
ស វ្ែងរក

ការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

	 ប្រតភិកូាកបាទបកហមកម្ពុជាទ្្សៃកចិ ្ច	«្រណ្ណ ឵លយ័្មមច្សមែ»

	ឯកអគ្គរដ ្ឋទតូ្ហរដ្ឋអាមមរិកទ្្សៃកចិ ្ចមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារមកាះថ ្មមេតត្្ូងឃ្ម ពុុំ

	ឯកអគ្គរាជទតូអសូ្្឵លតីទ្្សៃកចិ ្ចអៃ ្លងស់វង

	គមបរោងប្រវត្សិាស្្បគរួសារ	មៅមេតន្បពសវង

សចកជូៃមោយឥតគិតនថ ្លដល់មៃ ្តីរ	ស រ្ុក	ៃិងឃរុ ុំ	ទទូាុំងបពះរាជាណាចបកកម្ពុជា	 មលេ២៥៤	សេករុមភ្ៈ	ឆ ្឵ន ុំ២០២១



លេខ ២៥៤ ខខកុម្ភៈ ឆន្ាំ២០២១

រក្សាសទិ ្ិ
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អនញុ្ញាតឲ្យល�ះពម្ុផ្នាយល�ោយ

កកសងួពត័ម៌នានននកពះរនាជនាណនាចកកកមុ្ជនា

ក្រកនាសលេសរ�្ឋមនន្រី នងិរ�្ឋមនន្រីកកសងួពត័ម៌នាន
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ចះុន្ងៃេរី៣០ ខខតេុនា ឆ្នា២ំ០១៨

រូ្រ្តឯកសនារ៖ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា

មាតកិា
សំបតុត

 តនួនាេរីក្រូ្រលកងៀន សកមនា្់រកនារផ្ះផ្នា .......១ 
ផ្ នែក្ឯក្សារ

 លអៀត ្ុ៊រនេរី សមនាជកិសន្សិខុឃុចំក ........ ៥

ផ្ នែក្តបវត្សិាសស្ នងិការតសាវតរាវ 

 ចនិ ល្រឿន៖ អតរីតកងេ័ពខ�េ�នលរៀនជនំនាញល្រើក 
 យនល្�ោះចម្បោងំលនៅក្រលេសចនិ .............៨

 ឯកអ្្គរនាជេូតជ្រ៉នុល្វើេស ន្កិច្ចលនៅ  
 «្រណ ្឵ណេយ័សលម្ចខម»៉ ..................... ១៤

 នស ្រត អតរីតកងេ័ពស្ក័្ចតិល្�ៀតណនាម ..១៧

 ក្រតភូិកនាក�េកក�មកមុ្ជនាេស ន្កិច្ច  
 «្រណ ្឵ណេយ័សលម្ចខម»៉ ..................... ១៩

 ខខរ្កក�មល្វើឲ្យខ្ុជំនា្់រល្ ្឵ះម�នាលចោរ ....២៤

 ឯកអ្្គរ�្ឋេូតស�រ�្ឋអនាលមរកិេស ន្កិច្ច

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារលកោះ្ ល្ខតត្្ូបងឃ្ុំ .... ២៨

 ឯកអ្្គរនាជេូតអូសស្឵េរីេស ន្កិច្ចអន្លង់ ....៣៣

ផ្ នែក្ច្បាប់

 សនាេកកមសណំុំលរឿង០០២/០២ ............ ៣៦

ផ្ នែក្វវទិកាសាធារណៈ

 «ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ»  
 ក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ង ......................... ៤៦

 ល្កមោងក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារលនៅលខតន្កព .... ៥០

 ល�េិកនាស�្មនភូ៍មិេំន្់រលេើ .............. ៥៧

ផ្ នែក្តសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ

«លផះផង់្េូរី» លរឿងរនា�៉លចញពរីក្រជនាជន្្រីលកកោមរ្រ្រ

កមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ 

 មនាស សនារនិ ៖ លេខនា កិនារ .................៦០

ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លសរ្លេខលនះ៖ លផង ពង្រនាស៉ុរី, ខក� សភុរី, ររី េក្ណិនា, ផនាត ចនានស់នុតិនា, សខុ �ណ ្ណភៈ,  

សភ័ុនក្ ភនាណនា, ឡងុ �នានរី, សតួ �ចិកិត, ល�នរី ខកល�កៀេ, �ង៊ ពរី�ន័ ្នងិ �៊នាន ពសិរី 
អ្កនពិន្ធ នងិសសនា�កជនា�៖ �នារនារ៉�្ឋ លមត្នា, អ្ក្រកខក្រ៖ អុ៊ន ស�ុនា�រី នពិន្ធននាយកេូលេៅ៖ លសោម ្ុ៊រន ន្  

ជនំយួកនារនពិន្ធននាយក៖ អុ៊ន ស�ុនា�រី កកនា�វកិកំុព្ូយេ័រ៖ េរី លសនសនូរីឡនា ក្្់រក្ងកនារខចកផ្នាយ៖ លឆង ល�ង៉ 
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លមៅ៉ មុន្រីរក្នា លភេក្ររុស អនាយុ១៩ឆ្នាំ ្ឺជនានសិ្តិឆ្នាេំរី១ 
ខផក្្ណលនយ្យ លនៅសនាកេ�េិ្យនាេយ័ ជនា សុរីម 
កំចនាយមនារ �នផេ្់្រេសម្នាសន�៍េក់ក រុមកនារងនារ 

ល្កមោងក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ ្រន្នា្់រពរី�នស្នា្់រ  
សនុ មករនា លរៀ្ររនា្់រពរីលរឿងរនា�៉លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កក�ម។
(អុ៊ន ស�ុនា�រី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 1

តរួនាទតីបគូ្រមបងៀៃ	្បរោ្រក់ារផ្សះផសាបគ�សារ 

ទ្រ់្ ្ក ឵តអ់ុំមពើប្រលយ័ពូជសា្ៃ៍	ៃងិ្រមង្កើតចុំមណះដឹង

អុំពតីប្រវត្សិាស្្សេ ្មរបកហម

មផង	ពង្សរាែ រ្ុ តី	

 សស្រតនាមខផនកនារយុេ្ធសនាសសរ្្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនាសកមនា្់រឆ្ នា២ំ០២១ ក្ងុកនារអន�ុត្
 

ល្កមោងស្រីពរីកនារអ្់ររអំំលពើក្រេ័យពូជសនាសនល៍នៅកមុ្ជនា  
នងិអន�ុតត្នាមកនារខណននារំ្រសក់កសងួអ្់ររ ំយុ�ជន នងិ 

ករីឡនា ក៏�ចូជនាកកសងួសខុនាភិ�េ េនាក់េងនងឹកនារេ្់រ 

សកនាតក់នារររីករនាេ�នាេជងឺំកូ��ិ-១៩ នងិកនារកនារពនារខ្លនួ 

ពរីកនារឆ្លងជងឺំលនះ កនារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេយ័ 

ឯកសនារខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង ននកម្�ិ្ រីអ្់ររសំ្រីពរី 

អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនល៍នៅកមុ្ជនា រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកមុ្ជនា �នអន�ុត្្ លកមោងស្រីពរី «ល�េិកនា 
ក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ» ជនាមួយក្រូ្រលកងៀនលនៅក្ងុសសរុក 
លមសនាង នងិសសរុកឯលេៀតក្ងុលខតន្កពខ�ងពរីខខមករនា ឆ្នា ំ

កករុមកនារងនារននកនារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេយ័ឯកសនារខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង ននកម្�ិ្ រីអ្់ររសំ្រីពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍
លនៅកមុ្ជនា �នជ្ួរនងិសម្នាសក្រូ្រលកងៀនលនៅតនាមផះ្រ្រស់្ នាតល់នៅក្ងុសសរុកលមសនាង នងិសសរុកឯលេៀតក្ងុលខតន្កពខ�ង លកកោម ល្កមោង

 ស្រីពរី «ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ» កនាេពរីខខមករនា ឆ្នា២ំ០២១។ (លផង ពង្រនាស៉ុរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)



2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

២០២១ តលេៅ។ ល្កមោងលនះកតរូ��នលរៀ្រចលំឡើងល�ើម្បរី 

្នាននា នា កនារផ្ះផ្នាផ្ល�ូចតិក្្ងុសង្គមក្រួសនារកតរូ��ន
 

យកចតិេុ្ក�នាក់ ល�ើយកនារខសវងយេន់ងិចងចនាពំរីក្រ�ត្ ិ

សនាសសខ្ខរ្កក�ម កតរូ��នពកងរីកឥត្ ្់្រ រលេៅកនាន ់

មនសុ្ជំននានល់កកោយខ�េពំុ្្លនា្់រឆ្លងកនាត់រ្រ្រខខរ្កក�ម។  

កនារចងចនាពំរីក្រ�ត្សិនាសសល្នះ ្ មឺនានសនារសខំនានខ់្លនាងំណនាស់ 

សកមនា្់រកនារអភិ�ឌ្ឍក្រលេសល�ោយ្្នានអំលពើ�ងិ្នា អំលពើ 

ក្រេយ័ពជូសនាសន ៍នងិអំលពើអមនសុ្្ម៌លផ្ងៗ ខ�េ 

លកើតលចញពរីកនាររលំេោភសេិ្ធពិរ្ី ម្ជនាត ិនងិសេិ្ធជិនា្ុរ្្គេ 

រ្រសម់នសុ្។

 ក រ្ូ្រលកងៀនេនាងំអស់ ្ឺជនាេិសល�ៅននកនារចះុជ្ួរ 

នងិសម្នាស ក្ងុលនោះក្រូ្រលកងៀនខ�េ្្លនា្់រឆ្លងកនាតរ់្រ្រ 
ខខរ្កក�ម ្ឺជនាអត្ភិនាពននកនារណនាតជ់្ួរសកមនា្់រកនារ 

អន�ុត្្ លកមោង�្ូំរងរ្រសក់នារយិនាេយ័ សសនា�កជនា� នងិ 

្រណ ្ណនាេយ័ឯកសនារខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង លកពោះ្ នា 

លេោកក រ្ូអ្កក រ្ូមិនកតមឹខតជនាក រ្ូ្រលកងៀន្រ៉លុណ ្ណោះលេ  

្រ៉ខុនខ្្ មេនំាងជនាសនាក រ្ីរស់ននរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ 
លេៀតផង។ មក�េល់ពេលនះ កនារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ 

្រណ ្ណនាេយ័ឯកសនារខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង �នជ្ួរ 

សម្នាសជនាមួយក្រូ្រលកងៀនខ�េជនាជនរងលក្ោះកុ្ងរ្រ្រ 
ខខរ្កក�ម ចនំនួ១៩ននាក់រួចមកល�ើយ លនៅតនាមល្��្ឋនាន 

ផ្នាេខ់្លនួរ្រសក់ រ្ូ្រលកងៀនម្នាក់ៗ។ រនាេក់នារណនាតជ់្ួរ 
ម្ងៗ កក រុមកនារងនារខតងខតេេួេ�នកនារស�កនារយន៉ាង 

េ្អ នងិសវនា មនយ៍ន៉ាងកក់លក្ៅចលំពោះ�តម្នានរ្រសក់ករុម 

កនារងនារ។ 

 កិច្ចសម្នាសខ�េ�នមកពរីក រ្ូ្រលកងៀនម្នាក់ៗ ្ឺ 

ជនាសនាចល់រឿង្ុរ្្គេនងិក្រួសនារ�ម៏នានតនម្ល្ំរផុត នងិមិន 

អនាចកនាតន់្្ល�នលឡើយ។ ជនាកនារពតិណនាស់ ខ�េ្នា 

មនសុ្ម្នាក់មនានសនាចល់រឿងមួយ ល�ើយមនសុ្៥េនាន 

ននាក់ មនានសនាចល់រឿង៥េនាន។ លនៅលពេខ�េសនាចល់រឿង 

េនាងំអស់ កតរូ��នសកិ្នា នងិចងកកងេុកជនាឯកសនារ 

ក្រ�ត្សិនាសស្ ក្រលេសកមុ្ជនានងឹអនាចខ្ រក្នាក្រ�ត្សិនាសស្ 
លនះរនា្់ររយពនានឆ់្នាលំេៅមុខលេៀត ល�ើយសនាចល់រឿងេនាងំ 

អស ់លនៅខតជនាលមលរៀនជរី�តិ�ម៏នានឥេ្ធពិេសកមនា្់រមនសុ្ 

ជនំនានល់កកោយៗមកលេៀត ក្ងុកនារលរៀនសកូតពរី្រេពលិសោ្ ន ៍

រ្រសម់នសុ្ជនំនានមុ់នខ�េលពោរលពញល�ោយេុកេ្�ំក 

ល�េននា នរិនាសកពនាតក់�ស ់សនា�នា�លឃោរលឃៅ អមនសុ្ 

្ម៌ នងិសម្លនា្់រ រង្គនាេ។ លមលរៀនេនាងំលនះ ្ ជឺនាក្រេរី្រ្ំរភ្លឺ

ផ្ល�ូ�េយុ់�ជនជនំនានល់កកោយៗ ឲ្យលចះ្ តិ្ូរពរីអននា តខ្លនួ 

ក រ្ួសនារ ស�្មនន៍ងិក្រលេសជនាតិ នងិពចិនារណនាពរី 

យុេ្ធសនាសស�្កឹននាខំ�េអនាចននាយំកក្រលេសកមុ្ជនាលចៀស

ផុតពរីអំលពើ�ងិ្នា េនារុណកម្ ឧកកិ�្ឋកម្ក្រេយ័ពជូសនាសន ៍

នងិឧកកិ�្ឋកម្ក្រឆនាងំនងឹមនសុ្ជនាត។ិ

 លពេល�េនា�ម៏នានតនម្លរ្រសក់្រូ្រលកងៀនជនាមួយកករុម 

កនារងនារ ្ឺជនាលពេល�េនា��៏លិសស�សិនាេ្ំរផុតននកនារ 

្រលកងៀនកូនលចៅរ្រសខ់្លនួឲ្យខសវងយេក់នានខ់តសុរីជលកមៅ 
ខ្ មលេៀត ពរីក្រ�ត្សិនាសស្កមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យក្្់រក្ង 
ល�ោយ ្រ៉េុ ពត ពរីចលន្លោះឆ្នា១ំ៩៧៥�េ១់៩៧៩។ កករុម 

កនារងនាររ្រសក់នារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេយ័

ឯកសនារខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង �ន្រលងកើតឱកនាសលនះ 



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 3

នងិលេើកកម្សឲ់្យមនានកនារពភិនាក្នា ឬកនារសនន្នាអនរ្ 

ជនំនានរ់�នាងក្រូ្រលកងៀន នងិកករុមក្រួសនារផ្នាេ ់លនៅលកកោម 

�្ូំរេផះ្ខតមួយ។ ឱកនាសលនះ ស្រញ្ជាក់ឲ្យលឃើញ្នា 

លេោកក រ្ូអ្កក រ្ូមិនកតមឹខតជនាក រ្ូ្រលកងៀនតនាមសនាេនា 

លរៀន នងិជនាឪពកុម្នាយ ឬជរី�នូជរីតនារ្រសកូ់នៗ នងិលចៅៗ  

្រ៉លុណ ្ណោះលេ ្រ៉ខុនខ្្មេនាងំជនាក្រូ្រលកងៀនលកកៅក្រពន័្ធ លកកៅ 

លមោ៉ង នងិ្្នានក�ក់ឧ្រតម្្សកមនា្់រសមនាជកិក្រួសនារ នងិ 

អ្កជតិខនាងខ្លនួ។ កិច្ចកនារងនារខ�េមិនអនាចកនាតន់្្ល�ន 
រ្រសល់េោកក្រូអ្កក្រូ ្ឺជនាកិច្ចកនារស្ក័្ចតិ�្ស៏្រ្ុបរស  
ខ�េ្រង្នាញឲ្យលឃើញពរីកនារលក្រើក�សល់ពេល�េនា�ម៏នាន 

តនម្ល ល�ើម្បរីកសនាងក្រ�ត្សិនាសសមួ្យសកមនា្់រលក្ងៗ ជំននាន ់

លកកោយ ជនាពលិសសកូន លចៅ នងិលកង្ ខៗ�េជនាអ្កជតិ 

ខនាង ខ�េកំពងុរសល់នៅក្ងុភូមិផងរ្រងជនាមួយ្្នាននា 
លពេ្រច្ច្ុរ្បន។្ 

កករុមកនារងនារននកនារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេយ័ឯកសនារ 
ខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង ននកម្�ិ្ រីអ្់ររសំ្រីពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍
លនៅកមុ្ជនា �នជ្ួរ នងិសម្នាសក្រូ្រលកងៀនលនៅតនាមផះ្រ្រស់្ នាត ់
លនៅក្ងុសសរុកលមសនាង នងិសសរុកឯលេៀតក្ងុលខតន្កពខ�ង លកកោម ល្កមោង

 
ស្រីពរី «ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ» កនាេពរីខខមករនា ឆ្នា២ំ០២១។
(លផង ពង្រនាស៉ុរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)



4 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

 កនារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេយ័ឯកសនារខខរ្ 

កក�មលខតន្កពខ�ង �នចនាតេុ់កកិច្ចកនារលនះ្ នា មិនកតមឹ 

ខតជនាសកម្ភនាពននកនារផ្នាភជានា្់រេំននាក់េំនងយន៉ាងជតិ

ស្េិ្ធជនាមួយក រ្ូ្រលកងៀន ខ�េជនាអតរីតជនរងលក្ោះនន 

រ្រ្រខខរ្កក�ម នងិកនាររឮំកលឡើង�ញិពរីក្រ�ត្្ុិរ្្គេនងិ 

ក្រ�ត្សិនាសស្្រ៉លុណ ្ណោះលេ ្រ៉ខុនខ្្មេនាងំជនាកនារសលំណះ     

សណំនាេជនាេកណ្ភៈក្រួសនារ នងិស�្មន ៍តនាមរល្រៀ្រ 

ននកនារក្រកនានខ់ជានា្់រន�ូក្រនពណរី �្រ្ប្ម៌ េំលនៀមេម្លនា្់រ 

នងិសនាសននា ខ�េរួម្រញ្ចូេេនាងំកនារសរួសខុេុក្ កនារ 
ពភិនាក្នាពរី្រញ្្សខុភនាព្ុរ្្គេ នងិកនារផេ្�់ិ្ នានកនារ ឬ 

�ិ្ រីសនាសស្្រខនម្សកមនា្់រកនារកនារពនារខ្លនួពរីកនារររីករនាេ�នាេ 
ននជងឺំកូ�រី�-១៩ ខ�េកំពងុរនាតត្បោតលនៅក្ងុក្រលេស 
កមុ្ជនាននាលពេ្រច្ច្ុរ្បនល្នះ។

 កនារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេយ័ឯកសនារខខរ្ 

កក�មលខតន្កពខ�ង សមូសខម្ងន�ូកនារ�ងឹ្ុណ នងិខ្្លង 

អំណរ្ុណយន៉ាងកជនាេលកជៅចលំពោះលេោកក រ្ូអ្កក រ្ូ

េនាងំអស់ ខ�េ�នចណំនាយលពេល�េនា�ម៏នានតនម្ល 

មកចេូរួមក្ងុកនារពភិនាក្នា នងិផេ្្់រេសម្នាសេនាក់េង 

អ្កក្រូ ខ្រន៉ សុ្ ណុ ្ឺជនាននាយិកនា 
នន�េិ្យនាេយ័អង្គរស ក្ងុសសរុកលមសនាង 
លខតន្កពខ�ង។ (លផង ពង្រនាស៉ុរី/
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

នងឹ�លំណើរជរី�តិឆ្លងកនាតរ់្រ្រខខរ្កក�ម ក្ងុ ល្កមោងស្រី 
ពរី «ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ»។ លយើងខ្ុសំង្មឹយន៉ាង 
មុតមនាំ្ នា លេោកក្រូអ្កក្រូជនាលកចើនននាក់លេៀត ខ�េពុេំនាន ់

េេួេ�នកនារណនាតជ់្ួរ ឬចេូរួមលនៅក្ងុ ល្កមោងលនះ  
នងឹផេ្ក់នារស�កនារយន៉ាងរងឹមនានំងិកក់លក្ៅ�េក់ករុម 

កនារងនារននកនារយិនាេ័យសសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេ័យឯកសនារ 

ខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង ក្ងុលពេ�ខ៏្លរីខនាងមុខ។

 ស្តិក្ងុេស ន្�សិយ័�ខ៏�ងឆងៃនាយរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ

ឯកសនារកមុ្ជនា ជនរងលក្ោះននរ្រ្រខខរ្កក�មេនាងំអស់ 

នងឹកតរូ��នខ េ្នាសំខុភនាព។ ក្ងុនយ័លនះ កនារយិនាេយ័ 
សសនា�កជនា� នងិ្រណ ្ណនាេ័យឯកសនារខខរ្កក�មលខតន្កពខ�ង  

�នលកតៀមខ្លនួរួចជនាលសសចក្ងុកនារភជានា្់រេំននាក់េំនងជនាមួយ
 

លេោកក្រូអ្កក្រូេនាងំអស ់លេៅនងឹ�លំណើរកនារននកនារកតរួត 

ពនិតិ្យសខុភនាព នងិពលិក្ោះពរី្រញ្្សខុភនាព ល�ើម្បរ្ី នាននា 

�ន្នា លេោកក្រូអ្កក្រូមនានសខុភនាពកនានខ់តេ្អក្រលសើរ 

លឡើង នងិអនាចមនានលពេល�េនា�យូ៏រអខងវងតលេៅលេៀត ក្ងុ 
កនារសនា្រកពរួសចំលណះ�ងឹ នងិ្រេពលិសោ្ ន�៍េល់កង្ៗ 

ជនំនានល់កកោយ។
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មអៀត	្រ៊រុៃលតី
្រោជិក្ៃ្ិ រ្ុេឃរុ ុំចក	ស រ្ុកអរូរាុំងឪ	

សកវ	 រ្ុភតី	

 ខ្ុលំ្ ្ោះ លអៀត ្ុ៊រនេរី លភេក្ររុស មនានអនាយុ២៤ឆ្នា ំលនៅ 
ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៧។ ខ្ុមំនានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិចក ឃុចំក 

 
សសរុកអូររនាងំឪ លខតកំ្ពង់ចនាម ្រច្ច្ុរ្បន ្លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ ខ្ុំ

 មនាន្រង្រ្អនូ្រលងកើតចំននួក�្ំររីននាក់ ្ កឺ្ររុសចំននួក�ពំរីរននាក់  
នងិសសរីចនំនួពរីរននាក់។ ្រង្រ្អនូរ្រសខ់្ុមំនានក្រួសនារចនំនួពរីរ

 
ននាក់ នងិលនៅេរី�ចនំនួក�ពំរីរននាក់។ លនៅក្ងុចលំណោម្រង្រ្អនូ

 
េនាងំអស់ មនាន្រង្រ្អនូចនំនួ្ររីននាក់�នចេូល្វើ្រ��ិតន្។៍  
្រងក្ររុសម្នាក់ចេូល្វើជនាេនា�នានល្ ្ោះ ្ ន ្រច្ច្ុរ្បនល្្វើជនា 
កម្ករលនៅចមកនារលកៅស៊ខូកក្រ លនៅសសរុកលមមត។់ 

 ខ្ុមំនានឪពកុល្ ្ោះ ្  ួអនាយុ៥៥ឆ្នា ំនងិម្នាយល្ ្ោះ  
លសៀត អនាយុ៥០ឆ្នា។ំ ឪពកុម្នាយរ្រសខ់្ុលំ្វើខសស។ ខ្ុំ 
�នចេូល្វើ្រ��ិតន្ល៍នៅន្ងៃេរី០៨ ខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧១ 

តនាមរយភៈល្ ្ោះ យន៉ាន ្ឺជនាអ្កននាចំេូ។ យន៉ាន មនាន 

ននាេរ្ី ជឺនាក្រ្នានឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ ។ មុន�្ូំរងខ្ុ ំ
�នេេួេកនារអ្់ររពំរីល្ ្ ោះយន៉ាន។ យន៉ាន �នអ្់ររខំ្ុ ំ
អំពរីកនារល្វើ្រ��ិតន្ម៍នានកនារេ�ំកស្ុ្ ស្នាញ សកមនា្់រ 
ក្រជនាជន នងិកងេ័ព។ លនៅក្ងុត្ំរនរ់លំ�ោះ កនាររសល់នៅ 
មនានកនារខវះខនាត លស្លៀកពនាក់ កនារសុរីចកុ មិនក្្់រក្នាន ់នងិ 

កងេ័ព្រ��ិតន្ខ៍ខរ្កក�មលនៅសមរភូមិ ក្ងុភូមិភនា ្ូរព៌នា។ (្រណ ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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្្នានសេិ្ធលិសររីភនាពលឡើយ។ �លូចះ្កនារស្រ្បោយររីករនាយ 

រ្រសល់យើងក៏មិនមនានខ�រ។ ចខំណកឯសម្នារសកឹ នងិ 

លស្បៀងអនា�នារសកមនា្់រល្វើសនង្គនាមជនាមួយសកតរូ�មនាន 

តចិតចួ មិនអនាច�នាយយក្ ះ្សកតរូ��នលេ។ ក្រសនិ 

ល្រើពនិតិ្យលមើេក្រជនាជន នងិកងេ័ពលនៅេរីកករុងភ្លំពញ 

�ញិ ្ឺរសល់នៅស្រ្បោយចតិ ្ នងិ�្ូរចកុក្្់រក្នាន។់ 

កងេ័ពមនាន្ុរណ្យសក័្ិ មនានក�ក់ខខ មិនខត្រ៉លុណ ្ណោះ 

សម្នារល្វើសនង្គនាមេំលនើ្រ កៗ្្់រក្នាន។់ លកកោយពរីខ្ុ�ំន 
ស្នា្់រកនារអ្់រររំ្រស់ យន៉ាន មកខ្ុក៏ំយេស់ស្រតនាម 
លយោ្រេល់នះេនាងំសស រុង។ ខ្ុ�ំនល្វើកនារសលកមចចតិល្្វើ 
សកម្ភ នាពក្រឆ នាងំជនា�នាចខ់ នាតជនាមួយ្រ�ិ�តន្។៍ 

្រន្នា្់រមកខ្ុ ំ�នលឡើងល្វើជនា ្ល្រលនៅឃុចំកខ�េស្តិ

លនៅលកកោមកនារក្្់រក្ងរ្រស់ យន៉ាន ។

 តមកលេៀតខ្ុកំតរូ��នចនាតត់នាងំឲ្យលនៅក្ងុកង�រលសននា
 

តចូលេខ ២២៥ ក្រចនាតំ្ំរន២់២។ លនៅក្ងុកង�រលសននា

តចូលេខ២២៥រ្រសខ់្ុំ្ សឺ្តិលនៅលកកោមកនារក្្់រក្ង 
រ្រសល់្ ្ោះ សសន៊ ខ�េមនានតនួនាេរីជនានលយោ�យកង 

�រលសននាតចូលេខ ២២៥។ កង�រលសននាតចូលេខ ២២៥ 

លនះ ្រច្ច្ុរ្បនអ្ង្គកនារ្រញ្ចូេលេៅក្ងុកង�រលសននា លំេខ
 

១៥២ ខ�េមនានអ្កេេួេខសុកតរូ�ល្ោ្ះ សសន៊ �ខ�េ។ 

 លនៅខខកកក�នា ឆ្នា១ំ៩៧២ យន៉ាន �នឧលេស្ននាម នងិ 

្រញ្ចូេខ្ុជំនាសមនាជកិខខរ្ស លនៅមន្រីរឃុចំក។ យ្់រលនោះ
 

មនានអ្កចេូរួមមួយចនំនួ ្ លឺ្ ្ោះ ផុន ននាេរីជនាអនកុ្រ្នាន 

សនិស្ខុ ឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ, ល្ ្ោះ ្ នុ ននាេរីជនាសមនាជកិ 

្្ល្រឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ នងិ ខ្ុ ំកពមេនាងំអ្កចេូរួមក្រជុំ 
មនានល្ ្ោះ ខខម មន៉ា ននាេរីជនាអនកុ្រ្នានឃុចំកសសរុកអូររនាងំ 

ឪ, ល្ ្ោះជយ័ ននាេរីជនាក្រ្នាន្ ្ល្រឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ,  

ល្ ្ោះ ជនា ននាេរីជនាអនកុ្រ្នានឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ។ 

ខផនកនារ នងិខ្លមឹសនារខ�េខ្ុ�ំនចេូជនាខខរ្ស ្ លឺនៅលពេ 
យនាមកតរូ�ចនា្់រក្រជនាជនមិនឲ្យល�ើររកសុរី, ល្វើយន៉ាងណនា 

ឲ្យក្រជនាជនមនានេំននាស់ជនាមួយអង្គកនារ, កតរូ�្ំរផុសក្រជនាជន 

ឲ្យមនានេំននាសជ់នាមួយក្រ្នានភូមិពរីលរឿងល្វើស្ុំរកត, កតរូ� 

្ំរផ្លនាញសម្នារលនៅក្ងុមន្រីរ, ល�ើរ លកៀង្រកម្លនាងំលសររីឲ្យ 
�នលកចើនល�ើម្បរីងនាយសសរួេនងឹ្រញ្ចូេជនាខខរ្ស។ 

 លកកោយពរីខ្ុ�ំនចេូជនាខខរ្ស ខ្ុ�ំនចេូរួមសកម្ភនាព
 

ក្រជុចំនំនួ្ររីលេើក្ឺ៖ េរី១).លនៅខខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧២។  

ខ្ុ�ំនក្រជុលំនៅក្ងុភូមិចម្លនាក់ សសរុកអូររនាងំឪ ។ យន៉ាន �ន
 

ចេូរួមក្រជុចំនា្់រពរីលមោ៉ងក�ំ្ររី�េល់មោ៉ង ១១:០០យ្់រ  

ខ�េមនានសមនាជកិចេូរួមល្ ្ោះ ផុន ននាេរីអនកុ្រ្នាន 

សន្សិខុឃុចំក, ្ នុ ននាេរី សមនាជកិ្ ្ល្រឃុចំក នងិខ្ុ។ំ  
លេើកេរី២). លនៅក្ងុខខ�ចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧២ ខ�េកនារក្រជុំ 
លនៅ�នាេខសសក្ងុភូមិ�នាេលកើត ឃុចំក ខ�េមនានល្ ្ោះ  
ខខមមន៉ា មនានននាេរីជនាក្រ្នានឃុចំក។ កនារក្រជុលំេើក 

េរី៣) លនៅក្ងុខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៣ ក្រជុលំនៅ�នាេខសសនស ្ 
ឃុលំកោះខញក សសរុកអូររនាងំឪ។ ក្រជុលំេើកេរី្ររីលនះមនាន 

ក្រ្នាន�កឹននាកំ្រជុលំ្ ្ោះ ជយ័ មនានននាេរី ជនាក្រ្នាន្ ្ល្រ 

ឃុចំក។ ខ្លមឹសនារសខំនានល់នៅក្ងុកនារក្រជុេំនាងំ្ររីលេើក្ឺ៖  
កតរូ�្ំរផុសយុេ្ធជនឲ្យមនានេំននាស់ជនាមួយអង្គកនារពរីលរឿងល្វើ 

កនារងនារ, កតរូ�ល�ើរ្ំរផុសយុេ្ធជនឲ្យខ្លនាចសមរភូមិ, ្ំរផុស 

យុេ្ធជនឲ្យមនានជេំនាសជ់នាមួយ្រកជ្នអំពរីលរឿងចេូកករុម 

ស�ករណ៍, ជេំនាសជ់នាមួយលមភូមិពរី្រញ្្ល�ើរលេៅណនាមក 

ណនាមិន�ន, កតរូ�ល�ើរកលម្កម្ល នាងំ្រ��ិតន្,៍ លពេចេូល្វើ 

េ័ព្ំរផុសេ័ពឲ្យខ្លនាចសមរភូមិ, លក្រើសញ្ញាសម្គនាេខ់ខរ្ ស  

្ឺមូរន�អនា�ខនាងលឆវងផត្ ់ឯន�ខនាងស្នាមិំន �ចមូ់រលេ។ 

 ខ្ុ�ំនល្វើសកម្ភនាពជនាលកចើនលនៅក្ងុតនួនាេរីជនា ្ល្រ
 

ឃុចំក �ចូជនា ្ំរផុសយុ�ជនភូមិមិនឲ្យលេៅមុខ, មិនឲ្យលជឿ 

ជនាក់លេើអង្គកនារ, ចនា្់រក្រជនាជន ១០ននាក់ ចងល�ោយ្្នាន 

មូេល�ត,ុ ្ំរផុសក្រជនាជនល្វើ�តកុម្ក្រឆនាងំនងឹ្រក្ 

ពរីលរឿងក្រមូេកម្លនាងំចេូកក រុមស�ករណ៍, ខ្ុ�ំន្ំរផុស  
កសនាង អ្់ររកំម្លនាងំ�នចនំនួ ៥ននាក់ ្រខនម្លេៀត ល�ោយ 

២ននាក់រួមមនានល្ ្ោះ ល្រង ននាេរីជនាយុេ្ធជន្្ល្រឃុចំក 

សសរុកអូររនាងំឪ, ល្ ្ោះល�ឿន ននាេរីជនាក្រ្នានពកួឃុចំក 

្រច្ច្ុរ្បនស្្លនា្់រ ្រញ្ចូេជនាខខរ្លសររីលនៅខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧២ 

លនៅភូមិខសសនស ្ឃុលំកោះខញក នងិ៣ននាក់លេៀត�នអ្់ររ ំ

ខតមិនេនាន្់រញជាូេជនាខខរ្ស មនានល្ ្ោះ យន៉ ននាេរីជនា 
យុេ្ធជន្ ្ល្រឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ, ល្ ្ោះលខឿន ននាេរីជនា 

ក្រ្នានពកួ្ ្ល្រឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ, ល្ ្ោះអុន ននាេរី 

ជនាយុេ្ធជន្្ល្រឃុចំក សសរុកអូររនាងំឪ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

 លកកោយមកខ្ុក៏ំកត រូ��នឧលេស្ននាមឲ្យ្រញ្ចូេជនា
 

សមនាជកិ លស.អុរី.អនា លនៅខខកុម្ភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៦ ល�ោយមនាន 

អ្កចេូរួមចនំនួ្ររីននាក់។ លយើងចេូ លស.អុរី.អនា លនៅភូមិ 

លកៀនឃ្លនាងំ ឬ្រន្នាយ្្រីខនាងលកើតស្នានលកជោយចងវនា។  

អ្កចេូរួមមនានល្ ្ោះ លយឿន ននាេរីនរីរសនារកង្១ំ៩០ 

�រលសននាតចូលេខ២២៥ �រលសននា លំេខ១៥២, ល្ ្ោះ 

សនាលរត៉ ននាេរីជនាយុេ្ធជនលពេ្យ �រលសននាតចូលេខ ២២៥ 

នងិខ្ុ។ំ លនៅលពេចេូ លស.អុរី.អនា លនះ ល្ ្ោះសសន៊ �ន 
ក�្់រ្នា លនៅក្ងុកង�រលសននាតចូលេខ២២៥ លនះ មនាន  
លស.អុរី.អនា ចេូមុន សសន៊ ចនំនួ៥ននាក់ល�ើយ ្ឺមនាន 

ល្ ្ោះេរីម ននាេរីជនាលយោ្ នាកងតចូេរី៣ កង្េំរី១៩០ 

�រលសននាតចូលេខ២២៥ ្រចុ្ចុ្រ្បនល្នៅកង�ខ�េលនៅ

ល្វើខសសខនាងលកើតស្នានលកជោយចងវនា, ល្ ្ោះ ផេ់ ននាេរី 

ជនាយុេ្ធជនពកិនារ លនៅក្ងុមន្រីរ�រលសននា លំេខ១៥២ 

្រច្ច្ុរ្បនល្នៅល�កលពេ្យ លនៅក្ងុមន្រីរលពេ្យ ព-៩៨, ល្ ្ោះ
 

លរឿន ននាេរីជនាយុេ្ធជន លនៅលរោងជនាងល្វើសម្នារកសកិម្ 

ក្រចនាមំន្រីរ �រលសននា លំេខ១៥២, ល្ ្ោះ្ រី ននាេរីជនា 

នលយោ�យកងតចូលសុើ្រកនារណ៍ក្រចនាកំង�រលសននាតចូ

លេខ២២៥ �រលសននា លំេខ១៥២, ល្ ្ោះលអឿន ននាេរី

ជនាក្រ្នានកក រុមខនាងលរោងជនាងល្វើកនាណូតក្រចនា�ំរលសននា ំ

លេខ១៥២។ លពេលនោះ ខ្ុមិំន�នល្វើសកម្ភនាពជនាមួយ្្នា 
លេ។ លពេចេូជនា លស.អុរី.អនា ខ្ុ�ំនល្វើសកម្ភនាពជនាលកចើន 

�ចូជនា ្ំរផុសយុេ្ធជនលនៅក្ងុអង្គភនាពឲ្យេំននាសជ់នាមួយ 
អង្គកនារពរីលរឿងល្វើកនារងនារ្្នានលពេសកមនាក, ្ំរផុស្ុររស 

នងិននាររីឲ្យេនំ នាសជ់នាមួយ្រក្ពរីលរឿងមិនលរៀ្រកនារឲ្យ, 

្ំរផ្លនាញសម្នារ, កតរូ�លកៀង្រកករុមលសររីឲ្យ�នលកចើន ល�ើម្បរី 

ងនាយសសរួេ្រញ្ចូេជនា លស.អុរី.អនា។    

 ខ្ុ�ំន្ំរផុស នងិអ្់ររកំសនាងកម្ល នាងំ�នចនំនួក�ំ 
ននាក់ នងិមិនេនានច់េូជនា លស.អុរី.អនា ចនំនួ្ររីននាក់មនានល្ ្ោះ  

អុន ននាេរីជនាយុេ្ធជនកងតចូេរី៣ កង្១ំ៩០ �រលសននាតចូ 

លេខ២២៥ �រលសននា លំេខ ១៥២, ល្ ្ោះ ល�ឿន ននាេរីជនា 

យុេ្ធជនកងតចូេរី៣ កង្ ំ១៩០ �រលសននាតចូលេខ ២២៥  

�រលសននា លំេខ ១៥២, ល្ ្ោះ ផន ននាេរីជនាក្រ្នានពកួ  

កងតចូេរី០២ កង្១ំ៩០ �រលសននាតចូលេខ២២៥ �រលសននា 

្លំេខ១៥២ នងិ២ននាក់លេៀត មនានល្ ្ោះ ល�ង ននាេរី 

ក្រ្នានពកួ កងតចូេរី៣ កង្១ំ៩០ �រលសននាតចូលេខ 

២២៥ �រលសននា លំេខ១៥២, ល្ ្ោះនរី ននាេរីជនាយុេ្ធជន  

កងតចូេរី៣ កង្១ំ៩០ �រលសននាតចូលេខ២២៥ �រលសននា 

្លំេខ ១៥២ ល�ើយ�ន្រញ្ចេូជនា លស.អុរី.អនា លនៅខខកញ្ញា  
១៩៧៦ លនៅភូមិលកៀនឃ្លនាងំ ខនាងលកើតស្នានលកជោយចងវនា  

ល�ោយក្ងុលពេលនោះមនានល្ ្ោះ សសន៊ �នចេូរួមក្ងុ
 

កម្�ិ្ រីលនះខ�រ។ កំណតល់�តចុលម្លើយសនារភនាពលនះ កតរូ� 

�នល្វើលឡើងលនៅន្ងៃេរី២៧ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៧។

 កំណតច់ណំនាំ ៖ អត្្រេលនះ �កសសង់លចញពរីឯកសនារ

ចលម្លើយសនារភនាពលេខ J00452។ រនាេច់លម្លើយសនារភនាព 

រ្រសអ្់កលេោសេនាងំអសល់នៅមន្រីរសន្សិខុស-២១ សេុ្ធខតឆ្លង 

កនាតក់នារ្រងិ្ត្រងំ្ នងិល្វើេនារុណកម្្ងៃន់្ ងៃរពរីកងសរួចលម្លើយ 

រ្រសខ់ខរ្កក�ម �លូចះ្ លយើងមិនអនាចសន្�ិ្ឋនាន�ន្នា ចលម្លើយ 

សនារភនាពរ្រស់ លអៀត ្ុ៊រនេរី ពតិឬយន៉ាងណនាលនោះលេ។

ពាក្្យវសលេ ឵ក្ ផ្ នែក្ជីវភាពតបរាជន៖

ក្ម្ម឵ភិបាេេ្អ  និង្ណៈក្ម្ម឵ធិការេ្អ  ្ឺស្ពុុះ 

ស្឵ញវោុះតសាយ នងិវេើក្ស្ទួយជវីភាព មហាជន 

បានេ្អ ត្បផ់្ នែក្នងិត្បវ់ពេវវលា វោយវោេ 

ជហំរទទរួេខុសតតរូវ នងិចច្ នែតបឌតិ្នំតិវ្ ដើមខស្។់ 

ពាក្្យវសលេ ឵ក្ ផ្ នែក្ការពារតបវទស៖

អវែីៗផែេប៉ុះពាេ់ែេ់រាតិ តបរាជនបែិវតន្៍ 

នងិបក្្ស មនិតតរូវ្តិឬវធវែើឲ្យវសាុះ!
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ចិៃ	ម្រឿៃ៖	អតតីតកងទ័ពសដលបាៃមរៀៃ 
ជុំនាញម្រើកយៃម្ោះចមបាុំងមៅប្រមទ្ចិៃ

រតី	លក្ិណា

ចនិ ល្រឿន អនាយុ៦៥ឆ្នាំ សពវន្ងៃរសល់នៅក្ងុភូមិស្ងឹ្្រី  
ឃុកំ្រលមោ៉យ សសរុក�នាេខ�ង លខតល្ពោ្ ិ៍សនាត។់  

(ឡុង �នានរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

១ - ជីវិតពកុី្មារភាព

 ខ្ុលំ្ ្ ោះ ចនិ ល្រឿន អនាយុ៦៥ឆ្នាំ សពវន្ងៃរសល់នៅ 
ក្ងុភូមិស្ងឹ្្រី ឃុកំ្រលមោ៉យ សសរុក�នាេខ�ង លខត ្
លពោ្ ិ៍សនាត។់ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ុលំ្ ្ោះ ខមន សនារន៉ អនាយុ 
៤៧ឆ្នា។ំ ខ្ុមំនានកូនចនំនួ្ួរនននាក់ សសរីចនំនួមួយននាក់  
នងិក្ររុសចំននួ្ររីននាក់។ ខ្ុមំ នានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិ 
ល្ោកចនាន ់ឃុេំវនាកកនំាង សសរុក�នារ៉និ លខតល្សៀមរនា្រ។ 

ឪពកុរ្រសខ់្ុលំ្ ្ ោះ មម៉ ចនិ នងិម្នាយល្ ្ោះ ខពក 

កពនឹ។ ខ្ុមំនាន្រង្រ្អនូក�ំពរីរននាក់ សសរីចនំនួ្ររីននាក់ នងិ
 

ក្ររុសចនំនួ ៤ននាក់។ ក្ងុចលំណោម្រង្រ្អនូក�ំពរីរននាក់ ខ្ុំ
 

ជនាកូនលពៅ។ ខ្ុលំរៀន�នកតមឹ្្នាក់េរី៨ «ចនាស»់ លនៅសនាេនា 
្រឋមសកិ្នាល្ោកចនាន។់ ខ្ុំ្ ្់រលរៀនលកពោះខតក្រលេស 
លកើតមនានសនង្គនាម រ�្ឋក្រ�នារេម្លនាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ 

សរី�ន ុលនៅន្ងៃ១៨ ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧០។ ្រន្នា្់រពរ្ី ្់រលរៀន 

ខ្ុ�ំនជយួឪពកុម្នាយល្វើកនារងនារខសសចមកនារ។

២ - ផខ ្មរតក្ហមបានច្រូេមក្ែេភ់រូមរិា

វេើក្ែបំរូង នងិច្រូេបែវិតន្៍

 លនៅលពេមនានសនង្គនាមសុរី�េិ�នលកើតលឡើងលនៅឆ្នាំ 

១៩៧០ កករុមចេននារណសរិ្រលំ�ោះជនាតិ�នចេូមក 

�េភូ់មិរ្រសខ់្ុ។ំ តនាមកនារលឃោសននាលនោះ�នឲ្យ�ងឹ្នា 

លម�កឹននាចំេននារណសរិ្រលំ�ោះជនាតិ រួមមនាន សលម្ច 

កពះ នលរោតម្ សរី�ន,ុ លេោកលខៀ� សផំន, �៊ ូនមឹ នងិ �៊ ូ

យន។់ លនៅខណភៈលពេលនោះ ខ្ុ�ំនលឃើញេនា�នាន េន ់នេ់ 

ចេូមកក្ងុភូមិរ្រសខ់្ុខំ�រ។ ខ្ុ ំនងិយុ�ជនលផ្ងលេៀត
 

�នចេូក្ងុចេននារណសរិ្រលំ�ោះជនាត ិលនៅឆ្នា១ំ៩៧១ 

តនាមរយភៈលេោកក្រូរ្រសខ់្ុលំ្ ្ោះ សនាលមឿន។ លេោកក្រូ 

សនាលមឿន មនានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់្ំ នងិ�នមក 

្រលកងៀនសសិ ល្នៅក្ងុភូមិរ្រសខ់្ុ។ំ លេោកក្រូ សនាលមឿន 
 

�នលរៀ្រកនារក្រពន្ធខ�េជនាអ្កភូមិរ្រសខ់្ុ ំ លកកោយមក 
លេោកក្រូ សនាលមឿន �នក្លនាយជនាក្រ្នានឃុេំវនាកកនាងំ  នន 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ចេននារណសរិ្រលំ�ោះជនាត។ិ លេោកក រ្ូ សនាលមឿន �ន 

កនារចនាតត់នាងំខ្ុ ំនងិយុ�ជនលផ្ងលេៀតឲ្យកនានក់នាលំភ្លើង 
យនាមក្ងុភូមិលនៅលពេយ្់រ។ ខ្ុលំនៅចងចនាំ្ នា មនានចលកមៀង

 
មួយ្រេខ�េ្ំរផុសចតិ្្ នំតិខ្ុ ំក៏�ចូជនាយុ�ជនលផ្ងលេៀត

ក្ងុភូមិឲ្យចេូ្រលកមើ្រ��ិតន្។៍ ចលកមៀងលនោះមនាននយ័្នា 

«ពកុខមល៉អើយ! ពកុខមខ៉លំ្វើកនារ្្នានខេរ្ េនាងំយ្់រេនាងំន្ងៃ 

ន�ម្នាង្រងក្រលងកើនផេ ន�ម្នាងជយួលេៅខនាងមុខ»។ 

 ជនាេូលេៅលនៅលពេកពេ្់រៗ កម្នាភិ�េខខរ្កក�ម 

ខតងខត�កឹននា ំយុ�ជន នងិយុ�ននាររីលនៅក្ងុភូមិឲ្យ�វកឹ�នាត ់
សខម្ងសេិ្បភៈជនាកករុមតចូៗ សកមនា្់រសខម្ងលពេមនាន 

មរីេ្រីញម្ងៗ។ មុនលពេល្រើកមរីេ្រីញ កករុមសេិ្បភៈខ�េ 

មនានរូ្រខ្ុខំ�រលនោះ�នសខម្ងលរឿងអ្់ររខំ្លរៗី ។ ្រន្នា្់រមក 
លម�កឹននាខំខរ្កក�មលនៅ្ ្នាក់ឃុំ ្្នាក់សសរុក�នលឡើង 

ចនា្់រអនារម្ណ៍ ល�ោយ�ននយិនាយ្នា «ជតមាបសរួរ 

វលាក្ឪពុក្ អ នែក្មដ឵យរាទីវសនែហារាទីវោរព។ សសុក្ 

វយើងវក្ើតមានសងង្឵គ ម្ឺ េន់ នេ់ បានទមលេ឵ក្ស់វមច្្ 

តពុះ នវោតម្ សហីនុ វតើពុក្ផមស៉សឡាញស់វមច្្ សីហនុ  

វទ?» ក្រជនាជនខ�េ�នមកចេូរួមក្រជុំ �នលឆ្លើយេនាងំ 

អស់្ ្នា នា «សសឡនាញ់»។ េនាងំល្ េនាងំខ្ុ ំ សសឡនាញ់ 
សលម្ច សរី�ន ុខ្លនាងំណនាស។់ ចនា្់រពរីឆ្នា១ំ៩៧១ ខ្ុ�ំន 
លឃើញ�តម្នានកងេ័ពល�ៀតកុង (កងេ័ពល�ៀតណនាមខនាង 

លជើង) ចេូមកក្ងុភូមិរ្រសខ់្ុ ំល�ើយកនារក្រយុេ្្ធ ្នា�ន
 

ចនា្់រលផ្ើមលឡើងតនាងំពរីលពេលនោះមក។ ្រន្នាយរ្រស់ 

េនា�នាន េន ់នេ ់មនានេរីតនាងំស្តិលនៅភូមិតនាល�� ក្ងុសសរុក 
អន្លង់ខ�ង ខ�េមនានចមងៃ នាយក្រមនាណ ២០ រ្ីឡខូមក៉ត 
ពរីភូមិរ្រសខ់្ុ។ំ ខ្ុ ំនងិអ្កភូមិលផ្ងលេៀត្្លនា្់រ�ន្រររលេះ

 
ល្ោលេៅរកកតរីលនៅតនាម្ឹរង្ួររខ�េមនានេរីតនំាងលនៅខក្បរៗ 

នងឹភូមិតនាល�� នងិសសរុកអន្លង់ខ�ង ល�ើយ�នលឃើញ 

្រន្នាយេនា�នាន េន ់នេ។់ 

៣ - ការច្រូេវធវែើក្ងទ័ពផខ ្មរតក្ហម

 លនៅឆ្នា១ំ៩៧២ ខខរ្កក�ម�នលរៀ្រច្ំរលងកើតកង

េ័ពក្ងុភូមិរ្រសខ់្ុ ំ ល�ោយខខរ្កក�ម�នចនាតត់នាងំឲ្យ
 

យុ�ជន្ររី-្ួរនននាក់លស្លៀកពនាក់លខោអនា�លខ្ៅ នងិមនានកនាលំភ្លើង 

កនារនា្៊ររីនមួយល�ើមក្នា្់រខ្រកពរី្ររីក្នា្់រល�ើរ្ំរផុសក្រជនាជន 

ឲ្យក្រឆនាងំនងឹយួន្ ្លនានពនានេឹក�រីលយើង។ ម្យនាង៉លេៀត ខខរ្ 

កក�មក៏�នលឃោសននានលយោ�យតនាមរយភៈកនារសខម្ង 

សេិ្បភៈ �ចូជនា ឲ្យឪពកុម្នាយ្រញជាូនកូនលចៅលេៅសមរភូមិ 
មុខ។ លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧២លនះខ�រ ខខរ្កក�ម�នផ្លនាសខ់្ុឲំ្យ 
មកសសរុក�នារ៉និ ល្វើជនាក្រូ្រលកងៀនលនៅភូមិឬស្រីសវនាយស។  

កនាេលនោះ្ ណភៈសសរុក�នារ៉និ មនានល្ ្ោះ សនួ។ ខ្ុ្ំរលកងៀន 
កូនសិស្�នរយភៈលពេក�លំេៅក�មួំយខខ ខ្ុកំតរូ��នខខរ្ 
កក�ម្រញជាូនកតឡ្់រលេៅឃុេំវនាកកនាងំ�ញិ។ 

 លនៅចងុឆ្នា១ំ៩៧២ ខ្ុ ំនងិយុ�ជនមកពរីតនាមភូមិ 
សសរុកលផ្ងៗ�ន្រញជាូនចេូក្ងុកងេ័ពមជ្ឈមិ។ កនាេលនោះ

 
កងេ័ពមជ្ឈមិមនានចនំនួក្រមនាណ៦០០លេៅ៧០០ននាក់។  

្ណភៈ្រញ្ជាកនារកងេ័ពមជ្ឈមិ ្ឺជនាជនជនាតលិ�ើមភនា តចិ 

មកពរីភូមិភនា ឦសនានមនានល្ ្ោះ តនា និ, តនាឡ ឺនងិ តនា 

លតឿង។ លនៅលពេលនោះ កងេ័ពមជ្ឈមិ្ឺជនាកង�រលសននា 

តចូឯករនាជ្យល�ះេរីតនាងំលនៅលសៀមរនា្រ-អង្គរ។ ចខំណកខ្ុ ំ
កតរូ��ន្រញ្ចូេក្ងុកងពលិសស ខ�េមនានសមនាជកិសរុ្រ

 
ក្រមនាណ ២០ ននាក់ ។ កងពលិសសរ្រសខ់្ុ ំ�នេេួេកនារ 
្រង្នាត់្រលកងៀនផ្នាេព់រ្ី ណ្រញ្ជាកនារកង�រលសននាតចូ 

ផ្នាេខ់តម្ង។ លម្រញ្ជាកនារកង�រលសននាតចូេនាងំលនោះ�ន 

លរៀ្ររនា្់រក្រ�ត្ខិ�េកងេ័ពខខរ្កក�ម្្លនា្់រ�នក្រយុេ្ធ 

ជនាមួយេនា�នាន េន ់នេ ់លនៅសមរភូមិលចនឡនាេរី១ នងិ 

លចនឡនាេរី២ តនាម្រលណ្ោយផ្ល�ូជនាតលិេខ៦ ចនា្់រពរីស្គន ់
ក្ងុលខតកំ្ពង់ចនាម មក�េស់សរុកសន្កុក្ងុលខតកំ្ពង់្។ំ 

 
ខ្ុ�ំន�នាតល់រៀនយុេ្ធសនាសសក្ងេ័ព�នរយភៈលពេ្ួរន  
លេៅក�ខំខ លនៅ្ររលិ�ណអង្គរតចូ នងិអង្គរ្។ំ លនៅអំឡងុ 
លពេ�វកឹ�នាតក់្ួបនយុេ្ធសនាសសក្ងេ័ព ្ ឺ េរី១) កតរូ�មនាន 
សម្នារលនៅជនា្់រនងឹខ្លនួ រួមមនាន ក្នា្់រកនាលំភ្លើង, ឆ្នាងំ�យ,  
ច្រ, កនា្ិំរត ឬពលូ្ៅ នងិអកងឹង។ លពេឮសរូជងួមឺុង កៗតរូ� 

យកសម្នារលនៅជនា្់រនងឹខ្លនួលេៅជនាមួយ។ េរី២) �នាតក់្ួបន
 

រនា�មរីន ឧេនា�រណ៍្នា មរីនក្់រក្ងុ�រី, មរីនខខ្ ឬមរីនខ្យេ។់  
េរី៣) លរៀនល�ើរក្ងុេឹកលនៅលពេយ្់រកំុឲ្យឮសលំឡង។ េរី៤)  
�នាត�់នាយតនាម្រនន្ាយ េនូ កកនា្រ លរើស�ុំ្ ្្ ្់រ នងិ�ិ្ រី�នាយ 

សកមរុកចេូក្ងុ្រន្នាយ។ េរី៥) លរៀនអំពរី�ិ្ រី្រន្លខំ ្លនួ �ចូជនា
 



10 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

្រន្លជំនាមួយនងឹលស្ៅ ល�ើមល្ ើ។ លពេខ�េខ្នាងំមកជតិ កតរូ� 

លកកោកលឡើង�ញ់ខតម្ង។ ចងុលកកោយ្ឺលរៀនអំពរី�ិ្ រ្ី ្់រ

ក្នា្់រខ្រក ខណភៈលពេកំពងុ�នាយជនាកេង់កេនាយផកនាររីក។

 ្រន្នា្់រពរី�វកឹ�នាតច់្់រ តនា និ ខ�េជនាលម្រញ្ជាកនារ 

្ំ�នចនាតត់នាងំខ្ុឲំ្យលេៅលរៀន�ជិជានាលពេ្យ ល�ើម្បរីលឡើងលេៅ

សមរភូមិក្រចនាជំនាមួយកងេ័ព។ ខ្ុំ្ ្លនា្់រក្រចនាកំនារលនៅ

ខខ ល្កតៀមមំុ្�រនាយណ៍េឹក្្លនារយភៈលពេ៦ខខ ្រ៉ខុនមិ្ន

្្លនា្់រ�នក្រយុេ្្ធ ្នាលេ។ ្រន្នា្់រមកខ្ុកំតរូ��ន�កឲ្យមក 
លនៅខខ ល្កតៀមភ្លំកកោមម្ង។ សមរភូមិលនៅភ្លំកកោម ្ឺ

លក្រើក�សក់នាលំភ្លើងសេុ្ធខត្្រី លៗេើ្រនងឹល្រើកលចញពរីឃ្លនាងំ 

មនាន�ចូជនា កនាលំភ្លើងអនាកនា, កនាលំភ្លើងលសកនាលស នងិលរ�៉ល៉� 

ផេតិលនៅក្រលេសចនិ។ លនៅលពេលនោះលយើង�នខ្ររមក 

�នាយជនាមួយល�ៀតកុង (ល�ៀតណនាមខនាងលជើង) ្រ៉ខុនខ្្ុមិំន 
ខ�េ�នចេូរួមក្រយុេ្ធផ្នាេល់ឡើយ។ លនៅឆ្នា១ំ៩៧៣  

មនានកនារក្រកនាសឲ្យកងេ័ពល�ៀតកុង�កលចញពរីក្រលេស 

កមុ្ជនា ពរីលកពោះខេងមនានកនារេម្លនាក់ក្នា្់រខ្រកល្រ-៥២ 
រ្រសស់�រ�្ឋអនាលមរកិលេៀតល�ើយ។ ចខំណកអង្គភនាព 

រ្រសខ់្ុំ ក៏កតរូ��ន�កលចញពរីលសៀមរនា្រ-អង្គរ មក 
ល�ះេរីតនាងំលនៅខនាងេចិភ្លំពញខ�រ។ កងេ័ពរ្រសខ់្ុ ំ
ចនា្់រល្វើ�លំណើរពរីលសៀមរនា្រអង្គរ មកតនាមលខតក្ពះ��ិនារ 

នងិលខតកំ្ពង់្ំ ្រន្នា្់រមកឆ្លងេលន្លសនា្រល�ើយ្រនត្នាម 

នកពក រ្ីលខតកំ្ពង់ឆ្ នាងំរ�តូមក�េស់នាេនាលេខ៥។ 

អង្គភ នាពរ្រសខ់្ុំ�នមកល�ះេរីត នាងំលន ៅភូមិេេួសភុរី 
ស្តិលនៅខក្បរឧត្ងុ្គ។ លពេល្វើ�លំណើរតនាមផ្ល�ូ ខ្ុ�ំនសនាក

 
សរួក្រជនាជនអំពរីេនា�នាន េន ់នេ ់ជនា�ខូ�រ ល្រើសនិជនា 

មនានេនា�នាន េន ់នេ ់លនៅខនាងមុខ ខ្ុកំតរូ�ល�ើរចេូក្ងុនកព 

ល្រើមិនមនានេនា�នាន េន ់នេ់ លេ ខ្ុលំ�ើរតនាម្េ្ជ់នាត ិ

្រ៉ខុនល្នៅលពេខ្លះ ក៏�នជ្ួរជនាមួយេនា�នាន េន ់នេ់ 

ល�ោយនច�ន្យ នងិ�នក្រយុេ្្ធ ្នាលេៀតផង។ 

 លកកោយមកអង្គភនាពរ្រសខ់្ុំ�ន្រន�្លំណើរ�េ់

ខនាងេចិេរីកករុងភ្លំពញ។ ខ្ុកំតរូ��នចនាតត់នាងំឲ្យ រ 
លជើងលនៅមំុ្េំន្់រក្់រសសរូ�។ លនៅខណភៈលពេលនោះខខរ្ 
កក�ម�នលរៀ្រចជំនាកង�រលសននា ំ្ ្រីមួយចណុំះឲ្យកង 

ពេ១១ក្រចនាលំនៅភូមិភនា ពលិសស ល�ើម្បរីលកតៀម�នាយចេូ 

េរីកករុងភ្ំលពញ។ កង�រលសននា ំ្ ្រីលនោះរួមមនាន ៤កង 

�រលសននាតចូ ្ �ឺ-១, �-២, �-៣ នងិ�-៤។ ខ្ុសំ្តិលនៅក្ងុ
 

�រលសននាតចូលេខ៤ (�-៤) ល�ោយមនាន តនា និ ជនាក្រ្នាន 

�-៤ ល�ើយតនាឡឺ ជនាក្រ្នាន�-៣ ។ ចខំណកក្រ្នាននងិ 

អនកុ្រ្នានកង�រលសននា ំ្ ្រីមនានល្ ្ោះ តនាសនាលរឿន នងិ 

តនាសនាន។ ក្រ្នាន�កឹជញជាូនរ្រសក់ង�រលសននា រួំមមនាន  
យនាយ�និ នងិយនាយខមន៉។ កនារងនាររ្រសខ់្ុ ំ្ េឺ្់រេេល់នៅ 
ខខ ល្កតៀមកំុឲ្យមនានកនារ�ក្យលកកោយ។ �-៤ រ្រសខ់្ុ ំ 
មនានភនារកិច្ចល�ើរ�នាយេនា�នានលនៅតនាម្រន្នាយ។ លនៅលពេ 

�ងឹ្នាមនាន្រន្នាយេនា�នាន េន ់នេ់ ល�ះេរីតនាងំលនៅ 

កខន្លងណនា កករុមខ្ុកំតរូ�លេៅលឡោមពេ័្ធ្រន្នាយលនោះ។ 

 លនៅចងុឆ្នា១ំ៩៧៤ កង�រលសននា ំ្ ្រីលនះកតរូ��ន 

្រលងកើតជនាកងពេ១៤ខ�េមនាន តនាសនាលរឿន ្ ជឺនាក្រ្នាន 

នងិ តនាសនាន ជនាអនកុ្រ្នានកងពេ។ ចខំណក តនា និ 

នងិ តនាឡឺ �នលឡើងជនាក្រ្នាន�រលសននា រំ្រសក់ងពេ 

១៤ ក្រចនាភូំមិភនា ពលិសស។

 ខ្ុំ្ រលជើងលនៅត្ំរនេំ់ន្់រក្់រសសរូ� រ�តូ�េខ់ខរ្ 
កក�ម�នាយខ្រកេរីកករុងភ្លំពញ លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា 

ឆ្ នា១ំ៩៧៥។ លនៅលពេ�នាយចេូមកេរីកករុងភ្លំពញ  

មុខកពរួញរ្រសខ់្ុចំេូតនាម្ុរររី១០០ខង្ លនៅលពោ្ ិ៍ចនិតងុ។ 

ខ្ុមិំន�នចេូក្រយុេ្ធលេ ពរីលកពោះខ្ុលំ្វើជនាលពេ្យក្រចនាលំនៅ

ខខ ល្កតៀម។ លនៅលពេចនា្់រលផ្ើមក្រយុេ្ធលនៅសមរភូមិ 

ម្ងៗ លម្រញ្ជាកនារ�នក�្់រខ្ុឲំ្យលកតៀមឧ្រករណ៍សកមនា្់រ 
សលនង្គោះអ្កកតរូ�រ្ួរស ្ឺខ្ុេំនូចេូលេៅរុអ្ំករ្ួរស នងិ 
អូសលចញមកលកកៅ ល�ើម្បរីព្ួយរលសរ៉ូម នងិ្រញជាូន្រនម្ក

 
កខន្លងស្នាក់កនារលនៅខនាងលកកោយ។ លនៅលពេលរៀ្រច្ំរញជាូន 
អ្ករ្ួរសមក�េក់ខន្លងស្នាក់កនារល�ើយ ខ្ុកំតរូ�កតឡ្់រលេៅ

សមរភូមិមុខ�ញិ។ ខ្ុក៏ំមនានភនារកិច្ចជយួ�នា�ំយ�នាក់ក្ងុ

ស្ុ្ យកលេៅឲ្យកងេ័ពជរួមុខលនៅលពេខ�េអ្កេនាងំលនោះ

កំពងុជនា្់រន�ក្រយុេ្ធ ឬលឡោមពេ័្ធ្រន្នាយេនា�នាន េន ់

នេ់ ម្ងៗ។ លពេ�នាយចេូេរីកករុងភ្ំលពញលនោះកងេ័ព 

ខខរ្កក�ម រួមមនាន កងេ័ពភូមិភនា ្ូរព៌នា កងេ័ពភូមិភនា  

នរិតរី ភូមិភនា ឧតរ្ នងិកងេ័ពភូមិភនា ពលិសស។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

៤ - ផខ ្មរតក្ហមទទរួេបានជ័យជមនែុះ 

ច្ ងៃទី១៧ ផខវមសា ឆន឵ែ ១ំ៩៧៥

 កងេ័ពខខរ្កក�មេេួេ�នជ័យជម្ះលេើរ្រ្រ 

សនា នារណរ�្ឋខខរ្លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥។ 

ខ្ុចំេូមកតនាមលពោ្ ិ៍ចនិតងុរ�តូ�េផ់្ល�ូកមុ្ជនាលកកោម

តនាមលពេ្យលេោកសង្ នងិ្រនម្កស្នាក់លនៅមំុ្សនាេនាលរៀន 
សន្ធរម៉កុ។ លពេខ�េចេូ�េភ់្លំពញភ្លនាមលម្រញ្ជាកនារ

រ្រសព់កួខ្ុ�ំនលេៅក្រជុ។ំ ្រន្នា្់រពរីកតឡ្់រមកពរីក្រជុ�ំញិ 

សសនា្់រខតមនានខផនកនារឲ្យជលម្លៀសក្រជនាពេរ�្ឋលចញពរី 

េរីកករុងភ្លំពញ។ រូ្រខ្ុខំ�េជនាលពេ្យលយោ្ នា កតរូ��នលម 
្រញ្ជាកនារចនាតត់នាងំឲ្យលនៅក្រចនាកំនារលនៅអង្គភនាព នងិជយួ 

លរៀ្រចផំះ្សខម្បង។ ខ្ុលំឃើញក្រជនាពេរ�្ឋ�នចនាកលចញ 
ពរីផះ្រ្រសព់កួ្នាតក់្រខ�េ ១០ ន្ងៃ លេើ្រលចញអស់ នងិ 

សងៃនាតេ់រីកករុងភ្ំលពញខតម្ង។ លពេខ�េក្រជនាជនល្វើ�លំណើរ

តនាមផ្ល�ូកមុ្ជនាលកកោមលនោះ ខ្ុ�ំនលឃើញមនានេនាងំេនា�នាន, 

មនន្រីរ�្ឋកនារ នងិក្រជនាជន។ ្រន្នា្់រមកក្រ្នានកងពេ 

�ន្រញ្ជាខ្ុឲំ្យល�ើរលរើតនាមផះ្ក្រជនាជនយករ្រសរ់្ររ �ចូជនា 

េូរេឹកកក, មន៉ាសុរីនល�រ, កង្នា មក�នាក់មំុ្។ លកកោយមក 
អង្គភនាពរ្រសខ់្ុកំតរូ��នផ្លនាសឲ់្យលេៅល្វើខសសលនៅឃ្ញួ។ 

ចនា្់រតនាងំពរីលពេលនោះមកខ្ុ�ំនចេូមកេរីកករុងភ្ំលពញខត

ម្ងមកនាេល�ើម្បរីល្រើក្្នាលំពេ្យខត្រ៉លុណ ្ណោះ។

៥ - ការវធវែើែវំណើរវៅសិក្សាវៅតបវទសច្និ

 លនៅអំឡុងខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ ខ្ុកំតរូ��នលកជើស
 

លរើសឲ្យមកលរៀនសកូតលនៅស្នាតអូឡនាពំកិរយភៈលពេពរីរខខ  

្រន្នា្់រមក�នលេៅលរៀនលនៅលពោ្ ិ៍ចនិតងុលេៀត។ លពេលនៅ 

លពោ្ ិ៍ចនិតងុ ខ្ុកំតរូ�អង្គកនារចនាតត់នាងំឲ្យលរើខ�ក កនាតល់ស្ៅ  
កខន្លងណនាមនានភក់កតរូ��រសម្អនាតឲ្យស្អនាត។ ្រន្នា្់រមក 

លេើ្រមនានកនារលកជើសលរើសកម្លនាងំមកពរីក្្់រអង្គភនាពចនំនួ 

៥០០ននាក់ មកពនិតិ្យសខុភនាព ល�ើម្បរី្រញជាូនឲ្យលេៅលរៀនលនៅ 
ក្រលេសចនិ ខផក្ល្រើកយនល្�ោះចម្បោងំ្នុ៥, ្ នុ៦, ខផក្ 

ឧេ្ធម្នាចកក, ខផក្ជនាងជសួជេុ, ខផក្ឧតនុយិម នងិខ្លះ 

លេៀតកតរូ�លរៀនខនាងខផក្កនារងនារលនៅកពេនានយនល្�ោះ។  

ជនំនាញកនារចនិ�នមកពនិតិ្យសខុភនាពល�ោយផ្នាេ ់រួមមនាន  

ពនិតិ្យលមើេខភក្, កចមុះ, អណ្នាត, កតលចៀក, ក្រ�នា្់រលភេ,  

្នាម នងិ ពនិតិ្យលមលរោ្ ។ កងេ័ពខ�េមនានសខុភនាព 

េ្អលេើ្រជនា្់រ ចលំពោះអ្កខ�េមនានសខុភនាពមិនេ្អ កតរូ� 

កតឡ្់រលេៅតនាមអង្គភនាពល�ើម�ញិ។ កនារពនិតិ្យសខុភនាព 

លនោះកតរូ�រង់ចនារំយភៈលពេមួយខខលេើ្រលចញេេ្ធផេ។  

ចលំពោះអ្កជនា្់រកតរូ�ចនា្់រលផ្ើមកនាតស់លម្លៀក្ំរពនាក់ រក 

ខស្បកលជើង្ូ៊រ, អនា�្  ំនងិលកតៀម�ន៉ាេរីសកមនា្់រ�នាក់លខោអនា�។ 

ខ្ុ ំនងិកងេ័ព៤៩ននាក់លេៀត�នជនា្់រខផក្លរៀនល្រើកយនល្�ោះ 
ចម្បោងំ្នុ៦។ ចខំណកខផក្លរៀនល្រើកយនល្�ោះចម្បោងំ្នុ 

៥ ក៏មនានកងេ័ពចនំនួ៥០ននាក់កតរូ�លេៅលរៀនសកូតខ�រ។

 ក្រខ�េជនាលនៅចងុឆ្នា១ំ៩៧៥ ខ្ុ ំនងិកងេ័ពលផ្ង 
លេៀត�នល្វើ�លំណើរលចញពរីលពោ្ ិ៍ចនិតងុសលំ�ៅលេៅេរីកករុង 

សខឺជជរីងក្រលេសចនិ។ លពេ�្ូំរងសសិ េ្នាងំអសក់តរូ�លរៀន 

ភនាសនាចនិ។ ្រន្នា្់រមកខ្ុ ំនងិកូនសសិ ល្ផ្ងលេៀតកតរូ�លរៀន 
ល្រើកយនល្�ោះចម្បោងំលត២៨ ល�ោយលរៀន អន�ុតល្្រើក្ររ 

ជនាក់ខសង្ខតម្ង។ លពេលរៀនល្រើក្ររមិនមនានលក្ោះ្ ្នាក់ 

អវរីលេ ពរីលកពោះមនានក្រូមួយននាក់ សសិ្្ររីននាក់ នងិអ្ក្រក 

ខក្រមួយននាក់លនៅក្ងុយនល្�ោះ។ អ្ក្រកខក្រល្ ្ោះ 

លឡោ េរី ្ឺជនាជនជនាតចិនិ។ ក រ្ូ្រលកងៀនរ្រសខ់្ុលំ្ ្ ោះ 

លឡោ ឆនាងមិញ។ ក្ងុចលំណោមសសិ ខ្�េលេៅពរីក្រលេស 
កមុ្ជនាចនំនួ៥០ននាក់ �នលរៀនច្់រនងិក្រឡងជនា្់រខត១៥ 
ននាក់្រ៉លុណ ្ណោះ។ ចខំណកអ្កខ�េក្រឡងមិនជនា្់រ កតរូ�លេៅ 

លរៀនលនៅខផក្្តរូ្រ, ខផក្ជនាងជសុជេុលក្ឿងមន៉ាសុរីន 

យនល្�ោះ, ខផក្សពវនា�ុ្ លរៀ្រចកំ្នា្់រ�នាក់ក្ងុយនល្�ោះ 

នងិខផក្�េិ្ុយេនាក់េងជនាល�ើម។ 

 ្រន្នា្់រពរីលរៀនច្់រលនៅេរីកករុងសខឺជជរីង ខ្ុកំតរូ�លឡើងមក 
លរៀនលនៅលខត�្្ុឺររី្រនល្េៀត។ លពេមកលរៀនលនៅលខត�្្ុឺររី  

្ឺខ្ុលំរៀនល្រើកយនល្�ោះក្រល�ញ្នុ ៦ ។ ្រន្នា្់រពរីខ្ុ�ំន
 

្រញ្ច្់រ�្្គល្រើក្ររយនល្�ោះក្រល�ញ្នុ៦លនៅលខត�្្ុឺររី ខ្ុ ំ
កតរូ��ន្រញជាូនមកលរៀនខផក្យនល្�ោះក្រល�ញ្នុ ៥ លនៅ 
លខតឆ្នាងជនាងំ ខ�េជនាលខតមួ្យលនៅជនា្់រមនាតស់មុកេ្រន ្
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

លេៀត។ យនល្�ោះក្រល�ញ្នុ ៥ សកមនា្់រេម្លនាក់ក្នា្់រខ្រក 

ក្រលភេ�ចូក្នា្់រខ្រកល្រ-៥២ ខ�រ។ អ្កខ�េ�នលរៀនល្រើក 

្ររយនល្�ោះក្រល�ញ្នុ ៥ នងិ្នុ ៦ ជនំនាន ់ជនាមួយខ្ុ ំ 
រួមមនាន៖ យនាង, លភឿន, ខឆម, ផនាត, �ន, �ម, លជឿន, ល�ឿន,  

ពយ, ក រ្ី, លឡោ, រស្រី (កូនក្ររុស សនុ លសន) , លអៀង �ុ្   (កូន 

ក្ររុស លអៀង សនាររី) នងិកូនក្ររុស លចង អន លភ្លចល្ ្ោះ។ 

៦ - ការវធវែើែវំណើរតតឡបម់ក្ពតីបវទសច្និ នងិការហវែ វឹក្ហាត់ 

វបើក្យនវ្ហាុះច្មបាងំសាក្េ្បងវៅវពាធិ៍ច្និតុង

 លនៅខខកកក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៨ ខ្ុកំតឡ្់រពរីក្រលេសចនិមក 
ក្រលេសកមុ្ជនា�ញិ ខ្ុមំកស្នាក់លនៅជតិផ្នារអូរឡនាពំកិ ្រ៉ខុន្

 
កតរូ�លេៅ�វកឹ�នាត់ល្រើកយនល្�ោះក្រល�ញលនៅលពោ្ ិ៍ចិនតុង។  

លរៀងរនាេក់ពកឹពកួខ្ុេំនាងំ ១៥ននាក់ កតរូ�ជះិឡនានលេៅលពោ្ ិ៍ចនិ 
តងុ។ លនៅកពេនានលពោ្ ិ៍ចនិតងុមនានយនល្�ោះក្រល�ញ 

ចនំនួ ៧លក ឿ្ង ខ�េជនាក្រលភេយនល្�ោះក្រល�ញ្នុ ៥ នងិ 

្នុ៦។ លនៅលពេលនោះយនល្�ោះក្រល�ញខ�េអនាចលក្រើ

ក�ស�់នមនានខត្ររីលក្ឿង ចខំណក្ួរនលក្ឿងលេៀតកំពងុ 

លរៀ្រច�ំលម្លើងមិនេនានរួ់ចរនាេ។់ ពកួខ្ុខំតងខតល្រើក្ររ 
យនល្�ោះក្រល�ញេនំាង៣លក ឿ្ងលនោះសនាកេ្បងលឡើងចុះៗ  

លនៅកពេនានលពោ្ ិ៍ចនិតងុជនាមួយក្រូចនិ។ ខ្ុលំនៅចនាលំ្ ្ោះ 
ក រ្ូចិនចនំនួ២ននាក់ខ�េ�ន្រង្នាត្់រលកងៀនលនៅកពេនាន 

យនល្�ោះលពោ្ ិ៍ចនិតងុ ្ឺលេោកក្រូ ចនាង ឆនាងយ័ន នងិ 

លេោកក្រូ េរី ្ រីមុរីង។ ជនួកនាេពកួខ្ុ�ំនល្រើកសនាកេ្បង 
ពរីភ្លំពញលេៅកំពង់ចនាម នងិពរីកំពង់ចនាមលេៅកំពង់្។ំ  

ខ្ុំ្ ្លនា្់រ�នល្រើកយនល្�ោះក្រល�ញលេៅខនាងលសៀមរនា្រអង្គរ  
រួច្រនម្កលខត�្ត�់្ំរង ចេូមកខនាងភ្ំឱរន៉ាេ ់្រន្នា្់រមក 

�នចះុចតលនៅកពេនានលពោ្ ិ៍ចនិតងុក្ងុល្រល�េនា៤៥ 
ននាេរី។ ពកួខ្ុមំនាន ល្កមោងល្រើកយនល្�ោះលេៅេម្លនាក់ក្នា្់រ 
លនៅសសរុកលមមតខ់�រ ្រ៉ខុន�្េន់្ងៃកតរូ�លចញ�លំណើរ ្ ខឺស្អក 

លឡើងកងេ័ពល�ៀតណនាម�នចេូមក�េេ់រីកករុងភ្ំលពញ 

ខតម្ង។ លនៅចងុឆ្នា១ំ៩៧៨ នងិល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៩ កងេ័ព 

លជើងអនាកនាសខខរ្កក�ម�នល្រើកយនល្�ោះស្លនា្រកនាត់្ុន 

លត២៨ លេៅេម្លនាក់ក្នា្់រលនៅកពខំ�នកមុ្ជនា-ល�ៀតណនាម ក្ងុ
 

សសរុកលមមត។់ កងេ័ពលជើងអនាកនាសខខរ្កក�មេនាងំលនោះ 

រួមមនាន៖ ល្ ្ោះ ្រី, ខ�ង នងិ លមឿន។ ល្ ្ោះ ខ�ង �ន 

ល្រើកយនល្�ោះស្លនា្រកនាតល់ត ២៨ លេៅេម្លនាក់ក្នា្់រលនៅ 

សសរុកលមមត ់នងិកតរូ�កងេ័ពល�ៀតណនាម�ញ់យនល្�ោះ 

្្លនាក់។ ចខំណក ខ�ង កតរូ�លភ្លើងលឆះលពញខ្លនួ នងិ�នកង 
េ័ពខខរ្កក�មលផ្ងលេៀតយកឡនានលេៅជយួសលនង្គោះ 

េនានល់ពេល�េនា។ សពវន្ងៃល្ ្ោះ ខ�ង, ្ រី នងិ លមឿន រស់ 

លនៅក្ងុសសរុកសឡំតូ។ លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៨ ខខរ្កក�ម 

ក៏�ន្រលកងៀនល្រើក្ររយនល្�ោះេម្លនាក់ក្នា្់រលនៅកពេនាន 

យនល្�ោះ�នាេខ្រកចនានលខត�្ត�់្ំរងខ�រ។ លនៅលខត ្

�ត�់្ំរងម នានយនល្� ោះស្ល នា្រក នាតល់ត២៨ចនំនួ៦ 

លក្ឿង។ ចខំណកលនៅកពេនានយនល្�ោះលពោ្ ិ៍ចនិតងុមនាន 

យនល្�ោះស្លនា្រកនាតល់ត ២៨ ចនំនួ ៣-៤ លក ឿ្ងខ�រ។ តនានមឹ  

្ឺជនាអ្កក្្់រក្ងលនៅកពេនានយនល្�ោះ�នាេខ្រកចនាន នងិ 

ជនាអ្ក្រលកងៀនកងេ័ពអនាកនាសក្រចនាលំនៅកពេនានលនោះ។ 

 មុនលពេខ�េល�ៀតណនាមចេូមក�េភ់្លំពញ ខខរ្ 

កក�មមនាន ល្កមោងលរៀ្រចនំនាពំកួខ្ុកំតឡ្់រលេៅក្រលេស 
ចនិ�ញិ ្រ៉ខុនក្តរូ�អនាក់ខនានល�ោយសនារ សលម្ចឪ នងិកពះ 

រនាជសនាន�ុង្កតរូ�យនាងចនាកលចញលេៅមុន។ ចខំណក 

ពកួខ្ុកំតរូ�រងចនាលំេៅតនាមលកកោយ។ ជនាអកុសេកងេ័ព 
ល�ៀតណនាម�នចេូមក�េេ់រីកករុងភ្ំលពញ ពកួខ្ុេំនាងំ  
១៥ននាក់កតរូ�លឡើងឡនានលភៀសខ្លនួមកខនាងលខត�្ត់�្ំរង។ 

៧ - ការតស៊រូវៅក្នែពុងចតព វតកាយឆន឵ែ ១ំ៩៧៩

 មុនមក�េ�់ត�់្ំរង ឡនានពកួខ្ុ�ំនខចូលនៅកំពង់ 
ឆ្នាងំ �លូចះ្កនារល្វើ�លំណើរេកមនំាមក�េល់ខត�្ត�់្ំរង  

្ឺលនៅលពេយ្់រ។ កពកឹកពេមឹលឡើងពកួខ្ុក៏ំ�ន្រន�្លំណើរ 
លេៅភ្សំលំពៅ ល�ើយខខរ្កក�មចនា្់រលផ្ើមខ្រងខចកកម្លនាងំ។  

ល�ោយសនារពរីមុនខ្ុំ្ ្លនា្់រល្វើជនាលពេ្យ ខ្ុកំតរូ�ចនាតត់នាងំឲ្យលនៅ
 

ក្ងុអង្គភនាពលពេ្យ។ ចខំណកអ្កលផ្ង លៗេៀត ្ឺលនៅតនាម 
កងលរៀង ខៗ្លនួ។ លេោះជនាល្វើជនាលពេ្យ ្រ៉ខុនខ្ខរ្កក�មក៏�ន 
ខចកអនា�ុ្ឲ្យខ្ុកំនានខ់�រ។ លកកោយមកពកួលយើង�នចេូ 
សមរភូមិ ខ្ុ ំនងិ លអៀង �ុ្  កតរូ�រ្ួរសល�កលពេ្យ�ចូ្្នា។ លចញ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ពរីលពេ្យមក�ញិ លយើង�នខ្រក្្នាខ្ុមំកលនៅក្ងុ�រលសននា
 

តចូខ�េមនាន តនាអង ជនាក្រ្នាន។ តនាអង ្ ្លនា្់រ�នក្រចនាំ 

កនារលនៅកពេនានយនល្�ោះ�នាេខ្រកចនានលខត�្ត់�្ំរង។  

លកកោយមកពកួលយើងលចះខតល្ចពរីកងេ័ពល�ៀតណនាមចេូ 

លេៅក្ងុនកពរ�តូ�េត់្ំរនស់ឡំតូ។ កងរ្រសព់កួខ្ុមំនានលេខ
 

៥៥៥។ តនាលមត៉ ជនាក្រ្នានកងពេ្ ំចខំណក តនានមឹ នងិ 

តនាអង ក្រ្នាន�រលសននា ។ំ លពេខ�េខ្ុលំនៅសឡំតូ លអៀង 
 

�ុ្ �នលផ្ើស្ុំរកតឲ្យខ្ុលំេៅលនៅជនាមួយ្នាតជ់នាលកចើន�ង ្រ៉ខុន ្
ខ្ុលំេៅមិនរួចលកពោះមរីនលកចើនលពក ល�ើយម្យន៉ាងលេៀត តនាអង 

មិនអនញុ្ញាតឲ្យលេៅលនៅជនាមួយ លអៀង �ុ្។ ខ្ុលំនៅល្វើលពេ្យ 
ក្រចនាលំនៅឃុតំនាសនាញ ្រច្ច្ុរ្បន្្ ជឺនាសនាេនាសសរុកសឡូំត។ 

 លនៅឆ្នា១ំ៩៨៨ ខ្ុ�ំនជនានម់រីនលនៅសឡូំត កតរូ�ពកិនារ
 

លជើងម្នាង នងិ�នសកមនាកព្យនា�េលនៅមន្រីរលពេ្យក្ងុ 
ត្ំរនស់ឡំូត។ ្រន្នា្់រពរីជនាសះលស្បើយ ខ្ុ�ំន្្់រល្វើ

 
លពេ្យ នងិ�នផ្លនាសម់កល្វើជនាក្រូ្រលកងៀន�ញិ ពរីលកពោះកង 

េ័ពខខរ្កក�មក៏ចង់ឲ្យកូនលចៅលចះ�ងឹខ�រ។ ពកួល្�ន 

យកកូនមកឲ្យខ្ុ្ំរលកងៀន នងិជយួឧ្រតម្្�េខ់្ុ្ំរន ្ចិ
 

្រន្ចួ។ លនៅលពេលនោះខ្ុ្ំរលកងៀនលកង្ៗចនំនួ៣្្នាក់ លនៅ
 

្រឋមសកិ្នា ្ឺ្្នាក់េរី១២ េរី១១ េរី១០ នងិេរី៩ (ក្រពន័្ធ 

ចនាស)់។ កនារ្រលកងៀនជនំនានស់នង្គនាម ្ឺក្នានខ់តអនាចឲ្យ 

លកង្ៗអនាចលចះអនាន នងិសរលសរ�នខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ ខ្ុ�ំន

រសល់នៅសឡំតូរ�តូ�េឆ់្នា១ំ៩៩៥ លេើ្រខ្ុផំ្លនាសម់ករស់

លនៅខនាងលកោះកុង(្រច្ច្ុរ្បនស្សរុក�នាេខ�ង) លកពោះខត�ងឹ 
្នាភនា រីរនាជរ�្ឋនាភិ�េកមុ្ជនា នងិខខរ្កក�ម �នចនា្់រ

លផ្ើមចចនារកតរូ�រ៉ូ�្្នា្រលណ្ើរៗ។ ក្រ្នានកងពេរ្រសខ់ខរ្ 

កក�ម�នចនាតត់នាងំឲ្យពកងនាយកម្លនាងំមករសល់នៅតនាម 

ត្ំរន�់រ្ី ្លរ្ី ្រីតនាមកង នងិអង្គភនាពលរៀង ខៗ្លនួ។ អង្គភនាពរ្រស់

ខ្ុមំនានសមនាជកិជនាង១០០ននាក់ ្ ជឺនាកង�រលសននា ឯំករនាជ្យ 

ខ�េក្្់រក្ងល�ោយលម្រញ្ជាកនារល្ ្ោះ ្ មឹ លពៅ។  ្ មឹ 

លពៅ កតរូ��ន្្នាក់លេើចនាតត់នាងំឲ្យមកស�កនារជនាមួយ 

អង្គភនាពរ្រស ់អួន យង់៉ លនៅត្ំរន់្ �្នា។ មុខកពរួញរ្រស់ 

្ឹម លពៅ ចនា្់រពរីត្ំរនអូ់រលសោមលេៅេេន់ងឹមនាតស់មុកេ

ក្ងុេឹក�រីលខតល្កោះកុង។ លពេមក�េ�់្ូំរង កងរ្រសខ់្ុ ំ 

នងិកករុមក រ្ួសនារ�នស្នាក់លនៅមំុ្ស្ងឹ្្រី ក្ងុភូមិសនាសស ្

ឃុកំ្រលមោ៉យ្រច្ច្ុរ្បន។្ ក្រួសនារខ្ុ ំនងិក្រួសនារលផ្ង លៗេៀត
 

�នរសល់នៅខក្បមនាតស់្ងឹ ពរីលកពោះងនាយសសរួេរកកតរីសនាច់ 

ល្វើមូ្្រអនា�នារ នងិមនានក្រភពេឹកលក្រើក�សក់្រចនានំ្ងៃ។ 

 លពេលនៅមំុ្ស្ងឹ្ ្រី ខ្ុលំនៅខត្រលកងៀនកូនលចៅរ្រសក់ងេ័ព
 

�ខ�េ។ កូនសសិ្រ្រសខ់្ុមំនានចនំនួក្រខ�េ៥០ននាក់។  
ខ្ុ�ំនលសៀ�លភៅពរីរ-្ររីក្បោេ ពរីល្ ្ោះ លសឿង ខ�េ�ន 

េេួេលសៀ�លភៅមកពរ្ី ្នាក់លេើ។ ខ្ុ ំនងិខខរ្កក�ម�ន៏េលេៀត 
�នចេូរួមល្វើសមនា�រណកម្លេើកេរី១ លនៅក្រលមោ៉យក្ងុ 
ឆ្នា១ំ៩៩៦។  ្រន្នា្់រពរីមនានកពតឹ្កិនារណ៍ន្ងៃេរី ៥-៦ កក�្នា  

ឆ្នា១ំ៩៩៧ កករុមក រ្ួសនារខ្ុ ំនងិក រ្ួសនារខខរ្កក�មលផ្ង 

លេៀត�នលភៀសខ្លនួចេូលេៅរសល់នៅក្ងុក្រលេសន្ជនាមួយ
 

អង្គភនាពរ្រស ់អួន  យង់៉។ លនៅចងុលកកោយខ្ុ ំនងិខខរ្កក�ម 
�ន៏េលេៀត�នចេូរួមល្វើសមនា�រណកម្ជនាលេើកេរី២ 

លនៅកពខំ�នកមុ្ជនា-ន្ លនៅឆ្នា១ំ៩៩៨។ 

 លនៅឆ្នា១ំ៩៩៩ ខ្ុ ំនងិកករុមក រ្ួសនារ�នកតឡ្់រពរី 
កពខំ�នមករសល់នៅសសរុក�នាេខ�ង នងិ�នចេូ្រលកងៀន 

កូនសសិ ល្នៅសនាេនាចនំនួ៣ លនៅភូមិេួេក្រួស តនាងំយ ៉

នងិ�នូននា ។ លនៅឆ្នា២ំ០០០ មន្រីរអ្់ររសំសរុក�នាេខ�ង  

�នលរៀ្រចឲំ្យខ្ុលំេៅលរៀន្ំរលពញ�ជិជានាជនាក រ្ូ្រលកងៀនកក្រ 
ខណ្ឌ ។ ខ្ុលំឡើងលេៅលរៀន្ំរលពញ�ជិជានាលនៅលខតល្ពោ្ ិ៍សនាត ់
រយភៈលពេពរីរខខ។ ្រន្នា្់រមកខ្ុ�ំនលេៅលរៀនលនៅភ្លំពញ 
្រនល្េៀត លេើ្រេេួេ�នក�ក់ល្រៀ�ត្រ�៍ចូក រ្ូ្រលកងៀន 

លផ្ងលេៀត។ ខ្ុ�ំន្រលកងៀនលនៅសនាេនា្រឋមសកិ្នាតនាងំ 
យរ៉�តូ�េឆ់្នា២ំ០០៩ លេើ្រខ្ុ�ំនកក្រខណ្ឌជនាននាយក 
សនាេនា្រឋមសកិ្នាតនាងំយ។៉ ខ្ុចំេូន�ិតន្ល៍នៅឆ្ នាំ 

២០១៥ ្រ៉ខុនខ្្ុ្ំរនជ្នា្ុរ្្គេកិ្រខណ្ត នងិ�នជយួ 
្រលកងៀនកូនសសិ្រ�តូ�េឆ់្ នា២ំ០១៩ លេើ្រ្្់រ 

សកមនាក់េនាងំសសរុង។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ឯកអគ្គរាជទតូជ្រែរុៃម្ វែើទ្្សៃកិច ្ចមៅ	
«្រណ្ណ ឵ល័យ្មមច្សមែ»
ផាត	ចាៃ់ រ្ុៃិតា

 ក្រលេសជ្រ៉នុ ្ ្លនា្់រជនាម្ចនាសជ់នំយួរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនា លេើខផក្សម្នារកនារយិនាេយ័ នងិសន្សិខុ 
អ្នារ លនៅមុនលពេខ�េមនានតេុនាកនារកនាតល់េោសលម�កឹ 

ននាជំនានខ់ស្ខ់ខរ្កក�ម។

 ននារលសៀេន្ងៃេរី៣ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ លេោក ឆនាងំ យុ  

ននាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាមនានកិត្យិសេេួេ 
សវនា មន ៍លេោក មិកនាមិ មន៉ាសនា�ុរីរ៉ូ ឯកអ្្គរនាជេូតជ្រ៉នុ 

ក្រចនាលំនៅកមុ្ជនា ខ�េ�ន�កឹននាកំករុមកនារងនាររ្រសល់េោក 

រួមមនានលេោក ម៉ូររី ណូ្ូ៊រ លេខនាេរី១, អ្កននាង ្ូស៊ណូូ រ្ី 

មន៉ាររីយន៉ា លេខនាេរី៣ នងិ លេោក អុរីមន៉ា�នា អនា រីណូររី អ្ក 

សិក្នាសសនា�កជនា� នងិជនាេរីក្ឹរក្នារ្រស់លេោកមកេស កិ្ច្ច 

លនៅ «្រណ ្ណនាេយ័សលម្ចខម»៉ នន�េិ្យនាស្នានស្លកឹរតឹរ្រស់

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា។

 �លំណើរេស ន្កិច្ចចនា្់រលផ្ើម ល�ោយកនារផេ្ព់ត័ម៌នាន 

េម្អិតអំពរីពពិ័រណ៍ននកពះឆនាយនាេក័ណ៍្រ្រសស់លម្ច 

កពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ កពះ�ររនាជ្ិរតនាជនាតខិខរ្, សលម្ចកពះ 

ឯកអ្្គរនាជេូតជ្រ៉នុក្រចនាលំនៅកមុ្ជនាលេោក មិកនាមិ មន៉ាសនា�ុរីរ៉ូ �កឹននាកំករុមកនារងនាររ្រសល់េោក រួមមនានលេោក ម៉ូររី ណូ្ូ៊រ លេខនាេរី១, 
អ្កននាង ្ូស៊ណូូ រ្ី មន៉ាររីយន៉ា លេខនាេរី៣ នងិ លេោក អុរីមន៉ា�នា អនា រីណូររី អ្កសកិ្នាសសនា�កជនា� នងិជនាេរីក្ឹរក្នារ្រសល់េោកមកេស្កិច្ចលនៅ 
«្រណ ្ណនាេយ័សលម្ចខម»៉ នន�េិ្យនាស្នានស្លកឹរតឹរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា លនៅន្ងៃេរី៣ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។  
(ស�ូចិកិត លមត្នា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

�ររនាជមនាតនាជនាតខិខរ្ នងិរនាជ�ង្នាន�ុង្ផេ្ល់�ោយ្រណ្ឌិត 

�េូរីយ៉ូ លអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរកពះរនាជជរី� 

ក្រ�ត្រិ្រស់សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ អមជនាមួយនងឹលភ្លង 

ខ�េជនាកពះរនាជនពិន្ធរ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ។ 

 ផ្នាងំកពះឆនាយនាេក័ណ៍្ពពិរណ៍នងិលភ្លង �នរឭំក 

�េក់ពះរនាជក្រ�ត្លិស�្នារ�នាងសលម្ចឳនងិសលម្ចខម ៉ 

ខ�េ�នកតក់តនាេុកអំពរីជពំកូមួយខ�េមនានចណំង 

លជើង្នា «លស�្នាមួយខ�េមិនខមនជនាលរឿងលកពងនេិនាន»  

លនៅក្ងុលសៀ�លភៅ «សលម្ចកពះម�នាក្កតរី នលរោតម្  
មុននិនា សរី�ន ុកពះ�ររនាជមនាតនាជនាតខិខរ្ ក្ងុលសររីភនាព  
លសចក្រីន្្្ល ្រូ នងិសភុមង្គេ៖ កពះរនាជ�លំណើរជរី�តិលពោរ 
លពញលេៅល�ោយកពតឹ្កិនារណ៍»។ ជពំកូលនះលេើកលឡើងអំពរី 

ចលកមៀងពរីរ្រេ្ឺ «រនាកតរីខ�េ�នជ្ួរភ័នក»្ ជនាកពះរនាជ 

នពិន្ធរ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋសកមនា្់រកពះរនាជ 

ពិ្រី��ិ នា�មង្គេននកេង់េនាងំពរីរ នងិ្រេ «ម៉ូនរីកនា»  

ក្រេនាន�េស់លម្ចខម ៉ ល�ើម្បរីសខម្ងកពះរនាជ�ឫេ័យ 

លស�្នារ្រសក់ពះអង្គចលំពោះកេង់។ ចនា្់រតនាងំពរីលរៀ្រ 

អភិលសកមក សលម្ចខមខ៉តងខតលនៅខក្បរកពះកនាយរ្រស ់

កពះសវនាមរីក្្់រលពេ ល�ោយឆ្លងកនាតន់�ូអនសុ្នាររីយ៍ខផ្អម 

េវរីងជរូចត់រួម្្នា�ចូលនៅក្ុងកពះឆនាយនាេក័្ណ៍�ន 
្រង្នាញ។ លនះ្ ជឺនាលរឿងលស�្នាអមតភៈ យក្ះ្រនាេ់ 

ឧ្រស្្គនងិមិនខក្រក្ររួេ ខ�េលកើតមនានក្ងុកពះជរី�តិ 
ពតិរ្រសក់េង់។

 

ឯកអ្្គរនាជេូតជ្រ៉នុក្រចនាលំនៅកមុ្ជនាលេោក  
មិកនាមិ មន៉ាសនា�ុរីរ៉ូ �កឹននាកំករុមកនារងនាររ្រស់ 
លេោក រួមមនានលេោក ម៉ូររី ណូ្ូ៊រ លេខនាេរី១,  
អ្កននាង ្ូស៊ណូូ រ្ី មន៉ាររីយន៉ា លេខនាេរី៣ នងិ 
លេោក អុរីមន៉ា�នា អនា រីណូររី អ្កសកិ្នា 
សសនា�កជនា� នងិជនាេរីក្ឹរក្នារ្រសល់េោកមក
េស្កិច្ចលនៅ «្រណ ្ណនាេយ័សលម្ចខម»៉  
នន�េិ្យនាស្នានស្លកឹរតឹរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកមុ្ជនា លនៅន្ងៃេរី៣ ខខកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១។ (ស�ូចិកិត លមត្នាមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

្រន្នា្់រមក លេោក ឆនាងំ យុ �ន្រង្នាញ�េល់ភៀ្�កិត្ិ

យសន�ូ្រណ ្ណនាេយ័ នងិ្ររកិ្ នារខ�េរួមមនាន�ចូជនា 

មន៉ាសុរីនផ្កុឯកសនារេកមង់ជនាឌរីជរ្ី េ ឯកសនារេកមង់ល�ើម  
ឯកសនាររូ្រ្ត ឯកសនារ�រីល�អូនងិឯកសនារជនាសលំឡងននាននា។ 

 លេោក ឆនាងំ យុ �នលរៀ្ររនា្់រយន៉ាងេម្អិតអំពរី 

ល្រសកកម្យរូអខងវងរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា 
ក្ងុកនារលេើកកម្សយុ់ត្ិ្ ម៌ កនារចងចនា ំនងិកនារផ្ះផ្នា

តនាមរយភៈកនារក្រមូេចងកកងភ័ស្តុនាងជនាក្រ�ត្សិនាសស ្
េ នាក់េងនងឹអំលពើក្រេ័យពូជស នាសនន៍ងិឧកកិ�្ឋកម្ 

ក្រឆនាងំមនសុ្ជនាត ិខ�េកករុមកនារងនារ�ននងិកំពងុ្រន ្

អន�ុត។្ លេោកសសរី សូ �វនាររីណនា �ន្រង្នាញអំពរីេរីតនាងំ 

សសនា�កជនា�, មជ្ឈមណ្ឌេសសនា�កជនា�នងិ្រណ ្ណនាេយ័ខខរ្ 

កក�មលនៅតនាម្រណ្នាលខតេ្នាងំ១០។ 

 លេោកឯកអ្្គរនាជេូត មិកនាមិ មន៉ាសនា�ុរីរ៉ូ តណំនាង 

ឲ្យស្នានេូតជ្រ៉នុក្រចនាលំនៅកមុ្ជនា�ន្រន្េេុ់កចណំនារ  
អនសុ្នាររីយ៍លេើលសៀ�លភៅកកនាងំមនាសរ្រស ់«្រណ ្ណនាេយ័ 

សលម្ចខម»៉ ខ�េមនានខ្លមឹសនារ�ចូតលេៅ៖

“សរូមអរ្ុណយ៉ងតរាេវតរៅច្ំវពាុះការអវពា្ជ ីញររូបខ ្ពុំ  
និងសហការរីរបស់ខ ្ពុំមក្កាន់បណ្ណ ឵េយ័ែស៏សស់ស្អ ឵ត
ក្នែពុងច្ ងៃវនុះ។ ខ ្ពុមំានការវកាតសងៃប់ផសងៃងយង៉ខល឵េ ងំច្ំវពាុះ 
ពពិរ័ណ ៍នងិការងារផែេអនុវតន្វ៍ឡើងវោយមជ្ឈមណ្ឌ េ
ឯក្សារក្ម្ពុរា។ ខ ្ពុំ្ តិថា បណ្ណ ឵េយ័វនុះ្រឺាការច្រូេររួម 
ច្ំផណក្ែ៏វិវសសវិសាេមរួយសតមាប់អនា្តមនុស្ស 
ជំនានវ់តកាយទរូទាងំពភិពវលាក្។ 

 ន្ងៃេរី០៣ ខខកុម្ភៈ ឆ្឵២ំ០២១ - 

ឯកអ្្គរនាជេូត មិកនាមិ មន៉ាសនា�ុរីរ៉ូ”
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ន្	្រត	
អតតីតកងទ័ព ្្ម ័បគចិតម្វៀតណាម

 នស ្រត មនានអនាយុ៦៤ឆ្នាំ សពវន្ងៃរសល់នៅភូមិចង្គុំ  
ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត់ លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ ្រត មនានក្រពន្ធ

 ល្ ្ោះ សន ខ្េិ អនាយុ៥០ឆ្នាំ នងិមនានកូនចនំនួ្ររីននាក់  
ក្ររុសពរីរ សសរីមួយ។ សពវន្ងៃ ្រត �នក្រក្រមុខរ្ររល្វើ 
ខសសចមក នារ។ នស ្រត �នលរៀ្ររនា្់រលរឿងរនា�៉ជរី�តិខ�េ 
�នឆ្លងកនាត�់ចូខនាងលកកោម៖ 
 ឪពកុរ្រសខ់្ុ ំមនានល្ ្ោះ សសកឹ នស មនានអនាយុ ៨៤ 
ឆ្នា ំមនានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិតនាលត ក្រលេសល�ៀតណនាម។ 
ឪពកុខ្ុំ្ ជឺនាកូនកនាតល់សៀ្ង នងិល�ៀតណនាម ររីឯម្នាយល្ ្ោះ  
លយត៉ លសៅ ជនាកូនកនាតខ់ខរ្លសៀ្ងមនានសសរុកកំលណើតលនៅ 
ភូមិចង្គុំ ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចនាម។ ខ្ុមំនាន្រង

 ្រ្អនូ្រលងកើត៩ននាក់ សសរី៣ននាក់ នងិក្ររុស៦ននាក់។ ខ្ុំ្ ្លនា្់រ�ន
 

លរៀនអក្រខខរ្តចិតចួ។ ខ្ុលំចះអនាន នងិសរលសរអក្រខខរ្ 
ល�ើយខ្មេនាងំលចះភនាសនាល�ៀតណនាមលេៀត។
 ខ្ុំ្ �ំងឹក្រីលនៅលពេក្រលេសជនាតលិកើតមនានសនង្គនាម។ 
កនាេខ្ុអំនាយុ១០ឆ្នា ំខ្ុរំសល់នៅជនាមួយឪពកុម្នាយលនៅក្ងុ

 េឹក�រីក្រលេសល�ៀតណនាម។ ឪពកុរ្រសខ់្ុំ្ ្លនា្់រល្វើជនាេនា�នាន 
លជើងកក�មរ្រស�់រនាងំ។ ឪពកុរ្រសខ់្ុកំតរូ��នអនាជន្្ា រ 
ល�ៀតណនាមលចោេក្រកនាន់្ នា មនានននិន្ាកនារក្រឆនំាងរ�្ឋនាភិ�េ 
ល�ៀតណនាម។ លកកោយមកកតរូ��នអនាជ្នា រល�ៀតណនាម 
្ំរនាមកំខ�ង នងិតនាមចនា្់រខ្លនួ្នាតជ់នាលកចើនលេើក។  
លពេលនោះ្រង្រ្អនូជនជនាតលិសៀ្ងជនាលកចើនននាក់�នលេៅជយួ 
នយិនាយ នងិជយួត�ន៉ាជនាមួយអនាជន្្ា រល�ៀតណនាមលេើ្រ 
ឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំនរួចផុតពរីកនារលចោេក្រកនាន។់ ល�ោយ្ិត្នា
មិនអនាចរសល់នៅក្រលេសល�ៀតណនាម�នតលេៅលេៀត ឪពកុ
រ្រសខ់្ុក៏ំសលកមចចតិម្ករសល់នៅសសរុកកំលណើតខនាងម្នាយ
រ្រសខ់្ុលំនៅសសរុកខខរ្�ញិ។
 លនៅឆ្នា១ំ៩៦២ ខ្ុនំងិក្រួសនារ�នចនាកលចញពរីក្រលេស 
ល�ៀតណនាមមករសល់នៅមំុ្ភូមិសនាសស ្ភូមិចង្គុំ នងិភូមិលកោះ

 
្ ្ស្តិលនៅក្ងុឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចនាម ខ�េ

 
លពេលនោះមិនេនានម់នានក្រជនាជនរសល់នៅលកចើនលេ ្ឺភូមិ 

រ្ុ េ	វណ្ណ ភៈ

នស ្រត មនានអនាយុ៦៤ឆ្នា ំសពវន្ងៃរសល់នៅភូមិចង្គុំ ឃុេំន្លងូ សសរុក
 

លមមត ់លខតកំ្ពង់ចនាម។ (សខុ �ណ ្ណភៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

នរីមួយៗមនានក្រជនាជនរសល់នៅក្រមនាណ ៣០ លេៅ ៤០ 
ក រ្ួសនារ្រ៉លុណ ្ណោះ។ ក្រជនាជនចេូចតិរ្សល់នៅផ្ុំ្ ្ នាជនា 
កករុម។ ភូមិនរីមួយៗមនាននផ�្រ្ី េូំេនាយេនាតសន្ធងឹរ�តូ 
�េ់កពំក្រេេ់ក្រលេសល�ៀតណនាម។ កនាេលនោះលនៅកុ្ងភូមិ 
មនាននកព�ះុជុជំតិ មនានល�ើមល្ ើ្ ំៗ  នងិមនានសតវនកពជនា 
លកចើនក្រលភេ។ ក្រជនាជនភនា លកចើនលនៅត្ំរនល់នះ្ ជឺនាកូនកនាត 
លសៀ្ង ក្រក្រមុខរ្ររកនា្់រ�រីល្វើចមក នារ នងិល្វើខសសល�ោយ 
្ុរក�រី�នាសំសរូ�លនៅក្ងុនកព �ចូជនជនាតភិនា តចិពង្ខ�រ។  
សម័យលនោះ�រ្ី េូំេនាយ ចខំណកក្រជនាជនមនានចនំនួតចិ 
�លូចះ្ល�ើយក្រជនាជន�នល្វើខសសចមកនារចេត័េរីតនាងំ នងិ 
មិនមនានកម្សេិ្ធលិេើ�រីលឡើយ។ ក្រជនាជន�នកនា្់រ�រីល្វើចមកនារ 
នងិ�នាសំសរូ�ម្ងឬពរីរ�ងលនៅលេើេរីតនាងំមួយ ្រន្នា្់រមកក៏ 
ននាំ្ ្នាផ្លនាសល់េៅកខន្លង្្រីលេៀត ល�ោយសនារក្រជនាជន្ិត
្នាល្រើ�នាលំនៅកខន្លង�ខ�េៗ�ណំនាមិំនស�ូេតូេនាសេ់្អ។
 លនៅឆ្នា១ំ៩៦៣ សនង្គនាមលនៅក្រលេសល�ៀតណនាមកនាន ់
ខតររីករនាេ�នាេខ្លនាងំលឡើង។ ខ្ុ�ំន�ងឹ្នា កងេ័ពល�ៀត 
កុងមួយចនំនួ្ំ�នមកេ នាក់ខ្លនួក្ងុនកពលនៅលេើេកឹ�រី

 
រ្រសខ់ខរ្។ ខ្ុនំងិ្រង្រ្អនូក្រជនាជនលនៅក្ងុភូមិ�នននាំ្ ្នា
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

េិញអងករ នងិ្្នាលំពេ្យយកលេៅេក់្រនឲ្្យកងេ័ពល�ៀត 
កុង�នចលំណញក�ក់យន៉ាងលកចើន។ ្រ៉ខុនខ្្ុក៏ំកតរូ�ក្រ្យុ 
លក្ោះ្ ្នាក់ខ�េ ល�ោយសនារមនានយនល្�ោះេម្ល នាក់ 
ក្នា្់រខ្រកល្រ ៥២ រ្រសស់�រ�្ឋអនាលមរចិ ល�ោះមកេម្លនាក់ 
ក្នា្់រលនៅេរីតនាងំកងេ័ពល�ៀតកុងេនាក់ខ្លនួ។
 លនៅឆ្នា១ំ៩៧០ លនៅក្រលេសខខរ្ក៏លកើតមនានកពតឹិក្នារណ៍ 
រ�្ឋក្រ�នារេម្ល នាក់ សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរី�ន ុលនៅន្ងៃេរី 
១៨ ខខមរីននា ខ�េ�កឹននាលំ�ោយលេោកលសននាក្រមុខ េន ់
នេ់។ លពេលនោះក្រជនាជនលនៅតនាមសសរុកខសសចមក នារខងឹ 
សម្បោរ េន ់នេ់ យន៉ាងខ្លនាងំ ល�ើយ�នននាំ្ ្នាជះិឡនាន 
លេៅល្វើ�តកុម្ត�ន៉ាល�ើម្បរីេនាមេនារឲ្យសលម្ចឪកតឡ្់រមក 
�ញិ។ កនាេលនោះមនានកម្ល នាងំយុ�ជនរួមេនាងំមនសុ្ 
ចនាសមួ់យចនំនួ�នលេៅត�ន៉ារ�តូ�េស់សរុកស្េួ លខត ្
កកលចះ ល�ើយកតរូ��នេនា�នាន េន ់នេ់ �ញ់្រនងកនា្រ 
្រណ្នាេ ឲ្យស្លនា្់រនងិរ្ួរសមនសុ្ជនាលកចើន។ ល�ោយលឃើញ 
សភនាពកនារណ៍មិនសសរួេ ក្រជនាជន�នននាំ្ ្នាកតឡ្់រមក
ផះ្លរៀង ខៗ្លនួ�ញិ។
 លនៅចលន្លោះឆ្នា១ំ៩៧១ នងិ ឆ្នា១ំ៩៧៣ មនានយនល្�ោះ 
មកេម្ល នាក់ក្នា្់រខ្រកជនាលកចើនកខន្លងលនៅតនាមនកពខ�េ 
សលំ�ៅរកកខន្លងកងេ័ពល�ៀតកុងេនាក់ខ្លនួ។ ខ្ុ�ំនលឃើញ

 
េនា�នានអនាលមរកិនាងំល�ើរលនៅក្ងុភូមិរ្រសខ់្ុ ំ ល�ើយខ្ម

 
េនាងំមកតនាងំ្រន្នាយលនៅខនាងលជើងភូមិលកោះ្  ្នងិលនៅក្ងុ
ភូមិមួយចនំនួលេៀតក្ងុរយភៈលពេខ្លរី។
 អំឡុងឆ្នា១ំ៩៧៤ កម្លនាងំរ្រសខ់ខរ្កក�មជនាលកចើន 
ននាក់�នចេូមករសល់នៅក្ងុភូមិស្តិលនៅជនាយខ�ន នងិ 
លនៅេរីក្រជុជំន។ លពេលនោះល�ោយសនារខ្លនាចខខរ្កក�ម 
្រងំ្ឲ្យកូនលចៅចេូ្រលកមើលយោ្ នា នងិ្រលកមើ្រ��ិតន្ ៍ឪពកុ 
រ្រស់ខ្ុ�ំននយិនាយេួងលេោមម្នាយរ្រស់ខ្ុឲំ្យកតឡ្់រលេៅ

 
រសល់នៅក្រលេសល�ៀតណនាមមួយរយភៈសនិ។ លពេលនោះ 
ម្នាយរ្រស់ខ្ុកំពមេនំាង្រង្រ្អនូខ្ុមិំនចង់លេៅតនាមឪពុកខ្ុលំេ 
្រ៉ខុនល្�ោយសនារឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំនេងួលេោមខ្លនាងំលពកលេើ្រ
ម្នាយខ្ុ�ំនយេក់ពមលេៅរសល់នៅក្រលេសល�ៀតណនាម។
 លនៅឆ្នា១ំ៩៧៦ ខ្ុ�ំនជនា្់រជនាកនាតពវកិច្ច្រលកមើកង 
េ័ពល�ៀតណនាម នងិ�នចេូលរៀនសនាេនាលយោ្ នា លនៅ 
�យូនា�។ លពេលរៀនច្់រ ខ្ុកំតរូ��ន្រញជាូនមកកនារពនារ

 
កពខំ�នខ�េជនា្់រកពកំ្រេេក់្រលេសខខរ្។ ខ្ុំ្ ្ល នា្់រ�ន 
ក្រយុេ្ធជនាមួយលយោ្ នាខខរ្កក�មជនាលកចើនលេើកលកចើនសនារ
លនៅចលន្លោះពរីឆ្នា១ំ៩៧៧ �េ ់ឆ្នា១ំ៩៧៨ ខ�េកនារ�នាយ

ក្រយុេ្្ធ ្នាលនោះ�នលកើតលឡើងតនំាងពរីឆ្នំា១៩៧៦មកលម្៉លះ។
 លនៅឆ្នា១ំ៩៧៩ ខ្ុ�ំន�នាយជនាមួយលយោ្ នាខខរ្ 
កក�មលនៅតនាមកពខំ�ន នងិ្រនច្េូមកក្រលេសកមុ្ជនាតនាម
សសរុកស្េួ លខតក្កលចះ។ លពេលនោះខ្ុ�ំនសលងកតលឃើញ្នា 
ក្រជនាជនភនា លកចើនស្គមស្គនាងំ នងិ្្នានលខោអនា�លស្លៀកពនាក់ 
សមរម្យលឡើយ។ លពេលនោះខ្ុ�ំននយិនាយភនាសនាខខរ្លេៅ
កនានក់្រជនាជនខ�េ�ន្រលមើេកងេ័ពល�ៀតណនាម។ 
ក្រជនាជន�នននាំ្ ្នាលសើច នងិ ស្រ្បោយររីករនាយលពេឮខ្ុ ំ
នយិនាយភនាសនាខខរ្ច្បោស់។ ខ្ុនំងិកងេ័ពល�ៀតណនាម 
ខ�េលនៅលសសសេ់រ្រ្រអងករ្ររី��លនៅរ្យន ្ល�ើយ 
លយើងក៏�នផេ់្អងករេនំាងលនោះឲ្យក្រជនាជនល�ើម្បរីខចក្្នា។  
្រន្នា្់រមក ខ្ុំ�នល្វើ�លំណើរ្រនល្េៅ�េល់ខតក្កលចះ។  
មិនយូរ្រ៉នុ្នានអង្គភនាពលយោ្ នារ្រសខ់្ុ�ំនចេត័មកល�ះ
េរីតនាងំលនៅេរីរួមលខតកំ្ពង់ចនាម ល�ោយលពេលនោះខ្ុមំនាន 
ឋនាននរ្សក្ពិនាក់ល�ោយ្ររីជនាន។់
 លនៅចលន្លោះពរីឆ្នា១ំ៩៧៩ �េឆ់្នា១ំ៩៨០ ក្រជនាជន 
កនានខ់តលកចើន�នចេូមករសល់នៅក្ងុលខតកំ្ពង់ចនាម ្រ៉ខុន ្
ក៏មនានលយោ្ នាខខរ្កក�មមកេនាក់ខ្លនួជនាមួយក្រជនាជន 
េនាងំលនោះ នងិ�ន្រងកកនារអុកឡកុល្វើឲ្យកងេ័ពល�ៀតណនាម 
ពិ�កេ្់រេេខ់�រ។ ជនាលរឿយៗកងកម្លនាងំខខរ្កក�ម�ន 
�នាយឆក់្ ខ�េល្វើឲ្យខ្ុមំនានកនារភ័យខ្លនាចខ�រ។ លនៅឆ្នាំ 
១៩៨០ ល�ោយសនារនកឹភូមិកំលណើតខនាងម្នាយលនៅភូមិចង្គុំ  
ខ្ុ�ំនរតល់ចញពរីអង្គភនាពកងេ័ព មកជ្ួរជនាមួយ្រង្រ្អនូ 
អំ៊ ពូ មរីង ខនាងម្នាយ នងិខេងកតឡ្់រលេៅល�ៀតណនាម។
 លនៅរ�នាងឆ្នា១ំ៩៨២ នងិឆ្នា១ំ៩៨៣ ខ្ុ�ំនលេៅយក 
ឪពកុម្នាយ នងិ្រង្រ្អនូខ�េរសល់នៅក្រលេសល�ៀតណនាម  
មករសល់នៅសសរុកខខរ្�ញិ។ �្ូំរងឪពកុខ្ុកំ្រខកកមិនកពម 
មក ្រ៉ខុនល្នៅេរី្ំរផុត្នាត�់នមកតនាមម្នាយរ្រសខ់្ុមំក 
រសល់នៅសសរុកខខរ្។ ខ្ុ�ំនរសល់នៅជនាមួយឪពកុម្នាយនងិ
្រង្រ្អនូ ល�ោយក្រក្រមុខរ្ររល្វើខសសចមកនារលនៅភូមិចង្គុ។ំ
 លនៅឆ្នា១ំ៩៨៧ ខ្ុ�ំនចេូល្វើជនា្រ៉េូរីសលនៅឃុេំន្លងូ
ម្ងលេៀត ល�ើយ�នលេៅយនាមកនារពនារកពខំ�នលនៅជតិេលន្ល
ចនាម នងិមំុ្ល�ើមកតយឹងខ�េជនាកខន្លងសលម្ចលតលជោ�៊នុ 
ខសន ្រនស់សនស់មូលសចក្រីសខុមុនចនាកលចញពរីក្រលេស 
កមុ្ជនាចេូលេៅក្ងុេឹក�រីល�ៀតណនាម។ 
 លនៅឆ្នា២ំ០០០ ខ្ុំ្ ្់រល្វើជនា្រ៉េូរីសល�ើយលកកោយ 
មក�នល្វើជនាក្រ្នានភូមិចង្គុំ នងិ�នរសល់នៅជុជំនាមួយ 
ក្រពន្ធកូនរ�តូមក។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ប្រតិភកូាកបាទបកហមកម្ពុជាទ្្សៃកិច ្ច	
«្រណ្ណ ឵ល័យ្មមច្សមែ»
រ្ុភ័កក	្ភាណា

 លេោកជេំនា� ពុំ ចន្រីនរី អ្្គលេខនា កិនារកនាក�េ 

កក�មកមុ្ជនា �ន�កឹននាំ្ ណភៈក្រតភូិចនំនួ ១៥ រូ្រ មក 
ល្វើេស ន្កិច្ច «្រណ ្ណនាេយ័សលម្ចខម»៉ ននាកពកឹន្ងៃេរី ១៩ 

ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។

 អសរ់យភៈកនាេជនាលកចើនឆ្នាកំន្លងមក មជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនា ្្លនា្់រ�នស�កនារជនាមួយនងឹកនាក�េ 
កក�មកមុ្ជនា ក្ងុកនារខសវងរកសនាចញ់នាតកិករុមក្រួសនារ

 
ក្រជនាជនកមុ្ជនា ខ�េ�ន�ត្់រង់ ឬកពនាតក់�សល់�ោយ 
សនារសនង្គនាមនងិអំលពើក្រេយ័ពូជសនាសន។៍ មកេេ់ 

្រច្ច្ុរ្បន ្អ្ករសរ់នានមនានជរី�តិពរីរ្រ្រខខរ្កក�ម ក្រមនាណ 

២៣០ននាក់ �ន�នាក់ពនាក្យខសវងរកសនាចញ់នាតតិនាមរយភៈ

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា។

 ្ួររឮំក្នា ភនា្លកចើនននអ្ករសរ់នានមនានជរី�តិពរី 

រ្រ្រខខរ្កក�ម ្ឺជនាសស្រីនងិកុមនារ។ សស្រីកមុ្ជនា�នខតិ 
ខកំ្ឹរងខក្រង ល�ោយមិនរួញរនាក្ងុកនារស្នារ លេើកស្យួ 

 
នងិកសនាងក្រលេសជនាតសិនាជនា ្រី តនាមរយភៈកនារចញិ្ចមឹ 

្ររី�ចក់ រ្ួសនារ ក្ នា្់រយកនងិពកងរីកឱកនាសលស�្ឋកិច្ច 

អភិរក្ កនារពនារ នងិពកងឹងស�្មន ៍�្រ្ប្ម៌ នងិ 

្ណភៈក្រតភូិចនំនួ១៥រូ្រ �កឹននាលំេោកជេំនា� ពុ ំចន្រីនរី អ្្គលេខនា កិនារកនាក�េកក�មកមុ្ជនា �នមកល្វើេស ន្កិច្ច «្រណ ្ណនាេយ័សលម្ចខម»៉ 
ននាកពកឹន្ងៃេរី១៩ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។ (ស�ូចិកិត លមត្នា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ក្រលេសជនាតរិ្រសខ់្លនួ លកកោយលពេខ�េរ្រ្រខខរ្កក�ម 
�ន�េួរេលំេៅលនៅន្ងៃេរី៧ ខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៩។ 

សស្រីកមុ្ជនា ្ឺជនានមិិតរូ្្រនន�ងួកពេងឹជនាតកិមុ្ជនា។ 
 

្រណ ្ណនាេយ័សលម្ចខម ៉្រលងកើតលឡើងល�ើម្បរីឧេ្សិ�េស់ស្រី 

កមុ្ជនា េនាងំលនៅក្ងុអតរីតកនាេ ្រច្ចុ្រ្បនក្នាេ នងិ
 អននា តកនាេ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

 ក្រតភូិេនាងំ១៥រូ្រ េេួេ�ន្នារ�កិច្ចសវនា មនយ៍ន៉ាង 

កក់លក្ៅ នងិ�នេស្ននាពពិ័រណ៍កពះឆនាយនាេកណ៍្ 

សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋនងិរនាជ�ង្នាន�ុង ,្ ពពិរ័ណ៍ 

នន្រ្លង់រចននាអ្នារ�េិ្យនាស្នានស្លកឹរតឹ ខ�េ្ឺជនាមជ្ឈ- 

មណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាអចនិននយ៍្ រចននាលឡើងល�ោយ 
លេោកសសរី �្នា�នា �នាឌរី�, ្ររកិ្នារតមកេឯ់កសនារ  

កពមេនាងំេេួេកជនា្រពត័៌មនានននាននាអំពរីកនារយិនាេយ័ 

លនៅតនាម្រណ្នាលខតេ្នាងំ១០ រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

កមុ្ជនា ខ�េ្រង្នាញល�ោយលេោក ឆនាងំ យុ ននាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា នងិលេោកសសរី សូ �វនាររីណនា 

ននាយករងមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា។ 

 លនៅមុនលពេ្រញ្ច្់រ កករុមក្រតភូិនងិកករុមកនារងនារ 

រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា �នពភិនាក្នាលេើ 
ក្រ្នាន្រេ�ម៏នានសនារសខំនានមួ់យចនំនួស្រីអំពរីកនារលេើក

កម្សត់នួនាេរីនងិកនារផេ្់ឱកនាស�េស់ស្រីលនៅក្ងុសង្គម។ 

កិច្ចពភិនាក្នាក៏�នលផ្ោតលេៅលេើ្ លកមោង្រច្ចុ្រ្បនន្ងិ 
្រន្្រន្នា្់ររ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា �ចូជនា  
្លកមោងលេើកកម្សស់ខុភនាពអ្ករសរ់នានមនានជរី�តិពរី 

រ្រ្រខខរ្កក�ម នងិ ល្កមោងជរុំញកនារចេូរួមរ្រសស់ស្រី 

លនៅតនាមស�្មន�៍នាចស់សយនាេជនាអនាេិ៍ កពមេនាងំកិច្ច 

ស�កនារននាលពេអននា តរ�នាងស្នា្័រនេនាងំពរីរ។

 េស្នកិច្ច�នក្រកពតឹល្េៅល�ោយរេនូ នងិក្ងុ 
្ររយិនាកនាសលសោមនស្ររីករនាយ។ ជនាកិច្ច្រញ្ច្់រ លេោក 

ជេំនា� ពុំ ចន្រីនរី តណំនាងឲ្យកនាក�េកក�មកមុ្ជនានងិ 
សលម្ចកិត្កិពេឹ្ធ្រណ្ឌិត ្ុ៊រន រន៉ានរី �៊នុ ខសន ក្រ្នាន 

កនាក�េកក�មកមុ្ជនា �នចនារចណំនារអនសុ្នា�ររីយ៍

លេើលសៀ�លភៅកកនំាងមនានរ្រស់ «្រណ ្ណនាេយ័សលម្ចខម»៉ 

ខ�េមនានខ្លមឹសនារ�ចូតលេៅ៖
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

 “ក្ នែពុងនាម្ណៈតបតិភរូ កាក្បាទតក្ហមក្ម្ពុរា ផែេបានមក្វធវែើ 

ទស្សនក្ចិ្ ្ចវៅ «បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផម»៉ នាច្ ងៃវនុះ វយើងខ ្ពុទំាងំអស់្ ន឵ែ  

មានវសច្ក្្ីវកាតសរវសើរ ច្ំវពាុះ្ំនិត្ ្ទួច្វ្ ្ើមនិងសមិទ ្្ េ 

ផែេបានតសាវតរាវែស៏ម្បរូ រផបប វែើម្បទីកុ្រាតបវត្សិាសស្សតមាប់ 
អនា្តក្រូនផខ ្មរ ោបែ់ណំរតវៅមខុវទៀត កុ្ឲំ្យវភលេច្នរូវអតតីកាេែជ៏រូរ 

ច្ត់ ែ៏វខ ្មៅងងវឹតផតមរួយវៅក្នែពុងតបវទសក្ម្ពុរា។ 

 វនុះក្រ៏ាវមវរៀនែក្ពិវសាធនឲ៍្យជំនាន់វតកាយៗ ខិតខំ វែើម្បផី្ 

រក្សាសន្ភិាព វសថេរភាពរបសត់បវទសរាតតិវរៀងវៅ។

ល្វើលនៅន្ងៃេរី ១៩ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១

អ្្គលេខនា កិនារកនាក�េកក�មកមុ្ជនា

ពុំ ច្ន ្នី”ី 



24 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

សេ ្មរបកហមម្វែើឲ្យេ ្ពុុំជា្រ់ម ្្ម ឵ះ	មោមចារ

សកវ	 រ្ុភតី

«វពាត ស្ករស ក្ដ឵ ម បផន លេ ផ្ លេវ�ើ សរូម្បផីតសំបតុត 

របស់អង្គការហាមមនិឲ្យវបើក្វមើេក្ខ៏ ្ពុេំរួច្ទាងំអស់។   
ោេច់្ ងៃវនុះ អ នែក្ភរូមសិ្គ ឵េខ់្ពុវំោយសារផតតបវត្រិាវោរ 

របស់អង្គការ នងិវៅតៗ្ន឵ែ មក្ែេស់មយ័វនុះ 

ថា យយមហាវោរ» ។ 

 ន្ងៃេរី១៧ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ កករុមកនារងនាររ្រស់ 

កនារយិនាេយ័សសនា�កជនា� នងិ្រណ្នាេយ័ ឯកសនារខខរ្ 

កក�មលខតត្នាខក� ននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា  
�នចះុលេៅជ្ួរសម្នាសនជ៍នរងលក្ោះននរ្រ្រខខរ្កក�ម  

លកកោម ល្កមោងល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្ រ្ួសនារ ក្ងុភូមិ 
ខកពកតនាផ ឃុលំ្ោក្្លក សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក�។ 

លនៅលពេលេៅ�េក់្ងុភូមិ កករុមកនារងនារ�នល្វើកនារសនាក 
សរួលេោកយនាយ លេោកតនា អំ៊ ពូ មរីង ខ�េ្្លនា្់រ�ន 

ឆ្លងកនាតរ់្រ្រខខរ្កក�ម នងិសុអំនញុ្ញាតឲ្យ្នាតខ់ចក 

រខំេកលរឿងរនា�៉ខ�េ្នាត់្្លនា្់រជួ្រក្រេះ�េ់កករុមកនារងនារ  

នងិលកង្ៗក្ងុភូមិ។ កករុមកនារងនារ�នជ្ួរយនាយ លអៀម 

លសៅ អនាយុ៧១ឆ្នាំ សពវន្ងៃរសល់នៅភូមិខកពកតនាផ ឃុំ 

ល្ោក្្លក សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក�។ លអៀម លសៅ មនាន 

សម្ុបរលខ្ៅសសខអម សក់រួញ មនានរនាងស្គមខស្។់ លអៀម 

លសៅ �នផេ្់្រេសម្នាសន�៍េក់ករុមកនារងនាររ្រស់ 

ននាងខ្ុំ រួមជនាមួយកនាយ�កិនារកតនា្់ររ្រស់្ នាតខ់�េ 
�នាក់�ចូជនាលរឿងរនា�៉រ្រស់្ នាតក់្ងុរ្រ្រខខរ្កក�មលេើ្រ 
នងឹលកើតលឡើង្្រីៗ។ លអៀម លសៅ កតរូ��នក្រជនាជនក្ងុ 
ភូមិល�ៅល្ ្ោះ្ នាត់្ នា «យនាយម�នាលចោរ» ខ�េជនា្់រ

ល្ ្ោះរ�តូមក�េស់ពវន្ងៃលនះ។ 

  លអៀម លសៅ �នលរៀ្ររនា្់រ្នា ខ្ុលំកើតលនៅភូមិកំពង់ 
លពោ្ ិ៍ ឃុអំង្គរ្ុរររី សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក�។ ខ្ុមំនាន 

លអៀម លសៅ �នផេ្្់រេសម្នាសន�៍េក់ករុមកនារងនារ ល្កមោងល�េិកនា 
ក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ លនៅក្ងុភូមិខកពកតនាផ ឃុលំ្ោក្្លក សសរុក 
អង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក� លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។ 
(េរី កុកឆនាយ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ឪពកុល្ ្ោះ លអៀម ញ៉ូង នងិម្នាយល្ ្ោះ ចនាន ់នងិ 
មនាន្រង្រ្អនូ្រលងកើតចនំនួ៤ននាក់។ ខ្ុមំនាន្្ររីល្ ្ោះ ញ៉ុង 

សស៊ នងិមនានកូនចនំនួ៤ននាក់ ក្ររុស២ននាក់ សសរី២ននាក់។ 

 កនាេពរីលកង្ខ្ុ�ំនលរៀនកតមឹ្្នាក់េរី ៩ ។ សម័យលនោះ  
ឪពកុរ្រសខ់្ុមិំនឲ្យកូនក្ររុសលេៅលរៀនលេ លកពោះខ្លនាចកូន 
ក្ររុសមនានសង្នារ ្រ៉ខុន្្ នាតយ់េក់ពមឲ្យខ្ុលំេៅលរៀន។  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

�នាេខសសក�ងំលនៅក្ងុភូមិខកពកតនាផ ឃុលំ្ោក្្លក  
សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក� ន្ងៃេរី១៧ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។ 
(េរី កុកឆនាយ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ខកពកជរីកភជានា្់រពរីឃុលំ្ោក្្លក សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក� លេៅ 
ក្រលេសល�ៀតណនាម។ លកកៅពរីលនសនាេកតរី នងិេនាញយកេឹកក្ងុខកពក 
លនះមក្រញ្ចូេខសសក�ងំ �នា�ំណំនា ំនងិលក្រើក�សក់្រចនានំ្ងៃ ក្រជនាជន 
ក្ងុឃុលំ្ោក្្លក�នលក្រើក�សខ់កពកជរីកលនះសកមនា្់រល្វើពនាណិជជាកម្  
នងិ�កឹជញជាូនផេតិផេកសកិម្ សម្នារលក្រើក�សន់ងិេំនញិលផ្ងៗ  
រ�នាងក្រជនាជនខខរ្ នងិល�ៀតណនាម។  ន្ងៃេរី១៧ ខខកុម្ភៈឆ្នា២ំ០២១។ 
(េរី កុកឆនាយ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ខ្ុ�ំនលេៅលរៀនភនាសនាខខរ្លនៅសនាេនាអង្គរ្ុរររី ល�ើយលឆ្លៀត 
លពេេំលនរខ្ុ�ំនេចួលរៀនភនាសនាល�ៀតណនាម ល�ោយសនារខ្ុំ 
ចង់លចះនយិនាយភនាសនាល�ៀតណនាម នងិចង់មនានមិតភ្ក្ិ 

ជនាជនជនាតលិ�ៀតណនាម។ លកកោយមកឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំន�ងឹ 
លរឿងលនះ។ លនៅលពេខ�េឪពកុរ្រសខ់្ុសំស�ងឹសសនា �ន 
�នាយល្វើ�្រខ្ុយំ ន៉ាងខ្លនាងំល�ោយសនារខតខ្ុេំចួលេៅលរៀន

 
ភនាសនាល�ៀតណនាម ្រ៉ខុនអ្្កភូមិចេូមកជយួឃនាត។់  

អ្កភូមិ�នេិញសសនាឲ្យឪពកុខ្ុផឹំកខ្មលេៀត លេើ្រ្នាត ់
កពម្ ្់រ�នាយខ្ុ។ំ ឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំងឹ្នា ខ្ុលំរៀនភនាសនា

 ល�ៀតណនាម ល�ោយសនារសនាេនាតកមរូ�ឲ្យខ្ុលំស្លៀកពនាក់ឯក

សណ្ឋ នានក្រនពណរីល�ៀតណនាម។ 

 លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ កងេ័ពខខរ្ 

កក�មចូេមកក្្់រក្ងក្រលេសកមុ្ជនាេនំាងសសរុង។ កករុម 
ក រ្ួសនាររ្រសខ់្ុសំ្តិក្ងុ្រញជា រីក្បតរ់្រសអ់ង្គកនារ លកពោះ

 
មនានសមនាជកិក្ងុក រ្ួសនារជនាេនា�នាន្្លនា្់រ្រលកមើកនារឲ្យ 
រ្រ្រ េន ់នេ។់ អង្គកនារចនា្់រលផ្ើមជលម្លៀសក្រជនាជនពរី 

េរីកករុងឲ្យមករសក់្ងុភូមិ ចខំណកខ្ុកំតរូ��នខខរ្កក�ម
 

ជលម្លៀសឲ្យលេៅលេើកេំន្់រក្រឡនាយលនៅភ្្ុំរររី។ ម្នាយរ្រស់ 

ខ្ុំកតរូ��នខខរ្កក�ម្រញជាូនឲ្យលេៅលមើេលកង្ៗរ្រស់
 

អង្គកនារលនៅ�តអ្កយំ ស្តិក្ងុឃុនំកពក្រ្បោស សសរុកនកព 

ក្រ្បោស លខតត្នាខក� ល�ោយខខរ្កក�មលចោេ្នាត់្ នាជនា្់រ 

ននិ ្នាកនារខ្នាងំ លកពោះមនានកូនក្រសនារជនា យ លនៅក្ងុសម័យ 

េន ់នេ់ ។ ចខំណកខ្ុកំតរូ��នខខរ្កក�មផ្លនាសឲ់្យលេៅ

លនៅភូមិលផ្ង។ ខ្ុ�ំនត្រលេៅអ្កខ�េមកជលម្លៀសខ្ុំ 
្នា ខ្ុសំុលំេៅយកលខោអនា� ្រ៉ខុនខ្ខរ្កក�មេនាងំលនោះក�្់រ 
្នាមិន�ចយ់កលេៅលកចើនលេ។ លពេលនោះខ្ុ�ំនមកជ្ួរ 
នយិនាយជនាមួយម្នាយ ល�ើយ្នាតក៏់កតរូ��នជលម្លៀស 

លចញលេៅជនាមួយខ្ុខំ�រ។ អង្គកនារ�នឲ្យស្ុំរកតមួយច្បោ្់រ  

នងិ�នាមមិនឲ្យខ្ុខំ�កស្ុំរកតអនានលឡើយ ្ឺលពេលេៅ 
�េល់្ោេល�ៅ ចនាកំ្រ្េស់្ុំរកតលនោះលេៅ្ ្នាក់លេើ។ 

ខ្ុំ្ តិក្ងុចតិរួ្ចល�ើយ្នា ក្រសនិល្រើមនានឳកនាសេ្អ ខ្ុនំងឹ
 

ខ�កស្ុំរកតរ្រសអ់ង្គកនារអនាន លេោះក្រ មនងឹកនារ 

ស្លនា្់រក៏ល�ោយ។ ខ្ុ�ំនខ�កស្ុំរកតលនោះល�ោយ្ម្ នៗងិ 
ក្ររុងក្រយ័ត។្ លពេល្រើកស្ុំរកតអនានល�ើយ េឹកខភក្ 

រ្រសខ់្ុក៏ំ�រូមក លកពោះមនានពនាក្យ្នា «លពេលេៅ�េយ់្់រ 
ឲ្យ�នាយយ្់រ លេៅ�េន់្ងៃឲ្យ�នាយន្ងៃ» ។ ្រន្នា្់រមក ខ្ុ្ិំរេ

ស្ុំរកតភជាតិឲ្យ�ចូល�ើម�ញិល�ើម្បរីកំុឲ្យមនានកនារសង្យ័។ 

ខ្ុ�ំនក�្់រខមខ៉្ុំ្ នា កំុឲ្យលេៅតនាមខ្ុ ំល្រើលេៅជនាមួយខ្ុកំតរូ�
 អង្គកនារសម្លនា្់រេនាងំអស់្ ្នា។ លពេខ្ុយំកស្ុំរកតលេៅ

�េខ់ខរ្កក�ម�នសរួ្នា មិតឯ្ង�្ូរអរីល�ើយឬលនៅ? 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

លតើល្ឲ្យមិតឯ្ងមកល្វើអរី? លពេលនោះខ្ុលំឆ្លើយ្នា មិន�ងឹ 
ខ�រមិន�ងឹអង្គកនារឲ្យខ្ុមំកល្វើអរីលេ ្រ៉ខុនខ្្ុលំឆ្លើយេនាងំភ័យ

 
ញនាក់ញ័រ។ ខខរ្កក�មលនៅេរីលនោះ�នលចោេខ្ុំ្ នា ខ្ុមំនាន

 
ជនា្់រននិ ្នាកនារក្បត់ ្រ៉ខុនខ្្ុ�ំននយិនាយ្រ�លិស្ នងិ�ន 
ត្រលេៅ�ញិ្នាខ្ុអំត�់ងឹននិ ្នាកនារអរីវលេ។ ក្រខ�េជនាលមោ៉ង 
៤េងៃនាច ខខរ្កក�មឲ្យខ្ុ�ំ្ូរ្រ្ររ ល�ើយឲ្យខ្ុលំេៅរកកខន្លង

 
សកមនាក។ រយភៈលពេ៣ន្ងៃលកកោយ ខខរ្កក�ម�នសរួខ្ុ ំ
្នា មនាន�ងឹលេ្នាល្ឲ្យមិតឯ្ងមកល្វើអវរីលេ? លពេលនោះខ្ុ ំ
�នលឆ្លើយ្នា ខ្ុអំត�់ងឹលេ លកពោះខ្ុអំតល់ចះអក្រ។ ខខរ្

 
កក�ម�នលចោេខ្ុំ្ នា ខ្ុឧំស្នា�៍្ ញឹឺកញនា្់រ មនាន

 
ជនា្់រពនាក់ពន័ ្ធននិ ្នាកនារក្បត ់នងិល�ៀ្រយកខ្ុលំេៅ�នាយលចោេ 

៣លេៅ៤លេើក។ ខខរ្កក�ម�នលចោេខ្ុ្ំរខនម្លេៀត្នា  
្រងសសរីខ្ុយំក្្ររីល្វើ្ យ។ លពេលនោះ ក្រសនិល្រើខខរ្ 
កក�ម�ងឹ្នាក្ួយរ្រសខ់្ុលំ្ ្ ោះ អនា�វរី កតរូ�ជនាកូន

 
មនន្រ្ី យ ខខរ្កក�មនងឹយក�នាលេៅសម្លនា្់រលចោេល�ើយ  

្រ៉ខុនល្ពេលនោះខខរ្កក�មសរួខ្ុំ្ នា អនា�វរី�្ងឹកតរូ�ជនាអវរី? 

ខ្ុំ�នកុ�កអ្កសរួចលម្លើយលនោះ្ នា ខ្ុកំតរូ�ជនាម្នាយ
 

រ្រស�់នា។ លេោះ្ររីយន៉ាងណនាលនៅលពេលនោះក្ួយរ្រស់ 
ខ្ុ ំលនៅខតល�ៅ្ នាខ្ុមំរីងៗ ឮ�លូចះ្ខ្ុ�ំន ក្ចិ មួេ �នាយ េនាញ

 ្្នាេក់្យួឲ្យល�ៅខ្ុំ្ នាខមជ៉នំសួ�ញិ។។  

 ខខរ្កក�ម�នចនាតត់នាងំខ្ុឲំ្យលេើកេំន្់រ នងិខរក�រី 

រ�តូច្់រកនារងនារលេើ្រអនញុ្ញាតឲ្យ�្ូរ្រ្ររ។ ននាលពេ 

ផះ្រ្រសក់្រជនាជនលនៅក្ងុឃុលំ្ោក្្លក  
សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក�។ 
(េរី កុកឆនាយ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

�តកំ្ពង់�្លងួ ក្ងុឃុអំង្គរ្ុរររី សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក�។
 

(េរី កុកឆនាយ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

លនោះ ខខរ្កក�មសង់លរោងសកមនា្់រកងពលិសសននាររី  

នងិកង្ុររស លនៅតនាមស�ករណ៍លផ្ងៗ្្នា។ លនៅល�េនា 

លមោ៉ង១២ន្ងៃកតង់ អង្គកនារ�ន�នាយជងួល�ៅកងននាររី 

នងិ្ុររសមក�្ូររួម្្នា ល�ើយក៏្ំរខ្រកជរួ្្នាឲ្យលេៅល្វើ 

កនារលរៀង ខៗ្លនួ។ សមនាជកិកងម្នាក់�ន្រ្រររនា�ៗមួយខ�ក 

្រ៉ខុនក្្រសនិល្រើនរណនាល្វើកនារខ្លនាងំ ្ឺេេួេ�ន្រ្ររមួយ 

ខ�កកន្លះ ល្រើនរណនាល្វើកនារងនារលខ្ោយ ្ េឺេួេ�នខតេឹក 

្រ្ររ្រ៉លុណ ្ណោះ។  ខ្ុលំ�េននាខ្លនាងំណនាស់ ្រ៉ខុនមិ្នខ�េ�៊នាន 
នយិនាយលេ។ ខ្ុ�ំ្ូរអវរី កៗ្្់រយន៉ាងខ�េខខរ្កក�មផេ្់ 
ឲ្យ។ យូរ ខៗខរ្កក�មល�ៅខ្ុលំេៅក្រជុម្ំង ល�ើយ�ន 
សរួ្នា សមមិតល្យើង�្ូរក្នានល់េ? ខ្ុ�ំនលឆ្លើយ្នា 
ក្្់រក្នាន ់ល្រើសនិលឆ្លើយ្នាមិនក្្់រ ខខរ្កក�មនងឹយក 

លយើងលេៅកសនាងមិនខនាន។ ក្រសនិល្រើលយើងខ្្ឹរលខ ៀ្� 

្នា�្ូរមិនក្្់រ ល�ើយខខរ្កក�ម�ងឹក៏នងឹយកលយើង 

លេៅលរៀនសកូតខ�រ។ លេោះ្ររីមូ្្រឆងៃនាញ់ ឬមិនឆងៃនាញ់ ក៏ខ្ុំ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

�តកំ្ពង់�្លងួ ក្ងុឃុអំង្គរ្ុរររី សសរុកអង្គរ្ុរររី លខតត្នាខក�។
 

(េរី កុកឆនាយ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

កេនំា�្ូរខ�រ។ ន្ងៃមួយលពេខ្ុឃំ្លនានខ្លនាងំលពក ខ្ុ�ំន�នាច់
 

ចតិល្េៅេចួកនាចល់ពោតក្ងុចមកនារខ�េស្តិលនៅក្រឡនាយ 
លេខ១២ ។ លពេខ�េខ្ុចំេូក្ងុចមកនារលពោត ខ្ុសំម្លងឹ

 លមើេសពវខកកងលេោមនាន្្ល្រខខរ្កក�ម ្រន្នា្់រមកខ្ុ ំ
ចនា្់រលផ្ើមកនាចយ់កខផ្លលពោត្ំៗ ។ ខ្ុកំនាចយ់កខតសនាច់ 
លពោតខនាងក្ងុ ចខំណកសម្បក ្ឺខ្ុេុំកលនៅលេើល�ើមលពោត

 
�ខ�េ។ ខ្ុលំរៀ្រចសំម្បកលពោតឲ្យ�ចូល�ើមខ�េសម្លងឹ 
លមើេពរីខនាងលកកៅ�ចូមនានសនាចល់នៅខនាងក្ងុ។ ខ្ុយំកសនាច់

 
លពោតមកមូរនងិចលងកះលខោ�នក្រខ�េ២០ខផ្ល។ ខ្ុំ្ តិ 
ក្ងុចតិ ្ក្រសនិល្រើខខរ្កក�មចនា្់រខ្ុ�ំនល�ើយសម្លនា្់រ

 
លចោេ ក៏ស្លនា្់រលេៅចះុ។ ខ្ុ�ំនេចួកនាចល់ពោតរ្រសខ់ខរ្ 
កក�មជនាលកចើន�ង។ លកកោយមក អង្គកនារ�នចនាតត់នាងំ 

ក្រជនាជនលនៅក្ងុកងលេៅកនាចល់ពោត លនៅក្ងុចមកនារល�ោយ
 

ក្ងុមនសុ្ម្នាក់កតរូ�កនាចព់រីរជរួ។ ខ្ុំ្ ្ល នា្់រ�នេចួក្ងុ
 ចមក នារលនោះ លេើ្រខ្ុ�ំងឹ្នា ជរួណនាខ�រខ្ុំ្ ្ល នា្់រ�នកនាច់ 

ល�ើយខ្ុក៏ំសុលំេៅកនាចជ់រួលនោះ លកពោះក្រសនិល្រើឲ្យអ្កលផ្ង 
ចេូលេៅកនាចជ់រួខ�េខ្ុំ្ ្លនា្់រេចួកនាចក់�ក�ជនា�ងឹលរឿង

្នា�តល់ពោត។ 

 លកកោយមក មនាន្ុររសម្នាក់ល្ ្ោះ លមឿន �នេចួ 

ចេូលេៅកនាចល់ពោតលនៅក្ងុចមក នារលពោតលនោះខ�រ ល�ើយ 
�នលឃើញខ្ុកំំពងុេចួលពោត។ លពេលនោះ លមឿន �នរតល់េៅ 
ក�្់រក្រ្នានកង្ នា ខ្ុេំចួលពោត។ ក្រ្នានកង �នឲ្យ ្ល្រ 
�នាយខ្ុលំស្ើរស្លនា្់រ។ ្្ល្រខ�េ�នាយខ្ុ�ំននយិនាយ្នា 

“ល�ោយសនារលឃើញខ្ុ�ំយ័ចនាសល់េ លេើ្រល្អត់ឱនឲ្យ”។ 

លពេខ្ុលំឃើញ លមឿន ម្ង ខៗ្ុសំ្អ្់ររ�តូ�េស់ពវន្ងៃ។ 

 លកកោយមក ក្រ្នានកង�នចនាតត់នាងំខ្ុំឲ្យលេៅ

ស្ងូលនៅក្ងុខសស ខ�េមនានសតវល្ ្លើង្ំៗជនាលកចើន។ 

ក្រ្នានកង�ននយិនាយ្នា ក្ងុចលំណោមសមនាជកិកង 

៥ននាក់ កតរូ�ស្ូងសសរូ�ឲ្យល�ើយ។ លពេលនោះមនាន 

សមនាជកិកង៤ននាក់ �នខ្លនាចល្ ្លើង ល�ើយរតល់ឡើងលេើ 

ភ្លខឺសសអសល់នៅសេខ់តខ្ុម្ំនាក់្រ៉លុណ ្ណោះ ល�ើយល្រើខ្ុសំ្ងូ 

មិនល�ើយ ចងុលភៅក៏មិនល្រើករ្រ្រឲ្យខ�រ។ ខ្ុ�ំនមូរលជើង 
លខោចះុស្ងូខតម្នាក់ឯង។ លនៅេរីលនោះ ្្ល្រក៏្រកមរុង

នងឹយកខ្ុលំេៅសម្ល នា្់រខ�រ ្រ៉ខុនល្មភូមិ�នអនាណិតខ្ុ ំ

ល�ើយលេៅជយួអងវរករលេើ្រ ្ល្រលេើកខេង។ ្រន្នា្់រមក 

ខខរ្កក�ម�ន្រញជាូនខ្ុលំេៅ�កសណំនា្រលនៅ្ ស្រ។ លពេ 

លនោះខខរ្កក�ម �នចនាតឲ់្យខ្ុលំេៅល្វើកនារលនៅខនាងលរោង 
�យស�ករណ៍�ញិ។ ខ្ុ�ំនក្រេះលឃើញ្ង់មួយលនៅេរី 
លនោះ ខ្ុសំ្នានខតសករស ក៏�នេចួយកមក�នាក់ក្ងុលខោ

ល�អ៉នា�រ�តូ�េល់ពញ ល�ើម្បរីេុកសកមនា្់រ�្ូរ្ំរ�ត ់

ភនាពលសសកឃ្លនាន។ ខ្ុលំ�ើរេ្រ លៗ�ោយេឹកមុខញញឹម រួច 
យកសករស�នាក់ចេូមនាត។់ ខ្ុំ្ តិ្នា នងឹ�នខផ្អមមនាត ់
ម្ង ្រ៉ខុនស្សនា្់រខតខសុផ្យុពរីកនារ្ិត លកពោះសករសខក្រ 
ជនាជរីអុ៊យខរ ៉មនានជនាតជិរូ នងិកតជនាក់ ខៗ�េពិ�កនងឹ 

លេ្រ។ ល�ោយសនារកនារលសសកឃ្លនាន ខ្ុចំនា្់រលផ្ើមេចួ

អវរីៗក៏ល�ោយឲ្យខតអនាច�្ូរ�នល�ើម្បរី្ំរលពញកកពះ នងិ 

អនាចរក្នាជរី�តិ�នរ�តូមក�េស់ពវន្ងៃ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ឯកអគ្គរដ ្ឋទតូ្ហរដ្ឋអាមមរិកទ្្សៃកិច ្ច
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារមកាះថ្មមេតត្្ូងឃ្ម ពុុំ
ឡរុង	ោៃតី

 លនៅល�េនាលមោ៉ង១១កពកឹន្ងៃេរី១៨ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ 

ឯកអ ្្គរ�្ឋេូតស�រ�្ឋអនាលមរកិ ក្រចនំាលនៅកពះរនាជនាណនាចកក 

កមុ្ជនាលេោក �ក៉េរីក មូ�វរី (Patrick Murphy) នងិ្ណភៈ 

ក្រតភូិ�នមកល្វើេស្នកិច្ចលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

លកោះ្  ្លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ 

 ល�ើម្បរីអន�ុត�្ិ្ នានកនាររ្រសក់កសងួសខុនាភិ�េ  ្ ណភៈ 

ក្រតភូិ នងិអ្កចេូរួមេនាងំអស�់នពនាក់មន៉ាស់ េនាងន� 

ជនាមួយអនាកុេ នងិរក្នា ម្លនាត ល�ើម្បរីកនារពនារកនារឆ្លងរនាេ 

�នាេជងឺំកូ�រី�១៩។ ចេូរួមេេួេសវនា មនល៍េោកឯកអ្្គ

រ�្ឋេូតស�រ�្ឋអនាលមរកិ នងិ្ណភៈក្រតភូិរួមមនាន៖ លេោក 

ញឹក លនៅ អភិ�េរងនន្ណភៈអភិ�េសសរុកលមមត ់

លខតត្្ូបងឃ្ុំ លេោកលផង ពង្រនាស៉ុរី ននាយកកម្�ិ្ រីអ្់ររំ

ក្រេយ័ពជូសនាសនន៍នមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា លេោក 

ឡងុ �នានរី អ្កក្្់រក្ងលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារលកោះ 
្ ្នងិលេោកក្រូ អ្កក្រូ សសិ្នានសុសិ្ចនំនួ ២៥ រូ្រ។ មុន 

កនារអលញជា ើញមក�េរ់្រសល់េោកឯកអ្្គរ�្ឋេូតអនាលមរកិ 

នងិ្ណភៈក្រតភូិ លេោក ញឹក លនៅ �នមនានមតផិ្នាលំផ្ើរ�េ់ 

សសិ្នានសុសិ្ ឲ្យខសវងយេ្់រខនម្អំពរីកពតឹ្កិនារណ៍ 

ឯកអ្្គរ�្ឋេូតស�រ�្ឋអនាលមរកិ ក្រចនាលំនៅកពះរនាជនាណនាចកកកមុ្ជនាលេោក �ក៉េរីក មូ�វរី   នងិ្ណភៈក្រតភូិ�នមកល្វើេស្នកិច្ចលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារលកោះ្  ្ក្ងុភូមិលកោះ្  ្ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុំ លនៅល�េនាលមោ៉ង១១កពកឹន្ងៃេរី១៨ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ ។ 

 (សខុ �ណ ្ណភៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ក្រ�ត្សិនាសសខ្�េ�នលកើតលឡើងលនៅត្ំរនល់កោះ្  ្សសរុក 

លមមត់ នងិសមូឲ្យសរួសណួំរលកចើនចលំពោះលេោកឯកអ្្គ 

រ�្ឋេូត។ ្រន្នា្់រមកលេោក លផង ពង្រនាស៉ុរី �នល្វើកនារ 

ពន្យេអំ់ពរីក្រ�ត្សិនាសសខ្ខរ្កក�ម ជនាពលិសស�ន្រង្នាញ

ពរីកពឹត្កិនារណ៍ក្រ�ត្សិនាសស្ក្រលេសកមុ្ជនាចនា្់រពរីេស�ត រ្ ៍
ឆ្នា១ំ៩៦០ រ�តូ�េេ់ស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៩០ �េល់េោកក្រូ 

អ្កក្រូសសិ្នានសុសិ េ្នាងំអស។់

 លនៅលពេលេោកឯកអ្្គរ�្ឋេូត នងិ្ណភៈក្រតភូិ 

អលញជា ើញមក�េ់ លេោកលផង ពង្រន៉ាសុរី នងិលេោក 

ឡងុ �នានរី �នល្វើម្្គលុេស្ក៍ក្ងុកនារននាលំេោកឯកអ្្គ
 រ�្ឋេូត នងិ្ណភៈក្រតភូិល�ើរេស ន្នាកនារតនាងំពពិរ័ណ៌នន 

្រណំុ្រូ្រ្ត ខ�េ្រន្េេុ់កពរីេស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៦០ �េ់ 
េស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៩០។ រូ្រ្តេនាងំអសល់នោះ�ន្រង្នាញ 

ពរីកពតឹ្កិនារណ៍ក្រ�ត្សិនាសសក្្រលេសកមុ្ជនាល�ោយចនា្់រ 
លផ្ើមលចញពរីត្ំរនល់កោះ្  ្ឃុេំន្លងូ នងិត្ំរនមួ់យចនំនួ 
ននឃុជំនាកំកល�ៀន សសរុកលមមត់ លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ រូ្រ្តនន

 
រ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥ -១៩៧៩) ខ�េ 
�នល្វើឲ្យក្រជនាជនកមុ្ជនាក្រមនាណ ២េនានននាក់ �ន 
ស្លនា្់រ។ រូ្រ្តភស្តុនាងមួយចនំនួអំពរី្រេឧកកិ�្ឋកម្រ្រស់

ខខរ្កក�មមកលេើក្រជនាជនកមុ្ជនា។ រូ្រ្ំនរូ្រង្នាញអំពរី 
�លំណើរលឆ្ោះលេៅកនារផ្េួរេំរំ្រ្រក្រេយ័ពជូសនាសន ៍ 
្រ៉េុ ពត លនៅន្ងៃេរី២០ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ នងិចងុលកកោយ 

្ឺរូ្រ្តស្រីអំពរីកនារផ្ចួលផ្ើម្រលងកើតល្ោេនលយោ�យ្ះ្ 

្ះ្រ្រសស់លម្ចអ្្គម�នាលសននា្រតរីលតលជោ �៊នុ ខសន 

លនៅក្ងុេស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៩០ នងិកនារេេួេ�នសន្ភិនាព

លពញលេញលនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៩៨។

 ជនាចងុលកកោយលេោកឯកអ្្គរ�្ឋេូតស�រ�្ឋអនាលមរកិ  

�នមនានមតសិលំណះសណំនាេជនាមួយលេោកក រ្ូ អ្កក រ្ូ  

សសិ្នានសុសិ េ្នាងំ២៥រូ្រ លេោកឯកអ្្គរ�្ឋេូតមនាន 

ក្រសនាសន៍្ នា លេោកមនានកនារររីករនាយ ខ�េ�នមក 

េស ន្កិច្ចលនៅលខតត្្ូបងឃ្ុ ំនងិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារលកោះ
 

្ ្ជនាពលិសស�នជ្ួរជនាមួយលេោកក្រូ អ្កក្រូ សសិ្នាន ុ

សសិ ល្នៅេរីលនះ។ លេោកឯកអ្្គរ�្ឋេូត�ន្រខនម្្នា  

ស�រ�្ឋអនាលមរកិ�នផេ់្ជំនយួលកចើន�េ់ក្រលេសកមុ្ជនា 

នងិលខតត្្ូបងឃ្ុជំនាពលិសសេនាក់េងនងឹ�សិយ័អ្់ររ ំកសកិម្ 

្ររសិ្នាន នងិសខុនាភិ�េ។ ស�រ�្ឋអនាលមរកិក៏�នផេ្់ 

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារលកោះ្  ្ 
ក្ងុភូមិលកោះ្  ្ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ 

 (សខុ �ណ ្ណភៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ជនំយួ្នាកំេជនាលកចើនឆ្នា ំ�េម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា

ក្ងុកនារ្រលកងៀនក្រ�ត្សិនាសសខ្ខរ្កក�ម ល�ើម្បរីឲ្យយុ�ជន 
ជនំនានល់កកោយ �នយេច់្បោសអំ់ពរីក្រ�ត្សិនាសស ្នងិេ្់រ 

សកនាតកំុ់ឲ្យរ្រ្រក្រេយ័ពជូសនាសនល៍កើតលឡើងម្ងលេៀត។  

្រន្នា្់រមកលេោកឯកអ្្គរ�្ឋេូត�នផេ្់ឱកនាសឲ្យលេោក 

ក្រូ អ្កក្រូ សសិ្នានសុសិ្សរួសណួំរមួយចនំនួពនាក់ពន័ ្ធ 

នងឹពត័ម៌នានផ្នាេខ់្លនួ អំពរីល្ោេ្ំរណង នងិកនារ្ំរលពញ 
ល្រសកកម្រ្រសល់េោកលនៅក្រលេសកមុ្ជនា។ លេោក 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ឯកអ្្គរ�្ឋេូតស�រ�្ឋអនាលមរកិ ក្រចនាលំនៅកពះរនាជនាណនាចកកកមុ្ជនា
លេោក �ក៉េរីក មូ�វរី   នងិ្ណភៈក្រតភូិ�នមកល្វើេស្នកិច្ចលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារលកោះ្  ្ក្ងុភូមិលកោះ្  ្ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់
លខតត្្ូបងឃ្ុំ លនៅល�េនាលមោ៉ង១១កពកឹន្ងៃេរី១៨ ខខកុម្ភៈ 

 
ឆ្នា២ំ០២១ ។ (សខុ �ណ ្ណភៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ឯកអ្្គរ�្ឋេូតស�រ�្ឋអនាលមរកិ�នមនានក្រសនាសន៍្ នា  

លេោក�នលកើតលនៅអំឡងុលពេសនង្គនាមល�ៀតណនាម ខ�េ 
ក្រលេសកមុ្ជនា�នេេួេរងផេ្រះ៉ពនាេ់ពរីសនង្គនាមលនោះ 
ខ�រ។ លេោក�ន្រខនម្្នា លេោកមនានសនាចញ់នាត�ិន 

�ត្់រង់ជរី�តិលនៅក្ងុសនង្គនាមល�ៀតណនាម។ លេោកមនាន 
ក្រសនាសន៍្ នា លេោកសសឡនាញ់ក្រលេសកមុ្ជនា សសឡនាញ់ 
ក្រជនាជនកមុ្ជនា សសឡនាញ់អនាកនាស្នាតុ ្ររសិ្នាន នងិ 
មូ្្រអនា�នារ។ លេោកក៏�នខ្្លងអំណរ្ុណ�េរ់នាជរ�្ឋនា 
ភិ�េកមុ្ជនាចលំពោះកនារស�កនារយន៉ាងេ្អ ក្ងុកនារខសវង

 
រកអ�្ឋិ្ នាតេុនា�នានស�រ�្ឋអនាលមរកិខ�េ�ន�តខ់្លនួ 
លនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជនាក្ងុសម័យសនង្គនាមល�ៀតណនាម។ 

 មក�េល់ពេលនះ លនៅមនានេនា�នានស�រ�្ឋអនាលមរកិចនំនួ 

៤២ននាក់លេៀត ខ�េមិនេនានរ់កលឃើញអតស្ញ្ញាណ។

 លនៅអំឡងុឆ្នា១ំ៩៧០ េនា�នានស�រ�្ឋអនាលមរកិ នងិ

េនា�នានល ៀ្� រ្ី�នចេូមក�េក់្រលេសកមុ្ជនា។ លនៅលពេ 
លនោះេនា�នានស�រ�្ឋអនាលមរកិ�នល�ះេរីតនាងំនងិសង់ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

សសិ្នានសុសិ្ េស្នកិច្ចលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ
លកោះ្  ្ក្ងុភូមិលកោះ្  ្ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុំ 
ល�ោយមនានលេោក លផង ពង្រន៉ាសុរី �នល្វើកនារពន្យេអំ់ពរី 
ក្រ�ត្សិនាសសខ្ខរ្កក�ម រួមេនាងំកពតឹ្កិ នារណ៍ក្រ�ត្សិនាសស ្
ក្រលេសកមុ្ជនាចនា្់រពរីេស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៦០ រ�តូ�េេ់ស�ត្រ ៍
ឆ្នា១ំ៩៩០។ (សខុ �ណ ្ណភៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

្រន្នាយលនៅក្ងុភូមិលកោះ្  ្ភូមិពងេឹក ឃុេំន្លងូ នងិេរីតនាងំ
 

លផ្ង លៗេៀតលនៅក្ងុសសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុំ នងិសសរុក
 ស្េួ ននលខតក្កលចះ ្ឺល�ើម្បរីក្រយុេ្ធជនាមួយកងេ័ពល�ៀត 

កុងខ�េ�នឆ្លងខ�នចេូមកក្ងុេឹក�រីក្រលេសកមុ្ជនា។ 
កនារក្រយុេ្្ធ ្នារ�នាងេនា�នានស�រ�្ឋអនាលមរកិ នងិកងេ័ព 
ល�ៀតកុង�ន្រណ្នាេឲ្យឧេ្ធម្នា ចកកននេនា�នានស�រ�្ឋ 
អនាលមរកិ យន៉ាងតចិចនំនួ៣លក្ឿង�ន្្លនាក់លនៅេឹក�រីននឃុំ
ជនាកំកល�ៀន សសរុកលមមត់ លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ ឧេ្ធម្នា ចកកនន
េនា�នានស�រ�្ឋអនាលមរកិខ�េ្្លនាក់មនាន�ចូខនាងលកកោម៖

១) ឧេ្ធម្នា ចកក (AH-1G) រ្រសេ់នា�នានអនាលមរកិ�ន 
្្លនាក់លនៅចមងៃនាយ១០០ខមក៉ត ខ្រក៉ខនាងេចិភូមិ�ងិ្ត ឃុំ 
ជនាកំកល�ៀន សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ ឧេ្ធម្នា ចកកលនះ
�ន្្លនាក់លនៅក្ងុន្ងៃេរី២ ខខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧០។

២) ឧេ្ធម្នា ចកកស្លនា្រពរីររ្រសេ់នា�នានអនាលមរកិ�ន្្លនាក់ 
លនៅខនាងលជើងភូមិ�ងិ្ត ឃុជំនាកំកល�ៀន សសរុកលមមត ់លខត ្
ត្ូបងឃ្ុំ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧០។

៣)  ឧេ្ធម្នា ចកក (OH-6) រ្រសេ់នា�នានអនាលមរកិ�ន 
្្លនាក់លនៅខក្បរកតពនាងំមួយក្ងុភូមិរ្រងកច រុះ ឃុជំនាកំកល�ៀន 
សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុ ំក្ងុឆ្នា១ំ៩៧០។ ឧេ្ធម្នា ចកក

 លនះ�ន្្លនាក់លនៅចមងៃនាយក្រខ�េ ៥០០ខមក៉ត ខ្រក៉ខនាង 
លជើងកពខំ�ន កមុ្ជនា - ល�ៀតណនាម ក្ងុេឹក�រីកមុ្ជនា ។

 លនៅក្ងុេស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៦០ ក៏មនានមូេ�្ឋនានកងេ័ព 
ល�ៀតកុងស្តិលនៅចមងៃនាយក្រខ�េ ១៥០០ខមក៉តខ្រក៉ខនាង 
លជើងភូមិសនាេំុ ឃុជំនាកំកល�ៀន សសរុកលមមត់ លខតត្្ូបងឃ្ុំ 
ខ�រ។ មូេ�្ឋនានកងេ័ពល�ៀតកុងលនះមនានមន្រីរលពេ្យ្មួំយ  
នងិមនានឃ្លនាងំសម្នារភស្ភុនារមួយ។ មូេ�្ឋនានកងេ័ព 
ល�ៀតកុងលនះកតរូ��ន្រលងកើតលឡើងលនៅឆ្នា១ំ៩៦៦ នងិ�ន 
�លំណើរកនាររ�តូ�េឆ់្នា១ំ៩៦៩។ លម្រញ្ជាកនារមូេ�្ឋនាន 
កងេ័ពល�ៀតកុងលនះមនានល្ ្ោះ ស៊ងុ មកពរីល�ៀតណនាម ខនាង 
លជើង នងិលចះនយិនាយភនាសនាខខរ្។ ស៊ងុ �នលរៀ្រកនារ 
ជនាមួយននាររីខខរ្ ខណភៈលពេខ�េមូេ�្ឋនានកងេ័ពល�ៀតកុង 
លនះស្តិភូមិលក ៀ្ង ឬភូមិក្បោេលក ៀ្ង។ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៦៩ 
ក្រពន្ធរ្រស ់ស៊ងុ កតរូ�ក្នា្់ររ៉ខូកត នងិរ្ួរស។ ្រន្នា្់រមក 
ក្រពន្្ធ នាតក់តរូ��ន�កឹយកលេៅមន្រីរលពេ្យ។ លនៅមន្រីរលពេ្យ 
លនោះមនានល�ជជា្រណ្ឌិត មនានខក ល្�ក នងិកខន្លង�នា�ំយ 
លកចើនកខន្លង។ យូៗម្ងក្រជនាជនខ�េរសល់នៅខក្បរមូេ�្ឋនាន 
កងេ័ពល�ៀតកុងលនះ កតរូ��នអលញជា ើញឲ្យចេូរួមក្ងុកម្�ិ្ រី 

ជ្់រលេៀងលនៅក្ងុមូេ�្ឋនានកងេ័ពល�ៀតកុងលនះខ�រ។ ក្ងុ
 

ឆ្នា១ំ៩៦៩ េនា�នានអនាលមរកិ�នេម្លនាក់ក្នា្់រខ្រកល្រ- 
៥២លេើមូេ�្ឋនានកងេ័ពល�ៀតកុងលនះ ខ�េ្រណ្នាេឲ្យ 
មនសុ្ជនាលកចើន�នស្លនា្់រ។

 ចខំណកេរីតនាងំមូេ�្ឋនានកងេ័ពល�ៀតកុងមួយកខន្លង 
លេៀត ស្តិលនៅចមងៃនាយក្រខ�េ៧ រ្ីឡខូមក៉តខ្រក៉ខនាង 
ឦសនានភូមិសនាេំុ ឃុជំនាកំកល�ៀន សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុ ំ។ 

 
េរីតនាងំមូេ�្ឋនានកងេ័ពល�ៀតកុងលនះស្តិលនៅជតិ្ូរសសពំរួ  
ភូមិស្េួ នងិនកពផ្អនា�។ េរីតនាងំលនះស្តិលនៅចមងៃនាយក្រខ�េ 
១ រ្ីឡខូមក៉តពរីកពខំ�នកមុ្ជនា - ល�ៀតណនាម។ េរីតនាងំមូេ�្ឋនាន 
កងេ័ពល�ៀតកុងលនះ ក៏ក្រខ�េជនាមន្រីរ១០០ ខ�េ ្រ៉េុ ពត  
នងិលម�ឹកននំាជនានខ់ស់្ខខរ្កក�មលផ្ងៗ លេៀត�នមកស្នាក់ 
លនៅជនាលេើក�្ូំរងក្ងុចលន្លោះពរីឆ្នា១ំ៩៦៣ �េឆ់្នា១ំ៩៦៥។ 

សនាេនា្រឋមសកិ្នា ្ុ៊រនរនាន៉រី �៊នុ ខសន លកោះ្  ្ក្ងុភូមិលកោះ្  ្
ឃុលំកោះ្  ្សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុ។ំ 
(សខុ �ណ ្ណភៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ផ្ល�ូេកំ្ងុភូមិលកោះ្  ្ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ុំ
(សខុ �ណ ្ណភៈ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ឯកអគ្គរាជទតូអសូ្្឵លតីទ្្សៃកិច ្ច
មជ្ឈមណ្ឌ ល្ៃ្ិភាពអៃ ្លង់សវង
មសាម	្រ៊រុៃថៃ

 លនៅន្ងៃេរី៤ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ ឯកឧតម្ �្រ្លូ កនាង 

ឯកអ្្គរនាជេូតអូសស្នាេរីក្រចនាលំនៅក្ងុកពះរនាជនាណនាចកក 
កមុ្ជនា �នអលញជា ើញមកេស្នកិច្ចតំ្រនល់េសចរណ៍ 
ក្រ�ត្សិនាសសអ្ន្លង់ខ�ង មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង 

កពមេនាងំជ្ួរសលំណះសណំនាេជនាមួយ លេោក ល�ោ ជនិ 

�រិយុេ្ធ អភិ�េនន្ណភៈអភិ�េសសរុកអន្លង់ខ�ង។ សសរុក 

អន្លង់ខ�ង ្ឺជនាអតរីតត្ំរនត់ស៊ចូងុលកកោយននចេននាខខរ្ 

កក�មលនះ ខ�េ�នល្វើសមនា�រណកម្ចេូមកក្ងុរនាជ

រ�្ឋនាភិ�េ�ញិ កនាេពរីឆ្នា១ំ៩៩៨។    

 ឯកឧតម្ �្រ្លូ កនាង នងិ្ណភៈក្រតភូិ ខ�េរួមមនាន 
អ្កឧកញន៉ា លសៀ ឬេរី្ធ �នអលញជា ើញមក�េម់ជ្ឈមណ្ឌេ 

សន្ភិនាពអន្លង់ខ�ងននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា។ លេោក 
្រណ្ឌិត េរី សខុឃនាង ននាយកមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាព 

អន្លង់ខ�ង �នេេួេសវនា មន ៍នងិល្វើជនាម្្គលុេស្ក៍ក្ងុ

�លំណើរេស ន្កិច្ចលនះ។ មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង 

មនានតមកេឯ់កសនារចនំនួក្រមនាណជតិ៧មឺុនេំពរ័ ល�ោយ 

រនា្់រចនា្់រតនាងំពរីឯកសនារេូរលេខ រ�យកនារណ៍ ចលម្លើយ 

សនារភនាព នងិក្រ�តិរូ្្រននអតរីតសមនាជកិខខរ្កក�មលនៅក្ងុ 
ត្ំរនល់សៀមរនា្រ-ឧតរ្មនានជយ័ ខ�េ្រន្េេុ់កពរីជនំនាន ់

ខខរ្កក�ម(១៩៧៥-១៩៧៩ កពមេនាងំ្រេសម្នាសន ៍

ជនាលកចើនលេៀត។ 

 ្រន្នា្់រមក ឯកឧតម្ ឯកអ្្គរនាជេូត នងិ្ណភៈក្រតភូិ 

ក៏�ន្រន�ំ្លណើរលេៅកនានស់នារមន្រីរក្រ�ត្សិនាសសអ្ន្លង់ខ�ង 

ឬសនារមន្រីរអតរីតផះ្តនាម៉កុ ខ�េមនាន�នាក់តនាងំន�ូ�ត្តុនាង 
មួយចនំនួរួមមនាន៖ អតរីតរ្ យន�្េិ្ុយផ្នាយសលំឡងចេត័ 
រ្រសខ់ខរ្កក�មនងិកេរុងខ�ក�នាក់អ្កលេោស ពពិរ័ណ៌រូ្រ 

ឯកអ្្គរនាជេូតអូសស្នាេរីក្រចនាលំនៅក្ងុកពះរនាជនាណនាចកកកមុ្ជនា
លេោក �្រ្លូ កនាង នងិអ្កឧកញន៉ា លសៀ ឬេរី្ធ �នអលញជា ើញេស្ននា 
មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង សនារមន្រីរក្រ�ត្សិនាសសអ្ន្លង់
ខ�ង ឬសនារមន្រីរអតរីតផះ្តនាម៉កុ នងិេរីតនាងំ្ូរជនាសព ្រ៉េុ ពត 
លនៅន្ងៃេរី៤ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។ 
(សតួ �ចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

្តក្រ�តិស្នាសសន្នរ្រ្រសនា នារណរ�្ឋខខរ្ (១៩៧០-

១៩៧៥) នងិរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ ឬខខរ្កក�ម  
(១៩៧៥-១៩៧៩) កពមេនាងំកកមងរូ្រ្តខ�េ្រង្នាញ 

ពរីជរី�ភនាពរសល់នៅក្រចនានំ្ងៃរ្រសក់្រជនាជននងិកងេ័ពខខរ្ 

កក�មលនៅក្ងុត្ំរនអ់ន្លង់ខ�ង កនាេពរីមុនឆ្នា១ំ៩៩៨។  
សនារមន្រីរក្រ�ត្សិនាសសអ្ន្លង់ខ�ង ឬសនារមន្រីរអតរីតផះ្ 

តនាម៉កុ ខ�េ�៊មុពេ័្ធល�ោយនផ្ឹ្រងអូរជរីកេំ�៤ំ១៧�កិតនា 

លនះ �នក្លនាយជនាចណុំចេនាក់េនាញ្ំរផុតសកមនា្់រលេសចរ 

ជនាតនិងិអនរ្ជនាត។ិ 

 េរីតនាងំ្ូរជនាសព ្រ៉េុ ពត នងិមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាព 

អន្លង់ខ�ងលនៅលេើខង្ភ្�ំងខរក�នក្លនាយជនាល្ោេល�ៅ 

េស ន្កិច្ច�ស៏ខំនានមួ់យលេៀត។ ឯកអ្្គរនាជេូតនងិ្ណភៈ 

ក្រតភូិ �នចេូេស ន្នាពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត លនៅក្ងុអតរីតផះ្ 
ក្រជំុរ្រស់អតរីតលម�ឹកននំាកំពូេរ្រស់ចេននាខខរ្កក�ម។ 

្រច្ច្ុរ្បនល្នះ មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង �នខក្រក្លនាយ 
េរីតនំាងលនះឲ្យលេៅជនា ្នាក់លរៀនអំពរីក្រ�ត្សិនាសសខ្ខរ្កក�ម 

នងិក្រ�ត្សិនាសសស្�្មនអ៍ន្លង់ខ�ង។ 

 ឯកឧតម្ ឯកអ្្គរនាជេូត នងិ្ណភៈក្រតភូិ �នខសវង 

យេព់រីក្រ�ត្សិនាសសខ្ខរ្កក�ម នងិសក្នានពុេលេស

ចរណ៍ក្រ�ត្សិនាសស។្ មជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង 

�ននងិកំពងុស�កនារផ្នាេជ់នាមួយ លេោក ល�ោ ជនិ 

�រិយុេ្ធ អភិ�េនន្ណភៈអភិ�េសសរុកអន្លង់ខ�ង នងិ 

្្នាក់�កឹននាឃំុេំនាងំ ៥ រ្រសល់េោកខ�រ ល�ើម្បរី្រណុ្ះ 
្រណ្នាេយុ�ជនលនៅតនាមឃុនំរីមួយៗអំពរីកនារ្រលងកើត នងិ 

ក្្់រក្ងល្�េំពរ័លេសចរណ៍ឃុ ំនងិកនារផ្ចួលផ្ើមឲ្យមនាន 
សកម្ភនាពករីឡនាលនៅតនាមឃុជំនាលរៀងរនាេខ់ខ។ លេោក 

អុ៊ច ផនា ក្រ្នានឃុំ្ ្លនាត �នមនានក្រសនាសន៍្ នា៖ «ខ ្ពុពំតិ 

រាោតំទ្ំនិត្ ្ទួច្វ្ ្ើមវនុះ វតពាុះថាវនុះ្ឺរាឳកាសេ្អ 

ក្នែពុងការបណ្ពុុះបណ្឵េយុវជនវៅតាមឃុអំពំពីត័ម៌ានវទិយា

នងិតបវត្សិាសស្ វែើម្បទីាក្ទ់ាញវទសច្ររាត។ិ»



 «កនារយិនាេ័យព័តម៌នានសនា្នារណភៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

កមុ្ជនា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្កសសនា�កជនា� ្ុរ្្គេកិរនាជកនារ  
នងិអង្គកនារលកកៅរ�្ឋនាភិ�េ នងិ្ុរ្្គេេនាំងឡនាយខ�េមនាន 

ចំណនា្់រអនារម្ណ៍ពរីកនារ�ិ�ឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនុជំកមះ�ិសនាមញញាក្ុង 
តេុនាកនារកមុ្ជនា ឬសនាេនាក្រីខខរ្កក�ម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាជនាកខន្លងក្រមូេផំុ្ នងិចងកកងឯកសនារ
 

អំពរីរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា្្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផុត។ ឯកសនារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាមនានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសនារេរីមួយ 
្ឺឯកសនារជនាកក�នាសសន្លកឹខ�េមនានចំននួជិតមួយេនានេំព័រ។  

ក្រលភេឯកសនារេរីពរីរ ្ ជឺនា្រេសម្នាសនខ៍�េ្ុរ្្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនាចះុលេៅល្វើសម្នាសនជ៍នាមួយជនរងលក្ោះ នងិអតរីត 
កម្នាភិ�េខខរ្កក�ម។ ក្រលភេឯកសនារេរី្ររី្ឺជនារូ្រ្តេនាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខរ្កក�ម។ ក្រលភេឯកសនារេរី្ួរន្ឺជនាឯកសនារ 

េនាក់េងលេៅនងឹកនារល្វើខផនេរីរលណ្ៅសនាកសព នងិេរីតនាំងសម្លនា្់រ 

រ្រសខ់ខរ្កក�ម នងិឯកសនារេរីក�ំ្ឺជនាខខ្ភនាពយនឯ្កសនារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ុងរ្រ្រខខរ្កក�ម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តនាមរយភៈកនារយិនាេយ័ពត័ម៌នានសនា្នារណភៈ សនា្នារណជនអនាចនងឹ 

សសនា�កជនា�ឯកសនារេនំាងលនះ�ន។ ឯកសនារខ្លះលេៀតរួមមនាន៖ ក្រ�ត្រូិ្រ 

កម្នាភិ�េខខរ្កក�ម ចលម្លើយសនារភនាពកំណតល់�តរុ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆ្លើយឆ្លងពត័ម៌នានខ�េ�នមកពរីកនារសម្នាសនជ៍នាមួយអតរីត 

កម្នាភិ�េខខរ្កក�ម នងិេិនន្យ័្នន្លិេស្្រង្នាញពរីរលណ្ៅសនាក 

សព េរីតនាំង្ុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋនានក្រេ័យពូជសនាសន។៍

 កនារយិនាេ័យព័តម៌នានសនា្នារណភៈមនានេរីតនាំងលនៅអ្នារលេខ៦៦ 

ម�នា�ិ្រីកពះសរី�ន ុ សងកនាត់េលន្ល�សនាក់ ខណ្ឌចំកនារមន 

រនាជ្នានរីភ្ំលពញ។ កនារយិនាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសនា្នារណ 

ជនចនា្់រពរីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសុកក លពេកពកឹពរីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមនានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រច ំ

កពតឹ្ិកនារណ៍ជនាកករុមណនាមួយ សូមេនាក់េង្ុរ្្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊នាង ចិនន្ា អ្កសកម្រសកមរួេ តនាមរយភៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរ្ុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌រោៃសាធារណភៈ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

(តពតីមលេមរុៃ)

សាលបកម្ុំណរុ ុំមរឿង០០២/០២
ដកស្ង់មចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណភៈរ្រ្់សាលាក្តីសេ ្មរបកហម

៣៦៩. មន្រីរស-៧១ ក៏មនានអំណនាចក្ងុកនារចនា្់រខ្លនួនងិ

្រញជាូនអ្កខ�េ�នចនា្់រខ្លនួលេៅកនានម់ន្រីរសន្សិខុស-

២១ផងខ�រ។ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៨ ្ មឹ សលំអោក ល�ៅ ្រង់៉  
ខ្លនួឯងក៏កតរូ��នល្ចនា្់រខ្លនួនងិ្រញ្ចូនលេៅមន្រីរសន្សិខុ

 
ស-២១ ផងខ�រចខំណកឯអនកុ្រ្នានរ្រស់្ នាត់ ខនាន ់ 

េរី ល�ៅ ខកន �ន្រនក្្្់រក្ង�កឹននាមំន្រីរស-៧១លនះ។  

្រង់៉ កតរូ��នល ល្្វើជនាេនារុណកម្យន៉ាងយូរ ល�ើម្បរី្រងំ្ឲ្យ 

លឆ្លើយសនារភនាព លកកោយមក ឌុច �ន្រញ្ជាឲ្យល្យក ្រង់៉ 

លេៅសម្លនា្់រតនាមកនារខណននារំ្រស់ ននួ ជនា។ 

៥.១.៧. អង្គភាព ភរូមភិា្ តបំន់ សសុក្ នងិឃុំ

៣៧០. កមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យកតរូ��នខ្រងខចកជនាត្ំរន ់
រ�្ឋ�េជនាលកចើនលេៅតនាមឋនាននានកុកម រួមមនាន ភូមិភនា   

ត្ំរន ់សសរុក នងិ ឃុ។ំ កនាេ�្ូំរងភូមិភនា កតរូ��ន្រលងកើតលឡើង 

ល�ោយ ្រ.ក.ក. លនៅក្ងុអំឡងុលពេជលម្លោះក្រ�នា្់រអនា�ុ្

លនៅមុនឆ្នា១ំ៩៧៥។ �្ូំរងលឡើយកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ

មនានភូមិភនា ចនំនួ៦្ឺ៖ ភូមិភនា ឧតរ្(លេខកូ�៣០៤) 

ភូមិភនា ពនាយព្យ(លេខកូ�៥៦០) ភូមិភនា ឦសនាន (លេខ 

កូ�១០៨ លកកោយមក្ូ្ររជនា១០៩) ភូមិភនា នរិតរី (លេខ 
កូ�៤០៥) ភូមិភនា ្ូរព៌នា(លេខកូ�២០៣) នងិភូមិភនា  

ពលិសស (ខ�េរួមេនាងំត្ំរនល់នៅជ�ំញិេរីកករុងភ្លំពញ)។ 

៣៧១. លកកោយពរីចេូកនានក់នា្់រកករុងភ្លំពញលនៅក្ងុឆ្នាំ 
១៩៧៥ កពំក្រេេ់ភូមិភនា កតរូ�ខ្រងខចកជនា ្រីលឡើង�ិញ។ 

ភូមិភនា ្រស្ចមឹ្្រី(លេខកូ�៤០១) កតរូ��ន្រលងកើត្រខនម្ 

ល�ើយភូមិភនា ពលិសសលនៅជុ�ំញិេរីកករុងភ្លំពញកតរូ��ន 

រេំនាយលចោេ នងិកនាត្់រញជាេូលេៅក្ងុភនា ជតិខនាងលផ្ងៗ ។ 
 

ភូមិភនា េនាងំអសមិ់ន�នកំណតយ់កកពកំ្រេេល់ខត ្ខ�េ 

មនានសសនា្់រឲ្យ�នជនាក់េនាក់លនោះលេ។ ឧេនា�រណ៍ ភូមិ 

ភនា ្ូរព៌នា រួមមនានលខតន្កពខ�ង សវនាយលរៀង នងិខផក្ខ្លះ 

ននលខតក្កលចះ កណ្នាេ នងិ កំពង់ចនាម។ 

៣៧២. ភូមិភនា នរីមួយ កៗតរូ��នខ្រងខចកលនៅក្ងុត្ំរន ់
មួយចនំនួ ខ�េកតរូ��នល្ស្គនាេជ់នាេូលេៅតនាមរយភៈលេខ 

កូ�រ្រសត់្ំរនេ់នាងំលនោះ។ ត្ំរនក់តរូ��នខ្រងខចក្រន ្

លេៅសសរុក ល�ើយសសរុកកតរូ��នខ្រងខចកលេៅជនាអង្គភនាព 

ឃុ ំក្ងុលនោះរួមមនានេនាងំភូមិ។ ភូមិនរីមួយ លៗនៅក្ងុឃុ ំ កតរូ�
 

�ន�នាក់្រញជាូេ្្នាជនា្រន្្រន្នា្់រលេៅជនាស�ករណ៍ខ�េ

ជនាកខន្លងក្រជនាជនរសល់នៅ ល្វើកនារងនារ នងិ�្ូររួម្្នា។ 

លនៅកខន្លងខ្លះ ស�ករណ៍កតរូ��នចនាតេុ់កជនាអង្គភនាព 

ចណុំះរ្រស់ឃុំ ល�ើយស្តិលនៅលកកោមកនារក្្់រក្ង

រ្រស់្ ណភៈកម្នា្កិនារឃុ។ំ ្រ៉ុខនល្នៅកខន្លងខ្លះលេៀត 

ស�ករណ៍្កំតរូ��នាក់ជនំសួឃុ ំខ�េជនាត្ំរនរ់�្ឋ�េ្្នាក់ 

លកកោម្ំរផុត លនៅក្ងុឋនាននានកុកមរ្រស់ ្រ.ក.ក.។ 

៣៧៣. ឋនាននានកុកមក្្់រកកមិតេនាងំអសខ់�េមនានភូមិ 

ភនា ត្ំរន ់សសរុក ឃុ ំនងិស�ករណ៍ កតរូ��នក្្់រក្ងល�ោយ 

្ណភៈកម្នា កិនាររ្រស្់រក្។ ជនា ម្តនា ្ ណភៈកម្នា កិនារ 

មនានលេខនាមួយរូ្រ (ឬក្រ្នាន) អនលុេខនាមួយរូ្រ (ឬ 

អនកុ្រ្នាន) នងិយន៉ាងល�ោចណនាសក៏់មនានសមនាជកិមួយ 

រូ្រលេៀតសខំនាន់ៗ កតរូ��នផេ្ល់េៅឲ្យសមនាជកិ្ណភៈ 

កម្នា កិនារ ឬ អនុ្ ណភៈកម្នា កិនារ្្នាក់លេើ្រន្នា្់រ។ 

ឧេនា�រណ៍ លេខនាឃុកំតរូ�ខតងតនាងំល�ោយ្ណភៈកម្នា កិនារ 

សសរុក ល�ើយលេខនាសសរុកកតរូ�ខតងតនំាងល�ោយ្ណភៈកម្នា- 

ោោរ៉ែ ្ឋ វមត្ ា
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

្កិនារត្ំរន។់ ជនាល្ោេកនារណ៍ េកន្្កិភៈ ្រ.ក.ក. �ន 

កំណតឲ់្យ្ណភៈកម្នា កិនារេនាងំអសល់្វើកនារក្រជុលំនៅក្ងុ 
ចលន ្លោះលពេមួយលេៀងេនាតល់�ើម្បរីលកជើសលរើសសមនាជកិ្្រី  

្រ៉ខុនល្នៅក្ងុកនារអន�ុតជ្នាក់ខសង្ សមនាជកិ្ណភៈកម្នា- 
្កិនារ (�ចូជនាលេខនា) ជនាេូលេៅកតរូ��នខតងតនាងំល�ោយ

្ណភៈកម្នា កិនារ្្នាក់លេើ្រន្នា្់រ។ 

៣៧៤. ជនាេូលេៅ លេខនា ណភៈកម្នា កិនារលនៅតនាម្្នាក់ 

នរីមួយៗក៏ជនាសមនាជកិមួយរូ្រផងខ�រ (ឬយន៉ាងល�ោច 

ណនាស�់នចេូរួមក្រជុ)ំ លនៅក្ងុ្ណភៈកម្នា កិនារ្ ្នាក់លេើ

្រន្នាន ់�លូចះ្លេខនាឃុកំតរូ�ចូេរួមក្រជុលំនៅក្ងុកិច្ចក្រជុំ 
្ណភៈកម្នា កិនារសសរុក លេខនាសសរុក �នចូេរួមក្រជំុលនៅកុ្ង 
កិច្ចក្រជុរំ្រស់្ ណភៈកម្នា កិនារត្ំរន ់ល�ើយលេខនាត្ំរន់

�នចេូរួមក្រជុលំនៅក្ងុកិច្ចក្រជុរំ្រស់្ ណភៈកម្នា កិនារ 
ភូមិភនា ។ ជនា ម្តនា លេខនាភូមិភនា  �ចូជនា មូេ 

ស�ំត ់ល�ៅ រស់ ញឹម (លេខនាភូមិភនា ពនាយព្យ) ្ឺជនា 

សមនាជកិនន្ណភៈកម្នា កិនារមជ្ឈមិ។ លេខនាខ្លះលេៀត 

�ចូជនា លសោ ភឹម(លេខនាភូមិភនា ្ូរព៌នា) នងិ តនាម៉កុ 

(លេខនាភូមិភនា នតិរី) ក៏ជនាសមនាជកិនន្ណភៈកម្នា កិនារ

អចនិននយ៍្ផងខ�រ។ 

៣៧៥. លនៅក្ងុអំឡងុរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ មនានកនារ
 ផ្លនាស្ូ្់ររ្្នាក់�កឹននាភូំមិភនា ជនា្រន្្រន្នា្់រខផ្អកលេៅតនាម

ភនាពចនា�ំចល់នៅក្ងុក្រលេសនងិកនារសលកមចចនា្់រខ្លនួ្រក្
 

ជន ខ�េកតរូ��នល ល្ឆ្លើយ�នាក់លនៅក្ងុចលម្លើយសនារភនាព

លនៅមន្រីរសន្សិខុស-២១។ ជនាញឹកញនា្់រ តនួនាេរ្ី ្នាក់�កឹ 

ននំាកតរូ��នផេ់្លេៅឲ្យកករុមក្រួសនារសមនាជិក្ណភៈកម្នា 

្កិនារមជ្ឈមិ។ 

៣៧៦. ភូមិភនា កណ្នាេ (ភូមិភនា ឧតរ្ចនាស)់៖ លនៅមុន 

ឆ្នា១ំ៩៧៥ លេខនាភូមិភនា កណ្នាេ (ឧតរ្ចនាស)់ ្  ឺកុយ  

្នួ ររីឯ ខក ពក ជនានលុេខនា។ លកកោយខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ 

កុយ ្ នួ កតរូ��នលផរ្មកភ្លំពញ ល�ើយកតរូ��នចនាតត់នាងំ 

ឲ្យេេួេខសុកតរូ�ខនាងពនាណិជជាកម្ ចខំណកឯ ខក ពក �ន 

ក្លនាយជនាលេខនាភូមិភនា កណ្នាេ (ឧតរ្ចនាស)់ ល�ោយ្នាត ់

្រនក្នានត់នួនាេរីលនះរ�តូ�េច់ងុរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ិ្រ

លតយ្យ។ សមនាជកិ្ណភៈកម្នា កិនារភូមិភនា កណ្នាេ

(ឧតរ្ចនាស)់ �នេលេៀតរួមមនាន ជ ឆនាន ល�ៅលសសង 

(លេខនាត្ំរន៤់១  នងិជនាអនលុេខនាភូមិភនា ), ចនាន ់ម៉ុន  

ល�ៅ តេុ (លេខនាត្ំរន៤់២) នងិ ្នាំ ចនាន ់ល�ៅ ចន  

(លេខនាត្ំរន៤់៣)។ លនៅអំឡងុខខកុម្ភៈឆ្នា១ំ៩៧៧ លេខនា 
ត្ំរនេ់នាងំអសល់នៅក្ងុភូមិភនា កណ្នាេ) (ឧតរ្ចនាស)់  
កតរូ��នល្ចនា្់រខ្លនួល�ើយ្រញជាូនមកមន្រីរសន្សុិខស-២១។ 

 
លអោ អនាន ល�ៅ តនាអនាន ជនាកម្នាភិ�េភូមិភនា នរិតរី�ន 

ក្លនាយជនាលេខនាត្ំរន៤់១ ល�ើយ លអឿន ខ�េជនា្រ្អនូក្ររុស 
រ្រស ់ស៊ ូលសឿន ខ�េជនាក្រពន្ធ ខក ពក (ល�ត�ុលូចះ្ ្ នាត ់

្ឺជនា្រ្អនូន្្ល ខក ពក) �នក្លនាយជនាលេខនាត្ំរន ់៤២។ ររីឯ 
ខផន ល�ៅ តនាងិន ខ�េជនាកម្នាភិ�េភូមិភនា នរិតរីម្នាក់

ផងខ�រលនោះ �នក្លនាយជនាលេខនាត្ំរន៤់៣។ ខក ពក ្ ជឺនា

លេខនាភូមិភនា លពញមួយរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ។ 

៣៧៧. ត្ំរនស់វយ័ត១០៣ នងិ១០៦ នងិភូមិភនា ឧតរ្្្រី៖  

លនៅក្ងុខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ មជ្ឈមិ្រក្�នក្្់រក្ង 
ផ្នាេល់េើត្ំរនស់វយ័ត ១០៦ (ខ�េរួមមនាន លសៀមរនា្រ នងិ  

ឧតរ្មនានជយ័) នងិ ត្ំរនស់វយ័ត១០៣(ក្្រ�ណ្្់រលេើ

កពះ��ិនារ)។ � ៉ផេ ល�ៅ សតុ ្ឺជនាលេខនាត្ំរន១់០៦ 

រ�តូ�េល់ពេ្នាតក់តរូ��នល្ចនា្់រខ្លនួ នងិ្រញជាូនមកឃុំ
 

ខ្លនួលនៅមន្រីរសន្សិខុស-២១ លនៅក្ងុខខកុម្ភៈឆ្នា១ំ៩៧៧។ 

លនៅក្ងុអំឡងុខខកុម្ភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៧ តនួនាេរីរ្រស ់កង ចនា្រ 
 

ល�ៅ ខស ខ�េជនាអនលុេខនាភូមភនា នរិតរីកតរូ��នផ្លនាស់ 

្ូ្ររ ល�ើយ្នាតក់តរូ��នលផរ្លេៅជយួ ខក ពក លេើខផក្ 
រ�្ឋ�េលនៅត្ំរន១់០៦។ លនៅពនាក់កណ្នាេឆ្នា១ំ៩៧៧ 

ត្ំរន១់០៦ នងិ ត្ំរន១់០៣ កតរូ��ន្រញជាូេ្្នា្រលងកើតជនា 
ភូមិភនា ឧតរ្្្រី(ភូមិភនា ៨០១)។ ផនាត ល�ៅ �ង្ ខ�េ 

ជនាលេខនាត្ំរន១់០៣ កតរូ��នចនា្់រខ្លនួលនៅន្ងៃេរី ០៣ ខខ 
មករនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ លនៅក្ងុអំឡងុលពេជនាមួយ្្នាលនះផង

 
ខ�រ ននួ ជនា �ន្រលងកើត�លំណើរលេៅលខតក្ពះ��ិនារ ល�ើយ 

�នក្រកនាសខតងតនាងំ កង ចនា្រ ល�ៅ ខស ជនាលេខនាភូមិ 

ភនា ឧតរ្្្រី។ កង ចនា្រ ល�ៅ ខស កតរូ��នចនា្់រខ្លនួលនៅន្ងៃ 
េរី២២ ខខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧៨ ល�ើយកតរូ��នសម្លនា្់រលនៅ 

មន្រីរសន្សិខុស-២១ លនៅន្ងៃេរី៣០ ខខតេុនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ 

៣៧៨. ភូមិភនា ្ូរព៌នា៖ លសោ ភឹម ខ�េជនាលេខនាភូមិភនា  

្ូរព៌នា ក៏ជនាសមនាជកិ្ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ ចនា្់រតនាងំ 

ពរីម�នាសន្�ិត្រក្លេើកេរីមួយលនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៦០។  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

្នាត់ក៏ជនាលម្រញ្ជាកនារកងក្រ�នា្់រអនា�ុ្ភូមិភនា ផងខ�រ។  

ភូមិភនា ្ូរព៌នា កតរូ��នខ្រងខចកជនាត្ំរន២់០,២១,២២, 

២៣ នងិ ២៤ ្រ៉ខុនមិ្នមនានភនាពច្បោសេ់នាសល់េខ�េ្នា  

លេខនាត្ំរនេ់នាងំអស់្ ជឺនាសមនាជកិ្ណភៈកម្នា កិនារភូមិ 

ភនា ្ូរព៌នាលនោះ។ រ�តូ�េខ់ខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧៦ អនលុេខនា 

ភូមិភនា ្ូរព៌នានងិ លេខនាត្ំរន២់៤ ្ ឺ សសួ ល�ៅ ្ កូ។  

លេខនាត្ំរន�់នេលេៀតលនៅភូមិភនា ្ូរព៌នារួមមនាន ជនា�្ូំរង្ឺ  

្ង់ ជនាសុនិ ល�ៅ ស៊នុ (លេខនាត្ំរន២់០), ភួង ខ�េកតរូ� 

�នជនំសួល�ោយ តចូ ខចម ល�ៅ សតុ (លេខនាត្ំរន២់១) 

លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦, ស៊នាត ខឆ ល�ៅ េំុ (លេខនាត្ំរន២់២ 

នងិជនាសមនាជិក្រកមរុងរ្រស់្ណភៈកម្នា កិនារមជ្ិឈមខ�េ 

លកកោយមកល្វើកនារលនៅលសននា កិនារលនៅភ្លំពញ) នងិ អុ៊ន 

សនា�ន៉ាន ់ល�ៅ សូ (លេខនាភូមិភនា ្ូរព៌នាត្ំរន២់៣)។

៣៧៩. លនៅពនាក់កណ្នាេឆ្នា១ំ៩៧៦ ្ កូ �នកតរូ�លចោេ 

្នាជនាជនក្បត់ ល�ើយកតរូ��ន្រញជាូន មកមន្រីរសន្សិខុ 
ស-២១ ខ�េេរីលនោះ្ នាតក់តរូ��នល ល្្វើេនារុណកម្នងិ

សម្លនា្់រ។ លេខនាត្ំរនល់ផ្ងលេៀតលនៅក្ងុភូមិភនា ្ូរព៌នា

កតរូ��នចនា្់រខ្លនួ ល�ើយ្រញជាូនមកមន្រីរសន្សិខុស-២១
 

លនៅចងុឆ្នា១ំ៩៧៧ នងិល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៨។ លសង �ងុ ល�ៅ  

ចនាន ់�នក្លនាយជនាអនលុេខនាភូមិភនា ្ូរព៌នាល�ើយមនានតនួនាេរី

ជនាលេខនាត្ំរន២់៣ នងិលេខនាត្ំរន២់៤ លកកោយលពេខ�េ 

្កូ កតរូ��នចនា្់រខ្លនួ។ លសោ ភឹម ្រនល្្វើជនាលេខនាភូមិ

ភនា ្ូរព៌នារ�តូ�េខ់ខ មិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ 

៣៨០. ចលំពោះភូមិភនា ្រស្ចមឹ នងិភូមិភនា នរិតរី៖ តនាម៉កុ  

្ឺជនាលេខនាភូមិភនា នរិតរីលពញមួយរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរ 
លតយ្យ ល�ើយ្នាតស់្តិលនៅេ�ំនា្់រេរី្ររីឬ េរី្ួរនលនៅក្ងុ 
ឋនាននានកុកម្ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ខ�េស្តិលនៅ 

លកកោម ្រ៉េុ ពត នងិ ននួ ជនា។ កង ចនា្រ ល�ៅ ខស ្ ជឺនា 

អនលុេខនាភូមិភនា នរិតរី រ�តូ�េល់ពេខ�េ្នាត់�ន 

លផរ្លេៅភូមិភនា កណ្នាេ (ភូមិភនា ឧតរ្ចនាស)់ លនៅក្ងុ 
ខខកុម្ភៈឆ្នា១ំ៩៧៧ ល�ើម្បរីលេៅកនានត់ខំណងលនៅតំ្រន ់

សវយ័ត១០៦។ ជូ លជត ល�ៅ សុរី ្ឺជនាសមនាជកិ្ណភៈ 

កម្នា កិនារភូមិភនា នរិតរី។ លកកោយន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា 

ឆ្នា១ំ៩៧៥ ភូមិភនា្នរិតរីកតរូ��ន្ំរខ្រកលេៅជនាភូមិ 

ភនា ្រស្ចមិ (ខ�េរួមមនានត្ំរន១់១,៣១,៣២,៣៧) នងិ 

ភូមិភនា នរិតរី (ខ�េរួមមនានត្ំរន១់៣,២៥,៣៣ នងិ៣៥) 

មន្រីរនរីរសនារភូមិភនា ក្ងុរ្រ្រខខរ្កក�ម។
(្រណ ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)



មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 39

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ល�ោយ  ជ ូលជត �នក្លនាយជនាលេខនាភូមិភនា ្រស្ចមិ ចខំណក 

ឯតនាម៉កុ លនៅ្រនល្្វើលេខនាភូមិភនា នរិតរី។ ស ំ្ិ៊រត ក៏មនានត ួ

ននាេរីលនៅក្ងុ្ ្នាក់�កឹននាភូំមិភនា នរិតរីខ�រល�ោយសនារ្នាត ់្ ឺ 
ជនាលេខនាកងពេលេខ ២ ននភូមិភនា នរិតរី។ លនៅលពេខ�េ  

តនាម៉កុ ក្លនាយជនាលេខនាភូមិភនា ពនាយព្យជនំសួឲ្យ រស ់ញឹម  

្រខនម្ពរីលេើតនួនាេរីរ្រស់្ នាតល់នោះ ស ំ្ិ៊រត �នកនានត់នួនាេរី 

ក្ងុ្្នាក់�កឹននាកំនានខ់តលេចល្្លោជនាងមុនលនៅក្ងុភូមិភនា
 

នរិតរី។ ជ ូលជត ល�ៅ សុរី កតរូ��នចនា្់រខ្លនួលនៅក្ងុខខលមសនា ឆ្នាំ
 

១៩៧៨ ល�ើយកតរូ��ន្រញជានូមកមន្រីរសន្សិខុ ស-២១។  
លនៅចុងលកកោយលេោះ្ររីជនាកនារ�្ឋនានសនាងសង់កពេនានយន ្

ល�ោះលយោ្ នាកំពង់ឆ្នាងំ ស្តិលនៅភូមិភនា ្រស្ចមិយន៉ាងណនាក្រី 

្រ៉ខុនក្នារ�្ឋនានកនារងនារលនោះកតរូ��នកតរួតពនិតិ្យល�ោយ ស៊ ូលមត៉  

ខ�េជនាលម្រញ្ជាកនារកងពេ ៥០២ ស្តិលនៅេរីកករុងភ្លំពញ 

ល�ើយ្នាត�់នចះុពនិតិ្យកនារ�្ឋនានកនារងនារលនះជនាក្រចនា។ំ

៣៨១. ភូមិភនា ពនាយព្យ៖ មូេ ស�ំត ់ល�ៅ រស ់ញឹម ្ ជឺនាលេខនា

ភូមិភនា ពនាយព្យរ�តូ�េអំ់ឡងុខខឧសភនា-មិ្នុនា ឆ្នា ំ
១៨៧៨។ ្ ង់ សផុេ ល�ៅ កឹ ល�ៅ កនាន ្ ជឺនាអនលុេខនាភូមិ 

ភនា ចនា្់រពរីឆ្នា១ំ៩៧៥ �េច់ងុឆ្នា១ំ៩៧៨។ ភូមិភនា លនះ 

កតរូ��នខ្រងខចកជនាត្ំរន ់១ លេៅ�េត់្ំរន៧់។ រស ់លមៅ៉ ល�ៅ  

សនាយ ល�ៅ ្ ន ្ ជឺនាសមនាជកិនន្ណភៈកម្នា កិនារភូមិភនា  

ពនាយព្យ ជនាក្រ្នានមន្រីរននភូមិភនា ពនាយព្យ ជនាអតរីតលេខនា 

ត្ំរន១់ ល�ើយ្នាតក់តរូ�ចនា្់រខ្លនួ នងិ្រញជាូនមកមន្រីរសន្សិខុ
 

ស-២១ លនៅន្ងៃេរី២៦ ខខមិ្នុនា ឬ ន្ងៃេរី១០ ខខកកក�នា ឆ្នាំ 

១៩៧៧។ ្ នាតក់តរូ��នជនំសួល�ោយ ជនា �តួ ល�ៅ �ន៉ាញ  

ខ�េជនាលេខនាត្ំរន១់ ល�ើយ្នាតក់តរូ��នល្ចនា្់រខ្លនួមក 
មន្រីរសន្សិខុស-២១ លនៅន្ងៃេរី២០ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៧។  

ខមន៉ ផុន ល�ៅ �ុងឹ ្ ជឺនាលេខនាត្ំរន៥់ ខ�េមនានេរីតនាងំ 

លនៅេំន្់រកតពនាងំ្។្ ចនា្់រពរីពនាក់កណ្នាេឆ្នា១ំ៩៧៧ 

លេខនាត្ំរនេ់នាអំស ់នងិ្ ្នាក់�កឹននាសំសរុកជនាលកចើនលនៅក្ងុភូមិ 
ភនា ពនាយព្យ កតរូ��នចនា្់រខ្លនួនងិ្រញជាូនមកមន្រីរសន្សិខុ

 
ស-២១ រួមេនាងំ �ន៉ាញ នងិ �ុងឹ ល�ើម្បរីសរួចលម្លើយនងិកតរូ� 

�នល្សម្លនា្់រ។ លនៅក្ងុខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ លជៀេ ល�ៅ  
ឆ្នាងំ ខ�េជនាកូនក្ររុសរ្រស ់រស ់ញឹម �នកនានក់នា្់រតនួនាេរី 

សខំនានល់នៅក្ងុត្ំរន ់៥ �នរយភៈលពេក្រមនាណជនាពរីរលេៅ 
្ររីខខរ�តូ�េល់ពេខ�េ ល�ង រនិ ល�ៅ មុរី ខ�េមកពរី 

ភូមិភនា នរិតរី�នក្លនាយជនាលេខនាត្ំរន៥់។

៣៨២. ភូមិភនា ឦសនាន៖ ខមន៉ សនាន ល�ៅ នណ សនារន៉ាន ់ល�ៅ  

យន៉ា មនានតនួនាេរីជនាលេខនាភូមិភនា ឦសនាន រ�តូ�េល់ពេ 

កតរូ��នចនា្់រខ្លនួលនៅកុ្ងឆ្នំា១៩៧៦ នងិកតរូ��នល្សម្លនា្់រ
 

លនៅមន្រីរសន្សិខុស-២១។ ្ នាតក់តរូ��នជនំសួ ល�ោយអន ុ

លេខនារ្រស់្ នាត ់អុ៊ម លណង ល�ៅ �រី។ លនៅជតិចងុ្រញជា្់រនន

រ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យជនាពិលសសលនៅចុងឆ្នំា១៩៧៨ 

ភូមិភនា ឦសនានកតរូ��នល ល្�សម្អនាតកុ្ងកេង់កេនាយ្ំ។

៣៨៣. លេោះ្ររីជនាមន្រីរសន្សិខុអូរកខន្ងស្តិលនៅក្ងុភូមិភនា  
ឦសនានក្រី ្រ៉ខុនម្ន្រីរសន្សិខុលនះស្តិលកកោមកនារក្្់រក្ង 

រ្រសក់ងេ័ព។ ក្រ្នានមន្រីរសន្សិខុអូរកខន្ងកតរូ�រនាយ 

កនារណ៍លេៅឲ្យកង�រលសននាតចូ ៨០៦ ននកងពេមជ្ឈមិ ៨០១  

លកកោយមក្នាតក់តរូ�រនាយកនារណ៍ល�ោយផ្នាេល់េៅឲ្យ សូ 

សនាលរឿន ខ�េជនាលម្រញ្ជាកនារលសននា កិនារ៨០១។ ចខំណក 

ស ូសនាលរឿន �នរនាយកនារណ៍្រនល្េៅ សនុ លសន លនៅេរី្រញ្ជា 

កនារលសននា កិនារលនៅេរីកករុងភ្លំពញ ល�ើយ សនុ លសន ្រញជាូន 
�នរ�យកនារណ៍្រនល្េៅឲ្យ្ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្។ 

៣៨៤. ត្ំរនស់វយ័ត�នេលេៀត៖ លនៅឆ្នា១ំ៩៧៥ មនានត្ំរន ់

សវយ័តមួយចនំនួឬត្ំរន ់ «ខ�េកតរូ��នចនាតត់នាងំជនា 

ពលិសស»។ លកកៅពរីលខតក្ពះ��ិនារ (លេខកូ�១០៣) នងិ 

លសៀមរនា្រ-ឧតរ្មនាជយ័ (លេខកូ�១០៦) �ចូ�នកត ់

សម្គនាេខ់នាងលេើ លខតម្ណ្ឌេ្ិររី (លេខកូ�១០៥) លខត ្

កកលចះ (លេខកូ�៥០៥) នងិកំពង់លសោមមិនស្តិលនៅក្ងុ 
ភូមិភនា ណនាមួយលនោះលឡើយ។ ល�ើយត្ំរនស់វយ័តេនាងំលនះ 

កតរូ�ល្វើេំននាក់េំនងកនារងនារផ្នាេល់េៅកនានម់ជ្ឈមិ្រក្។ 

៣៨៥. ល្ ្ោះ ឡនាងំ �នកនានក់នា្់រតនួនាេរីជនាលេខនាត្ំរន ់

១០៥ រ�តូ�េច់ងុឆ្នា១ំ៩៧៧ លនៅលពេខ�េ្នាតក់តរូ� 

�នល ល្កោះល�ៅមកភ្លំពញ ល�ើយ្នាត�់នេេួេមរណភនាព 

លកកោមស្នានភនាព្ួរឲ្យសង្យ័។ លកកោយលពេលនោះ្រន្ចិ 

ខនាំ ភួន ខ�េជនាអនលុេខនាតំ្រន១់០៥ �ន�តខ់្លនួ។ 

សនាក្រី លសៅ សនារុន�នក្លនាយជនាលេខនាត្ំរន១់០៥។  

កនារល�សម្អនាត្ណភៈកម្នា កិនារត្ំរន១់០៥ �នលកើតលឡើង

ជនា្រន្្រន្នា្់រនងិ�ន្រនល្ពញមួយឆ្នា១ំ៩៧៨។

៣៨៦.  យ៉ុង ខយម៉ ជនាលេខនាត្ំរន៥់០៥ ចនា្់រពរីឆ្នា១ំ៩៧១ 

�េឆ់្នា១ំ៩៧៦។ ពរីឆ្នា១ំ៩៧៦ �េឆ់្នា១ំ៩៧៨ ្៊រន 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ណនាន ល�ៅ យរី ្ ជឺនាលេខនា។ �្ូំរងលឡើយ ត្ំរន៥់០៥ ស្តិ 

លកកោមកនារក្្់រក្ងរ្រសភូ់មិភនា ឦសនាន ្រ៉ខុនល្កកោយ 

មកត្ំរនល់នោះ�នក្លនាយលេៅជនាត្ំរនស់វយ័ត។ ្៊រន ណនាន  

ល�ៅ យរី កតរូ��នចនា្់រខ្លនួលនៅក្ងុខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៨ 
 

ល�ើយ្រន្នា្់រមក មនាស លកត ល�ៅ លមឿន នងិ ្ មឹ ខនុ  �ន 

ក្លនាយជនាលេខនានងិអនលុេខនាននត្ំរនល់នះ។ កងពេ១១៧  

មនានមូេ�្ឋនានលនៅក្ងុត្ំរន ់៥០៥ ល�ើម្បរី�នាយក្រយុេ្ធ 
ជនាមួយកងេ័ពល�ៀតណនាម នងិកតរូ��នរនាយកនារណ៍ផ្នាេ់ 

លេៅខនាងលសននា កិនារ។ ្រន្នា្់រពរីកងេ័ពល�ៀតណនាម�ន 

ចេូមកកនានក់នា្់រសសរុកស្េួ (ត្ំរន៥់០៥) ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៨ 
 

ល�តកុនារណ៍លនះននាឲំ្យកងពេ១១៧ ស្តិលកកោមកនារ 

សង្យ័។ មនាស មុត �នល្វើ�លំណើរពរីកំពង់លសោមមក 

ត្ំរនល់នះ ល�ើម្បរីល្វើកនារផ្លនាស្ូ្់ររ្្នាក់�កឹននាតំ្ំរន ់នងិកង 
ពេេនាងំលនះ។ សនាក្រី មឹុង ល�ត ខ�េជនាអនកុ្រ្នានមន្រីរ 

កងពេ១១៧ �នលឃើញេខិតិពរីមន្រីរ៨៧០ ្រញ្ជាឲ្យ 

កម្នាភិ�េចនំនួ ១១ននាក់ មកភ្លំពញតនាមយនល្�ោះ ខ�េ 

ក្ងុលនោះរួមេនាងំ ឃនុ រុ ំល�ៅ រុ ំលម្រញ្ជាកនារកងពេ១១៧ 

មនាស លកត ល�ៅ លមឿន លេខនាត្ំរន៥់០៥ នងិ ជុ ំចនិ ល�ៅ  

ភ័ន លេខនាសសរុកស្ួេ។ ្រន្នា្់រមក មឹុង ល�ត �នឮ្នា 
កម្នាភិ�េេនំាងលនោះកតរូ��នល្ចនា្់រខ្លនួនងិកតរូ��នលចោេ 
ក្រកនាន់្ នា ជនាជនក្បត។់ ក្ងុចលំណោមអ្កេនាងំអសល់នោះ 

រួមមនាន ឃនុ រុ ំល�ៅ រុ ំនងិ មនាស លកត ល�ៅ លមឿន កតរូ��ន 

ល្សម្លនា្់រលនៅមន្រីរសន្សិខុស-២១។ សនាក្រី មឹុង ល�ត �ន 

ឮ្នាអ្កលផ្ងលេៀតលនៅក្ងុចលំណោម្ុរ្្គេេនាងំ ១១ ននាក់ 
លនោះ ក្រខ�េជនាកតរូ��នល្្រញជាូនលេៅលខតកំ្ពង់ឆ្នាងំ។ 

កំណតក់តនារ្រស ់មន្រីរសន្សិខុស-២១ �ន្រញ្ជាក់្នា ពកួល្ 

េនាងំលនោះកតរូ� �នចនា្់រខ្លនួលនៅក្ងុខខ្្ឆូ្នា១ំ៩៧៨។ 

៣៨៧. មនាស មុត ក្ងុននាមជនាលម្រញ្ជាកនារកងពេមជ្ឈមិ 
១៦៤ េេួេខសុកតរូ�លេើកំពង់ខផកំពង់លសោម។ �ង់ លឌឿន  ល�ៅ  

ឌឹម ្ ជឺនាអន្ុរញ្ជាកនាររ្រស ់មនាស មុត រ�តូ�េល់ពេខ�េ 

្នាតក់តរូ�ចនា្់រខ្លនួ្រញជាូនមកមន្រីរសន្សិខុស-២១ លនៅក្ងុ
 

ខខលមសនាឆ្នា១ំ៩៧៧។ កងពេ១៦៤ យន៉ាងល�ោចណនាសរួ់ម 

មនាន�រលសននា  ំ៦១, ៦២ នងិ ៦៣ ល�ើយ្រញ្ជាកនារ�្ឋនានរ្រស់ 

កងពេមនានេរីតនំាងលនៅរងវង់មូេខក្បរសនាេមល�ោសសពនន 

កករុងកំពង់លសោម។ ្ ចុ រនិ ល�ៅ ក្ិន ្ ជឺនាក្រ្នានកំពង់ 

ខផលនៅត្ំរនកំ់ពង់លសោម រ�តូ�េល់ពេខ�េ្នាតក់តរូ��ន 

្រញជានូឲ្យលនៅល្វើកនារលេៅ�ងុកុង ល�ើម្បរីលមើេកនារខសុកតរូ�ក្្់រ

ក្ងកករុម�៊នុ រុនឹ �វ ុ (Ren Fung) លនៅក្ងុខខ្្ ូឆ្នា១ំ៩៧៨។ 

៥.១.៨. អង្គការ

៣៨៨. ពនាក្យ្នា «អង្គកនារ» កតរូ��នលក្រើក�សយ់ន៉ាងេូេំ 

េូេនាយចនា្់រតនាងំពរីន្ងៃ�្ូំរង នៗនចេននាកុមុ្យនរីសក្មុ្ជនា 
 

ល�ោយសលំ�ៅលេើ្រក ខ្�េលកកោយមកក្លនាយជនា ្រ.ក.ក.។  

លេៅ្ររីជនាយន៉ាណនាពនាក្យ្នា «អង្គកនារ» លនះមិនខសុ្្នាពរី 

ពនាក្យ្នា «មជ្ឈមិ្រក្» លនោះលេ ្ឺជនាពនាក្យមួយខ�េ

ពិ�កយេន់ងិមនានភនាពសសពចិសសពេិ។ ឧេនា�រណ៍ 

ល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្បល�ណរី រមន៉ាម យុន �នល�ៅ្ ណភៈកម្នា 

្កិនារខ�េកតរូ��នខតងតនាងំល�ោយឃុកំ្ងុមូេ�្ឋនាន្នា 
ជនា «អង្គកនារ» ។ ្រ៉ខុន ្ចលំពោះអ្កលផ្ងលេៀត «អង្គកនារ»  

្ឺពនាក្យសមងៃនាតស់លំ�ៅលេៅលេើ ្រ.ក.ក។ ឌុច �នលេើកលឡើង 

្នាលនៅលពេ្នាតល់ក្រើពនាក្យ «អង្គកនារ» ្ឺសលំ�ៅលេៅលេើ 

«លនះសលំ�ៅ្ នា ្រ៉េុ ពត។ ល�ើយនយិនាយមួយមន៉ាតច់លំពោះ 

ខ្ុំ ខ្ុលំក្រើអង្គកនារលនះសលំ�ៅអចនិននយ៍្មជ្ឈិម្រក្។ 
 

្ុរ្្គេណនាមួយខ�េចះុមក�កឹននាខំ្ុកំ្ងុតណំនាង ្រ៉េុ ពត  
 

្ឺជនាអចនិននយ៍្មជ្ឈមិ្រក្» ្នាត�់នលេើកលឡើង្រខនម្

លេៀត្នាអ្កលផ្ង�នលក្រើពនាក្យលនះខសុពរីនយ័រ្រស�់នា។  

លពេខ្លះពនាក្យ្នា «អង្គកនារ» លនៅក្ងុឯកសនារមួយសលំ�ៅ 
លេៅលេើសមនាជកិជនានខ់ស្ណ់នាម្នាក់នន ្រ.ក.ក. �ចូជនា  

សនុ លសន ឬ ្រ៉េុ ពត។ សនាក្រី សកូត លេឿង �នផេ្់ 

សក្រីកម្្នា តនាម្នាតយ់េ់ « អង្គកនារ» មនាននយ័្នា ជនា  

«អង្គកនារ» �នជរុំញឲ្យ្ណភៈកម្នា កិនារ៨៧០ លចញក្រី 

ខណននាមួំយ លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៧ ល�ោយមនានអតន្យ័ 
�ចូខនាងលកកោមលនះ៖

១.  ពនាក្យ្នា«អង្គកនារ» ឬ «្រក្» កតរូ��នលក្រើក�ស់ 

សកមនា្់រខតអង្គកនារចនាតត់នាងំ្រ៉លុណ ្ណោះ។ ពនាក្យលនះមិន

កតរូ��នលក្រើក�ស្ុ់រ្្គេលឡើយ។

២.  ចលំពោះ្ុរ្្គេកតរូ�លក្រើពនាក្យ្នា «សមមិត»្  «ល្ ្ោះ 

លនះ» ឬ «សមមិតល្នៅក្ងុតខំណងលនះពនាក្យលនោះ» ឬ 
«សមមិតត្ណំនាងអ្កអង្គកនារ្្នាក់លនះ ្្នាក់លនោះ» ។

៣៨៩. យន៉ាងណនាមិញ មិនមនានភនាពច្បោសេ់នាស់្ នា លតើ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

លសចក្រីខណននាលំនះកតរូ��នផ្ពវផ្នាយលនៅក្ងុចលំណោម 
ក្រជនាជនសនាមញញាកុ្ងកកមិតណនាលនោះលេ។ លេោះ្ររីជនាសនាក រ្ី  
លពជ ជមឹ អតរីតលេខនាសសរុក�នចងចនាំ្ នា ្ នាត�់នអ្់ររ ំ

ក្រជនាជន្នា «មិនខមនអង្គកនារលេលយើងលនោះ លយើង្ុរ្្គេ 

លេ» ពុមំនានភនាពច្បោសេ់នាស់្ នា សនាក្រីជនាលកចើនននាក់ 

ខ�េ ក.ស.ច.ស. �នស្នា្់រចលម្លើយ ពុខំ�េក្នា្់រនយ័ 

ពនាក្យ «អង្គកនារ» �នលពញលេញលនោះលេ េនាងំលនៅលពេ 

មុនឬលកកោយឆ្នា១ំ៩៧៧។ 

៥.១.៩. តបរាធបិវតយ្យតបមរូេ្ដពុំ

៣៩០. េកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា១ំ៩៧១ នងិេកន្ិក្ភៈ្រក្ 

ឆ្នា១ំ៩៧៦ �នខចង្នា ្រក្ផ្នាចមុ់ខ�នាចខ់នាតនងិក្្់រ 

មុខ ល�ើយ្រក្្ឺជនាអង្គកនារកំពេូ នងិជនាអ្្គ្រញ្ជាកនារ 

ក្្់រក្ងកនារងនារ ្រ��ិតន្ក៍្្់រខ្រ្រយន៉ាង ល�ើយ្រក្ 

ស្តិលនៅជនា្់រជតិស្េិ្ធជនាមួយម�នាជន។ លេោះជនាយន៉ាង 

ណនា ល្ោេកនារណ៍លនះកតរូ��ន្រកសសនាយរួម្្នាជនាមួយ 

នងឹល្ោេកនារណ៍ក្រជនា ិ្រលតយ្យក្រមូេផ្ុ។ំ ក្រជនា 
្្ិរលតយ្យក្រមូេផ្ុំ ្ឺជនាមូេ�្ឋនានចនាតត់នាងំរ្រស្់រក្ 

ខ�េតកមរូ�ឲ្យអង្គកនារ�កឹននាកំ្្់រជនាន់្ ្នាក់អន�ុតក្នារ 

�កឹននាខំ្រ្រសមូេ�ភនាព ល�ោយ្ុរ្្គេមនានកនារេេួេខសុ 

កតរូ�ល�ោយខឡក។ តនាមល្ោេកនារណ៍លនះ លនៅក្្់រសន្�ិត 

្រក េ្នាងំអសក់តរូ�ខតល្ោរពមតភិនា លកចើន លពោេ្ឺមត ិ

ភនា្តចិកតរូ�ខតល្ោរពតនាមមតភិនា្លកចើន ចខំណកឯ 

្្នាក់លកកោមកតរូ�ខតល្ោរព្្នាក់លេើ។ 

៣៩១. ក្រជនា ្ិរលតយ្យក្រមូេផ្ុមំនានពរីរចណុំច។ ចណុំច 
េរីមួយ លសចក្រីសលកមចេនាងំឡនាយកតរូ�ល្វើលឡើងតនាមខ្រ្រ

ក្រជនា ្ិរលតយ្យ លពោេ្ឺកនារសលកមចកតរូ�ល្វើលឡើងល�ោយ

សមូ�ភនាព ពុខំមនល�ោយ្ុរ្្គេលនោះលេ។ ជនារចននាសម្ន្ធ 

ចំណុចលនះកតរូ��នឆ្លះុ្រញ្ជាងំតនាមរយភៈ�តម្នារ្រស់្ណភៈ 
កម្នា កិនារលនៅក្្់រេរីកខន្លងននឋនាននានកុកម ្រ.ក.ក.។ ចណុំច 

លនះកតរូ��នឆ្លះុ្រញ្្ចងំលនៅកុ្ងរចននាសម្ន្ធ�ឹកននំាខ�េមនាន
 

េកមង់ជនាពរីរន៉ាមរីតរ្រស្់រក្ ល�ោយមនានអំណនាចក្រមូេ

ផ្ុលំនៅក្ងុ្ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្តចូមួយខ�េក្្់រ
 

ជនាន់្ ្នាក់េនាងំអសល់ផ្ងលេៀតកតរូ�រនាយកនារណ៍ជនូ នងិ 

កតរូ�េេួេកនារខណននាពំរ្ី ណភៈកម្នា កិនារលនះ។

៣៩២. ននួ ជនា �ន្រញ្ជាក់្នា ល្ោេកនារណ៍ននកនារល្វើ 

លសចក្រីសលកមចជនាសមូ�ភនាពកតរូ��នអន�ុត ្«លនៅក្្់រ 

កនាេភៈលេសភៈេនាងំអស»់ លនៅក្ងុ្រ.ក.ក. នងិជនាពលិសស 
លនៅក្ងុលពេក្រជុរំ្រស់្ ណភៈកម្នា កិនារមជ្ឈមិ នងិ្ណភៈ

កម្នា កិនារអចនិននយ៍្ខ�េ្នាតម់នាន�តម្នាន។ �ចូខ�េ 

ននួ ជនា �នពន្យេជ់នូអង្គជនំុជំកមះ្ នា៖

កម្នាភិ�េខខរ្កក�មលនៅមន្រីរកំពងុជកមះលស្ៅ។
(្រណ ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

«សមូ�ភនាព» �ននយ័្នាក្រមូេផ្ុរួំម្្នាេនាងំអស ់មនាន 
មតជិនាក្រជនា ្ិរលតយ្យក្រមូេផ្ុំ ក្រជុអំរីក៏អញ្ចងឹខ�រ។ 

មិនខមនកតឹមខតក្រជុមំជ្ឈមិ ក្រជុអំចនិននយ៍្លេ ល�ើយលេខនា 

អចនិននយ៍្ឬលេខនាមជ្ឈមិ្រក្ជនាអ្កសរុ្រ ល�ើយកនាេ 

ណនាសរុ្រល�ើយមិនលពញចតិអ្ង្គក្រជុំៗ មនានសេិ្ធលិ�ើម្បរី 

មនានមតតិលេៅលេៀត ឬ មនានមតតិ�ន៉ារ�តូ�េក់នាេ 

ណនាឯកភនាព្្នាជនា ្លងុមួយ លេើ្រចនាតេុ់កជនា�នកនារ។ 

ល្រើមិនេនានឯ់កភនាព្្នាលេ ពភិនាក្នា ្នាតលេៅលេៀត។

សសល�ៀង្្នាលនះខ�រ លនៅលពេសរួសណួំរលនៅក្ងុកិច្ច 
សម្នាសនក៍្ងុឆ្នា ំ២០០៦ អំពរ្ី នាលតើ ្រ៉េុ ពត មនានអំណនាចផ្នាច ់
មុខខតម្នាក់ឯងលនៅរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យខ�រឬលេ ននួ  
ជនា �នកចនានលចោេកនារលេើកលឡើង�លូចះ្ ល�ើយ�នលេើក 

លឡើង្ នា លសចក្រីសលកមចកតរូ��នល្វើលឡើងជនាសមូ�ភនាព។ 

៣៩៣. លខៀ� សផំន �ន្រញ្ជាក់ផងខ�រ្នា លសចក្រីសលកមច 

សខំនាន់ៗ កតរូ��នល្វើជនាសមូេ�ភនាព។ ពនាក់ពន័ ្ធនងឹ 

លសចក្រីសលកមចរ្រស់្ ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ ក្ងុកនារ 
ជលម្លៀសក្រជនាជនលចញពរីេរីកករុងភ្ំលពញ ្នាត់�ន 

នយិនាយ្នា «ល្រើមនានសលំឡងខតមួយក្រឆនាងំមិនឲ្យជលម្លៀស 

លនោះ ក៏អតជ់លម្លៀសលកើតលេ។ ្រ៉ខុន ្លអៀង សនាររី �នអះអនាង 

្នា មតជិេំនាស់្ នាតជ់នា្ុរ្្គេ ពុមំនានេេ្ធភនាពក្្់រក្នាន់

ក្ងុកនារ្រពនា្ឈ្់រ្ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ក្ងុកនារ្ នាន

លេៅេ្ុរ្ំរ�តេ់យុ លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៥លនោះលេ។ 

៣៩៤. អ្កជនំនាញ David  CHANDLER �នផេ្ស់ក្រីកម្្នា 

លេោះ្ររីជនា ្រ៉េុ ពត អនាចជនាអ្ក«មនានសេិ្ធចងុលកកោយ» 

លនៅក្ងុកនារល្វើលសចក្រីសលកមចក្ងុននាមជនាលេខនា ្រ.ក.ក. 

ក៏ល�ោយ ក៏្្នានភស្តុនាងណនាមួយ្រង្នាញ្នា ្នាត�់ន 
ល្វើលសចក្រីសលកមចខតម្នាក់ឯងលនៅក្ងុអំឡងុរ្រ្រកមុ្ជនា

 ក្រជនា ្ិរលតយ្យលនោះលឡើយ។

៣៩៥. អ្កជនំនាញ Philip SHORT �នពន្យេអំ់ពរី 

កនារក្រជុរំ្រស់្ ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ ក្ងុនយ័មួយ 

ខសុពរីលនះ្រន្ចិ។ លនៅក្ងុេស ន្ភៈរ្រស់្ នាត ់្រ៉េុ ពត �ន 
ក្រមូេយកមតលិយោ្រេន់នាននាពរីសមនាជកិលផ្ង លៗនៅ 

ក្ងុលពេក្រជុំ្ ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ ល�ើយ�ន�នាក់ 
្រញជាូេមតលិយោ្រេរ់្រសព់កួល ល្នៅក្ងុលសចក្រីសន្�ិ្ឋនាន

 
រ្រស់្ នាត់ ្រ៉ខុន ្«ល្ោេនលយោ�យខ�េលចញមក ្ឺ 

ជនាល្ោេនលយោ�យមួយខ�េភនា លកចើន្ំរផុត ្នាត ់

�នសលកមចល�ោយខ្លនួឯងរួចលេៅល�ើយ តនាងំពរីមុនមនានកនារ 
ក្រជុចំនា្់រលផ្ើមលម្៉លះ» ។

៣៩៦. លេើសពរីលនះលេៀត អង្គជនំុជំកមះកតស់ម្គ នាេន់�ូ 

ចណុំចខសុ្្នាសខំនាន់ៗ មួយចនំនួពនាក់ពន័ ្ធនងឹេកន្្កិភៈ្រក្ 

ឆ្នា១ំ៩៧១ នងិេកន្្កិភៈ្រក ល្នៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦។ កំណត់ 
កតនាខ�េ្រង្នាញអំពរីខ្លមឹសនារននេក្ន្កិភៈ្រក ល្នៅកុ្ងឆ្នំា 
១៩៧១ �ន្រង្នាញ្នា ្្នាក់លកកោមកតរូ��នអនញុ្ញាតឲ្យ 

លស្ើសុកំនារពនិតិ្យលឡើង�ញិលេើលសចក្រីសលកមចរ្រស់្ ្នាក់ 

លេើ។ េកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា១ំ៩៧១ ក៏�នកំណតផ់ងខ�រ្នា  

អង្គភនាព�ឹកននំា្រក ក្្្់រជនាន់្ ្នាក់កតរូ�ខតលកជើសលរើសលឡើង 

តនាមរយភៈកនារល�ះលឆ្ោត (លេើកខេងខតក្ងុករណរីមនានកនារ 
េ�ំកពុអំនាចល�ះលឆ្ោត�ន លនោះ្ ្នាក់លេើអនាចខតងតនាងំ 

�ន)។ �លូចះ្លនះផងខ�រ េកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា១ំ៩៧១ �ន 

ខចក្នា អង្គកនារ�កឹននាមំនានសេិ្ធអំិណនាចលនៅក្ងុកនារល�ោះ 
សសនាយកិច្ចកនារខ�េសិ្តលនៅកុ្ងកក្រខណ្ឌរ្រស់ខ្លនួ ល�ោយ

 
អន�ុតន្ត៍នាមនលយោ�យ នងិល្ោេកនារណ៍លផ្ងៗរ្រស់ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

្រក្។ សស្រតនាមកនារខណននារំ្រស់្ ្នាក់�កឹននារំ្រស់្ ្នាក់ 

លេើ។ េកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា១ំ៩៧៦ មិន�នខចងអំពរី្រេ 

្រ្បញ្ញាត្េិនាងំលនះលនោះលេ។ ជនាក់ខសង្ មិនមនានភស្តុនាង 
្រង្នាញ្នា ្ ណភៈកម្នា កិនារ្រ.ក.ក. លនៅ្ ្នាក់មជ្ឈមិ ភូមិ 

ភនា  ត្ំរន ់កតរូ��នលកជើសលរើសល�ោយកនារល�ះលឆ្ោតលឡើយ។  

ផ្យុលេៅ�ញិ ្្នាក់�កឹននាំ្ ណភៈកម្នា កិនារកតរូ��នខតង 
តនាងំល�ោយ្ណភៈកម្នា កិនារ្្នាក់លេើ្រន្នា្់រក្ងុឋនាននាន ុ
កកម។ កំណតល់�តនុនកិច្ចក្រជុំ្ ណភៈកម្នា កិនារមជ្ឈមិ នងិ 

្ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ចះុន្ងៃេរី០៩ ខខតេុនា ឆ្នាំ 

១៩៧៥ �នខតងតនាងំសមនាជកិ្ណភៈកម្នា កិនារមជ្ឈមិ  

នងិ្ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្ឲ្យេេួេខសុកតរូ�លេើខផក្ 

លផ្ងៗ ជនាលកចើនននល្ោេនលយោ�យលនៅក្ងុរ�្ឋនាភិ�េ 
នងិខផក្លសននា កិនារ។ កំណតល់�តនុនកិច្ចក្រជុ�ំន្រញ្ជាក់ 

្នាលសចក្រីសលកមច នងិសលំណើ ល្កមោងេនាងំអសក់តរូ�ឆ្លងកនាត ់

្ណភៈកម្្កិនារអចនិននយ៍្។ ល�ត�ុលូចះ្ កនារេ្ុរលចោេ្រេ 

្រ្បញញាត្លិនៅក្ងុេកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា ំ១៩៧១ ខ�េតកមរូ�ឲ្យមនាន 
កនារល�ះលឆ្ោតចលំពោះតនួនាេរីមួយចនំនួលនោះ ្ឺសស្រលេៅ 

នងឹស្នានភនាពជនាក់ខសង្ខ�េ្នា កនារសលកមចនងិកនារខតង 

តនាងំលផ្ងៗ កតរូ��នល្វើលនៅ្ ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្។ 

៣៩៧. ចលំពោះភស្តុនាងផេ្ឲ់្យល�ោយ ននួ ជនា,លខៀ� សផំន 

នងិ លអៀង សនាររី ខ�េមនាន�តម្នានឬ�នចេូរួមលនៅក្ងុ 
លពេក្រជុំ្ ណភៈកម្នា កិនារអចនិននយ៍្លនោះ អង្គជនំុជំកមះ 

លជឿជនាក់្នាលសចក្រីសលកមចសខំនាន់ៗ រ្រស់្ ណភៈកម្នា កិនារ 

អចនិននយ៍្មិនខមនកតរូ��នល្វើលឡើងល�ោយ ្រ៉េុ ពត ខត 

ម្នាក់ឯងលនោះលេផ្យុលេៅ�ិញលសចក្រីសលកមចេនំាងលនះកតរូ� 
�នល្វើលឡើងជនាសមូ�ភនាព ខ�េមនាននយ័្នា មនានមត ិ

លយោ្រេ ់នងិមនានកនារឯកភនាពជនាឯកច្ន័ពរ្ី ណភៈកម្នា កិនារ 

េនាងំមូេ។ លេោះ្ររីជនាយន៉ាងលនះក្រី អង្គជនំុជំកមះមិនអនាច 

សន្�ិ្ឋនាន្នា ្ណភៈកម្នា កិនារកតរូ�កនារកនារឯកភនាពជនា 

ឯកច្ន័ក្្ងុកនារសលកមចឬយន៉ាងណនាលនោះលេ។ ល�ត�ុលូចះ្

អនាចមនានេេ្ធភនាព្នាមនានលពេខ្លះសមនាជកិម្នាក់ៗអនាច 

េំនងជនាមិនយេស់ស្រជនាមួយនងឹលសចក្រីសលកមចជនាក់ 

េនាក់ណនាមួយផងខ�រ។

៥.១.១០. សមាជកិ្ភាពរបសប់ក្្ស

៣៩៨. េកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា១ំ៩៧១ នងិេកន្្កិភៈ្រក្ 

ឆ្នា១ំ៩៧៦ មនានេកណ្ភៈ�ចូ្្នាខ្លនាងំពនាក់ពន័ ្ធនងឹ្ុររ 

េកខ្ណ្ឌតកមរូ�ននាននាសកមនា្់រ្រកជ្ន ខ�េស្តិលនៅក្ងុ 
តនួនាេរីជនា ្នាក់�កឹននា។ំ េកន្្កិភៈ្រកេ្នាងំពរីរលនះមិនមនានខចង 

លនៅក្ងុេកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា១ំ៩៦០លនោះលេ ្រ៉ខុន្្ ្នាក់�កឹននាំ 
្រក្តកមរូ�ឲ្យមនានជ�ំរ្រ��ិតន្រ៍ងឹមនាចំលំពោះ៖ (១)មនា ៌នា 

នលយោ�យ (២)សតអិនារម្ណ៍្អន (៣) សនាម្្គរីភនាព  

ឯកភនាពនផក្្ងុ្រក្ (៤) មនា ៌នាចនាតត់នាងំ�កឹននាំ នងិល្វើ 
កនារងនារ (៥) កនារក្ររុងក្រយ័ត ្រក្នាកនារសមងៃនាត ់នងិកនារពនារ 

កម្លនាងំ្រ��ិតន្រ៍្រស្់រក្ (៦) ឯករនាជ្យម្ចនាសក់នារខ្លនួេរី 
ពងឹខ្លនួ នងិខ្លនួល្វើម្ច នាសល់េើខ្លនួឯង (៧) កនារល្វើនងិកតរួត

 ពនិតិ្យក្រ�ត្រូិ្រនងិជរី�េស ន្ភៈ្រ��ិត ្(៨) �ណ ្ណភៈភនាព  (៩)  

សរីេ្ម៌រសល់នៅស្អនាតស្អ ំនងិស្អនាតស្អខំនាងនលយោ�យ នងិ  

(១០) េេ្ធភនាពកសនាងខ្លនួនងិេេួេតនួនាេរី�កឹននានំនាលពេ 
អននា ត។ លនៅក្ងុេកន្្កិភៈ្រក្ឆ្នា១ំ៩៦០ ល�ើម្បរីក្លនាយ 
ជនា្រកជ្ន អនាយុ្រក្រ្រស្់រកជ្នម្នាក់ៗកតរូ��នយកមក 

ពចិនារណនា ្រ៉ខុនេ្កន្្កិភៈ្រក្្រន្្រន្នា្់រមកលេៀតលនោះ 

្ិេនាន�្ឋនានខ�េលសសសេព់រីរ្រ្រខខរ្កក�ម។
(្រណ ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

មិនមនានកនារកំណតអ់នាយុ្រក្ជនម្នាក់ៗកតរូ��នយកមក 

ពចិនារណនា ្រ៉ខុនេ្កន្្កិភៈ្រក្្រន្្រន្នា្់រលេៀតលនោះ មិនមនាន 

កនារកំណតអ់នាយុ្រកជ្នលេៀតលនោះលេ។ ឌុច �នផេ្ស់ក្រី 

កម្្នា កនារកំណតខ់្រ្រលនះល្វើឲ្យកនារលកជើសលរើស្រកជ្ន 

កតរូ�ពឹងខផ្អកលេៅលេើកនារ�នាយតនម្លរ្រស់លេខនា្រក្តនាម 

ខ្រ្រអតល្នោម័ត លពោេ្ឺពងឹខផ្អកលេើ «សនាម្្គរីភនាព» 

រ្រស្់រកជ្នជនាមួយនងឹមនា ៌នានលយោ�យរ្រស្់រក្។ 

៣៩៩.សមនាជកិលពញសេិ្ធរិ្រស្់រក េ្េួេ�នសេិ្ធអំិណនាច 

ននាននា�ចូជនា សេិ្ធកិ្ងុកនារចេូរួមល្វើលសចក្រីសន្�ិ្ឋនានសលកមច  
អនលុេោមតនាមមូេ�្ឋនានននក្រជនា ្ិរលតយ្យក្រមូេផ្ុ ំនងិកនារ 

ខណននំាអ្ក�៏នេឲ្យចូេកុ្ង្រក្។ ក្រសិនល្រើ្រក្ជនក្រកពឹត ្
ខសុេកន្្កិភៈ្រក្មនានកំណតព់រី�ិ្ នានកនារ�និយ័រួមមនាន៖  

(១) កនារេិលតៀន (២) កនារផ្លនាស្ូ្់ររកនារងនារ  (៣) កនារ្រលណ្ញ 
លចញពរី្រក្។ ជនាក់ខសង្ កុយ ្ នួ កតរូ��នផ្លនាស្ូ្់ររតនួនាេរី 

នងិកតរូ��ន្រលណ្ញលចញពរី្រក្ មុនលពេ្នាតក់តរូ��ន 

យកលេៅសម្លនា្់រលនៅក្ងុមន្រីរសន្សិខុស-២១។

៤០០. អង្គជនំុជំកមះ�នស្នា្់រភស្តុនាងខ�េ�នមកពរី

សក្រីកម្រ្រសស់នាក្រីឬ ល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្បល�ណរីជនាលកចើន 

ខ�េពកួល ក្តរូ��នខណននាចំេូ្រក្។ សងួ សុរីល្ឿន កតរូ� 

�នខណននាចំេូ្រក ល្�ោយ លេោក ្នាត ្ន ់នងិ ជនួ  

ក្រសេិ្ធ ិលនៅផះ្រ្រស ់លអៀង សនាររី លនៅេរីកករុងល្រក៉នាងំក្ងុឆ្នា ំ
១៩៧១។ លពកជ ជមឹ កតរូ��ន លសោម  ខ�េជនាលេខនាត្ំរន ់

ខណននាឲំ្យចេូ្រក្។ នមឹ ខសម កតរូ��ន �៊ ូនមឹ ខណននា។ំ 

លេើសពរីលនះលេៀត លខៀ� សផំន កតរូ��ន តនាម៉កុ ខណននា។ំ 

៤០១. លនៅលពេខ�េ្នាតក់តរូ��នសរួល�ញល�ោេ្នា លតើ 

្រកជ្នមនានចនំនួ្រ៉នុ្នានននាក់ ជនា�្ូំរង ឌុច �នផេ្ស់ក្រីកម្ 

្នា ្ នាតមិ់ន�ន�ងឹលនោះលេ ្រ៉ខុនល្កកោយមក្នាត�់ន�ន៉ ់

ក្រមនាណ្នា ្រកជ្នមនានក្រមនាណជនាក�ភំនា រយននចនំនួ 

ក្រជនាជនសរុ្រ។ អង្គជនំុជំកមះមិនខ�េលឃើញ្រញជា រីជនាក់ 

េនាក់ននចនំនួ្រកជ្នលនោះលឡើយ។ ្រ៉ខុន ្ភស្តុនាង�ន 
្រង្នាញ្នា លនៅលពេ�្ូំរងចនំនួ្រកជ្នមនានចនំនួតចិតចួ 

្រ៉លុណ ្ណោះ ្រ៉ខុន្្រកជ្នមនានចនំនួលកើនលឡើង្រន្ចិម្ងៗ។ 

៤០២. េស្ននា��្រីេង់្រ��ិតន្ជ៍នាលកចើន�ន្រញ្ជាក់្នា 

លនៅពនាក់កណ្នាេ ឆ្នា១ំ៩៧៤ ្ ណភៈកម្នា កិនារមជ្ឈមិនន 

្រ.ក.ក. �នសលកមច្ ្់រេេួេពនាក្យ្រកជ្ន្្រីល�ើយ 

(លេើកខេងខតក្ងុជរួកងេ័ព) ល�ើម្បរីកនារពនារេ្់រេេកំុ់ 
ឲ្យ្ិញ្រង្គ្់រសុរីរូងនផក្្ងុចេូក្ងុជរួ្រក្។ ននួ ជនា �នផេ្់

 
សក្រីកម្្នាកនារេេួេយក្រក្មិនកតរូ��ន្រពនា្ឈ្់រលនោះលេ 

លនៅក្ងុអំឡងុពនាក់កណ្នាេឆ្នា១ំ៩៧៤ ្រ៉ខុន្្ នាតេ់េួេ
 

ស្គនាេ់្ នា មូេល�តសុខំនានខ់�េ�នលេើកលឡើងលនៅក្ងុ 
េស ន្នា��្រីេង់្រ��ិតេ្នាងំអសល់នោះ ្ លឺ�ោយសនារខតមនាន  

«ខ្នាងំយន៉ាងលកចើន» លនៅក្ងុជរួ្រក្។ អង្គជនំុជំកមះយេ ់
លឃើញ្នាចនំនួ្រកជ្នេំនងជនា�ន្យចះុ ល�ោយសនារ 

ខតកនារភ័យខ្លនាចពរី្រញ្ខ្្នាងំនផក្្ងុកនានខ់តមនានលកចើន 
លឡើងៗ លនៅអំឡងុពនាក់កណ្នាេឆ្នា១ំ៩៧៤។ 

៤០៣. យន៉ាងណនាមិញ លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៧ ្រ.ក.ក. �ន

ផ្ចួលផ្ើម្ំនតិក្ងុកនារអន�ុតក្នារកសនាង្រក ល្�ើម្បរី្រលងកើត
 

ចនំនួ្រកជ្ន។ េស ន្នា��្រីេង់្រ��ិត ្ក្រចនាខំខលមសនា ឆ្នាំ 

១៩៧៧ �នលចញផ្នាយ្នាលសចក្រីសលកមចខ�េ�នល្វើ 

លឡើងលនៅក្ងុសន្�ិតខខកុម្ភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៧ លនៅលខតកំ្ពង់ 
ឆ្នា ំអំពរីកនារកសនាង្រកជ្នលនៅក្ងុស�ករណ៍ លនៅក្ងុឆ្នាំ

 
១៩៧៧ ល�ើម្បរីឲ្យ្រកជ្នមនានចនំនួ ៣០ននាក់ ក្ងុចលំណោម 
ក រ្ួសនារ១.០០០ក រ្ួសនារ។ េស ន្នា��្រីលនះ�នសងកត់្ ងៃន ់

្នា កនារលកជើសលរើស្រក្ជន្្រីចនំាចនាច់កតរូ�ខតក្ររុងក្រយ័តន្ងិ 

ខផ្អកលេើេកណ្ភៈ�និចិ្យ័េនាងំ១០ លនៅក្ងុកនារលកជើសលរើស។ 

េស ន្នា��្រីលនះ�នកតស់ម្គនាេ្់រខនម្លេៀត្នា កនារ្រញជាូេ 
សមនាជកិ្្រី ្ លឺ្វើលឡើងខផ្អកលេើលសចក្រីសលកមចរ្រស់្ ណភៈក

ម្នា កិនារភូមិភនា នងិខនាងមជ្ឈមិ្រក្។ លនៅក្ងុេស ន្នា-

��្រីេង់្រ��ិតក្្រចនាខំខមិ្មុនា នងិខខកកក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៧ កនារ 

កសនាងជរួ្រក ល្នៅខតជនា្រញ្្កងវេមួ់យ ខ�េជរុំញ 

ឲ្យមនានកនារ្រលងកើតចនំនួ្រកជ្ន្្រី ្រ៉ខុនក្នារលកជើសលរើស្រក្ 

ជន្្រីកតរូ�ល្វើលឡើងល�ោយក្ររុងក្រយ័តល្�ើម្បរីលជៀស�នាងខ្នំាង 

្រងក្់រលនៅក្ងុអង្គកនារស្េូរ្រស្់រក្។

៤០៤. េស ន្នា��្រីេង់្រ��ិត ្ក្រចនាខំខសរី�នា ឆ្នា១ំ៩៧៧  

�ន្រង្នាញអំពរីកនារេ�ំកក្ងុកនារ្រលងកើនចនំនួ្រកជ្នរ្រស់

្រក្ លកពោះកម្នាភិ�េ ្រកជ្ន នងិអង្គកនារ្រក្ស្េូ កតរូ� 
�នល្ «�កលចញ្រលណ្ញលចញ នងិរេំនាយ ល�ើយឃ្លនាត 

ចនាកពរីចេននា» ។ អង្គជនំុជំកមះកតស់ម្គនាេ់្ នា ្រញ្ល្នះ

�នលកើតលឡើងសស្រ្្នាជនាមួយនងឹកនារល�សសម្អនាតកេង់ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

កេនាយ្ំលនៅេូេនំាងក្រលេស លនៅពនាក់កណ្នាេឆ្នំា១៩៧៧។ 

ល�ត�ុលូចះ្កនារចនា្់រខ្លនួ កនារល្វើេនារុណកម្ នងិកនារ 

សម្លនា្់រ្រកជ្ន ល�ោយសនារមូេល�តខ�េ្នា្ុរ្្គេេនាងំ 

លនោះក្បតន់ងឹ្រ��ិតន្ ៍�នល្វើឲ្យ្រះ៉ពនាេ�់េក់នារខតិខកំ្ឹរង 

ខក្រង្រលងកើនចនំនួ្រកជ្ន។ លសចក្រីសលកមចមួយកតរូ��ន 

លរៀ្រចលំឡើង ល�ើម្បរីលកជើសលរើសល្រកជ្នខ�េមកពរីត្ំរន ់

ខ�េមិនមនានពកួក្បតន់ងិផ្អនាកកនារលកជើសលរើស្រកជ្នខ�េ 

មកពរីត្ំរនខ់�េមនានពកួក្បត។់ ត្ំរន ់៣១, ៣២ នងិ ៣៧  

ក្ងុភូមិភនា ្រស្ចមឹ កតរូ��នល្ចនាតេុ់ក្នាជនាត្ំរនខ់�េ

មនានសមនាសភនាពេ្អ ល�ើយត្ំរនល់នះកតរូ��នកំណត្់រលងកើត 

្រកជ្ន្្រីចនំនួ៣០០ននាក់លនៅកតមឹ្ំរណនាចឆ់្នា១ំ៩៧៧។ 

៤០៥. ចណុំចលនះ្រង្នាញអំពរីមូេល�តខុ�េ្នាលនៅក្ងុ 
អំឡងុពនាក់កណ្នាេឆ្នា១ំ៩៧៧ កម្នាភិ�េភូមិភនា  
នរិតរីមិនកតរូ��នល ល្ឆ្លើយ�នាក់លនៅក្ងុអំឡងុលពេល�ស

 
សម្អនាតកេង់កេនាយ្លំនោះលេ ល�ើយពកួល ក្តរូ��នខតង 

តនាងំឲ្យល្វើជនាអ្ក�កឹននាភូំមិភនា �នេលេៀតេូេនាងំក្រលេស  

�ចូជនា ភូមិភនា កណ្នាេ (ឧតរ្ចនាស)់, ភូមិភនា ឧតរ្្្រី, 

ភូមិភនា ពនាយព្យ នងិភូមិភនា ្ូរព៌នា។ េស ន្នា��្រីេង់្រ��ិត ្

ក្រចនាខំខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៨ �នរនាយកនារណ៍្នា ជនាក់ខសង្ 

ចនំនួ្រកជ្នខ�េកតរូ��ន្រលងកើតក្ងុ «ចនំនួសមសស្រ» 

ចនា្់រតនាងំពរីខខកកក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៧ ល�ើយ�នលេើកលឡើង្ នា 

លនះ្ ជឺនាជយ័ជម្ះ�ស៏ខំនាន ់ល�ោយសនារខតកនារងនារលនះកតរូ� 

�នសលកមចលនៅក្ងុលពេល�សសម្អនាត្ុរ្្គេេនាងំឡនាយ

ខ�េមិនលស្ោះកតង់នងឹ្រក្។ 

៤០៦. ននួ ជនា �នផេ្ស់ក្រីកម្្នា ចនា្់រតនាងំពរីកនារ្រលងកើត 

សន្�ិតលេើកេរីមួយ លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៦០ មក្្នាក់�កឹននាំ 
ភូមិភនា េនាងំអស់្ សឺេុ្ធខតជនា្រកជ្ន។ លេើសពរីលនះលេៀត 

ភស្តុនាងខ�េ�នមកពរីសក្រីកម្ខ�េអនាចលជឿជនាក់�ន  
�នឲ្យ�ងឹ្នា លេខនាត្ំរន ់នងិសសរុក នងិសមនាជកិ្ណភៈ 

កម្នា កិនារ កពមេនាងំ ្ុរ្្គេកិមន្រីរសន្សិខុមួយចនំនួ  

្ឺជនា្រកជ្នឬ ្រកជ្នលកតៀម។ ខផ្អកលេើភស្តុនាងខ�េ 
អត្ភិនាព អង្គជនំុជំកមះមិនអនាចកំណត�់នពរីរចនំនួ្រកជ្ន  

្រ.ក.ក. លនោះលឡើយ។ ្រ៉ខុនល្្រកជ្នកតរូ��ន្រង្នាញយន៉ាង

កម្ករលនៅលរោងចកកកកឡងឹក្ងុរ្រ្រខខរ្កក�ម។
(្រណ ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

(តវៅវេខវតកាយ)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

 «ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ» កតរូ��នលរៀ្រចលំឡើង 

ជនាមួយនងឹក្រជនាជន ៥៣ននាក់ (ក្ររុស២១ននាក់ នងិសសរី 

៣២ននាក់) ក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ង ចនា្់រពរីន្ងៃេរី១៦ �េេ់រី២២ 

ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ ល�ោយមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង 

ននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា។

 ល�េិកនាលនះ ្រលងកើតលឡើងក្ងុល្ោេ្ំរណងជរុំញឲ្យមនាន 
កនារពភិនាក្នាអំពរីក្រ�ត្សិនាសសក្មុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) នងិលេើកកម្សក់នារកសនាងសន្ភិនាព 

នងិកនារផ្ះផ្នា។

 ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ ជនាមួយ១៤ក្រួសនារលនះ  

្រងកេកណ្ភៈឲ្យឪពកុម្នាយ ឬសនាចញ់នាតកិករុមក រ្ួសនារ  

នយិនាយលរៀ្ររនា្់រពរីលរឿងរនា�៉ផ្នាេខ់្លនួកនាេពរីរ្រ្រកមុ្ជនា
 

ក្រជនា ្ិរលតយ្យ ឬរ្រ្រខខរ្កក�មលេៅកនានកូ់នលចៅរ្រស់

ខ្លនួ ្នាលតើឪពកុម្នាយ្្លនា្់រ�ននយិនាយលរឿងរនា�អវរីខ្លះលេៅ

«មវទិកាប្រវត្សិាស្្បគរួសារ»	
ក្នពុងស រ្ុកអៃ ្លងស់វង

សរួត វចិ្តិត

កករុមកនារងនារមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង ននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ជ្ួរជនាមួយនងឹក្រជនាជន ៥៣ននាក់ ក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ង លនៅក្ងុ 
«ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ» ចនា្់រពរីន្ងៃេរី១៦ �េេ់រី២២ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។ (�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

កនានកូ់នលចៅរ្រសខ់្លនួ  នងិ្នាលតើយុ�ជន្្លនា្់រ�ន�ងឹពរី 
លរឿងរនា�៉អវរីខ្លះពរីឪពកុម្នាយរ្រសខ់្លនួេនាក់េងនងឹរ្រ្រខខរ្ 
កក�ម។ កនារជខជកពភិនាក្នារ�នាងជនំនានព់រីរលផ្ង្្នា 

លនះ �នក្លនាយជនារល្រៀ្ររ្រ្រននកនារសកិ្នាខសវងយេ់្ ្រី

មួយល�ើម្បរីជរុំញឲ្យយុ�ជនកជរួតកជនា្រពរីក្រ�ត្សិនាសសន្ន 

កករុមក្រួសនាររ្រសខ់្លនួ។

 ឃុចំនំនួ៤ ខ�េរួមមនាន ឃុំ្ ្លនាត, ឃុេំេំង, ឃុំ 

កតពនាងំក្ិរយ៍ នងិឃុកំតពនាងំតនា� �នក្លនាយជនាេរីតនាងំ� ៏

សខំនានក់្ងុកនារចះុជ្ួរក្រជនាជនខ�េមនានអនាយុចលន្លោះពរី 
៥២ឆ្នាំ រ�តូ�េជ់នាង ៧៥ឆ្នាំ ខ�េជនាក្រភពឯកសនារ 

រស�់ស៏ខំនាន ់ខ�េជរុំញឲ្យមនានកនារខ្ វងយេរ់តឹខត 

េូេេូំេនាយជនាងមុន។ ក្រជនាជនភនា លកចើន្្លនា្់រមនាន 

ក្រ�ត្រិតល់ភៀសខ្លនួលចញពរីេរីកខន្លងលផ្ងៗ្្នា រួមមនាន លខត ្
តនាខក�, កំពង់ចនាម,លសៀមរនា្រ នងិនកពខ�ង លេើកខេងខត ១ 

ក្រួសនារ្រ៉លុណ ្ណោះ ខ�េមនានេរីកខន្លងកំលណើតលនៅក្ងុត្ំរន ់
អន្លង់ខ�ងផ្នាេ។់ 

 លយោងតនាម្រេពលិសោ្ នឆ៍្លងកនាតផ់្នាេ់ ក្រជនាជន 

ភនា លកចើន�នខចករខំេកលរឿងរនា�៉លេៅកនានកូ់នលចៅរ្រសខ់្លនួ 
 អំពរីកនាររសល់នៅក្ងុកងកុមនារ នងិកនារល្វើកិច្ចកនារងនារលនៅ 
ក្ងុលពេលនោះ។ កនារកនា្់រល�ើមេនន្នាងខខកត, លរើសអនាចម៍ល្ោ 

នងិកនារល្វើជរី �នក្លនាយជនាកនារងនារក្រចនានំ្ងៃរ្រសកុ់មនារ។ 

ក្រជនាជនមួយចនំនួលេៀត �នរឮំកអំពរីកនារល្វើ�លំណើរលេៅ 

កនានេ់រីកករុងភ្ំលពញលនៅលកកោយលពេជលម្លៀស ល�ើម្បរីល្វើកនារ 

ចនា្់រពរីឆ្នា១ំ៩៧៦-១៩៧៩។

 អ៊នុ ណម លភេសសរី អនាយុ៥៦ មនានេរីកខន្លងកំលណើត 

លនៅក្ងុសសរុកពកួ លខតល្សៀមរនា្រ �ននយិនាយលរៀ្ររនា្់រពរី 
ជរី�តិលេៅកនានេ់រីកករុងភ្លំពញ្នា៖ «លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦ ខ្ុំ

�នល្វើ�លំណើរលេៅកនានេ់រីកករុងភ្លំពញជនាមួយម្នាយ។ លនៅ 

លពេលនោះ ខខរ្កក�ម�នលស្ើរឲ្យខ្ុចំេូ្រលកមើកនារងនារលនៅ 
ក្ងុឃ្លនាងំរ�្ឋលនៅេរីលនោះ។ ខ្ុមំនានតនួនាេរីចងល្ញ្ល្ ើ លនៅ

 
ក្ងុលរោងចកកតម្បោញ នងិ លរើសក្នា្់រសសរូ�លចញពរីអងករ ល�ើម្បរី 

ចកមនាញ់យកអងករសុេ្ធលេខមួយេក់លេៅកនានក់្រលេសចិន។  

លយើង�នរសល់នៅល�ោយកនារ�្ូរចកុេ្អក្រលសើរ នងិេេួេ 

កករុមកនារងនារមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ងននមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកមុ្ជនា ជ្ួរជនាមួយនងឹក្រជនាជន ៥៣ននាក់ ក្ងុសសរុកអន្លង់

 
ខ�ង លនៅក្ងុ «ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ» ចនា្់រពរីន្ងៃេរី១៦ 
�េេ់រី២២ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។  
(�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

�នកនារ្ ្់រសកមនាកចនំនួ៣ន្ងៃជនាលរៀងរនាេខ់ខ។ ្រ៉ខុន ្

លេោះជនាយន៉ាងណនាក៏ល�ោយ ខ្ុរំសល់នៅស្តិលនៅក្ងុស្នានភនាព 

កំកពនាឪពកុម្នាយលនៅក្ងុជនំនានខ់ខរ្កក�ម។»

 កនាររសល់នៅ នងិល្វើកនារងនាររ្រសក់្រជនាជនក្ងុរ្រ្រ 
ខខរ្កក�មមនានភនាពខសុខ្រ្លក្្នាលេៅតនាមត្ំរន ់នងិតនាម 

ស�ករណ៍។ ស�ករណ៍មួយចនំនួ�នាក់មនានភនាពរតឹ 

ត្បតិ នងិ្រងកកនារេ�ំក  អនាសសយ័ល�តលុនះល�ើយកនារ�ត ់

ខ្លនួ នងិកនារសម្លនា្់រ�ន្រងកន�ូភនាពអលសោច នងិក្រីរន្ធត ់
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ឥតពពិណ៌ននា�នលឡើយ។ ក្រជនាជនមួយចនំនួ�នជ្ួរន�ូ

ល�តកុនារណ៍�រ៏ន្ធត់ ល�ើយ្រន�្តិ�នាមលនៅក្ងុអនារម្ណ៍ 
រ�តូ�េល់ពេ្រច្ច្ុរ្បន។្

 មន៉ យន លភេសសរី អនាយុ៥៨ឆ្នា ំមនានេរីកខន្លងកំលណើត

លនៅក្ងុភូមិចមកនារអណូ្ង ននលខតកំ្ពង់ចនាម �នលរៀ្ររនា្់រ្នា 

ខ្លនួ្្លនា្់រលឃើញពរីសនាកសពមនសុ្ជនាលកចើន�នស្លនា្់រ�ត ់
្រង់ជរី�តិលនៅក្ងុអណូ្ងេឹកលនៅក្ងុជនំនានខ់ខរ្កក�ម។ 

្នាតល់កើតមនានក្រីរន្ធត់ នងិតក់ស្លតុជនាខ្លនាងំ ល�ើយមិនចង់

ជ្ួរលរឿងរនា�៉េនាងំលនោះលេៀតលេ។ ្ នាត�់ននយិនាយ្នា ្ នាត ់

មិនចង់ឲ្យកូនរ្រសខ់្លនួ�ន�ងឹពរីលរឿងរនា�៉លនះលេ ពរីលកពោះ 
�នាក់មនានភនាពតក់ស្លតុខ្លនាងំលពក។

 តនាមរយភៈ «ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសសក្ រ្ួសនារ» កករុម 

កនារងនារសលងកតលឃើញ្នា យុ�ជនមួយចនំនួតចូ្រ៉លុណ ្ណោះ 

ខ�េ្្លនា្់រ�នស្នា្់រឮ នងិសរួននាពំរីលរឿងរនា�៉តស៊រូ្រស់ឪពកុ 

ម្នាយ ខណភៈខ�េយុ�ជនមួយចនំនួ្លំេៀត មិន្្លនា្់រ�ន�ងឹ 

ឬចនា្់រអនារម្ណ៍េនាេខ់តលសោះលេៅលេើលរឿងរនា�៉រ្រស់ឪពកុ 

ម្នាយខ្លនួ។  ្រ៉ខុនល្េោះជនាយន៉ាងលនះក្រី  ខនា ំលនឿន លភេក្ររុស  
មនាន �យ័៦៣ឆ្នា ំលនៅខតលជឿជនាក់្នា ល�េិកនាក្រ�ត្សិនាសស ្

ក្រួសនារ ឬកនារលរៀ្ររនា្់រសនាចល់រឿងលេៅកនានកូ់ន ្ ជឺនាកត្នា 

ជំរុញ�៏សំខនានស់កមនា្់រ្រលងកើតឲ្យមនានកនារពិភនាក្នាជនាអនរ្ 

ជនំនាន ់ល�ើយយុ�ជននងឹអនាចងនាកមកចនា្់រអនារម្ណ៍ខផក្ 

ផះ្រ្រសក់្រជនាជនលនៅក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ង លខតឧ្តរ្មនានជយ័។ (�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ខ�នជកមកសតវនកព សង្រុក្នា�ន័ស្តិលនៅក្ងុកករុងសលំរោង 
លខតឧ្តរ្មនានជយ័។ (�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ផ្ល�ូកកនាេលកៅស៊តូនាម្រលណ្ោយមនាត្ឹ់រងតនាម៉ុក ឬ 
្ឹរងអន្លង់ខ�ង ក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ង លខតឧ្តរ្មនានជយ័។
(�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ផ្ល�ូលឡើងលេៅកចកកពខំ�នអនរ្ជនាតជិនាសំសងនាំ កុ្ងសសរុកអន្លង់ខ�ង 
លខតឧ្តរ្មនានជយ័។ (�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

លរោងមន៉ាសុរីនកិនសសរូ� ក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ង លខតឧ្តរ្មនានជយ័។ 
(�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ផ្ល�ូេលំនៅក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ង លខតឧ្តរ្មនានជយ័។ 
(�៊នាន ពសិរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ក្រ�ត្សិនាសសល្ឡើង�ញិ លេោះ្ររីមកេេល់ពេលនះយុ�ជន 

មួយចនំនួ�នាក់មិនេនានល់ជឿលេៅលេើលរឿងរនា�៉ខ�េ�នលកើត 

លឡើងពតិក�ក�ក្ងុសម័យកនាេលនោះយន៉ាងលពញលេញ

ក៏ល�ោយ។
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

គមបរោងប្រវត្សិាស្្បគរួសារ	មៅមេតន្បពសវង
ពតីនថ ងៃទតី១៥	ដលន់ថ ងៃទតី១៨	សេករុមភ្ៈ	ឆ ្឵ន ុំ២០២១
វសាម ប៊នុ្ន, អ៊នុ សុោវី នងិ ោោរ៉ែ ្ឋ វមត្឵

ស៊ុ ំ សភុនាព អនាយុ៩៤ឆ្នាំ ជនាមួយលចៅេួតលនៅផះ្រ្រស់្ នាតស់្តិ
លនៅក្ងុភូមិលជើងេឹកក សងកនាតល់ជើងេឹក កករុងនកពខ�ង លខតន្កពខ�ង។  
(លសោម ្ុ៊រន្ន, អុ៊ន ស�ុនា�រី, �នារនា ៉រ�្ឋលមត្នា/
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

១-  ផ្ល�ូេលំនៅក្ងុភូមិលជើងេឹកខ សងកនាតល់ជើងេឹក កករុងនកពខ�ង លខតន្កពខ�ង។
២-  ផទ្ះរបស់ មុន សាមុត ននៅក្ងុភូមិន�ើងទឹកខ សង្ាតន់�ើងទឹក 

កករុងពករៃវែង នខត្តពករៃវែង។
៣-  ប្តតីរបស់ មុន សាមុត នទៅទទួលន�ៅ កៗតឡប់មករៃតីសាលានរៀន។
៤-  កញ្ចប់ រួមមាន ន,ំ មា៉ស,់ សាបូ៊លាងពៃ នងិនសៀែនភៅទស្សនាែៃ្តតី 

វសវែងរកការរៃតិ សកមាប់យកនទៅវ�ក�នូកប�ា�នវៃលបាន�លូរួមក្ងុ
គនកមោងកបែត្តសិាសស្តកគរួសារននៅនខត្តពករៃវែង។

វោេបណំង  

 ក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារមនានល្ោេ្ំរណងលេើកេឹកចតិ ្

ឪពកុម្នាយ យនាយតនា នងិចនាសេំុ់ នយិនាយលរៀ្ររនា្់រពរីលរឿង 

រន៉ា�ក្ងុរ្រ្រខខរ្កក�ម ខ�េខ្លនួ្្លនា្់រ�នឆ្លងកនាតក់�្់រ
 

�េកូ់នលចៅជនំនានល់កកោយ។ ្ លកមោងលនះនងឹផេ្ក់នារយេ់ 

�ងឹកនានខ់តច្បោស់េនាស់អំពរីក្រ�ត្សិនាសសខ្ខរ្កក�មលនៅ 

ក្ងុក រ្ួសនារ លកកៅពរីកនារសកិ្នាលរៀនសកូតលនៅក្ងុកម្�ិ្ រី
 

សកិ្នាផ្ល�ូកនារលនៅតនាមសនាេនាចលំណះេូលេៅរ្រសរ់�្ឋ ខ�េ

ជនាមល ្្យោ�យល�ើម្បរីកនារពនារកករុមក្រួសនារ ស�្មន ៍នងិ 

ក្រលេសជនាតពិរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន។៍

ការវតជើសវរើសទីតាងំ

 កករុមកនារងនារក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ�នលកជើសលរើសយក 

សងកនាតល់ជើងេឹកលនៅក្ងុកករុងនកពខ�ង លខតន្កពខ�ង។ សងកនាត ់
លជើងេឹកមនានចមងៃនាយក្រមនាណ៥ រ្ីឡូខមក៉តពរីកករុងនកពខ�ង 

នងិ្្លនា្់រជនាត្ំរនក់្រេនាញក្រេង់ នងិជនាកពកំ្រេេខ់ណ្ឌ 

ខចករ�នាងត្ំរនក់្្់រក្ងល�ោយរ�្ឋនាភិ�េសនា នារណរ�្ឋ 

ខខរ្រ្រស ់េន ់នេ ់នងិកងេ័ពរលំ�ោះខខរ្កក�មលនៅអំឡងុ 
េស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៧០។ ក្រជនាជនលនៅក្ងុសងកនាតល់ជើងេឹក 

�នេេួេរងលក្ោះល�ោយសនារកនារេម្លនាក់ក្នា្់រខ្រក នងិ 

មួយចំននួកតរូ��នខខរ្កក�មលកៀរឲ្យលេៅរស់លនៅកុ្ងតំ្រន ់
រលំ�ោះ នងិកតរូ��នចនាតត់នាងំឲ្យល្វើកនារងនារជនាេមងៃន។់ ្រន្នា្់រ 

ពរីកងេ័ពខខរ្កក�មេេួេ�នជយ័ជម្ះលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខ 

លមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ ខខរ្កក�ម�នអនញុ្ញាតឲ្យក្រជនាជន 

ខ�េកតរូ��នជលម្លៀសលចញពរីផះ្ចេូមករសល់នៅសងកនាត ់

១

៣

២

៤
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

លជើងេឹក�ញិ។ លនៅអំឡងុលពេមនានកនារលចោេក្រកនានព់រី 
មជ្ឈមិ្នា កងេ័ព នងិកម្នាភិ�េភូមិភនា ្ូរព៌នាមនាន្ំនតិ 

ក្បតជ់នាមួយល�ៀតណនាម ក្រជនាជនក្ងុសងកនាតល់ជើងេឹក 
មួយចនំនួកតរូ��នសកមិតសកមនំាង នងិមួយចនំនួលេៀត 

កតរូ��នជលម្លៀសឲ្យលេៅលនៅ�រីខ្លនាញ់ ក្ងុលខតល្ពោ្ ិ៍សនាត ់

ភូមិភនា្ពនាយ័ព្យ។ ក្រជនាជនខ�េជលម្លៀសលេៅេនាងំ 

លនោះ កតរូ��នខខរ្កក�មលក្រើឲ្យល្វើកនារងនារ្ងៃន់្ ងៃរ ល�ើយ 

មួយចនំនួកតរូ��នខខរ្កក�មលចោេក្រកនាន ់ នងិយក 

លេៅសម្លនា្់រលចោេ។

ការវធវែើែវំណើរ នងិការជរួបអាជ្឵ ធរមរូេែ្឵ឋ ន

ច្ ងៃទី១៥ ផខកុ្មៈ្ ឆ ន឵ែ ២ំ០២១

 លនៅល�េនាលមោ៉ង៧កពកឹន្ងៃេរី១៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១  

កករុមកនារងនារ្ លកមោងក្រ�ត្សិនាសស្ក្រួសនារ រួមមនាន លសោម  

្ុ៊រន ន្, អុ៊ន ស�ុនា�រី, �នារន៉ារ�្ឋ លមត្នា នងិ ឡងុ អូន  �នលរៀ្រច ំ
លសៀ�លភៅេស ន្នា��្រីខសវងរកកនារពតិ, មន៉ាស,់ សនា្ូ៊រេនាងន�  

នងិ ន ំ�នាក់លេើរ្យនល្�ើម្បរីយកលេៅខចកជនូក្រជនាជន 

ខ�េនងឹចូេរួមកុ្ង្ លកមោងក្រ�ត្សិនាសស្ក រ្ួសនារលនៅលខត ្
នកពខ�ង។ កករុមកនារងនារ�នល្វើ�លំណើរតនាម្រលណ្ោយផ្ល�ូជនាត ិ
លេខ៨ ្រន្នា្់រមក�ន្រនម្កផ្ល�ូជនាតលិេខ ១១ លឆ្ោះមក 
កករុងនកពខ�ង។ ល�ោយសនារអនាកនាស្នាតុខក្រក្ររួេកុ្ងរយភៈ 
លពេពរីរន្ងៃកន្លងមក ្ុរ្្គេកិក្ងុកករុមកនារងនារម្នាក់មនាន 
អនាកនារភៈក្រុនផ្នាសនាយ្ំ �លូចះ្លនៅអំឡងុលពេល្វើ�លំណើរ 
កករុមកនារងនារ�នពនាក់មន៉ាស ់នងិេនាងន�ជនាមួយអនាកុេល�ើម្បរី 

កនារពនារកនារឆ្លងជងឺំក្រុនផ្នាសនាយ្ំ នងិជងឺំកូ�រី�-១៩។ 

ជនិ ស�ុណ ្ណនា អនាយុ៦៦ឆ្នាំ �នលរៀ្ររនា្់រពរី្រេពលិសោ្ នផ៍្នាេខ់្លនួលនៅក្ងុ
 

រ្រ្រខខរ្កក�ម រួមេនាងំកពតឹ្កិនារណ៍លនៅក្ងុរ្រ្រ េន ់នេ់ នងិកនារក្្់រ 
ក្ងរ�្ឋ�េក្ងុសងកនាតល់ជើងេឹកក�្់រ�េក់ករុមកនារងនារ ល្កមោង 
ក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ។ លសសង មន៉ា្់រ (រូ្រលឆវង) កករុមក្ឹរក្នាសងកនាតល់ជើង 
េឹក កករុងនកពខ�ង លខតន្កពខ�ង។

 កករុមកនារងនារ�នមក�េេ់រីរួមលខតន្កពខ�ងលនៅល�េនា

លមោ៉ង ១១៖០០ ល�ោយស�ុត្ភិនាព។ ្រន្នា្់រមក លសោម ្ុ៊រន 

ន្ អ្ក�កឹននាកំករុម�នេំននាក់េំនងលេៅលចៅសងកនាតល់ជើងេឹក  

ក្ងុកក រុងនកពខ�ង ល�ើម្បរីសុអំនញុ្ញាតណនាតជ់្ួរ នងិសុកំនារ 
ខណននំាពរីលចៅសងកនាត់លេៅសម្នាសនក៍្រជនាជនលនៅកុ្ងមូេ�្ឋនាន 
សងកនាតល់ជើងេឹក។ ្រន្នា្់រពរី�្ូរអនា�នារន្ងៃកតង់រួច កករុម 

កនារងនារ�នលរៀ្រចកំចក ន,ំ មន៉ាស,់ សនា្ូ៊រេនាងន� នងិ 

លសៀ�លភៅ�នចនំនួ ១០ កញ្ច្់រ។ 

 លនៅល�េនាលមោ៉ង ២៖៣០ រលសៀេ កករុមកនារងនារ្ លកមោង 

ក្រ�ត្សិនាសសក្ រ្ួសនារ �នលេៅជ្ួរ លចៅសងកនាតល់ជើងេឹក 

ល្ ្ោះ ជនិ ស�ុណ ្ណនា លនៅសនាេនាសងកនាត។់ លនៅក្ងុឱកនាស 
លនោះ កករុមកនារងនារ �នជ្ួរ លសសង មន៉ា្់រ កករុមក្ឹរក្នាសងកនាត ់

លជើងេឹក (លសសង មន៉ា្់រ ្ ជឺនាកូនរ្រស ់្ួ៊រយ លសសង អតរីតអ្ក 

ល�ះពម្ុកនារខសត នងិកតរូ�ជនា្រ្អនូន្្លរ្រសឯ់កឧតម្ ្ិ៊រន ្ និ  
ឧ្រននាយករ�្ឋមនន្រី នងិជនារ�្ឋមនន្រីេរីស្រីកនារ្ណរ�្ឋមនន្រីនន 

កពះរនាជនាណនាចកកកមុ្ជនា ខ�េ្្លនា្់រ�នផ្េ់្រេសម្នាសន ៍
អំពរីលរឿងរនា�៉ក រ្ួសនាររ្រស់្នាត់កុ្ងរ្រ្រខខរ្កក�ម�េ់កករុម 
សសនា�កជនា�ននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាល�ើម្បរីសរលសរ 
អត្្រេ នងិចងកកងជនាលសៀ�លភៅខ�េមនានចណំងលជើង្នា 

«លផះផង់្េូរី» ល�ើយកករុមកនារងនារ�នជនូអត្្រេ នងិ 

រូ្រ្តកករុមក្រួសនាររ្រស់្ នាត ់�េ់្ នាតល់នៅលពេលនោះ) 

លេោក ្ូ៊រ �៊នាន ជនំយួកនារសងកនាតល់ជើងេឹក នងិលេោក សងួ ្ នុ  

លមភូមិលជើងេឹក។ អ្កេនាងំ៤ននាក់�នសលង្្រ នងិលរៀ្ររនា្់រ

ពរី្រេពលិសោ្ នផ៍្នាេខ់្លនួលនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កក�ម រួមេនាងំ 

កពតឹ្កិនារណ៍លនៅក្ងុរ្រ្រ េន ់នេ ់នងិកនារក្្់រក្ងរ�្ឋ�េ 
ក្ងុសងកនាតល់ជើងេឹកក�្់រ�េក់ករុមកនារងនារ ល្កមោងក្រ�ត្ិ

សនាសសក្្រួសនារ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

 ជនិ ស�ុណ ្ណនា អនាយុ៦៦ឆ្នាំ ្ឺជនាលចៅសងកនាតល់ជើងេឹក

�នមនានក្រសនាសន៍្ នា សងកនាតរ់្រស់្ នាតម់នានក្រជនាជន 

ចនំនួ១៤៣២ ក្រួសនារ លស្ើនងឹ ៦០៩០ននាក់។ ជនិ ស�ុណ ្ណនា 

�ន្រន្្ នា ្ ្រៗី លនះមនានក្រជនាពេរ�្ឋខ�េ�នលេៅល្វើកនារ 

លនៅក្រលេសន្ �ន�េិកតឡ្់រមកសងកនាតល់ជើងេឹក�ញិ ក្ងុ 
ចលំណោមពេករចណំនាកសសរុកកតឡ្់រមក�ញិេនាងំលនោះ  

លេោក�នរនាយកនារណ៍លេៅ្ ្នាក់លេើឲ្យយកលេៅល្វើចត្នាឡរី- 

សក័�នចនំនួ ៦០ននាក់ ល�ោយសនារលេោកមនានកនារ�រម្ 

នងិភ័យខ្លនាចកនារឆ្លងររីករនាេ�នាេជងឺំកូ�រី�-១៩ លនៅក្ងុ 
ស�្មនរ៍្រសល់េោក។ លេោក�ន្រខនម្្នា សងកនាតល់ជើង 

េឹកមនាន ៥ភូមិ ្  ឺ១) ភូមិលជើងេឹកក ២) ភូមិលជើងេឹកខ ៣) 

ភូមិសវនាយសលុខោ ៤) ភូមិកំពង់អនាេុង នងិ៥) ភូមិឯករនាម។ 

លនៅក្ងុសងកនាតល់ជើងេឹក មនានអន�ុេិ្យនាេយ័មួយ នងិសនាេនា 
្រឋមសកិ្នាពរីរកខន្លង។ 

 លេោក ជនិ ស�ុណ ្ណនា �ន្រន្្ នាលនៅក្ងុរ្រ្រ េន ់នេ់  
្នាត់្ ជឺនាសសិ្សនាេនាលនៅកករុងនកពខ�ង។ លនៅលពេរ្រ្រ

ខខរ្កក�មលឡើងក្្់រក្ងអំណនាច លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា 

ឆ្នា១ំ៩៧៥ ្នាតក់តរូ��នខខរ្កក�មជលម្លៀសឲ្យលេៅលនៅ 

ភូមិលខ្ចោក ឃុពំពសឹ សសរុកសវនាយអនរ្ លខតន្កពខ�ង ល�ោយ 

ខខរ្កក�ម�នលចោេ្នាត់្ នា ្ឺជនាក្រជនាជន ១៧ លមសនា  

នងិជនាអនុ្ នសសិ្។ មួយរយភៈលកកោយមក្នាតក់តរូ��ន 

ជលម្លៀសឲ្យលេៅលនៅ�រីខ្លនាញ់ ក្ងុលខតល្ពោ្ ិ៍សនាត ់ភូមិភនា  
ពនាយព្យ។ លនៅេរីលនោះ ្នាតក់តរូ��នខខរ្កក�ម្រងំ្ឲ្យល្វើ 

កនារងនារយន៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ។ ្រង្រលងកើតរ្រស់្ នាតព់រីរននាក់ រួមេនាងំ 

្រងន្្លរ្រស់្ នាតព់រីរននាក់លេៀត�នស្លនា្់រលនៅេរីលនោះ។ លនៅ 

ល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៩ ្រន្នា្់រពរីកងេ័ពល�ៀតណនាម នងិកងេ័ព 

រណសរិ្សនាម្្គរីសលនង្គោះជនាតកិមុ្ជនា�នាយចេូមក ្ នាត ់
កតរូ��នខខរ្កក�មលរៀ្រចំឲ្យមនានក្រួសនារ។ លនៅកុ្ងឱកនាស 
លរៀ្រចពំិ្ រីលរៀ្រកនាររ្រស់្ នាត់ ខខរ្កក�ម�នលរៀ្រចំ 

លរៀ្រកនារឲ្យក្រជនាជនចនំនួ១៩្ូលផ្ងលេៀត។ លនៅក្ងុ 
ចលំណោមក រ្ួសនារេនាងំ២០្ូ រួមេនាងំ្នាតល់នៅលពេលនោះ  

លនៅសេខ់តពរីរ្ូ្រ៉លុណ ្ណោះ ខ�េលនៅរសរ់នានមនានជរី�តិ 

មក�េស់ពវន្ងៃ ្រន្នា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កក�ម�េួរេ។ំ

១

៣

២

៤

១-  លសសង មន៉ា្់រ អនាយុ១២ឆ្នាំ លនៅឆ្នា១ំ៩៧៤។
២-  ្ួរយ លសសង អនាយុក្រខ�េ៤០ឆ្នាំ អំឡុងលពេ្រល្ ្ោះជនាតណំនាង 

រនាសសក្្ងុរ្រ្រសនា នារណរ�្ឋខខរ្រ្រស់ េន ់នេ។់
៣-  កង សផុនាត ក្រពន្ធរ្រស់ ្ួរយ លសសង។
៤-  កង សផុនាត នងិកូនៗចនំនួ៣ននាក់ លនៅអំឡងុេស�ត្រឆ៍្នា១ំ៩៦០។

្ូ៊រ �៊នាន ជនំយួកនារសងកនាតល់ជើងេឹក, លសសង មន៉ា្់រ កករុមក្ឹរក្នាសងកនាត ់

លជើងេឹក, ជនិ ស�ុណ ្ណនា លចៅសងកនាតល់ជើងេឹក នងិ សងួ ្នុ លមភូមិលជើងេឹកខ 

ជ្ួរជនាមួយកករុមកនារងនារ ល្កមោងក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ។

សនាេនាសងកនាតល់ជើងេឹក។
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

១

៣

២

១-  �ន៊ អូន មនានអនាយុ៥១ឆ្នាំ រសល់នៅភូមិលជើងេឹកខ សងកនាតល់ជើងេឹក 
កករុងនកពខ�ង លខតន្កពខ�ង។

២- មិន �ងុ អនាយុ៧៥ឆ្នា ំកតរូ�ជនាម្នាយរ្រស ់�ន៊ អូន រសល់នៅភូមិលជើង 
េឹកខ សងកនាតល់ជើងេឹក កករុងនកពខ�ង លខតន្កពខ�ង។

៣- មិន �ងុ នងិ �ន៊ អូន លរៀ្ររនា្់រពរីលរឿងរន៉ា�លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កក�ម  
ក�្់រ�េក់ករុមកនារងនារ ល្កមោងក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ។

ការច្ុុះវៅសម្឵សន៍ នងិការសវងខេបវរឿងោវ៉តបរាជន   

 ន្ងៃេរី១៦ ខខកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ កករុមកនារងនារ ល្កមោង 

ក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ �នសម្នាសន៖៍ 

ហន៊ អរូន តតរូវរាក្រូនរបស់ មនិ ហុង៖

 �ន៊ អូន មនានអនាយុ៥១ឆ្នា ំរសល់នៅភូមិលជើងេឹកខ សងកនាត ់

លជើងេឹក កករុងនកពខ�ង លខតន្កពខ�ង។ �ន៊ អូន  �នលរៀ្រ 

កនារជនាមួយ លកេៀ ក�ងំ អនាយុ៥៣ឆ្នា ំក្រក្ររ្ររល្វើខសស។ 

�ន៊ អូន �នលរៀ្ររនា្់រ្នា ខ្ុ�ំនលេៅលរៀនជនាមួយលកង្ៗ 
លផ្ងលេៀត ល�ោយមនានខខរ្កក�ម្ឺជនាអ្ក្រលកងៀន។ ក្រូ

�ន្រលកងៀនខ្ុឲំ្យអនានព្យញជានភៈ ក, ខ ្រ៉ខុនខ្្ុមិំនលចះលកចើន
 

លេ។ រនាេន់្ងៃខ្ុ�ំងឹខតលេៅលរៀន ្រ៉ខុនខ្្ុមិំនស�ូចងចនា ំលកពោះ
 

ខ្ុលំនៅតចូលពក។ ខ្ុកំតរូ��នអង្គកនារចនាតត់នាងំឲ្យជញជាូន
 អនាចម៍កក្ររី។ កងកុមនាររ្រសខ់្ុមំនាន្្នាក្រខ�េជនា ៣០ 

ននាក់។ មនានលកង្ខ្លះ្ លឺ�កស្លនា្់រ េនាងំម្នាយមិន�ងឹផង។  

ជនំនានល់នោះ ខ្ុមិំនស�ូនកឹននាម្នាយរ្រសខ់្ុលំេ លកពោះកនារងនារ
 

រ្រសខ់្ុេំ�ំកខ្លនាងំលពក។ អ្កក្្់រក្ងលនៅកខន្លងខ�េ 
ខ្ុរំសល់នៅ្ មឺនានក្រ្នានកងសសរី នងិក្រ្នានកងក្ររុស។ 

ខ្ុលំនៅចងចនាតំចិតចួខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ សពវន្ងៃលនះ ខ្ុមំនានអនាយុ
 

៥១ឆ្នាលំ�ើយ។ ខ្ុកំតរូ��នជលម្លៀសឲ្យលេៅរសល់នៅក្ងុលខត្
 

លពោ្ ិ៍សនាតរ់�តូ�េល់ពេកងេ័ពល�ៀតណនាម�នាយចេូ

មក។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុ ំ�នមកយកខ្ុលំចញពរីកង លកពោះ
 

្នាតស់្គនាេក់ខន្លងខ�េខ្ុរំសល់នៅ រួចលយើងននាំ្ ្នាល�ើរលេៅ 
រកម្នាយជនាមួយ្្នា។ ខ្ុលំកើតេនានរ់្រ្រខខរ្កក�ម ្រ៉ខុនខ្្ុំ 
មិនស�ូ�ងឹនងិចងចនាលំរឿងរនា�៉េនាងំអសល់នោះលេ។ សពវន្ងៃលនះ  

កូនច្បងរ្រសខ់្ុមំនានអនាយុ២៧ឆ្នា។ំ ខ្ុមំនានកូនចនំនួ៥
 

ននាក់ សសរី១ននាក់ នងិក្ររុស៤ននាក់។ កូនរ្រសខ់្ុ ំ២ននាក់កំពងុ 
លរៀនលនៅសនាេនា លកកៅពរីលនោះកូនរ្រសខ់្ុលំចញលេៅល្វើកនារងនារ 
លនៅលកកៅផះ្។ ខ្ុមិំនចង់ឲ្យរ្រ្រខខរ្កក�មលកើតលឡើងលេ។ 

លេោះ្ររីជនាខ្ុលំកើតេនានរ់្រ្រខខរ្កក�មក៏ល�ោយ ្រ៉ខុនខ្្ុំ 
មិនខ�េ�ងឹលរឿងអវរីអំពរីឪពកុម្នាយរ្រសខ់្ុលំេ លកពោះខ្ុលំនៅ

 
តចូលពក។ លពេខ្ុនំកឹលឃើញ�េស់ម័យខខរ្កក�ម ្ឺខ្ុំ 
នកឹលឃើញកនារេ�ំកខ្លនាងំ។ ពរីមុនខ្ុមិំន�ងឹសខុេុក្ឪពកុ

យន៉ាងណនាលនោះលេ ខ្ុលំេើ្រខត�ងឹលនៅលពេម្នាយខ្ុនំយិនាយ។ 

ខ្ុមិំន�ងឹ្នាម្នាយខ្ុលំេៅជរីកក្រឡនាយ ឬខរក�រីលេ ល�ើយខ្ុំ
 

ក៏មិន�ងឹ្នាម្នាយរ្រសខ់្ុនំកឹខ្ុខំ�រ។ ខ្ុលំេើ្រខត�ងឹលរឿងរនា�៉
 ពរីឪពកុរ្រសខ់្ុចំ្បោសល់នៅន្ងៃលនះ នងិមិន�ងឹ្នាខខរ្កក�ម 

�នយកឪពកុរ្រសខ់្ុលំេៅសម្លនា្់រលេ។ ខ្ុលំនៅចងចនាំ្ នា 
 

ឪពកុខ្ុមំនានកង់មួយលក្ឿងឌុ្រអរី�ន៉ាន ់លនៅលពេខ�េលយើង 
កតរូ��នខខរ្កក�មជលម្លៀសលចញពរីភ្លំពញមកកនានល់ខត ្

នកពខ�ង។ ឪពកុរ្រសខ់្ុលំ្វើជនា្រ៉េូរីសលនៅក្ងុជនំនានស់លម្ច 
 

កពះនលរោតម្ សរី�ន ុនងិលកកោយមកផ្លនាស្ូ្់ររលេៅល្វើជនា 
េនា�នានលនៅក្ងុរ្រ្រ េន ់នេ់ �ញិ។ 

មនិ ហុង 

 មិន �ងុ អនាយុ៧៥ឆ្នា ំកតរូ�ជនាម្នាយរ្រស ់�ន៊ អូន  

រសល់នៅភូមិលជើងេឹកខ សងកនាតល់ជើងេឹក កករុងនកពខ�ង លខត ្

នកពខ�ង �នលរៀ្ររនា្់រ្នា ខ្ុកំតរូ��នជលម្លៀសពរីភ្លំពញមក 
លនៅសសរុកសវនាយអនរ្ លនៅលពេលយោ្ នាខខរ្កក�មចូេមក 

កករុងភ្លំពញ ឆ្នា១ំ៩៧៥។ លនៅេរីលនោះខ្ុំ្ ្នានអវរី�្ូរក្្់រ 
ក្នានល់នោះលេ។ ខ្ុ�ំនលេៅជរីកក្រឡនាយល�ោយមនានលមភូមិ 
�កឹននា។ំ ខ្ុលំ្វើកនារលនៅេរីលនោះេ�ំកណនាស។់ ជនួកនាេ ខ្ុំ 



54 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

�នលេៅស្ងូ នងិលេៅកចរូតសសរូ�លនៅ�នាេខសសលនៅលពេន្ងៃ នងិ 
លពេយ្់រល�ោយ្្នានលពេេំលនរលឡើយ។ ន្ងៃមួយ ខ្ុ�ំន 
្សឺកមនាកព្យនា�េលនៅលពេ្យភូមិ ល�ើយខខរ្កក�ម�ន 

្រញជាូនខ្ុ្ំរនម្កលពេ្យ្ ំលនៅសសរុកសវនាយអនរ្។ ខ្ុលំ�កលពេ្យ
 

រយភៈលពេកន្លះខខល�ោយសនារខ្ុំ្ រឺនាកមួេ។ លពេ្យយក 
្្នា្ុំររនាណមួយកតលឡោកមកឲ្យខ្ុលំេ្រ។ ្ ្នាេំនាងំលនោះមិន 
ស�ូកតរូ�ជនាមួយជងឺំរ្រសខ់្ុលំេ។ ខ្ុំ្ សឺ្គម �្ូរ�យមិន

 
�នលឡើយ។ ខ្ុំ្ ្នានសនាចញ់នាតលិេៅលមើេខ េ្នាខំ្ុលំេ។ ខ្ុំ

 
សកមនាកព្យនា�េលនៅលពេ្យជនាមួយអ្កជងឺំលផ្ងលេៀត។  

លពេកតឡ្់រលេៅផះ្�ញិ ក្រ្នានភូមិមិនឲ្យខ្ុសំកមនាក 
លឡើយ។ ឪពកុខ្ុសំ្លនា្់រល�ើយលនៅលពេលនោះ។ ្ នាត់្ ជឺងឺំ 
េឹកលនោមខផ្អម។ លពេលនោះ ម្នាយនងិឪពកុរ្រសខ់្ុរំសល់នៅ 
ជនាមួយ្្នាលនៅកករុងនកពខ�ង ចខំណកខ្ុរំសល់នៅកករុងភ្លំពញ 
ជនាមួយ្្ររី។ ខ្ុ�ំនមកលេងឪពកុម្នាយរ្រសខ់្ុម្ំង ល�ើយលពេ

 
មក�េ ់ខ្ុលំឃើញអ្កេនាងំពរីរល្វើកូនខម្តចូមួយរសល់នៅ។  
ខ្ុ�ំនសរួឪពកុម្នាយរ្រសខ់្ុំ្ នាមូេល�តអុវរី�នជនាមក

 
ស្នាក់លនៅខម្ ល�ើយ្នាត�់នក�្់រខ្ុំ្ នា ផះ្�នលឆះអស់ 

ល�ោយសនារកនារេម្លនាក់ក្នា្់រខ្រក។ ខ្ុ�ំនមកលេងឪពកុ

ម្នាយខ្ុ�ំនខតម្ង្រ៉លុណ ្ណោះ ល�ើយ�នខ្រក្្នារ�តូមក។

 មួយរយភៈលកកោយមក ខខរ្កក�ម�នជលម្លៀសខ្ុលំចញពរី 
សសរុកសវនាយអនរ្ ឲ្យលេៅរសល់នៅលខតល្ពោ្ ិ៍សនាត�់ញិ ល�ោយ 

ខខរ្កក�ម�នលឃោសននា នា លនៅេរីលនោះសម្ូបរ�្ូរ នងិ 
សម្ូបរខផ្លល្ ើ។ ខ្ុ�ំនល�ើរកនាតត់នាមកករុងនកពខ�ង លឆ្ោះលេៅ

 
អ្កលេឿង រួចល�ើយល�ើរ្រនល្េៅភ្លំពញ។ ្រន្នា្់រមកខ្ុជំះិ 
រ្ លភ្លើងលេៅលខតល្ពោ្ ិ៍សនាត។់ លពេលេៅ�េេ់រីលនោះ ខ្ុលំឃើញ 
មនានលរោងខ�ងៗ សកមនា្់រេុកឲ្យក្រជនាជនជលម្លៀសស្នាក់លនៅ។  

ក្រជនាជនលនៅេរីលនោះភនា លកចើនមកពរីលខតន្កពខ�ង ្រ៉ខុន ្

ក្រួសនាររ្រសខ់្ុ ំរួមមនាន កូនក្ររុសច្បង កូនសសរី នងិ ខ្ុ ំកតរូ�
 

�ន្ំរខ្រកឲ្យរសល់នៅ�នាចល់�ោយខឡកពរ្ី ្នា។ ល្រើលក្រៀ្រ 

ល ៀ្្រលយើងរសល់នៅសវនាយអនរ្ ្ សឺវនាយអនរ្ក្រលសើរជនាង។ 

 លពេលនៅលពោ្ ិ៍សនាត់ ខខរ្កក�ម�នចនាតត់នាងំខ្ុឲំ្យ 
លេៅលេើកអនាងេំននាញ។ ្រន្នា្់រមកខខរ្កក�ម�នចនាតត់នាងំ 

ខ្ុឲំ្យជញជាូនលស្បៀង�នាក់ក្ងុជកងរុកសសរូ� ស្តិលនៅខក្បរអនាង
 េំននាញ។ ខ្ុមិំនស្គនាេក់្រ្នានកង ក្រ្នានភូមិលនៅេរីលនោះ 

លេ។ មួយន្ងៃខ្ុេំេួេ�នរ្រ្រអនា�នារពរីរលពេ។ លពេខ្លះ 

ខ្ុ�ំនយករ្រ្រអនា�នាររ្រសខ់្ុខំ�េមនាន�យមួយខ�ក 

លេៅខចក្្នាជនាមួយកូន ៣ ននាក់លេៀត។ លនៅលពេខ្ុខំ្រកពរី 
កូន ខ្ុនំកឹពកួ�នាខ្លនាងំណនាស់ ្រ៉ខុនមិ្ន�ងឹល្វើយន៉ាងលមច៉។  
កូនរ្រសខ់្ុ�ំនមកលេងខ្ុចំនំនួ ២�ង។ 

 ខ្ុ�ំននកឹលឃើញលរឿងមួយលពេខ្ុរំសល់នៅសសរុកសវនាយ
 

អនរ្ ្ ខឺ ្ុ�ំន�នាយកូនច្បងរ្រសខ់្ុលំ�ោយសនារខ្ុខំងឹ�នា ខ�េ
 �នាមមិនឲ្យលេៅលមើេល្ក្រជុំ ល�ើយ�នាមិនស្នា្់រខ្ុ។ំ  

ខខរ្កក�ម�នល�ៅខ្ុលំេៅអ្់ររ ំនងិ�នាមមិនឲ្យខ្ុ�ំនាយ
 

កូនលេៀត។ 

 លនៅលពេកងេ័ពល�ៀតណនាម�នាយចេូមកក្រលេស 

កមុ្ជនា ខ្ុមិំន�ងឹ្នា លេៅតនាមរកកូនលនៅេរីណនាលឡើយលកពោះ
 

លយើងល្វើកនារខ្រកពរ្ី ្នា។ ខ្ុ�ំនជ្ួរកូនខ្ុេំនាងំពរីរននាក់លនៅ
 

តនាមផ្ល�ូកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើត�ញិ។ លនៅតនាមផ្ល�ូ លយើង
 

�នល�ើរសុអំងករពរីក្រជនាជនលនៅតនាមភូមិល�ើម្បរី�នា�ំ្ូរ រ�តូ 

�េល់យើងមក�េស់សរុកកំលណើតលនៅលខតន្កពខ�ង។ 

 �្ូំរងខ្ុ�ំនមកស្នាក់លនៅផះ្អំ៊សសរីរ្រសខ់្ុ្ំរលណ្ោះ 
អនាសនស្និ។ រយភៈលពេក្រខ�េ ២លេៅ ៣ន្ងៃ លកកោយមក 

១

៣

២

១-  ផះ្រ្រស់ មិន �ងុ។

២- មិន �ងុ ចញិ្ចមឹកក្ររីសកមនា្់រភជារួរនាស ់នងិេក់ផ្គតជ់រី�ភនាពក្ុងក្រួសនារ។

៣- ល្ោយនស្កមនា្់រភជារូរនាស ់នងិ�កឹជញជាូនសសរូ� នងិផេតិផេកសកិម្លនៅ
 

ផះ្រ្រស់្ នាត។់
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ខ្ុ�ំនននាកូំនលេៅកនា្់រល�ើមល្ ើតចូ លៗ�ើម្បរីល្វើខក្ នងិល្វើខម្ 
រសល់នៅជនាមួយកូន ៣ននាក់លេៀត។ ខ្ុ�ំនល្វើខសសជនាមួយកូន។ 
លកកោយមកកូនៗរ្រសខ់្ុ�ំនចេូលរៀន ល�ោយកូនសសរី�ន 
លរៀន�េ់្ ្នាក់េរី៥ លេើ្រ្្់រមកជយួកនារងនារខ្ុ�ំញិ។  
ចខំណកកូនក្ររុសលរៀន�នច្់រ្្នាក់េរី១២។ 

 សពវន្ងៃ ខ្ុមំនានលចៅ៨ននាក់។ ខ្ុខំតងខតនយិនាយលរឿងរនា�៉
 

រ្រសខ់្ុកំ�្់រលចៅៗ  ្រ៉ខុនល្ចៅៗ  មិនស�ូលជឿខ្ុលំឡើយ។ 

ឌី ែរូប វភទសសី អាយុ៧៥ឆនែ឵ំ 
តតរូវរាយយរបស់ ម៉នុ សមយ័
ឌរី �្ូរ រសល់នៅភូមិលជើងេឹកខ សងកនាតល់ជើងេឹក កករុងនកពខ�ង 
លខតន្កពខ�ង �នលរៀ្ររនា្់រ្នា ខ្ុមំនានម្នាយល្ ្ោះ អួ៊ង 
ននាង នងិឪពកុល្ ្ោះ សក់ ឌរី។ ខ្ុមិំនលចះអក្រលេ។ ម្នាយ 
រ្រសខ់្ុមំនានកូនចនំនួ៧ននាក់ ្  ឺ១) ល្ ្ោះ សក់ �ងុ ក្ររុស  
(ស្លនា្់រ) ២) សក់ �ងុ ក្ររុស (ស្លនា្់រ), ៣) សក់ �ន៊,  
៤) សក់ ល�ឿន ក្ររុស (ស្លនា្់រ), ៥) ខ្ុ,ំ ៦) សក់ េន  
នងិ ៧) ្រ្អនូរ្រសខ់្ុម្ំនាក់លេៀតស្លនា្់រតនាងំពរីលកើតមក។ ក្ងុ

 ចលំណោម្រង្រ្អនូេនាងំអសល់នោះមនានម្នាក់ល្ ្ោះ �ន៊ ល្វើ 
លពេ្យ នងិ េន ល្វើជនាក្រូ្រលកងៀន លរៀន�នលកចើនជនាងល្។  
សម័យលនោះ ខ្ុលំនៅឃវនាេកក្ររី នងិល្រះ្រខន្លយកលេៅេក់ 
លនៅផ្នារ ចខំណកម្នាយ នងិឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំនស្លនា្់រល�ោយ 
សនារជងឺំ។ ខ្ុមំនានកូនចនំនួ៣ននាក់ សសរី២ននាក់ នងិក្ររុស១ 
ននាក់។ ្្ររីរ្រសខ់្ុលំ្ ្ោះ លតង �ន។ ខ្ុនំងិ្្ររី ្ ជឺនាជរី�នូមួយ

 
នងឹ្្នា។ ខ្ុលំរៀ្រកនារតនាងំពរីអនាយុ ១៥ឆ្នាំ លនៅក្ងុសម័យ

 
សង្គមរនាសសន្យិម។ លនៅលពេរ្រ្រខខរ្កក�មក្្់រក្ង 
អំណនាចលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ ក្រជនាជនលនៅ 
ក្ងុកករុងនកពខ�ង កតរូ��នខខរ្កក�មចនាតេុ់ក្នា ្ឺជនា 
ក្រជនាជន ១៧ លមសនា ខ�េកតរូ�ជលម្លៀសឲ្យលេៅលនៅភូមិ 
លខ្ចោក ឃុពំពសឹ សសរុកសវនាយអនរ្។ 

 ្្ររីរ្រសខ់្ុលំ្វើជនាេនា�នាន េន ់នេ។់ លពេខ្ុកំំពងុខត
 

លនៅល្វើខសសក�ំង ខ្ុ�ំនលឃើញេនា�នានម្នាក់ល្ ្ោះ ចន  
ល�ោតេង់ជយ័ស លនៅកណ្នាេ�នាេខសស។ ខ្ុកំតរូ��នខខរ្ 
កក�មជលម្លៀសលចញល�ោយមនានខតអនា�នងិលខោ្រ៉លុណ ្ណោះ។  
ម្នាយលកក្រ្រសខ់្ុំ្ ជឺនាអ្កយកអរី�ន៉ានេុ់កឲ្យខ្ុ។ំ លនៅលពេ

 
ខខរ្កក�មជលម្លៀសក្រជនាជនលចញជតិអសល់�ើយ លេើ្រខ្ុ ំ
កតឡ្់រមកពរីល្វើខសសក�ងំ�ញិ។ កងេ័ពរលំ�ោះខខរ្កក�ម 
�នល�ះេរីតនាងំជតិកករុងនកពខ�ង។ កងេ័ពរលំ�ោះេនាងំលនោះ 

មិន�នល្វើ�្រខ្ុលំេ ្រ៉ខុន�្នចង្អេុ្រង្នាញេិសល�ៅឲ្យ
 

ខ្ុលំេៅ។ ខ្ុ�ំនល�ើរសរួក្រជនាជន្នា មនានលឃើញ្្ររី កូនៗ នងិ
 

ម្នាយលកក្ខ្ុលំេ។ ក្រជនាជន�នក�្់រខ្ុំ្ នា ្្ររីរ្រសខ់្ុលំេៅ
 ចនាខំ្ុលំនៅស្នានលេខ ១ ។ ខ្ុ�ំនខ្រក្្ររីរ្រសខ់្ុតំនាងំពរីលពេ
 លនោះមក។ ខ្ុ�ំនជ្ួរខមល៉កក្លនៅ�ត្្ េ្ជ់យ័។ ខ្ុមំនាន
 

កូនពរីរននាក់ល�ើយ ្ឺកូនម្នាក់ក្ងុលពោះមនានអនាយុ៣ខខ។  
លពេលនោះខ្ុមិំន�ងឹ្នាខ្ុមំនាននផល្ពោះលេ ខ្ុសំ្នានខតខ្លនួខ្ុំ

 ្នាត។់ រយភៈលពេក�ំខខលកកោយមកលេើ្រខ្ុ�ំងឹ្នា ខ្ុមំនាន
 

េមងៃនកូ់ន។ ខ្ុ�ំនល�កលនៅ�តមួ្យយ្់រ ្រន្នា្់រមកលេៅលនៅ 
នកពកិច ក្ងុភូមិលខ្ចោក ឃុពំពសឹ សសរុកសវនាយអនរ្។  លមភូមិ 
ខចកអងករឲ្យ ខ្ុ�ំ្ូររយភៈលពេមួយអនាេិត្យ ្រន្នា្់រមក  
្រនយ្រ្រ្រ្រន្ចិម្ងៗ ល�ើយលកកោយមកលយើង�្ូរ�យ 
រួម។ ម្នាយលកក្រ្រសខ់្ុលំនៅជនាមួយខ្ុលំនៅលពេលនោះ។ 

 
ក្រជនាជនលនៅេរីលនោះ�នខសតវពស់ឲ្យខ្ុ�ំ្ូរ។  កន្លះខខ ឬ 
មួយខខម្ង ក្រ្នានលរោង�យល្វើ្រខង្អម នងិស៊្ុរឲ្យខ្ុ�ំ្ូរ 
ខ�រ។ ខ្ុ�ំន�្ូរខឆ្អត។ លនៅភូមិលខ្ចោកសម្ូបរខផ្លល្ ើណនាស។់  
 លពេលេៅ�េ�់្ូំរង លមភូមិ�នសនាកេ្បងឲ្យខ្ុជំនាន ់
រ�នាតេឹ់ក ល�ើយ�នក្រកនាស្នា ក្រសនិល្រើនរណនាជនាន ់
�នលេខមួយនងឹេេួេ�នរងវនានក់កមនាមួយ។ ខ្ុេំេួេ�ន 

១-  កករុមកនារងនារ ល្កមោងក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារជ្ួរ ឌរី �្ូរ នងិលចៅសសរី 
លនៅផះ្រ្រស់្ នាតស់្តិលនៅភូមិលជើងេឹកខ សងកនាតល់ជើងេឹក កករុងនកពខ�ង 
លខតន្កពខ�ង។

២-  ឌរី �្ូរ លភេសសរី អនាយុ៧៥ឆ្នា ំផេ្្់រេសម្នាសនអំ៍ពរីលរឿងរនា�៉លនៅក្ងុ 
រ្រ្រខខរ្កក�ម�េក់ករុមកនារងនារ ល្កមោងក្រ�ត្សិនាសសក្្រួសនារ។

៣- អុ៊ន ស�ុនា�រី សមនាជកិកករុមកនារងនារជនូកញ្ច្់រ រួមមនាន ន,ំ មន៉ាស,់សនា្ូ៊រេនាងន�  
នងិលសៀ�លភៅេស្ននា��្រីខសវងរកកនារពតិ �េល់េោកយនាយ ឌរី �្ូរ។

២

១

៣
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

កកមនាចនំនួ ២ លកពោះខ្ុលំេៅជនានេឹ់ក២�ង។ លពេខ្ុេំេួេ
 

�នកកមនាខ្ុសំ្រ្បោយចិតខ្្លនំាងណនាស់។ លនៅលពេក្រជំុក្រ្នាន 
ភូមិ�នលេើកសរលសើរខ្ុលំនៅក្ងុអង្គក្រជុ។ំ ្រន្នា្់រមក

 
ក្រ្នានកងឲ្យសកមនាកកនារងនារមួយន្ងៃ។ តនាណម ្ឺជនា 
លមភូមិរ្រសខ់្ុ ំ្រ៉ខុន្្ នាតស់្លនា្់រល�ើយ។ លពេលមភូមិ�ងឹ្នា 
ខ្ុមំនាននផល្ពោះ ្នាតក៏់មិនស�ូលក្រើខ្ុឲំ្យល្វើកនារខ�រ។   

 យនាយ ្ងឹ ្ឺជនាឆ្្រ្ុររនាណខ�េជយួ្រលងកើតកូនឲ្យ
ខ្ុ។ំ ខ្ុ�ំនអនាងំលភ្លើងល�ោយសនារមនានអ្កជតិខនាងជយួរក
ឧសឲ្យ ្រន្នា្់រមកលេើ្រខ្ុ�ំនលេៅសុំ្ ្នាពំរីលពេ្យមកលេ្រ។ 
កនាេខ្ុឆំ្លងេលន្លម្នាយលកក្រ្រសខ់្ុក៏ំលនៅជនាមួយខ្ុខំ�រ។ 

 លកកោយមក លមភូមិល�ៅខ្ុលំេៅល្វើកនារ�ញិ ្រ៉ខុនកូ្ន 
ខ្ុយំំមិន្្់រ ល�ើយ្្នាននរណនាអនាចលមើេខ្�នា�ន 
លេើ្រខ្ុសំុកំ្រ្នានភូមិលចញពរីេរីលនោះលេៅលនៅកខន្លងលផ្ង 
�ញិ។ តនាណម មនានតនួនាេរ្ី ជំនាងល ល្នៅក្ងុភូមិ។ ខ្ុ�ំន

 
េចួ�នា�ំណំនាំ នងិេចួលសងៃោមនាន�់នាក់លនៅក្ងុកំលសៀ�។

 ខ្ុលំនៅលមើេកូនរ្រសខ់្ុ ំល�ើយមិនយូរ្រ៉នុ្នានខ្ុកំតរូ��ន
 ចនាតត់នាងំឲ្យលេៅកនា្់រឨសល�ោយមនានមនសុ្ ៤លេៅ៥ននាក់ 

នងិមនានរលេះ២លក្ឿង។ 

 លពេមនានកពតឹ្កិនារណ៍តនាមចនា្់រ លសោ ភឹម ខខរ្កក�ម 
�នល�ៅក្រជនាជនមកក្រជុលំនៅ�ត្្ េ្ជ់យ័ ល�ើយ�ន 
ក្រកនាសក�្់រក្រជនាជន្នា ក្រសិនល្រើលេៅរស់លនៅលខតល្ពោ្ ិ៍ 

សនាត ់នងឹមិនខវះអនា�នារ�្ូរលឡើយ។ កករុមក្រួសនាររ្រស់ 
ខ្ុចំះុល្ ្ ោះេនាងំអស់្ ្នាលេៅរសល់នៅលខតល្ព ោ្ ិ៍សនាត។់ 
លនៅលពេលនោះខខរ្កក�ម�នយករលេះល្ោមក�កឹកករុម 
ក្រួសនារខ្ុលំេៅ�នាក់កតមឹអ្កលេឿង ខ្ុ�ំនជះិក�េ៉្់រនល្េៅ

 
ច្បោរអំលពៅ។ ខខរ្កក�ម�ន�នា�ំយឲ្យខ្ុ�ំ្ូរ ល�ើយលពេ 
េងៃនាច ខខរ្កក�មយកឡនានមក�កឹខ្ុពំរីក្បោេ្េ្ល់េៅ 
�នាក់លនៅចណំតរ្លភ្លើង ក្ងុកករុងភ្លំពញ។ ខ្ុ�ំនជះិ

 
រ ល្ភ្លើងលេៅលពោ្ ិ៍សនាត។់ លនៅល�េនាលមោ៉ង ៦ យ្់រ ខ្ុ�ំន 
លេៅ�េន់កពសវនាយ។ ខ្ុលំេៅ�េេ់រីលនោះចរំ��ូកចរូតកនាត។់ 
អ្កសវនាយលរៀងេចួក�្់រ្នា លពេកចរូតសសរូ�រួច ខខរ្ 
កក�មនងឹសម្លនា្់រលយើងមិនខនាន។ ្រន្នា្់រមក ខ្ុកំតរូ��ន 
ផ្លនាសឲ់្យលេៅរសល់នៅមំុ្ចនាមរអនា�ញិ។ ខ្ុមំនានកនារេ�ំក

 
ខ្លនាងំណនាស់ លកពោះមិន�ន�្ូរក្្់រក្នាន�់ចូខខរ្កក�ម
�នលឃោសននាលឡើយ។ ក្រជនាជនជនាលកចើនក រ្ួសនារមកពរី 
លខតស្វនាយលរៀងកតរូ��នសម្លនា្់រលនៅេរីលនោះ។

 ម្នាយលកក្រ្រសខ់្ុ�ំនស្លនា្់រលនៅនកពសវនាយ ល�ោយសនារ 
ជងឺំចនាសជ់រនា ្រន្នា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កក�ម�េួរេំរំយភៈលពេ 
៣ន្ងៃ។ សនាកសពរ្រស់្ នាតក់តរូ��នក្់រលនៅ�តន្កពសវនាយ  
ចខំណកឪពកុ្រំ្រសខ់្ុ�ំនស្លនា្់រលនៅចនាមរអនា។ ្រន្នា្់រមក  
ខខរ្កក�ម�នផ្លនាសខ់្ុលំចញពរីចនាមរអនា ឲ្យលេៅលនៅ្ឹរងស្គនា  
ស្តិលនៅខក្បរភ្ំ ១០០ សសេនា្់រ�ញិ។ ខ្ុេំេួេ�ន�យក្ងុ

 
ម្នាក់៣�ុ។ំ ខ្ុលំេៅ្ឹរងស្គនា�នរយភៈលពេ៣ន្ងៃ លេើ្រកងេ័ព 
ល�ៀតណនាម�នាយចេូមក�េ។់ ខ្ុ�ំនល�ើរល�ោយ្្នាន 
កេននា្់រលជើង �លូចះ្�តលជើងរ្រសខ់្ុលំឡើងកក�ម�ចូរេនាក 
លភ្លើង។ ខ្ុជំនាមួយកូន�នល�ើររយភៈលពេ ៣ខខ លចញពរីនកព 
សវនាយ មក�េក់ករុងនកពខ�ង។ មនានក្រជនាជនខ្លះ�នស្លនា្់រ 
លនៅតនាមផ្ល�ូ។ ខ្ុលំនៅខតខ្លនាចលយោ្ នាខខរ្កក�ម�ញ់ក្រ�នារ

 
លនៅលពេកពេ្់រ។ លនៅលពេន្ងៃកតង់លយើងមិនអនាចល�ើរ�ន 
លេលកពោះអនាកនាស្នាតលុក្ៅខ្លនាងំណនាស។់ លយើងរុញរលេះ 
�នាក់អរី�ន៉ានមួ់យរ�តូ�េ់សសរុកកំលណើតលនៅកករុងនកពខ�ង។  
លពេខ្ុមំក�េភូ់មិលជើងេឹកខលនះ �្ូំរងមិនមនានផះ្សខម្បង 
លនៅលសសសេល់ឡើយ។ ក្រួសនាររ្រសខ់្ុខំ វះខនាតខ្លនាងំណនាស។់  
ខ្ុ�ំនសង់ខម្លនៅជនាមួយ្រងន្្ល ល�ើយលកកោយមកខ្រក
មកលនៅផះ្ខ្លនួឯងរ�តូមក�េស់ពវន្ងៃលនះ។ 

១

៣

២

៤

១-   អងករ�លំណើ្រជនាមួយលតោ្តខ�េកូររួចល�ើម្បរីេុកល�ចន។ំ 
២-   លត្ោតេំុសកមនា្់រេុកល្វើន។ំ
៣-  លចៅក្ររុសយនាយ ឌរី �្ូរ កូរអងករ�លំណើរេនាយជនាមួយលត្ោតល�ើម្បរីេុកល�ចន។ំ
៤-  ឆ្នាងំសកមនា្់រលសងៃោរនលំត្ោត។

(តវៅវេខវតកាយ)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

 លនៅកពកឹន្ងៃេរី១៥ ខខមករនា ឆ្នា២ំ០២១ មជ្ឈមណ្ឌេ 

សន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង ននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា �ន 
លរៀ្រចលំ�េិកនាស�្មនល៍នៅក្ងុភូមិេំន្់រលេើ ននសសរុក 
អន្លង់ខ�ង ល�ោយមនានកនារចេូរួមពរីសណំនាក់ក្រជនាជនចនំនួ 

១៨ននាក់ (ក្ររុស៩ននាក់ នងិសសរី៩ននាក់)។ ល�េិកនាលនះកតរូ� 

�នលរៀ្រចលំឡើងល�ើម្បរីលេើកកម្សក់នារយេ�់ងឹ នងិពភិនាក្នា 

អំពរីក្រ�ត្សិនាសសក្មុ្ជនាក្រជនា ិ្រលតយ្យ (១៩៧៥- 
១៩៧៩) កពមេនាងំលេើកយកអង្គជនំុជំកមះ�សិនាមញញាក្ងុ 
តេុនាកនារកមុ្ជនា ខ�េល�ៅកនាត់្ នា (អ.�.ត.ក ឬសនាេនា 

ក្រីខខរ្កក�ម)។ ល�េិកនាលនះ្រងកេេ្ធភនាពឲ្យអ្កភូមិសខំ�ង 

មតិលយោ្រេ់អំពរី្រញ្្ក្រ មននាននាលនៅកុ្ងស�្មន។៍ 

កនារពិភនាក្នាអំពរីខផក្ក្រ�ត្សិនាសសល្នះក៏�នរលំេចលឡើង 

តនាមរយភៈកនារខចករខំេកជនាមួយសនាចល់រឿង ក៏�ចូជនា្រេ 

ពលិសោ្ នជ៍រី�តិរ្រសក់្រជនាជនខ�េ្្លនា្់រឆ្លងកនាតរ់្រ្រ 

ខខរ្កក�ម។

 លនៅមុនលពេល�េិកនា អ្កចេូរួមមួយចនំនួ�នអលញជា ើញ 

មក�េមុ់នកម្�ិ្ រី នងិអលញជា ើញមកជនា្រន្្រន្នា្់រ នងិ 

សវនា មនរ៍នាក់េនាក់្្នាលេៅ�ញិលេៅមក។ កករុមកនារងនារមជ្ឈ- 

មវទិកា្ហគមៃភ៍មូទិុំៃ្រម់លើ

ហាន៊ ពសិី 

ក្រជនាជនចនំនួ ១៨ននាក់ លនៅភូមិេំន្់រលេើ សសរុកអន្លង់ខ�ង លខតឧ្តរ្មនានជយ័ ចេូរួមល�េិកនាស�្មនល៍�ើម្បរីលេើកកម្សក់នារយេ�់ងឹ នងិ
ពភិនាក្នាអំពរីក្រ�ត្សិនាសសក្មុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) នងិអង្គជនំុជំកមះ�សិនាមញញាក្ងុតេុនាកនារកមុ្ជនា ខ�េល�ៅកនាត់្ នា 
(អ.�.ត.ក ឬសនាេនាក្រីខខរ្កក�ម)។ (សតួ �ចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

មណ្ឌេសន្ភិនាពអន្លង់ខ�ង ក៏ចនា្់រលផ្ើមខចកកនាល�វ ខត នងិន ំ 

ល�ើម្បរីពសិនារ ខណភៈខ�េអនាកនាស្នាតុ្ ្លនាក់ចះុជនាង ១០ 

អង្នាលស លនៅក្ងុសសរុកអន្លង់ខ�ងខ�េស្តិលនៅជនា្់រលជើង 
ភ្�ំងខរក កពកំ្រេេខ់�នខខរ្ នងិន្។ 

 លនៅល�េនាលមោ៉ង៨ នងិ៣០ននាេរី លេោក លសោម ចន័ ្ខ�េ 

ជនាក្រ្នានភូមិេំន្់រលេើ មនានមតសិលំណះសណំនាេជនាមួយ 

អ្កចេូរួមេនាងំអស់ នងិក្រកនាសល្រើកកម្�រ្ី រីល�េិកនា 

ស�្មន។៍ ្រន្នា្់រមក ល�េិកនា�នលផ្ោតកនារពភិនាក្នាលេើក 

្រញ្្េនាងំ្ររីចណុំចខនាងលេើ ខ�េលពេខ្លះអ្កចេូរួមក៏ 

�នលរៀ្ររនា្់រអំពរី�លំណើរជរី�តិរ្រសខ់្លនួយន៉ាងខ�ងអន្លនាយ 
អំពរីកនារចេូរួមជនាមួយ្រ��ិតន្ខ៍ខរ្កក�ម នងិកនារងនារ 

លនៅតនាមស�ករណ៍ជនាល�ើម។

 ជនាក់ខសង្ យូ សនាររីម លភេក្ររុស អនាយុ ៦៣ ឆ្នា ំមនាន 

េរីកខន្លងកំលណើតលនៅលខតកំ្ពង់ចនាម។ សនាររីម ខ�េ្្លនា្់រ 

ជនាលយោ្ នាខខរ្កក�ម�ននយិនាយ្នា ្នាត�់នចេូលនៅ 

ក្ងុ្រ��ិតន្ខ៍ខរ្កក�ម លនៅឆ្នា១ំ៩៧២។ ្នាតក់តរូ��ន 
ខខរ្កក�មយកលេៅេត�់មុំនលពេចេូជនាកងេ័ពអស់ 

រយភៈលពេជនាលកចើនខខ។ លកកោយមកខខរ្កក�ម�ន្រញជាូន 
្នាតល់េៅកនានស់មរភូមិមុខក្រយុេ្ធតេេជ់នាមួយកងេ័ព  

េន ់នេ។់ ្នាត�់នពកិនារលជើងលនៅក្ងុអំឡងុលពេមនាន
 

សនង្គនាម កពមេនាងំរងរ្ួរសលពញខ្លនួក�ណល�ោយសនារ 
អំខ្រងក្នា្់រមរីន។  សមនាជកិក្រួសនាររ្រស់្ នាតច់នំនួ ៥ននាក់ 

រួមេនាងំម្នាយ្នាត ់កតរូ��នល្សម្លនា្់រលនៅក្ងុរ្រ្រ�ល៏ឃោរ 
លឃៅលនោះ។ េនាក់េងនងឹកនារលេើកលឡើងអំពរីកនារ្រលងកើតឲ្យ 

មនានតេុនាកនារខសវងរកយុត្ិ្ ម៌ ្ នាត�់នលឆ្លើយល�ោយមិន 

ស្នាក់លស្ើរ្ នា កនារ្រលងកើតឲ្យមនានតេុនាកនារខសវងរកយុត្ិ្ ម៌ 

្ឺជនាលរឿងមួយខ�េកតឹមកតរូ�។ កនារកនាតល់េោសលម�កឹននាខំខរ្ 

កក�មពតិជនាមនានសនារសខំនាន ់លនៅក្ងុកនាររសល់នៅរ្រស់ 
ក្រជនាជនេនាងំអស់្ ្នា មិន្នានរណនាម្នាក់លនោះលេ ្ សឺេុ្ធខត 

ចង់�នន�ូកនាររសល់នៅល�ោយយុត្ិ្ ម៌ លសររីភនាព នងិមនាន

ភនាពលស្ើ្ ្នាចលំពោះមុខច្បោ្់រ។ កន្លងមកលយើង�ងឹល�ើយ្នា 

ក្រជនាជនខខរ្ក្រមនាណជនាពរីរេនានននាក់ �នក្លនាយលេៅជនា 

ជនរងលក្ោះ នងិស្លនា្់រ�ត្់រង់ជរី�តិក្ងុរ្រ្រក្រេយ័ពជូ 
សនាសន។៍ ជរី�តិក្រជនាជន�នាក់�ចូជនា ្នានតនម្លសកមនា្់រ 

រ្រ្រ�កឹននាលំនះ។ ្នាត់�ននយិនាយលេៀត្នា ជរី�តិ្នាត ់

កតរូ�រសល់កកោមកនារ្រង្គនា្់រ្រញ្ជារ្រសខ់ខរ្កក�ម  ល�ើយ 

កំ�សុខ�េមនាន ្ ឺកតរូ��នចនាតេុ់ក្នាជនាខ្នាងំ ខ�េកតរូ� 

េេួេរងេនារុណកម្ ឬកនារសម្លនា្់រលចោេ។ ភនាពយុត្ិ្ ម៌ 

្ឺមនានសនារសខំនានណ់នាសច់លំពោះក្រជនាជន។ រនាជរ�្ឋនាភិ�េ 

�ន្រលងកើតឲ្យមនានតុេនាកនារកនាត់លេោសលម�ឹកននំាខខរ្កក�ម  

្ឺជនាលរឿងមួយ�ក៏តឹមកតរូ�ល�ើយខ�េអនាចជួយសកមនាេ 

�េផ់្ល�ូចតិរ្្រសជ់នរងលក្ោះ នងិផេ្ន់�ូភនាពយុត្ិ្ ម៌ 

ក្រជនាជនចនំនួ ១៨ននាក់ លនៅភូមិេំន្់រលេើ សសរុកអន្លង់ខ�ង 
លខតឧ្តរ្មនានជយ័ ចេូរួមល�េិកនាស�្មនល៍�ើម្បរីលេើកកម្សក់នារ 
យេ�់ងឹ នងិពភិនាក្នាអំពរីក្រ�ត្សិនាសសក្មុ្ជនាក្រជនា ្ិរលតយ្យ 
(១៩៧៥-១៩៧៩) នងិអង្គជនំុជំកមះ�សិនាមញញាក្ងុតេុនាកនារកមុ្ជនា 

 
ខ�េល�ៅកនាត់្ នា (អ.�.ត.ក ឬសនាេនាក្រីខខរ្កក�ម)។  
(សតួ �ចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៤ ផខកុ្មៈ្ ឆ នែាំ២០២១

ខត្ិត នងិមិនអសច់មងៃេ។់ ចលំពោះលរឿងខ�េកន្លង 

មកមិនខមនមនានខតខខរ្កក�មមួយលេខ�េចនា្់រលផ្ើម  

ឬ្រងកផេ្រះ៉ពនាេ�់េ់អនាយុជរី�តិរ្រសក់្រជនាជន។  

លនៅសម័យសនា នារណរ�្ឋខខរ្ខ�េក្្់រក្ង នងិ�កឹននាំ 

ល�ោយលសននាក្រមុខ េន ់នេ ់ខ�េមនានកនារេម្លនាក់ក្នា្់រ 

ខ្រក�ន្រះ៉ពនាេ ់នងិសម្លនា្់រក្រជនាជនខខរ្លកចើនននាក់ខ�រ។  

ចះុល�តអុវរីមិនល្វើកនារកនាតក់្រីចលំពោះលរឿងលនះ? �លូចះ្កនារ 

្រលងកើតឲ្យមនានកនារចងកកងក្រ�ត្សិនាសសល្នះលឡើង ្ឺពតិ 

ជនាមនានសនារសខំនានណ់នាស់ ជនាពលិសសសកមនា្់រកូនលចៅ 

ជនំនានល់កកោយ។ ក្រជនាជនខខរ្េនាងំអសក់តរូ�ខត�ងឹអំពរី 

ក្រ�ត្សិនាសសល្នះ។

 លនៅក្ងុចលំណោមក្រជនាជនេនាងំ១៨ននាក់ លេោក 

លសោម ចន័ ្ ្ឺជនាមនសុ ខ្តម្នាក់្តខ់�េ�នចេូរួម 

លនៅក្ងុសនាេនាក្រីកនាតល់េោសលម�កឹននាខំខរ្កក�ម។  លសោម  
ចន័ ្ �នខ្្លង្នា ចលំពោះកនារកនាតល់េោសលម�កឹននាខំខរ្ 

កក�មលនះជនាលរឿងមួយខ�េកតមឹកតរូ�។ លេោះ្ររីជនាកនារ 

កនាតក់្រីលនះមិន�ន្ំរលពញកនារខវះខនាតមួយរយភនា រយ 

ក៏ល�ោយ សកមនា្់រ្នាត់្ មិឺនមនានកនារជេំនាស�់លំណើរកនារ 

លនះលេ។ ្រ៉ខុនត្េុនាកនារល្វើលឡើងលកកោម្ំរណងខសវងរក 

កនារពិតខ�េលនៅពរីលកកោយននរ្រ្រក្រេ័យពូជសនាសនល៍នះ  

ជនាពលិសសជយួសកមនាេ�េផ់្ល�ូចតិ ្នងិខសវងរកយុត្ិ្ ម៌ 
�េជ់នរងលក្ោះ។ មិនខត្រ៉លុណ ្ណោះ ្ នាតមិ់នចង់�េិលេៅរក 

អតរីតកនាេលនៅក្ងុរ្រ្រលនោះលេៀតលេ ល�ោយសនាររ្រ្រ 
ខខរ្កក�ម ្ឺជនារ្រ្រ�កឹននាមួំយខ�េ្នាតក់ពមេនាងំ 

ក្រជនាជនខខរ្េនាងំអសព់ិ�កនងឹេេួេយក។ កនារ្នា្រ 

សងកត ់កនារ្ំរ្ិរេសេិ្ធលិសររីភនាពក្្់រខ្រ្រយន៉ាង ននាឲំ្យមនាន 

កនារខ្រក�ក់ក រ្ួសនារ នងិេ្ុរ្ំរ�តភ់នាពជនាឯកជន។  

លេើសពរីលនះ លសោម ចន័ ្ �នសន្�ិ្ឋនាន្នា ល�ើម្បរីឲ្យ 

ក្រលេស ឬស�្មនមិ៍ន�េិកតឡ្់រលេៅរកអតរីតកនាេ 

�ល៏ឃោរលឃៅ ពេរ�្ឋខខរ្េនាងំអស់ចនាំ�ចក់តរូ�រស់ 

លនៅល�ោយមនានលមត្នា្ម៌ក្ុងខ្លនួ លចះអត់ឱន លចះ
 

អ្្យ នាសសយ័។ ល�េិកនាលនះ�ន្រញ្ច ្់រលេៅល�ោយក្រី 

ស្រ្បោយររីករនាយ នងិស្េិ្ធស្នាេ។

សកមនា្់រជនរងលក្ោះ នងិអ្កខ�េ�នស្លនា្់រ�ត្់រង់ 

ជរី�តិក្ងុរ្រ្រលនោះ។ ្រ៉ខុន ្សនាររីម លនៅខត្ិត្នា�នា�នាក់ 
�ចូជនាលនៅមនានភនាពខវះចលន ្លោះមួយចនំនួខ�េ្នាតខ់តង 
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«មផះផង់្ូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីប្រជាជៃថ្មតីមបកាមរ្រ្រកម្ពុជាប្រជា្ិ្រមតយ្យ

រោ្	សារិៃ	៖	មលខា្ិការ

 លនៅលពេខ�េខ្ុលំរៀនលនៅ�េិ្យនាេយ័ 
ក្ងុរនាជ្នានរីភ្លំពញ ខ្ុចំេូចតិក្រីឡនា

 
�ចូជនាករីឡនា�េល់�ះ។ ឪពកុរ្រសខ់្ុ ំ
�ន្នាកំេននកនារសសឡនាញ់ករីឡនារ្រសខ់្ុ ំ 
ល�ើយននាលពេមួយខ្ុ�ំនជនា្់រចណំនាត់

្្នាក់ជនាអ្កលេង�េល់�ះសសរីលឆ្ើម 

េ�ំនា្់រ្្នាក់េរី២ លនៅក្ងុក្រលេស។ ្រនន្ា្់រ

ពរីខ្ុ�ំន្រញ្ច្់រកនារសកិ្នាខ្ុក៏ំ�នក្លនាយ

លេៅជនាលេខនា កិនារលនៅកករុម�៊នុ លសង 

ន្ ល�ើយ�ន្រនក្នាររសល់នៅជនាមួយ 

ក្រួសនាររ្រសខ់្ុ។ំ ផះ្រ្រសល់យើង្ឺលនៅ

េេមុ់ខកនាសុរីណូលនៅេលន្លចតមុុខ។ 

 លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសនា ម្នាយនងិ 

ឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំនលរៀ្រចរំ្រសរ់្រររ្រស់ 
លយើងលនៅលពេខ�េលយោ្ នាខខរ្កក�ម

ខសសកសឡុំតមកកនានព់កួលយើង «ល�ត ុ
អវរី�នជនាអ្កចណំនាយលពេលកចើនជនាមួយ 

នងឹរ្រសរ់្រររ្រសយូ់រ�លូចះ្?» លតើអ្ក

ចង់ឲ្យក្នា្់រខ្រកេម្លនាក់មកចអ្ំកឬ 

ក៏យន៉ាងលមច៉?» ម្នាយរ្រសខ់្ុខំ�េមនាន 
ជងឺំសរនស្នាមល្រះ�ងូលស្ើរខត 

្នាងំល្រះ�ងូល�ោយសនារខតកនារខសសក

សឡំតុខ្លនាងំៗ។

 លយើង�នល្វើ�លំណើរលឆ្ោះលេៅភនា

ខនាងត្ូបង។ ល�ោយសនារខត�នា ជឺនារ��ូ 
ក�ងំ្រង្រ្អនូក្ររុសសសរីរ្រស់ខ្ុ�ំនខសសក

 
យំរកអនា�នារ នងិេឹកននាឲំ្យពន្យនាលពេ 

�េក់នារល្ វើ�លំណើររ្រសល់យើង។ ឪពកុម្នាយ

រ្រសខ់្ុ�ំនសរួលេៅកនានល់យោ្ នាខខរ្ 
កក�ម្នា «លតើលយើងនងឹលេៅេរីណនា?» 

លយោ្ នាខខរ្កក�ម�នលឆ្លើយត្រ «ក្នាន ់

ខតចនាកលចញពរីេរីកករុង» ។ លយើង�ន 

មនាស សនារនិ ជនាមួយក្រួសនាររ្រសន់នាង នងិម្នាយមិតភ្ក្រិ្រសន់នាង ្តលនៅអង្គរ�ត ្
ឆ្នា១ំ៩៦៥។ (្រណ ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

សកមនាកលនៅកុ្ងភូមិមួយអស់រយភៈលពេ 
៤ ឬ៥ន្ងៃល�ើម្បរីរង់ចនាអំង្គកនារលកោះល�ៅ

ពកួលយើងឲ្យ�េិកតឡ្់រលេៅភ្លំពញ�ញិ 

ល�ើយ្រន្នា្់រមកខ្ររជនាលេៅលខតន្កពខ�ង 

លេៅ�ញិ។ �នា ជឺនាកនារល្វើ�លំណើរខ�េ 

�តល់នឿយ្ំរផុត ល�ើយឪពកុម្នាយរ្រស់ 

ខ្ុក៏ំ�ន្រងំ្ចតិ្ូ្្ររ�ត្មុនានតនម្លរ្រស់
 

្នាតល់�ើម្បរីល�ោះ�រូយកអនា�នារ។

 ្រងសសរីរ្រសខ់្ុលំ្ ្ ោះ ល� ៉តនាយ 

�នរកលឃើញមនាសមួយកញ្ច្់រតចូលនៅ

ខក្បរកចនាងំេលន្ល។ ពរីរ្ររីន្ងៃលកកោយមក

្នាត់�ននយិនាយ្នាេនាល�ើយលេៅកនាន់

ពកួលយើង ល�ើយ្នាតក៏់�នចនាកលចញ

លេៅជនាមួយ្្ររីរ្រស់្ នាត ់ខ�េពកួ្នាត ់

នងឹលេៅសសរុកកំលណើតរ្រស់្ នាត។់  

លពេលនោះ្ ជឺនាលពេចងុលកកោយខ�េ

លយើង�នលឃើញពកួ្នាត។់

 លនៅលខតន្កពខ�ង លយើង្ឺស្តិលនៅ 

លកកោមកនារក្្់រក្ងរ្រសក់្រជនាជន 

មូេ�្ឋនាន។ ក្រជនាជនចនាសមួ់យចនំនួ 

�ននយិនាយ្នា ស្នានភនាព្ឺ�ចូពេុ្ធ 

េំននាយ្នា «មនានផះ្្ ្នានមនសុ្រសល់នៅ 

មនានផ្ល�ូ្្នានមនសុ ល្�ើរ »។

 អង្គកនារខតងខតល្វើកនារអ្់ររលំយើង។ 

លនៅលពេខ�េ្រ្អនូក្ររុសរ្រសខ់្ុលំ្ ្ ោះ 
 

សុរីសផុុន ្កឺ្រុនលក្ៅខ្លនាងំ ្នាត់�ន 
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សុអំនញុ្ញាតសកមនាកលនៅផះ្។   

 ្នាតក់តរូ��នខខរ្កក�ម្រ�លិស្  

្រ៉ខុនល្នៅេរី្ំរផុតក៏មនានកម្នាភិ�េម្នាក់ 

�នយក្នាតល់េៅមន្រីរលពេ្យល�ោយជះិ 

រលេះល្ោ។ ឪពកុម្នាយរ្រសខ់្ុចំង់លេៅ 
លមើេខ្្នាតល់នៅេរីលនោះ ្រ៉ខុនអ្ង្គកនារ�ន 

ក�្់ររួចល�ើយ្នា «អង្គកនារ្ឺជនាឪពកុ 

ម្នាយ។  ក្រសនិល្រើមនានកូនៗណនា  ឺ

អង្គកនារអនាចលមើេខ្ពកួល្�ន �លូចះ្

មិនចនា�ំច់ឪពកុម្នាយរ្រសព់កួល ល្េៅ

សរួសខុេុកល្នោះលេ»។ ឪពកុម្នាយរ្រស់ 

ខ្ុសំងៃនាតល់សងៃៀម ល�ើយ�នសុកំនារលេើក 
ខេងលេោសពរីអង្គកនារ។

 ្រ្អនូ្រលងកើតរ្រសខ់្ុពំរីរននាក់ ល្ ្ោះ 

សុរ្ី នា នងិ �នណ់នាកនា ពកួល្េនាងំពរីរ

ននាក់លនះ្ ខឺជាេិកចអូសខ្លនាងំណនាស ់ល�ើយ 

ក៏មិនខ�េ�ន្ំរលពញកិច្ចកនារខ�េ 

អង្គកនារចនាតត់នាងំ�នខ�រ។ ក្រ្នាន 

អង្គភនាពរ្រសព់កួល្�នអ្់ររឪំពកុម្នាយ 

ខ្ុជំនាញឹកញនា្់រចលំពោះ្រញ្ល្នះ។ 

អង្គកនារ�នស្រី្រលន្ោសខ្ុផំងខ�រ៖ ក្ងុ
 

ននាមជនា្រងសសរ្ី រួខតមនានេំនេួខសុកតរូ� 

ក្្់រក្នានក់្ងុកនារអ្់ររ្ំរ្អនូៗរ្រសខ់្ុ។ំ

 ល�ោយសនារខតលយើងខវះលស្បៀង 

អនា�នារ លេើ្រសខុភនាពរ្រសល់យើងកនាន ់

ខតយន៉ា្់រយឺនលេៅៗ ។ លយើងពិ�កក្ងុកនារ 
ចណំនាំ្ ្នាខ្លនាងំណនាស់ ល�ោយសនារលយើង 

មនានសភនាពស្គមស្គនាងំលពក។ លយើង 

ក៏កតរូ��នក្្រ�ណ្្់រល�ោយភនាពកខវក់  

នងិភក់ផងខ�រ ល�ោយសនារខតលយើងមិន 

មនានសនា្ូ៊រ។ ក្រជនាជនមូេ�្ឋនាន�ន 

្រលកងៀនលយើងល�ោយយកស្លកឹជរីអងកនាម 

�នាេលកកោមកលម្ៅន្ងៃឲ្យសងៃតួល�ើយ 
េនាយជនាមួយនងឹ�រីឥ�្ឋ។ ជនាេេ្ធផេ�នា

នងឹក្លនាយលេៅេឹកខ�េលយើងអនាចលក្រើ 

ក�ស�់ចូជនាសនា្ូ៊រ�ន។

 លនៅឆ្នា១ំ៩៧៦ អង្គកនារ�នផ្លនាស់ 

លយើងឲ្យលេៅរស់លនៅកុ្ងសសរុកមួយលេៀត។ 

ឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំន្្លនាក់ខ្លនួ្ឺ្ ងៃន ់�លូចះ្
 

ម្នាយខ្ុ�ំនសរួ្នា លតើលយើងអនាចពន្យនារ 
លពេកនារល្វើ�លំណើររ្រសល់យើងរ�តូ�េ់ 

្នាត�់នជនាសះលស្បើយ�នលេ។ កនារលស្ើ 

សុរំ្រស់្ នាតក់តរូ��ន្រ�លិស ល្�ើយ 

ឪពកុរ្រសខ់្ុក៏ំ�នស្លនា្់រ�ត្់រង់ជរី�តិ។  
លយើងមិនមនានសម្នារណនាមួយសកមនា្់រ

ក្្រខ្លនួរ្រស់្ នាតល់នោះលេ្ឺមនានខត 
កខន្ង។

 អង្គកនារ ជនា ម្តនាមនានកនារក្រជុ្ំររី 

�ងក្ងុមួយខខ។ ខខរ្កក�ម�ន�នាក់ 
សញ្ញាសម្គនាេល់នៅលេើជញ្ជាងំផះ្ក្រជុំ 

ល�ោយនយិនាយ្នា «ជលយោ! ជយ័ជម្ះ!  

កមុ្ជនារលំ�ោះ�រុ៏ងលរឿង។ ជលយោ! ជយ័ 
ជម្ះ!  កតរូ�អ្់ររខំ្លនួឯងល�ើម្បរីក្លនាយលេៅ 
ជនាអ្ករលំ�ោះ�្៏ររសិេុ្ធ។ ជលយោ! ជយ័ 

ជម្ះ! ល្្រជន្ាខតិខលំ្វើកនារល�ើម្បរី្រងក្រលងកើន 

ផេឲ្យកនានខ់តលកចើនលឡើង សកមនា្់រកនារ 

ល�ះជ�ំនានលេៅមុខ�៏្ លំ្ង នងិល�ើម្បរី 

កម្ច នាតស់កតរូ�េនាំងអស់ ល�ើម្បរី្រលងកើត 

រ្រ្រ្្នានអ្កមនាន្្នានអ្កកក»។ ្រន្នា្់រ 

ពរីមនានកនារក្រជុនំរីមួយ កៗ្រ្នានអង្គភនាព 

�នខ្រងខចកក្រជនាជន សកមនា្់រកនារ 

ក្រជុកំករុមតចូៗ ល�ោយតកមរូ�ឲ្យលយើងល្វើ 

សវយ័េិលតៀនខ្លនួឯងលេៅ�ញិលេៅមក 

ល�ើយអង្គកនារ�នក�្់រ្នាកតរូ�ខកំ្ឹរង

ល្វើកនារ្រងក្រលងកើនផេខ្មលេៀត។

 ្រ្អនូក្ររុសរ្រសខ់្ុ ំសុរីសផុូន �ន្្លនាក់
 

ខ្លនួ្ឺ្ ងៃនល់នៅលខតន្កពខ�ង។ ល្រះ�ងូ 
រ្រស់្នាត់្ ចឺនា្់រក្រខ�េមកពរីលេើក 

រ្រសរ់្ររ្ងៃន់ៗ ។     

 ្រន្នា្់រពរ្ី នាត់�នស្លនា្់រលេៅ ខ្ុ�ំន 
លឃើញសលម្លៀក្ំរពនាក់រ្រស់្ នាតល់នៅក្ងុ 
កនា្ូរ្រ ល�ើយ�នលឃើញកនាតសម្គនាេ់ 

ខ្លនួនសិ្តិ នងិលសៀ�លភៅរ្រស់្ នាត។់ 

្នាត់�នរក្នាេុក�នាលកពោះ្ នាតស់ង្មឹ

្នា ន្ងៃណនាមួយ្នាតន់ងឹ�ន�េិកតឡ្់រ

មកសនាេនាលរៀន�ញិ។

 លនៅចងុឆ្នា១ំ៩៧៨ ខ្ុ�ំនឮស្រូ
 

កនាលំភ្លើង នងិក្នា្់រខ្រកពរីេិសខនាងលកើត។ 

ក្រជនាជន�នេចួស្នា្់រតនាម�េិ្ុយល�ើយ 
ខ្្ឹរក�្់រ្នា រណសរិ្សលនង្គោះជនាត ិ

នងឹមក�េឆ់នា្់រ លៗនះ។ លនៅលពេលនោះ 

កម្នាភិ�េខខរ្កក�ម�ន្រលងកើន 

សន្សិខុលេវ�ង ល�ើយកនារកនា្់រសម្លនា្់រ 

�នលកើនលឡើងយន៉ាងឆនា្់ររ�ស័។  

ខ្ុ�ំនក�្់រ្រ្អនូ ខៗ្ុឲំ្យល្ោរពតនាម�និយ័
 រ្រសអ់ង្គកនារយន៉ាងមឺុងមន៉ាតល់�ើម្បរីឲ្យ 

ពកួល្មនានជរី�តិរស។់ 

 លនៅលពេខ�េក្នា្់រខ្រក នងិ 

កនាលំភ្លើងផ្ះុលឡើងកនានខ់តជតិមក�េ់ 

កម្នាភិ�េខខរ្កក�មចនា្់រលផ្ើមជលម្លៀស 

ក្រជនាជនឆ្លងកនាតេ់លន្ល។ លនៅន្ងៃេរី៣០ 

ខខ្្ូ ឆ្នា១ំ៩៧៨ ខ្ុ�ំនឮ�េិ្ុយក្រកនាស
 ្នាលនៅលខតក្កលចះ កតរូ��នរលំ�ោះរួច 

ល�ើយ។ ក្រជនាជន�នខសសកល�៊ោជនាមួយ

នងឹក្រីរលំភើ្រររីករនាយលនៅលពេខ�េ�ន 

ឮពត័ម៌នានលនះ ល�ើយ្រន្នា្់រមកក៏ចនា្់រ 

លផ្ើម�លណ្ើមសសរូ�អងករ្្នាលនៅក្ងុលរោង 
មន៉ាសុរីន។ ខ្ុមំនានល្ោពរីរក្បោេនងិរលេះ 

ល្ោមួយសកមនា្់រម្នាយខ្ុជំះិ។ 

សមនាជកិក្រួសនារខ�េលនៅលសសសេ់ 

ចនា្់រលផ្ើមល�ើរកតឡ្់រលេៅផះ្�ញិ។ លនៅ

លពេខ�េខ្ុ�ំនមក�េេ់រីកករុងកកលចះ  
រណសរិ្សលនង្គោះជនាតកិមុ្ជនាមិន 
អនញុ្ញាតឲ្យលយើងចេូលេៅលេ។ លជើងរ្រស់ 

ម្នាយខ្ុកំនានខ់តល�ើមលេៅៗ  ល�ើយ្នាត ់
�នព្យនាយនាមរកក្ រូអនា្រ្្់្រល�ើម្បរី 

ព្យនា�េ្នាត ់�លូចះ្លយើងក៏អនាច�េិ 

កតឡ្់រមកភ្លំពញ�ញិ។ ខណភៈលពេខ�េ 

្នាតកំ់ពងុខតព្យនា�េ ខ្ុ�ំនរកកនារងនារ 
មួយ្ឺជនាលេខនា កិនារលនៅក្ងុកនារយិនា- 
េយ័ពត័ម៌នានល�ើយលកកោយមកខ្ុក៏ំ 
�នលរៀ្រកនារ។ លយើង�នរសល់នៅក្ងុ 
លខតក្កលចះជនាលរៀងរ�តូ។ 

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វហ្ក ៀេ
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