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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 1

សិទ ្មិៃុស្ស	ៃងិអៃុសពា� ឵បង្឵ក រៃងិផៃ្ ្឵ទ ទោស
ទលើឧកកិដ ្ឋកម្មកបល័យពូជសាសៃ៍

ឆាងំ	យុ

 កនាេពរី៧២ឆ្នាមំពុន ននាន្ងៃេរី៩ ខខធ្នូ អង្គម�នាសន្�ិត 
ននអង្គកនារស�ក្រជនាជនាត ិ�នអនពុម័តលេើអនពុសញ្ញា្រង្កនារ 

នងិផន្ ្នាលេោសលេើឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍ (កតរូវ 

�នស្គនាេជ់នាេនូលេៅ្ នា អនពុសញ្ញាស្រីពរីអំលពើក្រេយ័ពនូជ 

សនាសន)៍។ អនពុសញ្ញាស្រីពរីអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍គឺជនា 

សន្សិញ្ញា�្ំរនូង្រង្អស់ ខ�េេេួេស្គនាេ់ឧកកិ�្ឋកមមែ 

ក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍នងិជនានមិិតរ្នូ្រននសន្សិញ្ញាសេិ្ិ 

មនពុស្�្ំរនូង្ំរផពុតខ�េកតរូវ�នអនពុម័តល�ោយអង្គកនារ 

ស�ក្រជនាជនាត។ិ ខណណៈខ�េលយើងចងចនានំ្ងៃកំលណើតនន 

អនពុសញ្ញាស្រីពរីអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍ល�ោយលផ្ោតលេៅ 

លេើអត្ថនយ័ននកនារ្រង្កនារនងិកនារផន្ ្នាលេោសលេើឧកកិ�្ឋកមមែ 

ក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍ លយើងគួរខតពចិនារណនា នាលតើអនពុ 

សញ្ញាលនះមនានអត្ថនយ័យន៉ាង�នូចលម្ច ចលំពោះសេិ្មិនពុស្  

នងិ្នា លតើលយើងគួរខតិខកំ្ររឹងខក្រង្រខន្ថមក្ពុងកកមិត្រ៉ពុណន្ា 
លេៀតល�ើម្រីេេេួ�នពភិពលេ ោកមួយខ�េគមែនានអំលពើ 

ក្រេយ័ពនូជសនាសន។៍

ក្រជនាជនលនៅស�ករណ៍ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ (ឆ្នាំ ១៩៧៥-៧៩)។ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)



2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 អនពុសញ្ញា្រង្កនារនងិផន្ ្នាលេោសលេើឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ 

ពនូជសនាសន ៍្រកសសនាយអំពរីវធិរីខ�េភនាគរីរ�្ឋអនាចផន្្នា 

លេោសលេើអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍ ល�ោយកនារ្រលង្កើតច្ោ្់រ 

ខ�េធនាននាឲ្យមនានកនារកនាតល់េោសឧកកិ�្ឋជនននអំលពើលនះ។  

លេោះជនាយន៉ាងណនាក៏ល�ោយ អនពុសញ្ញាស្រីពរីអំលពើក្រេយ័ 

ពនូជសនាសន ៍មិនមនានខចងច្ោសអំ់ពរីវធិរីសនាសសជ្នាក់េនាក់ 

ខ�េភនាគរីរ�្ឋអនាចលធ្ើលឡើង ល�ើម្រី្រង្កនារក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍

លនោះលេ។ ក្ពុងល�តពុផេលកចើនកនាតពកិ្ច្ចក្ពុងកនារ្រង្កនារ 
 

អនាចក្រឈមនរឹងឧ្រសគ្គននាននាលេើកនារកំណត ់នងិអនពុវត ្

ក៏្រ៉ពុខនល្នះមិនខមនមនាននយ័្នា កនាតពកិ្ច្ចខនាងលេើមិន 

អនាចក្រកពរឹតល្េៅ�នលនោះលឡើយ ល�ើយផេពិ�កេនាងំ 

លនះមិនគរួរនារនាងំលយើងលចញពរីកនារអនពុវតជ្�ំ នានននាននា  

ខ�េអនាចក្រកពរឹតល្េៅ�នក្ពុងកនារ្រង្កនារអំលពើក្រេ័យពនូជ 
សនាសនល៍នោះខ�រ។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា ល្្រជន្ាចលំពោះគំនតិមួយ 
ខ�េ្នា កនារអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍គឺជនាកនារ 

្រង្កនារអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន។៍ កនារអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ 

ពនូជសនាសន ៍គឺមិនខមនមនាននយ័កតរឹមខតជនាកនារសកិ្នា 

អំពរីល�តពុផេក្រវត្សិនាសសន្នអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍

ខត្រ៉ពុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខនក៏្ជនាកនាររួម្រញ្ចនូេននូវកនារខសង្យេ់ 
អំពរី្រេពលិស ោធនរ៍្រស់មនពុស្ជពុវំញិវតម្ នានននអំលពើ 

ក្រេយ័ពនូជសនាសន។៍ លតើ្រេពលិសោធន ៍ជលំនឿ ឬគំនតិ 

ខ្រ្រណនា ខ�េអនពុញ្ញាតឲ្យមនពុស្មនានល�តពុផេក្ពុង 
កនារក្រកពរឹតអំ្លពើ�ងិ្នាលេៅលេើអ្ក�នេ ជនាេលង្ើកតរឹម 

កតរូវ នងិ្នា លតើ្រេពលិសោធនរ៍្រស្់រពុគ្គេសស្រគ្នាលេៅ 

នរឹងកនាេណៈលេសណៈ នងិកនារយេល់ឃើញរ្រសស់�គមន ៍ 

ក្រជនាជនាតិ នងិអនរ្ជនាតិ ជពុវំញិកពរឹត្កិនារណ៍ខ�េ្រង្ក  

ជរំពុញ ឬ្រនឲ្្យមនានអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសនល៍កើតលឡើង 

ល�ោយរល្រៀ្រណនា?

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា លមើេលឃើញ្នាកនារ 
អ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍នងិកនារអ្់ររសំ្រីពរីសេិ្ិ 

មនពុស្ គឺជនាសកមមែភនាពខតមួយនងិ�នូចគ្នា។ លចតននាក្ពុង 
កនារសមលនា្់រឬ្រង្កលកគោះ្ ្នាក់លេើកក រុមមនពុស្ណនាមួយ  

គឺខតងខតលផ្ើមលឡើងល�ោយកនារផេ្ល់�តពុផេ្នា អំលពើ 

�ងិ្នាលេៅលេើអ្ក�នេគឺជនាេលង្ើកតរឹមកតរូវ ល�ើយកនារផេ្់ 

ល�តពុផេខ្រ្រលនះ គឺរខមងលផ្ើមលចញល�ោយសកមមែភនាព 

ននាននា ក្ពុង្ំរណងេពុ្រ្ំរ�តភ់នាពជនាមនពុស ល្េើកក រុម 
មនពុស្ណនាមួយ។ តនាមរយណៈកនារសកិ្នាល�ោយមិនេលម្អៀង 

អំពរី�លំណើរកនារននកនារេពុ្រ្ំរ�តភ់នាពជនាមនពុស ល្នោះ កនារ 

អ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍គឺជនាកនារសកិ្នាផ្នាេ់ 

ពរីអំលពើមនពុស្ធម៌ នងិអំលពើអមនពុស្ធម៌ កពមេនាងំជនា 

កនារសកិ្នាល�ោយក្រលយោេ្នា លតើសេិ្មិនពុស្មនានសនារ 

សខំនានយ់ន៉ាង�នូចលម្ច ក្ពុងកនារ្រង្កនារវតម្នានននឧកកិ�្ឋកមមែ 
�ល៏ឃោរលឃៅ្ំរផពុត។

លសក សនាយ ជនាកនូនសសរីរ្រសអ្់កលេោសមន្រីរស-២១ លឈមែោះ លសក  
សនាត ល�ៅ ក�ក់ អតរីតគណណៈត្ំរន២់៥ នងិ ចនាន ់គរីមសស៊ពុន ល�ៅ  
សនាង។ លសក សនាយ រសល់នៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ស្ឺ នងិកំពពុងកនានរ់នូ្រ្ត 
ម្នាយ នងិឪពពុករ្រសខ់លនួលនៅឆ្នា២ំ០១៩។ លសក សនាយ គឺជនាកនូនសសរី 
ខតម្នាក់គត ់ខ�េរសរ់នានមនានជរីវតិពរីរ្រ្រខខមែរកក�ម។ ឪពពុក ម្នាយ 
នងិ្រ្អនូនក្ររុស កតរូវខខមែរកក�មសមលនា្់រក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧៨។ ្រ្អនូនសសរីរ្រស់ 
លសក សនាយ លឈមែោះ កចរឹ្រ �នសលនា្់រល�ោយសនារជងឺំ លនៅលកកោយ 
ពរីរ្រ្រខខមែរកក�ម�េួរេ្ំរន្ចិ។  
ក្រភព៖ សពុភ័នក្ ភនាណនា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា។



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 3

 លរឿងរន៉ាវរ្រស្់រពុគ្គេ ល�ើរតនួនាេរីយន៉ាងសខំនានក់្ពុងកនារ 
្រង្កនារអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍ នងិគនាកំេសេិ្ិមនពុស្  

ពរីលកពោះ្ នា លរឿងរន៉ាវេនាងំលនោះផេ្់ឱកនាសឲ្យមនពុស្អនាច 

យេល់�ោយផ្នាេអំ់ពរីស្ថនានភនាពរ្រសជ់នរងលកគោះ។  

លនះក្រខ�េជនាគមែនាន្ររកិ្នារអ្់ររណំនាមួយក្រលសើរជនាង 

លនះ ក្ពុងកនារផេ្ច់លំណះ�រឹង ឬ្រង្នាញពរីេេផ្េនន 

លសក សនាត ល�ៅ ក�ក់ អតរីតគណណៈ ត្ំរន២់៥ ននរ្រ្រកម្ពុជនា 
ក្រជនាធ្ិរលតយ្យ កតរូវ�នឃនាតខ់លនួនងិ ឃពុខំលនួលនៅមន្រីរស-២១។ 
លរឿងរន៉ាវរ្រស់ លសក សនាត ្រង្នាញអំពរីសនាវតនារ�ស៏មែពុគសមែនាញរ្រស ់
ជនរងលកគោះជនាលកចើន�នេលេៀតរ្រសខ់ខមែរកក�ម។ ក្ពុងករណរីជនាលកចើន 
ជនរងលកគោះគឺជនាកមមែ នាភិ�េខខមែរកក�ម។ កនារសកិ្នាសសនាវកជនាវ 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនាេនាក់េងនរឹង លសក សនាត ្រង្នាញ 
្នា គនាតគឺ់ជនាមនពុស្ម្នាក់ក្ពុងចលំណោមមនពុស្ជនាលកចើនននាក់ខ�េ 
ចនូេរួមក្ពុងចេននាខខមែរកក�មក្ពុងអំឡពុងេសវត្រឆ៍្នា១ំ៩៦០ �េ់

 ១៩៧០ ល�ើម្រីតស៊នូក្រឆនាងំនរឹងភនាពអយពុត្ធិម៌ក្ពុងសង្គម។ លនៅចពុង
្រញ្ច្់រគនាតក់តរូវ�នចនា្់រខលនួលនៅន្ងៃេរី២៨ ខខមិ្ពុននា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ 
ក្រភព៖ សនារមន្រីរឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍េួេខសលង/
្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា

ចនាន ់គរីមសស៊ពុន �លំណើរខសង្រកកនារពតិអសជ់នាង៤០ឆ្នារំ្រសក់នូនសសរី

ម្នាក់តនាមរយណៈរនូ្រ្តខ�េ្រន្េព់រីរ្រ្រខខមែរកក�ម។ លនះជនា 

រនូ្រ្ត ចនាន ់គរីមសស៊ពុន ល�ៅ សនាង ខ�េកតរូវ�នចនា្់រខលនួនងិឃពុខំលនួ
 

ក្ពុងមន្រីរ ស-២១ លនៅន្ងៃេរី១៤ ខខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។  
្្ររីរ្រស់ គរីមសស៊ពុន លឈមែោះ លសក សនាត ក៏កតរូវ�នចនា្់រខលនួនងិជនា្់រ 
ឃពុឃំនាងំលនៅមន្រីរ ស-២១ ខ�រ គឺលនៅន្ងៃ េរី២៨ ខខមិ្ពុននា 

ឆ្នា១ំ៩៧៨។ លសក សនាយ ខ�េកនាេលនោះមនានអនាយពុ១១ឆ្នាំ គឺជនា 

កនូនសសរីច្ង ខ�េ�នលឃើញល�តពុកនារណ៍កងសន្សិពុខខខមែរកក�ម 

មកននាឪំពពុក ម្នាយនងិ្រ្អនូនក្ររុសអនាយពុក�ខំខរ្រសខ់លនួចនាកលចញលេៅ។ 

គរីមសស៊ពុន កតរូវ�នសមលនា្់រ ល�ើយកនូនតនូចរ្រសគ់នាតក៏់កតរូវ�ន 

សមលនា្់រជនាមួយនរឹងម្នាយខ�រ។ រនូ្រ្តមួយសនលរឹកលនះ មិនកតរឹមខត 

�នេង្រនលនាច លសក សនាយ ្រ៉ពុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខនខ្្មេនាងំ�ន្រង្នាញ 

អំពរីអនារមមែណ៍ឈចឺនា្់រ វ្ិរត្ផិលនូវចតិ ្ភនាពលសោកសលកងង នងិេនារពុណកមមែ 
ផលនូវកនាយខ�េ្រង្កលេើជនរងលកគោះលនៅមពុនលពេកតរូវសមលនា្់រ។ រនូ្រ្ត 

ចនាន ់គរីមសស៊ពុន កតរូវ�ន�នាក់តនាងំ្រង្នាញលនៅសនារមន្រីរឧកកិ�្ឋកមមែ 

ក្រេយ័ពនូជសនាសនេួ៍េខសលង។ ក្រភព៖ សនារមន្រីរឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ 

ពនូជសនាសនេួ៍េខសលង/្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា។



4 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

កនារអ្់ររពំរីអំលពើក្រេ័យពនូជសនាសន៍ឬកនារអ្់ររសំ្រីពរី 

សេិ្ិមនពុស្ ល�ើម្រី្រណ្ពុះលសចក្រីលមត្នាលនោះលឡើយ។  
លសចក្រីលមត្នា្រង្អនាក់សកមមែភនាពេពុ្រ្ំរ�តភ់នាពជនាមនពុស្  

តនាមរយណៈកនារឆលពុះ្រញ្្ចងំផ្នាេខ់លនួចលំពោះមនពុស្ជនាតិ
 

ជនារួម។ លនៅលពេខ�េសសិ្នានពុសសិ្វយ័លកមែង �នាក់ខលនួ 
លេៅក្ពុងគំនតិនងិ្រេពលិសោធនរ៍្រសអ្់ក�នេលេៀត អ្ក 
េនាងំលនោះមនានឱកនាសេេួេយកកនារយេ�់រឹង្មែរី  (ឬ 

យន៉ាងល�ោចណនាសេ់ស ន្ណៈ មែរី) ្នាលតើអំលពើក្រេយ័ពនូជ 

សនាសន ៍ឬកនារ្ំរពនានសេិ្ិមនពុស្អនាចលកើតលឡើងយន៉ាង 

�នូចលម្ច, ល�ោយមនូេល�តពុអ្រី  នងិផេវ�ិក�ល៏សោក 

សលកងងននេលង្ើេនាងំលនះ។

 ផេវ�ិក�ល៏សោកសលកងងននអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍

ឆលងកគ្់រលពេលវេនា ល�ើយឥេ្ពិេននផេវិ�កលនះ 

អនាច្រះ៉ពនាេល់េើលកចើនជនំនាន ់នងិរនា្់រេសវត្រ។៍ ក្ពុង 
លពេខ�េខ្ពុកំំពពុងសរលសរអត្ថ្រេលនះ ខ្ពុ�ំននរឹកលឃើញ

 
លេៅ�េល់រឿងរ្រស ់លសក សនាយ។ អសរ់យណៈលពេ ៤០ឆ្នាំ 

ជនាង លសក សនាយ �នព្យនាយនាមខសង្រកកនារពតិជពុវំញិ 

កនារសលនា្់ររ្រស់ឪពពុកម្នាយនងិ្រអនូនក្ររុសរ្រសគ់នាត ់ 

្រង្កលឡើងល�ោយរ្រ្រខខមែរកក�ម ខ�េននាឲំ្យក្រជនាជនជនាង 

២េនានននាក់�ត្់រង់ជរីវតិ លនៅរវនាងឆ្នា១ំ៩៧៥ �េឆ់្នាំ 

១៩៧៩។ ម្នាយរ្រសគ់នាតគឺ់ ចនាន ់គរីមសស៊ពុន។ ឪពពុករ្រស់ 

គនាតគឺ់ លសក សនាត ខ�េកត រូវ�នចនា្់រខលនួល�ោយខខមែរ 
កក�មលនៅឆ្នា១ំ៩៧៨ ្រ៉ពុខន ្លសក សនាយ មិន�ន�រឹង 

ពរីស្ថនានភនាពជនាក់ខសង្ជពុវំញិកនារចនា្់រខលនួ នងិកនារសលនា្់រ 
រ្រស់ឪពពុកម្នាយខលនួលឡើយ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 
កម្ពុជនា �នសសនាវកជនាវលឃើញនងិក្រគេជ់នូនគនាតន់នូវ 
កំណតក់តនាពនាក់ពន័ល្េៅនរឹងកគរួសនាររ្រសគ់នាត។់ លនៅក្ពុង 
រនូ្រ្តលនះគឺ ចនាន ់គរីមសស៊ពុន ខ�េកតរូវ�នឃពុខំលនួលនៅក្ពុង 
មន្រីរស-២១�អ៏លសោច។ ចនាន ់គរីមសស៊ពុន កតរូវ�នចនា្់រ 

ខលនួលនៅន្ងៃេរី១៤ ខខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ លសក សនាត កតរូវ 
�នចនា្់រខលនួមួយខខ្រន្នា្់រមក។ លសក សនាយ មនានអនាយពុ 
១១ឆ្នាំ លនៅលពេខ�េឪពពុកម្នាយរ្រសគ់នាតក់តរូវ�ន 

ចនា្់រខលនួ។ លនៅក្ពុងរនូ្រ្ត�ខ�េ្រង្នាញ្នា ចនាន ់គរីមសស៊ពុន 
 

កំពពុងពរ្រ្អនូនក្ររុសរ្រស់ លសក សនាយ ខ�េមនានអនាយពុ 

៥ខខ លនៅលពេខ�េេនារករនូ្រលនះកតរូវ�នសមល នា្់ររួម 

ជនាមួយម្នាយរ្រសខ់លនួ។ រនូ្រ្តមួយសនលរឹកលនះ មិនកតរឹម 
ខត�នេង្រនលនាច លសក សនាយ ខត្រ៉ពុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខន ្

ខ្មេនាងំ�ន្រង្នាញអំពរីអនារមមែណ៍ឈចឺនា្់រ វ្ិរត្ផិលនូវចតិ ្ 
ភនាពលសោកសលកងង នងិេនារពុណកមមែផលនូវកនាយ ខ�េ្រង្ក 
លេើជនរងលកគោះលនៅមពុនលពេកតរូវ�នសមលនា្់រ។

 េិវនាគកម្់រខ្ួរននកនារអនពុម័តអនពុសញ្ញា្រង្កនារនងិ 

ផន្ ្នាលេោសលេើឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ពនូជសនាសនមិ៍នគួរកតរូវ 

�នសនាេរលនោះលេ  ពរីលកពោះ្ នា ្ររនាជយ័រ្រសព់ភិពលេោក 

ក្ពុងកនារលគោរពកនាតពកិ្ច្ចរ្រសអ់នពុសញ្ញាលនះ គឺមនាន 
លកចើនជនាងលជោគជយ័ ឬមនាន�លំណើរលេៅមពុខ្រន្ចិ្រន្ចួ 
្រ៉ពុលណោ្ះ។ ផ្ពុយលេៅវញិ លយើងគួរខតលក្រើក�ស់ឱកនាស 
�ស៏ខំនានល់នះ ល�ើម្រីឆលពុះ្រញ្្ចងំអ្រីខ�េលយើងអនាចលធ្ើ�ន  
ឈនានលេៅ្រលង្កើនកិច្ចខតិខកំ្ររឹងខក្រងរ្រស់លយើងឲ្យសលកមច 

កនារល្្រជ្នាខ�េលយើងមនានចលំពោះមនពុស្ជនាត។ិ កនារ 

ល្រជ្្នារ្រសល់យើងចលំពោះមនពុស្ជនាតលិនៅក្ពុងអនពុសញ្ញា 
្រង្កនារ នងិផន្ ្នាលេើឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍ មិន 

គួរចនា្់រលផ្ើមល�ោយកនារវភិនាគលេៅលេើលជោគជយ័ នងិ 

្ររនាជយ័លនៅក្ពុងកនារផន្ ្នាលេោសឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ពនូជ 
សនាសនល៍នោះលេ ្រ៉ពុខនល្យើងគួរខតចនា្់រលផ្ើមវភិនាគលេៅ 

លេើកិច្ចខតិខកំ្ររឹងខក្រងរ្រសល់យើង ក្ពុងកនារ្រង្កនារមិន 
ឲ្យអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសនល៍កើតលឡើងជនាលរៀងរ�នូត។  

កនារ្រង្កនារអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍ គឺមិនកតរឹមខតជនាកនារ 

ក្រកនានជ់�ំរនលយោ�យលនោះលេវនា គឺជនាកនាតពកិ្ច្ចផលនូវ 
ច្ោ្់រ។ សមែនារតរីសេិ្ិមនពុស្ គឺ្រនជ្រីវតិក្ពុងកនាតពកិ្ច្ច 
លនះ ល�ើយសមែនារតរីលនះអនាច្ំរលពញ�នល�ោយកនារអ្់ររ។ំ  

លយោងលេៅលេើក្រវត្សិនាសសព្ភិពលេោក នងិកពរឹត្កិនារណ៍ 

្មែរីៗ លយើងគួរយកន្ងៃលនះល�ើម្រីរឭំក្នា លតើលយើងគួរខតិខ ំ

ក្ររឹងខក្រង្រខន្ថមក្ពុងកកមិត្រ៉ពុណន្ាលេៀត។

 លេោក ឆនាងំ យពុ គឺជនាននាយកននមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកម្ពុជនា។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា �នេេួេ
 

កនារលកោតសរលសើរ នងិពនានរង្នានជ់នាលកចើនសកមនា្់រកិច្ច 

កនារគនាពំនារ�េក់នារចងចនានំងិយពុត្ធិម៌សកមនា្់រជនរង 

លកគោះននអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសនក៍្ពុងក្រលេសកម្ពុជនា។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ឥៃ	សារ៉ៃុ	ទៅ	្ុៃ
អៃុកបធាៃកងការពាររបស់តំបៃ់២៣
ោរា៉រដ ្ឋ	ទមត្឵

អតរីតកពះវ�ិនារវត្្ររឹងនរ ៉ស្ថតិលនៅសសរុកសន្ាយកជរុំ លខតស្្នាយលរៀង ខ�េកតរូវ�នខខមែរកក�មយកលធ្ើជនាកខនលងឃពុឃំនាងំអ្កលេោស។ 
(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

 ខ្ពុលំឈមែោះ ឥត សនារ៉ពុន លភេក្ររុស អនាយពុ២៧ឆ្នា។ំ 

សសរុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុលំនៅភនូមិច្ំរក់ពនាម ឃពុសំ្នាយលរៀង 

សសរុកក្រសនូកត តំ្រន ់ ២៣។ លនៅក្ពុងឆ្នា១ំ៩៦៣ ខ្ពុំ 
លរៀនលនៅ្ ្នាក់េរី៥ លនៅវេិ្យនាេយ័កំពង់លរោេិ៍ លខតស្្នាយ 

លរៀង។ លនៅលកកោយលពេលកើតមនានរ�្ឋក្រ�នារ ន្ងៃេរី១៨ 

ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀន។ 

 លនៅខខមិ្ពុននា ឆ្នា១ំ៩៧០ លឈមែោះ សនូ អតរីលេខនា 

ត្ំរន២់៤ �នជ្ួរខ្ពុ ំ ល�ើយល�ោយសនារគនាតល់ឃើញខ្ពុំ 

មនានមនាឌតនូច លេើ្រគនាតល់�ៅខ្ពុឲំ្យចនូេលធ្ើជនាកងកនារពនារ 
មន្រីរសសរុក។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើជនាកងកនារពនាររយណៈលពេ្ួរនលេៅ 
ក�ំខខ មនានេនា�នានលធៀវគរី ឬលវៀតណនាមខនាងត ន្ូង�ន 
មកល�ញចនា្់រខ្ពុនំងិអ្កលផ្ងលេៀតរតរ់�ត៉រ់�យអស។់  
សនូ �នឲ្យលខោអនាវមកខ្ពុ ំ ល�ើម្រីអនូសេនាញេរឹកចតិខ្្ពុឲំ្យ 
ចនូេជនាសមនាជកិ លស.អពុរី.អនា។ លនៅខខធ្នូ ខ្ពុ�ំនសលកមច

 
ចតិច្នូេជនា លស.អពុរី.អនា ខ�េមនានលឈមែោះ យន៉ាន នងិ  

សំ លអឿន ជនាអតរីតអ្កតស៊នូសមងៃ នាត់ គឺជនាអ្ក្រញ្ចនូេ 
លឈមែោះខ្ពុ ំនងិលឈមែោះ សនូ គឺជនាអ្កេេួេស្គនាេ។់ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 លនៅខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧៥ តនាមកនារខណននារំ្រស់ សនូ,  

ខ្ពុ,ំ សនាភនាន,់ សពុន គឺជនាសមនាជកិមន្រីរត្ំរន២់៣, យ៉នូន,  
មក់៉ នងិ សនាក់ �នលធ្ើកនារពភិនាក្នាគ្នាល�ោយ�នចនាត ់

តនាងំ មក់៉ ឲ្យេនាក់សសរូវចំននួ ២០០០្នាងំ �នាក់ក្ពុង 
ជកងរុករ្រសត់ំ្រន ់ ២៣។ មិនខត្រ៉ពុលណោ្ះលយើងខ្ម 

េនាងំ�នឲ្យ មក់៉ យកសនាងំចនំនួ ២០ពពុយ លេៅេនាក់ 

លនៅក្ពុងឃលនាងំពនាណិជ្ជកមមែរ្រសត់្ំរន ់២៣។ លយើងេនាក់ 
រ្ររេនាងំលនោះ ក្ពុងលគោេ្ំរណងលកតៀមលធ្ើរ�្ឋក្រ�នារ 
លនៅឆ្នា១ំ៩៧៦។ លកកោយមក សនូ �ន�កខ្ពុពំរីសមនាជកិ 
មន្រីរត្ំរនឲ់្យមកេេួេជនាអនពុក្រធនានកនារពនារមន្រីរត្ំរន ់ 

២៣ ។ លពេផលនាសល់េៅេរីលនោះ ខ្ពុកំសនាងកមលនាងំ�នចនំនួ 
្ររីននាក់មនានលឈមែោះ សនារតិ គឺជនាក្រធនានកករុមកនារពនារមន្រីរ, 

សនារន៉ គឺជនាសមនាជកិកកសងួពនាណិជ្ជកមមែ នងិលឈមែោះ  

ពត �នាន។ ខ្ពុ�ំនអ្់ររអ្ំកេនាងំលនោះល�ោយ�នលេើក 
លឡើងអំពរី្រញ្ស្តអិនារមមែណ៍ នងិកនារលធ្ើ្រ�វិតន្ ៍មនាន 

កនារេំ�កកគ្់រខ្រ្រយន៉ាង។ លនៅក្ពុងខខតពុេនា ឆ្ នាំ 
១៩៧៥ សនូ �នចនាតត់នាងំខ្ពុឲំ្យលេៅេនាក់េងលឈមែោះ ធពុំ  
ក្រធនាននរីរសនារត្ំរន២់៣។ លគោេ្ំរណងគឺចង់ឲ្យ ធពុ ំចនាត ់

តនាងំកមលនាងំយកសសរូវចនំនួ ៥០០្នាងំ លេៅេនាក់លនៅម្ពុំ�ក់ 
រននាស។់ លកកោយមក សនូ �នខណននា ំមក់៉, ខ្ពុ ំនងិ ធពុ ំឲ្យស្គនាេ់ 
ខខ្រ្រសគ់នាតល់ឈមែោះ ផេ។ ផេ គឺជនា ក្រធនានស�ករណ៍ 

សង្រ័ ក្ពុងសសរុកក្រសនូកត លខតស្្នាយលរៀង។ លយើង�ន 
ពភិនាក្នាគ្នាលរើសយកសមនាសភនាពខ�េធលនា្់រក្រឆនាងំ 

ជនាមួយ្រ�វិតន្ម៍កលធ្ើជនាកមលនាងំ នងិកសនាង�នលឈមែោះ 

សពុខ យន៉ាវ គឺជនាលមកករុម ក្ពុងស�ករណ៍សង្រ័។ លនៅក្ពុង 
ខខវចិ្កិនា សនូ �នឲ្យខ្ពុេំ នាក់េងជនាមួយលឈមែោះ វណន្ា គឺ 
ជនាក្រធនានសេិ្ណៈលឃោសននាត្ំរន២់៣។ 

 លនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ,ំ យព៉ុន គឺជនាក្រធនានឈល្រ 
ឃពុសំង្រ័, សនាក់ គឺជនាក្រធនានមន្រីរត្ំរន២់៣, ្នាន ់នងិ  

សនាភនាន ់គឺជនាអនពុក្រធនានមន្រីរត្ំរន ់២៣ �នេចួយក 

្្នាលំពេ្យចនំនួ ៦០�្រ ក្ពុងលនោះមនាន្្នាំ ល្រន៉រីសពុរីេរីន 
៣០�្រ នងិលសរ៉នូមមួយឡនាងំ លេៅក្រគេឲ់្យលឈមែោះ យន៉ូន 

គឺជនាសមនាជកិមន្រីរត្ំរន ់២៣ នងិ ណនាក់ េពុកលនៅក្ពុងមន្រីរ 
ត្ំរន ់២៣។ លកកោយមកលនៅលពេយ្់រខ្ពុ�ំនននាគំ្នារង់ចនាំ

ស្កនាត�់ញ់ឡនានពនាណិជ្ជកមមែ នងិឡនានរ្រសក់មមែនាភិ�េ 

ណនាខ�េល្រើកតនាមផលនូវសងៃនាត។់

អ�្ឋធិនាតពុរ្រស់ជនរងលកគោះលនៅវតឫ្ស្រីសនាញ់ ក្ពុងឃពុំនកពធំ  
សសរុកកំពង់លរោេិ៍ លខតស្ន្ាយលរៀង។         (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

 លនៅខខកពុម្ណៈ ឆ្នា១ំ៩៧៦ សនូ �នខណននាខំ្ពុឲំ្យលេៅ 
ជ្ួរជនាមួយលឈមែោះ សនាេរីវ គឺជនាលេខនាសសរុកក្រសនូកត។ 

្រន្នា្់រមកកមល នាងំរ្រសល់យើង�នននាគំ្នាលេៅជ្ួរលឈមែោះ  

ផន គឺជនាយពុេជ្នកងកនារពនារ, លពកជ នងិ សនាលវឿន គឺ 

ជនាខខ្ចនាសត់នាងំពរីឆ្នា១ំ៩៧០។ អ្កេនាងំលនោះ�នលធ្ើ 

សកមមែភនាពល�ើម្រីយកលេៅរនាយកនារណ៍ឲ្យ សនូ នងិ លកតៀម 

លរៀ្រចខំផនកនារ កមល នាងំក្ពុងកនារលធ្ើរ�្ឋក្រ�នារលនៅក្ពុងខខ
 

លមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៦។ លនៅក្ពុងខលរឹមសនារេរីមួយលយើងកតរូវ 
�នខណននាឲំ្យស្គនាេក់មលនាងំ្មែរីមួយចនំនួគឺលឈមែោះ សនារន៉  

អនពុក្រធនានសន្សិពុខសសរុកកំពង់លរោេិ៍ , ្រនូ សមនាជកិ សន្សិពុខ 

សសរុកកំពង់លរោេិ៍, សនារនិ អនពុលេខនាសសរុកកំពង់លរោេិ៍ 

តនាមរយណៈយន៉ា គឺជនាក្រធនានលយោធនាសសរុកកំពង់លរោេ ិ៍។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 លនៅឆ្នា១ំ៩៧៦�ខ�េ ្រញ្្លធ្ើវលិចេ្កមមែ គរឹ យន៉ា 

�នចនាតត់នាងំកមល នាងំឲ្យេចួ�ពុតសសរូវលនៅតនាមកពខំ�ន 

ចនំនួ ២០�កិតនា ល�ើយក៏�នេនាក់សសរូវចនំនួ ១៥០០�វ  

េពុកលនៅក្ពុងជកងរុករ្រសស់សរុកកំពង់លរោេិ៍ ស្ថតិលនៅក្ពុងភនូមិ 
កតពនាងំលរោធ ឃពុកំតពនាងំលរោេិ៍ ល�ោយមិន�នរនាយកនារណ៍ 

ក�្់រ្្នាក់លេើ។ ចខំណកកនារេំននាក់េំនងជនាមួយយួន 

យន៉ា ជនាអ្កក្នា្់រ�នលកចើន។ ខ្ពុ�ំនយកពត័៌មនានលនះ 
លេៅរនាយកនារណ៍ក�្់រ សនូ។ សនូ �នឲ្យខ្ពុ ំនងិ សនាភនាន ់ននាំ 
ខផនកនារមួយចនំនួលេៅឲ្យលឈមែោះ ផន នងិ ្រកព្កួលនៅ 

កំពង់លរោេិ៍វញិ។ លកកោយមកលយើងកសនាង�នកមល នាងំ 

ម្នាក់លេៀតលឈមែោះ វពុន គឺជនាអ្ក្រកខក្រអក្រេនូរលេខ 

ត្ំរន២់៣។ 

អ�្ឋធិនាតពុរ្រស់ជនរងលកគោះលនៅវតឫ្ស្រីសនាញ់ ក្ពុងឃពុំនកពធំ  
សសរុកកំពង់លរោេិ៍ លខតស្ន្ាយលរៀង។         (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

 លនៅខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៦ សនូ �នចនាតត់នាងំកមល នាងំ 

ចនំនួ១០ននាក់ ល�ើម្រីយនាមកនារពនារជនាសមងៃ នាតល់នៅក្ពុង 
ឱកនាសខ�េក្រជពុជំនាមួយយួនលនៅផះ្សមងៃនាតមួ់យ លនៅ 

ភនូមិខត្ង សង្កនាតគ់គរីលសោម រ្រសស់សរុកក្រសនូកត។ សនូ  

លចញ�លំណើរលនៅលវេនាលមោ៉ង ៣ រលសៀេ ល�ោយជះិ 

ឡនានសពុរី្រ ជនាមួយលឈមែោះ ្នាន ់នងិ កនាក់ នងិមនានអ្ក 

ល្រើក្ររលឈមែោះ សលំអន។ លនៅលពេលេៅ�េក់ខនលងក្រជពុំ 

ខ្ពុលំឃើញមនានលឈមែោះ កួន, សនាេរីវ, ផន, ផេ, ខឆម, 

ខសេ៊, ពនិ, សនាមន នងិយួនលឈមែោះ ខ្រកនាវ នងិ �ពុក 

ល�ោយមនានអ្កកនារពនារជនាជនជនាតយួិនចនំនួ្ររីននាក់ នងិ 

គណណៈលយោធនាលខតន្តនញិ ចនូេរួមក្រជពុខំ�រ។ ្រន្នា្់រមក 

អ្កេនាងំអសន់នាគំ្នាលេៅសពុរីផរឹកលនៅផះ្សមងៃនាតមួ់យ ស្ថតិ 

លនៅចពុងភនូមិខត្ងខនាងលជើង សង្កនាតគ់គរីលសោម រ�នូត�េ់ 

លមោ៉ង១១យ្់រ លេើ្រកនារក្រជពុ�ំន្រញ្ច្់រ។ ផនាន ់ខ�េ 

�នចនូេរួមក្ពុងកនារក្រជពុំ �នក�្់រខ្ពុអំំពរីខផនកនារលរៀ្រចំ
 

កមល នាងំលធ្ើរ�្ឋក្រ�នារ ផ្េួរេំ្ំរក្កពុមមែពុយនរីសក្ម្ពុជនា 
 ល�ោយមនានយួនជនាកមលនាងំខនាងលកកៅ, កនារលកតៀមលស ៀ្ង 

្្នាលំពេ្យ នងិកនារលកតៀមឡនានសកមនា្់រ�រឹកជញ្ជនូន។ 

 លនៅខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ តនាមកនារខណននារំ្រស់  

សនូ, ខ្ពុ ំនងិលឈមែោះ ្ នាន,់ សនាក់ �នននាគំ្នាលេៅជ្ួរេនាក់េង 
ជនាមួយលឈមែោះ ផេ ល�ើម្រីសរួអំពរីសកមមែភនាពរ្រស្់រកព្កួ 

លនៅក្ពុងសសរុកេនាងំមនូេ ខ�េ�នលធ្ើសកមមែភនាពកនលងមក។  
លនៅខខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧៦ �ខ�េ តនាមកនារខណននារំ្រស់ 

សនូ, ខ្ពុ,ំ ្ពុន, �នាន គឺជនាអនពុកក រុមកងកនារពនារមន្រីរ �ន 
ននាគំ្នាយកខផនកនាររ្រស់ សនូ លេៅក្រគេ់ឲ្យលឈមែោះ 

ខសេ៊ នងិ លឈមែោះ មក់៉ អនពុវត ្ល�ោយអង្គភនាពរ្រស ់

អ្កេនាងំពរីរមនានភនារកិច្ចជរីកក្រឡ នាយ ខកពក លនៅ 

េលនលកំពង់កតនាចពរីសសរុករមនាសខ�ក រ�នូតលេៅ�េខ់�ក 

សណំនាញ់ក្ពុងសសរុកសលំរោង។ តនាមកនារខណននាលំនោះ គឺ 
កតរូវលធ្ើយន៉ាងណនារនារនំាងខផនកនារជរីកក្រឡនាញកពុំឲ្យលេឿន,  

្ំរផពុសយពុវជន នងិយពុវននាររី ឲ្យរតល់ចោេកនារ�្ឋនាន នងិចនាត ់

តនាងំកមលនាងំឲ្យល�ើរអពុកឡពុកពរី្រញ្ស្រីេធម៌្រពុរសននាររី នងិ 
្រលង្កើតឲ្យមនានកនារេចួឆក់្រលនល់�ើម្រីឲ្យកច្រនូកកច្រេល់នៅ

ក្ពុងស�ករណ៍។ 



8 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 លនៅខខវចិ្កិនា តនាមកនារខណននារំ្រស់ សនូ, ខ្ពុ,ំ ្ពុេ, 

សនាភនាន,់ ្ នាន,់ សនាក់ �នេនាក់េងជនាមួយលឈមែោះ សនាម  

គឺជនាក្រធនានសន្សិពុខតំ្រន ់ ២៣, សនារនាន ់ គឺជនាអនពុ 

ក្រធនានសន្សិពុខតំ្រន ់ ២៣ ខ�េ�នមក�នល�ះេរី 

តនាងំលនៅវតក្្រីរ�ំេួ លធ្ើជនាកខនលងពនធ្ននាគនារសកមនា្់រ 

�នាក់អ្កលេោស។ ចខំណកកខនលងរសល់នៅគឺលធ្ើផះ្មួយ 

លនៅខនាងេចិវតរ្�ំេួ ចមងៃ នាយ១០០ខមក៉ត។ ្រន្នា្់រមក 

�នចនាតត់នាងំ សនាម នងិ សនាភនាន ់ឲ្យផ្ពផ្្នាយ�េ់ 

្រកព្កួឲ្យអនពុវត ្គឺ ១) អ្់ររកំសនាងកមលនាងំលនៅក្ពុងជរួ 
អ្កលេោសត្ំរន២់៣ មនានលឈមែោះ យរឹម គឺជនាអនពុក្រធនាន 

ននាររី គឺជនាអ្កក្នា្់រ ២) ចនា្់រមនពុស ខ្�េមិនអនពុវត ្

តនាមកនារខណន នាពំរីកមល នាងំរ្រសល់យើងខ�េអនូសេនាញ 

នងិកសនាងកមលនាងំ្រខន្ថម ៣) ចលមលើយខ�េលឆលើយចខំខ្ 

រ្រសល់យើងកតរូវខត្ំរ្ិរេេពុក ៤) ្រលង្កើតឲ្យមនានសរីេធម៌ 

ពនាេនាលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ។ កមលនាងំខ�េលយើងកសនាង 
�ន គឺកតរូវយកលេៅលធ្ើខសសលនៅក្ពុងកនារ�្ឋនាន នងិកតរូវមនាន 
ភនារកិច្ចកសនាងកមលនាងំពកងរីកកមលនាងំលនៅតនាមស�ករណ៍  

នងិ្ំរផពុសឲ្យ្រលង្កើតសរីេធម៌លនៅក្ពុងស�ករណ៍្រន។្

 លនៅខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ តនាមកនារខណននារំ្រស់  

សនូ, សនាក់ នងិ សនាភនាន ់លយើង�នននាគំ្នាលេៅេនាក់េង 

ជនាមួយលឈមែោះ លេៀ្រ គឺជនាអនពុក្រធនានលស�្ឋកិច្ចត្ំរន ់

២៣  ល�ើម្រីសរួពរីកមលនាងំ្មែរីខ�េកសនាង�ន, កនារលកតៀម 

លធ្ើរ�្ឋក្រ�នារលនៅខខកក្ក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៧ នងិសកមមែភនាព 

ក្រឆនាងំអង្គកនារ។ លេៀ្រ �នឲ្យ�រឹង្នា កមល នាងំ្មែរីខ�េ 

កសនាង�នចនំនួពរីរននាក់មនានលឈមែោះ សនាវរីន កតរូវជនា 

្រងក្ររុសរ្រសល់ឈមែោះ សនារន៉ាន គឺជនាក្រធនានមន្រីរសសរុក 

ក្រសនូកត។ សនាវរីន មនានតនួនាេរីគឺជនាក្រធនានគមននាគមន ៍

ត្ំរន ់២៣។ សពុរី មន  មនានតនួនាេរីជនាក្រធនានស្ិរ្កមមែ 

តម្ោញ នងិកនាតល់�រត្ំរន២់៣។ អ្កេនាងំពរីរ�នលធ្ើ 

សកមមែភនាពក្រឆនំាងអង្គកនារល�ោយេួច�ពុតសសរូវលនៅវនាេ 

ល�ើមលពោធិ៍ ក្ពុងភនូមិជ្់រកពរីង ឃពុំ្ មែរី សសរុកកំពង់លរោេិ៍  
អសច់នំនួ ២០០�កិតនា នងិ�នេចួេនាក់សសរូវសកមនា្់រ 

ខផនកនារ�នចនំនួ ២០០០្នាងំ។ លកកោយមកខ្ពុ,ំ សនាក់,  
យ៉នូន �នននាគំ្នាេចួយក្្នាលំពេ្យេនាក់�នចនំនួ ៥០០ 

�្រ តនាមកនារខណននារំ្រស់ សនូ។ 

 លនៅខខសរី�នា ឆ្ នា១ំ៩៧៧ សនាក់ �នល�ៅខ្ពុ,ំ 

សនាភនាន ់លេៅជ្ួរេនាក់េងជនាមួយ លេៀ្រ, សនាវរីន នងិ សពុរី  

មន ល�ើម្រីផ្ពផ្្នាយអំពរីខផនកនារខ�េ សនូ លេើកលឡើង 

ជនាមួយ យួន។ លពេលនោះ លយើងក៏�នលេើកអំពរីកនារ 

េនាក់សសរូវលកតៀមេពុកចនំនួ ៥០០្នាងំ លនៅខនាងលជើងវត ្

នកពឆលនាក់ នងិកនារលកតៀមឡនាន នងិលក្រងចនំនួ ២០ពពុយ។  

រ�នូត�េខ់ខតពុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ,ំ ផនាន,់ សនាភនាន,់  
សនាលមត៉ គឺជនាសមនាជកិមន្រីរត្ំរន ់ ២៣ �នលេៅជ្ួរ 

េនាក់េងជនាមួយ សនាត នងិ សនារន៉ាក់  ល�ើម្រីពភិនាក្នាគ្នា 

នងិចនាតត់នាងំកមល នាងំមួយកករុម ឲ្យលកតៀមកមល នាងំរង់ចនាំ 

�ញ់ឡ នានរ្រសក់មមែ នាភិ�េ នងិលធ្ើសកមមែភនាពអពុក 

ឡពុកក្រជនាជនលនៅតនាមមនូេ�្ឋនាន។ សនូ �នខណននាឲំ្យខ្ពុ ំ

នងិ្រកព្កួក�ំននាក់លេៀតលនៅក្ពុងសសរុកកំពង់លរោេិ៍ ននាំ 
កងេ័ពយួនចនូេមកសសរុកកំពង់លរោេិ៍ នងិសសរុកក្រសនូកត,  

ក្រមនូេលស ៀ្ងសសរូវអង្ករ លគោ កក្ររី ឲ្យយួនលពេយួន 

ចនូេមក�េ ់នងិឲ្យ យន៉ា ក�្់រយួនពរីជកងរុកសសរូវងធំៗ ។ 

 លនៅក្ពុងខខវចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ លពេកងេ័ពយួន 

វនាយ្រពុកចនូេមកខលនាងំ ខ្ពុ�ំនលគចលេៅលនៅភនូមិតនាពចិ 

ឃពុសំ្នាយកជរុំ  សសរុកមនានជយ័្មែរី។ សនូ �នននាខំ្ពុឲំ្យលេៅ 
ស្គនាេ់ អនូ នងិក្រគេខ់្ពុឲំ្យរសល់នៅផ្នាេជ់នាមួយគនាត។់  
អនូ គឺជនាអនពុក្រធនានលស�្ឋកិច្ចសសរុកមនានជយ័្មែរី ខ�េ 

មនានេរីតនាងំលនៅភនូមិតនាលពជ គឺជនាខខ ល្ស.អពុរី.អនា រ្រស់ 

សនូ នងិ លឈៀវ លេខនាឃពុសំ្នាយយនា សសរុកមនានជយ័្មែរី។ 

ខ្ពុ,ំ អនូ,្ នាន,់លអឿន គឺជនាក្រធនានកករុមកងកនារពនារមន្រីរ 
ត្ំរន ់�នននាគំ្នាលធ្ើសកមមែភនាពលឃោសននា្ំរផពុសចេននា 

លនៅតនាមមនូេ�្ឋនានល�ោយនយិនាយ្នាកនាលំភលើងល្រ៤០ នងិ 

ល្រ៤១ រ្រសខ់ខមែរកក�ម �ញ់រ ល្កកោះរ្រសយួ់នមិន 

លឆះលេ។ ខ្ពុលំនៅជនាមួយ អនូ  �នរយណៈលពេកនលះខខ ខ្ពុនំងិ
 

្រកព្កួ�នរតល់េៅលនៅមន្រីសង្កនាតស់្នាយយនាវញិ ល�ើម្រី 

្រនេ្នាក់េងជនាមួយ ឈនាវ គឺជនាលេខនាសង្កនាតស់្នាយ 

យនា។ ខ្ពុលំនៅខតលធ្ើសកមមែភនាព្ំរផពុស្ំរផពុេ នងិេនាក់េង 
ជនាមួយកមលនាងំរ្រសខ់្ពុ ំ។ 

 លនៅចពុងខខធ្នូ ឆ្នា១ំ៩៧៧ សនូ �នលចញពរីសនាេនាលរៀន 
ជនាមួយអង្គកនារ ល�ើយ�នក្រមនូេ្រកព្កួមួយចនំនួ 

លេៅក្រជពុលំរៀ្រចខំផនកនារ្មែរី លនៅភនូមិករីសលនា ស្ថតិលនៅឃពុំ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ស្នាយយនា សស រុកមនានជយ័្មែរី។ អ្កខ�េ�នចនូេរួម 

ក្រជពុំ រួមមនាន ១) សនាក់ ២) ឈនាន ៣) យន៉ាន គឺជនា 

ក្រធនានលពេ្យត្ំរន ់ ៤)លេៀ្រ, ៥) មក់៉ គឺជនាក្រធនាន 

ពនាណិជ្ជកមមែត្ំរន ់២៣ ៦) វពុធ្រី ៧) ធពុំ ៨) ចនាន ់គឺជនា 

អនពុលេខនាសស រុកក្រសនូកត ៩) ខឆម ១០) ខសេ៊ ១១)  

ផន ១២) ផេ គឺជនាលេខនាសសរុករមនាសខ�ក នងិ  

សនាេរីវ។ លនៅក្ពុងខលរឹមសនារ ក្រជពុំ សនូ �នខណននាំ ខឆម  
នងិ ខសេ៊ ឲ្យក្រមនូេកមល នាងំេ័ពតំ្រន ់២៣ នងិេ័ព 

សសរុកេនាងំអសល់នៅក្ពុងត្ំរន ់២៣ ខ�េកតរូវរតល់ចញ 
ពរីអង្គភនាព នងិជនាកមល នាងំខ�េកតរូវជនាខខ្រ្រសល់យើង 

ល�ោយ្ំរផពុស នងិឲ្យរតល់ចញពរីសមរភនូមិ នងិរតល់ចញ 

ពរីកងពេ ២៩០ លនៅខនាងេចិេរីរួមលខតស្្នាយលរៀង 

ល�ើម្រីល្រើកផលនូវឲ្យយួនអនាចចនូេ�ន នងិឲ្យលរៀ្រចកំមល នាងំ 
រង់ចនាំ�ញ់កមមែ នាភិ�េរ្រស់អង្គកនារ ជនាពិលសស 

កមមែនាភិ�េកងពេ។ ្រ៉ពុខនល្�ោយកងេ័ពសសរុក នងិកង 

េ័ពត្ំរនមួ់យចនំនួកតរូវ�នខ្រកខខក្កមលនាងំ �នូលចះ្កនារ 

អនពុវតខ្ផនកនារលនះកតរូវេេួេ្ររនាជយ័។ លកកោយមកេ័ព 

រ្រសអ់ង្គកនារកតរូវ�ន្រញ្ចនូេមកកនានខ់តលកចើន ល�ើយ 
�នវនាយេព័្រលណ្ញកងេព័យនួឲ្យលចញលន ៅន្ងៃេរី៧  

ខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ ្រន្នា្់រមកអង្គភនាពរ្រសខ់្ពុ�ំន 
កតឡ្់រលេៅស្នាយលរៀងវញិ។ 

 លនៅខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៨ មនានកនារក្រជពុមួំយលេៀត 

សនូ �នខណននាំ្ នា មនានខតគណណៈលយោធនាខ�េអនាច 

េនាក់េងជនាមួយយួន�ន លកពោះគណណៈលយោធនាមនាន 

ភនារកិច្ចកតរួតពនិតិ្យសមរភនូមិ។ មពុខសញ្ញាខនាងលជើង�នូង 

មនាន ខសេ៊ លធ្ើជនានរីរសនារេនាក់េងយួន ។

 ចខំណកខនាងត ន្ូងសសរុកចនន្នាមនាន ខឆម។ លកកោយ 
មក សនូ �នឲ្យខ្ពុ�ំលំឡើងវេិ្យពុ ចនំនួពរីរលកគឿងសកមនា្់រេនាក់

 
េងជនាមួយយួន មនានលស២៥ នងិ លស៧៧ ល�ោយ 

ក្រគេ់ឲ្យអ្កកនានល់តអនូ គឺមនានខ្ពុំ នងិ ្នាន។់ លេខ 
សមងៃនាតក់្ពុងកនារលក្រើមនានពរីរសកមនា្់រ លពេកពរឹកនងិលពេ 
េងៃនាច។ លពេកពរឹកលក្រើលេខ ៤០ នងិ ៤៥ ល�ោយ�ន 

កំណតច់នា្់រពរីលមោ៉ង ៦កពរឹក នងិលពេេងៃនាច ចនា្់រពរីលមោ៉ង 

៦េងៃនាច កំណតល់េខលក្រើ ៦៥ នងិ២៥ ។ លនៅលពេេនាក់ 

េងជនាសមងៃនាតស់កមនា្់រត្ំរន ់២៣ ល�ៅ ០១៩ ។ ក្រសនិល្រើ 

ចង់េនាក់េងល�ៅលេៅយួន គណណៈលយោធនាលខតន្តនញិ 

គឺ អពុរី-សនូន្យ ៧ (I07) មពុខសញ្ញាសកមនា្់រលខតឡ្ពុងអនាង 

លក្រើ អពុរី-សនូន្យ៥ (I05) នងិសកមនា្់រេនាក់េងជនាមួយ 

លឈមែោះ ន្រកនាវ នងិ ្រពុកមពុខសញ្ញាផលនូវជនាតលិេខ១លក្រើ  
អពុរី-សនូន្យ៩ (I09)។ 

 លកកោយមកគណណៈលយោធនាលខតន្តនញិ �នេនាក់េង 

លយើងអំពរីសភនាពកនារណ៍លយោធនារ្រសក់្រលេសកម្ពុជនា 
លនៅតនាមកពខំ�ន នងិកករុងស្នាយលរៀង ល�ោយចង់�រឹង 

ពរីកមលនាងំតចិឬលកចើន អនាវពុធ នងិ មនានរ ល្កកោះឬលេ ល�ើយ 

លកតៀមវនាយក្រលេសរ្រសខ់លនួលពេណនា។ តនាមកនារខណននាំ 
រ្រស ់សនូ ខ្ពុ�ំនរនាយកនារណ៍លេៅឲ្យយួន នងិ�នក�្់រអំពរី 
េ័ពសសរួចរ្រសអ់ង្គកនារ មនានកនាលំភលើងធធំពុន ១៣០ ចេត័ 

ជនា្់រ។ ចខំណកសភនាពកនារណ៍ខនាងខខ្រ្រកព្កួរ្រសខ់្ពុ ំ
កំពពុងខ្រកកនារ ល�ោយអង្គកនារតនាមសសនាវកជនាវ នងិចនា្់រ 

�នមួយចនំនួជនា្រន្្រន្នា្់រ។ លនៅខខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧៨  

�នជ្ួរជនាមួយ មន៉  គឺជនាលេខនាវរលសននាធតំ្ំរន ់២៣ ។  

មន៉ �នក�្់រខ្ពុឲំ្យ�ន�រឹងអំពរីសកមមែភនាពខ�េ�នយក 
កនាលំភលើងក្រខ�េជនាមួយឡនានេនាក់េពុកលនៅរលណ្ៅចនាស់ 

មួយលនៅក្ពុងជរំឫំស្រី ខ�េស្ថតិលនៅខនាងលកើតវតស្ំ្ួររ 

ក្រខ�េជនា ១០០ខមក៉ត។ កនាលំភលើងេនាក់េពុកេនាងំលនោះ  

សកមនា្់រយកអនពុវតស្កមមែភនាពលនៅលពេខនាងមពុខ។ 

 លនៅចពុងខខ កពុម្ណៈ ឆ្នា១ំ៩៧៨ ខ្ពុឈំកឺគរុនញនាក់នងិ 

�នល�កលពេ្យរ្រសត់្ំរន ់២៣ ។ រ�នូត�េន់្ងៃេរី ១២ ខខ 

មរីននា សនូ �នមកយកខ្ពុលំចញពរីត្ំរន ់២៣ លេៅលនៅត្ំរន ់

២៤។ ខ្ពុ�ំនលនៅជនាមួយ សនូ �នរយណៈលពេ្ួរនន្ងៃ គឺលនៅ 
ន្ងៃេរី១៣ ខខមរីននា សនូ កតរូវ�នអង្គកនារចនា្់រខលនួ។ េពុះ 
រេំង�ន្រ៉ពុនមែនានន្ងៃ លនៅកពរឹកលឡើងន្ងៃេរី១៧ ខខមរីននា ឆ្នាំ 

១៩៧៨ រនូ្រខ្ពុកំតរូវអង្គកនារចនា្់រខលនួខ�រ។

កំណតច់ណំនា៖ំ អត្ថ្រេលនះសលង្្រលចញពរីឯកសនារចលមលើយ 
សនារភនាពលេខ d១៣៤៣៨៩។ រនាេច់លមលើយសនារភនាពរ្រសអ្់ក 
លេោសេនាងំអសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេខ្តឆលងកនាតក់នារ 
្រងិ្ត្រងំ្ នងិលធ្ើេនារពុណកមមែយន៉ាធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលើយរ្រស់ 
ខខមែរកក�ម។ �នូលចះ្លយើងមិនអនាចសន្�ិ្ឋនាន�នលេ្នាចលមលើយ 
សនារភនាពរ្រស ់ឥន សនារ៉ពុន ល�ៅ ្ ពុេ ពតិឬយន៉ាងណនាលនោះលេ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ទៃួ	ចាៃ់ោរា៉	ទៅ	ភាៃ់		
យុទន្ារតីកកសួងសាធារណការ	ៃិងប្តីកតូវចាប់ខ លៃលួៃ 
មកឃំុឃំាងទៅក្ពុងគុកទលួសសលៃង

	អ៊ៃុ	សុោវតី	

 រនូ្រខនាងស្នា៖ំ េួន សពុផេលនា នងិ ននួ លឃឿន 
(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

 ខ្ពុលំឈមែោះ េួន ចនាន�់នារន៉ា ល�ៅ ភនាន ់លកើតលនៅក្ពុង 
ឆ្នា១ំ៩៤៦។ ខ្ពុមំនានសសរុកកំលណើតលនៅភនូមិ លកជោយ្មែ ឃពុ ំ
កំពង់លសៀម សសរុកកំពង់លសៀម លខតកំ្ពង់ចនាម។ ឪពពុក 

រ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ េួន ឡនាង គឺជនាអតរីតលចៅ�្នាយលខត ្នងិ 
តណំនាងរនាសសល្នៅមណ្ឌេសងួ លខតកំ្ពង់ចនាម។ លនៅក្ពុង 
ឆ្នា១ំ៩៦១ ឪពពុកខ្ពុ�ំនផលនាសម់ករសល់នៅេរីកករុងភ្ំលពញ។  
លនៅលពេខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុផំលនាសម់ករសល់នៅេរី កករុងភ្លំពញ  
ខ្ពុ�ំនស្នាក់លនៅជនាមួយឪពពុកធរំ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ េួន គរីមលសៀ។ 

 
ឪពពុកធរំ្រសខ់្ពុ ំគឺជនាកគរូ្រលកងៀន។ ខ្ពុ ំ�នលរៀនសនូកតលនៅក្ពុង

 វេិ្យនាេយ័សរី�នពុកំពង់ចនាម។ 

 លនៅអំឡពុងឆ្នា១ំ៩៦២ ខ្ពុ�ំនផលនាសម់ករសល់នៅជនាមួយ
 

ឪពពុកម្នាយខ្ពុលំនៅឯេរីកករុងភ្ំលពញវញិ។ ផះ្រ្រសខ់្ពុ ំស្ថតិ
 

លនៅម្ពុលំមលភលើង លពេ្យចនិ។ ខ្ពុ�ំន្រនច្នូេលរៀនលនៅឯវេិ្យនាេយ័

យពុគនរ្ រ�នូត�េ់្ ្នាក់េរី៤ លេើ្រខ្ពុសំលកមចចតិឈ្្់រលរៀន។ 

 លនៅក្ពុងឆ្នា១ំ៩៦៤ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រកនារជនាមួយ េួន សពុផេលនា 
 

ល�ៅលកឿន។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុនំងិខ្ពុ ំកតរូវជនា្រង្រ្អនូនជរី�នូនមួយនរឹង
 គ្នា។លយើងមនានកនូនចនំនួ ៦ននាក់។  ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំក៏មនានសសរុក 

កំលណើតលនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ចនាមខ�រ។ គនាត�់នមក្រនក្នារ 
សកិ្នាលនៅក្ពុងវេិ្យនាេយ័សពុរីសពុវត្ថឯិេរីកករុងភ្លំពញ មពុនលពេ 
ខ�េខ្ពុមំក�េ។់ 

 លនៅក្ពុងខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៦៥ សមនាគមនសិ្តិ កតរូវ�ន 
្រលង្កើតលឡើងជនាផលនូវកនារលនៅេរីកករុងភ្លំពញ។ លភោគ ឆនាយ  
កតរូវ�នលកជើសតនាងំឲ្យលធ្ើជនាក្រធនានសមនាគមនសិ្តិ 

ចខំណកឯ្្ររីរ្រស់ ខ្ពុគឺំជនាអគ្គលេខនាធកិនារ។ លកកោយពរី 
សមនាគមនសិ្តិលនះ្រលង្កើត�នរយណៈលពេក្រខ�េកនលះ

ខខ គិញ�នចនា្់រខលនួ្្ររីរ្រសខ់្ពុយំកលេៅឃពុឃំនាងំ លកពោះ្្ររី
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

រ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្ើសកមមែភនាព�ចខតិ្័រណ។្ ្រន្នា្់រពរី្្ររីរ្រសខ់្ពុំ

ជនា្់រឃពុលំឈមែោះ ឈពុន សពុខងួន �នលធ្ើកនារងនារជនំសួគនាត។់ 

 លនៅក្ពុងគពុក ្្ររីរ្រសខ់្ពុមិំន�នលធ្ើសកមមែភនាពអ្រីលេៀត
 

លនោះលេ។ កនលងផពុតអសរ់យណៈលពេក្រខ�េ១ឆ្នាំ ឪពពុក 

រ្រសខ់្ពុ ំ�នលេៅធនាននា្្ររីរ្រសខ់្ពុឲំ្យលចញពរីគពុកវញិ នងិខណននាំ
 

្្ររីរ្រសខ់្ពុឲំ្យចនូេខខ ល្សអពុរីអនា។  

 លឈមែោះ �៊ពុយ លមោ៉ង ខ�េមនានននាេរីជនាក្រធនានគណ

្រក ក្្រជនាធ្ិរលតយ្យ គឺជនាអ្កេេួេស្គនាេ្្់ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ 

លកកោយមក ខ្ពុកំតរូវ�នចនាតត់នាងំឲ្យចនូេ្រង្ក្់រក្ពុងចេននា

តស៊នូលនៅក្ពុងកករុងជនាមួយ្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅក្ពុងចេននាលនះ 

លយើង�នលរៀ្រចខំផនកនារ កសនាងកមល នាងំ លស.អពុរី.អនា,  

លសពុើ្រកនារណ៍ពរីេរីស្នាក់កនាររ្រស្់រ�វិតន្ល៍នៅក្ពុងកករុង,  
លឃោសននា្ំរផពុសក្រជនាជនឲ្យក្រឆនាងំនរឹង្រ�វិតន្ ៍ នងិ  

្ំរខ្រក្ំរ�ក់ចេននាតស៊នូរ្រសន់សិ្តិក្ពុងកករុង។ អ្កខ�េ 
ចនូេខខ្ លស.អពុរី.អនា តនាមរយណៈ្្ររីរ្រសខ់្ពុចំនា្់រពរីឆ្នា១ំ៩៦៨ 

�េ់ ឆ្នា១ំ៩៧៣ ខ�េមនាន្រង្ក្់រក្ពុងចេននាតស៊នូក្ពុង 
កករុង មនានលឈមែោះ អពុិត ល�ង គឺជនាចនាង�្នាងលរោងពពុម្វតភ្្,ំ 

លមៅ៉ រពុន គឺជនាសនាសស្នាចនារ្យ, នពុត គរីមលឡង ជនាលពេ្យសត,្ 

លសៀង ល�ខ៉ស ជនាចនាង�្នាងភនូមិសនាសស,្ នម ៉សនាខន ល�ៅ 

សំ ខផក្កតនាវនូ  នងិ ឌរី ផពុន ល�ៅ ផពុក គឺជនាលពេ្យលធមែញ។ 

 លនៅខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៣ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនលចញលេៅ 
្រង្ក្់រខលនួក្ពុងជរួ្រ�វិតន្ល៍នៅត្ំរនរ់លំ�ោះ។ រ�នូត�េខ់ខ

 
កញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧៣ �ខ�េ ខ្ពុ�ំនលចញលេៅតនាម្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ 

ខ្ពុលំចញលេៅលនះ តនាមរយណៈ អពុិត ល�ង ល�ើម្រីឲ្យខ្ពុយំកខផន
 

កនារលេៅេំននាក់េំនងជនាមួយនរឹង លសៀង ល�ខ៉ស នងិ្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ   

លពេខ្ពុលំចញលេៅលនៅលពេលនោះ ខ្ពុ�ំនកតរឹមខតជ្ួរជនាមួយ 

លសៀង ល�ខ៉ស នងិក�្់រគនាតអំ់ពរីខផនកនារខ�េ អពុិត ល�ង 

�ន�នាក់ឲ្យខត្រ៉ពុលណោ្ះ ្រ៉ពុខនមិ្នេនាន�់នអនពុវតល្នោះលេ។ 

 លនៅខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៤ អង្គកនារ�នឲ្យខ្ពុកំតឡ្់រលេៅ 
្រង្ក្រលង្កើនផេលនៅឯមន្រីរក-៣០០ អង្គភនាពស.៧១ ស្ថតិក្ពុង 
ភនូមិភនាគឧតរ្។ លពេលនោះ លសៀង ល�ខ៉ស �នឲ្យខ្ពុេំនាក់ 
េងជនាមួយខខ្ លស.អពុរី.អនា លនៅក្ពុងមន្រីរខ�េមនានលឈមែោះ 
្នា ននាររី លអម អតរីតលធ្ើខសស នងិលធ្ើលពេ្យលនៅក្ពុងមន្រីរលនោះ។ 

ខ្ពុ�ំនជ្ួរ្្ររីរ្រសខ់្ពុខំ�េកំពពុងខត្រង្ក្រលង្កើនផេលនៅក្ពុង
 

អង្គភនាព ស.៧១ លនោះខ�រ។ ននាររី លអម �នក�្់រខ្ពុឲំ្យស្គនាេ់  
�៊នូ នរឹម ល�ៅភនាស,់ តនូច លភឿន ល�ៅ ភិន, ននាររីភរី ខ�េជនា 

ជនជនាតេិនាវ នងិននាររី វន៉ាន។ សកមមែភនាពរ្រសក់ករុមខ្ពុគឺំ 
្ំរផលនាញសសរូវលនៅក្ពុងជកងរុកល�ោយលធ្ើឲ្យរខ�ក�្ំរនូេ 
េេរឹកសសរូវ នងិអំ្ិរេខ�េលកតៀមេពុកសកមនា្់រសមរភនូមិ 

ឆ្នា១ំ៩៧៥។ កករុ មខ្ពុក៏ំ�ន្ំរផពុសពរី្រញ្មិ្នចនាយេពុយ

លនៅក្ពុងអង្គភនាពល�ើម្រីឲ្យមនានេំននាសជ់នាមួយអង្គកនារ។ 

 លកកោយមកលនៅក្ពុងខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៥ ្្ររីរ្រសខ់្ពុកំតរូវ
 

�នអង្គកនារ�កយកលេៅត្ំរន ់១០៣ ។ ៣ខខកនលងលេៅ 

អង្គកនារក៏�ន�កខ្ពុ,ំ េរី, កពុច, ផង់ នងិរនិ ឲ្យលេៅត្ំរន ់
១០៣ខ�រ ល�ើយ លអម �នឲ្យលយើងេនាក់េងអ្កលនៅ 

តំ្រន១់០៣ ល�ើម្រីអនពុវតខ្ផនកនារ្រនល្េៀត។ អង្គកនារ 

�នចនាត់តនំាងឲ្យខ្ពុលំធ្ើជនាអ្កលធ្ើក្រវត្រិនូ្រលនៅក្ពុងពនាណិជ្ជកមមែ
 

សសរុករលវៀងអសរ់យណៈលពេ១ខខ។ អំឡពុងលពេលនោះ ខ្ពុក៏ំ 
�នខ្រកលចញពរី្្ររីរ្រសខ់្ពុម្ំងលេៀត។ អង្គកនារ�ន�ក 
គនាតឲ់្យមកលនៅ ភ្លំពញវញិ។ 

 លនៅក្ពុងខខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧៥ អង្គកនារ�ន�កខ្ពុលំចញ

ពរីពនាណិជ្ជកមមែសសរុករលវៀង ឲ្យលេៅរសល់នៅក្ពុងស�ករណ៍ 
វញិ។ ខ្ពុក៏ំ�នេនាក់េងនរឹងខខ្ លស.អពុរី.អនា ្មែរីមនានលឈមែោះ 

លសន នងិ ភរី ល�ើម្រីអនពុវតខ្ផនកនារ្រនល្េៀត។ សកមមែភនាព 

រ្រសខ់្ពុ ំ�នកសនាងកមលនាងំចនំនួ ៥ននាក់ ្រខន្ថមលេៀត គឺ  
នពុត, ជពុ,ំ ននាររីនរឹម, ននាររ្ី ន នងិននាររីផស់ ខ�េអ្កេនាងំ 

អស់ គឺជនាក្រជនាជនលនៅេរីលនោះ។ លយើង�នននាគំ្នា្ំរផពុស 

ក្រជនាជនលនៅកករុមេរី១ ឲ្យក្រឆនាងំនរឹងអង្គកនារខចករខំេក 

សសរូវឲ្យក្រជនាជន្មែរី នងិេនាក់សសរូវេពុក�នា�ំយ�នូ្រលនៅ 

ក្ពុងកករុម។ ន្ងៃមួយលឈមែោះ ររឹត �នឲ្យខ្ពុយំក្្នាលំពេ្យលេៅ
 

ខចក ក្រជនាជនលនៅក្ពុងកករុមល�ើម្រីឲ្យក្រជនាជនមនានគំនតិ 
ក្រឆនាងំនរឹងអង្គកនារ ល�ោយសនារខតមិនគិតគនូរល�ោះសសនាយ

្្នាលំពេ្យឲ្យក្រជនាជន នងិេពុកឲ្យក្រជនាជនសលនា្់រ។ 

 លនៅក្ពុងខខតពុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ ខ្ពុធំលនាក់ខលនួឈកឺគរុន 

ល�ើយមកល�កលពេ្យលនៅក្ពុងសសរុករលវៀង អសរ់យណៈលពេ 
៣ខខ។ លកកោយមកលនៅល�ើមឆ្នាំ ១៩៧៦ អង្គកនារ�ន 

្រញ្ជនូនខ្ពុំឲ្យមករសល់នៅជនាមួយ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំនៅឯកកសងួ
 សនាធនារណកនារវញិ។ ខ្ពុក៏ំ�ន្រនល្�កលពេ្យព.១៧ អស់ 

រយណៈលពេ ៣ខខលេៀត។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 លនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៦�ខ�េ ខ្ពុំ�នលចញពរីលពេ្យ 
មកលនៅសនាធនារណកនារមន្រីរស៨ ជនាមួយ្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុំ 
�នជ្ួរនរឹង្្ររីរ្រសខ់្ពុមិំនេនាន�់ន្រ៉ពុនមែនានផង អង្គកនារ�ន 
ចនាតឲ់្យគនាតល់េៅ្ំរលពញភនារកិច្ចលនៅកនារ�្ឋនានវនាររីអគ្គសិនរី 

លនៅគិររីរម្យ។ ចខំណកខ្ពុ ំ�នេំននាក់េំនងជនា្់រជនាមួយនរឹង 
ននាររី លអម លធ្ើលពេ្យលនៅក្ពុងមន្រីរ, ននាររី ផស់ អ្កលមើេខ្ 
កពុមនារ, នម ៉សនាខន អនពុក្រធនានមន្រីរស-៨, តនូច លភឿន  

ក្រធនានកកសងួសនាធនារណកនារ នងិក្រពនរ្្រសគ់នាតគឺ់ជនា 

ក្រធនានមន្រីរកពុមនារ។ តនូច លភឿន �នលរៀ្រចមំន្រីរកពុមនារលនៅ 

្ររឹងកតខ្រក ល�ើយលកកោយមក�នផលនាស្្់រនូរេរីតនាងំលេៅ 
លកកោយលរោងកពុន  លមគង្គ ស្ថតិលនៅលកកោយផ្នារល�ើមគរវញិ។  

រ�នូត�េខ់ខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនកតឡ្់រមក 
ពរីកនារ�្ឋនានវនាររីអគ្គសិនរីគិររីរម្យ មកសនាធនារណកនារមន្រីរ 

ស៨វញិ។

 លនៅក្ពុងខខកក្ក�នា ខ្ពុ,ំ េនូច នងិ ផស ់�នេេួេខផនកនារ
 

រ�្ឋក្រ�នារឆ្នា១ំ៩៧៧ ពរីននាររី លអម ។ ននាររីលអម �នឲ្យ 

លយើងខតិខកំសនាងកមល នាងំឲ្យ�នលកចើននងិលរៀ្រចកំខន លង 

េនាក់្្នាលំពេ្យ។ លកកោយ មក នម ៉សនាខន  �ន�រឹក្្នាលំពេ្យ 

យកមកឲ្យខ្ពុ,ំ េនូច នងិផស ់យកលេៅេពុកលនៅក្ពុងមន្រីរកពុមនារ។  

 លនៅខខកញ្ញាឆ្នា១ំ៩៧៦ ខ្ពុនំងិ្្ររី �នលេៅេនាក់េង  
លសៀង ល�ខ៉ស ល�ើម្រីសរួពរីខផនកនារលធ្ើរ�្ឋក្រ�នារឆ្នា ំ

១៩៧៧។ លសៀង ល�ខ៉ស ក៏ក�្់រ្្ររីរ្រសខ់្ពុវំញិ្នា ខផនកនារ 
លរៀ្រចសំម្នារ, លស ៀ្ង នងិកមលនាងំរួចអសល់�ើយ។ លសៀង  

ល�ខ៉ស ក៏�ន�នាក់ខផនកនារឲ្យ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំរៀ្រចលំកតៀមកមលនាងំ 
 ពលិសស។ ចខំណកខ្ពុ ំនងិននាររីលអម �នលេៅេនាក់េងននាររី 
វន៉ាន នងិននាររីេរី លនៅកកសងួលឃោសននាកនារវតភ្្ំ ល�ើម្រី�នាក់ 

ខផនកនារឲ្យអនពុវត។្ ខផនកនារលនោះគឺ ឲ្យកសនាងកមលនាងំ 

លនៅក្ពុងកកសងួលឃោសននាកនារ នងិលកតៀមសម្នារសកមនា្់រ

លធ្ើរ�្ឋក្រ�នារ។ 

 លនៅក្ពុងខខវចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ ននាររីលអម �ន�កខ្ពុឲំ្យ 
មកលនៅ�នា�ំយក្ពុងមន្រីរស.៨។ ខ្ពុក៏ំ�នេនាក់េងជនាមួយ

 
លឈមែោះភរី ជនាអ្ក�នា�ំយជនាមួយខ្ពុ ំនងិខខ្្មែរីលេៀតខ�េននាររី 

លអម កសនាង�ន គឺយពុេន្នាររីលឈមែោះ លយោ, ររី នងិ ណនូយ។ 

លយើង�នននាគំ្នា្ំរផលចិ្ំរផលនាញចនានអសជ់នាង ១០០ចនាន, 

សលនា្រកពនា២០០ នងិឆ្នាងំធំៗ អសច់នំនួ៣។ 

 លនៅខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ អង្គកនារ�ន�ក្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ
លចញពរីកកសងួសនាធនារណកនារស៨ នងិចនា្់រខលនួយកមក 
គពុកេួេខសលង។ លកកោយមក�ន១០ន្ងៃ អង្គកនារ�ន�ក 

ខ្ពុឲំ្យលេៅលធ្ើខសសលនៅមន្រីរស.៧១ ខកពកក�។ ខ្ពុលំធ្ើកនារលនៅ
 

េរីលនោះ�ន១៥ន្ងៃ អង្គកនារ�ន�កខ្ពុឲំ្យលេៅលនៅ មន្រីរក.១៦ 

ភនូមិតនាឡរី។ លពេលនោះខ្ពុ�ំនាចខ់ខ េ្នាក់េងេនាងំអស ់នងិមិន 
�ន្រនល្ធ្ើសកមមែភនាព អ្រីលេៀតលនោះលេ។ 

 លនៅន្ងៃេរី២៥ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ អង្គកនារ�នចនា្់រ 

ខ្ពុ្ំរញ្ជនូនមកេួេខសលងខតម្ង។ លឈមែោះ �៊នាង, េនូច នងិ
 

្រ៉នូ គឺជនាអ្កសរួចលមលើយខ្ពុ។ំ 

កំណតច់ណំនាំ ៖ អត្ថ្រេលនះ�កសសង់លចញពរីឯកសនារចលមលើយ 

សនារភនាពលេខ D០០១៤៨។ រនាេច់លមលើយសនារភនាពរ្រសអ្់ក 

លេោសេនាងំអសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេខ្តឆលងកនាតក់នារ 

្រងិ្ត្រងំ្ នងិលធ្ើេនារពុណកមមែធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលើយរ្រស់ 

ខខមែរកក�ម �នូលចះ្ លយើងមិនអនាចសន្�ិ្ឋនាន�ន្នាចលមលើយ 

រ្រស់ េួន ចនាន�់នារន៉ា ល�ៅ ភនាន ់ពតិឬយន៉ាងណនាលនោះលេ។

កមមែករលនៅសសរុកមង្គេ្រពុររី ភនូមិភនាគពនាយ័ព្យ កំពពុងចងខ�កយក 
លេៅលធ្ើេ្នារេរឹក។ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

កពរះទតជគុណ	ទសៀវ	សុតីឈុៃ៖	
បាៃរស់	ទោយសារលាក់កបវត្ិរបូ

គាត	សសតីសែៃ

 កពះលតជគពុណ លសៀវ សពុរីឈពុន កពះជនមែ ៦៧កពះវស្នា  

សពន្្ងៃគង់លនៅវត្្ មែ�នា ឃពុំ្ មែ�នា សស រុកវនាេខវង លខត ្

លពោធិ៍សនាត ់�នមនានសង្�រីកនាលរៀ្ររនា្់រពរីលរឿងរន៉ាវជរីវតិឮ

ផ្នាេរ់្រសក់ពះលតជគពុណ�នូចខនាងលកកោម ៖

 អនាតមែនាមនានសស រុកកំលណើតលនៅភនូមិអនូរលំចក ឃពុកំតពនាងំជង  

សស រុក�កនាន លខតល្ពោធិ៍សនាត។់ អតរីតក្រពនរ្្រសអ់នាតមែនា 

លឈមែោះ អរឹម សនាងំគរី នងិមនានកនូន៦ននាក់ ក្ពុងលនោះក្ររុស 

កពះលតជគពុណ ខ�ម ជនាវ កពះជនមែ៦៩កពះវស្នា  
គង់លនៅវត្្ មែ�នា ឃពុំ្ មែ�នា សសរុកវនាេខវង លខតល្ពោធិ៍សនាត។់  

(សពុខ វណណ្ៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

៤ននាក់ នងិសសរី២ននាក់។ ម្នាយអនាតមែនាលឈមែោះ ជនា តនាងំ�នូន  

នងិឪពពុកលឈមែោះ ញពុ រឹក លសៀវ។ អនាតមែនាជនា្់រខសសសឡនាយ 
ចនិ នងិយួនខលះ ពរីលកពោះជរី�នូនរ្រសអ់នាតមែនា គឺជនាជនជនាត ិ

លវៀតណនាម នងិជរីតនារ្រសអ់នាតមែនា គឺជនាជនជនាតចិនិ។

 ្រន្នា្់រពរីរ�្ឋក្រ�នារលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧០  

អនាតមែនា�នក្រឡងជនា្់រឌរី្រលនូម នងិកតរូវ�នរ្រ្រសនាធនារណ 
រ�្ឋខខមែរកំខណនឲ្យចនូេលធ្ើេនា�នាន ្រ៉ពុខនអ្នាតមែនា នងិសសិ្ 

លផ្ងលេៀត�ន្រ�លិសធ។ លពេលនោះ កគរូរ្រសអ់នាតមែនា�ន 

ខណននាឲំ្យសសិ េ្នាងំអសរួ់មេនាងំអនាតមែនាផង ្ួរសជនាកពះ 

សង េ្នាងំយ្់រល�ើមរី ល្គចពរីកនារចនា្់រឲ្យលធ្ើេនា�នាន។ លនៅ 

លពេកពរឹកន្ងៃ្រន្នា្់រ មនន្រីខនាងរ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋខខមែរ�ន 

មកយករនូ្រអនាតមែនា នងិសសិ េ្នាងំអសល់េៅ្ំរលពញក្រវត្ ិ

រនូ្រចនូេលធ្ើេនា�នាន ្រ៉ពុខនក្តរូវ�នលេោកកគរូរ្រស់អនាតមែនាក�្់រ 

្នា សសិ្�ន្ួរសអសល់�ើយ លេើ្រអនាតមែនា នងិអ្កលផ្ង 

លេៀត�នរួចផពុតពរីក នារចនា្់រយកលេ ៅលធ្ើជនាេ នា� នាន។  

លកកោយមក អនាតមែនា�នលរៀន�េរី នងិលរៀនធម៌លនៅវតខ្កង 

សពុវណ ្ �នរយណៈលពេជតិមួយឆ្នាំ លេើ្រអនាតមែនាសរឹក 

មករសល់នៅជនាមួយឪពពុកមនាលនៅសសរុកលមោងឫស្រី លខត ្

�ត�់្ំរង។ ឪពពុកមនារ្រសអ់នាតមែនា គឺជនាលមេនា�នានម្នាក់ 

ននរ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋខខមែរក្រចនាលំនៅសសរុកលមោងឫស្រី។  

លនៅលពេលនោះឪពពុកមនារ្រសអ់នាតមែនា �នឲ្យអនាតមែនាចនូេលធ្ើ 

េនា�នាន នងិលនៅជនាមួយគនាត។់ អនាតមែនា�នចនូេលធ្ើេនា�នាន 

រយណៈលពេខលរី្រ៉ពុលណោ្ះ ក៏សពុំឪពពុកមនាេនាឈ្់រ ពរីលកពោះ 

អនាតមែនា�នលឃើញេនា�នានសលនា្់រ នងិរ្ួរសលកចើនលនៅលពេ 

ក្រយពុេជ្នាមួយកងេ័ពខខមែរកក�មម្ងៗ។ ្រន្នា្់រមកអនាតមែនា 

ក៏�ន្ួរសម្ងលេៀតលនៅវតស្នូរយិនាលមោង នងិក្រឡងជនា្់រ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

�េរីរងល�ោយេេួេ�ននលិេស្េ្អ។ ល�ោយមនានកនារជរំពុញ 

លេើកេរឹកចតិព្រីលេោកកគរូ អនាតមែនាក៏�ន�នាក់ពនាក្យក្រឡង 

ចនូេលរៀនលនៅសនាេនាលអេង់ លខត�្ត�់្ំរង នងិ�នគង់លនៅ 

វតល្ពោធិ៍វនាេ រយណៈលពេមួយឆ្នាលំេើ្រក្រឡង្រញ្ច្់រ្្នាក់។     

 លនៅចពុងឆ្នា១ំ៩៧២ អនាតមែនា កតរូវ�នកំខណនឲ្យលធ្ើ 

េនា�នានម្ងលេៀត។ កនាេលនោះ អនាតមែនា គឺជនាននាយេនា�នាន 

ពនាក់សក័្ពិរីរក្រចនាលំនៅលពកជនេិ លខតកំ្ពង់ស្។ឺ លនៅខណណៈ 

លនោះ អង្គភនាពរ្រសអ់នាតមែនា �នលឡើងលេៅជយួអនរ្នាគមន ៍

លនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ធ,ំ លខតកំ្ពង់ចនាម នងិលខតន្កពខវង។  
អង្គភនាពអនាតមែនាក៏កតរូវ�ន្រញ្ជនូនលេៅវនាយតេេ់នរឹងកមល នំាង 
ខខមែរកក�មលនៅម្ពុអំង្គតនាលសោម ស្ថតិលនៅក្ពុងសសរុកកតនាំកក់ 

លខតត្នាខកវ ល�ើយ្រន្នា្់រពរី�ក់េ័ពលនៅកតនាកំក់ អង្គភនាព 

រ្រសអ់នាតមែនាកតរូវ�ន�កមកឈរលជើងលនៅលចោមលចៅ ក្ពុង 
កករុងភ្ំលពញវញិ។ 

 លនៅរវនាងឆ្នា១ំ៩៧២-១៩៧៣ េនា�នាន េន ់នេ់  

�នវ នាយក្រយពុេ្គ្ នាជនាមួយកងេ័ពលវៀតកពុងខ�េ 

ស�កនារជនាមួយខខមែរកក�ម ឬ ល�ៅ្ នាក្រត្ិរត្កិនារ 

លចនឡនាេរី ១។ កនារក្រយពុេគ្្នារវនាងេនា�នាន េន ់នេ ់នងិកង 

េ័ពលវៀតកពុងលនៅលចនឡនាេរី ១ គឺមនានកេង់កេនាយមធ្យម ្រ៉ពុខន ្

កនារក្រយពុេ្លនៅអំឡពុងក្រតិ្រត្កិនារលចនឡនាេរី២ គឺមនានកេង់ 
កេនាយធំ ខ�េជនាសមរភនូមិលក្ៅ។ ្រន្នា្់រពរីក្រត្ិរត្កិនារ 

លចនឡនាេរី១ នងិេរី២ អង្គភនាពអនាតមែនាកតរូវ�ន្រញ្ជនូនលេៅ 
វនាយលនៅលខតកំ្ពង់ចនាម ្រន្នា្់រមក អនាតមែនា្រនល្េៅវនាយ 

លនៅលខតន្កពខវង លនៅខកពកតនាមនាក់ នងិនកព�ងំ។ អនាតមែនា�ន 

តនាងំចតិ្្ នា អនាតមែនាកតរូវខត�៊នាន នងិកតរូវខតកលនា�នាន។ លនៅ 

ក្ពុងអង្គភនាព អនាតមែនាកនាចខលនាងំណនាស់ នងិ�មែតច់តន់រឹង 
កនារងនារ។ កនូនេនា�នានណនា�៊នានក្រកពរឹត្្រេលេមែើស នងិ 

ខពុសវនិយ័ អនាតមែនា�ន�នាក់េណ្ឌកមមែ។ អនាតមែនា�នលក្រើក�ស់ 

យពុេស្នាសស្ នងិវធិរីសនាសសល្ផ្ងៗ  ខ�េអនាតមែនាលចះ�រឹង ល�ើម្រី 

�រឹកននាកំនូនេនា�នាន លនៅក្ពុងសមរភនូមិនងិលនៅក្ពុង្រនន្ាយ។ 

 អនាតមែនា�នលឃើញេនា�នានសលនា្់រលកចើន ជនាពលិសសកនារ 

ក្រយពុេគ្្នាលនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ធំ ខ�េលពេលនោះ អនាតមែនា 

លេើ្រខតលឡើង�នសក័្១ិ កនានមួ់យកងអនពុលសននាធំ ខ�េ 

មនានកនូនេនា�នានជនាង១០០ននាក់។ លនៅលពេវនាយក្រយពុេ ្

គ្នាម្ងៗ មនានកនូនេនា�នានសលនា្់រ ២លេៅ៣ននាក់ ល�ើយន្ងៃ 

ខលះ�នសលនា្់រលកចើនជនាងលនះលេៅលេៀត។

 រ�នូត�េល់ពេខខមែរកក�ម�នលឡើងកនានអំ់ណនាចលនៅ 

ន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ អនាតមែនាមិន�នកតឡ្់រមក 

រសល់នៅក្ពុងសសរុកកំលណើតវញិលេ គឺអនាតមែនា�នលេៅរសល់នៅក្ពុង 
ភនូមិមួយននសសរុកកលណ្ៀង ត្ំរន៧់ ភនូមិភនាគពនាយ័ព្យ។ 

អនាតមែនា �នេនាក់ក្រវត្រិនូ្រ នងិខកលងខលនួជនាក្រជនាជនធមមែតនា។ 

លនៅអំឡពុងលពេលនោះ ក៏លនៅខតមនានក្រជនាជនខលះ�នស្គនាេ់ 

នងិ�រឹង្នា អនាតមែនាធលនា្់រ�ន្ួរស នងិលរៀនសនូកត�នលកចើន។  

្រ៉ពុខនក្្រជនាជនេនាងំលនោះមិន�ន�រឹង្នា អនាតមែនាធលនា្់រលធ្ើ 

េនា�នាន េន ់នេ់ នងិ�នពនាក់សក័្ពិរីរលនោះលេ។ ក្រសនិ 

ជនាខខមែរកក�ម�ន�រឹង្នា អនាតមែនាធលនា្់រលធ្ើេនា�នាន េន ់នេ់ 

កពះវ�ិនារវត្្ មែ�នា ខ�េសនាងសង់មិនេនានល់�ើយរួចរនាេ់ 
ស្ថតិលនៅឃពុំ្ មែ�នា សស រុកវនាេខវង លខតល្ពោធិ៍សនាត។់  

(សពុខ វណណ្ៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ជលណ្ើរខ�េកតរូវ�នសនាងសង់លឡើងអំពរ្ី មែសកមនា្់រពពុេ្្ររសិេ័ នងិ 
ក្រជនាជនល�ើរលឡើងលេៅវត្្ មែ�នា។ (ររី េក្ណិនា/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកម្ពុជនា)

នងិ�នពនាក់សក័្ពិរីរ ក្រខ�េជនាអនាតមែនា គមែនានជរីវតិរសល់នៅ 

�នូចរនាេន់្ងៃលនះលេ។ ខខមែរកក�ម�នសសនាវកជនាវរកេនា�នាន 

េន ់នេ ់កគរូ្រលកងៀន នងិនសិ្តិលស្ើររនាេន់្ងៃលនៅក្ពុងរ្រ្រ

លនោះ។ អនាតមែនា�នក�្់រក្រធនានកង្នា អនាតមែនាធលនា្់រ�ន្ួរស 

នងិលរៀនសនូកតលនៅវត�្ន្រន្ចិ្រន្ចួ្រ៉ពុលណោ្ះ។ 

 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកក�ម អនាតមែនាកតរូវ�នចនាតត់នាងំឲ្យ 
លធ្ើកនារខនាង�រឹកជញ្ជនូនសម្នារ នងិលស ៀ្ងពរីស�ករណ៍លេៅ 
ផ្គតផ់្គង់កងចេត័ នងិកងេ័ព។ លនៅក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧៨ ខខមែរ 
កក�ម�នចនាតត់នាងំអនាតមែនា ឲ្យ�រឹកជញ្ជនូនអ្កជលមលៀសមក 
ពរីលខតស្្នាយលរៀង នងិលខតន្កពខវង ល�ោយក�្់រ្នាផលនាស់ 

ឲ្យលេៅលនៅស�រណ៍លផ្ងលេៀត ឬលេៅកចរូតសសរូវ ្រ៉ពុខន ្

តនាមកនារពិត ខខមែរកក�ម�នចនាតត់នាងំអនាតមែនាឲ្យ�រឹក 

ក្រជនាជនជលមលៀសេនាងំលនោះលេៅឲ្យកងឈល្រខខមែរកក�ម។  

អ្កជលមលៀសេនាងំលនោះ រួមមនាន មនពុស្ចនាស់ នងិលកមែងៗ 

រនា្់ររយននាក់កតរូវ�នឈល្រយកលេៅសមលនា្់រលចោេ ល�ោយ 

លខមែោចកតរូវ�នគរេពុកលចោេលនៅមួយកខនលង។ ខខមែរកក�ម 

�នសមលនា្់រក្រជនាជន េនាងំអសល់នោះគមែនានក្រណរីលឡើយ។  

លន ៅលពេអ នាតមែនា�នលឃើញេ�ិ្ឋភ នាពេ នាងំលន ោះល�ើយ 

អនាតមែនាមនានលសចក្រីរនត្ ់នងិអនាណិតពនល់ពក�េក់្រជនាជន 

េនាងំលនោះ។ កខនលងខ�េខខមែរកក�មសមលនា្់រក្រជនាជនលនោះ  

គឺស្ថតិលនៅក្ពុងនកព នងិខក្រ្ររឹង ក្ពុងសសរុកកលណ្ៀង 

លខតល្ពោធិ៍សនាត។់ 

 ្រន្នា្់រពរីរ្រ្រខខមែរកក�ម�ន�េួរេលំនៅឆ្នា១ំ៩៧៩ 

អនាតមែនា�នផលនាសម់កលនៅរសល់នៅភនូមិលពោធិ៍វង្ ល�ើយកតរូវ

�នរ�្ឋអំណនាចចនាតត់នាងំឲ្យលធ្ើជនាក្រធនានភនូមិ។ លកកោយមក 

អនាតមែនា�នលឡើងលធ្ើក្រធនានយពុវជនឃពុ ំនងិក្រធនានឃពុលំកោះជពុំ 

សសរុកកលណ្ៀង លខតល្ពោធិ៍សនាត។់ មិនយនូរ្រ៉ពុនមែនាន អនាតមែនា 

�នចនូេលធ្ើកងេ័ពននរ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋក្រជនាមនានតិ 

កម្ពុជនា នងិកតរូវខ្រកពរីក្រពនក្នូន លនៅលពេរ�្ឋនាភិ�េ 
្រញ្ជនូនអនាតមែនាលឡើងលេៅវនាយតេេន់រឹងខខមែរកក�មលនៅ 
រេនាក់កងលជើង ក្ពុងលខតកំ្ពងស្ឺ នងិលនៅភ្លំខមែោច។ លពេ 
លនោះអនាតមែនា លនៅក្ពុងកងពេលេខ៤ ល�ើយអង្គភនាព 

អនាតមែនា�នផលនាសម់កឈរលជើងលនៅ្ មែ�នា នងិេរឹកធលនាក់ក្ពុង 
សសរុកវនាេខវង លខតល្ពោធិ៍សនាត។់  លពេលនោះកងេ័ពរ�្ឋនា 

ភិ�េ�នស�កនារជនាមួយកងេ័ពលវៀតណនាម ល�ើម្រី 

វនាយតេេជ់នាមួយកងេ័ពខខមែរកក�ម។ 

 លនៅលពេល�ះឆ្នាតសកេលេើកេរី១ ខ�េលរៀ្រចលំ�ោយ  

អ៊ពុន តនាក់ លនៅឆ្នា១ំ៩៩៣ អនាតមែនា�នលនៅលរៀ្រចកំនារល�ះ 

ឆ្នាតលនៅត្ំរនន់្រេ៉និ។ ្រន្នា្់រពរីល�ះលឆ្ោតរួច កងពេ 

រ្រស់អនាតមែនា�ន្រនវ្ នាយជនាមួយកមល នាងំខខមែរកក�ម 

លនៅត្ំរនន់្រេ៉និ ល�ើយអនាតមែនា�នកតរូវរ្ួរស។ ្រន្នា្់រពរី 

ព្យនា�េ�នជនាសះលស្ើយល�ើយ អនាតមែនាក៏�នឈ្់រលធ្ើ 

េនា�នាន។ លនៅឆ្នា ំ២០១២ អនាតមែនា�ន្ួរសជនាកពះសង្ម្ង 

លេៀត នងិ�នគង់លនៅវត្្ មែ�នា រ�នូតមក�េស់ពន្្ងៃ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 ជពុំ យន៉ាន ់ មនានអនាយពុ៦៥ឆ្នាំ រសល់នៅភនូមិចង្គពុេំរី១  
ឃពុេំនលនូង សសរុកលមមត ់លខតត្ ន្ូងឃមែពុ។ំ ជពុ ំយន៉ាន មនានក្រពន្

 លឈមែោះ ស ព្ុយ ល�ពុើយ នងិមនានកនូន៨ននាក់ (សសរី៥ននាក់ 

ក្ររុស៣ននាក់)។ លនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធិ្រលតយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) ជពុំ យន៉ាន ់កតរូវ�នខខមែរកក�មចនាត់

តនាងំឲ្យលធ្ើជនាកគរូ្រលកងៀនកពុមនារលនៅក្ពុងភនូមិចង្គពុ។ំ 

 ជពុ ំយន៉ាន ់�នលរៀ្ររនា្់រ្នា ខ្ពុគឺំជនាជនជនាតលិសៀ្ង កនាត ់
េនាវ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ ជពុំ គឺជនាជនជនាតលិសៀ្ង នងិ 

ម្នាយលឈមែោះ ផនាន ់គឺជនាជនជនាតេិនាវ។ សពន្្ងៃខ្ពុលំនៅលចះ 
នយិនាយភនាសនាលសៀ្ងខលះៗ ្រ៉ពុខនមិ្នលចះនយិនាយភនាសនា 

េនាវលេ លកពោះម្នាយខ្ពុមិំន�ន្រលកងៀន។ ខ្ពុមំនាន្រង្រ្អនូន ៤
 ននាក់ សលនា្់រម្នាក់លនៅសេខ់ត៣ននាក់ខត្រ៉ពុលណោ្ះ។

 កនាេពរីតនូចៗ ក្ពុងភនូមិរ្រសខ់្ពុអំតម់នានសនាេនាលរៀនលេ 
 

គឺខ្ពុ�ំនលេៅលរៀនក្ពុងវតជ្នាមួយកពះសង្ រ�នូត�េម់នាន
 

រ�្ឋក្រ�នារេមលនាក់សលម្ច កពះនលរោតម្ សរី�នពុ លនៅឆ្នាំ 

១៩៧០។ ខ្ពុលំនៅចនាំ្ នា ឪពពុកម្នាយខ្ពុ ំនងិក្រជនាជនលនៅក្ពុង
 ភនូមិចង្គពុំ�នក្រក្រកនារងនារលធ្ើខសសចម្កនារ នងិ�នាសំសរូវវេិ 

ជពុ។ំ លនៅសម័យលនោះ ក្រជនាជនមិនមនានកមមែសេិ្�ិរីធលរីច្ាស់ 

េនាសល់េ គឺក្រជនាជនលេៅកនា្់រសម្អនាតនកពស ន្ូវល�ើម្រី�នាំ 
សសរូវ។ ្រន្នា្់រពរីក្រមនូេផេសសរូវ�នល�ើយ ក៏ល�ះ្រង់ 

េរីតនាងំចនាសល់ចោេ លេៅកនា្់រឆ្កនារនកពលនៅេរីតនាងំ្មែរីល�ើម្រី 

�នាសំសរូវលនៅរ�នូវ្រន្នា្់រលេៀត។ លនៅចពុងឆ្នា១ំ៩៦០ នងិល�ើម 

ឆ្នា១ំ៩៧០ អ្កភនូមិចង្គពុំ �នរកសពុរីេក់អង្ករឲ្យកងេ័ព 
លវៀតកពុង ខ�េ�នមកល�ះេរីតនាងំលនៅតនាម្រណ្នាយ 

កពខំ�នកម្ពុជនា-លវៀតណនាម ក្ពុងភនូមិសនាសសច្ង្គពុំ ឃពុេំនលនូង 

សសរុកលមមត់ លខតត្ ន្ូងឃមែពុ។ំ លនៅខណណៈលពេលនោះ មនាន
 

កនារេមលនាក់កគនា្់រខ្រកលកចើនលនៅក្ពុងភនូមិរ្រសខ់្ពុ ំ�នូលចះ្ឪពពុក
 

ម្នាយរ្រសខ់្ពុ�ំនននាកំនូនៗចនូេក្ពុងកតង់លស ខ�េ�នជរីក

លនៅជនា្់រផះ្ល�ើម្រីេនាក់ខលនួ។ 

 ្រន្នា្់រពរីខខមែរកក�មចនូេមកកនានក់នា្់រេរីកករុងភ្ំលពញ 

លនៅន្ងៃ១៧ លមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវ�នលមភនូមិចង្គពុំ ចនាត់
 

តនាងំឲ្យលធ្ើជនាកគរូ្រលកងៀនលកមែងតនូច កៗ្រចនាលំនៅក្ពុងភនូមិ។ 

កនារ្រលកងៀនកពុមនារ គឺមនានរយណៈលពេមួយលមោ៉ងគឺចនា្់រ 

លផ្ើមលនៅលមោ៉ង៧កពរឹក នងិ្រញ្ច្់រលនៅលមោ៉ង៨កពរឹក។ 

កពុមនារកតរូវលរៀនសរលសរអក្រ នងិលេខលនៅលេើក្នាឈ្នួ 
ជនាមួយ�រីស ខ�េសនូន្យពរី�រីកក�ម។ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរ 

ជុំ	យ៉ៃ់	៖	កគូបទកងៀៃកុមារ

រតី	លក្ិណា

ជពុំ យន៉ាន ់រសល់នៅភនូមិចង្គពុេំរី១ ឃពុេំនលនូង សសរុកលមមត ់លខតត្ ន្ូងឃមែពុ។ំ 
ន្ងៃេរី៤ ខខកញ្ញា ឆ្នា២ំ០២០។ 
(ររី េក្ណិនា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

កក�ម កពុមនារមនានលមោ៉ងលរៀនតចិជនាងលមោ៉ងលធ្ើកនារងនារ 

ពេកមមែ។ ចខំណក្រន្់្រលរៀនកតរូវ�នសង់លឡើងអំពរីកនូនលឈើ

ក្រក់សលរឹកកេនាងំ នងិជញ្្ជងំភ្ជេ។់

 លកកៅពរី្រលកងៀនកពុមនារតនូច លៗនៅលពេកពរឹករយណៈលពេ

មួយលមោ៉ង ខ្ពុកំតរូវ�រឹកននាកំងកពុមនារ�នា្ំរខនល លកើ្រអនាចម៍លគោ 

នងិកនា្់រល�ើមេនន្នានខខកតយកមកលធ្ើជរី�នាក់ខសស ្រន្នា្់រ

មកលេើ្រននាកំពុមនារៗឲ្យមក�នូ្រ�យន្ងៃកតង់។ លនៅលពេ 

រលសៀេខ្ពុកំតរូវ�រឹកននំាកងកពុមនារចពុះជួយជញ្ជនូនសសរូវកងចេ័ត  
 

នងិលធ្ើកនារងនារខ�េសសនាេៗ។ 

 លនៅពនាក់កណ្នាេឆ្នា១ំ៩៧៧ លនៅលពេខ�េសមមិត ្

�៊ពុន ខសន ល�ៅ ណនាេ ់ខ�េ្រច្ចពុ្រ ន្គឺ្សលម្ច �៊ពុន ខសន  
នងិស�កនាររីចនំនួ៤ននាក់លេៀត �នលភៀសខលនួលចញលេៅ 
ក្រលេសលវៀតណនាម ល�ើម្រីលធ្ើកនារលរៀ្រចតំស៊នូវនាយផ្េួ 
រេំរំ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ (១៩ ៧៥-១៩៧៩) 

ខខមែរកក�ម�នលកោះល�ៅលមឃពុំ លមភនូមិ នងិកមមែនាភិ�េ

មួយចនំនួលេៀតលេៅលរៀនសនូកត ល�ើយ�ន�តខ់លនួរ�នូត។ 

ផលនូវលនៅក្ពុងឃពុំេនលនូង សសរុកលមមត ់លខតត្ ន្ូងឃមែពុំ។ ន្ងៃេរី៤ ខខកញ្ញា ឆន្ាំ២០២០។ (ររី េក្ិណនា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

្រន្នា្់រមកខខមែរកក�ម�ន្រញ្ជនូនកងេ័ព នងិកមមែនាភិ�េ

មជ្ិឈមមកជលមលៀសក្រជនាជនេនំាងអស់លចញពរីសសរុកកតមនូង 

ឲ្យលេៅលនៅសសរុកស្េួ លខតក្កលចះវញិ។ ចខំណកខ្ពុ�ំនឈ្់រ
 

្រលកងៀនកងកពុមនារតនាងំពរីលពេលនោះមក។ 

 កងេ័ព នងិកមមែនាភិ�េខ�េ�រឹកននាលំនៅសសរុកស្េួ�ន 
ល�ៅក្រជនាជនខ�េជលមលៀសមកពរីសស រុកកតមនូង្នា គឺជនា 

មនពុស ខ្�េមនាន ក្ាេយួន ខលនួខខមែរ ។ ក្រជនាជនខ�េ 
ជលមលៀសមកពរីសសរុកកតមនូង�នក្រឈមនរឹងកនារេំ�ក 

លវេននាខលនាងំ ល�ោយសនារខខមែរកក�ម្រងំ្ឲ្យលធ្ើពេកមមែធងៃន ់

ធងៃរ នងិមិនមនានអនា�នារ�នូ្រចពុកកគ្់រកគនាន។់ ក្រជនាជនជនា 

លកចើន�នសលនា្់រល�ោយសនារអតអ់នា�នារ នងិលធ្ើកនារងនារ 

�សួកមលនាងំ។ 

 ក្រជនាជន នងិអតរីតកមមែ នាភិ�េខ�េជលមលៀសមក

ពរីសសរុកកតមនូង �នព្យនាយនាមេនាក់ក្រវត្រិ្រសខ់លនួ លនៅ 
កមមែនាភិ�េ�រឹកននំាមនូេ�្ឋនានលនៅសសរុកស្េួសួរពរីក្រវត្រិនូ្រ  
ល�ើយភនាគលកចើន�នលឆលើយ្នា ខលនួគឺជនាក្រជនាជនធមមែតនា ឬ 
លធ្ើកនារលនៅកងចេត័។ ខ្ពុ�ំនល�ះលសៀវលភៅលចោេល�ើម្រី 
កពុំឲ្យកមមែនាភិ�េលនៅមនូេ�្ឋនាន�រឹង្ នា ខ្ពុលំចះអក្រ។ ចខំណក 
ក្រជនាជនខ�េជលមលៀសមកជនាមួយគ្នាក៏មិន�នរនាយកនារណ៍ 

ពរីក្រវត្រិ្រសខ់្ពុកំ�្់រកមមែនាភិ�េមនូេ�្ឋនានខ�រ  �នូលចះ្លយើង 
�នរួចផពុតពរីកនារតនាម�នានរ្រសខ់ខមែរកក�ម។ 

 លនៅលពេខ្ពុរំសល់នៅស�ករណ៍ ក្ពុងសសរុកស្េួ ខ្ពុេំេួេ
 រ្រ្រអនា�នារ គឺមនានខតកនក់្្រ៉ពុលណោ្ះ។ រ្រ្រកនក់្លនះ

កតរូវ�នខចកសកមនា្់រខតអ្កខ�េលេៅលធ្ើកនារ្រ៉ពុលណោ្ះ 

ចខំណក អ្កមិន�នលេៅលធ្ើកនារ គឺមិនេេួេ�នលឡើយ។ 

លនៅលពេលនោះ ឪពពុកម្នាយរ្រសខ់្ពុ�ំនសលនា្់រ ល�ោយសនារខត 
មិនមនានអនា�នារ�នូ្រចពុកកគ្់រកគនាន។់ ចខំណកខ្ពុកំតរូវ�ន

ចនាតត់នាងំឲ្យលធ្ើកនារលនៅក្ពុងកងចេត័ខ�េមនានសមនាជកិ 
ក្រខ�េមួយពនានន់នាក់។ កមមែនាភិ�េ�រឹកននាកំងចេត័ 

លនោះ គឺជនាមនពុស ល្ឃោរលឃៅ �នសមលនា្់រមនពុស ក្្ររុស 

សសរីពរីរននាក់លឈមែោះខនាត់ នងិលឈមែោះចន័ ្ លនៅមពុខកង 

ចេត័េនាងំអស ់ល�ោយក�្់រ្នា ពរីរននាក់លនះ គឺជនាជនក្ត។់ 

្រន្នា្់រពរីសមលនា្់រអ្កេនាងំពរីរល�ើយ ក្រធនានកងចេត័លនោះ

�នយកសនាកសពលេៅក្់រក្ពុងរលណ្ៅខតមួយ។

  លនៅលពេខ�េកងេ័ពសមែក័គចតិល្វៀតណនាម�នចនូេ 

មក�េស់សរុកស្េួ លនៅចពុងឆ្នា១ំ៩៧៨  ខខមែរកក�ម�ន 
ជលមលៀសក្រជនាជនពរីសសរុកស្េួមកេរីរួមលខតក្កលចះវិញ។  
្រន្នា្់រមកខខមែរកក�ម�ន�រឹកក្រជនាជនតនាមក�េ៉ព់រី 

លខតក្កលចះមកសសរុកស្រឹងកតង់ ភនូមិភនាគកណ្នាេ នងិ�ន 

្រញ្ជនូន្រនល្េៅសសរុកចម្កនារលេើ។ 

 ខ្ពុ�ំនស្នាក់លនៅសសរុកចម្កនារលេើរយណៈលពេក្រខ�េ ៧ 
ន្ងៃ ក៏មនានយនល្�ោះលវៀតណនាម�នល�ោះ្រន្នា្រខលនួ នងិ 
ក្រកនាសក�្់រក្រជនាជនខ�េកំពពុងលេើកេំន្់រ្នា  ្រង្រ្អនូន 
លនៅសស រុកណនាកត រូវកតឡ្់រលេៅសស រុកលនោះវិញ។ ខ្ពុលំកតកអរ 
យន៉ាងខលនាងំ លកពោះខ្ពុខំតងខត្រនស់សនក់្ពុងចតិល្�ើម្រី�ន

 
កតឡ្់រលេៅសស រុកកំលណើតវញិ។ លនៅលពេលរៀ្រនរឹងកតឡ្់រ 

មកផះ្វញិ លយោធនាខខមែរកក�ម�នស្នាក់រនាងំផលនូវ ្រ៉ពុខន ្
សណំនាងេ្អកងេ័ពលវៀតណនាមមក�េ។់ កងេ័ពលវៀតណនាម 

�នអម�លំណើរក្រជនាជនឲ្យឆលងផពុតពរីសសរុកចម្ក នារលេើ  

លេើ្រខ្ពុនំងិក្រជនាជនខ�េធលនា្់ររសល់នៅក្ពុងភនូមិជនាមួយគ្នា
 

្រន�្លំណើរមកសសរុកកំលណើតវញិ។ ខ្ពុលំធ្ើ�លំណើររយណៈលពេ 
ក្រខ�េមួយស��្ល៍េើ្រ�នមក�េផ់ះ្វញិ ។ 

 លពេកតឡ្់រមក�េភ់នូមិកំលណើតវញិ ខ្ពុ�ំនចនូេ 
្រលកមើកនារងនាសន្សិពុខ  ល�ើម្រីកនារពនារសពុវត្ថភិនាពក្ពុងភនូមិ។  

 ខ្ពុលំរៀ្រកនារលនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៨០ នងិក្រក្ររ្ររ�នាសំសរូវ 

នងិលធ្ើចម្ក នារ។ លនៅចលនលោះឆ្នា១ំ៩៨៤-១៩៨៥ ខ្ពុកំតរូវ 
�នលកជើសលរើសជនាកងេ័ពកនារពនារពេករ ក-៥។ ខ្ពុ�ំន 
្រលកមើកនារងនារលនៅក្ពុងអង្គភនាពវេិ្យពុេនាក់េង។ អង្គភនាព

 
រ្រសខ់្ពុធំលនា្់រក្រយពុេជ្នាមួយកងលយោធនាខខមែរកក�ម នងិ 
េនា�នាន�រ៉ន៉ា លនៅលខត្្រន្នាយមនានជយ័�នម្ង។ ្រន្នា្់រ 

ពរីខ្ពុ�ំនច្់រល្រសកកមមែ ក៏�នកតឡ្់រមករសស់សរុកកំលណើត 
រ�នូតមក�េស់ពន្្ងៃ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ហ៊ុយ	យៃ	៖	អតតីតយុទន្ារតីសខ ្មរកកហម

ទមក	វិៃ

 �៊ពុយ យនាន មនានអនាយពុ៦២ឆ្នាំ មនានេរីកខនលង 

កំលណើតលនៅភនូមិលត្ោតជពុ ំឃពុលំត្ោតជពុ ំសសរុក�រនាយណ៍ លខត ្

កំពង់ធ។ំ យនាន �នលរៀ្ររនា្់រពរី�លំណើរជរីវតិតស៊នូរ្រសខ់លនួ 
្នា «លនៅក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំនល�ះ្រង់កនារសកិ្នាលនៅ

 
កតរឹម្្នាក់េរី៨ ល�ោយសនារខតក្រលេសចនា្់រលផ្ើមធលនាក់ក្ពុង 
សនង្គនាម។ ក្ពុងចលនលោះឆ្នា១ំ៩៧០-១៩៧៣ ខ្ពុរំសល់នៅ

 
សសរុកកំលណើត នងិជយួលធ្ើខសសចម្កនារឪពពុកម្នាយរ្រសខ់្ពុ។ំ  
េពុះ�េឆ់្នា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិច្នូេ្រលកមើកនារងនារ 
ជនាកងេ័ពននាររីរ្រសខ់ខមែរកក�ម ខ�េកតរូវចេត័លេៅកគ្់រ 

េរីកខនលង។ ចនា្់រតនាងំពរីលពេលនោះមកខ្ពុកំតរូវខ្រកឆងៃនាយពរី 
កគរួសនារ។  ជនាលរៀងរនាេន់្ងៃ ខ្ពុកំតរូវលកកោកពរីកពេរឹមល�ើម្រីលេៅ 
កនា្់រ�រីចម្កនារ�នា�ំណំនា ំស្នូង នងិកចរូតសសរូវ ចខំណកកនារ�នូ្រ 
ចពុកមិនខះ្ខនាតលេលនៅលពេលនោះ។ មិនយនូរ្រ៉ពុនមែនាន ខ្ពុេំេួេ 
�នកនារ្រង្នាត្់រលកងៀនពរីវធិរីសនាសសល្ធ្ើសរឹកសនង្គនាម។

 េពុះ�េឆ់្នា១ំ៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវ�នខខមែរកក�ម្រញ្ជនូនលេៅ

លនៅេួេលគោក លនៅលពេខ�េលយោធនា ខខមែរកក�មវនាយ 

រលំ�ោះ�នេរីកករុងភ្លំពញ។ ្រន្នា្់រមក កងពេ ៩២០ រ្រស់ 

ខ្ពុ ំ កតរូវ�នផលនាស់ ឲ្យលេៅឈរលជើងលនៅមណ្ឌេគិររីវញិ។ 

លនៅេរីលនោះខខមែរកក�ម�នលក្រើឲ្យខ្ពុលំធ្ើខសស នងិលធ្ើចម្ក នារ 
រ�នូត�េឆ់្នា១ំ៩៧៩។ កនាររសល់នៅេរីលនោះ�នាក់�នូចជនា 

មនានភនាពេ្អក្រលសើរ ល�ើយកនារ�នូ្រចពុករ្រសខ់្ពុេំេួេ�ន 
រ្រ្រអនា�នារក្ពុងមួយន្ងៃ្ររីលពេ។ កនាររសល់នៅរ្រសខ់្ពុគឺំ 
កតរូវមនានវនិយ័ នងិ េមលនា្់រេ្អ ល�ើយក៏មិនមនានកនារវនាយ 

លធ្ើ�្រ ឬចនា្់រ្រងំ្ខ�រ។ 

 លនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៩ កងេ័ពលវៀតណនាម�នវនាយ 

េពុកចនូេមកលខតម្ណ្ឌេគិររី។ ខ្ពុចំនា�ំន្នា កនាេលណោះ 

កងពេ៩២០ រ្រសខ់្ពុ ំមនានកមលនាងំជនាង៣០០ននាក់ រួម 
ជនាមួយក្រជនាជនជនាលកចើនននាក់លេៀត ខ�េ�នលភៀសខលនួ 
ចនូេលេៅក្ពុងនកព។ លយើង�ន្រនរ្សល់នៅក្ពុងនកពល�ោយ

 
គមែនានអនា�នារ�នូ្រចពុកកគ្់រកគនាន។់ ជនាលរៀងរនាេន់្ងៃលយើង 

�៊ពុយ យនាន មនានអនាយពុ៦២ឆ្នាំ មនានសសរុកកំលណើតលនៅភនូមិលត្ោតជពុំ  
ឃពុលំត្ោតជពុ ំសសរុក�រនាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធ។ំ �៊ពុយ យនាន �នផេ្្់រេ 
សម្នាសន�៍េ់ លមក វនិ អំពរីជរីវតិរ្រសគ់នាតជ់នាយពុេន្នាររីរ្រសខ់ខមែរ 

កក�ម ខ�េកតរូវចេត័លេៅកគ្់រេរីកខនលងរ�នូតមក�េស់សរុកអនលង់ខវង  
លខតឧ្តរ្មនានជយ័។ (លមក វនិ/ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ខតងខតននាគំ្នាល�ើររក�ឡំនូងនកពល�ើម្រី្ររលិភោគ ល�ើយ 
សនូម្រីខតអំ្ិរេក៏គមែនាន�នូ្រខ�រ។ ជរីវតិរ្រសខ់្ពុ ំ គឺពតិជនា 
លវេននាខលនាងំណនាសរ់យណៈលពេខ�េរសល់នៅក្ពុងនកព។

 លនៅឆ្នា១ំ៩៨០ តនាលេម �នចនាតក់ងកមលនាងំឲ្យមក 

េេួេក្រជនាជនខ�េរស់លនៅក្ពុងនកពស្ថតិលនៅលខតម្ណ្ឌេ 
គិររីេនាងំអស ់ឲ្យមករសល់នៅលេើភ្�ំងខរក។ កងកមលនាងំរ្រស់ 

តនាលេម �ននយិនាយ្នា េពុះកតនា ្រង្រ្អនូន ពពុក ខម ៉រួមេនាងំ 
ក្រជនាជនេនាងំអសក់ពមលេៅរសល់នៅលេើភ្�ំងខរកលេើ្រ្រង

្រ្អនូនមនានសពុវត្ភិនាព មនាន�យ�នូ្រ នងិរួចផពុតពរីកនារគំរនាម 
កំខ�ងពរីកងេ័ពលវៀតណនាម។ ខ្ពុរួំមជនាមួយក្រជនាជនជនា 
លកចើនននាក់លេៀត �នសលកមចចតិល្ធ្ើ�លំណើរលេៅតនាមកង 

កមលនាងំរ្រស់ តនាលេម លេៅរសល់នៅលេើភ្�ំងខរក។ 

 ខ្ពុ�ំនចណំនាយលពេ២ខខ លធ្ើ�លំណើរលេើ្រលេៅ�េភ់្ំ 
�ងខរក។ កនារលធ្ើ�លំណើររ្រសខ់្ពុ�ំនក្រឈមនរឹងលកគោះ 
្្នាក់ជនាលកចើន លកពោះកងេ័ពលវៀតណនាមចនាវំនាយក្រ�នារ 

មកលេើកងកមលនាងំរ្រស់ តនាលេម នងិក្រជនាជនខ�េរួម 

�លំណើរេនាងំលនោះ។ ក្រជនាជនមួយភនាគតនូចខ�េ�នរួម 

�លំណើរលឆ្ោះលេៅកនានត់្ំរនភ់្�ំងខរក កតរូវ�នសលនា្់រល�ោយ 

សនារកនារវនាយក្រ�នារពរីកងេ័ពលវៀតណនាម។ ខ្ពុចំនា�ំន 
្នា កនាេលណោះ ក្រសនិល្រើមនានអ្កសលនា្់រលនៅតនាមផលនូវ 
ខ�េកំពពុងលធ្ើ�លំណើរ សនាកសពេនាងំលនោះ កតរូវេពុកលចោេ 

ល�ោយសនារខលនាចកងេ័ពលវៀតណនាមមកេនាន ់ល�ើយម្យន៉ាង 

លេៀតកមលនាងំម្នាក់ៗ ក៏កនាន ់ខតលខ្ោយលេៅៗ  ល�ោយសនារ 

កនារ�នូ្រចពុកមិនកគ្់រកគនាន។់ 

 លនៅតនាមផលនូវខ្ពុ�ំនរសជ់រីវតិល�ោយសនារកនារ�នូ្រ�ឡំនូង

នកព។ មិនយនូរ្រ៉ពុនមែនានខ្ពុ ំនងិក្រជនាជនខ�េលនៅលសសសេ់ 

�ន្រន�្លំណើរកនាតត់នាមលខតក្ពះវ�ិនារលេៅ�េភ់្�ំង 

ខរកល�ោយសពុវត្ភិនាព។ ខ្ពុរំសល់នៅកចក១០០១ ខ�េស្ថតិ 
លនៅលកកោមកនារកគ្់រកគង់រ្រស ់សពុន លសន។ ខ្ពុពំតិជនាមនាន 
លសចក្រីររីករនាយយន៉ាងខលនាងំ �នាក់�នូច�នលកើតជនា មែរីម្ង 

លេៀត។ ខ្ពុេំេួេ�នរ្រ្រអនា�នារជនាលរៀងរនាេអ់នាេិត្យ នងិ 
�ន�នូ្រចពុកកគ្់រកគនាន ់កពមេនាងំមនានលពេ្យចនាពំ្យនា�េ

អ្កជងឺំ។ 

 លនៅេរីលនោះ  ខ្ពុកំតរូវ�រឹកជញ្ជនូនកគនា្់រ នងិអង្ករ លេៅផេ្់
 

ឲ្យលយោធនាខខមែរកក�មលនៅខនាងលកកោមភ្។ំ ខ្ពុលំធ្ើកនារលនៅ

កង�រឹកជញ្ជនូនលនៅតំ្រន១់០០១ រ�នូត�េឆ់្នា១ំ៩៨៥ 

ក៏មនានកគរួសនារ ល�ោយ្្ររីរ្រសខ់្ពុគឺំជនាលយោធនាលកកោមកនារ

�រឹកននារំ្រស ់សពុន លសន។ ចនា្់រតនាងំពរីលពេលនោះមកខ្ពុឈំ្់រ 
លនៅកង�រឹកជញ្ជនូនលេៀតល�ើយ គឺខ្ពុរំសល់នៅជនាក្រជនាជន 

ក្រក្ររ្ររលធ្ើខសស �នា�ំណំនា្ំរន្ចិ្រន្ចួេពុកសកមនា្់រ�នូ្រ 
ក្ពុងកគរួសនារ។ សពុន លសន �នជយួឧត្ថម្ អង្ករ អំ្ិរេ 

្៊ររីលចង កតរីខ នចំណំរី  សកមនា្់រ�នូ្រកគ្់រកគនាន។់

 មិនយនូរ្រ៉ពុនមែនាន កងេ័ពលវៀតណនាម�នវនាយចនូេមក

�េក់ចក១០០១។ ខ្ពុនំងិ្្ររី�នសលកមចចតិច្នាកលចញពរី 
កចក១០០១ លេៅរសជ់រំអំនូកតនាវវញិ។ ្រន្នា្់រមក ខ្ពុនំងិ 
ក្រជនាជនលផ្ងលេៀត �នសលកមចចតិច្ពុះមករសល់នៅត្ំរន ់

អនលង់ខវង ខ�េពរីមពុនគឺភនូមិចម្កនារលចក ល�ើយ្រច្ចពុ្រ ន្្្្រនូរ 
លឈមែោះមកភនូមិសន្ភិនាពវញិ។ ខ្ពុចំនា�ំន្នា លនៅក្ពុងឆ្នាំ

 
១៩៩១ លនៅត្ំរនអ់នលង់ខវង មិនេនានម់នានអ្កេក់�នូរេំនញិ 

នងិមិនេនានអ់នពុញ្ញាតឲ្យចនាយេពុយលេ គឺក្រជនាជនកតរូវល្រើក

លស ៀ្ងអនា�នារពរីខខមែរកក�ម។ មួយរយណៈលកកោយមក កង 

េ័ពលវៀតណនាម �នវនាយកនានក់នា្់រត្ំរនអ់នលង់ខវង ខ្ពុនំងិ 
កគរួសនាររ្រសខ់្ពុំ�នលគចខលនួលេៅរសល់នៅតំ្រនល់ផ្ងៗ

 
ក្ពុងសសរុកអនលង់ខវង។ រ�នូត�េឆ់្នា១ំ៩៩៧ �នខ្ពុ�ំនរត់

 
លភៀសខលនួលេៅលនៅជរំភំនូណយ ក្ពុងេរឹក�រីន្។ តនាម៉ពុក គឺជនា

 
អ្កកគ្់រកគង នងិជនាអ្កផ្គតផ់្គង់លស ៀ្ងអនា�នារ�េ់ 

ក្រជនាជនលនៅជរំ។ំ លនៅេរីលនោះ ក្រជនាជនចនា្់រលផ្ើមចនាយ 

េពុយ �នូលចះ្ខ្ពុ�ំនល�ើរេិញស ន្ូវល�ើម្រីកកងេក់ឲ្យឈមែញួ
 

ន្ក្ពុងតនំមលសមរម្យ។ ខ្ពុរំសល់នៅជរំភំនូណយ�នរយណៈលពេ
 

មួយឆ្នា។ំ លនៅឆ្នា១ំ៩៩៨ តនាម៉ពុក �នអនពុញ្ញាតឲ្យក្រជនាជន 

ចពុះមករសល់នៅសសរុកអនលង់ខវងវញិ ល�ោយឲ្យលេៅលនៅតនាម 

ភនូមិចនាសព់រីមពុនមក។ ចនា្់រតនាងំពរីលពេលនោះមកក្រជនាជន

េនាងំអសខ់�េចពុះមកពរីជរំភំនូណយ �នចនា្់រលផ្ើមលធ្ើផះ្្ មែរី 

លរៀ្រចរំនាន�រីធលរីលធ្ើខសស ចម្កនារ �នា�ំណំនាំ ចញិ្ច រឹមលគោ កក្ររី 

សកមនា្់រផ្គតផ់្គង់ជរីវតិក្រចនានំ្ងៃលរៀង ខៗលនួ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ទសង	ហុក	៖	ខ ្ពុំបាៃរស់ជតីវិតពតីសងង្឵គ មរុានំរ៉

សួត	វិចិកត	

 លសង �ពុក លភេក្ររុស អនាយពុ៦៦ឆ្នាមំនានេរីកខនលង 

កំលណើតលនៅភនូមិលឈើេនាេកជរុំ ឃពុកំតពនាងំលជោរ សសរុកឱរនាេ់ 

លខតកំ្ពង់ស្។ឺ 

 លសង �ពុក �នលរៀ្ររនា្់រអំពរីកនារតស៊នូរ្រសខ់លនួចនា្់រ 
តនាងំពរីកគនា�្ំរនូងខ�េខលនួ�ន្ួរសជនាសង ល្នៅក្ពុងលខត្

 
កំពង់ស្ឺ រ�នូត�នកលនាយជនាលយោធនាលនៅក្ពុងកងពេ 
៨០១ រ្រសខ់ខមែរកក�ម្នា លនៅក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧១ ខ្ពុ�ំន្ួរស

 
ជនាសង ល្នៅវត្្ មែល�ោង ក្ពុងលខតកំ្ពង់ស្។ឺ កនាេលណោះ  
ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀន ល�ោយសនារសសរុកលេសមនានភនាពចេនាចេ 

្រន្នា្់រមកខ្ពុ�ំន្ួរសជនាកពះសង្។ ជរីវតិរ្រសខ់្ពុ�ំនផ្នា
 

ភ្ជនា្់រលេៅនរឹងកពះពពុេស្នាសននារ�នូត�េឆ់្នា១ំ៩៧៣ លេើ្រ 

ខខមែរកក�ម�នផ្រឹកខ្ពុ ំនងិកពះសង្ជនាលកចើនអង្គលេៀតឲ្យ 
ចនូេ្រលកមើលយោធនាក្រឆនាងំនរឹងរ្រ្រ េន ់នេ។់ �្ំរនូងខខមែរ 

កក�ម�នល្រើកអង្គសន្�ិតមួយ នងិឲ្យកពះសង ល្ឡើង 

ល្្រជន្ាចតិព្រីកនារេះ្រង់ នងិកនាររួមចខំណកក្ពុងកនារជយួ 
រលំ�ោះជនាតមិនាតពុភនូមិរ្រសខ់លនួលចញពរីកនារគនា្រសង្កតព់រីរ្រ្រ  
េន ់នេ។់ ខ្ពុយំេ់្ នា កនារ្ួរសជនាកពះសង្ គឺល�ើម្រីសន្ ំ
្រពុណ្យកពុសេ នងិកនារកសនាងអំលពើេ្អ ្រ៉ពុខនផ្្ពុយលេៅវញិ 

លសង �ពុក លភេក្ររុស អនាយពុ៦៦ឆ្នាមំនានេរីកខនលងកំលណើតលនៅភនូមិលឈើេនាេកជរុំ ឃពុកំតពនាងំលជោរ សសរុកឱរនាេ់ លខតកំ្ពង់ស្។ឺ លសង �ពុក  
�នផេ្្់រេសម្នាសន�៍េ់ សតួ វចិកិត អំពរីជរីវតិរ្រសគ់នាតខ់�េ�ន្ួរសជនាសង ល្នៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ស្ឺ នងិលកកោយមកចនូេលធ្ើលយោធនាលនៅ 
ក្ពុងកងពេ៨០១រ្រសខ់ខមែរកក�ម ល�ើយចពុងលកកោយ�នមករសល់នៅសសរុកអនលង់ខវង លខតឧ្តរ្មនានជយ័។  
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

អ្រីៗក៏កតរូវ�នផលនាស្្់រនូរេនាងំសសរុង លនៅលពេខខមែរកក�ម 
�នចនូេមក�េភ់នូមិរ្រសខ់្ពុ។ំ

 ្រន្នា្់រពរីអង្គសន្�ិតច្់រ ខខមែរកក�ម�ន្រញ្ជនូនខ្ពុ ំ 
នងិកងកមលនាងំមួយចនំនួលេៅកនានត់្ំរនល់ឈើកជរុងននលខត ្

កំពង់ស្រឺយណៈលពេកនលះខខ  ល�ើម្រី�្រឹក�នាតក់្ួនយពុេស្នាសស្ 
លយោធនា។ ខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ស្រឺ�នូត�េច់ពុងឆ្នាំ

 
១៩៧៥ លេើ្រខខមែរកក�ម�ន្រញ្ជនូនខ្ពុលំេៅកនានល់ខតក្កលចះ 

ល�ើម្រីវនាយក្រយពុេជ្នាមួយកងេ័ពលវៀតណនាម។ ខ្ពុចំនា�ំន 
្នា កងេ័ពរ្រសខ់ខមែរកក�ម �នសលនា្់រលកចើនណនាស់  

ល�ើយកងេ័ពលវៀតណនាមក៏�ន�ត្់រង់ជរីវតិលនៅក្ពុងលពេ 
វនាយក្រយពុេខ្�រ។ ពរីមួយន្ងៃលេៅមួយន្ងៃ សមរភនូមិលខត ្

កកលចះ �នចនា្់រលផ្ើមតនានតរឹងលឡើងៗ នងិល្រើកកនារវនាយ 

ក្រយពុេគ្្នាឥតឈ្់រឈរ។ លកកោយមក កងកមលនាងំរ្រស់ 

ខខមែរកក�ម�នចនា្់រលផ្ើមចពុះលខ្ោយលេៅៗ  ខណណៈខ�េកង 

កមលនាងំលវៀតណនាមចនា្់រលផ្ើមលកើនលឡើងជនាេ�ំនា្់រ។ ល�ោយ

សនារកងេ័ពលវៀតណនាមមនានចនំនួលកចើនលេើសេ្់រ លេើ្រ 

្រណ្នាេឲ្យកងកមលនាងំរ្រសខ់្ពុចំនា្់រលផ្ើមខ្រកខខក្ខ្ចនាតខ់្ចនាយ 

នងិរតច់នូេលេៅសមងៃេំនាក់ខលនួក្ពុងនកពលនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៩។ 

 ជរីវតិរ្រសខ់្ពុនំងិកងកមល នាងំខខមែរកក�មលនៅលពេ 
លនោះ គឺកកខ្តន់ងិេ�ំកខលនាងំណនាស។់ លយើងមនានខត 

វន៉ាេឡ់នូមួយ នងិសម្នារ្រន្ចិ្រន្ចួ្រ៉ពុលណោ្ះលនៅជនា្់រនរឹង
 

ខលនួ។ ខ្ពុ�ំនកនានក់នាលំភលើងមួយល�ើម នងិមនានកគនា្់រក្រមនាណ
 

ខត៥កគនា្់រ្រ៉ពុលណ ោ្ះលន ៅជនា្់រនរឹង្រង់ល�ើម្រីក នារព នារ 

ខលនួលនៅលពេេនាេក់ចក។ ជនាលរឿយ ខៗ្ពុជំក់�ររីមនូសលរឹកសខង្ក 

រួចឃលនាលំមើេល�តពុកនារណ៍េនាងំឡនាយខ�េលកើតមនានលឡើង

លនៅជពុវំញិខលនួ។ ខ្ពុនំ រឹកសសនម្នា ជរីវតិរ្រសខ់្ពុមិំនគួរជ្ួរកនារ
 

េ�ំកខ្រ្រលនះលេ។

  ខ្ពុ�ំនពរឹងខផ្អកេនាងំសសរុងលេៅលេើនកពលឈើ។ ជនាលរៀង 
រនាេន់្ងៃ ខ្ពុ�ំនននាគំ្នាជរីក�ឡំនូងនកព នងិលមើមក្ចួមកលធ្ើជនា

 អនា�នារ។ លពេខលះ ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរចនូេលេៅក្ពុងភនូមិខ�េ
 

មនានក្រជនាជនរសល់នៅល�ើម្រីសពុលំស ៀ្ងអនា�នារ ខផលលចក  

នងិផេ�ណំនាលំផ្ងៗ យកមក�នូ្រលនៅក្ពុងកករុម។ លយើង   
មនានអង្ករចនំនួ៥កំ្រ៉ពុង ខ�េលយើង�នេនាក់េពុកជនាយនូរ 

មកល�ើយ គឺសកមនា្់រខត្ររលិភោគលនៅលពេណនាខ�េ 

ចនា�ំច្់រ៉ពុលណោ្ះ �នូចជនា លនៅលពេឈឺ្ ្កនាត ់ឬ�នូ្រអ្រីខេង 

លកើត។ ល�ោយសនារកនារអតឃ់លនានខលនាងំលពក លនៅលពេ 

ក្រយពុេម្្ងគ្នាម្ងៗ នងិលនៅលពេកគនា្់រលផលោងធលនាក់ចនូេ 

លេៅក្ពុង្ររឹង ខ្ពុ�ំន្្រនូរជរីវតិចពុះក្ពុង្ររឹងលនោះ ល�ើម្រីខ�េ
 ចនា្់រកតរីមក�ពុតលធ្ើជនាអនា�នារ។  

 លពេខលះ ខ្ពុ�ំនយករ្រ្រអនា�នារពរីមិតរួ្មកករុមខ�េ 
�នសលនា្់រ�ត់្រង់ជរីវតិលនៅលពេក្រយពុេក្្ពុងសមរភនូមិ 
មក�នូ្រចខម្អតកកពះ ល�ើម្រីរួចផពុតពរីកនារ�នាចល់ពោះសលនា្់រ។  

មពុនលពេយ្់រងងរឹតចនូេមក�េ់ លយើង�នននាគំ្នាកនា្់រ 

ល�ើមឫស្រី រួចលកជៀកជនាចលកមៀកតនូចៗ ល�ើម្រីលធ្ើជនាអកងរឹង 

សកមនា្់រល�ក្រលណ្ោះអនាសន។្ ខ្ពុកំកមស្នាក់លនៅេរីកខនលង 
ណនាមួយឲ្យលេើសពរីពរីរយ្់រណនាស់ ល្រើមិន�នូលច្ោះលេ កង 

េ័ពលវៀតណនាមនរឹងវនាយក្រ�នារលយើង នងិអនាច្រណ្នាេ 

ឲ្យសលនា្់រ។ កងកមលនាងំលនៅក្ពុងអង្គភនាពរ្រសខ់្ពុកំ្រមនាណ
 

មួយពនានន់នាក់ �នលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្មែើលជើងលឆ្ោះលេៅ

លខតស្្រឹងខកតង ល�ោយឆលងកនាតេ់រឹកេលនលលមគង្គ។ លយើង 

មិនមនានេនូកសកមនា្់រជះិឆលងលេលនៅលពេលនោះ។ លយើង�ន 

យកល�ើមឫស្រីមកចងលផ្អោ្រជនា�ច់ ល�ើម្រីលតោងឆលងលេៅ 

កនានល់កតើយម្នាងលេៀត។ កនារឆលងេរឹក គឺក្រឈមនរឹងលកគោះ 

្្នាក់ខលនាងំណនាស់ ល�ោយសនារកងកមលនាងំភនាគលកចើនរ្រស់ 

លយើងមិនលចះខ�េេរឹក ល�ើយេរឹកលនៅលពេលនោះ គឺ�នូរខលនាងំ 

ណនាស។់ កងកមលនាងំក្រមនាណជតិពនាក់កណ្នាេលនៅក្ពុង 
អង្គភនាពរ្រសខ់្ពុ�ំនេង់សលនា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិគួរឲ្យសលង្គ។ 

កងកមលនាងំខ�េលនៅរស ់�នាក់មនានភនាពកេរុឌលកេោម ្រ៉ពុខន ្

លយើងលនៅខតអនាចលធ្ើ�លំណើរលេៅមពុខ�ន។ លយើង�ន 

្រន�្លំណើរលេៅមពុខេនាងំេំ�កេំ្ិរនល�ើម្រីឲ្យ�ន�េ់ 

សមរភនូមិក្ពុងលខតស្្រឹងខកតង។

 លយើងលធ្ើ�លំណើរជនាលកចើនស��្ល៍េើ្រលេៅ�េល់ខត្

ស្រឹងខកតង ល�ើយ�នរសេ់រីលនោះអសរ់យណៈលពេ១ឆ្នា។ំ 

លកកោយមក្្នាក់លេើ �ន្្រនូរអង្គភនាពរ្រសខ់្ពុឲំ្យលេៅកនាន់

មពុំ្ររី ឬត្ំរន១់០០១។ លនៅេរីលនោះ ខខមែរកក�ម�នផ្គតផ់្គង់ 

លស ៀ្ងអនា�នារ នងិ្ំរពនាក់្ំរ្រន៉ខនាងខផក្លយោធនា�េល់យើង 

ល�ើម្រីលកតៀមវនាយ្រកលេៅកងេ័ពលវៀតណនាមលនៅសមរភនូមិ 

ខនាងក្ពុងក្រលេស។  រនាេល់ពេលចញលេៅសមរភនូមិខនាងក្ពុង 
ក្រលេសម្ងៗ លយើង�នវនាយក្រយពុេផ្ង នងិល�ើរលធ្ើ 

លគោេនលយោ�យេនាក់េនាញកមលនាងំក្រជនាជនឲ្យចនូេក្ពុង 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ចេននារ្រសល់យើងផង ពរីលកពោះកងកមល នាងំរ្រសល់យើង 

ចនា្់រលផ្ើម្យចពុះ្រលណ្ើរៗ។ 

 ក្រជនាជនជនាលកចើនននាក់�នមកតនាមលយើង ល�ោយសនារ 

កនារភ័យខលនាចចលំពោះកងេ័ពលវៀតណនាម ខ�េ្រនរ្នាតត្ាត 

លនៅក្ពុងភនូមិស្ថនានខ�េខលនួរសល់នៅ។ ជនាពលិសសក្រជនាជនមួយ
 

ចនំនួ�នលមើេលឃើញអំពរីភនាពក្រលសើរលឡើងវញិននកនាររស់

លនៅ នងិកនារេេួេ�នលស ៀ្ងអនា�នារលនៅតនាម្រលណ្ោយ 

កពំខ�នក្ពុងតំ្រនខ់ខមែរកក�ម។ កករុមរ្រស់ខ្ពុ�ំនផ្នាភ្ជនា្់រកនារ
 

ក្រខមរក្រមនូេក្រជនាជនលេៅលគោេនលយោ�យខ�េ្ំរផពុស 

ននូវកំ�រឹង ចលំពោះកនារឈលនានពនានរ្រសក់ងេ័ពលវៀតណនាម 

មកលេើក្រលេសកម្ពុជនា។ មកេេន់រឹងឆ្នា១ំ៩៨៦ កងកមលនាងំ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនចនូេលេៅរសល់នៅក្ពុងេរឹក�រីន្មួយរយណៈ លកពោះ

 
កងេ័ពលវៀតណនាម�នវនាយរពុញកចនានលយើងឲ្យលចញពរីតំ្រន ់

១០០១។ លកកោយមក ខខមែរកក�មក៏ចនា្់រលផ្ើមលរៀ្រចខំផនកនារ 

�រឹកជញ្ជនូនរលំសវ្រពុ�ផា មកកនានត់្ំរនអ់នលង់ខវង ល�ើម្រីវនាយ 
រលំ�ោះយកេរីតនាងំឈរលជើងរ្រសខ់លនួខ�េ�ន�ត្់រង់លេៅ។ 

 កងកមល នាងំរ្រសខ្ពុ�ំន�រឹកជញ្ជនូនរលំសវ ១០០្រនះ្ 
 

ក្ពុងម្នាក់ ល�ើម្រីលេៅ�នាក់លនៅក្ពុងធពុងសនាងំធមួំយ លៗនៅ
 

អនលង់ខវង។ ្រន្នា្់រមក លយើង�ន្ំរផ្ពុះធពុងសនាងំលនោះ 
តនាមរយណៈខខ្ភ្ជនា្់រខវងមួយលនៅលពេកងេ័ពលវៀតណនាម 

លធ្ើ�លំណើរមក�េ។់ កងេ័ពលវៀតណនាមមួយចនំនួ�ន 

សលនា្់រល�ោយសនារកនារ�នាចេ់ងសតួ ឬល្រះ�នូង លនៅលពេ 

រលំសវលនោះ�នផ្ពុះកលកកើកលនៅលេើ�រី។ លយើង�នរលំ�ោះ 
េរឹក�រីអនលង់ខវងពរីកនារកគ្់រកគងរ្រសក់ងេ័ពលវៀតណនាម 

លនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៩០។ លកកោយមក លយើង�នមកល�ះេរីតនាងំ 

ឈរលជើងលនៅេរីលនោះសនាជនា មែរី។ 

 កនារកគ្់រកគងរ្រស់ តនាម៉ពុក លនៅតំ្រនអ់នលង់ខវង 

លនៅលពេលនោះ �នាក់�នផេ្ន់នូវភនាពកក់លក្ៅលេៅលេើកនារ 

សនាមគ្គរីរវនាងយពុេ្មិតន្នកងលយោធនាខខមែរកក�មល�ើម រ្ីវនាយ 

រពុញកចនានកងេ័ពលវៀតណនាមលចញពរីេរឹក�រីអនលង់ខវង។ តនាម៉ពុក 

�នផ្គតផ់្គង់លស ៀ្ងអនា�នារ នងិ្្នាលំពេ្យសកមនា្់រកងេ័ព 

នងិក្រជនាជន�នេ្អក្រលសើរលឡើងវញិ។ ្រ៉ពុខនខ្្ពុអំសជ់លំនឿ 
្រន្ចិម្ង លៗនៅលពេ តនាម៉ពុក �នខ្រងខចកក្រជនាជនមួយ 

ចនំនួលចញជនាសមនាសភនាពេ្អ នងិមិនេ្អ។ ខ្ពុ�ំនរសជ់រីវតិ 
ពរីសនង្គនាមរពុ ំនានរ ៉ល�ើយលនៅលពេសនង្គនាមកតរូវ�ន្រញ្ច្់រលនៅ

ចពុងឆ្នា១ំ៩៩៨ ខ្ពុ�ំនកសនាងជរីវភនាពរសឯ់កជនពរី�តន�

េលេ រ�នូតមនានភនាពក្រលសើរមក�េល់ពេ្រច្ចពុ្រ ន្ល្នះ។

អតរីតេរីតនាងំកនារ�្ឋនាន�រឹកជញ្ជនូនរ្រស់ 
តនាម៉ពុក ឬ ឃលនាងំកណ្នាេ។ 

(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ទទៀៃ	ៃតី	៖	
ដំទណើរជតីវិតមកកាៃ់សសុកអៃ លៃង់សវង
ហ៊ៃ	ពសិតី

 លេៀន នរី លភេក្ររុស អនាយពុ៧០ឆ្នាំ មនានេរីកខនលង 

កំលណើតលនៅភនូមិខ្្រ ឃពុខំ្្រ សសរុកស្អនាង លខតក្ណ្នាេ។  

លេៀន នរី  �នលរៀ្ររនា្់រពរីជរីវតិជនាលយោធនារ្រសគ់នាត ់ខ�េ 

�ន្រលកមើឲ្យចេននា្រ�វិតន្ខ៍ខមែរកក�មរ�នូតមក�េ់ 

ត្ំរនអ់នលង់ខវង �នូចខនាងលកកោម៖ 

 ខ្ពុគឺំជនាលកមែងកំកពនា តនាងំខតពរីខ្ពុអំនាយពុ៧ឆ្នា។ំ េពុះខ្ពុំ
 

អនាយពុ�ន១៦ឆ្នាំ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិ្ួ្រសជនាកពះសង្ក្ពុង 

លខតក្ណ្នាេ។ ្រន្នា្់រពរី្ួរស�ន៤កពះវស្នា ខ្ពុ�ំន 
េនាចនាកសកិ្នា្រេលនៅលពេខ�េមនានកពរឹត្កិ នារណ៍រ�្ឋ 
ក្រ�នារេមលនាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ លនៅឆ្នា១ំ៩៧០។  
ល�ោយសនារមនានកនារអំពនាវននាវរ្រសស់លម្ចកពះ នលរោតម្ 
សរី�នពុ  ឲ្យក្រជនាជនេនាងំអសខ់�េគនាកំេកពះអង្គចនូេតស៊នូ
ក្ពុងនកពមន៉ាគរី ខ្ពុក៏ំសលកមចចតិច្នូេ្រលកមើលយោធនាជនាមួយខខមែរ

 
កក�មលនៅលពេលនោះខ�រ។ លយើង�នតស៊នូក្រយពុេជ្នាលកចើន 
ឆ្នាតំេេជ់នាមួយេនា�នាន េន ់នេ់ រ�នូត�េេ់េួេ�ន 
ជយ័ជម្ះលនៅឆ្នា១ំ៩៧៥។ លនៅលពេលនោះខ្ពុគិំត្នាកនារ 
តស៊នូរ្រសខ់្ពុ�ំនឈនានចនូេ�េក់នារ្រញ្ច្់រសនង្គនាម ្រ៉ពុខន្
អ្រីៗ�នផ្ពុយលេៅនរឹងកនារគិតរ្រសខ់្ពុ ំ ល�ើយក៏ជនាកនារចនា្់រ
លផ្ើមននរ្រ្រកពុមមែពុយនរីសខ្�រ។  

 ្រន្នា្់រមក ខខមែរកក�ម�ន្រញ្ជនូនខ្ពុមំកកនានេ់រីកករុង
 

ភ្លំពញ ល�ើម្រីកនារពនារ នងិលរៀ្រចសំណ្នា្់រធ្នា្់រលនៅក្ពុង 
េរីកករុងលឡើងវញិ។ លនៅេរីលនោះ មិនមនានក្រជនាជនរសល់នៅ 
លេ ល�ើយេរីកករុងេនាងំមនូេកតរូវ�នផលនាស្្់រនូរេនាំងសសរុង។  
ខ្ពុ�ំនរសល់នៅេរីកករុងភ្លំពញរ�នូត�េឆ់្នា១ំ៩៧៦ ្្នាក់ 
លេើក៏�ន្រញ្ជនូនខ្ពុលំេៅលខតម្ណ្ឌេគិររី ល�ើម្រី្រង្ក្រលង្កើន

 
ផេ។ លនៅេរីលនោះ ខ្ពុ�ំនជ្ួរកនារេ�ំក ល�ោយសនារលធ្ើ 
កនារងនារ�សួកមលនាងំ នងិជ្ួរភនាពអតឃ់លនាន។ ខ្ពុពំពុមំនានលគោ 
កក្ររី ល�ើម្រីភ្ជរួខសសលនោះលេ។ ខ្ពុ�ំនលក្រើក�សច់្រកនា្់រ

 
�រីល�ើម្រីលធ្ើខសស។ អង្គភនាពរ្រសខ់្ពុកំតរូវរកលស ៀ្ងអនា�នារ 
ល�ោយខលនួឯង ល�ោយមិនេេួេ�នកនារផ្គតផ់្គង់ពរីភ្លំពញ 
លឡើយ។ ្រ៉ពុខនអ្ង្ភនាពរ្រសខ់្ពុ�ំនេេួេ្្នាលំពេ្យជនំសួ 
វញិ។ លយើង�នលធ្ើខសសលនៅេរីលនោះអសជ់នាលកចើនឆ្នាំ នងិ 
�តល់នឿយយន៉ាងខលនាងំ។ ជនាលរៀងរនាេន់្ងៃ ខ្ពុេំេួេ�នរ្រ្រ 
អនា�នារពរីរលពេ គឺន្ងៃកតង់ នងិេងៃនាច។ លេោះជនាយន៉ាង 
លនះក្រី ជនាលរឿយៗ ខ្ពុេំេួេ�ន លពោត នងិ�ឡំនូង មពុនលពេ

 
លចញលេៅលធ្ើកនារលនៅលពេកពរឹក។ លកកៅពរីលនោះខ្ពុេំេួេ 

លេៀន នរី  អនាយពុ៧០ឆ្នា ំមនានេរីកខនលងកំលណើតលនៅភនូមិខ្្រ ឃពុខំ្្រ សសរុក 
ស្អនាង លខតក្ណ្នាេ។ (�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា) 



មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 25

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

�នរ្រ្រ�យ ឬ្រ្ររមួយកនូនចនានតនូច្រ៉ពុលណោ្ះ។ ខ្ពុ�ំនូ្រ 
មិនខឆ្អតលេ ្រ៉ពុខនក៏្មិន�៊នានក្រខកកតវន៉ាខ�រ។ លនៅ 
មណ្ឌេគិររី ក្រជនាជន�នសលនា្់រជនា្រន្្រន្នា្់រល�ោយសនារ 
កនារលធ្ើកនារងនារ�សួកមលនាងំ �នូ្រមិនកគ្់រកគនាន ់នងិជងឺំ។  
ខ្ពុចំនា�ំន្នា ក្រជនាជនជនាលកចើន�នសលនា្់រល�ោយសនារជងឺំ 
កគ រុនចនាញ់ ល�ើយមិនមនានលពេ្យព្យនា�េ។ លនៅលពេ 
មនាន្រង្រ្អនូន ឬសមនាជកិលនៅក្ពុងអង្គភនាពឈ ឺលយើង�ន

 
ននាគំ្នាសះ្ខសង្រកឫសលឈើនកពសកមនា្់រលធ្ើ្ ្នាឲំ្យអ្កជងឺំ
ផរឹក ល�ើយខលះ�នធនូរសសនាេលឡើងវញិ។ 

 ខ្ពុំ�ន្រនរ្សល់នៅលខត្មណ្ឌេគិររី រ�នូត�េឆ់្ នាំ 
១៩៧៩ កងេ័ពលវៀតណនាមក៏�នវនាយរពុញកចនានខ្ពុចំនូេ
លេៅក្ពុងនកព។ លនៅលពេលនោះខ្ពុ�ំនឈ្់រលធ្ើខសស ល�ើយ�ន

 
ចនូេរួមតស៊នូលនៅក្ពុងនកពក្រឆនាងំលវៀតណនាម។ លយើង�ន 
ជ្ួរកនារេ�ំកជនា មែរីម្ងលេៀតលនៅក្ពុងនកព។ ជរីវតិរ្រសខ់្ពុំ 
�នពរឹងខផ្អកេនាងំសសរុងលេៅលេើលភោគផេនកពលឈើ។ ខ្ពុ�ំន 
ល�ើរជរីកលមើមក្ចួ នងិ�ឡំនូងនកព មកលធ្ើជនាអនា�នារ។ 

 លកកោយមកខ្ពុ�ំនលរៀ្រកនារលនៅឆ្នា១ំ៩៨១ លនៅក្ពុង 
នកព។ ខ្ពុ�ំន្រនរ្សល់នៅក្ពុងនកព អសល់ពេជនាលកចើនឆ្នាំ 

 
្រន្នា្់រមកខ្ពុក៏ំ�នលធ្ើ�លំណើរមកកនានក់ពខំ�នន្។ ខ្ពុ�ំន

 
មក�េជ់រំ ំ «គ៧» សសរុកឃពុន�នាន ក្រលេសន្ លនៅ 
ឆ្នា១ំ៩៨៩។ លនៅេរីលនោះ ជរីវតិរ្រសខ់្ពុ�ំនាក់មនានភនាព 
ក្រលសើរលឡើងវញិ លកពោះលយើងេេួេ�នកនារផ្គតផ់្គង់ 
លស ៀ្ងអនា�នារលរៀងរនាេមួ់យស��្ម្៍ង។ ខ្ពុេំេួេ�ន 
អង្ករ កតរី សនាច ់នងិសម្នារលក្រើក�សល់ផ្ងៗជនាលកចើនលេៀត 
ខ�េអនាចជយួសកមរួេ�េក់នាររសល់នៅរ្រសល់យើង។ 
លយើងអនាចជញួ�នូរេំនញិ នងិអនពុផេនកពលឈើមួយចនំនួ
ខ�េរក�នពរីក្ពុងនកព ជនាមួយឈមែញួជនជនាតនិ្។

 លនៅល�ើមេសវត្រឆ៍្នា១ំ៩៩០ ខ្ពុនំងិកគរួសនារ រួមេនាងំ 
ក្រជនាជន�នេខ�េរសល់នៅក្ពុងជរំ ំ�នវេិកតឡ្់រមករស់ 
លនៅត្ំរនអ់នលង់ខវង ក្រលេសកម្ពុជនាវញិ។ លយើង�នរស់ 
លនៅលកកោមកនារកគ្់រ កគងរ្រសអ់ង្គភនាពេ័ព ពរីលកពោះមិន 
េនានម់នានកនារលរៀ្រចជំនាភនូមិឋនាន។ �្ំរនូងលយើងចនា្់រលផ្ើម 
សង់ផះ្សកមនា្់រស្នាក់លនៅ ្រនន្ា្់រមកលយើងកនា្់រឆ្កនារនកព នងិ 
កនា្់រ�រីល�ើម្រី�នា�ំណំនានំងិ្រង្ក្រលង្កើនផេ។ កគរួសនារនរីមួយៗ 
ចនា�ំចក់តរូវផ្គតផ់្គង់ជរីវភនាពល�ោយកនារលធ្ើខសស �នា�ំណំនាំ 
នងិចញិ្ច រឹមសត ្លេៅតនាមកមលនាងំលរៀង ខៗលនួ។ ខណណៈលពេ
ខ�េជនំយួចនា្់រលផ្ើមកនាត្់រន្ថយ ល�ើយមិនអនាចផ្គតផ់្គង់

ជរីវភនាពក្រជនាជន�ន ជរីវតិរសល់នៅគឺជ្ួរឧ្រសគ្គជនាលកចើន  
្រ៉ពុខនល្យើងលនៅខតតស៊នូ។ រ�នូត�េច់ពុងឆ្នា១ំ៩៩៧ កង
កមល នាងំរ្រសខ់ខមែរកក�មេនាងំមនូេ�នខ្រកខខក្គ្នា។  
ក្រជនាជនចនា្់រលផ្ើមលភៀសខលនួលចោេផ្ះសខម្ងសនាជនា មែរីម្ង 
លេៀត។ ក្រជនាជនមួយចនំនួ�នរតល់ភៀសលឡើងលេៅលេើភ្ំ 
តនាមតនាម៉ពុក មួយចនំនួលេៀត �នរតល់េៅផ្នាចខ់លនួលនៅអនូរ 
ន្រតនា្់រ  ចខំណកខ្ពុសំលកមចចតិម្កផ្នាចខ់លនួ នងិចពុះចនូេជនាមួយ

 
រនាជរ�្ឋនាភិ�េលនៅខសសណនូយ នងិ�នរសល់នៅេរីលនោះ។

 ្រន្នា្់រពរីសមនា�រណកមមែលនៅអនលង់ខវង លនៅចពុងឆ្នាំ 
១៩៩៨ ខ្ពុនំងិកគរួសនារ�នវេិកតឡ្់រមករសល់នៅអនលង់ខវង 
វញិ។ លយើង�នខតិខកំ្ររឹងខក្រងកសនាងជរីវតិសនាជនា មែរី  

ល�ោយកនារតស៊នូពរី�តន�េលេ រ�នូត�នមក�េល់ពេ 
្រច្ចពុ្រ ន្។្ ល�ោយសនារលនឿយណនាយជនាមួយនរឹងសនង្គនាម 
ខ្ពុសំនូមផ្នាលំផ្ើ�េក់នូនលចៅជនំនានល់កកោយ កតរូវខតិខកំ្ររឹងលធ្ើ
កនារងនារយន៉ាងណនាកពុំឲ្យក្រលេសវេិលេៅរកអតរីតកនាេ�៏
លឃោរលឃៅមួយលនះលេៀត។

លេៀន នរី �នផេ្្់រេសម្នាសនព៍រីជរីវតិជនាលយោធនារ្រសគ់នាតខ់�េ�ន 
្រលកមើឲ្យចេននា្រ�វិតន្ខ៍ខមែរកក�មរ�នូតមក�េត់្ំរនអ់នលង់ខវង  
�េ ់�៊នាន ពសិរី  អ្កសសនាវកជនាវននមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអនលង់ខវង។
(�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

អៃុសសាវរតីយន៍្ ងៃ	២ធ្នូ	ឆ ្឵ ១ំ៩៧៨

សុខ	វណ្ណៈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  លអង លពកជ ល�ៅ ្រពុចិ លភេសសរី អនាយពុ៦៨ឆ្នា ំមនាន 

សសរុកកំលណើតលនៅភនូមិសលនាលកត ឃពុគំគរីរ សសរុកលកៀនស្នាយ 

លខតក្ណ្នាេ។ ្រពុិច មនានឪពពុកលឈមែោះ េរី លឆង មនានសសរុក 

កំលណើតលនៅលខតក្ណ្នាេ នងិមនានម្នាយលឈមែោះ វួច 

ល�ៀង មនានសសរុកកំលណើតលនៅលខតកំ្ពង់ស្។ឺ ្រពុិច �ន 

លចញពរីសសរុកកំលណើតតនាងំពរីអនាយពុ ៩ឆ្នាំ មករសល់នៅ 

តនាមឪពពុកម្នាយលនៅភនូមិក្ពុេ ឃពុេំនលនូង សសរុកលមមត ់លខត្
 

កំពង់ចនាម ល�ោយសនារខតឪពពុករ្រស់ ្រពុិច �នេេួេ 

លមៅ៉កនារសនាងសង់ផលនូវជនាតលិេខ៧ ក្ពុងសសរុកលមមត ់លខត្
 

កំពង់ចនាម។ កនាេពរីលកមែង ្រពុចិ �នចនូេលរៀនលនៅសនាេនា 

្រឋមសកិ្នាក្ពុេកតរឹម្្នាក់េរី៩ចនាស់ ក៏ឈ្់រលរៀន។

 ្រពុចិ �នលរៀ្ររនា្់រ្នា លនៅចពុងេសវត្រឆ៍្នា១ំ៩៦០ 

ខ្ពុ�ំនស្គនាេល់ឈមែោះ ណនាេ់ ខ�េមនានឪពពុកមនាលឈមែោះ 

តនាងន៉ាន ់រសល់នៅចម្កនារ្មែរី ក្ពុងភនូមិសលនា ឃពុេំនលនូង សសរុកលមមត ់ 

លខតកំ្ពង់ចនាម ជនា្់រនរឹងនរឹងក្រលេសលវៀតណនាម។ លនៅលពេ 

លនោះ ក្រលេសលវៀតណនាម�នលកើតសនង្គនាមរវនាងលវៀតណនាម 

ខនាងលជើង ខ�េមនានកងេ័ពលវៀតកពុង នងិលវៀតណនាមខនាង 

ត ន្ូវខ�េមនានកងេ័ពធរីវគរី។ កងេ័ពលវៀតកពុងមួយចនំនួ

�នចនូេមកេនាក់ខលនួលនៅក្ពុងនកពតនាម កពខំ�នកម្ពុជនា-

លវៀតណនាម  �នូលចះ្ល�ើយ លេើ្រក្រជនាជនលនៅក្ពុងភនូមិលកោះ 
្មែ  ឬ ភនូមិអញ្ញ, ភនូមិសលនា, ភនូមិក្ពុេ, ភនូមិចង្គពុំ ក្ពុងឃពុេំនលនូង 

 នងិក្រជនាជនខ�េមកពរីត្ំរនល់ផ្ង លៗេៀត ជនា្់រកពខំ�ន 

លវៀតណនាម�នននាគំ្នាេិញអង្ករ នងិ្្នាលំពេ្យ �រឹកលេៅេក់ 

ឲ្យកងេ័ពលវៀតកពុងលនៅម្ពុនំកពេួេលនត ល�ើម្រី�នក�ក់ 
ចលំណញ។ កនាេលនោះឪពពុកម្នាយខ្ពុ ំ�នល្រើកេក់អង្ករ 
លនៅផះ្ �នូលចះ្លេើ្រក្រជនាជនក្ពុងភនូមិននាគំ្នាមកេិញអង្ករ 
រ្រសគ់នាតយ់កលេៅេក់្រនឲ្្យកងេ័ពលវៀតកពុង។

 លនៅឆ្នា១ំ៩៧០ ក្រលេសកម្ពុជនា ចនា្់រលផ្ើមលកើតចេនា 
ចេ នងិសនង្គនាមល�ោយសនារលេោកលសននាក្រមពុខលេោក 

េន ់នេ ់លធ្ើរ�្ឋក្រ�នារេមលនាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ។  

ក្រជនាជនលនៅតនាមសសរុកខសសចម្កនារមិនស្រ្ាយចិតន្រឹងរ�្ឋ 

ក្រ�នារលនះលឡើយ។ យពុវជនមួយចនំនួ �នលធ្ើ�តពុកមមែ នងិ 

ខ�រក្ួនតនាម្រលណ្ោយផលនូវជនាតិ ្រ៉ពុខនក្តរូវ�នេនា�នាន 

េន ់នេ់ �ញ់្រនង្កនា្រ្រណ្នាេឲ្យ�តពុករមួយចនំនួរង 

រ្ួរស នងិមួយចនំនួ�នវេិកតឡ្់រលេៅភនូមិកំលណើតវញិ។ 

ល្រើតនាមខ្ពុ�ំរឹង ្រងណនាេ់ នងិមិតភ្ក្រិ្រសគ់នាតល់ឈមែោះ 

វណណ្ៈ �នចនូេរួម�តពុកមមែលនោះខ�រ។ ្រន្នា្់រមកលេៀត

តនាមកនារអំពនាវននាវរ្រសស់លម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�នពុ 

ពរីេរីកករុងល្រក៉នាងំ ក្រលេសចនិឲ្យកនូនលចៅចនូេនកពមន៉ាគរីតស៊នូ 

លអង លពកជ ល�ៅ ្រពុិច មនានកនូនចនំនួ៤ននាក់  ល�ើយសពន្្ងៃគនាតរ់ស់ 
លនៅភនូមិក្ពុេ ឃពុេំនលនូង សសរុកលមមត ់លខតត្ ន្ូងឃមែពុ។ំ

 (សពុខ វណណ្ៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ល�ើម្រីរលំ�ោះជនាតិ លេើ្រយពុវជនលនៅក្ពុងភនូមិក្ពុេ នងិភនូមិ
 

មួយចនំនួលេៀត�នសមែក័គចនូេរួមចេននាតស៊នូ ល�ើយក្ពុង 
ចលំណោមយពុវជនេនាងំលនោះក៏មនាន្រង ណនាេ់ នងិមិតភ្ក្ិ 

រ្រសគ់នាតខ់�រ។ កនាេលនោះ ខ្ពុ�ំនលឃើញយពុវជនខលះរត ់
កតឡ្់រមកផះ្វញិខ�រ ល�ោយសនារខលនាចកនារវនាយក្រយពុេគ្្នា។

 លនៅអំឡពុងឆ្នា១ំ៩៧០�ខ�េ ខ្ពុ�ំនលឃើញេនា�នាន
 

អនាលមរកិនាងំមកតនាងំ្រន្នាយលនៅលកោះ្ មែ, ពងេរឹក, ភនូមិក្ពុេ  
នងិវនាេខសសខក្រផះ្រ្រសខ់្ពុ។ំ េនា�នានអនាលមរកិនាងំខលះ 
មនានខស្កលខមែៅ ខលះលេៀតមនានខស្កស នងិមនាឌធំៗ ល�ើរ 

ចនូេមកក្ពុងភនូមិរ្រសខ់្ពុ ំ ល�ោយមនានកនានក់នាលំភលើងកគ្់រន� 

នងិមនានរ ល្កកោះល្រើកអមមកជនាមួយ។ លនៅលពេលនោះ 

ក្រជនាជនក្ពុងភនូមិ �នរសល់នៅក្ពុងស្ថនានភនាពភ័យខលនាច
 

ល�ោយសនារកនារវនាយក្រយពុេគ្្នា កគនា្់រលផលោង នងិកនារ 

េមលនាក់កគនា្់រខ្រក។ ចខំណក កងេ័ពលវៀតកពុង �នលសលៀក 

ពនាក់លខោអនាវសពុរីវេិ�នូចក្រជនាជនខខមែរ ល�ើម្រី្រនលខំ លនួចនូេ 
មកក្ពុងភនូមិលសពុើ្រកនារណ៍ ខ�េលធ្ើឲ្យេនា�នានអនាលមរកិនាងំ 
ពិ�កខ្រងខចករវនាងក្រជនាជនខខមែរ នងិលវៀតកពុង។ ល្រើតនាម 

កងេ័ពលវៀតកពុងលឈមែោះ អពុង ជនិ ខ�េធលនា្់រយកកគនា្់រ 

មរីនមកេនាក់េពុកលនៅផះ្រ្រសខ់្ពុ�ំននយិនាយ្នា េនា�នាន 
អនាលមរកិនាងំកតរូវ�នកងេ័ពលវៀតកពុងេ្រ�ញ់្រណ្នាេ 

ឲ្យសលនា្់រ នងិរងរ្ួរសជនាលកចើនននាក់។ លពេលនោះរ ល្កកោះ 

រ្រសេ់នា�នានអនាលមរកិនាងំក្រខ�េជនា ៣០លកគឿង មិនអនាច 

មកជយួអនរ្នាគមនេ៍នានល់ពេលវេនាលឡើយ។ កងេ័ពលវៀត 

កពុងមនានជនំនាញខនាងជរីកផលនូវលកកោម�រីល�ើម្រីេនាក់ខលនួ នងិ
 

លសពុើ្រកនារណ៍ ល�ើយក្រជនាជនខខមែរខលះ�នជយួេនាក់�ងំ

េនា�នានលវៀតកពុងខ្មលេៀត ខ�េលធ្ើឲ្យេនា�នានអនាលមរចិ 

កនាងំកនានខ់តពិ�កក្ពុងកនារខសង្រកេរីតនាងំរ្រសក់ងេព័ 
លវៀតកពុង។ លនៅលពេយ្់រកងេ័ពលវៀតកពុងយន៉ាងលកចើនសន្រឹក 

សន្នា្់រ �នលធ្ើ�លំណើរលចញពរីកពខំ�នលវៀតណនាម ឆលងកនាត ់

ភនូមិលកោះ្ មែ ភនូមិក្ពុេ ចនូេលេៅខនាងក្ពុងក្រលេសកម្ពុជនា។ 

ក្រជនាជនខខមែរមួយចនំនួ�នជយួយនាមផលនូវឲ្យកងេ័ពលវៀត 
កពុង លកពោះខលនាចខកកងកងេ័ពលវៀតកពុងល�ើរចខំខ ល្កតៀម 

នងិ្រន្នាយេនា�នានអនាលមរកិនាងំលេៀតផង។ េនា�នាន 

អនាលមរកិនាងំ�នតនាងំ្រន្នាយលនៅក្ពុងភនូមិមួយរយណៈក៏�ក

លចញលេៅវញិអស។់ 

 លនៅឆ្នា១ំ៩៧៥ លយោធនាខខមែរកក�ម�នលឡើងកនាន ់

អំណនាច ល�ើយកេព្យសម្ត្រិ្រសក់្រជនាជនលនៅភនូមិលកោះ

្មែ ភនូមិក្ពុេ នងិភនូមិសលនា កតរូវ�នខខមែរកក�មក្រមនូេ�នាក់

រួមេនាងំអស។់ ខខមែរកក�ម�នចនាតត់នាងំក្រជនាជនលនៅក្ពុង

ភនូមិឲ្យលធ្ើកនារងនាររួម នងិ�នូ្រ�យរួមតនាមស�ករណ៍។ 

លនៅក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧៥ �ខ�េ ខ្ពុ�ំនលឃើញ ្រងណនាេ ់នងិ
 

លយោធនាខខមែរកក�មជនាលកចើនននាក់លេៀត �នល�ើរឆលងកនាត ់

ភនូមិល�ោយលសលៀកពនាក់ឯកសណ្ឋ នានលយោធនា។ ខ្ពុ�ំរឹង្នា 

្រងណនាេ់ ស្នាក់លនៅ្រន្នាយលនៅភនូមិលកោះ្ មែ។ លនៅក្ពុង 
សម័យខខមែរកក�ម លេោះ្ររីជនាលយើងធលនា្់រស្គនាេគ់្នា ឬក៏ 

ជនា្់រសនាចញ់នាតិ នងិ្រង្រ្អនូនគ្នា ក៏លយើងមិនអនាចលេៅ 
រនាក់េនាក់�នខ�រ។ លនៅចលនលោះពរីឆ្នា១ំ៩៧៥ �េ់ ឆ្នាំ 

១៩៧៦ ក្រជនាជនលនៅក្ពុងភនូមិក្ពុេមិនសនូវជ្ួរកនារេ�ំក
 

ក្ពុងកនារ�នូ្រចពុក្រ៉ពុនមែនានលេ ្រ៉ពុខនក្្រជនាជនក៏កតរូវលធ្ើកនារងនារ 
លេើកេំន្់រក្រឡនាយគមែនានលពេសកមនាកខ�រ។ លនៅអំឡពុង 
ឆ្នា១ំ៩៧៧ ក្រជនាជនរសល់នៅក្ពុងភនូមិចនា្់រលផ្ើមខះ្ខនាត 

នងិ�នូ្រចពុកមិន�នកគ្់រកគនាន។់ លេើសពរីលនោះ លយោធនា 

មជ្ឈមិ�នចពុះមកចនា្់រលយោធនា នងិកមមែនាភិ�េខខមែរកក�ម 

លនៅភនូមិភនាគ្រនូព៌នាមួយចនំនួខ្មលេៀត។ ន្ងៃមួយ ខ្ពុ�ំន 
ជ្ួរ តនាញន៉ាេ់ ក្រជនាជនលនៅក្ពុងភនូមិលកោះ្ មែ។ តនាញន៉ាេ់ 

�នេចួខ្រឹ្រក�្់រខ្ពុំ្ នា «អញ�នជនូន ណនាេ់ ល�ើរកនាត ់
នកពលេៅ�េក់ពខំ�នលវៀតណនាមល�ើយ ្រ៉ពុខនក្ពុំមនាត់ឲ្យ 

អង្គកនារ�រឹងក្រយ័តង្នា្់រេនាងំអស់គ្ នា»។ លពេខ្ពុំឮ  
តនាញន៉ាេ់  នយិនាយ�នូលចះ្ ខ្ពុក៏ំមិន�៊នានសរួល�ញល�ោេ 
លកចើនខ�រ លកពោះលយោធនាមជ្ឈមិ�នចនូេមក�េភ់នូមិល�ើយ។  

សភនាពកនារណ៍លនៅក្ពុងភនូមិកនានខ់តកចរួេកច្រេ់ ល�ើយ 
មួយរយណៈលកកោយមក សសនា្់រខតខខមែរកក�មលចញខផនកនារ 

ជលមលៀសក្រជនាជនក្ពុងភនូមិលកោះ្ មែ, ភនូមិក្ពុេ, ភនូមិសលនា, ភនូមិ
 

ចង្គពុំ ឲ្យលេៅរសល់នៅត្ំរនល់ផ្ងវញិ។ ខ្ពុនំងិកគរួសនារ�ន្្រនូរ
 លេៅរសល់នៅស្នាយកជះ នងិ ខសសចនារ ក្ពុងសសរុកស្េួ លខត្
 

កកលចះ។ ្រន្នា្់រមក ខខមែរកក�ម�នចនាតត់នាងំខ្ពុឲំ្យលេៅលធ្ើ 
កនារក្ពុងកងចេត័ ្រ៉ពុខនមិ្នមនានអនា�នារ�នូ្រកគ្់រកគនាន ់
លឡើយ។ មនានយពុវជន នងិយពុវននាររីមួយចនំនួ�នសលនា្់រ 

ល�ោយសនារអតអ់នា�នារ នងិមួយចនំនួលេៀតកតរូវអង្គកនារ 

ល�ក្រលញ្្តយកលេៅសមលនា្់រល�ោយកពុ�ក់្នា ឲ្យលេៅលធ្ើ 

កតរីក្រ�ពុក។ លពេលនោះ ខ្ពុក៏ំ�នលស្ើសពុកំ្រធនានលយោធនា 
លឈមែោះ េិ លេៅលធ្ើកតរីក្រ�ពុកខ�រ លកពោះគិត្នានរឹងេេួេ 



28 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

�នកតរីខលះយកមក�នូ្រ ្រ៉ពុខនក្្រធនានលយោធនាត្រមកខ្ពុ ំ
វញិ្នា មិតឯ្ងចង់លេៅងនា្់រនរឹងលគខ�រឬ? លពេលនោះ 

លេើ្រខ្ពុ�ំរឹង្នា អង្គកនារយកអ្កខ�េមនានលឈមែោះលេៅលធ្ើកតរី

ក្រ�ពុកលេៅសមលនា្់រ។

 លនៅខខតពុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៨ អង្គកនារ�នក្រមនូេកងននាររី 

នងិកងយពុវជនេនាងំអស ់ឲ្យលេៅជយួខសងលយោធនាខ�េរង 

រ្ួរស នងិសលនា្់រលពេខ�េវនាយក្រយពុេជ្នាមួយកងេ័ព 

លវៀតណនាមលនៅសមរភនូមិ។ លយើងខសងលយោធនាខខមែរកក�ម 

ជនាលកចើនននាក់ខ�េរងរ្ួរស្រណ្នាក់គ្នា សលំ�ៅលេៅផលនូវជនាត ិ
ល�ើម្រី�រឹកតនាមរ្យនយ្កលេៅព្យនា�េ។ ខ្ពុខំ លនាចលខមែោច 
ខលនាងំណនាស់ ្រ៉ពុខនល្ពេអង្គកនារលក្រើឲ្យខសងលខមែោចខ្ពុខំេង

ខលនាចអ្រីេនាងំអស។់ លនៅលពេខ្ពុខំសងលខមែោច នងិអ្ករ្ួរសខ្ពុំ 
េេួេ�ន�យ�នូ្រកគ្់រកគនាន។់ ខ្ពុលំធ្ើកិច្ចកនារលនះរយណៈ

លពេក្រខ�េជនាមួយខខ ខខមែរកក�ម�នចនា្់រលផ្ើមលកៀរ

ក្រជនាជនឲ្យលេៅរសល់នៅភនាគខនាងេចិ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនលគចខលនួ
 

មិនកពមលេៅតនាមកនារចនាតត់នាងំរ្រសខ់ខមែរកក�មលឡើយ 

គឺខ្ពុចំង់លនៅខនាងលវៀតណនាម លកពោះខ្ពុអំនាចនយិនាយភនាសនា
 

លវៀតណនាម�នខលះ។ ជនាសណំនាងេ្អខ្ពុំ�នជ្ួរកងេ័ព 
លវៀតណនាម នងិ�នជ្ួរក្រជនាជនមួយចនំនួខ�េលភៀស 

ខលនួចនូេលេៅខនាងលវៀតណនាម។ 

 ្រន្នា្់រមក ខ្ពុ�ំនជះិរ្យនជ្នាមួយកងេ័ពលវៀត 
ណនាមលេៅចនូេរួមកនារក�រពព្ធិរី្រលង្កើតរណសរិ្ ២ធ្នូ  
ឆ្នា១ំ៩៧៨។ ខ្ពុ�ំនជ្ួរតនា �ក់ សពន្្ងៃរសល់នៅភនូមិ 
ក្ពុេ, កនាណនា សពន្្ងៃរសល់នៅផ្នារស្េួ, យនាយលពញ គឺ

 
ជនាអ្កជលមលៀសមកពរីភ្លំពញខ�េអ្កភនូមិល�ៅគនាត់្ នា  

យនាយអំលពញៗ ខ�េសពន្្ងៃគនាតស់លនា្់រល�ើយ។ ខ្ពុ�ំន 
លឃើញកងេ័ព ក្រជនាជនខខមែរ រួមេនាងំមនន្រីេនូតមកចនូេរួម

ក្ពុងកមមែពធិរីលនះ។ លនៅលពេលនោះមនានកងេ័ពលវៀតណនាម 
ក្រមនាណមួយកងពេ រួមជនាមួយ កនាលំភលើងតនូចធ ំរ ល្កកោះ 

នងិរ្យនរ្នា្់ររយលកគឿង ចនាកំនារពនារ្ររលិវណខនាងលកកៅ។ 

 លនៅលពេកមមែវធិរីជតិចនា្់រលផ្ើម សសនា្់រខតមនពុស្ 

មនពុស្ពរីរ្ររីននាក់ល�ើរសលំ�ៅរកខ្ពុ ំនងិ កនាណនា ល�ោយក�្់រ 
ខ្ពុំ្ នា ជយួកនាន្់រ�នាពនាក្យលសលោកផង។ ខ្ពុ ំនងិ កនាណនា �ន

 
ឈរកនាន្់រ�នាេនាងំឃលនាន លកពោះមិនេនាន�់នូ្រអនា�នារ។ 

ខ្ពុកំកលឡកលឃើញ ្រងណនាេ់ ល�ើរមកចពំរីមពុខលយើងខ�េ 
កំពពុងឈរ។ ខ្ពុ�ំនខសសកក�្់រ កនាណនា ្នា�នូចជនា ្រង 

ណនាេ។់ កនាណនា �នលឆលើយត្រ្នា �្រឹងល�ើយ ្រងណនាេ។់  

្រងណនាេ់ �នលឃើញខ្ពុខំ�រ ្រ៉ពុខនគ្នាតក់្រញនា្់រក្រញនាេ់  

ល�ើយគនាតក៏់�នផ្នាខំ្ពុំ្ នា ្រន្ចិលេៀតជ្ួរគ្នា។ លពេលនោះ 
្រង  ណនាេ់ មនានកងកនារពនារល�ើរតនាមលកកោយគនាត ់

ល�ោយមនានស្នាយកនាលំភលើងអនាកនា មែរៗី ។ ខ្ពុ�ំនលឃើញគនាត ់
ល�ើរសរួសពុខេពុកក្ងេ័ពខខមែរ ខ�េ�នចនូេរួមពធិរីលនោះ។  

ខ្ពុមិំន�រឹង្ នា ្រងណនាេ ់លធ្ើកនារងនារអ្រី នងិមនានតនួនាេរីអ្រីលេ។ 

លពេក្រជពុចំ្់រ កងកនារពនារពរីរននាក់ខ�េមនានស្នាយកនាលំភលើង  

�នល�ើរមក�េល់�ើយក�្់រខ្ពុំ្ នា លេោក �៊ពុន ខសន  
ល�ៅលយើងខ្ពុលំេៅជ្ួរគនាត។់ ខ្ពុចំនា្់រលផ្ើមភ័យម្ងលេៀត 

លកពោះមិនខ�េស្គនាេ់ លេោក �៊ពុន ខសន ជនានរណនា ្រ៉ពុខន ្

លពេលេៅ�េក៏់លឃើញ ្រងណនាេ។់ ខ្ពុមិំន�៊នានសរួគនាត ់
លកចើនលេ ល�ើយគនាតក៏់�រឹង្នាខ្ពុឃំលនានខ�រ។ គនាត�់នក�្់រ 
ខ្ពុំ្ នា �នូ្រនសំនិលេៅ ល�ើយគនាត�់ពុចខផលលឈើមកឲ្យខ្ពុ�ំនូ្រ

 
ខ្មលេៀត។  លពេខ្ពុ�ំនូ្រល�ើយ ្រងណនាេ ់�នសរួេពុកខ្្ពុ ំ 
នងិសរួននាអំំពរីក្រពនរ្្រសគ់នាត់្ នា ្រពុចិ ឯងខ�េលឃើញ 

ក្រពនរ្្រសខ់្ពុលំេ? ខ្ពុ�ំនលឆលើយក�្់រគនាត់្ នា លឃើញ្រង 

ខ្ពុលំឃើញច្ាសណ់នាស់ លពេខ្ពុកំតឡ្់រមកពរីលធ្ើកនារលនៅ

្ររឹងកកចនា្់រវញិ។ ខ្ពុ�ំនលឃើញ្រងសសរីលនៅលគោកចនារ។ 

្រងសសរីជះិរលេះល�ោយន�កំពពុងពរកនូនតនូចមួយ  សលំ�ៅ 

លេៅលេើ ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំន�រឹង្នាលេៅេរីណនាលឡើយ។ លពេឮខ្ពុំ 
នយិនាយពនាក្យលនះ ្រងណនាេ់ ចនា្់រលផ្ើមយំ ល�ើយខ្ពុក៏ំ 
ននាគំ្នាយំេនាងំអសគ់្នា។ ្រងណនាេ់ មិន�នសរួននាខំ្ពុលំេៀត 
លេ លកពោះគនាត់មនានកិច្ចកនារ។ គនាតក់គនានខ់តផ្នាខំ្ពុំ្ នា  
លេៅ�នូ្រ�យសនិលេៅចនានំ្ងៃលកកោយជ្ួរគ្នា។ លនៅកខនលង 

ក�រពព្ធិរីន្ងៃ្រលង្កើតរណសរិ្ ២ ធ្នូ មនានកនារលរៀ្រចម្ំនូ្រ 
អនា�នារលកចើនណនាស់ រួមេនាងំខផលលឈើ នងិមនានលរោង�យ 

ខវងមួយ។ មនានមនពុស ល្កចើនណនាស�់នចនូេរួមពធិរីលនះ។  

លពេ�នូ្រ�យរួចអ្កចនូេរួម�នរសំនាយ្រន្ចិម្ងៗ លចញ 

លេៅកខនលងលរៀង ខៗលនួវញិ។ ចខំណកតនា �ក់, កនាណនា, 

យនាយលពញ �នកតឡ្់រលេៅភនូមិ គឺលនៅសេខ់តខ្ពុលំនៅឈរ 
លររនាមិន�រឹងជនាលេៅណនា លកពោះខ្រក�ក់្រង្រ្អនូន។ លពេលនោះ 
ខ្ពុ�ំនលឃើញរ្យនក្ងេ័ពលវៀតណនាមលរៀ្រចវំេិកតឡ្់រ 
ចនូេលេៅក្ពុងក្រលេសលវៀតណនាមវញិ ខ្ពុក៏ំ�នល�ើរលេៅសរួ

 
លេើ្រ�រឹង្នា លេោក �៊ពុន ខសន លនៅលវៀតណនាម។ ខ្ពុ�ំនសពុំ

កងេ័ពលវៀតណនាមជះិរ្យនល្េៅឡពុងខនាញ់ (ឡពុង យន៉ាវ) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ក្ពុង្ំរណងលឆ្ោះនកពនគរ។ លពេខ្ពុលំេៅ�េឡ់ពុងខនាញ់ភលនាម 

ខ្ពុ�ំនចនូេ្រលកមើកងេ័ពលវៀតណនាមលនៅេរីលនោះ។ ្រន្នា្់រ 
មក លវៀតណនាម �នចនាតត់នាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើជនានរីរសនារឲ្យក្រធនាន 
វរលសននាធលំឈមែោះឡនាង។ ខ្ពុ�ំនសរួរកលេោក �៊ពុន ខសន  
លពេលនោះ ខនាងលវៀតណនាម�នក�្់រខ្ពុំ្ នា លេោក �៊ពុន  
ខសន លចញមកក្រលេសកម្ពុជនាល�ើយ។ ខ្ពុខំេង�ន

 
ជ្ួរគនាតរ់�នូតមក។ មនានន្ងៃមួយខ្ពុ�ំនលធ្ើជនាចពុងលភៅឲ្យ 
លម្រញ្្ជធំៗ  លកពោះខនាងលវៀតណនាមក�្់រ្នា មនានលភៀ្វ 

ពលិសសមកពរីខខមែរ �នូលចះ្ចពុងលភៅកតរូវសលសមលកកនូររល្រៀ្រ 

ខខមែរ។ ខ្ពុមិំន�នចនា្់រអនារមមែណ៍លេ សសនា្់រខតមនានកង 
កនារពនារជនជនាតលិវៀតណនាមម្នាក់នយិនាយក�្់រខ្ពុំ្ នា ខខមែរ 
ខ�េមកចនូេរួមជនាមួយ្្នាក់លេើលវៀតណនាមសពុេខ្តអ្កធំ  

ក្ពុងចលំណោមលនោះក៏មនានលេោក ល�ង សរំនិ ខ�រ។ ខ្ពុមិំន
 

�នស្គនាេល់េោក ល�ង សរំនិ ពរីមពុនមកលេ ខ្ពុក៏ំមិន�៊នាន 
លេៅជ្ួរគនាតខ់�រ។ លពេ�នូ្រ�យរួចល�ើយ លេោកល�ង 

សរំនិ �នចនាកលចញលេៅ ល�ើយខ្ពុក៏ំមិនខ�េ�នលឃើញ 
គនាតក់តឡ្់រមកកខនលងលេៀតខ�រ។

 លនៅឆ្នា១ំ៩៧៩ លនៅលពេខ�េក្រលេសកម្ពុជនាកតរូវ 
�នរលំ�ោះន្ងៃេរី៧ ខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនលេៅ�េ់ 
ភ្លំពញ ចនូេរួមម�នាសន្�ិតលនៅស្នាតអនូឡនាពំកិ ជនាមួយ 

្្នាក់�រឹកននាលំវៀតណនាម នងិខខមែរជនាលកចើនននាក់។ ខ្ពុ�ំន 
ស្នាក់លនៅភ្លំពញរយណៈលពេ្ររីន្ងៃ ក៏កតឡ្់រមកក្រលេស 

លវៀតណនាមវញិ លកពោះខ្ពុមំ នានលឈមែោះក្ពុងកងេ័ពលវៀត
 

ណនាម។ លនៅឆ្នា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនលនៅឈរលជើងកនារពនារ 
កពខំ�នលនៅម្ពុខំ ្ពុម ជនា្់រកពខំ�នលវៀតណនាមនងិកម្ពុជនា។ 

លនៅក្ពុងឆ្នាំ ១៩៧៩ �ខ�េ មនានល�តពុកនារណ៍មួយ�ន 
លកើតលឡើងលនៅកពខំ�ន ល�ោយខ្ពុមិំន�ន�រឹង្នា ភនាគរីខនាង 
ណនា�នចនូេមក�ញ់ក្រធនានវរលសននាធលំឈមែោះឡនាង នងិ 

កងលយោធនាខខមែរពរីរននាក់សលនា្់រលនៅក្ពុងខម្តនូចមួយក្ពុងេរឹក
 

�រីលវៀតណនាមលឡើយ។ លពេលនោះលវៀតណនាម �នយក 

សនាកសពក្រធនានវរលសននាធលំឈមែោះ ឡនាង លេៅលធ្ើ្រពុណ្យ 

តនាមកពនពណរីលវៀតណនាម ចខំណកសនាកសពជនជនាតខិខមែរ 

អង្គភនាព�នចនាតត់នាងំខ្ពុរួំមជនាមួយកងេ័ពលវៀតណនាមជនា 
លកចើនននាក់�រឹកមកក្់រក្ពុងេរឹក�រីខខមែរវញិ។ ្រន្នា្់រមកលយើង 

�នននាគំ្នាមកផរឹកេរឹកអំលពៅលនៅផ្នារខ្ពុម ល�ើយលពេលនោះ 
ខ្ពុ ំ�នលឃើញអ្កភនូមិម្នាក់លឈមែោះ ល�ឿង។ ខ្ពុ�ំនខសសកសរួ្ នា 

 
ល�ឿង ខមអ៉ញលនៅរសល់េ លឌឿង �នត្រមក្នា លនៅរស់  

រនាេន់្ងៃលនៅភនូមិក្ពុេ។ លពេ�នេេួេ�ណំរឹងលនះល�ើយ 

ខ្ពុ�ំនព្យនាយនាមសពុលំវៀតណនាមមកលេងផះ្ ្រ៉ពុខនខ្នាង 
លវៀតណនាមមិនអនពុញ្ញាតលេ។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនជ្ួរលឈមែោះ 

ម៉នូវ កតរូវជនា្រ្អនូនធម៌ នងិលចះលវៀតណនាមច្ាស។់ មន៉ូវ �ន 

លេៅជយួនយិនាយជនាមួយភនាគរីលវៀតណនាម្នា ម្នាយរ្រស់ 

ខ្ពុគំមែនាន្រង្រ្អនូនលេ ល�ើយគនាតម់នានវយ័ជរនាណនាសល់េៅនងិ
 

គមែនានអ្កណនាលមើេខ្។ ្រ៉ពុខនភ្នាគរីលវៀតណនាមមិនចង់ឲ្យ 

ខ្ពុឈំ្់រពរីកនារងនារកងេ័ពលឡើយ។ មួយរយណៈលកកោយមក  
ភនាគរីលវៀតណនាមក៏អនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុកំតឡ្់រមកខខមែរវញិ ល�ោយ 
លធ្ើស្ំរពុកតកតរឹមកតរូវ នងិល្រើកអំលណោយឲ្យជនាលកចើន។ លនៅ 

លពេខ្ពុ�ំនកតឡ្់រមកផះ្វញិ�នជ្ួរម្នាយជនាេរីសសឡនាញ់

ល�ើយរួមរសក់្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើខសសចម្កនារ ្រ៉ពុខនល្ពេលនោះ 

លនៅមនានខខមែរកក�មលចញចនូេក្ពុងភនូមិ លេើ្រខ្ពុមិំន�៊នាន
 

េពុកឯកសនារខ�េធលនា្់រ្រលកមើកងេ័ពលវៀតណនាម។ រយណៈលពេ 

ជនាង៣០ឆ្នាលំកកោយមក ខ្ពុ�ំនជ្ួរសលម្ច �៊ពុន ខសន លនៅ 
លពេសលម្ចមកសលម្ោធសនាេនា្រឋមសកិ្នា ្៊រពុន រន៉ានរី 

�៊ពុន ខសន លកោះ្ មែ។ ខ្ពុ�ំនសពុសំលម្ចជយួកសនាងវតក្្ពុេ 
�នមួយ។

 សពន្្ងៃ ខ្ពុមំនាន្្ររីលឈមែោះ អពុរឹង សពុខតពុង មនានកនូនចនំនួ 
៤ននាក់ ក្ររុស២សសរី២ រសល់នៅភនូមិក្ពុេ ឃពុេំនលនូង សសរុក

 
លមមត់ លខតត្ ន្ូងឃមែពុ។ំ សពន្្ងៃខ្ពុលំធ្ើជនាគណណៈកមមែកនារវត ្

នងិលឆលៀតលពេក្រក្រមពុខរ្រររកសពុរី្រន្ចិ្រន្ចួល�ើម្រីផ្គត ់
ផ្គង់ជរីវភនាពកគរួសនារ។ លរឿងរន៉ាវខ�េលកើតមនានលឡើងកនាេ 

ពរីសម័យសនង្គនាម ខ្ពុមិំនចង់ឲ្យលកើតមនានសនារជនា មែរីលេ លកពោះ 
ពិ�កខលនាងំណនាស។់ សពន្្ងៃខ្ពុ�ំនក�្់រកនូនលចៅជនំនាន ់
លកកោយពរីរ្រ្រខខមែរកក�ម ្រ៉ពុខនល្កមែងមិនសនូវលជឿលឡើយ។ 

ខ្ពុនំយិនាយ្នា លនៅសម័យមពុនមនានសនង្គនាម មនានយនល្�ោះ

អនាលមរកិនាងំេមលនាក់កគនា្់រ មនានលវៀតកពុង រសល់នៅក្ពុងភនូមិ។ 

ខ្ពុមិំនមនានលពេ�នូ្រ�យលេ លពេខលះខ្ពុ�ំនូ្រក្ពុងកតង់លស។ 

ចខំណកឪពពុកម្នាយ នងិ្រង្រ្អនូនរ្រសខ់្ពុមិំន�នរសល់នៅជពុគំ្នា

លេ លកពោះគនាតក់តរូវលេៅលធ្ើកនារងនារតនាមកនារ�្ឋនានលរៀង ខៗលនួ។ 



 «កនារយិនាេ័យព័តម៌នានសនាធនារណណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

កម្ពុជនា�នល្រើក្រលកមើជនូន នសិ្តិ អ្កសសនាវកជនាវ ្រពុគ្គេកិរនាជកនារ  
នងិអង្គកនារលកកៅរ�្ឋនាភិ�េ នងិ្រពុគ្គេេនាំងឡនាយខ�េមនាន 

ចំណនា្់រអនារមមែណ៍ពរីកនារវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសនាមញញាក្ពុង 
តពុេនាកនារកម្ពុជនា ឬសនាេនាក្រីខខមែរកក�ម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនាជនាកខនលងក្រមនូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសនារ
 

អំពរីរ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសនារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនាមនានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសនារេរីមួយ 
គឺឯកសនារជនាកក�នាសសនលរឹកខ�េមនានចំននួជិតមួយេនានេំព័រ។  

ក្រលភេឯកសនារេរីពរីរ គឺជនា្រេសម្នាសនខ៍�េ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកម្ពុជនាចពុះលេៅលធ្ើសម្នាសនជ៍នាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កមមែនាភិ�េខខមែរកក�ម។ ក្រលភេឯកសនារេរី្ររីគឺជនារនូ្រ្តេនាក់េង 

លេៅនរឹងសម័យខខមែរកក�ម។ ក្រលភេឯកសនារេរី្ួរនគឺជនាឯកសនារ 

េនាក់េងលេៅនរឹងកនារលធ្ើខផនេរីរលណ្ៅសនាកសព នងិេរីតនាំងសមលនា្់រ 

រ្រសខ់ខមែរកក�ម នងិឯកសនារេរីក�ំគឺជនាខខ្ភនាពយនឯ្កសនារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ពុងរ្រ្រខខមែរកក�ម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តនាមរយណៈកនារយិនាេយ័ពត័ម៌នានសនាធនារណណៈ សនាធនារណជនអនាចនរឹង 

សសនាវកជនាវឯកសនារេនំាងលនះ�ន។ ឯកសនារខលះលេៀតរួមមនាន៖ ក្រវត្រិនូ្រ 

កមមែនាភិ�េខខមែរកក�ម ចលមលើយសនារភនាពកំណតល់�តពុរ្រស់្រក្ 

េនូរលេខលឆលើយឆលងពត័ម៌នានខ�េ�នមកពរីកនារសម្នាសនជ៍នាមួយអតរីត 

កមមែនាភិ�េខខមែរកក�ម នងិេិនន្យ័គន្ថនលិេស្្រង្នាញពរីរលណ្ៅសនាក 

សព េរីតនាំងគពុក នងិ្រនូជនរីយ�្ឋនានក្រេ័យពនូជសនាសន។៍

 កនារយិនាេ័យព័តម៌នានសនាធនារណណៈមនានេរីតនាំងលនៅអគនារលេខ៦៦ 

ម�នាវិ្រីកពះសរី�នពុ សង្កនាត់េលនល�សនាក់ ខណ្ឌចំកនារមន 

រនាជធនានរីភ្ំលពញ។ កនារយិនាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជនូនសនាធនារណ 

ជនចនា្់រពរីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពរឹកពរីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមនានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រច ំ

កពរឹត្ិកនារណ៍ជនាកករុមណនាមួយ សនូមេនាក់េង្រពុគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊នាង ចិនន្ា អ្កសកម្រសកមរួេ តនាមរយណៈេនូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សនូមអរគពុណ!

ការិយល័យ

ព័ត៌មាៃសាធារណណៈ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

(តពតីទលខមៃុ)

សាលកកមសំណំុទរឿង០០២/០២
ដកសសង់ទចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណណៈរបស់សាលាក្តីសខ ្មរកកហម

ដារ៉ារដ ្ឋ វមត្ ា

៤.២.  េក្្ខខណ្ឌ ទវូៅននឧតក្ដិ ្ឋក្ម្មតបឆាងំនងឹមនុស្ស 
រាតិ ផច្ងវៅក្នែពុងមាតរា ៥ ននច្បាបស្់ដីពដីការ 
បវងកើត អ .វ.ត.ក្ 

២៩៨. ពនាក់ពន័ល្នៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ �រីកនា 
�លំណោះសសនាយលចោេក្រកនានជ់នជនា្់រលចោេល�ោយអនពុ 

លេោមតនាមមនាកតនា ៥ ននច្ា្់រស្រីពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក.  

ពរី្រេឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាតិ «ខ�េកតរូវ�ន 

ក្រកពរឹតល្ឡើងជនាខផក្មួយននកនារវនាយក្រ�នារជនាេនូលេៅនងិ 

ជនាក្រពន័ស្លំ�ៅលេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិល�ោយមនូេល�តពុ 

ជនាត ិនលយោ�យ ជនាតពិនិ ្ពុ ពនូជសនាសន ៍ឬសនាសននា» �នូចជនា  
(១) កនារលធ្ើមនពុស្ឃនាត  (២) កនារសមលនា្់ររង្គនាេ (៣) កនារ 

លធ្ើឲ្យលេៅជនាេនាសករ (៤) កនារនរិលេស (៥) កនារ�នាក់ក្ពុង 
មន្រីរឃពុឃំនាងំ (៦) កនារលធ្ើេនារពុណកមមែក (៧) កនារលធ្ើេពុក្្រពុក 

លម្ញល�ោយមនូេល�តពុនលយោ�យ ពនូជសនាសន ៍នងិសនាសននា  

នងិ (៨) អំលពើអមនពុស្ធម៌លផ្ង លៗេៀតលកកោមេកមង់ជនា៖  

(ក) កនារ្រះ៉ពនាេ�់េល់សចក្រីន្ល្ ្នូររ្រសម់នពុស្ (ខ) កនារ 
រលំេោភផលនូវលភេ (គ) កនារលរៀ្រអនាពនា�ព៍ពិនា�ល៍�ោយ្រងំ្ 

(ឃ) កនារជលមលៀសល�ោយ្រងំ្ (ង) កនារ�តខ់លនួល�ោយ្រងំ្។

៤.២.១. ច្បាប់

៤.២.១.១.  វោេការណន៍ដីតយានុកូ្េភាព

២៩៩. លមធនាវរីកនារពនារក្រី លខៀវ សផំន �ន�នាក់សនារណនា 

មួយចនំនួេនាក់េងលេៅនរឹងវធិរីសនាសសខ្�េអង្គជនំពុជំកមះ 

តពុេ នាក នារកំពនូេ�នអនពុវតក្្ពុងសំណពុំ លរឿង០០២/០១ 

ចលំពោះលគោេកនារណ៍នរីត្យនានពុកនូេភនាព។ លេោះ្ររីជនា 

សនារណនាេនាងំលនោះ ភនាគលកចើនលធ្ើលឡើងលនៅក្ពុង្ររ្ិរេនន 

ឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាតក៏ិល�ោយ ក៏្រ៉ពុខនស្នារណនា 

េនាងំលនោះ�នលេើកលឡើងអំពរី្រញ្ខ្�េេនាក់េងជនាេនូលេៅ 

ជនាមួយលគោេកនារណ៍នរីត្យនានពុកនូេភនាព ល�តពុ�នូលចះ្ 

�នល�ោះសសនាយលនៅខនាងលេើក្ពុងខផក្ស្រីពរី្រញ្្្រឋម។  
សនារណនាេនាក់េងនរឹងឧកកិ�្ឋកមមែជនាក់េនាក់ កតរូវ�នលេើកលឡើង 

លនៅក្ពុងខផក្ស្រីពរីច្ាសជ់នាធរមនានននឧកកិ�្ឋកមមែលនោះ។ 

៣០០. អង្គជនំពុជំកមះ្រញ្្ជក់លឡើងវញិអំពរីកនារសលកមចកនលង 

មករ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះ ខ�េកតរូវ�នតម្កេល់�ោយអង្គ 

ក្រជពុជំកមះតពុេនាកនារកំពនូេខ�េ្នា ឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹង 

មនពុស្ជនាត ិកតរូវ�នកំណត់្ នាជនាឧកកិ�្ឋកមមែអនរ្ជនាត ិចនា្់រ 

តនាងំពរីមនានធមមែនពុញញារ្រសត់ពុេនាកនារ Nuremberg នងិ្រលង្កើត 

�នជនាខផក្មួយននច្ា្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាត ិលនៅក្ពុង

អំឡពុងលពេននយពុត្នាធកិនារលពេលវេនារ្រស់ អ.វ.ត.ក.។  
ចំណពុចលនះលនៅខតមិនកតរូវ�នជំេនាស់ល�ោយភនាគរីណនាមួយ 

លនោះលឡើយ លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងលនះ។ ល�តពុ�នូលចះ្ អនពុលេោម 
តនាមមនាកតនា៥ ននច្ា្់រស្រីពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក. ្រេលចោេ 

ននាននា ននឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាត ិជនាេនូលេៅមនាន 

េកណ្ណៈសស្រលេៅនរឹងលគោេកនារណ៍នរីត្យនានពុកនូេភនាព  

េពុះកតនាខតមនានកនារវនាយតនមលលេៅលេើនយិមនយ័ជនាក់េនាក់ 

ននធនាតពុផ្នំនាននាននឧកកិ�្ឋកមមែេនាងំអសល់នះ នងិមនានលសចក្រី 

សន្�ិ្ឋនាន្រខន្ថម្នា រនាេ្់រេលេមែើសខ�េ�នលចោេក្រកនាន ់

ឬ រនាេេ់កមង់ននកនារេេួេខពុសកតរូវ «កតរូវមនានេកណ្ណៈ 

អនាចយេ�់រឹងជនាមពុន�នកគ្់រកគនាន់្ នា ជនា្រេលេមែើស ល�ើយ 

្ នាជនជនា្់រលចោេអ នាច�រឹងពរីច្ ា្់រខ�េខចងអំពរីក នារ 

េេួេខពុសកតរូវផងខ�រ ននាលពេលនោះ»។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

៤.២.១.២. ធាតុ្្សទំវូៅននឧតក្ដិ ្ឋក្ម្មតបឆាងំនងឹមនុស្សរាតិ

៣០១. ្រេលេមែើសននាននា ខ�េមនានខចងក្ពុងមនាកតនា ៥ នន 
ច្ា្់រស្រីពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក អនាចចនាតេ់ពុក្នាជនាឧកកិ�្ឋ 

កមមែក្រឆនំាងនរឹងមនពុស្ជនាតិ�ន េពុះកតនាខតេក្ខណ្ឌ្ររ្ិរេ 

ឬេកខ្ណ្ឌេនូលេៅ�នូចតលេៅលនះ កតរូវ�ន្ំរលពញ (១) កនារ 

វនាយក្រ�នារ (២) កនារវនាយក្រ�នារកតរូវខតមនានេកខ្ណណៈ 

ជនាេនូលេៅឬជនាក្រពន័ ្(៣) កនារវនាយក្រ�នារសលំ�ៅក្រឆនាងំ 

លេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិ (៤) កនារវនាយក្រ�នារកតរូវខតលធ្ើ 

លឡើងល�ោយសនារមនូេល�តពុជនាតិ នលយោ�យ ជនាតពិនិ ្ពុ 

ពនូជសនាសន ៍ឬសនាសននា (៥) កតរូវខតមនានេំននាក់េំនងរវនាង 

អំលពើរ្រសច់នាររីផ្នាេន់ងិជនជនា្់រលចោេ នងិវនាយក្រ�នារ 

នងិ (៦) ជនជនា្់រលចោេកតរូវមនានកនារយេ�់រឹង្ នាចនា�ំចអំ់

ពរីកនារវនាយក្រ�នារ។ �នូចខ�េអង្គជនំពុជំកមះ�នសលកមច 

ននាលពេកនលងមក នងិខ�េកតរូវ�នអង្គជំនពុជំកមះតពុេនាកនារ 

កំពនូេតម្កេល់នោះ នយិមនយ័ននឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹង 

មនពុស្ជនាត ិអនពុលេោមតនាមច្ា្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាត ិ 

កតរឹមឆ្នា១ំ៩៧៥ មិនតកមរូវឲ្យមនានេំននាក់េំនងជនាមួយ 

ជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធលនោះលឡើយ។ 

៣០២. កនារវនាយក្រ�នារ៖ កនារវនាយក្រ�នារ គឺជនា�លំណើរ

កនារននអំលពើរខ�េពនាក់ពន័ន្រឹងកនារក្រកពរឹតន្នូវអំលពើ�ងិ្នា 

លកចើន។ កនារវនាយក្រ�នារលនះ មិនខមនគិតកតរឹមខតកនារលក្រើ 

កមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធ្រ៉ពុលណោ្ះលនោះលេ គឺកតរូវគិតេនាងំកនារ 

លធ្ើ�្រក្រជនាជនសពុរីវិេរួមេនំាងអំលពើេនំាងឡនាយខ�េមនានលនៅ 

ក្ពុង្រេលេមែើសជនាក់េនាក់ក្ពុងមនាកតនា ៥ ននច្ា្់រ អ.វ.ត.ក  

ផងខ�រ។ កនារវនាយក្រ�នារលេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិមនាន 

េកណ្ណៈខពុសគ្នាពរីសញ្ញាណននជលមល ោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ។  

កនារវនាយក្រ�នារអនាចលកើតមនានលឡើងមពុន អនាចអនូស្រនលនាយ 

លពេយនូរឬ ្រនល្កើតមនានរ�នូតលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេននជលមលោះ
 

ក្រ�នា្់រអនាវពុធល�ោយមិនចនា�ំច់្ នា កនារវនាយក្រ�នារលនះជនា 

ខផក្មួយននជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធលនោះលឡើយ។ 

៣០៣. េកណ្ណៈជនាេនូលេៅឬ ជនាក្រពន័៖្ ពនាក្យ្នា «េកណ្ណៈ 

ជនាេនូលេៅ» គឺសលំ�ៅលេៅលេើកនារវនាយក្រ�នារខ�េមនាន 

េកណ្ណៈេនូេេំនូេនាយ នងិមនានចនំនួជនរងលកគោះលកចើនល�ើយ 

ពនាក្យ្នា «ជនាក្រពន័»្ គឺសលំ�ៅលេើអំលពើ�ងិ្នាខ�េ 

មនានកនារលរៀ្រច ំល�ើយអំលពើលនោះមិនខមនលកើតលឡើងល�ោយ 

នច�ន្យលនោះលេ។ ជនាេនូលេៅ កនារវនាយក្រ�នារជនាក្រពន័ ្គឺជនា 

ក្រលភេ្រេលេមែើសេនំាងឡនាយខ�េេនាក់េងនងិកនារក្រកពរឹត ្

អំលពើឧកកិ�្ឋក្រ�នាក់ក្រខ�េគ្នា�ខ�េៗ ខ�េមិនខមន 

ជនាកនារនច�ន្យ នងិមនានភនាពលេៀតេនាត។់ កនារវនាយក្រ�នារ 

េកណ្ណៈជនាេនូលេៅអនាចសលំ�ៅលេៅលេើ « េនាងំអនានពុភនាពកតរួត 

គ្នាននអំលពើអមនពុស្ធម៌ជនាលកចើន េនាងំអនានពុភនាពននអំលពើ 

អមនពុស្ធម៌ខតមួយខ�េមនានកេង់កេនាយធំ» ។ ភស្ពុតនាង 
ខ�េ្រង្នាញអំពរីកនារវនាយក្រ�នារខ�េមនាន «េកណ្ណៈ 

ជនាេនូលេៅ» ឬ ជនា «ក្រពន័»្ គឺជនាភស្ពុតនាងមួយខ�េមនាន 
េក្ណណៈកគ្់រកគនានក្់ពុងកនារ្រង្នាញអំពរីកនារេេួេខពុសកតរូវ។  
មនានខតកនារវនាយក្រ�នារ្រ៉ពុលណោ្ះ ខ�េចនា�ំចត់កមរូវឲ្យ 

មនានេកណ្ណៈជនាេនូលេៅ ជនាក្រពន័ច្ខំណកឯ្រេលេមែើសជនាក់ 

េនាក់នរីមួយ លៗនោះ គឺមិនកតរូវឲ្យមនានេកខ្ណ្ឌេនាងំលនះលេ។ 

អំលពើខតមួយឬអំលពើខ�េមនានចនំនួកំណត់ មនានេកណ្ណៈ  

កគ្់រកគនាន ់អនាចចនាតេ់ពុក្នាជនាឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំមនពុស្

ជនាត�ិន េពុះកតនាខតអំលពើេនាងំលនោះមិន�នាចល់ចញពរីគ្នាឬ 

មិនលកើតលឡើងល�ោយនច�ន្យ នងិ�ន្ំរលពញននូវរនាេេ់ក្ 

ខណ្ឌលផ្ងលេៀត។ 

៣០៤. លេោះ្ររីជនាអត្ភិនាពននលគោេនលយោ�យ ឬខផនកនារ 

មួយរ្រសរ់�្ឋឬរ្រសអ់ង្គកនារ អនាចជនាភស្ពុតនាងេនាក់េងនរឹង 
កនារ្រលង្កើតឲ្យមនានននូវកនារវនាយក្រ�នារខ�េមនានេកណ្ណៈ

ជនាេនូលេៅឬជនាក្រពន័ក្តរឹមឆ្នា១ំ៩៧៥ ក៏ល�ោយក៏អត្ភិនាព 

ននលគោេនលយោ�យនងិខផនកនារេនាងំលនោះ មិនខមន 

ក�ក�្នាជនាធនាតពុផ្្ំររ្ិរេឯករនាជ្យនននយិមនយ័រ្រស់

ឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនងិមនពុស្ជនាតលិឡើយ។ 

៣០៥. សលំ�ៅក្រឆនាងំលេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិ៖ កនារវនាយ 

ក្រ�នារកតរូវខត «សលំ�ៅក្រឆនាងំ» លេៅលេើក្រជនាជន 

សពុរីវេិ។ មនាននយ័្នាក្រជនាជនលនោះកតរូវខតជនាលគោេល�ៅ 

ចម្ងននកនារវនាយក្រ�នារ មិនខមនជនាលគោេល�ៅននកនារ 

វនាយក្រ�នារល�ោយនច�ន្យលនោះលេ។ មិនចនា�ំចម់នានកនារ 

្រង្នាញ្នា េនាេខ់តមនានក្រជនាជនេនាងំអសល់នៅក្ពុង េរីតនាងំ 
ភនូមិសនាសសព្នាក់ពន័ណ្នាមួយខ�េមនានកនារវនាយក្រ�នារ  

លេើ្រចនាតេ់ពុក្នា ជនាលគោេល�ៅននកនារវនាយក្រ�នារលនោះ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

លឡើយ។ វនាមនានេក្ណណៈកគ្់រកគនានល់�ោយកគនានខ់ត្រង្នាញ 

្នា ្រពុគ្គេមួយចនំនួលនៅក្ពុងកករុមលនោះ កតរូវ�នលគកំណត់

្នាជនាលគោេល�ៅននកនារវនាយក្រ�នារ ល�ើម្រីលធ្ើយន៉ាងណនាឲ្យ 

អង្គជនំពុជំកមះសនាេនា�្ំរនូងលជឿជនាក់្ នា កនារវនាយក្រ�នារលនោះ 

មនានលគោេល�ៅក្រឆនាងំលេៅលេើ «ក្រជនាជនសពុរីវេិ» មិនខមន 

មនានលគោេល�ៅក្រឆនំាងលេៅលេើ្រពុគ្គេមួយចំននួខ�េ�ន 

កំណតន់ងិកតរូវ�នលកជើសលរើសខលះ លៗនោះលេ។ ្រខន្ថមលេើលនះ  

កនារនយិនាយលយោងលេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិ «ណនាមួយ»  

មិនចនា�ំច្់រង្នាញ្នា ជនរងលកគោះេនាងំលនោះជនា្់រេនាក់េង 

ជនាមួយកករុមជនាក់េនាក់ណនាមួយលនោះលេ។ ឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនំាង 

នរឹងមនពុស្ជនាត ិអនាចរួម្រញ្ចនូេេនាងំកនារវនាយក្រ�នាររ្រស់ 
រ�្ឋមួយមកលេើក្រជនាជនរ្រសខ់លនួឯងផងខ�រ។ 

៣០៦. ល�ើម្រីតណំត់្ នាលតើក្រជនាជនអនាចចនាតេ់ពុក្នាជនា 

«ជនសពុរីវេិ» �នខ�រឬយន៉ាងណនា អង្គជនំពុជំកមះកត ់

សម្គនាេល់ឃើញ្នា មិនមនាននយិមនយ័ខ�េ�នកំណត ់

អំពរីជនសពុរីវេិលនៅក្ពុងច្ា្់រជនសពុរីវេិអង្គជនំពុជំកមះកតរូវ 

យ�ោងយ�ៅរកន�ិមន�័�ូយ�ៅននពាក្យ «civilian» 

(ជនាភនាសនាអង់លគលស) នងិ «civil» (ភនាសនា�រនាងំ) លពោេ 

គឺសលំ�ៅលេើ្រពុគ្គេេនាងំឡ នាយណនា ខ�េមិនខមនជនា 

សមនាជកិននកងកមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធ។ ខផ្អកលេើមនូេ�្ឋនាន 

លនះ អង្គជនំពុជំកមះ�នសលកមច្នា លនៅក្ពុងរយណៈលពេ 
ខ�េពនាក់ពន័ន្ងិ្រេលចោេលនៅចលំពោះមពុខលនះ្ នា ក្រជនាជន 

សពុរីវេិរនា្់រ្រញ្ចនូេននូវ្រពុគ្គេេនាងំឡនាយខ�េមិនខមនជនា 
សមនាជកិននកងកមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធ ឬមិនខមនជនាជន 

កតរូវ�នេេួេស្គនាេ់្ នា ជនាអ្កក្រយពុេ។្ លេោះ្ររីជនាអង្គ 

ជនំពុជំកមះមិន�នពរឹងខផ្អកលេើនយិមនយ័ននពនាក្យ «ជន 

សពុរីវេិ» �នូចមនានខចងក្ពុងមនាកតនា៥០ ននពធិរីសនារ្រខន្ថម I  

ននអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវ ឆ្នា១ំ៩៤៩ ខ�េ�នអនពុម័ត 

ល�ោយតពុេនាកនារមិនអចនិននយ៍្ននាននា នងិមនានខចងក្ពុងច្ា្់រ 

េំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាត ិល�ើម្រីឲ្យសមសស្រលេៅតនាមសមែនារតរី 

ននឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនងិមនពុស្ជនាត ិលកកោយឆ្នា១ំ៩៧៧  

ក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនអ្ង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គនាេ់្ នា នយិមនយ័លនះ

សស្រជនាមួយនរឹងអតន្យ័ជនាេនូលេៅននពនាក្យលនះ។ 

៣០៧. ផ្ពុយពរីលគោេជ�ំររ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះសនាេនា�្ំរនូង 

នងិ អង្គជនំពុជំកមះតពុេនាកនារកំពនូេ ស�កពះរនាជអនាជន្ា 

�នលេើកលឡើង្នា សញ្ញាណននពនាក្យ«ជនសពុរីវេិ» លនៅក្ពុង 
្ររ្ិរេននក្រជនាជនសពុរីវេិ រួមេនាងំ សមនាជកិននកងកមលនាងំ 

ក្រ�នា្់រអនាវពុធខលនាងំខ�រ�នេមល នាក់អនាវពុធ ឬស្ថតិក្ពុង 
ស្ថនានភនាពជនាេនា�នានខ�េ�ត្់រង់សមត្ថភនាពក្ពុងកនារ 
ក្រយពុេ។្ ល�ើម្រីគនាកំេ�េអំ់ណះអំណនាង ស�កពះរនាជ 

អនាជន្ា�នលយោងលេៅរក្រណ្នាយពុត្សិនាសសរ្្រស់តពុេនាកនារ 

មិនអចនិននយ៍្ននាននា ខ�េ�នាក់�នូចជនាេនាញលចញពរី 

កនារសលកមច ខ�េលធ្ើលឡើងពរី�្ំរនូងលនៅក្ពុងសនាេកកមនន 
លរឿងក្រី AkAyesu ។ លនៅក្ពុងលរឿងក្រីលនោះ អង្គជនំពុកំជះសនាេនា 
�្ំរនូង«លក្រៀ្រលធៀ្រនយិមនយ័«ជនសពុរីវេិ» លេៅនរឹង 

ក្រលភេមនពុស ខ្�េកតរូវកនារពនារសស្រតនាមមនាកតនា ៣រួម 

ននអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវ» ខ�េជនាកនារ្រញ្ចនូេគ្នា

ល�ោយក្រសេិភ្នាពននូវនយិមនយ័នន «ក្រជនាជនសពុរីវេិ» 

សកមនា្់រលគោេល�ៅននឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាត ិ

ជនាមួយនរឹងនយិមនយ័នន «្រពុគ្គេខ�េេេួេ�នកនារ 

កនារពនារ» លនៅក្ពុងជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធមិនខមនអនរ្ជនាត។ិ  
លនះគឺជនាេស ន្ណៈខ�េអនាចអនពុវត�្នលនៅក្ពុង្ររ្ិរេនន

ច្ា្់រមនពុស្ធម៌អនរ្ជនាត។ិ អង្គជនំពុជំកមះសនាេនា�្ំរនូង 

មិនចនាតេ់ពុក្នា វធិរីសនាសសល្នះ�នឆលពុះ្រញ្្ចងំល�ោយកតរឹម 
កតរូវអំពរីស្ថនានភនាពននច្ា្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាតិលឡើយ  

េនាក់េងលេៅនរឹងនយិមនយ័នន «ក្រជនាជនសពុរីវេិ» កតរឹម 

ឆ្នា១ំ៩៧៥។ អង្គជនំពុជំកមះសនូមរមលរឹក្នា ក្ពុងកនារសលកមច 
អំពរីឋនានណៈរ្រស្់រពុគ្គេណនាម្នាក់ជនាជនសពុរីវេិ ឬមិនខមនជនា 

ជនសពុរីវេិលនោះ ស្ថនានភនាពជនាក់េនាក់រ្រស្់រពុគ្គេលនោះលនៅ

ក្ពុងលពេខ�េមនាន្រេឧកកិ�្ឋលកើតលឡើង មិនអនាចកំណត ់
អំពរីឋនានណៈេនាងំលនោះ�នលឡើយ។ សមនាជកិននអង្គកនាក្រ�នា្់រ 

អនាវពុធមិនកតរូវេេួេ�នឋនានណៈជនាជនសពុរីវេិលនោះលឡើយ  

លេោះ្ររី្រពុគ្គេលនះមិនកនានអ់នាវពុធឬ មិន�នចនូេរួមលនៅក្ពុងកនារ 
ក្រយពុេ្ក្ពុងលពេខ�េមនានកនារក្រកពរឹត្្រេឧកកិ�្ឋេនំាងលនោះ 
ក៏ល�ោយ។ ល�តពុ�នូលចះ្េនា�នានខ�េ�ត្់រង់សមត្ថភនាព 

ក្ពុងកនារក្រយពុេ ្មិនកតរូវ�នចនាតេ់ពុក្នា «ជនសពុរីវេិ» លនោះ 
លេខផ្អកតនាមលគោេ្ំរណងមនាកតនា ៥ ននច្ា្់រស្រីពរីកនារ 

្រលង្កើត អ.វ.ត.ក. ល�ើយលសចក្រីអះអនាងរ្រសស់�កពះរនាជ 

អនាជន្ាលេៅលេើ្រញ្ល្នះកតរូវ�ន្រ�លិសធលចោេ។ 



34 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

កងលយោធនាខខមែរកក�មកំពពុង�ញ់កនាលំភលើងធតំេេជ់នាមួយកងេ័ព 
លវៀតណនាម លនៅលេើសមរភនូមិក្ពុងលខតស្្នាយលរៀង លនៅល�ើមខខមករនា  
ឆ្នា១ំ៩៧៨។ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

៣០៨. ស�លមធនាវរីននាមំពុខតណំនាងល�ើម្រណ្រឹងរ�្ឋ្រ ល្វណរី 

�នលេើកលឡើង្នា ក្ពុងករណរីននកនារវនាយក្រ�នារខ�េលធ្ើ 
លឡើងល�ោយរ�្ឋ ឬល�ោយអង្គកនារណនាមួយក្រឆនាងំនរឹង 

ក្រជនាជនខលនួឯង អត្ថនយ័នន«ក្រជនាជនសពុរីវេិ» លនៅក្ពុង 
ឆ្នា១ំ៩៧៥ �នកគ្រ�ណ្្់រលេៅលេើកងកមលនាងំក្រ�នា្់រ 

អនាវពុធផ្នាេរ់្រសរ់�្ឋឬ រ្រសអ់ង្គកនារលនោះ លេើកខេងខត

កងកមលនាងំេនាងំលនោះមនានសម្នភ្នាពជនាមួយ ឬផេ្ន់នូវ 

កនារគនំាកេពនាក់ព័នខ្ផក្លយោធនាលេៅ�េ់ភនាគរីម្នាងលេៀតនន 

ជលមល ោះ។ ស�កពះរនាជអនាជ្នា�នយេស់ស្រ្នា កង 

កមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធផ្នាេរ់្រសរ់�្ឋ ឬរ្រសអ់ង្គកនារណនា 

មួយ មនានឋនានណៈជនាជនសពុរីវេិសកមនា្់រលគោេ្ំរណងនន 

ឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាត។ិ លមធនាវរីកនារពនារក្រី ននួ 

ជនា �នាក់�នូចជនាឯកភនាព្នា ក្ពុងករណរីខ�េមនានសមនាជកិ 
កងកមល នាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធរ្រសរ់�្ឋមួយផ្នាេ់ �នចង 

សម័្នមិ្ត្ជនាមួយនរឹងឬផេ្់កនារគនាកំេព នាក់ពន័ខ្ផក្ 

លយោធនា�េគ់នូសកតរូវលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេជលមលោះក្រ�នា្់រ
 

អនាវពុធ ពកួលគមិនស្ថតិក្ពុងនយិមនយ័នន «ក្រជនាជនសពុរីវេិ»

ក្ពុងលគោេ្ំរណងននឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនំាងមនពុស្ជនាតិលឡើយ។ 

លមធនាវរីកនារពនារក្រី លខៀវ សផំន មិន�នលេើកលឡើងននូវសនារណនា 

ពនាក់ពន័ណ្នាមួយលឡើយចលំពោះចណំពុចមួយលនះ។ សនារណនា 

េនំាងអស់លនះខផ្អកលេើលសចក្រីសលកមចរ្រស់ស�លចៅកកម 

លសើពុ្រអលង្កតអនរ្ជនាតលិនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០៣ ខ�េ 
សលកមច្នា កនារវនាយក្រ�នាររ្រសរ់�្ឋ ឬអង្គកនារណនា 

មួយ លេៅលេើកងកមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធរ្រសខ់លនួ គឺជនាកនារ

វនាយក្រ�នារលេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិក្ពុងករណរីខ�េកង 
កមលនាងំេនាងំលនោះពតិជនាមិនមនានសម្នភ្នាពជនាមួយ ឬ�ន

ផេ្ក់នារគនាកំេពនាក់ពន័ខ្ផក្លយោធនា�ក់គនូសកតរូវ។

៣០៩. អង្គជនំពុជំកមះមិនលជឿ្ នា លនៅកតរឹមឆ្នា១ំ៩៧៥ មនាន 

កនារេេួេស្គនាេត់នាមច្ា្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាតខិ�េ 

្នា កនារវនាយក្រ�នារល�ោយរ�្ឋឬ អង្គកនារលេៅលេើកងកមលនាងំ 

ក្រ�នា្់រល�ោយអនាវពុធរ្រសខ់លនួ អនាចចនាតេ់ពុកជនាកនារវនាយ 
ក្រ�នារលេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិលនោះលេ។ លនៅខផក្ខនាង 

លេើអង្គជនំពុជំកមះ�នសលកមចរួចមកល�ើយ្នា សមនាជកិ 

អង្គភនាពក្រ�នា្់រអនាវពុធមិនកតរូវ�នេេួេឋនានណៈជនាជន 

សពុរីវេិលនោះលេ ល្រើលេោះ្ររីជនាគនាតមិ់នកនានអ់នាវពុធឬ មិន 

�នចនូេរួមលនៅក្ពុងកនារក្រយពុេ ្លនៅលពេខ�េមនានកនារ 
ក្រកពរឹត្្រេឧកកិ�្ឋក៏ល�ោយ។ លេោះ្ររីជនាកនារសលង្កតលនះ 

កតរូវ�នលធ្ើលឡើងលនៅក្ពុង្ររ្ិរេននកងេ័ពរ្រស់ភនាគរី្រ�ិ្រក្ 
ននជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ ្រ៉ពុខនអ្ង្គជនំពុជំកមះពចិនារណនា នា  

ក្រកនារលនះ គឺកតរូវអនពុវត�្នូចគ្នាចលំពោះកងេ័ពននកងកមលនាងំ 

ក្រ�នា្់រអនាវពុធផ្នាេរ់្រសរ់�្ឋ ឬអង្គកនារ។ លកកៅពរីកនារ 

លយោងលេៅលសចក្រីសលកមចរ្រស់ស�លចៅកកមលសពុើ្រអលង្កត 

អនរ្ជនាត ិមិនមនានភនាគរីលផ្ងលេៀត មិន�ន�នាក់សនារណនា

ពនាក់ពន័ន្រឹង្រញ្្លនះ �នកំណតន់នូវមនូេ�្ឋនានកតរឹមកតរូវ 

តនាមច្ា្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាតិសកមនា្់រកនារសលកមចលផ ង្ 

ពរីលនះលឡើយ។ លេើសពរីលនះលេៀត  លេោះ្ររីជនាកនារ្រកសសនាយ 

អំពរីកនារកនារពនារខ�េកតរូវ�នអនពុញញាតលនៅក្ពុងឧកកិ�្ឋកមមែ 
ក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាត ិរួម្រញ្ចនូេេនាងំកងកមលនាងំក្រ�នា្់រ 
អនាវពុធក្ពុងសសរុកអនាចចនាត់េពុក្ នាជនាកនារក្រលសើរ ្រ៉ពុខនមិ្នមនាន 
ភនាពច្ាសេ់នាសខ់�េ្នា កក្រខណ្ឌគតយិពុេខ្�េផេ្ន់នូវ 

កនារកនារពនារខ្រ្រលនះ អនាចក្រលមើេលឃើញឬអនាច�រឹងជនាមពុន 

្នាមនានច្ា្់រខចងលនោះលឡើយ លនៅកតរឹមឆ្នា១ំ៩៧៥។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

៣១០. អង្គជនំពុជំកមះពចិនារណនាលឃើញ្នា លនៅក្ពុងករណរី 
ណនាក៏ល�ោយ លសចក្រីសលកមចលេើចណំពុចគតយិពុត្មួិយលនះ 

មិន្រះ៉ពនាេជ់នាសខំនាន�់េេ់េផ្េននសណំពុំលរឿងលនោះលឡើយ 

ល�ោយសនារមនូេល�តពុ�នូចតលេៅ។ អង្គជនំពុជំកមះសនូមរមលរឹក 

្នា ល�ើម្រីមនានេកណ្ណៈកគ្់រកគនានអ់នាចចនាតេ់ពុក្នាជនា 

«ក្រជនាជនសពុរីវេិ» សស្រគ្នាជនាមួយនរឹងសមែនារតរីននមនាកតនា 

៥ ននច្ា្់រស្រីពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក. េពុះកតនាខត ក្រជនាជន 

ខ�េជនាលគោេល�ៅននកនារវនាយក្រ�នារលនោះកតរូវខតជនាជន 

សពុរីវេិលកចើនលេើសេ្់រ។ វតម្នានរ្រស្់រពុគ្គេមួយចនំនួ 

ក្ពុងចលំណោមក្រជនាជនសពុរីវេិ ល�ើយខ�េ្រពុគ្គេេនាងំលនោះ 
មិនស្ថតិលនៅក្ពុងនយិមនយ័ននជនសពុរីវេិ មិនអនាច�ក�នូត 
ចរកិេកណ្ណៈជនាជនសពុរីវេិរ្រសក់្រជនាជនេនាងំលនះ�ន

លេ។ ក្រសនិល្រើកនារវនាយក្រ�នារ កតរូវ�នលធ្ើលឡើងលនៅ

ក្ពុងភនូមិសនាសសខ្�េមនានេនាងំជនសពុរីវេិនងិេនា�នានផង

លនោះ កត្នាលផ្ងលេៀតអនាចមនានភនាពពនាក់ពន័ល្�ើម្រីកំណត់ 

្នា លតើកនារវនាយក្រ�នារលនោះកតរូវ�នក្រកពរឹតស្លំ�ៅលេៅ

លេើ «ក្រជនាជនសពុរីវេិ» ខ�រឬលេ។ កត្នាេនាងំលនះរួមមនាន 

មលធ្យោ�យនងិវធិរីសនាសសខ្�េលក្រើក�សល់នៅក្ពុងកនារ

វនាយក្រ�នារ ឋនានណៈរ្រសជ់នរងលកគោះចនំនួជនរងលកគោះ 

េកណ្ណៈលរើសលអើងននកនារវនាយក្រ�នារ េកណ្ណៈននឧកកិ�្ឋ 

កមមែខ�េ�នក្រកពរឹតក្្ពុងអំឡពុងលពេវនាយក្រ�នារ នងិ
 

កនារ្រនង្កនា្រ�េអ្់កតស៊នូលនៅលពេលនោះ នងិេំ�នំនកមលនាងំ 

វនាយក្រ�នារខ�េអនាចនយិនាយ�ន្នាលគោរពតនាម ឬ 

មនានលចតននាលគោរពតនាមេក្ខណ្ឌក្ររុងក្រយ័តេ្នំាងឡនាយ 

ននច្ា្់រសនង្គនាម។ លេើសពរីលនះលេៀត ឋនានណៈជនាជនសពុរីវេិ 

រ្រសជ់នរងលកគោះ ចនំនួជនសពុរីវេិ នងិចនំនួសមនាមនាកតនន 

ជនសពុរីវេិលនៅក្ពុងចលំណោមក្រជនាជន គឺជនាកត្នាខ�េពនាក់ 
ពន័ន្រឹងកនារកំណត់្ នា លតើេកខ្ណ្ឌតកមរូវននកនារវនាយ 

ក្រ�នារខ�េកតរូវ�នលធ្ើលឡើងក្រឆនាងំនរឹង «ក្រជនាជន 

សពុរីវេិ» កតរូវ�ន្ំរលពញខ�រឬលេ។

៣១១. ក្ពុងករណរីខ�េមនានកនារសលកមច្នា កនារវនាយ 
ក្រ�នារលធ្ើលឡើងសលំ�ៅលេៅលេើក្រជនាជនសពុរីវេិលនៅក្ពុង 
ក្រលេសេនាងំមនូេលនោះ កនារពចិនារណនាលេើេកណ្ណៈរ្រស់ 

ក្រជនាជនខ�េកតរូវេេួេរងកនារវនាយក្រ�នារ គួរខតលក្ោ្រ 

លេៅលេើក្រលេសេនាងំមនូេ ជនាជនាងអនពុវតល្េៅតនាមេរីតនាងំ 

ឧកកិ�្ឋកមមែនរីមួយៗ�នាចព់រីគ្នា។ លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងលនះ �រីកនា 
�លំណោះសសនាយ�នលចោេក្រកនាន់្ នា លគោេនលយោ�យ 

ខ�េអនាជន្ាធរកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ�នអនពុវតរួ្មមនាន  
កនារវនាយក្រ�នារក្រពន័ន្ងិជនាេនូលេៅខតមួយ «ក្រឆនាងំលេៅ 

លេើក្រជនាជនសពុរីវេិេនាងំអសន់នក្រលេសកម្ពុជនា»។ ល�តពុ 
�នូលចះ្ ក្រសិនល្រើកនារលចោេក្រកនានល់នះកតរូវ�នរកលឃើញ្នា  

មនានមនូេ�្ឋនានកគ្់រកគនាន ់ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្នា  

វនាជនាកនារសមសស្រក្ពុងកនារលធ្ើលសចក្រីសលកមចខតមួយ អំពរី 
េក្ណណៈននក្រជនាជនខ�េជនាលគោេល�ៅសកមនា្់រក្រលេស 

េនាងំមនូេខតម្ង រួមេនាងំ អំពរីសមនាមនាកតននកងកមលនាងំ 

ក្រ�នា្់រអនាវពុធផ្នាេរ់្រសក់ម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យជនាមួយ 
នរឹងចំននួក្រជនាជនសរពុ្រខ�េជនាកមមែវត្ថពុននកនារវនាយក្រ�នារ  
នងិអំពរី្រញ្្្នា លតើសមនាមនាកតលនះមនានភនាពសខំនានខ់�េ 

អនាច�ក�នូតឋនានណៈជនាជនសពុរីវេិពរីក្រជនាជនេនាងំលនះ�ន 

ខ�រឬលេ។ កនារវនាយក្រ�នារតនមលលនះកតរូវ�នលធ្ើលឡើង

លនៅខផក្ខនាងលកកោមលនះ។ លមធនាវរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា �ន 

លេើកលឡើង្នា ល�ើម្រីចនាតេ់ពុក្នាជនាឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹង 



36 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

មនពុស្ជនាតិ ជនរងលកគោះននឧកកិ�្ឋកមមែលនោះចនា�ំចក់តរូវ 

ខតជនាជនសពុរីវេិ។ តនាមរយណៈកនារផេ្់ឧេនា�រណ៍ លមធនាវរី 

កនារពនារក្រី�នលេើកលឡើង្ នា មន្រីរសន្សិពុខស-២១ នងិមន្រីរ 

សន្សិពុខអនូរកខន្ងគឺជនាស្ថនា្័រនលយោធនា ខ�េភនាគលកចើន 

លេើសេ្់រននអ្កជនា្់រឃពុំ គឺយកមកពរីកងេ័ព្រ�វិតន្ ៍

កម្ពុជនា ល�តពុ�នូលចះ្ល�ើយ អ្កជនា្់រឃពុេំនាងំលនោះមិនអនាច 
ជនាជនរងលកគោះននឧកកិ�្ឋក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាតលិឡើយ។ 

ស�កពះរនាជអនាជន្ា�នលេើកលឡើង្នា លនៅលពេមនានកនារ 

្រង្នាញ្នាកនារវនាយក្រ�នារជនាក្រពន័ឬ្ជនាេនូលេៅ លេៅលេើ 

ក្រជនាជនសពុរីវេិ�នលេើកលឡើងលនោះ វនាពពុមំនានកនារចនា�ំច់

សន្�ិ្ឋនានពនាក់ពន័្្រញ្ល្នះ លនោះលឡើយ។ 

៣១២. អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គនាេ់្ នា លរឿងក្រីននាននាខ�េ 

លមធនាវរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា  �នពរឹងខផ្អកលេៅលេើលនោះ មិន�ន 

គនាកំេ�េេ់ស្នណៈខ�េ្នា ជនរងលកគោះននឧកកិ�្ឋកមមែ 

ក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាតចិនា�ំចក់តរូវខតជនាជនសពុរីវេិលនោះ

លឡើយ។ ផ្ពុយលេៅវញិលរឿងក្រីេនាងំលនោះ �នាក់�នូចជនាពនាក់ពន័ ្
ជនាមួយនរឹងកនារកំណតន់នូវឋនានណៈជនរងលកគោះខ�េេេួេ�ន 

កនារកនារពនារសស្រតនាមសមែនារតរីននអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវ។  

្រខន្ថមលេើលនះ កនារអះអនាងលនះ គឺមិនសពុរីសង្នាក់ជនាមួយនរឹង 

ស្ថនានភនាពននច្ា្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាតិលឡើយលនៅកតរឹមឆ្នំា 

១៩៧៥។ អង្គជនំពុជំកមះសនូមរមលរឹក្នា លនៅលពេខ�េក្រជនាជន 

សពុរីវេិ គឺជនាកមមែវត្ថពុននកនារវនាយក្រ�នារលនោះ «មិនតកមរូវ 
មនានេកខ្ណ្ឌ ឬ ្រង្នាញននូវធនាតពុផ្នំនឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹង 

មនពុស្ជនាត ិខ�េ្នាជនរងលកគោះនន្រេលេមែើសជនាក់េនាក់ 

ណនាមួយលនោះ កតរូវខតជនាជនសពុរីវេិលនោះលឡើយ។ ល�តពុ�នូលចះ្  

េនា�នានណនាម្នាក់ខ�េ�ត់្រង់សមត្ថភនាពក្ពុងកនារក្រយពុេ្ 
អនាចជនាជនរងលកគោះននឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនរឹងមនពុស្ជនាត ិ 

�រនា្រណនាេកខ្ណ្ឌចនា�ំច�់នេលេៀតកតរូវ�ន្ំរលពញ។ 

៣១៣. មនូេល�តពុជនាត ិនលយោ�យ ជនាតពិនិ ្ពុ ពនូជសនាសន ៍ឬ 
សនាសននា៖ មនាកតនា៥ ននច្ា្់រស្រីពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក ខចង 

្នា កនារវនាយក្រ�នារកតរូវខតលធ្ើលឡើងក្រឆនាងំនរឹងក្រជនាជន 

សពុរីវេិ ល�ោយមនូេល�តពុននកនារលរើសលអើង លពោេគឺ មនូេ 

ល�តពុជនាត ិនលយោ�យ ជនាតពិនិ ្ពុ ពនូជសនាសន ៍ឬសនាននា។  
លនះគឺជនាេកខ្ណ្ឌតកមរូវននយពុត្នាធកិនារខ�េកំណតន់នូវ 

វសិ នាេភនាពមនានេកណ្ណៈចលង្អៀតននយពុត្នាធកិនាររ្រស់ 

អ.វ.ត.ក. លេើឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនាងំនងិមនពុស្ជនាត ិល្រើខផ្អក 

លេៅតនាមច្ា្់រេលំនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាតខិ�េ�នអនពុវត ្

រវនាងឆ្នា១ំ៩៧៥-១៩៧៩។ េកខ្ណ្ឌតកមរូវលនះកំណត ់

យកកនារវនាយក្រ�នារខ�េមនានកេង់កេនាយធេំនូេនាយ ជនា 

ជនាង្រេលេមែើសជនាក់េនាក់នរីមួយៗ។ ល�តពុ�នូលចះ្ ធនាតពុផ្ំ 

កងរ្ពនាសខ�កខខមែរកក�មកំពពុងក្រយពុេត្េេជ់នាមួយកងេ័ព 
លវៀតណនាម លនៅលេើសមរភនូមិ លនៅល�ើមខខមករនាឆ្នា១ំ៩៧៨។
(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

លចតននាននកនារលរើសលអើងមិនខមនជនាធនាតពុផ្ំផលនូវច្ា្់រសកមនា្់រ 

កគ្់រ្រេលេមែើសជនាក់េនាក់ននឧកកិ�្ឋកមមែក្រឆនំាងនរឹងមនពុស្ 

ជនាតលិនោះលេ ល�ោយសនារខតេកខ្ណ្ឌតកមរូវលនះនរឹងលធ្ើឲ្យ

កនារលយោងខ�េ�ន្រញ្្ជក់លេៅលេើកនារលរើសលអើង លនៅក្ពុង 
្រេលេមែើសននកនារលធ្ើេពុក្្រពុកលម្ញក្ពុងមនាកតនា ៥ ននច្ា្់រស្រី 

ពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក. មិនមនានក្រលយោជន។៍ 

៣១៤. យពុត្សិនាសសព្នាក់ពន័ន្រឹង្រេលេមែើសលធ្ើេពុក្្រពុកលម្ញ 

កំណតន់យិមនយ័អំលពើមួយ្នាជនាកនារលរើសលអើង លនៅលពេ 

ខ�េជនាចនាររីកំណត់្ នាជនរងលកគោះណនាមួយល�ៅននកនារ

វនាយក្រ�នារ ល�ោយសនារខត្រពុគ្គេលនោះជនាសមនាជកិឬ 

កតរូវ�នសនមែត្នា ជនាសមនាជកិលនៅក្ពុងកករុមនលយោ�យ 

ពនូជសនាសនឬ៍សនាសននា ណនាមួយ។ កករុមលគោេល�ៅលនោះ

«អនាចកតរូវ�នចនាររីកំណតន់យិមនយ័ជនាេនូលេៅក្ពុងនយ័ 
អវជិ្ជមនាន នងិរួមេនាងំអ្កខ�េមនានជនា្់រេនាក់េងគ្នាជតិ

ស្េិ ្ឬមនានសមនានចតិច្លំពោះកករុមជនរងលកគោះ[…] »។  

វិធរីសនាសសល្នះអនាចយកមកអនពុវត�្ន�នូចគ្នាលនៅក្ពុងកនារ 
កំណតន់យិមនយ័ននកករុមជនាក់េនាក់ណនាមួយខ�េជនា 

លគោេល�ៅននកនារវនាយក្រ�នារ។ 

៣១៥. េំននាក់េំនងរវនាងអំលពើរ្រសច់នាររី ឬជនជនា្់រលចោេ 

នងិកនារវនាយក្រ�នារ៖ អំលពើរ្រសច់នាររីកតរូវខតជនាខផក្មួយ 

ននកនារវនាយក្រ�នារ មនាននយ័្នា ល្រើលេោះ្ររីជនាអំលពើលនោះ 

ជនាអំលពើក្រលភេណនាឬមនានផេវ�ិកយន៉ាងណនាក៏ល�ោយ ជនា

សត្យនានពុម័តខតជនាខផក្មួយននកនារវនាយក្រ�នារ។ ្រខន្ថម 

ពរីលនះ អំលពើរ្រសជ់នជនា្់រលចោេខ�េពពុខំមនជនាចនាររីផ្នាេ់ 

ចនា�ំចក់តរូវខតជនាខផក្មួយននកនារវនាយក្រ�នារផងខ�រ។ 

ឧកកិ�្ឋកមមែមួយខ�េកតរូវ�នក្រកពរឹតល្ឡើងមពុន ឬ លកកោយ 

ឬ លនៅឆងៃនាយពរីកនារវនាយក្រ�នារជនាចម្ងក្រឆនាងំលេៅ 

លេើក្រជនាជនសពុរីវេិលនោះ ក៏លនៅខតអនាចជនាខផក្មួយនន

កនារវនាយក្រ�នារ�ខ�េ ក្រសនិល្រើឧកកិ�្ឋកមមែលនោះមនាន

េំននាក់េំនងគ្នាជិតស្េិជ្នាមួយនរឹងកនារវនាយក្រ�នារលនោះ។  

យន៉ាងណនាមិញឧកកិ�្ឋកមមែមិនអនាចជនាអំលពើ�នាចល់�ោយ 

ខឡក�នេពុះកតនាខតឧកកិ�្ឋកមមែលនោះលនៅ�នាចឆ់ងៃនាយពរីកនារ 

វនាយក្រ�នារ ខ�េមិនមនានល�តពុផេសមសស្រណនាមួយ 

អនាចនយិនាយ�ន្នាឧកកិ�្ឋកមមែលនោះ គឺជនាខផក្មួយននកនារ 

វនាយក្រ�នារលកកោយពរីរ�នពចិនារណនាលេើ្ររ្ិរេ នងិ 

កនាេណៈលេសណៈខ�េអំលពើេនាងំលនោះកតរូវ�នក្រកពរឹតល្ឡើង។ 

៣១៦. កនារ�រឹងឮ៖ ជនជនា្់រលចោេកតរូវ�ន�រឹង្នា មនាន 

កនារវនាយក្រ�នារលេើក្រជនាជនសពុរីវេិ កពមេនាងំ�ន�រឹង្នា 

អំលពើរ្រសខ់លនួ្រលង្កើត�នជនាខផក្មួយននកនារវនាយក្រ�នារ

លនោះ។ ជនជនា្់រលចោេមិនចនា�ំចក់តរូវ�រឹងេម្អអំពរីកនារវនាយ 

ក្រ�នារ ឬរួមចខំណក�រឹងអំពរីលគោេល�ៅននកនារវនាយក្រ�នារ 

ខ�េមនានេកណ្ណៈធេំនូេនាយលនោះលេ។ ភស្ពុតនាងអំពរីកនារ 
�រឹងលនះអនាសស័យលេើអង្គល�តពុននករណរីជនាក់េនាក់នរីមួយៗ។ 

ជនាេេផ្េ កនារ្រង្នាញធនាតពុផ្តំនាមផលនូវច្ា្់រ្នាយន៉ាង 

ណនាលនោះ គឺអនាសសយ័តនាមកនាេណៈលេសណៈជនាក់ខសង្នរីមួយៗ។ 

៤.២.២. សអំាងច្បាប់

៤.២.២.១. ការវាយតបហាររាទវូៅឬ រាតបពន័ត្បឆាងំនងឹ 

តបរាជនសុដីវេិ

៣១៧. អង្គជនំពុជំកមះលជឿជនាក់្នា ចនា្់រលផ្ើមពរីន្ងៃេរី១៧ ខខ 

លមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ នងិ្រនយ្ន៉ាងល�ោចណនាសរ់�នូត�េ ់

ន្ងៃេរី០៦ ខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៩ ខ�េជនាយពុត្នាធកិនារលពេ 

លវេនាក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០២ មនានកនារវនាយក្រ�នារជនា 
េនូលេៅ ឬជនាក្រពន័ក្្រឆនាងំនរឹងក្រជនាជនសពុរីវេិក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជនា។ កនារវនាយក្រ�នារលនោះកតរូវ�នក្រកពរឹតល្ឡើងលកកោម 
េកមង់ជនាលកចើន រួមេនាងំ កនារលធ្ើឲ្យលេៅជនាេនាសករកនារផលនាសេ់រី 

េលំនៅល�ោយ្រងំ្ កនារលធ្ើមនពុស្ឃនាត កនារសមលនា្់ររង្គនាេ  

កនារ�តខ់លនួល�ោយ្រងំ្ នងិកនារលធ្ើេពុក្្រពុកលម្ញ។ កនារវនាយ 
ក្រ�នារលនះ �នលធ្ើឲ្យក្រជនាជនកម្ពុជនារនា្់រេនានននាក់លនៅ 
េនូេនាងំក្រលេសកម្ពុជនា កលនាយជនាជនរងលកគោះ នងិលធ្ើឲ្យមនាន 
ក្រជនាជនជនាលកចើនលភៀសខលនួលចញលេៅកនានក់្រលេសជិតខនាង។  
កនារវនាយក្រ�នារលនះ កតរូវ�នអនពុវតល្ឡើងល�ើម្រីជនាកនារ 

ជរំពុញនងិសស្រតនាមលគោេនលយោ�យ នងិខផនកនារ 

រ្រស្់រក្ក្ពុងកនារកសនាងសង្គមនយិម នងិកនារកនារពនារ 
ក្រលេស។ អង្គជនំពុជំកមះលជឿជនាក់្នា កនាវនាយក្រ�នារលនះ 

មនានេកណ្ណៈជនាេនូលេៅ ល�ោយពចិនារណនាលេៅលេើវសិនាេភនាព 

ភនូមិសនាសស ្នងិចនំនួជនរងលកគោះ។ អង្គជនំពុជំកមះយេ់ 

លឃើញផងខ�រ្នា កនារវនាយក្រ�នារលនះមនានេកណ្ណៈ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ជនាក្រពន័ល្�ោយសនារខតវសិនាេភនាព នងិភនាពធងៃនធ់ងៃរនន 

ឧកកិ�្ឋកមមែេនាលំនោះ មិនអនាចកតរូវ�នក្រកពរឹតល្ឡើងល�ោយ 

គមែនានកនារលរៀ្រចជំនាមពុន នងិកតរូវ�នអនពុវតល្ធ្ើលឡើងជនា្រន ្

្រន្នា្់រលនៅលពញមួយអំឡពុងលពេននកនារលចោេក្រកនាន ់ 
នងិល�ោយមនានលចតននាល�ើម្រីជរំពុញ នងិសស្រតនាមលគោេ 

នលយោ�យរ្រស្់រក្។ 

៣១៨. លេោះ្ររីជនាកនារវនាយក្រ�នារលេើក្រជនាជនកម្ពុជនា 

�នលកើតមនានសស្រគ្នាជនាមួយនរឹងជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ 

អនរ្ជនាតិរវនាងកម្ពុជនានងិលវៀតណនាមក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខន ្

្រ.ក.ក. លផ្ោតលគោេល�ៅចម្ងរ្រសខ់លនួមកលេើក្រជនាជន 
ខលនួឯង។ ល�តពុ�នូលចះ្ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្នា កនារ 
វនាយក្រ�នារលនះកតរូវ�នលធ្ើលឡើងក្រឆនាងំនរឹងក្រជនាជន 

សពុរីវេិននក្រលេសកម្ពុជនា។ លកកោយន្ងៃ េរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នាំ 
១៩៧៥ េនា�នានេនាងំអសន់នអតរីតរ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋខខមែរ  

ខ�េមិន�នចនូេរួមល�ោយផ្នាេល់នៅក្ពុងជលមលោះក្រ�នា្់រ 
ល�ោយអនាវពុធ ឬយន៉ាងល�ោចណនាសក៏់ជនា េនា�នានខ�េ 

�ត់្រង់សមត្ថភនាពក្រយពុេ្ មនានសេិ្េិេួេ�នកនារ

កនារពនារ�នូចក្រជនាជនសពុរីវេិខ�រ។ លគោេកនារណ៍លនះក៏ 

កតរូវអនពុវត�្នូចគ្នាចលំពោះេនា�នានលវៀតណនាមខ�េមិន 

�នចនូេរួមល�ោយផ្នាេ់ លនៅក្ពុងជលមលោះក្រ�នា្់រល�ោយ 
អនាវពុធផងខ�រ។ លេោះជនាក្ពុងករណរីណនាក៏ល�ោយ អតរីត 
េនា�នានននរ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋខខមែរ នងិេនា�នានលវៀតណនាម 

កគនានខ់តជនាខផក្មួយននក្រជនាជនសពុរីវេិរនា្់រេនានននាក់ខ�រ

កតរូវ�នវនាយក្រ�នារខត្រ៉ពុលណោ្ះ។

៤.២.២.២. មេូវេតុននការវរើសវអើង

៣១៩. ្រខន្ថមពរីលនះលេៀត អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្នា  

កនារវនាយក្រ�នារក្រឆនាងំនរឹងក្រជនាជនសពុរីវេិលនះកតរូវ�ន 

ក្រកពរឹតល្ឡើងល�ោយសនារមនូេល�តពុនលយោ�យសស្រតនាម 

លគោេនលយោ�យ នងិខផនកនាររ្រស្់រក្ក្ពុងកនារកសនាង 
សង្គមនយិម នងិកនារកនារពនារក្រលេសក្រឆនាងំនរឹងខមែនាងំខនាង 

ក្ពុងនងិខនាងលកកៅ។ ល�ើម្រីសលកមច�នេិសល�ៅលនះ ្រក្ 
យេ់្ នា វណណ្ៈេនាងំអសល់កកៅពរីវណណ្ៈកមមែករ-កសកិរ កតរូវ 

ខតកលម្ចលចោេ។ វណណ្ៈលស�្ឋកិច្ចនងិវណណ្ៈសង្គមលផ្ង

លេៀត �នូចជនា វណណ្ៈអនពុធន វណណ្ៈននាយេពុន នងិវណណ្ៈសក្ភិនូមិ 

កតរូវ�នលគចនាតេ់ពុក្នាជនាខមែនាងំខនាងនលយោ�យ នងិខមែនាងំ 

ខនាងសង្គមរ្រស្់រ�វិតន្ន៍ងិក្រពន័ស្មនូ�ភនាព។ លេើសពរី 

លនះលេៀតក្រជនាជនកម្ពុជនាេនាងំអសក់តរូវខតជនាខផក្មួយនន

្រ�វិតន្ ៍នងិក្រពន័ស្មនូ�ភនាពលនះ។ លេើសពរីលនះលេៀត  

ក្រជនាជនកម្ពុជនាេនាងំអសក់តរូវខតជនាខផក្មួយនន្រ�វិតន្ ៍
នងិក្រពន័ស្មនូ�ភនាព។ អ្កខ�េក្រឆនាងំឬកតរូវ�នលគ 

សនមែត្នា �នក្រឆនាងំនរឹង្រ�វិតន្ន៍ងិក្រពន័ស្មនូ�ភនាព 

លនះ គឺជនាលគោេល�ៅននកនារលធ្ើ�្រនងិអំលពើ�ងិ្នា។ ល�តពុ 

�នូលចះ្ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្នា កនារវនាយក្រ�នារលនះ

កតរូវ�នអនពុវតល្ឡើងល�ោយសនារមនូេល�តពុនលយោ�យ។ 

៣២០. ជនាមួយគ្នាលនះខ�រ ពពុេស្នាសនកិ ក៏កតរូវ�នវនាយ 

ក្រ�នារល�ោយមនូេល�តពុសនាសននារ្រសព់កួលគ ជនជនាតចិនាម 

ល�ោយមនូេល�តពុជនាតពិន្ពុនងិសនាសននារ្រសព់កួលគ នងិជន 
ជនាតលិវៀតណនាម ល�ោយមនូេល�តពុជនាតពិន្ពុ ជនាតសិនាសន ៍ 
នងិពនូជសនាសន។៍ ល�តពុ�នូលចះ្ អង្គជនំពុជំកមះលជឿជនាក់្នា  

កនារវនាយក្រ�នារលនះក៏កតរូវ�នលធ្ើលឡើងល�ោយមនូេល�តពុ 

ជនាតសិនាសន ៍ជនាតពិន្ពុ ពនូជសនាសន ៍នងិសនាសននាផងខ�រ។ 

៤.២.២.៣. ច្ណំងទាក្ទ់ងរវាងអវំពើនងិការវាយតបហារ

៣២១. អង្គជនំពុជំកមះលជឿជនាក់លេៀត្នា មនានចណំងេនាក់េង 

រវនាងអំលពើរ្រសច់នាររីផ្នាេន់ងិជនជនា្់រលចោេជនាមួយនរឹង 

កនារវនាយក្រ�នារ។ អំលពើរ្រសច់នាររីផ្នាេ់ ក៏�នូចជនា អំលពើ 

រ្រសជ់នជនា្់រលចោេេនាងំពរីរននាក់ ខ�រ�នក្រកពរឹតល្នៅ 

ចលនលោះន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ �េន់្ងៃេរី០៦ ខខ 

មករនា ឆ្នា១ំ៩៧៩ កតរូវ�នលធ្ើលឡើងសស្រតនាមលគោេល�ៅ 

នងិល�ើម្រីជរំពុញលគោេល�ៅរ្រស់ ្រ.ក.ក. អនពុវតឲ្្យ�ន 

ឆនា្់ររ�ស័ននូវ្រ�វិតន្ស៍ង្គមនយិមលនៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជនា សស្រតនាមពនាក្យលសលោក «ម�នាលេោតលផលោះ ម�នា 
អស្ចនារ្យ» ខ�េ�ន្រលង្កើតលឡើងល�ើម្រីកនារកនារពនារក្រលេស 

ពរីខមែនាងំ នងិល�ើម្រី្្រនូរកម្ពុជនាឲ្យលេៅជនាសង្គមខខមែរខតមួយ
 

ខ�េគមែនានជលំនឿសនាសននា នងិមនានខតវណណ្ៈកមមែករ-កសកិរ 

ខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ លគោេនលយោ�យ ្រ.ក.ក. លេើករណរី 

លនះលពោេគឺល�ើម្រី ្រលង្កើតនងិ�លំណើរកនារស�ករណ៍ នងិ 

កនារ�្ឋនានកនារងនារលនៅេនូេនាងំក្រលេសកម្ពុជនា ល�ើម្រីកំណត់ 
អតស្ញ្ញាណ ចនា្់រខលនួ ្ំរខ្រក នងិ«កលម្ច» ក្រលភេខមែនាងំ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

�ល៏កគោះ្ ្នាក់្ំរផពុតលនៅតនាមមន្រីសន្សិពុខ នងិេរីកខនលង 

សមលនា្់រមនពុស្ នងិល�ើម្រីកំណត្់រេ្រញ្្ជលេើអនាពនា� ៍

ពពិនា� ៍ ខ�េអំលពើេនាងំលនះននាឲំ្យក្រជនាជនកម្ពុជនារង 
លកគោះជនាក្រពន័ ្នងិជនាេនូលេៅលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេននកនារលចោេ

 
ក្រកនាន។់ េនាងំ ននួ ជនា នងិ លខៀវ សផំន �នល�ើរតនួនាេរី 

យន៉ាងសខំនានក់្ពុងកនារលរៀ្រចំ្រលង្កើតនងិ/ឬអនពុវតល្គោេ 
នលយោ�យេនាងំលនះ ខ�េឆលពុះ្រញ្្ចងំយន៉ាងច្ោសអំ់ពរី 

ចណំងេនាក់េងរវនាងកនារវនាយក្រ�នារ នងិអំលពើខ�េ�ន 

ក្រកពរឹតល្ឡើង។ 

៤.២.២.៤. ការដងឹឮរបសជ់នរាបវ់ោទ

៣២២. ល�ោយពចិនារណនាលេៅលេើេំ� ំនងិវសិនាេភនាពនន 

កនារវនាយក្រ�នារលនះ នងិចណំពុចខ�េ្នាកនារវនាយក្រ�នារ 

លនះកតរូវ�នអនពុវតល្ឡើងល�ើម្រីជរំពុញនងិសស្រតនាមលគោេ 

នលយោ�យ នងិខផនកនាររ្រស្់រក ល្នោះ អង្គជនំពុជំកមះ 

លជឿជនាក់្នាេនាងំ ននួ ជនា នងិ លខៀវ សផំន �ន�រឹងពរីកនារ 

វនាយក្រ�នារក្រឆនាងំនងិក្រជនាជនសពុរីវេិ។ អង្គជនំពុជំកមះ 

លជឿជនាក់្នា តនាមរយណៈតនួនាេរីមពុខងនាររ្រសខ់លនួក្ពុងអំឡពុង
 

រ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ កពមេនាងំកនារចនូេរួមលនៅ 
ក្ពុងខផនកនារ នងិលគោេនលយោ�យខ�េរួមេនាងំកនារ 
វនាយក្រ�នារផងលនោះ ននួ ជនា នងិ លខៀវ សផំន �ន�រឹង្ នាអំលពើ 

រ្រសព់កួលគគឺជនាខផក្មួយននកនារវនាយក្រ�នារលនោះ។ 

៣២៣. ល�តពុ�នូលចះ្ អង្គជនំពុជំកមះលជឿជនាក់្នា េកខ្ណ្ឌេនូលេៅ 

េនាងំអសស់កមនា្់រអនពុវតម្នាកតនា ៥ននច្ោ្់រ អ.វ.ត.ក  

កតរូវ�ន្ំរលពញ។ 

៤.៣.  េក្្ខខណ្ឌ ទវូៅននការបពំារបពំានយ៉ាងធ្ងនធ់ ្ងរវៅ
វេើអនុសពា� ាទដីតកុ្ងេ្សសឺផណវ ឆ ន឵ែ ១ំ៩៤៩ ផច្ងវៅ
ក្នែពុងមាតរា៦ននច្បាបស្់ដីពដីការបវងកើត អ.វ.ត.ក្.

៣២៤. ពនាក់ពន័ន្រឹងសណំពុំលរឿង០០២/០២ �រីកនា�លំណោះ 

សសនាយលចោេក្រកនានជ់នជនា្់រលចោេ ល�ោយអនពុលេោម 

តនាមមនាកតនា៦ ននច្ោ្់រស្រីពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក. ពរីកនារ 

្ំរពនារ្ំរពនានយន៉ាងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវ  

ឆ្នា១ំ៩៤៩ រួមមនាន (១) កនារលធ្ើមនពុស្ឃនាតល�ោយ 

លចតននា (២) កនារលធ្ើេនារពុណកមមែ (៣) កនារលធ្ើ�្រល�ោយ 

រ្លកកោះរ្រសក់ងេ័ពរណសរិ្សនាមគ្គរីសលនង្គោះជនាតកិម្ពុជនា  
នងិកងេ័ពសមែក័គចតិល្វៀតណនាមចនូេមក�េេ់រីកករុងភ្ំលពញ  
លនៅខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៩។ 
(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

អមនពុស្ធម៌ (៤) កនារ្រង្កល�ោយលចតននាឲ្យមនានរ្ួរស 

ធងៃនធ់ងៃរឬ ឲ្យមនានកនារឈចឺនា្់រ�េរ់នាងកនាយឬសពុខភនាព 

(៥) កនារ�ក�នូតល�ោយលចតននាពរីលឈលើយសរឹកឬ ជន 

សពុរីវេិននូវសេិ្េិេេួ�នកនារកនាតល់េោសល�ោយយពុត្ធិម៌ 

នងិលេៀងេនាត ់(៦) កនារនរិលេសជនសពុរីវេិល�ោយខពុសច្ោ្់រ  

(៧) កនារឃពុខំលនួជនសពុរីវេិខពុសច្ោ្់រ។ 

៤.៣.១. ច្បាប់

៣២៥. កនារ្ំរពនានយន៉ាងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង

�្ខឺណវ កតរូវ�នកំណត់្ នាជនាឧកកិ�្ឋកមមែអនរ្ជនាតលិនៅ

ក្ពុងអំឡពុងលពេខ�េ អ.វ.ត.ក. មនានយពុត្នាធកិនារ។ 

ល�ោយល�តព្ុ នាក្រលេសកម្ពុជនា �នផេ្ស់ច្ចនា្័រនលេើ 
អនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវេនាងំ្ួរន លនៅន្ងៃេរី០៨ ខខធ្នូ 

ឆ្នា១ំ៩៥៤ �នូចលនះល�ើយក្រលេសកម្ពុជនាមនានកនាតពកិ្ច្ច 
អនពុវត្្រេ្រ្ញ្ញាត្និនកនារ្ំរពនារ្ំរពនានយន៉ាងធងៃនធ់ងៃរ ក៏�នូច 

ជនាកនារេេួេខពុសកតរូវកព�មែេណ្ឌខ�េភ្ជនា្់រលនៅក្ពុង្រេ 
្រ្ញ្ញាត្េិនាងំលនោះ លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេពនាក់ពន័។្ លេើស

 
ពរីលនះលេៀត ្រេ្រ្ញ្ញាត្េិនាងំលនះ គឺជនាកនារចងកកងនន 

លគោេកនារណ៍សខំនាន់ៗ ននច្ោ្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាត។ិ  

អនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវេនាងំ្ួរន�នាមឃនាត់ «កនារ 

្ំរពនានយន៉ាងធងៃនធ់ងៃរ» ខ�េ�នក្រកពរឹតក្្រឆនាងំនរឹង្រពុគ្គេ 

ឬ កេព្យសម្ត្ ិ«ខ�េកតរូវេេួេ�នកនារកនារពនារ» លនៅ

ក្ពុង្ររ្ិរេននជលមល ោះក្រ�នា្់រអនាវពុធខ�េមនានេកណ្ណៈ 
អនរ្ជនាត ិរួមេនាងំ កនារលធ្ើមនពុស្ឃនាតល�ោយលចតននា កនារ 

លធ្ើេនារពុណកមមែ ឬកនារលធ្ើ�្រល�ោយអមនពុស្ធម៌ នងិកនារ 

្រង្កល�ោយលចតននាឲ្យមនានរ្ួរសធងៃនធ់ងៃរ ឬឲ្យមនានកនារឈចឺនា្់រ 

�េរ់នាងកនាយឬ សពុខភនាព។ ្រខន្ថមពរីលនះអនពុសញ្ញាេរី 

កករុង�្ខឺណវ III នងិអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវ IV �នាម 

ឃនាតអំ់ពរីកនារ្ំរពនានយន៉ាងធងៃនធ់ងៃរននូវកនារ�ក�នូតល�ោយ 

លចតននាពរីលឈលើយសរឹក ឬជនសពុរីវេិននូវសេិ្េិេួេ�នកនារ 

កនាតល់េោសល�ោយយពុត្ធិម៌នងិលេៀងេនាត។់ លេើសពរីលនះលេៀត 

កនារនរិលេសល�ោយខពុសច្ោ្់រ នងិកនារឃពុខំលនួជនសពុរីវេិ 
ល�ោយខពុសច្ោ្់រកតរូវ�នកំណត់្ នា ជនាកនារ្ំរពនារ្ំរពនាន 

យន៉ាងធងៃនធ់ងៃរ អនពុលេោមតនាមអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវ IV។

៣២៦. ពនាក់ពន័ន្រឹងភនាពអនាចក្រលមើេលឃើញជនាមពុន្នាជនា

្រេលេមែើស នងិភនាពអនាច�រឹង្នាមនានច្ោ្់រខចងអំពរីកនារ 

្ំរពនារ្ំរពនានយន៉ាងធងៃនធ់ងៃរ ខ�េកតរូវ�នលចោេក្រកនានល់នៅ

ក្ពុងលរឿងក្រីលនះ នងិខ�េមិនមនានភនាគរីលផ្ងលេៀត�ន 
ជេំនាសល់នោះ អង្គជនំពុជំកមះពចិនារណនាលេៅលេើកក្រខណ្ឌនន

ច្ោ្់រេំលនៀមេមលនា្់រអនរ្ជនាតិ កនារផេ្ស់ច្ចនា្័រនរ្រស់ 

កម្ពុជនាលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវេនាងំ្ួរន លនៅន្ងៃេរី០៨ 

ខខធ្នូ ឆ្នា១ំ៩៥៨ ភនាពធងៃនធ់ងៃរននឧកកិ�្ឋកមមែ នងិតនួនាេរីរ្រស់

ជនជនា្់រលចោេក្ពុងននាមជនាសមនាជកិននអនាជន្ាធរកគ្់រកគង 
រ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ។ ្រន្នា្់រពរី�ន្លរឹងខ្លងលេើ 
កត្នាេនាងំលនះល�ោយសត្យនានពុម័ត អង្គជនំពុជំកមះសន្�ិ្ឋនាន្នា 

ជនជនា្់រលចោេអនាចក្រលមើេលមើេលឃើញនងិ�រឹងជនាេនូលេៅ 

្នា (១) កនារលធ្ើមនពុស្ឃនាតល�ោយលចតននា (២) កនារលធ្ើ 

េនារពុណកមមែ(៣) កនារលធ្ើ�នល�ោយអមនពុស្ធម៌ (៤) កនារ 

្រង្កល�ោយលចតននាឲ្យមនានរ្ួរសធងៃនធ់ងៃរឬឲ្យមនានកនារឈ ឺ

ចនា្់រ�េរ់នាងកនាយឬ សពុខភនាព (៥) កនារ�ក�នូតល�ោយ 

លចតននាពរីលឈលើយសរឹក ឬជនសពុរីវេិននូវសេិ្េិេួេ�នកនារ 

កនាតល់េោសល�ោយយពុត្ធិម៌លេៀងេនាត់ (៦) កនារនរិលេស 

ជនសពុរីវេិល�ោយខពុសច្ោ្់រនងិ (៧) កនារឃពុខំលនួជនសពុរីវេិ 
ល�ោយខពុសច្ោ្់រអនាចកតរូវ�នផន្្នាលេោសជនាកនារ្ំរពនាន 

យន៉ាងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវកតរឹមឆ្នា ំ

១៩៧៥។ ល�តពុ�នូលចះ្ កនារលចោេក្រកនានន់នាននាននកនារ 

្ំរពនារ្ំរពនានយន៉ាងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវ 

ឆ្នា១ំ៩៤៥ អនពុលេោមតនាមមនាកតនា៦ ននច្ោ្់រ អ.វ.ត.ក. 

សស្រតនាមលគោេកនារណ៍នរីត្យនានពុកនូេភនាព។ 

៣២៧. ្រេលេមែើសខ�េមនានខចងលនៅក្ពុងមនាកតនា៦ននច្ោ្់រ 

ស្រីពរីកនារ្រលង្កើត អ.វ.ត.ក. ្រលង្កើត�នជនាកនារ្ំរពនានយន៉ាង 

ធងៃនធ់ងៃរ ក្រសនិល្រើមនានកនារ្រង្នាញអំពរីេកខ្ណ្ឌេនូលេៅ�នូចជនា 

(១) មនានជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ (២) ជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ 

មនានេកណ្ណៈអនរ្ជនាត ិ(៣) អត្ថភិនាពននេំននាក់េំនងជនាមួយ 

នរឹងជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ (៤) ជនរងលកគោះមនានឋនានណៈជនា 

«្រពុគ្គេខ�េកតរូវ�នកនារពនារ»សស្រតនាមអនពុសញ្ញាេរីកករុង

�្ខឺណវនងិ (៥) កនារ�រឹងឮរ្រសជ់នជនា្់រលចោេ។ 

៣២៨. អត្ថភិនាពននជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ៖ មនាកតនា២រួមនន 

អនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវខចង្នា្រេ្រ្ញ្ញាត្និនាននានន 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

អនពុសញ្ញា (រួមេនាងំ ្រេ្រ្ញ្ញាត្សិ្រីពរីជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ 

លផ្ងលេៀតខ�េអនាចលកើតមនានលឡើងរវនាងរ�្ឋជនាភនាគរីចនំនួ 

ពរីរឬលកចើនលេោះ្ររីជនាស្ថនានភនាពននសនង្គនាមមិនកតរូវ�ន 

េេេួស្គនាេល់�ោយរ�្ឋជនាភ នាគរីេ នាងំលន ោះក៏ល�ោយ»។  

«ជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ» លកើតមនានលឡើងលនៅលពេណនាខ�េ 

មនានកនារល�ោះសសនាយល�ោយលក្រើកមល នំាងក្រ�នា្់រអនាវពុធរវនាង 

រ�្ឋននាននា (លនៅលពេខ�េជលមល ោះក្រ�នា្់រអនាវពុធមនាន 

េកណ្ណៈអនរ្ជនាត)ិ ឬ មនានអំលពើ�ងិ្នាក្រ�នា្់រអនាវពុធអនូស 

្រនលនាយរវនាងអនាជន្ាធររ�្ឋនាភិ�េ នងិអង្គកនារចនាតត់នាងំ 

កករុមជនក្រ�នា្់រអនាវពុធ ឬរវនាងអង្គកនារចនាតត់នាងំកករុមជន 

ក្រ�នា្់រអនាវពុធេនាងំអសល់នោះលនៅក្ពុងរ�្ឋមួយ (លនៅលពេ 
ខ�េជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធជនាជលមលោះនផក្្ពុង)។

៣២៩. េកណ្ណៈអនរ្ជនាតនិនជលមល ោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ៖  

មនាកតនា២រួមននអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវកំណត្់រខន្ថម 

្នា ជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធកតរូវមនានេកណ្ណៈជនាអនរ្ជនាត។ិ  

ជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធមនានេកណ្ណៈជនាអនរ្ជនាត ិក្ពុងករណរី 
ខ�េជលមល ោះលកើតមនានលឡើងរវនាងរ�្ឋចនំនួពរីរឬលកចើន។  

ល្រើលេោះ្ររីជនាមិនមនានកនារេេួេស្គនាេជ់នាផលនូវកនារពរីរ�្ឋខ�េ 
មនានសនង្គនាមក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខន្្រេ្រ្ញញាត្សិ្រីពរីកនារ្ំរពនាន 

យន៉ាងធងៃនធ់ងៃរលេៅលេើអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវ លនៅខត 

អនាចយកមកអនពុវត�្នផងខ�រ។ �នូចគ្នាលនះផងខ�រ  

កនារក្រយពុេគ្្នាខ�េលកើតមនានលឡើងតនាមកពរឹតល្�តពុ រវនាង 

រ�្ឋពរីរឬលកចើន អនាច្ំរលពញេកណ្ណៈកគ្់រកគនានក់្ពុងកនារ 
្ំរលពញននូវេកខ្ណ្ឌជនាអនរ្ជនាត ិក្ពុងករណរីខ�េកនារក្រយពុេ ្
គ្នាលនោះលកើតមនានលឡើងរវនាងកមល នាងំរ្រសរ់�្ឋលរៀង ខៗលនួ។ 

លនៅលពេខ�េលគអនាច្រញ្្ជក់�ន្នា អត្ថភិនាពននជលមលោះ

ក្រ�នា្់រអនាវពុធអនរ្ជនាត�ិនលកើតលឡើងលនៅកខនលង នងិក្ពុង 
អំឡពុងលពេពនាក់ពន័ន្រឹងកនារលចោេក្រកនានក់្រឆនាងំនរឹងជន 
ជនា្់រលចោេលនោះ ច្ោ្់រមនពុស្ធម៌អនរ្ជនាតនិរឹងកតរូវយកមក 

អនពុវតល្នៅលេើខ�ន�រីេនាងំមនូេរ្រសរ់�្ឋ ខ�េជនា្់រពនាក់ពន័ ្

លេោះ្ររីជនាកនារក្រយពុេគ្្នាលនោះលកើតលឡើងលនៅេរីលនោះ ឬមិន 

មនានក៏ល�ោយ ល�ើយច្ោ្់រលនះ នរឹង្រនអ្នពុវតល្កកោយលពេ

ននកនារឈ្់រ�ញ់គ្នារ�នូតេេួេ�នសន្ភិនាពជនាេនូលេៅ។

៣៣០. ចណំងេនាក់េងរវនាងកនារក្រកពរឹតរ្្រសជ់នជនា្់រ 

លចោេនងិជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ៖ កតរូវខតមនានចណំងេនាក់ 

េងកគ្់រកគនានរ់វនាងកនារក្រកពរឹតរ្្រសជ់នជនា្់រលចោេ នងិ 

ជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធខ�េននំាឲ្យមនានអនពុវតច្្ោ្់រមនពុស្ 

ធម៌អនរ្ជនាត។ិ ល�ើម្រី្រញ្្ជក់្នា េំននាក់េំនងលនះលកើត 

មនានលឡើង អំលពើក្រកពរឹតរ្្រសជ់នជនា្់រលចោេកតរូវខតមនាន  

«ភនាពពនាក់ពន័យ្ន៉ាងជតិស្េិ្» លេៅនរឹងជលមល ោះក្រ�នា្់រ 

អនាវពុធេនាងំមនូេ។ ្រេលេមែើសអនាច «ស្ថតិលនៅឆងៃនាយពរីកនារ 

វនាយក្រយពុេគ្្នាជនាក់ខសង្ ល្រើគិតេនាងំលពេលវេនានងិ 

េរីតនាងំភនូមិសនាសស»្ ល�ើយវនានរឹងមនានេកណ្ណៈកគ្់រកគនាន ់ 

ក្ពុងករណរីខ�េ្រេលេមែើសលនោះពនាក់ពន័យ្ន៉ាងជតិស្េិល្េៅ 
នរឹងកនារក្រយពុេគ្្នាខ�េលកើតលឡើងលនៅកខនលងលផ្ង លៗេៀត 

ននេរឹក�រីខ�េកតរួតកតនាល�ោយភនាគរីននជលមលោះ។ លេោះ្ររីជនា 

េំននាក់េំនងលនោះ ពពុចំនា�ំចជ់នាេំននាក់េំនងល�តពុនងិ្រច្ចយ័ 

ក៏ល�ោយ យន៉ាងល�ោចណនាសអ់ត្ថភិនាពននជលមលោះក្រ�នា្់រ 

អនាវពុធកតរូវរួមចខំណកយន៉ាងសខំនានល់នៅក្ពុងសមត្ថភនាព 
រ្រសច់នាររីក្ពុងកនារក្រកពរឹត្្រេលេមែើសលនៅក្ពុងលសចក្រីសលកមច

ក្រកពរឹត្្រេលេមែើស រល្រៀ្រខ�េ្រេលេមែើសកតរូវ�នក្រកពរឹត ្

ឬលគោេ្ំរណងខ�េ្រេលេមែើសកតរូវ�នក្រកពរឹតល្ឡើង។

៣៣១. ជនរងលកគោះមនានឋនានណៈជនា «្រពុគ្គេខ�េេេួេ 

�នកនារពនារពនារ»៖ ្រពុគ្គេខ�េកតរូវ�នេេួេ�នកនារ 

កនារពនារ» មនានខចងក្ពុងមនាកតនា ៤ ននអនពុសញ្ញាេរីកករុង 
�្ខឺណវ III (ពនាក់ពនន្ងិលឈលើយសរឹក) នងិអនពុសញ្ញា 

េរីកករុង�្ឺខណវ IV លឈលើយសរឹកគឺជនាជនេនាងំឡនាយរួម 

េនាងំ «សមនាជកិននាននាននកងកមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធរ្រស់ 

ភនាគរីខ�េមនានជលមលោះ» កពមេនាងំ «សមនាជកិននកងកមលនាងំ 

ក្រ�នា្់រអនាវពុធរ្រសភ់នាគរីខ�េមនានជលមលោះ» កពមេនាងំ 

«សមនាជកិននកងជរីវពេ ឬេនា�នានសមែក័គចតិខ្�េជនា 

ខផក្ននកងកមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធលនោះ» ខ�េ�ន «ធលនាក់

ចនូេក្ពុងកណ្នា្់រន�រ្រសខ់មែនាងំសកតរូវ»។ មនាកតនា៤ (១)

ននអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវ IV កំណត្់រពុគ្គេខ�េកតរូវ 

េេួេ�នកនារពនារ្នា ជនាជនេនាងំឡនាយខ�េ «ស្ថតិលនៅ

ក្ពុងកណ្នា្់រន�រ្រសភ់នាគរីខ�េមនានជលមលោះ ឬខ�េ�ន 
កនារពនារ្នា ជនាជនេនាងំឡនាយណនា «ស្ថតិលនៅក្ពុងកណ្នា្់រ

ន�រ្រសភ់នាគរីខ�េមនានជលមលោះឬខ�េកនានក់នា្់រអំណនាច

ខ�េពកួលគមិនខមនជនាក្រជនាជនាត�ិនូចគ្នា»។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

៣៣២. ស�កពះរនាជអនាជន្ាលេើកលឡើង្នា នយិមនយ័នន 

្រពុគ្គេខ�េកតរូវេេួេ�នកនារកនារពនាររួម្រញ្ចនូេេនំាងជន 
ជនាតលិវៀតណនាមខ�េជនាពេរ�្ឋខខមែរ ្រ៉ពុខនក្តរូវអនាជ្នាធរ 

កម្ពុជនាក្រជនាធិ្រលតយ្យចនាតេ់ពុក្នាជនាខមែនាងំខ�េមនាន 
សម្នភ្នាពជនាមួយនរឹងលវៀតណនាម។ ភនាគរីលផ្ងលេៀតមិន 

�នលេើកេឡរីក្រណ៍ពនាក់ពន័ន្រឹង្រញ្ល្នះលនោះលេ។ អង្គ 
ជនំពុជំកមះកតស់ម្គនាេ់្ នា �រីកនា�លំណោះសសនាយកំណតឮ់ 

យន៉ាងច្ោសព់រីក្រលភេនន «្រពុគ្គេខ�េកតរូវេេួេ�នកនារ 

កនារពនារ» លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២ ល�ោយសលំ�ៅលេៅកតរឹម 
«សមនាជកិកងកមលនាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធននសនាធនារណរ�្ឋខខមែរ 

្រ៉ពុខនម្នានភក្ករីភនាពចលំពោះលវៀតណនាមអនាចកតរូវ�នចនាត ់

េពុក្នា ជនា្រពុគ្គេខ�េកតរូវេេួេ�នកនារកនារពនារខ�រឬ 

លេលនោះលឡើយ។ ល�តពុ�នូលចះ្ លសចក្រីសន្�ិ្ឋនានរ្រសស់�កពះ 

រនាជអនាជន្ាកតរូវេពុកជនាលមោឃណៈ។

៣៣៣. លមធនាវរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា អះអនាង្នា អនពុលេោម 

តនាមពធិរីសនារ្រខន្ថមេរីមួយននអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវ  

សមនាជិកកងកមល នំាងក្រ�នា្់រអនាវពុធរ្រស់ភនាគរីជលមលោះខ�េ 

ស្ថតិលនៅក្ពុងអំណនាចរ្រសគ់នូ្រ�្ិរក ្ខណណៈលពេខ�េមនាន 
កនារពនាក់ពន័ល្នៅក្ពុងកនារលសពុើ្រកនារណ៍ ពពុកំតរូវមនានសេិ្ិ 
េេួេ�នឋនានណៈជនាលឈលើយសរឹកលឡើយ ល�ើយអនាចចនាត ់

េពុកជនាពកួលចោរកមមែ។ ល�តពុ�នូលចះ្ ពកួលគស្ថតិលនៅលកកៅ 

វសិនាេភនាពនន្រពុគ្គេខ�េកតរូវ�នកនារកនារពនារ។ ភនាគរី 

លផ្ងលេៀត ពពុំ�នលេើកលឡើងពរីេឡរីក្រណ៍ពនាក់ពន័ន្រឹង 
្រញ្្លនះលេ។ អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គនាេ់្ នា ពធិរីសនារ្រខន្ថម 

េរីមួយ�នចនូេជនាធរមនានលនៅន្ងៃេរី០៧ ខខធ្នូ ឆ្នា១ំ៩៧៨ 

ល�ើយ្នា ក្រលេសកម្ពុជនាលេើ្រខត�នចនូេជនាភនាគរីននពធិរី 
សនារលនះលនៅន្ងៃេរី១៤ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៩៨ ្រ៉ពុលណោ្ះ។  

លេើសពរីលនះលេៀត ពពុមំនានកនារ្រង្នាញ្នាមនាកតនា៤៦ (១) នន 

ពធិរីសនារ្រខន្ថមេរីមួយ �នឆលពុះ្រញ្្ចងំពរីច្ោ្់រេំលនៀម 

េមលនា្់រអនរ្ជនាតលិនៅកតរឹមឆ្នា១ំ៩៧៥លនោះលឡើយ។ លេោះ 

្ររីជនាយន៉ាងណនាល�ោយល�តព្ុ នា ពធិរីសនារ្រខន្ថមេរីមួយមនាន 

លគោេ្ំរណងផេ្ក់នារកនារពនារខលនាងំ្រខន្ថមលេៀត�េជ់នជនា្់រ 

លចោេលនោះ អនពុលេោមតនាមលគោេកនារណ៍ស្រីពរីកនារអនពុវត ្

ច្ោ្់រខ�េសសនាេជនាង អង្គជនំពុជំកមះនងិពចិនារណនាលេៅ

លេើ្រេ្រ្ញញាតនិនពធិរីសនារ្រខន្ថមេរីមួយចលំពោះ្រញ្្លនះ។ 

៣៣៤. អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្នា លមធនាវរីកនារពនារក្រី  

ននួ ជនា យេខ់ពុសចលំពោះអត្ថនយ័នងិសនារសខំនានន់នមនាកតនា 

៤៦ (១) ននពធិរីសនារ្រខន្ថមេរីមួយលនះ។ លេោះ្ររីជនា្រេ 

្រ្ញញាត្លិនះកំណត់្ នា ្រពុគ្គេខ�េពនាក់ពន័ល្នៅក្ពុងកនារ 
លសពុើ្រកនារណ៍�ត្់រង់ឋនានណៈជនាលឈលើយសរឹកល�ើយ «អនាច 

កតរូវ�នចនាតេ់ពុកជនាពកួចនារកមមែ» ក៏ល�ោយក៏្រេ្រ្ញញាតិ

លនះមិន�ន�ក្រពុគ្គេេនាងំលនះលចញពរីកនារកនារពនាររ្រស់

អនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ឺខណវលឡើយ។ ្រពុគ្គេខ�េ�ត្់រង់

ឋនានណៈជនាលឈលើយសរឹកលនៅខតេេួេ�នកនារកនារពនារ�នូច�ន 

កំណតល់នៅក្ពុងកនារធនាននាមនូេ�្ឋនានខ�េមនានខចងលនៅក្ពុង

មនាកតនា៧៥ ននពធិរីសនារ្រខន្ថមេរីមួយលនះ។ លសចក្រីអត្ថនា 

ធ្ិរ្ោយអំពរីសនារ្រខន្ថមេរីមួយកតស់ម្គនាេ់្ នា «កនារ�ក 

�នូតឋនានណៈជនាលឈលើយសរឹក គឺជនាកនារ�នាក់េណ្ឌកមមែរួចលេៅ 

ល�ើយ �នូលចះ្ល�ើយកនារ�ក�នូតលនះអនាចលកើតមនានលឡើងខត

លកកោយពរីមនានលសចក្រីសលកមចរ្រសត់ពុេនាកនារ្រ៉ពុលណោ្ះ»  

ល�ើយ្នា «សច្ចធនាកនារណ៍ននឋនានណៈជនាលឈលើយសរឹកគួរខត 

មនានលេើសេ្់រលនៅកគ្់រករណរីេនាងំអស់ លនៅលពេខ�េ 

្រពុគ្គេពនាក់ពន័មិ្នេនានក់តរូវ�នលចោេក្រកនានល់�ោយខផ្អក

លេើភ័ស្ពុតនាង្រឋម។ អង្គជនំពុជំកមះនរឹងលធ្ើកនារវនាយតនមល

លេៅលេើភ័ស្ពុតនាងលនៅក្ពុងលរឿងក្រីលនះ ្ នាលតើមនានកិច្ច�លំណើរ
 

កនារនរីតវិធិរីខ្រ្រណនា ខ�េ�ន�ក�នូតឋនានណៈជនាលឈលើយ 

សរឹកពរី្រពុគ្គេខ�េពនាក់ពន័េ្នាងំលនះខ�រឬលេ។

៣៣៥. កនារ�រឹងឮ៖ ជនជនា្់រលចោេកតរូវមនានកនារ�រឹងឮ 

យន៉ាងកគ្់រកគនាន់្ នា ជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធមនានេកណ្ណៈ 

ជនាអនរ្ជនាតនិងិឋនានណៈរ្រសជ់នរងលកគោះខ�េេេេួ�ន 

កនារកនារពនារសស្រតនាមអនពុសញ្ញាេរីកករុង�្ខឺណវ។ កនារ 

�រឹងឮរ្រសជ់នជនា្់រលចោេរ�្ឋ្ររលេសមនានកនារពនាក់ពន័ល្នៅ 

ក្ពុងជលមលោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ នងិ�រឹង្នាជនរងលកគោះកតរូវ�ន 
កគ្់រកគងល�ោយភនាគរី្រ�្ិរកក្្ពុងជលមល ោះក្រ�នា្់រអនាវពុធ 
លនោះ នរឹងមនានេកណ្ណៈកគ្់រកគនានស់កមនា្់រ្ំរលពញននូវ 

េកខ្ណ្ឌ�រឹងលនះ។ លេើសពរីលនះលេៀត ជនជនា្់រលចោេយន៉ាង 

ល�ោចណនាស់ «ខលនួ�ន�រឹងពរីកនាេណៈលេសណៈជនាក់ខសង្ 
ខ�េនរឹងននាឲំ្យលចៅកកមលធ្ើកនារសន្�ិ្ឋនាន្នាជលមលោះក្រ�នា្់រ

អនាវពុធលនោះគឺជនាជលមលោះអនរ្ជនាតិ»។

(តវៅវេខវតកាយ)
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េដី សុខឃាង

 អំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសនល៍នៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជនាមិន
 

ខមនជនាលរឿងលកពងនេិនាន ល�ើយក៏មិនខមនជនាពត័៌មនាន 

ខកលងកលនាយខ�រ។ អំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសនល៍នះ គឺខផក្មួយ 

ននក្រវត្សិនាសស្រ្រស់ក្រលេសកម្ពុជនាខ�េមិនអនាចក្រខកក 
�នលឡើយ។ យន៉ាងល�ោចណនាស ់ក្រវត្សិនាសសល្នះកតរូវកនារ 

េំ�រមួយសកមនា្់រក្រលេសកម្ពុជនាល�ើម រ្ី្រលង្កើនកនារសិក្នា 
សសនាវកជនាវ នងិកនារពភិនាក្នាខវកខញកឲ្យ�នកនានខ់តសពុរី 

ជលកមៅខ្មលេៀត។ ឧ្រករណ៍ច្ោ្់រមួយ លពោេគឺ «ច្ា្់រ 

ស្រីពរីកនារក្រឆនាងំកនារមិនេេួេស្គនាេ់ឧកកិ�្ឋកមមែខ�េ 

ក្រកពរឹតល្ឡើងក្ពុងរយណៈកនាេននកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ» 
 

កតរូវ�នអនពុម័តល�ើម្រីកនារពនារត្ណៈភនាពក្រវត្សិនាសស។្  

្រ៉ពុខន ្ច្ា្់រលនះគឺមិនេនានក់គ្់រកគនានល់នោះលេ។ ជលកមៅនន 

អំលពើអនាកកក់ នងិអំលពើលឃោរលឃៅេនាក់េងនរឹងលសោកននា�

កមមែយន៉ាងធលំធងចលំពោះមនពុស្ជនាតលិនៅលកកោមរ្រ្រខខមែរ

ការពតិមៃិ	អាចកបសកកបាៃ	ស្តីពតី
អទំពើកបលយ័ពូជសាសៃ៍ទៅកម្ពុជា

កងេ័ពសមែក័គចតិល្វៀតណនាមពរកពុមនារខ�េលនៅរសរ់នានមនានជរីវតិពរីមន្រីរសន្សិពុខស-២១ ្រន្នា្់រពរីរ្រ្រខខមែរ�េួរេលំនៅន្ងៃេរី៧ ខខមករនា 
ឆ្នា១ំ៩៧៩។ (�នូ វន៉ានត់រី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)



44 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

កក�ម (១៩៧៥-១៩៧៩) មិនអនាចពណ៌ននាឲ្យអស់

លសចក្រីតនាមរយណៈច្ោ្់រមួយលឡើយ។ កនារសលនា្់រមនពុស្ 

ក្រមនាណជនា ២៥ភនាគរយ ននក្រជនាជនកម្ពុជនាក្ពុងរយណៈ

លពេជតិ៤ឆ្នាំ មិនអនាចវនាសខ់វងនងិមិនអនាចលរៀ្ររនា្់រ 

ល�ើយមនានេកណ្ណៈ្រពុគ្គេលេៀតផង ខ�េកនារអត្ថនាធ្ិរ្ាយ 

កនារផេ្ស់ក្រីកមមែ នងិឯកសនារជនាលកចើន រួមេនាងំអត្ថ្រេ 

ខ�េសខម្ងមតនិនាននា គួរកតរូវ�នអនាន ឬស្នា្់រ ល�ើម្រីចនា្់រ 

លផ្ើមខសង្យេន់នូវរនាេេ់លង្ើននកនារលធ្ើេនារពុណកមមែលនៅលកកោម 

រ្រ្រខខមែរកក�ម។ អ្កអត្ថនាធ្ិរ្ាយខ�េមនានវជិ្ជនាជរីវណៈ 

លផ្ងៗគ្នាលនៅក្ពុងសង្គម គួរកតរូវ�នស្នា្់រ នងិលេើកយក 
មកពភិនាក្នាយន៉ាងេ្អតិេ្អន ់កពមេនាងំលធ្ើកនារវនិចិ្យ័។  

លេោះយន៉ាងណនាក៏ល�ោយ ច្ា្់រស្រីពរីកនារក្រឆនាងំកនារមិន 

េេួេស្គនាេ់ឧកកិ�្ឋកមមែខ�េក្រកពរឹតល្ឡើងក្ពុងរយណៈកនាេ

ននកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ ក៏មនានឥេ្ពិេខលះខ�រ ក្ពុងកនារ

ខ្រក្នាក្រវត្សិនាសសន្ងិលករ�ំខណេជនាក់ខសង្រ្រស់ខខមែរ 

កក�ម េ្់រស្កនាតន់នូវរនាេក់នារព្យនាយនាម្រ�លិសធមិនេេួេ 

ស្គនាេន់នអំលពើក្រេយ័ពនូជសនាសនល៍នៅកម្ពុជនា នងិ�នាម 
ក�មជនេនាងំឡនាយណនាខ�េព្យនាយនាមលកងចលំណញ 

ល�ោយសនារខតខលនួធលនា្់រជនាខផក្មួយននរ្រ្រខខមែរកក�ម។  
ល្រើលេោះជនាឧ្រករណ៍ច្ា្់រលនះមិនេនានក់គ្់រកគនានក៏់ល�ោយ 

ក៏ច្ា្់រលនះ�នកលនាយជនា្រេ្រញ្ញាត�ិស៏ខំនាន ់ខ�េគួរខត 

េេួេ�នននូវកនារសនាេរ ខសង្យេ ់នងិអនពុវតេ្នាងំអសគ់្នា។  

ពត័ម៌នានខលះ េៗនាក់េងនរឹងសនាវតនារ្រសច់្ា្់រលនះអនាចជនា

ជនំយួឲ្យ�នយេខ់្មលេៀត។ 

 លយោងតនាមក្រវត្សិនាសស្ េួេខសលង គឺជនាមន្រីរសន្សិពុខ 

ស-២១ រ្រសខ់ខមែរកក�ម�េ៏្រីេ្ាញខ�េ�នាក់អ្ក 

លេោសក្រមនាណជនា ១មពុនឺ ៨ពនានន់នាក់។ លរឿងរន៉ាវននកនារ 

រកលឃើញគពុកលនះលកើតលចញពរីកនារមក�េន់នកងេ័ពលវៀត 

ណនាម រួមកមលនាងំគ្នាជនាមួយរណសរិ្សនាមគ្គរីសលនង្គោះជនាត ិ

កម្ពុជនា ខ�េ�នផ្េួរេំរំ្រ្រខខមែរកក�ម លនៅន្ងៃេរី៧ ខខ
 

មករនា ឆ្នា១ំ៩៧៩។ �នូ វន៉ានត់រី ខ�េជនាកងេ័ពលវៀតណនាម 

ល�ើយធលនា្់រលធ្ើកនារឲ្យស្ថនានរីយ៍េនូរេស ន្ល៍វៀតណនាម �ន 

ព្យនាយនាមខសង្រកកលនិអលសោចននសនាកសពស្អពុយរេយួ 
លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ ល�ើយក៏�នក្រេះលឃើញគពុក� ៏

សនា�នាវយង់ឃង្លនះ។ លនៅន្ងៃេរី១០ ខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៩ 

លពោេគឺ ខត្ររីន្ងៃ្រ៉ពុលណោ្ះ្រន្នា្់រពរីកនារ�េួរេនំនរ្រ្រខខមែរ 

កក�ម អ្កេនាងំឡនាយខ�េ�នចនូេលេៅលមើេគពុកលនោះ

ខតងខតលរៀ្ររនា្់រពរីកលនិឆ្អនា្រឈនាមលនៅជនា្់រនរឹងជញ្្ជងំ នងិ 

កកមនាេអិ�្ឋ កពមេនាងំសនាកសពស្អពុយរេយួលនៅេរីលនោះ។  
ក្រវត្វិេិនូ ល�វរី� លឆន�េរ័ �នសរលសរក្ពុងលសៀវលភៅរ្រស់

លេោកខ�េមនានចណំងលជើង្នា «សលំឡងពរីមន្រីរស-២១៖ 

ភនាពកពខឺលនាច នងិក្រវត្កិ្ពុងគពុកសមងៃនាតរ់្រស ់្រ៉ពុេ ពត» ៖ លនៅ 
ក្ពុងខខកពុម្ណៈ ឬមរីននា ក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧៩ វរលសនរីយ៍ឯក នម ៉ឡនាំ 

 
ននកងេ័ពលវៀតណនាម កតរូវ�នក្រគេភ់នារកិច្ចលរៀ្រចឯំកសនារ 

ននាននាក្ពុង្រណស្នារ�្ឋនានមួយខ�េ�នរកលឃើញលនៅមន្រីរ 
ស-២១ នងិខក្រកលនាយេរីកខនលងលនះឲ្យលេៅជនាសនារមន្រីរនន 

សពុ្ិរនអនាកកក់រ្រសក់ម្ពុជនា (្រច្ចពុ្រ ន្ ្សនារមន្រីរក្រេយ័ពនូជ
 

សនាសនេួ៍េខសលង)។ ក្រវត្វិេិនូ លឆន�េរ័ ក៏�នសរលសរ 

លេៀត្នា៖ «នម ៉ឡនា ំចង់លរៀ្រចអំតរីតកនាេខ�េលេើ្រនរឹងលកើត 

លឡើង្ មែរៗី រ្រស់ក្រលេសកម្ពុជនាឲ្យសស្រលេៅនរឹងតកមរូវកនារនន 
រ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋក្រជនាមនានតិកម្ពុជនា នងិអ្កផេ្�់្ំរនូន មែនាន 
ជនាជនជនាតលិវៀតណនាមរ្រសរ់្រ្រលនះ ក៏�នូចជនាលសចក្រីកតរូវ 

កនារ�យ៏នូរអខង្ងននាននារ្រសក់្រជនាជនកម្ពុជនា។»

 កិច្ចកនារខនាងលេើលនះខតងខតកតរូវ�ន្រកសសនាយលផ្ងៗ  

គ្នាស្រីពរី ្នាលតើេលង្ើរ្រសល់វៀតណនាម�នលផ្ើមលចញពរីភនាព

អនាណិតអនាសនូរនងិកនារលគោរពចលំពោះអ្កលេោសេនាងំឡនាយ 

ខ�េកតរូវ�នសមលនា្់រឬេេួេរងននូវអំលពើេនារពុណកមមែលនៅ

ពរីលកកោយជញ្្ជងំគពុកលនោះ ឬក៏ជនាឱកនាសក្ពុងកនារ្រង្នាញ 
�េព់ភិពលេោកេនាងំមនូេអំពរីភនាពលឃោរលឃៅននរ្រ្រខខមែរ 

កក�មយន៉ាងណនាលនោះ។ តនាមេស ន្ណៈជនាលកចើន សនារមន្រីរ 

លនះ�នកលនាយជនាខផក្មួយននកនារលឃោសននានលយោ�យ 

ល�ើម រ្ីក្រខមក្រមនូេកនារគនំាកេពរីអនរ្ជនាតិចំលពោះសកមមែភនាព 

លយោធនារ្រសល់វៀតណនាមមកលេើរ�្ឋអធ្ិរលតយ្យលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជនា កពមេនំាងល�តពុផេខ�េ្រង្នាញ្នាវតម្នាន 
�ច៏នំា�ច់រ្រស់ខលនួក្ពុងកនារ្រញ្ច្់រអំលពើក្រេ័យពនូជសនាសន ៍

 
នងិខខ្សង្នាក់ននអំលពើលឃោរលឃៅរ្រសខ់ខមែរកក�ម។ េស ន្ណៈ 

លនះ�នឆលពុះ្រញ្្ចងំលេៅនរឹងលគោេជ�ំរនលយោ�យរ្រស់ 
រ�្ឋនាភិ�េខ�េ�រឹកននាលំ�ោយគណ្រក ក្្រជនាជនកម្ពុជនា  
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ខ�េសរលសរ្នា៖ «កនារអនពុវតន្លយោ�យេ្់រស្កនាត ់

កនារវេិកតឡ្់រននរ្រ្រក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍�នកលនាយជនា 

នលយោ�យជនាត ិខ�េេេួេ�នកនារគនាកំេេនាងំខនាងក្ពុង 
ក្រលេស នងិលកកៅក្រលេស។»

 លនៅឆ្នា២ំ០១៣ រ�្ឋសភនាជនាតនិនកពះរនាជនាណនាចកក 

កម្ពុជនា�នអនពុម័តច្ា្់រស្រីពរីកនារក្រឆនាងំកនារមិនេេួេ 

ស្គនាេ់ឧកកិ�្ឋកមមែខ�េក្រកពរឹតល្ឡើងក្ពុងរយណៈកនាេននកម្ពុជនា
 

ក្រជនាធ្ិរលតយ្យ។ ច្ា្់រលនះ�នចនូេជនាធរមនាន ខ�េ 

«មនានលគោេល�ៅផន្្នាលេោសចលំពោះ្រពុគ្គេេនាងំឡនាយណនា 

ខ�េមិនេេួេស្គនាេ់ ឬសកមនាេ ឬ្រ�លិសធ ឬជេំនាស់ 

អត្ថភិនាពននឧកកិ�្ឋកមមែ ឬលេើកតលម្កើងឧកកិ�្ឋកមមែ ខ�េ 

ក្រកពរឹតល្ឡើងក្ពុងរយណៈកនាេននកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ»។ 
 

ច្ា្់រលនះកតរូវ�នអះអនាងយន៉ាងេនូេេំនូេនាយ្នា មនាន 

លចតននាសលំ�ៅលេើជនេនាងំឡ នាយណនាខ�េ្ររយិនាយ្នា  

សនារមន្រីរក្រេយ័ពនូជសនាសនេួ៍េខសលង ខ�េធលនា្់រ 

ជនាមន្រីរសន្សិពុខស-២១ ឬ គពុក�ស៏មងៃ នាត់្ំរផពុតរ្រស់ 

ខខមែរកក�ម គឺជនាឆនាកខ�េលរៀ្រចលំឡើងល�ោយលវៀតណនាម។  

�នូលចះ្ល�ើយកនលងមកលនះ សនារមន្រីរក្រេយ័ពនូជសនាសន ៍

េួេខសលងកតរូវ�ន្រកសសនាយលផ្ងៗគ្នា នាជនា៖ េរីតនាងំ 

ឧកកិ�្ឋកមមែ ខ�េេេួេស្គនាេល់�ោយអង្គជនំពុជំកមះវសិនាមញញា 

ក្ពុងតពុេនាកនារកម្ពុជនា នងិឆនាកខ�េលរៀ្រចលំឡើងល�ោយ
 

លវៀតណនាម។ 

 រនាជរ�្ឋនាភិ�េកម្ពុជនា�នចនាតវ់ធិនានកនារជនាក់ខសង្ 
នងិ្រន្នានក់្ពុងកនារលធ្ើពកងនាង ពភិនាក្នា នងិអនពុម័តច្ា្់រ 

ស្រីពរីកនារក្រឆនាងំកនារមិនេេួេស្គនាេ់ឧកកិ�្ឋកមមែខ�េ 

ក្រកពរឹតល្ឡើងក្ពុងរយណៈកនាេននកម្ពុជនាក្រជនាធិ្រលតយ្យក្ពុង
 

លពេលវេនា្រ៉ពុនមែនានន្ងៃខត្រ៉ពុលណោ្ះ មពុនលពេកនារល�ះ 

លឆ្ោតជនាតិ ខ�េកតរូវ�នលកគោងរួចជនាលសសចលនៅក្ពុង 
ឆ្នាលំនោះ។ ល្រើលេោះជនា កនាងំ �្គចិអ៊នាវ ល�ៅ ឌពុច កតរូវ�ន 

រកលឃើញ្នា មនានពរិពុេភ្នាពចលំពោះកនារកគ្់រកគងមន្រីរស- 

តពុេនាកនារក្រជនាជន្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជនាកតរូវ�ន្រលង្កើតលឡើងលនៅឆ្នា១ំ៩៧៩ លកកោមរ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋក្រជនាមនានតិកម្ពុជនា។ តពុេនាកនារលនះកតរូវ
 

�ន្រលង្កើតលឡើងក្ពុងលគោេ្ំរណងកនាតល់េោសលម�រឹកននាំ ្រ៉ពុេ ពត នងិ លអៀង សនាររី ពរី្រេក្រកពរឹតអំ្លពើក្រេយ័ពនូជសនាសនក៍្ពុងអំឡពុងលពេ
 ននរ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យពរីឆ្នា១ំ៩៧៥ �េឆ់្នា១ំ៩៧៩ ខ�េមនានរយណៈលពេក�នំ្ងៃខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ តពុេនាកនារលនះផន្្នាលេោសក្រ�នារ 

ជរីវតិ ្រ៉ពុេ ពត នងិ លអៀង សនាររី ល�ោយកំ�ងំមពុខ នងិររឹ្រអនូសយកកេព្យសម្ត្។ិ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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អគនារសកមនា្់រឃពុឃំនាងំអ្កលេោស លនៅអតរីតមន្រីរសន្សិពុខស-២១ ក្ពុងអំឡពុងលពេននរ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យពរីឆ្នា១ំ៩៧៥ 
�េឆ់្នា១ំ៩៧៩។ (សនារមន្រីរេួេខសលង/្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

២១ ល�ើយអង្គជនំពុជំកមះវសិនាមញញាក្ពុងតពុេនាកនារកម្ពុជនា
 

�នកនាតល់េោសឌពុចឲ្យជនា្់រពនន្នាគនារអសមួ់យជរីវតិយន៉ាង

ណនាក៏ល�ោយ អ្កអត្ថនាធ្ិរ្ាយខផក្សង្គមនងិនលយោ�យ 

�នសខម្ងេស្នណៈយេល់ឃើញេនេពរីគ្នាជពុវំញិកត្នា 

ជកមរុញេរឹកចតិ ្នងិកនារអនពុវតច្្ោ្់រស្រីពរីកនារក្រឆនាងំកនារ 

មិនេេួេស្គនាេ់ឧកកិ�្ឋកមមែខ�េក្រកពរឹតល្ឡើងក្ពុងរយណៈកនាេ 
ននកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ។ អ្កអត្ថនាធ្ិរ្ាយខលះចនាតេ់ពុក 

ច្ា្់រលនះ្ នា មនាន្ំរណងលកងចលំណញខផក្នលយោ�យ 

លនៅក្ពុងកនារល�ះលឆ្ោត ខណណៈខ�េអ្កអត្ថនាធ្ិរ្ាយ�នេ

លេៀតយេល់ឃើញ្នាច្ា្់រលនះ គឺជនាឧ្រករណ៍មិនចនា�ំច់ 

ល�ើម្រីកគនានខ់តចង់្រញ្្ជក់កនារពតិអំពរីរ្រ្រខខមែរកក�ម។ 

អ្កលផ្ងលេៀត�នពណ៌ននាច្ោ្់រលនះ្ នា ជនាវធិនានកនារ� ៏

សខំនានក់្ពុងកនារលធ្ើឲ្យក្រវត្សិនាសសល្នៅខតរសរ់លវើក នងិចង 

ចនាជំនានចិ្ច។ 

ឧ្រករណ៍ច្ា្់រលនះមនានផេក្រលយោជនជ៍នាក់ខសង្មួយ

ចនំនួ។ ជនេនាងំឡនាយខ�េធលនា្់រចនូេរួមល�ោយផ្នាេ់ 

ជនាមួយរ្រ្រលនះគួរ្រង្នាញននូវភនាពខ្រឹ្រខ្ួេ វ្ិរ្�សិនាររី 

នងិភនាពអនាណិតអនាសនូរ ចលំពោះកំ�ពុសឆ្គងេនាងំឡនាយខ�េ 

ខលនួធលនា្់រ�នក្រកពរឹតល្េៅលេើជនរងលកគោះននរ្រ្រខខមែរកក�ម។  
កនារលធ្ើខ្រ្រលនះគឺជនាកនាយវកិនារក្រក្រល�ោយសរីេធម៌។  

ខនាន ់សពុវណស្សរីនចិ ខ�េជនាកនូនសសរីរ្រសអ់តរីតសមនាជកិ 

ខខមែរកក�មម្នាក់ �ននយិនាយ្នា ខលនួមិនសនូវចនា្់រអនារមមែណ៍ 
ជនាមួយច្ា្់រលនះលេ ល�ោយសនារខតមនពុស ក្គ្់ររនូ្រមិនគួរ 

កតរូវ�ន្រងំ្ឲ្យលជឿលេើអ្រីមួយលឡើយ។ ខតលេោះយន៉ាងណនា 

ក៏ល�ោយ សសរីនចិ ខ�េមនានវយ័១៧ឆ្នាំ លនៅខតលជឿ្ នា  

កនារលរៀនសនូកតពរីក្រវត្សិនាសសរ្្រសក់ម្ពុជនាលនះគឺពតិជនា 
មនានសនារសខំនានស់កមនា្់រកនារេ្់រស្កនាតអំ់លពើក្រេយ័ 

ពនូជសនាសនន៍នាលពេអននាគត៕ 
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វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

«ទផរះផង់ធូលតី»
ទរឿងរា៉វទចញពតីកបជាជៃ្្មតីទកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ

មុតី	មៃុ ្តីរដ ្ឋ	៖	សិស្ស
មុដី មនុ នែដីរដ ្ឋ បានវរៀបរបត់បាបថ់ា ៖

 ខ្ពុគឺំជនាកនូនក្ររុសច្ងក្ពុងចលំណោម

កនូនេនាងំក�មួំយននាក់លនៅក្ពុងកគរួសនារ។ 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ មពុរី សអំពុេ គឺជនា 
គិេនានពុ្រ�្ឋនាកលនៅក្ពុងមន្រីរលពេ្យរ�្ឋមួយ 
លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្ំលពញ។ ល�ោយសនារខត 
គនាតគឺ់ជនាមនពុស ខ្�េមនានចតិស្្រ ព្ុរស  
លពេខលះគនាតព់្យនា�េអ្កជងឺំល�ោយ 

ពពុគិំតគនូក�ក់កនកមលឡើយ។ ម្នាយរ្រស់ 

ខ្ពុលំឈមែោះ លមន មន៉ាេរីន គឺជនាកគរូ្រលកងៀន

សនាេនា្រឋមសកិ្នាមួយ។ 

 លនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៥ មនានកនារ 

េមលនាក់កគនា្់រខ្រកយន៉ាងលកចើនលនៅតនាមេរី

ជន្រេ។ �នូលចះ្ក្រជនាជនខ�េរសល់នៅ

តនាមត្ំរនស់សរុកខសសចម្កនារ �នចនា្់រ

លផ្ើមផលនាសេ់រីមកកនានេ់រីកក រុងភ្លំពញ។ 

ក្រជនាជនមួយចនំនួ�នរសក់្ពុងវត ្នងិ 
េរីកខនលងសនាធនារណណៈលផ្ងលេៀត �នូចជនា 

លនៅមន្រីរលពេ្យខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុលំធ្ើកនារ។  
តនមលម្នូ្រអនា�នារមនានកនារលកើនលឡើងជនា

លរៀងរនាេន់្ងៃ។

 លនៅកពរឹកន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នាំ 

១៩៧៥ ខ្ពុគឺំជនាសសិ្ម្នាក់ខ�េមនាន 
អនាយពុ១២ឆ្នា។ំ លនៅន្ងៃលនោះេនា�នាន  

េន ់នេ ់ភ័យសលនល់សលោរតល់នៅតនាម�ង 

ផលនូវ។ េនា�នានខលះ�នផលនាស្្់រនូរសលមលៀក
 

្ំរពនាក់លេៅជនាជនសពុរីវេិ។ ខ្ពុ�ំរឹងលរឿងលនះ  

មពុរី មពុន ្រីរ�្ឋ លនៅខនាងលឆង្។ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)



ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

48 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ល�ោយសនារខ្ពុ�ំនលឃើញសលមលៀក្ំរពនាក់

ឯកសណ្ឋ នានកងេ័ពជនាលកចើនលនៅលេើ�រី 

ខក្រមន្រីរលពេ្យ។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំនងិមិតភ្ក្រិ្រសគ់នាត ់
ពរីរននាក់លេៀត�នកនាតស់លមលៀក្ំរពនាក់ 

ឯកសណ្ឋ នានកគរូលពេ្យរ្រសព់កួគនាតល់ធ្ើ 

ជនាេង់ពណ៌ស ល�ើយ្រង្នូតវនាលឡើងលេៅ 
លេើ�ងេង់ជនាតរិ្រសម់ន្រីរលពេ្យ។ គនាត ់

ក�្់រខ្ពុំ្ នា េង់ពណ៌សលនះ គឺជនាសញ្ញា 
ខ�េ្រញ្្ជក់ពរីកនារចពុះចនាញ់រ្រសល់យើង។ 

ខ្ពុឈំរលនៅពរីមពុខមន្រីរលពេ្យលមើេរ្ លកកោះ  
នងិឡនានកំពពុងល្រើក្ររលនៅលេើផលនូវ។ 

្រនន្ា្់រមកលេៀត ខ្ពុ�ំនឮសនូរសលំឡងកញ្ចក់ 
ធលនាក់ខ្រកខ្ចនាយ នងិ�នលឃើញលយោធនា 

ខខមែរកក�មកំពពុងវនាយកលម្ច្រង្អចួ 
មន្រីរលពេ្យេនាងំអស។់ 

 លនៅលពេលយោធនាខខមែរកក�មលឃើញ 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំលយោធនាេនាងំលនោះ�នយក 
កនាលំភលើងភ្ជង់្ងៃនាសឪពពុករ្រសខ់្ពុលំ�ើយ 
ខសសកសរួ្ នា លតើមនានេនាក់េនា�នាន េន ់ 

នេ់ លនៅក្ពុងមន្រីរលពេ្យលនះខ�រឬលេ។  
លយោធនាខខមែរកក�មេនាងំលនោះ �នល�ើរ 

រពុករក ្រ៉ពុខនរ្កមិនលឃើញមនានអ្រីលេ។ 

លយោធនាម្នាក់ក្ពុងចលំណោមលយោធនាខខមែរ 
កក�មេនាងំលនោះ �នក�្់រឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុំ្ នា កករុមកគរួសនាររ្រសខ់្ពុកំតរូវខតចនាក
 

លចញពរីេរីកករុងរយណៈលពេ្ររីលេៅ្ួរនន្ងៃ 

លកពោះអនាលមរកិនាងំនរឹងមកេមលនាក់ 

កគនា្់រខ្រក។  

 លយោធនាលនោះ�ននយិនាយលេៀត្នា 

អ្កជងឺំេនាងំអសខ់�េអនាចល�ើរ�នគួរ 

ខតចនាកលចញពរីមន្រីរលពេ្យ។ ្រន្ចិលកកោយ 

មក លយោធនាខខមែរកក�ម�នចនូេលេៅ 

ក្ពុងមន្រីរលពេ្យល�ើយេនាញផ្នាចខ់ខ ល្សរ៉នូម 

រ្រសអ្់កជងឺំខ�េកំពពុងសកមនាក 

ព្យនា�េ រួច�ញ់សមលនា្់រអ្កជងឺំេនាងំ

លនោះលចោេ។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនននាកំករុមកគរួសនារ 
ល�ោយជះិឡនានសលនង្គោះ្រនន្ានមួ់យលឆ្ោះ 

លេៅេិសខនាងេចិ គឺកពេនានយនល្�ោះ 

លពោធិ៍ចនិតពុង ្រ៉ពុខនល្ពេលនោះលយោធនាខខមែរ 

កក�ម�ន្រងំ្ឲ្យក្រជនាជនលធ្ើ�លំណើរ 

លេៅភនាគខនាងលជើងលនៅតនាម្រលណ្ោយ�ង 

ផលនូវ�ត៏នូចចលង្អៀតវញិ។ �នូលចះ្ លយើងកតរូវ 
ខតល�ះ្រង់រ្យនស្លនង្គោះ្រន្នានល់នោះ 

លចោេ ល�ើយយួររ្រសណ់នាខ�េសខំនាន ់

នងិចនា�ំច់ �នូចជនា អង្ករជនាល�ើម។ ខ្ពុមិំន 
អនាចជយួអ្រី�នលេ លកពោះខ្ពុមំនានជងឺំស្តិ 
ន�លជើង។ លពេខ្ពុលំនៅតនូចខ្ពុមិំនអនាចល�ើរ

�នល�ោយគមែនានលឈើកចត់�នលឡើយ។

 ភនូមិខ�េលយើង�នលេៅ�េស់្ថតិ 

លនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ស្។ឺ ក្រជនាជនមនូេ�្ឋនាន 

នងិលយោធនាលនៅេរីលនោះមនានសន្នានចតិ ្

េ្អ នងិសពុភនាពរនា្រសនា។ លយើង�នូ្រចពុក 

កគ្់រកគនាន ់លកពោះមនាន្ររឹង�ធ៏មួំយជនាេរី 

កខនលងខ�េលយើងអនាចចនា្់រកតរី�ន។

 ្ររីខខលកកោយមក លយើងកតរូវ�នផលនាស់ 

្្រនូរេរីេលំនៅលេៅលខតល្ពោធិ៍សនាត។់ ឪពពុក 
ម្នាយរ្រសខ់្ពុលំធ្ើកនារលនៅស�ករណ៍ 
េរីលនោះ ចខំណកខ្ពុលំនៅកងឃ្នាេលគោ។ 

លយើងអនាចជ្ួរគ្នា�នរ�នូត�េយ់្់រ 

លកជៅអំឡពុងលពេក្រជពុសំ្យ័េិលតៀន។ 

កមមែនាភិ�េខខមែរកក�មខ�េមនានអនាយពុ 

ក្រខ�េខ្ពុ ំគឺជនាអ្ក្រលកងៀនអ្កភនូមិ 
េនាងំអស។់ ជនំសួឲ្យកនារល�ៅម្នាយ 

រ្រសអ្់ក្នា «ខម»៉ អ្កកតរូវល�ៅគនាត់្ នា  

«សមមិតខ្ម»៉ ល�ើយជនំសួឲ្យកនារលក្រើ 

ពនាក្យគួរសម «ញពុ ំនា» ឬ «ពសិនា» លយើង 

កតរូវនយិនាយពនាក្យ «�នូ្រ» ជនំសួវញិ។ 

ខខមែរកក�ម�ននយិនាយ្នា ពនាក្យេនាងំ 

លនោះជនាពនាក្យមនូេធននយិម នងិមនាន 

ផេ្រះ៉ពនាេ់ �នូលចះ្លយើងកតរូវខតេពុ្រ 

្ំរ�តល់ចោេ។

 លនៅក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧៦ អង្គកនារ�ន 
លរៀ្រច្ំរង្រ្អនូនជរី�នូនមួយរ្រសខ់្ពុ្ំររីននាក់

 
ឲ្យលរៀ្រកនារជនាមួយលយោធនាខខមែរកក�ម 

ខ�េពកិនារ។ ្រង្រ្អនូនជរី�នូនមួយរ្រសខ់្ពុំ 
េនាងំ្ររីននាក់�ន្រ�លិសធ។ លនៅយ្់រលនោះ  

អ្កេនាងំ្ររីកតរូវ�ន្រញ្ជនូនឲ្យលេៅលរៀន 
សនូកត។ លនៅកពរឹកន្ងៃ្រន្នា្់រ ខ្ពុ�ំនឮសនូរ 
ឈល្រភនូមិជខជកគ្នា។ 

ឈល្រេនាងំលនោះនយិនាយ្នា ៖ ពកួលគ 

�នល�កជនាមួយននាររីកព�មែណ៍ចនាររី្ររីននាក់ 

ខ�េមកពរីេរីកករុង ្រន្នា្់រមក�នយក 

លឈើរពុកចនូេក្ពុងក្រ�នា្់រលភេរ្រសន់នាររី 
េនាងំលនោះ។ ្រន្នា្់រពរីលនោះមកសស្រីេនាងំ 

្ររីននាក់ពពុអំនាច�ក�លង្ើម�ន ល�ើយក៏ 

សលនា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិលេៅ។ ខ្ពុចំង់ខតយក 
លឈើកចតរ់្រសខ់្ពុវំនាយក្ាេលយោធនាេនាងំ 

លនោះ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនកតរឹមខតេ្់រកំ�រឹងលនៅ 
ក្ពុងចតិ្្រ៉ពុលណោ្ះ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុំ 
ក�្់រកគរួសនាររ្រសខ់្ពុលំនៅអ្រីខ�េខ្ពុ�ំន

 
ឮពកួលគ�នយំយន៉ាងខលនាងំ។

 លនៅស��្្៍រន្នា្់រ កគរួសនាររ្រស់ 

ខ្ពុកំតរូវ�នផលនាសល់េៅកនានភ់នូមិ្្កពុេ គឺជនា
 

េរីកខនលងខ�េខខមែរកក�ម�នាក់េណ្ឌកមមែ 

លេៅលេើក្រជនាជន្មែរី។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ 
�ន្រញ្ជនូនលេៅខ្រក៉ខនាងត ន្ូងភនូមិ។ វនាគឺ

 
ជនាេរីកខនលងមួយសកមនា្់រ�នាក់អ្កលេោស 

ធងៃនធ់ងៃរ។ ចខំណកលយើងខ�េលនៅសេក់តរូវ 

�ន្រញ្ជនូនលេៅខ្រក៉ខនាងលជើងខ�េជនា 
កខនលងសកមនា្់រ�នាក់អ្កលេោសសសនាេ។  
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លយើងរសល់នៅស�ករណ៍លនៅេរីលនះ។ 

លយើងមិនកតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យ�នូ្រឯកជន  

ល�ើយកតរូវក្រគេរ់្រសម់នានតនមលេនាងំ

អសល់េៅឲ្យអង្គកនារ�នាក់ជនាកមមែសេិ្រួិម 

ជនាពលិសសននាឡកិនាន�។ 

 លនៅលពេ�្ំរនូងខ�េលយើងលេៅ�េ់ 

ភនូមិ្្កពុេ មនានក្រជនាជនក្រខ�េ 
២០០០ននាក់ ល�ើយក្ពុងចលំណោមក្រជនាជន 
េនាងំលនោះពនាក់កណ្នាេកតរូវ�នសមលនា្់រ 

លនៅអំឡពុងលពេរសល់នៅេរីលនោះ។

 ្រ្អនូនសសរីរ្រសខ់្ពុម្ំនាក់�នេចួកនាច់
 

លពោតលនៅលពេខ�េននាងឃលនាន។ 

កមមែនាភិ�េខខមែរកក�ម�នវនាយននាង 

នរឹងច្រកនា្់រ ល�ើយក្់រននាងលនៅខក្រ 

ចម្កនារលពោតលនោះ។ ្រន្នា្់រពរីកនារសលនា្់រ

រ្រស្់រ្អនូនសសរីខ្ពុ ំអង្គកនារ�នលចោេខ្ពុំ្ នា 

មនានេំននាក់េំនងជនាមួយនរឹងខមែនាងំ។ ខខមែរ 

កក�ម�នផលនាសខ់្ពុលំចញពរីលរោង�យ 
ឲ្យលេៅឃ្នាេលគោ។ 

 ន្ងៃមួយលនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងល�ញ 
លគោលនៅខក្រនកព ខ្ពុ�ំនធកំលនិសនាកសព 
ស្អពុយរេយួ។ ខ្ពុចំនូេលេៅេ្រលមើេក្ពុង

 
នកពលនោះ ក៏�នលឃើញសនាកសពឪពពុក 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ក្ាេរ្រសគ់នាតល់នៅខក្រលនោះ  

កតរូវ�នកនាតផ់្នាចល់ចញពរីខលនួរ្រសគ់នាត ់
ល�ោយកនា្ិំរត។ ខ្ពុ�ំនលគោរពសនាកសព 
រ្រសគ់នាត ់ល�ើយយំល�ោយគមែនានសលំឡង 

លកពោះខ្ពុភ័ំយខលនាចអង្គកនារឮ។ លនៅយ្់រលនោះ  
ខ្ពុលំស្ើសពុកំ្រធនានភនូមិយក�យលកកៀម 

នងិស្ំរក�ឡំនូងជន្ាលេៅឲ្យម្នាយខ្ពុ។ំ 

ខ្ពុចំង់ឲ្យគនាត់�ន�នូ្រវនា លនៅលពេខ�េ

ខ្ពុនំនាពំត័ម៌នានលនះលេៅក�្់រគនាត។់  
គនាត់�នយំ្រន្នា្់រពរីខ្ពុកំ�្់រអំពរីកនាររក

លឃើញសនាកសពឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ្រន្នា្់រ 
មកគនាតក៏់�ន�នូ្រ�យលកកៀមលនោះ។

 លេោកយនាយរ្រសខ់្ពុ ំគឺជនាអ្ក 
្រនន្ា្់រខ�េ�នសលនា្់រ។ គនាតម់នានអនាយពុ 

៧០ឆ្នាំ ល�ើយគនាតគឺ់ជនាអ្កលមើេខ្ 

លកមែងតនូចៗ។ លកមែងវ័យជេំង់ម្នាក់�នក�្់រ 

ខ្ពុំ្ នា លេោកយនាយរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�ន
 

លចោេក្រកនានព់រី្រេេួច្រ្រររ្រស់លកមែង។ 

ល�ោយល�តពុលនះ ក្រធនានភនូមិ�នវនាយ 

គនាតន់រឹង�្ំរង។ ខ្ពុ�ំនរតល់េៅផះ្រ្រស់ 
គនាត ់នងិ�នលឃើញសស្រីចណំនាស២់ននាក់ 

កំពពុងជរីករលណ្ៅក្់រគនាត។់ ខ្ពុ�ំនមក 
េនានល់ពេ ល�ើយក៏លគោរពសនាកសព 

រ្រសគ់នាត។់

 ចនា្់រតនាងំពរីសមនាជកិកគរួសនារ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនសលនា្់រជនា្រន្្រន្នា្់រ ខ្ពុចំនា្់រ
 

លផ្ើមមនានអនារមមែណ៍ភ័យខលនាចរ្រ្រមួយ 

លនះ នងិកពរួយ�រម្ខលនាច�ត្់រង់ម្នាយ 

រ្រសខ់្ពុម្ំនាក់លេៀត។ កនារភ័យខលនាច 
រ្រសខ់្ពុ�ំនកលនាយលេៅជនាកនារពតិ។ 

លនៅកពរឹកកពេរឹមន្ងៃមួយ សស្រីម្នាក់�ន 

មកក�្់រខ្ពុំ្ នា ម្នាយរ្រសខ់្ពុពំិ�ក
 

�ក�លង្ើម។ ពរី�្ំរនូងក្រធនានកងចេត័ 

រ្រសខ់្ពុមិំនអនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុលំេៅជ្ួរម្នាយ
 

រ្រសខ់្ពុលំេ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនសពុអំង្រគនាតរ់�នូត

�េគ់នាតយ់េក់ពម។ ខ្ពុ�ំនលនៅ 
ជនាមួយម្នាយរ្រសខ់្ពុរំ�នូត�េគ់នាត ់
ផពុត�លង្ើម។ សកមនា្់រខខមែរកក�ម កនារ 

សលនា្់ររ្រសម្់នាយខ្ពុគឺំលក្រៀ្រ�នូចជនា 
សតខ្ឆ្ក ឬ ឆមែនាមួយក្ាេ។ វនាមិនមនាន 

អ្រីសខំនានល់ឡើយ ល�ើយគមែនានពធិរី្រពុណ្យ 

សព គមែនានកពះសង្គឺគមែនានអ្រីេនាងំអស។់

្រន្នា្់រមក ្រ្អនូន្រលង្កើត៤ននាក់លេៀត 
រ្រសខ់្ពុ�ំនសលនា្់រក្ពុងលពេតណំនាេៗគ្នា 

 
ខ�េ្រណ្នាេមកពរីកង្ះអនា�នារនូ្រត្ថម្។  

រនាងកនាយរ្រសព់កួលគល�ើម ល�ើយ 

លមើេលេៅមិន�នូចជនាមនពុស ល្េ។ ពកួលគ 

�នេួយ្ងៃនូរ លកពោះខស្ករ្រសព់កួ 
លគតរឹងខលនាងំ។

បា៊ាង ពដីវន័ ្នងិ វវនដី ខក្វេក ៀេ
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«ទផរះផង់ធូលតី»
ទរឿងរា៉វទចញពតីកបជាជៃ្្មតីទកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ

ទសាម	សតីលា	ៃិង	ឡំា	ទសណា	៖	ៃិស្សិត

 កនូន េៗនាងំអសល់នៅក្ពុងកគរួសនាររ្រស់ 
លយើង�នខតិខកំ្ររឹងខក្រងលរៀនសនូកត 

ល�ើយលយើងេនាងំអសគ់្នាចនូេចតិខ្នាង 

ខផក្វេិ្យនាសនាសស។្ ្រងក្ររុសច្ងរ្រស់ 

ខ្ពុលំឈមែោះ លសោម សរីេនា មនានសញ្ញា្រកត 
្្នាក់្រណ្ឌិតខផក្វសិក្មមែលស�្ឋកិច្ចមក 

ពរីក្រលេសយនូល�្គោសលនាវរី ល�ើយ្រងក្ររុស 

េរីពរីររ្រសខ់្ពុ ំលឈមែោះ ឡនាំ វនាររី មនាន 
សញ្ញា្រកត្្នាក់អនពុ្រណ្ឌិតខផក្វសិក្មមែ 

សណំង់សពុរីវេិមកពរីក្រលេសរពុស ព្ុ រី។ ្រង

ក្ររុសេរី្ររីរ្រសខ់្ពុ ំលឈមែោះ ឡនាំ លសណនា 

េេួេ�នសញ្ញា្រកតខផក្លវជ្ជសនាសស ្

មកពរីក្រលេស�រនាងំ ល�ើយ្រង្រ្អនូនក្ររុស 
ចញ្ច រឹមរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ កន លសររីសម្ត្ ិ

ក៏េេួេ�នសញ្ញា្រកត្្នាក់្រណ្ឌិតខផក្ 

ច្ា្់រមកពរីក្រលេស�រនាងំខ�រ។ 

 ខ្ពុមិំន�នចងចនាចំ្ាសេ់នាសអំ់ពរី

្រងក្ររុសច្ងពរីរននាក់រ្រសខ់្ពុលំនោះលេ។ 

អ្កេនាងំពរីរ�នចនាកលចញពរីក្រលេស 

កម្ពុជនា ល�ើម្រីលេៅសកិ្នាលនៅ្ររលេសលនៅ 
លពេខ�េខ្ពុមំនានអនាយពុ៧ឬ៨ឆ្នា។ំ 
លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំនលឃើញរនូ្រ្តរ្រស់ 
្រង សរីេនា �្ំរនូង ខ្ពុ�ំនសរួលេៅកនាន់

ម្នាយរ្រសខ់្ពុំ្ នា លតើគនាតគឺ់ជនានរណនា? 

ម្នាយរ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុំ្ នា «អ៎! លនោះ
 

គឺជនាន្ងៃខ�េ សរីេនា �នចនាកលចញ 

លេៅក្រលេសយនូល�្គោសលនាវរី»។    

 ខ្ពុមិំន�នចងចនាំ្ នា្រង វនាររី មនានរនូ្រ 
រនាង នងិមពុខមនាត�់នូចអ្កណនាលេ លកពោះ 

មិនមនានរនូ្រ្តរ្រសគ់នាតល់នៅលសស 

សេ។់ ម្នាយរ្រសខ់្ពុ�ំននយិនាយ្នា 
្រង សរីេនា មិនសនូវពនូខកនយិនាយស្រីលេ  

ល�ើយក៏មិនេនានល់រៀ្រកនារខ�រ ្រ៉ពុខន ្

្រង វនាររី នយិនាយលកចើនណនាស។់  ្រង វនាររី  

�នលរៀ្រកនារជនាមួយននាររីរពុស្រី ល�ើយ 

គនាតម់នានកនូនសសរីម្នាក់។

វរៀបរបវ់ដាយប្នូនសសដីរបស់ោតវ់ ្្ម ឵ះ ឡំា ដារ៉ារទិ ្ិ ៖

ឡនាំ លសណនា លនៅន្ងៃេេួេសញ្ញា្រកតខផក្ឱស្សនាសស ្ 
លនៅឆ្នា១ំ៩៧៣។ លនៅខនាងស្នានំ�រ្រស ់ឡនា ំលសណនា គឺជនា 
ម្នាយរ្រសគ់នាត ់្រនន្ា្់រមកកនូន នងិក្រពនរ្្រសគ់នាត ់ 
នងិលនៅខនាងលឆង្ន�រ្រស់ ឡនាំ លសណនា គឺជនាឪពពុករ្រស់ 
គនាត។់ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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លឈើ។ ក្រសនិល្រើល�ើមលឈើលក្ៅលនៅខផក្ 

ខនាងណនាលនៅលពេរលសៀេ ខផក្លក្ៅ 

លនោះគឺជនាេិសខនាងេចិ។

 ធរណរី �នសកិ្នាលនៅម�នា 

វេិ្យនាេយ័លស�្ឋកិច្ចក្ពុងរនាជធនានរីភ្លំពញ  
ល�ើយក៏េេួេ�នអនា�នារនូ្រករណ៍លេៅ 

សកិ្នាលនៅក្រលេសជ្រ៉ពុន។ ្រ៉ពុខនគ្នាត់ 

នយិនាយ្នា  គនាតអ់តល់េៅជ្រ៉ពុនលេ គនាត ់

ចង់លេៅសិក្នាជនាមួយ្រងក្ររុស លឈមែោះ 

លសណនា លនៅក្រលេស�រនាងំវញិ។ 

ពរី�្ំរនូងគនាត់�នរង់ចនា្ំរងក្ររុសរ្រស់ 

ខ្ពុលំ�ើម្រីរកសនាកេវេិ្យនាេយ័សកមនា្់រ 
គនាត ់្រនន្ា្់រមកគនាត�់ន្ំរលពញឯកសនារ 

 ្រង លសណនា �ន្រញ្ច្់រកនារសកិ្នា 

ខផក្លវជ្ជ្រណ្ឌិតរ្រសគ់នាតល់នៅក្រលេស 

កម្ពុជនាក្ពុងឆ្នា១ំ៩៧៣ ្រន្នា្់រមកគនាត់
 

េេួេ�នអនា�នារនូ្រករណ៍លេៅសកិ្នា 

ខផក្្្នាលំពេ្យកពុមនារលនៅក្រលេស�រនាងំ។  

គនាត់�នលរៀ្រកនារមពុនលពេខ�េគនាត ់

ចនាកលចញពរីក្រលេសកម្ពុជនា នងិមនានកនូន 
ពរីរននាក់។ ្រង លសណនា  មនានសណំនាង 

ជនាង្រង សរីេនា នងិ្រង វនាររី លកពោះគនាត ់

េេួេ�នពត័ម៌នានលនៅក្ពុងក្រលេស�រនាងំ 
លកចើនជនាងអ្កខ�េសកិ្នាលនៅក្រលេស 

យនូល�្គោសលនាវរី នងិក្រលេសរពុស ព្ុ រី។ �នូលចះ្ 
លនៅលពេខ�េខខមែរកក�មក្រកនាស្នា  

នសិ្តិខ�េកំពពុងរសល់នៅលកកៅក្រលេស 

គួរខតវេិកតឡ្់រមកកម្ពុជនាល�ើម្រីជយួ 
កសនាងក្រលេសសនាជនា មែរី ្រងលសណនា 

មិនលជឿកនារលឃោសននាេនាងំលនោះលឡើយ 

ល�ើយគនាត់�ន្រនស្្នាក់លនៅអឺរ៉ពុ្រ។  

្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុពំរីរននាក់លផ្ងលេៀត  
�នលជឿជនាក់ននូវអ្រីខ�េខខមែរកក�ម�ន

លឃោសននា លកពោះគនាតេ់នាងំពរីរននាក់ 

�នមក�េផ់ះ្រួចមកល�ើយ។ 

 ក្ពុងចលំណោម្រង្រ្អនូនរ្រសខ់្ពុខំ�េ
 

លនៅលសេសេ ់លកកៅពរី្រង្រ្អនូនខ�េមនាន 
កនារអ្់ររខំស្ល់នៅ្ររលេសក៏កតរូវ�នរខំនាន 

ល�ោយកករុមខខមែរកក�មខ�រ។ ្រងក្ររុស 

េរីក�រំ្រសខ់្ពុ ំលឈមែោះឡនាំ តនាងំ ធរណរី 

គឺមនានភនាពវយ័ឆលនាតខលនាងំណនាស។់ គនាត ់

គឺជនាអ្កខ�េននា្ំរង្រ្អនូនសសរីរ្រសខ់្ពុ ំនងិ
 

ខ្ពុលំឆ្ោះលេៅកនានភ់នូមិជរីតនារ្រសខ់្ពុ ំលនៅ
 

លពេខ�េលយើងកតរូវ�នជលមលៀសលចញ

ពរីេរីកករុងភ្លំពញ។ លយើងមិនក�ក�្នា 

លតើគនាតរ់កលឃើញភនូមិជរីតនាល�ោយរល្រៀ្រ 

ណនាលនោះលេ លកពោះលយើងលធ្ើ�លំណើរតនាម 

ផលនូវលកកោយល�ើម្រីលជៀសវនាងកពុំឲ្យអង្គកនារ 
ចនា្់រ�ន។ ្រ៉ពុខន ្ធរណរី �ន�រឹង្នាផលនូវ 
មួយណនាលេៅ�េភ់នូមិល�ោយស្នា្រល�ើម 

េនាងំអស ់រួចល�ើយក៏�នលផ្ើវនាលេៅសនាេនា 

ខ�រ។ សនាេនា�នេេួេពនាក្យរ្រសគ់នាត ់ 

នងិ�នជនូន�ណំរឹងមកគនាតវ់ញិមួយន្ងៃ 

មពុនលពេខ�េខខមែរកក�មមក�េ់េរីកករុង 

ភ្លំពញ។ គនាតម់នានកនារខកចតិយ្ន៉ាងខលនាងំ 

្រ៉ពុខនវ្នាគឺជនាកមមែពនាររ្រសគ់នាត។់

 ្រន្នា្់រពរីរ្រ្រខខមែរកក�ម�េួរេំ 

លពេលនោះរ�្ឋ�នល្រើកេ្នាគពុកេួេខសលងឲ្យ 

សនាធនារជនចនូេលេៅលមើេលនៅខនាងក្ពុង  
ល�ើយខ្ពុក៏ំ�នចនូេលេៅេរីលនោះខ�រ។   
ខ្ពុ�ំនលឃើញរនូ្រ្ត្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំនៅ

េរីលនោះ ល�ើយលកកោយមកខ្ពុក៏ំ�នយក 
រនូ្រ្តលនោះមកឲ្យម្នាយខ្ពុ។ំ គនាត់�ន 

តនាងំ ធរណរី លនៅេរីកករុង�នូជរីមពុញិលនៅឆ្នាំ 
១៩៧៩។ គនាត់�នលធ្ើ�លំណើរលេៅ 
ក្រលេសលវៀតណនាម ល�ើម្រីសសនាវកជនាវរក 
�ណំរឹង្រងក្ររុសរ្រសគ់នាតខ់�េ�ន�ត ់
ខលនួក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ។ 
(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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បា៊ាង ពដីវន័ ្នងិ វវនដី ខក្វេក ៀេ

យំល�ើយយំលេៀតរ�នូតលស្ើរខតសនល្់រ។ 

គនាតខ់តងខតគិត្នា ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ
គឺលនៅរសរ់នានមនានជរីវតិលនៅលឡើយ  

សនូម្រីខតកគរូេនាយក៏នយិនាយ�នូលចះ្ខ�រ។  

្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ ធរណរី �នលេៅ 
ក្រលេសលវៀតណនាម្រ ន្នា្់រពរីរ្រ្រខខមែរ 

កក�មកតរូវ�ន្រញ្ច្់រ ល�ើម្រីសសនាវកជនាវ 

រកពត័ម៌នានរ្រស្់រង្រ្អនូនគនាត ់្រ៉ពុខនមិ្ន 
�នេេួេ�ណំរឹងលសោះលឡើយ។ 

 ឡនាំ លសណនា �នរសល់នៅ នងិជនា 

ឱស្កនាររីលនៅក្រលេស�រនាងំរ�នូត�េ់ 

ឆ្នា២ំ០០៣ លនៅលពេខ�េគនាតវ់េិ 

កតឡ្់រមកក្រលេសកម្ពុជនាវញិ។   

 ឡនាំ តនាងំធរណរី �នផលនាសល់េៅរស់ 

លនៅស�រ�្ឋអនាលមរកិ លនៅក្ពុងឆ្នា ំ១៩៨៤  
ល�ើយក៏មិនខ�េវេិកតឡ្់រមក 

ក្រលេសកម្ពុជនាខ�រ។ 

 លសោម សរីេនា កតរូវ�នខខមែរ 

កក�មចនា្់រខលនួលនៅន្ងៃេរី២០ ខខមរីននា  
ឆ្នា១ំ៩៧៧ លនៅលពេខ�េគនាតវ់េិ 

កតឡ្់រមកក្រលេសកម្ពុជនា ្រន្នា្់រពរី 
�ន្រញ្ច្់រកនារសកិ្នាលនៅក្រលេស 

យនូល�្គោសលនាវរីចនា្់រតនាងំពរីឆ្នា១ំ៩៦៤។ 

គនាត់�នសលនា្់រលនៅគពុកេួេខសលងលនៅ

ន្ងៃេរី៥  ខខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧៧។ 

្រ្អនូនក្ររុសរ្រសគ់នាតល់ឈមែោះ ឡនាំ វនាររី   

កតរូវ�នចនា្់រខលនួលនៅន្ងៃេរី១២ ខខ 
តពុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ គនាត់�នវេិកតឡ្់រ 

មកក្រលេសកម្ពុជនា ្រន្នា្់រសកិ្នារយណៈ 
លពេ១២ឆ្នាលំនៅក្រលេសរពុស ព្ុ រី។ 

ចលមលើយសនារភនាពចពុងលកកោយរ្រសគ់នាត ់

�នកតក់តនាលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីននា 

ឆ្នា១ំ៩៧៧។

លសោម សរីេនា លេើ្រនរឹងលេៅ�េ់ 

ក្រលេសយនូល�្គោសលនាវរីល�ើម្រី្រនក្នារ 

សកិ្នា  លនៅឆ្នា១ំ៩៦៣។ (្រណស្នារ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

លសោម សរីេនា លនៅឯកពេនានយនអ្នរ្ជនា

តលិពោធិ៍ចនិតពុងលនៅន្ងៃខ�េគនាតច់នាកលចញ

លេៅក្រលេសយនូល�្គោសលនាវរី លនៅឆ្នា១ំ៩៦៣។ 

(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)
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«ទផរះផង់ធូលតី»
ទរឿងរា៉វទចញពតីកបជាជៃ្្មតីទកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ

ភិៃ	រដ ្឵ឋ 	៖	ៃិស្សិត

 ខ្ពុមំនានសស រុកកំលណើតលនៅលខត ្
តនាខកវ ្រ៉ពុខនល្នៅអំឡពុងលពេរ្រ្រ េន ់

នេ់ កគរួសនាររ្រសខ់្ពុ�ំនរតល់ភៀសខលនួ
 

លេៅក្រលេសលវៀតណនាម ល�ោយសនារខត 

មិនមនានសពុវត្ថភិនាពលនៅក្ពុងភនូមិរ្រសខ់្ពុ។ំ 
 

លេោះជនាយន៉ាងណនាក៏ល�ោយ អនាជន្ាធរ 

លវៀតណនាម�ន្រញ្ជនូនលយើងកតឡ្់រមក 
ក្រលេសកម្ពុជនាវញិ។ លយើង�នរសល់នៅ 
តនាម�ងេលនលក្ពុងរនាជធនានរីភ្លំពញ ជនាមួយ 
ជនលភៀសខលនួជនាលកចើនលេៀត ល�ោយពរឹង 
ខផ្អកលេៅលេើជំនយួរ្រស់កនាក�េកក�ម 

ល�ើម្រីរស។់ កនាក�េកក�ម�នខចក 

អង្ករ កតរីលងៀត សនា្៊រនូ ស្ករ  េរឹកល�ោះលគោ  

ខកគ មពុង ភួយ នងិកលនេ្�េល់យើង។  

ម្នាយរ្រសខ់្ពុគឺំជនាសស្រីខ�េឆលនាត 
ខលនាងំណនាស។់ កនាេណនាកករុមកនាក�េ 

កក�ម�នមក�េ ់គនាតក៏់�ននយិនាយ 

ភនាសនា�រនាងំលេៅកនានក់ករុមកនាក�េ 

កក�មេនាងំលនោះ។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនចនូេលធ្ើកនារក្ពុងកង
 

រនាជអនាវពុធ�ត្ថ។ លនៅឆ្នា១ំ៩៧៤ គនាត ់

មនានអនារមមែណ៍ ្ នា ស្ថនានកនារណ៍កនានខ់ត 

យន៉ា្់រយពុនឺលេៅៗ លនៅក្ពុងក្រលេស �នូលចះ្ 
គនាត់�នលធ្ើពពុតជនាមនាន ជងឺំឆ្កតួកជរូក 

លេើ្រគនាតអ់នាចេនាឈ្់រពរីកនារងនារ�ន។ 

លនៅេរី្ំរផពុតក្រធនានរ្រស់ឪពពុកខ្ពុក៏ំ�ន 
អនពុញ្ញាតឲ្យគនាតេ់នាឈ្់រពរីកនារងនារ។

 លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ 

ខ្ពុ�ំនឮស្នូរកនាលំភលើង នងិកគនា្់រខ្រក។ 

លយោធនាខខមែរកក�ម�នខសសក្នា 

«ក្រជនាជនកតរូវខតចនាកលចញពរីេរីកករុង 

ឪពពុកម្នាយរ្រស់ ភិន រ�្ឋនា 
លនៅន្ងៃលរៀ្រអនាពនា�ព៍ពិនា�។៍ 
(្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកម្ពុជនា)

ក្ពុងរយណៈលពេ្ររីន្ងៃ លកពោះអង្គកនារកតរូវ 
កនារលរៀ្រចេំរីកករុង។ កពុំកពរួយ�រម្អរី»។  

�នូលចះ្ លយើង�នលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្មែើរ 

លជើង ្រ្អនូនសសរីរ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំនយកខខ្
 មកចងន�គ្នាជនា្់រ លកពោះលយើងខលនាចខ្រក 

គ្នា។ ្ររីន្ងៃលកកោយមក មនានស្នូរកនាលំភលើង 
កនានខ់តខលនាងំលឡើង �នូលចះ្កគរួសនាររ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនគិត្នា លយើងមិនអនាចវេិកតឡ្់រ

លេៅភ្លំពញវញិ�នលឡើយ។ លនៅេរី្ំរផពុត

លយើងក៏�នលេៅ�េល់ខតត្នាខកវ។ 

 កគរួសនាររ្រសល់យើង�នលេៅស្នាក់ 

លនៅក្ពុងផះ្មួយខ�េមនាន�្ំរនូេក្រក់ 
ស ន្ូវ នងិជញ្្ជងំ�រីឥ�្ឋ។ លយើងអនាចរស់ 

លនៅ�នល�ោយអង្ករខ�េលយើង�នយក 

មកពរីផះ្ រួមជនាមួយនរឹងក្នាមខ្យងខ�េ 

លយើងរក�នពរីវនាេខសស។ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេ

ខ�េស�ករណ៍ចនា្់រលផ្ើម្រលង្កើតលឡើង 

អនា�នារេនាងំអសគឺ់ជនារ្រសអ់ង្គកនារ 

ល�ើយលយើងអនាច្ររលិភោគខឆ្អតខតលនៅ 

លពេរ�នូវកចរូតកនាតខ់ត្រ៉ពុលណោ្ះ។ អង្គកនារ 

ខតងខតល�ៅក្រជនាជនមកក្រជពុេិំលតៀន 

អំពរីអនា�នារខ�េក្រជនាជន�ន�នូ្រ។ 

អង្គកនារ�នកពមនាន្នា  អ្កណនាេចួចនា្់រ 

លខ្ចៅខ្យង ឬល្រះ្រខនលនរឹងកតរូវេេួេេនារពុណ 

កមមែ។ ្រ៉ពុខន ្ល�ោយសនារខតកនារលសសកឃលនាន  

�នូលចះ្ខ្ពុ�ំនេចួល្រះ្រខនលជនាលកចើន�ង។
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 ឪពពុកម្នាយរ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្ើកនារលនៅ 
ខនាងឡឥ�្ឋ។ ររីឯខ្ពុគឺំលធ្ើកនារលនៅក្ពុងអង្គភនាព

កងចេត័កពុមនារខ�េលធ្ើកនារងនារលនៅ 

ឆងៃនាយពរីភនូមិ។ អង្គកនារ�នអនពុញ្ញាតឲ្យ 

ខ្ពុមំកលេងឪពពុកម្នាយលរៀងរនាេ្់ររីលេៅ 
្ួរនខខម្ង។ កនារងនាររ្រសខ់្ពុគឺំ�រឹកកណ្នា្់រ 
លេៅវនាេខសស។ កពុមនារធំៗ �នរកលរឿងខ្ពុ ំ

ល�ើយខ្ពុ�ំនវនាយត្់រជនាមួយ លកះ  គឺជនា 
ក្រធនានកងខ�េ�ន�នាក់េណ្ឌកមមែខ្ពុ ំ
យន៉ាងធងៃនធ់ងៃរ �នូលចះ្ខ្ពុក៏ំ�នរតល់េៅេនាក់ 
ខលនួលនៅក្ពុងនកពអសរ់យណៈលពេ៦ខខ នងិ

 
�នល្រះសលរឹកលឈើ�នូ្រល�ើម្រីរស។់ លនៅ 

លពេយ្់រខ្ពុ�ំនេចួចនូេមកក្ពុងភនូមិ
 

ល�ើម្រីេចួឧស �នូលចះ្ខ្ពុអំនាច្រង្កនាតល់ភលើង 
លនៅក្ពុងនកពល�ើម្រីចម្អនិកតរីតនូចៗ�នូ្រ�ន។  
ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងនកពេនាងំអតឃ់លនាន នងិ 

 
លវេននាខតម្នាក់ឯង ល�ើយលនៅលពេខ�េ 

ខ្ពុមិំនអនាចកេនាកំេ�ន ខ្ពុក៏ំ�នវេិកតឡ្់រ
 

ចនូេមកក្ពុងភនូមិវញិ។ ឪពពុកម្នាយរ្រស់ 
ខ្ពុ�ំន្រញ្ជនូនខ្ពុលំេៅលនៅកងចេត័វញិ 

ក្រសនិល្រើគនាតមិ់នលធ្ើ�នូលចះ្លេ កគរួសនារ 

រ្រសខ់្ពុនំ រឹងមនានលកគោះ្ ្នាក់មិនខនានលឡើយ។  
លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំនមក�េក់ងចេត័ 

លកះ �នលធ្ើេនារពុណកមមែខ្ពុ ំនងិ�នកពមនាន 
ខ្ពុមិំនឲ្យរតល់ចញពរីកងម្ងលេៀតលេ។

 ននាន្ងៃមួយលនៅលពេខ�េខ្ពុសំកមនាក 
�ន្រន្ចិ  សសនា្់រខតខ្ពុ�ំនលឃើញខផលកករូច 
លនៅល�ើមខ�េស្ថតិលនៅខនាងលេើក្ាេ 

រ្រសខ់្ពុ។ំ មនានកពុមនារមនូេ�្ឋនានម្នាក់�ន 

ក�្់រខ្ពុ ំឲ្យល្រះខផលកករូចលនោះ�នូ្រ។ ខ្ពុ�ំន
 

លធ្ើតនាមកពុមនារលនោះ ល�ើយពរី�នូ្ររួចខ្ពុ ំ
�នជនូតមនាតយ់ន៉ាងស្អនាតល�ើម្រីកពុំឲ្យអ្ក 

លផ្ងកតស់ម្គនាេ។់ ្រនន្ា្់រមក លកះ �ន 

លចោេខ្ពុពំរី្រេេចួពងមនានរ់្រសគ់នាត�់នូ្រ

កនាេពរីយ្់រមពុន។ គនាត់�ន្រញ្្ជឲ្យ 

កមមែនាភិ�េម្នាក់យកកកមនាមករពុជំំពុវញិ 

កររ្រសខ់្ពុ ំល�ើយ�នររឹតកខ្ពុរំ�នូត�េ់
 

ខ្ពុមិំនអនាច�ក�លង្ើមរួច។ សណំនាងេ្អ  

មនានកពុមនារមនូេ�្ឋនានម្នាក់�នសពុអំង្រ 

គនាតឲ់្យអតល់េោស�េខ់្ពុ ំល�ើយខ្ពុក៏ំកតរូវ
 

�នល�ោះខេងមកវញិ។

 ន្ងៃមួយលនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុង�រឹក 
អនាចម៍កជរូក ខ្ពុ�ំន�េួកងល�ើយអនាចម៍ 

កជរូកលនោះក៏ខ្ចនាយអស។់ លកះ �នយក 

រពំនាតវ់នាយខ្ពុ ំល�ើយលពេលនោះក៏វនាយ 
កតរូវខ្ពុចំខំភក្រ្រសខ់្ពុ។ំ ចនា្់រតនាងំ ពរីលពេ

 
លនោះមក ខភក្រ្រសខ់្ពុលំមើេខេងលឃើញ

ច្ាស�់នូចមពុន។

 ជនាលរឿយៗកមមែនាភិ�េ�នសរួខ្ពុ ំ
អំពរីក្រវត្កិគរួសនារកនាេពរីអតរីតកនាេ  

្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំនខ�េក�្់រកនារពតិ�េក់មមែនា- 
ភិ�េលនោះលេ។ ខ្ពុ�ំននយិនាយពរីជរីតនា 
រ្រសខ់្ពុ ំគឺជនាកសកិរ ឪពពុករ្រសខ់្ពុគឺំជនា

 
អ្កធនាក់សពុរីកលនូ ចខំណកម្នាយរ្រសខ់្ពុំ 
គឺជនាអ្កេក់ផ្កនាេរីេរី។  ជនាញរឹកញនា្់រ 

អង្គកនារ�នសរួ្នា «លតើមនានអ្កណនា 

ចង់វេិកតឡ្់រលេៅភនូមិកំលណើតរ្រសខ់លនួ 
វញិខ�រឬលេ?» មនានកគរួសនារមួយខ�េជនា

ភិន រ�្ឋនា រនូ្រខនាងស្នាំ នងិ 
្រងសសរី ភិន សពុផនាណនាលនៅអំឡពុងឆ្នាំ 
១៩៧០។ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកម្ពុជនា)

អ្កជតិខនាងរ្រសខ់្ពុលំនៅឯេរីកករុងភ្លំពញ 
�នលឆលើយ្នា ចង់ ល�ើយអ្កេនាងំលនោះកតរូវ

�ន្រញ្ជនូនកតឡ្់រមកផះ្វញិ។ កគរួសនារ 
លនោះ�ន�តខ់លនួ ល�ើយអ្កភនូមិ�នខ្រឹ្រ 
ក�្់រ្នា  អង្គកនារ�នយកកគរួសនារលនោះ

លេៅសមលនា្់រលចោេេនាងំអស។់ 

លនៅមពុនឆ្នា១ំ៩៧៩ ្រន្ចិខ្ពុ�ំនឮស្នូរ 
កគនា្់រលផលោង នងិកគនា្់រកនាលំភលើងលចញពរី 

េរីកករុងតនាខកវ។ កមមែនាភិ�េខខមែរកក�ម 

�នខ្រឹ្រក�្់រ្នា សនង្គនាមអនាចនរឹងផ្ពុះ 
លឡើង។ លនៅលវេនាលមោ៉ង១១កពរឹក ខ្ពុ�ំន 
លឃើញឡនានរ ល្កកោះជនាលកចើនលនៅតនាម 

្រលណ្ោយផលនូវ។ សមនាជកិកគរួសនាររ្រស់ 
ខ្ពុចំនា្់រលផ្ើមរតល់ចញឆងៃនាយពរីលយោធនាខខមែរ 
កក�ម។ សណំនាងេ្អលយើង�នជ្ួរ 

កងេ័ពលវៀតណមខ�េ�នអនពុញ្ញាតឲ្យ

លយើងកតឡ្់រមកផះ្វញិ។

បា៊ាង ពដីវន័ ្នងិ វវនដី ខក្វេក ៀេ
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ស្ថ឵បៃិកពតីរធ ្នូ
(បទកាកគតិ)

១. នកឹ្វ�ើងកាេណា   ច្កុ្ផណនឱរ  ច្និ ្឵ ច្ងោ ំ

 បនក្្បតឧ់តក្ដិ ្ឋ  ឆ ន឵ែ ចំ្តិសបិតបា ំ  រសស្ផខ ្មររងក្ម្ម 

  រាងបដីឆ ន឵ែ បំា្លយ។

២.  វបិត្ផិសនធ្ងន់          តោតំោទរុន់              ពនអ់នរ្យ

     វធ វែើផសសបានសសូវ       ផតតតូវអតប់ាយ         កូ្នតពាតពុ់ក្ម្឵យ

                      ឆ ្឵ង យភាពន្ ្្ល នែនូរ។

៣. វទាះរាតពះសង្ឃ      ោប់្ ្សកឹ្វដាះស្បង់      ឥតមានអាសូរ    

      ផេង្តិបាបបណុ្យ      វាទសុន ្ទវរ         វតបើដូច្ វសះ វោ

                       រា្នែនូរជដីវតិ។

៤. រស់ផសនេបំាក្       េបំនិវរាក្យ៉ាក្ េរួសពដីការ្តិ        

 វតបៀបឋាននរក្ វដីវក្ង់ងតឹ                 ទាងំក្្ដីភយ័ភតិ

                    ឥតមានវេហ ើយផេហ។

៥. បង្ខវំធ វែើការ                វាយដំតបហារ សាសនឯ៍ងរាផខ្មរ   

 ដូច្តរិច្ ្឵ឆ ន វតបៀបបានវខ្឵ម ច្ផឆ ក   ស្ល ឵បរ់ាេូរផេ

                    យក្ផខ្មរអមតិ។្

ក្រជនាជន សសិ្នានពុសសិ្ កគរូ្រលកងៀង កង 
កមល នាងំក្រ�នា្់រអនាវពុធ រ�្ឋអំណនាច លនៅលខតស្្នាយលរៀង  
ក�រពស្មែនារតរី២ ធ្នូ។ (្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកម្ពុជនា)
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៦. បពុ វែវេតុតបរា ក្ម្ល឵ងំសម្្឵គ         រ រួមរា្នំតិ                

 ក្រណសរិ្យ          ្ ្គគួប្ ្គពុមំេូមតិ ្          សង្ឃមឹជដីវតិ

                      ពតិបានតតកាេ។

៧. សវមច្្មហា              រា សុដីម អស្ច ឵រ្យ  ធម្មវពាធសិាេ         

 ្ ្គួច្វ្ ្ើមដកឹ្នា ំ បណ្ពុះបណ្឵េ         បវង កើតរា្ន឵ែ េ

                   ច្េនាតស៊ាូ។

៨. តក្វច្ះសសុក្សនែ គួេ        នាំ្ នែវ្ ្ើមតជរួេ វៅឃុវំជើងឃ្ល នូ

 ស្ម ត័្ច្តិច្្េូនតព   េក្នេតស៊ាូ                ស្ម ឵រតដីពដីរធ នែនូ

                     ឆ ន឵ែ ចំ្តិតបាបំដី។

៩. េះបងឈ់ាមសាច្់      តបយុទប្ ្នូរ្ ្឵ ច្់ ឥតមានស្ ឵យអវែដី         

 ពេដីសសស់ៗ រវំដាះទឹក្ដដី  ពដីអន្យតរិ ្យិ 

  បសិាច្សាមាន្យ។

១០. រណសរិ្យពដីរធ នែនូ              វដីរៈ្តម ូ ប្នូរជដីពជន ្មតបាណ        

 ក្សាងតបវទស វដាយក្្ដីក្ ្឵ល ហាន រក្ភាពសានត្រាណ

                     វក្្សមក្សានជូ្នរាត។ិ

១១. វទាះជរួបឧបស័្្គ        រយពានវ់តោះ្ ន឵ែ ក្់ វស្ម ឵ះស្ម ត័្ឥតឃ្ល ឵ត   

 ពរួតនដវវញច្តិ ្ ខ ្឵ល ងំឥតរវាត វងើបវ�ើងវតពាងតពាត

                     វឆ ្លៀតវដាះទកុ្ ្ខរសស្។

១២. រណសរិ្យពដីរធ នែនូ  តបយុទត្ស៊ាូ  យក្ជយ័ជមនែះ       

 តបាពំដីរមក្រ ភ្លស្ឺ ្឵ល ោងំជះ           បនក្្បតវ់និាស 

                     រសស្ផសសក្សាទរ។

១៣. មានរសស្មានរដ ្ឋ     មានអភវិឌ្ឍន៍ អណំតោ់តំទ      

 តបរាធបិវតយ្យ វសរដីភាព្រ            សវំ�ងខ្឵ទ រខ ្ទរ

                 ជវ័យ!!ក្ម្ពុរា។

១៤. មាន្នែេម់ានស្ ឵ន    មានសាលាវរៀន មានវតវ្ហិារ          

 មានមន ្ទដីរវពទ្យ     ឃុំ វខត ្នានា   រសស្រសធូ់រធារ

                     លាភាពតក្ខ្សត។់

១៥. រណសិរ្យពដីរធ នែនូ            ឧតម្្តម ូ វទិតូបវត្ិ              

 សវមច្្ទាងំបដី        ្្ល ឵សនវតបាក្ដ    ផខ ្មរខស្ម់ខុមាត់   

               ដ្បតិសន ្ភិាព៕

  នពិនល្�ោយ: វលាក្ ភរួង សុ្ន ្

មនន្រីនគរ�េននអធកិនារ�្ឋនាន នគរ�េកករុងនកពខវង សង្កនារ�្ឋនាននគរ�េលខតន្កពខវង

 េនូរសព័ល្េខ: ០៩៧ ៧៦១១១៥៩/០១០ ៦៣៥៨៦៧

ន្ងៃលសៅរ ៍៤ លកើត ខខភកេ្រេ ឆ្នាជំនូតលេោសក័ ពពុេស្ករនាជ ២៥៦៤  

កតរូវនរឹងន្ងៃេរី២២ ខខសរី�នា ឆ្នា២ំ០២០



ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 57

វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ទរឿងពិតរបស់ខ ្ពុំ
ជតីវិតទកកាយន្ងៃ	១៧	ទមសា	ឆ្឵ ំ	១៩៧៥

 ន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ១៩៧៥  

ក្រជនាជនកម្ពុជនាេនូេនាងំក្រលេសកតរូវ�ន 
រ្រ្រកម្ពុជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យរ្រស់  
្រ៉ពុេ ពត ជលមលៀសលចញពរីេរីកករុង លខត ្

ឃពុំ ភនូមិពលិសសេរីកករុងភ្លំពញឲ្យមក 

រសល់នៅតនាមជន្រេខសសចម្កនារ។

 លនៅតនាមផលនូវលកកោយសនង្គនាមពរីឆ្នា ំ
៧០�េឆ់្នា៧ំ៥ �ន្រញ្ច្់រ លពោរលពញ 

ល�ោយមនពុស្កពុះករ អ្កខលះល�ើរជនាជរួ 

អ្កខលះេនូេ ខលះកលណ្ៀត ខលះេរីកនូនលចៅ 

លេើសមែនា ខលះមនានរលេះអនូសអរីវន៉ានល់េៅតនាម 

ខលនួ្រន្ចិ្រន្ចួ លកពោះលយោខខមែរកក�ម
 

�នក�្់រក្រជនាជនឲ្យលចញពរីផះ្ល�ោយ 

លេើក�នលឡើង្នា លចញពរីផះ្្ួរនក�នំ្ងៃ 

សនិ េកមនាអំង្គកនារលរៀ្រចរួំច លេើ្រឲ្យ 

ក្រជនាជនវេិចនូេមកវញិ។

 ក្រជនាជនខលះមនានកនារលនឿយ 

�តល់�ោយសនារន្ងៃលក្ៅខលនាងំ លកពោះចខំខ 

លមសនា។ �នូលចះ្ក្រជនាជនខលះ�នននាគំ្នា 

ឈ្់រសកមនាកលកកោមមល្់រល�ើមលឈើ ខលះ 

លេៀតសកមនាកតនាមេរីវតអ្នារនាមខ�េ 

កគនាលនោះ មិនលឃើញកពះសង្គង់លនៅ 

លឡើយ។ លនៅតនាមផលនូវគមែនានក្រជនាជនណនា 
�៊នាននយិនាយអំពរីអ្រី ឬរឭំកលរឿងកនាេពរី 

សង្គមចនាសរ់្រសស់លម្ចកពះ នលរោតម្  

សរី�នពុ ឬរ្រ្រ េន ់នេ ់លឡើយលកពោះ 

ខលនាចកងេ័ពរលំ�ោះខខមែរកក�មចងយក 

លេៅសមលនា្់រ។ លនៅខក្រចលិញ្ច ើម្េ្់ 

លយើងសលង្កតលឃើញមនានសនាកសពកង 

េ័ព ក្រជនាជនសពុរីវេិ អ្កមនានតនួនាេរី 

លនៅក្ពុងរ�្ឋនាភិ�េ ្រញ្ញាវនខ្លះ�នសលនា្់រ 

ល�ោយសនារជងឺំ កនារ�ញ់សមលនា្់រ 

ពលិសសអ្កខ�េពនាក់លខោអនាវេនា�នាន 

េន ់នេ។់ ខខមែរកក�ម�ន្រលណ្ើរកង 

េ័ពេនាងំលនោះលេៅ�ញ់លនៅកណ្នាេនកព 

ខក្រអនូរ ឬនកពរល�ះ ល�ោយគមែនានអនាសនូរ 

លឡើយ លេោះ្ររីមនានកនារសពុអំង្រករក៏ 

ល�ោយ។ ខខមែរកក�ម�នលក្រើមលធ្យោ- 

�យល�កក�សក់្រជនាជន ល�ោយលក្រើ 

ពនាក្យ្នា នរណនាលធើក្នារងនាអ្រី ពនាក់សក័្ិ 

្រ៉ពុនមែនាន លរៀន�េ់្ ្នាក់ណនា សនូមក�្់រកនារ 

ពតិ ្រន្នា្់រមកខខមែរកក�ម�នយក 

អ្កេនាងំលនោះលេៅលរៀនសនូកត នងិ�ន 

្រលណ្ើរលេៅ�ញ់លចោេ។

 កគរួសនាររ្រសន់នាងខ្ពុលំពេលនោះកតរូវ 
�នខខមែរកក�មជលមលៀសលចញពរីកករុង 

កំពត។ លនៅតនាមផលនូវ ននាងខ្ពុពំពុ�ំរឹងលគោេ
 

ល�ៅ ្នាកតរូវលេៅឯណនាលឡើយ គឺខ្ពុលំេៅ

តនាមខតអង្គកនារ្រញ្្ជ្រ៉ពុលណោ្ះ។ ខខមែរ 

កក�ម�នចនាតត់នាងំឲ្យកគរួសនារននាងខ្ពុ ំ
លេៅរសល់នៅក្ពុងភនូមិនកពស ន្ូវ ឃពុមំនានជយ័ 

 
សសរុកឈនូក លខតកំ្ពត ត្ំរន៣់៥។ ខ្ពុ ំ
ររីករនាយក្ពុងចតិន្រឹកលកតកអរយន៉ាងខលនាងំ

លកពោះសង្រឹម្នា�នជ្ួរ្រង្រ្អនូន ពនូមរីង 

ខនាងម្នាយរ្រសន់នាងខ្ពុរំសល់នៅភនូម 
កតពនាងំធំ ឃពុកំកនាងំស្នាយ សសរុកឈនូក 

លខតកំ្ពត ្រ៉ពុខន្្រង្រ្អនូនខនាងម្នាយខ្ពុំ 
លពោេពនាក្យ្នា ពពុសំ្គនាេ់ឬគមែនាន្រង្រ្អនូន

ជនាអ្ក១៧លមសនាលេ។

 ន្ងៃេរី២៥ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ 

ននាងខ្ពុកំពមេនាងំស្នាមរី នងិកនូនក្ររុស 
អនាយពុ២ឆ្នារំ្រសខ់្ពុលំឈមែោះឡពុង 

សពុរីណនាច �នលេៅ�េវ់តអ្ង្គស្នាយ 

ភនូមិអង្គស្នាយ ឃពុមំនានជយ័ ល�ោយតនូច 

ចតិ ្លកពោះក្ពុងរ្រ្រខខមែរកក�មលនះ អ្ក 
មនូេ�្ឋនានលេោះ្ររីជនាមនាន្រង្រ្អនូនអ្ក១៧ 
ក៏ល�ោយ ក៏ពពុ�ំ៊នានេេួេស្គនាេល់យើង 

ខ�រ។ អ្កេនាងំលនោះខលនាចពនាក់ពន័ខ្មែនាងំ  

ល�ើយឪពពុកម្នាយក៏ពពុ�ំ៊នានេេួេស្គនាេ់ 

កនូនខ�រ គឺកតរូវផន្ាចម់លនោសលពោ្ចតននា 

ពរីគ្នា។

 លយើងរសល់នៅវតអ្ង្គស្នាយ២យ្់រ

លេើ្រអង្គកនារខ្រងខចកលឈមែោះក្រជនាជន

១៧លមសនា ជនាង ៣០០ កគរួសនារលេៅតនា

មភនូមិខ�េអង្គកនារ�នកំណត។់ 

វេតុការណផ៍ដេបានវក្ើតវ�ើង

 ន្ងៃ២៧ លមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវ 
កពនាត់ឪពពុកម្នាយ ្រង្រ្អនូនក្ររុស សសរី 
ជរី�នូនជនាេរីសសេនាញ់ មករសល់នៅភនូមិ 

សសរុកខ�េខ្ពុមិំនខ�េស្គនាេព់រីមពុនមក 
ល�ើម្រីកនារងនារខសស នងិចម្កនារ។ 

ពរីមួយន្ងៃលេៅមួយន្ងៃ ខ្ពុមិំនខ�េមនាន 
លពេសកមនាក នងិនយិនាយគ្នាជនាមួយ 

្្ររីក្រពនក្នូនលឡើយ គឺលពេកពរឹកកពេរឹម 

លមោ៉ង៥ ខ្ពុនំងិ្្ររីលេៅកនានក់នារ�្ឋនាន 
កនារងនារលរៀង ខៗលនួ។ លយើងមិន�៊នានសពុំ 
ឈ្់រសកមនាក លកពោះខលនាចអង្គកនារលចោេ 

្នាលយើងលធើព្ពុត ចខំណកឯកនូនក្ររុសរ្រស់ 

ខ្ពុនំងិលកមែង�នេលេៀតជនាលកចើនកតរូវអង្គកនារ 
ក្រមនូេឲ្យរសល់នៅម្ពុំ ល�ោយមនានយនាយ 
ចនាស់ៗ លនៅលមើេខ្។ អង្គកនារខ្រងខចក 

តនាមកករុមក្ពុងមួយភនូមិមនាន៤កករុម។ 



ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 ខ្ពុអំនាណិតកនូនក្ររុសខ្ពុណំនាសល់កពោះ
 

លនៅលកមែងខ�េកតរូវេេួេកនារ្្នាក់្ម្ 

ពរីម្នាយឪពពុកនងិកតរូវ�នូ្រអនា�នារខ�េ 

មនានជរីវជនាត។ិ ្រ៉ពុខនក្នូនរ្រសខ់្ពុ�ំនូ្រមិន 
ខឆ្អត នងិល�កលនៅលេើសលរឹកលត្ោត។

 លពេយ្់រ្្ររីក្រពនខ្�េកតឡ្់រ 

មកពរីលធើក្នារវញិ នងិ�នូ្រ�យរួចកតរូវ 

ចនូេលេៅសកមនាកល�ោយពពុ�ំ៊នាន 

នយិនាយគ្នា។ ល្រើលេោះ្ររីអ្កេនាងំលនោះ

លធ្ើកនារកនារងនារេ�ំកយន៉ាងណនាក៏ល�ោយ  

ក៏ពពុ�ំ៊នាននយិនាយត្អនូញខត្អរខ�រ លកពោះ 
លពេយ្់រកងឈល្រ�នល�ើរយក 

កនារណ៍លពញភនូមិ។ ក្រសនិល្រើក្រជនាជន 

ណនា�៊នាននយិនាយ្នា នរឹក្រង្រ្អនូន 

ឪពពុកម្នាយ នងិនរឹកផះ្ អ្កេនាងំលនោះ 

ពតិជនាកតរូវ�តខ់លនួជនាមិនខនាន ក្រសនិ 
ល្រើឈល្រស្នា្់រឮ។ ឈល្រេនាងំលនោះ�ន

ល�ៅក្រជនាជនេនាងំលនោះលេៅលរៀនសនូកត

ឬលេៅលនៅភនូមិ្មែរី ខ�េជនាពនាក្យសមងៃនាត់

ល�ើម្រីកពុំឲ្យក្រជនាជនមនានកនារភ័យខលនាច។ 

ខ្ពុរំសល់នៅលកកោមកនារលធើ�្្រពរីសស្រីអ្ក 
មនូេ�្ឋនានមួយចនំនួ។ សស្រីេនាងំលនោះ 

នយិនាយពនាក្យមន៉ាក់ងនាយ រះិគនច់អំក 

ក្រមនា ជនាលកចើន �នូចជនា «លមើេពកួមរី 

១៧ វនាល�ើរ�នូចលេោកសសរី ល�តពុខតវនា 

ធលនា្់រជះិជនានល់គ ឥឡនូវវនាមក�កស្នូង 
្រ៉ពុណ ្រឹងលធើព្ពុំ�ន! សមខតកលម្ចវនាលចោេ 

ឲ្យអស់ លេើ្រសម! មរីពកួខមែនាងំចនកង! 

វនាលចញពរីកករុងមកមនានស្អរី កពុខំតពកួលយើង 

ឲ្យវនាសពុរី វនា�នអរីសពុរី! ម្នាក់ លៗ�ើរលមើេ 

ខតជេំនាវ! 

 លនះជនាសម្រីក្រធនានកករុម ខ�េជនា 

មនពុស្មនានេរឹកមពុខកំណនាច កតរូវ�ន 

ខខមែរកក�ម្រន្ពុ្រឲ្យលធើល្មលកើយ។  
ក្រធនានកករុមពពុំលចះពចិនារណនាអ្រីលកកៅពរី 

លឃើញលយើងលធ្ើខពុស្រន្ចិ្រន្ចួក្រញនា្់រ 
រនាយកនារណ៍អំពរីលយើងភលនាម។ ចរតិក្រធនាន 

កករុមេនាងំលនោះលពេខខមែរកក�ម�នឲ្យ 

លធើធ្្ំរន្ចិ គឺលឡើងចនាង ល�ើយអ្ក១៧ 

លមសនាលធ្ើអ្រីខពុសឬកតរូវ គឺមិនខេ្ល់េ  

គឺលចះខតម្យន៉ាង គឺយកលេៅសមលនា្់រឥត 

តវន៉ា�នលឡើយ។

 ក្រជនាជន�នរសមួ់យយ្់រគិត 

មួយន្ ងៃ គឺលយើងរសេ់នាងំកពេរឹងចពុងសក់។ 

ន្ងៃខខឆ្នា�ំនរេំងផពុត ននាងខ្ពុរំសល់នៅ 
មនានននាេរីជនាអ្កខរក�រី�្ំរនូក។ លពេរ�នូវ 

សនា្រ �កស្នូង គឺខ្ពុកំតរូវលធ្ើ លេោះ្ររី ខ្ពុំ
 ពពុលំចះលធើក្នារងនារលនះពរីមពុនក៏ល�ោយ។  

ខខមែរកក�ម�នកំណតឲ់្យខ្ពុ�ំកសណំនា្រ 
ឲ្យ�ន ៣ ឬ ៤ ផលនូនក្ពុងមួយន្ងៃ។ 

លពេក្រជពុកំករុមម្ងៗ ក្រធនាន�រឹកននាកំ្រជពុំ 

�នេិលតៀនស្រីឲ្យខ្ពុរំនាេល់ពេ។ ន្ងៃេរី១៩  
ខខឧសភនា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ខ្ពុមំនានជងឺំជនា 
េមងៃនល់�ោយលកើតពសិលនៅ្ ្គនាមខនាងលឆង្។ 

លពេលនោះ្្ររីខ្ពុខំតិខលំ�ើររកកគរូខខមែរ នងិ 
អង្រករកគរូខខមែរឲ្យជយួព្យនា�េខ្ពុ ំ្រ៉ពុខន ្
ខខមែរកក�មពពុអំនពុញ្ញាតឲ្យ្្ររីរ្រសខ់្ពុឈំ្់រ 
លមើេខ្ខ្ពុលំឡើយ។ ខខមែរកក�ម្នាខ្ពុំ 
លធើព្ពុត េពុះលពេមកលឃើញខ្ពុផំ្នាេក៏់ 
នយិនាយ្នា ល្រើឈ�ឺរឹកលេៅលពេ្យឃពុ ំលនៅ 

ផះ្គមែនាន្្នាលំេ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនលសពុើ្រសរួ 
រក តនាលមៅ៉ ល�ើម្រីមកព្យនា�េជងឺំឲ្យ 

ខ្ពុ។ំ កនាេជនំនានល់នោះមនាសក�ក់គមែនាន 
តនមលលឡើយ លមល៉ះល�ើយ គនាតេ់នារ្រ៉ពុនមែនាន

ក៏ខ្ពុកំពមឲ្យគនាតខ់�រ ឲ្យខតគនាតព់្យនា�េ

ខ្ពុឲំ្យជនាសះលស្ើយ។

 ក្ពុងអំឡពុងលពេពរីរអនាេិត្យ លេោះ្ររី
 

្្ររីខ្ពុលំចញលេៅលធ្ើកនារ ក៏គនាតល់ឆលៀតមក 
លមើេខ្ពុខំ�រ។ ខ្ពុ�ំនជនាសះលស្ើយ នងិ

 
�នូ្រចពុក�នធមមែតនា លកពោះ�ន្្ររីខ្ពុជំយួ 
លមើេខ ល្ពេសកមនាកពរីកនារងនារ។ 

លកកោយមកលនៅឆ្នា១ំ៩៧៧ លេើ្រខខមែរ 

កក�មលរៀ្រចកំ្រមនូេចនានឆ្នាងំ មក�នាក់ 

លនៅផះ្�យរួមគ្នា។ លនៅតនាមកករុមកតរូវមនាន

លរោង�យមួយល�ើម្រី�នូ្រជពុគំ្នាល�ើយ 

ក្រជនាជនគមែនានកមមែសេិឯ្កជនលឡើយ។

 លនៅក្ពុងឆ្នាំ ១៩៧៧ លនៅក្ពុងភនូមិ
 

ឃពុនំរីមួយ ខៗខមែរកក�មលរៀ្រចកំ្រជនាជន 

ឲ្យមនានគនូសសករ ្្ររីក្រពន ្ល�ោយខនាង 

ក្ររុសឈរលនៅម្នាង នងិសសរីឈរលនៅម្នាង  

ល�ើម្រីស្នា្់រកនារខណននារំ្រសត់ណំនាង 

គណណៈសសរុកឬឃពុ។ំ គណណៈអធ្ិរតរី�នឲ្យ

ខនាងក្ររុសឬសសរីលឡើងមកនយិនាយចនា្់រ

អនារមមែណ៍ នងិល្្រជន្ាេេួេគ្នាជនា្្ររី 

ក្រពនត្លេៅ។ កនារលរៀ្រកនារម្ង៧០ ឬ  

៨០គនូ ល�ើយលេោះ្ររីគនូសសកេនាងំលនោះ 

មិនលពញចតិក៏្ល�ោយ គឺពពុអំនាចក្រខកក 

�នលឡើយ លកពោះពធិរីលនះអង្គកនារជនា 

អ្កលរៀ្រចឲំ្យ។ 

 ចនា្់រពរីលពេលនោះមក សភនាពេ�ំក

នងិកនារកនា្់រសមលនា្់ររង្គនាេក៏កនានខ់ត 

មនានកនារលកើនលឡើង។ លកកោយលពេ 

លរៀ្រកនារឲ្យននាររីនងិយពុវជន�នមួយខខឬ

ពរីរខខ ខខមែរកក�មក៏�នយក្្ររីអ្កេនាងំ 

លនោះសមលនា្់រលចោេ រួចខខមែរកក�ម 

ក្រមនូេសសរីលមមន៉ាយ�នាក់ម្ពុំ ល�ើយ�នាក់ 
លឈមែោះ្ នាកងលមមន៉ាយ។ 

 ន្ងៃេរី១០ ខខកក្ក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៧  

យពុវជនចនំនួ៥ននាក់ �នននាគំ្នារតល់ភៀស 

ខលនួ ្រ៉ពុខនស្ណំនាងអនាកកក់ យពុវជនលនោះ 
រតល់េើ្រ�េក់ចកលសៀម ជនា្់រកពកំ្រេេ់ 

តនាខកវកំពត ក៏កតរូវលយោធនាខខមែរកក�ម 

ចនា្់រខលនួ�ន។ ខខមែរកក�ម�ន្រញ្ជនូន

យពុវជនេនាងំលនោះមកភនូមិននារនាយណ៍ 

ឃពុមំនានជយ័ សសរុកឈនូក លខតកំ្ពត 

ល�ោយចងន� ចងលជើង សកមរូតខខ្ 

េមលនាក់ក្ពុងពនាងេរឹកកតរីឲ្យសលនា្់រ។ ្រ៉ពុខន ្
មពុននរឹងសមលនា្់រ ខខមែរកក�ម�ន្រញ្្ជឲ្យ 

យពុវជនេនាងំលនោះខសសក្នា សនូមមិតេ្នាងំ 

ឡនាយកពុយំកតកមនា្់រតនាមខ្ពុ ំខ្ពុគឺំជនាគិញ
 

សមងៃនាត ់CIA។ ខខមែរកក�ម�នឲ្យក្រពន ្

ជនរងលកគោះមកឈរលមើេខលនួសមលនា្់រ

្្ររីយន៉ាងអនាលណោចអនាធម័ជនាេរី្ំរផពុត។
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វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 លពេលឃើញេិ�្ឋភនាព�នូលចះ្ ខ្ពុពំពុំ 
�៊នានលមើេលឡើយ។ ខ្ពុ�ំនេចួឱនមពុខ 
ចពុះនងិសសក់េរឹកខភក្មិនឲ្យខខមែរកក�ម 

លឃើញ លកពោះខលនាចខខមែរកក�មលចោេ 

ក្រកនានខ់្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំន្រនស់សនឲ់្យលចញផពុត
 

ពរីរ្រ្រនកពនផ ល្ឃោរលឃៅលនះ។ 

ន្ងៃេរី១៨ ខខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧៧ ខខមែរ 

កក�ម�នចនាតក់្រជនាជនកគ្់រភនូមិ ឃពុំ  

សសរុកលេៅលេើកេំន្់ររលំេចខនាងលជើង 

សសរុកខសសក្ពុង ល�ោយេ្់រភ្ពំរីមួយលេៅ 
មួយ។ ខ្ពុនំងិ្្ររីក្រពនក៏្�នូចក្រជនាជន�នេ 
លេៀតខ�រ គឺកតរូវខខមែរកក�ម្រងំ្ឲ្យលេៅ 

ខរក�រី ល�ោយកតរួត្រង្គរីធម្ំនាងពរីរៗ តនាម 

ពនាក្យខខមែរកក�មខ�េខសសក្នាសកមរុក 

យកឈះ្ពរីភនូមិមួយលេៅភនូមិមួយ។ 

រយណៈលពេជនាងមួយខខ ខ�េខ្ពុខំរក�រី 
លនៅេំន្់ររលំេច។ ន្ងៃមួយកនូនរ្រសខ់្ពុ ំ
ឈខឺលនាងំ នងិលកើតកនញ្ជេិ ខ្ពុក៏ំសពុំ 
ក្រធនានកងយកកនូនលេៅព្យនា�េលនៅ 

លពេ្យឃពុពំសព់ង លនៅខក្រវតន្នារនាយណ៍  

ចខំណក្្ររីរ្រសខ់្ពុលំនៅលេើកេំន្់ររ�នូត 
រួចរនាេ។់

 លនៅន្ងៃេរី២ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៨ 

េំន្់ររលំេច�នលធើរួ្ចរនាេជ់នាស្ថនាពរ។ 

ក្រជនាជនេនាងំអសស់្រ្ោយររីករនាយ

ណនាសល់�ោយ�នវេិកតឡ្់រមកជ្ួរជពុំ 

កគរួសនារវញិ លេើកខេងខត្្ររីខ្ពុ្ំរ៉ពុលណោ្ះ

ខ�េកតរូវ�នខខមែរកក�ម្រញ្ជនូនលេៅភ្ំ 
�ក់នរឹម ល�ើម្រីកនា្់រគនាស�់រីលធ្ើចម្ក នារ�នាំ

�ឡំនូង នងិលពោតលេៀត។

 រយណៈលពេជនាលកចើនខខល�ើយខ�េ 

ខ្ពុនំងិកនូនក្ររុសេន្រឹងរងចនា្្ំររី នងិឪពពុក។  
ឯរនូ្រននាងខ្ពុលំនៅតនាមភនូមិ កតរូវខខមែរកក�ម 
លក្រើឲ្យក្រមនូេនងិខសងេនាមក 

មនពុស្តនាមផះ្ យកមកកជរុំេនាយអនាចម៍

លគោ េនន្នានខខកត �រី�្ំរនូកលធើជ្នាជរី�ច 

ខសស។ លពេខលះខខមែរកក�ម�នចនាតត់នាងំ 

ខ្ពុលំេៅលធើខ្សសក�ងំខ�េលនៅក្ពុងភនូមិ
 

េេ់ ឬវនាេត្េខ់�េមនានសពុេខ្ត 

លឈលើងគួរឲ្យខលនាចជនាេរី្ំរផពុត ្រ៉ពុខនខ្្ពុពំពុ�ំ៊នាន 
ក្រខកកនរឹងកនារចនាតត់នាងំលនះលឡើយ។ 

លពេយ្់រ�នូ្រ�យរួច ខខមែរកក�មមិន 

ឲ្យលយើងសកមនាកលឡើយ គឺខខមែរកក�ម 

លក្រើលយើងឲ្យលេៅជញ្ជនូនកណ្នា្់រ�នាក់ 
េរីេនានលេៀត។ ក្រជនាជនខលះខរក ខលះចង 

េនូេមក�នាក់េនានរ�នូត�េល់មោ៉ង៩  

ឬ ១០លេើ្រអនាចឈ្់រសកមនាក។ លពេ 

កពេរឹមលមោ៉ង៥ ក្រធនានកងវនាយ 

ជងួ�នាសក់្រជនាជនឲ្យលេៅ�េក់នារ�្ឋនាន

លរៀង ខៗលនួ។ 

 ខ្ពុចំនាកលចញពរីផះ្លេៅតនាមកង 
ពលិសសរយណៈលពេជនាលកចើនខខជនាមួយកនូន 

លនៅខតពពុេំនានល់ឃើញ្្ររីខ្ពុកំតឡ្់រមកវញិ។ 

ន្ងៃមួយលពេច្់រកនារងនារសសរូវក�ំងចនូេ 

�េស់សរូវវស្នា លេើ្រខ្ពុកំតឡ្់រមកផះ្ 
វញិ លពេលនោះល�ើយកនូនរ្រសខ់្ពុ�ំនាក់

�នូចមនានជងឺំអ្រីម្យនាង ល�ោយសនាចវ់នា 

លេឿង។ យនាយៗ �នក�្់រខ្ពុំ្ នា កនូន 
រ្រសខ់្ពុ�ំនូ្រធ្យនូ ង។ ខ្ពុលំឆលៀតលពេឈ្់រ

 សកមនាកពរីលធ្ើកនារលេៅសពុេំរឹកលត្ោត កពម 

េនាងំអនាចម៍ខ�ក �រី្រលរី សលរឹកនកគខ្ួរយក 

មកកតនាឲំ្យកនូនខ្ពុផំរឹក។ ខ្ពុអំនាណិតកនូនខ្ពុំ
 ណនាសល់ពេវនាផរឹកម្ងៗយំក្អតួមកវញិ។ 

ល�ោយខលនាចកនូនសលនា្់រ ខ្ពុ្ំរនញ្ចក្្នាវំនា 
រ�នូត�នសនាចឈ់នាមធមមែតនាវញិ។

 រ�នូតកនូនរ្រសខ់្ពុ�ំនធនូរលស្ើយ  
លេើ្រ�នលឃើញ្្ររីខ្ពុកំតឡ្់រមកពរីចម្ក នារ 
�ក់នរឹមវញិគឺលនៅន្ងៃេរី ៧ ខខកក្ក�នា  

ឆ្នា១ំ៩៧៨។ ន្ងៃលនោះលភលៀងកំពពុងរេរឹម 

សសចិៗ ខ្ពុកំកលឡកលេៅលឃើញរលេះកក្ររី

មួយនរឹម្ររចនូេមក។ ខ្ពុលំមើេសរឹងខតពពុំ

ស្គនាេល់កពោះកពេ្់រលមោ៉ងជនាង៦េងៃនាច 

ល�ើយ េនាេខ់តឮសនូរកតល�ោកកក្ររី លេើ្រ 

ខ្ពុនំ រឹក្នា្្ររីខ្ពុវំេិមកវញិ។ 
 

្្ររីខ្ពុ�ំនឈ្់រលនៅមពុខផះ្។ លពេ�រឹង្ នា្្ររី 
មកវញិ ចតិខ្្ពុលំកតកអរណនាសល់កពោះរយណៈ 

លពេ៤ខខលេើ្រជ្ួរមពុខ្្ររីម្ង។ លមឃ

លនៅខតរេរឹម�ខ�េលកពោះខខសសរូវខ្រក

គពុម្។ កកលឡកលឃើញកនូនក្រពន ្្្ររីខ្ពុ ំ
លកតកអរណនាសក៏់ស្ពុះមកល្ើ្រកនូន។

 ខ្ពុ�ំននយិនាយលេៅកនាន្្់ររីល�ោយ 
េរឹកមពុខលកកៀមកកំណៈ

 -�វ៉នាលអើយ ពរីរ្ររីន្ងៃមពុនលនះ 

ក្រជនាជនលនៅភនូមិលយើងកតរូវខខមែរកក�ម

ល�ៅលេៅេ្់រេរឹក ល�ើយ៤ននាក់�តខ់លនួ។ 

ជតិអសល់�ើយក្ររុស លៗនៅភនូមិលយើង 

ល�ើយខ្ពុភ័ំយខលនាងំណនាស។់

 គនាតត់្រមកខ្ពុវំញិតចិៗ លកពោះ 
ខលនាចអ្កលផ្ងឮ

 -កពុំមនាតអ់នូន ្រងក៏�រឹងខ�រ។ លនះ 

លស្ោងលខោអនាវេេរឹក �នាក់�នាេឲ្យ 

្រងផង! ឯណនាកនូន!នរឹកពពុកលេ! ពពុក 

សពុលំ្ើ្រមួយ។

 កនូនក្ររុសខ្ពុឱំ្រកឪពពុក�នាក់�នូចជនា 
នរឹកខលនាងំណនាស។់ នយិនាយ្រលណ្ើរគនាត ់

�ពុចលស្ោងលខោអនាវឲ្យខ្ពុ ំរួចក៏្រងួ្សលេៅ
 

សសនាយកក្ររីពរីនរឹម។ គនាតច់ងកក្ររីនរឹង 

ល�ើមសលនា។ លពេលនោះសលំឡងមនពុស្ 

ម្នាក់ខ�េលនៅន�មនានកនានច់លង្កៀង 

លក្រងកនាត�នាក់លនៅក្ពុងល�ត៉ឈរលនៅពរី

ខនាងលជើងផះ្ខ្ពុខំក្រកតពនាងំេរឹក �ន្រនល ឺ
សលំឡងយន៉ាងឮសរួមក្្ររីខ្ពុំ្ នាណៈ

 -ឪអនាវងមកវញិល�ើយ? 

�នូ្រ�យលនៅ? ខ�េជនាសម្រីក្រធនាន 

កករុមលស�្ឋកិច្ចភនូមិលឈមែោះននាយផនាត  

លកពោះ សពុរីណនាច កនូនខ្ពុជំនំនានល់នោះលគល�ៅ 
លឈមែោះវនា នា អនាវងៗ។ 

្្ររីខ្ពុ�ំនត្រលេៅននាយ ផនាត វញិេនាងំ 
សពុភនាពរនា្រសនារឯន�គនាតម្់នាងអខង្អេ

ក្ោេកនូន។

 -�េខ្ពុ�ំនូ្ររួចល�ើយ្រង! ខ្ពុ�ំនូ្រ

លនៅមន្រីរឃពុលំពេ�នាក់លពោតេពុរួំច!



ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

 -លអើ! ល្រើរួចល�ើយយកច្រមកលេៅ 

េ្់រេរឹកនរឹងលគ េរឹក�នូរខលនាងំណនាសន់្ងៃ 

មិញខលនាច�ក់ភលខឺសសក្រញនា្់រមក!

 ពពុលេ្ោលអើយឮសម្រ្ី នាលេៅេ្់រេរឹក 

ភលនាមខ្ពុលំស្ើរកលនាយជនាមនពុស្គមែនានវញិ្ញាណ 
លេៅល�ើយ ខ្ពុសំមលរឹងមពុខ្្ររីខ្ពុខំ�េពពុេំនាន់

 
ផលនាសល់ខោអនាវេេរឹកលចញផង គនាតក៏់ 

លឆលើយត្រលេៅលគវញិ្នា

 -�េ ្រង!

 គនាតេ់នាញយកច្រកនា្់រលនៅលេើខកគ 

ខនាងមពុខកនូនខម្ �នាក់លេើសមែនារួចល�ើរលេៅ 

តនាមលភលើងចលង្កៀងលក្រងកនាតខ�េ�នាក់ 

ក្ពុងល�ត៉យួរល�ើរលេៅកនានេិ់សខនាងេចិ 
ផះ្ សលំ�ៅេំន្់រកតពនាងំខ្ពុ។ំ លពេលេៅ 
�េជ់្ួរលគរួចមួយសន្ពុះ សសនា្់រខតមិន 
�រឹងជនាល�តពុអរី គនាតក៏់កតឡ្់រមកវញិ 

ចនា្់រកនូនល្ើ្រម្ង លេៀតរួចផ្នាខំ្ពុំ្ នា

 -ល្រើ�ត្់រងយនូរននាកំនូនល�កលេៅកពុំ 

ចនាផំលនូវ្រងអរី! លពេលនោះេរឹកមពុខគនាតល់ខមែៅ  
ល�ើយគនាតល់�ើរមួយ លៗេៅតនាមលគល�ើយ 

គនាតង់នាកលកកោយរ�នូត។ ខ្ពុតំនាមលមើេ 
គនាតរ់�នូត�តស់សលមោេ នងិលភលើង 

ចលង្កៀងក្ពុងនកពងងរឹតឈរឹងេនាងំរេរឹម 
សសចិៗ។ មួយសន្ពុះធំ កនូនរ្រសខ់្ពុក៏ំ 
ងងពុយល�ក ខ្ពុ�ំនចងអកងរឹងឲ្យវនាល�ក។ 

ល�ោយសនារអសក់មលនាងំជនាមួយកនារងនារ 

លពេន្ងៃ នងិ�នូ្រពពុំ�នកគ្់រកគនានផ់ង  

ខ្ពុេំលកមតខលនួល�កេក់លេៅ។

 -នយ!៉ នយ!៉ នយ ៉--�ពុឺៗ ៗៗ

 កនូនខ្ពុយំំក្ពុងអកងរឹង េន្រឹមលពេខ្ពុំ
 យេស់្ិ្រលឃើញ្្ររីខ្ពុមំកឈរមនាតេ់្នារ 

មនានខតខលនួអតល់ឃើញមនានក្ោេលេ។ 

ខ្ពុសំ្ពុះអង្គពុយលេើកកនូនមកឱ្រយំ លកពោះ
 ខ្ពុ�ំរឹង្ នា លពេលនះជនាលពេខ�េលគសមលនា្់រ 

្្ររីខ្ពុកំ�ក�ណនាស់ លកពោះធមមែតនាលពេ 
លគល�ៅលេៅលធ្ើកនារលពេយ្់រ គឺលមោ៉ង 

កតរឹម៩កតឡ្់រមកវញិល�ើយ។ កនារល�ៅ 

លេៅេ្់រេរឹកលនះមនានជនាគំរនូ្រ៉ពុនមែនានននាក់ 

មពុនលនះរួចមកល�ើយ។ លពេយ្់រលនោះ 

ខខមែរកក�ម�នល�ៅលេៅមិនខមនខត្្ររី 

ខ្ពុម្ំនាក់លេ គឺមនាន ននាយលកើត ជនាអតរីត 
េនា�នាន េន ់នេ់ ្្ររីខ្ពុលំឈមែោះ  
ជនា សណំនាង គឺជនាអតរីតកងរនាជអនាវពុធ 

�ត្ថជនាត។ិ ខ្ពុយំំមួយយ្់ររ�នូតេេ់ 
ភល។ឺ លនៅលពេកពរឹកលឡើងន្ងៃអនាេិត្យ ខខមែរ 

កក�មក្រមនូេអ្ក១៧ លេៅក្រជពុលំនៅ 

វតអ្ង្គស្នាយ ចខំណកខ្ពុខំខមែរកក�ម 
មិនឲ្យលេៅចនូេរួមលេ ខ្មេនាងំនយិនាយ

ខផលផ្កនាឲ្យខ្ពុលំេៀត។

 -លយើខមអ៉នាវង! យ្់រមិញអតល់�ក 

លេ ឬ �នជនាល�ើមខភក្�នូលចះ្? ខនពពុំ�ច់ 

លេៅក្រជពុលំេលនៅលសសោចកតកួនឲ្យល�ើយ 

សរឹម�នូ្រ�យ! ល្រើលសសោចពពុលំ�ើយលេ 

កពុ�ំនូ្រ! លនះជនាសម្រីក្រធនានកករុមសសរី 

នងិចពុងលភៅលឈមែោះ ្នាន ក្រពនក្្រធនាន 

កករុមលស�្ឋកិច្ចលឈមែោះ ផនាត ខ�េជនាអ្ក 

ល�ៅ្្ររីខ្ពុលំេៅសមលនា្់រ។

 រងកតកួន ៥០រងយន៉ាងខវងៗ លធ្ើឲ្យ 

ខ្ពុលំសសោច�េល់មោ៉ងមួយពពុេំនានល់�ើយ  
ម្យន៉ាងខ្ពុអំតង់ងពុយ ម្យន៉ាងគមែនានកមលនាងំ 

លកពោះលយើងមិនមនានអនា�នារមនានជរីវជនាត ិ

�នូ្រកគ្់រកគនាន!់ រ�នូត�េល់មោ៉ងពរីរ 

រលសៀេ នងិលសើរ្េនជ់ង្គង់លេើ្រខ្ពុ�ំន 
ស្គនាេរ់សជនាតិ�យខ�េលស្ើរ�នូច្រ្ររ 

លឈមែោេចនូេក្ពុងលពោះ។ �នូ្ររួចក្រធនាន 
កងឲ្យខ្ពុខំសងធពុង�យឲ្យកជរូកចំននួ 
៣០-៤០ក្ោេសពុរីលេៀត រ�នូត�េយ់្់រ 

លមោ៉ង៦ ្រន្នា្់រមកក្រធនានកងឲ្យខ្ពុលំេៅ

ខសងជរី�នាក់ខសសរ�នូតលមោ៉ង១០យ្់រ 

លេើ្រខ្ពុលំេៅយកកនូនមកល�កជនាមួយ។

 លពេយ្់រខ្ពុខំតងខតល�កយំល�ោយ

សនារនរឹក្្ររី។ ខ្ពុ្ំរនស់សនឲ់្យវញិ្ញាណកន្ ្
គនាតត់នាមខ្រក្នាក្រពនន្ងិកនូនឲ្យ�ន

សពុខ នងិ�នរសរ់នានមនានជរីវតិ នងិមនាន 

អ្កមនាន្រពុណ្យមកជយួរលំ�ោះជរីវតិ�៏

ខសនលវេននាលនោះ។

 ចនា្់រពរីលពេលនោះល�ើយខ�េខ្ពុរំស់

លនៅជនាសស្រីលមមន៉ាយលនៅក្ពុងខខកក្ក�នា 

ឆ្នា១ំ៩៧៨។ 

 

ជដីវតិសសដីវមមា៉ាយ 

វតកាយវពេប្ដីតតូវវ្សម្ល឵ប់

 ន្ងៃខខកនលងមកខ្ពុក៏ំពពុំ�នលេៅផះ្ 
លេៀតខ�រ គឺក្រធនានកងឲ្យខ្ពុលំនៅក្ពុងកង

 
សស្រីលមមន៉ាយ លេៅលធើក្នារលនៅឆងៃនាយពរីផះ្ 

ពរីឃពុមួំយលេៅឃពុមួំយ ភនូមិមួយលេៅភនូមិ 

មួយល�ោយមិនឲ្យលនៅក្ពុងភនូមិខលនួឯង

លឡើយ។ សម័យលនោះ ខ្ពុខំតង�នជយួ 
យកអនាសនារក្រជនាជនមនូេ�្ឋនានក្ពុងកនារ 
ចនា្់រខ្យេន់ងិជ្់រខ្យេ់ ពលិសសននាង 

ខ្ពុកំតរូវ�នគណណៈកងឲ្យលឡើងលកចៀងក្ពុង

ពធិរី្រពុណ្យមរីេ្រីងធំៗ ឬតនាមភនូមិ លកពោះ 

កនាេពរីជនំនានស់លម្ច ននាងខ្ពុ�ំនធលនា្់រ 
�នាតរ់�កំពះរនាជកេព្យតនាងំពរីអនាយពុ៦ 

ឆ្នា�ំេ១់៣ឆ្នាំ លេើ្រឪពពុកននាងខ្ពុផំលនាស់ 
លេៅលធើក្នារលនៅកករុងកំពត លេើ្រននាង 

ខ្ពុឈំ្់ររនារំ�លំនះលេៅ។ ្រ៉ពុខនក្្រសនិល្រើ 
ខខមែរកក�ម�រឹង្នា ខ្ពុមំនានក្រវត្រិនូ្រ�នូច

ខនាងលេើក៏ពពុេំពុកជរីវតិខ្ពុខំ�រ។ គណណៈកង

ល�ៅខ្ពុលំេៅលកចៀងល�ោយសនារខ្ពុឧំស្នា�៍

លកចៀង្រេ្រ�វិតន្រ៍្រ្រកម្ពុជនាក្រជនា- 
ធ្ិរលតយ្យ។ ននាងខ្ពុលំេៅលធើក្នារលនៅភនូមិ 
ឃពុឆំងៃនាយ លៗ�ើយកនូន រៗ្រសស់ស្រីលមមន៉ាយ 

កតរូវ�នក្រធនានកងក្រមនូេេពុកក្ពុងភនូមិ  
ល�ើយចនាតត់នាងំឲ្យកគរូសសរីលកមែងៗ លមើេខ្ ។

 លនៅលពេយ្់រមួយលមើេគ្នាពពុំ 

យេល់�ើយខ�េកតរូវលពេសសរូវខ្រក 

គពុម្ខស្់ៗ ជតិលចញខផល កពមេនាងំមនាន 

លភលៀងរេរឹមសសចិ នងិមនានលផលក្រលន្ោរ 

កពនាកៗផង កករុមតនា �នាំ្ ្នាលំនៅតនាមភនូមិ  

ចពុងខនាងលកើត ភនូមិលកកោម េំន្់រអនូនឃល 

ឮលកមែងយំ៖

-�ពុឺៗ ៗ ខមល៉អើយៗ ខមល៉នៅណនា? �ពុឺៗ  

អំ៊ម្នាក់លឈមែោះ ឈពុ ំសមែនាន្នាលខមែោចេង 
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វេខ២៥២ ផខធនែនូ ឆ នែាំ២០២០

ក៏ចនាសំ្នា្់រម្ងលេៀត។ សលំឡងកនានខ់ត 

ឮជតិលឡើងៗ គនាតក៏់យកចនលពុះឆលពុះលមើេ
 

សសនា្់រខតលឃើញ កនូនណនាច រ្រសខ់្ពុ ំន� 
មួយឱ្រអកងរឹង ន�មួយញរីខភក្យំលកពោះ 

លភលៀងលជោកខលនួវនា។ គនាតភ់្នាក់លកពើតរួច

ស្ពុះមកលេើកវនាពល�ើយគនាតស់រួ្នា

-យរីអនាវងលេលតើ!ល�ើយលចៅឯងលេៅណនា 

កណ្នាេយ្់រលភលៀង�្រឹង? 

ល្រើមិនជ្ួរតនាឯង មិន�រឹងល�ើរលេៅល�ក 

កតង់ណនាលេ? ចពុះខមល៉េៅឯណនា?  

កគរូលមើេលកមែងលេៅណនាពពុ�ំរឹង�តល់កមែងអពុរី 

ចរឹង? អំ៊ឈពុ ំក៏�នពកនូនខ្ពុយំកមកឲ្យ 
កគរូលកមែង ល�ើយគនាតស់្រី្រលន្ោសកគរូលរឿន  

លមើេលកមែងមិន�រឹង្នា�តល់កមែងឬយន៉ាង

លមច៉? លនះវនាជ្ួរតនាៗ�នាំ្ ្នាំ ចពុះល្រើវនាពពុ ំ

ជ្ួរវនាងងពុយល�កឬល�ើរចនូេកតពនាងំេង់ 

សលនា្់រកនូនលគលេៅលតើល�ោះសសនាយយន៉ាង 

ណនាជនាមួយម្នាយលគ។ ម្នាយលគលេៅលធើ ្

ពេកិមមែលគមិនខមនលេៅល�ើរលេងឯណនា។

 ល�ោយសនារពិ�កលមើេខ ក្គរូលរឿន  

ក៏សពុអំង្គកនារឲ្យកនូនខ្ពុ�ំនមកលនៅជនាមួយ 
ខ្ពុវំញិ។ មួយខខកនលងផពុត កនូនរ្រសខ់្ពុចំនា្់រ

លផ្ើមលកើតកនញ្ជ រឹេ។ លពេលនោះខ្ពុ�ំន 
លមើេខ្វនាខតពពុំ�ន�តិ�េល់េលកពោះ 

កនារងនារអង្គកនារ�នាក់ឲ្យលយើងល�ើយ 

ល្រើឈ្់រលកចើនលពកក្រធនានកង្នាលយើង 

យកលេសកនូនឈខឺ្ជេិ។ �នូចលនះខ្ពុកំតរូវ 
លធើស្្ំរពុកតសពុយំកកនូនលេៅល�កលពេ្យលនៅ 

ឃពុពំសព់ង។ រយណៈលពេមួយអនាេិត្យ កនូន 

រ្រសខ់្ពុ�ំនធនូរសសនាេមនានកមលនាងំសសរួេ 
្ួរេវញិ ក៏ល�ោយសនារខត�នកគរូលពេ្យ 

ឃពុម្ំនាក់លឈមែោះ លអឿន ជយួលមើេខ្ នងិ 

ឲ្យ្្នាេំ្ៗអ  ចខំណកអនា�នារមនានកតរីសនាច់ 

កគ្់រខ្រ្រយន៉ាង។ លពេខ�េ លអឿន លធើ ្

េ្អមកលេើខ្ពុកំគ្់រខ្រ្រ�នូចលនះ លធើឲ្្យខ្ពុមំនាន
 

កនារសង្យ័្នា ពតិជនាមនាន្ំរណងមិន 

េ្អមកលេើរនូ្រខ្ពុ ំ�នូចលនះខ្ពុកំ្រញនា្់រសពុំ
 

ក្រធនានលពេ្យកតឡ្់រមកភនូមិវញិភលនាម។ 

ខ្ពុខំ លនាចណនាសច់លំពោះលរឿងខពុសសរីេធម៌ 

លកពោះខខមែរកក�មនរឹងវនាយលចោេភលនាម 

ម្យន៉ាងកគរូលពេ្យគឺជនាអ្កមនូេ�្ឋនាន ចខំណក 

ខ្ពុអ្ំក្មែរី១៧។ អ្កមនូេ�្ឋនានលពេលនោះ 
កជរួេលកជើមនរឹងសកមសស់សរី១៧ ណនាស។់  

ខ្ពុកំតឡ្់រលេៅភនូមិវញិ ក្រធនានកងឲ្យខ្ពុំ 
លេៅលធើខ្សសលនៅភនូមិវនាេត្ោេរ់យណៈលពេ 

កនលះខខ ជនាមួយកងលមមន៉ាយ។

 ន្ងៃ១៥លកើតខខអស ព្ុ ជ ជនាន្ងៃខ�េ

ខ្ពុកំតឡ្់រពរីវនាេត្ោេវ់ញិ។ ខ្ពុលំឃើញ

�្ំរនូេខម្លេចលមើេលឃើញលមឃយន៉ាង 

ច្ោស ់ខ្ពុក៏ំសពុលំស្ើក្រធនានកករុមយកចលំ្រើង 
ខ�េលគកកងជនាកណ្្រ�នូចសលរឹកលត្ោត 

ចនំនួ ៣០កណ្្រ មកក្រក់ផះ្ខលនួឯង។ 

រនាកតរី ១៥លកើត ខខភលសឺសឡះេ្អណនាស់  

ខ្ពុ�ំនលឡើងក្រក់ផះ្ខលនួឯង�នពនាក់
 

កណ្នាេ ចខំណកកនូនរ្រសខ់្ពុ�ំនល�កេក់ 
យន៉ាងសសរួេក្ពុងអកងរឹង។ ្រ៉ពុខនល្ពេលនោះ 
កនូនខ្ពុចំនា្់រលផ្ើមេនា្់រកនញ្ជ រឹេ។ ខ្ពុខំលំធើ្

 
កនារ្រលណ្ើរ �នាសំម្កលឈើឲ្យវនាផរឹករនាេ់ 

ន្ងៃលេោះ្ររីវនាមិនផរឹកក៏ល�ោយ គឺខលនាចកនូន 

សលនា្់រ លកពោះលពេ�ត្្់ររីលេៅខ្ពុលំនៅសេ់

កនូនមួយ្រ៉ពុលណោ្ះ។ 

 លមោ៉ងក្រខ�េជនា ១០យ្់រ កំពពុង 

លឡើងក្រក់�្ំរនូេ្រលណ្ើរ សសនា្់រខតខ្ពុ ំ
លឃើញសសលមោេមនពុស ខ្ក្រល�ើមសលនា

លកៀនផះ្ខ្ពុ ំនយិនាយមកកនានខ់្ពុំ្ នា៖

-អនាណិតខមអ៉នាវងណនាស!់ 

ក្រក់ផះ្ម្នាក់ឯង! 

ពពុគួំរណនាមិន�៊នានរកខ្ពុ ំខ្ពុជំយួក្រក់ឲ្យ! 

ក្រក់ម្នាក់ឯង�នូលចះ្កនាេណនាល�ើយ?

-អនូពនូគរីលេឬ? ខ្ពុពំពុ�ំ៊នានរកពនូក្រក់លេ 

ណនាមួយកនារងនារពនូលកចើន ខ្ពុលំធើ�្នកនារ 
ងនារ្រ៉ពុណ ្រឹង។ អឺខនយ្់រអពុរីចរឹងពនូគរីឯងឈរ 

អពុរីចរឹងមិនសមលេ លពេលគលមើេមក។ 

ណនាមួយក្រពនព្នូគរីឯងកនាចណនាស់  

វរីវរយេក់ចឡលំផស្ផ្នាសមកលេើខ្ពុ!ំ 

ខ្ពុភ័ំយណនាសព់នូលេៅវញិលេៅ!

ខ្ពុនំយិនាយផពុតពរីមនាតមិ់នេនានផ់ង 

សសនា្់រខតក្រពនព្នូគរី ជនាចពុងលភៅ�កំ៏ណនាច 

ល�ើរសលំ�ៅមក ល�ោយលពោេពនាក្យ 

ពពុគំ្រ្រីមកខ្ពុ៖ំ

 -លយើ! យ្់រល�ើយខឆ្កញរីខឆ្កលឈមែោេ 

វនាចនាលំជើងគ្នា�្អ! ក្រយ័តខ្លនួននាងឯង 
ចង់ងនា្់រតនាមលខមែោចឪអនាវងឬ? ននាយគរី

ក្រញនា្់រឃនាតក់្រពនគ្នាតភ់លនាម

  -កពុនំយិនាយអពុរីចរឹងខមវ៉នា! ខ្ពុកំគនានខ់ត

លឃើញខមអ៉នាវងក្រក់ផះ្ម្នាក់ឯងខ្ពុ ំ
សរលសើរលេលតើ! មកលេៅវញិ កពុខំរឹងអរីណនា!  

ខមអ៉នាវង! ននាយគរីក៏�រឹកន�ក្រពនគ្នាត់

លេៅក្ពុងលរោង�យកករុមេរី២វញិលេៅ។

 ខ្ពុក៏ំឈ្់រក្រក់ ចពុះមពុជេរឹកល�ើយ 
ចនូេសកមនាកល�ោយមនានអនារមមែណ៍មួលមៅ៉ 

នងិខរឹងចលំពោះកនារ ក្រមនា រ្រសព់កួ 

មនូេ�្ឋនានលនះណនាស។់ ន្ងៃខស្អកលឡើងន្ងៃ 

អនាេិត្យ ក្រធនានកងពពុំ�នឲ្យខ្ពុអ្ំក១៧ 

លធើក្នារលេ។ ខខមែរកក�ម�នល�ៅលយើង

លេៅក្រជពុខំណននាយំនូរៗម្ងកពុំឲ្យលយើងលភលច

ខលនួលនៅនរឹករ្រ្រចនាសល់េៀត។

 ្រពនា្ច្់រកនារក្រជពុសំសនា្់រខតក្រធនាន 

ភនូមិ�នសលកមចឲ្យខ្ពុលំរៀ្រចកំគរួសនារ្មែរី 
ជនាមួយអ្ក១៧�នូចគ្នា គឺគនាតល់ឈមែោះ 

ចនា្រ ឆពុន អតរីតកនាររីវេិ្យពុ ជនាតជិនំនាន ់េន ់ 
នេ់ ខនាងខផក្មន៉ាសពុរីន ្រ៉ពុខនខ្្ពុពំពុកំពម 
លកពោះខ្ពុសំសឡនាញ់រនា្់រអនានគនាត�់នូច្រង 
ក្ររុស្រលង្កើតខ្ពុ។ំ ក្រធនានភនូមិក៏�ន

លយោគយេព់ពុ្ំរងំ្ខ្ពុ ំលកពោះពនូ ចនា្រ ឆពុន 

�នខ្រកក្រពនន្នាន្ងៃ១៧ លមសនា ឆ្នាំ 

១៩៧៥ ល�ោយពពុ�ំរឹងជនារស់ឬសលនា្់រ 

នងិគមែនាន�ណំរឹង។ ក្រធនានភនូមិក៏ពន្យនារ

កនារលស្ើសពុលំនះសនិលេៅ។

រាតិ ប៉ាណុ្ណ ឵រដី

(តវៅវេខវតកាយ)
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លសក សនាយ �នផេ្្រេសម្នាសន�៍េ្់រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនាកនាេពរីន្ងៃេរី៩ ខខធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ លពេគនាតេ់េួេ�នរនូ្រ្ត
 

ម្នាយ នងិឪពពុក ខ�េកតរូវ�នខខមែរកក�មចនា្់រខលនួឃពុឃំនាងំលនៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ នងិសមលនា្់រលចោេ។ 

(សពុភ័នក្ ភនាណនា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)

រនូ្រកក្រលកកោយ៖  

លសក សនាយ កនានរ់នូ្រ្តរ្រស់ឪពពុកលឈមែោះ លសក ក�ក់ អតរីតលេខនាត្ំរន២់៥ ល�ើយខនាងស្នានំ�គឺជនាកនូនសសរីរ្រសគ់នាត។់ 

(សពុភ័នក្ ភនាណនា/្រណស្នារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ពុជនា)


