
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរក

ការពិត

		ស្ន឵នដររឿងខ្តីពតីរបបសខ មែរកកហម	ៃងឹនាឲំ្យមាៃការចងចាៃំងិជួយឲ្យធូររសបើយផ្លូវចតិ ្

	 វតម្ាៃ	នៃការិយាល័យកសាវកជាវ	ៃិងបណ្ណ ឵ល័យឯកសារសខមែរកកហម	រខតត្ាសកវ	

	 	គង់	ច័ៃ ្ទវ៉ាៃ់រណង	មា្ច ស់ជ័យលាភតីររឿង	«កពរះអាទិត្យឥតពៃ ្លឺ»	ៃិយាយពតីកបវត្ិ 
ឪពុកក្នពុងរបបសខ មែរកកហម	

សចកជូៃរោយឥតគិតន្ដ្ល់មៃ ្ទតីរ	សសុក	ៃិងឃុំ	ទទូាងំកពរះរាជាណាចកកកម្ពុជា	 រលខ២៤៨	សខសតីហា	ឆ្឵ន ំ២០២០
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 1

លេខ ២៤៨ ខខសហីា ឆា្ំ២០២០

រកសា្ទិ ្ិ
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

អនពុញ្ញាតឲ្យល�ះពពុម្ផ្ាយល�ោយ
កកសងួពត័ម៌ានននកពះរាជាណាចកកកម្ពុជា

ក្រកាសលេសរ�្ឋមនន្ ីនងិរ�្ឋមនន្កីកសងួពត័ម៌ាន
លេខ៣៧៥ព.មក្រក

ចពុះន្ងៃេី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៨
រូ្រ្តឯកសារ៖ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរកការពិត
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 លរឿងខ្េី ាក់េងនងឹជវីតិក្រចានំ្ងៃរ្រសក់្រជាជន 
កម្ពុជាលកកោមរ្រ្រ «កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ្រ៉ពុេ ពត» 

 
ចនំនួ ៩លរឿង ក្ពុងចលំណោម ៦៧លរឿង កតរូវ�នលកជើសលរើស 
លចញពសី្ាន�រ្រសអ្់កខតងនពិន្ធ នងិអ្កសរលសរជនជាត ិ
ខខមែរ។ លរឿងខ្េីាងំលនះ កតរូវ�នសរលសរតាមវធិសីាសស ្
លផ្ងល�ើម្រីឭំកល�ើងវញិពលីរឿងរា៉វខ�េ�នលកើតល�ើងលនៅ 
ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ «ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩» 
ខ�េ�នក្រកពឹតអំ្លពើល�ោរល�ៅ នងិ្រណ្ាេឲ្យក្រជាជន 

កមមែករខផក្លរោងពពុម្ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

(ឆ្ា១ំ៩៧៥-៧៩) កំពពុងល�ះពពុម្េស ន្ាវ�្្ីរ�វិតន្។៍

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លសមែរលេខលនះ៖ សពុង ្ានណ, សន ្៊រពុនសពុមី, មីខែេ វា៉ឆពុន, លហឌី នហ្ាយ, �ង៊ ពវ័ីន,្ លវន ីខកលហកៀេ, លកៅ សរំេិ្ធ,  

វា៉ន់្ ាន ់លពៅ�ារា៉ នងិ�ពុង �ាន ី អ្កនពិន្ធ នងិសសាវកជាវ៖ ហ ូ្ពុនា,�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា, អ៊ពុន សពុ�ាវី អ្ក្រកខក្រ៖ ហ ូ្ពុនា 

នពិន្ធនាយកេូលេៅ៖ លសោម ្៊រពុន្ន ជនំយួការនពិន្ធនាយក៖ ហ ូ្ពុនា  

កកាហ្កិកពុពំ្ូយេ័រ៖ េី លសនសនូ�ីា ក្រ្់រក្រងការខចកផ្ាយ៖ លឆង លវង៉ 

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

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិកី�ា នងិ្រណៈកមមែាធកិារវាយតនម្ក្រ្រេវ់ញិ្ញា្រន្រកត នងិពានរង្ាន ់
�េម្់ាសជ់យ័េាភី លនៅន្ងៃេី៤ ខខសហីា ឆ្ា២ំ០២០។ (សន ្៊រពុនសពុមី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ស្ន ន឵ដររឿងខ្តីពតីរបបសខ មែរកកហម		
ៃឹងនាឲំ្យមាៃការចងចា	ំៃិងជួយឲ្យធូររសបើយផ្លូវចិត ្

	រសាម	ប៊ៃុ្ៃ	ៃិង	ោរា៉ារដ ្ឋ	រមត្឵

កម្ពុជាក្រមាណជាង ៣េាននាក់ �ន�ត្់រង់អាយពុជវីតិ។  
ល�ោយខ�កលនៅក្ពុងលរឿងខ្េីាងំលនះអ្កនពិន្ធ�នសរលសរល�ើង 
ល�ោយមិនលផ្ោតខតលេៅលេើការែចឺា្់រេពុក្ខលវេនារ្រស់ 
ក្រជាជន នងិជវីតិផ្ាេខ់្នួខ�េ�នឆង្កាតក់្ពុងកម្ពុជា
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ ្រ៉ពុេ ពត លេ ្ឺរអ្កនពិន្ធ�នសរលសរ 
រលំេចល�ើងនវូវធិសីាសសខ្�េខ្នួ�នលក្រើក�សល់�ើម្ី
ល�ោះសសាយ្រញ្ហា នងិយកែះ្លេើលរឿងរា៉វេាងំ�ាយ 

មាតកិា
្បំតុត

 ស្ ន឵�លរឿងខ្ពីរី្រ្រខខមែរកកហម   ...............១

ស្ ្នកឯកសារ 
 លេខាសសរុកជាកំ្ាន ្ត្ំរនក់ពះវហិារ ......... ៥

 យឹម ស�ំត ់កតរូវ�ន្រពា្ជរូនលេៅមន្រីស-២១ ..៨

 វញិ មិញចវូ អនពុលសនយ៍ីផក឵យពរី ............១០

 ហយូ េូច េេួេខពុសកតរូវអងករ  ............. ១២

ស្ ្នកតបវត្សិាស្្ នងិការតសាវតជាវ

 រូ្រ្ត្រងហា឵ញលពេលវេាននអំលពើឧកកិ�្ឋ ... ១៤

 ្រង់ ច័នវ្ា៉នល់ណង មា្ស់ជ័យេាភី ........១៧

 លអៀ ហពុកនមី៖ ម្឵ស់ជ័យេាភីលរឿង  ......១៩

 ្ូរជាលភ្ើង ...................................២១

 កពេឹង្ី្រខ្ពុលំនៅវេិវេ់ ....................២៦

 លហោរេាយ្ា ្ូ្រនក្ររុសខ្ពុកំំពពុងរស់លនៅ  .. ៣០ 

ស្ ្នកច្បាប់

 សាេកកមសំណពុំ លរឿង០០២/០២ .........៣៣

ស្ ្នកលវទិកាសាធារណះ 
 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាល្រើក .......... ៤១

 វតម្ានននការយិាេ័យសសាវកជាវ ........៤៥

ស្ ្នកតសាវតជាវរកត រ្ួសារ 

«លផះផង់ធេូ»ី លរឿងរា៉វលចញពកី្រជាជន្មែី 
លកកោមរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ

 សូត លនៅ ៖ លវជ្ជ្រណ្ឌិត .................... ៤៧

 កពរុំ ធពុជ ៖ លវជ្ជ្រណ្ឌិត ...................... ៤៩

 នអ វា៉ ៖ អ្កក្រ្់រក្រងលសវាកមមែអាហារ�្឵ឋ ន ៥០

 េន ់ែពុ ំ៖ លវជ្ជ្រណ្ឌិត ..................... ៥២

 លេព ្ីរមកេី ៖ ្ិរេានពុ្រ�្឵ឋ យិកា ..........៥៤

 កពឹត្កិារណ៍ ន្ងៃ១៥លមសា ................ ៥៧



2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០
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ខ�េខ្នួជ្ួរក្រេះក្ពុងរ្រ្រលនោះ។ លរឿងខ្េីាងំលនះ ្ឺរជា
 

ខផក្មួយ ខ�េនងឹអាចជយួឲ្យក្រជាជន នងិលកមែងជនំាន ់
លកកោយ្ិរតពចិារណាល�ើងវញិពកីារក្រកពតឹ ្រ្រសខ់ខមែរ 
កកហមមកលេើក្រជាជន ជយួឲ្យមានការផ្ះផ្ាលនៅ 
ក្ពុងសង្គម នងិជយួឲ្យមានការធរូលស្ើយផ្វូចតិស្កមា្់រ
ក្រជាជនកម្ពុជាខ�េ�នឆង្កាត ់នងិរសរ់ានមានជវីតិ។ 

លនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ (ពឆី្ា១ំ៩៧៥-
 

១៩៧៩) លម�កឹនាខំខមែរកកហម�នលក្រើវធិសីាសសន្ពិន្ធ  
សរលសរសាចល់រឿង ចលកមៀង ពាក្យលស្ោកេាក់េងនងឹ 
្រ�វិតន្ ៍ខ�េ្រងក្់រអត្ថនយ័ ែចឺា្់រ ្ំរនពុ្ំំរកួន នងិការ 
សងសកឹ ល�ើម្លី�ោសនា�េក់្រជាជន លហើយជាេេ្ធផេ 
�ន្រណ្ាេឲ្យមានការសម្ា្់រយា៉ងរង្គាេលនៅេូេាងំ 

ក្រលេស។ លករ�ខំណេននអំលពើហងិ្ា នងិល�ោរល�ៅ
ពរី្រ្រខខមែរកកហមជះឥេ្ធពិេអវជិ្ជមានយា៉ងខ្ាងំ�េ ់
ក្រជាជន នងិសង្គមកម្ពុជានាលពេ្រច្ពុ្រ ន្។្    

 កាេពឆី្ា២ំ០០៣ កនង្លេៅ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កម្ពុជា �នសហការជាមួយ សមា្រមអ្កនពិន្ធខខមែរ 
្រលងកើត «លវេិកាខ្រក្ាក្រវត្សិាសសរ្្រ្រកម្ពុជាក្រជា- 
ធិ្រលតយ្យ» ក្ពុងល្រោេ្ំរណងលេើកេឹកចតិក្្រជាជន 
កម្ពុជាក្ពុងការខ្ រក្ាក្រវត្សិាសស្សកមា្់រមនពុស្ជំនាន់

 
លកកោយ, ការរសំាយកំហងឹចលំពោះរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា-
ធ្ិរលតយ្យ ្រ៉ពុេ ពត ខ�េជនរងលក្រោះ�នឆង្កាត,់ 
ការចងចាខំ�េជាវធិសីាសសអ្ហងិ្ាក្ពុងការេ្់រសកាត់
មិនឲ្យរ្រ្រលនះលកើតល�ើងម្ដងលេៀត នងិជរំពុញ�េក់ារខសង្ 
រកយពុត្ធិម៌សកមា្់រក្រជាជនកម្ពុជាខ�េ�ន�ត្់រង់ 
ជវីតិក្ពុងរ្រ្រ៣ឆ្ាំ ៨ខខ នងិ២០ន្ងៃ។  

 តមកលនៅក្ពុងឆ្ា២ំ០១៩ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
សហការជាមួយសមា្រមអ្កនពិន្ធខខមែរ �នលរៀ្រចកំារ 
ក្រកួតលកជើសលរើសស្ាន�ខតងនពិន្ធលរឿងខ្លីកកោមក្រធាន
្រេ «ជវីតិរសល់នៅក្រចានំ្ងៃរ្រសក់្រជាជនកម្ពុជាក្ពុងរ្រ្រ

 
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ្រ៉ពុេ ពត» ក្ពុងល្រោេ្ំរណង៖ 
លេើកកម្សក់ារសសាវកជាវ នងិខតងនពិន្ធអំពជីវីតិរស់ 
លនៅក្រចាំន្ងៃរ្រស់ក្រជាជនកម្ពុជាក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា-

 ធ្ិរលតយ្យ ្រ៉ពុេ ពត នងិល�ើម្រួីមចខំណករក្ាឯកសារ 
ក្រវត្សិាសសន្នជវីតិ មនពុស្ជាតខិ�េរសល់នៅក្ពុងរ្រ្រ 
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ តាមរយៈស្ាន�ខតងនពិន្ធរ្រស់ 
អ្កនពិន្ធខខមែរ អ្កខ�េលនៅរសរ់ានមានជវីតិ នងិអ្ក 
ខ�េធ្ា្់រ�ន�ងឹឮលរឿងរា៉វខ�េ�នលកើតល�ើងក្ពុងរ្រ្រ
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ្រ៉ពុេ ពត។ 

 ការេេួេស្ាន�ខតងនពិន្ធលរឿងខ្ ី ្ឺរ�នចា្់រលផ្ើមពី 
ខខតពុេា �េ ់ចពុងខខធ្ ូឆ្ា ំ២០១៩ ខ�េេេួេ�នលរឿងខ្ ី
សរពុ្រចនំនួ ៦៧លរឿង។ ចា្់រពខីខមករា �េខ់ខមីនា ឆ្ាំ 
២០២០ ស្ាន�លរឿងខ្ចីនំនួ៩ រួមមានលរឿង ១) �យក្ាងំ  
២) លពេខម�៉្ាតលេៅ ៣) ស្ាម�លំ� ៤) លកកោមលម� 
ខតមួយ ៥) កពះអាេិត្យឥតពន្ ឺ៦) មួយន្ងៃមួយយ្់រ  
៧) លជើងលម�ពណ៌កកហម ៨) មិនកពមលរៀ្រការ នងិ  
៩) អា្់រខស កតរូវ�ន្រណៈកមមែាធកិារវាយតនម្ នងិ 
កំខណលកជើសលរើសយកល�ើម្េីេួេជយ័េាភី។ លេោះ្ីរ 
យា៉ងណា ការលរៀ្រចកំមមែវធិកី្រ្រេវ់ញិ្ញា្រន្រកតពាន 

រង្ាន ់កតរូវ�នពន្យាលពេល�ោយសារការផ្ពុះល�ើងនវូជងឺំ 
កូវ�ី-១៩ កាេពអំី�ពុងចពុងឆ្ា២ំ០១៩ លនៅេីកករុងវូហាន 
ក្រលេសចនិ នងិ�នរកីរាេ�ាេយា៉ងឆា្់ររហស័លនៅ 
េូេាងំសកេលេោក នងិក្រលេសកម្ពុជា។ 

 មក�េន់្ងៃេី ៤ ខខសហីា ឆ្ា២ំ០២០ ពធិកី្រ្រេ់ 
វញិ្ញា្រន្រកត នងិពានរង្ាន�់េអ្់កជា្់រជយ័េាភីេាងំ 
៩រូ្រខាងលេើ កតរូវ�នលរៀ្រចលំ�ើងជាផ្វូការ លនៅវេិ្យា 
ស្ថានពពុេ្ធសាសន្រណ្ឌិត្យលកកោមអធ្ិរតភីាពរ្រសល់េោក 
ជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួអ្់ររ ំយពុវជន 
នងិកី�ា។ កមមែវធិលីនះកតរូវ�នសមា្រមអ្កនពិន្ធខខមែរ 
នងិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លរៀ្រចលំ�ើងយា៉ងក្ររុង 
ក្រយ័ត ្ល�ោយល្រោរពលេៅតាមល្រោេការណ៍ខណនាពំី 
កកសងួសពុខាភិ�េននកពះរាជាណាចកកកម្ពុជា ្ឺរវាស ់
កលម្ៅ ពាក់មា៉សក់ារពារ េាងសម្ាតន�ជាមួយេឹក 
អាេក់ពុេ រក្ា្រម្ាតសពុវត្ថភិាព កំណតស់មាសភាព នងិ 
កំណតច់នំនួអ្កចេូរួមឲ្យលនៅតចិ្ំរផពុត។   

 លកកៅពវីញិ្ញា្រន្រកត នងិពានរង្ាន ់្រណៈអធ្ិរតក៏ី
មានការខចកជនូនវូលសៀវលភៅក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជា-
ធ្ិរលតយ្យ, ឧ្រ្ត្លិហតពុហា�ំេ,ី លនៅលពេសនង្គាមរេត ់
លេៅរ្រសអ្់កនពិន្ធលែមែោះ លអេហី្ាខ្៊រត ល្៊រកខរ័,  

ច្លតមៀងបដិវតន្ស៍ខ មែរតកហម
អក្ខរាកូនៗ

ឱៗពពុកខមេី៉លសហ្ា  កូនសមូលផ្ើអក្ខរាជនូពចីមងៃ ាយ
ល�ើម្ី្ ្ាខ្ង្ខចង្ររយិាយ  ជនូពពុកខមជ៉តិឆងៃាយកជា្រលសចក្។ី
ខមល៉អើយចតិកូ្ន្ួរចកត�ញ់  រឭករលេញនកឹ�េអ្់កន្្
នកឹ�េ្់រង្ូ្រនេាងំក្ររុសេាងំសសី  ធ្ា្់ររួមលមកតយីា៉ងកម្ត។់
ល្រើតាមចតិកូ្នចង់លឆៀ្តឱកាស យា៉ងខ្ ី រហស័លេៅសរួសពុខេពុក្ខ
្រ៉ពុខនស្ពន្្ងៃកូនជា្់រសកមរុក  ភារកិចជ្ាតសិពម្ពុខ�ឧ៏តម្។
កូនៗកំពពុងជសួជពុេ្េ្់  កូនខជំរំពុេផ្វូរ ល្ភ្ើងធំ
កូនខលំធ្ើស្ាន្មែីៗ មាំៗ   ល�ើម្លីរៀ្រចសំង្គមជាតិ្ មែ។ី
កូន លៗធ្ើការក្ពុងលរោងចកក  កូនក្រយពុេ្ធ្រមែានសសាកខតំ្឵ញកា្ីរ
ត្឵ញផាឌឹមសលខមែៅរា្់រពានកី់  លធ្ើលក្រឿងអនាម័យ្រលកមើអ្ក។
កូ្រល្រើកក�េ៉ល់្រើករ្យន ្ ខ�ំកឹជញ្ជូនយា៉ងលេឿនក្ឹរកក្រាក់
អំ្ិរេកកណាតន់ងិសម្ារ  ្រញ្ជូនលេៅអ្កតាមអង្គការ។
កូនកានក់ាលំភ្ើងការពារជាត ិ  កូនលឆៀ្តលធ្ើខសសលេៅក�ងំវស្ា
កូន្ំរលពញភារកិចជ្ាតនិ្្្ ្ា  មិតភ្ក្ផិង្រ្ាសស�ាញ់ជតិជពុ។ំ
កូន�ន�ណឹំងយា៉ងរកីរាយ ្ ា ភូមិលយើងសពន្្ងៃខក្រសសសម់លនោរម្យ
ចខំណកពពុកខមក៏៉�នសពុខពុម កក រុមសាម្រ្គីឧត្ថម្្រមែានកពរួយលសោះ។
ចខំណកកូន លៗនៅឯនាយ  �នសពុខស្រ្឵យរកីរាយេាងំអស់
កូនកសាងខ្នួចលកមើនលេោតលផ្ោះ  អង្គការលសោមនស ស្ស�ាញ់លពញចតិ។្
លនះ្ឺរសពុភមង្គេផងកូន  សមូពពុកខម្៉រង្ូ្រនរួមអ្រអរពតិ
លហើយរួមក្រជាជនយា៉ងជតិស្េិ្ធ  កសាងជន្រេ្ មែសីម្ូរឯក។
ចតិកូ្ននកឹខមល៉នោះក៏នកឹ  ខតកូនសមូេពុកការនកឹមួយខ្រក៉
លកពោះជាតមិាតពុភូមិ�លងហាើយលហៅខសសក  ្រពុកតធតីាេឯ្កកតរូវខតលឆ្ើយ។
លហតពុលនះកូនសមូលផ្ើអក្ខរា  លផ្ើក្លីសហ្ាលផ្ើក្អីាេយ័
សមូពពុកខមក៉ជា្រជាលសចក្ី  លហើយកក់លក្ៅរកីរាយណាអ្កណា។
កូនសមូល្រោរពជនូពរពចីមងៃាយ  ឱពពុកខមល៉អើយសមូមានលជោ្រជយា
មានអាយពុយពុនឺយូរចេូរួមស្ថា្រនា  សពុភមង្គេន្្្ ្ាក្រជាជនលយើង
មានអាយពុយពុនឺយូរចេូរួមស្ថា្រនា  សពុភមង្គេន្្្ ្ាសមូហភាពលអើយ។     

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួអ្់ររ ំ 
យពុវជននងិកី�ា ក្រ្រេវ់ញិ្ញា្រន្រកត នងិពានរង្ាន ់�េម្់ាស់ 
ជយ័េាភី ន្ងៃេី៤ ខខសហីា ឆ្ា២ំ០២០។ 
(សន ្៊រពុនសពុមី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



4 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 ខ្ពុ�ំេលែមែោះ េិត ែន ់លហៅ យា៉ត់ លភេក្ររុស 

អាយពុ៤២ឆ្ាំ ។ ខ្ពុមំានេីកខនង្កំលណើត លនៅភូមិខ្ាង 

�ពុ�ំតល់ក្ដោង (្រច្ពុ្រ ន្�្ពុរំល្រៀ្រ) សសរុករលវៀង លខត ្
កពះវហិារ។ ខ្ពុមំានក្រពន្ធលែមែោះ វណ ្ណ សាលរន មានកូន 
ចនំនួក�ពំរីនាក់ ្ឺរក្ររុសក�ំ នងិសសពីរីនាក់។ កូនរ្រស់ 

ខ្ពុលំែមែោះ យា៉ត ់លែឿន កតរូវ�នអង្គការ្រញ្ជូនលេៅលខត្
 

ឧតរ្មានជយ័ ចខំណកកូន លៗផ្ង លៗេៀតលនៅមន្រី�ពុ�ំាងំ 

ជាមួយក្រពន្ធខ្ពុ។ំ ខ្ពុមំានឪពពុកលែមែោះ ស ូេិត (ស្ា្់រ) នងិ
 

ម្ដ ាយលែមែោះ លសោម រ�្ឋ មានមពុខរ្ររលធ្ើខសសចមការ។ ខ្ពុ្ឺំរ 
ជាកូនក្ររុសខតម្ាក់លនៅក្ពុងក្ររួសារ។ មពុនលពេលកើតមាន 
រ�្ឋក្រហារលនៅឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុមំានអាយពុ១៥ឆ្ា។ំ ខ្ពុធំ្ា្់រ្ួរស

 
ជាកពះសង្ឃលនៅវតខ្្ាវ�នរយៈលពេក�ំឆ្ាខំ្ពុក៏ំ�នសកឹ

មកជយួលធ្ើខសសឪពពុកម្ដាយ។

ទិត	ឈៃ	់រៅ	យា៉ាត់	 
រលខាសសុកជាកំសាៃ	្តបំៃក់ពរះវហិារ
ដកសសង់រចញពតីចរម្ើយសារភាពឯកសារ	D០០៤២៩

ោរា៉ារដ ្ឋ	រមត្឵

កងចេត័កំពពុងជកីក្រ�ាយ ក្ពុងអំ�ពុងរ្រ្រកម្ពុជា

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

្ូរជាលភ្ើង, �លំណើរលឆ្ោះលេៅកានល់សរភីាព, េស ន្ាវ�្ដ ី
ខសង្រកការពតិ នងិលសៀវលភៅជាលកចើនក្ោេលេៀត�េ់ 
អ្កនពិន្ធល�ើម្អីាន នងិេេួេចលំណះ�ងឹកានខ់តេូេំ 
េូេាយអំពកី្រវត្សិាសស ្នងិល�ើម្ពីកងឹងសមត្ថភាព 
ខផក្ខតងនពិន្ធឲ្យកានខ់តេក្្រលសើរល�ើង។ 

 អ្កនពិន្ធ អ៊ពុច សណំាង មកពសីសរុកពញ្ញាឮ លខត ្
កណ្ាេ ខ�េជា្់រជយ័េាភីលេខ១ លនៅក្ពុងពានរង្ាន ់
អក្រសេិ្ស៍្កឹរតឹលេើកេី១ ឆ្ា២ំ០២០ លនះ �នលរៀ្រ 
រា្់រ្ា «លរឿង�យក្ាងំ» ្ឺរ�នសរលសរលចញពលីរឿងរា៉វ 
ពតិលនៅលពេខ�េលយោធាខខមែរកកហម�នជលម្ៀស្រាត ់ 
នងិកក រុមក្ររួសារលេៅរសល់នៅលខត�្ត�់្ំរង ត្ំរន៤់ ភូមិ 
ភា្រពាយ័ព្យ។ លនៅេីលនោះ្រាត�់នេាក់�យក្ាងំខ�េ
ក្រធានលរោង�យខចកឲ្យ្រាត ់ល�ើម្យីកលេៅខចកឲ្យ្រង 
្ូ្រនខ�េជលម្ៀសមកពសីសរុកកំលណើតជាមួយ្រ្ាហ្ូរ។ ្រ៉ពុខន ្
្រាតល់ស្ើខត�ត្់រងអាយពុជវីតិល�ោយសារ�យក្ាងំលនៅ
លពេលនោះ លកពោះ្រាតក់តរូវ�នកមមែាភិ�េជានខ់ស្ខ់ខមែរ 
កកហមលែមែោះ ហន ខ�េក្រ្់រក្រងលនៅការ�្ឋានសណំង់
អាងេ្់រេឹកកតាកំងលចោេក្រកាន់្ ា «ក្តស់មូហភាព»។ 
្រ៉ពុខនសំ្ណាងេ្្រាត់កតរូវ�នផេ់្ឱកាសឲ្យខកខក្រកំហពុស 
នងិេត�់ខំ្នួម្ងលេៀត។ លេោះ្ីរយា៉ងណា លនៅសម័យលនោះ 

្រាត់េេួេ�នការសស�ាញ់ រា្់រអានពីក្រធានលរោង�យ 
ខ�េជាក្រជាជនមូេ�្ឋានរសល់នៅត្ំរនល់នោះខ�រ។ �លូចះ្ 
្រាតមិ់នមានអារមមែណ៍ឯលកោ �ចូក្រជាជនមួយចនំនួខ�េ 
ជលម្ៀសលេៅជាមួយ្រាតល់�ើយ។ ្រាតម់ានលរឿងរា៉វជា 
លកចើនលេៀតខ�េ្រាត�់នជ្ួរក្រេះ នងិមិន�នសរលសរលរៀ្រ 
រា្់រអសល់�ើយ។ ្រាតច់ង់ឲ្យលកមែងជនំានល់កកោយ�ន�ងឹលរឿង 
រា៉វរ្រស្់រាត ់ល�ើម្ឲី្យលកមែងេាងំលនោះយេក់ានខ់តច្ោស់
ពរី្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិ�ងឹ្ាមានលរឿងអី្ខះ្ 
�នលកើតល�ើងចលំពោះក្រជាជន។  

 កមមែវធិកី្រកួតលកជើសលរើសស្ាខ�សរលសរលរឿងខ្ពីី 
រ្រ្រខខមែរកកហម នងឹជរំពុញលធ្ើឲ្យមានការចងចាំ នងិការ 
សកិ្ាសសាវកជាវកានខ់តសពុជីលកមៅពរី្រ្រលនះ។ ស្ាន� 
េាងំលនះនងឹកតរូវខក្រសកមរួេជាភាសាអង់ល្រស្ នងិល�ះ 
ពពុម្លនៅលពេខាងមពុខ ខ�េលេោកក្ររូអ្កក្ររូ្រលកងៀន 
អាចយកលធ្ើជាឯកសារលយោងសកមា្់រ្រលកងៀន�េ់សិស្  
នងិលកមែងជំនានល់កកោយឲ្យមានការយេ់�ឹងពីក្រវត្សិាសស ្ 
នងិជយួេ្់រសកាតមិ់នឲ្យរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ព ី
ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩) លកើតមានម្ងលេៀត លហើយ 
ធានា្ ាលរឿងរា៉វខ�េ�នលកើតលនៅក្ពុងរ្រ្រលនោះលនៅ 
ខតកតរូវ�នសរលសរកកង នងិលេើកមកនយិាយ។

ពានរង្ានស់កមា្់រម្ាសស់្ាន�េាងំ៩រូ្រ 
ខ�េជា្់រជយ័េាភីក្ពុងការក្រកួតខតង 
នពិន្ធលរឿងខ្ពីានរង្ានអ់ក្រសេិ្ស៍្កឹរតឹ 
លេើកេី១ ឆ្ា២ំ០២០ លកកោមក្រធាន្រេ  
«ជវីតិរសល់នៅក្រចានំ្ងៃរ្រសក់្រជាជន 
កម្ពុជាក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

 ្រ៉ពុេ ពត» ន្ងៃេី៤ ខខសហីា ឆ្ា២ំ០២០។ 
(សន ្៊រពុនសពុមី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុចំេូ្រ�វិតន្ខ៍ខមែរកកហម 
លនៅភូមិ�ងូ ល�ោយចេូកករុមលយោធាល�ើរល�ោសនាក�្់រ 

ក្រជាជន។ លនៅខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧២ ្រងហង់ (លេខា 

ត្ំរន ់១០៣ នងិជាលេខា្រណៈមជ្ឈមិ្រក្ពេករ) ចាត ់

តាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើជាលេខាសសរុកជាកំ្ាន។្ លកកោយមកលនៅ 
ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧២ ្រន្ា្់រពខី្ពុេំេួេខផក្ពាណិជ្ជកមមែ 

ក៏មានការក្រជពុមួំយល�ោយ អាន ់(ក្រធានវ្រ្ធម៌ត្ំរន)់ 

ជាអ្ក�កឹនាំ រួមជាមួយ ហ្ា។ អ្កេាងំពរី�នលហៅ ខ្ពុ,ំ 

្ង, ភាព (អនពុក្រធានកងចេត័សហករណ៍កពងីធ)ំ, យាន 

(អនពុក្រធានភូមិចេនា), ្ពុន (្រណៈភូមិសង្គមនយិម) 

នងិ លពឿន មក្រញូ្េជាសមាជកិ្រក្ពេករសស្រច្ោ្់រ 

ល�ោយយក្រក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជាលធ្ើជាធ្ាក់។ លនៅខខ
 

តពុេា ឆ្ា១ំ៩៧២ �ខ�េ មានការក្រជពុលំរៀនសកូត លពេ 

លនោះ ្រងហង់ នងិ អាន ់�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើជាអនពុក្រធាន 
សសរុកខត្ងមានជយ័ នងិេេួេខពុសកតរូវលេើ�ពុែំានមពុខ 

រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥។  

 លនៅខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៣ មានល្រើកការលរៀនសកូតមួយ 
លនៅត្ំរន ់១០៣ ស្ដពីសីភាពការណ៍លនៅក្ពុងក្រលេស។ 

លនៅលពេលនោះមាន ្រងហង់ ជាអ្ក�កឹនាំ នងិមានអ្ក 

ចេូរួមលផ្ងលេៀត រួមមាន ខផន (លេខាសសរុកជយ័ខសន), 

កពុក (លនៅ�លក ឿ្ង សសរុក្ូរខេន), រនិ (សមាជកិសហករណ៍ 

ត្ំរន)់, ខខត, ន�, ធនិ (ក្រធាន្រ៣១), ភាព, ្ ង, សាង, 

�ពុត, លធឿន, លពឿន (ក្រធានមន្រីត្ំរនខ់ផក្២៨), សេិ្ធ  
(ក្រធាននារ�ីពុសំាម្រ្គ)ី, សារន៉, ខពុន (មន្រីត្ំរនខ់ផក្៧៨), 

លមង(លេខាសសរុកកំពង់សសល�ៅ), មី, មិន, ្ួររ, ផពុន, សរូ, 

សាេ, ណន, លរត៉, យា៉, រតិ (ក្រធានពាណិជ្ជកមមែត្ំរន)់, 

ហ្ា, លពញ (អនពុក្រធានពាណិជ្ជកមមែភូមិភា្រ), ហ៊ាន,  

សសរួច, ផង់ (សមាជកិត្ំរន)់, មួន នងិមួយចនំនួលេៀត 

ខ�េខ្ពុមិំនចាលំែមែោះ។ លនៅក្ពុងការក្រជពុលំនោះ ហង់ �ន
 

លេើកល�ើងអំពសីភាពការណ៍លវៀតណាម ខ�េ�ន�ក 

េ័ពលចញពកី្រលេសកម្ពុជា លហើយក្រលេសកម្ពុជាក៏មិន
 

កពមចរចាជាមួយលវៀតណាម ខ�េមិនអំលណោយផេ 

�េល់យើងល�ើយ។ 

 លនៅខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៤ មានការក្រជពុមួំយលនៅវតខ្្ាង 

ក្ពុង�ពុសំាម្រ្គី សសរុករលវៀង លខតក្ពះវហិារ។ ការក្រជពុំ 
លនោះ្ឺរ �នចាតត់ាងំ ភាព លធ្ើជាលេខាសសរុកវរិភាព, �ង៉ លធ្ើ 

ជាសមាជកិសសរុកខត្ងមានជយ័, ្រ៉ពុង (អនពុលេខាសសរុក 

ជាកំ្ាន)្, ខ្ពុលំធ្ើជាអនពុក្រធានសសរុកខត្ងមានជយ័។ ្រនា្្់រ 
ពចីាតត់ាងំរួចលហើយ អាន ់�នអ្់ររំ្ ា ឥ�វូលនះសភាព 
ការណ៍្រ�វិតន្ ៍កានខ់តអំលណោយផេ�េល់យើងក្ពុងការ 
យកជយ័ជម្ះលេើ េន ់នេ ់ក្ពុងឆ្ា ំ១៩៧៥ នងិអាចែាន 
�េក់ារយកជយ័ជម្ះលេើរ�្ឋអំណាចមិនខាន។  លយើងកតរូវ 

�កឹនាកំម្ាងំឲ្យ�នលកចើនសកមា្់រជាកម្ាងំស្េូរ្រស់

លយើង។ ខ្ពុ�ំនេេួេខពុសកតរូវសសរុកខត្ងមានជយ័្ឺរ េេួេ 
�ពុែំានមពុខ។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើសកមមែភាពជាមួយក្រជាជន 

ល�ោយលធ្ើឲ្យក្រជាជនអត�់យ លហើយមិន�ន្ិរត្ូររចលំពោះ

ជវីភាពក្រជាជន នងិមិន្ិរតពផីេក្រលយោជនក៍្រជាជន

ខ្មេាំងលធ្ើយា៉ងណាឲ្យក្រជាជនអស់ជំលនឿលេើ្រ�ិវតន្។៍

 លកកោយមកលនៅឆ្ា ំ១៩៧៥ ខ្ពុក៏ំ�នលរៀ្រការ។ លនៅខខ 
មករា មានការក្រជពុលំនៅសសរុកខត្ងមានជយ័ ខ�េមាន  

អាន ់្ឺរជាអ្ក�កឹនាកំ្រជពុ។ំ ការក្រជពុលំនោះ្ឺរ តកមរូវលធ្ើយា៉ង 

ណាសកមចខផនការសហពន័្ធឥណ្ឌូចនិ។ លនៅខខលមសា  
ឆ្ា១ំ៩៧៥ លកកោយពរីលំ�ោះក្រលេសរួចមានការក្រជពុមួំយ 

លនៅសសរុកខត្ងមានជយ័ ល�ោយមាន ្រង ហង់ ជាក្រធាន។  

្រងហង់ �នលេើកល�ើងពជីយ័ជម្ះលនៅន្ងៃេី ១៧ ខខលមសា  

លេើកករុម េន ់នេ ់លហើយលយើង�នលមើេល�ើញពសីភាព 

ការណ៍្មែ ី្ឺរេំនាសរ់វាង្រក្ពេករ នងិ្រក្កពុមមែពុយនសី ្
កម្ពុជា។ ្រក្កពុមមែពុនសីក្ម្ពុជាមិនចាយេពុយ លហើយលធ្ើខពុស

 ្រ�វិតន្េ៍ាងំអសល់នៅក្ពុងសកេលេោក។  លនៅខខកកក�ា  ្រង 
ហង់ �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលេៅេេួេលធ្ើជាលេខាសសរុកជាកំ្ាន ្។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦  លែមែោះ   ល�ៀន  ្ឺរជាលេខាត្ំរន ់ ១០៣   

�នលធ្ើសន្�ិតខផក្ក១ ខ�េមានអ្កចេូរួម៖ ល�ៀន,  

ខផន, ខ្ពុ,ំ ្រ៉ពុង, ធា (នារ ី), ហា្់រ (អនពុក្រធានសហករណ៍ 
ក្រមី), ជា, ហាន, លអន (អនពុក្រធានសហករណ៍រលំ�ោះខសស 

ក្រចាភូំមិលតើេ), �ពុត (ក្រធានវ្រ្ធម៌សសរុករលវៀង), ហនួ 

(ក្រធានពាណិជ្ជកមមែសសរុកជាកំ្ាន)្, លធឿន, វធិ, ស៊ពុន,  

ណន, តាងំ, ្ ន, មា,ំ លអង, លយឿន, យាន,  សាត, ពត,់ ចលំរើន,  

លមង, ខ ំនងិលែមែោះមួយចនំនួលេៀតខ�េខ្ពុចំាមិំនអស។់  

លនៅក្ពុងសន្�ិតខផក្ (ក) លនះ្ឺរសពុេ្ធខតតណំាង្រក ព្េករ 
កម្ពុជាេាងំអស។់ លនៅលពេសន្�ិតលនោះលែមែោះ ល�ៀង  
្រជឺាអ្កល�ើងនយិាយអំពកីារងារខ�េលធ្ើយា៉ងណាឲ្យ 

សស្រតាម្រក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជា។ ល�ៀន �នលេើកពី
 

សភាពការលនៅក្ពុងក្រលេស នងិលកកៅក្រលេស។ សភាព 
ការណ៍លនៅក្ពុងក្រលេស ្ឺរមា្៌រា្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជាល�ើរខពុស

មា្៌រាក្ពុងពភិពលេោក នងិសភាពការណ៍លកកៅក្រលេស

លវៀតណាមជាលរៀមច្ងកំពពុងខតលកតៀមវាយេពុកកម្ពុជា 

ល�ើម្យីកជយ័ជនះ្ពរី�្ឋអំណាច្រក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជា។

 លនៅខខមីនា ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មានការក្រជពុមួំយលនៅ 
ត្ំរនក់ពះវហិារ លនៅក្ពុងសសរុករលវៀង។ អ្កមកក្រជពុមំាន 

ល�ៀន, ខ�ន, សពុន, មី, ស,ួ ស៊មូ, ផង់ នងិមនពុស្ជាលកចើន 

រូ្រលេៀតខ�េខ្ពុមិំនស្គាេល់ែមែោះ។ លនៅក្ពុងការក្រជពុ�ំន
 

លេើកអំពខីផនការសកមា្់រឆ្ា១ំ៩៧៥ នងិឆ្ា១ំ៩៧៦ 

រឭំកអំពខីផនការលនះសារល�ើងវញិ។ ហង់ �នលេើកល�ើង 

អំព្ីរក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជាមានការខក្រក្ររួេ លកពោះ្រងៗ
 

មួយចនំនួកតរូវ�នអង្គការចា្់រខ្នួ �ចូជា លនៅភូមិភា្រ 
ឧតរ្ សពុត (លេខាត្ំរន១់០៦ លសៀមរា្រ), ្រង យា៉ (លេខា 

្រក្ពេករកម្ពុជា) នងិ ខកវ មាស (អនពុលេខា្រក្ 
ពេករ), នន សនួ (សមាជកិ្រក្ពេករ) រួមេាងំ្រក្ខ

ពកួមួយចនំនួលេៀតលនៅេូេាងំក្រលេសកម្ពុជាក៏កតរូវចា្់រខ្នួ

ខ�រ។ ចខំណក ចកកី ខ�េជាក្រធានកងេ័ពមជ្ឈមិលនៅខាង

្ូរព៌ា ខ�េជាកម្ាងំលកតៀមវាយ្រក្កពុមមែពុយនសី្ដកម្ពុជាក៏
 

កតរូវចា្់រខ្នួខ�រ។  ្រងហង់ �ន្រខន្ថម្ា លយើងកតរូវលកតៀម 

សសរូវ អងករេពុកលនៅត្ំរនណ់ាខ�េងាយសសរួេ�កឹជញ្ជូន ។   
លនៅខខកញ្ញា មានការក្រជពុលំនៅកពះវហិារ មន្រីកតេា្់រ 

ល�ោយមាន ្រងហង់ ជាអ្ក�កឹនា។ំ  ្រងហង់ �នលេើកល�ើង 

ពកីារ�លណ្ដើមជយ័ជម្ះឲ្យ�នមពុនឆ្ាំ ១៩៧៨ ។ ត្ំរន ់

កពះវហិារសយ័្ត មិនចេូក្ពុងភូមិភា្រណាមួយល�ើយ  
្ឺរក្រានខ់តរាយការណ៍�េល់េខា្រក្កពុមមែពុនសី្ដកម្ពុជាលនៅ

ភ្លំពញ។ ្រន្ា្់រមកលេៀត ខ្ពុលំ�ើញអង្គការចា្់រ្រក្ខពកួ 
ខ្ពុអំសមួ់យចនំនួលេៀត �លូចះ្ ខ្ពុក៏ំ�នរតល់េៅរក្រក្ខពកួ

 
រ្រសខ់្ពុធំ្ា្់រលធ្ើសកមមែភាពរួម្រ្ា ក្ពុងល្រោេ្ំរណងក្រមូេ

 
កម្ាងំខ�េលនៅលសសសេខ់�េអង្គការមិនេានច់ា្់រ។ 

ល្រើលយើងក្រឆាងំជាមួយ្រក្កពុមមែពុនសីក្ម្ពុជាមិនែះ្ ្ឺរនាំ
 

្រក្ខពកួរតល់េៅលសៀម ល�ើម្េីាក់េងជាមួយ អពុនិ តា ំ្រ៉ពុខន ្

លនៅលពេរតល់្រចខ្នួ ខ្ពុក៏ំ�នជ្ួរក្រជាជនខ�េកំពពុង�ាំ
 

�ណំាលំនៅចមការ។ លពេលនោះក្រជាជន ក៏�នចា្់រខ្នួខ្ពុំ 
យកមក�ាក់លនៅមន្រី�ពុ�ំាងំ។ 

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លម្ើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំ 

អសល់នៅមន្រីសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆង្កាតក់ារ 

្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិលធ្ើេារពុណកមមែធងៃនធ់ងៃរពកីងសរួចលម្ើយរ្រស់ 

ខខមែរកកហម �លូចះ្ លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលម្ើយ 

រ្រស់ េិត ែន ់លហៅ យា៉ត ់ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។

កងចេត័យពុវជនល�ើរលនៅលេើភ្ខឺសស។

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 ខ្ពុលំែមែោះ យឹម ស�ំត់ លភេក្ររុស អាយពុ២៥ឆ្ាំ 
(ឆ្ា១ំ៩៧៦)។ ខ្ពុមំានេីកខនង្កំលណើត លនៅភូមិខកពក�្ូំរក 
�ពុខំកពក�្ូំរក សសរុកសសីសន្ធរ លខតកំ្ពង់ចាម។ ខ្ពុមំាន 
ឪពពុកលែមែោះ យឹម លហោ ឬ យឹម ែនឺ ្ឺរជាអតតី្រ៉េូសី 
(្រច្ពុ្រ្ន ្យាន�្ឋានពាណិជ្ជកមមែេួេល្រោក) លនៅលខត ្
មណ្ឌេ្ិររ ីនងិម្ដាយលែមែោះ អពុនិ លពៅ រសល់នៅសសរុកកំលណើត 
នងិមាន្រងសសម្ីាក់លែមែោះ យឹម សាវន៉ មានក្ររួសារ។ 

 លនៅខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំនចេូ្រលកមើ្រ�វិតន្ ៍មានអ្ក
 

ឧលេស្នាមលែមែោះ យិន (ក្រធានកក រុម១ អនពុលសនាធំ 

លេខ៩) នងិ�នចេូជាសមាជកិយពុវកក (សម័្ន្ធយពុវជន 

កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជា) លនៅន្ងៃេី១៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧១ 
 

ល�ោយមានអ្កឧលេស្នាមលែមែោះ តចូ លសឿន (ក្រធាន 

លយោធា អនពុលសនាធលំេខ៣) នងិ �ពុង វី (អតតី្រ៉េូសីលនៅ 
មណ្ឌេ្ិររ)ី។ ខ្ពុមំានតនួាេីជាក្រធានកងអនពុលសនាតចូ 
លេខ១ អនពុលសនាធលំេខ៤១ វរលសនាតចូលេខ ៧៣២  

វរលសនាធ១ំ៧៣។ 

យមឹ	សំបាត់	កតូវបាៃបពា្ជ �ៃរៅមៃ ្ទតីរស-២១	
បៃ ្឵ទបព់តីសង្័សយរមួគំៃតិរបាកករាបស់បក
ដកសសង់រចញពតីចរម្ើយសារភាពឯកសារ	D០០១៥១

ោរា៉ារដ ្ឋ	រមត្឵

្រន្់្រ�ពុ�ំាងំអ្កលេោស លនៅអតតីមន្រីសន្សិពុខស-២១។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លនៅខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ មិតស្ារនិ (កមមែាភិ�េ 
អនពុលសនាធលំេខ ៤១) �នចាតត់ាងំលពេ្យ ន្ លនៅកង 
អនពុលសនាតចូលេខ ២, មិតណ្ាត ់ក្រធានកករុមក្ពុងកងអនពុ 
លសនាតចូលេខ ២  ឲ្យចេូលេៅ�ញ់រះ លនៅក្ពុងសាេា 
រចនា នងិ�ចខតិ្័្រណ ្ណ ្រ៉ពុខន ្ខ្ពុមិំន�នចេូរួមលនៅក្ពុង 
សកមមែភាពលនះលេ។ ្រន្ា្់រពកីពតឹ្កិារណ៍�ញ់រះលនៅ 
សាេារចនា កងវរលសនាតចូ�នចា្់រលពេ្យ ន្ នងិ មិត ្
ណាត ់្រញ្ជូនលេៅកងវរលសនាធ ំរួចវរលសនាធផំ្ពផ្្ាយ 
្ា ពរីនាក់លនោះកតរូវ�នអង្គការកលម្ចលចោេ។ អង្គការ 
ក៏�ន�កកម្ាងំ ៤ នាក់្រខន្ថម លេៅមន្រីវរលសនាធ ំ្ឺរមាន ៖  
យន ់(ក្រធានវរលសនាតចូលេ១១៣), ចលំរើន (ក្រធាន 
នលយោ�យអនពុលសនាធលំេខ ២៣), លេឿន (ក្រធាន 
លយោធាអនពុលសនាធ ំលេខ២៣) នងិ សាងំ (អនពុនលយោ- 
�យកងអនពុលសនាធលំេខ២១)។ 

 លនៅខខមីនា ឆ្ា ំ១៩៧៦ មានយពុេ្ធជនម្ាក់លនៅក្ពុងកង 
អនពុលសនាតចូលេខ២ លរើស�នក្រា្់រខ្រកខផល្េៀ្រមួយ 
ក្រា្់រ លនៅលពេលរៀ្រចផំះ្ល�ើម្សីកមាក។ ្រន្ា្់រពយីពុេ្ធជន 
លរើស�នក្រា្់រខ្រកខផល្េៀ្រលហើយ ក៏�នយកលេៅក្រ្រេ់ 
ឲ្យមិតល្ែមែោះ ន្ ខ�េជាកមមែាភិ�េកងអនពុលសនាតចូ 
លេខ២ ក្ពុងអនពុលសនាធលំេខ៤១។ មិត ្ ន្ ក៏�នយក 
ក្រា្់រខ្រក លហើយ�នរាយការណ៍ជនូមិត ្សារនិ ។ មិត ្ 
សារនិ ក៏�ន្រញ្្ជឲ្យមិត ្ ន្ យកក្រា្់រខ្រកខ�េលរើស 
�នលេៅក្់រេពុកមួយកខនង្សនិ។ លនៅចពុងខខមីនា យពុេ្ធជន 
ម្ាក់លេៀតលនៅក្ពុងកករុមេី២ កងអនពុលសនាតចូេី២ លរើស�ន 
កាលំភ្ើង ខអ៊រខកង មួយល�ើម នងិក្រា្់រខ្រកមួយចនំនួលេៀត  
លហើយក៏�នយកលេៅឲ្យមិត ្្ ន �ខ�េ។ មិត ្្ ន �នលេៅ 
រាយការណ៍ឲ្យមិត ្សារនិ លហើយមិត ្សារនិ លឆ្ើយ្ា ឲ្យ 
យកេពុកមួយកខនង្សនិ ចាមំានវធិានការ្រនល្េៀត។  

 លនៅល�ើមខខ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ មិត ្សារនិ  �នឲ្យមិត ្ 
ន្ យកក្រា្់រខ្រកលេៅល�កលនៅលកកោយវាងំ។  មពុនលពេ 

ល�កក្រា្់រខ្រកេាងំលនោះ មិត្្ ន �នលរៀ្រចឲំ្យ មិត ្មពុី  
សារពុន (កករុមេីពរី អនពុលសនាតចូ១ អនពុលសនាធ៤ំ១ កងពេ 
១៧០) នងិ មិត ្អ៊ពុក �ពុនន ី(អនពុកករុមេីពរី អនពុលសនាតចូ 
១ អនពុលសនាធំ ៤១ កងពេ ១៧០) យាមលនៅតាមផ្វូ 
លកកោយវាងំខ្ររមពុខលេៅេិសខាងេចិ ល�ោយ្រន្លំធ្ើជាអ្ក 
ល�សសម្ាតលនៅខក្រលនោះ។ ចខំណកខ្ពុ ំ្រន្លំធ្ើជាអ្កល�ស 

សរំាមលនៅលរោងយាមជតិលនោះខ�រ។  លនៅលពេលរៀ្រចលំហើយ 
មិត្្ ន �នចេូលេៅល�កក្រា្់រខ្រក។ ល្រោេ្ំរណងនន 
ការល�កក្រា្់រខ្រកលនះ្ឺរលនៅក្ពុងវាងំ ្រ៉ពុខនល្ពេល�ះ 
ក្រា្់រខ្រកលនោះលេៅខ្ររជា្រះ៉ខខ ល្ភ្ើង នងិ�នធ្ាក់ 
មកជតិអ្កយាមលេៅវញិ។ កពតឹ្កិារណ៍�នលកើតល�ើង 
លនៅន្ងៃេី២ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លមោ៉ង៤ នងិ៣៥នាេី  
លេៀ្រភ្។ឺ ្រន្ា្់រពលី�កក្រា្់រខ្រកលហើយ មិត្្ ន �នរត ់
លចញមកវញិ លហើយល�ើរល្រចតាមផះ្ខ�េមានធពុងសាងំ 
កត�្់រលេៅផះ្រ្រស្់រាតវ់ញិ។ ១០នាេី លកកោយមកកង 
១៨០ �នមកកានេី់កខនង្ខ�េ�នលកើតលហតពុ នងិេាក់េង  
អ៊ពុក �ពុនន ីនងិរាយការណ៍្ា មានខមែាងំល�កក្រា្់រខ្រក។  
្រន្ចិលកកោយមក សារនិ នងិ មិត ្្ ន ក៏�នល�ើរលចញមក 
លមើេខ�រ ល�ោយលធ្ើហាក់�ចូជាមិន�ន�ងឹអី្ខ�េ�ន 
លកើតល�ើង។ លកកោយមក មិតស្ារនិ ក៏�នល�ើរចេូលេៅក្ពុង 
្រង្គន្់រតល់ជើង េន្មឹនងឹលនោះ មានមិតម្កពកីង ១៨០  
ម្ាក់ក៏�នល�ើរចេូជាមួយខ�រ។ លកកោយពី សារនិ ្រត ់
លជើងរួចមិតម្កពកីង ១៨០ �នលរើស�នស្ំរពុកតមួយច្ោ្់រ
សរលសរ្ា «មិតល្យើងខាង១៨០ ជហំររងឹខ�រ ខតកាលំភ្ើង 
លសកាលស មិនអាចយកែះ្កាលំភ្ើងអាកា�នលេ» លនៅ 
មាននយ័លកចើនជាងលនះលេៀត ្រ៉ពុខនខ្្ពុចំាមិំន�ន។ លពេលនោះ 
មិតស្ារនិ �នលហៅខ្ពុ,ំ អ៊ពុក �ពុនន,ី មពុី សារពុន, នពុច សារតិ  
(ក្រធានកករុម១ លសនាតចូ១ អនពុលសនាធ៤ំ១ កងពេ 
១៧០), សសី ្ិរត (យពុេ្ធជន អនពុកករុមេីពរី អនពុលសនាតចូ១ 
អនពុលសនាធ ំ៤១ កងពេ ១៧០) នងិ ខខម សអំាត (អនពុ 
កករុមេី្ីរ អនពុលសនាតចូ ១ អនពុលសនាធំ ៤១ កងពេ 
១៧០) លេៅខណនាំ្ ា «ឲ្យមិតល្យើងរាយការណ៍តាមមិត ្
លយើងល�ើញ ខតកពុំ្រងកាច្់រង្ខចូមិតខ្ាងកង ១៨០ ្ឺរលយើង 
រាយការណ៍ល�ើម្យីពុត្ធិម៌»។ មួយន្ងៃលកកោយពរីាយការណ៍ 
ឲ្យ្រណៈងលហើយ ្រងសារនិ �នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុមំកជ្ួរ 
្រណៈកងពេលេៀត។ ្រន្ា្់រពខី្ពុរំ ាយការណ៍ជនូ្រណៈ 
កងពេរួចលហើយ កងពេក៏�ន្រញ្ជូនខ្ពុមំកេីលនះខតម្ដង។ 

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លម្ើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំ 
អសល់នៅមន្រីសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆង្កាតក់ារ្រង្ខតិ 
្រង្ខំ នងិលធ្ើេារពុណកមមែធងៃនធ់ងៃរពកីងសរួចលម្ើយរ្រសខ់ខមែរ 
កកហម �លូចះ្ លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលម្ើយរ្រស់ 
យឹម ស�ំត ់ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 វញិ មិញចវូ ្ឺរជាអនពុលសនយ៍ីផកាយពរីកងេ័ពលជើង 

េឹក កតរូវ�នចា្់រខ្នួមក�ពុ�ំាងំលនៅក្ពុង្រពុកេួេខសង្

លនៅយ្់រន្ងៃេី១១ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៨។ វញិ មិញចវូ 

កតរូវ�នសរួចលម្ើយល�ោយលែមែោះ លមង៉។ ខាងលកកោមលនះ 

្ឺរជាចលម្ើយសារភាពរ្រស់ វញិ មិញចវូ ខ�េ�នផេ្់ 

ឲ្យកងសរួចលម្ើយលនៅមន្រីសន្សិពុខស-២១។

 ខ្ពុលំែមែោះ វញិ មិញចវូ អាយពុ៣០ឆ្ាំ មានឋាននរ្ 
សក្ជិាអនពុលសនយ៍ីផកាយពរីកងេ័ពលជើងេឹក។ ខ្ពុ ំមានត ួ
នាេីជាក្រធានក�េ៉ល់េខ ០៩១៩ នងិក្រធានអនពុលសនា 

តចូក�េ៉់ អនពុលសនាធលំេខ៤។ 

 ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅ វាងំេពុង សងកាតយិ់ន្ាងំ 

កករុងកកមួនស។ លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៦៤ ខ្ពុ�ំនចេូ្រ�វិតន្៍
 

លនៅលវៀតណាមខាងត្ូង។ ខ្ពុ�ំនចេូកករុមយពុវជនរលំ�ោះ

លវៀតណាមខាងត្ូងលនៅន្ងៃេី ២៦ ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧២ 

នងិចេូជាសមាជកិ្រក្ពេករ លវៀតណាម លនៅន្ងៃេី ២០  

ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៣។ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥ លកកោយ 

រលំ�ោះខ្ពុមំានឋាននរ្សក្ជិាអនពុលសនយ៍ីផកាយមួយ នងិក្ា្់រ 
សន្សិពុខលនៅកកមួនស។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ�ំនល�ើងជា 
អនពុលសនយ៍ីផកាយពរី លនៅលពេខ�េខ្ពុកំតរូវមកកានក់ារងារ 
ខាងកងេ័ពលជើងេឹក។ លនៅន្ងៃេី៥ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៨ លេោក 

អនពុលសនយ៍ីផកាយ ៤ លែមែោះ កតាន ់យា៉ងអ៊ពុក លហៅ អ៊ពុកអូ៊  

�នេេួេ្រញ្្ជពី្ ្ាក់លេើមក្ា «តាមខផនការរួមរ្រស់ 

្រក្ លវៀតណាម អង្គភាពរ្រសខ់្ពុ ំមានមពុខសញ្ញាេេួេ្រន្ពុក 
លសពុើ្រពនិតិ្យក្ា្់រសភាពការណ៍តាមសមពុកេកម្ពុជា នងិ 
តាមលឆរ្សមពុកេកម្ពុជា ល�ើម្នីាេ័ំពចេូជាលេើកេី ២»។ 

ខផនការរ្រសល់យើងមាន�ចូជា៖

វញិ	មញិចវូ	អៃុរសៃតីយផ៍ ្឵កយពតីរកងទ័ពរជើងទឹក
ដកសសង់រចញពតីចរម្ើយសារភាពឯកសារ	J០៧១៣៣

អ៊ៃុ	សុោវតី	

 ខផនការលសពុើ្រការណ៍លនះ កំណតរ់យៈលពេ១៥ន្ងៃ 

កតរូវយកការណ៍ឲ្យ�នសលកមចេាងំអស ់ល�ើម្្ីរលកមើខផន 

ការរួមេូេាងំក្រលេសឲ្យ�ន។ ខផនការរ្រសល់យើងកតរូវខត 

វាយយកកម្ពុជា នងិ្រង្ខឲំ្យកម្ពុជាចេូក្ពុងសហពន័្ធឥណ្ឌូចនិ 
 ល�ើម្ឲី្យកម្ពុជាល�ើរតាមមា្៌រានលយោ�យរ្រស្់រក ល្យើង។  

កាេល្រើលយើងវាយសនង្គ្់រខាងនលយោ�យ�នលហើយ 

ជនជាតលិវៀតណាមខ�េជា្់រ�ពុំ�ាងំលនៅមន្រីស-២១
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ពាក្យល ល្េ ឵កបដិវតន្ស៍ខ មែរតកហម

លបជ្ ្឵ញ ដាច្ខ់ាត បនល្្ វែើបដិវតន្៍្ ង ្គមនយិម ឲ្យតជាេលតរៅនងិជាបជ់ានចិ្ ្ច លៅក្នពុងបក្ស

កងទ័ពបដវិតន្៍ ក ្នពុងជរួរបដិវតន្ទ៍ាងំអ្់ ក ្នពុងតបជាជន

នងិក្នពុង្ង្គមជាតទិាងំមេូ។

លពេលនោះលយើងនងឹកានក់ា្់រកម្ពុជា ល�ោយចាតត់ាងំរ�្ឋ 
អំណាចមួយ្មែឲី្យកម្ពុជាលនៅលកកោមការ�កឹនារំ្រស្់រក្ 
កពុមមែពុយនសីឥណ្ឌូចនិ។ លពេលនោះរ�្ឋអំណាចរ្រសល់យើង

មានលពញេូេាងំឥណ្ឌូចនិ។ ក្រលេសលវៀតណាមលយើងនងឹ 
ក្ាយលេៅជាមហាអំណាចមួយលនៅអាសពុអីាល្រយ៍្ល�ោយ 

្រមែាននរណាហ៊ានក្រឆាងំលយើងលេៀតលេ។ ្រច្ពុ្រ្នល្នះ 

្រក្រ្រសល់យើង មានយពុេ្ធវធិមួីយេល្េើមា្៌រានលយោ�យ 

អនរ្ជាតិ ្ឺរ្រញ្ហាក្រកាសផ្ាយតាមវេិ្យពុ អំពី្រញ្ហា 
ចរចាសន្ភិាព។ លយើងផ្ាយយា៉ង�លូចះ្ ល�ើម្ីឲ្យ 

សកេលេោកលជឿ្ ា លវៀតណាមលយើងមានេឹកចតិេ្ ្

ខសង្រកសន្ភិាព ខសង្រកមិត ្នងិល�ើម្េីម្ាក់កំហពុស 

លេៅលេើកម្ពុជា។ ម្យា៉ងវញិលេៀត តាមមា្៌រាយពុេ្ធសាសស ្
រ្រស្់រក ល្វៀតណាម ្ឺរលយើងនងឹវាយ្រា្រ វាយេពុក 

ចេូតាមក្រ្់រមពុខសញ្ញា សងកតយ់កឲ្យែះ្ខតម្ង។  

លពេលនោះសកេលេោកក៏មិនភ្ាក់លផ្ើេ្ា លយើងមាន 

ខផនការធវំាយក្រលេសកម្ពុជាខ�រ លកពោះលយើង�នផ្ាយ

ជាសកេរួចលហើយអំព្ីរញ្ហាចរចាសន្ភិាពលនះ។ �លូចះ្ 

លយើងកតរូវខតពកងឹងជហំរ ល�ើម្ីឲ្យ�នសលកមចតាម 

សណូំមពរយពុេ្ធសាសសរ្្រស់ ហ ូ ជមិីញ ្ឺរក្រ្់រក្រង 

ក្រលេសកម្ពុជា នងិក្រ្់រក្រងឥណ្ឌូចនិ។ កាេណាភារកិច្
 

សលកមច�នេ ្្ឺរលយើងអាច្រង្ខំឲ្យក្រលេសកម្ពុជាចេូ 
ក្ពុងសហពន័្ធឥណ្ឌូចនិ�នយា៉ងងាយសសរួេ។ ្រ៉ពុខនល្េោះ

 
្ីរជាយា៉ងណា លយើងកតរូវខតយកក្រលេសកម្ពុជាឲ្យលនៅ 
លកកោមការក្រ្់រក្រងរ្រសល់យើងឲ្យ�ន។ ក្រលេសកម្ពុជា 
្ឺរជាក្រលេសតចូមួយ ្រ៉ពុខនស្ម្ូរលេៅល�ោយលស�្ឋកិច ្

នកពលែើ នងិសសរូវខសស។ លយើងវាយយកក្រលេសកម្ពុជា 
�ន�ននយ័្ា ្រក ល្យើងអាចល�ោះសសាយជវីភាពឲ្យ 

ក្រជាជនលវៀតណាមលយើង�នមួយចនំនួធ។ំ សពន្្ងៃលនះ 

អងករន្ណ្ាស់ លហើយមហាូ្រអាហារក៏ន្ល្េៀត។ លនៅលពេ 

ខ�េលយើងេេួេ�នជយ័ជម្ះ លយើងនងឹអាចល�ោះសសាយ 

ជវីភាពរ្រសក់្រជាជនលយើង�នខ្មមួយកកមិតលេៀត។  

លនះជាេសិអនា្រតរ្រស្់រក្កពុមមែពុយនសីល្វៀតណាម។  
លយើងេាងំអស្់រ្ាកតរូវខតពពុះពារឲ្យ�នសលកមចភារកិច ្

រ្រសល់យើង ល�ើម្រួីមខផនការខខខាងមពុខលនះ។ លយើងមិន 

កតរូវលនៅរាខរក ខ្ាចមពុខខ្ាចលកកោយលនោះលេ។ ការជា្់រ 

ជពំាក់នងឹក្រពន្ធកូន ឪពពុកម្ាយ ្ឺរជា្រញ្ហាផ្ាេខ់្នួខ�េ 
មានក្រ្់រ្រ្ា មិនខមនមានខតម្ាក់ឯងលនោះលេ។ ្រ៉ពុខន ្ 

ក្រសនិល្រើលយើងមិនលេៅ ្ឺរខពុសនងឹច្ោ្់រអាជ្ាសកឹ្រេ 

្រញ្្ជរ្រសរ់�្ឋ លហើយក្រពន្ធកូន នងិកករុមក្ររួសារកតរូវជា្់រ 

្រពុកលកពោះលេោសក្ត។់ រ�្ឋាភិ�េ�នផ្ាយជាេូលេៅ 

លហើយសូម្ីខតក្រជាជនក៏កតរូវច្ោ្់រអាជា្សឹកលនះសងកត់ 

ខ�រលកពោះ្ ាល្រើមិនឲ្យកូនលេៅលធ្ើេ័ពលេ្ឺរចា្់រ�ាក់្រពុក។  

 លនៅយ្់រន្ងៃេី៦ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុកំតរូវលចញ 
�លំណើរមកតាមខ�នសមពុកេរ្រសក់្រលេសកម្ពុជាល�ោយ 
េឹកចតិល្កកៀមកកំជាេី្ំរផពុត។ ក្ពុងចតិរ្្រសខ់្ពុ ំ្ឺរមិនចង់លេៅ

 
លេ។ ក្ពុងលពេលធ្ើ�លំណើរមក�េស់មពុកេក្រលេសកម្ពុជា

 
ពតិខមន ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំនៅខតរាខរក ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនខតិខ្ំំរលពញ

 
ភារកិចល្នះ។ខ្ពុ�ំនល្រើកការណូត លនសាេកត្ីរលណ្ើរ នងិ 
ក្ា្់រសភាពការណ៍ក្ពុងខ�នសមពុកេកម្ពុជា្រលណ្ើរ �េ់

 
លមោ៉ងក្រមាណលមោ៉ង២លេៀ្រភ្។ឺ លនៅន្ងៃេី១៣ ខខមីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៨ ក�េ៉រ់្រសខ់្ពុ�ំនចេូ�េល់កោះអនងកងរ្រស ់
ក្រលេសកម្ពុជា លហើយខ្ពុក៏ំកតរូវចា្់រខ្នួខតម្ង។ 

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លម្ើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំអស់ 

លនៅមន្រីសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆង្កាតក់ារ្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិលធ្ើ 

េារពុណកមមែធងៃនធ់ងៃរពកីងសរួចលម្ើយរ្រសខ់ខមែរកកហម �លូចះ្ លយើង 

មិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលម្ើយរ្រស់ វញិ មិញចវូ ពតិឬ 

យា៉ងណាលនោះលេ។



12 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 13

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 ខ្ពុលំែមែោះ ហយូ េូច លភេក្ររុស អាយពុ២៧ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំាន
 

េីកខនង្កំលណើតលនៅភូមិនកពមូ្ សសរុក�កាន លខតល្ពោធិ៍- 
សាត។់ ខ្ពុ�ំនចេូលរៀនលនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៦២។ លនៅក្ពុងឆ្ាំ

 ១៩៦៩ ខ្ពុ�ំនលរៀន�េ់្ ្ាក់េី៦ លហើយក៏ែ្់រលរៀនមក 
ជយួលធ្ើខសសឪពពុកម្ដាយ។ លនៅខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំន 
ចេូ្រ�វិតន្ល៍�ោយលធ្ើការងារលនៅក្ពុងកងចេត័។ លនៅក្ពុង 
ខខលមសា ខ្ពុមំានជងឺំក្ររុនចាញ់ ខ្ពុ�ំនែ្់រពកីារងារកង

 
ចេត័មកលធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀនកពុមារលនៅភូមិ្ឹរងលភ្ៅ។ លពេ 

លនោះខ្ពុ�ំនរា្់រអាន នងិជតិស្េិ្ធជាមួយលែមែោះ មព៉ុស 

(ក្រធានភូមិឫស្កីកាងំ)។ លនៅខខកញ្ញា ឆ្ា�ំខ�េ ខ្ពុ�ំន 
េេួេការអ្់ររពំលីែមែោះ មព៉ុស ចនំនួពរីលេើក។ លេើកេី១)  

ម៉ពុស �នអ្់ររខំ្ពុលំ�ោយលេើកល�ើងព្ីរ�វិតន្ខ៍�េ្រងក្់រសពុី 
រូងនផក្្ពុង ខ�េមិនខមនជាសនង្គាមក្រជាជន �លូចះ្ 
ក្រយ័តល្�ើរលេើផ្វូខពុស។ លេើកេី២) មព៉ុស ឲ្យខ្ពុរំក្ាការ

 
សមងៃ ាត់ នងិចាតត់ាងំកម្ាងំឲ្យលេៅ្រងក្់រល�ើម្វីាយ 

រេំ្ំរ�វិតន្។៍ 

ហូយ	ទចូ	ទទលួខុសកតូវ
អង្ករពាណជិ ្ជកមមែភមិូភាគពាយព័្យ	
ដកសសង់រចញពតីចរម្ើយសារភាពឯកសារ	J០០២០៥

សុង	ថានណ	

មិតន្ារលីនៅលរោងមា៉សពុនីកិនសសរូវតំ្រនស់្ាង លកោះធំ កំពពុង 
ខរងអងករយកលេៅឧ្រត្ថម្ការ�្ឋានក្រពន័្ធសណំង់ចាតខ់ចងេឹក  
ការ�្ឋានខសសក�ងំ នងិឧត្ថម្សមរភូមិមពុខ។ (្រណ ្ណសារ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧១ ម៉ពុស �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលេៅ 
លនៅជាមួយ ្រ៉ចូ (ក្រធានការ�្ឋាន) នងិ�នលធ្ើសកមមែភាព

កសាងកម្ាងំ�នចនំនួ ៣នាក់ លនៅក្ពុងមន្រី រួមមាន ៖ មិត ្

យា៉ត, សាមន៉ នងិ ផាត ល�ោយ�នយកខ្មឹសារអ្់រររំ្រស់ 

ម៉ពុស លេៅអ្់ររអ្ំកេាងំលនោះ។ លនៅខខសហីា ម៉ពុស �នចាត់ 

តាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើសកមមែភាពជាមួយលែមែោះ ខផន (ក្រធានែ្្រ 
�ពុំឫស្កីកាងំ) ល�ើម្ឲី្យ ខផន ល្រើកផ្វូ្រលញ្ញសតក្ជរូក 
៥០ក្ោេលេៅតំ្រនខ់មែាងំ នងិេាក់េង្រន្ាយស្ាយ 

ក្រលហោង លែមែោះ ញា៉ក់ ឲ្យលកៀរក្រជាជនលចញពភូីមិ។ 

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧២ មព៉ុស �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលេៅ 
លនៅពាណិជ្ជកមមែសសរុក�កាន លេើតាមការលស្ើសពុរំ្រស់ 

លែមែោះ ខាន (ក្រធានលស�្ឋកិចស្សរុក)។ លពេលនោះខ្ពុក៏ំ�ន

ភ្ជា្់រេំនាក់េំនងជាមួយខខ្ចាសល់�ើងវញិ។ លនៅខខតពុេា 

្រងខផន �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យយកខផនេី (មន្រីភូមិរហាេេឹេ 

ខ�េមានេ័ពសកមាកលនៅេីលនោះ) លេៅឲ្យលែមែោះ សន 

(្រន្ាយកតពាងំ) តាមរយៈលែមែោះ នាង នងិ ននួ ល�ើម្ឲី្យ 

យនល្ហោះេម្ាក់ក្រា្់រខ្រកលនៅមន្រីភូមិរហាេេឹេលនះ។  

 លនៅខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៣ លែមែោះ ខាន (ក្រធានលស�្ឋកិច ្

សសរុក�កាន) �នចាតត់ាងំ េូច លធ្ើជាក្រធានមន្រី 

ស្ិរ្កមមែលធ្ើផាេ, លែមែោះ ហ៊ាង ជាអនពុក្រធាន នងិលែមែោះ  

ហាន ជាសមាជកិ។ លកកោយមក ម៉ពុស �នលហៅ្រក្ខពកួមក 

ក្រជពុលំនៅភូមិស្ាយ រួមមាន៖ ្រ៉ចូ, ខផន នងិ មួន។ លនៅក្ពុងការ 
ក្រជពុលំនោះ ខផន នងិ មួន �នលកតៀមកម្ាងំលធ្ើសកមមែភាព 

្រនល្េៀត ល�ោយឲ្យខ្ពុយំកការណ៍ពមីន្រីកងេ័ពឲ្យខមែាងំតាម 
រយៈលែមែោះ មួន ខ�េជាអ្ករាយការណ៍ឲ្យខមែាងំ។ 

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៤ លែមែោះ ខាន �នចាតត់ាងំ េូច  

លេៅលនៅពាណិជ្ជកមមែភា្រពាយ័ព្យ តាមការលស្ើរ្រស់  

លយង៉ (ក្រធានកចកពាណិជ្ជកមមែពាយ័ព្យ)  នងិក្រចាមំន្រី 

លនៅសសរុកលមោងឫស្លីកកោម (ត្ំរន៤់)។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ ំ
កតរូវ�នអង្គការចាត់តាំងឲ្យ�កឹអងករជូនក្រជាជនលនៅក្ពុង 
ត្ំរន៤់។ លកកោយមកអង្គការ�នផ្ាសខ់្ពុឲំ្យលេៅលធ្ើការជា 
មួយ្រង លយត៉ លនៅល�យ៉ខ្រត៉វញិ។ លនៅលពេខ្ពុជំ្ួរ្រង 
លយត៉ៗ �នអ្់ររខំ្ពុអំំពកីម្ាងំក្រឆាងំ្រ�វិតន្ខ៍�េចា្់រ 
ពី្ ្ាក់លេើ�េ់្ ្ាក់លកកោម ្ឺរជាខខ្្រងក្់រ។ លនៅខខសហីា  

ខ្ពុ�ំនលេៅជ្ួរជាមួយ មព៉ុស លនៅភូមិឫស្កីកាំង ល�ើម្ី 
ពភិាក្ាជាមួយ្រាតអំ់ព្ីរញ្ហាភ្ជា្់រការេាក់េង្រ្ាវញិ។  

្រ៉ពុខនក្ារេាក់េងលនះមិន�នសលកមចលេលកពោះលនៅឆងៃាយ

ព្ីរ្ាខ្ាងំលពក។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ លយង៉ �នលហៅ្រក្ខពកួក្រជពុ ំមានខ្ពុ,ំ  
យាន នងិ អិន។ ខ្មឹសារននការក្រជពុពំនិតិ្យពកីារកសាង 

កម្ាងំ, រក្ាការសមងៃាត ់នងិ្រនព្កងឹងភារកិចខ្�េខ្នួកតរូវ 
លធ្ើ។ លនៅខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ពុ ំ
ឲ្យេេួេខពុសកតរូវខផក្ល្រើក្ររ នងិ�កឹជញ្ជូន ពាណិជ្ជកមមែ 
ភូមិភា្រពាយ័ព្យ។ លនៅខខវចិ្កិា ខ្ពុ�ំនជ្ួរជាមួយ ពពុ ំម្ដង 
លេៀត ល�ោយលពេលនោះ្រាត�់នយកការខណនារំ្រស ់លយង៉  

មកក�្់រ េូច ឲ្យពនិតិ្យ នងិកសាងកម្ាងំលនៅកចកល�យ៉ 

ខ្រត៉ លហើយក�្់រខ្ពុំ្ ា លនៅខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦  ឲ្យខ្ពុលំេៅក្រជពុំ
 លនៅ�ត�់្ំរង ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំន�នលេៅក្រជពុលំេ លកពោះខ្ពុកំតរូវមក

លរៀនវ្រ្គខ្លីនៅភ្លំពញ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ លយន៉ �នលហៅខ្ពុកំ្រជពុលំនៅ�ត�់្ំរង 

ល�ោយមានអ្កចេូរួមក្រជពុមំាន លយង៉ (ក្រមូេផេត្ំរន ់

២), ហ៊ ូ(ក្រមូេផេត្ំរន៤់), ពពុ ំ(ក្រមូេផេត្ំរន៥់),  

យាន (ក្រធាន�្ាងំ) នងិ ខ្ពុ។ំ ខ្មឹសារក្រជពុលំនោះេាក់េង 
នងឹការកសាងកម្ាងំ នងិភ្ជា្់រេំនាក់េំនងខខ្ចាសឲ់្យ 

ជា្់រ។ លនៅខខឧសភា អង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ ពពុំ ឲ្យលេៅ 
ក្រមូេផេសសរូវលនៅស្ាយសពុសីពុផពុន នងិលនៅ្ មែពកួ។ លេៅេី 

លនោះ ខ្ពុកំសាងកម្ាងំ�នចនំនួ ៥នាក់ មាន៖ វនិ (កមមែករ 
ចាសល់រោងចកកមា៉សពុនីសសរូវ), ផពុង (កមមែករចាសល់រោងចកក 

មា៉សពុនីសស រូវ), ក�ក់ (កមមែករល្រើក្ររសង្គមចាស)់, យីម  

(កមមែករល្រើក្ររសង្គមចាស)់, អពុេ (កមមែករល្រើក្ររសង្គម 

ចាស)់។

 លនៅន្ងៃេី៥ នងិ ៦ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�ន 

�កខ្ពុឲំ្យមកលមើេអងករតាមលរោងមា៉សពុនីកិនសសរូវ លពេលនោះ  
ខ្ពុ ំនងិ ហ៊ ូកសាង�នកម្ាងំមួយចនំនួ រួមមាន ៖ សន៊  
(ក្រធានកិនសសរូវ�ត�់្ំរង), ខវន (លនៅលរោងមា៉សពុនីកិន 

សសរូវ) នងិ លកើត (លនៅលរោងមា៉សពុនីកិនសសរូវ) រហតូ�េន់្ងៃ 

េី១៦ ខខ មិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�នចា្់រខ្នួខ្ពុខំតម្ដង។

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លម្ើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំអស់ 

លនៅមន្រីសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆង្កាតក់ារ្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិ 

លធ្ើេារពុណកមមែធងៃនធ់ងៃរពកីងសរួចលម្ើយរ្រសខ់ខមែរកកហម �លូចះ្  

លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលម្ើយរ្រស ់ហយូ េូច ពតិឬយា៉ង 

ណាលនោះលេ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 រូ្រ្តអំលណោយរ្រសល់េោក សាន ្សពុខ ជាល�ើម 

្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណី ននអង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការ 
កម្ពុជា នងិជាអតតីកមមែាភិ�េម្ាក់ក្ពុងចលំណោមកមមែា-

 
ភិ�េ៧នាក់ក្ពុងរូ្រ្តលនះ ្ តលនៅឆ្ា ំ១៩៧២ ក្ពុងសសរុក

 
នកពក្រ្ោស លខតត្ាខកវ។ រូ្រ្តលនះ ្រងហាាញព�ីលំណើរជា 

ជរួលឆ្ោះលេៅមពុខរ្រសយ់ពុវជន៦រូ្រ នងិកពុមារាម្ាក់ ក្ពុង 

សលម្ៀក្ំរពាក់លខមែៅ ពាក់ខស្កលជើងកង់�ាន ្រង់កកកមា 

នងិេកីាលំភ្ើង។ ពលីឆង្លេៅស្ា៖ំ អពុេ អពុឹម លផង លអោ លញ្រ 

(លហៅ សពុខ) សាន ្សពុខ នងិផ្ចូ។ 

 លនៅខាងខង្រូ្រ្តសលខមែៅមួយសន្កឹលនះ មានអក្រ 

ពណ៌លខៀវសរលសរ្ា «សាន ្សពុខ រួមចេនាតស៊្ូរ�វិតន្ ៍

ជាមួយ្ូ្រនៗ - ្រពុ្រ្គេកិអង្គភាព្រណៈកមមែាធកិារេេួេ 

របូ្តបង្឵ហញរពលរវលានៃអរំពើ
ឧកកិដ ្ឋរបស់សខ មែរកកហម

សៃ	ប៊ៃុសុតីម

រូ្រ្តលនះ្រងហាាញព�ីលំណើរជាជរួលឆ្ោះលេៅមពុខរ្រសយ់ពុវជន៦ 
រូ្រ នងិកពុមារាម្ាក់ ក្ពុងសលម្ៀក្ំរពាក់លខមែៅ ពាក់ខស្កលជើង 
កង់�ាន ្រង់កកកមា នងិេកីាលំភ្ើង។ ពលីឆង្លេៅស្ា៖ំ  
អពុេ អពុឹម លផង លអោ លញ្រ (លហៅ សពុខ) សាន ្សពុខ នងិ ផ្ចូ។
(សាន ្សពុខ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ក្រជាជនជលម្ៀសសសរុកនកពក្រ្ោស (សសរុក ៥៥) ្ តឆ្ាំ 

១៩៧២ លនៅចមការ��ំងូជតិមន្រីអំពេិលរៀង»។ សលំណរ 
ខ្សីរលសរល�ោយន�មួយ�្ាលនះ ្រងហាាញឲ្យល�ើញពី 

ការជលម្ៀសក្រជាជនលនៅលខតត្ាខកវ ខ�េ�នចា្់រ 

លផ្ើមល�ើងយា៉ងលហោចណាស៣់ឆ្ាមំពុន ន្ងៃជយ័ជម្ះ 

រ្រសខ់ខមែរកកហមេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ�េ 

សកមមែភាពលនះ កតរូវ�នលមើេល�ើញ្ា ជាកពតឹ្កិារណ៍ 

ក្រវត្សិាសស�៏្ជូរចត់មួយ សកមា្់រជីវិតរស់លនៅក្រចាំន្ងៃ 

រ្រសក់្រជាជនកម្ពុជាក្ពុងរយៈលពេមួយេសវត្រឆ៍្ាំ
 

១៩៧០។ ចា្់រតាងំពនី្ងៃជយ័ជម្ះរ្រសខ់ខមែរកកហមក្ពុង 
ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ពភិពលេោក�នកតស់ម្គាេល់�ើញ 

្ា ខខមែរកកហម�ន្រលងកើតឲ្យមានកពតឹ្កិារណ៍ជលម្ៀស 

ក្រជាជនល�ោយ្រង្ខជំា្ីរ�ណំាក់កាេធំៗ  ្ឺរលនៅភ្ាមៗ 

្រន្ា្់រពនី្ងៃជយ័ជម្ះ ១៧លមសា ១៩៧៥ លនៅចពុងឆ្ាំ 

១៩៧៥ នងិលនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៨។  

ក្ពុងលពេខ�េ្រណ្ាក្រលេសលេើពភិពលេោក លធ្ើការ 
ជលម្ៀសក្រជាជនលចញពកីខនង្អសពុវត្ថភិ ាពលេៅកាន ់

កខនង្សពុវត្ថភិ ាព ខខមែរកកហម�នជលម្ៀសក្រជាជន 

លចញពកីខនង្សពុវត្ថភិាពលេៅកានត់ំ្រន�់ាចស់សយាេ  

នងិ្រមែានសពុវត្ថភិាពល�ើម្លីធ្ើការងារខសសចមការ ល�ោយ 

មិន�នក�្់រ�ណឹំងជាមពុន ឬេពុកលពេលវេាសកមា្់រ 

ការលកតៀមខ្នួ នងិលរៀ្រចអីំវា៉នល់�ើយ។ ក្ពុងរយៈលពេនន
 

ការជលម្ៀស នងិការស្ាក់លនៅេីជន្រេ�ាចស់សយាេ 

ក្រជាជនជ្ួរក្រេះការហ្ូរចពុកមិនក្រ្់រក្រាន ់្រង្ខំឲ្យលធ្ើ 

ការហសួកម្ាងំ ្រមែាន្្ាសំងកវូសកមា្់រព្យា�េ នងិលធ្ើ 
េារពុណកមមែ។ លនៅក្ពុង្រលកមោងខផនការ្ួរនឆ្ារំ្រសខ់្នួ 

 
ខខមែរកកហម�ន�ាក់ការ�ា�ំពុះសសរូវជាអាេិភាពចម្ង 

រ្រសជ់ាត ិ្រន្ា្់រព្ីរញ្ហាសន្សិពុខជាត។ិ លនៅលពេខ�េ 

រ្រ្រខខមែរកកហម�េួរេលំនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ ក្រជាជន 

កម្ពុជាក្រមាណពី ១េាន៧ខសននាក់លេៅ ២េាន ២ 
ខសននាក់ កតរូវ�នរកល�ើញ្ា�នស្ា្់រ នងិសម្ា្់រ 

លកកោមលហតពុផេអភិវឌ្ឍក្រលេសតាមរល្រៀ្រ «មហា 

លេោតលផ្ោះ មហាអស្ារ្យ» ខ�េលផ្ោតលេើការស្ារ 

លហ�្ឋារចនាសម័្ន្ធវសិយ័កសកិមមែ ល�ើម្ែីាន�េក់ារ 

សលកមច្ំរណងខក្រក្ាយក្រលេសកម្ពុជាឲ្យក្ ាយជា 
ក្រលេសលជឿនលេឿនខផក្កសកិមមែរ្រស់ ្រ៉ពុេ ពត។

 លនៅន្ងៃេី១៦ ខខវចិ្កិា ឆ្ា២ំ០១៨ សាេកកមសណំពុំ  

លរឿង ០០២/០២ រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះសាេា�្ូំរងនន 

អង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា �នចាតេ់ពុក
 

ការជលម្ៀសក្រជាជនក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម ្ឺរជាល្រោេ 

លនៅខាងខង្រូ្រ្តសលខមែៅ 
មួយសន្កឹលនះ មានអក្រ 
ពណ៌លខៀវសរលសរ្ា  
«សាន ្សពុខ រួមចេនាតស៊ូ 
្រ�វិតន្ជ៍ាមួយ្ូ្រនៗ -  
្រពុ្រ្គេកិអង្គភាព្រណៈកមមែា- 
ធកិារេេួេក្រជាជនជលម្ៀស 
សសរុកនកពក្រ្ោស  
(សសរុក៥៥) ្តឆ្ា១ំ៩៧២  
លនៅចមក ារ��ំងូជតិមន្រី 
អំពេិលរៀង»។ 
(សាន ្សពុខ/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)



16 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 17

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

នលយោ�យខ�េមានេក្ខណៈឧកកិ�្ឋ។ ល្រោេនលយោ�យ 

លនះ ជាល្រោេនលយោ�យមួយក្ពុងចលំណោមល្រោេ 
នលយោ�យេាងំ ៥រ្រសខ់ខមែរកកហម ខ�េអង្គជនំពុជំកមះ 

វសិាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជាយេល់�ើញ្ា ជាល្រោេ
 

នលយោ�យខ�េមានេំនាក់េំនងយា៉ងខ្ាងំលេៅនងឹល្រោេ 

្ំរណងរួម ខ�េែាន�េក់ារក្រកពតឹ្្រេឧកកិ�្ឋ។ ល្រោេ 

នលយោ�យេាងំលនោះ រួមមាន៖ ១). ការផ្ាសេី់េលំនៅ 

ក្រជាជនម្ដងលហើយម្ដងលេៀតពេីីក្រជពុជំន នងិេីកករុងលេៅ 

កានត់្ំរនជ់ន្រេ កពមេាងំពេីីជន្រេមួយលេៅកានេី់ជន 

្រេមួយលេៀត។ ២). ការ្រលងកើត នងិ�លំណើរការសហករណ៍  

នងិការ�្ឋានការងារ។ ៣). ការ្រលងកើត នងិ�លំណើរការ 

មន្រីសន្ដសិពុខ នងិេីកខនង្សម្ា្់រមនពុស្ ល�ើម្កំីណត ់

អតស្ញ្ញាណ ចា្់រខ្នួ�ាក់ឲ្យលនៅល�ោយខ�ក នងិ 
«កលម្ច» អ្កខ�េកតរូវ�នល្រចាតេ់ពុក្ាជាក្រលភេ 

ខមែាងំធងៃនធ់ងៃរ្ំរផពុត នងិល�ើម្អី្់ររ ំ«សមាសភាពមិនេ»្។ 

៤). ការកំណតល់្រោេល�ៅលេៅលេើកក រុមជាក់េាក់ រួមេាងំ 

ជនជាតចិាមនងិលវៀតណាម ពពុេ្ធសាសនកិ នងិអតតីអ្ក 

រ�្ឋការននរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមែរ រួមេាងំអ្ករ�្ឋការសពុវីេិ 

េាហាន នងិកករុមក្ររួសារ នងិ ៥). ការលចញ្រេ្រញ្្ជស្ី 

ពកីារលរៀ្រអាពាហព៍ពិាហ។៍ 

 រូ្រ្តលនះ កតរូវ�នល�ះពពុម្ជាផ្ាងំពពិរ័ណ៍ធមួំយ 

ក្ពុងចលំណោមរូ្រ្តពពិរ័ណ៍ជាលកចើនផ្ាងំលេៀត ល�ើម្ី 
�ាក់តាងំលនៅក្ពុង្រន្់្រ «ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ 
្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហមលខតត្ាខកវ» ្រលងកើត 

ល�ើងល�ោយកកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិកី�ា នងិមជ្ឈ- 

មណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ខ�េលេើ្រល្រើកសលម្ោធ�ាក់ឲ្យ

លក្រើក�សជ់ាផ្វូការលនៅន្ងៃេី២៧ ខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០២០ 

សកមា្់រការេេួេ�ននងិខចកចាយពត័ម៌ាន�េល់�ើម 

្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្លវណី ជនរងលក្រោះននរ្រ្រខខមែរកកហម 

ក្ររូ្រលកងៀន សសិ្ានពុសសិ្ នងិយពុវជនជនំានល់កកោយ 

ពកី្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហម។

« ខ្ពុធំ�ំងឹក្ដលី�ើង ខ្ពុធំ្ា្់រឮលរឿងរា៉វអំពរី្រ្រ ្រ៉ពុេ 
 

ពត។ ជាពលិសសលពេខ�េខ្ពុញំពុ ំ ា�យ លហើយសេ់ 
�យលនៅនងឹចាន។ មានលរឿងជាលកចើនខ�េឪពពុក 

ម្ដាយរ្រសខ់្ពុ�ំននេិានឲ្យខ្ពុសំ្ដា្់រ ក៏ក្រខហេជាមិន
 

ខពុសពកី្ររួសារលផ្ង លៗេៀតលនោះលេ ្ឺរេាក់េងនងឹ 

ការកា្់រសម្ា្់រ អត�់្ាន នងិកពាតក់�ស 

ជាល�ើម។ ឪពពុកខ្ពុ�ំន�ត្់រង់្រងក្ររុស្រលងកើតម្ាក់។  
ចខំណកម្ដាយខ្ពុ�ំត្់រង់េាងំឪពពុកេាងំម្ដាយ លហើយ

ក្ាយខ្នួជាលកមែងកំកពាតាងំពអីាយពុ ៧ឆ្ាំ ខ្មេាងំ 
វលង្ង�ត្់រងក្ររុស្រលងកើតម្ាក់មកេេស់ពន្្ងៃ។  

លរឿងមួយខ�េខ្ពុចំងចាជំាងល្រលនោះ្ឺរជាលរឿងខ�េ

�រ៉្រសខ់្ពុ�ំនេចួសសរូវល្រលនៅសម័យលនោះ។   
្រន្ា្់រពខី្ពុសំ្ដា្់រលរឿងរ្រស្់រាតល់ហើយខ្ពុអំាសរូក្ពុង

 
ចតិ ្ខ�េ�ខ៉្ពុ្ឺំរជាសសិ្ឆ្ាតម្ាក់លនៅក្ពុងសាេា 

 
ខតកតរូវលក្រើវធិអី្ីក៏ល�ោយខ�េ្រាតអ់ាចលធ្ើ�នលនៅ 

សម័យលនោះលេៅេចួសសរូវល្រល�ើម្កីកពះ។ ខ្ពុនំកឹ�េ់ 
លរឿងលនះលពេណាក៏្ួររឲ្យែចឺតិខ្�រ ល�ោយសារ 

លយើង�ន�ត្់រង់ធនធានមនពុស្ជាលកចើន ខ�េជា 

ស្េូសកមា្់រអភិវឌ្ឍក្រលេសលនៅក្ពុងសម័យ
 

ខខមែរកកហម » ។

គង់	ច័ៃ ្ទវ៉ាៃ់រណង	មា្ច ស់ជ័យលាភតី
ររឿង	«កពរះអាទិត្យឥតពៃ្លឺ»	
ៃិយាយពតីកបវត្ិឪពុកក្នពុងរបបសខ មែរកកហម

សៃ	ប៊ៃុសុតីម

្រង់ ចន័វ្ ា៉នល់ណង លនៅក្ពុង ឱកាស េេួេ វញិ្ញា្រន្រកត  
នងិ ពានរង្ាន ់ន្ងៃេី ៤ ខខសហីា ឆ្ាំ ២០២០ ។   
( សន ្៊រពុន សពុមី /  មជ្ឈមណ្ឌេ ឯកសារ កម្ពុជា )

្ររពុសសិ្ចេូរួមសលម្ោធ�ាក់ឲ្យលក្រើក�សជ់ាផ្វូការ «ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហមលខតត្ាខកវ» 
លនៅន្ងៃេី២៧ ខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០២០ នងិេស្នាពពិរ័ណ៍រូ្រ្តខ�េ�ាក់តាងំ្រងហាាញលនៅក្ពុងការយិាេយ័លនះ។
(សន ្៊រពុនសពុមី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 លអៀ ហពុកនមី �នលរៀ្ររា្់រ្ា៖ «សាចល់រឿង លនះ ្ឺរ  
ជាលរឿងចាសស់កមា្់រអ្កខ�េ�នឆង្កាត់ ខតវាជា 
លរឿង្មែសីកមា្់រអ្កជនំានល់កកោយ។ ក្រ្់រយា៉ងខ�េ�ន 
លកើតល�ើងលនៅសម័យខខមែរកកហម វាហសួពកីារខ្ង្ នងិ 
លធ្ើឲ្យមនពុស្ជនំានល់កកោយលស្ើរខតមិនលជឿ។ លនះជាលរឿង 
ពតិខ�េខ្ពុ�ំនឆង្កាតផ់្ាេត់ាងំពលី�ើម�េច់្់រ។ ក្រ្់រ 
យា៉ងខ្ពុមិំនអាច្ំរលភច្�នលេ។ ខ្ពុកំតរូវរឭំកពភីាពលខ្ោចផ្ា 

 
ការតស៊ ូភាពលសសក�្ានខ�េមិនអាចកេា�ំន នងិការ 
លនឿយហតន់ងឹការងារ ល�ើម្ជីាចខំណកមួយក្ពុងការេ្់រ

សកាតអំ់លពើក្រេយ័ពជូសាសន»៍។

 ហពុកនមី �នសរលសរអំព�ីលំណើរជវីតិខ្នួឯងល�ោយ 
�ាក់លែមែោះ ឲ្យ តអួង្គលនោះ្ ា  កពុមារា ភា ។ សាចល់រឿង 
លនះលផ្ើមលចញពសី្ថានភាពកងកម្ាងំខខមែរកកហមចេូ 
មក�េក់ករុងភ្លំពញ ភាពសសលពចសសពេិនន�លំណើរ 
ជីវិតរ្រស់ក្ររួសារមួយលន ៅលពេជលម្ៀសត ាមផ្ូវ  
នងិការសកម្រខ្នួល�ើម្រីក្ាជវីតិលនៅលពេរសល់នៅ 
សហករណ៍។ មានអាយពុកតមឹខត ៨ ឆ្ាំ ភា កតរូវេេួេ 
្រន្ពុកលមើេខ្រក្ា្ូ្រនតូចៗ លពេឪពពុកម្ដ ាយកតរូវ

 
អង្គការ្រញ្្ជឲ្យលេៅែរលជើងសមរភូមិមពុខ។ លពេ 
លនោះលហើយខ�េ  ភា ខេង�នស្រ្ោយនងឹកពុមារភាព 
តលេៅលេៀត ល�ោយជនំសួមកវញិនវូ្រន្ពុកលធ្ើជា្រង 
ក្ររុសផង ជាម្ដាយផង នងិជាឪពពុកផង។ ភា កតរូវលរៀន 
សកូតក្រ្់រខ្រ្រយា៉ងរា្់រចា្់រពកីាររកក្ដាម នងិរក 
ខ្យងតាមវាេខសស ជាពលិសស ការក្រ្ពុយអាយពុជវីតិ  
ល�ើម្ឲី្យ្ូ្រនៗ�នអាហារហ្ូរចពុក ។ លរឿង «លពេម្ដាយ 
�្ាតលេៅ» នងឹ្រកសសាយ ចមងៃេមិ់តអ្ាន  ្ាលតើ ភា  
អាច ល�ោះសសាយ ឧ្រស្រ្គេាងំលនោះល�ោយរល្រៀ្រណា។ 

 ្ួរររឭំក្ា លនៅលកកោមការ�កឹនារំ្រសរ់្រ្រកម្ពុជា 
ក្រជាធិ្រលតយ្យ ឬ រ្រ្រខខមែរកកហមពឆី្ាំ ១៩៧៥ �េ់  
១៩៧៩ ក្រជាជនកម្ពុជាក្រមាណ ២ េាននាក់�ន 
ស្ា្់រ�ត្់រង់ជវីតិល�ោយសារការ្រង្ខឲំ្យលធ្ើការហសួកម្ាងំ  
្រង្តអ់ាហារ េារពុណកមមែ នងិ សម្ា្់រ។ ្រពុ្រ្គេខ�េ 
មានការលចះ�ងឹេាងំ�ាយ រួមេាងំអ្កនពិន្ធផង សពុេ្ធខត 
ជាមពុខសញ្ញាខ�េអង្គការកតរូវកលម្ចលចោេ ល�ោយលចោេ្ា 
ជាខមែាងំ។ កវនីពិន្ធ អ្កចលកមៀង តសួខម្ដង នងិសេិ្ៈករ 
ជាលកចើននាក់�ន�ត្់រង់ជវីតិលនៅសម័យលនោះ។

 ចន័វ្ា៉នល់ណង �នចងចាសំាចល់រឿងរ្រស់ឪពពុក នងិ 

កករុមក្ររួសារយា៉ងច្ោស់ លហើយ�នយកក្រវត្លិរឿងរា៉វ 

លនះមកចងកកងជាសាចល់រឿងខ្មួីយល�ោយ�ាក់ចណំង 

លជើង្ា “កពះអាេិត្យឥតពន្”ឺ រួច�នលផ្ើមកចេូរួមក្រកួត 

ក្រខជងលកជើសលរើសស្ាន�ពានរង្ានអ់ក្រសេិ្ស៍្កឹរតឹ

លេើកេី១ ឆ្ា២ំ០២០ លរៀ្រចលំ�ោយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា នងិសមា្រមអ្កនពិន្ធខខមែរ។ សាចល់រឿងខ្លីនះ លរៀ្រ 
រ ា្់រព�ីលំណើរជវីតិពិតរ្រសក់្ររួសារមួយរសល់នៅក្ពុង 
លខតត្ាខកវ ខ�េសមាជកិននក្ររួសារលនោះ្ឺរជាជតីា  

ជ�ីនូ អំ៊ នងិឪពពុករ្រស់ ចន័វ្ា៉នល់ណង ឆង្កាតរ់្រ្រខខមែរ 

កកហម។ តាមរយៈអត្ថនយ័ននសាចល់រឿងខ្លីនះ អ្ក 

នពិន្ធវយ័ ២៤ឆ្ាំ ចន័វ្ ា៉នល់ណង ្រងហាាញពភីាពលខមែៅងងឹត 

ននជវីតិរសល់នៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម ខ�េមិនមានសង្ឃមឹ

លសោះល�ើយ្ានងឹអាចវេិកត�្់រជាមានពន្វឺញិ�ន។ 

 លនៅន្ងៃេី៤ ខខសហីា ឆ្ា២ំ០២០  ជាន្ងៃក្រកាសជយ័ 

េាភីពានរ់ង្ាន ់ ចន័វ្ ា៉នល់ណង កតរូវ�នក្រកាស្ា  

កកមងសាចល់រឿងខ្រី្រសខ់្នួេេួេ�នជយ័េាភីលេខ៤  
ក្ពុងចលំណោមម្ាសជ់យ័េាភីេាងំ ៩រូ្រ។ ក្ពុងជនំ្ួរ

 
ជាមួយ្រពុ្រ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាលកកោយពី

ការេេួេពានរង្ានរួ់ច ចន័វ្ ា៉នល់ណង �នក�្់រពកីារ

ល្្រជ្ាចតិក្្ពុងការតាក់ខតងនងិសរលសរសាចល់រឿងរ្រស់

ក្ររួសារខ្នួ ល�ើម្�ីាសល់តឿន�េល់កមែងៗជនំានល់កកោយ 
ឲ្យយកចតិេ្ពុក�ាក់ពី្រេពលិស ោធនឆ៍ង្កាតរ់្រ្រខខមែរ 

កកហមរ្រសក់ករុមក្ររួសារ ក្ពុងល្រោេ្ំរណងខចករខំេក 

ផ្ពផ្្ាយឲ្យកានខ់តេូេាយ នងិ្រលកងៀន�េល់កមែងៗ 

ជនំានល់កកោយពេីពុក្ខលវេនារ្រស់ឪពពុកម្ាយ ជ�ីនូ ជតីា  

នងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់្នួ ក្ពុងល្រោេ្ំរណងផ្ះផ្ាសង្គម
 

កម្ពុជា នងិចេូរួមេ្់រសកាតក់ារវេិកត�្់រននអំលពើ� ៏
ល�ោរល�ៅលនះជា្ មែម្ីងលេៀត។  កញ្ញា ចន័វ្ា៉នល់ណង �ន 

នយិាយ្ា៖ «ការផ្ពផ្្ាយពកី្រវត្សិ ាសស ្
�ែ៏ចឺា្់រមួយលនះ នងឹជយួឲ្យអ្កលមើេ អ្កអាន 
ជនំានល់កកោយខ�េជាអនា្រតអ្ក�កឹនាកំ្រលេស 
�នលរៀនសកូត ្្ងឹខ្ង្ពលីសចក្ដែីចឺា្់ររ្រស់ 
ក្រជាជនខខមែរ ការ�ត្់រង់ធនធានមនពុស្ លហ�្ឋា 
រចនាសម័្ន្ធលេៅនងឹល្រោេនលយោ�យខ�េខ្នួចង់ 
ក្រកានយ់ក។ សមូឲ្យក្រវត្សិាសសមួ្យលនះ ក្ាយ 
ជាក្រវត្សិ ាសសល្ស ោកលស ៅចពុងលកក ោយ្ំរផពុត  
ខ�េកូនខខមែរកតរូវលរៀនសកូតលេៅចពុះ»។

រូ្រេី៣រា្់រពសី្ាំ ្រង់ ចន័វ្ ា៉នល់ណង លនៅន្ងៃេេួេវញិ្ញា្រន្រកត នងិពានរង្ាន ់ពលីេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួអ្់ររ ំ
យពុវជន នងិកី�ា ន្ងៃេី៤ ខខសហីា ឆ្ា២ំ០២០។ (សន ្៊រពុនសពុមី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

រអៀ	ហុកៃតីម៖	ម្឵ច ស់ជ័យលាភតីររឿង	
«រពលសម៉ាឃ្឵តរៅ»

សៃ	ប៊ៃុសុតីម

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម (លឆង្) នងិ លេោក លអៀ ហពុកនមី (ស្ា)ំ  
លនៅក្ពុងពធិកី្រ្រេរ់ង្ានជ់នូជយ័េាភីេាងំ៩រូ្រ លនៅវេិ្យាស្ថាន 
ពពុេ្ធសាសន្រណ្ឌិត្យ លនៅន្ងៃេី ២៧ ខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០២០  
(សន ្៊រពុនសពុមី/្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

(តពតីរលខមៃុ)

បជូារភ្ើង
សំណួរសដលបាៃសួរមកខ្ពុំអំពតីការសមា្ប់រង �ាលរៅអលឺរ៉ាបុ

លហឌី ហហវែ ឵យ

“លតើសាលាលរៀនអាច្ជរួយលយើងឲ្យលជៀ្្តុពលីរឿង 
សដេស្លដៀងលនះបានយ៉ាងដូច្លមដេច្?”

 សណួំរមួយខ�េខ្ពុកំតរូវ�នសរួជាញឹកញា្់រ្ឺរ្ា  
«លតើលយើងអាចលជៀសវាងពកីារលកើតល�ើងនវូលរឿងលនះម្ង 

លេៀត�នយា៉ង�ចូលម្ច?» ខ្ពុអំាច្ិរតល�ើញអំពវីធិមួីយ 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ វា្ឺរតាមរយៈការលក្រៀនក្រល�ៅកូនៗរ្រស ់

លយើង។ ការលក្រៀនក្រល�ៅេូលេៅ នងិការអ្់ររជំាពលិសស 

លនៅតាមសាេាលរៀន ្ឺរល�ើរតនួាេីយា៉ងសខំានក់្ពុងការ

សលកមចនវូអី្ខ�េអាចនងឹលកើតល�ើងលនៅន្ងៃខសក្�ន។

មិនខមនកពុមារក្រ្់ររូ្រេាងំអសធ់ធំាតល់�ើងលនៅក្ពុងផះ្ 
ខ�េមានសេីធម៌រងឹមាលំនោះលេ។ កពុមារេាងំលនះមាន 

ឱកាសក្ពុងការជ្ួរក្រេះពភិពមួយលផ្ងលេៀត �ចូជាលនៅ

ក្ពុងសាេាលរៀនពកួល្រអាចជ្ួរជាមួយក្ររូ្រលកងៀនខ�េ

អាចលេើកល�ើងនវូសណួំរមួយចនំនួខ�េពកួល្រមិនខ�េ

្ិរតចង់សាកសរួ។

 វានងឹមិនក្រ្់រក្រានល់នោះលេខ�េចណំាយលពេមួយ

លមោ៉ងឬពរីលមោ៉ងលនៅក្ពុង្្ាក់ក្រវត្ដសិាសស្ដល�ើម្លីរៀនអំពី

ហ�ូខូសត។៍ ការ្រលកងៀន្ឺរកតរូវខតចា្់រលផ្ើមឲ្យ�នឆា្់រ 
ជាងលនះ�ចូជាលនៅក្ពុង្្ាក់មលតយ្្យជាល�ើម។ សមូ្ខីត 

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនៅសារមន្រីសកពុត្ហូ ្ក្ពុងេីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉�ូញូ។ (សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

 លនៅលកកោមការ�កឹនាំ រ្រស់ ្រ៉ពុេ ពត ចលំណះ�ងឹ្ឺរ 
ជា្រេ ឧកកិ�្ឋ លហើយអាចជាលហតពុផេក្រ្់រក្រាន ់ខ�េ 
កមមែាភិ�េខខមែរកកហមយកអ្កលចះ�ងឹេាងំ�ាយ លេៅ 
សម្ា្់រលចោេល�ោយលក្រើពាក្យ្ា «យកលេៅអ្់ររ»ំ ឬ 
«យកលេៅកសាង» ជាល�ើម។ 

 ៤១ឆ្ាលំកកោយរ្រ្រខខមែរកកហម�េួរេំ ហពុក  នមី 
លនៅខតចងចាេិំ�្ឋភាពលនៅលពេលនោះ ល�ោយខស្ដងឲ្យ ល�ើញ  
តាម រយៈេឹកន�រ្រសល់េោក ។ លរឿងខ្លីនះ អាច ឲ្យអ្ក 
អានលមើេល�ើញ�ំលណើររ្រស់ក្ររួសាររ្រស់លេោកក្ពុងលពេ 
ជលម្ៀសពភី្លំពញលេៅជន្រេ ស្ដា្់រឮពាក្យលពចនស៍នន្ា 
រវាងក្រជាជនចាស់ នងិក្រជាជន ្ មែី នងិយេច់្ោសអំ់ពី  
មលនោសលញ្តនា�ក៏ជាេលកជៅ  ខ�េ្រងក្ររុសមានចំលពោះ 
្ូ្រន តចូៗ លនៅក្ពុងេំពរ័លខមែៅងងឹតននក្រវត្សិាសស ្ខខមែរ ។

 សកមា្់រ  ហពុកនមី  សមូ្ ីខតការេចួ�ពុតខ្យងឲ្យ្ូ្រនហ្ូរ 
ក៏កតរូវយកជវីតិលេៅ្រ្ដូរខ�រ។ ការ�ពុតខ្យងលនះ មានលេោស 
ក្រសិនល្រើកតរូវខខមែរកកហមចា្់រ�ន លកពោះខខមែរកកហមយេ់ 
្ា ្រះ៉ពាេក់្រលយោជនរួ៍ម ជាសមូហភាព។ លេោសលនះ    

អាចកតរូវជា្់រលចោេ្ាជាខមែាងំក្រឆាងំនងឹ្រ�វិ�ន្ ៍លហើយ 
អាចនងឹកតរូវយកលេៅសម្ា្់រលចោេ  ល�ោយមិនមានក្រពន័្ធ  
តពុេាការ ណាមក វនិចិ្យ័លេោសកំហពុស លនោះល�ើយ។

 ្ួររ្រញ្្ជក់្ា លអៀ ហពុកនមី លកើតលនៅឆ្ា ំ១៩៦៦ លនៅ 
សសរុក�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធ។ំ សាចល់រឿងរ្រសល់េោកខ�េ 
មានចណំងលជើង្ា «លពេខម�៉្ាតលេៅ»  ជា្់រជយ័េាភី 
លេខ ១ស្នួ លនៅក្ពុងកមមែវធិអីក្រសេិ្ស៍្កឹរតឹ លេើកេី១ 

 
ឆ្ ាំ ២០២០ ខ�េលរៀ្រចលំ�ោយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កម្ពុជា នងិសមា្រមអ្ក នពិន្ធខខមែរ។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  សមូ ខ្ង្អំណរ្រពុណ 
ចលំពោះអ្ករសរ់ានមានជវីតិក្រមាណ ៥េាននាក់ ខ�េ 
�ន្រន្ដកតក់តាសាចល់រឿង  នងិនេិាន លរឿងរា៉វេាងំលនោះ  
ល�ើម្ីជាឯកសារសកមា្់រមនពុស្ជំនានល់កកោយ�នសិក្ា 
ខសង្យេល់�ើម្កីារពារខ្នួឯង នងិសង្គមកពុំឲ្យធ្ាក់លេៅ 
ក្ពុង មលនោ្រមវជិ្ជាកជរុេនយិម ការស្់្រលខ្ើម ការកចខណន 
ការលរើសលអើងជាតសិាសន ៍នងិការចងកំហងឹ ខ�េសពុេ្ធសងឹ
ជាលហតពុផេអាចនាំឲ្យលកើតមាន អំលពើក្រេ័យពូជសាសន។៍ 

ច្លតមៀងបដិវតន្ស៍ខ មែរតកហម

្ូមជូនពរច្លំពាះបងប្អូនតបំនត់ពះវហិារ
ត្ំរនក់ពះវហិារ  ត្ំរនខ់្ាងំក្ា ជា្់រភ្�ំងខរក មានសសរុក១៤ េេ្ះ្ខ្្រកៗ 

ចលកមើនក្រ្់រខផក្ ្រខង្ក្រ�វិតន្។៍

ពេី្ាកកសាងំ  វាេស្ាចរលវៀង លកោះលពោនកំពត    សាម្រ្គលីជោ្រជយ័ ឆ្ាតមូ្់�ឥ�្ឋ 
ជយ័ខសនភ្ាកចាច់ មពុនឺរាជភូមិ្មែ។ី

លពើ្រេួេពពុកេា  សង្គម្មែជីា ក្រលសៀនេួេកត ីសសលណោះភ្ខំត្ង ្ូរខេនកតពាងំ្ីរ 
ឧេម្ពរ្មែី  ជាកំ្ានភ្្ជពុមិំត។្

វរីភាពតស៊ូ  ជា្់រកំពង់លពោធិ៍ នងិសសល�ៅពតិ    ជតិកពះរកិំេ �នូេពុនក�ក� 
្ា�ា្ររវិា៉ត លសៀម្ូរកល្រោកពះ។

្រង្ូ្រនក្រយពុេ្ធ  អង់អាចលមោះមពុត ជម្ះឧ្រស្រ្គ    តាងំពសីនង្គាម ជា្រខង្កជាក់ 
ខ្ាងំក្ាយអន្រ្ឃ សមរភូមិមពុខ។

លកកោយន្ងៃ១៧   លមសាលជោ្រជយ័ ្រង្ូ្រនសកមរុក ្រលងកើនផេ្ា ខ្ាងំលពញ្រន្ពុក 
សសរួចសសាវលេៅមពុខ ឥត្ីរសសាកសសាន្

លយើងខ្ពុជំនូពរ   សសួ្ដ្ីរវរ ្រង្ូ្រនក្រ្់រក�ណ ត្ំរនក់ពះវហិារ ចលកមើនល្កើង្កាន
 

សមូ្រង្ូ្រនមាន សពុខភាព្ររ្ូិររណ៍។

្រង្ូ្រនសកមរុក   លេើកភ្េំឺន្់រ កានខ់តសលន្ធោ សលកមចលជោ្រជយ័ រួមសាងន្ររ 
កម្ពុជា្រវរ ក្រជាធ្ិរលតយ្យលអើយ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

លកមែងតចូៗក៏អាចយេអំ់ពលីរឿងអយពុត្ធិម៌ នងិការលរើស 

លអើង�នខ�រ ក្រសនិល្រើលយើង្រលកងៀនសស្រតាមកកមិត 

ខ�េពកួល្រអាចេេួេយក�ន។ កពុមារខ�េមាន 

អាយពុចា្់រព១ី០លេៅ១២ឆ្ាំ ជាធមមែតា ្ឺរជាអ្ក្រាកំេ 

ធ្ំំរផពុតលនៅលពេខ�េខ្ពុលំេៅ្រលកងៀនលនៅសាេាលរៀន។  
កពុមារេាងំលនោះចង់�ងឹចង់ល�ើញលហើយចង់លរៀន នងិ 

មានសណួំរសរួលកចើនលេៀតផង ខ�េខពុស្រ្ាពលីកមែងជេំង់ 

ខ�េលពេខះ្មានការពិ�កក្ពុងការសរួសណួំរ។ ហ�ូ-ូ

ខសត៍ �នលកើតល�ើងលហើយក្រសនិល្រើកតរូវ�ន្ំរលភច្ 

លចោេលរឿងលនះអាចនងឹលកើតល�ើងម្ងលេៀត។ លនោះលហើយ 

ជាមូេលហតពុខ�េសាេាលរៀនកតរូវក�ក�ក្រជា្ ាលកមែងៗ 

�ន�ងឹអំពកី្រវត្ដសិាសស្ដយា៉ងេមិ្តចលំពោះលរឿងរ ា៉វ

ខ�េ�នលកើតល�ើងលនៅក្ពុងក្រលេសអាេ្មឺង់៉ចា្់រពឆី្ាំ 
១៩២០ �េ់ ឆ្ា១ំ៩៤៥។ លមលរៀនក្រវត្ដសិាសស្ដកតរូវ

ខត្រលកងៀនអំពអី្ីខ�េ�នលកើតល�ើង លហើយលេៅតាម 

រល្រៀ្រមួយខ�េអាច�តិជា្់រក្ពុងអារមមែណ៍រ្រសក់ពុមារ

េាងំលនោះ។ អសរ់យៈលពេជាលកចើនឆ្ាំ ខ�េមនពុស្ជា 

លកចើន�ន្ិរត្ា ្ឺរមានសារសខំានណ់ាសខ់�េកពុមារកតរូវ 

លរៀនអំពកីាេ្ររលិចេ្ នងិលែមែោះសខំាន់ៗ ននសមរភូមិ។ 

កពុមារកតរូវ�ន្រលកងៀនតាមរល្រៀ្រ «លរៀនយា៉ងវក់វ»ី។  

សិស េ្ាំងលនោះ�នក្ាយលេៅជាអ្កស្យ័ក្រវត្កិមមែខ�េ 

អាចលរៀ្ររា្់រ�នអំពកីពតឹ្ដកិារណ៍ខ�េ�នលកើតល�ើង  

ល�ោយមិន�នយេ�់ងឹច្ោសអំ់ពអី្ីេាងំអស់ ។

 ល�ើម្សីលកមច�ននវូការយេ�់ងឹ�ក៏តមឹកតរូវនងិ 

លកជៅកជះមួយ ការអ្់ររកំតរូវខតកជា្រឲ្យ�េល់្រះ�ងូរ្រស់ 

សសិ េ្ាងំលនោះ។ វធិ្ីរលកងៀនខ�េមានតាមរយៈការ 

្រងហាាញអំពកីពតឹ្កិ ារណ៍ធំៗ ខ�េលកើតល�ើងលនៅក្ពុង 
ពភិពលេោកតចូមួយ ល�ោយយកលរឿងរា៉វជវិីត្រពុ្រ្គេ 

ម្ាក់ៗ ជាចណំពុចចា្់រលផ្ើមល�ើម្ពីណ៌នាអំពសីម័យ 

កាេមួយ។ លមលរៀនកតរូវខតចា្់រលផ្ើមលនៅក្ពុងលពេឥ�វូ
 

លនះ។ ខសង្រកកពតឹ្កិារណ៍ណាមួយខ�េងាយសសរួេក្ពុង 
ការផ្ារភ្ជា្់រលេៅនងឹអតតីកាេ នងិ្រលងកើនការយេ�់ងឹ 

ចលំពោះលរឿងរា៉វខ�េងាយនងឹលកើតល�ើងលនៅលពេអនា-

្រតកាេ។ មនពុស្ម្ាក់ កៗតរូវខតចង្ពុេ្រងហាាញអំពកីារ 
េេួេខពុសកតរូវរ្រស្់រពុ្រ្គេម្ាក់ចលំពោះខ្នួឯង នងិសង្គម  
កពមេាងំ្រងហាាញ្ា លតើវាមានលក្រោះ្ ្ាក់យា៉ងណាលនៅ

លពេខ�េលយើងលនៅលសងៃៀមសងៃាត។់ ្ឺរមានសារសខំាន ់

ខ្ាងំណាសខ់�េលរឿងរា៉វ ហ�ូខូសត ៍កតរូវ�ន�ាក់្រញូ្េ
 

លនៅក្ពុងក្រ្់រមពុខវជិ្ជាេាងំអស់ ចា្់រលផ្ដើមពសីាសនា នងិ 
ភូមិសាសស ្ការអ្់ររកំាយ នងិ្ីរមីវេិ្យា។ វាក៏មានសារ 

សខំានខ់្ាងំណាសខ់�រខ�េក្ររូ្រលកងៀនេាងំអស�់ងឹ នងិ 

នយិាយក�្់រសសិ្រ្រសខ់្នួ្ា លតើមពុខវជិ្ជារ្រសព់កួល្រ 
កតរូវ�ន្រះ៉ពាេខ់្ាងំយា៉ងណា ្រន្ា្់រពអី្ីខ�េ�នលកើត 

ល�ើងលនៅលពេលនោះ។ ការអ្់ររក៏ំ្ួររខតលកើតល�ើងល�ោយ 

«ការលធ្ើ»។ ឧេាហរណ៍ លនៅក្ពុង្្ាក់សេិ្ៈ្ួររខតមាន

ឱកាសសកមា្់រឲ្យសសិ្្រងហាាញអំពអីារមមែណ៍រ្រសខ់្នួ  
ពកងឹងនវូអី្ខ�េពកួល្រ�នលរៀន នងិ�ងឹអំពអីារមមែណ៍រ្រស់ 

ពកួល្រ្រន្ា្់រពលីរៀនលមលរៀនរួច។ ្រន្ា្់រពអីានលសៀវលភៅ 

ខ�េសមសស្រសសិ្អាចលធ្ើសកមមែភាពជាមួយ�ឥី�្ឋ  

្ំរនរូ រូ្រភាពរចនាល�ោយកក�ាស្ំរនរូសេិ្ៈខ�េេាក់

េាញអារមមែណ៍រ្រសព់កួល្រ។ 

 ជាេូលេៅ ក្ររូ្រលកងៀនខតងខតមាន្ំរនតិនចក្្រឌិត លហើយ 

ការក្រជពុពំលិក្រោះលយោ្រេអ់ាចពកងីកវធិសីាសស្ដ្រលកងៀន

អំពហី�ូខូសត�៍ន។ ក្ររូ្រលកងៀនេអ្ាចក្ាយលេៅជា្ំររូ 
រ្រសស់សិ្�ន។ លនៅក្ពុងស្ថានភាពវ្ិរត្ខិ�េខតងខត 
មានលនៅលេើវិ្ ជីវីតិរ្រសម់នពុស ក្្រ្់ររូ្រ ក្ររូ្រលកងៀនអាច 

លធ្ើឲ្យមានការផ្ាស្់រ្ដូរ�ធ៏មួំយ�ន។

“លតើអ ្នកមានទ្្សនៈយ៉ាងណាច្លំពាះអនា្តកាេ?”

 ខ្ពុមិំនលជឿ្ ា េស ន្ៈរ្រសខ់្ពុខំពុសពអ្ីក�នេលនោះលេ 

លនៅលពេខ�េ្ិរតអំពពីភិពលេោកសពន្្ងៃលនះ។ ខ្ពុលំមើេ

ល�ើញនលយោ�យខ�េវេិកត�្់រលេៅរកការក្រឆាងំនងឹ

ការខកេកមង់្មែ ីការលកើនល�ើងននការក្រឆាងំជនជាតជិ្ហី ្

ការស្់្រលខ្ើមជន្ររលេស នងិការ្ំរផ្ចិ្ំរផ្ាញ្ររសិ្ថាន។ 

សកមា្់រខ្ពុ ំការល្រើកេំពរ័កាខសតអានជាលរៀងរាេល់ពេ 
កពកឹ ្ឺរជា្រេពលិសោធន�៍រ៏ន្ធតមួ់យ។

 លេោះ្ីរជាខ្រ្រលនះលហើយ ខ្ពុលំនៅខតមានលសចក្ដសីង្ឃមឹ។  
កកល�កលមើេលេៅសតវត្រក៍នង្មក ចា្់រតាងំពលី�ើម�្ូំរង  

លយើងល�ើញ្ា សន្ភិាពនងិវ្ិរពុេភាព ជាលរឿយៗ�នលកើត 

ល�ើង្រន្ា្់រពជីលម្ោះ។ មាននយ័្ា ្ឺរមាន�លំណើរការលេៅ 

មពុខ ក៏្រ៉ពុខន្ឺ្រលេៅតាមរូ្ររាង�ចូ្ូរេខ្យង។ លនៅលពេលនះ  

លយើងមិនស្ថតិលនៅក្ពុងកខនង្ខ�េេល្នោះលេ្រ៉ពុខនអី្្ នៗងឹ 
ផ្ាស្់រ្ដរូលហើយមិនយូរ្រ៉ពុនមែាន លយើងនងឹមាន�លំណើរការលេៅ 
មពុខម្ងលេៀត។

 លនៅលពេខ�េខ្ពុលំមើេលេៅយពុវវ័យសពន្្ងៃលនះ ខ្ពុមំាន
 

អារមមែណ៍សពុេិ�្ឋនិយិម។ ពកួល្រ�នក្ាយលេៅជាមនពុស្ 

ខ�េ�ងឹអំពខី្នួឯង នងិមានចលំណះ�ងឹខស្ ់លហើយមានការ 
ចា្់រអារមមែណ៍លកចើនលេៅលេើពភិពលេោកជាងលពេខ�េ 

លយើងមានអាយពុសស�េពកួល្រ។ ខ្ពុមំានជលំនឿយា៉ងមពុត

មាំ្ ាយពុវវយ័សពន្្ងៃលនះមានឆនៈ្ នងិសក្ានពុពេក្ពុង

ការល�ោះសសាយ្រញ្ហានាលពេ្រច្ពុ្រ ន្ល្នះ។

 លនៅលពេខ�េខ្ពុជំ្ួរជាមួយយពុវវយ័្រច្ពុ្រ្នល្នះ 
 

ខ្ពុមំានការភ្ាក់លផ្ើេយា៉ងខ្ាងំចលំពោះការផ្ាស្់រ្ដរូរ្រស់

ពកួល្រក្ពុងអំ�ពុងលពេជាលកចើនឆ្ាខំ�េខ្ពុ�ំន្រលកងៀន។ 

ពកួល្រ�នផ្ាស្់រ្ដូរពកីារ្រងហាាញចណំា្់រអារមមែណ៍្រន្ចិ 
្រន្ចួលេៅជាការចា្់រអារមមែណ៍កានខ់តលកចើនល�ើងៗ។ ពកួ 
ល្រចា្់រលផ្ដើមសរួសណួំរ្រខន្ថម នងិេេួេយកចលំណះ�ងឹ 

ខ�េកជា្រ�េស់មែារតកីពមេាងំល្រះ�ងូរ្រសខ់្នួ។ ការ 
យេ�់ងឹរ្រសយ់ពុវវ័យេាងំលនោះ ្ឺរតាមរយៈ្រញ្ញា នងិ 

សតអិារមមែណ៍។

 នាចពុង្រញ្្់រននការ្រលកងៀនរ្រសខ់្ពុ ំមានសសិ្មួយ 
ចនំនួ�នក�្់រខ្ពុំ្ ា «កពុំ�រម្ លយើងនងឹខចកចាយអំពអី្ី 
ខ�េអ្ក�នក�្់រលយើង ពលីកពោះលយើងមិនចង់ឲ្យវាលកើត 

ល�ើងម្ងលេៀតលនោះលេ»។ ខ្ពុក៏ំលជឿជាក់ខ�រ្ា អ្កក្រ្់រក្រង 
សាេាលរៀន�នចា្់រលផ្ើមយេអំ់ពសីារសខំានក់្ពុងការ 
្រនត្ស៊កូ្រឆាងំអំពកីារ្ំរលភច្ លហើយលនះ្ឺរជាសញ្ញា�េ៏ ្

មួយ។ ក្រសនិល្រើ មនពុស ក្្រ្់រពណ៌សម ព្ុរក្រ្់រសាសនា 

ជាតសិាសន ៍នងិក្រ្់រអាយពុេាងំអស់ លកកោកែរល�ើង 

ក្រឆាងំនងឹអ្កខ�េមិនយេ់្ ា លតើពកួល្ររសល់នៅល�ោយ 

សពុខសានល្កកោមេេ្ធកិ្រជាធ្ិរលតយ្យរ្រសល់យើងយា៉ង

�ចូលម្ដចលនោះ។ លយើងនងឹអាចក្រកាន�់ននវូជហំរខ�េ

លយើងមាន។ 

“លតើលយើងអាច្លរៀន្ូតតបានអវែខី លេះអពំហូីឡូខ្ត?៍”

 ខ្ពុ�ំនឆង្កាតល់រឿងរា៉វជាលកចើន ្រ៉ពុខនល្នៅខតអាចមាន 
ជវីតិ�នយូររហតូអាចែាន�េវ័់យចណំាស។់ ខ្ពុនំពិន្ធ 
លសៀវលភៅ អត្ថ្រេកាខសត នងិ�ន្រលកងៀនអសរ់យៈលពេ 

៣០ឆ្ាមំកលហើយ។ អី្ខ�េខ្ពុខំតងខតចង់នយិាយ នងិលនៅ 
ខតលធ្ើ ្ឺរលរៀនអំព្ីរេពលិសោធនរ៍្រសខ់្ពុនំងិអ្ក�ន៏េ។ លនះ 
្ឺរជាការេ�ំក ្រ៉ពុខនក៏្ជាមលធ្យោ�យខតមួយ្រតល់�ើម្ី 

ល្រចផពុតពកីារែចឺា្់រខ�េលយើង�នេេេួរងលនៅក្ពុង 
ហ�ូខូសត។៍

 លខោនលេសម្៍ាក់ ខ�េជាកូនសសរី្រសឯ់កអ្រ្គរ�្ឋ 

េូតលអស្ ោ៉ញ ខ�េផះ្រ្រស្់រាតធ់្ា្់រជាកខនង្ជ្ួរជពុំ 

រ្រស្ូ់រក្រខជង ហពុខីតរ្ �ននយិាយលនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៤៨ 
្ា ពភិពលេោកមិន�នលរៀនអី្លសោះព�ីាតករ ជនរង 

លក្រោះ ឬ អ្កខ�េ�នកតមឹខតែរលមើេ្ំរណាលំ�ើយ។ 

លពេលវេារ្រសល់យើង ្ឺរលក្រៀ្រ�ន�ចូជាការរាខំរក 

ជាមួយនងឹលសចក្ដសី្ា្់រ លហើយមានមនពុស្តចិណាស់ 

ខ�េយេព់ចីង្ាក់�ច៏ខម្ករ្រសវ់ា។

 ពាក្យលនះ ្ឺរកតមឹកតរូវណាសស់កមា្់រលធ្ើការ្រក 

សសាយអំពសី្ថានភាពសពន្្ងៃលនះ។ ្រ៉ពុខនល្យើងមិនកតរូវ 

េេួេយក ឬ អនពុញ្ញាតឲ្យខ្នួលយើងរសល់នៅសពុខសាន ្
ជាមួយនងឹវាល�ើយ។ លយើងមិនកតរូវល�ះ្រង់លចោេការ 

តស៊លូនោះលេ លយើងកតរូវខត្រនផ្្ពផ្្ាយចលំណះ�ងឹ 

ល�ើម្ជីយួ�េយ់ពុវវយ័ជនំ ាន់្ មែីឲ្យយេ�់ងឹច្ោសអំ់ពី 

ចង្ាក់រ្រសវ់ា លហើយលជៀសវាងកំហពុសឆ្គងរ្រសម់នពុស្

កាេពជីនំានម់ពុន។ 

 លតើចង្ាក់លនះ្ឺរជាអី្? លនោះ្ឺរជាលម�កឹនាខំ�េមាន 

កេេ្ចិេាញយកផេក្រលយោជនព៍កីារមិនស្រ្ោយ 

ចតិរ្្រសក់្រជាជនជាមួយកាេៈលេសៈ្រច្ពុ្រ ន្ ្មកលធ្ើ 
ជាក្រលយោជនផ៍្ាេខ់្នួ។ លម�កឹនាេំាងំលនោះផេ្ច់លម្ើយ

ងាយៗចលំពោះសណួំរសមែពុ្រសមែាញ នងិសន្យាឲ្យក្រជាជន 
នវូអនា្រតននសពុភមង្គេជានរិនរ្ខ�េហសួវសិយ័។  

ព្យាការខីកង្ក្ាយេាងំលនះងាយនងឹលធ្ើឲ្យក្រជាជនលជឿ  

លហើយលធ្ើឲ្យមានភាពងាយសសរួេក្ពុងការធ្ាក់ក្ពុងអំលពើ
 

អាកកក់។ េពុះយូរ្រន្ចិលកកោយមក លេើ្រមានអ្កកត ់



24 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 25

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនៅសារមន្រីសកពុត្ហូ ្ក្ពុងេីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស
 

្រ៉�ូញូ។ (សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

សម្គាេ់្ ា ការសន្យាេាងំលនះ្ឺរមានផេអវជិ្ជមាន។ 

លសចក្សីង្ឃមឹមិនកតរូវ�ន្ំរលពញលហើយលយើង�ន�ត ់

្រង់លសរភីាព នងិផះ្រ្រសខ់្នួ។ អី្ខ�េលយើងមានអារមមែណ៍ 
មិនលពញចតិជ្ាមួយពកីាេ�្ូំរង�នក្ាយលេៅជាអី្ 

មួយខ�េលយើងកំពពុងខតចង់�នយា៉ងខ្ាងំ។

 ក្រលេស អាេ្មឺង់៉ �នផ្ាស្ូ្់ររសាធារណរ�្ឋលវៀមា៉ 
ល�ើម្កី្ដសីពុ្ិរនពានឆ់្ារំ្រសហ់ពុខីតរ្ ខ�េនាឲំ្យក្រលេស 

លនោះសេខ់តភាពវនិាសហនិលហោច។ ងាកកត�្់រលេៅ 

ឆ្ា១ំ៩១៤ វញិ លយើងល�ើញ្ាយពុវជនវយ័លកមែងរ្រស់ 

ក្រលេសអាេ្មឺង់៉ នងិក្រលេស�រាំង�នសកមរុកចូេលេៅ 

ក្ពុងភក់្លភ្ើងសនង្គាមយា៉ងស្តិស្ាញ។ យពុវជនវ័យ 
លកមែងេាងំលនោះវេិកត�្់រមកវញិ្រន្ា្់រពី ៤ឆ្ាំ មក 

ក្ពុងក្រលេសអឺរ៉ពុ្រខ�េខចូខាតលខច្ខ្ាជំាមួយនងឹពាក្យ 
វ្ិរ្�សិារី្ ា «្រមែានសនង្គាមលេៀតលេ»។ ្រច្ពុ្រ ន្ល្នះជា 
្មែមី្ដងលេៀតលយើងមិនស្្រ�យចតិជ្ាមួយនងឹស្ថានភាព 

្រច្ពុ្រ ន្។្ លតើវានងឹនាលំយើងលេៅរកអី្? លតើវានងិចា្់រលផ្ើម 
លនៅេីណានងិលពេណា?

 លនៅលពេខ�េលយើងកកល�កលមើេលេៅលកកោយវញិ 

ខណៈលពេខ�េក្រវត្ដសិាសស្ដចា្់រលផ្ដើម�្ូំរង។ លយើង 

ល�ើញ្ា ្រន្ា្់រពសីនង្គាម ្ឺរខតងខតមានភាពលសងៃៀម 

សងៃាត ់ជាលពេលវេាខ�េភ្ខឺចងចាងំ ្រន្ា្់រមកក៏ងងឹត 

ម្ងលេៀត លហើយក៏្រញ្្់រលនៅក្ពុងលភ្ើងសនង្គាមមួយលេៀត។ 

លតើលយើងរកល�ើញក្រភពល�ើមនន្ំររូលនះលេ?

 ខ្ពុ្ិំរត្ា វា�នចា្់រលផ្ដើមលនៅលពេខ�េមានលហតពុ 
ផេ�្ូំរងក្ពុងការលក្រើក�សេ់ស ន្វសិយ័នន «ពកួលយើង»  
នងិ «ពកួល្រ»។ 

 ជាមួយនងឹេស ន្ៈលនះ លយើងសាកេ្ងវេិកត�្់រ 

លេៅមនពុស្យពុ្រសម័យ�្ូំរងខ�េ�ន្រលងកើតសហ្រមន ៍

កសកិមមែ�្ូំរង្រង្ស។់ កករុមក្ររួសារនមួីយៗ រសល់នៅ�ាច់ 

ល�ោយខ�កព្ីរ្ាល�ោយ្រមែានេំនាក់េំនងអី្េាងំអស ់លហើយ 

លនៅលពេខ�េសមាជកិក្ររួសាររ្រសខ់្នួលកើនល�ើង នងិ 
ចា្់រលផ្ដើមមានអារមមែណ៍្ា កតរូវការេីធ្ា្រខន្ថម ពកួល្រ 

�នកកល�កលមើេលេៅសហ្រមនជ៍តិខាង។ ល�ោយការយក 

ែះ្លេើ�រី្រស ់«ពកួល្រ» «ពកួលយើង» មានេីធ្ាល�ើម្�ីក 

�លងហាើម លហើយមានភាពសងៃ្់រសងៃាត់មួយក្រាមពុនលពេ 

ខ�េសង្គមចា្់រលផ្ដើមរកីចលកមើនស ារជា្ មែម្ីងលេៀត។  

មនពុស្មាននសិ្យ័អាតមែានយិម ខ�េ�្ូំរងល�ើងមាន 

«ខ្ពុ»ំ ្រន្ា្់រមកមាន «លយើង» លហើយអ្កលផ្ងលេៀត្ឺរ 
«ល្រ» កពមេាងំជន្ររលេសខ�េលយើងមិនស្គាេ់ នងិអ្ក

ខ�េ្រមែានអី្ពាក់ពន័ ្ធជាមួយលយើង។

 លកចើនឆ្ាកំនង្ផពុតលេៅ ចនំនួក្រជាជនលនៅលេើខផន� ី

�នលកើនល�ើង លហើយសស្រលពេខ�េខរួក្ោេរ្រស់ 

មនពុស្�នវវិឌ្ឍន ៍ឥរយិា្រ្រ្រសល់យើង ្ឺរលនៅខត�ចូ 

ល�ើម។ ជាមួយនងឹលពេលវេា ការលកើនល�ើងនវូតកមរូវការ 

ននកខនង្រសល់នៅ �នលធ្ើឲ្យមានអាណាន្ិរមនយិម 

ខ�េរកីរាេ�ាេកានខ់តលកចើនល�ើងៗ។ ល�ើម្សីកមរួេ 

មនសកិាររ្រសជ់នជាតខិស្កសចលំពោះការ�ាក់អាណា-

ន្ិរម កេឹស្នីនពជូសាសន�៍នផ្ពផ្្ាយ ខ�េក្ពុង 
លនោះ លយើងអាចយក�លំណើរខសង្រករ្រសអ្់កវេូិលែមែោះ 

�ាវនី អំពកីករុមសតម្កលធ្ើជា្ំររូល�ើម្្ីរកសសាយ។

 លតើខ្ពុ�ំនលរៀនអំពអី្ីខះ្ខ�េខ្ពុចំង់ខចករខំេក្រន?្ 
 

�្ូំរងនងិសខំាន្ំ់រផពុតលនោះ មនពុស្្ឺរ�ចូ្រ្ាេាងំអស។់  

ខ្ពុ�ំនលរៀនអំពវីាតាមរយៈ្រេពលិសោធនផ៍្ាេខ់្នួ។ លពេ
 

ខ�េខ្ពុលំនៅលកមែង សកមា្់រខ្ពុ ំ្ឺរជាលរឿងធមមែតាខ�េមានអ្ក
 

អភិជននងិអ្ក្រលកមើ។ លយើងមិនខមនជាអ្កមានស្ដពុក 
ស្ដម្លេ ្រ៉ពុខនល្យើងក៏មានអ្ក្រលកមើខ�េចាជំយួលធ្ើ 

ការងារផះ្ខ�រ។ អ្ក្រលកមើរ្រសល់យើង ខតងខតលកកោកពី 

កពេមឹល�ើម្្ីរងកាតល់ភ្ើង ល�ើម្កីពុំឲ្យលយើងរងារលនៅលពេ 

្ររលិភោ្រអាហារលពេកពកឹ។ ខ្ពុលំនៅខតអាចសសនមល�ើញ 
េឹកកកលនៅលេើ្រងួ្ចខ�េចា្់រលផ្ដើមរេាយសន្មឹៗ ខណៈ 
លពេខ�េអ្ក្រលកមើលសៀ្កពាក់ឲ្យខ្ពុយំា៉ងេនភ់ន្។់ ខ្ពុលំនៅ

 
ខត្រនល្ក្រើនាង�ខ�េ លេោះ្ីរជាខ្ពុ�ំនក្ាយលេៅជាលកមែង 
ជេំង់លហើយយា៉ងណាក៏ល�ោយ។ លពេលវេាលនៅក្ពុងជរំ ំ
�ន្រលកងៀនខ្ពុំ្ ា លនះ្ឺរជាេលង្ើមួយខ�េខពុសឆ្គង លហើយ 
លយើងមិនកតរូវឲ្យវាលកើតល�ើងម្ដងលេៀតលនោះលេ។ ្រមែាននរណា

ម្ាក់្ួររមានអំណាចលេៅលេើមនពុស្ម្ាក់លេៀតលេ លហើយ 

េពុយ នងិពជូសាសន ៍ក៏មិនខមនជាលហតពុផេសមសស្រ 

មួយក្ពុងការលធ្ើេលង្ើមិនេល្េៅលេើមនពុស្�នេលេៀតខ�រ។  
ជាលកចើនសតវត្រក៍នង្មកមនពុស្មួយចនំនួ�នេិញ� ី

្រខន្ថម ខ�េលធ្ើឲ្យពកួល្រមានអំណាចកានខ់តខ្ាងំល�ើងៗ។  

អ្កមានអំណាចកតរួតកតាលេើអ្កកកីកក នងិអ្កេនល់ខ្ោយ 

ជាង លហើយជាេេ្ធផេ មនពុស ក្តរូវ�នល្រខ្រងខចកតាម 

ក្រលភេខ�េក្រលសើរជាងនងិអនជ់ាង។ លនៅល�ើមសតវត្រ ៍

េី ១៩ ការយេក់ច�ំ្ ា ខ�េមនពុស្ជាតអិាចខ្រងខចក 

�នលេៅតាមជាតសិាសនខ៍ពុសៗ្រ្ា �នចា្់រលផ្ើមរកីរាេ 

�ាេ។ លនះ�នក្ាយលេៅជា្រពុលរវចិ្យ័មួយខ�េលនៅ 

ខតល�ើញមានសពន្្ងៃលនះ។ ្រពុលរវចិ្យ័ ្ឺរពិ�កក្ពុងការ 
ក្រយពុេ្ធក្រឆាងំ លហើយភាពអាតមែានយិមរ្រសម់នពុស្ 

មាននយ័្ា លយើងេាងំអស្់រ្ាចង់មានអារមមែណ៍្ាខ្នួ 
ឯងេក្្រលសើរជាងអ្ក�នេ។ មានជនជាត ិស៊ពុយខអត ជា 

លកចើនខ�េមានលមោេកភាពក្ពុងការចាតេ់ពុកខ្នួឯងជាពកួ
 

អារយីា៉ន លនៅលពេខ�េ ហពុខីតរ្ �នអះអាង្ា សាសន ៍

ណ័រឌីក-អាេ្មឺង់៉្ឺរេអ្ស្ារ្យជាងសាសន�៍នេលេៀត។

 ជនជាតជិ្ហី ្នងិជនជាត ិរ៉ូម កតរូវ�នល្រក្រកានព់ជូ 

សាសនច៍ា្់រតាងំពកីារចា្់រលផ្ើមននលពេលវេា�្ូំរង។ ធំ 

ធាត់ល�ើងខ្ពុកំតរូវខតរស់លនៅជាមួយការក្រកានពូ់ជសាសន ៍
ខ�េក្រឆាងំនងឹជនជាតជិ្ហី ្ លហើយលនៅលពេជាមួយ 

្រ្ាលនោះខ�រ វាក៏ជាលរឿងធមមែតាសកមា្់រខ្ពុខំ�េជនជាត ិ

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនៅសារមន្រីសកពុត្ហូ ្ក្ពុងេីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉�ូញូ។ (សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

(តលៅលេខលតកាយ)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 ន្ងៃមួយលនៅក្ពុងខម្ កូនក្ររុសច្ងរ្រសខ់្ពុ�ំនខសសក
 

លហៅខ្ពុខំ ្ាងំៗ្ា «ខម៉ៗ! ឪមកវញិលហើយ!»។ អារមមែណ៍ 
រ្រសខ់្ពុវំេិវេល់នៅលពេឮពាក្យលនះ។ ខ្ពុលំ�ើរក្រញា្់រ

 
ក្រញាេស់លំ�ៅលេៅខម្ ល�ោយក្ពុងចតិន្កឹ្ិរត្ា ្ី្រ 
រ្រសខ់្ពុ ំក្រខហេជាលនៅមានជវីតិរសល់នៅល�ើយ។ ខ្ពុ�ំន

 
សរួកូនខ្ពុំ្ ា «ឯណា! ខមមិ៉នល�ើញឪពពុក កូន»។ កូនរ្រស់ 
ខ្ពុ�ំនសងៃាតម់ាតមួ់យរយៈ លហើយ�នលរៀ្ររា្់រ្ា «ខ្ពុ�ំន

 
ល�ើញឪែរលនៅលកកោមល�ើមស្ាយ ខាងមពុខផះ្លនះ។ 

ឪលសៀ្កលខោកក�ាកតមឹលភ្ៅ ល�ោះអាវ លហើយខ្មេាងំ 

ញញឹម�ាក់ ខ្ពុលំេៀត»។ ឮកូន នយិាយ�លូចះ្ ខ្ពុ�ំនខសសក
 

យំខ្ាងំៗ នងិមិន�ននយិាយស្លីេៀតល�ើយ។ ខ្ពុមិំន�ន 
ល�ើញ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំនៅ លកកោមល�ើមស្ាយ លនោះលេ។ ន្ងៃលនោះ 
្ឺរជា្រកម្់រ ៧ន្ងៃរ្រស្ី្់រខ្ពុ ំ្រន្ា្់រពខីខមែរកកហម�នយក 
្រាតល់ចញលេៅ។ ខ្ពុ្ិំរត្ា កពេងឹរ្រស្ី្់រខ្ពុលំនៅវេិវេ់ 

លហើយ�ន តាមមករកកូន នងិក្រពន្ធ។

 ខ្ពុលំែមែោះ អូ៊ សារា៉ន ់លហៅ នាង សពន្្ងៃលនះមានអាយពុ  
៦២ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិ កតពាងំលភ្ោះ �ពុំ 
នកជធំ សសរុករមាសខហក លខតស្្ាយលរៀង។ ខ្ពុ្ឺំរជាអតតី 
លពេ្យឆមែ្រខ�េលេើ្រខតចេូនវិតន្។៍ ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំែមែោះ  
ចាន ់សពុវណ ្ណ។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រនចនំនួ ៧នាក់ សស៤ីនាក់ នងិ

 

កពលឹងប្តីខ ្ពុំរៅវិលវល់

អ៊ៃុ	សុោវតី

្ំរនរឆ្ងឹជនរងលក្រោះពរី្រ្រខខមែរកកហម។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ក្ររុស៣នាក់។ ឪពពុករ្រស់ ខ្ពុ្ឺំរជាអតតី អ្កលេងលភង្ 
ការលនៅក្ពុងសម័យសង្គមចាស។់ លកកោយមក កក រុម 
ក្ររួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនផ្ាស្ូ្់ររ េីេលំនៅលេៅរសល់នៅក្ពុង

 លខតកំ្ពង់ចាម។ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម ឪពពុកខ្ពុ្ឺំរជា
 

ក្រធានសហករណ៍ក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម រឯីម្ាយខ្ពុវំញិ 
្ឺរជាកសកិរ។ ឪពពុកខ្ពុំកតរូវខខមែរកកហមវាយសម្ា្់រ 
លនៅឯលខតកំ្ពង់ចាម។ រឯី ម្ាយខ្ពុវំញិ មានជងឺំវលង្ង 
វង្ាន ់លហើយលកកោយមកក៏ែសឺ្ា្់រខ�រ។ ្រងក្ររុស ២ 

នាក់រ្រសខ់្ពុ្ឺំរជាលយោធាលនៅ លខតស្្ាយលរៀង លហើយកតរូវ 
ខខមែរកកហមសម្ា្់រ នងិ្ូ្រនក្ររុសម្ាក់លេៀត ្ឺរជាអ្ក 
�កឹជញ្ជូនក្រា្់ររលំសវ�ន កក�ា្់ររលេះស្ា្់រខ�រ។  

 ខ្ពុលំរៀ្រការលនៅក្ពុងសម័យសង្គមរាសសន្យិម នងិ
 

មានកូនក្ររុស ២នាក់។ លនៅលពេខ�េខខមែរកកហម ចេូ 

មកកានក់ា្់រលខតស្្ាយលរៀង�នេាងំសសរុង ខ្ពុនំងិ្ី្រ ខ�េ 
លចះវជិ្ជាលពេ្យតាងំពលី�ើម កតរូវ�នខខមែរកកហមចាតឲ់្យខ្ពុ្ំរន ្
លធ្ើជាលពេ្យឆមែ្រ លហើយ្ី្រខ្ពុជំាលពេ្យខផក្�ាក់្្ាសំណំ្។  
រសល់នៅេីលនោះ ខ្ពុ�ំនជយួ្រលងកើតកូន ឲ្យសស្ជីាលកចើននាក់  
លហើយមិនខ�េជ្ួរក្រេះនងឹលក្រោះ្ ្ាក់អី្ល�ើយ។ ខ្ពុ�ំន 
លក្រើក�ស់្ ្ាមំ្យា៉ងខ�េមាន លែមែោះ្ ា អពុកសពុតីសូពុនី ជយួ 

�េអ្់កឆង្េលនេ្ាងំអសល់នោះ។ រសល់នៅក្ពុង�ពុនំកជធ ំខ្ពុមិំន
 

សវូជ្ួរក្រេះនងឹការេ�ំកខ្ាងំលេ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេខ�េខខមែរ 

កកហមភូមិភា្រនរិតីចូេមកកានក់ា្់រក្រជាជនលនៅេីលនះ  

កតរូវ�ន ជលម្ៀសលចញពភូីមិ នងិក្រជាជនមូេ�្ឋានខះ្ 

កតរូវ�នលចោេក្រកាន់្ ាក្ត់ នងិយកលេៅសម្ា្់រ លចោេ។

 លនៅអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិឆ្ា១ំ៩៧៨ លនៅេីកខនង្ 
ខ�េខ្ពុរំសល់នៅចា្់រលផ្ើមមានភាពវកឹវរ។ ខ្ពុលំ�ើញ មាន

 
ខខមែរកកហមពីភូមិភា្រនរិតីចូេមកក្រ្់រក្រង  នងិចា្់រលផ្ើម 

មានជលម្ោះលនៅក្ពុងត្ំរន ់ល�ោយមានការក្រយពុេ្ធ្រ្ា ជា 

លរឿយៗ។ ក្រជាជនកតរូវ�នជលម្ៀសលចញពភូីមិេាងំអស់  

ខ�េភា្រលកចើនជលម្ៀសលេៅរសល់នៅ ភូមិភា្រពាយព័្យ 

រួមមាន លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ �ត�់្ំរង នងិ លពោធិ៍សាត ់

ជាល�ើម។ ខ្ពុ ំ្ី្រ នងិ្ូ្រនសសី ក៏កតរូវ ជលម្ៀសលចញពភូីមិខ�រ។ 

លពេលនោះ ខ្ពុកំំពពុងខតមាននផល្ពោះកូនក្ររុសេី២ រ្រសខ់្ពុំ 
ខ�េលហៀ្រនងឹលកើតលេៅ លហើយ។ លយើងលធ្ើ�លំណើរល�ោយ 

ល្មែើរលជើងមក�េភ់្លំែើកាច់ ខខមែរកកហមក៏ឲ្យលយើងស្ាក់ 

លនៅេីលនោះ។ លនៅ ភ្លំែើកាចម់ានសភាពសងៃាតក់ជងំ ្រមែាន 

ផះ្ ្រមែានមនពុស្រសល់នៅល�ើយ។ ខខមែរកកហម�នឲ្យលយើង 

រសល់នៅេីលនោះមួយរយៈសនិ។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើខសស នងិេខីសង 
�វសសរូវតាមខតអី្ខ�េខខមែរកកហម្រញ្្ជ។ ្ី្ររ្រស់ខ្ពុលំចញ 

លេៅលធ្ើការងារលនៅតាមចមការ។ ចខំណកកូនៗរ្រសខ់្ពុកំតរូវ 
យកលេៅលផ្ើយាយៗឲ្យលមើេខ្រក្ា។ មិនយូរ្រ៉ពុនមែាន ខ្ពុក៏ំ 
�ន្រលងកើតកូនក្ររុសេី ២រ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅលពេលនោះ ្ី្ររ្រស់ 
ខ្ពុនំងិអ្កជតិខាង�នជយួ្រលងកើតកូនឲ្យខ្ពុ។ំ រ�វូវស្ា

 
�នមក�េ ់េឹកក៏ចា្់រលផ្ើមល�ើងខ្ាងំ។ លយើងមិនអាចរស់ 

លនៅេីលនោះ�នលេៀតលេ លកពោះេឹកេចិក្រ្់រេីកខនង្លនៅជពុំ 

វញិខ្នួ។ ខខមែរកកហម �នជលម្ៀសក្រជាជនលចញពភី្លំែើ 
កាចឲ់្យលេៅកានល់ខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ នងិលខតល្ពោធិ៍សាត។់ ខ្ពុ ំ

្ី្រ នងិ កូន �នលធ្ើ�លំណើរលេៅលេៅ�េល់ខតល្ពោធិ៍សាត។់  

លនៅតាមផ្វូ លយើងល�ើរឆង្េឹកខ�េមានជលកមៅកតមឹល�ើម 
កេរូង។ ្ី្ររ្រសខ់្ពុ ំ�នលេើកកូនក្ររុសច្ង�ាក់លនៅលេើសមែា 

ចខំណកខ្ពុ្ីំរកូន ក្ររុស លពៅខ�េលេើ្រនងឹលកើត។ លយើង�ន 
ល�ើរលេៅមពុខរហតូ�េភូ់មិអូរតាល�ង៉ �ពុ្ឹំរងខ្ា សសរុក 

�កានលេើ លខតល្ពោធិ៍សាត។់ លយើង�នរស ់នងិលធ្ើការងារ 

យា៉ងេ�ំកលនៅេីលនោះ។ លយើងមិនខ�េេេួេ�នរ្រ្រ 

អាហារក្រ្់រក្រានល់�ើយ។ ្ី្ររ្រសខ់្ពុនំងិខ្ពុ ំ �នេាក់
 

ក្រវត្រូិ្រជាក្ររូលពេ្យ។ ្រ៉ពុខនន្្ងៃមួយ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ 

ខខមែរកកហម�នលសពុើ្រ�ងឹ្ា្ី្ររ្រសខ់្ពុ ំ្ឺរជាក្ររូលពេ្យមកពី 
ខាង្ូរព៌ា។ ខខមែរកកហម �នយក្ី្រខ្ពុលំេៅវាយេម្ាក់ ចេូ  
លេៅក្ពុងរលណ្ៅមួយលនៅក្ពុងវត្ឹ្រងខ្ារលនៅក្ពុងភូមិខ�េ

 ខ្ពុរំសល់នៅ។ ខ្ពុ�ំន�ងឹលរឿងលនះតាមរយៈ្រពុរស ម្ាក់ខ�េ
 

ជាអ្កល�ើងលត្ោតក�្់រខ្ពុំ្ ា លនៅន្ងៃលនោះ លពេ្រាតកំ់ពពុង 
ខតល�ើងយកេឹកលត្ោតលនៅខក្រវត ្្រាតក៏់ �នល�ើញខខមែរ 

កកហមចា្់រ្ី្ររ្រសខ់្ពុ ំនងិមនពុស ក្្រខហេ ១០ នាក់លេៀត 
ចង នងិវាយសម្ា្់រេម្ាក់ចេូក្ពុង រលណ្ៅខក្រលនោះ។  
្រពុរសលនោះ�នអះអាង្ា រលណ្ៅសាកសពលនោះលកជៅ 

ណាស់ នងិមានសាកសពជាលកចើន។ ្រាតភ័់យ តក់ស្ពុត 

យា៉ងខ្ាងំលនៅលពេល�ើញការសម្ា្់រយា៉ងសាហាវ 

ល�ោរល�ៅខ្រ្រលនះ។ លនៅន្ងៃសម្ា្់រ លនោះលមកង លែមែោះ  

ជនួ នងិខខមែរកកហមម្ាក់លេៀតខ�េខ្ពុមិំនស្គាេល់ែមែោះ  
�នមកលហៅ្ី្រខ្ពុំ្ ាឲ្យលេៅេអំី្ិរេលនៅលេើភ្។ំ ក្រសនិល្រើ 
ខ្ពុ�ំងឹ្ ា ខខមែរកកហមយក្ី្រខ្ពុលំេៅសម្ា្់រយា៉ងលហោចណាស់

 
ក៏លយើង�ននយិាយេា្រ្ាជាលេើកចពុងលកកោយខ�រ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 ្រន្ា្់រពខីខមែរកកហម យក្ី្រខ្ពុលំេៅសម្ា្់រ�នរយៈ 
លពេ៣ន្ងៃ កងេ័ពលវៀតណាមក៏ចេូមក�េល់ខតល្ពោធិ៍- 

សាត។់ កមមែាភិ�េ នងិលយោធាខខមែរកកហម ចា្់រលផ្ើម 

ល្រចខ្នួចេូលេៅក្ពុងនកព។ ល�ើញ�លូចះ្ ខ្ពុក៏ំ�នរតល់្រច
 លចញពភូីមិខ�រ លកពោះខ្ពុ្ិំរត្ា ខខមែរកកហមនងឹសម្ា្់រ 

ខ្ពុលំេៀតលនៅលពេខ�េ�ងឹ្ា ខ្ពុ្ឺំរជាក្ររូលពេ្យ។ ខ្ពុ�ំនេូេ
 ្រលង្ចលខោអាវនងិចានឆ្ាងំ ចខំណកន�ម្ខាងរ្រសខ់្ពុពំរ 

កូន នងិន�ម្ខាងលេៀត�កឹន�កូនច្ង លកពោះខ្ពុខំ ្ាចវលង្ង្រ្ា។ 

ខ្ពុលំ�ើរសលំ�ៅមកសសរុកកំលណើតវញិ។ ខ្ពុមិំនហ៊ានល�ើរលនៅ
 

តាមផ្វូជាតលិេ លកពោះខ្ាចជ្ួរកងេ័ពខខមែរកកហម។ លនៅ 
តាមផ្វូ ខ្ពុ�ំនសពុអំាហារអ្ក�លំណើរ ឬក្រជាជនខ�េ

 
រសល់នៅតាមភូមិឲ្យកូនរ្រសខ់្ពុហំ្ូរ។ លជើងេាងំសងខាង 
រ្រសខ់្ពុ�ំលំ� នងិលចញែាម ល�ោយសារខតខ្ពុលំ�ើរល�ោយ

 
លជើងេលេ។ ខ្ពុលំ�ើរលស្ើរខតមិនរួច លកពោះខ្ពុែំលឺជើង នងិអស់

 
កម្ាងំ។ ខ្ពុលំ�កលនៅតាមផ្វូជាលកចើនន្ងៃលពេលធ្ើ�លំណើរ 

 
លហើយលពេខះ្ ខ្ពុ�ំនល�កលនៅក្ពុងនកព។ ខ្ពុលំ�ើររហតូ�េ់

 លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ ក៏�នជ្ួរនងឹ្ូ្រនសសេីាងំ ៣នាក់រ្រសខ់្ពុ។ំ 

អារមមែណ៍លពេលនោះ ្ឺរហាក់្ីរ�ចូជាខ្ពុ�ំនរសល់�ើងវញិ 
ម្ងលេៀត។ ខ្ពុមិំនមានអារមមែណ៍្ារសល់នៅម្ាក់ឯងលេៀត 
ល�ើយ។ ្ូ្រនសសេីាងំ៣នាក់រ្រសខ់្ពុ ំ�នជយួពរកូន នងិ

 
ស្ាយអីវា៉នខ់ះ្រ្រសខ់្ពុ ំរហតូមក�េស់សរុកកំលណើតវញិ។  
លនៅលពេខ�េខ្ពុមំក�េស់សរុកកំលណើតភ្ាម ខ្ពុ្ំរមែានលសស

 
សេអី្់ល�ើយ។ ខ្ពុកំតរូវលេៅសពុែី្េួកចរូតសសរូវ ស្ងូសសរូវ 

 ល�ើម្្ូ្ីររយកអងករមក�ាហំ្ូរ។ ជនួលពេខះ្ខ្ពុលំ�ើរសពុអំងករ
 

ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិខ�រ។ ខ្ពុខំតងខតនកឹ្ិរត្ា ក្រសនិល្រើ
 

្ី្រខ្ពុលំនៅមានជវីតិខ្ពុនំងិកូនក្រខហេជាមិនេ�ំកលេ។

 លពេលវេាលចះខតកនង្លេៅ ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំនៅខតចងចាមិំន 
លភច្ពអីនពុស្ាវរយ៍ីេាងំ�ាយជាមួយនងឹ្ី្ររ្រសខ់្ពុ។ំ ក្ី 
អាណិតអាសរូ នងិសសលណោះ�េ្ី្់រនងិសាចញ់ាត ិ�ន 

ជរំពុញេកឹចតិខ្ ្ពុឲំ្យចេូរួម�ាក់ញត្្ឹ្ិរងលេៅកានអ់ង្គការ 
សហក្រជាជាតិ ឲ្យ�កខខមែរកកហមលចញពអីង្គការសហ 

ក្រជាជាត ិកាេពេីសវត្រឆ៍្ាំ ៨០ ។ លកកោយមកខ្ពុក៏ំ 
�ន�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងលេៅកានត់ពុេាការខខមែរកកហម តាម 

រយៈមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ើម្ខីសង្រកយពុត្ធិម៌ 
ឲ្យ្ី្រ  ឪពពុកម្ាយ នងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុ។ំ ្ួររឲ្យលសោកស្ាយ  

ខ្ពុមិំនធ្ា្់រ�ន មកេស ន្ាតពុេាការខខមែរកកហមផ្ាេ់លេ។  
ខ្ពុេំេួេ�ន�ណឹំង្ា លម�កឹនាខំខមែរកកហមកតរូវ�ន�ាក់ 
ពន្ធធនា្រារអសមួ់យជវីតិ។ សពន្្ងៃលនះ ខ្ពុមំានអារមមែណ៍ធរូ 
លស្ើយ លនៅលពេខ�េក្រលេសមានសន្ភិាព  នងិមិនមាន 

អំលពើល�ោរល�ៅខ្រ្រលនះលកើតល�ើងម្ងលេៀត។

 លេោះ្ីរលរឿងរា៉វខ�េលកើតល�ើងេាងំអសល់នះ លធ្ើឲ្យ 

ខ្ពុែំចឺា្់រ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនខចករខំេកវាលេៅ�េកូ់នៗ នងិលកមែងៗ
 

�ន៏េលេៀតឲ្យ�ន�ងឹពកី្រវត្រិ្រសក់្ររួសារខ្ពុ ំនងិសម័យ 
�ល៏�ោរល�ៅរ្រសខ់ខមែរកកហម ខ�េ�នលកើតល�ើងលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជា។ លពេខ�េខ្ពុនំយិាយ�េល់រឿង្ី្ររ្រសខ់្ពុ ំ

 កូន រៗ្រសខ់្ពុ ំខតងខតេេូច ឲ្យខ្ពុលំេៅ យកធាតពុឪពពុកមកសសរុក
 

កំលណើតវញិ។  ខ្ពុមិំនអាចលធ្ើលេៅ�នលេ លកពោះលនៅក្ពុងរលណ្ៅ
 

លនោះមានសាកសពលកចើនណាស ់លហើយរលណ្ៅលនោះ មាន 

ជលកមៅលកជៅខ្មលេៀត។ អី្ខ�េខ្ពុនំងិក្ររួសារអាចលធ្ើ�ន

្ឺរការ លធ្ើ្រពុណ្យឧេ្សិកពុសេជនូ្រាតខ់ត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។

 សពន្្ងៃ ខ្ពុលំេើសជាតសិករ ្រ៉ពុខនខ្្ពុខំតងខតល�ើរហាត់
 

ក�ណជាក្រចា។ំ សពុខភាពខ្ពុមិំនមានអី្្ួររឲ្យ�រម្លេ។  
ចខំណកឯការរសល់នៅវញិ កូនៗរ្រសខ់្ពុ ំ ្ឺរជាអ្កជយួ 
ផ្គតផ់្គង់�េខ់្ពុ។ំ

 

 រលណ្ៅសាកសពជនរងលក្រោះពរី្រ្រខខមែរកកហម។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ ្រពុ្រ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋាភិ�េ នងិ្រពុ្រ្គេេាំង�ាយខ�េមាន 

ចំណា្់រអារមមែណ៍ពីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាកី្ខខមែរកកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខនង្ក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរី្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាមានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសារេីមួយ 
្ឺរឯកសារជាកក�ាសសន្កឹខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រលភេឯកសារេីពរី ្ឺរជា្រេសម្ាសនខ៍�េ្រពុ្រ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធ្ើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងលក្រោះ នងិអតតី 
កមមែាភិ�េខខមែរកកហម។ ក្រលភេឯកសារេី្ីរ្ឺរជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខមែរកកហម។ ក្រលភេឯកសារេី្ួរន្ឺរជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធ្ើខផនេីរលណ្ៅសាកសព នងិេីតាំងសម្ា្់រ 

រ្រសខ់ខមែរកកហម នងិឯកសារេីក�ំ្ឺរជាខខ្ភាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិល�ើងក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

សសាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខះ្លេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កមមែាភិ�េខខមែរកកហម ចលម្ើយសារភាពកំណតល់ហតពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆ្ើយឆង្ពត័ម៌ានខ�េ�នមកពកីារសម្ាសនជ៍ាមួយអតតី 

កមមែាភិ�េខខមែរកកហម នងិេិនន្យ័្រន្ថនលិេស្្រងហាាញពរីលណ្ៅសាក 

សព េីតាំង្រពុក នងិ្ូរជនយី�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណៈមានេីតាំងលនៅអ្រារលេខ៦៦ 

មហាវិ្ីកពះសីហនពុ សងកាត់េលន�្សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានភី្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុ្រ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរ្រពុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌មាៃសាធារណៈ



30 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 31

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 រយៈលពេក្រខហេ ៥០ឆ្ា ំខ�េខ្ពុ�ំនខ្រកព្ូ្ីរនក្ររុស
 

េី៣រ្រសខ់្ពុ។ំ ចា្់រតាងំពកីករុមកពុមមែពុយនសីខ្ខមែរកកហមល�ើង
 

កានក់ា្់រអំណាចលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាពឆី្ា ំ១៩៧៥ មក 
 

ខ្ពុមិំនធ្ា្់រ�នេេួេ�ណឹំងព្ូ្ីរនក្ររុសខ្ពុលំេ។ ្ូ្រន ក្ររុសខ្ពុំ

 លែមែោះ វង្ លអោក ក្រសនិល្រើ្រាតល់នៅរសរ់ានមានជវីតិ 

�េស់ពន្្ងៃលនះ ្រាតក់្រខហេជាមានអាយពុ ៧២ឆ្ាំ 

លហើយ។ លអោក ្ឺរជាកូនេី ៣ ក្ពុងចលំណោម្រង្ូ្រន ៥នាក់
 

លនៅក្ពុងក្ររួសារ។ លអោក មានស្រ ព្ុរសសខអម ខស្ ់នងិមាន
 

លធមែញជលំពើសចេូលេៅខាងក្ពុងកកអូមមាត។់ កាេលនៅ 

លរៀន លអោក ចេូចតិល្េងកី�ា�េេ់ាត។់ លអោក មាន 

អតច្រតិកាចជាងល្រក្ពុងចលំណ ោម្រង្រ្នូេ ាងំអស់។ 
 

្រាតមិ់នចេូចតិល្ធ្ើខសសចមការលនោះលេ។ ចខំណកឯការ 

សកិ្ាវញិ លអោក លរៀនអក្រ�នលកជៅកជះជាងខ្ពុ។ំ ្រាត់

ធ្ា្់រលរៀនលនៅវេិ្យាេយ័រសមែលីសោភណ្ឌ។ 

 លនៅអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៦៩ លអោក  �នសពុអំនពុញ្ញាតឪពពុក 
ម្ាយខ្ពុែំ្់រលរៀន លហើយលេៅរកការងារលធ្ើលនៅឯលខត ្
លសៀមរា្រជាមួយនងឹមិតភ្ក្រិ្រស្់រាត។់ ល្រើតាមអ្ក 

ភូមិស្គាេ្់រ្ាម្ាក់ ខ�េ�នវេិកត�្់រមករសល់នៅក្ពុងភូមិ 
វញិ ្រន្ា្់រពរី្រ្រខខមែរកកហម�េួរេ ំ�ននយិាយក�្់រ 

ខ្ពុំ្ ា ្រាតធ់្ា្់រល�ើញ លអោក រសល់នៅឯលខតល្សៀមរា្រ 
ពតិក�ក�ខមន នងិលធ្ើជា្រ៉េូសីលេៀតផង។ លកកោយមក 

្រាតមិ់នខ�េល�ើញ លអោក លេៀតលេ តាងំខតព ីលអោក �ន 

ចាកលចញពីលខតល្សៀមរា្រមពុនលពេខ�េខខមែរកកហមចូេ 

មកជលម្ៀសក្រជាជនលចញពភូីមិ។ េាងំខ្ពុនំងិសមាជកិកករុម 
ក្ររួសារេាងំអសមិ់នខ�េ�នជ្ួរ នងិេេួេ�ណឹំងព ីលអោក  

ល�ើយតាងំពឆី្ា ំ១៩៧៤ មកលម៉្ះ។ ខ្ពុ�ំងឹតាមរយៈម្ាយ 
ខ្ពុំ្ ា លអោក ធ្ា្់រមានក្រពន្ធលនៅឯលខតល្សៀមរា្រ ្រ៉ពុខន្្រមែាន 
កូនលេ។ លនៅលពេខ�េរ្រ្រខខមែរកកហម�ន�េួរេ ំឪពពុក 

រ្រសខ់្ពុ ំកតរូវ�នខខមែរកកហមសម្ា្់រ លហើយកករុមក្ររួសារ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនកត�្់រមកជ្ួរជពុ្ំរ្ាវញិ ល�ោយអវតម្ានខត 

លអោក។ លយើងេាងំអស្់រ្ានកឹរឭក�េ ់លអោក ណាស។់ លយើង 

លនៅខតមានមន្េិសង្យ័ពកីារ�តខ់្នួរ្រស ់លអោក។ ន្ងៃ 
មួយ ម្ាយនងិ្ូ្រនសសរី្រសខ់្ពុ ំ�នលេៅរកលហោរម្ាក់ឲ្យលធ្ើ

 
ការេស េ្ាយអំព�ីលំណើរជវីតិរ្រស់ លអោក។ ក្ររូេាយ 

លនោះក�្់រ្ា លអោក មិនេានស់្ា្់រលេ លហើយកំពពុងខតរស់

លនៅឯនាយសមពុកេឆងៃាយពកី្រលេសកម្ពុជា។ 

រហារទាយថា	ប្លូៃកបសុខ្ពុកំពុំងរស់រៅ	
ឯនាយសមកុទ

អ៊ៃុ	សុោវតី

វង្ លអោក (សកូត អ៊ពុេ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 ល�ោយសារខតអ្ិរយជលំនឿ ខ�េលហោរ�នក�្់រយា៉ង 
�លូចះ្ �នលធ្ើឲ្យខ្ពុកំានខ់តចង់ខសង្រក្ូ្រនក្ររុសរ្រសខ់្ពុកំាន់
ខតខ្ាងំល�ើងៗ។ ខ្ពុសំង្ឃមឹ្ា ្រង្ូ្រនរ្រសខ់្ពុ ំនងឹ�នជ្ួរ្រ្ា

 លនៅក្ពុងវយ័ចាសជ់រាលនះម្ងលេៀត។ លេោះ្ីរជាយា៉ងណា 
លនៅក្ពុងចតិរ្្រសខ់្ពុ ំក៏�ន្ិរតខ�រ្ា ក្រសនិល្រើ លអោក លនៅ

 
មានជវីតិរស់ លតើលហតពុអី្�នជា្រាតមិ់នវេិកត�្់រមក 

រកកករុមក្ររួសារវញិ? 

 ខ្ពុលំែមែោះ សកូត អ៊ពុេ លភេក្ររុស  អាយពុ ៧៥ ឆ្ា ំរស់ 
លនៅក្ពុង�ពុ្ំរន្ាយលស្ោង �ពុ្ំរន្ាយលស្ោង សសរុកលស្ោង  
លខតកំ្ពង់ធ។ំ ខ្ពុលំរៀ្រការលនៅក្ពុងសម័យសង្គមរាសស្

 
នយិម។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំែមែោះ រនិ នរ។ ខ្ពុមំានកូនសសចីនំនួ

 
៣នាក់។ រសល់នៅេីលនះ ខ្ពុកំ្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើខសសចមការ។ 
ខ្ពុក៏ំមានតនួាេីជាលម�ពុ្ំរន្ាយលស្ោង ចា្់រតាងំពរី្រ្រ
ខខមែរកកហម�ន�េួរេរំហតូ�េស់ពន្្ងៃលនះ។ ខ្ពុរំសល់នៅ
ក្ពុង�ពុ្ំរន ្ាយលស្ោងលនះរហតូតាងំពខី្ពុលំកើតមក�េស់ព្

 
ន្ងៃលនះល�ោយមិនធ្ា្់រជលម្ៀសលេៅរសល់នៅេីណាល�ើយ។ 

 លនៅអំ�ពុងឆ្ា ំ១៩៦៩ ្ូ្រនក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំែមែោះ លអោក 
 �នចាកលចញពផីះ្លេៅរកការងារលធ្ើលនៅឯលខតល្សៀមរា្រ។  

មិនយូរ្រ៉ពុនមែាន ឪពពុកម្ាយនងិ្ូ្រនរ្រសខ់្ពុចំនំនួ ៣នាក់
 

លេៀត �នផ្ាសេី់េលំនៅលេៅរសល់នៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។ 
ការផ្ាសេី់េលំនៅលនោះ លកពោះឪពពុកខ្ពុចំង់េាក់ក្រវត្រូិ្រ
រ្រស្់រាតខ់�េធ្ា្់រលធ្ើជាលម�ពុកំ្ពុងសម័យ េន ់នេ។់ 
លកកោយមក ខ្ពុក៏ំ�ន�ងឹខ�រ្ា ឪពពុកម្ាយនងិ្ូ្រនៗរ្រស់

 
ខ្ពុ�ំនេំនាក់េំនងជាមួយនងឹ លអោក លហើយ�នផ្ាសល់េៅ
រសល់នៅឯលខតល្សៀមរា្រជាមួយ្រ្ា។ មពុនលពេខ�េខខមែរ 
កកហមចា្់រលផ្ើមជលម្ៀសក្រជាជនលចញពីកក រុងលសៀមរា្រ  
លអោក �នចាកលចញពកីក រុងលសៀមរា្រមពុនល្រ។ មិនយូរ 
្រ៉ពុនមែាន ម្ាយឪពពុកនងិ្ូ្រន េៗាងំ៣នាក់លផ្ងលេៀត �ន
ចាកលចញពកីករុងលសៀមរា្រលេៅរសល់នៅខក្រភ្្ូំរលេន ឬ 
លហៅ្ ា ត្ំរនខ់សសវាេ ក្ពុងសសរុកសកូតន្ិរម។ លអោក �ន 
ខ្រកលចញ នងិ�ត�់ណឹំងសនូ្យែងឹចា្់រតាងំពលីពេ 
លនោះមក។ លយើងេាងំអស្់រ្ាក៏ខេងេេួេ�ន�ណឹំងអី្ពី
្រាតេ់ាងំអស។់ មិនយូរ្រ៉ពុនមែាន ខខមែរកកហម�នលសពុើ្រ�ងឹពី
ក្រវត្រូិ្ររ្រស់ឪពពុកខ្ពុ ំលហើយក៏�នយកឪពពុកខ្ពុលំេៅសម្ា្់រ

 
លចោេ។ លនៅន្ងៃ�ខ�េលនោះ ខខមែរកកហម�នមកនាឪំពពុក
នងិ្ូ្រនន្រ្្រសខ់្ពុលំេៅសម្ា្់រជាមួយ្រ្ា។ 

 

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម ខ្ពុ ំ ក្រពន្ធ   នងិកូនសសចី្ងរស់
 

លនៅឯភូមិ្រនា្យលស្ោង �ពុ្ំរនា្យលស្ោង សសរុកលសោ្ង លខត ្
កំពង់ធ។ំ លនៅលពេខ�េខខមែរកកហមចេូមក�េក់្ពុងភូមិ 
រ្រសខ់្ពុ�ំ្ូំរង ្ឺរខខមែរកកហមមានអាក្រ្កិរយិាស្តូ្ូរត។  

 
អ្កេាងំលនោះលសៀ្កសលម្ៀក្ំរពាក់ពណ៌លខមែៅ នងិមាន្រង់ 
កកមាលនៅនងឹកក្រ្់រៗ្រ្ា។ ខខមែរកកហម�នលក្រើវធិសីាសស ្
មក្រញ្ពុះ្រញូ្េក្រជាជនឲ្យ្រាំកេ្រ�ិវតន្ល៍�ោយលចោេ្ា 

 
អ្ក�កឹនាលំនៅក្ពុងសង្គមចាសស់ពុេ្ធខតជាអ្កក្តជ់ាត ិពពុក 
រេយួ ជះិជានល់ធ្ើ�្រក្រជារាសសន្ងិលក្រើក�សអំ់ណាច 
ផ្ាចក់ារ។ លនៅលពេលនោះ ក្រជាជនម្ាក់ៗ្រមែានជលកមើស 
លេ។ ក្រសនិល្រើ ក្រជាជនមិន្រាកំេខខមែរកកហមលេ លនោះ
ខខមែរកកហមនងឹសម្ា្់រក្រជាជនេាងំអសល់នោះវញិ។  
ក្រជាពេរ�្ឋមួយចនំនួខ�េធ្ា្់រជ្ួរក្រេះនងឹភាពកក
ខ្ត់ នងិេេួេរងការជះិជាន ់ក៏នា្ំរ្ា្រាកំេកករុមខខមែរ 
កកហមយា៉ងខ្ាងំ។ ្រមែានរណាហ៊ានក្រខកកតវា៉ល�ើយ។ 
ចេូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៦ ខខមែរកកហមចា្់រលផ្ើមក្រខមក្រមូេ 
កេព្យសម្ត្រិ្រស់ក្រជាជនយកមក�ាក់ជាសមូហភាព។ 
ក្រជាជនចា្់រលផ្ើមក្រែមនងឹភាពេ�ំក។ លនៅេីលនះ 
ខខមែរកកហម �នលធ្ើ�្រ នងិសម្ា្់រមនពុស្ជាលកចើននាក់។ 

 ខ្ពុ្ឺំរជាក្រជាជនលកតៀម។ ខ្ពុកំតរូវលេៅលធ្ើខសសចមការ នងិ
 

�កឹលស ៀ្ងអាហារយកលេៅ�ាក់លនៅតាមការ�្ឋាននមួីយៗ 

សកូត អ៊ពុេ (សកូត អ៊ពុេ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

លនៅតាមសហករណ៍។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំ
លធ្ើខសស រឯីកូនលេៅរសល់នៅក្ពុងកពុមារ។ 
ការរសល់នៅលពេលនោះ ្ឺរេំ�ក 
ណាស។់ លយើងកតរូវលធ្ើការងារេាងំ 
យ្់រេាងំន្ងៃ តាម្រញ្្ជរ្រសអ់ង្គការ  
ល�ោយមិនហ៊ាននយិាយស្កី្រខកក 
តវា៉ល�ើយ។ ខ្ពុពំ្យាយាម្រតខ់្រនតាម 
សភាពការណ៍រហតូ មិនហ៊ាននយិាយ 
ខវកខញករកខពុសរកកតរូវល�ើយ។ កាេ 
ណាហ្ូរមិនខឆត្ ក៏មិនហ៊ានរអូ៊ខ�រ 
លហើយល្រើហ្ូរមិនឆងៃាញ់ ក៏កតរូវលឆ្ើយ្ា 
ហ្ូរឆងៃាញ់ខ�រ។ លនៅេីលនោះ ខខមែរកកហម 
�នចាតក់្រជាជនតាមក្រលភេ ្ឺរមាន 
ក្រជាជនមូេ�្ឋាន ក្រជាជនលកតៀម  
នងិក្រជាជន្រលញញាើ ្ឺរជាក្រជាជន 
ខ�េជា្់រននិ ្ាការនលយោ�យ។ ខខមែរកកហម �នលធ្ើ�្រ 
ក្រជាជន្រលញញាើ ល�ោយឲ្យលធ្ើការងារធងៃនជ់ាងក្រជាជន 
មូេ�្ឋាន លហើយភា្រលកចើនក្រជាជន្រលញញាើកតរូវខខមែរកកហម 
យកលេៅសម្ា្់រ។ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម ខ្ពុ្ំរមែានលពេ ឬ 

 
ឱកាសជ្ួរជពុំ ឬ សរួ�ណឹំងព្ីរ្ាលនោះលេ។

 កងេ័ព លវៀតណាម វាយចេូមកក្រលេសកម្ពុជា 
លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៧៩ ។ កងេ័ពលវៀតណាម�នក្រមូេផ្ពុំ 
ក្រជាជនលេៅ�ាក់លនៅក្ពុងវត្្រន្ាយលស្ោង។ ចខំណកខខមែរ 
កកហម�នរតខ់្រក្រ្ាអស។់  ខ្ពុនំងិកករុមក្ររួសារក៏នា្ំរ្ារត ់
ខ�រ លកពោះលយើងមិនេាន�់ងឹ្ា លតើកងេ័ពលវៀតណាមចេូ 
មកក្ពុងល្រោេ្ំរណងអី្លនោះលេ។ លនៅលពេខ�េកងេ័ព 
លវៀតណាមរសល់នៅក្ពុងត្ំរនខ់្ពុ�ំនយូរ្រន្ចិ លេើ្រលយើងហ៊ាន

 
សហការ្រ្ា។ កងេ័ពលវៀតណាមមកផ្ពផ្្ាយក្រជពុំ 
ជាមួយក្រជាជន ល�ោយលពេលនោះ មានខខមែរលយើងអមមក 
ជាមួយ នងិលធ្ើការជាមួយកងេ័ពលវៀតណាម។ ក្រជាជន 
មួយចនំនួរង់ចារំា្់រខខ រហតូេាេខ់តមានការលជឿជាក់លេៅ 
លេើកងេ័ពលវៀតណាម លេើ្រ�នមកចេូរួមជាមួយ។ 

 ្រនា្្់រពខីខមែរកកហម�េួរេមំក ខ្ពុនំងិកករុមក្ររួសាររស់ 
លនៅក្ពុងភូមិលនះ�ខ�េ។ ខ្ពុកំតរូវក្រជាជន្រាំកេឲ្យលធ្ើជាលម�ពុំ

 
តាងំពលីពេលនោះមក។ រ�្ឋអំណាច�នខ្រងខចក�ធី្លីេៅ 
តាមសមាជកិក្ររួសារ។ ក្រជាជនេាងំអស�់នសហការ 
្រ្ាជាកករុមលធ្ើខសសចមការក្រវាសន់� នងិជយួ្រ្ាលេៅវញិ 

លេៅមក កពមេាងំជយួ�េអ្់កកកខ្ត ់
ខ�េខះ្េេ្ធភាព។ 

   លនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៨៣ ខ្ពុ�ំន�ាក់ញត្ិ
 

លេៅកានអ់ង្គការសហក្រជាជាត។ិ  
លនះល�ោយសារខត ខ្ពុមំានការែចឺា្់រ 
ចលំពោះការ�ត្់រង់ក្ររួសារ។ ក្ពុងនា ម 
ខ្ពុ ំជារ�្ឋអំណាច�ពុម្ំាក់ ល�ោយលមើេ 
ល�ើញពភីាពេ�ំក នងិេំហនំនការ 
�ត្់រង់រ្រសក់្រជាជន ខ្ពុក៏ំសលកមច 
�ាក់ញត្ឲិ្យអង្គការសហក្រជាជាត ិ
ែ្់រ្រាកំេលម�កឹនាខំខមែរកកហម្រន ្
លេៅលេៀត។ ខ្ពុលំធ្ើលនះក៏ជា្ំររូមួយ�េ់ 
ក្រជាជនឯលេៀត ឲ្យរួមសហការ្រ្ាក្ពុង 
ការផ្េួរេរំ្រ្រខខមែរកកហមខ�េលនៅ
លសសសេ។់  

 លកកោយមក ខ្ពុក៏ំ�ន�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងលេៅកាន ់
តពុេារការខខមែរកកហមម្ងលេៀត តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា ខ�េចពុះមកលធ្ើការលនៅក្ពុងភូមិ្រន្ាយ

 
លស្ោង។ ការ�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងលនះ្ឺរ ១) ល�ើម្ខីសង្រក 
យពុត្ធិម៌  ២) មានការ�ត្់រង់សមាជកិក្ររួសារ ៣) លមើេ 
ល�ើញពីអំលពើ�ស៏ាហាវល�ោរល�ៅរ្រស់កករុមខខមែរកកហម  
ខ�េក្រកពតឹម្កលេើក្រជាជនខខមែរ។ ខ្ពុធំ្ា្់រមកចេូរួម 
ស្ា្់រការកាតល់េោសលម�កឹនាខំខមែរកកហមខ�រ។ ខ្ពុយំេ់ 
ល�ើញ្ាការកាតល់េោសលនះ ្ឺរកតមឹកតរូវលហើយ។ ច្ោ្់រ 
រ្រសក់្រលេសលយើង្រមែានការកា្់រសម្ា្់រលនោះ �លូចះ្ លយើង 
កតរូវល្រោរពតាមច្ោ្់ររ្រសក់្រលេសលយើង។ 

 លកកៅពកីារចេូរួមលនះ ខ្ពុក៏ំធ្ា្់រ�នផ្ពផ្្ាយពី
ក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហមកនង្មកតាមរយៈេស ន្ាវ�្ ី
ខសង្រកការពតិ�េក់្រជាជន នងិលកមែងៗជនំានល់កកោយ។ 
ខ្ពុផំ្ពផ្្ាយក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហមលេៅ�េ់ក្រជាជន 
លនៅលពេមានការក្រជពុ ំល�ោយខ្ពុ�ំនអាន នងិជកមា្រជនូ 
ឲ្យក្រជាជន�ន�ងឹ។ 

 សពន្្ងៃលនះ ខ្ពុមំានជងឺំកកពះ នងិចពុកលរោយន�លជើង។ 
ខ្ពុមិំនខ�េ�នលេៅព្យា�េលនៅមន្រីលពេ្យលេ ្ឺរខ្ពុេិំញ

 
្្ាយំកមកលេ្រ។ ខ្ពុលំេ្រ្្ាខំខមែរខះ្ ល�ើម្ពី្យា�េ 
ជងឺំរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុចំង់ឲ្យមានការពនិតិ្យសពុខភាពជនូជនរង

 
លក្រោះ លហើយខ្ពុលំពញចតិ្្រាកំេ�េ�់លំណើរការលនះ។

រូ្រខាងស្ា៖ំ វង្ លអោក នងិ មិតភ្ក្ិ 
រ្រស្់រាត។់ (សកូត អ៊ពុេ/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

(តពតីរលខមៃុ)

សាលកកមសំណំុររឿង០០២/០២
ដកសសង់រចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណៈរបស់សាលាក្តីសខ មែរកកហម

ដារា៉ារដ ្ឋ លមត្ ា

ល�ោយអ្កផ្ដេច់លម្ើយ�នេលេៀត។

 ២.៥.៦.៧.៣. ឧកកិ�្ឋកមមែខ�េ�នក្រកពតឹល្�ោយកង 

េ័ព្រ�វិតន្ក៍្ពុងកម្ពុជាលនៅលេើេឹក�លីវៀត ណាម

១៨៩. អនពុលេោមតាម�កីា្ំរខ្រកកិច�្លំណើរការនតីវិធិី 

រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះ លមធាវកីារពារក្ដី លខៀវ សផំន �នលេើក 

ល�ើង្ា ឧកកិ�្ឋកមមែខ�េ�នក្រកពតឹល្�ើងល�ោយកងេ័ព 

្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជាលនៅលេើេឹក�ី លវៀតណាម មិនស្ថតិក្ពុង 
វសិាេភាពននសណំពុំលរឿង ០០២/០២ល�ើយ។ លហតពុ 

�លូចះ្ ភ័ស្ពុតាងណាមួយននអំលពើឧកកិ�្ឋកមមែលនះ ខ�េ 
�នលេើកល�ើងក្ពុងសវនាការ �ចូជា សក្ខីកមមែរ្រស់  
Stephen Morris លនៅលេើចណំពុចលនះកតរូវខត�កលចញពី 

ការពភិាក្ាសលកមចរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះ។ 

រូ្រេីមួយរា្់រពសី្ា៖ំ លខៀវ សផំន  ្រណៈក្រធានរ�្ឋននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ, លអៀង សារ ីរ�្ឋមនន្កីកសងួការ្ររលេស នងិ វន លវត៉  
រ�្ឋមនន្កីកសងួលស�្ឋកិចែ្រល្រោរពលភង្ជាតលិនៅក្ពុងមហាសន្�ិតរ្រស្់រក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជាលនៅស្ាតអូ�ាពំកិ។

 (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

  ១៩០.  អង្គជនំពុជំកមះរឭំក្ា លយោងតាមលសចក្ដី 

សលកមចលេើការ្ំរខ្រកកិច�្លំណើរការនតីវិធិ្ីរខន ្ថម ក្ពុង 
សណំពុំលរឿង ០០២ រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះ អង្គលហតពុេាងំអស់

លនះមានខ្រងខចកលនៅក្ពុងក្ាខណ្ឌ ៨៣២-៨៤០ នន 
�កីា�លំណោះសសាយមិនមានលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ 

លនះល�ើយ។ លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះមិនអាច�ាក់ឲ្យ 

មានការេេួេខពុសកតរូវកពហមែេណ្ឌ�េជ់នជា្់រលចោេ  

ចំលពោះឧកកិ�្ឋកមមែ ល�ោយខផ្កលេើអង្គលហតពុេាំងអស់ល�ើយ។  

ភ័ស្ពុតាងេាក់េងនងឹឧកកិ�្ឋកមមែខ�េកតរូវ�នក្រកពតឹ ្
ល�ើង ខផក្ លេើអង្គលហតពុេាអំសល់នះល�ើយ។ ភ័ស្ពុតាងេាក់ 
េងនងឹឧកកិ�្ឋកមមែខ�េកតរូវ�នក្រកពឹតល្�ើ ង ល�ោយកងេ័ព 

្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជាលនៅលេើេឹក�នីនក្រលេសលវៀតណាម រួមេាងំ 
ខផក្ខះ្ននសកមមែភាពរ្រស់ Stephen MoRRISេាក់េង 

នងឹការេពុកេពុយលនៅក្ពុងេឹក�នីនក្រលេសលវៀតណាម 

អង្គជនំពុជំកមះនងឹ មិនយកមកពចិារណាល�ើយ លនៅលពេ 

វាយតនម្លេៅលេើ្រេលចោេលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងលនះ។ អង្គ 
លហតពុ េាំងលនះអាចកតរូវ�នពិចារណាល�ោយអង្គជំនពុជំកមះ 

ចលំពោះល្រោេ្ំរណង�ន�លេៀត រួមេាងំ ការវាយតនម្ 

លេើភាពអាចលជឿជាក់�នរ្រសស់ាក្ ីការយេ�់ងឹអំពី 

្ររ្ិរេននជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធអនរ្ជាត ិឬ្រេលចោេននការ 

រលំេោភ្ំរពានយា៉ងធងៃនធ់ងៃរ េាក់េងនងឹក្រជាជនសពុវីេិ ឬ 

េាហាន ខ�េ�ត្់រង់ សមត្ថភាពក្រយពុេ្ធ ខ�េកតរូវ�ន 

ចា្់រខ្នួក្ពុងអំ�ពុងលពេ្រះ៉េង្គចិខាងអាវពុធ លនៅលេើ
 ក្រលេសលវៀត ណាម លហើយខ�េកតរូវ�ន្រញ្ជូនមកមន្រី 

សន្សិពុខស-២១ លនៅលពេលកកោយមក។

    
៣.    បរបិទតបវត្សិាស្្

 

១៩១. កពតឹ្កិារណ៍នានាខ�េ�នលកើតល�ើងលនៅក្ពុងរ្រ្រ 
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ចា�ំចក់តរូវខតពនិតិ្យល�ោយ្ិរត 
លេៅលេើ្ររ្ិរេននការអភិវឌ្ឍ ខ�េលកើតមានល�ើងមពុន 

លពេននការ្រលងកើតរ្រ្រលនះ។ លនៅក្ពុងខផក្លនះ អង្គជនំពុជំកមះ 
្រងហាាញពី្ររ្ិរេក្រវត្សិាសសន្នកពឹត្កិារណ៍លផ្ងៗ  លេៀត 

ខ�េលកើតមានលនៅ ចលន្ោះពនី្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

�េន់្ងៃេី០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ 

 ៣.១ ការបលងកើតបក្សកុមមែពុយនី្ កម្ពុជា

១៩២. លនៅក្ពុងការកំណតព់កីារ្រលងកើត ្រ.ក.ក. អង្គជនំពុ ំ
ជកមះ�នពងឹខផក្ជាចម្ងលេើសក្ខកីមមែ នងិឯកសារ 

ល�ះពពុម្ផ្ាយលផ្ងៗរ្រសជ់នជា្់រលចោេ នងិអ្កជនំាញ 

ខ�េ�នរួម្រ្ា្រងហាាញពកីារវាយតនម្េមិ្តលេៅលេើ 

អំ�ពុងលពេមពុនន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។

១៩៣. ជាពលិសស អង្គជនំពុជំកមះ�នលយោងយា៉ងលកចើន 

លេៅលេើសលំណរនងិសក្ខកីមមែរ្រស ់ននួ ជា អំពកី្រវត្រិ្រស់ 

្រ.ក.ក ខ�េអង្គជនំពុជំកមះយេល់�ើញ្ា មានភាពសពុី 

ចង្ាក់្រ្ាលកចើន េាងំសក្ខកីមមែរ្រស្់រាតល់នៅក្ពុងសវនាការ  
នងិភ័ស្ពុតាងលផ្ងលេៀតក្ពុងសណំពុំលរឿង។ លហតពុ�លូចះ្ 

ក្រភពេាងំលនះ ្ឺរជាមូេ�្ឋានខ�េអាចឲ្យលជឿជាក់�ន 

សកមា្់រ្រាកំេ�េស់អំាងលហតពុ។ លេើសពលីនះលេៀត អង្គ 

ជនំពុ ំជកមះ�នពងឹខផក្លេៅលេើកិចស្ម្ាសនរ៍វាង ននួ ជា 

នងិ ខខម ងពុន។ លេោះ្ីរជា ននួ ជា ព្យាយាម្រង្ខចូកិត្យិស 
អ្កសម្ាសន ៍លនៅលពេខ�េ្រាតក់តរូវ�នល្រសរួលនៅក្ពុង 
តពុេាការក្ដី អង្គជនំពុជំកមះយេល់�ើញ្ា ចលម្ើយរ្រស្់រាត ់

លនៅក្ពុងកិចស្ម្ាសនល៍នះ សពុចីង្ាក់្រ្ាជាមួយនងឹចលម្ើយ 
លផ្ង លៗេៀត រ្រស្់រាតរួ់មេាងំចលម្ើយលនៅក្ពុងតពុេាការ 
ផងខ�រ។ ជាក់ខស្ដង ននួ ជា  �នេេួេស្គាេ់្ ា «ភា្រលកចើន»  

្រាត�់នក�្់រការពតិ�េ ់ខខម ងពុន លនៅក្ពុងកិចស្ម្ាសន ៍
លនះ ល�ោយលេើកល�ើងកតមឹ្ា ្រាតអ់ាចេាក់េពុកពត័ម៌ាន 

ខះ្មិនក�្់រ ខខម ងពុន ល�ើយ។ ល�ោយលហតព្ុ ា ្រញ្ហាលនៅ 

េីលនះ ្ឺរកតង់ខ្មឹសារពតិក�ក�ននកិចស្ម្ាសន ៍មិនខមន 

ភាព្ររួេពុកចតិ�្នននកំណតល់ហតពុននកិចស្ម្ាសនល៍នះ 

្ឺរជាមូេ�្ឋានមួយខ�េអាចេពុកចតិ�្នសកមា្់រលធ្ើជា

សអំាងលហតពុ។

១៩៤. អង្គជនំពុជំកមះយេល់�ើញ្ាសក្ខកីមមែរ្រស់ លខៀវ 

សផំន មានអត្ថក្រលយោជនស៍កមា្់រកពតឹ្កិារណ៍ខ�េ 

�នលកើតល�ើងលនៅមពុនរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ លហើយ 
អង្គជនំពុជំកមះ�នពឹងខផក្ លេៅលេើសក្ខីកមមែេាងំលនះ 

ល�ោយមានការក្ររុងក្រយ័ត ្ នងិពនិតិ្យលេៅលេើភ័ស្ពុតាង 
្រាកំេលផ្ងៗផងខ�រ។ លេោះជាយា៉ងណា អង្គជនំពុជំកមះ 

�នពងឹខផក្លេៅលេើឯកសារល�ះពពុម្ផ្ាយរ្រស្់រាត ់

ខ�េមានចណំងលជើង្ា ពចិារណាអំពកី្រវត្សិាសស ្

កម្ពុជាពលី�ើម រហតូ�េស់ម័យកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ
 

លនៅក្ពុងកកមិតកំណតមួ់យ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ល�ោយកតស់ម្គាេ ់
អំពកីារលយោងយា៉ងលកចើនលនៅក្ពុងឯកសារលនះ លេៅលេើ 
ការសសាវកជាវរ្រស់ Philip SHORT នងិអ្កនពិន្ធលផ្ង 

លេៀត។ អង្គជំនពុជំកមះ�នលយោងលេៅលេើឯកសារលនះខតកតង់ 

ចណំពុចខ�េឯកសារលនះផ្ដេព់ត័ម៌ានអំពកី្រវត្សិាសស ្ 

ខ�េមិនធ្ា្់រកតរូវ�នេេួេស្គាេព់មីពុន នងិជាពត័ម៌ាន 

ក្រវត្សិាសសព្លិសសរ្រសជ់នជា្់រលចោេ ឬ ជាពត័ម៌ាន 

ខ�េ្រាកំេ�េព់ត័ម៌ាន ខ�េអាចលជឿជាក់�ន�នេលេៀត 

ខ�េមានលនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

១៩៥. ក្ពុងការពនិតិ្យលេើភាពអាចលជឿជាក់�នរួមននពត័ម៌ាន 
ក្រវត្សិាសសេ្ាងំលនះ អង្គជនំពុជំកមះ�នខសង្រកការ 

្រញ្្ជក់ពឯីកសារនាសម័យលនោះ នងិភ័ស្ពុតាង�ន�លេៀត 
ខ�េមានលនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះល�ោយផ្ដេេ់មងៃន ់

ខ្ាងំលេៅលេើសក្ខកីមមែខ�េ�នស្ដា្់រលនៅក្ពុងតពុេាការ នងិ 
ឯកសារខ�េអ្កពាក់ពន័ ្ធ ឬ អ្កនពិន្ធខ�េភា្ីរនានា 

អាចសរួល�ញល�ោេ�ន។ លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះ 

�ន ពងឹខផក្ជាពលិសសលេៅលេើឯកសារ នងិសក្ខកីមមែរ្រស់ 

អ្កជនំាញ Elizabeth BECKER (ខ�េជាអ្កលឆ្ើយឆង្ 

ពត័ម៌ានអំពសីនង្គាមលនៅកម្ពុជា លនៅល�ើមេសវត្រ ៍១៩៧០ 

នងិអាចផ្ដេល់រឿងរា៉វខ�េ្រាត ់�នល�ើញជាក់ខស្ដង ្រនា្្់រ 

ពី្រាត់�នលធ្ើ�ំលណើរេស ន្កិចល្នៅកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ 
លនៅឆ្ាំ ១៩៧៨) នងិ Philip SHORT នងិ David  

CHANDLER។ ល�ោយអនពុវតស្ស្រច្ោ្់រតាមវធិសីាសស ្

រ្រសខ់្នួក្ពុងការវាយតនម្ជារួមលេើភ័ស្ពុតាង អង្គជនំពុំ
 ជកមះ�នលធ្ើការពចិារណា្រខន្ថមលេើការលរៀ្ររា្់រេូលេៅ 

ភាពេលម្ៀង កំហពុសក្ពុងការចងចា ំនងិមូេលហតពុជនំាញ 

លនៅលពេកតរួតពនិតិ្យវាយតនម្លេៅលេើភាពកតមឹកតរូវនន 

ភ័ស្ពុតាងក្រវត្សិាសសេ្ាងំអស។់ 

៣.១.១ ឆ្ា១ំ៩៣០ �េឆ់្ា១ំ៩៧០៖ ការចា្់រកំលណើតនន

ការតស៊កូ្រ�ា្់រអាវពុធ

១៩៦.  ចេនាកពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជា�នចា្់រកំលណើតពកីារ
 

កងេ័ព្រ�វិតន្ ៍នងិកមមែ ាភិ�េខខមែរកកហមចេូរួមមហាសន្�ិត្រក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជា លនៅស្ាតអូ�ាពំកិ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ជនជាតខិខមែរជា្រន្្រន ្ា្់រ ក្ពុងល្រោេ្ំរណងល�ើម្្ីរងក្់រ 
ខ្នួចេូក្ពុង្រណ្ដ ាញខខមែរឥស្រ ខ�េ្រមែានសណ្ឋ ាន

 
ច្ោសេ់ាសជ់ា ចេនាតស៊វូាយក្រយពុេ្ធក្រឆាងំនងឹ 

អាជា្ធរអាណាន្ិរមនយិម�រាងំ។ កករុមឥស្រខ�េ 

រួមមានេាងំ ខផក្ កពុមមែពុយនសី ្នងិខផក្មិនខមនកពុមមែពុយនសី ្

�នចេូរួមក្ពុងការតស៊កូ្រ�ា្់រល�ោយអាវពុធក្រឆាងំនងឹ  
�រាងំលនៅក្រលេសកម្ពុជា ចា្់រតាងំពេីសវត្រឆ៍្ា ំ១៩៤០  
ខ�េក្ពុងចលំណោមលនោះរួមមាន ខក ពក, លសោ ភឹម, មូេ 

ស�ំត ់លហៅ ញឹម រស,់ ែតិ លជឿន លហៅ តាម៉ពុក, នណ សារា៉ន ់ 

លហៅ យា៉, អាចារ្យ សពុខ លហៅ េូសាមពុត នងិ សពុវី លហង។ 

ក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៥០ លវៀតមិញ នងិខខមែរឥស្រ �ន 
លរៀ្រចពំកួល្រលេៅជារណសរិ្រួ្ររួមជា ឥស្រ ខ�េមាន 

រចនាសម័្ន្ធ មិនច្ោសេ់ាសល់នៅ  «សមាជជាត ិលេើកេី មួយ 

រ្រសអ្់កតស៊ខូខមែរ» ខ�េកករុមលវៀតមិញ មានសមាជកិ 

លវៀតណាមភា្រលកចើនលនោះ �នក្រ្់រក្រងលេើរណសរិ្ 

លនោះ។ ល�ោយ�នកជរួតកជា្រអំពចីេនាខខមែរឥស្រ្រក្ 

្រលងកើត្រក្កពុមមែពុយនសីល្វៀតណាម លនៅក្ពុងខខមករា ឆ្ាំ
 

១៩៣០ ល�ោយ ហ ូជមិីញ។ ្រក ក្តរូវ�ន្រ្ដរូលែមែោះលេៅ 
ជា្រក្កពុមមែពុយនសីឥ្ណ្ឌូចនិ។ លនៅចពុងឆ្ាលំនះ តាមការ

 
ខណនារំ្រស្់រក្កពុមមែពុយនសីអ្នរ្ជាត ិល�ើម្ឆី្ពុះ្រញំ្្ងពី

 
ល្រោេល�ៅរ្រសច់េនាលនះ ក្ពុងការលេើកកម្សអ់នរ្ជាតិ 
នយិមននវណ ្ណៈអធន លនៅក្ពុងខ�ន�ីឥណ្ឌូចនិសខំាន់ៗ  

 
ខ�េ មានក្រលេសលវៀតណាម កម្ពុជា �ាវ ្រច្ពុ្រ ន្ល្នះ។ 

 
លេោះ្ីរជា្រក ល្នះមានលែមែោះខ្រ្រលនះក្ដី ខត្រក្កពុមមែពុយ 
នសីឥ្ណ្ឌូចនិ កាេព�ី្ូំរងមិនមានសមាជកិកម្ពុជា ឬ 

�ាវលនោះល�ើយ លហើយ្រក ល្នះ លនៅខតមិនមានសកមមែភាព 

លនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាអសរ់យៈលពេជាលកចើនឆ្ា។ំ

១៩៧. លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៤១ កករុមក្ឹរក្ានាយកនន្រក្ 
កពុមមែពុយនសី្ឥណ្ឌូចនិ ខ�េមានមូេ�្ឋានលនៅក្ពុងកករុង

 ហាណូយ �ន្រលងកើតកករុមលវៀតមិញ ខ�េជារណសរិ្ជាត ិ

នយិមក្រឆាងំនងឹចកកពត្និយិម។ លនៅលពេ្រលងកើត 

មូេ�្ឋានលនៅក្រលេសកម្ពុជា កករុមលវៀតមិញ�នលកជើសលរើស 

រូ្រមូរលជើងលខោ៖ ននួ ជា ក្រធានសភាជាតនិនរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យចពុះពនិតិ្យការ�្ឋានការងារ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កពុមមែពុយនសីឥ្ណ្ឌូចនិ ខ�េលនៅលពេលនោះរួមមាន ជូ លជត 
 

លហៅ សពុ ីនងិ ខកវ មាស កពមេាងំអតតីសមាជកិ្រក្កពុមមែពុយ 
នសីន្្ ខ�េ ននួ ជា �ន្រលងកើតចេនាមួយលនៅកម្ពុជា 
ល�ោយលជោ្រជយ័ លកកោមេកមង់ជា រណសរិ្តស៊រូលំ�ោះជាត ិ

ខខមែរឥស្រ, ្រក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជាឥណ្ឌូចនិខ�េ�កឹ
 នាលំ�ោយសមាជកិ ្រក្ កពុមមែពុយនសីឥ្ណ្ឌូចនិ រួមមាន ចាន ់
 

សម័យ, សពុវី លហង នងិ េូ សាមពុត។ លនៅន្ងៃេី១៩ 

ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៥០ សងឹ ង៉ពុកមិញ �នក្រកាសជាផ្វូ 
ការអំពឯីករាជ្យភាពរ្រសក់្រលេសកម្ពុជា ក្ពុងនាម

 
ជា ្រណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិរលំ�ោះក្រជាជន ល�ោយអះ 

អាង្ា រណសរិ្រួ្ររួមឥស្រលនះ�នក្រ្់រក្រងក្រលេស 

មួយភា្រ្ីរ។ 

១៩៨. ្រក្កពុមមែពុយនសី�្នលរៀ្រចខំ្នួល�ើងវញិ លនៅក្ពុង
 សមាជនាឆ្ាំ ១៩៥១ ល�ោយមានការចេូរួមពី ននួ ជា 

ល�ោយ�ន្រលងកើតចេនាជាតរិ្រសខ់្នួលេៅជា្រក្កពុមមែពុយ 
នសីល្�ើម�្ូំរង ល�ោយលចតនារ្រសក់ម្ពុជាកតរូវ�នផ្ាស់ 
លែមែោះលេៅជា្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ខ៍ខមែរ។ លេោះជាយា៉ង 

លនះក្ដី ្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ខ៍ខមែរសមងៃាតល់នះ លនៅខតជា 

ការចម្ងតាម្រក្កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជាឥណ្ឌូចនិ ល�ោយ
 េក្ខន្កិ្រក្ កតរូវ�នសរលសរជាភាសាលវៀតណាម 

លហើយរចន ាសម័្ន ្្ធ ្ ាក់�កឹន ារំ្រស់រណសិរ្រួ្ររួម 

ឥស្រ  សងឹ ងព៉ុកមិញ, េូ សាមពុត នងិ សពុវី លហង កតរូវ�ន 

រក្ាេពុក�ខ�េ។ លនៅលពេលកកោយមក ននួ ជា �ន 

អះអាង្ា ល�ោយសារខតក្រភពកំលណើតជាកម្ពុជា 
លកកោមរ្រសល់ម�កឹនាំ លេើ្រលធ្ើឲ្យ្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ ៍

ខខមែរមិនអ ាចឯករ ាជ្យភ ាពពីក្រលេសលវៀតណ ាម។  

្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ខ៍ខមែរក៏�នរក្ាការក្រឆាងំខផក្ 

មលនោ្រមនវ៍ជិ្ជាជាមួយនងឹ្ូរក្រខជងនលយោ�យ �ចូជា  

្រណ្រក ក្្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិសលម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ  

ល�ោយចាតេ់ពុកពកួល្រេាងំលនោះ្ ាជា «អាយង៉រ្រស់ 

្ររលេស»។

១៩៩.  លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥២ សលម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ �ន 
លធ្ើ «កពះរាជ្ូរជនយីកិចេ្ាមេារឯករាជ្យ» ្រន្ា្់រពកីពះ 

អង្គ�ន្រលណ្ដញ្រណ្រក្ក្រជាធិ្រលតយ្យលចញពី 

រ�្ឋាភិ�េ លហើយកពះអង្គ�នចា្់រលផ្ដើមលធ្ើ�លំណើរ 

េស្នកិចល្នៅលេើពភិពលេោកជាសាធារណៈេាមេារ 

ឲ្យក្រ្រេអំ់ណាចរ្រសអ់ាណាន្ិរម�រាងំមករាជា 

ធ្ិរលតយ្យវញិ។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៥៣ កិចផ្្ដចួលផ្ដើមលនះ 
េេួេ�នលជោ្រជយ័ លហើយ�រាងំ�នក្រ្រេអំ់ណាច 

លយោធា នងិតពុេាការឲ្យមកសលម្ដច សហីនពុ។ កម្ពុជាេេួេ 
�ន អធ្ិរលតយ្យភាព នងិស្យ័ភាពល�ើងវញិ ្រន្ា្់រពី

មានកិចក្ពមលកពៀងេីកករុងហ្ខឺណវ លនៅក្ពុង ខខឧសភា 

ឆ្ ា១ំ៩៥៤ ជាកិចក្ពមលកពៀងខ�េ�ន្រញ្្់រការ 

្រះល�រក្រឆាងំនងឹ�រាងំលនៅក្ពុង ឥណ្ឌូចនិ  លហើយជរំពុញឲ្យ
 

មានការល�ះលឆ្ោតល�ោយលសរលីនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។  

ខពុសពកី្រលេសលវៀត ណាម នងិក្រលេស�ាវ ពកួកពុមមែពុយនសី ្
កម្ពុជាមិនកតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យចេូរួមលនៅក្ពុងការចរចា

 
លនៅេីកករុងហ្ខីណវល�ើយ។ កករុមឥស្រកតរូវ�នឲ្យលធ្ើ 

សមាហរណកមមែចេូលនៅក្ពុងសមា្រមជាតតិាមេក្ខខណ្ឌ 
ននកិចក្ពមលកពៀង ចខំណកកងកម្ាងំ្ររលេស កតរូវ�ន 

តកមរូវឲ្យ�កលចញពេឹីក�កីម្ពុជា។ ជាេេ្ធផេ កករុម 
ឥស្រ�ន្រាកំេសលម្ដច នលរោតម្  សហីនពុ លហើយកម្ាងំ 

មួយចនំនួរ្រសព់កួកពុមមែពុយនសី ្ខ�េមានមូេ�្ឋានលនៅ 
ក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា នងិពកួលវៀតមិញ �ន�ក្យចេូ

 
លេៅក្ពុងេឹក�លីវៀតណាម រួមជាមួយ សងឹ ងព៉ុកមិញ នងិ  សពុវី  
លហង ខ�េលស្ើរខតលធ្ើឲ្យ្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ខ៍ខមែររេាយ។  

លេោះ្ីរជាលនៅលពេលកកោយមក លខៀវ សផំន �នអះអាង 

្ា ្រក្�ន «រេាយេាងំសសរុង» លនៅលពេលនោះក៏ល�ោយ 

្រ៉ពុខនខ្ផក្លេើពត័ម៌ានខាងលកកោមលនះ មានភាពច្ោស់ 

េាសណ់ាស់្ ា សមាស ភាពរ្រស្់រណ្រក ក្្រជាជន 

្រ�វិតន្ខ៍ខមែរ រួមេាងំសមាជកិ នងិ រចនាសម័្ន្ធរ្រស្់រណ- 

្រក ល្នះលនៅខតមាន្រនល្នៅលកកោយឆ្ាំ ១៩៥៤។

២០០. លនៅក្ពុងខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៥៥ សលម្ដច នលរោតម្ 

សហីនពុ �ន�ាក់រាជសម្ត្ិ លហើយចា្់រលផ្ដើម ការល�ះ 

លឆ្ោតជាសកេ អនពុលេោមតាមេក្ខខណ្ឌននកិចក្ពមលកពៀង 

េីកក រុងហ្ខឺណវ ល�ោយែរលែមែោះសកមា្់រតខំណង 

ជាក្រមពុខរ�្ឋាភិ�េ ជាល្រក្ខជនរ្រស្់រណ្រក្្មែរី្រស់ 

កពះអង្គ ្ឺរ្រណ្រក្សង្គមរាសសន្យិម។ លនៅក្ពុងលពេ 
លនះខ�រ ្រណ្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ខ៍ខមែរ�ន្រលងកើតកករុម 

ក្រជាជន ល�ើម្កី្ាយជាកម្ាងំចេកររ្រស្់រក្ ក្ពុង 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ការចេូរួមខផក្នលយោ�យ លហើយនងឹល�ើរតនួាេីជាតួ 

អង្គសាធារណៈសកមា្់រចេនា្រ�វិតន្ស៍មងៃាត។់ កករុម 

ក្រជាជនល�ើម្កី្ាយជាកម្ាងំចេកររ្រស្់រក្ ក្ពុងការ 
ចេូរួមខផក្នលយោ�យ លហើយនងឹល�ើរតនួាេីជាតអួង្គ 

សាធារណៈសកមា្់រចេនា្រ�វិតន្ស៍មងៃ ាត។់ កក រុម 

ក្រជាជនលកកោមការ�កឹនារំ្រស់ ខកវ មាស លហើយ 

�លំណើរការល�ោយសាធារណៈល�ោយ លសោ ភឹម, នន  

សារា៉ន ់នងិ ជូ លជត រួមជាមួយ្រពុ្រ្គេលផ្ងមួយចនំនួ 

លេៀត។ ្រន្ា្់រពយីពុេ្ធនាការល�ោសនាល�ះលឆ្ោតខ�េ 

មានការ្រនងកា្រល�ោយកងកម្ាងំន្ររ�េ នងិលយោធា 

លេៅលេើ្រក ក្្រឆាងំរួចមក ្រណ្រក្សង្គមរាសសន្យិម 

�នយកជយ័ជម្ះលេើកករុមក្រជាជន។ រ�្ឋាភិ�េ្មែី �ន 

អនពុវត ្ល្រោេនលយោ�យការ្ររលេស ខ�េមានអព្យា 

កកឹតភាព នងិមិនចេូ្រក្សម័្ន្ធជាមួយអង្គការសន្ធសិញ្ញា 

 អាសពុអីាល្រយ៍្ ខ�េក្រ្់រក្រងល�ោយសហរ�្ឋអាលមរកិ 

្រន្ា្់រពលី�ះលឆ្ោត លនោះរួចមក។

២០១.  លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៥៥ ្រណ្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ ៍

ខខមែរ�នលរៀ្រចលំ�ើងវញិ លកកោមការក្រ្់រក្រង រ្រស ់្រណៈ

កមមែាធកិារមជ្ឈមិខ�េមានសមាជកិក�រូំ្រ្ឺរ សពុវី លហង 

ជាលេខា (លនៅេីកករុងនសហ្គន នាលពេលនោះ) េូ សាមពុត 

ជាលេខាធកិាររង សងឺ ងព៉ុកមិញ (លនៅេីកករុងហាណូយ 

នាលពេលនោះ) លសោ ភឹម នងិ រស ់ញឹម។ អនពុលេខាធកិារ 

េូ សាមពុត ខ�េជាសមាជកិខតម្ាក់្រតន់ន្្ាក់�កឹនាំ

្រក ក្្រជាជន្រ�វិតន្ខ៍ខមែរ ល�ើម�្ូំរងខ�េ្រនស្្ាក់លនៅ 

េីកករុងភ្លំពញ េេួេ�នការជយួ្រាកំេលនៅក្ពុង ្រណៈ 

កមមែាធកិារ្រក ក្្រចាេីំកក រុងល�ោយ ននួ ជា នងិ សា�ពុត  
ស លហៅ ្រ៉ពុេ ពត ។ ្រ៉ពុេ ពត កតរូវ�ន េូ សាមពុត ចា្់រ 

អារមមែណ៍យា៉ងខ្ាងំ ្រន្ា្់រព្ីរាតក់ត�្់រមកពេីីកករុង 

�រ៉សី នងិការលធ្ើការជាមួយ្រ្ា ក្ពុងរយៈលពេខ្មួីយលនៅ

នកពមា៉្ីរជាមួយនងឹលវៀតមិញ។ ល្រើលេោះ្ីរជាសកមមែភាព  

រ្រស់្រក្ហ ាក់ �ចូជា សងៃ្់រសងៃាតល់ន ៅ្រណ្ដ ាេឆ្ាំ 

្រន្ា្់រៗមកលេៀតក្ដី ក៏កករុមក្រជាជន�នចេូរួមក្រកួត

ក្រខជង ្រ៉ពុខន ្�នចាញ់ការល�ះលឆ្ោតលនៅឆ្ា១ំ៩៥៨។ 

លេោះ្ីរជាចាញ់ការល�ះលឆ្ោតក្ដី ្រ៉ពុខនក្ករុមក្រជាជនលនៅ 

ខតជាជលកមើសនលយោ�យខតមួយ្រត់ លកកៅពសីង្គម 

រាសសន្យិមលនៅក្ពុងឆាកនលយោ�យកម្ពុជា ្រន្ា្់រពកីារ 
 

រេំាយ្រក ក្្រជាធ្ិរលតយ្យកាេពមួីយឆ្ាមំពុន។ លនៅក្ពុង 
អំ�ពុងលពេលនោះ សលម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ �ន្រលងកើត 
ពាក្យ «ខខមែរកកហម» ខ�េសលំ�ៅលេៅរកកករុមក្រជាជន 

ជាលែមែោះមួយ ខ�េសមាជកិចេនាកពុមមែពុយនសីមិ្នខ�េ 
ធ្ា្់រលក្រើេាេខ់តលសោះ ក្ពុងការលរៀ្ររា្់រពខី្នួ។ 

២០២. លនៅចពុងឆ្ា ំ១៩៥៩  ្ ្ាក់�កឹនាសំមងៃាតរ់្រស្់រក្ 

លនៅេីកករុងភ្លំពញ �នចា្់រលផ្ដើម�លំណើរការ្រលងកើត 

្រណ្រក្មា៉ក ល្េននីនយិមពតិក�ក�មួយខ�េមិន 

េេួេរងឥេ្ធពិេពលីវៀតណាម។ ្រ៉ពុេ ពត នងិ ននួ  ជា  

�នលរៀ្រចលំសចក្ដកីពាងេក្ខន្កិ្រក្ នងិមា្៌រាយពុេ្ធ- 

សាសស ្យពុេ្ធវធិី តាម្រញ្្ជរ្រស់ េូ សាមពុត ខ�េ�ន 

ក្ាយជាលម�កឹនា្ំរក្ ្រន្ា្់រពី សពុវី លហង �នផ្ដាច់ 

ខ្នួចពុះចេូជាមួយសលម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ ឬ ក៏អាច 
តាមការផ្ដចួលផ្ដើម្ំរនតិរ្រសព់កួល្រផ្ាេ។់ ល្រើតាម ននួ ជា  
មា្៌រាយពុេ្ធសាសស ្ ្ឺរខផក្លេើការវភិា្រសង្គមលេៅលេើ 

សង្គមកម្ពុជា ខ�េកតរូវ�នចាតេ់ពុកជា អាណាន្ិរម្មែី 

នងិពាក់កណ្ដ ាេសក្ភូិមិនយិម។ កិចក្ារ�្ូំរងខ�េកតរូវ 

លធ្ើ្ឺរល�ើម្សីលកមចឲ្យ�ន្រ�វិតន្ក៍្រជាជាតកិ្រជា- 

ធ្ិរលតយ្យ ល�ើម្េីពុ្រ្ំរ�តស់ក្ភូិមិនយិម ពកួក្រតកិិរយិា 

ម្ាស�់ ីចកកពត្និយិម នងិ ្ររវិារ្រសព់កួវា ល�ើម្រីលំ�ោះ 

កមមែករ កសកិរ រ្រសក់្រលេសជាត។ិ េាេខ់តសលកមចចណំពុច 

លនះ�ន លេើ្រអាចែានលេៅ�េ្់រ�វិតន្ស៍ង្គមនយិម។ 

២០៣. ចា្់រពនី្ងៃេី ៣០ ខខកញ្ញា �េន់្ងៃេី ០២ តពុេា 

ឆ្ាំ ១៩៦០ សន្�ិត្រក ល្េើកេីមួយកតរូវ�នលធ្ើល�ើង 

ជាសមងៃាតល់នៅេីកករុងភ្លំពញ ល�ោយក្ពុងសន្�ិតលនោះ 

មានការអនពុម័តេក្ខន្កិ នងិលកជើងលរើសតាងំ្រណៈកមមែា- 

ធកិារ�កឹនាមួំយ។ េូ សាមពុត កតរូវ�នលកជើសលរើសតាងំជា 

លេខា្រក្ លហើយ ននួ  ជា កតរូវ�នលកជើសតាងំជាអនពុលេខា។  

ពកួល្រេាងំពរីរូ្រក៏កតរូវ�នខតងតាងំជាសមាជកិលពញ 

សេិ្ធលិនៅក្ពុង ្រណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ រួមជាមួយនងឹ  
្រ៉ពុេ ពត ផងខ�រ ចខំណក លអៀង សារ ីជាសមាជកិ្រកម រុង។  

សពុន លសន, លសោ ភឹម នងិ តាម៉ពុក ក៏�នចេូក្ពុងសន្�ិត 
លនោះខ�រ លហើយ សពុន លសន នងិ លសោ ភឹម កតរូវ�នចាត់

តាងំល�ោយសមាជកិ្រកមរុងនន្រណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្

ផងខ�រ។ ខកវ មាស, វន លវត៉, មា៉ មង់៉ នងិ ក្រសេិ្ធិ លហៅ 

ចពុង កតរូវ�នខតងតាងំលនៅក្ពុង្រណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិនន 
្រណ្រក្ ក្រជាជន្រ�វិតន្ខ៍ខមែរជាមួយនងឹ សងឹ ងព៉ុកមិញ 

(ខ�េអវតម្ាន) ្រខន្ថមពលីេើ េូ សាមពុត, ននួ ជា, ្រ៉ពុេ 

ពត, លអៀង សារ,ី នងិ សពុន លសន។ មហាសន្�ិត្រលងកើត 

នមិិតរូ្្រននការចេូរួ្ររួម្រ្ា លនៅលកកោមឋានានពុកកមនន 

ចេនា្រ�វិតន្រ៍្រសអ់តតីសមាជកិ្រក្កពុមមែពុយនសី ្
ឥណ្ឌូចនិ នងិឥស្រជា មួយនងឹ «នសិ្តិខ�េកត�្់រ 
មកវញិ» ឬ«្រញញាវន»្ រួមមាន ្រ៉ពុេ ពត , លអៀង សារ ីនងិ   

សពុន លសន ខ�េកតរូវ�នល្រស្គាេ់្ ា ចា្់រតាងំពេីសវត រ្ ៍

១៩៥០ តាមរយៈការចេូរួមរ្រសព់កួល្រ លនៅក្ពុងកករុម 

មា៉ក្ នយិមលនៅេី កករុង �រ៉សី។ 

២០៤. មហាសន្�ិត�នអនពុម័តមា្៌រាយពុេ្ធសាសសព្ី 

ឯករាជ្យភាព អធ្ិរលតយ្យភាព នងិខ្នួេីពងឹខ្នួ លហើយ
 

�នសលកមច្រនក្ារតស៊កូ្រ�ា្់រអាវពុធ នងិនលយោ�យ 

ល�ើម្សីលកមច�នល្រោេល�ៅ្រ�វិតន្្៍រក្។ ក្ពុងការ 
ព្យាយាមល�ើម្្ីរញ្្ជក់ពឯីករាជ្យភាពរ្រសខ់្នួ នងិការ 
លចញពីកពុមមែពុយនសីល្វៀតណាម ្រណ្រក្ក្រជាជន 
្រ�វិតន្ខ៍ខមែរ �ន្រ្ដូរលែមែោះលេៅជា្រក្ពេករកម្ពុជា 

 

ខ�េការសលកមចលនះកតរូវ�នលធ្ើល�ើងល�ោយមិន�ន 

ពភិាក្ាជាមួយ្រក្កពុមមែពុយនសីល្វៀតណាមល�ើយ។  
កពតឹ្កិារណ៍ជានមិិតរូ្្រលនះ លនៅលពេលកកោយមកជា 

មួយ្រក្កពុមមែពុយនសីល្នៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ ្រន្ា្់រពី
 មហាសន្ិ�ត លនោះមក កមមែ ាភិ�េ្រក្ពេករ 

កម្ពុជា�នកត�្់រលេៅលខត ្នងិភូមិភា្ររ្រសព់កួល្រលរៀង 
ខ្នួក្ពុងកិចខ្តិខ ំ ល�ើម្ពីកងឹងមូេ�្ឋានលនៅតាមជន្រេ

 
រ្រស្់រក ល្�ោយ មា៉ មង់៉ នងិក្រសេិ្ធិ �នកត�្់រលេៅ 

ភូមិភា្រនរិតី, រស់ ញឹម កតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅពកងឹង 
្រណ្ដ ាញអតតីឥស្រលនៅ�ត�់្ំរង ចខំណកឯ លសោ ភឹម  

កត�្់រលេៅភូមិភា្រ្ូរព៌ា។

២០៥. លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៦០ កងកម្ាងំរ្រសស់លម្ដច 

នលរោតម្ សហីនពុ �នចេូរួមក្ពុងការ្រនងកា្រលេៅលេើពកួ 
កពុមមែពុយនសីល្វៀតណាម ខ�េលនៅលសសសេក់្ពុងក្រលេស

 
កម្ពុជា ល�ោយេម្ាក់កំហពុសលេៅលេើពកួល្រ្ា �នលធ្ើ 
ការវាយក្រហារល�ោយក្រា្់រខ្រក�ាក់ក្ពុងកញ្្់រលេៅ 
លេើកពះ្ររមរាជវាងំ លនៅក្ពុងខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៥៩ 

លហើយ�នេា្រពណ៌ពកួល្រ្ាជា «លក្រោះ្ ្ាក់ខផក្ 

សេីធម៌ជានរិនរ្ ៍សកមា្់រជាតខិខមែរ»។ ការលកៀ្រសងកត ់

មហាសន្�ិតរ្រស្់រក្ 
កពុមមែពុយនសីក្ម្ពុជាលនៅស្ាត

 
អូ�ាពំកិ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ជា្រន្្រន្ា្់រលេៅលេើកករុមលឆ្ងនយិមលនៅកម្ពុជា �ន 
្រលណ្ដ ោយឲ្យ�តក់ករុមក្រជាជនលនៅលពេល�ះលឆ្ ោត 

ឆ្ា១ំ៩៦២។ លេោះជាយា៉លនះក្ដី សលម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ 

�នព្យាយាមពកងីកមូេ�្ឋាននលយោ�យរ្រសក់ពះអង្គ 

លហើយ�នខតងតាងំ្រញញាវនល្ឆង្នយិម ហ៊ ូនមឹ, ហ៊ ូយន ់

នងិ លខៀវ សផំន លនៅក្ពុងរ�្ឋាភិ�េសង្គមរាសសន្យិម។ 

២០៦. ការចា្់រខ្នួ នងិការ�តខ់្នួ េូ សាមពុត នាលពេ
 

្រន្ា្់រមក លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៦២ តកមរូវឲ្យមានការខតង 
តាងំលេខា្ មែរី្រស្់រក្ពេករកម្ពុជា លនៅក្ពុងមហា

 
សន្�ិត្រក្លេើកេពីរី ខ�េ�នលធ្ើល�ើង លនៅក្ពុងខខ  
កពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៦៣ លនៅេីកករុងភ្លំពញ។ ្រ៉ពុេ ពត �ន 

ល�ើងតនួាេីជាលេខា្រក្ ចខំណក ននួ ជា លនៅ្រនត្នួាេី 

ជាអនពុលេខា្រក្។ លអៀង សារ ីនងិ លសោ ភឹម �នល�ើងត ួ

នាេីជាសមាជកិលពញសេិ្ធនិន្រណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្  

ចខំណក វន លវត៉, រស់ ញឹម, សពុន លសន នងិ តាមព៉ុក កតរូវ 

�នខតងតាងំលនៅក្ពុង្រណៈកមមែ ាធកិារមជ្ឈមិ។ មហា 
សន្�ិត ក៏�ន្រញ្្ជក់ល�ើងវញិពកីារលក្រើក�សហ់ងិ្ា 

នលយោ�យ នងិក្រ�ា្់រអាវពុធ ល្រើលេោះ្ីរជាត្ភាព 

នលយ ោ�យលន ៅលពេលន ោះ�នរតឹ ត្តិលេើេេ្ធភាព 

រ្រស្់រក្ ក្ពុងការអនពុវតហ្ងិ្ាក្រ�ា្់រអាវពុធជាចហំក៏ 
ល�ោយ។ ល�ើម្រីក្ាក្រត្្ិរត្កិារសមងៃាតរ់្រសខ់្នួ្រក្ 
មិនអនពុញ្ញាតឲ្យសមាជកិកករុមក្រជាជនអចនិននយ៍្ �ចូជា  

ខកវ មាស ចេូរួមលនៅក្ពុងមហាសន្�ិតលេើកេីពរីល�ើយ។  
លនៅលពេលនោះ វន លវត៉ កតរូវ�នខតងតាងំជា្រណៈកមមែាធកិារ 

្រក ក្្រចាេីំកករុងលនៅភ្លំពញជាមួយនងឹ ននួ ជា។ 

២០៧. លនៅល�ើមខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៦៣ សលម្ដច នលរោតម្  

សហីនពុ �នរេំាយរ�្ឋាភិ�េ ល�ោយលចោេ ក្រកានស់ង្គម 

រាសសន្យិម្ា ល�ោះសសាយមិន�នកតមឹកតរូវលេៅលេើ 

ការ្រះល�ររ្រសក់្រជាជនលនៅលខត ្លសៀមរា្រ លនៅចពុង 

ឆ្ា១ំ៩៦២ លហើយ្រណ្ដ ាេឲ្យស្ា្់រ�តពុករវយ័លកមែងម្ាក់ 

ខ�េស្ថតិលនៅលកកោមការ �ពុ�ំាងំរ្រសន់្ររ�េ នងិមាន 

ការក្រឆាងំតលេៅលេើអាជ្ាធរ។ ្រ៉ពុនមែានន្ងៃលកកោយមក 

សលម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ  �នលចញផ្ាយ្រញ្ជលីែមែោះ 

មនពុស្ចនំនួ ៣៤ រូ្រ ខ�េកតរូវ�នកំណត ់នងិ�ាក់ការ 

សង្យ័ ្ ា ជាអ្កលឆង្នយិម ក្ពុងលនោះមាន លខៀវ សផំន, 

្រ៉ពុេ ពត, ហ៊ ូនមឹ, ហ៊ ូយន,់ លអៀង  សារ,ី សពុន លសន នងិ  

ជូ លជត ជាលហតពុជរំពុញឲ្យពកួល្រ្រលងកើតរ�្ឋាភិ�េ្មែមួីយ។  

ល�ោយសារភ័យខ្ាចការចា្់រខ្នួ ្រ៉ពុេ ពត, លអៀង សារ ី 
នងិ សពុន លសន �នរតល់្រចខ្នួចេូនកព លេៅកានត់្ំរនខ់ក្រ 
កពខំ�នលវៀតណាម ល�ោយេពុកឲ្យ ននួ ជា លធ្ើជាក្រធាន្រក្ 

ខ�េមានខតលែមែោះ លនៅក្ពុងេីកករុងភ្លំពញ។ លខៀវ សផំន 

នងិ ហ៊ ូ យន ់ ក្ពុងចលំណោមអ្កខ�េយកចតិេ្ពុក�ាក់ 
ចលំពោះការអំពាវនាវរ្រសស់លម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ មិន 

ហ៊ាន្រលងកើតរ�្ឋាភិ�េ្មែតីាមការជរំពុញរ្រសក់ពះអង្គ 

ល�ើយ លហើយ�នលស្ើសពុំឲ្យកពះអង្គជាអ្ក�កឹនារំ�្ឋា- 

ភិ�េវញិ។ អ្កេាងំពរីលនះ �ន�ត្់រង់តខំណងជារ�្ឋ 

មនន្រី្រសខ់្នួ ល�ោយសារខតលរឿង អាសសរូវលនះ ្រ៉ពុខន្្រាតល់នៅ 
្រនក្ានអ់ាសនៈលនៅក្ពុងរ�្ឋសភា្រនល្េៀត។ ហ៊ ូនមឹ �ន 
�ត្់រង់តខំណងជានពិន ្ធនាយកននសារពត័ម៌ានផ្វូការ 
រ្រសស់ង្គមរាសសន្យិម។ 

២០៨. ការវាយក្រហារជា្រន្្រន្ា្់រលេៅលេើកករុមលឆ្ង 

នយិមខផក្នលយោ�យ �នជរំពុញឲ្យ្រណៈកមមែាធកិារ  

មជ្ឈមិនន្រក្ពេករកម្ពុជាអនពុម័តយក «អំលពើហងិ្ា 
្រ�វិតន្»៍ ជាខផក្មួយននមា្៌រា្រក្ លនៅក្ពុងខខមករា 

ឆ្ា១ំ៩៦៥ ជាមា្៌រាមួយខ�េ្រក្ពេករលវៀតណាម 

�នជេំាស់។ លនៅលពេ្ំរលពញេស្នកិចល្នៅកករុង 

ហាណូយ លនៅពាក់កណ្ដ ាេឆ្ា១ំ៩៦៥ ្រ៉ពុេ ពត កតរូវ�ន 

្រក្ពេករលវៀតណាម េេូចឲ្យផ្ាកជលម្ោះក្រ�ា្់រ 

អាវពុធរហតូ�េល់ពេខ�េលវៀតណាមខាងត្ូង «កតរូវ 
�នរលំ�ោះ» ខ�េលនៅលពេលនោះ លវៀតណាមនងឹរលំ�ោះ 

កម្ពុជា។  លនៅលពេលនោះ ្រ៉ពុេ ពត មិន�ន�ងឹលសោះ្ ា 

សលម្ដច នលរោតម្ សហីនពុ លនៅ្រ៉ពុនមែានខខមពុនលនោះ�ន 

្រលងកើតសម័្ន្ធភាពជាមួយលវៀតណាមខាងលជើង ល�ោយ 

អនពុញ្ញាតឲ្យរណសរិ្រលំ�ោះជាតលិវៀតណ ាមខាងត្ូង  
(លវៀតកពុង) ល�ះេីតាងំេ័ពលនៅក្ពុងេឹក�កីម្ពុជា នងិ

 
េេួេយកអាវពុធពចីនិ ខ�េ�កឹជញ្ជូនតាមកំពង់ខផ 

កំពង់លសោម (កករុងកពះសហីនពុ) ។

 (តលៅលេខលតកាយ) 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជារបើកដំរណើរ	ការ	មជ្ឈមណ្ឌ លមយួរៅ 
រខតត្ាសកវ	អំពតីរបបសខមែរកកហម	ៃិងផល	វិបាក	នៃ	របប	រៃរះ
មជ្ឈមណ្ឌ លរៃរះៃឹងជួយបណ្ពុរះបណ្឵លកគូបរកងៀៃ	កបវត្ិសាសស្សដលៃឹងបរកងៀៃកបវត្ិសាសស្		នៃ 
	របបរៃរះ	រៅតាមបណ្឵សាលារដ្ឋ	កពមទាងំពយាយាមជួយឲ្យអ្នករស់រាៃមាៃជតីវិតពតីរបបសខមែរកកហម 
សចករំសលកររឿងរា៉ាវរបស់ខ្លួៃរៅកាៃ់កូៃរៅរបស់រាត់។

មសីែេ វ៉ាឆនុ

 លនៅល�ើមេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០ លនៅលពេខ�េក្រលេស 
កម្ពុជាស្ថតិលនៅក្ពុងសនង្គាមសពុវីេិ លខតត្ាខកវ�នស្ថតិលនៅ
លកកោមការក្រ្់រក្រងរ្រសខ់ខមែរកកហមលេៅលហើយ។

 ជរំកំារងារ�្ូំរង្រង្ស់ ខ�េលកកោយមកកតរូវ�ន 
្រលងកើតល�ើងលនៅេូេាងំក្រលេសក្ពុងរ្រ្រលនោះ �នល្រើក 
�លំណើរការក្រខហេឆ្ា១ំ៩៧៣ អមជាមួយ្រពុក នងិ 
មន្រីសម្ា្់រក្រ្់រក្រងល�ោយ តាមព៉ុក ខ�េ្រន្ា្់រមក 
ជាអ្កពាក់ពន័ ្ធនងឹ្រន ព្ុ េ្ធកមមែ�អ៏លសោចរ្រសខ់ខមែរកកហម 

ជាលកចើនលេៀត។ ្រន ព្ុ េ្ធកមមែេាងំលនោះ ក៏ចា្់រលផ្ើមលចញពី 
លខតត្ាខកវខ�រ។ 

 លហតពុលនះលហើយលេើ្រកាេពឆី្ាមំពុន លនៅលពេខ�េ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា សលកមចចតិល្្រើក�លំណើរ 
មជ្ឈមណ្ឌេលនៅលខតត្ាខកវ ល�ោយរួមសហការជាមួយ 
កកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិកី�ា �នលក្រោង�ាក់្រញូ្េ 
កពតឹ្កិារណ៍ជាក់េាក់នានា ខ�េធ្ា្់រ�នលកើតល�ើងលនៅ
ក្ពុងលខតល្នះក្ពុងអំ�ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម។ 

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិ កី�ា ចេូរួមជា្រណអធ្ិរតកី្ពុងពធិលី្រើកសលម្ោធ  
«ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លខតត្ាខកវ ជា ផ្វូ ការ កាេពនី្ងៃេី២៧ ខខកកក�ា ឆ្ាំ ២០២០។  
(ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

កងកពុមារវីយ័ជេំង់ កំពពុងជញ្ជូន 
សម្ារ នងិក្រា្់ររលំសវ។  
រូ្រ្តក្រខហេក្ពុងឆា្១ំ៩៧៧។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលខតត្ាខកវ រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា នងឹឆ្ពុះ្រញំ្្ងពផីេវ�ិកខ�េក្រលេស

 
កម្ពុជា�នេេួេរង្រន្ា្់រពសីនង្គាម នងិជលម្ោះជាលកចើន 
េសវត្រ ៍ក្ពុងអំ�ពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០ នងិេសវត្រ៍

 
ឆ្ា១ំ៩៨០ កពមេាងំ្រេពលិសោធនឆ៍ង្កាត ់ខ�េអ្ករស់
រានមានជវីតិជាលកចើនក្ពុងកពតឹក្ារណ៍េាងំលនោះ លនៅមិន 
េានអ់ាចេេួេយក�នេាងំសសរុងលនៅល�ើយ។

ការបលតងៀនត្ូអពំវីិ្ សីាស្្បលតងៀនអពំតីបវត្សិាស្្នន
របបលនះសដេលទើបសតប ពា្ច បល់ៅថមែីៗ

 មជ្ឈមណ្ឌេលនះ កតរូវ�នល្រើកសលម្ោធជាផ្វូការលនៅ 
ន្ងៃេី២៧ ខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០២០ ល�ោយមានវតម្ានរ្រស់ 
លេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួអ្់ររ ំ
យពុវជន នងិកី�ា ខ�េ�នខ្ង្សពុនរ្ក្ាស្ា្រមនល៍នៅ 
ក្ពុងពធិលី្រើកសលម្ោធ្ា ល�ោយសារខតជងឺំរាតត្ោតកូវ�ី- 
១៩  កមមែវធិលីនះ មានវតម្ានលភៀ្វចេូរួមក្រមាណ ២០ 
នាក់ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ល�ោយលភៀ្វកិតយ្សេាងំអសក់តរូវពាក់
មា៉សការពារ នងិវាសក់លម្ដៅលនៅលពេអលញ្ជ ើញមក�េ់  
កពមេាងំកតរូវល្រោរពតាមល្រោេការណ៍រក្ា្រម្ាត។

 ល�ោយសារខតតនួាេីមួយក្ពុងចលំណោមតនួាេីេាងំអស ់
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ្ឺរជយួ្រណ្ពុះ្រណ្ាេ

 
ក្ររូខ�េ្រលកងៀនក្ពុងមពុខវិជ្ជាក្រវត្សិាសសល្នៅតាម្រណ្ា 
សាេារ�្ឋ មជ្ឈមណ្ឌេលនះ មានេីតាងំស្ថតិលនៅក្ពុង 
្ររលិវណមជ្ឈមណ្ឌេ្ររពុលកោសេ្យភូមិភា្រលខតត្ាខកវ។  

លេោក លផង ពង រ្ា៉សពុ ីនាយកកមមែវធិសីសាវកជាវ នងិអ្់ររពំី 

អំលពើក្រេ័យពូជសាសនរ៍្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  
�នមានក្រសាសន៍្ ា «[លយើង] មិនចង់ឲ្យក្ររូ្រលកងៀន 
្រលកងៀនពីអំលពើក្រេ័យពូជសាសនល៍នៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជា ល�ោយលក្រើក�សវ់ធិសីាសសខ្ពុស»។ 

 លេោក�នពន្យេ់្ ា ក្ររូខផក្ក្រវត្សិាសសខ្�េ 
្រលកងៀនលនៅតាមសាេាលរៀនេូេាងំក្រលេសកម្ពុជា មាន 
ពរីកករុម។ កករុមេីមួយ ្ឺរជាក្ររូ្រលកងៀនខ�េធ្ា្់រ�ន 
ឆង្កាតរ់្រ្រលនះ (ពខីខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េ ់ខខមករា 
ឆ្ា១ំ៩៧៩) ឬសនង្គាមសពុវីេិខ�េ�នលកើតមានល�ើងលនៅ
េសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៨០ ។ លេោក រា៉សពុី �នលេើកល�ើង្ា 
«អ្កេាងំលនះ មានអារមមែណ៍ខងឹសម្ោរ លហើយ�ន 
�ាក់កំហងឹលនះលេៅក្ពុងការ្រលកងៀនរ្រសខ់្នួ។ ចខំណកឯ
សសិ្ានពុសសិ្ក៏មានអារមមែណ៍្ាខងឹខ�រ»។

 លេោក�ន្រន្្ ា «ក្ររូ្រលកងៀនមួយកក រុមលេៀត ្ឺរជា 
អ្កជនំានល់កកោយខ�េលកើតលកកោយរ្រ្រខខមែរកកហម។ 
ក្ររូ្រលកងៀនេាងំលនោះ មិន�ន�ងឹអំពខីខមែរកកហម ឬ ពី 
វធិសីាសស្្រលកងៀនក្រវត្សិាសសន្នរ្រ្រលនះលេ។ ល�ោយ 

សារខតមូេលហតពុលនះ លយើងចង់ក្រមូេផ្ពុំក្ររូេាងំពរីកករុម 
ល�ើម្ពីន្យេ្់រកសសាយអំពវីធិសីាសស្្រលកងៀនពអំីលពើ 

ក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជា ក្ពុងល្រោេ្ំរណងពភិាក្ា
 

ខ្មឹសារក្រវត្សិាសស្ កពមេាំងផ្េ់ជាវិធីសាសស្្រលកងៀន 

�េក់្ររូេាងំលនោះ»។

បង្឵ហ ញអពំតីពរឹត ្កិារណន៍ានា 
សដេេងបនល឵េ ច្តបជាជនរហូតដេ់្ ពវែនថ ងៃ

 មជ្ឈមណ្ឌេលខតត្ាខកវ កតរូវ�នលរៀ្រចលំ�ើង ល�ើម្ី 
្រងហាាញអំពីក្រវត្សិាសស្រ្រស់លខតល្នះក្ពុងអំ�ពុងេសវត រ្៍

 
ឆ្ា១ំ៩៧០។

 លេោក រា៉សពុី �ននយិាយ្ា “ក្រសនិល្រើអ្កលេៅ 
េស្នាការយិាេយ័លនះ អ្កនងឹល�ើញរូ្រ្តរ្រស់ 
មនពុស្ចនំនួ ៣០នាក់ ខ�េ្រច្ពុ្រ ន្កំ្ពពុងរសល់នៅក្ពុងសសរុក

 
អនង់្ខវង។ អ្កេាងំលនះមានល�ើមកំលណើតមកពលីខតត្ាខកវ  
លហើយ្រាត់ ្ឺរជាសាចញ់ាតរិ្រសអ់តតីសមាជកិខខមែរ 
កកហម ខ�េ�នផ្ាសល់េៅលនៅសសរុកអនង់្ខវងក្ពុងលខត ្
ឧតរ្មានជយ័ លហើយមិនខ�េកត�្់រមកវិញលេ។ 

 លេោក រា៉សពុ ី�ន្រនល្េៀត្ា មានរូ្រ្តននអតតីអ្ក 
លេោសខខមែរកកហមមកពលីខតត្ាខកវចនំនួ ៣៦សន្កឹ លេៀត 
ខ�រ។ «រូ្រ្តេាងំអសល់នះកតរូវ�ន្តលនៅ េួេខសង្  
[ជរំសំម្ា្់រក្ពុងេីកករុងភ្លំពញ] លនៅចលន្ោះឆ្ា ំ១៩៧៦ នងិ 
ឆ្ា១ំ៩៧៨។ លនះមាននយ័្ា ក្រជាជនេាងំអសល់នៅក្ពុង
្រណ្ពុំ រូ្រ្តលនះ �នស្ា្់រក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម។ 

 លេោក រា៉សពុី �ន្រខន្ថម្ា «មនពុស េ្ាងំ ២ កករុម 
ខាងលេើ មានល�ើមកំលណើតមកពលីខតត្ាខកវ»។

 ្រណ្ពុំ រូ្រ្តេាងំពរីលនះ �នឆ្ពុះ្រញំ្្ងអំពសី្ថានភាព
 

សមែពុ្រសមែាញ ខ�េ្រន្េេ់ពុកល�ោយរ្រ្រខខមែរកកហម នងិ
សនង្គាមខ�េលកើតមាននាេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៨០ លហើយ 
មនពុស្ជាលកចើន�ន្រនក្្រែមតេេ់នងឹស្ថានភាពសមែពុ្រ 
សមែាញេាងំអសល់នោះ។

 អ្កសស ីសូ ហ្ារណីា នាយករងននមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា �នមានក្រសាសន៍្ ា «លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ 
ក្រខហេជាង ៧០ ភា្ររយ នននផក្្រលេស (រួមេាងំលខត ្
តាខកវ) ស្ថតិលកកោមការក្រ្់រក្រងរ្រសខ់ខមែរកកហម។  
ក្រជាជនកតរូវ�ន្រង្ខំឲ្យចេូរួមក្ពុងចេនាខខមែរកកហម  
លហើយក្ពុងអំ�ពុងលពេននការល�សសម្ាតខ�េលធ្ើល�ើង
ល�ោយរ្រ្រលនះ លនៅរវាងឆ្ា១ំ៩៧៧ �េ់ ឆ្ា១ំ៩៧៨ 
អ្កខ�េ�នចេូរួមជាមួយខខមែរកកហមជាលកចើន �នលេៅ 
រសល់នៅក្ពុងសសរុកអនង់្ខវង ខ�េលកកោយមកក្ាយលេៅជា
តំ្រនក់ានក់ា្់ររ្រស់ខខមែរកកហមលនៅភា្រខាងលជើងក្រលេស 

កម្ពុជា។ អ្កេាងំលនោះមិនខ�េវេិកត�្់រលេៅសសរុកវញិលេ  
ល�ោយសារមូេលហតព្ុ ា អ្កេាងំលនោះខ្ាចរអាចលំពោះការ 
សងសឹកក្រសិនល្រើខ្នួវិេកត�្់រសសរុកមកកំលណើតវិញ ឬ 
ល�ោយសារខតអ្កេាងំលនោះ�នកសាងជវីតិរ្រសខ់្នួ 
លនៅសសរុកអនង់្ខវងរួចលេៅលហើយ។

 ការតាងំ្រងហាាញ្រណ្ពុំរូ្រ្តេាងំលនះ លនៅមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារលខតត្ាខកវ ្ឺរជាខផក្មួយននកិចខ្តិខកំ្ឹរងខក្រង 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ើម្ផី្ាភ្ជា្់រកករុម 
ខាងលេើជាមួយនងឹស ាចញ់ ាតរិ្រសខ់្នួលន ៅក្ពុងលខត្

 
តាខកវ។ លេោក រា៉សពុី �ន្រន្្ ា «្រច្ពុ្រ ន្ ្មានខតរូ្រ 
្តរ្រស្់រពុ្រ្គេេាងំលនោះខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េ្រងហាាញខ្នួ 
លនៅលខតត្ាខកវ។ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេលកកោយ ្រពុ្រ្គេេាងំលនះ 
អាចនងឹមកកានល់ខតត្ាខកវល�ោយផ្ាេ់ ល�ើម្ខីសង្រក 
ជ្ួរ នងិនយិាយលេៅកានក់ករុមក្ររួសាររ្រសខ់្នួ។»

 ល�ោយសារខតការផ្ះផ្ា ្ឺរជាល្រោេល�ៅរ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេលនៅតាមលខតរ្្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកស ារ 
កម្ពុជាល�ើម្៖ី អនពុញ្ញាតឲ្យមានអនរ្កមមែរវាងជនរងលក្រោះ
ននរ្រ្រខខមែរកកហម ខ�េតស៊រូសរ់ានមានជវីតិពរី្រ្រលនះ 
នងិអតតីខខមែរកកហម, លេើកេឹកចតិឲ្្យអ្ករសរ់ានមានជវីតិ 

ពរី្រ្រខខមែរកកហមេាងំលនោះនយិាយលេៅកានកូ់ន នងិលចៅ 
រ្រសខ់្នួ ល�ោយលហតព្ុ ា អ្ករសរ់ានមានជវីតិភា្រលកចើន 
មិនធ្ា្់រ�នលរៀ្ររា្់រពី្រេពលិសោធនរ៍្រសខ់្នួលនៅក្ពុង 
េសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០ នងិេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៨០ ពមីពុនមក។

្្សពវ្ែ សាយលៅកានត់បជាជនលៅទទូាងំតបលទ្ ទាងំតាម
តបពន័អ្នឡាញនងិលដាយ្្឵ទ េ់

 លេោក រា៉សពុ ី�ននយិាយ្ា «លនៅក្ពុងអំ�ពុងលពេជងឺំ
 

រាតត្ោតជាសាកេលនះ ការក�សសយ័េាក់េងតាម 
ក្រពន័្ធអន�ាញ ចា�ំច្ួ់ររលធ្ើល�ើងជាងការេាក់េង
ផ្ាេ់ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាខ�េមានេីតាងំលនៅ 
េីកករុងភ្លំពញ �នលរៀ្រចកំខនង្នងិឧ្រករណ៍ ខ�េអាច 
ឲ្យមនពុស្ម្ាអាចលធ្ើសន្សិេីតាមក្រពន័្ធអន� ាញ 
ក្ពុងរាជធានភី្លំពញ លហើយក្រជាជនលនៅលខតត្ាខកវ 
ក៏អាចចេូរួមសន្សិេីលនះ�នតាមក្រពន័្ធអន� ាញ 
�ចូ្រ្ា លនៅឯមជ្ឈមណ្ឌេលខតត្ាខកវ។ ្រខន្ថមលេើសពលីនះ 
លេៅលេៀត មជ្ឈមណ្ឌេលខតត្ាខកវ អនពុញ្ញាតឲ្យក្រជាជន 



44 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 45

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ការ�្ឋានលេើកេំន្់រជកីក្រ�ាយក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កងយពុេ្ធនារ ីខខមែរកកហម។ 
រូ្រ្តក្ពុងចលន្ោះឆ្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៨។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ចូេលេៅលក្រើក�ស់្រណ ្ណសារឯកសារស្ពីីរ្រ្រខខមែរកកហម 
�ស៏ម្ូរខ្រ្ររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា តាម 
ក្រពន័្ធអន�ាញខ្មលេៀតផង។

 អ្កសស ី ហ្ារណីា �ននយិាយ្ា «លេោះ្ីរជា 
យា៉ងណាក្ី សកមមែភាពេាងំអសមិ់នអាចលធ្ើល�ើងតាម 
ក្រពន័្ធអន�ាញេាងំអសល់េ លនះជាមូេលហតពុខ�េការ 
្រលងកើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌេពតិក�ក� ្ឺរពតិជាមានសារ 
សខំាន។់ ការលេៅខសក្រកឯកសារល�ោយផ្ាេ ់្ឺរសខំាន ់
�ចូ្រ្ា �ចូលេៅនងឹការលក្រើក�សឯ់កសារតាមក្រពន័្ធ 
អន�ាញ ពលីកពោះ្ ា ល�ើម្រីឭំកក្រជាជនកម្ពុជា នងិ 
ពភិពលេោកពអំីលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍កពមេាងំល�ើម្ី 
េ្់រសកាតក់ារលកើតមានល�ើងវញិននអំលពើហងិ្ាលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជានងិលនៅតាមេីតាងំ�នេលេៀត លយើងចាំ 
�ចក់តរូវមានេីតាងំពតិក�ក� នងិការខតិខកំ្ឹរងខក្រង
ជា្រន្្រន្ា្់រ។ 

 អ្កសសី ហ្ារណីា �ន្រន្្ ា «�លូចះ្ លនះ្ឺរជាលហតពុ 
ផេសខំានមួ់យ ខ�េលយើង្រលងកើតមជ្ឈមណ្ឌេលខត ្

តាខកវ នងិមជ្ឈមណ្ឌេលនៅតាម្រណ្ាលខតន្ានា។ េន្មឹ 
នងឹលនះខ�រ ្ឺរល�ើម្្ីរញ្្ជក់្ាក្រជាជន ឬ អ្ករសរ់ាន
មានជវីតិពរី្រ្រខខមែរកកហម មិនខមនមានលនៅក្ពុងេីកករុង 
ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះលេ ្រ៉ពុខន្ឺ្រលនៅក្រ្់រេីកខនង្េូេាងំក្រលេស លហើយ 
លយើងចា�ំចច់េូលេៅជតិ្រាត់»។ 

 លេោកសស�ីន្រខន្ថម្ា លនះ្ឺរជាមូេលហតពុខ�េ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លក្រោងនងឹល្រើកមជ្ឈមណ្ឌេ 
មួយចនំនួ្រខន្ថមលេៀត ក្ពុងរយៈលពេពរីឆ្ាខំាងមពុខ។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលខតត្ាខកវ អាចល្រើក�លំណើរ- 
ការ�ន ល�ោយសារេេួេ�នជនំយួ្រាកំេចម្ងពសីណំាក់ 
កមមែវិធីអភិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គការសហក្រជាជាតិលនៅកម្ពុជា។ 

 សហភាពអឺរ៉ពុ្រ នងិេីភ្ាក់ងារសហរ�្ឋអាលមរកិ 
សកមា្់រអភិវឌ្ឍនអ៍នរ្ជាត ិក៏�នផេ្ក់ារ្រាកំេចលំពោះ
ការល្រើក�លំណើរការមជ្ឈមណ្ឌេតាម្រណ្ាលខតរ្្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លនៅេូេាងំនផក្្រលេសខ�រ។

វតម្ាៃ	នៃការិយាល័យកសាវកជាវ	ៃិង 
បណ្ណ ឵ល័យឯកសារសខមែរកកហម	រខតត្ាសកវ		
ជំរញុ	ការ	សិកសា	កសាវកជាវ	ៃិង	បរង្កើៃការ	យល់	ដឹង	អំពតី 
	របប	កម្ពុជា	កបជាធិបរតយ្យ

្ន ប៊នុ្ុមី

 កកសងួអ្់ររ ំ យពុវជន នងិកី�ា នងិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា �នសលម្ោធ�ាក់ឲ្យលក្រើក�ស់ «ការ-ិ

យាេ័យសសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេ័យឯកសារខខមែរកកហម» 

លខតត្ាខកវ ជាផ្វូការកាេពនី្ងៃេី២៧ ខខកកក�ា ឆ្ាំ 
២០២០ លនៅក្ពុង្ររលិវណមជ្ឈមណ្ឌេ្ររពុលកោសេ្យភូមិ

ភា្រតាខកវ។ ការយិាេយ័លនះ នងឹល�ើរតនួាេីជាេីតាងំ 

ផ្វូការរ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ក្រចាលំនៅ
 

លខតត្ាខកវ ល�ើម្េីេួេស្ា្រមនអ្៍កសសាវកជាវ នងិ 

សាធារណជន កពមេាងំខចកចាយឯកសារេាក់េងនងឹ 

រ្រ្រខខមែរកកហមល�ោយលផ្ោត ជាពលិសស លេើភូមិភា្រ 

នរិតកី្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យរួមមាន លខតត្ាខកវ 

កំពត នងិខផក្ខះ្ននលខតក្ណ្ដ ាេ នងិលខតកំ្ពង់ស្។ឺ

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិ កី�ា ចេូរួមជា្រណអធ្ិរតកី្ពុងពធិលី្រើកសលម្ោធ  
«ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លខតត្ាខកវ ជា ផ្វូ ការ កាេពនី្ងៃេី២៧ ខខកកក�ា ឆ្ាំ ២០២០។  
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ែចឺា្់រផ្វូចតិ ្នងិខផក្សង្គមរ្រសល់�ើម្រណ្ដឹងរ�្ឋ្រ្- 
លវណី រឭំក�េអ្់កខ�េ�ន�ត្់រង់ជវីតិ លេើកកម្ស់ 

ការយេ�់ងឹ នងិការខសង្យេព់កី្រវត្សិាសសខ្ខមែរ 

កកហម កពមេាងំល�ើម្ធីានា្ ា្រេពលិសោធនក៍្ពុងសម័យ 
ខខមែរកកហមនងឹមិនលកើតមានជា្ មែមី្ដងលេៀតក្ពុងសង្គមកម្ពុជា 

 
នាលពេអនា្រត»។

 េន្មឹនងឹលនះខ�រ ការ្រលងកើត «ការយិាេយ័សសាវកជាវ 

នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លខតត្ាខកវលនះល�ើង 

្ឺរសស្រលេៅនងឹសមែារតីននអនពុស្រណៈលយោ្រយេ់្រ្ារវាង 

កកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិកី�ា នងិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា ឆ្ាំ ២០១៨ �េឆ់្ាំ ២០២២ ក្ពុងការ្រន ្នងិ
 

្រលងកើត្មែនីវូកមមែវធិអី្់ររពំអំីលពើក្រេយ័ពូជសាសនល៍នៅ 

កម្ពុជា ល�ើម្ពីកងីកវសិាេភាពននការអ្់ររពំកី្រវត្ិ- 
សាសសខ្ខមែរកកហម�េយ់ពុវជនជនំានល់កកោយ នងិក្ររូ 

្រលកងៀនេូេាងំក្រលេសឲ្យយេក់ានខ់តច្ោសព់លីរឿងរា៉វ 

ពអីតតីកាេរ្រសក់្រលេសខ្នួ។

 តាមរយៈវតម្ានននការេិយ័តាម្រណ្ាលខតេ្ាងំ 

លនះ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា អាចពកងីកសកមមែភាព 
ខចកចាយឯកសាររ្រសខ់្នួលេៅកានក់្រជាជនលនៅតាម 
្រណ្ាេលខត្ ឬតំ្រនខ់�េមានការអភិវឌ្ឍតចិតចួ 

ខ�េស្ថតិលនៅលកកៅរាជធានភី្លំពញ �នេូេេូំេាយ 

ជាងមពុន។ ្្តី្តិខតមានការយាយីននជងឺំរាតត្ោតជា 

សកេយា៉ងណាក្ី មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លនៅខត 
្រន ្ ខចករខំេកការយេ�់ងឹនងិពត័ម៌ាននានា ខ�េ 

ជយួ្រលងកើនការយេ�់ងឹរ្រសស់ាធារណជនអំពកី្រវត្-ិ 

សាសសខ្ខមែរកកហម។ លេោះ្ីរជាស្ាក់លនៅផះ្ មនពុស្ម្ាក៏ 

អាចលក្រើក�ស់្រណ្ពុេិំនន្យ័សពក្ជរុងលកជោយរ្រស់មជ្ឈ- 
មណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាតាមក្រពន័្ធអន�ាញ ល�ើម្ខីសង្ 
រកឯកសារនានា ល�ោយមានជនំយួព្ីរពុ្រ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ក្រសនិល្រើចា�ំច។់ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាលជឿជាក់ 
្ា ការផេ្ជ់ាឯកសារលផ្ងៗតាមក្រពន័្ធអន�ាញ�េ់ 

អ្កសសាវកជាវេូលេៅ នងឹលេើកេឹកចតិឲ្្យ្រពុ្រ្គេេាងំលនោះ 

លនៅផះ្ នងិ្រលងកើនការអានលនៅក្ពុងអំ�ពុងលពេននភាពវឹកវរ
 

ននជងឺំរាតត្ោត ល�ោយលនះ្ឺរជាសកមមែភាពសាមញញាខត

មានសារសំខានក្់ពុងការចូេរួមចំខណក�េ់កិចខ្តិខកំ្ឹរង 
ខក្រង្្ាក់ជាត ិក្ពុងការ្រងការការឆង្ជងឺំកូវ�ី១៩។

 ពធិសីលម្ោធលនះ មានការអលញ្ជ ើញចេូរួមពសីណំាក់ 

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារកកសងួ 

អ្់ររ ំយពុវជននងិកី�ា, លេោកសសី សារ ីផេ្ ីអនពុក្រធាន 

មន្រីអ្់ររ ំយពុវជននងិកី�ា លខតត្ាខកវ, តណំាងកមមែវធិី 

អភិវឌ្ឍនអ៍ង្គការសហក្រជាជាត,ិ តណំាងេីភ្ាក់ងារ 

សហរ�្ឋអាលមរកិសកមា្់រអភិវឌ្ឍនអ៍នរ្ជាតកិ្រចាលំនៅ 

កម្ពុជា, លេោកសសី ស ូហ្ារណីា នាយករងមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា, លេោក លផង ពង្រា៉សពុី នាយកកមមែវធិី 
សសាវកជាវនងិអ្់ររពំីអំលពើក្រេ័យពូជស ាសនល៍ន ៅ 

កម្ពុជាននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា កពមេាងំវតម្ាន
 

ចេូរួមពសីណំាក់្ររពុសសិ ,្ លេោកក្ររូ-អ្កក្ររូ នងិ្រពុ្រ្គេកិ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។

 «ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារ 

ខខមែរកកហម» លខតត្ាខកវ ខ�េេេួេ្វកិា្រាកំេពកីមមែវធិី 

អភិវឌ្ឍនអ៍ង្គការសហក្រជាជាត ិនងឹ�ាក់តមកេឯ់កសារ 

ក្រមាណជាង១េានឯកសារ ខ�េរួមមាន ឯកសារជា 

កក�ាស រូ្រ្ត ខខ្ភាពយន ្ខខ្អាតស់លំ�ង នងិ 

ឯកសារភ័ស្ពុតាងជាក់ខសង្ (ឯកសាររលណ្ៅសាកសព)។ 
ឯកសារេាងំលនះ ផេ្ជ់ាពត័ម៌ានស្អំីពកី្រវត្សិាសស ្

ខខមែរកកហមយា៉ងសម្ូរខ្រ្រ ខ�េជាធនធានសសាវកជាវ 
សកមា្់រក្ររូ្រលកងៀន មនន្រីាជការសសិ្ានពុសសិ្ នងិ 

ក្រជាជនេូលេៅរសល់នៅក្ពុងលខតត្ាខកវ នងិលខតខ្ក្រខាង។  
«ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរ 

កកហម» លខតត្ាខកវលនះ ្ឺរជាមជ្ឈមណ្ឌេតណំាងេី 

្ួរនរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ្រន្ា្់រពវីតម្ាននន  
«មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអនង់្ខវង» ក្ពុងលខតឧ្តរ្មានជយ័  
«ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរ 

កកហម» លខតន្កពខវង នងិ «មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ មែ» 

ក្ពុងលខតត្្ូង�មែពុ។ំ 

 ្ួររ្រញ្្ជក់្ា ការ្រលងកើត «ការយិាេយ័សសាវកជាវ 

នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លនះ ្ឺរជាខផក្ 

មួយនន្រលកមោងអ្់ររអំំពរី្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យនន 
្រលកមោងសណំងតាមផ្វូតពុេាការលនៅក្ពុងកក្រខណ្ឌនន

 
សណំពុំលរឿង០០២ រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការ 
កម្ពុជាកាេពឆី្ា២ំ០១៣ ។ ្រលកមោងសណំងេាងំលនះ 
មានល្រោេល�ៅ «ស្ដារកិត្យិស លសចក្នី្្្ ្រូ ្រះ៉្រ៉វូការ 

«រផរះផង់ធូលតី»
ររឿងរា៉ាវរចញពតីកបជាជៃ្មែតីរកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបរតយ្យ

សូត	រៅ	៖	រវជ ្ជបណ្ឌ ិត
កូនស្ីរប្គ់ាត់ រ្ឹម ្ុផានី បាន 

នយិយលរៀបរាបត់បាបថ់ា៖

 លនៅក្ពុងចលំណោមឪពពុកម្ាយរ្រស់ 
លយើង នងិ្រង្ូ្រនក្ររុសសសី ១៣នាក់ 

មានខតលយើងពរីនាក់្រតល់នៅមានជវីតិ 

រសល់នៅ លកកោយរ្រ្រខខមែរកកហម។ 

ពកួ្រាតល់ស្ើរខតេាងំអស ់�នស្ា្់រលនៅ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ោយសារការអត�់្ាន 

នងិជងឺំ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុជំាមនពុស្មពុងឺ 
មា៉ត ់នងិមានការេេួេខពុសកតរូវ្រាតមិ់ន

នយិាយស្លីកចើនលេ។ ្រាតល់កើតលនៅក្ពុង 
ក្ររួសារកកីកកមួយមានកូនលកចើន លហើយ 

�នរសល់នៅក្ពុងវតល្នៅលពេខ�េ្រាត ់
ធ�ំងឹក្។ី 

 ម្ាយរ្រស្់រាតែ់ជឺាញឹកញា្់រ 

លហើយ្រាតម់ានការពិ�កខ្ាងំណាស់ 

លកពោះ្រាតខ់តងខតខ្កី�ក់អ្ក�នេយក 

លេៅព្យា�េម្ាយ្រាត។់ �លូចះ្្រាត�់ន

សលកមចចតិល្រៀនលវជ្ជសាសស ្ជាមពុខ 

វជិ្ជាខ�េ្រាតស់ស�ាញ់។ ្រាតជ់ា 

នសិ្តិលឆ្ើមម្ាក់ េាងំពរីមពុខវជិ្ជាេាងំ  

វេិ្យាសាសស ្នងិភាសា�រាងំ។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំខកំ្ឹរងលធ្ើការយា៉ង 
ខ្ាងំ ល�ើម្ផី្គតផ់្គង់កូន ១៤នាក់ រ្រស់ 

្រាត ់លហើយ�នល�ើងឋាន:ជាញឹកញា្់រ។  

លយើងរសល់នៅក្ពុងផះ្ធមួំយ លកពោះ្រាត ់
សន្កំ�ក់�នលកចើន។ ្រខន្ថមពលីេើការងារ

លនៅមន្រីលពេ្យសពុខភាពចតិស្ាសសល្នៅ 

ខកពកលត្ោត ្រាតម់ាន្រ្នីកិឯកជនមួយ

ខ�េអាចរកចណូំេលកកៅ្រខន្ថម�ន។  

នអ វា៉ លនៅក្ពុងពធិេីេួេរង្ានមួ់យ 
លនៅភ្លំពញ ឆ្ា១ំ៩៦០។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំាំ ្រខនខ្ះ្ លៗនៅផះ្ នងិ 
េក់្រខនល្នោះលនៅផ្ារល�ើម្ជីយួផ្គត ់

ផ្គង់ជវីភាពក្ពុងក្ររួសារ។

 ការជលម្ៀសលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ �ន 

ជតិមក�េ់ លនៅេីលនោះមានការ�ញ់

កាលំភ្ើងនងិក្រា្់រខ្រកផ្ពុះរាេយ់្់រ  
ខ�េលធ្ើឲ្យឪពពុកខ្ពុមិំនអាចសកមាន�្ន។  
ជាញឹកញា្់រ ្រាត់�នស្ាក់លនៅផះ្ 

្ូ្រនសសលីពៅរ្រសខ់្ពុលំនៅកក រុងភ្លំពញ 

ខណ:ម្ាយរ្រសខ់្ពុរំសល់នៅជាមួយ្រង 
សសខី្ពុលំនៅលខតក្ណ្ាេ។ ឪពពុកខ្ពុ�ំន

 
ចាកលចញពផីះ្លនៅន្ងៃ១៧ លមសា។

 លពេខ�េ្រាត់�នមក�េ់ ម្ាយ 

ខ្ពុនំងិ្ូ្រនក្ររុសសសីលផ្ងលេៀត�នលចញ
 

ផពុតលេៅលហើយ។ ឪពពុកខ្ពុ�ំងឹ្ា ម្ាយខ្ពុំ 

�ននាកូំន េៗាងំអសល់េៅសសរុកកំលណើត 

រ្រស្់រាតល់នៅសសរុកសា្ង លហើយ�ន 

ជ្ួរលយើងលនៅេីលនោះ។ ្រ៉ពុខនល្យើងមិនអាច 

រសល់នៅសពុខសសរួេល�ើយលនៅក្ពុងភូមិរ្រស់

ម្ាយខ្ពុ ំលកពោះក្រជាជនជាលកចើនលនៅ 
េីលនោះ�ន�ងឹ្ាលយើងជាអ្កធរូធា។

 ្រន្ា្់រមកក្ររួសាររ្រសល់យើងកតរូវ 

�ន្រញ្ជូនលេៅលខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។ ឪពពុកខ្ពុំ 
កតរូវលធ្ើការធងៃន ់ល�ោយមិនមានអាហារ 

ក្រ្់រក្រាន។់ ្រាតច់ាសល់ហើយ �លូចះ្ 

្រាតមិ់នអាចស៊កូេានំងឹការងារេ�ំក 

ខ្ាងំខ�េ្រាត់�នក្រែមលេ។ យ្់រ 

មួយលនោះ្រាត់�នសលកមចចតិល្េៅេចួ 

ល្រះស្ាយេពុលំនៅខាងលកកោយមន្រីលយោធា 

ខខមែរកកហម។ ខ្ពុពំ្យាយាម្រញ្ឈ្់រ្រាត ់

្រ៉ពុខន្្រាតមិ់នស្ា្់រខ្ពុលំ�ើយ។ ្រាតម់ាន 
សណំាងខមន លពេលនោះលម�ងងឹត នងិ 

មានលភៀ្ងធំ ្រាតមិ់នកតរូវ�នចា្់រខ្នួ 
ល�ើយ។ ្រាតយ់កស្ាយេពុ១ំ០ខផឲ្្យកូនៗ 

ខ�េរសល់នៅជាមួយ្រាត។់ ្រង្ូ្រន 
ក្ររុសសសរី្រសខ់្ពុ៥ំនាក់លធ្ើការលនៅខក្រ 
កពខំ�នកម្ពុជា-ន្ អត�់្ានរហតូ�េ់

ស្ា្់រម្ាក់ម្ងៗ ជា្រន្្រនា្្់រ។

 ក្រជាជនជាលកចើនលនៅក្ពុងភូមិ �ន 
ចា្់រលផ្ើមស្ា្់រល�ោយសារអត�់្ានលនៅ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ លស ៀ្ង 

ជតិអស ់លហើយអង្គការមិន�នផេ្អ់ងករ 

ឲ្យលយើងចនំនួ្ីរន្ងៃ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន 
�រូលក្រឿងអេងការរ្រស្់រាតយ់កជាអងករ  

កត ីនងិក្រហពុក។ លនៅលពេខ�េលក្រឿង



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

48 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 49

លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

អេងការរ្រស្់រាតអ់សល់េៅឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនស្ា្់រល�ោយសារការអត�់្ាន។ 

្រងសសខី្ពុ�ំនសរលសរលែមែោះរ្រសឪ់ពពុកខ្ពុ ំ
លនៅលេើកក�ាសមួយសន្កឹ លហើយ

�ាក់ចេូលេៅក្ពុង�្រមួយ។ លយើង�ន 
ក្់រ�្រលនោះជាមួយនងិ្រាត។់ ្រងសសី 

ខ្ពុចំង់លយើងចណំាំ្ ា ក្រសនិល្រើមាន 
នរណាម្ាក់ក្ពុងចលំណោម្រង្ូ្រនលយើង

�នរស់ លយើងអាចរកល�ើញឆ្ងឹរ្រស់ 

្រាតល់នៅន្ងៃមួយ លហើយលធ្ើ្រពុណ្យជនូ 

្រាត។់ មួយខខលកកោយមក ម្ាយខ្ពុ�ំន

ស្ា្់រល�ោយសារ្រាងំល្រះ�ងូ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ អ្កភូមិមួយ 

ចនំនួ�នស្ា្់រវេិ្យពុ ផ្ាយ្ា កងេ័ព

លវៀតណាម�នរលំ�ោះក្រលេសកម្ពុជា។ 

អង្គការ�ន្រញ្្ជកងចេត័រ្រសខ់្ពុឲំ្យ 
ជកីរូងមួយល�ើម្រីក្ាេពុកអងករ កតលីងៀត  

នងិអំ្ិរេ។ ក្រជាជនខ�េ�នលធ្ើការ 

លនៅក្ពុងកងចេត័ពមីពុន កតរូវ�ន�ញ់

សម្ា្់រ្រន្ា្់រពី�ន្រញ្្់រការងារ 

រ្រសខ់្នួ។ �លូចះ្្រន្ា្់រពី�នជកីរូងរួច 

លយើង�នរតល់ចញពេីីលនោះ។

 ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរកាតន់កពលសសោងជា 
លកចើនន្ងៃ រហតូខ្ពុ�ំនលេៅ�េល់ខត ្

កំពង់ឆ្ាងំ។ ខ្ពុ�ំនសពុរំ្យនក្ងេ័ព 
លវៀតណាមជះិជាមួយ។ ្រន្ា្់រពី�ន 

រសល់នៅជាមួយម្ាយមីងពរីនាក់រ្រស់ 

ខ្ពុកំ្រខហេជាមួយឆ្ាំ ខ្ពុ�ំនកត�្់រ
 

លេៅលខតក្ណ្ាេ លហើយ�នល�ើញ្រង 

សស្ីរង្សរ់្រសខ់្ពុ ំ្រាតល់េើ្រខតលចញ 
មកពនីកពលសសោង។

 ្រងសសខី្ពុ ំនងិខ្ពុលំនៅខតមិនអាច
 

រកល�ើញឆ្ងឹរ្រស់ឪពពុកខ្ពុ ំល�ោយសារ 
មានរលណ្ៅសាកសពលកចើនលនៅក្ពុង 
្ររលិវណលនោះ។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ

ដណំរឹងស វ្ែងរកឪពុក នងិបង

នាងខ្ពុលំែមែោះ ឡាត់ កពា្ជនា លែមែោះលហៅលកកៅ ចក់។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រន ៥នាក់ ខ្ពុជំាកូនលពៅ
 ក្ពុងក្ររួសារ។ ខ្ពុកំំពពុងរកកករុមក្ររួសារខ�េ�ន�តល់កចើនឆ្ាមំកលហើយ។ �រ៉្រសខ់្ពុំ
 លែមែោះ សាលមឿន លហៅ ឯម ខ្រក្រ្ាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ។ ្រងសសី វន្ ី�នខ្រក្រ្ាលនៅឆ្ាំ 

១៩៧៦។ ចខំណក្រងក្ររុសលែមែោះ អាយ�នខ្រក្រ្ាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ កាេឆ្ាំ 

១៩៧៩ មា៉ក់រ្រសខ់្ពុលំែមែោះ លសង េាង ្រងក្ររុស នងិខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ្រ្ា។ លកកោយមក
 

មា៉ក់ក៏�នស្ា្់រលនៅសពុសីពុផពុន លនៅក្ពុងអំ�ពុងឆ្ា ំ១៩៧៩។ ខ្ពុនំងិ្រងក្ររុសក៏ខ្រក្រ្ា លកពោះ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុចំង់លេៅ
 ភ្លំពញ ល�ើម្តីាមរក្រងសសី វន្ ីសនិ រឯីខ្ពុក៏ំលេៅសសរុកន្ជ្ួរជពុ្ំរង្ូ្រនជ�ីនូមួយរ្រសម់ា៉ក់។ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅ
 សហរ�្ឋអាលមរកិ។ រូ្រលនះ ្ តលនៅហ្េីពីនី ក្ពុងអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៨០។ ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅនសវា៉ លខតត្ាខកវ។ 

ក្រសនិល្រើ្រង្ូ្រនណាស្គាេល់ែមែោះខាងលេើ សមូេំនាក់េំនងមកនាងខ្ពុតំាមរយៈអាសយ�្ឋាន ផះ្លេខ៦៦ 
 

ផ្វូកពះសហីនពុ សងកាតេ់លន�្សាក់ ខណ្ឌចកំារមន កករុងភ្លំពញ ឬអពុខីមេ៉ truthbunthorn.s@dccam.org 

នងិលេខេូរសព ្០១២ ៩៩៦ ៧៥០។ សមូអរ្រពុណ! 

ល្រហេំពរ័៖ www.dccam.org

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ

«រផរះផង់ធូលតី»
ររឿងរា៉ាវរចញពតីកបជាជៃ្មែតីរកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបរតយ្យ

កពុំ	ធុជ	៖	រវជ ្ជបណ្ឌ ិត
កមែមួយតបុ្ សាច្ន់ថ លេរប្គ់ាតល់ែមែ ឵ះ ជា 

យ៉ាុម បាននយិយលរៀបរាបត់បាបថ់ា៖ 

 ធពុជ �ន�តខ់្នួលនៅអំ�ពុងលពេ
 

ជលម្ៀសលចញពកីករុងភ្លំពញលនៅឆ្ាំ 

១៩៧៥។ ្រាត�់នលកើតលនៅលខតន្កពខវង  

្រន្ា្់រព្ីរញ្្់រវេិ្យាេយ័មក ្រាត់�ន 

សកិ្ាលវជ្ជសាសសល្នៅកករុងភ្លំពញ។ 

្រាត់�នជ្ួរក្រពន្ធរ្រស្់រាតល់ែមែោះ 

លហៅ វណ ្ណា លនៅលពេខ�េ្រាតល់េៅលេង 

លខត�្ត�់្ំរង។  

 ្រន្ា្់រពលីរៀ្រការរួចមក ្រាត់�ន

ជេួផះ្ខេង្មួយលនៅតាមមហាវិ្ ី 

កម្ពុជាលកកោមលនៅក្ពុងរាជធានភី្លំពញ។ 

្រាត់�នលធ្ើការលនៅក្ពុងមន្រីលពេ្យកពះ 
លកតពុមាេា ្រ៉ពុខន្្រាត�់នល្រើក្រ្នីកិមួយ 

ល�ើម្រីកចណូំេ្រខន្ថម។ ក្រពន្ធរ្រស់ 

្រាត់�នក្រ្់រក្រង្រ្នីកិ លហើយក្ររួសារ 

រ្រស្់រាតម់ានជវីភាពធរូធា។

 លនៅន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

ធពុជ�នចាកលចញពភី្លំពញជាមួយ 

ក្រពន្ធ កូនៗ ឪពពុកម្ាយ នងិ្រង្ូ្រនក្ររុស

សសរី្រស្់រាតល់�ោយលធ្ើ�លំណើរតាម 

ផ្វូជាតលិេខ១។ លនៅពាក់កណ្ាេផ្វូ 

ក្រពន្ធ កូនៗ នងិ្រាត�់នខ្រកផ្វូ ល�ោយ

�ននយិាយ្ា ឪពពុកម្ាយរ្រស្់រាត ់

កតរូវខតលេៅេិសល�ៅលផ្ង្រ្ា។ ្រាត ់

មិនចង់កត�្់រលេៅភូមិកំលណើតរ្រស់្រាត់ 

លេ លកពោះក្រជាជនលនៅេីលនោះ�ន�ងឹ 

អំពកី្រវត្រិ្រស្់រាត។់ ្រាត់�នសពុខំ្ពុឲំ្យ

ជយួលមើេខ េ្ាឪំពពុកម្ាយរ្រស្់រាត។់ 

្រន្ា្់រមក ធពុជ �ន�តខ់្នួលេៅ។

កព រុំ ធពុជ លនៅមន្រីលពេ្យ កពះលកតពុមាេា 
កករុងភ្លំពញ មពុនឆ្ា១ំ៩៧៥។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 ឪពពុកម្ាយរ្រស់ ធពុជ ្រង្ូ្រនក្ររុស

សសរី្រស្់រាតព់រីនាក់លេៀត នងិខ្ពុ�ំន

លេៅភូមិកំលណើតរ្រស្់រាតល់នៅលខតន្កព

ខវង។ លនៅអំ�ពុងរ្រ្រលនោះ លយើង�ន 
ផ្ាសេី់េលំនៅពភូីមិមួយលេៅភូមិមួយ 

លេៀត ល�ើម្រីកេីកខនង្ក្រលសើរខ�េមាន 

លស ៀ្ងលកចើន។ អ្កេាងំអស្់រ្ាលនៅក្ពុង 
ក្ររួសាររ្រសខ់្ពុជំាក្រជាជនមូេ�្ឋាន  
ធពុជ ជាមនពុស្ម្ាក់្រតន់នក្ររួសារលយើង

ខ�េជាក្រជាជន្មែ។ី 

 ម្ាយរ្រស់ ធពុជ �នស្ា្់រល�ោយ 

ជងឺំក្រ រុនលក្ៅលនៅអំ�ពុងរ្រ្រលនោះខះ្ខាត 
្្ាលំពេ្យព្យា�េ រួមនងិការខះ្ខាត 

លស ៀ្ងអាហារ។ ្រន្ា្់រព្ីរាតស់្ា្់រ 

�ន៥ខខ ឪពពុករ្រស់ ធពុជ �ន�ាច់ 

សរនសែាមខរួក្ោេ លហើយក៏�ន 

ស្ា្់រលេៅខ�រ។ ្រន្ា្់រមក្រងសសី 

្រង្សរ់្រស់ ធពុជ លែមែោះ ្ូ �នស្ា្់រ 

ល�ោយសារជងឺំ។ ្ូ្រនសសលីពៅរ្រស់ ធពុជ  
លែមែោះ សា្រ កតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅភូមិ 
្មែមួីយជាមួយកូនរ្រស្់រាត្ី់រនាក់ ក៏ 

�ន�តខ់្នួខ�រ។ ខ្ពុ្ិំរត្ានាងកតរូវ�ន
 

អង្គការសម្ា្់រ។ អ្កភូមិជាលកចើននាក់ 

ខ�េ�ន្រញ្ជូនលេៅេីលនោះមិនល�ើញ 
កត�្់រមកវញិល�ើយ។ ក្រពន្ធរ្រស ់ធពុជ  

នងិកូនៗ ឥ�វូលនះកំពពុងរសល់នៅក្រលេស 
អាលមរកិ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៨៣ វណ ្ណា �ន 

លផ្ើស្ំរពុកតមួយច្ោ្់រមកខ្ពុ ំនយិាយ្ា 

ធពុជ �នស្ា្់រជាយូរឆ្ាមំកលហើយ។ 

្រាត់�ននយិាយ្ា កូនៗរ្រស្់រាត ់

�ចូឪពពុកណាស។់ លនៅលពេលនោះ  

ស្ថានការណ៍នលយោ�យលនៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជាមិនមានសន្ភិាពល�ើយ ខ្ពុក៏ំមិន

�នលឆ្ើយឆង្លេៅ្រាតខ់�រ។ ្រន្ា្់រមក 

ខ្ពុ�ំន�តអ់ាសយ�្ឋានរ្រស្់រាត។់  
ខ្ពុសំង្ឃមឹ្ា ធពុជ លនៅរសល់នៅល�ើយ។ 

ក្រសនិល្រើ្រាតល់នៅរស់ ្រាតន់ងឹកត�្់រ 

មកភូមិកំលណើតរ្រស្់រាត។់ ខ្ពុសំង្ឃមឹ្ា 
ន្ងៃណាមួយ ខ្ពុនំងឹរកល�ើញអាសយ�្ឋាន 
រ្រសក់្រពន្ធ្រាតល់នៅអាលមរកិ �លូចះ្ 

ខ្ពុអំាចលផ្ើរូ្រ្តរ្រស់ ធពុជ លេៅ្រាត។់

 ចលម្ើយសារភាពរ្រស់ កព រុំ ធពុជ 

្រញ្្ជក់្ា្រាត់�នចេូ្រពុកេួេខសង្

លនៅន្ងៃេី១០ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦។
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លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

«រផរះផង់ធូលតី»
ររឿងរា៉ាវរចញពតីកបជាជៃ្មែតីរកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបរតយ្យ

នអ	វ៉ា	៖	អ ្នកកគប់កគងរសវកមមែអាហារដ្឵ឋ ៃ
តបពន ្ឋរប្់ នអ វ៉ា លែមែ ឵ះ សកវ មា៉ាលរ៉ាត 

បាននយិយលរៀបរាបត់បាបថ់ា៖

 ្ី្ររ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុជំា្រង្ូ្រនជ�ីនូមួយ
 

នងឹ្រ្ា លយើង�នធ�ំងឹក្ជីាមួយ្រ្ាលនៅ 

លខតកំ្ពង់ចាម។ ឪពពុកម្ាយរ្រសល់យើង 

�នលរៀ្រចពំធិមីង្គេការរ្រសល់យើង 

លនៅលពេខ�េ្ី្រខ្ពុមំានអាយពុ២៥ឆ្ាំ 

លហើយនាងខ្ពុមំានអាយពុ១៨ឆ្ា។ំ  
វា៉ ជាមនពុស្េ ្សពុភាពរា្រសារ នងិ

ជាអ្កខកំ្ឹរងខក្រងលធ្ើការងារ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ វា៉ កតរូវ�នតលម្ើង 

ជាក្រធាននាយក�្ឋានលសវាកមមែមហាូ្រ 
អាហារ លនៅសណ្ឋ ា្រារសពុខា ក្ពុងកករុង 
កពះសហីនពុ។ េក្ខខណ្ឌននការរសល់នៅ 

រ្រសល់យើងមានេក្ខណៈេក្្រលសើរ។ 

្រាតក់តរូវ�នផេ្ក់�ក់្រខន្ថមខះ្ៗ  

សកមា្់រចណំាយលេើសពុខភាព លកពោះ 

លនៅក្ពុងត្ំរនរ់្រសល់យើងជាកខនង្ខ�េ 
ងាយលកើតជងឺំក្ររុនចាញ់។ 

 លនៅន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

ខ្ពុ�ំនឮក្រជាជននយិាយ្ា ក្រលេស 
មានសន្ភិាព។ ខ្ពុមំានលសចក្លីកតកអរ 

នងិរលំភើ្រណាស។់ ខ្ពុអំាចលេៅជ្ួរឪពពុក

ម្ាយរ្រសខ់្ពុជំាលេើកេីមួយក្ពុងលពេ
 

៥ឆ្ា។ំ លនៅន្ងៃ�ខ�េលនោះ ្ី្ររ្រសខ់្ពុ�ំន 
េិញ្្ាលំពេ្យលនៅផ្ារ ្រ៉ពុខនហ្ាងេាងំ

អសក់តរូវ�ន្ិរេេ្ារ លហើយក�ក់មិន 

កតរូវ�នចាយវាយលេៀតលេ។ លយោធា

ខខមែរកកហម�នរ្ឹរអូសយកម៉ូតរូ្រស់ 

វា៉ លហើយ្រាតក៏់�នល�ើរមកផះ្។

នអ វា៉ លនៅក្ពុងពធិេីេួេរង្ានមួ់យលនៅ 
ភ្លំពញ ឆ្ា១ំ៩៦០។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លយោធាខខមែរកកហម�នក�្់រលយើង 

ឲ្យចាកលចញពផីះ្រ្រសល់យើង �លូចះ្ 

លយើងអាចលធ្ើ�លំណើរលេៅជ្ួរឪពពុកម្ាយ 

រ្រសល់យើង។ ខ្ពុលំជឿជាក់លេើលយោធា 
ខខមែរកកហម។ ក្ររួសាររ្រសល់យើងមិន 

េាន�់នចាកលចញលេរហតូ�េន់្ងៃ 

២៤ ខខលមសា លកពោះ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំនៅលមើេ 
ខ្សណ្ឋ ា្រារេាេខ់តលភៀ្វេាងំអស់ 

ចាកលចញ។ ភា្រលកចើនននលភៀ្វជាមនន្ ី

ជានខ់ស្ ់នងិខះ្លេៀតជាជន្ររលេសមាន  

ចនិ �រាងំ នងិអាលមរកិកាងំ។

 មានក្ររួសារលផ្ងលេៀតចនំនួខតពរី 

្ីរក្ររួសារ្រ៉ពុលណ ្ណោះលនៅតាមផ្វូលពេខ�េ 
លយើងលធ្ើ�លំណើរចាកលចញ។ លយើងចង់ 

លេៅភូមិកំលណើតរ្រសល់យើង ្រ៉ពុខនអ្ង្គការ 

�ន្រញ្ជូនលយើងឲ្យលេៅសសរុកនកពន្់រ។ 

លយើងរសល់នៅក្ពុងតង់មួយអាេិត្យ រហតូ

�េល់យើងលធ្ើ�នខម្តចូមួយសកមា្់រ 

ក្ររួសាររ្រសល់យើង។ 

 អង្គការ�នចា្់រលផ្ើមសរួក្រវត្រូិ្រ 

រ្រសល់យើងភ្ាមៗ។ ខ្ពុ�ំនក�្់រអង្គការ 
្ា ្ី្ររ្រសខ់្ពុជំាអ្កេក់េឹកកក លហើយ 

្ាខ្ពុជំាអ្កេក់�រ។ី ខ្ពុមិំន�ន�ងឹ្ា 

អង្គការលជឿលយើងឬអតល់េ។ លយើងកតរូវ 

�នផេ្ន់វូអងករចនំនួ ៧កំ្រ៉ពុង ក្ពុងមួយ 
ន្ងៃ មួយកំ្រ៉ពុងសកមា្់រ្ី្រខ្ពុ ំខ្ពុ ំនងិកូន៥

 
នាក់រ្រសល់យើង។ �្ូំរងល�ើយលយើង�ន 

ហ្ូរក្រ្់រក្រាន ់អង្គការក៏�នផេ្ឲ់្យ 

លយើងនវូកត ីសាច់ នងិ្រខនខ្ះ្ ខៗ�រ។

 លនៅអំ�ពុងលពេក្រមូេផេសសរូវ 

អង្គការ�នចាតត់ាងំលយើង នងិ្ួរន 

ក្ររួសារលផ្ងលេៀត ឲ្យលេៅកចរូតកាតល់នៅ 

ភូមិ្មែមួីយ។ ្រន្ា្់រពលីធ្ើ�លំណើរ�នមួយ 

ឬពរីន្ងៃ លយើង�ងឹ្ាលយើងស្ថតិលនៅក្ពុង 
លខតល្កោះកពុង ខ�េក្រជាជន�ន 

នយិាយក្រាមភាសា ខតខ្ពុមិំនអាចយេ់ 
ពនីយ័�ន។ លយើង�នរសល់នៅជាមួយ 

្ី្រក្រពន្ធចណំាសមួ់យ្ូរ ខ�េអ្កេាងំ 

ពរីមានសន្ានចតិេ្្្រាត់�នចមិ្ន 

្រ្ររសករឲ្យលយើងហ្ូរ។

 ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យស្ងូសសរូវ 
 

្រ៉ពុខនល្នៅក្ពុងខសសមានលែ្ើងជាលកចើន។  
្ី្ររ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុកំពុឲំ្យខសសកលនៅលពេ

 
លែ្ើងេាមខ្ពុ ំល្រើមិនអពុីចងឹលេ អង្គការ 
នងឹ្រញ្ជូនខ្ពុលំេៅលរៀនសកូតមិនខាន។ េី

 
្ំរផពុត ខ្ពុេំម្ា្់រ�នលេៅនងឹលែ្ើងេាម។

ល�ើញ វា៉ លនៅក្ពុងមន្រីសន្សិពុខលហើយ 

វា៉ ស្គមខ្ាងំណាស។់ ខ្ពុមិំន�ងឹ្ា 

ពសូពុខ នយិាយពតិឬមិនពតិលនោះលេ។

 លកកោយមកអង្គការ�នលផរ្ក្រពន្ធ 

រ្រស្់រពុរសៗ ខ�េ�ន្រញ្ជូនលេៅ 
ឆងៃាយ ឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅភូមិមួយលនៅ 

លខតកំ្ពង់ស្ឺ ជាេីកខនង្ខ�េកូនេីពរី 

រ្រសខ់្ពុសំ្ា្់រ។ អង្គការ�នអនពុញ្ញាតឲ្យ 
ខ្ពុយំកនាងលេៅមន្រីលពេ្យ។ លនៅលពេ

ខ�េក្រ រូលពេ្យ�នល�ើញកូនសសខី្ពុ ំ
ល្រើកខភក្ ្រាតន់យិាយ្ានាងជាលេ 

លហើយមិន�នព្យា�េឲ្យនាងល�ើយ។ 

នាង�នស្ា្់រេាងំល្រើកខភក្ លហើយ 

លពេ្យ�ន្រលន្ោសខ្ពុ ំល�ោយនយិាយ្ា 

ខ្ពុមិំន�នក�្់រ�េល់ពេ្យ។ 

 លនៅលពេខ�េមានការ�ញ់កាលំភ្ើង 

ចា្់រលផ្ើមលនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩ក្រធានៗ

ខខមែរកកហម�នរតល់េៅតាមេិសល�ៅ 

លផ្ងៗ លហើយ�នកត�្់រចេូភូមិវញិ 

មកក្រមូេយកអងករមួយចនំនួលេៅ 

ហ្ូរលនៅតាមផ្វូ។ ក្រជាជន�នក�្់រ 
ខ្ពុមិំនឲ្យស្ាក់លនៅេីលនោះលេ លកពោះលយោធា 
ខខមែរកកហមនងឹកត�្់រមករកលស ៀ្ងវិញ 

លហើយអាចសម្ា្់រលយើង។ �លូចះ្ខ្ពុ�ំន 
លធ្ើ�លំណើរលេៅភ្លំពញ ល�ោយ�ន 

សកមាកលនៅេីលនោះមួយរយៈលពេខ្។ី 

លនៅេី្ំរផពុត លយើង�នកត�្់រលេៅកករុង 

កំពង់លសោមវញិ។ លនៅេីលនោះលយើង 

មាន�ធី្។ី

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨២ ខ្ពុ�ំនលេៅ 
សណ្ឋ ា្រារ ជាេីកខនង្ខ�េ្ី្រខ្ពុធំ្ា្់រ 
លធ្ើការ។ លនៅេីលនោះខ្ពុ ំល�ើញសណ្ឋា្រារ 
�ក់ខ្រក កេ រុឌលកេោម �នលធ្ើឲ្យខ្ពុនំកឹ 
្ី្ររ្រសខ់្ពុយំ ា៉ងខ្ាងំ។ ្រាត់�នស្ា្់រ 
លកពោះ��ំងូពរី្ីរ�ពុ។ំ

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ

 វា៉ កតរូវ�នអង្គការយកលេៅលរៀន

សកូតរយៈលពេ្ីរខខ លនៅ�ពុលំជើងល្រោ 

លពេខ�េ្រាតកំ់ពពុងខតភ្ជរួខសស។ ខ្ពុំ 
�រម្្ា ្រាតក់តរូវ�នលធ្ើេារពុណកមមែ ឬ 

្រញូ្េលេៅក្ពុងពេកមមែធងៃនធ់ងៃរ។ 
 

លនៅន្ងៃខ�េ្រាតក់ត�្់រមកវញិ ខ្ពុ ំ
លមើេ្រាតល់ស្ើរខតមិនស្គាេ។់ ្រាតម់ាន 

រួ្ររាងស្គមស្គាងំ ជង្គង់រ្រស្់រាតម់ាន 

េំហលំស្ើរ្រ៉ពុនក្ោេរ្រស្់រាតល់េៅលហើយ។  

្ី្រខ្ពុ�ំនខ្្ឹរក�្់រខ្ពុំ្ ា ក្រសនិល្រើ្រាត់
 

មិន�នលនៅជាមួយខ្ពុ ំខ្ពុកំតរូវខតមពុងឺមា៉ត ់

នងិខកំ្ឹរងខក្រងលធ្ើការងារ។

 េក្ខខណ្ឌជវីតិរ្រសល់យើងពិ�ក 

ខ្ាងំណាស។់ លយើងមានលខោអាវខតមួយ 

្រម្ាសស់កមា្់រផ្ាស្ូ្់ររ នងិមិនមាន 
មពុងការពារមូសល�ើយ។ លយើង�នហ្ូរ 

្រ្ររេាយជាមួយកពេតឹ នងិសសេ្រ 

លចក។ ន្ងៃមួយលនោះ អង្គការ�ននយិាយ 

្ា លយើងអាច�ា្ំរខនផ្្ាេខ់្នួសកមា្់រ 
ហ្ូរ�ន។ �លូចះ្ លយើង�ន�ា�ំ�ំងូ  
្រ៉ពុខនអ្ង្គការ�នក្រកាស្ា ��ំងូជា 
រ្រសស់ហករណ៍។ កូនរ្រសល់យើងយំជា 

ញឹកញា្់រល�ោយចង់ហ្ូរ��ំងូ ្រ៉ពុខន ្
លយើងមិនហ៊ាន�កលមើម��ំងូល�ើយ។

 ្រ៉ពុខនន្្ងៃមួយ លនៅលពេខ�េ វា៉  

កត�្់រមកពខីសសវញិ ្រាត�់ន�កលមើម 

��ំងូ�ន្ីរ�ពុខំ�េ�ាលំនៅលកកោមជលណ្ើរ 
ផះ្រ្រសល់យើង។ ខ្ពុមំក�េផ់ះ្លរៀ្រខត 
នងឹងូតេឹកលេៅលហើយ លពេលនោះខ្ពុ�ំន 
ឮ្ី្រខ្ពុកំ�្់រកូនៗ ឲ្យយក��ំងូមកឲ្យ

 
ខ្ពុហំ្ូរ។ ខ្ពុភ័ំយយា៉ងខ្ាងំ ខ្ពុមិំនខ�េ

 ហ៊ាន�ក��ំងូលនោះល�ើយ លេោះជាកូន 
រ្រសល់យើង�្ានយា៉ងណាក្។ី 

្ី្ររ្រសខ់្ពុ�ំននយិាយ្ា ្រាតន់ងឹកតរូវ 
យកលេៅលរៀន្រ៉ពុលណ ្ណោះ ក្រសនិល្រើ 

អង្គការ�ងឹ។ 

 ខណ:ខ�េ្រាតកំ់ពពុងលសងៃោរ��ំងូ 

អ្កលសពុើ្រការណ៍ភូមិពរីនាក់�នល�ើញ 

្រាត ់លហើយសរួ្រាត់្ ាកំពពុងលធ្ើអី។ វា៉  

�នលឆ្ើយ្ា ្រាតកំ់ពពុង�ាេឹំក។ លេោះ 

យា៉ងណា អ្កលសពុើ្រការណ៍ភូមិ�ន 

ល�ើញ�លីនៅលកកោមខម្រ្រសល់យើងមាន

ស្ាម្រាសក់កាយ។ អ្កលសពុើ្រការណ៍ 

�នកត�្់រមកវញិនាពាក់កណ្ាេ 

អកធាកត លហើយ�នលហៅ្ី្ររ្រសខ់្ពុឲំ្យ

លេៅចា្់រកក្ីរខ�េកំពពុងសពុសីណំា្រ។ 

្រាត�់នលចញពផីះ្យា៉ងក្រញា៉្់រ យក 

�នខតកកមារ្រស្់រាតល់េៅតាមខ្នួ។ 

ខ្ពុសំមឹ្ង្រាតច់ាកលចញលេៅជាមួយអ្ក 
លផ្ងពរីនាក់លេៀតមានអធកិារកិច ្

ម្ាក់ នងិ្រពុរសម្ាក់លេៀតខ�េលធ្ើការ

លនៅសាេាកករុងកពះសហីនពុ។

 រ្រ្រអាហាររ្រសល់យើងកតរូវ�ន 

កាត្់រន្ថយ្រន្ា្់រព្ី្ីរខ្ពុកំតរូវ�នយក 
លចញលេៅ។ មានខត�យមួយចាន 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ កតរូវខចករខំេកជាមួយកូន្ីរ

នាក់រ្រសខ់្ពុ។ំ កូនេីមួយស្ា្់រ លែមែោះ 

សវូរីា៉ វាអត�់្ានរហតូ�េស់្ា្់រ។ 

ខ្ពុ�ំនយកវាលេៅមន្រីលពេ្យ ល�ោយ 
សង្ឃមឹ្ាអង្គការនងឹមានេឹកល�ោះល្រោ 

្រ៉ពុខនល្ពេ្យ�ននយិាយ្ា េឹកល�ោះ 

ល្រោអសល់ហើយ លហើយខ្ពុកំតរូវខតរក 
្រ្ររជនំសួវញិ។ លពេខ្ពុមំក�េផ់ះ្រក 
�នសម្ កូនរ្រសខ់្ពុ�ំនស្ា្់រ�ត ់
លេៅលហើយ។

 កូនរ្រសខ់្ពុពំរីនាក់លេៀត រសល់នៅ 
ឆងៃាយពខី្ពុកំតរូវ�នលចោេក្រកាន់្ ាជាកូន 
រ្រសជ់នក្ត។់ លនៅលពេខ�េកូនៗ 

សរួ្ ាលហតពុអី្ឪពពុករ្រសខ់្នួជាជនក្ត?់  
ខ្ពុ�ំនយកកកមារពុមំាតខ់្ពុ ំ�លូចះ្ខ្ពុយំំមិន

 ឮសលំ�ងខ្ាងំល�ើយ។ ក្រសនិល្រើអង្គការ

ឮលយើងយំ អង្គការនងឺសម្ា្់រលយើងេាងំ 

អស្់រ្ា។ ខ្ពុមំាន�រពីរីកញ្្់រ លហើយ 
�នឲ្យ�រេីាងំអសល់នោះលេៅ្រពុរសម្ាក់ 

លែមែោះពូ សពុខ ល�ើម្យីកពត័ម៌ានអំពី 

្ី្ររ្រសខ់្ពុ។ំ ្រាតន់យិាយ្ា ្រាត់�ន 
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លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

«រផរះផង់ធូលតី»
ររឿងរា៉ាវរចញពតីកបជាជៃ្មែតីរកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបរតយ្យ

ទៃ់	ឈុំ	៖	រវជ ្ជបណ្ឌ ិត
 ខ្ពុ�ំនលចញពកី្ររួសារកកីកកមួយ

លនៅក្ពុងលខតត្ាខកវ នងិ�នលរៀនសកូត 

ជាមួយ្រងក្រ រុសច្ង្រង្សរ់្រសខ់្ពុជំា

លេោកសង្ឃមួយអង្គ។ លនៅក្ពុងត្ំរនខ់្ពុ ំ

មិនមានសាេាលរៀនលកចើនលេ�លូចះ្ខ្ពុ�ំន 
លរៀនលនៅវត។្ លនៅឆ្ា១ំ៩៥៩ ខ្ពុ�ំន 
ចា្់រលផ្ើមលរៀនលនៅសាេាលរៀនមួយ 

្រ៉ពុខនវ្ាលនៅឆងៃាយពផីះ្រ្រសខ់្ពុ ំ�លូចះ្ខ្ពុំ 
�នជេួកខនង្ស្ាក់លនៅមួយលនៅក្ពុង 
កករុង។ មួយ�ងក្ពុងមួយអាេិត្យខ្ពុ�ំន

 
លេៅផះ្ លហើយ�នយកអងករ នងិលស ៀ្ង 

អាហារលផ្ង កៗត�្់រមកវញិ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦២ ខ្ពុ�ំនក្រ�ងជា្់រ

សញ្ញា្រកតេពុតយិភូមិ លហើយមួយឆ្ាំ 

លកកោយមកខ្ពុ�ំន�ាក់ពាក្យក្រ�ងចេូ 
លរៀនសាេាលវជ្ជសាសស។្ �្ូំរង ខ្ពុ�ំន

�ាក់ពាក្យក្រ�ងលកចើនមពុខជនំាញខ�រ 

្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនក្រ�ងជា្់រលវជ្ជសាសស។្  
លរៀនខផក្លវជ្ជសាសស្ឺ្រពិ�ករកការងារ 

លធ្ើ។ ្រន្ា្់រពខី្ពុលំរៀនច្់រ ខ្ពុកំតរូវ�នចាត់
 

តាងំឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅកកសងួសពុខាភិ�េ 

សាធារ ណ: លនៅលខតកំ្ពត។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៥ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ

ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំែមែោះ លហង សាវា៉ង។  
លយើង�នចណំាយលពេពរីឆ្ាលំនៅកំពត  

្រន្ា្់រមក ខ្ពុកំតរូវ�នលផរ្លេៅមន្រីលពេ្យ 
មួយលនៅកករុងភ្ំលពញ។ លនៅេីលនោះខ្ពុ�ំន 
អ្់ររកំ្រជាជនអំព្ីរញ្ហាសពុខភាព នងិ 

ខចកចាយលស ៀ្ងអាហារ�េល់កមែងៗ 

ខ�េខះ្ជវីជាត ិឬវតីាមីន។ 

េន ់ែពុ ំនងិក្ររួសាររ្រស្់រាត។់ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

    លេោះ្ីរយា៉ងណា ខ្ពុរំក�នក�ក់ 
ចណូំេលកចើនលនៅេីកករុង ្ឺរលកចើនជាងលពេ 

ខ�េខ្ពុលំនៅជន្រេ។ តនម្ក�ក់លរៀេ 
�នធ្ាក់ចពុះល្ោកជាខ្ាងំលនៅក្រលេស 

កម្ពុជា លនៅក្ពុងអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧០  

លហើយតនម្មាស�នល�ើងន្ល្េជ្ាពរី។ 

�លូចះ្លយើងមិនមានក�ក់ក្រ្់រក្រាន ់

សកមា្់រេិញេំនញិ។ លយើង�នរសល់នៅ 

ជាមួយម្ាយលកមែករ្រសខ់្ពុលំនៅលខត ្
កណ្ាេ លហើយខ្ពុ�ំនល្រើករ្យនល្េៅ 
លធ្ើការរាេន់្ងៃ។ ខ្ពុ�ំនរកក�ក់ចណូំេ 
្រខន្ថមល�ោយល�ើរពនិតិ្យ នងិព្យា�េ 

អ្កជងឺំលនៅតាមផះ្។

 លនៅលពេខ�េលយោធាខខមែរកកហម 

�នជលម្ៀសក្រជាជនលចញពេីីកករុង  

ខ្ពុមិំន�នយករ្យនរ្្រសខ់្ពុលំេៅលេ។ 
 

លយើងក្រញិ្រក្រញា្់រលពក លហើយ�ន 

លវចខ្់្រយកខតរ្រសរ់្ររសខំាន ់�ចូជា 

លខោអាវ អងករ នងិមហាូ្រលកកៀម្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

លពេលយើងលេៅ�េល់ខតកំ្ពង់ស្ឺ  

ក្រជាជនមូេ�្ឋាន�នយករលេះល្រោមក 

េេួេក្រជាជនេីកករុង។ អង្គការ�នឲ្យ 

លយើងែរជាជរួ សរួលយើងអំពអីតតីភាព 

លហើយ�ន�កហតូយករ្រសរ់្ររលក្រើ 

ក�សផ់្ាេខ់្នួេាងំអសខ់�េយកមក 
ពេីីកករុង លហើយឲ្យរ្រសេ់ាងំលនោះលេៅ 

សហករណ៍។ ្រន្ា្់រមកខខមែរកកហម 

�នឲ្យលខោអាវលខមែៅមកលយើងសកមា្់រ

លសៀ្កពាក់។ 

 កមមែ ាភិ�េ�នសរួខ្ពុំ្ ា “អ្កឯង 
អាចលធ្ើអី្�ន?”។ ខ្ពុ�ំនលឆ្ើយ្ា “ខ្ពុអំាច

 
លធ្ើការងារលក្រើកម្ាងំ�នេាងំអស់”។  

ខ្ពុអំាចខាតល់ែើឲ្យរលេោងសកមា្់រលធ្ើ

កីតម្ោញ លកពោះអីខ្ពុ�ំនលធ្ើកិចក្ារ

លនះជាមួយឪពពុកម្ាយរ្រស់ខ្ពុលំនៅសសរុក 
ជន្រេ។ លេើក�្ូំរងអង្គការ�នលស្ើខ្ពុ ំ
ឲ្យលធ្ើត្ោេកិ់នតចូៗ សកមា្់រកិនសសរូវ 

្រន្ា្់រមកខខមែរកកហម�ន្រញូ្េខ្ពុលំេៅ
 

ក្ពុងសហករណ៍មួយខ�េលធ្ើកីតម្ោញ។ 

លកកោយមកខខមែរកកហម�នសង្យ័

លេើរូ្រខ្ពុ ំលហើយ�នសរួខ្ពុម្ំងលេៀតអំពី
 

ជវីក្រវត្រិ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនក�្់រខខមែរ
 

កកហមលនោះ្ ា ខ្ពុ្ឺំរជាជាងលែើលនៅ 
មន្រីលពេ្យមួយ។ �លូចះ្ ្រន្ា្់រមក 

ខខមែរកកហម�នឲ្យខ្ពុសំង់រហាតេឹ់ក 

កីតម្ោញ នងិភ្ជរួខសស។ 

 កូនេីមួយរ្រសខ់្ពុ�ំនស្ា្់រល�ោយ 
សារកង្ះអាហារ នងិ្្ាលំពេ្យព្យា�េ 

លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៥។ ខ្ពុ�ំងឹកតរូវព្យា�េ

ជងឺំរ្រសវ់ាយា៉ងលមច៉ ្រ៉ពុខនមិ្នមាន្្ា ំ

លពេ្យក្រ្់រក្រាន។់ កូនខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូន

លេៅមន្រីលពេ្យ ្រ៉ពុខន្ិ្រេានពុ្រ�្ឋាយិកា 

ខខមែរកកហមមិន�នព្យា�េវាេល្�ើយ 

លហើយវាក៏ស្ា្់រលនៅេីលនោះ។ 

 លយើង�ា្ំរខន�្នលកចើនលនៅជពុវំញិផះ្ 

រ្រសល់យើង។ លនៅលពេខ�េខ្ពុមិំនលនៅ 
ផះ្ ក្រពន្ឋខ្ពុ�ំនេចួល្រះខផល្េ្ៅរ្រស់ 
លយើងមួយខផ ្ល�ើម្លីធ្ើសម្សកមា្់រ 

កូន រៗ្រសល់យើង។ កមមែាភិ�េ�នល�ើញ 

នាងលហើយ �នយកនាងនងិកូនៗ 

លេៅមន្រី�ពុជំាេីកខនង្ខ�េែ្្រលចោេ 

នាង្ា�នេចួលស ៀ្ងអាហាររ្រស់ 

សហករណ៍។ ខ្ពុក៏ំ�នលធ្ើឲ្យមានកំហពុស 
មួយខ�រ លនៅលពេខ្ពុ�ំនេចួ��ំងូ

 
ខះ្ហ្ូរ។ ខ្ពុកំំពពុងលសងៃោរ��ំងូលនៅលពេ

 
ខ�េកងែ្្រមក�េ។់ ែ្្រម្ាក់ 

លនោះ�នេាតធ់ាក់ខ្ពុ ំលហើយចងន�ខ្ពុំ 
េាងំពរីកកពាតល់េៅលកកោយខង្។ ែ្្រ 

�ន�ពុខំ្ពុលំនៅក្ពុងមន្រី�ពុំ ្រ៉ពុខន�្នល�ោះ
 

ខេងខ្ពុមួំយន្ងៃលកកោយមក លនៅលពេ 
ខ�េក្រជាជនម្ាក់ខ�េជាអ្កជិតខាង 

រ្រសល់យើង�នអង្រែ្្រឲ្យលេើកខេង 

លេោស�េខ់្ពុ។ំ ក្រពន្ធខ្ពុ ំនងិកូនៗកតរូវ
 

�នល�ោះខេងខ�រ។

 លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ អង្គការ 

�នផ្ាសេី់េលំនៅក្រជាជនជាលកចើនលនៅ 

ក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុឲំ្យលេៅលខតល្ពោធិ៍សាត។់  
លយើងជះិរ្យនល្កចើនលក្រឿង ខ�េល្រើក 

យា៉ងលេឿនលនៅតាមផ្វូ។ រាេល់ពេ 
ខ�េអ្កល្រើក្ររម្ាក់ក្ពុងចលំណោមអ្ក 
ល្រើក្ររលកចើននាក់ ជានន់ហ្ាងំ ក្រជាជន 

�នធ្ាក់លចញពរី្យន ្លហើយ�ន 

ស្ា្់រ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុនំងិ្ូ្រនក្ររុស
 

លែមែោះ ឆាន ់�នជលម្ៀសលេៅលពោធិ៍សាត ់

ខ�រ។ លយើង�នជ្ួរ្រ្ាលនៅេីលនោះ 

លហើយ្រន្ា្់រមកលយើង�នលេៅលខត ្

�ត�់្ំរងជាមួយ្រ្ា។

 លនៅលពេខ�េលយើងលេៅ�េ់ 

កតាក់េ័រលកចើនលក្រឿង�នរង់ចាលំយើង។ 

េក្ខខណ្ឌរស់លនៅរ្រស់លយើង�នក្រលសើរ 

លនៅលខត�្ត�់្ំរង លកពោះអីលយើងអាច 

រក្រខនផ្្ាេខ់្នួសកមា្់រហ្ូរ លហើយ 
អង្គការលនៅេីលនោះមិនតងឹរពុងឹល�ើយ។  

ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្្ជឲ្យលេៅកា្់រល�ើមលែើលនៅ 
ក្ពុងនកពលសសោង។ កមែួយរ្រសខ់្ពុ�ំនលេៅ

 
ជាមួយខ្ពុខំ�រ។ ន្ងៃមួយវាមិន�នលេៅ 
លធ្ើការ លកពោះអីវាមានជងឺំក្ររុនចាញ់។ 

អង្គការ�នយកវាលេៅសម្ា្់រ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខមែរកកហម 

�ន្រញ្្ជខ្ពុឲំ្យលធ្ើការជាក្ររូផ្ំ្ ្ា្ំរពុរាណ  
នងិ�ពុតសាកសពក្រជាជន។ ខ្ពុ�ំនលេៅ

នកពលកជៅល�ើម្រីករពុក្ខជាតសិកមា្់រយក 

លេៅផ្លំធ្ើ្ ្ា ំលហើយ�នល�ើញសាកសព 

ជាលកចើនលនៅេីលនោះ។ ខ្ពុ�ំន�ពុតសាក 
សព្ីរ�ងក្ពុងមួយន្ងៃ ្រ៉ពុខនល្ពេខះ្ខ្ពុមិំន

 
អាចរកអពុស�ពុតក្រ្់រក្រាន ់លហើយ 

�នក្់រសាកសពេាងំលនោះជនំសួវញិ។

 ន្ងៃមួយ ខខមែរកកហម�នលហៅខ្ពុនំងិ

្ូ្រនន្ក្្ររុសរ្រសខ់្ពុលំេៅក្់រសាកសព
 

ក្រជាជន២១នាក់។ ្រ៉ពុខនក្្រជាជនេាងំ 

លនោះមិនេានក់តរូវ�នសម្ា្់រលនៅល�ើយ។  

ក្រជាជនេាងំលនោះកំពពុងខតកា្់ររេំំ 

ល�ើមលែើលនៅក្ពុងនកពលសសោង។ លនៅលពេ 
ខ�េលយើងលេៅ�េ់ ខ្ពុ�ំនឮអ្កេាងំ

លនោះខ្្ឹរលខ ៀ្វ្ា ឆា្់រ លៗនះនងឹមាន

េាហានលវៀតណាមជាលកចើនមករលំ�ោះ 

លយើង។ ក្រជា ជន២១នាក់លនោះ�នរក 

ល�ើញវេិ្យពុ មួយលនៅក្ពុងនកព លហើយ�ន
 

ល្រើកស្ា្់រវា។ មួយសស្រក់លកកោយ 

មកលយោធា�នកាតក់្ោេក្រជាជន 

េាងំលនោះ លហើយ្ូ្រនខ្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំនក្់រសាក
 

សពល្រលនៅក្ពុងរលណ្ៅសពរាក់មួយ។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

54 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 55

លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

«រផរះផង់ធូលតី»
ររឿងរា៉ាវរចញពតីកបជាជៃ្មែតីរកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបរតយ្យ

រទព	គតីមកទតី	៖	គិលាៃុបដ្឵ឋយិកា
តបពនរ្ប្គ់ាត់ លទព ្ុ៊យលអៀង បាន 

នយិយលរៀបរាបត់បាបថ់ា ៖

 ខ្ពុ�ំនសស�ាញ់ការលរៀនសកូត 
លនៅលពេខ�េខ្ពុលំនៅវយ័លកមែង ្រ៉ពុខនឪ្ពពុក 
ម្ាយរ្រសខ់្ពុចំង់ឲ្យខ្ពុលំរៀ្រការ។ 

លេោះជាខ្ពុ�ំនពរលពោះ ខ្ពុលំនៅខត្រនល្រៀន
 

សកូតេាេខ់តលពោះខ្ពុរំកីធ។ំ ្រន្ា្់រមក 
ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនឲ្យខ្ពុលំធ្ើជាអ្ក

 
ក្រ្់រក្រងអាជវីកមមែមួយខ�េមានសពុកី្ូ 
ឲ្យអ្កជេួ។ ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំែមែោះ លេព 

្ីរមកេី ជា្ិរេានពុ្រ�្ឋាយិកាលនៅមន្រី 

លពេ្យមួយលនៅក្ពុងេីកក រុងភ្លំពញ។ លយើង 
មិនខ�េ�នជ្ួរ្រ្ារហតូ�េន់្ងៃលយើង

ភ្ជា្់រពាក្យ។ ខ្ពុមិំនស្រ្ោយចតិល្�ើយ 

លហើយ�នព្យាយាមលជៀសវាងជ្ួរ្រាត ់

ខ�េ�នលធ្ើឲ្យ កេី សង្យ័្ា ខ្ពុមំាន 
មិតក្្ររុស។ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុមិំនេាន ់
�ន�ងឹអំពអីត្ថនយ័លសហ្ាល�ើយ។ 

លយើង�នលរៀ្រការលនៅឆ្ា១ំ៩៧៣។

 ពធិជី្់រលេៀងមង្គេការ�ន្រញ្្់រ 

លនៅលមោ៉ង៨យ្់រ។ លនៅលពេលវេា 

ចេូល្រង កេីនងិខ្ពុ ំ�នសនន្ាជាមួយ 
្រ្ាយា៉ងយូរ។ លនះជាលពេខ�េលយើង 

កតរូវស្គាេ្់រ្ាយា៉ងលមច៉។ លនៅមពុន

ន្ងៃពធិមីង្គេការខ្ពុ�ំនលហៅ្រាត់្ ា 

“លេោកក្រ រូលពេ្យ” ្រ៉ពុខនឆ្ា្់រៗមកលយើង 

�នចា្់រលផ្ើមលហៅ្រ្ាយា៉ងខផម្ខេហាម  

“្រងសម្ាញ់ អូនសម្ាញ់”។ 

មួយឆ្ាលំកកោយមក ខ្ពុ្ំរលងកើត�នកូន 
ក្ររុសមួយខ�េមានខស្កស្ាត 

លហើយ�ចូលេៅនងឹឪពពុករ្រសល់្រ។  

លេព ្ីរមកេី នងិ លេព ស៊ពុយលអៀង មួយខខ្រនា្្់រពពីធិមីង្គេការរ្រសព់កួល្រ។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

វា�នស្ា្់រល�ោយសារជងឺំកនញ្ជេឹ

លនៅលពេខ�េវាមានអាយពុ្ីរខខ។  

កេី នងិខ្ពុលំស្ើរ្រាងំល្រះ�ងូ។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំែមែោះ ស៊ាម ស៊ពុក  
្រ៉ពុខនខ្្ពុលំហៅ្រាត់្ ា  ល្រ ៉។ ្រាតស់ស�ាញ់ 
ខ្ពុខំ ្ាងំណាស់ ្រ៉ពុខន្្រាតក៏់សស�ាញ់ 
ក�ក់ខ�រ។ លនៅលពេខ�េលយើងកំពពុង 

ជលម្ៀសលចញពេីីកករុងភ្លំពញលនៅខខ 

លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រាតមិ់ន�នចាក 

លចញលេៅជាមួយក្ររួសារលេ ្ឺរ្រាត់

�នស្ាក់លនៅលកកោយល្រ ល�ើម្លីមើេខ្ 

រក្ាក�ក់រ្រស្់រាត។់ ្រាត�់នលជឿខខមែរ 

កកហម លនៅលពេខខមែរកកហមនយិាយ

្ាអ្ករាេ្់រ្ាអាចកត�្់រចេូកករុង 

វញិក្ពុងលពេ្ីរន្ងៃ �លូចះ្្រាត�់នពនួលនៅ 
ក្ពុងផះ្េាេខ់តលយោធាខខមែរកកហម 
្រង្ខ្ំរាតឲ់្យលចញ។ ្រាត់�នចា្់រលផ្ើម 

រកលយើងជាលកចើនន្ងៃ ្រន្ា្់រពអ្ីកេាងំ 

អស្់រ្ាននក្ររួសារលយើង�នចាកលចញ

ពេីីកករុង។ សាចញ់ាតរិ្រសល់យើងខះ្ 

�នយក្ង់ក�ក់ជាលកចើនមកតាមខ្នួ

លនៅលពេខ�េពកួល្រ�នចាកលចញពី 

ភ្លំពញ ្រ៉ពុខនឪ្ពពុកខ្ពុយំក�នសពុកី្ូមួយ

លក្រឿង។ មានរ្រសរ់្ររជាលកចើន�ន 

�ាក់លេើសពុកី្ូ លហើយលយើង�នល�ោះ�រូ 
រ្រសេ់ាងំលនោះយកអងករ។ លយើងមាន

អងករក្រ្់រក្រានស់កមា្់ររយ:លពេខ្។ី    

 ល្រ ៉មានជងឺំយូរមកលហើយ ខ�េ 

លធ្ើឲ្យលជើង្រាតល់ហើម �លូចះ្្រាតមិ់នអាច 

ល�ើរ�នឆងៃាយ។ ្រន្ា្់រព្ីរាត់�នជ្ួរ 

ជពុកំ្ររួសារលយើង លជើងរ្រស្់រាត់�ន 

វវិ�ល្េៅជា�លំ�ក្ាយ នងិែចឺា្់រជា 

ខ្ាងំ។ ្រាត់�នសពុខំ្ពុឲំ្យកាតល់ជើង្រាត់

លចោេ។ លនៅលេើក�្ូំរង ខ្ពុ�ំនរួញរា 
លកពោះអីខ្ពុខំ ្ាចវានងឹនាមំកនវូសណំាង 
អាកកក់។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំែមែោះ វេ័ 

កាក់្ីរម ក៏�ន្រ�លិសធខ�រនវូការសពុំ 

រ្រស្់រាត ់លហើយ�នក�្់រ្រាត់្ ា  

សណំាងរ្រសខ់្ពុនំងឹអាកកក់ក្រសនិជា 
្រាតឲ់្យខ្ពុលំធ្ើលរឿងលនះ។ ្រ៉ពុខន ្ល្រ�៉នអង្រ 
ខ្ពុឲំ្យកាតល់ជើង្រាត ់្រាតន់យិាយ្ាវា 
នងឹលធ្ើឲ្យខ្ពុលំេៅជាកូនសសរីងឹមាម្ំាក់  
លហើយខ្ពុនំងឹអាចលធ្ើអី្�នេាងំអសល់នៅ 
អនា្រត។ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិជ្ាចពុង 

លកកោយកាតក់លជើងឪពពុកខ្ពុលំនៅកណ្ាេ 
វាេ។ ខ្ពុ�ំនពរលពោះលនៅលពេលនោះ 

លហើយកូនរ្រសខ់្ពុ�ំនលកើតមកយឺត។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនស្ា្់រលនៅឆ្ាំ 
១៩៧៦ ល�ោយសារកង្ះខាតលស ៀ្ង 

អាហារ។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងភូមិមួយ
 

លផ្ងលេៀត លហើយ�នមកលមើេ្រាតល់នៅ 

មពុនលពេ្រាតស់្ា្់រ។ លយើងមិនមាន 

្រនះ្ក្ារក្រ្់រក្រានល់ធ្ើក្ាមែសូ 

សកមា្់រ្រាតល់េ លហើយអង្គការក៏មិន 

អនពុញ្ញាតឲ្យពនូ�លីនៅលេើផ្រូរ្រស្់រាត ់
ខ�រ លកពោះអង្គការកតរូវការ�សីកមា្់រ 

�ាសំសរូវ។ ្រ៉ពុខន ្អង្គការ�នអនពុញ្ញាតឲ្យ 

លយើងកា្់រឫស្ី មកកកង ល�ើម្រីពុ  ំ

សាកសព ្រន្ា្់រមកយកលេៅក្់រលនៅ

ក្ពុងវាេខសស។     

 ខ្ពុ�ំនពរលពោះម្ងលេៀត។ ខ្ពុកំតរូវ�ន
 

្រញ្្ជឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅវាេខសស។  

លនៅលពេលនោះហ្ងូកណ្ពុរ�ន្ំរផ្ាញ
 

សសរូវអសមួ់យភា្រធំ �លូចះ្ខ្ពុកំតរូវ�ន 
ក�្់រឲ្យចា្់រកណ្ពុរេាងំលនោះ។ ក្រធាន 
កងរ្រសខ់្ពុ�ំនខងឹខ្ពុជំាខ្ាងំ លកពោះអីខ្ពុំ

 
ខ្ាចកណ្ពុរ នងិមិនអាចចា្់រ�ន 
កណ្ពុរមួយល�ើយ។ ្ី្រខ្ពុ�ំន�ងឹលរឿងលនះ 

�លូចះ្្រាត�់ាក់អន្ាក់�នកណ្ពុរខះ្ 
លហើយេាក់កណ្ពុរលនោះេពុកលនៅវាេ 
ខសស។ ្រន្ា្់រមក្រាត់�នឲ្យសញ្ញា 

សម្គាេ�់េខ់្ពុ ំអញ្ងឹខ្ពុអំាចរកកណ្ពុរ 

េាងំលនោះល�ើញ។ ខ្ពុ�ំនល�ើរជពុវំញិ 
ជាមួយកណ្ពុរ លហើយអ្ករាេ្់រ្ា្ិរត្ា 
ខ្ពុចំា្់រ�នកណ្ពុរេាងំលនោះ។ ខ្ពុក៏ំខ្ាច

 
លខមែោចេងខ�រ ្រ៉ពុខនល្�ោយសារលយើង 

លសសក�្ាន ខ្ពុ�ំនល�ើរលេៅ្ឹរងម្ាក់ឯង 
លនៅលពេយ្់រ ល�ើម្លីេៅរាវខង្ ចា្់រ 

ក្ាម នងិ�កកពេតឹ។ កូនេី្ីររ្រសខ់្ពុ ំ
លែមែោះ ភីរម្យ �នលកើតលនៅលពេ 

ក្រលេសមិនមាន្្ាលំពេ្យក្រ្់រក្រាន ់ឬ 

្ិរេានពុ្រ�្ឋាយិកា លហើយវា�នែ ឺ

ជាលរឿយៗ។ លេោះជាវាមានអាយពុ�េ់ 

្ីរឆ្ាំ ភីរម្យ លនៅខតមិនអាចល�ើរ�ន។

 លនៅលពេមួយ ខ្ពុ�ំនពពុេល�ោយ 
សារ��ំងូខ្ពុហំ្ូរលនៅលពេអាហារន្ងៃ

 
កតង់។ ខ្ពុ�ំនសពុមិំតខ្្ពុម្ំាក់លកោសខ្យេ់

 
ឲ្យខ្ពុ ំ្រ៉ពុខនវ្ាមិន�នជយួខ្ពុឲំ្យ�នធរូ

 
លស្ើយល�ើយ។ ្រន្ា្់រមកមិតខ្្ពុ�ំន 
យកខ្ពុលំេៅមន្រីលពេ្យជាេីខ�េកមមែា-

ភិ�េលែមែោះ រនិ ឲ្យខ្ពុផឹំកេឹកអី្ម្យា៉ង។ 

្រន្ា្់រពចីេូក្ពុងមាតភ់្ាម ខ្ពុខំសសក
 

្ាវាជាលក្រងកាត។ កមមែាភិ�េ រនិ 

�នខសសកត្រវញិ្ា វាជា្ ្ាលំពេ្យ  

្រ៉ពុខន្្រន្ា្់រមកវាជាក្និលក្រងកាត។ 

នាង�នខឆក�្រលនោះលមើេ។  

ជាចពុងលកកោយ នាង�ន�ងឹ្ាខ្ពុមិំន 
�ននយិាយកពុហក។ នាងនយិាយ 

្ាមានអ្កណាម្ាក់�ន�ាក់�្រលក្រង 

កាតលនៅជតិន�នាង។

 លនៅអំ�ពុងចេូឆ្ាខំខមែរ លនៅឆ្ាំ 
១៩៧៧ អង្គការ�នឲ្យអ្កភូមិេាងំ 

អសែ់្់រសកមាក្ីរន្ងៃ ពកីារងារលនៅ 

វាេខសស។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំែមែោះ 
លេព ស៊ពុយលអៀង ខាងស្ាំ ជាមួយ្រងសសនីងិកមែយួ។ ្តលនៅមជ្ឈមណ្ឌេតាងំេី 
េលំនៅ ែពុន្រពុរ ីក្រលេសន្ ឆ្ា១ំ៩៨០។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

56 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 57

លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ការលបាះពុម្្ សាយលរឿងរា៉ាវពតិលដើម្តីបវត្សិាស្្

េស ន្ាវ�្ខីសង្រកការពតិននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា សង្ឃមឹ្ាក្រជាជនកម្ពុជាក្រ្់ររូ្រ នងិអ្ករសរ់ានមាន
 

ជវីតិពរី្រ្រខខមែរកកហមខ�េ�ន នងិកំពពុងសរលសរអត្ថ្រេ ឬលសៀវលភៅ អំពលីរឿងរា៉វពតិផ្ាេខ់្នួេាក់េងនងឹ 
រ្រ្រខខមែរកកហម លហើយមាន្ំរណងផ្ពផ្្ាយ សមូលផ្ើមកេស ន្ាវ�្ខីសង្រកការពតិតាមអាសយ�្ឋាន ៖ 

ផះ្លេខ៦៦ មហាវិ្ កីពះសហីនពុ សងកាតេ់លន�្សាក់ ខណ្ឌចកំារមន ភ្លំពញ កពះរាជណាចកកកម្ពុជា។

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

អពុខីមេ៉៖ truthbunthorn.s@dccam.org - ល្រហេំពរ័៖ www.dccam.org

លកៀង ធ្ា្់រលធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀនលនៅកករុង

ភ្លំពញ �នកត�្់រមកផះ្ជាមួយ្ី្រខ្ពុ ំ

លហើយ�នលេង�េេ់ាត។់ លកៀង�ន 

លេងែះ្ ខ�េលធ្ើឲ្យ្រណ:ភូមិចង់�ងឹ 

លកចើនអំពកី្រវត្រូិ្ររ្រស្់រាត។់  

អង្គការ�ន្រញ្្ជ លកៀង នងិអតតីក្ររូ 

្រលកងៀនពរីនាក់លផ្ងលេៀតលេៅ�កឹ 

ជញ្ជូនខ្ាចល់នៅក្ពុងភូមិមួយលេៀត។ 
 

ការ�តខ់្នួ្រងក្ររុសខ្ពុ�ំនលធ្ើឲ្យម្ាយ

ខ្ពុ្ំរាងំល្រះ�ងូ។ ្រន្ា្់រមកមានការ 
�តខ់្នួក្រជាជនជា្រនល្េៀត �លូចះ្�ន

លធ្ើឲ្យខ្ពុ�ំរម្អំព្ី្ីររ្រសខ់្ពុ។ំ ក្រជាជន

លនៅក្ពុងភូមិ�ន�ងឹ្ា្ី្រខ្ពុធំ្ា្់រលធ្ើជា
 

្ិរេានពុ្រ�្ឋាយិកា។

 លនៅយ្់រមួយ លនៅអំ�ពុងរ�វូស្ងូ
 

្ី្រខ្ពុមិំន�នមកផះ្លេ លេោះក្រជាជន 
លនៅកង�នកត�្់រមកវញិលស្ើរក្រ្់រ្រ្ា 

ក៏ល�ោយ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុមំក�េខ់ម្ 
រ្រសល់យើង ម្ាយខ្ពុ�ំនយំ នយិាយ 
្ា្ី្រខ្ពុកំតរូវ�នចា្់រខ្នួ។ ខ្ពុ�ំនខ្យេ់

 
ចា្់រលនៅខណ:ខ�េខ្ពុ�ំនឮពត័ម៌ាន 
លនោះ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុចំេូលេៅម្ាយ 
ខ្ពុ�ំននយិាយ្ា កមមែាភិ�េម្ាក់ 
លែមែោះ ផពុន �នចងន�កេីកកពាតល់េៅ 

លកកោយខង្ លហើយនា្ំរាតល់ចញលេៅ 

តាមេូក។ ្រន្ា្់រមក ផពុន �នមកផះ្ 

លយើង ល�ើម្រីកនា�កិាន�រ្រសក់េី។ 

ខ្ពុ�ំនកពុហកលហើយនយិាយ្ា ខ្ពុមិំន
 

អាចរកល�ើញនា�កិាលនោះលេ។

 ្រន្ា្់រពី�ត្់រង់្ី្រខ្ពុ ំខ្ពុ�ំន�ត្់រង់
 

ភាពក្ាហានរ្រសខ់្ពុ។ំ ម្ាយខ្ពុ�ំន
 

ខងឹនងឹខ្ពុ ំលហើយរឭំកខ្ពុ ំនវូពាក្យសមី្
 

រ្រសក់េី ៖ ខ្ពុកំតរូវខតតស៊ ូនងិព្យាយាម 
ក្រសនិល្រើ្រាតមិ់ន�នលនៅជាមួយខ្ពុ។ំ 

ពាក្យេាងំលនោះ�ន�ាសល់តឿនខ្ពុឲំ្យ 
លកកោកល�ើង ចា្់រលផ្ើមហ្ូរនងិលធ្ើការ 

�ចូធមមែតា។ ្រន្ា្់រមកខ្ពុ�ំនលកោរសក់ 
ក្ោេ ខ�េខ្ពុអំាច្រនស់សនឧ់េ្សិ 
�េ្់រាត។់

 លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៨ ម្ាយខ្ពុ�ំន 
ធ្ាក់ខ្នួែធឺងៃន ់�លូចះ្ខ្ពុ�ំនសពុកំារ

 
អនពុញ្ញាតពអីង្គការលេៅលធ្ើការលនៅជតិផះ្ 

ល�ើម្លីមើេខ េ្ា្ំរាត។់ ម្ាយខ្ពុមំាន 
ជងឺំចខម្កខ�េលពោះរ្រស្់រាត់�ន 

លហើមធំ �ចូសស្មីានេមងៃន។់ ្រាតខ់តង 

ខតមានអារមមែណ៍�្ានជាខ្ាងំ។ 

មួយខខលកកោយមក ្រាត់�នស្ា្់រ្ួររ 

ឲ្យសលង្្រ។

 សលំ�ងកាលំភ្ើង�នឮលនៅក្ពុងភូមិ 
រ្រសល់យើងលនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ កងេ័ព 

លវៀតណាម �នចេូមក�េយ់ា៉ង 

លេឿន។ លកមែងខ�េកំពពុងលធ្ើការលនៅេី 

ឆងៃាយពីឪពពុកម្ាយកតរូវ�ន្រញ្ជូន 

កត�្់រមកភូមិវញិ។ មន្រីលពេ្យ�ន្ិរេ 

េ្ារ។ ្រន្ា្់រមក្រណ:ភូមិ នងិក្រធាន 

កង�នរតល់ចញ �លូចះ្យពុវជន យពុវនារ ី

�នកត�្់រមកផះ្វញិ។ ក្រជាជន�ន 

ព្យាយាម�លណ្ើមយកលស ៀ្ងខ�េអាច 

យក�នពលីរោងកិនសសរូវ នងិ�្ាងំ 

ជាលកចើន។

 ្រងសស្ីរង្សរ់្រសខ់្ពុលំែមែោះ ឆន 

�នកត�្់រមកផះ្វញិលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ 

ខ�េខ្ពុមិំនមានពត័ម៌ានអី្អំព្ីរាតព់រី 
្ីរឆ្ាមំកលហើយ។ ខ្ពុលំស្ើរខតមិនស្គាេ់

្រាតល់នៅលពេខ�េលយើង�នជ្ួរ្រ្ា។  

្រាតស់្គមខ្ាងំណាស។់ ្រាត�់នរសរ់ាន 

មានជវីតិល�ោយសារ្ូ្ររលែមែោះរ្រស់

្រាត ់នងិលធ្ើការលនៅក្ពុងកងចេត័ជាេី 
ខ�េមិនមានអ្កណាម្ាក់ស្គាេ្់រាត។់

 សពន្្ងៃលនះខ្ពុរំសល់នៅក្រលេស�រាងំ  
្រ៉ពុខនល្្រះ�ងូរ្រសខ់្ពុ�ំក់ជា្់រលនៅល�ើយ 
ជាមួយ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំនៅក្រលេសកម្ពុជា។ 

 
លនៅលពេណាខ�េខ្ពុហំ្ូរកតរួយលសៅ្ 
េ្ងី ខ្ពុខំតង្ិរតអំព្ីរាត។់ ្ី្រខ្ពុ�ំនរឭំក

 
ខ្ពុលំនៅលពេខ�េខ្ពុពំរលពោះ លហើយចង់

 
ហ្ូរកតរួយលស្ៅ។ ្ី្រខ្ពុ�ំនល�ើងល�ើម 
លស្ៅល�ើម្លី្រះកតរួយលស្ៅ ពតិណាស់

្រាត់�នអី្ខ�េខ្ពុចំង់ហ្ូរ។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ

កពឹត ្ិការណ៍	ន្ ងៃ១៥រមសា
ឧកកិដ ្ឋកមមែមយួក្នពុងរបបកម្ពុជាកបជាធិបរតយ្យ	

រៅ	សំ	រិទ ្ធ	(តចប់)

លកៅ សរំេិ្ធ

លធ្ើការលចោេក្រកាន ់នងិចា្់រចង។ 

យុទន្ាការលបា្្ម្឵តខម឵ែ ងំ

 មពុននងឹ្រញ្ជូនឲ្យមកក្ា្់រសសរុកជី 
ខកកង អង្គការ្្ាក់លេើក�ក�ជា�ាក់ 

េិសឲ្យកករុមតាសពុកយកការចា្់រចង 

នងិសម្ា្់រជាការងារអាេិភាពលកកោម 

ពាក្យលស្ោកល�សសម្ាតខមែាងំ។ ក្ពុងការ 
ក្រជពុនំានា ពកួវាខតងលេើកល�ើង្ា 

ខមែាងំមាន២ក្រលភេ្ឺរ ខមែាងំជាមនពុស្ 

នងិខមែាងំសតអិារមមែណ៍។ ខមែាងំជាមនពុស្ 

្ឺរ រាេអ្់កណាខ�េធ្ា្់រ�នឬកំពពុង 

ក្រឆាងំនងឹ្រ�វិតន្ ៍អ្កខ�េធ្ា្់រលធ្ើ 

ការ្រលកមើរ្រ្រចាស់ អ្កមានមពុខមាន

មាតខ់ស្ក់្ពុងសង្គម អ្កមានការអ្់ររំ

ខស្រ់ា្់រតាងំពសីសិ្វេិ្យាេយ័ល�ើង

លេៅ អ្កមានកេព្យធនលកចើន។េ។ 

រួមេាងំសមាជកិក្ររួសាររ្រសព់កួល្រ

េាងំអសផ់ងខ�រ។ ខមែាងំសតអិារមមែណ៍ 

្ឺរជាការ្ិរតពអី្ី ខៗ�េខពុសពកីារខណនាំ 

ខ�េ្រណ្ាេឲ្យមិនសលកមច�នតាម 

េិសអង្គការ ឬមានកំហពុសឆ្គងក្ពុង 
លពេ្ំរលពញការងាររួមមានការលធ្ើឲ្យ 

�ក់លភៀ្ងនង័្គេ �ក់ស្ា្រកពាសកមា្់រ

ហ្ូរ�យជាល�ើម (ស្ា្រកពាខ�េខខមែរ 

កកហមសម្ា៉សពុនី�ានផេតិ មាន 

្រពុណភាពអន្ំ់រផពុត)។ ខមែាងំេាងំពរី 

ក្រលភេខាងលេើលនះលហើយ ខ�េខខមែរ 

កកហមលធ្ើការតាម�ានសសាវកជាវយក 

លេៅក្រហារេាងំយ្់រេាងំន្ងៃ។ 

 ជាញឹកញយណាសខ់�េខ្ពុខំតង 
ឮពកួកមមែាភិ�េនយិាយក្ពុងលពេ 
ក្រជពុំ្ ា «លនៅសេខ់តមួយចលំហៀងខ្នួ 
ក៏លនៅខតអាចលធ្ើ្រ�វិតន្�៍នខ�រ» 

�ននយ័្ា ពកួវាសម្ា្់រេាេខ់តអស់ 

មនពុស្រេងីក៏្រមែាន្រញ្ហា។ សមមិត ្

លផង ខ�េជាកមមែាភិ�េក្ពុងជរួម្ាក់ 
�នខ្្ឹរក�្់រអ្កមីង ្រង់ វា៉ត លនៅភូមិ 

តាភ្ា ពខីផនការសមងៃាតមួ់យ ្ឺរអង្គការ

នងឹេពុកខតយពុវជន យពុវនារខីខមែរខតមួយ 

ចនំនួ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ល�ើម្្ីរងកាតជ់ាមួយជន 

ជាតចិនិឲ្យ�នជាមនពុស្ជនំាន់្ មែមួីយ 

(នាឆ្ា១ំ៩៧៩ខ្ពុក៏ំ�នក្រេះអត្ថ្រេ

កាខសតមួយអំពលីរឿងហ្ងឹខ�រ)។         

 លកកោយន្ងៃមហាក្រេយ័១៥ 

លមសា លនៅលពេខ�េ្ររលិវណវតមិ្ន

េាន�់តក់្និឆ្ា្រែាមជនរងលក្រោះ

លនៅល�ើយ មានរ្យនជ្ាលកចើនលក្រឿង 

�នមក�េ់ ល�ើម្�ីកឹសសរូវខ�េស្ពុក 
ក្ពុងកពះវហិារ។ សស្ីៗ លនៅខក្រៗវត ្
កតរូវ�នល្រលហៅឲ្យលេៅលកើ្រសសរូវលចញ 

ពកី្ពុងកពះវហិារលេៅ�ាក់ក្ពុង�ាន។ 
 

្ររមិាណសសរូវកាេលនោះមានកម្ស់ 

េចិ�ងខ្នួកពះ្រ�មិាអង្គធំ លហើយកតរូវ 
ល្រ�កឹលចញេាេខ់តអសរ់េងី។

 លកកោយពអីសស់សរូវលហើយ កពះពពុេ្ធ 

្រ�មិាអង្គធក៏ំកតរូវវាយ្ំរផ្ាញ កពះ 

វហិារក៏កតរូវលក្រើជាកខនង្ចងអ្កលេោស 

�ពុ�ំាងំេពុកមពុននងឹ�កឹ�ានលចញលេៅ 

លសៀមរា្រ (ក្រខហេជា�កឹលេៅសម្ា្់រ 

លនៅភូមិអនង្គង   ចមងៃ ាយ១៤្ីរ�ខូមក៉ត 
ខាងលកើតលសៀមរា្រ)។ អ្កខ�េ 

ពាក់ពន័ ្ធនងឹ�តពុកមមែកនង្មក អ្ករ�្ឋការ 

ចាស់ អ្កខ�េពកួវាលហៅ្ ា អនពុធន 

(្ឺរ�ចូជា ក្ររូ្រលកងៀន លពេ្យ ជាល�ើម) 

លហើយសមូ្ខីតសសិ្វេិ្យាេយ័ចា្់រពី 

្្ាក់េី ៣ ចាស់ (្រច្ពុ្រ្ន្្ ្ាក់េី ១០)

្ឺរកតរូវចា្់រេាងំអស។់ ជាលរៀងរាេន់្ងៃ 

ខ្ពុលំ�ើញ�ានកាត ់កាតច់និ្ិរេ�ងំ

ល�ោយធាង�ងូចេូមក�កឹជនរងលក្រោះ

េាងំលនោះ។ 
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លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

 នាយ្់រមួយ ក្រជាជនខ�េរសល់នៅ 

ខក្រវត ្�នឮសលំ�ងសស្ជីនរងលក្រោះ

ម្ាក់ខសសកអង្រ្ា «លធ្ើអីខ្ពុក៏ំលធ្ើចពុះខត

សមូេពុកជវីតិកូនខ្ពុផំង»។ សស្លីនោះអាច 
ជាអតតីក្ររូ្រលកងៀន ខ�េពកួវាចា្់រ 

យកមកពភូីមិនកពវាងំ ក្រខហេជាពកួ 

វារលំេោភ រួចសម្ា្់រលនៅម្ពុេួំេល្រោក

លខមែោចខាងលកើតវត។្ 

 េន្មឹនងឹការចា្់រមនពុស្�ាក់ 

�ានធាង�ងូ �កឹយកលេៅសម្ា្់រលនៅ 

លកកៅភូមិសាសសស្សរុក ពកួលយោធាសសរុក

ក៏ខតងល�ើរចា្់រចងក្រជាជនតាមភូមិជា 

លរៀងរាេយ់្់រ ្រលណ្ើរយកលេៅសម្ា្់រ 

លនៅកំពង់ក្ខី�រ។ ជាលរៀងរាេល់មោ៉ង 

៥- ៦េងៃាច ពកួលយោធាខ�េមាន្រ្ាពី 

១៥ ៣០នាក់ ល�ើរកាតវ់ាេខសស (ល�ើម្ី 

មិនឲ្យក្រជាជនល�ើញ) តកមង់ 

លេៅភូមិនានាជាល្រោេល�ៅរ្រសវ់ា។ 

វាខតងនា្ំរណៈភូមិ នងិកងែ្្រល�ើរ 

ជាមួយល�ើម្ងីាយខសង្រកជនរង 

លក្រោះ។ ្រណៈភូមិខះ្ មានចតិល្មត្ា�ន 

ជយួេាក់�ងំ នងិសលនង្គោះជវីតិ 

មនពុស្�នជាលកចើន ខតខះ្លេៀតខ�េ 

មានចតិល្េោសៈ �នរាយការណ៍ក�្់រ

ពកួលយោធាល�ោយ្រមែានេាក់លេៀម  

ខ�េលធ្ើឲ្យអ្ក១៧លមសាក្ពុងភូមិកតរូវ

ស្ា្់រលស្ើរ្រមែានសេ។់ 

 លេោកមា កពំ រ ីខ�េរួចជវីតិពី 

កពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃ១៥លមសា �នក្ាយជា 

មនពុស ខ្�េពកួលយោធាសសរុកស្គាេ់ 

នងិេពុកចតិ ្�នលធ្ើ្រញ្ជលីែមែោះអ្កភូមិ 

កតពាងំខវង�ាក់្ា ជាអ្កមូេ�្ឋាន 

ចាសេ់ាងំអស់ ្ឺរជយួអ្ក១៧លមសា 

ក្ពុងេូេាងំភូមិឲ្យ�នរួចជវីតិ ក្ពុងលនោះ
 

មានេាងំលេោកយាយ ខមម៉ពុនឺ តារា 

ភាពយន�្េ៏្េី្ោញ នងិភរយិាេាងំ 

ពរីនាក់រ្រសល់េោក េី  វា៉ ខ�េជា 

មាន្រពុរសម្ាក់លែមែោះ លអង ហពុក�ាន  

អាយពុ ៣១ឆ្ាំ ខ�េកំពពុងល�ើររកល្រោ 

លនៅក្ពុងភូមិសាសស ្ភូមិលពោធសិរិ ីខាង 
លកើតកំពង់ក្ី កតរូវពកួល្រើក�ានធាង�ងូ 

ជ្ួរ លហើយចា្់រចងល�ះ�ាក់ក្ពុង 
�ានយកលេៅ�ត។់ 

 យពុវជនម្ាក់លេៀតលែមែោះជា សលូវត  

អាយពុ២៨ឆ្ាំ រសល់នៅភូមិកក្ីរលរៀេ 

ជះិកង់លេៅលេង្រង្ូ្រនលនៅភូមិសខងក 
មានជយ័ កាតខ់ក្រសាេាសសរុក  

ក៏កតរូវពកួអ្កយាមចា្់រចងយកលេៅ 

ក្រហារផងខ�រ។ 

 យពុវជនលែមែោះ លសៀវ សពុផពុន �ន 

ចងចានំវូលហតពុការណ៍ក្រេយ័មនពុស្ 

យា៉ងសាហាវល�ោរល�ៅមួយ លកើតល�ើង

លនៅភូមិអណូ្ង្មែ សងកាតល់្រោកធក្ 
លកកោម សសរុកជខីកកង តាម្រលណ្ោយ 

ផ្វូជាតលិេខ៦ មិនឆងៃាយ្រ៉ពុនមែានពផីះ្ 
ខ�េ្រាតរ់សល់នៅ។ នាន្ងៃមួយក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ លវេាេងៃាចលមោ៉ងជតិ ៦  

្ឺរលពេខ�េក្រជាជនវេិកត�្់រមកពី 

ស្ងូ�កមក�េផ់ះ្វញិ មាន�ានកាត.់

កាតមួ់យលក្រឿងពកំីពង់ក្ី មកចតលនៅ 

ខក្រផះ្ក្រជាជនមូេ�្ឋានចាសមួ់យ 

ក្ររួសារ។ លយោធាអាវលខមែៅ ៣ ៤ 

នាក់លចញព�ីាន ល�ើរតកមង់លេៅម្ពុខំ�េ 
មានអ្ក ១៧លមសារសល់នៅចមងៃាយ 

ពរី -្ីរ រយខមក៉តពី្ េ្ជ់ាត។ិ លនៅេីលនោះ 

មាន្រពុរសចណំាសម្់ាក់ខ�េល្រខតង 

លហៅ្រាត់្ ា«តាលពេ្យ» លកពោះ្រាតល់ធ្ើ 

លពេ្យកាេពសីម័យេន ់នេ។់ 

ពកួអាវលខមែៅលហៅ្រាតឲ់្យចពុះពលីេើផះ្  

លហើយក៏ស្ពុះលេៅសពំងក្ោេ្រាតន់ងឹ 

ខង្ពលូ្ៅ�េួក្រកាចស់្ា្់រលនៅនងឹ 

ជលណ្ើរផះ្ខតម្ង។ រួចពលីនោះ ពកួវា 

កកល�កលេៅល�ើញយពុវជនម្ាក់ល�កក្ពុង 
អកងឹងលនៅលកកោមផះ្ ក៏ចេូលេៅវាយ 

ចាងហ្ាងផេតិកមមែភាពយនផ្ងខ�រ។ 

 លេោកពូ សពុខ ក្រធានភូមិ្្ពុកសមែាច ់

ខ�េមានផះ្េេម់ពុខនងឹផះ្ខ្ពុ ំជាក្រធាន 
ភូមិចតិធ្ម៌ ខ�េ�នជយួសលនង្គោះ 

ជវីតិខ្ពុ។ំ អ្កមីង ស៊ាន ខ�េជាក្រពន្ធ 

លេោកពូ សពុខ �ននយិាយ�ណំាេ្ា  

ន្ងៃមួយនាពាក់កណ្ាេអាកធាកត  

មានលយោធាអាវលខមែៅ ៣នាក់ �នមកសរួ 

្រាតរ់កក្ររួសារអ្ក ១៧ លមសា  

ខតលេោកពូ សពុខ លឆ្ើយ្ា្រមែានលេ។ ល្រើ 

សនិជាលពេលនោះ ្រាតក់្រានខ់ត្ូរញ 

មាតខ់ត្រន្ចិ ជវីតិខ្ពុកំ�ក�ជាកតរូវ 
សូន្យ្រង់ជាមិនខាន។ មានម្ងលនោះ 

លេោកព ូសពុខ ខ�េលេើ្រមកពកី្រជពុលំរឿង 

ខផនការចា្់រចង �នល�ើរមកក�្់រ 

ខ្ពុំ្ ា«ល្រើមានល្រសរួ្ាលរៀន�េ់្ ្ាក់ 
េី្រ៉ពុនមែាន កតរូវក�្់រល្រ្ាលរៀន�េ់្ ្ាក់

ណាខ�េេា្រ�នលហើយ»។ 

 លេោកអំ៊ លហង ជពុយ ជាអ្ក 

មូេ�្ឋានចាសខ់តជា្់រននិ ្ាការជាអ្ក 

រ�្ឋការចាសក៍់កតរូវល្រចា្់រចង�ាក់ក្ពុង 
កពះវហិារខ�រ។ ន្ងៃមួយ្រាត់�នល�ើញ 

្រពុរសម្ាក់ខ�េជា្់រចណំងអង្គពុយខក្រ 
ជញ្្ជងំ �ននយិាយអង្រពកួអ្កយាម 

ឲ្យ្រន្ធរូចណំងន�្រន្ដចិ សសា្់រខតកតរូវ 
ពកួវា�ញ់្ំរខ្រកក្ោេខ្ាយខរួនងិ

ែាមខ្ាតក្រ�ាក់ជញ្្ជងំខ�េ្រន្េ់ 

េពុកស្ាកស្ាមអសរ់យៈលពេជាលកចើន

ឆ្ា។ំ អំ៊ លហង ជពុយ មានសណំាង 

ណាសខ់�េ�នអ្កយាមមានមលនោ-

សលញ្តនាអាណិត ក៏សសាយចណំងឲ្យ

្រាតក់ត�្់រលេៅផះ្វញិ។ 

 ជាេូលេៅ ពកួលយោធាខខមែរកកហម 

ហាក់�ចូជាលសសក�្ានជវីតិមនពុស្ 

ណាស់ ្ឺរវាចា្់រតាងំពអ្ីក�លំណើរខ�េ 

វាជ្ួរតាមផ្វូ។ នាចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

សម្ា្់រផងខ�រ។ យពុវជនលនោះលែមែោះ 

តពុត ជាកូនេី២ រ្រសល់េោកតាលពេ្យ 

ខ�េលេើ្រមកពលីធ្ើការលនៅកងចេត័

លនៅអូររូង សងកាតព់កងលកកោម។ 

 ្រន្ា្់រមក ពកួ�ាតករ�នល�ើរ 

តកមង់លេៅផះ្មួយលេៀត ក៏ជ្ួរវាក់ជា 

មួយនារម្ីាក់លែមែោះ ្រពុ�ផា ខ�េកត�្់រ 

មកពយីកកតលីេៅអាងំលនៅផះ្អ្កជតិ 

ខាង។ ្រាតក់តរូវពកួ�ាតកវាយក្ោេ 

នងឹខង្ពលូ្ៅ កជរុះកតពីនី� រ្ូរតសពំត ់

លចោមពពុង ក្រកាចស់្ា្់រយា៉ងអាលណោច

អាធម័្ំរផពុត។ ជាចពុងលកកោយនារ ី

ម្ាក់លេៀត ក៏កតរូវពួកវាសម្ា្់រល�ោយ 

វធិ�ីខ�េខ�រ។ លកកោយពសីម្ា្់រអ្ក 

េាងំ៤នាក់លហើយ ពកួលពជ្ឈ�ាតក៏ 

ល�ះពលូ្ៅលចោេ លហើយល�ើរកត�្់រលេៅ 

�ានវញិ នងិលេៅសពុេឹំកអ្កលនៅផះ្ 

ខក្រលនោះេាងន�វាខ�េក្រ�ាក់ែាម 

ជនរងលក្រោះ រួចក៏ល្រើកកត�្់រលេៅ 

កំពង់ក្វីញិ។ 

 ចា្់រតាងំពមីានការលចោេក្រកាន ់

កមមែាភិ�េភូមិភា្រឧតរ្្ាជា «ខមែាងំ» 

ក្តអ់ង្គការ្រក្ កមមែាភិ�េ មកពី 

ភូមិភា្រនរិត ីកតរូវ�ន្រញ្ជូនឲ្យមក 
ក្ា្់រ លហើយយពុេ្ធនាការល�សសម្ាត 

ខមែាងំកតរូវ�នអនពុវតយ្ា៉ងេូេេូំេាយ។  

កាេពមីពុន មពុខសញ្ញាខមែាងំ មានខតលនៅ 

ក្ពុងចលំណោមអ្ក ១៧ លមសាលេ ខតលេើក 
លនះ ្ឺរមានលនៅក្ពុងជរួកមមែាភិ�េ 
ជនំានម់ពុន រួមេាងំ ពកួលយោធាខ�េ 

កតរូវល្ររសំាយពជីរួផងខ�រ លហតពុលនះ

លហើយ�នជាលពេលនោះអ្កមូេ�្ឋាន 

ចាសមិ់នសវូលរើសលអើងអ្ក១៧លមសា 

�ចូកាេមពុនលេ។  

 លេោក ខណម សារ ីខ�េជលម្ៀស 

លេៅលនៅភូមិជាសមែន ់�ពុមំានជយ័សសរុក 

ក�សាេ�្រង �នរឭំកកពតឹ្កិារណ៍ 

�ស៏ាហាវល�ោរល�ៅក្រកពឹតល្�ោយពួក 

កមមែាភិ�េ មកពភូីមិភា្រនរិតខី�េ 

មានលែមែោះ តាហពុន ជាក្រធាន្រណៈ 

ត្ំរន ់តាងំពពីកួវាមកក្ា្់រភូមិភា្រ 

ឧតរ្នាចពុងឆ្ាំ ១៩៧៦។ កិចក្ារ�្ូំរង 

រ្រសព់កួលនោះ្ឺរ ចា្់រខ្នួពកួកមមែា- 
ភិ�េជនំានម់ពុន ចា្់រពី្ ្ាក់សងកាត ់

ល�ើងលេៅ។ ចលំពោះអ្ក១៧ លមសា 

កាេពជីនំាន្់រណៈត្ំរនម់ពុន មិនមាន 

្រញ្្ជឲ្យចា្់រខ្នួសសិ្ នសិ្តិ  
ក្ររូ្រលកងៀន លពេ្យ នងិ្រញញាវនខ្�េល្រ 

លហៅជារួម្ា វណ ្ណៈអនពុធនលេ ខតលនៅ 

ជនំាន្់រណៈត្ំរន ់តាហពុន ្ឺរកតរូវចា្់រ 

ខ្នួេាងំអស់ សមូ្ខីតអ្កធ្ា្់រលធ្ើជា 
កងស្យ័កតាណខតមួយន្ងៃក្។ី អតតី 

ក្ររូ្រលកងៀនខះ្ កតរូវពកួវាលហៅឲ្យចពុះពី 

លេើផះ្ (ខម្) លហើយ�ញ់សម្ា្់រលនៅ

នងឹកាជំលណ្ើរខតម្ង។ 

 នាល�ើមឆ្ាំ ១៩៧៧ លេោក 

ខណម សារ ីកតរូវល្រចាតត់ាងំឲ្យលេៅ 

ល�ើងលត្ោតលនៅភូមិកកកាញ់ខ្រក៉ខាង 

ត្ូងកករុងលសៀមរា្រតាមមាតស់្ងឹ។ 

្រាត់�ន�ងឹ្ា ពកួលយោធាខខមែរកកហម 

ពកិារល�ោយសនង្គាម ខ�េ្រណៈត្ំរន ់

មពុនលរៀ្រចកំារក្រពន្ធ នងិរសល់នៅម្ពុំវត ្
ស្ាយ មិនឆងៃាយ្រ៉ពុនមែានពភូីមិកកកាញ់ 

កតរូវ្រណៈត្ំរន់្ មែ្ីរញ្្ជឲ្យយកលេៅ 

សម្ា្់រលចោេេាងំអស់ ល�ោយលចោេ 

ស�ំី្ ា «ពកួលនោះសពុ�ីយអស�់យ 

សពុអីងករអសអ់ងករ» ។ េីព�ិាតអ្ក 

េាងំលនោះ្ឺរ លនៅក្ពុងនកពអង្គរ ម្ពុំ្រញ្ជរ
 

េក់សំ្រពុកតេស ន្ាក�សាេ(ចាស់)។ 

លេោក ខណម សារ ីជាសាក្រីសខ់�េ 

�នល�ើញរ្យន�្កឹអ្កភូមិភ្លំកកោម 

(ខ�េមានរ្ររលនសាេកត)ី លេៅ 

សម្ា្់រមួយន្ងៃមួយ�ាន ជនួកាេពរី 

�ាន អសរ់យៈលពេក្រមាណមួយខខ 

ខ�េមនពុស្មួយ�ានៗ មានក្រខហេ 

ជា៣០  លេៅ ៤០នាក់។ 

 េ្ចិញពុះញង់ក្រជាជនឲ្យលងើ្រ 
្រះល�រ លហើយលធ្ើការ្រនងកា្រលកកោម 

លេស «ល�ើម្រីកខមែាងំ» មិនខមនលកើត 

ល�ើងលនៅខតសសរុកជខីកកងមួយលេ្ឺរ 

មានលនៅ�ពុខំកវពណ៌សសរុកពួកផងខ�រ។ 

លេោក ខណម សារ ី�ខ�េ�នឲ្យ�ងឹ 

្ា កាេពលី�ើមឆ្ាំ ១៩៧៧ ក្រជាជន 

លភេក្ររុសក្ពុងេូេាងំ�ពុខំកវពណ៌ 
សសរុកពួកកតរូវពួកខខមែរកកហមចា្់រយក 

លេៅសម្ា្់រេាងំអស់ លកកោមលេស 

មួយខ�េមាន�លំណើរលរឿង�ចូតលេៅ ៖ 

 នាចពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ កមមែាភិ�េ 

មកពភូីមិភា្រនរិតី�នមក�េ់ លហើយ

�នល�ើរ្រញ្ពុះ្រញូ្េក្រជាជនេូេាងំ
 

�ពុឲំ្យមានកំហងឹ នងិលងើ្រ្រះល�រក្រឆាងំ 

នងឹកមមែាភិ�េ្្ាក់មូេ�្ឋាន។ ពកួវា 

�ន្ំរពាក់កាលំភ្ើងធពុនសសាេ នងិក្រា្់រ 

ខ្រកន�មួយចនំនួ�េក់្រជាជន នងិ 

ជរំពុញពកួ្រាតឲ់្យលេៅវាយក្រហារ 

មូេ�្ឋានេ័ពមួយកខនង្លនៅអាងអនង់្ 

សារនាមាតេ់លនស្ា្រ ល�ើម្�ីលណ្ើម

យកកាលំភ្ើងលេៅពកងីកកម្ាងំ្រខន្ថម

លេៀត។ ល�ោយសារខតកាលំភ្ើង នងិ 

ក្រា្់រខ្រកន�េាងំលនោះកតរូវពកួវាល�ោះ

យកលក្រឿងក្ពុងមួយចនំនួលចញ�តល់េៅ

លហើយ �នជាក្ពុងលពេក្រយពុេ្ធ្រ្ាលនោះ

កករុម្រះល�រ្រមែាន�ញ់លចញមួយក្រា្់រ 

ណាលេ ឯក្រា្់រខ្រកក៏សពុេ្ធខតស្ពុយ លធ្ើ 
ឲ្យ្រ្ា្រាតេ់ាងំ៣០ -៤០នាក់កតរូវពកួវា 

ចា្់រ�នេាងំអស់ លហើយសម្ា្់រ 

លចោេ្រមែានសេម្់ាក់។ ល�ោយយក 

លហតពុការណ៍លនោះលធ្ើជាលេស ពកួអាវ

លខមែៅក៏លធ្ើការចា្់រខ្នួក្រជាជនលភេ 
ក្ររុសតាងំពលីកមែងជេំង់អាយពុ ១៥ឆ្ាំ 
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លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៨ សខ្ីហា ឆ ្នាំ២០២០

ល�ើងក្ពុង�ពុខំកវពណ៌េាងំមូេនងិភូមិ 
ខះ្លេៀតក្ពុង�ពុលំផ្ង លហើយ�កឹយកលេៅ 
សម្ា្់រលនៅម្ពុំ�រាយណ៍េឹក្្ា។ 

 លេោក ខណម សារ ីក៏�នលរៀ្រ 

រា្់រនវូលរឿងរា៉វព�ិាត�រ៏ន្ធតេ់ាក់េង 

នងឹ�ាន�ងំធាង�ងូខ�េ្រាត់�ន�ងឹ 

ពសីស្ម្ីាក់លែមែោះ វា៉ត ់ខ�េពកួ�ាតក 

អាវលខមែៅ�នល�ោះខេង។ ្ី្រអ្កសសធី្ា្់រ 

�នធ្ជីាកងស្យ័ កតាណក្ពុងជនំាន ់
េន ់នេ់ លហើយកតរូវ�នជលម្ៀសលេៅ 

លនៅភូមិជាសមែនក់្ពុងសសរុកក�សាេ 
�្រង។ លនៅលពេខ�េពកួែ្្រសសាវ 

កជាវ�ងឹ េាងំពរីនាក់្ី្រក្រពន្ធកតរូវចា្់រ 

ខ្នួយកលេៅវាេព�ិាតលនៅភូមិអនង្គង 
(ផ្ារអនង្គងក្ពុងសសរុកក�សាេ�្រង 
្រច្ពុ្រ្ន)្ ខ�េអ្ករសល់នៅភូមិលនោះ 
កតរូវ�នល្រជលម្ៀសលចញអសត់ាងំពឆី្ាំ 

១៩៧៥។ ្រខន្ថមពលីេើមនពុស ខ្�េពកួ 

វាចា្់រមកពេីីជតិ លៗនោះ អ្កសស�ីន 

ល�ើញ�ាន�ងំធាង�ងូមកពេិីស 

ខាងលកើត លពោរលពញលេៅល�ោយមនពុស្ 

ជា្់រចណំង កតរូវពកួអាវលខមែៅនាយំក

លេៅវាយសម្ា្់រេម្ាក់ចេូក្ពុងអណូ្ង
 

េតូាមផះ្ខ�េអ្កភូមិធ្ា្់រខត�ង 

េឹកយកមកលក្រើក�ស។់ ្រាតឮ់សលំ�ង 

ជនជា្់រចណំងខសសកអង្រករសពុឲំ្យេពុក

ជវីតិ នងិសខកមកែចឺា្់រល�ោយសារ

ន�ជា្់រចណំងស្ាក់ខ្យេរ់ា្់រលមោ៉ង។ 

លនៅរាេល់ពេខ�េជនរងលក្រោះម្ាក់ៗ 

កតរូវពកួវាសម្ា្់រ ្រាតឮ់សរូសលំ�ង 

វាយសពំងភូស នងិសខកមកអូយយា៉ង 

អាលណោចអធម័ជាេី្ំរផពុត។ ្ី្ររ្រស់ 

អ្កសសីក៏កតរូវ�នសម្ា្់រលនៅលពេលនោះ 

ខ�រ។ ក្រខហេល�ោយសារខត្រាត ់

ជាសស្ខីតម្ាក់្រតល់នៅេីពិ�ាតលនោះ 

លេើ្រលម�ាតករសលកមចល�ោះខេងឲ្យវេិ 

កត�្់រលេៅផះ្វញិ។ លនោះជាសណំាង

ខតមួយក្ពុងរា្់រពានល់ក្រោះ្ ្ាក់រ្រស់

្រាត។់ 

 ន្ងៃមួយនាល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៧ លេោក 

ខណម សារ ី្រររលេះល្រោកាតត់ាមេី 

ព�ិាត លនោះក៏�នល�ើញក្ោេជនរង 

លក្រោះ៤ ៥ កតរូវពកួលពជ្ឈ�ាតល�ោត 

តលកមៀ្រ្រ្ាលេើ្រលង្គោេរ្រងលធ្ើជា 

ខេ្ងកម្ាន។្

វេពឃិាតនាលពេបច្្ចពុប្ន ្ន

១.  វាេព�ិាតភូមិកតពាងំខវង  

  អសរ់យៈលពេ៤៣ឆ្ា ំកនង្មកលនះ 

 វាេព�ិាតខ�េពមីពុន ្ឺរជាខសសខ�េ 

មាន្រពុលម្ោតនកពរល�ះ មានសណ្ឋ ាន 

ខស្េ់ា្រ �នផ្ាស្ូ្់ររលេៅជាវាេខសស 

រា្រលសមែើ ខ�េមានខតល�ើមលែើខះ្ៗ 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ស្ានលែើេី២ខ�េជាេីកខនង្

ចា្់រចង នងិក្រហារជនរងលក្រោះខះ្ 

នាលពេលនោះ លកកោយមកកតរូវក្រជាជន 

លហៅ្ ា ស្ានអារ.ក ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៩៨  

លនៅលពេមានការជសួជពុេផ្វូ ស្ាន 
កតរូវល្ររពុះលរើលចោេលហើយចាក់�េីពុ្រ 

្ំរលពញ ខ�េ្រច្ពុ្រ ន្ក្្រានខ់តជាផ្វូ្ េ្់
 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លេោះជាយា៉ងលនះក្លីែមែោះ 

ស្ានអារ.ក លនៅខតកតរូវ�នក្រជាជន

លក្រើសកមា្់រលហៅេីតាងំម្ពុលំនោះ។  ស្ាក 
ស្ាមក្រវត្សិាសស�្ជ៏រូចត់�នរេពុ្រ

�តល់ហើយ លនៅល�ើយខតភាពតក់ស្ពុត 
នងិលសោកលសៅខ�េ�ក់ជា្់រក្ពុង 
អារមមែណ៍រ្រសអ្់កខ�េ�ត្់រង់មនពុស្ 

ជាេីសស�ាញ់ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

២.  វាេព�ិាតវតល្្រោកធក្

 ភា្រលកចើនននក្ររួសារជនរងលក្រោះ 

ក្ពុងកពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃ១៥លមសា មិន�ន 

លេៅ្រាសយ់កអ�្ឋធិាតពុសមាជកិកករុម 

ក្ររួសារយកមកេពុក�ាក់ភ្ាម លៗេ 

ល�ោយខ្ាច្រណៈភូមិឬពកួែ្្រលចោេ 

ក្រកាន់្ ា ជា្់រជពំាក់ជាមួយខមែាងំ។ 

េាេខ់តលកកោយការ�េួរេនំនរ្រ្រខខមែរ 

កកហមលេើ្រពួក្រាត់សះ្ខសង្រកល�ោយ 

ខផក្លេើពត័ម៌ានពអ្ីកខ�េរួចជវីតិ ឬ 

អ្កក្់រសាកសព ជាពលិសស្ឺរសលម្ៀក 

្ំរពាក់ខ�េជនរងលក្រោះលសៀ្កនា 

ន្ងៃលនោះ។ អ្កខះ្មានសណំាង�នរក 

ល�ើញ អ្កខះ្លេៀតរកមិនល�ើញ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ កពះសង្ឃ នងិ 

ចាស់ៗ  អ្កភូមិខ�េលរៀ្រចកំសាង 

វតល្្រោកធក្ល�ើងវញិ�ន ល�ើរក្រខម 

ក្រមូេធាតពុជនរងលក្រោះពតីាមរលណ្ៅ 

ខះ្ តាមវាេខសសខះ្ នងិសាងសង់ 

ត្ូរមួយខក្រកពះវហិារសកមា្់រេពុក 

�ាក់។ ធាតពុមួយចនំនួកតរូវ�ន�កឹយក 

លេៅេពុកលនៅវតល្ពោធិវង ក្ករុងលសៀមរា្រ 

សេ្់រ៉ពុនមែានកតរូវកពឹេ្ធាចារ្យម្ាក់ជរំពុញ

យកលេៅ�ាក់លនៅល្រោកលខមែោចលកកៅ 

្ររលិវណវត ្្រមែានការខ្េាជំាលកចើន 

ឆ្ាក៏ំកតរូវ�ត្់រង់អស្ួ់ររឲ្យលសោក 

ស្ាយ្ំរផពុត។ 

 �ចូ្រ្ានងឹវាេព�ិាតភូមិកតពាងំ

ខវងខ�រ វតល្្រោកធក្ ្រច្ពុ្រ្នល្ស្ើរខត 
្រមែាន្រន្េស់្ាកស្ាមននការក្រេយ័

អី្លេ លកកៅពលី�ើមលពោធធិមួំយល�ើមខ�េ 

កករុមរងលក្រោះចពុងលកកោយកតរូវពកួ 

លពជ្ឈ�ាតយកលេៅក្រេយ័លនៅខក្រ 

លនោះ។ កពះវហិារខ�េធ្ា្់រជាកខនង្

�ពុ�ំាងំជនស្តូកតង់ក៏កតរូវរពុះលរើលចោេ

នងិសាងសង់ជា្ មែ។ី កពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃ 

១៥ លមសា �ភ័៏យរន្ធតម់ានខតលនៅក្ពុង 
ការចងចារំ្រសច់ាស់ៗ មួយចនំនួខ�េ 

លនៅមានជវីតិលនៅល�ើយខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

៣. ការ�្ឋានេំន្់ររហាេកពរួេ 

 េីខ�េជាផ្ពុះល�ើងនវូ�តពុកមមែ 
សម្ា្់រកមមែាភិ�េខខមែរកកហមកាេពី 

ន្ងៃេី១២ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លនោះ  

កតរូវ�នល្រកសាង្រញ្្់រលនៅឆ្ាំ១៩៧៨ 

លេើ្រ�នជាមានលែមែោះ្ ាេំន្់រ ៧៨ 

មក�េស់ពន្្ងៃលនះ។ ក្ពុងសម័យខខមែរ 
កកហម មន្រីសន្សិពុខរហាេកពរួេ ្ឺរ 

ជាកខនង្�ពុ�ំាងំ នងិជាេីព�ិាតមួយ 

ខ�រ។ ្រច្ពុ្រ្នល្នះលយើងមិនល�ើញមាន 
សេស់្ាកស្ាមេារពុណកមមែ ឬក្រេយ័ 

អី្េាងំអសល់កកៅខតពអីនពុស្ាវរយ៍ី 

�ល៏ខ្ោចផ្ាននអ្កខ�េធ្ា្់រលេៅលធ្ើ 

ពេកមមែលនៅេីលនោះខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

សខ្សជីវតិពរួកឃាតក

 ក្រខហេជាលនៅពាក់កណ្ាេឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រណៈសសរុកសពុក �នរសំាយ 

្រណ្ាកងលយោធាសសរុកពជីនំានត់ាស៊ពុន

ឲ្យលេៅលនៅមូេ�្ឋាន(ភូមិកំលណើត)វញិ។ 

ក្ពុងចលំណោមអ្កេាងំលនោះមានេាងំ 
លពជ្ឈ�ាតយី នងិធាផងខ�រ។ ពកួលនោះ 

លេៅលធ្ើការក្ពុងកងចេត័ជាមួយក្រជាជន

�នេ រហតូេាេខ់តរ្រ្រខខមែរកកហម�េួ 

រេលំនៅន្ងៃេី ៧ ខខមករាឆ្ា ំ១៩៧៩។ 

នាល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩ក្ពុងរ្រ្រសាធារណ 
រ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា យី កតរូវ�នល្រ 

ចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើក្រធានភូមិល្រោក 

ធក្។ ពីរ្ីរឆ្ាលំកកោយមក យី ក៏មាន 

ជងឺំលេើសែាមស្ា្់រមួយចលំហៀងខ្នួ 
លធ្ើការខេងលកើត។ ជាលរឿងនច�ន្យ្ំរផពុត 

ខ�េក្រធានភូមិ្រន្ា្់រពី យី ្ឺរ លមៅ៉  

ខ�េធ្ា្់រជាលពជ្ឈ�ាតន�លឆៅម្ាក់ 

លេៀតខ�រ សកមមែក្ពុងការចា្់រខ្នួមនពុស្
 

ចងស្ា្រលសកឲ្យរតម់ពុខកង់ ជនួកាេ 

លសះ ក្ពុងចមងៃាយផ្វូជាង ១០្ីរ�ខូមក៉ត។  

អតតីលមភូមិ យី រសល់នៅជាមួយជងឺំ 

លេើសែាមយា៉ងកត�ា្រកត�សួអស ់

ជាលកចើនឆ្ាំ នងិស្ា្់រលនៅឆ្ា១ំ៩៩២ 

ក្ពុងអាយពុ៣៧ឆ្ា។ំ ឯលពជ្ឈ�ាត ធា

(លហៅខមន៉ខហម)វញិ កតរូវ�នក្រធាន 

ភូមិឲ្យលធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀនតាងំពឆី្ាំ 

១៩៧៩ រហតូ�េអ់ាយពុចេូនវិតន្។៍ 

្រាតក៏់មានជងឺំេពុរនេ់ពុរាអសជ់ាលកចើនឆ្ាំ 

ខ�រ លហើយស្ា្់រក្រមាណជា៥ -៦ 

ឆ្ាមំពុនលនះ។

 សមមិត ្សពុមី ជាអ្កភូមិល្រោកធក្ 

ខ�េ�នជយួជវីតិមនពុស្មួយចនំនួ 

ក្ពុងកពតឹ្កិារណ៍ ១៥លមសា លនោះលកកោយ 
ពកីតរូវ តាសពុក ល�កលក្រើរួចលហើយក៏កតរូវ 

ចា្់រខ្នួេាងំ្ី្រេាងំក្រពន្ធ្រញ្ជូនលេៅ
 

�ាក់្រពុកលនៅលសៀមរា្រមួយរយៈមពុន 

នងឹយកលេៅសម្ា្់រលចោេ។ លេោក 

ស៊ពុ  ំរេិ្ធ ីខ�េធ្ា្់រជា្់រ្រពុកក្ពុង្រន្់្រខត 
មួយជាមួយ្រ្ា �នរឭំកសមី្ សពុមី ្ា  

«្រ�វិតន្ល៍នះ មិនលសមែោះកតង់ក៏ស្ា្់រ 

លសមែោះកតង់ក៏លនៅខតស្ា្់រ» ។ ល�ោយ 

សារខតធ្ា្់រជាកមមែាភិ�េ្្ាក់សសរុក 

ម្ាក់ លនៅន្ងៃខ�េល្រយក្រាតល់េៅ 

សម្ា្់រ ល្រលរៀ្រចអំាហារឆងៃាញ់មួយ 

លពេល�ោយមាន�យ នងិមហាូ្រ�ាក់ 
ក្ពុង្ាសឲ្យហ្ូរ។   

 ខ្ពុេំេួេ�នពត័ម៌ាន ២ខពុស្រ្ា 
ពខីខ្ជវីតិរ្រស់ តាសពុក ខ�េជាលម 

�ាតករយា៉ងសាហាវល�ោរល�ៅ។   

មួយ ្ឺរកតរូវ្រណៈសសរុក្មែចីា្់រចងល�ះ

ចេូក្ពុង�ាន លហើយ�កឹលេៅលសៀមរា្រ 

ខ�េមាននយ័្ា យកលេៅសម្ា្់រ។ 

ពរី្ឺរមានអតតីលយោធាខខមែរកកហម 

ម្ាក់លែមែោះ លហៀន ហ ំ(្រច្ពុ្រ ន្រ្សល់នៅ 
ភូមិ្េ្ ់�ពុលំ្រោកធក្លេើ) �ននយិាយ 

្ាកាេពលី�ើមឆ្ា ំ១៩៧៩ នាកពរុំខ�ន 

កម្ពុជា ន្ក្ពុងសសរុកសលំពៅេនូលខត្
 

�ត�់្ំរង ក្ពុងក្រាខ�េេ័ពខខមែរកកហម 
ក្រមូេផ្ពុ្ំរ្ា ល�ើម្វីាយ្រកេ័ពលវៀត 
ណាមវញិ ្រាត់�នជ្ួរកមមែាភិ�េ 

ម្ាក់លែមែោះ សពុក ខ�េអះអាងក�្់រ

្រាត់្ ាធ្ា្់រ�នលធ្ើជា្រណៈសសរុក 

ជខីកកងលខតល្សៀមរា្រ។ 

 លេោកេូច កេី  ្រច្ពុ្រ្នល្នះជាលម 
�ពុលំ្រោកធក្លេើ�ន�ណំាេ្ា ម្ងលនោះ 

្រាត់�នចងអកងឹងល�កេេក់្ោេ្រ្ា 

ជាមួយតាសពុក �នលឆៀ្តសរួ្ា 

«សមមិតអំ៊្! កាេពមីពុន លយើង្រ្ដរូស្ា្់រ 
រសល់ធ្ើ្រ�វិតន្េ៍ាងំអស្់រ្ា លហតពុអី្ 

លពេលនះ លចោេ្រ្ា្ ាក្តល់េៅវញិ?» 

តាសពុកលឆ្ើយ្ា «ពជូសលំពោច នងិ 

សការសពុមីាន�់ចូខត្រ្ាលេ។ ន្ងៃលនះលយើង 

លចោេល្រ្ាក្ត ់ន្ងៃលកកោយនងឹមានល្រ 

លផ្ងលចោេលយើង្ាក្តវ់ញិម្ង»។ 

 នាខខលមសា ឧសភាឆ្ា១ំ៩៧៧  

តាហពុនខ�េជាក្រធាន្រណៈតំ្រន�៏់កាច 

សាហាវ ក៏កតរូវចា្់រខ្នួព្ីរេជា្់រខខ្ 
រយៈជាមួយ ហ៊ ូនមឹ រ�្ឋមនន្កីកសងួ 

ល�ោសនាការ។ អ្ក្មែីខ�េមកជនំសួ 

្ឺរ តាខស លហើយលកកោយមកក៏មានអ្ក 

លផ្ងលចោេ តាខស ្ាក្ត។់  

ពកួេាងំអសហ់្ងឹជាសតស្លំពោច នងិ 

សការខ�េសពុមីាន�់ចូខត្រ្ា�ចូតាសពុក

្ាអញ្ងឹ។
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