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យ�ោធាខ្ មែរក្រហមចលូ្រ្នុងទីក្ររុងភ្នំយេញ  
យ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ១៩៧៥។ 

(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកឯកសារ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

វមិា�ឯ្ររាជ្យ យ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ២០២១។  
(ស� លា្់រ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

ផ្វូយ�ៅ្រ្នុងសង្ាតស់្ទឹងមា�ជ�័ ក្ររុងភ្នំយេញយ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា 
ឆ្ានំ២០២១។ (លី ្រនុ្រឆា�/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

្រងទ័េ្រនំេនុងឈរ�ាមយ�ៅយលើមហាវិ្ ី  
ហ្ាល់ ដយឺហគោល ្រ្នុងក្ររុងភ្នំយេញ យ�ៅយដើមឆ្ានំ១៩៧៩។  
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

 េរីកករុងភ្លំពញខក្រជាេានសភាពសងៃ្់រសងៃាត់េ្ង 
លេៀត ្រន្ា្់រពរីរយណៈលពេ៤៦ឆ្ាលំកកោយរ្រ្រខខមែរកកហេ។  
លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ា ំ១៩៧៥ កងកេ្ល ាំងខខមែរកកហេ 
�នកានក់ា្់ររាជធានរីភ្លំពញ។ ភ្លាេៗ ្រន្ា្់រពរីការ 
ក្រកាសអំពរីជយ័ជេ្ះរ្រសខ់្លនួ កករុេខខមែរកកហេ�នលធ្ើ 
ឲ្យរាជធានរីភ្លំពញ ខក្រជាេរីកករុង�ស៏ងៃាតក់ជងំ ្ មែានេនពុស្ 
រសល់នៅ លហើយេរីក្រជពុជំន�នេលេៀតលនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា 

 
ក៏េានសភាព�ចូ្្ាខ�រ។ ក្រជាជនេាងំអស់ កតរូវ�ន 
្រងំ្ឲ្យចាកលចញពរីេរីកករុង លហើយផ្លវូខ�េេានសភាពអូ៊អរ 
�នខក្រលេៅជាសងៃាតក់ជងំ នងិ្មែានេនពុស ល្�ើរ។

 ន្ងៃលនះ ល�ោយអនពុវតត្ាេវធិ ានការសពុខភាព 
សាធារណណៈក្ពុងការលឆ្លើយត្រនងឹការររីករាេ�ាេននជងឺំ 

១៧	មមសា	២០២១

លតី	កុកឆាយ	

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 1



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកឯកសារលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

រង្វង់មូលស្ា�យកជោ�ចង្វាយកតើ�្ាងលចិ (ទលម់ន្ុ ស្ា�ទូតបារានំង)  
្រ្នុងក្ររុងភ្នំយេញ យ�ៅយេលរយសៀល ថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ២០២១។
(យសោម ប៊នុ�្�/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

កូវរី�-១៩ េរីកករុងភ្លំពញកតរូវ�ន្ិរេខ្់្រ លហើយក្រជាជន 
េាងំអស់ ្ឺតកេរូវឲ្យស្ាក់លនៅក្ពុងផះ្េិនលចញលកកៅ។

 លេោះ្ររីជាកាេណៈលេសណៈកាេពរីន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ាំ 
១៩៧៥ នងិកាេណៈលេសណៈសពន្្ងៃ េានសភាពខពុស្្ា 
ខ្លាំងយា៉ងណាក៏ល�ោយ ក៏លយើងេិនអាច្រ�លិសធ�ន 
លេ្ា សភាពសងៃ្់រសងៃាត ់នងិភាពសលង្ ន្នេរីកករុងនាលពេ 
្រច្ពុ្រ្បនល្នះ ពតិជា�នរឭំកពរីលរឿងរា៉វរ្រសក់្រលេសកេ្ពុជា 

 
ខ�េកតរូវ�នលខច្ខ្ាកំាេពរីលពេេពុន។

 លនៅលេើ�ងវិ្ រីខ�េេាតសន្ធងឹយា៉ងខវង លយើងអាច 
លេើេល�ើញខតរ្យនស្លនង្គោះ្រន្ាន្់រ៉ពុលណោ្ះ ខ�េេាន 
ផ្ពុក្រព្ុ ្គេកិលពេ្យក្ពុងឯកសណ្ឋ ានពណ៌ស កំពពុងក្រញា្់រ

 
ក្រញាេល់េៅ�កឹជញូ្ន នងិខ្េាអ្ំកជំងឺខ�េេេួេ 
រងការ្រះ៉ពាេជ់ាេួយជំងឺកូវរី�-១៩។

 លនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងសេ្លងឹលេើេលេៅ�ងវិ្ រី អ្កជតិ 
ខាងវយ័ចណំាសេ្់ាក់ ខ�េខ្ពុអំាចលេើេល�ើញ្ា េពុខរ្រស់ 
្ាតេ់ានពាក់េា៉សក់ារពារផង �នល�ើរចេូេកជតិខ្ពុ។ំ 
្ាតេ់ានអាយពុ៧០ឆ្ា។ំ ្ ាត�់ននយិាយក�្់រខ្ពុពំរីលរឿង 
ខ�េលយើងេិនអាចេេួេអ្រអរពធិរី្រពុណ្យចេូឆ្ាខំខមែរឆ្ាំ 
លនះ�ន។ ្ ាត�់នក�្់រខ្ពុ ំពរីការររីករាេ�ាេននជងឺំរាត 
ត្ប឵តនាលពេ្រច្ពុ្រ្បន ្ខ�េលធ្ើឲ្យ្ាតន់កឹល�ើញ�េល់រឿង 
រា៉វរ្រស់្ ាតក់្ពុងន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ ្ ាតល់នៅ 
ចា�ំន្ា ្ ាត�់នល�ើញេាហានខខមែរកកហេលស្លៀកពាក់ 
លខមែៅ លហើយអង្គពុយលនៅលេើរ ល្កកោះខ�េល្រើក្ររតាេផ្លវូ។

 ខ្ពុ�ំន្រង្ាញពរីការចង់�ងឹ ចង់ឮ ចលំពោះលរឿងរា៉វរ្រស់ 
្ាត ់លហើយខ្ពុ�ំនសរួ្ ាត ់(កពុង ល្រៀវ) ្ ា លតើេានលរឿងរា៉វអ្រី 
លេៀតខ�េ្ាតច់ងចាលំនៅលពេលនោះ? ្រពុរសចណំាស្់រន៖្

 «ភ្លាេៗ្រនា្្់រពរីខខមែរកកហេកានក់ា្់ររាជធានរី អ្កភ្លំពញ 
កតរូវ�នជលេ្លៀសលេៅកានេ់រីជន្រេ លហើយខ្ពុ�ំនល�ើរអស់ 
រយណៈលពេ៥ន្ងៃ លេៅភា្ ខាងលជើងននលខតន្កពខវង។ ខ្ពុកំតរូវ 
�នល្្រញូ្នលេៅជរីកក្រឡាយលនៅ្ឹរងលសហ្ ៍លហើយខ្ពុលំធ្ើ

 
ការរាេន់្ងៃចា្់រពរីលេោ៉ង៥កពកឹ�េ៥់េងៃាច ខតល្ឲ្យខ្ពុ ំ
ហ្ូរ្រ្ររពរីរស្លា្រកពា្រ៉ពុលណោ្ះ។ កមែយួជាយពុវជនកេ្ពុជា

 
ជនំានល់កកោយ េានសណំាងណាស ់លកពោះ្ ាកមែយួេានផះ្ 
ស្ាក់លនៅ អាហារហ្ូរចពុក សលេ្លៀក្ំរពាក់លស្លៀក នងិ 
ក្រូលពេ្យព្យា�េ។ ខ្ពុចំងចាំ្ ា ខ្ពុេិំនេានអ្រីេាងំអស់

 
លនះលេ លនៅលពេខ្ពុេំានអាយពុក្រខហេកមែយួក្ពុងរ្រ្រ

 ខខមែរកកហេ» ។

 លរឿងរា៉វរ្រស់្ ាត់�នលធ្ើឲ្យខ្ពុខំសង្យេព់រីឥេ្ធពិេ
ននេស ន្ណៈ នងិជាពលិសសេស ន្ណៈលេើក្រវត្សិាសស។្ 
ខ្ពុ�ំងឹ្ាការេ�ំកក្ពុងការជា្់រ្ិរេខ្់្ររយណៈលពេ១៤ន្ងៃ
លនៅភ្លំពញ ្ឺេិនអាចលក្រៀ្រលធៀ្រលេៅនងឹការក្្់រក្ង 
រ្រសខ់ខមែរកកហេជតិ៤ឆ្ា ំក្ពុងរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ

 
�នលនោះលេ។

 ការលឆ្លើយត្ររ្រសរ់ាជរ�្ឋាភិ�េកេ្ពុជាចលំពោះជងឺំ 
រាតត្ប឵ត ្ តឺកេរូវឲ្យេានការហាេ�ាតក់ារលធ្ើ�លំណើរ នងិ 
សេូ្បរីខតការជ្ួរជពុតំាេេរីសាធារណណៈ។  វធិានការេាងំលនះ  
េិនខផអែកលេើរល្រៀ្រវារណៈនលយោ�យ ឬេលនោ្ េវជិា្លនោះលេ  
្រ៉ពុខនជ្ាការល្្រជា្ចតិច្លំពោះសពុខភាពសាធារណណៈ នងិជយួ 
សលនង្គោះអាយពុជរីវតិក្រជាជនេូលេៅ។ ល្រើលក្រៀ្រលធៀ្រលេៅនងឹ 
ការក្្់រក្ងក្រលេសរ្រសខ់ខមែរកកហេ ខខមែរកកហេ�ន 
ជលេ្លៀសក្រជាជនចនំនួក្រេាណ ២េាននាក់ លចញពរីេរីកករុង  
ខ�េ្រណ្ាេឲ្យេានេនពុស្ស្លា្់ររា្់រពានន់ាក់។

 ខ្ពុលំជឿជាក់្ា ក្រលេសកេ្ពុជាេានសេត្ថភាពក្ពុងការ
 យកឈះ្លេើការររីករាេ�ាេននជងឺំកូវរី�-១៩ ក្រសនិល្រើ 

េនពុស្េ្ាក់ លៗ្្រជា្ល្ោរពតាេវធិានការសពុខភាព នងិ្រេ 
្រញ្្រ្រសរ់ាជរ�្ឋាភិ�េកេ្ពុជា ខ�េការល្្រជា្ចតិល្នះ 
េិនកតឹេខតជាការេះ្រង់ក្រលយោជន្៍រព្ុ ្គេល�ើេ្បរីក្រលយោជន ៍
សាធារណណៈ្រ៉ពុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខនខ្្េេាងំជាការ្រង្ាញឲ្យ 
ល�ើញនវូេស ន្ណៈវសិយ័�ក៏�ក�ក្រជាេួយ ក្ពុងការខសង្ 
យេអំ់ពរីស្ថានភាព្រច្ពុ្រ្បន ្នងិក្រវត្សិាសស។្ សភាព 
សងៃ្់រសងៃាត ់នងិភាពសលង្ ន្នេរីកក រុង �នផ្តិយករូ្រភាព 
ក្រលេសកេ្ពុជាខ�េកតរូវ�ន្ំរផ្លាញ។ ្រ៉ពុខនអ្្រីខ�េលនៅពរី 
លកកោយរូ្រភាពេាងំលនះ ្ ជឺាសមែារតរី�រ៏ងឹេារំ្រសក់្រជាជន 
កេ្ពុជា ខ�េ�នរួ្ររួេ្្ាក្ពុងល្ោេល�ៅរួេេួយ ក្ពុងការ
យកឈះ្លេើការររីករាេ�ាេននជងឺំរាតត្ប឵តកូវរី�-១៩។
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ប៉លុ	ពត	ៃិងចលនាស្មែរកកហម
បាៃ ្្ល឵បម់ៅជាមយួគ្឵ន
លតី	្ុ្ឃាង

 ការស្លា្់ររ្រស ់្រ៉ពុេ ពត កាេពរីន្ងៃេរី១៥ ខខលេសា 

ឆ្ា១ំ៩៩៨ �នលធ្ើឲ្យអនរ្ាយ�េច់េនាខខមែរកកហេ លនៅ 

អន្លង់ខវង ខ�េធ្លា្់រជាត្ំរនត់ស៊ចូពុងលកកោយ។ ការស្លា្់រ 

លនះ�នក្លាយជាសញ្ញាណននការកលកើតលឡើងនវូសន្ភិាព  

យពុត្ធិេ៌ នងិការផ្ះផ្ាជាត ិនងិជាការល្រើកសករាជ្មែរី 

ក្រក្រល�ោយក្រីសង្ឹេសកេា្់រក្រជាជនកេ្ពុជាលេៀតផង។  
លេោះជាយា៉ងណាក្រី សពន្្ងៃលនះ ក្រជាជនកេ្ពុជា លនៅខត 
្រនស្រួសណួំរេួយ្ឺ្ា លតើ ្រ៉ពុេ ពត ្ រួខតេានចខំណកអ្រី 

ខ្លះលនៅក្ពុងក្រវត្លិរឿងរា៉វរ្រសក់្រលេសជាតិ ជពុវំញិរ្រ្រ 

វាេព�ិាត នងិលក្ោះេហនរ្ាយេាងំឡាយកាេពរីចពុង

េសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០?

 ្រ៉ពុេ ពត ខ�េេានលឈមែោះល�ើេ សាឡពុត ស �នកាន ់
តំខណងជានាយករ�្ឋេនន្រីននរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ។ 

្រ៉ពុេ ពត កតរូវ�នចងចាំ្ ាជាលេ្ំនតិក្ពុងការក្រកពតឹអំ្លពើ 
ក្រេយ័ពជូសាសន ៍ខ�េ�នឆក់យកអាយពុជរីវតិក្រជាជន 

កេ្ពុជាក្រេាណជាពរីរេាននាក់ លនៅចលន្លោះន្ងៃេរី១៧  
ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រហតូ�េន់្ងៃេរី៦ ខខេករា ឆ្ាំ 

១៩៧៩។ ្រន្ា្់រពរីរ្រ្ររ្រសខ់្លនួកតរូវ�ន្រលណ្ញលចញ 

ប៉នុល េត (រូប្ាងស្ានំជរួមន្ុ ) ជាមួ� វា៉ង តនុងសនុញិ អ�នុកបធា�គណ:្រមមែាធ្ិរារមជ្ឈមិប្រ្្រនុមមែនុ��សីច្�ិ យ�ៅខ្ វចិ្្ិរា ឆ្ានំ១៩៧៨។  
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ពរីអំណាច ល�ោយរណសរិ្សាេ្្គរីសលនង្គោះជាតកិេ្ពុជា  
សហការជាេួយកងេ័ពលវៀតណាេ សេាជកិនងិកេមែាភិ�េ

រ្រស់ខ្លនួក្្់រេំ�ា្់រ្្ាក់�នរត់ខ្រកខខក្េករស់លនៅតាេ 
្រលណ្ោយកពខំ�នកេ្ពុជាន្។ អ្កខ្លះក៏�នខសង្រកការកជក 
លកោនលនៅក្ពុងក្រលេសន្។ ខណណៈលពេខ�េកករុេលេ្រញ្្ការ

លយោធានងិកេមែាភិ�េជានខ់ស្ជ់ាលកចើន ក្រញា្់រក្រញាេ់

ក្រខេក្រេូេកក រុេរ្រសខ់្លនួលឡើងវញិ ល�ើេ្បរីលកតៀេ្រនក្ារ 
តស៊រូយណៈលពេយូរអខង្ងលេៅេពុខលេៀត ក្ពុងលសចក្រីសង្េឹ 
្ានងឹច្បេយកអំណាចេកវញិ ្រ៉ពុេ ពតក៏�នចា្់រលផ្ើេ 

�លំណើរកតាចច់ររ្រសខ់្លនួអសរ់យណៈលពេ ១៤ឆ្ាំ លនៅក្ពុង 
ក្រលេសកេ្ពុជាផង នងិក្រលេសន្ផង ។ ្រ៉ពុេ ពត �ន 
ឈ្់រសចំតលនៅតាេល្ោេល�ៅជាលកចើន ក្ពុងកិចខ្តិខកំ្ឹរង

ខក្រងល�ើេ្បរីរសរ់ានេានជរីវតិ នងិលធ្ើឲ្យចេនាខខមែរកកហេ

េានភាពរសរ់លវើក។ 

 ្រ៉ពុេ ពត នងិេនពុស្ជនំតិ្ំរផពុតរ្រសខ់្លនួ រួេេាន 

ននួ ជា អតរីតក្រធានសភាតណំាងក្រជាជនកេ្ពុជាននរ្រ្រ 
កេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិលខៀវ សផំន អតរីតក្រធាន្ណណៈ 
ក្រធានរ�្ឋននរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ �នរតល់្ចលចញ 
ពរីការកតរួតកតារ្រសល់វៀតណាេលឆ្ោះលេៅកានស់ឡំតូ នងិលខត ្
លកោះកពុង ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩។ ជាលកចើនស�ហ្ល៍កកោយេក កករុេ 
រ្រសខ់្លនួក៏�នរតច់េូក្ពុងេឹក�រីន្ នងិលខតេួ្យចនំនួលនៅ

 
តាេ្រលណ្ោយកពំខ�នកេ្ពុជាន្ ល�ោយ�ន្រលងកើតេរី្រញ្្ 
ការ ល�ើេ្បរី�កឹនា្ំរញ្ក្ងេ័ពខខមែរកកហេខ�េលនៅលសស 

សេរ់ហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៨២។ ្រ៉ពុេ ពត េិនឈ្់រលនៅកតេឹ 

លនោះលឡើយ ល�ោយ�ន្រនព្កងរីកខ�នក្្់រក្ងរ្រសខ់្លនួ 
លនៅកតង់ចណំពុច អូរសសួ្រី ខ�េេានចេងៃាយ២ឬ៣ រ្ីឡខូេក៉ត 
្រ៉ពុលណោ្ះចេូេកក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជាពរីកពខំ�ន។ អូរសសួ្រី 

កតរូវ�នស្គាេ់្ ាជា េន្រីរ៨៧ ខ�េជាេរី្រញ្ក្ារសកឹ 

ល�ើេ្បរីក្្់រក្ងសភាពការណ៍សេរភូេិ តកេង់េិសការ 

ចរចា នងិ�ាក់ឲ្យ�លំណើរការវេិ្យពុ ផ្ាយសំលឡងរ្រស់កេ្ពុជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ 

 លនៅក្ពុងរ�វូលក្ៅនាឆ្ា១ំ៩៨៥ ក្រត្ិរត្កិាររ្រស់ 
លវៀតណាេ�នវាយកលេ្ចេូេ�្ឋានេាងំអសរ់្រសខ់ខមែរ 

កកហេលនៅក្ពុងេឹក�រីកេ្ពុជា នងិ�ន្រងំ្ឲ្យ្រ៉ពុេ ពត នងិ
 

កករុេអ្ក�កឹនារំ្រសខ់្លនួ�ក្យលេៅកានល់ខតក្តាត នន 
ក្រលេសន្។ លនៅេរីលនោះ ្រ៉ពុេ ពត �ន្រលងកើតេន្រីរចនំនួ្ររ្ី ឺ 

ផះ្៥០ ខ�េជាេរីតាងំរ្រសខ់្លនួផ្ាេ់ ផះ្២០ ខ�េជាេរី 
តាងំរ្រស់ ននួ ជា នងិលខៀវ សផំន នងិ ក១៨ ខ�េជា 

សាេានលយោ�យេជ្ឈេិ្រក្។ ្រន្ា្់រពរីការ�ក្យជា 

ផ្លវូការរ្រស់លវៀតណាេពរីក្រលេសកេ្ពុជាលនៅឆ្ាំ១៩៨៩ 
 

្រ៉ពុេ ពត កតរូវការលពេលវេា្ររីឆ្ា្ំរន្ា្់រពរីលនោះលេៀត ល�ើេ្បរី 

េកតាងំេរីលនៅកតង់ភ្ឆ័ំកត ខ�េេានកមែយួក្ររុសរ្រសខ់្លនួ
 

លឈមែោះ សូ ហពុង លនៅេរីលនោះសសា្់រ នងិ្រនល្េៅកានជ់្់រ្ រ្ីរ 

លេៀត។ លនៅេរីតាងំលនះ ្រ៉ពុេ ពត �ន�កឹនា្ំរញ្្កងពេ 

៥១៩ល�ោយផ្ាេ់ លនះល្រើតាេអ្កផេ្ស់េ្ាសន។៍ ខណណៈ 

លពេខ�េរាជរ�្ឋាភិ�េ�នល្រើកការវាយក្រហារលេើ

េរីតាងំខាងលេើលនះ ្រ៉ពុេ ពត �នលធ្ើ្រន្លាសេ់រីជាលេើក 

ចពុងលកកោយលឆ្ោះលេៅកានអ់ន្លង់ខវង លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៣ 
(ឬលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៤) ល�ោយេានជនំយួពរី ឈតិ លជឿន 
លហៅតាេ៉ពុក ខ�េជាលេ្រញ្ក្ារលនៅេរីលនោះ។ អន្លង់ខវង 

ប៉នុល េត (សាឡនុត ស) �ងិ្ូរ�សសី ស ផត្ជតា យ�ៅឆ្ានំ១៩៨៦។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

4 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

�នក្លាយជាក្រីសង្េឹចពុងលកកោយរ្រស ់្រ៉ពុេ ពត ក្ពុងការ 
រក្ាចេនាលនះឲ្យេានភាពរសរ់លវើក នងិអាចេាេេារ�ន 

នវូការក្្់រក្ងកេ្ល ាំងខ�េលនៅលសសសេ។់ 

 េំនាក់េំនងរវាង្រ៉ពុេ ពត នងិ តាេ៉ពុកេានភាពេ្រីង 

ជរូចត ់នងិខក្រលេៅជាការផ្ាចផ់្េិជរីវតិលេៅវញិ ្រន្ា្់រ 

ពរី្រ៉ពុេ ពត �ន្រញ្្ឲ្យសេ្លា្់រសពុន លសន អតរីតរ�្ឋេនន្រី 

កកសងួការពារជាតរិ្រសក់េ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិកករុេ 
ក រ្ួសារលនៅក្ពុងខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៩៧។ េលង្ើរ្រស្់រ៉ពុេ 

ពត �ន�ពុត្រលញឆះឲ្យេានការវាយក្រយពុេ្្ធ ្ារយណៈលពេ

៥ន្ងៃរវាងកងកេ្ល ាំងខ�េលសមែោះសមែក័្ជាេួយខ្លនួ នងិកង 
កេ្ល ាំងខ�េលសមែោះសមែក័្ជាេួយតាេ៉ពុក។ លនៅេរី្ំរផពុត ្រ៉ពុេ 

ពត កតរូវ�នចា្់រខ្លនួ។ អ្កលនៅលកកោេ្រង្គា្់ររ្រសត់ាេ៉ពុក 
�នកាតល់េោស ្រ៉ពុេ ពត ល�ោយ�នការចេូរួេពរីេនពុស្ 

ក្រេាណ៤០០នាក់។ ្រ៉ពុេ ពត កតរូវ�ន�ាក់ឲ្យជា្់រ�ពុំ

លនៅក្ពុងផះ្ រហតូ�េ់្ ាតស់្លា្់រល�ោយជងឺំ្ាងំល្រះ�ងូ 
លនៅន្ងៃេរី១៥ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៩៨។ ការស្លា្់ររ្រស់

្ាត�់នជះឥេ្ធពិេយា៉ងខ្លាងំលេៅលេើចេនាខខមែរកកហេ 

នងិ�លំណើរផ្ះផ្ាជាត។ិ 

 េរីេួយ ការស្លា្់ររ្រស ់្រ៉ពុេ ពត �ន្រងកឲ្យេានការ 

ខ្រកខខក្ នងិខេងលជឿេពុកចតិ្្ ្ាកានខ់តខ្លាំងលឡើងរវាង 

សេាជកិ នងិកេមែាភិ�េខខមែរកកហេក្្់រេ�ំា្់រ្្ាក់។ 

ខណណៈលពេខ�េអ្កខ្លះលនៅេានភាពភ័យខ្លាចននការ្រន ្

លធ្ើ្រន ព្ុ េ្ធកេមែនផក្្ពុងសេាជកិនងិកេមែាភិ�េជាលកចើនលេៀត
 

ខងឹសេ្ប រ឵នងឹការកាតល់េោសលនោះលេៀតផង។ ខហេ ភិន  

អតរីតេាហានខខមែរកកហេេ្ាក់លនៅអន្លង់ខវង ខ�េេានវយ័ 

៧៦ឆ្ា ំ�នចាតេ់ពុកការស្លា្់ររ្រស្់រ៉ពុេ ពត ្ ាជា «ការ 

�ក់េឹកចតិល្ហើយ្ិត្ាខ្លនួខេងេានលេ�នឹាតំលេៅលេៀត 
លហើយ»។ ចំខណក ពាញ លពឿន អតរីតសេាជកិខខមែរកកហេ 

លនៅអន្លង់ខវង ខ�េេានវយ័៦០ឆ្ាំ �នអះអាង្ា ការ 

កាតល់េោស ្រ៉ពុេ ពត ផពុសលចញពរីការលក្រះឆានផក្្ពុង នងិ 

ជាេលង្ើក្បតរ់្រស់ តាេ៉ពុក ។ 

 សពរ្រស្់រ៉ពុេ ពត កត រូវ�ន្ូរជាលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខ 

លេសា ខ�េេានរយណៈលពេ២៣ឆ្ាំ្ ត ់ចា្់រតាងំពរីរ្រ្រ 

ខខមែរកកហេ�នលឡើងកានអំ់ណាច នងិ�នជលេ្លៀសក្រជាជន 

លចញពរីេរីកករុងនងិេរីក្រជពុជំននានា។ ្រច្ពុ្រ្បនល្នះ េរីតាងំ 
្ូរជាសពកតរូវ�នអភិរក្ជាត្ំរនក់្រវត្សិាសសេួ្យ ក្ពុង 

ចលំណោេ១៤ លនៅក្ពុងសសរុកអន្លង់ខវង។ លនៅេពុន�ណំាច់ 

ឆ្ាលំនោះ ចេនាខខមែរកកហេលនៅអន្លង់ខវង�នលធ្ើសេាហ-

រណកេមែចេូេកក្ពុងសង្គេជាតវិញិ។

 េរីពរីរ ល�ោយសារខត ្រ៉ពុេ ពត កតរូវ�នលេើេល�ើញ

្ាជាអ្ក�ឹកនាំ�៏សំខានរ់្រស់ចេនាខខមែរកកហេេាំងេូេ  

ខ�េជាលេ�កឹនាខំ្រ្រនកិាយ្រព្ុ ្គេខតេ្ាក់ឯង ការស្លា្់រ  

រ្រស ់្រ៉ពុេ ពត ក៏េាននយ័លសមែើនងឹចពុង្រញ្្់រននចេនាខ�រ។  

តាេ៉ពុកេិនេេួេ�ននវូការល្ោរព ឬកិត្និាេ�ចូ្្ាលនះ 

លេក្ពុងចលំណោេកេមែាភិ�េខខមែរកកហេ ល�ើេ្បរី�កឹនា្ំរន ្

ចេនាលនះ។

 ល្រើពនិតិ្យលេើេពរីផេ្រះ៉ពាេក់្រក្រល�ោយេហនរ្ាយ

រ្រស្់រ៉ពុេ ពត េកលេើក្រលេសេាងំេូេវញិ ក្រជាជន 

កេ្ពុជានាលពេសពន្្ងៃលនះកំពពុងព្យាយាេខសង្យេអំ់ពរី 
ក្រវត្លិរឿងរា៉វលនះ។ ក៏្រ៉ពុខន ្ក្រវត្លិរឿងរា៉វរ្រសក់្រលេស 

ជាតេួិយលនៅខតពិ�កលធ្ើឲ្យេានភាពសពុរីសង្ាក់ជាេួយ 

ក្រវត្សិាសស។្ ល�ោយលហតព្ុ ាលយើងេិនអាចខ្រងខចកឲ្យ 

�ាចស់សឡះពរ្ី ្ា ្ាលតើនរណាជាជនរងលក្ោះ លហើយ 

នរណាជាជនន��េ់ននអំលពើឧកកិ�្ឋកេមែខខមែរកកហេ ក្រជាជន  

លនៅក្ពុងសង្គេលនៅខតេានការយេខ់្រ្លកៗ្្ាលេៅលេើ្រញ្្

លនះ។ �លំណើរការតពុេាការ ការអ្់ររ ំនងិការសសាវកជាវ  

ខ្រ្រសង្គេវជិា្ ពតិជាេានសារសខំានក់្ពុងជយួល�ោះសសាយ

្រញ្ក្្រឈេលនៅក្ពុងសង្គេជាត�ិនខ្លះខ�រ។

 �លំណើរការយពុត្ធិេ៌ននការ�ាក់លេោសេណ្ឌរ្រសអ់ង្គ 

ជនំពុជំកេះវសិាេញញាក្ពុងតពុេាការកេ្ពុជា ឬតពុេាការខខមែរ 

កកហេ េានសារសខំាន។់ ល្រសកកេមែរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកេះ 

លនះ្ កឺតរូវនាយំកេកកាតល់េោសចលំពោះ «លេ�កឹនាជំាន ់

ខស្ ់នងិអ្កេេួេខពុសកតរូវខស្្ំ់រផពុតចលំពោះ្រេឧកកិ�្ឋកេមែ 

ខ�េ�នក្រកពតឹល្ឡើងលនៅក្ពុងរយណៈកាេននកេ្ពុជាក្រជា
 

ធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» ។ អង្គជនំពុជំកេះក៏�នផន្្ា 

លេោស�ាក់ ព្ុកអសេួ់យជរីវតិលេៅលេើអតរីតលេ�កឹនាខំខមែរ 

កកហេចនំនួ្ររីនាក់ រួេេាន ននួ ជា លខៀវ សផំន នងិកាំង 

លហកកអ៊ាវ លហៅឌពុច ខ�េធ្លា្់រជាក្រធាន ព្ុកេួេខស្លង។ 

ព្ុកេួេខស្លង្ឺជា្ ពុកខ�េេនពុស្ជាង១េពុនឺ ៨ពានក់តរូវ 

�នលធ្ើេារពុណកេមែ សរួចលេ្លើយ នងិសេ្លា្់រ។ 

 លេើសពរីលនះលេៀត េរីតាងំឧកកិ�្ឋកេមែ ្ូរជនរីយ�្ឋាន 

េន្រីរសន្សិពុខ នងិេរីតាងំលផ្ងលេៀតខ�េជា្់រពាក់ពន័ ្ធជា

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 5



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

េួយនងឹរ្រ្រខខមែរកកហេ កតរូវ�នខ្រក្ាេពុកលនៅេូេាងំ 

ក្រលេស។ សេូ្បរីខត អន្លង់ខវង ក៏េានេរីតាងំក្រវត្សិាសស ្

ចនំនួ១៤កខន្លងខ�រ ល�ោយរា្់រ្រញូ្េេាងំេរីតាងំ្ូរជាសព 

្រ៉ពុេ ពត។ េរីតាងំ្ូរជាសព ្រ៉ពុេ ពត លនះ �ននងិកំពពុង 

ក្លាយជាេរីតាំង�៏េាក់េាញ្ំរផពុតេួយខ�រសកេា្់រលេសចរ 

ក្ពុងសសរុកនងិ្ររលេស លហើយជាពលិសសជាេរីតាងំសកេា្់រ 
សសិ្ានពុសសិ្ នងិនសិិ្ ត ល�ើេ្បរីលរៀនសកូតពរីក្រវត្សិាសស ្

ននអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍នងិក្រវត្លិរឿងរា៉វ្រន្្រន្ា្់រ 

េកជាលកចើនលេៀត។ អន្លង់ខវង ្ ជឺាចណំពុចល្ោេក្រវត្សិាសស្

�េ៏ានសារសខំាន ់ខ�េឆ្លពុះ្រញ្្ងំពរីអំលពើរលំេោភ្ំរពាន

សេិ្ធេិនពុស្ធងៃនធ់ងៃរ្ំរផពុតរ្រសខ់ខមែរកកហេ។ 

 អន្លង់ខវងខ�េធ្លា្់រត្ំរនត់ស៊ចូពុងលកកោយរ្រសខ់ខមែរ 

កកហេលនះ េានក្រវត្សិាសស�្វ៏លិសសវសិាេេួយខ�េ  

ខសង្ឲ្យល�ើញពរី្ររ្ិរេសនង្គាេផង នងិសន្ភិាពផង។  

អន្លង់ខវង�ន្រង្ាញឲ្យល�ើញពរីក្រវត្លិរឿងរា៉វផ្ាេស់្រីពរី 

ចេនាខខមែរកកហេ ល�ោយសារខត៨០ភា្ រយននក្រជាជន 

លនៅេរីលនោះធ្លា្់រ្រលកេើការជាេួយចេនាលនះ។ 

 ក្រវត្លិរឿងរា៉វ ្ួ្រផ្ជំាេួយនងឹការ្រលកងៀនអំលពើ

រ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសនរ៍្រសខ់ខមែរកកហេ កតរូវ�ន�ាក់ 

្រញូ្េលេៅក្ពុងកេមែវធិរីសកិ្ា ខ�េជាការខតិខកំ្ឹរងខក្រង
 

ល�ើេ្បរីក្រេូេផ្ពុនំវូេស ន្ណៈលផ្ងៗ្្ាអំពរីក្រវត្សិាសស។្

 ក្រវត្លិរឿងរា៉វរ្រសក់្រលេសជាតកិ្រក្រល�ោយភាព 

ក្្់រកជ រុងលកជោយអាចលធ្ើលេៅ�ន �រា្រណាេស ន្ណៈយេ់ 

ល�ើញលផ្ង កៗត រូវ�នេេួេយក។ លខៀន រពុ ំា ខ�េេាន 

វយ័៦៣ឆ្ា ំនងិរសល់នៅក្ពុងលខតឧ្តរ្េានជយ័ នងិក៏ជាល�ើេ 
្រណឹ្ងេ្ាក់លនៅឯអង្គជំនពុជំកេះវិសាេញញាក្ពុងតពុេាការ 
កេ្ពុជា�ន្ូស្រញ្ក់្ពរីភាពចា�ំចក់្ពុងការរា្់រ្រញូ្េ

 កពតឹ្កិារណ៍េាងំឡាយ នងិ សាចល់រឿងរ្រស្់រព្ុ ្គេ 

ជាពលិសស លរឿងរា៉វរ្រស ់្រ៉ពុេ ពត ្ រួខតជាខផក្េួយនន 

លេលរៀនក្រវត្សិាសសខ្�រ។ ការលធ្ើខ្រ្រលនះ ក្រជាជនកេ្ពុជា 
អាចពភិាក្ាអំពរីតនួាេរីរ្រស ់្រ៉ពុេ ពត លនៅក្ពុងការ្រលងកើត 
ឲ្យេានរ្រ្រវាេព�ិាត លនៅក្ពុងតពុេាការ។ េានខតតាេ 
រយណៈការជខជកល�ញល�ោេកតង់លេៅកតង់េកខត្រ៉ពុលណោ្ះ

លេើ្រលយើងអាចជយួឲ្យអ្ករសរ់ានេានជរីវតិេាងំឡាយ

ផ្ះផ្ាជាេួយអតរីតកាេ�នខ្លះ។

្រង្រម្ានំងខ្ មែរក្រហមយ�ៅតនំប�អ់�ង់្ខវង យធ្វើសមាហរណ្រមមែចនុះចលូជាមួ�រាជរដ្ាភិបាល្រម្នុជា យ�ៅយដើមឆ្ានំ១៩៩៩។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

6 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកឯកសារ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ប៊យុ	សកវ	មៅ	បខួាវ	មលខាស្ុកកុកឡាក់	
តំបៃ់១០១	ភមូិភាគឦសាៃ	

ោរា៉រដ ្ឋ	មមត្឵

 ខ្ពុលំឈមែោះ ្៊រពុយ ខកវ លហៅ ្ួរខាវ េានអាយពុ ៤០ឆ្ាំ 
លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខ្ពុេំានេរីកខន្លងកំលណើតលនៅភូេិនេមែ 
�ពុកំពុកឡាក់ សសរុកកពុកឡាក់ ត្ំរន១់០១ ភូេិភា្ ឦសាន។ 
ខ្ពុេំានឪពពុកលឈមែោះ ្៊រពុយ នងិេ្ដាយលឈមែោះ លចៀេ។ ពពុកខេ ៉ 
ខ្ពុំ្ ជឺាកសកិរ លកកោយេកពកួ្ាត�់នស្លា្់រ។ ខ្ពុេំាន្រង

 
្រអែនូ្រលងកើតេាងំអសច់នំនួ ៣នាក់្ឺ ក្ររុសចនំនួ ២ នងិសសរី 
ចំននួ១នាក់។ ខ្ពុេំានក្រពន្ធេ្ាក់លឈមែោះ លអឿេ អេ េាន 
អាយពុ២១ឆ្ា។ំ នាង្ឺជាជនជាតកិាខវត។ ខ្ពុរំសល់នៅជាេួយ 
ឪពពុកេ្ដាយខ្ពុរំហតូ�េ់ ឆ្ា១ំ៩៥៣។ លកកោយេកខ្ពុ�ំន
ចូេលធ្ើជាេាហាន�រាងំ�នរយណៈលពេក្រខហេ្ររីខខ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥៤ ខ្ពុ�ំនជ្ួរជាេួយលឈមែោះ ហពុេឹ ្ឺជា
 

អតរីត្រ៉េូរីស លនៅសសរុកលវើននស។ ហពុេឹ �ននាខំ្ពុចំេូលធ្ើ 
ជាកងជរីវពេ។ ្រន្ា្់រេក ខ្ពុ�ំនជ្ួរជាេួយលចៅហ្ាយ 
សសរុកលវើននស លឈមែោះ ្រ៉រូា៉ ។ លចៅហ្ាសសរុក នងិ ហពុេឹ �ន 

ជ�ជាតភិាគតចិខដលជា្រងឈប្បដវិត�្ខ៍្ មែរក្រហម្រនំេនុងយដោតចកមរូង
្រារេារភូមិ យ�ៅយ្តរ្ត�គិរ ី(ឆ្ានំ១៩៦៨-១៩៦៩)។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

ឲ្យខ្ពុលំធ្ើជា្ ញិ កពេេាងំ�នចាតត់ាងំខ្ពុ ំនងិសេាជកិពរីរ
 

នាក់លេៀតលឈមែោះ លេើន នងិ ពាក្យរ ៍ឲ្យលេៅយកការណ៍លនៅ 

ភូេិកាេន ់សសរុកលវើននស ត្ំរន១់០១ ។ លនៅលពេខ្ពុលំធ្ើជា 

្ិញ ខ្ពុក៏ំេានតនួាេរីល�ើររកខខមែរកកហេលនៅតាេេូេ�្ឋាន  
នងិពកងរីកកេ្លាងំ្ិញលនៅក្ពុងភូេិ។ លកកោយេកក្រេូេ�ន 

ពត័េ៌ាន ខ្ពុ�ំនរាយការណ៍លេៅឲ្យលចៅហ្ាយសសរុក។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥៦ ្រ៉ូរា៉ �នឲ្យខ្ពុលំធ្ើជា្ ញិ�ខ�េ។ 

្ាត�់នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យេកយកការណ៍ ក្ពុងសសរុកកពុកឡាក់ 
 

ខ�េកករុេរ្រសខ់្ពុេំាន្្ា្ររីនាក់ រួេេាន ខ្ពុ,ំ ចន នងិ 
 

លឈៀេ។ លយើង�នលធ្ើសកេមែភាពពកងរីកកេ្លាងំ�ន្ររីនាក់ 

លេៀត េានលឈមែោះ េរីន, ្រី នងិ ្រ៉ពុន។ ្រ៉ពុន �នរតល់េៅ 

ក្រលេសឡាវ នងិពរីរនាក់លេៀត�នស្លា្់រលពេលកកោយេក។  

ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាេួយលឈមែោះ លហឿង លធ្ើជាក្រូ្រលកងៀន លនៅ 
សសរុកលវើននសឲ្យជយួសសាវកជាវរកកករុេខខមែរកកហេ។ ្រន្ា្់រ

ពរី�នពត័េ៌ានខ្ពុក៏ំ�នរាយការណ៍េាក់េងសកេមែភាពខខមែរ 
កកហេ ខ�េកំពពុងល�ោសនាក្ពុងចលំណោេក្រជាជនឲ្យលចៅ 
ហ្ាយសសរុក�ន�ងឹ។ លកកោយេក ខ្ពុ�ំនចេូរួេក្រជពុំ 

ជាេួយលចៅហ្ាយសសរុក ខ�េេានសេាជកិក�េួំយនាក់  

រួេេាន លហឿេ អតរីត្រ៉េូរីស លកកោយេក�នរតល់េៅក្រលេស 

ឡាវ, វន៉ អតរីតេាហាន, េា្រ អតរីតលសមែៀនលនៅសាេា 

សសរុក នងិ លភឿយ អតរីតជំេ្់រលេខ៣ ខ�េ្រច្ពុ្រ្បនេ្ាន 

តនួាេរីជាសេាជកិសហកណ៍សសរុកលវើននស។   

 លនៅក្ពុងការក្រជពុលំេោក លចៅហ្ាយសសរុក �ន�ាក់ 
ខផនការល�ើរលសពុើ្រការណ៍រកខខមែរកកហេតាេភូេិ, កសាង 
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អាវនុធបនុរាណខដល្រងឈប្បដវិត�្ខ៍្ មែរក្រហមយកបើកបាសយ់�ៅ្រ្នុង
សងងគាមថផ្្រ្នុង េឆី្ានំ១៩៦៤ ដល់ ឆ្ានំ១៩៦៩។
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

កេ្លាងំ្ិញតាេភូេិ�ពុ,ំ រក្ាេំនាក់េំនង្្ាលេៅវញិលេៅ 
េក។ លនៅពាក់កណ្ដ ាេឆ្ា១ំ៩៥៦ ខ្ពុកំសាងកេ្លាងំ�ន 
្ររីនាក់េានលឈមែោះ លឆវ, �យ នងិ ល�ង។ លឆវ, �យ នងិ ល�ង  
�នស្លា្់រលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៤ ល�ោយ្រ�វិតន្ជ៍ាអ្កកលេ្ច។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥៧ ខ្ពុ�ំនពភិាក្ាជាេួយលឈមែោះ 
អាតស់៊ពុយ�ង់, ឌរីន, ភឹេ ខ�េជាេាហាន។ លយើង�ន 
នយិាយ្្ាអំពរីយពុេ្ធសាសសន្នការលសពុើ្រការណ៍ល�ោយេ្រ 
ស្ដា្់រតាេលកកោេផះ្ក្រជាជនលនៅលពេយ្់រ លពេក្រជាជន 
កំពពុងក្រជពុ ំនងិេ្រស្ដា្់រកខន្លងផ្លវូលចញចេូ។ លនៅល�ើេឆ្ាំ 
១៩៥៧ ខ្ពុ�ំនលហៅកេ្លាងំចាសេ់កក្រជពុ ំនងិអ្់ររពំរីខផន 
ការេួយចនំនួ។ ឈាវ, �យ ខ�េជាកេ្លាងំចាស�់ន 
រាយការណ៍អំពរីខខមែរកកហេខ�េកំពពុងល�ោសនាលនៅភូេិ 
កាឡាក់ នងិភូេិរពុក។ កករុេរ្រសខ់្ពុ�ំនរាយការណ៍េកខ្ពុ ំ
រួចលហើយខ្ពុក៏ំរាយការណ៍លេៅលចៅហ្ាយសសរុក្រនល្េៀត។ 
្រន្ា្់រេក ខ្ពុ�ំនឲ្យ្រ៉េូរីសចពុះលេៅចា្់រកករុេខខមែរកកហេ។ 
លនៅអំឡពុងលពេលនោះ ខ្ពុកំសាងកេ្លាងំ�នចនំនួពរីរនាក់លេៀត 

 
្ឺលឈមែោះ ជាន ់នងិ លឈមែោះ ភឺន េានតនួាេរីជាសេាជកិ
សហករណ៍លនៅភូេិកងនា្់រ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥៨ ខ្ពុ�ំនក្រជពុពំកងរីកកេ្លាងំចាស់ នងិ
 

�ន�ាក់ខផនការលសពុើ្រការណ៍រកខខមែរកកហេ ក្ដា្់រចនំនួ 
ក្រជាជនខ�េចេូរួេជាេួយខខមែរកកហេ កតរូវឲ្យេានេំនាក់
េំនងពរីភូេិេួយលេៅភូេិេួយ។ លកកោយេកលនៅឆ្ា១ំ៩៦០ 
ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាេួយលឈមែោះ េាស ្ឺជាកា្រ៉ូរា៉េេ់ាហាន 
លនៅ្រន្ាយលវើននស។ លយើង�នក្រជពុំ្ ្ាល�ោយេានសេាជកិ 
េាងំអសច់នំនួ ៥ចេូរួេ ល�ើេ្បរីខចករខំេកពរី្រេពលិសោធ៍ 
តាេរកខខមែរកកហេ នងិខ្រងខចកេរីតាងំនកពល�ើរតាេេពុខ 
កពរួញ។  លនៅលពេលនោះ ខ្ពុកំសាងកេ្លាងំ�នចនំនួពរីរនាក់ 
លេៀតលឈមែោះ សយ អតរីតជំេ្់រភូេិលកោះកាក លកកោយេក 
េាននាេរីជាអនពុលេខា�ពុលំកោះកាក សសរុកកពុកឡាក់ នងិ  
្ាត ់អតរីតជរីវពេ លនៅភូេិ្ាងំ េាននាេរីជាសេាជកិ 
សហករណ៍ភូេិ្ាងំ សសរុក ស៤០។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៧ 
ខ្ពុ�ំន�ាចក់ារេាក់េងជាេួយលចៅហ្ាយសសរុក ្រ៉ូរា៉។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៣ ខ្ពុ�ំនចេូ្រ�វិតន្ ៍លនៅភូេិរពុនេូច 
�ពុកំពុកឡាក់ សសរុកកពុកឡាក់ ត្ំរន១់០១ ល�ោយេាន ស្ាងំ 
្ឺជាអ្កនាចំេូ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ ្ង ឈរីង �នឧលេស្នាេខ្ពុឲំ្យ 
ស្គាេ ់្៊រពុន ឡា្់រ ្ ជឺា្ ញិចាស។់ ឡា្់រ េានតនួាេរីជាជាង  
លនៅក្ពុងត្ំរន១់០១។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១ ្៊រពុន ឡា្់រ �ននាខំ្ពុំ

 ឲ្យស្គាេ់លឈមែោះស្ាត ជាលេ្ិញ លហើយ្រច្ពុ្រ្បន្្ ជឺា
លស�្ឋកិចស្សរុកខសសពក ត្ំរន១់០៤។ ្រន្ា្់រេកខ្ពុ�ំនលធ្ើ 
សកេមែភាព្ំរផពុសេិនឲ្យក្រជាជនលធ្ើ្រ�វិតន្ស៍ស្រតាេ 
ច្ប឵្់រ។ ខ្ពុកំសាងកេ្លាងំ�នចនំនួពរីរនាក់លេៀត្ឺ ឈន 
សហករណ៍កតពាងំខវង សសរុកកពុកឡាក់ នងិ ផាន ់លធ្ើជាង 
លនៅក្ពុងសហករណ៍ភូេិភ្ំ្ ពុត សសរុកលវើននស។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ ស្ាត �នខ្ពុឲំ្យស្គាេល់ឈមែោះ 
 

សរីឡា លេខាសសរុកស្ងឹខកតង ខ�េជាខខ្្ិញលនៅសសរុក 
លសៀេ�ង៉ ត្ំរន១់០៤ នងិេានអនពុលេខាលឈមែោះ វន៉ ។ 
្រន្ា្់រេកខ្ពុ�ំនលធ្ើសកេមែភាព្ំរផពុសក្រជាជនឲ្យលស្ើសពុំ
អំ្ិរេ នងិកកណាត ់ពរីអង្គការ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៧៣ ខ្ពុ�ំន្ំរផពុសក្រជាជនឲ្យេាន
 

េំនាសជ់ាេួយអង្គការខ�េ�នលរៀ្រចលំេៅជាសហករណ៍។  
្រន្ា្់រេក ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាេួយលឈមែោះ កាេាេ តាេរយណៈ  
្៊រពុន ឡា្់រ តនួាេរី ្ ជឺាលេខាសសរុក ស៤០ ត្ំរន១់០២ ល�ើេ្បរី 
លរៀ្រចំ្ លកេោងលេៅអនា្ ត។ 

 លនៅក្ពុងខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនក្រជពុជំាេួយ
 

លឈមែោះ ្ង ឈរីង លនៅក្ពុងេន្រីរសសរុកលវើននស ខ�េេាន 
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សេាជកិចនំនួក�េួំយនាក់ចេូរួេ្ឺ៖ ្ង ឈរីង, ្៊រពុន 
ឡា្់រ, ន ូខេ, ្៊រពុន អពុេ , ឈន នងិ ខ្ពុ។ំ លនៅក្ពុងក្រជពុំ 
លយើង�នលេើកលឡើងអំពរីការពនិតិ្យលេើចណំពុចលខ្ោយ នងិ 
ចណំពុចខ្លាងំរ្រស្់រ�វិតន្ស៍កេា្់រ្ំរផពុសក្រជាជន នងិ 
កសាងកេ្លាងំ្រខន្ថេលេៀត។ លកកោយពរីការក្រជពុលំនៅក្ពុងខខ 
េរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៤ តាេរយណៈ ្៊រពុន ឡា្់រ នងិ ខាំ ភរី េាន 
តនួាេរីជាអនពុលេខាត្ំរន១់០១ �នអ្់ររខំ្ពុឲំ្យចេូ លស.អពុរី.អា  
លនៅក្ពុងេន្រីរសសរុកលវើននស ខ�េេានអ្កចូេរួេេាន  ៖ នាររី 
វា៉ន ់ក្រធានកាតល់�រត្ំរន ់១០១, ្ ង ឈរី លេខាសសរុក ២៣  
ត្ំរន ់១០១, ផពុស  ក្រធានលរោងចកកអារលឈើត្ំរន ់១០១,  
ហងឹ ក្រធានពាណិជក្េមែត្ំរន ់១០១  នងិ ខ្ពុ ំល�ោយេានអ្ក 
ឧលេស្នាេលឈមែោះ ្៊រពុន ឡា្់រ នងិអ្កេេួេស្គាេល់ឈមែោះ 
ខា ំភរី។ សេាជកិលនៅក្ពុងអង្គក្រជពុេំានភារកិចក្សាងកេ្លាងំ 
លស.អពុរី.អា, លសពុើ្ររក�្លាងំអាវពុធ �្លាងំអងករ ក្ដា្់រកងេ័ព 
រកេូេ�្ឋាន្រខងអែកេាក់កងេ័ពយួន នងិក្ដា្់រលស�្ឋកិច ្
ល�ើេ្បរីលកតៀេេពុកចញ្ិេឹេ័ពយួន។ លនៅក្ពុងខខកកក�ា ឆ្ាំ 
១៩៧៤ �ខ�េ ខ្ពុរំកេរីតាងំ�នចនំនួ ៣កខន្លង េាន នកព 
អូរេពុង ខាងលជើងសសរុកកពុកឡាក់ នកពចពុងអូរកាអាន ់ស្ថតិ 
លនៅខាងលជើងសសរុកកពុកឡាក់  នងិ លនៅកណ្ដ ាេអូរកាឈា្រ 
ខ�េជាកពកំ្រេេស់សរុកកពុកឡាក់ នងិសសរុក៤១។ 

 លនៅក្ពុងខខកពុេ្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ ំ, ខាំ ភរី  នងិ ្៊រពុន ឡា្់រ 
 

�នពភិាក្ា្ ្ា នងិចាតត់ាងំ អ៊ពុ ំ ខ�េេានតនួាេរីជា 
អនពុលេខាសសរុក ស៤០ នងិនរីរសារពរីរនាក់លឈមែោះ ញិេ នងិ  
យាងំ ឲ្យេាក់េងយួន។ ខា ំភរី �នសរួខ្ពុអំំពរីខផនការលកតៀេ 
លស្បៀង។ លយើង�នលកតៀេលស្បៀងតាេខខ្រយណៈនរីេួយៗ 
�នចនំនួពរី២០០លេៅ៣០០កំ្រ៉ពុង។ ្រន្ា្់រេក ខាំ ភរី �ន
ចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលរៀ្រចកំខន្លងខ�េរក�នេពុកឲ្យយួន។ 

 លនៅខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ តាេរយណៈ ខាំ ភរី  ខ្ពុ�ំនេាក់ 
េងជាេួយលឈមែោះ ឡរី ្ឺជាក្រធានវរលសនាធំ អង្គភាព 
ក្រចាភូំេិភា្ ឦសាន   នងិ លឡេ ្ ជឺាអនពុក្រធានវរលសនាធំ 
ល�ើេ្បរីឲ្យ អិនល�ៀ, ឈរី, ចាន ់ល�ើររកផ្លវូកាតព់រីសសរុក ២១  
លេៅក្រលេសយួន ល�ើេ្បរីនាេ័ំពយួនចេូេក។ លនៅក្ពុងខខ 
កកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ�ំនជ្ួរជាេួយយួន លនៅអូរ�្លេឹ 
ល�ោយេាន ខ្ពុ,ំ ្៊រពុន ឡា្់រ នងិ ខា ំភរី។  ខា ំ�នរាយការណ៍  
អំពរីការកសាងកេ្ល ាំង�ន្ួរននាក់ ក្ពុងលនោះេានកេ្ល ាំង 
្រងក្់រលនៅក្ពុងកកសងួចនំនួ៣នាក់ នងិ �នលកតៀេលស្បៀង 
�នចនំនួ៥០លតោន។ លកកោយេកខ្ពុ�ំនរាយការណ៍ ្រខន្ថេ 

ល�ោយ�នពកងរីកកេ្លាងំ�នពរីរនាក់ ក្ពុងលនោះ្រងក្់រកេ្លាងំ 
លនៅក្ពុងកងេ័ព�នចនំនួ១នាក់។ ្រន្ា្់រេកយួន �ន�ាក់ 
ខផនការពកងរីក នងិពកងឹងកេ្លាងំ, ្រងក្់រកេ្លាងំ្រខន្ថេលេៀត,  

លសពុើ្ររកអាវពុធ លស្បៀង  លខោអាវ នងិ លកតៀេលស្បៀងអាហារ 

្រខន្ថេលេៀត។ យួន�នលេើកអំពរីេិសល�ៅ ក្រសនិល្រើេាន 

លស្បៀងក្្់រក្ាន ់នងឹវាយលនៅក្ពុងខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រ៉ពុខនក្្រសនិល្រើេិនក្្់រក្ានល់េកតរូវលេើកលេៅខខវចិឆកិា ឆ្ា ំ

១៩៧៧ វញិ។ 

 ចា្់រពរីខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ �េខ់ខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

លនះខ្ពុេិំន�នលធ្ើសកេមែភាពអ្រីេាងំអស ់ល�ោយអង្គការឲ្យខ្ពុំ 
េកលរៀនលនៅភ្លំពញ នងិ ល�ើរេស ន្កិចត្ាេភូេិភា្ ។ 

លនៅខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ�ំនជ្ួរយួន្ររីនាក់ ខ�េេាន 

លឈមែោះ េពុងឹ ្ឺជាក្រធាន លនៅអូរ�្លេឹ នងិេាន ្ួ៊រខាវ, 

ខាំ ភរី, ្៊រពុន ឡា្់រ នងិ អពុ៊ំ  ខ�រ។ ខ្លេឹសារននការក្រជពុំ 

ខាំ ភរី �នរាយការណ៍ពរីការ�ន្រលងកើតកេ្លាងំចា្់រពរីខខ 

កកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ េក�នចនំនួ៦នាក់។ ្រងក្់រកេ្លាងំ 

ក្ពុងេន្រីរភូេិភា្ �ន២នាក់។ ខផក្លស្បៀងអាហារ េិនេាន ់
�នក្រេូេលេ លកពោះសេាជកិេាងំលនោះលេើ្រខតកតឡ្់រេក 

ពរីលរៀន។ លកកោយេកខ្ពុ ំ�នរាយការណ៍្រខន្ថេពរីការរកផ្លវូ
 

េាក់េងលេៅខាងសសរុក ២២ លេៅសសរុក ២១ រហតូ�េ់ 

ក្រលេសលវៀតណាេ�នលហើយ។ លវៀតណាេ �នខណនាឲំ្យ 

លកតៀេលស្បៀងេពុកវាយ្រ�វិតន្ ៍លនៅខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៧  

លហើយលវៀតណាេ�នឲ្យអាវពុធចនំនួ ២០ល�ើេ េពុកសកេា្់រ 

្រលងកើតេ័ព នងិ វេិ្យពុេាក់េងចនំនួពរីរលក្ឿង ្ឺេួយលក្ឿងឲ្យ  
ខាំ ភរី នងិ េួយលក្ឿងលេៀតឲ្យ អ៊ពុ ។ំ ខ្ពុជំាេួយនរីរសារពរីរ 
នាក់្ឺលឈមែោះ ឡញូ នងិ កាេរី �ន្រនស្កេមែភាពជាេួយ

្្ាចា្់រតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៤ រហតូ�េខ់ខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

ក៏កតរូវអង្គការចា្់រខ្លនួ។ ខ្ពុកំតរូវ�នសន្សិពុខ ព្ុកសរួចលេ្លើយ
 

�េន់្ងៃេរី១២ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 

កំណតច់ណំា ំ៖ ចលេ្លើយសារភាពខាងលេើ�កសសង់លចញពរី 

ឯកសារលេខ J00522។ រាេច់លេ្លើយសារភាពរ្រសអ្់ក 

លេោសេាងំអសល់នៅេន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆ្លងកាត ់

ការ្រងិ្ត្រងំ្ នងិលធ្ើេារពុណកេមែធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលេ្លើយ 

រ្រសខ់ខមែរកកហេ �លូចះ្ លយើងេិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា 

ចលេ្លើយរ្រស ់្៊រពុយ ខកវ លហៅ ្ួរខាវ ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ភមូិមការះ្ មែមៅមៃុ	ៃិងក្នពុង្ម័យ្ងង្឵គ ម

្ុ្	វណ្ៈ

 ញឹក ជា ្ឺជាជនជាតលិ�ើេភា្ តចិលសៀ្ងកាតខ់ខមែរ 
នងិេានសសរុកកំលណើតលនៅភូេិលកោះ្ មែ �ពុេំន្លងូ សសរុកលេេត ់
លខតកំ្ពង់ចាេ។ ញឹក ជា សពន្្ងៃេានអាយពុ៨០ឆ្ាំ �ន 
លរៀ្ររា្់រអំពរីភូេិលកោះ្ មែកាេពរីេពុន នងិក្ពុងសេ័យសនង្គាេ 
�ចូខាងលកកោេ៖

 កាេពរីល�ើេភូេិលកោះ្ មែេានលឈមែោះ្ ា ភូេិអញឆញលេើ 
នងិអញឆញលកកោេ។ លនៅល�ើេេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០ លនៅ 
លពេខ�េខខមែរកកហេ (អ្កភូេិលហៅ្ ា កករុេរណសរិ្ 
រួ្ររួេជាតកិេ្ពុជា) �នចេូេកក្្់រក្ងភូេិអញឆញ ខខមែរ 
កកហេ�ន្ិត្ា លឈមែោះភូេិអញឆញពិ�កលហៅ នងិខ្រ្លក 

ពរីលឈមែោះភូេិ�ន៏េលេៀត េ្យាងលេៀតល�ោយល�ើញេានផ្ាងំ 
្មែធំៗ �ន�ពុះលឡើងចណ្ំាេខកពកេន្លងូក្ពុងភូេិសាសសភូ្េិ
អញឆញរល្រៀ្រ�ចូជាកូនលកោះ ខខមែរកកហេ�ន្ូ្ររលឈមែោះ
ភូេិអញឆញេកជាភូេិលកោះ្ មែវញិ។  

 ភូេិលកោះ្ មែស្ថតិលនៅក្ពុង�ពុេំន្លងូ សសរុកលេេត់ លខត្
 

កំពង់ចាេ (្រច្ពុ្រ្បន ្លខតត្្ូបង�មែពុ)ំ។ ភូេិលកោះ្ មែ ្ ជឺាភូេិ
 េួយក្ពុងចលំណោេភូេិជាលកចើនលេៀត ខ�េស្ថតិលនៅតាេកព ំ 

ក្រេេក់េ្ពុជា-លវៀតណាេ។ ក្រជាជនរសល់នៅភូេិលកោះ្ មែ 
ភា្ លកចើន្ឺជាជនជាតលិ�ើេភា្ តចិលសៀ្ងក្រក្រេពុខរ្ររ
កា្់រនកពលធ្ើចេក ារ�ាសំសរូវ។ ជនជាតលិសៀ្ងកា្់រឆការនកព

ញទឹ្រ ជា ជ�ជាតយិដើមភាគតចិយសៀ្ង្រាតខ់្ មែរ សេ្វថ្ងៃរសយ់�ៅភូមិយ្រោះ្ មែ ឃនុនំទ�្ងូ សសរុ្រយមមត ់យ្ត្្រនំេង់ចាម។  
(សន្ុ  វណ ្ណណៈ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

10 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

�ាសំសរូវ�នរយណៈលពេពរីរលេៅ្ររីឆ្ារួំចក៏ផ្លាសល់េៅលធ្ើចេក ារ
�ាសំសរូវ នងិ�ា�ំណំាលំផ្ង លៗនៅកខន្លង្មែរីលេៀត។ កាេពរី 
េពុនសេ័យសនង្គាេភូេិលកោះ្ មែេាននផ�្រីធេូំេាយ លហើយ 
ក្រជាជនតចិតចួ្រ៉ពុលណោ្ះេានកេមែសេិ្ធលិេើ�រីធ្លរី។ េរីតាងំភូេិ 
លកោះ្ មែលនះ េានេកណ្ណៈងាយសសរួេ�េក់្រជាជនរស់ 
លនៅ�ចូជា៖ េរី១) េាន�រីធេូំេាយ េរី២) េាននកពលឈើលកចើន 
សកេា្់រសង់េលំនៅ�្ឋាន នងិ េរី៣) ងាយសសរួេរកេូ្្រ  
ពរីលកពោះេានសតន្កពលកចើនក្រលភេរស់លនៅក្ពុងត្ំរនល់នោះ 
�ចូជា សតខ្្លា �រំរី កជ រូកនកព ឈ្លសូ េន្ាយ លក្រើស នងិ  
ពស់ ជាល�ើេ។ កាេពរីេពុនសនង្គាេ អ្កភូេិលកោះ្ មែ លចះ 
សាេ្្គរ្ី ្ ា លហើយេានរ្រសអ្់រីេួយខចករខំេក្្ា នងិ 
សង់េលំនៅ�្ឋានតចូៗជា្់រ្្ា នងិរា្់រអាន្្ា�ចូ្រង្រអែនូ 
្រលងកើត ្រ៉ពុខនល្�ោយសារខតសនង្គាេ�នលកើតលឡើងជាលកចើន 
លេើកលកចើនសារ �នលធ្ើឲ្យក្រនពណរីវ្រ្បធេ៌រ្រសភូ់េិលកោះ 
្មែខ�េជាជនជាតលិ�ើេភា្ តចិលសៀ្ង �ចូជា ភាសា 
នយិាយ សលេ្លៀក្ំរពាក់ក្រនពណរី េំលនៀេេេ្លា្់រ �ន �ត ់
្រង់លស្ើរេាងំសសរុង។

 ខ្ពុេំានឪពពុកលឈមែោះ ញឹក េ្ាយលឈមែោះ អពុឹេ នងិេាន 
្រង្រអែនូក្ររុសពរីរនាក់។ ខ្ពុំ្ ជឺាកូនេរីេួយលនៅក្ពុងក រ្ួសារ 

 លហើយកាេពរីលកមែងខ្ពុេិំន�នលរៀនសកូតលេ។ លពេខ្ពុេំាន
 

អាយពុ១០ឆ្ាំ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រលចោេខ្ពុលំ�ោយសារ
 

លកើតជងឺំលហើេលពោះ។ រយណៈលពេក្រខហេជាពរីរឆ្ា្ំរន្ា្់រ 
ពរីឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនស្លា្់រលេៅ េ្ាយរ្រសខ់្ពុក៏ំ�នស្លា្់រ

 
លចោេខ្ពុលំេៀតល�ោយសារជងឺំលហើេ�ចូ្្ា។ ចា្់រតាងំពរី 
លពេលនោះេក ខ្ពុ�ំនរសល់នៅជាេួយេ្ាយេរីង នងិជយួ 
លធ្ើខសសចេការ្ាតរ់ហតូ�េខ់្ពុអំាយពុ១៦ឆ្ាំ លេើ្រខ្ពុ្ួំរសជា

 
កពះសង ល្នៅវតក្្ពុេ។ ខ្ពុ្ួំរស�នរយណៈលពេ៣វស្ាក៏

 
េាចាកសកិ្ា្រេ េកជយួលធ្ើខសសចេការេ្ាយេរីងវញិ។

 លនៅអំឡពុងឆ្ំ ា១៩៦០ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រអាពាហព៍ពិាហជ៍ា
េួយលឈមែោះ ឈពុន េាង លនៅភូេិក្ពុេខ�េជាអ្កភូេិ
លនៅជតិ្្ា។ លពេលរៀ្រការលហើយខ្ពុ�ំនេករសល់នៅខាង 
ក្រពន្ធក្រក្រេពុខរ្ររលធ្ើខសសចេការ នងិេានកូនចនំនួ៦នាក់ 
សសរី២នាក់នងិក្ររុស៤នាក់។ លនៅលពេលនោះ លេភូេិក្ពុេ 
�នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុជំយួការពារភូេិ  នងិការពារផ្លវូេលំនៅ

 
តាេកពខំ�ន កេ្ពុជា-លវៀតណាេ ល�ោយខ្លាចខកកងេាន 
លចោរនកព ឬេានលហតពុការណ៍អ្រីលកើតលឡើង។ លនៅជនំានល់នោះ 
េំនាក់េំនងរវាងក្រជាជនកេ្ពុជា នងិក្រជាជនលវៀតណាេ 

ខ�េលនៅជា្់រកពខំ�នជាេួយ្្ាេអែក្រលសើរ ្ េឺានការលចញ 
ចេូលេៅវញិលេៅេក�នសសរួេ។ លយើងអាចល�ើរលចញចេូ 
ក្ពុងេឹក�រីលវៀតណាេ�នចេងៃាយក្រខហេ ៧ លេៅ ៨ 

រ្ីឡខូេក៉ត�នយា៉ងសសរួេ �លូចះ្លហើយលេើ្រអ្កភូេិលកោះ្ មែ 
ខ�េេានសាចញ់ាត្ិរង្រអែនូលនៅក្រលេសលវៀតណាេ ក្ពុង 
ភូេិខសសលត្ោត សសរុកឡពុកនញិ លខតស្ពុងខ្៊រ លចញចេូលេៅ 
េករក្្ាជាញឹកញា្់រ។

 លពេលនោះខ្ពុរួំេជាេួយអ្កភូេិលកោះ្ មែ អ្កភូេិក្ពុេ 
អ្កភូេិស្លា �ននាំ្ ្ារកសពុរីេិញអងករ ្ ្ាលំពេ្យ នងិសេ្ារ 
លផ្ង លៗេៀតពរីសសរុកលេេត ់យកេកេក់ឲ្យកងេ័ពលវៀត 
កពុងលនៅជា្់រកពខំ�នកេ្ពុជា-លវៀតណាេ េ្ពុេួំេលនត្យ ខ�េ

 
េានចេងៃាយក្រេាណជាង ១០ រ្ីឡខូេក៉ត ពរីភូេិលកោះ្ មែ  
ល�ោយេានក្រជាជនខ្លះ�កឹេំនញិតាេកង់ អ្កខ្លះខរក នងិ 
ខ្លះលេៀត�កឹតាេរលេះល្ោ។ ការេក់�រូជាេួយកងេ័ព 
លវៀតកពុងេានភាពងាយសសរួេ នងិ�នចលំណញក�ក់ 
លកចើន។ ្រន្ា្់រេកលេៀត េាហានសហរ�្ឋអាលេរកិ�នលសពុើ្រ 
ការណ៍�ងឹ្ា កងេ័ពលវៀតកពុង �នេកេាក់ខ្លនួលនៅក្ពុង 
េឹក�រីខខមែរ លហើយយនល្ហោះ�នេកេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រកយា៉ង 
សន្ធកឹសន្ធា្់រលនៅតាេ្រលណ្ោយកពំខ�នកេ្ពុជា-លវៀតណាេ 
ជាពលិសសលនៅភូេិលកោះ្ មែ នងិភូេិលផ្ង លៗេៀតលនៅ�ពុេំន្លងូ 
�ពុជំាកំកលវៀន �ពុតំាលេៅ៉ ក្ពុងសសរុកលេេត ់លខតកំ្ពង់ចាេ។

 លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ េានកពតឹ្កិារណ៍ 
លកើតលឡើង ល�ោយសារលសនាក្រេពុខ េន ់នេ់ �នលធ្ើរ�្ឋ
ក្រហារេេ្លាក់សលេ្ចកពះ នលរោតេ្ សរីហនពុ។ លពេលនោះ 
ខ្ពុ ំនងិក្រជាជនលកោះ្ មែេាងំក្ររុសេាងំសសរី �ននាំ្ ្ាលេៅ 
លធ្ើ�តពុកេមែេាេេារសលេ្ចឪេកវញិ។ លយើងនាំ្ ្ាលឡើង 
ជះិរ្យនធ្ពុនធរំ្រស់កករុេហ៊ពុនចេការលកៅសូ៊លនៅសសរុក
លេេត។់ ក្រជាជនេាងំលនោះេិនេានកាលំភ្លើងលេ ្ លឺនៅក្ពុង 
ន�េានខត�្ំរង កា្ិំរត ពលូ្ៅសលំ�ៅលេៅេរីកករុងភ្លំពញ  
្រ៉ពុខនល្ពេលេៅ�េក់តេឹកករុងកំពង់ចាេ ក៏កតរូវេាហាន េន ់ 
នេ់ ស្ាក់ ល�ោយយករ្ពាសខ�ក�ាក់�ាងំលនៅចំ 
កណ្ាេផ្លវូេិនឲ្យលធ្ើ�លំណើរលេៅេពុខរួច �លូចះ្ក្រជាជនេាងំ 
លនោះ ក៏លធ្ើ�លំណើរេកភូេិកំលណើតវញិ។ ្រន្ា្់រេកខ្ពុ�ំន 
ស្ា្់រឮការក្រកាសរ្រស់សលេ្ចឪតាេវិេ្យពុពរីកករុងល្រក៉ាំង 
េក្ាឲ្យកូនលចៅចេូនកពេា៉្ រីល�ើេ្បរីរលំ�ោះជាត ិ។ លពេ 
លនោះខ្ពុ�ំងឹ្ា េានលឈមែោះ ណាេ់ ខ�េសពន្្ងៃសលេ្ច 
អ្្គេហាលសនា្រតរីលតលជោ ហ៊ពុន ខសន, េា៉ន,់ ឆឺយ, នាេ, 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ញា៉ន ់នងិេានយពុវជនេួយចនំនួលេៀត �នសមែក័្ចតិច្េូ 
នកពេា៉្ រីតាេការអំពាវនាវរ្រសស់លេ្ចឪ។ 

 លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧០ �ខ�េ សនង្គាេក៏ចា្់រលកើត 
េានលឡើងជា្រន្្រន្ា្់ររវាងកករុេចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខមែរកកហេ
ជាេួយេាហាន េន ់នេ។់ លនៅលពេលនោះខ្ពុ�ំនល�ើញ 
េាហានសហរ�្ឋអាលេរកិេកល�ះ្រន្ាយលនៅភូេិលកោះ្ មែ  
លនៅភូេិស្លា ល�ោយេានេាងំរ ល្កកោះ នងិឧេ្ធេ្ា្ ចកក 
លេៀតផង។ ខ្ពុ�ំនល�ើញ េាហានសហរ�្ឋអាលេរកិេាន 
េាងំខស្បកស នងិខស្បកលខមែៅ។ លនៅលពេលនោះ កករុេចេនា 
្រ�វិតន្ខ៍ខមែរកកហេ �នសហការជាេួយកងេ័ពលវៀតកពុង 
វាយតេេន់ងឹេាហានសហរ�្ឋអាលេរកិ នងិេាហានធរីវ រ្ី  
(េាហានលវៀតណាេខាងត្ូបង)។  កាេលនោះក្រជាជនលនៅភូេិ 
លកោះ្ មែ ភូេិស្លា ភូេិក្ពុេ នងិភូេិលផ្ងលេៀតសពុេ្ធខតេេួេ 
រងលក្ោះល�ោយសារការេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រក នងិសនង្គាេ។  
រយណៈលពេពរីរលេៅ្ររីខខលកកោយេក េាហានសហរ�្ឋអាលេរកិ 
នងិេាហានធរីវ រ្ី �ន�កកងេ័ពលចញពរីភូេិលកោះ្ មែ  ភូេិស្លា 
ភូេិពងេឹក នងិភូេិលផ្ងលេៀតលេៅវញិអស។់ 

 លនៅន្ងៃ១៧ លេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខមែរកកហេ�នលឡើង 
កានអំ់ណាច។ េពុន�្ូំរងខខមែរកកហេឲ្យក្រជាជនលនៅភូេិ 
លកោះ្ មែ នងិភូេិក្ពុេលធ្ើការងារខសសចេការជារល្រៀ្រក្រវាស់
ន� ល�ោយខចកសសរូវអងករតាេចនំនួសេាជកិក្រួសារ។ លនៅ 
អំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៥   �ខ�េ ខ្ពុ�ំនល�ើញវតេ្ានលយោធាខខមែរ

 
កកហេរា្់ររយនាក់េកល�ះ្រន្ាយលនៅភូេិលកោះ្ មែ នងិ 
្រន្ាយ៧៥។ 

 លនៅ១៩៧៦ ខខមែរកកហេ�ន្រលងកើតជាសហករណ៍ហ្ូរ 
�យរួេ លហើយចា្់រលផ្ើេក្រេូេកេព្យសេ្បត្ឯិកជន 
�ចូជាេាសក�ក់�រីខសសចេការ ល្ោ កក្ររី ចាន ឆ្ាងំ �ាក់ 
ជាកេព្យសេ្បតរួិេ។  លនៅលពេលនោះ ្ ណណៈ�ពុេំន្លងូ េាន 
លឈមែោះ តាខចេ តាអពុឹេ តាញឹេ នងិ ្៊រពុន សាររី។ ចា្់រពរី 
ឆ្ា១ំ៩៧៦ រហតូ�េព់ាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧៧ ក្រជាជន 
រសល់នៅភូេិលកោះ្ មែ នងិភូេិក្ពុេ �នរសល់នៅ នងិហ្ូរចពុក 
លនៅក្ពុងសហករណ៍ ្រ៉ពុខនេិ្នេានខ់ះ្ខាត្រ៉ពុនមែានលេ។ លេោះ្ររី 
យា៉ងណា ក្រជាជនកតរូវលធ្ើខសស ចេការ លេើកេំន្់រ ជរីក 
ក្រឡាយ ខ្លះលេៅលធ្ើការលនៅតាេកងចេត័ល�ោយេិន�ន 
រសល់នៅជ្ួរជពុំ្ ្ាលឡើយ លហើយយូរៗេ្ងលេើ្រ�នជ្ួរ្្ា។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ�ំន�ងឹ្ា េានកពតឹ្កិារណ៍ 

េួយលកើតលឡើងលនៅភូេិភា្ ្ូរព៌ាល�ោយ លេ�កឹនាខំខមែរកកហេ 
�នលចោេ្ា ខាងភូេិភា្ ្ូរព៌ាក្បត។់ លយោធាេកពរីេជ្ឈេិ 
�នចពុះេកចា្់រកងេ័ព នងិកេមែាភិ�េខាង្ូរព៌ារួេេាន 
្ណណៈសសរុក ្ ណណៈត្ំរន ់រួេេាងំក្រធានលយោធាសសរុក 
តាេូង សសរុកលេេតេួ់យចនំនួយកលេៅ�ត។់ ្រនា្្់រេកខខមែរ 
កកហេ�នជលេ្លៀសក្រជាជនលនៅភូេិលកោះ្ មែ ភូេិក្ពុេ  
ភូេិចង្គពុំ នងិភូេិជា្់រកពខំ�នលវៀតណាេេាងំអសឲ់្យេក 
រសល់នៅភូេិខសសតាពជិ នងិភូេិកូនកកលពើ ក្ពុង�ពុជំាតំាលេៅ៉  
សសរុកលេេតរ់យណៈលពេ៥ លេៅ ៦ខខ លេើ្រជលេ្លៀស្រនឲ្្យ 
លេៅរសល់នៅលខតក្កលចះ។ លពេរសល់នៅក្ពុងលខតក្កលចះ 
ក្រជាជនេិនេានអាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ានល់េ នងិេាន 
ក្រជាជនស្លា្់រលកចើនលេៀត។ ខ្ពុ ំជាេួយកករុេក្រួសារ ក្រពន្ធ 
កូន ឪពពុកេ្ាយលកមែក នងិ្រង្រអែនូ �នចាកលចញពរីភូេិ 
កំលណើតល�ោយអង្គការ�នក�្់រ្ា រសល់នៅភូេិកំលណើត 
េិន�នលេ លកពោះេានសនង្គាេជាេួយក្រលេសលវៀតណាេ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខមែរកកហេ�ន�កឹក្រជាជនតាេ 
កាណូតពរីលខតក្កលចះេកកានភូ់េិភា្ កណ្ាេ នងិត្ំរន ់
លផ្ង លៗេៀត។ ខ្ពុ ំនងិក្រួសារក៏កតរូវ�នជលេ្លៀសលេៅភូេិ 
ភា្ កណ្ាេ  ល�ោយលនៅេរីលនោះេានការេ�ំកខ្លាងំណាស់  
លកពោះ្ មែានអាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ាន ់នងិេានេនពុស ល្កចើន 
ស្លា្់រល�ោយសារអតេ់ានអាហារ។ លេោះ្ររីយា៉ងណា 
ខខមែរកកហេលនៅខត្រនស្សាវកជាវរកលយោធាភូេិភា្ ្ូរព៌ា 
ល�ើេ្បរីយកលេៅសេ្លា្់រលចោេ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ លនៅលពេកងេ័ពសមែក័្ចតិល្វៀតណាេ 
វាយចេូរលំ�ោះក្រលេសកេ្ពុជា ខ្ពុ�ំននាកំ្រពន្ធកូនកតឡ្់រេក
សសរុកកំលណើតវញិ ល�ោយល�ើរតាេផ្លវូយ្់រកតង់ណាលយើង 
សកេាកកតង់លនោះ។ លយើងកតរូវខសក្រកអងករ នងិេូ្្រផង  
កពេេាងំលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្មែើរលជើងផង។ លយើង�នចណំាយ
រយណៈលពេជាង ១០ន្ងៃ លេើ្រល�ើរេក�េស់សរុកកំលណើត។  
លពេេក�េភូ់េិ�្ូំរង ្ឺខ្ពុេិំនេានល់�ើញក្រជាជនចេូ 
េករសល់នៅលកចើនលេ ្ េឺានខត ៧លេៅ៨ ក្រួសារ្រ៉ពុលណោ្ះ។ 
ក្ពុងភូេិេានសភាពសងៃាត។់ លយើងរសល់នៅក្ពុងភូេិ�នរយណៈ
លពេ្ួរនក�នំ្ងៃ លេើ្រេានេនពុស្ចេូេកជា្រន្្រន្ា្់រ  
្រ៉ពុខនេ្ានក្រួសារខ្លះ�ន�តស់េាជកិខ្លះ នងិក្រួសារខ្លះ 
លេៀត�ន�តខ់្លនួេាំងអស់ខតេ្ង។ លកកោយេក ខ្ពុ ំនងិក្រពន្ធ

 
នាកូំនលចៅរកសពុរីេក់ន្ំរញ្ពុកលនៅក្ពុងភូេិ នងិលធ្ើខសស ល�ើេ្បរី

 
ផ្គតផ់្គង់ជរីវភាពក្រួសារ។
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ទចូ	ឈាង៖	ៃតីរសារកងវរម្នាធំ៨១២

ហ៊ៃ	ពិ្ តី	

 េូច ឈាង លភេក្ររុស អាយពុ៥៩ឆ្ាំ េានេរីកខន្លង 
កំលណើតលនៅភូេិយាង �ពុយំាង សសរុកពកួ លខតល្សៀេរា្រ។ 
្រច្ពុ្រ្បន ្េូច ឈាង រសល់នៅភូេិអូរ្ រ្ីរលេើ �ពុេំេំង  
សសរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្េានជយ័ �ននយិាយលរៀ្ររា្់រ 
�ចូខាងលកកោេ្ា៖ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ ក្រលេសកេ្ពុជាចា្់រលផ្ើេលកើត
េានកពតឹ្កិារណ៍រ�្ឋក្រហារេេ្លាក់សលេ្ដចកពះ នលរោតេ្ 
សរីហនពុ ខ�េ�កឹនាលំ�ោយលសនាក្រេពុខ េន ់នេ។់ េួយ 
ឆ្ាលំកកោយេក ខខមែរកកហេ �នជលេ្លៀសក្រជាជនេាងំអស់ 
លនៅក្ពុងសងកាតយ់ាង លេៅលនៅភូេិ�នូស្ា ស្ថតិលនៅខាង 

លកើតវតក្កឡាញ់។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ ខខមែរកកហេចា្់រ 
លផ្ដើេលរៀ្រចឲំ្យេានជាសហករណ៍ លហើយកេមែសេិ្ធកិ្្់រ 
យា៉ងកតរូវចាតច់េូជាសេ្បត្រួិេេាងំអស។់ លនៅលពេលនោះ 
ជរីវភាពក្រជាជនជ្ួរនវូការេ�ំកជា្រន្ដ្រន្ា្់រ។ 

 កាេលណោះខ្ពុលំនៅវយ័កពុេារ ខខមែរកកហេ�នចាតត់ាងំ 
ខ្ពុឲំ្យលធ្ើការងារកា្់រល�ើេេនន្ានខខកតលធ្ើជរី នងិជរីក�រី�្ូំរក។  
្រន្ា្់រពរីសកេាកពរីលធ្ើការងារ ខ្ពុខំតងលឆ្លៀតលពេលរៀនល�ោយ
ខ្លនួឯងជាលហតពុលធ្ើឲ្យខខមែរកកហេសង្យ័្ា ខ្ពុំ្ ជឺាកូនរ្រស់

 
កករុេសក្ដភូិេិ។  លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនលស្ើសពុ ំ
ក្រធានសហករណ៍្រ្ដរូលេៅលធ្ើការលនៅេន្រីរលយោធាខាងសសរុក

ទូច ឈាង �ងិ ្ូរ�កបរុស រសយ់�ៅភូមិអូរគគីរយលើ ឃនុនំលនំទង សសរុ្រអ�ង់្ខវង យ្តឧ្តរ្មា�ជ�័។ ទូច ឈាង បា�ផល្ប់ទសម្ាស�ទ៍ា្់រ 
ទង�ទឹងយរឿងរា៉ង្រ្នុងរបបខ្ មែរក្រហមកបាប់ដល់ ហ៊ា� េសិី អ្្រសសាវកជាវថ�មជ្ឈមណ្ឌលស�្ភិាេអ�ង់្ខវង។   
(ហ៊ា� េសិ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

វញិ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លពេខ្ពុធំលំឡើង ខខមែរកកហេ�ន 
លកជើសលរើសខ្ពុឲំ្យចេូលធ្ើជាលយោធា។ 

 �្ូំរងខ្ពុយំេ់្ ា ការចេូលធ្ើជាលយោធា លធ្ើឲ្យខ្ពុំ 
ស្រ្ប឵យ។ ្រ៉ពុខនផ្្ពុយសសឡះពរីការ្ិតរ្រសខ់្ពុ ំខខមែរកកហេ

 
�ន្រញូ្នខ្ពុលំេៅសេរភូេិេពុខលនៅ�ខខងក្ពុងលខតល្សៀេរា្រ។ 
ល�ោយភាពលកមែងខ្រី លហើយ្មែានការហ្កឹហាតេ់ពុនលពេលធ្ើ 
សនង្គាេ លធ្ើឲ្យខ្ពុេំ�ំកយា៉ងខ្លាងំ រហតូលធ្ើឲ្យខ្ពុ�ំក់ស្ប឵ត

 
ជាេួយនងឹស្រូក្ា្់រកាលំភ្លើង លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេក្រយពុេ្ធ

 ្្ា។ លកកោយេក ខខមែរកកហេឈ្់រ្រញូ្នខ្ពុលំេៅសេរភូេិ 
 

លហើយ្រ្ដរូខ្ពុេំកលធ្ើជានរីរសាររ្រស ់តាល្រង៉ ខ�េជាក្រធាន
 

កងវរលសនាធំ៨១២ ខ�េេាន្រន្ាយលនៅខក្បរវតេ្អែក់ 
ក្ពុងលខតល្សៀេរា្រ។ 

 រល្រៀ្រនាសំារលនៅលពេលនោះ ខ្ពុេំានេលធ្យោ�យពរីរ  
យា៉ង្ឺ ជះិកង់ នងិជះិលសះ។ លនៅអំឡពុងលពេលនោះ ល�ោយ  
សារខតខ្ពុជំាេនពុស្ជំនតិរ្រស់ក្រធានកងវរលសនាធំ៨១២  
ខ្ពុខំតងល�ើញេានលភៀ្វចនិេកេស ន្កិចល្នៅលខតល្សៀេរា្រ 
លហើយលយោធាលនៅក្ពុងកងវរលសនាធ ំ៨១២ ចាេំេួេអេ  
�លំណើរលភៀ្វចនិេាងំលនោះ។ ខ្ពុធំ្លា្់រលេៅេេួេកករុេលភៀ្វចនិ  

ចនំនួ្ររីលេើកលនៅកពេានយនល្ហោះលខតល្សៀេរា្រ។ លនៅ 
លពេលេៅេេួេលភៀ្វចនិេ្ដងៗ ខ្ពុកំតរូវល្ោរពតាេការខណនាំ 
េួយចនំនួ �ចូជា កតរូវលស្លៀកសលេ្លៀក្ំរពាក់ពណ៌លខៀវ 
កពេេាងំេានកកេា្រង់ក លហើយេ្យា៉ងលេៀត សកេា្់រខត 
អ្កខ�េេានតនួាេរីជាក្រធានកង្រ៉ពុលណោ្ះ លេើ្រអាចលេៅ 
អេ�លំណើរលភៀ្វចនិ�ន។ លកកៅពរីលយោធា ខ្ពុលំ�ើញេាន 
ក្រជាជនជាលកចើនខ�េ�នលស្លៀកសលេ្លៀក្ំរពាក់ពណ៌លខមែៅ  
ឈរចាអំ្រអរសាេរ ខណណៈលពេខ�េលភៀ្វចនិលធ្ើ�លំណើរ 
េក�េក់ពេានយនល្ហោះ។ ចលំពោះ�លំណើរេស ន្កិច ្
រ្រសល់ភៀ្វចនិេាងំលនោះ ្ កឺ្ពុង្ំរណងអ្រី ឬលេៅកានេ់រីកខន្លង 
ណាខ្លះ ្ ខឺ ្ពុេិំន�ងឹច្ប឵សល់នោះលេ ក្ានខ់ត�ងឹ្ា�នលេៅ 
េស ន្កិចក្�សាេអង្គរវត។្ ចខំណកការហ្ូរចពុក លនៅ 
ក្ពុងេន្រីកងវរលសនាធ៨ំ១២ ក៏ជ្ួរការេ�ំកលកចើនខ�រ។ 
លពេខ�េក្រធានកងេិនលនៅ លយើងពពុេំានអាហារហ្ូរ 
ចពុកក្្់រក្ានល់ឡើយ។ លពេខ្លះ ល�ោយសារខតអត�់្លាន 
ខ្លាងំលពក លយើងនាំ្ ្ាេចួ េាន ់េា រ្រសក់្រជាជនយក 
េកហ្ូរ។ ល�ោយខឡក លពេខ�េក្រធានកងលនៅជា្់រ 
េូេ�្ឋាន លេើ្រលយើង�នហ្ូរខឆអែត។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៨ ខខមែរកកហេ�នចា្់រលផ្ដើេ 
រសំាយេន្រីរកងវរលសនាធ ំ៨១២ លចោេ លកកោេលហតពុផេ 
្ា អ្កឧតរ្ក្បត ់នងិចា្់រក្រធានកងវរលសនាធ ំ៨១២ កចក 
�វយកលេៅ�ត។់ ចំខណកខ្ពុ ំខខមែរកកហេ�ន្រញូ្នឲ្យេក

 
រសល់នៅសហករណ៍វញិ ល�ោយេានក្រធានសហករណ៍ 
លឈមែោះ តា្រន៉។ ខ្ពុំ្ តិ្ា លនៅសហករណ៍ខេងេ�ំក�ចូ 
េពុនលេៀតលហើយ ្រ៉ពុខនេិ្ន�ចូការ្ិតរ្រសខ់្ពុលំឡើយ ្ ខឺ្ពុលំនៅ

 
ខតេ�ំក�ខ�េ។ ខ្ពុកំតរូវ�នខខមែរកកហេ្រងំ្ឲ្យខរក�រី នងិ 
លធ្ើការលស្ើររាេន់្ងៃ។ ចខំណកការហ្ូរចពុកខ្ពុេំេួេ�នរ្រ្រ 
អាហារលេៅតាេការកំណតរ់្រសក់្រធានសហករណ៍ក្ពុង 
េ្ាក់េួយចាន។ ជាលរឿយៗ លនៅក្ពុងសហករណ៍ខ្ពុសំលងកត

 
ល�ើញេានេនពុស្ជាលកចើនកតរូវ�ន�តខ់្លនួ ជាពលិសស 
អតរីតេាហាន េន ់នេ។់ សេូ្បរីខត្រអែនូសសរីរ្រសក់្រធាន 
សហករណ៍លឈមែោះ ្ ពុក ខ�េេានក្រួសារជាអតរីតកងេ័ព 
េន ់នេ ់ក៏កតរូវខខមែរកកហេយកលេៅសេ្លា្់រខ�រ។ ខ្ពុ�ំន 
េកលនៅសហករណ៍េិន�េេួ់យខខផង ក្រធានសហករណ៍ 
ចា្់រលផ្ដើេសសាវកជាវ នងិលកជើសលរើសលឈមែោះក្រជាជន្រញូ្ន 
លេៅកងចេត័។ ខ្ពុសំ្ថតិលនៅក្ពុងចលំណោេេនពុស្ខ�េ

 
កតរូវ�ន្រញូ្នលេៅលេើកេំន្់រខកងលផ្ដៅ លនៅក្ពុងសសរុកពួក។ 

កបេ�្ធរបស ់ទូច ឈាង យ�ៅភូមិអូរគគីរយលើ  
ឃនុនំលនំទង សសរុ្រអ�ង់្ខវង យ្តឧ្តរ្មា�ជ�័។  
(ហ៊ា� េសិ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

14 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ទូច ឈាង រួមជាមួ�កបេ�្ធ �ងិ្ូរ�កបរុសរបសគ់ាត ់យ�ៅភូមិអូរ 
គគីរយលើ ឃនុនំលនំទង សសរុ្រអ�ង់្ខវង យ្តឧ្តរ្មា�ជ�័។
(ហ៊ា� េសិ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

 ខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងកងចេត័រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ព
 

សមែក័្ចតិល្វៀតណាេវាយចេូេកក្រលេសកេ្ពុជា។ អំឡពុង 
លពេលនោះ ក្រជាជនខ�េលនៅក្ពុងកងចេត័ កតរូវ�នខខមែរ 
កកហេ្រញូ្េឲ្យេកចេូកងលយោធាវញិ ចខំណកខ្ពុេិំន 
�នចេូលធ្ើជាលយោធាលេ លកពោះឮ�ណឹំង្ាលវៀតណាេនងឹ 
ចា្់រលយោធាខខមែរកកហេសេ្លា្់រល�ោយអារកនងឹធាងលត្ោត។ 
�លូចះ្ខ្ពុ ំនងិក្រជាជនលផ្ងលេៀតនាំ្ ្ារតល់ភៀសខ្លនួលេៅលខត្

 
ឧតរ្េានជយ័។ ខ្ពុ�ំនលភៀសខ្លនួលេៅលនៅភ្អំាលតោ ខ�េ 

 
ស្ថតិលនៅក្ពុងសសរុកចពុងកាេ ់លហើយរសល់នៅេរីលនោះជាេួយ 
លេកងលឈមែោះ សពុខ។ ខ្ពុចំា�ំន្ា ខ្ពុរំសល់នៅនងិលធ្ើការជរីក

 
េំពាងំលនៅភ្អំាលតោ�នជតិេួយឆ្ា ំកងេ័ពសមែក័្ចតិល្វៀត 
ណាេ�នវាយេពុកចេូេក�េ់ លេើ្រខ្ពុនំងិក្រជាជនជា 
លកចើនលផ្ងលេៀតចា្់រលផ្ដើេរតល់ភៀសខ្លនួលឡើងភ្ំ្ មែលរោយ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៣ ខ្ពុ�ំនសលកេចចតិល្ចញពរីលយោធា
 

ខខមែរកកហេលេៅចេូរួេជាេួយ េាហាន�រ៉ា៉វញិ ។ លនៅឆ្ាំ 
១៩៨៧ ខ្ពុ�ំនេកលរៀ្រការក្រពន្ធលនៅសសរុកកំលណើតក្ពុង 
លខតល្សៀេរា្រ។ កាេលនោះ ខ្ពុកំ្ានខ់តលរៀ្រចពំធិរីខសនលកពន 
ខ�េេានចាសេ់ពុ�ំងឹឮេាងំសងខាង្រ៉ពុលណោ្ះ។ ្រន្ា្់រ 
ពរីលរៀ្រចពំធិរីច្់រសពក្្្់រ ខ្ពុក៏ំនាកំ្រពន្ធលធ្ើ�លំណើរេកកាន ់
ភ្�ំងខរក។ ឪពពុកេ្ដាយលកមែករ្រសខ់្ពុ ំកតរូវរ�្ឋអំណាចលហៅ 
លេៅសាកសរួ ល�ោយសារ្ាតអ់នពុញ្ញាតឲ្យកូនសសរីលេៅតាេ 
ខមែាងំ។ លនៅអំឡពុងលពេខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរ ្ឺេានខតពរីរក្រួសារ

 
ខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ ខ្ពុេំានការេ�ំកយា៉ងខ្លាងំ ល�ោយសារខ្ពុំ 
លធ្ើ�លំណើរក្ពុងខខលេសា ខ�េជារ�វូក�ងំ លក្ដៅហតួខហង  
នងិ្មែានេឹកសកេា្់រផឹក។ ខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរអសរ់យណៈលពេេួយ 
យ្់រេួយន្ងៃលេើ្រលយើងអាចរកេឹកផឹក រួចលហើយ្រន្ដ�លំណើរ 
លេៅេពុខលេៀត។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរេក�េ់្្គាេរេាស រួច 
លហើយលឡើងលេៅកំពេូភ្ំសសរួចយា៉ងកត�ា្រកត�សួ។ ខ្ពុនំងិ 
ក រ្ួសារ�នរសល់នៅភ្ំសសរួចរហតូ�េស់ភាពការណ៍សងៃ្់រ 
សងៃាត ់លេើ្រខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរតាេរ្យនល្ចញលេៅជរំសំាយ្៊ររី 
ក្រលេសន្។ ្រ៉ពុខនខ្្ពុេិំន�នលេៅជរំជំាេួយក្រពន្ធលេ ្ឺខ្ពុំ 
កតរូវ�នលេកងវរ្រញូ្នខ្ពុលំេៅលរៀនយពុេ្ធសាសសល្ធ្ើសនង្គាេ

 
លនៅក្រលេសេា៉លឡសពុរីជនំសួ្ាតច់នំនួ ៦ខខ �លូចះ្ ក្រពន្ធ 
រ្រសខ់្ពុកំតរូវលេៅលនៅជរំខំតេ្ាក់ឯង។ ខ្ពុ�ំនជះិឡានពរី្រន្ាយ

 
�រ្ី មែរីលនៅណាងំរង៉ លេៅលខតស្ពុរនិ ្លហើយលឡើងជះិយនល្ហោះ 
លនៅ�នលេឿន ក្រលេសន្។ លពេលេៅ�េក់្រលេសេា៉លឡសពុរី 
ខ្ពុកំតរូវ�នហ្កឹហាត�់ញ់កាលំភ្លើង, ល�ោះេរីន, �ាក់េរីន នងិ 

យពុេ្ធសាសសល្ផ្ង លៗ�ើេ្បរីក្លាយជាេ័ពនកព។ ្រន្ា្់រពរីហ្កឹ  
ហ្នឺច្់រ ខ្ពុ�ំនវេិកតឡ្់រេកក្រលេសកេ្ពុជាវញិ លហើយ 
ខ្ពុ�ំនរសល់នៅជាេួយក្រួសារក្ពុងជរំសំាយ្៊ររី។ ក្រជាជន 
លនៅក្ពុងជរំសំាយ្៊ររីេាងំអសេ់េេួ�នជនំយួពរីអង្គការ 
សហក្រជាជាត ិខ�េេាន អងករ លស្បៀងអាហារ នងិ្្ាំ 
លពេ្យ។ សកេា្់រសស្រីខ�េេាននផល្ពោះ�នេេួេ្្ា្ំរ៉វូ  
ឬចណំរីអាហារសកេា្់រ្ំរ្រន៉សពុខភាព្រខន្ថេលេៀត។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៩១ ក្រជាជនេាងំអសល់នៅក្ពុងជរំំ
 

សាយ្៊ររី កតរូវ�ន្រញូ្នេកេាតពុភូេិវញិ ល�ោយេានឡាន 
ចា�ំកឹជញូ្នេក លហើយខ្ពុ�ំននាកំ រ្ួសារវេិកតឡ្់រលេៅ

 
សសរុកកំលណើតវញិ។ េពុនលពេល�ះលឆ្ោតឆ្ា ំ១៩៩៣ ខ្ពុកំតរូវ 
�នរាជរ�្ឋាភិ�េកេ្ពុជា្រញូ្នឲ្យេក្រលកេើការលនៅក្ពុង
អង្គភាពេ័ពវញិ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៩៦ ខ្ពុ�ំនលឡើងលេៅវាយ 
ក្រយពុេ្ធតេេជ់ាេួយកងកេ្លាងំរ្រសខ់ខមែរកកហេលនៅអន្លង់ 
ខវង រហតូចពុងឆ្ា១ំ៩៩៧។ លនៅលពេលនោះ រ�្ឋាភិ�េចា្់រ 
លផ្ដើេចរចាជាេួយខខមែរកកហេលនៅអន្លង់ខវងខ�េជាតំ្រន ់
តស៊ចូពុងលកកោយ ក្ពុងល្ោេ្ំរណងខសង្រកសន្ភិាព។ លនៅ 
ល�ើេឆ្ា១ំ៩៩៩ ខខមែរកកហេលនៅត្ំរនអ់ន្លង់ខវង�នលធ្ើ 
សេាហរណកេមែចពុះចេូជាេួយរាជរ�្ឋាភិ�េកេ្ពុជា។ 
ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះេក ក្រួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនរសល់នៅជ្ួរ 
ជពុំ្ ្ាលនៅអន្លង់ខវងរហតូេក�េស់ពន្្ងៃ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

្្ពុំរង់ចាពុំកដល់ន្ ងៃលិចមិៃមឃើញ
កតឡប់មក្រ្ះវិញ

 ស្ថតិក្ពុងឯកសណ្ឋ ានក រ្ូ្រលកងៀន អ្កក រ្ូ ខ្រន៉ សព្ុ ពុណ  
�នេេួេស្ា្ េនក៍ករុេការងាររ្រស់េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារ 

កេ្ពុជា លនៅផះ្រ្រស់្ ាតក់្ពុងភូេិេហាសនួ �ពុសំ្ាយយា 
 

សសរុកស្ាយកជំ លខតស្្ាយលរៀង។ សពន្្ងៃ អ្កក្រូ្ឺជា 

នាយិកាននវេិ្យាេយ័អង្គរស ក្ពុងភូេិអង្គរស �ពុអំង្គរស  
សសរុកលេសាង លខតន្កពខវង ខ�េជាេរីកខន្លងកំលណើតរ្រស់ 

អ្កក្រូ។ អ្កក្រូ ខ្រន៉ សព្ុ ពុណ ្រលកងៀនផង នងិជាអ្កក្្់រ 

ក្ងកិចក្ារេូលេៅលនៅសាេាផង ខ�េលធ្ើឲ្យអ្កក្រូេាន 

ការេេាញឹកយា៉ងខ្លាងំ។

ភា	រ ម្ែ តី	

 កាេពរីន្ងៃេរី០៨ ខខកពុេ្ណៈ ឆ្ា២ំ០២១ កករុេការងារនន 

េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា �នចពុះជ្ួរសេ្ាសនជ៍ាេួយ 
អ្កក្រូនាយិកាននវេិ្យាេយ័អង្គរស អ្កក្រូ ខ្រន៉ សព្ុ ពុណ  

េានអាយពុ ៥៦ឆ្ាំ លនៅក្ពុង្ររលិវណផះ្ខ�េធេូំេាយ 
រ្រស់្ ាត។់ អ្កក្រូ សព្ុ ពុណ �នលរៀ្ររា្់រ�ចូខាងលកកោេ 

លនះ្ ា៖ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុរួំេជាេួយេិតភ្ក្ដរិ្រសខ់្ពុចំនំនួ
 

២នាក់នងិ្រងជរី�នូេួយរ្រសខ់្ពុេ្ំាក់លេៀត �នលេៅេិញ 
នកំករូចហ្ូរ លនៅ្ េ្ខ់កងជតិផ្ារ។ លយើងល�ើរ្រលណ្ដើរហ្ូរ 

អ្្រកគ រូ ខប�៉ សនុគនុណ គឺជា�ា�ិ្រាថ�វទិ្យាល�័អងគរស ្រ្នុងភូមិអងគរស ឃនុនំអងគរស សសរុ្រយមសាង យ្តថ្កេខវង។ 
(យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ន្ំរលណ្ដើរ នងិក្រខេង្្ាលេងយា៉ងស្រ្ប឵យលពេកតឡ្់រ 

េកផះ្វញិ។ ខ្ពុនំងិ្រងជរី�នូេួយរ្រសខ់្ពុលំ�ើរខាងេពុខ នងិ
 

េិតខ្្ពុពំរីរនាក់លេៀតល�ើរតាេលកកោយ។ ខ្ពុនំងិ្រងល�ើរជតិ�េ់ 

េពុខផះ្ សសា្់រខតេានយនល្ហោះេកេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រក។  

េិតរ្្រសខ់្ពុពំរីរនាក់ខ�េល�ើរខាងលកកោយខ្ពុេ្ំាក់ស្លា្់រភ្លាេ
 

លនៅកខន្លង នងិេ្ាក់លេៀតឈាេលសសោចខ្លនួ ។ ចខំណក  
ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំក្ានខ់តឮសលំឡងយនល្ហោះលេើអាកាសក៏រត ់
េកកញឆក់ នងិពរខ្ពុរំតច់េូពនួលនៅក្ពុងកតង់លស។ អំ៊រ្រសខ់្ពុ ំ 
លពេល�ើញេិតភ្ក្ដរិ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់កតរូវក្ា្់រ ្ ាត់្ តិ្ា 
ជាខ្ពុ�ំនខសសកលហៅខ្ពុ ំ « កមែយួ ព្ុណៗ ឲ្យចេូកតង់លសៗ » 

 ល�ើញខ្ពុេំានរ្ួរស អំ៊រ្រសខ់្ពុកំ្រញា្់រលចញេកលកកៅ លហើយ 
្ាតក៏់កតរូវអំខ្រងក្ា្់រខ�រ។ ក្ា្់រខ្រកេេ្លាក់លនោះ�ន 

ឆក់យកជរីវតិេិតរ្្រសខ់្ពុពំរីរនាក់, េនពុស្ចាសខ់�េជាអ្ក 
�លំណើរ១នាក់ សតច្ញ្ិេឹ, លឆះផះ្ក្រជាជន នងិចរំ្រងវត ្

អង្គរស។ ក្ា្់រខ្រកខ�េេេ្លាក់លនោះេានចនំនួពរីរក្ា្់រ េួយ

ក្ា្់រលនៅេពុខផះ្ខ្ពុនំងិេួយក្ា្់រលេៀតលនៅខាងត្ូបងភូេិ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ អង្គការ�នចា្់រឪពពុកខ្ពុលំេៅ�ពុំ
 

�ាងំលនៅនកពលជើងចា្រ ក្រខហេល�ោយសារឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
លធ្ើជាក្រូ្រលកងៀន។ េ្ដ ាយរ្រសខ់្ពុ ំេិន�នេេួេ�ណឹំងពរី 

ឪពពុកខ្ពុលំឡើយ។ ល�ោយក្ដរី�រេ្ពរី្្ររី េ្ដ ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនឲ្យខ្ពុំ
 នងិ្រងសសរីកណ្ដ ាេ លចញលេៅល�ើររក្ាត។់ លនៅក្ពុងសេ័យ 

លនោះ េនពុស្ចាស�់ចូជាេ្ដាយរ្រសខ់្ពុេិំនកតរូវ�នអនពុញ្ញាត

ឲ្យល�ើរលចញលកកៅភូេិឆងៃាយ�នលេ េានខតលកមែងៗ�ចូខ្ពុ ំនងិ 
្រងសសរី្រ៉ពុលណោ្ះលេើ្រអាចលចញល�ើរលកកៅភូេិ�ន។ ខ្ពុចំា�ំន 
្ាកាេលនោះខ្ពុអំាយពុក្រខហេជា៧ឆ្ាំនងិ្រងសសរីក្រខហេ 
ជា៩ឆ្ា។ំ លយើង�នលេៅផះ្ឪពពុកធ ំនងិលស្ើឲ្យ្ាតជ់យួល�ើរ 

រកពពុក។ ខ្ពុពំរីរនាក់្រង្រអែនូល�ើរេពុយេឹកលកជៅៗ  ្រលណ្ដើរយំ
 

្រលណ្ដើរ េិន�ងឹពពុកលនៅឯណា។ លកកោយេក លយើង�នជ្ួរ 

ពពុកលនៅស្ាយជលំរៅ កខន្លង�ពុ�ំាងំ។ លនៅយ្់រលនោះ ខ្ពុ�ំន 
ស្ាក់លនៅជាេួយពពុក។ ល�ោយសារល�ើរផ្លវូឆងៃាយ ឆ្លងអូរ  
េពុយេឹកលកជៅៗ  កាតន់កព នងិកតរូវកលេ្ដៅន្ងៃខ្លាងំ លធ្ើឲ្យលយើង 

ពរីរនាក់្រង្រអែនូលក្ដៅខ្លនួខ្លាងំ។ យ្់រលនោះ ឪពពុកខ្ពុក៏ំលក្ដៅខ្លនួ 

ខ�រ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ�នកតេឹយំលពេល�ើញកូនលក្ដៅខ្លនួេិន
 

�នលេើេខ្។ េពុះខសអែកលឡើង អំ៊រ្រសខ់្ពុ�ំនជនូខ្ពុនំងិ្រង 

សសរីកតឡ្់រេកផះ្វញិ។  លកកោយេក ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ�ន 

ល�ោះខេង។ ្រង្រអែនូរ្រស់ឪពពុកខ្ពុលំនៅខាងេចិភូេិក�្់រ
 

ឪពពុកខ្ពុំ្ ា  «រតល់េៅលវៀតណាេលេៅ ល្រើលនៅេិនរសល់េលកពោះល្ 
សអែ្់រលយើងេានជរីវភាពធរូធា» ឪពពុកខ្ពុេិំនរតល់េៅលវៀតណាេ 
លេ លកពោះ្ ាត�់ងឹ្ា ល្រើ្ ាតល់េៅក�ក�ជាកតរូវសេ្លា្់រេាងំ

ក្រពន្ធ នងិកូនេិនខាន។  លកកោយេកឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំននាំ

ក្រួសារលេៅរសល់នៅខក្បរវត្្ មែរី ល�ោយលធ្ើខេ្ស្ាក់លនៅ។ 

 ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៧០ �េឆ់្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុនំងិ្រងៗ �ន  
ចេូលរៀន�ចូលកមែង�នេ  ្រ៉ពុខន្្រន្ា្់រពរីខខមែរកកហេេេួេជយ័ 

ជេ្ះន្ងៃ១៧ ខខលេសា អង្គការេិនអនពុញ្ញាតឲ្យ្រង្រអែនូរ្រស់ 
ខ្ពុលំរៀនសូកត្រនល្េៀតលេ។ ខខមែរកកហេ�ននយិាយ្ា ្រង 
្រអែនូរ្រសខ់្ពុំ្ ជឺាកូនអ្កេូេធន  «ពកួសន្សិេ័្ន្ធក្ប឵េស» 

 
ខខមែរកកហេ�ាក់ងារឲ្យលយើង�លូចះ្។  េិតភ្កិករ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់  
�នសពុអំង្រខខមែរកកហេឲ្យខ្ពុចំេូលរៀនខ�រ ្រ៉ពុខនអ្ង្គការេិន 

កពេ លហើយ�នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុនំងិ្រងរ្រសខ់្ពុលំេៅកា្់រ�រី 

លេើកេំន្់រលនៅសសះតាអឹេ ខ�េខពុសពរីកពុេារលផ្ងលេៀត 

�នចេូលរៀនជាេួយអង្គការ។

វតស្សះតាអទឹម ស្តិយ�ៅ្រ្នុងសសរុ្រយមសាង យ្តថ្កេខវង។

(យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 17



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

 លនៅន្ងៃជយ័ជេ្ះ ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូេិ�នលេងលភ្លង  
អ្រអរសាេរ ្រ៉ពុខនល្កកោយេកស្ថានភាពលនៅក្ពុងភូេិកាន់

ខតេ�ំកជាងេពុន។ ចខំណកក្រជាជន ១៧ លេសា ខ�េ

ជលេ្លៀសេករសល់នៅក្ពុងភូេិក៏េ�ំកខ�រ។ ក្រជាជន្មែរីេាងំ 
លនោះក្ានខ់តលរើសខស្បកល្ោខ�េល�ះលចោេ យកេក 

ហ្ូរក៏កតរូវអង្គការចា្់រយកលេៅសេ្លា្់រេាំងក្រួសារ។ 

ចខំណកលកមែង ខខមែរកកហេយកលេៅល�កខ្់្រល�ើេលឈើ។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៧ តាឈនិ �នេេួេស្ំរពុកតេួយ 

ពរ្ី ្ាក់លេើ លហើយក�្់រឪពពុកខ្ពុ ំឲ្យជយួរពុះលរោងលនៅ្ េ្ខ់កង។ 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនសរួ តាឈនិ ្ា «ឲ្យយកពលូ្ៅខ�ក 
្ាសល់េៅខ�រលេ? » ្ាត់្ ាេិន�ចល់េ ។ ខ្ពុរំង់ចាឪំពពុក 
រហតូ�េេ់ងៃាចេិនល�ើញកតឡ្់រេកផះ្វញិ។ េ្ដ ាយរ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនលេៅសួរក្រធានលរោង�យរួេ។ លនៅេរីលនោះ ក្រជាជន 
ខ្លះនយិាយ្ា េិន�ងឹ នងិ ក្រជាជនខ្លះលេៀតនយិាយ្ា 

អង្គការចា្់រយកលេៅ�តល់ហើយ។     

 លនៅយ្់រលនោះេានការសខេ្ដងលរឿង �ាំ លផង លនៅសសះ 

តាអឹេ លហើយេ្ដាយរ្រសខ់្ពុ�ំនឲ្យខ្ពុលំេៅលេើេ នងិក�្់រ
 

្រងខ្ពុអំំពរី�ណឹំងរ្រសព់ពុកខ�េកតរូវ�នអង្គការចា្់រយក 
លេៅេិនល�ើញកតឡ្់រេកផះ្វញិ។ ្រងសសរីខ្ពុយំំ លពេ�ន 
�ណឹំងលនះ លពេ្ាតេ់ក�េផ់ះ្។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុេិំនេាន ់

�នលស្លៀកពាក់លខោអាវសសរួេ្ួរេលេ ្ឺេានខតលខោខ្លរីេួយ  

កកេាលក ើ្េត្ប឵ញជនំានល់នោះ នងិអាវយឺតពណ៌សេួយ 

្រ៉ពុលណោ្ះ។ ចខំណកល្ោ ខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុចំញ្ិេឹលេើេខ្ 
រាេន់្ងៃ �នយំខសសកលរោេិ៍ េន្ា�ំរី ្ររីយ្់រេកលហើយ ល�ោយ 

េិន�ងឹពរីេូេលហតពុ។ យាយរ្រសខ់្ពុលំ�កឈសឺកេាកលនៅ 
លេើខក ខ្�េឪពពុកខ្ពុលំនៅលេើេខ្។ េពុះ�តេិ់នល�ើញឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុ ំយាយរ្រស់ខ្ពុលំចះខតសួររក។ ខ្ពុេិំនហ៊ានក�្់រ

 យាយពរី�ណឹំងរ្រស់ឪពពុកខ្ពុលំេ។ យាយ�នសរួរកឪពពុកខ្ពុ ំ
ជាក្រចា ំលេើ្រេ្ដាយរ្រសខ់្ពុ�ំាចច់តិក្�្់រ្ាត។់ លនៅលពេ 
យាយ�ន�ងឹ�ណឹំងលនះ យាយរ្រសខ់្ពុកំអែកស្លា្់រភ្លាេៗ 

ល�ោយសារឈចឺតិខ្្លាងំលពក។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧អង្គការ�ន្រញូ្នក្រួសារខ្ពុឲំ្យ 
លេៅលនៅត្ំរន�់រីខ្លាញ់ក្ពុងលខតល្ពោធិ៍សាត។់ កេមែាភិ�េ 
ខខមែរកកហេ�នក�្់រលេៀត្ា លនៅេរីលនោះសេ្ូបរអាហារ 

ហ្ូរចពុកណាស។់ េពុន�្ូំរងក្រួសាររ្រសខ់្ពុកំ្រខកកេិនកពេ 

លេៅលេ។ ្រ៉ពុខនល្កកោយេកអង្គការេក្ំរាេ្ា ល្រើេិនលេៅ 

លេនងឹចង�ាក់លេើឡានល�ះ�ចូសតក្ជរូក �លូចះ្លហើយ 

ក រ្ួសាររ្រសខ់្ពុក៏ំសលកេចចតិច្ាកលចញលេៅ។ លយើងលធ្ើ 
�លំណើរលេៅល�ោយល្មែើរលជើង យ្់រកខន្លងណា្ លឺយើងកតរូវល�ក 

កខន្លងលនោះ។ លកកោយេក លយើងលេៅ�េអ្់កលេឿង នងិ�ន 

ជះិក�េ៉្់រនល្េៅភ្លំពញ។ ក្ពុងលពេលធ្ើ�លំណើរ េានក�េ៉់ 
ជាលកចើនសពុេ្ធខត�នេចិ លនៅេពុខេលន្លចតពុេពុខ ល�ោយសារ 

េឹកហរូកួចខ្លាងំលពក។ ក�េ៉ខ់�េខ្ពុជំះិ អង្គការ�នចង 
អ្រ្្ាពរីរ នងិេានអ្កល្រើកខ�េហាក់�ចូជាេានជនំាញ។  

លកកោយេកលយើង�នឈ្់រសកេាកលនៅច្ប រ឵អំលពៅរយណៈលពេ 

េួយយ្់រ រួច្រន្ដ�លំណើរល�ោយជះិរ ល្ភ្លើងលេៅឈ្់រលនៅ

ស្ាយ�នូខកវ ។ លនៅេរីលនោះ េានអ្កេកេេួេលេៅកាន់

សហករណ៍លផ្ងៗ។ ក រ្ួសារខ្ពុលំនៅសហករណ៍ចាហ៊យួ 

អង្គការក៏្ំរខ្រកលយើងឲ្យរសល់នៅលផ្ងពរ្ី ្ា។ អង្គការចាត ់

តាងំខ្ពុឲំ្យលនៅកងកពុេារ លនៅផះ្�យ្ឹរងផពុន។ អង្គការតកេរូវ 
ឲ្យលកមែងៗហ្ូរ្រ្ររអងករេួយកំ្រ៉ពុងសកេា្់រ្្ា ៨ នាក់ ។  

អ្កណាហ្ូរលេឿន�នលកចើនអ្កណាហ្ូរយឺតជាងល្្ឺ 

�នតចិឬអតខ់តេ្ដង។ ខ្ពុ�ំនលេៅេចួហ្ូរ្រ្ររលនៅក្ពុងកង
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

្រងសសរីខ្ពុលំកពោះេានរ្រ្រក្ានជ់ាងកងកពុេារ នងិេ្យា៉ងលេៀត 
្រងខ្ពុហំ្ូរលេឿន។ ខ្ពុខំតងេចួ្រន្លចំេូលនៅលពេកពេ្់រលកពោះ

 
លភ្លើងេិនសវូភ្ល ឺចខំណកខភក្យាយខាង�ា�ំយលេើេេិនសវូ 

ច្ប឵ស។់ លកកោយេកអង្គការ្រញូ្នខ្ពុឲំ្យលេៅលនៅភ្កំតនា្់រ
 

្ រ្ីរ ្រ៉ពុខនល្�ោយសារខតខ្ពុនំកឹខេខ៉្លាងំលពកកេាពំពុំ�ន ខ្ពុក៏ំ 
សលកេចចតិេ្ចួរតក់តឡ្់រេករកខេ។៉ លកកៅពរីខ្ពុ,ំ ្ េឺាន�ក់៉  
នងិេ្ាក់លេៀតស្លា្់រ �នេចួរតេ់កផះ្។ លនៅតាេផ្លវូេាន 
កេមែាភិ�េយកកា្ិំរតតាេកា្់រលយើងពរីលកកោយ។ ្រ៉ពុខន ្

លយើង�នរតពួ់នរហតូេាេខ់តឈ្ល្រលេៅ�ត ់លេើ្រលធ្ើ�លំណើរ 

្រន្ដលេៀត។ លយើងលធ្ើ�លំណើរលចញេកតាងំពរីលេោ៉ង៤រលសៀេ 

រហតូ�េក់ខន្លងខេល៉នៅលរោង�យ្ឹរងផពុន លនៅលេោ៉ង១ 

យ្់រ។ លពេេក�េេ់្ដាយរ្រសខ់្ពុលំេៅសពុ�ំយលនៅលរោង 
ចពុងលភៅឲ្យខ្ពុហំ្ូរ ្រ៉ពុខនក្្រធានលរោង�យ្ាេិនេានរ្រ្រ

សកេា្់រខ្ពុលំេ។ ខ្ពុ�ំនហ្ូរខផ្លធ្លក នងិខផ្លពពុកេាជនំសួវញិ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ អង្គការ�ន្រញូ្នខ្ពុឲំ្យលេៅលនៅផះ្
 

�យន�នាវ។ លនៅេរីលនោះខ្ពុលំ�ើញអំ៊សសរីេ្ាក់លជរខខមែរកកហេ 
ខ�េ�នយក្រ្ដរីរ្រស់្ ាតល់េៅសេ្លា្់រ។ ្រន្ចិលកកោយេក 

ក្រធាននាររីេ្ាក់ េកចា្់រអំ៊លនោះ លេៅអារកសេ្លា្់រ។ 

ខ្ពុឮំសលំឡងខសសក ្រន្ចិលកកោយេកក្រធាននាររីកតឡ្់រ

េកវញិ លហើយខ្ពុលំ�ើញ្ាតក់ានក់ា្ិំរតក្រេាក់សពុេ្ធ 
ខតឈាេ។ លនៅសេ័យលនោះ លកមែងៗ�ចូខ្ពុ ំក្រសនិល្រើក្រកពតឹ ្
កំហពុសនងឹកតរូវចា្់រយកលេៅផះ្�យ ៣០ ឬសេ្លា្់រលចោេ 

ខតេ្ដង។ េានកពុេារេ្ាក់កតរូវ�នអង្គការចា្់រយកលេៅ 

ផះ្�យ ៣០ ល�ើេ្បរីលធ្ើ�្រ នងិ្រងអែតអ់ាហារ។ ខខមែរកកហេ 

�នលេើក�វសសរូវអពុកលេើលកមែងលនោះ លកមែងលនោះរាកលចញ  

េក្ឺ េិនេានេាេកលេ េានខតេឹក នងិកកសាេ្ូេេាន 

លចញេកលកកៅ។

 លនៅន្ងៃេរី៧ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ពសមែក័្ចតិ ្ 

លវៀតណាេ នងិកងេ័ពរណសរិ្សាេ្្គរីសលនង្គោះជាតកិេ្ពុជា  
�នេេួេលជោ្ ជយ័ក្ពុងការវាយយកេរីកករុងភ្លំពញ។  
េឹក�រីកេ្ពុជាេួយភា្ ធំកតរូវ�នក្្់រក្ងល�ោយេ័ពសេ័្ន្ធ 
េិត ្្រ៉ពុខនល្នៅត្ំរនខ់�េខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងលខតល្ពោធិ៍សាត់្ ឺ 

លនៅក្្់រក្ងល�ោយកងេ័ពខខមែរកកហេ។ អំឡពុងលពេលនោះ ខ្ពុំ

ល�ើញេានយនល្ហោះេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រក�នលហោះលេៅ�េ់ 

សសិ្ា�នុសសិ្វទិ្យាល�័អងគរសចលូរួមយវទិ្រា្ ្ា្់រយរៀ�ស្អីនំេី 
កបវត្សិាសស្្រម្នុជាកបជាធបិយត�្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ។ 
(យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

សាលាបឋមស្ិរ្ សសះតាអទឹម ស្តិយ�ៅ្រ្នុងសសរុ្រយមសាង 
យ្តថ្កេខវង។ (យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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េរីលនោះ។ លនៅជតិកខន្លងខ�េខ្ពុលំធ្ើការ ខ្ពុលំ�ើញកងេ័ព
 

លវៀតណាេលធ្ើ�លំណើរលេៅេកលេើផ្លវូជាត ិ្រ៉ពុខនខ្្ពុេិំន�ងឹលធ្ើ
 

យា៉ងណាល�ើេ្បរីឲ្យេ័ពលវៀតណាេអាចចេូេកជយួលយើង 

�នលេ។ លកកោយេកអង្គការេាន្ំរណងសេ្លា្់រក្រជាជន 

េាងំអស់លនៅេរីលនោះ ល�ោយេពុន�្ូំរង ្ ខឺខមែរកកហេសេ្លា្់រ 

កករុេ្រងសសរីរ្រសខ់្ពុេំពុន។ េានពេ្ូាក់លឈមែោះ កអែាត ់្ឺជា 
ក្រជាជនចាស ់ខ�េេានសន្ានចតិេ្អែ �នក�្់រ្រងសសរី 

រ្រសខ់្ពុឲំ្យរត។់ លកកោយេកលេៀតអង្គការ�នលធ្ើន្ំរញ្ពុកឲ្យ
 

លយើងហ្ូរ នងិ្រកេរុងយកកករុេ្រងសសរីរ្រស់ខ្ពុលំេៅសេ្លា្់រ។  
ចខំណកេួយកករុេលេៀត ខ្ពុលំ�ើញកូនឈ្ល្រតចូៗ្រលណ្ដើរ 
េនពុស្យកលេៅសេ្លា្់រ លហើយលនៅតាេផ្លវូេានពូេ្ាក់

�នរតរួ់ច។ លនៅលពេពេ្ូាក់លនោះរត ់្ឺេានលយោធាខខមែរ 

កកហេតចូៗកានក់ាលំភ្លើងតាេល�ញ�ញ់ពរីលកកោយ្រ៉ពុខន្

�ញ់េិនកតរូវ។ ខ្ពុលំ�ើញេានសាកសពក្្់រេរីកខន្លងេាំង 
លកមែង េាងំចាស់ លហើយលពេខ្លះខ្ពុលំ�កខក្បរសាកសព។ 

ក រ្ួសាររ្រសខ់្ពុំ្ តិ្្ា្ ា នងឹរតក់ាតខ់ខ ល្កតៀេឆ្លងេក 

ខាងរលំ�ោះ។ ្រ៉ពុខនល្យើងកតរូវរង់ចា�ំេ់ន្ងៃេរី ៣០សនិ លកពោះ 

េានអំ៊ក្ររុសេ្ាក់ក�្់រ្ាលនៅេរីន្ងៃ ៣០ នងឹេានកងេ័ព 

រលំ�ោះេកជយួ។ េក�េ់ន្ងៃេរី ៣០ កងេ័ពសមែក័្ចតិ ្

លវៀតណាេ នងិកងេ័ពរណសរិ្សាេ្្គរីសលនង្គោះជាត ិ

កេ្ពុជាចេូេក�េ។់ លនៅលពេស្ថានភាពចេាចេ 
ក្រួសាររ្រសខ់្ពុក៏ំសលកេចចតិរ្តក់ាតខ់ខ ល្កតៀេ។ លនៅលពេ 
រតេ់ានក្ា្់រកាំលភ្លើងលហោះេកកតរូវេនពុស ខ្�េរតខ់ក្បរ 

ខ្ពុ�ំេួជាលកចើននាក់ លហើយ្រង្រអែនូរ្រសខ់្ពុ�ំនរតខ់្រក្្ា។ 
 ខ្ពុលំនៅជាេួយេ្ាយ។ លកកោយេកេ្ដាយខ្ពុសំលកេចចតិ្
 

កតឡ្់រេកសសរុកកំលណើតវញិ។ លនៅលពេលធ្ើ�លំណើរតាេ 

ផ្លវូេានក្រជាជនចតិេ្អែ�នឲ្យអងករ នងិេូ្្រអាហារេក
 

លយើងរហតូលធ្ើ�លំណើរ�េផ់ះ្។ ្រងសសរីរ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្ើ 
�លំណើរលេៅ�េផ់ះ្េពុនលយើង លហើយ្រង្រអែនូខ�េលនៅក្ពុង 
ភូេិ�នលធ្ើ្រពុណ្យឲ្យខ្ពុ ំនងិេ្ដាយខ្ពុរួំចលហើយ លកពោះអ្កខ�េ

 
រតក់ាតខ់ខ ល្កតៀេ ភា្ លកចើនកតរូវក្ា្់រកាលំភ្លើងស្លា្់រ។

  លកកោយេកក រ្ួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្ើខសសល�ើេ្បរីចញ្ិេឹ

ជរីវតិ ចខំណក្រងសសរីរ្រសខ់្ពុលំឆ្លៀតកាតល់�រសលេ្លៀក្ំរពាក់  
ល�ើេ្បរីរកក�ក់ឲ្យខ្ពុ�ំនចូេលរៀន។ ្រងសសរីរ្រស់ខ្ពុខំតិខកំ្ឹរង

 
រកក�ក់ឲ្យខ្ពុ�ំនលរៀនសកូត លេើ្រខ្ពុេំានចលំណះវជិា្អាច

ក្លាយជានាយិកាននវេិ្យាេយ័អង្គរស �ចូសពន្្ងៃលនះ។

អគារស្ិរ្ាយ�ៅវទិ្យាល�័អងគរស។ (យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ជតីវិតត្៊ូជាមយួស្ មែរកកហម

អ៊ៃុ	្ុោវតី	

 យិន ស៊ន លហៅកករូច លភេក្ររុស អាយពុ៧០ឆ្ា ំសពន្្ងៃ 

រសល់នៅភូេិកកលពើពរីរលេើ �ពុកំកលពើពរីរ សសរុកវាេខវង លខត ្

លពោធិ៍សាត។់ កករូច �នខចករខំេកអំពរី្រេពលិសោធនជ៍រីវតិ

រ្រស់្ ាតខ់�េ�នតស៊ជូាេួយខខមែរកកហេ្ា៖

 ខ្ពុេំានសសរុកកំលណើតលនៅភូេិេ័ពល�ះ �ពុធំ្លកលវៀន  
(�ពុពំរីសង្គេចាស)់ សសរុកកំពង់កតឡាច លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។ 

ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ ស ូផេ េានអាយពុ៦៥ឆ្ា។ំ ខ្ពុេំាន
 

កូនសសរី ៤នាក់ នងិកូនក្ររុស ៤នាក់។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ 

សកូត នងិេ្ាយរ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ យាន។ ឪពពុកេ្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ

�នស្លា្់រអសល់េៅលហើយ។ ខ្ពុេំាន្រង្រអែនូ ៧នាក់ ក្ររុស ៤
 

នាក់នងិសសរី ៣នាក់។ ខ្ពុលំរៀនសកូត�នតចិតចួណាស។់ 

កាេពរីលកមែង ខ្ពុលំរៀន�នកតេឹ្្ាក់េរី១១ ពរីសង្គេចាស។់ 

ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀនរយណៈលពេ ២ឆ្ា ំេពុនលពេខ�េរ�្ឋក្រហារ 
�នលកើតលឡើងក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០។ សពន្្ងៃលនះ កករុេក្រួសារ 
រ្រសខ់្ពុ ំក្រក្រេពុខរ្ររ�ា�ំណំា�ំចូជា លពោត អំលពៅ នងិ 
សសរូវល�ើេ្បរីចញ្ិេឹជរីវតិ។

រត់ចលូនកពមធវែើមោធា

 ្រន្ា្់រពរីរ�្ឋក្រហារ�នលកើតលឡើងក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧០ 

ក្រលេសកេ្ពុជា �នផ្លាស្ូ្់ររពរីរ្រ្រសង្គេរាសសន្យិេ ខ�េ
 

ស្ថតិលកកោេការ�កឹនារំ្រសស់លេ្ចសរីហនពុ លេៅជារ្រ្រ 

សាធារណរ�្ឋខខមែរ �កឹនាលំ�ោយរ្រស់ េន ់នេ់ វញិ។  

លនៅក្ពុងភូេិរ្រសខ់្ពុ ំេានការលកណ្ឌយពុវជនឲ្យចេូលធ្ើជា
 

េាហាន្រលកេើ�េ់រ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមែរ។ ក្រជាជនេួយ 

ចនំនួនាំ្ ្ាលេៅ្ួរសក្ពុងល្ោេ្ំរណងល្ចលវះពរីការចេូ 
លធ្ើេាហាន។ ក្រជាជនខ្លះលេៀត �នយេក់ពេចេូលធ្ើ 

ជាេាហាន នងិក្រជាជនេួយចនំនួលផ្ងលេៀត �នរតច់េូ 

�ទឹម ស�៊ យហៅក្ររូច អា�នុ ៧០ឆ្ានំ សេ្វថ្ងៃរសយ់�ៅ 
ភូមិក្រយេើេរីយលើ ឃនុនំក្រយេើេរី សសរុ្រវាលខវង យ្តយ្េោធិ៍សាត។់  

(សន្ុ  វណ ្ណណៈ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)។ 

នកពល�ើេ្បរីចេូរួេជាេួយនងឹរ�្ឋាភិ�េរណសរិ្រួ្ររួេ

ជាតកិេ្ពុជា។ 

 ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១ ខ្ពុ�ំនសលកេចចតិច្េូនកពតស៊ជូាេួយ
 

នងឹរ�្ឋាភិ�េរណសរិ្រួ្ររួេជាតកិេ្ពុជាក្រឆាងំនងឹ 
រ្រ្រ េន ់នេ។់ េពុន�្ូំរង ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើជាលយោធាភូេិភា្  
នរិតរី ត្ំរន៣់១ ។ លនៅលពេលនោះ ភូេិភា្ នរិតរី លេើ្រខតេាន 

ការចា្់រលផ្ើេលរៀ្រចលំយោធា�នេួយភូេិភា្  េានចនំនួ 

៣ កករុេ សកេា្់រលធ្ើសកេមែភាពក្រយពុេ្ធតេេន់ងឹេាហាន  

េន ់នេ។់ ភូេិភា្ នរិតរី េិនេានេ់ានកងឈ្ល្រ ឬកង 
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លសនាជនលនៅលឡើយលនោះលេ។ លកកោយេក តាេ៉ពុក �នចពុះ 

េកលរៀ្រចំលយោធា្រខន្ថេលេៀត ល�ោយយកលយោធាពរី 

លខតត្ាខកវេកខ្លះ នងិពរី្រស្េិេកខ្លះ រួេជាេួយនងឹ 

លយោធាខ�េលយើងេានសសា្់រលរៀ្រចំ�នេួយអនពុលសនា 

ធ។ំ ក្ពុងេួយអនពុលសនាធំ េានកងកេ្លាងំលយោធាចនំនួ 
ក្រខហេ១០០ នាក់។ 

 ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ លយើង�នក្រខេក្រេូេលយោធាេក 
ពរីក្្់រេរីកខន្លងេាងំអស ់លហើយលរៀ្រចលំយោធា�នេួយកង 

វរលសនាធ ំខ�េេានលយោធាចនំនួក្រខហេ ១០០០នាក់។  

្រន្ា្់រេក លយើង�នចា្់រលផ្ើេវាយក្រយពុេ្្ធ ្ាជាេួយ  

នងឹេាហាន េន ់នេ។់ ខ្ពុ�ំនចេូរួេក្រយពុេ្ធលនៅេ្ពុលំខត្
 

កំពង់ស្ឺ នងិវាយលនៅកំពង់កតឡាច លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។  

ក្ពុងលពេលធ្ើសនង្គាេ�្ូំរងៗ លយើងលក្រើក�សក់ាលំភ្លើងខ�េ 
េានក្រលភេក្ា្់រ ១២.៧ េ.េ នងិកាលំភ្លើង�នេកពរីេាហាន  

េន ់នេ។់ លយើងខតងខត្ំរាេេាហាន េន ់នេ ់យកកាលំភ្លើង 

សកេា្់រេពុកលក្រើក�ស់។ ្រន្ា្់រពរីលយើងក្រេូេ�នកាំលភ្លើង 

ចា្់រពរី ១០ លេៅ ២០ល�ើេ លយើង�នចា្់រលផ្ើេវាយេរីតាងំ 

ណាខ�េេានកេង់កេាយធ្ំរន្ចិ។ ក្ពុងលពេក្រយពុេ្្ធ ្ា 
�្ូំរងៗ ខ្ពុេិំនេានល់�ើញេានយនល្ហោះេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រក 
លនោះលេ។ លយោធាេាងំអសក់តរូវក្រយពុេ្ធល�ោយល្មែើរលជើង។  

ខ្ពុធំ្លា្់រ�នកតរូវរ្ួរសក្ពុងលពេក្រយពុេ្្ធ ្ាខ�រ។ 

 លកកោយេក ភូេិភា្ នរិតរី �ន្រលងកើតជាវរលសនាធំ 

លេខ១៦ ខ�េេាន តាលសឿង ្ ជឺាក្រធានកងពេេរី១។ 

ភាពកច្ូរកកច្រេន់ងិអសន្សិពុខ �នលកើតលឡើងលស្ើរខត ក្្់រ 

េរីកខន្លង។ លយើងពិ�កក្ពុងការខ្រងខចកណាស់្ ាលតើភា្ រី 
ខខមែរណាខ�េេអែ ឬភា្ រីខខមែរណាខ�េអាកកក់លនោះ។ ក្រជាជន 

េួយចនំនួ�នចាកលចញលេៅលនៅ្ររលេស លហើយក្រជាជន 

ខ្លះលេៀត លចះខតកេារំសក់្រឈេេពុខនងឹ្រញ្្ខ�េ�នលកើត 

លឡើងជាលរៀងរាេន់្ងៃលនៅតាេត្ំរនខ់�េខ្លនួរសល់នៅ។ 

 លនៅលពេខ�េខ្ពុចំេូរួេលធ្ើសនង្គាេក្រឆាងំនងឹរ្រ្រ េន ់ 
នេ់ ខ្ពុ�ំនក្្់រក្ងកងអនពុលសនាតចូខ�េេានលយោធា 
ចនំនួ ៣៦នាក់។ លនៅលពេលនោះ ខខមែរកកហេ�នេេួេការ 

ជយួច្ប឵ងំពរីកងេ័ពលវៀតណាេ ខ្េេាងំេេួេ�នជនំយួ 

សព្ ាវពុធពរីក្រលេសចនិតាេរយណៈកងេ័ពលវៀតណាេ 

ខ�រ។ ខ្ពុធំ្លា្់រ�នលធ្ើការជាេួយនងឹកងេ័ពលវៀតណាេ 
�នរយណៈលពេក្រខហេជតិ១ឆ្ា។ំ 

 ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ខខមែរកកហេ �ន្រលណ្ញកងេ័ព 
លវៀតណាេឲ្យកតឡ្់រលេៅក្រលេសលវៀតណាេវញិ។ ្រន្ា្់រ 

េក កងកេ្ល ាំងចេនាលសហ្ាជាតក៏ិ�នចា្់រលផ្ើេផពុស

លឡើង។ ខខមែរកកហេ �នេេួេជនំយួអាវពុធពរីក្រលេសចនិ

ជាលកចើន �លូចះ្លយើងអាច្រលងកើតជាកងពេធំៗ �ន។ 

 កករុេរ្រសខ់្ពុ ំ�នវាយចេូលេៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញេ្ពុំ
 លពោធិ៍ចនិតពុង លនៅលេោ៉ងក្រខហេ ៧កពឹក ល�ោយចា្់រលផ្ើេ  

ល�សសេអែាតេាហាន េន ់នេ់ លនៅេរីលនោះ។ ខ្ពុ�ំនល�ើរ 
ក្រេូេេាហាន េន ់នេ់ េពុកេួយកខន្លង។ ្រន្ា្់រេក  

ខ្ពុក៏ំចា្់រលផ្ើេវាយ្រន្ាយលនៅេ្ពុលំពោធិ៍ចនិតពុង។ ្រន្ា្់រ 
ពរីវាយ្រន្ាយ�នលហើយ ខ្ពុំ�នចា្់រលផ្ើេ�កកេ្ល ាងំ 
េាហានតាេ្រន្ាយនងិ�កយកវេិ្យពុេាក់េង។ ខ្ពុ�ំនចេូ

 
លេៅក្ពុង្រន្ាយេាហាន រួចយកឧ្រករណ៍ខសសកឲ្យេាហាន 

ខ�េលនៅខាងក្ពុង្រន្ាយលេើកេង់សលឡើង រួចក្រេូេ 
កាលំភ្លើងេពុកេួយកខន្លង។ ្រនា្្់រេក កករុេលយោធារ្រស់ខ្ពុ ំ�ន 
ចេូ�កកាលំភ្លើងេពុក នងិ នាយំកេាហានេាងំអសល់នោះ

លចញពរី្រន្ាយេាងំអសឲ់្យល�ើរជាជរួ នៗងិលេើកន�លឡើង។ 

េាហាន េន ់នេ់ េាងំអសក់តរូវនាលំចញលេៅ ្រ៉ពុខនខ្្ពុេិំន 
�ងឹ្ាលយោធាខខមែរកកហេ �ននាេំាហានេាងំអសល់នោះ 

យកលេៅេរីណាលនោះលេ។ ខ្ពុនំងិកករុេរ្រសខ់្ពុ ំ្ឺក្ានខ់តជា
 

អ្ក្រលញ្ញេាហានលចញពរីេរីតាងំឲ្យអស់ រួចេកេាន 

កករុេលយោធាខខមែរកកហេលផ្ងលេៀត នាយំកេាហាន េន ់ 

នេល់ចញលេៅ។ លនៅលពេលនោះ កិចក្ាររ្រសខ់្ពុ ំ្ កឺតរូវលរៀ្រ 
ចេំរីកករុងភ្លំពញ លហើយ្រន្ា្់រពរីរយណៈលពេពរីរន្ងៃលកកោយ 

លពេខ�េកក រុេរ្រសខ់្ពុ�ំនក្រេូេេាហានលចញអស់  
លយើងក៏�នឲ្យក្រជាជនចាកលចញជា្រន្្រន្ា្់រ។  

មៅមពលសដលស្មែរកកហមទទលួបាៃអណំាច

 ្រន្ា្់រពរីខ្ពុ�ំនចេូល�សសេអែាតេរីកក រុងភ្លំពញរួច 
រាេ ់លហើយក្រជាជន�នចាកលចញពរីេរីកករុងភ្ំលពញអស់  

ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រេកលរៀ្រចកំងកេ្លាងំលនៅឯកំ្ូរេ។ ខ្ពុឈំរ 

លជើងលនៅេ្ពុកំំ្ូរេ ខ�េជាេរីតាងំ្រន្ាយេាហាន។ ខ្ពុរំស់
 

លនៅឯកំ្ូរេ�នកន្លះខខ អង្គភាព�នឲ្យកករុេលយោធា 

រ្រសខ់្ពុលំេៅលធ្ើផ្លវូជាតលិេខ៣លឡើងវញិ។ លយើង�ននាំ្ ្ា 

កសាងផ្លវូ ខ�េលយើង�នលធ្ើឲ្យខចូខាតលនៅលពេក្រយពុេ្ធ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ស្ទឹងយ�ៅ្រ្នុងឃនុនំក្រយេើេរី សសរុ្រវាលខវង យ្តយ្េោធិ៍សាត។់ (អូ៊ ឧតម្បញ្ញាវនុឌ្ឍ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)។

្្ាលនោះរហតូ�េរួ់ចរាេ។់ លកកោយេក កក រុេរ្រសខ់្ពុ�ំន 
លេៅ្រនល្ធ្ើផ្លវូរ ល្ភ្លើងលនៅឯផ្ារកតាច្រនល្េៀត។ លកកោយ 
សាងសង់ផ្លវូរ ល្ភ្លើងរួចអស ់ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រេក្រន្ាយលនៅ

 
ឯកំ្ូរេវញិ។ ខ្ពុេំករស់លនៅកំ្ូរេ �នរយណៈលពេក្រខហេ 
ជា១ខខ អង្គភាពរ្រសខ់្ពុ�ំន្រញូ្នខ្ពុឲំ្យេកខសសអំ្ិរេ។ 

 ក្ពុងខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុេំកឈរលជើងលនៅេ្ពុំ្ េ្់
 ខ្រក្ូស ខសសចាេ នងិខសសអំ្ិរេ។ ក្រធានកងពេរ្រស់ 

ខ្ពុលំឈមែោះ ្រងឡូញ។ ្រងឡញូ ្ឺជា្ ណណៈត្ំរនល់នៅខសស
 អំ្ិរេ ចខំណកខ្ពុលំធ្ើការលនៅក្ពុង�ពុ។ំ អង្គការ�ន្រញូ្នខ្ពុំ
 ចេូឲ្យេកល�ើេ្បរីពកងឹងលនៅខសសអំ្ិរេ ខ�េកំពពុងខតលកើត 

េាន្រញ្្នផក្្ពុងខ្លះៗ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុលំធ្ើជាលេ�ពុលំនៅ
 

ខសសអំ្ិរេ ក្រជាជនេិនេានការហ្ូរចពុកខះ្ខាត នងិជ្ួរ 

ការេ�ំកលនោះលេ។ លនៅេរីលនះ លេើ្រខតេានការលរៀ្រចជំា 

សហករណ៍លហើយការហ្ូរចពុកលនៅក្្់រក្ានល់នៅលឡើយ។  

ជាលរឿយ លៗនៅខសសអំ្ិរេ េានកករុេខខមែរសេកអពុកឡពុក 
សពុអំងករក្រជាជនលនៅលពេយ្់រ។ ខ្ពុធំ្លា្់រេេួេ�នការ 

អនពុញ្ញាតពរីអង្គការឲ្យលេៅលេងសសរុកកំលណើតេ្ង។ លនៅ 

លពេខ�េខ្ពុលំ្រើកឡានេក�េផ់ះ្ ខាងសហករណ៍លនៅឯ 
សស រុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុ ំ�នយកសាចល់្ោឲ្យខ្ពុហំ្ូរ ក្្ឹក 

ល្ក្ងណាស។់ ខ្ពុលំេៅលេងសសរុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុជំាេួយ
 

នងឹអង្គរក្ពរីរនាក់លេៀតរ្រសខ់្ពុ ំ ល�ោយជះិឡានហ ព្ុ រី្រ 

រ្រសអ់ាលេរកិ។ ្រង្រអែនូរ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុងជនំានល់នោះ ចេូ
 លធ្ើជាលយោធាចនំនួ ៣នាក់ នងិ្រង្រអែនូរ្រសខ់្ពុលំផ្ងលេៀត
 

រសល់នៅក្ពុងសហករណ៍។ ខ្ពុលំធ្ើការលនៅខសសអំ្ិរេ�នកតេឹ
 

ខតរយណៈលពេពរីរខខខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ ្រន្ា្់រេក អង្គភាពរ្រសខ់្ពុ ំ
�នឲ្យខ្ពុលំេៅរសល់នៅឯកំពង់លសោេ។

ការងារកគបក់គងកបាល៉ម់ៃសាទមៅកពំងម់សាម

 ខ្ពុ�ំនលេៅ�េកំ់ពង់លសោេក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥។ លពេលនោះ 

ខ្ពុេិំនេានេ់ានក្រពន្ធលេ។ ្រងឡញូ �នលចញពរ្ី ណណៈត្ំរន ់

លហើយយកខ្ពុលំេៅកំពង់លសោេជាេួយនងឹ្ាត។់ ្រងឡញូ 

្ឺជាអ្កេេួេខពុសកតរូវក្ពុងខផក្ពាណិជក្េមែរ�្ឋលនៅកំពង់

លសោេ។ ្ ាតល់េៅេេួេខពុសកតរូវរួេខាងពាណិជក្េមែរ�្ឋជា

េួយនងឹ េាស េពុត។ ចខំណកខ្ពុលំធ្ើការលនៅខាងខផក្លនសាេ 
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រ�្ឋ។ អង្គភាពរ្រសខ់្ពុ ំ�នឲ្យខ្ពុកំ្្់រក្ងក�េ៉ល់នសាេ 

ខ�េេានក្រជាជនក្រខហេជា២៥០នាក់ លនៅក្ពុងកង 
លនសាេ ក្ពុងលនោះេានេនពុស្សសរីក្រខហេ ៣០នាក់ 

ជយួលធ្ើការងារខាងក្រឡាក់កតរីលងៀត។

 លនៅលពេលនោះ ចនិ�នផេ្ជ់នំយួក�េ៉ច់នំនួ ១២  

លក្ឿង េកឲ្យខខមែរកកហេ។ ចនិ�នេក្រលកងៀនលយើងពរី 

រល្រៀ្រល្រើកក�េ៉អ់សរ់យណៈលពេក្រខហេ១ឆ្ាខំ�រ។  

ក�េ៉ល់ន ោះធំៗណាស់ នងិេានចំណពុះរ ា្់រលតោន។  

ក�េ៉េ់ាងំអស ់្ យឺកេកសកេា្់រចពុះលនសាេកតរីលនៅក្ពុង 
សេពុកេ។ ក�េ៉ន់រីេួយៗ កតរូវលចញលេៅលនសាេ លហើយ 

រយណៈលពេក្រខហេ ៣ខខ លេើ្រកតឡ្់រេកខផវញិេ្ង។ 

្រ៉ពុខនក៏្េានក�េ៉ខ់្លះ�នកតឡ្់រេកខផេពុនខ�រ លកពោះ 

ខតរកកតរី�នក្្់រចនំនួេពុនលពេកំណត។់ កតរីនងិលក្ឿង 

សេពុកេេាងំអសខ់�េរក�ន ្ េឺក់លេៅឲ្យក្រលេសន ន្ងិ 

ក្រលេសសាងំហ្គាពួ លហើយ្ររេិាណកតរីខ�េេក់លចញ

េ្ងៗេានចនំនួរា្់រេពុនឺលតោន។ លកកៅពរីនាលំចញកតរីសសស់ 

ក៏េាននាលំចញេឹកកតរី កតរីលងៀត េឹក ្រង្គា ក្ពុងចនំនួ 
យា៉ងលកចើនខ�រ ។ ក�េ៉េ់កពរីក្រលេសន្នងិក្រលេស 

សាងំហ្គាពួ �នល្រើកចេូេកយកកតរីលនៅេ្ពុលំកោះលសច្ 
ខ�េស្ថតិក្ពុងលខតល្កោះកពុង។ េន្េឹ្្ាលនោះខ�រ លយើង�ន

នាេំំនញិេួយចនំនួចេូេកលក្រើក�សរួ់េេាន ខខ ល្ភ្លើង 

ច្រ េ៉េ័ូរ ល្ោយន ្នងិសេ្ារេួយចនំនួលផ្ងលេៀត។  

ខ្ពុលំធ្ើការលនសាេកតរីលនៅឯកំពង់លសោេរហតូ�េក់ងេ័ព 
លវៀតណាេវាយចេូេកក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា។

 លនៅលពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាេចេូេកក្រលេស

កេ្ពុជាក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនចាកលចញពរីកំពង់លសោេ 

ផ្វូលនំយ�ៅ្រ្នុងឃនុនំក្រយេើេរី សសរុ្រវាលខវង យ្តយ្េោធិ៍សាត។់ (អូ៊ ឧតម្បញ្ញាវនុឌ្ឍ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)។ 

24 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

លហើយ�នលឡើងេកក្រយពុេ្ធជាេួយកងេ័ពលវៀតណាេ។ 

ក្ពុងលពេលនោះ ្រ៉ពុេ ពត �នឲ្យខ្ពុលំ្រើកក�េ៉ច់ាកលចញលេៅ
 

ក្រលេសចនិ ្រ៉ពុខនខ្្ពុេិំនលេៅលេ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩�ខ�េ ខ្ពុំ�នជះិក�េ៉់េក
 

កលេ្ចលចោេលនៅ�ងេង់។ ្រន្ា្់រេក ខ្ពុ�ំនលរៀ្រចលំ�រនេ 
ល�ើេ្បរីកចកអងករជាេួយនងឹលយោធាេួយចំននួលេៀត។ 

លយើងក៏�នកចកក្ា្់ររលំសវ នងិល្រើកកាលំភ្លើងធេំកច្ប឵ងំ 

ជាេួយនងឹកងេ័ពលវៀតណាេលនៅលខតកំ្ពង់ស្។ឺ លយើង�ន 

ច្ប឵ងំ្្ាជាេួយនងឹកងេ័ពលវៀតណាេខ្លាងំណាស ់ច្ប឵ងំ 

េាងំយ្់រេាងំន្ងៃ េិនល�ើញឈះ្ចាញ់ រហតូេាេខ់តអស់ 

ក្ា្់រ�ញ់  �នលយើងនាំ្ ្ារតល់ឡើងលេៅលេើភ្។ំ លកកោយេក 

លយោធាខខមែរកកហេេួយចនំនួ �ននាំ្ ្ារតល់ភៀសខ្លនួចេូ

លេៅស្ាក់អាសសយ័លេើេឹក�រីន្ ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំនៅ្រនរ្សល់នៅក្ពុង

េឹក�រីរ្រសល់យើង។

មៅសតត្៊ូមដើម ត្ីការពារ្្លលួៃ

 រហតូ�េ់ឆ្ា១ំ៩៨០ ខ្ពុ�ំនភ្ា្់រខខ្រយណៈជាេួយ

លយោធាខខមែរកកហេវញិ។ ខខមែរកកហេ�នល�ើរក្រេូេ្្រី 

្្ាលនៅតាេភូេិ។ លពេលនោះ លយោធាខខមែរកកហេេ្ាក់ៗ

េានរូ្ររាងស្គេលស្លកស្លាងំ លកពោះខតខះ្ខាតអាហារ។ 

លយើងលចះខតល�ើរជរីកលេើេក្ចួ លេើេ�ឡំងូ យកេកលសងៃោរ
 

ហ្ូរ ល�ោយ្មែានអំ្ិរេសករអ្រីសកេា្់រ្រខន្ថេឲ្យេានរស

ជាតលិនោះលេ។ លយើង្មែានកខន្លងស្ាក់អាសសយ័លឡើយ។ 

លនៅលពេខ�េេានលភ្លៀងធ្លាក់េ្ងៗ លយើងនាំ្ ្ារតល់េៅលនៅ 

លកកោេផ្ាងំ្មែ�ាធំៗ  ល�ើេ្បរីកជកលភ្លៀង។ លពេលនោះ ្ឺជា 

លពេលវេាេួយខ�េខ្ពុពំិ�ក្ំរផពុត។ ខ្ពុំ្ មែានអាហារហ្ូរ
 

ក្្់រក្ាន ់ខះ្ជរីវជាត ិលហើយលនៅលពេខ�េខ្ពុលំកកោកល�ើរ 

្ឺខតងខតវេិេពុខរក�េួ។ ចំខណកឯ កាំលភ្លើងរ្រសល់យើងក៏ 

អសក់្ា្់រ សេូ្បរីខតសតក៏្លយើង្មែានឧ្រករណ៍អ្រីសកេា្់រ 

�ញ់យកេកហ្ូរខ�រ។ លយើងនាំ្ ្ាជរីកកតាវលសងៃោរហ្ូរ

លនៅក្ពុងឆ្ាងំខ�េកងេ័ពលវៀតណាេ ជានល់�ះលចោេលនៅ

ក្ពុងនកពល�ើេ្បរីចខេអែតកកពះ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨១ លយើង�នលរៀ្រចសំកេមែភាពសារ 
លឡើងវញិ។ ខ្ពុចំេូលេៅលនៅជាេួយកងតាខរន៉ លនៅ្ ណណៈ 

កចក។ េពុន�្ូំរងខ្ពុលំនៅជា្់រជាេួយតាខរន៉ ្រ៉ពុខនល្កកោយេក 

លនៅលពេខ�េេានការលរៀ្រចកំងពេ១៨ ខ�េក្្់រ 
ក្ងល�ោយ ខកវ ពង្ ខ្ពុ�ំនលេៅក្រយពុេ្ធលនៅឯលខតកំ្ពង់ស្ឺ 
វញិ។ ខ្ពុលំេៅឈរលជើងក្រចាលំនៅលខតកំ្ពង់ស្ឺ នងិលខត ្
កំពង់ឆ្ាងំ។ លកកៅពរីលនោះ ខ្ពុក៏ំ�នលធ្ើសកេមែភាពលផ្ងៗ
លឡើងចពុះលេៅក្រលេសន្ លហើយរាេល់ពេលធ្ើ�លំណើរេ្ងៗ 
លយើងខតងខត្រះ៉េង្គចិជាេួយនងឹកងេព័លវៀតណាេ។ 
លយើងក្រយពុេ្ធជាេួយកងេ័ពលវៀតណាេ រួចលហើយក៏ 
្រន�្លំណើរលេៅេពុខលេៀត ចំខណកឯលយោធាណាកតរូវរ្ួរស 
កតរូវខសងកតឡ្់រលេៅលកកោយវញិ។ តាេអ្រីខ�េខ្ពុ�ំងឹ  
កងេ័ពលវៀតណាេេានលក្ោះ្ ្ាក់លកចើនណាស់ លកពោះ 
លវៀតណាេ �នយកសសិ្សាេាេកវាយល�ោយេិន 
េានល់ចះពរីរល្រៀ្រកានក់ាលំភ្លើងផង។ ខ្ពុលំ�ើញេានកងេ័ព
លវៀតណាេស្លា្់រជាលកចើន នងិខសសកយំពាសលពញនកព 
លហើយក៏េានកងេ័ពលវៀតណាេេួយចនំនួលេៀតវលង្ងនកព
អត�់យអតេឹ់ក។ កងេ័ពលវៀតណាេ ខ�េស្លា្់រលកចើន
ជាងល្្ឺលនៅេ្ពុអំន្លង់រា្រ។ 

 កងេ័ពលវៀតណាេ�ន�កេ័ពឈ្់រ�ញ់េពុនលពេ 
ខ�េេានការ្រលងកើតអនពុសញ្ញាេរីកករុង�រ៉រីសលនៅក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៩១។ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩២ អ៊ពុនតាក់ �នចេូេក�េេ្់ពុំ 
តាសាញ។ លនៅលពេលនោះ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុឈំធឺងៃនណ់ាស់  
លហើយេេេួ�នក ារជួយសលនង្គោះពរីលពេ្យអ៊ពុនត ាក់ 
លេើ្រ�នរសល់នៅរហតូ�េស់ពន្្ងៃលនះ។ ្្រីត្បតិលពេ 
លនោះ េានវតេ្ានអ៊ពុនតាក់ ក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនភ្ា្ រីខខមែរកកហេ 
លនៅេិនេានល់�ះ្រង់លនៅលឡើយលេ។ ខ្ពុ�ំនលឡើងេកពរី 
ន្រួចល�ះជរំលំនៅេ្ពុំអូរតាលេៀក លរៀ្រចកំ្រពន័្ធលយោធា 
លឡើងវញិល�ើេ្បរីការពារខ្លនួ។ លយើងលនៅខត្រនេ្ានការ 
ក្ររុងក្រយ័តជ្ា្់រជានចិ។្ 

 ចពុងលកកោយ ខ្ពុ�ំនសលកេចចតិក្តឡ្់រេករសល់នៅភូេិ 
កកលពើពរីរជាេួយនងឹកករុេលយោធាខខមែរកកហេរ្រសខ់្ពុ។ំ 
កករុេរ្រសខ់្ពុ ំ ្ឺសពុេ្ធខតជាកងកេ្ល ាងំផ្ាចខ់្លនួេកលធ្ើជា

 
លយោធាខខមែរកកហេ លហើយ�នខ្រកលចញពរីឪពពុកេ្ាយ 
តាងំពរីអាយពុ១៨ឬ១៩ឆ្ាេំកលេ្៉លះ។ លយើង�នខ្រកលចញ 
ពរីសាចញ់ាតជិាយូរណាសេ់កលហើយ �លូចះ្លយើង្មែាន 
សង្េឹ្ា នងឹអាចេេួេ�ន�រីធ្លរីសកេា្់ររសល់នៅឯសសរុក 
កំលណើតវញិលនោះលេ។ �លូចះ្ កករុេរ្រសខ់្ពុ ំ�នរួ្ររួេ្្ាចា្់រ 
យក�រីធ្លរីលនៅឯតំ្រនក់កលពើពរីររស់លនៅរហតូ�េ់សពន្្ងៃលនះ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

លកៅស៊លូនៅខក្បៗភូេិកំលណើតរ្រសខ់្ពុ។ំ ជនជាត�ិរាងំេាងំ 
លនះេានេាឌធំ នងិេានខស្បកសៗ។ លនៅក្ពុងរ្រ្រសង្គេ 
រាសសន្យិេ ខ្ពុធំ្លា្់រល�ើញចេការលកៅស៊រូ្រស�់រាងំខ�េ 
េានល�ើេធំៗ  នងិេានេនពុស្ជាលកចើននាំ្ ្ាចេូលធ្ើជា 

កេមែករលចៀរជរ័លកៅស៊។ូ កេមែករេាងំលនោះភា្ លកចើន្ឺជា

ជាតជិនលវៀតណាេ នងិេួយចនំនួលេៀត្ឺជាជនជាតចិាេ 

នងិជនជាតខិខមែរ។ ខ្ពុធំ្លា្់រឮចាស់ៗ លហៅយួន លពេលនោះ 
សលំ�ៅលេៅលេើ យួនលវ ៉ឬ យួនេានលធមែញលខមែៅ�ចូធ្ូយង។ ចេការ 

ឡុង	យំ៖	មរៀបរាប់មរឿងរា៉វ
ក្នពុងរបបស្មែរកកហម
គាត	ស្តីសឡៃ	

 ឡពុង យំ លភេសសរី អាយពុ៧២ឆ្ាំ ជាជនជាតលិសៀ្ង 

រសល់នៅក្ពុងភូេិខសសតាពជិ �ពុជំាតំាលេៅ៉ សសរុកលេេត ់

លខតត្្ូបង�មែពុ ំ�នលរៀ្ររា្់រ្រេពលិសោធនជ៍រីវតិខ�េ�នឆ្លង

កាតស់េ័យសនង្គាេ នងិរ្រ្រខខមែរកកហេ (ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥-

១៩៧៩) �ចូខាងលកកោេ៖

 ខ្ពុេំានសសរុកកំលណើតលនៅភូេិេន្លងូ �ពុេំន្លងូ សសរុក 

លេេត ់លខតកំ្ពង់ចាេ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈមែោះ ឡពុង នងិេ្ាយ 

លឈមែោះ កចាញ់។  ខ្ពុេំាន្រង្រអែនូ៣នាក់ សសរី២ ក្ររុស ១ ្រ៉ពុខន្
 

េ្ាក់ស្លា្់រក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហេ។ ខ្ពុេំាន្្ររីលឈមែោះ េេ៉ នងិ
 

េានកូន៨នាក់ សសរី៧ ក្ររុស១។ សពន្្ ងៃខ្ពុលំនៅសេខ់តកូនសសរី 
េ្ាក់ ចខំណក៧នាក់លេៀត�នស្លា្់រតាងំពរីតចូៗ នងិក្ពុង 

រ្រ្រខខមែរកកហេ។ កាេពរីលនៅលកមែងខ្ពុ�ំនលរៀនតចិតចួ 

ពរីលកពោះ្ មែានសាេាលរៀន នងិេិនេានក្រូរស់លនៅក្ពុងភូេិ 
េន្លងូ ្ឺេានខតក រ្ូេកពរីសស រុកលផ្ងេក្រលកងៀនសសិ្

លនៅក្ពុងភូេិ។ ល�ោយសារការខះ្ខាតេាងំសាេាលរៀន 

នងិក្រូ្រលកងៀនលនះលហើយ លេើ្រខ្ពុ ំនងិលកមែងៗ�ន៏េលេៀតេិន 

�នលរៀនសកូត។ ខ្ពុលំរៀន�នកតេឹ្្ាក់េរី១ ក៏ឈ្់រលរៀនេក 
ជយួលធ្ើការងារឪពពុកេ្ាយ �ចូជាលធ្ើខសស ចេការ �ា�ំណំាំ 

លផ្ងៗ នងិជយួលេើេ្រអែនូ លៗនៅផះ្។

 លនៅលពេខ្ពុេំានអាយពុ១៥ឆ្ា ំឪពពុកេ្ាយ�នផ្ផំ្គពុឲំ្យ 

លរៀ្រការ។ លនៅលពេលរៀ្រការរួច ខ្ពុ ំនងិ្រ្ដរី�នក្រក្ររ្ររលធ្ើ 
ខសសចេការ�ចូខ�េលយើងធ្លា្់រ�នលធ្ើលពេរសល់នៅជាេួយ 

ឪពពុកេ្ដាយខ�រ។

 កាេពរីលកមែងខ្ពុេិំនធ្លា្់រ�នល�ើញជនជាតិ�រាងំលេ  
្រ៉ពុខនខ្្ពុធំ្លា្់រឮចាស់ៗ លនៅក្ពុងភូេិនយិាយ្ា កាេជនំាន់

 
្ាតល់នៅលកមែងេានជនជាត�ិរាងំជាលកចើន�នេកលធ្ើចេការ 

ឡនុង �នំ អា�នុ៧២ឆ្ានំ ជ�ជាតយិសៀ្ង រសយ់�ៅ្រ្នុង 
ភូមិខសសតាេជិ ឃនុនំជានំតាយមៅ៉ សសរុ្រយមមត ់យ្តត្្ូងឃមែនុនំ។ 
(គាត សសខីឡ�/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

លកៅស៊េូាងំលនោះេានេរីតាងំលនៅភូេិខ្ាយ នងិស្លា ខ�េ 

េានចេងៃាយក្រេាណ៤លេៅ៥ រ្ីឡខូេក៉ត្រ៉ពុលណោ្ះ ពរីភូេិ 
រ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅលពេខ្ពុជំះិកង់លេៅផ្ារល�ើេរី្បេិញឥវា៉ន ់នងិ

 
េូ្្រអាហារលនៅលេេត ់ខ្ពុខំតងខតជះិកាតច់េការលនោះ  ្រ៉ពុខន្

 
ខ្ពុេិំនហ៊ានចេូលេៅលេង ឬចេូលេៅលេើេលនៅក្ពុងចេការ 

លនោះលេ។ ខ្ពុ�ំនល�ើញកេមែករលចៀរជរ័លកៅស៊ជូាលកចើន�នលេៅ 
ផ្ារលនៅលេេត។់ កេមែករេាងំលនោះធ្លា្់រនយិាយជាេួយអ្ក 

ភូេិ្ា លធ្ើកេមែករលចៀរជរ័ ្ឺជារ្រររកសពុរីលេៀងកតង់ នងិេាន 

ក�ក់ខខល្រើកលរៀងរាេស់�ហ្។៍ ជាេូលេៅកេមែករលចៀរជរ័ 

លកៅស៊េូាងំលនោះនាំ្ ្ាល�ើរលេង នងិលេៅផ្ារលនៅលេេត ់

យា៉ងស្រ្ប឵យលនៅលពេល្រើកក�ក់ខខេ្ងៗ នងិខ្េេាងំ 

េានឡានសកេា្់រ�កឹកេមែករពរីចេក ារលកៅស៊លូេៅផ្ារ 

លេេតល់េៀតផង។ 

 លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៩៧០ លសនាក្រេពុខ 

េន ់នេ់ �នលធ្ើរ�្ឋក្រហារេេ្លាក់សលេ្ដចកពះ នលរោតេ្ 

សរីហពុន។ ្រ្ដរីរ្រសខ់្ពុ ំនងិក្រជាជនលផ្ងលេៀត�នលេៅចេូ

រួេលធ្ើ�តពុកេមែលនៅផ្ារលេេត។់ លនៅលពេលនោះេានភាព 

កច្ូរេកច្រេក់្រតាយក្រត្់រ្្ាលហើយ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំន 
រខហកអាវលខោេាងំេិន�ងឹខ្លនួ។ ចខំណកខ្ពុេិំន�នលេៅ

 
ចេូរួេលធ្ើ�តពុកេមែលេ លកពោះខ្ពុលំេើ្រនងឹសកេាេកូនេរី ៣ 
្ឺលនៅសនសខ្រី។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ �ខ�េ េាហានអាលេរកិ�ន

ចេូេកក្ពុងភូេិរ្រសខ់្ពុ ំ ល�ើេ្បរីខសង្រកកងេ័ពលវៀតកពុង។ 

លនៅអំឡពុងលពេេាហានអាលេរកិចេូេក�េភូ់េិក៏េាន 
ការេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រកពរីលេើអាកាសលកចើនខ�រ។ លនៅលពេ 

ល�ើញេានយនល្ហោះេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រកលហោះេកេ្ដងៗ  

ខ្ពុេំានអារេមែណ៍ភ័យខ្លាចយា៉ងខ្លាងំ ឪពពុកេ្ាយរ្រស់ 
ខ្ពុខំតងខតឲ្យខ្ពុរំតចូ់េក្ពុងរលណ្ដ ៅកតង់លស នងិលកើ្រ�រីក្្រ

 
�ចូផ្រូលខមែោច ល�ើេរី្បកពុំឲ្យអំខ្រងខ្ាតចេូ។ លពេលនោះ 
ខ្ពុំ្ តិ្ាខ្ពុេិំនរសល់េ លកពោះក្ា្់រលផ្លោងធ្លាក់េកឮសូរ

 
សន្ធកឹក្ាងំៗ។ ការេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រកលនោះ �ន្រណ្ាេ 

ឲ្យលឆះផះ្ក្រជាជនក្ពុងភូេិរ្រសខ់្ពុអំសច់នំនួ ២ខង្ ្រ៉ពុខន្
 

េិនេានក្រជាជនណាកតរូវរ្ួរស ឬស្លា្់រលឡើយ។ លនៅអំឡពុង 
លពេេានសនង្គាេ កងេ័ពលវៀតកពុង ក៏�នចេូេកក្ពុងភូេិ 

រ្រសខ់្ពុលំ�ើេ្បរីយកអកងឹងេក�រូជាេួយអងករ ឬសតខ្ឆកលេៅ 
ហ្ូរ លកពោះកងេ័ពលវៀតកពុងហ្ូរសាចខ់ឆក។ េ្យាងលេៀតកង

េ័ពលវៀតកពុងេិនចង់ឲ្យេានខឆកកពរុសលពេចេូក្ពុងភូេិ ល្រើ

េានខឆកកពរុសកងេ័ពលវៀតកពុងខ្លាចឮ�េ់េាហានអាលេរកិ 

លហើយេាហានអាលេរកិអាចចេូេកក្ពុងភូេិ ឬក៏្រញ្្ឲ្យ 
យនល្ហោះេកេេ្លាក់ក្ា្់រខ្រក។ ល�ោយសារេានការ 

េេ្លាក់ក្ា្់រលកចើនលេើកលកចើនសារ ខ្ពុនំងិកករុេក្រួសាររួេ 
ជាេួយអ្កភូេិ�ន៏េលេៀត�នចាកលចញពរីភូេិេន ្លងូេក 
រសល់នៅក្ពុងភូេិជាផំ្និ �ពុជំាតំាលេៅ៉វញិ។ 

 ្រន្ា្់រេកខ្ពុ ំនងិកករុេក រ្ួសារកតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យ 
ចូេលធ្ើការងារខសសចេការក្ពុងកករុេក្រវាស់ន�ល�ោយឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុលំធ្ើជាក្រធានភូេិជាផំ្និ។ លនៅលកកោយលពេខខមែរ 
កកហេលឡើងកានអំ់ណាចលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ក្រជាជនលនៅ 

ភូេិជាំផ្និកតរូវ�នខខមែរកកហេ្រងំ្ឲ្យលធ្ើពេកេមែរួេ នងិ 

ហ្ូរ�យរួេតាេលរោង�យសហករណ៍។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ 

កករុេក្រួសាររ្រសខ់្ពុ ំនងិអ្កភូេិជាផំ្និេួយចនំនួកតរូវ�ន 
ខខមែរកកហេជលេ្លៀសឲ្យេករសល់នៅភូេិអងកាំ ក្ពុង�ពុជំា ំ
កកលវៀនវញិ។ ល�ោយសារខ្ពុេំានកូនលនៅតចូៗ ខខមែរកកហេ 
�នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុលំេើេកូនលនៅកខន ្លងកងកពុេារតចូៗ។  
ចខំណក្្ររីរ្រសខ់្ពុកំតរូវចាតត់ាងំឲ្យលេើកក្រពន័្ធភ្លខឺសស នងិ 
សង់អាងេឹកលនៅ្ឹរងកកចា្់រលនៅជតិស្ានេាតខ់មែងួ ក្ពុង 
សសរុកត្ូបង�មែពុ។ំ លនៅលពេលនោះខខមែរកកហេក៏�នជលេ្លៀស

 
ក្រជាជន ១៧លេសា ពរីកខន្លងលផ្ងៗឲ្យេករសល់នៅក្ពុងភូេិ 
អងកាខំ�រ។ ក្រជាជន ១៧លេសា ភា្ លកចើន្ឺជាកូនលចៅ 

ចនិេានខស្បកសៗ នងិខភក្តចូៗ។ ខខមែរកកហេ�នចាត ់

តាងំឲ្យក្រជាជន ១៧លេសា លធ្ើខសសចេការ�ចូក្រជាជន 

េូេ�្ឋានខ�រ  ្រ៉ពុខនក្្រជាជន ១៧ លេសា ភា្ លកចើន�ន 

ស្លា្់រល�ោយសារក្រុនចាញ់ (ចាញ់េឹកចាញ់�រី) នងិេិន 

េានអាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ាន។់ ក្រួសារក្រជាជន ១៧  

លេសាខ្លះ �នស្លា្់រេាងំក្រួសារខតេ្ង។ លេភូេិលនៅភូេិ 

អងកាំេានលឈមែោះ ជា �នស្លា្់រល�ោយសារអត�់យ លពេ 

ខ�េខខមែរកកហេជលេ្លៀសលេៅលខតក្កលចះ។ ្ណណៈ�ពុជំា ំ

កកលវៀនេានលឈមែោះ តាផូ។ 

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 27



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខមែរកកហេ�នជលេ្លៀសក្រជាជន 

េាងំអសល់ចញពរីភូេិអងកាឲំ្យលេៅត្ំរនក់កលចះ។ ខខមែរកកហេ 

�នល�ោសនា្ ា ខ្លាចលវៀតណាេចា្់រក្រជាជនវះលពោះ 

កចកលសមែៅ។ ក្រជាជនេានការភ័យខ្លាចក៏លធ្ើ�លំណើរលេៅ 

តាេខខមែរកកហេ។ លពេលេៅ�េល់ខតក្កលចះ ខ្ពុកំតរូវ�ន 
ខខមែរកកហេចាតត់ាងំឲ្យលេៅលនៅក្ពុងកងចេត័ លធ្ើការងារ 
លេើកភ្លខឺសស នងិជយួស្ងូ។  ចលំពោះការហ្ូរចពុក ខ្ពុេំានការ

 
ខះ្ខាតយា៉ងខ្លាងំ។ ក្រជាជនខ្លះ�ន�េួស្លា្់រលនៅខណណៈ 

លពេកំពពុងលធ្ើការងារ។ ្រអែនូរ្រសខ់្ពុេ្ំាក់�នស្លា្់រលនៅ 

លខតក្កលចះ ល�ោយសារខខមែរកកហេ្រងំ្ឲ្យលធ្ើលយោធា។  

ក្ពុងរយណៈលពេេួយខខខ�េខ្ពុនំងិកករុេក្រួសាររស់លនៅលខត្
 

កកលចះ ្ឺេានក្រជាជនជាលកចើន�នស្លា្់ររួេេាងំសាច់

ញាត ិនងិកមែយួ ខៗ្ពុជំាលកចើននាក់លេៀត។  

 ្រន្ា្់រេក ខ្ពុនំងិកករុេក រ្ួសារកតរូវ�នខខមែរកកហេ 
ជលេ្លៀស្រនល្េៅលនៅសសរុកចកំារលេើ  ក្ពុងភូេិភា្ កណ្ាេ  

ល�ោយជះិកាណូតឆ្លងេកសសរុកស្ងឹកតង់។ ខ្ពុំ នងិកករុេ 
ក រ្ួសារ�នស្ាក់លនៅក្ពុងសសរុកចកំារលេើ�នេួយរយណៈ   
លេើ្រកងេ័ពសមែក័្ចតិល្វៀតណាេចេូេក�េ់ លហើយខខមែរ 

កកហេក៏រតល់្ចខ្លនួអស។់ ខ្ពុ ំនងិកករុេក្រួសារ រួេជាេួយ
 

ក្រជាជនលផ្ង លៗេៀត�នកតឡ្់រេកសសរុកកំលណើតវញិ 

ល�ោយជះិរ្យនរ្្រសក់ងេ័ពលវៀតណាេ ្រន្ា្់រេក 

�នលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្មែើរលជើង។ លពេេក�េស់សរុក ខ្ពុ ំ 
នងិកករុេក្រួសារេិន�នរសល់នៅក្ពុងភូេិជាផំ្ដនិលេ ល�ោយ 
សារេិនេាន�រីខសសក្្់រក្ានស់កេា្់រលធ្ើខសស។ ក រ្ួសារខ្ពុ ំ 
នងិអ្កភូេិលផ្ងលេៀត�នផ្លាស់េករសល់នៅភូេិខសស 

តាពជិវញិ លកពោះេាន�រីខសសធំេូេាយ។ ខ្ពុនំងិក រ្ួសារ 
�នរសល់នៅភូេិខសសតាពជិរហតូេក�េស់ពន្្ងៃ ល�ោយ 

ក្រក្ររ្រ្រខសសចេការ នងិេានជរីវភាពេអែក្រលសើរជាង 

កាេពរីរ្រ្រខខមែរកកហេ។ 

សាលាបឋមស្ិរ្ាខសសតាយេកជ ស្តិយ�ៅ្រ្នុងឃនុនំជានំតាយមៅ៉ សសរុ្រយមមត ់យ្តត្្ូងឃមែនុនំ។ (សន្ុ  វណ ្ណណៈ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស្ មែរកកហម	ៃិង	ន្កកហម

្ួត	វិចិកត	

 ឡពុច ចលំរើន លភេក្ររុស អាយពុ៧០ឆ្ាំ េានេរីកខន្លង 
កំលណើតលនៅភូេិកតពាងំតាវចាស់ �ពុកំតពាងំតាវ សសរុក 

អន្លង់ខវង លខត្ដឧត្ដរេានជ័យ។ ចំលរើន �នលរៀ្ររា្់រពរីជរីវតិ 

តស៊រូ្រសខ់្លនួតេេជ់ាេួយនងឹេាហាន េន ់នេ ់នងិេំនាក់ 
េំនងជាេួយកងេ័ពន ក្កហេលនៅតាេ្រលណ្ដ ោយកពំខ�ន

ជរួភ្�ំងខរក �ចូខាងលកកោេ៖

 លនៅល�ើេឆ្ា១ំ៩៧០ កងេ័ពខខមែរកកហេ នងិលវៀតកពុង  

�នចេូេក�េត់្ំរនអ់ន្លង់ខវង។ លនៅលពេលនោះ ក្រជាជន 

លនៅក្ពុងភូេិកតពាងំតាវចាស ់លជឿជាក់្ា កងេ័ពខ�េចេូ 

េកលនោះ ្ ជឺាកងេ័ពរលំ�ោះជាតរិ្រសស់លេ្ដចកពះនលរោត្ដេ  

សរីហនពុ ខ�េ�នលងើ្រ្រះល�រ ្រន្ា្់រពរីេានកពតឹ្ដកិារណ៍ 

រ�្ឋក្រហារ ន្ងៃេរី១៨ ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ល�ោយលសនាក្រេពុខ  

េន ់នេ។់ ក្រជាជនលនៅក្ពុងត្ំរន�់ាចស់សយាេេាងំលនោះ  
េេួេការអូសេាញយា៉ងខ្លាងំឲ្យចេូរួេក្ពុងចេនាខខមែរ 
កកហេ នងិលវៀតកពុងតាេរយណៈការល�ោសនាឲ្យេានការ 

សអែ្់រលខ្ើេរ្រ្រ េន ់នេ់ នងិអំពរីសមែារតរីតស៊្ូរលកេើជាត ិ

េាតពុភូេិ។ អាសសយ័លហតពុលនះលហើយ ក្រជាជនលនៅភូេិ 

កតពាងំតាវចាស់ ក្រេាណ៣០ក្រួសារ រួេេាងំខ្ពុផំង �ន 

រូប្ាងស្ានំ ៖ ឡនុច ចនំយរើ� អា�នុ៧០ឆ្ានំ រសយ់�ៅភូមិកតេានំងតាវចាស់ ឃនុនំកតេានំងតាវ សសរុ្រអ�ង់្ខវង យ្ត្ដឧត្ដរមា�ជ�័។ 
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 29



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ចេូលនៅក្ពុងចេនាខខមែរកកហេ។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧២ ្រន្ា្់រពរីេានការក្រយពុេ្្ធ ្ាលនៅ 

តាេសេរភូេិរួចេក េាហាន េន ់នេ ់េួយចនំនួកតរូវ�ន 

ចា្់រខ្លនួ្រន្ា្់រពរីកតរូវ�នហ៊ពុេព័េ្ធល�ោយកងកេ្ល ាំងរលំ�ោះ 
ខខមែរកកហេ។ េាហាន េន ់នេ ់េាងំលនោះ�ននាំ្ ្ាេេ្លាក់ 

អាវពុធចពុះ លហើយចេូខ្លនួេកសារភាពជាេួយកងកេ្លាងំ 
រលំ�ោះ។ លេោះ្ររីជាយា៉ងលនះក្ដរីលឈ្លើយសកឹេាងំលនោះេិនកតរូវ 

�នសេ្លា្់រលឡើយ ល�ោយេពុកឱកាសឲ្យល្រ្ដជា្ចតិ្ដឈ្់រ្រលកេើ 

េាហាន េន ់នេ ់លេៀត លហើយកពុំឲ្យកងកេ្ល ាំងរលំ�ោះចា្់រ 

ខ្លនួ�នជាលេើកេរីពរីរឲ្យលសោះ ល្រើេិន�លូច្ោះលេ កងកេ្លាងំ 
រលំ�ោះនងឹសេ្លា្់រលចោេខតេ្ដង។ ចខំណកឯជលកេើសេួយ 

លេៀត ្ឺលឈ្លើយសកឹកតរូវសមែ័ក្ចិត្ដចេូរួេ្រលកេើការតស៊ូ 

ជាេួយកងកេ្ល ាំងរលំ�ោះ ឬ កេ្ល ាំងក្រ�ា្់រអាវពុធរលំ�ោះ 

ជាត ិឬកតរូវវេិកតឡ្់រលេៅកានស់សរុកភូេិកំលណើតវញិ ។

 លកកោយេក កងេ័ពលវៀតកពុង�ន�កលចញពរីក្រលេស

កេ្ពុជា លហើយលេ�កឹនាខំខមែរកកហេ�ន្រញូ្នខ្ពុ ំនងិកង
 

កេ្លាងំលផ្ងលេៀតឲ្យលេៅឈរលជើងលនៅសេរភូេិ្រពុស្ នងិ 

សេរភូេិខ្ារ ក្ពុងសសរុកចពុងកាេ ់លខត្ដឧត្ដរេានជយ័។ លយើង 
�នក្រឈេេពុខ�ាក់្្ាសាជា្ មែរីជាេួយេាហាន េន ់នេ។់  

សភាពការណ៍លនៅលពេលនោះ ្ អឺសន្សិពុខ នងិលក្ោះ្ ្ាក់ 

ល�ោយសារការ�ញ់លផ្លោង�ាក់្្ា។ ការវាយក្រយពុេ្្ធ ្ា 

្រងកឲ្យយពុេ្ធេិត្ដរ្រសខ់្ពុជំាលកចើន�នល�កស្លា្់រលេើ�រី។ ការរាងំ 
សះ្�ធ៏នំនការ�កឹជញូ្នលក្ឿងសព្ាវពុធរ្រសក់ងកេ្លាងំ 
រលំ�ោះពរីសេរភូេិខាងលកកោយ េិន�នេានល់ពេលវេា �ន 

្រងកភាពខះ្ខាតសកេា្់រកងកេ្ល ាំងរលំ�ោះ។ ខណណៈលពេ 

ខ�េកងេ័ពរ្រស់ េន ់ នេ់ �កឹជញូ្នក្ា្់ររលំសវ នងិ 
លក្ឿងសព្ាវពុធតាេរ្យន ្កងកេ្ល ាំងរលំ�ោះខខមែរកកហេ 

�កឹជញូ្នលស្បៀង នងិក្ា្់ររលំសវល�ោយល្មែើរលជើង នងិអាក់ 
ខានជាលកចើន�ណំាក់កាេល�ោយសារការស្ាក់ នងិកាត់ 

ផ្ដាចផ់្លវូពរីកងេ័ព េន ់នេ។់  លេោះ្ររីជាយា៉ងលនះក្ដរី កង 
កេ្លាងំរលំ�ោះលនៅខតក្លាហាន នងិេិន�ក្យពរីសេរភូេិ 

លឡើយ។ យពុេ្ធេិត្ដននកងកេ្លាងំរលំ�ោះេ្ាក់ �ន្រន្ដលនៅ 

ក្ពុងនកព  នងិលនៅ្រនក្ារក្រយពុេ្ធ។

 សស្រលពេលនោះ ក៏េានការចេូរួេពរីក្រជាជនលនៅេរី

ជន្រេ�ាច់សសយាេ នងិក្្់រេិសេរី�លូចះ្�នលធ្ើឲ្យកង 

កេ្ល ាងំរលំ�ោះខខមែរកកហេកានខ់តេានលក្រៀ្រលេើកងេ័ព 

េន ់នេ់ នងិេេួេលជោ្ ជយ័ជា្រន្ដ្រន្ា្់រ។

 លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ត្ំរនអ់ន្លង់ខវង  

ហាក់កតរូវ�នផ្លាស់្រ្ដរូការរស់លនៅ្រន្ដចិេ្ដងៗ  លហើយលកកោយ 
េក្រលងកើតលេៅជាសហករណ៍រសល់នៅរួេ នងិលធ្ើការងាររួេ។ 

 លនៅល�ើេឆ្ា១ំ៩៧៧ ខខមែរកកហេ�នជលេ្លៀសក្រជាជន 

ក្ពុងត្ំរនអ់ន្លង់ខវងេាងំអស ់លេៅកានស់សរុកកកឡាញ់ លខត្ដ 
លសៀេរា្រ។ ក្រជាជនជលេ្លៀសេាងំលនោះកតរូវរសល់នៅ នងិ 

លធ្ើការងាររួេលនៅក្ពុងសហករណ៍។ ចខំណកត្ំរនអ់ន្លង់ 

អតតី្រង្រម្ានំងខ្ មែរក្រហមយ�ៅតនំប�អ់�ង់្ខវង បា�យធ្វើសមាហរណ្រមមែ 
ចនុះចលូជាមួ�រាជរដ្ាភិបាល្រម្នុជា យ�ៅយដើមឆ្ានំ១៩៩៩។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

30 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ខវងេាងំេូេ �នស្ថតិលនៅលកកោេការក្្់រក្ងរ្រស់ 

កងលយោធាខខមែរកកហេ នងិេានវត្ដេានរ្រសក់ងេ័ពន្ 

កកហេលនៅេរីលនោះខ�រ។

 កងេ័ពន្កកហេ ្ឺសលំ�ៅលេៅកក រុេតស៊រូ្រសន់្

កពុេមែពុយនរីស្ដ។ ក្រវត្ដនិនការតស៊រូ្រសច់េនាន ក្កហេ 

ហាក់េំនងេានេហំរូ ឬលកើតលចញពរីក្រលេសឡាវ ឬត្ំរន ់

េួយចនំនួលនៅតាេ្រលណ្ដ ោយកពខំ�នជរួភ្�ំងខរក។ កងេ័ព 

េាងំលនោះេានឯកសណ្ឋ ាន ពណ៌លខៀវ នងិេានេួកសសល�ៀង 

លេៅនងឹកងេ័ពលវៀតកពុង។ កងេ័ពេាងំលនោះ �នក្រ�ា្់រលេៅ 

ល�ោយលក្ឿងសព្ាវពុធខ�េនាចំេូពរីក្រលេសចនិ �ចូជា 

កាលំភ្លើងអាកា (AK), ក្ា្់រល្រ៤០, ក្ា្់រល្រ៤១ នងិក្រលភេ 

កាំលភ្លើង៨០េរីេរីខេក៉តជាល�ើេ។ កករុេតសូ៊ន្ កកហេេាំងលនះ 

េានការផ្គតផ់្គង់លស្បៀងអាហារ ឬលក្ឿងសព្ាវពុធេួយខផក្ 

ធំល�ោយកករុេខខមែរកកហេ។ ្ ្ាក់�ឹកនាំរ្រស់ន ក្កហេេាំង 

លនោះ រួេេាន លតឿន, ផាយពុង នងិ ក�ចាន ់ខ�េខ្ពុធំ្លា្់រ�ន 
ស្គាេ។់ អ្កេាងំលនោះអាចនយិាយភាសាខខមែរ�នស្ាត ់ 

នងិេានភាពស្េិ្ធស្ាេជាេួយលយោធាខខមែរកកហេ។ 

 កងេ័ពក្រេាណ ពរី្ួរនពានន់ាក់ លេៅក�ពំានន់ាក់នន 

កេ្លាងំតស៊រូ្រសន់ ក្កហេ ខ�េក្ពុងលនោះក៏េានកងេ័ព 
នាររីខ�រ។ កងេ័ពន្កកហេេាងំលនោះ�នេេួេយក 

្នំតិរួេ្្ាននេលនោ្ េវជិ្ាអូសេាញរ្រសល់េ្រ�វិត្ដន ៍

ន្កកហេ។ យពុេ្ធជន្មែរីល្មែោងននចេនាតស៊លូនះ េាន 

ក្រវត្ដជិាសសិ្ នងិនសិ្តិខ�េ�នលធ្ើ�លំណើររា្់រស្ិរ 

រ្ីឡខូេក៉តពរីេរីកករុងល្្រ ឬ�ងកក ក្រលេសន្។  

 ្្ាក់�កឹនានំនចេនាន្កកហេ �ន�ាក់លចញនវូ 

ល្ោេការណ៍លនៅក្ពុង�ណំាក់កាេ�្ូំរង ខ�េឲ្យកង 
កេ្លាងំយពុេ្ធេិតត្ស៊ូ្ មែរីល្មែោងកតរូវក្រ�ា្់រល�ោយកាលំភ្លើងខ្លរី  

ជាជាងក្រលភេអាវពុធលផ្ងៗ ល�ោយលហតព្ុ ា ការលក្រើក�ស់ 

កាលំភ្លើងខ្លរី �ន្រង្ាញឲ្យល�ើញពរីភាព្រតខ់្រនយា៉ងឆា្់រ 

រហស័ នងិការរលំ�ោះខ្លនួលចញពរីេរីកខន្លងេានអាសន ្ល្ច 
លចញពរីខមែាំងសកតរូវ ឬ�ញ់ត្រលេៅលេើខមែាំងសកតរូវលនៅលពេ 

អ្កេាងំលនោះេកខក្បរខ្លនួ។ 

 លនៅលពេលនោះ ខខមែរកកហេ�ន្រញូ្នខ្ពុលំេៅរសល់នៅក្ពុង
 

េន្រីរេួយ លហៅ្ ា «េន្រីរកងលកង»។ ក្ពុងក្ាលនោះ ខ្ពុអំាច
 

នយិាយភាសាន្�នលកចើនតាេរយណៈការធ្លា្់រជួ្រនយិាយ 

ជាេួយកងេ័ពន ក្កហេ។ អាសសយ័លហតពុលនះលហើយ លេើ្រ 

លេអង្គភាពរ្រសខ់្ពុ ំ�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យេេួេ្រន្ពុកលេៅលេើ

ការ�កឹជញូ្នអងករលេៅឲ្យកងេ័ពន ក្កហេ។ ក្ពុងេួយលេើក 

ខ្ពុ�ំន�ឹកអងករក្រេាណ្ររីរលេះល្ោលេៅឲ្យកងេ័ពេាំងលនោះ  
ខ�េេានេូេ�្ឋានឈរលជើងលនៅក្ពុងសេរភូេិ�ពុំ្ កវូ, 

អូរកតលសក នងិ អូរកំ្រពុត ខ�េស្ថតិលនៅតាេ្រលណ្ដ ោយជរួ 

ភ្�ំងខរក។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរល�ោយឆ្លងកាតន់កពលកជៅអស់ 
រយណៈលពេជាលកចើនលេោ៉ងេកេាំលេៅ�េេ់រីលនោះ។ តាេអ្រី 

ខ�េខ្ពុធំ្លា្់រ�ន�ងឹ កងេ័ពន ក្កហេ �នស្ថតិលនៅរាយ 
�យ៉តាេកពខំ�នតាេ្រលណ្ដ ោយជរួភ្�ំងខរក ខ�េចា្់រ 

លផ្ដើេពរីសេរភូេិផអែាវ លេៅ�េស់េរភូេិ�ក់នេឹ។

 ្រន្ា្់រពរីក្រេូេកេ្លាងំ�នលកចើនកកាសខ់កកេលហើយ 

កងេ័ពន ក្កហេ ខ�េរួេសហការជាេួយខខមែរកកហេ�ន
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

វាយរលំ�ោះយកលខត្ដេួយចនំនួននក្រលេសន្ ខ�េរួេេាន 

លខត្ដសរូនិ ្ឬលខត្ដេួយចនំនួលេៀតខ�េលនៅជា្់រកពខំ�ន។ 

កពឹត្ដកិារណ៍ននការវាយរលំ�ោះលនះ �ន្រងំ្ឲ្យក្រជាជន

ន ល្នៅក្ពុងត្ំរនល់នោះ រតល់ភៀសខ្លនួចេូេកេឹក�រីកេ្ពុជា។ 

ក្រជាជនខ�េេានវយ័ចណំាសជ់ាលកចើននាក់ រួេេាងំ 

កពុេារតចូៗផង �នលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្មែើរលជើង នងិស្ាយ 

អរីវា៉នស់ពំរីងសលំពោងចពុះពរីលេើខង្ភ្�ំងខរក។ ក្រជាជន 

េួយចនំនួ�ន្ររីកូនតចូៗ លហើយេួយចនំនួលេៀត�ន្រលណ្ដើរ 

កង់ចាស់ៗ �កឹជញូ្នសេ្ារលក្រើក�សច់ា�ំច។់

 រហតូ�េល់�ើេឆ្ា១ំ៩៧៩ ្រន្ា្់រពរីកងេ័ពរណសរិ្ 

សាេ្្គរីសលនង្គោះជាតកិេ្ពុជា នងិកងេ័ពសមែក័្ចតិ្ដលវៀតណាេ 
�នវាយេពុកចេូេកក្រលេសកេ្ពុជា កងេ័ពន ក្កហេ  
�នរតល់ឡើងភ្�ំងខរក រួចចេូរួេជាេួយន្លសររីវញិ  

ល�ោយសារខះ្ការ្ាកំេខផក្លស្បៀងអាហារ នងិសេ្ារ 

ពរីខខមែរកកហេ។ កងេ័ពរ្រសខ់ខមែរកកហេលនៅលពេលនោះ 

ខះ្ខាតលស្បៀងអាហារ នងិលក្ឿងសព្ាវពុធខ�រ ្រន្ា្់រពរី 

កងេ័ពសមែក័្ចតិល្វៀតណាេកាតផ់្ដាចផ់្លវូ�កឹជញូ្ន។ កង
 

េ័ពរ្រសខ់ខមែរកកហេខ�េលនៅេិនឆងៃាយពរីកពខំ�នន្�ន 

នាំ្ ្ាលរៀ្រចកំេ្លាងំរតល់ឡើងភ្�ំងខរក នងិេាន្ំរណងឆ្លង 

ខ�នចូេក្ពុងក្រលេសន្។ ្រ៉ពុខនភ្្លាេ លៗនោះ  កងេ័ពន ល្សររី 
េិនអនពុញ្ញាតឲ្យលយោធាខខមែរកកហេចេូលឡើយ ល�ោយសារ 

ធ្លា្់រេានការ្រះ៉េង្គចិ្្ាពរីេពុនេក។ កងេ័ពន ល្សររីេាងំ  

លនោះ េាន្ំរណងកាតផ់្ដាចេំ់នាក់េំនងរវាងលយោធាខខមែរ 

កកហេ នងិន ក្កហេេាងំសសរុង ល�ើេ្បរីកពុំឲ្យេានចេនា 

្រះល�រ នងិអសន្ដសិពុខ�េក់្រលេសជាតរិ្រសខ់្លនួតលេៅ 
លេៀត។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះេក លយោធារ្រសខ់ខមែរកកហេ 

�ន�ាចខ់ខ្រយណៈ្រន្ដចិេ្ដងៗពរីន ក្កហេរហតូ�ត�់ណឹំង

សនូ្យឈងឹខតេ្ដង។

 ចខំណកលយោធាខខមែរកកហេលនៅខាងក្ពុងក្រលេស 
កេ្ពុជា �ន្រន្ដលធ្ើសនង្គាេ លហើយលនៅក្ពុងអំឡពុងពាក់

 
កណ្ដ ាេេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៨០ ខ�េភា្ លកចើនននសេរភូេិ 

តាេ្រលណ្ដ ោយជរួភ្�ំងខរក កតរូវ�នក្្់រក្ងល�ោយកង

េ័ពសមែក័្ចតិល្វៀតណាេ។ 

 ល�ោយសារសភាពការណ៍េិនអំលណោយផេ លយោធា 

ខខមែរកកហេ�ននាំ្ ្ា្រន្ដរសល់នៅលេើជកេាេភ្�ំងខរក 

លហើយរង់ចាឱំកាសេអែ ល�ើេ្បរីនងឹចេូលេៅក្ពុងជរំកំ្រលេសន្។  
ខ្ពុនំងិលយោធាខខមែរកកហេ�នរស់លនៅល�ោយេិនេានលស្បៀង 
អាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ាន។់ លនៅលពេេួយ ខ្ពុ�ំន្រងំ្ 
ចិត្ដ�កឹនាំកងកេ្ល ាំងលយោធាេួយកក រុេលេៅេួច�ក�ឡូំង 
េរីលនៅក្ពុងចេក ាររ្រស់ន្ ខ�េលនៅេិនឆងៃាយ្រ៉ពុនមែានពរីេរី

កខន្លងស្ាក់លនៅរ្រស់លយើង។ េួយរយណៈលពេខ្លរី្រព៉ុលណោ្ះ 

ចេក ារ�ឡំងូេរីក្រខហេពរីរហចិតា �ន�េួរា្រ�េ�់រី 

្រន្ា្់រពរីលយើង�ន�កយកលេើេេាងំអស។់ 

 លកកោយេក លយើងក៏េានឱកាស�នចេូលេៅក្ពុងេឹក 
�រីន្ នងិេេួេ�នរ្រ្រអាហារ លកកោេការផ្គតផ់្គង់ពរី 

អង្គការអន្ដរជាត ិកាក�េកកហេ�រាងំ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៦ កងកេ្លាងំលនៅត្ំរនអ់ន្លង់ខវង 
កតរូវ�នខ្រកខចក។ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុ�ំនចេូ្រលកេើក្ពុង 
េាហាន�រ៉ា៉ ឬេាហានហ៊្ពុនសពុនិ្រពុិច លនៅលពេខ�េ 
កេ្ល ាងំលនៅតំ្រនអ់ន្លង់ខវងកតរូវ�នខ្រងខចកជាពរីរ។  

ខ្ពុចំេូរួេក្រយពុេ្ធលនៅក្ពុងសេរភូេិលក្ដៅលនៅកចកតាេពុ។ំ 

ខ្ពុេិំនេានជលកេើសលផ្ងលេ ខ�េកតរូវក្រយពុេ្ធជាេួយ 
កងកេ្ល ាំងខ�េធ្លា្់រជាេិត្ដរួេអាវពុធនាលពេកន្លងេក។ 

្រ៉ពុខន្ដលេោះយា៉ងលនះក្ដរី ល�ើេ្បរីរសរ់ានេានជរីវតិ ខ្ពុកំតរូវខត 
្រត់ខ្រនឲ្យសស្រលេៅនងឹស្ថានភាពខ�េខ្ពុកំំពពុងជួ្រក្រេះ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៣ ខ្ពុ�ំនវេិកតឡ្់រេកចេូរួេក្ពុង
 

កងកេ្ល ាំងរ្រស់ តាេ៉ពុក។ លយើង�នក្រយពុេ្្ធ ្ាជាេួយ

កងេព័រាជរ�្ឋាភិ�េកេ្ពុជាជាលកចើនលេើកលកចើនសា។ 

្រន្ា្់រេក ខ្ពុ�ំនផ្ដាចខ់្លនួ នងិលធ្ើសេាហរណកេមែចពុះ
 

ចេូជាេួយរាជរ�្ឋាភិ�េកេ្ពុជាលនៅភូេិវាេតាល�វ 

ក្ពុងត្ំរនអ់ន្លង់ខវង លនៅល�ើេឆ្ា១ំ៩៩៩។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

កបា៉ល់រប្់ចិៃបាៃដឹកទំៃិញមចញពតី
ឃ្ល឵ំងរដ ្ឋរប្់ស្ មែរកកហម
មមក	វិៃ

 អ៊ពុន ណេ លភេសសរីអាយពុ៥៦ឆ្ា ំេានសសរុកកំលណើតលនៅ 

ភូេិ�ពុនអពុន �ពុ�ំនូខកវ សសរុកពកួ លខតល្សៀេរា្រ។ អ៊ពុន ណេ  

�ននយិាយលរៀ្ររា្់រអំពរីការងារក្ពុងកកសួង�្លាំងរ�្ឋរ្រស់ 
ខខមែរកកហេលនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ �ចូខាងលកកោេ្ា ៖

 េពុនឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅផះ្ជ្ួរជពុកំ រ្ួសារ នងិ 
ជយួលធ្ើខសសចេការឪពពុកេ្ដាយ។  ្រន្ា្់រពរី េន ់នេ់ �ន 

លធ្ើរ�្ឋក្រហារេេ្លាក់សលេ្ដចកពះ នលរោតេ្ សរីហនពុ លនៅន្ងៃ 

េរី១៨ ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ក្រលេសជាតក៏ិចា្់រលផ្ដើេលកើត 

េានសនង្គាេ។ ភូេិ�នូអពុន ក៏ស្ថតិក្ពុងស្ថានភាពវកឹវរ។  
ក្រួសាររ្រសខ់្ពុ ំ រួេេាងំក្រជាជនជាលកចើនលេៀត កតរូវ�ន 
ជលេ្លៀសលចញពរីសសរុកកំលណើត។ េិនយូរ្រ៉ពុនមែានឪពពុកខ្ពុក៏ំ 
�នចេូលធ្ើលយោធាខខមែរកកហេ។ 

 ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ ំេ្ដ ាយរ្រសខ់្ពុ ំនងិ្រអែនូក្ររុសខ្ពុ ំេ្ាក់ 

 កតរូវ�នខខមែរកកហេ្រញូ្នលេៅេរីកក រុងភ្លំពញ។ េិ�្ឋភាព 
លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញលនៅលពេលនោះ្ សឺងៃាតក់ជងំ នងិ្មែាន 
ក្រជាជនរសល់នៅលេ។ ខ្ពុ�ំនល�ើញខតកងេ័ពខខមែរកកហេ 
លនៅតាេផ្លវូខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ លនៅលពេលេៅ�េភ់្លំពញភ្លាេ  
ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញូ្នលេៅកករុងតាលខមែៅ។ ្រ៉ពុខន ្ឪពពុកខ្ពុ�ំនលស្ើសពុំ

 ក្រធានកងវរលសនាតចូឲ្យខ្ពុលំនៅជាេួយនាររៗី  នងិជយួ 
លធ្ើការងារលនៅក្ពុង «កកសងួ�្លាងំរ�្ឋ» ខ�េស្ថតិលនៅ 
កតង់ រ្ីឡខូេក៉តលេខ៦ លនៅតាេ្រលណ្ោយផ្លវូជាតលិេខ៥។ 

កកសងួ�្លាងំរ�្ឋ ្ ជឺាកខន្លងេេួេលស្បៀងអងករ �កឹជញូ្ន 

អំ្ិរេ អងករ កកណាត ់ខស្បកលជើង សលេ្លៀក្ំរពាក់ នងិ សេ្ារ 

លផ្ងៗ ខ�េ�កឹជញូ្នេកពរីតាេ្រណ្ាភូេិភា្  ្រន្ា្់រ 

េកខ្រងខចកលេៅតាេត្ំរន ់នងិនាលំចញលេៅលកកៅក្រលេស។ 

ជាក់ខសង្ លនៅលពេេានការ�កឹអងករ េកពរីតាេភូេិភា្  

ខ្ពុនំងិអ្កលធ្ើការលនៅ�្លាងំរ�្ឋកតរូវលកជើសលរើសក្ា្់រសសរូវ 
លចញពរីអងករ ល�ើេ្បរីចកេាញ់យកអងករខ�េេាន ព្ុណភាព 

េអែលេខ១ ល�ើេ្បរីនាលំចញលេៅក្រលេសចនិ។ ចខំណកឯ 

អំ្ិរេវញិ ខ្ពុនំងិអ្កលធ្ើការលនៅ�្លាងំរ�្ឋេិនសវូពិ�ក ឬ 
ចណំាយលពេលរើសយូរ�ចូអងករលនោះលេ។ លនៅលពេខ�េ 

អំ្ិរេកតរូវ�ន�កឹចេូេក លយើងក្ានខ់តខរងឲ្យអស�់រី។ 

្រន្ា្់រ លយើងកចកអំ្ិរេលេៅក្ពុង�វ ល�ើេ្បរី�កឹលចញលេៅ 
តាេភូេិភា្ វញិ។ អ្កលធ្ើការលនៅកកសងួ�្លាងំរ�្ឋ េាន 

ចនំនួេួយវរលសនាតចូ ខ�េេានសេាជកិេាងំអស់ 

៧០០នាក់។ កេ្លាងំេាងំអសក់តរូវខ្រងខចកជា្ររីលវន ល�ើេ្បរី 

្ំរលពញការងារេាងំយ្់រេាងំន្ងៃ។ លយើងអាចឈ្់រសកេាក 

�ន្ររីន្ងៃក្ពុងេួយខខ។ លនៅន្ងៃឈ្់រសកេាក ក្រធានកង 
វរលសនាតចូ �នអនពុញ្ញាតឲ្យឡាន�កឹជញូ្នលយើងលេៅ 

សកេាកេខំហរលនៅ្ឹរងេំពពុន។ ្រ៉ពុខន ្លយើងេិនជ្ួរអ្ក 

លធ្ើការក្ររុស លៗេ។ 

អ៊នុ� ណម អា�នុ៥៦ឆ្ានំ រសយ់�ៅភូមិទួលសាលា  
ឃនុនំកតេានំងកបី�៍ សសរុ្រអ�ង់្ខវង យ្តឧ្តរ្មា�ជ�័។  
(យម្រ វ�ិ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

 ្ឹរងេំពពុន ្ឺជាកខន្លងសកេា្់រ�ាក់ជនពកិារ។ លនៅ 
េរីលនោះ លយើងេានខផ្លលឈើ�ាលំ�ោយខ្លនួឯងលកចើនណាស។់ 
លយើងចង់ហ្ូរខផ្លលឈើអ្រីក៏�នខ�រ េាន�ចូជាខផ្លជេូ្រ 
លេៀ្រ�រាងំ ស្ាយ លចក នងិកតខ្រកជាល�ើេ។ លនៅលពេ 
�យន្ងៃកតង់ ចពុងលភៅ�កឹ�យឲ្យលយើង។ លនៅលពេេងៃាច អ្ក 
ល្រើកឡាន�កឹលយើងេកកខន្លងលធ្ើការវញិ។ ខ្ពុេំេួេ�ន 
អាហារក្្់រក្ានច់នំនួ្ររីលពេជាលរៀងរាេន់្ងៃ។ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ ំ
�នេេួេការលរៀនអក្រចនំនួ១លេោ៉ង ក្ពុងេួយន្ងៃ។ ខ្ពុលំចះ

 
អានខតពាក្យ «កេ្ពុជា» េួយ្រ៉ពុលណោ្ះ។

 ្រន្ា្់រពរីលធ្ើការងាររួចរាេ ់ខ្ពុ ំនងិយពុវនាររៗី �នេលេៀត 
ខតងខតេានឱកាសនាំ្ ្រ្ី ្ាលេៅលេើេការសខេ្ដងសេិ្បណៈ 
លនៅវតភ្្។ំ ខ្ពុក៏ំធ្លា្់រ�នលេៅលេើេការចាក់្រញំ្្ងភាព 
យនល្នៅផ្ារល�ើេ្រខ�រ។ ភា្ លកចើនននភាពយនខ្ខមែរ 
កកហេ្រង្ាញពរីការ�ញ់កាលំភ្លើង នងិយពុេ្ធសាសសល្ធ្ើ 
សនង្គាេជាល�ើេ។ លនៅលពេខ�េក�េ៉រ់្រសច់និចេូចត 
លនៅកំពង់ខផ ខក្បរកកសងួ�្លាងំរ�្ឋេ្ដងៗ ចនិក៏�នចាក់ 
្រញំ្្ងភាពយនឲ្្យលេើេខ�រ។ ្រ៉ពុខន ្លនៅលពេខ�េក្រធាន 
កងវរលសនាតចូលនៅកកសងួ�្លាងំរ�្ឋ �ន�ងឹ លយើងខេង 
េានឱកាសលេើេភាពយនល្េៀត។ ក្រធានកងវរលសនាតចូ 
ក៏�នក�្់រជនជាតចិនិ ឲ្យ្ិរេការចាក់្រញ្្ងំកពុនខ�រ។ 

 ខ្ពុលំធ្ើការលនៅកកសងួ�្លាងំរ�្ឋ ចា្់រតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៦ 
រហតូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨។ េពុនលពេខ�េលវៀតណាេវាយ 
េពុកចេូេកក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា ស្ថានភាពលនៅ�្លាងំរ�្ឋក្ពុង

 េរីកករុងភ្លំពញ េានសភាពកានខ់តេេាញឹកលឡើង ល�ោយ 
ល�ើញេានការលចញចេូរ្រសក់�េ៉ជ់ាលកចើន។ សេាជកិ 
េាងំ៧០០នាក់ ននកងវរលសនាតចូរ្រសខ់្ពុ ំកតរូវ�នក�្់រ 
ឲ្យចាកលចញពរីកខន្លងស្ាក់លនៅចនំនួ៣ន្ងៃ នងិលធ្ើ�លំណើរ 

លេៅតាេផ្លវូលឆ្ោះលេៅលពោធិ៍ចនិតពុងជា្រលណ្ដ ោះអាសនស្និ។  
ល�ោយសារលយើងេិនអាចល�ើរលចញផពុតពរីភ្លំពញ ក្ពុង  
រយណៈលពេេួយយ្់រ�ន លយើងក៏�នសលកេចចតិឈ្្់រ 
សកេាកលនៅតាេផ្លវូ។ លពេរាកតរី�ខ៏សនកតជាក់ ្ ្ួរផ្ំ 
ជាេួយសលំឡងរ ល្កកោះជាលកចើនលក្ឿង ខ�េកំពពុងល្រើក 
សលំ�ៅចេូក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញវញិ ខ្ពុេិំនអាចល�កេក់

 
លឡើយលនៅក្ពុងយ្់រលនោះ។ េពុះកពកឹលឡើង ឡានអង្គភាព 
�នេកេេួេលយើងនងិល្រើកសលំ�ៅលេៅលនៅខាងឧ�ពុង្គ។ 

 ការវាយេពុករ្រសក់ងេ័ពលវៀតណាេ លនៅក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៩ �ន្រងកឲ្យេានភាពវកឹវរកានខ់តខ្លាងំលឡើង។ ខ្ពុក៏ំ 
�នខ្រកពរីឪពពុកេ្ដាយ នងិ្រអែនូក្ររុសខ្ពុជំាលរៀងរហតូ។ ្រន្ា្់រ

 
េក ខ្ពុក៏ំកតរូវចាកលចញពរីឧ�ពុង្គលេៅកានត់្ំរនក់ពខំ�នខខមែរន្។  
លនៅលពេលេៅ�េ់តំ្រនភ់្លំ្រង លយើង�នលធ្ើ�លំណើរល្មែើ 
លជើងលឆ្ោះលេៅកានក់ពខំ�ន្រនល្េៀត។ ក្រធានវរលសនាតចូ 
�នក្រកាសក�្់រឲ្យលយើងស្ាក់លនៅតាេកពខំ�នខខមែរ-ន្  
េួយរយណៈលពេសនិ។ េិនយូរ្រ៉ពុនមែាន ក៏េានការក្រជពុលំ�ើេ្បរី 
អនពុញ្ញាតឲ្យលយើងលកជើសលរើសរវាងការចេូលេៅរសល់នៅក្ពុង 
ជរំកំ្ពុងេឹក�រីន្ នងិការវេិកតឡ្់រលេៅរសល់នៅខាងភូេិភា្  
ឧតរ្។ ្រន្ា្់រពរីការក្រជពុលំនោះ េរីងៗភា្ លកចើន�នលកជើស 
លរើសយកការវេិលេៅភូេិភា្ ឧតរ្។ ខ្ពុក៏ំ�នសលកេចចតិ ្
េកលនៅភូេិភា្ ឧតរ្តាេេរីង ខៗ�រ។ ក្ពុងលពេលធ្ើ�លំណើរ 
លេៅភូេិភា្ ឧតរ្ លយើង�នចាកលចញលនៅលេោ៉ង៧យ្់រ 
តាេរ្យនជ្ាលកចើនលក្ឿង នងិ�នលេៅ�េភូ់េិភា្ ឧតរ្ 
(៨០៨) លនៅលវេាលេោ៉ង៤េា្រភ្ល។ឺ លនៅេរីលនោះ ខ្ពុ�ំនរស់ 
លនៅជាេួយ្រងនាររៗី ។ កិចក្ាររ្រសខ់្ពុំ្ �ឺកឹជញូ្នក្ា្់រ 

 
ខ�េស្ថតិលនៅខក្បរកខន្លងស្ាក់លនៅ ល�ោយសារខ្ពុេិំន�ន 
ចេូជាកងនាររី�កឹជញូ្ន។

 ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៤។ លកកោយេក ខ្ពុេំេួេ
 ភារកិច្ិ្រតចរូំងលនៅេូេ�្ឋានលកកោយវញិ។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅជរំ ំ

រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩០ តាេ៉ពុក ក៏្រញ្្ឲ្យលយើងចពុះេកត្ំរន ់
អន្លង់ខវង។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៣ អ៊ពុនតាក់ក៏ចេូេក�េ។់ 
ក្រួសារខ្ពុ ំនងិក្រជាជនជាលកចើននាក់លេៀតកតរូវលភៀសខ្លនួលេៅ

 
ជរំភូំណយក្ពុងក្រលេសន្សាជា្ មែរី។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងជរំំ

 រហតូ�េ់កេ្ល ាំងខខមែរកកហេលនៅតំ្រនអ់ន្លង់ខវងលធ្ើសេា- 
ហរណកេមែចេូក្ពុងសង្គេជាតវិញិក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៨។ ខ្ពុ ំនងិ

 ក រ្ួសារ�នចពុះពរីភ្េំកលនៅក្ពុងភូេិេួេសាេារហតូ�េ់
សពន្្ងៃលនះ។អ៊នុ� ណម �ងិ ្ូរ�សស។ី (យម្រ វ�ិ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

34 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



 «្រារ�ិាល័�េ័តម៌ា�សាធារណណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ 

្រម្នុជាបា�យបើ្របយកមើជ�ូ �សិ្តិ អ្្រសសាវកជាវ បនុគគល្ិររាជ្រារ  
�ងិអងគ្រារយក្រៅរដា្ភិបាល �ងិបនុគគលទានំងឡា�ខដលមា� 

ចនំណាប់អារមមែណ៍េី្រារវិវឌ្ឍ�រ៍បស់អងគជនំ�នុនំជកមះវិសាមញញា្រ្នុង 
តនុលា្រារ្រម្នុជា ឬសាលា្ី្រខ្មែរក្រហម។

 មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជាជា្រខ�ង្កបមូលផ្នុនំ �ងិចងក្រងឯ្រសារ
 

អនំេរីបប្រម្នុជាកបជាធបិយត�្យបា�យកចើ�បនំផនុត។ ឯ្រសារយ�ៅ 
មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជាមា�កបានំកបយភទ។ កបយភទឯ្រសារទីមួ� 
គឺឯ្រសារជាក្រដាសស�្ទឹ្រខដលមា�ចនំ��ួជិតមួ�លា�ទនំេ័រ។  

កបយភទឯ្រសារទីេរី គឺជាបទសម្ាស�ខ៍ដលបនុគគល្ិរមជ្ឈមណ្ឌល 

ឯ្រសារ្រម្នុជាចនុះយទៅយធ្វើសម្ាស�ជ៍ាមួ�ជ�រងយកគោះ �ងិអតតី 
្រមមែាភិបាលខ្មែរក្រហម។ កបយភទឯ្រសារទីបីគឺជារូប្តទា្់រទង 

យទៅ�ទឹងសម័�ខ្មែរក្រហម។ កបយភទឯ្រសារទីបួ�គឺជាឯ្រសារ 

ទា្់រទងយទៅ�ទឹង្រារយធ្វើខផ�ទីរយណ្ៅសា្រសេ �ងិទីតានំងសម្ាប់ 

របសខ់្មែរក្រហម �ងិឯ្រសារទីកបានំគឺជាខ្្ភាេ��ឯ្្រសារខដល

បា�ផលតិយឡើង្រ្នុងរបបខ្មែរក្រហម �ងិសម័�យក្រោ�ម្រយទៀត។

 តាមរ�ណៈ្រារ�ិាល�័េត័ម៌ា�សាធារណណៈ សាធារណជ�អាច�ទឹង 

សសាវកជាវឯ្រសារទានំងយ�ះបា�។ ឯ្រសារ្ះ្យទៀតរួមមា�៖ កបវត្រូិប 

្រមមែាភិបាលខ្មែរក្រហម ចយម្ើ�សារភាេ្រនំណតយ់ហតនុរបស់ប្រ្ 

ទូរយល្យឆ្ើ�ឆង្េត័ម៌ា�ខដលបា�ម្រេ្ីរារសម្ាស�ជ៍ាមួ�អតតី 

្រមមែាភិបាលខ្មែរក្រហម �ងិទិ��្�័គ��្យិទស្បង្ាញេរីយណ្ៅសា្រ 

សេ ទីតានំងគនុ្រ �ងិបូជ��ីដា្�កបល័�េូជសាស�។៍

 ្រារ�ិាល័�េ័តម៌ា�សាធារណណៈមា�ទីតានំងយ�ៅអគារយល្៦៦ 

មហាវិ្ីកេះសីហ�នុ សង្ាត់ទយ�ប្ាសា្់រ ្ណ្ឌចនំ្រារម� 

រាជធា�ភី្នំយេញ។ ្រារ�ិាល័�របស់យ�ើងយបើ្រជូ�សាធារណ 

ជ�ចាប់េីថ្ងៃច�ដ្ល់ថ្ងៃសនុក្រ យេលកេទឹ្រេីយមោ៉ង ៨៖០០ 

ដល់យមោ៉ង ១២៖០០ �ងិយេលរយសៀលេីយមោ៉ង ២៖០០ ដល់ 

យមោ៉ង ៥៖០០។ កបស�ិយបើអសយ់លោ្រអ្្រមា�ចមងៃល ់ឬចង់យរៀបចនំ 

កេទឹត្ិ្រារណ៍ជាក្ររុមណាមួ� សូមទា្់រទងបនុគគលិ្ររបស់យ�ើង 

ស៊ាង ចិ�ា្ អ្្រសកមបសកមរួល តាមរ�ណៈទូរសេ្យល្៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អនុីខមល៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគនុណ!

ការិោល័យ

ព័ត៌មាៃសាធារណៈ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

(តពតីមល្មៃុ)

សាលកកម្ំណំុមរឿង០០២/០២
ដកស្ង់មចញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវ្ែ សាយជា 
សាធារណៈរប្់សាលាក្តីស្ មែរកកហម

...ពេេ័ពចនំនួ៥.៣៦៩នាក់ លនៅក្ពុងខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

៥.៣.១.២.១.៨.	កងពល	៨០១

៤៤០. កងពេេជ្ឈេិ៨០១ ពរីេពុនេក្ឺជាកងពេលេខ 

១៤ រ្រសភូ់េិភា្ ពលិសសខ�េកតរូវ�នរេំាយ្រន្ា្់រពរី

ការកានក់ា្់រេរីកករុងភ្លំពញ លនៅក្ពុងខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

កងពេលនះកតរូវ�ន្រញូ្នលេៅភូេិភា្ ឦសាន (លខត ្
រតន្ិររី) ឈរលជើងលនៅសសរុក�នេពុងេួយរយណៈលពេខ្លរី 

េពុនលពេផ្លាសល់េៅសសរុកវពុ ឺននស លនៅក្ពុងខខវចិឆកិា ឬ ខខធ្ូ 

ឆ្ា១ំ៩៧៥។ កងពេលនះ�កឹនាលំ�ោយ ស ូសាលវឿន លហៅ 

តា០៥ លហៅ លវឿន លនៅលពេអំឡពុងកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ 

លេ្រញ្្ការរង្ តឺាសាន លហៅតា ០៦ នងិ តាឡ ឺខ�េ�នកាន ់

តខំណងលនៅេរីលនះរហតូ�េព់ាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧៧  

លនៅលពេលនោះពួក្ាត់កតរូវ�នចាត់តាំងឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅ 

កងពេ៩២០ លនៅក្ពុងត្ំរន ់១០៥ (លខតេ្ណ្ឌេ្ិររី)។  
អតរីតលេ្រញ្្ការកងវរលសនាធនំនកងពេលេខ១៤ ្ឺ  

អ៊ពុង ខរន៉ នងិ ខកវ សាលរឿន ខ�េ�នកានក់ា្់រតខំណងជា 

លេ្រញ្ក្ាររងរ្រសក់ងពេ ៨០១ ក្ពុងរយណៈលពេខ្លរីលនៅ 
ល�ើេឆ្ា ំ១៩៧៧ �េព់ាក់កណ្ដ ាេឆ្ា១ំ៩៧៧។ លកកោយ 

េកតខំណងលនះេិនកតរូវ�នល្�ាក់ជនំសួ ឬចាតត់ាងំ 

្រព្ុ ្គេណាជា្រនល្នោះលេ។ 

៥.៣.១.២.១.៩.	កងពល៩២០

៤៤១. កងពេេជ្ឈេិ៩២០ េានវតេ្ានលនៅក្ពុងត្ំរន ់
១០៥(ត្ំរនេ់ណ្ឌេ្ិររី) តាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ េកលេ្៉លះ  

ខ�េ�្ូំរងលឡើយ កងពេលនះស្ថតិលកកោេការ្រញ្្ការ 

រ្រស ់េាស លេង៉ លហៅ ឈនិ អេ ល�ោយលេ្រញ្្ការរង 

ខ�េេានលឈមែោះ អ៊ា ជរី លហៅ សយ។ ្រន្ា្់រពរីពកួ្ាត ់

កតរូវ�នចា្់រខ្លនួនងិយកលេៅ�ពុលំនៅក្ពុងេន្រីរសន្សិពុខស-
 

២១ លនៅខខកពុេ្ណៈ នងិខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ កងពេលនះស្ថតិ 

លកកោេការ្រញ្្ការរ្រសអ់តរីតលេ្រញ្ក្ាររងននកងពេ 

៨០១ ្  ឺសាន លហៅតា ០៦ លហៅ តាឡឺ។  ចាន ់្ ង់ លហៅ ្ រីេ   

្ឺជាអនពុក្រធានននកងពេ ៩២០ យា៉ងលហោចណាស ់

រហតូ�េ់លពេខ�េ្ាត់កតរូវ�ន្រញូ្នលេៅេន្រីរសន្សិពុខ  
ស-២១ លនៅក្ពុងខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៨។ ល�ោយេានេរី្រញ្្ការ

 
ខ�េេានចេងៃាយក្រេាណក�ំពរីរ រ្ីឡខូេក៉តពរីខាងត្ូបង

 
ភ្លំកកោេ កងពេលនះ�ន្រញូ្េកងវរលសនាតចូចនំនួ្ររី 
(កងវរលសនាតចូ ៩១,៩២ នងិ ៩៣) លេៅ�ាក់លនៅត្ំរន ់

១០៥ េាងំេូេល�ើេ្បរីេ្ប឵តនងិការពារកពខំ�នខខមែរជា្់រ 

ជាេួយលវៀតណាេ លហើយកងពេលនះេានកងេ័ពចនំនួ 

៣.៥២៨នាក់ លនៅកតេឹខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ កងពេ 

៩៣០ ្ឺជាកងពេេជ្ឈេិខ�េតចូជាងល្។ 

៥.៣.១.២.១.១០.	កងវរម្នាធឯំករាជ្យ

៤៤២. អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ា ក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រកេ្ពុជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ កងវរលសនាធឯំករាជ្យស្ថតិលនៅលកកោេ 

ការក្្់រក្ងផ្ាេរ់្រសល់សនាធកិារ រួេេាន កងវរលសនា 

ធំ ៧៥, កងវរលសនាធំ ១៥២,កងវរលសនាធំ ៣៧៧,  

កងវរលសនាធំ ៤៨៨, េន្រីរ ៦២, េន្រីរ ៦៣ នងិេន្រីរ 

សន្សិពុខស-២១។ អង្គជនំពុជំកេះកតស់េ្គាេល់�ើញ្ា  

លនៅលពេខ្លះកងពេលសនាធេំាងំអសល់នះកតរូវ�នល ល្ហៅ

្ាកងពេ។ លេើសពរីលនះលេៀត អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ 

្ា ការសន្�ិ្ឋានខ�េ្ាអង្គភាពេាងំក�ពំរីរលនះអត្ថភិាព

ោរារ៉ដ ្ឋ	មមតា្

36 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

លនោះ េិន�នកចានលចោេនវូភនរីយភាពខ�េ្ាចំននួនន 

កងវរលសនាធឯំករាជ្យអាចេានលកចើនជាងចនំនួខ�េ 

ភ័ស្ថពុតាង�ន្រង្ាញលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងលនះលឡើយ។ 

៤៤៣. កងវរលសនាធឯំករាជ្យ៧៥ ្ឺជាកងកាតល់�រ។  

សេេិត ្វរីន ្ ជឺាលេខាវរលសនាធំ ៧៥ ។ ជពុំ ្ ូ ្ ជឺាអនពុ 

ក្រធានរ្រសស់េេិត ្វរីន យា៉ងលហោចណាសរ់ហតូ�េ់ 

ន្ងៃេរី២៨ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្ឺលនៅលពេខ�េ្ាត ់

កតរូវ�ន្រញូ្នលេៅេន្រីរសន្សិពុខ ស-២១។

៤៤៤. កងវរលសនាធឯំករាជ្យ១៥២ ្ឺជាកងេ័ពលជើង 

េឹក។ លេខាកងពេវរលសនាធ១ំ៥២ ្ឺសេេិត ្សពុរីេ។  

អនពុលេខា្ ឺ ហពុក ្ ា។ កងវរលសនាធំ១៥២ ឈរលជើងលនៅ 

ខាងត្ូបងត្ំរនភ់្លំពញ លនៅតាេ្រលណ្ដ ោយេលន្លលេ្ង្គ។ 

លនៅក្ពុងខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ កងវរលសនាធេំានកងេ័ព 

១.៨៥២ នាក់។ 

៤៤៥.	កងវរលសនាធឯំករាជ្យ ៣៧៧ ្ ជឺាកងកាលំភ្លើងធ។ំ 

សេេិត ្នណ ្ឺជាលេខាកងវរលសនាធ។ំ សេេិត ្ហពុនិ 

្ឺជាអនពុលេខា។ ខផអែកលេើកំណតក់តាលនៅក្ពុងខខេរីនា ឆ្ាំ 

១៩៧៧កងវរវរលសនាធលំនះ្ ជឺាកងវរលសនាធតំចូេួយ

ខ�េេានកងេ័ពចនំនួខត ៧៩១ នាក់។ 

៤៤៦. េពុខងារជាក់េាក់រ្រសក់ងវរលសនាធឯំករាជ្យ 

៤៨៨ េិនេានភាពច្ប឵សេ់ាសល់នោះលេលេោះ្ររីជាយា៉ង

ណាក្ដរី កងវរលសនាធលំនះកតរូវ�នលេើកលឡើងលនៅក្ពុងឯកសារ 
ជាលកចើន។ សេេិត ្ភាព ្ឺជាលេខាកងវរលសនាធលំនះ។ 

កងវរលសនាធលំនះេានេ័ពចនំនួ ១.១៣៨នាក់ លនៅក្ពុង 
ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

៤៤៧. េន្រីរ ៦២ ្ ជឺាកងវរលសនាធឯំករាជ្យ។ េន្រីរលនះ្ ឺ 

ជាអង្គភាពភ័ស្ពុភាររ្រសល់សនាធកិារ។ ក្រធានេន្រីរ៦២  
្ឺ លពជ ឆន លហៅ សេេិត ្លសោេ។ លសោេ កានត់ខំណងលនះ 

រហតូចពុងខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦។ ្ ាតក់តរូវ�នល ល្�សសេអែាត  
្រន្ា្់រេក្រញូ្នលេៅេន្រីរសន្សិពុខ ស-២១។ ភ័ស្ពុតាង

លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងលនះេិន�ន្រង្ាញអំពរីអ្កខ�េកាន ់
តខំណងជនំសួ្រពុ្្គេរូ្រលនះលនោះលេ។ លនៅក្ពុងខខេរីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ េានេនពុស្ចនំនួ១.៣៨៥ នាក់ កតរូវ�នល្ 

កតក់តា្ ាេានេំនាក់េំនងជាេួយេន្រីរ៦២។ 

្រងទ័េបដវិត�្ខ៍្ មែរក្រហម្រនំេនុងកប�នុទ្ធជាមួ�្រងទ័េសាធារណរដខ្្ មែរ យ�ៅសមរភូមិេា�័េ្យ យ�ៅខ្ យមសា ឆ្ានំ១៩៧៤។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

៤៤៨. េន្រីរ ៦៣ ក៏ជាកងវរលសនាធឯំករាជ្យខ�រ។  

ហត លហង លហៅ ឆួន ្ឺជាក្រធានេន្រីរ៦៣ យា៉ងលហោច 

ណាស ់រហតូ�េល់ពេខ�េ្ាតក់តរូវ�ន្រញូ្នលេៅេន្រីរ 
ស-២១ លនៅន្ងៃេរី០៥ ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ភ័ស្ថពុតាងលនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿងលនះ េិន�ន្រង្ាញអំពរីអ្កខ�េកានត់ខំណង 

ជនំសួ្រព្ុ ្គេរូ្រលនះលេ។ េន្រីរ៦៣ ្ ជឺាអង្គភាព�ធ៏េួំយ។  

លនៅក្ពុងខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ េានកំណតក់តាខ�េ្ាេាន 
េនពុស្៣.២០១ នាក់ជា្់រេាក់េង នងិេន្រីរ៦៣។ 

៤៤៩. លនៅចលំពោះេពុខអង្គជនំពុកំជះ េានេូរលេខេួយខ�េ 

សេេិត ្លសោេ លនៅេន្រីរ៦២ ក្ពុងនាេ កងពេេជ្ឈេិ 
៧០៣ លផ្ើជនូេន្រីរ៦៣ ល�ោយលស្ើសពុឲំ្យល្រើកលក្រងឲ្យកង 

ពេ៧០៣ ។ សក្រីកេមែរ្រសឌ់ពុច ក៏�ន្រញ្្ក់ផងខ�រ្ា 

េន្រីរ៦២ នងិេន្រីរ៦៣ ្ ជឺាអង្គភាពភ័ស្ពុភារ។ លេើសពរីលនះ 
លេៀត េន្រីរ៦៣ កតរូវ�នចេ្លងជនូលនៅក្ពុងឯកសារខ�េលរៀ្រ 
រា្់រពរីស្ថតិកិងេ័ព្រ�វិតន្ក៍េ្ពុជា។ 

៤៥០.	េន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ ្ ជឺាកងវរលសនាធឯំករាជ្យ 

ខ�េស្ថតិលកកោេការក្្់រក្ងផ្ាេរ់្រសល់សនាធកិារ 

ចលំពោះខត្រញ្្ភ័ស្ពុភារ្រ៉ពុលណោ្ះ។ អង្គជនំពុជំកេះនងឹ 
ពភិាក្ាអំពរីរចនាសេ័្ន្ធអង្គភាពលនះ នងិការរាយការណ៍ 

រ្រសេ់ន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ លនៅក្ពុងខផក្ពាក់ពន័ ្ធលនៅ 
ក្ពុងសាេកកេលនះ។ 

៥.៣.១.២.១.១១.	ទតីបញ្ជការ្មរភមូកិ ្នពុងភមូភិាគបពូា៌

៤៥១.	្រ.ក.ក. �ន្រលងកើតេរី្រញ្្ការសេរភូេិពរីរកខន្លង 

លនៅក្ពុងភូេិភា្ ្ូរព៌ា លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើេ្បរី
 ធានា�េក់ារចេត័កងេ័ព លនៅលពេខ�េការល�ស 

សេអែ ាតនផក្្ពុងេានការលកើនលឡើងនងិជលេ្ល ោះក្រ�ា្់រ 
អាវពុធជាេួយនងឹលវៀតណាេកានខ់តេានភាពតានតងឹ។  

ចលំពោះេរី្រញ្្ការសេរភូេិេរី១ អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ 

្ា ្រ៉ពុេ ពត �នចាតត់ាងំ សពុន លសន ឲ្យ�កឹនាសំេរភូេិេពុខ 

លនៅតាេផ្លវូជាតលិេខ១ (ស្ាយលរៀង) ខ�េេានសេិត ្

ខរន៉ ជាអនពុក្រធាន។ ចលំពោះេរី្រញ្្ការសេរភូេិេរី២ 

អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ា ខក ពក ខ�េេកពរីសេរភូេិ 

ភា្ កណ្ដ ាេ (ភូេិភា្ ឧតរ្ចាស)់ �នឈរលជើងលនៅ 

ផ្លវូជាតលិេខ៧ (លនៅលពេលនោះ្ លឺខតកំ្ពង់ចាេ) ល�ើេ្បរី 
�កឹនាសំេរភូេិេពុខ លកកោេការ្រញ្្ពរីេរី្រញ្្ការលនៅ 

សងួ។ លសោ ភឹេ ខ�េជាលេខាភូេិភា្ ្ូរព៌ា ្ឺជាលេ

្រញ្ក្ារលនៅេរី្រញ្ក្ារសេរភូេិរហតូ�េល់ពេ្ាត ់

លធ្ើអត�្ាត ល�ោយេាន ខក ពក ្ ជឺាអនពុក្រធាន។ កងពេ 

េជ្ឈេិ នងិកងពេភូេិភា្ ខ�េភា្ លកចើនេកពរីភូេិ 

ភា្ នរិតរី នងិត្ំរនភ់្លំពញលនោះ កតរូវ�ន�ាក់ឲ្យឈរលជើង 

លនៅេរី្រញ្្ការសេរភូេិេាងំពរីរលនះ លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ាំ 

១៩៧៧ នងិឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

៥.៣.១.២.២.	កងទព័តបំៃ់

៤៥២.	កងពេនងិកងវរលសនាធឯំករាជ្យេាងំអស់ េិន 

ខេនសពុេ្ធខតស្ថតិលកកោេការក្្់រក្ងផ្ាេ់រ្រស់លសនាធិការ 

លនោះលេ។ កងពេនងិកងវរលសនាធេួំយចនំនួលកកោេការ 

ក្្់រក្ងរ្រសភូ់េិភា្ ឬត្ំរនស់យ័្ត។ ភ័ស្ពុតាងលនៅ 
ចំលពោះេពុខអង្គជំនពុជំកេះេិនេានភាពច្ប឵ស់េាស់លនោះលេ 

្រងទ័េបដវិត�្ខ៍្ មែរក្រហមវា�ជាមួ�្រងទ័េយវៀតណាម 
យ�ៅសរមភូមិផ្វូជាតយិល្១ ្រ្នុងសសរុ្រ កបសកូត 
យ្តស្្វា�យរៀង ភូមិភាគបូេ៌ា យ�ៅខ្ ម្ររា ឆ្ានំ១៩៧៨។
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ពាក់ពន័ ្ធនងឹចនំនួកងេ័ពជាក់ខស្ដងលនៅក្ពុងកងពេនរីេួយៗ 

ខ�េស្ថតិលនៅលកកោេការក្្់រក្ងផ្ាេរ់្រសភូ់េិភា្  ឬ 

ត្ំរនល់នោះ។ លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក្ដរី អង្គជនំពុជំកេះលជឿជាក់្ា 

ត្ំរនស់យ័្ត៥០៥ ភូេិភា្ ពាយ័ព្យ ភូេិភា្ នរិតរី ភូេិ 

ភា្ ្រស្េឹ នងិភូេិភា្ ្ូរព៌ា សពុេ្ធខតេានកងេ័ពរ្រស់

ភូេិភា្ ផ្ាេ់ លពោេ្ឺក្ពុងកក្រខណ្ឌកងពេភូេិភា្ ។ 

ឧេាហរណ៍ កងពេលេខ១ ខ�េឈរលជើងលនៅក្ពុងលខត ្

លកោះកពុងស្ថតិលកកោេ្រញ្្រ្រសភូ់េិភា្ ្រស្េិ។ ភូេិ 

ភា្ ពាយ័ព្យ យា៉ងលហោចណាស់ ក៏េានកងពេលេខ១ 

នងិលេខ២។ ភូេិភា្ នរិតរីេានកងពេលេខ២ (លកកោយ 

េក្រ្ដូរលឈមែោះលេៅជាកងពេ ២១០ លហើយ�ន្រញូ្ន
 

លេៅភូេិភា្ ្ូរព៌ា) លកកោេការ្រញ្្រ្រស ់ស ំ្ិ៊រត នងិកង 

ពេលេខ៣លកកោេការ្រញ្្រ្រស ់េាស េពុត ្រ៉ពុខនល្កកោយ 

េកកងពេ្រ�វិតន្ក៍េ្ពុជាកតរូវ�នខកេកេង់លនៅពាក់ 
កណ្ដ ាេឆ្ា១ំ៩៧៥ រហតូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ កងពេ 

ភូេិភា្ លនះ�នក្លាយលេៅជាខផក្េួយននកងពេេជ្ឈេិ 

១៦៤ (កងពេលជើងេឹក) ។ កងពេ១១៧ ស្ថតិលកកោេការ 

ក្្់រក្ងរ្រស់ត្ំរនស់យ័្ត៥០៥ ( លខតក្កលចះ) ។ កងពេ 

លេខ៣ កងពេលេខ៤ នងិ ពេពេលេខ៥ ្ ជឺាកងពេ 

រ្រសភូ់េិភា្  ខ�េ�នឈរលជើងលនៅក្ពុងភូេិភា្ ្ូរព៌ា។ 

៥.៣.១.២.៣.	កងឈ្ល ប

៤៥៣.	លកកៅពរីកងេ័ពភូេិភា្  ត្ំរន ់នងិសសរុកក៏លនៅេានកង

ឈ្ល្រតាេេូេ�្ឋានផងខ�រខ�េស្ថតិលកកោេការក្្់រក្ង 

រ្រស់្ ណណៈ�ពុំ ខ�េេេួេខពុសកតរូវលេើខផក្សន្សិពុខនងិ 

វនិយ័លនៅតាេភូេិ �ពុំ នងិសហករណ៍នានា។ 

៤៥៤. លនៅក្ពុង�ពុក៏ំេានកងសន្សិពុខពលិសសនានាផងខ�រ។  
ឧេាហរណ៍ននកងសន្សិពុខពលិសស្ឺ «កករុេ�ាវខវង» ។ កករុេ 

�ាវខវង កតរូវ�ន្រលងកើតលឡើងល�ោយកេមែាភិ�េភូេិភា្  

នរិតរីលនៅក្ពុងភូេិភា្ កណ្ដ ាេ (ភូេិភា្ ឧតរ្ចាស)់ លនៅ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ�េកករុេលនះកតរូវ�នរាយការណ៍ជនូ 
លេខា�ពុពំាេជរីកង។ កករុេ�ាវខវង �នលធ្ើក្រត្ិរត្កិារលនៅ 

ក្ពុងសសរុកកងេាស េាក់េងនងឹការងាររ្រសេ់ន្រីរសន្សិពុខ

អូរកតកួន។ អង្គជនំពុជំកេះនងិ ពភិាក្ា្រខន្ថេអំពរីកករុេលនះ

ក្ពុងខផក្ពាក់ពន័ ្ធលនៅក្ពុងសាេកកេលនះ �ចូខាងលកកោេ។ 

៦				 រចនា្ម្ៃ័ទំ្នាកទ់ៃំងការងារ

៦.៦.១.	មមធយោបាយទនំាកទ់ៃំង

៦.១.១.	ទរូមល្

៤៥៥. ជា្រញ្្្រឋេ អង្គជនំពុជំកេះកតស់េ្គាេល់�ើញ្ា 

ខ្លនួេានឯកសារេំនាក់េំនងការងារជាផ្លវូការក្ពុងេកេង់

ជាេូរលេខរវាងសេាជកិ ្រ.ក.ក. រួេេានរ�យការណ៍

លផ្ើជនូ្្ាក់លេើនងិការខណនាេំក្្ាក់លកកោេ។ ភា្ លកចើន

ននឯកសារេាងំលនះកតរូវ�នរកល�ើញល�ោយអ្កជនំាញ 

លវៀតណាេេួយកក រុេ លនៅក្ពុងភូេិក្ឹះេួយកខន្លង ខ�េេាន 
េរីតាងំស្ថតិលនៅលេើផ្លវូលេខ២៤០ លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ 

ចលន្លោះពរីឆ្ា១ំ៩៧៩ �េឆ់្ា១ំ៩៨៣។ ឯកសារេំនាក់ 

េំនងការងារលនះកតរូវ�ន្រញូ្នលេៅេន្រីរឯកសាររ្រស់ 
កកសងួេហានផន្នសាធារណរ�្ឋក្រជាេានតិកេ្ពុជា ខ�េ 
លកកោយេកក្លាយជាកកសងួេហានផក្េ្ពុជា េពុនលពេ 
្រញូ្នលេៅេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា (DC-Cam) ។  

េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជារក្ាេពុកសលំណៅល�ើេននឯកសារ 
េាងំលនះ។ អង្គជនំពុជំកេះសន្�ិ្ឋាន្ា ឯកសារេាងំលនះ 

េានតនេ្លជាភ័ស្ពុតាងយា៉ងសខំាន។់ 

៤៥៦.	លនៅេពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រ.ក.ក. �នលក្រើក�សេូ់រលេខ 

សកេា្់រលធ្ើការេំនាក់េំនង្ ្ាេាំងលនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា 

នងិលកកៅក្រលេសកេ្ពុជា ល�ើេ្បរីេំនាក់េំនងជាេួយកករុេ 
្រណ្ដ ាញការងារលនៅលកកៅក្រលេស។ ឧេាហរណ៍ េូរលេខ 

កតរូវ�នលក្រើក�សស់កេា្់រ្រញូ្ន នងិេេួេសារវាងភូេិ 
ភា្  នងិលេ�កឹនា្ំរក ល្នៅតាេេរី្រញ្ក្ាររ្រសព់កួល្ 

លហើយក៏កតរូវ�នលក្រើក�សស់កេា្់រេំនាក់េំនងជាេួយនងឹ

តណំាងននរណសរិ្រួ្ររួេជាតកិេ្ពុជា នងិរាជរ�្ឋាភិ�េ 
្រកងរួ្រ្រកងរួេជាតកិេ្ពុជាលនៅក្រលេសលវៀតណាេ នងិ 
ក្រលេសចនិផងខ�រ។

៤៥៧. លកកោយពរី�នកានក់ា្់រេរីកក រុងភ្លំពញ លនៅន្ងៃេរី១៧ 

ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ េន្រីរេូរលេខនន ្រ.ក.ក. កតរូវ�ន 

្រលងកើតលឡើងលនៅក្ពុងេរីកករុង។ េូរលេខកតរូវ�ន្រញូ្ន នងិ
 

េេួេលនៅេន្រីរ ក-១៨ លហើយកតរូវ�នសរលសរជាលេខកូ� 

ឬ្រកខក្រលេខកូ�លេៅតាេការចា�ំច ់លនៅេន្រីរ ក-១ ឬ លនៅ 

េន្រីរេួយខ�េេានេរីតាងំស្ថតិលនៅក្ពុងសាេាសពុធារស។ 

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 39



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ភូេិភា្ ត្ំរនស់យ័្តត្ំរន ់នងិកងពេ លនៅេូេាងំក្រលេស 

ក៏េានអង្គភាពេូរលេខរ្រសខ់្លនួផ្ាេផ់ងខ�រ។ ក្រពន័្ធ 
េំនាក់េំនងលនះលនៅ�លំណើរការរហតូ�េល់ពេលវៀតណាេ 

ចេូេក�េេ់រីកករុងភ្លំពញ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩។ េូរលេខ 
កតរូវ�នលក្រើក�សជ់ាចេ្បងសកេា្់រេំនាក់េំនងជាេួយ 

ត្ំរនឆ់ងៃាយៗ។ ជាធេមែតា េន្រីរនានារ្រសេ់ជ្ឈេិពពុំ�ន 

លក្រើេូរលេខសកេា្់រេំនាក់េំនង្្ាលនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ 
លឡើយ ផ្ពុយលេៅវញិល ល្ក្រើក�សេូ់រសព ្ឬស្ំរពុកត (្រញូ្ន

 
ល�ោយនរីរសារ) ។

៤៥៨. េូរលេខរ្រស ់្រ.ក.ក. ភា្ លកចើន្ឺកតរូវ�នសរលសរ 

ជាលេខកូ�លនៅេពុនលពេ្រញូ្នលចញខតេិនខេនេាងំអស់

លនោះលេ។ េូរលេខខ�េពពុកំតរូវ�នសរលសរជាលេខកូ� កតរូវ 

�ន្រញូ្នលចញជាលេខសេងៃាត ់(Morse Code) ។ េូរលេខ 

សេងៃាតក់តរូវ�នសរលសរជាលេខកូ�ល�ោយយកសញ្ញាេក

លក្រើជនំសួអក្រ។ ការសរលសរជាលេខកូ�េួយជានល់េៀត 

កតរូវ�នលធ្ើលឡើងសកេា្់រេូរលេខសេងៃាត់្ំរផពុត �ូចជាសារ 

ខ�េេាក់េងខផនការននការលធ្ើ�លំណើររ្រសក់េមែាភិ�េ។ 

លេខកូ�ពលិសស ក៏កតរូវ�នលក្រើល�ើេ្បរីសលំ�ៅលេើ្រពុ្្គេ 

េរីតាងំ នងិេន្រីរជាក់េាក់េួយចនំនួផងខ�រ។ 

៤៥៩.	ជាេូលេៅ េូរលេខកតរូវ�នសរលសរជាលេខកូ�ឬ្រក 

ខក្រលេខកូ� នងិ្រញូ្នឬេេួេល�ោយ្រព្ុ ្គេកិលផ្ង្្ា។  
�លូចះ្ តាេធេមែតា េូរលេខខ�េកតរូវលផ្ើលចញ ្ កឺតរូវ�ន 

ល ល្រៀ្រចជំាេាយេកណ៍្អក្រ នងិក្រ្េល់េៅឲ្យ «អ្ក 

្ំរភានអ់ករ្ណៈ»។ ្រន្ា្់រេក សារខ�េកតរូវ�នសរលសរជា 

លេខកូ� ្ កឺតរូវក្រ្េ់លេៅឲ្យអ្កកានេ់ា៉សពុរីនេូរលេខេ្ាក់ 

លផ្ងលេៀត ល�ើេ្បរី្រញូ្នលចញ។ ខាងអ្កេេួេសារវញិ 

លកកោយពរី�នេេួេសារខ�េ�នសរលសរជាលេខកូ�លនោះ  

្ឺកតរូវចេ្លងសារលនោះលឡើងវញិល�ោយអ្កកានេ់ា៉សពុរីនេូរ 

លេខេ្ាក់លេៀត េពុននងឹយកលេៅឲ្យ «អ្ក្រកខក្រលេខកូ�» 

ល�ើេ្បរីលធ្ើការ្រកខក្រលេខកូ�។ ្រន្ា្់រេក សារខ�េ�ន 

្រកខក្រលេខកូ�រួចលហើយលនោះ ្ កឺតរូវ្រញូ្នលេៅឲ្យអ្កេេួេ 
សារចពុងលកកោយតាេរយណៈនរីរសារ។ សាក រ្ី នង សផូង់ ខ�េ 

ជាអ្កក្្់រក្ងអង្គភាពសរលសរសារជាលេខកូ� នងិ្រក 

ខក្រលេខកូ�េូរលេខលនៅសាេាសពុធារស លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្ំ

លពញពរីឆ្ា១ំ៩៧៥េកលនោះ �ន្រញ្្ក់្ាការេេួេខពុស 

កតរូវេាងំលនះេាន្ំរណងល�ើេ្បរី «រក្ាល្ោេការណ៍ 

សេងៃាត់» លនៅក្ពុង ្រ.ក.ក.។

៦.១.២.	្បំកុត

៤៦០. អង្គភាពនានារ្រសេ់ជ្ឈេិ្រក្ ភូេិភា្  ត្ំរន ់ 

សសរុក នងិ �ពុំ ក៏លធ្ើការេំនាក់េំនង្្ាតាេរយណៈស្ំរពុកត 

ផងខ�រ។ លេោះ្ររីជាេូរលេខកតរូវ�នល្នយិេលក្រើជា 

េូលេៅសកេា្់រេំនាក់េំនងការងារលេៅតំ្រនឆ់ងៃ ាយៗក៏ 

ល�ោយ ក៏េូរលេខ នងិរ�យការណ៍ខ�េេានលកចើនេំពរ័ 

េាងំលនះកតរូវ�នលផ្ើតាេរយណៈស្ំរពុកត ខ�េេាននរីរសារ ខចក 

ចាយផងខ�រ។ លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ េជ្ឈេិ្រក េ្េួេ 
ស្ំរពុកតតាេរយណៈេន្រីរ ក-៧ ខ�េជាអង្គភាពនរិសារ។ 

ភូេិភា្  ត្ំរន ់នងិសសរុក េាន្រណ្ដ ាញនរីរសាររ្រសព់កួល្ 

ផ្ាេផ់ងខ�រ។ 

៦.១.៣.	ទរូ្ពៃ្ងិវទិ្ុយ	(រលក្មំឡង្្លតី)

៤៦១. ភ័ស្ពុតាងលនៅចលំពោះជនំពុជំកេះ្រង្ាញ្ា លេ�កឹ 
នាលំនៅតាេេន្រីរ នងិអង្គភាពេួយចនំនួរ្រសេ់ជ្ឈេិ្រក្  

នងិរ�្ឋាភិ�េកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ �នេំនាក់េំនង្្ា 
តាេរយណៈេូរសព។្ ្រ៉ពុខនេិ្នេាននយ័្ា ក្្់រេន្រីរេាងំ 

អស់លនៅក្ពុងេរីកក រុងភ្លំពញសពុេ្ធខតេំនាក់េំនង្្ាតាេរយណៈ

េូរសពល្នោះលេ។ 

៤៦២. ភ័ស្ពុតាងលនៅចលំពោះេពុខអង្គជនំពុជំកេះ េិន�ន 
្រង្ាញឲ្យ�នច្ប឵សេ់ាសល់នោះលេ្ាលតើកេមែាភិ�េ្្ាក់ 

ភូេិភា្  ឬត្ំរនអ់ាចលធ្ើការេំនាក់េំនង្្ាតាេរយណៈ 

េូរសព�្នខ�រឬលេ ។ អង្គភាពលយោធាេួយចនំនួ រួេេាងំ 

កងពេ១៦៤ (កងេ័ពលជើងេឹក) ផងខ�រលនោះ លពេខ្លះ�ន 

រាយការណ៍ជនូេជ្ឈេិ្រក្តាេរយណៈេូរសព។្ ្រ៉ពុខនល្នៅ 

ក្ពុងកិចក្្រជពុជំាេួយនងឹកេមែាភិ�េជានខ់ស្ក់្ពុងខខធ្ូ ឆ្ាំ
 ១៩៧៦ សពុន លសន �នខណនា�ំេក់េមែាភិ�េលយោធា 

េិនឲ្យលក្រើេូរសព«្ល�ោយលសររី» លនោះលេល�ើេ្បរីលជៀសវាង 

«ខមែាងំ» លសពុើ្រការណ៍ពរីេំនាក់េំនងរ្រសព់កួល្។ 

៤៦៣.	សាក្រី កពំ សារា៉ត �នផ្ដេស់ក្រីកេម្ែ ា លពេលនៅលេើ 

នាវា លកកៅពរីេូរសពេួ្យខខ្ ល្�នលក្រើវេិ្យពុេាក់េងរេក 
សលំឡងខ្លរីសកេា្់រេំនាក់េំនងការងារលនៅក្ពុងកងវរលសនា

ធ ំ១៤០ ននកងពេ១៦៤ (កងេ័ពលជើងេឹក)។ អង្គជំនពុជំកេះ 

40 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

ក៏េានភស័្ពុតាងស្ដរីពរីេនំាក់េនំងតាេរយណៈវេិ្យពុេាក់េង
 

រេកសលំឡងខ្លរី លនៅេរីតាងំលផ្ងលេៀតេូេាងំកេ្ពុជាក្រជា

ធ្ិរលតយ្យផងខ�រ ល្រើលេោះ្ររីជាវេិ្យពុេាក់េងេានលនៅក្្់រ

េរីកខន្លងក៏ល�ោយ។ 

៦.១.៤.		វទិ្ុយ្សាយ្មំឡង

៤៦៤.	លនៅេពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ ស្ថានរីយ៍វេិ្យពុ ផ្ាយសលំឡង 
ឮរ្រសរ់ណសរិ្រួ្ររួេជាតកិេ្ពុជា ្ឺស្ថតិលនៅេរីកករុង 
ហាណូយ លហើយ្រព្ុ ្គេកិភា្ លកចើនជាសេាជកិ ្រ.ក.ក  

រួេេាងំ លអៀង ធរីរេិ្ធ ផងខ�រ។ ស្ថានរីយ៍វេិ្យពុ លនះ�នចាក់ 
ផ្ាយអំពរីការល�ោសនា្រ�វិតន្ជ៍ាភាសាខខមែរ ជនូ�េ់ 

ក្រជាជនកេ្ពុជាលនៅក្ពុងនងិលកកៅក្រលេសកេ្ពុជា។ លនៅ
 ក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា ្រ.ក.ក. ក៏េានអង្គភាពវេិ្យពុ ផ្ាយ
 

សលំឡងចេត័េួយផងខ�រ ខ�េេានរេកសលំឡងរយណៈ 

ចេងៃាយជតិ លហើយផ្ពផ្្ាយអំពរីពត័េ៌ានខ�េសសល�ៀង 

្្ានងឹសារល�ោសនា នងិសារ្រ�វិតន្ផ៍ងខ�រ។

៤៦៥. លកកោយចេូកានក់ា្់រេរីកករុងភ្លំពញ លនៅក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៥ ្រ.ក.ក. �ន្រលងកើតស្ថាយនរីយ៍វេិ្យពុ ផ្ាយសលំឡង 
េួយខ�េេានេរីតាំងលនៅស្ងឹេានជយ័។ ស្ថានរីយ៍វេិ្យពុ  
ផ្ាយសលំឡងលនះចាតផ់្ាយនវូពត័េ៌ាន ការល�ោសនា 

្រេចលកេៀង ខខ្អាតស់លំឡងខ�េេានសពុនរ្ក្ារ្រស់

លេ�កឹនាជំានខ់ស្ន់ន ្រ.ក.ក. (រួេេាងំ ជនជា្់រលចោេ ននួ 

ជា នងិ លខៀវ សផំន) នងិខខ្អាតស់លំឡងខ�េជា្រេ 

សេ្ាសនរ៍្រសល់េ�កឹនា ំ្រ.ក.ក. (រួេេាងំជនជា្់រលចោេ 

លខៀវ សផំន) ផងខ�រ។

៤៦៦. កកសួងល�ោសនាការនងិពត័េ៌ាន េេួេសខពុស 

កតរូវលេើការលរៀ្រចសំេ្ារសកេា្់រចាក់ផ្ាយលកកោេការ 

ខណនានំងិការកតរួតពិនតិ្យយា៉ងហមែតច់ត់រ្រស់្ ណណៈ 

កេមែាធកិារអចនិននយ៍្។ កេមែវធិរីវេិ្យពុសលំឡង�នរាយការណ៍ 
អំពរី្រញ្្េួយចនំនួ �ចូជា អំពរី្រញ្្កសកិេមែ ល្កេោង 

សាងសង់ ការចា្់រខ្លនួ នងិអ្កខ�េកតរូវ�នល្ចាតេ់ពុក

្ាជាខមែាងំ លហើយ�ន្រញ្ពុះ្រញូ្េអ្កស្ដា្់រឲ្យក្ឹរងខក្រង
 

លធ្ើការងារ ការពារក្រលេស នងិល�ើរតាេេា្ ៌ា្រក្។  

កេមែវធិរីេួយកតរូវ�នចាក់ផ្ាយល�ោយេានល្ោេល�ៅ 

លផ្ដោតលេៅអ្កស្ដា្់រភាសាខខមែរ លនៅកេ្ពុជាលកកោេ។ កេមែវធិរី 
េួយលេៀតខ�េលធ្ើការចាក់ផ្ាយយា៉ងលហោចណាស់ 

ខផក្ខ្លះជាភាសាលវៀតណាេលនោះ �នចាក់ផ្ាយខខ្ 

អាត់សំលឡងសារភាពរ្រស់េាហានលវៀតណាេខ�េកតរូវ 

�នចា្់រខ្លនួលនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា។ លនៅក្ពុងខខេរីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ណណៈកេមែាធកិារអចនិននយ៍្�ន្រញ្្ឲ្យវេិ្យពុ  
ចាក់ផ្ាយឲ្យ�នញឹកញា្់រលេើក្រធាន្រេ «ការល�ះ 

លឆ្ោត» ខ�េខតិចេូជតិេក�េន់ាលពេខាងេពុខ ល�ោយ 

�នលេើកលឡើង្ា «ល្រើេិនផ្ាយលសោះ ខមែាងំ្ាលយើង 

ផ្ដាចក់ារ ្មែានេេ្ធកិ្រជាធ្ិរលតយ្យ»។

៤៦៧. កកសងួការ្ររលេស ក៏�នលរៀ្រចកំារល�ោសនា 

សកេា្់រអ្កស្ដា្់រជាជន្ររលេសផងខ�រ។ កេមែកវធិរីវេិ្យពុ  
េួយចនំនួខ�េនយិាយអំពរីស្ថានភាពរ្រសរ់្រ្រកេ្ពុជា 
ក្រជាធិ្រលតយ្យ កតរូវ�នចាក់ផ្ាយជាភាសាលវៀតណាេ  

អង់ល្្លស �រាងំ នងិចនិផងខ�រ។

៤៦៨.	លនៅតាេការ�្ឋានការងារេួយចនំនួក្ពុងក្រលេស 
កេ្ពុជា ឧល្្ោសនសព័ជ្ាលកចើនកតរូវ�នល្តលេ្លើង ល�ើេ្បរីឲ្យ 
ក្រជាជនេូេ�្ឋានអាចស្ដា្់រឮការផ្ាយរ្រស់ស្ថានរីយ៍ 

ទស្�ាវដ្ទីង់បដវិត ្យល្េយិសស ខ្ ្រញ្ញា ឆ្ានំ១៩៧៧។
(សារម�្រីឧក្ិរដ្្រមមែកបល�័េជូសាស�ទួ៍លខសង្/
បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

វេិ្យពុ រ្រស ់្រ.ក.ក.។ សាក្រី លឡង លឈឿង �នផ្ដេស់ក្រីកេមែ 

្ា លេកករូក៏កតរូវ�នល្តលេ្លើងលនៅពរីេពុខកកសងួនរីេួយៗ 

លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញផងខ�រ។ សាក្រី ជា សាយ �នរេ្លកឹ 
លឡើងវញិ្ា លេោកនងិអ្ករួេការងាររ្រស់្ ាត ់�នស្ដា្់រ 

វេិ្យពុ េួយរួេ្្ាលនៅេន្រី ក-១២ ្រ៉ពុខនេិ្នេានវេិ្យពុស្ដា្់រផ្ាេ ់
ខ្លនួលនោះលេ។ ជាេូលេៅ ក្រជាជនសាេញញាលនៅក្ពុងក្រលេស

កេ្ពុជា ពពុេំានលសររីភាពេេួេ�នពត័េ៌ានតាេរយណៈវេិ្យពុ  

លនៅក្ពុងរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលឡើយ។ 

៤៦៩. កេមែវធិរីផ្ាយសលំឡងតាេវេិ្យពុ ជាសាធារណណៈលចញ 
ពរីក្រលេសកេ្ពុជា នងិក្រលេសលផ្ងលេៀតលនៅក្ពុងត្ំរន ់

កតរូវ�នពនិតិ្យតាេ�ាន ្ តសលំឡងេពុក នងិ្រកខក្រល�ោយ

្រព្ុ ្គេកិរ�្ឋាភិ�េសហរ�្ឋអាលេរកិលនៅក្ពុងក្រលេសន្។  
លសចក្ដរីរាយការណ៍អំពរីកេមែវិធរីផ្ាយកតរូវ�ន្រញូ្នេក 
ស្ថានេូតនានារ្រសស់ហរ�្ឋអាលេរកិលនៅជពុវំញិពភិពលេោក  

តាេរយណៈេូរលេខខ�េជាខផក្េួយនន «កកេងសារ 

ពត័េ៌ាន  «FBIS» ។ កកេងសារពត័េ៌ាន  «FBIS» ចនំនួ ៤៩ 

ច្ប឵្់រកតរូវ�ន�ាក់លនៅចលំពោះេពុខអង្គជនំពុជំកេះ លនៅក្ពុង 
អំឡពុងការជនំពុជំកេះ។ 

៤៧០.	លេោះ្ររីជា អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ា លសចក្ដរីរាយ 

ការណ៍រ្រសក់កេងឯកសារពត័េ៌ាន «FBIS» ្ឺជាក្រត ិ

ចារកឹ្រកខក្រជាភាសាអង់ល្្លសលចញពរីការផ្ាយជា 

ភាសាខខមែរខ�េសលំណៅល�ើេននខខ្អាតស់លំឡងននការ 

ផ្ាយេាងំលនះេិនអាចរក�នយា៉ងណាក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខន ្

អង្គជនំពុជំកេះកតស់េ្គាេល់�ើញ្ា សពុនរ្ក្ាជាលកចើនខ�េ 

េានលនៅក្ពុងលសចក្ដរីរាយការណ៍រ្រស់កកេងសារព័ត៌េាន 
 «FBIS» អាចយកេកលក្រៀ្រលធៀ្រលេៅនងឹសពុនរ្ក្ាលនៅ

ក្ពុងអត្ថ្រេល�ះពពុេ្ផ្ាយរ្រស់កេ្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ។ 

ជាងលនះលេៀត សាក្រី Stephen HEDER ខ�េ�នយេ់ 

�ងឹអំពរីក្រតចិារកឹរ្រសក់កេងសារពត័េ៌ាន «FTST» នងិ 

�លំណើរការននការលធ្ើក្រតចិារកឹេាងំលនះ�នផ្ដេស់ក្រីកេមែ 

្ាខ្លេឹសារលនៅក្ពុងលសចក្ដរីរាយការណ៍េាងំលនះ កតរូវ�ន�ក 
សសង់លចញពរីការផ្ាយតាេវេិ្យពុ ល�ោយផ្ាេល់នៅក្ពុង 
សេ័យកាេលនោះ។ អង្គជនំពុជំកេះពចិារណាល�ើញ្ា  

កកេងលសចក្ដរីរាយការណ៍រ្រសក់កេងពត័េ៌ាន «FBIS» 

្ឺជាភ័ស្ពុតាង�ស៏ខំានន់នលសចក្ដរីខ្្លងការណ៍ នងិការ 

ល�ោសនារ្រស ់្រ.ក.ក. ខ�េកត រូវ�នផ្ពផ្្ាយ�េ់ 

ក្រជាជនលនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា កពេេាងំសហ្េន ៍

អនរ្ជាត។ិ ្រ៉ពុខនល្�ោយសារខតភ័ស្ពុតាងលនះេានេកណ្ណៈ

ក្រលយោេ អង្គជនំពុជំកេះនងឹសអំាងលេើឯកសារេាងំលនះ

ខតក្ពុងករណរីខ�េឯកសារេាំងលនះកតរូវ�ន្រញ្្ក់្រខន្ថេ 
ល�ោយភ័ស្ពុតាងលផ្ងលេៀត្រ៉ពុលណោ្ះ។

៤៧១.	លសចក្ដរីសលង្្រ នងិក្រតចិារកឹននការផ្ាយសលំឡង 

តាេវេិ្យពុ រ្រសរ់្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យកតរូវ�នចង
 

កកង ្រកខក្រជាភាសាអង់ល្្លស នងិល�ះពពុេ្ផ្ាយល�ោយ 

សាជរីវកេមែផ្ាយសំលឡងរ្រស់ចកកភពអង់ល្្លសផងខ�រ 

(«BBC») ខ�េលនះជាខផក្េួយននការ «សលង្្រលសវាកេមែ 

ផ្ាយសលំឡងេូេាងំពភិពលេោក («SWB») ។ កកេងលសចក្ដរី 

រាយការណ៍សលង្្រលសវាកេមែផ្ាយសលំឡងលនៅេេូាងំ 

ពភិពលេោកចនំនួ៤៥ ច្ប឵្់រកតរូវ�ន�ាក់លនៅចលំពោះេពុខអង្គ 

ជនំពុជំកេះលនៅក្ពុងអំឡពុងការជនំពុជំកេះ។ លេោះ្ររីជាកកេង

លសចក្ដរីរាយការណ៍េាំងលនះេានចណំពុចខះ្ខាតសសល�ៀង 

្្ា ល�ោយសារអង្គជនំពុជំកេះេិនអាចពនិតិ្យលេៅលេើសលំណៅ

ល�ើេននខខ្អាតស់លំឡងក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនក្កេងលសចក្ដរីរាយ 

ការណ៍េាងំលនះ េានសារសខំានស់សល�ៀង្្ានងឹកកេង 

សារពត័៌េាន «FBIS» �ចូ�នកតស់េ្គ ាេខ់ាងលេើ 

ផងខ�រ។ ឯកសារេាំងលនះេានតនេ្លជាភ័ស្ពុតាងយា៉ង 
សខំានល់ហើយអង្គជនំពុជំកេះនងឹសអំាងលេើឯកសារេាងំ

លនះ លកកោេេកខ្ណ្ឌ�ចូ្្ា។ 

៤៧២. អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ា ការផ្ាយតាេវេិ្យពុ  

រួេេាំងការផ្ាយនានាលនៅក្ពុងកកេងលសចក្ដរីរាយការណ៍ 
រ្រសន់នកកេងសារពត័េ៌ាន «FBIS» នងិសលង្្រលសវាកេមែ 

ផ្ាយសលំឡងលនៅេូេាងំពភិពលេោក ្ឺជាសេ្ារខាង 

លកកៅរ្រស ់្រ.ក.ក. ល�ើេ្បរីលធ្ើការផ្ពផ្្ាយជាេកណ្ណៈ 

សាធារណណៈខ�េលនះផ្ពុយពរីឯកសារនផក្្ពុងរ្រស ់្រ.ក.ក. 
 

រួេេានកំណតល់ហតពុក្រជពុំ លសៀវលភៅកំណតក់តាល្ោេ 

នលយោ�យ នងិេូរលេខនានា លហើយឯកសារក្រលភេលនះ 

អាចេានខ្លេឹសារល�ោសនា។ លហតពុ�លូចះ្អង្គជនំពុជំកេះ  

នងិពិចារណាលេើចណំពុចលនះផងខ�រ លនៅលពេវាយ 

តនេ្លភ័ស្ពុតាង។ 

42 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

៦.១.៥.	ទ្្សនាវដ្តី

៤៧៣.	ចា្់រលផ្ដើេតាងំពរីអំឡពុងេពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ េក្រ.ក.ក.  
�នល�ះពពុេ្ផ្ាយេស ន្ាវ�្ដរីេួយចនំនួរ្រស្់រក្ ខ�េ 

េានចណំងលជើង្ាេង់្រ�វិតន្ ៍នងិយពុវជននងិ យពុវនាររី 

្រ�វិតន្ល៍ហើយខ�េការល�ះពពុេ្លនះលធ្ើលឡើងក្រខហេ 

ជាេួយខខេ្ដង។ លនៅេពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ េស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍ 

កតរូវ�នលរៀ្រចនំងិខចកចាយជាសេងៃាត។់ ឯកសារលនះកតរូវ 

�នសរលសរល�ោយន� លហើយេានសំលណៅេួយចនំនួខត 

្រ៉ពុលណោ្ះខ�េកតរូវ�នចេ្លងលឡើងវិញល�ើេ្បរីផ្ពផ្្ាយ។ 

៤៧៤.	ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៨៧៥ េកេស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ក៍តរូវ 

�នវាយល�ោយអង្គពុេរីលេខ នងិ�ន្តចេ្លងេា៉សពុរីន 
អពុហស្តិ (offset printing) ។ េាងំេស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�តិន្ ៍ 

នងិេស ន្ាវ�្ដរីយពុវជនយពុវនាររី្រ�វិតន្ ៍កតរូវ�នល�ះពពុេ្ 

ផ្ាយលនៅេន្រីរ ក-២៥ នងិេន្រីរក-២៦ ខ�េស្ថតិលនៅ 

លកកោេការក្្់រក្ងរ្រសក់កសងួល�ោសនានងិពត័េ៌ាន 

ខ�េ�កឹនាលំ�ោយ ហ៊ ូនេឹ។ សាក្រី ្ឹេ វពុន ខ�េធ្លា្់រ 

លធ្ើការលនៅកកសងួល�ោសនាការ នងិពត័េ៌ានពពុអំាចលធ្ើ 

ការ�ន៉ក់្រេាណឲ្យ�នច្ប឵ស់អំពរីចំននួេស ន្ាវ�្ដរីខ�េ 

កតរូវ�នល�ះពពុេ្ផ្ាយលនោះលេ។ ្រ៉ពុខន ្្ាតល់នៅចាំ្ ា 

្ាត�់នល�ើញលេខផ្ាយនរីេួយៗ្ឺ «្ រជា្ រី្រ» ខ�េ 

ល ល្រៀ្រចំ ល�ើេ្បរីខចកចាយ។ 

៤៧៥. លេោះ្ររីជាេស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍នងិេស ន្ាវ�្ដរី 

យពុវជននងិយពុវនាររី្រ�វិតន្ ៍កតរូវ�នខចកចាយឲ្យខតសេាជកិ  

្រ.ក.ក.ក៏ល�ោយខតេិនខេនេាននយ័្ាសេាជកិេាងំអស់ 

សពុេ្ធខតេេួេ�ននវូេស ន្ាវ�្ដរីលនះលនោះលេ។ េស ន្ាវ�្ដរីេាងំ 

លនះកតរូវ�នរពំងឹ្ានងឹយកលេៅអានរួេ្្ា ក្ពុងចលំណោេ 
្រណ្ដាសេាជកិ្រក ល្ផ ង្ៗ លេៀត។ េស ន្ាវ�្ដរីេួយចនំនួកតរូវ 

�នខចកចាយតាេកកសួងនានាននកេ្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ  
អង្គភាពលយោធា នងិេន្រីររ្រសេ់ជ្ឈេិ្រក្ នងិកេមែាភិ�េ 

លនៅ្ ្ាក់ភូេិភា្  ត្ំរនស់សរុក នងិ�ពុផំងខ�រ។ 

៤៧៦. �្ូំរងលឡើយ ននួ ជា �ន្រ�លិសធ្ា្ ាត់្ មែានតនួាេរី 

ក្ពុងការ «លរៀ្រចំ» េស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ល៍នោះលេ។ ្រ៉ពុខន ្
លកកោយេក ្ាត់�នេេួេស្គាេ់្ាេស្នាវ�្ដរីេង់ 

្រ�វិតន្ ៍កតរូវ�នសរលសរលឡើងល�ោយសេាជកិ្ណណៈកេមែា 

ធកិារអចនិននយ៍្ ភា្ លកចើនកតរូវ�នសរលសរល�ោយខ្លនួ 

្ាតផ់្ាេ ់នងិ ្រ៉ពុេ ពត។ ការេេួេស្គាេល់នះេានភាព 

សស្រ្្ាលេៅនងឹការេេួេស្គាេរ់្រស់ ននួ ជា ខ�េ្ា 

្ាត់ជា «សេាជកិលកតៀេេ្ាក់ខ�េេេួេការងារ 

ល�ោសនាការ នងិ សរលសរអត្ថ្រេសកេា្់រការខសត» 

ឲ្យ្រក្កពុេមែពុយនរីសឥ្ណ្ឌូចនិ នងិ្រក្ក្រជាជន្រ�វិតន្៍
 

ខខមែរខ�េជា្រពុព្ាធកិាររីនន ្រ.ក.ក.លនៅក្ពុងេសវត្រឆ៍្ាំ 
១៩៥០។ លកកោយេក ននួ ជា �នខកខក្រចលេ្លើយរ្រស់

្ាត់េ្ដងលេៀតល�ោយ�ន្រ�លិសធ្ា្ាត់េិនខេនជា 

អ្កនពិន្ធអត្ថ្រេ ខ�េកតរូវ�នល�ះពពុេ្ផ្ាយលនៅក្ពុង 
េស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ល៍នោះលេ លហើយ�នអះអាង្ ា ្រ៉ពុេ 

ពត េាន «កករុេជនំយួការផ្ាេរ់្រស់្ ាតខ់�េជាអ្ក 

េេួេខពុសកតរូវក្ពុងការសរលសរអត្ថ្រេ» ។ ្រន្ា្់រេក ននួ 

ជា �ន្រ�លិសធេិនលឆ្លើយត្រលេៅនងឹសណួំរ។ ល�ោយខផអែក 

តាេការេេួេស្គាេន់ាលពេេពុនរ្រស់្ាត ់ជាេួយនងឹ

ការអនពុវតស្េិ្ធលិនៅលសងៃៀេេិនលឆ្លើយត្ររ្រស់្ ាតល់នៅលពេ 

ខ្លះលនោះ អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ាការ្រ�លិសធរ្រស់  

ននួ ជា េិនអាចលធ្ើឲ្យអង្គជនំពុជំកេះលជឿជាក់�នលេ លហើយ 

អង្គជនំពុជំកេះលជឿជាក់្ា ននួ ជា ្ឺជាអ្កនពិន្ធ�ស៏ខំាន ់

េ្ាក់រ្រសេ់ស ន្ាវ�្ដរី«េង់្រ�វិតន្»៍។ 

៤៧៧. ្រ.ក.ក. យេល់�ើញ្ាេានសារសខំានណ់ាស់ 

ខ�េសេាជិករ្រស់ខ្លនួកត រូវអានេស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�ិវតន្។៍  
ជាញឹកញា្់រ េស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍កតរូវ�នលក្រើក�ស់ 

សកេា្់រល្ោេ្ំរណងអ្់ររលំនៅក្ពុងវ្្គអ្់ររឬំវ្្គលរៀនសកូត

នលយោ�យរ្រស់ ្រ.ក.ក.។ េស ន្ាវ�្ដរីយពុវជននងិយពុវនាររី 

្រ�វិតន្ ៍េានល្ោេល�ៅជាក់េាក់អ្់ររ�ំេស់េាជកិយពុវ 

កករ្រស់ ្រ.ក.ក.។ េស ន្ាវ�្ដរីេាងំលនះេាន្រញូ្េនវូ 
ឯកសារេួយចនំនួ �ចូជាសពុនរ្ក្ា នងិ្រេឧលេស្នាេខ�េ 

�នលធ្ើលឡើងល�ោយអះអាង្ាសលកេច�ននងិេា្ ៌ា្រក្ 

ជារួេ ខផនការេេអែតិសកេា្់រអនា្ ត លសចក្ដរីខណនា្ំរក្ 

�េស់េាជកិរ្រសខ់្លនួ នងិយា៉ងលហោចណាស់ លនៅក្ពុង 
េស្នាវ�្ដរីយពុវជននងិយពុវនាររី្រ�វិតន្ ៍េានកំណាព្យ 

្រ�វិតន្ ៍ល�ោយកំណាព្យខ្លះ្រង្ាញពរីការ្រ៉ពុន្រង៉យា៉ង 

ច្ប឵សេ់ាសរ់្រស់ ្រ.ក.ក. ល�ើេ្បរី្រញ្ពុះ្រញូ្េនងិ 

្ំរពាក់្ំរ្រន៉�េយ់ពុវជន នងិយពុវនាររី។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

៤៧៨.	េស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍ចនំនួ២៤លេខ ខពុសៗ្្ានងិ 

េស ន្ាវ�្ដរីយពុវជននងិយពុវនាររី្រ�វិតន្ច៍នំនួ២៨ លេខ 

កតរូវ�ន�ាក់លនៅចលំពោះេពុខអង្គជនំពុជំកេះសាេា�្ូំរង។ 

លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេសវនាការលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០១ 

លេធាវរីការពារក្ដរី ននួ ជា �នជេំាសល់េៅលេើអំពរីយ្ាភាព 

ននសលំណៅ្ តចេ្លងរ្រសេ់ស ន្ាវ�្រីេាងំលនោះខ�េេាន

លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង។ លកកោយេកសាក្រី Stephen HEDER  

�នផ្ដេស់ក្រីកេមែ អំពរីក្រភពនងិយ្ាភាព ននសលំណៅ 

្តចេ្លងរ្រសេ់ស ន្ាវ�្ដរីនរីេួយៗ លហើយ�ចូ្្ាលនះខ�រ 

សាក្រី ្ េឹ វពុន ក៏�ន្រញ្ក់្សសល�ៀង្្ា្ ាសលំណៅ្ ត

ចេ្លងននេស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍េួយច្ប឵្់រលនៅក្ពុងសណំពុំ

លរឿង្ឺជាសលំណៅ្ តចេ្លងលចញពរីច្ប឵្់រល�ើេ។ អង្គជនំពុ ំ

ជកេះក៏�នស្ដា្់រសក្រីកេមែរ្រសស់ាក្រី វា៉ន់្ ាន ់លពៅ�ារា៉ 

នងិ ឆាងំ យពុ េកពរីេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជាផងខ�រ។ 

សក្រីកេមែរ្រសស់ាក រ្ីេាងំពរីរនាក់ �ន្រញ្ក់្អំពរីរល្រៀ្រ 

ននការេេួេការរក្ាេពុកការ្រខេ្លងជាក្រពន័្ធឌរីជរ្ី េ នងិ 

ការ្រញ្្ក់អំពរីយ្ភាព េពុនលពេខ�េឯកសារេាងំលនោះ 

កត រូវ�ន�ាក់្រញូ្េក្ពុងសណំពុំលរឿង។ អង្គជនំពុជំកេះកត់
 

សេ្គាេល់�ើញ្ា លកកៅពរីការជេំាសល់េៅលេើភាពអាច 

លជឿជាក់�នននឯកស ារលន ៅក្ពុងសណំពុំ លរឿង០០២/០១  

លេធាវរីការពារក្ដរី ននួ ជា �នពងឹខផអែកយា៉ងលកចើនលេៅ 

លេើសលំណៅ្ តចេ្លងននេស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍នងិយពុវជន 

នងិយពុវនាររី្រ�វិតន្ ៍ខ�េេានលនៅក្ពុងសំណពុំលរឿង០០២/០១ 

នងិ០០២/០២។ លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០២ ពពុេំានភា្ រី 
ណាេួយលេើកលឡើងនវូការជេំាស់្ មែរី ពាក់ពន័ ្ធនងឹយ្ាភាព 

ននឯកសារចេ្លងននេស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍នងិយពុវជន 

នងិយពុវនាររី្រ�វិតន្ល៍នោះលេ។ អង្គជនំពុជំកេះលជឿជាក់្ា 

េស ន្ាវ�្ដរីេង់្រ�វិតន្ ៍េាងំ២៤លេខ នងិេស ន្ាវ�្ដរី 

យពុវជននងិយពុវនាររី្រ�វិតន្េ៍ាងំ២៨ លេខខ�េេានលនៅ

ក្ពុងសណំពុំលរឿង្ឺជាសលំណៅខ�េ�ន្តចេ្លងកតេឹកតរូវពរី 
ច្ប឵្់រល�ើេននេស ន្ាវ�្ដរីរ្រស ់្រ.ក.ក. ពតិក��កខេន។ 

៤៧៩. អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ា លេោះ្ររីជាេស ន្ាវ�្ដរី 

អ្់ររេំាងំលនះជាភ័ស្ថពុតាងនាសេ័យកាេលនោះ េាន 
ល្ោេល�ៅអ្់ររ�ំេស់េាជកិ ្រ.ក.ក. ក៏ល�ោយ្រ៉ពុខនវ្ា 

កតរូវ�នល្យកលេៅផ្ពផ្្ាយយា៉ងេូេំេូេាយជា 

ឯកសារល្ោេនលយោ�យ នងិេូរលេខ។ ឯកសារេាងំ 

លនះក្រខហេជាអាចេានខ្លេឹសារល�ោសនា។ អង្គជនំពុ ំ

ជកេះនងឹពចិារណាលេើចណំពុចេាងំលនោះ លនៅលពេវាយ 

តនេ្លលេើភ័ស្ថពុតាងខ្រ្រលនះ។

្រមមែាភិបាលខ្ មែរក្រហមយ�ៅម�្រី។
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

(តមៅមល្មកកាយ)
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ទិដភ្ាេយ�ៅ្រ្នុងក្ររុងភ្នំយេញ យ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ២០២១។ (ស៊ាង ច�ិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

 ន្ងៃលនះ កាេពរី៤៦ឆ្ាេំពុន កងេ័ពខខមែរកកហេ�ន 

ចេូកានក់ា្់រេរីកករុងភ្លំពញ។  ខខមែរកកហេ �ន្រងំ្ក្រជាជន 

ខ�េរសល់នៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញឲ្យចាកលចញពរីផះ្លេៅ 
កានេ់រីជន្រេ។ ល�ោយពពុេំានលពេលវេា ក្្់រក្ានល់�ើេ្បរី 

លរៀ្រចំសេ្ារលក្រើក�ស់ចាំ�ច ់នងិស្ថតិលកកោេការ្ំរាេ 

កំខហងល�ោយកាលំភ្លើងរ្រសខ់ខមែរកកហេ ក្រជាជនរសល់នៅ 

េរីកក រុងភ្លំពញ ្ មែានជលកេើសអ្រីលកកៅពរីការចាកលចញពរីផះ្ 

ខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ េិន្ា្រព្ុ ្គេ លនោះជានរណា េាងំលកមែង េាងំ 

ចាស់ េាងំេនល់ខ្ោយ នងិេាងំឈឺ្ កាត ់េ្ាក់ កៗតរូវ�ន

្រងំ្ឲ្យលធ្ើចាកលចញពរីផះ្រ្រសខ់្លនួ នងិលធ្ើ�លំណើរលនៅលកកោេ 
ការ�ពុតកលេ្ដៅពរីកពះអាេិត្យក្ពុងខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។

ការចងចាពំតីន្ ងៃទតី១៧	ស្មមសា

សាង៊	ចិៃ ្឵

 ន្ងៃេរី១៧ខខលេសា ្ឺជាន្ងៃេរីកករុងភ្លំពញធ្លាក់លេៅ 

ក្ពុងការក្្់រក្ងរ្រស់ខខមែរកកហេ កពេេាំងជាន្ងៃចា្់រលផ្ដើេ 
ននរ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសនខ៍ខមែរកកហេ។ ជាលរៀងរាេឆ់្ាំ  

នាន្ងៃ១៧ ខខលេសា អ្ករសរ់ានេានជរីវតិ ពរីរ្រ្រខខមែរកកហេ  

ខតងអលញ្ ើញចេូរួេក្ពុងពធិរីរឭំកការចងចា,ំ ខចករខំេក  
លរឿងរា៉វជរីវតិជាេួយសសិ្ានពុសសិ្ នងិលធ្ើពធិរី្រង ព្ុ កូេ 
ឧេ្សិកពុសេផេ្រពុណ្យ ជនូ�េអ្់កខ�េ�ន�ត្់រង់ 

ជរីវតិក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហេ។ ក្ពុងអំឡពុងលពេននការររីករាេ
 �ាេជងឺំរាតត្ប឵តកូវរី�១៩ អ្កលនៅរសរ់ានេានជរីវតិពរី 

រ្រ្រខខមែរកកហេ អាចកតេឹខតស្ាក់លនៅក្ពុងផះ្ នងិលធ្ើការ 
រឭំកការចងចាអំំពរីន្ងៃេរី១៧លេសា ពរីលកពោះលនៅតាេ�ង 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



ផ្លវូនានា ្ ពឺពុេំានេនពុស ល្ធ្ើ�លំណើរ។ សាេាលរៀន�ន្ិរេ 
ជា្រលណ្ោះអាសន។្ ហាងនានា�ន្ិរេេ្ារ។ ឯេរីកករុង 

ភ្លំពញកតរូវស្ថតិលកកោេការ្ិរេខ្់្ររយណៈលពេ២ស�្ហ។៍

 លេោកតា ចាន ់លចង អាយពុ៨៨ឆ្ា ំ្ ជឺាអ្ករសរ់ាន 

េានជរីវតិពរីរ្រ្រខខមែរកកហេ ្រ៉ពុខន�្ន�ត្់រង់ សេាជកិ 

ក្រួសារេួយចនំនួ�នលេើកលឡើង្ា លនះ្ ជឺាក្ា�េ៏�ំក 

ខ�េលយើងក្រឈេនងិខសង្រក�លំណោះសសាយ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ ំ
�នឆ្លងកាតក់ារេ�ំកជាលកចើនក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហេ» ។ 

លេោកតា លចង �ន្រខន្ថេលេៀត្ា «ចលំពោះការក្រឈេនងឹ

ការររីករាេ�ាេជងឺំកូវរី�១៩លនះ លយើងេ្ាក់ៗេានេំនេួ 

ខពុសកតរូវ្រពា្ឈ្់រជងឺំរាតត្ប឵តលនះ»។

 អំ៊សសរី េរី សពុនខ អាយពុ៦១ឆ្ាំ ្ឺជាអ្ករសរ់ានេាន 

ជរីវតិពរីរ្រ្រកកហេខខមែរ �ននយិាយ្ាអ្រីខ�េេំ�ក 

្ំរផពុត្ឺការ្ិត�េកូ់ន នៗងិលចៅៗ  ខ�េ�នរសល់នៅឆងៃាយពរី 

្ាត។់ អំ៊សសរី �ន្រខន្ថេ្ា  «លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហេលយើង 
រសល់នៅក្ពុង ព្ុកឥតជញ្្ងំ នងិ្មែានអាហារហ្ូរចពុកក្្់រ 
ក្ាន ់នងិេូរេស ន្។៍ លយើងអាច�ត្់រង់ជរីវតិលនៅក្្់រ 

លពេលវេា ្រ៉ពុខនល្នៅលពេលនះ លយើងក្ានខ់តកតរូវស្ាក់លនៅ 

ផះ្ នយិាយក�្់រអំពរីលរឿងរា៉វក្ពុងរ្រ្រខខមែរកកហេ នងិ 
អនពុវតត្ាេការខណនារំ្រសក់កសងួសពុខាភិ�េល�ើេ្បរី 

ការពារខ្លនួលយើង»។

 លេោកតា លេព សាវរី អាយពុ៦៩ឆ្ាំ ្ឺជាសេិ្បករ 

លភ្លង្រពុរាណខខមែរ ខ�េ�នរសរ់ានេានជរីវតិពរីរ្រ្រខខមែរ 

កកហេ។ លេោតា សាវរី ខ�េ្រច្ពុ្រ្បនកំ្ពពុងរសល់នៅ 
ក្ពុងកករុងកំពង់ចាេ លខតកំ្ពង់ចាេ េានលេពលកោសេ្យ 
ក្ពុងការលេងលភ្លង្រពុរាណខខមែរល�ោយលក្រើឧ្រករណ៍កេ។  
លេោកតា សាវរី �ននយិាយ្ា សភាពសងៃ្់រសងៃាតល់នៅ 

តាេ�ងផ្លវូនានាក្ពុងកក រុងកំពង់ចាេ នងិេរីកករុងភ្លំពញ 
 

�នរឭំកលេោកតាអំពរីលរឿងរា៉វជរីវតិរ្រសខ់្លនួលនៅក្ពុងរ្រ្រ
 

ខខមែរកកហេ។ លេោះ្ររីជាសិ្ថតក្ពុងកាេណៈលេសណៈ�េ៏�ំក 
េាងំខផក្ផ្លវូចតិ ្នងិលស�្ឋកិច ្លេោកតា សាវរី លនៅខត្រន ្
្រន្លសឺលំឡងកេខ�េ្ាត់�ន្រនល្េងអសរ់យណៈលពេ 

៤០ឆ្ាកំន្លងេកលនះ ល�ើេ្បរី្រន្ថយភាពតានតងឹនងិលចៀស

វាងការ្ិតលកចើន។ លេោកតា សាវរី ក៏�ន្រញ្្ក់្ា 

“ខ្ពុេិំន�ងឹ្ាលពេណា ជំងឺកូវរី�១៩លនះ�តល់េៅវញិលនោះ 
លេ ក៏្រ៉ពុខនល្នៅក្ពុងន្ងៃេរី១៧លេសា ខ្ពុយំកកេរ្រសខ់្ពុេំក 

ទិដភ្ាេយ�ៅ្រ្នុងក្ររុង្រនំេង់ចាមយ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ២០២១។ 
(ស៊ាង ច�ិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

ទិដភ្ាេយ�ៅ្រ្នុងក្ររុងភ្នំយេញ យ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ១៩៧៥។ 
(ស៊ាង ច�ិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

្រន្លសឺលំឡង ល�ើេ្បរីជាការចងចាំ នងិពញ្ញាក់ការរឭំកអំពរី

ក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហេ ខ�េរូ្រខ្ពុផំ្ាេ់�នឆ្លងកាត ់

នងិរសរ់ានេានជរីវតិ ល្រើលេោះ្ររីជាលនៅក្ពុងស្ថានភាព� ៏
េ�ំកលនះ ខ�េលយើងកំពពុងក្រឈេេពុខក៏ល�ោយ»។
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ទិដភ្ាេយ�ៅ្រ្នុងក្រ រុង្រនំេង់ចាម យ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ២០២១។ 
(ស៊ាង ច�ិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

្រារ�ិាល�័សសាវកជាវ �ងិបណ ្ណាល�័ឯ្រសារខ្ មែរក្រហម យ្ត្្រនំេង់ចាមថ�មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា យ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា 
ឆ្ានំ២០២១។ (ស៊ាង ច�ិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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្រងយ�ោធាខ្ មែរក្រហមចលូ្រ្នុងទីក្ររុងភ្នំយេញ ថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ១៩៧៥។ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

 កាេពរី៤៦ឆ្ាេំពុន ្ឺលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ កងេ័ពខខមែរកកហេ�នចេូកានក់ា្់រេរីកករុងភ្ំ 

លពញ។ ្រន្ា្់រពរីការចេូ�េេ់រីកករុងភ្លំពញ�នក្រេាណ

ជា៣លេៅ៤លេោ៉ង លេ�កឹនាខំខមែរកកហេ �ន្រញ្្កងេ័ពឲ្យ 

ចា្់រលផ្ើេជលេ្លៀសក្រជាជនល�ោយ្រងំ្លចញពរីេរីកករុងភំ្លពញ 

លេៅលធ្ើការងារពេកេមែ�េ៏�ំកលវេនាលនៅតាេវាេខសស

ននត្ំរនជ់ន្រេ�ាចស់សយាេននក្រលេសកេ្ពុជា។ កងេ័ព 
ខខមែរកកហេ�នយកលេសល�ើេ្បរីជលេ្លៀសក្រជាជនលចញពរី 

េរីកករុងភំ្លពញ្ា សហរ�្ឋអាលេរកិនងឹេកេេ្លាក់ក្ា្់រលនៅ 

េរីកករុងភំ្លពញ ក្រជាជនកតរូវជលេ្លៀសលចញពរីេរីកករុងភំ្លពញ 

ខតរយណៈលពេ២លេៅ៣ន្ងៃនងឹ�នវេិកតឡ្់រេកផះ្វញិ

ការចងចារំប្់កងទ័ពស្ មែរកកហមមៅ
ន្ ងៃ	១៧	មមសា	ឆ្឵ន ១ំ៩៧៥

ឡុង	ោៃតី

លហើយ �លូចះ្ក្រជាជនេិនចា�ំចច់ាក់លសោផះ្លេ។ ្រ៉ពុខនក្ារ 

ពិតខខមែរកកហេេិន�នអនពុញាតឲ្យក្រជាជនកតឡ្់រេកផ្ះ 

វញិលពញេួយរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩)។ ្រន្ា្់រពរី�េួរេលំនៅន្ងៃេរី៧ ខខេករា ឆ្ាំ 

១៩៧៩ ក្រជាជនជលេ្លៀសលកចើនលេើសេ្់រ�នស្លា្់រល�ោយ  

សារការសេ្លា្់រ ការលធ្ើការងារហសួកេ្ល ាំង នងិការ 

អតអ់ាហារ។

 អតរីតកងេ័ពខខមែរកកហេចំននួ៣រូ្រ ខ�េ�នចូេេក 

�េ់េរីកករុងភ្លំពញលនៅន្ងៃ១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �ន 

រឭំកលឡើងវញិនវូអ្រីខ�េ�នលកើតលឡើងលនៅេរីកករុងភ្លំពញ 

កាេន្ងៃ១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �ចូខាងលកកោេ៖
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



	 ញមឹ	ម្ឿៃ	អតរីតកង 

េ័ពកងពេេរី២ ភូេិភា្  

ឧតរ្ �នលរៀ្ររា្់រ្ា ខ្ពុ�ំន 
ចេូេក�េេ់រីកករុងភ្លំពញ 

តាេខកពកក្ាេេកកចាំង 

ចលំរះ នងិ្រនេ្កឈរលជើង 

លនៅេ្ពុសំា្នលកជោយចង្ារខក្បរ 
ស្ថានេូត�រាងំ។ លពេ 

លនោះខ្ពុ�ំនចូេរួេក្ពុងការជលេ្លៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុង
 

ភ្លំពញ ខ្ពុសំលងកតល�ើញក្រជាជនភា្ លកចើនេានេឹកេពុខ 
សសងូតសសងាត ់ក្រជាជនខ្លះលនៅស្ាយផះ្សខេ្បង នងិ 

ក្រជាជនខ្លះលេៀតេានការភ័យខ្លាច។ លនៅលពេជលេ្លៀសេាន 

ក្រជាជនលកចើនលេើេ្់រលធ្ើ�លំណើរលពញ�ងផ្លវូេាងំអស់  
នងិេានក្រជាជនខ្លះ�នស្លា្់រលនៅតាេផ្លវូ។ លនៅេពុខកពរួញ 
រ្រសខ់្ពុកំ្រជាជនេាងំអសក់តរូវជលេ្លៀសលចញពរីភ្លំពញ

តាេផ្លវូជាតលិេខ៥ ល�ោយក្រជាជនភា្ លកចើនេានខត 
្រងិ្ចលខោអាវ នងិរ្រសរ់្ររហ្ូរចពុក្រន្ចិ្រន្ចួ។ កងេ័ព 
ខខមែរកកហេ�ន�កហតូយកឡាន េ៉ូតូ េិនឲ្យក្រជាជន 

យកលេៅជាេួយលឡើយ។ ចខំណកលេេាហានននរ្រ្រ 

សាធារណរ�្ឋខខមែរ អ្កសេិ្បណៈ នងិអ្កចលំរៀង កតរូវ�នចា្់រខ្លនួ 
ក្រសនិល្រើកងេ័ពខខមែរកកហេ�នស្គាេអ់តស្ញ្ញាណ។ លនៅ 

ខណណៈលពេកំពពុងជលេ្លៀសក្រជាជនលនោះ កងេ័ពខខមែរកកហេ 

ក៏�នល�ើរតាេផះ្ក្រជាជន ល្រើក្រជាជនណារងឹេេឹងេិន 

កពេចាកលចញពរីផះ្ក្រជាជនលនោះនងឹកតរូវ�ញ់សេ្លា្់រ 

ខតេ្ង។ ក្រជាជនេួយចនំនួលពេ�នល�ើញកងេ័ពខខមែរ 

កកហេ�ញ់សេ្លា្់រក្រជាជន�លូចះ្េានការភ័យខ្លាច នងិ 

�នចាក់លចញពរីផះ្សខេ្បង។ លនៅលពេលនោះកងេ័ពេាន 

តនួាេរីហាេ�ាតក់្រជាជនេិនឲ្យយកឡាន េ៉តូលូេៅជាេួយ  

្ឺយកខតរ្រសរ់្ររណាសសាេៗតាេខ្លនួខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ ការ 
ជលេ្លៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ ្ េឺានរយណៈលពេ 

ក្រខហេ៧លេៅ៨ន្ងៃ លេើ្រសងៃាតព់រីេរីកករុងភ្លំពញ។

 លនៅអំឡពុងលពេជលេ្លៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុង 
ភ្លំពញលនោះ ឡពុង ្ូរលរត៉ ខ�េជាអតរីតនាយករ�្ឋេនន្រីនន 
រ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមែរ�នជិះឧេ្ធេ្ា្ ចកកកតឡ្់រេកចពុះ 

ចតលនៅស្ាតចាសខ់ក្បរស្ថានេូត�រាងំ។ លនៅខណណៈលពេ 

លនោះកងេ័ពខខមែរកកហេ�នលឡោេពេ័្ធជពុវំញិឧេ្ធេ្ា្ ចកក  

នងិចា្់រខ្លនួ ឡពុង ្ូរលរត៉ លនៅលពេលនោះខតេ្ង។ ផះ្ ឡពុង 
 ្ូរលរត៉ ស្ថតិលនៅេេេ់ពុខនងឹស្ថានេូត�រាងំ។ លនៅលពេ 

ក្រជពុកំ្រធានកងពេេរី២ លឈមែោះ សងួ �ននយិាយ្ា 

ឡពុង ្ូរលរត៉ ជះិឧេ្ធេ្ា្ ចកកកតឡ្់រេកវញិលនះ ្ឺល�ើេ្បរី

លរៀ្រចខំផនការវាយ្រកេកលេើកងេ័ពខខមែរកកហេវញិ។ 

្រន្ា្់រេក ឡពុង ្ូរលរត៉ រួេជាេួយលេ�កឹនានំនរ្រ្រ 
សាធារណរ�្ឋខខមែរេួយចនំនួលេៀតកត រូវ�នកងេ័ពខខមែរ 

កកហេយកលេៅសេ្ល ា្់រលនៅតាេផ្លវូចេូពរីវតស្លំរោង 
លេៅខាងភ្ំ�សេិ្ធ។

	 ចៃិ	មបឿៃ	�នរឭំក្ា 

ខ្ពុជំាអតរីតកងេ័ពននកងពេ 
១៤ ភូេិភា្ ពលិសស ក្រធាន 

នងិអនពុក្រធានកងពេ ១៤  

េានលឈមែោះ សូ សាលរឿន នងិ  

េាច សាន។ លនៅន្ងៃេរី ១៧  

ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ កង 

េ័ពខខមែរកកហេក៏េេួេ�ន 

ជយ័ជេ្ះលេើរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមែរ។ លនៅខណណៈលពេ 

លនោះ ខ្ពុ�ំនចេូេកេរីកករុងភ្លំពញតាេលពោធិ៍ចនិតពុងរហតូ 
�េផ់្លវូកេ្ពុជាលកកោេតាេលពេ្យលេោកសង្ នងិ�នស្ាក់

 
លនៅេ្ដពុសំាេាលរៀនសន្ធរេ៉ពុក។ លនៅលពេចេូ�េភ់្លំពញ 
ភ្លាេក្រធាន នងិអនពុក្រធានកងពេរ្រសព់កួខ្ពុ�ំនលេៅ

ក្រជពុជំាេួយ្្ាក់លេើ។ ្រន្ា្់រពរីកតឡ្់រេកពរីក្រជពុវំញិ  

សសា្់រខតេានខផនការ ឲ្យជលេ្លៀសក្រជាពេរ�្ឋលចញពរី 

េរីកករុងភ្លំពញ។ រូ្រខ្ពុខំ�េជាលពេ្យលយោធា កតរូវ�នលេ 
្រញ្ក្ារចាតត់ាងំឲ្យលនៅក្រចាកំារលនៅអង្គភាព នងិជយួ 

លរៀ្រចផំះ្សខេ្បង។ ខ្ពុលំ�ើញក្រជាពេរ�្ឋ�នចាកលចញ 
ពរីផះ្េកតាេផ្លវូយា៉ងលកចើនកពុះករក្រខហេរយណៈលពេ

១០ន្ងៃលេើ្រលចញអស់ នងិសងៃាតេ់រីកករុងភ្លំពញខតេ្ង។ 

ខ្ពុ�ំនល�ើញេានេាំងេាហាន, េនន្រីរ�្ឋការ នងិក្រជាជន 
លធ្ើ�លំណើរតាេផ្លវូកេ្ពុជាលកកោេលឆ្ោះលេៅខាងលពោធិ៍ចនិតពុង 

ខ�េេាន្រលង្ចលខោអាវ នងិរ្រសរ់្ររ្រន្ចិ្រន្ចួជា្់រនងឹ 
ខ្លនួក្រក្រល�ោយេឹកេពុខភ័យខ្លាច នងិកពរួយ�រេ្។ ្រន្ា្់រ 
េកក្រធានកងពេលឈមែោះ ស ូសាលរឿន �ន្រញ្្ពកួខ្ពុឲំ្យ

ល�ើរលរើតាេផះ្ក្រជាជនយករ្រសរ់្ររ �ចូជា េូរេឹកកក, 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



េា៉សពុរីនល�រ, កង្ា េកេពុកេ្ដពុំ។ លកកោយេកអង្គភាពរ្រសខ់្ពុំ

កតរូវ�នផ្លាសឲ់្យលេៅលធ្ើខសសលនៅ�មែញួ។ ចា្់រតាងំពរីលពេ 
លនោះេកខ្ពុ�ំនចេូេកេរីកករុងភ្លំពញខតេ្ដងេក ាេល�ើេ្បរី 
ល្រើក្្ាលំពេ្យខត្រព៉ុលណោ្ះ។

	 ម្ៃ	 មយៃ	 អតរីតកងេ័ពក្ពុងកងពលិសស៨០៨ 
ននកងពេេរី១ ភូេិភា្ ឧតរ្ �នលរៀ្ររា្់រ្រន្្ ា ខ្ពុ�ំនចេូ 
�េេ់រីកករុងភ្លំពញ្រន្ា្់រពរីកងេ័ពខខមែរកកហេេេួេជយ័ 

ជេ្ះ�នេួយន្ងៃ។ ខ្ពុ�ំនជាសះលស្បើយពរីរ្ួរសលជើង នងិ�ន 
ជិះឡានពរីេន្រីរលពេ្យលនៅចំការអណូ្ងសសរុកចំការលេើចូេ 
េកភ្លំពញតាេខកពកលព្ៅ។ លនៅលពេលនោះខ្ពុ�ំនល�ើញ 
ក្រជាជនល�ើរលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញតាេេពុខសញ្ញាផ្លវូជាតិ 
លេខ៥យា៉ងលកចើនកពុះករ។ ក្រជាជនខ្លះវលង្ង�តកូ់ន �ត ់

្្ររី នងិខ្លះេានខត្រងិ្ចលខោអាវ្រន្ចិ្រន្ចួ្រ៉ពុលណោ្ះ។ 

 លពេខ្ពុ�ំនេក�េអ់ង្គភាពលនៅជតិលពេ្យកាេខ់េក៉ត 
ខខមែរកកហេចា្់រលផ្ើេលធ្ើការល�ោសនាតាេឧល្្ោសនសព ្

ឲ្យអតរីតេនន្រីរ�្ឋការ នងិេាហានននរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមែរ 

ខ�េេានឋាននរ្សក្ចិា្់រពរីសក្ិ្ររីលឡើងលេៅចពុះលឈមែោះ

ល�ើេ្បរី�នចេូលធ្ើការងារ�ចូល�ើេវញិ។ តាេការពតិខខមែរ 

កកហេចង់ក្រេូេយកេនន្រីរ�្ឋការ នងិេាហានេាងំ 

លនោះលេៅសេ្លា្់រលចោេខត្រព៉ុលណោ្ះ។ ្រន្ា្់រពរីខខមែរកកហេ 

ជលេ្លៀសក្រជាជនសងៃាតព់រីេរីកករុងភ្លំពញ ខខមែរកកហេ�ន 

ចាតត់ាងំឲ្យអង្គភាពពលិសស ៨០៨ ននកងពេេរី១ យក 

េនន្រីរ�្ឋការ នងិេាហានខ�េ�នចពុះលឈមែោះេាងំអសល់នោះ 

លេៅសេ្លា្់រលនៅខក្បរអង់ខតនេូរេស ន្េួ៍េល្ោក។ លនៅលពេ 

លនោះខខមែរកកហេ�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យជរីករលណ្ៅ លហើយកងេ័ព 
លផ្ង លៗេៀតជាអ្កយកេនន្រីរ�្ឋការ នងិេាហានេកវាយ 

េេ្លាក់ក្ពុងរលណ្ៅល�ោយខ�កសនសរេំហ្ំរ៉ពុនលេលជើង។ 

 កាសេ្លា្់រេនន្រីរ�្ឋការ នងិេាហានននរ្រ្រសាធារណ 

រ�្ឋខខមែរេានរយណៈលពេក្រខហេ១០ន្ងៃ។ ចខំណកសាក 

សពរា្់ររយនាក់កតរូវ�នក្់រលនៅ្ររលិវណខក្បរៗ អង់ខតន 

េូរេស ន្េួ៍េល្ោក ជតិល�ើេលត្ោត នងិតាេអណូ្ងនានា  
លនៅក្ពុងវតញ្ាណរង្រី ខ�េស្ថតិលនៅខ្រក៉ខាងអង់ខតន 
េូរេស ន្េួ៍េល្ោក។ ្រន្ា្់រេកកងពលិសស ៨០៨ នន 

កងពេេរី១ កតរូវ�នខខមែរកកហេ្រញូ្នលេៅលធ្ើជាកេមែករ 
លនៅកំពង់ខផកំពង់លសោេ។

 អង្គជនំពុជំកេះវសិាេញញាក្ពុងតពុេាការកេ្ពុជា�នរក

ល�ើញ្ា លនៅន្ងៃ១៧ លេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខមែរកកហេ�ន 

ជលេ្លៀស្រងំ្ក្រជាជនលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញយា៉ងលហោច 

ណាសច់នំនួក្រខហេ ២េាននាក់ រួេេាន ្រពុរស សស្រី 

េនពុស្ចាស ់លកមែង កពះសង្ លវជ្្រណ្ឌិត ្ េិានពុ្រ�្ឋាយិកា 

អ្កជងឺំ អ្ករ្ួរស សស្រីលេើ្រសកេាេកូន។ ក្រជាជនេាងំ 

លនោះេិនកតរូវ�នខខមែរកកហេផេ្ក់ខន្លងស្ាក់ នងិលស្បៀង 

អាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ាន ់ខ�េជាលហតពុនាឲំ្យេានការ 

េ�ំកលវេនា នងិស្លា្់រយា៉ងលកចើនសន្ធកឹសន្ធា្់រ។ តាេការ 

�ន៉ក់្រេាណ េានក្រជាជនចនំនួចលន្លោះពរី ២ពាន ់លេៅ 

២េពុនឺនាក់ �នស្លា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិលនៅអំឡពុងលពេ្រងំ្ 
ឲ្យចាកលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ នងិការលធ្ើ�លំណើរតាេផ្លវូ 
លេៅកានេ់រីជន្រេនានា។ 

 លេ�កឹនាជំានខ់ស់្ខខមែរកកហេ រួេេាន ននួ ជា នងិ លខៀវ  

សផំន កតរូវអង្គជនំពុជំកេះវសិាេញញាក្ពុងតពុេាការកេ្ពុជា�ន
 

រកល�ើញ្ា�នក្រកពតឹឧ្កកិ�្ឋកេមែក្រឆាងំេនពុស្ជាត ិ

�ចូជា ្រេេនពុស្�ាត ្រេលធ្ើេពុក្្រពុកលេ្ញល�ោយេូេ
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្រងយ�ោធាខ្ មែរក្រហមចលូ្រ្នុងទីក្ររុងភ្នំយេញ ថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា 
ឆ្ានំ១៩៧៥។ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

លហតពុនលយោ�យរួេេាងំអំលពើអេនពុស្ធេ៌លផ្ង លៗេៀត

ខ�េជា្់រពាក់ព័ន្ធនងឹការជលេ្លៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុង 

ភ្លំពញលនៅន្ងៃ១៧ លេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ លនៅន្ងៃេរី ២៣ 

ខខវចិឆកិា ឆ្ា២ំ០១៦ ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន កតរូវ�នអង្គ 

ជនំពុជំកេះតពុេាការកំពេូ�នសលកេចផ្ដន្ាលេោសឲ្យជា្់រ

ពន្ធនា្ ារអសេួ់យជរីវតិ។

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 51

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



 េពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ ន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា េិនកតរូវ�នកំណត់

លនៅក្ពុងក្រកកតេិិនខខមែរ ្ ាជាន្ងៃ្រពុណ្យជាត ិ្រពុណ្យសាសនា 

ឬ្រពុណ្យអ្រីលឡើយ ្រ៉ពុខនវ្ាក្ានខ់តជាន្ងៃ្រន្ា្់រពរីរយណៈលពេ្ររី

ន្ងៃននន្ងៃចូេឆ្ាកំ្រនពណរីជាតខិខមែរ នងិជាន្ងៃខ�េក្រជាជន 

កេ្ពុជាចា្់រលផ្ើេលរៀ្រចខំ្លនួ ល�ើេ្បរី្រន្ំ្រលពញការងារលរៀងៗ
 

ខ្លនួសកេា្់រឆ្ាំ្ មែរី រា្់រេាងំការសកិ្ារ្រសស់សិ្ ការងារ 
រ្រសេ់នន្រីរាជការ ខសសចេការ នងិកិចក្ារលផ្ងលេៀត 

្រ៉ពុលណោ្ះ។ 

 ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា កតរូវ�នលេើេ 
ល�ើញ្ា ជាន្ងៃជយ័ជេ្ះរ្រសក់ករុេកពុេមែពុយនរីសខ្ខមែរកកហេ

ខ�េ�នតស៊កូ្ពុងនកពអសរ់យណៈលពេជាលកចើនឆ្ាកំន្លងេក។ 

េាហានខខមែរកកហេ �នវាយចេូេរីកករុងភ្លំពញ នងិក្្់រ 

ក្ងក្រលេសេាងំេូេលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

ជយ័ជេ្ះលនះ ្ ជឺាលករ�ខំណេននការតស៊វូណណ្ៈ លកកោេការ 

លកជោេខកជងនងិ្ ាំកេពរីកេ្ល ាំងក្រជាជនកេ្ពុជាជាលកចើននាក់  
ខ�េរស់លនៅក្ពុងេូេ�្ឋាន�ាច់សសយាេពរីេរីក្រជពុជំននានា 
ននេឹក�រីក្រលេសកេ្ពុជា ក្ពុងសេ័យសនង្គាេរពុ ំានរខ៉�េអូស

 
្រន្លាយលពេរា្់រស្ិរឆ្ាលំនៅកេ្ពុជា នងិជាពន្ល�ឺក៏តចះ 
កតចង់ននវណណ្ៈកសកិរ ក្ពុងឱកាសននការចា្់រលផ្ើេ ស្ារ  
កសាង នងិអភិវឌ្ឍក្រលេសជាត ិល�ោយខផអែកលេើកេ្លាងំ 

ពេកេមែរ្រសក់្រជាជនសពុេ្ធសាធក្ពុងវសិយ័កសកិេមែនងិ 
ឧស្ាហកេមែ ល�ោយេិនពងឹខផអែកលេើកេ្លាងំ្រញ្ញា នងិសមែារតរី។ 

 រយណៈលពេ៤៦ឆ្ានំនន្ងៃ១៧លេសា េហាលជោ្ ជយ័ 

រ្រស់ខខមែរកកហេ �នកន្លងផពុតលេៅ។ ក្រកកតិេិនខខមែរសកេា្់រ 

ឆ្ា២ំ០២១ ក៏េិន�នកំណត្់រង្ាញពរីន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា  

្ាជាន្ងៃអ្រីលេ។ លកមែងៗជនំានល់កកោយខ�េេិនេានល់រៀន�េ់ 

្្ាក់េធ្យេសកិ្ា ឬេិនេាន�់នសកិ្ាពរីក្រវត្សិាសស ្

ខខមែរកកហេ អាចេិន�ន�ងឹ្ា លតើន្ងៃ១៧លេសាជា 

លពេលវេាអ្រី ឬេានលហតពុការណ៍អ្រីលកើតលឡើងក្ពុងន្ងៃលនោះ 
ខ�រ។ េានខតជនរងលក្ោះពរីរ្រ្រខខមែរកកហេរា្់រេាននាក់ 

ខ�េកំពពុងរសរ់ានេានជរីវតិនាលពេ្រច្ពុ្រ្បន្្រ៉ពុលណោ្ះ ខ�េ 
លនៅចងចាយំា៉ងច្ប឵សព់រីកពតឹ្កិារណ៍ក្ពុងន្ងៃ១៧ លេសា ឆ្ា ំ
១៩៧៥។ ជាលរៀងរាេឆ់្ាំ េាងំ្រណ្ាញពត័េ៌ាន នងិ 

ក្រព័ន្ធផ ព្ផ្្ាយក្ពុងសសរុកនងិលកកៅសសរុកជាលកចើន �នចពុះ 
ផ្ាយពរីកពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃ១៧លេសា១៩៧៥ ល�ើេ្បរីជាការ 

រឭំក�េ្់រេពលិសោធនេ៍�ំកៗជាលកចើន ខ�េក្រជាជន 

កេ្ពុជាេូេាងំក្រលេស�នជ្ួរក្រេះ នងិរងលក្ោះលនៅក្ពុង 
រ្រ្រខខមែរកកហេ។ យពុវវយ័ជនំានល់កកោយជាលកចើននាក់ �ន 

អាននងិេស ន្ាពរីការចពុះផ្ាយេាងំលនោះ លេោះ្ររីជាអ្ក 

េាងំលនោះ�នខសង្យេ ់ឬេិន�នខសង្យេឲ់្យសពុរីជលកេៅ 

ពរីកពតឹ្កិារណ៍េាងំលនះក៏ល�ោយ។ 

 ន្ងៃ១៧លេសា១៩៧៥ លនៅខតកតរូវ�នរឮំកលឡើងវញិ 

�រា្រណាអ្ករសរ់ានេានជរីវតិពរីរ្រ្រខខមែរកកហេលនៅខត 

េានជរីវតិ លហើយលកមែងៗជនំានល់កកោយ លនៅខតេេួេ�នការ 

សកិ្ាខសង្យេព់រីកពតឹ្កិារណ៍លនះក្្់រៗជនំាន ់�រា្រ

ណាកពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃ១៧លេសា១៩៧៥ នងិកពតឹ្កិារណ៍

ឯលេៀតននរ្រ្រខខមែរកកហេ លនៅខតកតរូវ�នផ្ពផ្្ាយ 

នងិ្រលកងៀនលនៅតាេសាេាលរៀន។ ក្រូ្រលកងៀនចនំនួ២៩ 

នាក់ រសល់នៅក្ពុង�ពុចំនំនួពរីរក្ពុងសសរុកលេសាង លខតន្កពខវង 

្ឺ�ពុជំរីផពុចនងិ�ពុអំង្គរស �នផេ្កិ់ចស្េ្ាសនជ៍ាេួយ 

កជុងមយួនៃកពឹត ្ិការណ៍ន្ ងៃទតី១៧	
ស្មមសា	ឆ្឵ន ំ១៩៧៥	
មៅឃំុជតី្ចុ	ៃិងឃុំអង្គរ្	ស្ុកមមសាង	ម្តន្កពសវង

ម្ង	ពង្សរា៉្ ុ តី
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



េជ្ឈេណ្ឌេឯកស ារកេ្ពុជាក្ពុង្លកេ ោងស្រីពរីលវេកិ ា
 

ក្រវត្សិាសស្ក រ្ួសារ ល�ើេ្បរីចងកកង្រេពិលសោធនឆ៍្លងកាត់ 

រ្រ្រខខមែរកកហេរ្រស់្ ាត។់ ក្រូ្រលកងៀនេាងំអស ់េានការ 

ចងចា�ំនយា៉ងេអែពរីក្រវត្ផិ្ាេខ់្លនួឆ្លងកាតរ់្រ្រខខមែរ 
កកហេ ក្ពុងលនោះការចងចាពំរីលរឿងរ ា៉វក្ពុងន្ងៃេរី១៧ 

ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ក៏កតរូវ�នលរៀ្ររា្់រក�្់រឲ្យ�ងឹ 

លហើយកតរូវ�នលេើកយកេកអធ្ិរ្ប឵យ�ចូខាងលកកោេ៖

 

 ក្រជាជនក្្់រភូេិ�នចេូរួេអ្រអរសាេរនងឹ 

ជយ័ជេ្ះ១៧លេសា១៩៧៥ ខ�េ�នក្រកពតឹល្េៅលនៅ

តាេេរីកខន្លងខ�េ�នលរៀ្រចេំពុកល�ោយ្ណណៈ�ពុនំងិ្ណណៈ 

សសរុក �ចូជា លនៅតាេភូេិ នងិលនៅក្ពុង្ររលិវណវតអ្ារាេ 
ជាល�ើេ។ េនពុស្េ្ាក្ពុងភូេិជាលកចើននាក់ �នរូតរះលធ្ើ 
�លំណើរលេៅចេូរួេអ្រអរសាេរ នងិស្ា្ េនច៍លំពោះន្ងៃ 

ជយ័ជេ្ះ១៧លេសា តាេការក្រកាសពរីអាជា្ធរ�ពុ ំនងិ 

សសរុក។ លនៅតាេេរីកខន្លងក�រព្ធពធិរីនរីេួយៗ លពោរលពញ 

លេៅល�ោយការស្រ្ប឵យររីករាយ លសើចកអែាកកអែាយ រាលំកចៀង 

តនន្រីសេ័យ នងិកខន្លងខ្លះេានក្រ ព្ុតំនន្រី្រពុរាណខខមែរ �ចូ 

ជា កេ ស្គរន� នឆយពុំា នងិចា្រពុរី លេៀតផង។ លេោកក្រូ ជា  

សេ័យ ្រច្ពុ្រ្បន្្រលកងៀនលនៅ

សាេា្រឋេសកិ្ា ជរីផពុច �ន 

នយិាយ្ា «កាេហ្ងឹ! ខ្ពុ ំ
េិន�ងឹអរីលេ លកពោះខ្ពុលំនៅលកមែង  
ខតខ្ពុក៏ំស្រ្ប឵យហ្ងឹន្ងៃជយ័ 
ជេ្ះ១៧លេសា ជាេួយល្ 

ខ�រ»។ ល្រើតាេការឲ្យ�ងឹពរី 

ក្រូ្រលកងៀនលនៅវេិ្យាេយ័ អង្គរ 

ស ពរីរនាក់រសល់នៅក្ពុង�ពុអំង្គរ 
ស �នក�្់រ្ា ពធិរីអ្រអរ 

សាេរនងិស្ា្ េន ៍ចលំពោះន្ងៃ 

ជយ័ជេ្ះលនះ ្ េិឺនកតឹេខត�ន 

លធ្ើលឡើងលនៅតាេេរីកខន្លងខ�េ�នកំណតល់នោះលេ ្រ៉ពុខន ្

ខ្េេាងំ�នខហរក្ួបនពរីភូេិេួយលេៅភូេិេួយលេៀត អេជា

េួយការរាលំកចៀងយា៉ងស្រ្ប឵យនកកខេង។ លេោកក្រូ ជពុំ  

សពុផេ អាយពុ៥៩ឆ្ា ំរសល់នៅភូេិអង្គរស �ននយិាយ កពេ 

ជា សម័� យហៅ ថម ៉អា�នុ៥៩ 
ឆ្ានំ កគរូបយកងៀ�យ�ៅសាលាបឋម 
ស្ិរ្ាជផីនុច បច្នុប្�រ្សយ់�ៅ 
ភូមិវានំង ឃនុនំជផីនុច សសរុ្រយមសាង  
យ្តថ្កេខវង។ (យផង េង្រា៉សនុ/ី
មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

េាងំ�នសខេ្ងេឹកេពុខញញឹេ 

ញខញេ្ា «ខ្រក១៧ លេសា 

ភ្លាេ លយើងផអែាកលេើកក្រឡាយ 

េា៉ (េួយ) ន្ងៃពរីរសនិរួចនាំ្ ្ា 

លេៅេេួេជយ័ជេ្ះ១៧ លេសា  

នងិ�នចេូរួេ�ខង្រលេៅកាន ់

វតព្នន្លលេៀត។ អូយ! េានរាំ  

េានលកចៀងលេៀតណា។៎ ស្រ្ប឵យ 

នងឹការេេេួ�នជយ័ជេ្ះ 

លនះណាស់»។ អ្កក រ្ូ ខ្រន៉  

សព្ុ ពុណ សពន្្ងៃជានាយិកា 

វេិ្យាេយ័ អង្គរស �ន្រខន្ថេ 

្ា «អ្កភូេិ�នចេូរួេអ្រ 

អរសាេរន្ងៃជយ័ជេ្ះលនៅវត ្

អង្គរស រួច�ខង្រ្រនល្េៅកាន ់

វតព្នន្លលេៀត។ េានេាងំនឆយពុំា  

េានេាំងស្គរ�ខង្រលេៅខ�រ» ។  

អំ៊ក្ររុស ជា �ក៉ ជាអ្ករស់រាន 

េានជរីវិតេ្ាក់រស់លនៅភូេិសសះ 

តាអឹេ �ពុអំង្គរស �នេាន 

ក្រសាសន៍្ ា លនៅភូេិសសះ

តាអឹេ ក៏េានលរៀ្រចពំធិរីអ្រអរ 

សាេរ នងិេេួេស្ា្ េនន៍្ងៃ 

ជយ័ជេ្ះលនះខ�រ។ េានេាងំ 

នឆយពុំា ស្គរ រំាលកចៀង នងិហ្ូរ 

អាហារជពុំ្ ្ាយា៉ងស្រ្ប឵យ 

លេៀតផង។ �ចូ្្ានងឹ�ពុជំរីផពុច 

ខ�រ អ្កភូេិចេូរួេអ្រអរ 

សាេរយា៉ងស្រ្ប឵យអឺងកង 

ចលំពោះន្ងៃជយ័ជេ្ះលនះ លកពោះ 

យេល់�ើញ្ា ជាន្ងៃខ�េខ្លនួ 
�នរួចផពុតពរីការក្្់រក្ងរ្រស់ 

េន ់នេ។់ លេោកក្រូ ហ ំ្ ា ជាក្រូ្រលកងៀនលនៅសាេា្រឋេ 

សកិ្ា ជរីផពុច �នឲ្យ�ងឹ្ា ្ាត់�នល�ើញអ្កភូេិ 

ស្រ្ប឵យខ្លាងំណាស ់លហើយសភាពការណ៍ក្ពុងភូេិ ក៏លពោរ 

ជនុនំ សនុផល អា�នុ៥៩ឆ្ានំ កគរូ 
បយកងៀ�យ�ៅវទិ្យាល�័អងគរស 
រសយ់�ៅភូមិអងគរស ឃនុនំអងគរស 
សសរុ្រយមសាង យ្តថ្កេខវង។ 
(យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌល 
ឯ្រសារ្រម្នុជា)

ជា បា្រ អា�នុ៧៤ឆ្ានំ រសយ់�ៅ 
ភូមិសសះតាអទឹម ឃនុនំអងគរស សសរុ្រ 
យមសាង។ (យផង េង្រា៉សនុ/ី
មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

ហនំ គា អា�នុ៥៣ឆ្ានំ កគរូបយកងៀ� 
យ�ៅសាលាបឋមស្ិរ្ាជផីនុច  
�ងិ្ូរ�សសយីឈមែោះ គា �តីា យហៅ  
ល្រ្ណិាបច្នុប្�រ្សយ់�ៅភូមិវានំង 
ឃនុនំជផីនុច សសរុ្រយមសាង យ្ត ្
ថកេខវង។ (យផង េង្រា៉សនុ/ី
មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



លពញលេៅល�ោយភាពអូ៊អរ រាលំកចៀង នងិខសសកជយ័ 

ល�ោស។ «ស្រ្ប឵យហ្ងឹ្ឺស្រ្ប឵យខេន ។ ស្រ្ប឵យ 

ក្្់រកខន្លងេាងំអស។់ រាលំកចៀង នវស៉្គរ នវល៉�ត៉ េានេាងំ 

កេអរីហ្ងឹស្រ្ប឵យណាស»់ ។ លេោកក្រូចេូនវិតន្ ៍ហាស់  

ឆឹេ អាយពុ៨០ឆ្ាំ រសល់នៅភូេិនងិ�ពុអំង្គរស�នេាន 

ក្រសាសន៍្ ា «្ ណណៈ�ពុ�ំន 

អនពុញ្ញាតឲ្យពួកលយើងក ា្់រ 

កជរូក េានេ់ា នងិលវចនអំន្េ 

ហ្ូរ ល�ើេ្បរីេេួេន្ងៃេហា 

ជយ័ជេ្ះ។ ពកួលយើងក្ពុងភូេិ

ស្រ្ប឵យក្្់រៗ្្ា»។

 ក្ពុងន្ងៃ�ខ�េ ក្ួបន
 

ខហរ អង្គេរីេ្រីញ ការរាលំកចៀង  

នងិលភ្លងតនន្រីនានា កតរូវ�ន 

ផអែាក នងិ្រញ្្់រយា៉ងតក់ 

កកហេ្ំ់រផពុត។ ស្គរ ចា្រពុរី កេ  

នងិនឆយពុំាកតរូវ�ន្ំរផ្លាញលចោេ្មែានសេ។់ អ្កចេូរួេ 

អ្រអរសាេរេាងំ្រ៉ពុនមែាន កតរូវ�នក�្់រឲ្យវេិកតឡ្់រលេៅ 

កានផ់ះ្សខេ្បងលរៀង ខៗ្លនួវញិ នងិចា្់រលផ្ើេលរៀ្រចខំ្លនួ
 

ល�ើេ្បរីេេួេភារកិច្្ មែរី។ កពតឹ្កិារណ៍លនះ �នលកើតលឡើង 

�ូចៗ្្ ាលន ៅត ាេ�ពុំនរីេួយៗក្ពុងសសរុកលេស ាង។  
លនៅក្ពុង�ពុជំរីផពុច លេោកក រ្ូ ហ ំ្ា �នេានក្រសាសន ៍
ក�្់រ្ា «ស្រ្ប឵យ! អាហ្ងឹស្រ្ប឵យេា៉លពេ។ ខតេិន 

យូរលេ ខ្ពុលំ�ើញអតយូ់រអលញ្ះ េិនយូរយា៉ងលេច៉?  
រយណៈលពេលកកោយេក សសា្់រខតកករុេហ្ងឹ�ខ�េ កករុេ 

រ ាលំកចៀងហ្ងឹ �ចូ្ារ ាលំកចៀងលេងខតរយណៈលពេ 

ក្រខហេជាេា៉(េួយ)លេោ៉ង ឬេា៉លេោ៉ងកន្លះលេៅ ២ 

លេោ៉ងអញ្ងឹ! សសា្់រខតេេ្ល ាក់កេ េេ្ល ាក់ស្គរ រាជំាន ់

�ក់លខច្អស។់ កលេ្ចលចោេេាងំអសខ់តេ្ង លហើយក៏ 

េិន�ងឹខ�រ្ា វាជាល្ោេការណ៍ល្ឲ្យកលេ្ចលចោេ 

េាងំអស់ឬយា៉ងណាលេ លហើយខ្ពុក៏ំេិន�ងឹលធ្ើលេច៉ខ�រ  
�ចូ្ា លភ្លើងលឆះឈពុេអញ្ងឹលេៅ ក៏ពន្លតល់េៅវញិភឹ្រ 

ខតេ្ង។ �ចូ្ាចា្់រពរីលពេហ្ងឹេក វា�ចូ្ាខ្រ្លកៗ 

រហតូេក» ។ លនៅ�ពុអំង្គរសឯលណះវញិ លេោកក រ្ូ ជពុំ  

សពុផេ, អ្កក្រូ ខ្រន៉ សព្ុ ពុណ, អំ៊ក្ររុស ជា �ក៉, លេោកក្រូ  

ហាស់ ឆឹេ នងិ លេោកក្រូ ជនិ ន្ �នេានក្រសាសន ៍

�ចូ្្ា្ ា ឧ្រករណ៍លភ្លងេាងំឡាយកតរូវ�នកលេ្ចលចោេ 

្មែានសេ់ លហើយអ្កចេូរួេក្ពុងពធិរីេាងំ្រ៉ពុនមែាន �ន 
វេិកតឡ្់រេកកានផ់ះ្សខេ្បងលរៀង ខៗ្លនួវញិ ជាេួយ 
នងឹចេងៃេក់្ពុងចតិព្រីេលង្ើរខ�េ�នលកើតេាន។ «កំពពុងខត 
ស្រ្ប឵យជពុំ្ ្ាេេួេជយ័ជេ្ះលនះ សសា្់រខតល�ើញអ្ក 

រំាលកចៀង អ្កកានស់្គរ អ្កកានច់ា្រពុរី នឆយពុំ ា ល ន្ាំ្ ្ា 

េេ្ល ាក់ នងិល�ះលចោេឧ្រករណ៍េាងំលនោះ រួចនាំ្ ្ារាំ 

ជានក់លេ្ចលចោេ លហើយខសសក្ា េះ្រង់ឲ្យអស!់ កខេអែេ 

សក្ភូិេិនាយេពុន។ េ្ាក់ នៗាំ្ ្ាសសងាកចតិក្្្់រៗ្្ា 

ខតេិនហ៊ាននយិាយ រួចនាំ្ ្ាវេិកតឡ្់រេកផះ្វញិ»។ 

 លេោកក រ្ូ ជនិ ្ន,  

អំ៊ក្រ រុស ជា �ក៉, លេោកក្រូ  

េា៉ត ់កូយ នងិក្រូ្រលកងៀនេួយ 

ចនំនួលេៀត �នរំឭកពរីន្ងៃ 

ខ�េក្រជាជននាំ្ ្ាលេៅចេូ

រួេអ្រអរសាេរលនះ្ ា ្ កឺ្ពុង 
ល្ោេ្ំរណងេេេួស្ា្ េន ៍

ចលំពោះការយាងនវិតន្រ៍្រស់ 

សលេ្ចឪចេូក្ពុងក្រលេសវញិ 

តាេការសន្យាពរីកករុេខខមែររលំ�ោះ 

ខ�េ�នសន្យាក្ពុងរយណៈលពេ 
កន្លងេក។ េ្ាក់ៗ �នលកើតេានចេងៃេក់្្់រៗ្្ា្ ា 

លហតពុអ្រី�នជាពធិរីអ្រអរសាេរេិន�នរឭំក�េល់ឈមែោះ 

រ្រសស់លេ្ចឪេាេខ់តលសោះ។ លេោកក្រូ ជនិ ន្ ជាក្រូ 

្រលកងៀនចេូនវិតន្ ៍រសល់នៅភូេិសសះតាអឹេ �ពុអំង្គរស  

�ននយិាយ�លូចះ្្ ា «ល្ោេការណ៍ខ្ពុ ំ ្ឺលេៅចេូរួេ 
ល�ើេ្បរីេេួេការវេិកតឡ្់ររ្រសស់លេ្ចឪ លកពោះល្�ន 

ក�្់រ្ា លពេជយ័ជេ្ះេាងំសសរុងលហើយ ល ន្ាសំលេ្ច 

ឪចេូសសរុកវញិ។ �េល់េៅេានណា! ល្អតេ់ានខសសក 

ជលយោសលេ្ចឪផង។ ល ខ្សសកខតជលយោ ្រ៉ពុេ ពត លសោះ។  

ខ្ពុខំកចតិ។្ អ្កចេូរួេលផ្ងលេៀតក៏ខកចតិខ្�រ» ។  

ចខំណកឯលេោកក្រូ េា៉ត ់កូយ ជាក្រូចូេនវិតន្ ៍រសល់នៅ 

ក្ពុងភូេិអនង្គង �ពុអំង្គរស ក៏េិនខពុសពរីលេោកក្រូ ហាស ់ឆឹេ 

នងិលេោកក្រូ ជនិ ន្ ខ�រ។ ្ាតេ់ានការលសោកស្ាយ

ហាស់ ឆទឹម អា�នុ៨០ឆ្ានំ 
រសយ់�ៅភូមិអងគរស ឃនុនំអងគរស 
សសរុ្រយមសាង យ្តថ្កេខវង។ 
(យផង េង្រា៉សនុ/ី
មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

ជ�ិ ្� អា�នុ៧៦ឆ្ានំសេ្វថ្ងៃរស់ 
យ�ៅ្រ្នុងភូមិសសះតាអទឹម ឃនុនំអងគរស  
សសរុ្រយមសាង យ្តថ្កេខវង។ 
(យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌល 
ឯ្រសារ្រម្នុជា)
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ចលំពោះលពេលវេារ្រស់្ ាត ់

ក្ពុងការ្ាំកេចេនាខខមែររលំ�ោះ 

លកពោះ្ាត់�ន្ិត្ា លនៅ 

លពេខ�េេេួេ�នជយ័ជេ្ះ 

លេើរ្រ្រ េន ់នេ់ រួចលហើយ  

ក្រលេសជាតពិតិជាេេួេ�ន

សពុខសន្ភិាព លកកោេការ�កឹ

នារំ្រសស់លេ្ចឪ�ចូលពេេពុន

លេៀត។ «លពេេេួេ�នជយ័ 

ជេ្ះ ១៧ លេសា ១៩៧៥ 

លហើយ លយើងសមែានខត�ន 

លសររីភាពលពញ្ររ្ូិររណ៍លហើយ។ តាេពតិវាផ្ពុយសសឡះ 
ពរីការ�ន៉ស់មែានរ្រសល់យើង» ។

 ក្ពុងនាេជាអ្កអ្់ររពំរីក្រវត្សិាសសខ្ខមែរកកហេេ្ាក់  
ជានចិក្ាេខ្ពុខំតងខតពន្យេ�់េល់កមែងៗ ជនំានល់កកោយ 
ពរីកពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្ាជាការ 

្រងក្រលងកើតលចញនវូកពតឹ្កិារណ៍ធំៗ ពរីរ្ឺ ១) ន្ងៃេហាជយ័ 

ជេ្ះរ្រសខ់ខមែរកកហេ នងិ ២) ការក្រកពតឹល្េៅននអំលពើ 

ក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកេ្ពុជា។ ការពន្យេល់នះ ្ ជឺាការ 
ពន្យេ់ល�ោយលេើកអង្គលហតពុនានានន្ររ្ិរេក្រវត្សិាសស ្

ជាក់ខសង្ ខ�េ�នលកើតលឡើងក្ពុងចលន្លោះន្ងៃេរី១៧ ខខ 
លេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េ់ន្ងៃេរី៦ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ អេ 

ជាេួយនងឹឯកសារលយោងរា្់រេានេំពរ័ខ�េេានតេកេ់ 

លនៅក្ពុង្រណស្ ារេជ្ឈេណ្ឌេឯកស ារកេ្ពុជាសពន្្ងៃ 
 

លហើយខ�េអង្គលហតពុនងិឯកសារលយោងេាងំលនោះ ្រង្ាញ 

ឲ្យល�ើញពរីកពតឹ្កិារណ៍ជាក្រវត្សិាសសស្ខំាន់ៗ  ចនំនួ 

៤្ឺ៖ (១) េានន្ងៃជយ័ជេ្ះ១៧លេសា លេើ្រេានន្ងៃ 

ក្រកាសជាផ្លវូការល�ោយសភាតណំាងក្រជាជនកេ្ពុជា
 

លនៅខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នវូរ្រ្រ�កឹនាំ្ មែរីេួយ្ឺ រ្រ្រ 

កេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិការលឡើងក្្់រក្ងក្រលេស 
ល�ោយ ្រ៉ពុេ ពត េានលឈមែោះល�ើេ សាឡពុត ស។ (២) េាន 

មា៉ត ់្ូរ� អា�នុ៧១ឆ្ានំ សេ្វថ្ងៃ 
រសយ់�ៅភូមិអងងគង ឃនុនំអងគរស 
សសរុ្រយមសាង យ្តថ្កេខវង។ 
(យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌល 
ឯ្រសារ្រម្នុជា)

រ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ �កឹនាលំ�ោយ ្រ៉ពុេ ពត លេើ្រ 
េានការផ្លាស់្ូ្ររសង្គេតាេរល្រៀ្ររ្រ្ររស់លនៅនងិ

ការងារ្មែរីេួយខ�េេិនតកេរូវឲ្យក្រជាជនរសល់នៅជពុំ្ ្ា  

លធ្ើការហសួកេ្ល ាងំ នងិ្ំរ្ិរេសេិ្ធលិសររីភាពពរីធេមែជាត ិ

រ្រសេ់នពុស្សកេា្់រការរសរ់ានេានជរីវតិ។  (៣) េាន 

្ំនតិក្ពុងការផ្លាស្ូ្់ររសង្គេ្មែរី លេើ្រេានការអនពុេ័តនងិ
 

លក្រើក�សល់្ោេនលយោ�យជាយពុេ្ធសាសស្ ៨ ចណំពុច រួេ 

េាន ការជលេ្លៀសក្រជាជនល�ោយ្រងំ្ ការ្ំរខ្រក្ំរ�ក់ 

កករុេក្រួសារ ការ្ំរ្ិរេការចរាចរណ៍រូ្ិរយ្័រណ ្ការ្ំរ្ិរេ 

សាសនា នងិវតអ្ារា៉េ ការ្រងំ្ឲ្យលធ្ើការលេើសពរី ១២ 

លេោ៉ងក្ពុងេួយន្ងៃការលធ្ើេារពុណកេមែ ការល�សសេអែាតខមែាងំ 

នងិការលធ្ើសនង្គាេជាេួយលវៀតណាេ នងិ (៤) េានការ 

អនពុវតល្្ោេនលយោ�យេាងំ ៨ ចណំពុច លេើ្រេានអំលពើ 

ក្រេយ័ពជូសាសនល៍កើតលឡើងលនៅកេ្ពុជា។ េនពុស ក្្រេាណ 
ពរី១េាន៧ខសននាក់លេៅ២េាន២ខសននាក់ �នស្លា្់រ 

លនៅក្ពុងរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ លកកោេការ�កឹនាំ
 

រ្រស់ ្រ៉ពុេ ពត។ េនពុស ក្្រេាណ៥េាននាក់លេៀត េាន 

សណំាង�នរួចរសជ់រីវតិពរីរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ  
្រន្ា្់រពរីន្ងៃរលំ�ោះេរី៧ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ េក�េ់ 

្រច្ពុ្រ្បនល្នះ អ្ករសរ់ានេានជរីវតិេាងំ៥េាននាក់ �ន 
�ត្់រង់ជា្រលណ្ើរ លៗេៅតាេការវវិតរ្្រសធ់េមែជាត ិចាស់ 

ជរា ជងឺំ នងិលក្ោះធេមែជាត ិលហើយក្រវត្សិាចល់រឿងជាលកចើន 

ក៏កតរូវ�នរេាយ�តជ់ាេួយ្្ាខ�រ។ លនៅេានក្រវត្លិរឿង 

រា៉វយា៉ងលកចើនលេៀតខ�េកំពពុងស្ថតិលនៅក្ពុងអារេមែណ៍ នងិ 
វញិ្ញាណរ្រសអ្់ករសរ់ានេានជរីវតិនាលពេ្រច្ពុ្រ្បន។្ 

កពតឹ្កិារណ៍ន្ងៃ១៧លេសា១៩៧៥ លនៅេិនេាន្ិ់រេ្រញ្្់រ 

សាចល់រឿងកតេឹការអធ្ិរ្ប឵យខាងលេើលនះលេ លកពោះលនៅ 

េានេនពុស្រា្់រេាននាក់លេៀតកំពពុងខតរឭំកលឡើងវញិ  

ពរីកពតឹ្កិារណ៍លនះក�្់រខ្លនួឯងល�ោយសងៃាតល់សងៃៀេ លហើយ 
ការរឭំកេាងំលនះ ពតិជាេិនអាច�ងឹ�នលឡើយ ក្រសនិ 

ជាពពុំេានការចង់លចះចង់�ងឹ ឬចង់ខសង្យេ្់រខន្ថេពរី 

សណំាក់លកមែងៗជនំានល់កកោយលេ។
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



 តាេរយណៈកញ្ក់លអកកង់កពុពំ្ូយេ័រលចញពរីការយិាេយ័ 
សសាវកជាវ នងិ្រណា្េយ័ឯកសារខខមែរកកហេ លខត ្

នកពខវង នងិលចញពរីេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជាក្ពុងេរីកករុង
 

ភ្លំពញ លយើង�នលេើេល�ើញេឹកេពុខរសរ់ាយរាក់េាក់ 

ញញឹេញខញេ នងិក្រក្រល�ោយភាពស្េិ្ធស្ាេរ្រស់

្រពុរសវយ័ចណំាស់េ្ាក់ ខ�េេានសក់េ្ប឵យអាចេ៍ខ្លា 

្ងៃាសេូេាយ ពាក់អាវសន�ខ្លរី កំពពុងអង្គពុយលនៅលកកោេ 
ផះ្លឈើេួយខង្លនៅពរីេពុខកញ្ក់លអកកង់េូរសពន្�រ្រស់ 

្ាត ់ខ�េកំពពុងនយិាយេកកាន ់្រព្ុ ្គេកិេជ្ឈេណ្ឌេ 

ឯកសារកេ្ពុជា អំពរីជរីវក្រវត្ិ្ ាតខ់�េឆ្លងកាតល់កចើន 
ជនំាន ់តាងំពរីអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៥០រហតូេក�េ្់រច្ពុ្រ្បន។្ 

 

មា្	យតីម 
ពតីកគូបមកងៀៃក្នពុងរបប្ង្គមរាស្្ៃិយមមៅជាកមម឵ែ ភិបាល 
ម្ដ្ឋកិច ្ច	ក ្នពុង្ម័យស្មែរកកហម

្ូ	ហៃ់	

 ្ាតេ់ានលឈមែោះ េាស យរីេ អាយពុ៨០ឆ្ា ំរស់លនៅភូេិ 

លពជ្រីរតន ៍�ពុចំាេ សសរុកកំពង់កតខ្រក លខតន្កពខវង ្ឺជា 

ក្រូ្រលកងៀនចូេនវិតន្េ្៍ាក់ខ�េធ្លា្់រ្រលកងៀនលនៅសាេា 

្រឋេសកិ្ាលពជ្រីរតន ៍នងិជាអតរីតកេមែាភិ�េក្ពុងេន្រីរ 
លស�្ឋកិចស្សរុកកំពង់កតខ្រកក្ពុងចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៧៥ �េ់ 
១៩៧៨។ 

 លនៅលវេាលេោ៉ង៩កពកឹ ន្ងៃេរី៦ ខខលេសា ឆ្ា២ំ០២១  

កករុេការងារននការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ្រណា្េយ័ 

ឯកសារខខមែរកកហេ លខតន្កពខវង �នភ្ា្់រ្រណ្ាញេំនាក់ 

េំនងជាេួយលេោកក្រូ េាស យរីេ តាេក្រពន័្ធអពុរីនលធើខណត 

ល�ោយលក្រើក�សក់េមែវធិរីហ្គហូ កេេរីត (Google Meet) ល�ើេ្បរី 

រូប្ាងយឆ្វង ជរួ្ ាងយក្រោម៖ មាស �ីម អា�នុ៨០ឆ្ានំ សេ្វថ្ងៃរសយ់�ៅភូមិយេជ្ជរីត� ៍ឃនុនំចាម សសរុ្រ្រនំេង់កតខប្រ យ្តថ្កេខវង  
ផល្ប់ទសម្ាស�េ៍ចីមងៃ ា�ទា្់រទង�ទឹងជវីកបវត្រិបសគ់ាត ់តាមកបេ�័្ធអនុ�ីយធើខណតយដោ�យកបើកបាស្់រមមែវធិហី គហូល្មីត (Google Meet)  
ដលប់នុគគល្ិរមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា។ (យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)
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លសចក្រីសលកេចរ្រសអ់ង្គសេាជជាតខិ�េេានក្រជា 

រាសសច្េូរួេ្ាកំេ។ យរីេ �ន្រន្្ ា ក្រជាជនភា្  

លកចើន្ំរផពុត�នលពញចតិ ្ នងិេានលេោេកភាពចលំពោះ 

ខ្លនួឯង្ា ខ្លនួកតរូវ�នលេើកកេ្សឲ់្យចេូរួេល�ោះសសាយ
 

កិចក្ារក្រលេសជាត។ិ នយិាយ�េក់តេឹលនះ យរីេ �ន 

េេ្លាក់េឹកេពុខ្រន្ចិ រួចនយិាយ្រន ្ពរីការអាក់អនច់តិ ្

ពរីសណំាក់ក្រជារាសសេួ្យចនំនួ្ា «លនៅខតេានេនពុស្ 

េួយចនំនួតចូ ខ�េភា្ លកចើនលចញពរីសសេា្់រក្រូ្រលកងៀន  

េិនលពញចតិច្លំពោះការ�កឹនារំ្រសស់លេ្ចឪលេ លហើយ 

ខ្េេាងំ�នងាកលេៅ្ ាកំេចេនាខខមែរកកហេវញិ �ចូជា  

លភោ្  ឆាយ, ឈកូ េពុងឹលេៅ៉, ភួង តពុន នងិេរីវ អពុេ» ។  

លភោ្  ឆាយ ្ឺជាក្រធានសេា្ េន ៍នសិ្តិខខមែរលនៅ 

កេ្ពុជា។ ឯកសារលេខ J០០៤៤៦ តេកេល់នៅក្ពុង្រណស្ារ 
េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា �នឲ្យ�ងឹ្ា លភោ្  ឆាយ  
ធ្លា្់រកតរូវរ�្ឋាភិ�េសេ័យសង្គេរាសសន្យិេចា្់រ�ាក់ 

�ពុ�ំាងំជាេួយ លខៀវ សផំន, ហ៊ ូយន ់នងិ ហ៊ ូនេឹ កាេ 

ពរីឆ្ា១ំ៩៦៧ ល�ោយសារេំនាសព់ាក្យសេ្រីអំពរីការតាងំ 

ពពិ័រណ៍វត្ថពុសេិ្បណៈចនិ។ លកកោយេក លភោ្  ឆាយ 

មាស �ីម អា�នុ៨០ឆ្ានំ គឺជាកគរូបយកងៀ�ចលូ�វិត�្ ៍សេ្វថ្ងៃ 
រសយ់�ៅភូមិយេជ្ជរីត� ៍ឃនុនំចាម សសរុ្រ្រនំេង់កតខប្រ យ្តថ្កេខវង។ 
(យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

លស្ើសពុកំារសហការផេ្កិ់ចស្េ្ាសនព៍រីចេងៃាយ េាក់េង 

នងឹជរីវក្រវត្ឆិ្លងកាតស់េ័យកាេជាលកចើនរ្រស់្ ាត។់  

កិចស្េ្ាសនត៍ាេក្រពន័្ធអពុរីនលធើខណត �នចា្់រលផ្ើេលឡើង 

រវាង្រព្ុ ្គេកិេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា្ររីរូ្រ នងិលេោក 
ក្រូ េាស យរីេ ចា្់រពរីលេោ៉ងក្រេាណ៩កពកឹ រហតូ�េ ់

លេោ៉ងជាង១១លពេកពកឹក្ពុងន្ងៃ�ខ�េ។

 េាស យរីេ លកើតលនៅឆ្ា១ំ៩៤១ លនៅភូេិលពជ្រីរតន ៍

�ពុចំាេ សសរុកកំពង់កតខ្រក លខតន្កពខវង។ ្ ាតេ់ានឪពពុក 

លឈមែោះ េាស លភោ្  នងិេ្ាយលឈមែោះ អពុង លឈឿ។ ្ ាត់្ ឺ 

ជាកូនេរី៣ ក្ពុងចលំណោេ្រង្រអែនូ ៦នាក់។ យរីេ �នចា្់រ
 

លផ្ើេការសកិ្ាលនៅអាយពុ១០ឆ្ាំ ក្ពុងវតេួ្យលនៅឯសសរុក 
កំលណើត លហើយ្រញ្្់រការសកិ្ាលនៅវេិ្យាេយ័កពះ 

សរូយិាវង្ ក្ពុងលខតស្្ាយលរៀង លនៅអាយពុក្រខហេ 
២៥ឆ្ា។ំ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៦ យរីេ �នក្រឡងជា្់រក្រូ នងិ 

�នចេូលរៀនលនៅសាេា្ រពុលកោសេ្យ កំពង់កន្តួ សសរុក 
កណ្ាេស្ងឹ លខតក្ណ្ាេ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៨ យរីេ  

�នក្រឡង្រញ្្់រវ្្គក្ រូ្រលកងៀន នងិកតរូវ�ន្រញូ្នឲ្យ 
លេៅលធ្ើជាក រ្ូ្រលកងៀនលនៅក្ពុងលខតរ្តនណៈ រិរី។ េួយឆ្ាំ 
លកកោយេក ្ាត�់នលស្ើសពុផំ្លាស្ូ្់ររេក្រលកងៀនលនៅក្ពុង 
សាេា្រឋេសកិ្ានកព�ង្គពុំ នងិលកកោយេកលេៀត ្ូ្ររ

 
េកសាេា្រឋេសកិ្ា លពជ្រីរតន ៍សសរុកកំពង់កតខ្រក ខ�េ 

ជាសសរុកកំលណើតរ្រស់្ ាតវ់ញិ។ យរីេ �នលពញចតិ ្

នងឹជរីវតិជាក រ្ូ្រលកងៀនរ្រស់្ ាត់ នងិ�នលសងៃើចសរលសើរ 

ពរីការ�កឹនារំ្រសស់លេ្ចកពះ នលរោតេ្ សរីហនពុ ក្ពុងសេ័យ 
សង្គេរាសសន្យិេ្ា �នផ្គា្់រចតិក្្រជារាសសភ្ា្ 

លកចើនលេើសេពុ្រតាេរយណៈការក�រព្ធលធ្ើអង្គសេាជជាត ិ 

ខ�េ�នផេ្់ឱកាស�េក់្រជារាសសក្្ពុងការ្រលញ្ញ 
េតលិយោ្រេព់រីេពុកក្ង្េ់ នងិ្រញ្្លផ្ង ខៗ�េខ្លនួ�ន 
ជ្ួរក្រេះ។ យរីេ �នលេើកឧេាហរណ៍ជាក់ខសង្េួយ  

ខ�េ្ាត់�នចេូរួេក្ពុងអង្គសេាជជាតលិ�ោយផ្ាេ់  
លហើយ្ាតល់នៅចងចាេិំនលភ្លចពរីសកេមែភាពលនោះ ្ឺ 

សលេ្ចកពះ នលរោតេ្ សរីហនពុ �នផេ្អ់ព្យាកកិត្យភាពេួយ 

�េក់ារផ្លាស្ូ្់ររេពុខតខំណងរ�្ឋេនន្រីកកសងួលស�្ឋកិច ្ពរី 
លឈមែោះ លខៀវ សផំន លេៅលឈមែោះ ននិ នារ៉ពុេ វញិ ល�ោយសារ 

ខតតនេ្លសាចល់្ោលឡើងន្្លពរី២០លរៀេ លេៅ៤០លរៀេក្ពុង 
េួយ រ្ីឡកូកាេ ក្ពុងអំឡពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០ តាេ
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កតរូវ�នល�ោះខេងេកវញិ នងិ�នចេូ្រលកេើក្ពុងចេនា

្រ�វិតន្រ៍ហតូ�េន់្ងៃខ�េអង្គការចា្់រខ្លនួលនៅន្ងៃេរី១៤ 

ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ េក�ាក់លនៅក្ពុងេន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ 

នងិកតរូវ�នសេ្លា្់រក្ពុងរយណៈលពេ្រន្ចិលកកោយេកលេៀត។ 

ររីឯ ឈកូ េពុងឹលេៅ៉ (ឯកសារខ្លះសរលសរលឈមែោះ ឈកូ 

លេង៉លេៅ៉) ្ ជឺាចាងហ្ាងកិចក្ារ្រពុលកោសេ្យលនៅេរីកករុង 

ភ្លំពញ ពរីចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៥៦�េ១់៩៦៧ នងិជាអធកិារ 

អេេរីស្រីការកកសងួអ្់ររ ំពរីចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៦៨ នងិឆ្ាំ 

១៩៦៩។ លយោងតាេឯកសារចលេ្លើយសារភាពរ្រស់ 

ឈកូ េពុងឹលេៅ៉ �នឲ្យ�ងឹ្ា ្ ាតក់តរូវ�នចា្់រខ្លនួលនៅន្ងៃ 
េរី១៧ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិ�ន្រញូ្នេកកានេ់ន្រីរស-២១ 

ពរី្រេក្បតន់ងឹអង្គការ្រក្ ល�ោយ�នេចួេាក់្រងក្់រ 

កេ្លាងំក្បត ់នងិ្រងក្រលងកើតកេ្លាងំក្បតក់្ពុងជរួ្រក្ជា្រន ្
្រន្ា្់រល�ើេ្បរីផ្េួរេំអំង្គការ្រក្។ ចខំណកឯ ភួង តពុន   
(ឯកសារខ្លះសរលសរលឈមែោះ ភឹង តពុន)  ្ ជឺាសាកេវេិ្យា 

ធកិារសាកេវេិ្យាេយ័ ភ្លំពញ នងិជាសាសស្ាចារ្យ 

នតិសិាសស។្ លនៅខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៦៨ ភួង តពុន កតរូវ 

រ�្ឋាភិ�េសង្គេរាសសន្យិេចា្់រខ្លនួ នងិ�ពុខំ្លនួអស់
 

រយណៈលពេេួយខខ ពរីេូេលហតព្ុ ា េាន្ំនតិលឆង្នយិេ 

ក្រឆាងំនងឹការក្្់រក្ងរ្រស់សលេ្ច សរីហនពុ។ លនៅន្ងៃ 

េរី១២ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ភួង តពុន កតរូវ�ននាខំ្លនួេកកាន់
 

េន្រីរស-២១ ក្ពុងអំឡពុងលពេខ�េ្ាតកំ់ពពុងចេូរួេវ្្គ
 

នលយោ�យលនៅ្ឹរងកតខ្រក ្រន្ា្់រពរ្ី ាតក់តរូវ�ន្រញ្ពុះ 
្រញូ្េឲ្យវេិកតឡ្់រេកពរីក្រលេសស្រីស ល�ើេ្បរីចេូរួេ 
កសាងក្រលេសជាតលិឡើងវញិ។ លនៅអំឡពុងខខកកក�ា ឆ្ាំ 
១៩៧៧ ភួង តពុន កតរូវ�នសេ្លា្់រលនៅក្ពុងេន្រីរស-២១។ 

ចខំណក េរីវ អពុេ ្ឺជានាយកអនពុវេិ្យាេ័យ អង្គឌួង 

េរីរួេលខតន្កពខវង។ លយោងតាេឯកសារលេខ J០០៥០២ 

េានចណំងលជើង «ក្រវត្សិកេមែភាពក្បតរ់្រស់ េរីវ អពុេ  

លហៅ លពញ» តេកេល់នៅក្ពុងការយិាេយ័សសាវកជាវ  
នងិ្រណា្េ័យឯកសារខខមែរកកហេលខតន្កពខវង �នឲ្យ 

�ងឹ្ា េរីវ អពុេ �នចេូជាខខមែរលសររីក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥៧ 

លកកោេការចាតត់ាងំពរីលឈមែោះ ឈកូ េពុងឹលេៅ៉, លឆង ផពុន  

នងិ កពុយ ធនួ។ េរីវ អពុេ ចេូជាសេាជកិ លស.អពុរី.អា  

លនៅឆ្ា១ំ៩៦១ នងិ�នកសាងកេ្ល ាំង លស.អពុរី.អា ជាលកចើន 

នាក់ តាេរយណៈសសិ្ នងិក្ រូ្រលកងៀន។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ 

េរីវ អពុេ �នល្រើកវ្្គអ្់ររចំនំនួពរីរ�ងលនៅក្ពុងភូេិភា្  
្ូរព៌ា ក្ពុងល្ោេ្ំរណងកសាងកេ្លាងំ លស.អពុរី.អា នងិ 
្រលងកើនេំនាក់េំនងខខ្ក្បតក់្ពុងភូេិភា្ ្ូរព៌ា។ ចា្់រតាងំ 
ពរីពាក់កណ្ដ ាេឆ្ា១ំ៩៦៨ រហតូ�េខ់ខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧  

េរីវ អពុេ �នលធ្ើកិចក្ារសខំាន់ៗ ជាលកចើនក្ពុងជរួ្រ�វិតន្ ៍ 
េាក់េងនងឹការងារអ្់ររេំលន ោ្ េវជិ្ា នងិកិចក្ារ 

្ររលេស។ លនៅខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�នចា្់រខ្លនួ េរីវ  
អពុេ នងិ�ន្រញូ្ន្ាតល់េៅកានេ់ន្រីរសន្សិពុខស-២១ ។  
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧�ខ�េ េរីវ អពុេ កតរូវ�នសេ្លា្់រលចោេ

ល�ោយលចោេក្រកាន់្ ា�ន្រេក្បត់នងឹអង្គការ្រ�វិតន្។៍

 យរីេ ្ ជឺាក្រូ្រលកងៀនេ្ាក់ខ�េេិនជា្់រពាក់ព័ន្ធនងឹ 

ននិ ្ាការនលយោ�យ�ចូក រ្ូ្រលកងៀនខ្លះលេៀតលឡើយ ្រ៉ពុខន ្

្ាតក៏់េិនលពញចតិច្លំពោះរ�្ឋាភិ�េខ�េលកើតលចញពរីរ�្ឋ 

ក្រហាររ្រស ់េន ់នេ ់ខ�រ។ ្រន្ា្់រពរីរ�្ឋក្រហារន្ងៃេរី១៨ 

ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ យរីេ លនៅខតជាក្រូ្រលកងៀន�ខ�េ លហើយ 

្ាតក់តរូវ�ន្រញ្ពុះ្រញូ្េឲ្យលក្រើក�សអ់ាវពុធ ល�ើេ្បរីចេូ
 

រួេជយួការពារភូេិសស រុកពរីការចេូេពុកេពុយរ្រសក់ង 

េ័ព េន ់នេ។់ យរីេ �ននយិាយ្ា «រ�្ឋក្រហារេេ្លាក់ 

សលេ្ចកពះ នលរោតេ្ សរីហនពុ ្ ជឺាលពេលវេាចា្់រលផ្ើេក

លកើតសនង្គាេសពុវិិេ»។ ភូេិសសរុកខ�េពពុធំ្លា្់រេានសនង្គាេ  

ខ្ររជាលកើតេានសនង្គាេ។ យពុវជនខ�េធ្លា្់រខតរសល់នៅ 

ក្រក្ររ្រររកសពុរីលធ្ើខសសចេការលនៅក្ពុងភូេិ ខ្ររជារតច់េូ 
នកពល�ើេ្បរីល្ចពរីក្ា្់រលផ្លោង នងិសមែក័្ចតិច្េូ្រលកេើ

្រ�វិតន្ត៍ ាេការអំពាវនាវរ្រសស់លេ្ចឪពរីល្រក៉ាងំ។ 

ក រ្ូ្រលកងៀនេួយចនំនួ �នងាកលេៅរកការស្ារក្រលេស

តាេរល្រៀ្រកពុេមែពុយនរីសន្យិេ នងិ�នចេូរួេ្រលកេើក្ពុង 
ចេនាខខមែររលំ�ោះ។ យរីេ ខ�េធ្លា្់រខតជាេនពុស្្ិត្ូរ 

ពរីការ្រលងកើនចលំណះ�ងឹ�េស់សិ ល្�ោយេិនខ្ាយខេ្ព់រី 

្រញ្្នលយោ�យ ក៏កតរូវស្ាក់លស្ើរក្ពុងចតិេួ្យរយណៈលពេ 

លហើយលកកោយេកក៏�នសលកេច ចតិង្ាកលេៅរកេា្ ៌ា 

េួយខ�េជាវធិរីខតេួយ្តក់្ពុងការស្ារស្ថានភាពក្រលេស

កេ្ពុជាលឡើងវញិ លនោះ្ កឺារចេូរួេជាេួយចេនា្រ�វិតន្ ៍
តាេរយណៈការរួ្ររួេកេ្លាងំជាេួយរណសរិ្រួ្ររួេជាត ិ

កេ្ពុជា ខ�េេានសលេ្ចកពះ នលរោតេ្ សរីហនពុ ជាក្រធាន។ 

លនៅឆ្ា១ំ៩៧២ យរីេ �នេេួេេខិតិេួយច�្្់រពរីលឈមែោះ 

ជយ័ សារនិ ជាអនពុក្រធាន្ណណៈសសរុកកំពង់កតខ្រក ្រញ្ពុះ 

58 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



្រញូ្េ្ាតឲ់្យចេូរួេក្ពុងចេនា្រ�វិតន្ល៍�ើេ្បរីជយួលរៀ្រចំ

សសរុកភូេិលឡើងវញិ។ យរីេ �នយេក់ពេជាេួយ សារនិ 

លហើយ្ាតក៏់េេួេ�នការខតងតាងំជាកេមែាភិ�េេន្រីរ 

វ្រ្បធេ៌សសរុកកំពង់កតខ្រក េានភារកិចល្រៀ្រចភូំេិ�ពុកំ្ពុង 
សសរុកកំពង់កតខ្រក �ចូជា �ពុចំាេ �ពុនំកពលពោន �ពុលំ្ោខក្ 

�ពុជំាងខ�ក នងិ�ពុនំកជ នងិចាតត់ាងំកេមែាភិ�េឲ្យលធ្ើជា 

ក្រូ្រលកងៀន កពេេាំងក្រខេក្រេូេសិស្ឲ្យេកលរៀនតាេ 

ផះ្ នងិលកកោេល�ើេលឈើ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ យរីេ កតរូវ�នលស្ើសពុំឲ្យផ្លាស្ូ្់ររ 
ភារកិច្្ មែរីលេៅលធ្ើការលនៅក្ពុងេន្រីរសិេ្បណៈសសរុកកំពង់កតខ្រក 
វញិ ខ�េេានក្រធានសេិ្បណៈលឈមែោះ ស េរី ជាអ្កក្្់រ 

ក្ង។ លនៅេរីលនោះ យរីេ �នេេួេភារកិចស្ខំាន់ៗ ចនំនួ 

ពរីរ្ឺ ១) �កឹនាកំារសខេ្ងសេិ្បណៈតាេភូេិ�ពុំ នងិ ២)  

្រលកងៀន្រលចក្លេសសេិ្បណៈ�េស់សិ្។ លេោះ្ររីជា យរីេ  

េិនេានជនំាញខាងសេិ្បណៈច្ប឵សេ់ាសក៏់ល�ោយ ក៏្ាត ់

�នព្យាយាេ្រង្ាត្់រលកងៀនសសិ្ពរីការសខេ្ងសេិ្បណៈ 

តាេខ្លេឹសារខ�េ្រក្�នកំណត់ ក្ពុងនយ័្រលកេើ�េ់ 
វសិយ័កសកិេមែ នងិវសិយ័កងេ័ព។ យរីេ �នក�្់រ្ា 

«្រក្�នខណនាំ្ ា ការ្រង្ាត្់រលកងៀនសេិ្បណៈ កឺតរូវ 

្រលកងៀនពរី្រលចក្លេសសេិ្បណៈ នងិខ្លេឹសារ្រ�វិតន្េ៍ាក់េង 

នងឹការ្រងក្រលងកើនផេនងិការវាយខមែាងំ» ។ 

 ចា្់រតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៤ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៨ យរីេ 

កតរូវអង្គការផ្លាស្ូ្់ររឲ្យលេៅ្រលកេើការជាកេមែាភិ�េក្ពុង 
េន្រីរលស�្ឋកិចស្ស រុកកំពង់កតខ្រក េានតនួាេរីជាអ្កក្្់រ 

ក្ង�្លាំងសេ្ារ នងិសសរូវអងករក្រចាំសសរុកកំពង់កតខ្រក។  

យរីេ ខតងខតលធ្ើរ�យការណ៍លផ្ើលេៅកាន់្ ្ាក់លេើរ្រស់ 

ខ្លនួពរី៖ ១) ការេេួេសសរូវ អងករ លក្រងកាត អំ្ិរេ នងិ 
សេ្ារលផ្ងៗចេូក្ពុងេន្រីរ នងិ ២) ការខចកចាយសេ្ារ 
េាងំលនោះលេៅកានស់ហករណ៍នានា នងិេូេ�្ឋានកងេ័ព 

ក្ពុងសសរុកកំពង់កតខ្រក។ យរីេ �នលធ្ើកិចក្ារងារលនះ 
េិនខ�េេានកំហពុសឆ្គងេ្ងណាលឡើយ។ ស្ថតិលកកោេការ 

ក្្់រក្ងរ្រស់ខខមែរកកហេពរីឆ្ាំ១៩៧៥�េ់១៩៧៨ យរីេ 

េិនខ�េេេួេរងការេ�ំក ជ្ួរក្រេះភាពអត�់្លាន ឬ 

កតរូវ្រងិ្ត្រងំ្ឲ្យលធ្ើការហសួកេ្ល ាំងលឡើយ ្រ៉ពុខន្្ ាត�់ន 

ក�្់រ្ា ្ាតេ់ានការហតល់នឿយ្រន្ចិ្រន្ចួពរីកិចក្ារ 
សរលសររ�យការណ៍ក្រចាសំ�ហ្ ៍ ក្រចាខំខ ក្រចាំ 

កតរីេាស នងិក្រចាឆំេាស លផ្ើលេៅកាន់្ ្ាក់លេើ។ លកកោយ 

ន្ងៃេរី៧ េករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ យរីេ �នចេូ្រលកេើការងារជា 

ក រ្ូ្រលកងៀនេ្ងលេៀត លហើយ្ាត់�នចេូនវិតន្ល៍នៅ 

ឆ្ា១ំ៩៩៨។ 

 រយណៈលពេជាង៤០ឆ្ាកំន្លងផពុតលេៅ យរីេ លនៅខត 

េានការចងចា�ំនេអែពរី្រេពលិសោធនជ៍រីវតិរ្រស់្ ាត។់  

្ាតខ់តងខតនយិាយលរៀងរា៉វខ�េ�នលកើតលឡើងកាេ 

ពរីអតរីតកាេ ក�្់រ�េកូ់នៗ ក រ្ូ្រលកងៀន នងិអ្កជតិ 

ខាងរ្រស់្ាត់ លហើយអ្កេាងំលនោះេានការលជឿជាក់ 

្ា កពតឹ្កិារណ៍ខ�េ�នលកើតលឡើងក្ពុងភូេិ�ពុខំ�េខ្លនួ
 

កំពពុងរសល់នៅ ពតិជាកពតឹ្កិារណ៍ក្រវត្សិាសសខ្�េ្ួរ 

ចងចាំ នងិលរៀនសកូតពរីសណំាក់លកមែងៗជនំានល់កកោយ។  

សពន្្ងៃ យរីេ េិនេានក្រក្ររ្ររអ្រីលេៀតលេ លកកៅពរីលធ្ើ 

្រពុណ្យេាន នងិចាសក់ពេឹ្ធាចារ្យក្ពុងភូេិខ�េជាេរីពងឹពាក់

អាសសយ័ននអ្កភូេិ នងិលកមែងៗជនំានល់កកោយ។

មាស �ីម (យផង េង្រា៉សនុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 59

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

60 េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

«ម្រះ្ង់ធូលតី»
មរឿងរា៉វមចញពតីកបជាជៃ្មែតីមកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបមតយ្យ

្ុតីវ	្ុ្គា៖	អ ្នកមបើកតាក់្ុតី
 ក្រពន្ធខ្ពុ ំនងិខ្ពុំ្ ជឺាកូនកាត់

 
កេ្ពុជា-ចនិ ្រ៉ពុខនល្យើងេិនអាចនយិាយ 
ភាសាចនិ�នលនោះលេ។ លយើងេិនខ�េ 

�នជ្ួរ្្ារហតូ�េន់្ងៃេង្គេការរ្រស់ 

លយើង លេោះ្ររីលយើង្ឺជា្រង្រអែនូជរី�នូ 
េួយ�េ៏អែេ្ាក់ក៏ល�ោយ។ ឪពពុកេ្ាយ 

រ្រស់លយើង�នលរៀ្រចេំង្គេការឲ្យលយើង  

លហើយក្ពុងនាេខ្ពុជំាកូនក្ររុសរ្រស់្ ាត ់
 

ខ្ពុេិំនេានលសចក្រីក្លាហានក្ពុងការ
 

នយិាយតវា៉លេៅកានព់កួ្ាតល់នោះលេ។  

ពធិរីេង្គេការរ្រសល់យើងកតរូវ�នក�រព្ធ 

លធ្ើលឡើងតាេេំលនៀេេេ្លា្់រចនិ នងិខខមែរ។  

ឪពពុកេ្ាយរ្រស់លយើង្ឺជាអ្កអភិរក្ 

នយិេ �លូចះ្លហើយលយើង�នលស្លៀក 

សលេ្លៀក្ំរពាក់ក្រនពណរី។ ខ្ពុ�ំនលស្លៀក 
សលេ្លៀក្ំរពាក់កតេឹខតេួយសកេា្់រ 

្រ៉ពុលណោ្ះ ្រ៉ពុខនក្្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ�ំនលស្លៀក 
សលេ្លៀក្ំរពាក់ពរីរសកេា្់រ េួយ 

សកេា្់រ្ឺជាពណ៌កកហេ ររីឯេួយ 

សកេា្់រលេៀត ្ឺជាពណ៌ផកាឈកូ។ 

្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខមែរកកហេ ្រងសសរីរ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុំ្ ា ្ ាត�់នល�ោះ�រូសលេ្លៀក
 

្ំរពាក់អាពាហព៍ពិាហជ៍ាេួយអងករ។ 

្ាត់�នអរ ព្ុណខ្ពុលំ�ោយនយិាយ្ា 

្ាតន់ងឹអត�់្លានស្លា្់រក្រសនិល្រើ្មែាន 

សលេ្លៀក្ំរពាក់លនោះល�ើេ្បរីល�ោះ�រូ។ 

 ក្រពន្ធខ្ពុ�ំនកានក់ខន្ងន�ល�ើេ្បរី 
ខ្់្រេពុយ លកពោះសស្រីខខមែរលនៅលពេលនោះ

េិន�នកានក់ា្ូរ្រជាញឹកញា្់រលនោះ 

លេ។ ្ាត�់នល�រវាល�ោយខ្លនួឯងលកពោះ 
្ាតច់េូចតិល្�រ នងិ�ក់៉។ ្ាត់�ន 

�ក់៉រូ្រផកាជាលកចើនក្រលភេលេើសលេ្លៀក

្ំរពាក់ នងិលខ្ើយ។

សនុវី សន្ុ គា �ងិកបេ�្ធ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

 លយើងសសឡាញ់្្ាខ្លាងំណាស។់ 

្រន្ា្់រពរីេង្គេការរ្រសល់យើង លយើងលនៅ 

េានកកេិតជរីវភាពេធ្យេ។ ្ាតល់នៅផះ្ 

លហើយលេើេខ េ្ាកូំនៗ ខណណៈលពេខ�េ 

ខ្ពុេំក់សករលត្ោតលនៅឯផ្ារ។ លនៅក្ពុង 
រយណៈលពេេួយឆ្ាខំ្ពុ�ំនេក់សករលត្ោត 
រា្់ររយពាង លហើយេេួេ�នក�ក់ 

កនកេជាលកចើន។

 លយើង�នផ្លាស្ូ្់ររកខន្លងរសល់នៅជា

ញឹកញា្់រ។ �្ូំរងលយើងរសល់នៅក្ពុងផះ្ 
ឪពពុកេ្ាយលកមែករ្រសខ់្ពុលំនៅលខតកំ្ពង់ស្ឺ  
លហើយ្រន្ា្់រេកក៏េកលនៅភ្លំពញ។ 

លនៅេរី្ំរផពុតខ្ពុ�ំនសន្កំ�ក់ក្្់រក្ាន ់

ល�ើេ្បរីេិញឡានរតត់ាក់សពុរីពរីភ្លំពញលេៅ

លខត�្ត�់្ំរង។

 ខ្ពុ�ំនល្រើកឡានតាក់សពុរីរ្រសខ់្ពុលំនៅ

ល�ើេេសវត្រ ៍ឆ្ា១ំ៩៧០។ េាហាន 

េន ់នេ់ ជាលកចើនខតងខតល្រើក្ររលនៅ

ពរីេពុខឡានខ្ពុ ំល�ើេ្បរីការពារសពុវត្ថភិាព 
រ្រសល់យើងពរីលកពោះេាហានខខមែរកកហេ 

នងឹលឡោេពេ័្ធលយើងលនៅតាេផ្លវូ។ 

ល�ោយសារខតស្ថានភាពកានខ់តអាកកក់ 

ខ្ពុ�ំនឈ្់ររតត់ាក់សពុរីលេៅផ្លវូ�ត�់្ំរង 

លហើយេិញឡានតចូ្មែរីេួយជនំសួវញិ។ 

ខ្ពុ�ំនរតត់ាក់សពុរីលនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ។ 
 

នាយ្់រេួយ្រង្រអែនូជរី�នូេួយរ្រសខ់្ពុ ំ 
�នអពុជចលងកៀងលក្រងកាត លហើយក៏�ន 

លឆះផះ្រ្រស់្ាត។់ លពេលនោះេានខ្យេ់ 

្រក់យា៉ងខ្លាំង្រណ្ាេឲ្យលឆះរាេ�ាេ។  

វា�នសេ្លា្់រកូនរ្រស្់រងក្ររុសខ្ពុ ំ
លហើយ�ន្ំរផ្លាញផះ្ចនំនួ ១៧ខង្ រួេ 

េាងំផះ្រ្រស់ខ្ពុ។ំ អ្រីខ�េខ្ពុលំនៅលសសសេ់
 

្ឺឡានតចូរ្រសខ់្ពុ ំនងិេពុយលនៅក្ពុង 
លហោល�រ៉្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនយកក�ក់ខ�េ

 
លនៅលសសសេល់េៅេិញខស្បកលជើងលកពោះ 

ខ្ពុ�ំនរតល់ចញពរីផះ្ល�ោយលជើងេលេ។  



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា 61

លេខ២៥៦ សខលេសា ឆ នែាំ២០២១

សនុវី សន្ុ គា �ងិកបេ�្ធ  
យ�ៅថ្ងៃយរៀប្រារ  
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌល 
ឯ្រសារ្រម្នុជា)

េាហាន េន ់នេ់ �ន�ពុខំ្លនួលយើងលនៅ 
ក្ពុងការយិាេយ័សន្សិពុខេួយរយណៈ 

្រន្ា្់រពរីសង្យ័្ាក្រួសារខ្ពុំ្ ជឺាអ្ក 
�ពុត។ កាខសត�នសរលសរអំពរីកពតឹ្ ិ

ការណ៍លនោះ ល�ោយនយិាយ្ា «លឡៅ  

សពុខ្ា ្ឺជាជនជាតចិនិ�ន្រងកឲ្យេាន 

អ្្គរីភ័យ ល�ើេ្បរីផេ្់ឱកាសឲ្យសកតរូវ 

ចេូេកក្ពុងក្រលេស»។

 លនៅន្ងៃរលំ�ោះក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ក្ា្់រ 
ខ្រកជាលកចើនកតរូវ�នេេ្លាក់លនៅខក្បរ 

ផះ្រ្រស់ខ្ពុ។ំ ក្រជាជនេិនអាចលធ្ើ�លំណើរ 
លេៅណា�នលេ �លូចះ្ខ្ពុក៏ំឈ្់ររតត់ាក់ 
សពុរីតលេៅលេៀត។ ខ្ពុ�ំនយកសលេ្លៀក 
្ំរពាក់អាពាហព៍ពិាហរ៍្រសខ់្ពុ ំលេៅលផ្ើ 
េពុកលនៅផះ្្រង្រអែនូជរី�នូេួយរ្រសខ់្ពុលំនៅ

 
ភ្លំពញ េពុនលពេខ�េក្រួសារខ្ពុកំតរូវ�ន 
ជលេ្លៀសលចញ។ ខ្ពុ�ំនជេួេូកលេៅភូេិ

កំលណើតក្រពន្ធរ្រស់ខ្ពុ ំ្រ៉ពុខនល្យោធាខខមែរ

កកហេ្រញ្្ឲ្យលយើងលេៅលខតក្ណ្ាេ

ជនំសួវញិ។

 ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ�ំនរកសពុរីជញួ�រូ។  
លនៅលពេខ�េលយើងលេៅ�េល់ខតក្ណ្ាេ

�្ូំរង ្ាត់�នជញួអងករចនំនួ្ររីលតៅ 

ខ�េ្ាត់�នយកេកពរីផះ្ល�ើេ្បរី�រូ 

េាស។ លកកោយេក ្ាត់�ន�រូេាស 

លនោះយកអងករ�នលកចើនជាងេពុនលេៀត។ 

្រ៉ពុខនល្នៅលពេអង្គការចា្់រលផ្ើេេាន 

សហករណ៍ វាលនៅសេរ់្រសត់ចិតចួ 

ល�ើេ្បរីជនំញួ�រូ។ ខ្ពុេិំនអាច្ំរលពញកកពះ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនខឆអែតលនោះលេ ល�ោយហ្ូរខត 
្រ្ររ នងិ្រខន្ល្រ៉ពុលណោ្ះ។ េិនេានសាច់ 

លហើយសេ្លរ្ឺលេើេលេៅ្ រួឲ្យលខ្ើេ។

 លយើង�នខតិខលំធ្ើការ។ េានលពេ 

េួយកូនក្ររុសខ្ពុេិំន�នលេៅលធ្ើការលនៅ 
វាេខសសលេ �លូចះ្េានកេមែាភិ�េេ្ាក់ 

�ន�ាក់លេោសវា។ កេមែាភិ�េ�នរពុញ 

ក្ប឵េកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុចំេូលេៅក្ពុងេឹក 

�ាក់កន្ពុយ�ររីលេើខ្លនួកូនក្រ រុសរ្រសខ់្ពុ ំ

លហើយ្រន្ា្់រេក�ាក់សសលេោចឲ្យខាំវា។ 

ខ្ពុ�ំនេងួលេោេកូនក្រ រុសរ្រស់ខ្ពុ ំ 
លហើយ�នក�្់រវាឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅឯ 

ចេការល�ើេ្បរីកពុំឲ្យវាេេួេលេោសេ្ង 

លេៀត។ ការរសល់នៅជាេួយក្រជាជន 

េូេ�្ឋាន�នលធ្ើឲ្យក្រួសារខ្ពុេំាន្រញ្ ្
ជាលកចើន។ អ្កជតិខាង�នលហៅលយើង 

្ា «អាចនិ» ល�ោយសារខតខស្បករ្រស់ 

ខ្ពុលំេើេលេៅ�ចូជនជាតចិនិ។ អង្គការ 
�នចំអក�ាក់ខ្ពុនំវូពាក្យេាងំលនះ លហើយ 
�ន្រញ្្ឲ្យខ្ពុឲំ្យលេើករង�ា�ំណំាឲំ្យ�ន 
ចនំនួ២៥រងក្ពុងេួយន្ងៃ។ ពកួល្�ន 
នយិាយ្ា ក្រសនិល្រើខ្ពុេិំនអាច្ំរលពញ 
ភារកិចល្នះ�នលេ ខ្ពុនំងឹកតរូវ�នយកលេៅ 
សេ្លា្់រ។ េពុនឆ្ា១ំ៩៧៩ អង្គការ�ន 

លស្ើឲ្យអ្កភូេិេាងំអសច់េូរួេការក្រជពុំ 

លនៅក្ពុងនកពលនៅលវេាក្រខហេលេោ៉ង ៣  
ឬ៤កពកឹ។ ខ្ពុលំនៅេរីវាេ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេ 
ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុេំក�េ ់្ាតក៏់�នល�ើញ 
កេមែាភិ�េកំពពុងខតរតល់េៅេិសល�ៅ 

លផ្ងៗ្្ា លហើយ�នឮសលំឡងកាលំភ្លើង 

នងិក្ា្់រខ្រកេេ្លាក់លនៅខក្បរលនោះ។ 

កេមែាភិ�េេ្ាក់�ននយិាយ្ា «សេូ 

កពុំ�រេ្អរីការក្រយពុេ្្ធ ្ ា្ លឺនៅតាេ 

កពំខ�នលនោះលេ»។ ្រ៉ពុខនេិ្នយូរ្រ៉ពុនមែានអ្ក 

ភូេិេាងំអស�់នចា្់រលផ្ើេជ្ួរជពុំ្ ្ារត។់  

្ាត ់នងិកូនៗ�នរតេ់ករកខ្ពុលំហើយ

លយើងក៏�នជ្ួរជពុំ្ ្ាវញិ។ 

 លនៅន្ងៃរលំ�ោះខ្ពុ�ំនល�ើញឯកសារ 
រ្រស់ខខមែរកកហេខ�េេានលឈមែោះរ្រស់ 

ខ្ពុលំនៅលេើលនោះ។ លនៅលេើឯកសារ�ន 
នយិាយ្ាខ្ពុំ្ ជឺាអតរីតេាហាន លហើយ

ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុំ្ ជឺាកេមែករខ្េិកចអូស។ 

វា�នក�្់រលឈមែោះក្រជាជនេូេ�្ឋាន 

ពរីរនាក់ ខ�េ�នរាយការណ៍េកខ្ពុ។ំ 

ខ្ពុេិំនខ�េេានជលេ្លោះជាេួយនរណា

េ្ាក់លនោះលេ �លូចះ្ខ្ពុេិំនយេព់រីេូេ

លហតពុខ�េក្រជាជនេាងំលនះលធ្ើ�្រខ្ពុ។ំ

 សេូ្បរីខតន្ងៃខ�េខ្ពុសំអែ្់រពាក្យ្ា  
«សេេិត»្ ខ�េកតរូវ�នលក្រើជាញឹកញា្់រ

លនៅក្ពុងការក្រជពុជំាេួយខខមែរកកហេ។  
លពេខ្លះខ្ពុ�ំនឮវាតាេេូរេស ន្ល៍ហើយ 
ខ្ពុ�ំន្ិរេវាភ្លាេៗ។ ខ្ពុេិំនចង់ឮពាក្យ

លនះជា្ មែរីេ្ងលេៀតលនោះលេ។

បាង៊	ពតីវៃ័	្ៃងិ	មវៃតី	្កមហក ៀល
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 រូបក្របមន្ុ ៖ 

រ្��ស្យងងគោះប�្ា�រ់បសក់្ររុមកគរូយេទ្យ  

យបើ្រ្រាតវ់មិា�ឯ្ររាជ្យ 

យ�ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្ យមសា ឆ្ានំ២០២១។  

(ស� លា្់រ/មជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)

រូបក្របយក្រោ� ៖ 

សត្វក្របីយ�ៅវមិា�ឯ្ររាជ្យ។  

កបជាជ�បា�វលិកតឡប់ម្រផះ្សខម្ងវញិ  

ប�្ាប់េរីបបខ្ មែរក្រហមបា�ដលួរលនំ  

យ�ៅថ្ងៃទី៧ ខ្ ម្ររា ឆ្ានំ១៩៧៩។ 

(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯ្រសារ្រម្នុជា)


