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 កពះពពុេ្ធសាសនា .............................. ៤
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កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

 េី យូសពុ្ីរ នងិ េី ខស្មេ ៖ អ្កលនសាេ ...៥៩
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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

វតីរភាពស្្តីកម្ពុជាសដលមមើលរលំង

អ៊ៃុ	្ុោវតី		

 េិវានារអីនរ្ជាត ិខតងខតក�រព្ធលធ្ើលឡើងលនៅន្ងៃេី៨ 

ខខមីនា ជាលរៀងរាេឆ់្ា។ំ េិវានារអីនរ្ជាត ិលកើតលចញ 

ពកីារលកកោកឈរលឡើងរ្រសស់ស្កី្រឆាងំនងឹការរលំេោភ 

្ំរពានលេៅលេើេកខេខណ្ឌការងាររ្រសខ់្នួលនៅក្ពុងសហរ�្ឋ
 

អាលមរកិនាចពុងសតវត្រេី៍១៩។ 

 មនពុស្ភាគលកចើនយេល់ឃើញ្ា សស្ ី គឺជាលភេេន ់

លខ្ោយ លហើយគ្មានកម្ាងំលស្មើនងឹ្រពុរស។ លនៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជា តាមរយបៈក្រនពណីេំលនៀមេំេា្់រព្ីរពុរាណមក 

សស្ ី កតរូវ�នអ្់ររឲំ្យលធ្ើជាលមផះ្ លគោរពក្រណិ្័រតន្ី្៍រ 

នងិឪពពុកម្ាយ កពមេាងំលមើេខ្រក្ាកូន លៗនៅក្ពុងផះ្។ 

ជាេូលេៅ សស្ ីកតរូវ�នចាតេ់ពុក្ាជាមនពុស ខ្�េមាន 

អតច្រតិេនភ់ន្ ់សពុភាពរា្រសា កពមេាងំមានចតិអំ្ណត ់

ខស្។់ ្រ៉ពុខនក្្រសនិល្រើលយើងកកលឡកលមើេលេៅតាមស្ថាន 

ភាពជាក់ខសង្ សស្ ី គឺមានេកខេណបៈសម្ត្កិគ្់រកគាន ់ 

លហើយក៏មានភាពរងឹមាជំាយរូេង់ណ ាស់មកលហើយ 

លនៅក្ពុងក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជា។ 

 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម សស្នីងិលក្មងសសី គឺជាកម្ាងំ 
មួយ�៏សំខានខ់�េ�នជួយលកជោមខកជង�េ់កករុមកពុម្មពុនស្ី 

សស្លីនៅកពះ្ររមរាជវាងំ ឆ្ា១ំ៦៤៤។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 1



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ខខ្មរកកហមឲ្យលឡើងកានក់ា្់រអំណាច នងិកគ្់រកគង 

ក្រលេសកម្ពុជា ខ�េលហៅ្ ារ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ
 

ឬរ្រ្រខខ្មរកកហមលនៅរវាងឆ្ា១ំ៩៧៥ �េ់ ១៩៧៩។  

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម សស្ ីនងិលក្មងសស ី�នចេូរួម 
ចំខណកលនៅក្ពុងការជួយ្ំរលពញកិច្ចការងារនានា�េ់កករុម 
ខខ្មរកកហមរួមមាន លធ្ើជាកគរូលពេ្យ កករុមលឃោសនាលកណ្ឌ 

កម្ាងំេ័ពយពុវជន អ្កផ្គតផ់្គង់អាហារ អ្កកគ្់រកគងលនៅ 

តាមតំ្រន ់ នងិអ្ក�កឹជញូ្នអាវពុធ�េក់ងេ័ពខខ្មរ 
កកហមក្ពុងលពេលធ្ើសនង្គាម។ 

 អំឡពុងលពេកតមឹខត ៣ឆ្ាំ ៨ខខ នងិ២០ន្ងៃ រ្រ្រ 
ខខ្មរកកហម �ន្ំរផ្ចិ្ំរផ្ាញក្រលេសកម្ពុជាលស្ើរខត 
កគ្់រវសិយ័េាងំអស។់ ខខ្មរកកហម�នសម្ា្់រក្រជាជន 

ក្រមាណ ២េាននាក់ នងិ្រន្េេ់ពុកក្រជាជនក្រមាណ 

៥ េាននាក់ ខ�េភាគលកចើនគឺជាសស្។ី ចា្់រតាងំពលីពេ 

លនោះមក េាងំសស្ ីនងិលក្មងសស ី�នេេួេរងនវូការ្រះ៉ 

េង្គចិយា៉ងខ្ាងំេាងំជវីភាពរសល់នៅ នងិ្រញ្ហាផ្វូចតិខ្�េ 
លកើតមានលឡើងល�ោយសារខតការខ្រក�ក់ នងិកពាត់ក�ស់ 

មនពុស្ជាេីសសឡាញ់រ្រសខ់្នួ។ លរឿងរា៉វេាងំអសល់នះ  
�នផេ្ផ់េ្រះ៉ពាេយ់ា៉ងធងៃនធ់ងៃរ�េស់ស្លីេៅលហើយ 

្រ៉ពុខនស្ស្រលពេលនោះ សស្ី មានកាតពកិ្ច្ចក្រឈមមពុខតស៊ូ 

ជម្ះលេៅលេើការកសាងក្រលេសកម្ពុជាលឡើងវញិ្រខន្ថម 
លេៀត។ សស្ ី�នតស៊កូ្ឹរងខក្រងកគ្់រខ្រ្រយា៉ង ល�ើម្ី 

លសសោចសសង់ក្រលេសកម្ពុជាខ្មេាំង�ននាំយកនវូស្ាម 
ញញឹម នងិសពុភមង្គេកតឡ្់រមកជនូ�េក់្រជាជន 

កម្ពុជាវញិ។ 

 រហតូមក�េស់ពន្្ងៃលនះ លយើងសលងកតលឃើញ្ា សស្ី 

លនៅខតជាកម្ាងំចេករមួយយា៉ងសខំានខ់�េ�នចេូ 

រួមកគ្់រវសិយ័េាងំអសល់នៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ សស្ី គឺមិន
 

ខមនកគានខ់តជាជហំរ នងិជាេីពងឹរ្រសក់ករុមកគរួសារខត 

្រ៉ពុលណ ្ណោះលនោះលេ ្រ៉ពុខនស្ស្ ីក៏�នចេូរួមចខំណកលនៅក្ពុង 
ការអភិវឌ្ឍនក៍្រលេសជាតយិា៉ងសកម្ម�ចូ្រពុរសខ�រ។  

 លេោះ្ីរជាយា៉ងលនះក្ី ការយេល់ឃើញចលំពោះសស្ ី

គឺមិន�នលធ្ើលឡើងលេៅតាមស្ថានភាពខ�េ�នលកើតលឡើង

លនោះលេ។ ភាគលកចើន សស្ី កតរូវ�ន្រកសសាយលនៅក្ពុងនយ័ 
េនល់ខ្ោយ ខ្មេាងំកតរូវការការជយួលកជោមខកជងនងិ 

យកចតិេ្ពុក�ាក់ពអ្ីកលនៅជពុវំញិខ្នួលេៅវញិ។ 

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា នងឹលរៀ្រចកំម្មវធិរីារំ�ំ 
្រពុរាណខ�េមានចណំងលជើង្ ា «លសហ្ាមួយខ�េមិនខមន 

ជាលរឿងលកពងនេិាន» លនៅក្ពុង្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម ៉ល�ើម្ី 
អ្រអរេិវានារអីនរ្ជាតនិាន្ងៃ ៨ ខខមីនា ឆ្ា២ំ០២១។  

«លសហ្ាមួយខ�េមិនខមនជាលរឿងលកពងនេិាន» គឺជាលរឿង 

រា៉វលសហ្ារ្រសក់ពះករពុណា កពះមហាវរីក ក្ត សលម្ចឪ  

នងិសលម្ចកពះមហាក ក្ត ីសលម្ចខម ៉ខ�េមានរយបៈ 

លពេជាលកចើនឆ្ាមំកលហើយ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  
�នអលញ្ ើញឯកអគ្គរាជេូតសស្ី នងិភរយិារ្រសឯ់កអគ្គ 

រាជេូតក្រចាលំនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា កពមេាងំសេិ្បៈករ 

នងិ្រពុគ្គេកិសស្រី្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ចេូរួម 
េស ន្ាការរារំ�្ំរពុរាណខ�េមានចណំងលជើង្ ា «លសហ្ា 

មួយខ�េមិនខមនជាលរឿងលកពងនេិាន» នងិអ្រអរេិវា 

នារអីនរ្ជាតលិនៅក្ពុង្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម។៉ 

 កជនិ ជយ័សក័ ្ លភេក្ររុស អាយពុ ២៣ គឺជាវចិកិតករ  

ខ�េ�ន្រញ្ច្់រការសកិ្ាពសីាកេវេិ្យាេយ័ភូមិន ្

វចិកិតសេិ្បៈឯកលេសស្ថា្រត្យកម្ម។ ជយ័សក័ ្មានសសរុក 

កំលណើតលនៅឃពុខំកពក�្ូំរក សសរុកសសីសន្ធរ លខតកំ្ពង់ចាម។ 

ជយ័សក័្ គឺជាវចិកិតករម្ាក់ខ�េនងឹចេូរួមគូររូ្រការ 

រារំ�្ំរពុរាណ ខ�េមានចណំងលជើង្ា «លសហ្ាមួយខ�េ 

មិនខមនជាលរឿងលកពងនេិាន» លនៅក្ពុង្រណ ្ណាេយ័សលម្ច 
ខមន៉ាន្ងៃក�រព្ធពធិអី្រអរេិវានារអីនរ្ជាត។ិ ជយ័សក័្ 

�នខចករខំេកអំពកីារយេល់ឃើញរ្រសខ់្នួចលំពោះេិវានារ ី
អនរ្ជាតិ្ ា៖ 

 ខ្ពុធំ្ា្់រឮអំពេិីវានារអីនរ្ជាត ិជាយូរមកលហើយលនៅ 
ក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ ខ្ពុយំេល់ឃើញ្ា សពន្្ងៃលនះ សស្នីងិ

 ្រពុរស េេួេ�នសេិ្ធលសរភីាពលស្មើៗ គ្ា។ សស្ី ជាលកចើន�ន 

ចេូរួមចខំណកលនៅក្ពុងកិច្ចការងារសង្គមនងិេេេួ�ន 
ឱកាស�ចូ្រពុរស។ លនៅក្ពុងសង្គមខខ្មរ ្រពុរសភាគលកចើនមាន 
ឱកាសលកចើនជាងសស្ ី លកពោះល�ោយសារខតវ្រ្ធម៌នងិ 

ក្រនពណីរ្រសខ់ខ្មរលយើងពមីពុនមក។ កាេពមីពុន សស្ភីាគ 

លកចើន មិន�នេេួេការអ្់ររ�ំនលកជៅកជះលនោះលេ លកពោះសស្ី 

មានកាតពកិ្ច្ចក្ពុងការលមើេខ្រក្ាផះ្ នងិកូនៗ។ េាងំ 
អសល់នះ គឺជាឧ្រសគ្គមួយសកមា្់រសស្ី លហើយខ្ពុគិំត្ាលនៅ 

2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា
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លពេលនោះ សស្ី ក៏មិនចង់រសល់នៅក្ពុងស្ថានភាព�លូច្ោះខ�រ។  
រហតូមក�េ្់រច្ចពុ្រ ន្ល្នះ វសិយ័អ្់ររលំនៅក្ពុងក្រលេស

 
កម្ពុជា មានភាពរកីចលកមើនជាងមពុន ខ�េលនះគឺជាឱកាស

មួយលធ្ើឲ្យសសី្អាចយេ់�ឹង�នលកចើនអំពីសិេ្ធនងិកាតពកិ្ច្ច 

រ្រសខ់្នួលនៅក្ពុងសង្គម។ សកមា្់រខ្ពុ ំសស្ី ចាញ់្រពុរសកតមឹ
 ខតកម្ាងំកាយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ លកពោះលនះគឺធម្មជាតជិាអ្ក្រលងកើត 

មក ្រ៉ពុខនច្លំពោះការតស៊នូងិការសកិ្ាលរៀនសកូតវញិ សស្គឺី 

មិនអនជ់ាង្រពុរសលនោះលេ។ ខ្ពុធំ្ា្់រលធ្ើការងារខ�េមាន 
សស្ជីាក្រធានកករុមរ្រសខ់្ពុ ំលហើយខ្ពុក៏ំធ្ា្់រកតរូវ�នសស្សី្ី

 
្រលន្ោសឲ្យលនៅលពេខ�េខ្ពុនំយិាយលេងលសើចកជរុេហសួ 
លហតពុចលំពោះគាត។់ សកម្មភាពេាងំអសល់នះ �ន្រងហាាញ្ា 

សស្ី ក៏មានសមត្ថភាពលនៅក្ពុងការ�កឹនា ំនងិមិនខ្្រខ្ាច 
ក្ពុងការតវា៉លនោះលេ។ 

 ខ្ពុសំង្មឹ្ា ការក�រព្ធពធិអី្រអរេិវានារអីនរ្ជាត ិ 
ខ�េមានការជួ្រជពុគំ្ារវាងសស្ខី�េជាអ្ក�ឹកនាំលនៅក្ពុង 
្ររលិវណ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមល៉នះ នងឹអាចជយួ្រងហាាញ 

អំពសីក្ានពុពេរ្រសស់ស្េីាងំអស។់ ខ្ពុ ំក៏រពំងឹេពុកខ�រ្ ា រូ្រ

គំនរូរ្រសខ់្ពុអំំពកីាររារំ�្ំរពុរាណ ខ�េមានចណំងលជើង្ ា 

«លសហ្ាមួយខ�េមិនខមនជាលរឿងលកពងនេិាន» លនៅក្ពុង 
កម្មវធិលីនះ នងឹចេូរួមចខំណកអ្រអរ�េស់ស្េីាងំអស់ 

លនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា កពមេាងំ សស្លីផ្ង លៗេៀតលេើ
 

សកេលេោក។  

 វពតជ ពនិតិ្យ លភេក្ររុស អាយពុ២៦ គឺជាអ្កលេង 

លភង្្រពុរាណម្ាក់។ ពនិតិ្យ មានសសរុកកំលណើតលនៅក្ពុងលខត្

កណ្ាេ។ ពនិតិ្យ �នខចករខំេកការយេល់ឃើញរ្រស់

គាតច់លំពោះេិវានារអីនជ្ាតិ្ ា៖

 ខ្ពុធំ្ា្់រឮអំពេិីវានារអីនរ្ជាតលិនះ តាងំខតពខី្ពុលំរៀន 
លនៅអនពុវេិ្យាេយ័មកលម៉្ះ។ ខ្ពុគិំត្ា ការក�រព្ធេិវានារ ី
អនរ្ជាតលិនះលឡើង គឺល�ើម្េីពុ្រ្ំរ�តក់ារលរើសលអើង នងិ 

ការរលំេោភ្ំរពានលផ្ង លៗេៅលេើសស្។ី ខ្ពុគំាកំេឲ្យមានការ 
ក�រព្ធពធិេិីវានារអីនរ្ជាតលិនះលឡើងជាលរៀងរាេឆ់្ា ំលកពោះ 

សស្ភីាគលកចើន�នេេួេរងការរលំេោភ្ំរពានជាង្រពុរស។ 

ខ្ពុគិំត្ា សស្មិីនេនល់ខ្ោយលនោះលេ លកពោះសស្ី�ន្រងហាាញ 
អំពភីាពខ្ាងំរ្រសខ់្នួតាមរយបៈការល�ោះសសាយ្រញ្ហា 
នងិការហ៊ានក្រឈមមពុខចំលពោះអំលពើខ�េរលំេោភ្ំរពាន 

�េខ់្នួ។ ខ្ពុសំង្មឹ្ា ការចេូរួមលេងលភង្រ្រសខ់្ពុំ
 សកមា្់រការរារំ�ំ្រពុរាណ ខ�េមានចណំងលជើង្ា  

«លសហ្ាមួយខ�េមិនខមនជាលរឿងលកពងនេិាន» ក្ពុង 
កម្មវិធអី្រអរេិវានារអីនរ្ជាតលិនៅក្ពុង្រណ ្ណាេយ័សលម្ច 
ខមន៉ាន្ងៃខាងមពុខលនះ នងឹអាចជយួរឭំកអំពគីពុណតនម្ 

រ្រសស់ស្ី ខ�េមនពុស្មួយចនំនួខតងខតលមើេរេំង។

រូ្ររា្់រពលីឆង្៖ លសរ ីវណ ្ណកពុសន នងិ  
សពុខ ណាេសី កំពពុងហាតស់មសខម្ង 
សេិ្បៈលនៅ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខម។៉ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ការអភិរក្ស្ំណង់ ្្ថ ឵បត្យកម្មបរុាណ
សបបពពរះពុទ ្ធសា្នា
មសាម	ប៊ៃុ្ៃ

 លនៅក្រលេសកម្ពុជា មានសណំង់ស្ថា្រត្យកម្មជាលកចើន 
សម័យកាេ�ន្រន្េេ់ពុក រួមមាន សណំង់ល្រតកិភណ្ឌ 
មពុនសម័យអង្គរ សម័យអង្គរ សម័យលកកោយអង្គរ ស្ថា្រត្យ 
កម្មសណំង់សម័យអាណានគិមខ�េមានអាយពុកាេមួយ 
សតវត រ្ ៍គឺចា្់រពឆី្ា១ំ៨៦៣ �េ ់ឆ្ា១ំ៩៥៣ នងិស្ថា្រត្យ 
កម្មខ្រ្រេំលនើ្រ។
 ល�ោយសារការអភិវឌ្ឍនន៍វូ្រលចក្វេិ្យា នងិសណំង់ 
ស្ថា្រត្យកម្ម អគារខ�េមានរចនា្រេនាចំេូព្ីររលេស នងិ 
មានកម្សល់កចើនជាន�់នរកីេតូេាសយ់ា៉ងឆា្់ររហស័ 
លនៅក្រលេសកម្ពុជា សស្រលពេខ�េសណំង់ល្រតកិភណ្ឌ 
�ចូជា សណំង់អគាររ�្ឋ�េសាធារណបៈ សណំង់អគារ 

ខផក្សាសនា សណំង់អគារេលំនៅឋាន មានការ្យចពុះ  
នងិមានការខកខក្រខពុសពសីភាពល�ើម។ សណំង់ល្រតកិភណ្ឌ 
្រពុរាណេាងំលនោះ មានការផ្ារភ្ា្់រយា៉ងជតិស្េិ្ធជាមួយ 
ជវីភាព វ្រ្ធម៌ សាសនា សង្គម លស�្ឋកិច្ច នងិក្រវត្សិាសស្ 
រ្រសក់្រជាជនខខ្មរ។ 
 រហតូមកេេស់ពន្្ងៃ មានសណំង់ល្រតកិភណ្ឌ្រពុរាណ
ខ�េមានអាយពុកាេរា្់ររយឆ្ា ំលនៅលសសសេត់ចិតចួ 
្រ៉ពុលណ ្ណោះលនៅក្ពុងេីកករុងភ្លំពញ នងិតាម្រណ្ាលខតន្ានា 
ក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា ខ�េជាសណំង់សម័យលកកោយអង្គរ

 
តាមខ្រ្រកពះពពុេ្ធសាសនា រួមមាន សណំង់កពះវហិារ 
្រពុរាណ នងិវតអ្ារាម។ 

សណំង់ស្ថា្រត្យកម្ម្រពុរាណខ្រ្រកពះពពុេ្ធសាសនាចនំនួ២ ខ�េ�នកសាងលឡើងលនៅពពុេ្ធសករាជ ២៤៧៤ កតរូវនងឹកគឹសស្ករាជ ១៩៣១ 
លនៅវតេ្ងកាខ�េកតរូវ�នខ្រក្ា នងិជសួជពុេលឡើងវញិ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

4 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

សណំង់ស្ថា្រត្យកម្ម្រពុរាណខ្រ្រកពះពពុេ្ធសាសនាចនំនួ២ ខ�េ 
�នកសាងលឡើងលនៅពពុេ្ធសករាជ ២៤៧៤ កតរូវនងឹកគឹសស្ករាជ 
១៩៣១ លនៅវតេ្ងកាខ�េកតរូវ�នខ្រក្ា នងិជសួជពុេលឡើងវញិ។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លនៅឆ្ា២ំ០១៨ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា�ន្រលងកើត 
គលកមោងសណំង់ស្ថា្រត្យកម្មវតខ្ខ្មរ។ សណំង់វតខ្ខ្មរ �ន 
លកើតលឡើងតាងំពឆី្ា ំ១៩២៧ ខ�េមានរូ្រ្ត�ាក់តាងំ 
លនៅសារមន្រីជាតិ នងិលនៅក្ពុងរជក្ាេហ្ងួកពះ�េ

 
សពុសីពុវត្ថមិពុនវីង្ លនៅក្ពុងកម្មវធិតីាងំតពុ ខ�េជាកម្មវធិី 
ក្រកួតក្រខជងស្ថា្រត្យកម្មវតអ្ារាមសង់ពលី្រតពុងរ្រស់ 
កពះ្ររមរាជវាងំ។ គលកមោងលនះ គឺជាការសកិ្ារួម 
រវាង តនម្វ្រ្ធម៌ សេិ្បៈ ស្ថា្រត្យកម្ម ក្រវត្សិាសស ្ 
នងិការលេើកស្យួកពះពពុេ្ធសាសនា។ លនៅសតវត្រេី៍ ២១  
ស្ថា្រត្យកម្មខ្រ្រេំលនើ្រ �ន្រងកឲ្យ្រះ៉ពាេ�់េស់ណំង់ 
ខ្រ្រ្រពុរាណខ�រ ពលិសសសណំង់វតអ្ារាម។ ្្�ី្តិខត 
រ�្ឋាភិ�េមានច្ោ្់រការពារសណំង់ល្រតកិភណ្ឌខ្រ្រ 
្រពុរាណ ្រ៉ពុខនជ្ាលរឿយៗ សណំង់ល្រតកិភណ្ឌខ្រ្រ្រពុរាណ 
លនៅតាមវតអ្ារាម�ន�ត់្រង់ម្ងមួយៗ នងិជា្រន ្
្រន្ា្់រ។ កពះវហិារមួយចនំនួកតរូវ�នរពុះលរើ ល�ោយគ្មាន 

ច្ោ្់រអនពុញ្ញាត នងិគ្មានការសពុអំនពុញ្ញាតពសី្ថា្័រនខ�េ 
ពាក់ពន័ ្ធ។ �លូចះ្ គលកមោងខ្រក្ាស្ថា្រត្យកម្មសណំង់វត ្
អារាមគឺជាការចា�ំច្ំ់រផពុត ក្ពុងការសសង់ឯកសារចនំនួ 
វតស្កមា្់រកូនខខ្មរជនំានល់កកោយឲ្យ�ងឹពអីតស្ញ្ញាណ 
រ្រសខ់ខ្មរ លហើយគលកមោងលនះនងឹល�ះពពុម្ជាលសៀវលភៅ។
 ្្មី លៗនះ សណំង់ល្រតកិភណ្ឌ្រពុរាណខ្រ្រកពះពពុេ្ធ 
សាសនា ខ�េជាលហោនកត្រពុរាណ ខ�េជាស្ាកពះហស្ថ 
សលម្ចកពះរាម សពុសីពុវត្ថ ិ្ ាលវតរង្នីារវីង្ នងិ កពះអង្គ 
ម្ច ាស់ នលរោតម្ សងិហាារា �នកសាងលនៅពពុេ្ធសក័រាជ 
២៤៧២ មកេេល់ពេលនះមានអាយពុកាេ ៩២ ឆ្ា ំស្ថតិ 
លនៅក្ពុងវតស្្ាយពខព ក្ពុងកករុងភ្លំពញ កតរូវ�នវាយ

 
កលម្ចលចោេ ខណបៈលពេវតេ្ងកាកំពពុងខតិខកំ្ឹរងខក្រង 
ខ្រក្ា នងិជសួជពុេសណំង់ស្ថា្រត្យកម្ម្រពុរាណខ្រ្រ 
កពះពពុេ្ធសាសនាចនំនួ ២ ខ�េ�នកសាងលឡើងលនៅពពុេ្ធ 
សករាជ ២៤៧៤ កតរូវនងឹកគឹសស្ករាជ ១៩៣១ នងិ 
មានអាយពុកាេ៩០ឆ្ាមំកលហើយ។
 សលម្ចកពះមហាអរយិវង្្រណ្ឌិត លសៅរ ៍ចន្្ ពុេ ្
កពះអនពុក្រធានេី៣ ល្រសភា កពះពពុេ្ធសាសនាលនៅកពះ 
រាជាណាចកកកម្ពុជា នងិជាកពះលចៅអធកិារវតេ្ងកា កពះ 
កពុសពុមារាម មានសង្�កីា្ ា កពះអង្គមានកពះេ័យ 
រកីរាយ ខ�េមានពពុេ្ធ្ររសិេ័ជយួជសួជពុេសណំង់ 
្រពុរាណខ្រ្រកពះពពុេ្ធសាសនាលនៅក្ពុងវតេ្ងកា លហើយពពុេ្ធ 

្ររសិេ័នងឹេេួេផេ្រពុណ្យកពុសេ។ កពះអង្គសខម្ងកពះ 
េ័យលសោកស្ាយចលំពោះសណំង់ស្ថា្រត្យកម្ម្រពុរ ាណ  
ខ�េជាភ័ស្ពុតាងតាងំពយូីរយារណាសម់កលហើយ កតរូវ 
�ន�ត្់រង់។ 
 ស៊ពុន លពោរា៉ គឺជានសិ្តិខផក្ស្ថា្រត្យកម្ម នងិជា 
ក្រធានគលកមោងសណំង់ស្ថា្រត្យកម្មវតខ្ខ្មរ មានក្រសាសន ៍
្ា ស្ថា្រត្យកម្មសណំង់្រពុរាណខ្រ្រពពុេ្ធសាសនាកតរូវខត 
ការពារ ល�ោយសារវតអ្ារាម �នរងលកគោះយា៉ងធងៃនធ់ងៃរ 
លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេសនង្គាមលនៅក្ពុងរ្រ្រសាធារណរ�្ឋ

 ខខ្មរ នងិរ្រ្រខខ្មរកកហម។ រហតូមក�េ្់រច្ចពុ្រ ន្ ្សណំង់ 
ស្ថា្រត្យកម្ម្រពុរាណខ្រ្រកពះពពុេ្ធសាសនាលនៅសេ់តិចតួច 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លពោរា៉ ្រន្្ ា វតអ្ារាម គឺជាកខនង្អ្់ររ ំកខនង្ 
រក្ាគមី្រកពះពពុេ្ធសាសនា វ្រ្ធម៌ ក្រវត្សិាសស្ ចម្ាក់  
ក្ូរក្ោច់ �លូចះ្ លនៅលពេ�ត្់រង់វតអ្ារាម លយើងនងឹ 
�ត្់រង់អី្ េៗាងំអស។់ ការ�ត្់រង់ស្ថា្រត្យកម្ម្រពុរាណ 
ខ្រ្រកពះពពុេ្ធសាសនានងឹផេ់្ផេេំ�ក�េ់ស្ថា្រត្យករ  
នងិអ្កសកិ្ាសសាវកជាវអំពសី្ថា្រត្យកម្មខ្រ្រកពះពពុេ្ធ 
សាសនាឲ្យ�នសពុជីលកមៅខណបៈខ�េស្ថា្រត្យកម្មរ្រស់ 
ខខ្មរ នងិស្ថា្រត្យកម្មរ្រសន់ ក្្រហាក់ក្រខហេគ្ា។

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 5



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ប្ូ 	សាផៃ៖	
មលខាស្ុកកំពង់មរាទិ៍	តំបៃ់២៣
	រតី	លកខេិណា

 ខ្ពុលំឈ្មោះ ស ូសាផន អាយពុ៤២ឆ្ា។ំ ខ្ពុលំកើតលនៅភូមិ
 

្រពុសមន ឃពុ្ំរពុសមន សសរុករ�ំេួ ត្ំរន ់២៣ លខតស្្ាយលរៀង។ 

 លកកោយន្ងៃរលំ�ោះភ្លំពញ លនៅន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវលនៅលកកោមការ�កឹនារំ្រស ់្រងស ូលេខា 
ត្ំរន២់៣ នងិលឈ្មោះ ធពុច អនពុលេខាត្ំរន ់២៣។ លនៅខខ 

ឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រងស ូ�នសរលសរស្ំរពុកតមួយច្ោ្់រ 

ឲ្យនរីសារ លឈ្មោះ សពុក យកមកឲ្យខ្ពុលំនៅមន្រីសសរុកកំពង់ 
លរោេិ៍។ ក្ពុងលសចក្សី្ំរពុកតលនោះ គឺឲ្យខ្ពុចំេូរួមក្រជពុលំនៅ 
កករុងស្ាយលរៀង ក្ពុងសាេាវេិ្យាេយ័លសោរយិាវង្។ 

លពេខ�េេេួេ�នស្ំរពុកតលហើយ រយបៈលពេពរីន្ងៃ ខ្ពុក៏ំ 

មកចេូរួមក្រជពុំ លហើយអ្កខ�េចេូរួមក្រជពុមំានចនំនួ 

២៧នាក់។ លពេក្រជពុំ ្រងសូ �ននយិាយ្ា ន្ងៃលនះខ្ពុ ំ
អលញ្ ើញមិតេ្ាងំអសម់កក្រជពុលំ�ើម្ពីនិតិ្យសភាពការណ៍

លនៅក្ពុងត្ំរន២់៣ នងិពនិតិ្យសភាពការណ៍េូេាងំក្រលេស 
ឲ្យច្ោសន់វូសកម្មភាពរ្រស្់រក្កពុម្មពុយនសី�្កឹនាំ នងិ 
ការ�កឹនារំ្រស្់រក្ឥណ្ឌូចនិ។ លនៅក្ពុងសនង្គាមសម័យ

វាយចកកពត្អិាលមរកិ ្រក្កពុម្មពុយនសី្ឥណ្ឌូចនិវាយ
 

អាលមរកិឈ្ះេាំងសសរុង �នឯករាជ្យលនៅលេើេឹក�ីក្រលេស 

លវៀតណាមភាគខាងត្ូង។ ឯ្រក្កពុម្មពុយនសីក្ម្ពុជា ក៏�ន
 

វាយចកកពត្អិាលមរកិ�នឈះ្េាងំសសរុង។ ខតលពេ 

ស្្ូរតមកេអ់�្ឋធិាតពុជនរងលកគោះក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហមលនៅឃពុធំក្ សសរុកស្ាយកជំ លខតស្្ាយលរៀង។ (លផង ពង រ្ា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

6 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

វាយឈះ្ចកកពត្លិហើយ ្រក្កពុម្មពុយនសីក្ម្ពុជាលនៅខត
 

ក្រឆាងំនងឹ្រក្កពុម្មពុយនសីឥ្ណ្ឌូចនិ�ខ�េ។ �លូចះ្លយើង
 

កតរូវលធ្ើខផនការរ�្ឋក្រហារវាយកម្ពុជាឲ្យ�នឆា្់ររហស័  
ខ�េសភាពការណ៍លនៅកម្ពុជាអំលណោយផងឲ្យលយើង។  
ពនិតិ្យលេៅកម្ពុជាមានកងេ័ពតចិអាវពុធលនៅលខ្ោយលស�្ឋកិច្ច 
លេើ្រលចញពសីនង្គាម ឯរ�្ឋអំណាចក៏មិនេានរ់ងឹ្រពុងឹខ�រ។ 

ក្រជាជនកំពពុងខះ្ខាតលខោអាវលសៀ្កពាក់ ខះ្្ ្ាសំងកវូ 
ព្យា�េមិនេានម់ានជកមកកជកលនៅកគ្់រកគាន។់ សភាព 

ការណ៍�ចូខ្ពុជំកមា្រខាងលេើលនះ គឺខ្ពុសំមូលេើកខផនការគឺ៖

១) សាខា្រក្ឥណ្ឌូចនិខ�េ្រងក្់រលនៅកម្ពុជា មានលឈ្មោះ 

ខកវ មាស គឺជាលេខា។ លសៀន អាន គឺអនពុលេខា។ យា៉ ជា 

សមាជកិ។ នង សនួ ជាសមាជកិ។ ឈកូ សមាជកិ នងិខ្ពុក៏ំជា 
សមាជកិ្រក្កពុម្មពុយនសីឥ្ណ្ឌូចនិ។ កម្ាងំលនះសកមា្់រ

 
លធ្ើសកម្មភាពអ្់ររនំលយោ�យ អូសេាញក្រជាជនលចញពី 

្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា លហើយកសាងកម្ាងំ្រងក្់រលនៅកម្ពុជាវញិ។ 

កតរូវចាតត់ាងំ្រងក្់រលនៅក្ពុងសហករណ៍ តាមភូមិ តាមឃពុំ 

នងិតាមសសរុកខ�េមិតម្្ាក់ េៗេួេខពុសកតរូវ។ លពេចាត ់

តាងំលហើយ កតរូវក្រគេភ់ារកិច្ចឲ្យលធ្ើសកម្មភាព �ាក់្្ាំ 

្ំរពពុេក្ពុង�យ សម្ា្់រសមាជកិសហករណ៍ េចួ�ពុតជកងរុក 
សសរូវ នងិយកលគោកក្ីរលេៅឲ្យយួន លឈ្មោះ នហ ហពុងឹ ក្រធាន 

ឃពុនំ ក្េី សសរុកមពុខវា៉។ ចាតត់ាងំកម្ាងំខាងក្ពុងឲ្យគ្់រ 
កគា្់រខ្រក នងិចា�ំញ់កម្មាភិ�េរ្រស្់រក្កពុម្មពុយនសី្

កម្ពុជា ខ�េចពុះលេៅលធ្ើការតាមសសរុករ្រសខ់្នួ។ 

២) កតរូវកា្្់រកម្ាងំលយោធា នងិកសាងកម្ាងំលយោធា្ ្ម ី ឯ 

កម្ាងំខ�េក្ា្់រ�នលហើយ មានកងពេេី១ លឈ្មោះ ចកកី  

លយោធាត្ំរន ់២៤។ មិតឈ្កូ េេួេខពុសកតរូវលយោធាត្ំរន ់

២៣។ លយើងមាន្ីរវរលសនាតចូ មានលឈ្មោះ មា៉ន លេខា 

វរលសនាតចូ២៣, សាត លេខាវរលសនាតចូលេខ២៨, 

សារន៉ លេខាវរលសនាតូច២៦។ ឯលយោធាសសរុកកគ្់រសសរុក  

មាន៨កងអនពុលសនាធលំេៀត។ ្រញ្ហាកសាងកម្ាងំលយោធា 

ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ លកតៀមលស�្ឋកិច្ចលនៅតាមសសរុកនមួីយៗ 
ឲ្យ�នសសរូវ១៥០០០្ាងំ ល�ើម្លីកតៀមលធ្ើរ�្ឋក្រហារលនៅន្ងៃ 

៣០ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ្រង សូ ្រញ្្ក់្ា ផះ្សមងៃាតរ់្រសខ់្ពុខំ�េសកមា្់រ 
េាក់កម្មាភិ�េរ្រសយួ់ន សកមា្់រមកេាក់េងមានលនៅ 

ភូមិតាលហោ ឃពុសំង្រ័ សស រុកក្រសកូត មានលឈ្មោះ មិត្្ ពុេ  

េេួេការពារ។ ផះ្មួយលេៀតលនៅភូមិ�ក់រនាស ់ឃពុសំង្រ័  

មានលឈ្មោះ ជពុន (អ្កនយិាយលតអូត្ំរន២់៣) ជាអ្ក 

ការពារ។ ផះ្េី៣ លនៅភូមិខហកសណំាញ់ ឃពុមំពុនឺជយ័ 

សសរុកសលំរោង មានលឈ្មោះសាផន ជាអ្កការពារ។ ផះ្េី 

៤ លនៅភូមិ្រពុសក្្រ�ស លនៅភូមិក្សី្ា ជាផះ្កគរួសាររ្រស់ 

ខ្ពុសំកមាកខតម្ង អ្កការពារលឈ្មោះ លមឿន នងិ លតឿ ជាកូន 
រ្រសខ់្ពុ ំ លហើយមាន នារវី ា៉ត, នារខីវន៉ នងិនារណីាត 

ក៏ជយួការពារខ�រ។

 លកកោយពី្រងសូ ឧលេស្នាមខផនការច្់រលហើយ 

អង្គក្រជពុេំាំងមូេក៏កតរូវ្ិរេ។ លពេលចញលេៅ�េ់សសរុកវិញ  

ខ្ពុ�ំនពភិាក្ាជាមួយមិត ្សារនិ លនៅមន្រីសសរុកកំពង់ 
លរោេិ៍។ ខ្ពុនំយិាយ្ាលយើងកតរូវកសាងកម្ាងំស្េូលនៅតាម 
សហករណ៍ឲ្យ�ន ១៣នាក់ ក្ពុងលពេ�ាចឆ់្ា១ំ៩៧៥។ 

អ�្ឋធិាតពុជនរងលកគោះពរី្រ្រខខ្មរកកហមលនៅឃពុធំក្ សសរុកសា្យកជំ 
លខតស្្ាយលរៀង។ (លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 7



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លយើងលធ្ើសកម្មភាពតាមរូ្រភាពេចួ្ំរផ្ាញ អាវា៉ខស 

នារ-ីយពុវជន លហើយសមាសភាពខ�េកតរូវលរើសយក 

គឺកូនសសិ្ កករុមអាវា៉ខស ឲ្យ�ន ៥០នាក់ គឺងាយរកលេ 

្រ៉ពុខនក្ម្ាងំស្េូ ១៣នាក់ លនោះពិ�ករកណាស។់ 

 ្រន្ា្់រពពីភិាក្ាជាមួយ សារនិ លហើយ គឺចា្់រពខីខ 

មិ្ពុនា ខខកកក�ា ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុនំងិ សារនិ កសាង 
កម្ាងំ�នរួមមានលឈ្មោះ គឹម សពុក, កិម េឹម, ចាន ់គង់,  

ស សពុន, ញ៉ពុញ ពសិតិ, ក�ជ ្សាមី, អ៊ពុក ផាន, ខហម សាេ,ី  
មពុំ យា៉ត, លនត ចមឹ, លសក លហឿន, លសៅ ណាន ់នងិ មាន  

យា៉ត។់ លពេខ្ពុកំសាង�នលហើយ លនៅខខកកក�ា ឆ្ាំ 
១៩៧៥ �ខ�េ ខ្ពុ�ំនលហៅ សារនិ, មិតល្ហឿន, មិតណ្ាន,់ 

មិតយ្ា៉ត, មិតស្ពុក, មិតគ្ពុង, មិតស្ពុន, មិតព្សិតិ, 

មិតស្ាមី, មិតផ្ាន មកក្រជពុលំនៅភូមិខខ្ត។ ខ្ពុជំកមា្រ្ា 

ខ្ពុអំលញ្ ើញមិតម្កន្ងៃលនះ ល�ើម្ឲី្យសហករណ៍លយើងផេ្់ 
សសរូវ៥០០�វ នងិលគោ កក្ីរ១០នមឹ យកលេៅឲ្យលឈ្មោះ 

នហ ហពុងឹ លនៅភូមិសពេ័្ព សសរុកមពុខវា៉ ក្ពុង�យួីន។ 

 លនៅខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លឈ្មោះ សពុក កតរូវជានរីសារ 

្រស្់រង សូ �នយកស្ំរពុកត ២ច្ោ្់រ មកឲ្យខ្ពុ ំនងិមិត ្ 
សារនិ។ ស្ំរពុកតេី១ លផ្ើលេៅឲ្យ លសៅ ខាន ់េីក្ឹរក្ាលយោធា 

រ្រសភូ់មិភាគេី៥។ មួយច្ោ្់រលេៀតលផ្ើមកឲ្យខ្ពុ ំខ្មឹសារ 
ស្ំរពុកតេី២ �ាក់្ា សមូជកមា្រមក មិតផ្ន នងិ មិត ្

សារនិ សមូកជា្រ៖ «លនៅល�ើមខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៥លនះ មិត ្

េាងំពរីនាក់កត រូវលេៅជ្ួរ ជនិ សពុក នងិ ណា ំឡពុង លនៅសសរុក 
មពុខវា៉ ល�ើម្េីេួេយកកគា្់រកាលំភ្ើង ១០៥ មីេខីមក៉ត 

ចនំនួ២០០កគា្់រ។ កគា្់រ៦០មីេខីមក៉ត ចនំនួ៤០០កគា្់រ 

នងិកគា្់រកាលំភ្ើងន�ចនំនួមួយមពុនឺលកះ។ កគា្់រលនះកតរូវ 

�កឹយកមក�ាក់លេៅផ្ារកំពង់លរោេិ៍ កខនង្ផះ្មិតម្ា៉ន 

លហើយនងិ�ាក់លនៅក្ពុងវតក្្កីណ្ាេ មានមិតល្ហឿន ជា 
អ្កយាម។ ចពុងលកកោយ�ាក់លឈ្មោះ កករូច គឺ្រងស»ូ។

 េេួេស្ំរពុកតលហើយ�ន ៣ន្ងៃ លេើ្រខ្ពុជំះិម៉ូតលូេៅជ្ួរ 
មិត ្លហឿន លនៅផ្ារកំពង់លរោេិ៍។ ខ្ពុំ្ ា ខ្ពុលំស្ើឲ្យមិតេ្ាងំ២ 
នាក់ ការពារផ្វូតាមខកពកកំពង់លរោេិ៍ នងិផ្វូចេូវត ្
កណ្ាេ ល�ើម្ឲី្យខ្ពុ�ំកឹកគា្់រមកេពុកលនៅកខនង្េាងំពរី

លនះ។ លហឿន នងិមា៉ន ្ ា ខ្ពុនំងឹការពារផ្វូឲ្យ្រង�ន ្រ៉ពុខន្
 

កគា្់រលកចើនលពក ខ្ពុមិំន�ងឹជាយកលេៅ�ាក់លនៅកខនង្ណា 
�នលេ។ ខ្ពុមំានលយោ្រេ់្ ា�ាក់លនៅក្ពុងលេណ�្ឋានសមងៃាត់

 
រ្រសល់យើង គឺ២-៣កខនង្វាអសល់ហើយ។ លពេក�្់រ 

មិតម្ា៉នលហើយ ក្រខហេលមោ៉ង៩យ្់រ ខ្ពុនំងិមិតស្ារនិ 

ក៏ជះិេូកលេៅលឡើងលនៅភូមិ្ិ៊រនហពុ្ីរ �យួីន។ លេៅ�េភូ់មិ 

្ិ៊រនហ្ីរ ខ្ពុនំងិមិតស្ារនិ ក៏លឡើងរកជ្ួរនរីសាសសរុកមពុខវា៉  
ចមងៃ ាយពមីាតេ់លនគី្លតឿង ចនំនួ៥០០ខមក៉ត។ �េជ់្ួរ 

នរីសាសសរុក ខ្ពុក៏ំហពុចស្ំរពុកតេី២ លេៅឲ្យនរីសាលឈ្មោះ ្ ាន ់ 
រួចខ្ពុចំាលំនៅក្ពុងមន្រី១៥នាេី ក៏លឃើញរពុមឺក៉ម៉ូតមូក�កឹខ្ពុ ំ

នងិសារនិ ចេូលេៅកករុងលកៀងលតឿង។ រួចមកនរីសាចពុះលេៅ 

ផះ្្ ្មមួយជតិលនោះ លហើយ ជនិ សពុក នងិណា ំឡពុង លចញមក 
េេួេខ្ពុេំាងំពរីនាក់ រួចនាខំ្ពុចំេូលេៅក្ពុងផះ្។ �្ូំរងខ្ពុំ

 នយិាយ្ា «កាេពខីខកកក�ា ខខសហីា ខ្ពុ�ំនផេ្ស់សរូវ 
ឲ្យមិត ្៥០០�វ កក្ីរ នងិលគោ១០នមឹ លតើមិត�្នេេួេកគ្់រ 

កគានល់ហើយឬលនៅ?» ។ ជនិ សពុក នយិាយ្ា «ស្រ្ោយ 

រកីរាយណាស ់លកពោះខ្ពុសំពន្្ងៃកំពពុងខតខះ្ខាត»។ ណាឡំពុង 
 

ក�្់រខ្ពុវំញិ្ា កគា្់រកាលំភ្ើងខ�េ លសៅ ខាន ់លផ្ើតាម 
រយបៈខ្ពុ ំ ល�ើម្លីផ្ើលេៅមិតស្ូ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រ�ាក់ក្ពុងេូកកគ្់រ

 
ចនំនួអសល់ហើយ។ មិតម្កលហើយ លនៅខតលចញ�លំណើរលេៅ 

ឲ្យ�េក់ខនង្ខ�េមិតកំ្ណតល់េ។ ខ្ពុលំេៅកខនង្ ណាឡំពុង 
 

�ន្រន្ចិក៏លធ្ើ�លំណើរមកវញិ លហើយយួនខ�េជយួ�កឹ 

កគា្់រចនំនួ ៥នាក់ យកមក�ាក់ឲ្យលនៅផ្ារកំពង់លរោេិ៍។ 

លពេមក�េផ់្ារកំពង់លរោេិ៍ ខ្ពុ�ំនក�្់រ មិតម្ា៉ន នងិ  
មិតល្ហឿន ្ាមិតខ្្រក្ាកគា្់រលនះឲ្យ�នគង់វង្ រវាង 

ខត២-៣ន្ងៃលេៀតលេ។ ្រងសូ យកឡានមក�កឹចេូកករុង 

ស្ាយលរៀងវញិ។

 លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនជះិម៉ូតជូាមួយនរី

សារលឈ្មោះ មាក ចាន ់លេៅជ្ួរមិតអ្ាង នងិ្រង ក�ក់  

ស�ំត់ លនៅភូមិ�រាងំ។ ខ្ពុ�ំននយិាយ្ា ្រងសូ ឲ្យខ្ពុំ 
មកេេួេយកមនពុស្ពកីខនង្្រង នងិមិតច្នំនួ ៣០ នាក់  

ឥឡូវលនៅកតង់ណា? មិតអ្ាង លឆ្ើយ្ា ខ្ពុេំពុកលនៅផះ្ក្រជាជន
 

្្មលីឈ្មោះ លពៅ លចន ក្ពុងភូមិ�រាងំ ឃពុ�ំសាក់ សសរុកស្ាយ 
លរៀង។ លពេ្រងស�ំត់ ក្រគេម់នពុស្ (យួន) ឲ្យខ្ពុ ំ
លហើយ ខ្ពុក៏ំសរួពសីកម្មភាពអ្់ររកំ្រជាជនខ�េក្រឆាងំ 

8 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

នងឹ្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា�នកកមិតណា? ្រងស�ំត់ ្ាការ 
្ំរផពុសឲ្យក្រជាជនសសឡាញ់កម្មសេិ្ធឯិកជនលនះ គឺ�នឆា្់រ 

រហស័ណាស ់នងិមានការចាតត់ាងំឲ្យេចួលគោ កក្ីរ លហើយ 

យកលេៅេក់ឲ្យយួនខ�េកនង្មកយកលេៅេក់�នមួយ 

ចនំនួខ�រ។ មិតអ្ាង ្រន្្ ា វស្ាមិញលនះ �នចាតត់ាងំ 

កម្ាំងឲ្យស្ងូសសរូវ្រតគ់េ់នងិេ្់រេឹកឲ្យរេួយសសរូវខចូ 
អស៤់-១០ហកិតាខ�រ។ លយើងនយិាយគ្ារហតូ�េជ់តិ 

យ្់រ លេើ្រខ្ពុនំាកំងេ័ព៣០នាក់ ល�ើរឆង្ភូមិកាខង្ ឆង្មក 
ភូមិអំពេិ លហើយយកមកេាក់េពុកលនៅផះ្ក្រជាជន្្មលីឈ្មោះ  

ម៉ពុក សារពុន, មព៉ុក ខហម, លសៅ ធ,ី ស តាក់ នងិ ឃវី សន។ 

 លនៅខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ ំនងិ សារនិ �នចពុះលេៅ 
ពកងីកកម្ាងំតាមកពខំ�ន មានឃពុលំត្ោត ឃពុសំឡំី។ ខ្ពុចំពុះ 
លេៅកសាងកម្ាងំលនៅឃពុពំរីលនះល�ើម្ងីាយេាក់ការណ៍ 

លនៅលពេលចញចេូលេៅេាក់េងជាមួយយួន លកពោះ 

ក្រជាជនលនៅម្ពុលំនោះមានឥេ្ធពិេលេៅលេើយួនលកចើន។ កម្ាងំ 
ខ�េខ្ពុកំសាង�នលពេលនោះមានលឈ្មោះ សពុន, រន៉, ញឹម,  

លនៅ (នារ)ី, គពុន, អ៊ពុក �េ៉,់ លសឿន, ខកវ េ ីនងិ លកតង។  

លពេអ្់ររ�ំនលហើយ ខ្ពុ�ំនក្រគេភ់ារកិច្ចឲ្យកសាង 
កម្ាងំខ្មលេៀត លនៅ�ាចឆ់្ា១ំ៩៧៥ ក្ពុងមួយនាក់រក 
កម្ាងំឲ្យ�ន ២នាក់ នងិឲ្យអ្់ររកំ្រជាជនឲ្យសសឡាញ់ 

្រក្កពុម្មពុយនសី្ឥណ្ឌូចនិ លហើយឲ្យស្អ្់រ្រក្កពុម្មពុយ
 

នសីក្ម្ពុជា។ លកកៅពលីនះ ខ្ពុ�ំនក�្់រឲ្យអ្កេាងំលនោះ�ងឹ
 

្ា ល្រើមានេ័ពយួនចេូមកកតរូវយកេាក់ នងិជយួឧ្រត្ថម្ភ 

�យេឹក។ លពេខ្ពុកំសាងកម្ាងំ�នលហើយ លនៅខខវចិ្កិា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ �ខ�េ ខ្ពុ�ំនឆង្លេៅជ្ួរជាមួយ្រង សអំន  
នងិ មិតឈ្ាង លនៅមន្រីសសរុកចនន្ា។ ខ្ពុសំរួ្រង សអំន  
្ា «ការេាក់េងជាមួយយួនមានការេ�ំក នងិសសរួេ 

យា៉ងណាខះ្?» ្រង សអំន ្ា «ការេាក់េងយួនឥឡវូ 
មានការេ�ំក លកពោះមានកងេ័ពភូមិភាគលនៅតាមផ្វូ 
ជាតលិេខ១។ ខ្ពុ�ំននាយួំនចេូមកលហើយ �នជ្ួរ�ញ់ 
គ្ាលនៅខក្រនកពកូនគគីរ។ លកកោយមកលេៀតខ្ពុ�ំនយក 
កងេ័ពយួន មកេាក់ល�ើម្លីកតៀមខផនការរ្រសល់យើង 

រូ្រគំនរូលេើជញ្្ងំសាេា្រពុណ្យ។ (លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លនៅខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅក្ពុងសសរុកចនន្ា�នមួយចនំនួ 
លេៀត។ ពភិាក្ាជាមួយ្រងសអំន លហើយខ្ពុក៏ំកតឡ្់រ 
មកមន្រីវញិ។ 

 លនៅន្ងៃ្រន្ា្់រ ្រងសូ �នលហៅខ្ពុ ំ នងិមិត្ៗ មកពី 
៥សសរុកលេៀតឲ្យរាយការណ៍អំពកីារកសាងកម្ាងំ្រងក្់រ 

លនៅក្ពុងសហករណ៍ នងិការេាក់មនពុស្ លតើ�លំណើរការ 
យា៉ងលមច៉ខះ្? លពេ្រងសូ មានលយោ្រេច់្់រលហើយ 

ខ្ពុក៏ំ�នរាយការណ៍្ា កម្ាងំស្េូខ�េខ្ពុកំសាង�ន
 

គឺ�ន២៤នាក់ លហើយ ៥០ នាក់ លេៀតកគានខ់តចាតត់ាងំ 

�នកតមឹឲ្យល�ើរេចួ។ កាេពខីខមិ្ពុនា ខខកកក�ា លនះ  

ខ្ពុ�ំនផេ្ស់សរូវលេៅឲ្យយួន ៥០០�វ កក្ីរ លគោ ១០នមឹ  
នងិយកកងេ័ពយួនមកេាក់�ន ៣០នាក់ មានមិត ្

លញ្រ នងិហយូ អ្កចញិ្ចមឹឲ្យ�យេឹក។ មិតស្ពុផេ មិត ្

សាេវី មិតស្យ �នរាយការណ៍្ា គាតន់ាយួំន 

មកវាយកងេ័ពភាគ�ន�ពុំៗ ខ�រ នងិលចញសសរូវ លគោ  

កគ្់រលេៅឲ្យយួន�នជា្រន្្រន្ា្់រ។ មិតល្យើងរាយការណ៍ 

ច្់រលហើយ ្រងស ូលេើក្ា លនៅខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៥ មានការ 

ក្រជពុរំ្រសល់យើងមួយលនៅកក រុងស្ាយលរៀង ល�ើម្ពីនិតិ្យ 

ខផនការរ្រសល់យើង។ ឯអ្កលនៅសសរុកកំពង់លរោេិ៍ ចាំ 

េេួេយួន ២នាក់ គឺ លសៅ ខាន ់នងិ េឺ ធនឺ លេខាភូមិ 

ភាគេី ៥ ឲ្យមកចេូរួមក្រជពុជំាមួយលយើង។

 �េខ់ខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ,ំ មិតស្ារនិ, មិតណ្ាន,់ 

មិតយ្ា៉ត �នអពុេូំកលេៅយកមិតយួ្នេាងំពរីនាក់លនៅម

ន្រីសសរុកមពុខវា៉។ លមោ៉ង៧យ្់រ ខ្ពុ�ំននាមិំតយួ្នេាងំ 
២នាក់លេៅ�េផ់្ារកំពង់លរោេិ៍ លហើយខ្ពុំ�នលតអូឲ្យ 

្រងស ូយកឡានមក�កឹយកលេៅ�ាក់លនៅមន្រីត្ំរន ់២៣  

ឯកករុងស្ាយលរៀង។ យួន ២នាក់លនះ �នសកមាកលនៅ 

កខនង្្រងសូ ៣ន្ងៃ លេើ្រគាតល់ហៅកម្ាងំមកចេូក្រជពុ។ំ 

លពេក្រជពុំ ្រងសូ មានលយោ្រេ់្ ា ខ្ពុអំលញ្ ើញមិតេ្ាងំ 
អសម់កក្រជពុំ ល�ើម្ពីនិតិ្យលេើខផនការរ្រសល់យើងខ�េ 

លយើង�ាក់លហើយ កាេពខីខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ លតើលយើង 

លធ្ើ�ន «ខ» ណាខះ្? លហើយ «ខ» ណាខ�េកតរូវលធ្ើ្រន ្

លេៅលេៀត នងិខ្ពុសំមូសរពុ្រជនូអង្គក្រជពុេំាងំមូេ្ា «ការ 
កសាងកម្ាងំ្រងក្់រលនៅក្ពុងសហករណ៍លយើងលធ្ើ�នមួយ 

ខផនេីភូមិធក្ក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហមលេើជញ្្ងំសាេា្រពុណ្យ។ (លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

10 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ចនំនួធលំហើយ។ កម្ាងំលយោធា កសាងមួយសសរុកឲ្យ�ន ១ 

អនពុលសនាធក៏ំ�នលហើយខ�រ។ ខផនការក្រមូេផេសសរូវ 

លនៅតាមកពំខ�ន មានសសរុកខះ្លធ្ើ�នសសរុកខះ្លធ្ើមិនេាន ់

�ន។ ការ�កឹកគា្់រមកលកតៀមខផនការវាយ្រក ល្នៅខខ

កញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ក៏េាក់�នមួយចនំនួធលំហើយខ�រ។ 

 ្រងស ូសរពុ្រច្់រ គាតក៏់លេើកខផនការសកមា្់រអនពុវត្

លនៅន្ងៃេី៣០ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ ា «មពុខសញ្ញាលយោធា

ខ�េកតរូវវាយគឺលនៅ�ខ�េ មានលយោធាសសរុកកំពង់លរោេិ៍ 

សសរុកស្ាយលរៀង សសរុកចនន្ា នងិកងេ័ពយួន លនៅលខត ្

ឡពុងអាងលនៅពលីកកោយការវាយចេូកករុងសា្យលរៀង  
លហើយចា្់រន�ជាមួយលយោធា្រងឈកូ ត្ំរន ់២៤។ មពុខ 

សញ្ញាខាងលជើងផ្វូលេខ១មានសសរុកកកសាងំ លយោធា 
សសរុកក្រសកូត លយោធាសសរុកសលំរោង សសរុករមាសខហក 

នងិកងត្ំរន ់២៣ វាយលឡើងលេៅលខតន្កពខវង លហើយ 

មានលយោធាលខតន្តនញិលនៅពលីកកោយ។

 ្រន្ា្់រមក េឺ ធងឹ នយិាយ្ា «ខ្ពុសំមូខ្ង្អំណរគពុណ 
ចលំពោះអង្គក្រជពុេំាងំមូេ។ ខ្ពុនំងឹនាកំម្ាងំលយោធារ្រស់ 
ខ្ពុ ំមានកងពេលេខ៥, កងពេលេខ២ នងិកងពេលេខ 
២៩ លហើយមានកងពលិសសមួយចនំនួ កាលំភ្ើងធកំគ្់រ 

ធពុន រ ល្កកោះ មកជយួមិតខ្ាងកម្ពុជាឲ្យ�នសលកមចលនៅ 
ន្ងៃ៣០ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦លនះ។ 

 លនៅខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រងស ូ�នលផ្ើស្ំរពុកតមួយ 

ច្ោ្់រឲ្យមកខ្ពុ ំនងិមិតស្ារនិតាមរយបៈ ្រងឆពុ។ំ ខ្មឹសារ 
ស្ំរពុកត «សមូមិតផ្ន នងិមិតស្ារនិ លេៅេាក់េងជាមួយ 

លឈ្មោះ ជនិ សពុក លនៅសសរុកមពុខវា៉ នងិ ណាំ ឡពុង ល�ើម្ី 
េេួេយកកាលំភ្ើងពមិីត ្លសៅ ខាន នងិ េឺ ធងឹ លផ្ើកាលំភ្ើង 

មកឲ្យ។ កម្ាងំខ�េខ្ពុឲំ្យលេៅពតី្ំរនស់កមា្់រជយួ�កឹ

ជញូ្នមានលឈ្មោះ មិតស្ារន៉, មិតស្ាលមឿន, មិតព្និ, 

មិតស្ពុខពុម, មិតស្៊ា, មិតេ្ា្រ, មិតយ្ា៉ន, មិតឆ្ពុំ នងិមិត ្

្ាន ់ ជាអ្កល្រើកឡាន។ ន្ងៃ�ខ�េមិតក្តរូវលចញលេៅ 

ល�ោយជ្ួរជពុគំ្ាលនៅផះ្លពេ្យ លនៅផ្ារកំពង់លរោេិ៍ �េ់ 

េងៃាចចាលំចញ�លំណើរ»។ �េេ់ងៃាចន្ងៃេី១៥ ខខកកក�ា 

ខ្ពុ�ំនលចញ�លំណើរលេៅ�េផ់ះ្លពេ្យ លហើយជពុគំ្ាក៏អពុេូំក

លេៅ�េស់សរុកមពុខវា៉ លនៅភូមិ្ិ៊រនហពុ្ីរ ខាង�ខីខ្មរគឺភូមិ្្មី 

សសរុកកំពង់លរោេិ៍ លហើយខ្ពុក៏ំ�នហពុចសំ្រពុកតលេៅឲ្យនរីសារ។  
នរីសាយកស្ំរពុកតលេៅ�តមួ់យខភត្ ក៏ ណា ំឡពុង មក�េ់ 
លហើយ�នយកស្ំរពុកតលេៅឲ្យ ជនិ សពុក។ លកកោយមកជនិ 

សពុក ក៏ក្រគេអ់ាវពុធ នងិកគា្់រមកឲ្យខ្ពុ។ំ េងៃាចលមោ៉ង៦  
លេើ្រខ្ពុយំកកគា្់រ�ាក់លេើេូក លហើយអពុំយកមក�ាក់លនៅ 
កខនង្មិតម្ា៉ន លនៅផ្ារកំពង់លរោេិ៍។

 លនៅន្ងៃេី៣០ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ�ំនេេួេ 
ស្ំរពុកតព្ីរងសូ មួយច្ោ្់រខ�េមានខ្មឹសារ «សភាព 

ការណ៍ខក្រក្ររួេលហើយ មិនេ្អលេ �លូចះ្ខផនការរ្រសល់យើង 

កតរូវលកគោះ្ ្ាក់លហើយ មិតក្តរូវមានការក្ររុងក្រយ័ត។្  

កងេ័ពមិតខ្�េ�កមក�ាក់លនៅខាងមពុខលនោះ ឥេវូ 

កតរូវយកលេៅ�ាក់កខនង្�ខ�េវញិ ល�ើម្កីពុំឲ្យលគចា្់រ 

អារម្មណ៍។ ឯកងេ័ពលវៀតណាម ៣០នាក់ ខ�េខ្ពុឲំ្យមិត ្
យកមកេពុកលនៅភូមិអំពេិលនោះ មិតក្តរូវឲ្យលគយកលចញ 

ឲ្យអសល់នៅយ្់រលនះ»។ លពេេេួេស្ំរពុកតលហើយខ្ពុភ័ំយ 
ណាស ់លហើយរតល់េៅជ្ួរ មិតស្ារនិ ភ្ាម។ ខ្ពុកំ�្់រសារនិ  
្ាខផនការរ�្ឋក្រហាររ្រស់លយើងកតរូវខ្រកការណ៍លហើយ។  

្រងសូ ឲ្យលយើងលេ ៅ�កេ័ពលចញឲ្យអសព់ីកពខំ�ន 

សសរុកស្ាយលរៀង។ លពេក�្់រ សារនិ លហើយ ខ្ពុ�ំនលេៅ 
ក�្់រឲ្យយួន លនៅភូមិអំពេិលចញពសីសរុកកំពង់លរោេិ៍លេៅ 

លវៀតណាមឲ្យអស។់ ចា្់រពលីពេលនោះមក ខ្ពុកំតរូវផ្អាក 
េាក់េងគ្ាមួយរយបៈ ល�ោយអង្គការចា្់រ ធពុច, យា៉, 

សពុផាត នងិ ជយ័ សារ។ី

 លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រងសូ �នលហៅខ្ពុ ំ មិត ្
សារនិ, មិតស្ាេវី, មិតស្អំន, មិតស្ាលរត៉, មិតខ្ឆម, 

មិតខ្សេ៊, មិតេ្ា្រ, ្រងឆពុ,ំ ្រងយា៉ន លេៅក្រជពុលំនៅ

ផះ្គាតល់នៅភូមិលពោធិ៍តាលហោ សសរុកក្រសកូត។ ្រងសូ 

នយិាយ្ា ខ្ពុអំលញ្ ើញមិតម្កក្រជពុលំនះ ្រន្ា្់រពីមាន

ខផនការ្ររាជយ័លនៅន្ងៃ៣០ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦មក 

លយើងកតរូវលធ្ើសកម្មភាព្រនល្េៅលេៀត។ លយើងកតរូវលធ្ើ 

សកម្មភាពលនៅតាមសស រុកនមួីយៗ កតរូវចាតត់ាងំកម្ាងំ 

ឲ្យនាយំនួចេូមកលសពុើ្រការណ៍កខនង្លយោធាភាគល�ះ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 11



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លនៅ លហើយនងិពនិតិ្យភូមិសាសស�្ាក់េ័ព។ កតរូវវាយតាម 

កចកណាលហើយកត រូវ�កលេៅវញិតាមកចកណា ក្រសនិ 

ល្រើចាញ់ លហើយកម្ាងំរ្រសល់យើងឲ្យលេៅលនៅក្ពុង�យួីនជតិ 
�កីម្ពុជា។ គណបៈេាក់េង កតរូវេាក់េងឲ្យជា្់រលឡើងវញិ ចា ំ
នាកំម្មាភិ�េយួនសខំាន់ៗ ឲ្យមកជ្ួរពភិាក្ាជាមួយខ្ពុ។ំ  
្រងសូ ្ាលយើងចពុះលេៅក្ា្់រសភាពការណ៍ លហើយខផន 

ការវាយយា៉ងលមច៉អីយា៉ងលមច៉ ចាខំ្ពុជំកមា្រមិតល្នៅ

លពេខាងលកកោយ លកពោះខ្ពុមិំនេាន�់នជ្ួរពភិាក្ាជា

មួយលេខាភាគេី៥លនៅលឡើយ។ ្រន្ា្់រពពីភិាក្ាច្់រ 

ខ្ពុក៏ំកតឡ្់រលេៅកខនង្សកមាកវញិ។

 លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៧ �េខ់ផនការវាយ ខ្ពុ�ំន 
ចាតត់ាងំមិតល្ហឿន, មិតណ្ាន,់ មិតយ្ា៉ត ឲ្យនាេ័ំពយួន 

មួយវរលសនាតចូ មកវាយកងេ័ពភាគលេខ ២៦៩ កំពពុង 

លធ្ើខសសលនៅនកពវេ្ិ៍។ ន្ងៃលនោះេ័ពភាគ្ូរព៌ាស្ា្់រអស់

ជាង១០នាក់ រួចេ័ពយួនល�ះេ័ពលនៅនកពវេ្ិ៍លនះលេៀត។  

�េខ់ខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៧ កងេ័ពសសរុកេាងំអស ់នងិកងត្ំរន ់
២៣ �នល្រើកផ្វូកគ្់រមពុខសញ្ញាេាងំអស់ឲ្យយួនវាយ 
ចេូមកយកលខតស្្ាយលរៀង។ ចខំណកកងេ័ពសសរុកកំពង់ 

លរោេិ៍ ខ្ពុ�ំន្រញ្្ឲ្យមិតល្ហឿន, មិតណ្ាន,់ មិតយ្ា៉ត ្រញ្្ 
ឲ្យ្យរហតូ�េស់សរុកមានជយ័្្មី ៣០គីឡពូកីពខំ�ន។  
លពេយួនវាយចេូមកខ្ាងំខ្ពុ�ំន្ំរផពុសយពុេ្ធជនឲ្យ�ញ់ 
លគោ កចរូតសសរូវ �ញ់កជរូក ចា្់រមាន ់នងិេា។ ខ្ពុ�ំនចាត ់
តាងំមិតល្ហឿន, មិតណ្ាន,់ មិតយ្ា៉ត ឲ្យ្រញ្្យពុេ្ធជន ឲ្យ 

លឡើងលេើផះ្ក្រជាជនលនៅជតិវតស្្ាយកជរុំលនៅភូមិខត្ង

តាលហោង លឡើងលេៅលកើ្រសសរូវក្រជាជន។

 លនៅន្ងៃេី២ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រងស ូលហៅខ្ពុ ំមិត ្
សាលរត៉, មិតស្ាេវី, មិតស្ាផេ, ្រងសអំន, ្រង 

ឧស្ាហ,៍ ្រងសយ, មិតខ្ឆម លេៅជ្ួរលនៅលេើផះ្រ្រសគ់ាត ់

លនៅភូមិក្សី្ា សសរុកមានជយ័្្ម។ី ្រងសូ នយិាយ្ា  

សភាពលយោធារ្រសល់យើងឥឡូវធងៃនធ់ងៃរលហើយ ល�ោយ 
កងេ័ពកម្ពុជាកតរូវវាយកងេ័ពលវៀតណាមលចញពកីករុង 
ស្ាយលរៀង ៩គីឡលូេៅខាងលកើត។ លមើេលេៅមិនអាចេ្់រ 
េេន់ងឹ្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា�នលេ �លូចះ្លយើងកតរូវខតលធ្ើខផន 
ការល�ើម្វីាយេ្់រេេវ់ញិ។ េី១) កតរូវវាយកលម្ចគណបៈ 

្រញ្្ការសមរភូមិលខតស្្ាយលរៀង មាន្រងតាេ,់ ្រង 

ណាត, ្រងពនី, ្រងលខៀវ នងិគណបៈ្រញ្្ការកាលំភ្ើងធ ំនងិ 

្រញ្ក្ាររ្ លកកោះ។ េី ២) កតរូវកា្្់រកខនង្េី្រញ្្ការល�ះ 

លនៅល�ោយល�កកគា្់រខ្រក ឬ�ញ់លនៅលពេសមរភូមិ 

កំពពុងកច្ូរកកច្រេ។់ េី៣) លរៀ្រចចំាតត់ាងំកម្ាងំ 

រ្រសត់្ំរនក់្រគេ់ឲ្យ មិតខ្ឆម ឲ្យលរៀ្រកម្ាងំតាមក 

លម្ចគណបៈ្រញ្ក្ារលនៅខាងសសរុកសលំរោង នងិលនៅត្ំរន ់

២៤ ល�ោយរួមជាមួយកម្ាងំលយោធាសសរុកក្រសកូត 

មាន សាេវី េេួេខពុសកតរូវ។ 

 លកកោយពេីេួេខផនការលហើយ ខ្ពុំ�នចាតត់ាងំ 

លហឿន លេៅចា�ំញ់លនៅភូមិនកពលនង ។ ណាន ់ លនៅចាំ 

�ញ់ខក្រស្ានេន្ាង។ យា៉ត លនៅចា�ំញ់កតង់ផ្ារ 

ក្រសកូត។ ្រ៉ពុខនអ្្កេាងំលនោះលកតៀមចា�ំញ់ចនំនួ៤-៥ 

ន្ងៃ មិន�នជ្ួរកម្ាងំរ្រសខ់្ពុក៏ំខេងចាលំេៅ។

 លនៅន្ងៃេី៩ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រង្ាន ់�នល្រើក 

ឡាន�កឹកាលំភ្ើងអាកា២០ល�ើម ខ�េយួនជនំយួលនោះ 

មកឲ្យខ្ពុលំនៅវតស្្ាយកជរុំ។ ្រង្ាន ់្ា កាលំភ្ើងលនះ ្រង 
សូ ឲ្យខ្ពុ�ំកឹយកមកឲ្យ្រងសកមា្់រ្ំរពាក់ឲ្យកម្ាងំ 
ខ�េកសាង�ន រួច្រង្ាន ់ហពុចស្ំរពុកតមួយច្ោ្់រ 

មកឲ្យខ្ពុ។ំ ខ្មឹសារស្ំរពុកត�ាក់្ា «សមូជកមា្រមក មិត ្
ផន ខ្ពុកំ្រគេក់ាលំភ្ើងឲ្យ២០ល�ើម មាន្ាន ់អ្កលេៅ�កឹឲ្យ 
មិតយ្កកាលំភ្ើងលនះលេៅ សកមា្់រ្ំរពាក់ឲ្យកម្ាងំរ្រស់ 

លយើងខ�េលយើងកសាង�ន»។ លពេេេួេកាលំភ្ើងលនះ 

លហើយ ខ្ពុ�ំនយក១០ល�ើម លេៅឲ្យ មិតណ្ាន ់ល�ើម្ខីចក 
�េក់ម្ាងំខ�េចា�ំញ់គណបៈ្រញ្ក្ារ្រច្ចពុ្រ្ន ្១០ 
ល�ើមលនះ លពេអង្គការ�កកងសសរុកកំពង់លរោេិ៍ លេៅលនៅ 

ក្ពុងកងតំ្រន២់៣ កាលំភ្ើងលនះក៏លេៅលនៅក្ពុងកងតំ្រន ់

២៣ខ�រ។ អ្កេេួេកាលំភ្ើងលនះរួមមាន ក�ក់ សរំតិ, 

ខកវ លឡន, គង់ មា៉្់រ, ចាន ់លកពឿន, សារតិ, ខចម, ខកវ 

វពុេ្ធ,ី �ត ់សពុខពុម, លហង ្៊រពុន នងិ ខកវ យី។

 ខផនការខ�េកតរូវកំណតវ់ាយលនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៨ 

លពេរ�ូវធ្ាក់លភ្ៀង ល�ើម្ីកពុំឲ្យក្រជាជនកម្ពុជាលធ្ើសសរូវ�ន 
ហ្ូរ។ ្រងសអំន លេើកលឡើង្ា ខផនការខាងក្ពុងកម្ពុជា

 
ចាតត់ាងំកម្ាងំលយោធាត្ំរន ់សសរុក �កចកមរូង នងិកគា្់រ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ខផនេីភូមិធក្ក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហមលេើជញ្្ងំសាេា្រពុណ្យ។ (លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខ្រកឲ្យអស់ ល�ើម្ឲី្យលសពុើ្រការណ៍ចេូ�ន។ លយោធា 

រ្រសត់្ំរនខ់�េលនៅជរួមពុខ លនៅធក្ លនៅចនន្ា សលំរោង 

េួេស្រីហតូ�េ់�វតិខាងលេើ មិនឲ្យ�ាក់កគា្់រខ្រក 

នងិចកមរូងលេ។ 

 ខាងក្ពុងចាេំេួេេ័ព្រងហារូចេូមក្រងក្់រលនៅកតង់
 

ចណំពុចភូមិ�តក់តាស់ ឃពុ�ំងូ លហើយនងិតាមផ្វូឃពុតំា 
សសួ សសរុកកកសាងំ មានខតពរីសសរុកលនះលេ ខ�េសកមា្់រ 

េេួេេ័ពយកមកេាក់សកមា្់រលធ្ើខផនការខាងលកកោយ 

លនះ។ លសៅ ខាន ់្ាវធិកី្រយពុេ្ធរ្រសល់យើងលេើកលនះ គឺ 

វាយពចីលំហៀង វាយពមីពុខ នងិវាយពលីកកោយ។ ការក្រជពុំ 

ក៏ច្់រ ខ្ពុ,ំ ្រងសអំន, មិតឈ្ាង, មិតស្ារនិ ក៏កតឡ្់រមក 
ផះ្វញិ។ ខ្ពុនំងិ្រងសអំន លេៅរាយការណ៍ឲ្យ្រងសូ 

លនៅមន្រីត្ំរន ់លនៅលេើភ្ខំ្ាចស់។ ខ្ពុរំាយការណ៍្ា ខផន 
ការលវៀតណាម កតរូវវាយលនៅខខលមសា ខខមិ្ពុនា ឆ្ាំ 

១៩៧៨ លនះលេៀតលហើយ លកកៅពលីនះខ្ពុ�ំនរាយការណ៍ 
ពកីម្ាងំេ័ព អាវពុធ រ ល្កកោះ ឲ្យ្រងសូ �ងឹ។ ្រងសូ ្ា  

ខ្ពុកំត រូវេាក់េងឲ្យជា្់រតាមលតអូ ឬតាមរយបៈគណបៈេាក់ 
េងលឈ្មោះ អាង នងិ ក�ក់ ស�ំត ់លនៅសសរុកស្ាយលរៀង។ 

រាយការណ៍លហើយខ្ពុកំតឡ្់រមកមន្រីវញិ �េខ់ខមីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៨ អង្គការចា្់រខ្នួខ្ពុខំតម្ង។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

មោង	្តីម	
សចករំសលកបទពិមសាធៃ៍ក្នពុងរបបសេ្មរពកហម
ក្នពុងអំឡុងមពលមវទិកាពបវត្ិសាស្្ព រ្ួសារ

រតី	លកខេិណា

 តាមរយបៈលវេិកាក្រវត្សិាសសក្គរួសារ កករុមការងារ 

រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម �នចពុះលេៅសម្ភាសន ៍

ជនជាតភិាគតចិលសៀ្ង លនៅក្ពុងឃពុចំនំនួ៣ គឺឃពុជំាតំា 
លមៅ៉, ឃពុជំាកំកលវៀន នងិឃពុេំន្ងូ ននសសរុកលមមត់ លខត ្
ត្ូងឃ្មពុ។ំ កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម �ន

 
សលកមចចតិល្កជើសលរើសឃពុជំាតំាលមៅ៉មពុនលគល�ើម្លីធ្ើការ 

សម្ភ ាសនជ៍នជាតភិាគតចិលសៀ្ង ក្ពុងការលធ្ើលវេិកា 
ក្រវត្សិាសសក្គរួសារ។ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ មានចនំនួ ៣ភូមិ 

ខ�េមានជនជាតលិសៀ្ងរសល់នៅគឺភូមិេួេកគរួស, ភូមិ 

កន្តួ នងិភូមិខសសតាពចិ។ 

 ជា�្ូំរងកករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម 

�នេាក់េងលេៅ លពៅ ផូរ គឺជាលមឃពុជំាតំាលមៅ៉ ល�ើម្សីពុ ំ

ការអនពុញ្ញាតចពុះលធ្ើការក្ពុងភូមិសាសសឃ្ពុជំាតំាលមៅ៉។ 

លេោកលមឃពុ�ំនសហការយា៉ងេ្អ នងិ�នអនពុញ្ញាតឲ្យ

ចពុះលេៅតាមភូមិខ�េមានជនជាតលិសៀ្ងរសល់នៅ។ ្រន្ា្់រ 

មកកករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម�នេាក់េង 

លេៅលមភូមិេួេកគរួស ្រ៉ពុខនល្មភូមិជា្់ររវេល់នៅចមការ កករុ

មការងារ�នេាក់េងលេៅលមភូមិខសសតាពចិ លហើយក៏�ន

ចពុះលេៅលធ្ើការលនៅេីលនោះវញិ។ 

 កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្មធ្ា្់រ�ន 

ឮភូមិខសសតាពចិ លនៅលពេចពុះលេៅសម្ភ ាសនជ៍នជាត ិ

លសៀ្ងលនៅឃពុេំន្ងូ។ ក្រជាជនលនៅឃពុេំន្ងូក�្់រ្ា លនៅ
 

លពេខ�េមជ្ឈិម�នលចោេក្រកាន់្ ាភូមិភាគ្ូរព៌ ា 

ក្ត់ គឺខខ្មរកកហម�នជលម្ៀសក្រជាជនពីឃពុេំន្ងូ 
ឲ្យមករសល់នៅភូមិខសសតាពចិវញិ។ 

 ភូមិខសសតាពចិ មានចមងៃាយក្រមាណ២០គីឡខូមក៉ត 
ពី្ េ្ជ់ាតលិេខ៧កតង់ចណំពុចភូមិក្ពុេ។ លនៅលកកោយ 
ផះ្រ្រសក់្រជាជនមានវាេខសសពណ៌ន្រតងសសងាត។់  

ក្រជាជនខ�េមានវយ័ចាស់ៗ ភាគលកចើនលនៅផះ្ ចខំណក 

កូន ខៗ�េមានកម្ាងំអាច្ំរលពញការងារលេៅលធ្ើចមក ារ  

លហើយកពុមារ លៗេៅលរៀន។ ក្ពុងភូមិខសសតាពចិ មាន្រឋម 
សសិ្ាមួយលឈ្មោះ្ ា ្រឋមសកិ្ាខសសតាពចិ មានពរី 

អគារ គឺអគារមួយសង់ពី្ ្ម នងិអគារមួយលេៀតសង់ពី 

លឈើ។ ក្រសនិល្រើសសិ្ចង់្រនក្ារសកិ្ាលនៅវេិ្យាេយ័  

សសិ ក្តរូវជះិលេៅលរៀនលនៅវេិ្យាេយ័ក្ពុេ ខ�េមានចមងៃាយ 
ក្រមាណ២០គីឡខូមក៉តពភូីមិខសសតាពចិ។ 

 លពេកករុមការងារ�នលធ្ើ�លំណើរសលំ�ៅលេៅផះ្លមភូមិ  

នងិក�្់រពលីគោេ្ំរណងរ្រសក់ករុមការងារចពុះមកលធ្ើ 

លវេិកាក្រវត្សិាសសក្គរួសារ លមភូមិ�នខណនាមំនពុស្ 

មួយចនំនួខ�េមានវយ័ចា្់រព៦ី០ឆ្ាលំឡើងលេៅ។ ្រន្ា្់រ 

មក កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម�នលេៅ 

ជ្ួរកករុមកគរួសាររ្រសត់ា លយោយ គីម។ លយោយ គីម 

�នលរៀ្ររា្់រពកី្រវត្រិ្រសគ់ាតក់�្់រកករុមការងារ�ចូ 

ខាងលកកោម៖ 

14 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

 ខ្ពុលំឈ្មោះ លយោយ គីម មានអាយពុ៧៩ឆ្ាំ គឺជាជន 
ជាតលិសៀ្ង។ ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិខកពកកាខត 
ខាងលកើត ឃពុេំន្ងូ សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។ សពន្្ងៃ 
ខ្ពុរំសល់នៅភូមិខសសតាពចិ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខត ្
ត្ូងឃ្មពុ។ំ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ឌី េឺ អាយពុ៧១ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំាន

 កូនក្ររុសចនំនួ៤នាក់ នងិ�នស្ា្់រអសច់នំនួ ២នាក់ លនៅ 

ក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហមល�ោយសារអតអ់ាហារ។ ខ្ពុមំានឪពពុក
 

លឈ្មោះ លយោយ នងិម្ាយលឈ្មោះ ភឹម នងិមាន្រង្រ្អនូ 
្រលងកើតចនំនួពរីនាក់ សសមួីយនាក់ នងិក្ររុសមួយនាក់។

ជីវតិពកុី្មារភាព

 កាេពលីក្មងខ្ពុលំរៀន�នកតមឹ្្ាក់េី៣ លនៅវតក្ន្តួ 
 

ខ�េលនៅសម័យលនោះលនៅក្ពុងភូមិមិនេានម់ានសាេាលរៀន 
លនៅលឡើយ។ វតក្ន្តួ ស្ថតិលនៅក្ពុងសងកាតជ់ាតំាលមៅ៉។ លនៅ

លពេ�រាងំចេូមកកា្់រ�នីកពល�ើម្�ីាលំកៅស៊ូ ក្រជាជន 

លនៅក្ពុងភូមិខកពកកាខតខាងលកើតមិនហ៊ានតាងំេីេលំនៅជតិ 
�រាងំលឡើយ លកពោះខ្ាចលគោ កក្ីរចេូលេៅសពុលីកៅស៊រូ្រស់ 

�រាងំ។ ក្រសនិល្រើលធ្ើឲ្យមានការខចូខាតផេ�ណំាលំកៅស៊ូ  

ក្រជាជនកតរូវសងក�ក់ឲ្យ�រាងំមិនខាន។ ក្រជាជន�ន 

នាគំ្ាលភៀសខ្នួពភូីមិចេូលេៅរសល់នៅក្ពុងនកព លហើយក្រជាជន
 

មួយចនំនួលេៀតខ�េមានសាចញ់ាត�ិនលេៅរសល់នៅភូមិ 

ខកពកតាពកូ នងិភូមិល្រងលកោង ខ�េមានចមងៃាយឆងៃាយពី 

ចមក ារលកៅស៊រូ្រស�់រាងំ។ លពេខ្ពុលំនៅលក្មងខ្ពុធំ្ា្់រ�ន
 

លឃើញជនជាត�ិរាងំមកសាេាសងកាតជ់ាតំាលមៅ៉ លហើយ 

ខ្ពុ�ំនសរួកពះសង្្ាអ្កេាងំលនោះគឺជាជនជាតអី្ិ �ន 
ជាមានមាឌធំ មានកចមពុះធំ? កពះសង្�នក�្់រខ្ពុំ្ ា 

«ជនជាត�ិរាងំ»។ ជនជាតិ�រាងំ�នល�ើរក្ពុងនកពល�ើម្ី 
រកកករុមខខ្មរឥស្រខ�េក្រឆាងំនងឹ�រាងំខ�រ។

ជំវនឿរបស់បងប្អូនជនរាតវិសទៀង

 កាេពសីម័យមពុន ជនជាតភិាគតចិលសៀ្ងលនៅក្ពុង 
ភូមិខតងខតនយិាយភាស ាលសៀ្ងលេើកខេងខតលពេ 

ខ�េលចញលកកៅភូមិ លេើ្រជនជាតភិាគតចិលសៀ្ងនាគំ្ា 

នយិាយភាសាខខ្មរ។ ចខំណកជលំនឿជនជាតភិាគតចិ 

លសៀ្ងលជឿលេៅលេើអារកខេ អ្កតា នងិលពេខខចេូឆ្ាំ ឬ 

ភ្ពុំ្ិរណ្ឌ  ជនជាតលិសៀ្ងនាគំ្ាលេៅវត�្ចូក្រជាជនខខ្មរ 
ខ�រ។ លនៅលពេឈសឺកាតម្់ងៗ ជនជាតភិាគតចិលសៀ្ង្រន ់

�េអ្់កតា ល�ោយមានពាក្យ្ា «ក្រសនិល្រើកូនលចៅលធ្ើ 

ខពុស សមូកពុកំ្រកានល់េោស ជយួឲ្យកូនលចៅជាសះលស្ើយ  

លយោយ គីម អាយពុ៧៩ឆ្ាំ គឺជាជនជាត ិ
លសៀ្ង លនៅភូមិខកពកកាខតខាងលកើត ឃពុេំន្ងូ 
សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។  
(គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លយោយ គីម ផេ្្់រេសម្ភាសន�៍េក់ក រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម លនៅផះ្ 
រ្រសគ់ាតល់នៅភូមិខកពកកាខតខាងលកើត ឃពុេំន្ងូ សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម ក្ពុងលវេិកា

 
ក្រវត្សិាសសក្គរួសារ។ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

កូនលចៅនងឹលេងលភង្អារកខេខសនមានល់សងៃោរ» ។ ចខំណក 

្្ាវំញិ ជនជាតភិាគតចិលសៀ្ងលក្រើខតឫសលឈើ ្ ្ា្ំរពុរាណ  

ល�ោយមិនលេៅព្យា�េលនៅមន្រីលពេ្យលឡើយ។ លនៅខខវស្ា  

ជនជាតភិាគតចិលសៀ្ងខតងខតកា្់រនកពរាន�លី�ើម្�ីាំ 

ចមការ នងិសសរូវ។ ជនជាតភិាគតចិលសៀ្ង�ាសំសរូវលនៅេីតាងំ 

�ខ�េរយបៈលពេ៣ឆ្ាំ លេើ្រផ្ាស្ូ្់ររលេៅកខនង្្្មលីេៀត។ 

លពេជនជាតភិាគតចិលសៀ្ងក្រមូេផេសសរូវ�នលហើយ  

កតរូវយកលេៅ្រង់ពន្ធឲ្យរាជការសងកាតេ់ន្ងូ។ លកកៅពលីធ្ើ 
ចមការ ជនជាតភិាគតចិលសៀ្ងក្រក្ររ្ររល�ចវេ្ិ៍ នងិចា្់រ 

សតន្កពសកមា្់រលធ្ើមហាូ្រ។ លនៅខខក�ំងជនជាតភិាគតចិ 
ចាមខតងខតយកកតលីឆ្អើរ កតលីងៀត ក្រហពុក មក�រូនងឹសសរូវ 

ជាមួយជនជាតភិាគតចិលសៀ្ង។ លនៅសម័យលនោះ ក្រសនិ 

ល្រើខ្ពុចំង់សាងសង់ផះ្ធំ ខ្ពុំកតរូវខតសពុកំារអនពុញ្ញាតពី
 

លមនកពលេើ្រអាចកា្់រលឈើ�ន លេោះ្ីរសម្ូរនកពលឈើក៏ 
ល�ោយ។ ជនជាតលិសៀ្ងគ្មានលរឿងនេិានជាក្រវត្ជិនជាត ិ

រ្រសខ់្នួលឡើយ គឺខ្ពុធំ្ា្់រឮខតលរឿងេពុេំាវ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លនៅ
 

ជតិខសសរ្រសខ់្ពុ ំមានខសសមួយលហៅ្ ាខសសលត្ោត មានល�ើម 
លត្ោតមួយល�ើម លហើយមានលរឿង�ណំាេ្ា លពេខ�េ 

កពះមហាក ក្តឲ្យនរិលេសកករុមកគរួសារ អរជនូ លចញពី 

លពោធិ៍លជើងខាេ កករុមកគរួសារ អរជនូ �នមកលធ្ើខសស 

លនៅនងឹខសសលត្ោត។ ក្រជាជនលនៅក្ពុងសសរុកភូមិខតងខត 

លហៅខសសលនោះ្ ា គឺជាខសសរ្រស ់អរជនូ។ សពន្្ងៃល�ើមលត្ោត 

�ន�ក់លហើយ គឺលនៅខតនកពរល�ះ្រន្ចិ្រន្ចួ ចខំណកផះ្

ក៏មិនលសសសេស់្ាកស្ាមខ�រ។ 

រដ ្ឋតបហារទម្ល឵ក្ស់វមដេច្តពរះបាទនវោតម្ សីហនុ

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ ្រន្ា្់រពខី្ពុលំរៀ្រការ�នរយបៈលពេ៣ខខ 

េាហាន េន ់នេ ់�នចេូមកក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុលំកជើសលរើស

្រពុរសៗឲ្យចេូលធ្ើជាេាហាន ល�ើម្យីាមក្រចាកំារលនៅកពំ

ខ�នកម្ពុជា-លវៀតណាម កតង់ត្ំរនច់ានមូ់េ។ ខ្ពុ�ំនលឃើញ
 

ការេម្ាក់កគា្់រខ្រកលនៅកពំខ�នលវៀតណាមកតង់េលនច្ាម 

ល�ើម្តីាមរកលវៀតកពុង។ លនៅពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧០ 

ខ្ពុកំតឡ្់រមកភូមិវញិ ខ្ពុ�ំនលឃើញេាហានអាលមរកិចេូ

មកក្ពុងភូមិជាមួយេាហានធវីគី លហើយក៏ចា្់រលផ្ើមមាន

ការេម្ាក់កគា្់រខ្រកល្រ-៥២ចា្់រតាំងពីលពេលនោះមក។ 

រលណ្ៅល្រ-៥២មួយចនំនួ�នលនៅលសសសេក់្ពុងចមក ារ 
រ្រសខ់្ពុរំាេន់្ងៃ។ ខ្ពុធំ្ា្់រ�នលឃើញល្ៅខកៗអងករ �ន�កឹ

 
អងករយកឲ្យលវៀតណាមលនៅតាមកពខំ�នេលនច្ាម។ ខ្ពុ�ំន 
លឃើញេាហានអាលមរកិចេូមកក្ពុងភូមិខ្ពុខំតម្ងគត ់លហើយ

 
ភាគលកចើនេាហានេាងំលនោះលនៅខតក្ពុង្រន្ាយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

លកកៅពលីនោះ ខ្ពុ�ំនលឃើញ្រន្ាយរ្រសេ់ាហានអាលមរកិពរី

ក្រពន្ធរ្រស់ លយោយ គីម។ 
(គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លយោយ គីម, ក្រពន្ធ នងិលចៅៗរ្រសគ់ាត។់ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

16 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លេៅ្ីរកខនង្លេៀត �ចូជា លនៅពងេឹក នងិលនៅេន្ងូជាល�ើម។ 

លនៅឆ្ា១ំ៩៧១ េាហានអាលមរកិ�ន�កកងេ័ពលចញ 

អសព់្ីរន្ាយ លកកោយមកក៏មិនមានយនល្ហោះចេូមក 

ភូមិ នងិការេម្ាក់កគា្់រខ្រកខ�រ។ លកកោយលពេខ�េ 

េាហានអាលមរកិ�កលចញអស ់សសា្់រខតខ្ពុលំឃើញកងេ័ព 
លវៀតកពុងចេូមកក្ពុងភូមិជាញឹកញា្់រ។ កងេ័ពលវៀត 
កពុងយកអកងឹង នងិលខោអាវ មកល�ោះ�រូជាមួយមាន ់ 

លហើយក្រសនិល្រើកងេ័ពលវៀតកពុងចង់ហ្ូរឪឡកឹ ្រខន ្គឺ 

កតរូវសពុអំនពុញ្ញាតពមី្ច ាសច់មការ នងិក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ។  

 លនៅលពេខខ្មរកកហមេេួេ�នជយ័ជម្ះលនៅឆ្ ាំ 

១៩៧៥ កករុមកគរួសារខ្ពុ ំនងិជនជាតភិាគតចិលសៀ្ងលផ្ង 
លេៀត�នលភៀសខ្នួលេៅលនៅភូមិភ្ំ ពលីកពោះភូមិរ្រសខ់្ពុលំកើត

 
មានជងឺំអាសនល្រោគ។ ខ្ពុ ំនងិជនជាតភិាគតចិលសៀ្ង�ន 
ចពុះមកលនៅភូមិខកពកតាពកូវញិ លកពោះលនៅលេើភូមិភ្មិំន 

មានក្រភពេឹកលក្រើក�ស។់ មពុន�្ូំរង ខខ្មរកកហមចាតត់ាងំ 

ក្រជាជនឲ្យលធ្ើការក្ពុងកករុមក្រវាស់ន�ខ�េមានសមាជិក  
១២កគរួសារក្ពុងមួយកករុម។ លពេខ�េក្រជាជន�នផេ 
�ំណាំកតរូវខចកគ្ាតាមសមាជិកកគរួសារនមួីយ ។ៗ លកកោយ 

មកខខ្មរកកហម្រងខេកំ្រជាជនឲ្យ�ាក់កេព្យសម្ត្រួិម ខ�េ 

លធ្ើឲ្យខ្ពុហំ្ូរមិនកគ្់រកគាន។់ ខខ្មរកកហមជលម្ៀសខ្ពុ ំនងិអ្ក
 

ភូមិលេៅរសល់នៅភូមិស្ងឹកត ី ឃពុជំាកំកលវៀន។ មូេលហតពុ 

ខ�េខខ្មរកកហមជលម្ៀសអ្កភូមិ រួមេាងំកគរួសារខ្ពុឲំ្យ 
លេៅលនៅភូមិស្ងឹកតី លកពោះខខ្មរកកហមយេល់ឃើញ្ា អ្ក 

ភូមិរ្រសខ់្ពុជំាភូមិគំរូមិនមានក្រជាជនរតល់េៅក្រលេស 
លវៀតណាម។ ចខំណកអ្កភូមិមួយចនំនួធលំនៅខាងស្ងឹ 

កតពីមីពុនមក�នរតច់េូលេៅខាងក្រលេសលវៀតណាមអស់ 

លហើយ។ លពេលេៅ�េភូ់មិស្ងឹកត ីខ្ពុកំតរូវចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើ 
ខសស ចខំណកក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំេើកភ្ខឺសស នងិគាសគ់េ់ 
លឈើ។ កាេពជីនំានខ់ខ្មរកកហម ឃពុជំាកំកលវៀន ស្ថតិលនៅក្ពុង 
សស រុកកតមូង ត្ំរន២់១ ភូមិភាគ្ូរព៌ា។ លអង គឺជាក្រធាន 

សងកាតល់នៅជាកំកលវៀន។ លនៅរ�វូក�ងំ ខខ្មរកកហម�នឲ្យ

ខ្ពុលំេៅលេើកេំន្់រអាងមាតខ់្មពុង។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខ្មរកកហម�នជលម្ៀសខ្ពុ ំនងិអ្ក 
ភូមិឲ្យលេៅសសរុកស្េួ លខតក្កលចះ លកពោះខ្ាចលវៀតណាម 
មកេាន។់ លពេលនោះលនៅសស រុកស្េួ មានមនពុស្ស្ា្់រ 
យា៉ងលកចើន លកពោះមិនមានអាហារហ្ូរកគ្់រកគាន ់នងិ 

មានជំងឺកគរុនចាញ់។ កូនរ្រស់ខ្ពុម្ំាក់ស្ា្់រលនៅសសរុកសួ្េ 
 

ល�ោយសារខតអតអ់ាហារ។ ចខំណកម្ាយខ្ពុ�ំនស្ា្់រ 
្រន្ា្់រពសីកមាេកូនលនៅមន្រីលពេ្យខសសស្ូវ។ ខ្ពុរំសល់នៅ

 
សសរុកស្េួរយបៈលពេខ្ ីខខ្មរកកហមក៏្រញូ្នខ្ពុលំេៅឃពុំ្ ្ម

 
ខកគ ្រន្ា្់រមក្រញូ្នតាមកាណូតលេៅសសរុកស្ងឹកតង់  
ក្ពុងភូមិភាគកណ្ាេ។ ចពុងលកកោយខ្ពុ ំនងិកករុមកគរួសារ

 
�នលេៅរសល់នៅក្ពុងភូមិស្ាយលភ្ើង ឃពុសំ្ាយលភ្ើង សសរុក 
�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធ។ំ ក្រជាជនចាសល់នៅភូមិស្ាយ

លភ្ើងមានចតិេ្្អ នងិ�នឲ្យអំលពៅខ្ពុហំ្ូរ។

 ខខ្មរកកហម�នហាមមិនឲ្យជនជាតភិាគតចិលសៀ្ង 

ក្ពុងភូមិនយិាយភាសាលសៀ្ងលេ ល្រើមិនស្ា្់រលេ ខខ្មរ 
កកហមនងឹយកអ្កេាងំលនោះលេៅអ្់ររ ំ�លូចះ្លហើយលេើ្រ 

ខ្ពុមិំនសវូនយិាយភាសាលសៀ្ងរហតូមក�េស់ពន្្ងៃ។ 

វតកាយរបបផខមែរតក្ហម

 លន ៅលពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាមចេូមក�េ់ 

ខ្ពុសំ្រ្ោយចតិណ្ាស់ លកពោះ�នកតឡ្់រមកផះ្វញិ។ 

ខ្ពុនំ ិងកករុមកគរួស ារ�នលធ្ើ�ំលណើ ររយបៈលពេ១០ន្ងៃ  
លេើ្រមក�េភូ់មិខសសតាពចិ នងិ�នរសល់នៅេីលនះរហតូ 

មក�េស់ពន្្ងៃ។ ខ្ពុខំតងខតនយិាយលរឿងរា៉វខ�េខ្ពុធំ្ា្់រ
 

�នឆង្កាតព់ជីនំានខ់ខ្មរកកហមក�្់រ�េកូ់នលចៅរ្រស់ 

ខ្ពុ ំល�ើម្ជីាការលកកើនរឭំក កពុំឲ្យរ្រ្រខខ្មរកកហមកតឡ្់រមក 
វញិ។ ខ្ពុមិំនចង់ឲ្យកូនលចៅរ្រសខ់្ពុជំ្ួរ្រញ្ហាេ�ំក អត់

 
ឃ្ាន �ចូជាខ្ពុធំ្ា្់រជ្ួរលេ។ 

 សពន្្ងៃជនជាតភិាគតិចលសៀ្ងខេងសូវលក្រើវធិី 

្រពុរាណល�ើម្ពី្យា�េជងឺំលេៀតលហើយ គឺលពេឈឺ្ កាត ់

ម្ងៗជនជាតលិសៀ្ងលេៅកានម់ណ្ឌេសពុខភាព ឬក៏មន្រី 

លពេ្យ។ ្រ៉ពុខនជ្លំនឿលេើអារកខេ លនៅខតរក្ា�ខ�េ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

េ្ពុំ ្្ម ម័ព្ចិតត្្៊បូជាមរួយសេ្មរពកហម

 លអោម លវឿន លភេសស ីអាយពុ៦៤ ឆ្ាំ រសល់នៅភូមិ 
�កីកហម ឃពុអំនង់្រា្រ សសរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ 
លវឿន �នលរៀ្ររា្់រអំពលីរឿងរា៉វជវីតិរ្រសគ់ាតត់ស៊ជូាមួយ
ខខ្មរកកហម្ា៖ 

 ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិក្រីពុន ឃពុខំ្ាវ សសរុកកេាំង 
លខតត្ាខកវ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ លអោម លអ្រ �នស្ា្់រ 
លចោេខ្ពុតំាងំខតពខី្ពុមំានអាយពុ៣ឆ្ាមំកលម្ះ៉។ ម្ាយរ្រស់

 
ខ្ពុលំឈ្មោះ ឃមឹ ភពុន ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុសំ្ា្់រលនៅក្ពុងអំឡពុង

 ឆ្ា១ំ៩៨៨។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូចនំនួ ៤នាក់ លហើយខ្ពុគឺំជាកូន
 េី៣ ក្ពុងចលំណោម្រង្រ្អនូរ្រសខ់្ពុ។ំ 

 តាងំពតីចូមក ខ្ពុមិំនខ�េ�នេេួេ�នការអ្់ររ ំ
ជាផ្វូការលនៅក្ពុងសាេាលរៀនលនោះលេ។ ខ្ពុ�ំនកតមឹខតចេូ
លរៀនអកខេរកម្មជាមួយនងឹចាស់ៗ លនៅក្ពុងភូមិ�នរយបៈលពេ
កតមឹខតមួយឆ្ា្ំរ៉ពុលណ ្ណោះ។ លកកោយមក ខ្ពុក៏ំឈ្់រលរៀនមក
ជយួម្ាយរ្រសខ់្ពុលំធ្ើខសសចមការចញិ្ចមឹជវីតិ។ 

 លនៅលពេខ�េខ្ពុមំានអាយពុ១៧ឆ្ាំ ខ្ពុ�ំនចាកលចញ
 

ពផីះ្មករសល់នៅជាមួយកករុមខខ្មរកកហម។ លនៅលពេលនោះ  
ខ្ពុខំតងខតឮអ្កសសរុកនយិាយតៗគ្ា្ ា ខខ្មរកកហមតស៊ូ 
វាយក្រឆាងំជាមួយអាលមរកិកាងំ។  អំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុំ 
នងិមិតភ្ក្លិនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុជំាលកចើននាក់ �នលចញ

 
មកស័្មកគចតិត្ស៊ជូាមួយខខ្មរកកហម។ �្ូំរង ខ្ពុ�ំនចាក 
លចញពផីះ្លេៅរសល់នៅក្ពុងកងនារតី្ំរន១់៣ ជាមួយនងឹ 
ខខ្មរកកហមខ�េមានេីតាងំលនៅម្ពុំភ្�ំនិខក្រកពកំ្រេេ់ 
ក្រលេសលវៀតណាម។ លនៅក្ពុងកងនារ ីខខ្មរកកហម�នឲ្យខ្ពុំ 
នងិនារលីផ្ងលេៀតលេៅសមរភូមិលកតៀមជាមួយកងយពុេ្ធជន 
ល�ើម្កីារពារកពខំ�ន។ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុេំេួេ�នកាលំភ្ើង១ 
ល�ើមេពុកជា្់រនងឹខ្នួល�ើម្កីារពារសពុវត្ថភិាព។ លេោះ្ីរ 
ជាខ្ពុលំចញលេៅការពារសមរភូមិ ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំន�ន្រះ៉េង្គចិ

 
គ្ាជាមួយកងេ័ពលវៀតណាមលនោះលេ។ ខ្ពុ ំ កគានខ់តលនៅ 

អ៊ៃុ	្ុោវតី	

លអោម លវឿន លភេសសី អាយពុ៦៤ឆ្ាំ លនៅភូមិរ្រសគ់ាតល់នៅភូមិ� ី
កកហម ឃពុអំនង់្រា្រ សសរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់

ក្ពុងជរួលកតៀមតាមពលីកកោយខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុ ំ ក៏�នចេូ
 

រួមហាតក់ងេ័ពលនៅឯវតមួ្យខក្រផ្ារេន្ា្់រ។ ខ្ពុ�ំន 
ហាតច់េូវាយ្រន្ាយ។ ខ្ពុកំតរូវរតេ់នូចេូតាមរ្រងេសួ 
ជាមួយនារនីងិ្រពុរសជាលកចើននាក់លេៀត។ ខ្ពុ�ំនហាតក់ង 
េ័ពលនះ�នក្រខហេជា១ខខ លហើយក៏ឈ្់រលេៅ។ ក្រធាន 

កងវរលសនាធរំ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ សពុខា លហើយខ្ពុគឺំជាកូនកករុម 

សមាជកិ។ ខ្ពុរំសល់នៅឯភ្�ំនិ�នរយបៈលពេក្រខហេ៦ខខ។ 

 លនៅខខចពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនចាកលចញមកលនៅរសល់នៅ

ត្ំរនក់តពាងំរូង លខតល្កោះកពុង។ លនៅេីលនោះ ខ្ពុលំនៅខត្រនល្ធ្ើ

ជាកងេ័ពខខ្មរកកហម�ខ�េ ្រ៉ពុខនល្នៅក្ពុងកងលផ្ងពមីពុន 

លកពោះលនៅលពេលនោះ ខខ្មរកកហម�ន្រញ្ចូេកងេ័ពខ�េ 
មកពភី្�ំនិចេូលេៅក្ពុងកងតចូៗរួមជាមួយគ្ាេាងំអស។់  
ខ្ពុលំធ្ើជាកងេ័ពខខ្មរកកហម�នក្រខហេជា ៣ខខ ខ្ពុ�ំនផ្ាស់

 
្ូ្ររមកលធ្ើជាកគរូលពេ្យលនៅឃពុអំណូ្ងេឹកវញិ។ ក្រធាន

 
លពេ្យត្ំរន១់១លនោះមានលឈ្មោះ្ ា ពសូងឹ។ ខ្ពុលំចះខតលរៀន 
លពេ្យតាមការអនពុវតជ្ាក់ខសង្លកពោះខ្ពុមិំនលចះអក្រ 
លនោះលេ។ លនៅលពេខ�េមានអ្ករ្ួរសយកចេូមក 

18 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ក្ពុងមន្រីលពេ្យ ខ្ពុ�ំនជយួេាងរ្ួរស នងិជយួព្យា�េ
 

រ្ួរសខះ្ ខៗ�រ។ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុលំចះចាក់្្ាំ នងិអាច 
ព្យា�េជងឺំធម្មតាៗ�ន ្រ៉ពុខនក្្រសនិល្រើមានអ្កជងឺំ 
ឈធឺងៃន់ៗ លនោះ ខ្ពុមិំនអាចព្យា�េ�នលេ។ ខ្ពុលំចះខត 
ព្យា�េរ្ួរស នងិជងឺំកគរុនតចិតចួខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ក្រជាជន 
ភាគលកចើនមានជងឺំកគ រុនចាញ់ លហើយក្រជាជនខះ្លេៀត 
ខះ្ជវីជាត ិខ�េមានរូ្ររាងលហើមនងិលសក្ស្ាងំ។ អ្ក 
ជងឺំណាខ�េខះ្ជវីជាតិ ខ្ពុពំ្យា�េល�ោយលក្រើ្ ្ាជំាត ិ
ខ�កនងិវតីាមីន។ លនៅក្ពុងមន្រីលពេ្យលនោះ គឺមានកគរូលពេ្យ 
លកចើនណាស់ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេខ�េមានអ្ករ្ួរសលកចើនលពក  
អ្កកគ្់រកគងមន្រីលពេ្យ �ន្ំរខ្រកកគរូលពេ្យឲ្យលចញលេៅ 
តាមេីតាងំលផ្ងៗគ្ា។ ចខំណកខ្ពុ ំ លនៅខត្រនព្្យា�េ 
អ្កជងឺំនងិអ្ករ្ួរសលនៅខតក្ពុងមណ្ឌេលេ។ អ្ករ្ួរស 
ភាគលកចើន ខ�េ្រញូ្នមកកានម់ន្រីលពេ្យ គឺជាកងេ័ព 
ខ�េ្រញូ្នមកពសីមរភូមិ។ ខ្ពុលំធ្ើជាកគរូលពេ្យលនៅឃពុំ

 
អណូ្ងេឹកចា្់រតាងំពឆី្ា១ំ៩៧៥ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៨។

 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម ខ្ពុមិំនខ�េមកលេងសសរុក
 

កំលណើតលនោះលេ។ ខ្ពុលំចះខតគិតលនៅក្ពុងចតិ្្ ា ម្ាយឪពពុក
 

នងិ្រង្រ្អនូរ្រសខ់្ពុ�ំនស្ា្់រអសល់ហើយ លកពោះលយើងខ្រក
 

គ្ាយូរលពក ខ្មេាងំមិនខ�េ�នេេួេ�ណឹំងពគី្ាលេៅ
វញិលេៅមកលនោះលេ។ 

 លនៅលពេកងេ័ពលវៀតណាមចេូមកក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា
 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិមិ្នរតល់េៅសសរុក
 

កំលណើតលនោះលេ លកពោះសសរុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុលំនៅឆងៃាយលពក។  
ខ្ពុរំត់លេៅតាមអង្គភាពរ្រស់ខខ្មរកកហមលនៅតាមជួរកពំខ�ន។  
មពុន�្ូំរង ខ្ពុរំតល់គចពកីងេ័ពលវៀតណាមចេូលេៅក្ពុងនកព 
លហើយក៏វលង្ងផ្វូពាសលពញនកពលនោះ។ លកកោយមក ខ្ពុំ 
�នសលកមចចតិរ្តល់េៅតាមចាស់ៗ ខ�េ�នរតច់េូនកព 
ជាមួយគ្ា។ លនៅលពេខ�េពកួគាតន់ាខំ្ពុលំេៅេីណា ខ្ពុំ 
ខតងខតល�ើរលេៅតាមគាត។់ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុមិំនហ៊ាន 
កតឡ្់រមកផះ្ជ្ួរឪពពុកម្ាយនងិសាចញ់ាតិរ្រសខ់្ពុ ំ
លនោះលេ លកពោះខ្ពុខំ ្ាចកងេ័ពលវៀតណាមណាស។់ ចាស់ៗ  
ខ�េរសល់នៅជាមួយខ្ពុលំនោះ ខតងខតនយិាយតៗគ្ា្ ា 
កងេ័ពលវៀតណាមនងឹយកក្�េខខ្មរលេៅផ្គពុលំធ្ើជាចនងកាន។ 
ចខំណកឯលនៅតាមផ្វូវញិ ខ្ពុខំតងខតឮក្រជាជននយិាយ្ា 
កងេ័ពលវៀតណាមនងឹចា្់រយកក្រជាជនខខ្មរលេៅ�ាក់គពុក។ 
�លូចះ្ខ្ពុខំ ្ាចកងេ័ពលវៀតណាមណាស។់ 

 ខ្ពុ�ំនរតល់េៅរសល់នៅក្ពុងជរំវំ «៤» លនៅលេើេឹក�នី្ 
លហើយលកកោយមកខ្ពុ�ំនកតឡ្់រមកលនៅក្ពុងេឹក�ខីខ្មរវញិ
លនៅតាមជរួកពខំ�នលនៅម្ពុអូំរេហាពុង ខាងសសរុកសឡំតូវញិ 
លកពោះលនៅក្ពុងជរំវំ «៤» ជនជាតនិ ន្យិាយខតភាសាន្ 
លេ។ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិក្តឡ្់រចេូមករសល់នៅក្ពុងេឹក�ខីខ្មរ

 
វញិ លកពោះលយើងអាចនយិាយភាសាខខ្មរ�ន�ចូគ្ា។ ខ្ពុធំ្ា្់រ 
�នកតឡ្់រចេូលេៅជរំវំ «៤» ម្ងមកាេវញិខ�រ។ ្រន្ា្់រ 
ពលីពេខ�េខ្ពុកំតឡ្់រមកពជីរំវំ «៤»វញិ ខ្ពុលំនៅខត្រន្

 
លធ្ើការជាមួយនងឹខខ្មរកកហមលនៅក្ពុងអង្គភាព�កឹជញូ្ន។ 
ខ្ពុធំ្ា្់រ�ន�កឹជញូ្នលេៅកានល់ខតកំ្ពង់ស្។ឺ ខ្ពុលំធ្ើការងារ
លនៅក្ពុងកង�កឹជញូ្នរហតូ�េខ់្ពុលំរៀ្រការ។

 ខ្ពុលំរៀ្រការលនៅលពេខ�េខ្ពុមំានអាយពុ៣០ឆ្ា ំលនៅត្ំរន់
 

កខញ្ច ខក្រកពកំ្រេេក់្រលេសន្។ ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ នាក់ 
លងង លហើយគាតម់ានអាយពុតចិជាងខ្ពុមួំយឆ្ា។ំ ្ី្ររ្រសខ់្ពុំ 
មានសសរុកកំលណើតលនៅក្ពុងលខតកំ្ពត។ គាតគឺ់ជាជនពកិារ  
លហើយគាតមិ់នអាចលធ្ើការងារអី្�នលនោះលេ។ កករុមកគរួសារ 
រ្រសខ់្ពុ ំរសល់នៅត្ំរនក់ខញ្ចមិន�ន្រ៉ពុន្មានផង ខ្ពុក៏ំ�នផ្ាស់

 
មករសល់នៅភូមិអូរនលនោង ឃពុតំាលតោក សសរុកសឡំតូ លខត ្
�ត�់្ំរងវញិ។ ខ្ពុរំសល់នៅេីលនោះរហតូ�េឆ់្ា ំ១៩៩៥ ។  
្រន្ា្់រមក អង្គភាពពកិារ ខ�េមាន តាសយ គឺជាអ្ក 
កគ្់រកគង �នផ្ាស់កករុមកគរួសាររ្រស់ខ្ពុឲំ្យកតឡ្់រមករស់ 
លនៅក្ពុងឃពុអំណូ្ងេឹកវញិ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុកំតឡ្់រមក

 �េភូ់មិវញិ គឺមានសពុេ្ធខតនកព�ពុះកេ រុ្រកេរុេ លហើយមាន 
ក្រជាជនខត ៤០ កគរួសារលនោះលេ។ ខ្ពុ�ំន�ាសំសរូវ �ាសំខណ្ក  
នងិេងៃសកមា្់រផ្គតផ់្គង់�េជ់វីភាពកគរួសារ។ 

 ្រន្ា្់រពសី្ថានភាពសនង្គាមសងៃ្់រសងៃាត្់រន្ចិក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៩៨ ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រលេៅលេងសសរុកកំលណើតលហើយស្ាក់ 
ជាមួយ្រងសសរី្រសខ់្ពុអំសរ់យបៈលពេ១ស�ហ្។៍ លនៅលពេ 
លនោះ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ�នស្ា្់រ�ត្់រង់ជវីតិលេៅលហើយ។  
ចខំណកឯ ្រ្អូនក្ររុស នងិ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំក៏�នស្ា្់រខ�រ។ 
សមាជិកកករុមកគរួសាររ្រស់ខ្ពុ ំគឺលនៅសេ់ខត្រងសសីរ្រស់ 
ខ្ពុនំងិខ្ពុខំត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លកកោយៗមកលេៀត ខ្ពុមិំនធ្ា្់រ�នលេៅ

 សរួសពុខេពុកខេ្រងសសរី្រសខ់្ពុលំេៀតលនោះលេ ្រ៉ពុខន្្រងសសរី្រស់ 
ខ្ពុ�ំនមកលេងជាមួយខ្ពុ�ំនចនំនួ ២ �ង។ ខ្ពុចំង់លេៅលេង

 សសរុកកំលណើតឲ្យ�នញឹកញា្់រណាស ់្រ៉ពុខនខ្្ពុខំះ្ខាតលសោ
ហ៊ពុយលនៅក្ពុងការលធ្ើ�លំណើរ។ សពន្្ងៃលនះ ខ្ពុមំានកូនចនំនួ ៥ 

 
នាក់ គឺកូនសសចីនំនួ៣នាក់ នងិកូនក្ររុសចំននួ២នាក់។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ហុតីង	មោ៖		តរួ្សមង្ក្នពុងកង
្ិល្បៈសេ ្មរពកហម
រ្ួត	វិចិពត	

 ហពុងី លហោ លភេក្រ រុស អាយពុ៥៧ឆ្ាំ មានេីកខនង្ 

កំលណើតលនៅភូមិរពុន ឃពុ�ំានរពុន សសរុកសកូេនគិម លខត ្

លសៀមរា្រ។ លហោ �ននយិាយលរៀ្ររា្់រពីជវីតិក្ពុង 
កងកពុមារ នងិការងារលនៅក្ពុងកងសេិ្បៈខខ្មរកកហម្ា 

«កាេពឆី្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅជ្ួរជពុជំាមួយម្ាយ។ 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុគឺំជាកងេ័ពខខ្មរកកហមក្ពុងត្ំរនរ់លំ�ោះលខត្
 

លសៀមរា្រ។ ស្ថានភាពលនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុលំនៅលពេលនោះ 

គឺកច្ូរកកច្រេណ់ាស់ លហើយមនពុស្ម្ាជាលកចើន�ននាំ

គ្ារតច់េូលេៅក្ពុងនកព ល�ើម្លីគចខ្នួពកីារេម្ាក់កគា្់រ
 

ខ្រករ្រសេ់ាហាន េន ់នេ។់ 

ហពុងី លហោ អាយពុ៥៧ឆ្ាំ នងិក្រពន្ធរ្រសគ់ាតល់នៅសសរុកអនង់្ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ (សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លនៅអំឡពុងលពេលហតពុការណ៍លនោះលកើតលឡើង ខ្ពុក៏ំ�ន
 

លឃើញយនល្ហោះជាលកចើនលកគឿងរ្រសក់ងេ័ព េន ់នេ់  

មកេម្ាក់កគា្់រខ្រកលនៅលេើភូមិឋានរ្រសខ់្ពុ ំជាពលិសស 
លនៅជាយៗភូមិខ�េមានកងេ័ពខខ្មរកកហម។ កងេ័ពលជើង 

អាកាសេាងំលនោះ ខ្មេាងំ�ន�ាក់ការសង្យ័មកលេើ

ភូមិរ្រសខ់្ពុំ្ ា មានកងេ័ពខខ្មរកកហមជាលកចើនកំពពុងេាក់

ខ្នួលនៅក្ពុងភូមិ។ មិនយូរ្រ៉ពុន្មាន កគា្់រខ្រកមួយកគា្់រ�ន
 

ធ្ាក់ចកំណ្ាេភូមិរ្រសល់យើង។ សណំាងេ្អកគា្់រខ្រក 

ក្រខវង១.៥ខមក៉តលនោះមិនផ្ពុះ។ លេោះ្ីរជាយា៉ងលនះក្ី  
ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ�នេេួេរងការគំរាមកំខហងយា៉ង 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ធងៃនធ់ងៃរពលីហតពុការណ៍េម្ាក់កគា្់រខ្រកលនះ។ ក្រជាជនក្ពុង 
ភូមិមានការភ័យខ្ាច នងិកពាត់ក�ស់កករុមកគរួសារជា្រន ្

្រន្ា្់រ លនៅលពេខ�េអ្កេាងំលនោះ�ននាគំ្ារតច់េូលេៅ

សមងៃេំាក់ខ្នួក្ពុងនកព។ ក្រជាជនមួយចនំនួ�ន្រន្ាខំ្នួ
 រសល់នៅក្ពុងនកពក្ពុងរយបៈលពេខ្ ីរួចលហើយក៏នាគំ្ាកតឡ្់រមក

កានេ់លំនៅឋានរ្រសខ់្នួវញិ។ ក្រជាជនមួយចនំនួធលំេៀត 

�ន្រនរ្ស់លនៅជាមួយខខ្មរកកហមក្ពុងនកពរយបៈលពេយូរ។ 

ក្រជាជនខ�េកតឡ្់រមករស់លនៅក្ពុងភូមិឋានរ្រស់ខ្នួវិញ 

ក៏�នក្រេះលឃើញនវូកគា្់រខ្រកខ�េមិនេានផ់្ពុះស្ថតិលនៅ 
ចកំណ្ាេភូមិ នងិ�ននាគំ្ាក្រញា្់រក្រញាេល់េៅល�ោះ 

យកក្ោេកគា្់រលនោះលចញ នងិចកូយករលំសវ�ាក់ល�ោយ 

ខឡកល�ើម្្ីរងកាលកគោះ្ ្ាក់លនៅលពេលកកោយ។ ក្រជាជន 

ខ�េកតឡ្់រលេៅក្ពុងភូមិេាងំលនោះ ក៏េេួេរងនវូការគំរាម 
គំខហង នងិការឈចឺា្់រល�ោយការចា្់រខ្នួពសីណំាក់ 
េាហាន េន ់នេ,់ ការេម្ាក់កគា្់រខ្រក នងិការឆក់្្រន ់

កេព្យសម្ត្លិនៅក្ពុងភូមិខ�េជរំពុញឲ្យក្រជាជនលនៅក្ពុង 
ភូមិ ខ�េរតច់េូនកព�នចេូរួមជាមួយចេនាខខ្មរ 

កកហមកានខ់តលកចើនលឡើង។

 ល�ោយសារខតមានការចេូរួមពកី្រជាជន នងិមកពី 

កគ្់រមជ្ឈ�្ឋានលកើនលឡើងជាមួយខខ្មរកកហមពមួីយន្ងៃលេៅ 

មួយន្ងៃ �លូចះ្លហើយ កងេ័ព េន ់នេ ់�នេេួេរងភាព 

្ររាជយ័។ េីកករុងភ្លំពញេាងំមូេ �នធ្ាក់លេៅក្ពុងការ

កគ្់រកគងរ្រសខ់ខ្មរកកហមេាងំសសរុងលនៅក្ពុងន្ងៃេី១៧ ខខ 

លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ។

 ្រន្ា្់រពជីយ័ជម្ះរ្រសខ់ខ្មរកកហម ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញូ្ន
 

លេៅលធ្ើការងារក្ពុងកងកពុមារ។ កពុមារលនៅលពេលនោះមិន 
េេួេ�នការលរៀនសកូតលពញលេញ នងិការហ្ូរចពុកកគ្់រ 

កគានល់េ។ កពុមារលនៅក្ពុងកងរ្រសខ់្ពុ ំខ�េមានគ្ាចលន្ោះ
 

ព៥ី០នាក់លេៅ១០០នាក់ �នចណំាយលពេលវេារ្រស់ 

ខ្នួលស្ើរខតេាំងសសរុងលេៅលេើការងារ្រលកមើអង្គការរ្រស់ 
ខខ្មរកកហម។ ជាលរៀងរាេន់្ងៃ លយើងល�ើរលរើសអាចម៍លគោ,  

កា្់រល�ើមេនន្ានខខកត នងិលធ្ើជ�ីាក់ខសស។ លយើងេេួេ�ន 

រ្រ្រមួយកូនចានតចូក្ពុងមួយលពេ។ ក្រធានកងរ្រស់ 
លយើង�នផេ្រ់្រ្រអាហារលស្មើៗ គ្ា ល�ោយមិនគិតពកូីន 

រ្រសក់្រជាជនចាស់ ឬក្រជាជន្្មលីឡើយ។ 

ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងកងកពុមារ រហតូ�េខ់្ពុមំានវយ័ធេំ្មម
 

ខ�េអាចសខម្ងជាតកួ្ពុងកងសេិ្បៈ�ន។ ខ្ពុ�ំនសខម្ង
 

ជាតតួ្ពុកកំខ្្រងលនៅក្ពុងលរឿង «អពុីណាវ្រពុស្ោ» ខ�េ�ន 

�កសសង់លចញពលីរឿងក្រលេោមលេោកខខ្មរ។ លរឿងលនះ �ន 

ខ្រងខចកជាឈពុតឆាកកម្តខ់្រ្រលសហ្ា នងិត្ពុកកំខ្្រង។  
ការសខម្ងលរឿងលនះ មានការលក្រើស្គរន� ឬជនួកាេ 

ជនំសួល�ោយធពុង�ងេឹកលេៀតផង ខ�េញពុ ាងំឲ្យ្ររយិាកាស 
មានភាពស្រ្ោយរកីរាយ។ លយើង�នលកជើសលរើសអ្ក

សខម្ងក្រមាណព១ី០លេៅ១២នាក់លនៅក្ពុងសហករណ៍។ 

 ខ្ពុមិំនធ្ា្់រលេៅសខម្ងលនៅលកកៅភូមិលេ ល�ោយសារខ្ពុំ 
លនៅមានភាពខ្មាសល់អៀន។ ខ្ពុចំា�ំន្ា លរឿង «អពុីណាវ 
្រពុស្ោ» មិនខ�េ�នសខម្ង�េវ់គ្គ្រញ្ច្់រលេ ល�ោយសារ 

លពេខះ្កករុមរ្រសខ់្ពុខំះ្តអួង្គសខម្ង នងិលពេខះ្លេៀត 

អ្កេស ន្ា�ន្រ្ួរេគ្ាលេៅល�កអស។់ ជាេូលេៅ លយើង  

�នសខម្ង�េយ់្់រលកជៅ ល�ោយមិនកំណតល់ពេលវេា 

ជាក់េាក់សកមា្់រសខម្ងលេ។ លគោេ្ំរណងននការ 

សខម្ងរ្រសល់យើង គឺកគានខ់តចង់សកមាេ្រន្ពុកលនឿយ 
ហតរ់្រសក់្រជាជនក្ពុងសហករណ៍ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

 លនៅក្ពុងតខួ្រ្រត្ពុកកំខ្្រង ខ្ពុ�ំនលធ្ើឲ្យមនពុស ក្គ្់រគ្ា
 េាងំចាសេ់ាងំលក្មង�នលសើចលេងស្រ្យរកីរាយ ល្រើលេោះ 

្ីរជាជវីតិលនៅតាមសហករណ៍�នក្រឈមនវូការេ�ំក 

នងិស្ថតិលនៅក្ពុងស្ថានភាពអតឃ់្ានយា៉ងណាក៏ល�ោយ។ 

ហពុងី លហោ ផេ្្់រេសម្ភាសន�៍េក់ករុមសសាវកជាវមជ្ឈមណ្ឌេ 
សន្ភិាពអនង់្ខវង លនៅក្ពុងលវេិកាក្រវត្សិាសសក្គរួសារ។  
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

អណ្តូងសាក្ពរប្់ពបជាជៃ្្មតីមៅក្នពុងភបូមិ

ោ៊ៃ	ពិ្ តី	

 មន៉ យាន លភេសស ី អាយពុ៥៨ឆ្ាំ មានេីកខនង្ 

កំលណើតលនៅក្ពុងភូមិចកំារអណូ្ង ឃពុចំកំារអណូ្ង សសរុក
 

ចកំារលេើ លខតកំ្ពង់ចាម។ យាន ខចករខំេកពី្រេ 

ពលិសោធនជ៍វីតិតស៊តូាងំពកីពុមារ រួមជាមួយនងឹលរឿងរា៉វ 

ជាលកចើនអំឡពុងលពេលធ្ើ�លំណើរមក�េអ់នង់្ខវង្ា ៖

 លនៅក្ពុងេសវត ន្ឆ៍្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុលំឃើញមានការេម្ាក់
 

កគា្់រខ្រកយា៉ងសន្ធកឹសន្ធា្់រលនៅភូមិចកំារអណូ្ង។ លពេ 
លនោះស្ថានភាពលនៅក្ពុងភូមិចេាចេ នងិលពោរលពញលេៅ 

មន៉ យាន លនៅផះ្រ្រសគ់ាតល់នៅសសរុកអនង់្ខវង លខត ្
ឧតរ្មានជយ័។ (ហ៊ាន ពសិ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ល�ោយរលណ្ៅកគា្់រខ្រក។ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ កគរួសារខ្ពុ ំនងិ
 

ក្រជាជនក្ពុងភូមិចកំារអណូ្ងកតរូវ�នជលម្ៀសលចញម្ង
 

្រន្ចិ លៗេៅកានឃ់ពុសំ្ឺ សសរុកចំការលេើ លខតកំ្ពង់ចាម។  

សម័យលនោះ ខ្ពុមិំនស្គាេ់្ ា លតើលមខខ្មរកកហមជានរណា 
លនោះលេ គឺខ្ពុកំគានខ់តលធ្ើលេៅតាមអី្ខ�េខខ្មរកកហម្រង្គា្់រ 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខខ្មរកកហម�ន្រញូ្នឲ្យខ្ពុលំេៅលធ្ើការងារលនៅ

 
ក្ពុងកងកពុមារ។ ការងារខ�េខ្ពុេំេួេ�នលនៅកងកពុមារ គឺ

 
កា្់រេនន្ានខខកតលធ្ើជី នងិ�កលស្មៅសសរូវ។ លកកោយមកខ្ពុ ំ
មានវយ័ធ្ំរន្ចិ ខ្ពុកំតរូវ�នខខ្មរកកហមលកជើសលរើសយក 
លេៅលនៅភូមិលក្រើសមាស ល�ើម្ជីយួការងារខរក� ីនងិលេើក 

េំន្់រលនៅក្ពុងកងចេត័នារ។ី ចខំណកម្ាយរ្រសខ់្ពុកំតរូវ
 

�នខខ្មរកកហម្រញូ្នលេៅលនៅលរោងមា៉សពុនីកិនសសរូវរ្រស់ 
សហករណ៍ ចខំណកឪពពុកខ្ពុគឺំលធ្ើខសសក្ពុងជនំានល់នោះ។ 

្រន្ា្់រមកខខ្មរកកហម�នផ្ាស់ឪពពុករ្រសខ់្ពុមំកលធ្ើជា 
ចពុងលភៅលនៅភូមិលក្រើសមាសវញិ។ ខ្ពុមិំនសវូជ្ួរការ 
េ�ំក្រ៉ពុន្មានលេេាក់េងនងឹការហ្ូរចពុក។ ខ្ពុេំេួេ�ន 
�យ ឬ្រ្ររហ្ូរខឆ្អតកគ្់រកគាន ់លហើយក៏គ្មាននរណា 

ម្ាក់អតឃ់្ានខ�រ។ ្រន្ា្់រពេំីលនរពកីារងារ កពុមារេាងំ 

អសក់តរូវ�នខខ្មរកកហមអនពុញ្ញាតឲ្យលរៀនលនៅលកកោម 

ល�ើមលឈើ ឬក្ពុងនកព។ ខខ្មរកកហម មិនមានសាេាលរៀន 

លសៀវលភៅសកិ្ាសកមា្់រកពុមារលេ។ លរឿងរា៉វខ�េលធ្ើឲ្យ

ខ្ពុតំក់ស្ពុតខ្ាងំ្ំរផពុត ខ្ពុលំឃើញអណូ្ងមានសាកសពក្ពុង

 ភូមិលក្រើសមាស។ ខ្ពុលំនៅចាំ្ ា លពេលនោះកពុមារេាងំអស់

កតរូវ�នហាមឃាតមិ់នឲ្យលេៅខក្រអណូ្ងលនោះលឡើយ។ 

លេោះ្ីរជាមាន្រកមាមក្ី កពុមារ លៗនៅខតចង់�ងឹអំពី 

អណូ្ងលនោះ�ខ�េ។ កពុមារក្រមាណ៤លេៅ៥នាក់រួមេាងំ 
ខ្ពុផំង �នក្រេះលឃើញសាកសពខ�េលហើមស្អពុយេពុក
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លចោេយូរន្ងៃលពញក្ពុងអណូ្ងេឹក។ សាកសពេាងំលនោះ

មានពាក់ឯកសណ្ឋ ានសពុវីេិធម្មតាេាងំអស ់លេើ្រខ្ពុយំេ់ 
្ាសាកសពរ្រសក់្រជាជន្្មី ឬក្រជាជន១៧លមសា 

ខ�េ�នជលម្ៀសមកត្ំរនរ់្រសខ់្ពុ។ំ េាងំលនះគឺជាេិ�្ឋភាព 
មួយខ�េ�ន�តិជា្់រក្ពុងអារម្មណ៍ខ្ពុរំហតូមក។  

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ពលវៀតណាមចា្់រលផ្ើមវាយេពុក 

ចេូមកក្រលេសកម្ពុជា។ ក្រជាជនលនៅតាមសហករណ៍ 
េាងំអសច់ា្់រលផ្ើមរសំាយ នងិរសល់នៅក្រក្ររ្ររលធ្ើខសស

ចមការលេៅតាមកគរួសារលរៀង ខៗ្នួ។ លេោះ្ីរជាយា៉ងណា  
ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិខតងខតេចួ្រញូ្នអងករលេៅឲ្យកង

 
េ័ពខខ្មរកកហមខ�េកំពពុងខះ្លស ៀ្ងលនៅក្ពុងនកព។ ក្រជាជន 
កតរូវ�នលរៀ្រចជំាកករុមនារកី្រមាណជា ៦លេៅ៧នាក់ ក្ពុង 
មួយកករុមក្ពុងលនោះក៏មានខ្ពុម្ំាក់ខ�រ មានតនួាេីជញូ្ន

 
លស ៀ្ងចេូនកពឲ្យកងេ័ពខខ្មរកកហមល�ោយសមងៃាត។់ 

 រហតូលកកោយមកឆ្ា១ំ៩៨៤ កគរួសារ្រសខ់្ពុ ំនងិ 
ក្រជាជនលផ្ងលេៀតចា្់រលផ្ើមរតល់ភៀសខ្នួលចញពភូីមិ 
លេៅរសល់នៅជាមួយកងេ័ពខខ្មរកកហមលនៅក្ពុងនកព ្រន្ា្់រ

ពកីងេ័ពលវៀតណាមចា្់រលផ្ើមសង្យ័្ា ក្រជាជន�ន 

ចពុះចេូជាមួយខខ្មរកកហម។ ការលភៀសខ្នួលនះ ក្រជាជន 
គ្មានការកពរួយ�រម្ភលេ លកពោះលយើង�ងឹ្ាលនៅលពេលចញ

ពភូីមិចេូ�េក់្ពុងនកពគឺមានសពុវត្ភិាពល�ោយមានកងេ័ព

ខខ្មរកកហមចាកំារពារ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨៧ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ្ី្រខ្ពុលំឈ្មោះ 

�ន៉ សអ៊ំពុន ខ�េជាអតតីលយោធាខខ្មរកកហមខ�រ។ ការ 

លរៀ្រការរ្រសខ់្ពុលំនៅលពេលនោះគ្មានការ្រងខេតិ្រងខេលំេ គឺលរៀ្រ 
ចំលឡើងល�ោយមានចាស់េពុជួំយចាត់ខចងលេៅតាមក្រនពណី។  

្រន្ា្់រពលីរៀ្រការ�ន្រ៉ពុន្មានន្ងៃ សស្ី នងិកពុមារេាងំអសក់តរូវ 

�ន្រញូ្នឲ្យលេៅកានមូ់េ�្ឋានលកកោយខ�េមានេតីាងំ 
លនៅលេើភ្�ំងខរក សស្រលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងមាននផល្ពោះ 
ក�ំពរីខខ។ អំឡពុងលពេលធ្ើ�លំណើរតាមផ្វូលេៅកានភ់្�ំង

 
ខរកលនោះខ�រ សស្ ីនងិកពុមារភាគលកចើនជ្ួរនវូការេ�ំក 

យា៉ងខ្ាងំ ជាពលិសសសកមា្់រសស្មីាននផល្ពោះ�ចូខ្ពុ។ំ ខ្ពុំ 
គ្មានកម្ាងំសកមា្់រលធ្ើ�លំណើរ�ចូសស្ឯីលេៀតលឡើយ �លូចះ្ 

្ី្ររ្រសខ់្ពុសំកមចចតិឈ្្់រសកមាក�ា�ំយហ្ូរល�ើម្ឲី្យ 

មន៉ យាន នងិ្ី្រលឈ្មោះ �ន៉ សអ៊ំពុន កពមេាងំកូនសសលីឈ្មោះ  
អ៊ពុន វា៉ន�់ា ក្ពុងលវេិកាក្រវត្សិាសសក្គរួសារក្ពុងសសរុកអនង់្ខវង 
លខតឧ្តរ្មានជយ័។ (ហ៊ាន ពសិ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខ្ពុអំ ាចមានកម្ាងំ្រន�្លំណើរលេៅមពុខលេៀត។ លយើង�ាំ 
�យឆ្អនិលហើយមិនេាន�់នហ្ូរផង សសា្់រខតកងេ័ព

លវៀតណាមតាមមកេានល់នៅលពេលនោះ។ ្ី្រខ្ពុខំកំ្ឹរងកគា 
ខ្ពុឲំ្យរត្់រនេ្ាងំកត�ា្រកត�សួ ខណបៈលពេខ�េខ្ពុលំស្ើរ

 
ខតល�ើរខេងរួចលេៅលហើយ។ 

 េពុះលយើងលធ្ើ�លំណើរឆងៃាយ្រន្ចិ ល�ោយលឃើញសភាព 

ខ្ពុមិំនសសរួេ ្ី្ររ្រសខ់្ពុ�ំននយិាយក�្់រខ្ពុំ្ ា «ឈ្់ររត់
 

លេៅ! សកមាកសនិលេៅឯង ល្រើសនិជាលយើងកតរូវសា្្់រឲ្យ 

ស្ា្់រលេៅចពុះ» លេើ្រខ្ពុសំលកមចចតិឈ្្់រលនៅកតង់ «អណូ្ង
 

្ររ» ខ�េជាលឈ្មោះអណូ្ងេឹក។ លយើងសកមាក�ា�ំយ 
ហ្ូរលនៅេីលនោះ។ ្រន្ា្់រមកលេើ្រលយើង្រន�្លំណើររហតូ 

�េល់ជើងភ្ំ នងិ្រនល្ឡើងលេៅអាងក្ោេេាវ។ ខណបៈ 

លពេលធ្ើ�លំណើរលឡើងភ្កំ្រជាជនជាលកចើននាក់រងរ្ួរស  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

នងិស្ា្់រល�ោយសារជានក់គា្់រមីនខ�េ�ាក់រាយ�យ៉

លនៅក្ពុងខផនការក-៥។ លយើងកតរូវចណំាយលពេមួយ 
យ្់រ លេើ្រកងកម្ាងំខខ្មរកកហមលនៅខាងលេើភ្អំាចចម្ង 

ក្រជាជនរួចពលីកគោះ្ ្ាក់�ន។ ចា្់រតាងំពលីពេលនោះ 

មកខ្ពុ�ំន្រនល្េៅរសល់នៅក្ពុងជរំ�ំងេង់ ក្ពុងក្រលេសន្។ 
 

ខ្ពុ ំនងិកគរួសារ�នរសល់នៅេីលនោះរហតូ នងិមានកូនចនំនួ 
ពរីនាក់ លេើ្រខ្ពុ�ំនវេិកតឡ្់រមកក្រលេសខខ្មរវញិក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៩៨។ លកកោយលពេកងកម្ាងំខខ្មរកកហមលធ្ើ

សមាហរណកម្មចពុះចេូជាមួយរាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា 

គឺខ្ពុចំង់កតឡ្់រលេៅសសរុកកំលណើត។ ្រ៉ពុខនល្�ោយសារលនៅ 

េីលនោះគ្មានរ្ររសកមា្់រចិញ្ចមឹកគរួសារ ខ្ពុក៏ំសលកមចចិតម្ក 
រសល់នៅភូមិអូររពុន ក្ពុងសសរុកអនង់្ខវងលនះវញិរហតូ�េ់ 
្រច្ចពុ្រ ន្។្ ជវីតិរ្រសខ់្ពុធំ្ា្់រលវេនាេ�ំកលកចើនមកលហើយ

ល�ោយសារសនង្គាម �លូចះ្ខ្ពុមិំនចង់ឲ្យលរឿងរា៉វក្ពុងរ្រ្រ
 

ខខ្មរកកហមេាងំអសល់នោះវេិកតឡ្់រមកជា្ ្មលីឡើយ។  

ជាលរឿយៗខ្ពុខំតងខតលេើកយកពីផេេំ�កននជីវិត

ក្ពុងសម័យក ាេលន ោះឲ្យកូន�ន�ឹង្ំរណងចង់ឲ្យ

កូនលច ៅជនំ ានល់កក ោយខសង្យេ់អំពីផេ្រះ៉ព ាេ់ 

ខ�េេេួេរងពរី្រ្រខខ្មរកកហម។

មន៉ យាន នងិ្ី្រលឈ្មោះ �ន៉ សអ៊ំពុន កពមេាងំកូនសសលីឈ្មោះ អ៊ពុន វា៉ន�់ា ជាមួយកករុមសសាវកជាវមជ្ឈមណ្ឌេសន្ភិាពអនង់្ខវងក្ពុងលវេិកា 
ក្រវត្សិាសសក្គរួសារ។ (ហ៊ាន ពសិ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ខាៃ់	លរួត	៖	អតតីតកម្មករកំពង់សផកំពង់មសាម
ជាមរួយជៃជាតិចិៃ
្ុេ	វណ្បៈ	

 លនៅន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រ្រ្រកម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលឡើងកានអំ់ណាច លហើយក្រជាជន 

ភាគលកចើនស្គាេ់្ ា ជារ្រ្រខខ្មរកកហម ឬ រ្រ្រ ្រ៉ពុេ ពត។  

រ្រ្រខខ្មរកកហមមានលកៅអីលនៅអង្គការសហក្រជាជាតិ 

ពតិខមន ខតរ្រ្រមួយលនះ�នគាកំេរ្រ្រកពុម្មពុយនសី។្  
លនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធលិតយ្យមានស្ថានេូត្ររលេស

តចិតចួ្ំរផពុតលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ ស្ថានេូតចនិក្រចាំ

លនៅក្រលេសកម្ពុជា�នជយួគាកំេរ្រ្រខខ្មរកកហមេាងំ 
សម្ភារលយោធា នងិលស ៀ្ងអាហាររហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩១។

ពកុី្មារភាព

 ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិលពោធិ៍ធ ំឃពុលំពោធិ៍អនងកង 

សសរុក្ររលស�្ឋ លខតកំ្ពង់ស្។ឺ ខ្ពុរំសល់នៅជាមួយឪពពុក 
ម្ាយរហតូលពញវយ័។ ខ្ពុមំានឪពពុកលឈ្មោះ ឌី ណពុ្រ នងិ 

ម្ាយលឈ្មោះ លមៅ៉ យា៉ន។ ឪពពុកម្ាយខ្ពុគឺំជាកសកិរ ។

 ខ្ពុលំរៀន�នកតមឹ្្ាក់េី១០ចាស់ លនៅសាេា្រឋម 
សកិ្ារវតល្ពោធិ៍។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូ្រលងកើតចនំនួក�ំ្ីរនាក់ 
គឺក្ររុស្ួរននាក់ នងិសសចីនំនួ្ួរននាក់។ លនៅលពេក្រលេស

ជាតធិ្ាក់ចេូលេៅក្ពុងសនង្គាមសពុវីេិ នងិមានរ�្ឋក្រហារ

េម្ាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សហីនពុ លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ លនៅ

ក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុ�ំនក្ាយជាត្ំរនរ់លំ�ោះ ខ�េមានចេនា
 

ខខ្មរកកហមចេូមកលឃោនាលពញភូមិ។ ខ្ពុមំានវយ័ជេំង់

�នលេៅចេូរួមលមើេកម្ាងំក្រជាជន កម្ាងំយពុវជនមួយ 

ចនំនួលធ្ើមហា�តពុកម្មលនៅម្ពុផំ្ារអង្គតាលសោម។ កាេលនោះ 
កតរូវ�នេាហានខាងលេោកលសនាក្រមពុខ េន ់នេ ់�ញ់ 

្រនងកា្រ អ្កចេូរួម�តពុកម្មេាងំលនោះ លហើយលកកោយមក 

ខាន ់េតួ (សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

�តពុកម្មក៏កតរូវ�នរសំាយអស។់ ្រន្ា្់រមក មានការេម្ាក់ 

កគា្់រខ្រកពខីាងេាហាន េន ់នេ់ ខ�េមានការជយួ 

គាំកេពីសហរ�្ឋអាលមរចិ។ កគា្់រខ្រកេម្ាក់លនៅតាមសសរុក 

ខសសចមការ �នលធ្ើឲ្យក្រជាជនជ្ួរលកគោះ្ ្ាក់�េអ់ាយពុ 

ជវីតិ នងិលធ្ើឲ្យកូនលចៅអ្កសសរុករសល់នៅតាមជន្រេមាន 

កំហងឹឈចឺា្់រ នងិរួមកម្ាងំគ្ាចេូលធ្ើលយោធាខាង 

ក្រជាជាតលិកកោយមកលេើ្រ�ន�ងឹ្ាជាខខ្មរកកហម។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ជីវតិរាវោធាផខមែរតក្ហម

 លនៅខខកពុម្ភបៈ ឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនស្មក័គចតិ ្ចេូលធ្ើ 
លយោធាខខ្មរកកហមជាមួយមិតភ្ក្ិលនៅក្ពុងភូមិតាម 
រយបៈការលឃោសនារ្រសខ់ខ្មរកកហម។ �្ូំរងខ្ពុ�ំនចេូ 
លធ្ើជាលយោធាសសរុក្ររលស�្ឋ�នរយបៈលពេខ្ ី្រន្ា្់រមក 

ក៏លឡើងជាលយោធាត្ំរន ់៣៣ ។ ខ្ពុលំនៅលក្មងអង្គការចាត់ 
ត ាងំឲ្យខ្ពុខំរក�យយកលេ ៅឲ្យយពុេ្ធជនខ�េជា្រងៗ 
លនៅសមរភូមិេខង្ក លនៅផ្វូជាតលិេខ៥។ កាេលនោះ 
ក្រធានវរលសនាធលំេខ២១ លឈ្មោះ តាលមៀញ តាសសេ់ 

លនៅក្ពុងកងពេេី១។ លកកោយមកលេៀត ខ្ពុ�ំនលឡើងវាយ

លនៅក្ពុងសមរភូមិផ្ាេ។់ អង្គភាពលពេលនោះមាន្ីរគ  
ខ�េមួយអង្គភាពមានចនំនួលយោធាក្រខហេជា៣០០លេៅ

៤០០នាក់ លឡើងលេៅវាយតាមសមរភូមិជាមួយេាហាន 

េន ់នេ ់លនៅម្ពុជំេំាវលមៅ៉ ឆកលឈើនាង រហតូ�េល់ចោម 
លចៅខាងេចិផ្វូរលេះលភ្ើងសលំ�ៅមកេីកក រុងភ្លំពញ។ 

លនៅន្ងៃេី១៧ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ អង្គភាពខ្ពុមិំន�នវាយ 
ចេូេីកករុងភ្លំពញល�ោយផ្ាេល់េ គឺអង្គការ�នចាតត់ាងំ 

ឲ្យមកវាយលនៅម្ពុលំ�ោះកញ្រតាមផ្វូជាតលិេខ៤ ខាងេចិ
 

ខកតងកតយឹងរហតូ�េវ់ាេរញិ ្រន្ា្់រមកខ្ពុ�ំនលឡើង 
ជះិរ្យនម្កកករុងកំពង់លសោមខតម្ង។

ជីវតិវតកាយច្បស់ងង្឵គ ម

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនមក�េក់ករុងកំពង់លសោម នងិ 
�នចេូលធ្ើការងារលនៅកកសងួពាណិជក្ម្ម ខផក្កម្មករ 

េខីសងលនៅខផ។ លពេលេៅ�េកំ់ពង់លសោមមពុន�្ូំរង ខ្ពុ ំ
�នលឃើញក្រជាជនកំពពុងលធ្ើ�លំណើរលចញពកីករុងលហើយ 

ក្រជាជនេាងំលនោះនាគំ្ាល�កតាមផ្វូ្េ្មិ់ន�ងឹ្ា លេៅ 
កខនង្ណាខះ្លេ។ លពេលនោះលនៅក្ពុងកករុងកំពង់លសោមមាន 
ខតកម្មាភិ�េខខ្មរកកហមលយោធា នងិកម្មកររសល់នៅ។ 

អង្គភាពខ្ពុមួំយអនពុលសនាតចូមានគ្ាជាង៣០នាក់ កតរូវ 
សកមាកលនៅអូរលកតះមួយស�ហ្ ៍លេើ្រអង្គការចាតត់ាងំ 

ឲ្យមកេខីសងលនៅកំពង់ខផខ�េមានអ្កក្ា្់រកំពង់ខផ

លឈ្មោះ តាកគិន។ ក�េ៉ម់ពុន�្ូំរងខ�េខ្ពុ�ំនលឃើញលនោះ 

គឺក�េ៉រ់្រសក់្រលេសចនិ លកពោះមានេាងំអក្រចនិ នងិ 

ជនជាតចិនិនយិាយភាសាចនិ។ កាេលនោះខ្ពុសំ្ា្់រមិន 
�នលេ ខតក្រធានវរលសនាតចូលឈ្មោះ ម៉ពុន ជាអ្កនយិាយ 

ក�្់រ្ា ក�េ៉មួ់យលកគឿងអាច�កឹេំនញិ�ន ១០.០០០ 

លតោន លហើយក�េ៉ខ់ះ្អាច�កឹ�ន៨០០០លតោន មកជយួ 

ក្រលេសកម្ពុជាខ�េជាមិត។្ ជនំយួ�្ូំរងរ្រសក់្រលេស

ចនិខ�េខ្ពុ�ំនេខីសងរួមមាន អងករ កំណេរ់លេះលភ្ើង 

នងិ�ងខរកសកមា្់រលេើក�លីេើកេំន្់រ។ អីឥវា៉នេ់ាងំលនោះ

កតរូវ�កឹជញូ្នតាមរ្យន្្រនម្ក�ាក់លនៅឃ្ាំងខាងលេើ 

រួចលហើយរ្ យនម្ក�កឹ្រនល្េៅត្ំរន ់នងិភូមិភាគលផ្ងៗ។ 

ក�េ់៉ក្រលេសចិន�ន�ឹកអីវា៉នល់ចញពីក្រលេសកម្ពុជាវិញ  
រួមមាន ៖ កគា្់រឈកូ, សឡំកី្រ្ោស គ, ល�ើមសសេខ់្ាត 

ធំៗ , លកៅស៊,ូ កគា្់រសរំង៉, �ងូេពុំ នងិឆ្អងឹសតជ្ាល�ើម។  

កម្មករមានេាងំយពុវជន យពុវនាររីា្់ររយរា្់រពានន់ាក់ 

សរពុ្រេាងំអង្គភាពលផ្ងៗ។ លនៅលពេលនោះកម្មករលធ្ើ 

ការងារលនៅកក រុងកំពង់លសោមលេោះ្ីរេំ�ក្រន្ចិខតមាន 

អាហារហ្ូរចពុកកគ្់រកគាន។់ លនៅកំពង់ខផ អង្គការហាម 

មិនឲ្យជក់�រលីេ ្រ៉ពុខនម្ានជនជាតចិនិេចួេាក់ឲ្យកម្មករ 

ខខ្មរម្ងមួយសពុងពរីសពុង។ ខ្ពុលំធ្ើការងារជាកម្មករកំពង់ខផ 
�នក្រខហេ្ួរនក�នំ្ងៃលកកោយមកលឃើញមានកពឹត្កិារណ៍ 

្្មលីកើតលឡើង្រនា្្់រពចី្់រសនង្គាម ៥ឆ្ា។ំ ខ្ពុ�ំនលឃើញល�ោយ 
ផ្ាេ់ គឺមានយនអ្ាលមរចិមកេម្ាក់កគា្់រខ្រកលនៅខផ 

កំពង់លសោម។ លពេលនោះខ្ពុ�ំងឹ្ា មានជនជាតចិនិចនំនួ 
ពរីនាក់កតរូវរ្ួរស នងិ�ន�ងឹ្ាមានការេម្ាក់លនៅតាម

លកោះមួយចនំនួលេៀត ល�ោយមានលឆះឃ្ាងំលនៅកំពង់លសោម 

មួយកខនង្ ។ យនល្ហោះេាងំលនោះ�នេម្ាក់ចលន្ោះពលីមោ៉ង 

៩កពកឹនងិចលន្ោះលមោ៉ង១២ន្ងៃកតង់។ កាេលនោះខ្ពុមិំនខមន 
លនៅខាងលយោធាមិនសវូលរឿងរា៉វពកីារេម្ាក់លេ កគានខ់តឮ 

តាមគ្ា្ ា មកពលីយោធាខខ្មរកកហមលេៅចា្់រក�េ៉�់កឹ 

េនំញិរ្រសអ់ាលមរចិខ�េ�នលធ្ើ�លំណើរឆង្កាតត់ាម 

ផ្វូសមពុកេអនរ្ជាតជិតិលកោះពេូនូវ។

26 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ�ំនលឃើញក�េ៉ក់្រលេសចនិ នងិ 
ក�េ៉ច់និហពុងកពុងចេូខផកំពង់លសោមកានខ់តលកចើនលឡើងៗ ។  

ក�េ៉េ់ាងំលនោះ�កឹេំនញិចេូមក រួមមាន ខ�ក នងិលកគឿង 

សណំង់ ្រន្ា្់រមកលេៀតលឃើញមានការនាចំេូសម្ភារ 

លយោធាកានខ់តលកចើនលឡើងៗ មានេាងំរ្យន្្ ្មីៗ រា្់ររយ 

លកគឿង រ ល្កកោះជាលកចើនលកគឿង កាលំភ្ើងតចូធកំគ្់រក្រលភេ  

នងិចពុងលកកោយលឃើញមានេាំងលកគឿងសកមា្់រយនល្ហោះ 

�កឹមកេាងំឡាងំធំៗ។ លពេលនោះ ខាងកំពង់ខផលក្រើ 

រ្យនស្្ចូលចញពកី�េ៉ល់�ោយខេងលក្រើកម្ាងំកម្មករ 
េខីសង លហើយមកលក្រើសពុេ្ធខតលកគឿងចកក្រញ្្វញិ។ កម្មករ 

កគានជ់យួលរៀ្រច�ំាក់្រញ្ចូេឃ្ាងំ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ល�ើម្លីរៀ្រចំ 
�ាក់ក្ពុងេូររលេះលភ្ើង នងិ េំនញិមួយចនំនួធ�ំកឹតាមរ្ យន ្
មកេីកករុងភ្លំពញ។

 លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ �ខ�េ ខ្ពុរួំមេាងំអង្គភាពមួយ

អនពុលសនាតចូមានគ្ា៣៦នាក់ អង្គការចាតត់ាងំឲ្យមកលធ្ើ

ការងារលនៅលរោងចកកលក្រងកាតជាមួយជនជាតិចិនវិញ។ 

ខ្ពុ�ំន�ងឹ្ ា ជនជាតចិនិមានលកចើនរា្់ររយនាក់សពុេ្ធជាអ្ក 
ជនំាញ្រលច្ចកលេស ស្ាក់លនៅកខនង្លផ្ងពកីម្មករខខ្មរ។  

លនៅលវេាលមោ៉ង៧កពកឹ ជនជាតចិនិេាងំលនោះជះិរ្យន ្

កករុងមកលធ្ើការ លហើយលនៅលពេេងៃាច�នកតឡ្់រលេៅវញិ។ 

ខ្ពុលំនៅចាលំឈ្មោះជនជាតចិនិពរីនាក់េីមួយលឈ្មោះ លឡោ  
លសៀ នងិេីពរី លឈ្មោះ លឡោ ជងី។ ជនជាតចិនិេាងំលនោះមាន 

វនិយ័ណាសន់ងិមិនខសសកឡឡូាលេ។ ខ្ពុ�ំន�ងឹ្ ា ជនជាតិ
 

ចិនេាំងលនោះមកក្រលេសកម្ពុជាលធ្ើការលនៅតាមគលកមោង 
ជាលកចើន រួមមាន�ចូជា សាងសង់អគារ សាងសង់កំពង់ខផ 

សាងសង់ស្ាន្េ្់ ជាពលិសស កពេានយនល្ហោះ។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ក្រលេសកម្ពុជាមានសនង្គាមជាមួយ 
ក្រលេសលវៀតណាមកានខ់តតានតឹងលឡើងជាលរៀងរាេ់ន្ងៃ។  

លពេលនោះកម្មករកំពង់ខផកំពង់លសោមជាលកចើនកតរូវ�ន 

អង្គការលកជើសលរើសមកលធ្ើជាលយោធាវញិ រួមេាងំរូ្រខ្ពុផំង 
ខ�រ។ ខ្ពុ�ំនលឡើងជះិរ្យនច្ាកលចញពកីករុងកំពង់លសោម 
តាមផ្វូជាតលិេខ ៤ លហើយឆង្កាតេី់កករុងភ្ំលពញសលំ�ៅ 
លេៅលខតកំ្ពង់ចាម។ ខ្ពុ�ំនលេៅ�េស់សរុកអូររាងំឪ នងិសសរុក 
លមមតល់�ោយមិនេាន�់នលេៅ�េក់ពខំ�នផង ក៏ឮ�ណឹំង 

្ា កងេ័ពលវៀតណាម�នវាយចេូ�េេី់កករុងភ្ំលពញ។

 តពរឹតិក្ារណថ៍្ ងៃទី ៧ ផខមក្ោ ឆ ន឵ែ ១ំ៩៧៩

 លនៅលពេកងេ័ពលវៀតណាមវាយចេូ�េក់្រលេស 

កម្ពុជាភ្ាម អង្គភាពរ្រសខ់្ពុលំ្រើករ្យនល្ចញពកីពខំ�ន
 

មក�េស់សរុកចមការលេើក៏ឈ្់ររ្យន ្លហើយនាគំ្ាចពុះ 

រតច់េូនកព ល�ោយន�កានក់ាលំភ្ើងជា្់រជានចិ្ច។ ជនួ 

លពេខះ្លយើង�ន�ញត់្រតជាមួយកងេព័លវៀតណាម 

ខ្មលេៀត។ លពេខះ្ខ្ពុកំតរូវខហេឆង្េលនល្មគង្គ រួច្រន ្
លឡើងមកសសរុកឧត្ពុង្គល�ោយល�ើរកាត្់រន្ាយេខង្កឆង្ 
លេៅសាេាលេខ ៥ ។ ខ្ពុ�ំនចេូលេៅនកពកគី ក្ពុងេឹក�ី

 
លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។

 ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិល្នៅជាមួយលយោធាខខ្មរកកហម 
�ខ�េល�ោយមិនហ៊ានកតឡ្់រលេៅរកសសរុកកំលណើត 

ល�ើម្ជី្ួរឪពពុកម្ាយ្រង្រ្អនូលេ។ ល�ោយសារខ្ាចវតម្ាន 
កងេ័ពលវៀតណាមចា្់រយកលេៅសម្ា្់រ នងិលធ្ើេារពុណកម្ម។  

ខ្ពុ�ំនរតជ់ាមួយអង្គភាពវរលសនាតចូមានក្រខហេ ៣៦ 
នាក់ េាយឡំជាមួយកម្មករលផ្ងៗជាលកចើនលេៀត។  

លនៅលពេរតច់េូនកព លយើងក៏ចា្់រលផ្ើមខ្រកគ្ាខ�រ  

ល�ោយលនៅសេស់មាជកិកានខ់តតចិ។ ខ្ពុសំ្ាក់លនៅក្ពុង 
នកព�នពីរយ្់រក៏លចញ�លំណើរលេៅ ខត្ងខស្់ ភូមិ 

កតពាងំលម្ស កតពាងំកពងីកកាំងសសមរ៉ លកតៀមវាយ 

ជាមួយកងេព័លវៀតណ ាមលេៀតល�ោយអង្គភាពរ្រស់ 

ខ្ពុ�ំកឹនាលំ�ោយ តាសាលរឿន។ អង្គភាពរ្រសខ់្ពុវំាយ្រលណ្ើរ
 

លធ្ើ�លំណើរលេៅ�េេឹ់ក�លីខតល្ពោធិ៍សាត់ នងិ�នជ្ួរ 

តាឡន។ លយើង�ននាគំ្ាលធ្ើ�លំណើរ្រនល្េៅមពុខលេៀត។

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងនកព។ ខ្ពុំ
 

ចា្់រលផ្ើមជ្ួរការេ�ំក នងិលវេនាខ្ាងំ។ ខ្ពុលំឃើញយពុវនារ ី
ក�ំពរីនាក់អត់�យ នងិ�នហ្ូរនាគំ្ាល�ើរជកីក្ចួហ្ូរ  
មានអ្កខះ្អសក់ម្ាងំផង នងិពពុេផងក៏ស្ា្់រលនៅក្ពុង 
នកព។ សាកសពអ្កេាងំលនោះគ្មានអ្កក្់រលឡើយ លកពោះ 

ម្ាក់ៗយកខតរួចខ្នួ្រ៉ពុលណ ្ណោះ លេោះ្រង្រ្អនូក៏មិនអាចជយួ
 

គ្ា�នខ�រ។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�ំលណើរ្រនល្េៀតមានក្ររុសមានសសី។  
ខ្ពុលំ�ើរសលំ�ៅលេៅកពខំ�នរហតូ�េផ់្វូ្ំរខ្រក្្ម�ងំលេៅ

 
លខតល្កោះកពុង។ ្រន្ា្់រមក លយើង្រនល្េៅ�េក់តពាងំរូង 

លេើ្រ�នជ្ួរក្រធានកងពេលឈ្មោះ តាលសង។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

 លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ �ខ�េមានយពុវជនយពុវនារ ី
ជាលកចើនរួមេាងំរូ្រខ្ពុផំង ស្មក័គចតិច្េូរួមជាមួយចេនា 
ខខ្មរកកហមម្ងលេៀត លកពោះខ្ពុលំនៅលជឿលេើខខ្មរកកហម  
ខ�េអ្់ររមំលនោគមនវ៍ជិា្ច្ោសេ់ាស។់ លនៅជនំានខ់ខ្មរ 

កកហមលេោះ្ីរខ្ពុខំ្រក�ក់ខមឪ៉្រង្រ្អនូ ្រ៉ពុខនខ្្ពុរំសល់នៅ
 មានអាហារហ្ូរចពុកកគ្់រកគាន ់លហើយលម�កឹនាជំនំាន ់

ខខ្មរកកហមអ្់ររមំលនោគមនវ៍ជិ្ា្ ា កងេ័ពលវៀតណាម 

ចេូមកឈ្ានពានេឹក�កីម្ពុជា។ ខ្ពុមំានការឈចឺា្់រ
 

លេើ្រស្ម័កគចិត្ចេូលធ្ើលយ ោធ ាលន ៅក្ពុងកងពេេី២  
ជាមួយតាលសង លនៅត្ំរន់្ ្ម�ងំ កតពាងំរូង ក្ពុងេឹក� ី
លខតល្ពោធិ៍សាត ់នងិលខតល្កោះកពុង។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨១ ខ្ពុ�ំនផ្ាសម់កលនៅជាមួយក្រធានកង 
ពេលឈ្មោះ តាយង់៉ ក្រធានវរលសនាតចូ ្រងននួ ្រងឆន។  

ខ្ពុសំមរភូមិវាយមួយកងេ័ពលវៀតណាម នងិកងេ័ពរ�្ឋា- 
ភិ�េកម្ពុជាលនៅម្ពុភំ្សំពំរ័ អូរសឡំាញ នងិត្ូងកកលពើពរី។ 

 សនង្គាម�នលធ្ើឲ្យក្រលេសជាលខច្ខ្គី្មានការអភិវឌ្ឍន ៍នងិ 

លធ្ើឲ្យមនពុស្ស្ា្់រជាលរៀងរាេន់្ងៃ។ សនង្គាម�ន្រងកឲ្យ 

ស្ា្់រ នងិរ្ួរសេាងំកងេ័ពេាងំក្រជាជនសពុវីេិ ជាពលិសស 

ក្រពន្ធកងេ័ពខខ្មរកកហមខ�េរសល់នៅជាមួយ្ី្រលនៅ 

សមរភូមិតាមជាយកពខំ�នខខ្មរ ន្។

តពរឹត្កិារណ៍វតកាយសមាហរណក្មមែ

 លនៅឆ្ា១ំ៩៩៨ លម�កឹនាជំានខ់ស្ខ់ខ្មរកកហមមួយ 

ចំននួរួមេាំងក្រធានកងពេមាន្រញ្ហានផ្ក្ពុងកានខ់តធងៃនធ់ងៃរ 
មិនេពុកខេចិតគ្្ារហតូ�េ់មានលម�ឹកនាំខខ្មរកកហមមួយចំននួ 

�តខ់្នួខ្មលេៀត។ លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៩៨ លម�កឹនាខំខ្មរ
 

កកហមមួយចនំនួធំ នងិក្រធានកងពេ�ន�ងឹពលីគោេ 

ន�យឈះ្ឈះ្ រ្រសរ់ាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា ល�ោយអ្ក 
ណាមានតនួាេី នងិកេព្យសម្តិផ្្ាេខ់្នួគឺលនៅរក្ាេពុក 
�ខ�េ លេើ្រចេនាខខ្មរកកហម�នស្មក័គចិតយ្េ់កពមេាំង 

្្ាក់�កឹនាជំានខ់ស្ ់នងិនាយេាហាន។ ចា្់រពលីពេលនោះ 

លេើ្រក្រលេសជាតេិាងំមូេ�នសពុខស្រ្ោយ។

 សពន្្ងៃលនះ ខ្ពុមំានអាយពុ៦៣ឆ្ាំ មានក្រពន្ធលឈ្មោះ  
លសៀង ្ូររ មានកូនចនំនួ ៤ នាក់  ក្ពុងលនោះសស១ី នាក់ក្រក្រ 
មពុខរ្ររលធ្ើខសសចមការ លនៅឃពុ�ំងខពង សសរុកខសសអំ្ិរេ លខត ្

លកោះកពុង។ សពន្្ងៃ លចៅៗ រ្រស�់នលរៀនសកូត ក្រលេសមាន 

សពុខសន្ភិាព ខេងមានសនង្គាម�ចូកាេជនំានម់ពុន។ 

ខ្ពុមំានលពេលវេាកគ្់រកគានល់េៅលេងសសរុកកំលណើត នងិ 
ជ្ួរជពុំឪពពុកម្ាយ្រង្រ្អនូ។ 

េូកលនសាេរ្រសខ់ខ្មរកកហមលនៅកំពង់លសោម ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨។ (ហ្គពុនណា ្ឺរយសសម្/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

រ្់	ភិរណុ៖	អតតីត្ៃ្ិ្ុេទរួលមពច្	
មៅស្ុក្ំមរាង	មេត្្ វែ ឵យមរៀង
រតី	លកខេិណា	

 ខ្ពុលំឈ្មោះ រស់ ភិរពុណ អាយពុ៦៣ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានសសរុក
 

កំលណើតលនៅភូមិលគោកសសមរ៉ ឃពុសំខងក សសរុករ�ំេួ លខត ្

ស្ាយលរៀង។ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិនកពម្ាស់ ឃពុនំកពឈរ 

សសរុកកំពង់កតខ្រក លខតន្កពខវង។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ 

អួ៊ង សពុខពុម។ ខ្ពុមំានកូនចនំនួពរីនាក់ ក្ររុសមួយនាក់ នងិ 
សសមួីយនាក់។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ រស ់លជៀក គឺជាលមឃពុំ 
សខងក។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនយកនារលីពេ្យម្ាក់មកលធ្ើជាក្រពន្ធ 
កាេពឆី្ា១ំ៩៧៣។ លកកោយមកល�ោយសារឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុខំ ្ាចខខ្មរកកហមសម្ា្់រ គាត�់នលភៀសខ្នួលេៅរសល់នៅ
 

េីរួមលខតស្្ាយលរៀង ខ�េកគ្់រកគងល�ោយកងេ័ព េន ់

នេ។់ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លពេខ�េខខ្មរកកហមេេួេ�ន 

ជយ័ជម្ះ ឪពពុករ្រសខ់្ពុក៏ំកតរូវខខ្មរកកហមយកលេៅសម្ា្់រ 
លនៅវតកំ្ពង់អំពេិ។ ចខំណកម្ាយរ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ្ ាន ់សន 
កូន្រលងកើតេាងំអសច់នំនួ១០នាក់ គឺសសចីនំនួក�នំាក់ នងិ 

ក្ររុសចនំនួក�នំាក់។

 ខ្ពុ�ំនចេូលរៀនលនៅអាយពុ៧ឆ្ា។ំ ខ្ពុលំរៀន�នកតមឹ្្ាក់
 

េី៧ «សង្គមចាស»់ លនៅសាេា្រឋមសកិ្ាកំពង់ចក។ 

ខ្ពុឈំ្់រលរៀនលនៅលពេលកើតមានរ�្ឋក្រហារលនៅន្ងៃេី១៨ 

ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ លកពោះលពេលនោះសនង្គាមចា្់រលផ្ើមលកើត 

លឡើង លហើយសាេាលរៀនកតរូវ�ន្ិរេេ្ារ។ ្រន្ា្់រពឈី្់រ 

លរៀនខ្ពុលំនៅផះ្ជយួលធ្ើខសសឪពពុកម្ាយ។ ភូមិខ�េខ្ពុរំសល់នៅ
 

គឺជាតំ្រនក់្រេាញក្រេង់លកពោះលនៅភាគខាងត្ូងជាតំ្រន ់ 
េន ់នេ់ កគ្់រកគង នងិភាគខាងលជើងជាតំ្រនរ់លំ�ោះ 

រ្រសខ់ខ្មរកកហម។ កងេ័ព េន ់នេ់ �នេេួេជនំយួពី 

ខាងកងេ័ពធវីគី ឬ លវៀតណាមខាងត្ូង ចខំណកខាង

ខខ្មរកកហមេេួេជនំយួពកីងេ័ពលវៀតណាមខាងលជើង។

រស់ ភិរពុណ អាយពុ៦៣ឆ្ាំ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិ 
នកពម្ាស់ ឃពុនំកពឈរ សសរុកកំពង់កតខ្រក លខតន្កពខវង។  
(លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 តាហយួ គឺជាក្រធានលយោធាសសរុកសលំរោង (លកកោយ 

លពេខខ្មរកកហមចូេមកកគ្់រកគង សសរុករ�ួំេកតរូវ�ន្ូ្ររ 
លឈ្មោះលេៅជាសសរុកសំលរោង) ចំខណកគណបៈសសរុកសំលរោង 

លឈ្មោះ ្រ៉ូ េវីណ ្ណ, ក្រធានកងឈ្្រលឈ្មោះ ហា ំសារន៉,  

អនពុកងឈ្្រ លឈ្មោះ ឌឹក នងិ លសៅ សាលរត៉ គឺជាក្រធាន 

សន្សិពុខសសរុក។ សសរុកសលំរោងស្ថតិលនៅក្ពុងត្ំរន២់៣ 

លហើយមន្រីត្ំរន២់៣ស្ថតិលនៅសស រុករមាសខហក។ គណបៈ 

ត្ំរន២់៣ លឈ្មោះ ចាន ់សពុវណ ្ណ។

 លកកោយពមីានការអំពាវនាវពសីលម្ចកពះ នលរោតម្  

សហីនពុ ឲ្យកូនលចៅចេូនកពមា៉គី។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុចំេូ 
លធ្ើជាកងឈ្្រ។ លពេលនោះមានអ្កចេូរួម�ណំាេខ្ពុ ំ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ចនំនួ ៣០នាក់ ខ�េមានលឈ្មោះ រន៉ គឺជាក្រធាន�កឹនា។ំ 

លពេខ�េចេូកងឈ្្រ�្ូំរង ខ្ពុហំាតេ់នូ កកា្រ �ញ់ 
កាលំភ្ើង នងិល�ោះកាលំភ្ើងជាល�ើម។ ខ្ពុមិំន�នហាតល់រៀន 
លកចើនលេ លកពោះេាហានធវីគី នងិមានរ ល្កកោះចេូមក 

អពុកឡពុកម្ងមកាេ។ លនៅលវេាលមោ៉ងក�ពំរីយ្់រ មានការ 
េម្ាក់កគា្់រខ្រកលនៅតាមមាតខ់កពកខ�េមាននកពគពុម្ 

ឫស្�ីពុះជពុជំតិលកពោះសង្យ័្ា លយោធាខខ្មរកកហមេាក់ 

ខ្នួលនៅេីលនោះ។ មិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះលនៅភូមិខ្ាងា្់រជា្់រនងឹ 
ភូមិរ្រសខ់្ពុ ំ ក៏មានការេម្ាក់កគា្់រខ្រកជាលកចើនខ�រ។  
្រ៉ពុខនស្ណំាងេ្អមិនមានក្រជាជនណាស្ា្់រលេ មានខត 

អ្ករងរ្ួរស នងិលឆះផះ្ក្រជាជនមួយចនំនួ។ 

 លនៅត្ំរន ់២៣ មានចនំនួ ៤ វរលសនាតចូ។ ចខំណក 

លយោធាសសរុកសលំរោងមានមួយវរលសនាតចូ ខ�េក្ពុងមួយ 
វរលសនាតចូមាន ៣-គ ។ អង្គភាព�នចាតខ់ចង ៣-គ 

ល្្មើរលជើង នងិ១-គលេៀតលសពុើ្រការណ៍ សរពុ្រមាន ៤-គ។   

លនៅលពេមានការក្រយពុេ្ធគ្ាកេង់កេាយធ ំលយោធាសសរុក 

�នមកជយួលយោធាត្ំរន។់

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧២ ខ្ពុលំចញមកសសរុកសលំរោងល�ើម្ី 
លធ្ើជាកងការពាររ្រស ់លសៅ សាលរត៉។ ការងាររ្រសខ់្ពុគឺំ 
ជះិម៉ូតលូេៅតាមភូមិលសពុើ្រការណ៍។ ខ្ពុខំតងខតឌពុ្រ លសៅ  
សាលរត៉ លេៅតាមភូមិ។ ្រន្ា្់រមក�នរយបៈលពេ្ីរខខខ្ពុ ំ
ផ្ាសម់កត្ំរនវ់ញិ។ លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុ�ំនលធ្ើជាកង 
កាពាររ្រស់ ចាន ់ សពុវណ ្ណ។ ខ្ពុលំធ្ើជាកងការពារ�ន 
រយបៈលពេ្ីរខខក៏ផ្ាសម់កលនៅខផក្សន្សិពុខសសរុក វត ្

េួេលកចសវញិ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុផំ្ាសព់មីន្រីសន្សិពុខ 
វតេួ្េលកចស លេៅលនៅមន្រីសន្សិពុខពពកវេិ ខ�េមាន 

លឈ្មោះ តាសាលរត៉ គឺជាអនពុ, លឈ្មោះ ផាន គឺជាអ្កក្ា្់រ 

រួមមន្រីសន្សិពុខ រួមនងឹការអ្់ររ ំនងិ តាឈពុ។ំ ។ ខ្ពុលំនៅ 
ជាមួយ តាផាន។ តាផាន ធ្ា្់រតាម�ានសកម្មភាពខ្ពុ ំ
ខ�រល�ោយសារឪពពុករ្រសខ់្ពុមំានក្រវត្រូិ្រមិនេ្អ។ ខ្ពុមិំន

 
ក្រចាកំារលនៅមន្រីសន្សិពុខលេ គឺខ្ពុខំតងខតលនៅលធ្ើការ 
ជាមួយ តាផាន លេៅតាមឃពុំ ក្ពុងសសរុកសលំរោង។

 មន្រីសន្សិពុខវតេួ្េលកចស ស្ថតិលនៅខាងត្ូងវត ្
េួេលកចសនងិមានចមងៃាយ៣០០ខមក៉តពវីតេួ្េលកចស។ 

លនៅេីលនោះមានលរោងមួយសង់អំពលីឈើក្រក់ស្កឹលត្ោត ខ�េ 

មានេេឹងក�មួំយខមក៉ត ្រលណ្ោយ�្់រ្ីរខមក៉ត។ ជញំ្្ងលធ្ើ 

ព�ីឥី�្ឋជានេ់ាយជាមួយចលំ្រពុើង។ អ្កលេោសកតរូវ�ន�ាក់ 

លខោ្ះជា្់រនងឹខកគឫស្ ីនងិល�កតលកមៀ្រក្ោេលកៀកៗគ្ាខ្ររ 

លេៅេិសខាងេចិ ។ លនៅក្ពុងលរោងលនោះអាច�ាក់អ្កលេោស 
�នចនំនួ ២០នាក់ ។ អ្កលេោសេាងំអសក់តរូវ�ន�ាក់ខតលខោ្ះ 

លជើងខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ អ្កលេោសល�កលេើខកគរនា្រឫស្សីង់ផពុត 

ព�ីកីម្សក់�មួំយតកឹ។ លនៅក្ពុងមន្រីសន្សិពុខ កតរូវ�នខ្រង 
ខចកជាពរីខផក្ គឺពន្ធនាគារ នងិកខនង្អ្់ររ។ំ កខនង្អ្់ររ ំ 

មានផះ្ធ។ំ េីតាងំកខនង្អ្់ររសំ្ថតិលនៅខាងលកើតពន្ធនាគារ 

ចមងៃាយ៣០០ខមក៉ត។ អ្កលេោសភាគលកចើនគឺជាកគរូ្រលកងៀន 

លពេ្យ េាហាន លហើយកខនង្អ្់ររអំាច�ាក់អ្កលេោស�ន 

រហតូ�េ់ ៧០នាក់ ។ លនៅលពេកពកឹគឺឈ្្រ្រលញ្ចញអ្ក 

លេោសឲ្យលធ្ើការ នងិ�ាកំតកួនរហតូ�េេ់ងៃាច លេើ្រឲ្យអ្ក 

លេោសលេៅកខនង្អ្់ររវំញិល�ោយឈ្្រល�ើរតាមលកកោយ។ 

កករុមអ្កសរួចលម្ើយ មានលឈ្មោះ លរន៉, សនួ នងិ សផូាន។  

កពះវហិារវតស្ខងក ក្ពុងឃពុសំខងក សសរុករ�ំេួ លខតស្្ាយលរៀង។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

កករុមចា្់រអ្កលេោសមានខ្ពុ,ំ តាផាន, េ ីនងិ សាខអម។

 ខ្ពុមំានតនួាេីលេៅ�កឹអ្កលេោស លនៅលពេខ�េកករុម 
សមងៃាតរ់្រស ់តាផាន រាយការណ៍មក។ តាផាន ្រញ្្ខ្ពុ ំ
ឲ្យលេៅ�កឹអ្កលេោសយកមក�ាក់មន្រីសន្សិពុខ។ លពេ 

លេៅ�េ�់្ូំរង ឈ្្រភង់្អ្កលេោសឲ្យលេើកន� ្រន្ា្់រមកឲ្យ 

�ាក់ន�លេៅលកកោយ រួចលហើយឈ្្រយកកកមា ឬខខ ល្ត្ោត 

ចងស្ា្រលសកអ្កលេោសលនោះ។ ខ្ពុ�ំន�កឹអ្កលេោសយក 

មកមន្រីសន្សិពុខ។ កាលំភ្ើងរ្រសខ់្ពុ ំមាន�ចូជា កាលំភ្ើង 

អពុឹមសពុ,ី លសកាលស នងិកាលំភ្ើងអាកា។ ខ្ពុធំ្ា្់រ�នលេៅចា្់រ 

មនពុស ក្្រខហេ្ីរលេៅ្ួរននាក់ខ�រ។ ខ្ពុមិំន�ងឹ្ ាអ្កខ�េ 

ខ្ពុចំា្់រក្រកពតឹកំ្ហពុសអី្លេ។ តាផាន ្រញ្្ឲ្យខ្ពុលំេៅចា្់រអ្ក 

លេោសលនោះមក។ លេោះ្ីរខ្ពុសំ្គាេអ្់កលេោសខ�េខ្ពុលំេៅចា្់រ 
 

ឬមិនស្គាេក៏់ខ្ពុមិំនហ៊ាននយិាយជាមួយអ្កលេោសលនោះ

ខ�រ។ លពេខ�េខ្ពុ�ំកឹអ្កលេោសមក�េម់ន្រីសន្សិពុខ  
កករុមខ្ពុកំតរូវក្រគេ់អ្កលេោសលេៅឲ្យកក រុមអ្កយាម។ អ្ក 

យាម�ន�កឹន�អ្កលេោសចេូលេៅក្ពុងមន្រីសន្សិពុខ។ ភាគ 
លកចើនលពេខ�េ�កឹអ្កលេោសមក ខ្ពុកំ្រគេឲ់្យលេៅ លរន៉។

 ចលំពោះអ្កលេោសធងៃន ់លពេខ�េសរួចលម្ើយរួច គឺកង 

ឈ្្រយកលេៅសម្ា្់រ។ ល្រើអ្កលេោសសសាេ សរួចលម្ើយ 

រួចយកលេៅ�ាក់កខនង្អ្់ររ ំលហើយលកកោយមកឈ្្រក៏ល�ោះ

ខេងឲ្យលេៅផះ្វញិ។ េីតាងំសម្ា្់រគឺលនៅវតកំ្ពង់អំពេិ 

ខ�េមានចមងៃាយ្ីរលេៅ្ួរនគីឡខូមក៉ត ពវីតេួ្េលកចស។

 លនៅន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លពេខ�េអង្គការ 

ជលម្ៀសក្រជាជនមកពភី្លំពញ ក្រជាជនមួយចនំនួកតឡ្់រ 

មកសសរុកកំលណើតវញិ។ ឪពពុកខ្ពុ ំនងិម្ាយចពុងធ្ា្់រលធ្ើជាលពេ្យ  
ក៏�នវេិកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតខ�រ។ លពេមក�េ់ 

អង្គការ�នសសាវកជាវរកនន្រីាជការ ្រ៉េូសី កគរូ្រលកងៀន  

េាហាន យកលេៅ�ាក់លនៅវតស្ខងក។ លនៅលពេខ�េខ្ពុលំេៅ 

ស្្ូរតមកេអ់�្ឋធិាតពុជនរងលកគោះ លនៅវតកំ្ពង់អំពេិ 
ក្ពុងសសរុករ�ំេួ លខតស្្ាយលរៀង។
(លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

(លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

�េវ់តស្ខងក ខ្ពុ�ំនជ្ួរឪពពុករ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុនំយិាយជាមួយ
 ឪពពុកខ្ពុ�ំនខតពរី្ីរមា៉ត្់រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុធំ្ា្់រឮខខ្មរកកហម
 

លឃោសនាក�្់រក្រជាជន្ា ល្រើនរណាពាក់សក្្ិរ៉ពុន្មានសមូ

ឲ្យសខម្ងការលស្មោះកតង់ កពុេំាក់លេៀម។ ល្រើមានតនួាេីអី្ 

ខខ្មរកកហម្រញូ្នឲ្យលេៅលធ្ើការងារកខនង្�ខ�េវញិ។  
ផ្ពុយលេៅវញិអ្កខ�េសារភាព្ា ខ្នួធ្ា្់រលធ្ើការងារជា

 
រ�្ឋការ ឬមនន្រីាជការ គឺកតរូវ�នយកលេៅ�ាក់កខនង្អ្់ររ។ំ  

ជនួកាេខ្ពុជំះិកាតក់ខនង្អ្់ររ ំក៏លឆៀ្តេចួលមើេឪពពុកខ្ពុ ំ

្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំនខ�េលឃើញឪពពុកលេ។ 

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនសរួលេៅ តាផាន  «�ចូ 
�ត់ឪខ្ពុអំតល់ឃើញលនៅកខនង្អ្់ររ?ំ» តាផាន �នលឆ្ើយ 
ត្រមកខ្ពុំ្ ា «ឪឯង្រញូ្នលេៅត្ំរនល់ហើយ អតម់ានេពុក

 
លនៅកខនង្អ្់ររលំេ អ្កលេោសធងៃនអ់ង្គការ្រញូ្នលេៅត្ំរន»់។  
តាផាន លឆ្ើយខ្រ្រលនះលហើយ ខ្ពុក៏ំមិនហ៊ានសរួនា្ំរន ្
លេៀតខ�រ។ ខ្ពុសំន្មត់្ ាឪពពុកខ្ពុសំ្ា្់រលកពោះខ្ពុយំេច់្ោស់ 

អង្គការក�ក�ជាមិនលេើកខេងឲ្យគាតល់េ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មានការផ្ាស្ូ្់ររមន្រីសន្សិពុខ 

ល�ោយផ្ាសព់ីវតេួ្េលកចស មកេីតាងំខាងលកើតវត ្

ពពកវេិ។ រយបៈលពេខ�េលរើមន្រីសន្សិពុខ លក្រើរយបៈលពេ 

អសមួ់យខខ។ ខ្ពុលំនៅលធ្ើការជាសន្សិពុខគពុកពពកវេិ�ន 
រយបៈលពេពរីខខ។ ការហ្ូរចពុករ្រសខ់្ពុគឺំ�នកគ្់រកគាន ់

មួយន្ងៃហ្ូរពរីលពេ គឺលពេន្ងៃកតង់ នងិលពេេងៃាច។ 

លពេខះ្កម្ាងំមិនមានលគោអូសរលេះ គឺលក្រើកម្ាងំអ្ក

លេោសជាអ្កអូសរលេះ។

 លកកោយមកខខ្មរកកហម�កខ្ពុមំកលធ្ើជាក្រធាន-គ៣  
លនៅកងចេត័ឃពុសំខងក។ ការងារខ�េខ្ពុលំធ្ើគឺជកីក្រឡាយ ជកី 

ខកពក លនៅរ�វូក�ងំ លហើយរ�វូវស្ាគឺលធ្ើខសស ។ លពេខ�េ 

មកកងចេត័ខ្ពុកំតរូវមកហ្ូរ�យលនៅសហករណ៍ លហើយ 
ខ្ពុហំ្ូរមិនខឆ្អតលេ។ មហាូ្រភាគលកចើនគឺសម្មូ្រល�ើមលចក។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុកំតរូវកងឈ្្រចា្់រឃពុលំនៅមន្រី 

សន្សិពុខពពកវេិ។ មន្រីសន្សិពុខពពកវេិ គឺមានលរោងមួយ 

សកមា្់រ�ាក់អ្កលេោស នងិលរោងមួយខង្លេៀតសកមា្់រ 

អ្់ររ។ំ �្ូំរេនងិជញំ្្ងមន្រីសន្សិពុខក្រក់សង័កស ីនងិមាន 

ខកគរនា្រឫស្។ី អ្កលេោសលនៅក្ពុងកខនង្អ្់ររមំន្រី 
សន្សិពុខពពកវេិ មានក្រខហេព៥ី០នាក់ លេៅ៦០នាក់។  

មូេលហតពុខ�េខ្ពុជំា្់រលនៅគពុកពពេវេិ គឺលនៅលពេខ្ពុជំា 

ក្រធានកងចេត័ ខ្ពុ�ំនលេៅចេូរួមពធិមីង្គេការកូន 
កករុមរ្រសខ់្ពុ។ំ លពេលេៅចេូរូមកម្មវធិលីនោះខ្ពុ�ំនសសឡាញ់

 
នារកីងចេត័។ លពេ�ងឹ�េអ់ង្គការលនៅឃពុសំ្ាយ 

ខផ្អម ឈ្្រ�នចា្់រខ្ពុ�ំាក់វតស្្ាយខផ្អមអសមួ់យយ្់រ។  
ខស្អកលឡើងឈ្្រ�ន្រញូ្នខ្ពុពំសីាេាឃពុសំ្ាយខផ្អម មក

 
មន្រីសន្សិពុខសសរុកមានជយ័្្មី ្រច្ចពុ្រ ន្ស្្ថតិលនៅសសរុក 

អ�្ឋធិាតពុជនរងលកគោះ លនៅវតកំ្ពង់អំពេិ 
ក្ពុងសសរុករ�ំេួ លខតស្្ាយលរៀង។  
(លផង ពង្រា៉សពុ/ីមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

32 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ស្ាយកជរុំ ្រ៉ពុខនល្នៅជនំានខ់ខ្មរកកហមគឺស្ថតិលនៅសសរុកមាន 

ជយ័្្ម។ី ខ្ពុលំនៅមន្រីសន្សិពុខសសរុកមានជយ័្្ម�ីនពីរ 
យ្់រ លេើ្រឈ្្រ្រញូ្នខ្ពុមំកសសរុករ�ំេួវញិ។ ឈ្្រមិនលធ្ើ 

 
េារពុណកម្មខ្ពុលំេ កគានខ់តចងខ្ពុ្ំរ៉ពុលណ ្ណោះ។ ចពុងលកកោយលេើ្រ 

ឈ្្រ្រញូ្នខ្ពុមំក�ាក់លនៅគពុកពពកវេិ។ លពេមក�្ូំរង 

ឈ្្រ�ន�ាក់លខ្ោះលជើងខ្ពុរំយបៈមួយខខ លេើ្រកករុមរ្រស់ 

តាផាន លហៅខ្ពុលំេៅសរួចលម្ើយ។ កខនង្សរួចលម្ើយមាន 

ចមងៃាយសា្រស្ិរខមក៉តពកីខនង្ឃពុឃំាងំ។ ខខ្មរកកហមសង់ 

កូនលរោងតចូមួយ នងិមានលកៅអីលឈើសកមា្់រឲ្យខ្ពុអំង្គពុយ 
 

នងិមានតពុមួយសកមា្់រកតក់តាកំណតល់ហតពុ។ លនៅលពេ  

សរួចលម្ើយឈ្្រមិន�ាក់លខ្ោះខ្ពុលំេ។ តាផាន គឺជាអ្ក 

សរួចលម្ើយខ្ពុផំ្ាេ។់ ខ្ពុកំ�្់រការពតិេាងំអសល់�ោយមិន
 

មានការេាក់�ងំលឡើយ។ តាផាន សរួខតពរី្ីរ�ង ឲ្យខ្ពុមំក 
កខនង្សកមាកវញិ លហើយលជើងរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នឈ្្រ�ាក់ 
លខ្ោះវញិ។ រយបៈលពេ្ីរខខលេើ្រក្រធានគពុកល�ោះខេងខ្ពុ ំ
ឲ្យកតឡ្់រមកផះ្។ លពេលចញពមីន្រីសន្សិពុខមកវញិ ខ្ពុ ំ
លនៅកងចេត័�ខ�េ ្រ៉ពុខនមិ្ន�នលធ្ើជាក្រធានលេៀតលេ។

 លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុលំរៀ្រការជាមួយក្រពន្ធ 
ខ្ពុលំឈ្មោះ អ៊ពុង សលំអឿន។ លពេខ្ពុលំរៀ្រការគឺមាន៨៩គូ។ 

ខ្ពុលំរៀ្រការរួចលហើយ មានេាហានលវៀតណាមលនៅតាម 
កពំខ�នវាយេពុកចូេមកក្រលេសកម្ពុជាលធ្ើឲ្យខខ្មរកកហម 
ជលម្ៀសក្រជាជនលចញលេៅត្ំរនល់ផ្ង។ ខ្ពុ ំរួមេាងំម្ាយ  
្រង្រ្អនូ នងិកគរួសារខាងក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំ�នលេៅលនៅសសរុក

 
រមាសខហក។ ខ្ពុលំនៅសសរុករមាសខហក�នរយបៈលពេមួយ 
ខខ ខខ្មរកកហមក៏ជលម្ៀសក្រជាជនលេៅលនៅលខតល្ពោធិ៍សាត។់  

លយើង�នល�ើរកាត់ភំ្លឈើកាច់មកជិះសសឡាងលនៅអ្កលេឿង  

រួចលហើយ្រន�្លំណើរលេៅ�េច់្ោរអំលពៅ។ លពេសកមាក 

លនៅច្ោរអំលពៅមួយយ្់រ លហើយខខ្មរកកហម�នខចក 

កកមាកកឡាពណ៌លខៀវ េាយសម្ាក់មួយ។ លនៅន្ងៃ្រន្ា្់រ 

ខ្ពុជំះិឡ ានកាតក់ក រុងភ្លំពញមកជះិរលេះលភ្ើងលេៅលខត ្
លពោធិ៍សាត។់ លនៅខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៨ រលេះលភ្ើង�នលេៅ 

ឈ្់រលនៅខាងលកើតសស រុកលមោងឫស្កី្ពុងសហករណ៍នកព

ខ្តូ ល�ោយខ្ពុលំធ្ើការងារកចរូតសសរូវ នងិជកីក្រឡាយ។

 លនៅន្ងៃេី៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ កករុងលនៅភ្លំពញកតរូវ 

�នរលំ�ោះ ្រ៉ពុខនល្នៅលខតល្ពោធិ៍សាត់ គឺខខ្មឬកកហមលនៅ 

កគ្់រកគង។ លនៅន្ងៃេី១៩ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ មានអ្ក 

�ាំ�យខ�េជាអ្កមូេ�្ឋានលន ៅក្ពុងសហករណ៍នកព 
ខ្តូ �នក�្់រខ្ពុំ្ ា យ្់រខស្អកជាលវនរ្រសខ់្ពុខំ�េខខ្មរ

 កកហមយកលេៅសម្ា្់រ។ លពេឮ�លូចះ្ខ្ពុ�ំនលរៀ្រខផន 
ការរតល់នៅលវេាលមោ៉ង ១០យ្់រ ជាមួយកករុមកគរួសាររ្រស ់

ខ្ពុ។ំ លនៅលមោ៉ង៩យ្់រ ខ្ពុលំនៅជកីក្រឡាយ�ខ�េ រហតូ�េ់
 

លមោ៉ងសកមាក ខ្ពុក៏ំនា្ំរង្រ្អនូ នងិម្ាយខ្ពុសំរពុ្រេាងំអស់

៤០នាក់រតល់គចខ្នួ។ ខ្ពុមិំន�ងឹលគោេល�ៅលឡើយ រហតូ�េ់

ភ្លឺយើង�នជ្ួរឈ្្រខខ្មរកកហម។ ខខ្មរកកហមល�ញ�ញ់ 

លហើយខ្ពុ�ំនរតល់គចខ្នួ នងិ្រនស់សនម្់ាយឪពពុកឲ្យជយួ
 

ល�ើម្រួីចរសជ់វីតិ។ ឈ្្រ�ន�ញ់កក រុមរ្រសខ់្ពុសំ្ា្់រ ្រ៉ពុខន ្
សណំាងេ្អលនៅរសជ់វីតិ្ួរននាក់។ សាចញ់ាតខិ�េជលម្ៀស 

ពសី្ាយលរៀង សរពុ្រ៤០នាក់ ម្ាយខ្ពុ ំ ក្រពន្ធខ្ពុខំ�េខខ្មរ
 

កកហមលរៀ្រឲ្យ នងិកូនក្ពុងនផ្ី្រខខ �នស្ា្់រេាងំអស។់ 

ខ្ពុរំតម់កេិសខាងលកើត លកពោះគិត្ាផះ្ខ្ពុលំនៅខាងលកើត។ ខ្ពុំ
 ចណំាយលពេ្ួរនន្ងៃលេើ្រល�ើរមក�េល់ខតល្ពោធិ៍សាត។់  

លពេមក�េល់ពោធិ៍សាត ់ខ្ពុក៏ំចេូលធ្ើជាកងឈ្្រ។ រយបៈ 
លពេពរីខខលកកោយមក ខ្ពុ�ំនចេូកងេ័ពលវៀតណាម លហើយ 
កងេ័ពលវៀតណាម្រញូ្នខ្ពុមំកភ្លំពញលនៅកង�លឺ្រ ខផក្វរ

 
សសាវកជាវ ខ�េមាន តាសពុខ សលំរច គឺជាក្រធានវរ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ខ្ពុ�ំនលចញលេៅលរៀនលនៅក្រលេស 
លវៀតណាម។ លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៨១ ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រមកភ្លំពញ។ 

កងេ័ពខ�េកតឡ្់រមកពីលរៀនលនៅក្រលេសលវៀតណាម�ន 

ខ្រងខចកកម្ាងំតាមលខត ្នងិតាមកងពេ។ ចខំណក 

អង្គភាពរ្រសខ់្ពុលំនៅ�ឥី�្ឋខផក្អគ្គលសនាធកិារ។ លនៅខខ 
លមសា ឆ្ា១ំ៩៨១ កងពេធលំេខ២ លនៅលពកជនេិ �ន 

្ូ្ររលេៅភ្កំកវាញ ក្ពុងលខតល្ពោធសិាត។់ លនៅលពេលនោះ 

កងពេធលំេខ២ �នខះ្កម្ាងំ �លូចះ្កកសងួការពារ 

ជាតក៏ិ�នលកជើសលរើសខ្ពុំឲ្យលេៅក្រចាលំនៅភ្ំកកវាញ។  
ខ្ពុ�ំនស្មក័គចតិល្េៅលនៅកងពេធលំេខ ២ លនៅលេើផ្វូជាត ិ

លេខ៥៦ ជា្់រកពខំ�នក្រលេសន្។  

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨៦ អង្គភាពលយោធា�ន្រលងកើតភូមិភាគ 

៣ លេើ្រខ្ពុកំតរូវ�កមកភូមិភាគ៣ លនៅលចោមលចៅវញិ។  
លនៅឆ្ា២ំ០០២ ខ្ពុក៏ំរសំាយកតឡ្់រមករសល់នៅសសរុកកំលណើត  
រហតូ�េស់ពន្្ងៃ។

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 33



 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណបៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ ្រពុគ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋាភិ�េ នងិ្រពុគ្គេេាំងឡាយខ�េមាន 

ចំណា្់រអារម្មណ៍ពីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាកី្ខខ្មរកកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខនង្ក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរី្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាមានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសារេីមួយ 
គឺឯកសារជាកក�ាសសន្កឹខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រលភេឯកសារេីពរី គឺជា្រេសម្ភាសនខ៍�េ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធ្ើសម្ភាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតតី 
កម្មាភិ�េខខ្មរកកហម។ ក្រលភេឯកសារេី្ីរគឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខ្មរកកហម។ ក្រលភេឯកសារេី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធ្ើខផនេីរលណ្ៅសាកសព នងិេីតាំងសម្ា្់រ 

រ្រសខ់ខ្មរកកហម នងិឯកសារេីក�ំគឺជាខខ្ភាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយបៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណបៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

សសាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខះ្លេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កម្មាភិ�េខខ្មរកកហម ចលម្ើយសារភាពកំណតល់ហតពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆ្ើយឆង្ពត័ម៌ានខ�េ�នមកពកីារសម្ភាសនជ៍ាមួយអតតី 

កម្មាភិ�េខខ្មរកកហម នងិេិនន្យ័គន្ថនលិេស្្រងហាាញពរីលណ្ៅសាក 

សព េីតាំងគពុក នងិ្ូរជនយី�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណបៈមានេីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

មហាវិ្ីកពះសីហនពុ សងកាត់េលន�្សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានភី្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយបៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគពុណ!

ការិោលម័យ

ពម័ត៌មាៃសាធារណបៈ



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

(តពតីមលេមៃុ)

សាលពកម្ំណំុមរឿង០០២/០២
ដកស្ង់មចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណបៈរប្់សាលាក្តីសេ ្មរពកហម

៥.១.១១. យុវក្ក្

៤០៧. យពុវជនកពុម្មពុយនសីក្ម្ពុជា(«យពុវកក») គឺជាអង្គការ
 

ស្េូរ្រស់្រក ខ្�េស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ 
្្ាក់�កឹនាំ ្រ.ក.ក.។ យពុវកក គឺជា«ន�ស្ា»ំ រ្រស់ 

្រ.ក.ក. ខ�េជយួ�េរ់ាេភ់ារកិច្ចរ្រស្់រក ន្ងិជា 

ធនធាន�ស៏ខំានរ់្រស់ «យពុេ្ធជន» េាងំអស។់ េកខេខណ្ឌ 

តកមរូវនានាសកមា្់រសមាជកិភាពននយពុវកក �ន្រងហាាញ

លនៅក្ពុងេកខេណបៈវនិចិ្យ័េាងំ១០ សកមា្់រសមាជកិភាព 
នន ្រ.ក.ក.។ លេោះ្ីរជាយា៉ងណាក្ី យពុវកកចា�ំចក់តរូវ 

មានអាយពុចា្់រព១ី៧ឆ្ា�ំេ ់៣០ឆ្ា។ំ យពុវកកមានភារកិច្ច 

ក្ពុងខផក្ផ្ពផ្្ាយការលឃោសនា្រក្ អ្់ររមំហាជន 

នងិលេើកកម្សក់ារការពារកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ 

៤០៨. ខផ្អកតាម ឌពុច យពុវកកគឺជាសម្ន្ធរ្រសយ់ពុវជន 

្រ.ក.ក. ខ�េមានភារកិច្ចលធ្ើការជាមួយនងឹក្រជាជន 

្រ�វិតន្ ៍ខ�េកតរូវ�នលកជើសលរើសពកី្ពុងចលំណោមក្រជាជន 
ចលកមើន។ ពកួលគកតរូវលរៀ្រចខំ្នួនងិកតរូវេេួេខពុសកតរូវលេៅ 
លេើការងារមួយចនំនួមពុនលពេក្ាយជា្រកខេជន។ លនះគឺជា 

អង្គការស្េូមពុនលពេពួកលគកតរូវ�ន្រញូ្េលេៅក្ពុង្រក្។ 

៥.២   រច្នាសមន្រ្បស់ក្ម្ពុរាតបរាធបិវតយ្យ

៤០៩. លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅលពេកករុងភ្លំពញ 
�នធ្ាក់ក្ពុងកណ្ា្់រន�រ្រសក់ងកម្ាងំលយោធា ្រ.ក.ក. 

លហើយរ្រ្រ េន ់នេ ់�ន�េួរេលំនោះ រ�្ឋាភិ�េ្ររលេស 

�នចា្់រលផ្ើម្រញូ្នការេេេួស្គាេក់ារេតូរ�្ឋាភិ�េ 
្រកងរួ្រកងរួមជាតកិម្ពុជា។ ការអលញ្ ើញរ្រសរ់�្ឋាភិ�េអា

លមរកិ្្ាយមកសលម្ច នលរោតម្ សហីនពុ ឲ្យយាងកតឡ្់រ 

មកក្រលេសកម្ពុជាជា្រន្្រន្ា្់រនងិចេូកគងអំណាចពពុំ 
េេួេ�នលជោគជយ័លនោះលេ លហើយមនន្សី្ថានេូតសហរ�្ឋ 

អាលមរកិកតរូវ�នជលម្ៀសលចញពេីីកករុងភ្លំពញលនៅន្ងៃ

េី១២ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ជាមួយនងឹនាយករ�្ឋមនន្សី្ី 

េី សខូា ំខយូ។ លនៅកតមឹន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

លម�កឹនាជំានខ់ស្ន់នរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខ្មរខ�េលនៅលសស

សេល់ស្ើរខតេាងំអស�់នរតល់គចលចញពកី្រលេស លហើយ 

្រ.ក.ក. ឬរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា�នចេូកានក់ា្់រ 
អំណាចេាងំសសរុង។ 

៤១០. តាមការពតិ រ�្ឋអំណាចននរ�្ឋាភិ�េ្រកងរួ្រ្រកងរួម 

ជាតកិម្ពុជា ខ�េចេូកានអំ់ណាចលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា

លនៅលពេលនោះ គឺកគានខ់តជារូ្រភាព្ិរេ�ងំពខីាងលកកៅ 

ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ចខំណក ្រ.ក.ក. គឺកគ្់រកគងក្រលេសពតិ 

ក�ក�។ សលម្ច នលរោតម្ សហីនពុ �នលឈង្យេជ់ាមពុន 

អំពេីេ្ធផេលនះតាងំខតពរីឆ្ាមំពុនមកលម្ះ៉ ល�ោយកពះអង្គ 

�នខ្ង្ក�្់រអ្កចេូជ្ួរសនន្ាជាមួយកពះអង្គលនៅក្ពុង

ក្រលេសចនិ្ា៖

 វតកាយវពេសងង្឵គ មច្បវ់ៅ តទងឋ់តិវៅរានមិមែតិរបូ

ថនការបតងរួបបតងរួមរាត[ិ…]្ផឺខ មែរតក្ហមនរឹងរាអនែក្កាន់ 

អណំាច្ពតិតបាក្ដ។

៤១១. លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ អ្កអត្ថាធ្ិរ្ោយមួយរូ្រ 

�នផេ្ក់ារសលងកត្ា គណបៈរ�្ឋមនន្នីនរាជរ�្ឋាភិ�េ 

្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតិកម្ពុជា�នកតរួតកតាល�ោយខខ្មរកកហម  
ល�ោយមានខត«សមាជកិសហីនពុនយិមខតពរីរូ្រខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ»  

ដាោ៉ារដ ្ឋ វមត្ ា

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 35



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លនៅក្ពុងចលំណោមសមាជកិគណបៈរ�្ឋមនន្។ី លេោះ្ីរជាកេង់ 
មាននាមជាកពះក្រមពុខរ�្ឋក៏ល�ោយ ក៏សលម្ច សហីនពុ មិន 

�នយាងមកកករុងភ្លំពញភ្ាមលេរហតូ�េខ់ខ កញ្ញា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ លេើ្រយាងមក ល�ោយកេង់�នចណំាយ 

រយបៈលពេ្រ៉ពុន្មានខខមពុនលនះគង់លនៅក្ពុងេីកករុងល្រក៉ាងំ 

នងិេីកក រុងព្យពុ ងយា៉ង។ 

៤១២. ក្ពុងខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ គណបៈកម្មាធកិារអចនិននយ៍្ 
រ្រស ់្រ.ក.ក. �នចាតត់ាងំសមាជកិជានខ់ស្ច់នំនួ ១៣ 

រូ្រឲ្យេេួេខពុសកតរូវលេើលគោេនលយោ�យជាក់េាក់មួយ 

ចនំនួ ក្ពុងលនោះរួមមាន ននួ ជា (េេួេខពុសកតរូវ «ការងារ 
្រក្ សង្គមវ្រ្ធម៌  លឃោសនា នងិ សកិ្ាធកិារ») នងិ 

លខៀវ សផំន (េេួេខពុសកតរូវ « រណសរិ្ នងិរ�្ឋាភិ�េ 

ពាណិជក្ម្មខាង្រញ្ ីនងិ តនម្»)។ លអៀង សារ ីេេួេខពុស 

កត រូវ «ការងារ្ររលេស េាងំ្រក េ្ាងំរ�្ឋ» ចខំណក ្រ៉ពុេ  

ពត «េេួេរួមខាងលយោធា នងិលស�្ឋកិច្ច»។ កពុយ ធនួ លហៅ  

ធពុច េេួេខពុសកតរូវ «ពាណិជក្ម្មក្ពុងក្រលេស នងិលកកៅ 
ក្រលេស» សពុន លសន េេួេខពុសកតរូវ «លសនាធកិារ នងិ 

សន្សិពុខ», វន លវត៉ េេួេខពុសកតរូវ «ឧស្ាហកម្ម រលេះលភ្ើង  

នងិ លនសាេ», លអៀង ធរីេិ្ធ លហៅ ភា េេួេខពុសកតរូវខាង 

«វ្រ្ធម៌ សង្គមកិច្ច នងិការងារ្ររលេស», យពុន យា៉ត  

លហៅ អាត េេួេខពុសកតរូវ «លឃោសនាអ្់ររេំាងំនផក្្ពុង  
េាងំខាងលកកៅ» នងិ នង សនួ លហៅ ជយ័េេួេខពុសកតរូវ 

ខាង «កសកិម្ម» ។ ខផ្អកលេើឯកសារល�ះពពុម្ផ្ាយផ្វូ 
ការនានារ្រសក់ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យន្ងៃេី១៤ ខខធ្ូ ឆ្ាំ

 
១៩៧៥ លខៀវ សផំន �ន្រងហាាញលសចក្កីពាងរ�្ឋធម្មនពុញញា 

្្មមួីយលនៅក្ពុងសមាជជាតកិ្ពុងេីកករុងភ្លំពញ។ លនៅន្ងៃេី០៥ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ រ�្ឋធម្មនពុញញ្ា ្មលីនះ(«រ�្ឋធម្មនពុញញាកម្ពុជា

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ») �នចេូជាធរមាន លហើយរ�្ឋធម្មនពុញញា 

ននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ�នចា្់រ្រ�ិសន្ធលិឡើងពីលពេ 
លនោះមក។ រ�្ឋធម្មនពុញញាននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�ន 
ក្រគេអំ់ណាចនតី្ិរញញាតជនូតណំាងក្រជាជន («សភា 

តណំាងក្រជាជន») ខ�េមានសមាជកិលកជើសតាងំចនំនួ 

២៥០រូ្រ។ រ�្ឋាភិ�េកតរូវ�នលកជើសតាងំលឡើង លហើយកតរូវ 

េេួេខពុសកតរូវចំលពោះមពុខសមាជិកសភាតំណាងក្រជាជន។  

«តពុេាការក្រជាជន» ក៏កតរូវ�នខតងតាងំល�ោយសភា 

តណំាងក្រជាជនខ�រ។ រ�្ឋធម្មនពុញញាននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរ-

លតយ្យ មានគណបៈក្រធានរ�្ឋជនំសួកពះមហាក ក្ត លហើយ 

គណបៈក្រធានរ�្ឋលនះក៏កតរូវ�នខតងតាំងល�ោយសភាតំណាង 

ឲ្យកម្ពុជាក្រជាធលិ្រត្យ លនៅក្ពុងនងិលកកៅក្រលេស។

៤១៣. ការ្រលងកើតលឡើងេាងំលនះ គឺកគានខ់តជារូ្រភាព 

្ិរេ�ងំខាងលកកៅ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ កំណតល់ហតពុកិច្ចក្រជពុគំណបៈ 

កម្មាធកិារអចនិននយ៍្ ្រ.ក.ក. �នឆ្ពុះ្រញំ្្ងអំពេីស ន្បៈ 
រ្រសគ់ណបៈកម្ម ាធកិារលនះ្ ា សភាតណំាងក្រជាជន 

«គ្មានតនម្» លហើយក�្់រសមាជកិរ្រសខ់្នួឲ្យក្រយ័ត ្
ល�ោយ «មិនកតរូវនយិាយលេងពសីភាលនៅមពុខក្រជាជន 

ឲ្យលគលឃើញ្ា លយើង្រខន្្រន្់្រ»។ លេោះ្ីរជារ�្ឋធម្មនពុញញា 

រ្រសក់ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នខចង្ា «ការល�ះលឆ្ោត 
េូេាងំក្រលេសល�ោយផ្ាេន់ងិល�ោយសមងៃាត់» ល�ើម្ី 

លកជើសលរើសសមាជកិសភាតណំាងក្រជាជន ្រ៉ពុខនក្ារ 

ល�ះលឆ្ោតេូេាងំក្រលេសមិនកតរូវ�នលរៀ្រចលំធ្ើលឡើងលនោះ

លឡើយ។ យា៉ងលកចើនណាស់ ការល�ះលឆ្ោតកតរូវ�នលរៀ្រ 

ចលំធ្ើលឡើងលនៅតាមកខនង្មួយចនំនួតចូខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ លហើយ 

លយើងមិន�ងឹច្ោស់្ ា លតើអ្កល�ះលឆ្ោតកតរូវ�នលគផេ្់

ជលកមើសល្រកខេជនសភាពតិក�ក�ឬ ក៏យា៉ងណាលនោះលេ។ 

សាក្ ីក�ក់ យពុត នងិ អ៊ពុង ខរន៉ ពពុំ�ន�ងឹ្ា ពកួលគគឺជា 

ល្រកខេជនសភាតណំាងក្រជាជនលនោះលេ រហតូេាេខ់ត 

ពកួលគកតរូវ�ន្្ាក់លេើខ្នួជនូ�ណឹំង្ា ពកួលគកតរូវ�ន 
ខតងតាងំរួចលហើយ លហើយសមូ្ខីត្រន្ា្់រពកីារខតងតាងំ 

លនោះលហើយ ពកួលគក៏លនៅខតមិនយេច់្ោស់្ ាលតើពកួលគ 

មានតនួាេី នងិការេេួេខពុសកតរូវអី្ខះ្ក្ពុងនាមជាសមាជកិ 
សភាតណំាងក្រជាជនលនោះ។ ពកួលគេាងំពរីពពុចំា�ំន្ា  

ពួកលគធ្ា្់រ�នចូេរួមក្រជពុសំភាតំណាងក្រជាជនអំពីការ 

ល�ះលឆ្ោតអនពុម័តច្ោ្់រអី្លឡើយ។ មា៉ត់ េី ខ�េជា 

សមាជកិសភាតណំាងក្រជាជន�នមឹ្កអំពកីារល�ះ 

លឆ្ោតលកជើសលរើសសមាជកិសភាតណំាងក្រជាជន្ា ជា 

លរឿងខកង្ក្ាយល�ោយសារខតមណ្ឌេមួយមានលឈ្មោះខត 

ម្ាក់គតល់នៅលេើសន្កឹលឆ្ោត។ ្រន្ា្់រពកីារល�ះលឆ្ោត 

សមាជិកសភាតំណាងក្រជាជនកតរូវ�នលកោះលហៅឲ្យចូេ 

រួមក្រជពុមួំយ ខ�េលពេលនោះមានការអានឯកសារខ�េ

កតរូវ�នអនពុម័តជាមពុនលេៅលហើយ លហើយសមាជកិសភា 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

តណំាងក្រជាជនកតរូវខតអនពុម័យយេក់ពម។ 

៤១៤. លនៅន្ងៃេី៣០ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លកកោយពកីារ 

អះអាង្ា មានការល�ះលឆ្ោតលកជើសតាងំសភាតណំាង 

ក្រជាជន ្រ៉ពុខនម្ពុនសម័យក្រជពុសំភា�្ូំរងលនោះ គណបៈ 

កម្មាធកិារមជ្ឈមិនន ្រ.ក.ក. �នខតងតាងំ ននួ ជា ឲ្យលធ្ើ 

ជាក្រធានរ�្ឋ លពោេគឺជាក្រធានរ�្ឋរ្រសក់ម្ពុជាក្រជា 
ធិ្រលតយ្យ។ គណបៈកម្ម ាធកិារមជ្ឈមិក៏�នខតងតាងំ 

សមាជកិរ�្ឋាភិ�េមួយចនំនួលផ្ងលេៀត រួមេាងំ ្រ៉ពុេ  

ពត លធ្ើជានាយករ�្ឋមនន្,ីលអៀង សារ ីលធ្ើជាឧ្រនាយក 

រ�្ឋមនន្ ីេេួេខាងការងារ្ររលេស, វន លវត៉ ឧ្រនាយក 

រ�្ឋមនន្ ីេេួេខាងលស�្ឋកិច្ចនងិហរិញញាវត្ថពុ នងិ សពុន លសន 

ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្ ីេេួេខាងការពារក្រលេស។ 

៤១៥. លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ សលម្ច នលរោតម្ 

សហីនពុ �នក្រកាសេាខេងពតីខំណងជាក្រមពុខរ�្ឋ។ 

្រ៉ពុន្មានន្ងៃលកកោយមក សមាជកិននរាជរ�្ឋាភិ�េ្រកងរួ្រ 

្រកងរួមជាតកិម្ពុជាេាងំអស់�នេាឈ្់រពីតខំណង  
ល�ើម្េីពុកេេ្ធភាពសកមា្់រការ្រលងកើតរ�្ឋាភិ�េ្្ម។ី ចា្់រ 

ពនី្ងៃេី១១ �េន់្ងៃេី១៣ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ សភាតណំាង 

ក្រជាជន�នជ្ួរជពុគំ្ាសម័យក្រជពុលំេើក�្ូំរងរ្រសខ់្នួ  
ខ�េលនៅលពេលនោះ តាមអំណះអំណាងសភា�នលកជើស 

លរើសនងិខតងតាងំសមាជកិគណបៈកម្មាធកិារអចនិននយ៍្នន 

សភាតណំាងក្រជាជន ក្រធានគណបៈក្រធានរ�្ឋ នងិ 

រ�្ឋាភិ�េ។ តាមការពតិ សភាតណំាងក្រជាជនកគានខ់ត 

លធ្ើការងារក្រ្ា្់រកតាលេើជលកមើសេាំងឡាយខ�េ ្រ.ក.ក.  

�នសលកមចរួចលហើត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

៤១៦. រ�្ឋាភិ�េក៏កគានខ់តជាឧ្រករណ៍�ត៏ចូមួយ 

រ្រស់ ្រ.ក.ក. ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ អ្កជនំាញ David CHABDER 

�នពពិណ៌នា្ ា « រ�្ឋាភិ�េកតរូវ�ន្រលងកើតល�ោយ្រក្ 

កានអំ់ណាចនងិ្រលកមើ្រក្កានអំ់ណាច» លហើយមិនមាន 

តពុេ្យភាពលនៅក្ពុងការកគ្់រកគងរ្រស់ ្រ.ក.ក. លេ។ 

លយោធាខខ្មរកកហមលនៅកខនង្េេួេលភៀ្វរ្រស្់រក្កពុម្មពុនសី ្
កម្ពុជា ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) 
ខ�េ្រច្ចពុ្រ្នក្ករុមក្ឹរក្ាអភិវឌ្ឍនក៍ម្ពុជា។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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រ�្ឋមនន្រី�្ឋាភិ�េ នងិ្រពុគ្គេកិកកសងួរាយការណ៍  

នងិេេេួ�នការខណនាពំគីណបៈកម្ម ាធកិារអចនិននយ្៍ 

នន ្រ.ក.ក.។ កំណតល់ហតពុក្រជពុរំ្រសគ់ណបៈកម្មាធកិារ 

មជ្ឈិម ្រ.ក.ក. �នឆ្ពុះ្រញំ្្ងនវូគំនតិរ្រសគ់ណបៈ 
កម្មាធកិារមជ្ឈមិ្រក្្ា រ�្ឋាភិ�េ «កតរូវជាអង្គការ 

រ្រស្់រក្សពុេ្ធសាធ» ។ រ�្ឋមនន្រី�្ឋាភិ�េ�នជ្ួរ 

ជាមួយ ្រ៉ពុេ ពត ខ�េលនៅលពេលនោះ្ំរលពញមពុខងារ 

ជានាយករ�្ឋមនន្ផីងនងិជាលេខា្រ.ក.ក. ផងលនៅក្ពុង 
លពេជ្ួរក្រជពុគំណបៈរ�្ឋមនន្។ី លនៅក្ពុងអង្គក្រជពុគំណបៈរ�្ឋ 
មនន្លីេើកេីមួយ ្រ៉ពុេ ពត �ន្រញ្្ក់ច្ោស់្ ា រ�្ឋាភិ�េ 

កម្ពុជាក្រជាធយិ្យមានមពុខងារចម្ងកតរូវអនពុវតម្ាគ៌ា 
រ្រស់ ្រ.ក.ក.៖

 ធាតពុពតិរ្រសរ់�្ឋាភិ�េ្្មរី្រសល់យើង គឺជារ�្ឋា 

ភិ�េ្រ�វិតរ្្រសក់ម្មករ-កសកិរសពុេ្ធសាធជារ្រស្់រក្ 

កពុម្មពុយនសីក្ម្ពុជាសពុេ្ធសាធ[…] សមាជកិរ�្ឋាភិ�េនងិ

សមាជិករ្រស់គណបៈកម្មាធិការកគ្់រតំ្រនក់តរូវក្ា្់រធាតពុ 

ពតិរ្រសរ់�្ឋាភិ�េលយើង នវូតនួាេីរ្រសល់យើង លហើយ 

ខតិខ្ំំរលពញភារកិច្ចឲ្យ�នេ្អលេៅតាមមាគ៌ារ្រស្់រក្។  

ក្ា្់រមាគ៌ារ្រស្់រក្�ននយ័្ា ក្ា្់រលគោេជហំរចាត ់

តាងំរ្រស្់រក្ នងិក្ា្់រសណូំមពរនលយោ�យរ្រស់ 

្រក ល្េើកគ្់រខផក្ល�ើម្អីនពុវតន្លយោ�យរ្រស្់រក្ឲ្យ

�នេ្អនងិកតមឹកតរូវ […] លនៅក្ពុងកក្រខណ្ឌកកសងួនមួីយៗ 
ក៏�លូច្ោះខ�រ។ គឺកតរូវខតិខ្ំំរលពញភារកិច្ចតាមមាគ៌ា 

រ្រស្់រក្ឲ្យ�នកតមឹកតរូវ មត៉ច់តន់ងិលពញលេញ […]

៤១៧. ចលំពោះស្ថា្័រនេី្ីររ្រសរ់�្ឋ �ចូ�នខចងលនៅក្ពុង 
រ�្ឋធមមនពុញញាកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ លពោេគឺស្ថា្័រន 
តពុេាការ សភាតណំាងក្រជាជន�នអះអាង្ា ្រលងកើត 

នងិខតងតាងំក្រធាន «គណបៈកម្មាធកិារតពុេាការ» លនៅ 

ក្ពុងសម័យក្រជពុរំ្រសខ់្នួ ក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ 
 ្រ៉ពុខនគ្្មានក្រពន័្ធតពុេាការណាមួយកតរូវ�ន្រលងកើតនងិ 

�លំណើរការលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលនោះលេ។

៤១៨. មពុខតខំណងខស្ជ់ាងលគ្ំរផពុតលនៅក្ពុងរ�្ឋកម្ពុជា
 

ក្រជាធិ្រលតយ្យ គឺជានាយករ�្ឋមនន្ ី ក្រធានគណបៈ 

ក្រធានរ�្ឋ នងិក្រធានសភាតណំាងក្រជាជន កតរូវ�ន 

កានក់ា្់រល�ោយសមាជកិល�ោយសមាជកិជានខ់ស្រ់្រស់  

្រ.ក.ក.។ ្្ាក់�កឹនានំងិរ�្ឋមនន្រី្រសរ់�្ឋាភិ�េកតរូវ 

�នខតងតាងំល�ោយ ្រ.ក.ក. លហើយក៏កតរូវរាយការណ៍ 

ជនូ ្រ.ក.ក. ផងខ�រ។ ស្ថា្័រនតពុេាការនងិស្ថា្័រន 

នតី្ិរញ្ញាត ិមិន�ន�លំណើរការលឡើយ។ សរពុ្រមក លយោង 

តាមស�ំរី្រស់ លខៀវ សផំន កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យគឺជា

ក្រលេសមួយខ�េ «្រក្ជាអ្ក�កឹនារំ�្ឋ» ។ 

៥.២.១. តក្សរួងនានា នងិ្ណៈក្មមែ឵ធកិាររបសក់្ម្ពុរា

  តបរាធបិវតយ្យ

៤១៩.  �ចូ�នកតស់ម្គាេខ់ាងលេើ លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ាំ 
១៩៧៦ សភាតណំាងក្រជាជន�នជ្ួរក្រជពុអំនពុម័ត 

លេើរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ល�ោយមានការ 

លយោធាខខ្មរកកហមលនៅស្ាតអូឡាពំចិ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ខតងតាងំ ្រ៉ពុេ ពត ជានាយករ�្ឋមនន្,ីលអៀង សារ ីជាឧ្រនា 

យករ�្ឋមនន្េីេួេខពុសកតរូវខាងខផក្ការ្ររលេស, វន លវត៉ 

ជាឧ្រនាយករ�្ឋមនន្េីេួេ្រន្ពុកខាងលស�្ឋកិច្ច, សពុន លសន 

ជាឧ្រនាយករ�្ឋមនន្េីេួេ្រន្ពុកខាងការពារជាត,ិ ហ៊ ូនមឹ  
រ�្ឋមនន្េីេួេ្រន្ពុកខាងពត៌មាន នងិលឃោសនាការ, 
ជនួ លជឿន រ�្ឋមនន្កីកសងួសពុខាភិ�េសាធារណបៈ, លអៀង  

ធរីេិ្ធ រ�្ឋមនន្កីកសងួសង្គមកិច្ច, តចូ លភឿន រ�្ឋមនន្កីកសងួ 

សពុខាភិ�េសាធារណការ នងិ យពុន យា៉ត រ�្ឋមនន្កីកសងួ 

វ្រ្ធម៌ ្រណ្ពុះ្រណ្ាេ នងិអ្់ររ។ំ យា៉ងណាមិញ លនះ

គជឺាភស្ពុតាង�្ូំរងខ�េ�ន្រងហាាញអំពសី្ថា្័រនេេេួ 
សខពុសកតរូវខ�េនាលពេ្រច្ចពុ្រ្នក្តរូវ�នចាតេ់ពុក្ា 
ជា «កកសងួ» ្រ៉ពុខនក្ារខ្រងខចកការេេួេខពុសកតរូវេាងំលនះ 

មានភវនយីភាពតាងំពមីពុនលពេលនោះលេៀតក៏ល�ោយក្។ី 

រ�្ឋធម្មនពុញញាកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យមិន�នលេើកលឡើងអំពី 
«ស្ថា្័រននតីកិ្រត្ិរត្ិ» ខ�េកតរូវ�នលកជើសលរើសល�ោយ 

សភាតណំាងក្រជាជន លហើយកតរូវ�នេេួេខពុសកតរូវ  

ចលំពោះសកម្មភាពេាងំឡាយរ្រសខ់្នួ។ ្រ៉ពុខន ្មិនមាន 

ភស្ពុតាងខ�េ្ា សភាតណំាងក្រជាជន�នសលកមច 
ការងារខផក្នតី្ិរ្ញ្ញាតណិាមួយ នងិ្ាកកសងួមួយចនំនួ 

មានខតលនៅលេើកក�ាស្រ៉ពុលណ ្ណោះលនោះលេ។ លេោះ្ីរជា 

យា៉ងណា គណបៈកម្ម ាធកិារអចនិននយ៍្លចញលសចក្ី 

សលកមចលេើរាេក់គ្់រកិច្ចការងារ។

៤២០. កកសងួលឃោសនាការនងិអ្់ររ៖ំ លនៅក្ពុងការក្រជពុំ 
សភាតណំាងក្រជាជន កាេពខីខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ យពុន  

យា៉ត កតរូវ�ន្រញ្្ក់្ា គឺជារ�្ឋមនន្កីកសងួអ្់ររ ំចខំណក  

ហ៊ ូនមឹ គឺជារ�្ឋមនន្កីកសងួលឃោសនាការ។ លេោះ្ីរជា 

យា៉ងណាក្ី ខផ្អកលេើសកខេកីម្មរ្រសស់ាក្នីងិឯកសារ 

មួយចនំនួអង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា ននួ ជា មានការ 

េេួេខពុសកតរូវសខំាន់ៗ លនៅក្ពុងវសិយ័េាងំអសល់នះ រួមេាងំ 
ការេេួេខពុសកតរូវលេើេស ន្ាវ�្អី្់ររនំផក្្ពុងរ្រស ់្រ.ក.ក.  
គឺជាេស ន្ាវ�្េីង់្រ�វិត។្ ការវភិាគេម្អតិ្រខន្ថមលេៀត 

លេើការេេួេខពុសកត រូវរ្រស់ ននួ ជា លេើវសិយ័េាងំលនះ 

មានខចងក្ពុងសាេកកមលនះកតង់ខផក្ស្ពីតីនួាេី នងិ 
មពុខងាររ្រស់ ននួ ជា។ 

៤២១. ខផក្លស�្ឋកិច្ច៖ លនៅក្ពុងការក្រជពុនំានាពនី្ងៃេី១៩ 

�េន់្ងៃេី ២១ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ គណបៈកម្មាធកិារ 

អចនិននយ៍្�នសលកមចលេើការលរៀ្រចមំន្រី ៨៧០ លឡើងវញិ 

ល�ោយ្រលងកើតគណបៈកម្មាធកិារនានាខ�េេេួេខពុសកតរូវ 

លេើវសិយ័នានាពាក់ពន័ ្ធនងឹលស�្ឋកិច្ចរួមមានពាណិជក្ម្ម  

្ាមពេ �ធី្ ីការ�កឹជញូ្នលជើងលគោកការ�កឹជញូ្នលជើង
 

េឹក ឃ្ាងំលនៅភ្លំពញ សាធារណការរ ល្ភ្ើង កំពង់ខផ  

កសកិម្ម ឧស្ាហកម្ម នងិវ ាយនភណ្ឌកាតល់�រ 

សលម្ៀក្ំរពាក់។ ភស្ពុតាងខ�េគួរឲ្យលជឿជាក់�នមួយ 
ចនំនួ�ន្រងហាាញ្ាគណបៈកម្មាធកិារេាងំអសល់នះ ស្ថតិ 

លកកោមការកគ្់រកគងរ្រស ់វន លវត៉ នងិ លខៀវ សផំន។ េីមួយ 

គឺកំណត់កតាននកិច្ចក្រជពុរំ្រស់សភាតំណាងក្រជាជន ខ�េ 

លេើកលឡើង្ាគណបៈកម្មាធកិារលស�្ឋកិច្ចមួយចនំនួ (រួម 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

េាងំឧស្ាហកម្ម ពាណិជក្ម្ម នងិ្ ាមពេ) ស្ថតិលកកោម 

ការកគ្់រកគងរ្រសរ់�្ឋមនន្កីកសងួលស�្ឋកិច្ច វន លវត៉។ 

េីពរី គឺមានេូរលេខជាលកចើនខ�េ�នលផ្ើព ីវា៉ន ់រតិ ខ�េ 

�នកានត់ខំណងជាក្រធានគណបៈកម្មាធកិារពាណិជក្ម្ម  

លហើយេូរលេខេាងំលនះកតរូវ�នរាយការណ៍ជនូ វន លវត៉  

នងិ លខៀវ សផំន។ ចណំពុចេាងំលនះលធ្ើឲ្យសាក្ី សគឹម  

េ្មពុត ខ�េជាអនពុក្រធានធនាគារពាណិជក្ម្មននកម្ពុជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នសន្�ិ្ឋាន្ា វា៉ន ់ រតិ គឺស្ថតិលនៅ 

លកកោម្រងកា្់ររ្រស ់វន លវត៉ នងិ លខៀវ សផំន។ លហតពុ�លូចះ្ 

អង្គជនំពុជំកមះសន្�ិ្ឋាន្ា គណបៈកម្មាធកិារខ�េគណបៈ 

កម្មាធកិារអចនិននយ៍្្រក្�ាក់លឈ្មោះេាងំលនោះ កតរូវ�ន 

្រលងកើតលឡើងលនៅក្ពុងកក្រខណ្ឌមពុខងារលស�្ឋកិច្ចរ្រស់ វន 

លវត៉។ លេើសពលីនះលេៀត អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា លខៀវ 

សផំន នងិ វន លវត៉ �ន�ងឹេម្អតិអំព្ីរញ្ហាលស�្ឋកិច្ចនន 

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ខ�េពាក់ពន័ ្ធនងឹគណបៈកម្មាធកិារ 
េាងំលនះ ចា្់រពឆី្ា១ំ៩៧៦ រហតូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

្រន្ា្់រពី វន លវត៉ កតរូវ�នលគចា្់រខ្នួលនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ 

លខៀវ សផំន �នេេួេរ�យការណ៍េាងំលនះ្រន។្ 

៤២២. ល�ោយមានេហំរូសាចក់�ក់យា៉ងលកចើនមកពី 

ក្រលេសចនិ (១៤០េានយ័ន) គណបៈកម្មាធកិារពាណិជក្ម្ម 

�ន្រលងកើតធនាគារពាណិជក្ម្មលកកៅក្រលេសមួយ លនៅ 

ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើម្លីធ្ើពាណិជក្ម្មជាមួយក្រលេស 
�នេលេៀត។ កករុមហ៊ពុនពាណិជក្ម្ម្ររលេសកម្ពុជា (កករុមហ៊ពុន  
FORTRA ) នងិកករុមហ៊ពុនពាណិជក្ម្មខ�េ�នចពុះ្រញ្ ី

លនៅហពុងហពុង (កករុមហ៊ពុន  REn Fung) ក៏កតរូវ�ន្រលងកើត 

លឡើងផងខ�រ ល�ើម្សីកមរួេ�េព់ាណិជក្ម្ម។ កករុមហ៊ពុន 

េាងំពីរលនះស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រសគ់ណបៈ 

កម្ម ាធកិារពាណិជក្ម្ម នងិកតរូវរាយការណ៍លេៅ លខៀវ 

សផំន ខ�េជាអ្កកតរួតពនិតិ្យការេំនាក់េំនងជាមួយ 

កករុមហ៊ពុនរពុនីហ្ពុង (REn Fung) ។

៤២៣. សពុខ គឺជាក្រធានកករុមហ៊ពុនរពុនីហ្ពុង (REn Fung) 

ចា្់រតាងំពលីពេ្រលងកើតកករុមហ៊ពុនរពុនីហ្ពុង (REn Fung) 

លនៅក្ពុងខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ រហតូ�េល់ពេគាតក់តរូវ�ន 
លហៅឲ្យកតឡ្់រមកភ្លំពញវញិ។ ជាមួយគ្ាលនោះផងខ�រ 

គាតម់ានជនំយួការម្ាក់ខ�េមានលឈ្មោះផេ វា៉ លហៅ 

ណាត។ ពកួគាតេ់ាងំពរីនាក់កតរូវ�ន្រញូ្នលេៅមន្រី 
សន្សិពុខ ស-២១ ក្ពុងខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រន្ា្់រមក កគិន 

 
ក្រធានគណបៈកម្ម ាធកិារកំពង់ខផ�នក្ាយជាក្រធាន 

កករុមហ៊ពុនរពុនីហ្ពុង (REn Fung)។

៥.៣  រច្នាសម្ព័នថ្នក្ងក្ម្ល឵ងំវោធាបក្្សកុ្មមែពុយនស្ីក្ម្ពុរា 

៥.៣.១. ក្ងទព័ពបដវិតន្ក៍្ម្ពុរា

៥.៣.១.១. ការបវងកើតក្ងទព័ពបដវិតន្ក៍្ម្ពុរា 

៤២៤. លនៅលពេ ្រ.ក.ក. ឬរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា 
�នកានក់ា្់រេីកក រុងភ្លំពញ លនៅន្ងៃេី១៧ ខខលមសា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ កងកម្ាងំលយោធា ្រ.ក.ក. ខ�េ�នវាយក្រយពុេ្ធ 

លកកោមស្ាកននកងកម្ាងំក្រ�ា្់រអាវពុធក្រជាជនរលំ�ោះ

ជាតកិម្ពុជា ស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងផ្ាេរ់្រសភូ់មិ 
ភាគ ពពុខំមនស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រសម់ជ្ឈមិ 

្រក ល្េ។ លនៅន្ងៃេី២២ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រ៉ពុេ ពត  

�នក្រកាស្រលងកើតកងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា្ ្មមួីយ («កង 
េ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា») ល�ោយយកកងពេតាមភូមិភាគ 
មួយចំននួ�ាក់ឲ្យស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់គណបៈ 

កម្មាធកិារមជ្ឈមិ ជាពលិសស ឲ្យស្ថតិលនៅលកកោមការ្រញ្្ 

រ្រសល់សនាធកិារខ�េ�កឹនាលំ�ោយ សពុន លសន។ កិច្ចក្រជពុំ 

គណបៈកម្មាធកិារអចនិននយ៍្ លនៅន្ងៃេី០៩ ខខតពុេា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ ខ�េមាន ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន ចេូរួម 

ផងខ�រលនោះ �ន្រងហាាញអំពកីារលរៀ្រចេ័ំពលឡើងវញិក្ពុង 
រយបៈលពេខ្លីនោះលេ លពោេគឺ�ន្រនល្ធ្ើរហតូ�េក់្ពុងអំឡពុង 
កតីមាសេី្ីរននឆ្ា១ំ៩៧៥។ អង្គភាពេាងំឡាយខ�េកតរូវ 

�ន្រលងកើតលនៅលកកោមលសនាធកិារ(«កងពេមជ្ឈមិ») 

 លនៅពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧៥ �េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥  

រួមមានកងពេ១៦៥ ខ�េជាកងេ័ពលជើងេឹក កងពេ 

១៧០,កងពេ២៩០, កងពេ៣១០,កងពេ៤៥០. 

កងពេ៥០២ ខ�េជាកងេ័ពអាកាស,កងពេ៧០៣, 

កងពេ៨០១ នងិកងពេ ២៩០ ។ «កងវរលសនាធំ 

ឯករាជ្យ» មួយចនំនួក៏កតរូវ�ន្រលងកើតលឡើងលកកោម 

លសនាធកិារ ល�ោយកងវរលសនាធឯំករាជ្យនមួីយៗ 

េេួេភារកិច្ចជាក់េាក់។ កងវរលសនាធឯំករាជ្យ រួមមាន  

40 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា



ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

កងវរលសនាធឯំករាជ្យនមួីយៗ េេួេភារកិច្ចជាក់េាក់។  

កងវរលសនាធឯំករាជ្យ រួមមាន កងវរលសនាធ៧ំ៥ 

(កងកាតល់�រ) កងវរលសនាធ១ំ៥២ (កងលជើងេឹក) កង 

វរលសនាធ៣ំ៧៧(កងកាលំភ្ើងធ)ំ កងវរលសនាធ៤ំ៨៨ 

មន្រី៦២ (ខផក្ភស្ពុភារ) មន្រី៦៣ (ខផក្ភស្ពុភារ) នងិ
 

មន្រីសន្សិពុខស-២១។ កងពេកតរូវ�នលរៀ្រចនំងិខក 

ខក្រលឡើងវញិ លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិ១៩៧៨។ 

លនៅលពេលនោះកងេព័ជាលកចើន�ន្រញូ្េលេៅភូមិភាគ 
្ូរព៌ា ល�ោយ�ាក់ស្ថតិលកកោមការកគ្់រកគងរ្រសេី់្រញ្្ការ 

សមរភូមិរ្រសភូ់មិភាគ្ូរព៌ា លកពោះការល�សម្អាតលនៅ 

ភូមិភាគ្ូរព៌ ា នងិជលម្ោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយនងឹ 

លវៀតណាមកានខ់តមានសភាពតានតងឹលឡើងៗ។ 

៤២៥. តនួាេីរ្រសក់ងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា កតរូវ�នកំណត់ 
លនៅក្ពុងមាកតា ១៩ននរ�្ឋធម្មនពុញញាកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ 

 
កងេ័ព្រ�វិត្ពុនក៍ម្ពុជាមានភារកិច្ច «ការពាររ�្ឋអំណាច

 
រ្រសក់្រជាជនកម្ពុជាការពារកម្ពុជា […] ក្ពុង្ូររណភាព 

ខ�ន�ី» នងិ «កសាងក្រលេសឲ្យ្កពុលំ្កើន រពុងលរឿង លេើក 
ស្យួជវីភាពក្រជាជនឲ្យ�នរកីចលកមើន នងិស្ូំររស្រ្ោយ 

ជាេ�ំា្់រ»។ លេោះ្ីរជាយា៉ងណា កងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា 

គឺជាកងេ័ពរ្រស់ ្រ.ក.ក. យា៉ងពតិក�ក� ពពុខំមនជា 

ស្ថាន្័រនរ្រសរ់�្ឋលឡើយ។ េកខេន្កិបៈនន ្រ.ក.ក. �នខចង 

្ា កងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា «កតរូវស្ថតិលនៅលកកោមការ�កឹនាំ

ផ្ាចម់ពុខ�ាចខ់ាត នងិកគ្់រកគងខផក្រ្រស្់រក្កពុម្មពុយនសី្

កម្ពុជា។ សសល�ៀងគ្ាលនះខ�រ េស ន្ាវ�្«ីេង់្រ�វិតន្»៍ 

រ្រស់ ្រ.ក.ក. �នចាតេ់ពុកកងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា្ ា 
ជា«ឧ្រករណ៍ផ្ាចក់ាររ្រស្់រក្�្៏ររសិពុេ្ធ» ។ 

៥.៣.១.២. រច្នាសមន្ថ្នក្ងទព័ពបដវិតន្ក៍្ម្ពុរា

៤២៦. េាងំរ�្ឋធម្មនពុញញាកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យនងិ 

េកខេន្កិបៈ ្រ.ក.ក. �នខ្រងខចងកងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា 

្ីរក្រលភេគឺ៖ កងេ័ពសសរួច (លពោេគឺពេមជ្ឈមិ នងិ  

វរលសនាធឯំករាជ្យខ�េស្ថតិលកកោមការកគ្់រកគងលសនា 

ធកិារ លនៅក្ពុងពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧៥ រហតូ�េច់ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៥) កងេ័ពត្ំរន ់(គឺជាកងេ័ពខ�េស្ថតិលនៅ 

លកកោមការកគ្់រកគងផ្ាេរ់្រសភូ់មិភាគ ត្ំរន ់នងិសសរុក) 

នងិកងឈ្្រតាមមូេ�្ឋាន(គកឺងកម្ាងំលនៅ្ ្ាក់ឃពុ)ំ។ 

្្ាក់ត្ំរនន់ងិ្្ាក់សសរុក មានកងេ័ពរ្រសព់កួលគផ្ាេ់

ល�ោយខឡកពកីងពេមជ្ឈមិ ក្ពុងលគោេ្ំរណងចម្ង 
សកមា្់រេពុកការពារេឹក�រី្រសព់កួលគ។

 

៥.៣.១.២.១. ក្ងទព័ពសសរួច្៖ ក្ងពេមជ្ឈមិ នងិក្ងវរវសនា 

ធឯំក្ោជ្យ ផដេស្តិវតកាមការត្បត់្ងរបស់វសនាធកិារ

៤២៧. �ចូគ្ានងឹរចនាសម្ន្ធរ�្ឋ�េសពុវីេិនន ្រ.ក.ក.  

ខ�េកងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជាកតរូវ�នលរៀ្រចឋំានានពុកកម 
ក្ពុងេកមង់ជាពរីា៉មីត។ លនៅ្ ្ាក់លេើ្ំរផពុត (លេោះ្ីរស្ថតិ 
លនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់គណបៈកម្មាធិការមជ្ិឈមនងិ 

គណបៈកម្មាធកិារលយោធាក៏ល�ោយ) មានលសនាធកិារ។  

លយោធាខខ្មរកកហមលនៅស្ាតអូឡាពំចិ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លសនាធិការេេួេខពុសកតរូវេាំងសសរុងលេើ្រញ្្ការរ្រស់ 

កងពេមជ្ឈមិនងិល�ោះសសាយការងារលយោធា រួមមាន 

ការផ្គតផ់្គង់ភស្ពុភារ អាវពុធ កម្ាងំេ័ព េំនាក់េំនង នងិ 
ពត័ម៌ាន។ យា៉ងលហោចណាស់ លសនាធកិារ�នលរៀ្រច ំ

វគ្គលរៀនសកូតចនំនួពរីសកមា្់រកងពេមជ្ឈមិ នងិកង 

វរលសនាធឯំករាជ្យ។ លេើសពលីនះលេៀត លនៅចលំពោះមពុខ 

អង្គជនំពុជំកមះមានកំណតល់ហតពុននកិច្ចក្រជពុមួំយចនំនួ ខ�េ 

�ន�កឹនាលំ�ោយលេខា នងិអនពុលេខាកងពេមជ្ឈមិ នងិ 

វរលសនាធឯំករាជ្យ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

៤២៨. លសនាធកិារ�កឹនាលំ�ោយ សពុន លសន លហៅ លខៀវ លហៅ 

្រង៨៩ ខ�េជាសមាជកិននគណបៈកម្មាធកិារលយោធា 

រ្រស ់្រ.ក.ក. នងិជាសមាជកិ្រកម រុងននគណបៈកម្មាធកិារ 

អចនិននយ៍្រ្រស់ ្រ.ក.ក.។ អនពុក្រធានេីមួយរ្រស់ សពុន 

លសន លនៅលសនាធកិារគឺ ខមន៉ សាន លហៅ នណ សារា៉ន ់

លហៅ យា៉ ខ�េ�នកានត់ខំណងលនះក្ពុងរយបៈលពេខ្ ីមពុន 
លពេគាតក់្ាយជាលេខាភូមិភាគឦសាន។ ចខំណកឯ 

អនពុក្រធានេីពរីលនៅលសធកិារគឺ ស៊ាត  ខឆ លហៅ េពុំ លហៅ  

្រង៨១ រហតូ�េល់ពេខ�េគាតក់តរូវ�នលគចា្់រខ្នួ 
លនៅក្ពុង ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លពជ ឆន លហៅ លសៅ លហៅ  
លសោម គឺជាជនំយួការខ�េមានភារកិច្ចកគ្់រកគងខាង 

រ�្ឋ�េ។ គាតេ់េួេខពុសកតរូវលេើមន្រី ៦២ ខ�េជា 

អង្គភាពភស្ពុភារ រ្រសក់ងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា រហតូ�េ់

លពេខ�េគាត�់នល�សសម្អាតលនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៧ ។ 

អង្គជនំពុជំកមះ�នកតស់ម្គាេ់្ ា ្រពុគ្គេេាងំ្ីររូ្រលនះកតរូវ 

�នចម្ងជនូលនៅក្ពុងឯកសារកំណតល់ហតពុកិច្ចក្រជពុជំា 
លកចើន លពោេគឺលនៅខផក្ខាងលេើឬខផក្ខាងលកកោមនន 

ឯកសារ លហើយពកួលគកតរូវ�នលហៅ្ ា ្រង៨៩, ្រង 

៨១ នងិ លសោម។ សមាជកិ�ន៏េលេៀតលនៅលសនាធកិារ  

(ខ�េកតរូវ�នចម្ងជនូជាលេៀងេាតក់្ពុងឯកសារ) រួម 
មាន មាស មពុត ខ�េេេួេខពុសកតរូវលេើកងេ័ពលជើងេឹក នងិ 

ស៊ ូលមត៉ ខ�េេេួេខពុសកតរូវលេើកងេ័ពអាកាស។ ចខំណកឯ 

អពុនិ េន លហៅ ណាត មានតនួាេីជនំយួការលនៅលសនាធកិារ 

្រន្ា្់រពគីាតក់តរូវ�នលគលផរ្លចញពីមន្រីសន្សិពុខស- 

២១ ក្ពុងខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ សមមិត ្ខរន៉ ក៏ជាជនំយួ 
ការលនៅលសនាធកិារផងខ�រ។ 

៤២៩. លសនាធកិារមានេីតាងំស្ថតិលនៅក្ពុងអគារមួយលនៅ

ខក្រកកសងួការ្ររលេស ស្ថតិលនៅលេើផ្វូខ�េសពន្្ងៃកតរូវ 
�នលហៅ្ ាមហាវិ្ សីហពន័្ធរពុស្ី ក្ពុងេីកករុងភ្ំលពញ។ 

សាក្មួីយចនំនួ�នផេ្ស់កខេកីម្្ម ា «កកសងួការពារ 

ជាតិ» ក៏ស្ថតិលនៅក្ពុងេីតាងំលនោះផងខ�រ។ លេើសពលីនះ 
លេៀតអង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គ ាេ់្ ា ជាញឹកញា្់រ សពុន 

លសន កតរូវ�នលគលហៅ្ ា ជា្ ្ាក់�កឹនានំនកកសងួលនះ។ 

ឌពុច �នផេ្ស់កខេកីម្្ម ា ល្រើលេោះ្ីរជា សពុន លសន កតរូវ�ន 

ផេ្ឋ់ានបៈជារ�្ឋមនន្នីនកកសងួការពារក្រលេស ្រ៉ពុខនគ្ាត់

ក៏លនៅមានតនួាេីលនៅលសនាធកិារផងខ�រ លពោេគឺតនួាេី

រ្រសគ់ាតល់នៅលសនាធកិារមិនមានការផ្ាស្ូ្់ររលនោះលេ។ 

្រខន្ថមពលីេើលនះ ភស្ពុតាង�ន្រងហាាញ្ា តនួាេីរ្រស់ 

សពុន លសន ជារ�្ឋមនន្នីនកកសងួការពារក្រលេស គឺ�ចូគ្ា

នងឹតនួាេីរ្រសគ់ាតល់នៅខាងលសនាធកិារកងេ័ពផងខ�រ។ 

លេើសពលីនះលេៀត សាក្ ីផង សពុផង់ ខ�េ�នលធ្ើការលនៅ 

ក្ពុងអង្គភាពសរលសរជាលេខកូ� នងិ្រកខក្រលេខកូ� 
េូរលេខ លនៅសាេសពុធារស ក្ពុងេីកករុងភ្លំពញ ចា្់រព ី
ឆ្ា១ំ៩៧៥ មកលនោះ�នផេ្ស់កខេកីម្្ម ាមានកងពេមួយ 

ចំននួខ�េស្ថតិលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់កកសួងការពារ 

ក្រលេស សពុន លសន រួមមាន កងេ័ពលជើងលគោក កងេ័ព 

លជើងេឹក នងិកងេ័ពលជើងអាកាស។ �ចូកតស់ម្គាេល់នៅ 

ខាងលេើ លសនាធកិារមានអំណាចេាងំសសរុងលនៅក្ពុងការ 
្រញ្ល្េើកិច្ចការនានារ្រសក់ងេ័ព។ លហតពុ�លូចះ្អង្គ 

ជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ាកកសងួការពារក្រលេសមិនខមន 

ជាកកសងួ�ាចល់�ោយខឡកខ�េមិនស្ថតិលនៅលកកោម 

្រ.ក.ក. លនោះលេ។ ជាក់ខសង្ តនួាេីលនះជាេូលេៅកតរូវ�ន 

លក្រើក�សស់លំ�ៅ�េម់ពុខងារលយោធាលនៅលសនាធកិារ នងិ 

េួនាេីពាក់ពន័ ្ធរ្រស់ សពុន លសន លនៅេីលនះ។ 

៤៣០. លនៅលកកោមលសនាធកិារផ្ាេរួ់មមាន កងពេមជ្ឈមិ 

នងិកងវរលសនាធឯំករាជ្យ ខ�េកងនមួីយៗ�កឹនាលំ�ោយ 

លម្រញ្្ការកងពេមួយរូ្រ អមល�ោយលម្រញ្្ការរង 

ខ�េមពុខងារេាងំពរីលនះកតរូវ�នលគលហៅ្ ា លេខានងិ 

អនពុលេខាកងពេ។ កងពេមជ្ឈមិកតរូវ�នខ្រងខចកជា 

អង្គភាពតចូៗ្រនល្េៀត។ ជាេូលេៅកងពេមួយរួមមាន 

កងវរលសនាធចំនំនួ្ីរ។ កងវរលសនាតចូចនំនួ្ីរ្រលងកើត�ន 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

ជាកងវរលសនាធមួំយ។ កងអនពុលសនាធចំនំនួ្ីរ្រលងកើត�ន 

ជាកងវរលសនាតចូមួយ។ កងអនពុលសនាតចូ មានកង 

េ័ពក្រមាណ ១២នាក់ ។ លនៅកកមិតកងអនពុលសនាធនំងិ 

្្ាក់ខាងលេើៗ  អង្គភាពនមួីយៗ កតរូវ�ន�កឹនាលំ�ោយ

លម្រញ្ក្ារម្ាក់ (ខ�េកតរូវ�នលហៅ្ ា «ក្រធាន» ឬ 

«សង្ការ») អមល�ោយលម្រញ្ក្ាររងពរីនាក់។

៤៣១. សាក្មួីយចនំនួ�នលេើកលឡើង្ា លនៅចលន្ោះ 

កងវរលសនាធនំងឹកងពេមាន្្ាក់្រញ្្ការមួយកកមិត

លេៀត។ ជាពលិសស សាក្្ីរញ្្ក់្ា ្ីរកងវរលសនាធ្ំរលងកើត 

�នជា«កងពេតចូ» លហើយកងពេនមួីយៗមានកង 

ពេតចូក្រមាណចនំនួ្ីរ។ រចនាសម្ន្ធអង្គភាពជាក់េាក់ 

អាចមានេកខេណបៈខពុសៗគ្ាលេៅតាមកងពេនមួីយៗ។ 

េាក់េិនកងេ័ពត្ំរន ់ការសន្�ិ្ឋានល�ោយសមលហតពុផេ

អាចេាញលចញពសីអំាងលហតពុ�ចូគ្ាលនះផងខ�រ។ 

៤៣២. លេោះ្ីរជាភស្ពុតាងមិន�នអនពុញ្ញាតឲ្យអង្គជនំពុ ំ
ជកមះកំណត់�ននវូចនំនួជាក់េ ាក់កងពេនងិកង 

វរលសនាធឯំករាជ្យក្ី ្រ៉ពុខនភ្ស្ពុតាង�ន្រងហាាញ្ា យា៉ង 
លហោចណាសម់ានកងពេមជ្ឈមិចនំនួ៩ នងិកងវរលសនា 

ធឯំករាជ្យចនំនួ ៧ ខ�េស្ថតិលនៅលកកោមការកគ្់រកគង 

ផ្ាេរ់្រសល់សនាធកិារនន ្រ.ក.ក. ចា្់រតាងំពកីារ្រលងកើត 

កងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា លពោេគឺលនៅពាក់កណ្ាេឆ្ាំ 
១៩៧៥ រហតូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥។ ឯកសារមួយរ្រស់ 

លសនាធកិារ ចពុះកាេ្ររលិចេ្លនៅខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

ខ�េ�នលរៀ្ររា្់រអំពចីនំនួកងេ័ពលនៅក្ពុងកងពេ នងិ 
កងវរលសនាធឯំករាជ្យនមួីយៗ �ន្រងហាាញ្ាជាមធ្យម 

កងពេមជ្ឈមិមានកងេ័ពក្រមាណជា៥.០០០នាក់។  

ចខំណកឯកងេព័លន ៅក្ពុងកងវរលសន ាធឯំករាជ្យម ាន 
ចនំនួខពុសគ្ាៗ ខ�េអាចមានចនំនួពតីចិជាង១.០០០ 

នាក់�េល់កចើនជាង ៣.០០០នាក់ វាអាសសយ័លេៅលេើេំហំ

ននកងវរលសនាធលំនោះ។

 

៥.៣.២.១.១. ក្ងពេ១៦៤ (ក្ងទព័ពវជើងទរឹក្)

៤៣៣. កងពេមជ្ឈមិ១៦៤ គឺជាកងេ័ពលជើងេឹករ្រស់

កងេ័ព្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា ខ�េមានេីតាងំស្ថតិលនៅត្ំរន ់

កំពង់លសោម នងិលធ្ើក្រត្ិរត្កិារលនៅតាមត្ំរនល់ឆរ្រ្រស់ 

កម្ពុជា។ កងពេ១៦៤ គឺជាកងពេខ�េធជំាងលគ 
លនៅក្ពុងចំលណោមកងេ័ពសសរួចរ្រស់កងេ័ព�្ិរវតន្ក៍ម្ពុជា 

 
លកពោះកងពេលនះមានកងេព័ចនំនួ៨.៥៦៨នាក់លនៅ 

ក្ពុងខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លម្រញ្ក្ារកងពេ១៦៤ គឺ 
មាស មពុត ខ�េជាសមាជកិរ្រសល់សនាធកិារផងខ�រ។ 

អនពុក្រធានកងពេលនះគឺ ហងឹ លឌឿន លហៅ ឌឹម រហតូ�េ់

លពេខ�េគាតក់ត រូវ�ន្រញូ្នលេៅមន្រីសន្សិពុខស-២១ 

លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

៥.៣.១.២.១.២. ក្ងពេ១៧០

៤៣៤. កងពេមជ្ឈមិ១៧០ គឺជាអតតីកងពេរ្រស់ 

ភូមិភាគ្ូរព៌ា។ កងពេលនះមានេីតាងំស្ថតិលនៅត្ំរន ់

ភ្លំពញ។ ចាន ់ចកកី លហៅ មាន គឺជាលម្រញ្្ការកងពេ 

១៧០ រហតូ�េល់ពេខ�េគាតក់តរូវ�នចា្់រខ្នួលនៅក្ពុង 
ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ គាត់កតរូវ�នជនំសួល�ោយ ខក  

សពុខ លហៅ សមមិត ្សពុខ។ សមមិត ្តាត គឺជាលម្រញ្្ការ 

រង។ លនៅក្ពុងខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ កងពេ១៧០ មាន 
កងេ័ពចនំនួក្រមាណជា៦.០០០នាក់។ 

៥.៣.១.២.១.៣. ក្ងពេ២៩០

៤៣៥. កងពេមជ្ឈមិ ២៩០ ស្ថតិលកកោមការ្រញ្រ្្រស់ 

សំ ហយូ លហៅ មាស តាេ់ លហៅ សមមិត ្តាេ់ រហតូ 

�េល់ពេខ�េគាតក់តរូវ�ន្រញូ្នលេៅមន្រីសន្សិពុខ ២- 
២១ លនៅខខ ឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៨។ កងពេ២៩០  

មានកងេ័ពចនំនួក្រមាណ ៥.០០០ នាក់លនៅក្ពុងខខមីនា  
ឆ្ា១ំ៩៧៧។ កងពេ២៩០ �នឈរលជើងលនៅក្ពុងភូមិ 
ភាគ្ូរព៌ា (លខតន្កពខវង) លនៅជពុវំញិេលនល្មគង្គ។ 

៤៣៦. កងពេមជ្ឈមិ ៣១០ �នឈរលជើងលនៅភូមិភាគ 

ឧតរ្ ។ ស្ូវ ហពុ ីលហៅ លអឿន គឺជាលេខាកងពេ។ យឹម  
លឈឿន លហៅ លរឿង គឺជាអនពុលេខាកងពេ។ ពកួគាត ់

េាងំពរីកតរូវ�នចា្់រខ្នួ នងិ្រញូ្នលេៅមន្រីសន្សិពុខ
 

ស-២១ លនៅក្ពុងខខកពុម្ភបៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លកកោយការល�ស 

សម្អាតលនៅភូមិភាគឧតរ្ កងពេ៣១០ �ន្ូ្ររលឈ្មោះ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

លេៅជាកងពេ២០៧ លេោះ្ីរជាយា៉ងណាក្ភីស្ពុតាង

លនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះ មិន�ន្រងហាាញកាេ្ររលិចេ្ 

ជាក់េាក់ននការ្ូ្ររលឈ្មោះកងពេលនះលេ។ យឹម ញ ៉ខ�េ 
ជាអតតីអនពុលេខាកងពេ ៣០៧ រ្រសម់ជ្ឈមិ �នចេូ 

កានត់ខំណងជនំសួ លអឿន លធ្ើជាលេខាកងពេ ៣១០ 

( ខ�េជាកងពេលនះ លនៅក្ពុងអំឡពុងមួយ�ន្ូ្ររលឈ្មោះ
 លេៅជាកងពេ ២០៧) ្រន្ា្់រព ីលអឿន កតរូវ�នលគល�ស 

សម្អាត។ អត្ភិាពននកងពេ ៣១០ លនៅ្រនម្ានរហតូ 

�េខ់ខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ល�ោយសារមានកងេ័ព 

ចនំនួ៦.០៨៤នាក់ កងពេលនះគឺជាកងពេមជ្ឈមិធពំរី 

្រន្ា្់រពកីងេ័ពលជើងេឹក។ 

៥.៣.១.២.១.៥. ក្ងពេ៤៥០ ផដេវតកាយមក្ក្្ល឵យ 

រាក្ងពេ៦០៣

៤៣៧. កងពេមជ្ឈមិ៤៥០ ក៏មកពភូីមិភាគឧតរ្ខ�រ។ 

សមមិត ្សងួ គឺជាលេខាកងពេ៤៥០ រហតូ�េល់ពេ 

ខ�េគាត់កតរូវ�នចា្់រខ្នួនងិ្រញូ្នលេៅមន្រីសន្សិពុខស-
 

២១ លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៧។ កងពេ៤៥០ �នក្ាយជា 

កងពេ ៦០៣ លនៅអំឡពុងខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លនៅលពេ 
ខ�េកងពេកតរូវ�នផ្ាសេី់លនៅភូមិភាគ្ូរព៌ា។ លនៅ 

លពេឈរលជើងលនៅក្ពុងភូមិភាគ្ូរព៌ាកងពេ ៦០៣ ស្ថតិ 
លកកោមការ្រញ្រ្្រសស់មមិត ្វនិ។ លេោះ្ីរជាយា៉ងណា 

លនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះមិនមានភស្ពុតាងកក្់រកគាន ់
ក្ពុងការកំណតេី់តាងំននេី្រញ្ក្ារកងពេ ៦០៣ ឲ្យ�ន 
ច្ោសេ់ាសល់នោះលេ។ កងពេ៤៥០ មានអត្ថភិាពលនៅ 

ក្ពុងខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយកងពេលនះមានកង 
ពេចនំនួ៥.២៥៩នាក់។ 

 ៥.៣.១.២.១.៦. ក្ងពេ ៥០២ (ក្ងទព័ពអាកាស) 

៤៣៨. កងពេ ៥០២ ជាកងេ័ពអាកាស ខ�េ�្ូំរងលឡើយ 

គឺជាកងពេមួយរ្រសភូ់មិភាគនរិត ីស្ថតិលកកោមការកគ្់រកគង

រ្រស ់តាមព៉ុក។ ្រនា្្់រមក លនៅក្ពុងខខកក�្ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ កងពេ 
លនះ�នក្ាយជាកងពេមជ្ឈមិ។ លម្រញ្ក្ារកងពេ ៥០២  

គឺ ស៊ ូលមត៉ ខ�េជាសមាជកិមួយរូ្រផងខ�រលនៅក្ពុងលសនា 
ធកិារ។ កងពេ ៥០២ េេួេខពុសកតរូវលេើការ�្ឋានសាងសង់ 

ក្រេានយនល្ហោះលយោធាកំពង់ឆ្ាងំ។ លនៅក្ពុងខខមីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ កងពេលនះមានកងេ័ពចនំនួ៥.៥៤៣នាក់។ 

៥.៣.១.២.១.៧. ក្ងពេ៧០៣

៤៣៩. កងពេមជ្ឈមិ ៧០៣ ពមីពុនមកគឺជាកងពេលេខ 

១២ ននភូមិភាគពលិសសខ�េកតរូវ�នរេំាយ្រន្ា្់រពកីារ 

កានក់ា្់រេីកករុងភ្លំពញ លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

លនៅក្ពុងខខកកក�ា  ឆ្ា១ំ៩៧៥ កងពេលេខ ១២ �នក្ាយ 
ជាកងពេមជ្ឈមិ៧០៣។ អពុនិ េន លហៅ ណាត គឺជាលម 

្រញ្្ការកងពេ៧០៣ ចា្់រពលីពេខ�េកងពេលនះកតរូវ 

�ន្រលងកើតលឡើង រហតូ�េល់ពេគាតក់្ាយជាក្រធានមន្រី 

សន្សិពុខស-២១ ឬលនៅលពេខ�េគាតក់តរូវ�នលផរ្លេៅ 

ខាងលសនាធកិារ លនៅក្ពុងខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ េាក់េង 

នងឹ្រញ្ហាលនះ ភស្ពុតាងលនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះមិន

មានភាពច្ោសេ់ាសល់នោះលឡើយ។ ឌពុច �ន្រញ្ក់្្ា 

ណាត មិនខមនជាលម្រញ្ក្ារកងពេ៧០៣ លេៀតលនោះ

លេលនៅលពេខ�េគាត�់នក្ាយជាក្រធានមន្រីសន្សិពុខ 

ស-២១។ ្រ៉ពុខនល្នៅក្ពុងអំឡពុងលពេខ�េគាតក់ានត់នួាេី

ជាក្រធានមន្សីន្សិពុខស-២១ មានេូរលេខមួយលផ្ើព ីឌពុច  

លេៅ ណាត ល�ោយ ឌពុច �នលហៅគាត់្ ា «្រង០៣» ។ ល្រើ 

លយោងតាម ឌពុច វាគឺជាអក្រកាតស់កមា្់រលហៅកងពេ 

៧០៣។ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា ការលរៀ្រចលំនះ 

គួរលជឿជាក់�ន្ា ណាត លនៅខតរក្ាលក្រើក�សល់ឈ្មោះ  

« ្រង ០៣ » ល្រើលេោះ្ីរជាគាតខ់េងកានត់ខំណងជាលម្រញ្្

ការកងពេ ៧០៣ លហើយក៏ល�ោយ។ ជាចពុងលកកោយ ណាត 

ខេងមានតនួាេីជាលម្រញ្ក្ារកងពេ៧០៣ លនៅលពេ

ខ�េលគ�នលផរ្គាតល់េៅលធ្ើការជាជនំយួការលសនាធកិារ 

លនៅក្ពុងខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ សមមិត ្ពនី(លហៅ ខមឹ ពនី) 

លនៅភូមិភាគពលិសសគឺជាអ្កជាអ្កកានត់្ំរនព្ី ណាត 

ជាលម្រញ្ការកងពេ៧០៣។ លម្រញ្្ការរងកងពេគឺ 

យឹម ញ ៉ រហតូ�េយ់ា៉ងលយោចណាសក់តមឹខខកពុម្ភបៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧លនៅលពេខ�េ យឹម ញ ៉លេៅកានត់ខំណងជនំសួ 

លអឿន ជាលេខាកងពេមជ្ឈមិ ៣១០ ។ កងពេលនះឈរ 

លជើងលនៅ្ឹរងកតខ្រក លនៅក្ពុងកករុងភ្លំពញ លហើយមានកង 

(តវៅវេខវតកាយ)
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កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្មជ្ួរជាមួយលមភូមិ 
ខសសតាពចិលឈ្មោះ ឈន ឆាង (រូ្រខាងលឆង្)។ 
(គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

វពុតិ សន៊ អាយពុ៧២ឆ្ា ំគឺជាជនជាតលិសៀ្ង លនៅឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុក 
លមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ថ្ ងៃទី១៥ ផខកុ្មៈ្ ឆ ន឵ែ ២ំ០២១

 លពេរលសៀេ លមោ៉ង១ នងិ៣០ នាេី កករុមការងារ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម �នចពុះលេៅកានភូ់មិខសសតាពចិ 

ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ កករុមការងារ
 

�នជ្ួរជាមួយនងឹលមភូមិខសសតាពចិលឈ្មោះ ឈន ឆាង  

លភេក្ររុស អាយពុ៥២ឆ្ា ំគឺជាជនជាតលិសៀ្ង។ ្រន្ា្់រមក 

កក រុមការងារ�នជួ្រសម្ភាសនជ៍ាមួយកករុមកគរួសាររ្រស់ 

លមភូមិ ខ�េមានសមាជកិ ៧នាក់ (ក្ររុស២នាក់ សសី 

៥នាក់) ក្ពុងលនោះមានកូនរ្រស់ ឈន ឆាង ២នាក់ សសី 
ម្ាក់ នងិក្ររុសម្ាក់។ ល�ោយសារលនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម 

ឆាង លនៅជាកពុមារ លេើ្រគាតល់េៅអលញ្ ើញម្ាយមីងរ្រស់

គាតម់កចេូរួម នងិខចករខំេក្រេពលិសោធនខ៍�េគាត ់

�នឆង្កាតជ់នំានខ់ខ្មរកកហម។ ម្ាយមីងរ្រសគ់ាត ់

លឈ្មោះ វពុតិ សន៊ អាយពុ៧២ឆ្ាំ គឺជាជនជាតលិសៀ្ង។ 

 វិុត ស៊ន �នលរៀ្ររា្់រ្ា គាតម់ានសសរុកកំលណើត 

លនៅភូមិជាផំ្និ លកកោយមកផ្ាស់មករសល់នៅភូមិខសស

តាពចិ។ ឪពពុករ្រសគ់ាតល់ឈ្មោះ វពុតិ នងិម្ាយលឈ្មោះ 

ហយួ។ សន៊ មិន�នលរៀនលកចើនលេ លកពោះលនៅក្ពុងភូមិមាន 
កតមឹខត្្ាក់េី៣។ ពលី�ើមផះ្រ្រសស់ន៊ ក្រក់ស្កឹកេាំង 

នងិមានផះ្ក្រខហេជា១០ផះ្លេ មិនមានផះ្លកចើន�ចូ 

្រច្ចពុ្រ ន្ល្េ។ លនៅលពេខ�េមានរ�្ឋក្រហារេម្ាក់សលម្ច 

សហីនពុ សន៊ ក៏�នលឃើញវតម្ានរ្រសេ់ាហានអាលមរកិ

ចេូមកក្ពុងភូមិ នងិមានយនល្ហោះេម្ាក់កគា្់រខ្រក។ 

លកពោះខតេាហានអាលមរកិ�ងឹ្ាមានកងេព័លយៀកកពុង 

េាក់ខ្នួលនៅក្ពុងភូមិ លេើ្រមានការេម្ាក់កគា្់រខ្រកលនៅ
 

ក្ពុងភូមិ។ គណបៈឃពុជំាតំាលមៅ៉លឈ្មោះតាភូមិ ខតគាតក៏់កតរូវ 
លគចា្់រយកលេៅលរៀនសកូត។ សន៊ កតរូវជលម្ៀសលេៅសសរុក 

មវទិកាពបវត្សិាស្្ព រ្ួសារមៅមេតត្ ប្ូ ងឃ្ម ពុំ
្មងខេបសាចម់រឿង

ឡុង ដាន,ី សុខ វណ្ៈ, រី េក្្ណិា នងិ គាត សសីផឡន
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ស្ូំររលខតក្កលចះ លពេខ�េខខ្មរកកហមលចោេ្ាកងេ័ព 

្ូរព៌ាក្ត់ លកកោយមកខខ្មរកកហម�នជលម្ៀសក្រជាជន 

្រនរ្ហតូ�េស់សរុក�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធំ លនៅលពេ 

ខខ្មរកកហមជលម្ៀស គឺ សន៊ កំពពុងខតមាននផល្ពោះ។ លនៅ

មពុនលពេខខ្មរកកហមជលម្ៀសអ្កភូមិ ខខ្មរកកហម�ន 

នយិាយក�្់រ្ា លវៀតណាមនងឹមក�ញ់សម្ា្់រល្រើ 

មិនជលម្ៀស។ លនៅលពេខខ្មរកកហម�េួរេំ សន៊ ក៏�ន 

កតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ ល�ោយចណំាយរយបៈលពេ 

២ខខលេើ្រមក�េស់សរុកកំលណើត។ ភូមិខសសតាពចិ គឺជា 

ភូមិមួយម ាននផ�្លីធ្ើខសសលកចើនជាងភូមិ�ន៏េលន ៅក្ពុង 

ឃពុជំាតំាលមៅ៉។ ចលំពោះលឈ្មោះភូមិខសសតាពចិវញិ កាេពី 

ល�ើមមានម្ចាសស់សរុកម្ាក់លឈ្មោះតាលពកជ ខ�េគាតម់ាន 

�ខីសសលនៅេីលនះ ្រន្ា្់រមកកខនង្�ខីសសតាពចិ �នក្ាយ 

លេៅភូមិខសសតាពចិ។ ្រនា្្់រពពីភិាក្ាជាមួយកករុមកគរួសារ 

ព ូឈន ឆាង រួចកក រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម  

ក៏លចញពភូីមិមកកានម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម នងិ�ន 

ល�សសម្អាត្រន្់្រមជ្ឈមណ្ឌេ ល�ើម្លីកតៀមេេួេឯកអគ្គ 

រ�្ឋេូតសហរ�្ឋអាលមរកិមកេស ន្កិច្ចលនៅន្ងៃេី ១៨ ខខកពុម្ភបៈ  

ឆ្ា២ំ០២១។

ថ្ ងៃទី១៦ ផខកុ្មៈ្ ឆ ន឵ែ ២ំ០២១

 លវេាលមោ៉ង៩កពកឹ កករុមការងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 

លកោះ្ ្ម�នលធ្ើ�លំណើរលេៅកានភូ់មិខសសតាពិច ល�ើម្ី 

សម្ភាសនក៍ករុមកគរួសាររ្រសជ់នជាតលិសៀ្ង។ លពេលេៅ 

�េភូ់មិ កករុមការងារ�នរកលេោកលមភូមិជយួជនូលេៅ 

កានផ់ះ្រ្រសក់ករុមកគរួសារ ខ�េមានវយ័ចណំាស់ នងិ 

មាន្រេពលិសោធនធ៍ង្កាតរ់្រ្រខខ្មរកកហម។ 

 លនៅលមោ៉ង៩ នងិ១០នាេី កករុមការងារ�នជ្ួរសម្ភាសន ៍

ជាមួយកករុមកគរួសារអំ៊សសលីឈ្មោះ ផ្ចិ តាន ់អាយពុ៥៧ 

ឆ្ាំ ជាជនជាតលិសៀ្ង នងិមាន្ី្រលឈ្មោះ ឡពុក លងោ៉េ  
អាយពុ៦៨ឆ្ា។ំ ផ្ចិ តាន ់�នលរៀ្ររា្់រ្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
លឈ្មោះ ផ្ចិ ម្ាយលឈ្មោះ លយោយ អឹម។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូ

 
ចនំនួ៥នាក់។ កាេពលីក្មង ខ្ពុ ំអតស់វូ�នលរៀនសកូតលេ  
នងិខតងខតនយិាយភាសាលសៀ្ងជាមួយឪពពុកម្ាយ រាេ់ 

ការេនំាក់េនំងជាមួយអ្កជតិខាងក៏លក្រើភាសាលសៀ្ង 

ខ�រ។ ខត�េជ់នំានខ់ខ្មរកកហម គឺលមកងហាមមិនឲ្យ 

នយិាយភាសាលសៀ្ង ល្រើនយិាយគឺកតរូវយកលេៅកសាង។ 

លនៅលពេខខ្មរកកហមកានក់ា្់រអំណាចលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ 

ខ្ពុជំាកងកពុមារ កតរូវលរៀនលពេកពកឹល�ោយ្ាតាមកគរូ  
អត់�នលរៀនសរលសរលឡើយ។ ្រន្ា្់រពលីរៀនរយបៈលពេ 

ក្រមាណ២លមោ៉ង កតរូវសកមាកហ្ូរ�យ ល�ោយខខ្មរ 

កកហមនវជ៉ងួឲ្យកពុមារៗហ្ូរ�យមពុនចាស់ៗ ។ លពេកពកឹ 

ហ្ូរ្រ្ររខា្់រ នងិលពេេងៃាចហ្ូរ�យ។ លនៅលពេ 

រលសៀេកពុមារកតរូវជយួលមើេ្រ្អនូតចូៗ នងិលពេខះ្លេៀត  
កតរូវខខ្មរកកហមចាត់តាំងឲ្យលេៅកា្់រល�ើមេនន្ានលខត ្លកើ្រ 

អាចម៍លគោល�ើម្លីធ្ើជាជ�ីាក់តាមវាេខសស។ ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុកំត រូវខខ្មរកកហមចាតត់ាងំឲ្យលេៅលេើកក្រឡាយលនៅ 
សសរុកេឹកលកជៅ ចខំណកម្ាយខ្ពុកំតរូវលេៅលធ្ើចកំាររួម។  
លកកោយមកក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិរ្រស់ខ្ពុ ំក៏កតរូវខខ្មរកកហម

 

១

២

២

១-  ផ្ចិ តាន ់អាយពុ៥៧ឆ្ាំ គឺជាជនជាត ិ

លសៀ្ង លនៅឃពុជំាតំាលមៅ៉សសរុកលមមត ់ 

លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ

២-  រូ្ររា្់រពលីឆង្៖ ្ី្ររ្រស់ ផ្ចិ តាន ់ 

លឈ្មោះឡពុក លងោ៉េ, ផ្ចិ តាន,់ កូនសស ី
រ្រសគ់ាតព់រីនាក់ នងិ រ ីេកខេណិាកករុម 

ការងារមជ្ឈមណ្ឌេលកោះ្ ្ម។ អំឡពុងលពេ  
ឈរលឈ្មោះជាតណំាងរាសសក្្ពុងរ្រ្រ 
សាធារណរ�្ឋខខ្មររ្រស់ េន ់នេ។់ 

 (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌឯកសារកម្ពុជា)

46 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១



ជលម្ៀសលេៅលនៅភូមិស្ងឹកតី ឃពុជំាកំកលវៀន។ លពេលេៅ�េ់ 

ភូមិស្ងឹកត�ី្ូំរង ខខ្មរកកហមអនពុញ្ញាតឲ្យ�ា�ំយហ្ូរលនៅ

តាមផះ្ ខតកតរូវចញិ្ចមឹសត�្ាក់រួម លកកោយមកលេើ្រកតរូវ 

្រងខេំឲ្យហ្ូរលនៅតាមសហករណ៍។ ខ្ពុកំតរូវ�នខខ្មរកកហម 
ចាតត់ាងំឲ្យកា្់រ�្ូំរក។ លនៅលពេលនោះលមកងលឈ្មោះ 

តាជា ខតងខតក�្់រ្ា អនាគតលយើងស្រ្ោយលហើយ 

លកពោះមានអគ្គសិនភី្េឺាងំយ្់រ េាងំន្ងៃ ភ្រួរាសល់ក្រើសពុេ្ធ 
តាកក់េ័រ ខេងលក្រើកម្ាងំលគោ កក្ីរលេៀតលហើយ។ លពេ 

ខ�េលមកងក�្់រ�លូចះ្ គឺក្ពុងចតិរ្្រសខ់្ពុសំ្រ្ោយលកតក 

អរណាស។់ លកកោយមកខខ្មរកកហម�នជលម្ៀសលចញ 

ពីឃពុជំាកំកលវៀន លេៅកានស់សរុកស្េួ លកពោះខតខ្ាច 
លវៀតណាមចេូមក។ លពេលេៅ�េភូ់មិមួយក្ពុងសសរុក 
ស្េួ គឺមានមនពុស្ស្ា្់រលកចើនណាស់ េី១ ល�ោយសារ 
អតអ់ាហារ េី២ ល�ោយសារលកើតជងឺំកគ រុនចាញ់។  

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនស្ា្់រល�ោយសារជងឺំកគ រុនចាញ់ នងិ 
អតអ់ាហារ។ រ្រ្រអាហារលនៅសសរុកស្េួ លខតក្កលចះមាន 
ការខះ្ខាតលកចើន ខខ្មរកកហម�នខចករ្រ្រអាហារលពោត 

លសងៃោរមួយការសកមា្់រមនពុស្ម្ាក់ក្ពុងមួយលពេ។  
្រន្ា្់រពីឪពពុកខ្ពុ�ំនស្ា្់រ�ត ់ខខ្មរកកហម�ន្រនជ្លម្ៀស 

េ ិស៊ពុម អាយពុ៦៨ឆ្ាំ គឺជាជនជាតលិសៀ្ង លនៅលនៅភូមិខសសតាពកិ 

ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ 

(គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កករុមកគរួសារខ្ពុលំេៅកានភូ់មិចងហា្រ ក្ពុងសសរុកស្ូំររលេៀត។ 
 

ការងាររ្រសខ់្ពុលំនៅខតក្ពុងកងកពុមារ�ខ�េ ល�ោយខ្ពុកំតរូវ
 ខសងអាចម៍លគោ�ាក់ខសស ្រង្គមួីយខសងគ្ាពរីនាក់ នងិល�ើរ 

យកេាមកមនពុស្តាមផះ្ លេៅេាយជាមួយនងឹ��ី្ូំរក 

ល�ើម្លីធ្ើជាជ។ី លកកោយមកខខ្មរកកហមឲ្យខ្ពុលំេៅយាមេំន្់រ 
លពេយ្់រ ល្រើេំន្់រធ្ាយគឺ្ិរេេំន្់រ ខតខ្ពុអំតហ់៊ានល�កលនៅ 
េំន្់រលេ ខ្ាចខ្ាសពុ ីេចួរតម់កល�កជាមួយម្ាយនងិ្រងៗ 

វិញ។ លកកោយមកខខ្មរកកហមានជលម្ៀសកករុមកគរួសារខ្ពុលំេៅ 
កាតភូ់មិភាគកណ្ាេ ល�ោយលធ្ើ�លំណើរតាមកាណូត 

មកកានស់សរុកស្ងឹកតង់ នងិ្រនល្េៅសសរុក�រាយណ៍ លខត ្

កំពង់ធ។ំ លនៅលពេកងេ័ពលវៀតណាម នងិកងេ័ពរណ 

សរិ្រលំ�ោះជាតកិម្ពុជាចេូមក�េ់ កករុមកគរួសារខ្ពុ�ំន
 

លធ្ើ�លំណើរកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ។ លនៅតាមផ្វូ 
ខ្ពុ ំនងិ្រងៗ�នល�ើរ្ូរតសសរូវ ្រពុកនងឹ�យីកមក�ា�ំយ 
ហ្ូរ។ លពេមក�េស់ស រុកកំលណើត ខ្ពុអំត់�នចេូមក 
រសល់នៅសសរុកកំលណើតលេ គឺរសល់នៅភូមិខសសតាពចិ លកពោះ 

មាន�សីកមា្់រលធ្ើខសសសសា្់រ លហើយក៏�ន្រនរ្សល់នៅភូ

មិខសសតាពចិរហតូ�េស់ពន្្ងៃ។ 

 លមោ៉ង១០ នងិ៤៥នាេី កករុមការងារ�នជ្ួរជាមួយ 

នងឹកករុមកគរួសាររ្រសអំ៊់សសី េ ិស៊ពុម អាយពុ៦៨ឆ្ា ំជាជន 

ជាតលិសៀ្ង។ ស៊ពុម មាន្រង្រ្អនូ៣នាក់ សសេីាងំ្ីរនាក់។ 

ស៊ពុមមានកូន៦នាក់ សស៣ីនាក់ ក្ររុស៣នាក់ សពន្្ងៃលនៅ 

សេខ់តកូនក្ររុសម្ាក់។ អំ៊សសី េ ិស៊ពុម �នលរៀ្ររា្់រ្ា  

ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិជាផំ្និ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុក 
លមមត់ លខតកំ្ពង់ចាម។ សពន្្ងៃរសល់នៅភូមិខសសតាពចិ 

ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ ពលី�ើមផះ្រ្រស់
 

ខ្ពុ�ំនសង់លឡើងជាខម្តចូក្រក់ស្កឹកេាំង នងិក្រក្រមពុខ 
រ្ររ�ាសំសរូវ។ កករុមកគរួសារខ្ពុ�ំាសំសរូវលនៅកខនង្ចកំារ 
�ខ�េរយបៈលពេ៣លេៅ៤ឆ្ាំ កតរូវ្ូ្ររលេៅ�ាកំខនង្លផ្ង 

ពលីកពោះកខនង្ចកំារចាសផ់េ្ផ់េមិនេ្អ។ កាេពជីនំាន ់

េន ់នេ់ ខ្ពុធំ្ា្់រ�នលឃើញេាហានអាលមរកិកាងំចេូ 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១



លេៅលខតក្កលចះ លេើ្រមានការសម្ា្់រក្រជាជន។ លកកោយ 

មកខខ្មរកកហមជលម្ៀសកករុមកគរួសារខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិលេៅ 

សសរុកស្ូំររ ម្ាយខ្ពុ�ំនស្ា្់រលនៅសសរុកស្ូំររ ល�ោយសារ 
ខះ្អាហារហ្ូរចពុក។ លនៅសសរុកស្ូំររ�នមួយវស្ា ខខ្មរ 

កកហមក៏្រនជ្លម្ៀសលេៅសសរុកតាងំលគោក លខតកំ្ពង់ធំ 

លេៀត។ ខ្ពុ ំនងិកករុមកគរួសារ�នរសល់នៅសសរុកតាងំលគោក�ន 
មួយរយបៈលពេ លេើ្រកងេ័ពលវៀតណាមចេូមករលំ�ោះ។ 

ក្រជាជនេាងំអសន់ាគំ្ាកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ ខ្ពុ ំ 
នងិកករុមកគរួសារ�នលធ្ើ�លំណើរមកវញិល�ោយល្្មើរលជើងខះ្  

នងិសពុឡំានកងេ័ពលវៀតណាមជះិខះ្។ លពេមក�េស់សរុក 

កំលណើត រ�្ឋអំណាច�នខចករ្រ្រ� ី១០ខមក៉ត គពុណនងឹ 

១០០ខមក៉តក្ពុងម្ាក់សកមា្់រលធ្ើខសសចញិ្ចមឹជវីតិ។ 

 លពេសកមាកហ្ូរ�យន្ងៃកតង់រួច កករុមការងារក៏ 

�នលធ្ើ�លំណើរមកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម ល�ើម្ី 

ជ្ួរជាមួយនងឹអង្គរក្រ្រសល់េោកអគ្គរ�្ឋេតូសហរ�្ឋ 

អាលមរកិ។ ្រន្ា្់រពជី្ួរអង្គរក្រួច កករុមការងារក៏�ន 

ចពុះលេៅកានភូ់មិខសសតាពចិ ល�ើម្្ីរនក្ារងារលេៀត។ 

មកភូមិខ�រ ខតល�ោយសារខ្ាចខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិលផ្ងលេៀត 
�នរតច់េូលេៅពនួលនៅក្ពុងនកព។ លពេមានេម្ាក់កគា្់រ 
ខ្រក ខ្ពុ ំនងិកករុមកគរួសារ�នចេូក្ពុងនកព នងិេាក់ខ្នួក្ពុង

 រលណ្ៅកតង់លស គឺមិនហ៊ានលនៅក្ពុងភូមិលឡើយ។ លពេខខ្មរ 
កកហមកានក់ា្់រេីកករុងភ្លំពញន្ងៃ១៧ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

ខខ្មរកកហមក៏�នជលម្ៀសក្រជាជនពភី្លំពញ មករសល់នៅ 

ភូមិតាអឹម។ ចំខណកកករុមកគរួសារខ្ពុក៏ំកតរូវជលម្ៀសលេៅភូមិ 
តាអឹមខ�រ។ ក្រជាជនខ�េជលម្ៀសមកពភី្លំពញ�ន 

ស្ា្់រលកចើន ពលីកពោះលកើតជងឺំកគរុនចាញ់។ ក្រធានភូមិ 

មានលឈ្មោះ ឈពុ។ំ ការហ្ូរចពុកមិនកគ្់រកគានល់េ ហ្ូរ្រ្ររ 

ខតមួយខវក នងិជនួកាេកនះ្ខវក�យក្ពុងមួយលពេ។  
ចខំណកការងារវញិ គឺខខ្មរកកហម�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យស្ូង 
សសរូវតាំងពីកពឹករហតូ�េ់េងៃាច នងិមានលពេខះ្កតរូវសូ្ង 
សសរូវេាងំយ្់រលេៀត ល្រើសនិជាចលំពេខខភ្។ឺ ចខំណក 

្ី្រខ្ពុកំតរូវ�នខខ្មរកកហម្រញូ្នលេៅលធ្ើជាកងេ័ព នងិ�ន
 

�ត�់ណឹំងរហតូ�េស់ពន្្ងៃ។ លនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុ ំ ខខ្មរ
 

កកហមមិន�នសម្ា្់រក្រជាជនលេ ្រ៉ពុខន ្លពេជលម្ៀស 

លយោយ គីម, ក្រពន្ធ នងិលចៅៗរ្រសគ់ាត ់លនៅភូមិខសសតាពកិ  

ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ 
 

(គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លវេាលមោ៉ង២ នងិ១៥នាេី កករុមការងារ�នជ្ួរ 

ជាមួយនងឹកករុមកគរួសារលេោកតា លយោយ គឹម ភូមិខសស 

តាពចិ។ លេោកតាមានអាយពុ៧៩ឆ្ា ំជាជនជាតលិសៀ្ង។  

ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិខកពកកាខតខាងលកើត ឃពុេំន្ងូ 
 

សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិខសស 
តាពចិ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ ក្រពន្ធខ្ពុំ

 លឈ្មោះ ឌី េឺ អាយពុ៧១ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានកូន៤នាក់ ក្ររុសេាងំ 
៤នាក់ ស្ា្់រអស២់នាក់ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម 
ល�ោយសារអតអ់ាហារ។ ឪពពុកខ្ពុលំឈ្មោះ លយោយ នងិម្ាយ 
លឈ្មោះ ភឹម។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូ ២នាក់ សសីមួយ ក្ររុសមួយ។ 

 
កាេពលីក្មង ខៗ្ពុលំរៀន�នកតមឹ្្ាក់េី៣ លនៅសាេា្រឋម 
សកិ្ាកន្តួ ស្ថតិលនៅក្ពុងសងកាតជ់ាតំាលមៅ៉។ លនៅក្ពុង

 ជនំាន�់រាងំចេូមកកា្់រ��ីាលំកៅស៊ូ ក្រជាជនលនៅក្ពុង 
ភូមិកាខតខាងលកើតមិនហ៊ានរសល់នៅជតិ�រាងំ លកពោះខ្ាច 

លគោ កក្ីរ ចេូលេៅសពុលីកៅស៊រូ្រស�់រាងំ លធ្ើឲ្យមានការ 

ខចូខាត មិនមានក�ក់សង�រាងំ ក៏លភៀសខ្នួពភូីមិចេូ 
លេៅរសល់នៅក្ពុងនកព នងិមករសល់នៅភូមិខកពកតាពកូខ�េ 
មានចមងៃាយឆងៃាយពចីកំារលកៅស៊រូ្រស�់រាងំ។ លពេខ្ពុ ំ
លនៅលក្មង ខ្ពុធំ្ា្់រ�នលឃើញជនជាត�ិរាងំមកសាេាសងកាត ់
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ជាតំាលមៅ៉ លហើយខ្ពុ�ំនសរួកពះសង្្ាជាជនជាតអីិ �ន 
មាឌធំ កចមពុះធំ? កពះសង្�នក�្់រខ្ពុំ្ ាជាពកួ�រាងំ។  
ពជីនំានម់ពុនជនជាតលិសៀ្ងរកសពុលី�ចវេ្ិ៍ �ាំសសរូវ នងិ 

ចា្់រសតន្កពលធ្ើមហាូ្រ។ លនៅខខក�ងំ ជនជាតចិាមខតងខត 
យកកតី ក្រហពុក មក�រូជាមួយនងឹសសរូវ ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុ ំ
លរៀ្រការ�នរយបៈលពេ៣ខខ េាហានេន ់នេ់ �នចេូ 

មកក្ពុងភូមិលកជើសលរើស្រពុរស លៗេៅលធ្ើជាេាហានយាម 
ក្រចាកំារលនៅកពខំ�នកម្ពុជា-លវៀតណាម កតង់ត្ំរនច់ាន ់

មូេ។ លពេយាមលនៅកពខំ�ន ខ្ពុ�ំនលឃើញមានការេម្ាក់ 
កគា្់រខ្រក លនៅខាងកពខំ�នលវៀតណាមកតង់េលនច្ាម។ 

លនៅពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុកំតឡ្់រមកភូមិវញិ នងិ�ន 
លឃើញេាហានអាលមរកិកាងំចេូក្ពុងភូមិជាមួយេាហាន 
ធវីគី។ លពេខ�េមានវតម្ានេាហានអាលមរកិ ក៏មាន 

ការេម្ាក់កគា្់រខ្រកល្រ៥២ខ�រ។ លនៅចកំារខ្ពុរំាេន់្ងៃ 
លនៅលសសសេរ់លណ្ៅល្រ ៥២ ជាលកចើនរលណ្ៅ។ លនៅលពេ 

ខខ្មរកកហមេេួេ�នជយ័ជម្ះលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ កករុម 

កគរួសារខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិលផ្ងលេៀត�នលភៀសខ្នួលេៅលនៅ

ភូមិភ្ំ ពលីកពោះភូមិរ្រសខ់្ពុលំកើតមានជងឺំអាសនល្រោគ។ 

រសល់នៅភូមិភ្ំ�ន្រន្ចិ ខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិ�នចពុះមកលនៅភូមិ 
ខកពកតាពកូវញិ លកពោះលនៅលេើភូមិភ្អំតម់ានក្រភពេឹក

លក្រើក�ស។់ មពុន�្ូំរងខខ្មរកកហមចាតត់ាងំក្រជាជនឲ្យ 

លធ្ើកករុមក្រវាសន់� ខ�េមាន ១២ កគរួសារក្ពុងមួយកករុម  
លពេខ�េ�នផេខចកគ្ាតាមកគរួសារនមួីយៗ។ លកកោយ

មកខខ្មរកកហម្រងខេឲំ្យ�ាក់រួម ខ�េលធ្ើឲ្យខ្ពុហំ្ូរមិនខឆ្អត។  

លកកោយមកខខ្មរកកហមជលម្ៀសខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិលេៅរសល់នៅ  
ភូមិស្ងឹកតី ឃពុជំាកំកលវៀន។ ខ្ពុកំតរូវចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើខសស ចខំណក 
ក្រពន្ធខ្ពុ ំ្ិរេភ្ខឺសស នងិគាសគ់េ។់ កាេពជីនំានខ់ខ្មរកកហម 

ឃពុជំាកំកលវៀន ស្ថតិលនៅក្ពុងសសរុកកតមូង ត្ំរន២់១។ លអង ជា 
ក្រធានសងកាតល់នៅជាកំកលវៀន។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខ្មរកកហម 

�នជលម្ៀសខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិលេៅសសរុកស្េួ លខតក្កលចះ។ 
 

្រនា្្់រមក្រញូ្នលចញពសី្េួលេៅ្ ្មខកគ នងិ�កឹតាមកាណូត
 

ពី្ ្មខកគលេៅសសរុក ស្ងឹកតង់ ភូមិភាគកណ្ាេ្រនល្េៀត។ 

ខ្ពុ ំនងិកករុមកគរួសារ�នរសល់នៅក្ពុងភូមិស្ាយលភ្ើង សសរុក
 

�រាយណ៍។ លពេកងេ័ពលវៀតណាមចេូមក�េ ់ខ្ពុសំ្រ្ោយ 

ចតិណ្ាស ់លកពោះ�នកតឡ្់រមកផះ្វញិ នងិខេងអត�់យ 

លេៀត លហើយ។ ខ្ពុ ំនងិកករុមកគរួសារ�នលធ្ើ�លំណើររយបៈលពេ 
១០ន្ងៃលេើ្រមក�េស់សរុកកំលណើត នងិ�នផ្ាសម់ករសល់នៅ 

ភូមិខសសតាពចិរហតូ�េស់ពន្្ងៃ។ 

 លពេ្រញ្ច្់រការងារលនៅភូមិខសសតាពចិ កករុមការងារ�ន 

្រន�្លំណើរមកសាេាឃពុជំាតំាលមៅ៉ ល�ើម្ជី្ួរជាមួយលេោក 

លមឃពុ ំលឈ្មោះ លពៅ ផូរ។ កករុមការងារ�នខណនាខំ្នួ នងិលគោេ 
្ំរណងខ�េចពុះមកលធ្ើការលនៅក្ពុងឃពុជំាតំាលមៅ៉។ លេោក 
លមឃពុ�ំនស្គាេម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារតាងំពជីនំានខ់�េ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នអលញ្ ើញលមឃពុេូំេាងំ 
ក្រលេសលេៅេស ន្កិច្ចលនៅសាេាក្ខីខ្មរកកហម គពុកេួេ 

ខសង្ នងិ្ឹរងលជើងឯក។ ល�ោយសារលេោកលមឃពុសំ្គាេម់ជ្ឈ 

មណ្ឌេតាងំពយូីរមកលហើយលនោះ គឺគាតម់ានភាពរា៉ក់េាក់ 

នងិសហការយា៉ងេ្អក្ពុងការងារជាមួយកករុមការងារ 
លយើង។ កករុមការងារក៏�នណាតជ់្ួរសម្ភាសនជ៍ាមួយកករុម

កគរួសារលេោកលមឃពុលំនៅន្ងៃេី ២៤ ខខកពុម្ភបៈ ឆ្ា២ំ០២១។

សាេាលរៀនលនៅក្ពុងភូមិខសសតាពកិ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់

លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម ជ្ួរជាមួយលេោកលមឃពុំ 

ជាតំាលមៅ៉លឈ្មោះ លពៅ ផូរ។ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ថ្ ងៃទី ១៧ ផខកុ្មៈ្ ឆ ន឵ែ ២ំ០២១

 លវេាលមោ៉ង៩ នងិ៣០នាេីកពកឹ កករុមការងាររ្រស ់

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម �ន្រនល្ធ្ើ�លំណើរលេៅកាន ់

ភូមិខសសតាពចិល�ើម្សីម្ភាសនជ៍នជាតលិសៀ្ងលេៀត។ កករុម 

ការងារ�នជ្ួរជាមួយលេោកតាម្ាក់ខ�េអង្គពុយលនៅ 
លរោងខាងមពុខផះ្ កំពពុងស្ា្់រវេិ្យពុ ។ កករុមការងារ�នអង្គពុយ 
សណំះសណំាេជាមួយនងឹលេោកតា នងិសរួនារំកកូន ឬក៏ 

លចៅរ្រសល់េោកតា។ កករុមការងារ�នចា្់រលផ្ើមសម្ភាសន ៍

លេោកតា ក៏�ចូជាឲ្យលេោកតាខចករខំេក្រេពលិសោធន ៍

ខ�េធ្ា្់រ�នឆង្កាតជ់នំានខ់ខ្មរកកហមលេៅកានកូ់ន នងិ 

លចៅរ្រសល់េោកតា។ ខ្ពុលំឈ្មោះ លងោះ លសៀន មានអាយពុ៧៧  
ឆ្ា។ំ ខ្ពុជំាជនជាតលិសៀ្ង។ សសរុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុលំនៅភូមិ

ខកពកកាខត ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។ 

សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិខសសតាពចិ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់ 
លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូ៨នាក់ សស២ីនាក់ នងិក្ររុស

 ៦នាក់។ ខ្ពុមំានឪពពុកលឈ្មោះ ភិ លងោះ នងិម្ាយលឈ្មោះ ម៉ពុន។  
ខ្ពុមំានក្រពន្ធលឈ្មោះ ឈពុ ំសារពុ ំនងិមានកូន ៨នាក់ សស៥ី 
នាក់ នងិក្ររុសចនំនួ ៣ នាក់។ កូនខ្ពុសំ្ា្់រអស ់២នាក់ ម្ាក់ 
ល�ោយសារអត់�យ នងិម្ាក់លេៀតេា្់រជងឺំកនញ្េិ។  

កាេពលីក្មង ខៗ្ពុមិំន�នលរៀនសកូតលេ លកពោះសាេាលរៀន 
លនៅឆងៃាយពភូីមិរ្រសខ់្ពុ។ំ ល�ោយសារអត់ �នលេៅលរៀន 

ខ្ពុលំនៅផះ្ជយួលធ្ើខសសចកំារ ជាមួយម្ាយឪពពុករ្រសខ់្ពុ។ំ 
 

លនៅសម័យ�រាងំ ខ្ពុមំានអាយពុក្រខហេ៨ឆ្ាំ ខ្ពុធំ្ា្់រ
 

លឃើញ�រាងំចេូមកលធ្ើចកំារលកៅស៊លូនៅខ្ាយ។ ភូមិ 

ខ្ាយលនៅឆងៃាយពភូីមិរ្រសខ់្ពុ ំជាលហតពុលធ្ើឲ្យមិន្រះ៉ពាេ់ 
�េ�់ខីសសចកំាររ្រសខ់្ពុលំេ។ លពេខ�េជនជាតិ�រាងំ 
ចេូមកភូមិរ្រសខ់្ពុម្ំងៗ �រាងំអត់មាន�នលធ្ើ�្រ 
ក្រជាជនលេ។ ឆ្ា១ំ៩៧០ ជាឆ្ាខំ�េលកើតមានរ�្ឋក្រហារ 

េម្ាក់ សលម្ច នលរោតម្ សហីនពុ ខ្ពុ�ំនផ្ាស្ូ្់ររភូមិ
 

លេៅលនៅភូមិជាផំ្និ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧២ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការ។ ឆ្ាំ 
១៩៧៥ ខ្ពុ្ំរនរ្សល់នៅភូមិជាផំ្និ លេោះ្ីរជាខខ្មរកកហមចេូ 
លេៅកានក់ា្់រភូមិរ្រសខ់្ពុក៏ំល�ោយ។ ខខ្មរកកហម�នចាត ់
តាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើជាក្រធានសហករណ៍។ ការងាររ្រសខ់្ពុ ំគឺចាំ

 

លមើេអ្កណាខ�េលធ្ើខពុស ខណនាអំតស់្ា្់រ លនៅខត្រនល្ធ្ើ 

កំហពុសលេៀត ខ្ពុ�ំនរាយការណ៍លេៅឲ្យឈ្្រឃពុំ ល្រើឈ្្រ 
ឃពុខំណនាលំនៅខតមិនស្ា្់រលេៀត ឈ្្រសសរុកនងឹយកលេៅ  

លរៀនសកូត លហើយមិនខ�េលឃើញកតឡ្់រមកវញិលេ។ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុនំងិអ្កភូមិេាងំអសក់តរូវខខ្មរកកហម ជលម្ៀស 
លេៅសសរុកស្េួ។ ខ្ពុលំនៅសសរុកស្េួ�នរយបៈលពេខ្ ីខតមួយ

 
ស�ហ្ ៍កូនខ្ពុក៏ំអតអ់ាហារស្ា្់រលនៅនងឹសសរុកស្េួ។ ខ្ពុក៏ំ

 
កតរូវជលម្ៀសលេៅខាងស្ងឹកតង់ ល�ោយជះិកាណូត។ លពេលេៅ 

�េស់្ងឹកតង់ អ្កភូមិមានសណ្ានចតិេ្្អ �នឲ្យអំលពៅខ្ពុ ំ
ហ្ូរ។ លនៅលពេខ�េលវៀតណាមចេូ ខ្ពុក៏ំកតឡ្់រមក 
សសរុកកំលណើតវញិ។ លពេមក�េស់សរុកកំលណើត កូនរ្រស់ 

ខ្ពុម្ំាក់លេៀត�នស្ា្់រ ល�ោយសារេា្់រជងឺំកនញ្េិ។ លពេ 
មក�េស់សរុកកំលណើត ខ្ពុក៏ំផ្ាសម់ករសល់នៅភូមិខសសតាពចិ  
លកពោះមាន�ខីសស នងិមានក្រឡាយេឹកខ�េខ្ពុធំ្ា្់រលេើក 
កាេពជីនំាន្់រ៉ពុេ ពត។ េំន្់រមានលឈ្មោះ្ ា េំន្់រលឈង្។

១-    លងោះ លសៀន មានអាយពុ៧៧ ឆ្ាំ រសល់នៅភូមិខសសតាពចិ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ 
សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ

២-   កូនរ្រស់ លងោះ លសៀន លនៅក្ពុងលវេិកាក្រវត្សិាសសក្គរួសារ។
៣- លងោះ លសៀន ជាមួយកូន នងិលចៅៗរ្រសគ់ាត ់លនៅក្ពុងលវេិកា

 ក្រវត្សិាសសក្គរួសារ។ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

១

៣

២
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ថ្ ងៃទី១៨ ផខកុ្មៈ្ ឆ ន឵ែ ២ំ០២១

 ខ្ពុលំឈ្មោះ រេិ្ធ ស៊ាង អាយពុ៧៧ឆ្ាំ ។ ខ្ពុមំានសសរុក
 

កំលណើតលនៅភូមិខកពកតាពកូ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់

លខតកំ្ពង់ចាម។ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិខសសតាពចិ ឃពុំ 
ជាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ 

រេិ្ធ នងិម្ាយលឈ្មោះលេព។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូ៤នាក់ សស៣ី
 

នាក់ នងិក្ររុសម្ាក់។ កាេពលីក្មង ខៗ្ពុអំត�់នលរៀន លកពោះ 
ជយួលធ្ើខសសចកំារឪពពុកម្ាយ។ ក្ពុងភូមិខ្ពុពំលី�ើម មានខត

 
ក្រជាជនព ី៣០ លេៅ ៤០ កគរួសារ។ រ្ររខ�េអ្កភូមិរ្រស់ 

ខ្ពុ ំ ក៏�ចូជាឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុលំធ្ើគឺ កា្់រ��ីាសំសរូវ �ាំ
 

សខណ្ក។ លពេកា្់រលឈើល�ើម្លីធ្ើចកំារ គឺលធ្ើរយបៈលពេ 

្ីរឆ្ា ំលេើ្រ្ូ្ររលេៅកា្់រមួយកខនង្លេៀត។ រយបៈលពេមួយឆ្ាំ 
លេើ្រខ្ពុ�ំនលេៅផ្ារលមមតម្់ង ល�ើម្េិីញក្រហពុក អំ្ិរេ 

នងិ្្ា។ំ លពេឈឺ្ កាតម្់ងៗ មិនមានលពេ្យ�ចូ្រច្ចពុ្រ ន្ ្
លេ គឺលក្រើខតឫសលឈើ �ចូជាលស្ៅ ជាល�ើម។ កាេពឆី្ាំ 

១៩៧០ ខ្ពុធំ្ា្់រ�នលឃើញក�េ៉ល់ហោះរ្រសអ់ាលមរកិមក 
េម្ាក់កគា្់រខ្រក លនៅជតិៗភូមិរ្រសខ់្ពុ ំខតអតម់ានេម្ាក់ 

មកលេើផះ្ក្រជាជនលេ ខតក៏លធ្ើឲ្យខ្ពុមំានអារម្មណ៍ភ័យ 

ខ្ាចខ�រ លពេខ�េក�េ៉ល់ហោះមកម្ងៗ។ ្រន្ា្់រពី 

េាហានអាលមរកិកាងំ�កលចញ ខ្ពុក៏ំកតរូវជលម្ៀសលេៅលនៅ 
ភូមិជាផំ្និ ល�ើម្លីធ្ើខសសក្រវាសន់�រយបៈលពេ១ឆ្ា។ំ  

ខ្ពុលំរៀ្រការលនៅអាយពុ១៩ឆ្ាំ មិនមានលធ្ើពធិធី�ំពុលំេ កគាន ់
ខតកា្់រកជរូកហ្ូរជពុគំ្ា មិនមានលមកករូលេ ខតលនៅខតរក្ា 

េកខេណបៈក្រនពណី�ខ�េ។ លនៅលពេខ�េខខ្មរកកហម 

េេួេ�នជយ័ជម្ះេូេាងំក្រលេស ខ្ពុ�ំនកូនមួយ។ ខខ្មរ 

កកហម�នឲ្យខ្ពុកំចរូតសសរូវ �កស្ងូ។ ចខំណក្ី្ររ្រសខ់្ពុ ំគឺ 
 កា្់រចកំារ។ លពេខ�េជលម្ៀសលេៅកកលចះ នងិ្រនល្េៅ 

ស្ងឹ កតង់ គឺខ្ពុជំះិកាណូត។ ខ្ពុចំា�ំន្ា គឺខខកចរូតខ�េខ្ពុំ
 លេៅ�េស់សរុកចកំារលេើ។ លេៅ�េស់សរុកចំការលេើ�ន 

មួយរយបៈ កងេ័ពលវៀតណាមក៏លេៅរលំ�ោះពកួខ្ពុ ំ លហើយ 
ពកួខ្ពុក៏ំកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ ខតល�ោយសារខត 
ភូមិ ចាសរ់្រសខ់្ពុ ំ មិនមានេកខេណបៈអំលណោយផេ�េ ់
ការ�ាសំសរូវ ខ្ពុក៏ំផ្ាសម់ករសល់នៅភូមិខសសតាពចិ ខ�េមាន 
ក្រពន័្ធភ្ខឺសសរួចជាលសសច។ តាមចាស់ៗ នយិាយ្ា �ខីសស 

េាងំអសជ់ារ្រសត់ាម្ាក់លឈ្មោះ ពចិ លេើ្រលគលហៅខសស 

តាពចិ ជា្់ររហតូមក�េស់ពន្្ងៃ។

ថ្ ងៃទី ១៩ ផខកុ្មៈ្ ឆ ន឵ែ ២ំ០២១

 ខ្ពុលំឈ្មោះ ឡពុង យំ អាយពុ៧២ឆ្ា ំជាជនជាតលិសៀ្ង។ 

ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិេន្ងូ ឃពុេំន្ងូ សសរុកលមមត ់

លខតកំ្ពង់ចាម។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ ឡពុង នងិម្ាយលឈ្មោះ 

កចាញ់។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូសស២ីនាក់។ ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំឈ្មោះ មម៉។ 

សសរុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុលំនៅខកពកតាពកូ ឃពុជំាតំាលមៅ៉។ 

ខ្ពុមំានកូន៧នាក់ សពន្្ងៃលនៅសេខ់តកូនសសម្ីាក់ ស្ា្់រ 

អស៦់នាក់។ កាេពលីក្មង ខៗ្ពុលំរៀន�នតចិតចួណាស ់លកពោះ 
ខតគ្មានសាេាលរៀន នងិកតរូវជយួម្ាយឪពពុកលធ្ើខសសចកំារ។  

ខ្ពុលំរៀ្រការលនៅអាយពុ ១៥ឆ្ា។ំ ខ្ពុធំ្ា្់រឮខតចកំារលកៅស៊ូ

រ្រស់�រាងំ ខតអតខ់�េ�នលឃើញជនជាតិ�រាងំលេ 

លឃើញខតកម្មករខ�េជាជនជាតខិខ្មរ ចាម នងិយួន។ 

រេិ្ធ ស៊ាង អាយពុ៧៧ឆ្ាំ រសល់នៅភូមិខសសតាពចិ ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់

លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ឡពុង យំ អាយពុ៧២ឆ្ាំ គឺជាជនជាតលិសៀ្ង រសល់នៅភូមិខសសតាពចិ 

ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ (គាត សសខីឡន/

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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លចៅៗរ្រស់ ឡពុង យំ។ (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ហន៊ យាន អាយពុ៦០ឆ្ាំ គឺជាជនជាតលិសៀ្ង រសល់នៅភូមិខសសតាពចិ 
ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ 

 
(គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

េាហានអាលមរកិ�នចេូមកក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុលំ�ើម្ខីសង្
 

រកកងេ័ពលយៀកកពុង ខតេាហានអាលមរកិកាងំអតខ់�េ 

លធ្ើ�្រក្រជាជនលេ េាេខ់តមានរាយការណ៍្ាមាន 

កងេ័ពលយៀកកពុងចេូមកក្ពុងភូមិ លេើ្រមានយនល្ហោះ 
មកេម្ាក់កគា្់រខ្រក។ ការេម្ាក់កគា្់ររ្រសយ់នល្ហោះ 

អាលមរកិ ធ្ា្់រលឆះផះ្ក្រជាជនក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុអំស ់២ផះ្ 
 

ខតអតម់ានកតរូវក្រជាជនលេ។ លពេខ�េយនល្ហោះមក 

ម្ងៗ ឪពពុកម្ាយខ្ពុខំតងខតឲ្យខ្ពុពំនួលនៅក្ពុងកតង់លស។ លពេ

លឃើញយនល្ហោះលធ្ើឲ្យខ្ពុមំានអារម្មណ៍ភ័យខ្ាច។ លកកោយ

លពេខ�េលឃើញមានយនល្ហោះមកេម្ាក់កគា្់រលេៀត 

ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុក៏ំផ្ាសេី់េលំនៅមករសល់នៅភូមិជាផំ្និ។ 

ខ្ពុក៏ំចេូលធ្ើខសសក្រវាសន់� ល�ោយឪពពុករ្រសខ់្ពុលំធ្ើជាក្រធាន
 

ភូមិ។ លកកោយមកលពេខ�េ�យរួម ខ្ពុក៏ំកតរូវជលម្ៀសមក 
រសល់នៅភូមិអងកា។ំ ល�ោយសារខ្ពុមំានកូនលនៅតចូៗ ខខ្មរកកហម 
អតម់ានឲ្យខ្ពុលំធ្ើការងារអី្លេ លនៅផះ្លមើេកូន។ ចខំណក្ី្រ 
រ្រសខ់្ពុលំេៅលេើក� ីលធ្ើជាអាងលនៅ្ឹរងកកចា្់រ។ លនៅភូមិ 

រ្រសខ់្ពុក៏ំមានក្រជាជន១៧ លមសា ជលម្ៀសមកខ�រ ខតភាគ 
លកចើនស្ា្់រល�ោយសារកគរុនចាញ់ នងិមិនមានអាហារហ្ូរ 

ចពុកកគ្់រកគាន។់ លមភូមិរ្រស់ខ្ពុក្ំពុងជំនានខ់ខ្មរកកហមលឈ្មោះ 
 

ជា ្រ៉ពុខន ្ជា ស្ា្់រលពេខ�េជលម្ៀសលេៅកកលចះ ល�ោយ 

សារអត�់យ។ គណបៈឃពុលំឈ្មោះ តាផូ។ លកកោយមកក៏មាន 

ការជលម្ៀសក្រជាជនេាងំអសល់ចញពភូីមិ ឲ្យលេៅត្ំរន ់

កកលចះ លកពោះខ្ាចលវៀតណាមលឃើញចា្់រវះលពោះញាតល់ស្មៅ។  

ល�ោយសារការភ័យខ្ាច ខ្ពុលំចះខតលេៅតាមខខ្មរកកហម។  
លេៅ�េក់កលចះខ្ពុលំនៅក្ពុងកងចេត័ ស្ងូខសស នងិ្ិរេភ្ខឺសស។ 

 ខ្ពុ�ំនស្ា្់រ្រ្អនូម្ាក់លនៅកកលចះ ល�ោយសារលធ្ើជាលយោធា
 

រ្រសខ់ខ្មរកកហម។ ខ្ពុរំសល់នៅកកលចះ�នមួយខខ ក៏ជលម្ៀស 
្រនម្កលេៀតល�ោយជះិកាណូតឆង្មកស្ងឹកតង់។ លនៅស្ងឹ 

កតង់�នមួយរយបៈ កងេ័ពលវៀតណាមក៏រលំ�ោះ�ន ខខ្មរ 

កកហមរតអ់ស ់លេើ្រខ្ពុកំតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ ល�ោយ 
ជះិឡានលវៀតណាមនងិល�ើរ។ ខ្ពុធំ្ា្់រក�្់រលរឿងរា៉វ�េ់ 
លចៅៗ ខ�រ ខតលក្មងៗមិនលជឿ ្ ាជនំានខ់ខ្មរកកហម ហ្ូរចពុក 

មិនកគ្់រកគាន។់ លពេខ�េក�្់រលចៅ លហើយលចៅមិនលជឿ  

ខ្ពុក៏ំខេងរេំកឹពលីរឿងខខ្មរកកហម្រនល្េៅលេៀត។ 

 ខ្ពុលំឈ្មោះ ហន៊ យាន អាយពុ៦០ឆ្ា ំជាជនជាតលិសៀ្ង។  
ខ្ពុមំានសស រុកកំលណើតលនៅភូមិល្រងលកោង ឃពុេំន្ងូ សសរុក

 
លមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិខសសតាពចិ 

ឃពុជំាតំាលមៅ៉ សស រុកលមមត់ លខតត្្ូងឃ្មពុ។ំ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ

លឈ្មោះ ហន៊ ស្ា្់រលនៅរលំេច លខតក្កលចះ ល�ោយសារអត ់

�យ។ ម្ាយលឈ្មោះ លហើង ស្ា្់រលនៅខកកក ល�ោយសារ 

ខតឈ។ឺ ្រង្រ្អនូរ្រសខ់្ពុ៣ំនាក់ ក្ររុស២នាក់ នងិសសីម្ាក់។ 
 

្រ្អនូរ្រសខ់្ពុសំ ្ា្់រល�ោយសារខតលធ្ើជាលយោធារ្រសខ់ខ្មរ
 

កកហម។ សពន្្ងៃលនៅសេខ់ត ២នាក់ ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំ

លឈ្មោះ ឈពុ ំហ៊ពុម អាយពុ៦១ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានកូន៤នាក់ សសី 
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១នាក់ នងិក្ររុស៣នាក់។ កាេពលីក្មងៗ ខ្ពុមិំន�នលរៀន 

សកូតលេ លកពោះខតភូមិរ្រសខ់្ពុគំ្មានសាេាលរៀន ក៏គ្មានវត ្

អារាមខ�រ។ លនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុមំានផះ្ក្រខហេជា
 

៥០ផះ្ ខ�េសង់ពីឫស្។ី លមនកពមិនឲ្យកា្់រលឈើធំៗ លេ 

ចង់កា្់រលឈើលធ្ើផះ្េាេខ់តសពុចំ្ោ្់រអនពុញ្ញាត។ ខ្ពុធំ្ា្់រ 
លឃើញេាហានអាលមរកិកាងំចេូមកក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុ ំ ខត 
អាលមរកិកាងំអតម់ានលធ្ើ�្រក្រជាជនលេ។ លយៀកកពុង 

មានចេូមកក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុខំ�រ ល�ោយមក�រូមាន ់ជាមួយ
 

នងឹអកងឹង។ លពេខ�េ�យរួម ខ្ពុលំនៅជាកងកពុមារ ខ្ពុអំត់
 

ស្គាេល់ឈ្មោះក្រធានកងតចូ កងធលំេ ។ ខ្ពុ�ំនលរៀនអក្រ 
លនៅជនំានខ់ខ្មរកកហមខ�រ ខតអតល់ចះលេ។ លកកោយពី 

សកមាកលរៀន ខ្ពុលំេៅលកើ្រអាចម៍លគោ កា្់រេនន្ានលខត ្មក 
លធ្ើជាជ។ី ខ្ពុលំរៀ្រការលនៅឆ្ា១ំ៩៨២។ អំ៊សសី ហ៊ពុម គាត ់
�នក�្់រ្ា កាេពលីពេខ�េជលម្ៀសអ្ក ១៧លមសា  

មកពភី្លំពញ មករសល់នៅភូមិរ្រសខ់្ពុលំនៅជាផំ្និ មាន 
ការស្ា្់រលកចើនល�ោយសារខតអត់�យ លហើយខខ្មរ 

កកហមតងឹរពុងឹណាសច់លំពោះអ្ក១៧ លមសា។ មពុន�្ូំរង 

ខខ្មរកកហមចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើជាកងចេត័ លកកោយមក�ន 
ឲ្យខ្ពុលំេៅលធ្ើការលនៅលរោងចកកកាតល់�រ គឺល�រកកមាលនៅភូមិ 
្្មលពកជ សសរុកសួង។ ក្រធានកករុមរ្រស់ខ្ពុលំឈ្មោះសាខអម។ 

ខ្ពុចំាលំឈ្មោះគណបៈសសរុកលឈ្មោះ លសសង, គណបៈត្ំរនល់ឈ្មោះ  
សពុេ្ធ នងិគណបៈភូមិភាគលឈ្មោះ លសោ ភឹម។ លនៅលពេខ�េ 

មានការចា្់រគណបៈៗ លនៅក្ពុងសសរុកកតមូង ខ្ពុក៏ំកតរូវខខ្មរ
 

កកហមជលម្ៀសលេៅលខតក្កលចះ ល�ោយក�្់រ្ា ល្រើរសល់នៅ 

សសរុកកតមូង្រនល្េៀតលវៀតណាមនងឹចា្់រ�ាខំតអពុង។  

ល�ោយលមើេលឃើញសភាពការណ៍មិនសសរួេ លពេខ�េ 

ខខ្មរកកហមសរួ្ា មិតន្ារលីធ្ើអីលនៅសសរុកកតមូង? ខ្ពុលំឆ្ើយ 

្ា មិន�នលធ្ើការងារអី្លេ ខ្ពុឈំ ឺលនៅល�កលពេ្យព-១ (សសរុក 
កករូចឆ្មារ)។ ខខ្មរកកហមមិនលជឿលេ�ន្រនស្ណួំរលេៀត្ា  

ល�កលពេ្យអី មានសាច ់លហើយមពុខលឡើងកកហម? ខ្ពុលំឆ្ើយ្ា  
ល�ោយសារកតរូវ្្ា។ំ ខខ្មរកកហមក៏ខេងសរួខ្ពុតំលេៅលេៀត។  
្រ៉ពុខនអ្្កខ�េអត់កពមលេៅតាមខខ្មរកកហមជលម្ៀសលេៅកកលចះ  

រត់កតឡ្់រមកសសរុកវិញ កតរូវខខ្មរកកហម�ញ់លចោេ �ូលចះ្  

គ្មានអ្កសសរុកណាហ៊ានរតក់តឡ្់រមកវិញ ឬរតច់េូនកព 

លេ។ ខ្ពុជំលម្ៀសលេៅ�េឃ់្មឹ, ស្ាយកជះ ក្ពុងសសរុកស្េួ 
 

លខតក្កលចះ។ លេៅ�េស់្ាយកជះ ខខ្មរកកហមឲ្យពកួខ្ពុលំេើក 
េំន្់រ។ លពេខ�េមានយនល្ហោះេម្ាក់កគា្់រលនៅស្ាន 

លត នងិតាមវាេខសស លធ្ើឲ្យក្រជាជនរតក់ជរួេកច្រេ់  

លេើ្រកតរូវរ្ួរស នងិស្ា្់រ។ ខ្ពុក៏ំកតរូវជលម្ៀស្រនល្េៀត 
រហតូ�េស់សរុកស្ងឹកតង់ លេើ្រមានកងេ័ពលវៀតណាម 

លេៅេានល់េើ្រខ្ពុកំតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ។

ហន៊ យាន រួមជាមួយក្រពន្ធ នងិលចៅរ្រសគ់ាតល់នៅក្ពុងលវេិកា 
ក្រវត្សិាសសក្គរួសារ។  (គាត សសខីឡន/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ពាក្្យវស្ល ឵ក្ផ្នែក្ដរឹក្នាវំធវែើការងារ

«បដិវសធ ក្មមែ឵ភបិាេអាតក្ក្់ ផដេមនិតពមផក្ផតប ក្ចំាតអ់ាជ ្឵ញ នយិម 

ការោិេព័យនយិម នាមុនឺនយិម ឱកាសនយិម»
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 លវេិកាក្រវត្សិាសសក្គរួសារ គឺជាកម្មវធិចីពុះលេៅតាម 

ផះ្សរួសពុខេពុកខេ នងិសម្ភាសនអ្៍ករសរ់ានមានជវីតិពសីម័យ 

ខខ្មរកកហម។ កម្មវធិលីនះ ្រលងកើតលឡើងក្ពុងលគោេ្ំរណង 
ផេ្់ឱកាស�េ់ឪពពុកម្ាយ�នខចករខំេក្រេពលិសោធន ៍

ផ្ាេខ់្នួ ខ�េធ្ា្់រ�នឆង្កាតល់នៅក្ពុងសម័យកាេ
 

សនង្គាមលេៅកានកូ់នៗរ្រសគ់ាត់ ល�ើម្ពីកងីកចលំនះ�ងឹ 

្រខន្ថមលេៀតលេៅលេើមពុខវិជា្ក្រវត្សិាសសល្នៅតាមសាេា  

នងិពកងឹងនវូយពុត្ធិម៌ កពមេាងំការចងចាសំកមា្់រ 

យពុវជនជនំានល់កកោយ។

 ចា្់រពនី្ងៃេី៨ �េ់ ន្ងៃេី១១ ខខកពុម្ភបៈ ឆ្ា២ំ០២១  

កករុមការងារការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ 

ឯកសារខខ្មរកកហម លខតត្ាខកវ ្រលងកើតលឡើងល�ោយមជ្ឈ 

មណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា�នលេៅជ្ួរជនរងលកគោះពរី្រ្រ 
កម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យលនៅក្ពុងឃពុអំង្គក�សាេ សសរុក

 
គីរវីង់ លខតត្ាខកវ ល�ើម្�ីនសកិ្ាអំពលីរឿងរា៉វខ�េ 

គាត�់នជ្ួរក្រេះលនៅក្ពុងសម័យខខ្មរកកហម។ 

 កពកឹន្ងៃេី៨ កករុមការងារ រួមមានេី កពុកឆាយ, 

មីន សាណាស,់ ផាត ចានស់ពុនតីា នងិខកវ សពុភី �ន 

របាយការណ៍	ៃិងបទ្ម្឵ភ្ៃ៍្មងខេប
ក្នពុងមវទិកាពបវត្ិសាស្្ព រ្ួសារ	
មៅស្ុក្តីរតីវង់	មេតត្ាសកវន្ ងៃទតី៨	ដល់	១១	សេកុម្ភបៈ	ឆ ្឵ន ំ២០២១

េី កុ្ក្ឆាយ, មនី សាណាស់, ផក្វ សុភី នងិ ផាត ចានសុ់នតិា

ខផនេី្រងហាាញ េីតាងំេំន្់រ ក្រឡាយក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម ពឆី្ា១ំ៩៧៥ �េ១់៩៧៩ ។ (េី កពុកឆាយ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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លធ្ើ�លំណើរពភី្លំពញ លេៅលខតត្ាខកវ ល�ើម្លីធ្ើលវេិកា 

ក្រវត្សិាសសក្គរួសារ ជាមួយក្រជាពេរ�្ឋជាជនរង 

លកគោះននរ្រ្រខខ្មរក្ពុងឃពុអំង្គក�សាេ នងិឃពុរំាមអលណ្ើក 

សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ។ សសរុកគីរវីង់ (១០៩) ជា 

សសរុកមួយក្ពុងលខតត្ាខកវ ស្ថតិក្ពុងត្ំរន១់៣ ភូមិភាគ 

នរិតកី្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម។ សសរុកលនះមានសណ្ឋ ាន�ហី៊ពុ ំ 
ពន័ ្ធល�ោយជរួភ្ំ នងិកពកំ្រេេជ់ា្់រនងឹលខត ្តញិ ល្រៀន 

ក្រលេសលវៀតណាម។ ក្ពុងរ្រ្រខខ្មរកកហម ក្រជាជនក្ពុង

ត្ំរនល់នះកតរូវ�នលគ្រញូ្នលេៅជកីេំន្់រក្រឡាយតាមេី 
តាំងជាលកចើន លហើយេំន្់រក្រឡាយមួយចំននួកតរូវក្រជាជន 

លក្រើក�សល់�ើម្លីសសោចសស្រ �ខីសស�េស់ពន្្ងៃលនះ។ ខាង 

លកកោមលនះ គឺជាក្រវត្រិ្រសអ្់ករសរ់ានមានជវីតិពរី្រ្រខខ្មរ 

កកហម ខ�េ�នលរៀ្ររា្់រលេៅកានកូ់នលចៅ នងិកករុមការងារ 

ននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាលនៅតាមផះ្រ្រសគ់ាត៖់

 ្រន្ា្់រមកលនៅន្ងៃរលសៀេកក រុមការងារ្រនស្ម្ភាសនជ៍ាមួយអ៊ពុកំ្ររុស ្រ៉ពុម ភន  

ល�ោយមានខ្មឹសារសលងខេ្រ�ចូខាងលកកោម៖

វ៉ាយ ញនិ លភេសស ីអាយពុ៥៣ឆ្ាំ គឺជាអ្ករសរ់ានមានជវីតិម្ាក់ពរី្រ្រខខ្មរ 

កកហម្រច្ចពុ្រ ន្រ្សល់នៅភូមិភ្េំនះ្, ឃពុអំង្គក�សាេ, សសរុកគីរវីង់, លខតត្ាខកវ �ន 
លរៀ្ររា្់រ្រខន្ថមពលីេើលេោកយាយ ម៉វូ ងឹម ខ�េកតរូវជាម្ាយរ្រសគ់ាត់្ ា “លនៅ 

កពេ្់រន្ងៃមួយ ក្រធានកងលឈ្មោះ េី �នមកលហៅឪពពុករ្រសខ់្ពុលំេៅក្រជពុកំសាង ល�ោយ 
លហតពុផេគាតស់ពុចំ្ោ្់រលេៅលេងសាចញ់ាតហិសួន្ងៃ។ ្រន្ា្់រពី�ត�់ណឹំងគាតល់ហើយក៏មានអ្កជតិខាងម្ាក់�នមក 

ក�្់រ្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុជំា្់រឃពុឃំាងំលនៅវតក្ពះធាតពុរហតូ�េន់្ងៃខ�េលវៀតណាមចេូមក លេើ្រខខ្មរកកហម�នសម្ា្់រ 
ឪពពុករ្រសខ់្ពុ។ំ ចា្់រតាងំពលីពេលនោះមក ខ្ពុនំងឹម្ាយរ្រសខ់្ពុពំពុខំ�េ�នជ្ួរមពុខឪពពុកលេៀតលេ។ ខ្ពុមំានការលសោកស្ាយ

 ជាខ្ាងំ លនៅលពេខ�េក្រលេសជតិកតរូវ�នរលំ�ោះេាងំសសរុងលេៅលហើយ ្រ៉ពុខនឪ្ពពុករ្រសខ់្ពុមិំនមានឱកាស�នរួចរស ់
ជវីតិ។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនស្គាេឃ់ាតករខ�េសម្ា្់រឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ ល�ោយគាតជ់ាអ្ករសល់នៅក្ពុងសសរុកជាមួយខ្ពុ។ំ 

 រ្រ្រ ្រ៉ពុេ ពត �ន�េួរេ ំខ្ពុនំងិ្រង្រ្អនូរ្រសខ់្ពុ្ីំរនាក់លេៀត�នក្ាយជាលក្មងកំកពារសល់នៅជាមួយម្ាយ។ ម្ាយរ្រស់
 

ខ្ពុកំតរូវលធ្ើការងារខសសចកំារភ្រួរាសស់ពក្គ្់រខ្រ្រយា៉ងខតម្ាក់ឯង ល�ើម្ចីញិ្ចមឹកូន ខៗ�េលនៅតចូៗ។ 

 ប៉ាមុ ភន លភេក្ររុស អាយពុ ៧២ឆ្ា ំ មានសសរុកកំលណើតភូមិភ្េំនះ្ ឃពុអំង្គក�សាេ  

សស រុកគីរវីង់ ភន មានឪពពុកលឈ្មោះ ្រ៉ពុម ពនិ នងិ ម្ាយ លឈ្មោះ ហនិ ឈនិ នងិមាន្រង 

្រ្អនូចនំនួ៥នាក់ ក្ររុស២ សស៣ី ក្ពុងលនោះស្ា្់រ្រងក្ររុសម្ាក់ខ�េគាត្់រលកមើការជា
 

េាហាន េន ់នេ។់ កាេពកីពុមារភាព ភន ចេូលរៀនលនៅវតល្េពក្រណម្យ ពី្ ្ាក់ 

កពុមាររ�្ឋាន�េ់្ ្ាក់េី៧ចាស ់។ ឆ្ា១ំ៩៧២ ភូមិភ្េំនះ្ ស្ថតិលកកោយការកគ្់រកគង 

កងេាហានរលំ�ោះ។ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខ្មរកកហម�នកគ្់រកគងក្រលេសេាងំមូេភូមិ 

ភ្េំនះ្ ក៏កតរូវកងកម្ាងំអាវលខ្មៅលរៀ្រច ំ្រលងកើតលេៅជាសហករណ៍ ល�ើម្លីកតៀមេេួេ 

ក្រជាជន១៧លមសា ល�ោយមានការក្រមូេកេព្យសម្ត្កិ្រជាជនេពុកជារ្រស់ 

រួម ហ្ូររួម  ្រលងកើតលេៅកងចេត័ លេើកភ្ខឺសស នងិជកីក្រឡាយ។ ការរសល់នៅគ្មានសេិ្ធិ 

ថ្ ងៃទី
៩

តកុ្មការងារបាន

សម្឵សនរ៍ាមរួយ

ម៉ាវូ ងរឹម នងិ 

កូ្នសសគីាត់ វ៉ាយ ញនិ 
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ថ្ ងៃទី
១០

តកុ្មការងារបាន

សម្឵សនរ៍ាមរួយ

នាក្់ សុភាព, ម៉ាក្់ សាវ៉ាន់ 

នងិ ោម ស៊ុ ំ

លសរភីាព មានការតាម�ានពសីណំាក់ឈ្្រភូមិ។ ឆ្ា១ំ៩៧៧-១៩៧៨ ភន នងិក្រជាពេរ�្ឋក្ពុងភូមិកតរូវខខ្មរ 
កកហមជលម្ៀស ឲ្យលចញលេៅសស រុក១០៥  រហតូ�េជ់យ័ជម្ះក្ពុងន្ងៃ៧មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ លេើ្រក្រជាពេរ�្ឋេាងំអស់ 

អាចវិញកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ នងិកសាងជវិីតសារជា្ ្ម។ី  

វដាយមានខ្លរឹមសារសវងប្ដូច្ខាងវតកាម៖

នាក្់ សុភាព មានអាយពុ៦៧ឆ្ាំ សសរុកកំលណើតលនៅភូមិភ្េំនះ្ ឃពុអំង្គក�សាេ 

សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ ្រច្ចពុ្រ ន្ល្នៅភូមិលពោធិ៍តាមព៉ុក ឃពុអំង្គក�សាេ សសរុកគីរវីង់  
លខតត្ាខកវ។ ឪពពុកលឈ្មោះ នាក់ យន ់មានម្ាយលឈ្មោះភួន លអង មាន្រង្រ្អនូចនំនួ 

៨នាក់សស៤ី ក្ររុស៤ ក្ពុងលនោះ ស្ា្់រ២នាក់ ល�ោយកងេ័ពរលំ�ោះយកលេៅលរៀនសកូតលនៅ 

លខតកំ្ពត ។ គាត�់នលរៀ្រការលនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧២ មានក្រពន្ធលឈ្មោះ សពុ ំេូច សពន្្ងៃ 

អាយពុ ៦៨ឆ្ា។ំ មានកូន៨នាក់។ ឆ្ា១ំ៩៧២ ចេនាលយោធាខខ្មរកកហម�នចេូកានក់ា្់រភូមិ�្ឋាន រួម្រលងកើតជាកករុម 

សាមគ្គ។ី ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខ្មរកកហម�លណ្ើម�នជយ័ជម្ះពរី្រ្រ េន ់នេ ់ក៏្រលងកើតជាលរោង�យសហករណ៍ ល�ើម្លីកតៀម 

េេួេក្រជាជន្្ម។ី ខណបៈលនោះក្រជាជនកតរូវខ្រងខចកជា៣ក្រលភេ ក្រជាជនលកតៀម ក្រជាជនលពញសេិ្ធ ក្រជាជន្្ម ីរាេ់ 

រ្រសរ់្ររេាងំអសក់តរូវក្រមូេចេូសហករណ៍។ សពុភាព កតរូវអង្គការចាតត់ាងំឲ្យលឡើងលត្ោត ល�ើម្លីធ្ើជាសករផ្គតផ់្គង់ 

ជនូត្ំរន។់ ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការចា្់រលផ្ើមជលម្ៀសក្រជាជនក្ពុងសសរុក១០៩ េាងំអស ់លេៅរសល់នៅក្ពុងសសរុក ១០៥ (សសរុក 
 

លកោះអខណ្ត) លពេលនោះលគឲ្យគាតល់េៅជកីេំន្់រ ក្រឡាយ នងិមានការតាម�ានពគីណបៈឃពុជំា្រន្្រន្ា្់ររហតូ�េន់្ងៃ 

រលំ�ោះ៧មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ 

ម៉ាក្់ សាវ៉ាន់ លភេសស ីអាយពុ៦៣ឆ្ាំ រសល់នៅក្ពុងភូមិស្ាយធំ ឃពុអំង្គក�សាេ 

សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ គាត�់នលរៀ្ររា្់រអំព្ីរេពលិសោធនរ៍្រសគ់ាតក់�្់រកូន 

លចៅរ្រសគ់ាត ់នងិកករុមការងារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា្ ា៖ “លនៅក្ពុងរ្រ្រខខ្មរ
 

កកហមខ្ពុលំធ្ើជាក្រធានកងនារលីនៅសហករណ៍ក្ពុងភូមិស្ាយធ។ំ ជាលរៀងរាេ់
 

ស�ហ្ ៍ អង្គការខតងខតល្រើកអង្គក្រជពុំ ល�ោយខ្ពុកំតរូវលឡើងនយិាយល្្រជ្ាចតិ ្
្រលកមើអង្គការឲ្យ�នេ្អ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការ�នឲ្យខ្ពុលំ្្រជ្ាចតិជ្ាមួយ 
្រពុរសម្ាក់ ខ�េកតរូវជា្ី្ររ្រសខ់្ពុនំ ាលពេ្រច្ចពុ្រ្ន។្ លកកោយមកលេៀត ខ្ពុកំតរូវ

 
�នអង្គការចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើការខរក��ី្ូំរកលធ្ើជលីនៅសហករណ៍សសរុក១០៩។  

ស្ថានភាពរសល់នៅរ្រសខ់្ពុលំពេលនោះេ�ំកលវេនា ល�ោយខ្ពុកំតរូវលធ្ើការងារលេើស
 

កម្ាងំ នងិហ្ូរចពុកមិនកគ្់រកគាន។់ ន្ងៃមួយលនៅលពេខ្ពុ ំនងិអ្កលផ្ងលេៀតកំពពុង 
�កសណំា្រកងេ័ពលវៀតណាមក៏ចេូមក�េ់ ខ្ពុនំងិអ្កឯលេៀតក្ពុងភូមិកតរូវកង

 
េាហានខខ្មរកកហមជលម្ៀសលឡើងលេៅភ្�ំរំរីលមៀេ។ 

56 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១



អរឹម លាភ លភេ ក្ររុស មានអាយពុ៦២ឆ្ាំ រសល់នៅភូមិរនាមលត្ោត ឃពុអំង្គក�សាេ 

សសរុកគីរវីង្ លខតត្ាខកវ។ េាភ មានឪពពុកលឈ្មោះ អឹម ខាត ់នងិម្ាយលឈ្មោះ ខយម៉  

លមៅ៉ កពមេាងំមាន្រងសសីម្ាក់។ ក្ពុងសម័យសង្គមរាសសន្យិម េាភ �នចេូលរៀន 
លនៅសាេាក្ពុងវតល្េពក្រណម្យកតឹម្្ាក់េី៩ ក៏ឈាន�េឆ់្ា ំ១៩៧០ មានរ�្ឋក្រហារ 
េម្ាក់សលម្ចឪ ស្ថានភាពក្ពុងភូមិមានភាពវកឹវរ កពមេាងំសាេាក៏្ិរេ។ នាលពេ 
លនោះក្រជាជនក្ពុងភូមិក៏ចា្់រលផ្ើមចេូលធ្ើជាេាហានរ្រសក់ងេ័ពរលំ�ោះ ល�ើម្កី្រយពុេ្ធ 
ក្រឆាងំនងិរ្រសស់ាធារណបៈរ�្ឋ ខ�េកគ្់រកគង់ ល�ោយលសនាក្រមពុខ េន ់នេ។់ ឆ្ា១ំ៩៧២ �េឆ់្ា១ំ៩៧៥ ឪពពុកម្ាយ 

រ្រស ់េាភ មានការកពរួយ�រម្មណ៍ខ្ាចកងេ័ពខខ្មររលំ�ោះចា្់រកូនក្ររុសឲ្យចេូ្រលកមើជាេាហានក៏្រញូ្នឲ្យ្ួរសជាកពះ 
សង្ក្ពុងវត ្លេពក្រណម្យ នងិមក្រនក្ារសកិ្ាលនៅេីកករុងភ្លំពញ ក្ពុងនាមជាកពះសង្ស្ាក់លនៅវត្្រេពុម។  ន្ងៃ ១៧

 
លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ជាន្ងៃខ�េខខ្មរកកហម�នវាយយក�នេីកករុងភ្ំលពញេាងំមូេ កពមេាងំ្រងខេំ ជលម្ៀសក្រជាជនលចញ 

ពេីីកករុងភ្លំពញ ក្ពុងលនោះក៏មានកពះសង្ េាភ មួយអង្គខ�រឲ្យលចញមកសសរុកកំលណើតខ្នួវញិ។ ក្រខហេជាមួយខខ
 

លកកោយមក កពះសង្ េាភ �នមក�េវ់តស្សរុកកំលណើតលនៅភូមិស្ាយធ ំរួចមកគង់ក្ពុងវតល្េពក្រណម្យ �នក្រខហេ 
ជាមួយខខ អង្គការចា្់រលផ្ើមចាតត់ាងំឲ្យកពះសង េ្ាងំអសស់កឹល�ោយលក្រើភាសា្ ា កពះសង្ គឺជាលឈ្ើងសង្គម។  

្រន្ា្់រពសីកឹ េាភ ក៏កតរូវអង្គការចាតច់េូ េ ជាជពំកូជន ១៧លមសា ខពុសគ្ាពីឪពពុកម្ាយ េាភ ខ�េជាក្រជាជន 

មូេ�្ឋាន។ មួយវញិលេៀត េាភ កតរូវអង្គការចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើការងារេាងំន្ងៃេាងំយ្់រ លេើសពកី្រជាជនឯលេៀត ល�ោយ 

គ្មានលពេលវេា�នជ្ួរជពុកំករុមកគរួសារ។ ឆ្ា១ំ៩៧៧ អ្កខ�េមានលឈ្មោះ ្ ា១៧លមសា េាងំអសក់្ពុងភូមិកតរូវជលម្ៀស 
ជាលេើកេីពរី ឲ្យមករសល់នៅលធ្ើការក្ពុងសសរុក ១០៥ (កតាកំក់) រហតូ�េ ់ន្ងៃ៧មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ លកកោយមក េាភ 

�នលរៀ្រការជាមួយក្រពន្ធលឈ្មោះ ម៉ងួ យា៉ត រសល់នៅភូមិជាមួយគ្ា នងិមានកូនចនំនួ៦នាក់។ 

 ោម សំុ៊ លភេសស ីមានអាយពុ ៧៣ឆ្ាំ េីកខនង្កំលណើតលនៅភូមិកតពាងំឬស្ី 

ឃពុរំាមអលណ្ើក សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ។ ្រច្ចពុ្រ ន្ ្ស៊ពុ  ំមានេីេលំនៅក្ពុងភូមិស្ាយធំ 

ឃពុអំង្គក�សាេ សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ ។ ស៊ពុ  ំមានឪពពុកលឈ្មោះ រាម ស ំនងិម្ាយ 

លឈ្មោះ កពំ លសៀង នងិមាន ្រង្រ្អនូចនំនួ៥នាក់ ក្ររុស២នាក់ សស៣ីនាក់។ កាេពី 
កពុមារភាព ស៊ពុ  ំចេូលរៀនលនៅសាេា្រឋមសកិ្ាកពុសមបៈ រួច្រនច្េូលេៅអនពុវេិ្យាេយ័  

ឈកូក្ពុងលខតកំ្ពត �នកតឹម្្ាក់េី៦។ ឆ្ា១ំ៩៦៨ ស៊ពុ  ំ�នលរៀ្រការជាមួយ អ៊ពុង េង ខ�េ 
មានជាងកាតល់�រ កពមេាងំមានកូនពរីនាក់។ ឆ្ា១ំ៩៧០ េន ខ�េកតរូវជា្ី្ររ្រស ់ស៊ពុ ំ  

�នចេូ្រលកមើឲ្យេ័ពរ្រស ់េន ់នេ។់ ឆ្ា១ំ៩៧២ កងខខ្មរ រលំ�ោះ�នចា្់រ េន  យកលេៅ 

កសាងលរៀនសកូត ខតតាមការពតិេាហានេាងំលនោះយក េន លេៅសម្ា្់រ ល�ោយសារ 

ជា្់រេិន្ាការជាមនន្សីាធារណបៈរ�្ឋ។ ្រន្ា្់រពកីារស្ា្់ររ្រស ់េន  ឪពពុកម្ាយរ្រស ់ស៊ពុ  ំសលកមចចតិេ្ចួលចញពភូីមិកំលណើត 

លេៅរសល់នៅខាងសសរុកឈកូ លខតកំ្ពត។ ក្ពុងចលន្ោះឆ្ា១ំ៩៧៥ �េ១់៩៧៩ ខខ្មរកកហមរលំ�ោះ�នេីកករុងភ្លំពញេាងំ 
សសរុង កគរួសារស៊ពុ ំ ក៏ចេូក្ពុងនាមក្រជាជន្្មី ខ�េកតរូវលេៅលធ្ើការលេើស នងិធងៃនធ់ងៃរជាងក្រជាជនមូេ�្ឋាន។ 

ថ្ ងៃទី
១១

តកុ្មការងារបាន

សម្឵សនរ៍ាមរួយ

អរឹម លាភ នងិ ផប៉ាន ផាន បន ទ឵ បម់ក្វៅថ្ ងៃរវសៀេ 

តកុ្មការងារបនស្ម្឵ សនរ៍ាមរួយ សូ ម៉ាន នងិវ៉ាន ់វមឿន ៖
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១



      ផប៉ាន ផាន លភេក្ររុស អាយពុ៧៨ឆ្ា ំរសល់នៅក្ពុងភូមិភងៃាស ឃពុអំង្គក�សាេ  
សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ �នលរៀ្ររា្់រអំព្ីរេពលិសោធនរ៍្រសគ់ាតក់�្់រ 
កូនលចៅរ្រសគ់ាត ់នងិកករុមការងារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា្ ា៖

  លនៅលពេខខ្មរកកហមកានអំ់ណាច ខ្ពុកំតរូវ�នឲ្យលេៅលធ្ើការជកីក្រឡាយ 
ខរកេំន្់រលនៅតាមសហករណ៍ ១០៩ ចា្់រពឆី្ា១ំ៩៧៥ �េ ់១៩៧៩។  
លនៅន្ងៃមួយ អ្កជតិខាងរ្រសខ់្ពុម្ំាក់លឈ្មោះ ចកឹ កក្ីរ �ននយិាយ្ា  
ខ្ពុខំរំតល់គចពី្រ�វិតន្ល៍នៅក្រលេសចនិមករសល់នៅខខ្មរខ្ររជាកតរូវមក 
ជ្ួរនងឹសង្គមខ្រ្រលនះលេៀត។

សូ ម៉ាន លភេ ក្ររុស មានអាយពុ៦៦ឆ្ា ំរសល់នៅភូមិភងៃាស ឃពុអំង្គក�សាេ  
សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ។ មន៉ មានឪពពុកលឈ្មោះ ស ូេឹម នងិម្ាយលឈ្មោះ  
ខណម ខអន។ មន៉ មាន្រង្រ្អនូ្រលងកើតចនំនួ ៤នាក់ (ក្ររុស២ សស២ី) ។  
១៩៧២ �េឆ់្ា១ំ៩៧៤ គាត់�នលេៅរសល់នៅខាងជរួភ្�ំរំរីលមៀេ  
សសរុកឈកូ លខតកំ្ពត។ ឆ្ា១ំ៩៧៥ លពេខ�េខខ្មរកកហមវាយរលំ�ោះ 
�នេីកករុងភ្លំពញ គាតក៏់កតរូវវញិមករសល់នៅក្ពុងភូមិកំលណើតវញិ  
ល�ោយខណបៈលនោះ ភូមិកតរូវខខ្មរកកហមលរៀ្រចលំេៅជាសហករណ៍រួចលេៅ 
លហើយ។ មន៉ កតរូវចាតច់េូក្ពុងកករុមក្រជាជន្្មី ខ�េគ្មានសេិ្ធលិពញ 

លេញ�ចូអ្កមូេ�្ឋាន។ មន៉ កតរូវអង្គការចា្់រ្រញូ្នឲ្យលេៅលធ្ើការ ជកីេំន្់រ ជកីក្រឡាយលនៅតាមការ�្ឋានជពុវំញិ 
សសរុក១០៩។ ឆ្ា១ំ៩៧៧ មន៉ �នអង្គការចាតត់ាងំឲ្យល្្រជា្ ជាមួយនារ ីមម៉ លឃឿន ខ�េជាក្រជាជនមូេ�្ឋាន រួមេាងំ 
គូរ�នេលេៀតចនំនួ១០គូរ។ ឆ្ា១ំ៩៧៨ មន៉ នងិកករុមកគរួសារ កតរូវ�នកងេ័ពជលម្ៀសឲ្យលចញលេៅរសល់នៅសសរុក១០៥ លកពោះ 
លពេលនោះកងេ័ពខខ្មរកកហមកតរូវលធ្ើសនង្គាមជាមួយេ័ពលវៀតណាម។ 

វ៉ាន់ វមឿន លភេក្ររុស អាយពុ៦២ឆ្ាំ រសល់នៅភូមិរាមអលណ្ើក ឃពុរំាមអលណ្ើក 
សសរុកគីរវីង់ លខតត្ាខកវ �នលរៀ្ររា្់រអំពខីខ្រជវីតិរ្រសគ់ាត់្ ា៖ 

 “កាេពកីពុមារភាពខ្ពុ�ំនចេូលរៀនលនៅសាេាសពុ្ិរណ�េ់្ ្ាក់េី៧ លនៅក្ពុង 
សម័យសង្គមរាសសន្យិម។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំន្ួរសលធ្ើជាកពះសង្រហតូ�េ់ 
ឆ្ា១ំ៩៧២។ ្រន្ា្់រពសីកឹខ្ពុ�ំនចេូជាមួយចេនាេាហានលសសោចសសង់ 
រ្រសខ់ខ្មរកកហម ល�ើម្កី្រយពុេ្ធគ្ាជាមួយកងេ័ព េន ់នេ។់ លកកោយមក  
លនៅលពេខ�េខខ្មរកកហមលឡើងកានអំ់ណាច ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញូ្នឲ្យលេៅលធ្ើជា

 
លយោធាការពារកពខំ�នេឹកលនៅកំពង់លសោម។ លនៅេីលនោះខ្ពុកំតរូវលេៅរសល់នៅលេើ 
លកោះលសះ នងិលកោះ្ ្ម។ី ចលំពោះរ្រ្រអាហារខ្ពុមំានការហ្ូរចពុកកគ្់រកគាន ់្រ៉ពុខន ្
ខ្ពុកំតរូវរសល់នៅកពាតក់�សព់ីកគរួសារ។ េិ�្ឋភាពលនៅលពេខ�េន្ងៃេចិ�នលធ្ើ 
ឲ្យខ្ពុមំានអារម្មណ៍្ាឯលកោយា៉ងខ្ាងំ។ ្រន្ា្់រពលីេៅរសល់នៅលេើលកោះលសះ�
នមួយឆ្ាអំង្គការ�ន្រញូ្នខ្ពុឲំ្យមកហាតល់រៀន�ញ់កាលំភ្ើងសកមា្់រ�ញ់យ

នល្ហោះធលំនៅអូរខ្រកក្អម។ មួយឆ្ាលំកកោយមក ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញូ្នឲ្យលេៅការពារលនៅលកោះឧកញា៉ត ីលហើយកងេ័ពលវៀត
ណាមក៏�នចេូមកក្រយពុេ្ធគ្ាជាមួយកក រុមកងពេរ្រសខ់្ពុ។ំ លកកោយពកី្រយពុេ្ធគ្ា�ន្រន្ចិកងេ័ពខាងខខ្មរកកហម�
ក់េ័ពរតខ់្ចាតខ់្ចាយអស។់ ខ្ពុ ំនងឹអ្កលនៅក្ពុងកងពេជាមួយគ្ា៤លេៅ៥នាក់�នរតល់គចតាមខកពកលព្ៅលេៅ�េភ់្ំឱរា៉េ់ 
រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៨១ លេើ្រខ្ពុកំតឡ្់រមករសល់នៅសសរុកកំលណើតវញិ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំពព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ
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វេខ២៥៥ ផខមីនា ឆ នែាំ២០២១

«មផរះផង់ធបូលតី»
មរឿងរា៉ាវមចញពតីពបជាជៃ្្មតីមពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបមតយ្យ

លតី	យបូ ្ុតីប	ៃិង	លតី	ស ្្មល	៖	អ ្នកមៃសាទ

្ង់ សារហីវែ ឵ស ម្឵យរបស់ពរួក្វ្បាន 
វរៀបោបថ់ា ៖

 កាេពខី្ពុលំនៅលក្មង ខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ
 

្រងសសរី្រសខ់្ពុលំនៅេីកករុងភ្លំពញ លហើយ 
�នេក់នលំនៅលពេេំលនរ។ ្រពុរសម្ាក់

ខតងខតមកេិញនរំ្រសខ់្ពុជំាញឹកញា្់រ។  
លពេខះ្គាត់�នេិញនកំគ្់រមពុខខត 

ម្ង។ ន្ងៃមួយ គាត់�នលស្ើសពុចំាសេ់ពុំ 

ឲ្យចេូមកសពុភំ្ា្់រពាក្យស្�ីណឹ្ងខ្ពុ ំ
លរៀ្រការ។ អសរ់យបៈលពេ៨ខខ លេើ្រខ្ពុ ំ
យេក់ពមតាមសលំណើសពុរំ្រសគ់ាត។់ 

ខ្ពុមំានអាយពុ១៣ឆ្ាំ លហើយមិនេានល់ចះ 

ចងសក់លនៅលឡើយ។ ្រន្ា្់រពពីកួលយើង 

�នភ្ា្់រពាក្យរួច គាត់�នព្យាយាម 

ជរំពុញខ្ពុឲំ្យលរៀ្រការឆា្់រតាមខ�េ 
អាចលធ្ើលេៅ�ន ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនក�្់រលេៅ 
គាតវ់ញិ្ា ខ្ពុមិំនេានច់ង់លរៀ្រការលេ 

េាេខ់តខ្ពុលំរៀនលចះលធ្ើមហាូ្រ។
 

 លនៅលពេខ�េពកួលយើង�នភ្ា្់រ 

ពាក្យរួច គាតល់ធ្ើការជាជាងមាស  

ចខំណកឯខ្ពុតំ្ោញហេូលនៅផះ្រ្រសខ់្ពុ។ំ  
កគរួសាររ្រស់គាត់មានជីវភាពសមរម្យ 

្រង្គរួ លកពោះពកួលគគឺជាអ្កជនំញួ។ 

្រន្ា្់រពពីកួលយើងលរៀ្រការរួច ពកួលយើង 

�នរសល់នៅផះ្ជាមួយ្រងសសរី្រសខ់្ពុ ំ
អសរ់យបៈលពេមួយឆ្ា។ំ ខ្ពុឈំ្់រេក់ន ំ 
លហើយចា្់រលផ្ើមត្ោញសណំាញ់ 

សកមា្់រ្រង់កតជីនំសួវញិ។ ល្រើលេោះ្ីរ 

ជាយា៉ងលនះក្ី ពកួលយើងសន្�ំនក�ក់  

កនកមខះ្ៗ ល�ោយពកួលយើងមានអាហារ 

សកមា្់រហ្ូរកគ្់រកគានរ់ាេន់្ងៃ។ 

គង់ សារហី្ាស នងិកូនសសេីាងំ្ីរនាក់ លនៅលខតក្ណ្ាេ ឆ្ា១ំ៩៦៩។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 កូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំយូសពុ្ីរ នងិ 

ស្មាខអេ រសល់នៅេីកករុងភ្ំលពញក្ពុង 
អំឡពុងល�ើមេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០ ពកួលគ 
េាងំពរីនាក់គឺជាអ្កលនសាេ។ ស្មាខអេ  

មានសក់រួញសសសស់្អាត ល�ោយមិនចាំ 

�ចស់តិសក់។ គាតស់ងហាារជាង យូសពុ្ីរ  

្រងក្ររុសរ្រសគ់ាត។់ យូសពុ្ីរ មានការ 

ភ័យខ្ាចចលំពោះសក់រួញ �លូចះ្គាត ់

ខតងខតសតិវាចពុះលកកោមជាលកចើន�ង 

លរៀងរាេន់្ងៃ។ 

 កូនក្រ រុសរ្រសខ់្ពុេំាងំពរីអ្កគឺជា 
អ្កសកិ្ា លហើយជាសសិ ខ្�េមាន 

ភាពឆ្ាតនវ ជាពលិសស ស្មាខអេ។  

ពកួលគអាចអាន នងិសរលសរអក្រខខ្មរ,  

ចាម (ភាសាននសហគមនច៍ាមនន 

ក្រលេសកម្ពុជា) អារា៉្់រ នងិមា៉លឡសពុ។ី  
ស្មាខអេ ក៏�នលរៀនលវេមនជ្ាមួយ 

កគរូលនៅភ្លំពញផងខ�រ។ គាតល់រៀនអំពី 

រល្រៀ្រ្ំរ�ងំខ្នួ នងិរល្រៀ្រ្រលញ្ចៀស 
កគា្់រកាលំភ្ើងជាល�ើម។

 កូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុេំាងំពរី ស្មាខអេ 

មិនខ�េភ័យខ្ាចនងឹអី្លេ មិន្ាលខ្មោច  

ឬក៏កគា្់រកាលំភ្ើង លនៅលពេខ�េ យូសពុ្ីរ  

ភ័យខ្ាចនងឹអី្ កៗគ្់រយា៉ង។ ខ្ពុចំងចាំ 
�នយា៉ងច្ោសល់នៅន្ងៃខ�េ ស្មាខអេ 

យកសលម្ៀក្ំរពាក់រ្រសខ់្ពុមំកពាក់ 
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លេើខ្នួ។ គាត់�ននយិាយ្ា ខ្ពុចំង់

លសៀ្កសលម្ៀក្ំរពាក់រ្រសខ់ម ៉លកពោះខ្ពុំ

មានអារម្មណ៍ភ័យខ្ាចខ�េខ្ពុអំាចនងឹ

កតរូវកពាតក់�សព់ខីម។៉ ខ្ពុមំានអារម្មណ៍

ពិ�កចតិច្លំពោះពាក្យស�ំរី្រសកូ់ន 

ក្ររុសខ្ពុ។ំ វាហាក់�ចូជាក្រផ្េូខ�េ

្រងហាាញ្ាន្ងៃណាមួយកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ
េាងំពរី នងិខ្ពុកំតរូវកពាតក់�សគ់្ា។

 ពកួលយើងក៏�នកតឡ្់រលេៅភូមិឃ្ាងំ 

ខស្ក លនៅក្ពុងលខតក្ណ្ាេ អំឡពុងលពេ
 

សម័យ េន ់នេ។់ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ 

ជលម្ោះកានខ់តខ្ាងំលឡើងលនៅេីលនះ 

�លូចះ្ពកួលយើង�នជេួឡានមួយលកគឿង 

លេៅកចាងំចលំរះ។ អ្កភូមិេាងំអស�់ន 

ចាកលចញអសល់ហើយលនៅខតកគរួសារ 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ្រ៉ពុខន ្លនៅលពេលនោះ្ី្ររ្រសខ់្ពុំ

មានអារម្មណ៍លសោកស្ាយខ�េកតរូវ

�ត្់រង់ផះ្រ្រសគ់ាត ់�លូចះ្គាតក៏់�ន

យកកូនរ្រសខ់្ពុេំាងំ្ីរ រួមមាន យូសពុ្ីរ 

ស្មាខអេ នងិកូនសសរី្រសខ់្ពុមំ ា៉រ ីឲ្យលេៅ 
លនៅឃ្ាងំខស្ក �លូចះ្គាតអ់ាចរកចា្់រ 

កតី�ន។ គាត់�ននយិាយ្ាវាមិន 

មាន្រញ្ហាចលំពោះគាតល់េលពេលធ្ើការ

លនៅកចាងំចកមះ។ 

 ្រនា្្់រមក ខ្ពុក៏ំ�នលេៅឃ្ាងំខស្ក  
�លូចះ្ខ្ពុក៏ំ�នលស្ើសពុ្ី្ំររ្រសខ់្ពុ ំនងិកូន

 
កតឡ្់រមកវញិ។ ល្រើលេោះ្ីរជាយា៉ង 

ណាក៏ល�ោយ គាត់�ននយិាយ្ា កូន 

ក្ររុសេាងំពរីមិនកតឡ្់រមកវញិលេ 

្រ៉ពុខនខ្្ពុក៏ំ�នសពុយំក មា៉រ ីកតឡ្់រមក 

ជាមួយខ្ពុ។ំ ពកួលយើង�នចាកលចញ 
លហើយមក�េ់កចាងំចំលរះលនៅលពេេងៃាច។  

លនៅកពកឹន្ងៃ្រន្ា្់រ ផ្វូេាងំអសក់តរូវ�ន 
្ិរេ លហើយខ្ពុក៏ំមិនខ�េ�នលឃើញ្ី្រ  
នងិកូនក្ររុសេាងំពរីរ្រសខ់្ពុលំេៀតខ�រ។

 មា៉រ ីនងិខ្ពុ ំ�នកតឡ្់រលេៅភ្លំពញ  
លហើយស្ាក់លនៅជាមួយ្រ្អនូក្ររុសរ្រស់ 
ខ្ពុខំ�េជាវរលសនយ៍ីឯកលនៅក្ពុងជរួកង

េ័ព។ គាត់�នក�្់រពកួលយើងឲ្យលរៀ្រ 

ចអីំវា៉ន ់លហើយចាកលចញពេីីកករុង  

ពលីកពោះស្ថានការណ៍លនៅេីកករុងភ្ំលពញ

កានខ់តអាកកក់។ មពុនលពេចាកលចញ 

ខ្ពុចំង់កតឡ្់រលេៅឃ្ាងំខស្កខសង្រក 
្ី្រ នងិកូនក្ររុសេាងំពរីរ្រសខ់្ពុ ំ្រ៉ពុខន ្
លយោធាខខ្មរកកហមមិនអនពុញ្ញាតលេ។ 

�លូចះ្្រ្អនូក្ររុស ្រ្អនូសសរី្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុំ
 �នចាកលចញពភី្លំពញលេៅលខតត្ាខកវ។

 លនៅក្ពុងលខតត្ាខកវ ពកួលយើង�ន 
រសល់នៅក្ពុងភូមិលផ្ងៗក្ពុងសសរុក�េី។ 

 
កខនង្ខ�េពកួលយើងលេៅ�េ ់ខខ្មរកកហម

មិនអនពុញ្ញាតឲ្យពកួលយើងរសល់នៅជាមួយ

សហគមនច៍ាមលេ លហើយមានខតពកួ

លយើងខត្រ៉ពុលណ ្ណោះខ�េជាជនជាតចិាម

លនៅក្ពុងភូមិ។ ពកួលយើងមានការេ�ំក 
យា៉ងខ្ាងំេាក់េងនងឹការហ្ូរចពុកល�ោយ 

សារសាសនារ្រសព់កួលយើងមិនអនពុញ្ញាត 

ឲ្យ្ររលិភោគសាចក់ជរូក។ ក្រជាជនខះ្ 

មានលចតនាមិនេ្អល�ោយព្យាយាម្រងខេំ 

ឲ្យលយើងហ្ូរសាចក់ជរូក។ 

 លនៅក្ពុងសសរុក�េី អង្គការ�ន្រងខេខំ្ពុំ 
ឲ្យខរក�។ី ខណបៈលនោះខភក្េាងំគូរ្រសខ់្ពុ ំ
លឡើងលហើម លហើយខស្ករ្រសខ់្ពុចំា្់រ 

េី មា៉រ ី(រូ្រខាងលឆង្), គង់ សារហី្ាស នងិ កូនសស្ីីរនាក់រ្រសន់ាង លនៅឆ្ា១ំ៩៧២។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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បាង៊ ពវីព័ន ្នងិ វវនី ខក្វហក ៀេ

លផ្ើមមានពណ៌័លេឿង។ កូនសសរី្រសខ់្ពុ ំ
ពិ�កក្ពុងការចណំាខំ្ពុ។ំ ្រន្ា្់រមក 

អង្គការ�ន្រញ្្ឲ្យ មា៉រ ីចេូក្ពុងកង 

កពុមារ។ លឃើញខ្ពុឈំ ឺកូនសសរី្រសខ់្ពុំ 
ក្ាហានលេៅក�្់រក្រធានកង្ា មិនគួរ 

្រងខេខំ្ពុឲំ្យលេៅលធ្ើការលកចើនលេៀតលនោះលេ 
ល�ោយលេើកលហតពុផេ្ា ខ្ពុគឺំជាសស្ខី�េ 
មានវយ័ចណំាស។់ ពកួលយើងសណំាង

ណាសល់កពោះអង្គការ�នឲ្យលយើង 

ជសួជពុេមង្រង់កតជីនំសួវញិ។  

ពកួលយើងខតងខតេេួេ�នកតលីកចើន 

សកមា្់រហ្ូរ លកពោះអ្កលនសាេ 

ខតងខតេចួកតឲី្យលយើង។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ពកួលយើង 

សលកមចចតិរ្តល់េៅឲ្យឆងៃាយ លកពោះពកួ 

លយើងមិនអាចកេានំងឹភាពអតឃ់្ាន 

�នយូរជាងលនោះលេៀតលេ។ ្រ៉ពុខន ្

កម្មាភិ�េ�នចា្់រពកួលយើង�ន  

លហើយ�ន្រញ្ព្កួលយើងឲ្យលេៅរសល់នៅ

ភូមិលផ្ង ជាេីកខនង្ខ�េខខ្មរកកហម

ចាតត់ាងំឲ្យ មា៉រ ីលេៅហាេសខណ្ក។ 

នាងមិនអាចលធ្ើការងារលនះ�ន លហើយ 

ក៏�ន�េួសន្់្រ។ លឃើញ�លូចះ្ ក្រធាន 

�នអង្គការនាយំកលេៅសម្ា្់រ។  
អ្កភូមិក៏�នពណ៌នាពរូី្ររាង្រពុគ្គេកិ 
េកខេណបៈរ្រសព់កួលគ។ ពកួលគនយិាយ 
្ា ្រពុរសម្ាក់មានសក់រួញ លហើយ 
ម្ាក់លេៀតមានសក់កតង់។ លនៅលពេឮ 
�លូចះ្ខ្ពុមំានអារម្មណ៍ខចូចតិយ្ា៉ងខ្ាងំ 
ល�ោយខ្ពុ�ំងឹ្ាគឺជាកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ។ំ

 ល្រើលេោះ្ីរជាក្រជាជនមូេ�្ឋាន 
ក�្់រខ្ពុំ្ ា ស្មាខអេ នងិ យូសពុ្ីរ កតរូវ 
�នអង្គការសម្ា្់រ។ ខ្ពុលំនៅខតមាន 
អារម្មណ៍្ា ស្មាខអេ ក្រខហេជាលនៅ 
រស់ ្រ៉ពុខន ្យូសពុ្ីរ ក្រខហេជាកតរូវ 
ស្ា្់រលកពោះមពុខរ្រសគ់ាតល់នៅក្ពុងរូ្រ 
្តមានសភាពលសក្ណាស។់ 
ខ្ពុ�ំនលេៅរកកគរូ េាយពលីជោគវាសនា 
រ្រសព់កួលគ កគរូេាយ�នក�្់រខ្ពុំ្ ា 
កូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុេំាងំពរីនាក់លនៅ 
រសរ់ានមានជវីតិ។ ក្ពុងចលំណោមពកួលគ 
េាងំពរីមានម្ាក់ពកិារលជើងមួយជលំហៀង  
្រ៉ពុខនព្កួលគនងឹកតឡ្់រមកផះ្វញិលនៅ 
ក្ពុងខខខចកត។ ខ្ពុ�ំនរង់ចាពំកួលគអស់

 
រយបៈលពេជាលកចើនខខននខខខចកតរហតូ 

មក�េស់ពន្្ងៃ។ 

េី យូសពុ្ីរ ឆ្ា១ំ៩៧២ នងិ េី ស្មាខអេ ភ្លំពញ ឆ្ា១ំ៩៧២។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កង�ន្រញូ្ននាងលេៅ�ាក់គពុក 
រយបៈលពេខ្ ីលហើយក៏�នល�ោះខេងនាង 

វញិ។ ្រ៉ពុខន ្្រន្ា្់រមក ក្រធានភូមិ 

ចាស់រ្រស់ពួកលយើង�នសរលសរសំ្រពុកត 

លស្ើសពុឲំ្យពកួលយើងកតឡ្់រលេៅវញិ។ 

ខ្ពុ្ំរ�លិសធមិនកតឡ្់រលេៅវញិ លហើយ 
ក�្់រលេៅកម្មាភិ�េលនោះ្ ាពកួលគគួរ 

ខតសម្ា្់រខ្ពុលំចោេលេៅ ក្រលសើរជាង 
្រញូ្នខ្ពុឲំ្យកតឡ្់រលេៅវញិ។ គាតក៏់�ន

 
ក�្់រវញិ្ា អង្គការកតរូវការខ្ពុកំតឡ្់រ 
លេៅជសួជពុេមងសកមា្់រ្រង់កត ី

លកពោះមានខតពកួលយើង្រ៉ពុលណ ្ណោះខ�េ 

ជាជនជាតចិាមលនៅក្ពុងភូមិ។

 លនៅលពេអ្កភូមិ ខ�េជាអ្កកតរូវ 

�នជលម្ៀសក្ពុងលពេ�ណំាេគ្ា 
ជាមួយកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុកំតឡ្់រមក 
ផះ្វញិ ពកួលគ�នក�្់រខ្ពុំ្ ា ពកួលគ 
�នលឃើញលក្មងក្ររុសពីរនាក់ខ�េមាន 

សម ព្ុរខស្កសសល�ៀងជនជាតលិវៀត 
ណាមរួមនងឹសស្�ីស៏សសស់្អាតមួយរូ្រ។  

ពកួលគព្យាយាមខសង្រកម្ាយរ្រស់ 

ពកួលគ។ អ្កភូមិម្ាក់�ននយិាយ្ា 

គាត់�នលឃើញពកួលគេាងំ្ីរនាក់កតរូវ 

េី ស្មាខអេ ភ្លំពញ ឆ្ា១ំ៩៧២។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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