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មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 1

ពិភពលោកអៃ្លង់សវង

ឆាងំ	យ៊

 េ ាតសន្ធឃឹងតាម្រលណ្ោយកពខំ�នកម្ពុជា-ន្, 

អន្លង់ខវង ផេ្ន់វូឱកាសនងិ្រេពលិសោធន ៍ក្ពុងការខសង្

យេអំ់ពរីក្រវត្សិាសសជ្ាេក្ខណណៈ្រពុគ្គេ តាមរយណៈការ 

សនទនាជាមួយអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខ្មរកក�ម 

ការលធ្ើេស ន្កិច្ច លេៅកានត់្ំរនក់្រវត្សិាសសច្ណំាស់

នានា នងិការខសង្យេអំ់ពរីត្ំរនល់នះ ខ�េស្ថតិលនៅក្ពុង

ភាព�ាចស់ខង្ងលនៅល�ើយ។ 

 ក្រសនិល្រើលក្រៀ្រលធៀ្រជាមួយនឃឹងរាជធានរីភ្លំពញ  

ឬលគោេល�ៅលេសចរណ៍�ច៏ម្បងលនៅក្ពុងលខតល្សៀមរា្រ  

ចណំពុចពលិសសរ្រសអ់ន្លង់ខវង ខ�េ្រលកមើ�េក់ារសកិ្ា 

អំពរីក្រវត្សិាសស ្ ្ររសិ្ថាន ឬវ្រ្បធម៌មិនខសង្លចញ 

មកភ្លាម លៗេ។ ក៏្រ៉ពុខនេ្រីតាងំរ្រសអ់ន្លង់ខវង ក៏�ចូជា 

ក្រវត្សិាសសន្ងិភូមិសាសសន្ន្សរុកលនះ គឺជាធនធាន� ៏

វលិសសវសិាេមួយ។ អន្លង់ខវង ស្ថតិលនៅក្ពុងរយណៈចមងៃាយ 

លកៀកលេៅនឃឹងក�ង្គក�សាេមួយចនំនួខ�េមានភាពលេច

លធ្លោ នងិជាលករមរតកននអាណាចកកអង្គរពរី្រពុរាណកាេ 

កពមេាងំជាត្ំរនល់្រតកិភណ្ឌវ្រ្បធម៌ពភិពលេោកលេៀត

ផង។ អន្លង់ខវង ស្ថតិលនៅរយណៈចមងៃាយក្រមាណ១លមោ៉ង

្រពុរសម្ាក់កំពពុង្សាវសណំាញ់លនៅ្រឃឹងអន្លង់ខវង ឬ្រឃឹងតាមព៉ុក ស្ថតិលនៅក្ពុង្សរុកអន្លង់ខវងលខតឧ្តរ្មានជយ័។ ភ្ខំាងលកកោយ្រពុរសលនោះ  
គឺជាជរួភ្�ំងខរកខ�េេាតសន្ធឃឹងលនៅភាគខាងលជើងននក្រលេសកម្ពុជា នងិជាកពកំ្រេេរ់វាងក្រលេសកម្ពុជា នងិក្រលេសន្។ 

 
(អូ៊ច មករា/្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

នងិ៣០នាេរីខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ក្រសនិល្រើលធ្ើ�លំណើរតាមរ្យន ្
ពរីលខតល្សៀមរា្រ នងិត្ំរនក់�សាេកពះវ�ិារខ�េជា 
ល្រតកិភណ្ឌពភិពលេោក នងិ២លមោ៉ងនងិ៣០នាេរីលេៅ 
៣លមោ៉ង ពរីក�សាេលកោះលករ ខ�េស្ថតិលនៅ�ាចព់រីលគនងិ
ជាអតរីតរាជធានរីននអាណាចកកខខ្មរ។

 លកកៅពរីក្រវត្សិាសសព្រី្រពុរាណកាេត្ំរនអ់ន្លង់ខវង  
កតរូវ�នស្គាេជ់ាេូលេៅ្ ា ជាត្ំរនត់ស៊ចូពុងលកកោយរ្រស់ 
ចេនាខខ្មរកក�ម នងិជាចណំពុចលផ្ោតមួយ�ស៏ខំានន់នលគោេ 
នលយោ�យឈះ្-ឈះ្រ្រសស់លម្ចអគ្គម�ាលសនា្រតរី 
លតលជោ �៊ពុន ខសន នាយករ�្ឋមនន្រីននកពះរាជាណាចកក 
កម្ពុជា។ ក្ពុងនាមជាេរីតាងំតស៊ូ ត្ំរនល់នះកតរូវ�នលធ្ើ

 
ក្រត្ិរត្កិារជាេរីស្ាក់ការកណ្ាេរ្រសល់ម�ឃឹកនាខំ�េ 
មានលឈ្មោះអលសោចមួយចំននួរ្រស់ចេនាតសូ៊ខខ្មរកក�ម 
�ឃឹកនាលំ�ោយ ្រ៉ពុេ ពត។ ត្ំរនល់នះ ក្រមូេផ្ពុលំេៅល�ោយ 
លករ�ខំណេជាលកចើន ្រន្េេ់ពុកពរីចេនាតស៊ ូ្រនទា្់រពរីការ 
�េួរេនំនរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ្រ៉ពុេ ពត ក្ពុងលនោះ

 
រួមមាន ក្រវត្សិាសសន្ានាេាក់េងនឃឹងលសច្កតាញ់លនៅ
មូេ�្ឋានម្ាក់លឈ្មោះ តាម៉ពុក។ ល�ោយសារខតអន្លង់ខវង 
មានសារសខំានន់កកខេងចលំពោះភាពស្តិស្ាញននចេនា 
តស៊រូ្រសខ់ខ្មរកក�ម ត្ំរនល់នះគឺជាេរីតាងំនមិិតរូ្្រតណំាង 
ឲ្យជយ័ជម្ះចពុងលកកោយននលគោេនលយោ�យឈះ្-ឈះ្ 
រ្រសរ់ាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា។

 លគោេនលយោ�យឈះ្-ឈះ្ គឺជាយពុេ្ធវធិរីនលយោ�យ  
ជាយពុេ្ធសាសស�្ម៏ានក្រសេិ្ធភាព ក្ពុងការ្ំរខ្រកកងេ័ព 
ខខ្មរកក�ម តាមរយណៈកត្ាជរំពុញេឃឹកចតិខ្ផក្លស�្ឋកិច្ច 
នងិនលយោ�យ ខ�េរពុញកចានលេៅកានស់ន្ភិាពនងិ 
សមា�រណកម្មសាជា្ ្មរីលេៅក្ពុងសង្គមកម្ពុជា។ លគោេ

 
នលយោ�យឈះ្-ឈះ្ ខតងខតពចិារណាលេើ្ររ្ិរេ 
នលយោ�យរ្រសក់្រលេសកម្ពុជា ក៏្រ៉ពុខនក្្ពុងកាេណៈលេសណៈ

 
លផ្ងៗគ្ា លគោេនលយោ�យលនះ តណំាងឲ្យកត្ា� ៏
សំខានមួ់យលនៅក្ពុងក្រវត្សិាសសស្ន្សិពុខក្ពុងតំ្រនអ់ាសពុរី

 
អាលគយ៍្។ ក្ពុងកាេណៈលេសណៈជាលកចើន លគោេនលយោ�យ 
លនះ មិនេានក់តរូវ�នលធ្ើការសកិ្ា្ សាវកជាវឲ្យ�ន 
សម្ស្រ ឬមិនកតរូវ�នេេួេសាេរឲ្យ�នសក្សិម 
លនៅល�ើយលេ។ ការសកិ្ាសពុរីជលកមៅមួយអំពរីលគោេ 
នលយោ�យឈះ្-ឈះ្ តាមរយណៈក្រវត្សិាសសអ្ន្លង់ខវង 
អាចនឃឹងផេ្ជ់ាលគោេគំនតិ លមលរៀន ជា្រេពលិសោធន ៍ 

នងិការអនពុវតជ្ាក់ខសង្�ក៏្រលសើរ្ំរផពុត�េក់្រលេស�នេ 
លេៀត ជាពលិសស ្ាលតើលគោេនលយោ�យលនះមាន 
ក្រសេិ្ធភាពយា៉ង�ចូលម្ចក្ពុងការ្រញ្ច្់រជលម្ល ោះខផក្ 
នលយោ�យនងិខផក្លយោធា លនៅ្ ្ាក់មូេ�្ឋាន ្ ្ាក់ត្ំរន ់
នងិ្្ាក់ជាត។ិ

 ល�ោយសារខតត្ំរនអ់ន្លង់ខវង គឺជាេរីស្ាក់ការកណ្ាេ 
�ស៏ខំានន់នចេនាតស៊រូ្រសខ់ខ្មរកក�ម លនៅក្ពុងេសវត្រ ៍
ឆ្ា១ំ៩៨០ ត្ំរនល់នះក៏ជាេរីតាងំពលិសសមួយននក្រវត្សិាសស្ 
ពភិពលេោក ល�ោយតណំាងឲ្យចណំពុចក្រសពន្នមលនោគម 
វជិា្រ្រសស់�រ�្ឋអាលមរកិ ស�ភាពសលូវៀត ចនិ នងិ 
លវៀតណាម កពមេាងំកងកម្លាងំ នងិរល្រៀ្រវារណៈនលយោ- 
�យជាលកចើនក្រលភេ ខ�េរួមផ្្ំរលងកើត�នជាត្ំរនអ់ាសពុរី 
អាលគយ៍្ក្ពុងសតវត្រេ៍រី២០។ អន្លង់ខវង មិនកតឃឹមខតរលំេច 
នវូជលម្ល ោះរវ ាងនលយោ�យេាក់េងនឃឹងភូមិសាសស ្
ននកក រុម្រក្សម័្ន្ធខត្រ៉ពុលណ ្ណោះលេ ក៏្រ៉ពុខនត្្ំរនល់នះ្រង្ាញ 
អំពរីជលម្ល ោះរវាងកងលយោធានងិសណំេក់្រវត្សិាសស ្ 
ខ�េកំណតន់វូ្រច្ចពុ្រ្បនក្ាេរ្រសល់យើង។ ត្ំរនអ់ន្លង់ខវង  
ជាសម្បពុកននសណំេស់នង្គាម នងិលករ�ខំណេននយពុគ 
សម័យខ�េ�ាក់�ចូជាកតរូវ�ន្ំរលភ្លចលចោេ។

 ជាចពុងលកកោយ អន្លង់ខវង គឺជាត្ំរនក់្រក្រលេៅល�ោយ
សកមស់្ សសក់តកាេ។ ល�ោយរួមផ្នំវូេឃឹកធ្លាក់ េលន្ល 
នកពកពឃឹក្ា នងិភ្�ំងខរក អន្លង់ខវងផេ្ជ់ាេរីតាងំសកមា្់រ 
ការល�ើរភ្ំ នងិ�លំណើរផ្ងលកពងនានា លេៅកានត់្ំរនខ់�េ
ស្ថតិលនៅ�ាចស់ខង្ងពរីេិសល�ៅលេសចរណ៍�ល៏ពញនយិម 
លផ្ង នៗនលខតល្សៀមរា្រ។

 ភ្�ំងខរក ផេ្ន់វូតនម្លជាសកេមិនអាចកាតន់្្ល 
�ន តាមរយណៈលគោេគំនតិននក្រវត្សិាសស ្្ររសិ្ថាន នងិ 
សកមសធ់ម្មជាត។ិ នាលពេ្រច្ចពុ្រ្បន ្លេោះ្ររីជាជរួភ្�ំងខរក
មានតួនាេរីជាកពំក្រេេ់ធម្មជាតិ ខណ្ឌខចកក្រលេសកម្ពុជា 
នងិក្រលេសន្យា៉ងណាក៏ល�ោយ ជរួភ្លំនះធ្លា្់រជាេរី 
សកមាកេខំ�មួយក្ពុងចលំណោមេរីតាងំ�នេលេៀត ស្ថតិលនៅ
ខ្រក៉ឧតរ្ក្ពុងអាណាចកកខខ្មរ។ ជរួភ្�ំងខរក លពោរលពញលេៅ
ល�ោយសណំេ្់រពុរាណវេិ្យាជាលកចើន រួម្រញ្ចូេេាងំចម្លាក់
ឆ្លាក់ជា្់រនឃឹង្ ្ម កជេងគាសយ់ក្្មនា្រពុរាណកាេ ក៏�ចូជា
េរីសកការណៈតំណាងឲ្យកពេឃឹង�ូនតា នងិក�ង្គក�សាេនានា។ 
ភ្�ំងខរក អាចចាតច់េូជាេរីតាងំល្រតកិភណ្ឌវ្រ្បធម៌ 
ពភិពលេោក លកកោមមូេល�តពុជាលកចើនលេៀត។
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ក្រវត្សិ ាសសអ្ាចនឃឹងកតរូវលេើកយកមក្រង្ាញក្ពុង 
សណ្ឋ ានជាលកចើន ល�ោយសារមូេល�តពុលនះល�ើយ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នខតិខកំ្រឃឹងខក្រងក្ពុងការ

 
្រលងកើតជា�លំណើរេស្នកិច្ចលេៅកានត់ំ្រនអ់ន ្លង់ខវង។  
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា គឺជាអង្គការលកកៅរ�្ឋាភិ�េ 
មួយ ខ�េផ្ចួលផ្ើម្រលងកើតឲ្យមាន�លំណើរេស ន្កិច្ចលេៅកាន ់
្សរុកអន្លង់ខវង។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �ន្រលងកើតឲ្យ 
មានមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង ខ�េរួមមាន្រនទ្់រ 
អំណាននងិ្្ាក់លរៀន លនៅក្ពុងអតរីតអគារខខ្មរកក�ម។ 
មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង ខ្មេាងំ�នផេ្ជ់ាវគ្គ 
្រណ្ពុះ្រណ្ាេ ស្រីអំពរីក្រវត្សិាសសក្្ពុងត្ំរនន់ងិ្្ាក់

 
ជាត�ិេម់គ្គពុលេសក៍លេសចរណ៍នងិអ្កសកម្រសកមរួេ 
លនៅក្ពុងត្ំរនល់នះយា៉ងលេៀងេាតល់េៀតផង។

 កិច្ចសនទនាតេេគ់្ាជាមួយអតរីតយពុេ្ធជនខខ្មរកក�ម  
នងិអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខ្មរកក�ម ក៏�ចូជាេស ន្ 
កិច្ចល្្មើរលជើងលេៅកានេ់រីតាងំក្រវត្សិាសសន្ានា សពុេ្ធសឃឹង 
ជាកិច្ចផ្ចួលផ្ើមរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា រួម

 
ស�ការជាមួយនឃឹងកកសងួលេសចរណ៍ ល�ើម្បរី្រលងកើតជា 
េិសល�ៅលេសចរណ៍្្មរីមួយ ខ�េមិនធ្លា្់រកតរូវ�ន�ាក់ 
្រញ្ចូេជាេិសល�ៅេស ន្ារ្រសល់េសចរពរីមពុនមក។

 �លំណើរេស ន្កិច្ចលេៅកាន់្ សរុកអន្លង់ខវង ្រលងកើតឲ្យ 
មានការចេូរួមពរីសណំាក់ក្រជាជនមូេ�្ឋាន ខ�េជា 

កក រុមកគរួសារនងិជាអតរីតកម្ម ាភិ�េខខ្មរកក�ម ឬ 
អ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខ្មរកក�ម ខ�េមានចនំនួ 
ស្ចួលស្ើងក្ពុងត្ំរនន់ងិមិនខមនជាខផក្មួយននរ្រ្រលនះ។ 
មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង ក៏ផេ្ជ់ា្រេ្រង្ាញស្រី 
អំពរីក្រវត្សិាសសន្ងិកិច្ចពភិាក្ាជាកក រុមលេើក្រធាន្រេ
ស្រីពរីសន្ភិាព នងិ្ ាលតើក្រវត្សិាសសក្្ពុង្ សរុកមានេំនាក់ 
េំនងជាមួយនឃឹងក្រវត្សិាសសត្្ំរនអ់ាសពុរីអាលគយ៍្ ក៏�ចូ 
ជាក្រវត្សិាសសស្�រ�្ឋអាលមរកិ នងិស�គមនអឺ៍រ៉ពុ្រ យា៉ង 
�ចូលម្ចខ្លះ។

 �ចូគ្ានឃឹងតំ្រន�់នេជាលកចើនលផ្ងលេៀតលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជាខ�េជាក្រលេសលកកោយជលម្លោះ អន្លង់ខវង 
គឺកគានខ់តជា ខផក្តចូមួយខ�េកតរូវ�នរួម្រញ្ចូេលេៅ
ក្ពុងក្រវត្សិាសសរ្្រសក់្រលេសនងិតំ្រនខ់ត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 
លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក្រី ក្ពុងនាមជាករណរីសកិ្ាគំរូ  
អន្លង់ខវងមិនកតឃឹមខតជា្រងួ្ចភ្ា្់រលេៅកានក់្រវត្សិាសស ្
ជាតជិារួមខត្រ៉ពុលណ ្ណោះលេ ក៏្រ៉ពុខន្្រង្ាញអំពរី្រេពលិសោធន៍
ជាេក្ខណណៈ្រពុគ្គេនងិមនពុស្ជាតជិារួម ល�ើយសមាស 
ធាតពុេ ាងំលនះសក្សិម្ំរផពុតចលំព ោះការយេ�់ឃឹងអំពរី 
អនាគតរ្រសល់យើង។ ល�ោយសារមូេល�តពុេាងំអសល់នះ 
អន្លង់ខវង គឺជាខផក្មួយននក្រវត្សិាសសន្ងិអនាគត 
ពភិពលេោក៕

លេោក ផាកេរីក ម័រ�្រី ឯកអគ្គ 
រ�្ឋេូតស�រ�្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅ 
កម្ពុជា នងិលេោក ឆាងំ យពុ 
នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
លនៅអំ�ពុងលពេេស្នកិច្ចលេៅកាន ់
មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវងស្ថតិ 
លនៅលេើខង្ភ្�ំងខរក កាេពរីន្ងៃេរី 
២៩ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០។ 
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

 ខ្ពុលំឈ្មោះ ចាន ់មព៉ុន ល�ៅ តពុេ។ ខ្ពុមំានអាយពុ៣៩ឆ្ាំ
 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខ្ពុមំានេរីកខន្លងកំលណើតលនៅភូមិល�ោម 

ឃពុកំកវាញ (្រច្ចពុ្រ្បនឃ្ពុ�ំក់ស្ា) ្ សរុក�រាយរណ៍ លខត ្
កំពង់ធ។ំ លនៅក្ពុង ឆ្ា១ំ៩៦៤ លពេខ្ពុមំាន អាយពុ២៦ឆ្ា ំខ្ពុំ

 �នចេូលធ្ើ្រ�វិតន្ត៍ាមរយណៈ្រងពក។ ្រងពក �នចាត ់

តាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើការសមងៃាតល់នៅក្ពុងភូមិ រ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅក្ពុងខខ
 កញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៦៤ ្រងពក �នចាតត់ាងំខ្ពុលំនៅក្ពុងអង្គការ
 

សមាគមកសកិរភូមិ។ 

 រយណៈលពេមួយឆ្ាលំកកោយមក គឺលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៥ 

្រងពក នងិ  ចន �ន្រញ្ចូេខ្ពុជំា ្រក្ជន។ លនៅក្ពុងឆ្ាំ
 ១៩៦៧ ្រងពក �នល�ៅខ្ពុមំកជយួលធ្ើការ នងិឲ្យខ្ពុលំរៀន 

សកូតអំពរីេស ន្ណៈសភាពការណ៍ នងិខផនការរ្រស្់រក្ 

ខ�េលរៀ្រចវំាយយកអាវពុធពរីខ្មាងំ។ ្រងពក �នចាត ់

តាងំខ្ពុជំាអ្ក�ឃឹកនាកំម្ល ាងំចនំនួ ៤០នាក់ លេៅវាយយក 
អាវពុធពរីខ្មាងំលនៅ ្រ៉ពុេតាក្ររុក។ ខ្ពុ�ំឃឹកនាកំម្លាងំវាយចេូ 
្រនទាយខ្មាងំ នងិយកអាវពុធ�នចនំនួ ៤ល�ើម  រួមមាន  

កាលំភ្លើងលសកាលសចនំនួ ៣ល�ើម នងិកាលំភ្លើងការា៉្៊ររីនចនំនួ 

១ល�ើម។  លកកោយពរី�នអាវពុធ ខ្ពុ ំនាកំម្លាងំេាងំលនះលេៅជ្ួរ 

្រងពក លនៅក្ពុងនកពភ្ខំ�េជាមូេ�្ឋាន្រខង្ក។ ខ្ពុលំេៅលនៅ
 

ជាមួយ ្រងពក រយណៈលពេ១អាេិត្យ។ លកកោយមក ្រងពក  

�នចាតត់ាងំខ្ពុ ំនងិ ចន ឲ្យលេៅពនិតិ្យលមើេសភាពការណ៍ 
លនៅ្រនទាយ  នងិកតរូវកត �្់រមករាយការណ៍ជនូគាតវ់ញិ។  

្រងពក �នលេើកពរីលគោេការណ៍កលមទចកម្ល ាងំក្រត ិ

កិរយិាលនៅភូមិ�ក់ខ្ាចនំនួ៨នាក់លេៀត។ លកកោយពរីកលមទច 

កម្ល ាងំក្រតកិិរយិាល�ើយ ្រងពក �នចាតត់ាងំខ្ពុនំងិ  
ចន នាកំម្លាងំមកមូេ�្ឋាន្រខង្ក។ ខ្ពុ�ំន�ាចក់ារេាក់េង 
ជាមួយ ្រងពក មួយរយណៈ។ 

ចាៃ	់មែៃ៊	លៅ	ត៊ល
លលខាតបំៃ់	៤២	ភមិូភាគឧតរ្

ោរាែរដ ្ឋ	លមត្឵

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ខក  ពក កតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើជាលេខាភូមិ 
ភាគឧតរ្ (៣០៣) ្រនទា្់រពរី កពុយ ធនួ កត រូវ�នចា្់រខ្លនួ។ លនៅឆ្ាំ 
១៩៧៧ ខក  ពក កតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើជាលេខាភូមិភាគកណ្ាេ  
ខ�េលេើ្រ្រលងកើត្្មរី ល�ើយលេខា្ ្មរីរ្រសភូ់មិភាគឧតរ្គឺ កង ចា្រ។ 
ភូមិភាគឧតរ្ រួមមាន លខតកំ្ពង់ធេំាងំមូេ, ខផក្ខាងស្ាេំលន្ល 
លមគង្គននលខតកំ្ពង់ចាម នងិ្សរុកមួយក្ពុងលខតក្កលចះ គឺខកពកក្រសព។្  
ភូមិភាគលនះខចកលចញជា្ររីត្ំរនគឺ់ ត្ំរន៤់១, ត្ំរន៤់២ នងិ 
ត្ំរន ់៤៣។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

 លនៅខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៦៧ ខ្ពុ�ំនជ្ួរ ្រងពក វញិ។ 

្រងពក �នឲ្យខ្ពុចំពុះមកលធ្ើការងារលនៅមូេ�្ឋាន្រខង្ក្រន ្
លេៀត។ រ�តូ�េខ់ខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៦៨ ខ្ពុ ំនងិ ចន កតរូវខ្មាងំ 
ចា្់រ�នលពេខ្ពុចំេូេចួអងករក្រជាជនលនៅភូមិល�ោម ឃពុ ំ
�ក់ខ្ា។ ខ្មាងំ�ន្រញូ្នខ្ពុមំក�ាក់គពុកលនៅលខតកំ្ពង់ធ។ំ 

 
ខ្ពុ�ំនជា្់រឃពុរំយណៈលពេ២ន្ងៃ ្រនទា្់រមកខ្មាងំ�នល�ៅ

ខ្ពុលំេៅសរួចលម្លើយអំពរីក្រវត្រូិ្រ នងិការរសល់នៅ។ ខ្ពុ�ំន
 

សារភាពក�្់រខ្មាងំអំពរីមូេល�តពុខ�េខ្ពុចំេូនកព ល�ោយ 
មានេា�ានល�ញ�ញ់ក្រជាជន។ ខ្មាងំ�នសរួខ្ពុអំំពរី 
កករុមខ�រនាគំ្ាលេៅវាយយកកាលំភ្លើងពរី្រ៉ពុស្ិ៍តាក្ររុក នងិ 

�ក់ខ្ា។ ខ្ពុលំនៅខតលឆ្លើយមិន�ឃឹង លកពោះខ្ពុមំានគ្ាខតពរីរនាក់
 

មិនអាចលធ្ើសកម្មភាព�នល�ើយ។ លកកោយមកខ្ពុ�ំន 
េាក់េងេា�ានសក័្ិ ៣ លឈ្មោះឈពុ ំលនៅលខតកំ្ពង់ធ ំល�ើម្បរី 

សពុសំ្ំរពុកតចពុះចេូមួយច្បា្់រ ល�ោយសង្ឃឹម្ាខ្មាងំអាច 

សកមាេលេោសខ្ពុ ំនងិល�ោះខេងខ្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនជនូេពុយចនំនួ
 ១៥០០លរៀេ លេៅ ឈពុ។ំ ឈពុ ំ�នសរលសរស្ំរពុកតសពុចំពុះចេូ 

ឲ្យខ្ពុ ំនងិ ចន ម្ាក់មួយច្បា្់រ។ ្រ៉ពុខនល្ពេខ្ពុេំេួេ�ន 
ស្ំរពុកតចពុះចេូរួច ្ សា្់រខតលនៅខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៦៨ ខ្មាងំ 

�ន្រញូ្នខ្ពុមំក�ាក់គពុកនកពសលេៀត។ 

 ្រនទា្់រពរីខ្ពុមំក�េគ់ពុកនកពស ខ្មាងំ�នសរួចលម្លើយ 
សណួំរ�ខ�េម្ងលេៀត។ ខ្ពុ�ំនក�្់រតាមចលម្លើយខ�េខ្ពុំ 
ធ្លា្់រលឆ្លើយក�្់រពរីមពុនលេៅខ្មាងំ។ លនៅខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៦៨ 

ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាមួយ មន៉ ល�ើយលយើង�នរា្់រអានគ្ាជា 
មិតភ្ក្។ិ មន៉ ខតងនយិាយក�្់រខ្ពុអំំពរីជរីវតិននការរសល់នៅ  
នងិលធ្ើលរោងចកកស្រ្បាយររីករាយ ស្រ្ូបរ�្ូរចពុក នងិមាន 
សេិ្ធលិសររីភាព។ ខ្ពុមំានសតអិាម្មណ៍គិតលនៅលពេខ្ពុលំចញ

ពរីគពុក ខ្ពុនំ ឃឹងលធ្ើការលនៅលរោងចកកជាមួយ មន៉។ 

 លនៅខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៦៩ ខ្ពុ,ំ ចន នងិ្រង្ូ្រនលនៅលខត្
 

កំពង់ធំ ចនំនួ ២០នាក់ នងិលខតកំ្ពង់ចាម ចនំនួ ១៦នាក់  

�នរួចពរីគពុកនកពស។ ្រនទា្់រខ្ពុលំចញពរីគពុក ខ្ពុមំករសល់នៅ
 

ជាមួយកគរួសារ ជយួលធ្ើខ្ សចមការកគរួសាររ�តូ�េល់កើត 

មានរ�្ឋក្រ�ារ ឆ្ា១ំ៩៧០។ លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧០  
ខ្ពុនំងិចន �នលធ្ើការេាក់េងជាមួយ្រង ពក លនៅឯនកពម្ង 
លេៀត។ ្រងពក �នចាតត់ាងំខ្ពុ ំនងិ ចន ឲ្យនាកំម្ល ាងំមក 
ក្រចាកំារលនៅ្ សរុកសនទពុក នងិ្សរុក�រាយណ៍ លខត ្
កំពង់ធ។ំ ្រងពក �នចាតត់ាងំខ្ពុ�ំឃឹកនាលំយោធាមួយ 

អនពុលសនាធំ ចខំណក ចន �ឃឹកនាមួំយអនពុលសនាតចូ។ 

 លកកោយមក ខ្ពុ�ំនផ្លាសម់កលធ្ើការលនៅ្ សរុកសនទពុក 
វញិ។ ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាមួយឈ្មញួ ល�ោយលធ្ើស្ំរពុកត

 
អនពុញ្ញាតឲ្យឈ្មញួអាចលចញចេូត្ំរនរ់លំ�ោះ នងិអាចនាំ 
េំនញិមកេក់�ន។ ខ្ពុ�ំនេេួេកកណាត ់្្ាលំពេ្យ នងិ 
អំ្ិរេពរីឈ្មញួ។ សម្ារេាងំលនះខ្ពុមិំន�នកតក់្ពុង្រញ្ រី នងិ

 រាយការណ៍ជនូអង្គការលេ គឺខ្ពុ�ំនេពុកសពុរីចាយលសររីលនៅក្ពុង 
អង្គភាពខ្ពុ។ំ ខ្ពុ ំនងិ ចន ក៏�នេាក់េងជាមួយ  មន៉  លេខា្ សរុក

 
ចមការលេើខ�រ ល�ើយ មន៉ �នមកជ្ួរលយើងលនៅ្ សរុកសនទពុក។   
្រនទា្់រពរីលយើង�នជ្ួរនងិសរួសពុខេពុកគ្ារួច មន៉ �នសរួខ្ពុ ំ
អំពរីស្ថានភាពលនៅសមរភូមិ នងិការចា្់រអារម្មណ៍ចលំពោះ 

ត្ំរនរ់លំ�ោះ។ កាេពរីមពុនមានក្រជាជនរសល់នៅស្រ្បាយ 

កពុះករ មានផ្ារកំពង់្ ្ម នងិផ្ារតាងំកកសាងំ ្រ៉ពុខន្្រច្ចពុ្រ្បន ្
កតរូវ�ន្ំរផ្លាញលខទចខទរីល�ោយសារសនង្គាម។ 

 លនៅខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧០ មន៉ �នមកជ្ួរខ្ពុម្ំងលេៀត។ 

មន៉ មិន�ននយិាយអ្រីលកកៅពរីសរលសើររ្រ្រលសររីលនោះលេ។  

លេោះ្ររីជាត្ំរនរ់លំ�ោះមាននផទ�រី ៧៥ ភាគរយ ក៏ពតិខមន  

្រ៉ពុខនគឺ្ជា្ សរុកខ្សចមការ ចខំណកេរីក្រជពុជំន រ�្ឋអំណាច  

លស�្ឋកិច្ច លនៅតាមលខត ្គឺស្ថតិលនៅលកកោមការ កគ្់រកគង 

រ្រស ់េន ់នេ។់   ខ្ពុ�ំនអ្់ររ ំយន៉ ្រនអំ្ពរីមាគ៌ាកពុម្មពុយនរីស្
 

្រនទា្់រពរី្រង មន៉ អ្់ររខំ្ពុ។ំ 

 លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧១ ខ្ពុ,ំ ចន ខ�េលកកោយមក 
គឺជាលេខាត្ំរន៤់៣ នងិ យន៉ �នលធ្ើការេាក់េងជាមួយ 

្រងឃនួ។ ្រងឃនួ �ន ល�ៅលយើងេាងំ៣នាក់លេៅលធ្ើការ

លនៅក្ពុងមនទរីរកណ្ាេស្ថតិលនៅសងកាតក់កយា៉ ្ សរុកសនទពុក  

លខតកំ្ពង់ធ។ំ ខ្ពុ�ំនស្គាេ់ ្រងឃនួ តាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧០ 

មកលម្៉លះ។  ្រងឃនួ �នសរួខ្ពុអំំពរីស្ថានភាពក្រជាជនតាម 
ផ្លវូជាតលិេខ៦ ។  ្រងឃនួ នយិាយ្ា លនៅន្ងៃអនាគតនឃឹង 
ក្លាយជាកពុម្មពុយនរីស ្�លូចះ្លយើងកតរូវតស៊ជូាមួយ្រ�វិតន្ ៍ 
ល�ើយការតស៊ជូាមួយ្រ�វិតន្គឺ៍ កតរូវេាក់េងជាមួយរ�្ឋ 

អំណាចចាសល់�ើម្បរីមានខង្្រខង្ក,េ្់រេេជ់ាមួយចេនា 

្រ�វិតន្,៍ ្រញ្ចពុះ្រញ្ចេូក្រជាជនឲ្យលធ្ើេា�ាន (េន ់នេ)់, 
 

េ្់រេេក់ពុំឲ្យរលំ�ោះក្រលេស�នឆា្់រ ល�ើម្បរីមានលពេ 

កសាងកម្លាងំ្រខន្ថម។ 

 លនៅខខកពុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧១ ្រងឃនួ �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យ 
នាកំងេ័ពមកក្រចាកំារលនៅ្ សរុក�រាយណ៍ នងិ្ សរុក 



6 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

តាងំលគោក។ ខ្ពុ�ំនពភិាក្ាជាមួយ ចន នងិ យន៉ ល�ោយ 
ចង់ល្រើកកចកលស�្ឋកិច្ចឲ្យក្រជាជនលចញចេូរកសពុរីលនៅ 

្សរុកចមការលេើ ្សរុកតាងំលគោក នងិ្ សរុក�រាយណ៍ 

ល�ោយនាសំខណ្ក លពោត លចក មាន ់កជរូក លគោ នងិ អងករ 

មកេក់។ 

 លនៅខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧១ ខ្ពុ�ំននាចំេនាក្រជាជន 
ចនំនួ ៣០កគរួសារ ឲ្យចេូលេៅ្ សរុកតាងំលគោក ក្ពុង 
លគោេ្ំរណងឲ្យក្រជាជនលធ្ើេា�ាន (េន ់នេ)់ លនៅ្សរុក 

តាងំលគោក តាមការខណនារំ្រស់ ្រងឃនួ។ 

 លនៅខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧១ លយោធា (ខខ្មរកក�ម) �ន 

ក្រត្ិរត្កិារលេើកេរី២ល�ើម្បរីល្រើកការវាយយកផ្លវូជាតិ

លេខ៦ ចា្់រពរីតាងំលគោក លេៅតាងំកកសាងំ លកពោះជាផ្លវូ

សខំានក់្ពុងការេាក់េងលេៅ្ ្ាក់លេើជាមូេ�្ឋានលស�្ឋកិច្ច 

នងិមានក្រជាជនរសល់នៅលកចើនកពុះករ។ រ�តូ�េខ់ខមករា 

ឆ្ា១ំ៩៧២ អង្គការរលំ�ោះ�នផ្លវូជាតលិេខ៦។ 

 លនៅចពុងខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧២ ្រងឃនួ �នល�ៅខ្ពុលំេៅ 
ជ្ួរគាតល់នៅមនទរីរ២២។ លនៅេរីលនោះខ្ពុ�ំនជ្ួរ ល្សង លេខា 
ត្ំរន៤់១, ចន, យា៉, មន, មន៉ នងិ ម៉ពុន។ ្រងឃនួ �ន 

លរៀ្រច្ំរញ្ចេូខ្ពុលំេៅក្ពុង្រក ព្េករកម្ពុជា។ ្រក ព្េេករ
 កម្ពុជា មានលគោេ្ំរណងក្រឆាងំជាមួយ្រក្កពុម្មពុយនរីស្
 

កម្ពុជា គឺលធ្ើឲ្យក្រលេសកម្ពុជាមានសេិ្ធលិសររីភាព កម្មសេិ្ធិ
 

ឯកជន ផ្ារ នងិចាយក�ក់វញិ។ លនៅខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧២  

ខ្ពុ�ំនេេួេខផនការពរី ្រងឃនួ �កកងេ័ពលចញពរីសមរភូមិ 
ចមងៃាយ២គរី�ខូមក៉ត ពរីកករុងកំពង់ចាម។ 

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៣ លពេលយោធា (ខខ្មរកក�ម)  

វាយចេូកក រុងកំពង់ចាម ខ្ពុ ំនងិ ្រងឃនួ �នលធ្ើការេាក់េង 
ជាមួយ ខ្រន៉ ផូ។  ខ្រន៉ ផូ គឺជាលមេា�ានសក័្៤ិ លនៅកករុង 

កំពង់ចាម។ ខ្ពុ�ំនឲ្យ ខ្រន៉ ផូ លរៀ្រចកំងេ័ពខ្មាងំ នងិ កងេ័ព 
មា៉ររីន ជាខខ ល្កតៀមល�ើម្បរីសកាតល់នៅលពេខ�េលយោធា (ខខ្មរ 

កក�ម) វាយចេូត្ំរន្់រឃឹងកពុក វត�្រី�ពុះ នងិ ្រឃឹងស្ាយ។ 

 លនៅខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុ ំនងិ ្រងឃនួ �នលធ្ើការ 
េាងេងជាមួយ ្រងភឃឹម លនៅក្ពុងមនទរីរ្ សរុកកករូចឆ្មារ។ ខ្ពុ�ំន

 
ជ្ួរ ្រងភឃឹម, ្រងចាន ់អនពុលេខាភូមិភាគ្ូរព៌ា, ឈកូ 

សមាជកិភូមិភាគ្ូរព៌ា នងិ ជាលេខាត្ំរន២់៤, ខឃឹម  

លេខាត្ំរន ់២០ េរីន ក្រធានមនទរីរភូមិភាគ, ខពុន ក្រធាន 

លពេ្យត្ំរន២់១ នងិ ្ូរ លេខាត្ំរន២់១ នងិជាលេខា្ សរុក 

ពាមជរីេាងំ។        

 លនៅខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ,ំ ្ូរ នងិ លរឿង �នស�ការគ្ា 

ឲ្យក្រជាជនចនំនួ ៣៦ កគរួសារ ក្ពុង្ សរុកកករូចឆ្មារ លធ្ើ�លំណើរ 
តាមកាណូតមា៉ររីនកាតត់ាមេលន្ល្ិរេសលំ�ៅលេៅភ្លំពញ។ 

ក្រជាជនេាងំលនោះកតរូវ�ន្រញូ្នឲ្យលធ្ើជាេា�ាន។  

 លនៅក្ពុងខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៤ តាមការខណនារំ្រស់ 

្រងឃនួ ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាមួយ ្រងចាន,់ ឈកូ, េរីន នងិ  
ខឃឹម ល�ើម្បរីពភិាក្ាគ្ាអំពរីគលកមោងរ្រស ់្រងភឃឹម ។ ្រងឃនួ  

�នខណនាឲំ្យេ្់រេេក់ម្ល ាងំកពុំឲ្យរលំ�ោះេរីកករុងភ្លំពញ 

�នលនៅរ�វូក�ងំឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ើយសមរភូមិនរីមួយៗ កតរូវ 

លរៀ្រចខំផនការជាពលិសសខាងខផក្�ឃឹកជញូ្ន នងិកតរូវយក 
ចតិេ្ពុក�ាក់លរៀ្រចកំម្លាងំតាមអង្គភាពលយោធា។ 

 លនៅខខកពុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ ំនងិ ល្សង �នស�ការ 
ជាមួយ ្ូរ, ឯក នងិ លរឿន �កកម្លាងំលចញពរីសមរភូមិកករុង 

កំពង់ចាម នងិ េលន្ល្ិរេ ក្ពុងលគោេ្ំរណងឲ្យេា�ានខ្មាងំ 
លធ្ើសកម្មភាពល�ញចា្់រក្រជាជន។ ចខំណកសមរភូមិលនៅ 

លខតកំ្ពង់ធំ ក៏លធ្ើឲ្យ្ស្រតាមខផនការរ្រស្់រងឃនួ  

នងិ ្រងភឃឹម ខ�រ។ សកម្មភាព្រនគឺ្លយើងលរៀ្រចកំម្លាងំ 

មួយកករុមលធ្ើចកមរូងខ�កក្ពុងលគោេ ្ំរណង្ំរផ្លាញកង់�ាន 
�ឃឹកេំនញិរ្រសអ់ង្គការតាមផ្លវូជាតលិេខ៦ នងិលេខ៧។ 

 រ�តូ�េខ់ខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លយើង�ន្ំរផ្លាញ 

�ាន�ឃឹក្រខន្ល នងិ�ានលសអឃឹមលស ខ�េអាចរាងំសទះ 

�េក់ារវាយសកមរុករ្រស្់រក្រលំ�ោះភ្លំពញ។ លនៅក្ពុងខខ 
លមសា�ខ�េ ខ្ពុ�ំនេេួេស្ំរពុកតរ្រស់ ្រងឃនួ មួយ 
ច្បា្់រខណនាខំ្ពុ ំនងិល្សង ឲ្យចាេំេួេក្រជាជនជលម្លៀស 
លចញពរីេរីកករុងភ្ំលពញ។ លកកោយមកខ្ពុ ំនងិ ល្សង �ននាំ 
េា�ានលេៅេាក់លនៅក្ពុងស�ករណ៍ ល�ើម្បរីេពុកឲ្យ្រលកមើ 
នវូសកម្មភាពរ្រសល់យើងមាន �ចូជា ៖ អពុរី េពុយ អតរីតលចៅ 

�្ាយលខតកំ្ពង់ចាម លនៅស�ករណ៍សងកាតល់ចើងល�ើង  

្សរុក�រាយណ៍, ខ្រន៉ ផូ  សក័្ិ ៤កន្លះ ជាខខ េ្ាក់េងរ្រស ់

្រងឃនួ, អពុឃឹង �ពុងសាធ ស�ករណ៍ សងកាត�់រាយណ៍,  

សន សក័្ិ ៤កន្លះ ស�ករណ៍សទឃឹងកតង់, ស្ាយ មិ សក័្ិ ៣  

ស្ាយេា្រ ្សរុកចមការលេើ, លមទស ខ្ចរី សក័្ិ ២ លនៅ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ស្ាយេា្រ ្ សរុកចមការលេើ, សារូ ល�ៅ លរឿង សក័្ ិ២ សងកាត ់

សាមគ្គរី ្សរុកតាងំលគោក, លសោម លសក សក័្ិ ៣ ្សរុក 

�រាយរណ៍ , នឃឹម សក័្២ិ ្ សរុកតាងំលគោក, សាយ សក័្ិ ៣  

សងកាតច់ពុង�ងូ, ខណម សក័្១ិ ស�ករណ៍ស្ឺ ្សរុក 

ចមការលេើ, � ូសក័្២ិ ្សរុកសទឃឹងកតង់ , លណង សក័្២ិ, 

អពុរីម មិន សក័្៣ិ ខកពកក់ ្ សរុកសទឃឹងកតង់, អពុរី ល�ង សក័្២ិ 

សងកាតេ់្ាលេើ ្សរុកចមក ារលេើ, ល�ោ លមង៉ សក័្១ិ 

សងកាតស់្ាយេា្រ ្សរុកចមការលេើ នងិ លនៅ ជា សក័្១ិ 

សងកាតេ់្ាលេើ ្សរុកចមការលេើ។ 

 លនៅខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រងឃនួ �នលធ្ើការល្រើក 

អង្គក្រជពុមួំយលនៅមនទរីរត ១៥ ក្ពុងលនោះមាន ្រងភឃឹម ្រងយា៉  
អ្ក�ឃឹកនាកំ្រជពុ។ំ ខាងភូមិភាគឧតរ្ មាន្រងឃនួ, ល�ឿន,  

សពុក ខ្ពុ ំ លឈឿន, ចន នងិ ងិន។ ចខំណកខាង្ូរព៌ាមាន 

្រងចាន,់ ឈកូ, េរីន, ្រឃឹម, នឃឹម នងិ្ូរ។  លយើងក្រជពុអំំពរី 

គលកមោងរ្រស្់រងភឃឹម ខ�េ�នរាយការណ៍លកកោយន្ងៃ 

េរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ អំពរីសភាពការណ៍េ�ំកខ�េ 

កតរូវក្រឈម នងិខផនការសកមា្់រឆ្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៦ ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅភូមិភាគ្ូរព៌ា មាន ្រងភឃឹម,  
្រងចាន,់ េរី, �ឃឹកនាអំនពុវតខ្ផនការ។ ចខំណកលនៅខាង 

ភូមិភាគឧតរ្មាន ្រងល្សង, ខ្ពុ,ំ ចន នងិ ងិន លកកោយពរី 
្រងឃនួ �នេាមកលធ្ើការលនៅភ្លំពញ។ ចខំណកត្ំរន ់

សមរភូមិ១០៦ គឺ្រងឃនួ �នចាតត់ាងំ សពុត  នងិ ល្រង 

លេៅលនៅលនោះ។  

 លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ ំនងិ ល្សង �នលរៀ្រចំ 
កខន្លងក្រជពុលំនៅេឃឹកឆា ត្ំរន ់៤១ លធ្ើការផ្ពផ្្ាយ 

ខផនការខ�េ�នេេួេពរី្រងភឃឹម សកមា្់រឆ្ា១ំ៩៧៧ 

នងិ១៩៧៨។ លនៅលពេលនោះអ្កចេូរួមក្រជពុមំាន ល្សង, 

ខ្ពុ ំ,ចន, ងិន, តាងំ, លសោ, លជោត, សរី, ខផ,  ផាន,់ លេៀង, កា,  
ខខម, លពជ, េពុន, លេន, មាស, ពេូ, គពុន, ្ ស៊ពុន នងិ �ង៉។  

េាងំ្រ៉ពុន្មាននាក់ខាងលេើមកេេួេខផនការខ�េខ្ពុ ំនងិ 

ល្សង �នេេួេពរី្រងភឃឹម។ ខផនការលនោះ គឺលយើងកតរូវ 

ខតិខកំសាងកម្លាងំស្េូ្រងក្់រជាសខំានល់នៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 
 

នងិ១៩៧៨ ល�ោយកតរូវកំណតច់នំនួពរី ៦០ លេៅ៦៥ភាគរយ 

តាងំពរីកម្មាភិ�េ នងិយពុេ្ធជន ល�ើម្បរីរលំ�ោះក្រលេសកម្ពុជា 
ពរីរ្រ្រកពុម្មពុយនរីសម្កកគ្់រកគងចាតខ់ចងល�ោយខ្លនួឯង។  

 
ចខំណកកម្លាងំខ�េកសាង�នមិនេានខ់្លាងំក្លាលនោះលេ  

ជាពលិសសលនៅក្ពុងអង្គភាពលយោធា នងិកតរូវយកចតិេ្ពុក 
�ាក់ពកងឃឹងកម្ល ាងំចាសរ់្រសល់យើងខ�េមានលនៅក្ពុង 
ស�ករណ៍។ លយើងកតរូវយកចតិេ្ពុក�ាក់្រខន្ថមក្ពុងការ 
កគ្់រកគងកម្លាងំក្រជាជន លធ្ើយា៉ងណាឲ្យក្រជាជនចេូ 

រួមជាមួយលយើង។ ្រងភឃឹម �នកំណត់្ ាលយើងកតរូវរលំ�ោះ 

ភូមិភាគឧតរ្មពុន ្រនទា្់រមករលំ�ោះភូមិភាគ្ូរព៌ា។ ភូមិ 

ភាគឧតរ្រ្រសល់យើង គឺមានេក្ខណណៈេឃឹក�រីសម្ូបរល�ោយ 
ធម្មជាត ិលភោគជេ្សរូវ នងិផេ�ណំាលំផ្ងៗ នងិមាន 

ក្រជាជនរសល់នៅលកចើន។ លយើងយកភូមិភាគឧតរ្លធ្ើជា

មូេ�្ឋានលស�្ឋកិច្ច  នងិកម្លាងំភូមិភាគឧតរ្ជាមូេ�្ឋាន

្រខង្ក។ លកកោយមកអង្គក្រជពុ�ំនរួមមតឯិកភាពគ្ាលេើ

គលកមោងខផនការសកមា្់រភូមិភាគឧតរ្ ពរីឆ្ា១ំ៩៧៧  

�េឆ់្ា១ំ៩៧៨ ល�ោយល្្រជា្យកខផនការលនះលេៅអនពុវត ្

ឲ្យមានសលកមចតាមសណូំម ពរ នងិេិសល�ៅរ្រស្់រក្ 

ពេករកម្ពុជាខ�េ�នលេើកល�ើង។ លកកោយពរីក្រជពុ ំខ្ពុ ំនងិ 
 

ល្សង �ន្ំរផ្លាញខផនការរ្រស្់រក្ ្ំរផ្លាញេំន្់រេឃឹក  

នងិ្ំរផ្លាញស្ថានរីយ៍លន ៅ្ សរុក�រាយណ៍ នងិ្ំរផពុស 

ក្រជាជនឲ្យរតល់ចញពរីការ�្ឋានកត�្់រលេៅផទះ វញិ កពម 

េាងំ្ំរផ្លាញអគ្គសិនរីមិនឲ្យមានលភ្លើងសកមា្់រអង្គការលធ្ើ 

ការងារលពេយ្់រ។ រ�តូ�េន់្ងៃេរី១៨ ខខកពុម្ណៈ ឆ្ាំ 

១៩៧៧ កតរូវអង្គការចា្់រខ្លនួ ។

 កំណតច់ណំាំ ៖ អត្ថ្រេលនះ�ក្សង់លចញពរីចលម្លើយ 

សារភាពឯកសារ D០០៤០៧ ។ រាេច់លម្លើយសារភាពរ្រសអ្់ក 

លេោសេាងំអសល់នៅមនទរីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆ្លងកាតក់ារ 

្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិលធ្ើេារពុណកម្មធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលម្លើយរ្រសខ់ខ្មរ 

កក�ម �លូចះ្លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលម្លើយរ្រស់  

ចាន ់មព៉ុន ល�ៅ តពុេ ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ឥណ្ឌ ឌូលៃស៊តីទស្សៃកិច ្ច	«បណ្ណ ឵លយ័សលមច្សមែ»

ផាត	ចាៃ់ស៊ៃិតា

 ចក្ខពុវសិយ័រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា គឺលផ្ោត
 

លេើយពុត្ធិម៌ នងិការចងចា ំខ�េជាកគឃឹះក្ពុងការលធ្ើឲ្យសះ

លស្បើយសកមា្់រអ្ករសរ់ានមានជរីវតិននរ្រ្រខខ្មរកក�ម 

លេើលករ�ខំណេក្រក្រល�ោយវនិាសកម្មននរ្រ្រលនះ។  

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា�នលក្រើក�សម់លធ្យោ�យ ការ 
អភិរក្សេិ្បណៈ វ្រ្បធម៌ នងិល្រតកិភណ្ឌជាតមួិយចនំនួ  

ខ�េជាមូេ�្ឋានសខំានក់្ពុងការផ្ះផ្ា។ លនៅឆ្ា២ំ០១៥ 

កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា�នចេូរួម 
សកិ្ខាសាេាលរៀ្រចលំ�ើងល�ោយសារមនទរីរជាតឥិណ្ឌូលនសពុរី  
ស្រីអំពរីក្រធាន្រេការការពារនងិខ្រក្ា។ លនៅេរីលនោះ 

កករុមការងារ�នក�្សយ័នឃឹងសេិ្បករឥណ្ឌូលនសពុរីមួយ 
រូ្រគឺលេោក នរីយូលមន៉ នអូាតា (Nyoman Nuata) ខ�េមាន 

ជនំាញខផក្សេិ្បណៈចម្លាក់។ កករុមការងារ�នលេើកល�ើង

អំពរីការស�ការជាមួយសេិ្បកររូ្រលនះ្រលងកើតរូ្រចម្លាក់

មួយតណំាងឲ្យសស្រីកម្ពុជា ខ�េជាេស ន្វសិយ័មួយ�ន 
រលំេចល�ើងជាសាធារណណៈតាងំពរីឆ្ា២ំ០០៨ មកលម្៉លះ ។ 

លេោក នរីយូលមន៉ (Nyoman) នងិភរយិា�នលធ្ើេស ន្កិច្ច 

មកកានេ់រីកករុងភ្ំលពញ នងិលខតល្សៀមរា្រ ល�ើម្បរីក្រមូេ 

គំនតិេាក់េងនឃឹងរូ្រចម្លាក់ កពមេាងំលធ្ើ្រេសម្ាសជាមួយ 

សស្រីមួយចនំនួខ�េជាអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីសម័យខខ្មរ 

កក�ម។ 

 ជាេេ្ធផេនន�លំណើរេស ន្កិច្ច លេោក នរីយ៉ូលមន 

(Nyoman) �ន្រលងកើតស្ាន�រូ្រចម្លាក់តណំាងសស្រីមួយ

ជនូមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ើម្បរីផេ្កិ់ត្យិសនងិ 
លសចក្រីលគោរព�េស់ស្រីខខ្មរ ល�ោយ�ាក់ងារ្ា “រូ្រ្រ�មិា

វរីរសស្រីកម្ពុជាននក្រីសង្ឃឹម” (“PILLAR OF HOPE”)។ “រូ្រ 

្រ�មិាវរីរសស្រីកម្ពុជាននក្រីសង្ឃឹម” មានមូេនយ័�ចូតលេៅ៖

 “ក្ពុងសម័យកាេ�ល៏ខ្មៅងងឃឹត ជរីវតិមនពុស្�ាក់�ចូ

ជាគ្មានអត្ថនយ័។ ការសម្លា្់ររង្គាេ�នលកើតល�ើងល�ោយ 

គ្មានមូេល�តពុអ្រីេាេខ់តលសោះ។ មានខតអ្កមានអំណាច 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េអាចលមើេលឃើញអនាគតរ្រសខ់្លនួ កពមេាងំ 
�នក�្្ាលេើសពរីអ្រីខ�េខ្លនួកតរូវការ។ លនៅលពេខ�េ 
ខខ្មរកក�មល�ើងកានអំ់ណាច អំលពើលឃោរលឃៅនងិការ 

្រងូ្រឈាមជាតសិាសនខ៍្លនួ�នលកើតល�ើង។ ខខ្មរកក�ម�ន
 

លធ្ើឲ្យសស្រីនងិកពុមារជាលកចើនរសល់នៅល�ោយគ្មានស្ាមរីនងិ 

ឪពពុកខ�េជាលមកគរួសារ។ កគ្់រគ្ាេូេាងំពភិពលេោក �ន 

�ឃឹង្ាមានអំលពើក្រេយ័ពូជសាសនល៍នៅកម្ពុជា ្រ៉ពុខន ្
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

មានមនពុស្មួយចនំនួតចូខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េ�ន�ឃឹង្ាសស្រី 

គជឺាអ្ក�នតស៊ជូម្ះរាេ់ឧ្រសគ្គេាងំអសល់កកោយពរី 

រ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសនខ៍ខ្មរកក�ម�េួរេ ំល�ើម្បរីចញិ្ច ឃឹម 

្ររី�ចខ់្រក្ាកូនៗ កសាងជរីវតិ នងិក្រលេសជាតរិ្រសខ់្លនួ 
សាជា្ ្មរីល�ើងវញិ។ រូ្រ្រ�មិាលនះ គឺជាការឧេទសិ�េ់ 

សស្រីេាងំអសខ់�េជាវរីរសស្រីកម្ពុជា”។

 ល�ោយសារ្រញ្ក្្រឈមមួយចនំនួ�ចូជា ការ�ឃឹក 

ជញូ្នរូ្រចម្លាក់ពរីក្រលេសឥណ្ឌូលនសពុរី មកកានក់្រលេស
 

កម្ពុជា នងិេរីតាងំសក័កសមសកមា្់រ�ាក់តមកេស់្ាន�� ៏
ក្រណិតលនះ លធ្ើឲ្យមានការរាងំសទះេេួេយករូ្រចម្លាក់ 

លនះមកកានក់្រលេសកម្ពុជា។ លកកោយមក សេិ្បករ នរីយូលមន៉  
(Nyoman) �ន�ាក់រូ្រចម្លាក់លនះចេូរួមក្ពុងកម្មវិធរីល�ញ 
ន្្លសេិ្បណៈ នងិកតរូវ�នេិញយកល�ោយស�កគិនម្ាក់ក្ពុង

ឆ្ា២ំ០១៩។ លេោះ្ររីជា រូ្រចម្លាក់លនះ មិនអាច្រង្ាញ 

វតម្ានលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាយា៉ងណាក្រី �លំណើរការពរី
 

ល�ើម�្ូំរងរ�តូ�េរូ់្រចម្លាក់លេចលចញជារូ្ររាង គឺជា 

្រេពលិសោធនមួ៍យ នងិជាការលផទរចលំណះ�ឃឹងក្ពុងវសិយ័ 
ចម្លាក់។ គួររឭំក្ា លកកៅពរីរូ្រចម្លាក់លនះ ឥណ្ឌូលនសពុរី នងិ 

កម្ពុជា ក៏ធ្លា្់រមានេំនាក់េំនងខផក្សេិ្បណៈយា៉ងជតិស្េិ្ធ 
ជាមួយគ្ានារយណៈលពេកន្លងមក លេៅលេើខផក្រ�ខំ�េមាន 

សលម្ចកពះរាម ្រពុ�ផាលេវរី រារំ�អំ្រ្រាឥណ្ឌូលនសពុរី�ន 

យា៉ងេត្េ់ន្ ់ល�ើម្បរីេេួេស្ាគមនគ៍ណណៈក្រតភូិ្ររលេស។  
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាលនៅខត្រន្ំ្រលពញការងារ 
ល�ើម្បរី្រពល្�តពុការពារនងិអភិរក្សេិ្បណៈ វ្រ្បធម៌ កពម
េាងំលេើកកម្សក់ារ្សាវកជាវអ្់ររលំនៅកម្ពុជា។

 «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម»៉ ចា្់រ្រ�សិន្ធលិ�ើង ល�ើម្បរី 
្្ាយកពះរាជកិត្យិសជនូសលម្ចខម ៉ នងិសស្រីកម្ពុជា 
កគ្់ររូ្រ។ សស្រីកម្ពុជា�នខតិខកំ្រឃឹងខក្រង ល�ោយមិនរួញរា 
ក្ពុងការស្ារ លេើកសទយួ នងិកសាងក្រលេសជាតសិាជា្ ្មរី 

រូ្រ្រ�មិាវរីរសស្រីកម្ពុជាននក្រីសង្ឃឹម។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សលម្ចកពះរាម ្រពុ�ផាលេវរី រារំ�អំ្រ្រាឥណ្ឌូលនសពុរីល�ើម្បរីេេួេ 
ស្ាគមនគ៍ណណៈក្រតភូិ្ររលេស។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

តាមរយណៈការចញិ្ច ឃឹម្ររី�ចក់គរួសារ ក្ា្់រយកនងិពកងរីក 

ឱកាសលស�្ឋកិច្ច អភិរក្ ការពារ នងិពកងឃឹងស�គមន ៍

វ្រ្បធម៌ នងិក្រលេសជាតរិ្រសខ់្លនួ លកកោយលពេខ�េ 
រ្រ្រខខ្មរកក�ម�ន�េួរេលំេៅលនៅន្ងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ាំ 

១៩៧៩។ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម»៉ ្រលងកើតល�ើងល�ើម្បរីឧេទសិ 

�េស់ស្រីកម្ពុជា េាងំលនៅក្ពុងអតរីតកាេ ្រច្ចពុ្រ្បនក្ាេ 

នងិអនាគតកាេ។

 ល�ើម្បរីេេួេស្គាេន់ងិអ្រអរសាេរចលំពោះសមិេ្ធផេ 

�វ៏លិសសវសិាេរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លនៅន្ងៃ 
េរី២៦ ខខវចិ្កិា ឆ្ា២ំ០២០ លភៀ្វកិត្យិសចនំនួ១០រូ្រ  

តណំាងឲ្យស្ថានេូតសាធារណរ�្ឋឥណ្ឌូលនសពុរីក្រចាលំនៅ 
កពះរាជាណាចកកកម្ពុជា�នេស ន្កិច្ច «្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខម»៉ ននវេិ្យាស្ថានស្លឃឹករឃឹតរ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា។ លេោក ឆាងំ យពុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា នងិ្រណ្ឌិត �េូរីយ៉ ូលអ. ខជេលក�ស អតរីត 
អ្កសរលសរកពះរាជជរីវក្រវត្ិរ្រសស់លម្ចកពះ្ររម 

រតនលកោ�្ឋ �នលរៀ្ររា្់រជនូលភៀ្វកិត្យិសអំពរី ១) ពពិរ័ណ៍ 

សខំាន់ៗ េាងំពរីររ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម ៉ រួមមាន 

ពិព័រណ៍កពះឆាយាេ័ក្ខណ៍រ្រស់សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ  

នងិអត្ថនយ័្រ្លង់រចនាអគារវេិ្យាស្ថានស្លឃឹករឃឹតរ្រសល់េោក 

្សរី �្ា�ា �ា�រី� ខ�េជាស្ថា្រត្យករេ្បរីេ្បាញនងិ

កកមមួយរូ្រ នងិ២) ្ររកិ្ខារនានានងិមា៉សពុរីនផទពុកឯកសារ

ជាេកមង់�រីជរ្ី េរ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម។៉ 

 លេោក្សរី សូ �្ាររីណា �ន្រង្ាញអំពរីេរីតាងំ 

្សាវកជាវ, មជ្ឈមណ្ឌេ្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ខខ្មរ 

កក�មលនៅតាម្រណ្ាលខតេ្ាងំ១០ ខ�េជាខផក្មួយ 

ននគលកមោងអ្់ររអំំពរីរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ នន 
គលកមោងសណំងតាមផ្លវូតពុេាការ លនៅក្ពុងកក្រខណ្ឌនន

 
សណំពុំលរឿង០០២ រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការ 
កម្ពុជា កាេពរីឆ្ា២ំ០១៣។

 លនៅចពុង្រញ្ច្់រនន�លំណើរេស ន្កិច្ចក្រតភូិកិត្យិស  

នងិកករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នពភិាក្ា 
លេើក្រធាន្រេជពុវំញិការងារលផ្ងៗ ខ�េមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា�នលធ្ើកន្លងមកនឃឹងកំពពុង្រនអ្នពុវត។្ េនទឃឹម 
នឃឹងលនះ លេោក ឆាងំ យពុ �ន្រក្សាយអំពរីលគោេគំនតិ 

ក្ពុងការលក្រើក�សស់េិ្បណៈនងិគំនរូ ល�ើម្បរីអ្់ររនំងិផ្ព ្

ផ្ាយពរីក្រវត្សិាសសរ្្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលេៅ 
កានស់ាធារណជន។ លេោក�នរលំេចល�ើងអំពរីការងារ 

សេិ្បណៈមួយចនំនួ ខ�េមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
�នក្រត្ិរត្ិ រួមមាន លេ្ខោននយិាយ ខខ្ភាពយន ្

ឯកសារ ការផេតិភាពយនខ្្ាតខ្លរី នងិការ្សាវកជាវ 

លេើសេិ្បណៈ្រពុរាណ នងិ ស�សម័យរ្រសក់ម្ពុជា។ 

 លេោក្សរី ល�ោេរី នរីអា តណំាងឲ្យក្រតភូិកិត្យិស

នងិស្ថានេូតសាធារណរ�្ឋឥណ្ឌូលនសពុរីក្រចាំលនៅកម្ពុជា�ន
 

ចារចណំារអនពុស្ាររីយ៍លេើលសៀវលភៅកកាំងមាសរ្រស់ 

«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម»៉ ខ�េមានអត្ថនយ័�ចូតលេៅ៖ 

“វ�ើងខ ្ពុពំតិរាសូមអរ្ុណរាពនវ់ពក្សតមាបទ់ស្សនក្ចិ្ ្ច 
ក្ នែពុងថ្ ងៃវនះ វោ�វ�ើងខ្ពុបំានសិក្សាតជរួតតរាបអពំវីរឿងរ៉ាវ 
រាវតច្ើន។ វ�ើងខ្ពុវំជឿរាក្ថ់ាដំវណើរទស្សនក្ចិ្ ្ចវនះ ពតិរា 
អាច្ជរួ�ឲ្យវ�ើងសិក្សាអពំតីបវត្សិាសស្ វ�ើ�វ�ើង 
ខ ្ពុសំង្ឃឹមថាជនរាតឥិណ្ឌ ឌូវនសុរីាវតច្ើនវទៀតនឃឹងអាច្វ្វែើ 
ទស្សនក្ចិ្ ្ចមក្កាន់ «បណ្ណ ឵េ�័សវមច្្ផម៉ា» វដើម្ី 
សិក្សាអពំតីបវត្សិាសស្ វរៀនសូតតពបីទពវិសា្ន៍ នងិ 
បនដំ្វណើរវៅមខុវដើម្អីនា្តដត៏បវសើរ។ វ�ើ�រាការ 
ពតិណាស់ អវែទីាងំអស់វនះ ្រឺាការច្ងចាដ៏ំវវិសសវសិាេ 
មរួ�សតមាបវ់�ើងខ្ពុ។ំ សូមជូនពរនូវវរា្ជ័�ដេ់ 
មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា។”
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

លភៀ្វកិត្យិស តណំាងឲ្យស្ថានេូតសាធារណរ�្ឋឥណ្ឌូលនសពុរីក្រចា ំ
លនៅកពះរាជាណាចកកកម្ពុជា�នេស ន្កិច្ច «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម»៉  
ននវេិ្យាស្ថានស្លឃឹករឃឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លនៅន្ងៃេរី 
២៦ ខខវចិ្កិា ឆ្ា២ំ០២០។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

លស្ើរលពញមយួជតីវិតជួបសតសងង្឵គ ម

ស៊ខ	វណ្ណ ណៈ

 ខ�ម ជាវ អាយពុ៦៩ឆ្ាំ មាន្សរុកកំលណើតលនៅ 

្សរុកកំពង់កត�ាចលេើ លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។  ខ�ម ជាវ មាន 

ក្រពន្ធលឈ្មោះ កង សពុធាររី នងិកូនចនំនួពរីរនាក់។ 

 សពន្្ងៃ ខ�ម ជាវ នងិកករុមកគរួសាររសល់នៅកករុង 

លខមរភូមិនទ លខតល្កោះកពុង។ ខ�ម ជាវ �នលរៀ្ររា្់រ្ា ខ្ពុ�ំន 
ឃ្លាតលចញពរ្ី សរុកកំលណើតតាងំពរីអាយពុ១៨ឆ្ាំ ល�ោយ 

សារខតក្រលេសជាតលិកើតមានសនង្គាម។  

ខ�ម ជាវ អាយពុ៦៩ឆ្ាំ រសល់នៅកក រុងលខមរភូមិនទ លខតល្កោះកពុង។ 
(សពុខ វណ ្ណណៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 កាេពរីកពុមារភាពខ្ពុធំ្លា្់រ្សនម្ា លពេធលំ�ើងសពុ ំ
ឪពពុកម្ាយចេូលរៀនសកូតឲ្យមានចលំណះ�ឃឹងខង់្ខស្អ់ាច 

ចេូលធ្ើជាមនន្រីរាជការ�ន ជាពលិសសលធ្ើកគរូ្រលកងៀនមាន 

ក�ក់ខខលកចើន មានញាតមិិត្្ ស�ាញ់រា្់រអាន។ ខ្ពុខំលំរៀន 
�នរ�តូក្រ�ងជា្់រ�រី្រ្លូម នងិមាន្ំរណងលរៀន្រនល្នៅ 
ភ្លំពញ។ ្រ៉ពុខនមិ្ននឃឹកស្មាន្ា្ំរណងេាងំលនោះ�នរេាយ 

�ត់អស់លនៅលពេក្រលេសជាតិលកើតមានរ�្ឋក្រ�ារេម្លាក់ 

សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ។ លពេលនោះក្រលេសជាតមិាន 

ភាពវឃឹកវរ នងិមាន�តពុកម្មតវា៉េាមេារឲ្យសលម្ចកពះ 

នលរោតម្ សរី�នពុ មកកគ្់រកគងក្រលេសវញិ។ ចខំណក 

ក្រជាជនភាគលកចើនលនៅតាម្សរុកខ្សចមការមិនគាកំេ 

រ្រ្រសាធារណរ�្ឋខ�េ�ឃឹកនាំល�ោយលេោកលសនាក្រមពុខ 

េន ់នេ់ ល�ើយ។ 

 ខ្ពុំជាយពុវជនមួយរូ្រខ�េមានភក្រីភ ាពចលំព ោះ 

សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ �នឮការអំពាវនាវរ្រស់

កពះអង្គខ�េ�នចាក់ផ្ាយតាមវេិ្យពុពរីេរីកករុងល្រក៉ាងំ

ក្រលេសចនិមក្ា កូនលចៅលកកោកឈរល�ើងតស៊លូ�ើម្បរី 

រលំ�ោះជាតិ រលំ�ោះេឃឹក�រីឲ្យរួចផពុតពរីរ្រ្រជះិជាន ់ រ្រ្រ 

នាយេនស់ក្ភូិមិ។ លនៅក្ពុងខខ៨ឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំនស្មក័គ
 

ចតិច្េូនកពមា៉គរីជាមួយមិតភ្ក្ខិ�េរសល់នៅក្ពុងភូមិ 
ជាមួយគ្ាចនំនួ៧នាក់ លេៀត ល�ោយមពុន�្ូំរងខ្ពុ�ំនចេូ

លធ្ើជាលយោធា្ សរុកកំពង់កត�ាច។

 លនៅឆ្ ា១ំ៩៧២ អង្គការ�ន្រញូ្នខ្ពុំឲ្យលេៅលធ្ើ
 

ជាលយោធាលនៅក្ពុងភូមិភាគនរិតរី ក្ពុងកងពេេរី១ ខ�េ
 

មានក្រធានកងពេលឈ្មោះ លសឿង លឈ្មោះ ស៊ូ លមត៉ នងិ 

មានសមាជកិកងពេលឈ្មោះតានេ។្ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ 

ខ្ពុ�ំនល�ើងជាសមាជកិអនពុលសនាតចូលេខ៣០២ ខ�េ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

មានក្រធានលឈ្មោះ លវឿន។ លពេលនោះកងពេេរី១ មាន 

មពុខកពរួញវាយតេេជ់ាមួយេា�ានលេោក េន ់នេ់ 

តាមផ្លវូជាតលិេខ៥ សលំ�ៅមកេរីកក រុងភ្លំពញ។ លពេ 
ល�ើងវាយលនៅក្ពុងសមរភូមិម្ងៗខ្ពុ�ំនលឃើញេា�ាន 

 
េន ់នេ ់ស្លា្់រ នងិរ្ួរសលកចើនជាងលយោធាខខ្មរកក�ម។

 លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លយោធាខខ្មរកក�ម 

កគ្់រកងពេេាងំអស�់នវាយយកេរីកករុងភ្ំលពញ�ន 

េាំង្ សរុង។ ខ្ពុ�ំនលឃើញក្រជាជនមួយចំននួមានការភ័យ 
ខ្លាច ររីឯមួយចនំនួលេៀត ល�ើរតាម�ខង្រជាមួយលយោធា 

ខខ្មរកក�មល�ើម្បរីអ្រអរជយ័ជម្ះ។ ្រនទា្់រមកខ្ពុ�ំនលឃើញ 
ក្រជាជនមួយចនំនួធលំរៀ្រចឥំវា៉ន ់នងិនាកូំនលចៅចាកលចញ 

ពរីផទះសខំ្រងល�ើម្បរីសលំ�ៅលេៅ្ សរុកកំលណើត ឬ លេៅត្ំរន ់

លផ្ង ខៗ�េអាចលេៅ�ន  លកពោះេរីកករុងភ្លំពញមិនតកមរូវ 

ឲ្យក្រជាជនរសល់នៅល�ើយ។ លយោធាខខ្មរកក�ម�នក�្់រ 

ក្រជាជន្ា មានយនល្�ោះអាលមរកិាងំមកេម្លាក់កគា្់រ 

ខ្រក�លូចះ្្រង្ូ្រនកតរូវក្រញា្់រចាកលចញ។ លកកោយពរី 
ក្រជាជនចាកលចញអស់ អង្គភាពរ្រសខ់្ពុ ំ�នមកស្ាក់ 
លនៅេរីកករុងភ្លំពញ�នរយណៈលពេជាងមួយខខ ល�ើម្បរីល�ស 

សម្ាតេរីកករុង ្រនទា្់រមកអង្គការ�ន្រញូ្នខ្ពុលំេៅឈរលជើង
 

លនៅកំ្ូរេ ក្ពុង្ សរុកអង្គស្េួវញិ។

 លនៅខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុនំងិអង្គភាពេាងំមូេកតរូវ
 

អង្គការចាតត់ាងំឲ្យលេៅការពារកពខំ�នក្ពុងលខតល្កោះកពុង 

ខ�េមានេរី្រញ្្ការលនៅជតិវតល្ជោតញ្ញាណេេម់ពុខ្រឃឹង 

ឃពុនឆាង។ កាេលនោះខ្ពុលំនៅក្ពុងវរលសនាធលំេខ៣៨ ខ�េ
 

មានក្រធានលឈ្មោះ ផេ នងិលឈ្មោះ លវឿន ររីឯខ្ពុេំេួេតនួាេរី 
ជាក្រធានកងរយ�ឃឹកនាំមនពុស ក្្រមាណមួយរយនាក់។  

លពេខ្ពុមំក�េ�់្ូំរង ខ្ពុលំឃើញក្រជាជនខត ៣០ លេៅ៤០
 

កគរួសារ្រ៉ពុលណ ្ណោះ លកពោះក្រជាជនមួយចនំនួ�នលភៀសខ្លនួ 

ផ្លូវកកាសកគរួសកក�មលនៅលេើភ្ំតាកពុច ក្ពុងឃពុំ្្ម�ា ្សរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ (លសោម ្៊រពុន្ន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

លេៅត្ំរនគិ់ររីវង់ កពខំ�នកម្ពុជា-ន្ នងិមួយចនំនួលេៀត�ន 
ចេូលេៅក្ពុងេឃឹក�រីន្។ ខ្ពុ�ំន�ឃឹកនាកំម្ល ាងំលយោធាសលំ�ៅ

 
លេៅគិររីវង់ ្រ៉ពុខនមិ្ន�នលឃើញក្រជាជនលេ។ ខ្ពុលំឃើញ 
ខតចមការ��ំងូ ចមក ារកត�ាច លេ្ៅ នងិលមទស ខ�េ 
ក្រជាជនល�ះ្រង់លចោេ។ លនៅតាមផ្លវូ ខ្ពុ�ំនលឃើញ

 
សាកសពមនពុស្ខ�េរេយួ នងិលឃើញស្លាកស្ាម 

ខ�េសតខ្្លាខាអូំសលនៅរាយ�យ៉តាមផ្លវូ។

 លពេខ្ពុមំក�េ�់្ូំរងមានលឈ្មោះ តាក�ឆារ ល�ៅ 

ក្រសេិ្ធ ល�ៅ  ចពុង គឺជាគណណៈ ត្ំរន១់១ ត្ំរនល់កោះកពុង  

្រ៉ពុខនគ្ាតរួ់មេាងំកម្មាភិ�េខខ្មរកក�មមួយចនំនួលេៀត 

កតរូវ�នអង្គការចា្់រខ្លនួ។ មានកម្មាភិ�េខខ្មរកក�មមួយ 
ចនំនួខ�េ�ឃឹងខ្លនួមពុនក៏�នរតល់ភៀសខ្លនួចេូនកព នងិ្រន្

 
លេៅេាក់ខ្លនួលនៅក្ពុងេឃឹក�រីក្រលេសន្។

 ្រនទា្់រពរីអង្គការចា្់រខ្លនួកម្មាភិ�េ្្ាក់ត្ំរនល់កោះ 
កពុងអស់ អង្គការ�នជលម្លៀសក្រជាជនេាងំអសល់ចញ 

ពរីត្ំរនល់កោះកពុងឲ្យមករសល់នៅត្ំរន ់៣៧។ ក្រធានលយោធា 

ត្ំរន ់៣៧ លឈ្មោះ អួន យង់៉ ខ�េ�ន�ឃឹកនាកំងេ័ពការពារ 

កពខំ�នលគោក នងិកពខំ�នេឃឹកលនៅលកោះកពុងលកកៅ។ ចខំណក 

វរលសនាធលំេខ ៣៨ ក្រចាកំារលនៅេួេគគរីរ េួេស្ាយ នងិ 

គិររីវង់។ លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លយោធាខខ្មរកក�ម�ន 

វាយក្រយពុេ្ធជាមួយេា�ានន្ចនំនួ្ររីលេើកលនៅកពខំ�ន

លគោក ល�ើយលកកោយមកក៏�នសងៃ្់រសងៃាតល់េៅវញិ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ លពេកងេ័ពលវៀតណាមវាយចេូមក 

មាស មពុត ក្រធានកងពេលេខ ១៦៤ ក្រចាកំារលនៅកករុង 

កំពង់លសោម �នយកក�េ៉់្ ្មរី្ួរនលកគឿងខ�េក្រលេសចនិ 

ផ្េ់ឲ្យរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យេពុកសកមា្់រការពារខ�ន 

ស្ានខ�ក ឬស្ាន្្ម�ា ខ�េេេួេរងការខចូ ល�ើយ្រច្ចពុ្រ្បន ្
ក្រជាជនឈ្់រលក្រើក�សល់�ើយ។ ក្រជាជន�នលធ្ើ�លំណើរលេើស្ាន  
នងិផ្លវូខ�េលេើ្រសាងសង់្្មរីជនំសួវញិ។
(�ពុង �ានរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សទឃឹងលមេឃឹក ស្ថតិលនៅក្ពុងឃពុំ្ ្ម�ា ្សរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ 
(�ពុង �ានរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

លេសភាពឈងូសមពុកេ នងិភូមិរ្រសក់្រជាជនន្ ្តពរីលេើកំពេូភ្១ំ០០ ស្ថតិលនៅឃពុ�ំក់ខ្លង ្សរុកមណ្ឌេសរីមា លខតល្កោះកពុង។ 
(�ពុង �ានរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សមពុកេមកកលមទចលចោេលនៅលខតល្កោះកពុង។ ្រនទា្់រមកខ្ពុនំងិ 
លយោធាលនៅក្ពុងកងពេ ១៦៤ �ននាគំ្ាល�ើងលគោករត់ 
ចេូនកព។ ខ្ពុមិំន�៊ានកត�្់រលេៅ្ សរុកកំលណើតវញិលេ លកពោះ 
ខ្លាចកងេ័ពលវៀតណាម។ ខ្ពុ�ំនលភៀសខ្លនួចេូនកពជាមួយ

លយោធាក្ពុងអង្គភាព នងិកម្មករេាយ�ជំាមួយក្រជាជន។ 

ខ្ពុវំលង្ងផ្លវូ នងិវលង្ងលនៅក្ពុងនកពជាលកចើនន្ងៃ។ ខ្ពុមំាន
 សណំ ាង�នលយ ោធាខ�េរួម�លំណើរជាមួយជយួរក 

អា�ារឲ្យ�្ូររ�តូ�នជ្ួរ តាលសង តាខរន៉ តាអពុឃឹម  

ក្រធានកងពេេរី ២ នងិេរី ៣។ ្រនទា្់រមកលយើង�នរស់ 

លនៅតស៊កូ្រឆាងំនឃឹងកងេ័ពលវៀតណាមលនៅម្ពុំ្ ្ម�ា នងិតាម 
្រលណ្ោយកពខំ�នកម្ពុជា-ន្។ 

 លពេលនោះ ខ្ពុ ំនងិកងកម្លាងំខខ្មរកក�ម�ន៏េលេៀតយេ់ 
្ា វតម្ានកងេ័ពលវៀតណាមលនៅលេើេឃឹក�រីកម្ពុជាគឺជាការ 
ឈ្លានពាន។ សនង្គាម�នចា្់រលផ្ើមសារជា្ ្មរីម្ងលេៀត 

រវាងកងកម្លាងំខខ្មរកក�ម នងិកងេ័ពលវៀតណាមខ�េ 

ស�ការជាមួយកងេ័ពននរ្រ្រសាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិ 

កម្ពុជា។ ការច្បាងំគ្ា�ន្រនជ្ាងមួយេសវត្រ ៍ខ�េលធ្ើ 

ឲ្យមនពុស្ស្លា្់រ នងិពកិារជាលកចើននាក់។ កងកម្លាងំខខ្មរ 

កក�មមានចនំនួតចិតចួ នងិគ្មានេរីតាងំឈរលជើងច្បាស់

េាស�់ចូកងេព័លវៀតណាមនងិកងេព័ននរ្រ្រសាធា- 

រណរ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជាលេ។ �លូចះ្លយោធាខខ្មរកក�ម

�នលក្រើយពុេ្ធសាសសវ្ាយឆ្មក់។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨៤ រ្រ្រសាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិ 

កម្ពុជា�នលកណ្ឌក្រជាជនឲ្យមកកា្់រឆការនកពលធ្ើផ្លវូល�ើម្បរី
 

ងាយ្សរួេ�េក់ងេ័ពលវៀតណាម នងិកងេ័ពននរ្រ្រ

សាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជាវាយ�លណ្ើមកានក់ា្់រ

ត្ំរនក់ពខំ�នកម្ពុជា-ន្។ លពេលនោះលយោធាខខ្មរកក�ម

�នរតល់េៅកជកលេើេឃឹក�រីន្មួយរយណៈ ្រនទា្់រមក�នេចួ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ចេូមកក្ពុងេឃឹក�រីកម្ពុជាលធ្ើសនង្គាមវាយឆ្មក់្រនល្េៀត។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨៩ កងេ័ពលវៀតណាម�ន�កលចញ

ពរីក្រលេសកម្ពុជា ខ�េជាឱកាសសកមា្់រលយោធាខខ្មរ

កក�មវាយ�លណ្ើមយកេរីតាងំមួយចនំនួមកកានក់ា្់រ

វញិ �ចូជា ភ្១ំ០០ ភ្តំាកពុច ្្ម�ា សទឃឹងលមេឃឹក  សទឃឹងតចូ 

នងិកខន្លងជាលកចើនលេៀត។ លេោះ្ររីកងេ័ពលវៀតណាម�ក 

កត�្់រលេៅក្រលេសវិញពិតខមន្រ៉ពុខនក្ងេ័ពខាងរ�្ឋាភិ�េ 

នងិកម្លាងំខខ្មរកក�មលនៅខត្រនល្ធ្ើសនង្គាម។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៩៣ អង្គការស�ក្រជាជាត�ិនលរៀ្រចំ 

មានការល�ះលឆ្ោតជាលេើក�្ូំរងលនៅកម្ពុជា ររីឯកម្លាងំខាង 
ខខ្មរកក�ម�ន្រ�លិសធមិនចេូរួមក្ពុងការល�ះលឆ្ោតលេ  
ខ�េលធ្ើឲ្យសនង្គាមលនៅខតអូស្រន្លាយ។ លពេលនោះលយោធា 

ខខ្មរកក�មមួយចនំនួ�នចា្់រលផ្ើមរកសពុរីជាមួយន្ នងិ 

្រលងកើត�នភូមិសកមា្់ររសល់នៅជាមួយកករុមកគរួសារលនៅ 

តាមជាយខ�ន។ ខ្ពុនំងិលយោធាខខ្មរកក�ម�ន៏េលេៀតមិន 
�ា៊នសង់ផទះរឃឹងមារំសល់នៅលេ គឺលធ្ើខតខទមតចូៗ លកពោះសនង្គាម 

លនៅ្រន។្ ខ្ពុ�ំនចេត័លេៅរសល់នៅេរីតាងំលផ្ងៗ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៩៦ ខ្ពុមំានការស្រ្បាយចតិល្�ោយសារ 

សលម្ច �៊ពុន ខសន ក្រកាសលគោេនលយោ�យឈះ្ ឈះ្  

ល�ោយគ្មានអ្កឈះ្ គ្មានអ្កចាញ់ គឺេរី១) រក្ាអាយពុ 

ជរីវតិ េរី ២) រក្ាតនួាេរី នងិេរី៣) រក្ាកេព្យសម្បត្�ិរីធ្លរី  

�េក់ងកម្លាងំខខ្មរកក�មខ�េ�នលធ្ើសមា�រណកម្ម 

ជាមួយរាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា។ សពន្្ងៃខ្ពុមំានផទះសខម្បង 

�នលេៅលេងឪពពុកម្ាយ្រង្ូ្រននងិ�នលេៅលធ្ើ្រពុណ្យលនៅ 
វត ្ចខំណកកូនលចៅរ្រសខ់្ពុ�ំនចេូលរៀនសកូតលនៅសាេា។

ភ្ំ្្ម�ា ស្ថតិលនៅក្ពុងឃពុំ្្ម�ា ្សរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ ( �ពុង �ានរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

 ខ្ពុលំឈ្មោះ ខផ្លន រពុន អាយពុ៦០ឆ្ាំ គឺជាជនជាតលិសទៀង 

មាន្សរុកកំលណើតលនៅភូមិអញ្ញ ឃពុេំន្លងូ ្ សរុកលមមត ់

លខតកំ្ពង់ចាម ្រច្ចពុ្រ្បនស្្ថតិលនៅលខតត្្ូបងឃ្មពុ។ំ ឪពពុក
 រ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ខផ្លន នងិម្ាយលឈ្មោះ្រពុិ។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រន
 ្រលងកើតចនំនួ ៤នាក់ គឺ្សរី១នាក់ នងិក្ររុស៣នាក់។ ខ្ពុជំា 

កូនច្បងលនៅក្ពុងកគរួសារ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ កចឃឹង 
 

សាមពុត នងិមានកូនចនំនួ៥នាក់ (្សរីចនំនួ២នាក់ នងិ 

ក្ររុសចំននួ៣នាក់)។

 កាេពរីលនៅតចូខ្ពុមិំនសវូ�នលរៀនសកូតលេ ពរីលកពោះ 
លនៅចពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០ ភូមិអញ្ញ នងិត្ំរនជ់ពុវំញិ

លនោះមានការេម្លាក់កគា្់រខ្រក នងិមានសនង្គាមលកើតល�ើង 

រវាងកងេ័ពលវៀតកពុងខ�េ�នមកល�ះជំរលំនៅតាមកពំខ�ន 

កម្ពុជា-លវៀតណាម, តាមនកពខក្បរៗភូមិអញ្ញ នងិកងេ័ព 
អាលមរកិ។ អ្កភូមិ�ននាគំ្ាយក្សរូវលេៅេាក់េពុកក្ពុងនកព  
ល�ើយក៏គ្មានអ្កណា�៊ានរសល់នៅក្ពុងភូមិខ�រ។ លយើង 
�ននាគំ្ាលេៅេាក់ខ្លនួនងិ�ា�ំយ�្ូរក្ពុងនកព លនៅលពេ

 
យ្់រសងៃាត។់ ឪពពុកខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិលផ្ងលេៀត �នរកសពុរីេក់ 
អងករឲ្យកងេ័ពលវៀតកពុងលនៅកពខំ�នកម្ពុជា-លវៀតណាម  
លនៅតាមេលន្លចាម។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនេិញអងករខ�េឈ្មញួ

 
�ឃឹកមកពរីកករុងកំពង់ចាម កករុងសងួ ល�ោយក្ពុងមនពុស្ម្ាក់ 
អាចេិញអងករ�នខត ២លេៅ៣�វ ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ល�ើម្បរីេពុកេក់ 

្រន។្ រ្ររេក់អងករលនះ ឪពពុកខ្ពុ�ំនលធ្ើល�ោយេចួេាក់ 

គឺគាត�់ឃឹកលចញលេៅេក់លនៅលពេយ្់រ។ ខ្ពុធំ្លា្់រ�នលឃើញ 
កងេ័ពលយៀកកពុងលចញចេូក្ពុងភូមិអញ្ញ ្រនទា្់រមក 
�នលធ្ើ�លំណើរ្រនច្េូលេៅ ្ សរុក�ខំ្ររ ្ សរុកត្ូបងឃ្មពុ ំលខត្

 
កំពង់ចាម នងិ ្សរុកឆ្លូង លខតក្កលចះ។ ខ្ពុមិំនធ្លា្់រ�ន

 
លឃើញកងេ័ពលវៀតកពុងលធ្ើ�្រក្រជាជនលេ  ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំន 
លឃើញេា�ានធរីវគរី េចួ ឆក់ ្រ្លន ់នងិលធ្ើ�្រក្រជាជន។ 

លនៅសម័យលនោះ េា�ានធរីវគរី �ននយិាយ្ា ក្រជាជនខខ្មរ 

គឺមានសម្បពុរលខ្មៅ ចខំណកអ្កខ�េមានសម្បពុរស គឺជាកង
 

េ័ពលវៀតកពុង �លូចះ្កតរូវខតចា្់រលធ្ើេារពុណ នងិសម្លា្់រ 

លចោេ។ ្ សរី ខៗ�េមានរូ្រសកមស់ស្ាតមួយចំននួក៏កតរូវ 

�នេា�ានធរីវគរីចា្់ររលំេោភ នងិលធ្ើ�្រខ�រ។ លឃើញ�លូចះ្ 

ក្រជាជនមួយចំននួ�នរត់លេៅចូេរួមជាមួយចេនា្រ�ិវតន្ ៍

ខខ្មរកក�មវញិ។ លពេលនោះលឈ្មោះភូមិមួយក៏កតរូវ�ន 

ផ្លាស្ូ្់ររលឈ្មោះខ�រ �ចូជា ភូមិអញ្ញខ�េចាស់ៗ  �ន 
ល�ៅតាមលឈ្មោះ អូរតចូ មួយស្ថតិលនៅក្ពុងភូមិ។ លនៅក្ពុង 

ស្ ្លៃ	រៃ៊	ជៃជាតិលស្ៀងលៅក្នពុងភមូិអព្ាញ

រតី	លក្ិណា

ខផ្លន រពុន អាយពុ៦០ឆ្ាំ គឺជាជនជាតលិសទៀង មាន្សរុកកំលណើតលនៅ 
ភូមិអញ្ញ ឃពុេំន្លងូ ្សរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម ្រច្ចពុ្រ្បនស្្ថតិលនៅ

 
លខតត្្ូបងឃ្មពុ។ំ (ររី េក្ខណិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

អំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ កម្មាភិ�េខខ្មរកក�មម្ាក់លឈ្មោះ 

លសង គឺជាក្រធានយពុវជន្សរុកកតមូង ក្រចាកំារលនៅភូមិ 

អញ្ញ នងិជាអ្កល�ើរលឃោសនាក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ ខតង 
ខតលេើកល�ើង្ា លឈ្មោះភូមិអញ្ញ ៗ  គឺគាតព់ិ�កល�ៅ 

ល�ោយសារខតសលំនៀង។ មានន្ងៃមួយ លសង នងិកងឈ្ល្រខខ្មរ 

កក�មម្ាក់លេៀត�នលេៅល្រះកករូច្្លពុងលនៅ�រីចមការ ្រនទា្់រ 
មក�នល�ើរចពុះងូតេឃឹកលនៅខកពកេន្លងូ  លពេលនោះក៏លឃើញ 
្្ម�ពុះលនៅចកំណ្ាេខកពក នងិមានេឃឹក�រូអមសងលមើេ 

លេៅ�ាក់�ចូជាលកោះ។ លកកោយមក លសង ក៏�នល�ៅ 

កម្មាភិ�េ យពុេ្ធជន នងិក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិមកក្រជពុគំ្ា 
ល�ើម្បរី្ូ្ររលឈ្មោះ ពរីភូមិអញ្ញមកភូមិលកោះ្ ្ម នងិជា្់រ 
លឈ្មោះរ�តូមក�េស់ពន្្ងៃ។

 ្រនទា្់រពរីខខ្មរកក�មល�ើងកានក់ា្់រក្រលេសកម្ពុជាលនៅ 
ន្ងៃ១៧ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ភូមិរ្រសខ់្ពុលំនៅ�្ូរ�យតាម 
ផទះលរៀងខ្លនួលនៅល�ើយ។ រ�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៦ លេើ្រអង្គការ 

ក្រមូេក្រជាជនឲ្យ�្ូរ�យរួមលនៅក្ពុងស�ករណ៍។  

កាេលនោះត្ំរនខ់�េខ្ពុរំសល់នៅគឺអង្គការ�នចាតល់ឈ្មោះ  
តាខចម លធ្ើជាក្រធានឃពុ,ំ លឈ្មោះតាពាេ លធ្ើជាក្រធាន 

ភូមិ នងិលឈ្មោះ តាខ� លធ្ើជាអនពុភូមិ។ ការងាររ្រសខ់្ពុ ំ
លពេលនោះគឺអង្គការចាតត់ាងំឲ្យចេូកងចេត័ លធ្ើខ្ស 

នងិលេើកេំន្់រ។ 

 លនៅអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ក្រធានឃពុលំ�ើរលកជើសលរើស 
លយោធា្ ស រុកលនៅតាមភូមិ ល�ោយក្ពុងមួយភូមិកតរូវលកជើស 
លរើសយកមនពុស្ ៣ នាក់ ។ លនៅក្ពុងសម័យលនោះឃពុេំន្លងូ

 
មាន ៣ភូមិ �លូចះ្ លយោធាខ�េលរើសលចញពរីឃពុេំន្លងូមាន៩

នាក់។ ក្ពុងចលំណោមអ្កខ�េកតរូវ�នលកជើសលរើសលនោះក៏មា

នលឈ្មោះខ្ពុខំ�រ។ ខ្ពុ�ំនផ្លាសព់រីកងចេត័មកលធ្ើជាលយោធា
 

្សរុកខ�េមានក្រធានលយោធា្ សរុកលឈ្មោះ លសឿន, គណណៈ 

្សរុកលឈ្មោះ ល្សង នងិអនព្ុ សរុកលឈ្មោះ លកពឿង។ ចា្់រ

តាងំពរីលពេលនោះមកខ្ពុក៏ំ�នខ្រកពរីឪពពុកម្ាយខ្ពុ។ំ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ឬល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៨ ក្រជាជនភូមិ 

លកោះ្ ្ម កតរូវ�នជលម្លៀសឲ្យមករសល់នៅតពុ�ំំ ឬល�ៅ្ ា 

ខ្ សេូេាយ ខ�េមានចមងៃាយក្រខ�េ ១០ គរី�ខូមក៉តពរី 

ភូមិលកោះ្ ្ម។ លនៅក្ពុងពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧៨ កងេ័ព 
មជ្ឈមិ�នចពុះមកចា្់រ្្ាក់�ឃឹកនាំ្ សរុក ឃពុ ំនងិភូមិ ចខំណក 

ក្រជាជនលកោះ្ ្មកតរូវ�នជលម្លៀសពរីខ្សេូេាយលេៅរស់ 

លនៅភូមិអាេចួក្ពុង្ សរុកស្េួ ត្ំរនស់យ័្ត៥០៥   ឬត្ំរន់
 

កកលចះវញិ។ លនៅភូមិអាេចួលនោះ ក្រជាជនមិនមានរ្រ្រ 

អា�ារ�្ូរចពុកកគ្់រកគានល់េ គឺ�្ូរខត្រ្ររ្រ៉ពុលណ ្ណោះ  ល�ើយ 

ខ្មេាងំកម្មាភិ�េខខ្មរកក�មលនៅមូេ�្ឋាន�នលចោេ 

ក្រជាជនេាងំលនោះ្ ា «ក្បាេយួន ខ្លនួខខ្មរ» លេៀត។ ឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុ ំនងិក្រជាជនខ�េ�នជលម្លៀសពរីភូមិលកោះ្ ្មមកលនៅ 
ភូមិអាេចួ�នស្លា្់រអសជ់ាលកចើន ល�ោយសារអតអ់ា�ារ 

នងិលធ្ើការ�សួកម្លាងំ។ 

 លកកោយពរីឈ្់រលធ្ើលយោធា ខ្ពុកំតរូវ�នជលម្លៀសលេៅភូមិ 
អាេចួខ�រ។ លនៅេរីលនោះគឺជានកព �លូចះ្ក្រជាជនកតរូវកា្់រ 

គាសគ់េល់ឈើល�ើម្បរីរាន�រីលធ្ើខ្ ស។ ខ្ពុរំសល់នៅភូមិអាេចួ 
�នមួយរយណៈ ខខ្មរកក�ម�នជលម្លៀសខ្ពុមំកលនៅ្ សរុក 
ចមការលេើ ត្ំរន ់៤២វញិ ។ លនៅេរីលនោះ កម្មាភិ�េខខ្មរ 

កក�ម�នខ្រងខចកក្រជាជនលេៅតាមកករុមលផ្ងៗគ្ា។ 

ខ្ពុលំនៅខាងកករុមល្រះខផ្លក្រ្បាស។ ខ្ពុកំតរូវភា្ក់លនៅលមោ៉ង៤ភ្លឺ 
ល�ើម្បរី�្ូរ�យ  ល�ើយលមោ៉ង៦កតរូវលចញលេៅលធ្ើការ។ លនៅ

លវេាន្ងៃកតង់ខ្ពុលំ�ើងមក�្ូរ��ំងូ រួចល�ើយលធ្ើការ្រន្
 

រ�តូ�េេ់ងៃាចលមោ៉ង៦លេើ្រ�ន�្ូរ�យ។

 ខ្ពុលំធ្ើការលនៅចមការលេើ�នរយណៈលពេមួយខខ កងេ័ព 
លវៀតណាម�នវាយចេូមក�េ។់ ខ្ពុ�ំនរតល់ភៀសខ្លនួ

 
លេៅ�េខ់ាង្ សរុក�រាយណ៍លខតកំ្ពង់ធ។ំ លពេលនោះ 

កងេ័ពរ្រសល់វៀតណាម �នខ្រងខចកកងកម្លាងំលេៅ 

តាមេិសល�ៅ លខតកំ្ពង់ធំ ស្គន ់ភ្លំពញ នងិកំពង់ឆ្ាងំ។ 

កងេ័ពលវៀតណាមក្រកាសក�្់រក្រជាជនឲ្យកត�្់រលេៅ 

្សរុកកំលណើតលរៀង ខៗ្លនួ។ លនៅតាមផ្លវូ ខ្ពុមំានការខះ្ខាត
 អា�ារយា៉ងខ្លាងំ។ ខ្ពុ�ំនលេៅ្ូរត្សរូវេពុំលនៅតាមវាេ 

ខ្ សយកមក្រពុកខរងយកអងករ មក�ា�ំយ�្ូរ ល�ើម្បរី្រន ្

�លំណើរលេៀត។ ខ្ពុ�ំនចណំាយរយណៈលពេក�ំពរីរន្ងៃលេើ្រ 
មក�េផ់ទះ។ ខ្ពុ�ំនជ្ួរម្ាយនងិ្ូ្រន លៗនៅ្ សរុកចមការលេើ 

 
នងិ�នកត�្់រមក្សរុកកំលណើតជាមួយគ្ា។ លយើង�ននាំ 

គ្ាកា្់រឆការនកពលនៅក្ពុងភូមិល�ើម្បរីសង់េលំនៅ�្ឋានល�ើងវញិ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ភមូិអញ្ញ	ឬ	ភមូិលការះ្ ្ម	ក ្នពុងរបបសខ្មរពកហម

គាត	សសតីសែៃ	

 ភូមិអញ្ញ ឬ ភូមិលកោះ្ ្ម ស្ថតិលនៅក្ពុងឃពុេំន្លងូ 

្សរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម ខ�េសពន្្ងៃស្ថតិលនៅក្ពុងលខត ្
ត្ូបងឃ្មពុ។ំ អ្កភូមិអញ្ញភាគលកចើនមានល�ើមកំលណើត

 
ជាជនជាតភិាគតចិ លសទៀង នងិមានជលំនឿលេើការ្រន់្ សន 

អារក្ នងិអ្កតា។ លនៅលពេមានជ្ួរលកគោះអាសន�្ចូជា 

មានជងឺំព្យា�េមិនជា ឬ�តរ់្រសក់េព្យ អ្កភូមិខតងខត

នាគំ្ាលេៅ្រញ្្នអ់ារក្ ឬ្រន់្ សនស់មូជនំយួពរីអ្កតា 

សមូឲ្យជាសះពរីជងឺំតម្ាត់ ឬ�នរកលឃើញរ្រសក់េព្យ

ខ�េ�ត្់រង់លនោះផង។ លនៅលពេខ�េការ្រន់្ សន�់ន 

សលកមច�ចូ្ំរណង អ្កភូមិខតងខតយក កជរូក មាន ់េា លគោ  

កក្ររី លេៅ្ ្ាយល�ើម្បរីេា្ំរណន ់នងិល�ើមរី្បអរគពុណ�េ់ 

អារក្ ឬអ្កតាខ�េ�នជយួខ្រក្ា។ អ្កតាខ�េ 

អ្កភូមិលកោះ្ ្មភាគលកចើន�នលជឿជាក់្ាសក័្សិេិ្ធិមាន 

លឈ្មោះ «អ្កតាកក�មក»។ 

 សពន្្ងៃខទមអ្កតាកក�មកមានេរីតាងំលនៅមពុខសាេា 

្រឋមសកិ្ា ្៊រពុនរា៉នរី �៊ពុនខសន លកោះ្ ្ម។ អ្កភូមិខតងខត 

លធ្ើពធិរីល�ើងអ្កតាជាលរៀងរាេឆ់្ាលំនៅរយណៈលពេ២-៣ 

ន្ងៃមពុនលពេពធិរីចេូឆ្ាខំខ្មរចេូមក�េ។់ លនៅលពេលធ្ើ 

ខទមអ្កតាកក�មកចាស។់ ន្ងៃេរី១១ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០។ 
(ររី េក្ខណិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខទមអ្កតាកក�មកខ�េកតរូវ�នសាងសង់្្មរី។ ន្ងៃេរី១១ ខខមិ្ពុនា 
ឆ្ា២ំ០២០។ (ររី េក្ខណិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ពធិរីល�ើងអ្កតាម្ងៗ អ្កភូមិ�នចេូរួមតាមេេ្ធភាព  

នងិការស្មក័គចតិ ្ល�ោយយក មាន ់េា កជរូក នងិ ក្បាេកជរូក  

មកចេូរួមពធិរីខសនលកពនរួមគ្ា។ ្រនទា្់រពរីលរៀ្រចខំសន 

លកពនរួចល�ើយ អ្កភូមិនាគំ្ា�្ូរ�យជពុគំ្ា នងិកម្មវធិរី 

លេងខេ្បងក្រជាក្ិរយយា៉ងស្រ្បាយររីករាយ។

 ្រនទា្់រពរីរ�្ឋក្រ�ារេម្លាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ  

លនៅន្ងៃ១៨ មរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ភូមិអញ្ញ ឬលកោះ្ ្ម កតរូវ�ន 

ខខ្មរកក�មកគ្់រកគង ឬល�ៅ្ ាតំ្រនរ់លំ�ោះ។ ក្រជាជនម្ាក់ 

ខ�េ�នរសល់នៅក្ពុងភូមិលកោះ្ ្ម�នលរៀ្ររា្់រ្ា៖

ខ្ពុលំឈ្មោះ មិច មាន ់សពន្្ងៃអាយពុ៧៤ឆ្ាំ មានក្រពន្ធ 
លឈ្មោះ លម លផង អាយពុ៧៣ឆ្ាំ នងិមានកូន៧នាក់។ កូន 

រ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រអស២់នាក់ ល�ោយសារជងឺំ ។ ខ្ពុមំាន
 

្សរុកកំលណើតលនៅភូមិអញ្ញ ឃពុេំន្លងូ ្សរុកលមមត ់

លខតកំ្ពង់ចាម ខ�េសពន្្ងៃលខតត្្ូបងឃ្មពុ។ំ

 កាេពរីតចូ ខ្ពុកំតរូវ�នឪពពុកម្ាយ្រញូ្នឲ្យលេៅលរៀន
 

ជាមួយកពះសង ល្នៅវតក្្ពុេផ្ារ ពរីលកពោះលនៅក្ពុងភូមិ
 

អញ្ញមិនេានម់ានសាេាលរៀន។ ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀនលនៅ 
មពុនឆ្ា១ំ៩៧០។ លពេលនោះខ្ពុអំាចអាន នងិសរលសរអក្រ 
�ន្រន្ចិ្រន្ចួ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុកំតរូវ�នខខ្មរ

 
កក�មចាតត់ាងំឲ្យ្រលកងៀនលក្មង លៗនៅក្ពុងភូមិអញ្ញ។  
ខ្ពុ្ំរលកងៀនលក្មង លៗេៅតាមសមត្ថភាពខ�េខ្ពុ�ំនលចះ �ចូជា 

្រលកងៀនលក្មងៗឲ្យអានអក្រ សរលសរអក្រកកមិត្្ាក់

កពុមារ�្ឋាន នងិ្រលកងៀនពរីរល្រៀ្រលធ្ើក្រមាណវធិរី ្ូរក �ក 

គពុណ នងិខចក។  

 ្រនទា្់រពរីខខ្មរកក�ម�នល�ើងកានអំ់ណាចលនៅន្ងៃ១៧ 

លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខ្មរកក�ម�នផ្លាសខ់្ពុពំរីកគរូ្រលកងៀន

លក្មងមកលធ្ើជាក្រធានកករុម�ឃឹកនាកំ្រជាជនលធ្ើខ្សចមការ

វញិ។ លនៅខណណៈលនោះ ក្រជាជនកតរូវ�នលរៀ្រចឲំ្យរសល់នៅ

�្ូរចពុកក្ពុងស�ករណ៍ នងិ�នខ្រងខចកឲ្យលធ្ើការងារ 
ពេកម្មតាមកង នងិកករុមលរៀង ខៗ្លនួ។ លនៅក្ពុងភូមិលកោះ្ ្ម 

ខខ្មរកក�ម�នលរៀ្រចជំាស�ករណ៍មួយ ល�ើយក្រជាជន

េាងំអសត់កមរូវឲ្យមក�្ូរចពុករួមគ្ា។ 

 ក្រជាជនលនៅភូមិលកោះ្្មកតរូវ�នខ្រងខចកឲ្យលធ្ើ 

ការងារពេកម្ម �ចូជា លេើកេំន្់រ ជរីកក្រ�ាយ នងិ 

លធ្ើខ្សចមការតាមកង នងិកករុមលរៀង ខៗ្លនួ។ ចខំណកខ្ពុំ 
ខ�េជាក្រធានកករុមកតរូវេេួេ្រញ្្ពរីក្រធានកងឲ្យ�ឃឹក 

នាសំមាជកិក្ពុងកក រុមចពុះលេៅលេើកេំន្់រ នងិលធ្ើការការខ្ ស 
ចមការ។ លនៅលពេលនោះខ្ពុ�ំនខ្រងខចកសមាជកិកករុមជា 
ពកួៗ ល�ើម្បរីងាយ្សរួេ នងិលធ្ើការងារ�នលេឿនតាម 

ខផនការខ�េក្រធានកង�ាក់ឲ្យលធ្ើ។ លនៅលពេមានការ 

ក្រជពុជំាមួយក្រធានកង ខ្ពុកំតរូវល�ើរល�ៅសមាជិកកករុមមក 
ចេូរួមក្រជពុលំ�ើម្បរីស្ា្់រតាមការខណនាំ នងិការចាត ់

ខចងការងារពរីក្រធានកង �ចូជា ការលេើកភ្លខឺ្ ស នងិេ្់រ 

េំន្់រខ្ សក�ងំ។ លេោះខ្ពុជំាក្រធានកករុមក៏ខ្ពុកំតរូវលធ្ើការងារ
 

ពេកម្ម�ចូសមាជកិកករុមខ�រ។ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកក�ម 

ក្រជាជនកតរូវលធ្ើការងារពេកម្មជាលកចើនលមោ៉ងក្ពុងន្ងៗៃ   
�ចូជា លេើកេំន្់រ ជរីកក្រ�ាយ លេើកភ្លខឺ្ស ភ្រួខ្ស  
កចរូត្សរូវ នងិ�ឃឹកជញូ្ន។ ចខំណករ្រ្រអា�ារ�្ូរចពុក  

មិច មាន ់ផេ្្់រេសម្ាសន�៍េ់ គាត ្សរីខ�ន លនៅផទះរ្រសគ់ាត ់
លនៅក្ពុងភូមិលកោះ្ ្ម ឃពុេំន្លងូ ្សរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្មពុ។ំ

 (គាត ្សរីខ�ន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

គឺមិន�នកគ្់រកគានល់េ មានលពេខ្លះកតរូវ�្ូរ�យេាយ 

លពោត ឬ��ំងូ នងិមានលពេខ្លះលេៀតកតរូវ�្ូរ្រ្ររជាមួយ

សម្លក្រេឃឹត នងិកកកួន។ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកក�ម ល្រើនរណា

ម្ាក់�៊ានលគចលវះមិនលធ្ើតាម្រញ្្្្ាក់លេើ គឺអ្កលនោះកតរូវ 

�ន្្ាក់លេើល�ៅលេៅកសាងមិនខាន។ ពាក្យ្ាកសាង 

នរណាក៏ខ្លាចខ�រ ពរីលកពោះមានលពេខ្លះល្រើ្ ្ាក់លេើល�ៅ

លេៅកសាងល�ើយ គឺអ្កលនោះមិនលឃើញកត�្់រមកវញិលេ។ 

 លនៅពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧៧ អ្កភូមិលកោះ្ ្មេាងំ 

អសក់តរូវ�នខខ្មរកក�មជលម្លៀសឲ្យលេៅរសល់នៅ តពុ�ំពុំ  ឬ  
ល�ៅ្ ាខ្សេូេាយ ខ�េមានចមងៃាយក្រមាណជាង 

១០គរី�ខូមក៉ត ពរីភូមិលកោះ្ ្ម ។ អ្កភូមិលកោះ្ ្ម�នរសល់នៅ  
នងិលធ្ើខ្សលនៅខ្សេូេាយ�នរយណៈលពេមួយវស្ា។ 

្រនទា្់រពរីកចរូត្សរូវរួច ខខ្មរកក�ម�នជលម្លៀសក្រជាជន 

ភូមិលកោះ្ ្មឲ្យលេៅលនៅក្ពុងភូមិមួយក្ពុង្សរុកស្ួេលខត្
 កកលចះ។  ការរសល់នៅ្ សរុកស្េួ គឺមានការេ�ំកលវេនា 

ខ្លាងំ ល�ើយក្រជាជនមូេ�្ឋានមានការលរើសលអើងខ្លាងំ 

ជាមួយនឃឹងអ្កជលម្លៀស។ លពេលនោះ ខ្ពុកំតរូវ�នខខ្មរកក�ម 
លក្រើឲ្យលេៅ�ឃឹកល�ើម��ំងូឈ្ាជាមួយក្រជាជនមូេ�្ឋាន 

«កាេលនោះ ខ្ពុខំ ្លាចចតិណ្ាសល់យើង្ររលេះលេៅជាមួយលគ 
�ឃឹករ្រសរ់្ររ�្ូរចពុកលេៅជាមួយ លយើង្រររលេះលនៅពរី 

លកកោយ លគលនៅពរីមពុខលយើង�េល់ពេលគមានអរី�្ូរលគ�្ូរ 

ខតគ្ាលគ លគមិននឃឹកលឃើញលយើង្ររលេះលនៅពរីលកកោយលេ 

លគមានលពោតេរីញ�្ូរ លយើងលនៅលកកោយអរីចឃឹងលគគ្មានល�ៅ 

លយើង�្ូរមួយមាត៉ ់លពេលគ�្ូរខឆត្ លគសពុខចតិល្�ះលពោត 

េរីញលនោះលចោេ មិនឲ្យលយើង�្ូរសមូ្បរីមួយកគា្់រ» ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ លនៅខណណៈលពេខ�េកងេ័ព 

លវៀតណាមវាយចេូមក�េ់្ សរុកស្េួ ខខ្មរកក�ម�ន 
ជលម្លៀសអ្កភូមិលកោះ្ ្មលេៅេរីរួមលខតក្កលចះ្រនល្េៀត។ 

្រនទា្់រមកខខ្មរកក�ម �ន�ឃឹកក្រជាជានេាងំលនោះ 

តាមកាណូតពរីលខតក្កលចះមក្សរុកសទឃឹងកតង់ននភូមិភាគ 

កណ្ាេ។ លពេមក�េ់្ សរុកសទឃឹងកតង់ខខ្មរកក�ម�ន

�ឃឹកក្រជាជនតាម�ានមក�ាក់លនៅ្ សរុកចមការលេើ្រន ្

លេៀត។ លនៅយ្់រខ�េខខ្មរកក�ម�ឃឹកក្រជាជនតាម�ាន 

លនោះខ្ពុ�ំនឮខខ្មរកក�មនយិាយគ្ាអំពរីខផនការសម្លា្់រ 
មនពុស្ ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំន�ន�ឃឹងច្បាស់្ ា ខខ្មរកក�មចង់សលំ�ៅ 

មកលេើក្រជាជនភូមិលកោះ្ ្មឬយា៉ងណាលនោះលេ។ «ខ្ពុលំចះ 
ខតលមើេលេៅេិសខាងលកើត ល�ើយគិតក្ពុងចតិ្្ ា ល្រើសនិ 
ជា ស្លា្់រឬរស់ លធ្ើយា៉ងលមច៉ឲ្យខត�នកត�្់រមក្សរុក 

កំលណើតវញិស្លា្់រក៏អសច់តិខ្�រ នឃឹកលឃើញកូនអ្កភូមិ 

មួយចនំនួលនៅតចូមិនេានល់ចះល�ើរផង  ល្រើស្លា្់រខមនសមូ 

ស្លា្់រលនៅ្ សរុកកំលណើតខ្លនួឯងវញិចពុះ»។ ខ្ពុរំសល់នៅក្ពុង 
្សរុកចមការលេើ�នក្រខ�េក�ំលេៅក�ំមួយន្ងៃ កងេ័ព 

លវៀតណាមក៏�នចេូលេៅ�េ់ លនៅខណណៈលនោះ ខ្ពុ ំនងិអ្ក 
ភូមិលកោះ្ ្ម�នលធ្ើ�លំណើរកត�្់រមក្សរុកកំលណើតវញិ។  

លនៅតាមផ្លវូ ខ្ពុ�ំនជ្ួរឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំល�ើយក៏លធ្ើ�លំណើរមក
 ផទះជាមួយគ្ា។ លនៅលពេកត�្់រមក�េភូ់មិលកោះ្ ្ម�្ូំរង 

ក្ពុងភូមិគ្មានមនពុស ល្េ ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ�នមករសល់នៅ

លេើផទះរ្រសល់យើងវញិ នងិក្រក្ររ្ររលធ្ើខ្សចមការ�ចូ 

ខ�េលយើងធ្លា្់រលធ្ើកន្លងមក។

ផ្លវូលនៅក្ពុងភូមិលកោះ្ ្ម។ ន្ងៃេរី៤ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០។
(ររី េក្ខណិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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យតី	ធា	អតតីតលពទ្យសខ ្មរពកហម

ហ៊ាៃ	ពសិតី

 យរី ធា លភេ្សរី អាយពុ៦៦ឆ្ា ំមានេរីកខន្លងកំលណើតលនៅ

ភូមិស្ាយជពុលំកកោម ឃពុឫំស្រីខកវ ្ សរុកខកពកក្រសព ្លខត ្

កកលចះ។ សពន្្ងៃ យរី ធា រសល់នៅឃពុកំតពាងំក្ររីយ៍ ្សរុក 

អន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័ �នរឭំកលរឿងរា៉វអតរីតកាេ

រ្រសគ់ាត�់ចូខាងលកកោម៖ 

 លនៅក្ពុងជនំាន ់េន ់នេ ់ខ្ពុគឺំជាកូនកសកិរ ខ�េមាន
 

ជរីវភាពខះ្ខាត។ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិឈ្្់រលរៀន ខណណៈលពេ 
ខ�េ េន ់នេ ់�នលធ្ើរ�្ឋក្រ�ារេម្លាក់សលម្ច នលរោតម្ 

សរី�នពុ ន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០។ ខ្ពុចំា�ំន្ា កាេ 

លណោះ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនចេូរួមក្ពុងចេនា្រះល�រក្រឆាងំ
 

នឃឹងរ�្ឋក្រ�ារ ល�ើយក៏លកើតមានកពឃឹត្កិារណ៍េម្លាក់កគា្់រ 

ខ្រកឥតឈ្់រឈរចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក។ ភូមិរ្រស់ 

ខ្ពុខំ�េស្ថតិលនៅតាម្រលណ្ោយមាតេ់លន្ល ក៏េេួេរងការ 
េម្លាក់កគា្់រខ្រកខ�រ។ សណំាងេក្្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ 
ភាគលកចើន�នរសរ់ានមានជរីវតិពរីកពឃឹត្កិារណ៍�គួ៏រឲ្យរន្ធត ់

លនោះ។ លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក៏ល�ោយ សនង្គាមលនៅខត្រន ្

រវាងកងេ័ព េន ់នេ់ នងិលយោធាខខ្មរកក�ម។ ខ្ពុ�ំន 
លឃើញខខ្មរកក�មជរីករលណ្ៅខ�េមានក្រខវងខវងៗ លនៅ 

យរី ធា នងិ �៊ាន ពសិរី អ្ក្សាវកជាវននមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង។
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លកកោយផទះក្រជាជន នងិលនៅតាមវាេខ្ សសកមា្់រក្រ

សាកសពអ្កស្លា្់រ។ 

 រ�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវ�នខខ្មរកក�ម្រង្ខំឲ្យ 
ចេូលធ្ើការលនៅកងចេត័។ ខ្ពុមិំនកតរូវ�នក្រធានកង 
្រញូ្នឲ្យលេៅខរក�រី នងិជរីកក្រ�ាយលេ គឺខ្ពុកំតរូវលធ្ើការ

 
លនៅខផក្លរោង�យ។ ខ្ពុនំងិក្រជាជនលផ្ងលេៀត�នរស់ 
លនៅក្ពុងស្ថានភាពយា៉ងេ�ំកលនៅក្ពុងស�ករណ៍ ល�ោយ

 
សារការ�្ូរចពុកមិនកគ្់រកគាន។់ លកកោយមក ខខ្មរកក�ម 

�ន្រញូ្នខ្ពុលំេៅលខតម្ណ្ឌេគិររី ល�ើម្បរីលរៀនលពេ្យលយោធា
 

លនៅេរីលនោះ។ ខ្ពុ�ំនលរៀនខាងខផក្លវជស្ាសស ្ល�ោយលផ្ើម 
លចញពរីការលចះអានអក្រ្រន្ចិ្រន្ចួ នងិព្យាយាមខសង្

យេក់្រលភេ្្ានំរីមួយៗ ខ�េមាន្ិរេអក្រលនៅលេើលនោះ។ 

មិនយូរ្រ៉ពុន្មាន ខខ្មរកក�ម�នផ្លាសខ់្ពុឲំ្យលេៅលធ្ើជាលពេ្យ 
ឆ្ម្រ នងិជាក្រធានខផក្លពេ្យលេៀតផង។

  លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ខ្ពុកំតរូវ�នខខ្មរកក�ម្រង្ខឲំ្យលរៀ្រការ។  
លពេលនោះមានក្រជាជនរ�តូលេៅ�េ១់២០គូ។ ការ 

លរៀ្រការល�ោយ្រង្ខំខ្រ្រលនះ �នលធ្ើឲ្យ្រះ៉ពាេ�់េផ់្លវូចតិ ្
រ្រសក់្រជាជនលសទើរកគ្់ររូ្រ ខ�េអ្កខ្លះ�នលធ្ើអតឃ្ាត

លកពោះខ្លនួមិនលពញចតិ។្ ចខំណកខ្ពុក៏ំមិនលពញចតិក្ារលរៀ្រ

ការរ្រសខ់្ពុខំ�រ ្រ៉ពុខនខ្្ពុគំ្មានជលកមើស។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ លពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាម�ន 
វាយចេូមកក្រលេសកម្ពុជា ខខ្មរកក�ម�ន្រញូ្ន្្ររីរ្រស់

 
ខ្ពុលំេៅសមរភូមិមពុខល�ើម្បរីក្រយពុេ្ធ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រ�ត់

 
្រង់ជរីវតិ លនៅអំ�ពុងលពេសនង្គាមលនោះ។ ខ្ពុនំងិក្រជាជន

 
ជាលកចើននាក់លផ្ងលេៀត�នរត់ចូេនកពជាមួយខខ្មរកក�ម។  

ជរីវតិរ្រសល់យើងមានការេ�ំកខ្លាងំណាស់ ល�ោយសារ 

លយើងពពុមំាន�យ�្ូរ។ ជាលរឿយៗ លយើងខតងខតល�ើរជរីក 

ក្ចួ នងិ��ំងូនកពសកមា្់រ្ររលិភោគជាកករុម។ លយើង�នលធ្ើ
 

�លំណើរក្រមាណជតិកន្លះខខលឆ្ ោះលេៅកានេ់លន្លរលពៅ  

ល�ោយឆ្លងកាត់ឧ្រសគ្គជាលកចើនលនៅតាមផ្លវូលធ្ើ�លំណើរ។  
ក្រជាជនជាលកចើន�នស្លា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិ ល�ោសារេង់េឃឹក  

នងិមានជងឺំគ្មាន្្ាពំ្យា�េជងឺំ។

 លនៅេលន្លរលពៅ លយើង�នរសល់នៅលេើេរីេួេសពុវត្ថភិាព 

នងិរួចផពុតពរីការ�ញ់ក្រ�ារ។ លយើងកតរូវ�នខខ្មរកក�ម 

លកជើសតាងំឲ្យចេូលធ្ើការក្ពុងកង�ឃឹកជញូ្ន។ លយើង�ន�ឃឹក
 

ជញូ្នកគា្់រ នងិលកគឿងសព្ាវពុធលេៅកានស់មរភូមិខាងក្ពុង 
ក្រលេសក្រមាណពរី្ួរនលេៅក��ំងក្ពុងមួយខខ។ លយើង�ន 
លធ្ើ�លំណើរចពុះភ្លំ�ើងភ្ំ នងិលក្រើលពេលវេាជាលកចើនន្ងៃ 

េកមាលំេៅ�េល់គោេល�ៅ។ លេោះ្ររីជាការ�ឃឹកជញូ្នមាន 
ការលនឿយ�ត់ ្រ៉ពុខនក្ារ�្ូរចពុករ្រសល់យើង�ាក់មាន 

ភាពក្រលសើរល�ើងវញិ។ ជាលរៀងរាេ�់្់រន្ងៃ ឬមួយខខម្ង  

លយើងេេួេ�ន អងករ កតរីខកំ្រ៉ពុង នងិសម្ារលក្រើក�ស់ 

លផ្ង លៗ�ើម្បរីសកមរួេ�េក់ាររសល់នៅក្រចានំ្ងៃ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨០ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជា្ ្មរីម្ងលេៀតលនៅត្ំរន ់
១០០១។ ខ្ពុ�ំន្រនរ្សល់នៅត្ំរន ់១០០១ រ�តូ�េល់�ើម 
េសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៩០ លេើ្រខ្ពុនំងិក្រជាជន�នលធ្ើ�លំណើរមក 
ត្ំរនអ់ន្លង់ខវង។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅភូមិអូរ្្ម ខ�េ្រច្ចពុ្រ្បន្ូ្្ររ

 
លឈ្មោះលេៅភូមិឯកភាព ននត្ំរនអ់ន្លង់ខវង។ �្ូំរងខ្ពុមំាន

ការភ័យខ្លាចយា៉ងខ្លាងំ ល�ោយសារលនៅេរីលនះគឺជាត្ំរន់

នកពកកាស។់ ខ្ពុនំងិកគរួសារ ចា្់រលផ្ើមកា្់រឆការនកពល�ើម្បរី

យក�រីសាងសង់ផទះ។ ខ្ពុនំងិកគរួសារ�នេេួេការជយួ 
េំនពុក្រកមរុងពរី តាមព៉ុក �ចូជាអងករ កតរីខ នងិលកគឿងសម្ារ 

លក្រើក�សល់ផ្ង លៗេៀត នងិ�នខតិខកំា្់រឆការនកព�ាំ 

�ណំា្ំរខន្ថមលេៀត។ 

 ខ្ពុលំនៅចា�ំន្ា លកកោយពរីក្រមូេផេ្សរូវរួចមិន�ន 
យូរ្រ៉ពុន្មាន លយើងកតរូវរតល់ភៀសខ្លនួម្ងលេៀតលេៅកានជ់រំ ំ
ភូណយ ក្ពុងេឃឹក�រីន្ ល�ោយសារកងេ័ពខាងរ�្ឋាភិ�េ 
វាយចេូមកត្ំរនអ់ន្លង់ខវង។ ជរីវតិលេៅ�េេ់រីលនោះមាន 

ភាពេក្្រលសើរ ល�ោយសារកាក�េកក�មអនរ្ជាត ិ

ជយួផេ្ល់ស្បៀងអា�ារ សលម្លៀក្ំរពាក់ នងិសម្ារជាលកចើន 

មពុខលេៀត។ រយណៈលពេពរីរឆ្ាលំនៅេរីលនោះ ខ្ពុនំងិកគរួសារ�ន 
្រលងកើតមពុខរ្ររមួយ ល�ោយខ្ពុនំងិ្្ររី�នល�ើរក្រមូេេិញ 
េូរេស ន្ច៍ាស់ៗ  ពរីក្រជាជនន្យកមកជសួជពុេ ល�ើយ 

េក់ឲ្យក្រជាជនខ�េរសល់នៅក្ពុងជរំជំាមួយគ្ា។ ខ្ពុនំងិ
 

កគរួសារ អាចល�ោះ្ សាយជរីវភាព�នមួយកកមិត។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៨ គឺជាឆ្ាខំ�េលយោធាខខ្មរកក�ម 
លនៅត្ំរនអ់ន្លង់ខវង�នលធ្ើសមា�រណកម្មចពុះចេូជាមួយ 

រាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា ខ្ពុនំងិកគរួសារកតរូវ�ន្រញូ្នពរីជរំំ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ភូណយ មកកានត់្ំរនអ់ន្លង់ខវង តាមរ្ យនខ្ខ្មរកក�ម។ 

ក្រជាជនមួយចនំនួលេៀត កតរូវលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្្មើរលជើង 

មកអន្លង់ខវងតាមកករុមនរីមួយៗ។ ចា្់រពរីលពេលនោះ លយើង 

�នចា្់រលផ្ើមក្រក្ររ្ររ នងិរសល់នៅជាឯកជន លធ្ើខ្ សលធ្ើ 

ចមក ារល�ោយខ្លនួឯង លកពោះលយើងខេងមានរ្រ្រអា�ារ 
�ចូពរីមពុនលេៀតល�ើយ។ មិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ លកកោយលពេក្រលេស 

េេួេ�ននវូសពុខសន្ភិាព ្្ររីរ្រសខ់្ពុខំ�េធ្លា្់រ្រលកមើការ 
ជាលយោធា កតរូវ�នរ�្ឋាភិ�េកាតរ់សំាយ នងិផេ្់្ វកិា 

មួយចំននួសកមា្់រផ្គត់ផ្គង់ជរីវភាពកករុមកគរួសារខ្ មលេៀត។  

លកកោយមក ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនចេូលធ្ើជាកគរូ្រលកងៀនលនៅសាេា 
ស្ថតិក្ពុងភូមិឯកភាព។ 

 ្រច្ចពុ្រ្បនខ្្ពុសំលងកតលឃើញ្ាក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ ក៏�ចូ
 ជាស�គមនល៍នៅអន្លង់ខវង មានការររីកចលកមើនខ�េខពុស 

ពរីលពេមពុន �ចូជា មាន ផ្លវូ្េ្ ់សាេាលរៀន នងិមនទរីលពេ្យ។ 

ជាពលិសសក្រជាជនអាចក្រក្រមពុខរ្ររលផ្ងៗ នងិមាន

សេិ្ធលិសររីភាពកគ្់រកគានក់្ពុងការរសល់នៅ។

ផទះរ្រស់ យរី ធា ស្ថតិលនៅឃពុកំតពាងំក្ររីយ៍ ្សរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។
(�៊ាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

យរី ធា លនៅផទះរ្រសគ់ាតស់្ថតិលនៅឃពុកំតពាងំក្ររីយ៍  
្សរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ខ្ពុំលៅសង្ឃឹមថាៃឃឹងបាៃជួបបងពបស៊របស់ខ ្ពុំ

អ៊ាៃ៊	ស៊ោវតី	

 ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ស៊ពុ  ំផពុន លកើតលនៅឆ្ា១ំ៩៥៣ 

ក្ពុងឃពុកំពះ�រំរី ្សរុកលសទោង លខតកំ្ពង់ធ។ំ ្រងផពុន មាន 
ស្រ្បពុរ្សខអម ល�ើយគាតខ់តងខតសតិសក់ខវកភ្លរីមក 
ខាងស្ាជំានចិ្ច។ គាតន់យិាយស្រីញា្់រៗ នងិជនួលពេខ្លះ 

គាតន់យិាយជា្់រគ្ាកត�តិ ។ៗ កាេពរីលនៅកពុមារ ្រងផពុន �ន 

កា្់រកគា្់រលត្ោត ល�ើយ�នកា្់រកតរូវចពុងកមាមន�ចង្ពុរខាង 
ស្ា្ំរណ្ាេឲ្យពកិារតាងំពរីលពេលនោះមក។ ្រងផពុន ឈ្់រ

លរៀនកតឃឹម្្ាក់េរី៤លនៅក្ពុងសម័យសង្គមរាសសន្យិម។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៨ កករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុ ំខ�េមាន
 

ឪពពុកលឈ្មោះ ស៊ពុ  ំនផ, ម្ាយលឈ្មោះ សពុខ េនួ, ្រងក្ររុស 

លឈ្មោះ ស៊ពុ  ំផពុន, ្ូ្រនក្ររុសលឈ្មោះ ស៊ពុ  ំភាគ នងិខ្ពុលំឈ្មោះ ស៊ពុ ំ 
 

�ន �នសលកមចចតិច្ាកលចញពរ្ី សរុកកំលណើតលនៅក្ពុង 
ឃពុសំានគរ ្ សរុកកំពង់ស្ាយ លខតកំ្ពង់ធ ំលេៅរសល់នៅឯ 

្សរុកខត្បងមានជយ័ លខតក្ពះវ�ិារ។ លខតក្ពះវ�ិារ ស្ថតិ 

លនៅភូមិភាគឧតរ្ ខ�េជាត្ំរនខ់ង់្រា្រត្ំរនន់កពភ្ំ នងិ 

េរីតាងំភូមិសាសសម្ានភាពេូេេូំេាយ ល�ើយសម្ូបរលេៅ 
ល�ោយនកពលឈើ សតន្កព ធនធានធម្មជាតិ នងិសណំង់ 

ក្រវត្សិាសស្្រពុរាណ។ ស្ថានភាព�រីលនៅក្ពុងលខតក្ពះវ�ិារ 

មានេក្ខណណៈអំលណោយផេយា៉ងខ្លាងំ�េក់ារ�ា�ំពុះ,  

ការលធ្ើខ្ សចមការ ខ្មេាងំមានលសសសេ�់រីធេូំេាយ 

ជាលកចើនកខន្លងលេៀតផង។ លនៅលពេលនោះ ក្រជាជន មិនសវូ 

លេៅរសល់នៅលកចើនកពុះករលនោះលេ។ កករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុ ំ�ន 
សលកមចចតិច្ាកលចញពរ្ី សរុកកំលណើតផ្លាសល់េៅរសល់នៅ 

ឯលខតក្ពះវ�ិារ ល�ោយសង្ឃឹម្ា លយើងនឃឹងអាចខសង្រក

�រីធេូំេាយសកមា្់រលធ្ើខ្ សចមការ សកមា្់រជយួផ្គតផ់្គង់ 

�េជ់រីវភាពកគរួសាររ្រសល់យើង្រខន្ថមលេៀត។ 

 រ�តូមក�េឆ់្ា១ំ៩៧៣ ្រងផពុន �នលរៀ្រការ 

ជាមួយនឃឹងនាររីម្ាក់លឈ្មោះ �ពុង �ាយ ខ�េជាអ្ក 

រសល់នៅក្ពុងលខតក្ពះវ�ិារ។ ្រងផពុន លរៀ្រការមិនេាន ់
�នមួយឆ្ាផំង ក្រពន្ធរ្រសគ់ាត�់នស្លា្់រលចោេ ល�ោយ 

សារជងឺំកគ រុនចាញ់។ ្រនទា្់រពរីក្រពន្ធស្លា្់រ ្រងផពុន �ន 

សលកមចចតិច្េូ្រលកមើ្រ�វិតន្។៍ ្រងផពុន លធ្ើជាលយោធា 

ខខ្មរកក�ម ល�ើយ�នចាកលចញពរីផទះតាងំពរីលពេលនោះ 

នងិមិនខ�េកត�្់រមកជ្ួរកករុមកគរួសារវញិល�ើយ។  

លនៅអំ�ពុងលពេលនោះ លខតក្ពះវ�ិារ គឺជាត្ំរនស់យ័្ត 

ខ�េកតរូវ�នខខ្មរកក�មកគ្់រកគង។ ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ 
�នរសល់នៅក្ពុង្ សរុកខត្បងមានជយ័ លខតក្ពះវ�ិារ។ 

ស៊ពុ ំ ភាគ នងិ ស៊ពុ ំ �ន សពន្្ងៃរសល់នៅឃពុសំានគរ ្សរុកកំពង់ 
ស្ាយ លខតកំ្ពង់ធ។ំ (ស៊ពុ ំ ភាគ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

មក�េ�់្ូំរង ខខ្មរកក�ម�នលរៀ្រចខំ្រងខចកក្រជាជន

ណាខ�េមានជរីវភាពកកេ�ំក នងិមាន្សរុកកំលណើតលនៅ

ក្ពុងលខតក្ពះវ�ិារ លធ្ើជាក្រធាន ចខំណកឯក្រជាជនណា 
ខ�េមានជរីវភាពមធ្យមនងិខស្ ់ឲ្យលធ្ើជាក្រជាជនធម្មតា។ 

លកកោយមក ខខ្មរកក�ម�នលរៀ្រចឲំ្យក្រជាជនរសល់នៅជា 

ស�ករណ៍។ កករុមកគរួសាររ្រស់ខ្ពុ ំកតរូវខខ្មរកក�មចាត់េពុក 
លនៅក្ពុងវណ ្ណណៈកណ្ាេ។ លយើងកតរូវលេៅរសល់នៅនងិលធ្ើការងារ 
រួមជាមួយក្រជាជន�ន៏េលេៀត។ ការងារក្រចានំ្ងៃរ្រស់ 

ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ គឺលធ្ើខ្សចមការ លេើកេំន្់រ ជរីក 
ក្រ�ាយ នងិលរៀ្រចកំ្រពន័្ធធារាសាសសជ្ាលកចើនល�ើម្បរី 

ល្សោច្សព�ណំាំ្ សរូវ នងិ�ណំាលំផ្ង លៗេៀត។ ក្រជាជន 

ខ�េខខ្មរកក�ម�នចាតច់េូក្ពុងវណ ្ណណៈអ្កមាន នងិ 
វណ ្ណណៈកណ្ាេ កតរូវេេួេរងការលធ្ើ�្រយា៉ងខ្លាងំ។  

កករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នខខ្មរកក�ម លធ្ើ�្រ�ចូជា 
ក្រជាជន�ន៏េលេៀតខ�រ។ លរៀងរាេន់្ងៃ លយើងលធ្ើការងារ 

ក្ពុងវាេខ្ ស នងិតាមចមការ ល�ើយលយើងក៏មិនធ្លា្់រេេួេ 
�នអា�ារ�្ូរចពុកកគ្់រកគានខ់�រ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រល�ោយ
 

សារខតគាតមិ់នអាចកេាកំេលេៅនឃឹងភាពអតឃ់្លាន ការលធ្ើ 

ការងារធងៃនធ់ងៃរ នងិជងឺំក្រចាកំាយរ្រសគ់ាត�់ន។ ឪពពុក 

រ្រសខ់្ពុ�ំនធ្លាក់ខ្លនួឈ ឺ្រ៉ពុខនគ្ាតមិ់នខ�េេេួេ�ន្្ាំ
 

សងកវូល�ើម្បរីយកមកព្យា�េជងឺំរ្រសគ់ាតល់េ។ ឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុមិំន�នេេួេអា�ារ�្ូរចពុកកគ្់រកគានល់�ើយ។  
លនៅលពេខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុធំ្លាក់ខ្លនួឈ ឺល�ើយលធ្ើការងារ

 
អ្រីខេងលកើត អង្គការ�នល្រើកអងករឲ្យលេៅគាតច់នំនួ ១កំ្រ៉ពុង  

សកមា្់រ�្ូរក្ពុងរយណៈលពេ៣ន្ងៃ។ ្រនទា្់រពរីឪពពុករ្រស់ 
ខ្ពុសំ្លា្់រលេៅ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនខតិខកំ្រឃឹងខក្រងលធ្ើការងារ

 
យា៉ងខ្លាងំ ល�ើម្បរីរក្ាជរីវតិរសល់នៅលមើេខ្រក្ាកូនៗ។ 

 រ�តូមក�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ កងេ័ពលវៀតណាម 

�នវាយក្រយពុេ្ធជាមួយនឃឹងលយោធាខខ្មរកក�មលនៅក្ពុង 
លខតក្ពះវ�ិារ។ ខ្ពុឮំសរូសលំ�ងកគា្់រកាលំភ្លើងផទពុះលសទើរ

 
ខតលរៀងរាេន់្ងៃ។ មិនយូរ្រ៉ពុន្មាន លយោធាខខ្មរកក�ម នងិ 

្រក្ខពកួរ្រសខ់្លនួ �ននាគំ្ារតខ់្ចាតខ់្ចាយអសគ់្មានសស។់  
លយោធាខខ្មរកក�មខ្លះរតល់�ើងលេើភ្ំ ររីឯខ្លះលេៀតរតល់គច 

ខ្លនួសលំ�ៅលេៅកពខំ�នខខ្មរនងិន្។ កករុមខខ្មរកក�ម មិន 
�៊ានេាក់ខ្លនួលនៅក្ពុងភូមិល�ើយ លកពោះខ្លាចកងេ័ព

 

លវៀតណាមចា្់រខ្លនួ។ ្រនទា្់រពរីកក រុមខខ្មរកក�មរតល់ចញ 
អសព់រីភូមិ ក្រជាជនសខម្ងេឃឹកចតិល្កតកអរពនល់ពក  

ល�ើយ�ននាគំ្ាល�ើរខសង្រកសាចញ់ាតិ នងិកត�្់រមក 

រសជ់្ួរជពុគំ្ាវញិ។ ក្រជាជន�ននាគំ្ាចា្់រលផ្ើមជរីវតិល�ើង

វញិល�ោយស�ការគ្ាសាងសង់េលំនៅ�្ឋាន នងិលធ្ើខ្ ស 

ចមការក្រវាសន់�គ្ា។ 

 អំ�ពុងឆ្ា ំ១៩៧៩ មិតភ្ក្រិ្រស ់្រងផពុន លឈ្មោះ េរី  
នងិ ខងត៉ �នវេិកត�្់រមកពរីេរីកករុងភ្ំលពញ ល�ើម្បរី 

មកសរួសពុខេពុក្ខកក រុមកគរួសារលនៅឯលខតក្ពះវ�ិារ។ មិត ្

ភក្រិ្រស្់រងផពុន �នក�្់រខ្ពុំ្ ា ្រងផពុន លនៅមានជរីវតិ 
លនៅល�ើយ ល�ើយគាតក៏់ចង់មកលេងកករុមកគរួសារខ�រ  

្រ៉ពុខនអ្ង្គការមិនេានអ់នពុញ្ញាតឲ្យមក។ េរី នងិ ខងត៉ �ន 

លរៀ្ររា្់រ្រខន្ថមលេៀត្ា ្រងផពុន �នមកលធ្ើការលនៅក្ពុង 
េរីកករុងភ្លំពញអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ គាតល់ធ្ើជាលយោធា 
ខខ្មរកក�ម កពមេាងំ�ន្ូ្ររលឈ្មោះពរី ស៊ពុ  ំផពុន មក សពុក ឈាន  
វញិ។ �ណំឃឹងរ្រស់ ្រងផពុន ពរីមិតភ្ក្រិ្រសគ់ាត ់�នលធ្ើ 

ឲ្យខ្ពុលំចះខតសង្ឃឹមក្ពុងចតិ ្នងិេនទឃឹងចាលំមើេផ្លវូគាតក់ត�្់រ
 មកផទះវញិ។ 

 លនៅអំ�ពុងឆ្ា ំ១៩៨១ អ្កជនំយួម្ាក់មកពរីលខតកំ្ពង់ 
ធំ �នក�្់រកករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុំ្ ា លនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ធំ 

 
កំពពុងខតមានការខ្រងខចក�រីធ្លរី នងិអាចក្រក្រមពុខរ្ររ�ន 

្សរួេលេៅន្ងៃមពុខ។ ល�ោយខ្ពុអំសស់ង្ឃឹម ល�ើយខេងមាន 
អ្កខ�េអាចពឃឹងពាក់�ន លកពោះឪពពុក�នស្លា្់រលចោេ 

ល�ើយ្រងក្ររុសក៏�ត�់ណំឃឹងសនូ្យឈឃឹងលេៀតលនោះ ខ្ពុ ំ
នងិកករុមកគរួសារ �នសលកមចចតិវ្េិកត�្់រមក្សរុក 

កំលណើតលនៅឯលខតកំ្ពង់ធវំញិរ�តូ�េស់ពន្្ងៃលនះ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៣ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ្្ររីរ្រស់
 

ខ្ពុលំឈ្មោះ សនួ លសឿន។ លយើងមានកូន្សរីម្ាក់។ លកកោយ 
មក្្ររីរ្រសខ់្ពុំ�នចាកលចញពរីខ្ពុំ លេៅ្រលកមើឲ្យកងេ័ព

 
រ�្ឋាភិ�េសាធារណរ�្ឋក្រជាមាណិតកម្ពុជា ល�ើយមិន 
ខ�េលឃើញវេិកត�្់រមកវិញល�ើយ។ 

 លនៅអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៩៦ ខ្ពុ�ំនស្ា្់រវេិ្យពុ ល�ោយនច�ន្យ 

្សា្់រខត�នឮសលំ�ង្រពុរសម្ាក់ខ�េ�នផេ្់្រេ 

សម្ាសន�៍េអ្់កការខសតលនៅក្ពុងវេិ្យពុ  �ាក់្ររី�ចូជា
 

សលំ�ងរ្រស ់្រងផពុន ។ ្រនទា្់រពរីស្ា្់រការសម្ាសនល៍នោះ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

�នមួយសនទពុះ ខ្ពុកំ�ក�ក្ពុងចតិ្្ ាសលំ�ងរ្រស្់រពុរសម្ាក់
 លនោះ គឺ�ចូល្រះ្ិរេលេៅនឃឹងសលំ�ងរ្រស ់្រងផពុន ពតិក�ក� 

ខមន។ គាត�់នក�្់រលេៅកានអ្់កកាខសត្ា គាតល់ឈ្មោះ  

ស៊ពុ  ំផពុន មានអាយពុ៤៤ឆ្ា។ំ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេសម្ាសនល៍នោះ 

្រពុរសម្ាក់លនោះ មិន�ននយិាយក�្់រអំពរីេរីកខន្លងកំលណើត 

រ្រសគ់ាត់្ ាលនៅេរីណាលនោះលេ។ លឈ្មោះរ្រស្់រពុរសម្ាក់ 

លនោះ�ចូគ្ាលេៅនឃឹងលឈ្មោះរ្រស្់រងក្ររុសខ្ពុ ំចខំណកឯ 
អាយពុរ្រស់គាត់្ស�េគ្ាលេៅនឃឹងអាយពុរ្រស់្រងក្ររុសខ្ពុ ំ
ខ�រ។ ខ្ពុមំានជលំនឿក្ពុងចតិ្្ ា ្រពុរសលនោះ គឺជា្រងក្ររុស

 
រ្រសខ់្ពុ។ំ លកកោយមកលេៀត ខ្ពុមិំនខ�េធ្លា្់រ�នេេួេ

 
�ណំឃឹងអ្រីល�ើយពរី្រងផពុនរ�តូ�េ្់រច្ចពុ្រ្បនល្នះ។ 

 សពន្្ងៃ ខ្ពុរំសល់នោះជាមួយម្ាយ ្ូ្រនក្ររុស នងិលចៅៗ ។ 
 

កូន្សរីរ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រល�ោយសារជងឺំម�ាររីកល�ោះ  
អសរ់យណៈលពេ២ឆ្ាកំន្លងមកល�ើយ។ ្រនទា្់រពរីកូន្សរី 

រ្រសខ់្ពុសំ្លា្់រ កូនក្រសាររ្រសខ់្ពុ ំ�នវេិកត�្់រលេៅ
 

្សរុកកំលណើតវញិ ល�ោយ�ន្រន្េេ់ពុកលចៅចនំនួ ៥នាក់ 

ឲ្យរសល់នៅជាមួយខ្ពុ។ំ លចៅេរី១រ្រសខ់្ពុ ំ�នមកសពុរីឈ្េួ
 ្រលកមើលនៅតាមផទះលនៅឯេរីកករុងភ្លំពញ, លចៅេរី២ �ន្ួរស 

ជាកពះសង្ ចខំណកឯលចៅតចូៗ ចនំនួ ៣នាក់លេៀត កំពពុង 

រសល់នៅជាមួយខ្ពុសំពន្្ងៃលនះ។ 

 លេោះ្ររីជាជរីវតិខ្ពុសំ្ថតិក្ពុងស្ថានភាពេ�ំកយា៉ងណា 

ខ្ពុលំនៅខតចង់្រនខ្សង្រក្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុ។ំ  គាតគឺ់ជា្រង

ក្ររុស�េ៏ម្្ាក់សកមា្់រខ្ពុ។ំ ខ្ពុចំង់�ឃឹងសពុខេពុក្ខរ្រសគ់ាត ់

នងិចង់ជ្ួរជពុកំករុមកគរួសារវញិ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

 សពន្្ងៃលនះ ខ្ពុមំានអាយពុ ៦៣ឆ្ាំ ល�ើយ។ ខ្ពុមំាន
 

ជងឺំលេើសឈាមនងិឈសឺន្លាក់ន�លជើង។ ខ្ពុជំាលរឿយ លៗេៅ

េញិ្្ាពំរីមណ្ឌេសពុខភាពមកផឃឹកល�ើម្បរីព្យា�េជងឺំ។ 

លេោះ្ររីជាខ្ពុឈំឺ ្រ៉ពុខនវ្ាមិន�នលធ្ើឲ្យខ្ពុឈំ្់រសកមាកពរី
 

ការងារល�ើយ។ ខ្ពុមំានតនួាេរីេេួេខពុសកតរូវលមើេខ្រក្ា 
ម្ាយខ�េពកិារល�ោយសារជងឺំសស្តូក នងិលចៅតចូៗ 

ខ�េមិនេាន�់ឃឹងក្រីលនៅល�ើយ។ 

 ខ្ពុសំង្ឃឹម្ា ខ្ពុនំ ឃឹងអាចជ្ួរ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុវំញិ។ 

�ណំឃឹងរ្រស់្រងក្ររុសខ្ពុំគឺពតិជាមានអត្ថនយ័ណាស ់
សកមា្់រខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ។ ក្រសិនល្រើអ្កស្គាេ់ភិនភាគ 
�ចូខ�េខ្ពុលំរៀ្ររា្់រខាងលេើលនះ សមូលមត្ាេាក់េងមកខ្ពុំ

ផទាេល់ឈ្មោះ ស៊ពុ ំ �ន តាមរយណៈេូរសពទលេខ ០៩៧ ៨ 

៩៥៥ ៦៥៣ ឬេំនាក់េំនងមកកានម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសា

រកម្ពុជាតាមរយណៈអពុរីខមេ៉ណៈ truthsodavy.u@dccam.org 
ឬេូរសពទលេខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥។ 

លម�ឃឹកនាំ នងិកងលយោធាខខ្មរកក�ម លនៅស្ាតអូ�ាពំកិ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ប៊ៃិ	មែច៖	អៃ ្លង់សវងគឺជាលលំៅដ្឵ឋៃចង៊លពកាយ	
បៃ ្឵ ប់ពតីសងង្឵គ មបាៃបពា្ច ប់

លមក	វិៃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ្រពុនិ មា៉ច អាយពុ៦១ឆ្ាំ មានេរីកខន្លងកំលណើតលនៅ 

ភូមិខកពកតាអា ំឃពុ្ំរពុស្េាវ ្ សរុកចកិត្រពុររី លខតក្កលចះ 

�នលរៀ្ររា្់រពរីលរឿងរា៉វជរីវតិរ្រសខ់្លនួ នងិការលធ្ើ�លំណើរ

�ខ៏វងឆងៃាយមកកានត់្ំរនអ់ន្លង់ខវង្ា លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ខ្ពុ�ំនខ្រកលចញពរីឪពពុកម្ាយ ល�ើយ�នសលកមចចតិច្េូ 
្រលកមើការងារជាកងចេ័តរ្រស់ខខ្មរកក�មលនៅក្ពុង្ សរុក 
កកលចះ។ លនៅេរីលនោះ ខខ្មរកក�ម�នលក្រើឲ្យខ្ពុលំ�ញចា្រ 
លនៅក្ពុងវាេខ្ សរ�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ ខ្ពុខំតងខតលកកោក

 
ពរីកពេឃឹមល�ើម្បរីលេៅល�ញចា្ររ�តូ�េល់មោ៉ង១១កពឃឹក  

លេើ្រខ្ពុេំេួេអា�ារន្ងៃកតង់។ ការ�្ូរចពុករ្រសខ់្ពុមិំនសវូ
 

ពិ�កលេពរី លកពោះក្រធានស�ករណ៍គឺជា្រង្ូ្រនរ្រសខ់្ពុ។ំ 
 

ខ្ពុចំា�ំន្ា ន្ងៃមួយស�ករណ៍អនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុ�ំ្ូរ�យ
 

េាយជាមួយលេ្ៅ ្រ៉ពុខនមិ្តល្នៅក្ពុងកករុមគ្មាននណាម្ាក់ 
�៊ានក្រខកកតវា៉ល�ើយ។ ្រនទា្់រពរី�្ូរ�យរួច ខ្ពុកំតរូវ 
លស្លៀកពាក់លេៅលរៀន ល�ោយកតរូវ្ូ្ររលវនជាមួយមិតរួ្ម 
កករុមល�ើម្បរីចាលំ�ញចា្រ។ 

 េពុះ�េឆ់្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ពលវៀតណាម �នវាយក្រ�ារ 

ចេូមកក្ពុង្ ស រុកស្េួ លខតក្កលចះ លនៅលពេលនោះខ្ពុក៏ំ�ន
 លធ្ើ�លំណើរចាកលចញពរីភូមិកំលណើតជាមួយក្រជាជនជា 

លកចើននាក់លផ្ងលេៀត លឆ្ោះលេៅភាគខាងេចិល�ោយកតរូវ 

ឆ្លងកាតេ់លន្ល។ ្រនទា្់រមកខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរ្រនល្េៅកានន់កព 
មួយក្ពុងលខតកំ្ពង់ធ។ំ លយើង�នលធ្ើ�លំណើរអសរ់យណៈលពេ 
១ឆ្ាំ ល�ោយឆ្លងកាតភ់្ជំាលកចើនេកមាំលេៅ�េេ់រីលនោះ។ 

លយើង�ន្រនរ្សល់នៅក្ពុងនកពល�ោយគ្មានអា�ារ�្ូរចពុក 
កគ្់រកគាន។់ ជាលរៀងរាេន់្ងៃ លយើងខតងខតល�ើរជរីក��ំងូ 
នកពល�ើម្បរី្ររលិភោគ។ លពេខ្លះកករុមរ្រសខ់្ពុ�ំននាគំ្ាចា ំ
សទាក់អ្កភូមិខ�េលធ្ើ�ំលណើរតាមផ្លវូល�ើម្បរីសពុំ្ សរូវអងករេពុក 
្ររលិភោគលនៅក្ពុងកករុម។ អ្កភូមិ�នរកអងករមកឲ្យកករុមរ្រស់ 
ខ្ពុ ំល�ើយកករុមរ្រសខ់្ពុ�ំនឲ្យមាសលេៅគាតវ់ញិ។ ខ្ពុលំនៅចាំ

 �ន្ា ខ្ពុមំានមាសក�ជំរីលនៅជា្់រខ្លនួ។ ខ្ពុ�ំនយកលេៅ�រូ
 អងករមក�្ូរេាងំអសគ់្ាល�ើម្បរីឲ្យរួចពរីការ�ាចល់ពោះស្លា្់រ។  

លនៅលពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាមវាយក្រ�ារម្ងៗ ខ្ពុខំតង 
ខតស្ាយអងករ នងិឆ្ាងំ�យតាមខ្លនួ។ ជរីវតិរសល់នៅក្ពុងនកព

 
រ្រសខ់្ពុជំ្ួរការេ�ំកលវេនាខ្លាងំណាស់ ល្រើលក្រៀ្រលធៀ្រ 
លេៅនឃឹងជរីវតិរសល់នៅជាកងចេត័លនៅក្ពុងលខតក្កលចះ ។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ តាម៉ពុក �នចាតក់ងកម្លាងំឲ្យមក 

េេួេក្រជាជនខ�េរសល់នៅក្ពុងនកពស្ថតិលនៅលខតកំ្ពង់ធំ

េាងំអសយ់កលេៅលនៅលេើភ្�ំងខរក។ កងកម្លាងំ តាម៉ពុក 

្រពុនិ មា៉ច លនៅផទះរ្រសគ់ាតក់្ពុង្សរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ 
(លមក វនិ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

�នលឃោសនា្ ា ពពុក ខម ៉្រង ្ូ្រន នងិក្រជាជនេាងំអស់

លេៅរសល់នៅលេើភ្�ំងខរកលេើ្រមានសពុវត្ភិាព នងិ�នរួច 

ផពុតពរីការយាយរីរ្រសក់ងេ័ពលវៀតណាម។ ខ្ពុ ំនងិក្រជាជន 
ជាលកចើននាក់លផ្ងលេៀតក៏�នសលកមចចតិល្ធ្ើ�លំណើរតាម 

កងកម្ល ាងំរ្រស់ តាមព៉ុក ខ�េនាផំ្លវូ។ ការលធ្ើ�លំណើរ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនចណំាយលពេអសជ់ាលកចើនខខ លេើ្រលេៅ�េ់ 
ត្ំរនភ់្�ំងខរក។ លនៅតាមផ្លវូកករុមរ្រសខ់្ពុ�ំនក្រឈមនឃឹង

 
្រញ្ជ្ាលកចើនជាមួយកងេព័លវៀតណាមខ�េចាវំាយ 

ក្រ�ារមកលេើកងកម្លាងំរ្រស់ តាមព៉ុក នងិក្រជាជនរួម 

�លំណើរ។ អ្ករួម�លំណើរេាងំអសក៏់កតរូវមានការក្ររុង 

ក្រយ័តច្លំពោះមរីន្រងក្់រ ល�ើយលពេ�លំណើរកតរូវល�ើរ 

ជាជរួគឺ ្ សរៗី កតរូវល�ើរកណ្ាេ ចខំណកឯក្ររុសៗកតរូវល�ើរ 

លនៅខាងមពុខ នងិខាងលកកោយ។ ល�ោយសារខតការលធ្ើ�លំណើរ 

លចញពរីេឃឹក�រីលខតកំ្ពង់ធ ំលឆ្ោះលេៅកានភ់្�ំងខរកកតរូវលក្រើ 

រយណៈលពេយូខខ នងិមិនមានលស្បៀងអា�ារ�្ូរចពុកកគ្់រ 

កគាន ់�លូចះ្ កងកម្លាងំរ្រស ់តាម៉ពុក ខ�េក្រចាកំារលនៅ 

លេើភ្ំ �នយកអងករ មរី កតរីខកំ្រ៉ពុង េឃឹកល�ោះលគោ ន ំអកងឃឹង 

លខោអាវ មកខចកឲ្យលយើង�្ូរ នងិលស្លៀកពាក់។ ្រ៉ពុខន ្ក៏មាន 

ក្រជាជនខ្លះ�នស្លា្់រល�ោយសារភាពល�វ�ត ់មពុនលពេ 

លស្បៀងអា�ារេាងំលនោះមក�េ។់ មានក្រជាជនខ្លះ 

ល�ោយសារល្សកឃ្លានខ្លាងំលពក �នខ�កមរី�្ូរអស់

ជាលកចើនកញ្ច្់រល�ោយមិន�នចមិ្ន រ�តូ�េល់�ើមលពោះ  

ល�ើយមួយចនំនួ�នល�កស្លា្់រលនៅក្ពុងអកងឃឹង។ 

 ខ្ពុរួំមេាងំក្រជាជនមួយចនំនួលេៀតខ�េលនៅលសស 
សេ់ �ន្រន�្លំណើរល�ោយឆ្លងកាតភ់្ជំាលកចើន នងិ�ន 

ចណំាយលពេជាលកចើនន្ងៃលេៀតលេើ្រមក�េេ់លន ្លលេ្ៅ  

ឬកចក ១០០១ ខ�េស្ថតិក្ពុងលខតក្ពះវ�ិារ ។ ខ្ពុរំសល់នៅត្ំរន់
 

េលន្លលេ្ៅ ស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគង់រ្រស់ សពុន លសន  

នងិ លខៀវ សផំន។ ្រនទា្់រពរី�នលធ្ើ�លំណើរមក�េភ់្១ំ០០១  

�នរយណៈលពេ៣ខខ ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើការលនៅកងនាររី�ឃឹក 
ជញូ្ន។ ការងាររ្រសខ់្ពុលំនៅេរីលនោះ គឺជញូ្នអងករក្ពុងម្ាក់

 ៣០គរី� ូនងិជញូ្នកគា្់រ ល�កា៨២, ៦០, ៨០ នងិកគា្់រ
 

១២០មរីេរីខមក៉តលេៅឲ្យលយោធាខខ្មរកក�មលនៅលេណ�្ឋាន 

លនៅខាងលេើភ្ំ នងិលនៅខាងលកកោមភ្។ំ លពេលនោះកករុម 

រ្រសខ់្ពុ�ំនេេួេសាច ់នងិ កតរីលងៀត យកមក�្ូរ។ ក្ពុង 
មួយឆ្ាម្ំង ខ្ពុ�ំនល្រើកសារពុងមួយ អកងឃឹងមួយ មពុងមួយ 

នងិកកណាត៤់ខមក៉ត សកមា្់រកាតល់ខោអាវពរីអង្គភាព 

�ឃឹកជញូ្ន។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨១ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រជាមួយ្្ររីខ�េលធ្ើជា
 

លយោធាខខ្មរកក�ម ល�ើយមួយឆ្ាលំកកោយមកលយើងមាន 

កូនម្ាក់។ ខ្ពុនំងិកគរួសារ�ន្រនរ្សល់នៅលេើេឃឹក�រីេលន្ល

លេ្ៅ។ លកកោយមកល�ោយសារមានការវាយក្រ�ារពរី 

កងេ័ពលវៀតណាមខ្លាងំលនៅឆ្ា១ំ៩៨៥ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិ ្
ចាកលចញពរីេលន្លលេ្ៅ មករសល់នៅក្ពុងភូមិ�ងេង់ ស្ថតិ 
លនៅក្ពុងេឃឹក�រីន្វញិ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៧ ខ្ពុ�ំនផ្លាសម់ក

 លនៅជរំអូំកតាវ ឬ កចក១០០៣ ល�ោយលពេលនោះក្រជាជន 

�នរសល់នៅជាកករុម លកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ តាម៉ពុក។ 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៩ ក្រជាជនលនៅក្ពុងជរំអូំរកតាវ �នលធ្ើ
 

មាតពុភូមិនវិតន្ច៍ពុះមករសល់នៅខាងលកកោមភ្វំញិ។ ខ្ពុជំា 
មួយមិតភ្កកខិ្ពុម្ំាក់លេៀត ខ�េមានកូនតចូ នៗងិ្្ររីពកិារ 
លជើង �នចពុះមករសល់នៅខាងលកកោមភ្ខំ�រ។ ខ្ពុ�ំន្ិរេ្សា 

នងិ�ា្ំរខន្ល ល�ើម្បរីយកលេៅេក់លនៅផ្ារអន្លង់ខវងល�ើម្បរី 

ផ្គតផ់្គង់ជរីវភាព។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរឆ្លងកាត់្រឃឹងអូរជរីក 
ខ�េមានេឃឹក�រូគួចកត�ញ់ ល�ោយសារ តាម៉ពុក មិន 

េានស់ង់េំន្់រលនៅល�ើយ។ លនៅចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៩១ �េ់  

ឆ្ា១ំ៩៩២ ក្រជាជនចា្់រលផ្ើមកា្់រឆការនកព ល�ើម្បរីរាន 

�រីលធ្ើខ្ សចមការ នងិ�ា�ំណំា�ំ្ូរលរៀង ខៗ្លនួ ។ 

 ក្រជាជនភាគលកចើនខ�េ�នលភៀសខ្លនួមកលនៅ 
ស�គមនអ៍ន្លង់ខវងខតងខត�នផ្ាភ្ា្់រជរីវតិរសល់នៅ

រ្រសខ់្លនួលេៅនឃឹងស�គមនល៍នះក្ពុងសម័យសនង្គាម នងិ
 

រ�តូមក�េ្់រច្ចពុ្រ្បន។្

ចមក ារ្រខន្លរ្រស់ ្រពុិច មា៉ច លនៅខាងលកកោយផទះ។
(លមក វនិ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

 

 

 

 

 

 លអោម អាន ឬ លអោម លយឿង គឺជាលឈ្មោះខ�េគាត ់

�នក�្់រលេៅ�េ្់រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
លពេខ�េចពុះលេៅសម្ាសនគ៍ាតល់នៅឆ្ា២ំ០១១ ្រ៉ពុខន ្

លឈ្មោះ ឱម លយឿង, លអោ លយឿង, តា អាន គឺជាលឈ្មោះខ�េ 

លក្រើលនៅក្ពុងឯកសារផ្លវូការរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញា
 

ក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា ខ�េគាតក់តរូវ�នស�លចៅកកមលសពុើ្រ
 

អលងកតអនរ្ជាត�ិាក់ឲ្យស្ថតិលនៅលកកោម្រេឧកកិ�្ឋកម្ម 

ជាលកចើន លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០៤/០២។ ខាងលកកោមគឺជា 
ការលរៀ្ររា្់ររ្រស់ លអោម អាន៖ 

 ខ្ពុមំានលឈ្មោះពរីកំលណើត លអោម លយឿង ខ�េ�នលក្រើ 
តាងំពរីអំ�ពុងលពេចេូ្ួរសជាកពះសង្។ លនៅសម័យ 
លកកោយមក មានការសខម្ងលេ្ខោនលនៅវតល្ពោធិ៍។ លេ្ខោន 

លនោះមានចណំងលជើង្ា កគរូអាន លចះវជិា្លស្ោះផ្លពុំ ្ស្រ 
លពេខ�េខ្ពុលំចះវជិា្លស្ោះ ផ្លពុំ នងិលចះវជិា្ផ្ំ្ ្ាពំរីឫសលឈើ 
ឲ្យលក្មង�តយំ់ខ�រលនោះ លេើ្រក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិឃពុនំាំ 
គ្ាល�ៅលឈ្មោះខ្ពុតំាមលរឿងលេ្ខោន្ា «កគរូអានៗ» ជា្់រ 
រ�តូមក។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក មិនមានអ្កណា 

ល�ៅលឈ្មោះកំលណើតខ្ពុ ំលយឿង លេៀតលេ ចខំណកកតកូេរ្រស់

ពបវត្	ិៃងិបទឧពកិដរ្បស	់លោម	ោៃ

លសាម	ប៊ាៃ៊្ៃ

លអោម អាន �នផេ្្់រេសម្ាសន�៍េ្់រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា កាេពរីន្ងៃេរី១ ខខសរី�ា ឆ្ា២ំ០១១ លនៅឃពុអូំរ�ា  
្សរុកកំលរៀង លខត�្ត�់្ំរង។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ខ្ពុគឺំយកតាមលឈ្មោះជរីតា គឺតាលអោម �លូចះ្ ខ្ពុមំានលឈ្មោះ 

លអោម អាន។ 

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ឱ �នស្លា្់រតាងំពរីខ្ពុលំនៅលក្មង 

ល�ើយម្ាយរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ នពុន  �នស្លា្់រលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ 

ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រន្រលងកើតចនំនួ៥នាក់ ស្លា្់រអសព់រីរនាក់ គឺ
 

្រងក្ររុសេរី១) លឈ្មោះ លអោម យ៉ពុង នងិ្ូ្រន្សរីេរី ៣) លឈ្មោះ  
លអោម ណាន។ លនៅសេខ់តខ្ពុកូំនេរី២ ្ូ្រន្សរីេរី៤លឈ្មោះ 

លអោម លនឿន នងិ ្ូ្រនក្ររុសេរី៥លឈ្មោះ លអោម សពុវា៉ត។

 លនៅលពេខ្ពុអំាយពុ១២ឆ្ា ំជរីតាខាងម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ�ន
 

ឲ្យខ្ពុចំេូ្ួរសលនៅវតត្ាងំលខ្មៅ ស្ថតិលនៅក្ពុងឃពុពំាម ្ សរុក
 

កំពង់កត�ាច លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។ លេោក តាវា៉ញ គឺជាកពះលម 

គណណៈសង ល្នៅវតត្ាងំលខ្មៅ។ លេោកតា វា៉ញ �ន្ួរសតាងំ 

ពរីកពះអង្គលនៅវ័យលក្មងនងិមានកពះជន្ម១២០កពះវស្ា។ 

 ខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅវតត្ាងំលខ្មៅរយណៈលពេ២ឆ្ាំ ក៏�ន 
លចញលេៅលរៀន�េរីលនៅ្ ្ាក់ពពុេ្ធកិ្រឋមសកិ្ា លនៅវត ្

អង្គជពុ ំក្ពុងឃពុលំគោករការ ្ សរុក�លងកោ កករុងភ្ំលពញ។ កាេ 
លនោះកគរូ អូ៊ គឺជាអ្ក្រលកងៀនខ្ពុ។ំ លកកៅពរី្រលកងៀនសសិ្ 

កគរូ អូ៊ �នលធ្ើជាអាចារ្យ។ មិតភ្ក្ខិ�េលរៀនជាមួយខ្ពុ ំគឺ 
មានលឈ្មោះ សពុក, សាន,់ សម នងិ លមត៉។ មិតភ្ក្េិាងំ 

លនោះគឺជាកូនលចៅរ្រសក់្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិនកពខ្លា, ភូមិ 
នកពមូេ, ភូមិពពុកេា នងិភូមិខ្រក្រក ខ�េស្ថតិលនៅខក្បរ 

វត ្ចខំណកខ្ពុគឺំជាអ្កចមងៃាយ។ ខ្ពុ�ំនលរៀនធម៌វនិយ័រ�តូ
 

�េខ់្ពុ្ំំរលពញ�នជាភិក្ខពុ។  

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦០ ខ្ពុមំានជងឺំកកញង់ន�លជើង (ឬជងឺំឃ្លង់) 

�លូចះ្ម្ាយរ្រស់ខ្ពុក៏ំឲ្យខ្ពុលំេៅសពុកំពះលចៅអធិការវតស្ឃឹក។ 
 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំននាខំ្ពុលំេៅឲ្យកគរូខខ្មរព្យា�េ លកពោះលនៅ
 

សម័យលនោះមិនសវូមានលពេ្យ។ ម្ាយខ្ពុ�ំនលនៅលមើេ 
ខ្េាខំ្ពុរំ�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៦៣ លេើ្រខ្ពុ�ំនជាពរីជងឺំ នងិ

 
លនៅជយួលធ្ើខ្ សឪពពុកម្ាយវញិ។

 លនៅរ�វូវស្ា ឆ្ា១ំ៩៦៩ លពេខ្ពុកំត�្់រមកពរីសទងូ
 

លនៅលពេេងៃាច នងិ្រនទា្់រពរី�ឃឹកលគោយកលេៅចង លឈ្មោះ  

្រក់៉ មានឋាននរ្សក័្ជិាខស្រននរ�្ឋការ េន ់នេ ់�ន្រញ្ ្

ឲ្យខ្ពុលំេើកន�ល�ើងល�ើម្បរីចងខ្ពុ ំ ល�ោយ�នលចោេក្រកានខ់្ពុំ
 

្ា�នលធ្ើសមាគមខខ្មកក�ម។ ខ្ពុ�ំនក្រខកកមិនឲ្យចង 

ល�ើយ�នសរួរកលមរ្រស ់្រក់៉ ខ�េ្រញ្្មកល�ើម្បរីលេៅជ្ួរ

នងិល�ោះ្ សាយ។ ្រក់៉ �ននាខំ្ពុលំេៅជ្ួរលឈ្មោះ េឃឹម ល�ង 

លនៅ្រនទាយខកតង។ លពេលេៅ�េម់ាតេ់្ារចេូ េា�ាន 

េន ់នេ់ �នភង់្ខ្ពុ។ំ មួយរយណៈលកកោយមកលឈ្មោះ សម  
ខ�េធ្លា្់រ្ួរសលរៀនជាមួយខ្ពុ�ំនល�ើរចេូមក នងិ�នសរួ 
មកកានខ់្ពុំ្ ា លតើ�ចូលមច៉�នខអ្ងមកេរីលនះ? ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំន�ន

 
លឆ្លើយត្រលេៅវញិលេ។ សម �ននយិាយ្រន្្ ា «ខអ្ង�ន 

ក្រកពឃឹតល្េ្មើសនឃឹងលមរ្រសអ់ញ!»។ ឮ�លូចះ្ ខ្ពុ�ំនត្រលេៅ 

សម វញិ ្ ា «លមរ្រសខ់អ្ង�នក្រកពឃឹតល្េ្មើសមកលេើអញ»  

លកពោះ�នយកអញមក្រង្ត់�យេឃឹក ល�ើយខ្ពុ�ំនលជរ  
សម។ លពេឮលេៅ�េ ់េឃឹម ល�ង ពាក់សក័្៣ិ េឃឹម ល�ង �ន 

នយិាយក�្់រលេៅ សម មិនឲ្យនយិាយជាមួយខ្ពុលំេៀត។ លនៅ 
លវេាលមោ៉ង៣រលសៀេ េឃឹម ល�ង �នល�ៅខ្ពុលំេៅសរួ្ា 

្ូ្រនឯង�នចេូរួមជាមួយសមាគមខខ្មរកក�មខមនលេ? 

អូនឯងនយិាយតាមកតង់មក! ខ្ពុ�ំនលឆ្លើយត្រលេៅវញិ្ា 

លតជគពុណ! ខ្ពុមិំន�នលធ្ើលេ។ េឃឹម ល�ង �ន្រនស្រួ្ ា មាន 
លគ្ា្ូ្រនច្បាសណ់ាស!់ �លូចះ្លតើក្រធានសមាគមខខ្មរ 

កក�មលឈ្មោះអ្រី? ខ្ពុ�ំន្រញ្ក់្លេៅគាត់្ ា ក្រធាន 
សមាគមលឈ្មោះ ខមន៉ សពុះ �នស្លា្់រល�ើយ។ សមាគម 

លនោះគឺេិញលខ្ើយ កលនទេ ចាន ឆ្ាងំ ស្លា្រកពា ចលងកៀង 

មពុំ ាងសពុង សកមា្់រលធ្ើ្រពុណ្យ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ្រនទា្់រមក េឃឹម ល�ង  

�នអនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុលំេៅផទះវញិ ្រ៉ពុខនខ្្ពុំ�នសពុំឲ្យគាតល់ធ្ើ
 

សំ្រពុកត្រញ្្ក់ពរីការខ�េមិនជា្់រពាក់ព័ន្ធនឃឹងខខ្មរកក�ម 

លកពោះខ្លាចេា�ាន េន ់នេ់ ចា្់រខ្ពុម្ំងលេៀត។ 

 លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ េន ់នេ ់�នលធ្ើរ�្ឋ 

ក្រ�ារេម្លាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ លពេខ�េកពះ 

អង្គយាងលេៅព្យា�េកពះលរោគលនៅេរីកករុងល្រក៉ាងំ។ កពះ

អង្គ�នលធ្ើលសចក្រីក្រកាសពរីេរីកករុងល្រក៉ាងំឲ្យកូនលចៅចេូ

នកពមា៉ក់គរីល�ើម្បរីតស៊ូ ល�ើម្បរីកពះអង្គ�នវេិកត�្់រមក

មាតពុភូមិវញិ។ ខ្ពុរួំមេាងំក្រជាជន�នរួមគ្ាលធ្ើ�តពុកម្ម 

ល�ោយមានតា១៥ ឬ តាមព៉ុក គឺជាអ្ក�ឃឹកនា។ំ 

 �្ូំរងខ្ពុកំតរូវលរៀ្រចឲំ្យចេូខាងខផក្លឃោសនា ឬល�ៅ្ ា  
េងកាវពុធ ខ�េកករុមលនះមានសមាជកិ១៥នាក់ កតរូវមាន 

អាវពុធកាន ់នងិកតរូវល�ើរលឃោសនាល�ើម្បរីក្រមូេកម្លាងំ។  

កករុមរ្រស់ខ្ពុ�ំនល�ើរលឃោសនាក�្់រក្រជាជនលនៅវាេពង់  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

កតាចេង វាេពន ់ក្ពុង្សរុកឧត្ពុង្គ លខតកំ្ពង់ស្ ឺពរីខផនការ 
 

គឺ េរី១) វាយ េន ់នេ ់នងិេរី២) ការក្រកាសរ្រសស់លម្ច 

កពះ នលរោតម្ សរី�នពុ  ឲ្យកូនលចៅរួ្ររួមគ្ាល�ើម្បរីលធ្ើការ 

តស៊។ូ លពេលនោះសមាជកិលនៅក្ពុងកករុមរ្រសខ់្ពុមួំយចនំនួ 
 

�ចូជា ម៉ូត, �៊ពុយ, យន៉ �នស្លា្់រលនៅលពេវាយ 

ក្រយពុេ្ធជាមួយកងេ័ព េន ់នេ ់ខ�េមានរ្ពាសខ�ក 

អមមកជាមួយលនៅវាេពន ់ចខំណកខ្ពុ�ំនលគចខ្លនួរួច។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧២ ខ្ពុកំតរូវ�ន តាមព៉ុក ផ្លាសឲ់្យលេៅ 
កគ្់រកគងក្រជាជនលនៅ្ សរុកកណ្ាេសទឃឹង ក្ពុងលខតក្ណ្ាេ 
វញិ លកពោះ គពុណ ខ�េជាក្រធានកគ្់រកគងលនៅេរីលនោះ 

កតរូវ�នសមាជកិក្ពុងអង្គភាពលយោធាជាមួយចា្់រខ្លនួ។ 
 

លពេខ្ពុលំេៅ�េ់្ ស រុកកណ្ាេសទឃឹង ខ្ពុមិំនលឃើញក្រជាជន
 

រសល់នៅេរីលនោះល�ើយ គឺក្រជាជនកតរូវ�នខខ្មរកក�មលកៀរ 

ឲ្យលេៅរសល់នៅភ្ំ្ សង់ កាតភ់្លពុក ក្ពុង្សរុក្រលស�្ឋអស់
 

ល�ើយ។ �លូចះ្ខ្ពុ�ំនលនៅលធ្ើជាក្រធានកងពេលេខ១១ ក្ពុង 
អង្គភាពលយោធា។ លនៅអំ�ពុងលពេខ�េខ្ពុផំ្លាសល់េៅ្ សរុក

 
កណ្ាេសទឃឹង ក៏មានការផ្លាស្ូ្់ររភូមិភាគខ�រ គឺត្ំរនខ់�េ 
ស្ថតិលនៅខាងត្ូបងផ្លវូជាតលិេខ៤ រួមមាន ្ សរុកកណ្ាេសទឃឹង 

 
នងិ្សរុក�លងកោ កតរូវ�នកាត្់រញ្ចូេលេៅក្ពុងភូមិភាគ

 
ពលិសសេាងំអស ់ខ�េមាន វន លវត៉ គឺជាលេខា។ លកកៅពរី 

កងពេលេខ១១រ្រសខ់្ពុ ំលនៅភូមិភាគពលិសសមានពរីរកង 
ពេលេៀត គឺកងពេលេខ១២ កគ្់រកគងល�ោយ តាណាត នងិ 

កងពេលេខ៩២០ កគ្់រកគងល�ោយ សាលរឿន ល�ៅ ០៥។ 

 កងពេរ្រសខ់្ពុមំាន្ររីកងវរលសនាធ្ំរញ្ចូេគ្ា ខ�េ
 

មានសមាជកិសរពុ្រ២៧០០នាក់ ក្រចាកំារលនៅផ្ារកន្ចួ 

នងិលនៅេួេករី។ កងពេរ្រសខ់្ពុ�ំនវាយពរីេួេករី កាត ់
មកផ្លវូជាតលិេខ៣ លចោមលចៅ នងិលពោធចិនិតពុង រ�តូ 
េេួេ�នជយ័ជម្ះ លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

រយណៈលពេមួយខខលកកោយមក សពុន លសន �នល�ៅខ្ពុលំេៅ 
ក្រជពុលំនៅសាេាលខតក្ណ្ាេ ក្ពុងកករុងតាលខ្មៅ។ សពុន លសន  
�នក�្់រខ្ពុំ្ ា «មិតមិ្នេេួេខពុសកតរូវខាងកងេ័ពលេៀតលេ  
មិតក្ត រូវលេៅេេួេខពុសកតរូវខាងមូេ�្ឋានវញិ» គឺលនៅត្ំរន ់ 

២៥។ លនៅលពេលនោះគណណៈកម្មាធកិារលនៅត្ំរន ់២៥ មាន 

មនពុស្៤នាក់គឺ ១) លឈ្មោះ ជា គឺជាលេខាត្ំរន,់ ២) លឈ្មោះ  

ក�ក់ គឺជាអនពុលេខា, ៣) ស៊ាន គឺជាសមាជកិ នងិ ៤) 

ខ្ពុគឺំជាសមាជកិ ខ�េេេួេលេខា្ ស រុកស្ាង។ 

 លនៅខខកពុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុកំតរូវ�ន តាមព៉ុក �កឲ្យលេៅ 
លនៅត្ំរន៣់៥ ក្ពុងភូមិភាគនរិតរីវញិ ខ�េមាន កង ចា្រ  
គឺជាលេខាត្ំរន,់ លរឿន អនពុលេខាត្ំរន ់ ល�ើយខ្ពុគឺំជា 
សមាជកិ។ លពេលនោះ ខ្ពុមំានតនួាេរីកគ្់រកគងក្រជាជន

លនៅ្ សរុកឈកូ, លកោះស្លា នងិ ខ្ សក្ពុង។ ខ្ពុ�ំន�ឃឹកនាំ
 

ក្រជាជនលេើកេំន្់រលកោះស្លា ស្ពុកឈកូ េំន្់រក្បាេរមាស  

េំន្់រខកពកតន�់ន ់នងិេំន្់ររលំេច។ លនៅអំ�ពុងលពេលនោះ 

ខ្ពុក៏ំ�នលរៀ្រការជាមួយក្រពន្ធលឈ្មោះ កាន គឺជាក្រធាន

កងចេ័តលនៅ្ សរុកឈូកខ�េ�ន�ឃឹកនាំកម្ល ាំងក្រជាជន 

លេៅលេើកេំន្់ររលំេចខ�រ។ 

 លនៅរ�វូក�ងំ ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុកំតរូវ�ន តាមព៉ុក ផ្លាស់ 
ឲ្យមកលធ្ើជាលេខាត្ំរន៤់១ ភូមិភាគកណ្ាេវញិ លកពោះ

គណណៈកគ្់រកគងលនៅភូមិភាគកណ្ាេលសទើរខតេាំងអស់កតរូវ 

�នចា្់រខ្លនួលនៅសេខ់ត ខក ពក មួយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ចខំណក 
ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុក៏ំ�នមកលធ្ើការលនៅមនទរីរត្ំរន៤់១ជាមួយ 
ខ្ពុខំ�រ។ មនទរីរត្ំរន៤់១ មានេរីតាងំស្ថតិលនៅនកពេេឃឹង ចខំណក 
គណណៈកម្មាធកិារកគ្់រកគង់ត្ំរន៤់១ មាន ខ្ពុ,ំ សពុរីម, ជឃឹម នងិ  
លកត។ ត្ំរន៤់១ លពេលនោះរួមមាន ១) ្សរុក�ធាយ 

កគ្់រកគងល�ោយ ភឃឹម ២) ្ សរុកលជើងនកព កគ្់រកគងល�ោយ 

ម៉ពុន ៣) ្ សរុកកងមាស កគ្់រកគងល�ោយ កាន ៤) ្ សរុក 

នកពឈរ នងិ ៥) ្ ស រុកកំពង់លសៀម។  ខ្ពុ�ំន�ឃឹកនាកំ្រជាជន 
កងចេត័លេៅលេើកេំន្់រ ១មករា លនៅជា្់រសទឃឹងជរីនតិ ក្ពុង 
លខតកំ្ពង់ធ,ំ េំន្់រ ៦ មករា ជា្់រ្សរុកសនទពុក ក្ពុងលខត្

 
កំពង់ធ,ំ េំន្់រ១៧ លមសា ជា្់រ្សរុកលជើងនកព នងិនកពឈរ 

ក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម, េំន្់រពាមជាងំ លនៅ្ សរុកកងមាស នងិ 
ភ្លំព្ៅ ក្ពុង្ សរុក�ធាយ លខតកំ្ពង់ចាម ខ�េស្ថតិលនៅ 
ក្ពុងភូមិភាគឧតរ្លនៅលពេលនោះ។ 

 ខ្ពុ�ំនលេៅចេូរួមសន្�ិតេូេាងំក្រលេស លនៅស្ាត 
អូ�ាពំកិ ខ�េមាន ្រ៉ពុេ ពត, ននួ ជា, លអៀង សាររី, តាមព៉ុក  

នងិ លសោ ភឃឹម គឺជាគណណៈអធ្ិរតរី។ សន្�ិត�នលេើកពរី 

ខផនការសខំានព់រីរគឺ ការការពារ នងិកសាងក្រលេសខ�េ

ក្ពុងលនោះមានការកសាងកម្ល ាំងពកងឃឹងកម្ល ាំង ពកងរីកកម្ល ាំង 

វធិានការនផទក្ពុង េេ្ធផេការងារខ�េសលកមច�ន នងិ 
លេើកខផនការសកមា្់រឆ្ាខំាងមពុខ។ លនៅលពេសន្�ិត 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

លនោះ គណណៈត្ំរនក់តរូវល�ើងរាយការណ៍ក�្់រលេៅ�េ់ 

គណណៈអធ្ិរតរីអំពរីេេ្ធផេការងារខ�េសលកមច�ន។ 

 លនៅលពេលវៀតណាម វាយចេូមកលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ 

ខ្ពុ�ំនលភៀសខ្លនួមកលេៅលនៅអខន្ នងិ្ូរសពក ជា្់រសទឃឹង
 

ជរីនតិ ក្ពុងលខតកំ្ពង់ធ។ំ ចខំណកក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំ�នស្លា្់រ
 

លនៅលពេរតល់គចខ្លនួលនោះ ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨០ ខ្ពុ�ំន្រនល្ភៀសខ្លនួលេៅរសល់នៅភ្ំ
 

�ងខរក ជាមួយ សពុន លសន ម្ពុតំ្ំរនម់ពុំ្ររី។ លនៅេរីលនោះ ខ្ពុ�ំន
 

កគ្់រកគងកងនាររីលនៅមនទរីរគ-៧ រ្រស ់សពុន លសន។ ខ្ពុ�ំន 
លរៀ្រការក្រពន្ធេរី ២លឈ្មោះ នាង នងិមានកូន្សរីម្ាក់។ 

លកកោយមកខ្ពុចំពុះមកលនៅជរំសំទឃឹងចាន ់ (ក្ពុងេឃឹក�រីន្)។ 

លនៅលពេលវៀតណាម �កកងេ័ពលចញពរីក្រលេសកម្ពុជា ខ្ពុំ 
�នមកលនៅអន្លង់ខវង ល�ើយមួយឆ្ាលំកកោយមក ខ្ពុក៏ំ�ន 
ផ្លាសម់កលនៅឃពុអូំរ�ា ្សរុកកំលរៀង លខត�្ត�់្ំរង។ 

 ្រ៉ពុខនល្នៅក្ពុងឯកសារសណំពុំលរឿងរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះ 
វសិាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា លអោម អាន មានតនួាេរី

ជាលកចើនលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពរីន្ងៃេរី១៧ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េន់្ងៃេរី៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩) ៖ 

- លេខាត្ំរន ់៤១ (ភូមិភាគកណ្ាេ)

- សមាជកិគណណៈកម្មាធកិារភូមិភាគកណ្ាេ

- អនពុលេខាភូមិភាគកណ្ាេ 

 (លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ �េខ់ខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩)

លអោម អាន កតរូវ�នស�លចៅកកមអនរ្ជាត�ិាក់ឲ្យ 

ស្ថតិលនៅលកកោមការពនិតិ្យពរី្រេឧកកិ�្ឋជាលកចើនតាងំពរីឆ្ាំ

២០១៥មក ៖ 

- អំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍េើជនជាតចិាម

 (លនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម)

- ឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាងំមនពុស្ជាត ិលកកោមេកមង់ជាការ 

 លធ្ើមនពុស្ឃាត ការសម្លា្់ររង្គាេ ការ�ាក់ជា 

 េាសករ ការ�ាក់ពន្ធនាគារ អំលពើេារពុណកម្ម អំលពើ 

 អមនពុស្ធម៌ �នេលេៀត (រួមមាន អាពា�-៍ 

  ពពិា�ល៍�ោយ្រង្ខ)ំ ការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញល�ោយមូេ 

ល�តពុនលយោ�យ នងិសាសនា

-  ការរលំេោភ្ំរពានលេើកកមកព�្មេណ្ឌឆ្ា១ំ៩៥៦ 

គឺអំលពើមនពុស្ឃាតល�ោយលចតនា។

 ឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាងំមនពុស្ជាត ិនងិការរលំេោភ្ំរពាន

លេើកកមកព�្មេណ្ឌឆ្ាំ១៩៥៦ គឺ កត រូវ�នលចោេក្រកាន់្ ា 

�នក្រកពឃឹតល្នៅតាមត្ំរន ់នងិេរីតាងំនានា�ចូខាងលកកោម៖ 

- ការ�្ឋានលធ្ើពេកម្មល�ោយ្រង្ខលំនៅេំន្់រអន្លង់នកជ

- េរីតាងំសម្លា្់រមនពុស ល្គោកកពរីង

- មនទរីរសន្សិពុខមិតស្ពុ្រ

- មនទរីរសន្សិពុខេួេល្រង នងិវតអ្ង្គញួ�រី

- មនទរីរសន្សិពុខវតអូ្រកតកួន

- មនទរីរសន្សិពុខវត�្ធាយ

- មនទរីរសន្សិពុខវតភ្្កំ្រ រុស

- មនទរីរសន្សិពុខវតត្ាមណៈ

ឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាងំមនពុស្ជាតិ លកកោមេកមង់ជាអំលពើ 

អមនពុស្ធម៌�នេលេៀត តាមរយណៈអាពា�ព៍ពិា�ល៍�ោយ 

្រង្ខំ កតរូវ�នលចោេក្រកាន់្ ា�នក្រកពឃឹតល្នៅតាមត្ំរន ់

នងិេរីតាងំនានា�ចូខាងលកកោម៖

- ្សរុកកំពង់លសៀម (ត្ំរន ់៤១)

- ្សរុកនកពឈរ (ត្ំរន ់៤១)

 លអោម អាន �នស្លា្់រលនៅរលសៀេ ន្ងៃសពុកក េរី៦ ខខ 

វចិ្កិា ឆ្ា២ំ០២០ ក្ពុងអាយពុ៨៧ឆ្ា។ំ លអោម អាន គឺជា 
ជនសង្យ័មួយរូ្រ លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០៤/០២។  
ល្រើតាមច្បា្់រជាតកិតង់មាកតា៧ននកកមនរីតវិធិរីកព�្មេណ្ឌ

រ្រសក់ម្ពុជា�នខចង្ា មរណភាពននជនជា្់រលចោេនាំ 
�េក់ាររេំត្់រណ្ឃឹងអាជា្។  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

 លមោ៉ងក្រខ�េ៩យ្់រ លនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងខត 
ល�កខក្បរ្្ររីនងិកូនរ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុងខទម ្សា្់រខត ឮសរូ

 
សលំ�ងលជើងរ្រសម់នពុស្�នល�ើរសលំ�ៅចេូមករកខទម 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ភ្លាម លៗនោះ ខ្ពុ�ំនឮសរូសលំ�ងខ្សកល�ៅពរី
 

ខាងមពុខមាតេ់្ារខទមរ្រសខ់្ពុំ្ ា «អង្គការឲ្យមកល�ៅ្រង 
ននួលេៅលរៀនសកូត»។ ខ្ពុសំ្គាេ់្ ាលនោះគឺជាសលំ�ង ពនូ្្ល 
រ្រសខ់្ពុ។ំ មិន្រង្ង់យូរ ខ្ពុក៏ំខ្សកសរួពរីក្ពុងខទមរ្រសខ់្ពុំ

 លេៅវញិ្ា «លតើអង្គការឲ្យគាតល់េៅលរៀនសកូតលនៅឯណា 

ខ�រពូ»? គាត់�ននយិាយត្រមកខ្ពុវំញិល�ោយកំ្រពុតៗ 
្ា «មិន�ឃឹងយកលេៅលរៀនសកូតលនៅឯណាលេ» ? ខ្ពុក៏ំក�្់រលេៅ 

គាតវ់ញិ្ា «គាតស់កមានេ្ក់ល�ើយ»។

 សសួ �ឃឹម ល�ៅ កពុត ននួ គឺជា្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ គាតម់ាន 
្សរុកកំលណើតលនៅក្ពុងភូមិធង់្រលេើង ឃពុេំាយ្ូររ ្សរុក 
កតាកំក់ លខតត្ាខកវ។ ្រងននួ រសល់នៅ នងិសកិ្ាលនៅក្ពុងភូមិ  
ល�ើយលកកោយមកគាត់�នចាកលចញពរ្ី សរុកកំលណើតល�ើម្បរី 

លេៅលធ្ើការងារលនៅលខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ, កំពង់ស្ឺ នងិលកកោយ 

មកលនៅេរីកករុងភ្លំពញ។ លនៅក្ពុងសម័យសង្គមរាសសន្យិម 

្រងននួ លធ្ើជា្រ៉េូរីស ល�ើយលនៅក្ពុងរ្រ្រ េន ់នេ់ គាត់

�នផ្លាស្ូ្់ររមកលធ្ើជាលពេ្យេា�ានវញិ។ 

ស្ន ឌូរពគាប់កាលំភ្លើង

អ៊ាៃ៊	ស៊ោវតី	

 ជ ូគរីម�ន លនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ (អ៊ពុន សពុ�ាវរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

 ខ្ពុលំឈ្មោះ ជ ូគរីម�ន អាយពុ៦៩ មានមពុខរ្ររលធ្ើខ្ ស 
ចមការ។ ខ្ពុមំាន្សរុកកំលណើតលនៅក្ពុងភូមិធង់្រលេើង ឃពុំ

 
េាយ្ូររ ្ សរុកកតាំកក់ លខតត្ាខកវ។ ខ្ពុគឺំជាកូនេរី៧ក្ពុង 
ចលំណោម្រង្ូ្រន១០នាក់។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ជ ូេឃឹម នងិ

 
ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ �ន៉ ់េឃឹម។ ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៧១ មក 

លនៅក្ពុងឃពុេំាយ្ូររ ជាលរឿយៗមានការក្រយពុេ្ធគ្ារវាង 
េា�ាន េន ់នេ់ នងិកងេ័ពខខ្មរកក�ម។ ការក្រយពុេ្ធ 

គ្ាលនះ �នលធ្ើឲ្យផទះសខម្បងរ្រសក់្រជាជនជាលកចើន ឆា្រ 

លឆះលខទចខទរីគ្មានសេល់�ោយសារខតកគា្់រលផ្លោងធ្លាក់ច។ំ 

្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ជូ លតង ខ�េជាេា�ាន្រលកមើ 
�េរ់្រសរ់�្ឋាភិ�េ េន ់នេ់ �ន�ឃឹងអំពរីល�តពុការណ៍ 

ខ្លះ នៗនការចា្់រលផ្ើមសនង្គាមលនះ។ គាត ់�ន�ឃឹង្ ាសភាព 

ការណ៍ននការក្រយពុេ្ធគ្ារវាងេា�ានេនន់េ ់នងិកងេ័ព 

ខខ្មរកក�ម គឺមិនងាយ្សាក្សានល្�ើយ ល�ើយក៏�ន 

ក�្់រខ្ពុ ំនងិកករុមកគរួសារចាកលចញពរ្ី ស រុកកំលណើត លេៅ 
រស់លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ្រលណ្ោះអាសនមួ្យរយណៈលពេ 
សនិ។ ្រងលតង �នលស្ើសពុំឧេ្ធម្ាគចកក ខ�េ�ឃឹកលស្បៀង 

អា�ារពរីភ្លំពញល�ើម្បរីផ្គតផ់្គង់�េេ់ា�ាន េន ់នេ ់លនៅ 

ក្ពុងលខតត្ាខកវ ឲ្យកករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុលំធ្ើ�លំណើរមកកាន់
 

េរីកករុងភ្ំលពញ។ ខ្ពុនំងិម្ាយ �នចាកលចញលេៅភ្លំពញមពុន 
ឪពពុកនងិ្ូ្រនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំលកពោះឧេ្ធម្ាគចកកលនោះមិនអាច

 
ជះិ�នគ្ាលកចើនល�ើយ។ រេំង�នក្រខ�េ ៣ន្ងៃ ឪពពុកនងិ 

្ូ្រនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ�នលធ្ើ�លំណើរមកភ្លំពញខ�រ។ លនៅក្ពុង
 េរីកករុងភ្លំពញ  ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ  �នសពុផំទះ្រង្ សរីរ្រស់ 

ខ្ពុលំឈ្មោះ ជ ូសាលរឿន ល�ើម្បរីស្ាក់លនៅ្រលណ្ោះអាសនស្និ។  
ផទះរ្រសគ់ាតស់្ថតិលនៅម្ពុសំារមនទរីរឧកកិ�្ឋកម្មក្រេយ័ពជូ 
សាសនេួ៍េខស្លង្រច្ចពុ្រ្បន។្ កគរួសារលយើង គឺជាកគរួសារធ។ំ  
្រងសាលរឿនមានកូនចនំនួ៤នាក់។ គាតមិ់នក្រក្រមពុខរ្ររអ្រី 

លនោះលេ។ ្រងសាលរឿន ស្ាក់លនៅផទះល�ើម្បរីលមើេខ្ រក្ាកូនៗ 

រ្រសគ់ាត។់ ចខំណកឯ្រងន្្លរ្រសខ់្ពុវំញិ គឺជាគយ។ ្រងន្្ល 
រ្រសខ់្ពុ ំគឺជាអ្ករកចណូំេល�ើម្បរីផ្គតផ់្គង់�េក់ករុមកគរួសារ។  
រសល់នៅក្ពុងេរីកករុងភ្ំលពញ ខ្ពុលំនៅខតផទះជយួ�ា�ំយលធ្ើមូ្្រ

 នងិកិច្ចការផទះលផ្ង លៗេៀត។ ចខំណកឯ ឪពពុកម្ាយរ្រស់ 

ខ្ពុចំាសជ់រា មិនអាចជយួការងារអ្រី�នលកចើនលនោះលេ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១ �ខ�េ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ្្ររី

រ្រសខ់្ពុ។ំ ្្ររីរ្រសខ់្ពុធំ្លា្់រ�នលរៀ្រការម្ងរួចមកល�ើយ។ 

េពុះក្រពន្ធរ្រសគ់ាត ់ឈសឺ្លា្់រ ចាសេ់ពុក៏ំ�នផ្ផំ្គពុឲំ្យខ្ពុនំងិ
 

្្ររីរ្រសខ់្ពុលំរៀ្រការជាមួយគ្ា។ ពធិរីលរៀ្រការរ្រសខ់្ពុ ំ�ន
 

លធ្ើល�ើងលនៅផទះ្រងសាលរឿន។ លយើងលរៀ្រការមួយកពឃឹក ល�ោយ 

មានក្រគំលភ្លងការរណំ្រងំ។ លយើងមិនអលញ្ ើញលភៀ្វមកចេូ

រួមលកចើនកពុះករលនោះលេ។ លយើងអលញ្ ើញខតសាចញ់ាតេិាងំ

សងខាងមកចេូរួមខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ្រនទា្់រពរីលរៀ្រការរួច 

ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ �នផ្លាសល់េៅរសល់នៅផទះ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំនៅឯ
 

ម្ពុផំ្ារល�្រ៉វូញិ។ លយើងលរៀ្រការមិន�េ១់ឆ្ាផំង ខ្ពុក៏ំមាន
 

នផទលពោះកូន�្ូំរង។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំន្រលងកើតកូន្សរី
 

ម្ាក់ ល�ើយលយើង�ាក់លឈ្មោះឲ្យវា្ ា ្សរីលពៅ។ 

 លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងខត 
�ា�ំយ ្ សា្់រខតខ្ពុឮំសរូក្ួបនរ្យនច្េូមកក្ពុងេរីកករុង

 ភ្លំពញ ល�ើយឮសរូមនពុស ខ្្សកក្រកាសតាមផ្លវូ្ា 

«ជយ័លយោ! ជយ័លយោ! រណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះជាត ិ

ឈះ្ល�ើយ! ្រង្ូ្រនេាងំអសគ់្ាឆា្់រចាកលចញពរីេរីកករុង 
ភ្លំពញលេៅ ល�ើយ៣ន្ ងៃ លកកោយមកចាវំេិកត�្់រមកវញិ»។  

កករុមខខ្មរកក�ម �នខ្ សកលឃោសនាកេ�ឃឹងអឺងកងពាស 

លពញេរីកករុងភ្លំពញ។ មិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ កករុមខខ្មរកក�មេាងំ 

អសល់នោះ �នខ្ សកក្រកាសតាមឧ្រករណ៍្ំរពងសលំ�ងឲ្យ 

ក្រជាពេរ�្ឋលនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញេាំងអស់លរៀ្រចំ្រលង្ច 
ល�ើម្បរីចាកលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញភ្លាមៗ ល�ោយយកខត 

ឆ្ាងំ�យ នងិអងករសកមា្់រ�្ូរតាមផ្លវូក្រខ�េរយណៈ 
លពេ៣ន្ងៃ�នល�ើយ។ ខ្ពុ�ំា�ំយរួចនងិមិនេាន�់ន�្ូរ 
ផងក៏ក្រញា្់រលរៀ្រចំអរីវា៉នច់ាកលចញតាមការលឃោសនា។  

ខ្ពុ,ំ ្្ររី, កូន, ម្ាយឪពពុក នងិ្ូ្រនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ�ននាគំ្ា
 ក្រមូេចានឆ្ាងំ នងិ�យខ�េ�ារួំចលនោះ ខ្ច្់រយកមក 

េពុក�្ូរលនៅតាមផ្លវូ។ លយើងមិន�នក្រមូេសម្ារេ្ៗ  
យកជា្់រលេៅជាមួយលនោះលេ។ លយើង�នចាក់លសោេពុក 

សម្ារេ្ៗ លនៅក្ពុងផទះេាងំអស។់ ្ូ្រនរ្រសខ់្ពុ ំមានកង់
 ១�ាក់អរីវា៉ន ់ចខំណកឯខ្ពុនំងិ្្ររី មាន�ានចាសមួ់យលកគឿង 

សកមា្់រ�ាក់អរីវា៉នរ់ពុញ។ ខ្ពុចំាកលចញពរីផទះល�ោយមានខត 
អងករ, សលម្លៀក្ំរពាក់,មពុង នងិកលនទេ សកមា្់រកកាេល�ក 

តាមផ្លវូខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លនៅតាមផ្លវូកងេ័ពខខ្មរកក�ម �ន
 

ខ្ សកកពុំឲ្យលយើងរពុញ�ានលនោះ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនក�្់រលេៅកងេ័ព 



36 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ខខ្មរកក�មវញិ្ា �ានលនះខចូល�ើយ លយើងយកវាមក

សកមា្់រ�ាក់ខតអរីវា៉នខ់ត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លយើងលធ្ើ�លំណើរលចញ

មកពរីេរីកករុងភ្ំលពញសលំ�ៅមក្សរុកកំលណើតតាមផ្លវូជាតិ

លេខ៣។ ្ូ្រនខ្ពុម្ំាក់្រលណ្ើរកង់ នងិម្ាក់លេៀតរពុញ�ាន

�ាក់អរីវា៉នជ់ាមួយ្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ ចខំណកឯខ្ពុវំញិ�ឃឹកន�កូន

នងិលមើេខ្ម្ាយឪពពុកខ�េចាសជ់រា។ លពេលនោះខ្ពុមំាន 
នផទលពោះកូនេរី២ រ្រសខ់្ពុចំនំនួ២ខខ ល�ើយខ្ពុចំាញ់កូនខ្លាងំ

 
ណាសល់នៅតាមផ្លវូ។ ខ្ពុលំសទើរខតគ្មានកម្លាងំល�ើរលេៅមពុខ។ 

មនពុស្ម្ាជាលកចើនលធ្ើ�លំណើរលនៅតាមផ្លវូលរៀង ខៗ្លនួ។ ខ្ពុំ
 លឃើញមានក្រជាជនជាលកចើនល�កស្លា្់រលនៅតាមផ្លវូជា្រន្

្រនទា្់រ។ លយើងចណំាយអសរ់យណៈលពេ ២២ ន្ងៃេកមាលំធ្ើ

�លំណើរមក�េ់្ សរុកកតាំកក់ លខតត្ាខកវ។ 

 �្ូំរងខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ �នលធ្ើ�លំណើរមក�េ់ 
អង្គតាលសោម។ កករុមខខ្មរកក�ម�នមកេេួេលយើងលនៅ

ម្ពុលំពោធិ៍កពះសង្ ស្ថតិលនៅខាងេចិផ្ារអង្គតាលសោម 

ខ�េមានលឈ្មោះ ឈនិ លធ្ើជាលមភូមិ។ លពោធិ៍កពះសង្ គឺ 

ជាកខន្លងស្ាក់លនៅលេើកេរី១ រ្រសខ់្ពុនំងិកករុមកគរួសារ នងិ 
ក្រជាជនលផ្ងលេៀត ខ�េជលម្លៀសមកពរីេរីកករុងភ្លំពញ។  

មក�េ់លពោធិ៍កពះសង្  កករុមកគរួសាររ្រស់ខ្ពុអំស់អងករ�្ូរ។  
ខខ្មរកក�ម �នខចកអងករខ�េមានកគា្់រពណ៌កក�មឲ្យ 

លយើង�្ូរ។ អងករលនោះរឃឹងខ្លាងំណាស់ លយើងេំពារលសទើរ 

មិនខ្រក ្រ៉ពុខនល្យើងគ្មានជលកមើសអ្រីលផ្ងល�ើយ។ មក�េ់ 

ន្ងៃ�្ូំរង ខខ្មរកក�មមិនេានខ់្រងខចកឲ្យលយើងលធ្ើការងារ

អ្រីលនោះលេ។ ខខ្មរកក�ម លនៅអលងកតលមើេលយើងសនិ លកពោះ

លយើងកតរូវខខ្មរកក�មចាត់ចូេជាក្រជាជន្្មរី។ ខខ្មរកក�ម 

�នលក្រើ្្ររីរ្រសខ់្ពុនំងិក្រជាជនមួយចនំនួលេៀត ឲ្យលេៅសាង 
សង់ខទមតចូៗសកមា្់រកករុមកគរួសារ នងិក្រជាជន្្មរី ខ�េ 

ខខ្មរកក�មជលម្លៀសមកពរីកខន្លងលផ្ងៗស្ាក់លនៅ។ ខទម 

លនោះ មានសរសរលធ្ើអំពរីល�ើមឫស្រី �្ូំរេក្រក់ស្លឃឹកលត្ោត  

នងិជញ្្ងំ�ងំស្លឃឹក�ងូ។

 មិនយូរ្រ៉ពុន្មាន ខខ្មរកក�ម�នឲ្យលយើង�នចាក 

លចញពរីលពោធិ៍កពះសង្មករសល់នៅខាងលជើងសាេាឃពុំ 

េាយ្ូររវញិ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ�នយកល�ើមឬស្រីមកលធ្ើជា 
រានខស្ផ់ពុតពរី�រី្រន្ចិល�ើម្បរីល�ក។ មក�េក់តឃឹមលពេលនះ 

ខ្ពុមំាននផទលពោះកូនេរី២ក្រខ�េជា៥ខខ។ លនៅក្ពុងរ�វូសទងូ 
 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខ្មរកក�ម �នចា្់រលផ្ើមក្រមូេយករ្រស់ 

រ្ររចានឆ្ាងំរ្រសល់យើង�ាក់រួមគ្ា ខ្រកខចកការងារ 

ឲ្យលយើងលធ្ើរួម ល�ើយក៏ចា្់រលផ្ើម�្ូររួមខ�រ។ ខ្ពុកំតរូវលចញ 
លេៅ�កសទងូ ខរក�រី លេើកក្រ�ាយ នងិលធ្ើការងារលផ្ងៗ 
លេៀតតាមការចាតត់ាងំរ្រសល់មកង។ ចខំណកឯ ម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុវំញិ លនៅលមើេខ្រក្ាលចៅ ររីឯឪពពុករ្រសខ់្ពុលំធ្ើ្រង្គរី។ 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ គឺជាអតរីតលមឃពុេំាយ្ូររតាងំខតពរីខ្ពុលំនៅ
 

តចូៗម្៉លលះ។ លនៅលពេកត�្់រលេៅរសល់នៅក្ពុងភូមិវញិ  
ក្រជាជនលនៅេរីលនោះស្គាេ់ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំគ្់រៗគ្ា �លូចះ្ 
គាតមិ់នអាចេាក់�ងំក្រវត្រូិ្ររ្រសគ់ាត�់នលេ។ ន្ងៃមួយ  

ខខ្មរកក�ម �ននាគំាតល់េៅសរួចលម្លើយ។ ខខ្មរកក�ម �ន 

្រញ្ចពុះ្រញ្ចូេឲ្យឪពពុករ្រសខ់្ពុកំត�្់រលេៅលធ្ើការងារ្រលកមើ
 �េខ់ខ្មរកក�មវញិ ្រ៉ពុខនឪ្ពពុករ្រសខ់្ពុកំ្រខកកតវា៉្ ា គាត ់

មានវយ័ចណំាស់ ល�ើយគាត់�នេាខេងពរីការងារ 

លនៅក្ពុងរ្រ្រចាសអ់សល់េៅល�ើយ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំ�្់រលេៅ

ខខ្មរកក�ម្ា គាតអ់ាចជយួលធ្ើ្រង្គរីឲ្យកករុមយពុវជនខរក 

�រី�ន។ ្រនទា្់រមក ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ ក៏រួចខ្លនួពរីការចា្់រខ្លនួ
 នងិសម្លា្់រ។ លកកៅពរីលនោះ ខ្ពុ�ំនេេួេ�ណំឃឹងពរីក្រជាជន 

មូេ�្ឋាន្ា �នលឃើញ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ល�ៀម លចៅ 
�ពុរី នងិអតរីតេា�ាន េន ់នេ ់លផ្ងលេៀត ក្រខ�េជា 

១០០នាក់ កតរូវខខ្មរកក�មជលម្លៀសលចញពរីលខតត្ាខកវ  

ល�ោយន�មានជា្់រចណំង នងិល�ើរជាជរួ លៗេៅលនៅម្ពុំ 
កកាងំតាចាន ់ល�ើយក៏�តខ់្លនួលនៅេរីលនោះខតម្ង។ ខ្ពុគំ្មាន

 
សង្ឃឹម្ា្រង�ពុរី លនៅរសរ់ានមានជរីវតិលនោះលេ លកពោះគាត ់

គឺជាអតរីតេា�ានេន ់នេ់ ពាក់សក័្៣ិ។

 ន្ងៃមួយ មានកងឈ្ល្រ្សរីៗចនំនួ២នាក់ �នល�ើរខឆក 

លឆរផទះរ្រសក់្រជាជន។ ឈ្ល្រ្សរីេាងំពរីរនាក់លនោះក៏�ន 

មកខឆកអរីវា៉នលនៅក្ពុងខទមរ្រសខ់្ពុខំ�រ។ ឈ្ល្រ�នលរើរពុះ
 

យកឥវា៉នរ់្រសខ់្ពុ�ំចូជាខកកមលម្ៅជាល�ើម។ កងឈ្ល្រ្សរី 
លនោះ ក៏�នក្រេះលឃើញសក័្រិ្រស្្់ររីខ្ពុ ំ ខ�េធ្លា្់រពាក់ 
លនៅក្ពុងសម័យ េន ់នេ ់ខ�រ។ រេំង�នមួយយ្់រមួយ 
ន្ងៃ លពេខ�េ្្ររីរ្រសខ់្ពុកំត�្់រមកពរីលធ្ើការងារវញិ នងិ 
្រនទា្់រពរីអា�ារលពេេងៃាចរួច លយើងក៏ចេូល�ក។ យ្់រលនោះ 

គជឺាយ្់រចពុងលកកោយខ�េខ្ពុ�ំនលឃើញមពុខ្រ្រីរ្រសខ់្ពុ។ំ 
 

ពនូ្្លរ្រសខ់្ពុ,ំ ក្រធានភូមិ កពមេាងំអនពុក្រធានភូមិ �ន 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

មកល�ៅ្្ររីខ្ពុឲំ្យលេៅលរៀនសូកតលនៅលមោ៉ងក្រខ�េ៩យ្់រ។  
ខ្ពុសំរួយា៉ងណា ក៏គ្មាននរណាក�្់រខ្ពុំ្ ា គាតយ់ក្្ររី

 
រ្រសខ់្ពុលំេៅលរៀនសកូតលនៅឯណាល�ើយ។ លនៅលពេខ�េ 
្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ�នឮសលំ�ងខ្សកល�ៅ គាតក៏់�នលកកោក 
ល�ើងេាញអាវយកមកពាក់ ល�ើយេាញកកមាខ�េមាន 

ពណ៌លខៀវេាយនងិពណ៌កក�ម ខ�េលយើងយកមក 

ពរីភ្លំពញលនោះមកលស្លៀក រួចចាកលចញពរីខទមល�ើរលចញ 

លេៅជាមួយ្រពុរសេាងំ៣នាក់លនោះ។ ជនួលពេលនោះ កូន 

រ្រសខ់្ពុភំ្ាក់ ល�ើយខ្ សកយំយា៉ងខ្លាងំ។ ខ្ពុ�ំនល�ើរកត�្់រ
 

ចេូលេៅក្ពុងខទមវញិ ល�ើម្បរីេងួលេោមកូនរ្រសខ់្ពុកំពុំឲ្យយំ។ 
 

ក្ពុងយ្់រលនោះ កូនរ្រសខ់្ពុយំំមិនឈ្់រេាេខ់តលសោះ �ាក់
 

្ររី�ចូជាវា�ន�ឃឹងលរឿងអ្រីមួយខ�េនឃឹង្រកមរុងលកើតល�ើង 

ចលំពោះ្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ ្រង្ សរីរ្រសខ់្ពុ ំ�នខ�កជញំ្្ងស្លឃឹក
 

�ងូ រួចេចួលមើេលចញលេៅលកកៅផទះ។ គាត់�នលឃើញ 

្រពុរសេាងំ៣នាក់លនោះ មានស្ាយកាលំភ្លើង នងិកានច់្រ 

លនៅនឃឹងន� ល�ើយខ្មេាងំយកខខ ល្គោមកចងន�េាងំពរីរ 

រ្រស្្់ររីខ្ពុលំេៅខាងលកកោយខង្រួច្រលណ្ើរលចញលេៅ។ ចខំណក 

ឯ ម្ាយឪពពុកលក្មករ្រសខ់្ពុវំញិ គឺជាក្រជាជនមូេ�្ឋាន  
�នឮសរូលមភូមិក្រជពុគំ្ាពរីលពេេងៃាច្ា «យ្់រលនះ លយើង 

កតរូវយក សមមិត ្ននួ ខ�េជា្្ររីរ្រស ់សមមិត�្នលេៅ 

លរៀនសកូត»។ កគានខ់តឮអំពរីលរឿងរ ា៉វេាងំលនះល�ើយ 

គាតយំ់មិនឈ្់រលសោះល�ើយ។ ក្រខ�េជាមួយលមោ៉ង 

លកកោយ ្រនទា្់រពរីកងឈ្ល្រនា្្ំររីរ្រសខ់្ពុចំាកលចញលេៅ  
្សា្់រខតឮសរូសលំ�ងកគា្់រកាលំភ្លើង�ញ់ចនំនួ ៣កគា្់រ 

ផាងំផាងំផទនួៗគ្ា�នផទពុះល�ើង។ ឪពពុកម្ាយលក្មករ្រស់
 

ខ្ពុ ំ�នខ្ សកកេល�ោយំយា៉ងខ្លាងំ លកពោះគាត�់ឃឹង្ាកូន 
រ្រសគ់ាត់ កត រូវ�នសម្លា្់រល�ើយ។ ឪពពុកម្ាយលក្មក 

រ្រសខ់្ពុ ំ ល�ើរចពុះល�ើរល�ើងលពញមួយយ្់រល�ោយឥត�ន 
ល�កល�ើយ។ លនៅយ្់រលនោះ ក្រជាជនមូេ�្ឋាន �នមក 

ក�្់រខ្ពុំ្ ា ឈ្ល្រ�នសម្លា្់រ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំនៅខាងេចិវត្
 

េាយ្ូររល�ើយ។ ខ្ពុ ំល�កយំឱ្រកូននងិឈចឺា្់រ្ំរផពុតលនៅ 
ក្ពុងយ្់រលនោះ។ លកកោយមក ម្ាយឪពពុកលក្មករ្រសខ់្ពុ ំ ក៏ 
ឈចឺតិខ្្លាងំណាសខ់�រ ល�ោយមិនអាចការពារជរីវតិកូន

រ្រសខ់្លនួ�ន។ គាត�់្ូរអា�ារមិន�នរ�តូ�េធ់្លាក់

 ជ ូគរីម�ន លនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ (អ៊ពុន សពុ�ាវរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



38 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា
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ខ្លនួឈសឺ្លា្់រ។

 ្រនទា្់រពរី្្ររីរ្រសខ់្ពុសំ្លា្់រមិន�ន្រ៉ពុន្មានផង ក្រធានភូមិ 
លឈ្មោះ តាវតិ  �ន្រញូ្នខ្ពុ ំ កូននងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុំ

 
េាងំអសល់ចញពរីស�ករណ៍ ខ�េខ្ពុកំំពពុងខតរសល់នៅ ល�ោយ 
ផ្លាសល់េៅរសល់នៅឯកង៣ ខ�េស្ថតិលនៅខាងត្ូបងសាេាឃពុំ 
េាយ្ូររវញិ លកពោះក្រធានកង�នសលងកតលឃើញខ្ពុខំតង 
ខតយំជាលរៀងរាេន់្ងៃ។ តា�ង់ គឺជាអ្ក្រររលេះជនូ 

�លំណើរឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ ល�ើម្បរីជះិលេៅកានេ់រីក ខន្លង្្មរី  
លកពោះឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុចំាសជ់រាពិ�កក្ពុងការលធ្ើ�លំណើរ

 
ណាស។់ លមកង�នរាយការណ៍ក�្់រលមកងលនៅកង៣

្ា ខ្ពុគឺំជាខ្មាងំខ�េ្្ររីលេើ្រខតកតរូវអង្គការយកលេៅលរៀន

សកូត។ អ្កលនៅកង៣ ខតងខតតាម�ាន នងិអលងកតលមើេ 

ក្រជាជន្្មរី។ រសល់នៅក្ពុងកង៣ លមកង �នលក្រើខ្ពុឲំ្យលធ្ើ
 

ការងារជាលកចើន ល�ើយខ្ពុមិំនខ�េេេួេ�នអា�ារ�្ូរ 
ចពុកកគ្់រកគានល់�ើយ។ ជរីវតិជាសស្រីលមមា៉យ រសល់នៅជាមួយ 

កូន គ្មាន្្ររីលមើេខ្រក្ា លធ្ើការងារេ�ំកេ្ិំរនខតម្ាក់ 

ឯង ខ្មេាងំពលពោះកូនលនៅក្ពុងនផទលេៀត វាពតិជាការលធ្ើ 
េារពុណកម្មមួយ�ធ៏ងៃនធ់ងៃរខ្លាងំណាសស់កមា្់ររូ្រខ្ពុ។ំ រសល់នៅ 
ក្ពុងស�ករណ៍្្មរីលនះ ខ្ពុលំកើត�នកូនក្ររុសម្ាក់លេៀត។ ខ្ពុំ

 �ាក់លឈ្មោះឲ្យកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុំ្ ា រតនា ។ លពេខ�េខ្ពុំ 
សកមាេកូនរួច ខ្ពុ�ំនល�កអាងំលភ្លើង�នចនំនួ៥ន្ងៃ ល�ើយ 
សកមាក�នជតិ១ខខខ�រ។ អំ�ពុងលពេខ�េខ្ពុពំលពោះ នងិ

 
្រលងកើតកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ គឺខ្ពុគំ្មាន្្ាលំេ្រ ឬគ្មានលពេ្យ

 
មកពនិតិ្យនផទលពោះឲ្យ�នកតឃឹមកតរូវលនោះលេ។ េពុះ�េល់ពេ 

រ�វូកចរូតកាត�់នមក�េ ់ក្រធានកករុមរ្រសខ់្ពុ ំខ�េ�ន 
េេួេ្រញ្្ពរីលមភូមិ �នលក្រើខ្ពុឲំ្យលេៅកចរូត្សរូវខក្បរៗផទះ។  
លពេលនោះម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ គឺជាអ្កជយួលមើេកូនឲ្យខ្ពុ។ំ 

 
គាតខ់តងខតខ្ សកល�ៅខ្ពុពំរីចមងៃ ាយ ឲ្យមក្ំរល�ល�ោះកូន 
លនៅលពេខ�េកូនរ្រសខ់្ពុយំំ។ ចខំណកឯកូន្សរីរ្រស់ 
ខ្ពុ ំ្សរីលពៅ កតរូវក្រធានកងឲ្យលេៅរសល់នៅក្ពុងកងចេត័។ 

 
្សរីលពៅ គ្មានអា�ារ�្ូរកគ្់រកគានល់េ។ ្សរីលពៅ មាន 

រូ្ររាងកាយស្គមកំកពឃឹង។ ល�ោយគ្មានអា�ារ�្ូរកគ្់រ 

កគាន ់្សរីលពៅ ល�ើរលរើសសម្បកខ្យងលខ្ចៅ�្ូរ រ�តូ�េ់ 

ឈកឺជ រុះសក់។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំន្រញូ្ន្សរីលពៅ លេៅ
 

ព្យា�េលនៅឯមនទរីរលពេ្យ ្រ៉ពុខន ្្សរីលពៅ លនៅខតស្លា្់រ។ 

 េពុះរ�វូកចរូត្សរូវរួចរាេអ់ស់ លមកង �នចា្់រ 

លផ្ើមចាតខ់ចងការងារ្្មរីឲ្យលយើងលធ្ើ។ ខ្ពុមំ ានកូនតចូ 

លមកង �នឲ្យខ្ពុលំេៅក្រមូេេាមកមក�ាក់�ាេ នងិ 
ចិកញ្្ចេំននទានខខកត ល�ើម្បរីលធ្ើជាជរីសកមា្់រ�ាក់ខ្ សលនៅក្ពុង 
រ�វូវស្ា។ មិនយូរ្រ៉ពុន្មាន រ�វូវស្ាក៏ចេូមក�េ់  

លមកង�នចាតឲ់្យខ្ពុលំេៅសទងូ្ សរូវលនៅក្ពុងខ្ ស។ លពេលនោះ
 លជើងរ្រសខ់្ពុ ំមាន�លំ�រ�តូ�េធ់្លាយជាខទពុះ�រូលចញ
 

មកលកកៅ ្រ៉ពុខនខ្្ពុគំ្មាន្្ាសំងកវូអ្រីសកមា្់រព្យា�េលនោះ

លេ ល�ើយខ្ពុលំនៅខតកតរូវលេៅចពុះសទងូលនៅវាេខ្ ស�ខ�េ។ 

លកកៅពរីការងារ�កសទងូ ខ្ពុកំតរូវលេៅគាសគ់េល់ឈើលនៅក្ពុង
 នកព នងិកា្់រឆការនកព ល�ើម្បរីយក�រី�ា�ំាណំាលំផ្ងៗ �ចូជា 

��ំងូ, សខណ្ក�រី នងិអំលពៅ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរ
 

ឆ្លងកាតន់កពលេៅលធ្ើចមការម្ងៗ ខ្ពុខំតងខតលឃើញមានសាក 
សពខ�េក្់រមិនជតិ ល�ើយធកំ្លនិស្ពុយឆួេលនៅពាសលពញ 
តាមផ្លវូ។ ពរីមួយន្ងៃលេៅមួយន្ងៃ ខ្ពុកំតរូវខតលេៅលធ្ើការងារ

ខ�េការងារេាងំអសល់នោះខតងខតផ្លាស្ូ្់ររលេៅតាមរ�វូ 
កាេ។ អង្គការមិនខ�េខេ្ខ់្ាយ្ា លតើអ្កមកពរីណា 

ឈឺឬក៏ជា មាននផទលពោះឬអតល់នោះលេ ្រ៉ពុខនអ្ង្គការលនៅខត

ឲ្យលយើងលេៅលធ្ើការងារនងិសលកមចឲ្យ�នលេៅតាមខផនការ 

ខ�េអង្គការ�នកំណតឲ់្យ។

 លនៅរ�វូ្សរូវេពុកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ពលវៀតណាម�ន 
ចេូមក�េក់្ពុងលខតត្ាខកវ។ កងេ័ពលវៀតណាម �ន 
�ញ់លផ្លោងកងេ័ពខខ្មរកក�ម ខ�េ�នលធ្ើឲ្យកងេ័ពខខ្មរ 

កក�មរតល់េៅេិសខាងេចិសលំ�ៅលេៅរកត្ំរនភ់្។ំ ខ្ពុលំឃើញ 
កងេ័ពខខ្មរកក�ម កតរូវកគា្់រលផ្លោងលនៅតាមផ្លវូ ល�ើយ

គ្រីគ្ារ្រសល់គនាគំ្ាខសងអ្ករ្ួរសរតក់្រលសចក្រសាច។ 

ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ �នរតល់េៅេិសខាងលកើតផទពុយពរីកករុម
 

ខខ្មរកក�ម។ លយើងលធ្ើយា៉ងណារតល់គចកពុំឲ្យជ្ួរនឃឹងកករុម

ខខ្មរកក�ម លកពោះខ្លាចខខ្មរកក�មសម្លា្់រលយើងលចោេ។ 

ខ្ពុរំតស់លំ�ៅលេៅក្រលេសលវៀតណាម្រកមរុងនឃឹងឆ្លងខ�ន 

្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំនអាចឆ្លងលេៅក្រលេសលវៀតណាម�នលេ លកពោះ

ម្ ាយឪពពុកខ្ពុចំ ាសជ់រាមិនអាចលធ្ើ�លំណើរឆងៃ ាយ�ន។ 

លពេខ�េខខ្មរកក�មរតល់េៅ�តអ់ស ់ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ 
រតក់ត�្់រមកវញិ។ លកកោយមក ខខ្មរកក�ម �នវេិកត�្់រ 

ចេូមកក្ពុងភូមិវញិ លនៅលពេខ�េលវៀតណាម�កកងេ័ព 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

លចញលេើកេរី១ ល�ើយ�នលចោេក្រជាជនខ�េរតស់លំ�ៅ

លេៅក្រលេសលវៀតណាម្ាជា ពកួក្បត។់ មិនយូរ្រ៉ពុន្មាន កង 

េ័ពលវៀតណាម ចេូមកម្ងលេៀត ល�ើយល�ញ�ញ់ខខ្មរ 

កក�មរតរ់�ត៉រ់�យ៉អស។់ លពេលនោះ ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ  
មិន�នរតល់េៅណាលេៀតលេ។ លយើងនាគំ្ារតច់េូលេៅក្ពុង 
លេណ�្ឋាន ល�ើម្បរីលគចលចញពរីកគា្់រលផ្លោង។ លនៅលពេខ�េ 

សភាពការណ៍�ញ់គ្ាសងៃ្់រសងៃាត់ល�ើយ ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ  
ក៏�នសះ្ខសង្រក្រង្ូ្រនល�ើម្បរីជ្ួរជពុគំ្ាវញិ ្រ៉ពុខនស្មាជកិ 
កករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុមួំយចនំនួ�ន�ត្់រង់ជរីវតិ។

 ្រនទា្់រពរីរ្រ្រខខ្មរកក�ម�នកន្លងផពុត អសរ់យណៈលពេ 

៥ឆ្ា ំខ្ពុនំងិសាចញ់ាត ិ�ននាគំ្ាលេៅគាសក់កាយរកសាក 
សព្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ លយើងមិន�នក្រេះលឃើញអ្រីលនោះលេលនៅកខន្លង

ក្់រសព្្ររីរ្រសខ់្ពុលំនោះ ្រ៉ពុខនល្យើងធកំ្លនិស្ពុយ�ចូមានសាក
 

សពរេយួ។ ខ្ពុគិំត្ា សាកសពរ្រស្្់ររីខ្ពុ ំអាចមានសតស្ពុរី
 

អសល់េៅល�ើយ។ លយើងយំខ្លាងំណាសល់ពេលេៅគាសក់កាយ 

រកសាកសពលនោះ លកពោះវា�នរឭំកលរឿងរា៉វកគ្់រយា៉ង 

ខ�េលកើតមានល�ើងចលំពោះលយើងេាងំអសគ់្ា។ លកកោយ 

មក លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំឃឹងច្បាសអំ់ពរីេរីតាងំសម្លា្់រ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ

ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារនាំគ្ាលធ្ើ្រពុណ្យឧេទកិពុសេជូន�េ់គាត់។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ ា២ំ០០៨ ខ្ពុំ�ន�ាក់ពាក្យ្រណ្ឃឹងមក
 

កានត់ពុេាការខខ្មរកក�មតាមរយណៈមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា។ ខ្ពុ�ំាក់ពាក្យ្រណ្ឃឹងលនះ ពរីលកពោះខ្ពុខំឃឹងនឃឹងខខ្មរ
 កក�ម ខ�េលធ្ើ�្រខ្ពុ,ំ សម្លា្់រកូន, ្្ររី នងិសាចញ់ាត ិ

រ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំាក់ពាក្យ្រណ្ឃឹងលនះ ល�ោយក្ពុងចតិស្ង្ឃឹម
 ្ា តពុេាការខខ្មរកក�ម នឃឹងខសង្រកយពុត្ធិម៌ នងិផេ្់ 

ជាសណំង�េខ់្ពុខំ�រ។ ភាពឈចឺា្់រចលំពោះអតរីតកាេ 
�ល៏ខ្មៅងងឃឹតមួយលនះ �នជរំពុញឲ្យខ្ពុកំ្លា�ានក្ពុងការចេូរួម

 
ជាមួយនឃឹង�ំលណើរការរ្រស់តពុេាការខខ្មរកក�មល�ោយមិន 

រាខរកល�ើយ។ លេោះ្ររីជាយា៉ងណា ខ្ពុលំនៅខតមិនេានអ់ស់

ចតិល្េៅនឃឹងេេ្ធផេននការកាតល់េោសរ្រសត់ពុេាការខខ្មរ 

កក�មចលំពោះលម�ឃឹកនាខំខ្មរកក�មេាងំអសល់នោះល�ើយ  

ពរីលកពោះេ�ំនំនការ�ត្់រង់រ្រសខ់្ពុគំ្មានអ្រីអាចយកមក 
លក្រៀ្រលធៀ្រ�នល�ើយ។    លន ៅលពេខ�េខ្ពុំច ា្់រលផ្ើម 
នយិាយអំពរីលរឿងរា៉វេាងំអសល់នះ វា�ាក់្ររី�ចូជាលរឿង 

រា៉វខ�េលេើ្រខតលកើតមានល�ើង្្មរីៗ។ ខ្ពុ�ំនចេូរួមផេ្់ 
សក្ខរីកម្មលនៅក្ពុងតពុេាការខខ្មរកក�ម នងិ�នចេូរួម 
ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ើយកិច្ចការ 
េាងំអសល់នះ �នលធ្ើឲ្យខ្ពុធំរូលស្បើយលនៅក្ពុងចតិ�្នលកចើន

ណាសខ់�រ។  

 មកេេស់ពន្្ងៃលនះ សលំ�ងស្រូកគា្់រកាលំភ្លើងចនំនួ

៣កគា្់រខ�េ�ន�ញ់សម្លា្់រ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ លនៅខតេានឮ់ 
រពំងលពញក្ពុងកតលចៀករ្រសខ់្ពុ។ំ រឭំក�េក់តង់ចណំពុចលនះ 

ខ្ពុខំតងខត្សក់េឃឹកខភក្ល�ោយមិន�ឃឹងខ្លនួ លកពោះលរឿងកគ្់រ

យា៉ង�នលកើតល�ើងចលំពោះខ្ពុ ំ�ាក់្ររី�ចូជាការ�ាក់េណ្ឌ

កម្មមួយ�ធ៏ងៃនធ់ងៃរលពក។ 

ជ ូគរីម�ន លេៅវតល្ធ្ើ្រពុណ្យឧេទេិកពុសេ្យជនូ�េ្្់ររីរ្រសគ់ាតខ់�េ 
កតរូវ�នខខ្មរកក�សម្លា្់រលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
(១៩៧៥-១៩៧៩)។ (អ៊ពុន សពុ�ាវរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្ក្សាវកជាវ ្រពុគ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋាភិ�េ នងិ្រពុគ្គេេាំង�ាយខ�េមាន 

ចំណា្់រអារម្មណ៍ពរីការវិវ�្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាក្រីខខ្មរកក�ម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខន្លងក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរីរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាមានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសារេរីមួយ 
គឺឯកសារជាកក�ាសសន្លឃឹកខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រលភេឯកសារេរីពរីរ គឺជា្រេសម្ាសនខ៍�េ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធ្ើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កម្មាភិ�េខខ្មរកក�ម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ររីគឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនឃឹងសម័យខខ្មរកក�ម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនឃឹងការលធ្ើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសម្លា្់រ 

រ្រសខ់ខ្មរកក�ម នងិឯកសារេរីក�ំគឺជាខខ្ភាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិល�ើងក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកក�ម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយណៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណណៈ សាធារណជនអាចនឃឹង 

្សាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខ្លះលេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កម្មាភិ�េខខ្មរកក�ម ចលម្លើយសារភាពកំណតល់�តពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆ្លើយឆ្លងពត័ម៌ានខ�េ�នមកពរីការសម្ាសនជ៍ាមួយអតរីត 

កម្មាភិ�េខខ្មរកក�ម នងិេិនន្យ័គន្ថនលិេទស្រង្ាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំងគពុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណណៈមានេរីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

ម�ាវិ្រីកពះសរី�នពុ សងកាត់េលន្ល�សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានរីភ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពរីន្ងៃចនទ�េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពឃឹកពរីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពឃឹត្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយណៈេូរសពទលេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគពុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌មៃសាធារណណៈ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

(តពតីលលខមៃ៊)

សាលពកមសំណំ៊លរឿង០០២/០២
ដកសសង់លចញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវ្ែ សាយជា 
សាធារណណៈរបស់សាោក្តីសខ ្មរពកហម

ោរ៉ារដ ្ឋ វមត្ ា

២៦៩. តាមក្រនពណរីេំលនៀមេម្លា្់រ ន្ងៃលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា� ៍

កតរូវ�នក�រព្ធល�ើងលនៅក្ពុងពធិរី�អ៏ធ្ិរអធម។ ពធិរីលរៀ្រ 
អាពា�ព៍ពិា�ល៍នះកតរូវ�នចាតេ់ពុក្ា ជាការងាររ្រស់ 

ស�គមនល៍�ោយឪពពុកម្ាយ ្រង្ូ្រនក្ររុស្សរី សាចញ់ាត ិ 
អ្កជតិខាង អ្កភូមិ កពះសង្ នងិអាជ្ាធរមូេ�្ឋាន 

(�ចូជាលមភូមិជាល�ើម) កតរូវចេូរួមលនៅក្ពុងពធិរីលនោះ។ 

ស�ពន័្ធ�នកតរូវ «អនពុញ្ញាតិ» «ឲ្យពរជយ័» ឬផ្ផំ្គពុលំ�ើង 
ល�ោយស�គមន ៍នងិមានការចេូរួមពរីស�គមន។៍

២៧០. លមើតាមក្រវត្សិាសស ្ពធិរីលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា� ៍

កតរូវ�នលធ្ើល�ើងរវាងពរីមួយន្ងៃលេៅក�ំពរីរន្ងៃ ជាេូលេៅលធ្ើ 

ល�ើងខក្បរផទះកូនកកមពុំ ឬលនៅេរីតាងំមួយលនៅកណ្ាេភូមិ 

អាចជាេរីវតអ្ារាម។ លនៅក្ពុងពធិរីេាងំមូេ លភ្លងការកតរូវ 
�នក្រគពុកំំ�រ/នាមំពុខក្ួបន�ខង្រកូនកំលេោះ កូនកកមពុំ 

ខ�េតពុ្រខតងកាយល�ោយលស្លៀកសលម្លៀក្ំរពាក់ពណ៌ 

្សសល់ឆើតឆាយ នងិកគងល�ោយសលម្លៀក្ំរពាក់លធ្ើពរី 

ស�ំរីក្រ្ប឵សឬ សកូត មានក្ួបរក្ប឵ចរ់ចនានងិេម្ល�ោយ 

េឃឹកមាស។ លភៀ្វកិត្យិសកតរូវ�នអលញ្ ើញឲ្យចេូរួមក្ពុង 
កម្មវធិរីជ្់រលេៀង នងិការសខម្ងសេិ្បណៈយា៉ងស្រ្ប឵យ 

ររីករាយ ខ�េជានមិិតរូ្្រននការលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា� ៍

ល�ើយក្រនពណរីលផ្ងៗ �ចូជា ពធិរីកាតស់ក់កូនកំលេោះ 

កូនកកមពុំ ពធិរីខសនចងន� នងិពធិរីពសិារស្លានមិិតរូ្្រ កតរូវ 

�នលរៀ្រចលំធ្ើល�ើងលនៅក្ពុងពធិរីលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា�។៍

២៧១. កពះសង្មានតនួាេរីយា៉ងសខំានល់នៅក្ពុងពធិរីលរៀ្រ 
អាពា�ព៍ពិា� ៍ល�ោយមានការសកូតមន ្លវរឧេទសិ�េ់ 

្រពុពក្ាររីជន ្រលណ្ញឧ្រកេពចនកង ល�ើយផេ្់ឱវាេ�េ់

គូស្ាមរីភរយិា្ ្មរី។

២៧២. ្រនទា្់រពរីពធិរីច្់ររួចរាេ ់គូ្សករកត�្់រលេៅសកមាក 

លនៅផទះរ្រស់ឪពពុកម្ាយម្ខាង។ ការពកិ្ាអំពរីការផ្ំ 

�លំណកឬការរួម�លំណក កតរូវ�នចាតេ់ពុក្ា ជាពាក្យ 

តណំម ល�ើយគូ្សករខ�េលេើ្រខតលរៀ្រការរួច កកម 

េេួេ�នការខណនាអំំពរីកិច្ចខ�េកតរូវក្រកពឃឹតល្នៅយ្់រ 

ផ្�ំលំណកលនោះណាស។់ 

២៧៣. ភ័ស្ពុតាងលនៅក្ពុងសវនការ�ន្រង្ាញ្ា មាន
 

ការ�ាក់កំ�តិលេៅលេើពធិរីលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា�ល៍នៅក្ពុង 
ត្ំរន ់«រលំ�ោះ» ល�ោយខខ្មរកក�ម លនៅចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៧០  

�េឆ់្ា១ំ៩៧៥។ លនៅចលន្លោះលពេលនោះ រណសរិ រួ្្ររួមជាត ិ

កម្ពុជា�នផ្ពផ្្ាយកម្មវធិរីនលយោ�យស្រីពរីលស្មើភាព 
គ្ារវាងលភេេាងំពរីរ ល�ើយព្យាយាម  «េពុ្រ្ំរ�តក់្រនពណរី 

អន់្ យខ�េលរើសលអើងលេៅលេើសស្រី » ល�ោយជរំពុញឲ្យសស្រី 

«អភិវ�្ឍអាជរីពការងារ» ល�ោយលផ្ោតជាសខំានល់េៅលេើ 

ការ្រណ្ពុះ្រណ្ាេនងិការអ្់ររសំស្រីលនៅកគ្់រកកមិតេាងំ 
អស ់«ល�ើម្បរីជរំពុញសស្រីអាចចេូរួមលពញលេញលនៅក្ពុងការ 
តស៊រួូម»។ លេព្ន្ធភាពកតរូវ�នេពុ្រ្ំរ�តក់តឃឹមខតពាក្យ 

សម្រី»។ លពកជ ជឃឹម ខ�េជាលេខា្ សរុកកតាំកក់ �នមកផេ្់ 

សក្ខរីកម្្ម ា « មានការលរៀ្រការតចិតចួ្រ៉ពុលណ ្ណោះ»  លនៅក្ពុង 
្សរុកលនោះ លនៅចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៧១�េ១់៩៧៣។ ពធិរីលរៀ្រ 

អាពា�ព៍ពិា�េ៍ាងំលនោះ កតរូវ�នក�រព្ធល�ើងល�ោយេចួ 

េាក់ខ�េ លពកជ ជឃឹម �នពន្យេ់្ ាពធិរីអធឃឹកអធម « ្រះ៉ 

ពាេ�់េស់្មារតរី» យពុេ្ធជនខ�េអាចរារាងំខខ្មរកក�មក្ពុង 
ការ«្រញ្ចពុះ្រញ្ចូេក្រជាជនឲ្យលេៅសមរភូមិ» �ន។ មាន

ភ័ស្ពុតាងផងខ�រ្ាពធិរីលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា�ក៍តរូវ�នលរៀ្រ

ចលំ�ើងល�ោយ «អង្គការ» តាងំពរីមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ មកលម្៉លះ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

៤.. ទិដ ្ឋភាពទវូៅ៖ ចាបព់ថី្ ងៃទ១ី៧ ផខវមសា ឆន឵ែ ំ 
 ១៩៧៥ ដេថ់្ ងៃទ០ី៦ ផខមក្រ ឆ ន឵ែ ១ំ៩៧៩

២៧៤. អង្គជនំពុជំកមះ�នកកមិតសណំពុំលរឿង០០២/០២ 

នងិ�នេេួេអង្គល�តពុលចោេក្រកាន ់�ចូ�នលរៀ្ររា្់រលនៅ 

ក្ពុង�រីការ�លំណោះ្ សាយ នងិ�នកំណត់្ ាជាឧកកិ�្ឋកម្ម 
ក្រឆាងំនឃឹងមនពុស្ជាតិ ការ្ំរពារ្ំរពានយា៉ងធងៃនធ់ងៃរ 

លេៅលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវ ឆ្ា១ំ៩៤៩ នងិឧកកិ�្ឋកម្ម 

ក្រេយ័ពជូសាសន ៍ខ�េេាក់េងនឃឹងស�ករណ៍ នងិ 

ការ�្ឋានការងារ (ល�ោយកកមិតកតឃឹមស�ករណ៍កតាកំក់ 

ការ�្ឋានការងារេំ្រនក់តពាងំ្ ្ម ការ�្ឋានេំ្រន១់មករា នងិ 

ការ�្ឋានសាងសង់កពេានយនល្�ោះលយោធាកំពង់ឆ្ាំង) 

មនទរីរសន្សិពុខនងិេរីកខន្លងសម្លា្់រមនពុស្ (ល�ោយកកមិត 

កតឃឹមមនទរីរសន្សិពុខ ស-២១ មនទរីរសន្សិពុខកតាំងតាចាន ់

មនទរីរសន្សិពុខអូរកខន្ង នងិមនទរីរសន្សិពុខភ្លំកកោេ) 

ការក្រកពឃឹតច្លំពោះកករុមលគោេល�ៅ (ល�ោយកកមិតកតឃឹម 

កតរូវ (១) ការក្រកពឃឹតចំ្លពោះកករុមសាសនកិលនៅស�ករណ៍ 

កតាកំក់ (២) ការក្រកពឃឹតច្លំពោះជនជាតចិាម ក្ពុងអំ�ពុង 
ការផ្លាសេ់រីេលំនៅក្រជាជន�ណំាក់កាេេរី២ ការអនពុវត ្

ល�ោយមិនរា្់រ្រញ្ចូេមនទរីរសន្សិពុខកករូចឆ្មារ (៣) ការ 
ក្រកពឃឹតច្លំពោះជនជាតលិវៀតណាម ការអនពុវតល្�ោយមិន 

រា្់រ្រញ្ចូេនវូឧកកិ�្ឋកម្មខ�េ�នក្រកពឃឹតល្�ើងល�ោយ 
កងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា លនៅលេើេឃឹក�រីលវៀតណាមនងិ (៤)  
ការក្រកពឃឹតចំ្លពោះអតរីតអ្ករ�្ឋការននរ្រ្រសាធារណរ�្ឋ 

ខខ្មរ ( រួមមាន អ្ករ�្ឋការ នងិេា�ាន) នងិកករុមកគរួសាររ្រស់ 

ពកួលគ ការអនពុវតក្តឃឹមខតស�ករណ៍កតាំកក់ ការ�្ឋាន 

ការងារេំ្រន ់១មករា មនទរីរសន្សិពុខ ស-២១ នងិមនទរីរ 

សន្សិពុខកកាំងតាចាន ់ការ�្ឋានការងារេំ្រន ់១មករា  

មនទរីរសន្សិពុខ ស-២១ នងិមនទរីរសន្សិពុខកកាងំតាចាន)់ នងិ 

្រេ្រញ្ស្្រីពរីការលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា�រណ៍ (លនៅេូេាងំ 

ក្រលេស)។

២៧៥. អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា ខផក្លនះមានលគោេ 

្ំរណងមានកកមិត គឺល�ើម្បរីវភិាគ្ា លតើេក្ខខណ្ឌេូលេៅនន 

ឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាងំនឃឹងមនពុស្ជាតិ នងិការ្ំរពារ្ំរពាន 

យា៉ងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្រីខណវ ឆ្ា១ំ៩៤៩ 

កតរូវ�នរកលឃើញខ�រឬលេ។ អង្គជំនពុជំកមះលេើកល�ើងចំណពុច 

លនះលនៅក្ពុងសាេកកមនាលពេលនះខតម្ង លកពោះការ 
ពិចារណាេាំលនះមានផេវិ�កលេៅលេើឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាំង 

នងិមនពុស្ជាត ិនងិការ្ំរពារ្ំរពានយា៉ងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើ 

អនពុសញ្ញាេរីកករុងខ� ខ្ណវឆ្ាំ១៩៤៥ ខ�េកតរូវ�នលចោេ 

ក្រកានក់្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០២ នងិ�នពភិាក្ាលនៅក្ពុង 
ខផក្ខ�េលនៅលសសសេក់្ពុងសាេកកមខាងលកកោម។  
លយោងតាម�រីកា�លំណោះ្ សាយ ឧកកិ�្ឋកម្មនានាពាក់ 

ពន័ ្ធនឃឹងការផ្លាសេ់រីេលំនៅក្រជាជន�ណំាក់កាេេរី២  

ក្រត្ិរត្កិារននស�ករណ៍ នងិការ�្ឋានការងារ ្រណ្ាញ 

មនទរីរសន្សិពុខ នងិេរីកខន្លងសម្លា្់រមនពុស្ ការកំណត ់

លគោេល�ៅលេៅលេើកករុមជាក់េាក់ នងិ្រេ្រញ្្ស្រីពរីការ 

លរៀ្រអាពា�ព៍ពិា� ៍គឺជាឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាងំមនពុស្ជាត ិ 

ល�តពុ�លូចះ្ ការលចោេក្រកានល់នះគឺជាខផក្មួយននការ

ពធិរីលរៀ្រការរ្រសក់ម្ម ាភិ�េខខ្មរកក�ម។        (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

វាយក្រ�ារជាេូលេៅ នងិជាក្រពន័្ធក្រឆាងំនងិក្រជាជន 

សពុរីវេិ ខ�េ�នក្រកពឃឹតល្�ើងលនៅលពញមួយរ្រ្រកម្ពុជា 
ក្រជាធិ្រលតយ្យ នងិកគ្់រតំ្រនេ់ាំងអស់ក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ 

 
លេើសពរីលនះលេៀត �រីកា�លំណោះ្ សាយចាតេ់ពុកឧកកិ�្ឋកម្ម 

ពាក់ពន័ ្ធនឃឹងមនទរីរសន្សិពុខ ស-២១ នងិមនទរីរសន្សិពុខអូរ 

កខន្ងខ�េកតរូវ�នក្រកពឃឹតច្លំពោះអ្កជា្់រឃពុជំនជាត ិ

លវៀតណាម្ា ជាការ្ំរពារ្ំរពានយា៉ងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើអនពុ 

សញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវ ឆ្ា១ំ៩៤៩ ខ�េកតរូវ�នលចោេ 

ក្រកាន់្ ា�នក្រកពឃឹតល្នៅក្ពុងអំ�ពុងលពេ នងិជា្់រពាក់ព័ន្ធ
 

យា៉ងជតិស្េិ្ធជាមួយនងិជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយ 

នឃឹងក្រលេសលវៀតណាម។ ល�តពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះយេ់ 

លឃើញ្ា ចាចំាចក់តរូវខតល�ោះ្ សាយ្រញ្្េាងំពរីរល�ោយ 

សង្គម េាងំលេើអង្គល�តពុខ�េកតរូវ�នលចោេក្រកាន់្ ា  

ជាឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាងំមនពុស្ជាតិ នងិការ្ំរពារ្ំរពាន 

ក្រកានេ់ាងំ�ាយេាក់េងនឃឹង្ររ្ិរេធលំធងជាងលនះរួម

េាងំអត្ថភិាពននជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធអនរ្ជាត ិខ�េនាំ

ឲ្យមានការក្រកពឃឹតឧ្កកិ�្ឋកម្មេាងំលនះ។ 

   

៤.១. ទិដ ្ឋភាពអង្គវ�តុទវូៅថនវសិាេភាព 
 វពេវវលាក្នែពុងសណុំវំរឿង០០២/០២ 
 (រ រួមទាងំេក្្ខណៈថនជវមលេ឵ះតបោបអ់ាវុ )្

២៧៦. អង្គជនំពុជំកមះរកលឃើញ្ា លនៅចលន្លោះន្ងៃេរី១៧ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ នងិន្ងៃេរី០៦ ខខ មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ 

ចលំពោះយពុត្ាធកិារលពេលវេាខ�េជា្រញ្្លចោេលនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿង០០២/០២ ្រ.ក.ក. �នពកងឃឹងក្រមូេផ្ពុអំំណាច 
លេើកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យនងិក្រជាជនននរ្រ្រលនះ  
តាមរយណៈការេពុ្រលចោេក្រពន័្ធតពុេាការ ស្ថា្័រននរីត្ិរញ្ញាតិ ្ 

នងិស្ថា្័រនរ�្ឋលផ្ង លៗេៀតលនៅក្ពុងរ្រ្រមពុន ល�ើយនឃឹង 
ការកសាងស្ថា្័រននងិរចនាសម័្ន្ធក្ពុងលពេ�ណំាេគ្ា  
លកកោមការកគ្់រកគងផ្ាចម់ពុខរ្រស ់្រ.ក.ក. ។ ខផក្តាម 

ខផនការនងិលគោេនលយោ�យ្រក ខ្�េមានលគោេ្ំរណង 

កសាងសង្គមនយិមរ្រសខ់្លនួលនោះ លេើ្រជាលជោគវាសនា

ក្រជាជនកម្ពុជាកតរូវស្ថតិលនៅក្ពុងកណ្ា្់រន�នន ្រ.ក.ក. 

លពោេគឺពេួលគ កតរូវ�នផ្លាសេ់រីេលំនៅល�ោយ្រង្ខំ តកមរូវឲ្យ 

លធ្ើការងារ នងិកំណតឲ់្យរសល់នៅលេៅតាមលគោេ្ំរណងរ្រស់  

្រ.ក.ក.។ ជាពលិសសក្ពុងអំ�ពុងលពេរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរ-
 លតយ្យ ្រ.ក.ក. �នផ្លាសេ់រីេលំនៅក្រជាជនល�ោយ្រង្ខលំចញ 

ពរីលខតក្ករុង នងិេរីក្រជពុជំននានាលនៅេូេាងំក្រលេសកម្ពុជា 
លេៅកានត់្ំរនជ់ន្រេ នងិពរីេរីជន្រេមួយលេៅកានជ់ន្រេ 

មួយ ក្ពុងលគោេ្ំរណងល�ើម្បរីលធ្ើឲ្យខ្មាងំចពុះលខ្ោយ េាងំខ្មាងំ 
នផទក្ពុងនងិខ្មាងំខាងលកកៅ នងិល�ើម្បរីេ្់រសកាតក់ពុំឲ្យមានការ 
លងើ្រ្រះល�រ ល�ើម្បរីេពុ្រ្ំរ�ត ់នងិេត�់ពំកួវណ ្ណណៈនាយេពុន 

នងិសក្ភូិមិ នងិល�ើម្បរីកសាងពកងរីកស�ករណ៍នានា។

២៧៧. អង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ាលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រ.ក.ក. �នជលម្លៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុង

ភ្លំពញ ក្ពុងចនំនួយា៉ងលកចើនសន្ធឃឹកសន្ធា្់រ។ លនៅន្ងៃេរី១៧ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  នងិ ្រនទា្់រពរីកាេ្ររលិចេ្លនះមក 

ក្រជាជនក៏កតរូវ�នលគ្រម្លាសេ់រីរួមលខតន្ានា លនៅេូេាងំ 

ពធិរីលរៀ្រការរ្រសក់ម្ម ាភិ�េខខ្មរកក�ម។        (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ក្រលេសកម្ពុជា រួមមាន លខតកំ្ពង់ស្ ឺតាខកវ កំពត  កករុងកពះ 
សរី�នពុ (ពរីមពុនល�ៅ្ ា កក រុងកំពង់លសោម) កំពង់ធ ំន្រេ៉និ 

កំពង់ចាម កំពង់ឆ្ាងំ លសៀមរា្រ ល�យ៉ខ្រត៉ �ត�់្ំរង 

នងិ លពោធិ៍សាត។់ 

២៧៨. ្រខន្ថមពរីលនះលេៀត អង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ាចា្់រពរី 

ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៥ នងិ្រនរ្�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៧ ក្រជាជន 

សពុរីវេិមួយចនំនួធកំតរូវ�នលគផ្លាសេ់រីល�ោយ្រង្ខំ លេៅកាន ់

លខត�្ត�់្ំរងនងិលខតល្ពោធិ៍សាត ់ចខំណកឯក្រជាជនលផ្ង 

លេៀតកតរូវ�នផ្លាសេ់រីេលំនៅល�ោយ្រង្ខំ  លនៅក្ពុងត្ំរនល់ផ្ងៗ  
អា្ សយ័លេើកតរូវការកម្លាងំពេកម្មតាមរ�វូនងិ ល�ើម្បរី 

លឈោងលេៅសលកមចការតស៊វូណ ្ណណៈ។ អង្គជនំពុកំជះកត ់

សម្គាេ់្ា �រីកា�ំលណោះ្ សាយក៏�នលចោេក្រកានខ់�រ្ ា  

ការផ្លាស់េរីេំលនៅល�ោយ្រង្ខ�ំន្រនល្នៅកគ្់រលពេក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៨។ លេោះ្ររីជាយា៉ងណា អង្គជនំពុជំកមះមិន�ន�ាក់ 

្រញ្ចូេការផ្លាសេ់រីេលំនៅក្រជាជន�ណំាក់កាេេរី៣ លេៅ 
ក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២លេ នងិ�ន្រញ្ច្់រកិច្ច�លំណើរការ 
នរីតវិធិរីពាក់ពន័ ្ធនឃឹងអង្គល�តពុេាងំអស�់ចូ�នលេើកល�ើង 

លនៅក្ពុង�រីកា�លំណោះ្ សាយខ�េមិនកតរូវ�ន្រញ្ចូេលនៅ

ក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០១ឬសណំពុំលរឿង០០២/០២។ 

២៧៩. អង្គជនំពុជំកមះរកលឃើញ្ា ក្ពុងអំ�ពុងរ្រ្រកម្ពុជា
 ក្រជាធិ្រលតយ្យ មិនមានេរីផ្ារ រូ្ិរយ្័រណ ្ណកតរូវ�ន 

ល�ះ្រង់លចោេកម្មសេិ្ធឯិកជនកតរូវ�ន្ំរ�ត ់ល�ោយ�ាក់ 

ជនំសួវញិនវូស�ករណ៍នងិការ�្ឋានលធ្ើការឲ្យ�លំណើរការ 

លេៅេូេាងំក្រលេស ល�ើម្បរីកគ្់រកគងក្រជាជននងិលធ្ើការ 

តស៊វូណ ្ណណៈ។ ក្រជាជនកតរូវ�នលគ្រង្ខំឲ្យរសល់នៅ នងិលធ្ើ 

ការជាសមូ�ភាពលនៅតាមស�ករណ៍ នងិការ�្ឋាន 

ការងារ ខ�េលនៅេរីលនោះពកួលគេេួេរងការលធ្ើ�្រ 

េក្ខខណ្ឌធងៃនធ់ងៃរ ការ�តខ់្លនួនងិការកា្់រសម្ល ា្់រ។ 

វធិរីសាសសស្មូ�ភាពរ្រស់ ្រ.ក.ក. ខ�េមាន្ំរណង 

លធ្ើការតស៊វូណ ្ណណៈ ក៏កតរូវ�ន្រញ្ចូេេាងំ្រញ្្កគរួសារ  
�ចូជា ការលរៀ្រអាពា�ព៍ពិា�ផ៍ងខ�រ ល�ោយសារ  

្រ.ក.ក. ចាតេ់ពុក្ា វធិរីសាសសល្នះមានសារសខំានក់្ពុង 
ការកសាងសង្គម្្មរីមួយ ឲ្យ្ស្រតាមសង់្�ាមលនោគមន ៍

វជិ្ានន្រ�វិតន្ស៍ង្គមនយិមរ្រសខ់្លនួ។ �ចូ�នពន្យេ់ 
លនៅក្ពុងខផក្លផ្ងលេៀតននសាេកកមលនះ លគោេនលយោ�យ 

្រក្ ក្ពុងការកំណត់្រេ្រញ្្កគ្់រកគងការកសាងកគរួសារ 
នងិ អាពា�ព៍ពិា�ក៍្ពុងលគោេ្ំរណងកគ្់រកគងក្រជាជន  
នងិ្រលងកើតចនំនួក្រជាជនននកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ �ន 
្រណ្ាេឲ្យមានជាក្រពន័្ធលនៅេូេាងំក្រលេស នងិអនពុវត ្

ល�ោយ្រណ្ាញរ�្ឋ�េេាងំមូេរ្រស់ ្រ.ក.ក លពោេគឺ 

លេខាភូមិភាគ ត្ំរន់្ សរុក នងិមូេ�្ឋាន កម្ម ាភិ�េ 

្រ.ក.ក. កងេ័ព្រ�វិតក្ម្ពុជា ខ�េពាក់ពន័ ្ធ នងិអាពា�-៍

ពពិា�ល៍�ោយ្រង្ខនំងិការរលំេោភផ្លវូលភេជាេូលេៅ។ 

២៨០.េនទឃឹមនឃឹងលនះ លយោងតាម�រីកា�លំ�ោះ្ សាយ ក្ពុង 
ចលន្លោះពរីខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ នងិយា៉ងល�ោចណាស�់េ់ 

ន្ងៃេរី០៧ មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ លនៅលពេខ�េកងេ័ព្រ�វិតន្ ៍

កម្ពុជាកតរូវ�ន្រង្ខំឲ្យលភៀសខ្លនួលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ 
 

ជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធ�នលកើតល�ើងរវាងកម្ពុជាក្រជាធ-ិ 
្រលតយ្យ នងិសាធារណរ�្ឋសង្គមលវៀតណាម(ស.ស.វ ឬ 

លវៀតណាម)។ �រីកា�លំណោះ្ សាយ្រញ្ក់្្ា លេោះ្ររីជា

អត្ថរិភាពននជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធមិនកតរូវ�នេេួេស្គាេ់

ជាផ្លវូការរ�តូ�េន់្ងៃេរី៣១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្ាជាន្ងៃ

ខ�េកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នផ្ាចេំ់នាក់េំនងការេូត

ជាមួយ ស.ស.វ ក៏ល�ោយ្រ៉ពុខនរ្�្ឋេាងំពរីរ�នវាយក្រយពុេ្ធ 

លេៅវញិលេៅមក លនៅក្ពុងអំ�ពុងលពញមួយរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា-

ធ្ិរលតយ្យ។ �រីកា�លំណោះ្ សាយ្រង្ាញ្រខន្ថមលេៀត្ា 

លេោះ្ររីជាការក្រយពុេ្ធគ្ាកតរូវ�នផ្ាកជាពលិសស លនៅមពុន 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ក៏ល�ោយក៏មិនខ�េមានលពេណាមួយខ�េ

រ�្ឋេាងំពរីរអាចឈានលេៅរកការចពុះសន្ធសិញ្ញាសន្ភិាព 

ជាេូលេៅណាមួយរវាងគ្ានងិគ្ា ល�ើម្បរី្រញ្ច្់រជលម្ល ោះ 

ក្រ�ា្់រអាវពុធអនរ្ជាតលិនះ�នខ�រ។

២៨១. ្រញ្្អត្ភិាពននជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធអនរ្ជាត ិ

រវាងកម្ពុជាក្រជាធ្ិរតយ្យ នងិក្រលេសលវៀតណាម ចា្់រ 
ពរីខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រ�តូ�េយ់ា៉ងល�ោចណាស់ 

ន្ងៃេរី០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ មិនកតរូវ�នភាគរីណា 

មួយជេំាសល់នោះលេ។

២៨២. ការក្រយពុេ្ធយគ្ារវាងកងេ័ពកម្ពុជាក្រជា-

ធ្ិរលតយ្យនងិកងេ័ពលវៀតណាម លនៅខ�នេឃឹកជពុវំញិត្ំរន ់

លកោះខ�េមានជលម្លោះរវាងកម្ពុជា នងិលវៀតណាម កពមេាងំ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ការ្រះ៉េង្គចិលនៅកខន្លងជាលកចើនតាមកពំខ�នកតរូវ�នរាយ 

ការណ៍ �នលកើតល�ើងភ្លាម លៗកកោយន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥។ លេោះជាយា៉ងណាក្រី សក្ខរីកម្មខ�េអង្គជនំពុ ំ

ជកមះ�នស្ា្់រ ្រង្ាញពរីការលេើកល�ើងផទពុយគ្ាពាក់ពន័ ្ធ 
នងិការវាយក្រយពុេ្ធគ្ាេាំងលនះលនៅក្ពុងអំ�ពុងកតរីមាសេរីពរីរ 

 
ននឆ្ា១ំ៩៧៥។ ក្រភពពត័ម៌ានផ្ពផ្្ាយជាសាធារណណៈ 

រ្រសល់វៀតណាមលេើកល�ើង្ ា កងេ័ពកម្ពុជាក្រជាធ្ិរ- 
លតយ្យ�នវាយកានក់ា្់រលកោះនានា ខ�េជាក្រវត្សិាសស្ 

កតរូវ�នស្គាេ់្ ាជា លកោះកតេ ់ខ�េ្រច្ចពុ្រ្បនម្ានលឈ្មោះ 
្ាលកោះ Phu Quoc នងិលកោះកកចកលសះ ខ�េ្រច្ចពុ្រ្បនម្ាន 
លឈ្មោះ្ ាលកោះ Tho Chu លនៅក្ពុងក្រតិ្រត្កិារលនោះ 

ល�ើយអះអាង្ា កងេ័ពកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យក៏�ន 
ចេូវាយេពុកលេៅក្ពុងក្រលេសលវៀតណាមលនៅតំ្រនក់ព ំ
ខ�នពរី �ាលេៀង លេៅ តាយនញិ។ ្រនទា្់រមក មានការលចោេ 

ក្រកាន់្ ា ក្រលេសលវៀតណាម �នសងសឃឹកល�ោយវាយ 

�លណ្ើមយកលកោះ Phu Quoc នងិលកោះ Tho Chu លេៅវញិ 

ចា្់រខ្លនួអ្កលេោសក្រខ�េ ៣០០នាក់ ល�ើយចពុងលកកោយ 
វាយកានក់ា្់រ�នលកោះពេូនូវរ៉្រសល់កោះកម្ពុជា លនៅល�ើម 
ឆ្ាខំខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ លេោះ្ររីជាេ�ំា្់រេលំ�ោយ 

កពឃឹត្កិារណ៍េាងំលនះមិនកតរូវ�នគាកំេល�ោយសាក្រីផទាេ់

ខ�េអង្គក្រជពុជំកមះលនះ�នស្ា្់រសក្ខរីកម្មឬឯកសារនផទ 

ក្ពុងសម័យកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនម្ាន
 

ការយេ់្ ស្រពរី្រញ្ញាវនជ្ាលកចើនរូ្រ។ ផទពុយលេៅវញិក្រភព 
ពត័ម៌ានផ្ពផ្្ាយជាសាធារណណៈរ្រសក់ម្ពុជាក្រជា- 
ធ្ិរលតយ្យ�នលេើកល�ើង្ា លវៀតណាម�នវាយក្រយពុេ្ធ 

លេៅលេើលកោះពេូនូវភ្លាមៗ លកកោយន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា  

ឆ្ា១ំ៩៧៥ឬ ក្ពុងខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ោយ្រ�លិសធ 
្ា កងេ័ពកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យមិន�នវាយកានក់ា្់រ 
លកោះ Phu Quoc នងិលកោះ Tho Chu ជាមពុនលនោះលេ 

ល�ើយ�នលចោេក្រកានល់វៀតណាម្ា �នវាយសនង្គ្់រ 

លេៅក្ពុងលខតម្ណ្ឌេគិររី នងិលខតរ្តណៈគិររី រ្រសក់ម្ពុជា
 

លនៅខខឧសភាឆ្ា១ំ៩៧៥។ លេោះ្ររីជាអង្គជនំពុជំកមះក្ររុង 

ក្រយ័តល្នៅក្ពុងការ្្លឃឹងខ្្លងេមងៃនភ័់ស្ពុតាងននក្រភព 
 

ឯកសារលឃោសនារ្រសរ់្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិ 
លវៀតណាមយា៉ងណាក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនអ្ង្គជនំពុជំកមះលជឿ 

ជាក់្ា ខផក្លេើចណំពុចរួមននការលរៀ្ររា្់រខពុសៗគ្ា  

ជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធ�នចា្់រលផ្ើមលនៅលេើខ�នេឃឹកជពុវំញិ 

ត្ំរន ់លកោះខ�េមានជលម្លោះរវាងកម្ពុជានងិលវៀតណាម  
កពមេាងំលនៅកខន្លងជាលកចើនលេៀតតាម្រលណ្ោយកពខំ�ន  

ខ�េ�នលកើតល�ើងយា៉ងឆា្់ររ�ស័លនៅក្ពុងខខឧសភា  
ឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ើយកងេ័ពលវៀតណាម �នកានក់ា្់រ 

លកោះពេូនូវ ៉យា៉ងយូរ្ំរផពុតរ�តូ�េល់�ើមខខមិ្ពុនា ឆ្ា ំ

១៩៧៥។ ការកានក់ា្់រលកោះពេូនូវក៏៉កតរូវ�នគាកំេល�ោយ 

អត្ថ្រេសារពត័ម៌ានសម័យកាេលនោះ ជាមួយនឃឹងសក្ខរីកម្ម 

រ្រស់ �ក៉ សពុខ ខ�េ�នលេើកល�ើង្ា លវៀតណាម �ន 

ចេូមកកានក់ា្់រលកោះពេូនូវ ៉លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥។

២៨៣. លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
�ន្រញូ្នក្រតភូិមួយកក រុមរួមមាន    ្រ៉ពុេ ពត នងិ ននួ ជា  
លេៅកានេ់រីកក រុង�ាណូយ ល�ើម្បរីពភិាក្ាគ្ាអំពរីជលម្លោះ 

លនៅតាមកពខំ�នជាមួយលម�ឃឹកនាលំវៀតណាម លង្ៀន វា៉ន ់

េញិ ្រ៉ពុខនក្ារពភិាក្ាលនះមិនេេួេ�នេេ្ធផេលនោះ 

ល�ើយ។ លកកោយមក ល� យន ់ខ�េជាអគ្គលេខាធកិារ 

្រក្កពុម្មពុយនរីសល្វៀតណាម ក៏�ន�ឃឹកនាកំ្រតភូិមួយកករុម 
មក្ំរលពញេស្នកិច្ចលនៅក្រលេសកម្ពុជា លនៅល�ើមខខ 
សរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ ្រនទា្់រមក លវៀតណាម�ន�កកង 

េ័ពរ្រសខ់្លនួលចញពរីលកោះពេូនូវ ៉លនៅចពុងខខសរី�ា។ ពរីន្ងៃ 
េរី៣០ ខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រ�តូ�េន់្ងៃេរី០៤ ខខកញ្ញា  

ឆ្ា១ំ៩៧៥ លខៀវ សផំន នងិ សលម្ច សរី�នពុ �នលធ្ើ�លំណើរ 

លេៅលវៀតណាមខាងលជើងល�ើម្បរីចេូរួមអ្រអរសាេរខ្ួរ 

លេើកេរី៣០ ននការចា្់រលផ្ើមចេនាេាមេារឯករាជ្យរ្រស់ 

លវៀតណាម។ លេោះ្ររីជាយា៉ងណាជលម្លោះជពុវំញិត្ំរនល់កោះ

លនៅខត្រន ្យា៉ងល�ោចណាសរ់�តូ�េល់�ើមឆ្ា១ំ៩៧៦។ 

២៨៤. ចលំពោះ្រញ្្ខ�នលគោក កពឃឹត្កិារណ៍នានាលនៅតាម 

កពខំ�ន�នលកើតល�ើងលនៅក្ពុងអំ�ពុងពាក់កណ្ាេឆ្ ាំ
 

១៩៧៥។ លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៦ មានកិច្ចខតិខកំ្រឃឹងខក្រង 

ល�ោះ្ សាយ្រញ្្េាងំលនះ តាមរយណៈការចងចាជំាលកចើន 

លេើករវាងក្រតភូិកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិលវៀតណាម  
ក្ពុងលគោេ្ំរណងលរៀ្រចកិំច្ចក្រជពុលំកតៀមសកមា្់រជនំ្ួរ 
កំពេូលនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ នណ សារា៉ន ់ល�ៅ យា៉  

ខ�េជាលេខាភូមិភាគឦសាន �នរាយការណ៍ជនូគណណៈ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

កម្មាធកិារអចនិននយ៍្ចនំនួពរីរលេើក អំពរីការចងចាជំាមួយ 

លវៀតណាមអំពរី្រញ្្េាងំលនះ។ ជាក់ខសង្ «គណណៈេាក់ 

េងកពខំ�ន» កតរូវ�នលេើកល�ើង ក៏្រ៉ពុខនមិ្ន�នេេួេមត ិ

ឯកច្ន័ ទលេ ល�ើយជនំ្ួរលនៅខខមិ្ពុនា ក៏មិនអាចក្រកពឃឹត ្

លេៅ�នខ�រ។ លេោះ្ររីជាការក្រយពុេ្ធគ្ាកតរូវ�នផ្ាក 

មួយរយណៈ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ក្រី ្រ៉ពុខនក្ារ្រះ៉េង្គចិលនៅតាម 
កពខំ�ន�ន្រនល្កើតល�ើងលនៅក្ពុងឆ្ា�ំខ�េលនោះ រ�តូ 
�េឆ់្ា១ំ៩៧៧។ 

២៨៥. អ្កជនំាញជាលកចើន�នលេើកល�ើង្ា ក្ពុងចលំណោម 
ការវាយក្រ�ារកេង់កេាយធំចំននួពរីរលេើក កងេ័ពកម្ពុជា 
ក្រជាធិ្រលតយ្យ�នវាយក្រ�ារចូេក្ពុងក្រលេសលវៀតណាម 
ជាលេើក�្ូំរងលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ការ 

លេើកល�ើងលនះវាមានភាពសពុរីសង្ាក់គ្ាជាមួយនឃឹងក្រភព 

ពតម៌ានផ្ពផ្្ាយជាសាធារណណៈរ្រសល់វៀតណាម កពម 

េាងំកិច្ចសម្ាសនរ៍្រសអ្់កជនំាញ Ben KIFRNAN  

ជាមួយលេោក ល�ង សរំនិ ជា សពុរីម នងិ អ៊ពុក ្៊រពុនលឈឿន។  

លនៅន្ងៃេរី២៤ ខខកញ្ញា ឆ្ ា១ំ៩៧៧ កងេ័ពកម្ពុជា 
ក្រជាធិ្រលតយ្យ�នវាយក្រ�ារក្ពុងកេង់កេាយធជំា

លេើកេរីពរីរ ចេូក្ពុងក្រលេសលវៀតណាម ល�ើយការលេើក 
ល�ើងលនះកតរូវ�នអះអាង�ចូគ្ាល�ោយអ្កជនំាញ ល�ើយ 

អំណះអំណាង វាសពុរីសង្ាក់គ្ាលេៅនឃឹងក្រភពពត័ម៌ានខ�េ 

ផ្ពផ្្ាយជាសាធារណណៈរ្រសក់្រលេសលវៀតណាម នងិ 

កិច្ចសម្ាសនរ៍្រស់ Ben KERNAN ផងខ�រ។ ការវាយ 

តនម្លលេើភាពកតឃឹមកតរូវ នងិភាពធងៃនធ់ងៃរននអំលពើរឈ្លានពាន 

ខ�េ�នលរៀ្ររា្់រលនះមិនអាចលធ្ើលេៅ�នលនោះល�ើយ 

ល�ោយសារមិនមានក្រភពពត័ម៌ានខ�េមានតម្លាភាពនងិ

ឯករាជ្យ។ ភ័ស្ពុតាងពាក់ពន័ ្ធនឃឹងល�តពុការណ៍ននការវាយ 
ក្រយពុេ្ធគ្ា ជាលរឿយៗ គឺខផក្លេើការសកិ្ារ្រសអ្់កជនំាញ 

នងិ្រញ្ញាវន ្ល�ើយលពេខ្លះលេៀត ការសកិ្ាខ្រ្រលនះ 

កតរូវចាតេ់ពុក្ាជាភ័ស្ពុតាងចចាមអារា៉ម។ អង្គជនំពុជំកមះ 
មិនអាចរកលឃើញឯកសារនផទក្ពុងរ្រសក់ម្ពុជាក្រជា-

 
ធ្ិរលតយ្យ ជាពលិសស ឯកសារខផក្លយោធាខ�េអាច 

្រញ្ក់្្ា ល�តពុការណ៍ននការវាយក្រ�ារកេង់កេាយធំ 

ចេូក្ពុងក្រលេសលវៀតណាម �នលកើតល�ើងលនៅក្ពុងខខ
 

លមសា ឬ ខខកញ្ញាឆ្ា១ំ៩៧៧លនោះលេ។ សាក្រីលផ្ងៗ 

លេៀតខ�រអ្កលស៊ើ្រអលងកតរ្រស់ ក.ស.ច.ស. �នស្ា្់រ 

ចលម្លើយ �នលេើកល�ើង្ា ពកួលគ�នចេូរួមក្ពុងការវាយ 
ក្រ�ារចេូក្ពុងេឃឹក�រីលវៀតណាម។ ការវាយក្រយពុេ្ធគ្ា

េាងំលនះជានចិ្ចកាេមិនមានភាពច្បាសេ់ាសល់នោះលេ 

្រ៉ពុខនយ្ា៉ងល�ោចណាស ់ការវាយក្រយពុេ្ធគ្ាមួយខផក្េំនង 

ជា�នលកើតល�ើងលនៅក្ពុងអំ�ពុងឆមាសេរីពរីរននឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

២៨៦. េាក់េិននឃឹងការវាយក្រ�ារកេង់កេាយធលំនៅក្ពុង 
ខខលមសា នងិខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គជនំពុជំកមះក៏�ន 

ពចិារណាលេៅលេើេូរលេខមួយចនំនួខ�េ ឈាន ឯកអគ្គ 

រ�្ឋេូតកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យក្រចាេំរីកករុង�ាណូយ 

�នលផ្ើជនូមជ្ឈមិ្រក្ រួមមាន ្រ៉ពុេ ពត , ននួ ជា, 

លអៀង សាររី, វន លវត៉ នងិ សពុន លសន ខ�រ។ េូរលេខេាងំ 

លនះរាយការណ៍្ា លវៀតណាម�នរះិគនយ់ា៉ងខ្លាងំមក 

លេើសកម្មភាពឈា្លនរ្រស់កងកម្ល ាំងក្រ�ា្់រអាវពុធកម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យលនៅលេើេឃឹក�រីលវៀតណាម។ ការរះិគនក់្ពុង 
េខិតិផ្លវូការលនះ កតរូវ�នរាយការណ៍ល�ោយកម្មាភិ�េ 
កម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យមិនខមនសកមា្់រខចកចាយឲ្យ 
សាធារណណៈជន�ន�ឃឹងលនោះលេ។ ល�តពុ�លូចះ្ ពពុំមាន 

ល�តពុផេខ�េអាចលជឿជាក់�ន្ា ល�តពុការណ៍េាងំលនះ 

កតរូវ�នលរៀ្ររា្់រក្ពុងលគោេ្ំរណងលឃោសនាលនោះល�ើយ។ 

ល�ោយល�តព្ុ ា េូរលេខមួយចនំនួ�នរាយការណ៍ជាផ្លវូ 
ការខតអំពរីល�តពុការណ៍ខ�េ�នលកើតល�ើងនងិមិនមាន 

្រញ្ចេូពតម៌ានចចាមអារា៉មលនោះល�តពុ�លូចះ្ ល្រើលេោះ្ររីជា 
ល�តពុការណ៍េាងំលនោះមានេក្ខណណៈធងៃនធ់ងៃរ ខតមិនកតរូវ�ន

លរៀ្ររា្់រក្ពុងឯកសារលក្រើក�្់រការលឃោសនាលនោះល�ើង។ 

២៨៧. អង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ា ភាគរីជលម្លោះេាងំពរីរ�ន 

វាយេពុកចេូលេៅក្ពុងេឃឹក�រីលេៅវញិលេៅមកក្រមាណជា 
ពរីរ្ររីលេើក ្រ៉ពុខនភ័្ស្ពុតាងមិន�ន្រង្ាញឲ្យ�សួពរីវមិតិ 
សង្យ័ ខ�េ្ាកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នវាយេពុក 
ចេូក្ពុងេឃឹក�រី ស.ស.វ. ក្ពុងកេង់កេាយធលំនៅក្ពុងខខលមសា 

នងិខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៧ �ចូខ�េ�នលេើកល�ើងលនៅក្ពុង

លសចក្រីខ្្លងការណ៍ផ្លវូការជាសាធារណណៈរ្រសអ់ាជា្ធរ 
លវៀតណាមលនោះលេ។ ពាក់ពន័ ្ធនងិចណំពុចលនះ អង្គជនំពុជំកមះ 

កតស់ម្គាេ់្ ា ការលចោេក្រកានគ់្ាលេៅវញិលេៅមកលេើ្រញ្្ 

្ា លតើភាគរីណាមួយ�នឈ្លានពានចេូក្ពុងេឃឹក�រីភាគរីណា
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

មួយមពុនលនោះ (មពុន�្ូំរងនងិ/ឬលពេណាលនោះ) គឺមាន 

េក្ខណណៈ សល�ៀងជាមួយនឃឹង្រញ្្ចកមរូងចកមាសខ�េលធ្ើ

ឲ្យេ�ំា្់រេលំ�ោយកពឃឹត្កិារណ៍ខ�េ�នលកើតល�ើងជពុវំញិ 

ជលម្លោះខ�នលកោះ មិនមានភាពច្បាសេ់ាសល់នៅក្ពុងរយណៈ

លពេ្រ៉ពុន្មានខខ លកកោយន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

លនះគជឺា្រញ្ធ្ម្មតាខ�េ�នលកើតល�ើងរវាងកម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិក្រលេសលវៀតណាម ក្ពុងអំ�ពុងរ្រ្រ

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។

២៨៨. លនៅក្ពុងកាេណៈលេសណៈណាក៏ល�ោយ ការពភិាក្ាអំពរី 
ល�តពុការណ៍វាយក្រយពុេ្ធជាក់េាក់េាងំលនះអាចជា្់រ 

ពាក់ពន័ ្ធនឃឹងការយេ�់ឃឹងអំពរីវសិាេភាពននក្រត្ិរត្កិារ

លយោធា ខ�េភាគរីេាងំពរីរ�នលធ្ើ នងិ្ាលតើការក្រេូស 

រា៉យ�នលកើតល�ើងជាក់ខសង្�េក់កមិតណា ល�ើយការ 

ពភិាក្ាេាងំលនះក៏មានក្រលយោជនផ៍ងខ�រ �េល់សចក្រី 

សន្�ិ្ឋានេាក់េងនឃឹងអត្ភិាពននជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធ។  

លេោះ្ររីជាមិនមានភាពច្បាសេ់ាសព់ាក់ពន័ ្ធនឃឹងការវាយ 

ក្រ�ារកេង់កេាយធំេាំងពរីរលេើករ្រស់កម្ពុជាក្រជាធិ្រ- 
លតយ្យខ�េកតរូវ�នលចោេក្រកាន់្ ា �នលកើតល�ើងលនៅក្ពុង 
ខខលមសា នងិខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ក៏ល�ោយ្រ៉ពុខនឯ្កសារ 

នផទក្ពុងរ្រស់កម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យជាលកចើន�នលរៀ្ររា្់រ
 

អំពរីេ�ំា្់រេលំ�ោយននការក្រយពុេ្ធគ្ា លនៅតាម្រណ្ាលខត ្

ខ�េស្ថតិលនៅតាមកពខំ�នកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិ 

ស.ស.វ. កពមេាងំការក្រយពុេ្ធគ្ាលេៅវញិលេៅមកខ�េ

មានកេង់កេាយតចូ ក្ពុងអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ផងខ�រ។ 

 ជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធរវាងកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិ 

ស.ស.វ. ខ�េ�នលកើតល�ើងជា្រន្្រនទា្់រក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧  
ក៏កតរូវ�នគាកំេល�ោយសក្ខរីកម្មរ្រសស់ាក្រី �ពុង សាត 

ខ�េ�នលរៀ្ររា្់រអំពរីការវាយក្រយពុេ្ធគ្ាយា៉ងខ្លាងំក្លា

លេៅតាមកពខំ�នក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

លនៅលពេកងេ័ពកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នវាយ្រនទាយ

លេខ២៧ លនៅលេើេឃឹក�រីលវៀតណាម។

២៨៩. ក្ពុងខខតពុេា នងិខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៧ សនង្គាមលនៅ 
តាមកពខំ�នលកើនល�ើងកានខ់តលកចើនលនៅលពេកងេ័ព 

លវៀតណាម�នវាយេពុកក្ពុងកេង់កេាយធចំេូក្ពុងលខត្
 

ស្ាយលរៀង។ ស.ស.វ. �នវាយចេូ្រខន្ថមលនៅក្ពុងខខធ្ូ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើយ�នកគ្់រកគងចមការលកៅស៊ ូនងិលរោងចកក 

លនៅលមមតក់្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម លនៅក្ពុង�លំណើរការវាយ
 

ក្រយពុេ្ធលនោះ �នលធ្ើឲ្យភាគរីកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យេេួេ

្ររាជយ័យា៉ងធងៃនធ់ងៃរ លនៅភូមិភាគ្ូរព៌ា។ ជលម្លោះលនះ�ន

លកើតល�ើងកានខ់តខ្លាងំរ�តូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើយវា 

�ន្រណ្ាេឲ្យកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យកាតផ់្ាចច់ណំង 
ការេូតជាមួយក្រលេសលវៀតណាមលនៅន្ងៃេរី៣១ ខខធ្ូ ឆ្ាំ 
១៩៧៧។ ស.ស.វ. �នលចញេខិតិលឆ្លើយត្រមួយលនៅ 

ន្ងៃ�ខ�េលនោះផងខ�រ។

២៩០. លវៀតណាម�ន�កកងេ័ពលចញល�ោយស្មក័គចតិ ្ 

លនៅន្ងៃេរី០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខតជលម្លោះលនៅតាមកពំ 

ខ�ន រួមេាងំការវាយក្រយពុេ្ធគ្ាលេៅវញិលេៅមក លនៅខត 

្រនល្កើតល�ើង លនៅក្ពុងអំ�ពុងលពញមួយខខលនោះ។ មួយរយណៈ
 

លពេខ្លរី លកកោយន្ងៃេរី០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រ៉ពុេ ពត  

�នលេៅលធ្ើេស ន្កិច្ចលនៅភូមិភាគ្ូរព៌ា នងិ�នចេូរួមការ 

ក្រជពុជំាសាធារណណៈមួយលនៅវតត្ងូ ្ សរុកសងួ លនៅខណណៈ 

លនោះ គាត់�នលេើកល�ើងពរីលគោេនលយោ�យរ្រស់ 

្រ.ក.ក. ខ�េ្ាក្រជាជនកម្ពុជាម្ាក់ៗ កតរូវសម្លា្់រជន 
ជាតលិវៀតណាមឲ្យ�ន៣០នាក់។ កពំ សារា៉ត �នចងចា ំ

្ា គាត�់នឮ លខៀវ សផំន ក្រកាសតាមវេិ្យពុ ្ា ឲ្យកងេ័ព 
ក្ររុងលជើង លកកោយលពេមានការវាយក្រ�ារពរីលវៀតណាម 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិលកតៀមខ្លនួវាយខ្មាងំ «ឈ្លានពាន
 

េឃឹក�រីលយើង»។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ោយសារសនង្គាម 

លនៅតាមកពខំ�នកានខ់តមានភាពតានតឃឹងខ្លាងំ ជាពលិសស  

លនៅក្ពុងលខតស្្ាយលរៀង តាមព៉ុក នងិ ្រ៉ពុេ ពត �ន្រញ្្េ័ព 
ពរីលខតត្ាខកវ លេៅស្ាយលរៀង ល�ើម្បរីពកងឃឹងកម្លាងំការពារ 

លនៅកពខំ�ន។ េរី្រញ្្ការសមរភូមិមួយកគ្់រកគងល�ោយ 

សពុន លសន ស្ថតិលនៅតាម្រលណ្ោយផ្លវូជាតលិេខ១ ចខំណក 
ឯេរី្រញ្្ការសមរភូមិមួយលេៀតកគ្់រកគងល�ោយ លសោ ភឃឹម  

ស្ថតិលនៅតាម្រលណ្ោយផ្លវូជាតលិេខ៧។

២៩១. លនៅន្ងៃេរី០៥ ខខកពុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៨ លវៀតណាម�ន 

លស្ើសពុចំចារលេើ្រញ្ក្ពខំ�នសាជា្ ្មរីម្ងលេៀត ខតសលំណើ

លនោះមិនកតរូវ�នកម្ពុជាេេួេយកលនោះលេ។ ចនិ�នចេូ 
រួមលរៀ្រចកិំច្ចពភិាក្ាល�ោយ ចនិ �ន្រញ្ចូនក្រតភូិមួយ 
កករុមមកកម្ពុជានងិ�នគាំកេរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ 

 



48 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

តាមរយណៈការ្រញូ្នអ្កជនំាញការខផក្លយោធា នងិអ្ក 
ស្មក័គចតិ្្រខន្ថមលេៀត។ លេោះ្ររីជាយា៉ងលនះក្រី ការវាយ 

ក្រយពុេ្ធគ្ាលនៅតាម្រលណ្ោយកពខំ�នលគោក នងិកពខំ�ន 

េឃឹក �ន្រនល្កើតល�ើងក្ពុងអំ�ពុងលពេជាលកចើនខខ ្រនទា្់រពរី
 

មានជលម្លោះលនៅលខតក្កលចះ លខតស្្ាយលរៀង លខតកំ្ពង់ចាម 

នងិលនៅជពុវំញិេលន្លលមគង្គ នងិេលន្ល�សាក់ ក្ពុងលខតក្ណ្ាេ 

នងិ លខតន្កពខវង។ 

២៩២. ពត័ម៌ានចចាមអារា៉មពាក់ពន័ ្ធនងិការ្រ៉ពុន្រង៉លធ្ើ 

រ�្ឋក្រ�ារ�នឈាន�េក់កមិតកំពេូលនៅន្ងៃេរី២៥ ខខ 

ឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៨ លនៅលពេខ�េក្រភពលផ្ងៗគ្ា�ន

ចង្ពុេ្រង្ាញ្ា ្រពុគ្គេលផ្ងៗគ្ាកតរូវ�នសង្យ័្ាជា

អ្ក្រ៉ពុន្រង៉លធ្ើរ�្ឋក្រ�ារ។ ឧេា�រណ៍ «លសៀវលភៅលខ្មៅ» 

រ្រសក់ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យខ�េ�នល�ះពពុម្ផ្ាយ

ល�ោយកកសងួការ្ររលេស លនៅខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៨ 

�នលេើកល�ើង្ា ការ្រ៉ពុន្រង៉លធ្ើរ�្ឋក្រ�ារលនៅភូមិភាគ

្ូរព៌ា ក្ពុងខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៨ �នលេើកល�ើង្ា ការ 
្រ៉ពុន្រង៉លធ្ើរ�្ឋក្រ�ារលនៅភូមិភាគ្ូរព៌ា ក្ពុងខខឧសភា 

ឆ្ា១ំ៩៧៨ កតរូវ�នលរៀ្រចលំ�ោយលវៀតណាម លកកោយពកួ 

លគ�នក្រជពុជំាសមងៃាតជ់ាមួយនឃឹងលម�ឃឹកនាភូំមិភាគ្ូរព៌ា 

ជាលកចើនសារលនៅលខតកំ្ពង់ចាម នងិលខតស្្ាយលរៀង លនៅ 

ល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៨។ យា៉ងណាមិញ ្រញ្ល្នះកតរូវ�នពន្យេ ់

េមិ្ត្រខន្ថមលនៅក្ពុងខផក្ស្រីពរីការខ្រក�ក់នផទក្ពុងសាេ
 

កកមលនះ ខ�េពភិាក្ាអំពរីេំនាសន់ផទក្ពុង (ខផក្ ១២.២.)។  
មិនមានភ័ស្ពុតាងខ�េគួរឲ្យលជឿជាក់�នខ�េអាច្រង្ាញ 
្ា លសោ ភឃឹម លេខាភូមិភាគ្ូរព៌ា �នចេូរួមក្ពុងការ 
ក្រជពុខំ�េកតរូវ�នលចោេក្រកានឬ់ ្រង្ាញពរីការក្បត់រ្រស់ 

កម្មាភិ�េភូមិភាគ្ូរព៌ាលនោះលេ។ ជាក់ខសង្អ្កលផ្ង 

លេៀត�នលចោេក្រកាន ់្រ៉ពុេ ពត នងិ/ឬ សពុន លសន ្ ា�ន 

្រ៉ពុន្រង៉លធ្ើរ�្ឋក្រ�ារ លនៅន្ងៃេរី២៥ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

ឧេា�រណ៍ �ពុង សាត ខ�េជាសាចញ់ាតសិាចឆ់ងៃាយម្ាក់ 
រ្រស ់លសោ ភឃឹម នងិជាលពេ្យលនៅកងវរលសនាធ១ំ៥៦ កង 

ពេលេខ៤ �ឃឹកនាលំ�ោយលេោក ល�ង សរំនិ លនៅភូមិភាគ 

្ូរព៌ា �នផេ្ស់ក្រីកម្្ម ា គាតច់ាតេ់ពុក្ា ្រ៉ពុេ ពត ជាជន 

ក្បតល់�ោយសារ ្រ៉ពុេ ពត �ន្រញូ្នកងកម្លាងំភូមិភាគ 

កណ្ាេមកល�សសម្ាតលនៅភូមិភាគ្ូរព៌ា។ លេោក ល�ង 

សរំនិ,ជា សពុរីម នងិ អ៊ពុក ្៊រពុនលឈឿន ក៏�ន្រង្ាញការ 

យេល់ឃើញ�ចូគ្ាលនះផងខ�រ។ យា៉ងណាមិញ ការល�ស

សម្ាតនផទក្ពុងលនៅភូមិភាគ្ូរព៌ា�នលកើតល�ើងកានខ់តខ្លាងំ

លនៅន្ងៃេរី ២៥ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៨ នងិជាចពុងលកកោយ 

�ពុង សាត,ល�ង សរំនិ,អ៊ពុក ្៊រពុនលឈឿន នងិ ជា សពុរីម ក្ពុង 
ចលំណោមអ្កលផ្ងលេៀត �នក្រមូេគ្ារតល់ភៀសខ្លនួ 
ចេូក្ពុងនកព នងិលកកោយមក�នផ្ាចខ់្លនួចេូជាមួយ

 
លវៀតណាម។ ក្ពុងលពេជាមួយគ្ាលនះ ្រខន្ថមលេើការវាយ 
លេៅលេើកងេ័ពភូមិភាគ្ូរព៌ា ល�ោយកងេ័ពភូមិភាគកណ្ាេ  

ជលម្លោះលនៅតាមកពំខ�នក៏�នលកើតល�ើងកានខ់តលកចើនល�ើងៗ   

លនៅកតរីមាសេរីពរីរ នងិេរី្ររីននឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

២៩៣. លនៅន្ងៃេរី០២ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៩ រណសរិ្សាមគ្គរី 
សលនង្គោះជាតកិម្ពុជា (KNUFNS) កតរូវ�ន្រលងកើតល�ើងលនៅ

េរីកករុង�ជូរីមិញ ខ�េមានលេោក ល�ង សរំនិ ជាក្រធាន 

នងិ លេោក ជា សពុរីម អនពុក្រធាន។ កករុមរណសរិ ល្នះ�ន 

គាកំេ�េក់ងេ័ពលវៀតណាម ក្ពុងការវាយក្រ�ារកេង់ 
កេាយធំមកលេើកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ លនៅចពុងខខធ្ូ  
ឆ្ា១ំ៩៧៨។ លនៅន្ងៃេរី០៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ព 

្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជាកតរូវ�ន្រង្ខ�ំក្យលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ  
ចខំណកឯកងេ័ពលវៀតណាម �នកគ្់រកគងយា៉ងមាន 

ក្រសេិ្ធភាពលេើេឃឹក�រីកម្ពុជាមួយភាគធ។ំ

២៩៤. អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា អត្ថភិាពននជលម្លោះ 

ក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយនងិលវៀតណាម ក៏កតរូវ�ន្រង្ាញឲ្យ 

លឃើញផងខ�រ តាមរយណៈវតម្ានននអ្កជា្់រឃពុលំវៀតណាម 

លនៅមនទរីរសន្សិពុខ ស-២១ តាងំខតពរីល�ើមខខមរីនា ឆ្ាំ 

១៩៧៦មកលម្៉លះ។ មនទរីរសន្សិពុខស-២១ គឺជាខផក្មួយនន 

្រណ្ាញមនទរីរសន្សិពុខ នងិេរីកខន្លងសម្លា្់រមនពុស េូ្េាងំ 

ក្រលេស លពោេគឺជាក្រពន័្ធមួយ�ធ៏ ំខ�េ ្រ.ក.ក. �នចា្់រ 

លផ្ើម្រលងកើតលនៅមពុនន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ើម្បរី 

កំណតអ់តស្ញ្ញាណនងិេពុ្រ្ំរ�តខ់្មាងំរ្រស្់រក្ េាងំ 

លនៅខាងលកកៅជរួនងិក្ពុងជរួ។ �ចូ�ន្រង្ាញលនៅក្ពុងខផក្
 

លផ្ងលេៀតក្ពុងសាេកកមលនះ លនៅក្ពុងអំ�ពុងលពេនន
 

ការលចោេក្រកាន ់យា៉ងល�ោចណាសក៏់មានមនទរីរសន្សិពុខ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

នងិេរីកខន្លងសម្លា្់រមនពុស្ចនំនួ២០០ ខ�េក្រត្ិរត្កិារ 

េូេាងំរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ ្រ.ក.ក. �នលក្រើ 
រ�្ឋធម្មនពុញញារ្រសខ់្លនួ ល�ើម្បរីលធ្ើឲ្យក្រពន័្ធលនះមានធម្មានពុរូ្រ 

ក្ពុងលនោះគឺខ្មាងំកតរូវ�នផន្ទាលេោសល�ោយការឃពុឃំាងំលនៅ

ក្ពុងមនទរីរសន្សិពុខ ល�ើយជាញឃឹកញា្់រកតរូវ�នសម្លា្់រ 
លនៅតាមេរីកខន្លងសម្លា្់រមនពុស ខ្ក្បរ លៗនោះ កពមេាងំ�ន 

អនពុវតត្ាមក្រព័ន្ធលនះ តាមរយណៈកកឃឹត្យកកមជាផ្លវូការរ្រស់ 
្រក្។ �ចូ�ន្រង្ាញលនៅក្ពុងខផក្លផ្ងលេៀតនន 
សាេកកម លនៅតាមេរីតាងំេាងំលនះ អ្កជា្់រឃពុ�ំន 

េេួេរងការក្រកពឃឹតអ្មនពុស្ធម៌ នងិេារពុណកម្ម ខ�េ 

ជាញឃឹកញា្់រកតរូវ�នសម្លា្់រតាមេំលនើងចតិ ្ល�ោយគ្មាន 

ឆ្លងកាតន់រីតវិធិរីផ្លវូច្បា្់រកតឃឹមកតរូវលនោះល�ើយ ្រនទា្់រពរី�ន 

រងអំលពើេាងំលនោះមក។ 

២៩៥. អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា ្រ.ក.ក. �នចណំាយ 

លពេលវេានងិកិច្ចខតិខកំ្រឃឹងខក្រងជាលកចើន ល�ើម្បរីកំណត ់

អតស្ញ្ញាណខ្មាងំនងិអាក្រ្បកិរយិារ្រសខ់្មាងំ េាងំក្ពុង 
ចលំណោមក្រជាជនសពុរីវេិលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា នងិលនៅ

 
ក្ពុងជរួរ្រសខ់្លនួ។ លនៅក្ពុងនយ័លនះ នងិលនៅក្ពុងវសិាេភាព

 លពេលវេាេាងំមូេក្ពុងសណំពុំលរឿង00២/0២ ្រ.ក.ក. �ន 
្រនខ្្រងខចកក្រជាជនក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ លេៅ

 
តាមវណ ្ណណៈភាព នងិ�នខសង្រកេេ្ធភាពគំរាមកំខ�ង 

ក្ពុងក្រលភេលផ្ងៗ។ ្រពុគ្គេឬអង្គភាពណាមួយ ខ�េ 
មិនក្រកានខ់្ា្់រខ្នួ ឬ គំរាមគំខ�ង�េម់ាគ៌ា ្រ.ក.ក.  
លពោេគឺេស ន្ណៈ មា៉ក ល្េនរីន ស�ំរីពរី្រ�វិតន្ក៍ពុម្មពុយនរីស ្ 
តាមរយណៈការតស៊កូ្រ�ា្់រអាវពុធអាចកតរូវ�នចាតេ់ពុក 

្ាជាខ្មាងំ។ ខ្មាងំខ្រ្រលនះកតរូវ�នកំណតល់គោេល�ៅ ល�ើម្បរី 

�កលចញ នងិយកលេៅអ្់ររខំកខក្រ ល�ើយអ្កខ�េមិន 

អាចអ្់ររ�ំន កតរូវ�នកំណតល់គោេល�ៅល�ើម្បរីកម្ច ាត់

លចោេ។ លេើសពរីលនះលេៀត លនៅក្ពុងអំ�ពុងកម្ពុជាក្រជា-

ធិ្រលតយ្យ មានលគោេនលយោ�យកំណតល់គោេល�ៅ 

កករុមខ្មាងំជាក់េាក់លពោេគឺ ជនជាតចិាម ជនជាតិ 

លវៀតណាម ពពុេ្ធសាសនកិ នងិអតរីតអ្ករ�្ឋការននរ្រ្រ

សាធារណរ�្ឋខខ្មរ ល�ើម្បរីចា្់រខ្លនួឃពុខំ្លនួ  លធ្ើ�្រ នងិ/ឬ
 

សម្លា្់រលចោេ។ 

២៩៦. អង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ា ្ស្រលពេជាមួយនឃឹង 

ជលម្លោះក្រ�ា្់រអាវពុធអនរ្ជាតខិ�េកំពពុង្រនល្កើតមាន 

ជាមួយលវៀតណាមលនៅេូេាំងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ  
ក្រជាជនសពុរីវេិ�នេេួេរងការកា្់រសម្លា្់រជាេូលេៅ  

ការលធ្ើេារពុណកម្ម ការរលំេោភផ្លវូលភេ អំលពើ�ងិ្ាលេើ 
រាងកាយ អាពា�ព៍ពិា�ល៍�ោយ្រង្ខំ ការលធ្ើការងារ 

ល�ោយ្រង្ខំ ការ�តខ់្លនួ នងិការលធ្ើ�្រល�ោយអមនពុស្ធម៌ 
លផ្ង លៗេៀត ល�ើយការលធ្ើ�្រខ្លះកតរូវ�នក្រកពឃឹតល្�ើង 

ល�ោយមានការលរើសលអើង។ លនៅក្ពុងអំ�ពុងរ្រ្រកម្ពុជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ ក្រជាជនរា្់រពានន់ាក់�នក្លាយជាជន 

រងលកគោះ ល�ោយសាររ្រ្រនន ្រ.ក.ក. នងិ�នខសង្រកការ 

កជកលកោនលនៅក្ពុងក្រលេសន្ នងិក្រលេសលវៀតណាម។ 

២៩៧. លនៅក្ពុងឆ្ា២ំ០០៨ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា
 

�នកំណតអ់តស្ញ្ញាណអ�្ឋធិ ាតពុមនពុស្ក្រមាណជា 

១.៣០០.០០០ លនៅក្ពុងរលណ្ៅក្់រសពរួមលនៅេូេាងំក្រលេស 
កម្ពុជាចនំនួ ៣៥០កខន្លង។ មានតលួេខ�ន៉ក់្រមាណជា 
លកចើនអំពរីចនំនួមនពុស្ស្លា្់រ ខ�េ�ន្រងកល�ើងល�ោយ 

លគោេនលយោ�យនងិការក្រកពឃឹតរ្្រស ់្រ.ក.ក. ។ តលួេខ 

�ន៉ក់្រមាណេាងំលនះ ្រញ្្ក់នវូចនំនួមនពុស្ស្លា្់រពរី 

៦០០.០០០នាក់ លេៅ ៣.០០០.០០០នាក់។ លនៅក្ពុងរង្ង់ 
តរួលេខលនះអ្កជនំាញជាលកចើនេេេួយកតលួេខ�ន៉ ់

ក្រមាណននចនំនួអ្កស្លា្់រពរី ១.៥០០.០០០ លេៅ 

២.០០០.០០០ នាក់ជាចនំនួខ�េពិតក�ក�្ំរផពុត។ 

លេោះ្ររីជាយា៉ងណា អង្គជនំពុជំកមះ�នរម្លឃឹកល�ើងវញិនវូ

ការយេល់ឃើញរ្រសខ់្លនួ្ា អវតម្ានេិនន្យ័ស្ថតិពិាក់ 
ពន័ ្ធ នងិខ�េអាចេពុកចតិ�្នសកមា្់រលគោេ្ំរណងនន 

ការវាយតនម្លលេើចនំនួមរណភាពជាក់េាក់ខ�េជា្់រ 

េាក់េងនឃឹង ្រ.ក.ក. នាឲំ្យមានភាពមិនច្បាសេ់ាសជ់ពុវំញិ 

ការលក្រើក�សភ័់ស្ពុតាងក្រជាសាសស ្លនៅខតជាមូេ�្ឋាន 
កគឃឹះមិនច្បាសេ់ាស្់រញ្ក់្លេើតលួេខេាងំលនះ។ 

(តវៅវេខវតកា�)
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សរួត វចិ្តិត

 កាេពរីខខតពុេា ឆ្ា២ំ០២០លនះ លវេិកា្ ្ាក់លរៀន 

ស្រីពរី «ក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥- 
១៩៧៩)» កតរូវ�នលរៀ្រចលំ�ើងតាមក្រពន័្ធអន�ាញ ល�ោយ 

កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង ក្ពុងលគោេ 
្ំរណងជរំពុញឲ្យមានការពភិាក្ាលេើខផក្ក្រវត្សិាសស្  លេើក 

កម្សក់ារយេ�់ឃឹងអំពរីសន្ភិាព នងិការផ្ះផ្ា។ 

 សសិ្ានពុសសិ្ចេូរួមសរពុ្រចនំនួ៨នាក់ មកពរី 

វេិ្យាេយ័អន្លង់ខវង �នចេូរួមលវេិកាលនះ នងិ�នលផ្ោត 

ការចា្់រអារម្មណ៍លេើេិ�្ឋភាពននការរស់លនៅរ្រស់ក្រជាជន 

កម្ពុជាក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ សសិ្ានពុសសិ្
 េាងំលនះលសទើរខតមិនលជឿ្ ា ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្លនួ នងិ 

ក្រជាជនលផ្ងលេៀតអាចឆ្លងកាត់នវូសម័យកាេ�៏េំ�ក។  

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកក�ម ស្ថានភាពរសល់នៅរ្រសក់្រជាជន 
ក្ពុងសង្គមកតរូវ�នផ្លាស្ូ្់ររេាងំ្ សរុង ល�ោយខខ្មរកក�ម

 
លក្រើក្រជាជនឲ្យលធ្ើការ�សួកម្លាងំ ្រង្តអ់ា�ារ លធ្ើេពុក្ខ 

្រពុក នងិការយកមនពុស ល្េៅសម្លា្់រ។ ជាេេ្ធផេ� ៏

លវទិកា្្឵នកល់រៀៃស្តីពតី	«ពបវត្សិាសស្កម្ពុជា
ពបជាធបិលតយ្យ	(១៩៧៥-១៩៧៩)»

មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវងលនៅលេើខង្ភ្�ំងខរក។ (សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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អាកកក់ ក្រជាជនក្រមាណជតិពរីរេាននាក់�នស្លា្់រ

�ត្់រង់ជរីវតិ ល�ើយរលណ្ៅសាកសពរួមក្រមាណ២មពុនឺ

រលណ្ៅ�នរាយពាសលពញនផទក្រលេស។ អំលពើលឃោរលឃៅ 

នងិការសម្លា្់រលនះ �នឆ្លពុះ្រញ្្ចងំអំពរីការធ្លាក់ចពុះនវូ 
ខផក្សរីេធម៌ នងិការខះ្តនម្លលនៅក្ពុងការរួមរសជ់ាមួយគ្ា 
ក្ពុងសង្គម។ សសិ្ានពុសសិ្�នលេើកល�ើង្ា ក្រជាជន 
កម្ពុជាក្រមាណ៥េាននាក់ខ�េលនៅរស់រានមានជរី

វតិពរីរ្រ្រខខ្មរកក�ម គឺជា្រពុគ្គេខ�េមានសណំាង 

រួមេាងំឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្លនួ។  

 ខផក្្រនទា្់រននលវេិកា្ ្ាក់លរៀនលនះ គឺលេើកល�ើងពរី 

អំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍នងិការេ្់រសកាតន់នអំលពើលនះ។  

លយោងលេៅលេើសណួំរសទា្រសទង់មតរិ្រសស់សិ ល្នៅលកកោយ 

លវេិកា�ន្រង្ាញ្ា ល�ើម្បរីេ្់រសកាតអំ់លពើក្រេ័យ 

ពជូសាសនក៍្ពុងសង្គមមួយ មនពុស្ម្ាក់ៗ កតរូវ្រ�លិសធ 
លចោេនវូរាេក់ារលក្រើអំលពើ�ងិ្ា, លេើកេឃឹកចតិឲ្្យមាន 

�លំណោះ្សាយល�ោយសន្វិធិរី ការេិលតៀន នងិការ 

ក្រឆាងំចលំពោះអំលពើ�ងិ្ា ខ�េវាជាវធិរីសាសស�្ស៏ខំាន ់

្ំរផពុតលនៅក្ពុងការផ្លាស្ូ្់ររផត្គំ់នតិ នងិការយេល់ឃើញ
 

រ្រស់មនពុស្ម្ាក់ៗ ក្ពុងសង្គមកពុំឲ្យធ្លាក់លេៅរកអំលពើ 
លឃោរលឃៅ។ ការការពារសេិ្ធជិា្រពុគ្គេល�ោយមិនគិតពរី 

ពណ៌សម្បពុរ នងិននិ ្ាការនលយោ�យ គឺ�ន្រង្ាញពរី

ភាពសម្ូបរខ្រ្ររ្រសម់នពុស ,្ វ្រ្បធម៌, សាសនា នងិ 
ស�គមនេ៍ាងំមូេ។ 

 ខផក្ចពុងលកកោយននលវេិកាលនះ គឺលេើកល�ើងអំពរីេស ន្ 

វសិយ័ននវ�្ឍនណៈភាពរ្រសស់�គមនអ៍ន្លង់ខវង ខ�េជាេរី 

តាំងតសូ៊ចពុងលកកោយរ្រស់ខខ្មរកក�ម្ានឃឹងអាចេូតេាស់ 

លេៅមពុខ�ន ឬខក្រលេៅជាេរីកករុងតចូមួយលនៅជា្់រកពខំ�ន 

កម្ពុជា-ន្។ េស ន្វសិយ័លនះ �នរលំេចល�ើងតាមរយណៈ 
ការចាក់្រញ្្ចងំវរីល�អូ្រ្លង់លគោេ្សរុកអន្លង់ខវងលេៅកាន ់

សសិ្ ល�ោយផ្ាភ្ា្់រលេៅនឃឹងក្រីសង្ឃឹមរ្រសក់្រជាជន 

ក្ពុងត្ំរនល់នះជាមួយនឃឹងលេសចរណ៍ខ្រ្រអន្ធរកាេេាងំ 
១៤េរីតាងំលនៅក្ពុងស�គមនល៍នះផទាេ។់ 

 ក្ពុងចលំណោមេរីតាងំលេសចរណ៍ខ្រ្រអន្ធរកាេេាងំ 
១៤ចណំពុចខាងលេើលនះ ក្ពុងលនោះ អតរីតផទះក្រជពុរំ្រសត់ាម៉ពុក 
លេើខង្ភ្�ំងខរក៉ កតរូវ�នស្គាេ់្ ា ជាការយិាេយ័ 

សសិ្ានពុសសិ ន្នវេិ្យាេយ័អន្លង់ខវង ចេូរួមលវេិកា្ ្ាក់លរៀន 
ស្រីពរី «ក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» 
តាមក្រពន័្ធអន�ាញ លនៅមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង 
លនៅខខតពុេា ឆ្ា២ំ០២០។  
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

�្ូំរង្រង្សរ់្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង នាលពេ 

្រច្ចពុ្រ្បន ្នងិការយិាេយ័្្មរីមួយកខន្លងលេៀតស្ថតិលនៅ 
ក្ពុងេរីរួម្សរុកអន្លង់ខវង ខ�េជាេរីតាងំសកមា្់រក្រខមរ 
ក្រមូេផ្េ់ព័ត៌មាន នងិតមកេ់េពុកនវូឯកសារក្រវត្សិាសស្ 

ខខ្មរកក�មក្រមាណជា ២៩០០ឯកសារលស្មើនឃឹង៦៧៤២៦ 

េំពរ័សកមា្់រអ្កសកិ្ា្ សាវកជាវជាតិ នងិអនរ្ជាត ិ

ខ�េមាន្ំរណងចង់ខសង្យេព់រីខ្លឃឹមសារក្រវត្សិាសស្

លនះ។ ការសកិ្ាពរីក្រវត្សិាសសខ្ខ្មរកក�មពពុខំមន�ន 

លសចក្រ្ី ា ជាការ្រខង្រឆនទណៈ ឬ្រនទពុច្រង្ាក់េស ន្វសិយ័ 
រ្រស់យពុវជនឲ្យេង់េក់ក្ពុងភាពអន្ធរកាេននក្រវត្សិាសស្ 
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ខខ្មរកក�មលេ ្រ៉ពុខនយ្ា៉ងល�ោចណាសក់ារខសង្យេព់រី

មូេ�្ឋានកគឃឹះននអំលពើលឃោរលឃៅ នងិការវនិយ័លេើខផក្ 

សរីេធម៌គួរខតកតរូវ�នឆ្លពុះ្រញ្្ចងំលេៅកានយ់ពុវជនតាម 
រយណៈសាចល់រឿង នងិខ្លឃឹមសារក្រវត្សិាសស។្

 ្រនទា្់រពរីលវេិកា្ ្ាក់លរៀន�ន្រញ្ច្់រលេៅ សសិ្ា

នពុសសិ ល្នៅក្ពុងកករុម�ន្រលញ្ចញេស្នយេល់ឃើញ 
លរៀង ខៗ្លនួ លេៅលេើការចងចាពំរីផេ្រះ៉ពាេល់កកោមរ្រ្រ 
ខខ្មរកក�ម នងិក្រីសង្ឃឹមយា៉ងមពុតមាចំលំពោះស�គមន ៍

រ្រសខ់្លនួ�ចូខាងលកកោម៖

�៊ន់  �ុងេី លភេ្សរី អាយពុ១៩ឆ្ាំ ជាសសិ្នន 

វេិ្យាេយ័អន្លង់ខវង �ន្រង្ាញចណំា្់រអារម្មណ៍្ា 

«ខ្ពុយំេល់ឃើញ្ាលវេិកាលនះពតិជាេ ្ពរីលកពោះខ្ពុេំេួេ
 

�នចលំណះ�ឃឹងជាលកចើនពាក់ពន័ ្ធនឃឹងក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ ខ្ពុលំឃើញ្ា រ្រ្រខខ្មរកក�មពតិជា 
មានការជះិជាន ់នងិកា្់រសម្លា្់រយា៉ងនកពនផ ល្េៅលេើ 

ក្រជាជនស្លតូកតង់ឲ្យេេួេរងេពុក្ខលវេនាយា៉ងធងៃនធ់ងៃរ។ 
ការកសាងស�គមនមួ៍យ ចា�ំចក់តរូវមានការចងចាំ 

ខផក្ក្រវត្សិាសស ្ ពរីលកពោះវា�ន្រង្ាញពរីការចា្់រ 

លផ្ើមមួយល�ោយផ្ាភ្ា្់រពរី្រេពលិសោធនរ៍្រសក់្រជាជន 

ក្ពុងស�គមនល៍នះផទាេ។់ ល�ោយខ�កខ្ពុមំ ានក្រីរពំឃឹង
 

យា៉ងមពុតមាលំេៅលេើស�គមនអ៍ន្លង់ខវង ្ ានឃឹងមានេេួេ 

ស្គាេក់ានខ់តេូេេូំេាយ  តាមរយណៈការខក្រក្ររួេនវូ

ល��្ឋារចនាសម័្ន្ធ នងិមលធ្យោ�យលធ្ើ�លំណើរ»។

�ុី ច្ន ្ី លភេ្សរី អាយពុ១៩ឆ្ាំ �នយេល់ឃើញ្ា

«ខ្ពុគិំត្ាការ្រលងកើតលវេិកា្ ្ាក់លរៀនលនះ គឺេស្កមា្់រ 
ខ្ពុផំទាេ។់ ខ្ពុលំមើេលឃើញ្ា ការលរៀនពរីក្រវត្សិាសសល្នះ

 
ក៏មានេំនាក់េំនងជតិស្េិ្ធលេៅនឃឹងកម្មវធិរីសកិ្ារ្រសរ់�្ឋ 

ខ�រ ខ�េ�ន្ំរលពញ្រខន្ថមនវូភាពខះ្ចលន្លោះរ្រសខ់្ពុ ំ
ខ�េមិនធ្លា្់រ�ន�ឃឹងពរីមពុនមក។ ខ្ពុយំេ់្ ា ការកសាង 
ស�គមនមួ៍យឲ្យល�ើរលេៅមពុខ លយើងក៏មិនកតរូវេពុកលចោេនវូ 

លរឿងរា៉វក្រវត្សិាសសខ្�េមានលនៅក្ពុងស�គមនល៍នះ

ខ�រ។ ខ្ពុសំង្ឈឃឹម្ា ស�គមនអ៍ន្លង់ខវងនឃឹងមានការររីក

ចលកមើនលេៅមពុខ នងិក្លាយជាត្ំរនល់េសចរណ៍ក្រវត្សិាសស្   

ខ�េអាចមានភាពលេចលធ្លោរកានខ់តខ្លាងំល�ើង»។

រា សុភត័ក្ លភេក្ររុស អាយពុ១៧ឆ្ាំ �នយេល់ឃើញ្ា 

«្រនទា្់រពរីខ្ពុ�ំនចេូរួមក្ពុងលវេកិ ា្ ្ាក់លរៀនលនះរួចមក 

ខ្ពុយំេ់្ ា សញ្ញាណមួយចនំនួខ�េនាឲំ្យលកើតមានអំលពើ 
ក្រេយ័ពជូសាសន ៍គឺភាពស្់្រលខ្ើមចលំពោះជាតសិាសន ៍

�នេ។ ជនជាតភិាគតចិ ក៏េេួេរងេពុក្ខលវេនាខ�រ។ �ចូលនះ 

ក្រវត្សិាសសល្នៅខតមានសារសខំាន ់ខ�េតកមរូវឲ្យមាន 

ការល្រើកេូេាយក្ពុងការពិភាក្ាលនៅតាម្រណ្ាកគឃឹះសា្ថន 
សកិ្ារ�្ឋ នងិឯកជន នងិតាមភូមិ្សរុកជាល�ើម»។
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

ក្រជាជនកតង នងិ្រង់សណំាញ់ លនៅ្រឃឹងតាមព៉ុក ឬ្រឃឹងអន្លង់ខវង។
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ
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វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

«ល្រះ្ង់ធូលតី»
លរឿងរាែវលចញពតីពបជាជៃ្្មតីលពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបលតយ្យ

អ៊ាក៊	ស៊តីវត្឵ថ 	៖	ពគូបលពងៀៃ
តបពនរ្បស់គាត់ ញឃឹម  ណន បាន 

វរៀបរបត់បាបថ់ា៖

 លនៅលពេខ�េខ្ពុលំនៅលក្មង ខ្ពុចំង់លរៀន
 

សកូត ខ�េខ្ពុអំាចក្លាយលេៅជាកគរូ្រលកងៀន

ម្ាក់។ ខ្ពុ�ំនយេល់ឃើញ្ា កគរូ្រលកងៀន 
ជាលកចើនមានការអ្់ររេំ ្លស្លៀកពាក់

ស្ាត�ត នងិមិនលធ្ើការងារេ�ំកខ្លាងំ 

ល�ើយ។ ្រ៉ពុខន ្ក្រនពណរីរ្រសជ់នជាតិ 

ខខ្មរតឃឹងខតងណាសល់នៅលពេលនោះ។ 

ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ�នខ្លាចខកកង្ាមិន 
មាន្រពុរសណានឃឹងចង់លរៀ្រការជាមួយ

ខ្ពុលំេ ក្រសនិល្រើខ្ពុមំានការអ្់ររេំ។្ 

 គាត់�ននយិាយខ�រ្ា សាេា 

លរៀនលនៅឆងៃាយពរីផទះរ្រសខ់្ពុ ំល�ើយមិន 
មានអ្កណាលនៅេរីលនោះលមើេខពុសកតរូវ 

ខ្ពុ។ំ មិនចង់ជេំាស្ំ់រណងក�្្ារ្រស់ 
ឪពពុកម្ាយខ្ពុ ំខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀនលនៅលពេ

 
ខ�េខ្ពុលំរៀន�ន្្ាក់េរី៦ ល�ើយ�ន 
ក្លាយជាកសកិរម្ាក់។

 ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ សពុរីវពុត្ថា នងិខ្ពុ�ំន
 

ជ្ួរគ្ាលនៅលពេខ�េគាត់�នមកពរី 

្សរុកលជើងនកព ក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម មក 
លេងអ្កជតិខាងរ្រសខ់្ពុ។ំ គាត់�ន 
លឃើញខ្ពុមំពុន�្ូំរង លនៅលពេខ�េខ្ពុលំចញ

 
ពរីផទះលេៅេេួេឪពពុកខ្ពុខំ�េកត�្់រ 
មកពរីខ្ស។ គាត់�នសរួអ្កជតិខាង 

អំពរីខ្ពុ ំល�ើយគាត�់ន្រញ្ចពុះ្រញ្ចូេឪពពុក
 ខ្ពុឲំ្យយេក់ពមតាមសលំណើសពុលំរៀ្រការ 

រ្រសគ់ាត។់ គាត់�នផេ្ក់�ក់ 

៨០០០លរៀេឲ្យកគរួសារខ្ពុ ំតាម្រង្គា្់រ 
ជាចណំងន�។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ លយើង�នរស់ 

លនៅកក រុងកំពង់ចាម ល�ើយ សពុរីវពុត្ថា �ន 

្រលកងៀន្្ាក់េរី៦ នងិលធ្ើការលនៅក្ពុង 
ការយិាេយ័ លធ្ើឲ្យជរីវភាព�នកតឃឹមខត 

កគ្់រកគាន។់ ្រនទា្់រមករ្រ្រសាធារ- 

ណរ�្ឋខខ្មរ�នចា្់រលផ្ើមខកនកគរូ្រលកងៀន 

ឲ្យលធ្ើជាេា�ាន េន ់នេ់ សកមា្់រ 

រយ:លពេ៦ខខ។ សពុរីវពុត្ថា មិនខ�េលចញ 

លេៅសមរភូមិ គឺគាតម់ានវគ្គ្រណ្ពុះ 
្រណ្ាេលយោធា ល�ើយគាតក៏់មិនចេូ 

ចតិល្ធ្ើជាេា�ានខ�រ។ ្រនទា្់រពរីជា្់រ 

កំខណនេា�ាន៦ខខ�ន្រញ្ច្់រ គាត�់ន 

សពុលំធ្ើការជាកគរូ្រលកងៀនសារជា្ ្មរី។ 

 លនៅអំ�ពុងរ្រ្រ េន ់នេ ់មានការ 
វាយក្រយពុេ្ធគ្ាក្លាងំក្លាលនៅកំពង់ចាម 

�លូចះ្លយើង�ន្រនផ្្លាសេ់រីេលំនៅពរីភូមិ

មួយលេៅភូមិមួយល�ើម្បរីលជៀសវាងការ 

ក្រយពុេ្ធ។ លនៅលពេខ�េលយើង�នខឆត្ 

ឆន្ន់ឃឹងសនង្គាម សពុរីវពុត្ថានងិខ្ពុ ំ�នសលកមច

ចតិផ្្លាសល់េៅលនៅេរីកករុងភ្លំពញ។ 

 សពុរីវពុត្ថា អាចរកការងារ�នជា 

កគរូ្រលកងៀនលនៅវេិ្យាេយ័មួយ លនៅ 

កករុងភ្លំពញ។ ខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅផទះលមើេ 
ខ្រក្ាកូន៧នាក់រ្រសល់យើង ល�ើយ  

សពុរីវពុត្ថា �នលធ្ើការលកកៅលមោ៉ងជាអ្ក 

ធាក់សពុរីក្ល។ូ លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក៏ល�ោយ 
លនៅមពុនន្ងៃ១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

ស្ថានការណ៍លនៅេរីកករុងភ្លំពញ�ន 

ក្លាយជាតឃឹងខតងខ្លាងំ លនៅលពេ 

ខ�េកគា្់រខ្រកជាលកចើន�នធ្លាក់លនៅ 

ជាយកករុង។

 ្្ររីរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យ 
លេៅ្រលកងៀនលនៅតាមលខត ្�លូចះ្ខ្ពុ�ំន

សពុកំារអនពុញ្ញាតផ្លាសល់េៅលខត�្ត�់្ំរង

ជាេរីខ�េ្ូ្រន្សរីខ្ពុរំសល់នៅ។ លយើង�ន

លធ្ើ�លំណើរលេៅេរីលនោះតាមយនល្�ោះ  

លកពោះកកសងួអ្់ររ�ំនលចញន្្លស្ំរពុកត

យនល្�ោះ។

 ខខ្មរកក�ម�នកានក់ា្់រលខត ្

�ត�់្ំរងេាងំ្ សរុងលនៅខខលមសា ឆ្ាំ 

១៩៧៥។ លនៅលពេខខ្មរកក�មក�្់រ 

លយើងឲ្យចាកលចញ លយើងយក�នកូន 

រ្រសល់យើងេាងំអស៧់នាក់ នងិយក

�នខតរ្រសល់ក្រើក�សព់រីរ្ររី្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

ខ្ពុចំង់លេៅ្ ស រុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុ ំ្រ៉ពុខន្្្ររី
 

ខ្ពុនំយិាយ្ា លយើងកតរូវរង់ចាំ នងិ 
លមើេ្ាលតើស្ថានការណ៍វវិ�ល្េៅយា៉ង 

ណាលនៅមពុនលពេលយើងលចញលេៅេរីលនោះ។ 

លនៅលពេលយើងលេៅ�េភូ់មិកំណា្់រ  

មានមនពុស្ចាសមូ់េ�្ឋានម្ាក់�នសពុំ 

លយើងឲ្យរសល់នៅក្ពុងស�ករណ៍លនោះ។  
កូនៗរ្រសល់យើងកតរូវ�ន្រញ្ចូេលេៅក្ពុង

កងចេត័ ល�ើយ្្ររីខ្ពុ�ំនលមើេខ េ្ាំ 
លគោ កក្ររី នងិភ្រួខ្ស ចខំណកខ្ពុ�ំន

 
សទងូសណំា្រ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ កូនលពៅរ្រសខ់្ពុ ំ
�នស្លា្់រល�ោយអតឃ់្លាន លកពោះខ្ពុមិំន

មានេឃឹកល�ោះកគ្់រកគាន្ំ់រល�វា។ ្រនទា្់រ 

មក្្ររីខ្ពុ�ំនស្លា្់រល�ោយសារការអត ់
ឃ្លានលេៀត។ វាមាន្សរូវខ�េមាន 

គពុណភាពេល្កចើនណាសល់នៅ�ត�់្ំរង 

្រ៉ពុខនម្ានខតខខ្មរកក�ម្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េ 
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ញឃឹម ណន នងិ អ៊ពុក សពុរីវពុត្ថា ្រនទា្់រពរីពធិរីមង្គេការរ្រសល់គលនៅលខតកំ្ពង់ធ។ំ  

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

អាច�្ូរ�យេាេខ់តខឆត្។ លយើង 

ក្រជាជន្្មរី មាន�យ�្ូរខតលនៅលពេ 

កចរូតកាត្់រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុមិំន�ឃឹងខខ្មរ 
កក�មជញូ្ន្សរូវលនៅសេល់នោះលេៅ 
េរីណាល�ើយ។ 

 លនៅន្ងៃ្រនទា្់រពរីខ្ពុកំ្់រសាកសព្្ររី 
រ្រសខ់្ពុ ំកគរូ្រលកងៀន ៥ ឬ ៦នាក់នងិ 
កគរួសាររ្រស់កគរូេាំងលនោះខ�េរស់លនៅ 

ក្ពុងស�ករណ៍រ្រស់ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញូ្នលេៅ
 សម្លា្់រខ�រ។ កម្មាភិ�េម្ាក់�នមក 

ផទះខ្ពុ ំល�ើយសរួ្ា «្្ររីរ្រសអ្់ក លនៅ 
ឯណា?» ខ្ពុនំយិាយ្ា ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំន

 
ស្លា្់រល�ើយ។ 

កម្មាភិ�េ�ននយិាយ្ា «អង្គការ 

�ន្រញ្ខ្្ពុឲំ្យយកគាតល់េៅ ្រ៉ពុខនល្្រើគាត ់
ស្លា្់រល�ើយលនោះ មិនអរីលេ»។ ្រនទា្់រពរី 

លនោះ កូនខ្ពុពំរីរនាក់លេៀត �នស្លា្់រ 
ល�ោយសារអតឃ់្លាន។

 លនៅក្ពុងរ្រ្រលនោះ លយើងមិនអាច 
�្ូរខផ្លលចក ខ�េលយើង�ន�ាលំនៅក្ពុង 
�រីផទាេខ់្លនួរ្រសល់យើងល�ើយ។ អង្គការ 
�ននយិាយ្ា អ្រី េៗាងំអសក់តរូវខត 

ក្រមូេនងិលក្រើក�សជ់ាសមូ�ភាព។ 

ក្រសនិល្រើលយើង�្ូរខផ្លលឈើរ្រសល់យើង 

លយើងនឃឹងកតរូវលចោេក្រកានអំ់ពរី្រេក្បត់

ស�ករណ៍េាងំមូេ។ បាង៊ ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វ�ក ៀេ

 ខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅភូមិកំណា្់រ េាេ់ 
ខតកងេ័ពលវៀតណាម�នវាយចេូមក 

ក្រលេសកម្ពុជាលនៅ ឆ្ា១ំ៩៧៩ ្រនទា្់រ 
មកកូនេាងំ្ររីនាក់រ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំនលធ្ើ

 
�លំណើរកត�្់រលេៅផទះរ្រសល់យើង។  

សពន្្ងៃលនះខ្ពុជំា�នូជរីម្ាក់។ ខ្ពុលំធ្ើអំលពើេ ្
 

នងិឧេទសិការ្រន់្ សនរ់្រសខ់្ពុឲំ្យ�ន 
�េ្្់ររីខ្ពុ ំនងិកូនេាងំ្ររីនាក់ ខ�េ�ន

ស្លា្់រលនៅអំ�ពុងរ្រ្រខខ្មរកក�ម។ 
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«ល្រះ្ង់ធូលតី»
លរឿងរាែវលចញពតីពបជាជៃ្្មតីលពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបលតយ្យ

ជួៃ	ោង	វួច	៖	ពគូបលពងៀៃ
ហ៊ក	ឆាយ	លសសង	៖	បែលូតីស

កូ្នតបសុរបស់គាតឈ់្ម ឵ះ សន ្ណីាេ់ 

បានវរៀបរបត់បាបថ់ា ៖

 លនៅលពេខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុកំត�្់រ 
មកពរីសកិ្ាលនៅសាេាលយោធាមួយ 

ក្ពុងក្រលេសឥណ្ឌូលនសពុរី គាតក់តរូវ�នខតង
 

តាងំលេៅជាវរលសនរីយ៍កតរី លនៅក្ពុងជរួ 
្រ៉សូរីេ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំគឺជាកគរូ្រលកងៀន 
ម្ាក់លនៅេរីកករុងភ្លំពញ។ ពកួគាត់�ន 

ជ្ួរគ្ា មពុនលពេខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុចំាក

លចញលេៅក្រលេសឥណ្ឌូលនសពុរី។ ្រនទា្់រពរី

ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំត�្់រមកវញិ គាតក៏់�ន

លស្ើសពុម្ំាយរ្រសខ់្ពុលំ�ើម្បរីលរៀ្រការ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ ឪពពុករ្រសខ់្ពុំ 
កតរូវ�នផ្លាសល់េៅលខត�្ត�់្ំរង ល�ោយ 

លនៅេរីលនោះ គាតគឺ់ជាលម្រ៉េូរីស។ ម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំនផ្លាសល់េៅជាមួយ
 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំល�ើយគាត�់ន្រលកងៀនលនៅ 
សាេាស្ថតិលនៅក្ពុងវតមួ្យ។

 អង្គការចា្់រលផ្ើមតាម�ាន 

សកម្មភាពរ្រសក់គរួសារពួកលយើង 

្រនទា្់រពរីខខ្មរកក�មល�ើងកគ្់រកគង 

អំណាច។ លនៅលពេខ�េអង្គការ 

�ឃឹង្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំគឺជាអតរីត្រ៉េូរីស  

អង្គការ�នលស្ើគាតឲ់្យលេៅេេួេ 

សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ លនៅខក្បរ 

ភ្ធំ្ិរតរី ល�ោយក�្់រ្ា សលម្ចកពះ 

នលរោតម្ សរី�នពុ មកេស ន្ាេរីលនោះ។ 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំរួមជាមួយ្រ៉េូរីស នងិ 
េា�ាន េន ់នេ់ ជាលកចើននាក់លេៀត 

កតរូវ�ននាលំេៅេេួេសលម្ច សរី�នពុ។ 

�ាន្ររីលេៅ្ួរនលកគឿង ខ�េផទពុកលពញ

លេៅល�ោយមនពុស្�នចាកលចញក្ពុង 
ន្ងៃលនោះ។ វាគឺជាលពេលវេាចពុងលកកោយ 

ខ�េលយើង�នលឃើញគាត។់

 ្រនទា្់រពរីរ្រ្រខខ្មរកក�ម�េួរេំ 

ខ្ពុ�ំនជ្ួរ្រពុរសម្ាក់ខ�េធ្លា្់រលធ្ើជា 

្រ៉េូរីស ល�ើយ�នស្ថតិលនៅក្ពុង�ាន 
ជាមួយឪពពុករ្រសខ់្ពុ។ំ គាត�់នលរៀ្ររា្់រ 
ក�្់រខ្ពុំ្ ា លនៅលពេខ�េ�ានលេៅជតិ 
�េភ់្ំ គាត�់នឮស្រូ�ញ់កាលំភ្លើងលចញ 
ពរីក្ពុងនកព។ ខខ្មរកក�ម�ន�ញ់រះមក 
លេើពកួគាត។់ គាតន់យិាយ្ា ល្រើលេោះ 

្ររីជាគាត់�នរតល់គចខ្លនួរួច ្រ៉ពុខនឪ្ពពុក 
រ្រសខ់្ពុ ំនងិអ្កលផ្ងលេៀតកតរូវ�ន 

ពធិរីលរៀ្រការរ្រស់ ជនួ េាង វួច នងិ �ពុក ឆាយ ល្សង ក្រខ�េលនៅអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧០។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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សម្លា្់រ ។

 ្រនទា្់រមកអង្គការចា្់រលផ្ើមលសពុើ្រ 

អលងកតលេៅលេើម្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅលពេ 
ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំនងិមិតភ្ក្រិ្រសគ់ាតព់រីរ 
្ររីនាក់លេៀត ខ�េធ្លា្់រជាអតរីតកគរូ 

្រលកងៀន មពុនរ្រ្រខខ្មរកក�ម �ន�ឃឹង 

ជាមពុន្ា ពកួគាតម់ានលឈ្មោះលនៅក្ពុង

្រញ្ រីខ�េអង្គការកតរូវកលមទច។ មិតភ្ក្ិ

រ្រសម្់ាយខ្ពុ�ំនលស្ើម្ាយខ្ពុឲំ្យរតល់េៅ

ជាមួយពកួលគ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុមិំនអាច

យកខ្ពុលំេៅជាមួយគាត់�នលេ លកពោះវា

ជា�លំណើរផ្ងលកពងមួយ�ខ៏វងឆងៃាយ 

នងិលកគោះ្ ្ាក់។

 ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនសលកមចចតិច្ាក 
លចញពរីខ្ពុ ំជាមួយនឃឹងសស្រីខ�េ្រច្ចពុ្រ្បន្

 
ជា្រង្ សរីចញិ្ច ឃឹមរ្រសខ់្ពុ។ំ គាតម់ាន 
លឈ្មោះ សន សពុរីខយម៉ ខ�េ្ូ្រន្សរី 
រ្រសគ់ាតធ់្លា្់រជាកូនសសិ្ម្ាក់រ្រស់ 

ម្ាយខ្ពុ។ំ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំននយិាយ
 

លេៅកាន ់ខយម៉ ្ា «សមូកពុំ្ូ្ររលឈ្មោះ  
គរីណាេ់ កូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ»ំ។ ក្រសនិ

ល្រើខ្ពុមំានសណំាង�នរសរ់ានមានជរីវតិ 

ខ្ពុនំ ឃឹងកត�្់រមកយកកូនខ្ពុពំរីអ្កវញិ»។ 

លនៅលពេខ�េម្ាយរ្រសខ់្ពុចំាកលចញ 

ខ្ពុកំំពពុងខតលគងេង់េក់ ្រ៉ពុខន ្ខយម៉ 

�នក�្់រខ្ពុំ្ ា ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនយំ
 

ល�ោយសារខតគាតមិ់ន�ាចច់តិច្ាកលចញ 

ពរីខ្ពុ។ំ ្រនទា្់រមកគាត់�នលធ្ើ�លំណើរចាក 
លចញលេៅ�នចមងៃាយពរីរ្ររីខមក៉តក៏ឈ្់រ 

ល�ើយរតក់ត�្់រលកកោយមកលមើេមពុខ 

ខ្ពុជំាលេើកចពុងលកកោយ។ 

 ខ្ពុេំាក់ខ្លនួកគ្់រេរីកខន្លងខ�េខ្ពុអំាច
 លេៅលធ្ើ�ន ្រនទា្់រពរីម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំត ់

ខ្លនួលេៅ លកពោះអង្គការ�នលចោេក្រកាន ់
ខ្ពុំ្ ាជាកូនរ្រសខ់្មាងំ។ លនៅលពេយ្់រ 

ខយម៉ �នេចួ�យខ�េលនៅសេ ់នងិ 

កតរីក្រ�ាក់សកមា្់រខ្ពុ។ំ គាត់�នយក 
�យលនៅសេ់លនោះលេៅ�ាំ្រ្ររសកមា្់រ 

ខ្ពុ�ំពុតេឃឹកវា។ លពេខ្លះគាត់�នឲ្យសករ 
មកខ្ពុ ំល�ើយខ្ពុ�ំនេចួ�្ូរវាលនៅ

 
លកកោមខកគល�ក ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំនៅខតឃ្លាន។

 ខយម៉ លធ្ើការលនៅមនទរីរលពេ្យ �លូចះ្ 

លពេខ្លះគាត់�នេចួេឃឹកពរីមនទរីរលពេ្យ 

ខ�េេពុកសកមា្់រ�ា�ំយ នងិយកស្លឃឹក 

ឈកូកគ្រលេើេឃឹកលនោះ។ ក្រជាជន

ជាលកចើន�នស្លា្់រលនៅក្ពុងមនទរីរលពេ្យ 

លកពោះពពុមំាន្្ាពំ្យា�េ ល�ើយអ្ក 

េាងំលនោះ�នធ្លាក់ខ្លនួលេៅជាល�ើម។ 

សពរ្រសព់កួលគកតរូវ�នក្់រលេៅក្ពុង 
រលណ្ៅរាក់ៗ នងិមានស្លឃឹកលឈើកគ្រពរី 

លេើ។ លពេខ្លះសតខ្ឆក�នលេៅកាយសាក 

សពលធ្ើឲ្យជះក្លនិអាកកក់គួរឲ្យរលអើម។

 ន្ងៃមួយ ក្រពន្ធរ្រសក់្រធាន 

ស�ករណ៍�នសកមាេកូនលនៅមនទរីរ 

លពេ្យខ�េ្រង ខយម៉ លធ្ើការ។ ឆ្ម្រពរីរ

្ររីនាក់កតរូវ�ន្រញូ្នលេៅជយួ ្រ៉ពុខនឆ្្ម្រ 
េាងំលនោះមិនអាចជយួ�នលេ �លូចះ្ 

ក្រធានស�ករណ៍�ន្រញូ្នអ្កេាងំ 
លនោះលេៅសម្លា្់រ។ ្រនទា្់រមក ក្រធាន 

ស�ករណ៍�នគកមាមសម្លា្់រ ខយម៉ 

លេៀតក្រសនិល្រើមិនអាចជយួ្រលងកើតកូន

�ន។ ខយម៉ �នកាតខ់មកសខងកជា បាង៊ ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វ�ក ៀេ

�ពុំៗ ល�ើយ�ពុតវាជនំសួឲ្យធ្ូរ ល�ើម្បរី្រន ់

្សនស់ពុឲំ្យក្រពន្ធក្រធានស�ករណ៍ 

សកមាេកូន�នល�ោយលជោគជយ័។ 

លនៅលពេខ�េកូនលនោះលកើតមកល�ោយ 

សពុវត្ថភិាពល�ើយ ក្រធានស�ករណ៍ 

�នអរគពុណ ខយម៉ នងិ�នផេ្រ់ង្ាន ់

អងករជាលកចើន។ ខយម៉ លនៅខតជាឆ្ម្រ 

ម្ាក់រ�តូមក�េស់ពន្្ងៃ។

 អង្គការ�នយក ខយម៉ លេៅលរៀន 

សកូតជាលកចើន�ង ល�ោយសារខត ខយម៉  

�នេាក់កូនក្ររុសរ្រសខ់្មាងំ។ អង្គការ 

ចង់សម្លា្់រ ខយម៉ �លូចះ្ ខយម៉ �ន 

្រញូ្នខ្ពុឲំ្យលេៅម្ាយរ្រសគ់ាតខ់�េរស់
 

លនៅឆងៃាយពរីភូមិខ�េគាតរ់សល់នៅ។  

ខ្ពុកំតរូវ�ន្ូ្ររលឈ្មោះលេៅជា សន �លូចះ្
 

អង្គការមិនអាចរកខ្ពុលំឃើញល�ើយ។  
ខ្ពុ�ំនផ្លាស្ូ្់ររេរីកខន្លងជាលកចើនលេើក

 
លកចើនសារ ្រ៉ពុខន្្រនទា្់រពរីលនោះមកខ្ពុ�ំន 
ស្ាក់លនៅជាមួយម្ាយរ្រស់ ខយម៉ 

រ�តូ�េេ់រី្រញ្ច្់រននរ្រ្រលនោះ។

 ្រនទា្់រពរីការ�េួរេនំនរ្រ្រខខ្មរ 

កក�ម ខ្ពុ�ំនរសល់នៅជាមួយ ខយម៉ 

លនៅលខត�្ត�់្ំរង។ ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំនៅខតរង់ចាំ

ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុកំត�្់រមកវញិ  
ជាពលិសសម្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុលំជឿជាក់

 
្ា គាតល់នៅរសរ់ានមានជរីវតិ។
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«ល្រះ្ង់ធូលតី»
លរឿងរាែវលចញពតីពបជាជៃ្្មតីលពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបលតយ្យ

លៅ	អ៊ា៊ំ	៖	ពគូបលពងៀៃ

អ៊ុំ សអំាត រាកូ្នសសីរបស់គាតប់ាន 

នយិា�វរៀបរបត់បាបថ់ា ៖

 លពេឪពពុកខ្ពុលំនៅតចូ គាត់�ន្ួរស 
ជាកពះសង្ នងិលរៀនលនៅក្ពុងវត។្ ការ 
្រញូ្នកូនក្ររុសលេៅលនៅវតគឺ្ជាេំលនៀម 
េម្លា្់ររ្រសច់ាស់ៗ ពរី្រពុរាណ។ ពកួលគ 

គិត្ា លនៅលពេកូន្ួរសជាសង្នឃឹង 

េេួេការអ្់ររេំ ្ល�ើយសស្រីខខ្មរភាគលកចើន

នឃឹងងាយយេក់ពមលរៀ្រការ 

ជាមួយនរណាម្ាក់ខ�េមានចលំណះខស្់ 

ខ�េអាច្រលកងៀនសសិ ល្នៅសាេា 

លនៅវត�្ន លនៅលពេខ�េ្រពុរសលនោះ 

លេៅ�ណ្ឃឹងខ្លនួលធ្ើជាក្រពន្ធ។ �លូចះ្ល�ើយ  
ឪពពុករ្រសខ់្ពុក៏ំ�នសឃឹកលនៅលពេខ�េពរី

ជរីតារ្រសខ់្ពុ�ំនរកក្រពន្ធឲ្យគាត។់

 ្រនទា្់រពរីគាតល់រៀ្រការ ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនលធ្ើជាកគរូអក្រសាសសល្នៅក្ពុងភូមិ
 

រ្រសល់យើងស្ថតិលនៅក្ពុងេរីកករុងភ្ំលពញ។ 

លនៅលពេលនោះម្ាយរ្រសខ់្ពុក៏ំ�នលរៀន

អក្រលនៅផទះ ល�ោយឪពពុករ្រសខ់្ពុជំាអ្ក 
្រលកងៀនខ�រ។ លកកោយមក ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុក៏ំកតរូវ�នលកជើសលរើសជាអនពុភូមិខ�េ 
កគ្់រកគងផទះ៥០ខង្ ខណណៈខ�េក្រធាន 

ភូមិកគ្់រកគងផទះ១០០ខង្។ ក្រពន័្ធននការ 

កគ្់រកគងខ្រ្រលនះមានខតលនៅក្ពុងរ្រ្រ 

េន ់នេ់ ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េលក្រើក�ស់ 

ស្ថតិជិាក់េាក់ល�ើម្បរីេេួេ�នជនំយួពរី 

អាលមរកិាងំ។ វាក៏ជយួសកមរួេ�េ់

អាជ្ាធរឲ្យ�ឃឹងពរីចនំនួក្រជាជនខ�េ 

លចញពរីភូមិ នងិចនំនួក្រជាជនខ�េលេើ្រ 

ចេូមករសល់នៅក្ពុងភូមិ។ 

 ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ សំ លអោន 

ក៏ធ្លា្់រ�នលរៀន នងិ្ួរសលនៅក្ពុងវត�្ចូ 
ឪពពុករ្រសខ់្ពុខំ�រ។ គាត់�នស្ាក់លនៅ 
ក្ពុងវតរ្�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥ លេើ្រគាត ់
សឃឹកល�ើយលរៀ្រការ។ ្រនទា្់រពរីគាត ់

លរៀ្រការ�នរយណៈលពេក្រខ�េជា 

៣ឬ៤ខខ លយោធាខខ្មរកក�ម�នចេូ 

មកកគ្់រកគង។ 

 សមាជកិកគរួសាររ្រសខ់្ពុេំាងំអស ់
កតរូវ�នជលម្លៀសលចញជាមួយគ្ា ្រ៉ពុខន ្

ខខ្មរកក�ម�ន្ំរខ្រកកគរួសាររ្រស់ 

លយើង។ �្ូំរងខ្ពុ�ំនលចញលេៅលខតល្កោះ 
កពុង ្រ៉ពុខនល្កកោយមកខ្ពុ�ំន្ូ្ររលេៅខ្ស

 
នកព ស្ថតិលនៅជតិភ្លំពញ ល�ោយរសល់នៅ 

ល�ៅ អ៊ពុ ំ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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វេខ២៥១ ផខវិច្ ្ិកា ឆ នែាំ២០២០

 លកកោយពរីកពឃឹត្កិារណ៍លនះ�នលកើត 

ល�ើងមិនយូរ្រ៉ពុន្មាន ខ្ពុ�ំនលឃើញ្រង 
ក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំសំ  លអោន ្រររលេះលគោ។ 

លនៅក្ពុងរលេះផទពុកលេៅល�ោយកតសក់យា៉ង
 

លកចើន ល�ើយគាត�់នល�ៅខ្ពុឲំ្យយកកតសក់ 

ខ្លះេពុក�្ូរ។ ខ្ពុមិំន�៊ានយកកតសក់ 
ខ�េ្រងខ្ពុឲំ្យលេ លកពោះខ្ពុភ័ំយខ្លាចអង្គការ

�ន�ឃឹងលរឿងលនះល�ើយយកខ្ពុលំេៅ 
សម្លា្់រ។ ពរីរ្ររីន្ងៃលកកោយមក មរីងរ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនក�្់រ្ា្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�ន

្រញូ្នលេៅគពុកស្ាង នងិកតរូវលយោធា 
វាយគាតល់នៅតាមផ្លវូរ�តូ �លូចះ្គាត់

�នស្លា្់រមពុនលពេ្រញូ្នលេៅ�េគ់ពុក។ 

 លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំឃឹង្ា ឪពពុករ្រស់ 
ខ្ពុ ំនងិ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុសំ្លា្់រ ខ្ពុេំចួយំ

 

យា៉ េូច កតរូវជាក្រពន្ធរ្រស់ ល�ៅ អ៊ពុ ំ ។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សំ លអោន ្រងក្ររុសរ្រស់ អ៊ពុ ំ សអំាត។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ជាមួយឪពពុក នងិ្រង្ូ្រនរ្រសខ់្ពុរំ�តូ
 

�េខ់្ពុលំរៀ្រការ។ 

  លេោះ្ររីយា៉ងណា ខ្ពុមិំន�នរសល់នៅ 
ជពុកំគរួសារលេ។ ខខ្មរកក�ម�នអនពុញ្ញាត 

ឲ្យលយើងជ្ួរឪពពុកម្ាយ�នខតមួយលមោ៉ង 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ ្រនទា្់រពរីលយើងលធ្ើការងារច្់រ 

ល�ើយ្រនទា្់រមកលយើងកត�្់រមកកង

លរៀង ខៗ្លនួវញិ។ ក្រសនិល្រើលយើងកត�្់រ 
មកកងវញិមិនេានល់មោ៉ងលេ លយើង នឃឹង 

េេួេរងេារពុណកម្មមិនខាន។ 

 អង្គការ�នលរៀ្រចឲំ្យខ្ពុលំរៀ្រការ 

ជាមួយ្រពុរសម្ាក់លឈ្មោះ ចាន ់សពុលខង។ 

លនៅន្ងៃលរៀ្រការលនោះមាន៥គូ គឺជា 

ក្រជាជនមូេ�្ឋានខ�េស្មក័គចតិល្កកោក 

ឈរល�ើម្បរីលធ្ើការល្្រជា្ ល�ើយក៏តណំាង 

ឲ្យក្រជាជន៩០គូលេៀតខ�េ�នលរៀ្រការ 

លនៅន្ងៃលនោះខ�រ។ អ្កេាងំលនះ�នឲ្យ 

លយើងខ្សកល្្រជា្្ ា រសល់នៅជាមួយ 

គ្ាអសមួ់យជរីវតិ ្រ៉ពុខនក្ារពតិមិនមាន 

នរណាម្ាក់ចង់លរៀ្រការលេ។ លយើងគិត 

ខតម្យា៉ងខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ គឺលធ្ើយា៉ងណាលគច 

ពរីការយកលេៅសម្លា្់រពរីមួយន្ងៃលេៅ 

មួយន្ងៃ។ អង្គការ�ន្រញ្្ឲ្យ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ
លេៅរស់លនៅក្ពុងស�ករណ៍លនៅ្ សរុកលផ្ង 
្រនទា្់រពរីលយើងលរៀ្រការរួច។ 

 ន្ងៃមួយលនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងជរីក 
េំន្់រ មានមនពុស្វយ័ចណំាសម្់ាក់លនៅ 

ក្ពុងភូមិ�នក�្់រខ្ពុំ្ ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំន
 

ស្លា្់រ។ ខ្ពុមិំន�ឃឹងមូេល�តពុននការស្លា្់រ 
រ្រសគ់ាតល់េ។ អ្កភូមិខ្លះ�ននយិាយ 

្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុសំ្លា្់រល�ោយសារឈ ឺ
ខណណៈមានអ្កភូមិខ្លះលេៀត�ននយិាយ 

្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវអង្គការ្រញូ្ន
 

លេៅសម្លា្់រ។ 

មិនឲ្យខខ្មរកក�ម�ឃឹងល�ើយ ល�ើយខ្ពុមិំន 
លេៅលធ្ើការពរីរន្ងៃ។ ខ្ពុពំតិជាលសោកស្ាយ 
ខ្លាងំណាសខ់�េអង្គការ�នអនពុញ្ញាត 

ឲ្យខ្ពុលំេៅជ្ួរឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំលនៅលពេ
 

ខ�េគាត់�នស្លា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិរួច

លេៅល�ើយ។ 

លនៅលពេកងេ័ពលវៀតណាមចេូមក 

ក្រលេសកម្ពុជា លយោធាខខ្មរកក�មក៏ 
�នរតល់ចញពរីភូមិរ្រសល់យើងចេូលេៅ 

រសល់នៅក្ពុងនកពវញិ  ល�ើយខ្ពុក៏ំ�នវេិ 
កត�្់រមកភូមិកំលណើតវញិជាមួយ 

្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វ�ក ៀេ
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រូ្រកក្រមពុខ៖  

យរី ធា សពន្្ងៃមានអាយពុ៦៦ឆ្ាំ រសល់នៅឃពុកំតពាងំក្ររីយ៍ ្សរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័ �នរឭំកលរឿងរា៉វអតរីតកាេរ្រសគ់ាតក់�្់រ 

�៊ាន ពសិរី អ្ក្សាវកជាវននមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអន្លង់ខវង។ (�៊ាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

រូ្រកក្រលកកោយ៖ 

្រពុរសម្ាក់កំពពុង្រង់សណំាញ់លនៅ្រឃឹងអន្លង់ខវង ឬ្រឃឹងតាមព៉ុក ស្ថតិលនៅក្ពុង្សរុកអន្លង់ខវងលខតឧ្តរ្មានជយ័។

(អូ៊ច មករា/្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)


