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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 1

សលម្ចកពះមេាក្កតរី នលរោតម្ មពុននិ ា្  សរីេនពុ កពះវររាជមាតាជាតខិខមេរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ល ្រូ នងិសពុភមង្គេ ជាេរីល្រោរពសកការៈ
�ខ៏ង់្ខស្្ំ់រផពុត កពះអង្គសពក្ពះរាជេឫេ័យលសច្យាងជាកពះរាជាធ្ិរតរីភាព�ខ៏ង់្ខស្្ំ់រផពុត ក្ពុងកពះរាជពធិរីសលម្ោធ្រណ ្ណាេយ័សលម្ច
ខម ៉ននវេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជានារាជធានរីភ្លំពញ លវេាកពកឹន្ងៃេរី២១ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០។
(កពះ្ររមរាជវាងំ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ពធិតីសមោ្ធ	បណា្ណ ល័យសមមច្សមែ		
សមមច្ពពរះមហាក្សពតតី	ៃមរាតម្	មៃុិនាថ	សតីហៃុ	ពពរះវររាជោតាជាតិសខ មែរ	ក ្នពុងមសរតីភាព	មសចក្តីនថ លៃថ ្ននូរ	
ៃិងសុភមង្គល	សពវែពពរះរាជហឫទ័យយាងសមោ្ធ	បណា្ណ ល័យសមមច្សមែ	នៃវិទយាសា្ថ ៃសលៃ លឹករលឹត 
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា	មៅនថ ងៃចៃ	្៤មកើត	សខអស្ុសជ	ឆា្ន ជូំត	មទាស័ក	ពុទ ្ធសករាជ២៥៦៤	
ពតូវៃលឹងនថ ងៃទតី២១	សខកពាា�	ឆា្ន ២ំ០២០	មវលាមោែង៩ពពលឹក

ន�ៅក្នុងពធិសីន ព្ ោធដឧ៏ត្នុងឧត្្ ន�ះ ្ា�ការដាក់តាងំពពិរ័ណ៍ពនិសសច�ំ�ួពរី គឺ៖
១)  ពពះឆាយាលក្ណ៍័របសស់ន្្ច ពពះបរ្រត�នកោដ្ឋ �នរោត្្  សហី�នុ អតតីពពះ្ហាវរីក្សពត 

ពពះវររាជបិតាជាតខិ្ មែរ 
២)  ការរច�ាប្លង់អគារវទិ្ាស្ា�ស្លលឹករលឹតរបស់្ ជ្ឈ្ណ្ឌលឯកសារក ព្នុជា នដោយស្ាបត្ករលដំាប់ពភិពនលោក 

គឺនលោកសសី ហ្សាហា ហាឌីដ

ឆាងំ	យុ



2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

 ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម ៉ �ន្រលងកើតលឡើងជាផ្លវូការ 
ល�ោយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ើម្រ្ី ្ ាយកពះ 
រ ាជកិត្ិយសជាេរីល្រោរពសកក ារៈ�ខ៏ង់្ខស្់្ំរផពុតជនូ
សលម្ចកពះមេាក្កតរី នលរោតម្ មពុននិ ា្  សរីេនពុ 
កពះវររាជមាតាជាតខិខមេរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ល ្រូ 
នងិសពុភមង្គេ ខ�េ�នខតិខកំ្ឹរងខក្រងល�ើម្រីសលម្ច  
កពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីេនពុ អតរីតកពះមេា 
វរីរក្កត កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខមេរ ក្រលេសជាតកិម្ពុជា 
នងិក្រជាជនកម្ពុជា។ 

 ្រណ ្ណាេយ័សលមដេចខម ៉មានតមកេេ់ពុកសមពុច្ចយ័ជា 
លសៀវលភៅក្រមាណជាង ៣០០០ក្឵េ នងិឯកសារចនំនួ 
២៨០០ក្រអ្់រ ខ�េក្រខមក្រមូេល�ោយលេោកឯក 
អ្រ្គរាជេូត្រណ្ឌិត េេូរីយ៉ូ លអ. ខជេលក�ស ក្ពុងអំឡពុង 
រយៈលពេជាលកចើនឆ្ ាំននការងារចងកកងកតក់តាឯកសារ 
រ្រស់លេោកសដេរីពរីរាជវង្ានពុវង្ នងិក្រវត្សិាសស្ក្រលេស 
កម្ពុជា។ លេោកឯកអ្រ្គរាជេូត្រណ្ឌិត ខជេលក�ស �ន 
្ររចិ្ចា្រល�ោយស្រ ព្ុរសនវូសមពុច្ចយ័�ធ៏លំធងលនះ�េ់ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា នាចពុងឆ្ា២ំ០១៩។ ឯកសារ 
ខ�េតមកេល់នៅក្ពុង្រណ ្ណាេ័យសលម្ចខម ៉ រួមមាន 
លសៀវលភៅជាលកចើនលេៀតសដេរីពរីក្រវត្សិាសសក្្រលេសកម្ពុជា 
នងិឯកសារស្រីពរីរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-
១៩៧៩) យា៉ងលេោចណាស ់១េាន៧ខសនេំពរ័ ខ�េ 
សសាវកជាវល�ោយ្រពុ្រ្គេិកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាអស់ 
រយៈលពេក្រមាណជាង ២០ឆ្ា ំកន្លងមក។ េន្មឹនងឹលនះ 
្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម ៉ខ្មេាងំមានតមកេន់វូឯកសារ 
ក្ពុងេកមង់�នេលេៀត�ចូជា រូ្រ្ត ភាពយន ្នងិខខ្អាត ់
សលំឡងជាលកចើនមពុនឺនាេរីរ្រសជ់នរងលក្រោះក្ពុងសម័យ  
្រ៉ពុេ ពត ខ�េកតរូវ�នលធ្ើឲ្យលេៅជាេកមង់ឌរីជរ្ី េមាន 
្រពុណភាពខស្ ់ល�ើម្រីធានា�េក់ារអភិរក ល្េើឯកសារឲ្យ 
�ន្រង់វង្ នងិផេ្ភ់ាពងាយសសរួេ�េស់ាធារណជន 
ក្ពុងការលក្រើក�ស។់

 ្រណ ្ណាេយ័សលមដេចខម ៉្ឺរមិនខមនក្រានខ់តជាេរីតាងំ 
សកមា្់រសកិ្ាអំពរីក្រវត្សិាសសក្្រលេសកម្ពុជា ខត 
្រ៉ពុលណ ្ណោះលនោះលេ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា មាន 
លមោេកភាពក្ពុងការ្្ាយ នងិជនូ្រណ ្ណាេយ័លនះ ជា 
លករ�ខំណេរ្រសស់លម្ចខម ៉ នងិសស្រីកម្ពុជាក្រ្់ររូ្រ។  
សស្រីកម្ពុជា�នខតិខកំ្ឹរងខក្រងល�ោយមិនរួញរាក្ពុង 

បណា្ណេយ័សវមដេច្ផមែ

សលម្ចកពះមេាក្កតរី នលរោតម្ មពុននិ ា្  សរីេនពុ កពះអង្គសពក្ពះរាជេឫេ័យ យាង្តរូ្រជាមួយ្រពុ្រ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ 
(កពះ្ររមរាជវាងំ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ការសដេារ លេើកស្យួ នងិកសាងក្រលេសជាតសិាជា្ មេរី 
តាមរយៈការចញិ្ចមឹ្ររី�ចក់្ររួសារ ក្ា្់រយកនងិពកងរីក 
ឱកាសលស�្ឋកិច្ច អភិរក្ ការពារ នងិពកងឹងសេ្រមន ៍
វ្រ្ធម៌ នងិក្រលេសជាតរិ្រសខ់្លនួ លកកោយលពេខ�េ 
រ្រ្រខខមេរកកេម�ន�េួរេលំេៅលនៅន្ងៃេរី៧ ខខមករា  
ឆ្ា១ំ៩៧៩។ លនះស្រញ្្ជក់ឲ្យលឃើញ្ា សស្រីកម្ពុជា ្ឺរជា 
នមិិតរូ្្រ នន�ងួកពេងឹជាតកិម្ពុជា។ ្រណ ្ណាេយ័សលមដេច 
ខម ៉្រលងកើតលឡើងល�ើម្រីឧេ្សិ�េស់ស្រីកម្ពុជា េាងំលនៅក្ពុង 
អតរីតកាេ ្រច្ចពុ្រ ន្ក្ាេ នងិអនា្រតកាេ។ 

 ក្ពុងអំឡពុងកពះរាជ�លំណើរេស ន្កិច្ចរ្រសក់េង់ សលម្ច
 

កពះមេាក ក្តរី កពះវររាជាមាតាជាតខិខមេរ សពក្ពះរាជ 
េឫេ័យលក�សក្រេានអំលណោយខ�េមិនអាចកាត់ន្ ្ល�ន  
រួមមាន លសៀវលភៅ លម�ាយ េខិតិសរលសើរ លក្រឿងឥស រ្យិ- 
យស នងិសម្ត្ផ្ិាេ់កពះកាយ�៏មានតនម្លរ្រស់កេង់�េ់ 
្រណ ្ណាេយ័ ល�ើម្រីឲ្យសាធារណជន�នេស ន្ា សកិ្ា នងិ 

យេ�់ងឹអំពរីតនម្ល។ ល�ោយ្រមេានមន្េិសង្យ័ ្រណ ្ណាេយ័ 
សលមដេចខម ៉្ឺរជាធនធានជាត�ិម៏ានសារសខំាន ់សកមា្់រ 
ការអ្់ររសំាធារណជន នងិយពុវជននាលពេ្រច្ចពុ្រ ន្ ្នងិ
ជាលកចើនជនំានត់លេៅមពុខលេៀតនាលពេអនា្រត។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ចាតេ់ពុកសពុវត្ភិាព 
សាធារណជាអាេិភាព។ សស្រលពេខ�េពភិពលេោក 
កំពពុងក្រឈមនងឹវិ្រត្និនជងឺំរាតត្ ឵តកូវរី�១៩ ឯ 
សកមមេភាពអ្់ររ ំសកមមេភាពវ្រ្ធម៌ នងិកពតឹ្កិារណ៍ជាត ិ
លផ្ង លៗនៅខត្រន ្មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លជឿជាក់ 
្ាសកមមេភាពេាងំអសល់នះកតរូវខតក្រកពតឹល្េៅក្រក្រ 
ល�ោយសពុវត្ភិាព នងិ�ន្ិរត្ូររេពុកជាមពុនអំពរីសពុខភាព 
នងិសពុខមាេភាពរ្រសម់នពុស ក្្រ្់ររូ្រ។ អាសសយ័លេតពុ 
លនះលេើយ នាខណៈលពេ្រច្ចពុ្រ ន្ ្មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កម្ពុជា សមូរក្ាសេិ្ធអិនពុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចេូ 
លក្រើក�ស ់្រណ ្ណាេយ័សលមដេចខម ៉តាមក្រពន័្ធអនឡាញ។
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 ពពិរ័ណ៍កពះឆាយាេក្ណ៍័រ្រសស់លម្ច កពះ្ររម 
រតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីេនពុ អតរីតកពះមេាវរីរក្កត 
កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខមេរ កកមងកពះឆាយាេក្ណ៍័លនះ 
�នសកមិតសកមាំងលចញពរីសមពុច្ចយ័រ្រសល់េោកឯក 
អ្រ្គរាជេូត្រណ្ឌិត េេូរីយ៉ូ ខជេលក�ស ខ�េ�ន 
ក្រខមក្រមូេលនៅចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៨១ នងិឆ្ា២ំ០១៩។  
កពះឆាយាេក្ណ៍័ភា្រលកចើនមានក្រភពមកពរីសមពុច្ចយ័
ផ្ាេរ់្រសស់លម្ច កពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីេនពុ 
អតរីតកពះមេាវរីរក ក្ត កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខមេរ ខ�េ 
កតរូវ�ន្តចម្លងេពុកលនៅឯេរីកករុងល្រក៉ាងំ ក្ពុងចលន្លោះឆ្ាំ 
១៩៩៦នងិឆ្ ា២ំ០០៤ មពុនលពេកពះឆាយាេក័ណ៍្ 
េាំងលនោះកតរូវ�ន្រញ្ចូនល�ើម រ្ីអភិរក ល្នៅ្រណ ្ណសារ�្ឋាន 
ក្ពុងក្រលេស�រាងំ។ 

 កពះឆាយាេក្ណ៍័ភា្រលកចើនរួម្រញ្ចូេសម័យកាេ 
ស្តិលនៅចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៥០ នងិឆ្ា១ំ៩៩១ ខ�េ្រង្ាញ 
អំពរីកពះរាជសកមមេភាពលផ្ងៗរ្រសស់លម្ច កពះ្ររម 
រតនលកោ�្ឋ អតរីតកពះមេាវរីរក ក្ត កពះវររាជ្ិរតាជាត ិ
ខខមេរ រួមមាន អំឡពុងលពេខ�េកពះអង្គ�នយាងកពះរាជ 
�លំណើរលនៅេូេាងំក្រលេសកម្ពុជាក្ពុង្រពុពល្េតពុេាមេារ

 
ឯករាជ្យ ល�ោយលពេខ្លះកេង់មានលសះជាកពះេរីនាងំ 
ល�ើម្រីពន្យេក់្រជាជនកម្ពុជា អំពរីលេតពុផេខ�េក្រលេស 
កម្ពុជាកតរូវការឯករាជ្យភាពពរីក្រលេស�រាងំ។

 កពះឆាយាេក្ណ៍័មួយចនំនួ ្រង្ាញអំពរីរយៈកាេ 
លកកោយពរីក្រលេសកម្ពុជាេេួេ�នឯករាជ្យ ្ឺរជាខណៈ 
លពេមួយខ�េក្រលេសកម្ពុជាម ានសពុខសន្ិភ ាព  
នងិកពះរាជសកមមេភាព�កឹនារំ្រសស់លម្ច កពះ្ររម 
រតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីេនពុ អតរីតកពះមេាវរីរក្កត 
កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខមេរ ក្ពុងការកសាងជាត ិតាមរយៈ 
ការសមេក័្រកពះកាយចេូរួម នងិសកមមេភាព�នេលេៀតជា
មួយនងឹក្រជាជនកម្ពុជា។

 កពះឆាយាេក្័ណ៍�នេលេៀត ្រង្ាញពរីកពះរាជ 
សកមមេភាពការេូត រ្រសស់លម្ច កពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ 
នលរោតម្ សរីេនពុ អតរីតកពះមេាវរីរក ក្ត កពះវររាជ្ិរតា 
ជាតខិខមេរ នាក្រា�េ៏�ំកេ្ិំរន លនៅចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៧០ នងិ 
ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រន្ា្់រពរីកពះអង្គកតរូវ�ន្រងំ្ឲ្យលភៀសកពះ 
កាយលេៅ្រង់លនៅលកកៅក្រលេសកម្ពុជា។ រូ្រ្តក្ពុង្រណ្ពុំ

 

លនះរួមមាន កពះរាជេស ន្កិច្ចរ្រសក់ពះអង្គលេៅកាន ់
ក្រលេសសូ៊�ង់ (ជាេរីកខន្លងខ�េកពះអង្គ�នក្រងសលម្លៀក 
្ំរពាក់ក្រនពណរីរ្រសយ់ពុេ្ធជនស៊�ូង់), សាធារណរ�្ឋ 
ក្រជាមានតិក្រជាធិ្រលតយ្យកូលរ ៉ នងិតំ្រនរ់លំ�ោះក្ពុង 
ក្រលេសឡាវ ខ�េជាកពះរាជេស ន្កិច្ចមួយក្រក្រល�ោយ 
លក្រោះ្ ្ាក់ល�ោយសារមូេលេតព្ុ ា យនល្េោះេម្ល ាក់ 
ក្រា្់រខ្រក �នលេោះលេើរកាតត់្ំរនល់នោះជាញឹកញា្់រ 
ក្ពុងសម័យសនង្គាមលវៀតណាម។

 កពះឆាយាេក្ណ៍័លផ្ង លៗេៀត ្រង្ាញអំពរីការ 
សកមាកេខំេលនៅេរីកករុងល្រក៉ាងំរ្រសស់លម្ច កពះ្ររម 
រតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីេនពុ អតរីតកពះមេាវរីរក្កត 
កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខមេរ, សលម្ចកពះមេាក ក្តរី នលរោតម្  
មពុននិ ា្  សរីេនពុ កពះវររាជមាតាជាតខិខមេរ នងិកពះរាជ 
វង្ានពុវង្�នេលេៀត។ កពះឆាយាេក្ណ៍័ខ្លះ្រង្ាញ 
អំពរីកពះរាជសកមមេភាពកេង់ករីឡាវាយសរីរ្រសស់លម្ច  
កពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីេនពុ អតរីតកពះមេា 
វរីរក ក្ត កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខមេរ លនៅឯកពះរាជ�ណំាក់ 
នាេរីកករុងល្រក៉ាងំ ខ�េរ�្ឋាភិ�េចនិ្្ាយជនូកេង់។  
កពះឆាយាេក័្ណ៍�នេលេៀត្រង្ាញពរីកពះរាជសកមមេភាព 
នពិន្ធតនន្រី ខ�េជាកពះរាជកិច្ចមួយ កពះអង្គសពក្ពះ 
រាជេឫេ័យលធ្ើលនៅលពេកេង់សកមាកកពះកាយ។

សលម្ចកពះមេាក ក្តរី នលរោតម្ មពុននិា្  សរីេនពុ កពះវររាជមាតា 
ជាតខិខមេរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ល ្រូ នងិសពុភមង្គេ ជាេរីល្រោរពសកការៈ

 
�ខ៏ង់្ខស្្ំ់រផពុត កពះអង្គសពក្ពះរាជេឫេ័យ កពះរាជសលំណរលេើ
លសៀវលភៅកកាងំមាសរ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម ៉ននវេិ្យាស្ាន 
ស្លកឹរតឹរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជានារាជធានរីភ្លំពញ  
លវេាកពកឹន្ងៃេរី២១ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០។
(សន ្៊រពុនសពុរីម/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



6 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ពពិរ័ណក៍ាររច្នាប្លងអ់គារវទិយាសា្ថនស្ល លឹក្រលឹត 
របសម់ជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា វោយ 
សា្ថបត្យក្រេោំបព់ភិពវោក្ ្វឺោក្សសរី 
ហ្សាហា ហាឌរីដ

 លនៅឆ្ា២ំ០១៤ លេោកសសរី េ្ាេា េាឌរី� នាយក 
ស្ា្រត្យកមមេ េ្ាេា េាឌរី� នងិលេោក ឆាងំ យពុ នាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នលធ្ើលសចកដេរីក្រកាសរួម 
អំពរីកិច្ចសេក្រតិ្រត្កិារជាមួយស្ា្រត្យកមមេរ្រស់លេោក 
សសរី េាឌរី� ក្ពុងការរចនា្រ្លង់អ្រារវេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹ  ខ�េ 
្រជឺាេរីតាងំអចនិននយ្រ៍្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
ក្ពុងរាជធានរីភ្លំពញ ក្រលេសកម្ពុជា ល�ើម្រីរឭំក នងិឧេ្សិ

 
�េ់វិញ្ញាណកន្ ្ធជនរងលក្រ ោះខ�េ�ន�ត់្រង់ជរីវតិ 

ក្រមាណ២េាននាក់ នាអំឡពុងរ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន៍
ខខមេរកកេម ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩។

 ការលកជើសលរើសយកស្ា្រត្យកមមេរ្រសល់េោកសសរី 
េាឌរី� ខ�េមានភាពេ្រីេ្឵ញកកមិតពភិពលេោក 
លេើខផក្ស្ា្រត្យកមមេខ្រ្រ្រលងកើត្មេរីនងិេំលនើ្រ ្រង្ាញ 
អំពរីការសលកមចចតិរ្្រសល់េោក ឆាងំ យពុ ល�ើម្រីលធ្ើឲ្យមាន 
ភាពខពុសខ្រ្លកពរី្ររូំខ្រ្រអភរិក ន្នសណំង់ស្ា្រត្យកមមេ  

្រលកមើន ាេរីជា្ូរជនរីយ�្ឋានរំឭកពរីអំលពើក្រេ័យពូជ 
សាសន ៍ខ�េធ្លា្់រសាងសង់កាេពរី៧០ឆ្ាមំពុនមក។  
ការរចនា្រ្លង់អ្រារខ្រ្រអភិរក្ ្ឺរសងកតធ់ងៃនល់េើខផក្ 
ខាងលកកៅខ�េមានពណ៌សសអា្់រ នងិមានកជរុងលកចើន  
លេើយសាងសង់លឡើងល�ោយលក្រើក�ស់្ មេ ខ�ក នងិ 
កញ្ចក់ខ្លះ ល�ើម្រីរលំេចនងិ្រញ្្ជក់អំពរីសណ្ឋ ានននភាព 
លឃោលឃៅរ្រសអំ់លពើក្រេយ័ពជូសាសនន៍ងិឧកកិ�្ឋកមមេ 
សនង្គាម។ េស្នវសិយ័រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កម្ពុជា ល�ើម្រីផដេេត់នម្ល�េអ់តរីតកាេ ខ�េលផដេោតសខំាន ់
ក្ពុងការធានាឲ្យអ្កេស្នាមាន្រេពលិសោនធវ៍ជិ្ជមាន  
មានអារមមេណ៍ធរូសសាេ នងិលផដេោតជាសខំានល់េៅលេើ 
អនា្រត។ ្្រីត្តិខតអ្កេស្នាអលញ្ជ ើញមកកាន ់
វេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹ ខ�េមានេរីតាងំក្ពុងរាជធានរីភ្លំពញ 
លនះនងឹ�នលឃើញលករ�ខំណេលព ោរលពញលេៅល�ោយ 
លសោកនា�កមមេននរ្រ្រខខមេរកកេម ចងចាពំរីជនរងលក្រោះ 
ក្ពុងនាមជាមនពុស្ខ�េ�នធ្លាក់ចេូលេៅក្ពុងភក់្លភ្លើង

 
សនង្គាម មលនោ្រមវជិ្ជាកជរុេនយិម នងិការ្ិរតល�ោយ 
មិនសមលេតពុផេយា៉ងណាកដេរី វេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹនងឹលផដេោត 
លេៅលេើអ្រីខ�េកតរូវលធ្ើល�ើម្រី្រងការមិនឲ្យស្ានការណ៍ 
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ខាងលេើលកើតលឡើងសាជា្ មេរី ល�ោយលក្រើក�សក់មមេវធិរី 
អ្់ររខំណនាជំាលកចើនក្រលភេ។ អ្កេស ន្ានងឹ�នយេ់ 
�ងឹ្ាលតើ តនម្លេាក់េងលេៅនងឹចលំណះ�ងឹ ការអត់ឱន 
ការផ្ះផ្ា នងិការលយោ្រយេអ់ធ្យាសសយ័ នងឹផដេេឲ់្យ 
មនពុស ន្វូមលធ្យោ�យលឆ្ោះលេៅកានអ់នា្រតមួយ ខ�េ 
លពោរលពញលេៅល�ោយលភោ្រផេ នងិភាពវជិ្ជមាន �នយា៉ង 
�ចូលម្ច។ េន្មឹនងឹលនះ អ្កេស ន្ាអាចយេ�់ងឹ្រខនម្ 
លេៀតពរីរល្រៀ្រ�ាក់្រញ្ចូេកពតឹ្កិារណ៍ខ�េនាឲំ្យឈាន 
�េរ់្រ្រខខមេរកកេម លេៅក្ពុង្ររ្ិរេននក្រវត្សិាសសយូ្រ 
េង់រ្រសក់្រលេសកម្ពុជា នងិអាចយេ�់ងឹ្ា លេតពុអ្រី 
�នជា្ិររ្រេលនោះ្ររួខតលេើកយកមករឭំកលឡើងវញិជា 
សាធារណៈ។

 ស្ា្រត្យកមមេខ្រ្រពតល់ពន ្រ៉ពុខនម្ានឥេ្ធពិេរ្រស់ 
លេោកសសរី េ្ាេា េាឌរី� លផដេោតលេៅលេើរូ្ររាង្រត ់
ខ្រន ជាជាងរូ្ររាងមពុត នងិមានសណ្ឋ ានធរណរីមាកត 
្រង្ាញពរីកជរុងជាក់េាក់ ខ�េលក្រៀ្រ�ចូលេៅនងឹអ្រារ 
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ឧស្ាេកមមេ។ ស្ាន�ស្ា្រត្យកមមេរ្រសល់េោកសសរី មាន 
សកដេានពុពេអាចខកខក្រ្ំរនតិរចនាននសណំង់ស្ា្រត្យកមមេ  
្រលកមើតនួាេរីជា្ូរជនរីយ�្ឋានរឭំក�េ់ឧកកិ�្ឋកមមេសនង្គាម  
ឲ្យផ្លាសម់ពុខមាត់្ មេរី នងិក្រលសើរជាងមពុន។ លេើសពរីលនះលេៅ 
លេៀត ល�ោយសារខតជនរងលក្រោះស្លតូកតង់ននឧកកិ�្ឋកមមេ 
សនង្គាមខតងខត រួមមាន សស្រីនងិកពុមារជាលកចើន លនះ្ឺរជា 
លពេលវេា�ស៏ក្សិម ខ�េសស្រី្ួររខតល�ើរតនួាេរីជាអ្ក 
�កឹនាកំារងាររចនា្ូរជនរីយ�្ឋាន ល�ើម្រីេេួេស្គាេ់ នងិ
រលំេចនវូការ�ត្់រង់ជារួមរ្រសជ់នរងលក្រោះេាងំលនោះ។ 

 ល្រតកិភណ្ឌវ្រ្ធម៌រ្រសក់្រលេសកម្ពុជា រួមមាន 
ស្ា្រត្យកមមេអច្ឆរយិននចកកភពអង្គរពរី្រពុរ ាណ ្ឺរជា 
នមិិតរូ្្រខ�េេេួេស្គាេជ់ាអនរ្ជាតិ ្រង្ាញអំពរី 
លករ�ខំណេ�ស៏ម្ូរខ្រ្ររ្រសក់្រលេសកម្ពុជា។ កករុម
ការងាររចនាអ្រារវេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹ�នលធ្ើការសលកមច 
ចតិជ្ាយពុេ្ធសាសស ្ល�ោយផ្ាភ្ជា្់រនងឹអតរីតកាេ លេៅ 
នងឹក�សាេ្រន្ាយសសរី ខ�េជាក�សាេមួយ�ផ៏្ចតិផ្ចង់ 
សាងសង់លឡើងក្ពុងសម័យអង្គរ។ ល�ោយសារខតមូេ 
លេតព្ុ ា កកមិតេ្តិេន្ន់នស្ាន�សេិ្ៈលនៅលេើក�សាេ 
លនះ មានសភាពសពក្ជរុងលកជោយនងិសពុរីជលកមៅ នងិជា 
លរឿយៗ ក�សាេ្រន្ាយសសរីខតងខតកតរូវ�នលក្រៀ្រក្រ�ចូ
លេៅនងឹ «រតនវត្ពុននសេិ្ៈខខមេរ» លនៅក្ពុងអក្រសេិ្ខ៍ខមេរ។ 
ក�សាេ្រន្ាយសសរី មានេំេតំចូ្រ៉ពុខនជ្ាក�សាេយា៉ង 
សខំានន់ងិក្រក្រល�ោយសេិ្ៈេឯ្ក រលំេចនវូលកពង 
នេិានជាលក្រឿងេម្�វ៏លិសសវសិាេលនៅតាមលេោរជាង 

នងិខផរ្ននក�សាេ ខ�េ្ឺរជានមិិតរូ្្រជរំពុញចតិ�្ស៏ម 
សស្រ្ំរផពុតសកមា្់រកិច្ចខតិខកំ្ឹរងខក្រងក្ពុងការចងចាំ 
នងិការរចនាសារមន្រីរ។

 លស្ើរខតក្រ្់រសាសនាធំៗ េាងំអស ់សពុេ្ធសងឹខតមាន 
កកិត្យកកមជាមូេ�្ឋានននជលំនឿនងិលរឿងលកពង ស្រីអំពរី 

វតម្ាននងិតនួាេរីននឋានស្៌ួរនងិឋាននរក។ ្រមេានសាសនា 
ណាមួយខ�េ្រកសសាយអំពរីលរឿងលកពងនេិាននងិេំនាក់ 
េំនងរ្រស ់កពះ លេវតា លនៅឋានស្៌ួរ នងិយាមាលនៅឋាន 
នរក �នសពក្ជរុងលកជោយ នងិសពុរីជលកមៅជាងកពះពពុេ្ធ 
សាសនានងិសាសនាេណិ្ឌូលនៅក្ពុងេ្រី្រអាសពុរី ខ�េជា
សាសនាចម្ងរ្រសក់្រលេសកម្ពុជាលនោះលេ។ ភាព 
សម្ូរខ្រ្រននេំលនៀមេម្លា្់រក្រនពណរីសាសនាេាងំពរីរ ្ឺរ
មិនអាចមានលនៅលេើតួអង្គេ្នងិតួអង្គអាកកក់រ្រស់លេោក 
ខាងេចិ ឬសាសនាខ�េលកើតលកកោយ�នេលេៀត �ចូជា  
សាសនាជរីេ,្ ក្ិរសស្ាសនា នងិសាសនាឥស្លាម 
លនោះលឡើយ។ លយោងតាមលកពងនេិានរ្រសក់ពះពពុេ្ធ 
សាសនានងិសាសនាេណិ្ឌូ  ឋាននរកនងិឋានស្៌ួរមាន 
សារសខំានន់កកខេង ក្ពុងការេេួេស្គាេន់ងិការយេ់ 
�ងឹ្ា លតើមូេលេតពុអ្រី�នជាក្រជាជនកម្ពុជា មាន 
ក្រតិកមមេចំលពោះលករ�ំខណេ�អ៏លសោចននរ្រ្រខខមេរកកេម  
ខពុសពរីការយេល់ឃើញរ្រសល់េោកខាងេចិ ខ�េលពោរ 
លពញលេៅល�ោយការចងកំេងឹ ការ�ាក់លេោសេណ្ឌ នងិ 
ការចងអាឃាត។ 

 ស្ា្រត្យកមមេរ្រសល់េោកសសរី េាឌរី� នងិលេោក ឆាងំ  
យពុ �នរួម្រ្ា្រលងកើតជាអ្រារមួយលនះលឡើង ខ�េល�ើរត ួ
នាេរីពកងរីកនងិពកងឹងកិច្ចការរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កម្ពុជា ល�ើម្រី្រលងកើនការេេួេកជា្រនងិការយេ�់ងឹជា 
សាធារណអំពរីលសោកនា�កមមេខ�េ�នលកើតលឡើង នងិ 
សះ្ខសង្រកផេក្រលយោជនស៍ង្គមលចញពរីការផ្ះផ្ា  
តាមរយៈការអ្់ររ ំការ្រកញ្្ជ្រចលំណះ�ងឹ នងិការលធ្ើឲ្យ 
ធរូលស្ើយអារមមេណ៍ ល�ោយខផក្លេើការចងចានំងិការល្្រជា្ 
ចតិ។្ ការរចនា្ូរជនរីយ�្ឋានរ្រសល់េោកសសរី េាឌរី� ្ឺរជា 
ស្ាន�មួយក្រក្រល�ោយសកមសេ់ឯ្កនងិជានមិិតរូ្្រ 
�ក៏កមក្ពុងសតវត្រេ៍រី២១។



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០
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លយើងសមូសខម្ងអំណរសាេរ�ក៏ជាេលកជៅ្ំរផពុតចលំពោះលេោក ឆាងំ យពុ នងិកករុមការងារ 

ននវេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹ ចលំពោះការ្រលងកើត ្រណ ្ណាេយ័សលមដេចខម។៉ លយើងពតិជាមានការរជំេួកពះេឫេ័យ 

យា៉ងនកកខេង ខ�េវេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹ�នសលកមចកំណតយ់កលឈមេោះរ្រស្់រណ ្ណាេយ័�្៏រវរលនះ 

តាមកពះនាមរ្រសល់យើង។

លយើងសមូជនូពរ លេោក ឆាងំ យពុ នងិកករុមការងារននវេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹ  

្រន្ំ្រលពញការងារ�ក៏្រនពរ្រសខ់្លនួក្រក្រល�ោយលជោ្រជយ័ ល�ើម្រីលេើកស្យួ 
 

នងិអភិរក ក្្រវត្សិាសសន្នក្រលេសកម្ពុជា។

សវមដេច្តពះមហាក្្សតតរី នវោតម្ មនុនិាថ សរីហ្នុ

ពពរះរាជសំមណររបសស់មមដេចសមែ
ពពរះមហាក្សពតតី	ៃមរាតម្	មៃុិនាថ	សតីហៃុ	

ក្នពុងឱកាសសមោ្ធបណា្ណ ល័យសមមច្សមែនៃវិទយាសា្ថ ៃសលៃ លឹករលឹត
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

 ខ្ពុលំឈមេោះ មពុយ ្រង់ លភេក្ររុស អាយពុ២៦ឆ្ាំ ក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៥។ ខ្ពុ្ឺំរជាជនជាតចិនិកន្ាងំ។ ខ្ពុមំានសសរុក

 
កំលណើតលនៅ សងកាតល់េខ៣ កករុងភ្លំពញ លេើយឆ្ាំ 

១៩៧៥ �នលេៅរសល់នៅកករុមេរី៣ ភូមិលេខ២ ឃពុសំលំរោង 

ធ ំសសរុក១៦ ត្ំរន២់៥។ ខ្ពុលំចះអានអក្រខខមេរ្រន្ចិ្រន្ចួ 
 

នងិ�នលរៀនអក្រចនិ�នរយៈលពេ៣ឆ្ា។ំ

 មពុនលកើតមានកពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ 

ខ្ពុមំានមពុខរ្ររជាកមមេករ លនៅេាងេក់កញ្ចក់ នងិេក់ 
លក្រឿងអ្រ្គសិនរីមានស្លាកយរីលេោលឈមេោះ េរី េពុង ស្តិលនៅ 

លេើមេាវិ្ រី េ្ា�លឺេ្គោេ រាជធានរីភ្លំពញ។ លកកោយ 

រ�្ឋក្រេារ ឆ្ា១ំ៩៧០ �ខ�េ ខ្ពុលំធ្ើជាកមមេករឲ្យកករុមេ៊ពុន

ឯកជននរីេរណ័ អាេរណ័ នាលំចញនងិនាចំេូនវូផេតិផេ

ជៃជាតចិៃិ	ជមមលៃ�សមចញពតីទតីពកុងភ្នមំពញ
ដកសសង់មចញពតីចមមលៃើយសារភាពឯកសារ	D០២៧០៤

ោរាែរដ ្ឋ	មមត្឵

រូ្រេរីពរីររា្់រពរីស្ាំ លនៅជរួខាងមពុខ៖ សពុន លសន រ�្ឋមនន្រីកកសងួការពារជាតនិនរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) 
កំពពុងស្ា្់រេរីក្ឹរក្ាចនិ លរៀ្ររា្់រពរី្រលច្ចកលេស�ញ់កាលំភ្លើងធំ លនៅសមរភូមិមពុខ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ក្ពុងក្រលេស លេៅលកកៅក្រលេស មាន ៖ េពុងកពុង �ងកក 

នកពន្ររ នងិ នត្រពុិ។ ខ្ពុ�ំនលេៅក្រលេសេាងំលនោះជាលរៀង

រាេឆ់្ា។ំ រេតូ�េន់្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ។  

ខ្ពុេំេួេ�នក�ក់ខខចនំនួ ៩០០០លរៀេ នងិអាចរក�ន 
ក�ក់កនកមលកកៅជាលកចើនលេៀតលេៅតាមលពេលវេា្រខនម្

លមោ៉ងលធ្ើការតចិឬលកចើន។ 

 ឪពពុកខ្ពុលំឈមេោះ មពុយ ឡាយ អាយពុ៥៧ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ
 

១៩៧៥ នងិមដេាយលឈមេោះ នាង ចា្រននួ អាយពុ៥៣ឆ្ាំ 

ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥   ្ឺរជាជនជាតចិនិកន្ាងំ�ចូ្រ្ា។ កាេពរី 
ឆ្ា១ំ៩៧០ ឪពពុកម្ាយខ្ពុ ំ លធ្ើចមក ារលនៅក្ពុងសសរុកលមមត ់

លខតកំ្ពង់ចាម។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រន្រលងកើតេាងំអសច់នំនួ្ររី
 

នាក់ ល�ោយលឈមេោះ មួយ ឃាង នងិ មួយ េរី សពុេ្ធខតស្តិ 

លនៅក្ពុង្រន្ពុក។

 ខ្ពុមំានក្រពន្ធលឈមេោះ នាង អពុិត េ្ាង អាយពុ២៣ឆ្ាំ 

ជនជាត ិចនិកន្ាងំ។ ក្រពន្ធខ្ពុមិំនលចះនយិាយភាសាខខមេរ

លេ។ ខ្ពុមំានកូនសសរីម្ាក់។ ឪពពុកលកមេកខ្ពុលំឈមេោះ ចាន ់ឈពុន 

នងិ មដេ ាយ នាង មពុយ្ួរ ពរីមពុនរកសពុរីេក់សាចក់ជរូកលនៅ

ផ្ារ្មេរី លេើយលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លធ្ើជាម្ច ាសស់ណ្ឋ ា្រារ 

លនៅេពុងកពុង។ ្រង្ូ្រនខាងក្រពន្ធខ្ពុមំានចនំនួក�ំ្ួរននាក់

រសល់នៅេពុងកពុងេាងំអស។់ 

 រយៈកាេខ�េខ្ពុជំលម្លៀសលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ 

មករសល់នៅក្ពុងឃពុសំលំរោងធ ំខ្ពុកំ�ក�ជាមានចតិស្្់្រលខ្ើម 

ការងារពេកមមេ មិនកពមចេូរួមក្រឡូកក្ពុងការងារជរីក
 

ក្រឡាយ ។ ការងារេាងំលនះ ខ្ពុមិំនធ្លា្់រលនឿយ មិនធ្លា្់រ 
េ�ំក ឯជេំរេស ន្ៈសតអិារមមេណ៍មានការ្្ាងំ្្ាក់ 

លកដេៅកកេាយនងឹអង្គការ្រ�វិតន្។៍ កាេលនៅភ្លំពញខ្ពុ ំ
មាន េ្ូរចពុកក្រ្់រក្រាន ់េពុយចាយ ស្រ្ោយេពុេឺា លមើេ 

កពុនលេ្ោន សសរីសសា សពម្ពុខ ធ្លា្់រមានលសររីភាពក្រ្់រ 

យា៉ងេាងំការនយិាយសដេរី េាងំការល�ើរលេង ចង់លេៅណា 

ក៏�នតាមចតិ។្ លពេខ្ពុមំករសល់នៅក្ពុងសង្គម្រ�វិតន្ ៍
 

ខ្ពុជំយួលេើការងារពេកមមេជរីកក្រឡាយ លេើកភ្លឺ េាេ 

ន្ងៃលកដេៅរងា េំ�កលវេនាសពម្ពុខ នងិមានជរីវភាព 

ខះ្ខាតលនៅក្ពុងក្ររួសារ។ ខ្ពុកំំណត់្ ា មិនអាចរសល់នៅ
 

ជាមួយអង្គការ្រ�វិតន្ជ៍ា�ាចខ់ាត ខ្ពុនំងឹលធ្ើសកមមេភាព 
ក្រឆាងំជាមួយ្រ�វិតន្�៍រា្រជរីវតិចពុងលកកោយ។ ខ្ពុ�ំន 
លជរក្រលេចអង្គការ្ា អង្គការខឆកលខមេៅ ជញ្ជក់លញើស 

ឈាមក្រជាជនលកៀ្រសងកតស់េិ្ធលិសររីភាពក្រជាជន  

ឆក់្រ្លនក់េព្យសម្ត្កិ្រជាជន។ ល្រោេ្ំរណងននការ 

លជរលនះ ្ឺរលធ្ើលឡើងល�ើម្រីឲ្យក្រជាជនជតិខាងមានការ 

យេល់ឃើញ នងិមានល្រោេជេំរ លកដេៅកកេាយចលំពោះ 

អង្គការ�ចូខ្ពុខំ�រ។ លនៅក្ពុងខផនការលធ្ើឲ្យក្រជាជនស្កឹ
 

សសពនល់េើការងារពេកមមេ្រងក្រលងកើនផេ �ត់្រង់ 

ជលំនឿេពុកចតិល្េើអង្គការ។ ខ្ពុ�ំនលជរក្រពន្ធជាញឹកញា្់រ 

វាយលេើមមពុខមាតខ់្រកក្឵េ ល�ោយលក្រើពាក្យអាស 

អាភាស ជាភាសាចនិ នងិេាយភាសាខខមេរ។ ខ្ពុពំពុសំវូលធ្ើ 
ពេកមមេ្រងក្រលងកើនផេ លេោះ្ររីជាមានការខណនាញឹំក 

ញា្់រពរីអង្គការយា៉ងណាកដេរី ខ្ពុលំនៅខតពពុសំដេា្់រខ�រ។ 

 ខ្ពុំ�នលធ្ើឲ្យម ាន្រញ្ស្មេពុក្រសមេ ាញ�េ់អង្គក ារ 
 

្រ�វិតន្ភូ៍មិ ល�ោយ�នលឈ្លោះក្រខកកេាសខ់េង្រ្ា 

ជាមួយនងឹអ្កជតិខាងជាញឹកញា្់រ។ ខ្ពុ ំមានេំលនោរលេៅ 
រករ្រ្រលសររីនយិម �ចូលនះ សម្ារ អងករ កតរី សាច ់ផ្លាស្់រដេរូ 
ជាមួយលខោអាវ ្្ាលំពេ្យ ល�ោយ្រមេានការសពុអំនពុញ្ញាត 

ពរីអង្គការ្រ�វិតន្។៍ លនៅន្ងៃេរី៤ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

អង្គការ�នចា្់រខ្លនួខ្ពុ។ំ 

 ខ្ពុ�ំនលឆ្លើយច្់រលនៅលមោ៉ង្ររីកន្លះ លនៅន្ងៃខខឆ្ា�ំខ�េ  

លេើយអ្កសរួចលម្លើយ �នអានឲ្យខ្ពុសំដេា្់រលឡើងវញិ ខកកង 
មានកខន្លងណាមានភាពលេើសេសួ។  

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លម្លើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំអស់ 

លនៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១សពុេ្ធខតឆ្លងកាតក់ារ្រងិ្ត្រងំ្ នងិលធ្ើ 

េារពុណកមមេធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលម្លើយរ្រសខ់ខមេរកកេម �លូចះ្ 

លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ាចលម្លើយរ្រស់ មពុយ ្រង់ ពតិ ឬ 

យា៉ងណាលនោះលេ។ 
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អ៊ចូ	មពញ	៖	ៃមយាបាយវរមសនាតូចមលខ៣២៣
ដកសសង់មចញពតីចមមលៃើយសារភាពឯកសារ	J០០៧៦៧

ោរាែរដ ្ឋ	មមត្឵

 ខ្ពុលំឈមេោះ ជា លពញ  លឈមេោះ្រ�វិតន្ ៍លេៅ អូ៊ច លពញ 

លភេក្ររុស អាយពុ២២ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានេរីកខន្លងកំលណើតលនៅភូមិ 
្ឹរងខ្្រ ឃពុខំ្្រ សសរុកស្ាង ឬសសរុក២០ ត្ំរន២់៥។ 

 ឪពពុកខ្ពុលំឈមេោះ ជា មានអាយពុ៥៥ឆ្ាំ នងិមដេ ាយ 
លឈមេោះ អូ៊ច ឃពុត។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រនេាងំអសច់នំនួ្ររីនាក់ក្ពុង

 
លនោះមានសសរីចនំនួមួយនាក់។ ្រង្ូ្រនខ្ពុមិំនចេូ្រ�វិតន្៍

 
លេ ្ឺរមានខតខ្ពុម្ំាក់្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុ�ំនចេូ្រ�វិតន្ល៍នៅ

 
ន្ងៃេរី១២ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧២ តាមរយៈលឈមេោះ លេង មាន 
តនួាេរីជាលមភូមិ្ឹរងខ្្រ។ មូេលេតពុខ�េនាឲំ្យខ្ពុសំលកមច

ចតិច្េូ្រ�វិតន្្ឺ៍រល�ើម្រីរលំ�ោះខ្លនួ នងិក្រលេសជាតឲិ្យរួច

ផពុតពរីវណ ្ណៈជះិជាន។់ 

 មពុន�្ូំរងខ្ពុលំនៅមន្រីរឈ្ល្រ១៦ ខ�េស្តិលកកោមការក្រ្់រ

ក្រងរ្រសល់ឈមេោះ ្រង់ មានតនួាេរីជាអនពុនលយោ�យកងធ។ំ 
ខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងមន្រីរឈ្ល្រ ១៦ អសរ់យៈលពេ ៤ខខ។ លកកោយ

 
មកខ្ពុ�ំនផ្លាសម់កអង្គភាពវរលសនាតចូ ១២៧ ក្រចាំ 
ត្ំរន២់៥ ស្តិលនៅលកកោមការក្រ្់រក្រងរ្រសល់ឈមេោះ 
េាត ្ឺរជាលេខាវរលសនាតចូ១២៧។ 

 លកកោយមកលនៅក្ពុង ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៣ អង្គភាព 
វរលសនាតចូ ១២៧ កតរូវអង្គការក្រកាស្រញ្ចូេក្ពុងកង

 
ភូមិភា្រពលិសស្ឺរស្តិលនៅក្ពុងវរលសនាធំ ២៦៨ ខ�េ 
ជាកងពេ ១២ ចាស់ មាន លឈមេោះ សពុន ្ឺរជាលេខា 
វរលសនាតចូ១២៧។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងអង្គភាពលនះរេតូ

 
�េខ់ខ សរីេា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ សពុន �នអូសេាញខ្ពុ ំ ្ឺរ 
�្ូំរងលន ៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងខតលន ៅវាយខមេាងំលន ៅក្ពុង 
សមរភូមិខកពកតាលអវ ខាងវតឫ្ស្រីសសរុក។ ខ្ពុមំានជងឺំ 

លយោធាខខមេរកកេមកំពពុងលកតៀមក្រយពុេ្ធលនៅលេណ�្ឋាន។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ក្ររុនញាក់ លេើយ�នមកសកមាកព្យា�េលនៅលពេ្យ 
ក្រចាវំរលសនាតចូ ១២៧ លនៅមដេពុខំ ាងលកកោមស្ាន្មេ 
លកតើយខាងលកើត ស្តិលនៅភូមិលឈើេាេ។ លនៅលពេខ្ពុលំ�ក 
សកមាកខតម្ាក់ឯង សពុន �នល�ើរមកលមើេមន្រីរលពេ្យ 
លេើយក៏ចេូមកសរួសពុខេពុកខ្្ពុ ំនងិសរួខ្ពុអំំពរីក្ររួសារ នងិ

 
្រង ខៗ�េរសល់នៅភ្លំពញ នងិរសល់នៅ�រីខមេាងំ។ ្រាតស់រួ 
ខ្ពុំ្ ាក្រសនិល្រើលធ្ើ្រ�វិតន្ឈ៍ះ្ អង្គការនងឹកលម្ច្រង 
រ្រសមិ់តល្េើយលតើមិត្ិ្រតយា៉ងណា? ខ្ពុលំឆ្លើយ្ាក្រសនិ 
ល្រើ្រ�វិតន្ឈ៍ះ្ លេើយកលម្ច្រងខ្ពុក៏ំកលម្ចចពុះ។ ្រាត ់
សរួ្រញ្្ជក់ខ្ពុ ំ មិតមិ្នអាណិត្រង លៗេ? ខ្ពុ�ំនយកសមដេរី

 
្រាត់មក្ិរតខតមិន�ងឹ្ា្រាតច់ង់នយិាយពរីអ្រី ? ន្ងៃ 
្រន្ា្់រខ្ពុ�ំនជ្ួរ្រាតល់េៀត លនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងអង្គពុយ

 លេងលនៅលេើស្ាន លេើយ្រាតស់រួខ្ពុលំេៀត្ា ្ិរតលឃើញ 
ឬលនៅលរឿងខ�េ្រាត់�នសរួកាេពរីន្ងៃមពុន? ខ្ពុំ្ ា្ិរត 
មិនលចញលេ។ ្រាត់�ននយិាយពរីអង្គការខ�េមិនេពុក 
ចតិខ្្ពុ ំលកពោះខ្ពុមំាន្រង្ូ្រនរសល់នៅក្ពុង�រីខមេាងំ។ រេតូ�េ់

 ន្ងៃមួយអង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ពុលំេៅសមរភូមិខ�េមាន 
្រ្ា៥នាក់ល�ើម្រីលេៅ្ូ្ររអ្កឈ ឺលនៅខខ ល្កតៀមខាងមពុខ។  
ខ្ពុលំ�ើរលកកោយល្រចមងៃ ាយ៥០ខមក៉ត លពេល�ើរកាតត់ាម 
មន្រីរ្រស ់សពុន លពេលនោះ សពុន �នលេៅខ្ពុឲំ្យឈ្់រ លេើយ 
�នលធ្ើការអ្់ររខំ្ពុកំពុំឲ្យខខំតិខវំាយខ្លាងំលពកក្រយ័តអ្ង្គការ
ឈះ្កលម្ច្រង្ូ្រនខ្ពុ។ំ សពុន ្ ាខលំធ្ើ្រ�វិតន្យូ៍រលេើយមិន
�នអ្រីលេ លេើយតនួាេរីខ្ពុជំាលមកករុមលនះ្ឺរ្រាតជ់ាអ្កក�្់រ 
មិត ្្រង់ ឲ្យតលម្លើងតនួាេរីឲ្យខ្ពុ។ំ ្រន្ា្់រពរីខ្ពុេំេួេ�នការអ្់ររ ំ
ខ្ពុយំេស់ស្រតាម សពុន ល�ោយ�នអនពុវត ្�ចូជា ៖ រតល់ចោេ 
ខខ ល្កតៀមជាញឹកញា្់រ, មិនក្រយពុេ្ធមិនវាយខមេាងំ េពុកឲ្យ 
ខមេាងំវាយសងកតម់កលេើខខ ល្កតៀម, ្ំរផ្លាញសម្ារសកឹ 
�ចូជា ច្រ ខ្រេ៉ ក្រា្់រ អកងឹង ជា្រន្្រន្ា្់រ នងិ្ំរផពុស 
ក្រជាជនឲ្យខ្លាចខមេាងំ នងិមិនេានក្រយពុេ្ធ។ សកមមេភាព 
្ំរផពុសរ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្ើឲ្យ សពុន លពញចតិយ្ា៉ងខ្លាងំ រេតូ សពុន  
្រញ្ចូេខ្ពុកំ្ពុង្រក្ពេករលនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៤។  

 លនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៧៤ សពុន ក�្់រខ្ពុំ្ ា្រាតក់សាងកម្លាងំ
 

�ន៥នាក់ លេើយ្រាត�់នក�្់រខ្ពុឲំ្យេាក់េងជាមួយអ្ក 
េាងំ ៥នាក់ លនោះមានលឈមេោះ លសង មាននាេរីសង្ការ 
កងតចូ, លអង ្ឺរជា្រញ្្ជការកងតចូ, វន៉ ្ឺរជាលមកករុម 

កងតចូេរី២ កងធ៧ំ២ វរលសនាតចូ១២៧, លពជ ្ឺរជា 

អនពុកងតចូ កងធ៧ំ១ វរលសនាតចូ១២៧ វរលសនាធំ 
២៦៨, ចយ ្ឺរជាអនពុកករុម កងតចូេរី២ កងធ៧ំ២ 
វរលសនាធ២ំ៦៨។ ចា្់រតាងំពរីខ្ពុនំងិសពុន ពភិាក្ា្រ្ា 
ពរីកម្ល ាងំលនះមកមិនខ�េ�នជ្ួរ្រ្ារេតូ�េ់វ ាយ 
ខ្រកេរីកករុងភ្លំពញនងិេូេាងំក្រលេស។ ខ្ពុ�ំនលេៅលរៀន 
្រលច្ចកលេសលយោធាលនៅខកពកលកជៅអសរ់យៈលពេ៥ខខ  
រេតូ�េខ់ខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៥ លេើ្រខ្ពុ�ំន្រញ្ច្់រវ្រ្គ។ ្រន្ា្់រ

 
ពរីខ្ពុកំតឡ្់រមកវញិលឈមេោះ សពុន កតរូវអង្គការ�កលេៅ 
កខន្លងលផ្ង ចខំណក្រកព្កួ�តអ់ស។់ ខ្ពុក៏ំកតឡ្់រមក 
ក្ពុងកងពេធ ំ៧១ ្ឺរមាន ្រងយពុមឹ នងិ ឆា ំជាអ្កេេួេ 
ខពុសកតរូវ។ លកកោយមកអង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលេៅលនៅ 
សមពុកេ។ លនៅលពេខ្ពុលំេៅសមពុកេ ខ្ពុ�ំនជ្ួរពភិាក្ាជាមួយ 
ឈនឺ ្ឺរជាលយោធាវរលសនាតចូ៣២២។ លនៅលពេជ្ួរ 
ឈនឺ លនៅលរោង�យស្តិលនៅខកពកកតពាងំលសដេៅ ឈនឺ  
ក�្់រខ្ពុំ្ ាលពេលនះ ក្រជាជនមកកខន្លងលយើងលកចើន 
ណាស់ �លូចះ្មិតក្តរូវលធ្ើឲ្យខចូនលយោ�យ្រ�វិតន្ ៍នងិ 
ក្រជាជន។ ក្រសនិល្រើក្រជាជនសរួមិត្្ ា មកពរីកងខាង 
ណាកតរូវក�្់រមកពរីកងេ័ពរ្រសម់ជ្ឈមិលធ្ើឲ្យក្រជាជន 
ខ្លាច លេើយលនៅលពេ្រាតច់ង់រកកតរីល�ោយមកសពុមំង 
ឲ្យ្រាតយ់កលេៅរាយ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេ្រាតល់េៅលមើេមង 
មិនកតរូវឲ្យ្រាតល់េៅជា�ាចខ់ាត លធ្ើយា៉ងលនះលេើ្រមាន 
េំនាសជ់ាមួយ្រ�វិតន្។៍ ខ្ពុ�ំនយកការពភិាក្ាលនះលេៅ
អនពុវតជ្ា្រន្្រន្ា្់ររេតូ�េ ់ខខសរីេា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅ 
ឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ពុមំកលនៅក្ពុងអង្គភាព 
វរលសនាតចូ៣២៣ វរលសនាធ៣ំ២ កងពេ្មេរី៧០៣ ខ�េ 
ស្តិលនៅលកកោមការ�កឹនា ំរ្រស្់រង លចវ។ ខ្ពុ�ំនលនៅក្ពុង 
អង្គភាពវរលសនាតចូ៣២៣ វរលសនាធ៣ំ២ កងពេ្មេរី 
៧០៣ រេតូ�េខ់ខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ អង្គការ�នឲ្យខ្ពុ ំ
លេៅលនៅក្ពុងអង្គភាពអនពុលសនាធ៤ំ៧្ មេរី រ្រសក់ងពេ៧០៣ 
លកកោមការ�កឹនារំ្រស ់ឆា ំ រេតូ�េអ់ង្គការ�នចា្់រខ្លនួខ្ពុ។ំ 

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លម្លើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំអស់ 

លនៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆ្លងកាតក់ារ្រងិ្ត្រងំ្ នងិលធ្ើ 

េារពុណកមមេធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលម្លើយរ្រសខ់ខមេរកកេម �លូចះ្ លយើង 

មិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលម្លើយរ្រស ់ជា លពញ លេៅ អូ៊ច លពញ  

ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។
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មជើងមមឃពណព៌កហម

សៃ	ប៊ៃុសុតីម

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុរីម (លឆង្), ឆាន ់វពុត្ា (កណដេ ាេ),  
នងិ លេោកសសរី សូ េ្ាររីណា (ស្ា)ំ លនៅក្ពុងពធិរីក្រ្រេរ់ង្ាន ់
ជនូជយ័េាភរីេាងំ៩រូ្រ លនៅវេិ្យាស្ានពពុេ្ធសាសន្រណ្ឌិត្យ 
លនៅន្ងៃេរី ២៧ ខខកកដេ�ា ឆ្ា២ំ០២០  
(សន ្៊រពុនសពុរីម/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)។

 ឆាន ់វពុត្ា ្ឺរជាម្ចាសជ់យ័េាភរីវយ័២៧ឆ្ា ំមកពរីលខត ្
នកពខវង។ សាចល់រឿងរ្រស ់វពុត្ា �នជា្់រចណំាត់្ ្ាក់លេខ 
៤ស្នួក្ពុងចលំណោមជយ័េាភរីេាងំ៩រូ្រលផ្ងលេៀត លនៅក្ពុង

 កមមេវធិរីអក្រសេិ្ិ៍ស្លកឹរតឹលេើកេរី១ ឆ្ា២ំ០២០ លរៀ្រចំ 
ល�ោយសមា្រមអ្កនពិន្ធខខមេរ នងិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កម្ពុជាកាេពរីខខកកក�ាកន្លងលេៅ។ 

 វពុត្ា �នលរៀ្ររា្់រ្ា៖ «កត្ាខ�េជរំពុញឲ្យខ្ពុ ំ
សរលសរលរឿងលនះ�េច់្់រលកពោះខ្ពុចំង់្រង្ាញ្ា ជរីវតិលយើង 
រសល់នៅមិនកតរូវអសស់ង្មឹលឡើយ។ លយើងកតរូវរសល់នៅ 
ក្រឈមមពុខចលំពោះការពតិ ល្រើ�េួលយើងកតរូវេ៊ានលកកោក 
ល�ើរ្រនល្េៀត។  លពេខ្ពុសំរលសរសាចល់រឿងលនះ ខ្ពុ�ំនខសង្

 
យេ់អំពរីជរីវភាពរស់លនៅក្រចាំន្ងៃលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកេម  
តាមរយៈការនេិានក�្់រពរីលេោកយាយ នងិម្ាយខ្ពុ។ំ  
ឪពពុកម្ាយខ្ពុ ំសពុេ្ធខតធ្លា្់រឆ្លងកាតរ់្រ្រលនះ។ ្រាតក់�្់រ្ា 
ជរីវតិរសល់នៅក្រចានំ្ងៃលនៅលពេលនោះេ�ំកណាស ់លពោេ្ឺរ 

្រមេានអាេារេ្ូរចពុកក្រ្់រក្រាន ់ នងិកតរូវលធ្ើការេសួ 
កម្ល ាងំជាល�ើម។ ខ្ពុយំេ់្ ាការសរលសរលរឿងអំពរីរ្រ្រ 
ខខមេរកកេម អាចចេូរួមចខំណកក្ពុងការេ្់រសកាតអំ់លពើ 
ក្រេយ័ពជូសាសន ៍នងិជយួឲ្យអ្កខ�េ�នរួចរសជ់រីវតិ 

ពរីរ្រ្រលនះធរូលស្ើយក្ពុងចតិ»្។

 លជើងលមឃពណ៌កកេម ្ឺរជាកំណតក់តាខ�េនយិាយ 
អំពរីមលនោសលញ្ចតនាលសោកលសៅលនៅអតរីតកាេ។ រសមេរី ្ឺរជា 
នាមតអួង្គលនៅក្ពុងលរឿង ខ�េកាេលនោះមានអាយពុ 
១០ឆ្ាលំនៅលឡើយ។ រសមេរី នងិក្ររួសារ កតរូវ�នជលម្លៀសពរី 
ភ្លំពញលេៅលខតន្កពខវង។ ការចងចារំ្រសត់អួង្គ្ឺរជា 
អារមមេណ៍កជាេលកជៅ នងិភក្រីភាព ចលំពោះមនពុស្ជាេរី 
សសេាញ់ខ�េ�នខចកឋានលេៅ ល�ោយសង្មឹ្ាពកួ 
្រាតន់ងឹ�នលសចក្រីសពុខជាលរៀងរេតូ។ អ្កនពិន្ធលក្រើក�ស់ 
លសោភ័ណ្ឌធមមេជាតនិាលពេសរូយិាអសដេង្គត ល�ោយ្រន្េ់ 
េពុកនវូពណ៌កកេមឆិ្នលឆ្ៅកកាេក្រ្រលជើងលមឃ ជាចំណង 
លជើងលរឿង។

 កពះអាេិត្យេចិ លក្រៀ្រ�ននងឹមនពុស្ជាេរីសសេាញ់ 
ខ�េ�ត្់រង់លេៅល�ោយអយពុតដេធិម៌លនៅក្ពុងសម័យ ្រ៉ពុេ 
ពត។ ចខំណករសមេរីពណ៌កកេម លក្រៀ្រ�ននងឹអនពុស្ាវ-
ររីយ៍ខ�េេាក់�ចូជាលនៅ្ មេរីៗ លេោះជាលពេលវេាកន្លង 
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ផពុតលេៅជាង ៤០ឆ្ាំ លេើយក្រី។ អនពុស្ាវររីយ៍ជាលកចើន 
មិនអាចេពុ្រលចញពរីជលកមៅ�ងួចតិរ្្រស់ រសមេរី។

 ការេ្ូរចពុក ការរឭំកលឈមេោះឪពពុកខ�េស្លា្់រលេៅ 
ការលមើេខ្កូនលពេឈឺ នងិការល្រើកលភ្លើងលពេយ្់រ 
លកជៅជាល�ើម សពុេ្ធសងឹជាអំលពើឧកកិ�្ឋកមមេ ល�ោយលចោេ្ា 
ខមេាងំក្រឆាងំនងឹ្រ�វិតដេន ៍ លេើយសពុេ្ធខតអាច�ត់្រង់ 
អាយពុជរីវតិ។ មួយវញិលេៀត អ្កខ�េរសរ់ានមានជរីវតិពរី 

រ្រ្រខខមេរកកេម �នយកអ្ក�នេលធ្ើជាមដេ ាយ ជាឪពពុក 
នងិជាញាត្សិណដេ ាន លនៅលពេសមាជកិក្ររួសារនងិ្រង 
្ូ្រនរ្រសព់កួល្រ ខ្រក�ក់នងិកពាតក់�ស្់រ្ា ល�ោយមិន 
�ងឹ្ាលនៅរស់ ឬស្លា្់រលនោះលេ។

 ក្រខេេជាអ្កនពិន្ធយេ់្ ា លជើងលមឃពណ៌ 
កកេម�ស៏សសស់្ាតនាលពេសរូយិាអសដេង្គត អាចជយួ 

ព្យា�េនងិផ្ះផ្ារ្ួរស�ងួចតិអ្្ករសរ់ានមានជរីវតិ 
ពរីរ្រ្រខខមេរកកេម ឲ្យ�នធូរសសាេមួយកកមិតពរីសំណេ់ 
អតរីតកាេ�ខ៏សនលសោកលសៅ។

 ្ួរររឭំក្ា លនៅលកកោមការ�កឹនារំ្រសរ់្រ្រកម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ ឬរ្រ្រខខមេរកកេម ពរីឆ្ាំ ១៩៧៥ �េ់ 
១៩៧៩ ក្រជាជនកម្ពុជាក្រមាណ ២េាននាក់ �នស្លា្់រ 
�ត្់រង់ជរីវតិល�ោយសារការ្រងំ្ឲ្យលធ្ើការេសួកម្លាងំ ការ 
្រង្តអ់ាេារ ការលធ្ើេារពុណកមមេ នងិការសម្លា្់រ។ 

 ម្យា៉ងលេៀត ្រពុ្រ្គេខ�េមានការលចះ�ងឹេាងំឡាយ 
រួមេាងំអ្កនពិន្ធផង សពុេ្ធខតជាមពុខសញ្ញាខ�េអង្គការ 
កតរូវកំលេចលចោេល�ោយលចោេ្ាជាខមេាងំ។ កវរីនពិន្ធ អ្ក 
ចលកមៀង តសួខមដេង នងិសេិ្ៈករជាលកចើននាក់�ន�ត្់រង់ 
ជរីវតិលនៅសម័យលនោះ។

ច្វតមៀង បដវិតន្ផ៍ខ មែរតក្ហ្ម

សូមជូនពរច្វំោះបងប្អូនភមូភិា្ោយព័្យ

ភូមិភា្រយ័ព្យជា្់រកពខំ�នន្ កម្ពុជាសម័យចលកមើនលេោតលផ្លោះ

ពាយ័ព្យញញឹម្រក៉្ិរម្្លាសសស់ មានភ្លខឺសសខស្ក់កឡាលឈើកតង់។

លមើេន�៎ត�់្ំរង�ងស្ងឹសខងក លពោធិ៍សាតផ់ងខ�រកានខ់តផូរផង់។

ក្រពន័្ធក្រឡាយកាតវ់ាេជាកង់ ខស្ម់ាកំតង់ៗ្ររី�ចូ្រន្ាត។់

ពរីកក្ររ�េល់មោងមង្គេ្ូរររី សពុរីសផូពុន្មេរីភ្ំសសរុក្មេពកួ

្រង្ូ្រនកសកិរជេំរសកមរុក ខកខក្រភូមិសសរុកជាជន្រេ្មេរី។

េាងំេាចសឡូំតេាងំកពះលនកតកពះ ្រង្ូ្រនជម្ះឧ្រស្រ្គយកជយ័

ធមមេជាតអិនពុលក្រោះេាំង្រពុណភាព�រី ខសសធលំធងនកកេពុចផេសសរូវេ។្

ពាយ័ព្យជា្រខង្កផេតិកមមេ កម្ពុជាឧតម្លយើងខ្ពុជំនូពរ

្រង្ូ្រនពាយ័ព្យអាយពុយឺនយូរ សពុខភាព្ររ្ូិររណ៍កម្លាងំខ្លាងំក្លា។

្រនស្កមរុកលេើកភ្លខឺសស្មេរី សកមរុកក្រឡាយ្ំររូកម្ពុជា

ខ្ាតខ់ខង្លពញ�រីលឈើកតង់កកឡា រួមសាងកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។

្រង្ូ្រនខក្រក្លាយភូមិភា្រ្រង្ូ្រន លេៅជាក្រពន័្ធភ្លខឺសស្មេរៗី

សាងមាតពុភូមិឲ្យសសសក់្ិរមក្ិរយ េល្េើសសម័យអង្គរលកចើន�ង។

ឲ្យសមតាមពាក្យលស្លោក្មេរីផងលយើង ភ្លខឺសសរពុងលរឿង�ចូ�ត�់្ំរង

ក្រឡាយខ្ាតខ់ខង្�ចូពាយ័ព្យផង កម្ពុជា្រញ្ចង់ចលកមើនលរៀងលអើយ។
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កាងំ	មហកេកអ៊វ	មៅ	ឌចុ	
អតតីតពបធាៃមៃ្តីរសៃ ្ិសុខ	ស-២១

ហូ	ថុនា	

 កាងំ លេកកអ៊ាវ លេៅ ឌពុច លកើតលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខ 
វចិ្ឆកិា ឆ្ា១ំ៩៤២ ក្ពុងភូមិលពៅលវើយ ឃពុពំាម�ង សសរុក 
លស្ោង លខតកំ្ពង់ធ។ំ ឌពុច លកើតលនៅក្ពុងក្ររួសារមួយខ�េ 
មានសមាជកិ៧នាក់ លេើយ្រាត្ឺ់រជាកូនច្ង នងិកូន 
ក្ររុសខតមួយ្រតរ់្រសក់្ររួសារ។

រូ្រខាងលឆង្៖ កាងំ លេកចអ៊ាវ លេៅ ឌពុច នងិសមមិត ្សពុខ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កាងំ លេកចអ៊ាវ លេៅ ឌពុច លនៅសាេាក្រីខខមេរកកេម 
លនៅឆ្ា២ំ០០៩។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កុ្មារភាព នងិតបវត្សិកិ្សា
 

 លនៅក្ពុងក្ររួសារ ឌពុច ្ឺរជាលកមេងលសមេោះកតង់ ស្លតូ្ូរត 
មពុងឺមា៉តន់ងឹការងារ លចះលយោ្រយេ្់រ្ា លចះល្រោរពចាសេ់ពុំ 
មានចតិេូ្េាយ នងិជាសសិ្ពខូកលនៅក្ពុង្ ្ាក់លរៀន។ ឌពុច 
ក៏មិនខ�េលចះេាក់លេៀម ឬ្ិរេ�ងំេាក់េងនងឹចលំណះ 
�ងឹរ្រស្់រាតខ់�រ ផ្ពុយលេៅវញិ ក្រសនិល្រើមានមិតភ្ក្ិ 
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រួម្្ាក់សរួចង់�ងឹពរីចមងៃេអ្់រីមួយ្រាតខ់តងខតពន្យេក់�្់រ
ជានចិ្ច។ ឌពុច មិនសវូមានមិតភ្ក្លិកចើនលេ ជាពលិសស្រាត ់
មិនខ�េខ្ាយខេ្ព់រីលសេ្ាលឡើយ។ ឌពុច ្ឺរជាសសិ្េ ្
ម្ាក់លនៅក្ពុង្្ាក់លរៀន លកពោះ្រាតខ់តងខតមកលរៀនលេៀង 
េាតល់ពេលវេាជានចិ្ច លេើយក៏មិនខ�េល្រចលមោ៉ង 
សកិ្ាខ�រ។ មិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ឌពុច ក៏ជាលកមេងខ�េងាយ 
សសរួេក្ពុងការេ្ូរចពុក លកពោះ្រាតមិ់នលចះលរើសមូ្្រអាេារ 
នងិមិនលចះត្ញូខតរ្។ ឌពុច ្ឺរជាលកមេងខ�េលចះជយួលធ្ើ 
ការងារផះ្សខម្ង កពមេាងំសសឡាញ់្រង្ូ្រនឪពពុក 
ម្ាយរ្រសខ់្លនួ នងិមិនសវូលចះមាតក់្រ៉ពុនមេានលេ លេើយលនៅ 
លពេេំលនរពរីការសកិ្ា ្រាតខ់តងខតលេៅស្ចូកតរីលនៅមាត ់
ស្ងឹ។ ឌពុច ្ឺរជាសសិ្ពខូកខផក្្រណិតវេិ្យា ល�ោយ�ន 
ជា្់រចណំាត់្ ្ាក់លេខ ១ ក្រចាឆំ្ាកំ្ពុងអនពុវេិ្យាេយ័ 
កំពង់ធ។ំ ររីឯសកមមេភាពលនៅក្ពុង្្ាក់លរៀនរ្រស់ ឌពុច ្រាត់
ខតងខតព្យាយាមលធ្ើេេំាត្់រណិតវេិ្យាយា៉ងលសងៃៀមសងៃាត ់
ល�ោយមិនលអើលពើឬលេងលសើចជាមួយនងឹមិតរួ្ម្្ាក់រ្រស់
្រាតល់ឡើយ។ ឌពុច មិនកតឹមខតជាសសិ្ពខូកខាង្រណិតវេិ្យា 
្រ៉ពុលណ ្ណោះលេ ្រាតក៏់ជាសសិ ខ្�េមានភាពវយ័ឆ្លាតក្ពុងការ 
លរៀនភាសាអង់ល្រ្លស នងិភាសា�រាងំ ល�ោយសារខតការ 
ចងចា�ំេ៏រ្្រស្់រាតព់រីកំលណើត។ មិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ឌពុច 
ក៏ជាលកមេងស្លតូ្ូរតមិនលចះខងឹ ឬស្់្រ នងិ្រពុ្ួំរននរណាលេ  

ក្រសនិល្រើមាននរណាម្ាក់លធ្ើឲ្យ្រាតខ់ងឹ ឬមិនស្រ្឵យចតិ ្
្រាតក៏់មិនខ�េ្រង្ាញនវូអាក្រ្កិរយិាមិនេច្លំពោះ 
អ្កេាងំលនោះខ�រ ផ្ពុយលេៅវញិខ្ររជា្រាត់�នផេ្ន់វូ 
ស្ាមញញឹមរតឹខតខ្លាងំលឡើង។ ឌពុច �ន្រញ្ច្់រការសកិ្ា 
រ្រស្់រាតជ់ា្រន្្រន្ា្់រលនៅលខតកំ្ពង់ធ ំនងិ្រន្ា្់រមកលនៅ 
វេិ្យាេយ័កពះសពុរីសពុវត្ ិក្ពុងរាជធានរីភ្លំពញ។

តបវត្សិក្មមែភាពវពេច្េូបដវិតន្៍ 

 រេតូ�េឆ់្ា១ំ៩៦២ ឌពុច �នមក្រនក្ារសកិ្ា 
លនៅវេិ្យាេយ័កពះសពុរីសពុវត្ិ ក្ពុងរាជធានរីភ្លំពញ លេើយ 
លកកោយមក្រាតក៏់�នក្រឡងធ្លាក់មធ្យមសកិ្ាេពុតយិ 
ភូមិមួយឆ្ា ំក្ពុងវេិ្យាេយ័កពះសពុរីសពុវត្លិនះ។ ល�ោយសារ 
នាលពេលនោះ ឌពុច មមាញឹកជាមួយនងឹការងារ្រ�វិតន្ ៍ 
លេើ្រលធ្ើឲ្យ្រាតមិ់នសវូមានលពេលវេាក្រ្់រក្រានក់្ពុងការ 
សកិ្ា។ ្រ៉ពុខន ្ឌពុច ក៏មិន�នល�ះ្រង់ការសកិ្ារ្រស្់រាត ់
ខ�រ ខ្ររជា្រាត់�នខកំ្ឹរងខក្រងលរៀនសកូតរេតូ�េ់ 
ក្រឡងជា្់រមធ្យមសកិ្ាេពុតយិភូមិក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៤។ 
ក្ពុងឆ្ ាលំនោះខ�រ ឌពុច ក៏�នសលកមចចតិច្េូ្រលកមើ 
្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេមចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក។ ក្ពុង 

កាងំ លេកចអ៊ាវ លេៅ ឌពុច អតរីតក្រធានមន្រីរសន្សិពុខស-២១ លនៅសាេាក្រីខខមេរកកេម។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ការចេូ្រលកមើ្រ�វិតន្ល៍នះ ឌពុច �នេេួេមលនោ្រមវជិ្ជា 
ក៏�ចូជាការអ្់ររពំរីសណំាក់លេោកក្ររូរ្រស្់រាត ់លឈមេោះ  
សពុន លសន។ លកកៅពរីការងារក្ពុងជរួ្រ�វិតន្ ៍ឌពុច ក៏�ន 
ចេូលរៀន្ររពុលកោសេ្យអសរ់យៈលពេមួយឆ្ាខំ្មលេៀត។  
�េឆ់្ា១ំ៩៦៥ ឌពុច កតរូវ�នកកសងួអ្់ររចំាតត់ាងំឲ្យ 
លេៅ្រលកងៀនលន ៅអនពុវេិ្យ ាេយ័ស្គនខ់ផក្្រណិតវេិ្យ ា  

្រន្ា្់រពរី្រាតល់ចញពរីវេិ្យាស្ាន្ររពុលកោសេ្យ។ ឌពុច �ន 
្រញ្្ជក់្ា សកមា្់រខ្លនួ្រាតព់តិជាមានមលនោសលញ្ចនា 
នងឹរ្រ្រកពុមមេពុយនរីសខ្្លាងំណាស់ ចា្់រតាងំពរីឆ្ាំ ១៩៥៥  
មកលម្៉លះ។ ល�ោយមូេលេតពុលនោះ ្ឺរមានក្រាមួយ្រាត ់
�នឮ�ណឹំង្ា លមៅ៉ លសេពុង ខ�េ�នផ្េួរេំរំ្រ្រ 
រាជានយិមក្ពុងឆ្ា១ំ៩៤៩ �នល�ោះសសាយជរីវភាព 
ក្រជាជនកករីកកលនៅក្ពុងក្រលេសចនិ ឲ្យមានការេ្ូរចពុក 
ក្រ្់រក្រាន ់នងិមានជរីវភាពធរូធា។ ចលំពោះ�ណឹំងខ�េ 
�នលេចឮខាងលេើ ្ឺរ ឌពុច ឮតាមរយៈ្រង្ូ្រនជរីេួត 
មួយរ្រស្់រាតខ់�េរសល់នៅសសរុកចនិ លេើយវាក៏ជាការ 
ជរំពុញេឹកចតិ្្រាតឲ់្យចេូ្រលកមើ្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេមលនៅ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៤។ ឌពុច �ន្រន្្ ា ្រាតព់តិជាសសឡាញ់ 
ចេូចតិរ្ាេស់្ាន�រ្រស ់ លមៅ៉ លសេពុង ណាស ់លេើយរាេ់ 
ការល�ះពពុម្ផ្ាយលសៀវលភៅ ឬឯកសារលផ្ង ខៗ�េ 
េាក់េងនងឹនលយោ�យ ឬកេឹស្រី ្ឺរ ឌពុច ខតងខតេិញ 
លសៀវលភៅេាងំលនោះយកមកអានល�ើម្រីជាចលំណះ�ងឹ។  
តមកលេៀត លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេខ�េ ឌពុច ចេូ្រលកមើ

 
្រ�វិតន្ ៍្ឺរ្រាតម់ានតនួាេរីល�ើរផ្ពផ្្ាយ នងិខចកខតិ ្
្័រណ ្ណ ខ�េមាន្រកព្កួជាង�្់រនាក់ ក្ពុងល្រោេ្ំរណង 

ក្រកាសជា�ណឹំង�េក់្រជាជនកម្ពុជាេូលេៅ្ ា ឧតម្ 
លសនរីយ៍ េន ់នេ់ នងឹលធ្ើរ�្ឋក្រេារេម្លាក់សលម្ចកពះ 
នលរោតម្ សរីេនពុ លចញពរី�ខំណងលនៅឆ្ា១ំ៩៧០។

 រេតូ�េខ់ខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៦៧ ឌពុច �នលេៅលរៀន 
សកូតវ្រ្គសមងៃាតល់នៅផ្លវូលេខ ១៦៣ ម្ពុំផ្ារេួេេំពងូ 
ខ�េមានរយៈលពេក្រខេេជាពរីរខខ លកកោយមក 
លេើ្រ្រក្កពុមមេពុយនរីស�្ន ្រញ្ចូេ ឌពុច ជា្រក្ជន

 
លពញសេិ្ធ។ិ  ក្ពុងរយៈលពេជតិពរីរខខ ឌពុច ក៏�នលរៀនពរី 
េកន្្កិៈ្រក្ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦០ លរៀនពរីមា្៌រាជាយពុេ្ធសាសស ្
ឬមា្៌រាជាយពុេ្ធវធិរីក្រមូេផ្ពុកំម្ល ាងំរណសរិ្ លរៀនពរី 
េស្នវណ ្ណៈ នងិការតស៊វូណ ្ណៈ នងិលរៀនអំពរីឯកសារ 
សមងៃាតរ់្រស្់រក ល្ផ្ង លៗេៀត។ ឌពុច ក៏�ន្រនល្េៀត្ា 
ម ានកេឹស្រីមួយចនំនួខ�េសរលសរល�ោយលម�កឹន ាំ  
្រ៉ពុេ ពត ្ឺរមានកេឹស្រី «យពុេ្ធវធិរីសនង្គាមឈ្ល្រ» «សនង្គាម 
ក្រជាជនរ្រស្់រក្» «សរីេធម៌្រ�វិតន្»៍ នងិ «ល្រោេ 
នលយោ�យមួយចនំនួរ្រស្់រក្»។ ្រន្ា្់រពរីលរៀនច្់រ 
វ្រ្គសមងៃ ាតរួ់ចមក ឌពុច ក៏កតរូវ�ន្្ាក់លេើ្រញ្ជូន្រាត ់
ឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅេរីជន្រេ ល�ោយ្្ាក់លេើ�នលេើកនវូ 
្រញ្្ពរីរយា៉ងក្ពុងការពន្យេ់ ឌពុច ្ឺរ្រញ្េ្រីមួយ ្រក្ 
កតរូវកសាងមូេ�្ឋានឈ្ល្រលនៅជន្រេ នងិ្រញ្្េរីពរីរ្ឺរ 
ពកួអនពុធនខ�េតស៊លូនៅេរីកករុង�នខ្រកការណ៍លេើយ។ 
�លូចះ្លេើ្រ្រក្កពុមមេពុយនរីស�្នសលកមចចតិជ្លម្លៀស ឌពុច  
ក៏�ចូជាអនពុធនលផ្ង លៗេៀតឲ្យលេៅជន្រេល�ើម្រីការពារ 
សពុវត្ភិាព នងិល�ើម្រីជយួកសាងមូេ�្ឋានឈ្ល្រ។ ្រន្ា្់រ 
មក ឌពុច �នចា្់រលផ្ើមការងារ�្ូំរងលនៅន្ងៃេរី២៥ ខខធ្ូ 
ឆ្ា១ំ៩៦៧។ មួយរយៈលកកោយមក ឌពុច ក៏ចា្់រលផ្ើម 
លធ្ើសន្�ិត្រងក្រលងកើតសាខាមួយលនៅសសរុកចមការលេើ ក្ពុង 
លខតកំ្ពង់ចាម។ លនៅលពេខ�េ ឌពុច �នលធ្ើសន្�ិតច្់រ 
្រាតក៏់កតរូវ�នកងកម្ល ាងំ្រ៉េូរីសក្ពុងរ្រ្រសង្គមរាសស ្
នយិម ចា្់រ្រាត�់ាក់ពន្ធនា្រារលនៅន្ងៃេរី ០៥ ខខមករា 
ឆ្ា១ំ៩៦៨ ល�ោយ�នលចោេក្រកាន្់រាត់្ ា ជា «ខខមេរ 
កកេម» ឬ «អ្កចេូន�លជើងជាមួយនងឹ្ររលេសក្ពុង 
ល្រោេ្ំរណង្ំរផ្លាញលសចក្រីសពុខសានក្្ពុងកពះន្ររ» ។ ឌពុច  
�នជា្់រពន្ធនា្រារអសរ់យៈលពេ២៧ខខ។ រេតូ�េ់ 
ន្ងៃេរី០៣ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧០ លេើ្រក្រធានាធ្ិរតរី េន ់នេ់ 
ខ�េលេើ្រខតលឡើងកានក់ា្់រអំណាច�នក្រខេេ្ររីស�្េ ៍
�នសលកមចចតិល្�ោះខេង ឌពុច ឲ្យមានលសររីភាពលឡើងវញិ។ 

កាងំ លេកចអ៊ាវ លេៅ ឌពុច អតរីតក្រធានមន្រីរសន្សិពុខស-២១ 
លនៅសាេាក្រីខខមេរកកេម។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

្រន្ា្់រពរីលចញពរីពន្ធនា្រារមួយរយៈ ឌពុច ក៏មកស្ាក់ 
អាសសយ័លនៅវតឧ្ណ ្ណាលេោម កពុ�លិេខ៣ ស្តិលនៅក្ពុង 
រាជធានរីភ្លំពញ ខ�េជាកខន្លងស្ាក់អាសសយ័ចាសរ់្រស់
្រាត។់ ក្ពុងរយៈលពេលនោះ ឌពុច លនៅខត្រនក្ារចេូរួមលធ្ើ 
សកមមេភាពជាមួយ្រក្កពុមមេពុយនរីស�្ខ�េ ល�ោយ�នល�ើរ 
ក្រខមក្រមូេ្រកព្កួខ�េជា្់រក្ពុងពន្ធនា្រារេាងំ្រ៉ពុនមេាន 
មកជ្ួរជពុ្ំរ្ា ក្ពុងល្រោេ្ំរណងផ្ាភ្ជា្់រខខ រ្យៈលឡើងវញិ។

តបវត្សិក្មមែភាពច្វន ្឵ល រះពរីឆានែ១ំ៩៧០-១៩៧៥ 

 រេតូ�េន់្ងៃេរី១៥ ខខសរីេា ឆ្ា១ំ៩៧០ ឌពុច នងិ្រក្ 
ពកួ�នចាកលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ តាមផ្លវូខកពកក� 
នងិឆ្លងកាតច់ពំពុះខកក្ រេតូ�េភូ់មិ្មេ�ា (ត្ំរនរ់លំ�ោះ) 
លេើ្រ្រាតឈ់្់រសកមាកលនៅេរីលនោះ។ �េន់្ងៃេរី២០ ខខ 
កកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧១ ឌពុច �នលេៅ�េភូ់មិភា្រខ�េលេើ្រ 
ខតខ្រងខចក្មេរី ្ឺរភូមិភា្រពលិសស។ លពេលនោះ ឌពុច ក៏ 
កតរូវ�ន វន លវត៉ មាននាេរីជាសមាជកិមជ្ឈមិ្រក្ �ន 

ក្រ្រេត់នួាេរីឲ្យលធ្ើជាក្រធានមន្រីរសន្សិពុខ ម-១៣ ឬ 
ក៏មន្រីរន្ររ�េភូមិភា្រពលិសស។ ចលំពោះតនួាេរីជាក្រធាន
មន្រីរសន្សិពុខ ឌពុច មានភារកិច្ចចាេំេួេមនពុស េ្ាងំអស់ 
ខ�េលយោធាខខមេរកកេមចា្់រ�នលនៅសមរភូមិល�ោយ 
លចោេ្ា ជា «្ិរញ» លផ្ើមកឲ្យសរួចលម្លើយរួចលេើយកលម្ច 
លចោេ ្រ៉ពុខនម្ពុននងឹកលម្ច្ឺរកតរូវលធ្ើេារពុណកមមេយា៉ង 
សាេាវនកពនផ្ជាមពុនសនិ។ លនៅអំឡពុងលពេលនោះ មនពុស្ 
ភា្រលកចើនខ�េចេូក្ពុងត្ំរនរ់លំ�ោះ កតរូវ�នខខមេរកកេម 
ចាតេ់ពុក្ា ជា «ខមេាងំ» ឬជា «្ិរញ» សមងៃាត។់ ឌពុច �ន 
្រញ្្ជក់្ា ចលំពោះមន្រីរសន្សិពុខ ម-១៣ ្ឺរមានការផ្លាស់ 
្ូ្ររេរីកខន្លងជាញឹកញា្់រ ល�ោយ�្ូំរងមានេរីតាងំលនៅម្ពុំ 
ភូមិ្មេ្រពុ្រ ឃពុអំមេាងំ សសរុក្ង្ លខតកំ្ពង់ស្។ឺ លកកោយ 
មកល�ោយសារលនៅេរីលនោះខះ្េឹកលក្រើក�ស ់លេើ្រ ឌពុច �ន 
សលកមចចតិផ្្លាស្ូ្់ររេរីកខន្លងលេៅលជើងភ្ពំសិ កតង់ម្ពុំ េួេ

 
ស្ាយមាស នងិតាេាវ។ លនៅេរីលនោះលេើយខ�េមាន 
អ្កលេោសេចួរតល់ចញពរី្រពុកក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣។ ្រន្ា្់រ 
ពរីលេតពុការណ៍លនោះ ឌពុច ក៏�នលស្ើសពុ ំវន លវត៉ ឲ្យ�ាក់លេោស 

ខ្លនួ លកពោះ ឌពុច ្ិរត្ាវា្ឺរជាកំេពុសរ្រស្់រាត។់ ្រ៉ពុខន ្
វន លវត៉ ក៏មិនកពមេេួេនវូសលំណើរ្រស់ ឌពុច លឡើយ។ 

លកកោយមក ឌពុច ក៏�នផ្លាសល់េៅរសល់នៅក្ពុងភូមិកតពាងំ 
កចា្រ រេតូ�េន់្ងៃេរី១៧ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។

តបវត្សិក្មមែភាពច្វន ្឵ល រះពរីឆានែ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ 

 លនៅន្ងៃេរី១៧ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្ឺរជាន្ងៃខ�េខខមេរ 
កកេមេេួេ�នជយ័ជម្ះេាងំសសរុង លេើកងកម្ល ាងំ 
រ្រសរ់�្ឋាភិ�េ េន ់នេ។់ ្រន្ា្់រពរីខខមេរកកេមលឡើង
កានក់ា្់រអំណាច�ន្ររីន្ងៃ ឌពុច ក៏កតរូវ�ន សពុន លសន 
មាននាេរីជាអនពុលេខាភូមិភា្រ �នលកោះលេៅឲ្យមកចេូ
លរៀនវ្រ្គសកិ្ា្ មេរីមួយលនៅេរីកករុងភ្ំលពញ លេើយ្រាតក៏់ 
�នស្ាក់លនៅមន្រីរនរីរសាររ្រស ់សពុន លសន ខ�េស្តិលនៅ 
ស្ានរីយរ ល្ភ្លើងកករុងភ្លំពញ។ ្រន្ា្់រពរី្រញ្ច្់រវ្រ្គសកិ្ា 
រួចមក ឌពុច កតរូវ�ន សពុន លសន ្រញ្ជូនឲ្យលេៅលនៅជាមួយនងឹ 
ណាត។ លនៅន្ងៃេរី១៥ ខខសរីេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ សពុន លសន 
�នលេៅ ឌពុច នងិ ណាត ឲ្យមកជ្ួរលនៅស្ានរីយរ ល្ភ្លើង 
លនៅជានខ់ាងលេើ ល�ើម្រីឧលេស្នាមក្ពុងការ្រលងកើតមន្រីរ 
សន្�ិេ ឬមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ នាលពេខាងមពុខ។ 
រេតូ�េព់ាក់កណ្ាេខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ឌពុច �ន 
ក្លាយជាអនពុលេខាមន្រីរស-២១ ឬលេៅ្ ា អនពុក្រធាន 
មន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ ល�ោយមាន ណាត ជាក្រធាន។ 
�េខ់ខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ សពុន លសន �ន�ក ណាត 
លចញពរីក្រធានសន្សិពុខ ស-២១ លេើយ ឌពុច ក៏�នលឡើង 
�ខំណងជាក្រធានមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ រេតូមក។  
ឌពុច �ន្រញ្្ជក់្ា ចលំពោះតនួាេរីលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ  
ស-២១ �្ូំរងលឡើយ្ឺរក្រខមក្រមូេ សាសស្ាចារ្យ  
្រញញាវន ្វជិ្ជ្រណ្ឌិត ក្ររូ្រលកងៀន ឬអ្កខ�េមានចលំណះ 
�ងឹលផ្ងលេៀត ល�ើម្រីចា្់រ្រញ្ចូេមកក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ 
ស-២១ លនះ។ �េល់កកោយមក មន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ ក៏ 
�នចា្់រ្រញ្ចូេរួមេាងំ កមមេករ កមមេករលរោងចកកកក�ាស 
អ្កលនសាេន្ ជនជាតចិាម ជន្ររលេស លឈ្លើយសកឹ 
លវៀតណាម កមមេាភិ�េ នងិលយោធាខខមេរកកេម ខ�េកតរូវ 
�នលចោេ្ាក្ត។់ អ្កលេោសខ�េកតរូវ្រញ្ចូេលនៅក្ពុង 
មន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ ្ឺរលជៀសមិនផពុតពរីការលធ្ើេារពុណ
កមមេសរួចលម្លើយ នងិកលម្ចលចោេលេ ពរីលកពោះលនះ្ឺរជា 
ល្រោេ្ំរណងរ្រសម់ន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ ខ�េចា�ំច់ 
កតរូវមានចលម្លើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោស ល�ើម្រីជនូលេៅ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

អង្គការ្្ាក់លេើក្ពុងការកតះិរះិពចិារណា នងិសលកមច។ 
អ្កលេោសក្រមាណជាង ១៨,០០០ នាក់ ខ�េកតរូវ�ន 
ឃពុឃំាងំលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១។ ចលំពោះការលធ្ើ 
េារពុណកមមេសរួចលម្លើយរ្រសម់ន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ កតរូវ�ន 
ខ្រងខចកជា្ររីកករុម រួមមាន ៖ កករុមកតជាក់ កករុមលក្ៅ 
នងិកករុមអលងកៀម។ មិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ រាេអ្់កលេោសេាងំ 
អសខ់�េឃពុខំ្លនួក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ ្ឺរកតរូវ�ន្ត

 
រូ្រេពុកល�ើម្រីការពារភាពចលន្លោះក្រលេោង លកពោះក្រសនិ 
ល្រើមានអ្កលេោសណាម្ាក់េចួរត ់្ឺរកតរូវយករូ្រ្តអ្ក 
លេោសលនោះ លេៅផ្តិជនូអង្គភាពលនៅេូេាងំក្រលេសល�ើម្រី 
ងាយសសរួេតាមរក។ ្រ៉ពុខនក៏្មានអ្កលេោសមួយចនំនួ 
ខ�េ្្ាក់លេើចាតេ់ពុក្ាជាអ្កលេោសពលិសស ក៏មិនកតរូវ 
�នអនពុញ្ញាតឲ្យ្តរូ្រអ្កលេោសលនោះខ�រ លកពោះខ្លាចខ្រក 
ការណ៍។ ឧេាេរណ៍ �ចូជា អ្កលេោសលឈមេោះ កពុយ ធនួ  
ខ�េមាននាេរីជារ�្ឋមនន្រីកកសងួពាណិជ្ជកមមេ (មជ្ឈមិ 
្រក )្។ ចលំពោះអ្កលេោសខ�េ្្ាក់លេើចាតេ់ពុក្ា ជា 
អ្កលេោសពលិសសលនោះ ្ឺរកតរូវមានចណំារពរីកមមេាភិ�េ 
្្ាក់លេើ្ឺរ សពុន លសន។   ឌពុច �ន្រខនម្្ា ចលំពោះខ្លនួ្រាត ់
ផ្ាេ្ឺ់រមានតនួាេរីអាន នងិសលង្្រចលម្លើយសារភាពរ្រស់
អ្កលេោសខ�េ�នសរួចលម្លើយរួច ្រន្ា្់រមក្រាតល់នៅមាន 
ភារកិច្ចរាយការណ៍អំពរីចលម្លើយសារភាពជា្់រជាក្រចាំលេៅ 
្្ាក់លេើ នងឹកតរូវកតរួតពនិតិ្យលមើេអ្កលេោសខ�េសរួ 
ចលម្លើយរួច ល�ើម្រី្រញ្ជូនលេៅលជើងឯក។ មិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ 
ឌពុច ក៏លនៅមានភារកិច្ចលរៀ្រចេំេួេអ្កលេោសខ�េល្រ 
្រញ្ជូនមក្មេរីៗ ្ាកតរូវចាតខ់ចង�ចូលម្ចលេៀត។ លកកៅពរី 
ការងារេាងំលនះ ឌពុច លនៅមានតនួាេរី្រលកងៀន�េ់ 
កមមេាភិ�េ្្ាក់លកកោម អំពរីល្រោេនលយោ�យរ្រស្់រក្ 
អំពរីរល្រៀ្រសរួចលម្លើយ អំពរីសមេារតរីក្រ រុងក្រយ័តក្្ពុងលរឿង 
សរួកពុំឲ្យសរួពាសវាេពាសកាេ។ ឌពុច �នលធ្ើជាក្រធាន 
មន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ នងិលធ្ើសកមមេភាពេាងំអសល់នះ  
រេតូ�េខ់ខមេរកកេម�េួរេលំនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។

តបវត្សិក្មមែភាពច្វន ្឵ល រះពរីឆានែ១ំ៩៧៩ ដេប់ច្ ្ពុប្បន នែ 

 ្រន្ា្់រពរីខខមេរកកេម�េួរេកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ ឌពុច ក៏ 
�នរតល់េៅកជកលកោនជាមួយនងឹលឈមេោះ �េ៉់ លេៅ េតួ 
លេង នាេរីអនពុលេខាភូមិភា្រ្រស្ចមិ។ �េល់កកោយមក 

ឌពុច ក៏លភៀសខ្លនួ្រនល្េៀតល�ោយសពុសំ្ាក់អាសសយ័ជាមួយ 
នងឹលឈមេោះ សារពុន នាេរីអនពុលេខាភូមិភា្រពាយ័ព្យ។ 
រេតូ�េន់្ងៃេរី២៥ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៨៦ សពុន លសន �ន 
លេៅ ឌពុច ឲ្យលេៅលធ្ើការជាមួយ រួចលេើយ�ន្រញ្ជូន ឌពុច ឲ្យ 
លេៅ្រលកងៀនភាសាខខមេរ�េ់នសិ្ិតចិនលនៅេរីកករុងល្រក៉ាំង។  
ឌពុច �នលេៅ្រលកងៀនលនៅល្រក៉ាងំអសរ់យៈលពេពរីរឆ្ាំ  
លេើយ្រាតក៏់វេិកតឡ្់រមកក្រលេសកម្ពុជាវញិ ក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៨៨។ ្រន្ា្់រមក ឌពុច ក៏�នចេូលធ្ើការលនៅក្ពុង
មន្រីរក-១៨ ខ�េលនៅលកកោមការក្រ្់រក្រងរ្រស់ អាត 
នងិ សពុន លសន។ �េឆ់្ា១ំ៩៩២ ឌពុច �នផ្លាសេ់រីេលំនៅ 
លេៅរសល់នៅក្ពុងភូមិផ្គាំ ឃពុផំ្គាំ សសរុកស្ាយលចក លខត ្
្រន្ាយមានជយ័។ រេតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩៦ ឌពុច ខេងលនៅ 
ក្ពុងចេនាខខមេរកកេមលេៀតលេើយ។ លកកោយមក ឌពុច ក៏�ន 
ជ្ួរជាមួយនងឹកករុមផ្ពផ្្ាយសាសនាក្ិរសជ្នជាត ិ
អាលមរកិលនៅភា្រពាយ័ព្យក្រលេសកម្ពុជា លេើយក៏�ន 
ក្លាយខ្លនួជាអ្កក្រត្ិរត្សិាសនាក្ិរសម្្ាក់។ ក្ពុងឆ្ាំ

 
១៩៩៧ លេើ្រ្រាត�់នសលកមចចតិល្េៅរសល់នៅក្ពុងសសរុក 
សឡូំត លខត�្ត�់្ំរង វញិ។ ល�ោយសារនាលពេលនោះ  
មានការចា្់រលផ្ើមជា្ មេរីក្ពុងការក្រយពុេ្ធ្រ្ារវាងកងកម្ល ាំង 
ខខមេរកកេម ជាមួយនងឹកងកម្លាងំខាងរ�្ឋាភិ�េ លេើ្រល្រ 
ជលម្លៀស ក្រជាជនលចញពរីក្ពុងឃពុលំនោះ។ ក្ពុងអំឡពុងលពេ

 ខ�េ ឌពុច មករសល់នៅក្ពុងសសរុកសឡំតូ ្រាតក៏់�នក្រក្រ
 

រ្ររចញ្ចមឹជរីវតិល�ោយលធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀន នងិមាននាេរីជា 
ក្រធានការយិាេយ័អ្់ររសំសរុក។ រេតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩៩ 
ឌពុច កតរូវ�នអ្កសារពត័ម៌ានក្រេះលឃើញលនៅក្ពុងសសរុក 
សឡូំត លេើយក៏កតរូវ�នអាជា្ធរកម្ពុជាចា្់រខ្លនួចា្់រតាងំ

 

មន្រីរសន្សិពុខស-២១។ (េ ូវា៉នត់រី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ពរីលពេលនោះមក។ ឌពុច កតរូវ�នឃពុខំ្លនួលនៅក្ពុងមន្រីរឃពុឃំាងំ
 

រ្រសត់ពុេាការលយោធាចា្់រតាងំពរីន្ងៃេរី ១០ ខខឧសភា ឆ្ាំ 
១៩៩៩ រេតូ�េ្់រាតក់តរូវ�នលផរ្ពរីតពុេាការលយោធា 
មកមន្រីរឃពុឃំាំងរ្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុងតពុេាការ 
កម្ពុជា អ.វ.ត.ក. លនៅន្ងៃេរី៣០ ខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០០៧ ល�ើម្រី 
ល្រើកការជនំពុជំកមះលេៅលេើ្រេឧកកិ�្ឋកមមេរ្រស្់រាតខ់�េ
�នក្រកពតឹម្កលេើអ្កលេោសលនៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១។ 

 រេតូ�េន់្ងៃេរី០៣ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា២ំ០១២  ឌពុច កតរូវ�ន 
អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា�នរកលឃើញ

 
្ាមានលេោសល�ោយលយោងលេៅលេើមាកតា ៥, ៦ នងិ២៩ 
(្ មេរី) ននច្ោ្់រអង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា 

 
(អ.វ.ត.ក) ចលំពោះ្រេលេមេើសខ�េកតរូវ�នក្រកពតឹល្នៅ 
េរីកករុងភ្លំពញក្ពុងេឹក�រីននក្រលេសកម្ពុជា ចលន្លោះពរីន្ងៃេរី

 
១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េន់្ងៃេរី៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩  
�ចូខាងលកកោម ៖

ឧតក្ដិ ្ឋក្មមែតបឆាងំនលឹងមនុស្សរាតិ ៖

· ការលរើសលអើងល�ោយសារលេតពុផេនលយោ�យ
· ការសម្លា្់ររង្គាេ 
 (រួម្រញ្ចូេេាងំការលធ្ើមនពុស្ឃាត)
· ការលធ្ើឲ្យលេៅជាេាសករ
· ការ�ាក់ក្ពុងមន្រីរឃពុឃំាងំ
· ការលធ្ើេារពុណកមមេ នងិ
· អំលពើអមនពុស្ធម៌លផ្ង លៗេៀត

ការរវំោភបោំនយែងធ្ងនធ់ ្ងរវេើអនុសពា� ាទរីតកុ្ង
ហ្្សផឺណវឆានែំ ១៩៤៩ ៖

· ការលធ្ើមនពុស្ឃាតល�ោយលចតនា
· ការលធ្ើេារពុណកមមេ នងិការលធ្ើ�្រល�ោយអមនពុស្ធម៌
· ការ្រងកល�ោយលចតនាឲ្យមានរ្ួរសធងៃនធ់ងៃរ ឬឲ្យមាន
 ការឈចឺា្់រ�េរ់ាងកាយ ឬសពុខភាព
· ការ�កេតូល�ោយលចតនាពរីលឈ្លើយសកឹ ឬ
 ជនសពុរីវេិ នវូសេិ្ធេិេួេ�នការកាតល់េោសល�ោយ
 យពុត្ធិម៌ នងិលេៀងេាត់
· នងិការឃពុខំ្លនួជនសពុរីវេិល�ោយខពុសច្ោ្់រ។

 តាម្រេឧកកិ�្ឋកមមេ�ចូខ�េ�នលរៀ្ររា្់រខាងលេើ  

អង្គជនំពុជំកមះតពុេាការកំពេូ�នផន្្ាលេោស កាងំ លេកក 
អ៊ាវ លេៅ ឌពុច កាេពរីន្ងៃសពុកក េរី៣ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា២ំ០១២  
ឲ្យជា្់រពន្ធនា្រារអសមួ់យជរីវតិ។

 រេតូ�េន់្ងៃេរី៦ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០១៣ ឌពុច កតរូវ�នលផរ្ 
ពរីពន្ធនា្រាររ្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុងតពុេាកម្ពុជា 

 
(អ.វ.ត.ក) លេៅកានព់ន្ធនា្រារលខតក្ណ្ាេ លកកោយពរី 
ការក្រកាសសាេកកមរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញា 
ក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា កាេពរីន្ងៃេរី៣ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា២ំ០១២។

 �េន់្ងៃេរី២០ ខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៨ ឌពុច មានអាការៈ 
លេវេត ់្ ្់រ�លង្ើម លេើយលកកោយមកលពេ្យក្រចាកំាររ្រស់ 
្រាត ់ក៏�នលស្ើសពុឲំ្យ្រញ្ជូន្រាតល់េៅព្យា�េលនៅលពេ្យជយ័ 
ជម្ះ ក្ពុងរាជធានរីភ្លំពញ។  លនៅន្ងៃេរី២១ ក្ពុងខខឆ្ា�ំខ�េ 

 
មន្រីរលពេ្យជយ័ជម្ះ�នសលកមច្រញ្ជូន ឌពុច ឲ្យលេៅសកមាក 
ព្យា�េ្រនល្នៅមន្រីរលពេ្យមិតភ្ាពខខមេរ-សលូវៀត។

 លនៅយ្់រន្ងៃេរី៣១ ខខសរីេា ឆ្ា២ំ០២០ ឌពុច �នធ្លាក់ 
ខ្លនួឈធឺងៃន ់លេើយកតរូវ�ន្រញ្ជូនមកសលនង្គោះ្រន្ាន ់លនៅ

 
មន្រីរលពេ្យមិតភ្ាពខខមេរ-សលូវៀត ម្ងលេៀត។ 

 ពរីន្ងៃលកកោយមក ្ឺរលនៅន្ងៃេរី០២ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ 
ឌពុច �នស្លា្់រលនៅមន្រីរលពេ្យមិតភ្ាពខខមេរសលូវៀត ល�ោយ 
សារជងឺំរេាកសតួធងៃនធ់ងៃរ ្រន្ា្់រពរី្រាតម់ានជងឺំសតួរពុ ំានរ៉
ពរីមពុនមកល�ោយសារខតការជក់�ររី នងិជងឺំេតឺ។  

 សពរ្រស ់ឌពុច នងឹកតរូវ�ន្រណៈកមមេការពលិសស នន
អ្រ្គនាយក�្ឋានពន្ធនា្រារកកសងួមេានផ ្លធ្ើលកោសេ្យ 
វិច្ចយ័ ្រនា្្់រមកនងឹក្រ្រេ់ជូនលេៅកករុមក្ររួសារល�ើម រ្ីយក 
លេៅលធ្ើ្រពុណ្យ។

កាងំ លេកចអ៊ាវ លេៅ ឌពុច លនៅសសរុកសឡំតូ លខត�្ត�់្ំរង លនៅមពុន
លពេអាជា្ធរចា្់រខ្លនួ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



22 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

 ខ្ពុលំឈមេោះ លេោ លខង លកើតឆ្ា១ំ៩២៨ អំឡពុងលពេ
 

ខ�េក្រលេសកម្ពុជាស្តិ លនៅ  លកកោម អាណា  ន្ិរមនយិម 

�រាងំ។ លនៅសម័យលនោះ ខ្ពុ�ំនចេូលរៀនភាសា�រាងំ 
�្ូំរងលនៅ្ ្ាក់កពុមារ �្ឋាន លេើយតមកក៏ចេូលរៀន�េ់្ ្ាក់ 

្រឋមសកិ្ា �លូចះ្ខ្ពុ ំអាច  នយិាយ ភាសា�រាងំ�ន ខ្លះៗ។ 

លកកៅពរីលរៀនអក្រ�រាងំ ខ្ពុកំតរូវ�នក្ររូជនជាត�ិរាងំឲ្យ

េលនញ្ នងិសកូតលមលេខពរីលេខ២ �េល់េខ៩ កតឡ្់រ

ចពុះលឡើងលរៀងរាេល់មោ៉ងសកិ្ាលនៅក្ពុង្្ាក់។ ្រន្ា្់រពរី 
ក្រលេសកម្ពុជាេេួេ�នឯករាជ្យពរី�រាងំលនៅឆ្ា ំ១៩៥៣ 

មៅមពលៃលឹកមឃើញមរឿងរាែវក្នពុងរបបសខ មែរ
ពកហមខ្ពុំសសក់ទលឹកសភ្នក

មសាម	ប៊ៃុថៃ

លេោ លខង លពេផេ្្់រេសម្ាសន�៍េ្់រពុ្រ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា លនៅផះ្រ្រស្់រាតស់្តិលនៅឃពុ្ំររ្ររីលសោម 
សសរុករ�ំេួ លខតស្្ាយលរៀង កាេពរីឆ្ា២ំ០១៥។ 
(លសោម ្៊រពុន្ន/្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខ្ពុ�ំនក្រក្ររ្ររជញួ�រូ លេើយខ្ពុក៏ំមិន�នស្ាក់លនៅផះ្
 

ជា្់រេា្់រខ�រ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិច្េូរួម 
ជាមួយចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេម។ នយិាយ �េល់រឿង 

រា៉វខ�េ�នលកើតលឡើងលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកេម   ខ្ពុ ំសសក់េឹក 
 

ខភក្ លកពោះខ្ពុនំកឹសសលណោះ�េស់ាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុ ំនងិ
 

ក្រជាជនខ�េធ្លា្់ររសល់នៅក្ពុង ភូមិជា មួយ្រ្ា ខ�េកតរូវ 
�នខខមេរកកេមយកលេៅសម្លា្់រលចោេេាំងកករុមក្ររួសារ។ 

 ខ្ពុលំកើតលនៅភូមិចនិ ឃពុ្ំររ្ររីលសោម សសរុកស្ាយេា្រ 

លខតស្្ាយលរៀង។ លនៅសង្គមចាស ់ក្រជាជនលេៅ្ ា ភូមិ 

ចនិ  លកពោះភូមិលនះមានជនជាតចិនិ នងិយួន ចេូមករស់ 

លនៅលកចើន លេើយ លកកោយមកភូមិលនះក៏កតរូវ�ន្ូ្រលឈមេោះ 
មកភូមិសង្គមវញិ។ ជរីតាខាងម្ាយរ្រសខ់្ពុ្ឺំរជាជន 
ជាតចិនិលឆៅខ�េមករសល់នៅភូមិចនិលនះ ចខំណកឯ 

យាយរ្រសខ់្ពុ្ឺំរជនជាតខិខមេរ។ ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ្ឺំរជា
 

កសកិរ។ រាេល់ពេរ�វូកចរូតកាតម់ក�េ់ ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុខំតងខតលក្រើខ្ពុលំេៅសពុកូំនកលណ្�វពរី លសោ ភឹម ខ�េកំពពុង
 

ខត្ួរសជាលនន ្រង់លនៅក្ពុងវតល្ឈើេាេ លេៅវតច្ាស់ 

ស្តិលនៅក្ពុងឃពុ្ំររ្ររីលសោម។ លសោ ភឹម អាចឆ្លាក់រូ្រនា្រ 

នងិរូ្រលផ្ង លៗេៀតលនៅលេើ�ងកលណ្�វ �នយា៉ងស្ាត។ 

ក្រជាជនក្ពុងភូមិ នយិាយសរលសើរស្ាន�ចម្លាក់រ្រស្់រាត ់
ក្រ្់រៗ្រ្ា។ លសោ ភឹម លពេលនោះមានអាយពុ្រងខ្ពុកំ្រខេេ 
ជា៣ឆ្ា។ំ ្រាតខ់តងផ្ាកំ្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិខ�េ�ន 
យកចង្ានល់េៅក្រល្រនកពះសង ល្នៅវតល្ឈើ េាេ ឬលនៅ 

លពេខ�េ្រាតន់មិនល្េៅចេូរួមពធិរី្រពុណ្យលនៅផះ្ក្រជាជន

តាមភូមិ្ា ឲ្យខ្ពុលំេៅលេង្រាត។់ លពេេំលនរពរីការលរៀនសកូត 

ខ្ពុខំតងខតលេៅជ្ួរ្រាត ់នងិស្ាក់លនៅក្ពុងវតជ្ាមួយ្រាត។់ 

លសោ ភឹម លពេលនោះមានចតិេ្ណ្ាស ់នងិខតងខតផេ្ន់ ំ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ចណំរីឲ្យខ្ពុេំ្ូរខឆត្ៗ។ លសោ ភឹម មាន្រងក្ររុសម្ាក់លឈមេោះ 

តាជពុ ំកតរូវជាក្ររូសកូតស្ាលំនៅវតល្ឈើេាេខ�រ។ លសោ ភឹម  

្ួរស�នរយៈលពេ៣កពះវស្ាក៏សកឹ រួចលេើយ�នចេូ 

រួមជាមួយចេនាខខមេរឥស្រៈលនៅអំឡពុងឆ្ាំ ១៩៤៨  
ជាមួយ សនឺ សពុរីចាន ់លនៅនកពលេើភ្កំ្រមា៉ ស្តិលនៅខាង 

លជើងសសរុករមាសខេក លខតស្្ាយលរៀង។ ្រន្ា្់រមក 

លសោ ភឹម �នលរៀ្រការក្រពន្ធលឈមេោះ ខកចង នងិ�ន 

រសល់នៅម្ពុំផ្ារកំពង់កតាច ក្ពុងសសរុករមាសខេកលខត្
 

ស្ាយលរៀង ជា្់រកពកំ្រេេស់សរុកកំចាយមារ លខត ្

នកពខវង។ តាងំពរីលពេលនោះមក ខ្ពុ�ំនលេៅលេង លសោ ភឹម 

ម្ងមកាេលកពោះលយើងរសល់នៅសសរុកឆងៃាយពរី្រ្ា។ 

 លកកៅពរី លសោ ភឹម ខ�េ�នចេូរួមជាមួយឥស្រៈ 

លពេលនោះក៏មានលសមេៀនឃពុលំឈមេោះ ខមន៉ សាន លេៅ យា៉  

ឬសពុំា រសល់នៅភូមិសង្គម ឃពុ្ំររ្ររីលសោម សសរុកស្ាយេា្រ  

លខតស្្ាយលរៀងជាមួយខ្ពុំ�នចេូរួមជាមួយចេន ា 
លនះខ�រ។ ខមន៉ សាន ្ឺរជាជរី�នូមួយរ្រសខ់្ពុ។ំ ឪពពុករ្រស់ 

្រាត់ នងិឪពពុកខ្ពុ ំ ្ឺរជា្រង្ូ្រននងឹ្រ្ា។ ឪពពុករ្រស់ ខមន៉ 
 

សាន លឈមេោះ ្រាងំ លេង ្ឺរជាជនជាតចិនិលឆៅ (ចនិ 

េាជរីវ) ខ�េលភៀសខ្លនួមករសល់នៅសសរុកខខមេរ�ចូជរីតា 
រ្រសខ់្ពុខំ�រ។ ចខំណក ឯម្ាយរ្រស្់រាតល់ឈមេោះយាយ  
េពុរី ្ឺរជាជនជាតខិខមេរ។ ខមន៉ សាន មានក្រពន្ធចនំនួ  

២នាក់។ ក្រពន្ធេរី ១ រ្រស្់រាតល់ឈមេោះ ខសន រសក់្ពុងភូមិ 
ឃពុជំាមួយ្រ្ា នងិ�នចេូខខមេរឥស្រៈ�ចូ្រាតខ់�រ។ 

ក្រពន្ធេរី ២ រសល់នៅឃពុតំាសសួ សសរុកស្ាយកជ រុំ លខត ្

ស្ាយលរៀង។ លនៅឆ្ា១ំ៩៥៣ ខមន៉ សាន នងិក្រពន្ធេរី ១ 

រ្រស្់រាត�់នលចញលេៅលរៀនលនៅេរីកករុងេាណូយ ក្រលេស 

លវៀតណាម រេតូ�េឆ់្ា១ំ៩៦៣ លេើ្រ្រាតក់តឡ្់រមក 

ក្រលេសកម្ពុជាវញិ។ លពេលនោះ្រាត�់នចេូលធ្ើការខផក្ 
លមកា ឬ កា្រ៉ូរា៉េ់ ឲ្យកករុមេ៊ពុន�រាងំ លនៅ្ររីឡខូមក៉ត 
លេខ៦។ ្រាតម់ានផះ្លនៅជតិវតឫ្ស្រីខកវមួយ នងិមាន 

ផះ្ខ�េសង់ពរីលឈើមួយកខន្លងលេៀតលនៅម្ពុំ្ឹរងេំពពុន ខាង 
ត្ូងេរីកករុងភ្លំពញ។  លនៅលពេលនោះ្រាតរ់សល់នៅជាមួយ 
ក្រពន្ធេរី២ ចខំណកក្រពន្ធល�ើមរ្រស្់រាត�់នយក្្ររ្ី មេរីខ�េ 

លធ្ើជាក្ររូលពេ្យលនៅសសរុករមាសខេក លខតស្្ាយលរៀង។ 

លពេ្ូ្រនសសរីរ្រសខ់្ពុឈំ ឺខមន៉ សាន �នជយួរតក់ារលធ្ើ
 

ស្ំរពុកត្រញ្្ជក់ជរីវភាពកករីកកឲ្យ លេើ្រ្ូ្រនសសរីរ្រសខ់្ពុកំតរូវ
 

�នអនពុញ្ញាតឲ្យសកមាកព្យា�េលនៅមន្រីរលពេ្យរពុស ព្ុ រីរយៈ

លពេជាងមួយខខ រេតូ�នធរូលស្ើយ។ អំឡពុងលពេលនោះ  
ខមន៉ សាន ក៏�នចេូរួមសមងៃាតជ់ាមួយចេនាខខមេរកកេម 

ខ�រ។ �លូចះ្ ខមន៉ សាន  មិនេ៊ានស្ាក់លនៅផះ្ជា្់រេា្់រលេ។ 

្រាតជ់ាលរឿយ លៗចញលេៅស្ាក់លនៅេាក់ខ្លនួក្ពុងផះ្ជេួ
 

វញិ លកពោះ្រ៉សូរីេ�នតាម�ាន្រាត។់ ន្ងៃមួយខ្ពុ�ំន 
េេួេ�ណឹំងតាមរយៈមិតភ្ក្ិរ្រស់ ខមន៉ សាន ្ា  

ខមន៉ សាន �នមកស្ាក់លនៅផះ្វញិ លេើយខ្ពុក៏ំនា្ំរង 
្ូ្រនពរីសសរុកកំលណើតលេៅសរួសពុខេពុក្្រាត។់ ខមន៉ សាន  
�នខងឹសម្ោរនងឹខ្ពុយំ ា៉ងខ្លាងំ នងិស្រី្រលន្ោសឲ្យខ្ពុំ្ ា 

«អញកំពពុងខតេាក់មពុខ នា្ំរ្ាមកឈឆូរលធ្ើអរី»។ ្រាត ់

�នខណនាខំ្ពុំ្ ា ន្ងៃលកកោយកពុនំា្ំរង្ូ្រនមកជ្ួរ្រាតល់េៀត 

លកពោះខ្លាចខ្រកការណ៍។ ខមន៉ សាន ស្ាក់លនៅភ្លំពញ 

�នរយៈលពេក្រខេេ ១ ឆ្ាំ ្រាតក៏់លចញលេៅតស៊លូនៅ 

ក្ពុងនកព។ ្រាត់�នលធ្ើ�លំណើរលចញលេៅនកពតាមសសរុក 
កំលណើតរ្រស្់រាតក់តង់ចណំពុចនកពកតពាងំឫស្រី ខ�េមាន 

ចមងៃាយក្រមាណ ៣្ររីឡខូមក៉ត ពរីឃពុ្ំររ្ររីលសោម ល�ោយ 
មានកងេ័ពលវៀតណាមខាងលជើងក្រមាណ ៦០នាក់ លនៅ 

រង់ចាេំេួេ្រាត។់ លពេលនោះខ្ពុ�ំនយំសពុលំេៅតាម្រាត។់ 

លឃើញ�លូច្ោះ្រាតក៏់ត្រមកខ្ពុវំញិ្ា «ឯងមិនេានម់ាន 
សមតភ្ាពតាមអញលេ» រួចលេើយ�នខណនាខំ្ពុំ្ ា 

«ឯងកពុលំ�ើរលេង កពុលំ�ើរលចោេផ្ះ នងិកពុំចាយវាយ 

លផស្ផ្ាស» លកពោះ្រាត�់ងឹ្ា ខ្ពុពំរីល�ើមមានក�ក់ នងិ 
ឧស្ាេល៍�ើរលេងលកចើន។ 

 លកកោយមក ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការក្រពន្ធលឈមេោះ ្រង់ សាេរីន  
លកើតលនៅឆ្ា១ំ៩៣៨ កតរូវជាកូនរ្រសអ់តរីតលមឃពុកំាេពរី 

សង្គមចាស។់ ពរូ្រសខ់្ពុ ំ ្ឺរជាអ្កផ្ផំ្គពុឲំ្យលយើង�នលរៀ្រ
 

ការនងឹ្រ្ា។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ្ឺំរជាជរី�នូមួយរ្រស ់លសោ ភឹម។  
ឪពពុករ្រសក់្រពន្ធខ្ពុនំងិឪពពុករ្រស ់លសោ ភឹម កតរូវជា្រង្ូ្រន

 
្រលងកើត។ លនៅលពេលរៀ្រការរួចលេើយ ខ្ពុ�ំនក្រក្ររ្រររក 
សពុរីជញួសសរូវ ល្រោ នងិ កក្ររី លេើយខ្ពុក៏ំ�នចេូរួមជាសមងៃាត ់
ជាមួយចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេមខ�រ។ ខ្ពុខំតងខត�ក 
េពុយពរីមពុខរ្ររជនំយួរ្រសខ់្ពុម្ំង្ួរនលេៅក�ំមពុនឺលរៀេលផ្ើ 
លេៅឧតម្្�េ់ លសោ ភឹម ល�ើម្រីលឃោសនា។ លកកោយមក 

្រ៉េូរីស�នតាម�ាន នងិ�នតាមចា្់រខ្លនួខ្ពុយំកលេៅសរួ
 

ចលម្លើយល�ោយ�នលចោេក្រកានខ់្ពុំ្ ា «�នេចួេាក់ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ចញិ្ចមឹខខមេរកកេម» លកពោះលពេលនោះចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមេរ 

កកេម�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យសរលសរស្ំរពុកតជាសមងៃាត់ លស្ើ 
សពុ ំលសៀង អងករ នងិ �ររី ពរីក្រជាជនខ�េរសល់នៅក្ពុងភូមិ។ 

ខ្ពុ�ំនខ្រកពរីក្រពន្ធកូន នងិរតល់្រចខ្លនួអសរ់យៈលពេ៦
 

ខខ រេតូ�េ្់រង្ូ្រនលនៅក្ពុងភូមិលេៅធានា លេើ្រ្រ៉េូរីស

ឈ្់រតាមចា្់រខ្លនួរ្រសខ់្ពុ។ំ

 លនៅអំឡពុងលពេរ�្ឋក្រេារេម្លាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្  
សរីេនពុ លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ កករុមចេនា 

្រ�វិតន្ខ៍ខមេរក៏�នលចោេក្រកាន ់េន ់នេ់ ្ ាជាជនក្ត ់

ជាតិ រួចលេើយ�នក្រមូេ នងិចាតត់ាងំកម្លាងំឲ្យយក 

ក្រា្់រមរីនលេៅ�ាក់កលម្ចផះ្កំលណើតរ្រស ់េន ់នេ់ លនៅ 

ភូមិកចាងំ ក្ពុងលខតន្កពខវង។ ចខំណកខ្ពុកំតរូវ�នខខមេរកកេម
 

្ំរពាក់អាវពុធអាកាឲ្យមួយល�ើម ្រ៉ពុខនល្�ោយសារកាលំភ្លើង 

អាកាធងៃនល់ពកខ្ពុក៏ំលស្ើសពុ្ូ្ំររយកកាលំភ្លើងការា៉្៊ររីន នងិម៉ូត ូ
ម៉ូ្៊ររីខឡតមួយលក្រឿងវញិ។ ខ្ពុក៏ំ�នលេៅលមើេការកលម្ច 
ផះ្រ្រស់ េន ់នេ់ ខ�រ។

 ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក ខ្ពុមិំនេ៊ានរសល់នៅជពុកំ្រពន្ធ 
កូនលនៅសសរុកលេៀតលេ។ ខ្ពុ�ំនលេៅរសល់នៅេាក់ខ្លនួ នងិលធ្ើ

 
នរីរសារសមងៃាត់ឲ្យ ខមន៉ សាន លនៅកករុងភ្លំពញវញិ។ 

លនៅឆ្ា១ំ៩៧២ ចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេមរលំ�ោះ�នជរីភូ  

ស្តិ លនៅេរីក្រជពុជំនតាម្រលណ្ោយផ្លវូជាតលិេខ១ ក្ពុងលខត្
 

ស្ាយលរៀង។ �លូចះ្ ខ្ពុរួំមេាងំសមាជកិខខមេរកកេម៣នាក់ 
លេៀតកតរូវ�នចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេម្រញ្ជូនឲ្យលេៅ 
ក្រចាកំារលនៅជរីភូវញិ។ ខ្ពុមំ ានភារកិច្ចេេួេក�ក់ពរី 
ចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេមយកលេៅេិញ្្ាំលពេ្យពរីឈមេញួ 
ជនជាតលិវៀតណាមខ�េ�កឹមកពរីកករុង នកពន្ររ លវៀតណាម 

ខាងត្ូង។ លរៀងរាេល់មោ៉ង៧កពកឹ សាវា៉ត លនៅក្ពុង 
អង្គភាពជាមួយខ្ពុ ំ�នល្រើកម៉ូត�ូកឹខ្ពុលំេៅ�វតិល�ើម្រីរង់

 
ចាេិំញ្្ាលំពេ្យ។ មពុននងឹលចញលេៅលយើង�នរា្់រេពុយ 

ចងមួយ�ពុ ំ១០មពុនឺលរៀេ កចកចេូក្ពុងសាក់កា�ចូនំនួ ២  
ល�ើម្រីេពុកក្រ្រេល់េៅឲ្យឈមេញួលវៀតណាម។ ្រន្ា្់រពរី 
លយើងក្រមូេេិញ្្ាលំពេ្យ�នចនំនួ ៣ លេៅ៤ លកសលេើយ  

លយើងក៏�កឹមកេពុកលនៅជរីភូវញិ។ លនៅលពេយ្់រ្រណៈ 

កមមេាធកិារខាងេេួេេិញ្្ាលំពេ្យរ្រសច់េនា្រ�វិតន្ ៍

ខខមេរកកេម ខ�េមានសមាជកិចនំនួ៦នាក់ �នល្រើក 

ម៉ូតចូនំនួ៣លក្រឿងមក�កឹ្្ាលំពេ្យយកលេៅក្រ្រេ់ឲ្យ 

្្ាក់លេើ្រនល្េៀត។  ្រណៈកមមេាធកិារខាងេេួេេិញ្្ាំ 

លពេ្យលនោះ�នមក�កឹ្្ាលំពេ្យពរីខ្ពុកំ្ពុងមួយអាេតិ្យចនំនួ
 

២�ង។ លនៅលពេលនោះក៏មានការេម្លាក់ក្រា្់រខ្រកខ្លាងំ 

ខ�រ រេតូ្រណ្ាេឲ្យ�ាចស់្ានល�ើមលពោធិ៍ ស្តិលនៅខាង 

លជើងជរីភូ។ ខ្ពុលំធ្ើការខាងខផក្េិញ្្ាលំពេ្យរេតូ�េក់ងេ័ព 
ខខមេរកកេមេេួេ�នជយ័ជម្ះលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ាំ 

១៩៧៥។ ្រន្ា្់រពរីកងេ័ពខខមេរកកេមេេួេជយ័ជម្ះ�ន 

មួយរយៈ លសោ ភឹម �នលធ្ើ�លំណើរមកលខតស្្ាយលរៀង  

ល�ើម្រីយកខ្ពុលំេៅលធ្ើជាកងការពាររ្រស្់រាត ់លកពោះ ខ្ពុសំ្គាេ់
 

ផ្លវូលកចើន។ លសោ ភឹម �នក�្់រខ្ពុំ្ ា លេៅន្ងៃខាងមពុខក្រសនិ
 

ល្រើខ្ពុរំសល់នៅសេករណ៍នងឹជ្ួរការេ�ំក លកពោះកតរូវេ្ូរ 
រួម្រ្ា។ លសោ ភឹម �ន្រន្្ ា ្រាត�់នចេូរួមក្រជពុជំាមួយ

្្ាក់លេើ នងិ�នលស្ើលេៅអង្គក្រជពុឲំ្យក្រជាជនេ្ូរ�យលនៅ

តាមផះ្លរៀងខ្លនួ ្រ៉ពុខន្្ ្ាក់លេើលេើកលឡើង្ ា ក្រសនិល្រើេ្ូរ 
ឯកជននងឹលធ្ើឲ្យខ្ជះខ្ជាយអាេារ។ �លូចះ្ ្រាតមិ់ន�ងឹ្ា 

្្ាក់លេើសលកមចយា៉ង ណាលនោះលេ។ លេោះ្ររីយា៉ងណា 

លសោ ភឹម នងិក្រពន្ធលឈមេោះ ខកចង លេៅ យាយ ការ៉ូ ្តលនៅខាង 
មពុខក�សាេអង្គរវត។្ ខកចង មានសស រុកកំលណើតលនៅភូមិលកជៅ 
ឃពុកំកល� សសរុកកំចាយមារ លខតន្កពខវង។ ខកចង �នលរៀ្រការ 
ជាមួយ លសោ ភឹម លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥០ នងិមានកូនក្ររុសសសរីចនំនួ 
៤នាក់្ឺរ សពុរី (សសរី), ណាត (ក្រ រុស), កាល�វ (សសរី) នងិ ឃពុច 
(ក្ររុស)។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

លពេលនោះខ្ពុ�ំន្រ�លិសធមិនលេៅលនៅជាមួយ្រាតល់ឡើយ  
លកពោះខ្ពុមំានក្រពន្ធកូនរសល់នៅក្ពុងភូមិ។ មួយរយៈលកកោយ

 
មក លសោ ភឹម �នមកលខតស្្ាយលរៀង ម្ងលេៀតល�ោយ 

មានឡានចនំនួ ២លក្រឿងអមមកជាមួយ។ ្រាត�់នលេៅ 

ពនិតិ្យលមើេស្ានការណ៍លនៅ�វតិ នងិ�នលេៅខ្ពុលំេៅ 
លនៅជាមួយលេៀត  ្រ៉ពុខន្្រងសសរីរ្រស ់លសោ ភឹម លឈមេោះយាយ  

ឈពុន ខ�េលធ្ើជាក្រធានសេករណ៍លនៅភូមិសង្គម 

ឃពុ្ំររ្ររីលសោម �នក�្់រលេៅ លសោ  ភឹម វញិ្ា «កពុយំកខ្ពុ ំ
លចញពរីសសរុកកំលណើតអរី លកពោះខ្ពុ�ំនជយួ្រ�វិតន្យូ៍រ 
លេើយ �លូចះ្ឲ្យខ្ពុរំសល់នៅសសរុកភូមិជពុកំ្ររួសារចពុះ»។ 

 ចខំណក ខមន៉ សាន ក៏�នមកលេងសសរុកកំលណើតម្ង 

ខ�រ ល�ោយ្រាតជ់ះិឡ ានមួយលក្រឿងជាមួយនរីរសារ 

រ្រស្់រាតច់នំនួ ៣នាក់លេៀត។ ខមន៉ សាន �នជ្ួរខ្ពុ ំនងិ 
�ននយិាយក�្់រខ្ពុំ្ ា «អញ�នខណនាឯំងកាេពរីមពុន 
អញលចញលេៅតស៊កូ្ពុងនកព លេើយឯងអាចស៊កូេាំ នងិ

ក្ឹរងខក្រងលធ្ើការជាមួយខខមេរកកេម�ន ្ឺរេល្េើយ។  

រង់ចាអំង្គការលរៀ្រចសំសរួេ្ួរេ អញនងឹមកលេងឯងម្ង 

លេៀត»។ ្រន្ា្់រពរីស្ា្់រ្រាតន់យិាយលេើយ ខ្ពុក៏ំមិនេ៊ាន

សរួល�ញល�ោេពរីការងាររ្រស្់រាតល់េៀតខ�រ លកពោះ្រាត ់

មិនសវូនយិាយស្រីលកចើនលេ។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក

្រាត�់តខ់្លនួរេតូ។

 ខមន៉ សាន   នងិ លសោ ភឹម មានវយ័សស�េ្រ្ា នងិ 

រសល់នៅក្ពុងភូមិជាមួយ្រ្ា ្រ៉ពុខន ្ខមន៉ សាន �នលរៀន 
្្ាក់ខស្ជ់ាង លសោ ភឹម។ អ្កេាងំពរីរ្ឺរជាមិតភ្ក្ជិតិ 

ស្េិ្ធ នងិរា្់រអាន្រ្ា�ចូជាសាចញ់ាត។ិ លសោ ភឹម នងិ 

ខមន៉ សាន ក៏សសឡាញ់រា្់រអានខ្ពុណំាសខ់�រ។    

 រេតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុ�ំនលនៅលធ្ើការងារលនៅ 
សេករណ៍ក្ពុងឃពុ្ំររ្ររីលសោម ក៏កមមេាភិ�េ នងិលយោធា 
ខខមេរកកេមលនៅភូមិភា្រនរិតរីចូេមកក្រ្់រក្រង។ កមមេាភិ�េ  

នងិលយោធាខខមេរកកេមេាងំលនោះ �នលកៀរខ្ពុលំចញពរីភូមិ 
សង្គម ឃពុ្ំរ្ររីរលសោម ឲ្យលេៅរសល់នៅឃពុចំក សសរុករ�ំេួ  

លខតស្្ាយលរៀងវញិ។ ខខមេរកកេម�នលចោេក្រជាជន 

ក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុំ្ ា «ក្ោេយួនខ្លនួខខមេរ»។ ខ្ពុរំសល់នៅឃពុំ
 

ចក�នរយៈលពេ៨ន្ងៃ ខខមេរកកេម�នជលម្លៀសខ្ពុ្ំរន ្
លេៅលនៅអ្កលេឿងរយៈលពេ៣ន្ងៃលេៀត។ លនៅេរីលនោះ 

លយោធាខខមេរកកេម�នលសពុើ្រសរួក្រជាជនខ�េជលម្លៀស 

មក�េអ្់កលេឿងល�ើម្រីតាមរកកូនរ្រស ់លសោ ភឹម ខ�េ 

�នរតល់្រចខ្លនួឆ្លងេលន្លមកលនៅម្ពុអ្ំកលេឿងខ�រ។ កងេ័ព
 

ខខមេរកកេមចា្់រ�នកូនរ្រស ់លសោ ភឹម ម្ាក់លឈមេោះ ណាត  

នងិ្រង្ូ្រនជរី�នូមួយរ្រស ់ណាត ចនំនួ ២នាក់លេៀតយក 
លេៅសម្លា្់រលចោេ។ លេតពុការណ៍តាមចា្់រ នងិសម្លា្់រ 

លនះ�នលធ្ើឲ្យខ្ពុភ័ំយរន្ធតយ់ា៉ងខ្លាងំ។ លកកោយមកលយោធា

ខខមេរកកេម�នយកឡានមក�កឹខ្ពុលំេៅ�ាក់លនៅឃពុសំ្ាយ 
រេ ំក្ពុងលខតក្ណ្ាេ។ លនៅេរីលនោះក្រធានសេករណ៍�ន 
សរួខ្ពុំ្ ា លចះលធ្ើការងារអ្រីខ្លះ? ខ្ពុ�ំនត្រលេៅវញិ្ា 

ការងារអ្រីក៏ខ្ពុលំចះខ�រ លកពោះខ្ពុ្ឺំរជាកសកិរ។ ក្រធាន
 

សេករណ៍ចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលេៅលកពោះសសរូវ នងិ ស្ងូ ្រន្ា្់រ
 

មកលេៅភ្ជរួរាស។់ ខ្ពុលំធ្ើការលនៅស្ាយរេ�ំនមួយរយៈខ្លរី
 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ ក៏កងេ័ពលវៀតណាមវាយចេូក្រលេសកម្ពុជា។  
ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រលេៅសសរុកកំលណើតវញិ ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំន�នជ្ួរ

 
្រង្ូ្រន នងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុលំេ លកពោះអ្កេាងំលនោះកតរូវ

 
�នខខមេរកកេមលចោេក្រកាន ់នងិ�នយកលេៅសម្លា្់រ 

លចោេលស្ើរ្រមេានសេល់ឡើយ។

រូ្រ លសោម ភឹម ពាក់អាវលខមេៅឈរលនៅកណ្ាេ ្តជាមួយកង 
កម្លាងំក្រយពុេ្ធសមេក័្រចតិរ្្រសល់វៀតណាមខាងលជើងក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣។  
រូ្រលនះ្ តភ្លាមៗ្រន្ា្់រពរីកងឧេ្ាមសម័្ន្ធមិតច្ា្់រលផ្ើមលធ្ើការវាយ
ក្រេារលេៅលេើមូេ�្ឋានេ័ព ឃពុកំកល� ក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម ខ�េជា 
ខផក្មួយននសនង្គាមសពុរីវេិក្រឆាងំនងឹរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមេរ�កឹនា ំ
ល�ោយលសនាក្រមពុខ េន ់នេ។់ លកកោយមក លសោ ភឹម �នលធ្ើ 
ជាលេខាភូមិភា្រ្ូរព៌ាននកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា/ភ្ាក់ងារសារ 
ពត័ម៌ានលវៀតណាម)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

(តចប់)

បជូាមភលៃើង
សំណួរសដលបាៃសួរមកខ្ពុំអំពតីការសមលៃាប់រង ្គាលមៅអឺរែបុ

វហ្ឌរី ហហ្វែ ឵យ

 រ៉ូម ្ឺរជាជនជាតខិ�េអនជ់ាងលយើង។ ខ្ពុ�ំនចណំាយ 
លពេអសជ់ាលកចើនល�ើម្រីយេ�់ងឹអំពរីការលរើសលអើងរ្រស់

ខ្លនួ។ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងក្រលេសស៊ពុយខអត
 លនៅេរីកករុង�ាឡាណា លេើយមានកូនតចូចនំនួ ៣នាក់ 

រួចលេៅលេើយ។ ន្ងៃមួយកូនក្ររុសអាយពុ២ឆ្ារំ្រសខ់្ពុ�ំន 
�តខ់្លនួ លេើយលេោះ្ររីជាខ្ពុខំកំ្ឹរងរកយា៉ងណាខ្ពុលំនៅខត

 មិនអាចរកល្រលឃើញលឡើយ។ ខ្ពុមំានការកព រួយ�រម្យា៉ង 
ខ្លាងំ លេើយ�នលេៅរកអ្កជតិខាងម្ាក់ខ�េ�ននយិាយ 

ក�្់រខ្ពុំ្ ា  «មានកករុមជរី្រេ ព្ុ រី�នឆ្លងកាតក់្រខេេជាពកួ
 

ល្រចា្់រយកកូនអ្កលេៅ»។ ខ្ពុ�ំនលជឿនាង។ ខតលនៅលពេ 
ខ�េកូនរ្រសខ់្ពុ្ំរង្ាញខ្លនួលចញពរី្រពុម្ខផ្លខ្រ្លក្ឺរររី ខ្ពុភំ្ាក់

 ខ្លនួ្ាខ្ពុ្ឺំរកំពពុងខតលរើសលអើងជាតសិាសនខ៍�េ្រងកឲ្យមាន
្រញ្ល្នៅលពេខ�េខ្ពុលំជឿពាក្យអ្កជតិខាងលពក។

 វា្ឺរមានសារសខំានណ់ាសក់្ពុងការេេួេស្គាេភ់ាព 
េលម្ៀងរ្រសម់នពុស្ម្ាក់ៗ។ វធិរីមួយ្ឺរលនៅលពេខ�េ 
អ្កមានអារមមេណ៍មិនលពញចតិច្លំពោះនរណាម្ាក់ សមូ 

អ្កលេោសសស្រីជនជាតជិ្រីេកំ្ពពុងសាងសង់ជរំ។ំ រូ្រភាព�កសសង់មកពរីការតាងំពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនៅក្ពុងសារមន្រីរសដេពុត្េូ។្
 

(សវូចិកិត លមត្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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សរួខ្លនួឯងជាមពុនសនិ្ាលកពោះខតលេតពុអ្រី? ល�ើម្រីពនិតិ្យ 
ពចិយ័ខ្លនួឯង នងិតាម�ានពរីក្រភពល�ើមននអារមមេណ៍ 
លនោះ។ ការក្រកានព់ូជសាសន ៍ ្ឺរជាមូេ�្ឋានក្ឹរះនន 
លសចកដេរីស្់្រលខ្ើម ការក្រកានជ់ាតសិាសន ៍ការក្រឆាងំ 
នងឹជនជាតជិ្រីេ ្ ការក្រឆាងំនងឹជនជាតរិ៉ូម នងិការ 
ក្រឆាងំនងឹជនជាតិឥស្លាមលចញមកពរីអារមមេណ៍ខ�េ 
ជនួកាេអាចលកើតលឡើង្រន្ា្់រពរីមាននរណាម្ាក់លនៅ 
ក្ពុងកករុមលនោះធ្លា្់រ្រងកឲ្យមានលក្រោះ្ ្ាក់�េ់លយើងកាេ 
ពរីអតរីតកាេ។ ្រ៉ពុខនល្យើងកតរូវខតស្គាេម់នពុស្ម្ាក់ឲ្យ 
�នច្ោសជ់ាមពុនសនិ ល�ើម្រីអាចវនិចិ្ឆយ័្រពុ្រ្គេលនោះ�ន។ 
លយើងល�ោយសភាវ្រតភ័ិយខ្លាចចលំពោះភាពមិនច្ោស់
េាស់ លេើយលនោះ្ឺរជាអារមមេណ៍លកើតលឡើង�្ូំរងរ្រស់ 
មនពុស្។ លនៅយពុ្រសម័យល�ើម�្ូំរងមនពុស្រសល់នៅក្ពុង 
កករុមសេ្រមនក៍សកិមមេតចូៗ លេើយលនះ្ឺរជារល្រៀ្រននការ 
ចញិ្ចមឹជរីវតិរ្រសម់នពុស ល្នៅសម័យលនោះ សកមា្់រពកួ 
ល្រអ្រីខ�េមិនច្ោសេ់ាសអ់ាចលធ្ើឲ្យមានលក្រោះ្ ្ាក់។ 
្រ៉ពុខនន្ាលពេ្រច្ចពុ្រ ន្ល្នះ្ឺរ�នក្លាយលេៅជាផេវ�ិក។

 លយើងេាងំអស្់រ្ាមានការេេួេខពុសកតរូវចលំពោះ 
សង្គមខ�េលយើងរសល់នៅនងិចលំពោះខ្លនួលយើងផ្ាេ។់ មិន 
មានភាពខពុសខ្រ្លក្រ្ាលេរវាងមនពុស ល្នៅក្ពុងេសវត្រឆ៍្ាំ 
១៩៣០ ឬឆ្ា១ំ៩៤០ នងិមនពុស្សពន្្ងៃលនះ។ លនះ្ឺរកតរូវ 
�នល្រសលងកតលឃើញយា៉ងេ្ំ្រផពុតលនៅតាមសាេាលរៀន។  
មានអ្កក្រកពតឹ្្ិរេលេមេើសខ�េជាអ្កចេូចតិស្ម្លពុតល្រ  
វាយល្រ នងិជនរងលក្រោះ នងិអ្កខ�េក្រានខ់តឈរលមើេ 
ល�ោយមិន�នចេូេាមឃាតល់�ោយសង្មឹ្ានងឹមាន 
អ្កលផ្ងលេៀតចេូមកជយួជនរងលក្រោះ។ អ្កមិន្ួររលធ្ើ 
ខ្លនួជាជនលេមេើស ្រ៉ពុខនអ្្កក៏មិន្ួររ�នកតមឹខតឈរលមើេ 
្ំរណាខំ�រ ពរីលកពោះលនះក៏លធ្ើឲ្យអ្កមានកំេពុសខ�រ។ សពន្្ងៃ 
លនះលយើងរសល់នៅក្ពុងេេ្ធកិ្រជាធ្ិរលតយ្យមួយ។ លេោះ្ររី 
ជាមិនេឥ្តលខ្ចោះ ្រ៉ពុខនក៏្្រមេានរ�្ឋាភិ�េណាលផ្ងលេៀត 
ខ�េក្រលសើរជាងលនះខ�រ។ លយើងកតរូវខតតស៊លូ�ើម្រីេេ្ធិ 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យរ្រសល់យើង ក្រសនិល្រើលយើងចង់រក្ាឲ្យ 
�នេ្្រង់វង្។ ល្រើមិន�លូចះ្លេ វាអាចនងឹងាយសសរួេខ�េ 
ការមិនស្រ្ោយចតិជ្ាមួយនងឹភាពអវជិ្ជមានរ្រសេ់េ្ធិ 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យសពន្្ងៃលនះ នងឹ្រងកឲ្យអ្ក�កឹនាអំង់អាច 
ម្ាក់លេៀតលធ្ើឲ្យអឺរ៉ពុ្រធ្លាក់ក្ពុងលក្រោះ្ ្ាក់ម្ងលេៀត។ លយើង 
មិនកតរូវេចិេង់ចេូលេៅក្ពុងភាព្ររាជយ័លេលយើងកតរូវ

ខត្រនក្្រយពុេ្ធលេោះ្ររីជាមួយនងឹរូ្រភាពអវជិ្ជមានខ�េ 

ពភិពលេោកកំពពុងខត្រង្ាញសពន្្ងៃលនះក៏ល�ោយ។

“វតើអ វែរៗី អាច្នលឹងវក្ើតវ�ើងមដេងវទៀតផដរឬវទ?”

 អ្រីខ�េ�នលកើតលឡើងម្ងលេើយ អាចនងឹលកើតលឡើង 
ម្ងលេៀត លេោះ្ររីជាមិនលេៅតាមរល្រៀ្រ�ចូ្រ្ាក៏ល�ោយ 
្រ៉ពុខនេ្េ្ធផេ្ឺរ�ចូ្រ្ាជានចិ្ច។

 ក្រសនិល្រើលយើងកកលឡកលមើេលេៅ�លំណើរក្រវត្សិាសស្ 
លយើងអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា កតឹមខតមួយជំនាន្ឺ់រក្រ្់រក្រាន ់
ល�ើម្រី្ំរលភ្លច្រេពលិសោធនព៍រីអតរីតកាេ�ន។ លយើង�ងឹ 
្ា េឡូខូសត ៍មិនខមនជាការសម្លា្់ររង្គាេលេើក�្ូំរង 
លេៅលេើ «មនពុស ខ្�េអនជ់ាង» លនោះលេ។ ្រ៉ពុខនល្េោះ 
្ររីជាយា៉ងណាក៏ល�ោយ លនោះ្ឺរជាលេើក�្ូំរងខ�េកតរូវ 
�នល្រ�ាក់លឈមេោះឲ្យ្ា «អំលពើក្រេយ័ពូជសាសន៍» 
លេើយលឃើញអ្កខ�េ�នផ្ចួលផ្ើម្ំរនតិកតរូវ�នផន្្ា
លេោស។ លនៅលកកោមអាណាន្ិរមនយិម ការលជឿលេៅលេើ
ឧតដេមភាពននជនជាតខិស្កស�នររីករាេ�ាេ លេើយការ 
សម្លា្់រជនជាតលិ�ើមភា្រតចិល�ោយមិន�នល្កោេលេោស 
ជាមពុនសនិ ្ឺរជាច្ោ្់រជាជាងករណរីលេើកខេង។ ការ 
សម្ល ា្់ររង្គាេពិតក�ក��នលកើតលឡើងលនៅអានេ្កិ 
ខាងត្ូង-អានេ្កិខាងេចិ (្រច្ចពុ្រ ន្ជ្ាណាមរី្៊ររី) លនៅ 
សតវត្រេ៍រី ២០។ លនៅលពេខ�េជនជាតអិាេ្លមឺង់៉�ន 
លធ្ើអំលពើយា៉ងសាេាវលឃោរលឃៅល�ើម្រីកម្ចាតម់នពុស្ជាង  
៨០% ននជនជាតេិរឺ៉ូ ។ អ្កវេិ្យាសាសសជ្ាលកចើន�នអះ
អាង្ ាេពុរីខត្លរ លកកោយមក�នចាតេ់ពុក្ាការសម្លា្់រលនះ 
្ឺរជា្ំររូមួយសកមា្់រការសម្លា្់រ�ន៏េលេៀត។ មនពុស្ជា 
លកចើនកតរូវ�នលធ្ើ�្រយាយរីនងិសម្លា្់រល�ោយមិនមានការ 
ល្កោេលេោសជាមពុនសនិ រេតូ�េល់�ើមសតវត្រេ៍រី ២០ 
លេើ្រមាននសិ្តិខផក្ច្ោ្់រជនជាត្ិរ៉ឡូញូវយ័លកមេងម្ាក់
លឈមេោះ រា៉េ្ាខអេ លឡម្ររីម �ន្ិរត្ាអំលពើក្រេយ័ពជូ
សាសន្ឺ៍រ្ួររខតមានច្ោ្់រសកមា្់រកាតល់េោស។ 

 ្រ៉ពុខន�្្ូំរង្ឺរកតរូវខតមានលឈមេោះសកមា្់រលេៅជាមពុន 
សនិ ្រាត់�ន្រលងកើតពាក្យ «អំលពើក្រេយ័ពជូសាសន»៍ 
ពរីភាសាកកិចលេៅ្ ា «ឃាតកមមេមនពុស្» ខ�េ “genos”  
មាននយ័្ាមនពុស្នងិឡាតាងំ “cide” មាននយ័្ា 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ឃាតកមមេ។ ្រាត់�នតស៊លូពញមួយជរីវតិរ្រស្់រាត ់
ល�ើម្រីឲ្យសេ្រមនអ៍នរ្ជាតេិេួេស្គាេ់្ ា អំលពើក្រេយ័ 
ពជូសាសន ៍្ឺរជាអំលពើឧកកិ�្ឋកមមេ។ ្រន្ា្់រពរីេឡូខូសត ៍ 
លនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៤៨ លេើ្រេស ន្ៈមួយលនះកតរូវ�នអនពុម័ត 
ល�ោយមេាសន្�ិតអង្គការសេក្រជាជាតិ ខ�េសព ្
ន្ងៃលនះក្រលេសចនំនួ ១៤៩ ជាសមាជកិអនពុសញ្ញា។ លេោះ 
្ររីជាយា៉ងលនះក្រី មិនយូរ្រ៉ពុនមេានអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍
្មេរីមួយលេៀត�នលកើតលឡើងលនៅក្ពុងក្រលេសរវា៉ន�់ា នងិ 
្រ៉ពុនមេានឆ្ាលំកកោយមកលេៀតលនៅក្ពុងក្រលេសខស្៊៊ររី។ លនះ 
�ន្រង្ាញយា៉ងច្ោស់្ ា ការ្ំររាមកំខេងអំពរីការ 
�ាក់េណ្ឌកមមេ ្ឺរមិនក្រ្់រក្រានក់្ពុងការេ្់រសកាតអំ់លពើ 
ក្រេយ័ពជូសាសនមិ៍នឲ្យលកើតលឡើងម្ងលេៀតលនោះលេ។  
សពន្្ងៃលនះលយើង�ងឹ្ាមានអ្រីលផ្ងលេៀត ខ�េមាន 
តកមរូវការចា�ំច់ លេើយលនោះ្ឺរជាការផ្លាស់្ូ្ររអំពរី 
រល្រៀ្រខ�េលយើងចញិ្ចមឹកូនៗរ្រសល់យើង។ យពុវវយ័ជនំាន ់
្មេរីកតរូវខត្រនរ្ឭំកអំពរីឧកកិ�្ឋកមមេខ�េ�នលកើតលឡើង។  
អ្កេាងំឡាយណាខ�េចិញ្ចមឹលកមេងៗ ជនំានល់កកោយ  
ឪពពុកមដេាយនងិក្ររូ្រលកងៀន កតរូវខតផេ្ច់លំណះ�ងឹលនះ�េ់ 
កូនៗ នងិសសិ្រ្រសខ់្លនួល�ោយមានជនំយួពរីលសៀវលភៅ 
ក្រវត្សិាសស ្្ូរជនរីយស្ាននងិសារមន្រីរ។ ្រ៉ពុខនវ្ធិរីខ�េ 
កតរូវ�នអនពុវតក៏្មានសារសខំានខ់្លាងំណាសខ់�រ ពរីលកពោះ 
ក្រសនិល្រើចលំណះ�ងឹកជា្រលេៅ�េក់តមឹខត្ំរនតិសមេារតរី  
លនោះនងឹអាចកតរូវ�ន្ំរលភ្លចលចោេ�នយា៉ងងាយសសរួេ។

 ការ្រលកងៀន ្ឺរកតរូវខតកជា្រឲ្យ�េល់្រះ�ងូល�ើម្រី 
លធ្ើឲ្យលកមេងជនំានល់កកោយមានអារមមេណ៍ចង់លរៀនសកូតអំពរី 
កពតឹ្កិារណ៍េាងំលនោះ។ មានសាក្រីជាលកចើនខ�េអាច 
នយិាយអំពរី្រេពលិសោធនរ៍្រសខ់្លនួផ្ាេ។់ លយើងយេ់ 
អំពរីពភិពលេ ោកល�ោយលក្រើសតអិារមមេណ៍នងិ�ងួចតិ។្  
ការសកិ្ាសសាវកជាវ្មេរៗី កន្លងមកលនះក៏�នរា្់រ្រញ្ចូេ
ល្រះ�ងូជាមួយនងឹក�ជា្ខ�េអាចេេួេ�នការ្រណ្ពុះ
្រណ្ាេ�ចូ្រ្ាលេៅនងឹ្រញ្ញាខរួក្ោេខ�រ។

 លនះ្ឺរជា្ំររូ�េ៏មួ្យខ�េឪពពុកមដេាយនងិក្ររូ្រលកងៀន 
អាចលក្រៀនក្រល�ៅលកមេងជនំាន់្ មេរីឲ្យឱ្រកកលសោ្រលសចកដេរី 
អាណិតអាសរូ លសចកដេរីសសឡាញ់ល�ោយ្រមេានេកខ្ណ្ឌ នងិ 
ពភិពលេោកខ�េ្រមេានភាពស្់្រលខ្ើម។

 មិនយូរ្រ៉ពុនមេាននងឹ្រមេានសាក្រីរសល់នៅលសសសេល់េៀត 
លេ លេើយល�ើម្រីព្យាយាមរារាងំអំលពើអាកកក់េាងំលនះ 

កពុំឲ្យលកើតមានម្ងលេៀតលនោះ ្ឺរលរឿងរា៉វរ្រសល់យើងកតរូវខត
្រនខ្ចករខំេក។ លរឿងរ្រសល់យើងអាច្រង្ាញតាមរយៈ 
�ចូ្រ្ាលេៅនងឹលរឿងអំពរីការចាកលចញរ្រសក់្រជាជនពរី 
ក្រលេសលអេ ព្ុ រី្រ ក្ពុងអំឡពុងលពេ្រពុណ្យលជៀេ (្រពុណ្យ

 ចម្លង) រ្រសជ់នជាតជិ្រីេ។្ អ្កអាន្ួររខតអានលរឿងលនោះ
លក្រៀ្រ�ន�ចូជាខ្លនួឯង្ឺរជាតអួង្គលនៅក្ពុងលរឿង។ ខ្ពុ្ិំរត្ា
វធិរីលនះក៏េស្កមា្់រការក�្់រលរឿងរា៉វរ្រសេ់ឡូខូសត៍ 
ខ�រ។ ឥឡវូលនះលយើងមានន្ងៃននការចងចា្ឺំរន្ងៃេរី ២៧ 
ខខមករា។ ខ្ពុសំង្មឹ្ាលរឿងលនះនងឹវវិ�ដេលេៅជាក្រនពណរី� ៏
យូរអខង្ងមួយខ�េលកមេងជនំានល់កកោយ អាចខចករខំេក 
លរឿងរ ា៉វលេើយក�្់រតាមរល្រៀ្រខ�េអាចកជា្រ�េ់ 
�ងួចតិរ្្រសអ្់កស្ា្់រ�ន។

េាេានណាេ ព្ុ រី�ញ់សម្លា្់រជនរងលក្រោះខ�េជាជនជាតជិ្រីេ។្ 
 រូ្រភាព�កសសង់លចញពរីរូ្រ្តលនៅក្ពុងសារមន្រីរសដេពុត្េូ។្
(សវូចិកិត លមត្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

 ចនិ ល្រឿន ្ឺរជាក្ររូ�្ូំរង្រង្សខ់�េ�នលកៀង្ររ 

ក្រជាជនរសល់នៅក្ពុងភូមិ រួម្រ្ាសាងសង់សាេាលរៀន នងិ 
ធ្លា្់រជាក្ររូ្រលកងៀនលនៅសាេាស្ងឹ្មេរី េួេក្ររួស នងិ 

�នូនា្រ លកកោយសមាេរណកមមេលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៨។  
ចនិ ល្រឿន យេល់ឃើញ្ា មានខតការអ្់ររ្ំរ៉ពុលណ ្ណោះ លេើ្រ 

អាចជយួកូនៗ អតរីតកមមេាភិ�េខខមេរកកេមលជៀសផពុតពរី 

អតរីតកាេរ្រសខ់្លនួ នងិចេូរួមរសល់នៅក្ពុងសង្គម្មេរី�ន។ 
 

ចនិ ល្រឿន ្ឺរជាអតរីតនាយកសាេា្រឋមសកិ្ា េ៊ពុន ខសន  

ក្រលមោយ មានេរីតាងំស្តិលនៅភូមិស្ងឹ្មេរី ឃពុកំ្រលមោយ 

សសរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ សាេា្រឋមសកិ្ា

លនះធ្លា្់រជាអតរីតេរីតាងំសមរភូមិក្រយពុេ្ធ្រ្ារវាងលយោ

ធាខខមេរកកេម នងិកងេ័ពលវៀតណាមលនៅក្ពុងអំឡពុង 
េសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៨០។ 

 ខ្ពុលំឈមេោះ ចនិ ល្រឿន អាយពុ៦៥ឆ្ាំ មានឪពពុកលឈមេោះ 

្រម៉ ចនិ នងិមដេាយលឈមេោះ ខពក កពនិ ។ ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើត 
លនៅឃពុេំ្ាកកាងំ សសរុកវា៉រនិ លខតល្សៀមរា្រ។ ខ្ពុ្ឺំរជាកូន 

មរឿងរាែវសាមែ ៃមិៃដល់មៅក្នពុងឆាកជតីវិតខ ្ពុំ

ោរាែរដ ្ឋ	មមត្ា	

រូ្រខាងលឆង្៖ ចនិ ល្រឿន នងិ មិតភ្ក្ិ លនៅសមរភូមិកតង់ចណំពុច្រលង្គោេឡាក់លេខ៨០ លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៩០។
 

(�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា/មណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

លពៅលនៅក្ពុងក្ររួសារខ�េមាន្រង្ូ្រនចនំនួក�ំ្ររីនាក់ 
 

ក្ពុងលនោះ្រង្ូ្រនខ្ពុចំនំនួ្ររីនាក់ �នស្លា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិ
 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកេម។ ខ្ពុលំរៀន�េ់្ ្ាក់េរី៨ លនៅសាេា
 

្រឋមសកិ្ា ល្រោកចាន ់លេើយលនៅឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំន 
ឈ្់រលរៀន។

  

រដ ្ឋតបហារថថ ្ងទរី១៨ ផខមរីនា ឆានែ១ំ៩៧០

 លនៅលពេខ�េលកើតមានរ�្ឋក្រេារេម្ល ាក់សលមដេច  

កពះនលរោតម្ សរីេនពុ លចញពរីតខំណង លនៅក្ពុងភូមិរ្រស់ 
ខ្ពុមំានសភាពកច្ូរកកច្រេយ់ា៉ងខ្លាងំ។ ខ្ពុលំឃើញមាន

 
កករុមក្រឆាងំជាមួយ េន ់នេ់ ជាលកចើនកករុម�នចេូ 

មកក្ពុងភូមិខ្ពុ។ំ ្រន្ា្់រមក ខ្ពុលំឃើញកងេ័ពលវៀតណាម
 ខាងលជើង នងិកករុមខខមេរកកេម�នចេូមកក្ពុងភូមិមដេង 

មក ាេល់នៅលពេយ្់រសងៃាត។់ កករុមខខមេរកកេមចេូមកក្ពុង 
ល្រោេ្ំរណងលធ្ើការលឃោសនា�េក់្រជាជនឲ្យ្រាកំេ 

ចេនារ្រសខ់្លនួ។ កាេលនោះខ្ពុលំនៅជាយពុវជនលនៅក្ពុងភូមិ 

កតរូវ�នខខមេរកកេមចាតត់ាងំឲ្យលេៅលធ្ើ�តពុកមមេលនៅជតិ 

ត្ំរនអ់ង្គរវត ្ល�ើម្រីេាមេារអំណាច្្ាយសលមដេចតា �ចូ 

កករុមក្រឆាងំជា មួយ េន ់នេ់ លផ្ងលេៀតខ�រ។

លនៅឆ្ា១ំ៩៧១ ចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមេរកកេម�នចេូមក 

ក្ពុងភូមិខ្ពុ ំ ពកួល្រលស្លៀកសលម្លៀក្ំរពាក់ពណ៌លខមេៅ នងិ
 

ស្ាយកាលំភ្លើងការា៉្៊ររីន។ ខខមេរកកេមេ្រេចួចេូក្ពុង 
ភូមិរ្រសខ់្ពុលំនៅលពេយ្់រ លេើយ�នល្រចខ្លនួលនៅលពេ

 
ខ�េមានេាេាន េន ់េន ់ឬកងេ័ពលវៀតណាមខាង 

ត្ូងចេូមកល�ើម្រីលជៀសវាងការផ្ពុះអាវពុធ។ លនៅលពេ
 

ខខមេរកកេមចេូមកលឃោសនា នងិអ្់ររកំ្រជាជនមដេងៗ  

ខ្ពុខំតងខតសដេា្់រឮខខមេរកកេមនយិាយ្ា «ឥឡូវលយើង
 

្រលងកើតរណសរិ្រលំ�ោះជាត ិនងិ្រលងកើតកងេ័ពរ្រសស់លមដេច 

ឪ ខ�េមាន លខៀវ សផំន, េ៊ ូយន,់ េ៊ ូនមឹ �កឹនា ំចខំណក 

លយើងជាកសកិរកតរូវលកកោកឈរលឡើងកពុំឲ្យរ្រ្រសកដេភូិមិ

ជះិជានត់លេៅលេៀត»។ 

 

ថាវែយបង្ផំមែ ច្េូបដវិតន្៍ 

  លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើ្រ�វិតន្ជ៍ាមួយ
 

ខខមេរកកេម ្រន្ា្់រពរី�នស្ា្់រការលឃោសនារ្រសខ់ខមេរ 

កកេមជាញឹកញា្់រ។ ម្យ ា៉ង ខ្ពុក៏ំខ្លាចការ្ំររាម 
កំខេងល�ោយក្រលយោេពរីសណំាក់ខខមេរកកេមចលំពោះ 

អ្កខ�េមិនចេូរួមជាមួយ្រ�វិតន្។៍ អ្កេាងំលនោះ 

កតរូវ�នខខមេរកកេមចា្់រ្រញ្ជូនលេៅសមរភូមិ ល�ោយមិន 
ឲ្យរសល់នៅក្ពុងភូមិលេៀតលេ។ ខ្ពុ្ិំរតក្ពុងចតិ្្ ា ខមេាសអ្់ក

 លនៅក្ពុងភូមិ ក្រសនិល្រើខខមេរកកេមចា្់រ្រញ្ជូនលេៅ �លូចះ្
 

សលកមចចិតស្មេក័្រចិតចូ្េជាមួយខខមេរកកេមល�ោយខ្លនួឯង 
លេើ្រលមោេកភាពជាង។ ខ្ពុ�ំនលេៅ្ ្ាយ្រង្គេំាម្ាយខ្ពុំ 
្ររី�ង។ ម្ាយខ្ពុ�ំនយំលនៅលពេលនោះ។

ចនិ ល្រឿន ្តលនៅេរីស្ាក់ការលយោធា។  
(�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា/មណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

សផមដេងសេិ្បបៈ វរឿង«ោវំ្ង»

 ខ្ពុចំេូ្រ�វិតន្�៍្ូំរង ្ឺរលនៅអង្គភាពសេិ្ៈ នងិកតរូវ 
ល�ើរសខមដេងឲ្យក្រជាជនេស ន្ាលនៅតាមភូមិ។  កករុមសេិ្ៈ 

រ្រសខ់្ពុ ំ្ឺរក្រចាលំនៅក្ពុងសសរុកវា៉រនិ លខតល្សៀមរា្រ។ ការ
 

សខម្ងសេិ្ៈលនោះ ្ឺរលយើងសខម្ងលនៅលពេលធ្ើមិេ្រីញ 

ម្ងៗ។ លរឿងខ�េកករុមខ្ពុំឧស្ាេស៍ខមដេងឲ្យក្រជាជន 
េស្នាញឹកញា្់រជាងល្រ្ឺរលរឿង «�ាលំផង» ខ�េ 

ជាវរីរជន។ លរឿង «�ាលំផង» លនះ ខ្ពុ�ំនលរៀនតាមឯកសារ 
ខ�េខខមេរកកេម�នសរលសរ។ លនៅក្ពុងលរឿងលនះ វរីរជន 

�ាលំផង �នតស៊វូាយជាមួយេាេាន េន ់នេ។់ �ាលំផង  

មានខតកាលំភ្លើងមួយល�ើម នងិមានខតម្ាក់ឯងវាយ 

ជាមួយខមេាងំក្រមាណជា ២០នាក់។ �ាលំផង ខក្លង្រន្ល ំ

ខ្លនួរតល់េៅ�ញ់លនៅកតង់លនះ លនៅកតង់លនោះជាមួយខមេាងំ 

លេើយលនៅលពេខមេាចំា្់រ�ន សពុខចតិស្្លា្់រក៏មិនកពម 

នយិាយសារភាព។ ចខំណកកាលំភ្លើងសកមា្់រតអួង្គ �ាលំផង  

ចនិ ល្រឿង លនៅន្ងៃលរៀ្រមង្គេការ។ 
(�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា/មណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា) 

ចនិ ល្រឿន ្តជាមួយ្រង្ូ្រនលនៅលឆរ្សមពុកេកំពង់លសោម លនៅអំឡពុងឆ្ា២ំ០០៥។
 

(�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា/មណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

លធ្ើអំពរីល�ើម្រេា្រ្្ាខំ�េលមើេលេៅេាក់�ចូកាលំភ្លើង 

ពតិៗ។ ក្ពុងការសខម្ងលនោះ មានសកមមេភាពក្រជាជន 
្ិរតចកមរូង នងិលកចៀងចលកមៀង្រ�វិតន្្ំ៍រផពុសសមេារតរី 

ក្រជាជនឲ្យមានកំេងឹឈចឺា្់រ។ 

 ្រន្ា្់រពរីសខម្ងលរឿង �ាលំផង ច្់រកមមេាភិ�េខខមេរ 

កកេមលនៅអង្គភាពរ្រសខ់្ពុ ំ�នល្រើកវ្រ្គសកិ្ាសាេា្រន ្
លេៀត។ ឯកសារ្រលកងៀនក្ពុងវ្រ្គសកិ្ាសាេាលនោះ�ន 
លេើកលឡើងអំពរីកសកិរខ�េលឡើងកានអំ់ណាច, អំពរីពកួ 

សកដេភូិមិលកៀ្រសងកតជ់ះិជានក់សកិរកករីកក នងិការេក់ 

ផេតិផេខ�េជាកម្លាងំលញើសឈាមក្រជាជនមិន�ន 

ន្្ល។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើការលនៅអង្គភាពសេិ្ៈ�នរយៈលពេ ៤ខខ  
្ឺរលនៅចពុងឆ្ា ំ១៩៧២ ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើជានរីរសារ 
ក្រចាលំនៅក្ពុងឃពុឫំស្រី សសរុកវា៉រនិ លខតល្សៀមរា្រវញិ។  
ក្រធានរ្រសខ់្ពុមំានលឈមេោះ សាលមឿន ្រាត្ឺ់រជាអតរីត 
ក្ររូ្រលកងៀនរ្រសខ់្ពុ។ំ សាលមឿន មានសសរុកកំលណើតលនៅលខត ្
កំពង់ធំ នងិមានក្រពន្ធអ្កសសរុកជាមួយខ្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនឲ្យ

 
មានល់េៅ្រាតល់ធ្ើមូ្្រលនៅន្ងៃខ�េ្រាតល់រៀ្រការ។ លឈមេោះ  
ចាន ់ ្ពុេ ្ឺរជាអនពុក្រធាន នងិ ្៊រពុន្ន សមាជកិ។  

ចខំណកខ្ពុលំពេលនោះ ្ឺរមានភារកិច្ចមួយលេៀត្ឺរ្រលកងៀន 
លកមេងតចូ លៗនៅក្ពុងភូមិឲ្យលចះអានអក រ្។ ខ្ពុ្ំរលកងៀនលកមេងៗ េាងំ

 
លនោះអានតាមឯកសារខ�េមានសសា្់រ។ មួយរយៈ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

លកកោយមក ខ្ពុ�ំនលចញពរីអង្គភាពនរីរសារចេូលធ្ើេ័ព លកពោះ 
មិនចង់លធ្ើការងារ�ខ�េ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ មានការេម្លាក់ 

ក្រា្់រខ្រកល្រ-៥២ យា៉ងលកចើនលនៅក្ពុងត្ំរនរ់្រសខ់្ពុរំសល់នៅ។ 

ច្េូវធវែើក្ងទព័ នងិវាយច្េូទរីតកុ្ងភនែវំពញ

 លនៅលពេខ្ពុលំេៅ�េត់្ំរនអ់ង្គរ លេើ្រ�ងឹ្ាលនៅកង 
ពេវរលសនាធលំេខ ៣ ។ ខ្ពុ�ំនេាតល់រៀនយពុេ្ធសាសសល្យោធា 
រយៈលពេ ៥ ខខ៖ យពុេ្ធសាសសេ្រី១) េាតព់ញ្ញាក់សមេារតរី 

លនៅលពេក្រកាសអាសន ្្ឺរលនៅលពេមានការវាយជងួ 

ល�ោយលយើងមិន�ន�ងឹជាមពុន ្រ៉ពុខនល្យើងកតរូវយកឲ្យ 

�ននវូសម្ារចា�ំចរួ់មមាន កាលំភ្លើង, ក្រា្់រ, ឆ្ាងំ�យ,  

ច្រ, ខ្រេ៉ នងិ អកងឹង។ យពុេ្ធសាសសេ្រី២) េាតរ់ាវរក 

មរីន, មរីនជាន,់ មរីនក្់រក្ពុង�រី នងិ មរីនខខ្។ យពុេ្ធសាសស ្
េរី៣) េាតល់�ើរក្ពុងេឹកលពេយ្់រកពុំឲ្យឮសលំឡងក្លងូៗ, 

 
យពុេ្ធសាសសេ្រី៤) េនូកកា្រសកម រុកចេូក្ពុង្រនា្យ  លេើយ 
្រ្់រក្រា្់រខ្រក នងិ យពុេ្ធសាសសេ្រី៥) ខក្លងលភេ្រន្លខំ្លនួតាម 
្រពុម្លសមេៅ។ ចខំណកអ្ក្រង្ាតម់ានលឈមេោះ តាធនិ ្ឺរជា 

ក្រធាន, តាេ ឺ្ឺរជាអនពុក្រធាន នងិ តាលេឿង ្ឺរជាសមាជកិ។  

អ្កេាងំ្ររីធ្លា្់រ�នចេូវាយលនៅក្ពុងក្រត្ិរត្កិារសកឹ 
លចនឡាេរី២ លនៅលខតកំ្ពង់ធ។ំ ្រន្ា្់រពរីេាតយ់ពុេ្ធសាសស ្

លយោធា ខ្ពុ�ំនចេូលរៀនលពេ្យខផក្សលនង្គោះ្រឋម។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ កងេ័ពរ្រសខ់្ពុលំ�ើរពរីអង្គរវតម្ក 
ឈរលជើងលនៅខាងេចិផ្លវូជាតលិេខ៤ ល�ោយកងខ្ពុលំ�ើរ

 
កាតល់ខតកំ្ពង់ធំ កំពង់ចាម លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ ខ�េស្តិ 

លនៅខាងេចិេរីកករុងភ្លំពញ។ លនៅតាមផ្លវូកងេ័ពរ្រសខ់្ពុំ

�នវាយជាមួយេាេាន េន ់នេ់ លេើយពេេាេាន 

េន ់ នេ់ ក៏វ ាយសន្ធា្់រមកលេើកងរ្រសខ់្ពុខំ�រ។ 

កងខ្ពុ�ំនល�ើរកាតេឹ់ក កាតន់កព ល�ើម្រីល្រចលចញពរីេាេាន 

េន ់នេ។់ លនៅលពេមិន លឃើញេាេាន េន ់នេ ់លេើ្រកង 

រ្រសខ់្ពុលំ�ើរតាមផ្លវូ្េ្។់ លនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៧៤ សមរភូមិ
 ខ�េកងរ្រសខ់្ពុលំឡើងលេៅវាយខ្លាងំជាល្រ្ឺរលនៅសមរភូមិ 

ក្ពុងឃពុជំា្ងំ, ឃពុនំកជេាស់ សសរុកពញាឮ លខតក្ណ្ាេ 

ខ�េខ្ពុកំតរូវវាយេាងំយ្់រេាងំន្ងៃ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ 

កងខ្ពុវំាយចេូភ្លំពញ តាមេិសខាងលជើងលពោធិ៍ចនិតពុង។  

ខ្ពុ�ំនេនូចេូលេៅរពុកំងេ័ពខ�េរងរ្ួរសធងៃនល់នៅលពេ

វាយលនៅសមរភូមិម្ងៗ ្រន្ា្់រមក្រញ្ជូនអ្កេាងំលនោះ 
លេៅលពេ្យធំ មានេរីស្ាក់ការលនៅកកាំងលភៀ្ មានេរីតាងំ 

ស្តិលនៅឃពុពំាម ឬ លេៅ្ ាលពេ្យលយោធា លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។

 ្រន្ា្់រពរីវាយរលំ�ោះ�នេរីកករុងភ្លំពញលេើយ ខ្ពុ�ំន 
ល�ើរជលម្លៀសក្រជាជនលចញ ល�ោយក�្់រ្ា ខ្លាចអាលមរកិ 

េម្លាក់ក្រា្់រខ្រក។ ្រន្ា្់រពរីជយ័ជម្ះ កងរ្រសខ់្ពុ ំកតរូវ�ន 
រសំាយខ្លះលេៅតាមកពខំ�ន លខតរ្តន្ិរររី លខតក្កលចះ នងិ 

លខតស្្ងឹខកតងវញិ។ 

ខ្ពុតំតូវបានវតជើសវរើសវរៀនវបើក្
យនវ្ហាះវៅតបវទសច្និ

  កមមេ ាភិ�េខខមេរកកេម លរើសលយោធាខខមេរកកេម 

ក្រមាណ ២០នាក់ ឲ្យមក្រលកមើការងារខាងក្រេានយន ្

លេោះលពោធិ៍ចនិតពុង។ ការងាររ្រសខ់្ពុ្ឺំរ ល�សសម្ាត េពុ្រ 
ជង្ពុក អូសយនល្េោះចាស�់ាក់ឃ្លាងំ នងិលរៀ្រចសំម្ារ 
េាងំឡាយខ�េលនៅរាយរ�ត៉រ់�យ៉។ ខ្ពុលំនៅកងពេ 
៥០២ ខ�េមានតាលមត៉ ្ឺរជាក្រធាន នងិ តាផេ ្ឺរជា 

អនពុក្រធាន។ លកកោយមក ក៏មានជនជាតចិនិ មកពនិតិ្យ 

សពុខភាពរ្រសខ់្ពុ ំ ល�ោយលកជើសយកខតអ្កខ�េមាន 
សពុខភាពេឲ្្យលេៅលរៀនល្រើកយនល្េោះលនៅក្រលេសចនិ។ ខ្ពុ ំ
មានសណំាង�នជា្់រ។ លនៅខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំន 
លចញ�លំណើរលេៅក្រលេសចនិល�ោយមាន្រ្ាចនំនួ៥០នាក់

មកពរីចកម រុះកងពេ។ ខ្ពុ�ំនលរៀនភាសាចនិខ្លះៗ ក្ពុងការ
 

នយិាយក�សស័យេាក់េងក្រចាំន្ងៃ នងិភាសាលក្រើក្ពុងការ 
លេោះលេើរយនល្េោះ។ លពេលរៀន ខ្ពុមំានលសៀវលភៅចនំនួ

២ក្ោេល�ើម្រីកតក់តា។ �្ូំរងខ្ពុលំេៅលរៀនលនៅក្ពុងសសរុក 

សចឺាងជងួ ខាងល្រើកយនល្េោះ នងិេ្កឹេាតល់្រើករយៈ 

លពេ១ឆ្ា។ំ លយើងេាងំអស្់រ្ាកតរូវលរៀនល្រើកសាកេ្ង  

ចខំណកអ្កខ�េមិនជា្់រខាងល្រើក្ររ កតរូវ�ន្រញ្ជូនឲ្យ 
លរៀនលរៀ្រក្រា្់រ, ្តរូ្រ, ជសួជពុេមា៉សពុរីន នងិខាងខផក្ 

េាក់េង។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនលេៅលរៀនលនៅលខតេ្៊រ័្រពុរី។  
្រន្ា្់រពរីលរៀនកេរីសដេរីរួចលេើយ ្ឺរលយើងអនពុវតជ្ាក់ខសដេង 

ល�ោយមានក្ររូម្ាក់ សសិ្្ររីនាក់ នងិអ្ក្រកខក្រម្ាក់។  

ខ្ពុលំនៅចាលំឈមេោះក្ររូ្រលកងៀនល្រើក្ររលឈមេោះ ឡេរី នងិ 

ក្ររូលឈមេោះ ឡឆាងមរីន។ ខ្ពុលំរៀនលនៅក្រលេសចនិរយៈលពេ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

៣ឆ្ាំ កតឡ្់រមកកម្ពុជាវញិ លនៅខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៨  
ល�ោយមានក្ររូចនិមកជាមួយ នងិនសិ ខ្ខមេរខផក្ល្រើកយន ្

លេោះ១៥នាក់។ ្រន្ា្់រពរី�េស់សរុកខខមេរ ខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅ 
មដេពុផំ្ារអូឡាពំចិ លេើយលពេកពកឹលចញលេៅសាកេ្ងល្រើក 
យនល្េោះ លនៅក្រេានយនល្េោះលពោធិ៍ចនិតពុង។ យនល្េោះ 

មានក�ំពរីរលក្រឿង។ ខ្ពុលំ្រើកយនល្េោះលចញពរីភ្លំពញលេៅ 
កំពង់ចាម កំពង់ធំ អង្គរវត ្�ត�់្ំរង ជរួភ្ំឱរា៉េ់់ រួច 

លេើយកតឡ្់រមកចពុះចតលនៅភ្លំពញវញិ។ មពុនល្រើក្ររខ្ពុ ំ
កតរូវលមើេខផនេរីឲ្យ�ងឹពរីភូមិសាសស។្ លនៅឆ្ា ំ១៩៧៩ ខ្ពុ ំ
�នេេួេខផនការលេៅេម្លាក់ក្រា្់រលនៅសសរុកលមមត ់លខត ្

កំពង់ចាម លកពោះេេួេ�ណឹំង្ ាលវៀតណាមវាយចេូមក 

្រ៉ពុខនខ្ផនការលនោះមិន�នលជោ្រជយ័លេ។ 

 លកកោយមកខខមេរកកេមឲ្យខ្ពុកំតឡ្់រលេៅចនិវញិ ្រ៉ពុខន ្
ល�ោយស្ានការណ៍កានខ់តវកឹវរ ខ្ពុក៏ំលធ្ើ�លំណើរលេៅលខត ្
�ត�់្ំរង។ ខខមេរកកេមក្រ្រេក់ាលំភ្លើងឲ្យលយើងម្ាក់មួយ

ល�ើម។ លកកោយមកល�ោយខខមេរកកេម�ងឹ្ ា ខ្ពុធំ្លា្់រលធ្ើលពេ្យ  
ក៏�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើការលនៅអង្គភាពលពេ្យវញិ។ 

ពកិារវជើងវតោះរានម់រីន នងិក្្឵ល យរា
ត្ូបវតងៀនជតិតពផំដនថថ

 ន្ងៃមួយលនៅលវេាលមោ៉ងជាង៩កពកឹ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៨  
ខ្ពុនំងិកងរ្រសខ់្ពុលំ�ើរកតរួតពនិតិ្យខក្រ្រន្ាយ លនៅសសរុក

 

សឡំតូ លខត�្ត�់្ំរង ក៏ជានម់រីន្រណ្ាេឲ្យផ្ពុះ។ ខ្ពុេំេួេ
 រងលក្រោះ្ ្ាក់លធ្ើឲ្យ�ាចល់ជើងេាងំពរីរ ្រ៉ពុខនស្ណំាងេខ្្ពុ ំ

មិនស្លា្់រ។ ខ្ពុ�ំនចងសរនសឈាមខ្លនួឯង ល�ោយយកខខ្
 

កកវា៉តចនិពណ៌កកេមពាក់លេើចលងកះមកចងរតឹ ឃាត់ 

ឈាមកពុំឲ្យេរូ។ លនៅលវេាលមោ៉ងក្រខេេ១ ឬ ២ កករុម 

រ្រសខ់្ពុ�ំនមកខសងសាកសពខ្ពុ ំ ល�ោយ្ិរត្ា ខ្ពុ�ំន
 ស្លា្់រ�តល់េៅលេើយ។ ខ្ពុឮំកករុមរ្រសខ់្ពុជំខជក្រ្ា្ ា 
 

ឯណាលខមេោច លពេឮ�លូចះ្ខ្ពុក៏ំលេើកន�ជាសញ្ញា។ ខ្ពុខំសសក
 

្ា ខ្ពុលំនៅរស ់លេើ្រអ្កេាងំលនោះរតម់កខសងខ្ពុលំចញលេៅ។ 
 

រយៈលពេកន្លះឆ្ាលំកកោយមក លេើ្រខ្ពុំ�នធរូលស្ើយ 

ល�ោយមាន តា្រពុកត ជាអ្កព្យា�េខ្ពុ។ំ ្រន្ា្់រពរីខ្ពុពំកិារ
 

លជើងេាងំពរីរ ខ្ពុកំតរូវ�នលកជើសលរើសលធ្ើក្ររូ្រលកងៀនលកមេងៗ

លនៅតាមកពខំ�ន។  

 លនៅឆ្ា១ំ៩៩៥ ខ្ពុ�ំនមករសល់នៅសសរុកវាេខវង លខត ្
លពោធិ៍សាត ់តាមការចាតត់ាងំរ្រស់ ្ឹរម លពៅ ក្រធាន 

វរលសនាតចូកងឯករាជ្យ។ លនៅក្ពុងឆ្ា ំ២០០០ ខ្ពុ�ំនផ្លាស់
 

មករសល់នៅតាងំយ ៉លេើយ�នលេៅលរៀនខផក្្ររពុលកោសេ្យ  

លនៅេរីរួមលខតល្ពោធិ៍សាត ់រយៈលពេ ២ ខខ ។ លនៅឆ្ា ំ២០០១  

ខ្ពុ�ំន្ំរលពញសាេាក្័រកត នងិ�នលធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀន 
លពញសិេ្ធលិ�ោយេេួេ�នក�ក់ល្រៀរវត្ពរីរាជរ�្ឋាភិ�េ 

កម្ពុជា។ លនៅឆ្ា២ំ០១៥ ខ្ពុ�ំនចេូនវិតន្ ៍្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំន
 លេៅ្រលកងៀនសសិ្មដេងមកាេល់នៅលពេខះ្ក្ររូ្រលកងៀន ។

ចនិ ល្រឿន ្តជាមួយសសិ្ លនៅលពេ 
្រាតល់ធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀនលនៅជរំ ំជា្់រកពខំ�ន 
កម្ពុជា-ន្។ (�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា/មណ ្ណសារ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ ្រពុ្រ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋាភិ�េ នងិ្រពុ្រ្គេេាំងឡាយខ�េមាន 

ចំណា្់រអារមមេណ៍ពរីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាក្រីខខមេរកកេម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខន្លងក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរីរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាមានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសារេរីមួយ 
្ឺរឯកសារជាកក�ាសសន្លកឹខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រលភេឯកសារេរីពរីរ ្ឺរជា្រេសម្ាសនខ៍�េ្រពុ្រ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធ្ើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងលក្រោះ នងិអតរីត 
កមមេាភិ�េខខមេរកកេម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ររី្ឺរជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខមេរកកេម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ួរន្ឺរជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធ្ើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសម្លា្់រ 

រ្រសខ់ខមេរកកេម នងិឯកសារេរីក�ំ្ឺរជាខខ្ភាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកេម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

សសាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខ្លះលេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កមមេាភិ�េខខមេរកកេម ចលម្លើយសារភាពកំណតល់េតពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆ្លើយឆ្លងពត័ម៌ានខ�េ�នមកពរីការសម្ាសនជ៍ាមួយអតរីត 

កមមេាភិ�េខខមេរកកេម នងិេិនន្យ័្រនន្លិេស្្រង្ាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំង្រពុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណៈមានេរីតាំងលនៅអ្រារលេខ៦៦ 

មេាវិ្រីកពះសរីេនពុ សងកាត់េលន្ល�សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានរីភ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពរីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពរីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុ្រ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរ្រពុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌ោៃសាធារណៈ
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(តពតីមលខមៃុ)

សាលពកមសំណំុមរឿង០០២/០២
ដកសសង់មចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណៈរបស់សាលាក្តីសខ មែរពកហម

ោោែរដ ្ឋ វមត្ ា

២០៩. លេោះ្ររីជា្រក្ពេករលវៀតណាមចង់ឲ្យមានការ 

ផ្លាស្់រដេូរល�ោយសន្វិធិរីលេៅជារ្រ្រសង្គមនយិមលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជាកដេរី ្រ៉ពុខនល្នៅក្ពុង ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៦៦ ្រក្

 
ពេករកម្ពុជា�នអនពុម័តលសចកដេរីសលកមចមួយ ខ�េ 
្រង្គា្់រឲ្យភូមិភា្រនរីមួយ លៗកតៀមលរៀ្រចកំារក្រយពុេ្ធតស៊ូ

ក្រ�ា្់រអាវពុធ។ ជានមិមេតិរូ្រ ្រក្ក៏�នផ្លាស្់រដេូរលឈមេោះ 
រ្រសខ់្លនួលេៅជា ្រ.ក.ក.។ េាងំលឈមេោះរ្រស្់រក្ នងិ 
អត្ភិាពរ្រស្់រក្ មិនកតរូវ�នផ្ពផ្្ាយជាសាធារណៈ

លឡើយ រេតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៧។ 

២១០. លនៅក្ពុងខខ លមសា ឆ្ា១ំ៩៦៧ ការ្រះ៉េង្គចិរវាងកង 
េ័ព នងិកសកិរ�នលកើតលឡើងលនៅមូេ�្ឋានអតរីតឥស្រៈ  

លនៅភូមិសឡំតូ លខត�្ត�់្ំរង ល�ោយសារខតល្រោេនលយោ- 
�យេក់សសរូវ/កសិផេ ជាកាតពកិ្ច្ចមិនអាចក្រខកក�ន 

រ្រសរ់�្ឋាភិ�េសង្គមរាសសន្យិម។ ការ្រះល�រលងើ្រ 

លឡើងភ្លាមៗ្រណដេ ាេឲ្យកងេ័ពស្លា្់រ នងិមានការរ្ឹរអូស 

អាវពុធល�ោយកសកិរខ�េ្រះល�រ លេោះជាយា៉ងលនះកដេរី 

លម�កឹនា ំ្រ.ក.ក. យេ់្ ា្រក្មិនេាន�់នលកតៀមលរៀ្រចំ 

្រលកមោង ក្រ្់រក្រានល់�ើម្រីចា្់រលផដេើម្រ�វិតន្ក៍្រ�ា្់រអាវពុធ 

លនៅលឡើយលេ។

កងចេត័មកេ្ូរអាេារលនៅលរោង�យរួម។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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២១១. សលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ �នលស្ើ្រលន្ោសលេៅលេើ  

«កករុមខខមេរលវៀតមិញ» ខ�េលនៅ្រនអ្ត្ភិាពលកកោយឆ្ាំ 

១៩៥៤ លេើយ�នក្រកាសជាសាធារណៈ្ ា លខៀវ សផំន,  

េ៊ ូ នមឹ នងិ េ៊ ូ យន ់ ្ឺរជាលម�កឹនាកំករុមលនះ នងិ 

�ន្ំររាមលក្រើតពុេាការលយោធាល�ើម្រីកាតល់េោសពកួល្រ។  

ស្ានភាពលក្រោះ្ ្ាក់លនះ�នលធ្ើឲ្យ ននួ ជា នាពំកួល្រេាងំ 

្ររីរូ្រចេូលេៅនកពមា៉្ររី ខ�េលធ្ើឲ្យមានពាក្យចចាមអារា៉ម

្ាពកួលឆង្នយិមកតរូវ�នសលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ សម្លា្់រ 

ឬកងកម្លាងំរ្រសន់ាយករ�្ឋមនន្រី េន ់នេ់ សម្លា្់រ។ 

២១២.លេតពុការណ៍លនៅសឡំតូ �នជរំពុញឲ្យមានការ្រះ 
ល�រ្រខនម្លេៀត លេើយលនៅន្ងៃេរី ១៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៦៨  

មានការវាយក្រេារក្រ�ា្់រអាវពុធមួយលនៅ�យតកមាំ  

លខត�្ត�់្ំរង ខ�េ្រណដេ ាេឲ្យកករុមអ្កតវា៉�លណដេើម 

យកអាវពុធ្រខនម្លេៀតពរី្រ៉ពុស្ិ៍ន្ររ�េ។ លេោះ្ររីជាមិន 

មានភាពច្ោសេ់ាស់្ ា លតើ ្រ.ក.ក. �នល�ើរតនួាេរីលកចើន 

លនៅក្ពុងការ្រះល�រខ�រឬលេក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេលកកោយ 
មក ្រក្�នអនពុម័តយកកពតឹ្កិារណ៍លនះជាការចា្់រលផដេើម 

ការតស៊កូ្រ�ា្់រអាវពុធ នងិជាកាេ្ររលិច្ឆេ្រលងកើតកងេ័ព 

្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា។ កករុមខ�េលកើតលឡើងមពុនកងេ័ព្រ�វិតន្ ៍
កម្ពុជានានាលពេលនោះ ្ឺរជាកងការពារសមងៃាតខ់�េក្ពុង

លនោះមានកករុមសន្សិពុខជាអង្គការចាត់តាំងល�ោយស្យ័ត 

ខ�េមានកពុមារៗជាអ្កការពារកមមេាភិ�េមូេ�្ឋាន។   

២១៣. លនៅក្ពុងរយៈលពេពរីរឆ្ាលំកកោយមក ចេនា ្រ.ក.ក.  
�ន្រលងកើនសកមមេភាពខ្លាងំលឡើង លៗនៅតាម្រណដេ ាលខតន្ានា  

លេើយលនៅឆ្ា១ំ៩៧០ �នកានក់ា្់រឬកតរួតកតាក្រខេេ 

ជាជតិមួយភា្រក�នំនខ�ន�រីេាងំមូេរ្រសក់ម្ពុជា។ 

២១៤. ចា្់រពរីខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៦៩ ល�ោយមានការអនពុញ្ញាត 

ពរីសលមដេច សរីេនពុ សេរ�្ឋអាលមរកិ �នចា្់រលផដេើមយពុេ្ធនាការ 

េម្លាក់ក្រា្់រខ្រកតាមយនល្េោះក្រឆាងំនងឹពកួកពុមមេពុយ- 
នរីសល្វៀតណាមខាងលជើងលនៅលេើេឹក�រីកម្ពុជា ខ�េជរំពុញ 
ក្រលេសកម្ពុជាចេូលេៅក្ពុងសនង្គាមលវៀតណាម។ វតម្ាន

 
រ្រសេ័់ពលវៀតណាមខាងលជើងពរីមពុនឺនាក់ លនៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជា លនៅកតមឹចពុងឆ្ាលំនោះ�ន្រង្ាញជាសាធារណៈ  
ពរីការ្រញ្ច្់រល្រោេនលយោ�យអព្យាកកឹត្យមិនេលម្ៀង 

រ្រសស់លមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ ខ�េជាក់ខសដេង�ន្រញ្ច្់រ 

តាងំពរីលកកោយលពេលវៀតកពុង�នចា្់រលផដេើម�កឹនាជំញ្ជូន 
អាវពុធយពុេ្ធភណ្ឌរ្រសច់និឆ្លងកាតក់្រលេសកម្ពុជាក្ពុងឆ្ាំ

 
១៩៦៥ មកលម្៉លះ។ លនៅលពេ�ងឹ្ ា ការរួម្រ្ាក្ពុងក្រលេស 
លវៀតណាម ខ�េ�កឹនាលំ�ោយពកួកពុមមេពុយនរីស ្�ន្រងក 
េានភ័ិយលេៅលេើក្រលេសជាតលិនោះ សលមដេច នលរោតម្ 

សរីេនពុ �នចា្់រលផដេើមភ្ជា្់រចណំងការេូតជាមួយសេរ�្ឋ 

អាលមរកិលឡើងវញិ លេើយ�ន្រង្គា្់រឲ្យនាយករ�្ឋមនន្រី 

េន ់នេ់ ខ�េលេើ្រខតងតាងំជា្ មេរី នងិ្រាកំេសេរ�្ឋ 

អាលមរកិឲ្យចាតវ់ធិានការល�ើម្រី្រញ្ច្់រការ្ំររាមកំខេង 

រ្រសព់កួកពុមមេពុយនរីសល្នៅក្ពុងសសរុក។ 

២១៥. ្រន្ា្់រពរី�នកតស់ម្គាេល់ឃើញពរីជលម្លោះល�ោយ 

សមងៃាតរ់វាង សលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ នងិនាយករ�្ឋមនន្រី 

រ្រសក់ពះអង្គ នងិ�ងឹអំពរីលក្រោះ្ ្ាក់រ្រសល់្រោេនលយោ- 

�យរ�្ឋាភិ�េរ្រសអ្់កសដេានំយិមខ�េ្រាកំេសេរ�្ឋ 

អាលមរកិចលំពោះចេនា្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា លនៅពាក់កណដេ ាេ 
ឆ្ា១ំ៩៦៩ ្រណៈកមមេាធកិារអចនិននយ៍្រ្រស ់្រ.ក.ក. �ន 

លធ្ើការពចិារណាលេៅលេើល្រោេនលយោ�យរ្រស្់រក ខ្�េ 

មានល្រោេល�ៅក្រឆាងំនងឹ សលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ លេើយ 

�នផ្លាស្់រដេូរល្រោេល�ៅលេៅក្រឆាងំនងឹ េន ់នេ់ វញិ។

 

៣.១.២.  ឆ្ា១ំ៩៧០៖ ការផដេេួរេំសំលមដេច នលរោតម្ 
សរីេនពុ នងិការ្រលងកើតរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា/ 
រាជរ�្ឋាភិ�េរួ្ររួមជាតកិម្ពុជា

២១៦. កតមឹខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ការមិនលពញចតិខ្ផក្ 

នលយោ�យ នងិខផក្សង្គមកានខ់តមានការលកើនលឡើងចលំពោះ 

កងកម្លាងំកពុមមេពុយនរីសល្វៀតណាមខ�េលនៅភា្រខាងលកើត 
ក្រលេសកម្ពុជាខ�េនាំឲ្យមាន�តពុកមមេលនៅលខតស្្ាយលរៀង  
នងិការវាយកលម្ចស្ានល្រសកមមេេូតរ្រសល់វៀតណាមខាង 

លជើង នងិស្ានល្រសកមមេការេូតរ្រសរ់�្ឋាភិ�េ្រ�វិតន្៍

្រលណដេ ោះអាសនន្នសាធារណរ�្ឋលវៀតណាមខាងត្ូងលនៅ 
េរីកករុងភ្លំពញ ល�ោយការវាយកលម្ចលនះកតរូវ�នលធ្ើលឡើង 

ល�ោយ�តពុករ មនន្រីរាជការ នងិកងេ័ពខ�េកតរូវ�នលកណ្ឌ 

ក្រមូេតាមរាជ្រញ្្ជរ្រសស់លមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

េន ់នេ ់�នលចញលសចកដេរីខ្្លងការណ៍មួយ លនៅន្ងៃេរី១២ 

ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ េាមេារឲ្យ�កកងេ័ពកពុមមេពុយនរីស ្
លវៀតណាម េាងំអសល់ចញពរីេឹក�រីក្រលេសកម្ពុជា លេើយ

�នលេៅចរចាចងសម័្ន្ធភាពជាមួយនងឹរ្រ្រលវៀតណាម

ខាងត្ូងខ�េ្រាកំេល�ោយសេរ�្ឋអាលមរកិ។

២១៧. សភាជាត ិនងិរ�្ឋាភិ�េកានខ់តខេងមានភាព 

អតធ់មេតជ់ាមួយនងឹការក្រ្់រក្រងរ្រស់ សលមដេច នលរោតម្  

សរីេនពុ។ ល�ោយមានការជរំពុញពរីសណំាក់ឧ្រនាយករ�្ឋ 

មនន្រីកេង់សរិរីមតៈ េន ់នេ ់�នចពុះេតល្េខា លេើកកឹត្យ 

មួយ លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ្រាកំេ�េក់ារ 

េម្លាក់សលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ ខ�េកំពពុង្រង់លនៅេរីកករុង 

ម៉សូ្គ ូនាលពេលនោះ។ លនៅន្ងៃ្រន្ា្់រ សភាជាត�ិនអនពុម័ត 
លេើការល�ះលឆ្ោតសខមដេងការមិនេពុកចតិ�្ាក់លេើ សលមដេច 

នលរោតម្ សរីេនពុ ល�ោយ�នេម្ល ាក់កពះអង្គលចញពរី 

តខំណង ជាកពះក្រមពុខរ�្ឋ។ 

២១៨. លនៅលពេកតរូវក្រឈមជាមួយលេតពុការណ៍េាងំ 

អសល់នះ លេើ្រលនៅន្ងៃេរី២៣ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ សលមដេច 

នលរោតម្ សរីេនពុ �នក្រកាសតាមវេិ្យពុ ខ�េផ្ាយលចញ

ពរីេរីកករុងល្រក៉ាងំ អំពរីការ្រលងកើតចេនានលយោ�យមួយ 

្ឺររណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា លេើយកពះអង្គក៏�នអំពាវ 
នាវឲ្យជនរួមជាតរិ្រសក់ពះអង្គ ចេូរួមក្ពុងការតស៊វូាយ 
ក្រយពុេ្ធលេៅលេើពកួខ�េជរំពុញឲ្យមានរ�្ឋក្រេារ ល�ោយ

កពះអង្គ�នសន្យាផដេេក់ារ្រណដេពុះ្រណដេ ាេខផក្លយោធា 

នងិការផដេេឲ់្យនវូអាវពុធយពុេ្ធភណ្ឌ។ ការអំពាវនាវលនះមិន

ខមនជាស្ាមកពេសរ្្រសស់លមដេច កពះនលរោតម្ សរីេនពុ 

េាងំសស រុងលឡើយ។ កពះអង្គពពុំ�ន�ងឹ្ ា សលំណើ�្ូំរងរ្រស់ 

កពះអង្គកតរូវ�ននាយករ�្ឋមនន្រីចនិ ជ ូលអនឡាយ ក្រ្រេ់ 

លេៅឲ្យ ្រ៉ពុេ ពត លនៅក្ពុងកិច្ចពភិាក្ាជាមួយ្រក្កពុមមេពុយ 
នរីសច្និ លនៅេរីកករុងល្រក៉ាងំ ក្ពុងនាមជាក្រមពុខក្រតភូិ 

្រ.ក.ក. លនៅលពេលនោះលេ ល�ោយ ្រ៉ពុេ ពត �នេពុ្រលចោេ 

ចណំពុចមួយចនំនួខ�េនយិ ាយលេៅ�េស់ង្គមនយិម  

ក្រខេេជាក្ពុងល្រោេ្ំរណងល�ើម្រីឲ្យមានការ្រាកំេពរី 
ក្រជាជនឲ្យ�នលកចើនចំលពោះរណសិរ្រួ្ររួមជាតិកម្ពុជា។ 

២១៩. សម័្ន្ធភាពរវាងសលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ នងិ 

ជនកពុមមេពុយនរីសក្ម្ពុជា លនៅលពេលនោះ �នផដេេក់្រលយោជន៍
 

�េ្់រ្ាលេៅវញិមក។ ល�ោយមិន�នជ្ួរជាមួយសលមដេច 

នលរោតម្ សរីេនពុ លនៅក្ពុងេរីកករុងល្រក៉ាងំ ្រ៉ពុេ ពត  
�ន្រញ្ជូនេខិតិមួយខ�េ្រាកំេ�េរ់ណសរិ្រួ្ររួម 
ជាតកិម្ពុជាក្ពុងនាម លខៀវ សផំន, េ៊ ូនមឹ, េ៊ ូយន ់។  

 
តាមរយៈកាអនពុវតកិ្ច្ចការមួយលនះ ្រ៉ពុេ ពត �ន 

្រង្ាញមពុខ «លខមេោចេាងំ្ររី» ខ�េលនៅេាក់ខ្លនួក្ពុងនកពមា៉្ររី 

លេើយជាេូលេៅកតរូវ�នល្រលជឿជាក់្ា�នស្លា្់រលេៅ 

លេើយលនោះ ឲ្យមកលធ្ើជាមពុខមាតន់នកករុមលឆង្នយិមកម្ពុជា  
ខ�េមកតាមរយៈលនះ �នេាញយកផេក្រលយោជនព៍រី

លករ ្ិ៍លឈមេោះខាងនលយោ�យរ្រសព់កួល្រ លេើយ្រនរ្ក្ា

ការសមងៃាតអំ់ពរីអត្ភិាពរ្រស់ ្រ.ក.ក. ។

២២០. លនៅន្ងៃេរី០៥ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧០  សលមដេច នលរោតម្  

សរីេនពុ �ន្រលងកើតរ�្ឋាភិ�េនរិលេស្មេរីមួយ ្ឺររាជរ�្ឋា- 

ភិ�េ្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតកិម្ពុជា។ សលមដេច នលរោតម្សរីេនពុ 

កតរូវ�នក្រកាសជាក្រមពុខរ�្ឋ នងិជាកពះក្រធានរណសិរ្ 

រួ្ររួមកម្ពុជា។ ចខំណក លខៀវ សផំន កតរូវ�នខតងតាងំជា 
ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី នងិជារ�្ឋមនន្រីកកសងួការពារជាត។ិ  

តាមពតិលេៅ លខៀវ សផំន កតរូវ�ន ្រ៉ពុេ ពត ខតងតាងំមពុខ 

តខំណងលនះេាងំ្រាតមិ់ន�ន�ងឹខ្លនួលនោះលេ។ លនៅលពេ 
លកកោយមក លខៀវ សផំន �នល�ើរតនួាេរីជាអ្កេំនាក់េំនង 

រវាង សលមដេច សរីេនពុ នងិ ្រ៉ពុេ ពត ្រន្ា្់រពរី្រាតក់តរូវ�ន 

្រញ្ចូេលេៅជាសមាជកិ ្រ.ក.ក. កាេពរីឆ្ាមំពុនល�ោយ 

តាម៉ពុក។  េ៊ ូនមឹ �នេេួេតខំណងជា រ�្ឋមនន្រីកកសងួ 

ព័ត៌មាន នងិលឃោសនាការរ្រស់រ�្ឋាភិ�េ្រកងរួ្រ្រកងរួម 

ជាតកិម្ពុជា ចខំណក េ៊ ូយន ់កតរូវ�នខតងតាងំជារ�្ឋ 
មនន្រីសងួមេានផ ្កំខណេកមង់ឃពុ ំនងិសេករណ៍ លេើយ 

លអៀង ធរីរេិ្ធ,ិ ជូ លជត នងិ កពុយ ធនួ េេួេ�នតខំណងជា

អនពុរ�្ឋមនន្រីក្ពុងរ�្ឋាភិ�េនរិលេសលនះ។ 

២២១. ល្រោេនលយោ�យផ្លវូការរ្រសរ់ណសរិ្រួ្ររួម 
ជាតកិម្ពុជា ្ឺរ្រកងរួ្រ្រកងរួម នងិលកៀង្ររក្រមូេក្រជាជន 
ក្រ្់រសសេា្់រវណ ្ណៈសង្គម «ផ្េួរេំរំ្រ្រផដេាចក់ារក្រកាន ់
ពជូសាសន ៍េ្ា សពុរីស អាយង៉ចកកពត្អិាលមរកិ ខ�េ 

�កឹនាលំ�ោយ េន ់នេ់ នងិ សរិមិតៈ។ រណសរិ្រួ្ររួម 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

្រាកំេ�េក់ារតស៊កូ្រ�ា្់រអាវពុធក្រឆាងំនងឹកងកម្លាងំ 

រ្រស់ េន ់នេ។់ យា៉ងណាមិញ លនៅក្ពុងសសរុក សលមដេច 

នលរោតម្ សរីេនពុ កតរូវ�ន្រក្រារាងំសកមមេភាព ល�ោយ 

កពះអង្គ�នមានកពះ្រន្េូត្ញូខតរ្ជាសាធារណៈ្ ា 

«លនៅន្ងៃ�ខ�េខខមេរកកេមខេងកតរូវការខ្ពុ ំពកួល្រនងឹខ្ជាក់ 
ខ្ពុលំចោេ�ចូជាក្រា្់រឆឺររី» ។ តាមពតិលេៅ ្រ.ក.ក. �នកាត់ 
្រនយ្ចេូរួមរ្រសស់លមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ នងិ�នជរំពុញ 

មិនឲ្យសមាជកិ្រក្ផដេេស់ារសខំានជ់ា�ពុកំំភនួចលំពោះ 

តនួាេរីរ្រសក់ពះអង្គ លនៅក្ពុងលជោ្រជយ័រ្រសរ់ណសរិ ល្នះ

លនោះលឡើយ។ 

២៣៣. កតមឹពាក់កណដេ ាេឆ្ា១ំ៩៧០ ្រ.ក.ក. �នពកងឹង

ការក្រ្់រក្រងរ្រស់ខ្លនួលេៅលេើរណសិរ រួ្្ររួមជាតិកម្ពុជា។

៣.១.៣.  ឆ្ា១ំ៩៧០ �េេ់រី១៧ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥» 
្រ�វិតន្ក៍្រជាជនក្រជាធ្ិរលតយ្យ»

២២៤. ចា្់រតាងំពរីព ាក់កណដេ ាេឆ្ ា១ំ៩៧០ មក  

ជលម្លោះក្ពុងរ្រ្រសាធារណ�្ឋខខមេរខ�េលេើ្រក្រកាស្មេរីៗ  
រួមជាមួយនងឹ ្រ.ក.ក. ្ឺរជាការផដេេួរេំរំ�្ឋាភិ�េ  
េន ់ នេ់ លេើយខសង្រកជកមកេាក់ខ្លនួរ្រសព់កួ

ល្រលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជានងិ្រនផ្ដេេអ់ាវពុធលេៅឲ្យពកួ
 

លវៀតកពុងលនោះល�ោយ�នធានាផដេេអ់ាវពុធ�េ់ ្រ.ក.ក.។ 

លនៅចពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧០ កងេ័ពលវៀតណាមខាងលជើង 

នងិកងេ័ពលវៀតកពុងចនំនួក្រម ាណពរី៣៥.០០០ន ាក់ 

លេៅ៤០.០០០នាក់ �នចា្់រលផដេើមការវាយក្រេារលេៅលេើ

កងកម្ល ាំងសាធារណរ�្ឋខខមេរលនៅភា្រខាងលកើតននក្រលេស 

កម្ពុជា លេើយភ្លាម លៗនោះ �នក្រឈមមពុខនងឹកងេ័ព 
ជនំយួរ្រសល់វៀតណាមខាងត្ូង នងិសេរ�្ឋអាលមរកិ 
ខ�េមានកម្លាងំក្រេាក់ក្រខេេ្រ្ា។ ក្ពុងលពេខ�េ 
ខ្លនួកតរួតកតាេឹក�រីកម្ពុជា�នមួយភា្រធំ ពកួកពុមមេពុយនរីស្

 លវៀតណាម�នអនពុវត ្«អំណាចរ�្ឋចណំពុះ» ខផក្រ�្ឋ�េ 

មន្រីរលពេ្យ សាេា្រណដេពុះ្រណដេ ាេនលយោ�យ នងិលយោធា 
លនៅក្ពុងក្រលេសលនះ ។ 

២២៥. សាធារណរ�្ឋខខមេរ�នអនពុម័តជាសាធារណៈ 

នវូមា្៌រាក្រឆាងំនងឹចកកពត្ិ ខ�េសលំ�ៅលឆ្ោះលេៅរក 

ជាតិកម្ពុជា�នសន្យាផដេេ់�េ់ក្រជាជនកម្ពុជាក្រ្់ររូ្រនវូ
 

លសររីភាព ជលំនឿសាសនា នងិធានានវូសេិ្ធកិានក់ា្់រនងិ

្រងក្រលងកើនផេ កពមេាងំក្រកានយ់កល្រោេនលយោ�យ 

ការ្ររលេសអព្យាកកិតនងិកិច្ចសេក្រត្ិរត្កិារជាមួយ 

ក្រលេសនានា រួមេាងំលវៀតណាមផងខ�រ។ រាជរ�្ឋាភិ�េ 

្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតកិម្ពុជា នងិជាពលិសស លខៀវ សផំន  
�ន្រាកំេជាផ្លវូការ�េច់ក្ពុវសិយ័លនះ។ រណសរិ្រួ្ររួម

 
ជាតកិម្ពុជា �ន្រន្្រលងកើតស្ានរីយវេិ្យពុ លនៅេរីកករុងេាណូយ 

 
ខ�េស្តិលកកោមការក្រ្់រក្រងរ្រស់ លអៀង ធរីរេិ្ធ ល�ោយ

ស្ានរីយវេិ្យពុ លនះកតរូវ�នលក្រើក�សស់កមា្់រលកជើសលរើស 
កមមេាភិ�េ នងិក្រមូេការ្រាកំេ�េរ់ណសរិ្រួ្ររួម 

កម្ពុជា កពមេាងំផ្ពផ្្ាយលឃោសនាេាងំក្ពុងលកកៅ
 

ក្រលេសកម្ពុជា។

២២២. ភ្លាម លៗនោះ លវៀតណាមខាងលជើងនងិក្រលេសចនិ 

�នេេួេស្គាេរ់ាជរ�្ឋាភិ�េនរិលេសលនះ ្ឺរក្រានខ់ត 

ជាខខេ្ិរេ�ងំ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ជា�្ូំរងសលមដេច នលរោតម្ 

សរីេនពុ �ន�កឹនារំ�្ឋាភិ�េលនះលនៅេរីកករុងល្រក៉ាងំ ក្ពុង 
នាមជាតអួង្គសខំានមួ់យននការ្រកងរួ្រ្រកងរួមជាត ិនងិ 

ភាពសស្រច្឵្់រខផក្នលយោ�យ។ លកកៅពរីេាក់េាញការ 

្រាកំេកានខ់តលកចើនលេៀតលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាពរីសណំាក់

កសកិរ ខ�េមានស្ាមរីភកករីចលំពោះអតរីតកពះមេាក ក្ត

សលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ �នអំពាវនាវឲ្យក្រជាជនកម្ពុជា 
ចេូរួមលនៅក្ពុងរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា (លពោេ្ឺរ 

ល�ើម្រី្រពុពល្េតពុរ្រស ់្រ.ក.ក.) លេើយ�នខសង្រកការ្រាកំេ 

នងិេេួេស្គាេព់រីអនរ្ជាតិ សកមា្់ររាជរ�្ឋាភិ�េ 

្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតកិម្ពុជា។ ជាមួយនងឹការលចញលសចកដេរី 
អំពាវនាវល�ោយកពះអង្គឯង តាមរយៈវិេ្យពុពរីេរីកករុងល្រក៉ាំង 

សលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ �នក្រកាស្ា រាជរ�្ឋាភិ�េ 

កម្ពុជានងឹផដេេក់ារលេើកខេងលេោសចលំពោះអ្ករ�្ឋការ 
ននរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមេរេាងំឡាយណា ខ�េ�នេេួេ 

ស្គាេ់ «កំេពុសធងៃនធ់ងៃររ្រសខ់្លនួចលំពោះក្រលេស» លេើយ

យេក់ពមចេូរួមជាមួយរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា។ 

្រន្ា្់រពរីមានការយេក់ពមពរី ្រ៉ពុេ ពត នងិ ននួ ជា រួច 

មកសលមដេច សរីេនពុ �នលធ្ើកពះរាជេស ន្កិច្ចលេៅត្ំរន ់

រលំ�ោះរ្រសខ់ខមេរកកេមលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ល�ើម្រីផដេេក់ារ 
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ក្រលេសជតិខាងភា្រខាងលកើត។ ល�ោយឈរលេើមូេ�្ឋាន 

េំនាស្់រ�្ិរកខ្ាងក្រវត្សិាសស ្ នងិវ្រ្ធម៌ មា្៌រា 

ខ្រ្រលេោរាសាសសល្នះ កតរូវ�នលក្រើក�សភ់ា្រលកចើនក្ពុង 
េសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០ (លេើយលកកោយមកកតរូវ�ន  ្រ.ក.ក. 

លក្រើ្រនល្េៀត) ខ�េ្រណដេ ាេឲ្យមានការកំណតល់្រោេល�ៅ 

នងិការសម្ល ា្់រជនសពុរីវេិលវៀតណ ាមក្ពុងចនំនួ�ល៏កចើន 

ល�ោយកងកម្លាងំរ្រសរ់�្ឋាភិ�េ េន ់នេ។់ 

២២៦. ្រ៉ពុខនល្នៅពាក់កណដេ ាេឆ្ា១ំ៩៧០ ្រណៈកមមេា- 

ធកិារមជ្ឈមិ ្រ.ក.ក �នលក្រើមា្៌រាខ�េមានភាព្រត ់

ខ្រន ល�ោយសារមានេំនាក់េំនងេជ្ាមួយនងឹពកួ 

កពុមមេពុយនរីសល្វៀតណាម លពោេ្ឺរល�ោយសារខតការសន្យា 
រ្រសព់កួកពុមមេពុយនរីសដេលវៀតណាម្ា នងឹ�កលចញពរីត្ំរន ់
រលំ�ោះ លនៅលពេខ�េកម្ពុជាអាចជនំសួពកួល្រ�ន។ មា្៌រា 
លនះកតរូវ�នផ្លាស្់រដេូរ្រន្ចិលកកោយមក ្រន្ា្់រពរីមេា 
សន្�ិតលេើកេរី្ររីរ្រស ់្រ.ក.ក. លនៅខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧១ 

ល�ោយលនៅក្ពុងសន្�ិតលនោះ លម�កឹនា�ំនសលកមច្ា 

លវៀតណាម្ឺរជា «សកតរូវសសរួចសសាវ» យូរអខង្ងរ្រស់ 

កម្ពុជា។ មេាសន្�ិតលនះ មានការចេូរួមលេើក�្ូំរង 
ពរីរ�្ឋមនន្រីរ្រស់រាជរ�្ឋាភិ�េ្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតិកម្ពុជា 
្ឺរ េ៊ ូនមឹ, េ៊ ូយន ់នងិ លខៀវ សផំន កពមេាងំជនកម្ពុជា 
មួយចនំនួខ�េកតរូវ�នល្រអះអាង្ាមានេំនាក់េំនង 

ជាមួយនងឹលវៀតមិញ នងិ�នកតឡ្់រមកក្រលេសកម្ពុជា 
វញិលនៅក្ពុងលពេខ�េលវៀតណាមខាងលជើង�នេពុកេពុយ 
កាេពរីមួយឆ្ាមំពុនមកលនោះ។ លខៀវ សផំន កតរូវ�នខតង 

តាងំលេៅក្ពុង្រណៈកមមេាធកិារមជ្ឈមិ ក្ពុងនាមជាសមាជកិ
 

្រកម រុង រួមជាមួយនងឹ ជ ូលជត, ខកវ ពក នងិ កពុយ ធនួ។ 

មេាសន្�ិត�នក្រកាសេេួេស្គាេល់ឈមេោះនន ្រ.ក.ក 

ខ�េកតរូវ�នអនពុម័តកាេពរីក�មួំយឆ្ាំមពុនល�ោយ្រណៈ 

កមមេាធកិារមជ្ឈមិ នងិ�នអនពុម័តលេៅលេើេកន្្កិៈ្រក្ 

ខ�េលស្ើរខតមិនអាចមានការផ្លាស្់រដេូរអ្រីេាេខ់តលសោះ 
ខ�េ្រនល្�ើរតាមមា្៌រា្រក ល្េនរីន នន្រ�វិតន្ក៍្រជាជាត ិ

ក្រជាធិ្រលតយ្យ, ក្រជាធិ្រលតយ្យក្រមូេផដេពុ ំនងិការក្រឆាំង 
នងឹពកួចកកពត្និយិម នងិសក្ភូិមិនយិម។ 

២២៧. លនៅលពេខ�េ្រណៈកមមេាធកិារមជ្ឈមិ ្រ.ក.ក. 

�នលកោះក្រជពុកំ្ពុងខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧២ កងកម្លាងំរ្រស់

ខខមេរកកេមខ�េលធ្ើការវាយក្រយពុេ្ធលកកោមស្លាកកងេ័ព 

ក្រជាជនម្ពុជា ្ឺរជាកងកម្ល ាងំសខំានជ់ាងល្រលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជា ្រ៉ពុខនល្នៅខតមិនអាចមានអាវពុធក្រ្់រក្រា្់រ 
សកមា្់រតេេជ់ាមួយលវៀតណាម។ ្រណៈកមមេាធកិារក៏ 

�នលចញ «លសចកដេរីខណនា្ំរន្ា្់រ»មួយខ�េអំពាវនាវឲ្យ 

្រក្ពកងឹង «ល្រោេជេំរអធន» រ្រសខ់្លនួ នងិការតស៊ូ

ក្រឆាងំវណ ្ណៈជះិជានខ់�េព្យាយាមការពារសេិ្ធរិ្រស់ 

ពកួល្រលនៅក្ពុងរ្រ្រ្មេរីលនះ។

២២៨. លនៅក្ពុងខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៣ កិច្ចកពមលកពៀងេរី 
កករុង�រ៉រីសកតរូវ�នចរចារវាងរ�្ឋាភិ�េលវៀតណាម នងិ 

រ�្ឋាភិ�េសេរ�្ឋអាលមរកិ ល�ោយលស្ើឲ្យសេរ�្ឋអាលមរកិ 

�កខ្លនួលចញពរីជលម្លោះលវៀតណាម  លេើយតកមរូវឲ្យមានការ 
�កកម្លាងំលវៀតណាមខាងលជើងលចញពរីក្រលេសកម្ពុជា។  
ក្ពុងកិច្ចក្ឹរងខក្រងល�ើម្រីេេួេ�នកិច្ចកពមលកពៀង លវៀតណាម 
ខាងលជើងក៏�ន្រពា្ឈ្់រការផដេេល់ក្រឿងសព្ាវពុធលយោធា 

មកឲ្យ ្រ.ក.ក. ខ�េលធ្ើឲ្យេំនាក់េំនងខ�េ�នធ្លាក់ចពុះ 

រួចមកលេើយតាងំពរីល�ើមេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០លនោះ កានខ់ត 

ចពុះ�ពុន�ា្រខ្លាងំ ល�ោយសារខតការ្រនក្្រឆាងំរ្រសេ់រីកករុង 

េាណូយ ចលំពោះការតស៊កូ្រ�ា្់រអាវពុធលនៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជា។ លនៅកតមឹខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៣ ស្ាកស្ាមចពុង 
លកកោយននការ្រញ្្ជរ្រសល់វៀតណាមមកលេើកងវរលសនា 

ធកំពុមមេពុយនរីសដេកម្ពុជា �នរេាយ�តល់េៅលេើយ ្រ៉ពុខនក្ងេ័ព
 

លវៀតណាមខាងលជើងមួយចនំនួ �ន្រនល្នៅជយួ នងិការពារ 

ការេរូចេូននអាវពុធរ្រសច់និតាមផ្លវូេេំជូរីមិញ។ លេោះ 
្ររីជា កិច្ចកពមលកពៀង�ននាលំេៅ�េក់ារេពុ្រ្ំរ�តក់ងេ័ព 

លវៀតណាមលចញពរីេឹក�រីកម្ពុជាកដេរី ខតខខមេរកកេមមាន 
កំេងឹយា៉ងខ្លាងំខ�េលវៀតណាមខាងលជើង យេក់ពម 

តាមកិច្ចកពមលកពៀងសន្ភិាព ល�ោយសន្�ិ្ឋាន្ា ការ 

ផដេចួលផដេើមសន្ភិាពលនៅក្ពុងតំ្រនន់ាលពេលនោះតកមរូវឲ្យ 
 

្រ.ក.ក ចា្់រលផដេើមចរចាជាមួយសាធារណរ�្ឋខខមេរ ខ�េអាច 

េេួេរងការអនរ្ា្រមនខ៍ផក្លយោធាពរីសេរ�្ឋអាលមរកិ។

២២៩. ការសង្យ័រ្រស់ ្រ.ក.ក. កតរូវ�នលចញជាការ 

ពតិលនៅចពុងលកកោយ។ ្រន្ា្់រពរីមានកិច្ចកពមលកពៀងសន្ភិាព 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

េរីកករុង�រ៉រីស កងេ័ពសេរ�្ឋអាលមរកិ�ន្រខង្រេិសល�ៅ 

វាយក្រេារល�ោយការេម្ល ាក់ក្រា្់រខ្រកមកលេើេឹក�រី 

កម្ពុជា លនៅក្ពុងយពុេ្ធនាការក្រឆាងំនងឹកពុមមេពុយនរីសមួ្យខ�េ
 ការវាយក្រេារលនះ�ន្រនល្ធ្ើរេតូ�េខ់ខសរីេា ឆ្ាំ 

១៩៧៣។ លនៅអំឡពុងលពេលនោះ សេរ�្ឋអាលមរកិ �ន 
េម្លាក់ក្រា្់រខ្រករា្់រខសនលតោន មកលេើេឹក�រីក្រលេស 

កម្ពុជា ខ�េ្រណដេ ាេឲ្យ�ត្់រង់ជរីវតិក្រជាជនសពុរីវេិ 
រា្់រមពុនឺនាក់ លេើយ�ន្ំរផ្លាញផេ�ណំា ំរួមេាងំ លេ�្ឋា 

រចនាសម័្ន្ធកសកិមមេ សម្លា្់រសតព្ាេនៈអសជ់ាលកចើន 

នងិ្ំរផ្លចិ្ំរផ្លាញលស�្ឋកិច្ចជន្រេរ្រសក់្រលេសលនះផង 

ខ�រ។ យពុេ្ធនាការេម្លាក់ក្រា្់រខ្រកលនោះ �នលធ្ើឲ្យក្រជាជន 

លនៅតាមជន្រេ រតល់ភៀសខ្លនួចេូលេៅលនៅេរីកករុង ជាពលិសស  
លនៅេរីកករុងភ្លំពញល�ើម្រីខសង្រកលស ៀ្ងអាេារ នងិ 

ជកមក ការវាយក្រេារលេើកងេ័ព ្រ.ក.ក. លនះ�នលធ្ើ 

ឲ្យេេ្ធផេរ្រសខ់ខមេរកកេមក្ពុងការវាយ�លណដេើមយក 
រ�្ឋធានរីពរីការ្ំរផ្លចិ្ំរផ្លាញ នងិស្ានភាពេពុកេ្�ំកលវេនា 

រ្រសក់្រជាជន ខ�េ្រងកលឡើងល�ោយការេម្ល ាក់ក្រា្់រ 

ខ្រករ្រសស់េរ�្ឋអាលមរកិ នងិ�នលធ្ើយពុេ្ធនាការក្រមូេ 

កម្លាងំល�ោយលជោ្រជយ័ ល�ោយខផក្លេើការតស៊វូណ ្ណៈនងិ 

ភាពភ័យខ្លាចពរីការ្ំរផ្លចិ្ំរផ្លាញ លខច្ខ្រី មកលេើក្រលេស 

កម្ពុជាពរីសណំាក់រ្រ្រ េន ់នេ ់នងិ សេរ�្ឋអាលមរកិ។

២៣០. ល�ោយសារមិនមានលវៀតណាមលនៅរារាងំផ្លវូ ខខមេរ 
កកេម�ន្រខង្រេិសល�ៅរ្រស់ខ្លនួលេៅលេើការវាយ�លណដេើម 
យកមូេ�្ឋានរងឹមាមួំយចនំនួរ្រសស់ាធារណរ�្ឋខខមេរ 

ខ�េលនៅលសសសេ។់ លនៅក្ពុងខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៤ ្រណៈ 
កមមេាធកិារមជ្ឈមិ ្រ.ក.ក. �នជ្ួរក្រជពុលំនៅក្ពុងភូមិមាឃ 

ឃពុខំកពកកពុក អសរ់យៈលពេជាងពរីរស�ដេេ ៍ល�ើម្រីពភិាក្ា 

ពរីខផនការវាយក្រយពុេ្ធជាលេើកចពុងលកកោយ ល�ើម្រីរលំ�ោះនងិ 

ជលម្លៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ នងិេរីកករុងលផ្ងៗ  

លេៀត។  លនៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុខំ�េចេូរួមល�ោយ ននួ ជា, ្រ៉ពុេ  
ពត, លសោ ភឹម, កពុយ ធនួ, វន លវត៉, រស ់ញឹម នងិ សពុន លសន  

្រណៈកមមេាធកិារមជ្ឈមិ្រក្�នលសសច្ា នងឹ�លណដេើមយក 

រ�្ឋធានរីលនៅក្ពុងរ�វូក�ំង ឆ្ា១ំ៩៧៤-១៩៧៥។ សស្រ 
ជាមួយនងឹការអធ្ិរ្ោយក្រវត្សិាសសជ្ាផ្លវូការរ្រស់  
្រ.ក.ក. លនៅលពេលកកោយមក ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន �ន 

អះអាង្ា ជាការចា�ំចខ់�េកតរូវរលំ�ោះេរីកករុងភ្លំពញ 

ឲ្យ�នមពុនលពេលវៀតណាមខាងលជើង�លណដេើមយកេរីកករុង 

នសេ្គន ល�ើម្រីរារាងំក្រលេសជតិខាងមួយលនះមិនឲ្យក្រ្់រ 

ក្រងមកលេើក្រលេសកម្ពុជា�ន លកកោមលេសជនំយួខាង 
លយោធាលនោះ។ លនៅលពេលនោះ េ៊ ូយន ់�នលចញមពុខ

ជាចេំរះិ្រនល់េៅលេើលសចកដេរីសលកមចរ្រស់ ្រ.ក.ក. រួម 

េាងំលសចកដេរីសលកមចក្ពុងការជលម្លៀសក្រជាជនលចញពរី 
េរីកករុងភ្លំពញ។ េាងំ េ៊ ូយន ់នងិ េ៊ ូនមឹ កតរូវ�នល�ស 

សម្ាតលចញពរីក្ពុងជរួ្្ាក់�កឹនារំ្រស់ ្រ.ក.ក. លនៅ 
្រ៉ពុនមេានឆ្ាលំកកោយមកលេៀត រួមជាមួយសមាជកិ្រណៈ 

កមមេាធកិារមជ្ឈមិលផ្ង លៗេៀត �ចូជា វន លវត៉, ខកវ មាស 

នងិ លេខាភូមិភា្រ ៦នាក់្ឺរ ញឹម រស ់(ភូមិភា្រពាយ័ព្យ), 

លសោ ភឹម (ភូមិភា្រ្ូរព៌ា លធ្ើអតឃ្ាត), នណ សារា៉ន ់

(ភូមិភា្រឦសាន), ជ ូលជត (ភូមិភា្រ ្រស្ចមិ), កពុយ ធនួ 

(ភូមិភា្រឧតរ្ចាស)់ នងិ កង ចា្រ (ភូមិភា្រឧតរ្្មេរី)។

២៣១. លនៅន្ងៃេរី៣០ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៤ ្រន្ា្់រពរីការ 
ក្រកាសតាមវេិ្យពុ ល�ោយ លខៀវ សផំន ខខមេរកកេម�ន 
រពុេលេៅមពុខសលំ�ៅលេៅេរីកករុងភ្លំពញលនៅន្ងៃ្រន្ា្់រ ល�ោយ 

ចា្់រលផដេើមការវាយក្រយពុេ្ធល�ោយឥតសសាកសសាន ្ខ�េ 

្រនរ្េតូ�េព់ាក់កណដេ ាេខខលមសា។ កងេ័ពភូមិភា្រ 

្ូរព៌ា នងិភូមិភា្រពលិសស ខ�េស្តិលនៅលកកោម្រពា�ារួម 

រ្រសន់ាយលសនាធកិារ សពុន លសន នងិលេខាភូមិភា្រឧតរ្ 

កពុយ ធនួ �នចា្់រលផដេើមការចាញ់លផ្លោងលេៅលេើកករុងភ្លំពញ 

ល�ោយលក្រើក្រា្់ររ៉ពុកខកត នងិអាវពុធយពុេ្ធភណ្ឌលផ្ង លៗេៀត។ 

លនៅន្ងៃេរី២៦ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៥ រណសរិ្រួ្ររួមជាត ិ

កម្ពុជា/រាជរ�្ឋាភិ�េ្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតិកម្ពុជា �នលចញ
 

លសចកដេរីក្រកាសពត័ម៌ានល�ោយ លខៀវ សផំន ក្រកាស្ា  

េន ់ នេ់ ្ឺរជាជនក្ត់ម្ាក់ក្ពុងចលំណោម «ជនក្ត ់
េាងំក�ំពរីរ» ននសាធារណរ�្ឋខខមេរ «លម�កឹនារំ�្ឋ 

ក្រេារក្តជ់ាតិ» ល�ោយ្រញ្្ជក់្ារ�្ឋ�េក្រកាស្ា 

« ចា�ំច្ំ់រផពុតកតរូវខតសម្លា្់រជនក្តេ់ាងំក�ំពរីរនាក់ 

ល�ោយសារខតអំលពើក្តក់្រឆាងំនងឹជាតខិ្លនួឯង»។ វេិ្យពុ  
សលំឡងរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា នងិការយិាេយ័ 
ពត័ម៌ានរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា�នអំពាវនាវមដេង 
លេើយមដេងលេៀត ឲ្យសម្លា្់រលម�កឹនាសំាធារណរ�្ឋខខមេរលនៅ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ស�ដេេល៍កកោយៗមក ល�ោយ លខៀវ សផំន �នលចញលសចកដេរី 

អំពាវនាវសសល�ៀង្រ្ាលនះ ក្ពុងនាមជាឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី 
ននរាជរ�្ឋាភិ�េ្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតកិម្ពុជា។ 

៣៣២. លនៅន្ងៃេរី០១ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ េន ់នេ ់�នេា 

ខេងពរីតខំណង នងិ�នរតល់ភៀសខ្លនួ្រន្ា្់រពរីកងកម្លាងំ 
រ្រស្់រាតេ់េួេរង្ររាជយ័យា៉ងធងៃនធ់ងៃរ ពរីសណំាក់កងេ័ព 

ក្រជាជនរលំ�ោះជាតកិម្ពុជា។ ពរីរន្ងៃលកកោយមក លខៀវ សផំន  
�នលចញលសចកដេរីខ្្លងការណ៍មួយក្រកាស្ា «ជនក្ត ់

េាងំក�ពំរីរ» ននរ្រ្រ េន ់នេ ់�នរតល់ភៀសខ្លនួ លខៀវ សផំន  
�នចាកលចញពរីក្រលេស លេើយ្ា «ចកកពត្អិាលមរកិ» មាន 

លចតនាពន្យារសនង្គាមតាមរយៈការចរចា។

២៣៣. ខផនការកានក់ា្់រេរីកករុងភ្លំពញកតរូវ�ន្រញ្ច្់រ 

ជាស្ាពរ លនៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុមួំយខ�េចេូរួមល�ោយ ្រ៉ពុេ 

ពត, ននួ ជា, លខៀវ សផំន, វន លវត៉, កពុយ ធនួ, ខក ពក,  

លសោ ភឹម នងិ តាមព៉ុក លនៅល�ើម ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។  

លនៅលពេជាមួយ្រ្ាលនោះ ្រណដេ ាេកងពេរ្រសក់ងេ័ព 

ក្រជាជនរលំ�ោះជាតកិម្ពុជា រួមេាងំ កងេ័ពកងពេ 
មកពរីភូមិភា្ររ្រស់ វន លវត៉ នងិភូមិភា្រ្ូរព៌ារ្រស់  

លសោ ភឹម �នរពុេចេូលឆ្ោះលេៅកានរ់�្ឋធានរី្រន្ចិមដេងៗ។

២៣៤. លនៅន្ងៃេរី១៦ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លម�កឹនាំ 

សាធារណរ�្ឋខខមេរខ�េលនៅលសសសេ់ �ន្រញ្ជូនសារ 
្្ាយសលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ ខ�េ្រង់លនៅកករុងល្រក៉ាងំ 

ល�ោយ្្ាយជនូភ្លាមនវូអំណាចលេៅឲ្យរាជរ�្ឋាភិ�េ 

្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតកិម្ពុជា នងិលស្ើសពុឲំ្យមានការធានា្ ា 

មិនអាចមានការសងសកឹចលំពោះសកមមេភាពរ្រសរ់�្ឋា- 

ភិ�េ លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេមានអត្ភិាព។ សលមដេច នលរោតម្ 
 

សរីេនពុ កេង់កចានលចោេនវូការ្ ្ាយជនូលនះភ្លាមៗ ល�ោយ 

្រញ្្ជក់្ា កពះអង្គេេួេយក�ន កតមឹខតការចពុះចាញ់

ល�ោយឥតេកខ្ណ្ឌ្រ៉ពុលណ ្ណោះ លេើយកពះអង្គ�នេេួេឲ្យ 

«ជនក្តេ់�ំា្់រលេខមួយ» រតល់ភៀសខ្លនួលចញពរីក្រលេស 
លេៅ លកពោះក្ពុងនាមជាឧកកិ�្ឋជនសនង្គាម ពកួល្រ «មិនសម 
េេួេ�នអ្រីលកកៅពរីការព្ួយរកលឡើយ។

២៣៥. លនៅពរីរស�ដេេ ៍មពុនលពេខ�េលវៀតណាមខាងលជើង 

កានក់ា្់រេរីកករុងនសេ្គន កងេ័ពក្រជាជនរលំ�ោះជាតកិម្ពុជា 

�នចេូ�េេ់រីកករុងភ្លំពញលនៅកពកឹន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥។

៣.២. ការបវងកើតសហ្ក្រណន៍ងិមន ្រីរសន ្សុិខ  
 វៅច្វនា្ល ះឆានែ១ំ៩៧០ ដេឆ់ានែ១ំ៩៧៥

២៣៦. ្រនា្្់រពរីសលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ កតរូវ�នផដេេួរេំលំនៅ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ កងកម្លាងំ្រ.ក.ក. �នចា្់រលផដេើមកានក់ា្់រ  
នងិក្រ្់រក្រងតំ្រនខ់�េពួកល្រ�ន «រលំ�ោះ» ពរីការក្រ្់រក្រង 

រ្រសរ់្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមេរ ល�ោយកជកលកកោមស្លាកកង 

េ័ពក្រជាជនរលំ�ោះជាតកិម្ពុជា នងិរណសរិ្រួ្ររួមជាត ិ
កម្ពុជា/រាជរ�្ឋាភិ�េ្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតិកម្ពុជា។ ជាខផ្ក

 
មួយននការក្រ្់រក្រងរ្រសព់កួល្រលេៅលេើត្ំរនេ់ាងំអស់ 

លនះ ខខមេរកកេម�ន្រលងកើតសេករណ៍កសកិមមេ នងិមន្រីរ 

សន្សិពុខ ល�ោយសេករណ៍នងិមន្រីរសន្សិពុខមួយចនំនួ 

លនៅ្រនស្កមមេភាព លនៅលពេរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
�ន្រលងកើតលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។

៣.២.១.  ការ្រលងកើតសេករណ៍មពុនឆ្ា១ំ៩៧៥

២៣៧. លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ ខខមេរកកេម�នកានក់ា្់រត្ំរន ់
មួយចនំនួននសសរុកកតាំកក់ ក្ពុងលខតត្ាខកវលេើយចា្់រ 
លផដេើមលរៀ្រចអ្ំកភូមិលនៅត្ំរន ់«រលំ�ោះ» ្មេរី លេៅជាកករុម 

ក្រវាសន់� ឬជាកករុម «សាម្រ្គរី» ល�ើម្រី្រងក្រលងកើនផេសសរូវ  

នងិ្រលងកើនផេតិភាពកសកិមមេខ�េក្ពុងខណៈលពេលនោះ 
�នអនពុញ្ញាតឲ្យក្រជាជនមួយចនំនួអ ាចរក្ ាេពុក 

កមមេសេិ្ធឯិកជន នងិកករុមក្ររួសារេ្ូរ�យលរៀង ខៗ្លនួ។  
សមូេភាវូ្រនរីយកមមេ នងិការេ្ូររួមកតរូវ�នអនពុវត ្

លនៅក្ពុងសសរុកកតាំកក់លនៅលពេលកកោយមក លេើយ�ន 
ពកងរីកជា្រន្្រន្ា្់រ ល�ោយមានការ្រដេូរពរីកករុមសាម្រ្គរី 
លេៅជាសេករណ៍វញិ។ 

២៣៨. ក្រខេេជាលនៅក្ពុងខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧០ កងេ័ព 
ក្រជាជនកម្ពុជា �នកានក់ា្់រេរីរួមលខតក្កលចះ។ ខពុសពរី 
ស្ានភាពលនៅក្ពុងសសរុកកតាកំក់ មិនមានភ័ស្ពុតាង្រង្ាញ

 
្ា រ�្ឋ�េខខមេរកកេម �នអនពុវតស្េករណ៍កសកិមមេ 

ភ្លាម លៗឡើយ សាក្រី យពុន ្ររីម �នផដេេស់ក្រីកមម្េ ា  



42 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

«�លំណើរការរកសពុរីអ្កណារកអរីរកលេៅ» លេើយ «េរីផ្ារ 

លនៅមានធមមេតា អតម់ាន្រញ្្អ្រីេាងំអស»់ លនៅលខត ្

កកលចះ លនៅលពេលនោះ។ ល�ោយត្ញូខតរ្ពរីការវវិឌ្ឍនយឺ៍ត 
នន្រ�វិតន្ ៍រេតូមកេេល់ពេលនះលនៅក្ពុងត្ំរន ់«រលំ�ោះ»  
នងិភាពកពលងើយកលន្ើយជាេូលេៅរ្រសក់្រជាជនចលំពោះ 

្រពុពល្េតពុ្រ�វិតន្ ៍្រ.ក.ក. �នកំណតអំ់ណាចលស�្ឋកិច្ច 

ខ�េពកួមូេធនលនៅរក្ា្រនព្រីសង្គមចាស់» ្ាជា 

ឧ្រស្រ្គចម្ងរ្រស្់រ�វិតន្។៍ ល�ោយលយោងលេៅផ្ារ 

កកលចះ លធ្ើជាឧេាេរណ៍្រង្ាញពរីករណរីលនះ េស ន្ាវ�្រីេង់ 

្រ�វិត ្លនៅលពេលកកោយមក�នពន្យេ់្ ា « ពាណិជ្ជកមមេ 

ខ្រ្រលនះមិនអាច្រលកមើជរីវភាពរ្រសក់្រជាជនលឡើយ 

លេើយក៏មិនអ ាច្រលកមើសនង្គាមរលំ�ោះជាតិលឡើយ» 

ល�ោយលធ្ើការកតស់ម្គាេ់្ ា ្រ.ក.ក. «មិនអាចក្រមូេ

ផដេពុកំ្រជាជន�នលឡើយលកពោះ «ល្ៅខកលនៅខតជាម្ចាស»់។ 

២៣៩. លនៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុកំ្ពុងខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧២ ្រណៈ
 

កមមេាធកិារមជ្ឈមិ ្រ.ក.ក. �នសលកមច្ិរេផ្ារ នងិលរៀ្រចំ 

សេករណ៍។ លសចកដេរីសលកមច្ិរេេរីផ្ារកតរូវ�នអនពុវត ្

ភ្លាមៗ លនៅក្ពុងត្ំរនខ់�េកានក់ា្់រល�ោយខខមេរកកេម�ចូ

្រ្ានងឹការ្រញ្ច្់រការលក្រើក�សរូ់្ិរយ្័រណ ្ណផងខ�រ។ ្រក្ 

�នលេើកមូេលេតព្ុ ា ការតស៊វូណ ្ណៈតកមរូវឲ្យេពុ្រ្ំរ�ត ់

ពាណិជ្ជកមមេឯកជន លេើយអនពុវតក្ារ្រងក្រលងកើនផេជា 

សមូេភាពវញិ។ លនៅលពេ្រន្ា្់រមក សារាចររ្រស់ 

្រ.ក.ក. �នលេៅការ្រលងកើតសេករណ៍កសកិមម្េ ា ជាការ 

វាយក្រយពុេ្ធល�ោយផ្ាេល់េៅលេើពកួសក្ិភូមិ នងិជា 

វធិានការចា�ំចល់�ើម្រី «្ំរពាក់កម្លាងំ�េក់្រជាជនមូេ

�្ឋាន នងិជរំពុញសម័្ន្ធភាពរងឹមារំវាងកមមេករ នងិកសកិរ។

 តាមរយៈការ្រញ្្ជក់្ំរភ្លលឺនៅក្ពុងតពុេាការអំពរីេំនាស់ 
្រ�្ិរករ្វាង្រក្ នងិ « ពកួសក្ភូិមិ»  ននួ ជា �នពន្យេ់្ ា 

ក្រសនិជា្រមេានសេករណ៍ «ពកួអ្កម្ចាស�់រីលឃោរលឃៅ[..]  

ឲ្យ្រពុេេពុយកាក់អរីេ្ងឹ វាយកការន្្លណាស»់ ខ�េអាច 

េេួេយក�នក្រលយោជន ៍ «�ចូជា  ឧ្រមាសសរូវខ្ចរី�្់រ្ាងំ 

យកការមានខតក�ំ្ ាងំអរីឯលណោះ»។

២៤០. ្រខនម្ពរីលេើមា្៌រា្រក្ជាផ្លវូការលនោះ ជនជា្់រលចោេ 
�នផដេេល់េតពុផេ្រខនម្លេៀតល�ើម្រី្រាកំេការអនពុវត។្  

ននួ ជា �នលេើកលឡើង្ា ក្រសេិ្ធផេលស�្ឋកិច្ចតកមរូវឲ្យ

ក្រមូេផដេពុធំនធានពេកមមេល�ើម្រី្រលងកើនការផេតិសសរូវ។ 

លខៀវ សផំន �នផដេេល់យោ្រេ់្ ា ការក្រ្់រក្រងលេៅលេើ

ការផេតិនងិការផ្គតផ់្គង់សសរូវអងករ នងឹរារាងំមិនឲ្យមាន 

ការក្រមូេផដេពុកំារផេតិសសរូវអងកររ្រសក់ម្ពុជាលនៅក្ពុង
 កណដេ ា្់រន�កងេ័ពលវៀតណាម ខ�េអាច្រងកការ្រះ៉ពាេ់

�េខ់ខមេរកកេម េពុះកតាខតលធ្ើ�លូចះ្ លេើ្រអាចរក្ាឯក 

រាជ្យភាពរ្រសក់្រលេស�ន។ 

២៤១. េាងំ ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន សពុេ្ធខត�នអះអាង 

្ា ការអនពុវតក្មមេវធិរីសមូេភាពល�ោយ្រងំ្តាមរយៈ 

សេករណ៍ ខ�េនងឹជយួេពុ្រ្ំរ�តជ់ា្រលណដេើរៗនវូ 

កមមេសេិ្ធឯិកជន នងិការក្រ្់រក្រងល�ោយឯកជនលេៅលេើ 

លស�្ឋកិច្ចលនៅក្ពុងត្ំរន ់ ខ�េស្តិលកកោមការក្រ្់រក្រង 
រ្រសខ់ខមេរកកេម ្ឺរជាការចា�ំចល់�ើម្រីធានា�ននវូ 

លស ៀ្ងអាេារក្រ្់រក្រានន់ងិល�ោះសសាយការេ�ំកនន

សនង្គាមក្រឆាងំនងឹសាធារណរ�្ឋខខមេរ នងិយពុេ្ធនាការ 

េម្លាក់ក្រា្់រខ្រករ្រសស់េរ�្ឋអាលមរកិក្ពុងលពេជាមួយ

្រ្ាលនោះខ�រ។ តាមពតិលេៅសនង្គាមសពុរីវេិ�ន្រណដេ ាេ 

ឲ្យមានសម្ាធអតផិរណា ខ�េលធ្ើឲ្យមានកង្ះេំនញិ 

យា៉ងខ្លាងំ។ ផេសសរូវេូេាងំក្រលេស�ន្យចពុះក្រមាណ

៥០លេៅ៨០% លនៅចលន្លោះពរីឆ្ា១ំ៩៧០ �េឆ់្ា១ំ៩៧៥  

ឯេរីភ្ាក់ងារផដេេ់ជំនយួ�នព្យាយាម្រលងកើនស្ពុកសសរូវអងករ 
ខ�េមានតចិលនៅលពេលនោះ ខណៈខ�េសសរូវអងករនាចំេូ 

មានចនំនួលកចើនជាងសសរូវអងករនាលំចញ។

២៤២. លេោះ្ររីជាលសចកដេរីសលកមច្រលងកើតសេករណ៍មិន

កតរូវ�នក្រកាសជាសាធារណៈរេតូ�េ់ ខខឧសភា 

ឆ្ា១ំ៩៧៣ ក៏ល�ោយ ក៏ខខមេរកកេម�នចា្់រលផដេើមចាត់

ខចងអ្កភូមិលនៅក្ពុងត្ំរន ់«រលំ�ោះ» តាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧១ 

ឬ១៩៧២ លេៅជា «កករុមក្រវាសន់�» ឬ «កករុមសាម្រ្គរី» 

ខ�េមានេក្ណៈក្រេាក់ក្រខេេនងឹសេករណ៍ខ�េ 

�នលរៀ្រចលំនៅសសរុកកតាំកក់ពរីឆ្ា១ំ៩៧០ ល�ោយកករុម 

នរីមួយៗមានក្ររួសារក្រមាណពរី ៥ លេៅ ១០ក្ររួសារ លធ្ើ 

ការលនៅលេើ�រីរ្រសព់កួល្រលរៀង ខៗ្លនួ។ ក្រខេេជាចា្់រ 
តាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៣មក កករុមេាងំអសល់នះកតរូវ�នពកងរីក 

ជា្រន្្រន្ា្់រនងឹ្រដេូរលេៅជា «សេករណ៍» លពញលេញ  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ល�ោយអ្កភូមិកតរូវេះ្រង់កេព្យសម្ត្ផិ្ាេខ់្លនួរ្រស់ 
ពកួល្រ កតរូវលធ្ើខសសលនៅលេើ�រីសមូេភាព លេើយកតរូវល្រោរព 

តាមការចាតខ់ចងឲ្យេ្ូរនងិរសល់នៅរួម្រ្ា។ 

២៤៣. អង្គជនំពុជំកមះមានភ័ស្ពុតាងលនៅចលំពោះមពុខខ�េ 
្ា កតមឹឆ្ា១ំ៩៧៣ សេករណ៍កតរូវ�ន្រលងកើតលឡើង 

លនៅលខតត្ាខកវ កំពត កពះវេិារ លសៀមរា្រ នងិ មណ្ឌេ្ិរររី។   

ការអនពុវតស្េករណ៍លនៅមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ ភា្រលកចើនពាក់ 

ពន័ ្ធនងឹការអភិវឌ្ឍន្៍រលកមោងលេ�្ឋារចនាសម័្ន្ធ នងិ 

ផេតិផេកសកិមមេ �ចូជាេំន្់រ ក្រឡាយ ស្ាន នងិផ្លវូ 
្េ្់ កពមេាងំការផ្លាសេ់រីេលំនៅក្រជាជនលនៅក្ពុងត្ំរន ់
ខ�េក្រ្់រក្រងល�ោយខខមេរកកេម ល�ើម រ្ីកពុំឲ្យពួកល្រលនៅខក រ្ 

កងេ័ព េន ់នេ។់

៣.២.២.  ការ្រលងកើតមន្រីរសន្សិពុខមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥

២៤៤. ខខមេរកកេមក៏�ន្រលងកើតមន្រីរសន្សិពុខជាលកចើនខ�រ 

លនៅក្ពុងត្ំរនខ់�េខ្លនួក្រ្់រក្រង លនៅចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៧០ 

�េឆ់្ា១ំ៩៧៥។ កកាំងតាចានជ់ាមន្រីរសន្សិពុខខតមួយ 

្រត ់ខ�េស្តិលនៅក្ពុងវសិាេភាពននសណំពុំលរឿង០០២/០២ 

ខ�េ�ន�លំណើរការលនៅមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ោយមន្រីរលនះ 

កតរូវ�ន្រលងកើតលឡើងលនៅក្ពុងសសរុកកកាកំក់ ក្រខេេជាលនៅ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ឬ ១៩៧៤។ ភ័ស្ពុតាងខ្លះ ខៗ�េមាន

 
លនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះសដេរីពរីក្រត្ិរត្កិាររ្រសម់ន្រីរ 

សន្សិពុខមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥  �ន្រង្ាញ្ា កកាំងតាចាន ់ 

កតរូវ�នលក្រើក�សជ់ាកខន្លងឃពុឃំាងំ នងិជាកខន្លងអ្់ររ ំ

ខកខក្រផងខ�រ។ 

២៤៥. អង្គជនំពុជំកមះក៏មានភ័ស្ពុតាងអំពរីអត្ភិាព នងិ 
ក្រត្ិរត្កិាររ្រសម់ន្រីរសន្សិពុខ ម-១៣ ខ�េ�ន�លំណើរ- 

ការខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧១ លនៅលពេខ�េ កាងំ លេកកអ៊ាវ លេៅ  

ឌពុច កតរូវ�នខតងតាងំជាក្រធានមន្រីរលនះ។ មន្រីរសន្សិពុខ  

ម-១៣ ខ�េជាផ្លវូការ ្ឺរជាមន្រីរន្ររ�េភូមិភា្រពលិសស  
កតរូវ�នខ្រងខចកលេៅជាក្រត្ិរត្កិារចនំនួពរីរ។ ម-១៣ក  

ខ�េពរី�្ូំរងស្តិលនៅភូមិ្មេ្រពុ្រ ឃពុអំមេាងំ ក្ពុងលខត ្
កំពង់ស្ ឺលេើយចា្់រពរីពាក់កណដេ ាេឆ្ា១ំ៩៧៣ លនៅកតពាងំ 

កចា្រ ក្ពុងឃពុអំមេាងំ ស្តិលកកោមការក្រ្់រក្រងផ្ាេ់ 

រ្រស់ ឌពុច លេើយេេួេខពុសកតរូវលេើការសរួចលម្លើយ នងិ 

សម្គាេ្់រពុ្រ្គេណាខ�េល្រសង្យ័្ាជា្ិរញ។ ម-១៣ខ  

លនៅស្ពុកសសាត សសរុកអង្គស្េួ ស្តិលកកោមការក្រ្់រក្រង
 

រ្រសអ់នពុក្រធានរ្រស់ ឌពុច លេើយមានភារកិច្ចឃពុខំ្លនួ 
ជា្រលណដេ ោះអាសនអ្្កេាងំឡាយណាខ�េ�នក្រកពតឹ ្

្រេលេមេើសតចូតាច។ 

២៤៦. ក្រត្ិរត្កិាររ្រសម់ន្រីរសន្សិពុខ ម-១៣ កតរូវ�ន 

ក្រ្់រក្រងល�ោយសមាជកិ្រណៈកមមេាធកិារមជ្ឈមិ ្រ.ក.ក.  

ខ�េពរី�្ូំរង្ឺរ វន លវត៉ ពរីខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧១ រេតូ�េ់ 

ពាក់កណដេ ាេឆ្ា១ំ៩៧៣ នងិ្រន្ា្់រមក្ឺរ សពុន លសន 

ខ�េ្រនរ្េតូ�េខ់ខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ ការខណនាំ 

កតរូវ�ន្រញ្ជូនពរ្ី ្ាក់�កឹនាកំកមិតលនះលេៅ�េ ់ឌពុច ល�ើម្រី  
«�ាក់សម្ាធ» លេៅលេើអ្កជា្់រឃពុមួំយចនំនួ ល�ោយ 

្រន្ា្់រពរីមានការខណនាលំនះមក អ្កជា្់រឃពុេំាងំលនោះ 

កតរូវ�នេេួេរងការក្រមា្  ការវាយ�ំ នងិេកមង់ 

លផ្ង លៗេៀតននការលធ្ើេារពុណកមមេ នងិការក្រកពតឹល្ឃោរ 

លឃៅ។ លេោះ្ររីជាអ្កជា្់រឃពុមួំយចនំនួកតរូវ�នល�ោះខេង  

ល�ោយសារការអនរ្ា្រមនរ៍្រស់ ឌពុច ក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនអ្្ក 

លផ្ងលេៀត រួមមាន េាងំកពុមារផង �នស្លា្់រល�ោយសារ 

ខតេកខ្ណ្ឌននការឃពុឃំាងំ ជងឺំ នងិ «ស្ានភាពរាងកាយ 

េនល់ខ្ោយ»។

២៤៧. អ្កជា្់រឃពុលំនៅមន្រីរ ម-១៣ក កតរូវ�នេពុកឲ្យមាន 

ជរីវតិ ក្ពុងល្រោេ្ំរណងខតមួយ្រត្ឺ់រល�ើម្រីសរួចលម្លើយ។ 

ពកួល្រេេួេ�នរ្រ្រអាេារជាកនក់្ ខ�េជារ្រ្រ 

អាេារតចិជាងរ្រ្រអាេារខ�េល្រខចក�េក់មមេាភិ�េ

មន្រីរសន្សិពុខ។ លេោះ្ររីជាអ្កជា្់រឃពុលំនៅមន្រីរ ម-១៣ក 

ខ្លះ�នស្លា្់រល�ោយសារខតអតអ់ាេារក៏ល�ោយ ខត ឌពុច 

�នលេើកលឡើង្ា «ជាេូលេៅមិនេពុកឲ្យ�េ់្ ្ាក់នពុងលេ 

លមើេខតសរួច្់រ ជាល្រោេការណ៍ល្រឲ្យលចញលេៅលេើយ»។

២៤៨. ជាចពុងលកកោយ ការកលម្ច ឬ សម្លា្់រ «ជាល្រោេ 

ការណ៍» សខំានល់នៅមន្រីរ ម-១៣ក។ លនៅលពេខ�េឌពុច 

យេ់្ ា ការសរួចលម្លើយអ្កជា្់រឃពុ�ំនលពញលេញក្រ្់រ

ក្រានល់េើយ ្រាត្់រញ្្ជឲ្យសម្លា្់រពកួល្រលចោេ តាមការ

ខណនារំ្រស់្ ្ាក់លេើរ្រស្់រាត។់ អ្កជា្់រឃពុកំតរូវ�ន 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

សម្លា្់រល�ោយសមងៃាត ់លនៅចមងៃាយក្រមាណ១០០ខមក៉ត ពរី 

្ររលិវណមន្រីរ ម-១៣ក ជាេូលេៅល�ោយវាយចពំរីលកកោយ

កតង់កញ្ជងឹក ល�ោយ�្ំរងលឈើ ឬ�្ំរងឫស្រី។ អ្កជា្់រ

ឃពុណំាខ�េព្យាយាមរតល់្រចពរី្ររលិវណលនោះនងឹកតរូវល្រ 

«កលម្ចភ្លាមៗ»។

២៤៩. អ្កក្រកពតឹកំ្េពុសតចូតាចលនៅមន្រីរ ម-១៣ខ  

ភា្រលកចើនកតរូវ�នឃពុឃំាងំក្ពុងលរោងលឈើ ខ�េមានេេឹង 
ក្រខេេជាពរីរខមក៉តកន្លះ នងិ្រលណដេ ោយ�្់រខមក៉ត លេើយ 

អ្កខ្លះកតរូវ�នល្រល�ោះខេងលនៅលពេន្ងៃឲ្យលេៅ�ា្ំរខន្ល។  

អ្កជា្់រឃពុំ�នល�ោះខេង្រន្ា្់រពរីេេេួ�នខណនាពំរី 

«្្ាក់លេើ»។

២៥០. មន្រីរសន្សិពុខកតរូវ�ន្រលងកើតលឡើងជា្រន្្រន្ា្់រ 

លនៅក្ពុងត្ំរនខ់�េកានក់ា្់រល�ោយខខមេរកកេមល�ោយមាន

មន្រីរសន្សិពុខម-១៥ លនៅក្ពុងត្ំរន៣់២ ននភូមិភា្រនរិតរី 

ខ�េ�ន�លំណើរការតាងំពរីមពុនមន្រីរម-១៣ មកលម្៉លះ។ 

អង្គជនំពុជំកមះមានភ័ស្ពុតាងលនៅចលំពោះមពុខខ្លនួអំពរីមន្រីរ
 

សន្សិពុខ ឬមន្រីរលផ្ងលេៀត លនៅកំពង់ស្ឺ (មន្រីរម-៩៩) 

ល្រោកកដេចួ នងិពកង ខ�េ�ាក់ឲ្យ�លំណើរការល�ោយខខមេរ 
កកេម តាងំពរីមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ មកលម្៉លះ។ 

៣.៣.  ជនរាតចិាមវៅក្នែពុងតបវទសក្ម្ពុរាមនុឆានែ១ំ៩៧៥

២៥១. ជនជាតចិាមលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា មានក្រវត្ិ
 

តាងំពរីក្រជាជនេណិ្ឌូ ល�ើមលនៅលេើេឹក�រីអាណាចកក 
ចម្៉឵ខ�េស្តិលនៅភា្រកណដេ ាេ នងិភា្រខាងត្ូងនន 
ក្រលេសលវៀតណាម្រច្ចពុ្រ ន្ល្នះ។ លនៅកតឹមសតវត្រេ៍រី១៦ 

ភា្រលកចើនននក្រជាជនេាងំលនះ�ន្រដេូរសាសនា លេៅកាន ់
សាសនាឥស្លាម ខ�េ�នផ្ពផ្្ាយមកចម្៉឵តាម

ផ្លវូសមពុកេ តារយៈ្រណដេ ាញពាណិជ្ជកមមេពរីមជ្ឈមិ្ូរព៌ា 

លេៅក្រជពុលំកោះឥណ្ឌូលនសពុរី នងិមា៉ឡាយា៉។ សនង្គាមរា្់រ

សតវត្រជ៍ាមួយនងឹសនត្វិង ល្វៀតណាម �នលធ្ើលឡើង 

ជាសំខានល់នៅលពេខ�េរាជាណាចកកចម្៉឵�ន�េួរេំ 

លេើយ្រន្ា្់រពរីមានរេកននលេសនរ្ក្រលវសនជ៍ាលកចើនលេើក 

មានការផ្លាសេ់រីេលំនៅក្រជាជនចម្ ោ៉លេៅកានត់្ំរនខ់ក្រ

លនោះ រួមេាងំ ក្រលេសកម្ពុជាផងខ�រ។ 

២៥២. ជនជាតចិាមលនៅខតរក្ាអតស្ញ្ញាណ សាសនា  

វ្រ្ធម៌ នងិជាតពិន្ធពុល�ោយខឡករ្រសព់កួល្រអសរ់យៈលពេ 
រា្់រសតវត្រ ៍ចា្់រតាងំពរីលពេខ�េពកួល្រមកតាងំេរីតាងំ 

លនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ លនៅមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ កករុមលនះមាន
 

ភាសានងិអក្រផ្ាេខ់្លនួ ក្រតកិមមេសាសនាឥស្លាម មិន 
្ររលិភោ្រសាចក់ជរូក នងិលកជើសលរើសលឈមេោះតាម្រម្រីរអាេ់ 

្ូររអ៉ាន។ ចាម លស្លៀកសលម្លៀក្ំរពាក់ក្រនពណរីល�ោយ 

ខឡករ្រសព់កួល្រខ�រ មានេកណ្ៈខពុសពរីសលម្លៀក្ំរពាក់ 

រ្រស់ក្រជាជនកម្ពុជា។ សស្រី លក្រើកកមារពុកំ្឵េពណ៌សសស់ៗ  

លេើយលស្លៀកសពំតខ់វង តាមេំលនៀមេម្លា្់រ ្រពុរសពាក់ 

មួកកាពាស លស្លៀកសារពុង នងិអាវេ្គរូ៉ពុង ក្រ្រពរីលេើ។ 

េម្ល ា្់រក្ពុងការតពុ្រខតងខ្លនួក៏ខពុស្រ្ាពរីជនជាតខិខមេរផង
 

ខ�រ ល�ោយសស្រីចាមេពុកសក់ខវងក្រ្រល�ោយកកមា ចខំណក 

ឯ្រពុរសេពុកពពុកចងការ។

២៥៣. ជនជាតចិាមក្រមូេផដេពុ្ំរ្ាលនៅតាមកចាងំេលន្លលម្រង្គ  
លនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម នងិកតរូវ�នល្រស្គាេត់ាមរយៈ 
ជនំាញលនសាេកតរីយា៉ងពខូករ្រសព់កួល្រ លេើយពកួល្រ 

រសល់នៅជាមួយ្រ្ា លនៅក្ពុងភូមិពកួល្រផ្ាេ់ ល�ោយកកម 
រសល់នៅេាយឡជំាមួយជនជាតខិខមេរណាស។់ លេោះ្ររីជា 

មិនសវូមានេំនាក់េំនងសង្គមលេៅវញិមកក៏ល�ោយ ខត 

ជនជាតចិាមមានេំនាក់េំនងេជ្ាមួយជនជាតខិខមេរលនៅ 

មពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ រួមេាងំលនៅក្ពុងត្ំរនខ់�េស្តិលកកោម 
ការក្រ្់រក្រងរ្រសខ់ខមេរកកេម លេើយពកួល្រអាចនយិាយ 

ភាសាកំលណើតរ្រសព់កួល្រ នងិក្រត្ិរត្ជិលំនឿសាសនា 

រ្រសព់កួល្រល�ោយលសររី រេតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧២ ។

២៥៤. តាមរយៈការព្យាយាមលេើកកម្សអ់តស្ញ្ញាណ 

ខខមេរ លនៅល�ើមេសវត្រ ៍១៩៦០ សលមដេច នលរោតម្ សរីេនពុ  

�ន្រលងកើតពាក្យ «ខខមេរឥស្លាម» ល�ើម្រីសលំ�ៅលេៅលេើជន 

ជាតភិា្រតចិចាម។ �ចូ្រ្ានងឹពាក្យ្រច្ចពុ្រ ន្ខ្�េលេៅ្ ា 

«ចាម» ខខមេរឥស្លាមសលំ�ៅលេៅលេើជនជាតភិា្រតចិចាម។  

�ចូ្រ្ានងឹពាក្យ្រច្ចពុ្រ ន្ខ្�េលេៅ្ ា «ចាម» ខខមេរឥស្លាម 
សលំ�ៅជារួមលេៅលេើអនពុកករុមជនកានស់ាសនា ឥស្លាម 

េាងំអសខ់�េមានតណំពជួពង្្រពុពក្ាររីជនលនៅចម្៉឵

(ចាមនងិ ជរីេា�) នងិក្រជពុលំកោះឥណ្ឌូលនសពុរី (ជា្) ។ 

(តវៅវេខវតកាយ)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណបៈ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

សរួត វចិ្តិត 

 កាេពរីល�ើមខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ សសិ្ានពុសសិ្ 

សរពុ្រចនំនួ៧នាក់  ក្ពុងលនោះមានសសិ ស្សរីចនំនួ៤នាក់ 

ននវេិ្យាេយ័អន្លង់ខវង �នចេូរួមក្ពុងលវេិកា្ ្ាក់លរៀន

សដេរីពរី «ក្រវតដេសិាសសដេកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩)» លនៅការយិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌេសនដេភិាព 

អន្លង់ខវង។ លវេិកា្ ្ាក់លរៀនលនះ ្រលងកើតលឡើងក្ពុងល្រោេ

្ំរណងជរំពុញឲ្យមានការពភិាក្ាលេៅលេើក្រវតដេសិាសសដេ 

លេើកកម្សក់ារយេ�់ងឹអំពរីសនដេភិាព នងិការផ្ះផ្ា។

 សសិ្ានពុសសិ ល្នៅក្ពុងកករុមលនះ �នលផ្ោតការ 
ចា្់រអារមមេណ៍លេើ្រេ្រង្ាញ ខ�េលក្រើក�សក់កមង 

រូ្រ្តក្រវត្សិាសសក្្រមាណជតិ៤០សន្លកឹ ខ�េ្រង្ាញ 

ពរីការកលកើត្រក្កពុមមេពុយនរីសដេកម្ពុជា, កពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃេរី១៧ 
 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥, ការជលម្លៀសក្រជាជនល�ោយ្រងំ្  

នងិពេកមមេកពុមារលនៅតាមការ�្ឋាន។ ជាពលិសស ភាពយន ្

ឯកស ារមួយចនំនួខ�េរួមម ាន្រ្លង់ល្រោេអភិវឌ្ឍន ៍

សសរុកអន្លង់ខវង ក៏កតរូវ�នចាក់្រញ្្ចងំខ�រ។ 

របូថតឯកសារៃិងការចងចាំ
ពបវត្ិសាសស្សខ មែរពកហម

ការយិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌេសនដេភិាពអន្លង់ខវង ស្តិលនៅេេម់ពុខ្ឹរងតាមព៉ុក ក្ពុងេរីរួមសសរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ 
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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សសិ្ានពុសសិ ន្នវេិ្យាេយ័អន្លង់ខវង ចេូរួមក្ពុងលវេិកា្ ្ាក់លរៀន 
សដេរីពរី «ក្រវតដេសិាសសដេកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)»  
លនៅការយិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌេសនដេភិាពអន្លង់ខវង កាេពរីល�ើម 
ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០។ (សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 ល�ោយលផ្ើមលចញពរី្រេ្រង្ាញ�ណំាក់កាេ�្ូំរង 

លនះ សសិ្ានពុសសិ្ក៏�នលផដេោតការពភិាក្ាតាមកករុម 

តចូៗ រ្រសខ់្លនួរយៈលពេក្រមាណជា១៥នាេរី អំពរីរូ្រ្ត 
េាងំលនះ។ ្រន្ា្់រមក ក្រធានកករុមនរីមួយៗ�ន្រលញ្ចញ 

េស ន្ៈ លយោ្រេ ់នងិការយេល់ឃើញរ្រសក់ករុមនរីមួយៗ 

ល�ោយ�នលេើកលឡើង្ា  ការ�កឹនាសំង្គមមួយតាមេេ្ធិ 

កពុមមេពុយនរីសដេ នងិការ�ាក់សង្គមមនពុស្ឲ្យរសល់នៅលសមេើភាព 
្រ្ា្រមេានវណ ្ណៈក្ពុងជនំានខ់ខមេរកកេម  ្ឺរជាស្ានភាពមួយ 
ខ�េពិ�កេេួេយក្ំរផពុត លេើយខ្មេាងំ�ន្ំរ្ិរេ 

សិេ្ធលិសររីភាពរ្រស់ក្រជាជនេាំងសស រុងខ�រ។ ក្រជាជន�ន 

េេួេរងេពុកល្វេនា នងិការរលំេោភសេិ្ធលិសររីភាពយា៉ង 

ធងៃនធ់ងៃរ តាមរយៈការលធ្ើការេសួកម្លាងំ ការ្រង្តអ់ាេារ 

នងិការសម្លា្់ររង្គាេជាល�ើម។ ផេវ�ិក�្ួ៏ររឲ្យរន្ធត�់ន

្រន្េេ់ពុកនវូការស្លា្់រក្រជាជនអសជ់តិពរីរេាននាក់។  

កករុមនរីមួយៗក៏�នសងកតធ់ងៃនខ់�រ្ា ការមិនអនពុញ្ញាតឲ្យ 

មានក្រព័ន្ធអ្់ររកំតឹមកតរូវ ្ឺរមិនអាច្រណ្ពុះធនធានមនពុស្ 

នងិ្រន្ពុច្រង្ាក់�េ្ំ់រនតិ្រលងកើត្មេរីលេៀតផង។ ការណ៍លនះ 
លេើយខ�េសង្គមមិនអាចឲ្យលជឿនលេឿនលេៅមពុខ�នលេ  

ក្រសនិល្រើកពុមារតចូៗមិនេេួេ�នការអ្់ររយំា៉ងលកចើន 

សន្ធកឹសន្ធា្់រខ្រ្រលនះ។

 ្រន្ា្់រមក សសិ្ានពុសសិ ល្ផ្ោតលេើ្រេ្រង្ាញ្រន ្ 

ខ�េសពុេ្ធសងឹខតជារូ្រភាពេាក់េងនងឹមន្រីរសនដេសិពុខ 

ស-២១ ឬ្រពុកេួេខស្លង នងិេេា�ក៏្ោេជនរងលក្រោះ

នងិរលណ្ៅសាកសពរួមលនៅឯវាេពឃិា�្ឹរងលជើងឯក។  

អ្កលេោសក្រមាណ១មពុនឺ៤ពានន់ាក់កតរូវ�នលធ្ើេារពុណ- 

កមមេសរួចលម្លើយលនៅ្រពុកេួេខស្លង នងិ�កឹយកលេៅសម្លា្់រ

លនៅវាេពឃិា�្ឹរងលជើងឯក។ ្រេ្រង្ាញក៏�នភ្ជា្់រលេៅ 

នងឹរូ្រភាពននការ្រលងកើតឲ្យមានតពុេាការល�ើម្រីខសង្រក

យពុតដេធិម៌ជនូជនរងលក្រោះក្រមាណជតិ២េាននាក់  ខ�េ 

�នស្លា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកេម។  កាងំ លេកក 
អ៊ាវ លេៅ ឌពុច ជាអតរីតក្រធានមន្រីរស-២១ ឬ្រពុកេួេ 

ខស្លង កតរូវ�នអង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការ 
កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ផដេន្ាលេោសឲ្យជា្់រពន្ធនា្រារអសមួ់យ 
ជរីវតិពរី្រេឧកកិ�្ឋកមមេក្រឆាងំនងឹមនពុស្ជាត ិនងិឧកកិ�្ឋកមមេ 

សនង្គាមខ�េក្រកពតឹដេលេៅនងឹ្រពុកេួេខស្លង។ ឌពុច �នស្លា្់រ 

លនៅន្ងៃេរី០២ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ កន្លងលេៅលនះ។ 

 ខផក្ចពុងលកកោយននលវេិកា្ ្ាក់លរៀនលនះ ្ឺរលផដេោត 

សខំានល់េៅលេើ�លំណើរការវវិឌ្ឍន ៍នងិការខក្រមពុខមាត់្ មេរី 

ននសេ្រមនអ៍ន្លង់ខវង តាមរយៈ វរីល�អូ្រ្លង់ល្រោេ 

សសរុកអន្លង់ខវង ខ�េ្រង្ាញអំពរីចក្ពុវសិយ័ខវងឆងៃាយ 
ក្ពុង�លំណើរលឆ្ោះលេៅកានអ់នា្រតកាេ។ ក្ពុងលនោះ លរឿងរា៉វ

 
រ្រស់ក្រជាជនលនៅក្ពុងមូេ�្ឋានក៏កតរូវ�នផ្ារភ្ជា្់រលេៅ 
នងឹត្ំរនល់េសចរណ៍ក្រវតដេសិាសសដេេាងំ ១៤ កខន្លងខ�រ ខ�េ 

្រលកមើឲ្យការចងចា ំការអ្់ររ ំនងិការផ្ះផ្ា។ សសិ្ានពុ- 

សសិ្ក្ពុងកករុម �នលមើេលឃើញពរីសកដេានពុពេននសេ្រមន ៍
រ្រសខ់្លនួ ខ�េធ្លា្់រជាត្ំរន�់ជ៏រូចតមួ់យននសមរភូមិ 
ក្រយពុេ្ធចពុងលកកោយរ្រសខ់ខមេរកកេម្ាជាត្ំរន�់្ួ៏ររឲ្យ 

ស្់្រខសង្មួយ នងិ្រងក្់រលេៅល�ោយលរឿងរា៉វជាលកចើនរា្់រ

មិនអសខ់�េមនពុស ក្្រ្់ររូ្រ្ួររយេ�់ងឹ ។ 

 ្រន្ា្់រពរីលវេិកា្ ្ាក់លរៀន�ន្រញ្ច្់រលេៅ សសិ្ានពុ- 

សសិ េ្ាងំ ៥នាក់ លនៅក្ពុងកករុមក៏�ន្រលញ្ចញេស ន្ 
យេល់ឃើញលរៀងៗខ្លនួជពុវំញិការលរៀនសកូតតាមរយៈ 
រូ្រ្តលនះ នងិលេៅលេើ្រញ្្លផ្ង េៗាក់េងលេៅនងឹសេិ្ធិ 

កពុមារ ការសម្លា្់ររងា្គេ ជាពលិសស ្ឺរកដេរីសង្មឹយា៉ង 

មពុតមាចំលំពោះសេ្រមនរ៍្រសខ់្លនួ�ចូខាងលកកោម៖

សាន់ ឡំាងវអង លភេសសរី អាយពុ១៧ឆ្ាំ ជាសសិ ន្ន 

វេិ្យាេយ័អន្លង់ខវង�នយេល់ឃើញ្ា៖ «ការលក្រើក�ស់ 

រូ្រ្តល�ើម្រីរលំេចលរឿងរា៉វក្រវតដេសិាសសដេលនះ ្ឺរជារល្រៀ្រ 

សកិ្ាមួយ�េ៏្ំ្រផពុត ពរីលកពោះលយើងអាចចងចា�ំនកាន ់

ខតលកចើនក្ពុងរយៈលពេ�យូ៏រលេៅមពុខ។ ក្ពុងលវេិកា្ ្ាក់
 

លរៀនលនះ ខ្ពុចំា្់រអារមមេណ៍លេៅលេើរូ្រ្តមួយចនំនួេាក់េង 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណបៈ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

នងឹពេកមមេកពុមារក្ពុងសេករណ៍។ ខ្ពុយំេ់្ ា កពុមារមិន
 

្ួររកតរូវ�នលក្រើក�សឲ់្យលធ្ើការងារេាងំលនះលេ ពរីលកពោះ 

វា្រះ៉ពាេ�់េក់ារ្ិរត នងិការេតូេាសរ់្រសក់ពុមារ 

េាងំលនោះ។  ខ្ពុ្ិំរត្ា កពុមារ្ួររខតេេួេ�នការអ្់ររជំនំសួ

វញិ។ រាេល់ពេខ�េខ្ពុ�ំាក់ខ្លនួលេៅក្ពុងស្ានភាពេាងំលនោះ

មដេងៗ ខ្ពុមំានអារមមេណ៍្ា ពិ�កេេួេយកខ្លាងំណាស់  
ពរីលកពោះវាមានភាពលក្រោតក្រាត�េផ់្លវូអារមមេណ៍។ លេៅន្ងៃ 
អនា្រត ខ្ពុចំង់លមើេលឃើញពរីភាពក្រលសើរលឡើងននសេ្រមន ៍ 
(អន្លង់ខវង) លេើយមិនចង់ឲ្យមានការវេិកតឡ្់រលេៅរក 

ស្ានភាពេាងំលនោះលេៀតខ�រ។ ខ្ពុចំង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន ៍
នវូធនធានខ�េលយើងមានសសា្់រក្ពុងត្ំរនល់នះ តាមរយៈ 
េរីតាងំក្រវតដេសិាសសដេេាងំ១៤ចណំពុច ល�ើម្រី្រលកមើ�េវ់សិយ័ 

លេសចរណ៍េាងំលពេ្រច្ចពុ្រ ន្ផ្ង នងិអនា្រតផង។»

ទចូ្ សា៊ាងឡាយ លភេសសរី អាយពុ១៦ឆ្ា ំ�នយេល់ឃើញ្ា៖ 

«ខ្ពុមំានអារមមេណ៍្ាខ្រ្លក ចលំពោះការពភិាក្ាជាកករុម នងិ 
ពពិណ៌នាតាមរយៈរូ្រ្តខ្រ្រលនះ។  ការលក្រើក�សរូ់្រ្ត 

ល�ើម្រីរលំេចលរឿងរា៉វក្រវតដេសិាសសដេ ្ឺរលធ្ើឲ្យលយើងចងចានំវូ 

ខ្លមឹសារេាងំលនោះ�នកានខ់តលកចើន នងិលធ្ើឲ្យលយើងសសលមើ 

សសនម�នកានខ់តខស្។់ ក្ពុងចលំណោមរូ្រ្តជាលកចើនសន្លកឹ 
ខ�េ្រង្ាញជនូខាងលេើលនះ ខ្ពុចំា្់រអារមមេណ៍លេៅលេើរូ្រ្ត 
មួយចនំនួខ�េេាក់េងលេៅនងឹពេកមមេកពុមារក្ពុងសេ- 
ករណ៍។ �្ូំរងលឡើងខ្ពុសំសលមើសសនមរូ្រភាពេាងំលនោះមិន 
លចញលេ ្រ៉ពុខនដេលកកោយពរី�នចេូរួមក្ពុងលវេិកា្ ្ាក់លរៀន 
លនះរួចមក ខ្ពុក៏ំចា្់រលផដេើមយេ�់នកានខ់តលកចើន។ ខ្ពុ�ំន

 
លឃើញកពុមារតូច កៗតរូវ�នខខមេរកកេមលក្រើក�ស់ឲ្យលធ្ើការងារ 

យា៉ងមមាញឹក ខ�េេាងំលនោះ្ឺរជាការរលំេោភសេិ្ធយិា៉ង 

ធងៃនធ់ងៃរ។ ខ្ពុមិំនចង់លឃើញរូ្រភាពេាងំលនះលនៅជនំានល់កកោយ 
លេៀតលេ។ ខ្ពុចំង់លឃើញនវូភាពភ្លសឺ្ាងននសេ្រមនរ៍្រស់ 
ខ្លនួលនៅអន្លង់ខវងឲ្យមានការេេេួស្គាេក់ានខ់តេេូំ 
េូេាយ តាមរយៈការចេូេស ន្ាត្ំរនក់្រវតដេសិាសសដេ  

នងិការពណិណ៌នានវូលរឿងរា៉វលផ្ងៗក្ពុងត្ំរនល់នះ។» 

វខន សុវណ្ណ  លភេក្ររុស អាយពុ១៨ឆ្ា ំ�នយេល់ឃើញ្ា៖  

«ការលរៀនសកូត តាមរយៈរូ្រ្តលនះ �នផដេេច់លំណះ�ងឹ 

ជាលកចើនសកមា្់រខ្ពុ។ំ  ខ្ពុលំមើេលឃើញ្ា ក្រជាជនកាេ
 

ជនំានល់នោះ ្ឺររសល់នៅយា៉ងេ�ំកលវេនាខ្លាងំណាស។់ 

ក្រជាជនជាលកចើន�នស្លា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិ។ កពុមារតចូៗ 

កតរូវរសល់នៅល�ោយខះ្ការអ្់ររ ំនងិភាពកក់លកដេៅពរីឪពពុក 

មដេ ាយ។ ខ្ពុតំចូចតិដេកតង់្ា លនៅលពេខ�េរ្រ្រខខមេរកកេម 
�េួរេលំេៅ ធនធានមនពុស្សង្គមរ្រសខ់្លនួកតរូវធ្លាក់�េ់ 
កកមិតសនូ្យ។»

 
ណាត ទរីរតនា លភេក្ររុស អាយពុ១៩ឆ្ាំ �នយេល់ឃើញ 

្ា៖ «ខ្ពុលំមើេលឃើញពរីស្ានភាព�េ៏ំ�កននភាពអត ់
ឃ្លានលកកោមរ្រ្រខខមេរកកេម។ ខ្ពុធំ្លា្់រឮជរី�នូរ្រសខ់្ពុំ 
�ណំាេ្ា ្រាតេ់្ូរ្រ្ររ។ ជនំានល់នោះមិនងាយ�ន 

�យេ្ូរលេ។ ខ្ពុមិំនចង់ឲ្យសង្គមរ្រសខ់្លនួវេិកតឡ្់រលេៅ

រកស្ានភាពេាងំអសល់នោះលេៀតលេ។»

 

ហាក្់ ឈុនេរី លភេក្ររុស អាយពុ១៨ឆ្ាំ �នយេល់ឃើញ 

្ា៖ «ការលរៀនសកូតជាកករុមខ្រ្រលនះ ្ឺរផដេេ្់រពុណសម្តដេ ិ

ជាលកចើនសកមា្់រការចងចាំជារួមលេើខផក្ក្រវតដេសិាសសដេ។  

លនៅក្ពុងឱកាសលនះ លយើងអាចពភិាក្ា្រ្ា នងិលរៀនសកូតពរី 
្រ្ាលេៅវញិលេៅមក លេើយវាក៏្រង្ាញពរីសាម្រ្គរីភាពរ្រស់ 

លយើងខ�រ។ ខ្ពុចំា្់រអារមមេណ៍លេៅលេើរូ្រ្តមួយសន្លកឹ 

ខ�េ្រង្ាញពរីលក្រោងឆ្ងឹ នងិេេា�ក៏្ោេមនពុស ខ្�េ 

�នតលកមៀ្រលចញជារូ្រខផនេរីននក្រលេសកម្ពុជា។ 

ខ្ពុនំកឹសសនម្ា ក្រលេសលយើងមិន្ួររធ្លាក់លេៅក្ពុងភាព

លឃោរលឃៅខ្រ្រលនះលេ។»

អ្កលនសាេកំពពុង្រង់សណំាញ់លនៅស្ានអូរជរីក ឬស្ានតាមព៉ុក  
ស្តិលនៅេេម់ពុខការយិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង 
ក្ពុងសសរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ (សតួ វចិកិត/
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណបៈវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

អ៊ានុ សុោវរី

មតើឌចុមៅសតោៃកំហុសសដរឬមទ?

 អតរីតក្រធានមន្រីរសន្សិពុខស-២១ លឈមេោះ កាងំ 

លេកកអ៊ាវ លេៅ ឌពុច ខ�េកតរូវ�នអង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញា 

ក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា ឬកតរូវ�នលេៅជាេូលេៅ្ ាសាេាក្រី
 

ខខមេរកកេមខសង្រកលឃើញ្ា មានកំេពុស លកកោមការ

លចោេក្រកានព់រី្រេក្រកពតឹ ្«ឧកកិ�្ឋកមមេក្រឆាងំនងឹមនពុស្ 

ជាតិ»។ ឌពុច កតរូវ�នចា្់រខ្លនួលនៅន្ងៃេរី១០ ខខឧសភា ឆ្ាំ 

១៩៩៩ ល�ោយអាជា្ធររ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា នងិកតរូវ�នលផរ្ 
មកឃពុខំ្លនួក្ពុងមន្រីរឃពុឃំាងំរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញា

 
ក្ពុងតពុេាការកម្ពុជាលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០០៧។  

 រេតូ�េល់នៅន្ងៃេរី៣ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា២ំ០១២ អង្គជនំពុជំកមះ 

វសិាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា�នលចញសាេ�រីកាសលកមច

ផន្្ាលេោស ឌពុច �ាក់ពន្ធធនា្រារអសមួ់យជរីវតិ។ ឌពុច កតរូវ 

ឌពុច លនៅក្ពុងសវនាការននអង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា កាេពរីន្ងៃេរី១៧ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា២ំ០០៩។
 (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 49

ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណបៈ វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

�នឃពុឃំាងំលនៅក្ពុងពន្ធនា្រារលខតក្ណ្ាេល�ើម្រីអនពុវត ្
លេោសរេតូ�េន់្ងៃ ឌពុច ស្លា្់រ ល�ោយ�នជា្់រឃពុឃំាងំ 

អសរ់យៈលពេជាង៧ឆ្ា។ំ លនៅន្ងៃេរី២ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ 

ឌពុច �នស្លា្់រលនៅក្ពុងមន្រីរលពេ្យមិតភ្ាពខខមេរសលូវៀតក្ពុង 
អាយពុ៧៨ឆ្ាំ ល�ោយសារជងឺំរេាកសតួធងៃនធ់ងៃរ ្រន្ា្់រ

ពរី្រាតម់ានជងឺំសតួរពុ ំានរព៉រីមពុនមក ល�ោយសារ ខតការជក់ 

�ររី នងិជងឺំេតឺ។ 

 ឌពុច មានតនួាេរីជាអតរីតក្រធានមន្រីរសន្សិពុខស-២១ 

(ឬលេៅជាេូលេៅ្ ា្រពុកេួេខស្លង) ក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជា
 

កម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ (ពរីឆ្ ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។ 

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកេម ជនរងលក្រោះជាង១មពុនឺនាក់កតរូវ 
�នចា្់រយកមកឃពុឃំាងំលនៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ លេើយ 

េេួេរងការលធ្ើេារពុណកមមេយា៉ងធងៃនធ់ងៃរ នងិសម្លា្់រ។ 

ជនរងលក្រោះេាងំអសក់តរូវ�នខខមេរកកេមលចោេ្ា ខមេាងំ 

ក្រឆាងំនងឹអង្គការ។ 

 ឪពពុករ្រស ់សស៊ពុន សពុេិ�្ឋ លឈមេោះ សស៊ពុន លសងេត៊ កតរូវ 

�នកករុមខខមេរកកេមចា្់រខ្លនួមកពរីលខត�្ត�់្ំរង នងិ 
្រញ្ជូនមកឃពុឃំាងំលនៅក្ពុង្រពុកេួេខស្លង។ កន្លងផពុតអស់

 
រយៈលពេជាង៤០ឆ្ាំ លេើ្រសពុេិ�្ឋនងិកករុមក្ររួសារ �ន 

ខសង្រកលឃើញ្ា ឪពពុករ្រស្់រាតក់តរូវ�នចា្់រខ្លនួ នងិ 
ជា្់រឃពុឃំាងំលនៅក្ពុង្រពុកេួេខស្លង។ សពុេិ�្ឋ �នលរៀ្ររា្់រ 
្ា ្រាតធ់្លា្់រ�នឮអំពរីលរឿងរា៉វរ្រស ់ឌពុច នងិ�លំណើរការ 

ននការកាតល់េោស ឌពុច លនៅសាេាក្រីខខមេរកកេមតាមរយៈ 

្រណ្ាញពត័ម៌ានលផ្ងៗ។ សពុេិ�្ឋ �ន្រខនម្លេៀត្ា 

ការ�ាក់្រពុក ឌពុច អសមួ់យជរីវតិ ្ឺរជាខផក្មួយននការផេ្ ់

យពុត្ធិម៌ចលំពោះការ�ត្់រង់ឪពពុករ្រស្់រាត។់ សពុេិ�្ឋ យេ់ 

លឃើញ្ា វាពតិជាក្រលសើរណាស ់លនៅលពេខ�េតពុេាការ 

ខខមេរកកេម�នកាតក់្រី ឌពុច នងិអនពុវតល្េោសរ្រស ់ឌពុច �ន 

មពុនលពេខ�េ ឌពុច ស្លា្់រយា៉ង�លូចះ្ ខ�េផ្ពុយពរីលម 
�កឹនាខំខមេរកកេមមួយចនំនួលេៀត�ចូជា លអៀង ធរីរេិ្ធ នងិ  

លអៀង សាររី មិន�នេេួេលេោសអ្រីេាេខ់តលសោះ។ សពុេិ�្ឋ  

្រមេានកំេងឹ នងិ្ំរនពុ្ំំរ្ួរនអ្រីលេៀតលេ លកពោះលរឿងរា៉វេាងំ 

អស�់នកន្លងេសួយូរណាសម់កលេើយ។ សពុេិ�្ឋ អសច់តិ ្ 

លកពោះ ឌពុច �នអនពុវតល្េោសលេៅតាមច្ោ្់រ លេើយម្យា៉ង 

លេៀត សពុេិ�្ឋ ្ិរត្ាលេោះ្ររីជា ឌពុច ស្លា្់រឬលនៅេរីណា 

កំេពុសរ្រស ់ឌពុច លនៅខតមានជា�រា្រ លកពោះសាេាក្រីខខមេរ

កកេម�នលធ្ើការសលកមចលេោសរ្រស់្រាត់រួចលេៅលេើយ។ 

សាេកកម�ន្រញ្្ជក់្ា ឌពុច ពតិជា�នក្រកពតឹ្កំិេពុស

លេៅលេើក្រជាជនខខមេរលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកេមពតិខមន។ 

  ការក្រកពតឹអំ្លពើ�ក៏ាចសាេាវរ្រស ់ឌពុច �នលធ្ើឲ្យ 

ក្រជាជនចនំនួ១៧៥០នាក់ �ន�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងមកកាន ់

សាេាក្រីខខមេរកកេមតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា។ ល្រោេ្ំរណងននការ�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងមក 
កានស់ាេាក្រីខខមេរកកេមរ្រសជ់នរងលក្រោះ ្ឺរល�ើម្រីខសង្ 

រកយពុត្ធិម៌�េស់ាចញ់ាតខិ�េ�នស្លា្់រ នងិការឈ ឺ

ចា្់រខ�េខ្លនួ�នេេួេរង។ ល�ោយសារខតមានការ 
្រាកំេេាងំក្រជាជន នងិរាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា សាេាក្រី 
ខខមេរកកេម �នអនពុវតកិ្ច្ចការងាររ្រសខ់្លនួរេតូឈាន 
លេៅចា្់រខ្លនួលម�កឹនាខំខមេរកកេម្្ាក់លេើជាលកចើននាក់ 
មកកាតល់េោស។ 

 ស៊ពុ ំ ឡន លភេសសរី អាយពុ៦៣ ឆ្ាំ រសល់នៅក្ពុងសសរុក 
កំពង់ស្ាយ លខតកំ្ពង់ធ។ំ ឡន ធ្លា្់រ�ន�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ង 

មកកានស់ាេាក្រីខខមេរកកេម តាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាលនៅក្ពុងឆ្ា២ំ០០៨។ ឡន �នក�្់រ្ា ការ
 

�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងមកសាេាខខមេរកកេម លកពោះ្រាតម់ាន 

ការលសោកស្ាយឪពពុក ខ�េ�នស្លា្់រល�ោយសារខតអត ់

អាេារ នងិ្រងក្ររុសខ�េចេូ្រលកមើកងេ័ពខខមេរកកេម 

�ន�តខ់្លនួរេតូ�េស់ពន្្ងៃលនះ។ ឡន ្រញ្្ជក់្ា ្រាត�់ន 
ស្គាេ ់ឌពុច អតរីតលម្រពុកេួេខស្លងតាមរយៈការចាក់ផ្ាយ 

អំពរីការកាតល់េោស្រាតល់នៅតាម្រ៉ពុស្ិ៍េូរេស ន្។៍ ឡន  

ពតិជាមានការភ្ាក់លផ្ើេណាស់ លនៅលពេខ�េេេួេ 

�ណឹំង្ា ឌពុច ស្លា្់រ។ សកមា្់រ ឡន ្រាតល់នៅខតេេួេ 

�នយពុត្ធិម៌�ខ�េ លេោះ្ររីជា ឌពុច ស្លា្់រក៏ល�ោយ លកពោះ 

ការស្លា្់ររ្រស់ ឌពុច មិន�ននាយំកកំេពុសរ្រស្់រាត ់

ខ�េ�នក្រកពតឹល្េៅជាមួយលនោះលេ។ ឡន ក៏�ននយិាយ 

្ា «លនៅក្ពុងជាតលិនះ ឌពុច �នេេួេលេោសខ�េ្រាត់
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណបៈវេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

�នក្រកពតឹល្េើយ ្រ៉ពុខន ្ ល្រើ្ិរតលេៅតាមកមមេផេវញិ 

ខ្ពុ្ិំរត្ា ្រាតល់នៅខតមានកំេពុស លេើយយមរាជនងឹកាត ់
លេោស្រាតម្់ងលេៀតលនៅេរីឋានខ�េ្រាតកំ់ពពុងខតលេៅ»។ 

ឡន អសច់តិន្ងិរសំាយកំេងឹចលំពោះ ឌពុច លកពោះ្រាត្ិ់រត 

្ា លនះជាេលង្ើមួយខ�េអាចជយួឲ្យលកមេងៗជនំានល់កកោយ 

េះ្រង់នវូ្ំរនតិ្រពុ្ួំរន។ ម្យា៉ងវញិលេៀត លនះ្ឺរជាលមលរៀន 

មួយនន�លំណើរជរីវតិមនពុស ខ្�េសាងេ ្នងិអាកកក់ នងិ 

េេ្ធផេខ�េេេួេ�ន។ 

 ្រន្ា្់រពរី ឌពុច �នស្លា្់រលនៅក្ពុងមន្រីរលពេ្យមិតភ្ាព 
ខខមេរសលូវៀតលនៅលមោ៉ង ០០៖៥១ រេំងអាកធាតឈាន 

ចេូន្ងៃេរី០២ ខខកញ្ញា សាកសពរ្រស ់ឌពុច កតរូវ�នសាច់ 

ញាត�ិកឹលចញលេៅកានវ់តច្ាក់អខកងលកកោម ស្តិលនៅ 

េរីកករុងភ្លំពញលនៅលពេកពកឹ។ សាកសពរ្រស់ ឌពុច កតរូវ 

�ន្ូរជាភ្លាមៗ ្រន្ា្់រពរី�ន្រញ្ជូនលេៅ�េវ់ត ្នងិមិន 
មានការលធ្ើ្រពុណ្យតាមសាសនាកពះពពុេ្ធអ្រីលឡើយ។ មិន 

មានលេតពុផេណាមួយ្រញ្្ជក់ពរីសាចញ់ាតរិ្រស់ ឌពុច  

ខ�េសលកមចចតិមិ្នលធ្ើ្រពុណ្យលនោះលេ។ លយោងលេៅតាម 

រ�យការណ៍ននការ្រញ្្ចងំសាេកកម ឌពុច លនៅន្រេ៉និ 

នងិសឡំតូ រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា�នសរលសរ
 

្ា ឌពុច �នល្រចខ្លនួលេៅរសល់នៅតំ្រនស់ឡំូតលនៅក្ពុង
 

ឆ្ា១ំ៩៩៥ លេើយលធ្ើការងារលនៅក្ពុងជរំតំាមកពខំ�ន 
ក្រលេសន្ជាមួយនងឹអង្គការលកកៅរ�្ឋាភិ�េមួយចំននួ។ 

លកកោយមក ឌពុច �នលេៅរសល់នៅកសាងជរីវតិ្មេរីលនៅក្ពុង 
សសរុកសឡំតូលនៅឆ្ា១ំ៩៩៨។ រសល់នៅក្ពុងត្ំរនស់ឡំតូ 

ឌពុច �នផ្លាស្ូ្់ររលេៅកានស់ាសនាក្ិរស ្នងិក្រត្ិរត្លិនៅ 
ក្ពុងវេិារសាសនាក្ិរសមួ្យ។ ឌពុច �នចេូកានស់ាសនា 
ក្ិរសត្ាមរយៈជនជាតអិាលមរកិកាងំម្ាក់លឈមេោះ ក្ររីស្េូ ្រ័ 

ឡាខ្រេ៉ ខ�េលពេលនោះ ឌពុច �នខក្លងលឈមេោះលេៅជា េង់  

ពនិ។ ឌពុច �នលជឿលេៅលេើកពះលយស៊ ូលេើយេេួេពធិរីកជមពុជ 

េឹក នងិលកកោយមក�នក្លាយលេៅជាក្ររូ្រង្ាេជនំយួ។ 

 លេោក លេព ្ររី អាយពុ ៦៥ឆ្ាំ សពន្្ងៃរសល់នៅក្ពុង 
ខណ្ឌកំ្ូរេ រាជធានរីភ្លំពញ។  ្ររី ្ឺរជាពពុេ្ធសាសនកិ�ន 

ខ្្លង្ា «ខ្ពុមិំន�ងឹ្ា ឌពុច កានស់ាសនាលយស៊លូនោះលេ   
្រ៉ពុខនល្្រើតាមជលំនឿរ្រសក់ពះពពុេ្ធសាសនាវញិ អ្កសាង 

អំលពើ�្រ នងិេេួេ�ន�្រ ចខំណកអ្កសាងេន្ងឹ 

េេួេកពុេសផេ្រពុណ្យេ។្ ឌពុច ្ឺរជាមនពុស្ម្ាក់ខ�េ 

ខ្ពុធំ ្លា្់រ�នលឃើញលនៅក្ពុង�លំណើរការននការកាតល់េោស
 

រ្រសស់ាេាក្រីខខមេរកកេម។ ្រាតក់តរូវ�នសាេាក្រីខខមេរ 

កកេមកាតល់េោសឲ្យជា្់រពន្ធនា្រារអសមួ់យជរីវតិ ល�ោយ 

សារខត្រាតម់ានលេោសកំេពុសពរីការលធ្ើ�្រក្រជាជន។ 

�លូចះ្លេើយ ឌពុច កំពពុងខតេេួេកមមេលពៀរខ�េ្រាត�់ន

សាងពរីអតរីតកាេ»។ ្ររី �ន្រខនម្្ា លេោះ្ររីជា ឌពុច 

កានស់ាសនាអ្រីក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខន ្ឌពុច មិនអាចខកខក្រ នងិ

ល្រចផពុតពរីេណ្ឌកមមេរ្រសក់ពះលឡើយ។ 

 ្ររី ្រមេានការលសោកស្ាយអ្រីលេចលំពោះការស្លា្់ររ្រស់  

ឌពុច។ ្រាត ់យេល់ឃើញ្ា ការកាតល់េោស ឌពុច  ្ឺរលនៅធរូ 

សសាេណាស ់ល្រើលក្រៀ្រលធៀ្រលេៅនងឹេំេនំនការ�ត្់រង់ 

រ្រសក់្រជាជនកម្ពុជា។ ្ររី នយិាយ  ្ ាេកមាំ្រាតជ់ា 
ក្រជាជនលន ៅលកក ៅឃពុំ�នជ្ួរក្រេះនងឹភាពេំ�ក 

េ្ិំរនយា៉ងខ្លាងំ�លូចះ្ ចពុះលតើក្រជាជនខ�េជា្់រឃពុលំនៅ 

ក្ពុង្រពុកេួេខស្លងខ�េេេួេរងការលធ្ើេារពុណកមមេយា៉ង 
សាេាវនកពនផ ល្នោះ លតើក្រជាជនេាងំលនោះេ�ំកយា៉ង 

ណាលេៅ។  ្ររី មិនេានអ់សច់តិល្េ ្រ៉ពុខនល្េោះ្ររីជាយា៉ងណា 

្រាតល់្រោរពលេៅតាមច្ោ្់រខចង។ ្ររី ចាតេ់ពុក្ាកំេពុស 

រ្រស ់ឌពុច នងិការកាតក់្រីរ្រសត់ពុេាការខខមេរកក េមចលំពោះ 

ឌពុច ្ឺរជាលមលរៀនមួយ�េ់្ ្ាក់�កឹនាជំនំានល់កកោយលជៀស

វាងក្រកពតឹអំ្លពើ�ចូ ឌពុច លេៀត។ 
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«មផរះផង់ធូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីពបជាជៃថមែតីមពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបមតយ្យ

មទព	គតីមពទតី៖	គិលាៃុបដ្឵ឋយិកា
តបពនរ្បស់គាត ់វទព ស៊ាុយវអៀង 

បាននយិយវរៀបោបត់បាបថ់ា ៖

 ខ្ពុ�ំនសសឡាញ់ការលរៀនសកូតលនៅ 
លពេខ�េខ្ពុលំនៅវយ័លកមេង ្រ៉ពុខនឪ្ពពុកម្ាយ

រ្រសខ់្ពុចំង់ឲ្យខ្ពុលំរៀ្រការ។ លេោះជាខ្ពុ�ំន
 

ពរលពោះ ខ្ពុលំនៅខត្រនល្រៀនសកូតេាេខ់ត

លពោះខ្ពុរំ រីកធ។ំ ្រន្ា្់រមកឪពពុកម្ាយ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនឲ្យខ្ពុលំធ្ើជាអ្កក្រ្់រក្រង

 
អាជរីវកមមេមួយខ�េមានសពុរីក្លូឲ្យអ្ក 
ជេួ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ លេព ្ររីមកេរី  
ជា្ិរេានពុ្រ�្ឋាយិកាលនៅមន្រីរលពេ្យមួយ 

លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ។ លយើងមិនខ�េ 
�នជ្ួរ្រ្ារេតូ�េន់្ងៃលយើងភ្ជា្់រ 

ពាក្យ។ ខ្ពុមិំន�នស្រ្ោយចតិល្ឡើយ 

លេើយ�នព្យាយាមលជៀសវាងជ្ួរ្រាត ់

ខ�េ�នលធ្ើឲ្យ កេរី សង្យ័្ាខ្ពុមំាន 
មិតក្្ររុស។ លនៅលពេលនោះខ្ពុមិំនេាន�់ន 
�ងឹអំពរីអតន្យ័ននលសេ្ា។ លយើង�ន 

លរៀ្រការលនៅឆ្ា១ំ៩៧៣។ ពធិរីជ្់រ 

លេៀងមង្គេការ�ន្រញ្ច្់រលនៅលមោ៉ង 

៨យ្់រ។ លនៅលពេ�េល់វេាចេូល្រង 

កេរី នងិខ្ពុ�ំនសនន្ាជាមួយ្រ្ាយា៉ង 
យូរ។ លនះជាលពេខ�េលយើងកតរូវស្គាេ់ 

្រ្ាយា៉ងលមច៉។ លនៅមពុនន្ងៃពធិរីមង្គេការ 

ខ្ពុ�ំនលេៅ្រាត់្ ា “លេោកក្ររូលពេ្យ”  
្រ៉ពុខនឆ្ា្់រៗមក លយើង�នចា្់រលផ្ើមលេៅ 

្រ្ាយា៉ងខផម្ខេម្ “្រងសម្លាញ់ 

អូនសម្លាញ់”។ មួយឆ្ាលំកកោយមក ខ្ពុ ំ
្រលងកើត�នកូនក្ររុសមួយខ�េមាន 

ខស្កស្ាតលេើយ�ចូលេៅនងឹឪពពុករ្រស់ 

ល្រ។ វា�នស្លា្់រល�ោយសារជងឺំកនញ្ជេឹ

លនៅលពេខ�េវាមានអាយពុ្ររីខខ។  

កេរី នងិខ្ពុ�ំន្រាងំល្រះ�ងូ វាជាពភិព 
រ្រសល់យើង។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ ស៊ាម ស៊ពុក  
(ខ្ពុលំេៅ្រាត់្ ាល្រ)៉។ ្រាតស់សឡាញ់ខ្ពុំ 
ខ្លាងំណាស ់្រ៉ពុខន្្រាតក៏់សសឡាញ់ក�ក់ 

ខ�រ។ លនៅលពេខ�េលយើង�នកំពពុង 

ជលម្លៀសលចញពរីកករុងភំ្លពញលនៅខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រាតមិ់ន�នលចញលេៅជាមួយ 

ក្ររួសាររ្រស្់រាតល់េ ្រ៉ពុខន�្នស្ាក់លនៅ 

លកកោយល្រ លមើេខ្រក្ាក�ក់រ្រស់ 

្រាត។់ ្រាតក៏់�នលជឿខខមេរកកេម លនៅ 

លពេល្រនយិាយ្ា អ្ករាេ្់រ្ាអាច 

កតឡ្់រចេូកករុងវញិក្ពុងលពេ្ររីន្ងៃ 

�លូចះ្ ្រាត�់នពនួលនៅក្ពុងផះ្េាេខ់ត 
លយោធាខខមេរកកេម្រងំ្្រាតឲ់្យលចញ។ 

្រាត�់នចា្់រលផ្ើមរកលយើងជាលកចើនន្ងៃ 

លេព ្ររីមកេរី នងិ លេព ស៊ពុយលអៀង មួយខខ្រន្ា្់រពរីពធិរីមង្គេការរ្រសល់្រ។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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្រនា្្់រពរីអ្កេាងំអស្់រ្ាននក្ររួសារលយើង 

�នចាកលចញពរីេរីកករុង។ សាចញ់ាត ិ

រ្រសល់យើងខ្លះ�នយក្ង់ក�ក់ជាលកចើន 

មកតាមពកួល្រ លនៅលពេខ�េល្រ�ន 

ចាកលចញពរីភ្លំពញ ្រ៉ពុខនឪ្ពពុកខ្ពុយំក 
�នសពុរីក្លូមួយលក្រឿង។ មានរ្រសរ់្ររជា 
លកចើន�ន�ាក់ចេូក្ពុងសពុរីក្លូ លេើយ�ន

 
ល�ោះ�រូរ្រសេ់ាងំលនោះយកអងករ �លូចះ្ 

លយើងមានអងករក្រ្់រក្រានស់កមា្់រ 

រយ:លពេខ្លរី។   

 ល្រ ៉មានជងឺំមួយយូរមកលេើយខ�េ

លធ្ើឲ្យលជើង្រាតល់េើម �លូចះ្្រាតមិ់នអាច 

ល�ើរ�នឆងៃាយ។ ្រន្ា្់រពរី្រាត�់នជ្ួរជពុំ 

ក្ររួសារលយើង លជើងរ្រស្់រាត�់នវវិឌ្ឍន ៍

លេៅជា�លំ�ក្លាយ នងិឈចឺា្់រជាខ្លាងំ។ 

្រាត�់នសពុខំ្ពុឲំ្យកាតវ់ាលចោេ។ លនៅលេើក

�្ូំរង ខ្ពុ�ំនរួញរាលកពោះអរីខ្ពុខំ ្លាចវានងឹ
 

នាមំកនវូសណំាងអាកកក់។ ម្ាយរ្រស់ 

ខ្ពុលំឈមេោះ វេ័ កាក់្ររីម ក៏�ន្រ�លិសធ 
ខ�រនវូការសពុរំ្រស្់រាតល់េើយ�នក�្់រ 

្រាត់្ ា សណំាងរ្រសខ់្ពុនំងឹអាកកក់  

ក្រសនិជា្រាតឲ់្យខ្ពុលំធ្ើលរឿងលនះ។ ្រ៉ពុខន ្ល្រ ៉
�នអង្រខ្ពុឲំ្យកាតល់ជើង្រាត ់្រាតន់យិាយ

្ាវានងឹលធ្ើឲ្យខ្ពុលំេៅជាកូនសសរីរងឹមាំ 
ម្ាក់ លេើយខ្ពុនំងឹអាចលធ្ើអ្រី�នេាងំអស ់
លនៅអនា្រត។ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិជ្ាចពុង 
លកកោយ កាតក់លជើងឪពពុកខ្ពុលំនៅកណ្ាេ 
វាេ។ ខ្ពុ�ំនពរលពោះលនៅលពេលនោះ 

លេើយកូនរ្រសខ់្ពុ�ំនលកើតមកយឺត។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រលនៅឆ្ាំ 
១៩៧៦ ល�ោយសារកង្ះខាតលស ៀ្ង 

អាេារ។ ខ្ពុ�ំនកំពពុងរសល់នៅក្ពុងភូមិ
 

មួយលផ្ងលេៀត លេើយ�នមកលមើេ្រាត់

លនៅមពុនលពេ្រាតស់្លា្់រ។ លយើងមិនមាន 

្រនះ្ក្ារក្រ្់រក្រានល់ធ្ើក្ារមឈសូ 

សកមា្់រ្រាតល់េ លេើយមិនអនពុញ្ញាតឲ្យ 

ពនូ�រីលនៅលេើផ្រូរ្រស្់រាត ់លកពោះអរី 
អង្គការកតរូវការ�រីសកមា្់រ�ាសំសរូវ។  

្រ៉ពុខនអ្ង្គការ�នអនពុញ្ញាតឲ្យលយើងកា្់រ 

ឫស្រី កកងត្ោញនងិរពុសំាកសព ខ�េ 

លយើង�ាក់លនៅក្ពុងវាេខសស។  

 វានងឹលកើតលឡើង ខ្ពុ�ំនពរលពោះម្ង 

លេៀត។ ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្្ជឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅ 
វាេខសស។ លនៅលពេលនោះេ្ងូកណ្ពុរ�ន

្ំរផ្លាញសសរូវអសមួ់យភា្រធ ំ�លូចះ្ខ្ពុ ំ
កតរូវ�នក�្់រឲ្យចា្់រពកួវា។ ក្រធានកង

រ្រសខ់្ពុ�ំនខងឹខ្ពុជំាខ្លាងំ លកពោះអរីខ្ពុខំ ្លាច
 

កណ្ពុរនងិមិនអាចចា្់រ�នមួយលឡើយ។ 

្្ររីខ្ពុ�ំន�ងឹលរឿងលនះ �លូចះ្្រាត�់ាក់ 
អន្ាក់�នកណ្ពុរខ្លះ លេើយេាក់កណ្ពុរ 
លនោះេពុកលនៅវាេខសស។ ្រន្ា្់រមក្រាត ់

�នឲ្យសញ្ញាសម្គាេ�់េខ់្ពុ ំអញ្ចងឹខ្ពុអំាច
 

រកកណ្ពុរេាងំលនោះលឃើញ។ ខ្ពុ�ំនល�ើរ
 

ជពុវំញិជាមួយកណ្ពុរ លេើយអ្ករាេ្់រ្ា 
្ិរត្ាខ្ពុចំា្់រ�នកណ្ពុរេាងំលនោះ។ 

ខ្ពុក៏ំខ្លាចលខមេោចេងខ�រ ្រ៉ពុខនល្�ោយសារ 
លយើងលសសកឃ្លាន ខ្ពុ�ំនល�ើរលេៅ្ឹរង 
ម្ាក់ឯងលនៅលពេយ្់រ លេៅរាវខ្ចង 

ចា្់រក្ាម នងិ�កកពេតឹ។

 កូនេរី្ររីរ្រសខ់្ពុ ំលឈមេោះ ភរីរម្យ �ន 
លកើតលនៅលពេក្រលេសមិនមាន្្ាលំពេ្យ 

ក្រ្់រក្រាន ់ឬ្ិរេានពុ្រ�្ឋាយិកា លេើយ 

វា�នឈជឺាលរឿយៗ។ លេោះជាវាមាន 

អាយពុ�េ្់ររីឆ្ា ំភរីរម្យលនៅខតមិនអាច 

ល�ើរ�ន។

 លនៅលពេមួយ ខ្ពុ�ំនពពុេល�ោយសារ

�ឡូំងខ្ពុេំ្ូរលនៅលពេអាេារន្ងៃកតង់។ 

ខ្ពុ�ំនសពុមិំតខ្្ពុម្ំាក់លកោសខ្យេឲ់្យខ្ពុ ំ[ការ
 

ព្យា�េមួយលនៅអាសពុរី ជាេរីខ�េល្រ 

លក្រើកាក់ កតល�ោស លកោស �តិ�ាមលនៅ 

លេើកេរូងនងិខង្] ្រ៉ពុខនវ្ាមិន�នជយួខ្ពុ ំ
�នលកចើនលឡើយ។ ្រន្ា្់រមកមិតខ្្ពុ�ំន 
យកខ្ពុលំេៅមន្រីរលពេ្យជាេរីខ�េកមមេាភិ�េ  

រនិ ឲ្យខ្ពុផឹំកអ្រីម្យាង។ ្រន្ា្់រពរីចេូក្ពុង 
មាតភ់្លាម ខ្ពុខំសសក្ា វាជាលក្រងកាត។ 

កមមេាភិ�េ រនិ �នខសសកត្រវញិ្ា 

វាជា្ ្ាលំពេ្យ ្រ៉ពុខន្្រនា្្់រមក វាជាក្លនិ 

លក្រងកាតលេើយ�នខឆក�្រលនោះលមើេ។ 

ជាចពុងលកកោយនាង�ន�ងឹ្ាខ្ពុមិំន�ន 
នយិាយកពុេក លេើយនយិាយ្ាមាន

លេព ្ររីមកេរី នងិ លេព ស៊ពុយលអៀង លនៅន្ងៃពធិរីមង្គេការ ឆ្ា១ំ៩៧៣។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

បា៊ាង ពរីវន័ ្នងិ វវនរី ខក្វហ្ក ៀេ

អ្កណាម្ាក់�ន�ាក់�្រលក្រងកាតលនៅ 

ជតិន�នាង។

 លនៅអំឡពុងចេូឆ្ាខំខមេរលនៅឆ្ាំ 
១៩៧៧ អង្គការ�នឲ្យអ្កភូមិេាងំអស់

ឈ្់រសកមាក្ររីន្ងៃ ពរីការងារលនៅវាេ 

ខសស។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ លកៀង  
្រាតធ់្លា្់រលធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀនលនៅកករុង 

ភ្លំពញ ្រាត�់នកតឡ្់រមកផះ្ជាមួយ 

្្ររីខ្ពុ ំលេើយ�នលេង�េេ់ាត។់ លកៀង 
�នលេងឈះ្ ខ�េលធ្ើឲ្យ្រណ:ភូមិចង់ 

�ងឹលកចើនអំពរីក្រវត្រូិ្ររ្រស្់រាត។់ 

វានងឹលកើតលឡើង អង្គការ�ន្រញ្្ជលកៀង

នងិអតរីតក្ររូ្រលកងៀនពរីរនាក់លផ្ងលេៀត 

ឲ្យលេៅជញ្ជនូខ្ាចល់នៅក្ពុងភូមិមួយលេៀត។  

ការ�តខ់្លនួ្រងក្ររុសខ្ពុ�ំនលធ្ើឲ្យម្ាយ
 

ខ្ពុ្ំរាងំល្រះ�ងូ។ ការ�តខ់្លនួក្រជាជន
 

មាន្រន្្រន្ា្់រ �នលធ្ើឲ្យខ្ពុ�ំរម្អំពរី្្ររី 
រ្រសខ់្ពុ។ំ អ្ករាេ្់រ្ាលនៅក្ពុងភូមិ�ន

 
�ងឹ្ា្រាតធ់្លា្់រលធ្ើជាជា្ិរេានពុ 

្រ�្ឋាយិកា។

 យ្់រមួយលនោះ លនៅអំឡពុងរ�វូស្ងូ
 

្្ររីខ្ពុមិំន�នមកផះ្ លេោះជាលស្ើរខតក្រ្់រ 
្រ្ា�នមកវញិ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុ ំ
មក�េខ់ម្រ្រសល់យើង ម្ាយខ្ពុ�ំនយំ 

នយិាយ្ា ្្ររីខ្ពុកំតរូវ�នចា្់រខ្លនួ។ 
 

ខ្ពុ�ំនខ្យេច់ា្់រលនៅខណ:ខ�េខ្ពុ�ំនឮ
 

ពតម៌ានលនោះ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុចំេូលេៅ 

ម្ាយខ្ពុ�ំននយិាយ្ាកមមេាភិ�េ 
ម្ាក់លឈមេោះ ផពុន �នចងន�កេរីកកពាត ់

លេៅលកកោយខង្ លេើយនា្ំរាតល់ចញលេៅ 

តាមេូក។ ្រន្ា្់រមក ផពុន �នមកផះ្ 

លយើង ល�ើម្រីរកនាឡកិាន�រ្រសក់េរី។ ខ្ពុ ំ
�នកពុេកលេើយនយិាយ្ា ខ្ពុមិំនអាច 
រកលឃើញនាឡកិាលនោះលេ។

 ្រន្ា្់រពរី�ត្់រង់្្ររីខ្ពុ ំខ្ពុ�ំន�ត្់រង់
 

ភាពក្លាេានរ្រសខ់្ពុ។ំ ម្ាយខ្ពុ�ំនខងឹ
 

នងឹខ្ពុលំេើយរឭំកខ្ពុ ំនវូពាក្យលពជនរ៍្រស់ 
កេរី: ខ្ពុកំតរូវខតតស៊នូងិព្យាយាម ក្រសនិ 

លេព ស៊ពុយលអៀង ខាងស្ាំ ជាមួយ្រងសសរីនងិកមេយួ។ 
្តលនៅមជ្ឈមណ្ឌេតាងំេរីេលំនៅ ឈពុន្រពុររី ក្រលេសន្ ឆ្ា១ំ៩៨០។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ល្រើ្រាតមិ់ន�នលនៅជាមួយខ្ពុ។ំ ពាក្យ 
េាងំលនោះ�ន�ាសល់តឿនខ្ពុឲំ្យលកកោកលឡើង  
ចា្់រលផ្ើមេ្ូរនងិលធ្ើការ�ចូធមមេតា។ 

្រន្ា្់រមកខ្ពុ�ំនលកោរសក់ក្ោេ ខ�េ

ខ្ពុអំាច្រនស់សនឧ់េ្សិ�េ្់រាត។់

 លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៨ ម្ាយខ្ពុ�ំន 
ធ្លាក់ខ្លនួឈជឺាខ្លាងំ �លូចះ្ខ្ពុ�ំនសពុកំារ

 
អនពុញ្ញាតពរីអង្គការលេៅលធ្ើការលនៅជតិផះ្ 

ល�ើម្រីលមើេខ េ្ា្ំរាត។់ ម្ាយខ្ពុមំាន

ជងឺំចខម្លក ខ�េលពោះរ្រស្់រាត�់ន 

លេើមធ ំ�ចូសស្រីមានេមងៃន។់ ្រាតខ់តងខត 

មានអារមមេណ៏ឃ្លានជាខ្លាងំ។ មួយខខ 

លកកោយមក ្រាត�់នស្លា្់រ្ួររឲ្យរន្ធត។់

 សលម្លងកាលំភ្លើង�នឮលនៅក្ពុងភូមិ 
រ្រសល់យើងលនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ កងេ័ព 

លវៀតណាម�នចេូមកចេូមកជតិយា៉ង 

លេឿន។ លកមេងខ�េកំពពុងលធ្ើការលនៅេរីឆងៃាយ

ពរីឪពពុកម្ាយកតរូវ�ន្រញ្ជូនកតឡ្់រមក 
ភូមិវញិ។ មន្រីរលពេ្យ�ន្ិរេេ្ារ។ 

្រន្ា្់រមក្រណ:ភូមិ នងិក្រធានកង�ន 

រតល់ចញ �លូចះ្យពុវជន យពុវនាររី�នកតឡ្់រ

មកវញិ។ ក្រជាជន�នព្យាយាម 

�លណ្ើមយកលស ៀ្ងខ�េអាចយក�ន

ពរីលរោងកិនសសរូវនងិឃ្លាងំជាលកចើន។

 ្រងសសរី្រង្សរ់្រសខ់្ពុលំឈមេោះ ឆន 

�នកតឡ្់រមកផះ្វញិលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ 

ខ្ពុមិំនមានពត័ម៌ានអ្រីអំពរី្រាតព់រីរ ្ររីឆ្ាំ 
មកលេើយ។ ខ្ពុលំស្ើរខតមិនស្គាេ្់រាតល់នៅ 
លពេខ�េលយើង�នជ្ួរ្រ្ា ្រាតស់្គម 

ណាស។់ ្រាត�់នរសរ់ានមានជរីវតិ 

ល�ោយសារ្ូ្ររលឈមេោះរ្រស្់រាត ់នងិលធ្ើ 
ការលនៅក្ពុងកងចេត័ ជាេរីខ�េមិន 
មានអ្កណាម្ាក់ស្គាេ្់រាត។់

 សពន្្ងៃលនះខ្ពុរំសល់នៅក្រលេស�រាងំ 

្រ៉ពុខនល្្រះ�ងូរ្រសខ់្ពុ�ំក់ជា្់រលនៅលឡើយ

ជាមួយ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំនៅក្រលេសកម្ពុជា។ 

លនៅលពេណា ខ�េខ្ពុញំពុ ាកំតរួយលស្ៅ 
េ្រីងខ្ពុ្ិំរតអំពរី្រាត។់ ល្រ�នរឭំកខ្ពុ ំ
លនៅលពេខ�េខ្ពុពំរលពោះលេើយចង់ពាពុាំ 
កតរួយលស្ៅ។ ្្ររីខ្ពុ�ំនលឡើងល�ើមលស្ៅ 
ល�ើម្រីល្រះកតរួយលស្ៅ ពតិណាសខ់្ពុនំងឹ 
�នអ្រីខ�េខ្ពុចំង់ញា៉។ំ

 លរឿងលនះលយោងតាមសលំណរជយ័េាភា 
មួយមានចណំងលជើង្ ា “មិនអាច្ំរលភ្លច�ន”  
ខ�េ លេព ស៊ពុយលអៀង �នលផ្ើរមកចេូរួម 
ក្ពុងលវេិកាក្រឡងមួយ ននការខ្រក្ាក្រវត្ិ
ខខមេរកកេមខ�េឧ្រតម្្ល�ោយសមា្រម 
អ្កនពិន្ធខខមេរ នងិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  
លនៅឆ្ា២ំ០០៦។
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«មផរះផង់ធូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីពបជាជៃថមែតីមពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបមតយ្យ

ទៃ់	ឈុំ	៖	មវជ ្ជបណ្ឌ ិត
 ខ្ពុ�ំនលចញពរីក្ររួសារកករីកកមួយ

លនៅក្ពុងលខតត្ាខកវ នងិ�នលរៀនសកូត 

ជាមួយ្រងក្ររុសច្ង្រង្សរ់្រសខ់្ពុជំា

លេោកសង្មួយអង្គ។ លនៅក្ពុងត្ំរនខ់្ពុ ំ

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

្រ៉ពុខនវ្ាលនៅឆងៃាយពរីផះ្រ្រសខ់្ពុ ំ�លូចះ្ខ្ពុំ 
�នជេួកខន្លងស្ាក់លនៅមួយលនៅក្ពុង 
កករុង។ មួយ�ងក្ពុងមួយអាេិត្យខ្ពុ�ំន

 
លេៅផះ្ លេើយ�នយកអងករ នងិលស ៀ្ង 

អាេារលផ្ង កៗតឡ្់រមកវញិ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦២ ខ្ពុ�ំនក្រឡងជា្់រ

សញ្ញា្រកតេពុតយិភូមិ លេើយមួយឆ្ាំ 

លកកោយមកខ្ពុ�ំន�ាក់ពាក្យក្រឡងចេូ 
លរៀនសាេាលវជ្ជសាសស។្ �្ូំរង ខ្ពុ�ំន

�ាក់ពាក្យក្រឡងលកចើនមពុខជនំាញខ�រ 

្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនក្រឡងជា្់រលវជ្ជសាសស។្  
លរៀនខផក្លវជ្ជសាសស្ឺ្រពិ�ករកការងារ 

លធ្ើ។ ្រន្ា្់រពរីខ្ពុលំរៀនច្់រ ខ្ពុកំតរូវ�នចាត់
 

តាងំឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅកកសងួសពុខាភិ�េ 

សាធារ ណ: លនៅលខតកំ្ពត។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៥ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ

ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ លេង សាវា៉ង។  
លយើង�នចណំាយលពេពរីរឆ្ាលំនៅកំពត  

្រន្ា្់រមក ខ្ពុកំតរូវ�នលផរ្លេៅមន្រីរលពេ្យ 
មួយលនៅកករុងភ្ំលពញ។ លនៅេរីលនោះខ្ពុ�ំន 
អ្់ររកំ្រជាជនអំពរី្រញ្ស្ពុខភាព នងិ 

ខចកចាយលស ៀ្ងអាេារ�េល់កមេងៗ 

ខ�េខះ្ជរីវជាត ិឬវរីតាមរីន។ 

េន ់ឈពុ ំនងិក្ររួសាររ្រស្់រាត។់ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

    លេោះ្ររីយា៉ងណា ខ្ពុរំក�នក�ក់ 
ចណូំេលកចើនលនៅេរីកករុង ្ឺរលកចើនជាងលពេ 

ខ�េខ្ពុលំនៅជន្រេ។ តនម្លក�ក់លរៀេ 
�នធ្លាក់ចពុះល្ោកជាខ្លាងំលនៅក្រលេស 

កម្ពុជា លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧០  

លេើយតនម្លមាស�នលឡើងន្្លលេជ្ាពរីរ។ 

�លូចះ្លយើងមិនមានក�ក់ក្រ្់រក្រាន ់

សកមា្់រេិញេំនញិ។ លយើង�នរសល់នៅ 

ជាមួយម្ាយលកមេករ្រសខ់្ពុលំនៅលខត ្
កណ្ាេ លេើយខ្ពុ�ំនល្រើករ្យនល្េៅ 
លធ្ើការរាេន់្ងៃ។ ខ្ពុ�ំនរកក�ក់ចណូំេ 
្រខនម្ល�ោយល�ើរពនិតិ្យ នងិព្យា�េ 

អ្កជងឺំលនៅតាមផះ្។

 លនៅលពេខ�េលយោធាខខមេរកកេម 

�នជលម្លៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុង  

ខ្ពុមិំន�នយករ្យនរ្្រសខ់្ពុលំេៅលេ។ 
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លយើងក្រញិ្រក្រញា្់រលពក លេើយ�ន 

លវចខ្ច្់រយកខតរ្រសរ់្ររសខំាន ់�ចូជា 

លខោអាវ អងករ នងិមូ្្រលកកៀម្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

លពេលយើងលេៅ�េល់ខតកំ្ពង់ស្ឺ  

ក្រជាជនមូេ�្ឋាន�នយករលេះល្រោមក 

េេួេក្រជាជនេរីកករុង។ អង្គការ�នឲ្យ 

លយើងឈរជាជរួ សរួលយើងអំពរីអតរីតភាព 

លេើយ�ន�កេតូយករ្រសរ់្ររលក្រើ 

ក�សផ់្ាេខ់្លនួេាងំអសខ់�េយកមក 
ពរីេរីកករុង លេើយឲ្យរ្រសេ់ាងំលនោះលេៅ 

សេករណ៍។ ្រន្ា្់រមកខខមេរកកេម 

�នឲ្យលខោអាវលខមេៅមកលយើងសកមា្់រ

លស្លៀកពាក់។ 

 កមមេ ាភិ�េ�នសរួខ្ពុំ្ ា “អ្កឯង 
អាចលធ្ើអ្រី�ន?”។ ខ្ពុ�ំនលឆ្លើយ្ា “ខ្ពុអំាច

 
លធ្ើការងារលក្រើកម្ល ាងំ�នេាងំអស់”។  

ខ្ពុអំាចខាតល់ឈើឲ្យរលេោងសកមា្់រលធ្ើ

ករីតម្ោញ លកពោះអរីខ្ពុ�ំនលធ្ើកិច្ចការ

លនះជាមួយឪពពុកម្ាយរ្រស់ខ្ពុលំនៅសសរុក 
ជន្រេ។ លេើក�្ូំរងអង្គការ�នលស្ើខ្ពុ ំ
ឲ្យលធ្ើត្ោេកិ់នតចូៗ សកមា្់រកិនសសរូវ 

្រន្ា្់រមកខខមេរកកេម�ន្រញ្ចូេខ្ពុលំេៅ
 

ក្ពុងសេករណ៍មួយខ�េលធ្ើករីតម្ោញ។ 

លកកោយមកខខមេរកកេម�នសង្យ័

លេើរូ្រខ្ពុ ំលេើយ�នសរួខ្ពុម្ំងលេៀតអំពរី
 

ជរីវក្រវត្រិ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនក�្់រខខមេរ
 

កកេមលនោះ្ ា ខ្ពុ្ឺំរជាជាងលឈើលនៅ 
មន្រីរលពេ្យមួយ។ �លូចះ្ ្រន្ា្់រមក 

ខខមេរកកេម�នឲ្យខ្ពុសំង់រេាតេឹ់ក 

ករីតម្ោញ នងិភ្ជរួខសស។ 

 កូនេរីមួយរ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រល�ោយ 
សារកង្ះអាេារ នងិ្្ាលំពេ្យព្យា�េ 

លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៥។ ខ្ពុ�ំងឹកតរូវព្យា�េ

ជងឺំរ្រសវ់ាយា៉ងលមច៉ ្រ៉ពុខនមិ្នមាន្្ា ំ

លពេ្យក្រ្់រក្រាន។់ កូនខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូន

លេៅមន្រីរលពេ្យ ្រ៉ពុខន្ិ្រេានពុ្រ�្ឋាយិកា 

ខខមេរកកេមមិន�នព្យា�េវាេល្ឡើយ 

លេើយវាក៏ស្លា្់រលនៅេរីលនោះ។ 

 លយើង�ា្ំរខន្ល�នលកចើនលនៅជពុវំញិផះ្ 

រ្រសល់យើង។ លនៅលពេខ�េខ្ពុមិំនលនៅ 
ផះ្ ក្រពន្ធខ្ពុ�ំនេចួល្រះខផ្លលេ្ៅរ្រស់ 
លយើងមួយខផ្ល ល�ើម្រីលធ្ើសម្លសកមា្់រ 

កូន រៗ្រសល់យើង។ កមមេាភិ�េ�នលឃើញ 

នាងលេើយ �នយកនាងនងិកូនៗ 

លេៅមន្រីរឃពុជំាេរីកខន្លងខ�េឈ្ល្រលចោេ 

នាង្ា�នេចួលស ៀ្ងអាេាររ្រស់ 

សេករណ៍។ ខ្ពុក៏ំ�នលធ្ើឲ្យមានកំេពុស 
មួយខ�រ លនៅលពេខ្ពុ�ំនេចួ�ឡូំង

 
ខ្លះេ្ូរ។ ខ្ពុកំំពពុងលសងៃោរ�ឡូំងលនៅលពេ

 
ខ�េកងឈ្ល្រមក�េ។់ ឈ្ល្រម្ាក់ 

លនោះ�នេាតធ់ាក់ខ្ពុ ំលេើយចងន�ខ្ពុំ 
េាងំពរីរកកពាតល់េៅលកកោយខង្។ ឈ្ល្រ 

�នឃពុខំ្ពុលំនៅក្ពុងមន្រីរឃពុំ ្រ៉ពុខន�្នល�ោះ
 

ខេងខ្ពុមួំយន្ងៃលកកោយមក លនៅលពេ 
ខ�េក្រជាជនម្ាក់ខ�េជាអ្កជិតខាង 

រ្រសល់យើង�នអង្រឈ្ល្រឲ្យលេើកខេង 

លេោស�េខ់្ពុ។ំ ក្រពន្ធខ្ពុ ំនងិកូនៗកតរូវ
 

�នល�ោះខេងខ�រ។

 លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ អង្គការ 

�នផ្លាសេ់រីេលំនៅក្រជាជនជាលកចើនលនៅ 

ក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុឲំ្យលេៅលខតល្ពោធិ៍សាត។់  
លយើងជះិរ្យនល្កចើនលក្រឿង ខ�េល្រើក 

យា៉ងលេឿនលនៅតាមផ្លវូ។ រាេល់ពេ 
ខ�េអ្កល្រើក្ររម្ាក់ក្ពុងចលំណោមអ្ក 
ល្រើក្ររលកចើននាក់ ជានន់េ្ាងំ ក្រជាជន 

�នធ្លាក់លចញពរីរ្យន ្លេើយ�ន 

ស្លា្់រ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុនំងិ្ូ្រនក្ររុស
 

លឈមេោះ ឆាន ់�នជលម្លៀសលេៅលពោធិ៍សាត ់

ខ�រ។ លយើង�នជ្ួរ្រ្ាលនៅេរីលនោះ 

លេើយ្រន្ា្់រមកលយើង�នលេៅលខត ្

�ត�់្ំរងជាមួយ្រ្ា។

 លនៅលពេខ�េលយើងលេៅ�េ់ 

កតាក់េ័រលកចើនលក្រឿង�នរង់ចាលំយើង។ 

េក្ខណ្ឌរស់លនៅរ្រស់លយើង�នក្រលសើរ 

លនៅលខត�្ត�់្ំរង លកពោះអរីលយើងអាច 

រក្រខន្លផ្ាេខ់្លនួសកមា្់រេ្ូរ លេើយ 
អង្គការលនៅេរីលនោះមិនតងឹរពុងឹលឡើយ។  

ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្្ជឲ្យលេៅកា្់រល�ើមលឈើលនៅ 
ក្ពុងនកពលសសោង។ កមេួយរ្រសខ់្ពុ�ំនលេៅ

 
ជាមួយខ្ពុខំ�រ។ ន្ងៃមួយវាមិន�នលេៅ 
លធ្ើការ លកពោះអរីវាមានជងឺំក្ររុនចាញ់។ 

អង្គការ�នយកវាលេៅសម្លា្់រ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខមេរកកេម 

�ន្រញ្្ជខ្ពុឲំ្យលធ្ើការជាក្ររូផ្ំ្ ្ា្ំរពុរាណ  
នងិ�ពុតសាកសពក្រជាជន។ ខ្ពុ�ំនលេៅ

នកពលកជៅល�ើម្រីរករពុកជ្ាតសិកមា្់រយក 

លេៅផ្លំធ្ើ្ ្ា ំលេើយ�នលឃើញសាកសព 

ជាលកចើនលនៅេរីលនោះ។ ខ្ពុ�ំន�ពុតសាក 
សព្ររី�ងក្ពុងមួយន្ងៃ ្រ៉ពុខនល្ពេខ្លះខ្ពុមិំន

 
អាចរកអពុស�ពុតក្រ្់រក្រាន ់លេើយ 

�នក្់រសាកសពេាងំលនោះជនំសួវញិ។

 ន្ងៃមួយ ខខមេរកកេម�នលេៅខ្ពុនំងិ

្ូ្រនន្្លក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំេៅក្់រសាកសព
 

ក្រជាជន២១នាក់។ ្រ៉ពុខនក្្រជាជនេាងំ 

លនោះមិនេានក់តរូវ�នសម្លា្់រលនៅលឡើយ។  

ក្រជាជនេាងំលនោះកំពពុងខតកា្់ររេំំ 

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

លនោះខ្្ឹរលខ ៀ្វ្ា ឆា្់រ លៗនះនងឹមាន

េាេានលវៀតណាមជាលកចើនមករលំ�ោះ 

លយើង។ ក្រជា ជន២១នាក់លនោះ�នរក 

លឃើញវេិ្យពុ មួយលនៅក្ពុងនកព លេើយ�ន
 

ល្រើកស្ា្់រវា។ មួយសស្រក់លកកោយ 

មកលយោធា�នកាតក់្ោេក្រជាជន 

េាងំលនោះ លេើយ្ូ្រនខ្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំនក្់រសាក
 

សពល្រលនៅក្ពុងរលណ្ៅសពរាក់មួយ។

បា៊ាង ពរីវន័ ្នងិ វវនរី ខក្វហ្ក ៀេ
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«មផរះផង់ធូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីពបជាជៃថមែតីមពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបមតយ្យ

មែងុ	មៃួ	៖	គិលាៃុបដ្឵ឋយិកា
ម្឵យរបស់គាត់ ឌចុ្ វងៀម បាននយិយ 

វរៀបោបត់បាបថ់ា៖

 លនៅក្ពុងចលំណោមកូនៗ១០នាក់ 
រ្រសខ់្ពុ ំកូន៥នាក់ �នស្លា្់រលនៅក្ពុង 
អំឡពុងរ្រ្រខខមេរកកេម។ កូនក្ររុស្រង 
ល្រពរីរនាក់ លឈមេោះមួន នងិមពុត កតរូវ�ន 

សម្លា្់រ។ កូនេរី្ររីរ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ េរី �ន 
អតឃ់្លានេាេខ់តស្លា្់រ �ចូ្ូ្រនរ្រស់ 
វាលឈមេោះ កច្ឹរ នងិកូនក្ររុសលពៅល្រ 

លឈមេោះ អូន �នស្លា្់រលនៅលពេខ�េវា

អាយពុ�នមួយឆ្ា។ំ ខ្ពុមិំន�ន�ងឹ្ា 
លតើលេៅរកអាេារសកមា្់រកូនៗរ្រស់

ខ្ពុលំនៅលពេលនោះ អ្រីខ�េខ្ពុអំាចរក�ន 

មានលត្ោត នងិេំពាងំឫស្រី។

 ខ្ពុ�ំនធលំឡើងលនៅសសរុក�លងកោ 

ភ្លំពញ។ ក្ររួសារលយើងកករីកក ្រ៉ពុខន្្្ររី 

រ្រសខ់្ពុកំករីកកខមនខេន។ ្រាត់�នមក

លធ្ើការលនៅផះ្រ្រសល់យើង ជយួលធ្ើខសស។ 

ក្ររួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនសម្គាេ់្ ា ្រាត ់
�នខកំ្ឹរងខក្រងលធ្ើការជាខ្លាងំ �លូចះ្ 

ខ្ពុ�ំនយេក់ពមលរៀ្រការ ល្រ�ន 
លរៀ្រចឲំ្យលយើង។

 ្រាតខ់តងខត �នកកវាតក់កមា៉រ្រស ់

្រាតល់េើចលងកះ មិនខ�េ្រង់កកកមា៉លេ 

ខ�េចាត់្ ាវាមិន្ួររសមលឡើយ 

សកមា្់រមនពុស្ចាស។់ ល�ើម្រីលរៀ្រការ 

ជាមួយខ្ពុកំ្ររួសារខ្ពុ�ំនសពុខំាងកូនកលម្លោះ  

សង់ផះ្ឲ្យមួយសកមា្់រលយើងជាចណំង 

ន�។ វាន្្ល ៣០០០លរៀេ ក្ររួសារេាងំ 

សងខាង�នខ្រងខចកតនម្លលសមេើ្រ្ា។   

ម៉ពុង មួន (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

 ្្ររីខ្ពុជំាជនកំកពា �លូចះ្អ្កជតិខាង 
�នអាណិតអាសរូ�េ្់រាត ់លេើយ�ន 

ផេ្វ់ត្ពុអនពុស្ាវររីយ៍មង្គេការលកចើន 
លេៅ្រាត ់ជាងខ្ពុ។ំ លយើង�នេេួេលភៀ្វ 
ការរ្រសល់យើងលនៅលេើកលនេ្ លកពោះមិន

អាចជេួតពុ ្រ៉ពុខនល្យើងមានលភ្លងក្រនពណរី 

នងិចលងកៀងមពុ ាងំសពុង។ ្រនា្្់រពរីលរៀ្រការ 

រួច ្្ររីខ្ពុ្ំរាត់�នលធ្ើការជាជាង�ខំ�ក  
នងិលធ្ើខសស។ ខ្ពុលំនៅផះ្លមើេខ េ្ាកូំនៗ។

 កូនរ្រសល់យើងលឈមេោះ មួន វាសង្ា  

មានសម ព្ុរសសឯមស្ាត។ វាខស្ជ់ាង 
ឪពពុករ្រសវ់ា។ លនៅលពេណាខ្ពុឲំ្យេពុយ 
វាចាយ វា�នឲ្យេពុយលនោះលេៅ 

អ្កកក។ �្ូំរងលឡើយវាជាលកមេងស្ាត 

ក្រចាភូំមិ ្រ៉ពុខន្្រន្ា្់រមកវា�នខលំរៀន 

យា៉ងខ្លាងំ លេើយ�នក្លាយជា្ិរេា- 

នពុ្រ�្ឋាយិកា។

 មួន �នលរៀ្រការជាមួយកសកិរ 

ម្ាក់លឈមេោះ យិន សពុលខឿន។ ខ្ពុជំា 
ម្ាយរ្រសវ់ា ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការឲ្យល្រ។ 

្រន្ា្់រពរីមង្គេការ ល្រ�នរសល់នៅ 

េាងំខាងក្ររួសាររ្រសល់យើង នងិ 

ក្ររួសាររ្រសន់ាង។ ល្រមានជរីវភាព 

សមរម្យលកពោះអរី មួន វា�នលធ្ើការ 

លនៅមន្រីរលពេ្យ។

 លនៅលពេខ�េខខមេរកកេម�លណ្ើម 

�នេរីកករុងភ្លំពញ ល្រចងេង់ជយ័កកេម 

លនៅលេើកាលំភ្លើងរ្រសល់្រ លេើយ្រង់ 

កកកមា។ លយើងេាងំអស្់រ្ា�នភ័យ 

ខ្លាចអង្គការ លេើយ�ងឹ្ាលយើងកតរូវ 

ខតចាកលចញ�ចូល្រ�នក�្់រលយើង។ 

មួន ក្រពន្ធរ្រសវ់ានងិក្ររួសាររ្រស់ 

នាង�នលនៅជាមួយលយើង។ លនៅលពេ 

លនោះល្រមានកូនសសរីតចូមួយ លេើយ 

ក្រពន្ធរ្រសមួ់ន�នពរលពោះ។

 លនៅតាមផ្លវូលយោធាខខមេរកកេម 
�ននយិាយ្ា ល្រយកលយើងលេៅជ្ួរ 

អង្គការ។ លយើង�ន្រនស្រួ ល្រ អង្គការ 

លនៅឯណា? ល្រនយិាយ្ា លយើងនងឹ 

ជ្ួរអង្គការលនៅន្ងៃមួយលយើងលេៅ�េ់ 

េិសល�ៅរ្រសល់យើង។ លេោះ្ររីយា៉ងណា 

លយើង�នលធ្ើ�លំណើរយា៉ងឆងៃាយលយើង

លនៅខតមិនអាចរកអង្គការលឃើញ។  

 លនៅលពេខ�េលយើងលេៅ�េវ់ត ្

ក្រធាតពុលយើង�នសង់ខម្មួយសកមា្់រ 
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រសល់នៅ។ ្រន្ា្់រមកកមមេាភិ�េ�ន 

ក្រកាសរកជាង�ខំ�កម្ាក់ �លូចះ្្្ររីខ្ពុ ំ
កតរូវ�នលកជើសយក។ ្រនា្្់រពរីលនះ្រន្ចិ  

ខ្ពុ�ំនឆ្លងេលន្ល។ លនៅេរីលនោះមានខត 
ក្រជាជន ជាអ្កជតិខាងខ�េ្រាតជ់ា

អ្កជលម្លៀសមកជាមួយលយើង�នជយួ

ខ្ពុ។ំ មួយឆ្ាលំកកោយមក កូនក្ររុសតចូ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រល�ោយអតឃ់្លាន  
លកពោះអរីខ្ពុមិំនមានេឹកល�ោះក្រ្់រក្រាន ់
សកមា្់រ្ំរល�វា។

 ខ្ពុ�ំននកឹរឭកកូន ខៗ្ពុលំផ្ងលេៀត 
ខ�េកំពពុងលធ្ើការលនៅក្ពុងកងចេត័ 

�ចូលនះខ្ពុ�ំនលេៅលេងល្រ។ ្រ៉ពុខនល្នៅ 
លពេខ�េកូនខ្ពុ�ំនលឃើញខ្ពុ ំល្រ�នយំ

 
នងិល�ើរលចញ។ ខ្ពុមិំន�នយេល់ឡើយ។ 

លកកោយមក ក្រធានកងរ្រសល់្រ�ន 

្រញ្ជូនខ្ពុលំេៅលរៀនសកូតសារលឡើងវញិ។ 
 

កមមេាភិ�េ�ននយិាយ្ា “លេ ្យាយ”  

“អ្ក�ងឹលេ្ា អង្គការមានក្រជពុជំាលកចើន 

សកមា្់រខម៉ៗ ខ�េចង់លឃើញកូនៗ 

លេើយត្ញូខតរ្ អំពរីលរឿងលនះ?”

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ កមមេាភិ�េ 

�នសរួអំពរីអតរីតភាពក្ររួសាររ្រស់ 

លយើង។ ខ្ពុជំាអ្កលេៀងកតង់ នងិ�នក�្់រ 
ល្រ្ា ្្ររីខ្ពុជំាជាង�ខំ�ក លេើយកូនក្ររុស 
ខ្ពុជំា្ិរេានពុ្រ�្ឋាយិកាលនៅមន្រីរលពេ្យ 
េរីកករុងភ្លំពញ។ ពរីរអាេិត្យ្រន្ា្់រមក 

អង្គ ការ�ន្រញ្្ជ មួន ឲ្យលេៅកា្់រ 

ល�ើមឫស្រី។ វា�នជះិរលេះល្រោលចញលេៅ 

លេើយ�ន�តខ់្លនួ។ ក្រពន្ធរ្រសវ់ា 
�នរង់ចាំ ្រ៉ពុខនវ្ាមិន�នកតឡ្់រមកផះ្ 

វញិលឡើយ។ ្រន្ា្់រមកកូនរ្រសន់ាង

�នឈលឺេើយ�នស្លា្់រលនៅមន្រីរលពេ្យ

ល�ោយសារអតឃ់្លាន។

 អង្គការ�នមក្រនស្រួនាខំ្ពុ ំក្រសនិ 
ល្រើខ្ពុនំកឹកូនខ្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនក�្់រល្រ្ា ខ្ពុមិំន

 �ននកឹរឭកវាលេ លកពោះអង្គការនងឹផ្គត់ 

ផ្គង់កូនខ្ពុ�ំនេ ្លនៅេរីណាក៏ល�ោយខ�េ 
វា�នរសល់នៅ។ ក្រសនិល្រើខ្ពុ�ំននយិាយ

្ាខ្ពុនំកឹវា ខ្ពុនំងឹកតរូវ�នសម្លា្់រ។

 ខ្ពុលំនៅខតនកឹរឭក មួន លេើយ 
អារមមេណ៍រ្រសខ់្ពុវំាមិននងឹនរ លកពោះអរី 
ខ្ពុមិំនអាចយំលនៅលពេខ�េវាកតរូវ�ន 
យកលចញលេៅ។ កូនក្ររុសខ្ពុ�ំនខកំ្ឹរង 
ខក្រងល�ើម្រីជរីវតិ ្រ៉ពុខនអ្ង្គការ�ន 

សម្លា្់រវា។ លរៀងរាេល់ពេមានការ 

ក្រត្ិរត្តិាមខ្រ្រ្រេកពះពពុេ្ធ 

សាសនា ខ្ពុឧំេ្សិការ្រនស់សនរ់្រស់ 
ខ្ពុ�ំេ់ មួន។

ដណំលឹងផសវែងរក្ឪពុក្ នងិបង

នាងខ្ពុលំឈមេោះ ឡាត់ ក្ោ្ជនា លឈមេោះលេៅលកកៅ ចក់។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រន ៥នាក់ ខ្ពុជំាកូនលពៅ
 ក្ពុងក្ររួសារ។ ខ្ពុកំំពពុងរកកករុមក្ររួសារខ�េ�ន�តល់កចើនឆ្ាមំកលេើយ។ �រ៉្រសខ់្ពុំ
 លឈមេោះ សាលមឿន លេៅ ឯម ខ្រក្រ្ាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ។ ្រងសសរី វន្រី �នខ្រក្រ្ាលនៅឆ្ាំ 

១៩៧៦។ ចខំណក្រងក្ររុសលឈមេោះ អាយ�នខ្រក្រ្ាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ កាេឆ្ាំ 

១៩៧៩ មា៉ក់រ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ លសង េាង ្រងក្ររុស នងិខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ្រ្ា។ លកកោយមក
 

មា៉ក់ក៏�នស្លា្់រលនៅសពុរីសពុផពុន លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ា ំ១៩៧៩។ ខ្ពុនំងិ្រងក្ររុសក៏ខ្រក្រ្ា លកពោះ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុចំង់លេៅ
 ភ្លំពញ ល�ើម្រីតាមរក្រងសសរី វន្រី សនិ ររីឯខ្ពុក៏ំលេៅសសរុកន្ជ្ួរជពុ្ំរង្ូ្រនជរី�នូមួយរ្រសម់ា៉ក់។ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅ
 សេរ�្ឋអាលមរកិ។ រូ្រលនះ ្ តលនៅេ្រីេរីពរីន ក្ពុងអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៨០។ ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅនសវា៉ លខតត្ាខកវ។ 

ក្រសនិល្រើ្រង្ូ្រនណាស្គាេល់ឈមេោះខាងលេើ សមូេំនាក់េំនងមកនាងខ្ពុតំាមរយៈអាសយ�្ឋាន ផះ្លេខ៦៦ 
 

ផ្លវូកពះសរីេនពុ សងកាតេ់លន្ល�សាក់ ខណ្ឌចកំារមន កករុងភ្លំពញ ឬអពុរីខមេ៉ truthbunthorn.s@dccam.org 

នងិលេខេូរសព ្០១២ ៩៩៦ ៧៥០។ សមូអរ្រពុណ! 

ល្រេេំពរ័៖ www.dccam.org

បា៊ាង ពរីវន័ ្នងិ វវនរី ខក្វហ្ក ៀេ
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«មផរះផង់ធូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីពបជាជៃថមែតីមពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបមតយ្យ

ឡំា	សុំ	៖	អធិការកិច ្ច	សាលាមរៀៃ
 កូ្នសសរីរបសគ់ាត់ ឡំា តាោរទិ ្ឋិ 

បានវរៀបោបត់បាបថ់ា ៖

 លនៅលពេលយើងលនៅតចូ ឪពពុករ្រស់

លយើង�នចេូចតិល្េងជាមួយលយើង 

្រាត់�នខតងខ្លនួលធ្ើជា�រំរីមួយ។ ្រាត់

�នយកពកូធមួំយ្រតវ់ាពាក់កណ្ាេ 

លេើយ�ាក់ពកូ្រតល់នោះលនៅលេើក្ោេ 

រ្រស្់រាត។់ ្រន្ា្់រមក ្រាត�់នសន្ធងឹ 

ន�រ្រស្់រាតល់យោេលេៅលយោេមក 

នងិល�ើរតាមលយើង។ ្រាត់�នល�ញតាម

ក្រ្់រ្រ្ាលនៅក្ពុងផះ្។ 

 ្រាត់�នលធ្ើការងារអធកិារកិច្ច 

សាេាលរៀនជាលកចើន ល�ើម្រីឲ្យមាន 

ចណូំេជរីវភាពរសល់នៅ វាមិនមាន 

្រញ្អ្្រីលឡើយ ចលំពោះសាេាលរៀនេាងំ 

លនោះ រួមមាន ៖ សាេាលរៀនឯកជន ចនិ  

ឬ�រាងំ។ ្រាតធ់្លា្់រ�នលធ្ើជាក្ររូ្រលកងៀន 

ម្ាក់លនៅមពុនលពេជាអធកិារកិច្ច។  

ខ្ពុចំា�ំន លនៅន្ងៃមួយ្រាត�់នលេៅេានវ ៉ 
លេើយ�នកតឡ្់រមកវញិល�ោយមាន 

លខោលកចើនសកមា្់រលយើងេាងំអស្់រ្ា 

លខោេាងំលនោះមានឆ្តូលកចើន នងិពណ៌ 
លឆើតឆាយ។ 

 លយើងេាងំអស្់រ្ា�នលេៅលរៀន 

សាេា�រាងំ ខ�េលនៅេរីលនោះមានក្ររូ 

្រលកងៀនពរីរនាក់លនៅក្ពុង្ ្ាក់លរៀនខតមួយ  
ម្ាក់ជាជនជាតខិខមេរ នងិម្ាក់លេៀតជា 

ជនជាតិ�រាងំ។ ្រង្ូ្រនក្ររុសៗខ្ពុេំាងំ
 

ឡាំ សពុំ ជាមួយកូន៧នាក់ ក្ពុងចលំណោមកូន១៣នាក់ លនៅភ្លំពញ ឆ្ា១ំ៩៧១។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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អស់�នចាកលចញពរីក្រលេសកម្ពុជាលនៅ 
មពុនឆ្ា១ំ៩៧០ លកពោះពកួល្រ�ននយិាយ 

ភាសា�រាងំយា៉ងស្ាត។់ ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនសរលសរស្ំរពុកតជាលកចើនលេៅកូនៗ 
ជាភាសា�រាងំ។ ្រាតក៏់លចះនយិាយ 

ភាសាអង់ល្រ្លស លវៀតណាម ចនិ 

(មា៉ន�ាររីន នងិកានេពុន) ខ�រ។ 

លនៅលពេខ�េខ្ពុលំេៅផ្ារ ឪពពុកខ្ពុអំាច
 

នយិាយលេៅកានអ្់កេក់លនៅេរីលនោះ 

ជាភាសាចនិ នងិលវៀតណាម។

 លនៅន្ងៃលយោធារ្រស់ ្រ៉ពុេ ពត  

�នចេូេរីកករុងភ្លំពញ ឪពពុកម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនលេោះលេៅកករុងកពះសរីេនពុ 

ជាេរីកខន្លងខ�េ្រាតេិ់ញ�ន�រីមួយ 

ឡតូិ៍។ ្រាតច់ង់រសល់នៅខក្រលឆរ្សមពុកេ 

លនៅលពេខ�េ្រាតច់ាសល់េៅ។  

ឪពពុកខ្ពុសំសឡាញ់�រីធ្លរី ្រាត់�នេិញ�រី 
លនៅក្ពុងកករុងខក្រ ខសសអំ្ិរេ នងិ 
កករុងកពះសរីេនពុ។ ្រាតក៏់�នសសឡាញ់ 

ការ�ា�ំពុះ រួមមាន ផកា រពុកជ្ាត ិនងិ 

ល�ើមលឈើេ្ូរខផ្លខ�រ។ វាជាចណំង់ 

ចណូំេចតិរ្្រស្់រាត ់លេើយខ្ពុក៏ំមាន 
ចណូំេចតិ�្ចូ្រាតខ់�រ។ លេតពុ�លូចះ្ 

ម្ាយខ្ពុនំយិាយ្ា ខ្ពុកំាតល់េៅរក
 

ឪពពុកខ្ពុ។ំ

 ឪពពុកមារ្រសម្់ាយខ្ពុ�ំនរសល់នៅ 
េរីកករុងកពះសរីេនពុ។ ្រាតជ់ាលម្រញ្្ជការ

េាេាន េន ់នេ ់លេើយ�នសពុអ្ំក 

ល្រើក្រររ្រស្់រាតឲ់្យជនូឪពពុកម្ាយខ្ពុ ំ
លេៅកំពង់ខផ លេើយចពុះក្ពុងេូកមួយលេៅ 
ក្រលេសន្។ ឪពពុកខ្ពុចំង់លេៅ ្រ៉ពុខនម្្ាយ 
ខ្ពុ�ំន្រ�លិសធ លកពោះអរីកូនរ្រស្់រាត ់
េាងំអសល់នៅភ្លំពញលនៅលឡើយ។ 

ឪពពុកមារ្រសម្់ាយខ្ពុ�ំនចាកលចញលេៅ 

្រាតកំ់ពពុងរសល់នៅក្រលេស�រាងំ 

សពន្្ងៃលនះ។

 ខខមេរកកេម�ននយិាយ្ា 

“សមូលមត្ា ចាកលចញជាក្រញា្់រ” 

្រន្ា្់រមក�ន�ញ់រះលេៅលេើលមឃ។ 

�លូចះ្ ្រងក្ររុសខ្ពុ ំ្ូ្រនសសរៗី  នងិខ្ពុ�ំន
 

លវចខ្ច្់រយា៉ងក្រញា្់រយក�នអាេារ 

សកមា្់រេ្ូរក្រ្់រក្រានខ់តពរីរ្ររីន្ងៃ 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ �ចូជា អងករ ឆ្ាងំមួយ នងិ 

ចានជាលកចើន។ លយើង�នចាកលចញពរី 

ផះ្លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខលមសា។ ្ូ្រនសសរីខ្ពុំ 
�នខ្ច្់រលក្រឿងអេងការរ្រសម្់ាយ 

ខ្ពុ�ំាក់ក្ពុងវា៉េរីសមួយ ជាមួយនងឹរ្រស់
 

មានតនម្លលផ្ងលេៀត លេើយ�ន�ាក់ 

វា៉េរីសលនោះចេូលេៅក្ពុងក្រលឡោះមួយ 
លនៅខាងលេើ្រន្់្ររ្រសល់យើង។ 

លនៅលពេលយើង�នកតឡ្់រមកវញិ  

្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខមេរកកេមមិនមានអ្រីលនៅ

ក្ពុងក្រលឡោះលនោះលឡើយ។

 ្្ររីរ្រស្់រងសសរីខ្ពុលំឈមេោះ សពុភរី  
�នសលកមចចតិ្្ ាលយើងកតរូវលេៅសសរុក 

កំលណើតរ្រស្់រាតល់នៅលខតន្កពខវង។ 

លយើងមាន្រ្ា១១នាក់ �នល�ើរលចញលេៅ 

ឡាំ សពុំ ជាមួយកូនសសរៗី  ្ឹរម, អខណ្ត, ម៉ពុេ នងិ តារារេិ្ឋិ លនៅភ្លំពញ 
ឆ្ា១ំ៩៧១។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លមង៉ ្ឹរមសពុន ក្រពន្ធរ្រស់ ឡាំ សពុំ  
ឆ្ា១ំ៩៦៥។ ្រាត់�នពាក់នាឡកិាន� 
អូលមេ៉្គា ១៨ការា៉ត លេើយ�ន�រូយក 
សករ៣្ររីឡកូកាម នងិេឹកល�ោះល្រោខា្់រ  
៥កំ្រ៉ពុង លនៅអំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជា

 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

វេខ២៤៩ ផខក្ពា� ឵ ឆ នែាំ២០២០

ជាមួយ្រ្ា។ ្រ៉ពុខន ្លយើង្ួរននាក់�ន 

ចាកលចញពរីនកពខវងលេៅកំពត ពរីរ្ររីន្ងៃ

្រន្ា្់រពរីលយើងលេៅ�េន់កពខវង លកពោះអរី

លយើងចង់លេៅរកឪពពុកម្ាយរ្រសល់យើង 

លេើយលយើងក៏មិន�ងឹ្ាកតរូវរសយ់ា៉ង 

លមច៉លនៅនកពខវងខ�រ។ វាេលេស្ាត

លនៅេរីលនោះ្ឺរមានខតវាេខសស្រ៉ពុលណ ្ណោះ 

មិនមានល�ើមលឈើេ្ូរខផ្លលឡើយ។ 

 ្រងក្ររុសខ្ពុលំឈមេោះ ្រូា៉នរី �ននា ំ
លយើងលចញលេៅ។ លយើងចណំាយលពេ 

ជតិពរីរខខ�នលេៅ�េស់សរុកកំលណើត 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំល�ោយលយើងល�ើរល�ោយ 
ល្មេើរលជើងកតឡ្់រលេៅលកកោយវញិ។ 

ខខមេរកកេម�ន្រនច្ា្់រលយើង លេើយ 

្រងំ្ឲ្យលយើងលធ្ើការ ្រ៉ពុខនល្យើង�ន្រន ្

រតល់្រចខ្លនួ។  
 លនៅលពេលយើង�នលេៅ�េ់ អ្ក 

�្ូំរងល្រខ�េខ្ពុ�ំនលឃើញ្ឺរជាឪពពុកខ្ពុ ំ 
កានច់្រកា្់រមួយ។ មពុនលនោះ ្រាតម់ាន 

ក្ោេលពោះ ្រ៉ពុខនឥ្ឡូវលនះ្រាតស់្គម 
ខ្លាងំណាស។់ ្រាត�់នចា្់រលផ្ើមយំ លនៅ 

លពេខ�េ្រាត់�នលឃើញលយើង លេើយ 

នយិាយ្ា “��៉នរង់ចាកូំនេាងំអស ់

្រ្ាលនៅេរីលនះរាេន់្ងៃ។ � ៉�ន្រនស់សន ់

សកមា្់រកូនេាងំអស្់រ្ា លេើយ 

�នរង់ចា”ំ។ ភ្លាម លៗនោះលយើងេាងំ 

អស្់រ្ា�នយំ។

 ្រាត់�នរសល់នៅជាងពរីរឆ្ាំ ឃ្ាេ 

កក្ររី ខរក�រី នងិលធ្ើការងារលផ្ងលកចើន 

លេៀត។ ្រាត់�នជញ្ជូន�រីលនៅេរីវត ្ជាេរី 
ខ�េខខមេរកកេម�នក�្់រ្រាត់្ ា 

្រាតមិ់នអាចកតឡ្់រលេៅភ្លំពញ�នលេ 

លេើយក៏មិនមានមពុខងារជា្រពុ្រ្គេខ�េ 

មានការអ្់ររលំេៀតខ�រ។ ខខមេរកកេម 

�ននយិាយ្ា ”អ្កឯងកតរូវលធ្ើការ 

ឥឡវូលនះ”។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រងក្ររុសខ្ពុ ំ

្ូ្រនសសរី នងិខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ចូេលេៅក្ពុង
 កងចេត័។ �្ូំរងលឡើយខខមេរកកេម 

�នឲ្យលយើងមកផះ្លនៅលពេយ្់រ ្រ៉ពុខន ្

្រន្ា្់រមកខខមេរកកេម�ន្រញ្ជូនលយើង 
កានខ់តឆងៃាយលេៅៗ ។ ខ្ពុ�ំនលរៀនលធ្ើមួក 
ស្លកឹលត្ោត ខណ:ខ�េខ្ពុលំនៅក្ពុងកង

 
ចេត័។ មួកនរីមួយ កៗតរូវលក្រើលពេ្ួរន

លេៅក�លំមោ៉ងល�ើម្រីលធ្ើ ្រ៉ពុខនខ្្ពុអំាចលធ្ើ 
មួក�នលនៅខតលពេយ្់រ �លូចះ្ខ្ពុកំតរូវ

ការលពេក�ំឬក�មួំយយ្់រសកមា្់រ 

មួកនរីមួយៗ។ ខ្ពុលំធ្ើមួក�នលកចើនល�ើម្រី 
�រូយកក្ាម ឬអាេារលផ្ង លៗនៅ 

លពេខ្ពុកំតរូវការ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំន
 

�ងឹ្ា ខ្ពុនំងឹកតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យលេៅផះ្ 
ខ្ពុ�ំនលធ្ើមួកេពុកជាលកចើន �លូចះ្ខ្ពុអំាច

 
យកមួកលេៅ�រូយក្្ាជំក់ឲ្យឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុ។ំ ឪពពុកខ្ពុចំេូចតិ្្ ្ាជំក់ ជាងចណំរី
 

អាេារ។

 លយើងមិន�នលនៅេរីលនោះលេលនៅលពេ 

ខ�េខខមេរកកេម�នចា្់រឪពពុកខ្ពុលំេៅ។ 

អ្កជតិខាងរ្រសល់យើង�ននយិាយ្ា 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នចា្់រខ្លនួ លេើយ្រាត់
 

កតរូវ�នយកលេៅ�ាក់លនៅវតមួ្យ។ 

ខខមេរកកេម�នលចោេក្រកាន្់រាតអំ់ពរី 

ចណំង់រតល់ភៀសខ្លនួលចញពរីភូមិ ល�ើម្រីលេៅ 
ជ្ួរ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់ខ�េ�ន 
រសល់នៅ្ររលេស។ ខខមេរកកេមក៏�ន 

នយិាយ ខ�រ្ា ្រមេាននរណាម្ាក់កតរូវ

លធ្ើតាមឪពពុកខ្ពុ ំឬលធ្ើលរឿង�ចូខ�េឪពពុក

ខ្ពុ�ំនលធ្ើលឡើយ។

 ខខមេរកកេម�នយកឪពពុកខ្ពុលំេៅ 
មន្រីរសន្សិពុខេូកមាស។ លនៅតាមផ្លវូ 
ខខមេរកកេម�នវាយ្រាតន់ងឹល�ើមអំលពៅ 

រងឹ មិនខមនអំលពៅេនខ់�េលយើងេ្ូរ 

លេ។ ល�ើមអំលពៅធំ នងិរងឹ។ ្រន្ា្់រពរី 

រ្រ្រ ្រ៉ពុេ ពត ខ្ពុ�ំនលឃើញលសៀវលភៅ 
មួយរ្រសក់កសងួអ្់ររ ំ�នសរលសរ 

អំពរីឪពពុករ្រសខ់្ពុ។ំ លសៀវលភៅលនោះ�ន 
សរលសរ្ា ខខមេរកកេម�ន្រញ្ជូនឪពពុក 
ខ្ពុលំចញពរីេូកមាសលេៅមន្រីរសន្សិពុខ 
េ្ាងលនៅក្ពុងលខតកំ្ពត លេើយ�ន 
សម្លា្់រ្រាតល់នៅេរីលនោះ។

 ម្ាយខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅផះ្រយៈលពេ 
១០ន្ងៃ ្រន្ា្់រយកឪពពុកខ្ពុលំេៅ។ ្រាត ់
�ននយិាយលេៅកានអ់ង្គការ្ ា “ក្រសនិ 

ល្រើអង្គការកតរូវការ លនៅេរីលនះមានកូន 

េាងំ្ួរននាក់រ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុ។ំ អ្កអាច
 

សម្លា្់រលយើងេាងំអស្់រ្ា”។ ម្ាយខ្ពុ ំ
�នខចូចតិយ្ា៉ងខ្លាងំ។ ្រន្ា្់រមកខខមេរ 

កកេម�នយក្រាតល់ចញលេៅ រួមេាងំ 

ក្រជាជនមកពរីភ្លំពញលស្ើរខតេាងំអស។់  

ខ្ពុ�ំនរង់ចាកំារលេៅលឈមេោះម្ាយរ្រស់

ខ្ពុ ំ្រ៉ពុខនល្ពេលនោះមិន�នលេៅលេ។ 

 ម្ាយមរីងម្ាក់លនៅក្ពុងចលំណោម 
ម្ាយមរីងរ្រសខ់្ពុលំកចើននាក់ ខ�េ�ន 
រសល់នៅខាងលកកោមផះ្ខ�េលយើង�ន 

ស្ាក់លនៅរួម្រ្ា។ ្រាតជ់ាក្រធាននាររី 

លនៅក្ពុងភូមិ។ ្រាតក់ាចខ្លាងំណាស់ 

លេើយខ្ពុក៏ំស្់្រ្រាតខ់្លាងំណាសខ់�រ។  
្រាតខ់តងខតក�្់រកូនរ្រស្់រាតឲ់្យ 

តាម�ានលយើង ៖ លតើលយើង�នលធ្ើអ្រីខ្លះ? 

លយើងេ្ូរអ្រីខ្លះ? នងិមានរ្រសរ់្ររអ្រី? 

លនៅលពេខ្លះពរូ្រសខ់្ពុ�ំនសពុមំរីងលមត្ា 
ឲ្យលយើងនវូចណំរីអាេារ ក្រសនិជាមរីង 
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មានលកចើន ្រ៉ពុខន ្្រាត់�នលធ្ើជាមិនចង់ 

ស្ា្់រ។ លេោះយា៉ងណា្រាត់�នេពុក 

ចណំរីអាេារលនោះេាេខ់តរេយួខចូជា 

ជាងឲ្យមកលយើង។ ្រាត់�ន�ងឹ្ាជរី�នូ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនរក្ាេពុកនវូផ្េិេឹកធមួំយ 
ខ�េលធ្ើអំពរីក�ក់។ ្រាត�់នរាយការណ៍ 

អំពរីជរី�នូខ្ពុកំ�្់រអង្គការល�ោយនយិាយ 
្ា ជរី�នូខ្ពុមិំនលសមេោះកតង់។ ្រន្ា្់រមក 
កមមេាភិ�េ�នលេៅផះ្្រាត ់លេើយ 

ក្រមូេយករ្រសរ់្ររេាងំអស។់  

 ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រ ្រ៉ពុេ ពត លនៅេរីលនោះ 

មិនមានអ្រីេ្ូរលឡើយ លេើយក៏មិនមាន 

អ្រីសកមា្់រមរីងខ្ពុខំ�រ។ ក្រសនិល្រើមរីងខ្ពុឲំ្យ 
ជរី�នូខ្ពុរំក្ាេពុកផ្េិេឹកធលំនោះ ្រាតន់ងឹ 

�នេក់វា ល�ើម្រីយកក�ក់េិញលស ៀ្ង 

អាេារសកមា្់រេ្ូរ។ ជរី�នូខ្ពុខំតង 
ខតខ្ រក្ា្ររី�ចក់្ររួសាររ្រស្់រាត។់ 

 លនៅន្ងៃខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ�ន 
ចា្់រយកលេៅមន្រីរសន្សិពុខ មរីង�ន 

នយិាយ្ា វាកតរូវខត�លូចះ្ លកពោះអរី 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុសំក្សិមនងឹេេួេកំេពុស។  
្រនា្្់រពរីរ្រ្រ ្រ៉ពុេ ពត ខ្ពុ�ំនលេៅលេង 
សស រុកកំលណើតរ្រសម្់ាយខ្ពុ ំលេើយ 
ខ្ពុ�ំនលឃើញមរីងខ្ពុ។ំ ្រាតន់យិាយ្ា 

 
“អ្កឯងេណ្ាស ់លេើយនយិាយពលិរោះ”  

�ចូជាមិនមានលរឿងអ្រី�នលកើតលឡើង។ 

្រាត់�នលភ្លចនវូអ្រី ខ�េ្រាត់�នលធ្ើ 

លនៅក្ពុងសម័យ ្រ៉ពុេ ពត។

 លនៅលពេខ្លះ ខ្ពុ្ិំរតអំពរីមរីងខ្ពុ ំនងិ
 

អ្កខ្លះលផ្ងលេៀតលនៅក្ពុងភូមិរ្រសល់យើង  
ខ្ពុខំងឹជាខ្លាងំ។ ្រ៉ពុខន ្ខ្ពុមិំនចង់សងសកឹ

 
លកពោះអរីឥឡវូលនះលយើងរសល់នៅក្ពុង 
សន្ភិាព។ ក្រជាជនេាងំអសល់នៅក្ពុង 
ភូមិជរី�នូជរីតារ្រសខ់្ពុលំនៅខតកកលនៅ

លឡើយ។ អ្កេាងំលនោះ�នក្រមូេអ្រីៗ 

េាងំអសព់រីលយើងលនៅអំឡពុងសម័យ 

្រ៉ពុេ ពត ្រ៉ពុខនព្កួល្រលនៅខតកក។ 

ពកួល្រមិនមានអ្រីលធ្ើ មិនមានការអ្់ររ ំ

�លូចះ្លនៅខតកករីកក។

លនៅកណ្ាេ ៖ ឡាំ សពុំ នងិ លមង៉ ្ឹរមសពុន ជាមួយកូន លៗឈមេោះ ្ឹរម នងិ �រ៉ា៉ម លនៅក្ពុងពធិរីមួយលធ្ើ 
លនៅក្ពុងស្ាតអូឡាពំកិ ឆ្ា១ំ៩៦០។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

បា៊ាង ពរីវន័ ្នងិ វវនរី ខក្វហ្ក ៀេ
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រូ្រកក្រមពុខ៖  

សលម្ចកពះមេាក្កតរី នលរោតម្ មពុននិ ា្  សរីេនពុ កពះវររាជមាតាជាតខិខមេរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ល ្រូ នងិសពុភមង្គេ ជាេរីល្រោរពសកការៈ
 

�ខ៏ង់្ខស្្ំ់រផពុត កពះអង្គសពក្ពះរាជេឫេ័យលសច្យាងជាកពះរាជាធ្ិរតរីភាព�ខ៏ង់្ខស្្ំ់រផពុត ក្ពុងកពះរាជពធិរីសលម្ោធ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម ៉

ននវេិ្យាស្ានស្លកឹរតឹរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជានារាជធានរីភ្លំពញ លវេាកពកឹន្ងៃេរី២១ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០។

(សន ្៊រពុនសពុរីម/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

រូ្រកក្រលកកោយ៖ 

្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម ៉លមើេពរីខាងលកកៅ។  

(លសោម ្៊រពុន្ន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)


