
ស វ្ែងរក

ការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

	វឌ្ឍៃភាពវវិតរ្ប្់បណ្ណ ឵ល័យ្មមច្សមែ	្ម្រាបឆ់ ្឵ន ២ំ០២១

	ការយិាល័យម្សាវម្ជាវ	ៃងិបណ្ណ ឵លយ័ឯកសារស្មែរម្កហមមៅម្តក្ពំងច់ាម

	 មរឿងពិតរប្់្្ពុ	ំជតីវតិមម្កាយន្ងៃ	១៧	មមសា	ឆ្឵ន ១ំ៩៧៥

សចកជូៃមោយឥតគិតន្ លៃដល់មៃ ្តីរ	ស រ្ុក	ៃិងឃរុ ំ	ទទូាងំម្ពរះរាជាណាចម្កកម្ពុជា	 មល្២៥៣	ស្មករា	ឆ ្឵ន ំ២០២១



លេខ ២៥៣ ខខមករា ឆា្ំ២០២១

រក្សាសទិ ្ិ

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

អនពុញ្ញាតឲ្យល�ះពពុម្ផ្ាយល�ោយ

កកសងួពត័ម៌ានននកពះរាជាណាចកកកម្ពុជា

ក្រកាសលេសរ�្ឋមនន្រី នងិរ�្ឋមនន្រីកកសងួពត័ម៌ាន

លេខ៣៧៥ព.មក្រក

ចពុះន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៨

រូ្រ្តឯកសារ៖ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

មាតកិា

សំបតុត

 វឌ្ឍនភាពវវិតរ្្រស្់រណ ្឵ណេយ័សលម្ចខមែ .....១

ផ្ នែក្ឯក្សារ

 ល្សវ ផ្សិ យពុេ្ធនាររីមន្រីរក-១៦ ............... ៤

ផ្ នែក្តបវត្សិាសស្ នងិការតសាវតរាវ

 ឆឹម ឆពុន៖ លរៀនជនំាញនាវាលនៅក្រលេសចនិ ....៧

 េស ន្កិច្ចសកិ្ារ្រសយ់ពុវជនលនៅ ..........១៦

 កង�កឹជ�្ជ�នខខមែរកកហម .................... ២០

 ខមែន មែវូ៖ ខ្ពុ�ំនចា្់រលផ្ើមកសាងជរីវភាព ...២៣

 លពេ្យនាររីខខមែរកកហម .........................២៦

 វែាន ់លវឿន អតរីតលពេ្យ្សរុកពាមកពរួស ...... ៣០

ផ្ នែក្ច្បាប់

 សាេកកមសណំពុំលរឿង០០២/០២ ............៣៥

ផ្ នែក្វវទិកាសាធារណះ

 ការចងចាអំំពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍.....៤៨

ផ្ នែក្តសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

«លផះផង់ធេូរី» លរឿងរែាវលចញពរីក្រជាជន្មែរីលកកោមរ្រ្រ

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

 ល�ៅ ស៊ពុន្ាលរែត ៖ សសិ្ ..................៥២

 ខអម ផេ ៖ លេខាធកិារ ...................៥៤

 សា សពុន ៖ អ្ក្រលច្ចកលេសកពុន .............៥៤

 លរឿងពតិរ្រសខ់្ពុ ំជរីវតិលកកោយន្ងៃ ១៧ ........ ៥៦

ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លសមែរលេខលនះ៖ ឆាងំ យពុ, �ារែារ�្ឋ លមត្ ,឵ ររី េក្ណិា, លវនរី ខកលហកៀេ, �ង៊ ពរីវន័,្ �ពុង �ានរី, សតួ វចិកិត, 
គាត ្សរីខ�ន, សពុខ វណ ្ណណៈ, សវូចិកិត លមត្ ,឵ ជាត ិ្រែពុណ ្឵ណររី អ្កនពិន្ធ នងិ្ សាវកជាវ៖ �ារែារ�្ឋ លមត្ា, 

អ្ក្រកខក្រ៖ ហយួ េរីឃាង នពិន្ធនាយកេូលេៅ៖ លសោម ្៊រពុន ន្ ជនំយួការនពិន្ធនាយក៖ អ៊ពុន សពុ�ាវរី 

កកាហ្កិកពុពំ្ូយេ័រ៖ េរី លសនសនូរី�ា កគ្់រកគងការខចកផ្ាយ៖ លឆង លវែង 

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

សេិ្ណៈការនិរីកំពពុងហាតស់មសខម្ងសេិ្ណៈលនៅ្រណ ្ណាេយ័ 

«សលម្ចខមែ»។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 1

វឌ្ឍៃភាពវវិតរ្ប្់បណ្ណ ឵លយ័
្មមច្សមែ	្ម្រាបឆ់ ្឵ន ២ំ០២១
ឆាងំ	យរុ

 ល�ើម្រីជាកិច្ចចេូរួមលេើកស្យួតនម្សេិ្ណៈ នងិ 
វ្រ្ធម៌ជាតខិខមែរ�ល៏្កើង្កាន លេោក ឆាងំ យពុ �នលរៀ្រចំ 
សខម្ងសេិ្ណៈកគ្់រេកមង់េាងំរ�កំ្ោច្់រពុរាណខខមែរ (ឬ 
រ�កំពះរាជកេព្យ) រ�សំហសម័យ គំនរូ នងិតនន្រីលរៀង 
រាេ៣់ខខម្ងលនៅក្ពុង្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ ល�ើម្រីឲ្យ 
្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែកានខ់តមានសកមមែភាពរសរ់លវើក  
នងិគួរជាេរីចា្់រអារមមែណ៍  ក៏�ចូជា ការលធ្ើការផ្ពផ្្ាយ 
ជនូលភៀ្វជាត ិនងិអនរ្ជាត ិនវូកពះកិត្និាម នងិភាពសម្ូរ 
ខ្រ្រនន្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ 

 លនៅខខមករា ឆ្ា២ំ០២១ កករុមសេិ្ណៈមួយកករុម 
�កឹនាលំ�ោយ កញ្ញា សពុខ ណាេរីស �នមកេស ន្កិច្ច 
្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ នងិពនិតិ្យលមើេេរីកខនង្សកមា្់រ 
ហ្កឹហាតស់ខម្ងសេិ្ណៈរ�កំ្ោច្់រពុរាណខ�េនងឹចា្់រ 
លផ្ើមលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១។ កករុមសេិ្ណៈ 
នងឹសខម្ងសេិ្ណៈរ�កំ្ោច់្រពុរ ាណល�ើម្រីអ្រអរខ្ួរ 
លេើកេរី១១០ ននេិវាសេិ្ធនិាររីអនរ្ជាតិ ន្ងៃេរី៨ ខខមរីនា  
ឆ្ា២ំ០២១ លនៅ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ លភៀ្វជាតខិ�េ 
ជាលេោកជេំាវេូត ឯកអគ្គរាជេូត នងិរ�្ឋេូតក្រចាលំនៅ 

កពះឆាយាេកណ៍្សលម្ចកពះមហាក្កតរី នលរោតម្ មពុននិ ា្  សរីហនពុ កពះវររាជមាតាជាតខិខមែរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ ្រូ នងិសពុភមង្គេ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

កពះរាជាណាចកកកម្ពុជា នងឹកតរូវ�នអល�្ជ ើញ នងិយាង 
មកចេូរួមកពតឹ្កិារណ៍ នងិេស ន្ាកមមែវធិរីសខម្ងសេិ្ណៈ 

លនៅ្រណ ្ណាេយ័ សលម្ចខមែ។ 

 ្រណ ្ណាេយ័ សលម្ចខមែ �នល�ើរតនួាេរីយែាងសខំាន ់

សកមា្់រ�ាក់តាងំពពិរ័ណ៍កពះឆាយាេកណ៍្ នងិស្ាម 

កពះហស្ថរ្រសក់ពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ កពះ�េនលរោតម្ 

សរីហនពុ, កិច្ចការ្សាវកជាវ, កិច្ចការផ្ពផ្្ាយ នងិ 

កិច្ចការល�ះពពុម្ភផ្ាយ រួមជាអាេិ៍មានលសៀវលភៅ ស្រីអំពរី 

េំនាក់េំនងសលម្ចកពះនលរោតម្ សរីហនពុ នងិនាយរ�្ឋមនន្រី 

ជូ លអន�ាយ ននក្រលេសចនិ។

 ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ �ន្រលងកើតល�ើងជាផ្វូការ 
ល�ោយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ើម្រ្ី ្ាយកពះរាជ  
កិត្យិសជាេរីលគោរពសកការណៈ�ខ៏ង់្ខស្្ំ់រផពុត ជនូសលម្ច 

កពះមហាក ក្តរី នលរោតម្ មពុននិា្  សរីហនពុ កពះវររាជមាតា 

ជាតខិខមែរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ ្រូ នងិសពុភមង្គេ 
 

ខ�េ�នខតិខកំ្ឹរងខក្រងល�ើម រ្ី សលម្ច កពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ 

នលរោតម្ សរីហនពុ អតរីតកពះមហាវរីរក្កត កពះវររាជ 

្ិរតាជាតខិខមែរ ក្រលេសជាតកិម្ពុជា នងិក្រជាជនកម្ពុជា។ 

 សលម្ចកពះមហាក ក្តរី នលរោតម្ មពុននិា្  សរីហនពុ 

កពះវររាជមាតាជាតខិខមែរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ ្រូ 

នងិសពុភមង្គេ �នសពក្ពះរាជហឫេ័យយាងសលម្ោធ 

្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ ននវេិ្យាស្ថានស្កឹរតឹរ្រសម់ជ្ឈ 

មណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លនៅន្ងៃចន័ ្៤លកើត ខខអស ព្ុ ជ 

ឆ្ាជំតូ លេោសក័ ពពុេ្ធសករាជ ២៥៦៤ កតរូវនងឹន្ងៃេរី ២១ 

ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ កនង្មកលនះ។

 ្រណ ្ណាេយ័សលមដេចខមែ មានតមកេេ់ពុកសមពុច្ចយ័ជា 

លសៀវលភៅក្រមាណជាង ៣០០០ក្ោេ នងិឯកសារចនំនួ  

សេិ្ណៈករកំពពុងកូតវរីយែ�ូពុងលនៅ្រណ ្ណាេយ័ «សលម្ចខមែ» ។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កពះឆាយាេកណ៍្សលម្ចកពះមហាក្កតរី នលរោតម្ មពុននិ ា្  
សរីហនពុ កពះវររាជមាតាជាតខិខមែរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ ្រូ នងិ

 
សពុភមង្គេ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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២៨០០ក្រអ្់រ សដេរីពរីរាជវង្ានពុវង្ នងិក្រវត្សិាសស ្

ក្រលេសកម្ពុជា។ ឯកសារខ�េតមកេល់នៅក្ពុង្រណ ្ណាេយ័
 

សលម្ចខមែ ក៏រួមមានលសៀវលភៅជាលកចើនលេៀតសដេរីអំពរី  

ក្រវត្សិ ាសសក្្រលេសកម្ពុជា នងិឯកសារស្រីពរីរ្រ្រ 

កម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) យែាង 

លហោចណាស១់េាន៧ខសន ខ�េ្សាវកជាវល�ោយ 

្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកស ារកម្ពុជាអស់រយណៈលពេ 

ក្រមាណជាង២០ឆ្ាកំនង្មក។ 

 ្រណ ្ណាេយ័ សលម្ចខមែ ខ្មេាងំមានតមកេន់វូ 

ឯកសារក្ពុងេកមង់�នេលេៀត�ចូជា រូ្រ្ត ភាពយន ្នងិ 
ខខ្អាតស់លំ�ងជាលកចើនមពុនឺនាេរីរ្រសជ់នរងលកគោះក្ពុង 

សេិ្ណៈករកំពពុងកូតវរីយែ�ូពុងលនៅ្រណ ្ណាេយ័ «សលម្ចខមែ» ។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សេិ្ណៈករកំពពុងកូតវរីយែ�ូពុងលនៅ្រណ ្ណាេយ័ «សលម្ចខមែ» ។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

្រណ ្ណាេយ័ «សលម្ចខមែ» ។   
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សម័យ ្រែពុេ ពត ខ�េកតរូវ�នលធ្ើឲ្យលេៅជាេកមង់ 

ឌរីជរ្ី េមានគពុណភាពខស្់ ល�ើម្រីធានា�េក់ារអភិរក្ 

លេើឯកសារឲ្យ�នគង់វង្ នងិផេ្ភ់ាពងាយ្សរួេ�េ់ 

សាធារណជនក្ពុងការលក្រើក�ស។់

 លេោះ្ររីក្រលេសកម្ពុជាកំពពុងក្រឈមនងឹវ្ិរត្និនការ 
ររីករាេ�ាេជងឺំរាតត្ោត កូវរី�១៩ លនៅលពេ្រច្ចពុ្រ ន្ ្
ក៏ល�ោយ ក៏សកមមែភាពអ្់ររ ំរ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ

�េក់្រជាជនកម្ពុជា នងិអ្ក្សាវកជាវជនំានល់កកោយ

តាមរយណៈសេិ្ណៈ តនន្រី ខខ្រភាពយន ្នងិក្រវត្សិាសស ្

លនៅខតមានសកមមែភាព នងិ្រនល្េៅមពុខ។
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មស្វ	ផលៃិ្	
យរុទ ្ធនារតីមៃ ្តីរក-១៦	រប្់តំបៃ់១០៥	ភមូិភាគឦសាៃ

ោរាែរដ ្ឋ	មមត្឵

 ខ្ពុលំឈមែោះ ល្សវ ផ្សិ លហៅ សាវរី លភេ្សរី គឺជាជនជាត ិ
ពង្។ ខ្ពុមំានអាយពុ២១ឆ្ាលំនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខ្ពុមំានេរី

 កខនង្កំលណើត លនៅភូមិ�ាតំកឹ ឃពុ�ំាតំកឹ ្ សរុកលពកជា�ា  

លខតម្ណ្ឌេគិររី។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ ល្សវ នងិមដេ ាយ 
លឈមែោះ លយែន។ ឪពពុកមដេាយខ្ពុកំ្រក្ររ្ររលធ្ើខ្សចមការ  
លហើយខ្ពុខំតងជយួលធ្ើកិច្ចការរ្រសគ់ាត។់ លនៅក្ពុងឆ្ាំ

 
១៩៧២ អង្គការ�នចេូមកក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុលំហើយ

 
�នលរៀ្រចកំករុមក្រវាសន់� ខ�េជយួគ្ាលេៅវញិលេៅ 

មក។ ខ្ពុ�ំនចេូរួមកករុមក្រវាសន់�លនៅក្ពុងភូមិខ�េ
 

មានអ្កលក្ោ្ររួមលឈមែោះ វន នងិ មានលឈមែោះ ករី គឺជា 

ក្រធានកក រុម។ 

 លនៅចពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើ្រ�វិតន្ ៍
តាមរយណៈលឈមែោះ សាវន គឺជាគណណៈ សរុកលពកជា�ា។ 

ខ្ពុចំេូ�្ូំរងគឺខ្ពុលំនៅក្ពុងមន្រីរក-១៦ រ្រសត់្ំរន១់០៥។ 

លនៅក្ពុងមន្រីរក-១៦ ខ្ពុសំ្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ 
 

លឈមែោះ ្ូរផា គឺជាជនជាតេិាវ  នងិជាក្រពន្ធរ្រស់ 

ខាភូំន មានតនួាេរីជាក្រធានមន្រីរត្ំរន១់០៥។ ខ្ពុ�ំន 
លធ្ើការជាមួយ ្ូរផា �នរយណៈលពេ១០ន្ងៃ ក៏ចា្់រលផដេើម 

យពុេ្ធនាររីខខមែរកកហមលនៅសមរភូមិមពុខ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ជតិស្េិ្ធជាមួយគាត។់ ្ូរផា �ន្ំរផពុសខ្ពុឲំ្យខ្ជេិលធ្ើការងារ 
រួម, មិនមានកមមែសេិ្ធឯិកជន នងិ ្ំរផពុសខ្ពុឲំ្យខចូសរីេធម៌ 
ជាមួយយពុេ្ធជនចនំនួ៥នាក់។ យពុេ្ធេាងំលនោះមានលឈមែោះ 

នាង អតរីតលធ្ើខ្ ស, លនឿន ជនជាតេិាវ យពុេ្ធជនលនៅមន្រីរ 

ក-១៦, កាន ់ជនជាតលិសៀ្ង, ភន ជ នជាតពិង្ នងិ�ាន 

ជនជាតេំិពនួ។

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លឈមែោះ នចិ គឺជាអ្ក 

្រ�វិតន្ ៍ នងិជាក្រធានមន្រីរ�នចាតត់ាងំខ្ពុ ំ នងិនាររី 
ចនំនួ ១០នាក់ ឲ្យលេៅលធ្ើខ្សលនៅខ្សលឈើគពុស។ ខ្ពុសំ្ថតិ 
លនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ នចិ។ ខ្ពុំ�នលធ្ើខ្ស 
លនៅេរីលនោះរហតូ�េខ់ខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ ខាភូំន នងិ ក្រពន្ធរ្រសគ់ាតល់ឈមែោះ ្ូរផា មក 

យកខ្ពុលំនៅមន្រីរខ្សលឈើគពុសឲ្យកត�្់រមកលនៅមន្រីក- 
១៦ វញិ។ ខ្ពុកំត�្់រមកមន្រីរក-១៦ �ន៥ន្ងៃ ខាភូំន �ន 
លរៀ្រឲ្យខ្ពុមំ ានកគរួសារ។ ្រដេរីរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះខ្ាក គឺជា

 
ជនជាតពិង្ (លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ គាត�់នរតល់េៅក្រលេស 

លវៀតណាម)។ លកកោយពរីខ្ពុលំរៀ្រការ�នចនំនួ៤លេៅ៥ន្ងៃ  

្ូរផា �នមកអ្់ររខំ្ពុមំដេងលេៀតអំពរីលធ្ើ្រ�វិតន្ ៍មិនមាន 
មពុខមាត្់រពុណ្យសក័្កិ�ក់ខខ នងិគមែានលសររីភាពក្ពុងការ 
រសល់នៅ។ មិនខត្រែពុលណ ្ណោះ ្ូរផា �ន្ំរភ័យខ្ពុលំរឿងខ�េ 
ខ្ពុធំ្ា្់រខចូសរីេធម៌ លធ្ើឲ្យអង្គការមិនេពុកចតិ។្ លកកោយ 
មកលនៅចពុងខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ូរផា �ន្រ�្ចូេខ្ពុជំា

 
សមាជកិ លស.អពុរី.អា ល�ោយមានអ្កេេួេស្គាេល់ឈមែោះ 

ញែពុន គឺជាក្រធានលស�្ឋកិច្ចត្ំរន១់០៥។ ភារកិច្ចរ្រស់ 

លស.អពុរី.អា គឺកសាងកម្ាងំ, ្ំរផ្ាញសម្ភាររ្រស្់រ�វិតន្,៍ 

្ំរផពុសយពុវជន នងិ យពុវនាររីឲ្យខចូសរីេធម៌ នងិខ្ជេិលធ្ើ 

ការងាររួម។  លកកោយពរីក្រជពុលំហើយ ្ូរផា នងិ ញែពុន ក�្់រ 
ឲ្យខ្ពុេំាក់េងជាមួយកម្ាងំចនំនួ៧នាក់លេៀត មានលឈមែោះ  
ចាន ់ធរី ជនជាតពិង្ លកកោយមកកតរូវ�នអង្គការចា្់រ 

ខ្នួ, ចាន ់លធឿន យពុេ្ធនាររី, អូយ ជនជាតពិង្ គឺជាយពុេ្ធនាររី 
មន្រីរក-១៦, រ ហាញ, ហ៊ាង, ររី គឺជាយពុេ្ធជនមន្រីរក-១៦ 

នងិ រែពុម ជនជាតេិាវ។ ្រន្ា្់រពរី�នស្គាេគ់្ាលហើយ ខ្ពុ,ំ  
រែពុម នងិ ររី �នរួមគ្ា�ា�ំយលឆៅចនំនួ១០ឆ្ាងំ ល�ើម្រី 

ឲ្យយពុវជន នងិយពុវនាររីមិនស្រ្ោយចតិជ្ាមួយ្រ�វិតន្ ៍

ល�ោយខ្នួខតិខលំធ្ើក ារយែាងខ្ាងំលហើយអង្គការលនៅ

ខត�ា�ំយលឆៅឲ្យហ្ូរ។ លកកោយមកលេៀត ្ូរផា �ន 

ចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ ចាន,់ លធឿន, ហ៊ាង, រែពុម នងិ ចាន ់ធរី ឲ្យេចួ 
អងករចនំនួពរីរ�វ, អំ្ិរេ្ររី�វតចូ នងិកកមាចនំនួ៣០ 

លេៅេាក់េពុកលនៅក្ពុងមន្រីរក-១៦ ខកពកអូក្រងខ�េមាន

ចមងៃាយ្ររីគរី�ខូមែកតពរីមន្រីរក-១៦។ 

 លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ូរផា �នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ 

ររី, ហ៊ាង ឲ្យេចួលខោអាវចនំនួ២០ សកមា្់រលេៅល�ះ 

លចោេក្ពុងេឹកលនៅអូច្ោរ។ ្រន្ា្់រមកលយើងខ្ពុេំាងំ្ររីនាក់ 
កសាង�នកម្ាងំនាររី�នចនំនួ្ររីនាក់មានលឈមែោះ រន  

ជនជាត�ិាវ, េរី ជនជាត�ិាវ នងិ វែាន ់ជនជាតេំិពនួ។  

លកកោយមក ញែពុន នងិ ្ូរផា �នលហៅខ្ពុ ំនងិមនពុស្៨ 
នាក់លេៀតលេៅក្រជពុលំនៅក្ពុងខកពកអូច្ោរ។ លនៅក្ពុងខ្មឹសារ 
ក្រជពុលំនោះ គឺកសាងកម្ាងំរ្រស ់លស.អពុរី.អា, លធ្ើរ�្ឋក្រហារ 

លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧, លកតៀមកគា្់រ នងិលស ៀ្ង,  

កតរូវខតិខ្ំំរផ្ាញសម្ភារ្រស្់រ�វិតន្។៍ លពេលវេាវាយ 

្រ�វិតន្ម៍ានពរីរមពុខសញ្ញាគឺមាន ខាភូំន ជាអ្កេាក់េង 

ជាមួយយួន  តាម្សរុកខកវសរីមែា នងិមពុខសញ្ញាេរី២ មាន  

ញែពុន នងិ ្ូរផា �កឹនាវំាយពរីមន្រីរត្ំរន ់១០៥ ។ 

 លនៅក្ពុងខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ូរផា �នចាតត់ាងំខ្ពុ ំ, 
ចាន ់នងិ រពុន ឲ្យលេៅ�ពុត្សរូវក្រជាជនអសច់នំនួ ២ ជកងរុក 

លនៅអូេឹម។ លកកោយមកលេៀតខ្ពុ�ំនេាក់េងជាមួយ ឆានធ់រី, 

េរី ជាខខ្ចាស់ នងិ�នសហការេំនាក់េំនងជាមួយ 

លស.អពុរី.អា ចនំនួ៤នាក់ រួមមាន វរី  ជនជាតពិង្, លវឿន 

ជនជាតេិាវ, វ្ិរ ជនជាតេិាវ នងិ ចាន ់លធឿង ជនជាត ិ

េាវ។  ្ូរផា �នចាតត់ាងំ ខ្ពុ,ំ ចាន ់លធឿន, វរី, លវឿន នងិ រន 

េរី ឲ្យលេៅេចួអងករលនៅមន្រីរក-១៦ ចនំនួ៤�វលេៅេាក់ 

លនៅក្ពុងនកពអូក្រង ខ�េមានចមងៃាយ៣គរី�ខូមែកតពរីមន្រីរ
 

ក-១៦។ លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ូរផា �នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ 

វរី, ចាន ់ធរី, លវឿន នងិ េរី ឲ្យចេូរួមសកមមែភាពេចួ�ពុត្សរូវ 

េពុអំសច់នំនួពរីរហកិតាលនៅលពេយ្់រក្ពុងមន្រីរក-១៦។  

 លនៅខខតពុេា ្ូរផា �នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ លវៀង, សាលរឿន, វរី,  
េរី, ចានធ់រី ឲ្យលេៅកចរូត្សរូវេពុំលនៅខ្សលឈើគពុសរ្រស់ 

ត្ំរន១់០៥។ លនៅលពេលនោះ មពុរី ្ូរផា �នចាតត់ាងំខ្ពុ ំនងិ  
មពុរីចានធ់រី ឲ្យលធ្ើជាក្រធាន លស.អពុរី.អា ។ លយើង�នឲ្យ្រកព្កួ 

ក្រឆាងំ្រ�វិតន្ល៍នៅកខនង្លនោះកចរូត្សរូវចំននួក�ំន្ងៃ  



6 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ចាតត់ាងំ្រកព្កួឲ្យ�ពុត្សរូវេពុំលនៅលពេយ្់រអសច់នំនួ 

ពរីរហកិតា។ លនៅខខវចិ្កិា ខ្ពុ�ំនេាក់េង លរៀង, ចានធ់រី  
គឺជាខខ្ចាសរ់្រស់ លគសពុរី ជនជាត�ិាវ គឺជាយពុេ្ធនាររី 

តម្ោញត្ំរន១់០៥, លភឿន ជនជាត�ិាវយពុេ្ធនាររីតម្ោញ, 

សពុភរី ជនជាតេិាវ គឺជាយពុេ្ធនាររីតម្ោញ។ ខ្មឹសារលនៅ 

ក្ពុងការក្រជពុកំសាង ខ្ពុនំងិ្រកព្កួ �នលេើកល�ើងពរី្រញ្ហា
 

រសល់នៅក្ពុងសង្គម្រ�វិតន្មិ៍នមានសេិ្ធលិសររីភាព ម្យែាង

លេៀតខ្ពុលំធ្ើការងារគមែានលពេសកមាក នងិគមែានក�ក់ខខ។  

លនៅក្ពុងខខធ្ូ ខ្ពុ�ំនឈកឺគរុនចាញ់, រាកមូេ នងិលកើត
 ខានល់េឿង លពេលនោះ្រដេរីរ្រសខ់្ពុ�ំននាខំ្ពុមំកល�កសកមាក
 

លពេ្យរ្រសត់្ំរន១់០៥ ។ អំ�ពុងខ�េខ្ពុឈំលឺនះ គឺអស់
 

រយណៈលពេ៣ខខ លធ្ើឲ្យខ្ពុកំតរូវ�ាចខ់ខ េ្ាក់េង។

 លនៅក្ពុងកពុម្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ�ំនធរូលស្ើយ។ ខ្ពុ�ំន
 វេិកត�្់រមកលនៅក្ពុងមន្រីរក-១៦វញិ។ លពេលនោះខ្ពុកំតរូវ 

មកភ្ជា្់រខខ្ចាសរ់្រសខ់្ពុេំាងំអស។់ ខ្ពុលំនៅ�នក្រខហេជា
 

៧ន្ងៃ មពុរី ្ូរផា �នលហៅខ្ពុ,ំ ចានធ់រី, ចាន ់លធឿន, រែពុម, ហ៊ាង,  
រហាញ  នងិ សាលវឿន មកក្រជពុ�ំាក់ខផនការលនៅក្ពុងនកព 
អូច្ោរ។ លនៅក្ពុងខ្មឹសារក្រជពុគឺំ កសាងកម្ាងំ លស.អពុរី.អា  
ឲ្យ�នលកចើនខ្មលេៀត, ឲ្យខ្ពុខំតិខ្ំំរផ្ាញសម្ភាររ្រស្់រក្ 
តលេៅលេៀត, ្ំរផពុសយពុវជននងិយពុវនាររី ឲ្យខចូសរីេធម៌  

លហើយ្ំរផពុសឲ្យខ្ជេិលធ្ើការងាររួម, កតរូវ្រនេ្ាក់សម្ភារ  

នងិកគា្់ររលំសវ។ លនៅក្ពុងខខមរីនា មពុរី ្ូរផា  �នឧលេស្នាម 
ក�្់រខ្ពុ,ំ ចានធ់រី ឲ្យលនៅេាក់េងខខ្ពរីរនាក់មានលឈមែោះ  
វែាន ់្ា ជនជាតេំិពនួ យពុេ្ធនាររី ខាងតម្ោញជនជាត ិ

េំពនួ, ខឆម ជនជាតពិង្ យពុេ្ធនាររីខាងតម្ោញ។  អ្កេាងំពរីរ 

នាក់លធ្ើការជាមួយគ្ា។ លកកោយមក មពុរី ្ូរផា �នចាត់ 

តាងំខ្ពុ,ំ វែានឌ់រី ជនជាតលិសៀ្ងយពុេ្ធនាររីខាងតម្ោញ, រត័   

ជនជាតេំិពនួ គឺជាយពុេ្ធនាររីខាងតម្ោញ នងិលឈមែោះ េរី  

ឲ្យលធ្ើសកមមែភាព�ា�ំយឲ្យលខ្ោច នងិលឆៅអស៣់០ឆ្ាងំ 

លធ្ើឲ្យយពុវជននងិយពុវនាររីមានកំហងឹជាមួយ្រ�វិតន្ ៍គឺ 

ខតិខលំធ្ើការ ្រែពុខនឲ្្យសពុរី�ចូកជរូក។ លនៅខខឧសភា មពុរី ្ូរផា 

�នឧលេស្នាមក�្់រខ្ពុ,ំ ចា្់រលធឿន, រន  ឲ្យេាក់េងខខ្ 

លស.អពុរី.អា ចនំនួពរីរនាក់គឺ លឈមែោះ រពុ  ឺជនជាតេិាវ នងិ លវៀ  

ជនជាតលិសៀ្ង។ ពកួគាតេ់ាងំពរីរនាក់គជឺាយពុវនាររីខាង 

កាតល់�ររ្រសត់្ំរន១់០៥។  លកកោយមកលេៀត ្ូរផា �ន 

ចាតត់ាងំ ខ្ពុ,ំ ចានធ់រី, រែពុម, រហាញ, ររី ,សាលរឿន ឲ្យេចួយក 
កគា្់រកាលំភ្ើងអាកាមួយ�ាងំ នងិកគា្់រអាខកង ចនំនួ 

្ររី�ាងំ, អងករចនំនួ្ររី�វលនៅក្ពុងមន្រីរក-១៦។ ្រន្ា្់រមក 
លយើង�ន�កឹសម្ភារេាងំលនោះលេៅេាក់េពុកលនៅក្ពុងខកពក 
អូក្រង លនៅលពេយ្់រ។  លនៅខខមិ្ពុនា មពុរី ្ូរផា �នក�្់រខ្ពុ ំ
ឲ្យលេៅេាក់េងជាមួយខខ្ លស.អពុរី.អា ចនំនួពរីរនាក់លេៀត។  

ខ្ពុ�ំន្ំរផពុសយពុវជនមន្រីរក-១៦ ឲ្យលធ្ើពពុតជាឈមិឺនឲ្យលេៅ 
លធ្ើការងារ។ លកកោយមក មពុរី ្ូរផា �នលហៅខ្ពុ្ំរកព្កួខ្ពុំ 
មានលឈមែោះ លរៀង ជនជាតពិង្គឺជាយពុេ្ធនាររីមន្រីរក-១៦, 

សាលរឿន, ល�ោក, សាលរឿន, ចលំរើន, េរី, គឹម ហន, រន, ចាន ជរី,  

មកក្រជពុលំនៅក្ពុងខកពកអូរច្ោ ល�ើម្រីក�្់រខផនការលធ្ើ 

រ�្ឋក្រហារ លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ។ ្រន្ា្់រមក មពុរី ្ូរផា 

�នក�្់រខ្ពុ ំនងិ្រកព្កួេាងំអសឲ់្យខតិខអំនពុវតខ្ផនការ 
កសាងកម្ាងំ នងិ្ំរផ្ចិ្ំរផ្ាញ្ំរផពុស្ំរផពុេឲ្យ�នខ្ាងំក្ា

្រនល្េៀត។  លនៅក្ពុងខខកកក�ា មពុរី ្ូរផា �នឧលេស្នាមក�្់រខ្ពុ ំ

នងិ ចានធ់រី ឲ្យលនៅេាក់េងខខ្ លស.អពុរី.អា មានលឈមែោះ 

សាលវឿន ជនជាតពិង្ នងិ សារ មែង ជនជាតេំិពនួ។  

លកកោយពរីេាក់េងគ្ារួចលហើយ មពុរី ្ូរផា �នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ  
េរី, សាលមែង ឲ្យលេៅេចួ�ពុត្សរូវេពុំអស់ ៣ ហកិតាលនៅ 

ជតិមន្រីរក-១៦ លនៅលពេយ្់រ។ លកកោយមកលេៀត មពុរី  

្ូរផា ចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ សាលមែត, សាលវឿន ឲ្យយក្្ាអំង់កេរីន 

�ាក់ក្ពុង�យកជរូកឲ្យកជរូកសពុរីពពុេងា្់រអសច់នំនួ ៩ 
ក្ោេ។  លនៅន្ងៃេរី៣០ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រដេរីរ្រសខ់្ពុ�ំន 
រតល់េៅលវៀតណាមលនៅលពេយ្់រ។ ខសអែកល�ើងន្ងៃេរី ១ ខខ 

សរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�នមកចា្់រខ្ពុមំក�ាក់លនៅ 
ក្ពុងសន្សិពុខត្ំរន ់១០៥ រហតូ�េ ់ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

អង្គការ្រ�្ជូនខ្ពុមំកភ្លំពញខតមដេង។  

កំណតច់ណំាំ ៖ អត្ថ្រេលនះ �ក្សង់លចញពរីចលម្ើយសារភាព 
ឯកសារ J០០១៣៣។ រាេច់លម្ើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោស 
េាងំអសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆង្កាតក់ារ្រងិ្ត 
្រងំ្ នងិលធ្ើេារពុណកមមែធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលម្ើយរ្រសខ់ខមែរកកហម  
�លូចះ្ លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ាចលម្ើយសារភាពរ្រស់ 
ល្សវ ផ្សិ លហៅ សាវរី ពតិឬយែាងណា លនោះលេ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ឆឹម	ឆរុៃ៖	មរៀៃជំនាញនាវា
មៅម្បមទ្ចិៃ

រតី	លក្ិណា

ឆឹម ឆពុន អាយពុ៦៩ឆ្ាំ សពន្្ងៃរសល់នៅសងកាតស់មែាចម់ានជយ័  
កករុងលខមរភូមិន ្លខតល្កោះកពុង។ (�ពុង �ានរី/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

 អតរីតកងេ័ពខខមែរកកហម�នរឭំកពរីលរឿងរែាវជរីវតិ 

ខ�េ�នឆង្កាតស់នង្គាម នងិកតរូវ�នរ្រ្រកម្ពុជា 
ក្រជាធិ្រលតយ្យ្រ�្ជូនលេៅលរៀនខផក្ល្រើក្ររនាវាលនៅ 
ក្រលេសចនិ្ា ខ្ពុមំានលឈមែោះ ឆឹម ឆពុន អាយពុ៦៩ឆ្ាំ  
សពន្្ងៃរសល់នៅសងកាតស់មែាចម់ានជយ័ កករុងលខមរភូមិន ្ 

លខតល្កោះកពុង។ ខ្ពុមំាន្សរុកកំលណើតលនៅឃពុគំពុស ្សរុក 

កតាំកក់ លខតត្ាខកវ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ សពុរីវ លអឿន  
អាយពុ៥៩ឆ្ាំ នងិមានកូនក្ររុសម្ាក់។ កាេពរីលកមែងៗ 

ខ្ពុ�ំនលរៀនរហតូ�េច់្់រឌរី្ូ្រមលនៅ្សរុកកំលណើត ក៏មានរ�្ឋ
 

ក្រហារពរីសណំាក់លេោកឧតម្លសនរីយ៍ េន ់នេ ់េម្ាក់ 

សលមដេចកពះ�េ នលរោតដេម សរីហនពុ។ ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀន លហើយ 
ចេូលធ្ើកងេ័ពជាមួយលវៀតកពុង ឬលវៀតណាមខាងលជើង។ 

លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧១ ខ្ពុ�ំនលចញពរីកងេ័ពលវៀតកពុងមក 
លនៅជាមួយខខមែរកកហមលនៅលខតត្ាខកវ ខ�េកាេលនោះ 

កតរូវ�នលហៅ្ ាកងេ័ពត្ំរន១់៣។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លពេខ�េខខមែរកកហមេេួេ�ន 

ជយ័ជម្ះេូេាងំក្រលេស ខ្ពុ�ំនផ្ាសព់រីកងេ័ពត្ំរន ់១៣ 

លខតត្ាខកវ មកលធ្ើកងេ័ពលជើងេឹក ក្ពុងកងពេ១៦៤ 

លនៅកំពង់លសោម ខ�េមាន មាស មពុត ជាក្រធានកងពេ។ 

កងេ័ពត្ំរន ់១៣ ជាេ័ពរ្រស ់តាមែពុក លហើយកងេ័ពលជើង 

េឹកកងពេ១៦៤មួយចនំនួលរើសលចញពរីកងេ័ពត្ំរន១់៣។  

លកកោយមកលេើ្រខខមែរកកហម្រ�្ជូនកងេ័ពមកពរីភូមិភាគ 
្ូរព៌ា ចេូក្ពុងកងពេ១៦៤ខ�រ។

 លពេលេៅ�េកំ់ពង់លសោម�្ូំរង ខ្ពុឈំរលជើងលនៅ 
រាម នងិលកោះតាលគៀវ។ ខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅលកោះតាលគៀវមួយ 
រយណៈ ក៏្ូ្ររលេៅឈរលជើងលនៅលកោះរពុងហ្ា េេម់ពុខនងឹកករុង 
កំពង់លសោម។ លកកោយមក ខ្ពុលំចញពរីលកោះរពុងហ្ា លេៅលនៅ 
លកោះតាងវិញ។ លនៅលពេលនោះលមេាហាន េន ់នេ់ ជា 

លកចើនកតរូវ�នខខមែរកកហមយកមកឲ្យ្រលកងៀនកងេ័ពខខមែរ 

កកហមពរីរល្រៀ្រលមើេខផនេរីសម្គាេេ់រីតាងំលកោះរ្រសខ់ខមែរ

លនៅកខនង្ណាខះ្ នងិ្រលកងៀនពរីរល្រៀ្រល្រើកក�ែេ ់លកពោះ 

ខ្ពុ ំមិន ខ�េលរៀនពរីមពុនមក លហើយខ្ពុក៏ំមិន�ងឹពរីក្រវត្សិាសស្
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

េឹក�រីខ�រ។ លពេខ�េលមើេក្ពុងខផនេរី ខ្ពុលំឃើញលកោះ
 

កកចកលសះជាលកោះ្ មែ្រែក្រះេឹក នងិគមែានមនពុស្រសល់នៅ 

ល�ើយ។ ខ្ពុចំង់លេៅលេងលេើលកោះកកចកលសះ ្រែពុខនមិ្នមាន 
ក�ែេល់ចញលេៅេរីលនោះ។

 លនៅក្ពុងខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខមែរកកហម�នចា្់រ

ក�ែេម់ែាយែាលហ្គសមួយលកគឿង ្រែពុខនខ្្ពុមិំនចេូរួមសកមមែ

ភាពលនោះលេ លកពោះខ្ពុ�ំនឈរលជើងលនៅលកោះតាងខតមួយ 
រយណៈខ្រី្រែពុលណ ្ណោះ។ ក្រធានវរលសនាតចូ ៤៨០ រ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ  
លវឿន ចខំណកខ្ពុមំ ានឋានណៈកតមឹខតជាជនំយួការរ្រស់ 
គាត្់រែពុលណ ្ណោះ។ លនៅលេើលកោះតាងមានវរលសនាតចូ ៤១០ នងិ 

វរលសនាតចូ ៤៨០ លនៅឈររួមគ្ា។ ក្ពុងមួយកងវរលសនា 
តចូមានកងេ័ពមិនកគ្់រចនំនួល�ើយ គឺមានចលន្ោះពរីខ្រែត 

ស្ិរនាក់ លេៅមួយរយនាក់្រែពុលណ ្ណោះ។ វរលសនាតចូ ៤១០ 

ឈរលជើងលនៅចពុងខាងេចិលកោះតាង ចខំណកវរលសនា 

តចូ៤៨០ ឈរលជើងលនៅចពុងខាងលកើត។ លនៅលពេខ�េ 

េាហានអាលមរកិមកវាយលនៅលកោះតាង គឺមានខតវរលសនា 

តចូ៤១០ ្រែពុលណ ្ណោះខ�េ�នចេូរួមក្រយពុេ្ធផ្ាេ។់ ចខំណក 

កងេ័ពននវរលសនាតចូ ៤៨០ �ន�កលចញពរីលកោះតាងមពុន

លពេេាហានអាលមរកិមក�េ។់ សណ្ឋ ានរ្រសល់កោះតាង 

រាង�ចូជាក�្រ នងិសពុេ្ធខត�ពុំ្ មែលនៅចពុងខាងលកើត ឯខាង 

េចិសពុេ្ធខត�រី ខ្ាច់ ។ ល្រើខាងេ័ពខខមែរកកហមចង់ល�ើង 

លេើលកោះតាង គឺកតរូវចេូចតលនៅចពុងខាងេចិខ�េមាន 

�រីខ្ាច។់ ខ្ពុ�ំន�ងឹ្ា មានឧេ្ធម្ភ ាគចកករ្រសអ់ាលមរកិ 
មួយធ្ាក់លនៅឆងៃាយពរីលឆរ្ ្រែពុខនក្តរូវរេកវាយមក�េ់ 

កចាងំលេើរលនៅលេើខ្ាច។់

 ្រន្ា្់រពរីមានកពតឹ្កិារណ៍ក�ែេម់ែាយែាលហ្គស កងេ័ព 

លវៀតណាម�នវាយចេូមក នងិចា្់រកងេ័ពខខមែរកកហម 

លនៅលេើលកោះពេូនូវែ លកពោះកងេ័ពខខមែរកកហមមិន�នក្ររុង 

ក្រយ័តខ្្នួល�ោយគិត្ាមិនមាននរណាហ៊ានចេូមក។  
កងេ័ពលវៀតណាមជះិក�ែេអ់ាល�អា មួយលកគឿងមក�េ់ 

លេើលកោះពេូនូវែ ្រន្ា្់រមកក៏ចា្់រកងេ័ពខខមែរកកហមេាងំ 

អសល់េៅ�ាក់លេើលកោះកតេ់ ។ រយណៈលពេក្រខហេមួយ 

ខខលកកោយមក លេើ្រ�នលម�កឹនាកំ្រលេសេាងំពរីរលធ្ើការ 

ចរចាគ្ា។ ្រន្ា្់រមកកងេ័ពលវៀតណាមក៏�នល�ោះ

ខេងកងេ័ពខខមែរកកហម នងិ�កកងេ័ពលចញពរីលកោះ 

ពេូនូវែអស។់ លនៅខណណៈលពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាម�ក

លចញលនៅលមែោង១១ ខ្ពុរួំមជាមួយវរលសនាតចូ ៤៨០ ក៏លេៅ 
លកោះពេូនូវែលនៅលមែោង១១ខ�រ។ លកោះពេូនូវែខ្រងខចកជា 

ពរីរ គឺលកោះខាងលកើត នងិលកោះខាងេចិ។ លកោះខាងលកើត  

លហៅ លកោះ្ មែរី មានកពេានយនដេលហោះ កកាេខ�ក ខ�េអាច 

ឲ្យយនល្ហោះធពុនអាលត ៥៤ ចពុះចត�ន។ ចខំណកលកោះ 

ខាងេចិ លហៅ លកោះចាស។់ លនៅលពេខ�េមានក�ែេធ់ំៗ  

ល្រើកមកជតិលកោះពេូនូវែ នាវកឹខតងខតវាសច់មងៃ ាយផ្វូ 
ល�ើម្រីឲ្យ�ងឹលគោេល�ៅ មពុននងឹលធ្ើ�លំណើរលេៅន្ មែាល�សពុរី  

នងិសងឹហា្រពុររី។ ល្រើមិន�នវាសច់មងៃាយផ្វូ នងិកំណតេ់រីតាងំ 
លេ កករុមនាវឹកមិន�ងឹ្ាក�ែេរ់្រសខ់្នួលនៅកខនង្ណា

ល�ើយ។ កាេពរីមិនេាន�់នលេៅលរៀនជនំាញខាងលជើងេឹក 

ខ្ពុខំតងខតឆងៃេ់្ ាលហតពុអរី�នជាក�ែេធ់ំៗ �នល្រើកមកជតិ

លកោះរ្រសល់យើង។

នាវាេ្ោតរ្រសក់ងេ័ពលជើងេឹកននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ  
(១៩៧៥-១៩៧៩)។ (ហ្គពុនណា ្ឺ៊រយសសម្/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 ខ្ពុ�ំនឈរលជើងលនៅលកោះពេូនូវែរហតូ�េខ់ខមិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ លេើ្រខ្ពុកំតរូវ�នលកជើសលរើសឲ្យលេៅលរៀនជនំាញ

ខាងនាវាលនៅេរីកករុងលសៀងនហ ក្រលេសចនិ។ លពេលេៅ 

�េស់ាេា�្ូំរងខ្ពុកំតរូវលរៀនភាសាចនិរយណៈលពេ្ររីខខ លេើ្រ 
្រនល្រៀនខាង្រលច្ចកលេសជសួជពុេនាវា។

 លនៅក្ពុង្្ាក់លរៀនមិនខមនមានខតនសិិ្ តជាជនជាត ិ
ខខមែរលេ គឺមាននសិិ្ តមកពរីក្រលេសខ�េជាសម្័ន្ធមិតរ្្រស់

ចនិ�ចូជា �ែគរីស្ថាន, កពុងលហ្គោ នងិក្រលេសលផ្ង លៗេៀត។ 

លនៅសាេាកគរូ�ន្រលកងៀនលេើមពុខជនំាញ ខៗពុសគ្ា �ចូជា 

ខាងលកគឿងមែាសពុរីន, ខាងល្រើក្ររ, ខាងលមើេខផនេរី, ខាងលក្រើ 

រែា�ា, ខាងយព្ុ កា នងិខាងខផក្កាលំភ្ើង។ ចនិ�ន្រលកងៀន 

អំពរីនាវាពរីរក្រលភេ គឺនាវាមពុជេឹក នងិនាវាក្រឆាងំ ចខំណក 

ខ្ពុលំរៀនខាងនាវាមពុជេឹក ្រែពុខនខ្្ពុក៏ំកតរូវ�ងឹពរីការលក្រើក�ស់

នាវាក្រឆាងំខ�រ។ លនៅក្ពុងនាវាមួយលកគឿងមានសសិ្ 
មួយរយនាក់ សរពុ្រមានសសិ្ពរីររយនាក់។ ខ្ពុលំនៅចាំ

លឈមែោះកគរូ្រលកងៀនរ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់ មួយលឈមែោះអ្កកគ រូេរីវ 

នងិលេោកកគរូ យូ។ លេោកកគរូ យូ ជាកគរូ្រលកងៀនភាសា។ 

លនៅលពេលរៀនច្់រ នាវកិេាងំអស�់នលេៅហាតជ់ាក់ខសដេង 

លនៅសមពុកេលេខ ៩ ជតិក្រលេសជ្រែពុន។ លពេលនោះមានរេក 

ធំៗ  �លូចះ្េាងំខខមែរ េាងំចនិ �នពពុេរេក្រណ្ាេឲ្យរក 

ក�ែេខ់មែាងំមិនលឃើញ លយើងក៏្រខណ្តក�ែេម់ពុជេឹកមក 

លេើនផេឹ្កល�ើម្រីរកក�ែេខ់មែាងំ។ លនៅលពេលឃើញលហើយ  

លយើងក៏មពុជេឹកមដេងលេៀត លហើយកគរូ្រញ្្ជឲ្យ�ញ់ខមែាងំ។ ខ្ពុ ំ

នងិនសិិ្ តលផ្ង លៗេៀត �នពពុេរេកកអែតួេាងំអសគ់្ា 
លនៅក្ពុងក�ែេ់ �លូចះ្លយើង�ននាគំ្ាមពុជេឹកល�ោយមិន 
មានលគោេល�ៅល�ើម្រីឲ្យច្់រវធិរីេហំាតស់មយពុេ្ធលយោធា។

 ខ្ពុលំរៀនលនៅ្ សរុកចនិ�នជតិ៣ឆ្ា ំរហតូ�េខ់ខតពុេា  
ឆ្ា១ំ៩៧៨ លេើ្រកត�្់រមកខខមែរវញិ ល�ោយខ្ពុ�ំនជះិយន ្
លហោះពរីលសៀងនហ មកល្រែកាងំ ក្រលេសចនិ។ ខ្ពុ�ំនល�ើរលេង 
រយណៈលពេមួយស�ហ្ ៍លេើ្រជះិយនល្ហោះលចញពរីល្រែកាងំមក 

លពោធិ៍ចនិតពុងវញិ។ លពេមក�េល់ពោធិ៍ចនិតពុង ខ្ពុ�ំនលធ្ើ 
�លំណើរកត�្់រលេៅអង្គភាពលយោធាលនៅកំពង់លសោមវិញ។  

ខ្ពុលំធ្ើការលនៅលឆរ្អូរលឈើេាេ ល�ោយមានតនួាេរីពរីរ គឺ 
េរីមួយជាក្រធាន្រលច្ចកលេស នងិេរីពរីរខ្ពុលំធ្ើការលនៅ្រញ្្ជ 
ការ�្ឋានកងេ័ពលជើងេឹក។ លនៅលពេលនោះ ខខមែរកកហម�ន 

លរៀ្រចសំង់កំពង់ខផលយ ោធ ាមួយលេៀតលន ៅស្ងឹហ ាវ 

ល�ើម្រីចតនាវា លកពោះលនៅរាមមានេរីតាងំចហំរលពក មិន 

អាចេាក់ការណ៍សមងៃាត�់ន។ ខ្ពុលំធ្ើការលនៅកំពង់លសោម 
�នក្រខហេរយណៈលពេ៣ខខ កងេ័ពលវៀតណាមក៏�ន 

វាយចេូក្រលេសកម្ពុជាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។

  លនៅលពេកងេ័ពលវៀតណាមចេូមក�េកំ់ពង់លសោម  

ខ្ពុ�ំនរតត់ាមឃពុំ្ មែ ្ សរុក្រេពុមសាគរ លខតល្កោះកពុង នងិ 
្រន�្លំណើរតាមកពខំ�នរហតូ�េត់្ំរន់្ មែ�ា ្សរុកវាេ 

ខវង  លខតល្ពោធិ៍សាត ់ល�ោយខ្ពុចំណំាយលពេអសក់្រខហេ 
្ររីខខល�ើរក្ពុងនកព។ លពេលេៅ�េត់្ំរន់្ មែ�ា ខ្ពុកំានវ់រលសនា

 
តចូ១០៧ ស្ថតិក្ពុងកងពេេរី៣ ខ�េមាន េឹម លសង  ជា 
ក្រធាន។ េឹម លសង ក៏�នលេៅលរៀនលនៅក្រលេសចនិជាមួយ 

ខ្ពុខំ�រ។ កងេ័ពលនៅក្ពុងវរលសនាតចូ១០៧ មានចលន្ោះពរី
 

នាវាេ្ោតរ្រសក់ងេ័ពលជើងេឹកននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ  
(១៩៧៥-១៩៧៩)។ (ហ្គពុនណា ្ឺ៊រយសសម្/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 រ្ពាសខ�ករ្រសក់ងេ័ពលជើងេឹកននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
(១៩៧៥-១៩៧៩)។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

មួយរយហាស្ិរនាក់ លេៅមួយរយហពុកស្ិរនាក់។ កម្ាងំ 

រ្រសខ់្ពុមិំនកគ្់រកគានស់កមា្់រមួយវរលសនាតចូល�ើយ។

 ្រន្ា្់រមកខ្ពុេំេួេខាងេំនាក់េំនងជាមួយខាងន្។  
លនៅលពេខខមែរកកហមកតរូវ្រ�្ជូនអ្កជងឺំលេៅព្យា�េលនៅ 
ន្  គឺខ្ពុកំតរូវេំនាក់េំនងជាមួយខាងភាគរីន្មពុន្ា ខសអែកខ្ពុំ 
កតរូវនាអ្ំកជងឺំ្ួរននាក់ ឬក�ំនាក់យកលេៅព្យា�េលនៅ 

ក្រលេសន្។ លពេខះ្ ក្រជាជនខខមែរលរៀ្រចពំធិរីការកូន 

ឬ្រពុណ្យ ក៏ខ្ពុជំយួេំនាក់េំនងលេៅខាងក្រលេសន ល្�ើម្រី 
េិញសាច់ ្រខន ្លកគឿងសកមា្់រលក្រើក�សក់្ពុងពធិរីខ�រ។ 

្រន្ា្់រមកលេៀតខ្ពុ�ំនល�ើងជាក្រធានភ័សដេពុភាក្រចាកំង
 

ពេេរី៣។ ការងាររ្រសខ់្ពុ ំ គឺេំនពុក្រកមរុងកងេ័ពលនៅ 
សមរភូមិមពុខ នងិកតរូវ�កឹជ�្ជូន លស ៀ្ង កគា្់ររលំសវ 

លខោអាវ ្្ាលំពេ្យ នងិក�ក់។

 មពុខកពរួញរ្រសខ់្ពុ ំ គឺក្រចាលំនៅសមរភូមិលកោះកពុង 

ខ�េអ្កលនៅត្ំរន់្ មែ�ាកតច់ណំាំ្ ា សមរភូមិលកោះកពុង  

គឺមពុខកពរួញចា្់រពរីត្ំរន់្ មែ�ាចេូមកក្ពុងលខតល្កោះកពុង។  
លកកោយឆ្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ពខខមែរកកហមភាគលកចើនមិន 

មានេរីតាងំឈរលជើងពតិក�ក�ល�ើយ។ លយើង�ន្ូ្ររ 
េរីតាងំពរីមួយកខនង្លេៅមួយកខនង្ លហើយលនៅ�នជ្ួរ 

ជាមួយកងេ័ពខាងលវៀតណាម លយើងក៏វាយក្រយពុេ្ធគ្ា។ 

លពេខះ្កតរូវកងេ័ពខាងលវៀតណាមវាយរពុញកចានកត�្់រ

មកជតិត្ំរន់្ មែ�ាវញិ ល�ោយសារកងកម្ាងំខខមែរកកហម 

ខះ្លស ៀ្ង ខះ្កគា្់រកាលំភ្ើង លកពោះកង�កឹជ�្ជូនរ្រសខ់ខមែរ 
កកហមស្ថតិលនៅឆងៃាយពរីកខនង្ក្រយពុេ្ធគ្ា។ កង�កឹជ�្ជូន 
រ្រសខ់ខមែរកកហមកតរូវចំណាយលពេមួយខខ លេើ្រ�កឹ 

លស ៀ្ង នងិកគា្់រកាលំភ្ើងលេៅ�េស់មរភូមិមពុខ។

 លនៅតាម្រលណ្ោយកពខំ�នកម្ពុជា-ន្ ចលន្ោះពរីត្ំរន ់
្មែ�ា មកលខតល្កោះកពុងមានភ្ំមួយលឈមែោះ្ ា ភ្១ំ០០ 

ពរីលកពោះលនៅរវាងឆ្ា១ំ៩៨៥  �េឆ់្ា១ំ៩៨៦ លយោធា 

ខខមែរកកហម�ន�ាក់កាលំភ្ើងត្ោេធ់ពុន១០០មរីេរីខមែកតលនៅ

លេើកំពេូភ្លំនះ ល�ើម្រី�ញ់គាកំេខខ ល្កតៀមលនៅខាងមពុខ។ 

ភ្លំនះកតរូវ�នខខមែរកកហមនងិក្រជាជនលហៅ្ ា ភ្១ំ០០  

រហតូ�េស់ពន្្ងៃ។ លនៅលេើភ្១ំ០០ មិនមានសណំង់ធលំេ 

មានខតខម្សកមា្់រ�ងំកលម្ៅ នងិជរីកជាលេណ�្ឋាន 

សកមា្់រការពារកគា្់រ។ ចខំណកកងេ័ពននរ្រ្រសាធា-

រណរ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា�នឈរលជើងលនៅខាងលកកោម 
ជា្់រនងឹស្ងឹលមេឹក។ លនៅលពេលនោះកងេ័ពខខមែរកកហម 

លហ ៅកងេព័រ�្ឋាភិ�េខ�េឈរលជើងលន ៅេរីលន ោះ្ ា 

«វរេចិេឹក» ពរីលកពោះលនៅខខក�ំងអាចស្ាក់លនៅ�នខត 

ល្រើខខវស្ាមានលភៀ្ងធ្ាក់ គឺេឹកហរូមកពរីភ្ខំ ្ាងំ ្រណ្ាេ 

ឲ្យេចិចាន ឆ្ាងំ ជនួ្រណ្ាេឲ្យមនពុស្ស្ា្់រលេៀត។ 

ចខំណកភ្លំមើេ�ាន ជាភ្មួំយខ�េលយោធាខខមែរកកហម 

នងិកក រុម�កឹជ�្ជូនឆង្កាត់ នងិឈ្់រសកមាកលនៅលពេ 
លនឿយហត។់ លយោធាខខមែរកកហមេាងំលនោះ�នអង្គពុយ 
លមើេ�ានល្រើកលេើផ្វូលនៅក្ពុងេឹក�រីន្ លមើេលភ្ើង នងិ

 
លមើេផះ្ក្រជាជន។ ចខំណកកងេ័ពននរ្រ្រសាធារណរ�្ឋ 

ក្រជាមានតិកម្ពុជា�នលហៅ្ ា ភ្គំយគន�់ាន។

 ្រន្ា្់រពរីកងកម្ាងំខខមែរកកហមលធ្ើសមាហរណកមមែ 

ចពុះចេូជាមួយរាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជាលនៅឆ្ា១ំ៩៩៦ ខ្ពុ,ំ  
តាឃន នងិ តា�ាយ �ន�កឹនាេំាហានមួយចនំនួមក 

ឈរលជើងជាមួយកងេព័រាជរ�្ឋាភិ�េចា្់រពរីលកោះកពុង 

មកត្ំរន់្ មែ�ា។ ចខំណកមួយខផក្លេៀតឈរលជើងលនៅត្ំរន ់

្មែ�ាខតម្ង។ លនៅត្ំរន់្ មែ�ា �នលធ្ើសមាហរណកមមែជាមួយ 

រាជរ�្ឋាភិ�េចនំនួពរីរលេើក  គឺលេើកេរី១ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៦ 

នងិលេើេរី២លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៨។ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិល្ធ្ើកង
 

េ័ព នងិរសល់នៅលខតល្កោះកពុងរហតូ�េស់ពន្្ងៃ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ការិយាល័យម្សាវម្ជាវ	ៃិងបណ្ណ ឵ល័យ
ឯកសារស្មែរម្កហមមៅម្តក្ំពង់ចាម
មសាម	ប៊រុៃ្ៃ

 កកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា សហការជាមួយ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នលរៀ្រចពំធិរីសលម្ោធ 

«ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរ 

កកហម» លនៅក្ពុង្ររលិវណគរពុលកោសេ្យភូមិភាគលខត ្
កំពង់ចាម លនៅន្ងៃេរី២៩ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១ លកកោម 

អធ្ិរតរីភាពរ្រសល់េោកជេំាវ េន ់សាអពុរីម អនពុរ�្ឋលេខា 

ធកិារ កកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា, លេោក លសង សពុរីម  

នាយកមជ្ឈមណ្ឌេគរពុលកោសេ្យភូមិភាគ កំពង់ចាម,  

អ្ក្សរី វរីណា លរ�ឌរី នាយិកា «េរីភ្ាក់ងារសហរ�្ឋអាលមរកិ 

សកមា្់រការអភិវឌ្ឍអនរ្ជាតិ», អ្ក្សរី អមរា ្ូរ តណំាង  

«កមមែវធិរីអភិវឌ្ឍនអ៍ង្គការសហក្រជាជាតិ» នងិ លេោក  

លផង ពង្រែាសពុរី នាយកកមមែវធិរីអ្់ររសំ្រីអំពរីអំលពើក្រេយ័ 

ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជាននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ 
 

កមមែវធិរីសលម្ ោធលនះម ានក ារចេូរួមពរីលភៀ្វខ�េជា 

គរពុសសិ្ លេោកកគរូអ្កកគរូននមជ្ឈមណ្ឌេគរពុលកោសេ្យ 

ភូមិភាគ លខតកំ្ពង់ចាម នងិ�នអនពុវតវ្ធិានរ្រស់ 

អ្ក្សរី វរីណា លរ�ឌរី នាយិកា «េរីភ្ាក់ងារសហរ�្ឋអាលមរកិសកមា្់រការអភិវឌ្ឍអនរ្ជាតិ» នងិ លេោក លផង ពង្រែាសពុរី នាយកកមមែវធិរី 

អ្់ររសំ្រីអំពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជា ននមជ្ឈ មណ្ឌេ ឯកសារកម្ពុជា លនៅ«ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារ
 

ខខមែរកកហម» លខតកំ្ពង់ចាម។ (ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

អ្ក្សរី វរីណា លរ�ឌរី នាយិកា «េរីភ្ាក់ងារ
សហរ�្ឋអាលមរកិសកមា្់រការអភិវឌ្ឍអនរ្- 
ជាតិ» ខ្ង្សពុនរ្ក្ាលនៅក្ពុងពធិរីសលម្ោធ 
«ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 
ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅក្ពុង្ររលិវណ 
គរពុលកោសេ្យភូមិភាគលខតកំ្ពង់ចាម លនៅ 
ន្ងៃេរី២៩ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១។  
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លេោកជេំាវ េន ់សាអពុរីម អនពុរ�្ឋលេខាធកិារ 
កកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា ខ្ ង្សពុនរ្ក្ា 
លនៅក្ពុងពធិរីសលម្ោធ «ការយិាេយ័្សាវកជាវ  
នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅក្ពុង 
្ររលិវណគរពុលកោសេ្យភូមិភាគលខតកំ្ពង់ចាម 
លនៅន្ងៃេរី២៩ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១។ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

អ្ក្សរី អមរា ្ូរ តណំាង «កមមែវធិរីអភិវឌ្ឍន ៍
អង្គការសហក្រជាជាតិ» ខ្ង្សពុនរ្ក្ាលនៅ 
ក្ពុងពធិរីសលម្ោធ «ការយិាេយ័្សាវកជាវ 
នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅក្ពុង 
្ររលិវណគរពុលកោសេ្យភូមិភាគលខតកំ្ពង់ចាម 
លនៅន្ងៃេរី២៩ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១។
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

លេោក លសង សពុរីម នាយកមជ្ឈមណ្ឌេគរពុ 
លកោសេ្យភូមិភាគ កំពង់ចាម ខ្ ង្សពុនរ្ក្ា 
លនៅក្ពុងពធិរីសលម្ោធ «ការយិាេយ័្សាវ 
កជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» 
លនៅក្ពុង្ររលិវណ គរពុលកោសេ្យភូមិភាគ 
លខតកំ្ពង់ចាម លនៅន្ងៃេរី២៩ ខខមករា  
ឆ្ា២ំ០២១។ (ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

គរពុសសិ្ លេោកកគ រូអ្កកគ រូននមជ្ឈមណ្ឌេគរពុលកោសេ្យភូមិភាគ ចេូរួមពធិរីសលម្ោធ 
«ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅក្ពុង្ររលិវណគរពុលកោសេ្យ 
ភូមិភាគលខតកំ្ពង់ចាម លនៅន្ងៃេរី២៩ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១។
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

កកសងួសពុខាភិ�េ ល�ោយពាក់មែាស់ េាងន�ជាមួយ 

អាេក់ពុេ នងិរក្ាគម្ាតល�ើម្រីការពារការឆង្ររីករាេ

�ាេជងឺំកូវរី�១៩។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ោយមានការសហការ 
យែាងជតិស្េិ្ធជាមួយកកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា �ន 

លរៀ្រច្ំរលងកើត «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 

ឯកសារខខមែរកកហម» លខតកំ្ពង់ចាម ចា្់រតាងំពរីចពុង 

ឆ្ា២ំ០១៩មកលមែ្ះ តាមរយណៈការលធ្ើការជាន�គូលេើ 

កិច្ចការរ�្ឋ�េ នងិ្រលច្ចកលេសមួយចនំនួ �ចូជា ការ 

លស្ើសពុ្ំរលងកើតការយិាេយ័, ការ�ាក់លឈមែោះការយិាេយ័,  

ការជ្ួរក្រជពុលំ�ើម្រីពភិាក្ាពរីវត្ថពុ្ំរណងជាក់េាក់ក្ពុង 
ការ្រលងកើត នងិ�លំណើរការការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ 

្រណ ្ណាេ័យឯកសារខខមែរកកហម, ការកំណតេ់រីតាងំ 

ការយិាេយ័, ការខកេមអែអគារ កពមេាងំការរចនា 

នផខ្ាងក្ពុងពណ៌ន្រតងខ�េរួមមាន ការ្ំរពាក់លកគឿង 

្ររកិ្ាការយិាេយ័ នងិការ�ាក់តាងំពពិរ័ណ៍រូ្រ្តស្រី 

អំពរីក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហម។ ការយិាេយ័លនះ មាន្រន្់្រ 

ក្រជពុអំន�ាញខ�េស្ថតិលនៅជា្់រគ្ានងឹ្រន្់្រធំ កពម 

េាងំមានឯកសារខខមែរកកហមខ�េជា្់រេាក់េងនងឹ 

ភូមិភាគឧតរ្ចនំនួ ៧៤៧៥ ឯកសារ ឬលសមែើនងឹជតិ៩មពុនឺ 

េំពរ័។ កិច្ចការេាងំអសខ់ាងលេើលនះកតរូវ�ន្រ�្ច្់រលនៅ 

ក្ពុងខខវចិ្កិា ឆ្ា២ំ០២០។

 «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរ 

កកហម» លនៅលខតកំ្ពង់ចាម គឺជាកខនង្ផ្ព ្ផ្ាយ  

នងិេេួេពត័ម៌ានស្រីអំពរីក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហម ខ�េ 

រួម្រ�្ចូេេាំងកិច្ចការ្រលកងៀនពរីក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហម 
លនៅក្ពុងសាេាលរៀន នងិលនៅតាមសហគមន ៍នងិលេើក 
កម្សកិ់ច្ចការ្សាវកជាវ នងិចងកកងពរី្រេពលិសោធន ៍

ខផនេរ្ី សាវកជាវ នងិសកិ្ាពរីរ្រ្រខខមែរកកហមរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា ពរីឆ្ា២ំ០២០ �េ់ ឆ្ា២ំ០២២។
(េរី កពុកឆាយ/្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

រ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិលកកោយរ្រ្រខខមែរកកហមក្ពុង 
លខតកំ្ពង់ចាមល�ើម្រីេពុកជាលមលរៀន្រខន្ថមសកមា្់រការ 

្រលកងៀនរ្រសក់គរូ នងិការសកិ្ារ្រសស់សិ្។

 កិច្ចការេាងំអសល់នះ គឺជាការលឆ្ើយត្រលេៅនងឹ 

សំលណើររ្រស់អង្គភាពគាំពារជនរងលកគោះននអង្គជំនពុជំកមះ 

វសិាម�ញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា (តពុេាការកាតល់េោសលម�កឹ
 

នាខំខមែរកកហម) ល�ោយមានការឯកភាពពរីក្រមពុខរាជរ�្ឋា 

ភិ�េ នងិ កកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា តាមរយណៈេខិតិ 

ផ្វូការរ្រសអ់ង្គភាពេាងំ្ររីកាេពរីឆ្ា២ំ០១៣ ក្ពុងនយ័
 

្រលកមើ�េល់សចក្រីកតរូវការរ្រសល់�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណរី  

ក្ពុងអង្គជនំពុជំកមះវសិាម�ញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា នងិជន
 រងលកគោះននរ្រ្រខខមែរកកហមេាងំអស់ រួមមាន ជយួផ្ព ្

ផ្ាយឲ្យ�នេូេេូំេាយពរីក្រវត្សិាសសល្នះលេៅកាន ់

លកមែងៗជនំានល់កកោយ នងិេេួេយក្រេពលិសោធន ៍នងិ 

េស្នណៈយេល់ឃើញផ្ាេខ់្នួចលំពោះរ្រ្រខខមែរកកហម 
រ្រសល់�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណរី នងិជនរងលកគោះ សកមា្់រ 

យពុេ្ធសាសសផ្្ះផ្ា នងិព្យា�េរ្ួរសផ្វូចតិ ្នងិល�ើម្រី

លធ្ើជាលមលរៀន្រខន្ថមសកមា្់រយពុវវយ័ជនំានល់កកោយ ក្ពុងការ 
ចេូរួមេ្់រសកាតក់ារវេិកត�្់រអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន៍

ជាលេើកេរី២លនៅកម្ពុជា។

 ល�ើម្រី្រលកមើ�េល់គោេ្ំរណង�ចូ�នលរៀ្ររា្់រខាង 

លេើ្រន្់្រ «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 

ឯកសារខខមែរកកហម» នងឹកតរូវលក្រើក�សជ់ា្ ្ាក់លរៀន 

ក្រវត្សិាសស ្ ខ�េចា្់រលផ្ើមពរីក្រវត្សិាសសព្ាក់ពន័ ្ធ 

នងឹរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ ក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជា
 

ក្រជាធិ្រលតយ្យ នងិកពតឹ្កិារណ៍ជាក្រវត្សិាសសល្នៅ 

លកកោយរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ សសិ្ានពុសសិ្  
គរពុសសិ្ នងិកគរូ្រលកងៀន នងឹកតរូវអល�្ជ ើញឲ្យចេូរួមលនៅ 

ក្ពុងសកមមែភាពការងារមួយចនំនួលនៅក្ពុង្រន្់្រ្្ាក់លរៀន
 

ក្រវត្សិាសសល្នះ រួមមាន៖

១)  កមមែវធិរីលវេិក ា្ ្ ាក់លរៀនស្រីអំពរីសារសខំានន់នការ 

សកិ្ាក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហម នងិវធិានការេ្់រ 

សកាតអំ់លពើក្រេយ័ពជូសាសន។៍

២)  កមមែវធិរីលវេិកាអ្់ររសំាធារណជាមួយជនរងលកគោះនន

រ្រ្រខខមែរកកហម។

៣)  កមមែវធិរីលវេិកាក្រវត្សិ ាសសក្គរួសារ ជាមួយកគរូ 

្រលកងៀន នងិជនរងលកគោះននរ្រ្រខខមែរកកហមល�ើម្រី 

ពភិាក្ា្រេពលិសោធនក៍គរួសារឆ្ងកាតរ់្រ្រខខមែរ 

កកហម នងិការអ្់ររពំរីក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហម

គរពុសសិ្ លេោកកគ រូអ្កកគរូននមជ្ឈមណ្ឌេ 
គរពុលកោសេ្យភូមិភាគចេូរួមពធិរីសលម្ោធ  
«ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 
ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅក្ពុង្ររលិវណគរពុ 
លកោសេ្យភូមិភាគលខតកំ្ពង់ចាម 
លនៅន្ងៃេរី ២៩ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១។
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

៤)  កមមែវធិរី្រណ្ពុះ្រណ្ាេកគរូ្រលកងៀន ស្រីអំពរីការ្រលកងៀន 
ក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហម។

 ល�ើម្រីឲ្យការអនពុវតកិ្ច្ចការគលកមោងក្រក្រល�ោយ 

លជោគជយ័ «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 

ឯកសារខខមែរកកហម» លខតកំ្ពង់ចាម �នលស្ើសពុកំារ 

ឯកភាពពរីកកសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា ល�ោយមាន 

កិច្ចសហការពរីមជ្ឈមណ្ឌេគរពុលកោសេ្យភូមិភាគ ក៏�ចូ 

ជាមន្រីរអ្់ររ ំ យពុវជន នងិករី� ាលខតកំ្ពង់ចាម ក្ពុង 
ការក្រត្ិរត្គិលកមោង�ចូ�នលរៀ្ររា្់រខាងលេើឲ្យមាន 

ក្រសេិ្ធភាព នងិគពុណភាព ល�ើម្រីធានាឲ្យ�នពរីការ 

អ្់ររលំឆ្ោះលេៅការរក្ាសន្ភិាពខ�េមាន្សា្់រ ការ 

លេើកតលមកើងសេិ្ធមិនពុស្ នងិការេ្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ 

ពជូសាសន ៍សកមា្់រការចេូរួមក្ពុងការអភិវឌ្ឍក្រលេស

ល�ោយគមែានសនង្គាម។

 លកកៅពរី «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 

ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅលខតកំ្ពង់ចាម មជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាមាន «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណា- 

េ័យឯកសារខខមែរកកហម» ចនំនួ៩លេៀត គឺ ១) 

«ការយិាេ័យ្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេ័យឯកសារ 

ខខមែរកកហម» លនៅលខតន្កពខវង ២)«ការយិាេយ័្សាវ 

កជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅលខត ្

តាខកវ ៣) «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 

ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅលខតត្្ូងឃមែពុ ំ៤)«ការយិាេយ័
 

្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅ 

លខតកំ្ពង់ចាម ៥) «មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអនង់្ខវង» 

លនៅលខត្ឧតរ្មានជយ័ ៦) «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» 

លនៅេរីកក រុងភ្លំពញ ៧) «ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ 

្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម» លនៅលខត្�ត�់្ំរង  

ខ�េនងឹលរៀ្រចលំធ្ើលនៅក្ពុងឆ្ា២ំ០២១លនះ ៨) «្រណ ្ណា 
េយ័សលម្ចឪសលម្ចខមែ» លនៅ្ ស រុកគរីររីវង់ នងិ ៩) 

«ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណណៈ លនៅេរីកករុងភ្ំលពញ។

 ្វកិាខ�េចណំាយលេើការលរៀ្រចេំាងំអស់�ន 

េេួេការឧ្រត្ថម្ភពរី  USAID «េរីភ្ាក់ងារសហរ�្ឋអាលមរកិ 

សកមា្់រការអភិវឌ្ឍអនរ្ជាតិ», UNDP «កមមែវធិរីអភិវឌ្ឍន ៍

អង្គការសហក្រជាជាតិ» នងិ EU «សហគមនអឺ៍រែពុ្រ»។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ទ្្សៃកិច ្្ច ិកសារប្់យរុវជៃមៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារមការះ្មែម្តត្្ូងឃមែ ពុំ

 លយោងតាមសលំណើររ្រសម់ន្រីរអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា 

លខតត្្ូងឃមែពុ ំខ�េសហការជាមួយសហភាពសហពន័្ធយពុវជន
 

កម្ពុជាលខត ្នងិមានការឯកភាពពរីរ�្ឋ�េលខតត្្ូងឃមែពុលំេខ
 ០០១៧ េសតឃ ២១ ចពុះន្ងៃេរី៤ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១  

លស្ើសពុឲំ្យយពុវជនលនៅក្ពុងលខតត្្ូងឃមែពុ ំ�នចពុះមកេស ន្កិច្ច
 សកិ្ាលកកោមក្រធាន្រេ «គពុណធម៌ក្រវត្សិាសស»្ លនៅ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ មែ លខតត្្ូងឃមែពុំ ចនំនួ១៤វគ្គ 

ក្ពុងឆ្ាសំកិ្ា២០២១ ល�ោយក្ពុងមួយវគ្ៗគ មានយពុវជន
 

ចេូរួមចនំនួ ៥០នាក់។ សរពុ្រមានយពុវជន ៧០០នាក់ 

គិតចា្់រពរីខខមករា រហតូ�េខ់ខធ្ូ ឆ្ា២ំ០២១។ 

 លនៅលវេាលមែោង៨កពកឹន្ងៃេរី៣១ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១ គឺ 

ជាវគ្គេរី១ ខ�េយពុវជនជាសសិ្ានពុសសិ្មកពរីវេិ្យាេយ័ 

កករូចឆមែារ វេិ្យាេយ័សលម្ច ហ៊ពុន ខសន ្រពុសឺ២ នងិ 

អនពុវេិ្យាេយ័ ្៊រពុនរែានរី ហ៊ពុន ខសន ឈកូចនំនួ៤៧នាក់ (្សរី 

៣២នាក់)  រួមជា មួយលេោកកគរូ អ្កកគ រូចនំនួ ៣នាក់ 

(្សរី ២នាក់) នងិមនន្រីសាេា្ សរុកលមមត ់នងិមន្រីរអ្់ររ ំ

ឡរុង	ោៃតី

កករុមយពុវជនមកពរីវេិ្យាេយ័កករូចឆមែារ, វេិ្យាេយ័សលម្ច ហ៊ពុន ខសន ល្រពុើស២ នងិអនពុវេិ្យាេយ័ ្៊រពុនរែានរី ហ៊ពុន ខសន ឈកូ រួមជាមួយ 

លេោកកគរូ អ្កកគរូ មនន្រីសាេា្ សរុកលមមត ់នងិមន្រីរអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា លខតត្្ូងឃមែពុំ លធ្ើេស្នកិច្ចសកិ្ាលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ
លកោះ្ មែ លនៅលពេកពកឹន្ងៃេរី៣១ ខខមករា ឆ្ា២ំ០២១។ (លផង ពង្រែាសពុរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

យពុវជន នងិករី�ា លខតត្្ូងឃមែពុចំនំនួ១១នាក់ (្សរី២នាក់) 

លធ្ើេស ន្កិច្ចសកិ្ាលរៀនសកូតលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

លកោះ្ មែ។ 

 ល�ើម្រីអនពុវតវ្ធិានការរ្រសក់កសងួសពុខាភិ�េ ជា 

�្ូំរងយពុវជន នងិអ្កចេូរួមេាងំអស់�នពាក់មែាស់ 

េាងន�ជាមួយអាកពុេ នងិរក្ាគម្ាត ល�ើម្រីការពារ

ការឆង្រាេ�ាេជងឺំកូវរី�១៩។ 

 ជាការចា្់រលផ្ើមកមមែវធិរីេស ន្កិច្ចសកិ្ាលនៅមជ្ឈម-

ណ្ឌេឯកសារលកោះ្ មែលនះលេោក ញឹក លនៅ អភិ�េរង នងិ 

ជាក្រធានសហភាពសហពន័្ធយពុវជនកម្ពុជា្ សរុកលមមត ់

�នល�ើងមានមតផិ្ាលំផ្ើ�េយ់ពុវជនេាងំអសក់តរូវចតិេ្ពុក 

�ាក់លរៀនសកូត នងិស្ា្់រការលធ្ើ្រេ្រងហាាញរ្រសល់េោក 

លផង ពង្រែាសពុរី នាយកកមមែវធិរីអ្់ររអំំលពើក្រេយ័ពជូ 

សាសនន៍នមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ើម្រីខសង្យេ់ 
អំពរីលពេលវេា េរីតាងំក្រវត្សិាសស ្ នងិការ្រ�្ច្់រ 

សនង្គាមលនៅកម្ពុជាខ�េ�នផ្ចួលផ្ើមល�ើងល�ោយសលម្ច

លត លជោ ហ៊ពុន ខសន។ ្រន្ា្់រមកលេោក អពុនិ លពៅសម្ត្ ិ

ក្រធានមន្រីរអ្់ររ ំយពុវជន នងិករី�ា លខតត្្ូងឃមែពុ ំ�នមាន
 

មតផិ្ាលំផ្ើ នងិខចករខំេក្រេពលិសោធនអំ៍ពរីការរសល់នៅក្ពុង 
រ្រ្រខខមែរកកហម នងិ�នលេើកេឹកចតិយ្ពុវជនេាងំអសឲ់្យ 

ខសង្យេអំ់ពរី�លំណើររ្រសស់លម្ចលតលជោ ហ៊ពុន ខសន ខ�េ 

�នយកអាយពុជរីវតិលធ្ើជាល�ើមេពុនលឆ្ោះលេៅការតស៊ផូ្េួ 
រេំរំ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន ៍្រែពុេ ពត។ លនៅលពេចពុង 

លកកោយលេោក លផង ពង្រែាសពុរី �នលធ្ើ្រេ្រងហាាញ 

េមអែតិអំពរីកពតឹិក្ារណ៍ក្រវត្សិាសសស្ខំាន់ៗ  ក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជាចា្់រពរីជលម្ ោះរវ ាងេាហ ានសហរ�្ឋអ ាលមរកិ 
ខ�េសហការជាមួយេាហានធរីវគរី  �នក្រយពុេ្ធេេន់ងឹ 

កងេ័ពលវៀតកពុងខ�េគាកំេល�ោយខខមែរកកហមក្ពុងេឹក�រី 
្សរុកលមមត ់ចា្់រពរីចពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០, កពតឹិក្ារណ៍

រ�្ឋក្រហារេម្ាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ ន្ងៃេរី១៨ 

ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ រ្រ្រខខមែរកកហម (ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥-

១៩៧៩) ខ�េ�នលធ្ើឲ្យក្រជាជនកម្ពុជាក្រមាណ ២ 
េានន់ាក់�នស្ា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិតាមរយណៈលគោេនលយោ- 

�យ ៨ចណំពុច រួមមាន ១)ការជលម្ៀសក្រជាជនល�ោយ្រងំ្ 

២)ការេពុ្រ្ំរ�តេ់ពុយ ផ្ារ កេព្យសម្ត្ឯិកជន 

ក្រនពណរី សាសនា េំលនៀមេម្ា្់រ ្ំរផ្ាញសាេាលរៀន 

វតអ្ារាម នងិកខនង្េក់�រូលផ្ងៗ ៣)ការ្រលងកើត 

សហករណ៍ នងិការ�្ឋានការងារ ៤)ការ្ំរ�តស់េិ្ធិ 

លសររីភាពក្រជាជន ្ំរខ្រក្ំរ�ក់កករុមកគរួសារ នងិ្រងំ្ឲ្យ 

លធ្ើការហសួកម្ាងំ ៥)ការសម្ា្់រអ្កលចះ�ងឹ អតរីត 

េាហាន េន ់នេ់ ជនជាតចិាម លវៀតណាម នងិ ចនិ 

៦)ការ្រលងកើតមន្រីរឃពុំឃាងំ ល�ើម្រីឃពុំឃាងំក្រជាជន 

ខ�េកតរូវ�នលចោេ្ាក្ត ់៧)ការ្រងកសនង្គាមជាមួយ 

លវៀតណាមលនៅតាមកពខំ�ន នងិកពតឹិក្ារណ៍ជាក្រវត្-ិ

សាសសន្្ងៃេរី២០ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ�េសលម្ច 

លតលជោ ហ៊ពុន ខសន �នយកអាយពុជរីវតិលធ្ើជាល�ើមេពុនលឆ្ោះ

លេៅការតស៊ផូ្េួរេំរំ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន ៍្រែពុេ ពត 

៨)លពេលវេាក្រវត្សិាសសន្នន្ងៃ២ឆ្។ូ ្រន្ា្់រមកលេោក 

លផង ពង្រែាសពុរី �នចាក់្រញ្្ចងំភាពយនឯ្កសារចនំនួ 

២�េយ់ពុវជន�នេស ន្ា គឺខខ្ភាពយនឯ្កសារស្រី 

ពរី�លំណើររ្រសស់មមិត ្ហ៊ពុន ខសន លេៅក្រលេសលវៀតណាម  

ល�ើម្រីក្រខមក្រមូេកងកម្ាងំវាយ្រកមកលេើរ្រ្រ 

ក្រេយ័ពូជសាសន ៍ ្រែពុេ ពត វញិលនៅន្ងៃេរី២០ ខខ 

មិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិភាពយនមួ្យលេៀត គឺខខ្ភាពយន ្

ស្រីអំពរីមរតក នងិការ្រលងកើតរណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះ 

ជាតកិម្ពុជាលនៅន្ងៃេរី២ ខខឆ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៨។ លនៅលពេ
 

្រ�្ច្់រលេោក រែាសពុរី ក៏�នលធ្ើពន្យេខ់ណនា�ំេយ់ពុវជន 

េាងំអសអំ់ពរីសារសខំានន់នការេ្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ 

ពជូសាសន ៍នងិផេ្រែះពាេន់នអំលពើក្រេយ័ពសូាសន ៍

ជាេកណ្ណៈ្រពុគ្គេម្ាក់ កករុមកគរួសារ សហគមន ៍នងិ 

សង្គមជាតេិាងំមូេ។

 លសន មែាររីយះ លភេ្សរីលរៀន្្ាក់េរី ១២ លនៅវេិ្យាេយ័ 

សលម្ច ហ៊ពុន ខសន ្រពុសឺ២�នលរៀ្ររា្រ្ា លនៅក្ពុងសាេា 
នាងខ្ពុ�ំនលរៀនក្រវត្សិាសសន្នរ្រ្រខខមែរកកហមមួយចំននួ 

លហើយក៏ធ្ា្់រ�នស្ា្់រឪពពុកម្ាយ ជរី�នូ ជរីតា នយិាយក�្់រ 

អំពរីការរសល់នៅេំ�កលវេនាក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហមខ�រ  
្រែពុខន្្រន្ា្់រពរី�នមកេស ន្កិច្ចសកិ្ាលនៅមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារលកោះ្ មែរួចលហើយ នាងខ្ពុ�ំនយេ�់ងឹអំពរីក្រវត្-ិ 
សាសសន្នរ្រ្រខខមែរកកហមកានច់្ោសជ់ាងមពុន ល�ោយសារ 

ការ្រលកងៀនមាន្រញ្្ចងំខខ្ភាពយនឯ្កសារ នងិមានរូ្រ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

្តអំពរីរ្រ្រខខមែរកកហមជាលកចើនលនៅក្ពុង្រន្់្រមជ្ឈមណ្ឌេ

លនះ។ លនៅលពេនាងខ្ពុកំត�្់រលេៅផះ្វញិ នាងខ្ពុនំងឹខចក
 

រខំេកចលំណះ�ងឹអំពរីលរឿងរែាវក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហមលនះ

�េមិ់តភ្កកិ នងិកករុមកគរួសារ។

 ចាន ់លមែងជ ឺលភេក្រ រុសលរៀន្្ាក់េរី១២ លនៅវេិ្យាេយ័ 

កករូចឆមែារ �នមានក្រសាសន៍្ ា ខ្ពុមិំនធ្ា្់រ�នចេូរួម 
កមមែវធិរីេស ន្កិច្ចសកិ្ាអំពរីក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហមពរី 

មពុនមកលេ លនះជាលេើកេរី១លហើយ ខ្ពុធំ្ា្់រ�នលរៀនក្រវត្-ិ 
សាសស្ខខមែរកកហមលនៅក្ពុងសាេា លហើយមានការលជឿជាក់ 
្ា ពតិជាមានរ្រ្រលឃោរលឃៅ លវេនាអរីចងឹខមន ពរីលកពោះ 

ឪពពុកម្ាយខ្ពុធំ្ា្់រនយិាយក�្់រពរី្រេពលិសោធនរ៍សល់នៅ 
ពិ�កលវេនាក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហមហ្ងឹខ�រ។ ការខ�េ�ន 
មកេស ន្កិច្ចសកិ្ាលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ មែន្ ងៃលនះ  

គឺពិតជាមានក្រលយោជនស៍ជាពិលសសយពុវជនជំនានល់កកោយ 

�ចូរូ្រខ្ពុ។ំ ការយេ�់ងឹពរីក្រវត្សិាសស�្េ៏�ំកលវេនាលនះ  
គឺជាការេ្់រសកាតក់ពុំឲ្យរ្រ្រលនោះលកើតល�ើងវញិម្ងលេៀត។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្មែលខតត្្ូងឃមែពុំ គឺជា
 

ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរ 

កកហមមួយក្ពុងចលំណោមការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ 
្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហមេាងំ ៩ រ្រសម់ជ្ឈម 

ឯកសារកម្ពុជា៖ ១)ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណា 
េយ័ឯកសារខខមែរកកហម លនៅលខតន្កពខវង ២) ការយិា- 

េយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហម 

លនៅលខតត្ាខកវ ៣) ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ 

្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហមលនៅលខតត្្ូងឃមែពុំ ៤) 
 

ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរ 

កកហមលនៅលខតកំ្ពង់ចាម ៥) មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអនង់្ 

ខវងលនៅលខតឧ្តរ្មានជយ័ ៦) ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ 

លនៅេរីកករុងភ្លំពញ ៧) ការយិាេយ័្សាវកជាវ នងិ 

្រណ ្ណាេយ័ឯកសារខខមែរកកហមលនៅលខត�្ត�់្ំរង ៨) 

្រណ ្ណាេយ័សលម្ចឪ សលម្ចខមែ លនៅ្ សរុកគិររីវង់ នងិ ៩) 

ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណណៈលនៅេរីកក រុងភ្លំពញ ។ 

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ មែ ក៏ជាកខនង្តាងំពពិណ៌ 

្រងហាាញអំពរី្រណ្ពុំ រូ្រ្តខ�េ្រន្េេ់ពុកពរីេសវត្រឆ៍្ាំ 
១៩៦០ �េេ់សវត្រឆ៍្ា១ំ៩៩០។ រូ្រ្តេាងំអសល់នោះ 

�ន្រងហាាញពរីកពតឹ្កិារណ៍ក្រវត្សិាសសក្្រលេសកម្ពុជា 
ល�ោយចា្់រលផ្ើមលចញពរីតំ្រនល់កោះ្ មែ ឃពុេំន្ងូ ្សរុក 
លមមត ់លខតត្្ូងឃមែពុំ នងិ្ ស រុកស្េួលខតក្កលចះ។ រូ្រ្ត

 
ននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥ -១៩៧៩) ខ�េ 
�នលធ្ើឲ្យខ�េ�នលធ្ើឲ្យក្រជាជនកម្ពុជាក្រមាណ២ 
េានន់ាក់�នស្ា្់រ។ រូ្រ្តភស្ពុតាងមួយចនំនួអំពរី្រេ

ឧកកិ�្ឋកមមែរ្រសខ់ខមែរកកហមមកលេើក្រជាជនកម្ពុជា។ រូ្រ 
គំនរូ្រងហាាញអំពរី�ំលណើរលឆ្ោះលេៅការផួ្េរេំំរ្រ្រក្រេ័យ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ពជូសាសន ៍្រែពុេ ពត លនៅន្ងៃេរី២០ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧  

នងិចពុងលកកោយ គឺរូ្រ្តស្រីអំពរីការផ្ចួលផ្ើម្រលងកើតលគោេ 
នលយោ�យ ឈះ្ ឈះ្ រ្រសស់លម្ចអគ្គមហាលសនា 

្រតរីលតលជោ ហ៊ពុន ខសន នងិក្ពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៩០ នងិការ 
េេេួ�នសន្ភិ ាពលពញលេញលនៅក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៩៨។ 

លកោះ្ មែ គឺជាេរីតាងំក្រវត្សិាសសន្ន�លំណើរផ្ងលកគោះ្ ្ាក់ 

�េអ់ាយពុជរីវតិរ្រសស់លម្ចលតលជោ ហ៊ពុន ខសន នងិយពុេ្ធមិត ្

៤នាក់លផ្ងលេៀត រួមមាន៖ នពុច ្ ន, ញឹក ហនួ, សាន សាញ់  

នងិ វែា ល�លអៀន ល�ើម្រីសះ្ខសង្រកកិច្ចអនរ្ាគមន ៍នងិ 

កសាងកម្ាងំវាយផ្េួរេំរំ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន ៍្រែពុេ  
ពត។ លនៅយ្់រន្ងៃលេៅ២០ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ សលម្ច 

លតលជោ ហ៊ពុន ខសន នងិយពុេ្ធមិត៤្នាក់លេៀត �នសលកមច 

ចតិក្្ពុងស្ថានភាព�េ៏�ំកជាេរី្ំរផពុត ល�ោយ�នលធ្ើ�លំណើរ 
ចាក់លចញពរីេរី្រញ្្ជការ�្ឋានវរលសនាធតំ្ំរន ់២១ ស្ថតិលនៅ 

ក្ពុងភូមិលកោះ្ មែ ឃពុេំន្ងូ ្ សរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃមែពុេំាងំយ្់រ
 លឆ្ោះលេៅកានល់ខត្ិ៊្រញលហឿ្ក ក្រលេសលវៀតណាម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ មែកតរូវ�ន្រលងកើតល�ើង នងិ 

�ាក់�លំណើរលក្រើក�សជ់ាសាធារណណៈចា្់រពរីន្ងៃេរី ២០ ខខ 

មិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០ លកកោមការសហការយែាងជតិស្េិ្ធរវាង 

កកសងួអ្់ររយំពុវជន នងិករី�ា កកសងួការពារជាត ិនងិមជ្ឈ- 

មណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាក្ពុងលគោេ្ំរណង�ចូខាងលកកោម៖ 

១)  ល�ើម្រី្រងហាាញពរីកពតឹ្កិ ារណ៍ក្រវត្សិាសសក្្រលេស 

កម្ពុជាចា្់រពរីេសវត រ្ឆ៍្ា ំ១៩៦០ រហតូ�េេ់សវត រ្ ៍
ឆ្ា១ំ៩៩០។ 

២) ល�ើម្រីពកងឹង�េ�់លំណើរការសន្ភិាព នងិេ្់រសកាត ់

ជលម្ោះនានាតាមរយណៈកមមែវធិរីអ្់ររ។ំ កមមែវធិរីអ្់ររលំនះ

នងឹផេ្់ឱកាសឲ្យយពុវជនជនំានល់កកោយខ�េភាគ 

លកចើនរសល់នៅតាមជន្រេ�នចេូរួមលរៀនសកូត។

៣)  លេើកេឹកចតិ�្េអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខមែរ 

កកហមក្ពុងការខចករខំេកអំពរីលរឿងរែាវ ឬ្រេពលិសោធន ៍
ផ្ាេខ់្នួ�េល់កមែងៗជនំានល់កកោយ។

៤)  ក្រខមក្រមូេលរឿងរែាវរ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ

្រ្រខខមែរកកហម នងិេរីតាងំ្រេឧកកិ�្ឋខ�េ�ន្រន្េ់ 

ពរីរ្រ្រខខមែរកកហម។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

កងដឹកជ�្ជ�ៃស្ មែរម្កហម

រ្ុ្	វណ្ណ ណៈ

 ខ្ពុលំឈមែោះ ចាន ់ហា អាយពុ៧៧ឆ្ា។ំ ក្រពន្ធេរីមួយរ្រស់ 
ខ្ពុលំឈមែោះ លភឿ មានកូនចនំនួ៣នាក់ លកកោយមកខ្ពុ�ំនលរៀ្រការ

 
ជាមួយក្រពន្ធេរីពរីរលឈមែោះ ជនួ កចចិ គឺជាជនជាតេំិពនួ 

មានកូន៤នាក់ខ្មលេៀត។ ខ្ពុគឺំជាជនជាតេិាវ មាន្សរុក 
កំលណើតលនៅ �ងំ�ត ក្រលេស�ាវ។ កាេខ្ពុមំានអាយពុ 
៧ឆ្ាំ ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនចាកលចញពរី្សរុកកំលណើត

ជាមួយ្រង្រអែនូេាវ�៏នេលេៀតមករស់លនៅក្រលេសកម្ពុជា។ 

 ឪពពុកខ្ពុ�ំន�ណំាេក់�្់រ្ា កករុមកគរួសារខ្ពុ ំនងិកករុម
 

កគរួសារេាវ�ន៏េលេៀត�នលធ្ើ�លំណើរតាមរលេះលគោចនំនួ 

១២លកគឿងកាតន់កព នងិផ្វូេយំែាងេ�ំកេំរាមំក�េេឹ់ក

�រីក្រលេសកម្ពុជា។ ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនលកជើសលរើសរស់

លនៅក្ពុងភូមិពាមជរីលមៀត ឃពុណំងឃរីេកិ ្ សរុកលកោះខញក 

លខតម្ណ្ឌេគរីររី។ 

 ខ្ពុមំាន្រង្រអែនូ្រលងកើតចនំនួ ៦នាក់ លហើយខ្ពុគឺំជាកូនេរី ៣។ 

កាេពរីកពុមារភាពខ្ពុ�ំនរសល់នៅជាមួយឪពពុកលឈមែោះ ចាន ់

ម្ាយលឈមែោះ ផង គឺជាជនេាវ�ចូគ្ា។ ខ្ពុ�ំនលរៀនសកូត 
លនៅសាេា្រឋមសកិ្ាក្ពុងភូមិពាមជរីលមៀត។ ខ្ពុលំចះអាននងិ

 
សរលសរអក្រខខមែរ�ន្រន្ចិ្រន្ចួ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៥០ ខ្ពុ�ំន

 
្ួរសជាកពះសង្ឃលនៅវតព្ាមជរីលមៀតក្រខហេ៤វស្ាក៏ 

�នេាចាកសកិ្ា្រេ រួចលហើយ�នចេូលធ្ើេាហានននរ្រ្រ 

សង្គមរាសសន្យិម។ ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើេាហានមួយឆ្ាកំនះ្ក៏

ឈ្់រ នងិវេិកត�្់រមក្ស រុកកំលណើតលរៀ្រការក្រពន្ធ។

 លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០  ក៏មានរ�្ឋក្រហារ 

េម្ាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ លហើយក្រលេសជាតចិា្់រ 

លកើតមានសនង្គាមជា្រន្្រន្ា្់ររវាងខខមែរនងិខខមែរ នងិមាន

ការចេូរួមពរីកងេ័ពយួនលវៀតកពុង។ កាេលនោះខ្ពុ�ំនសមែក័គ 

ចេូ្រលកមើចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមែរកកហមតាមរយណៈលឈមែោះ  

លខៀវ ្៊រពុន គឺជាលចៅហ្ាយលខតម្ណ្ឌេគិររី។ លនៅអំ�ពុងឆ្ាំ 
១៩៧០ ចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមែរកកហម�នវាយក្រយពុេ្ធ 

ជាមួយេាហាន េន ់នេ ់តាមយពុេ្ធវធិរីលធ្ើសនង្គាមឈ្្រ  

្រែពុខនម្ានសកមមែភាពអង់អាចខ្ាហាន តស៊ ូេះ្រង់ រហតូ 

េេួេជយ័ជម្ះលេើេាហាន េន ់នេ់ ជា្រន្្រន្ា្់រ។ 

ចាន ់ហា អាយពុ៧៧ឆ្ាំ សពន្្ងៃរសល់នៅក្ពុងភូមិពាមជរីលមៀត 
ឃពុណំងឃរីេកិ ្ស រុកលកោះខញក លខតម្ណ្ឌេគរីររី។ 
(សពុខ វណ ្ណណៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

កពះវហិាវតអ្ននង្ខសនជយ័ ស្ថតិលនៅក្ពុងឃពុពំនូកជ ្សរុកលពកជា�ា 
លខតម្ណ្ឌេគរីររី។ (សពុខ វណ ្ណណៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សាេា្រឋមសកិ្ាអននង្ខសនជយ័ ស្ថតិលនៅក្ពុងឃពុពំនូកជ 
្សរុកលពកជា�ា លខតម្ណ្ឌេគរីររី។ 
(សពុខ វណ ្ណណៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លនៅក្ពុងរយណៈលពេសនង្គាម៥ឆ្ាំ ខ្ពុ�ំនស្គាេ់ តាសារពុន 

តាខាភួំន នងិតា�ាងំ ខ�េជាអ្ក�កឹនាកំងកម្ាងំខខមែរ

កកហមក្រចាលំនៅលខតម្ណ្ឌេគិររី ត្ំរន១់០៥។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លពេខខមែរកកហមល�ើងកានអំ់ណាច 

ខ្ពុ�ំនកត�្់រមក្សរុកកំលណើតវញិ។ លពេលនោះអង្គការ 
�នក្រជពុកំ�្់រ្ា ក្រជាជនេាងំអសម់ានសេិ្ធលិសមែើៗ គ្ា 

គមែានអ្កមានគមែានអ្កកក។ លយើងរសល់នៅមានជរីវភាពលសមែើ 

គ្ា ល្រើ្រង្រអែនូណាមានកេព្យសម្តិផ្្ាេខ់្នួ �ចូជា មាស
 

ក�ក់ �រីខ្ សចមការ លគោកក្ររី កតរូវខតក្រគេជ់នូអង្គការ។  

លពេលនោះគណណៈត្ំរន១់០៥ មានលឈមែោះតា�ាងំ នងិតាខាំ 

ភួន ចខំណកគណណៈ សរុកលកោះខញក មានលឈមែោះ តាផាក, 

តាធពុច, តាសារពុន នងិខ្ពុផំ្ាេ។់

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ កមមែាភិ�េ្្ាក់្សរុក្ា្ក់ត្ំរន ់

១០៥មួយចនំនួ កតរូវអង្គការលហៅលេៅលរៀនសកូតលនៅេរី 

កករុងភ្ំលពញ នងិលកកោយមក�តខ់្នួរហតូ។ ្រន្ា្់រមក  
តាសារពុន នងិ តាអនសពុរីខ�េជាអតរីតគណណៈ សរុកខកវ 

សរីមា �នល�ើងជាគណណៈត្ំរន១់០៥ ជនំសួវញិ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនរតច់េូនកពជាមួយកងេ័ពខខមែរ 
កកហមខ�េ�កឹនាលំ�ោយ តាសាលរឿន នងិ�នលធ្ើ�លំណើរ 

រហតូ�េភ់្�ំងខរង ក្ពុង្ស រុកអនង់្ខវងលខត្ឧតរ្មាន 
ជយ័។ លនៅឆ្ា១ំ៩៨២ ខ្ពុ�ំនមក�េភ់្�ំងខរក នងិ�ន 
ផ្ាសម់កលនៅជាមួយ តាលវៀង, តាសារពុន នងិតាអនសពុរី 

ក្ពុងកងពេ១០៥វញិ។ ចខំណក តាសាលរឿន (០៥) នងិ 

តាសាន (០៦) គឺជា្ ្ាក់�កឹនាកំម្ាងំ នងិចេនាខខមែរ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

កកហមក្រចាភូំមិភាគឦសានល�ើម្រីលធ្ើការក្រឆាងំនងឹ 

វតម្ានកងេ័ពលវៀតណាមលនៅលេើេឹក�រីកម្ពុជា។ លនៅលពេ 
លនោះកងកម្ាងំខខមែរកកហម�នលធ្ើការលឃោសនាក្ពុង 
ចលំណោមក្រជាជនលនៅតាមភូមិ្សរុក នងិក្រយពុេ្ធជាមួយ 

កងេព័លវៀតណ ាមខ�េសហការជាមួយកងេព័រ�្ឋា 

ភិ�េននរ្រ្រសាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា។ 

 លនៅអំ�ពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៨០ នងិ ១៩៩០ ខ្ពុមំាន
 

តនួាេរីជាគណវរលសនាធេំេួេខផក្�កឹជ�្ជូនលស ៀ្ង�េ់ 
កងពេ១០៥ ខ�េក្រចាកំារលនៅសមរភូមិក្ពុងលខត ្
កកលចះ នងិលខតម្ណ្ឌេគិររី។ លនៅលពេលនោះខខមែរកកហម 

េេួេ�នជនំយួជាសព្ាវពុធធតំចូ សម្ភារ លស ៀ្ងអាហារ  

នងិ្្ាលំពេ្យមកពរីក្រលេសចនិ។

 លនៅពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៩០ រាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា នងិ 
សម្ច ហ៊ពុន ខសន �ន្រលងកើតលគោេនលយោ�យ ឈះ្ ឈះ្  

ខ�េមាននយ័្ា ឈះ្េាងំអសគ់្ា គឺគមែានអ្កឈះ្ 

គមែានអ្កចាញ់ ្ស្រលពេខ�េកករុមខខមែរកកហមកំពពុង 

ខ្រក�ក់គ្ាផងលនោះ កងកម្ាងំខខមែរកកហមលនៅតាមត្ំរន ់

នរីមួយៗ�នលធ្ើសមាហរណកមមែជាមួយរាជរ�្ឋាភិ�េ 

កម្ពុជាជា្រន្្រន្ា្់រ។ ក្រលេសកម្ពុជា�ន្រ�្ច្់រសនង្គាម

សពុរីវេិេាងំ្ សរុងលនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៩៨។ 

 ខ្ពុមំានការស្រ្ោយចតិយ្ែាងខ្ាងំខ�េ្្ាក់�កឹនា ំ

�ន្រកងរួម្រកងរួមជាតិ។ ្រន្ា្់រពរីសមាហរណកមមែជាមួយ 

រាជរ�្ឋាភិ�េ ខ្ពុ�ំន្រនល្ធ្ើេាហានលនៅក្ពុងកក្រខណ្ឌ
 

កងលយោធពេលខមរភូមិនរ្ហតូ�េឆ់្ា ំ២០០០ លេើ្រចេូ 

នវិត ្នងិ�ននាកំករុមកគរួសារក្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើខ្ សចមការ 

�ចូ្រង្រអែនូជនជាតភិាគតចិ�ន៏េលេៀត។ សពន្្ងៃខ្ពុសំ្រ្ោយ 

ចតិល្កពោះ�នលឃើញកូនលចៅចេូលរៀន មានផ្វូ្េ្ស់អែាត 

មានមន្រីរលពេ្យ មានផ្ារេក់�រូមានមនពុស្អូ៊អរលកចើន 

មិន�ចូសម័យមានសនង្គាមល�ើយ។

នកពជលំនឿរ្រសជ់នជាត ិ
ភាគតចិក្ពុងលខតម្ណ្ឌេគរីររី។

(សពុខ វណ ្ណណៈ/
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

សមែៃ	មែវូ	៖	
្ ្ពុំបាៃចាប់មផ ្ើមកសាងជតីវភាពពតីបាត់នដទមទ

គាត	ស ត្ីសឡៃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ភូមិក្ពុេលេើ គឺជាតំ្រនស់នង្គាមលក្ៅមួយល�ោយ 
មានវតម្ានេាហានសហរ�្ឋអាលមរកិេាហានលវៀតណាម 

ខាងត្ូង (ធរីវ-គរី) កងេ័ពលវៀតកពុង នងិកងេ័ពខខមែរកកហម 
តាងំពរីចពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០។ ក្រជាជនរសល់នៅភូមិ 

ក្ពុេលេើ នងិភូមិជតិខាងលនះសពុេ្ធខតធ្ា្់រេេួេរងលកគោះ

ននការេម្ាក់កគា្់រខ្រក ការរតល់គចពរីកគា្់រកាលំភ្ើង នងិ 

កតរូវ�នជលម្ៀសលចញពរីភូមិ្សរុកឲ្យលេៅរសល់នៅត្ំរន ់នងិ 

លខតឆ្ងៃាយ។ លេោកយាយម្ាក់រសភូ់មិក្ពុេលេើ ឃពុេំន្ងូ 

្សរុកលមមត់ លខតត្្ូងឃមែពុំ មានសម ព្ុរសខណ្ក�យ 

មាឌតចូេអែតិ នងិ�លំណើរមួយៗ �នលរៀ្ររា្់រពរីលរៀ្ររា្់រ

លរឿងរែាវជរីវតិរ្រសគ់ាតខ់�េ�នឆង្កាតក់្ពុងសនង្គាម�៏

កាចសាហាវ�ចូខាងលកកោម ៖

 ខ្ពុលំឈមែោះ ខមែន មែវូ ជនជាតលិ�ើមភាគតចិលសៀ្ង មាន 
អាយពុ ៨២ឆ្ាំ ខ្ពុមំាន្ស រុកកំលណើតលនៅភូមិក្ពុេលេើ ឃពុំ

 
េន្ងូ ្សរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម ខ�េ្រច្ចពុ្រ ន្គឺ្លខត្

 
ត្ូងឃមែពុ។ំ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិឃពុ�ំខ�េ។ ខ្ពុមំានឪពពុក

 លឈមែោះ ខម (ស្ា្់រ) នងិមានមដេាយលឈមែោះ ខចួ (ស្ា្់រ)។  

ខ្ពុមំាន្រង្រអែនូ៧នាក់ ក្ពុងលនោះមាន្សរី៥នាក់ នងិក្ររុស
 

២នាក់។ ្រអែូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុម្ំាក់�នស្ា្់រល�ោយសារខត
 

ជងឺំគមែាន្្ាពំ្យា�េលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម។ ខ្ពុគឺំជាកូន
 

េរី៥ លនៅក្ពុងកគ រួសារ។ ខ្ពុមំាន្្ររីលឈមែោះ ហាន យពុន នងិមាន
 

កូនក្រ រុស២នាក់។

 កាេពរីខ្ពុលំនៅលកមែង ខ្ពុមិំន�នលរៀនសកូតលេល�ោយសារ
 

ខតសម័យលនោះមិនមានសាេាលរៀន។ ក្រសនិល្រើសសិ្ចង់ 

លរៀនសកូត កតរូវលេៅលរៀនលនៅតាមវត ្ឬលកកោមម្្់រលឈើ។  

លនៅក្ពុងភូមិរ្រស់ខ្ពុមិំនសូវមានមនពុស ល្រៀនសូកត�នលកចើន
 

លេល�ោយសារមិនមានសាេាលរៀន លហើយឪពពុកម្ាយមាន 

ជរីវភាពខះ្ខាត។ លនៅសម័យលនោះលកមែង�នលរៀនសកូត លចះអាន  

នងិលចះសរលសរគឺតចិតចួណាស។់ ល�ោយសារខតខ្ពុមិំន�ន 
ចេូលរៀន �លូចះ្ខ្ពុកំតរូវជយួឪពពុកមដេាយលធ្ើខ្ សចមការ �ា្ំរខន ្

្រងការ លហើយលពេេំលនរកតរូវជយួលមើេ្រអែនូតចូៗ។ 

ខមែន មែូវ ជនជាតលិសៀ្ង អាយពុ៨២ឆ្ាំ  
រសល់នៅភូមិក្ពុេលេើ ឃពុេំន្ងូ ្សរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃមែពុ។ំ 

 (គាត ្សរីខ�ន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 ខ្ពុលំរៀ្រការលនៅអាយពុ២០ឆ្ា។ំ ្រន្ា្់រពរីខ្ពុសំកមាេ�ន
 

កូនក្រ រុសមួយ លេើ្ររាជរ�្ឋាភិ�េសាងសង់សាេា 

្រឋមសកិ្ាមួយលនៅក្ពុងភូមិក្ពុេលេើ។ សាេាលនោះ�ន
 

ល្រើកឲ្យសសិ្�នចេូលរៀនរហតូមក�េស់ពន្្ងៃ។ លនៅ 

លពេលនោះ ខ្ពុនំងិ្្ររី�នក្រក្ររ្ររលធ្ើចមក ារ �ា្ំរខន្្រងការ 
សកមា្់រហ្ូរចពុកក្រចានំ្ងៃ។ លយើងមានជរីវភាពមធ្យម 

ហ្ូរកគ្់រកគាន ់នងិមិនេ�ំកលេ។ លនៅកាេសម័យលនោះ 

មានក្រជាជនភាគលកចើនរសល់នៅក្រក្ររ្ររកសកិមមែ លធ្ើចមការ  

�ាំ្ សរូវតាមនកព នងិ�ា្ំរខន្្រងការលនៅខក្រផះ្លរៀង ខៗ្នួ។ 

 លនៅចពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០ ក៏លកើតមានសនង្គាម  

េាហានអាលមរកិ�នមកេម្ាក់កគា្់រខ្រកលនៅភូមិក្ពុេ 
លេើ នងិភូមិមួយចនំនួលនៅខក្រលនោះ។ ខ្ពុមំានការភ័យខ្ាច 
ខ្ាងំណាសល់កពោះមិន�ងឹ្ានងឹមានអ្រី�នលកើតល�ើងលនៅ 

ក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុលំ�ើយ។ ្រន្ា្់រមកេាហានអាលមរកិ នងិ
 

រ ល្កកោះអាលមរកិ �នចេូមក�េភូ់មិក្ពុេលេើ។ មាន 
មនពុស្ជាលកចើន�នកតរូវកគា្់ររងរ្ួរស នងិ�ត្់រង់ជរីវតិ

ល�ោយសារការេម្ាក់កគា្់រខ្រក នងិការក្រយពុេ្ធគ្ារវាង 

េាហានអាលមរកិសហការជាមួយេាហានលវៀតណាមខាង 

ត្ូង (ធរីវគរី) វាយក្រយពុេ្ធតេេជ់ាមួយកងេ័ពលវៀតកពុង 
ខ�េមានការគាកំេពរីសណំាក់ខខមែរកកហម។ ល�ោយសារខត 

សនង្គាម�ន្រណ្ាេឲ្យក្រជាជនមួយចំននួកតរូវពិការន� 

ពកិារលជើង នងិខភក្រហតូមក�េស់ពន្្ងៃ។ ពកិារភាព 

េាងំលនះ�នលធ្ើឲ្យ្រែះពាេ�់េជ់រីវភាពរសល់នៅក្រចា ំ

ន្ងៃរ្រសព់កួលគផងខ�រ។

 ្រន្ា្់រពរីសនង្គាមជាមួយេាហានអាលមរកិ�ន្រ�្ច្់រ  

លនៅក្ពុង្ ស រុកភូមិរ្រសខ់្ពុ ំ កតរូវធា្ក់ចេូក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជា
 ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ ខខមែរកកហម�ន 

្រងំ្ឲ្យក្រជាជនខ�េរសល់នៅក្ពុងភូមិលធ្ើខ្ សចមការ នងិហ្ូរ 
ចពុករួមគ្ាលនៅក្ពុងសហករណ៍។ លនៅក្ពុងសម័យលនោះខខមែរ

 
កកហម�នជលម្ៀសក្រជាជន្មែរីចនំនួ ៥កគរួសារ មកពរី 

ភ្លំពញឲ្យមករសល់នៅក្ពុងភូមិក្ពុេលេើ។ ក្ពុងលនោះមាន
 ក្រជាជន្មែរីមួយកគរួសារកតរូវ�នចាត់តាំងឲ្យស្ាក់លនៅក្ពុង 

ផ្ះជាមួយកគរួសារខ្ពុ។ំ ខខមែរកកហម�នចាត់តាំងឲ្យក្រជាជន 
្មែរីលធ្ើការងារ�ចូក្រជាជនមូេ�្ឋានខ�រ គឺកតរូវលេៅលធ្ើខ្ ស 

ចមក ារ �កស្ងូ នងិលធ្ើការងារកសកិមមែលផ្ង លៗេៀត។ 

ក្រជាជន្មែរីក៏កតរូវរសល់នៅ នងិហ្ូរចពុករួមលនៅក្ពុងសហក

រណ៍�ចូគ្ា។

 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហមក្រជាជនលនៅភូមិក្ពុេលេើកតរូវ
 

�នកមមែាភិ�េឲ្យហ្ូរ្រ្ររលនៅលពេន្ងៃកតង់ នងិហ្ូរ 

�យលនៅលពេេងៃាច។ ក្រជាជន�នចាញ់ការលឃោសនា 

ខខមែរកកហម ល�ោយលជឿ្ ា លពេខខមែរកកហម�នល�ើង 

កានអំ់ណាចនងឹមាន�យហ្ូរកគ្់រកគាន ់ ្រែពុខនជ្ាក់ 

ខសដេងមិន�ចូការគិតរ្រសក់្រជាជនល�ើយ។ លនៅក្ពុងរ្រ្រ 
ខខមែរកកហម ក្រជាជនជ្ួរការេំ�ក នងិលវេនាខ្ាងំ  

គឺផ្ពុយ្ស�ះពរីការរស់លនៅជាឯកជនតាមកគរួសារក្រក្រ 
រ្រររកសពុរីល�ោយខ្នួឯង គឺក្រជាជន�នហ្ូរចពុកកគ្់រកគាន ់

នងិមិនលធ្ើក ារងាររួមគ្ាលន ៅក្ពុងសហករណ៍ល�ើយ។ 

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម ក្រជាជនកតរូវលធ្ើការងារពេកមមែ 

ផ្វូេចំេូលេៅផះ្ ខមែន មែូវ ស្ថតិលនៅភូមិក្ពុេលេើ ឃពុេំន្ងូ 
្សរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។  
(គាត ្សរីខ�ន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

លកចើនលមែោង នងិធងៃនធ់ងៃរ លហើយហ្ូរចពុកមិនកគ្់រកគាន។់ 

ក្រជាជនមួយចនំនួមានជងឺំ នងិស្ា្់រល�ោយសារខះ្ 

ចណំរីអាហារ។

 លនៅអំ�ពុងចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខមែរ 
កកហម�នជលម្ៀសក្រជាជនលនៅភូមិក្ពុេលេើ នងិភូមិ 
មួយចនំនួលេៀតឲ្យលេៅរសល់នៅភូមិខ្ សតាពចិ នងិភូមិកូន 

កកលពើ ក្ពុងឃពុជំាតំាលមែៅ។ ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ�នរសល់នៅ
 

ភូមិខ្ សតាពចិ �នជតិមួយវស្ា។ លនៅេរីលនោះ កគរួសារ 

ខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិេាងំអសក់ានខ់តមានជរីវភាពខះ្ខាត នងិ 
លវេនាជាងមពុនលេៅលេៀត។ ក្រជាជន�នស្ា្់រកានខ់ត 

លកចើនល�ោយសារអសក់ម្ាងំ លនឿយហត ់ខះ្ចណំរីអាហារ  

ឈឺ្ កាតគ់មែាន្្ាសំងកវូព្យា�េ។ ចខំណកការងារពេកមមែ 
វញិ គឺមិនខពុសគ្ាពរីការងារខ�េខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិ�ន៏េលេៀត 

ធ្ា្់រ�នលធ្ើកាេលនៅភូមិក្ពុេលេើលេ គឺខខមែរកកហម�ន 
្រងំ្ឲ្យលយើងលធ្ើការងារពេកមមែកគ្់រខ្រ្រយែាង�ចូជា  

�កស្ងូ កា្់រ�រី លធ្ើខ្សចមការលស្ើរគមែានលពេសកមាក។  
ភូមិខ្ សតាពចិ គឺជាេរីកខនង្ខ�េ្រអែនូក្ររុសរ្រសខ់្ពុម្ំាក់

 
�នស្ា្់រ�ត់្រង់ជរីវតិល�ោយជងឺំគមែាន្្ាពំ្យ ា�េ។  

ចខំណក ខ្ពុមិំន�នរសល់នៅជ្ួរជពុ្ំរដេរី នងិកូនលេ ្្ររីរ្រសខ់្ពុកំតរូវ
 

�នខខមែរកកហមចាតត់ាងំឲ្យលចញលេៅលធ្ើការងារលនៅឃពុំ 

ចានមូ់េ ្សរុកកតមូង ត្ំរន២់១ ភូមិភាគ្ូរព៌ា។ 

 ខ្ពុ�ំនជ្ួរជពុ្្ំររីខ្ពុវំញិលនៅលពេខ�េខខមែរកកហម្រន្
 

ជលម្ៀសក្រជាជនពរីខ្ សពជិលេៅ្ សរុកស្េួលខតក្កលចះ។  
កគរួសារខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិ�ន៏េលេៀត�នមករសល់នៅ នងិលធ្ើ 
ការងារពេកមមែលនៅឃពុសំ្ាយកជះ ្ សរុកស្េួ លខតក្កលចះ 
មួយរយណៈ លេើ្រខខមែរកកហម្រនជ្លម្ៀសលេៅេរីរួមលខត ្

កកលចះលេៀត។ ខ្ពុ ំ នងិ្្ររី�នស្ាក់លនៅម្ពុំ្មែខកគមិន�ន
 

្រែពុនមែានន្ងៃផង ក៏កតរូវ�នខខមែរកកហម្រ�្ជូនល�ើងកាណូតលធ្ើ 
�លំណើរមកកាន់្ សរុកស្ងឹកតង់ភូមិភាគកណ្ាេវញិ។  

្រន្ា្់រមកខខមែរកកហម�នយករ្យន�្កឹខ្ពុនំងិកគរួសារ 
ឲ្យមករសល់នៅក្ពុង្សរុកចមការលេើ។ 

 លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ពលវៀតណាម នងិ 

កងេព័រណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះជាតកិម្ពុជា�នវាយ 
ចេូមក�េ់្ ស រុកចមការលេើខខមែរកកហមក៏�នរតល់ចញ 

លេៅ�តអ់ស។់ លនៅខណណៈលពេលនោះខ្ពុរួំមជាមួយកករុម 
កគរួសារ នងិអ្កភូមិលផ្ង�ន៏េលេៀត�នលធ្ើ�លំណើរកត�្់រ 

មក្សរុកកំលណើតវញិ។ លពេកត�្់រមក�េផ់ះ្វញិ  

គឺមានភាពសងៃ្់រសងៃាតន់ងិគមែានមនពុស្រសល់នៅល�ើយ។  

ចខំណកឯផះ្សខម្ងវញិ គឺនកព�ពុះពេ័្ធជពុវំញិ ពរីលកពោះ 

គមែានមនពុស្រសល់នៅយូរឆ្ាមំកលហើយ។ ខ្ពុនំងិកករុមកគរួសារ 
�នកា្់រឆការនកព នងិលរៀ្រចផំះ្ល�ើងវញិ។ កគរួសារខ្ពុ ំ
�នចា្់រលផ្ើមកសាងជរីវភាពពរី�តន់�េលេ ល�ោយលធ្ើ 

ខ្សចមក ារ�ា�ំពុះ�ណំាលំផ្ងៗល�ើម្រីចិ�្ចមឹជរីវតិរហតូ 

មក�េស់ពន្្ងៃលនះ។

ផះ្រ្រស់ ខមែន មែូវ ស្ថតិលនៅភូមិក្ពុេលេើ ឃពុេំន្ងូ ្សរុកលមមត ់
លខតកំ្ពង់ចាម។ (គាត ្សរីខ�ន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

មពទ្យនារតីស្ មែរម្កហម

្ួត	វិចិម្ត

 �ាយ ណាត  លភេ្សរី អាយពុ៦១ឆ្ាំ  មានេរីកខនង្ 

កំលណើតលនៅភូមិ�ណំាក់សខងក ឃពុលំសដេើងជយ័ ្ សរុកលជើងនកព  

លខតដេកំពង់ចាម។ ណាត �នលរៀ្ររា្់រពរី្រេពលិសោធន ៍

ននជរីវតិជាលពេ្យនាររីខខមែរកកហម នងិការមក�េត់្ំរន ់

អនង់្ខវង�ចូខាងលកកោម៖  

 « លនៅមពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ កគរួសាររ្រសខ់្ពុជំាកសកិរ លហើយ 
លយើង�នរសល់នៅជ្ួរជពុគំ្ាយែាងកក់លកដេៅ។ ជរីវតិរសល់នៅ 

ក្រចានំ្ងៃរ្រសល់យើង គឺពងឹខផអែកជាចម្ងលេៅលេើការងារ 

លធ្ើខ្ស។ លយើង�នលក្រើក�សច់្រកា្់រល�ើម្រី្រងក្រលងកើន

ផេ ពរីលកពោះលយើងមិនមានលគោ ឬកក្ររីលេលនៅលពេលនោះ។ 

លយើង�នរសល់នៅ នងិលធ្ើខ្សរហតូ�េល់ពេខខមែរកកហម 

េេួេ�នជយ័ជម្ះេាងំ្សរុងលនៅេូេាងំក្រលេសក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៥។ ខ្ពុមំានការលកតកអរខ្ាងំណាសអំ់�ពុងលនោះ។ 

្រែពុខនល្េោះ្ររីជាយែាងណាក៏ល�ោយ ក៏ខ្ពុលំនៅខតគិតក្ពុងចតិដ្េ ា 

សកងា្គមលនៅក្ពុងក្រលេសរ្រសល់យើងលនៅមិនេាន្់រ�្ច្់រ 
េាងំ្ សរុងលនោះលេ។ លកកោយមក ខខមែរកកហម�នជលម្ៀស 

ខ្ពុ ំនងិក្រជាជនរា្់រពានន់ាក់ល�ោយល្មែើលជើងលចញពរីភូមិ 
កំលណើតលេៅកានស់្គន ់ក្ពុង្ សរុកលជើងនកព លខតដេកំពង់ចាម។ 

កងនាររីលពេ្យលកមែង លៗនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហមកំពពុងផេតិ្្ាលំពេ្យខ�េផ្លំចញពរីរពុកជ្ាត។ិ ្្ាលំនះកតរូវ�នខខមែរកកហមយកលេៅព្យា�េជងឺំ 
ជាលកចើនមពុខ ខ�េក្រជាជនលហៅលឈមែោះ្ ា ្្ាអំាចម៍េន្ាយ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 ្រន្ា្់រពរីលេៅ�េេ់រីលនោះភ្ាម ខខមែរកកហម�នចាត ់

តាងំខ្ពុ ំនងិក្រជាជនរា្់រពានន់ាក់លផ្ងលេៀតឲ្យលធ្ើការងារ 
ក្ពុងកងចេត័។ ជាលរៀងរាេន់្ងៃ លយើង�នជរីកក្រ�ាយ  

នងិលេើកេំន្់រ។ ខខមែរកកហម�នជរំពុញឲ្យក្រជាជនេាងំ

អសខ់�េរសល់នៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រសខ់្នួសលកមច 
តាមគលកមោងខផនការមពុនលពេរ�វូវស្ាឈានចេូមក 

�េ។់ លយើង�នជ្ួរការេ�ំកយែាងខ្ាងំអំ�ពុងលពេ

លេើកេំន្់រ នងិ ជរីក�រី លកពោះជាកិច្ចការងារខ�េលយើង 

មិនធ្ា្់រលធ្ើពរីមពុនមក។ លយើង�ននាគំ្ាលធ្ើការតាងំពរី 

កពេមឹេេក់ពេ្់រ ល�ោយគមែានលពេសកមាក លហើយការ 

ហ្ូរចពុករ្រសល់យើងក៏មិន�នក្រលសើរល�ើងខ�រ។ ជាលរៀង 

រាេន់្ងៃ លយើងកតរូវហ្ូរ្រ្ររជនំសួ�យ។ លនៅលពេមួយ  

ចពុងលភៅ�នរមងៃ ាសក់កពះកជរូកជាមួយក្រហពុក�គួ៏រឲ្យ 

លខ្ើមមកឲ្យលយើងហ្ូរ។ លយើងពិ�កលេ្រណាស់  លហើយ 

ជាលរឿយៗ លយើង�នខសង្រក��ំងូនកព នងិ្រខនន្្រតង 
ល�ើម រ្ីយកខផ្ផ្ំលធ្ើអាហារ្ររលិភោគចខមអែតកកពះល�ោយ 

េចួេាក់។ លយើងរសល់នៅលកកោមភាពភ័យខ្ាច លកពោះ 

ក្រធានកងរ្រសល់យើងខ�េជាលមភូមិកាចសាហាវ 

នងិតងឹរងឹខ្ាងំ។ លនៅលពេគាតកំ់ណតល់គោេល�ៅ នងិ 

សង្យ័លេៅលេើនរណាម្ាក់ ឬកករុមណាមួយ អ្កេាងំ 

លនោះ កកមរួចខ្នួណាស។់ ក្រជាជនជាលកចើនកតរូវ�នលធ្ើ

េារពុណកមមែ លនៅលកកោមការកតរួតកតារ្រសគ់ាត។់ គាត់

ខតងល្រើកការក្រជពុ្ូំរកសរពុ្រេេ្ធផេជាលរៀងរាេល់ពេ

េងៃាច្រន្ា្់រពរីលយើងសកមាកពរីការងារលនៅតាម�្ឋាន។ 

ខ្ពុចំា�ំន្ា លយើងកតរូវ�នក្រធានសហករណ៍សដេរី្រលន្ោស 

នងិលជរក្រមា្ ខ្ាងំៗ លនៅលពេមានអ្ករាយការណ៍្ា 

មានេាក់កម្ាងំលនៅក្ពុងការ�្ឋាន។

េរីតាងំការ�្ឋាន�កឹជ�្ជូន ឬ ឃ្ាងំកណ្ាេរ្រស់ តាមែពុក លនៅឃពុកំតពាងំក្ររីយ៍ ្សរុកអនង់្ខវង  លខតឧ្តរ្មានជយ័។  
(អូ៊ច មករា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 រហតូ�េ់ឆ្ ាំ១៩៧៧ខខមែរកកហម�ន្រ�្ជូនខ្ពុំ 
ឲ្យចេូលរៀនខាងខផក្លវជ្ជសាសសដេល�ើម្រីព្យ ា�េជងឺំ 

ក្រជាជនលនៅតាមការ�្ឋាន នងិលនៅតាមភូមិ។ ខ្ពុ�ំនជ្ួរ 
នវូផេេំ�កលកចើនលនៅអំ�ពុងលពេលនោះល�ោយសារខ្ពុំ 
មិនលចះអានអក្រ។ ្រែពុខនដេលេោះ្ររីជាយែាងណាក៏ល�ោយ  

ក៏ខខមែរកកហមពពុំ�នឲ្យតនម្លេៅលេើកករុម្រ�ញាវនដេ ឬអ្ក 

លចះ�ងឹល�ើយ។ ខ្ពុ�ំនលរៀនសកូតពរីរល្រៀ្រចាក់្្ាំ េាង 
រ្ួរស នងិព្ួយរលសរែូមឲ្យអ្កជងឺំ។ តា្ ស៊ពុន គឺជាកគរូលពេ្យ 
មួយរូ្រខ�េកតរូវ�ន្្ាក់លេើខខមែរកកហមចាត់តាំងឲ្យមក 

្រណដេពុះ្រណដេ ាេ�េខ់្ពុ។ំ តា្ ស៊ពុន កតរូវ�នចា្់រខ្នួ នងិ
 សម្ា្់រយែាងអា្ កំ៌�ងំ ្រន្ា្់រពរីខខមែរកកហម�នលចោេ

ក្រកានគ់ាត់្ ា មានេំនាក់េំនង នងិ�នផដេេ់្ ្ាលំពេ្យ

មួយចនំនួលេៅឲ្យខខ្ក្ត។់ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក 

លយើងមិនខ�េ�នជ្ួរគាតល់េៀតលេ។ 

 លកកោយពរី�ន្រណដេពុះ្រណដេ ាេក្ពុងរយណៈលពេខ្រី លយើង

�នយកចលំណះវជិ្ជា្រន្ចិ្រន្ចួលនះ ល�ើម្រីជយួសលនង្គោះជងឺំ

លនៅតាមការ�្ឋាន នងិភូមិ្សរុក។ េន្មឹនងឹការព្យា�េ 

អ្កជងឺំរា្់រពានន់ាក់ ខខមែរកកហមលនៅខតសង្យ័ នងិលធ្ើ 

�្រក្រជាជនរា្់រស្ិរនាក់លនៅតាមការ�្ឋាន។ មិនកតមឹ 

ខតជនជាតខិខមែរ្រែពុលណ ្ណោះលេ ខ�េខខមែរកកហមលធ្ើ�្រ សមូ្រី 

ខតជនជាតចិាម នងិជនជាតលិ�ើមភាគតចិ ក៏េេួេរងេពុក្ 

លវេនាយែាងធងៃនធ់ងៃរខ�រ។ ខ្ពុចំា�ំន្ា ក្រធានសហករណ៍

មួយរូ្រ�នលធ្ើេពុក្្រពុកលម្ញលេៅលេើជនជាតចិាមម្ាក់ខ�េ 

�នរា្់រអានជាមួយមដេ ាយរ្រសខ់្ពុ�ំចូ្រង្រអែនូ្រលងកើត។ 

គាតល់ឈមែោះ សពុះ។ គាតក់តរូវ�នខខមែរកកហមឃពុឃំាងំលនៅ

ក្ពុងគពុកអសរ់យណៈលពេ១ស�ដេហ ៍ល�ោយមិន�ងឹមូេលហតពុ។ 

ល�ោយសារការអតឃ់្ាន នងិការវាយលធ្ើ�្រខ្ាងំលពក 

គាតក៏់�នសលកមចចតិដេវាយជាមួយឆមែាគំពុក ល�ើម្រី�លណ្ើម 

យកកាលំភ្ើងលនៅខក្រលនោះ លហើយ�ញ់ល្សោចលេៅលេើឆមែាំ 

គពុកខខមែរកកហមស្ា្់រ្ួរននាក់។ ្រន្ា្់រមកគាត់�នរត ់

លគចខ្នួលនៅក្ពុងកគាលនោះ ។

 មក�េឆ់្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរលេៅកានម់ន្រីរមួ

យលនៅស្គន ់លនៅលវេាលមែោងក្រខហេ៤េងៃាច ល�ើម្រីល្រើក្្ា ំ

មកយកព្យា�េអ្កជងឺំ។ លនៅេរីលនោះមានសភាពសងៃាត ់

កជងំ នងិគមែានអ្កយាមការពារល�ើយ។ ខ្ពុ�ំនរង់ចាំ 
អសរ់យណៈលពេមួយ្ស្រក់ធ ំក៏ឮចលកមៀងចេនា្រ�វិតដេន ៍

ខខមែរកកហម ខ�េ្រន្លឺ�ើងយែាងខ្ាងំ លៗនៅមិនឆងៃាយពរីេរី

កខនង្លនោះ។ ខ្ពុមំានការលងឿងឆងៃេ់្ ាលហតពុអ្រី�នជាខខមែរ 
កកហមចាក់ចលកមៀងឮខ្ាងំៗ �លូចះ្ខ្ពុក៏ំល�ើរលេៅរកតាមរក 
សលំ�ងក្ពុងនកពខក្រលនោះ។ លនៅលពេលេៅ�េភ់្ាម ខ្ពុ�ំន

 
លឃើញមនពុស្ជាលកចើននាក់ រួមមានេាងំសមាជកិលពេ្យលនៅ 

កងជាមួយខ្ពុ ំ កតរូវ�នខខមែរកកហម�កឹយកមកសម្ា្់រ 
យែាងអលនោចអធមលនៅខក្រវតដេស្គន ់្សរុកលជើងនកព លខតដេ 

កំពង់ចាម។ តាមខ្ពុចំា ំមានមនពុស្ចាស ់នងិលកមែងៗ  កតរូវ�ន 
សម្ា្់រជា្រនដេ្រន្ា្់រ រួចេម្ាក់ចេូក្ពុងអណូ្ងេឹកខ�េ

 
មានល�ើមកណ្ពុរ�ពុះលនៅខក រ្លនោះ។ មនពុស្ចាសក់តរូវ�នខខមែរ 
កកហមសម្ា្់រល�ោយវាយនងឹត្ូងច្រ ចខំណកកពុមារ 

្ររលិវណការ�្ឋាន�កឹជ�្ជូន ឬ ឃ្ាងំកណ្ាេ រ្រស់ តាមែពុក  
លនៅឃពុកំតពាងំក្ររីយ៍ ្ស រុកអនង់្ខវង  លខតឧ្តរ្មានជយ័។ 
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ខ�េមានអាយពុចា្់រពរី៨ខខ រហតូ�េ១់ឆ្ា ំកតរូវ�នខខមែរ 

កកហមល�កខ្់្រនងឹល�ើមកណដេពុរយែាងនកពនផ្។ សាកសព 
ជាលកចើននាក់ កតរូវ�នខខមែរកកហមល�ះចេូលេៅក្ពុងអណដេូង 
េឹក។ ខ្ពុមំានការភ័យខ្ាច នងិតក់ស្ពុតយែាងខ្ាងំ ្រន្ា្់រ

 
ពរី�នលឃើញលហតពុការណ៍�ល៏សោកសលកងងលនះ។ ខ្ពុ�ំន 
ក្រញា្់រក្រញាេល់គចខ្នួលចញពរីេរីលនោះ។ ខ្ពុ�ំនមក�េ់

 
អង្គភាពលនៅ្រែពុនមែានលមែោងលកកោយមក។ លនៅយ្់រលនោះខ្ពុ ំ
ល�កមិនេក់លេលកពោះនកឹលឃើញលរឿងរែាវខ�េលកើតល�ើង 

កាេពរីលវេាេងៃាច។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក ខ្ពុ�ំនរស់ 
លនៅក្ពុងភាពភ័យខ្ាច នងិមានគំនតិចង់ផដេាចខ់្នួលចញពរី

 
ខខមែរកកហម។ លេោះ្ររីជាយែាងណាក៏ល�ោយ ខ្ពុមិំនអាចរក 

ឱកាសលគចខ្នួ ពរីលកពោះស្ថានការណ៍លនៅលពេលនោះតងឹ

ខតង។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅជាមួយខខមែរកកហម រហតូ�េល់ពេ

កងេ័ពរណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះជាតកិម្ពុជា នងិកងេ័ព 
សមែក័គចតិដេលវៀតណាម�នចេូមក�េេ់រីកករុងភ្លំពញ លនៅ 

ល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩។

 ខ្ពុមិំនខ្ាចកងេ័ពរ�្ឋាភិ�េ នងិលវៀតណាមលេ ្រែពុខន ្
ខ្ពុមំានកដេរីរលំភើ្រចតិដេជាខ្ាងំ។ ក្រធានសហករណ៍រ្រសខ់្ពុំ 
ខ�េធ្ា្់រលធ្ើេពុក្្រពុកលម្ញលេៅលេើក្រជាជនស្តូកតង់លេៅ 
លេើជនជាតលិ�ើមភាគតចិ នងិជនជាតចិាម កតរូវ�នកករុម 

សាចញ់ាតជិនរងលកគោះ នងិអ្កធ្ា្់រេេួេរងការឈ ឺ

ចា្់រ�ន កាតក់មាមន� កមាមលជើង នងិខផក្លផ្ង លៗេៀត

ននរូ្ររាងកាយរ្រសគ់ាត្់រនដេចិមដេងៗ រហតូ�េ�់ាចខ់្យេ់ 

ស្ា្់រលនៅនងឹកខនង្។

 លពេខ�េសនង្គាម�ន្រ�្ច្់រ លហើយក្រលេសេេួេ 

�នសពុខសនដេភិាព លនៅអំ�ពុងឆ្ា ំ២០០០ ខ្ពុក៏ំ�នមករសល់នៅ
 

តំ្រនអ់នង់្ខវង ល�ោយសារលនៅតំ្រនល់នះមាននផ�្រីធំ 

េូេាយ នងិអាចលធ្ើខ្ សចមការ  តាមរយណៈ្រអែនូក្ររុសរ្រស់ 
ខ្ពុខំ�េជាអតរីតលយោធាខខមែរកកហម នងិធ្ា្់រឈរលជើងលនៅ 
េរីលនះផ្ាេ។់

្ររលិវណការ�្ឋាន�កឹជ�្ជូន ឬ ឃ្ាងំកណ្ាេ រ្រស់ តាមែពុក  
លនៅឃពុកំតពាងំក្ររីយ៍ ្ស រុកអនង់្ខវង  លខតឧ្តរ្មានជយ័។ 
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ស្ាកសញ្ញា្រងហាាញេរីតាងំការ�្ឋាន�កឹជ�្ជូន ឬ ឃ្ាងំកណ្ាេ  
រ្រស់ តាមែពុក។ (សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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វាែៃ់	មវឿៃ
អតតីតមពទ្យស រ្ុកពាមម្ពួ្ក្នពុងរបបស្មែរម្កហម

រតី	លក្ិណា

 ខ្ពុលំឈមែោះ វែាន ់លវឿន លភេក្ររុស  មានអាយពុ ៦១ ឆ្ា។ំ  
ខ្ពុគឺំជាជនជាតភិាគតចិជងខង្ភ្។ំ ខ្ពុមំាន្សរុកកំលណើត 

លនៅភូមិវាេខវង ឃពុកំតពងពង្ ្សរុកភ្កំកវាញ ខ�េ 

្រច្ចពុ្រ ន្ ្្ សរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅ 
ភូមិខកពក ឃពុសំលំរោង ្សរុកភ្ំកកវាញ លខតល្ពោធិ៍សាត។់ 

ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ ហ សារែាន។់ ខ្ពុមំានកូនចនំនួ្ួរននាក់ 

ក្ររុសចនំនួពរីរនាក់ នងិ្ សរីចនំនួពរីរនាក់។  ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ

លឈមែោះ សពុខ វែាន ់នងិម្ាយលឈមែោះ កចាញ់ សពុខ។

 កាេពរីខ្ពុលំនៅតចូចាស់ៗ  លនៅក្ពុងភូមិ�ន�ណំាេមក
 

្ា លនៅសម័យអាណានគិមនយិម�រាងំ មានកពាននកពមក 

ពរីលខតល្ពោធិ៍សាត ់នងិលខតកំ្ពង់ស្ឺ �នល�ើរ្ររ�ញ់សត ្ 

នងិខសង្រកខ្មឹចនន្ក៍គឹស្ាលនៅក្ពុងនកពរហតូមក�េ់ 
ភូមិវាេខវង នងិត្ំរនអូ់រលសោម។ កពាននកពេាងំលនោះ 

�នចេូនកពម្ងៗ មានរយណៈលពេក�ំលេៅក�ំមួយខខ  

លហើយមានកពាននកពមួយចនំនួ�នជ្ួរកូនកកមពុំជនជាត ិ

ជងខង្ភ្លំនៅភូមិវាេខវង ក៏�ន្ស�ាញ់គ្ា នងិ�ន 

លរៀ្រការជា្្ររីក្រពន្ធលេៀតផង។ មពុននងឹលរៀ្រការឪពពុក 

មដេ ាយខាង្សរី្រង្គា្់រឲ្យសង់ផះ្លឈើ ក្រក់ស្កឹលសោម  

ចងជាមួយវេ្ ិឬលផដេៅ។

 កាេពរីជនំ ានល់�ើមជនជាតិជងខង្ភ្ំ�នក្រក្រ 

រ្ររលធ្ើចមក ារ គឺ�ាំ្ សរូវវេិជពុ។ំ ជនជាតជិងខង្ភ្រំស់ 

លនៅភូមិវាេខវង នងិត្ំរនអូ់រលសោម មានជលំនឿលេើកពះ 

ពពុេ្ធសាសនា នងិ�នលេៅវត្្ ្ាយ្រង្គកំពះសង្ឈ�ចូ្រង

្រអែនូខខមែរេូលេៅខ�រ។ ្រង្រអែនូជនជាតជិងខង្ភ្ក៏ំ�នលគោរព 

នងិមានជលំនឿលេើអារកអ្្កតាខ្មលេៀត។

វែាន ់លវឿន អាយពុ៦១ឆ្ាំ លនៅលកកោមផះ្រ្រសគ់ាតស់្ថតិលនៅ 
ភូមិខកពក ឃពុសំលំរោង ្សរុកភ្កំកវាញ លខតល្ពោធិ៍សាត។់  

(�ពុង �ានរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 ្រង្រអែនូជនជាតិជងខង្ភ្លំនៅភូមិវាេខវង នងិ

តំ្រនអូ់រលសោមលេៅផ្ារេិញសម្ភ ារម្ងៗ គឺកតរូវ 

ល�ើរល្មែើរលជើងរយណៈលពេមួយស�ហ្ល៍េើ្រ�េ់ផ្ ារ 

កកវាញ។  អ្កភូមិខះ្ខ�េមាន�រំរី ក៏�នជះិ�រំរី។ លនៅ 

លពេណ ាខ�េ្ររ�ញស់តន្កព�នជនជាតិជងខង្ 

ភ្ំមិន�នេក់�រូលេ គឺកា្់រខចកគ្ាហ្ូរ។ ចលំពោះខ្មឹ 

ចន័ក្គឹស្ ាខ�េរក�ន ជនជាតិភាគតិចជងខង្ភ្ំ 

�នយកលេៅេក់លនៅក្រលេសន្ នងិេិញអំ្ិរេកត�្់រ 

យកមកផះ្វញិ។ អំ្ិរេ គឺមានសារសខំានណ់ាស ់ពរីលកពោះ 

កតរូវេពុកហ្ូរលនៅរ�វូវស្ាលពេមានលភៀ្ងធ្ាក់លកចើន  

នងិេឹកជនមិ់នអាចលធ្ើ�លំណើរ�ន។ លនៅលពេឈឺ្ កាត ់

មិនមានមន្រីរលពេ្យលេ គឺជនជាតិភាគតិចជងខង្ភ្ំ 

ព្យា�េតាមរល្រៀ្រផ្ំ្ ្ា្ំរពុរាណ។ លនៅលពេខ្ពុឈំកឺគរុន 
ញាក់ ចាស់ៗ លនៅភូមិលហៅ្ ា កគរុនអលណដេើក។ មដេ ាយខ្ពុ ំ
�នយកសម្កល�ើម្កវូ នងិស្កឹមូ្េពុខំ�េកជរុះមក�ពុត

 
កលម្ោចរួចយកមកកតាំេឹកឲ្យខ្ពុផឹំក។ លពេខះ្ខ្ពុ�ំនជា

 
សះលស្ើយពរីជងឺំ។

 កាេពរីតចូខ្ពុលំរៀនសកូត�នតចិ្រែពុលណ ្ណោះ គឺលនៅមពុន 
ឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំនលរៀនជាមួយលេោកកគរូលឈមែោះសំ �ន 
រយណៈលពេក�មួំយខខ។ លេោកកគរូសំកតរូវ�នខខមែរកកហម

សម្ា្់រ លនៅលពេគាតល់ធ្ើ�លំណើរលេៅ្ សរុកភ្កំកវាញ។ 

ខខមែរកកហមលចោេ្ា លេោកកគរូ ស ំគឺជា លស.អពុរី.អា ពរីលកពោះ 

លពេលធ្ើ�លំណើរគាតច់េូចតិ�្ាក់លសៀវលភៅ ្ិ៊រក ជា្់រនងឹ 

ខ្នួ។ លកកោយមកខ្ពុ�ំនលេៅរសល់នៅជាមួយឪពពុកច�ិ្ចមឹ។ 
 

ឪ ពពុកច�ិ្ចមឹ�នឲ្យខ្ពុ្ួំរស នងិលរៀនអក្រ�េរី។ ខ្ពុអំាចអាន 

នងិសរលសរអក្រ�នចា្់រតាងំពរីលពេលនោះ។

 លនៅលពេលកើតមានរ�្ឋក្រហារន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧០ មានយនល្ហោះេម្ាក់កគា្់រខ្រកជាលកចើនលហោះ

ខឆេ្លេើភូមិ។ លពេលនោះខ្ពុលំនៅលកមែងមិន�ន�ងឹ្ាអាច 
នងឹលកើតមានលកគោះ្ ្ាក់លេ គឺខ្ពុលំនៅលេងស្រ្ោយជាមួយ 

លកមែង លៗនៅក្ពុងភូមិ។ ចាស់ លៗនៅក្ពុងភូមិខតងខតហាម
 

ឃាតមិ់នឲ្យខ្ពុលំចញមកខាងលកកៅ គឺឲ្យខ្ពុចំេូលេៅពនួលនៅ

ក្ពុងនកពរហតូ�េល់ពេសភាពការណ៍សងៃ្់រសងៃាតល់េើ្រ 

ចាស់ៗ អនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុចំេូមកក្ពុងភូមិវញិ។

  លនៅឆ្ា១ំ៩៧៤ លយោធាខខមែរកកហម�នលកជើសលរើស 

កម្ាងំយពុវជន យពុវនាររី ក្ពុងភូមិឲ្យលេៅលនៅក្ពុងកងចេត័ 
 

នងិលធ្ើការងារលេើកភ្ខឺ្ សនងិកចរូត្សរូវលពេរ�វូក្រមូេ

ផេ។ លពេលនោះខ្ពុលំនៅតចូលនៅល�ើយ �លូចះ្ខខមែរកកហម 
�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យឃ្ាេកក្ររី។ ្រន្ា្់រមកលនៅរ�វូក�ំង

ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលេើកេំន្់រលនៅការ�្ឋាន នងិលេើក

ផ្វូចា្់រពរីភូមិរលវៀងរហតូ�េ់្ សរុកពាមកពរួស។ លឈមែោះ 

យាម រមឹ គឺជាក្រធានកង នងិ�កឹនាកំងចេត័រ្រសខ់្ពុ។ំ

 លនៅលពេខខមែរកកហមេេួេជយ័ជម្ះ លនៅេរីន្ងៃ១៧ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ភូមិវាេខវងស្ថតិលនៅក្ពុង្ សរុកពាម

កពរួស ត្ំរន៦់ ភូមិភាគពាយ័ព្យ។ មន្រីរ្សរុកពាមកពរួស

ស្ថតិលនៅក្ពុងភូមិេួេកករួស ខ�េសពន្្ងៃស្ថតិលនៅភូមិស្ងឹ្ មែរី 

ឃពុកំ្រលមោយ ្សរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ ចខំណក 

មន្រីរត្ំរន ់៦ ស្ថតិលនៅក្ពុងភូមិរលវៀង ្សរុកេាច  ខ�េ

សពន្្ងៃស្ថតិលនៅក្ពុង្ សរុកភ្ំកកវាញ លខតល្ពោធិ៍សាត។់  
ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើការងារលនៅក្ពុងកងចេត័រហតូ

�េឆ់្ា១ំ៩៧៦។

 ន្ងៃមួយខ្ពុមំានជងឺំ នងិកតរូវ�ន្រ�្ជូនល�កលពេ្យលនៅ
 

មន្រីរលពេ្យ្សរុកពាមកពរួស។ សណំាងេអែ ខ្ពុ�ំនជ្ួរមដេាយ

មរីងខ្ពុលំធ្ើការលនៅមន្រីរលពេ្យលនោះ។ គាតក់ានខ់ាងលស�្ឋកិច្ច 
ល�ោយេេួេខពុសកតរូវខាងឃ្ាងំ្្ាំ នងិឃ្ាងំអងករ។  

្រន្ា្់រពរីខ្ពុ�ំនជាសះលស្ើយ មដេ ាយមរីងរ្រសខ់្ពុមិំនឲ្យខ្ពុំ
 

កត�្់រមកអង្គភាពកងចេត័វញិលេ គឺគាតឲ់្យខ្ពុលំនៅលធ្ើការ 
លនៅមន្រីរលពេ្យ្សរុកពាមកពរួសខាងខផក្លស�្ឋកិច្ចឃ្ាងំ 

្្ាលំពេ្យជាមួយគាត។់ លនៅលពេលនោះមានអ្កជងឺំកគរុន 

ចាញ់លកចើនណាស។់ ខ្ពុកំតរូវ�នអង្គការចាតត់ាងំឲ្យល�ើរ 
ចា្់រមូសខ�កលគោេលនៅលពេយ្់រ។ អង្គការ�នចាតត់ាងំ

ឲ្យចា្់រមូសខ�កលគោេ ល�ើម្រីយកមកពលិសោធនស៍កមា្់រ 

ផេតិ្្ាកំគរុនចាញ់។ លនៅខណណៈលពេខ�េខ្ពុលំធ្ើការលនៅ 
មន្រីរលពេ្យ្សរុកពាមកពរួស ធ្ា្់រ�នលឃើញអ្កជងឺំលហើម 

លកចើន ពរីលកពោះអ្កជងឺំេាងំលនោះខះ្ជរីវជាត ិនងិអាហារ។  

លពេក្រជាជនមានជងឺំលហើមមកសកមាកព្យា�េលនៅ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

មន្រីរលពេ្យ កគរូលពេ្យខខមែរកកហម�នផេ្់្ ្ាអំាចម៍េន្ាយ 

ឲ្យអ្កជងឺំេាងំលនោះលេ្រ។ ក្រធានមន្រីរលពេ្យ្ស រុក 

លពេលនោះមានលឈមែោះ នាររីសពុរីម ចខំណកគណណៈ សរុក 

ពាមកពរួសលឈមែោះ តាលកើន។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ ក្រជាជនខ�េរសល់នៅភូមិវាេ 

ខវងកតរូវ�នជលម្ៀសមកលន ៅ្ សរុកេាចេាងំអស់។ 

ភូមិវាេខវង នងិតំ្រនអូ់រលសោមមិនមានក្រជាជន

រសល់នៅលេ គឺមានខតលយោធាខខមែរកកហមល�ះេរីតាងំ 

្រែពុលណ ្ណោះ។ ចខំណក្សរុកពាមកពរួស នងិត្ំរន៦់ កតរូវ�ន 

ខខមែរកកហមរេំាយលចោេ។ ខ្ពុកំតរូវ�នខខមែរកកហម 
ផ្ាស់ឲ្យលេៅលធ្ើជាលពេ្យកងេ័ពក្រចាកំារលនៅកពខំ�ន

ខខមែរ-ន្ ខ�េមានលឈមែោះ លេឿម គឺជាក្រធានលពេ្យ

លយោធាតំ្រនល់ពោធិ៍សាត។់ លពេលនោះអង្គភាពលពេ្យ

រ្រសខ់្ពុកំ្រចាកំារលនៅម្ពុំ្មែ�ាធំ នងិលនៅស្ងឹលមេឹក។ 
 

ខ្ពុលំធ្ើក ារលន ៅអង្គភាពលពេ្យលយ ោធារហតូ�េក់ងេព័ 
លវៀតណាមវាយចូេមកក្រលេសកម្ពុជាលនៅឆ្ាំ១៩៧៩។  
្រន្ា្់រមកខ្ពុកំត�្់រមកភូមិខកពក ្ សរុកេាច ល�ើម្រីខសង្ 
រកមដេ ាយ នងិកករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុ។ំ លកកោយមកខ្ពុ�ំន

 
លរៀ្រការ នងិ្រនរ្សល់នៅភូមិខកពក  ឃពុសំលំរោង ្សរុកភ្ំ 

កកវាញ រហតូ�េស់ពន្្ងៃ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 ផ្វូពរ្ី ស រុកភ្កំកវាញ លេៅ្ ស រុកវាេខវង ក្ពុងលខតល្ពោធិ៍សាត។់ (លផង ពង្រែាសពុរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

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

ចំណា្់រអារមមែណ៍ពរីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាម�ញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាក្រីខខមែរកកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខនង្ក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

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

ក្រលភេឯកសារេរីពរីរ គឺជា្រេសម្ភាសនខ៍�េ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធ្ើសម្ភាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កមមែាភិ�េខខមែរកកហម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ររីគឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខមែរកកហម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធ្ើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសម្ា្់រ 

រ្រសខ់ខមែរកកហម នងិឯកសារេរីក�ំគឺជាខខ្ភាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិល�ើងក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយណៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណណៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

្សាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខះ្លេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កមមែាភិ�េខខមែរកកហម ចលម្ើយសារភាពកំណតល់ហតពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆ្ើយឆង្ពត័ម៌ានខ�េ�នមកពរីការសម្ភាសនជ៍ាមួយអតរីត 

កមមែាភិ�េខខមែរកកហម នងិេិនន្យ័គន្ថនលិេស្្រងហាាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំងគពុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណណៈមានេរីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

មហាវិ្រីកពះសរីហនពុ សងកាត់េលន�្សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានរីភ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពរីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពរីលមែោង ៨៖០០ 

�េ់លមែោង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមែោង ២៖០០ �េ់ 

លមែោង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយណៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខមែេ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគពុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌រាៃសាធារណណៈ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

(តពតីមល្មរុៃ)

សាលម្កម្ំណរុ ំមរឿង០០២/០២
ដកស្ង់មចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណណៈរប្់សាលាក្តីស្ មែរម្កហម

៤.៣.២. សអំាងច្បាប់

៤.៣.២.១. អត្ភិាពននជវមលេ឵ះតបដាបអ់ាវុធរាអនរ្រាតិ

៣៣៦. ខផអែកតាមភស្ពុតាងខ�េ�នលរៀ្ររា្់រខាងលេើ អង្គ 
ជំនពុជំកមះយេ់លឃើញ្ា ជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធរវាងកម្ពុជា 
ក្រជាធិ្រលតយ្យលវៀតណាម�នលកើតល�ើងចា្់រពរីខខឧសភា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េន់្ងៃេរី០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ លេោះ្ររីជា 

យែាងណា�រីកា�ំលណោះ្ សាយ�នលចោេក្រកាន់្ ា ជលម្ោះ 

ក្រ�ា្់រអាវពុធរវាងកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលវៀតណាត �ន 
លកើតល�ើងលនៅលពញមួយរ្រ្រននកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ  
លពោេគឺចា្់រពរីន្ងៃេរី១៧ �េន់្ងៃេរី០៦ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ យែាងណាមិញអង្គជនំពុជំកមះមិន 

អាចលជឿឲ្យហសួពរីវមិតសិង្យ័�ន្ា ជលម្ោះក្រ�ា្់រ 

អាវពុធជាអនរ្ជាតរិវាងកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ នងិ 
លវៀតណាម�នលកើតល�ើងលនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

លពោេគឺមពុនលពេលវៀតណាមខាងលជើងវាយកានក់ា្់រកករុង 

នកពនគរលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនោះលេ។ ជលម្ោះ 

លេើក�្ូំរងរវាងកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យនងិលវៀតណាម 
�នលកើតល�ើលនៅខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅខ�នេឹក មដេពុតំ្ំរន ់
លកោះខ�េមានជលម្ោះរវាងក្រលេសកម្ពុជានងិលវៀតណាម។  
 ជលម្ោះជា្រន្្រន្ា្់រខ�េ�ន្រែះេង្គចិគ្ា លនៅតាម

កពខំ�ននងិការវាយក្រយពុេ្ធចេូក្ពុងេឹក�រីគ្ាលេៅវញិលេៅ

មករវាងកម្ពុជានងិលវៀតណាម�នលកើតល�ើងពរីខខឧសភា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ រហតូ�េច់ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ 

លសចកដេរីសន្�ិ្ឋានលនះមិនពាក់ពន័ ្ធនងិ្រញ្ហាខ�េ្ាកម្ពុជា 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យនងិលវៀតណាមមិន�នស្គាេស់្ថានភាព 

សនង្គាមលនះ រហតូ�េ់ក្រលេសេាំងពរីរ�នកាត់ផដេាច់ចំណង 

ការេូតរវាងគ្ាលនៅន្ងៃេរី៣១ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៧ លនោះលេ។ 

៤.៣.២.២. ឋានៈរា «បុ្ ្គេផែេទទរួេបានការការរពារ» 

វតកាមអនុស��ាទតីកុ្ងហ្សឺផណវ ឆ ន឵ែ ១ំ៩៤៩

៣៣៧. ចលំពោះ្រេឧកកិ�្ឋកមមែខ�េកតរូវ�នលចោេក្រកាន ់ 

អនពុលេោមតាមមាកតា៦ ននច្ោ្់រ អ.វ.ត.ក. ពាក់ពន័ ្ធនងឹ 

មន្រីរសន្សិពុខស-២១ នងិមន្រីរសន្សិពុខអូរកខន្ង អង្គ 

ជំនពុជំកមះ�នពិនតិ្យលេើឋានណៈរ្រស់ជនរងលកគោះនងិលសចកដេរី 

សន្�ិ្ឋានលនៅខផក្ខ�េពាក់ពន័ ្ធលនៅក្ពុងសាេកកមលនះ។  
កតង់ចណំពុចលនះអង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា េាក់េងនងឹ

្រេឧកកិ�្ឋខ�េកតរូវ�នលចោេក្រកានល់នៅមន្រីរសន្សិពុខអូរ 

កខន្ង អង្គជនំពុជំកមះមិនអាចលជឿឲ្យហសួពរីវមិតសិង្យ័ 

្ា ជនជាតចិារែាយ គឺជា«្រពុគ្គេខ�េកតរូវេេួេ�នការ 

ការពារ» ្ ស្រតាមខ្មឹសារននអនពុសញ្ញាេរីកករុងហ្ខឺណវ 

លនោះលេ។ ផ្ពុយលេៅវញិេាក់េិន្រេឧកកិ�្ឋខ�េកតរូវ�ន 
លចោេក្រកានល់នៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខស-២១ អង្គជនំពុកំជះ

លជឿជាក់្ាជនរងលកគោះពរី្រេឧកកិ�្ឋខ�េកតរូវ�នលចោេ 

ក្រកានេ់ាងំលនះ គឺជនសពុរីវេិឬលឈ្ើយសកឹលវៀតណាម 

លហតពុ�លូចះ្ ពកួលគគឺជា្រពុគ្គេខ�េកតរូវេេួេ�នការ 

ការពារ ្ស្រតាមលគោេ្ំរណងននអនពុសញ្ញាេរីកករុង 

ហ្ខឺណវ។ លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះនងឹពចិារណាលេើ 

េកខ្ណ្ឌលសសសេស់កមា្់រខតអង្គលហតពុពាក់ពន័ ្ធនងិមន្រី

រសន្សិពុខ ស-២១្រែពុលណ ្ណោះ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

៤.៣.២.៣. ទំនាក្់ទំនងរវាងអំវពើរបស់ជនរាប់វោទ 

នងិជវមលេ឵ះតបដាបអ់ាវុធ

៣៣៨. អង្គជនំពុជំកមះរកលឃើញ្ា ្រេឧកកិ�្ឋខ�េ�ន 

ក្រកពតឹល្េៅលេើ្រពុគ្គេខ�េកតរូវ�នការការពារលនៅមន្រីរ 

សន្សិពុខស-២១ មានេំនាក់េំនងគ្ាយែាងខ្ាងំជាមួយ 

នងឹជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធរវាងកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ 
លវៀតណាម។ កតង់ចណំពុចលនះ អង្គជនំពុជំកមះពចិារណា 

�ចូតលេៅ៖ អ្កជា្់រឃពុជំនជាតលិវៀតណាម ្រលងកើត�នជា 

កករុមជន្ររលេសធជំាងលគ ខ�េកតរូវ�នឃពុខំ្នួលនៅមន្រីរ 
សន្សិពុខ ស-២១ លហើយចនំនួអ្កជា្់រឃពុជំនជាតលិវៀតណាម 

�នលកើនល�ើងលនៅលពេខ�េជលម្ោះរវាងរ�្ឋេាងំពរីរកាន់

ខតលកើតល�ើងខ្ាងំ។ រូ្រ្តអ្កជា្់រឃពុលំនៅមន្រីរសន្សិពុខ 

ស-២១ ខ�េលនៅលសសសេ�់ន្រងហាាញពរីអ្កជា្់រឃពុំ

លសៀ្កពាក់ឯកសណ្ឋ ានកងេ័ពលវៀតណាម អ្កជា្់រឃពុជំន 

ជាតិលវៀតណាមកតរូវ�នលគ្រញ្្ជឲ្យអានចលម្ើយសារភាព 

ខ�េ�នលរៀ្រចរួំចជាល្សច។ ក្ពុងចលម្ើយសារភាព ពកួ 
លគកតរូវ�ន្រងំ្ឲ្យលឆ្ើយ្ា ពកួលគ�នចេូលនៅក្ពុងេឹក�រី 
ក្រលេសកម្ពុជាល�ើម្រីមកលសពុើ្រការណ៍នងិឈ្ានពាន 
កម្ពុជា នងិចលម្ើយសារភាពេាងំលនោះកតរូវ�នយកលេៅ 
ផ្ពផ្្ាយតាមវេិ្យពុ  (កមមែវធិរីពត័ម៌ានក្ពុង្ ស រុកននវេិ្យពុ  
ភ្លំពញ)។ ចលម្ើយសារភាពេាងំលនះក៏កតរូវ�នលគយកលេៅ 

លក្រើក�សល់នៅក្ពុងឯកសារល�ះពពុម្ផ្ាយរ្រសក់ម្ពុជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ �ចូជា លសៀវលភៅលខមែៅខ�េ�នលេើក 

ល�ើងខាងលេើ នងិលសចកដេរីខ្ង្ការណ៍រ្រសរ់�្ឋាភិ�េ

ល�ើម្រីយកលធ្ើជាភស្ពុត ាងព ាក់ពន័ ្ធនងឹការឈ្ានព ាន 
រ្រសល់វៀតណាមលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា ចលម្ើយសារភាព

 
េាងំលនោះរួមមានចលម្ើយសារភាពរ្រសស់មាជកិកង

កម្ាងំក្រ�ា្់រអាវពុធលវៀតណាម �ចូជា លម្រញ្្ជការ 

វរលសនរីយ៍ឯក អនពុលសនរីយ៍លេោ នងិពេេាហានផងខ�រ។ 

ជាចពុងលកកោយ រូ្រ្តនងិខខ្ភាពយនអំ្ពរីអ្កជា្់រឃពុំ 

ជនជាតលិវៀតណាមខ�េកត រូវ�នលគជា្់រខ្នួក្ពុងឯក
 

សណ្ឋ ានជាកងេ័ពកតរូវ�ន្រញ្្ចងំ្រងហាាញ�េ្់រពុគ្គេកិ 

មន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ លនៅក្ពុងវគ្គអ្់ររលំរៀនសកូត ល�ើម្រី 

អ្រអរសាេរខ្ួរជយ័ជម្ះន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា។ 

៤.៣.២.៤. ការែងឹឮរបសជ់នរាបវ់ោទ

៣៣៩. អង្គជនំពុយំេល់ឃើញ្ា ជនជា្់រលចោេេាងំពរីរ 

នាក់�ន�ងឹអំពរីជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយនងឹក្រលេស

លវៀតណាម។ កតង់ចណំពុចលនះអង្គជនំពុជំកមះពចិារណាលេៅ

លេើតនួាេរីរ្រស់ ននួ ជា សមាជកិក្រតភូិរ្រសក់ម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យខ�េ�នចេូរួមក្ពុងការ្ំរលពញេស ន្

កិច្ចលេៅេរីកករុងហាណូយ លនៅក្ពុងខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

ល�ើម រ្ីពិភាក្ាពរីជលម្ោះលនៅតាមកពំខ�នជាមួយនងឹលម�ឹក 

នាលំវៀតណាម លង្ៀន វែានេ់ញិ លហតពុ�លូចះ្គាត�់ន�ងឹអំពរី 

ជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយលវៀតណាមតាងំពរី�្ូំរងមក 

លម្ែះ។ ពាក់ពន័្ធនងឹការ�ងឹឮរ្រស ់លខៀវ សផំន ពរីអត្ថភិាព 

ននជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយនងឹលវៀតណាម អង្គជនំពុ ំ

កងេ័ពលវៀតណាមខ�េកតរូវ�នលយោធាខខមែរកកហមចា្់រខ្នួ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ជកមះពចិារណា�ចូតលេៅ៖ ក្ពុងអំ�ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ លខៀវ 
 

សផំន �នពន្យេល់នៅលពេលកកោយមក្ាគាត់ «កតរូវ 

ខត�ងឹ ល�ើម្រីអាចជកមា្រ [អំពរីការពភិាក្ា្រញ្ហាការពារ 

ជាតនិងិលវៀតណាម] ជនូលេៅអ្កការេូត។ ជាក់ខសដេង លខៀវ 

សផំន ពតិជា�ន្ំរលពញមពុខងារខាងការេូត គាតមិ់ន 

កតមឹខត�ន្ំរលពញេស ន្កិច្ចលនៅក្រលេសលវៀតណាម ក្ពុង 
ខខសរីហា នងិខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ើម្រីចេូរួមអ្រអរ 

សាេរខ្ួរលេើកេរី៣០ ននការចា្់រលផដេើមចេនាេាមេារ 

ឯករាជ្យរ្រសល់វៀតណាម្រែពុលណ ្ណោះលេ ្រែពុខនគ្ាតក៏់�នលធ្ើ 

�លំណើរលេៅ្ំរលពញេស្នកិច្ចលនៅក្ពុងក្រលេសចនិ នងិ 
ក្រលេសកូលរែខាងលជើងលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ផងខ�រ។ លខៀវ 

សផំន េេួេ�នរ�យការណ៍អំពរី្រញ្ហាការពារជាត�ិចូ

តលេៅ៖ គាត�់នចេូរួមលនៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារ 
អចនិននយ៍្ ខ�េក្ពុងចលំណោមលនោះរួមមាន កិច្ចក្រជពុលំនៅ 
ន្ងៃេរី០២ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅន្ងៃេរី២២ ខខកពុម្ភណៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិលនៅន្ងៃេរី១១ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ�េក្ពុង 
អំ�ពុងលពេលនោះមានការពភិាក្ាអំពរី្រញ្ហាជលម្ោះជាមួយ 
នងឹលវៀតណាម កពមេាងំជាមួយនងឹការខតិខពំ្យាយាម 

ចរចារលេើ្រញ្ហាកពខំ�នផងខ�រ។ ចពុងលកកោយ លនៅក្ពុង 
លសចកដេរីខ្ង្ការណ៍លពេលកកោយ មកលេៀត លខៀវ សផំន  

�នេេួេស្គាេ់្ ា ជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយនងឹ 

លវៀតណាម�នលកើតល�ើងលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥។ អង្គជនំពុ ំ
ជកមះសន្�ិ្ានខ�េសមលហតពុផេខតមួយគតខ់�េអាច 

េាញ�នលនោះគឺ្ា លខៀវ សផំន មិនគួរមិន�ន�ងឹឮអំពរី 

លហតពុការណ៍ជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយនងឹលវៀតណាម  

ខ�េ�នលកើតល�ើងចា្់រពរីខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ តមក 

លនោះល�ើយ។ លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ា លខៀវ 

សផំន �ន�ងឹពរីជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយនងឹលវៀត

ណាម តាងំពរី�្ូំរងមកលមែ្ះ។

៣៤០. អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា ននួ ជា �ន�ងឹពរីឋានណៈ 

ខ�េកតរូវេេួេ�នការការពាររ្រសជ់នរងលកគោះលនៅ 

មន្រីរសន្សិពុខស-២១។ កតង់ចណំពុចលនះអង្គជនំពុជំកមះ�ន 

ពចិារណា�ចូតលេៅ៖ ននួ ជា គឺជាសមាជកិគណណៈកមមែា 

ធកិារអចនិននយ៍្ខ�េមានតមួាេរីកគ្់រកគងមន្រីរសន្សិពុខ 

ស-២១។ ននួ ជា �នចេូរួមយែាងសខំានល់នៅក្ពុង្រញ្ហា 
កិច្ចការលយោធា។ ជាងលនះលេៅលេៀត ននួ ជា �នអនពុវត ្

តនួាេរីយែាងសកមមែលនៅក្ពុងកិច្ចការមន្រីរសន្សិពុខស-២១ 

លកពោះគាត់�នផដេេក់ារខណនាំ នងិការសលកមចពាក់ 

ពន័ ្ធនងឹអ្កកតរូវ�នចា្់រខ្នួ លហើយចា្់រពរីខខសរីហា ឆ្ាំ 
១៩៧៧ គាតម់ានតនួាេរីជាអ្កកគ្់រកគងពរីលេើ ឌពុច លនៅ 

មន្រីរសន្សិពុខ ស-២១។ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា លខៀវ 

សផំន �នចេូរួមតចិតចួលនៅក្ពុងកិច្ចការកគ្់រកគងមន្រីរ 
សន្សិពុខ ខ�េស្ថតិលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ ខ�េស្ថតិលនៅ 
ក្ពុងវសិាេភាពននសណំពុំលរឿង ០២/០២ ក៏ល�ោយ ្រែពុខន ្
គាតក៏់�ន�ងឹអំពរីឋានណៈរ្រសជ់នរងលកគោះខ�េេេួេ�ន 

ការការពារលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ ផងខ�រ។ កតង់ 

កងេ័ពលវៀតណាមខ�េកតរូវ�នលយោធាខខមែរកកហមចា្់រខ្នួ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ចណំពុចលនះអង្គជនំពុជំកមះ�នពចិារណា�ចូតលេៅ៖ លខៀវ 

សផំន ពពុខំមនកតមឹខតស្ថតិលនៅក្ពុងចលំណោមសមាជកិ 

្រ.ក.ក. មួយកក រុមតចូខ�េ�នេេួេពត័ម៌ានលពញលេញ 

ល�ោយសារខតគាតគឺ់ជាសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ 

នងិមន្រីរ៨៧០ ្រែពុលណ ្ណោះលេ ្រែពុខនគ្ាតក៏់មានមពុខតខំណង 

ពលិសសលនៅក្ពុងជរួ្រក្ នងិ�នចេូរួមក្ពុងកិច្ចក្រជពុជំា
 

លកចើនរ្រស ់គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្។ េំនងជាលនៅន្ងៃេរី 

០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ លខៀវ សផំន �នជ្ួរជាមួយនងឹ 

កាងំ លហ្គកអ៊ាវ លហៅ ឌពុច ខ�េជាក្រធានមន្រីរ ស-២១ មិន 

គួរតក់ស្ពុតចលំពោះការវាយក្រហាររ្រសល់វៀតណាមចេូ

ក្ពុងេឹក�រីកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលនោះលេ ចលម្ើយសារភាព 

រូ្រ្ត នងិខខ្ភាពយនអំ្ពរីលឈ្ើយសកឹលវៀតណាម កតរូវ

�នយកលេៅលក្រើក�ស់យែាងេូេំេូេាយក្ពុងលគោេ្ំរណង 
លឃោសនានងិអ្់ររលំរៀនសកូត លហតពុ�លូចះ្ ្រញ្ហាលនះមិនគួរ 

ផពុតពរីការចា្់រអារមមែណ៍រ្រសល់ម�កឹនាជំានខ់ស្់ ្រ.ក.ក. 

�ចូជាលខៀវ សផំន ខ�េមានវតម្ានលនៅក្ពុងវគ្គអ្់ររលំរៀន

សកូតនលយោ�យលកចើន លហើយខ្នួគាតផ់្ាេក៏់ធ្ា្់រខ្ង្  
សពុនរ្ក្ាជាលកចើនេាក់េងនងឹការក្ររុងក្រយ័តខ្ស្ច់លំពោះ

ខមែាងំលវៀតណាម។ 

៥. រច្នាសម្ព័នរ្ែ ្ឋបាេ

៣៤១. ឯកសារសំខាន់ៗ សដេរីពរីការកគ្់រកគងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា 
ធ្ិរលតយ្យ រួមមាន រ�្ឋធមមែនពុ�ញាកម្ពុជា ក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិ 
េកន្កិណៈ ្រ.ក.ក.។ រ�្ឋធមមែនពុ�ញាកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�ន 
ផដេេ់អំណាចសំខាន់ៗ �េ់ស្ថា្័រននរីតិ្រ្�ញាត្ខិ�េកតរូវ�ន 

លហៅ្ ាសភាតណំាងក្រជាជន ្រែពុខនជ្ាក់ខសដេងអំណាច 

មិនកតរូវ�នផដេេឲ់្យស្ថា្័រនលនះ�នលពញលេញលនោះលេ។  

ផ្ពុយលេៅវញិ េកន្ិក្ណៈ ្រ.ក.ក. �នផដេេអំ់ណាចលធ្ើលសចកដេរី 
សលកមចលេៅឲ្យសមាជកិ ្រ.ក.ក. ខ�េអំណាចលនះ 

កតរូវ�នកកមិតល�ោយក្រពន័្ធកតរួតពនិតិ្យជាលកចើន្្ាក់។  

ល�ោយសារ ្រ.ក.ក. ជា្រក ន្លយោ�យខតមួយគតល់នៅក្ពុង 
រ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ លហើយរាេល់សចកដេរីសលកមច 

េាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនងឹការកគ្់រកគងនងិកងកម្ាំងលយោធា 

កតរូវ�នលធ្ើល�ើងល�ោយគណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ ឬគណណៈកមមែា 

ធកិារអចនិននយ៍្ ្ ្ាក់�កឹនាភូំមិភាគកកសងួ នងិកងកម្ាងំ 

លយោធាលនោះ។ លហតពុ�លូចះ្ ្រ.ក.ក. គឺជារចនាសម័្ន្ធរ�្ឋ�េ 

កម្ពុជា�ស៏ខំាន្ំ់រផពុតពរីឆ្ា១ំ៩៧៥�េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ 

៥.១. រច្នាសម្ព័នប្ក្្កុ្ម្ពុយនស្ីក្ម្ពុរា

៣៤២. ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩ រចនាសម័្ន្ធ 

ក្រត្ិរត្កិារជាក់េាក់រ្រស ់្រ.ក.ក. កតរូវ�នរក្ាការ 

សមងៃាត។់ លនៅ�ណំាក់កាេ�្ូំរងននការវវិ�រ្្រស្់រក្ 

ការសមងៃាតម់ានសារសខំានច់លំពោះការរសរ់ានរ្រស្់រក្

ខ�េ�លំណើរការជាចេនា្រ�វិតន្ស៍មងៃាត។់ ល្រើលេោះ្ររីជា 

លកកោយចេូកានអំ់ណាចក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយក៏ល�ោយ 

្រ.ក.ក. លនៅខត្រនអ្នពុវតកិ្ច្ចការនផក្្ពុងជាសមងៃាតន់ងិ 
េាក់កំ�ងំ ល�ើម្រីការពារខ្នួពរីខមែាងំតាមការសនមែតខាង 
លកកៅ។ អត្ថភិាពរ្រស ់្រ.ក.ក. នងិ្្ាក់�កឹនា្ំរក្ កតរូវ 

�ន្រងហាាញជាចហំឲ្យសាធារណជនលនៅកម្ពុជា (លកកៅពរី 
សមាជកិ ្រ.ក.ក.) នងិ្្ាក់�កឹនា្ំរក្ កតរូវ�ន្រងហាាញ 

ជាចហំឲ្យសាធារណជនលនៅកម្ពុជា (លកកៅពរីសមាជកិ 

្រ.ក.ក.) នងិពភិពលេោកខាងលកកៅ�នស្គាេល់នៅក្ពុងពធិរី 
គកម្់រខ្ួរលេើកេរី១៧ រ្រស់្រក្ក្ពុងខខកញ្ញា ឆ្ ាំ 
១៩៧៧។ លហតពុលនះលហើយ មានពត័ម៌ានអំពរីរចនាសម័្ន្ធ 

្្ាក់�កឹនាតំចិតចួ្រែពុលណ ្ណោះ ខ�េជាក្រជាជនសាម�ញា 

អាច�ងឹ�ន ល�ោយសារពកួគាតក់តរូវលគោរពតាមលសច

កដេរីសលកមចរ្រស់ «អង្គការ» ល�ោយគមែាេកខ្ណ្ឌ លហើយ 

អង្គការខ�េជាស្ថា្័រនអនាមិកលនះកតរូវ�នលមើេលឃើញ

្ាមានអំណាចកគ្់រកគងសង្គមេាងំមូេ។ ក្ពុងករណរីខះ្    

កមមែាភិ�េ្្ាក់លកកោមមានការយេ�់ងឹតចិតចួអំពរីការ 

ចាតខ់ចងអំណាចលនៅក្ពុង ្រ.ក.ក.។ ្រែពុខនជ្ារួម ភស្ពុតាង
 

ខ�េ�ន�ាក់លនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះអាចឲ្យអង្គ

ជនំពុជំកមះពពិណ៌នាអំពរីមាគ៌ាចាតត់ាងំរ្រស់ ្រ.ក.ក. 

លនៅក្ពុងអំ�ពុងលពេពាក់ពន័ ្ធ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

៣៤៣. រចនាសម័្ន្ធរ�្ឋ�េរ្រស ់្រ.ក.ក. កតរូវ�ន្រលងកើត 

ល�ើងជាផ្វូការលេើក�្ូំរងលនៅក្ពុងេកន្្កិណៈខ�េកតរូវ�ន
 

អនពុម័តល�ោយសន្�ិត្រក ល្េើកេរីមួយ លនៅក្ពុងខខកញ្ញា  
នងិខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៦០ ខ�េលនៅលពេលនោះ្រក្មាន 

លឈមែោះ្ ា «្រក្ពេករកម្ពុជា»។ េកន្្កិណៈ្រក េ្រីពរីរ

េំនងជាកត រូវ�នអនពុម័តលនៅក្ពុងសន្�ិត្រក ល្េើកេរី្ររី  
ក្ពុងអំ�ពុងខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧១។ េកន្្កិណៈ្រក្មួយលេៀត

 
កតរូវ�នអនពុម័តលនៅក្ពុងសន្�ិត្រក ល្េើកេរី្ួរន លនៅក្ពុង 
ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ េកន្្កិណៈ្រក េ្ាងំអសល់នោះមាន

ខ្មឹសារ្ សល�ៀងគ្ា យែាងលហោចណាសច់លំពោះ្រញ្ហាពាក់

ពន័ ្ធនងិរចនាសម័្ន្ធនផក្្ពុងនងិឋានានពុកកមរ្រស ់្រ.ក.ក.។ 

៥.១.១. សន នែបិាតបក្្

៣៤៤. ជា្រញ្ហា្រឋម អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា លនៅ 

ចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះមានេកន្្កិណៈ ្រ.ក.ក. ឆ្ា១ំ៩៧១ 

នងិឆ្ា១ំ៩៧៦។ េកន្្កិណៈឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង 
គឺជាេកន្្កិណៈលពញលេញខ�េជាសលំណៅវាយអង្គពុេរី

លេខននឯកសារ្រលងកើត ្រ.ក.ក. លហើយសាក្រីជាលកចើន 

រួមេាងំ ឌពុច នងិ ននួ ជា �ន្រញ្្ជក់ពរីយ្ាភាពនន 

េកន្្កិណៈលនះផងខ�រ។ េកន្្កិណៈ្រក្ឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿងមានេកមង់ជាកំណតល់ហតពុសរលសរល�ោយន� 

ខ�េ�ន្រងហាាញ្ាជា «លសចកដេរីកពាង» លហើយេកន្្កិណៈ

្រក ល្នះកតរូវ�នសរលសរចម្ងល�ោយន� ចពុះខខកកក�ា 

ឆ្ា១ំ៩៧២។ ល្រើលេោះ្ររីជាេកន្្កិណៈ្រក្ឆ្ា១ំ៩៧៦ �ន

លក្រើក�ស់ពាក្យលពចនជ៍ាលកចើន�ូចគ្ាលេៅនងឹេក្ន្កិណៈ្រក្ 

ឆ្ា១ំ៩៧១ ក៏ល�ោយ្រែពុខនអ្តស្ញ្ញាណរ្រសអ្់កសរលសរ

កំណតល់ហតពុឆ្ា១ំ៩៧២ ខ�េមាន្រ�្ចូេលសចកដេរីកពាង

េកន្្កិណៈ្រក្ឆ្ា១ំ៩៧១ មិនកតរូវ�នលគស្គាេល់នោះលេ។ 

អា្ សយ័លហតពុលនះ អង្គជនំពុជំកមះនងឹលក្រើក�សេ់កន្្កិណៈ 

្រក្ឆ្ា១ំ៩៧១ ល�ោយក្រ រុងក្រយ័ត ្លហើយអង្គជនំពុជំកមះ 

នងិលេើកយកខ្មឹសារននកំណតល់ហតពុលនះមកលធ្ើជាសអំាង 

លហតពុ ខតក្ពុងករណរីខ�េខ្មឹសារេាងំលនោះកតរូវ�នគាកំេ

ល�ោយភស្ពុតាង�នេលេៀត្រែពុលណ ្ណោះ។ 

៣៤៥. េកន្្កិណៈ្រក្ឆ្ា១ំ៩៧១ នងិឆ្ា១ំ៩៧៦ �នកំណត ់

អំពរីមាគ៌ាេាងំ�ាយខ�េជាមូេ�្ឋានននក្រកាស្រលងកើត 

្រក្ជាផ្វូការ។ «សេិ្ធអំិណាចធជំាងលគ្ំរផពុតសកមា្់រ 
េូេាងំក្រលេស» កតរូវ�នក្រគេ់ឲ្យមហាសន្�ិត ឬ 

សន្�ិត្រក្។ លេោះ្ររីជាយែាងណា សន្�ិត្រក ក្តរូវលរៀ្រ 

ចលំធ្ើលរៀងរាេ្ួ់រនឆ្ាមំដេង លហើយលនៅក្ពុងចលន្ោះលពេនន 
សន្�ិត្រក េ្ាងំលនោះ គណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ គឺជាអង្គការ 

ក្រត្ិរត្កិារខស្ជ់ាងលគលនៅក្ពុងក្រលេស។ តនួាេរីរ្រស់ 
សន្�ិតគឺល�ើម្រី «កំណតម់ាគ៌ានលយោ�យ នងិេកន្្កិណៈ 

រ្រស្់រក្» នងិលកជើសលរើសតាងំសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារ 

មជ្ឈមិ។ លកកៅពរីសន្�ិត្រក ល្េើកេរីមួយ, េរីពរីរ,េរី្ររី នងិ 

េរី្ួរន ខ�េ�នលេើកល�ើងខាងលេើ សន្�ិតលេើកេរីក�ំ 

កតរូវ�នលកោះក្រជពុលំនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ។ សន្�ិត្រក្ឆ្ាំ 

១៩៧៦ នងិឆ្ា១ំ៩៧៨ មានក្រជាជនចេូរួមក្រជពុរំា្់រ 

រយនាក់ ក្ពុងលនោះមានតណំាងមកពរីកគ្់រត្ំរន ់នងិកគ្់រ 
កងពេេាងំអស ់ក៏�ចូជា្រណដេ ាសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារ 

មជ្ឈមិ ្រ.ក.ក. ផងខ�រ។ 

៥.១.២. ្ ណៈមម្ាធកិារអច្និ្រនយ្ន៍ងិ្ណៈក្ម្឵ ធកិារមជ្ឈមិ

៣៤៦. �ចូកតស់ម្គ ាេល់នៅក្ពុងខផក្ខាងលកកោម គណណៈ

កមមែាធកិារអចនិននយ្គ៍ជឺាស្ថា្័រនសលកមចកំពេូរ្រស់  

្រ.ក.ក. ខ�េជ្ួរក្រជពុគំ្ាជាញឹកញា្់រ ល�ើម្រីសលកមច 

រាេ្់រញ្ហាលគោេនលយោ�យនងិអនពុវតេ្ាងំអសខ់�េ 

មានឥេ្ធពិេមកលេើរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ រួមេាងំ 
្រញ្ហាលគោេនលយោ�យនងិ អនពុវតេ្ាងំអសខ់�េមាន 

ឥេ្ធពិេមកលេើរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ រួមេាងំ 
កិច្ចការខាងខផក្សពុរីវេិនងិខផក្លយោធា។ សមាជកិគណណៈ 

កមមែាធកិារអចនិននយ៍្កតរូវ�នលកជើសលរើសលចញពរីគណណៈ 

កមមែ ាធកិារមជ្ឈមិខ�េជាស្ថា្័រនមានសមាជកិលកចើន 

ជាងនងិមិនសូវជួ្រក្រជពុគំ្ាញឹកញា្់រ�ូចគណណៈកមមែាធិការ 

អចនិននយ៍្លនោះលេ។

៥.១.២.១. ប�្ហ ាបឋមពាក្ព់ព័នន្ងឹក្ណំតវ់ហតុននក្ចិ្ ្ចតបជុំ

្ណៈក្ម្឵ធកិារអច្និ្រនយ្៍
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

៣៤៧. លនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះ មានកំណតល់ហតពុនន 

កិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្មួយចនំនួធំ រួមេាងំ 

កំណតល់ហតពុននកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ចនំនួ 

៣៨ (រួមេាងំសកមង់កំណតល់ហតពុ) ខ�េក្ពុងចលំណោម 
លនោះ កំណតល់ហតពុចនំនួ២៦ មានលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងតាងំ 
ពរីមពុនលពេច្់រលផដេើមកិច្ច�លំណើរការនរីតវិធិរីសវនាការក្ពុង 
សណំពុំលរឿង០០២/០២។ អង្គជនំពុជំកមះធ្ា្់រ�នសលកមចរួម 

មកលហើយ្ា កំណតល់ហតពុននកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារ 

អចនិននយ៍្ចនំនួ២៦ កតរូវ�នកំណត់្ ាជាការសនមែតលហតពុ 

ននកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ចនំនួ ២៦ កតរូវ�ន 

កំណត់្ ា ជាការសនមែត្រឋមននភាពអាចលជឿជាក់�ន 

(រួមេាងំយ្ាភាព) ល�ោយសារវរីធរីសាសសខ្�េមជ្ឈ 

មណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា�នលក្រើក្ពុងការវាយតនម្ នងិការ
 

រក្ាេពុកឯកសារេាងំលនោះ នងិ/ឬល�ោយសារសហលចៅ

កកមលសពុើ្រអលងកត�នលយោងលេៅឯកសារេាងំលនោះលនៅ 

ក្ពុង�រីកា�លំណោះ្ សាយ។ លេោះ្ររីជាយែាងណាកដេរី នាលពេ

លនះអង្គជនំពុជំកមះកតរូវសនមែត្ា លតើឯកសារេាងំលនះមាន 

ភាពអាចលជឿជាក់�នកគ្់រកគាន ់(រួមេាងំយ្ាភាព) 

ល�ើម្រីយកមកលធ្ើជាមូេ�្ឋានសកមា្់រលសចកដេរីសន្�ិ្ឋានលេើ

លហតពុខ�រឬលេ។

៣៤៨.  អង្គជនំពុជំកមះរមឹ្ក្ា លនៅលពេពភិាក្ាអំពរីការ 

េេួេយកលធ្ើជាភស្ពុតាងនវូឯកសារខ�េមជ្ឈមណ្ឌេ

ឯកសារកម្ពុជា�ន ផដេេជ់នូតពុេាការជាេកមង់ឌរីជរ្ី េ

លនោះ អង្គជនំពុជំកមះ�នចលកមច្ា «អង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់ 

្ា �លំណើរការខ�េកតរូវ�នអនពុវតល្�ោយមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា [ការក្រមូេរក្ាឯកសារ] ពពុផំដេេន់វូការ 
យេល់ឃើញសមលហតពុផេណ ាមួយខ�េ្ាឯកស ារ 

នានាខ�េមានក្រភពលចញពរីក្រភពលនះអាចស្ថតិលនៅ

លកកោមការខក ការខកង្ ការ្រន្ ំឬខកង្ក្ាយល�ើយ។ 

អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា ្រណ ្ណសារ�្ឋានមជ្ឈមណ្ឌេ

ឯកសារកម្ពុជា�នរក្ាេពុកសលំណៅឯកសារល�ើមជាលកចើន 

ជាពលិសស សលំណៅឯកសារល�ើមននកំណតល់ហតពុននកិច្ចក្រជពុំ

គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្។ លហតពុ�លូចះ្ ក្ពុងករណរីខ�េ

មាន្រញ្ហាគួរឲ្យ�រម្ភជាក់ខសដេងពាក់ពន័ ្ធភាពកតមឹកតរូវនន 

ឯកសារចម្ងខ�េមានក្ពុងសណំពុំលរឿងឬ ពាក់ពន័ ្ធនងឹក្រភព 

ឬអាចលជឿជាក់�នរ្រសឯ់កសារណាមួយលនោះ ភាគរីអាច 

លស្ើសពុពំនិតិ្យលមើេសលំណៅឯកសារល�ើមននឯកសារេាងំលនះ 

ខ�េមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា�នរក្ាេពុក។ ល�ោយមិន 
មានភស្ពុតាង្រខន្ថម ឬអំណះអំណាង្មែរីពាក់ពន័ ្ធនងិ្រញ្ហា 
លនះ អង្គជនំពុជំកមះសន្�ិ្ឋាន្ា ការវភិាគរ្រសខ់្នួពរីលេើក 
មពុនលនៅខតមានសពុពេភាពនងិយកសអំាងលហតពុ�ខ�េ

មកលក្រើ ពាក់ពន័ ្ធនងឹភាពអាចលជឿជាក់�នននឯកសារ 

ភស្ពុតាងេាងំលនះ។ 

៣៤៩. កំណតល់ហតពុចនំនួ ១៤ មានលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង 
តាងំពរីមពុនលពេចា្់រលផដេើមកិច្ច�លំណើរការនរីតវិធិរីសវនាការ

លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០២ លហើយកំណតល់ហតពុេាងំលនះ

កងេ័ពលវៀតណាមខ�េកតរូវ�នលយោធាខខមែរកកហមចា្់រខ្នួ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

េេួេ�នមកពរីសាសស្ាចារ្យ Ben KIERNAN លេោក 

CHANDLER នងិ លេោកលខៀវ កាញាររីេ្ធ ខ�េ្រច្ចពុ្រ ន្ ្
គឺជារ�្ឋមនន្រីកកសួងព័ត៌មានននកពះរាជាណាចកកកម្ពុជា។  
លេោករ�្ឋមនន្រី លខៀវ កាញ្ញាររីេ្ធ �នលេើកល�ើង្ា គាត ់

�នលឃើញឯកសារេាងំលនះលនៅក្ពុងអគារគណណៈរ�្ឋមនន្រី 
ចាស់ នងិលនៅផះ្អតរីតកមមែាភិ�េខខមែរកកហម លនៅតាម 

្រលណដេ ោយមហាវិ្ រីកម្ពុជាលកកោម។ កករុមលមធាវរីការពារកដេរី 
េាងំពរីរ�នលយោងលេៅឯកសារេាងំលនះ ល�ើម្រីគាកំេ�េ់ 

លសចកដេរីសន្�ិ្ឋានលនៅក្ពុងសារណា្រ�្ច្់រពភិាក្ាល�ញល�ោេ 
រ្រសព់កួលគនងិលនៅក្ពុងសវនាការលេើការ្រងហាាញឯកសារ 
គន្ះឹមួយចនំនួ។ លមធាវរីការពារកដេរីមិន�នលេើកល�ើងពរី 

្រញ្ហ្ា ាភាពឬខខ្ចង្ាក់កគ្់រកគងឯកសារេាងំលនះ លនៅក្ពុង 
សារណា្រ�្ច្់រកិច្ចពភិាក្ាល�ញល�ោេរ្រសខ់្នួលនោះ 
លេ។ អា្ សយ័លហតពុលនះ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា ឯកសារ 

េាងំលនះមានយ្ាភាព នងិមានតនម្ជាភស្ពុតាងខស្់  
ល�ោយសារគឺលកពោះវាគឺជាឯកសារនាសម័យកាេលនោះ។ 

៣៥០. កំណតល់ហតពុននកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ 

ចនំនួ៩ លផ្ងលេៀតខ�េមានលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងតាងំពរី 
មពុនកិច្ច�លំណើរការនរីតវិធិរីសវនាការលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង 
០០២/០២ កតរូវ�ន�ាក់ក្ពុងសំណពុំលរឿងល�ោយក្រភពលផ្ងៗ  
លេៀត។ លនៅលពេលក្រៀ្រលធៀ្រកំណតល់ហតពុខ�េមានក្រភព 

មកពរីសាសសច្ារ្យ Ben KIERNAN ជាមួយនងឹកំណតល់ហតពុ 

ខ�េ�នមកពរីក្រភពលផ្ង លៗេៀត អង្គជនំពុជំកមះកត ់

សម្គាេល់ឃើញ្ា ការលក្រើក�សព់ាក្យលពចន ៍ភាសា នងិ 

េកមង់លនៅក្ពុងឯកសារេាងំលនះ (�ចូជា ការលក្រើលឈមែោះ 
្រ�វិតន្)៍ មានេកណ្ណៈ�ចូគ្ា។ ឧេាហរណ៍ កំណតល់ហតពុ 

ននកិច្ចក្រជពុខំ�េមានការចូេរួមពរីសំណាក់សមាជិក្រក្ 

�នកំណតក់តាលឈមែោះលហៅលកកៅរ្រសព់កួគាត់ �ចូជា 

សមមិតល្េខា (្រែពុេ ពត), សមមិតអ្នពុលេខា (ននួ ជា),  

លខៀវ (លហៅ សពុន លសន), ខហម( លហៅ លខៀវ សផំន), 

វន (លហៅ វន លវែត) នងិ វែាន(់ លអៀង សាររី)។ លឈមែោះ 

លហៅលកកៅេាំងលនះកតរូវ�នលក្រើលនៅក្ពុងេូរលេខនានាខ�េ 
មានលនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះផងខ�រ។ កពមជាមួយ 

គ្ាលនោះ ឌពុច ក៏�ន្រញ្្ជក់្ាលឈមែោះេាងំលនះ គឺជាលឈមែោះ 

លហៅលកកៅរ្រសស់មាជកិគណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្សដេរី

ពរីការលឃោសនា�នលេើកល�ើងពរីការកសាងក្រលេស 

«មហាលេោតលផ្ោះ»។ វាក្យសព័ល្នះកតរូវ�នលក្រើយែាងលកចើន 

លនៅក្ពុងេស ន្ាវ�ដេរីេង់្រ�វិតន្ ៍នងិការលឃោសនាខ�េ 
�នផ្ពផ្្ាយល�ោយកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ �ចូ�ន 
កតក់តាលនៅក្ពុងកកមងសារពត័ម៌ាន FBIS ។ លេើសពរី 

លនះលេៀត កំណតល់ហតពុេាងំលនោះកតរូវ�នកតក់តាល�ោយ 

អង្គពុេរីលេខ  �ចូគ្ាលេៅនងឹកំណតល់ហតពុខ�េមានក្រភពពរី 
សាសសច្ារ្យ Ben KIERNAN។ លហតពុ�លូចះ្ ខផអែកលេើការ 

វាយតនម្ជារួមលេើភ័ស្ពុតាងពាក់ពន័ ្ធនងឹក្រភពឯកសារ 
េាងំលនោះ កពមជាមួយនងឹខ្មឹសាររ្រសវ់ាអង្គជនំពុជំកមះ

យេល់ឃើញ្ា កំណតល់ហតពុកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារ 

អចនិននយ៍្េាងំ២៣ លនះមានយ្ាភាពនងិមានតនម្ជា 

ភស្ពុតាងខស្ល់កពោះវាគឺជាឯកសារនាសម័យកាេលនោះ។ 

៣៥១. លកកៅពរីកំណតល់ហតពុេាងំ២៣ ខ�េ�នកត់ 

សម្គ ាេខ់ាងលេើលនះក៏មានសកមង់កំណតល់ហតពុននកិច្ច 

ក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្មួយចនំនួខ�េលេោក 

្សរី Helen JARVIS នងិលេោក John QUIGILY �នេេួេ 

ល�ោយខ�កពរីគ្ ា លន ៅលពេខ�េសកមង់េាងំលនះ 

កតរូវ�ន�ាក់្រងហាាញជាភស្ពុតាងលនៅចំលពោះមពុខតពុេាការ 
ក្រជាជន្រ�វិតន្ឆ៍្ា១ំ៩៧៩។ សវនការលនៅក្ពុងតពុេាការ 
ក្រជាជន្រ�វិតន្ក៍ត រូវ�នលធ្ើល�ើងជាភាសាខខមែរភាសា

អង់លគស្ នងិភាសា�រាងំ លហើយសកមង់កំណតល់ហតពុ

ភាគលកចើនខ�េលេោក្សរី QUIGLEY នងិ លេោក្សរី 

JARVIS �នេេួេមាន្ររីភាសា។ លេោក្សរី JAVIS ឬ 

លេោក QUIGLEY មិន�នក្រគេស់កមង់កំណតល់ហតពុ 

េាងំលនះមកឲ្យអង្គជនំពុជំកមះលនោះលេ្រែពុខនល្យើងអាចរក 

ឯកសារេាងំលនះ�ន ល�ោយសារ្សង់េាងំលនះកតរូវ�ន

្រ�្ចូេលេៅក្ពុងកំណតល់ហតពុសវនាការលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ 

ខ�េ�នចពុះផ្ាយ។ លនៅក្ពុងចលំណោមកំណតល់ហតពុលនោះ  
កំណតល់ហតពុមួយចនំនួកតរូវ�ន្រញ្្ជក់ល�ោយក្រភព 

ភស្ពុតាងលផ្ងលេៀត។ ឧេាហរណ៍ យែាងលហោចណាស ់
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

ខផក្ខ្ះននសកមង់កំណត់លហតពុជពុំគណណៈកមមែ ាធិក ារ 

អចនិននយ៍្ លនៅន្ងៃេរី១១ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ពរីតពុេាការ 

ក្រជាជន្រ�វិតន្ ៍កតរូវ�ន្រញ្្ជក់ល�ោយកំណតល់ហតពុនន 

កិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ លនៅន្ងៃេរី១០ ន្ងៃេរី១១ 

នងិន្ងៃេរី១៣ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ�េលេោក Chris-

topher GOSCHA �នេេួេ�ចូពភិាក្ាលនៅខផក្ខាង 

លកកោម។ លេោះ្ររីជាយែាងណា ្ររ្ិរេននឯកសារេាងំលនះ 

អាចរងផេ្រែះពាេព់រី្រញ្ហានត្ថភិាពននកំណតល់ហតពុល�ើម 

េាងំ្ សរុងនងិនត្ថភិាពននពត័ម៌ានសដេរីពរីេរីកខនង្រក្ាេពុក 

ឯកសារល�ើមេាងំលនោះ។ ក៏្រែពុខន ្អង្គជនំពុជំកមះ�នេេួេ 

ពត័ម៌ាន្ា កំណតល់ហតពុននសវនាការរ្រសត់ពុេាការ 

ក្រជាជន្រ�វិតន្េ៍ាងំអស ់ក្រខហេជាកតរូវ�នរក្ាេពុក 

លនៅក្ពុង្រណ ្ណសាររ្រសរ់�្ឋាភិ�េលវៀតណាម។ លេោះ្ររីជា 
មានការព្យាយាមជាលកចើនលេើកលកចើនសារតាមរយណៈ 

េំនាក់េំនងការេូតក៏ល�ោយ ្រែពុខនគួ្រឲ្យលសោកសដេាយខ�េ 

អង្គជនំពុជំកមះមិន�នេេួេការលឆ្ើយត្រពរីអាជ្ាធរ 

លវៀតណាមពាក់ពន័ ្ធនងឹ្រញ្ហាលនះ។ លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុ ំ

ជកមះនងឹពនិតិ្យលេៅលេើសលំណៅ្ តចម្ងននឯកសារ 

េាងំលនះល�ោយក្ររុងក្រយ័ត ្ នងិពចិារណាខតលេៅលេើ 

សំលណៅ្ តចម្ងននឯកសារេាំងលនះល�ោយក្ររុងក្រយ័ត ្ 

នងិពចិារណាខតលេៅលេើភស្ពុតាងេាងំ� ាយណាខ�េ 
កតរូវ�នគាកំេល�ោយកំណតល់ហតពុនានាខ�េេេួេ�ន 

ពរីក្រភពលផ្ងលេៀត្រែពុលណ ្ណោះ។

៣៥២.ក្ពុងអំ�ពុងកិច្ច�លំណើរក ារនរីតិវធិរីក្ពុងសណំពុំ លរឿង
 

០០២/០២ អង្គជនំពុជំកមះ�នេេួេយកឯកសារ្មែរីចនំនួ 

១៣  លធ្ើជាភស្ពុតាង រួមមាន កំណតល់ហតពុននកិច្ចក្រជពុគំណណៈ 
កមមែាធកិារអចនិននយ៍្្រខន្ថមលេៀត (ក្ពុងករណរីខះ្សលំណៅ 
្តចម្ងននកំណតល់ហតពុមកពរីក្រភពលផ្ងមានលនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿង) កពមេាងំកំណតល់ហតពុកិច្ចក្រជពុជំានខ់ស្ល់ផ្ង 

លេៀត �ចូជា កំណតល់ហតពុពរីមន្រីរ ៨៧០ ឬ គណណៈកមមែាធកិារ 

លយោធា។ ឯកសារេាងំ ១៣ លនះគឺជាក្រតចិារកិខ�េ 

សាសស្ាចារ្យ Christopher GOSCHA សរលសរចម្ង 

ល�ោយន�លចញពរីឯកសារជាភាសាលវៀតណាម ខ�េកតរូវ 

�នតមកេ់េពុកលនៅ្រណ ្ណាេ័យកងេ័ពក្រជាជនក្ពុងេរីកករុង 
ហាណូយ លហើយ្រន្ា្់រមកឯកសារេាងំលនះកតរូវ�ន្រក 

ខក្រជាភាសាផ្វូការរ្រសត់ពុេាការ ៣ភាសា ។ ឯកសារ 
េាងំលនះ រួមមាន កំណតល់ហតពុននកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារ 

អចិនននយ៍្ខ�េរួមមានេាំងកំណត់លហតពុេាំង្ សរុងននកិច្ច 

ក្រជពុលំនៅន្ងៃេរី១១ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ�េកតរូវ�នយក 

លក្រើលនៅក្ពុងសវនាការតពុេាការក្រជាជន្រ�វិតន្។៍ លេោះ្ររី 
ជាពាក្យលពចនមិ៍ន�ចូគ្ាេាងំ្ សរុងក៏ល�ោយ ្រែពុខនក្ារ 

លក្រៀ្រលធៀ្រ�ន្រងហាាញ្ា ឯកសារេាងំពរីរ�នពភិាក្ា 

លេើកមមែវត្ថពុ�ចូគ្ា លហើយកិច្ចក្រជពុ�ំនចេូរួមល�ោយសមាជកិ 
គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្�ចូគ្ាជាលកចើន ជាពលិសស  

ឯកសារេាងំពរីរលនោះ �ន្រ�្ចូេការសលកមចពាក់ពន័ ្ធនងឹ 

«ខមែាងំខាងក្ពុង» ។ អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ្់រខន្ថមលេៀត

្ា ខ្មឹសារលនៅក្ពុងកំណតល់ហតពុមួយចនំនួ ក្ពុងចលំណោម

កំណតល់ហតពុខ�េមានក្រភពពរីសាសស្ាចារ្យ GOSCHA 

កតរូវ�នគាកំេល�ោយការផ្ពផ្្ាយរ្រសេ់ស ន្ាវ�្រី 

េង់្រ�វិតន្។៍

៣៥៣. អង្គជនំពុជំកមះេេួេស្គាេព់រីការេំ�កនានា 

េាក់េងនងឹការ្រញ្្ជក់អំពរីភាពកតមឹកតរូវននការ្រកខក្រ 

ឯកសារជាលកចើនភាសា ជាពលិសស ឯកសារេាងំលនះគឺជា 

ឯកសារ្រកខក្រភាសាលវៀតណាម ពរីឯកសារល�ើមជាភាសា 

ខខមែរខ�េនាលពេលនះ ឯកសារេាងំលនះកតរូវ�នយកមក 

្រកខក្រជាភាសាផ្វូការរ្រសត់ពុេាការ។ អង្គជនំពុជំកមះ 
កតស់ម្គាេផ់ងខ�រ្ា ឯកសារេាងំលនះកតរូវ�នចម្ង 

ល�ោយន�ល�ោយសាសស្ាចារ្យ Christopher GOSCHA នងិ 

មិនខមនជាឯកសារ្តចម្ងខ�េការសរលសរលនះអាច 

នាឲំ្យមានកំហពុសឆ្គងមួយចនំនួ។ អង្គជនំពុជំកមះរមឹ្ក្ា៖

 សាសស្ាចារ្យ Goscha �នជនូ�ណឹំងមកអង្គជនំពុ ំ

ជកមះ្ ា គាត�់នលេៅ�េ្់រណ ្ណាេយ័កងេ័ពក្រជាជន 

លវៀតណាម នងិ�នចម្ងតាមនវូឯកសារជាភាសា 

លវៀតណាម។ លេោក Philip Short ខ�េអង្គជនំពុជំកមះ

�នចាតេ់ពុកជាអ្កជនំាញ �នកតស់ម្គ ាេល់ឃើញ្ា 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

«សាសស្ាចារ្យ Goscha ខ�េជាអ្កជនំាញខតម្ាក់លេើ 

្រញ្ហាេាងំលនះ លហើយខ្ពុលំជឿជាក់្ា គាតម់ានភាពកតឹមកតរូវ 
ក�្់រខ្ពុំ្ ា៖ […] កខនង្ខតមួយគតខ់�េអ្កនកឹលឃើញ 
កំណតល់ហតពុេាងំលនោះគឺលនៅ្រណ ្ណាេ័យលយោធាលនៅ

ហាណូយ ក្រសនិល្រើពកួគាត់មាន្ំរណងសហការ។ 

តាមខ�េខ្ពុ�ំងឹ គាតគឺ់ជាអ្កខ�េមិនខមនជាជនជាតិ

លវៀតណាមខតម្ាក់គតខ់�េកតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យលធ្ើការលនៅ

េរីលនោះ […]»។ កត្ាេាងំលនះគាកំេ�េក់ារអះអាងខ�េ 

្ា ឯកសារេាងំលនះខ�េកតរូវ�នក្រេះលឃើញនងិចម្ង

ល�ោយសាសស្ាចារ្យ Goscha គឺជាការ្រកខក្រតាមេ�ំា្់រ 

េលំ�ោយ កតរូវរក្ាេពុកក្ពុងសារមន្រីរខ�េេំនងជារក្ា

�ននវូសពុចរតិភាពននឯកសារេាងំលនះចា្់រតាងំពរីរ្រ្រ 

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ ឯកសារេាងំលនះកតរូវ�នចង 
កកងជាកាតា�ពុកតាមរយណៈលេខ លហើយឯកសារមួយ 
ចនំនួមានលឈមែោះអ្ក្រកខក្រនងិកាេ្ររលិចេ្ននការ្រក 

ខក្រ ខ�េ្រងហាាញអំពរី�លំណើរការជាផ្វូការននឯកសារ។

៣៥៤. លេោះ្ររីជាយែាងណា អង្គជនំពុជំកមះរមឹ្ក្ាខ្នួមិន

�ន�ឹងអំពរីខខ្ចង្ាក់កគ្់រកគងឯកសារមពុនលពេឯកសារ 

េាងំលនះមក�េ្់រណ ្ណាេយ័កងេ័ពក្រជាជនលវៀតណាម

លនោះលេ នងិមិន�នេេួេសលំណរឯកសារល�ើមជាភាសា 

ខខមែរលនោះល�ើយ។ លេើសពរីលនះលេៀតអង្គជនំពុជំកមះរមឹ្កលេៀត 

្ា ការ្រកខក្រភាសាលវៀតណាម នងិភាពលពញលេញនន 

ក្រតចិារកិមិនកតរូវ�នលផ្ៀងផ្ាត ់ខ�េករណរីលនះអាច្រែះ

ពាេ�់េភ់ាពអាចលជឿជាក់�នននឯកសារេាងំលនះផង

ខ�រ។ ជា្ មែរីមដេងលេៀត អង្គជនំពុជំកមះមានការលសោកសដេាយ

ខ�េខ្នួមិន�នេេេួកិច្ចសហការពរីសណំាក់អាជា្ធរ 
លវៀតណាម នងិមិនអាចពនិតិ្យលេើកំណតល់ហតពុនាសម័យ 

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យេាងំ្សរុង ជាពលិសស កំណត ់
លហតពុននកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែ ាធកិារអចនិននយ៍្លនះ�ន។  

លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះនងឹពចិារណាលេើកំណតល់ហតពុ 

ននកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែ ាធកិារអចនិននយ៍្ខ�េ�នមកពរី 

សាសស្ាចារ្យ GOSCHA ល�ើម្រីលធ្ើក ារគាកំេលេើ 

ភស្ពុតាង�នេលេៀតខត្រែពុលណ ្ណោះ។

 ៥.១.២.២. សអំាងវហតុ

៣៥៥. ជាលគោេការណ៍ គណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិមានភារកិច្ច 

អនពុវតម្ាគ៌ានលយោ�យនងិ េកន្្កិណៈរ្រស្់រក ល្នៅក្ពុង 

្រ.ក.ក.េាងំមូេ ខណនាអំង្គការភូមិភាគ អង្គការត្ំរន ់

នងិអង្គការ្រក េ្េួេខពុសកតរូវខផក្លផ្ង លៗេៀត «ឲ្យលធ្ើ 

សកមមែភាព្ស្រតាមមាគ៌ានលយោ�យ លគោេជហំរ  

សតអិារមមែណ៍នងិមាគ៌ាចាតត់ាងំរ្រស់្រក្» ល�ើម្រី 

កគ្់រកគងនងិចាតខ់ចងកមមែាភិ�េ នងិ្រកជ្ននងិេាក់ 

េងជាមួយ្រណដេ ាេ្រក្មែាក ល្េនរីនជាមួយ្រង្រអែនូ»។ 

គណណៈកមមែ ាធកិារមជ្ឈមិកតរូវជួ្រជពុយំែាងលហោចណាស ់

ក�មួំយខខមដេង �ចូ�នកំណតល់នៅក្ពុងេកន្្កិណៈ ្រ.ក.ក.។ 

អតស្ញ្ញាណនងិចនំនួសមាជកិកតរូវ�នផ្ាស្់រដេូរជាហរូ

ខហរលនៅចលន្ោះពរីឆ្ា១ំ៩៦០ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩ ្រែពុខនល្នៅ

លពេឈាន�េច់ណំពុចកំពេូរ្រសខ់្នួក្ពុងេសវត្រឆ៍្ាំ
 

១៩៧០ គណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិមានសមាជកិចលន្ោះពរី

២០លេៅ៣០នាក់។ សមាជកិេាងំលនោះរួមមាន េូ សាមពុត 

ខ�េ�នលធ្ើជាលេខា ្រ.ក.ក. ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៦០ រហតូ 

�េល់ពេគាត�់តខ់្នួលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦២ ្រែពុេ ពត ខ�េ
 

�នចេូរួមក្ពុងគណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ្រន្ា្់រពរីការ្រលងកើត 
គណណៈកមមែាធកិារលនះលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦០មកនងិ�នចេូ

មកកានត់ខំណងជាលេខា ្រ.ក.ក. លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៣ 

នងិ ននួ ជា ខ�េកតរូវ�នលកជើសតាងំលនៅក្ពុងគណណៈ 
កមមែាធកិារមជ្ឈមិក្ពុងឋានណៈជាអនពុលេខា ្រ.ក.ក. លនៅ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦០។ សមាជកិលផ្ង លៗេៀតមាន មូេ ស�ំត ់ 
លហៅ ញឹម រស ់ជាលេខាភូមិភាគពាយព្យ, កពុយ ធនួ ជា 

លេខាភូមិភាគកណដេ ាេ (ភូមិភាគឧតរ្ចាស)់ ពរី�្ូំរង, 

ជូ លជត លហៅ សពុរី ជាលេខាភូមិភាគ្រច្ចមិ,កង ចា្រ 

លហៅ ខស ជាលេខាភូមិភាគឧតរ្្មែរី,ហ៊ ូនមឹ លហៅ ភាស់ 

ជាលេខាកកសងួលឃោសនាការ, នណ សារែាន ់លហៅ យែា 

ជាលេខាភូមិភាគឦសាន, លសឿ វែាសពុរី លហៅ លឌឿន ជា 

ក្រធានមន្រីរ៨៧០ នងិលកកោយមកក្ាយជារ�្ឋមនន្រីកកសួង 

ពាណិជ្ជកមមែ, ឈមឹ សលំអោក លហៅ ្រែង់ ក្រធានមន្រីរស-៧១, 

វន លវែត នងិ ខកវ មាស។ លខៀវ សផំន  �នចេូរួមក្ពុងគណណៈ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

កមមែ ាធកិារមជ្ឈិមក្ពុងនាមជាសមាជកិលកតៀមលនៅឆ្ាំ 
១៩៧១ លហើយ�នក្ាយជាសមាជកិលពញសេិ្ធលិនៅឆ្ាំ 

១៩៧៦។ លយោងតាមេកន្ិក្ណៈ ្រ.ក.ក. សមាជកិលកតៀម 

អាច «ចេូរួមក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ�ន ខតមិន 

មានសេិ្ធសិលកមចលេ»។

៣៥៦. ឌពុច �នលេើកល�ើង្ា « ជនំយួការ»  ននគណណៈ 

កមមែាធកិារមជ្ឈមិ គឺជាកករុមមនពុស្ក្រលភេេរី្ួរនខ�េ 

�នចេូរួមក្ពុងកិច្ចក្រជពុគំណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ លហើយ 
គាត់�ន�ែនក់្រមាណលេៀត្ា ល្រើរួម្រ�្ចូេេាងំកករុម 
លនះផងខ�រលនោះ គណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិមានសមាជកិ 

១០០នាក់ ក្ពុងលពេខ�េគណណៈកមមែ ាធកិារលនះមាន 
សមាជកិលកចើន្ំរផពុតលនោះ។ ពពុមំានភស្ពុតាងលផ្ងលេៀត 
ខ�េលេើកល�ើង្ាជនំយួននគណណៈកមមែ ាធកិារមជ្ឈមិគឺ

ជាអង្គភាពល�ោយខ�កលនោះល�ើយ ចខំណកឯេកន្្កិណៈ 

្រ.ក.ក. មិន�នលេើកល�ើងពរីស្ថាន្័រនលនះលនោះលេ។ អង្គ 

ជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា មិនមានភស្ពុតាងកគ្់រកគាន់

ក្ពុងការកំណតអំ់ពរីចនំនួជនំយួការននគណណៈកមមែ ាធកិារ 
មជ្ឈមិ ឬតនួាេរីជាក់េាក់រ្រសព់កួលគលនោះល�ើយ។ លេោះ្ររី 

ជាយែាងណា ខផអែកលេើភស្ពុតាងេាងំអសខ់�េមានចលំពោះ 
មពុខ អង្គជនំពុជំកមះសន្�ិ្ឋាន្ា ចនំនួសមាជកិគណណៈ 

កមមែាធកិារមជ្ឈមិ នងិសមាជកិលកតៀមមានចនំនួក្រមាណពរី 

២០ លេៅ ៣០នាក់ក្ពុងអំ�ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធនិលតយ្យ។

៣៥៧. លេោះ្ររីជាេកន្្ណិៈ ្រ.ក.ក. ផដេេអំ់ណាចក្រត្ិរត្កិារ 

ខស្្ំ់រផពុតឲ្យលេៅគណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិក៏ល�ោយ ក៏ការ 

កតរួតកតាពិតក�ក�លេៅលេើ ្រ.ក.ក. កតរូវ�នអនពុវតល្�ោយ 

គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្រ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ 

(ខ�េលគស្គាេ់្ ាជា គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្)។  

គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ �នចា្់រលផដេើមមានអត្ភិាព 

ក្ពុងលពេជាមួយគ្ានងឹអត្ថភិ ាពននគណណៈកមមែ ាធកិ ារ 
មជ្ឈមិលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦០ផងខ�រ។ ល្រើតាមកំណតល់ហតពុ 
នានាខ�េ្រងហាាញពរីខ្មឹសារននេកន្្កិណៈ្រក្ឆ្ា១ំ៩៧១  

គណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ្រក្មានតនួាេរីចា្់រតាងំសមាជកិ 

គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្កពមេាងំលេខា នងិអនពុលេខា។  

គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ជ្ួរជពុគំ្ាក្រខហេពរី ៧ន្ងៃលេៅ  

១០ន្ងៃមដេង ឬក៏ជ្ួរក្រជពុញឹំកញា្់រជាងលនះ ក្រសនិល្រើ 

មានកាេណៈលេសណៈតកមរូវ លហើយគណណៈកមមែ ាធកិារលនះ 

េេួេខពុសកតរូវ�កឹនាកំារងារក្រចានំ្ងៃរ្រស្់រក្។ គណណៈ 

កមមែាធកិារអចនិននយ៍្មានសមាជកិ ៧រូ្រ ល�ោយសមាជកិ 

េាងំអសល់នះកតរូវ�នចាតត់ាងំលចញពរីគណណៈកមមែាធកិារ 

មជ្ឈមិលេោះ្ររីជាយែាងណាកដេរីសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារ

អចនិននយ៍្ មួយចនំនួមិន�នឈរលជើងលនៅកករុងភ្លំពញ 

លនោះលេ រួមមាន លសោ ភឹម (ភូមិភាគ្ូរព៌ា)នងិ តាមែពុក ( ភូមិ 

ភាគនរិតរី)។ �ចូគ្ានងឹគណណៈកមមែ ាធកិារមជ្ឈិមខ�រ 

សមាជកិគណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្កតរូវ�នផ្ាស្់រដេូរ 
ពរីលពេមួយលេៅលពេមួយ។ ្រែពុេ ពត, លអៀង សាររី, 

លសោ ភឹម, នងិ ននួ ជា គឺជាសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារ 

អចនិននយ៍្លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៣។ សពុន លសន លហៅ លខៀវ គឺជា 
សមាជកិលកតៀម្រកមរុង ឬ សមាជកិ្រកមរុង (មិនខមនជា 

សមាជកិលពញសេិ្ធ)ិ ននគណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្លេ 

លហើយ សពុខ ធកួ លហៅ វន លរែត អាចជាសមាជកិលពញសេិ្ធិ 

ឬ ជាសមាជកិលកតៀម។ លសឿន រែា សពុរី លហៅ លឌឿន នងិ លខៀវ 

សផំន មិនធ្ា្់រជាសមាជកិផ្វូការននគណណៈកមមែាធកិារ 
អចនិននយ៍្ល�ើយ ្រែពុខនល្គ�នចេូរួមលនៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុមួំយ 
ចនំនួរ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ផងខ�រ។ កិច្ចក្រជពុំ 

រ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្អាច (នងិជាញឹកញា្់រ 

គឺ�លូចះ្) កតរូវ�នលធ្ើល�ើងល�ោយអវតម្ានសមាជកិមួយ 

រូ្រឬលកចើនរូ្រននគណណៈកមមែាធកិារលនះ។

៣៥៨. សមាជកិគណណៈ

កមមែាធកិារមជ្ឈមិ នងិគណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ជាលកចើន 

កតរូវ�នល�សសមអែាតលចញពរី្រក្  លកកោយពកួលគកតរូវ�ន 

លចោេក្រកាន់្ ា ជាខមែាងំលនៅក្ពុងចលម្ើយសារភាពលនៅមន្រីរ 
សន្សិពុខស-២១។ ឧេាហរណ៍ កពុយ ធនួ កតរូវ�ន្រ�្ជូនមក 
ភ្លំពញ លហើយគាតក់តរូវ�នឃពុខំ្នួលនៅក្ពុងផះ្អសរ់យណៈលពេ

 
៨ខខ មពុនលពេ្រ�្ជនូលេៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ លនៅខខមករា  
ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ហ៊ ូនមឹ លហៅភាស ់កតរូវ�នចា្់រខ្នួលនៅន្ងៃ 
េរី១០ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ក្ពុងលពេ�ណំាេគ្ាលនោះ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

លសឿ វែាសពុរី លហៅ លឌឿន ក៏កតរូវ�ន្រ�្ជូនមកមន្រីរសន្សិពុខ  
ស-២១ ខ�រ។ ឈមឹ សលំអោក លហៅ ្រែង់ កតរូវ�នចា្់រខ្នួ 
លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៨។ កង ចា្រ លហៅ ខស កតរូវ�នចា្់រ 

ខ្នួលនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៨។ ជូ លជត លហៅ សពុរី,ហ៊ ូនមឹ  
លហៅ ភាស,់ នណ សារែាន ់លហៅ យែា, លសឿ រែា សពុរី លហៅ លឌឿន,  

ឈមឹ សលំអោក  លហៅ ្រែង់, រស ់ញឹម នងិ ខកវ មាស សពុេ្ធខត 

កតរូវ�ន្រ�្ជូនមកមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ យកលេៅសរួ 
ចលម្ើយនងិ កតរូវ�នយកលេៅសម្ា្់រ។ លសោ ភឹម កតរូវ�ន 

កំណតអ់តស្ញ្ញាណ្ាកតរូវចា្់រខ្នួ ្រែពុខនគ្ាត់�នលធ្ើ 
អតឃ្ាតលនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៨ មពុនលពេនងិកតរូវ 

ចា្់រខ្នួ។ ចពុងលកកោយ វន លវែត កតរូវ�ននាលំេៅមន្រីរសន្សិពុខ 
ស-២១ លនៅខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៨ លហើយគាតក់តរូវ�នលគ 

លធ្ើេារពុណកមមែ នងិសម្ា្់រជាមួយកគរួសាររ្រសគ់ាត។់

 ៥.១.៣. ្ណៈក្ម្឵ធកិារវោធា

៣៥៩. គណណៈកមមែាធកិារលយោធាគឺជាអនពុគណណៈកមមែាធកិារ 

(លកកោមេកន្្កិណៈល�ោយខ�ក) រ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារ 

មជ្ឈមិ។ លេោះ្ររីជាយែាងណា ខផអែកតាមកំណតល់ហតពុខ�េ

្រងហាាញពរីខ្មឹសារននេកន្្កិណៈ្រក្ឆ្ា១ំ៩៧១ កងកម្ាងំ 

ក្រ�ា្់រអាវពុធជាតរិលំ�ោះក្រជាជនកម្ពុជា (CPNLAF) ចណំពុះ 

ឲ្យ្រក្ លហើយគណណៈកមមែាធកិារ�កឹនាអំង្គការកតរូវ�ន 

្រលងកើតល�ើងឲ្យ្ស្រលេៅតាមលគោេការណ៍ក្រជាធ្ិរលតយ្យ

ក្រមូេផដេពុ។ំ គណណៈកមមែាធកិារលយោធាកតរូវ�ន�កឹនាលំ�ោយ 

្រែពុេ ពត នងិ េេួេខពុសកតរូវចំលពោះកិច្ចការលយោធា នងិ 

សន្សិពុខ។ សពុន លសន ក៏ជាសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារលយោធា 

លនះខ�រ។ ខផអែកលេើភស្ពុតាងខ�េមានអង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់ 
្ា ននួ ជា ពពុខំមនជាសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារលយោធាលនោះ 

ល�ើយ។ លេោះ្ររីជាយែាងណាកដេរី អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា 

ននួ ជា មានឥេ្ធពិេយែាងខ្ាងំលេៅលេើលគោេនលយោ�យ 

ខាងលយោធាននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិការអនពុវត ្
លគោេនលយោ�យ។

៥.១.៤. ្ណៈក្ម្឵ធកិារមជ្ឈមិបក្្

៣៦០. សាក្រីនងិអ្កជនំាញជាលកចើនខ�េ�នផដេេ់ 

សក្រីកមមែលនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះ�នលក្រើពាក្យ្ា  

«មជ្ឈមិ្រក្» ល�ោយសលំ�ៅលេៅលេើ្ ្ាក់�កឹនាជំានខ់ស្់ 

រ្រស់ ្រ.ក.ក.។ ្រែពុខន�្ចូខ�េសាក្រី Stephen HEDER  

�ន្រញ្្ជក់រួចលហើយ្ា «មជ្ឈមិ្រក្» គឺជាពាក្យខ�េ 

មិនច្ោសេ់ាស។់

 លពេខះ្ពាក្យលនះកតរូវ�នលក្រើលនៅក្ពុងនយ័រួម ល�ើម្រី 
សលំ�ៅលេៅលេើ «កកមិតេាងំមូេលនៅក្ពុងឋានានពុកកម្រក្»  
លហើយលពេខះ្លេៀតកតរូវ�នលក្រើសលំ�ៅលេៅលេើអង្គភាព  

ឬស្ថា្័រនជាក់េាក់ណាមួយលនៅ្ ្ាក់លេើរ្រស់ ្រ.ក.ក.  

(�ចូជា គណណៈកមមែ ាធកិារមជ្ឈិមគណណៈកមមែ ាធកិារ 

អចនិននយ៍្ ឬ មន្រីរពាក់ពន័ ្ធរ្រសខ់្នួណា ឬក៏ ្រែពុេ ពត ខត 
មដេង)។ ពាក្យ្ា «មជ្ឈមិ្រក្» ក៏កតរូវ�នលេើកល�ើងលនៅ 

ក្ពុងឯកសារមួយចនំនួខ�េកតរូវ�ន�ាក់ល�ញល�ោេលនៅ 
ចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះ រួមេាងំ ឯកសារសម័យកម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិ លសចកដេរីអត្ថាធ្ិរ្ោយរ្រសអ្់កសកិ្ា 

្សាវកជាវជនំានល់កកោយៗមក ល�ោយមិនមានកំណត់ 

នយិមនយ័លនោះលេ ្រែពុខនក្តរូវ�នលក្រើលនៅក្ពុង្ររ្ិរេមួយ 
ខ�េ�ន្រងហាាញច្ោសេ់ាស់្ ា ពាក្យលនះគឺសលំ�ៅលេៅ 

លេើ្ ្ាក់កំពូេននឋានានពុកកម្រ.ក.ក.(ខផ្កសំខាន់ៗ ខះ្)។

៣៦១. លនៅក្ពុងសាេកកមលនះ អង្គជនំពុជំកមះលក្រើពាក្យ្ា 

«មជ្ឈមិ្រក្ » សលំ�ៅរួមលេៅលេើស្ថា្័រននរីតកិ្រត្ិរត្ជិាន់

ខស្រ់្រស ់្រ.ក.ក. ខ�េមានមូេ�្ឋានលនៅេរីកករុងភ្លំពញ 

�ចូជា គណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ គណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ 

គណណៈកមមែាធកិារលយោធាមន្រីរ ៨៧០ មន្រីររ�្ឋាភិ�េ 

(មន្រីរស-៧១) នងិមន្រីរចណំពុះឲ្យមន្រីររ�្ឋាភិ�េ។

 ៥.១.៥. មន ្រី៨៧០

៣៦២. លនៅក្ពុងអំ�ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលេខ
 

កូ� «៨៧០» មិនកតរូវ�នលក្រើក�សច់្ោសេ់ាសល់�ើម្រី 

សលំ�ៅលេៅលេើ្រពុគ្គេនងិ អង្គភាពនានាខ�េជា្់រេាក់េង 

នងិមជ្ឈមិ្រក ល្េ។ សាក្រីលផ្ងគ្ា�នផដេេន់វូការយេ់ 

�ងឹខពុសៗគ្ាពាក់ពន័ ្ធនងឹលេខកូ� «៨៧០» លនះ្រែពុខនជ្ាេូលេៅ 

ពកួលគ�នឯកភាព្ាវាកតរូវ�នលក្រើសលំ�ៅលេៅអង្គភាព

នានាខ�េស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់្្ាក់�កឹនាំ  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

្រ.ក.ក។ លយោងតាមកសាក្រី Stephen HEDER លេខ 

កូ� «៨៧០» កតរូវ�នលកជើសតាងំឆ្ា១ំ៩៧១ មកលម្ែះ 

លហើយកតរូវ�នលគកំណត់្ ាជា «្ ្ាក់�កឹនាមំជ្ឈមិ្រក្» ។  

អ្កជនំាញ Philip SHORT �នលេើកល�ើង្ា «៨៧០»  

គឺជា «លឈមែោះលេខកូ�សកមា្់រគណណៈកមមែាធកិារអច-ិ 

នននយ៍្» ។ ភាពមិនច្ោសេ់ាសព់ាក់ពន័ ្ធនងិអត្ថ្រេ 

ននលេខកូ� «៨៧០» លនះគឺសពុរីចង្ាក់គ្ាជាមួយនងឹការ 

ព្យាយាមរក្ាការសមងៃាតជ់ាេូលេៅរ្រស់ ្រ.ក.ក.។ �ចូ 

ខ�េអ្កជនំាញ David CHANDLER �នលធ្ើការកត ់

សម្គ ាេ់្ ា ្រ.ក.ក. លចតនាននការលក្រើលេខកូ�លនះ 

គឺល�ើម្រីេាក់�ងំ ឬកពុំឲ្យអ្ក�នេ�នយេព់រីេកណ្ណៈ 

ពតិក�ក�នន្្ាក់�កឹនារំ្រស់ ្រ.ក.ក.។ លខៀវ សផំន  

�នក�្់រសហលចៅកកមលសពុើ្រអលងកត្ា គណណៈកមមែាធកិារ  

«៨៧០»ឬ «៨៧»។ លខៀវ សផំន �នក�្់រសហលចៅ 

កកមលសពុើ្រអលងកត្ា គណណៈកមមែ ាធកិារ ៨៧០ សលំ�ៅលេើ 

្រក ន្ងិមាននយ័្ា ្រែពុេ ពត ខ�េ�នចពុះហត្ថលេខា 

លេើឯកសារល�ោយលឈមែោះ្ ា«៨៧០» ឬ «៨៧»។ ឌពុច �ន 

ផដេេស់ក្រីកមម្ែ ា លនៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ គាត់�ន 

េេួេការខណនាមំន្រីរ៨៧០ នងិ�នជនូរ�យការណ៍ 

(រួមេាងំចលម្ើយសារភាព) កត�្់រមន្រីរ៨៧០ វញិតាម 

រយណៈនរីរសារ។ លសៅ សារពុន ខ�េជាអតរីតលេខាត្ំរន ់

១០៥ �នផដេេស់ក្រីកមមែ�ចូគ្ា្ ាគាត់�នរាយការណ៍ 

លេៅមន្រីរ ៨៧០ ជាលរៀងរាេន់្ងៃ នងិ�នេេួេការ 

ខណនាំ នងិេេួេពត័ម៌ានពរីមន្រីរ ៨៧០ ក្រមាណជាពរីរ 

លេៅ្ររី�ងក្ពុងមួយខខៗ។  ល�ើម្រណដេឹងរ�្ឋ្រ ល្វណរី សពុន ឯម 

ខ�េេេួេ្រន្ពុកក្ពុងការ្រ�្ជូនឯកសារលេៅមន្រីរ ៨៧០ 

�នលេើកល�ើង្ា ្្ាក់�កឹនាភូំមិភាគ�នក�្់រគាត់្ ា 

មន្រីរ៨៧០ គឺជាមន្រីរមជ្ឈមិរ្រស់ ្រ.ក.ក.។

៣៦៣. គណណៈកមមែាធកិារ៨៧០ នងិ «មន្រីរ៨៧០» ជា 

អង្គភ ាពពរីរ�ាចល់�ោយខ�កពរីគ្ាខ�េមន្រីរ៨៧០ក៏ 

មានលឈមែោះជា « មន្រីរលយោធា៨៧០» «ម-៨៧០» (អក្រ 

«ម» ជនំសួឲ្យពាក្យ្ា «មន្រីរ» ខ�េជាពាក្យខខមែរលក្រើជនំសួ 

ពាក្យ «ការយិាេយ័») ឬ «មន្រីររ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារ 

អចនិននយ៍្» («មន្រីរ៨៧០»)។ តាមសមដេរីរ្រសល់េោក Philip 

SHORT មន្រីរ៨៧០ �ន្ំរលពញមពុខងារជា «ស្ថា្័រន 

ក្រត្ិរត្ិ» រ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្។ មន្រីរលនះមាន 

ភារកិច្ចអនពុវតត្ាម�ានការអនពុវតល្សចកដេរីសលកមចនានា 

រ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្ល�ើម្រី «េំនាក់េំនងលេៅ 

វញិលេៅមកជាមួយនរីមួយៗ» រ្រស់្ ្ាក់លេើនន ្រ.ក.ក.  

ក្ពុងនាមគណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្។ េាងំលេោក Philip 

SHORT នងិលេោក David CHANDLER �នលក្រើឃ្ា្ ា 

«មន្រីររសរនសឈាម�ស៏ខំាន»់ ល�ើម្រីលរៀ្ររា្់រអំពរីតនួាេរី 

�ស៏ខំាន្ំ់រផពុតរ្រសម់ន្រីរ ៨៧០ ក្ពុងការ្រ�្ជូនពត័ម៌ាន
 

លចញនងិចេូមកគណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្។

៣៦៤. �ចូ�នពភិាក្ាេមអែតិ្រខ្្ថមលនៅខផក្ខាងលកកោម  

អង្គជនំពុជំកមះសន្�ិ្ឋាន្ា មន្រី ៨៧០ �នកគ្់រកគងនងិកតរួត 

ពនិតិ្យលេើការអនពុវតល្សចកដេរីសលកមចរ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារ 

អចនិននយ៍្ លហើយកាេ�្ូំរងមន្រីរលនះមានសមាជកិជនំនួ 

ពរីរនាក់យែាងតចិ គឺ លសឿ វែាសពុរី លហៅ លឌឿន ខ�េកតរូវ�នចាត់ 

តាងំលនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ នងិ លខៀវ សផំន ខ�េកតរូវ 

�នចាតត់ាងំលនៅលពេ�ណំាក់ណាេគ្ាលនោះ។ លខៀវ សផំន  

�នរមឹ្ក្ា លឌឿន �នអវតម្ានជាញឹកញា្់រ ល�ោយសារ 

គាតក់តរូវលធ្ើ�លំណើរ កតរូវេេួេរ�យការណ៍ពរីភូមិភាគ 

នងិ «េេួេខពុសកតរូវកិច្ចការនលយោ�យ»។ លកកោយលពេ  

លឌឿន កតរូវ�នចា្់រខ្នួលនៅចពុងខខមករា ឬ ខខកពុម្ភណៈឆ្ាំ 
១៩៧៧ មន្រី៨៧០ លនៅ្រនល្ធ្ើក្រត្ិរត្កិារ�ខ�េ។ លខៀវ  

សផំន �នលេើកល�ើងល�ោយសមែាន្ា ឈមឹ សលំអោក លហៅ  

្រែង់ �ន្រនក្ារងារជនំសួ លឌឿន ក្ពុងឋានណៈជាក្រធាន 
មន្រីរ៨៧០ ្រែពុខនខ្ផអែកលេើភស្ពុតាងខ�េមាន្សា្់រលនៅ 
ក្ពុងសណំពុំលរឿង អង្គជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ា ការលេើកល�ើងលនះ 
មិនកតមឹកតរូវលនោះលេ។ �ចូគ្ាលនះផងខ�រ ខផអែកលេើ្រេ�្ឋាន 

តកមរូវអង្គជនំពុជំកមះមិនលជឿ្ ា លខៀវ សផំន �ន្រនក្ារងារ 

ជនំសួ លឌឿន ក្ពុងឋានណៈជាក្រធានមន្រីរ ៨៧០ លនោះល�ើយ។

៣៦៥. កំណតល់ហតពុអង្គជនំពុជំកមះរ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារ 

អចនិននយ៍្មួយច្ោ្់រ �នលេើកល�ើងពរីអង្គភាព�ាចល់�ោយ 

ខ�កមួយ (ខ�េលគលហៅជាភាសាខខមែរ្ា «ការយិាេយ័ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

៨៧០» ជនំសួឲ្យ «មន្រីរ៨៧០» ។ លេោះ្ររីជាយែាងណា លខៀវ  

សផំន �នក�្់រ្ាសហលចៅកកមលសពុើ្រអលងកត្ា ពាក្យេាងំ 

ពរីរលនះ គឺសលំ�ៅលេៅលេើមន្រីរខតមួយ។ កំណតល់ហតពុននកិច្ច 

ក្រជពុរំ្រសគ់ណណៈកមមែាធកិារអចនិននយ៍្លនៅខខតពុេា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ �ន្រងហាាញ្ា ការយិាេយ័៨៧០ កតរូវ�ន�កឹនាំ 

ល�ោយលឈមែោះ សពុមឹ សពុន លហៅខយែម។ ្រែពុខន ្ខយែម ក៏�ន 

កានត់នួាេរីជាលេខាត្ំរន ់៥០៥ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ មពុន 
លពេគាត់កតរូវ�នចាត់តាំងជាឯកអគ្គរ�្ឋេូតកម្ពុជាក្រចាំ 
សាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិក្រជាធ្ិរលតយ្យកូលរែលនៅឆ្ា ំ

១៩៧៦។ លហតពុលនះ មពុខងារជាក់េាក់រ្រសក់ារយិាេយ័  

៨៧០ ឬ ្ាលតើការយិាេយ័លនះជាអង្គភាព�ាចល់�ោយ 

ខ�កឬលេលនោះខតមិនមានភាពច្ោសេ់ាស�់ខ�េ។

៥.១.៦.មន ្រីរែ ្឵ឋ ភបិាេ (ស-៧១) នងិមន ្រីច្ណុំះ 

វ្្ងៗវទៀត

៣៣៦. �ចូគ្ានងឹមន្រីរ ៨៧០ ខ�រមជ្ឈមិ្រក្�ន�លំណើរ 

ការមន្រីររ�្ឋ�េមួយខ�េកតរូវ�នលេើកល�ើងលនៅក្ពុង 
កំណត់លហតពុអង្គក្រជពុរំ្រស់គណណៈកមមែាធិការអចិនននយ៍្ជា 

«មន្រីររ�្ឋាភិ�េ» ។ រហតូមកេេន់ងឹខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

មន្រីររ�្ឋាភិ�េលនះកតរូវ�ន�កឹនាលំ�ោយលឈមែោះ ឈមឹ 

សលំអោក លហៅ ្រែង់ ជាសមាជកិគណណៈកមមែាធកិារមជ្ឈមិ។ 

សាក្រីជាលកចើន�នលហៅអង្គភាពខ�េ�កឹនាលំ�ោយ ្រែង់  

្ាជា« ស-៧១» លហើយស្ថា្័រន ឬកកសងួខ�េកតរូវ�ន 

កំណត់្ ាជា«ស-៧១»  កតរូវ�នលគសរលសរជាញឹកញា្់រ 

លនៅក្ពុងលឈមែោះអ្កជា្់រឃពុ ំខ�េកតរូវ�ន្រ�្ជូនខ្នួមកកាន់
 

មន្រីរសន្សិពុខស-២១ ខ�េ្រញ្្ជក់្ា «ស-៧១» គឺជា

លេខកូ�រ្រសម់ន្រីររ�្ឋាភិ�េលនះ។

៣៦៧. មន្រីរស-៧១ អាចជាខផក្ននមន្រីរ៨៧០ ឬក៏អាច 

ជាអង្គភាព�ាចល់�ោយខ�កមួយ។ ល្រើលេោះ្ររីជាកំណត់

លហតពុននកិច្ចក្រជពុរំ្រស់គណណៈកមមែាធិការអចិនននយ៍្្រញ្្ជក់ 

្ាមន្រីរេាងំលនោះលផ្ងពរីគ្ាក៏ល�ោយក៏សាក្រី Stephen 

HEDER �នរមឹ្ក្ា្រពុគ្គេជាលកចើននាក់ខ�េគាត់�ន 

សម្ភាសមានការយេក់ច�លំេៅលេើមន្រីរេាងំពរីរលនះ លហើយ 

តាមពតិលេៅសាក្រីជាលកចើនខ�េ�នផដេេស់ក្រីកមមែលនៅ 

ចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះ �នលហៅអង្គភាពខ�េ�កឹនាំ 

ល�ោយ ឈមឹ សលំអោកលហៅ ្រែង់ លក្រើលេខកូ� «៨៧០» ។  

្រែពុខនល្យោងតាមសក្រីកមមែលផ្ងលេៀត មន្រីរស-៧១ ខ�េ 

ស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស ់្រែង់ �ន្ំរលពញមពុខងារ 

លផ្ងពរីមន្រីរ៨៧០ ខ�េស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ 

លសឿ វែាសពុរី លហៅ លឌឿន។ មន្រីរ៨៧០ រ្រសល់ឌឿន ពាក់ពន័ ្ធនងឹ 

ការអនពុវតល្គោេនលយោ�យ ចខំណកឯមន្រីរស-៧១  

រ្រស់ ្រែង់ ពាក់ពន័្ធជាចម្ងលេៅនងឹកិច្ចខាងភ័ស្ពុភារ  
ការងារអនពុវត ្នងិការងាររ�្ឋ�េ។

៣៦៨. ជាពលិសស មន្រីរស-៧១ �នកគ្់រកគងលេៅលេើមន្រីរ 

ចណំពុះនងិអង្គភាពលផ្ងៗ ខ�េ្ំរលពញមពុខងារជយួគាកំេ

�េម់ជ្ឈមិ្រក្។ លហើយខ�េភាគលកចើនកតរូវ�នកំណត់

លឈមែោះជាលេខកូ�ខ�េចា្់រលផដេើមលចញល�ោយអក្រ «ក»។ 

មន្រីរក-១ មានេរីតាងំស្ថតិលនៅកករុងភ្លំពញ ខ�េជាេរីកខនង្ 

លធ្ើការនងិកខនង្ស្ាក់លនៅរ្រស ់្រែពុេ ពត។ ក-៣ គឺជាមន្រីរ 

នងិជាកខនង្ស្ាក់លនៅមួយលផ្ងលេៀតខ�េស្ថតិលនៅេរី

កករុងភ្លំពញសកមា្់រលម�កឹនាជំានខ់ស្រ់្រស់ ្រ.ក.ក. 

រួមេាងំ ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន ផងខ�រ។ មន្រីរក-៦ គឺជា 

សាេានលយោ�យរ្រស ់្រ.ក.ក. ខ�េស្ថតិលនៅឯ្រពុររីករី�ា 

េរីកករុងភ្ំលពញ។ មន្រីរក-៧ គឺជាអង្គភាពនរីរសារ។ មន្រីរ 

ក-៨ គឺជាអង្គភាពេេួេខពុសកតរូវខាង�ា្ំរខន។្ មន្រីរក-៩  

ជាលរោងចកកវាយនភ័ណ្ឌ។ មន្រីក-១១ គឺជាកខនង្ផេតិ្្ាំ 

លពេ្យ។ មន្រីរក-១២ គឺជាអង្គភាពលរៀ្រចចំាតខ់ចងយាន 

ជនំះិអ្កល្រើក្ររ។ មន្រីរក-១៥ជាសាេា្រណដេពុះ្រណដេ ាេ 
នលយោ�យជាសខំាន ់ (្រែពុខនមិ្ន�លូចះ្េាងំអសល់េ)  

សកមា្់រខខមែរខ�េកត�្់រមកពរី្ររលេសវញិ។ មន្រីរក-១៨ 

គឺជាមន្រីរេូរលេខ។

(តវៅវេខវតកាយ) 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 ជាលរៀងរាេឆ់្ាលំនៅន្ងៃេរី២៧ ខខមករា ក្រលេសនានា 

លនៅជពុវំញិពភិពលេោកចេូរួមលគោរពវញិ្ញាណកន្ ្ធជនរង 

លកគោះខ�េ�នស្ា្់រល�ោយសារការកា្់រសម្ា្់ររង្គាេ

លនៅអពុឺរែពុ្រ ឬហ�ូខូសត។៍ លនៅន្ងៃលនះ កាេពរី៧៦ឆ្ាមំពុន 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៤៥ េាហានអង់អាចក្ាហានខ�េ�នេះ

្រង់ជរីវតិល�ើម្រីជយួសលនង្គោះមនពុស្រា្់រេាននាក់លេៀត�

នលធ្ើសនង្គាមជាមួយនងឹអា�ឺមែង់ នងិ�នសកមរុកចូេលេៅ 

ក្ពុងជរំឃំពុឃំាងំរ្រសណ់ាហ ព្ុ រី�ធ៏្ំំរផពុតខ�េមានលឈមែោះ

្ា អូសឈ្ចិ-្ឺរកលខណូ នងិ�នល�ោះខេងអ្កលេោសជាង 

៧,០០០នាក់ លនៅេរីលនោះ ខ�េលនៅរសរ់ានមានជរីវតិ។ លនៅ

ក្ពុងជរំលំនោះមានជនជាតជិ្រីហច្នំនួជាងមួយេាន កតរូវ�ន 
ណាហ ព្ុ រីសម្ា្់រល�ោយ្រ�្ជូនលេៅ្រន្់្រខផ្ងពពុេ នងិមាន

 
ជនរងលកគោះខ�េមកពរីក្រលេសលផ្ងៗ  �ចូជា រពុស ព្ុ រី ្រែូ�ញូ 

 
ជាង ១០០,០០០ នាក់លេៀត។

ការចងចាអំំពតីអំមពើម្បលយ័ពូជសា្ៃ៍មៅ
ក្នពុងម្បវត្សិាស្្ពិភពមលាក

សូវចិ្តិត វមត្឵

អ�្ឋធិាតពុរ្រសជ់នរងលកគោះកតរូវ�នគាសល់កកោយលពេរ្រ្រខខមែរកកហម�េួរេំ លនៅន្ងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 លនៅន្ងៃេរី១ ខខវចិ្កិាឆ្ា ំ២០០៥ មហាសន្�ិតអង្គការ 

សហក្រជាជាតិ�នអនពុម័តលេើអនពុសញ្ញាលេខ ៦០/៧ 

ល�ើម្រីកំណតយ់កន្ងៃេរី២៧ ខខមករា ជាេិវា្រពុណ្យអនរ្ជាត ិ

ល�ើម្រីរឭំក�េជ់នរងលកគោះលនៅក្ពុងការកា្់រសម្ា្់ររង្គាេ 
លនៅអពុឺរែពុ្រ ឬ ហ�ូខូសត ៍ខ�េនងឹក្រកពតឹល្ធ្ើជាលរៀងរាេ់ 
ឆ្ា។ំ លេោះ្ររីជាយែាងណាក៏ល�ោយ ការកា្់រសម្ា្់ររង្គាេ 

លនៅអពុឺរែពុ្រមិនខមនជាអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនខ៍តមួយគត់ 

លនៅក្ពុងពភិពលេោកលនោះលេ។ �លូចះ្លហើយ លនៅន្ងៃលនះលយើង 
ក៏លធ្ើការចងចានំងិលគោរព�េម់នពុស្រា្់រេាននាក់លេៀត 

ខ�េកតរូវ�នសម្ា្់រ នងិអ្កខ�េលនៅរសរ់ានមានជរីវតិ 

ពរីអំលពើក្រេ័យពូជសាសនល៍នៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា ក្រលេស
 

រែ្ាន�់ា ក្រលេស្ូរស្ពុរី-ហហឺ្រីលហ្គោវរីន នងិក្រលេស�ាហ្រី។

 លនៅក្ពុងស�ហ្ល៍នះអង្គការសហក្រជាជាតិ នងិ 
យូលណសក�ូនសហការលរៀ្រចកំពតឹ្កិារណ៍ជាលកចើន រួម 
មានការពភិាក្ាជាកករុម ការក�រព្ធពធិរីចងចា,ំ ការ 

ក្រគពុតំនន្រីតាមរយណៈក្រពន័្ធអពុរីនលធើខណត នងិការ្រញ្្ចងំ 

ខខ្ភាពយន ្ សកមា្់រេិវា្រពុណ្យអនរ្ជាតលិ�ើម្រីរឭំក 

�េជ់នរងលកគោះលនៅក្ពុងការកា្់រសម្ា្់ររង្គាេលនៅអពុឺរែពុ្រ  
ឬ ហ�ូខូសត។៍ លយោងតាមលគហេំពរ័រ្រសអ់ង្គការ 
សហក្រជាជាតិ ក្រធាន្រេផ្វូការសកមា្់រការចងចាំ 

នងិការអ្់ររអំំពរីការសម្ា្់ររង្គាេលនៅអពុឺរែពុ្រសកមា្់រឆ្ា ំ

២០២១ គឺ “ក្រឈមមពុខនងឹផេ្រែះពាេ ់៖ ការស្ាល�ើង 

វញិនងិការលធ្ើនរីតសិម េ្ា្រន្ា្់រពរីការសម្ា្់ររង្គាេលនៅ 

អពុឺរែពុ្រ” ។ ល�ើម្រីលធ្ើឲ្យក្រជាជនយេ�់ងឹអំពរី “លកគោះ្ ្ាក់ 

អំពរីការ្រ�លិសធនងិការខកង្្រន្ពំត័ម៌ាន”, អង្គការសហ 

ក្រជាជាត ិនងិយូលណសកក៏ូកំពពុងលធ្ើយពុេ្ធនាការតាមរយណៈ 
ក្រពន័្ធផ្ពផ្្ាយសង្គមល�ោយលក្រើសញ្ញា កេ រុងកជរូក (#) 

ជាមួយនងឹពាក្យ្ា ការពារការពតិ ។

 ការចងចាអំំពរីជនរងលកគោះននការសម្ា្់ររង្គាេ នងិ 

អំលពើលឃោរលឃៅ�នេលេៀត នងិលគោរពអ្ករសរ់ានមានជរីវតិ 

ខ�េជរីវតិរ្រសអ្់កេាងំលនោះ�នផ្ាស្ូ្់ររលេើសពរីពាក្យ 
្ររយិាយ គឺពតិជាមានសារសខំានយ់ែាងធលំធង។ ្រែពុខនវ្ា 

ក៏ចា�ំចផ់ងខ�រខ�េមានការធានា្ ា ការចងចានំងឹ 

មានស្ថរិភាព ល�ើម្រីការពារកពុំឲ្យមានេកមង់មួយលេៀតនន 

អំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍នងិអំលពើលឃោរលឃៅលកើតមាន 

ល�ើងមដេងលេៀត។ ្រន្ា្់រពរីការកា្់រសម្ា្់ររង្គាេលនៅអពុឺរែពុ្រ 

�ន្រ�្ច្់រលេៅ លយើងលនៅខត្រនល្ឃើញការលកើនល�ើងនវូ 

ករណរីក្រេយ័ពជូសាសន ៍នងិអំលពើលឃោរលឃៅ��៏នេលេៀត 

ជា្រន្្រន្ា្់រ ខ�េអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនមួ៍យចនំនួ 

កតរូវ�ន្រ�លិសធល�ោយរ�្ឋាភិ�េមួយចនំនួ �ចូជា 

ការក្រេយ័ពូជសាសនក៍្រឆាងំនងឹជនជាតរិែហូពុរីងយែា 

លនៅក្រលេសមរីយែានម់ែា នងិការលគៀ្រសងកតរ់្រសរ់�្ឋាភិ�េ 

ចនិលេៅលេើជនជាតមូិស្រីមអូ៊ហ្គរួលនៅសពុរីនជាងំ កពមេាងំ 
អំលពើក្រេ័យពូជសាសនល៍េៅលេើជនជាតិអាលមនរីខ�េ�ន 

លកើតល�ើងមពុនការកា្់រសម្ា្់ររង្គាេលនៅអពុឺរែពុ្រ នងិមពុនការ 

្រលងកើតនយិមនយ័នន “អំលពើក្រេយ័ពជូសាសន”៍។ លហតពុអ្រី 

�នជាមានការលកើនល�ើងនវូអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន?៍ លតើ

លយើងគួរចងចាអំំលពើក្រេយ័ពជូសាសនយ៍ែាង�ចូលមដេច?

 ក្ពុងរយណៈលពេសាមស្ិរឆ្ា្ំរន្ា្់រពរីការសម្ា្់ររង្គាេ

លនៅអពុឺរែពុ្រ ខខមែរកកហម�នកានក់ា្់រេរីកករុងភ្លំពញលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជា លហើយក្ពុងរយណៈលពេ ៣ ឆ្ា ំ៨ ខខ ២០ ន្ងៃ �ន

 
សម្ា្់រក្រជាជនរ្រសខ់្នួយែាងលហោចណាស ់២េាននាក់ 

នងិលធ្ើេារពុណកមមែរា្់រេាននាក់លេៀត។ ខខមែរកកហម�នកាន់

កា្់រក្រលេសកម្ពុជាលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា ំ១៩៧៥។ 

“ខខមែរកកហម” គឺជាលឈមែោះខ�េកពះ�េ នលរោតម្ សរីហនពុ  �ន 

�ាក់ឲ្យគូក្រខជងរ្រសក់េង់ លនៅក្ពុងេសវត្រឆ៍្ា ំ១៩៦០។ 

លនៅលពេល�ើងកានអំ់ណាច ខខមែរកកហម�នចា្់រលផ្ើមអនពុវត្

ផ្ាស្ូ្់ររការ�កឹនាកំ្រលេស ល�ោយល�ើរតាមេេ្ធលិមែៅនយិម 

នងិមែាក្-លេនរីននយិម ក្ពុងលគោេ្ំរណង្រលងកើតសង្គម 
កសកិមមែនយិម។ ខខមែរកកហម�នជលម្ៀសក្រជាជនល�ោយ 

្រងំ្ក្រខហេជាង២េាននាក់ពរីេរីកករុងភ្ំលពញ នងិេរីកករុង 

�នេលេៀតលេៅតាមតំ្រនជ់ន្រេល�ើម្រី្ំរលពញការងារ 

កសកិមមែ។

 �្់រក�ំឆ្ាលំកកោយមក លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៩៤ ក្ពុង 
រយណៈលពេកតមឹខត ១០០ ន្ងៃក្រជាជនក្រមាណ ៨០០.០០០ 

នាក់កតរូវ�នសម្ា្់រល�ោយកករុមកជរុេនយិមជនជាតិហ៊េូូ 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

លនៅរែ្ាន�់ា នងិក្រជាជនក្រខហេ ១០០.០០០-២០០.០០០ 

នាក់កតរូវ�នរលំេោភ នងិេេួេរងពរីអំលពើហងិ្ាផ្វូលភេ។ 

្រន្ា្់រមកលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៥ កងកម្ាងំ្ូរស្រី - ខស្៊៊ររី 
�នសកមរុកចេូលេៅកានេ់រីកក រុង្ សរីក្៊ររីនរីសា លហើយ�ន 

រលំេោភលសពសន្ថវណៈ លធ្ើេារពុណកមមែសស្រីជនជាត្ូិរស្ពុរី-មូស្រីម  
នងិ�នសម្ា្់រជាក្រពន័្ធលេើ្រពុរស នងិកពុមារាពរីចលន្ោះ 

ពរី ៧.០០០ នាក់លេៅជាង ៨០០០ នាក់។ រហតូមក�េ់ 

សពន្្ងៃលនះរលណ្ៅសាកសព្មែរី នងិសាកសពជនរង 

លកគោះលនៅខតកត រូវ�នលគរកលឃើញ្មែរៗី  ឬក៏កំពពុងខសង្រក 

ល�ោយកករុមកគរួសារ។

 ្រែពុនមែានឆ្ាលំកកោយមក អំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍េើ

ក�្ូំរងននសតវត្រេ៍រី២១ �នលកើតល�ើង លនោះគឺអំលពើ 

ក្រេយ័ពូជសាសនល៍នៅ�ាហ្ ឺ ខ�េ្រណ្ាេឲ្យមាន 

មនពុស្ស្ា្់រយែាងតចិ ៤ ខសននាក់ នងិ�នផ្ាសេ់រីេលំនៅ 

ជាង ៣ េាននាក់។ ល�ើម្រីអាចេ្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ពជូ 

សាសន ៍លយើងេាងំអសគ់្ាកតរូវមានេំនេួខពុសកតរូវក្ពុងការ 
ចងចាំ នងិ្រនរ្ក្ាការចងចាលំ�ោយលធ្ើការខចករខំេក 

ចំលណះ�ឹង លធ្ើការ្ សាវកជាវលរៀនសូកត នងិ្រន្្រលកងៀន�េ់ 

មនពុស្ជនំានល់កកោយ។ ការចងចាអំំពរីអំលពើក្រេយ័ពជូ 

សាសន ៍នងិការេ្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ពជូសាសនគួ៍រខត 

មានការចេូរួមពរីកគ្់រកកមិតននសង្គម នងិលនៅក្ពុងកកមិត 
មួយខ�េសម្ស្រ ល�ោយចា្់រពរ្ី ្ាក់មូេ�្ឋានរហតូ�េ់ 

្្ាក់កំពេូរ្រសរ់�្ឋាភិ�េ។ លនៅក្ពុង្ ្ាក់មូេ�្ឋាន ក្រធាន 
សហគមនច៍ាំ�ច់កតរូវក្រយ័តអំ្ពរីអ្រីខ�េកំពពុងលកើតល�ើង 

លនៅក្ពុងសហគមន ៍នងិលធ្ើអនរ្ាគមនក៍្ពុងលពេលវេាសម
 

្ស្រលនៅលពេណាខ�េមានសញ្ញាកពមាន លកពោះអំលពើ 

ក្រេយ័ពជូសាសន ៍នងិអំលពើលឃោរលឃៅមិនលកើតល�ើង 

ល�ោយឯកឯងលនោះលេ។ អង្គការមិនខមនរ�្ឋាភិ�េ នងិ 

អង្គការសង្គមសពុរីវេិអាចនងឹ្រលងកើតកមមែវធិរីផ្ពផ្្ាយ 

�េក់្រជាជនជាពលិសសយពុវជនជនំានល់កកោយ ល�ើម្រីលេើក 

កម្សក់ារយេ�់ងឹអំពរីសារសខំានន់នសន្ភិាព ការអត់ឱន 

នងិតនម្ននេេ្ធកិ្រជាធិ្រលតយ្យ ក្ពុងលពេលនោះខ�រក៏ 
នយិាយក្រឆាងំនងឹការលរើសលអើងជាតសិាសន ៍នងិការ 

សអែ្់រលខ្ើម។ ជាងលនះលេៅលេៀត សាេាលរៀនអាច្រលងកើត 

កមមែវធិរីសកិ្ាខ�េរួម្រ�្ចូេក្រធាន្រេអំពរីេេ្ធកិ្រជា 
ធ្ិរលតយ្យ យពុត្ធិម៌ នងិអំលពើលឃោរលឃៅសកមា្់រ្រលកងៀន 

សសិ ល្នៅក្ពុងកកមិតណាមួយខ�េសម្ស្រ នងិល�ើម្រី

ជរំពុញឲ្យមានការពភិាក្ាអនរ្ជនំាន ់សាេាលរៀនក៏អាច 

្រលងកើតកមមែវធិរីខ�េអាចឲ្យសសិ ន្យិាយជាមួយអ្ករស់

រានមានជរីវតិពរីរ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន។៍ រ�្ឋាភិ�េ 

កតរូវខតល�ើរតួនាេរីយែាងសំខានក្់ពុងការការពារអំលពើក្រេ័យ 
ពជូសាសន។៍ �ចូលេោកអា�ាមែា ឌរីង េរីក្ឹរក្ាពលិសស 

រ្រសអ់ង្គការសហក្រជាជាតិ�នមានក្រសាសន៍្ ា 

“គមែានសង្គមណាខ�េរួចផពុតពរីអំលពើឧកកិ�្ឋកមមែលឃោរលឃៅ 

លម�កឹនាខំខមែរកកហមលនៅកពេានយនល្ហោះលពោធិ៍ចនិតពុង។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
លម�កឹនាខំខមែរកកហមលនៅកពេានយនល្ហោះអនរ្ជាតលិពោធិ៍ចនិតពុង។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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នងិកត្ាហានភ័ិយល�ើយ មានខតការការពារខ�េ 

ក្រកពតឹល្េៅេានល់ពេលវេា នងិរងឹមា្ំរែពុលណ ្ណោះ ខ�េ 

អាចលធ្ើឲ្យសង្គមមួយមានសពុវត្ភិាព នងិស្ថរិភាព” ។  

រ�្ឋាភិ�េចាំ�ចក់តរូវខតលគោរពតាមអនពុសញ្ញាស្រីពរី 

ការការពារ នងិការ�ាក់េណ្ឌកមមែឧកកិ�្ឋកមមែក្រេយ័ 

ពជូសាសន ៍នងិជរំពុញឲ្យមានការផេ្ស់ច្ចា្័រនជាសកេ 

ននអនពុសញ្ញាលនះ។ តាមរយណៈការផេ្ស់ច្ចា្័រន រ�្ឋាភិ�េ 

នងឹអាចេេួេ�នការគាំកេសកមា្់រកិច្ចខតិខកំ្ឹរងខក្រង 

ក្ពុងការអនពុវតក្ាតពកិ្ច្ចលនៅលកកោមអនពុសញ្ញា យនក្ារ 
ល�ើម្រីតាម�ានគណលនយ្យភាពសកមា្់រការការពារអំលពើ

លឃោរលឃៅ នងិការ្រណ្ពុះ្រណ្ាេស្រីពរីការការពារលនៅ 

្្ាក់ជាតិឬ្្ាក់ត្ំរន។់ ជាចពុងលកកោយខ្ពុពំតិជាយេ់្ ស្រ 
នងឹអ្រីខ�េលេោក អា�ាមែា ឌរី �នសរលសរលនៅក្ពុង 
រ�យការណ៍រ្រសល់េោកលេៅកានអ់ង្គការសហក្រជា 

ជាតិ្ ា អាេិភាពខស្្ំ់រផពុតរ្រសល់េោកលនៅក្ពុងអំ�ពុង 
លពេកាន�់ំខណងគឺ “ល�ើម្រីខក្រក្ ាយគំនតិននការ 

ក ារព ារអំលពើក្រេ័យពូជស ាសនខ៍�េជា្រេ�្ឋាន 

អនរ្ជាតលិេៅជាការពតិជាក់ខសង្ខ�េអាចកតរូវ�ន 

អនពុវតល្នៅ្ ្ាក់ជាត ិនងិកកមិតត្ំរន”់។ 
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«មផរះផង់ធូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីម្បជាជៃ្មែតីមម្កាមរបបកម្ពុជាម្បជាធិបមតយ្យ

មៅ	្៊រុៃថាមរែត	៖	្ិ្្ស

 ខ្ពុលំកើតលនៅក្ពុងកគរួសារ្ា្ក់កណ្ាេ
 

មួយ លហើយលយើងមាន�ាន។ ឪពពុក 

រ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ ល�ៅ លឆង សន៊ លធ្ើការ 
លនៅមន្រីរពលិសោធនន៍នមន្រីលពេ្យឯកជន 

មួយកខនង្ក្ពុងេរីកក រុងភ្លំពញ លហើយ 
េេួេ�នក�ក់ខខពរី៦ លេៅ៧ពានល់រៀេ  

ក្ពុងមួយខខ។ ក�ក់ខខរ្រសគ់ាតខ់ស្់ 
សមេមែម �លូចះ្កមែយួក្ររុស នងិកមែយួ្សរី

 
រ្រសគ់ាត�់នមករសល់នៅជាមួយលយើង។

 លនៅលពេខ្ពុធំ�ំងឹក្រី ខ្ពុ�ំនលកជើស
 

លរើសសកេវេិ្យាេយ័ខ�េខ្ពុកំ�្្ាចង់ 
លេៅលរៀន លកពោះមិនមានមនពុស ល្កចើនលេ 

ខ�េក្រ�ងជា្់រ្្ាក់វេិ្យាេយ័។ 

�លូចះ្ ្រន្ា្់រពរីខ្ពុ�ំន្រ�្ច្់រការសកិ្ា

្្ាក់វេិ្យាេយ័ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១  
ខ្ពុក៏ំសលកមចចតិស្កិ្ាខាងខផក្ឱស្ 
សាសស។្ សញ្ញា្័រកតខ�េលចញពរី 

សាេាខ�េខ្ពុលំកជើសកតរូវ�នេេួេ 
ស្គាេល់�ោយក្រពន័្ធសកិ្ាអ្់រររំ្រស់ 

ក្រលេស�រាងំ។

 កគរួសាររ្រសខ់្ពុមំាន្សរុកកំលណើត 
លនៅ្ សរុកសអែាង លខតក្ណ្ាេ គឺជាខផក្ 

មួយននក្រលេសខ�េកតរូវ�នកានក់ា្់រ 

ល�ោយខខមែរកកហម។ ្រនា្្់រពរ្ី សរុកសអែាង 

ស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រសខ់ខមែរ 

កកហម ខខមែរកកហម�នកាតផ់្ាចេំ់នាក់ 

េំនងរវាង្ សរុកលនះជាមួយខផក្លផ្ង 

លេៀតននក្រលេសកម្ពុជា ខ�េស្ថតិលកកោម 

ឪពពុករ្រស់ ល�ៅ សពុន្ាលរែត (រូ្រអង្គពុយ) នងិកូនរ្រសគ់ាត ់
ល�ៅ លឆង សន៊ (រូ្រេរីពរីររា្់រពរីលឆង្) លនៅលខតក្ណ្ាេ ឆ្ា១ំ៩៥៨។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ការកគ្់រកគងរ្រសរ់្រ្រ េន ់នេ។់ 

្រង្រអែនូក្ររុស្សរីរ្រសខ់្ពុខំះ្រសល់នៅេរី

លនះ ្រែពុខនល្យើងកកម�នលឃើញអ្កេាងំ

លនោះណាស។់ ជាពលិសស ្រន្ា្់រពរី 

ចា្់រលផ្ើមមានការេម្ាក់កគា្់រខ្រក។ 

 លនៅលពេខ�េខខមែរកកហមកាន ់

កា្់រេរីកករុងភ្លំពញ ខ្ពុកំំពពុងខតសកិ្ា 
លនៅសកេវេិ្យាេយ័។ លនៅន្ងៃេរី១៥ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនល្រើក�ាន 
លេៅលេងពរូ្រសខ់្ពុលំនៅលខតក្ណ្ាេ។  
ល�ោយសារខតពរូ្រសខ់្ពុជំាមនន្រី្រែូេរីស  
េាហាន េន ់នេ់ ខ�េស្គាេគ់ាត់ 

�នល្រើកផ្វូឲ្យ �លូចះ្លយើងអាចកត�្់រ 
មកេរីកករុងភ្ំលពញវញិ�ន។ លនៅលពេ 

ខ�េលយើងមក�េេ់រីកករុង លយើងមិន 

�នលេៅផះ្លេ ្រែពុខនល្យើង�នលេៅផះ្្រង 

្រអែនូជរី�នូមួយជនំសួវញិ។ ខ្ពុមិំនមាន
 

អរីវែានល់កចើនភ្ជា្់រមកជាមួយលេ មានខត 

សលម្ៀក្ំរពាក់លនៅក្ពុងកាតា្រ។   

  លយើងលធ្ើ�លំណើរលេៅ្ សរុកសអែាងក្ពុង 
អំ�ពុងលពេននការជលម្ៀស។ វាមិនឆងៃាយ 
ពរីេរីកករុងភ្ំលពញ្រែពុនមែានលេ �លូចះ្លយើង 

អាចល្រើក�ានលេៅ�ន។ លនៅលពេខ�េ 

លយើងមក�េ់ លយើង�នេពុក�ានរ្រស់ 
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រូ្ររា្់រពរីខាងលឆង្៖ ល�ៅ សពុន្ាលរែត ជាមួយឪពពុកម្ាយរ្រសគ់ាត ់នវូ ភូមខសន នងិ ល�ៅ 
លឆង សន៊  នងិ្រង្រអែនូ្រលងកើតរ្រសគ់ាត ់ល�ៅ សពុរីសពុផេ, ល�ៅ សាវត្រី នងិ ល�ៅ សពុធារែា 
លនៅលខតក្ណ្ាេ ឆ្ា១ំ៩៥៨។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លយើងលចោេលនៅលកកោមល�ើមស្ាយ។ 

វាលនៅរហតូមក�េស់ពន្្ងៃ ្រែពុខនល្មើេ 

លេៅមិន�ចូជា�ានលកចើនជាង។ ខខមែរ 

កកហម�នល�ោះយកស្ំរកកង់�ាន 

ខ្ពុលំេៅលធ្ើជាខស្កលជើង លហើយ�នយក 
មែាសពុរីនវាផងខ�រ។ 

 សណំាងេអែ្រង្រអែនូ្រលងកើតរ្រសខ់្ពុំ 
ខ�េជាអ្ករសល់នៅក្ពុង្ សរុកលនោះ �ន 
ឲ្យសលម្ៀក្ំរពាក់ នងិរ្រសល់ក្រើក�ស់ 

លផ្ងៗមកលយើង។ កគរួសាររ្រសល់យើង 

ស្ាក់លនៅក្ពុងខម្មួយខ�េមានេរីតាងំ 
ឆងៃាយពរីក្រជាជន�នេលេៀត។ លនៅលពេ 

�្ូំរង អង្គការមិនអនពុញ្ញាតឲិ្យក្រជាជន 

មូេ�្ឋាននយិាយមកកានល់យើង ឬរស់ 

ខក្រលយើងលេ ល្រើលេោះ្ររីជា្រង្រអែនូរ្រស់ 

ខ្ពុខំះ្ គឺជាក្រជាជនមូេ�្ឋាន។ លកកោយ

មកខខមែរកកហម�ន្រន្ធ្ូរន្ថយខះ្ នងិ 
�នអនពុញ្ញាតឲ្យលយើងជខជកគ្ាលេង។

 លកកោយមក�ន៨ខខ លយើងកតរូវ 

�នជលម្ៀសលចញលេៅលខត�្ត�់្ំរង។ 

ខខមែរកកហម�ននយិាយ្ា លនៅេរីលនោះ

មានការក្រមូេផេ្សរូវ�ល៏កចើនជាលរៀង 

រាេឆ់្ាំ ្រែពុខនម្ានខតរ�វូកចរូត្រែពុលណ ្ណោះ

ខ�េលយើងមាន�យហ្ូរ។ លកកៅពរីលនះ 

លយើងកតរូវហ្ូរ្រ្ររ។

 ក្រជាជនលនៅលខត�្ត�់្ំរងលស្ើរខត

េាងំអសល់នៅលពេលនោះ គឺជាក្រជាជន

ខ�េរសល់នៅេរីលនោះយូរយាណាសម់ក

លហើយ លហើយភាគលកចើនធ្ា្់រជាម្ច ាស់ 

�រី�តូធ៍ំៗ ។ ្រែពុខន ្អំ�ពុងលពេរ្រ្រខខមែរ
 

កកហមក្រជាជនេាងំលនោះកតរូវ�ន 

្រងំ្ឲ្យចាកលចញពរីផះ្�ធ៏សំកមឹនសករ្រស់ 

ខ្នួ លេៅរសល់នៅក្ពុងខម្ជនំសួវញិ។ លពេ
 

លវេាលចះខតកនង្ផពុតលេៅ ក្រជាជនលនៅ

លខត�្ត�់្ំរងក៏�ចូជាក្រជាជន្មែរីជា 

លកចើនខ�េ�នផ្ាសេ់រីមកកានេ់រីលនះ 

អតឃ់្ានជា្រន្្រន្ា្់រ។

 ខខមែរកកហមលនៅក្ពុងលខត�្ត�់្ំរង 

មិនសវូតងឹរពុងឹខតង�ចូលនៅ្ សរុកសអែាង 

លេ។ ក្រជាជនលនៅ�ត�់្ំរង មិន�ន

លសៀ្កសលម្ៀក្ំរពាក់លខមែៅកគ្់រលពេលេ។  

លពេខះ្ក្រជាជនលនៅលខត�្ត�់្ំរង 

លសៀ្កសលម្ៀក្ំរពាក់មានពណ៌។ 

 ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុលំធ្ើការលនៅក្ពុង 
កងចេត័មនពុស្ចាស។់ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
�នលធ្ើត្឵េកិ់ន្សរូវ លហើយម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុលំធ្ើការលនៅខផក្លរោងមែាសពុរីនកិន 
្សរូវ។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ សពុធារែា  
លធ្ើការលនៅក្ពុងកងចេត័ ្រែពុខនគ្ាត់�ន 
�តខ់្នួ្រន្ា្់រពរីអង្គការលស្ើគាតល់េៅលធ្ើ 
ការលនៅក្ពុងនកព។ គាត ់នងិអតរីតេាហាន  
េន ់នេ់ ម្ាក់�នេាក់អាហារខះ្ 

លនៅេរីលនោះ ល�ោយមានគលកមោងហ្ូរវា

លនៅលពេខ�េគាតរ់តល់គចខ្នួលេៅ 
ក្រលេសន្។ អង្គការ�ន�ងឹអំពរីលរឿង

េាក់អាហារលនះ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ លនៅលពេកង 
េ័ពលវៀតណាម ចា្់រលផ្ើមចេូមក 

ក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា លយោធាខខមែរកកហម
 

ខ�េកគ្់រកគងលនៅភូមិរ្រសល់យើងចា្់រ 

លផ្ើមរតល់គចខ្នួ។ មួយស�ហ្ល៍កកោយ 
មកកករុមកគរួសាររ្រសល់យើង�នចាក 

លចញពរីភូមិ លហើយកត�្់រលេៅភ្លំពញ 

វញិ។ លនៅចពុង្រ�្ច្់រ ខ្ពុគឺំជាមនពុស្ 
ខ�េមានសណំាង។ ្រន្ា្់រពរីឆ្ាំ 

១៩៧៩ ខ្ពុចំា្់រលផ្ើមចេូលរៀនម្ងលេៀត 

លហើយ្រច្ចពុ្រ្ន ្ខ្ពុគឺំជាកគរូលពេ្យវះ
 

កាតម្់ាក់។

បា៊ាង ពវីព័ន ្នងិ វវនី ខក្វហក ៀេ
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54 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

«មផរះផង់ធូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីម្បជាជៃ្មែតីមម្កាមរបបកម្ពុជាម្បជាធិបមតយ្យ

សអម	ផល	៖	មលខាធិការ
សា	 រ្ុៃ	៖	អ ្នកបមច ្ចកមទ្ករុៃ

វរៀបរាបវ់ដាយ ផអម ផាន  

ប្អូនសសរីបស់ ផអម ្េ៖

្រង្ សរីរ្រសខ់្ពុ ំ្សសស់អែាតណាស់  
លហើយគាតម់ានរាងខស្់្ ស�ះជាងលគ 

ក្ពុងចលំណោមកូន្សរីេាងំ្ួរននាក់លនៅ 
ក្ពុងកគរួសារ។ ក្ពុងចលំណោមកូនេាងំ ៦ 

នាក់ ម្ាយរ្រសខ់្ពុំ្ ស�ាញ់្រង្ សរី 
រ្រសខ់្ពុខំ ្ាងំជាងលគ លហើយខតងខតយក 

ផេ តាមលេៅជាមួយលនៅលពេម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុលំេៅណាមកណា។ 

 កាេលនៅពរីលកមែង ផេ�នសកិ្ា 

លនៅសាេា្រឋមសកិ្ារការលកោង នងិ 

ជាអ្កលេង�េេ់ះ។ ផេ �នឈ្់រលរៀន

កតមឹអនពុវេិ្យាេយ័ លហើយផ្ាសល់េៅ 

រសល់នៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញក្ពុងអំ�ពុងឆ្ាំ
 ១៩៧០ ជាមួយ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ  

ភួង។ ភួង �នឲ្យេពុយមួយចនំនួលេៅ 

ផេ លហើយផេ្ក់ារងារជាលេខាធកិារ 

ខផក្ភាសា�រាងំលនៅក្ពុង្រន្ាយ 
េាហានននកកសងួការពារជាត។ិ 

 លនៅលពេកំពពុងលរៀនលនៅក្ពុងវត�្រំរីស 

ផេ �នចា្់រលផ្ើមស្គាេគ់្ាជាមួយ 

សា សពុន ខ�េ�ន្ស�ាញ់ ផេ។  

្រនា្្់រមក ផេ នងិ សពុន �ន្ស�ាញ់ 

គ្ាលេៅវញិលេៅមក។ សពុន �នសកិ្ា 

អំពរី្រលច្ចកលេសកពុនលនៅឯក្រលេស�រាងំ 

អសរ់យណៈលពេ២ឆ្ា ំលហើយេន្មឹគ្ាលនោះ  

សពុន �នសរលសរស្ំរពុកត នងិខ្មេាងំ 

លផ្ើអំលណោយឲ្យលេៅ ផេ ខ�រ។ 

 សពុន �ន្រ�្ច្់រការសកិ្ាលនៅក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧២ ្រន្ា្់រមកគាតក៏់កត�្់រ 

មកក្រលេសកម្ពុជាវញិ។ សពុន នងិ ផេ  
�នកត�្់រមករសល់នៅនងិលធ្ើការលនៅ 

ក្ពុងេរីកករុងភ្ំលពញ្រន្ា្់រពរីលរៀ្រការរួច។  
ផេ េេួេ�នការងារ ខណណៈលពេខ�េ  

សពុន លធ្ើជាអ្ក្តរូ្រសកមា្់រកមមែវធិរី 

ពត័ម៌ានេូរេស ន្ល៍នៅក្ពុងកកសងួ 
លឃោសនាការភ្លំពញ។ 

 សពុន �នេំនាក់េំនងជាសមងៃាតជ់ា

មួយខខមែរកកហមលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៤។ 

សពុន កតរូវ�នចា្់រខ្នួនងិ�ាក់គពុកលនៅ 
ក្ពុងគពុកនលយោ�យល�ោយសារខតគាត ់
�នក្តល់េៅនងឹរ្រ្រ េន ់នេ។់ ការ 

ឃពុឃំាងំខ្នួរ្រស ់សពុន កតរូវ�នល�ះពពុម្ 
ផ្ាយលនៅក្ពុងកាខសត។ លនៅលពេ 

ខ�េ សពុន ចា្់រលផ្ើមេាក់េងជាមួយ 

នងឹកករុមកពុមមែពុយនរីស ផេ ក៏�ន�ងឹលរឿង 
េាងំអសល់នះខ�រ។ ជាលរឿយៗ ផេ នងិ  

ខ្ពុ�ំនលេៅសរួសពុខេពុក្ សពុន លនៅក្ពុង 
គពុក ជាកខនង្ខ�េ សពុន គមែានអ្រីហ្ូរ 

កគ្់រកគាន ់នងិគមែានកខនង្សកមាក 

កតមឹកតរូវល�ើយ។ សពុន គឺជាជាងកាត ់

សក់លនៅក្ពុងគពុក។ 

 លនៅលពេខ�េខខមែរកកហមជលម្ៀស 

ក្រជាជនលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ សពុន  

កតរូវ�នល�ោះខេង។ លយើងេាងំអសគ់្ា 

លធ្ើ�លំណើរជាមួយគ្ា នងិលេៅកានេិ់ស 

ល�ៅខតមួយ គឺកត�្់រលេៅកាន់្ សរុក 

កំលណើតរ្រសល់យើងវញិ។ លនៅតាមផ្វូ  
ខខមែរកកហម្រនស្រួសណួំរអំពរីជរីវក្រវត្ ិ

រ្រសល់យើង លហើយ្រង្រអែនូរ្រសខ់្ពុ ំ៥ 

ខអម ផេ រូ្រខាងលឆង្ នងិមិតភ្ក្ិ  
លនៅេរីកករុងភ្លំពញ ឆ្ា១ំ៩៧៣។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

នាក់ �នក�្់រការពតិ�េខ់ខមែរកកហម។  

្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុមំានគំនតិមួយ្ាលយើង
 

កតរូវខតកពុហកខខមែរកកហមល�ើម្រីរស។់ 

�លូចះ្ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រខខមែរកកហម 
្ា គាតគឺ់ជាអ្កធាក់សពុរីក្។ូ ជាលរៀង 

រាេយ់្់រ លយោធាខខមែរកកហម�នមក 

សរួអំពរីក្រវត្រិ្រសខ់្ពុ ំ្រែពុខនខ្្ពុមិំន�ន
 

ក�្់រការពតិ�េអ្់កេាងំលនោះលេ។ 

 រយណៈលពេក្រខហេ៣លេៅ ៤ខខ 

លកកោយមក សពុន កតរូវ�នចា្់រខ្នួ។ 

មពុនលពេ សពុន កតរូវ�នចា្់រខ្នួ ខខមែរ 

កកហម�ននយិាយ្ា ពកួលគចង់ឲ្យ 

សពុន វេិកត�្់រលេៅលធ្ើការងារ�ចូពរីមពុន 

លនៅឯេរីកករុងភ្លំពញវញិ។ ល�ោយមិន 

�ន�ងឹេាេខ់តលសោះ្ ាខខមែរកកហម 

នយិាយកពុហក សពុន �នក�្់រ ផេ ឲ្យ 

រង់ចាគំាតល់នៅឯរការលកោង។ លកកោយ 

មក សពុន ក៏�ន�តខ់្នួ។ 

 លកកោយមក អង្គការ�នលហៅ ផេ  

នងិកូនក្ររុសលេៅភ្លំពញ។ លយោធាខខមែរ 

កកហម�ននយិាយ្ា ពកួលគចង់នាផំេ  

លេៅជ្ួរ សពុន លហើយលកកោយមក ផេ 

មិនខ�េកត�្់រមកវញិល�ើយ។   

 ្រង្រអែនូខ្ពុ៣ំនាក់ ្្ររី ក្រពន្ធ នងិកូន 

រ្រសព់កួលគ កតរូវ�នអង្គការចា្់រខ្នួ

ល�ោយសារខតមានេំនាក់េំនងជាមួយ 

នងឹ ផេ។ 

 ខអម ភួង ជា្រង្ សរីច្ង្រងអែស់ 

រ្រសល់យើង ខ�េមាន្្ររីជា្រែេូរីស ក៏ 

កតរូវ�ននាយំកលេៅសម្ា្់រជាមួយនងឹ 

កករុមកគរួសារលនៅលពេខ�េជលម្ៀសលេៅ 

លខតន្កពខវងខ�រ។ ផេ្ា ្រអែនូ្សរីរ្រស់  
លយើង នងិកករុមកគរួសារ�នស្ា្់រលនៅ 

ក្ពុងលខតល្ពោធិ៍សាត ់ល�ោយសារខតអត ់
អាហារ។ សាមពុន ្រអែនូក្ររុសលពៅនងិជា 
អតរីតេាហាន េន ់នេ់ ក៏កតរូវ�ន 

អង្គការសម្ា្់រខ�រ។ 

 ្រអែនូក្ររុសម្ាក់លេៀតរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ 
 

ខអម សាមពុត កតរូវខខមែរកកហមឲ្យចេូ

លធ្ើជាលយោធាលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣។ 

ខខមែរកកហម�នចា្់រខ្នួ សាមពុត លនៅ 

លពេរតល់េៅកានេ់រីកករុងភ្លំពញ លហើយ

�ាក់លនៅក្ពុងគពុក�រំរីសអសរ់យណៈលពេ៣

ន្ងៃមពុនន្ងៃ១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

ខខមែរកកហម�នសម្ា្់រ សាមពុត លនៅឯ 

លកោះរការលកោង។ លនៅសេខ់តខ្ពុម្ំាក់ 
្រែពុលណ ្ណោះខ�េលនៅរសរ់ានមានជរីវតិលនៅ

ក្ពុងចលំណោម្រង្រអែនូរ្រសខ់្ពុេំាងំអស។់ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨០ ក្រធានភូមិ 

រ្រសខ់្ពុ ំ�នលធ្ើ�លំណើរលេៅកានគ់ពុកេួេ 
ខសង្លនៅេរីកករុងភ្លំពញ។ លនៅលពេខ�េ 

កត�្់រមកវញិ គាត់�ននយិាយ្ា 

គាត់�នលឃើញរូ្រ្តរ្រស់ ផេ លនៅ 

េរីលនោះល�ោយមានស្ាកសញ្ញាមួយ 

សរលសរ្ា «សស្រីលនៅក្ពុងឃពុរំការលកោង 

១»។ ្រែពុខន ្ក្រធានភូមិមិន�នលឃើញ 

រូ្រ្ត្រងន្រ្្រសខ់្ពុលំឈមែោះ សា សពុន  
លនោះលេ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុក៏ំ�នលេៅ 
េស ន្ាគពុកេួេខសង្ខ�រ លហើយលនៅ 

លពេខ�េលយើងកត�្់រមកផះ្វញិ 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុសំកមានមិ្នេក់ នងិ�ន 

ធ្ាក់ខ្នួឈ។ឺ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនស្ា្់រ 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៣ លកពោះគាតន់កឹ 

រឭក�េ់ ផេ ខ្ាងំលពក។ 

 ខអម ផេ នងិ សា សពុន កតរូវ 

�នសម្ា្់រលនៅក្ពុងគពុកេួេខសង្។ 

ក្រវត្រូិ្រនងិចលម្ើយសារភាពរ្រស់ 

សា សពុន �ន្រញ្្ជក់្ា គាតធ់្ា្់រ  

លធ្ើជាអ្កផេតិខខ្ភាពយនល្នៅក្ពុង  
កកសងួលឃោសនាការ។ គាតក់តរូវ�ន 

ចា្់រខ្នួលនៅន្ងៃេរី២៨ ខខឧសភា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ នងិ្រ�្ជូនមកគពុកេួេខសង្

លនៅន្ងៃេរី១៤ ខខកពុម្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦។  

លនៅេំពរ័ចពុងលកកោយននចលម្ើយសារភាព 

រ្រស់ សពុន �នចពុះលនៅន្ងៃេរី២៨ ខខធ្ូ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ 

 ខអម ផេ កតរូវ�នចា្់រខ្នួលនៅ 

ន្ងៃេរី១ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ ឌពុច ខ�េ 

ជាក្រធានគពុកេួេខសង្�នសរលសរលនៅ 

លេើចលម្ើយសារភាពរ្រស់ ផេ ្ា  

«សរួរកចលម្ើយពតិ នងិអាសយ�្ឋាន  

្រច្ចពុ្រ្ន ្ល�ើម្រីចា្់រខ្នួមនពុស្ណា
 

ខ�េខមែាងំ�នលឆ្ើយ�ាក់»។

សា សពុន លនៅក្រលេស�រាងំ 
ឆ្ា១ំ៩៧៣។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

បា៊ាង ពវីព័ន ្នងិ វវនី ខក្វហក ៀេ
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វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

មរឿងពិតរប្់្ ្ពុំ
ជតីវិតមម្កាយន្ងៃ	១៧	មមសា	ឆ្឵ន ំ	១៩៧៥

 ន្ ងៃ ៣លរោជ រាកតរីលនៅមានខខភ្ចឺ្ោស់ 

លនៅល�ើយខ្ពុក៏ំ្រនដេការក្រក់�្ូំរេផះ្ខ្ពុំ 
ម្ាងលេៀតឲ្យលហើយ។ លមែោងក្រមាណជា 

១១យ្់រខ្ពុកំ្រក់រួច។ ខ្ពុក៏ំចពុះលេៅងូតេឹក
 

ល�ើម្រីសកមាក។ ល�ោយអតង់ងពុយផង 

ណាមួយហតល់នឿយជាមួយការងារផង 

ខ្ពុក៏ំក្រះខ្នួលេើកលនេ្ស្កឹលត្ោតខក្រ
 

អកងឹងកូនេក់មួយភ្្ឹរ។ កគានខ់តល�ក 

េក់ខ្ពុហំាក់្សនមលឃើញមនពុស្ក្ររុស

ម្ាក់លសៀ្កពាក់លខោអាវលខមែៅ្រកមរុងចា្់រ

ខ្ពុរំលំេោភ។ លពេលនោះខ្ពុមំានសមែារតរី
 

ស្ពុះវងឹេាញកា្ិំរត្រលន្ោះយែាងមពុត 

ខ�េ្រដេរីខ្ពុលំធើល្ត្ោតកាេគាតល់នៅរស។់  
ខ្ពុយំកកា្ិំរតមកកា្់រជនលនោះៗ យក  
ន�រងរួចខ្សក អូយ! ជនលនោះហក់ចពុះ 

ពរីលេើខម្ខ្ពុលំេៅ។ ខ្ពុលំមើេពពុសំ្គាេជ់ន 

លនោះខ�រ លកពោះលពេលនោះលមឃមាន 

ពពកលខមែៅៗ  �ងំកពះខខលធើឲ្្យងងឹង។  

លមឃខខលនោះមិនភ្្ឺរែពុនមែានលេ លកពោះលនៅ 

ក្ពុងរ�វូលភៀ្ងលនៅល�ើយខ�រ។ 

 ខ្ពុមំានអារមមែណ៍កពរួយេាយ�ំ 
នងិភ័យនកឹ្ានងឹមានលរឿងធ�ំេជ់រីវតិ។ 

ខ្ពុលំេៅអង្គពុយលយោេអកងឹងកូនេេ់
 

លមែោង៤ជតិភ្ឺ ្សា្់រខតឮសរូរលេះលសះ

កពុ្រៗមកឈ្់រលនៅមពុខខម្ខ្ពុ ំលហើយ 
សលំ�ងមនពុស្ក្ររុសៗអាយពុក្រខហេ 

ជា១៧-១៨ឆ្ា្ំរែពុលណ ្ណោះ�នខ្សកលហៅ 

ខ្ពុពំរីខាងលកកៅខ្ាងំៗ នងិគំហកៗ។

 -លអើ អពុរីខមែអាវង!   

 ចពុះមកជាមួយពកួខ្ពុឆំា្់រល�ើង! 

មិនលគោរពតាមអង្គការ�ាក់កំហតិលេឬ 

យែាងណា? លមែចមិនេានស់្គាេ់្ ្ាំ 

ខ្ាងំលេឬ? ខ្ពុចំពុះមកស្គាេជ់ាក់្ាជា 

កូនក្ររុសរ្រសន់ាយគរី គឺជាឈ្្រឃពុ។ំ  

អ្កេាងំលនោះ្រងំ្ខ្ពុឲំ្យយកកូនលេៅលផ្ើ 
យាយ លៗនៅលរោង�យ លហើយឲ្យខ្ពុលំេៅ 
ខតម្ាក់ឯង។ លពេលនោះខ្ពុមំានេឹកចតិដេ 
រន្ធតល់�ោយលឃើញលកមែងៗជេំង់ខ�េ 

ជាឈ្់្រពាក់អាវលខមែៅនងិស្ាយកាលំភ្ើង 

ពរីរល�ើម។ 

 -មិតដេ! ខ្ពុសំពុយំកកូនខ្ពុលំេៅតាមផង
 

លកពោះវាមានជងឺំ ពពុអំាចេពុកវាលចោេ 

នងឹយាយៗ�នលេ! ឈ្្រេាងំពរីរក៏កពម 

ឲ្យខ្ពុយំកកូនលេៅជាមួយ។

 ខ្ពុ�ំនគិតជាល្សច្ា ក្រសនិឈ្្រ 
យកខ្ពុលំេៅសម្ា្់រ! ខ្ពុតំស៊សូ្ា្់រេាងំ

 
ជាមួយកូន លកពោះអតព់រីឪពពុកលេៅលហើយ 

អតម់ដេ ាយលេៀត លតើកូនរ្រសខ់្ពុមំានអ្ក 
ណាលមើេខ្វា។ កគានខ់តខ្ពុលំ�ើង�េ់ 
រលេះលសះភ្ាម ឈ្្រចងស្ា្រលសកខ្ពុ ំ
ភ្ាម ឯកូនខ្ពុឈំ្្រពពុចំងល�ើយ។

 រលេះលសះ្ររលេៅមពុខមួយសន្ពុះ 

លហើយក្រខហេជាកនះ្លមែោងលកកោយមក 

ខ្ពុ�ំនលេៅ�េក់ខនង្មួយ ឬលហៅ្ ាមន្រីរ 
ឃពុខំក្រ្េ្េ់េម់ពុខវតដេនារាយណ៍។  

ខ្ពុសំ្ពុតចតិភ្្ាមលកពោះលឃើញ គរី អង្គពុយ

លកៅអរីខក្រខ្នួ្រងក្ររុសរ្រសវ់ាលឈមែោះ  
សាក់ គឺជាគណណៈឃពុមំានជយ័។  

 ឈ្្រ្រលណដេើរខ្ពុចំពុះពរីរលេះលសះមក 
ជ្ួរគណណៈឃពុំ នងិជ្ួរ គរី។ សាក់ ល្រើក 

ខភក្ធំៗ ខ�េមានពណ៌កកហមសម្ក់ 

ខ្ពុលំស្ើរសពុរីសាចេ់ាងំ។

 -លមែច! នាររីេអែ! នាងឯងហ៊ានកា្់រ 

កមមែាភិ�េ្រ�វិតដេនល៍យើងផងឬ? 

នាងឯង�ងឹលេ នាងឯងគិញសមងៃាត់ឬ 

ក៏ កា.លហ្.ល្រ? នាងឯងកតរូវ�ងឹណា 

កង់ក្រវតដេសិាសសដេវេិលេៅមពុខលហើយ ល្រើ 

្រែះន�កិនន� ្រែះលជើងកិនលជើង !  

មពុខនាងឯងលនះ ក្រខហេជាក្រពន្ធពកួ 

អា លស.អពុរី.អា ពរីន្ងៃមពុនលនោះលហើយ�ន

ជាចង់សម្ា្់រកមមែាភិ�េ្រ�វិតដេន�៍ ៏

េអែរ្រសល់យើង�លូចះ្? អាហា! 

លឆ្ើយមកលមើេ៍ !--

 កគានខ់តឮពាក្យ្ាពកួគិញ 

លស.អពុរី.អា សម្ា្់រពរីន្ងៃមពុនភ្ាមខ្ពុភំ្ាក់ 
លកពើត គឺពតិជា្រដេរីខ្ពុលំហើយខ�េ លគលចោេ 

្ាជាគិញអាលមរកិ។

(តចប់)
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វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

 -ចាស!៎ មិតដេ្រងខ្ពុគំមែានគំនតិ�ចូមិតដេ 
្រងលចោេខ្ពុលំេ។ ខ្ពុពំពុេំានន់យិាយ

 
្រលងហាើយផង! គរី �នលឆ្ើយកាតភ់្ាម។

 -មិតដេ្រងកពុលំជឿ មរ្ី សរីសាហាវលនះ 

ឲ្យលសោះ!វាលនះមានគំនតិអាកកក់ណាស់ 

លេើ្រមកពរីចេត័លនៅវាេត្ោេ!់  

លពេអង្គការ�ាក់េិសតកមរូវឲ្យលេៅកចរូត 

្សរូវលនៅលកកោមេំន្់រនឃ ្នងិ្សរូវ  

៣ខខលនៅវតដេេេល់េៀត! ខ្ពុលំេៅក�្់រ ខត 
ខ្ សកលហៅពរីខាងលកកៅផះ្ នាររីល្រើកេ្ារ 

ឲ្យខ្ពុ ំរួចអតម់ានពាក្យអ្រីលកកៅពរ្ី ាខ្ពុំ 
លេើ្រមកពរីវាេត្ោេ។់ ឥ�វូឲ្យខ្ពុលំេៅ 

វតដេេេល់េៀត? ខ្ពុពំពុចំង់លេៅលសោះ  
សពុមិំតដេឲ្យខ្ពុលំនៅល្សោច�ណំាខំក្រលរោង

�យ�នលេ? ខ្ពុក៏ំ្ាមិន�នលកពោះ 
អង្គការចាតត់ាងំលេៅណាគឺគមែានក្រខកក 

តវែាល�ើយ។ ្សា្់រខតនាងលនោះកចល�ោត 

ស្ពុះមកកា្់រខ្ពុ ំខ្ពុក៏ំក្រតាយជាមួយ 

លហើយវាខ្សក្ាឯងយក្រដេរីអញលេៅ 

ណា? សង្រដេរីអញវញិមកអាតរិច្ាន !

 -លេ! លេ! មិនពតិ�ចូពាក្យគាត់ 

មួេ្រងកាចខ់្ពុលំ�ើយមិតដេ្រង! ពាក្យលនះ 

គឺជាពាក្យល�ោះសាអំលពើអាកកក់មក 

លេើរូ្រខ្ពុ្ំរែពុលណ ្ណោះ! ខ្ពុឯំណាមានចតិដេ�ចូ
 

គាតល់ចោេក្រកានខ់្ពុលំនោះ។

 -ឈ្់រនយិាយ! តាសាក់លគោះតពុ 

ផូង! ភសដេពុតាងលនៅនងឹខភក្លមើេន� 

អាគរីវា�ាចក់មាមពរីរ លនះជាស្ាន�អ្ក 

ណា្ ាលមើេ!៍

 -ខ្ពុមិំនមានចតិដេ�ចូគាតល់ចោេល�ើយ! 

ខ្ពុ�ំនការពារខ្នួខ្ពុ!ំ ការពតិគាត់�ន
 

មកខេ្រខាយ�ាក់ខ្ពុមំពុនលនះ្រែពុនមែានន្ងៃ

មកលហើយ! យ្់រលនោះគាត់�ន្រកមរុង

ចា្់ររលំេោភលធើ�្្រខ្ពុ!ំ ខ្ពុកំត�រ រួចខ្នួ

លហើយខ្ពុគំមែានអរីការពារខ្នួល�ើយ។ 
 

ខ្ពុ�ំនេាញយកកា្ិំរត្រលន្ោះលធើល្ត្ោត

រ្រស្់រដេរីខ្ពុកំា្់រគាតល់េៅ! ខ្ពុហំ៊ានស្្

្ាពពុ�ំចូពាក្យគាត្់រងកាចខ់្ពុលំ�ើយ!

 - កមមែាភិ�េ្រ�វិតដេនល៍យើងយេ់ 

កជរួតកជា្រណាសព់រី្រញ្ហាមាគ៌ា�កឹនាំ 

រ្រស្់រក្�ម៏ហាអស្ចារ្យពពុខំ�េមាន 

្រពុគ្គេណាមួយ្រងកលហតពុពរី្រញ្ហាខពុសសរី

េធម៌លនះលេ នាងឯងកពុលំ�ោះសា! 

 តាសាក់ េះតពុរួចគំហក�ាក់ខ្ពុខំ ្ាងំៗ។

 -តាសាក់ លហៅ វែាន ់ខ�េជាឈ្្រ 

មកជតិគាតល់�ើម្រីខ្្ឹរក�្់រ។ នាងឯង

កតរូវខតលេៅលរៀនសកូតលេៀតល�ើម្រីឲ្យកាន់

ខតយេច់្ោសព់រីមាគ៌ារ្រសអ់ង្គការ។ 

ក្រសនិល្រើកពុខំតលយើងយេ់្ ានាងឯង 

ធ្ា្់រ�នជួយសលនង្គោះក្រពន្ធលយើងលនោះ! 

 នាយគរី កាេពរីអ្ក១៧លមសា មក 

�េភូ់មិនកពស្ូវ�្ូំរង ឆ្ា១ំ៩៧៥ �ន 
រលំេោភនាររី១៧លមសាពរីររូ្រលឈមែោះធពុេ  

នងិ ក្ងឹ ្រែពុខនខ្ខមែរកកហមយក គរី លេៅលរៀន 

សូកតលនៅ្ សរុកខតមួយអាេិត្យ្រែពុលណ ្ណោះ។  

គរី ពពុខំ ្ាចល�ើយ លកពោះគិត្ា្រង្រអែនូអ្ក 
១៧ពពុហំ៊ានតវែាជាមួយវា។ ក្រសនិល្រើ 

អ្ក១៧លមសាហ៊ាននយិាយ គរីនងឹរាយ 

ការណ៍ នងិយកអ្ក្មែរីលនោះលេៅសម្ា្់រ 

ល�ោយគមែានរកខពុសកតរូវល�ើយ។   

 ភាពសាហាវនកពនផ្រ្រស់ គរី ក៏ 

កានខ់តលធើឲ្្យក្រជាជនភ័យខ្ាច គរី �ចូ 

ខ្ា លហើយ គរី ក៏កានខ់ត�នចតិដេសខំ�ង

ភាពលឃោរលឃៅលនះរតឹខតខ្ាងំល�ើងៗ 

ចលំពោះក្រជាជន្មែរី។

 ខ្ពុកំតរូវឈ្្រចងស្ា្់រលសកលេៅ 
លកកោយឲ្យជះិរលេះលេៅម្ាក់ឯង ល�ោយ

េពុកកូនឲ្យលនៅមន្រីរឃពុលំ�ើម្រីលគយកលេៅ 

ឲ្យយាយៗតាមភូមិលមើេខ្។ ខ្ពុ�ំន 

យំកកាញនលនៀេលេោតពរីរលេះលសះ 

ខ�េកំពពុង្ររលចញតចិៗ។ តាសាក់ 

លឃើញ�លូចះ្ក៏យេក់ពមឲ្យកូនខ្ពុលំេៅ 
ជាមួយខ�រ។

 រលេះ លសះនារូំ្រខ្ពុលំចញផពុតពរីេឹក�រី 
ឃពុនំារាយណ៍។ លមែោង៧កនះ្ ខ្ពុកំតរូវ 
�នឈ្្រនាខំ្នួចេូមក�េក់្ពុង្ សរុក

 
ឈកូ។ ឈ្្រយកខ្ពុមំក�ាក់ឲ្យអង្គពុយ 
ខក្រជញ្្ជងំផះ្្ មែមួយ ខ�េខខមែរកកហម 

�ាក់អំ្ិរេ នងិមានយពុេ្ធនាររៗី ៤-១០ 

នាក់ យពុេ្ធជន៤-១០នាក់ខ�រ។ ឈ្្រ 

ឲ្យនាងខ្ពុលំនៅេរីលនោះល�ោយ្សាយចំណង 
លចញ។ ន្ងៃកតង់យពុេ្ធនាររី�នយក�យ 

កជាយៗមួយចានឲ្យខ្ពុហំ្ូរ។ ្រន្ា្់រមក 
ឈ្្រចា្់រលផដេើមសរួខ្ពុតំាមលសចកដេរីរាយ

ការណ៍ពរីឃពុមំក។ ខ្ពុកំតរូវពួកកងេ័ព 
្សរុកម្ាក់ស្រ ព្ុរលខមែៅមាឌមាំ លឈមែោះ 

អាហម វាយខ្ពុនំងឹរពំាតស់កមា្់រវាយ

លគោកក្ររី។ ខ្ពុឈំចឺា្់រលស្ើរផពុត�លងហាើម។ 

ខ្ពុពំពុចំង់រសល់េ ខ្ពុ្ំរន់្ សនឲ់្យខ្ពុសំ្ា្់រលេៅ

តាម្រដេរីរ្រសខ់្ពុ។ំ លពេឈ្្រវាយខ្ពុ ំកូន
 

ក្ររុសខ្ពុយំំរត់ឱ្រខ្ពុ។ំ ខ្ពុខំឱំនកពុំឲ្យរពំាត់
 

កតរូវកូនខ្ពុ ំលកពោះកូនខ្ពុលំនៅតចូណាស់ 

នងិមានជងឺំលេៀតផង។

 ខ្ពុេំេួេរងេារពុណកមមែលនៅស្ាក់ការ 
្សរុកឈកូអស់រយណៈលពេមួយអាេិត្យ 

លេើ្រឈ្្រ្រ�្ជូនខ្ពុលំេៅគពុកធលំនៅេអែាង 

ខក្រលរោងចកកសពុរីមែង់ចកករីេរីង។

េ្ ឵ងភនែជំំរទំកុ្ ្ខខ ្ពុំ

 មក�េេ់អែាងភ្ាម ខ្ពុភ័ំយរន្ធត ់
ល�ោយលឃើញអ្កលេោសពរី ៣០ លេៅ៤០ 

នាក់លនៅក្ពុង្រន្់្រមួយ។ អ្កលេោសខះ្ 
ល�ក ខះ្អង្គពុយ នងិមានខតខស្ក�ណដេ្់រ 
ឆអែងឹ។ ឆមែាគំពុកឲ្យចេូក្ពុង្រន្់្រ លហើយ 



ផសវែងរក្ការពិត-ទំពព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

�ាក់លខ្ោះលជើងេាងំពរីរ ឯកូនខ្ពុឈំ្្រពពុំ 
�ាក់លខ្ោះល�ើយ។

 មពុនលពេឈ្្រនងិឆមែាគំពុកចាកលចញ 

ក៏�នចាក់លសោ្រន្់្រវញិ។ អ្កលេោស 

ខះ្លងើ្រលមើេមកខ្ពុ ំខះ្ឱនខ្្ឹរៗតចិៗ 
សរួខ្ពុ ំលតើមានលរឿងអ្រី�នជាមក�េ់ 
េរីលនះ។ ខ្ពុ�ំនក�្់រតាម�លំណើរលរឿង 
រហតូមក ្រែពុខនព្ពុហំ៊ាននយិាយឮលេលកពោះ 

ខ្ាចឈ្្រេចួសដេា្់រ។ លយើងពពុហំ៊ាន 

នយិាយ នងិសរួគ្ាលកចើន ឬជយួអរីគ្្ា 

�នល�ើយលកពោះជា្រលខ្ោះលរៀងខ្នួ។ 

លពេលេៅលធើក្ារ អ្កលេោស្មែរីកតរូវ�ាក់ 

កចវាក់ន�ឯអ្កលេោសចាសព់ពុ�ំាក់លេ។

 លពេកពកឹឆមែាគំពុក�ន្រ�្ជូនខ្ពុលំេៅ

លធើក្ារលនៅលជើងភ្ំ គឺកា្់រគាសល់�ើមលឈើ 

រលំេើងគេល់ឈើធំៗ  អូសនង្គេ័រនាស់ 

ជនំសួលគោ។ ឆមែាគំពុកចា្់រអ្កលេោសេឹម 

លក្រៀ្រ�ចូជាសតធ្ាតពុឲ្យអូសរនាសល់កៀរ 

�រីនកពឲ្យសអែាតល�ើម្រី�ា�ំ�ំងូមរី។ ន្ងៃមួយ 
ខ្ពុនំកឹអាសរូលេោកតាចាសម្់ាក់ខ�េ 
ជាជនជាតចិនិ។ ក្រជាជនខតងលហៅគាត ់

្ា «ចនិលគោជាន់ៗ » ។ តាខ�េជាជន 

ជាតចិនិអាយពុក្រខហេជាង៦០ឆ្ា។ំ  

ខខមែរកកហមចាតត់ាងំគាតឲ់្យអូសរនាស់ 

ជាមួយខ្ពុ។ំ តាលនោះគឺជាអ្កលេោសខ�េ 
ជា្់រពាក់ពន័ ្ធជាមួយកូនគាតេ់ចួរតព់រី 

ភូមិលេៅ្ សរុកយួន។ មិន�ន្រែពុនមែានជពុផំង  

គាត�់េួ�ាចខ់្យេស់្ា្់រលេៅ ល�ោយ 

គាតម់ានខតខស្ក�ណដេ្់រឆអែងឹ្រែពុលណ ្ណោះ។

 ខ្ពុរំសល់នៅេាងំភ័យកពរួយ លកពោះ 
មួយយ្់រ លៗមគពុកលគខតងល�ើរចេូមក 

រួចលហៅលឈមែោះអ្កលេោស ៤-៥ នាក់ 

មួយយ្់រៗ យកលេៅ�ត។់ លមគពុកល�ើរ 

�នចមងៃាយក្រខហេជា ១០០ខមែកតក៏ឮ 

សរូសលំ�ងខ្ សកលេ្ើយៗ អូយ !ៗ លនះ 

គឺជាសលំ�ង�លងហាើយលេ្ើយៗ កណដេ ាេ 

អកធាកត លពេលគនាអ្ំកលេោសលេៅ 

វាយលចោេ។

 លពេលចញលេៅលធើក្ារមដេងៗ ខ្ពុនំងិ 
អ្កលេោសេាងំអសខ់តងក្រេះក្ោេ 

លខមែោច ខ�េឆមែាគំពុកវាយសម្ា្់រអ្ក 

លេោសរួចក្់ររាក់ៗ។ 

 ជនួកាេលយើងលឃើញន�ឬលជើងជន 

រងលកគោះលហើម ធពុកំ្និអលសោច លកពោះ 

សាកសពលនៅ្ មែរីៗ។ រាកតរីមួយរតឹខតគួរ 

ឲ្យខ្ពុកំពកឺពរួចនងិភ័យខ្ាចលេៀត លពេឈ្្រ

�នមកលហៅកគរូ្រលកងៀនម្ាក់លឈមែោះកគរូ 

េា្រ លេៅសម្ា្់រ។ ក�កំ�មួំយន្ងៃ 

លកកោយ ឈ្្រ មកក្រពន្ធគាតឈ់លឺពោះ

កគ្់រខខឆង្េលន ្ខ្ពុនំងិអ្កលេោស�ចូគ្ា

មិន�ងឹជាជយួរល្រៀ្រណាល�ើយ។ មួយ

សន្ពុះលកកោយមក្សា្់រខតឈ្្រលកមែងៗ 

២នាក់វាចេូមក

 - អពុរី ឯងយែាងលមែច? �នជាលនៅ 

   ពពុលំសងៃៀម?

 - អូនលអើយ អពុរីឈលឺពោះណាស!់   

   ជយួរកឆមែ្រឲ្យអពុរីផង! គាតល់នៅ 

   ឯណា? អពុរីកេាសំងឹពពុំ�នលេ អូន!

 - លអើល្រើឈខឺ្ាងំកេាចំា្ំរនដេចិ 

   ក្រធានធមំកលហើយ!

 គាតន់យិាយ្រលណដេើរកេាខំាមំាត់

ល�ោយកូនលនៅក្ពុងនផគ្ាត្់រកមះចង់ 
លឃើញពន្កឺពះអាេិត្យនងឹលគ។ រលំពចលនោះ 

លមគពុកធមំក�េ់ឱនខ្្ឹរ�ាក់កតលចៀក

ឈ្្រេាងំពរីរ។ លយើងពពុអំាចសដេា្់រ�ន

្ាលតើលគចង់នយិាយពរីអ្រីល�ើយ។

 -លអើល្រើឈខឺ្ាងំ។    

 មកលេៅឯលណោះមានយាយមែ្រ! 

កគានខ់តឮពាក្យមានយាយមែ្រខ្ពុក៏ំជយួ  

លតកកអរជាមួយគាតខ់�រ។ ឈ្្រ 

្រលណដេើរគាតល់ចញលេៅលកកោយគពុក�ន 

ចមងៃាយក្រមាណ ៥០-៦០ខមែកតលកកោម

លភ្ើងចន្ពុះផ្ពុងៗ។ លពេលេៅឆងៃាយ្រនដេចិ 

្សា្់រខតឮសរូសលំេងខ្សកអង្រ។

 -ពពុលេ្ធោលអើយកពុលំធើ�្្រខ្ពុអំរី! អូយ!

មួយសន្ពុះក៏សងៃាត់�តស់លំ�ងឈងឹ 
ខ�េ្រញ្្ជក់្ាឈ្្រវាយសម្ា្់រគាត។់

 ខ្ពុនំងិអ្កលេោសខ�េលនៅសេ់ 
ក្រខហេជា ៣០នាក់ ខ�េលពេខ្ពុចំេូ 
�េ�់្ូំរងមានចនំនួជាង ៤០ នាគំ្ាសមងៃំ 

ពពុហំ៊ាននយិាយសរួគ្ា ឬសខម្ងការ 

អាណិតល�ើយម្ាក់ៗ។ លពេយ្់រខ្ពុពំពុំ 
�នល�កសក្់រសកេល់�ើយល�ោយសារការ 

ភិតភ័យ ម្យែាងខ្ពុលំ�កផ្ាេ់ឥ�្ឋ លហើយ 
លជើងជា្់រលខ្ោះ។ ចខំណកកូនក្ររុសរ្រស់ 

ខ្ពុលំ�កលនៅលេើកេរូងរ្រសខ់្ពុ។ំ មួយយ្់រៗ
 

កូនរ្រសខ់្ពុរំាកជា្់ររហតូលកពោះវាេា្់រ 
កន�្ជេិកានខ់តខ្ាងំល�ើង។ េាមកវា 

មានសលំ�រេាយឈាម្សសក់្រ�ាក់ 

សពំតអ់ាវខ្ពុធំកំ្និលឆអែះឆអែា្រលពញខ្នួ។ 
 

ខ្ពុខំសំ៊កូេាឲំ្យខតកូនរ្រសខ់្ពុ�ំនល�ក
 

្សរួេ។ កពកឹល�ើង ឆមែាគំពុក�នល�ោះ

ខេងខ្ពុឲំ្យលេៅលធើក្ារ លេើ្រខ្ពុ�ំនផ្ាស់
 

សពំតន់ងិល�កលខោអាវហាេ។ 

 រូ្រខ្ពុសំ្គមកំកពងឹមានខតខស្កនងិ 
ឆអែងឹ។ រយណៈលពេជតិពរីរខខអ្កលេោសលនៅ 

សេខ់ត�្់រក�្ំររីនាក់្រែពុលណ ្ណោះ។

របបបឆី ន឵ែ តំបាបំផីខនមភៃន្ ងៃតតូវរេត់

 ន្ងៃេរី២០ខខវចិ្កិា ឆ្ាំ ១៩៧៨  

ស្រូកាលំភ្ើង�នេានឮ់លេ្ើយ លៗនៅខាង  
លកើតកពកំ្រេេល់ខតដេកំពត គឺមដេពុ�ំានលគោម 

នងិស�ំាញ ក្ពុង្សរុកអង្គរជយ័១៣។  
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វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

លពេលនោះលនៅសេអ្់កលេោស១៣នាក់ 

រួមេាងំរូ្រខ្ពុ។ំ ខ្ពុពំពុេំាន�់េល់ពេខ�េ
 

ឈ្្រយកលេៅសម្ា្់រល�ើយ លហតពុខត 

្រពុណ្យកពុសេលេពដេា នងិគពុណមាតា្ិរតា 

តាមខ្រក្ា។ មានលកមែងកងេ័ពម្ាក់ 

ន�កានល់សោគពុកមួយចលងកោមស្ពុះមកចាក់ 
លសោគពុក�ន្ររី្រន្់្រ រួចលហើយ 

នយិាយ្ាណៈ

 -អពុរី អំ៊ណាលនៅ្ សរុកភូមិណាលេៅ 

្សរុកហ្ងឹលេៅ។ ខ្ពុអំាណិតចាក់លសោឲ្យ 
រួចខ្នួ ក្រញា្់រលចញឲ្យឆា្់រៗ ក្រយ័ត្

ក្រធានគពុកមកេានគឺ់ពពុេំពុកជរីវតិឲ្យលេ។ 

ឆា្់រ លៗមគពុកមក�េ់ឥ�វូលហើយ! 

ចខំណកឯខ្ពុ ំខ្ពុលំេៅរកខមែឪខ្ពុឯំលខតកំ្ពង់

ឆ្ាងំ! យួនវា្រពុកមកជតិ�េល់ហើយ! 

កងេ័ពលយើងពពុ�ំងឹជាឈះ្ឬេ្់រជា្់រ 

ខ�រឬយែាងលមែចណាលេ!

 កគានខ់តឮពាក្យលកមែងលនះនយិាយ

ភ្ាមខ្ពុ ំហាក់�ចូជាលកើតមដេងលេៀត។ 

ខ្ពុអំរគពុណលស្ើរេពុត ជង្គង់្្ាយ្រង្គលំកមែង 

លនោះ៖

 -អូន! អពុរីអរគពុណកមែយួណាស!់ 

អពុរីេាកមែយួលហើយ! សមូកមែយួលេៅឲ្យ 

�នសពុខ។

 -អរគពុណអរី! លមគពុកមកឥ�វូលហើយ 

ខ្ពុពំពុចំង់�នអរគពុណអរីលេ! លេៅ! លេៅ!  
នាគំ្ាលេៅចពុះ! លកមែងចាក់លសោ�ន ៣ 

្រន្់្រ្រែពុលណ ្ណោះ លកពោះគមែានលសោលេៀត។  

លកមែងលនោះក៏ស្ាយលស្ោងលខោអាវរត ់

លចញយែាងក្រញា្់រ។

 ខ្ពុពំកូនក្ររុសខ្ពុរំតល់ចញពរីគពុក
 

ល�ោយររីករាយេាយ�េឹំកខភក្ លកពោះខ្ពុ ំ
សង្ឃមឹ្ា ពតិជា�នជ្ួរអ្កមាន្រពុណ្យ 

ណាមួយមករលំ�ោះវាសនាក្រជាជន 

កម្ពុជាលអោយផពុតពរីវាេពិឃា�� ៏
សាហាវលនះ។ ខ្ពុលំ�ើរកាតន់កពកាតវ់ាេ 
ខ្ស លហើយលនៅក្ពុងភូមិគមែានមនពុស្ 
រសល់នៅល�ើយ។ 

 ខ្ពុរំតផ់ងពកូនរយណៈលពេពរីរយ្់រពរីរ 
ន្ងៃ លេើ្រខ្ពុ�ំាចច់តិដេកត�្់រ្យមកភូមិ 
វញិ ខកកងលេោ�នជ្ួរអ្កភូមិខះ្ខ�េ 

មានចតិដេេអែ នងិអាេ�នរួម�លំណើរ 

ជាមួយគ្ា។

 លពេខ្ពុចំេូមក�េម់ន្រីរលពេ្យ 
ពសព់ងខ�េកូនខ្ពុធំ្ា្់រមកល�កព្យា�េ 
្សា្់រខតសងៃាតឈ់ងឹ។ ខ្ពុលំឃើញអ្ក 
ជងឺំខះ្ល�ើរពពុរួំចកតរូវ�នេពុកលចោេ  

ឯលពេ្យ�ននាគំ្ារតល់�ើងភ្តំាមកងេ័ព 

ខខមែរកកហមអសល់ហើយ។ ខ្ពុពំកូនរត ់

កត�្់រល�ើងភ្តំាមក្រជាជនខកកងលេោ 

�នជ្ួរអ្កភូមិ។ ខ្ពុសំពុ�ំយកងេ័ពខខមែរ 

កកហមខ�េជានាររីស្ាក់ការជ�្ជូន 
�យឲ្យេ័ពសមរភូមិមពុខឲ្យកូនហ្ូរ។

 អ្ក្សរុកភូមិ�នរតក់្រសាច អ្ក 

ភូមិខះ្មានរលេះលគោ�កឹលស ៀ្ងអងករ 

នងិខះ្។ អ្កភូមិខះ្លធើគ្ាវអូស ឯនាង 

ខ្ពុពំពុមំានអរីល្េ គឺលរើស�នកល�្ជ ើរមួយ�ាក់ 
កូនខរកម្ាងៗ �ាក់លខោអាវខរករតត់ាម 

លគឯង។ ខ្ពុមំានការភ័យកពរួយ លកពោះ 
កគា្់រលផ្ោងធ្ាក់ភរីងៗហពុយ�រីកេលេោម 

ជនួកាេកតរូវក្រជាជនរងរ្ួរស។ អ្ក

រ្ួរសកតរូវ�នខសង�ាក់រលេះនងិមាន

ឈាមលជោកគួរឲ្យអាលណោចអាធម័។  

ក្រជាជនខះ្រងរ្ួរសខ្ាងំក៏ស្ា្់រ លហើយ  

្រង្រអែនូក៏េពុកលខមែោចលចោេ លហើយរតល់េៅ 

លេៀតល�ើម្រីរសល់រៀង ខៗ្នួ។

 យ្់រលមែោង៩ ល�ោយអសក់ម្ាងំ 

លពក លហើយឮ្ាលនៅខាងមពុខមានមន្រីរ 

លពេ្យលនៅវតដ្េ សះចាសក់្ពុង្សរុកខ្ស

ក្ពុង នាងខ្ពុក៏ំនាកូំនចេូលេៅល�កលនៅេរី

លនោះ។ លពេលនោះក្ពុង្រន្់្រមួយៗគមែាន

មនពុស្រសល់នៅលេ។ លនៅក្ពុង្រន្់្រងងឹត 

លមើេពពុចំ្឵សល់េ លកពោះគមែានលភ្ើង្ំរភ្ឺ 

គឺមានខតពន្កឺពះខខ្រែពុលណ ្ណោះ។ នាងខ្ពុ ំ

�ាក់កូនឲ្យល�ក រួចល�ើររកេឹកខក្រលពេ្យ 

ខ�េមានកតពាងំមួយ។ ខ្ពុងូំតេឹករួច 

ចេូមកល�កខក្រកូនវញិល�ោយពពុនំកឹ 

សមែាន្ាមានមនពុស្ក្រខហេ ៣-៤  

នាក់លនៅលេើខកគល�កល�ើយ។ ខ្ពុនំងិកូន 
ក៏េង់េក់លេៅល�ោយអសក់ម្ាងំ  

លេោះជាសតស្លងកើចខាយំែាងណាក៏ពពុំ 

រវេខ់�រ។

 េពុះកពេមឹល�ើង្ សាង លៗមែោង 

ជតិក្រខហេ៦ លេើ្រមានមនពុស្រត ់

្រលណដេើរៗ្រនដេគ្ាលេៀត សលំ�ៅលេៅភ្តំាម 

ការ្រងំ្ នងិលកៀរក្រមូេរ្រសខ់ខមែរ 

កកហម។ លពេភ្លឺេើ្រខ្ពុ�ំងឹ្ាមនពុស្ 
ល�កលេើខកគអសល់នោះ គឺជាសាកសព 

ខ�េស្ា្់រល�ោយសារជងឺំធងៃនធ់ងៃរលហើយ 

លពេ្យេពុកលចោេ។

 ខ្ពុ�ំនជ្ួរជាមួយ្រងធម៌ខ្ពុម្ំាក់
 

លឈមែោះ យន។ គាតជ់ាអ្ក១៧�ចូខ្ពុ ំ
ខ�រ ចខំណក្រង្រអែនូរ្រសគ់ាត ់គឺជាអ្ក 
មូេ�្ឋាន។ គាតន់ងិខ្ពុំ្ ស�ាញ់រា្់រ

អានគ្ាណាស។់ ខ្ពុ�ំនមកជ្ួរគាតល់នៅ 

េំន្់ររលំេច កខនង្ខ្ពុធំ្ា្់រលធើក្ារមពុន 
លពេ្រដេរីខ្ពុកំត រូវខខមែរកកហមសម្ា្់រ។  
ខ្ពុរំត្់រលណដេើរកកា្រកគា្់រ្រលណដេើរលកពោះ 
ខ្ាចកគា្់រ។ ខ្ពុលំ�ើរលស្ោះស្ំរកលឈើ 
�ាឲំ្យកូនផឹក្រលណដេើរ។ ខ្ពុមំកជ្ួរជពុគំ្ា រក 
ក្រធានកករុម ក្រធានភូមិ លពេជ្ួរគ្ា 

លហើយ ក្រធានកករុមនងិភូមិេាងំអស់ 

ខ�េ�ងឹលរឿងនាងខ្ពុកំតរូវខខមែកកហម 
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វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

្រ�្ជូនលេៅគពុកេអែាង �នលហៅខ្ពុលំេៅ 

កពមានសងៃាត់ៗ លេៀត្ាកពុំឲ្យនយិាយពរី 

េិ�្ឋភាពលនៅកខនង្គពុកលនោះក�្់រអ្ក 

១៧�ចូគ្ា។

 ខខមែរកកហមលនៅខតលឆៀ្តលក្រើពាក្យ 

�លូចះ្ លហើយក្រធានភូមិ្មែរីលឈមែោះ 

ពលូមែន �កឹនាកំ្រជាជន ១៧ ចពុះមក 

រលំេច ភ្ំ�ក់នមឹ រួចចពុះមកនារាយណ៍ 

ល�ើម្រី្រ�្ជូន្សរូវល�ើងភ្លំេៀត។ ចខំណក 
ក្រជាជនមូេ�្ឋានខខមែរកកហមឲ្យលនៅ 

�ា�ំយហ្ូររួម�ខ�េ។ កូនរ្រសខ់្ពុ ំ
នងិលកមែងៗឯលេៀត គឺេពុកឲ្យយាយលមើេ 

ខ្។ ក្រជាជននងិខ្ពុ ំ�នមកខរក្សរូវ 

ខះ្េូេល�ើងភ្កំ្ពុងមួយន្ងៃ�នពរីរលជើងេាំ

ង្រងំ្ នងិមានកគា្់រលផ្ោងធ្ាក់ 

កគាងំខក្រខ្នួ គួរឲ្យរន្ធតណ់ាស ់ចខំណក

កគា្់រកាលំភ្ើងន�ឮសរូ�ចូេាជផ្ពុះ។  
ខ្ពុជំ�្ជូន្សរូវរយណៈលពេ្ររីន្ងៃេាងំស្ពុត

 
ចតិដេ លកពោះកងេ័ពរណសរិ ល្ផ្ោងស្ាក់ 

ផ្វូកពុកំ្រជាជនល�ើងភ្តំាមខខមែរកកហម។ 

ក្រជាជនមូេ�្ឋាន�នរសក់�សអាយពុ

លចោេលកមែងៗអស។់ លពេខ្ពុេូំេ្សរូវ 
មក�េខ់្ពុយំំរតឱ់្រកូនខ្ពុ ំខ�េខខមែរកកហម

េពុកលចោេ គឺលនៅសេយ់ាយ ១៧ 

ម្ាក់លនៅឱ្រកូនខ្ពុ ំនងិកូន្រងយន។ 

 -ខមែៗ! ខ្ពុខំ្ាចណាស់

 -ខមែអាវងលេៅតាមខ្ពុលំេ ខ្ពុលំេៅតាម

កករុមលហើយលេើ្រខ្ពុមំាន�យហ្ូរណា។ 

មួយខ្ពុខំ ្ាចលគសម្ា្់រខ្ពុណំាសល់ពេ
 

លយើងមិនលេៅភ្នំងឹលគ។

 -យាយកា្រពុតិៗ លកពោះកូនគាត ់

លឈមែោះ្រពុតិ។ យាយលេៅមពុនខ្ពុចំពុះ  
ខ្ពុអំរគពុណយាយខ�េស៊រូង់ចាខំ្ពុពំពុំ

 
ហ៊ានលេៅលចោេកូនខ្ពុ ំខ្ពុរំកអ្កណាចតិដេ

 

�ចូយាយពពុំ�នលេ!

 យាយកា្រពុតិ លេៅជាមួយកូនច�ិ្ចមឹ 

គាត់�ត់្ សលមោេលេៅ។ ក្រជាជន�ន 

រតឈ់រូ ខះ្មានខសងអ្ករ្ួរស ខះ្កតរូវ 

កគា្់រ ខះ្ខសងឪពពុកមដេ ាយ យាយតា 

ចាស់ៗ  ល�ើរពពុរួំច។ �េស់្ថានភាពកាន ់

ខតយែា្់រ លហើយអ្កខះ្�ាចច់តិដេលចោេ 

កូន ឪពពុកមដេ ាយចាសល់ពញនកព ល�ោយ 

តស៊េូះ្រង់លេៅតាមខខមែរកកហម។ 

ខ្ពុកំំពពុងពចិារណាជាមួយ្រង យន កូន 

ខ្ពុយំំរក�យ។ ខ្ពុសំមឹ្ងលឃើញលរោង
 

�យយពុេ្ធនាររីស្ាក់ការ�ា�ំាក់សមែពុគយក 
ឲ្យេ័ពសមរភូមិមពុខ ខ្ពុក៏ំលផ្ើកូន្រងយន 

ស្ពុះលេៅសពុ�ំយយពុេ្ធនាររីកងេ័ព។ 

ខ្ពុ�ំសួ�យ�ាក់លពញសមែពុគរួចលហើយ ខាង
 

យពុេ្ធនាររីេ័ពល�ញខ្ពុលំចញជាក្រញា្់រ 
ខ្ាចលកពោះខ្ាចលមមកេាន ់លហើយលកៀរ 

លេៅលេើ។ កគានខ់តខ្ពុយំក�យលចញផពុត

នងិមកលេណ�្ឋានខ�េកូនខ្ពុកំំពពុងពនួ

ក៏ឮសលំ�ង

 វពុតឺ! កគាងំ!!     

 លស្ើរខ្រកកក�ាសកតលចៀក។  

 អាយពុខ្ពុនំ្ ្េឹកល�ោះមដេ ាយន្ ្ 
កគា្់រលផ្ោងមួយកគា្់រធ្ាក់ចខំះ្�យ 

ខ�េខ្ពុលំេើ្រ�សួរួច។ ខ្ពុញ័ំរខ្នួេលកេើក 

លហើយកកា្រពរីលេើកូនក្ពុងលេណ�្ឋាន។ 

េពុះសងៃាតក់គា្់រលេើ្រនាកូំនរកេឹកហ្ូរ  

នងិងូត។ លេោះរតេ់នូពិ�កយែាងណា 

ក៏ខ្ពុពំពុលំភច្�ាំ្ ្ាឲំ្យកូនផឹកខ�រ េាេខ់ត 

កូនរ្រសខ់្ពុ�ំនជាសះលស្ើយ។

 កងេ័ពរណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះ 

ជាតកិម្ពុជាសហការជាមួយកងេ័ព 
លវៀតណាម�នសកមរុកលេៅមពុខរហតូ�ន 

កានក់ា្់រលស្ើរកគ្់រលខតដេ នងិកករុងភ្លំពញ។  

នាងខ្ពុ�ំនឮលសចកដេរីអំពាវនាវរ្រសេ័់ព 
រណសរិ្សលនង្គោះជាតកិម្ពុជាក្រកាស 
តាមវេិ្យពុ ភ្លំពញ នងិតាមលមកករូឲ្យវេិ 
កត�្់រមកកានភូ់មិ្សរុកកំលណើត  

ខ្ពុក៏ំ�នសលមកចចតិដេកត�្់រ្យ 
លកកោយវញិ ល�ោយខេងលជឿតាមការ

លឃោសនារ្រសខ់ខមែរកកហម។

រកី្រាយជព័យជមនែះ ៧ មក្រា

 ខ្ពុលំ�ើរតាមផ្វូ្រលណដេើរ ងាកខាងម្ាង
 

ផ្វូលឃើញលខមែោចស្ា្់រតាមផ្វូល�ោយ
 

សារកគា្់រលផ្ោងផង នងិកគា្់រន�ផង។ 

ខខមែរកកហម�នសម្ា្់រក្រជាជនខះ្ 

ល�ោយលចោេ្ា ពពុលំេៅតស៊លូេៅតាមខ្នួ 
លនៅនកពភ្លំេៀត។ ខ្ពុ�ំនខរកកូនល�ើរចពុះ 

មក�េត់ាមផ្វូលនៅវតដេនារាយណ៍ក៏ឮ 

សរូសលំ�ងកងរណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះ 

ជាតកិម្ពុជា នងិេ័ពលវៀតណាមខ្សក 

លឃោសនាតាមលមកករូឲ្យក្រជាជនវេិ 

កត�្់រមក្សរុកភូមិវញិ។ កពុចំាញ់ 

ឧ�យកេរ្រសរ់្រ្រក្រេយ័ពជូ 

សាសនខ៍�េលចោេ្ា យួនអារកវះលពោះ 

ញាតល់សមែៅ ឬលធើអ្រីល្ឃោរលឃៅល�ើយ។

 ខ្ពុ�ំនមក�េភូ់មិនកពស្ូវខ�េ
 

នាងខ្ពុរំសល់នៅកាេពរី៧៥ ជាមួយ្រង 

ធម៌រ្រសខ់្ពុ ំលកពោះខ្ពុពំពុេំានម់ានលគោេ

ល�ៅច្឵សល់�ើយ។ លនៅតាមភូមិមាន 

ក្រជាជនចាស់្ មែរីក្រខហេជា១០កគរួសារ  

ចពុះមក ចខំណកក្រជាជនខះ្លនៅ 

ចាញ់ការលឃោសនារ្រសខ់ខមែរកកហម

លនៅល�ើយ។

 មក�េភូ់មិភ្ាមខ្ពុំ្ សលណោះ�េ់ 
្រដេរីរ្រសខ់្ពុ ំលកពោះលឃើញកគរួសារអ្ក 
លផ្ងលនៅជពុ្ំរដេរីក្រពន្ធ។ លពេខ្ពុនំកឹ�េ់ 
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វេខ២៥៣ ផខមក្រា ឆ នែាំ២០២១

រាតិ ប៉ណុ្ណ ឵រី

គាតល់ពេណា េឹកខភក្ខ្ពុហំរូមកជានចិ្ច 
លកពោះលនៅខត្រែពុនមែានខខលេៀតលសោះ 

គាត់�នរសន់ងឹខ�រ។    

 ខ្ពុ�ំនមករសល់នៅភូមិក�េ ឃពុតំានរី  
្សរុកអង្គរជយ័ លខតដេកំពត លហើយ 

្រន្ា្់រមក�នលធើ�្លំណើរមក រក្រង្រអែនូ 
លនៅភ្លំពញ។ ខ្ពុ�ំនជ្ួរ្រង្ សរី ្រអែនូ្សរី

 
្ររីនាក់លេៀត ចខំណក�ែមែាក់ខ្ពុ ំកពមេាងំ 
្រអែនូ្ួរននាក់លេៀតកតរូវខខមែរកកហមសម្ា្់រ 
លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦។ ្រអែនូខ្ពុ�ំនលរៀ្ររា្់រពរី 

 
េពុកល្សោក ខ�េ្រនក្រេយ័ពជូសាសន ៍

�នយកឪពពុកមដេ ាយខ្ពុលំេៅសម្ា្់រ្ា៖

 លនៅឆ្ាំ ១៩៧៥ លពេខ�េ�ែខ្ពុ ំ
កតរូវជលម្ៀសលចញពរីកករុងកំពង់លសោម 

គាតក់តរូវ�នអង្គការឲ្យលេៅលនៅឃពុំ

សមែាចខ់�ង ្សរុកនកពន្់រ លខតដេកំពត 

(លកកោយមកលខតកំ្ពង់លសោម)។ 

លពេលនោះឪពពុកខ្ពុ�ំនខ្រកកូនពរីរនាក់ 

គឺខ្ពុមំាន្រដេរី នងិ្រង្ សរីលរៀនលនៅភ្លំពញ 
លនៅជាមួយយាយ។   

 ឪពពុកមដេ ាយខ្ពុ ំនងិ្រង្រអែនូ៧នាក់ 

លចញ�លំណើរតាមមែាររីនចមងៃាយ៧-៨ 

គរី�ខូមែកតលេៅលហើយ គាតក់ត�្់រមក 
វញិល�ោយសារខ្រកកូនេរីមួយនងិេរីពរីរ។ 

ឪពពុកម្ាយខ្ពុសំមែាន្ា ្សរុកសន្ភិាព 
ល�ើងវញិលេៅលហើយលេើ្រគាតមិ់ន 

�ាចច់តិដេលេៅលចោេ។ ឪពពុកម្ាយខ្ពុមំក 

រសល់នៅនកពន្់រ ម្ាយខ្ពុមំានលធ្ើការ�ចូ 
ក្រជាជន�នេខ�េ គាតព់ពុធំ្ា្់រលធើព្រីមពុន 

មកលេ។ ម្ាយខ្ពុ ំគឺអ្ក្សរុកសអែាង នងិ 
លនៅក្ពុងកករុមលេោ្នហ្ងួ រារំ�កំពះ

 
រាជកេព្យក្ពុងវាងំជាមួយលេោកយាយ

ខ្ពុ។ំ ចខំណក�ែ គឺជាកក�ា្រ�្ជ រីលនៅ 
តពុេាការ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ លពេយ្់រមួយខខមែរ 

កកហម�នលហៅឪពពុកខ្ពុំ្ ា

 -លអើ! លេោកកក�ា្រ�្ជ រីតពុេាការ 

មកលេៅភូមិ្មែរី

 លពេលនោះឪពពុកម្ាយខ្ពុ�ំងឹភ្ាម 

លហើយនកឹឆងៃេ់្ ា លតើលហតពុអរីក៏ខខមែរ 

កកហមស្គាេម់ពុខងាររ្រសខ់្ពុ ំគឺក�ក� 
ជាខខមែរកកហម្សាវកជាវ�ងឹពរីអ្ក១៧ 

�ចូគ្ាខ�រខ�េស្គាេក់គរួសារខ្ពុពំរីល�ើម 
មក។ ឪពពុកខ្ពុលំចញផពុតពរីផះ្ក៏កតរូវកង

ឈ្្រលហើយ្រលណដេើរយកលេៅ�ាក់លេើរ

លេះលសះ។ ្រអែនូក្ររុសខ្ពុ ំរែាវពុធ នងិមែារែា 
 

�នរតល់�ញតាមរលេះលសះរហតូ�េ់ 

មពុខមន្រីរឃពុលំឃើញឈ្្រចងកកណាតល់ខមែៅ 

្ិរេមពុខឪពពុកនងិចងស្ា្រលសកន�លេៅ 

លកកោយ។ ្រអែនូខ្ពុលំមើេរួច �ននាគំ្ាយំ
 

ពរីរនាក់្រង្រអែនូេពុះកតាខត�ានលចញ 
ផពុត។ ឪពពុកខ្ពុពំពុ�ំងឹ្ ាកូនរតត់ាមលកកោយ

លេលកពោះយ្់រងងឹតលមែោងក្រខហេ៧ 

លេៅលហើយ។ ្រអែនូខ្ពុលំ�ើរមកវញិក៏ជ្ួរឈ្្រ
 

ខខមែរកកហមតាមផ្វូ ឈ្្រ�នសរួ្រអែនូ
 

ខ្ពុំ្ ា៖

 -យរីយ្់រលហើយកពុមារឯងេាងំពរីរ 

 លេើ្រមកពរីណា?

 ្រអែនូខ្ពុលំពោេត្រភ្ាមកពុំឲ្យឈ្្រ
 

 ចា្់រអារមមែណ៍

 -�េ     

 លគោខ្ពុ�ំាច់�តខ់្ពុតំាមរកវាព!ូ

 -លអើ យ្់រលហើយលេៅផះ្លេៅកពុលំ�ើរ 

 លផដេសផដេាសតចិខកកងលគកច�ំ្ ាខមែាងំ។

 -�េៗ ពខូ្ពុលំេៅវញិលហើយ!

 មក�េផ់ះ្មានខតការលសោកសលកងង  

យំសដេាយ្សលណោះឪពពុក ្រែពុលណ ្ណោះ។ 

មួយខខកនះ្លកកោយមកលេៀត ្រអែនូខ្ពុេំរី្ររី
 

្រន្ា្់រខ្ពុ�ំនមកលេងម្ាយខ្ពុ�ំន�ងឹ

លរឿងលនះ។ ្រអែនូខ្ពុសំ្ពុតសមែារតរី យែាងខ្ាងំ 

លហើយក៏ក្រញា្់រកត�្់រលេៅវញិ។ 

កនះ្ខខលកកោយមកលេៀត ្រអែនូខ្ពុមំកលេង 
 

មដេ ាយខ្ពុលំេៀត លពេលនោះវាស្ពុតរន្ធតច់តិ្
 

យែាងខ្ាងំ លកពោះលឃើញផះ្េ្ារចហំ 

គមែានសេអ្់រីក្ពុងផះ្ល�ើយ។ មានច់�ិ្ចមឹ 
លពញកេរុង លកពោះម្ាយខ្ពុចំេូចតិដេ 
ច�ិ្ចមឹមាន ់នងិឧស្ាហក៍្ពុងការ�ា�ំណំា ំ
ណាស់ �តអ់ស!់ លកេើងកត�ាច 

នលនោង�ក់កេម ផះ្អតម់នពុស្។  

េពុះ្រអែនូខ្ពុឈំរយូរលេៅលេើ្រមានក្រជាជន
 

្រីមែ�ចូគ្ាមកខ្្ឹរក�្់រ្ា ម្ាយខ្ពុលំេៅ 

�តក់នះ្ខខមពុនលនះ។ ឈ្្រ�នចងគាត់ 

�ាក់�ានរួច�កឹលេៅចាក់េម្ាក់ឯលកជោះ 

លពជនេិជាមួយ្រអែនូ៤នាក់នងិអ្ក្មែរី 
លផ្ងលេៀត។ ្រអែនូខ្ពុលំឈមែោះ អា�ា រន្ធត់

 
ចតិដេឈរលជើងពពុនំងឹ។ ្រអែនូខ្ពុយំំល�កខ្នួ

 
ក្ពុងផះ្ខ�េខ្យេ្់រក់លេកតលស្ើររេ។ំ 

 ខ្ពុ ំ្រង្ សរី ្រអែនូ៣នាក់លេៀតខ�េរស់
 

លនៅសពន្្ងៃគឺល�ោយសារខ្រកពរីគ្ា  

ក្រសនិល្រើលនៅជពុគំ្ាេាងំអសក់្រខហេ

ជាខខមែរកកហមយកលេៅសម្ា្់រេាងំពជូ 

ខតមដេង។ េាងំលនះគឺជាអំលពើយែាងនកពនផ្ 

្ំរផពុតខ�េខខមែរកកហមសម្ា្់រកគរួសារខ្ពុ ំ 
លហើយខ្ពុសំមូអំពាវនាវ�េក់្រជាជនខខមែរ 
េាងំអស ់សមូកពុលំភច្ឲ្យលសោះអតរីតកាេ 

�េ៏្រីងជរូចតខ់�េពពុធំ្ា្់រមានក្ពុង 
ក្រវតដេសិាសសដេ។
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រូ្រកក្រមពុខ៖  

កពះឆាយាេកណ៍្សលម្ចកពះមហាក្កតរី  

នលរោតម្ មពុននិ ា្  សរីហនពុ កពះវររាជមាតាជាតខិខមែរ ក្ពុងលសររីភាព លសចក្រីន្្្ ្រូ នងិសពុភមង្គេ។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

រូ្រកក្រលកកោយ ៖  

កងសេិ្ណៈលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ឆ្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)
 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)


