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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកឯកសារ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

២០	ឧ្ភា	២០២១

 ្រពុពក្្ាននអនពុសញ្ញាស្រីពរីការ្រង្ការនងិការផន្ ្ា 

លេោសចលំពោះ្រេឧកកិ�្ឋកម្ក្រេយ័ពជូសាសន ៍�នខចង្ ា  

“អំពពើបបលយ័ពូជសា្ៃ៍	 គឺជាឧបកិដ ្ឋកមមែមយួសដល្្តិ 
ពៅពបកាមែ្ប឵ប់អៃរ្ជាត”ិ ្រ៉ពុខនច្ា្់រតាងំពរី អនពុសញ្ញា  

ក្រេយ័ពជូសាសនក៍តរូវ�នផេ្ស់ច្ា្័រនក្ពុងឆ្ា១ំ៩៤៩

មក លតើមានអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន្៍រ៉ពុនា្នលហើយ ខ�េ�ន 

លកើតលឡើង? លតើអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍ចនំនួ្រ៉ពុន្ានករណរី 

កតរូវ�នកាតល់េោសតាមច្ប឵្់រជាតិឬអនរ្ជាតិ? ចា្់រតាងំ 

ពរីឆ្ា១ំ៩៤៩មានអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនច៍នំនួ ៣ ខត 

្រ៉ពុលណោ្ះ (ក្រលេសកម្ពុជា ្ូរលសៀ្ នងិរវា៉ន�់ា) ខ�េកតរូវ 
�នយកលេៅជនំពុជំកមះលនៅក្ពុងតពុេាការអនរ្ជាត។ិ

 ក្រលេសកម្ពុជា�ន�ត្់រង់ក្រជាជនក្រមាណ ២េាន 
នាក់ក្ពុងរយណៈលពេតចិជាង៤ឆ្ា។ំ អសរ់យណៈលពេ ៤០ឆ្ា ំ
�នកនលៃងផពុតលេៅលហើយ ចា្់រតាងំពរីការ�េួរេនំនរ្រ្រខខរ្ 

កកហម នងិសពន្្ងៃមានអ្ករសរ់ានមានជរីវតិចនំនួ ៥េាន 

នាក់។ អ្ករសរ់ានមានជរីវតិភា្ លកចើន លនៅខត្រនត្ស៊ូ  

ជាមួយភាពភ័យរន្ធតខ់�េខលៃនួ�នជ្ួរក្រេះ ឬ�នរងេពុក្ 
លហើយផេ្រះ៉ពាេន់នរយណៈលពេលនោះ �នជះឥេ្ធពិេ�េ ់

ជរីវតិរ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិមិនកតមឹខត លនៅក្ពុងេកមង់ 
ននការ្រះ៉េងិ្ចផលៃវូចតិខ្ត្រព៉ុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខនខ្្មេាងំ 
ស្ានភាពសពុខភាពផលៃវូកាយ នងិការរងរ្ួរសលនៅលេើ 
រាងកាយ ខ�េលនៅខត្រនេ្េួេស្ាេជ់ាសាធារណណៈ  

តចិតចួ្ំរផពុតនងិមិនមានការ្ាំកេជាក់េាក់ល�ើម្បរីេេួេ

�នលសវាកម្ខ េ្ាំសពុខភាព។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �ន្រលង្កើតលឡើងមិនកតមឹ

ខតល�ើរតនួាេរីជាកខនលៃងតម្កេឯ់កសារអំពរីរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា

ធ្ិរលតយ្យធ្ំរង្អសល់នៅលេើសកេលេោកខត្រ៉ពុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខន ្

ការទប់្ ្ក ឵តអំ់ពពើបបលយ័ពូជសា្ៃ៍	ៃងិការ 
ទទលួខុ្បតូវក្ពុងការការពារ
ឆាងំ	យុ	

គលោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា នឋិង 
ជាស្ាបនឋិកវឋិទ្ាស្ានស្លឹករលឹត។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

ក៏�នចេូរួមវភិា្ េាន�ស៏ខំាន�់េក់ារអ្់ររអំំពរីអំលពើ 

ក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
 

�នសហការជាមួយសមា្ មក្រជាជាតអិាសពុរីអាល្យ៍្ 

(អាស៊ាន) លនៅលេើក្រធាន្រេលនះ។ ការងាររ្រសល់យើង  

លនៅខត្រន�្លំណើរការលេៅមពុខជាេ�ំា្់រ ពរីលកពោះសមា្ ម 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 1
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អាស៊ានលេោះ្ររីមានលឈ្ោះជា សហ្មនមួ៍យ ្រ៉ពុខនល្នៅមិន 
េានម់ានេកណ្ណៈលពញលេញ នងិរងឹមាលំនៅលឡើយលេ។ 

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លមើេល�ើញ្ាការចងកកង 
ឯកសារនងិការអ្់ររអំំពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍្ ជឺាកត្ា 
�ស៏ខំាន ់ល�ើម្បរី្រង្ការនងិល�ោះសសាយផេ្រះ៉ពាេន់នអំលពើ 
ក្រេយ័ពជូសាសន ៍្រ៉ពុខនល្នះក្ានខ់តជាមួយខផក្តចូនន 
កិចខ្តិខកំ្ឹរងខក្រងរួមរ្រសល់យើង។ លនៅក្ពុងឆ្ា២ំ០២១ 
មជ្ឃមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា នងឹពកងរីកការងារល�ើម្បរីរួម 
្រញូ្េការ្ាកំេ�េក់ារខ្ េាសំពុខភាព នងិសពុខពុមាេភាព 
រ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា នងឹអនពុវតស្កម្ភាពខ�េមានល្ោេ 
្ំរណងជាក់េាក់ល�ើម្បរីលេើកកម្សក់ារខ េ្ាសំពុខភាព នងិ 
សពុខពុមាេភាព ក៏�ូចជាលធ្ើការចពុះសសាវកជាវនងិសកម្ភាព 
ផ្ព ្ផ្ាយ ខ�េលេើកកម្សក់ារយេ�់ងឹជាសាធារណណៈ 
អំពរីការតស៊រូ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិ។ 

 ល្កមោងខ�េនងឹអនពុវតេូ្េាងំក្រលេសមួយលនះ តណំាង
ឲ្យការល�ះជហំានលេៅមពុខ ខ�េមិនកតឹមខតយកចតិេ្ពុក�ាក់ 
នងិល�ោះសសាយនវូ្ មលៃាត�៏ធំលនៅក្ពុងការផ្េ់លសវាកម្ខ្ េាំ 
សពុខភាព នងិសពុខពុមាេភាពរ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិ 
អំពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនខ៍ត្រ៉ពុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខនខ្្មេាងំ 
ផលៃាស្ូ្់ររ្ នំតិននយពុត្ធិម៌អនរ្កាេ លេៅជាការស្ារយពុត្ធិម៌ 
លឡើងវញិ។

 ការស្ារយពុត្ធិម៌លឡើងវញិ ្ឺពឹងខផ្អកលេៅលេើការ 
លក្រើក�សឲ់្យអសព់រីេេ្ធភាពនវូវធិរីសាសសខ្�េចម្បង នងិ 

មានសសា្់រ ក៏�ចូជាការ្រលង្កើតវធិរីសាសស្្ ្រៗី  ល�ោយខផ្អកលេៅ 

លេើសង្ម្រច្ពុ្រ្បន ្ខ�េកំពពុង្រនវ្វិឌ្ឍនល៍េៅមពុខ។ មាន 
សំណួរមួយអំពរីវិធរីសាសស្ចម្បង សកមា្់រការលេើកកម្ស់ 

ការេ្់រស្កាតក់ារកា្់រសមលៃា្់ររង្ាេ ចលមលៃើយរ្រស់ខ្ពុំ្ ឺ 
ក្រជាជនក្្់ររូ្រ រួមេាងំអ្កពាក់ពន័ ្្ធ ្ាក់ជាត ិនងិស្ា្័រន 
លផ្ងៗ ល�ើរតនួាេរីសខំាន�់ចូ្្ាក្ពុងការសលកមច�ននវូការ 
ផលៃាស្ូ្់ររខ�េមានឥេ្ធពិេមួយ។ សណួំរមួយលេៀត �នសរួ  
ល�ើម្បរីកំណត់អតស្ញ្ញាណឧ្រករណ៍អ្់ររខំ�េម ាន 
ក្រលយោជន្ំ៍រផពុតសកមា្់រការអ្់ររេំាក់េង នងឹការេ្់រស្កាត់ 
ការកា្់រសមលៃា្់ររង្ាេ លហើយខ្ពុសូំម្រញ្្ជក់ម្ងលេៀត្ា 
ការផលៃាស្ូ្់ររខ�េមានឥេ្ធពិេ ្ឺពងឹខផ្អកលេៅលេើការ 
លក្រើក�ស់វិធរីសាសស្ខ�េមានសសា្់រឲ្យអស់ពរីេេ្ធភាព នងិ 

កតរូវ�នេេួេស្ាេក់្ពុងការយកលេៅលរៀនសកូត ក៏�ចូជា 
ការ្រលង្កើតវធិរីសាសស្្ ្រៗី ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
�នអនពុវតក្ាររួម្រញូ្េេកមង់ននការលរៀនសកូត នងិ 
ការអ្់ររខំ្រ្រក្រនពណរី នងិេានស់ម័យល�ើម្បរីេេួេ�ន 
នវូការរួម្រញូ្េ្្ារវាងេកមង់ចាស់ នងិ្ ្រី ។ តាមរល្រៀ្រ 
លនះ ការអ្់ររអំាច្រញ្្ជក់អំពរីចលំណះ�ងឹ នងិ្រេពលិសោធន ៍
រ្រសម់នពុស្ម្ាក់ ក៏�ចូជា លធ្ើឲ្យមានការផលៃាស្ូ្់ររអំពរីអ្រីខ�េ 
្រពុ្េ្ម្ាក់�ន�ងឹ នងិ្ិតអំពរីពភិពលេោក។ យពុត្ធិម៌ 
អនរ្កាេអាចលហៅ្ ាជាយពុត្ធិម៌�នេពុះកតាណាខត 
កតរូវ្រលង្កើតលឡើងល�ោយការខតិខកំ្ឹរងខក្រង មានេំនពុកចតិ ្ 
នងិមានក្រសេិ្ធភាពក្ពុងល្ោេ្ំរណងស្ារលឡើងវញិ ក៏�ចូ 
ជា ការផលៃាស្ូ្់ររសង្ម នងិ្រព្ុ េ្ម្ាក់ៗ។

្បជាជនកម្ជាវឋិល្តឡប់មកសសរុកកំគណើត 
វឋិញ បន្ាប់ពរីបបខ្ មែរ្កហមដលួរលំ  
គនៅថ្ងៃទី៧ ខ្ មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ ្បជាជន 
កមុ្ជា្ រប់្ររួសារបានបាតប់ង់សមាជឋិក 
្ររួសារ នឋិងសាចញ់ាតឋិ គដោយសារការគធ្ើ 
ការងារហសួកម្ាងំ ការបង្អតអ់ាហារ  
ជងឺំ នឋិងការយកគទៅសម្ាប់។ រតូប្តគនះ  
គនៅស្ាន្មែ ្ាងមុ្្ពះរាជដណំាក់  
ក្ងុ្ករុងគសៀមរាប។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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សកៃ	ឆា	ំបពា្ជ ាការ
កងអៃុព្នាធំ៤៧ែមែតី	កងពល៧០៣

ោរា៉ារដ ្ឋ	ពមត្឵

 ខ្ពុលំឈ្ោះ ខកន ឆា ំនងិមានលឈ្ោះ ្រ�វិតន្ ៍ខកន សតិ  
្ឺជាជនជាតខិខរ្ខ�េមាននាេរីជា្រញ្្ជការ កងអនពុលសនា 

ធំ អង្ភាព ៤៧ ្ ្រី ក្រចាកំងពេ ៧០៣ ។ ខ្ពុមំានអាយពុ 
២៨ឆ្ា ំលនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៧៧ ។ ខ្ពុមិំនេានម់ានក្រួសារលេ ។ 

 
េរីកខនលៃងកំលណើតរ្រស់ខ្ពុលំនៅភូមិនកពេំន្់រ �ពុកំំពង់ស្ាយ  
សសរុក១៦ ត្ំរន ់២៥ ។ ឪពពុកខ្ពុលំឈ្ោះ ខកន សពុំ អាយពុ 
៥៧ឆ្ាំ នងិ ម្ាយ លឈ្ោះ ខវន៉ យា៉ន ់អាយពុ៥២ឆ្ា។ំ  

ឪពពុកខ្ពុ ំ ្ឺជាជាងកាតស់ក់ នងិលពេខលៃះ្ ាតល់ឆលៃៀតរកកតរី 
សកមា្់រផត្ផ់ង់្ជរីវភាពក រ្ួសារ។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូ្រលង្កើត

 

េាងំអសច់នំនួ ១០នាក់ ក្ពុងលនោះសសរីចនំនួ ៦នាក់ ។ ្រង្រ្អនូ
 

រ្រសខ់្ពុ�ំនចេូលធ្ើ្រ�វិតន្ច៍នំនួ ៣នាក់ នងិចេូសហករណ៍ 
ចនំនួ ៧នាក់។ ្រង្រ្អនូខ្ពុចំនំនួ ៣នាក់ មានក្រួសាររួចលហើយ។ 

 ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិច្េូ្រ�វិតន្ល៍នៅន្ងៃេរី ១៤ ខខតពុេា  
ឆ្ា១ំ៩៧០ លនៅភូមិនកពេំន្់រល�ោយមានលឈ្ោះ សាលរឿន  

្ឺជាអ្កនាចំេូ។ សាលរឿន ្ឺជាអ្កល�ោសនាអ្់ររ ំ
ក្រជាជន យពុវជន លនៅក្ពុងត្ំរនខ់្ាងំ។ ខ្ពុចំេូ្រ�វិតន្៍

 
ល�ោយ�នេេួេនាេរីជា្រន្្រន្ា្់រ ្ឺជាលមពកួ អនពុកករុម 
សមាជកិកងអនពុលសនាតចូ ្រញ្្ជការកងអនពុលសនាតចូ 

កងកាគំ្្ើងធរំបសក់ងទ័ពបដឋិវតន្ខ៍្ មែរវាយ្បយុទ្ធជាមួយកងទ័ពគវៀតណាមគនៅសមរ ត្ូមឋិគ្តស្្ាយគរៀង។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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នលយោ�យអនពុលសនាតចូ សមាជកិកងអនពុលសនាតចូ 
្រញ្្ជរការងអនពុលសនាធ។ំ 

 លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លកកោយរលំ�ោះ�នេរីកករុង 
ភ្លំពញខ�េជាត្ំរនល់ស�្ឋកិច ្កងរ្រសខ់្ពុ�ំនលេៅលរៀ្រចំ 
សណ្ា្់រធ្ា្់រ ល�ោយខ្ពុពំនិតិ្យលមើេយពុេ្ធជនលរៀ្រចផំះ្  
នងិជកមះលស្ៅ។ លនៅក្រមាណលមោ៉ង ៨កពកឹ លឈ្ោះ សពុន  
�នល�ើរមករកខ្ពុ។ំ សពុន �នសរួខ្ពុអំំពរីការងារ។ លកកោយ

 
មក សពុន �នឲ្យខ្ពុនំ ាំ្ ាតល់�ើរលមើេអង្ភាពលនៅជតិៗ 
លនោះ នងិកតរួតពនិតិ្យលមើេ�លៃាងំ។  មួយន្ងៃលកកោយមក ខ្ពុ ំ
�នលេៅកខនលៃង សពុន លធ្ើការលនៅម្ពុកំ្ប឵េ្េ្ល់�ើម្បរីសរួ 
្ាតអំ់ពរីរល្រៀ្រននការលរៀ្រចផំះ្។ លនៅលពេជ្ួរ្្ា សពុន  
មិនឲ្យខ្ពុកំ្រញា្់រក្រញាេក់តឡ្់រលេៅអង្ភាពវញិលេ  
្ឺឲ្យខ្ពុលំនៅអង្ពុយនយិាយលេងលនៅកខនលៃងលធ្ើការរ្រស់្ ាត់
សនិ។ លយើង�ននយិាយ្្ាអំពរីការងារ នងិការលរៀ្រចផំះ្ 
លហើយខ្មេាងំក�្់រខ្ពុកំពុំឲ្យខតិខលំធ្ើការ ្ឺក្ានខ់តល�ើរ 
លមើេយពុេ្ធជនលធ្ើការងារលេៅ�នលហើយ។ នយិាយ្រលណ្ើរ 
សពុន លសើច្រលណ្ើរ នងិមាន្រខង្អមេេួេខ្ពុផំង។ លកកោយមក 
ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រមកលមើេអង្ភាពលនៅកំពង់រា្រ។ សពុន ្ ជឺា
កម្ាភិ�េខ�េយកចតិេ្ពុក�ាក់ជាងកម្ាភិ�េឯលេៀត
ខ�េខ្ពុធំលៃា្់ររសល់នៅជាមួយ។ 

  រយណៈលពេក្រខហេ ៦លេៅ ៧ន្ងៃ ្រន្ា្់រមក ខ្ពុ�ំនលេៅ 
ជ្ួរ សពុន ម្ងលេៀតលនៅក្ប឵េ្េ្ ់។ លពេខ្ពុលំេៅជ្ួរ្ាត ់
្ាតក៏់�នជ្ួរមនពុស្ ២នាក់លេៀតខ�រ ្ លឺឈ្ោះ យន៉ នងិ  
សកូត លនៅេរីលនោះ។ សពុន �នលេើកលឡើង្ា ន្ងៃេរី ៣០ ខខ 
លមសា មពុនលនះ លនៅក្រលេសលវៀតណាមខាងត្ូបង ្ឺកតរូវ 
�នរលំ�ោះេាងំសស រុងលហើយ។ ការេាក់េងរវាងក្រលេស 
លយើងេាងំពរីរស្អតិ�ចូជរ័លព្ៅ ល្រះមិន�ាច់ ចា្់រតាងំពរី 
សម័យសនង្ាមរហតូមិនខ�េខ្រក�ក់្្ាម្ងណាលឡើយ។  
សពុន នងិ ឈនឺ �នអ្់ររខំ្ពុអំំពរីការលធ្ើ្រ�វិតន្ម៍ានការ 
េ�ំក មិនងាយលឡើងតនួាេរី។ ចខំណក្រង្រ្អនូសាចញ់ាត ិ
ខ�េចេូលធ្ើ្រ�វិតន្ ៍ លនៅអង្ភាពខពុស្្ាក៏មិនអនពុញ្ញាត 
ឲ្យជួ្រមពុខ្្ាខ�រ ្ តឺងឹខតងរតឹត្បតិលសររីភាព។ �លូចះ្មាន 
ខតផលៃវូម្យា៉ង ្ លឺយើងនាំ្ ្ាលកកោកឈរលធ្ើការតស៊កូ្រឆាងំនងឹ 
រ្រ្រ្រ�វិតន្ស៍ពន្្ងៃលនះ។ លកកោយពរីខ្ពុេំេួេ�នការអ្់ររ ំ
ពរី សពុន នងិ ឈនឺ ខ្ពុ�ំនយេច់្ប឵សអំ់ពរីខលៃមឹសារ្រ�វិតន្។៍  
ខ្ពុ�ំនចេូ្រក្ពេករ លនៅន្ងៃេរី១០ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥  
ល�ោយលឈ្ោះ សពុេ្ធ ្ ជឺាអ្កឧលេស្នាម។ េរីតាងំខ�េខ្ពុ ំ

ចេូលនៅ្រន្ាយល្រអឹ៉ម ក្ប឵េ្េ្។់ សពុន �នលេើកលឡើង 
អំពរីការផ្ាលំផ្ើ នងិេិសល�ៅរ្រស្់រក្ពេករ្ា លស្ើមិត ្
េាងំអសឲ់្យរក្ាឥេ្ធពិេ នងិកិត្យិសរ្រស្់រក្្្រីឲ្យ�ន 
េ្អ នងិរក្ាការសមងៃាតឲ់្យ�នជា�ាចខ់ាត។ 

 ចខំណកខផនការ នងិខលៃមឹសាររ្រសល់យើងម្ាក់ៗ កតរូវ 
កសាងកមលៃាងំ្រក្ពេករឲ្យ�នចនំនួ ៣នាក់ ក្ពុងមួយ 
ខខ, កតរូវ�កឹនាកំមលៃ ាងំឲ្យលធ្ើ្រ�វិតន្ច៍ពុះលខ្ោយលេៅតាម 
េេ្ធភាពខ�េអាចលធ្ើលេៅ�ន, ្ំរផពុសេំនាស ់នងិ្ំរផលៃាញ 
សម្ាររ្រស់អង្ការ។ លនៅក្ពុងរយណៈលពេ ៣ លេៅ ៤ន្ងៃ កតរូវ 
េាក់េង្្ា ពភិាក្ាអំពរីខផនការ នងិសកម្ភាពម្ាក់ៗ 
ខ�េសលកមច�ន កតរូវក្ា្់រមហាជនឲ្យ�នជាលរៀងរាេ់
ន្ងៃ ល�ើម្បរីងាយសសរួេអូសេាញកមលៃាងំ។

 អ្កចេូ្រក្ពេករជាមួយខ្ពុកំាេលនោះមាន សកូត  
្ឺជាលេខាអនពុលសនាធំ វរលសនាធំ វលសនាតចូ១២៧ 
វរលសនាធំ ២៦៨ កងពេ១២ចាស់ លហើយ្រច្ពុ្រ្បន ្
អង្ភាព  «ស-២១», យន៉ លយោធាអនពុលសនាធំ វរលសនា 
តចូ ១២៧ វរលសនាធំ ២៦៨ កងពេ ១២ ចាស់  
្រច្ពុ្រ្បនអ្ង្ភាព «ស-២១» , ហ៊ពុន លយោធាវរលសនាតចូ 
១២៧ វរលសនាធំ ២៦៨ កងពេ ១២ចាស់ ្រច្ពុ្រ្បន ្
អង្ភាព «ស-២១», រពុន សមាជកិ អនពុលសនាតចូ អនពុលសនា 
ធ៧ំ១ នងិខ្ពុ។ំ ខខ្្រក្ពេករខ�េ សពុន �នក�្់រខ្ពុំ 
មានចនំនួ ៤នាក់ រួមមាន ខវន៉ សមាជកិអនពុលសនាធំ 
វរលសនាធំ ២៦៨ កងពេ ១២ ចាស់ លនៅអង្ភាព  
«ស-២១» ។ ខវន៉ មានមាឌតចូ មពុខសសរួច សក់សលៃតូ �លំណើរ 
ញា្់រ ខង្កំពសឹ នយិាយមួយៗ សលំឡងធ,ំ ល្រង៉ ្ឺជា 
សង្ការអនពុលសនាធំ វរលសនាតចូ ១២៧ វរលសនាធំ  
២៦៨ កងពេ ១២ ចាស ់អង្ភាព  «ស-២១» ។ ល្រង៉  
មានសម្បពុរលខ្ៅ មាឌធ ំមពុខខវង �លំណើរញា្់រ នយិាយឮៗ 
លហើយសលំឡងធ,ំ ន្ ្ឺជាលយោធាអនពុលសនាធំ វរលសនា 
តចូ ១២៧ វរលសនាធំ ២៦៨ កងពេ ១២ចាស់ លនៅខាង 
យនល្ហោះ។ ន្ មានសម្បពុរលខ្ៅ មាឌធេំម្ មពុខមូេតចូ  
សក់សលៃតូ ខភក្តចូេម្ �លំណើរមួយៗ  នយិាយតចិៗ សំលឡង 
តចូ នងិ ហ ៊្ ជឺាសង្ការអនពុលសនាតចូ អនពុលសនាធ ំ៧១  
វរលសនាតចូ ១២៧ វរលសនាធំ ២៦៨ កងពេ ១២ចាស។់  
ហ ៊មានសម្បពុរស មាឌលស្ើង �លំណើរមួយៗ នយិាយតចិៗ  
សលំឡងតចូ។ ខ្ពុ�ំនេាក់េងអ្កេាងំលនោះជា្់ររហតូលកពោះ 
ខ្ពុធំលៃា្់ររសល់នៅ នងិស្េិ្ធស្ាេជាមួយ្្ា។ 

4 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកឯកសារ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

 ្រន្ា្់រមក សពុន  �នខណនាកំ�្់រលឈ្ោះឲ្យខ្ពុសំ្ាេ ់
្រនល្េៀត រួមមានលឈ្ោះ ក្រុយ នាេរី អនពុលសនាធ ំវរលសនា 

តចូ ១២៧ វរលសនាធ ំ៣៦៨ កងពេ១២ចាស ់អង្ភាព 

«ស-២១», សាលរត៉ ក្រធានមន្រីរវរលសនាតចូ ១២៧ វរលសនា 

ធ ំ២៦៨ កងពេ ១២ ចាស់ អង្ភាព «ស-២១», លកើត  

សង្ការកងហា អនពុលសនាធំ ៧២ វរលសនាតចូ ១២៧ 

វរលសនាធ៦ំ៨ កងពេ ១២ចាស ់អង្ភាព ៤៧្ ្រី រ្រស ់

កងពេ៧០៣, អូ៊ច លពញ ្ ជឺាសង្ការកងហាអនពុលសនា 

ធំ ៧១ វរលសនាតចូ ១២៧ វរលសនាធ ំ៦៨ កងពេ ១២ 

ចាស ់លកកោយមកអង្ការ�ន�ក អូ៊ច លពញ មកអង្ភាព 

៤៧្ ្រី រ្រសក់ងពេ៧០៣, លសៅ សសស់ សមាជកិអនពុ 

លសនាតចូ អនពុលសនាធ ំ៧៣ វរលសនាតចូ ១២៧ វរលសនា 

ធំ ៦៨ កងពេ ១២ចាស់ អង្ភាពវរលសនាតចូ ៣២២ 

វរលសនាធ ំ៣២ កងពេ ៧០៣្្រី, ហន៊ ្ ជឺាសង្ការកងហា 

អនពុលសនាធ ំ៧៣ វរលសនាតចូ ១២៧ វរលសនាធំ ២៦៨ 

កងពេ ១២ ចាស់ ្រច្ពុ្រ្បនល្នៅមន្រីរពកិារ។ ហន៊ មាន 
សម្បពុរពណ៌សខណ្ក�យ មពុខមូេខលៃរី សក់សលៃតូ �លំណើរញា្់រ 

 
នយិាយឮៗ សលំឡងតចូ នងិពកិារន�លឆង្។  

 លនៅន្ងៃេរី២៦ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនល�ើរលេៅ 
លមើេយពុេ្ធជនលនៅអង្ភាពយាមលនៅក្ប឵េ្េ្ ់ លពេលនោះ 

ខ្ពុ�ំនល�ើរចេូលេៅកខនលៃងអង្ភាពរ្រស់ សពុន ក្ពុងល្ោេ
 

្ំរណងសរួសពុខេពុក្ាត ់្រ៉ពុខន ្សពុន ក�្់រ្ាន្ងៃខស្អកលយើង

ជ្ួរ្្ាលនៅសាេា្ឹរងកតខ្រក លនៅលមោ៉ង៧កពកឹ ល�ើម្បរីលធ្ើ

ការងាររ្រសល់យើងមួយចនំនួ។ េពុះន្ងៃេរី២៧ ខខឧសភា 

លមោ៉ង៧កពកឹខ្ពុ�ំនលេៅជ្ួរ សពុន កតង់សាេាខវងកណ្ាេ។ 

សពុន �នលេើកអំពរី្រញ្ហាចនំនួពរីរនយិាយជាមួយខ្ពុ ំ ្ឺេរី 
១) មតខិណនារំ្រស់្ ាត ់នងិ េរី២) ឧលេស្នាមក�្់រពរីខខ្ 

្រក្ពេករលនៅក្ពុងអង្ភាពវរលសនាតចូ១២៧។ លកកោយ 
ពរីេេួេការអ្់ររ ំ្ំរពាក់្ំរ្រន៉ខខ្ �នលធ្ើឲ្យខ្ពុកំានខ់តមាន 
ជលំនឿខលៃាងំលឡើងលេើអនា្ តរ្រសក់មលៃាងំពេករ។ 

 លនៅចពុងខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ អង្ការ�នចាតត់ាងំ 

អង្ភាពរ្រសខ់្ពុលំេៅលធ្ើខសស នងិ�ា�ំណំាលំផ្ងៗ លនៅ 
ខកពកហរូ។ ្រន្ា្់រពរីលចញពរីខកពកហរូ អង្ការ�នចាត់ 

តាងំខ្ពុឲំ្យលេៅលធ្ើខសសលនៅនកពស។ លនៅល�ើមខខសរីហា ឆ្ា ំ
១៩៧៥ សពុន នងិ ឈនឺ �នលេៅអ្់ររខំ្ពុលំនៅេរីលនះ។ ខលៃមឹសារ 
លនៅក្ពុងលពេលនោះ ពកងឹងល្ោេជហំរម្ាក់ៗ កតរូវយកចតិ ្

េពុក�ាក់ក្ា្់រយពុវជន មហាជនលសររីឲ្យ�នលកចើន ខ�េលធ្ើ 

ឲ្យងាយសសរួេក្ពុងការពកងរីកកមលៃាងំ។ សមមិត ្កតរូវចពុះឲ្យ 
ជា្់រលេើការងារ ឬ្រញ្ហាេាងំអស់្ លឺធ្ើឲ្យងាយសសរួេក្ពុង 
ការ្ំរផពុសឬចាតត់ាងំ នងិកតរូវឯករាជ្យម្ាសក់ារលេើខលៃនួ 
ឯង។ អ្កខ�េ�នចូេរួមមានខ្ពុ,ំ ខវន៉, ល្រង៉, សូកត នងិ  
យន៉។ លកកោយមកខ្ពុ�ំនយកខលៃមឹសារលនះលេៅអ្់ររលំនៅ 
កខនលៃងលធ្ើការ �ចូជា លពេស្ងូសសរូវ ភ្ជរូ�រី នងិលពេលធ្ើការ

 
លនៅកខនលៃងមួយចនំនួលេៀត។ លកកោយមកមិន�ន្រ៉ពុន្ាន ន្  

នងិ សពុន កតរូវអង្ការ�កលេៅអង្ភាពវរលសនាធំ ៣៣ ។  

ចខំណកខខ្្រក ព្េករខ�េជាកងអនពុលសនាធ ំកតរូវអង្ការ 

�កលចញ នងិ្ំរខ្រកពរីអង្ភាពេាងំអស។់ លេោះ្ររីកតរូវ 

អង្ការ្ូ្ររ នងិ�កលនៅសេខ់តខ្ពុខំតម្ាក់ក្ពុងអង្ភាព ក៏ខ្ពុំ
 លនៅខតលធ្ើសកម្ភាពក្រឆាងំ�ាចខ់ាតជាមួយអង្ការ �ចូជា  

្ំរផលៃាញសម្ារ លខោអាវ មពុងភួយ ក្រខហេជា ៤លេៅ៥�វ  

ល�ោយយកលេៅលចោេហាេលភលៃៀង, យកលក្រងពរីរធពុងលេៅ 

ចាក់លចោេ, ្ំរផលៃាញមា៉សពុរីនលធ្ើេពុលយោអសមួ់យលក្ឿង, 

្ំរផលៃាញសម្ារ, ចាន, ខកវ នងិឆ្ាងំអសមួ់យចនំនួ។ 

 លកកោយមក លនៅក្ពុងខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្ការ 
�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យមក្ំរលពញភារកិចល្នៅក្ពុងអងភ្ាព

 
វរលសនាតចូ ៣២៣ វញិ ។ លកកោយពរី�នលធ្ើសកម្ភាព 

យា៉ងសកម្លនៅក្ពុងអង្ភាពវរលសនាតចូ ៣២១ លនះមក  
ខ្ពុកំតរូវអង្ការចាតត់ាងំឲ្យលេៅលនៅក្ពុងអង្ភាព ៤៧ ្ ្រី រ្រស់

 
កងពេ ៧០៣ ។ លកកោយពរីខ្ពុផំលៃាសម់កលនៅក្ពុងអង្ភាព

 
៤៧្ ្រី ខ្ពុមិំន�នលធ្ើសកម្ភាពអ្រីលេ្ឺចង់ឲ្យអង្ការេពុកចតិ ្
មកលេើរូ្រខ្ពុមួំយរយណៈ។ លកកោយមកអង្ការ�នចា្់រខ្ពុ ំនងិ

 
សរួចលមលៃើយខ្ពុលំនៅខខ សរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

 កំណតច់ណំា៖ំ អត្្រេចលមលៃើយសារភាពខាងលេើសលង្្រ 

លចញពរីឯកសារJ00771។ រាេច់លមលៃើយសារភាពរ្រសអ្់ក 

លេោសេាងំអសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆលៃងកាត ់

ការ្រងិ្ត្រងំ្ នងិលធ្ើេារពុណកម្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលៃើយ 

រ្រស់ខខរ្កកហម �លូចះ្លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ាចលមលៃើយ 

រ្រស់ ខកន ឆាំ លហៅ សតិ ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 5



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ខា	ំពៃឿៃ	៖	ពិការពជើងពោយសារជាៃ់មតីៃ

ពមក	វិៃ	

 ខា ំលនឿន លភេក្ររុស អាយពុ៦៣ឆ្ា ំមានសសរុកកំលណើតលនៅ 

ភូមិេ័ពស្ាយ �ពុជំ្់រតាកតាវ សសរុកអង្រធ ំលខតល្សៀមរា្រ។  

លនឿន ្រច្ពុ្រ្បនរ្សល់នៅក្ពុងសសរុកអនលៃង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ 
 

លនឿន �ននយិាយលរៀ្ររា្់រពរី�លំណើរននការតស៊ូ នងិេពុក ្

េ�ំករ្រសខ់លៃនួក្ពុងសម័យខខរ្កកហម �ចូខាងលកកោម៖

 កាេពរីកពុមារភាព ខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងក្រួសារមួយខ�េមាន
 

ជរីវភាពមធ្យម។ ខ្ពុំ្ ជឺាលកង្ក្ររុសម្ាក់ខ�េលរៀន�នតចិ 
តចួជាងល្ ក្ពុងចលំណោមលកង្ លៗនៅក្ពុងភូមិ។ ល�ោយសារខត

 
ឪពពុកម្ាយ រ្រសខ់្ពុមំានវយ័ចណំាស ់ខ្ មេាងំមានកូនក្ររុស 
ខត ២នាក់លេៀត លេើ្រខ្ពុសំលកមចចតិឈ្្់រលរៀនល�ើម្បរីជយួ 
លធ្ើការសកមាេ្រន្ពុកក្រួសារ។ លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ាំ 
១៩៧០ រ�្ឋក្រហារេមលៃាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ  �ន 

លកើតមានលឡើង។ លកកោយមកក៏មានការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រក នងិ 

ធពុងសាងំ ក្ពុងសសរុកអង្រធ ំលខតល្សៀមរា្រ ខ�េ�នលធ្ើឲ្យឆា្រ 
លឆះផះ្ក្រជាជនអសជ់ាលកចើនខង្។ ចខំណកខខរ្កកហម�ន 

ជលមលៃៀសក្រជាជនមួយចំននួតូចឲ្យលេៅលនៅខាងសសរុកវា៉រនិ។  

ចខំណកឯក រ្ួសាររ្រសខ់្ពុ ំនងិក្រជាជនខ�េលនៅលសស 

សេ�់នេលេៀត មិនកតរូវ�នជលមលៃៀសលចញពរីភូមិកំលណើតលេ។

្ា ំគនឿន គ ទ្្បរុស អាយុ៦៣ឆ្ា ំបច្បុ្បនរ្សគ់នៅក្ងុសសរុកអនង់្ខវង 
គ្តឧ្តរ្មានជយ័។ (គមក វឋិន/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ ខខរ្កកហម�នសមលៃា្់រ្រងក្ររុសរ្រស់ 
ខ្ពុ ំល�ោយលចោេក្រកាន់្ ា ្ ជឺាជនក្បតខ់�េ្រកមរុងរតច់េូ 
លេៅខាង េន ់នេ។់ ខ្ពុកំតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ្រងំ្ឲ្យចេូលធ្ើ 
ជាកងេ័ពល�ើម្បរីវាយក្រយពុេ្ធជាមួយេាហាន េន ់នេ។់  
កាេលណោះ ខ្ពុលំេើ្រមានអាយពុ ១៣ ឬ ១៤ ឆ្ាខំត្រ៉ពុលណោ្ះ។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិរ្តល់ចញពរី 
ជរួកងេ័ព លហើយល្ចខលៃនួលេៅលនៅសសរុកកំលណើតវញិ។ ខ្ពុកំតរូវ

 
�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅលេើកេំន្់រម្ក ាក់ ខ�េស្តិលនៅក្ពុងលខត្

 
លសៀមរា្រ។ រ្រ្រអាហារមានភាពក្រលសើរជាងលពេលនៅ 
ជាកងេ័ព។ ខ្ពុរួំមេាងំក្រជាជនជាលកចើននាក់លេៀត �នរស់
លនៅេរីលនោះរហតូលេើកេំន្់រម្កាក់លហើយរួចរាេ។់

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខរ្កកហម េេួេ�នជយ័ជម្ះេាងំ 
សសរុង។ លនៅលពេ�ន�ងឹពរីពត័ម៌ានលនះ ខ្ពុនំងិក្រជាជន 
�នេលេៀតពតិជាមានចតិស្្រ្ប឵យររីករាយយា៉ងខលៃាងំ មិនខត 
្រ៉ពុលណោ្ះ ខ្ មេាងំនាំ្ ្ាខសសកលហ៊ោ្ ា «ក្រលេសជាតលិយើង 
េេួេ�នឯករាជ្យ» លេៀតផង។ ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រមកលនៅភូមិ 
កំលណើតវញិ លហើយកតរូវ�នខខរ្កកហមលកជើសលរើសខ្ពុចំេូ
លធ្ើជាលយោធាលនៅខាងសសរុកវា៉រនិរហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៦។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា�ំខ�េ លមកងពេរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នខខរ្កកហម
 

លចោេ្ាជាជនក្បត ់នងិកតរូវ�នសមលៃា្់រលចោេ។ កងពេ 
រ្រសខ់្ពុក៏ំកតរូវ�នរសំាយ។ ខ្ពុរួំមេាងំកងកមលៃាងំជាលកចើននាក់

 
លផ្ងលេៀតខ�េ�នជា្់រននិ ្ាការក្បត់ កតរូវ�ន្រញ្ជូន 
លេៅក្ពុងកងចេត័ពលិសស។ ខ្ពុកំតរូវខរក�រី នងិលេើកេំន្់រ

 
លនៅខាងល្ោកសសរុក ក្ពុងសសរុកវា៉រនិ លខតល្សៀមរា្រ។ អង្ការ 
នងឹយកខ្ពុលំេៅសមលៃា្់រលចោេ ក្រសនិល្រើកករុមរ្រសខ់្ពុខំ�េ

 
មានសមាជកិ៣នាក់ មិនអាចលេើក�រីខ�េមានេំហ ំ៣ ខមក៉ត 
្ួរនកជរុងកម្ស១់ខមក៉ត ក្ពុងរយណៈលពេ ១ន្ងៃ ឲ្យលហើយរួច 
រាេ។់ ខ្ពុេំេួេ�នរ្រ្រអាហារអង្ករមួយកំ្រ៉ពុងសកមា្់រ
មនពុស្្ររីនាក់ក្ពុងមួយន្ងៗៃ ។

 លពេរ�វូវស្ាចេូមក�េ ់ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនខ្ពុំ 
ឲ្យលេៅ�កសូ្ងសសរូវវិញ។ ក្រធានកងចេ័ត�នលហៅកមលៃ ាំង 

6 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ក្រជាជនេាងំអសឲ់្យមកជ្ួរជពុំ្ ្ា នងិក�្់រឲ្យឈរជា 
៤ជរួ។ លនៅលពេខ�េលយើងឮសលំឡងខសសករា្់រ ១, ២, ៣  
លយើងកតរូវរតច់ពុះលេៅក្ពុងខសសខ�េមានសណំា្រ។ ឈលៃ្រ 
�នជះិលសះ នងិម៉ូត ូល�ើម្បរីល�ញវាយអ្កណាខ�េរតមិ់ន 
េានល់្ ឬអ្កណាខ�េលធ្ើការយឺតយា៉វ។ លេើសពរីលនះលេៅ 
លេៀតក្រសនិល្រើមានអ្កណារតល់្ច ឬល�ើរលចញពរីជរួ ឈលៃ្រ 
នងឹតាមចា្់រយកមកវញិ។ ្រន្ា្់រពរីចា្់រខលៃនួ�នលហើយ 
ឈលៃ្រ្រញ្្ជឲ្យជរីករលណ្ៅខលៃនួឯង ។ ្រន្ា្់រមក ឈលៃ្រសមលៃា្់រ 
អ្កលនោះ ល�ោយេមលៃាក់ចេូក្ពុងរលណ្ៅ។ លនៅសម័យលនោះ  
ខខរ្កកហមមិនអាណិតអាសរូក្រជាជនលឡើយ។ ក្រជាជន 
ណាខ�េមិនល្ោរពតាម្រញ្្ជរ្រស់ខខរ្កកហម ្ឺ ខខរ្ 
កកហមសមលៃា្់រលចោេ សមូ្បរីខតឪពពុកម្ាយ នងិ្រង្រ្អនូរ្រស់ 
ខលៃនួក៏ល�ោយ។ ចលំពោះរ្រ្រអាហារវញិ មួយន្ងៃ ក្រជាជន 
េេួេ�នអង្ករមួយកំ្រ៉ពុងហ្ូរសកមា្់រមនពុស្ ២៥នាក់។ 
លនៅតាមផលៃវូ លនៅលពេលយើងល�ើញសម្បក�ឡំងូមរី លយើង
ខតងខតនាំ្ ្ាេចួលរើសយកមកលសងៃោរហ្ូរ្រខនម្។ កករុមខ្ពុ ំ
មាន្្ាចនំនួ ១២នាក់ ខតងខត្ំរលពញការងារក្្់រចនំនួ
កំណតរ់្រសខ់ខរ្កកហមជានចិ។្

 លនៅចលនលៃោះឆ្ា១ំ៩៧៨ នងិឆ្ា១ំ៩៧៩ ្ រឺយណៈលពេខ�េខ្ពុ ំ
ជ្ួរការេ�ំក នងិលវេនា្ំរផពុត។ ្រន្ា្់រពរីខ្ពុលំេើកេំន្់រលនៅ 
ខាងល្ ោកសសរុករួច  ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជនូមកឲ្យលេើកេំន្់រលនៅ 
ភូមិចានរ់ពុនវញិ។ ខ្ពុលំេើកេំន្់ររហតូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ លពេ 
កងេ័ពលវៀតណាមវាយចេូមក�េ។់ ខ្ពុរួំមេាងំក្រជាជនខ�េ 
លនៅលេើកេំន្់រជាលកចើននាក់ �នរតល់េៅសសរុកកំលណើតវញិ។ លនៅ 
លពេលធ្ើ�លំណើរលេៅ�េផ់ះ្ សភាពការណ៍លនៅក្ពុងភូមិរ្រស់ 
ខ្ពុកំំពពុងខតចេាចេ លកពោះមានកងេ័ពលវៀតណាម�នចេូ 
មក�េខ់�រ។ ខ្ពុមិំនអាចខ្រងខចក្ាលតើនរណាជាក្រជាជន  
លហើយនរណាជាកងេ័ពលវៀតណាមលេ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨០ កងេ័ពលវៀតណាម�នចា្់រក្រជាជន 
ក្ពុងភូមិល�ើម្បរីសរួចលមលៃើយ នងិលធ្ើេារពុណកម្ល�ោយកចក្ង់។ 
កងេ័ពលវៀតណាម�នវាយលធ្ើ�្រក្រជាជនខខរ្ខ�េរត់
លេៅលនៅតាម�ពុ្រតាមនកពជាលរៀងរាេន់្ងៃ។ ចខំណកសសរៗី
មួយចំននួក៏កតរូវ�នកងេ័ពលវៀតណាមចា្់ររលំេោភខ�រ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨២ ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនសលៃា្់រលចោេខ្ពុ ំ
ល�ោយសារខតជងឺំក្រចាកំាយ។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការ 
ខតកតរូវកងេ័ពលវៀតណាមចេូមកហាម�ាត ់ល�ើញ�លូចះ្ 
ឪពពុកលកក្រ្រសខ់្ពុ�ំនកា្់រកជរូកមួយ លហើយ�នខចកឲ្យកង 
េ័ពលវៀតណាមពាក់កណ្ាេ លហើយលនៅលសសសេេ់ពុក 
សកមា្់រលធ្ើមហាូ្រេេួេលភៀ្វ។ លកកោយពរីលរៀ្រការរួច ខ្ពុនំងិ

 

ក្រួសារ្រនរ្សល់នៅក្ពុងភូមិេ័ពស្ាយ�ខ�េ ។ ្រន្ា្់រមក  
ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ�នល�ះលឆ្ោតឲ្យខ្ពុលំធ្ើជាន្រ�េ

 
ភូមិ។ រយណៈលពេ៤ខខលកកោយមក ក៏មានការល�ះលឆ្ោត 
ម្ងលេៀត។ ខ្ពុក៏ំ�នជា្់រេាងំន្រ�េ�ពុ ំនងិលយោធា�ពុំ 
នងិ្រនល្ធ្ើការរហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៨៨។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨២�ខ�េ ខខរ្កកហមក៏�នចេូមក 
ក្ពុងសសរុកអង្រធ ំលហើយ�នចា្់រខ្ពុ ំលមភូមិ លម�ពុ ំរួមេាងំ

 
ក្រជាជន�នេលេៀត រួច្រញ្ជូនលេៅភ្�ំងខរក។ តាម៉ពុក �ន
្រញ្ជូនមនពុស ខ្�េខខរ្កកហមចា្់រខលៃនួ�នេាងំអសឲ់្យ

 
លេៅ�កឹជញ្ជូនក្ា្់រក្ពុងេឹក�រីន្ ល�ោយលធ្ើ�លំណើរតាមកចក

 
 ភ្ំសសរួច នងិ កចកវាេ ខានពពុំ�ន។ ការលធ្ើ�លំណើរលឡើង 
តាមកចកេាងំពរីរលនះ ជ្ួរក្រេះការេ�ំកយា៉ងខលៃាងំ។  
លយើងកតរូវលតោងវេលៃិ៍ ល�ើមលឈើ ឬលតោង្ ្ល�ើម្បរីលឡើងលេៅ 
ខាងលេើ។ ក្ា្់រខ�េលយើងកតរូវ�កឹជញ្ជូនពរី�រីន្មក�រីខខរ្ 
មាន�ចូជា ក្ា្់រល្រ មរីនលតោន នងិក្ា្់រអាការជាល�ើម។ 
មនពុស្ម្ាក់កតរូវកានក់្ា្់រអាការចំននួ ៥០០ក្ា្់រ មរីន ១០ 
ក្ា្់រ នងិក្ា្់រល្រចនំនួមួយក្ា្់រ។ មិនខត្រព៉ុលណោ្ះ លយើង 
កតរូវស្ាយអង្ករ េឹក នងិលស្បៀងអាហារសកមា្់រហ្ូរលនៅ 
តាមផលៃវូ។ លកកោយពរីខ្ពុ�ំកឹជញ្ជូនក្ា្់ររួចលហើយ ខខរ្

 កកហម�នអនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុកំតឡ្់រមកផះ្វញិ លហើយខ្ពុ្ំរន ្
 

កានម់ពុខតខំណងជាន្រ�េ�ពុំ នងិលយោធា�ពុ�ំខ�េ។  
ន្ងៃមួយខ្ពុ�ំនជ្ួរលក្ោះ្ ្ាក់ចរាចរណ៍ នងិឈរឺពុ ំានរ។៉

 លនៅក្ពុងកំឡពុងឆ្ា១ំ៩៩៣ ខខរ្កកហម�នចេូមកក្ពុង
 ភូមិខ្ពុម្ំងលេៀត។ កាេលណោះខ្ពុចំា�ំន្ា ខ្ពុកំំពពុងខតល�ក
 ឈលឺនៅលកកោមផះ្។ កងកមលៃ ាំងរ្រសខ់ខរ្កកហម�នល�ើរមក 

ល�ើញខ្ពុកំំពពុងខតល�កឈ ឺក្រូលពេ្យរ្រសខ់ខរ្កកហមក៏�ន 
យកឡានមក�កឹខ្ពុលំេៅព្យា�េលនៅអនលៃង់ខវង។ មួយរយណៈ 
លកកោយមក ខ្ពុមំានកមលៃាងំមាមួំន នងិ�នជាសះលស្បើយវញិ។  
ខ្ពុ្ំរនរ្សល់នៅជាមួយខខរ្កកហមរហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩៧។  
ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិល្េៅយកក្រពន្ធនងិកូនរ្រសខ់្ពុពំរីសសរុក

 
កំលណើតមករសល់នៅសសរុកអនលៃង់ខវងវញិ។

 មួយឆ្ាលំកកោយមក ខ្ពុកំតរូវពកិារលជើងល�ោយសារមរីន  
ក្ពុងលពេខ�េខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរលឡើងលេើភ្�ំងខរកល�ើម្បរីលេៅ

 
េេួេក្រជាជនមកពរីជំរភូំណយ លហើយភលៃាម លៗនោះក្រូលពេ្យ 
�នសលកមចចតិក្ាតល់ជើងរ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុងនកពខតម្ង។ មួយ

 
រយណៈលកកោយមក កមលៃាងំខខរ្កកហមលនៅអនលៃង់ខវង�នលធ្ើ 
សមាហរណកម្ចពុះចេូជាមួយរាជរ�្ឋាភិ�េ លហើយខ្ពុ ំ
នងិក្រពន្ធកពមេាងំកូនរ្រសខ់្ពុ ំ�នចពុះពរីលេើភ្មំករសល់នៅ
ក្ពុងភូមិអូរ្ រ្ីរលកកោមរហតូ�េ្់រច្ពុ្រ្បន។្
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ខ្ពុំឈឺបគុៃចាញ់
ពឹង	ឧ្សាហ៍

 លនៅល�ើមខខកពុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុឈំកឺ្រុនចាញ់ជាលេើក 
េរីពរីរ ខតលេើកលនះធងៃនធ់ងៃរជាងកាេឈលឺនៅលមោងឫស រ្ី ពរីលកពោះ 

ខ្ពុលំេើ្រនងឹ�នលស្បើយពរីជងឺំក្រុនចាញ់មិន�ន្ររីខខផង លហើយ 
លយើងខះ្មហាូ្រកតរីសាចខ់្ មលេៀត ម្យា៉ងលេៀតលយើងមិនមាន្្ាំ 
សង្កវូក្្់រក្ាន។់ ខ្ពុអំាយពុជាង៨ឆ្ា ំសម្សលៃាំង លហើយ្្ាន

 
កមលៃាងំកំខហងលសោះ។ ខ្ពុលំ�ើរចង់ពន្ធល័ជើង លហើយលពេលងើ្រឈរ 
ម្ងៗងងឹតមពុខឈងឹ េាេខ់តលតោងជញ្្ជងំមួយសស្រក់លេើ្រ 

អាចល�ើរ�ន។ 

 ខ្ពុឈំកឺ្រុនចាញ់ញាក់្្ានលេោះន្ងៃលឡើយ លហើយលពេ 
ក្រុនម្ងៗ រណំ្្្ាមរងារញាក់ អកងរួនខលៃនួក�ណសងឹខត 

រតូប្តគនះ ្តនាចងុឆ្ា១ំ៩៧៤ គពលគទៅគលងចម្ារគនៅ 
វាល្ទា គ្តប្ាតដ់បំង។ រតូបពគីឆង្គទៅស្ាៈំ បា៉ារបស់្ ្ុ ំ
គវជ្ជបណ្ឌឋិត ពលឹង រឋិមស៊ា, បង្បរុស ពលឹង កម្ាងំ, បង្បរុស 
ពលឹង សាកល,  បង្បរុស ពលឹង កុសល នឋិង្ ្ុ ំពលឹង ឧស្ាហ។៍ 
គនៅក្ងុចគំណោមអ្កគនៅក្ងុរតូបគនះមានខត ្្ុនំ ឋិងបង កុសល 
គទខដលបានរួចរសព់រីបប ប៉ាលុ ពត។ ឪពកុរបស់្ ្ុបំានស្ាប់
គនៅទួលខសង្ គនៅខ្ គមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

ក្រកាច។់ �ឱ៉្រខ្ពុសំសក់េឹកខភក្រាេ�់ង ចខំណកម្ាយខ្ពុំ 
ចតិេ្នមិ់នអាចយកខភក្លមើេ�ន ខតងខតលងើ្រលេៅកូរលម្ៅ 

ឈកូខ�េលនៅសេ្់រន្ចិ្រន្ចួ �ាក់េាយស្ករេពុកឲ្យខ្ពុញំពុ ំ ា
 

លពេខ្ពុឈំ្់រញាក់។ មិន�ងឹ្ ា�ខ៉�េជាលវជ្ជ្រណ្ឌិតមួយរូ្រ  
លសោកសលកងងយា៉ងណាលេ លពេល�ើញកូនសសរីធលៃាក់លនៅក្ពុង 
សភាពខ្រ្រលនះ។ ជនួកាេខ្ពុញំាក់ខលៃាងំ�េភ់ាងំស្ារតរីក៏ 
មាន លពេ�ងឹខលៃនួលឡើងល�ើញ្រងៗ លនៅរតឹក្រ�ចឲ់្យខ្ពុលំពញ

 
ខលៃនួ លហើយជនួកាេលេៀតខ្ពុឮំសលំឡង�ល៉េ្ើយ លៗហៅខ្ពុឲំ្យ

 
ភ្ាក់មកវញិ។ 

 ្រន្ា្់រពរីខ្ពុរំងារញាក់រួច �េ់លពេលក្ៅខលៃនួម្ងៗ ម្ាយ
 

ខ្ពុខំតង�ងេឹកេពុកក្ពុងផះ្ឲ្យកតជាក់សកមា្់រកជេក់កកមា
 

ស្អកំ្ប឵េឲ្យខ្ពុ ំលកពោះខ្ពុលំឡើងកលម្ៅខលៃាំង នងិឈកឺ្ប឵េ�ចូ
 

ជាល្� ំលហើយខ្មេ្រីងមាតវ់េិមពុខេនខ់លៃនួនយិាយសងឹ 
ខតមិនលចញ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុខំ្ំរញ្ពុកេឹកលម្ៅឈកូ ខ�េ

 
ជាធម្តាខ្ពុចំេូចតិណ្ាស់ ខតលពេលនោះខក្រជាេ្រីងខះ 

្រ៉ពុខនក្តរូវក្ឹរងលេ្រេាងំ្រងំ្។ លពេសរីតពុណហាភាពចពុះ ខ្ពុក៏ំ�ន 
ធរូលស្បើយក្រខហេពរីរន្ងៃ លហើយេេួេរងកម្ពរីជងឺំ�ខ�េ

លនះសារជា្ ្រី។ លពេលនោះ �ន៉ងិ្រង កៗតរូវ�នខខរ្កកហម 

ចាតត់ាងំឲ្យលចញលេៅលធ្ើពេកម្រាេន់្ងៃ ចខំណកខ្ពុមំាន

ជងឺំកតរូវលនៅផះ្ម្ាក់ឯង។

 ជងឺំក្រុនចាញ់លនោះលធ្ើឲ្យខ្ពុញំាក់លេៀងេាតល់ពេសងឹ 
្ា�ាក់នាឡកិាលផៀ្ងលមោ៉ងេពុកមពុន�ន លហើយធម្តាខពុស 

ខត១ ឬ២លមោ៉ង ្រ៉ពុលណោ្ះ �លូចះ្ឪពពុកម្ាយនងិ្រងៗ រ្រស់ 

ខ្ពុ្ំរណ្ាក់្្ាមកលមើេខ្ខ្ពុលំពេក្រុនញាក់ ្រ៉ពុខនម្ានម្ង
 

លនោះខ្ពុញំាក់ខពុសលមោ៉ង អតម់ានអ្កណាលនៅជតិខ្ពុលំេ។ 
 

ខ្ពុរំងារខលៃាងំណាស ់ខ្ពុ�ំណ្្់រភួយយា៉ងណាក៏លនៅខតរងារ
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 លវេនាលពក ខ្ពុយំំក�្់រ�្៉ា ល្រើរស់ពិ�កយា៉ងលនះខ្ពុំ 
ចង់សលៃា្់រវញិេ្អជាង។ �ច៉ា្់រខ្ពុឱំ្រយា៉ងខណន លហើយ 
ក�្់រខ្ពុេំាងំក្ពុកក្េួ្ា �ស៉សឡាញ់កូនជាងជរីវតិរ្រស�់ ៉

�ស៉ពុខចតិវ្ះល្លៃើមក្រមាត់�្ូ្ររឲ្យកូនជា។ កូនស្ា្់រ� ៉
លហើយកតរូវចាឲំ្យច្ប឵ស់្ ាកូនកតរូវតស៊លូ�ើម្បរីរស ់លកពោះកូន 

លនៅមានអនា្ តខវងឆងៃាយ ្ង់មានន្ងៃមួយកូន�នលេៅ

ជ្ួរ្រងលនៅអាលមរកិ �នលរៀនសកូត �នស្រ្ប឵យ។ កូន 

សន្យាជាមួយ�្៉ា កូនមិន្ិតនងិមិននយិាយពាក្យអស់

សង្ឃមឹលនះលេៀតលេ។ ខ្ពុសំលៃពុតចតិល្ហើយសន្យាជាមួយ�េ៉ាងំ
 

េឹកខភក្។ ខ្ពុរំក្ាសន្យាលនះជនូ��៉ន ខ្ពុតំស៊កូ្ពុងជរីវតិ
 កំកពាលកកោយលពេ�ក៉តរូវខខរ្កកហមសមលៃា្់រ។   

 ខ្ពុកំ្រឈមមពុខពពុះពារល�ើម្បរី�នលរៀនសកូត លជឿជាក់ 
លេើខលៃនួឯងនវូការសលកមចចតិល្កជើសលរើស្ូសសករ សាង 
ក រ្ួសារមួយក្ពុងសង្ម�េ៏្អ នងិចញ្ិមឹចតិស្ង្ឃមឹជានចិ ្
្ា �៉្ង់លពញចិតន្ងឹជរីវតិ�ស៏ាមញញារ្រសកូ់នសសរី 

កំកពារ្រសល់េោក។ 

រណំ្្្ាម សងឹរលង្ើលធញ្កជរុះអស់ ខ្ពុំ្ តិ្ា ក្រសនិល្រើ 
មានភក់្លភលៃើងលនៅជតិ ខ្ពុចំង់លេោតចេូអង្ពុយក្ពុងលភលៃើង

 កលម្ៅខលៃនួ។ ន្ងៃលនោះលម�លក្ៅណាស់ ្ឺចលំពេន្ងៃកតង់ 
្រលណ្ើរកូនកពចិៗ ខ្ពុវំារអូសេាងំភួយ លេៅអង្ពុយហាេ

 
ន្ងៃម្ាក់ឯងលនៅេរីេួេកណ្ាេផលៃវូ លកពោះមពុខផះ្លនៅមាន 
មលៃ្់រល�ើមលឈើ ្រ៉ពុខនខ្្ពុអំង្ពុយមិនហ្ងឹនក៏៎កកា្រក្េំភួយ

 
លេើ�រី។ មិន�ងឹ្ា ខ្ពុកំកា្រហាេន្ងៃយូរ្រ៉ពុណា្លេ ្រ៉ពុខន ្
ខ្ពុចំាចំ្ប឵ស�់ចូម្េិមិញ ល�ើញ�ជ៉ះិកង់មកយា៉ង 
លេឿន លហើយផ្េួកង់លចោេកពរូសរតម់កលេើកខ្ពុ។ំ �ខ៉្ពុំ

 សម្ លកពោះលយើងខះ្�យញពុ ំា លហើយលជើងរ្រស�់ល៉កើត 
ជំងឺរេាកសនលៃាក់មិនេានជ់ាសសរួេ្ួរេផង ្រ៉ពុខន�្្ររីខ្ពុ ំ
រតច់េូក្ពុងផះ្េាងំេឹកខភក្។ តាមពតិ លពេ�ម៉ក�េ់ 
ខ្ពុផំពុតញាក់លហើយ ចេូ�េ�់ណំាក់កាេេរីពរីរននជងឺំលនោះ

្ឺលក្ៅខលៃនួខលៃាងំ ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំងើ្រល�ើរចេូផះ្មិនរួច។ ��៉ាក់ខ្ពុំ
 ល្ងលេើក្ ាររួចេាញភួយពរីខលៃនួ នងិល�ោះអាវខ្ពុខំ�េ
 

ក្រឡាក់សពុេ្ធខត�រីលចញ លហើយយកកខន្ងកជេក់េឹកជតូ 

មពុខ ជតូខលៃនួឲ្យខ្ពុ ំ ល�ើម្បរី្រញ្ពុះសរីតពុណហាភាព លកពោះខ្ពុលំក្ៅ
 ខលៃនួខលៃាំង។ �ឲ៉្យ្្ា ំ រ្ីនរីន កនលៃះក្ា្់រមកខ្ពុផឹំក ខ្ពុសំ្អ្់រ្្ាំ
 លនះណាស ់លកពោះវាមហាខសនេ្រីង លហើយឆា្់ររេាយ 

ក្ពុងមាតម់ពុនលពេខ្ពុអំាចលេ្រចេូលពោះ។ 

រតូប្តរបសន់ាង្ ្ុ ំពលឹង ឧស្ាហ។៍

ពងឹ	ឧ្សាហ៍

រ�្ឋ អូររីខហន្ សហរ�្ឋអាលមរកិ

ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០១៨
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ឈាង	ជួ	៖	វរព្នាតូែ១២០	កងពលទតី១	

 ខ្ពុលំឈ្ោះ ឈាង ជួ លភេក្ររុស អាយពុ៦៥ឆ្ា។ំ ខ្ពុរំសល់នៅ
 

�ពុកំ្រលមោ៉យ សស រុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ ខ្ពុមំានសសរុក 
កំលណើតលនៅ�ពុនំកពសសឡតិ សសរុកពារាងំ លខតន្កពខវង។  

ឪពពុកខ្ពុលំឈ្ោះ លហង ឈាង នងិម្ាយលឈ្ោះ អូ៊ង  
ហ៊ាន។ ឪពពុកខ្ពុ�ំនសលៃា្់រមពុនម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ។ ខ្ពុមំាន្រង

 ្រ្អនូ្រលង្កើតចនំនួ៤នាក់ ្ឺសសរី១នាក់នងិ ក្ររុស៣នាក់។ 

ខ្ពុំ្ ជឺាកូនច្បងលនៅក្ពុងក្រួសារ ។ 

 កាេពរីលកង្ខ្ពុលំរៀន�នកតឹម្្ាក់េរី៧ លនៅសាេានកជ។  
្រន្ា្់រមកលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦២ ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀនមកជយួ

 
លធ្ើខសសម្ាយ នងិ�្ាេល្ោកក្ររី្រន្ា្់រពរីឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
�នសលៃា្់រ។ ម្យា៉ងលេៀតម្ាយរ្រសខ់្ពុំ្ ្ានក�ក់ផត្ផ់ង់្ 
ឲ្យខ្ពុលំរៀនក្្់រក្ាន។់ លកកោយមកលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា ំ
១៩៧០ �នលកើតមានរ�្ឋក្រហារេមលៃ ាក់ សលម្ចកពះ 

នលរោតម្ សរីហនពុ លចញពរីតខំណង។ កាេលនោះសសរុកលេស 

ឡុង	អៃូ	

មានសភាពកជរួេកច្រេ។់ សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ  

កពះអង្្ង់លនៅេរីកក រុងល្រក៉ាងំ �នអំពាវនាវឲ្យកូនលចៅ 

ចេូនកពមា៉្ រីលធ្ើការតស៊កូ្រឆាងំនងឹរ្រ្រ េន ់នេ ់យក 

អំណាចឲ្យកពះអង្វញិ។ កាេលនោះ ខ្ពុ ំ ម្ាយខ្ពុ ំនងិ្រង
 

្រ្អនូចនំនួ ៣នាក់លេៀត មករសល់នៅម្ពុតំាងំកកង់ �ពុសំ្ាយេា្រ 
 

សសរុកចកំារលេើល�ោយក្រក្ររ្ររលធ្ើខសសចម្ការ។ លកកោយ 

មក ខ្ពុនំងិយពុវជនក្ពុងភូមិក្រមាណជា ១០០នាក់លេៀត 

�នចេូនកពតស៊ជូាមួយលវៀតកពុង (លវៀតណាមខាងលជើង)។  

កាេលនោះ កងេ័ពលវៀតកពុងជាលកចើននាក់�នចេូមក�រីខខរ្  

ជាពលិសសលនៅតាមជន្រេ។ កងេ័ពលវៀតកពុងមួយចនំនួលេៀត 

�នឆលៃងកាតល់េៅ�េ់លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ លហើយខ្ពុក៏ំ�នលេៅតាម 
កងេ័ពលវៀតកពុងេាងំលនោះខ�រ។ 

 ្រន្ា្់រមកអ្កតស៊ខូខរ្ក៏�នលស្ើសពុកំងេ័ពលវៀតកពុង  

លផរ្អ្កតស៊ខូខរ្មកអង្ភាពខខរ្ក្្់រក្ងវញិ។ �លូចះ្ 

ខ្ពុ�ំនផលៃាស់មកអង្ភាពេ័ពខខរ្។ �្ូំរងអង្ភាពលយើងមិន 
េាន�់នលរៀ្រជាកងពេធលំេ។ លនៅរវាងពរីឆ្ា១ំ៩៧១  

�េឆ់្ា១ំ៩៧២ លេើ្រមានការលរៀ្រចកំ្រមូេកងវរលសនា 

តចូ លហើយ្រលង្កើតលេៅជាកងពេេរី១ ខ�េមានកងេ័ព 

ក្រមាណជា៥០០០ លេៅ�េ១់០០០០នាក់ ខ�េមាន លពេ្យ 

លសឿង ឬ តាលសឿង ្ ជឺាក្រធានកងពេ នងិ តាសាន ្ ជឺា 

អនពុកងពេ។ ខ្ពុលំនៅកងវរលសនាតចូលេខ ១២០ មាន្្ា 
ចនំនួក្រមាណជា៣០០នាក់។ អង្ភាពរ្រសខ់្ពុឈំរលជើង 
ចា្់រពរ្ី រ្ីរ កំពង់ហលៃងួ ឧ�្ពុង្ រហតូ�េ់ស្ានលស�្ឋា លកៀក

 
កករុងភ្លំពញ នងិកតរូវចេត័សារចពុះលឡើងលនៅសមរភូមិ។  

 លកកោយជយ័ជម្ះលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

កងពេេរី១ កតរូវ�នផលៃាសម់កឈរលជើងលនៅេខង្កេាងំអស់  

លហើយកងកមលៃាងំមួយចនំនួកតរូវ�ន្ំរខ្រក នងិ្រញូ្េលេៅ 
កងេ័ពអាកាសលេខ ៥០២ ខ�េ�កឹនាលំ�ោយលឈ្ោះ 

ស៊ូ លមត៉។ កាេលនោះកងពេខ្ពុមិំន�នកាតច់េូក្ពុងេ័ព

ឈាង ជួ អាយុ៦៥ឆ្ាំ សពថ្្ងៃរសគ់នៅឃុំ្ បគម៉ាោយ  
សសរុកវាលខវង គ្តគ្ពោធិ៍សាត។់ (សុ្  វណ ្ណៈមជ្ឈមណ្ឌល 
ឯកសារកមុ្ជា)
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អាកាសលេ លកពោះអង្ការ�នកំណតយ់កកតមឹវរលសនាធ ំ
្រ៉ពុលណោ្ះ។ ល�ោយសារកងកមលៃ ាំងខលៃះកតរូវ�ន�កលេៅកង 
េ័ពអាកាស �លូចះ្កងមលៃ ាំងរ្រសក់ងពេេរី១ កតរូវការកង 
កមលៃាងំ្រនង្្់រ ក៏លកជើសយកកមលៃាងំមកពរីសសរុកខលៃះ ត្ំរនខ់លៃះ 
�នចនំនួ៣វរលសនាធំ្  ឺ២ វរលសនាធលំ�ះេរីតាងំលនៅេខង្ក 
នងិ១វរលសនាធលំ�ះេរីតាងំលនៅលខតល្កោះកពុង។ 

 ខ្ពុឈំរលជើងលនៅេខង្ករហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៧ អង្ការ 
�ន�កខ្ពុ ំនងិកមលៃាងំលនៅក្ពុងកងពេឲ្យលេៅឈរលជើងលនៅ

 
លខតក្កលចះ លនៅលពេខ�េខខរ្កកហមចា្់រលផ្ើមមានជលមលៃោះ 
ជាមួយលវៀតណាមលនៅតាមកពខំ�ន។ លនៅលពេលនោះក៏មាន 
ការ�កកមលៃាងំមួយចនំនួលចញពរីកងវរលសនាធរំ្រសភូ់មិភា្  
្រស្មិខលៃះខ�េឈរលជើងលនៅត្ំរន៣់១ កំពង់ឆ្ាងំ, ត្ំរន៣់២  
កំពង់ឆ្ាងំខាងត្ូបង, ត្ំរន១់១ លកោះកពុង នងិ ត្ំរន៣់៧ កំពង់ 
សេិា លហើយ�ន្រលង្កើតលេៅជាកងពេ១១៧ នងិ�នកលៃាយ 
ជាកងពេមជ្ឈមិ្រនា្្់រមក។ កងពេ១១៧ កតរូវ�ន្ំរពាក់ 
អាវពុធ ល�ើម្បរីវាយតេេន់ងឹកងេ័ពលវៀតណាម ខ�េមាន 
េំនាសល់នៅតាមកពខំ�ន ស្េួ លមមត ់នងិមណ្ឌេ្ិររី ។ កង 
ពេ១១៧ មានក្រធានកងពេលឈ្ោះ រពុ ំនងិលឈ្ោះ លេៀង  
្ឺជាអនពុក្រធាន។ កងពេ១១៧ �នរួម្្ាជាមួយកមលៃាងំ 
លនៅត្ំរនក់កលចះ៥០៥ ខ�េកាេលនោះក្្់រក្ងល�ោយ 
្ណណៈត្ំរនល់ឈ្ោះ យរី ្ នួ ល�ះេរីតាងំលនៅសសរុកស្េួ ។

 កាេលនោះខខរ្កកហម នងិលវៀតណាមមានជលមលៃោះ្ ្ា 
ល�ោយក្រជាជនខខរ្ស្ងួសសរូវ លហើយកងេ័ពលវៀតណាម 
�នចេូមក�កសន្ងូ។ លនៅលពេលនោះក៏មានការចរចា 
្្ា ល�ោយខាងលវៀតណាម កពមលកពៀងឈ្់រមក�កសន្ងូ 
រ្រសក់្រជាជន ្រ៉ពុខនក្ងេ័ពលវៀតមិន�នអនពុវតល្េ លហើយ 
ជនួកាេ�នេ្រ�ញ់លេៀត។ កងវរលសនាតចូខ្ពុឈំរលជើង 
ចា្់រពរ្ី េ្ជ់ាតលិេខ ១៣ រហតូ�េក់ពកំ្រេេក់្រលេស 
លវៀតណាម។ លនៅលពេមានសនង្ាមលកើតលឡើងកងកមលៃាងំ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនចពុះលខ្ោយ លហើយល�ោយសារកមលៃាងំលយោធា 
ខខរ្កកហមមិនអាចេ្់រេេ�់ន ក៏�ក្យវញិ។ ជួនកាេ 
កងលយោធាខខរ្កកហម�នវាយចេូ�េក់កេួត ក្ពុងេឹក�រី 
លវៀតណាម ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំន�នល�ើញក្រជាជន ឬចា្់រ�ន 
ក្រជាជនលេ លកពោះក្រជាជនលវៀតណាម កតរូវ�នជលមលៃៀសលចញ 
មពុនលពេខ�េកមលៃាងំរ្រសខ់្ពុ�ំនចេូលេៅ�េ។់ ចខំណក 
កងេ័ពលវៀតណាមវាយចេូមក�រីខខរ្ ក៏ចា្់រក្រជាជន 
ខខរ្មិន�នខ�រ លកពោះខខរ្កកហម�នជលមលៃៀសក្រជាជន 

លចញខ�រ។ លនៅលពេកងេ័ពរណសរិ្សាម្្រីសលនង្ោះ 
ជាតកិម្ពុជា នងិកងេ័ពស្ក័ ល្វៀតណាម វាយចេូមក�េ់ 
ស្ាយកជះស្តិលនៅក្ពុងសសរុកស្េួ លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩ 

 
ខ្ពុ ំ នងិលយោធាខខរ្កកហមលនៅេរីលនោះក៏�នរតល់្ចខលៃនួ 
ល�ោយេពុកលចោេេរីស្ាក់ការ។

 ខ្ពុនំងិកងេ័ពមួយចនំនួ �នចាកលចញពរីសសរុកស្េួ 
 

ល�ោយឆលៃងេលនលៃខកពកក្រសព ្មកភូមិតាងំលរន លខតកំ្ពង់ធំ 
្រន្ា្់រមកខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរកាតត់ាមផលៃវូជាតលិេខ ៦ មក

 
កំពង់ឆ្ាងំវញិ ។ មានក្រជាជនជាលកចើន�នកតឡ្់រមកភូមិ 
កំលណើតវញិ លហើយល�ោយសារខ្ពុំ្ តិ្ា្ ្ានសពុវត្ភិាព  
លេើ្រខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរសលំ�ៅមកតាមជរួភ្�ំងខរក រហតូមក 
�េក់�សាេតាមាន។់

 ចា្់រតាងំលពេលនោះមក ខ្ពុ�ំន�ាចេំ់នាក់េំនងជាមួយ 
ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ។ំ ក្រពន្ធេរី១ រ្រសខ់្ពុលំឈ្ោះ ខអម ្ ជឺាលពេ្យ

 
ក្រចាកំារលនៅេខង្ក។ លយើង�នលរៀ្រការលនៅក្ពុងឆ្ា ំ
១៩៧៥។ លកកោយពរីលរៀ្រការ�នមួយរយណៈ ខ្ពុ�ំនផលៃាស ់
លេៅឈរលជើងលនៅលកោះកពុង ចខំណកក្រពន្ធខ្ពុលំនៅេខង្ក 
�ខ�េ។ លយើងមិនសូវ�នលនៅជតិ្្ាលេ លកពោះលយើងមាន 
តនួាេរីលរៀង ខៗលៃនួ។ លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩ លនៅលពេកងេ័ព 
រណសរិ្សាម្្រីសលនង្ោះជាតកិម្ពុជា នងិេ័ពស្ក័្ចតិ ្
លវៀតណាម វាយចេូមកនងិមានភាពកច្ូរកកច្រេ់លយើង 
�នខ្រក្្ារហតូ។ ខ្ពុ�ំនល�ើររកក្រពន្ធខ្ពុតំាមកពខំ�ន ្រ៉ពុខន្

 
រកមិនល�ើញ ខ្ពុក៏ំសលកមចចតិឈ្្់រល�ើររក្ាតល់េៀត (លេើ្រ 
ខតលនៅអំឡពុងឆ្ាំ ២០១០ ខ្ពុ�ំនេេួេ�ណឹំង្ាក្រពន្ធ

 
ខ្ពុមំានក្រួសារ្្រី លហើយ្ាត�់នសលៃា្់រ)។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨១ ខ្ពុ�ំនជ្ួរនាររីម្ាក់លឈ្ោះ អ៊ពុច លនៀង 
 

លនៅលពេរតល់េៅកពខំ�ន លហើយខ្ពុ�ំនលរៀ្រការលេើកេរី ២។ 
ខ្ពុមំានកូនចនំនួ៣នាក់ សសរី១នាក់ នងិក្ររុស២នាក់។ 

       លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៨២ ខ្ពុ�ំនមករសល់នៅសឡូំត។ 
លកកោយមក ខ្ពុមំករសល់នៅជាមួយ តាលមត៉ ម្ពុអូំររ ល្កកោះ។ 
លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៦ ខ្ពុ�ំនផលៃាសម់កលនៅសសរុកវាេខវង 

 
ល�ោយខខរ្កកហម�នលរៀ្រចកំងពេ្្រីលេៀត។ លកកោយលពេ 
លធ្ើសមាហរណកម្ ខ្ពុ�ំនចេូ្រលកមើការលនៅមន្រីរធម្ការ 
លនៅឆ្ា១ំ៩៩៩។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ំ ា២០០៦ ខ្ពុចំេូនវិតន្ ៍ ចខំណកក្រពន្ធខ្ពុំ
 �នក្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើខសស លហើយ្ាត�់នចេូលធ្ើការងារ 

សក្្័ចតិជ្ាមួយកាក�េកកហមលនៅសសរុកវាេខវង។      
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ជតីវិតនែ លៃ

្ួត	វិែិបត	

 នាង នផ លភេសសរី អាយពុ៦២ឆ្ា ំមានេរីកខនលៃងកំលណើត 
លនៅភូមិកកាំងលផ្ៅ �ពុសំងឹ សសរុកសលំរោង លខតត្ាខកវ។ 
្រច្ពុ្រ្បនល្នះ នផ ្ ជឺាក្រូ្រលកងៀនម្ាក់លនៅសាេាមលតយ្្យ 
សកិ្ាសហ្មន ៍ខ�េស្តិលនៅភូមិេួេសាេា �ពុកំតពាងំ 
ក្ិរយ៍ សសរុកអនលៃង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។  នផ �នលរៀ្រ 
រា្់រពរី្រេពលិសោធនជ៍រីវតិផ្ាេខ់លៃនួ �ចូខាងលកកោម្ា ៖

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ ភូមិរ្រសខ់្ពុេំេួេរងនវូភាពក្រេាញ
ក្រេង់្្ាយា៉ងខលៃាងំ រវាងកងេ័ពរលំ�ោះរ្រសខ់ខរ្កកហម 
នងិេាហាន េន ់នេ។់ អំឡពុងលពេលនោះ ក្រជាជនលនៅក្ពុង 
ភូមិេេួេរងនវូការ្ំរាមកំខហងយា៉ងខលៃាំងល�ោយសារការ 
�ញ់ល�ះ នងិការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកលនៅជាយៗភូមិ។ ក្ា 
លនោះ ក្រួសាររ្រសខ់្ពុ�ំន្រនរ្សល់នៅក្ពុងភូមិ នងិខតងខត

 
ចូេលេៅេាក់ខលៃនួក្ពុងលេណ�្ឋាន ល�ោយសារការេមលៃាក់

 
ក្ា្់រខ្រករ្រសេ់ាហាន េន ់នេ់ កានខ់តលកចើនលឡើង។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ �ពុសំងឹ ននលខតត្ាខកវ �នខក្រលេៅ 
ជាត្ំរនរ់លំ�ោះរ្រសខ់ខរ្កកហម។ លពេលនោះ ខ្ពុ ំនងិក្រជាជន 
លនៅក្ពុងភូមិ កតរូវ�នខខរ្កកហមលស្ើឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅក្ពុងលរោង

 
ស្ិរ្បកម្តម្ប឵ញ ខ�េស្តិលកកោមការក្្់រក្ងរ្រស់ 
វពុធ ្ ជឺាក្រធានកងអង្ភាពនាររី។ កិចក្ារក្រចានំ្ងៃរ្រស ់
លយើង  ្ឺកតរូវចងលធញ្លឈើសកមា្់រ្រលកមើ�េក់ារងារ 
តម្ប឵ញ។ លកកោយមក លរោងស្ិរ្បកម្តម្ប឵ញកតរូវ�ន 
ល�ះ្រង់លចោេ ្រន្ា្់រពរីកងកមលៃាងំរ្រសល់យើងកតរូវ�ន
្រញ្ជូនឲ្យលេៅលធ្ើខសសលនៅត្ំរន់្ េ្េ់េឹង ននលខតត្ាខកវ។ 

 លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូន 
ខ្ពុ ំនងិកងកមលៃ ាំងនាររៗី ្ួរននាក់លផ្ងលេៀត លនៅក្ពុងកង

 
អង្ភាពឲ្យលធ្ើ�លំណើរតាមរ្លភលៃើងពរីក្ពុងសសរុក�េរី លេៅ 
កានេ់រីកករុងភ្លំពញ។ លយើង�នលធ្ើ�លំណើរអសរ់យណៈលពេ 
លពញមួយយ្់រលេើ្រលេៅ�េល់្ោេល�ៅ។ ខខរ្កកហម
�នអនពុញ្ញាតឲ្យលយើងសកមាកលនៅេរីកករុងភ្លំពញមួយ

នាង ថៃ ៃល្ប់ទសម្ាសនអំ៍ពគីរឿងរ៉ាាវក្ងុរបបខ្ មែរ្ កហម្បាប់ដល់  
សតួ វឋិចឋ្ិ ត អ្កសសាវ្ជាវថនមជ្ឈមណ្ឌលសន្ឋ្ិ ាពអនង់្ខវង។ 
(សតួ វឋិចឋ្ិ ត/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

យ្់រលេៀត មពុនលពេ្រញ្ជូនលយើងលេៅកានល់ខតក្កលចះ។  
លយើង�នលធ្ើ�លំណើរចាកលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញលនៅលវេា 
ន្ងៃរលសៀេ តាមក�េ៉�់កឹអង្កររ្រសខ់ខរ្កកហម ខ�េ 
ល្រើក្រកញ្្សចរនេឹ្កនន�ងេលនលៃលម្ង្នារ�វូេឹកសសក។   
េិ�្ឋភាពតាមកចាងំេលនលៃលនៅលពេលនោះ  ្ មឺានសភាពសងៃ្់រ 
សងៃាតណ់ាស។់ មនពុស្ម្ាក់ៗ�នជ្ួរនវូការេ�ំកយា៉ង 
ខលៃាំងល�ោយសារការអតង់ងពុយ នងិការភ័យខលៃាច។ ខខរ្ 
កកហម�នផេ្ន់្ំរពុ័ង�េល់យើងម្ាក់មួយល�ើម ល�ើម្បរី 
្ររលិភោ្ មពុនលពេលេៅ�េល់្ោេល�ៅ។ អស់រយណៈលពេ 
ក្រមាណជាពរីរន្ងៃ លេើ្រលយើងលធ្ើ�លំណើរលេៅ�េ�់ពុរំកា 
កណ្ាេ ននលខតក្កលចះ។ លយើង�នរសល់នៅេរីលនោះអស់ 
រយណៈលពេ្ររីខខ ជាមួយនងឹក្រជាជនខ�េមកពរីតំ្រន ់
លផ្ងៗ្្ា �ចូជា ក្រជាជនមកពរីលខតត្ាខកវ, កំពង់ស្ឺ 
នងិលសៀមរា្រ។  ្ ាន ្ ជឺាក្រធានអង្ភាពនាររីខ�េក្្់រ 
ក្ងលនៅេរីលនោះ។ ្ាន �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យកតក់្រវត្រូិ្រ 
ក្រជាជនខ�េរសល់នៅក្ពុងអង្ភាពរ្រសខ់លៃនួ ខ�េលនៅ
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

លពេលនោះ ខ្ពុ�ំនលផ្ោតសខំានខ់តលេៅលេើលឈ្ោះ នងិេរីកខនលៃង 
កំលណើតរ្រសក់្រជាជនេាងំលនោះ្រ៉ពុលណោ្ះ។

 លកកោយមក ក្រធានអង្ភាពរ្រសខ់្ពុ�ំន�កកមលៃាងំ 
មួយចនំនួ រួមេាងំខ្ពុម្ំាក់ខ�រ លេៅកានត់្ំរនអ់ក ៤ លេើ នន 
លខតម្ណ្ឌេ្ិររី។ លនៅេរីលនោះ លយើងរសល់នៅលកកោមការក្្់រ 
ក្ងរ្រសក់្រធានកងពេ ៩២០  ខ�េមាន លមៀច សាន  
លហៅ តា០៦ ជាក្រធាន ។ កងកមលៃ ាំងលនៅេរីលនោះ ្ កឺតរូវ�ន 
ខ្រងខចកជាពរីរ  រួមមាន កមលៃាងំក្រជាជនចាស ់នងិកមលៃ ាំង 
ក្រជាជន្្រី។ កងកមលៃាងំក្រជាជនចាស ់មានតនួាេរីលក្ោ្រ 
ក្ា្់រកមលៃ ាំងក្រជាជន្្រី នងិលចញលេៅក្រយពុេ្ធលនៅសមរភូមិ 
មពុខជាក្រចាំ។ ចំខណកឯកងកមលៃាងំក្រជាជន្្រីវញិ ្ កឺតរូវ 
លធ្ើការលនៅសមរភូមិ លកកោយល�ោយកតរូវសាងសង់ជកមក 
ស្ាក់លនៅ, �លៃាងំ�ាក់អង្ករ នងិលេើកភលៃខឺសសលនៅពាក់កណ្ាេ 
អកធាកត។ លនៅក្ាលនោះ លយើង�នជ្ួរការលនឿយហត ់
យា៉ងខលៃាងំ ្រ៉ពុខនមិ្ន�នជ្ួរក្រេះនងឹការអត�់លៃានលេ។

 លកកោយមក ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនខ្ពុលំេៅលធ្ើការលនៅ
 

លកកោមការក្្់រក្ងរ្រស់្ ណណៈត្ំរនវ់ញិ ខ�េមានេរីតាងំ 
ស្តិលនៅក្ពុងលខតម្ណ្ឌេ្ិររី�ខ�េ។ ការងារលនៅេរីលនោះ ្ ឺ 
ខខរ្កកហម�ន្រញ្្ជឲ្យខ្ពុលំេើកេំន្់រជាមួយកករុមជនជាត ិ
ល�ើមភា្ តចិ។ លយើង�នលក្រើក�សភ់ាសាខខរ្ ល�ើម្បរី 
េំនាក់េំនង្្ា។ កករុមជនជាតលិ�ើមភា្ តចិេាងំលនោះ ខតង 
ខតល្ោរព នងិសសឡាញ់លយើង លនៅលពេខ�េលយើងលធ្ើ 
ការងាររួម្្ាលនៅក្ពុងកងអង្ភាពខតមួយ។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៧ ខខរ្កកហម�នលរៀ្រចឲំ្យខ្ពុ ំ
មាន្ូសសករ លនៅក្ពុងចលំណោមក្រជាជនក្រមាណ១០្ូ 
លផ្ងលេៀត។ លពេលនោះ អង្ភាពមិនមានការលរៀ្រចពំធិរី 
អ្រីធ�ំពុលំនោះលេ ល�ោយ�នឲ្យលយើងល្្រជ្ាចតិ ្ នងិលស្ោះ 
ស្ក័្ជាមួយអង្ភាព។ ្រន្ា្់រពរីលរៀ្រការរួចលហើយ ខ្ពុមិំន 
�នរសល់នៅជ្ួរជពុជំាមួយ្្ររីរ្រសខ់្ពុយូំរលេ  ល�ោយខខរ្កកហម 
កតរូវ្រញ្ជូន្ាត់លេៅខរក�រីលនៅក្ពុងការ�្ឋានមួយកខនលៃងស្តិ

 
ក្ពុងលខតម្ណ្ឌេ្ិររី។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ កងេ័ពលវៀតណាម �នវាយចេូ 
មកក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ លពេលនោះ ខ្ពុេំេួេ�ន�ណឹំង្ ា ្្ររី

 រ្រសខ់្ពុកំតរូវ្ េល់ឈើសង្កត ់លហើយធលៃាក់ខលៃនួពកិារ។  ភលៃាម លៗនោះ 
 

ខ្ពុមិំន�នលេៅលមើេខ្ េាំ្ ាតល់េ  ល�ោយសារក្រធានអង្ភាព 
រ្រស់ខ្ពុតំកមរូវឲ្យកមលៃ ាំងលនៅក្ពុងអង្ភាពខ្ពុរំត់ចូេនកពល�ើម្បរី

 

ល្ចខលៃនួពរីការវាយក្រហាររ្រសក់ងេ័ពលវៀតណាម។  

លកកោយមក ខ្ពុ�ំនេេួេ�ណឹំងម្ងលេៀត្ា ្្ររីខ្ពុ�ំនសលៃា្់រ
 

�ត្់រង់ជរីវតិលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេសនង្ាម។ រយណៈលពេរស់
 

លនៅក្ពុងនកព លយើង�នជ្ួរក្រេះនវូការេ�ំក ល�ោយសារ 
ពពុមំានលស្បៀងអាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ាន។់ លនៅលពេលយើង 

លធ្ើ�លំណើរលេៅ�េក់ខនលៃងណាមួយ លយើងខតង�កឹនាកំមលៃាងំ

រកជរីក�ឡំងូនកព ឬលមើមក្ចួ ល�ើម្បរីលធ្ើជាអាហារ។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៨០ ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនលយើងលេៅ

កានត់្ំរនល់្រងលកោង ននភូមិភា្ ្ូរព៌ា។ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជា 
មួយ្្ររីេរីពរីររ្រសខ់្ពុលំនៅេរីលនោះ ខ�េមានតនួាេរីជានរីរសារ 
រ្រស់្ ្ាក់លេើ ខខរ្កកហម ក្ពុងអង្ភាព ៩២០។ លយើង�នរស់ 
លនៅក្ពុងភូមិភា្ ្ូរព៌ាអសរ់យណៈលពេមួយឆ្ា ំលកកោយមកលេើ្រ 
ក្រធានអង្ភាពរ្រសខ់្ពុ ំ�ន�កឹនាកំមលៃាងំេាងំអសល់កកោម 
ការក្្់រក្ងរ្រស់្ ាតល់ធ្ើ�លំណើរលេៅកានក់ចក ១០០១  

ខ�េស្តិក្ពុងលខតក្ពះវហិារ។ លយើង�នលធ្ើ�លំណើរយា៉ង 
េ�ំកអសរ់យណៈលពេជាលកចើនខខេកមាលំេៅ�េេ់រីលនោះ។

 លកកោយលពេលេៅ�េត់្ំរន១់០០១ ខខរ្កកហម�នលរៀ្រ 

ចឲំ្យកងកមលៃាងំនាររៗី ខ�េមានក្រួសារ លហើយកា្់រឆ្ការនកព 

្រង្ក្រលង្កើនផេ នងិចម្អនិអាហារសកមា្់រកងអង្ភាពខខរ្ 

កកហម។ ចខំណកឯ្រពុរសៗ នងិនាររៗី មួយចនំនួខ�េលនៅេរីវ 

កតរូវលធ្ើជាកង�ឹកជញ្ជូនលេៅសមរភូមិមពុខខាងក្ពុងក្រលេស។  

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៨៤ កងកមលៃាងំលនៅក្ពុងត្ំរន១់០០១ 

កតរូវ�នជលមលៃៀសលេៅកានជ់រំ�ំងេង់ នងិស្ងឹចាន ់ នន 

ក្រលេសន្ តាមរយណៈឡាន�កឹជញ្ជូនរ្រសខ់ខរ្កកហម។ 

 េពុះលនៅឆ្ា១ំ៩៩០ ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនលយើងលេៅ 
កានត់្ំរន ់១០០៣ ខ�េស្តិលនៅលកកោមការក្្់រក្ងរ្រស់ 

ឈតិ លជឿន លហៅ តាម៉ពុក លនៅេរីលនោះ។ លកកោយមក លយើង 

ក៏�នរតល់ភៀសខលៃនួចនំនួពរីរលេៅ្ររីលេើកលេៀត លនៅលពេមាន 
ការក្រយពុេ្្ធ ្ារវាងកងកមលៃ ាំងខខរ្កកហម នងិេាហាន 

រាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា។ លយើង�នចពុះមករសល់នៅជា 
អចនិននយ៍្លនៅត្ំរនអ់នលៃង់ខវង លកកោយលពេកងកមលៃាងំ 

តស៊ខូខរ្កកហម�នេមលៃាក់អាវពុធ លហើយលធ្ើសមាហរណកម្

ចពុះចេូជាមួយរាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជាលនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៩៩។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ភូមិរ្រសល់េោកតា។ លេោកតា នងិ ក្រួសារ កតរូវ�នខខរ្ 

កកហមជលមលៃៀសលចញពរីផះ្ លេៅកានភូ់មិជរីខហ ខ�េស្តិ 

លនៅក្ពុងត្ំរនរ់លំ�ោះរ្រសខ់ខរ្កកហម។ លេោកតា កតរូវ�ន  
ខខរ្កកហម�ាក់ឲ្យលនៅលធ្ើការក្ពុងកងចេត័យពុវជន ខ�េ 
កតរូវលធ្ើការភ្ជរួរាស ់នងិ�ា�ំណំា ំរួមមាន �ឡំងូ នងិ្រខនលៃ។ 

 

ៃួៃ	ហុងលតីម៖	ការែងចាអំំពតីជតីវិតក្ពុង	
របបសខ មែរបកហម
សា៊ាង	ែិៃ ្឵ដ 	

 លេោកតា ននួ ហពុងេរីម មានជនំាញលធ្ើន្ំរពុង័ នងិជា 

អ្ករសរ់ានមានជរីវតិមួយរូ្រពរីរ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន ៍

ខខរ្កកហម។ លេោកតា �នខចករខំេកអំពរីសាវតារ 

រ្រសខ់លៃនួ ក៏�ចូជារឭំកអំពរី�លំណើរជរីវតិរ្រសខ់លៃនួ មពុនលពេ
 

នងិក្ពុងរ្រ្រលនះ ជាពលិសស នវូកពតឹក្ារណ៍ខ�េលេោកតា 
ចាមិំនលភលៃច �ចូជាការជលមលៃៀស លចញពរីភូមិសសរុក នងិការ 

លរៀ្រការក្ពុងសម័យខខរ្កកហមជាល�ើម។ 

 លេោកតា េរីម លកើតលនៅឆ្ា១ំ៩៥៥ ក្ពុងក រ្ួសារ 
កសកិរលនៅភូមិលកោះ្ ្រី �ពុលំកោះសេិូន សសរុកលកោះសេិូន លខត ្

កំពង់ចាម។ លេោកតា មាន្រង្រ្អនូក្ររុសសសរីចនំនួ ១១រូ្រ  
្រ៉ពុខន�្ន�ត្់រង់ជរីវតិមួយចនំនួ។ លេោកតា �នលរៀន�េ់ 

្្ាក់េរី ៧ ចាស ់លនៅសាេា្រឋមសកិ្ាភ្តំាងិេ ខ�េ 

ស្តិលនៅឆងៃាយពរីភូមិកំលណើតរ្រសខ់លៃនួ។ ល�ោយសារខត 
ជរីវភាពកករីកក លេោកតា �នល�ះ្រង់ការសកិ្ាកតមឹ្្ាក់

េរី៧ លនៅអាយពុ១៤ឆ្ា ំនងិ�នលរៀនលធ្ើន្ំរពុង័េក់។ លេោក 

តា �ន�ពុតន្ំរពុង័ នងិខតងខត�កឹយកមកេក់លនៅេរីរួមលខត ្

កំពង់ចាម។ នាន្ងៃមួយក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៩ លេោកតា �នយក 
ន្ំរពុង័មកេក់ នងិ�នល�ើញការលធ្ើ �តពុកម្លនៅេលនលៃអពុំ។ 

លេោកតា ពតិជាភ័យតក់សលៃពុតចលំពោះកពតឹិក្ារណ៍ខ�េ�ន 
ល�ើញលនះ។ ្រន្ា្់រពរីមានរ�្ឋក្រហាររ្រស ់េន ់នេ ់លនៅ 

ន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ក្រលេសកម្ពុជា�នធលៃាក់ចេូ 
ក្ពុងវ្ិរត្សិនង្ាម សពុរីវេិរវាងេាហាន េន ់នេ ់នងិកង 
េ័ពខខរ្កកហម។  

 លេោះ្ររីជាស្តិក្ពុងក្ាផ្ពុះលឡើងសនង្ាមសពុរីវេិយា៉ង
 

ណាក៏ល�ោយ លេោកតា េរីម លនៅខត្រនល្ធ្ើន្ំរពុង័ នងិ 

េក់�ាច�់ចូធម្តា ជាពលិសស មានឈ្ញួកណ្ាេ ខ�េ 
�នេេួេេិញន្ំរពុង័េក់្រនល្នៅតាមចណំតឡានឈ្េួ។  
រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧២ កងេ័ពខខរ្កកហម�នចេូ មក�េ់ 

គលោកតា ននួ ហងុលមី សពថ្្ងៃរសគ់នៅ្ តូមឋិគកោះ្ មែី  
ឃុគំកោះសតូទឋិន សសរុកគកោះសតូទឋិន គ្តកំ្ពង់ចាម។  
(ស៊ាង ចឋិន្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

សនង្ាមរវាងេាហាន េន ់នេ់ នងិកងេ័ពខខរ្កកហម  

�នផ្ពុះកានខ់តខលៃាងំលឡើង េាងំតាមផលៃវូល្ោក នងិតាម
 

្រលណ្ោយេលនលៃលម្ង្។ លេោកតា �នឲ្យ�ងឹ្រខនម្្ា  

«នាវាេាហានមា៉ររីន េន ់នេ់ ខតងខតលធ្ើ�លំណើរតាម 

្រលណ្ោយេលនលៃលម្ង្ ល�ើម្បរី�កឹលស្បៀង នងិសម្ារសកឹ 

លផ្ងៗពរីភ្លំពញ លេៅកានេ់រីរួមលខតកំ្ពង់ចាម លហើយ 

កងេ័ពខខរ្កកហម �នេ្រវាយឆក់្ជាញឹកញា្់រ» ។ 

 លនៅលពេខ�េខខរ្កកហមលឡើងកានអំ់ណាចលនៅន្ងៃ

េរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លេោកតា េរីម កតរូវ�នចេត័ 

មកកានភូ់មិលកោះ្ ្រីវញិ។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ លេោកតា 

កតរូវ�នអង្ការឲ្យលរៀ្រការជាមួយមិតន្ាររី យា៉ង សពុរីមា៉ន។់  

លេោកតា �នរឭំក្ា «ខ្ពុមិំនខ�េ�នជ្ួរមពុខក្រពន្ធខ្ពុំ 
ពរីមពុនមកលេ ពរីលកពោះអង្ការ�នលរៀ្រចឲំ្យការ។ ក្ពុងន្ងៃ 
លរៀ្រការលនោះ ្ឺមានេាងំអសច់នំនួ ១០្ូ ។ ខ្ពុមិំនហ៊ាន 
នយិាយអ្រីលនោះលេ លកកៅខតពរីពាក្យល្្រជា្ចលំពោះអង្ការ នងិ 

ហ្ូរអរី្រន្ចិ រួចលហើយកតឡ្់រលេៅផះ្វញិ»។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ លេោកតា េរីម នងិភរយិា េេួេ�ន 

កូនក្ររុសមួយ។ លេោកតា កតរូវ�ន្រញ្ជូនលចញលេៅឆងៃាយ 
ពរីក្រួសារ លេៅកងចេត័សហករណ៍ខ�េមានសមាជកិ 

ក្រខហេ១០០នាក់ ល�ើម្បរីលធ្ើការលនៅតាមការ�្ឋានលផ្ងៗ។  

លេោកតា េរីម �នលេើកលឡើង្ា «ខ្ពុលំកកោកលធ្ើការពរី 
លមោ៉ង៥លេៀ្រភលៃឺ លេៅភ្ជរួរាស ់ស្ងូសសរូវ �ា�ំឡំងូ នងិជរីក

 កាយ�រីក្រឡាយជាល�ើម។ ខ្ពុមិំនសូវ�នជួ្រមពុខក្រពន្ធកូន 
លេ ពរីលកពោះខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅចេត័លធ្ើការ ពរីកខនលៃង

 
មួយលេៅកខនលៃងមួយ» ។ លនៅក្ពុងខខភលៃឺ អង្ការ�នលរៀ្រចំ 
លពេលវេាលធ្ើការ ្ ចឺា្់រពរីលមោ៉ង១ យ្់រ រហតូ�េ់លមោ៉ង 

១២ន្ងៃកតង់ នងិចា្់រពរីលមោ៉ង១ន្ងៃកតង់ រហតូ�េល់មោ៉ង 

៦េងៃាច លេើ្រ�នសកមាក។ លេោកតា �ន្រន្្ ា «ខ្ពុកំតរូវ 
លធ្ើការភ្ជរួរាស�់រី នងិលេើកេំន្់រចា្់រពរីលមោ៉ង ១ យ្់រ �េ់ 
លមោ៉ង៦េងៃាច។ ខ្ពុពំតិជាមិន�ងឹ្ា លនះ្ឺជាខផនការ 
រ្រសខ់ខរ្កកហមអរីលេ េាងំន្ងៃេាងំយ្់រ។ ក្ពុងយ្់រមួយ

លពេកំពពុងភ្ជរួរាស�់រី�ំា�ឡូំង ខ្ពុរំមួេលពោះ�លៃានន្ំរពុង័។ 

្ិត�េក់តមឹលនះ ្ អឺសរ់យណៈលពេជាលកចើនឆ្ាលំហើយ ខ�េ 

ខ្ពុមិំន�នហ្ូរន្ំរពុង័។ ខ្ពុលំនៅចាំ�ន្ា ខ្ពុលំកកោកលនៅលមោ៉ង
 ៤លេៀ្រភលៃលឺ�ើម្បរីលធ្ើន្ំរពុង័ ្រ៉ពុខនក្្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម ខ្ពុលំកកោក
 

ៃះ្របសគ់លោកតា ននួ ហងុលមី គនៅ្ តូមឋិគកោះ្ មែី  
ឃុគំកោះសតូទឋិន សសរុកគកោះសតូទឋិន គ្តកំ្ពង់ចាម។  
(ស៊ាង ចឋិន្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

ៃ្តូវលគំទៅៃះ្គលោកតា ននួ ហងុលមី គនៅ្ តូមឋិគកោះ្ មែី  
ឃុគំកោះសតូទឋិន សសរុកគកោះសតូទឋិន គ្តកំ្ពង់ចាម។ 
(ស៊ាង ចឋិន្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

លនៅលមោ៉ង១យ្់រ ្ឺកតមឹខតលធ្ើការភ្ជរួរាស�់រីល�ោយ្រងំ្ 
តាម្រញ្្ជរ្រសខ់ខរ្កកហម» ។ លេោកតា �នលធ្ើការ 

លនៅក្ពុងកងចេត័ រហតូ�េក់ងេ័ពខខរ្កកហមភូមិ 
ភា្ នរិតរី�នមក�េភូ់មិលកោះ្ ្រី លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

កងេ័ពខខរ្កកហមភូមិភា្ នរិតរី �នចា្់រលផ្ើមចា្់រកម្ា 

ភិ�េខខរ្កកហមភូមិភា្ ្ូរព៌ាយកលេៅសមលៃា្់រលចោេ 

ជា្រន្្រន្ា្់រ។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក ការលធ្ើការ 

ហសួកមលៃាងំ ការវាយលធ្ើ�្រ ការ្រង្អតអ់ាហារ នងិការ 

សមលៃ ា្់រ ្ឺលកើតមានកានខ់តលកចើនលឡើង។ លនៅល�ើមឆ្ា ំ

១៩៧៩ លេោកតា េរីម នងិក្រួសារ�នរួចផពុតជរីវតិពរីរ្រ្រ 

ខខរ្កកហម នងិ�ន្រនអ្ាជរីពលធ្ើន្ំរពុង័េក់រហតូ�េឆ់្ា ំ

១៩៩៦។ លេោកតា េរីម លនៅខតមានការចងចាំយា៉ងេ្អ

អំពរីលរឿងរា៉វជរីវតិ នងិ្រេពលិសោធន ៍ការ�ា�ំឡំងូ នងិ្រខនលៃ

លផ្ងៗក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម ល�ើម្បរីខចករខំេក�េកូ់នលចៅ 

នងិលកង្ៗ ជនំានល់កកោយឲ្យ�ងឹអំពរីក្រវតិស្ាសសល្នះ។ 

 ្ួររឭំកផងខ�រ្ា «ការយិាេយ័សសាវកជាវ នងិ 

្រណា្េយ័ខខរ្កកហម» លនៅលខតកំ្ពង់ចាម មាន�ាក់ 

្រងហាាញអំពរីពពិរ័ណ៍ក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ  
(១៩៧៥-១៩៧៩) �េស់សិ្ានពុសសិ្ ្រពុសសិ្  

លេោកក្រូ/អ្កក្រូ អ្ករសរ់ានមានជរីវតិ អ្កសកិ្ាសសាវ 

កជាវ នងិសាធារណជនេូលេៅ ល�ើម្បរីខសង្យេ្់រខនម្

លេៅលេើក្រវត្សិាសសខ្ខរ្កកហម។ លនៅក្ពុងផ្ាងំនរីមួយៗ 

មានការរចនានវូសលៃកឹ�ឡំងូមរី ខ�េ�ន្រង្ក្់រអតន្យ័

ការលធ្ើពេកម្ នងិការរួចផពុតពរីការអត�់លៃានក្ពុងរ្រ្រ 
ខខរ្កកហម។

ៃ្ាងំពឋិពរ័ណ៍គនៅការឋិយាលយ័សសាវ្ជាវ នឋិងបណ ្ណាលយ័ខ្ មែរ 
្កហម គ្តកំ្ពង់ចាម។ (ស៊ាង ចឋិន្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

ការឋិយាលយ័សសាវ្ជាវ នឋិងបណ ្ណាលយ័ខ្ មែរ្កហមគ្តកំ្ពង់ចាម។  
(ស៊ាង ចឋិន្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

គសៀវគ្ៅស្មាប់សាធារណជន អានគនៅការឋិយាលយ័ 
សសាវ្ជាវ នឋិងបណ ្ណាលយ័ខ្ មែរ្កហម គ្តកំ្ពង់ចាម។  
(ស៊ាង ចឋិន្ា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ភាពឈឺចាប់ពបកាយរបបប៉ាលុពតដួលរលំ

ហ៊ាៃ	ពិ្ តី	

 លភោ្  ឡាង លភេសសរី អាយពុ៥៨ មានេរីកខនលៃងកំលណើត 

លនៅភូមិនកពលពោន �ពុនំកពលពោន សសរុកកំពង់កតខ្រក លខត ្

នកពខវង។ ឡាង ្រច្ពុ្រ្បនរ្សភូ់មិេួេស្ាយ្្រី �ពុកំតពាងំ 
តាវ សសរុកអនលៃង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ ឡាង �នខចក 

រខំេក្រេពលិសោធនជ៍រីវតិរ្រសខ់លៃនួ�ចូខាងលកកោម្ា៖

 ខ្ពុំ្ ជឺាកូនសសរីម្ាក់ក្ពុងចលំណោម្រង្រ្អនូ ១០នាក់ នន
 

ក្រួសារកសកិរ លនៅក្ពុងលខតន្កពខវង។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្ោះ 

លភោ្  ញាក់ នងិម្ាយរ្រសខ់្ពុលំឈ្ោះ ហពុន ល ឿ្ន។ ល�ោយសារ 
ខតជរីវភាពក្រួសារេ�ំក ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀនលនៅកតមឹ្្ាក់ 
េរីមួយ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុមំ ានអាយពុក្រខហេ 

១០ឆ្ា។ំ ខ្ពុលំនៅចា�ំន្ា លនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុមំានការ

េមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកជាលកចើនពរីសណំាក់កងេ័ពលវៀតណាម 

ខាងត្ូបង ឬធរីវ រ្ី ជាលហតពុលធ្ើឲ្យក្រជាជនកតរូវរតល់ភៀស 
ខលៃនួលេៅរសល់នៅក្ពុងវត។្ លនៅអំឡពុងលពេលនោះ កងេ័ពលវៀត

 
ណាមខតងខតចា្់រ្រងំ្ក្រជាជនយកលេៅេាំង្ ្ានមូេលហតពុ  

ជាពលិសសនាររីកកមពុំៗ។ លកកោយមក កងេ័ពលវៀតណាម 

�នមកកតរួតពនិតិ្យផះ្រ្រសខ់្ពុ ំ លកពោះសង្យ័្ាឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុេំ ាក់កូនកកមពុំ។ ្រងសសរីរ្រសខ់្ពុំ ល�ោយខលៃាច

 
លវៀតណាមលធ្ើ�្រ ្ាត់�នយកធ្ូយង្ូមពុខមាត់ នងិ 
ព្យាយាមកពុហកកងេ័ពលវៀតណាម្ា ខ្ពុំ្ ជឺាកូនសសរី 
រ្រស់្ ាត។់ ្រ៉ពុខនក្ងេ័ពលវៀតណាមពពុំ�នលជឿ្រងសសរី 

រ្រសខ់្ពុលំឡើយ លហើយលនៅខតចា្់រ្រងំ្្រងសសរីរ្រសខ់្ពុយំក
 

លេៅ�ខ�េ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុក៏ំ�នចេូលេៅរារាងំកងេ័ព 
លវៀតណាម ខ�េ្រកម រុងនងឹនាខំលៃនួ្រងសសរីខ្ពុយំកលេៅ។ 

 
ជាលហតពុលធ្ើឲ្យកងេ័ពលវៀតណាមខងឹ នងិ�នេាញកាលំភលៃើង 

មកវាយឪពពុក នងិម្ាយរ្រសខ់្ពុលំស្ើរសលៃា្់រ។ ខណណៈលពេ 
ខ�េឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុកំំពពុងក្រេាញក្រេង់្្ាជាមួយ 
កងេ័ពលវៀតណាម ្រងសសរីរ្រសខ់្ពុក៏ំលឆលៃៀតឱកាសរតច់េូ 
លេៅេាក់ខលៃនួក្ពុងនកព ល�ើម្បរីល្ចពរីការចា្់រខលៃនួលនោះ។ 

លហតពុការណ៍លនះពតិជាលធ្ើឲ្យខ្ពុភ័ំយខលៃាងំណាស់ ្រ៉ពុខនខ្្ពុំ 

គ្ោរ ឡាង អាយុ៥៨ បច្បុ្បនរ្ស់្ តូមឋិទួលស្ាយ្មែី 
ឃុំ្ តពាងំតាវ សសរុកអនង់្ខវង គ្តឧ្តរ្មានជយ័។ 
(ហ៊ាន ពឋិស/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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មិនអាចជយួឪពពុកម្ាយ�នលឡើយ លកកៅពរីខសសកយំ។ ការ 

រសរ់្រសក់្រជាជនលនៅលពេលនោះ មានការេ�ំកលវេនា 

ណាស ់នងិមិនហ៊ានស្ាក់លនៅផះ្លេ លកពោះខលៃាចកងេ័ពលវៀត 

ណាមលធ្ើ�្រ។

 ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៥ ខខរ្កកហម�នេេួេ�នជយ័ 
ជម្ះលនៅេរីកករុងភ្លំពញ។ ខខរ្កកហមក៏ចា្់រលផ្ើមជលមលៃៀស 

ក្រួសារខ្ពុលំេៅកានភូ់មិអំពេិ ក្ពុងសសរុកកំពង់កតខ្រក លខត្
 

នកពខវង។ ខខរ្កកហម�នឲ្យលយើងរសល់នៅក្ពុងផះ្មួយខ�េ 
មានសមាជកិចនំនួ្ររីក្រួសារ។ ្រន្ា្់រមក ខខរ្កកហម�ន 

ខ្រងខចកការងារឲ្យលយើងលធ្ើលនៅតាមកងនរីមួយៗ ខ�េ 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំធ្ើជាចពុងលភៅលនៅក្ពុងលរោង�យ។ ចខំណក
 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅ្ិរតចកមរូង លហើយ
 

លពេយ្់រកតរូវ្ូ្ររមកយាម�លៃាងំអង្ករសហករណ៍វញិ។  
ររីឯខ្ពុកំតរូវ�នខខរ្កកហម្រញ្ជូនឲ្យលេៅលធ្ើជាក្រធានកករុម

 
លនៅក្ពុងកងកពុមារលនៅលជើងរលមៀត។ កងកពុមាររ្រសខ់្ពុ ំខពុស

 
ខ្រលៃកពរីកងកពុមារ�នេលេៀត លកពោះកងកពុមារលជើងរលមៀត ្ ឺ 

ជាកងខ�េមានកពុមារមានអាយពុចា្់រពរី ១៥ ឆ្ាំលឡើង ខ�េ 

ជាកករុមលកតៀមចេូលេៅកងចេត័។ ការងាររ្រសល់យើង្ឺ 

កា្់រេនន្ានខខកតសកមា្់រលធ្ើជរី នងិ�កស្ងូលេៅតាមការ 
្រញ្្ជរ្រសខ់ខរ្កកហម។ ចលំពោះការហ្ូរចពុក លយើងេេួេ 

�ន�យ នងិ្រ្ររឆលៃាស់្ ្ាក្ពុងមួយស�ហ្ម្៍ង។ ចខំណក 
មហាូ្រលយើងហ្ូរក្្់រក្ានមិ់នសវូជ្ួរការខះ្ខាតលឡើយ។  
កពុមារេាងំអសក់តរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យលរៀនលនៅលពេកពកឹ  

ចា្់រពរីលមោ៉ង៧ �េល់មោ៉ង១១ន្ងៃកតង់ ចខំណកលពេន្ងៃ 

ចា្់រពរីលមោ៉ង ១ រលសៀេ �េល់មោ៉ង ៥ េងៃាច ។ កពុមារេាងំ 

អសក់តរូវចេូលធ្ើការជាធម្តាលេៅតាមកងលរៀង ខៗលៃនួ។  
ជនំានល់នោះខ្ពុលំរៀនលចះចា�ំនខលៃះ ខៗ�រ លហើយអាចសរលសរ 
ស្ំរពុកត�នខ្មលេៀតផង។ លនៅក្ពុងកងកពុមារខតងខតមាន 
ការក្រជពុេិំលតៀនអំពរីការងារល�ោយនយិាយកសាង្ ្ាលេៅ 

វញិលេៅមក្ានរណាខ្ជេិកចអូស ឬមិនសវូយកចតិេ្ពុក 

�ាក់ជាមួយការងារ។ ការក្រជពុេិំលតៀនលនះកតរូវលធ្ើលឡើងក្ពុង 
មួយស�ហ្ម្៍ង។ រយណៈលពេខ�េខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងជនំាន់

 
លនោះ អ្រីខ�េលធ្ើឲ្យក្រួសារខ្ពុលំសោកស្ាយ្ំរផពុតលនោះ្  ឺការ 

សលៃា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិរ្រស្់រង្រ្អនូក្ររុសសសរីរ្រសខ់្ពុចំនំនួ ៦
 

នាក់។ ខ្ពុចំាមិំនលភលៃចលេ្ា ្រងក្ររុសេរីមួយរ្រស់ខ្ពុកំតរូវ�ន
 

ខខរ្កកហមចា្់រចងសលៃា្រលសកយកលេៅសមលៃា្់រ រួមេាងំកូន 

សសរី នងិក្រពន្ធខ�េមាននផល្ពោះជតិក្្់រខខ។ ខ្ពុ�ំនជ្ួរមពុខ 
្រងក្ររុសជាលេើកចពុងលកកោយ ល�ោយខ្ពុ�ំនរតល់េៅឱ្រ្រង 
ក្ររុសេាងំេឹកខភក្ ល�ោយសារអាណិត្រង លនៅខណណៈលពេ 

ខ�េខខរ្កកហម្រលណ្ើរ្ាតយ់កលេៅសមលៃា្់រ។ ្រន្ា្់រមក 

ខខក្កហមក៏្ំរខ្រកខ្ពុលំចញ្ររី្រងក្ររុស លហើយក៏្រនយ្ក្ាត ់
លេៅសមលៃា្់រ រួចេមលៃាក់ចេូក្ពុងសសះមួយស្តិលនៅឆងៃាយពរី 
សសរុកកំពង់កតខ្រក។ លកកោយមក ម្ាយខ្ពុ�ំនេេួេ�ណឹំង 
្ាកូនក្ររុសមួយលេៀត កតរូវ�នខខរ្កកហមលធ្ើេារពុណកម្ 

ល�ោយចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើការធងៃន់្ ្ានលពេសកមាក នងិ 

្រង្អត�់យរហតូ�េស់លៃា្់រ។ ្រនម្ក្រងក្ររុសេរី៣ ក៏កតរូវ 

េង់េឹកេលនលៃសលៃា្់រលេៀត។ ល�ោយខឡក្រងសសរីខ្ពុ្ំររីនាក់លេៀត  
�ន�តខ់លៃនួល�ោយមិន�ងឹ្ាសលៃា្់រឬរសល់នោះលេ។ ខ្ពុខំតង

 
ខតសសក់េឹកខភក្ លនៅលពេខ្ពុនំកឹល�ើញពរីេិ�្ឋភាពឈចឺា្់រ 
េាងំលនះ លហើយការចងចាក៏ំមិនខ�េរេពុ្រលចញពរីខរួ 

ក្ប឵េខ្ពុម្ំងណាលឡើយ។ 

 េពុះឆ្ា១ំ៩៧៩ លនៅលពេខ�េលវៀតណាមវាយេពុក 

ចេូមកក្រេសកម្ពុជា ក្រួសាររ្រសខ់្ពុ ំនងិក្រជាជនជាលកចើន
 

ក រ្ួសារលផ្ងលេៀត �នរតល់ភៀសខលៃនួលចញពរីសសរុកកំពង់ 
កតខ្រក លឆ្ោះលេៅខាងេចិេលនលៃ ្ លឺនៅម្ពុខំកលៃង្ង់។ ្រ៉ពុខនក្្ពុង 
លពេលធ្ើ�លំណើរលនោះ ក្រជាជនមួយចនំនួក៏�នវេិកតឡ្់រ 

លេៅសសរុកកំលណើតតាមការអំពាវនាវរ្រសរ់�្ឋអំណាច ខ�េ 

លស្ើសពុឲំ្យក្រជាជនវេិចេូមាតពុភូមិវញិ។ ចខំណកក្រជាជន 

មួយចំននួលេៀត�ន្រន�ំ្លណើរលេៅមពុខជាមួយខខរ្កកហម។ 

លពេលនោះក្រួសារខ្ពុក៏ំ�នវេិកតឡ្់រលកកោយ លកពោះលយើង 
្ិត្ា ល្រើ្រនល្េៅមពុខលេៀត ្ មឺានខតលសចក្រីសលៃា្់រ្រ៉ពុលណោ្ះ។   

លនៅលពេខ�េលយើងមករស់លនៅក្ពុងភូមិកំលណើតវញិ ក៏មិន 
មានភាពសងៃ្់រសពុខ្រ៉ពុន្ានខ�រ។ កាេលណោះ មានពម្ូាក់ 

ធលៃា្់រជាអតរីតលមសហករណ៍ លហើយក៏ជាអ្កខ�េ�នលធ្ើ 

�្រក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម 
 

កតរូវ�នក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិរួម្្ាសមលៃា្់រលចោេេាងំ 
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ក្រួសារ្្ានឲ្យសេម្់ាក់លឡើយ។ េាងំលនះ ្ លឺកើតលចញពរី

ការចង្ំនពុ្ំរន្ា្់រពរីរ្រ្រ ្រ៉ពុេ ពត �េួរេលំេៅ។  

 លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៩០ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការនងិមានកូនសសរី
 

ម្ាក់។ េពុះកូនសសរីខ្ពុអំាយពុ�នមួយឆ្ា ំលេើ្រអ៊ពុនតាក់ ចា្់រ 
លផ្ើមចេូមកក្រលេសកម្ពុជា។ មពុនលពេល�ះលឆ្ោតឆ្ា ំ
១៩៩៣ អ៊ពុន តាក់ �នលធ្ើការខណនាក៏ំ�ចូជាជយួលេើក 

េឹកចតិក្្រជាជនឲ្យចេូរួមចពុះលឈ្ោះ នងិលធ្ើ្័រណល្�ះ 

លឆ្ោត។ ខ្ពុក៏ំ�នចេូរួមចពុះលឈ្ោះលនៅលពេលនោះខ�រ។ 

្រន្ា្់រមកល�ោយសារជរីវភាពខះ្ខាត ខ្ពុ�ំនចាកលចញ 

ពរីសសរុកកំលណើតមកតាម្្ររីល�ើម្បរីលធ្ើជាកម្ករេរីខសងលនៅ 

្ឹរងកតកួនក្ពុងក្រលេសន្អសរ់យណៈលពេ្ររីឆ្ា។ំ លកកោយ 
មកក្រខហេឆ្ា២ំ០០៤ លយើង�នសលកមចចតិល្ធ្ើ�លំណើរ 

មករសល់នៅអនលៃង់ខវងតាមរយណៈអ្កស្ាេ់្ ្ា។ លនៅលពេ 

ខ�េខ្ពុមំក�េអ់នលៃង់ខវង រ�្ឋាភិ�េ�នចា្់រលផ្ើមខចក 
�រីធលៃរីសកមា្់រឲ្យក្រជាជន្រង្ក្រលង្កើនផេ នងិរសល់នៅក្្់រៗ 

្្ាក្ពុង�ពុកំតពាងំតាវ ។ �លូចះ្ លយើងក៏ចា្់រលផ្ើមក្រក្រ 
រ្ររចញ្ិមឹជរីវតិ នងិ្រនរ្សល់នៅអនលៃង់ខវងរហតូមកេេ់ 

លពេ្រច្ពុ្រ្បន។្

គ្ោរ ឡាង ជាមួយកតូន្បរុស នឋិងគចៅៗ ្តជាមួយ ហ៊ាន ពឋិសី (រតូបគនៅ្ ាងគឆង្) នឋិង គមក វឋិន (រតូបគនៅ្ ាងស្ា)ំ  
រឺជា្ ករុមសសាវ្ជាវថនមជ្ឈមណ្ឌលសន្ឋ្ិ ាពអនង់្ខវង។ (ហ៊ាន ពឋិស/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ម៉ាក	្ំពអឿៃ៖	អតតីតពពទ្យ្ហករណ៍

គាត	ស ត្ីសឡៃ

 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម មក៉ សលំអឿន កតរូវ�នកម្ា 
ភិ�េខខរ្កកហម្រញ្ជូនលេៅលរៀនវិជ្ជាលពេ្យ្រឋមលនៅមន្រីរ 
សសរុកកតមូងត្ំរន២់១ រយណៈលពេក្រខហេមួយខខ ្រន្ា្់រ 

មក ខខរ្កកហម�នចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើលពេ្យក្រចាលំនៅសហ- 

ករណ៍ភូមិលកោះ្  ្�ពុេំនលៃងូ សសរុកកតមូង ត្ំរន ់២១ ភូមិភា្  
្ូរព៌ា។ មក៉ សលំអឿន �នលរៀ្ររា្់រ្រេពលិសោធនជ៍រីវតិខ�េ�ន 

ឆលៃងកាត់សម័យសនង្ាម នងិរ្រ្រខខរ្កកហម�ូចខាងលកកោម៖

 ខ្ពុលំឈ្ោះ មក៉ សំលអឿន លភេក្រ រុស អាយពុ៦០ឆ្ា ំជនជាត ិ
ភា ល្សៀ្ង នងិមានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិក្ពុេផ្ារ  
�ពុេំនលៃងូ សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។ ខ្ពុមំានឪពពុកលឈ្ោះ 

 
មក៉ កពុ្រ នងិម្ាយលឈ្ោះ ញពុ មឹ សនួ។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូចនំនួ 

៩នាក់ ្ សឺសរី៦ នងិក្ររុស ៣ នាក់។ ខ្ពុមំានក្រពន្ធលឈ្ោះ ហតួ  
សារមឹ លយើងមានកូនចនំនួ ៦ នាក់ សសរី៤នាក់ នងិ 

ក្ររុស ២នាក់។  សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅភូមិក្ពុេផ្ារ �ពុេំនលៃងូ 

សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបង�្ពុំ ។

 កាេពរីខ្ពុលំនៅលកង្ ខ្ពុ�ំនលរៀនសកូត�េក់តមឹ្្ាក់េរី
 

១០ លនៅក្ពុងសាេាវតក្្ពុេ ខ�េ្រច្ពុ្រ្បនរ្ាជរ�្ឋាភិ�េ
 

កម្ពុជា�ន្រលង្កើតជាវេិ្យាេយ័ ្៊រពុន រា៉នរី ហ៊ពុន ខសន ក្ពុេ 
ផ្ារ។ ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀន លនៅលពេមាន�តពុកម្ក្រឆាំង 
រ�្ឋក្រហារេមលៃាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ លនៅឆ្ាំ 

១៩៧០។ លនៅលពេលនោះ ក្រលេសជាតមិានភាពវកឹវរ លហើយ 

លេោកក្រូ អ្កក្រូ មានការភ័យខលៃាច នងិឈ្់រមក្រលកងៀន 

លនៅសាេាលកពោះលេោកក្រូ អ្កក្រូ ភា្ លកចើនជាអ្កមក 

ពរីចមងៃាយ។  

 ្រន្ា្់រពរីឈ្់រលរៀន ខ្ពុ�ំនមកលនៅផះ្ នងិជយួការងារ 
ឪពពុកម្ាយ �ចូជា លធ្ើខសសចម្ការ នងិ�ា�ំណំាលំផ្ងៗ លនៅ 

ក្ពុងភូមិ។ លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៧០ �ខ�េ េាហានសហរ�្ឋ
 

អាលមរកិ នងិេាហានធរីវ រ្ី �នចេូមកលនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុ។ំ 
 

េាហានសហរ�្ឋអាលមរកិ �នល�ះ្រន្ាយលនៅក្ពុងភូមិពង 
េឹក នងិភូមិលកោះ្  ្ក្ពុង�ពុេំនលៃងូ សសរុកលមមត។់ កាេលនោះ

 
ខ្ពុ�ំនល�ើញេាហានសហរ�្ឋអាលមរកិមានមាឌធំៗ  េាហាន 
ខលៃះមានសម្បពុរលខ្ៅ នងិខលៃះលេៀតសម្បពុរស។ េាហានសហរ�្ឋ

 
អាលមរកិេាងំលនោះ�នជះិឡានចេូមក�េភូ់មិ។ លនៅ

ម៉ាក សគំអឿន អាយុ៦០ឆ្ាំ រឺជាជនជាតឋ្ិ ារគសៀ្ង 
រសគ់នៅ្ តូមឋិក្លុៃ្ារ ឃុទំន្តូង សសរុកគមមត ់គ្តកំ្ពង់ចាម។

 
(ឡងុ ដាន/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ខណណៈលពេលនោះក៏មានកងេ័ពលវៀតកពុង�នចេូមក�េ ់

ភូមិរ្រសខ់្ពុខំ�រ។ កងេ័ពលវៀតកពុង �ននាំ្ ្ាេាក់ខលៃនួលនៅ
 

លពេល�ើញមានវតម្ានេាហានសហរ�្ឋអាលមរកិមក 

�េ។់ លនៅលពេលនោះ អ្កភូមិ�ននាំ្ ្ាជយួេាក់ នងិ 

យកកងេ័ពលវៀតកពុងចេូក្ពុងលេណ�្ឋាន ពរីលកពោះល្រើ 
េាហានសហរ�្ឋអាលមរកិល�ើញ នងិមានការេមលៃាក់ក្ា្់រ 

ខ្រក ខ�េនាឲំ្យមានលក្ោះ្ ្ាក់�េអ្់កភូមិជាមិនខាន។  

លនៅលពេយ្់រ ខ្ពុខំតងខតឮសរូសលំឡងក្ា្់រកាលំភលៃើង ខ�េ 
លធ្ើឲ្យក្រួសារខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិមានការភ័យខលៃាចយា៉ងខលៃាងំ។ 

កងេ័ពលវៀតកពុង ខតងខតពឹងពាក់ឲ្យអ្កភូមិជួយរកផលៃវូ 
វាង ល�ើម្បរីងាយសសរួេល្ចខលៃនួពរីេាហានអាលមរកិ។  
េាហានអាលមរកិ�នស្ាក់លនៅក្ពុងភូមិអសរ់យណៈលពេ 
ក្រមាណ ២ លេៅ ៣ខខ ក៏�កកតឡ្់រលេៅវញិអស។់ 

 លនៅលពេខ�េខខរ្កកហមលឡើងកានអំ់ណាចលនៅ 

ក្ពុងឆ្ា ំ១៩៧៥ ក្រជាជនលនៅភូមិរ្រសខ់្ពុ ំកតរូវ�នចាតត់ាងំ
 

ឲ្យលធ្ើខសសចម្ការក្រវាសន់� ្ឺលធ្ើខសសចម្ការតាមក រ្ួសារ 

លរៀង ខៗលៃនួ ្រ៉ពុខនក្តរូវជួយ្្ាលេៅវញិលេៅមក។ លនៅលពេ 
ក្រមូេផេកតរូវយកលេៅេពុកតាមផះ្ នងិហ្ូរ�យតាម 

ផះ្លរៀង ខៗលៃនួ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ ខខរ្កកហមខេងអនពុញ្ញាត 
ឲ្យអ្កភូមិេាងំអសល់ធ្ើខសសចម្ការក្រវាសន់� នងិហ្ូរតាម 

ផះ្លេៀតលហើយ ្ អ្ឺកភូមិេាំងអស់កតរូវលធ្ើការងាររួម នងិ 

ហ្ូររួមលនៅតាមសហករណ៍។ អ្កភូមិក្ពុេេាងំអសម់ាន 
ចនំនួក្រខហេជាង ២០០នាក់ េាងំចាស ់េាងំលកង្ កតរូវមក 

ហ្ូរ�យរួមលនៅលរោង�យក្ពុងវតក្្ពុេ។ លកកោយលពេហ្ូរ
 

�យរួច អ្កភូមិកតរូវលចញលេៅលធ្ើការងារលនៅតាមវាេខសស  

�ចូជា លេើកភលៃខឺសស �កស្ងូ នងិលធ្ើចម្ក ារ ជាល�ើម។ 

 លនៅអំឡពុងឆ្ា ំ១៩៧៦ លនះខ�រ ខខរ្កកហម�នចាត ់
តាំងខ្ពុឲំ្យលេៅលរៀន្រលចក្លេសលពេ្យ្រឋមលនៅសសរុកកតមូង  
ត្ំរន ់២១ រយណៈលពេក្រខហេមួយខខ។ ការលរៀនក្ួបនលពេ្យ 
លនោះ ្ លឺរៀនចាក់្្ា ំនងិលរៀនឲ្យស្ាេព់រីជងឺំក្រុនលក្ៅ ជងឺំ 

ក្រុនញាក់ នងិជងឺំលផ្ង លៗេៀត។ ចលំពោះ្ ្ាលំនៅលពេលនោះ 

មានខត្្ាអំាចម៍េន្ាយ នងិវរីតាមរីនតចិតចួ្រ៉ពុលណោ្ះ។ 

្រន្ា្់រពរីលរៀនច្់រ ខខរ្កកហម�នចាតត់ាងំខ្ពុ ំ លធ្ើលពេ្យ 

សហករណ៍ក្រចាលំនៅភូមិលកោះ្ ។្ លនៅក្ពុងសហករណ៍ 
ភូមិលកោះ្ ល្នះ មានលពេ្យខតម្ាក់្រ៉ពុលណោ្ះ ្ឺរូ្រខ្ពុ។ំ   
ចខំណកលនៅក្ពុង�ពុេំនលៃងូេាងំមូេមានលពេ្យចនំនួ ៤នាក់ 

 
សកមា្់រព្យា�េអ្កជងឺំ ។ លនៅក្ពុងសហរកណ៍ ្្ាន 
កខនលៃងសកមា្់រសកមាកព្យា�េលនោះលេ លពេ្យកតរូវល�ើរ 

តាមផះ្ក្រជាជន ក្រសនិល្រើមានក្រជាជនមិនសសរួេ 

ខលៃនួ ឬមានជងឺំ លពេ្យកតរូវលេៅ�េផ់ះ្អ្កជងឺំ ល�ើម្បរីពនិតិ្យ 
លមើេ្ាលតើក្រជាជនលនោះឈអ្ឺរីនងិកតរូវចាក់្្ាខំ�រ ឬ 

ក៏អត។់ ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ ភា្ លកចើនមានជងឺំក រ្ុន 
លក្ៅ រាក នងិមានសាលៃ្់រលស្ើរលរៀងរាេន់្ងៃ។ កាេលនោះ 

លពេ្យមាន្្ាខំត្រន្ចិ្រន្ចួ �ចូជា ល្រអង វរីតាមរីនលស  
�ាក់ក្ពុង�្់រេឹកកករូចមរីររីន�ា។  លនៅលពេលពេ្យលេៅព្យា�េ 

ឪពកុរបស់ ម៉ាក សគំអឿន គឈមែោះ ម៉ាក កុប គនៅក្ងុសម័យ 
សង្គមរាសសន្ឋិយម។ (ឡងុ ដាន/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

តាមផះ្ លពេ្យកតរូវស្ាយវរីតាមរីនលស ៨ �្់រ សកមា្់រចាក់ 

ឲ្យអ្កភូមិ។ លនៅលពេលនោះក៏មាន្្ាកំ្ា្់រខលៃះខ�រ លហើយ 

្្ាភំា្ លកចើនផេតិលនៅក្រលេសចនិ។ លពេមានក្រជាជន 

ឈធឺងៃន ់ខ្ពុមិំន�នលមើេខ្អ្កជងឺំលនៅក្ពុងសហករណ៍លេ 

្ឺខ្ពុ្ំរញ្ជូនអ្កជងឺំលេៅមន្រីរលពេ្យលនៅសសរុកកតមូង លកពោះ
 

េរីលនោះមានក្រូលពេ្យខ�េមានជនំាញខស្ជ់ាងលពេ្យលនៅ

តាមសហករណ៍។ លពេខ�េ្រញ្ជូនអ្កជងឺំលេៅលពេ្យសសរុក  
្ឺខ្ពុ�ំកឹអ្កជំងឺតាមកង់ ឬរលេះ។ លពេខលៃះអ្កជងឺំកតរូវ�ន 
�ាក់ក្ពុងអកងឹង ល�ោយចងអកងឹងភ្ជា្់រនងឹកង់ នងិមានសាច់ 
ញាតអ្ិកជងឺំលេៅជាមួយ។ ្រន្ា្់រមក ខ្ពុកំតរូវកតឡ្់រ 
មកសហករណ៍វញិ។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ឬ ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខរ្កកហម�ន 

ជលមលៃៀសក្រជាជនេាងំអសល់ចញពរីភូមិលកោះ្  ្ភូមិក្ពុេ នងិ 
ភូមិលផ្ង លៗេៀត ក្ពុង�ពុេំនលៃងូ ឲ្យមករសល់នៅភូមិខសសតាពជិ 

 
នងិភូមិកូនកកលពើក្ពុង�ពុជំាតំាលមៅ៉ ពរីលកពោះខខរ្កកហម�ន 
ចា្់រលផ្ើមលធ្ើសនង្ាមតាមកពខំ�ន ជាមួយក្រលេសលវៀត 

ណាម។ ចា្់រតាងំពរីជលមលៃៀសក្រជាជនលចញពរីភូមិក្ពុេមក 
លនៅភូមិខសសតាពជិខ្ពុខំេងលធ្ើជាលពេ្យលេៀតលហើយ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នលយោធាខខរ្ 
កកហមលចោេ្ាក្បតអ់ង្ការ នងិកតរូវ�នចា្់រខលៃនួលនៅភូមិ 
ខសសតាពជិ ពរីលកពោះ្ ាតធ់លៃា្់រលធ្ើជាលមកងធកំ្្់រក្ង 

ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិក្ពុេចលនលៃោះពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ាំ
 

១៩៧៧។ លពេលយោធាខខរ្កកហមចា្់រខលៃនួឪពពុកខ្ពុ ំខខរ្
 

កកហម�នក�្់រ្ា យក្ាតល់េៅលរៀនលនៅភូមិខ្ជាយ នងិ 

ភូមិពងេឹក ក្ពុង�ពុេំនលៃងូ។ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុ�ំនល�ើញកង
 

លយោធាខខរ្កកហមចា្់រឪពពុកខ្ពុចំងសលៃា្រលសកលេៅខាង

លកកោយ រួមជាមួយក្រធានកងតចូ កងធលំផ្ងលេៀត។ 

្រ៉ពុន្ានន្ងៃលកកោយមក ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនកម្ាភិ�េ 
ម្ាក់លេៀតមកលធ្ើជាក្រធានកងជនំសួឪពពុកខ្ពុ។ំ អ្កភូមិ 
�ននយិាយក�្់រ្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នខខរ្កកហម 

សមលៃា្់រលហើយ ្ ខឺខរ្កកហម�នវាយ្ាត ់នងិវាយក្រធាន 

កងលផ្ង លៗេៀតេមលៃាក់ចេូលេៅក្ពុងអណូ្ងេឹក។ 

 ខ្ពុនំងិក្រជាជន�នរសល់នៅភូមិខសសតាពជិ នងិភូមិកូន 
កកលពើ�នរយណៈលពេ ៤ លេៅ ៥ខខ ខខរ្កកហម�នជលមលៃៀស 

លយើងឲ្យលេៅរសល់នៅភូមិរេសួ ក្ពុងសសរុកស្េួ លខតក្កលចះ 
 

វញិ។ រយណៈលពេក្រមាណមួយខខលកកោយមក សសា្់រខត 

កងេ័ពលវៀតណាម�នវាយចេូមក លហើយខខរ្កកហម 

ក៏�នជលមលៃៀសខ្ពុ ំនងិក្រជាជន ្រនឲ្្យលេៅរសល់នៅភូមិ្ខ្ក្ 

ក្ពុងេរីរួមលខតក្កលចះ។ ក្រខហេមួយស�ហ្ល៍កកោយមក  
ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនក្រួសារខ្ពុតំាមកាណូត មកលនៅភូមិ

 
េ្ា សសរុកចកំារលេើ ក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម។ លនៅេរីលនោះ ខខរ្ 
កកហមចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើការងារលនៅក្ពុងកងចេត័ នងិកតរូវ

 
លធ្ើការងារពេកម្ �ចូជា កចរូតសសរូវ នងិលនសាេកតរី។ 

 លនៅលពេខ្ពុកំំពពុងលធ្ើការងារកចរូតកាត់ មានឧេ្ធម្ា្  
ចកក�នលហោះមកេា្រៗ នងិ�នក្រកាសឲ្យក្រជាជន 

កតឡ្់រលេៅសសរុកកំលណើតវញិ។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើ�លំណើរល�ោយ 
ល្្ើរលជើងកតឡ្់រមកភូមិក្ពុេ។ លពេមក�េភូ់មិ�្ូំរង ខ្ពុំ

ល�ើញលនៅសេខ់តផះ្ម្ាយខ្ពុមួំយ្រ៉ពុលណោ្ះ លហើយមាន 

នកព�ពុះពេ័្ធជពុជំតិ។ ចខំណកផះ្អ្កភូមិលផ្ងលេៀត កតរូវ�ន 

ខខរ្កកហមរពុះលរើអស់្ ្ានសេ។់ 

 លកកោយមក ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើឈលៃ្រការពារភូមិ ពរីលកពោះ

លនៅមានខខរ្កកហមលធ្ើសកម្ភាពលនៅលឡើយ។ ខខរ្កកហម

�នរសល់នៅក្ពុងនកពកជាវ នងិធលៃា្់រ�នចេូមកក្ពុងភូមិរ្រស់
 

ខ្ពុម្ំងម្ក ាេ។ មានអ្កភូមិខលៃះ�នចេូ្រលកមើកងេ័ពខខរ្ 
កកហម លហើយ�នមកលធ្ើ�្រអ្កភូមិ នងិលធ្ើសកម្ភាព្រលៃន ់

ចា្់រជរំតិ នងិសមលៃា្់រក្រជាជន។ ភូមិរ្រសខ់្ពុ�ំ្ូំរងមាន 
ឈលៃ្រចនំនួ ១២នាក់ លនៅការពារសន្សិពុខ។ ខ្ពុចំេូលធ្ើឈលៃ្រ 
�នរយណៈលពេ ៣ឆ្ាំ ក៏ផលៃាសម់កលធ្ើជាក្រធានភូមិក្ពុេ

វញិ។ ្រន្ា្់រពរីល�ះលឆ្ោតអាណត្េិរី ១ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៣ 

ខ្ពុ�ំនជា្់រជាលម�ពុេំនលៃងូ សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

វា៉ាៃ់	ពមឿៃ	អតតីតពោធា
ស្ក្កាពំ្លៃើងធំការពារអាកា្
ផាត	ចាៃ់្ុៃិតា	

 វា៉ន ់លមឿន មានអាយពុ៦៤ឆ្ា ំ្ ជឺាលម�ពុរំាមអលណ្ើក 

ខ�េ្រច្ពុ្រ្បនរ្សល់នៅភូមិរាមអលណ្ើក �ពុរំាមអលណ្ើក 

សសរុក រ្ីររីវង់ លខតត្ាខកវ។ តាមរយណៈលវេិកាក្រវត្សិាសស ្

តាមក្រួសារ លមឿន �នខចករខំេកអំពរី្រេពលិសោធនច៍េូ

រួម្រ�វិតន្ខ៍ខរ្កកហមរ្រសខ់លៃនួ នងិ�លំណើរជរីវតិលកកោយ 

រ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�េកូ់នលចៅរ្រស់្ ាត់ នងិ 
កករុមការងារលវេិកាក្រវត្សិាសសត្ាមក រ្ួសារ�ចូខាង

លកកោម្ា ៖ 

 ខ្ពុំ្ ជឺាអតរីតេាហានខខរ្កកហម ខ�េ�នចេូរួម 
ក្ពុងចេនាលនះតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៣ មកលមល៉ៃះ។ លនៅមពុនលពេ 

ចេូរួមជាមួយខខរ្កកហម ខ្ពុ�ំនលរៀនសកូតកតមឹ្្ាក់េរី 
១០ចាស ់លនៅឯវតល្ពោធិ៍អង្។ ្រន្ា្់រមក ខ្ពុក៏ំសលកមចចតិ ្
្ួរសលរៀនលនៅវតស្ពុ្ិរន អសរ់យណៈលពេមួយវស្ា។ លនៅឆ្ា ំ

១៩៧៣ ខ្ពុ�ំនេាចាកសកិ្ា្រេល�ើម្បរីចេូ្រលកមើចេនា 
្រ�វិតន្ខ៍ខរ្កកហម លកកោមការអូសេាញពរីកករុមយពុវជន 

លនៅក្ពុងភូមិ។ កាេពរីចេូរួមចេនា្រ�វិតន្�៍្ូំរង ខ្ពុ�ំន
 

េេួេការហ្កឹហាត់ក្ួបនយពុេ្ធសាសស្្រលចក្លេសលយោធា 
លនៅមន្រីរ ០៥ ក្ពុងសសរុកកតាកំក់ លខតត្ាខកវ អសក់្រមាណ 

ជាងមួយឆ្ា។ំ 

 ្រន្ា្់រពរីន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លកកោយ 

លពេខខរ្កកហមេេួេជយ័ជម្ះេាងំសសរុង លេើកងេ័ព 

សាធារណរ�្ឋខខរ្ អង្ការ�នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលេៅលធ្ើជា 
លយោធាលជើងេឹកលនៅកំពង់លសោម ខ�េស្តិលកកោមការ 

ក្្់រក្ងរ្រស់ មាស មពុត ។ «លនៅក្ពុងកករុងកំពង់លសោម 

មិនមានក្រជាជនរស់លនៅលេ មានខតលយោធា្រ៉ពុលណោ្ះ 

លនៅជាយកករុង ម្ពុកំងលកង នងិម្ពុំរាម លេើ្រមានក្រជាជន
 

រសល់នៅ» ។ ្រន្ា្់រពរីឈរលជើងលនៅកំពង់លសោម�នមួយ 

រយណៈ លនៅឆ្ា ំ១៩៧៦ ខ្ពុកំតរូវ�នផលៃាសឲ់្យលេៅក្រចាកំារលនៅ 
លេើលកោះលសះ នងិលកោះ្ ្រី ក្រមាណមួយឆ្ាលំ�ើម្បរីការពារ 

ខ�នសមពុកេកម្ពុជា។ �ចូ្្ានងឹកំពង់លសោមខ�រលនៅ

លេើលកោះ្្ានក្រជាជនរស់លនៅលេ ្ឺមានខតេាហាន 

ក្រមាណជាង ១០០នាក់ ចាកំារពារ នងិយាមេ្ប឵ត។ 

វ៉ាាន ់គមឿន មានអាយុ៦៤ឆ្ា ំរឺជាគមឃុរំាមអគណ្ើក បច្បុ្បនរ្សគ់នៅ 
ត្ូមឋិរាមអគណ្ើក ឃុរំាមអគណ្ើក សសរុករីរវីង់ គ្តត្ាខកវ។។  

(លី កុកឆាយ/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

 អំឡពុងលពេខ�េខ្ពុឈំរលជើងលេើលកោះ ខ្ពុនំងិលយោធា
 ខខរ្កកហម�នេ ខតង�នល�ើញក�េ៉រ់្រសល់វៀតណាម 

មកលកៀកនងឹក្រជពុលំកោះអាចម៍លសះ ខ�េមានេរីតាងំស្តិលនៅ 

ឈមនងឹលកោះលសះ។ រាេល់ពេខ�េលេចវតម្ានកងេ័ព 

លវៀតណាមមកខក្បរលកោះេាងំលនោះ លយោធាខខរ្កកហមក៏�ន 

�ញ់លផលៃោងការពារេរីក្រជពុលំកោះភលៃាមៗ។ លកកៅពរីការពារកពំ 

ខ�នសមពុកេរ្រសក់ម្ពុជា លយោធាេាងំអស ់កតរូវ�ា�ំពុះ នងិ 
ចញ្ិមឹសតល្�ើម្បរីកេកេង់ការរសល់នៅ ្ ្រីត្បតិខតរ្រ្រអាហារ 

ហ្ូរចពុកមិនមានការខះ្ខាត នងិមានការផត្ផ់ង់្ល�ោយ 

អង្ការក្រី។ េន្មឹនងឹលនះ ខខរ្កកហមខតងផេ្់្ ្ាសំង្កវូក្្់រ 
ក្ាន ់លេៅលយោធាយាមេ្ប឵តលេើលកោះ លកពោះ្ ា លយោធា 

ខតងក្រឈមនងឹជងឺំក្រុនចាញ់។ លកកៅពរីលនះ ខ្ពុនំងិលយោធា 
លផ្ងលេៀត ក៏�នលធ្ើ�លំណើរមកកានកំ់ពង់លសោម ល�ើម្បរីចូេ 

រួមក្រជពុអំ្់ររចំតិ្្ នំតិឲ្យលស្ោះកតង់នងឹអង្ការ។ លនៅ 

ក្ពុងលពេក្រជពុលំនោះ ខ្ពុធំលៃា្់រ�នល�ើញ តាម៉ពុក ចេូរួមខ�រ។ 
 

លនៅលពេខ�េខ្ពុសំ្ាក់លនៅកំពង់លសោម ខ្ពុខំតងល�ើញមាន
 

ក�េ៉ផ់្ាចម់រីននាមំពុខក�េ៉�់កឹេំនញិធំៗ  រ្រសច់និចេូ 

ចតលនៅកំពង់ខផកំពង់លសោម នងិកំពង់ខផរាម។ េន្មឹនងឹ 

លនះ មានមន្រីរលពេ្យ�ធ៏មួំយេំហកំ្រមាណជាង ១០ហកិតា 

លឈ្ោះមន្រីរលពេ្យចំការ�ងូ ស្តិលនៅរាម។ ខ្ពុក៏ំធលៃា្់រ�នលនៅ

សកមាកព្យា�េជំងឺលនៅមន្រីរលពេ្យលនោះមួយរយណៈខ�រ។

 ជរីវតិជាលយោធាលនៅលេើលកោះពតិជាឯលកោ លកពោះខ្ពុ ំ
កតរូវរសល់នៅេរីលនោះខតម្ាក់ឯង ្្ាន្រង្រ្អនូញាតសិន្ាន 
លេ។ ជាលរៀងរាេេ់ងៃាច លនៅលពេខ�េខ្ពុសំមលៃងឹលមើេលេៅ 
ន្ងៃលរៀ្រេចិ េឹកខភក្រ្រសខ់្ពុ�ំនសសក់ចពុះមកល�ោយក្រី 
នកឹរឭក នងិកពរួយ�រម្ពរី ឳពពុកម្ាយ ្រង្រ្អនូខ�េលនៅ 
សសរុកភូមិ មិន�ងឹ្ា មានលរឿងអ្រីលកើតលឡើងចលំពោះ្ ាត់»។ 

លកកោយលពេឈរលជើងលនៅតាម្រណ្ាលកោះមួយចនំនួ 

�នមួយរយណៈ ខ្ពុក៏ំកតរូវ�នផលៃាសម់កលកោះឧកញា៉តរី ស្តិ 
លនៅខក្បរេរីកករុងភ្លំពញវញិ។ មពុនលពេ្ូ្ររលេៅកានល់កោះ 

ឧកញា៉តរី ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅអូរខ្រកក្អម ក្ពុងេរីកករុង
 ភ្លំពញ ល�ើម្បរីហាតល់រៀនលក្រើកាលំភលៃើងធសំកមា្់រការពារ 

ខ�នអាកាស ខ�េអាច�ញ់ក្ពុងរយណៈកម្ស១់៥ រ្ីឡខូមក៉ត 
 

នងិរយណៈ្រលណ្ោយ៣០ រ្ីឡខូមក៉ត។ 

 ្រន្ា្់រពរីហាតល់រៀនលនៅេរីលនះ�នមួយឆ្ា ំអង្ការ�ន

្រញ្ជូនកងពេរ្រសខ់្ពុឲំ្យលេៅឈរលជើងការពារលនៅលេើលកោះ

ឧកញា៉តរី កតង់ចណំពុចេលនលៃ្ួរនមពុខ។ លនៅលេើលកោះឧកញា៉តរី 

មានកាលំភលៃើងធំ ៨ល�ើម នាចំេូពរីក្រលេសចនិខ�េេំលនើ្រ 

្ំរផពុតលនៅសម័យលនោះ សកមា្់រ�ញ់ក្ា្់រេំហ ំ១០០ មរីេរី 

ខមក៉ត។ ខ្ពុំ្ ជឺាអ្ក្រញ្្ជ�ញ់កាលំភលៃើងមួយល�ើមក្ពុងចលំណោម
 

កាលំភលៃើងេាងំលនោះ រហតូ�េម់ានការវាយចេូមក�េ ់

រ្រសក់ងេ័ពស្ក័្ចតិល្វៀតណាម លនៅល�ើមខខមករា ឆ្ា ំ

១៩៧៩។ កាលំភលៃើងលនះ ្ឺជាអាវពុធ�េំ៏លនើ្រ្ំរផពុតរ្រស់ 

លយោធាខខរ្កកហម ល�ោយលក្រើរា៉�ាស្យ័ក្រវត្សិកមា្់រ 

ចា្់រេរីតាំងរ្រស់សកតរូវខ�េពពុអំាចលមើេល�ោយខភ្កេលេ។  

ខ្ពុំ លជឿជាក់្ា ក្រជពុលំកោះ នងិលកោះនានា ្ឺជាេរីតាងំ 
យពុេ្ធសាសសក្ារពារក្រលេសជាតរិ្រសខ់ខរ្កកហម។ 

 លកកោយពរីអសស់ង្ឃមឹ ក្ពុងការយកឈះ្លេើេ័ពលវៀត 
ណាម លយោធាខខរ្កកហមក៏នាំ្ ្ារត ់លហើយលវៀតណាម�ន 

ក្្់រក្ងេរីកករុងភំ្លពញេាំងសសរុង។ ខ្ពុនំងិ្ ្រ្ី ្ា�នរត់ល្ច 
តាមផលៃវូលេៅខកពកលព្ៅ រួចហសួលេៅ�េកំ់ពង់ស្ឺ លហើយ 
ចពុងលកកោយ�នកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតខលៃនួវិញ។ លនៅតាម 
ផលៃវូខ្ពុកំ្រយពុេ្្ធ ្ាជាមួយសកតរូវ្រលណ្ើររតល់្ចខលៃនួ្រលណ្ើរ 

ល�ោយខ្ពុកំតរូវក្ា្់រចនំ�ខផក្ខាងលឆង្ នងិរងរ្ួរសជាេមងៃន ់
េកមារំតល់េៅ�េល់េើភ្។ំ រយណៈលពេពរីរឆ្ាខំ�េខ្ពុរំសល់នៅ

េាក់ខលៃនួក្ពុងនកពកកាស ់ខ្ពុ�ំនល�ើររកជរីកលមើមក្ចួ នងិ�ឡំងូ

 មកលធ្ើជាអាហារក្រចានំ្ងៃ។ 

 លនៅឆ្ ា១ំ៩៨១ លកកោយពរីខ្ពុំ�នេេួេ�ណឹំងពរី 
ក្រជាជនខ�េចេូនកពកា្់រលឈើ្ ា ក្រលេសចា្់រលផ្ើមមាន 

សន្ភិាពលហើយ ខ្ពុក៏ំសលកមចចតិច្ពុះពរីលេើភ្ំ ល�ោយលធ្ើ 
�លំណើរល្្ើរលជើងកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ។ ខ្ពុមំានកា ំ
លភលៃើងអាកាមួយល�ើម អាកា្រតមួ់យល�ើម នងិសាកា� ូ

�រ៉ា៉មួយ។ លកកោយលពេលធ្ើ�លំណើររយណៈលពេ ៧ យ្់រ  

៧ន្ងៃ ខ្ពុ�ំនមក�េផ់្ារអង្តាលសោម។  លនៅេរីលនោះ ខ្ពុ�ំន
 

ចេូលេៅសកមាកក្ពុងលរោងយាមមួយសស្រក់ធ ំសសា្់រខត 
លសនាជនភូមិល�ើរមកសរួនា។ំ ខ្ពុក៏ំក�្់រលសនាជនតាម 
កតង់្ាខ្ពុជំាេ័ព ្រ៉ពុេ ពត»។ លសនាជន មិន�នលធ្ើ�្រ 
ខ្ពុលំេ ្រ៉ពុខន�្ន�កហតូកាលំភលៃើងពរីខ្ពុ ំនងិ្រពា្ជនូលេៅកខនលៃង

 �ពុំ រង់ចាឳំពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុមំកធានាកតឡ្់រលេៅវញិ។  

24 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

លកកោយជ្ួរជពុំជាមួយឳពពុកម្ាយ ខ្ពុក៏ំ�នលរៀ្ររា្់រ 
�លំណើរឆលៃងកាតរ់្រសខ់្ពុកំ�្់រ�េ់្ាត។់ ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រលេៅ

 
សសរុកកំលណើត រួចលរៀ្រការក្រពន្ធលនៅឆ្ា១ំ៩៨១ លកកោម 

ការលរៀ្រចរំ្រស ់ឳពពុកម្ាយ។ ្រន្ា្់រពរីលរៀ្រការរួចខ្ពុមំាន

កូនចនំនួ ៨នាក់ នងិមានលចៅតចូៗជាលកចើនលេៀត។ 

 ខ្ពុលំនៅចាំ្ ា ្្រីត្បតិខតរ្រ្រខខរ្កកហម�េួរេំ 
លេៅក៏ពតិខមន ក្រលេសកម្ពុជាលនៅមិនេានម់ានស្រិភាព 
លនៅលឡើយ។ កងកមលៃាងំខខរ្កកហមលនៅខត្រន្្រង្កចេាចេ 

លនៅក្ពុងសង្ម។ ខខរ្កកហម�ន្ំរផ្ពុះអាវពុធ នងិ�ាតខ់លៃនួ
 មនពុស ល្នៅឯភ្វំេលៃិ៍ ក្ពុងលខតកំ្ពត លកពោះេរីលនោះ្ ជឺានកព 

ស្ពុកងាយសសរួេ សកមា្់រខខរ្កកហមលធ្ើសកម្ភាព។ 

ក្រជាជនមានការភិតភ័យជាខលៃាងំ។ លកកោយមកល�ោយមាន 

ការអលញ្ជ ើញជាលកចើនលេើក លកចើនសា ឲ្យចេូ្រលកមើការងារ 

ក្ពុងរ�្ឋ�េភូមិសសរុករ្រសខ់្ពុ ំខ្ពុសំលកមចចតិច្េូរួមជាមួយ
 រ�្ឋអំណាច នងិរាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា រហតូេេួេតខំណង 

ជាលម�ពុរំាមអលណ្ើក រហតូមក�េស់ពន្្ងៃ ល�ោយមិន 

មានការលរើសលអើង លេោះ្ររីខ្ពុធំលៃា្់រជាអតរីតសមាជកិខខរ្ 
កកហមក៏ល�ោយ។

 លេោះ្ររីជារ្រ្រខខរ្កកហម �នផពុតរេតល់េៅអសជ់ា 

លកចើនេសវត្រយ៍ ា៉ងណាក៏ល�ោយ ក៏ខ្ពុលំនៅខតមាន 
វ្ិរ្ប�សិាររី ចលំពោះការសលកមចចតិច្េូរួមលនៅក្ពុងចេនា

ខខរ្កកហម។ «មក�េល់ពេ្រច្ពុ្រ្បនល្នះ ខ្ពុលំនៅខតមាន
 

វ្ិរ្ប�សិាររី�ក់ជា្់រក្ពុងចតិរ្ហតូមក ល�ោយចាញ់ល�កតាម 
ការល�ោសនាមលនោ្ មវជិ្ជារ្រសខ់ខរ្កកហម ខ�េ�ន 

�កឹនាំក្រលេសឲ្យមានការសមលៃា្់ររង្ាេលេៅលេើក្រជាជន 

ខខរ្រា្់រេាននាក់»។ ល�ើម្បរី្រះ៉្រ៉វូនវូកំហពុសកនលៃងមក ខ្ពុខំតង 
ខចករខំេក្រេពលិសោធនរ៍្រសខ់្ពុលំេៅកានកូ់នលចៅ ល�ើម្បរី 
ឲ្យលកង្ជនំានល់កកោយេាងំលនះយេ�់ងឹឲ្យ�នសពុរីជលកមៅ នងិ 

កពុំឲ្យជាន�់ានចាសរ់្រសខ់្ពុលំេៀត។

គយោធាខ្ មែរ្កហមគនៅក្ងុគលណដ្ានគ្តៀម្បយុទ្ធ។ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 25



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

្ុំ	ព្ឿម	៖	អតតីតពមបពា្ជ ាការ
វរព្នាតូែ-៥១
ពមក	វិៃ	

 សពុ ំលសឿម លភេក្ររុស អាយពុ៦៣ឆ្ា ំ្រច្ពុ្រ្បនរ្សល់នៅក្ពុង 
�ពុកំតពាងំតាវ សសរុកអនលៃង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័ �នខចក 

រខំេកអំពរីលរឿងរា៉វខ�េ្ាតធ់លៃា្់រ�នឆលៃងកាតក់្ពុងរ្រ្រ 
ខខរ្កកហម�ចូខាងលកកោម ៖ 

 មពុនឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងក្រួសារកសកិរខ�េមាន
 

ឪពពុក ្ ជឺាជនជាតចិនិ នងិម្ាយ្ឺជាជនជាតខិខរ្។ ក្រួសារខ្ពុ ំ
�នរសល់នៅជ្ួរជពុំ្ ្ាយា៉ងររីករាយ នងិមានជរីវភាពធរូធា។  

លរៀងរាេល់ពេកពកឹ ខ្ពុកំតរូវជយួលធ្ើកិចក្ារឪពពុកម្ាយរ្រស់ 
ខ្ពុ។ំ ចខំណកឯលនៅលពេន្ងៃខ្ពុលំេៅលរៀនលនៅសាេា�ចូលកង្ៗ �នេ 

 

លេៀតខ�រ។ ខ្ពុលំនៅចា�ំន្ា លពេខ្ពុមំានអាយពុ១២ឆ្ា ំលសនា
 

ក្រមពុខ េន ់នេ ់�នលធ្ើរ�្ឋក្រហារេមលៃាក់ សលម្ចកពះ នលរោតម្  

សរីហនពុ ពរីតខំណងលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០។ 

 លនៅចលនលៃោះឆ្ា១ំ៩៧១ នងិឆ្ា១ំ៩៧២ ខ្ពុរួំមេាងំ 
សសិ្ានពុសសិ ក្្រខហេ ៣០-៤០នាក់ លផ្ងលេៀត�ន 

នាំ្ ្ារតច់េូនកពមា៉ក រ្ី ជាមួយលេោកក្រូខ�េ្រលកងៀនលនៅ 

ក្ពុង្្ាក់។ កាេលនោះខ្ពុលំរៀន�េ់្ ្ាក់េរី១០ ។ ល�ោយសារ 

ខតលនៅវយ័លកង្ ខ្ពុឆំា្់រលជឿពាក្យេងួលេោម្រញ្ពុះ្រញូ្េ
 រ្រសក់្រូៗ ្រណ្ាេឲ្យខ្ពុកំតរូវចាកលចញពរីឪពពុកម្ាយ នងិ 

្រង្រ្អនូ។ លកកោយពរី�នលធ្ើ�លំណើរលេៅ�េន់កពមា៉ក រ្ី ខ្ពុក៏ំ 
�នជួ្រជាមួយលមកងពេម្ាក់ លឈ្ោះ តាលវឿន។ ល�ោយ 

ក្រីអាណិត នងិសសឡាញ់  តាលវឿន �នយកខ្ពុលំេៅលធ្ើជា 
នរីរសាររ្រស់្ាត។់ ខ្ពុមំានតនួាេរីយកសំ្រពុកតលេៅសមរភូមិ 
ខាងមពុខម្ងម្កាេ នងិអម�លំណើរលមរ្រសខ់្ពុលំនៅលពេមាន 
ក្រជពុលំនៅតាមភូមិភា្ ។  លកកៅពរីលនោះ ខ្ពុេំេួេភារកិចច្ម្អនិ  
អាហារ នងិ�ាេឹំកលក្ៅ ជនូលមរ្រសខ់្ពុខំ�រ។ ខ្ពុលំនៅលធ្ើជានរីរសារ

 
�នមួយឆ្ា ំតាលវឿន ក៏ឲ្យខ្ពុឈំ្់រ លហើយ្រញ្ជូនខ្ពុឲំ្យចូេលធ្ើ

 ជាកងេ័ពវញិ ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុ�ំនចូេជាកងេ័ពខខរ្កកហម នងិ�ន 
លេៅឈរលជើងលនៅសមរភូមិជាមួយកងកមលៃ ាំងខខរ្កកហម 

ជាលកចើននាក់លេៀត។ េិសល�ៅរ្រសក់ងកមលៃាងំខខរ្កកហម 

្ឺលឡើងលេៅវាយជាមួយកងេ័ព េន ់នេ។់  ខ្ពុ ំនងិកងកមលៃាងំ 
ខខរ្កកហមជាលកចើននាក់លេៀត�នលេៅលកតៀមតាមល្ោេល�ៅ 

លរៀង ខៗលៃនួល�ើម្បរីេ្់រេេជ់ាមួយកងេ័ព េន ់នេ។់ ខណណៈ 
លពេខ�េកំពពុងវាយក្រយពុេ្្ធ ្ា កងេ័ព េន ់នេ់ �ន 

េមលៃាក់ក្ា្់រខ្រក នងិក្ា្់រ រ្ីមរី យា៉ងសន្ធកឹសន្ធា្់រខ�េ 

លធ្ើឲ្យខចូខាតសម្ារ នងិលក ឿ្ងសព្ាវពុធ ជាលកចើន។ សណំាង 

េ្អកងកមលៃ ាំងខខរ្កកហមេាងំអសមិ់នរងរ្ួរសធងៃនធ់ងៃរ ឬ 

សុំ គសឿម ៃល្ប់ទសម្ាសនអំ៍ពគីរឿងរ៉ាាវក្ងុរបបខ្ មែរ្កហម្បាប់
ដល់ គមក វឋិន អ្កសសាវ្ជាវថនមជ្ឈមណ្ឌលសន្ឋ្ិ ាពអនង់្ខវង។ 
(គមក វឋិន/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

26 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

មានការសលៃា្់រ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លយោធាខខរ្កកហម �នវាយយកេរី 

កករុងភ្លំពញ�ន។ ខណណៈលពេលនោះ ខ្ពុមំានលសចក្រីលកតកអរ 

នងិស្រ្ប឵យររីករាយយា៉ងខលៃាងំ លកពោះខ្ពុំ្ តិ្ា លនៅលពេ 
េេួេ�នជយ័ជម្ះ ខ្ពុនំងិអាចកតឡ្់រលេៅសសរុកកំលណើត 
ជ្ួរជពុំឪពពុកម្ាយវញិ។ ្រ៉ពុខន ្ជាអកពុសេខ្ពុមិំនអាចកតឡ្់រ 
លេៅជ្ួរក រ្ួសារ�នលេ ល�ោយសារខតខ្ពុមំានរ្ួរសកតង់ 
កំភួនលជើងលពេលធ្ើសនង្ាម។ ខ្ពុកំតរូវលនៅព្យា�េក្ពុងេរីកករុង

 
ភ្លំពញ។ លកកោយពរីខ្ពុពំ្យា�េលនៅមន្រីរលពេ្យលេោកសង្ឃ 
អសរ់យណៈលពេមួយខខ  ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រលេៅលនៅតាមសមរភូមិ 
លកកោយវញិ។ ្រន្ា្់រមកលេៀត ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅលនៅ

ឈរលជើងលនៅក្ពុងេឹក�រី លខតកំ្ពង់ចាមមួយរយណៈ។ 

 េពុះ�េឆ់្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ�ំនេេួេ�ណឹំង្ ា ឪពពុកម្ាយ 
រ្រស់ខ្ពុកំតរូវ�នល្សមលៃា្់រលចោេេាំងក្រួសារ។ �ំណឹងលនះ  
លធ្ើឲ្យខ្ពុមំានកំហងឹយា៉ងខលៃាំង។ ខ្ពុចំា�ំន្ា អ្កខ�េ

 
សមលៃា្់រឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ្ ជឺាអ្កលនៅក្ពុងភូមិជាមួយ្្ា 

នងិមានតនួាេរ្ី ជឺាឈលៃ្រភូមិ។ ល�ោយសារខតចង់�នមពុខ 

មាត ់្រពុណ្យស័កិ្  ឈលៃ្រភូមិ�នរាយការណ៍លេៅ្ ្ាក់លេើ្ ា 

ក្រួសាររ្រសខ់្ពុកំ្បតអ់ង្ការ នងិជាខសសសឡាយចនិ។ លនៅ 
សម័យខខរ្កកហម អ្កខ�េមានលឈ្ោះជា្់រខសសសឡាយ 

ចនិ ្ឺឈលៃ្រយកលេៅសមលៃា្់រេាងំក្រួសារ លេោះសាមរីខលៃនួ 
មិន�នក្រកពតឹអ្្រីខពុសក៏ល�ោយ។ ខ្ពុមំានការលសោកស្ាយ 
ចលំពោះឪពពុកម្ាយ ្រង្រ្អនូខ�េ�នសលៃា្់រយា៉ងអាលណោច 
អាធម្ លេើ្រលធ្ើឲ្យខ្ពុចំង់សងសកឹ�ាតក់រខ�េសមលៃា្់រ 
ក្រួសាររ្រសខ់្ពុវំញិ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ លពេកងេ័ពស្ក័្ចតិល្វៀតណាម 
ចេូវាយខ្រក្រន្ាយខខរ្កកហម។ ខ្ពុរួំមេាងំកងកមលៃាងំ 
ខខរ្កកហមជាលកចើននាក់លេៀត �នរតល់ភៀសខលៃនួលេៅភ្ំឱរា៉េ់  
ខ�េស្តិលនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ស្។ឺ លកកោយពរី�នលធ្ើ�លំណើរ 
លេៅ�េេ់រីលនោះ កងកមលៃាងំខខរ្កកហមេាងំអស ់ហាក់មាន 

សភាពកេរុឌលកេោមយា៉ងខលៃាងំ ល�ោយសារខតលពេលធ្ើ�លំណើរ 

តាមផលៃវូមានការខះ្ខាតលស្បៀងអាហារ នងិេឹកផឹក។  

 លនៅេរីលនោះ លយើងនាំ្ ្ាល�ើររកជរីកលមើមក្ចួយកមកលធ្ើ

អាហារសកមា្់រហ្ូរល�ើម្បរីមានជរីវតិរស។់ ការអត�់លៃាន 

នងិខះ្លស្បៀងអាហារហ្ូរចពុកខ្រ្រលនះ មិនអាចឲ្យលយើង្រន ្

រសល់នៅេរីលនោះ�នលេៀតលេ។ មិនយូរ្រ៉ពុន្ាន ខ្ពុ ំនងិកងកមលៃាងំ 

ខ�េលនៅលសសសេ�់នសលកមចចតិច្ាកលចញពរីភ្ំឱរា៉េ់ 

លឆ្ោះលេៅកានភ់្�ំងខរក។ ខ្ពុ�ំនចណំាយលពេអសជ់ាលកចើន 
ខខលេើ្រល�ើរលេៅ�េក់ចក១០០៣ ខ�េស្តិលនៅក្ពុងលខត ្
កពះវហិារ។ លនៅេរីលនោះ លមកងពេ នងិលមកងវរលសនាធំ  

ចា្់រលផ្ើមក្រមូេកមលៃ ាំងតាមភូមិភា្  តាមភូមិសសរុក មក 

ជ្ួរជពុំ្ ្ាវញិ។ លកកោយពរីក្រមូេកមលៃាងំ�នលហើយ លមកង 

ពេធំ �ន្រលង្កើត នងិខ្រងខចកកមលៃាងំលេៅជាកងពេ 

តចូៗ។ កាេលណោះ ខ្ពុលំនៅកងពេធ៧ំ៨៥ លហើយ្រន្ា្់រ 
មកខ្ពុកំតរូវ�នអង្ភាព្រញ្ជូនឲ្យលេៅវាយលនៅសមរភូមិលនៅ

 
េលនលៃសា្រ។ ល�ើម្បរីលេៅ�េល់្ោេល�ៅ ខ្ពុកំតរូវលធ្ើ�លំណើរចពុះ 
ពរីលេើភ្�ំងខរកល�ោយល្្ើរលជើងរហតូ�េល់ខតកំ្ពង់ធ ំលេើ្រ 

ជះិេូក លឆ្ោះលេៅកានេ់លនលៃសា្រ។ េូកខ�េខ្ពុជំះិមានក្រខវង 
ពរី៨-៩ខមក៉ត។ ខ្ពុមិំនចង់វាយជាមួយកងេ័ពខខរ្លេ លកពោះ 
មពុនលពេខ្ពុលំចញលេៅវាយជាមួយលវៀតណាម ខ្ពុ�ំនសរលសរ

 
ស្ំរពុកតលផ្ើលេៅតាមរយណៈអ្កសសរុក ឲ្យក�្់រកងេ័ពខខរ្ឆា្់រ 

ចាកលចញពរីេរីលនោះឲ្យអស់ នងិលេឿន្ំរផពុត។ ខ្ពុមិំនចង់ល�ើញ 
កងេ័ពខខរ្វាយ្្ាឯងលេ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨២ ខ្ពុ�ំនេេួេតខំណងជាលម្រញ្្ជការ 
វរលសនាតចូ-៥១ ។ កងកមលៃ ាំងខ�េខ្ពុកំ្្់រក្ងមានចនំនួ 
១១០នាក់។ លកកោយពរី�នេេួេតខំណង ខ្ពុ�ំនលេៅលេង 
្រង្រ្អនូលនៅសសរុកកំលណើត។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនចាកលចញពរី

 
ជរួកងេ័ព នងិេះ្រង់្ំនពុសំងសកឹលចោេេាងំអស ់ល�ោយ 

ខ្ពុចំង់�នខតលសចក្រីសពុខ នងិរសល់នៅល�ោយភាពលស្ោះ 
កតង់ជាមួយញាតជិតិខាងរហតូមក�េស់ពន្្ងៃ។

សុ ំគសឿម នឋិងកតូន្បរុស បច្បុ្បនរ្សគ់នៅក្ងុឃុំ្ តពាងំតាវ សសរុក 
អនង់្ខវង គ្ តឧ្តរ្មានជយ័។ (គមក វឋិន/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ពសាម	ពហង៖	ខ ្ពុំជាទាហៃរប្់	
ពសា្ឹម	ពៅឆ្឵ ំ	១៩៧៧
មតីៃ	សាណា្់

 ក្ពុងវយ័ ៦២ឆ្ាំ លនៅឆ្ាលំនះ លសោម លហង កំពពុងរស់ 
លនៅជាមួយកូន នងិលចៅរ្រស់្ ាតឯ់លខតក្ពះវហិារ។ លឆលៃៀត 

លពេេំលនរពរីការងារក្ពុងផះ្ នងិខសសចម្ការ លហង ខតងខត

លក្រើក�ស្់រណ្ាញេំនាក់េំនងលហស្្៊រពុកផ្ាេខ់លៃនួក្ពុងការ

្រលញ្ញ្ំនតិ នងិេស ន្ណៈផ្ាេខ់លៃនួអំពរីលរឿងរា៉វខ�េ�ន

លកើតលឡើងលនៅក្ពុងក្រវត្សិាសសខ្ខរ្កកហម នងិតាម�ាន 
ពត័ម៌ានអំពរីក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ លនៅលេើ

េំពរ័លហស្្៊រពុកផលៃវូការរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ 

 កាេពរីន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា២ំ០២១ កនលៃងលេៅលនះ 

េំពរ័លហស្្៊រពុកផលៃវូការរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា
 

លឈ្ោះ Genocide Education in Cambodia �នសរលសរ�លៃា 

មួយលរៀ្ររា្់រ្ា «ក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ  
(១៩៧៥-១៩៧៩)៖ ្ ្រីត្បតិខតក្រជាជនកម្ពុជាក្រមាណ

ជាង ២េាននាក់  កតរូវ�ន�ត្់រង់ជរីវតិក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម 
យា៉ងណាក្រី ក៏លនៅមានអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រលនះ 

ក្រមាណជាង ៥េាននាក់លេៀត ្រនល្រៀ្ររា្់រលរឿងរា៉វជរីវតិ 

រ្រស់ខលៃនួ។ ឆាងំ យពុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា»  នងិ
 

�នភ្ជា្់រ រូ្រ្តមួយសនលៃកឹ្រងហាាញពរីអ្ករសរ់ានមានជរីវតិ

ពរីរ្រ្រខខរ្កកហមជាសស្រីក្ពុងវយ័ចណំាសម្់ាក់ កំពពុងឈរ 
ញញឹមលនៅលេើកំណាត់ផលៃវូកកាេក្រួសកកហម នាលេសភាព 
វាេខសសក្ពុងេរីជន្រេមួយកខនលៃង ននសសរុកកតាកំក់ លខត ្
តាខកវ។ លហង �នចេូលមើេេំពរ័លហស្្៊រពុកលនះ �នអាន 

�លៃាក្រលយោ្ ខលៃរីខ�េជាសលំណររ្រសល់េោក ឆាងំ យពុ  

នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា នងិ�នសរលសរ�លៃាមួយ 
ក្ពុងេកមង់ននការ្រលញ្ញមត ិ(Comment) ្ ា «ខ្ពុជំាេាហាន 
រ្រស់ លសោភឹម ចេូ្រលកមើកងេ័ពលនៅឆ្ា១ំ៩៧៧» ។ 

លសោម លហង ្ ជឺាអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម 

ម្ាក់ក្ពុងចលំណោមអ្ករសរ់ានមានជរីវតិក្រមាណ ៥េាន 
នាក់លេៀត ខ�េកំពពុងចង់ក�្់រលយើងអំពរីលរឿងរា៉វរ្រស់្ ាត ់

ឆលៃងកាត្់រេពលិសោធនជ៍រូចតក់្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម។

 លនៅន្ងៃេរី២៣ ខខមរីនា ឆ្ា២ំ០២១ កករុមការងាររ្រស់ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នលធ្ើេំនាក់េំនងតាមេូរសព័ ្
លេៅកាន ់លហង ល�ើម្បរីសរួនាេំម្អតិពរី�លៃាខ�េ្ាត់�ន 

គសោម គហង (គសោម គហង/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

សរលសរ ក្ពុងនយ័ចងកកងឯកសារសកមា្់រជាចលំណះ�ងឹ 
�េល់កង្ៗ ជនំានល់កកោយ។ លហង �នសខម្ងការររីករាយ នងិ 

ស្រ្ប឵យចិតក្្ពុងការខចករខំេកលរឿងរា៉វរ្រស់្ាត់ក�្់រ�េ់ 
លយើង។ ្ាតម់ានសសរុកកំលណើតលនៅសសរុកកំពង់កតខ្រក 

លខតន្កពខវង លហើយ្រច្ពុ្រ្បន្្ ាតរ់សល់នៅក្ពុង�ពុសំសខអម 

សសរុកជាកំ្ាន ្លខតក្ពះវហិារ។ លហង ្ឺជាកម្ករចម្កា

រលកៅស៊កូ្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម មពុនលពេ្ាតស់្ក័្ចតិច្េូលធ្ើ 
ជាកងេ័ពរ្រស ់លសោ ភឹម ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ តាមរយណៈការ

អូសេាញរ្រស់ក្រធានការ�្ឋានចម្ការលកៅសូ៊ខ្ជាយលឈ្ោះ 

េពុក ។ តាមរយណៈការនយិាយក�្់រពរី លហង �នឲ្យ�ងឹ្ា 

ក្រធានការ�្ឋាន ក្រធានកករុម នងិក្រធានកងេាងំអសន់ន

ចម្ការលកៅស៊ខូ្ជាយ ្ឺសពុេ្ធខតជាខខ្រយណៈេាក់េងរ្រស់ 

លសោភឹម ខ�េមានតនួាេរីអូសេាញ នងិលកៀង្រកមលៃាងំ 

ល�ើម្បរីក្រឆាងំអង្ការ តាមខផនការខ�េ�នលក្ោងេពុកជា 

លសសចតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៦។ កនលៃះខខលកកោយការចេូលធ្ើជា 

កងេ័ពរ្រស ់លហង កពតឹ្កិារណ៍កលម្ចសកតរូវក្បតអ់ង្ការ 

លនៅក្ពុងភូមិភា្ ្ូរព៌ា�នលកើតលឡើងកានខ់តខលៃាងំលឡើងៗ។  
លសោ  ភឹម កតរូវ�នអង្ការតាមរកចា្់រខលៃនួ លហើយកម្ា- 
ភិ�េជាលកចើននាក់លេៀត ក៏កតរូវ�នចា្់រខលៃនួនងិសមលៃា្់រ 
ជា្រន្្រន្ា្់រ។ លហង នងិេាហានខខរ្កកហមឯលេៀតខ�េ 

ស្ក័្ចិតចូ្េ�ំណាេ្្ាកតរូវ�នក្រកាសរសំាយសងៃាត់ៗ  

លហើយ្ាត់កតរូវ�នផលៃាស់្ូ្ររេរីកខនលៃងលធ្ើការមកលនៅចម្ការ 
លកៅស៊ពូាមជាងំវញិ។  

 ខាងលកកោមលនះ ្ឺជាការ�កសសង់ពាក្យសម្រីរ្រស់  

លហង ល�ោយសលង្្រលចញពរីកិចស្ម្ាសនរ៍យណៈលពេ 

៥៥នាេរី ជាមួយ លផង ពង្រា៉សពុរី នាយកកម្វធិរីអ្់ររពំរី 

អំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជាមកលរៀ្រលរៀងជា�លៃា 
ល�លៃោង�ចូខាងលកកោម៖

 «ខ្ពុមំានអាយពុ ៦២ឆ្ា ំ។ ្រច្ពុ្រ្បន ្ខ្ពុរំសល់នៅ�ពុសំសខអម 

សសរុកជាកំ្ាន ្លខតក្ពះវហិារ។ ខ្ពុធំលៃា្់រលធ្ើជា េាហានរ្រស់  
លសោ ភឹម �នកនលៃះខខក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ លកកោយមកខ្ពុនំងិ

 

េាហានឯលេៀត កតរូវរសំាយលេៅវញិ ្រនា្្់រពរីមានកពឹត្កិារណ៍ 

តាមចា្់រ លសោ ភឹម ល�ោយសារ្ាត�់នក្បតជ់ាមួយ្្ាក់ 

�កឹនាខំខរ្កកហម។ ខ្ពុចំេូលធ្ើេាហានលនះ ្ឺក្ពុងល្ោេ
 

្ំរណងលកតៀមកមលៃាងំលេៅវាយ (ក្រយពុេ្ធ) ជាមួយេាហានខខរ្ 

កកហមខាងភូមិ ភា្ នរិតរីនងិេរីកករុងភ្លំពញ។ កាេលនោះ ខ្ពុំ

នងិលកង្ ឯៗលេៀតក្ពុងភូមិក្រខហេជា ៣០នាក់ កតរូវលឈ្ោះ 

េពុក ក្រធានការ�្ឋានចម្ការលកៅស៊ខូ្ជាយ ស្តិលនៅភូមិខ្ជាយ 

�ពុជំាកំកលវៀន សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម  ជាអ្កលកជើស 

លរើសឲ្យលធ្ើការស្ក័្ចតិច្េូរួមក្ពុងកងកមលៃ ាងំលយោធា 
រ្រស់ លសោ ភឹម។ 

 កាេពរីលកង្ខ្ពុលំនៅចា�ំន្ា ក្រខហេលនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ 

ម្ាយឪពពុកខ្ពុ�ំនខេងេះ្ ្ា។ កាេលនោះខ្ពុរំស់លនៅក្ពុង
 

លខតន្កពខវង។ ម្ាយខ្ពុ�ំនយក្្ររ្ី ្រីមួយលេៀតខ�េមាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសសរុកលមមត។់ នាលពេ លនោះ ខ្ពុខំ�េជា 
កូនលពៅក្ពុងចលំណោម្រង្រ្អនូក�ំនាក់ ក៏កតរូវមករសល់នៅ

 
ជាមួយម្ាយនងិឪពពុកចពុង ខ�េជាកម្ករចម្ការលកៅស៊ ូ

ក្ពុងសសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម។ ចា្់រតាងំពរីឆ្ា ំ១៩៧០  
រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧២ ខ្ពុសំលង្កតល�ើញលនៅមានវតម្ាន 
ជនជាតិ�រាងំ លនៅក្្់រក្ង់ចម្ក ារលកៅស៊ូ នងិេិញជរ័ 

លកៅស៊ពូរីខខរ្លនៅលឡើយលេ។ 

 លនៅលពេខ្ពុមំានអាយពុ ១៣ឆ្ា ំខ្ពុ�ំនចេូលរៀនជាមួយ

កូនសសិ ល្េោកលនៅក្ពុងវតក្ន្តួ ភូមិជាកំន្តួ �ពុជំាតំាលមៅ៉ 

សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម ខ�េមានលឈ្ោះ ធពុន នងិ ខា  

ជាក្រូ្រលកងៀន។  លេោះ្ររីជាត្ំរន ់លមមតក់តរូវកងកមលៃាងំរលំ�ោះ 

ក្្់រក្ង់លហើយក៏ល�ោយ ក៏ខ្ពុលំនៅខតអាច្រនក្ារសកិ្ា 
រ្រសខ់្ពុ�ំន�ខ�េ។  

 ក្ពុងចលនលៃោះឆ្ា១ំ៩៧៤នងិ១៩៧៥ ក រ្ួសារខ្ពុកំតរូវ
 

ផលៃាស្ូ្់ររេរីេលំនៅមករសល់នៅភូមិឡាលំ� �ពុជំាតំាលមៅ៉ 

សសរុកលមលមត។់ រសល់នៅេរីលនោះ�នមួយឆ្ា ំលេើ្រខខរ្កកហម 

េេួេ�នជយ័ជម្ះ។ លកកោយន្ងៃ១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

ខខរ្កកហម�នក្្់រក្ងក្រលេសេាំងមូេ ក រ្ួសារខ្ពុក៏ំកតរូវ 
អង្ការជលមលៃៀសឲ្យមកលធ្ើការលនៅការ�្ឋានចម្ការលកៅស៊ខូ្ជាយ  

ស្តិលនៅភូមិខ្ជាយ �ពុជំាកំកលវៀន សសរុកលមមត។់ ការងារខ�េ 

ខ្ពុកំតរូវេេួេលកកៅពរីលេៅលរៀន ្ លឺចៀរជរ័លកៅស៊ឲូ្យខខរ្កកហម។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

 ក្ពុងអំឡពុងចពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ជតិចេូឆ្ាំ ១៩៧៧ 

ឪពពុកចពុងរ្រសខ់្ពុកំតរូវអង្ការខខរ្កកហមចា្់រយកលេៅ 

សមលៃា្់រលចោេ ល�ោយសារខតមានមិតភ្ក្ិ្ ាតម្់ាក់លឈ្ោះ  

ឆាយ ឧស្ាហម៍កអង្ពុយលេងជាមួយ្ាតល់នៅលេើផះ្ នងិ 
�នជខជក្្ាពរីលរឿងនាំ្ ្ារតល់េៅក្រលេសលវៀតណាម។ ខ្ពុ ំ
លនៅចា�ំន្ា កក រុមេាហាន�នចា្់រនងិ្រលណ្ើរ្ាតល់ចញ 

ពរីផះ្លនៅលមោ៉ង ៦េងៃាច។ ខណណៈលពេលនះលហើយ ខ�េ 

ក្រជាជនជាលកចើននាក់លនៅក្ពុងការ�្ឋានចម្ការលកៅស៊ ូ�ន�ត ់
ខលៃនួលស្ើរខតអសព់រីភូមិ។ ្រងក្ររុស ្រងន្លៃសសរី នងិក្យួក្ររុស

 
តចូរ្រសខ់្ពុ ំក៏កតរូវអង្ការ ចា្់រយកលេៅសមលៃា្់រលចោេល�ោយ 
្្ានមូេលហតពុខ�រ។ ស្ានភាពរសល់នៅរ្រសខ់្ពុ ំនងិកម្ករ 
ក្ពុង ការ�្ឋានចម្ការលកៅស៊មូានភាពខក្រក្ររួេលេៅជាេ�ំក 
ជាងមពុន។ រ្រ្រអាហារ ក៏កតរូវកាត្់រនយ្រហតូ�េក់្្់រ

្្ាហ្ូរ្រ្ររេាយជាមួយេំពាងំឬក្ចួលេៅវញិ។  

 �េ់ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្ការឲ្យខ្ពុឈំ្់រលរៀន លហើយឲ្យមក 
លធ្ើជាកម្ករលចៀរជរ័លកៅស៊ជូនូអង្ការរហតូ។ ខ្ពុកំតរូវលងើ្រពរី 
កពេមឹលេៅលធ្ើការងារ លហើយកតរូវលធ្ើការរហតូ�េល់មោ៉ង ២  

ឬ ៣ រលសៀេ លេើ្រខ្ពុអំាចឈ្់រសកមាក�ន។ ចខំណកការហ្ូរ 
ចពុកនងិស្ាក់លនៅរ្រសក់ម្ករក្ពុងការ�្ឋានចម្ការលកៅស៊វូញិ ្ ឺ 
ក្្់រក្ានជ់ាងក្រជាជនខ�េរសល់នៅក្ពុងសហករណ៍។ 

 ល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៨ លកកោយពរីខ្ពុនំងិកងេ័ពឯលេៀតកតរូវ 
រសំាយ អង្ការ�ន្រញ្ជូនខ្ពុឲំ្យមកលធ្ើការលនៅ ចម្ការលកៅស៊ូ

 
ពាមជាងំវញិ។ ការងាររ្រសខ់្ពុ ំលនៅខតជាអ្កលចៀរជរ័លកៅស៊ ូ
�ខ�េ។ ខ្ពុ�ំនឮ្ ា អង្ការតាមចា្់រ លសោ ភឹម លកពោះសង្យ័ 
្ា�នក្បតន់ងឹអង្ការ្រ�វិតន្។៍ ្រ៉ពុខន ្កាេលនោះខ្ពុក៏ំ�នឮ 
្ា ្ ាត ់(លសោ ភឹម) មិនកពមឲ្យអង្ការចា្់រខលៃនួលេ ្ ឺ្ ាត ់
សពុខចតិ�្ញ់សមលៃា្់រខលៃនួឯង។ លកកោយពរីការសលៃា្់ររ្រស់ 

លសោ ភឹម អង្ការ�នយកសាកសពរ្រស់្ ាត�់ាក់លេើ 

ឡាន លហើយសពរ្រស់្ ាតក់តរូវល្កលៃាលសេឹកកក េាយ 

ជាមួយអង្កាម លហើយល្រើកខហរចេូលេៅកានក់ារ�្ឋានចម្ការ 

លកៅស៊ពូាមជាងំ។ កម្ករចម្ការលកៅស៊េូាងំអស ់េេួេ�នការ 

អនពុញ្ញាតឲ្្យលមើេមពុខជនក្បតជ់ាតលិនះ។ ចខំណកខ្ពុមិំនហ៊ាន 
លេៅលមើេជាមួយអ្កឯលេៀតលេ។ ខ្ពុឈំរលនៅឆងៃាយពរីឡាន 

�កឹសពក្រខហេជាក�ំខមក៉ត។ ខ្ពុ�ំនឮសលំឡងអង្ការ 
ខសសកលហៅកម្ករឲ្យមកលមើេ លហើយក�្់រ្ា លនះជាលខ្ោច 

រ្រស ់លសោ ភឹម ជាជនក្បតជ់ាត។ិ ក្ពុងលពេជាមួយ្្ាលនះ 

លយោធាខខរ្កកហមលនៅខាងលមមត ់ក៏កំពពុងមានការក្រយពុេ្ធ 

្្ាជាមួយកងកមលៃាងំលវៀតណាមលនៅតាមកពខំ�នខ�រ។ 

 លកកោយខ្រកក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រមករក្រង
 

្រ្អនូលនៅសសរុកកំលណើតខ្ពុវំញិ ស្តិលនៅ�ពុនំកពឈរ សសរុកកំពង់
 

កតខ្រក លខតន្កពខវង។ ្រន្ា្់រមកលនៅឆ្ា១ំ៩៨៣ ខ្ពុ�ំន 
លរៀ្រការជាមួយក្រពន្ធលឈ្ោះ ខចម សពុធា កពមេាងំមានកូន 

ចនំនួ៣នាក់ (ក្ររុសមួយ នងិសសរីពរីរនាក់)។ លពេលរៀ្រច ំ

ក្រួសាររួច ខ្ពុមិំន�ងឹលធ្ើការអ្រីក្ពុងសសរុកកំលណើត លហើយមិន
 

េមលៃា្់រក្ពុងការរសល់នៅសស រុកកំលណើតផង ខ្ពុក៏ំនាកំ្រពន្ធនងិ
 

កូនកតឡ្់រមកលធ្ើការជាកម្ករចម្ការលកៅស៊វូញិ ្ឺលនៅ 

ចម្ការលកៅស៊ូ្ ល្ពកជ។ លកកោយមក ខ្ពុក៏ំចេូ្រលកមើជាកង 
កមលៃ ាំងស្យ័កតាណការពារភូមិពរីកករុមឧេ្ាមខខរ្កកហម។ 

សតូ វណ ្ណា គហៅ គសោ ល្ឹម នឋិង្ បពន្ធគឈមែោះ ខ្ ចង គហៅ យាយការ៉ាតូ 
គនៅមុ ្្បាសាទអង្គរវត។្ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

30 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា
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សតូ វណ ្ណា គហៅ គសោ ល្ឹម (រតូប្តស្ឋិតគនៅចកំណ្ាលក្ងុឯកសណ្ានពណ៌គ្មែៅ) នឋិងគយោធាខ្ មែរ្កហម កំពងុទស្នកឋិចអ្ង្្គ ាព្បយុទ្ធ 
សមែ័្ រចឋិតគ្វៀតណាម ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៣។ រតូប្តគនះ ្តមឋិនយតូរប៉ានុមែានមុនគពល្ក រុមឧទ្ាមសម័្ន្ធមឋិតប្ានចាប់គៃ្ើមគបើកការវាយ្បហារ 
មកគលើមតូលដ្ានគយោធា្ កគ� ក្ងុគ្តកំ្ពង់ចាមខដលជាខៃក្មួយថនសងង្គាមសុវីឋិល្បឆាងំនលឹងរដ្ា្ ឋិបាលសាធារណរដខ្្ មែរ ដលឹកនាគំដោយ 
គសនា្ បមុ្ លន ់នល។់ គសោ ល្ឹម បានក្ាយជាគល្ាបក្កុមមែុយនសីក្មុ្ជា្ បចាំ្ តូមឋិ្ារបតូព៌ា ថនរបបកមុ្ជា្ បជាធឋិបគតយ្ 
គហើយរាត់បានគធ្ើអតឃ្ាតគនៅថ្ងៃទី៣ ខ្ មឋិ្នុាឆ្ា១ំ៩៧៨។ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា/វី អឋិន គអ)

រឋិលានដ្ានខដល្តរូវបានគបាះបង់គចោលក្ងុរបបខ្ មែរ្កហម។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

្រន្ា្់រមក ខ្ពុ�ំនេាឈ្់រ លហើយចេូ្រលកមើជាកងការពារ 
ជនជាតសិលូវៀតក្ពុងចម្ការលកៅស៊ជូ្់រ។ លកកោយមកលេៀត ខ្ពុំ 
�ាក់ពាក្យលធ្ើជា្រពុ្េ្កិរ�្ឋ�េខាងចម្ការលកៅស៊ពូាម

ជាងំ។ រហតូ�េឆ់្ា២ំ០១០ ខ្ពុ�ំនសពុេំាឈ្់រពរីការងារ 

លហើយ្ូ្ររេរីេលំនៅមករសល់នៅលខតក្ពះវហិាររហតូ�េ់ 
សពន្្ងៃ។ មូេលហតពុខ�េខ្ពុសំលកមចចតិម្ករសល់នៅលខត ្
កពះវហិារ ្ឺខ្ពុមំកតាមកូន នងិលចៅខ្ពុខំ�េមកេក់�រូ

 
ឥវា៉នល់នៅលេើក�សាេកពះវហិារ។ ខ្ពុក៏ំចា្់រលផ្ើមក្រក្រ 
អាជរីព្្រីជាជាង្ តរូ្រក្ពុងត្ំរនក់ពះវហិារ។ ្ ្រៗី លនះ ខ្ពុ�ំន

 
ឈ្់រក្រក្ររ្ររជាជាង្តរូ្រតលេៅលេៀត លកពោះលភៀ្វលេ

សចរណ៍េាងំអសស់ពុេ្ធខតមានេរូសពន្�ខ�េអាច្ត 

រូ្រខលៃនួឯង�នលរៀង ខៗលៃនួ។ ឥឡវូកូនៗ មិនឲ្យខ្ពុលំធ្ើអ្រីលេ ្ វឺា
 ឲ្យខ្ពុលំនៅខតផះ្។ ខ្ពុមិំនលចះលនៅលសងៃៀមមួយកខនលៃងលេ។ ខ្ពុខំតង
 លធ្ើលនះ្រន្ចិ លធ្ើលនោះ្រន្ចិលនៅក្ពុង្ររលិវណផះ្ �ចូជា 

ចញ្ិមឹមាន ់ចញ្ិមឹេា នងិលធ្ើខសសចម្ការ»។
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ពបកាយរដ្ឋបបហរ្មូិរប្់ខ ្ពុំទទលួរងការ
ទមល឵ៃ ក់បគាប់សបកោ៉ាង្ៃ្ឹក
ភា	រ ម្ែ តី	

   លនៅន្ងៃេរី១២ ខខមរីនា ឆ្ា២ំ០២១ លវេាលមោ៉ង២ 

រលសៀេ កករុមការងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  
�នចពុះលេៅជ្ួរសម្ាសនជ៍ាមួយអតរីតក រ្ូ្រលកងៀនម្ាក់ 

លឈ្ោះ ហាស ់ឆឹម លហៅ តាវ លភេក្ររុស អាយពុ ៨០ឆ្ា ំ។  

ហាស ់ឆឹម លកើតលនៅភូមិអង្រស �ពុអំង្រស សសរុកលមសាង  

លខតន្កពខវង។ ហាស់ ឆឹម �នលរៀ្រការលនៅអាយពុ២០ឆ្ាំ  

ជាមួយលឈ្ោះ ខ្រន៉ សពុ។ំ លកកោយមកក្រពន្ធរ្រស់្ ាត�់ន 

សលៃា្់រលនៅអាយពុ ៦៨ ឆ្ា។ំ ហាស់ ឆឹម មានកូនចំននួក�្ំររី 

នាក់ ក្ពុងលនោះមានសសរីចនំនួ្ររីនាក់។ សពន្្ងៃ ហាស់ ឆឹម  
្ឺជាក្រូ្រលកងៀនចេូនវិតន្ម្៍ាក់ ខ�េ�នចណំាយលពេ 

លវេាលស្ើរខតលពញមួយជរីវតិរ្រស់្ ាត ់លធ្ើជាក្រូ្រលកងៀន 

លនៅតាមភូមិ នងិសាេាលរៀន លេើកខេងខតជរីវតិលកកោម 

រ្រ្រខខរ្កកហម្រ៉ពុលណោ្ះ ខ�េ្ាត់្ ជឺាកសកិរ�ចូ 

ក្រជាជនឯលេៀតខ�រ។ ខាងលកកោមលនះ ្ឺជាលសចក្រី 

សលង្្រពរី�លំណើរជរីវតិរ្រស់ ហាស់ ឆឹម នងិកពតឹ្កិារណ៍ 

ខ�េ�នលកើតមានលនៅក្ពុងភូមិខ�េ្ាតរ់សល់នៅ៖ 

 លនៅក្ពុងសម័យសង្មរាសសន្យិម ្្រីត្បតិខតលនៅ 
ក្ពុងភូមិមានសពុវត្ភិាព សម្ូបរស្រ្ប឵យ មានសាេាលរៀន 

 
មន្រីរលពេ្យ វតអ្ារាម ស្ាន ្េ់្ នងិក្រជាជនមាន 

ជរីវភាពេ្អក្រលសើរ ខ្ពុលំរៀន�នកតមឹ្្ាក់េរី៧ (ចាស)់ 
្រ៉ពុលណោ្ះ។ សាេាខ�េខ្ពុលំរៀន ្ លឺនៅសាេា្រឋមសកិ្ា 
អង្រស។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ ខ្ពុ�ំនស្ក័្ចតិល្ធ្ើក្រូ្រលកងៀនលនៅ 
ក្ពុងភូមិ ្ ្ឺរលកងៀនសសិ ក្្រមាណជាង ៣០នាក់ េាងំកពុមារ  
នងិមនពុស្ចាស។់ ការ្រលកងៀនរ្រសខ់្ពុកំ្ពុងលពេលនោះ ្ឺ

 
្រលកងៀនលនៅតាមផះ្ នងិលនៅលកកោមល�ើមលឈើ។ ខ្ពុ�ំនចេូ 
រួមេេួេ�លំណើររ្រសស់លម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ ចនំនួពរីរ 

លេើក ្ឺម្ងលនៅភូមិរល�ះកពរីង លនៅក្ពុងលខតខ្កពខវង នងិ 
ម្ងលេៀតលនៅលកកោេល្ោ លនៅក្ពុងលខតស្្ាយលរៀង។ លរៀងរាេ ់
ការយាងមក�េរ់្រសស់លម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ ម្ងៗ  

្ឺខតងខតមានការក្រ្ំតនន្រី នងិ្រង្ក្ររយិាកាសរាលំេង 

ស្រ្ប឵យររីករាយជាខលៃាងំ លហើយខ្ មេាងំមានតារាចលកមៀង 

េ្បរៗី ជនំានល់នោះ�ចូជា អ្កនាង រស ់លសររីសពុេ្ធា នងិ លេោក  

សពុរីន សពុរីសាមពុត ចេូរួមផង។

    លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ ល�ោយសារខតមិនលពញចតិជ្ាមួយ 

េន ់នេ់ ខ�េ�នលធ្ើរ�្ឋក្រហារេមលៃ ាក់ សលម្ចកពះ 

នលរោតម្ សរីហនពុ លនៅន្ងៃ១៨ មរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ក្រជាជនលនៅ 

ក្ពុងភូមិ �ននាំ្ ្ាចេូរួមលធ្ើ�តពុកម្ក្រឆាងំនងឹការក្្់រ 
ក្ងរ្រស់ េន ់នេ។់ លនៅអំឡពុងឆ្ា�ំខ�េសលម្ចកពះ 

នលរោតម្ សរីហនពុ �នក្រកាសតាមវេិ្យពុ ្ា ឲ្យក្រជាជន 
េាងំអសច់េូនកពមា៉្ រី ល�ើម្បរីតស៊ជូាមួយេាហាន េន ់

េន។់ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក ភូមិ�ពុរំ្រសខ់្ពុេំេួេរងនវូ 
ការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកជា្រន្្រន្ា្់រ ខ�េការេមលៃាក់េាងំ 

លនោះ ្ឺភា្ លកចើន្ឺលកើតលឡើងលនៅលពេកពកឹ។ ព្ុម្ឫស្រី 

ហាស់ ឆលឹម  អាយុ៨០ឆ្ាំ អតតី្ររូបគ្ងៀន គកើតគនៅ្ តូមឋិអង្គរ 
ស ឃុអំង្គរស សសរុកគមសាង គ្តថ្្ពខវង។  
(គៃង ពង្រ៉ាាសុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

មួយ ព្ុម្ធលំនៅជា្់ររ្រងផះ្រ្រសខ់្ពុ ំ ក៏កតរូវ�ន្ំរផលៃាញ 
ល�ោយការេមលៃាក់ក្្់រខ្រកលនះខ�រ។ ឥេ្ធពិេរ្រសអំ់ខ្រង 

ក្ា្់រ នងិកមលៃាងំខ្យេរ់្រសក់្ា្់រ �នលធ្ើឲ្យផះ្ខ្ពុ ំនងិផះ្ 
ក្រជាជនមួយចនំនួលេៀត ខ�េស្តិលនៅក្ពុងចមងៃាយ�រី ១០០ 
លេៅ២០០ខមក៉ត រួមេាងំ សតច្ញ្ិមឹមួយចនំនួ កតរូវ�ន 

្ំរផលៃាញ។ លកកៅពរីការេេួេរងលនៅក្ពុងភូមិខ្ពុ ំក៏លនៅមានការ
 

េមលៃាក់ក្ា្់រខ្រក�ចូ្្ាលនះលនៅតាមភូមិមួយចនំនួលេៀត 

ក្ពុង�ពុអំង្រស �ចូជាលនៅខាងេចិភូមិអង្រស,ខក្បរវត ្
អង្រស នងិភូមិពននលៃ។ ល្រើតាមខ្ពុ�ំងឹ មូេលហតពុខ�េនាំ 
ឲ្យមានការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកលនះ ្ឺល�ោយសារខតមាន 

មូេ�្ឋានេ័ពរ្រសល់វៀតកពុង ល�ះេរីតាងំលនៅក្ពុងភូមិមួយ 
ចនំនួក្ពុង�ពុ។ំ លកកៅពរីការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រក ក៏លនៅមានការ 
វាយឆក់្ខលៃះលេៀត ខ�េអាចលមើេល�ើញ្ា ជាការវាយ 

ឆក់្្ំរផលៃាញខខ្រយណៈេាក់េងរ្រសខ់ខរ្រលំ�ោះ �ចូជា ការ 

ល�ញ�ញ់កលម្ចមលធ្យោ�យលធ្ើ�លំណើរ (ម៉ូត)ូ រ្រស់ 

ក្រជាជន នងិមលធ្យោ�យលផ្ង លៗេៀតខ�េអាច្រង្ក 

េកណ្ណៈងាយសសរួេក្ពុងលធ្ើ�លំណើរេាក់េង្្ាលនៅក្ពុង 
មូេ�្ឋាន។ យនល្ហោះម្យា៉ង ខ�េអ្កភូមិនយិមលហៅ្ ា 

”អាការ៉ូ” ្ ជឺាក្រលភេយនល្ហោះខ�េអាចផលៃពុខំ្យេ្ំ់រល្រពុើង 
ផះ្ក្រក់សលៃកឹលត្ោត ឬស្ូបវនងិេរីកខនលៃងខ�េកតរូវ�នសង្័យ 
្ាមានេាក់មលធ្យោ�យលធ្ើ�លំណើរលផ្ងៗ រ្រសល់វៀតកពុង 

នងិខខរ្រលំ�ោះ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧១ ខ្ពុ ំនងិអ្កភូមិឯលេៀត �ន 
លមើេល�ើញរ្ លកកោះក្រមាណ ៧០លក្ឿង ល្រើក្ររកាតភូ់មិ 

អង្រស លឆ្ោះលេៅមូេ�្ឋានេ័ពលនៅល្ោខក្។ លនៅលពេលនោះ 

ខ្ពុលំមើេលេៅនផល្ម�ល�ើញយនល្ហោះលខ្ៅលពញលម� នងិ 
ឮសលំឡងយា៉ងកេហងឹ។ ល�ើញសភាពខ្រ្រលនះ ខ្ពុភិំតភ័យ 
ញ័រន�លជើងនងិនាកូំនៗ លេៅពនួលនៅកតង់លស។ កពតឹ្កិារណ៍ 

លនះលធ្ើឲ្យខ្ពុមិំន�លៃាន�យេឹក នកឹល�ើញខតកូនៗ មិន�ងឹ 
ល្ចផពុតឬអត។់ លនៅលពេមួយក្ពុងឆ្ា�ំខ�េ មានការ 
ក្រយពុេ្្ធ ្ាមួយ�នលកើតលឡើងលនៅល្ោខក្។ លនៅក្ពុងលហតពុ 
ការណ៍ក្រយពុេ្្ធ ្ាលនះ លយើងសលង្កតល�ើញមានយនល្ហោះ 

មួយលក្ឿងធលៃាក់លនៅេរីតាងំ «េួេ្រ៉ពុស្ិ៍» ស្តិលនៅក្ពុងេឹក 
�រី�ពុអំង្រស នងិរ ល្កកោះចនំនួ ១១ លក្ឿងលផ្ងលេៀត 

កតរូវ�ន្ំរផលៃាញ។ លេើសពរីលនះលេៅលេៀត សនង្ាមលនះ�ន 

្ំរផលៃាញកេព្យសម្បត្ិ ខសសចម្ការ នងិសតច្ញ្ិមឹរ្រស ់

ក្រជាជនលនៅម្ពុលំនោះអសជ់ាលកចើន។ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៤ 

វតម្ានរ្រសេ់ាហានធរីវ រ្ី នងិលវៀតកពុង �ន�តអ់សព់រី 

�ពុអំង្រស។ ជាមួយ្្ាលនះខ�រកេព្យសម្បត្ឯិកជនរ្រស ់

ក្រជាជន កតរូវ�នក្រមូេ�ាក់ជារ្រសរួ់មជា្រលណ្ើរៗ។

    ្រនា្្់រពរីេេួេ�នជយ័ជម្ះន្ងៃ១៧ លមសា ១៩៧៥ ក្រូ 

្រលកងៀនមួយចំននួកតរូវ�ន្រពា្ឈ្់រ លេើកខេងខតក្រូ្រលកងៀន 

មួយចនំនួខ�េអង្ការេពុកចតិ្្រ៉ពុលណោ្ះ លេើ្រអាច្រលកងៀន 

លកង្ៗ ្រនល្េៀត�ន។ ចំខណក ខ្ពុក៏ំកតរូវខខរ្កកហម្រពា្ឈ្់រ រួច 
្រញ្ជូនឲ្យលេៅភ្ជរួ�រីលធ្ើខសស នងិក្្់រក្ងមា៉សពុរីន្ូរមេឹក�ាក់

 
ខសសលនៅស្ានរីយជយ័ធលៃករហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ លនៅ 

ក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម អង្ការមិន�នអនពុញ្ញាតឲ្យមានការ 
ចាយេពុយ ឬេក់�រូលេ លហើយការរសល់នៅរ្រសក់្រជាជន 

ក៏មិនមានសេិ្ធលិសររីភាពលពញ្ររ្ូិររណ៍ខ�រ។ ក្រជាជន្ឺ 

តកមរូវឲ្យលធ្ើការធងៃន់ៗ  នងិចា្់រយកលេៅលរៀនសូកត ក្រសនិ 

ល្រើនយិាយត្អញូខត្អរអំពរីការងារខ�េ�ន�ាក់ឲ្យលធ្ើ លកពោះ 

អង្ការ្ិត្ាជាខ្ាងំ ឬ�ង្កវូក្ពុងសាច។់ ចលំពោះការហ្ូរ
 

គកមែងៗកំពងុអង្គយុគលងខក្បររុម្ឫស្ី ខដលជាអតតីទីតាងំ 
ទម្ាក់្រាប់ខបកគនៅអំឡងុឆ្ា១ំ៩៧០ បណ្ាលឲ្ រុម្ឫស្ី 
ខបកគចញជាពរីរុម្គៃ្ងរ្ា។  
(គៃង ពង្រ៉ាាសុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

អាហារវញិ ក្រជាជនហ្ូរមិនខឆ្អតលឡើយ ្ ហឺ្ូរខត្រ្ររ 

ជាក្រចា។ំ ្រ៉ពុខនយូ្រៗម្ង អង្ការឲ្យលយើងហ្ូរខឆ្អតម្ង ្ ឺ 

ហ្ូរ�យសសរួយ។

 ពរីចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ �េឆ់្ា១ំ៩៧៨ កម្ាភិ�េខខរ្ 

កកហមខាងភូមិភា្ នរិតរី (នយិាយរ�នឺ )ៗ �នចូេមក 

ក្្់រក្ងក្ពុងភូមិភា្ ្ូរព៌ា រួច�នលធ្ើការផលៃាស្ូ្់ររក្រធាន
 

សហករណ៍មួយចនំនួ លហើយ្រញ្ជនូឲ្យលេៅលរៀនសកូតល�ោយ 
មិនល�ើញកតឡ្់រមកវញិ។ ចា្់រតាងំពរីឆ្ាលំនោះមក ក្រជាជន 

ជាលកចើននាក់ កតរូវ�នជលមលៃៀសលេៅកានត់្ំរន�់រីខលៃាញ់ជា្រន ្

្រន្ា្់រ លហើយក្រជាជនខ�េជលមលៃៀសមកពរីខាងកពខំ�ន 

លវៀតណាម ក៏កតរូវយកមកសមលៃា្់រលនៅ�ពុអំង្រសអសជ់ា 

លកចើននាក់ខ�រ។ ក្ពុងលពេលនោះក្រួសាររ្រសខ់្ពុ ំមិនកតរូវ�ន
 

ជលមលៃៀសលេៅលេ។ រហតូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ក្រជាជនេាងំ 

អស់កតរូវ្រងំ្ឲ្យចាកលចញពរីផ្ះសខម្បងលឆ្ោះលេៅេិសខាងេិច   

ល�ើម្បរីល្ចលចញពរីកងេ័ពលវៀតណាម ក្ពុងលនោះក្រួសាររ្រស ់
ខ្ពុក៏ំលធ្ើ�លំណើរលេៅជាមួយខ�រ។ ក្ពុងលពេជលមលៃៀស កងេ័ព

 

គទស្ាពវាលខសសនារដតូវ្បាងំគនៅក្ងុសស រុកគមសាង គ្តថ្្ពខវង។ (គៃង ពង្រ៉ាាសុ/ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

លវៀតណាម �នស្ាក់�លំណើរជលមលៃៀសរ្រសក់្រជាជនលនៅ 

សសរុក�ភ្ំ លហើយ�នក�្់រឲ្យក្រជាជនេាងំលនោះវេិ 

កតឡ្់រមកផះ្សខម្បងលរៀង ខៗលៃនួវញិ។ ក រ្ួសាររ្រសខ់្ពុ ំ 
ក៏�នលធ្ើ�លំណើរកតឡ្់រមកផះ្វញិខ�រ។   

 លកកោយន្ងៃរលំ�ោះ ៧ មករា ១៩៧៩ ល�ោយសារខត 

សសឡាញ់អាជរីពជាក រ្ូ្រលកងៀន ខ្ពុ�ំនស្ក័្ចតិល្ធ្ើជាក រ្ូ 
្រលកងៀនម្ងលេៀត លហើយ�ន្រលកងៀនក្រជាជនលនៅក្ពុង 
ភូមិអង្រស រហតូ�េ់ន្ងៃខ�េខ្ពុកំតរូវ�នលកោះលហៅឲ្យ 
លេៅសកិ្ា្រខនម្ លនៅសាេា្ រពុលកោសេ្យ នងិវកិកឹត្យការ 

លខតន្កពខវង ល�ើម្បរី្ំរលពញវជិ្ជាខាង្រលកងៀន។ ្រន្ា្់រពរី 

្រញ្្់រវ្ស្កិ្ាជនំាញក្រូ្រលកងៀនរួចមក ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រ 
មកភូមិកំលណើត នងិ�នលធ្ើក្រូ្រលកងៀនរហតូ�េន់្ងៃខ�េ 

ខ្ពុចំេូនវិតន្ល៍នៅឆ្ា១ំ៩៩៩។ សពន្្ងៃលនះ ខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ
 

កូនៗ រ្រសខ់្ពុ ំក្ពុងភូមិអង្រស �ពុអំង្រស សសរុកលមសាង លខត្
 

នកពខវង។ លឆលៃៀតលពេេំលនរ នងិល�ើម្បរី្ំរ�តក់ារអផ ព្ុ ក 

ខ្ពុលំធ្ើ្រង្រីរ នងិ�ា�ំណំាតំចិតចួលនៅក្ពុង្ររលិវណផះ្។
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ខ្ពុំមិៃែង់រំឭកពរឿងពតីអតតីតកាល

្ុខ	វណ្ៈ	

 ខ្ពុ�ំនជ្ួរលរឿងរា៉វជាលកចើនលស្ើរខតមិនអាចលរៀ្ររា្់រ 
�ន។ ខ្ពុនំងិក្រជាជនជាលកចើនក រ្ួសារលនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុំ

 �នជ្ួរការេ�ំកយា៉ងខលៃាងំល�ោយសារ សនង្ាម នងិការ 
េមលៃាក់ក្ា្់រខ្រក។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំរួមេាងំ្រ្អនូក្ររុស រ្រសខ់្ពុំ

 ម្ាក់�នសលៃា្់រល�ោយសារការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកលនះ។ ម្ាយ 
ខ្ពុនំងិ្រ្អនូៗចំននួ៤នាក់លេៀត �នសលៃា្់រល�ោយសារលយោធា

 
ខខរ្កកហមចា្់រយកលេៅសមលៃា្់រ, ្រ្អនូសសរីជរី�ូនមួយពរីរនាក់ 
�នសលៃា្់រក្ពុងលពេជលមលៃៀស នងិ្រ្អនូក្ររុសពរីរលេៀតខ�េជា

 

អ៊ាន អាយុ៧៤ឆ្ាំ រឺជាសមាជឋិក្ករុម្បលឹក្ា ឃុំ្ តមតូង សសរុក 
គមមត ់គ្តត្្បតូងឃមែុំ ។ (សុ្  វណ ្ណៈ/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

លយោធាខខរ្កកហមលនៅភូមិភា្ ្ូរព៌ា �នសលៃា្់រល�ោយសារ 
លយោធាមកពរីមជ្ឈមិចា្់រខលៃនួយកលេៅសមលៃា្់រ ល�ោយ�ន 
លចោេ្ា ក្ប឵េយួនខលៃនួខខរ្។

 ខ្ពុលំឈ្ោះ អ៊ាន សពន្្ងៃមានអាយពុ៧៤ឆ្ា ំមានក្រពន្ធ 
លឈ្ោះ ស៊ពុត មានកូនចនំនួ ១០នាក់។ ្រ៉ពុខន�្នសលៃា្់រចនំនួ 
៧នាក់លនៅសេខ់ត ៣ នាក់ខត្រ៉ពុលណោ្ះ ។ សពន្្ងៃខ្ពុកំ្រក្រ 
មពុខរ្ររលធ្ើចម្ការ នងិមានតនួាេរីជាសមាជកិកករុមក្ឹរក្ា  �ពុំ 
កតមូង សសរុកលមមត ់លខតត្្ូបង�្ពុំ ។

កាលពតីកុមារភាព

 ខ្ពុមំានឪពពុកលឈ្ោះ ជពុ ំម្ាយលឈ្ោះ ឡរី នងិមាន្រង 
្រ្អនូចនំនួ ១០នាក់។ ខ្ពុំ្ ជឺាកូនច្បង ក្ពុងក្រួសារ។ ខ្ពុ�ំនរស់

 លនៅជាមួយឪពពុកម្ាយតាងំពរីតចូរហតូ�េល់ពញវយ័។  
ខ្ពុ�ំនចេូលរៀនលនៅអាយពុក្រខហេ ៨ឆ្ា ំ។ កាេលនោះលនៅ 
ក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុមិំនេានម់ានសាេាលរៀនលេ។ �លូចះ្ ឪពពុក

 
រ្រស់ខ្ពុ�ំនយកខ្ពុលំេៅលផ្ើជាមួយកពះសង្ឃលនៅវតល្មមត់។ 

 
ខ្ពុលំធ្ើជាកូនសសិ ល្េោក នងិ�នលរៀនសកូតអក្រសាសស ្
រហតូលចះអាននងិលចះសរលសរអក្រ។ លនៅលពេអាយពុ 
១៤ឆ្ា ំខ្ពុ�ំន្ួរសជាកពះសង្ឃ�នពរីរវស្ាលនៅវតល្មមត ់
�ខ�េ។ កាេលនោះ ល�ោយសារខ្ពុលំមើេល�ើញឪពពុកម្ាយ 
មានជរីវភាពកកេ�ំក ណាមួយ្រ្អនូៗរ្រសខ់្ពុលំនៅតចូៗ 

 
ខ្ពុក៏ំេាចាកសកិ្ា្រេ ល�ើម្បរីមកជយួលមើេខ្្រ្អនូ នៗងិ

 
ជយួលធ្ើខសសចម្ការឪពពុកម្ាយ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៩ ខ្ពុ�ំន 
លរៀ្រអាពាហព៍ពិាហជ៍ាមួយនាររីម្ាក់រសល់នៅក្ពុងសសរុក 
ភូមិជាមួយ្្ាខ�េចាស់ៗ �នផ្ផំ្ពុឲំ្យលយើង។ ្រន្ា្់រពរី 
លរៀ្រការរួច ខ្ពុនំងិក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ�ំនក្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើចម្ការ

 
លនៅក្ពុងភូមិ។ 

ពៅអឡុំងឆ្឵ ១ំ៩៧០

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ លនៅលពេលកើតមានរ�្ឋក្រហារេមលៃាក់ 
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សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ ក្រជាជនេាងំចាសេ់ាងំលកង្ 
នាំ្ ្ាលេៅលធ្ើ�តពុកម្ល�ើម្បរីេាមេារអំណាចឲ្យសលម្ចឪ 
មកក្្់រក្ងក្រលេសជាតិវិញ។ លនៅតាមភូមិក្រជាជនភា្  
លកចើននាំ្ ្ាលេៅលធ្ើ�តពុកម្ ្រ៉ពុខន្្ ្ានអាវពុធ (កាលំភលៃើង) លនៅក្ពុង 
ន�លេ មានខត�្ំរង នងិកា្ិំរតលនៅជា្់រខលៃនួ្រ៉ពុលណោ្ះ។  
ក្រជាជនលចញលេៅលធ្ើ�តពុកម្�នក្រខហេជាពរីរន្ងៃ ក៏ 
�នកតឡ្់រចេូមកក្ពុងភូមិវញិ លកពោះក្រជាជនលធ្ើ�លំណើរ
លេៅមពុខមិនរួចល�ោយសារកងេ័ព េន ់នេ ់�ញ់្រនង្កា្រ។ 
លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ �ខ�េ ភូមិរ្រសខ់្ពុមិំនេានក់លៃាយជា

 
ត្ំរនរ់លំ�ោះភលៃាម លៗេ ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិខ្ពុ�ំនល�ើញ

 
ឧេ្ធម្ ា្ ចកកធំៗ  ខ�េអាច�កឹរ ល្កកោះ�នលហោះចេូ 
មក។ កាេលនោះមានឧេម្ា្ ចកកចនំនួ ១០លក្ឿង �ន 
ចពុះចតលនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុ។ំ ្រន្ា្់រមក �ន�ាក់្រន្ាយ

 
លនៅតាមចម្ការ ខ�េមានចមងៃាយក្រខហេជាង១ រ្ីឡូ 
ខមក៉តពរីភូមិ។ ខ្ពុ�ំនល�ើញកងេ័ពអាលមរកិាងំមានេាងំ 
ខស្បកលខ្ៅ នងិខស្បកសល�ើរចេូមកក្ពុងភូមិជាមួយេាហាន 
ធរីវ រ្ី (លវៀតណាមខាងត្ូបង) ្រ៉ពុខនក្ងេ័ពអាលមរកិាងំមិន 
�នលធ្ើ�្រក្រជាជនលេ។ កងេ័ពអាលមរកិាងំេាងំលនោះ 
�នសរួសពុខេពុកក្្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ កពមេាងំផេ្់្ ្ា ំ
លពេ្យ�េ់ក្រជាជនណាខ�េមានជងឺំលេៀតផង។ ក្រជាជន 
េាងំអសល់នៅក្ពុងភូមិ�នល�ើញកងេ័ពអាលមរកិាងំស្ាក់ 
លនៅក្ពុងភូមិ�នរយណៈលពេក្រខហេជា្ររីខខខត្រ៉ពុលណោ្ះ។  
លពេកងេ័ពអាលមរកិាងំចាកលចញលេៅអស ់ខ្ពុលំ�ើញេាហាន  
ធរីវ រ្ី ្រនស្្ាក់លនៅក្ពុងភូមិ។ លពេលនោះក្រជាជនលនៅ 
ក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុ ំមានការភ័យខលៃាចល�ោយសារេាហាន 
ធរីវ រ្ី ល�ើរអពុកឡពុកផះ្ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ �ចូជា ល�ើរ

 
ចា្់រមាន ់េា កជរូក ខ្មេាងំលឡើងលេៅលេើផះ្ក្រជាជន 
មួយចនំនួរពុករករ្រសរ់្ររមានតនមលៃ �ចូជា មាសក�ក់ 
ជាល�ើម។ ្្ានក្រជាជនណាម្ាក់ហ៊ានតវា៉ក្រឆាងំលេ 
លកពោះេាហាន ធរីវ រ្ី េាងំលនោះ�នល្រើកលសោកាលំភលៃើងរួច
ជាលសសច នងិ�នលឡើងលេើផះ្រ្រសខ់្ពុផំ្ាេ។់

ពៅឆ្឵ ១ំ៩៧១
 ្រន្ា្់រពរីេាហានអាលមរកិាងំ នងិេាហាន ធរីវ រ្ី លចញ 
លេៅ�តអ់ស់ ខ្ពុលំ�ើញកងកមលៃាងំ្រ�វិតន្ខ៍ខរ្កកហម នងិ 
កងេ័ព លវៀតកពុង �នចេូមកក្ពុងភូមិវាយក្រយពុេ្្ធ ្ា 
ជាមួយេាហាន េន ់នេ។់ លពេលនោះភូមិរ្រសខ់្ពុ�ំន 
ខក្រជាត្ំរនរ់លំ�ោះ នងិជាត្ំរនល់ក្ោះ្ ្ាក់្ំរផពុតខ�េមាន 
េាំងយនល្ហោះេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកល្រ ៥២ (ល្រណាហំាយ 

ជាភាសាលវៀតណាម) នងិក្ា្់រលផលៃោងមកពរីត្ំរនរ់្រស់ 
េន ់នេ ់ចេូមកក្ពុងភូមិ នងិចម្ការខក្បរៗភូមិ។ ក្រជាជន 
នាំ្ ្ាជរីកកតង់លសលនៅលកកោមផះ្េាក់ខលៃនួ លហើយលពេខលៃះ 
ក្រជាជនកតរូវហ្ូរ�យលនៅក្ពុងកតង់លសលេៀតផង។ ក្រជាជន 
ក្ពុងភូមិមួយចនំនួខ�េឈចឺា្់រនងឹការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រក
េាងំលនោះ ក៏នាំ្ ្ាចេូ្រលកមើចេនា្រ�វិតន្ខ៍ខរ្កកហម។ 
លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១ ្រ្អនូក្ររុសរ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់មានលឈ្ោះ ជពុំ 

 ឈាន នងិ ជពុ ំល្៊រៀន �នចេូ្រលកមើចេនាខខរ្កកហម ល�ោយ 
្រ្អនូម្ាក់ចេូលធ្ើជាលពេ្យសសរុក នងិម្ាក់លេៀតចេូលធ្ើជា
លយោធាសសរុកកតមូង។ លនៅអំឡពុងលពេលនោះលេោះ្ររីការ 
េមលៃាក់ខ្រកលកចើនយា៉ងណាក៏ល�ោយ ក៏ក្រជាជន ឪពពុក នងិ 
្រ្អនូក្ររុសខ្ពុម្ំាក់ រួមេាងំអ្កភូមិ ៧នាក់លផ្ងលេៀត �ន

 
លចញលេៅលធ្ើខសសចម្ការលនៅភូមិសាេពុំ �ពុជំាកំកលវៀន ជា្់រ 
កពំក្រេេ់ក្រលេសលវៀតណាម ល�ោយសារមិនអាចកេាកំេ 
នងឹភាពអត�់លៃាន�ន។ ក្រជាជន �នសង់ខម្ស្ាក់លនៅ 
្រលណ្ោះអាសន ្ល�ើម្បរីលធ្ើចម្ក ារសសា្់រ ខតយនល្ហោះមក 
េមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកសមលៃា្់រឪពពុក នងិ្រ្អនូក្ររុសខ្ពុ ំ រួមេាំង

 
អ្កភូមិចនំនួ ៧នាក់លេៀត ល�ោយសាកសពលខច្លេៅជា 
្ំរខ្រក។ លយើងក្រមូេ្ំរខណកសាកសពខ�េលនៅលសស 
សេម់កលធ្ើ្រពុណ្យ លហើយការលធ្ើ្រពុណ្យលនៅលពេលនោះ មិន 
�នកតឹមកតរូវតាមេំលនៀមេមលៃា្់រសាសនាលេ លកពោះសនង្ាម 
កានខ់តខលៃាំង។

ពៅឆ្឵ ១ំ៩៧៥

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លពេរ្រ្រខខរ្កកហមលឡើងកាន ់
អំណាច លនៅត្ំរនរ់្រសខ់្ពុរំសល់នៅកតរូវ�នអង្ការខ្រងខចក 
សសរុកលមមតជ់ាពរីរ្ឺ សសរុកលមមត ់នងិសសរុកកតមូង ស្តិ 
ក្ពុងត្ំរន ់២១ ននភូមិភា្ ្ូរព៌ា។ ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ

 
រ្រសខ់្ពុមិំនេានច់េូក្ពុងសហករណ៍ភលៃាម លៗេ ្ឺលនៅលធ្ើ

 
ការងារក្រវាសន់�ខចកផេ�ណំាំ្ ្ា នងិហ្ូរ�យតាម 
ផះ្លរៀង ខៗលៃនួលនៅលឡើយ។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្ការចា្់រ 
លផ្ើមក្រមូេកេព្យសម្បត្ឯិនជន�ាក់រួមេាងំអស។់ លពេ 
លនោះអង្ការ�នខ្រងខចកកមលៃ ាំងក្រជាជនលេៅតាមវយ័  
�ចូជា សស្រីចាស់ៗ ខ�េមានអាយពុ៦០ឆ្ា ំលេៅ៧០ឆ្ា ំលមើេ 
លកង្តចូ ខៗ�េម្ាយរ្រសព់កួល ល្េៅលធ្ើការតាមការ�្ឋាន។  
ចលំពោះ្រពុរសវ័យចណំាស ់អង្ការចាតត់ាងំឲ្យលវញខខ ល្្ោ 
ឬលធ្ើ្រង្រី េ្អរី នងិ�ងខរក។ ររីឯកពុមារាកពុមាររី មានអាយពុចា្់រ 
ពរី៧ឆ្ា ំ�េ១់៤ឆ្ា ំអង្ការ�នចាតត់ាងំឲ្យល�ើរលរើសអាចម៍ 
ល្ោល�ើម្បរីយកលេៅលធ្ើជរី�ាក់ខសស។ កពុមារេាងំលនោះ ក៏អាច 

36 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

លេើកេំន្់រ�នខ�រ។ ចខំណកកមលៃាងំយពុវជន យពុវនាររី កតរូវលេៅ 
លធ្ើកងចេត័ ឬចេូលធ្ើជាលយោធា។ ចលំពោះក្រជាជន 
ខ�េមានក្រពន្ធកូនលនៅភ្ជរួខសស �ា�ំពុះនងិលធ្ើចម្ការ ្ ឺកតរូវ 
ហ្ូរ�យរួមលនៅតាមភូមិ ឬ សហករណ៍ �ចូជា សហករណ៍  
ឈកូ នងិខលៃះលេៀតហ្ូររួមលនៅតាមការ�្ឋាន។

ពៅអឡុំងឆ្឵ ំ	១៩៧៧-៧៨

 សភាពការណ៍លនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុកំានខ់តអាកកក់លឡើងៗ
 

ចលំពោះរ្រ្រហ្ូរចពុក ខ្មេាងំ មានការសសាវកជាវយក 
មនពុស ល្េៅសមលៃា្់រលចោេលេៀតផង។ លនៅអំឡពុងលពេលនោះ 
កម្ាភិ�េខខរ្កកហមមកពរីមជ្ឈមិ នងិមកពរីភូមិភា្ នរិតរី 
�នចពុះមកចា្់រ្ណណៈ�ពុលំឈ្ោះ តាហា្់រ តាភពុ ំ្ ណណៈសស រុក  
្ណណៈត្ំរនល់ឈ្ោះ សពុេ្ធ នងិលយោធាសសរុកកតមូងជាលកចើន 
លេៀត ក្ពុងលនោះក៏មាន្រ្អនូក្ររុសរ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់លេៀត ខ�េជា

 លយោធាសសរុកលឈ្ោះ ជពុ ំឈាន នងិជពុ ំល្៊រឿន ល�ោយកពុហក 
្ាលហៅលេៅលរៀនសកូត ខតតាមការពតិយកលេៅសមលៃា្់រ
លចោេេាងំអស។់ មានលយោធាខខរ្កកហមមួយចនំនួខ�េ 
�ងឹខលៃនួ ក៏ល�ោះសលមលៃៀក្ំរពាក់ នងិល�ះអាវពុធលចោេរួចចេូ 
មករសល់នៅក្ពុងភូមិវញិ ល�ោយ្រនលៃខំលៃនួលធ្ើការក្ពុងកងចេត័។ 

 សស្រលពេសភាពការណ៍កំពពុងខតកជរួេកច្រេ់ លនៅន្ងៃ 
េរី២៦ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៨ អង្ការ�នជលមលៃៀសក្រជាជន 
េាងំអសល់ចញពរីភូមិ។ លនៅលពេលនោះខ្ពុរួំមេាងំក រ្ួសារ  
នងិក្រជាជនក្ពុងភូមិនាំ្ ្ាលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្្ើរលជើង នងិ 
ខលៃះមានរលេះល្ោរលេះកក្ររីសកមា្់រ�ាក់អរីវា៉ន ់នងិមនពុស្ 
ចាសជ់រាលចញពរីភូមិ។ លនៅលពេលធ្ើ�លំណើរលនោះមាន 
លយោធាខខរ្កកហមលកង្ៗឈរចាភំ្ជង់កាលំភលៃើងពរីលកកោយ 
រហតូក្រជាជនលចញផពុតអស។់ ខ្ពុលំ�ើរកាតន់កព ល�ោយ 
្្ានអាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ាន ់លហើយក្រជាជនខលៃះក៏ឈ ឺ
សលៃា្់រជា្រន្្រន្ា្់រ ជាពលិសសចាស់ៗ  នងិកូនលកង្។ ខ្ពុ ំ
�នលធ្ើ�លំណើរលេៅ�េភូ់មិខសសរនាម អង្ការ�ន�ក 
ហតូយករលេះល្ោកក្ររីេាងំអស ់លហើយឲ្យខ្ពុលំរើអរីវា៉នល់ចញ 
ពរីរលេះរួចលធ្ើ�លំណើរ្រនល្េៅមពុខលេៀត។ លរឿងខ�េខ្ពុមិំន 
ចង់រឭំកលនោះ ្ឺម្ាយនងិ្រ្អនូៗរ្រសខ់្ពុមិំនកពមលធ្ើ�លំណើរ

 
លេៅមពុខ លហើយ្ាតស់លកមចចតិក្តឡ្់រមកសសរុកកំលណើត 
វញិ ក៏កតរូវលយោធាខខរ្កកហមចា្់រយកលេៅសមលៃា្់រលនៅ 
យ្់រលនោះខតម្ង។ ខ្ពុមិំនអាចសពុអំនពុញ្ញាតពរីអង្ការល�ើម្បរី 
លមើេសាកសពម្ាយ នងិ្រង្រ្អនូខ្ពុជំាលេើកចពុងលកកោយលេ។ 
ខ្ពុ�ំននាកំករុមក រ្ួសារខាងក្រពន្ធ្រន�្លំណើរលេៅមពុខរហតូ 

�េល់ខតក្កលចះ។ ខ្ពុ�ំនលេៅ�េស់សរុកស្ូំររ នងិ�នរស់ 
លនៅក្ពុងភូមិអំពេិេឹកខាងលជើង។ ក្រជាជនលនៅេរីលនោះមិន 
លរើសខ្ពុលំេ នងិមានចតិេ្្អ លហើយខ្មេាងំមានចតិអ្ាណិត 
អាសរូខ្ពុលំេៀត។ លយើងចពុះលធ្ើការងារតាមការ�្ឋាន នងិ 
ហ្ូរចពុកជាមួយ្្ាល�ោយ មិនខ្រងខចកអ្កជលមលៃៀស ឬ 
អ្កមូេ�្ឋានចាសល់េ។ ចលំពោះកម្ាភិ�េខខរ្កកហម 
លនៅក្ពុងភូមិខ�េខ្ពុរំសល់នៅមិន�នរតឹ្រណឹ្ង នងិលធ្ើ�្រ

 
ខ្ពុលំឡើយ ្ឺឲ្យខ្ពុរំសល់នៅធម្តា�ចូអ្កមូេ�្ឋានខ�រ។ 
មិន�នយូរ្រ៉ពុន្ាន្ឺលនៅខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុនំងិ 
ក្រួសារ កតរូវ�នអង្ការជលមលៃៀសលចញពរីសសរុកស្ូំររ រស់
លនៅភូមិតាងំល្ោកជតិវតស្្ាយលភលៃើងវញិ។ ខ្ពុ�ំនមក�េ ់
សសរុកតាងំល្ោកក្ពុងរ�វូកចរូកកាត់ �ចូលនះការហ្ូរចពុក 
មិនសវូខះ្ខាតលេ។ លពេលនោះ កូនខ្ពុេំាងំពរីរនាក់�នសលៃា្់រ 
ល�ោយសារជងឺំកនញ្ជេិ នងិ្្ាន្្ាពំ្យា�េ។

ពៅឆ្឵ ំ	១៩៧៩

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ លពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាមវាយ 
ចេូមក�េក់្រលេសកម្ពុជា ខ្ពុភ័ំយផងអរផង នងិនកឹ

 
ល�ើញសសរុកកំលណើត។ ខ្ពុ�ំននាកំករុមក រ្ួសារល�ើរសលំ�ៅ 
មករកសសរុកកំលណើតវញិ។ លយើងលធ្ើ�លំណើរេាងំយ្់រេាងំ 
ន្ងៃមក�េេឹ់កឆាក្ពុងេឹក�រីលខតកំ្ពង់ចាម នងិល�ើររកមហាូ្រ 
អាហារល�ោយខលៃនួឯង។ លយើងលធ្ើ�លំណើររយណៈលពេជាង ១០ 
ន្ងៃ�នមក�េភូ់មិកំលណើតវញិ។ �្ូំរង មានក្រជាជន 
កតឡ្់រមកវញិជាង ១០ក្រួសារ្រ៉ពុលណោ្ះ លហើយក្រួសារ 
នរីមួយៗ�ត្់រង់សមាជកិក្្់រៗ្្ា ក្រួសារខលៃះសលៃា្់រេាងំ 
អសខ់តម្ង។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅក្ពុងភូមិវញិ នងិចា្់រលផ្ើមក្រក្រ

 
មពុខរ្ររលធ្ើខសសចម្ការតាមេមលៃា្់រពរីល�ើមមក។ លនៅក្ពុង 
ភូមិរ្រសខ់្ពុលំនៅរវាងពរីឆ្ា១ំ៩៨០ �េឆ់្ា១ំ៩៨២ មានកង 
េ័ពលវៀតណាមចាកំារពារក្រជាជនក្ពុងភូមិ លកពោះលនៅ 
មានលយោធាខខរ្កកហម លធ្ើសនង្ាមឈលៃ្រក្រឆាងំជាមួយ 
កងេ័ពលវៀតណាម លហើយលយោធាខខរ្កកហមេាងំលនោះ
�នេ្រចេូមកក្ពុងភូមិ រកលស្បៀងអាហារពរីក្រជាជន។  
លនៅឆ្ា១ំ៩៩៣ ្រន្ា្់រពរីល�ះលឆ្ោតរួចលហើយ ក្រជាជន 
លនៅេូេាងំក្រលេស ចា្់រមានសេិ្ធលិសររីភាពជា្រលណ្ើរៗ  
លហើយរហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩៨ លេើ្រកងកមលៃាងំខខរ្កកហម 
ខ�េលន ៅលសសសេ់�នលធ្ើសម ាហរណកម្ចពុះចេូ 
ជាមួយរាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា លេើ្រក្រលេសកម្ពុជាមាន

 
សពុខសន្ភិាព។
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ពៅសតរឭកដល់ឪពុក	ៃិងបងសដលបាៃ
ល្ៃ ឵ប់ក ្ពុងរបបសខមែរបកហម

ទែូ	វពណ្ត	

 ខ្ពុលំឈ្ោះ តពុង សពុកា លកើតលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៦០ លនៅភូមិចកំារ៣០  �ពុំ្ រ្  សសរុកកំពង់លសៀម  លខត ្

កំពង់ចាម។ ខ្ពុំ្ ជឺាកូនេរី២ ក្ពុងចលំណោម្រង្រ្អនូក្ររុសសសរី
 ចនំនួ ៤នាក់ ននក្រួសារកសកិរ។ ល�ោយសារខតភាពកករីកក  

ខ្ពុមិំន�នលរៀនសកូតលកជៅកជះលេ ពរីលកពោះខ្ពុកំតរូវជយួលធ្ើ
 

ការងារផះ្ឪពពុកម្ាយ។ លនៅអាយពុក្រខហេ ១០ឆ្ា ំខ្ពុ�ំន 
�ងឹអំពរីរ�្ឋក្រហាររ្រស់ េន ់នេ់ េមលៃ ាក់សលម្ចកពះ 

នលរោតម្ សរីហនពុ លនៅេរីកករុងភ្លំពញនាន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា  

ឆ្ា១ំ៩៧០ ពរីលកពោះចាស់ៗ  �ននយិាយអំពរីការផលៃាស្ូ្់ររ 

រ្រ្រ�កឹនា។ំ លេោះ្ររីយា៉ងណា ខ្ពុលំនៅខតលធ្ើការងារផះ្ 

នងិចម្ការ�ចូធម្តា។ ្រន្ា្់រពរីរ�្ឋក្រហារ ការក្រយពុេ្ធ 

រវាងេាហាន េន ់នេ់ នងិកងកមលៃាងំរលំ�ោះខខរ្កកហម 

�នលកើតលឡើងជាលកចើន�ង េាងំផលៃវូល្ោក នងិផលៃវូេឹក។ កង

កមលៃ ាំងរលំ�ោះខខរ្កកហមខតងខតេ្រចូេភូមិល�ើម្បរីលកៀរ 

យកក្រជាជន ្រ៉ពុខនអ្្កភូមិមួយចនំនួមានភាពភ័យតក់ 

សលៃពុត នងិរតល់ភៀសខលៃនួលេៅកានេ់រីរួមលខតកំ្ពង់ចាម។ េាហាន 
 

េន ់នេ ់�ន ល្រើកការវាយក្រហាររហតូ�េខ់ខរ្កកហម 

�កកមលៃាងំលេៅវញិ។ ភូមិរ្រស់ខ្ពុលំនៅលពេលនោះ ្ ជឺាត្ំរន ់
ក្រេាញក្រេង់រវាងេាហាន េន ់នេ ់នងិកងកមលៃាងំរលំ�ោះ 

ខខរ្កកហមរហតូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ខខរ្កកហម�នវាយ 

រលំ�ោះយកត្ំរនល់នះ�នេាងំសសរុង។

 លនៅលពេខ�េខខរ្កកហម�នលឡើងក្្់រក្ងក្រលេស 

លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំ 
ឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅក្ពុងកងចេត័ នងិលធ្ើខសសចម្ក ារលនៅ 
សហករណ៍រួម ស្តិលនៅភូមិចកំារ ៣០ ។ រហតូ�េឆ់្ា ំ

១៩៧៦ ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យចេូក្ពុងសហករណ៍ កេាន 
 

លធ្ើការ�ា�ំណំា ំនងិលេើកេំន្់រកតរួយលចក។ ខ្ពុកំតរូវ�នចាត់ 
តាងំឲ្យខរក�រីឲ្យ�ន ២ខមក៉តកាលរក៉្ពុង ១ន្ងៃ ល�ោយ្្ានលពេ 
សកមាក នងិមិនមានអាហារហ្ូរចពុកក្្់រក្ានល់ឡើយ។  

ក្រសិនល្រើមិន�នក្្់រតាមខផនការកំណត់លេ ខ្ពុកំតរូវអង្ការ 
�ាក់ពនិយ័ នងិមិនឲ្យហ្ូរអាហារលឡើយ។ ខ្ពុលំធ្ើការលេើក 
េំន្់រលចកក្ពុងរ�វូក�ងំ ចខំណករ�វូវស្ា អង្ការ�នចាត ់
តាងំខ្ពុលំេៅ�កស្ងូ នងិ�ា�ំណំាលំផ្ងលេៀត។ ខ្ពុកំតរូវលធ្ើការ

 
តាងំពរីកពេមឹេេក់ពេ្់រ ្រ៉ពុខនេ្េួេ�ន្រ្រររាវខតមួយ 

ចានខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុកំតរូវអង្ការ្រញ្ជូន
 

លេៅលេើកេំន្់រលនៅជា្់រកពំក្រេេ់ជាមួយនងឹសសរុកកងមាស 

តងុ សកុា កំពងុត្ប឵ញ្កមា គនៅគ្កោមៃះ្។  
(ទតូច វគណ ្ណត/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

38 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

អសរ់យណៈលពេ៥ខខ។ ក្ពុងអំឡពុងលពេលធ្ើការលនៅការ�្ឋាន
 

េំន្់រ ខ្ពុេំេួេ�នកតមឹ្រ្ររក្ា្់រលពោតខត្រ៉ពុលណោ្ះ។  
ខ្ពុលំនៅចាពំាក្យសមលៃពុត នងិ ក្មាមរ្រសអ់ង្ការ «ក្រសនិ

 
ល្រើមិនចង់លេៅលរៀនសកូត កតរូវខកំ្ឹរងលធ្ើការ»។ លនៅលពេ 

ខ�េឮពាក្យលនះ ខ្ពុពំតិជាមានអារម្ណ៍ភ័យតក់សលៃពុត 
ពរីលកពោះ្រងរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នអង្ការយកលេៅលរៀនសកូត នងិ 
�តខ់លៃនួ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ អង្ការ�ន្រញ្ជូនខ្ពុលំេៅលធ្ើការ
 លេើកេំន្់រលនៅសហករណ៍្្រវញិ។ លនៅលពេមក�េ់ 

សហករណ៍្្រ លេើ្រខ្ពុ�ំងឹ្ ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នអង្ការ
 

យកលេៅលរៀនសកូត។ អ្កភូមិម្ាក់�នក�្់រខ្ពុំ្ ា ឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុកំតរូវឈលៃ្រវាយសមលៃា្់រលចោេ�តល់េៅលហើយ។ ខ្ពុពំតិ

 
ជានកឹរឭក�េ់ឪពពុក ខ�េ�នសលៃា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិេាងំ 

មិនមានកំហពុស លហើយខ្ពុភ័ំយខលៃាចអង្ការយកសមាជកិ

ក រ្ួសារលេៅសមលៃា្់រ្រនល្េៀត ។ ការលធ្ើកមលៃ ាងំពេកម្ 

្្ានលពេសកមាក ការវាយលធ្ើ�្រ ការ្រង្អតអ់ាហារ នងិ 

ការកា្់រសមលៃា្់រ ្រនល្កើតមានកានខ់តលកចើនលឡើង។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុ�ំនល�ើញលយោធាខខរ្កកហម  
មានអាយពុចលនលៃោះពរី ១៦ឆ្ាំ �េ់ ២០ឆ្ាំ �នល�ើរឆលៃង 

កាតភូ់មិរ្រសខ់្ពុ ំ លឆ្ោះលេៅកានេិ់សខាងេចិ។ ខ្ពុ�ំនរួច
 

រសជ់រីវតិលនៅលពេរ្រ្រខខរ្កកហម�េួរេលំនៅល�ើមខខ 

មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ ខ្ពុខំតងខតនកឹរឭក�េ់ឪពពុក នងិ្រង 
រ្រសខ់្ពុខំ�េ�ន�ត្់រង់ជរីវតិក្ពុងរ្រ្រលនោះ។ រយណៈលពេ

 
៣ឆ្ាំ ៨ខខ ២០ន្ងៃ ្ឺស្តិលនៅក្ពុងការចងចារំ្រសខ់្ពុ ំ

អំពរីការ�ត្់រង់សមាជកិក រ្ួសារ នងិជរីវតិ�េ៏�ំកក្ពុង 
រ្រ្រខខរ្កកហម។

ទឋិដ្្ ាពតាមដងៃ្តូវក្ងុ ត្ូមឋិចកំារ ៣០ ឃុរំររ សសរុកកំពង់គសៀម គ្តកំ្ពង់ចាម។ (ទតូច វគណ ្ណត/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ព្ៀក	ពហង៖	ែូលកងស្ងពោធា
រងរបួ្ ពបពារះែង់ហូបសឆ អែត
រតី	លក្ិណា	

 ខ្ពុលំឈ្ោះ លសៀក លហង លភេសសរី អាយពុ ៦៣ឆ្ា។ំ  
សពន្្ងៃខ្ពុំ្ ជឺាជេំ្់រេរី១ នន�ពុកំតមូង។ ខ្ពុលំកើតលនៅភូមិ

 
ជាលំកេៀក �ពុកំតមូង សសរុកលមមត់ លខតកំ្ពង់ចាម  

(្រច្ពុ្រ្បនល្ខតត្្ូបង�្ពុ)ំ ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំឈ្ោះ លសៀក 
 វា៉ត នងិម្ាយលឈ្ោះ លហៀ ហពុង។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូលង្កើត
 

េាងំអសច់នំនួ ៦ នាក់ ្ឺសសរីចនំនួ ៥នាក់ នងិក្ររុស 

ចំននួ ១ នាក់។ ខ្ពុ�ំនលរៀនសកូតកតមឹ្្ាក់េរី ៩លនៅសង្ម 
ចាស ់លនៅសាេា្រឋមសកិ្ាលមមត។់ ខ្ពុ�ំនឈ្់រលរៀន 
្រន្ា្់រពរីលកើតមានរ�្ឋក្រហារេមលៃាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ 

សរីហនពុ លនៅន្ងៃេរី ១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ លហើយខ្ពុ�ំន 
មកជយួលធ្ើខសសចម្ការឪពពុកម្ាយវញិ។

 ្រន្ា្់រពរីរ�្ឋក្រហារេមលៃាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្ សរីហនពុ 

លនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុចំា្់រលផ្ើមមានការេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រក
 

ខ�េ្រណ្ាេឲ្យលឆះផះ្ នងិសលៃា្់រក្រជាជនមួយចនំនួ។ 

ផះ្រ្រសខ់្ពុក៏ំកតរូវលភលៃើងលឆះខ�រលនៅលពេលនោះ។ 

 ខ្ពុលំនៅចងចាេិំ�្ឋភាពខ�េយនល្ហោះមកេមលៃ ាក់ 
ក្ា្់រខ្រកលឆះផះ្រ្រស់ខ្ពុ ំ្រ៉ពុខនឪ្ពពុកម្ាយ នងិ្រង្រ្អនូ

 
រ្រសខ់្ពុមិំនមានរងរ្ួរសលេ លកពោះលពេខ�េយនល្ហោះ 
មកេមលៃាក់ម្ងៗ ខ្ពុនំងិកករុមក រ្ួសារ�នរតច់េូលេៅពនួ 
ក្ពុងលេណ�្ឋានខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុំជរីកលន ៅក្ពុងចម្ក ារ

 
េពុលរនខក្បរៗផះ្។ ្រន្ា្់រពរីសងៃ្់រសងៃាតក់ារេមលៃ ាក់ក្ា្់រ 

ខ្រក លេើ្រឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុកំតឡ្់រមកសាងសង់ខម្ 
ស្ាក់លនៅជា្រលណ្ោះអាសន។្ ចខំណកក្រជាជនក្ពុង 
ភូមិលផ្ងលេៀត ក៏�នជរីកលេណ�្ឋានលនៅក្ពុងចម្ការេពុលរន 

គសៀក គហង សពថ្្ង្ៃ ្ុរឺំជាជទំប់ទី១ ថនឃុំ្ តមតូង  
សសរុកគមមត ់គ្តកំ្ពង់ចាម។  
(សុ្  វណ ្ណៈ/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ខ�រ។ ក្រសនិល្រើ ក រ្ួសារណាមានឪពពុកម្ាយអាយពុ 

លកចើនពិ�ករតល់្ច លេើ្រលនៅសមងៃេំាក់ខលៃនួលនៅក្ពុងភូមិ។ 
 

លនៅន្ងៃមួយ យនល្ហោះ�នមកេមលៃ ាក់ក្ា្់រខ្រកចំ 

ក្រជាជនខ�េ�នពនួលនៅក្ពុងលេណ�្ឋាន ្រណ្ាេឲ្យ 
សលៃា្់រអសច់នំនួ ៣ ក រ្ួសារ។ ខ្ពុ�ំនសលង្កតល�ើញ្ា 

មពុនលពេយនល្ហោះមកេមលៃាក់ក្ា្់រខ្រកម្ងៗ ខតងខត 

មានឧេ្ធម្ា្ចកកលហោះលសពុើ្រការណ៍្ា លតើមានកង 

េ័ពលវៀតកពុងចេូក្ពុងភូមិឬអត់? ក្រសនិល្រើមានកង 
េ័ពលវៀតកពុងចេូមកក្ពុងភូមិ លេើ្រមានយនល្ហោះមក 
េមលៃាក់ក្ា្់រ។ 

 លនៅអំឡពុងលពេលនោះ េាហានធរីវ រ្ី �នចេូមកក្ពុង 
ភូមិក្ពុង្ំរណងរកកងេ័ពលវៀតកពុង។ លពេល�ើញេាហាន 
ធរីវ រ្ីចេូមក លយើងខ�េជាលកង្សសរៗី ភិតភ័យយា៉ង 

ខលៃាងំ លហើយ�ននាំ្ ្ ារតល់េៅពនួលនៅក្ពុងចម្ក ារេពុលរន  
លកពោះេាហានធរីវ រ្ី ធលៃា្់រ�នចា្់ររលំេោភកូនកកមពុអ្ំក 

ភូមិ។លនៅលពេខ�េេាហានធរីវ រ្ី �កលចញលេៅវញិ លេើ្រ 

ខ្ពុកំតឡ្់រមកផះ្វញិ។

 លនៅឆ្ ា១ំ៩៧២ ខ្ពុំ�នចេូលេៅក្ពុងនកពសាម្្រី
 

ជាមួយលវៀតកពុង ខ�េក្រជាជនេូលេៅលហៅ្ ានកពមា៉្ រី។ 

នកពលនោះស្តិលនៅជតិផះ្រ្រសខ់្ពុ។ំ លពេខ�េចេូលេៅក្ពុង 
នកពសាម្្រី ្ឺខ្ពុ�ំនលធ្ើខសសក្រវាសន់�។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៤ 

សសរុកលមមត់កតរូវ�ន្ំរខ្រកជាពរីរ ្ សឺសរុកកតមូង នងិសសរុក 

លមមត ់ស្តិក្ពុងត្ំរន ់២១ ភូមិភា្ ្ូរព៌ា។ ខខរ្កកហម�នកាត ់
យក�ពុខំលៃះននសសរុកលមមតឲ់្យលេៅសសរុកកតមូង។ ចខំណក�ពុំ 

មួយចនំនួលេៀតស្តិលនៅក្ពុងសសរុកលមមតខ់លៃះ ្ លឺនៅ�ខ�េ។  
សស រុកកតមូងមានចនំនួ៨�ពុំ ្ឺ�ពុកំតមូង, �ពុរូំង, �ពុ ំ

ចានមូ់េ, �ពុជំា,ំ �ពុកំកលវៀន, �ពុេំនលៃងូ, �ពុជំាតំាលមៅ៉ នងិ 
�ពុលំមមង។

 ្រន្ា្់រពរីន្ងៃ១៧ លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខរ្កកហម�ន 

ជលមលៃៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ មករសល់នៅក្ពុង 

ភូមិរ្រស់ខ្ពុំ លហើយខខរ្កកហមក៏�នចា្់រលផ្ើម្រលង្កើត 
សហករណ៍លនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុខំ�រ។ ខខរ្កកហម�នឲ្យលយើង

 
ហ្ូរ�យរួម នងិ�នក្រមូេសម្ារក្រជាជន�ាក់រួម។ លនៅ 

លពេលនោះខ្ពុមំានតនួាេរី្រលកងៀនលកង្ៗ ល�ោយយកេរីធលៃា 
លកកោមផះ្រ្រសក់្រជាជនលធ្ើជា្ ្ាក់លរៀន។ សសិ ខ្�េខ្ពុ ំ
្រលកងៀនមានចំននួសរពុ្រ ៣០ នាក់ ។ សសិ ក្តរូវមក�េ ់

្្ាក់លរៀនលនៅលពេកពកឹ លហើយចា្់រលផ្ើមលរៀនអក្រ  

«ក,ខ នងិលរៀនរា្់រលេខ» ។ ្រន្ា្់រពរីលរៀនច្់រ សសិ្ 

ខ�េមានវយ័លកង្ៗ កតរូវលេៅហ្ូរ�យលនៅលរោង�យ 

រួមមពុនចាស់ៗ  ។ លនៅលពេន្ងៃ លកង្ កៗតរូវ�នចាតត់ាងំ 

ឲ្យលេៅកា្់រេនន្ានខខកត លកើ្រអាចម៍ល្ោ យកលេៅ�ច 

លនៅខសស។ លនៅក្ពុង�ពុកំតមូង មានក រ្ូ្រលកងៀនចនំនួ 

៣នាក់ ្រលកងៀនលកង្ៗតាមភូមិ។ លចវ លជឿន ្ឺជា 

កម្ ាភិ�េខ�េក្្់រក្ងក រ្ូ្រលកងៀនលន ៅក្ពុងភូមិ 
 ខ�េមាន ខ្ពុ,ំ ហន, នងិម្ាក់លេៀតខ្ពុមិំនចាលំឈ្ោះ 

 
លកពោះលពេខខរ្កកហមជលមលៃៀស្ាតល់េៅតំ្រនក់កលចះ  

្ាតក់តរូវលយោធាខខរ្កកហមសមលៃា្់រលនៅេរីលនោះ។ លនៅ 

ក្ពុងត្ំរន ់២១ លពេលនោះមាន្ណណៈ�ពុកំតមូងលឈ្ោះ 

ឯក ឡាយ, ្ណណៈសសរុកកតមូង លឈ្ោះ តាសពុខ នងិ 

អនពុរ្រស់្ ាតល់ឈ្ោះ ្ង ឈពុ។ំ

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខរ្កកហម�នជលមលៃៀសក្រជាជន 
េាងំអសល់ចញពរីភូមិឲ្យលេៅខាងលខតក្កលចះ លហើយខ្ពុ ំ
នងិកករុមក រ្ួសារក៏កតរូវជលមលៃៀសលេៅជាមួយក្រជាជន 

លផ្ងលេៀតខ�រ។ លពេជលមលៃៀសលនោះខ្ពុកំតរូវខ្រកពរីឪពពុក 
ម្ាយ នងិ្រងៗរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុំ�នលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្្ើ

 
លជើង ល�ោយយ្់រកតង់ណា ្ឺកតរូវល�កកតង់កខនលៃងលនោះ។  

លពេឈ្់រសកមាកលនៅតាមផលៃវូ លយោធាខខរ្កកហម�ន 
ល្រើកអង្ករឲ្យខ្ពុ�ំា�ំយហ្ូរ។ លពេកពកឹលឡើងលយោធា 
ខខរ្កកហមល�ញឲ្យខ្ពុលំធ្ើ�លំណើរ្រនល្េៅមពុខលេៀត។ លេៅ 
�េល់ខតក្កលចះ ខ្ពុ�ំនជ្ួរឪពពុកម្ាយវញិ។ ខខរ្កកហម 
�នខ្រងខចកឪពពុកម្ាយខ្ពុឲំ្យលេៅលនៅកងចាស់ៗ  ចខំណក 
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ខ្ពុលំនៅកងចេត័។ កាេលនោះខ្ពុមំានអាយពុ១៩ឆ្ាំ ខ�េ
 

ជាវយ័លពញកមលៃាងំ �លូចះ្ខខរ្កកហម�នលក្រើខ្ពុឲំ្យលធ្ើខសស  
ស្ងូសសរូវ �កសណំា្រ រហតូ�េល់មោ៉ង ១០យ្់រ លេើ្រឲ្យ 
ឈ្់រសកមាក។ លនៅលវេាលមោ៉ង ៥កពកឹ ក្រធានកង�ន 

ល�ើរ�ាសស់មាជកិ នងិឲ្យលេៅតកមង់ជរួលកចៀង្រេល្ោរព 

េង់ជាត។ិ ្រន្ា្់រមកសមាជកិកងចេត័កតរូវល�ើរលេៅ 

លធ្ើការ ល�ោយេកមាំល�ើរ�េវ់ាខសស ្ឺលម�ភលៃេឺម្។ 

ខ្ពុេំេួេ�នរ្រ្រ្រ្ររេាយលពោត នងិសមលៃរកតកួន។ 

្រន្ា្់រពរីខ្ពុហំ្ូរអាហារន្ងៃកតង់រួច ខ្ពុកំតរូវចពុះលធ្ើការរហតូ
 

�េល់មោ៉ង ៧យ្់រ លេើ្រ�នហ្ូរ�យម្ងលេៀត លហើយ 

្រនល្ធ្ើការរហតូ�េល់មោ៉ង ១០ យ្់រ។ លេោះជា ហ្ូរមិន 

ខឆ្អត ក៏ខ្ពុមិំនហ៊ានេចួលពោត ឬ�ឡំងូហ្ូរខ�រ លកពោះខ្ពុំ

�នល�ើញពូម្ាក់រសល់នៅ�ពុំ្ ខ្ក្ �នេចួលពោតហ្ូរ  

្រ៉ពុខនក្តរូវលយោធាខខរ្កកហមល�ើញ នងិចា្់រ្ាតយ់ក 

គសៀក គហង សពថ្្ង្ៃ ្ុរឺំជាជទំប់ទី១ថនឃុំ្ តមតូង  
សសរុកគមមត ់គ្តកំ្ពង់ចាម។  
(សុ្  វណ ្ណៈ/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

លេៅ�ញ់សមលៃា្់រភលៃាម លៗនៅមពុខកងចេត័។ ខ្ពុ�ំនេាក់ 
ក្រវត្រូិ្រល�ោយក�្់រលយោធាខខរ្កកហម្ា ខ្ពុំ្ ជឺាកង 
ចេត័ លកពោះក្រូ្រលកងៀនជាមួយខ្ពុកំតរូវ�នសមលៃា្់រល�ោយ

សារលយោធាខខរ្កកហម�នលសពុើ្រ�ងឹពរីក្រវត្រូិ្រ។ 

 លនៅលខតក្កលចះ កងចេត័ហ្ូរមិនក្្់រក្ានល់ឡើយ  

លហើយខ្មេាងំកតរូវលធ្ើការ្្ានលពេសកមាកលេៀត។  

លកកោយមក ខ្ពុំ�នឮក្រជាជននយិាយ្ា «ក្រសនិ 
ល្រើលេៅខសងលយ ោធ ាខខរ្កកហមខ�េរងរ្ួរសលន ៅ 

សមរភូមិយកលេៅ�ាក់លនៅមន្រីរលពេ្យ នងឹេេួេ�ន 

រ្រ្រអាហារហ្ូរក្្់រក្ាន ់» ។ លពេលនោះ ខ្ពុ�ំនស័ក្្ 
ចតិល្េៅខសងអ្ករ្ួរស។ កក រុមរ្រសខ់្ពុមំានសមាជកិ៤ 
នាក់ចាខំសងលយោធាខ�េរងរ្ួរស។ លយើងខសង្រណ្ាក់ 

្្ា ពរីមួយ�ណំាក់លេៅមួយ�ណំាក់តាមេរីតាងំខ�េ 

កំណត់ រហតូ�េម់ន្រីរលពេ្យ។ ្ំរណងរ្រសខ់្ពុលំនៅលពេ 
លនោះ្ឺក្ានខ់តចង់ហ្ូរខឆ្អតខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ លនៅលពេ 

ខ�េកងេ័ពលវៀតណ ាមចេូមក�េ់លខត្កកលចះ 

លយោធាខខរ្កកហម�នជលមលៃៀសខ្ពុំ នងិក្រជាជនតាម 
កាណូតលេៅសសរុកស្ងឹកតង់ ស្តិលនៅភូមិភា្ កណ្ាេ 

វញិ។ ខ្ពុលំ�ើញខខរ្កកហមជរីករលណ្ៅធំៗ  ល�ើម្បរីលកតៀម 
សមលៃា្់រក្រជាជនរួចេមលៃាក់ចេូក្ពុងរលណ្ៅលនោះ។ លពេ 
ខ្ពុលំ�ើរលេៅលធ្ើការកាតេ់រីលនោះ ខ្ពុមិំនខ�េហ៊ានងាកលមើេ

 
រលណ្ៅេាំងលនោះលឡើយ។ ខ្ពុលំនៅស្ងឹកតង់�នរយណៈលពេ 
ក្រមាណមួយស�ហ្ ៍ កងេ័ពលវៀតណាម�នវាយ 

ចេូមក�េ។់ ខ្ពុកំតរូវ�នលយោធាខខរ្កកហមជលមលៃៀស 
លចញពរីស្ងឹកតង់ ចខំណកក្រជាជនខលៃះលេៀត�នរត ់

ល្ចលេៅសសរុកកំលណើតវញិ។ ខ្ពុ�ំនល�ើរមក�េកំ់ពង់ចាម 

ក៏សពុំរ្យនក្ងេ័ពលវៀតណាមជិះកតឡ្់រមកសសរុក 

កំលណើតវញិ។ លពេមក�េស់សរុកកំលណើត ខ្ពុមិំន�ន 
ជ្ួរជពុជំាមួយឪពពុកម្ាយលេ។ រយណៈលពេ ១០ ន្ងៃលកកោយ 

មក លេើ្រខ្ពុ�ំនជ្ួរជពុំឪពពុកម្ាយ នងិ្រង្រ្អនូរ្រសខ់្ពុវំញិ។ 

លយើង�នចា្់រលផ្ើមលរៀ្រចសំង់ផះ្សខម្បងស្ាក់លនៅ នងិ 

នាំ្ ្ាលធ្ើខសស ចម្ការ ល�ើម្បរីចញ្ិមឹជរីវតិរហតូ�េស់ពន្្ងៃ។ 
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អៃុ្សាវរតីយ៍ក ្ពុងរបបសខមែរបកហម
សដលម្឵យខ្ពុំចាមំិៃព្លៃែ
សកម	្ុ្តី

 ម្ាយខ្ពុលំឈ្ោះ ហាក់ សពុរីធកួ លកើតលនៅឆ្ាំ ១៩៦០  
ក្ពុងក រ្ួសារកសកិរ លនៅភូមិកំពង់្ ្�ពុកំំពង់្ ្សសរុក 
សន្ពុក លខតកំ្ពង់ធ។ំ ្ាតម់ាន្រង្រ្អនូក្ររុសសសរីចនំនួ ៥

 
នាក់។ ម្ាយខ្ពុលំរៀន�នកតមឹ្្ាក់េរី ១០ចាស ់លនៅសាេា 
្រឋមសកិ្ាកំពង់្។្ ល�ោយសារខតជរីវភាពកករីកក ្ាត ់

�នឈ្់រលរៀនល�ើម្បរីជយួលធ្ើខសស នងិរកកតរីជាមួយឪពពុក 

ម្ាយ រហតូ�េម់ានរ�្ឋក្រហារេមលៃាក់សលម្ចកពះ នលរោតម្  

សរីហនពុ លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០។ ្រន្ា្់រពរីរ�្ឋ 

ក្រហារ កងេ័ពរលំ�ោះខខរ្កកហម �នចេូមកលនៅខក្បរ 

ម្ាយរបស់្ ្ុគំឈមែោះ ហាក់ សុធីកួ អាយុ៦២ឆ្ាំ រសគ់នៅ 
ត្ូមឋិឡឥដ ្សង្ាតប់លឹងកុក ្ករុងកំពង់ចាម គ្តកំ្ពង់ចាម។  

(ខកម សុ្ /ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

ភូមិកំពង់្ ្�ពុកំំពង់្។្ ម្ាយខ្ពុនំងិកករុមក្រួសារ�នរត់

លភៀសខលៃនួលេៅរសល់នៅក្ពុង�ពុកំកលយោ សសរុកសន្ពុក អសមួ់យ
 

រយណៈលពេ។ លនៅលពេលនោះ េាហាន េន ់នេ់ ជាលកចើន 

នាក់ កតរូវ្រញ្ជូនលេៅក្រយពុេ្ធតតាងំជាមួយកងេ័ពរលំ�ោះ 
ខខរ្កកហម។ លកកោយលពេកងេ័ពរលំ�ោះខខរ្កកហម�ក 

េ័ព្យលេៅ ម្ាយខ្ពុនំងិក រ្ួសារ�នវេិកតឡ្់រមករស់

លនៅក្ពុងភូមិកំលណើតវញិ។ លេោះ្ររីយា៉ងណាក៏ល�ោយ ខខរ្ 
កកហមលនៅខត�ាក់កងេ័ពរលំ�ោះឈរលជើង នងិ�នយក 

សសរុកសន្ពុកជាសមរភូមិក្រយពុេ្ធជាមួយេាហាន េន ់នេ។់  
មក�េឆ់្ា១ំ៩៧៣ កងេ័ពរលំ�ោះខខរ្កកហម�នវាយ 

យកសសរុកសន្ពុក នងិក្្់រក្ងភូមិរ្រសម្់ាយខ្ពុ។ំ លនៅ
 

លពេលនោះ ម្ាយខ្ពុនំងិក្រជាជន�នេលេៀតក្ពុងភូមិកំពង់្ ្
 

កតរូវ�នកងេ័ពរលំ�ោះខខរ្កកហមជលមលៃៀសលេៅរសល់នៅ 

ត្ំរនរ់លំ�ោះ វាេខត្បងលកោង ស្តិលនៅក្ពុងភូមិ្ឹរង �ពុំ 
្ឹរងេ្ា សសរុកសន្ពុក លខតកំ្ពង់ធ។ំ 

 រហតូ�េខ់ខរ្កកហម�នលឡើងកានអំ់ណាចលនៅន្ងៃ 

េរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ម្ាយរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នខខរ្ 
កកហម្រញ្ជូនមករស់លនៅភូមិកំលណើតវញិ ល�ោយលពេ 
លនោះ្ ាតម់ានអាយពុ១៧ឆ្ាំ ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�ន 
ខខរ្កកហមចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើការលនៅក្ពុងកងចេត័នាររី។  
ក្រធានកងចេត័នាររីខ�េម្ាយខ្ពុមិំន�នចាលំឈ្ោះ 

�នឲ្យ្ាតល់េៅ�កសណំា្រ ស្ងូ ខរក�រី លេើកភលៃខឺសស 

ជរីកក្រឡាយេឹក នងិល�ើររកជរីលេខមួយ (ជរីេាមកសសស)់ 

ក្ពុងមួយន្ងៃឲ្យ�ន១០០ រ្ីឡូ។ ម្ាយខ្ពុកំតរូវលកកោកលនៅ
 

លមោ៉ង៤កពកឹ ល�ើម្បរី�កសណំា្រ នងិស្ងូសសរូវឲ្យក្្់រ 
តាមការកំណតរ់្រសអ់ង្ការ។ លនៅលវេាលមោ៉ង ១២ ន្ងៃ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

កតង់ ្ឺជាលពេសកមាកហ្ូរអាហារ។ ្ាត�់នហ្ូរខត 

្រ្រររាវមួយចានេាយជាមួយកតកួន នងិអំ្ិរេ 

តចិតចួល�ើម្បរីយកជាតខិត្រ៉ពុលណោ្ះ។ លនៅលវេាលមោ៉ង 

១រលសៀេ ម្ាយខញពុ កំតរូវ្រនល្េៅស្ងូសសរូវឲ្យរួចរាេ់ 
តាមខផនការកំណតម់ពុនលមោ៉ង ៥េងៃាច ។ រ្រ្រអាហារ 

លពេេងៃាចលនៅខតជា្រ្រររាវមួយចានេាយជាមួយ 

កតកួន នងិអំ្ិរេតចិតចួ�ខ�េ។ លនៅលពេយ្់រខលៃះ 

្ ាត់�នលឆលៃៀតលពេ�កសំណ ា្រេពុកសកមា្់រស្ូង 
លនៅលពេកពកឹ។ ម្ាយខ្ពុ្ំរនល្ធ្ើការ�កស្ងូ ្្ានលពេ

 
សកមាក នងិ្្ានអាហារហ្ូរក្្់រក្ានរ់ហតូ�េ់ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ្ាតក់តរូវ�នខខរ្កកហម 

្រញ្ជូនឲ្យមកលធ្ើការលនៅេរីេានល�កសសរូវវញិ។ លនៅេរី 
លនោះមានមនពុស្ជាលកចើននាក់លធ្ើការ នងិមានល្ោកក្ររី 

្ររីនមឹ។ ម្ាយខ្ពុកំតរូវលក្រើកមលៃ ាងំន�ខលៃាងំល�ើម្បរីល�កយក 
ក្ា្់រសសរូវ។ �្ូំរង្ាតក់តរូវយក�្ា្រ ល�ើម្បរីលកៀ្រ 

សសរូវចនំនួ២កណ្ា្់រ នងិល�កលេើ្រនះ្ក្ារខ�េកតរូវ 

�ន�ាក់ឲ្យលកេត។ ម្ាយខ្ពុកំតរូវ្ំរលពញការងារល�ក 
សសរូវជាលរៀងរាេន់្ងៃ។ 

 លនៅលពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាម�នវាយចេូ 

មកលនៅល�ើមខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនល�ើរ 
ខសង្រកឪពពុកម្ាយ ្រង្រ្អនូ នងិសាចញ់ាតខិ�េ�ន 
ខ្រក�ក់ក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម នងិ�នជ្ួរជពុំ្ ្ ាវញិ។ 

លនៅឆ្ា១ំ៩៨០ ្ាត់�នលរៀ្រការជាមួយឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុំ នងិ�នក្រក្ររ្ររលធ្ើខសសចម្ក ារ នងិលឡើងលត្ោត 
យកេឹករងំាសល់ធ្ើស្ករលេៅេក់លនៅផ្ារ ល�ើម្បរីយកក�ក់ 

ចញ្ិមឹជរីវតិ។

ទឋិដ្្ ាពវាលខសសគនៅក្ងុគ្តកំ្ពង់ចាម។ (ខកម សុ្ /ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

ៃះ្របសម្់ាយ្្ុបំច្បុ្បនស្្ឋិតគនៅ្ តូមឋិឡឥដ ្

សង្ាតប់លឹងកុក ្ករុងកំពង់ចាម គ្តកំ្ពង់ចាម។ 

(ខកម សុ្ /ីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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 «ការឋិយាល័យព័តម៌ានសាធារណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ 

កមុ្ជាបានគបើកបគ្មើជតូន នឋិស្ឋិត អ្កសសាវ្ជាវ បុរ្គលឋិករាជការ  
នឋិងអង្គការគ្កៅរដា្ ឋ្ិបាល នឋិងបុរ្គលទាំងឡាយខដលមាន 

ចំណាប់អារមមែណ៍ពីការវឋិវឌ្ឍនរ៍បស់អង្គជំនុជំ្មះវឋិសាមញ្ញក្ុង 
តលុាការកមុ្ជា ឬសាលាកី្ខ្មែរ្កហម។

 មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជាជាកខនង្្បមតូលៃំុ្ នឋិងចង្កងឯកសារ
 

អំពរីបបកមុ្ជា្បជាធឋិបគតយ្បានគ្ចើនបំៃុត។ ឯកសារគនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជាមាន្បាំ្បគ្ទ។ ្ បគ្ទឯកសារទីមួយ 
រឺឯកសារជា្កដាសសន្លឹកខដលមានចំននួជឋិតមួយលានទំព័រ។  

្បគ្ទឯកសារទីពរី រឺជាបទសម្ាសនខ៍ដលបុរ្គលឋិកមជ្ឈមណ្ឌល 

ឯកសារកមុ្ជាចះុគទៅគធ្ើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងគ្រោះ នឋិងអតតី 
កមមែា ឋ្ិបាលខ្មែរ្កហម។ ្ បគ្ទឯកសារទីបីរឺជារតូប្តទាក់ទង 

គទៅនលឹងសម័យខ្មែរ្កហម។ ្បគ្ទឯកសារទីបួនរឺជាឯកសារ 

ទាក់ទងគទៅនលឹងការគធ្ើខៃនទីរគណ្ៅសាកសព នឋិងទីតាំងសម្ាប់ 

របសខ់្មែរ្កហម នឋិងឯកសារទី្បាំរឺជាខ្្្ាពយនឯ្កសារខដល

បានៃលឋិតគឡើងក្ុងរបបខ្មែរ្កហម នឋិងសម័យគ្កោយមកគទៀត។

 តាមរយៈការឋិយាលយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាចនលឹង 

សសាវ្ជាវឯកសារទាំងគនះបាន។ ឯកសារ្ះ្គទៀតរួមមាន៖ ្ បវត្ឋិរតូប 

កមមែា ឋ្ិបាលខ្មែរ្កហម ចគម្ើយសារ្ាពកំណតគ់ហតរុបស់បក្ 

ទតូរគល្គឆ្ើយឆង្ពត័ម៌ានខដលបានមកពកីារសម្ាសនជ៍ាមួយអតតី 

កមមែា ឋ្ិបាលខ្មែរ្កហម នឋិងទឋិនន្យ័រនន្ឋិគទស្បង្ាញពរីគណ្ៅសាក 

សព ទីតាំងរុក នឋិងបតូជនយីដា្ន្បល័យពតូជសាសន។៍

 ការឋិយាល័យព័តម៌ានសាធារណៈមានទីតាំងគនៅអរារគល្៦៦ 

មហាវឋិ្ី្ពះសីហន ុ សង្ាត់ទគនប្ាសាក់ ្ណ្ឌចំការមន 

រាជធានី្ ្ំគពញ។ ការឋិយាល័យរបស់គយើងគបើកជតូនសាធារណ 

ជនចាប់ពីថ្ងៃចនដ្ល់ថ្ងៃសុ្ក គពល្ពលឹកពីគម៉ាោង ៨៖០០ 

ដល់គម៉ាោង ១២៖០០ នឋិងគពលរគសៀលពីគម៉ាោង ២៖០០ ដល់ 

គម៉ាោង ៥៖០០។ ្ បសឋិនគបើអសគ់លោកអ្កមានចមងៃល ់ឬចង់គរៀបចំ 

្ពលឹត្ឋិការណ៍ជា្ករុមណាមួយ សតូមទាក់ទងបុរ្គលឋិករបស់គយើង 

ស៊ាង ចឋិនា្ អ្កស្មបស្មរួល តាមរយៈទតូរសព្គល្៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អីុខម៉ាល ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សតូមអររុណ!

ការិោល័យ

ព័ត៌មាៃសាធារណៈ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

(តពតីពលខមៃុ)

សាលបកម្ំណំុពរឿង០០២/០២
ដកស្ង់ពែញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវ្ែ សាយជា 
សាធារណៈរប្់សាលាក្តីសខ មែរបកហម

៦.១.៦.	ការតាមោៃព្ែក្ដតីរាយការណស៍ារពត័ម៌ាៃបរពទ្

៤៨០.	្ណណៈកម្ាធកិារអចនិននយ៍្រ្រស់ ្រ.ក.ក. �ន 

្រញ្្ជឲ្យកកសួងល�ោសនាការនងិព័ត៌មានននកម្ពុជាក្រជា 
ធ្ិរលតយ្យ « តាម�ាន�ណឹំង[…] ឲ្យជា្់រ រាេល់មោ៉ង 

រាេន់្ងៃ » នងិ្រញ្ជូនរ�យការណ៍ ល�ើម្បរីលធ្ើយា៉ងណា 
អាចចាតវ់ធិានការសមសស្រ�ន។ ខ្រ្រ្រេេម្អតិកតរូវ 

�ន្រលង្កើតលឡើងសកមា្់រកកសួងល�ោសនាការ នងិព័ត៌មាន 

លធ្ើការសលង្្រនងិរាយការណ៍អំពរី�ណឹំង្ររលេសេាងំ 

លនះជនូលេៅ្ ណណៈកម្ាធកិារអចនិននយ៍្។ តាមលសចក្រី 

ខណនារំ្រស់្ ណណៈកម្ាធកិារអចនិននយ្�៍េ់្រពុ្េ្កិ 

កកសងួល�ោសនាការ នងិពត័ម៌ាន កតរូវតាម�ានការផ្ាយ 

ពត័ម៌ាន្ររលេសខ�េ�នផ្ាយជាភាសាអង់ល្លៃស នងិ 

�រាងំ។ លសចក្រីរាយការណ៍មកពរីេរីភ្ាក់ងារសារពត័ម៌ាន 

លកកៅក្រលេស នងិលសវាកម្ពត័ម៌ាន្រញ្ជូនេូរលេខ កតរូវ�ន 
េេួេតាមរយណៈេូរពពុម្្រន្ា្់រមកកត រូវ�ន្តចមលៃង នងិ

្រកខក្រលេៅជាភាសាខខរ្សកមា្់រខចកចាយ្រន។្ 

៤៨១. ្រព្ុ េ្កិលនៅកកសងួការ្ររលេស�ន្ំរលពញការងារ 

សសល�ៀង្្ា�ូចជាការស្ា្់រវិេ្យពុ ្ររលេសខ�េផ្ាយអំពរី 
កម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ នងិលរៀ្រចំកពឹត្្័ិរកតសលង្្រសកមា្់រ 
លម�កឹនាកំម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ នងិ ្រ.ក.ក.។ សាក្រី សងួ  
សពុរីល ឿ្ន ខ�េធលៃា្់រលធ្ើការលនៅកកសងួការ្ររលេសចា្់រតាងំ 

ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយលកកោយមក�នកលៃាយជាក្រធាននាយក 

�្ឋានព័តម៌ាននងិល�ោសនាការ លនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៧៧ �ន 
លេើកលឡើង្ ា ្ ាតន់ងិសហការរីរ្រស់្ ាតេ់េួេខពុសកតរូវ 

ក្ពុងការតាម�ានកម្វធិរីផ្ាយជាភាសា�រាងំ អង់ល្លៃស 

ចនិ នងិ លវៀតណាម។ ពកួ្ាតក់តរូវ�នល ខ្ណនាឲំ្យរាយ 

ការណ៍ជនូ លអៀង សាររី អំពរីពត័ម៌ានខ�េពកួ្ាត់�ន 

ស្ា្់រឮ ល�ោយមិនកតរូវ្រខនម្ឬ ្រនយ្ពត័ម៌ានលឡើយ។ 

៦.២			បបពៃ័ន្ៃទនំាកទំ់ៃងការងារ

៤៨២. េកន្្កិណៈ ្រ.ក.ក. �នកំណតល់្ោេការណ៍រួម្ា 

«្្ាក់លកកោមកតរូវរាយការណ៍ជនូ្្ាក់លេើអំពរីសភាព 

ការណ៍នងិអំពរីកិចក្ារខ�េខលៃនួ�នលធ្ើ » នងិ « ្្ាក់លេើ 
ជនូ�ណឹំង�េ់្ ្ាក់លកកោមអំពរីសភាពការណ៍រួម នងិអំពរី 

លសចក្រីខណនាខំ�េជាេិសការងារលផ្ងៗ»។

៤៨៣. ក្ពុងការអនពុតជ្ាក់ខសង្ កកមិតនរីមួយ លៗនៅក្ពុង 
ឋានានពុកកមនន ្រ.ក.ក. �នេំនាក់េំនង្្ាភា្ លកចើនកតមឹ 

ខតជាមួយ្្ាក់លេើនងឹ្្ាក់លកកោមផ្ាេ់រ្រសខ់លៃនួខត 
្រ៉ពុលណោ្ះ។ េំនាក់េំនងខខ េ្េឹងលនៅលកកៅ្ ណណៈកម្ាធកិារ 

មជ្ឈមិ្ឺមានតចិតចួ។ ជាេូលេៅ្ ្ាក់ត្ំរន ់(លេើកខេងខត 

ត្ំរនស់យ័្ត) សសរុកនងិ�ពុមិំនមានេំនាក់េំនងជាមួយនងឹ 

្ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិល�ោយផ្ាេល់េ ខតកតរូវ្រញ្ជូននងិ 
េេួេពត័ម៌ានពរ្ី ្ាក់លេើឬ្្ាក់លកកោមរ្រសខ់លៃនួតាមរយណៈ

ខខ្ចង្ាក់ននការ្រញ្្ជ។ 

៦.២.១.	ទនំាកទ់ៃំងពៅក្ពុងគណៈកមមែ឵ធកិារមជ្ឈមិបក្ស

៤៨៤. កំណតល់ហតពុក្រជពុខំ�េលនៅមានរហតូ�េល់ពេលនះ 

�ន្រងហាាញ្ា ្ ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិនងិ្ ណណៈកម្ាធកិារ 

អចនិននយ៍្�នក្រជពុជំាលេៀងេាត់ ល�ើម្បរីពភិាក្ា្ ្ាអំពរី 

ោរា៉ារដ ្ឋ	ពមតា្

46 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា
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ល្ោេនលយោ�យរ្រស ់្រ.ក.ក.។ លេើសពរីលនះលេៀត សមាជកិ 

ជានខ់ស្រ់្រស ់្រ.ក.ក. ខ�េរួមមាន ្រ៉ពុេ ពត, ននួ ជា នងិ លខៀវ  

សផំន �នជ្ួរជពុំ្ ្ាជាហរូខហរលនៅមន្រីរ ក-១ នងិមន្រីរក-៣។

៤៨៥. លម�កឹនា ំ្រ.ក.ក. ក៏�នលឆលៃើយឆលៃង្ ្ាតាមរយណៈស្ំរពុកត 

ផងខ�រ។ ឧេាហរណ៍ សាក្រី លអឿន តាន (ខ�េធលៃា្់រលធ្ើការលនៅ 

មន្រីរ ក-១ ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ �េ ់ឆ្ា១ំ៩៧៩) �នចងចាអំំពរីការ 

្រញ្ជនូស្ំរពុកតលេៅវញិលេៅមករវាង ្រ៉ពុេ ពត នងិ ននួ ជា កពម 
េាងំរវាង ្រ៉ពុេ ពត នងិ សពុន លសន។ �ចូ�នកតស់ម្ាេខ់ាង 

លេើ លពេខលៃះមន្រីររ្រស់្ ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិក៏�នពភិាក្ា 

តាមេូរសពអំ្ពរី្រេ្រញ្្ជ សលំណើ នងិពត័ម៌ានផងខ�រ។

៤៨៦.	ជាធម្តា េូរលេខខ�េ្ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិ 

�នេេួេពរ្ី ្ាក់លកកោម ្ កឺតរូវ្រញ្ជូនលេៅមន្រីរ ក-១ ល�ើម្បរី 
លធ្ើការ្រកខក្រអក្រសមងៃាត ់(ក្រសនិល្រើចាចំាច)់ លរៀ្រច ំ

ចាតខ់ចង នងិខចកចាយលេៅតាមភាពសមសស្រ។ សាក្រី  

លអឿន តាន �នជកមា្រជនូអង្ជនំពុជំកមះ្ ា េូរលេខេាងំ 

អស់ខ�េ្ាត់�នយកលេៅជនូ ្រ៉ពុេ ពត លកកោយមក 

កតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅឲ្យ ននួ ជា ។ លកកោយពរី�នពនិតិ្យលេើ 
េូរលេខនានាលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង នងិលកកោយពរី�នស្ា្់រ 
ការ្រងហាាញភស័្ពុត ាងខ�េ្ាមានពនិតិ្យលេើេូរលេខ 
នានាលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង នងិលកកោយពរី�នស្ា្់រកា្រងហាាញ 
ភ័ស្ពុតាងខ�េ្ាមានការក្រជពុនំងិពភិាក្ា្ ្ាជាញឹក 
ញា្់ររវាង ននួ ជា នងិ ្រ៉ពុេ ពត នងិ ្ ាពកួល្�នលធ្ើការ 

ជាមួយ្្ាយា៉ងជតិស្េិ្ធ អង្ជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ា េូរលេខ

ភា្ លកចើនខ�េល្�ន្រញ្ជូនលេៅឲ្យ ្រ៉ពុេ ពត លនៅក្ពុងអំឡពុង

រ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ននួ ជា ក៏�នេេួេផងខ�រ។ 

៦.២.២.	 ទំនាកទ់ៃំងរវាងគណៈកមមែ឵ធកិារមជ្ឈមិ	 ៃងិ 

្មូភិាគឬតបំៃ់្ វែយត័

៤៨៧.	ភូមិភា្ នងិត្ំរនស់យ័្ត�នរាយការណ៍ល�ោយ 

ផ្ាេល់េៅ្ ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិ។ លនៅក្ពុងអង្ក្រជពុមួំយ

ខ�េតណំាងភូមិភា្ នងិត្ំរនស់យ័្តមួយចនំនួ�នចេូ

រួម លនៅខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ណណៈកម្ាធកិារអចនិននយ៍្ 

�នលចញលសចក្រីខណនាសំ្រីពរីនរីតវិធិរីជាធរមានសកមា្់រ 

សរលសរពរីរ�យការណ៍�ចូតលេៅ៖

ព្្ើរាយការណ៖៍	ជនូអចនិននយ៍្រាេអ់ាេិត្យអំពរីសភាព 

ការណ៍ភលៃខឺសស។ ជនួណា រាយការណ៍ជាេិ�្ឋភាពរួម ជនួណា  

រាយការណ៍តាមមពុខកពរួញមួយៗ។ លស្ើរាយការណ៍ខលៃរៗី តាម 

េូរលេខឲ្យអចនិននយ៍្�ងឹសភាពការណ៍ ល�ើម្បរីខណនា�ំន 

េានល់ពេលវេា។ 

៤៨៨. លសចក្រីខណនាលំនះកត រូវ�នលធ្ើលឡើង សស្រតាម 

មតលិយោ្រេខ់�េ�នលេើកលឡើងលនៅេស ន្ាវ�្រី «េង់ 

្រ�វិត»្ ល�ះពពុម្ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ ខ�េក្ពុងលនោះ្រក្�ន
 

លេើកលឡើង្ា «លយើងខះ្ខាតខាងរ�យការណ៍» �ន 

ខណនាឲំ្យលរៀ្រចលំធ្ើរ�យការណ៍ល�ើម្បរីឲ្យ «្្ាក់លេើក្ា្់រ 

សភាពការណ៍�នច្ប឵សេ់ាស ់លហើយខណនាអំនពុវតជ្ាក់ 

ខសង្»។ លសចក្រីខណនាលំនះ�នខណនាំ្ ា រ�យការណ៍ 

ជាក់េាក់នងិលេៀងេាតេ់ាងំអសក់តរូវរាយការណ៍ «អំពរីខា្ងំ»  

«អំពរីក្រជាជន» «អំពរីសកម្ភាពការងារក្្់រខផក្» នងិ 

«អំពរីេិសនងិវធិានការល�ោះសសាយ»។

៤៨៩.	លហតពុ�លូចះ្ ភូមិភា្ នងិត្ំរនស់យ័្ត�នចងកកង 

រ�យការណ៍ជនូ្ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិល�ោយខផ្អកលេើ 

ពត័ម៌ានខ�េ្្ាក់លកកោម្រញ្ជូនមកឲ្យខលៃនួ។ រ�យការណ៍
 

េាងំលនោះកតរូវ�នលផ្ើលចញជាញឹកញា្់រ លពេខលៃះរាេន់្ងៃ 

ក៏មាន លេោះ្ររីជារ�យការណ៍មួយចនំនួ�នលរៀ្ររា្់រ 

ល�ោយសលង្្រអំពរីកពតឹ្កិារណ៍នានា ខ�េ�នលកើតលឡើងយូរ 

មកលហើយក៏ល�ោយ។ រ�យការណ៍កតរូវ�ន្រញ្ជូនតាម 
មា៉សពុរីនលផ្ើេូរលេខ នងិតាមស្ំរពុកត។ លពេខលៃះតណំាង ភូមិ 

ភា្ នងិត្ំរនស់យ័្ត ក៏�នរាយការណ៍ល�ោយផ្ាេល់េៅ

្ណណៈកម្ាធកិារអចនិននយ៍្ផងខ�រ។ 

៤៩០. ភូមិភា្ នរីមួយៗមានរយណៈលពេ ខ�េកតរូវ�ន 

កំណតេ់ពុកជាមពុនជាក់េាក់សកមា្់រ្រញ្ជូនេូរលេខមក 
្ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិ។ ្រ៉ពុខន ្ល្ក៏អាចលផ្ើសារលកកៅពរី 

រយណៈលពេខ�េ�នកំណតល់នះផងខ�រ ក្រសនិល្រើកាេណៈ 

លេសណៈតកមរូវឲ្យលធ្ើខ្រ្រលនះ។

៤៩១.	រ�យការណ៍មួយចនំនួខ�េកតរូវ�នលផ្ើមក្ណណៈ 

កម្ាធិការមជ្ិឈម កតរូវ�នកំណត់លនៅចំលពោះមពុខអង្ជំនពុជំកមះ 

រួចលហើយ។ រ�យការណ៍េាងំលនោះ�ន្រងហាាញ្ា ភូមិភា្  
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ត្ំរនស់យ័្ត�នរាយការណ៍អំពរី្រញ្ហាលផ្ងៗ �ចូជា ការ 

្រង្ក្រលង្កើនផេកសិកម្ នងិការក្រមូេផេសសរូវសកម្ភាព 

ខា្ងំ្រង្ក្់រសពុរីរូងនផក្្ពុង នងិខា្ងំខាងលកកៅ ក្រជាសាសស្ រួមមាន 
ចនំនួ្ូសសករខ�េលេើ្រលរៀ្រអាពាហព៍ពិាហ៍្ ្រីល្្ោង នងិេក ្

ខណ្ឌននការរសល់នៅជាេូលេៅ រួមមាន្រញ្ហាសពុខភាព នងិការខះ្ 

លស្បៀងអាហារ។ សារខ�េលផ្ើមកពរីភូមិភា្ ក៏មានសណូំមពរ  

សពុកំារសលកមចលសចក្រីខណនាលំេើ្រញ្ហា�ចូ្្ាេាងំលនះ ឬលស្ើ

សពុជំនំយួសម្ារពរ្ី ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិផងខ�រ។ 

៤៩២. ជាេូលេៅេូរលេខខ�េលផ្ើមកពរីភូមិភា្ នងិត្ំរន ់

សយ័្តលេៅ្ ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិលនោះ ្ឺកតរូវលផ្ើលេៅ 

«្ ណណៈ៨៧០» ឬ «អង្ការ» ្រ៉ពុខនល្ពេខលៃះកតរូវ�នលផ្ើលេៅ 

«អង្ការ៨៧០» ឬលេៅ ្រ៉ពុេ ពត ផ្ាេខ់តម្ង ។ �ចូអង្ជំនពុ ំ

ជកមះ�នកតស់ម្ាេរួ់ចមកលហើយ្ា កម្ាភិ�េនន  

្រ.ក.ក. មិនខមនសពុេ្ធខតយេ់្ ាពាក្យ្ា «អង្ការ» ឬ 

«៨៧០» ឲ្យ�នច្ប ស឵េ់ាសល់នោះលេ។ ្រញ្ជ រីលឈ្ោះអ្កេេួេ 

លនៅលេើេូរលេខជាលកចើន្រញ្្ជក់្ា សារកតរូវ�នចមលៃងជនូ 

លម�កឹនាំ ្រ.ក.ក. ជាលកចើននាក់រួមេាងំ ននួ ជា ផងខ�រ។ 

េូរលេខជាលកចើនខ�េមានសរលសរជាកំណតស់ម្ាេ់្ ា 

ចមលៃងជនូ «មន្រីរ» កតរូវ�នល្្រញ្ជូនលេៅមន្រីរ៨៧០។ 

៤៩៣. ្ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈិម �ន្រញ្ជូនលសចក្រី 
ខណនារួំមលេៅ្ ្ាក់លកកោមតាមរយណៈេូរលេខ។ លសចក្រី 

ខណនារួំមលនោះ្ឺមាន «ក្្់រខផក្េាងំអសន់នក្រលេស»  

នងិ «សភាពការណ៍រួម» ។ លខៀវ សផំន  �នលផ្ើេូរលេខ 

ជា លេៀង េាក់េងនងឹការខ្រងខចកសម្ារមូេ�្ឋាន ឬ 

្្ាក់លកកោម។ កម្ាភិ�េ្្ាក់ភូមិភា្ ឬ្្ាក់តំ្រន ់

ក៏�នេេួេសំ្រពុកតមកពរីមន្រីរ ៨៧០ នងិ្្ាក់�កឹនាំ 

្រ.ក.ក. មួយចនំនួផងខ�រ រួមេាងំស្ំរពុកតពរី ននួ ជា នងិ 

លខៀវ សផំន។ 

៦.២.៣.	ទនំាកទ់ៃំងរវាង្មូភិាគ	ៃងិតបំៃ់

៤៩៤. លនៅខណណៈលពេមានការកំណតល់ពេលវេាជាក់ 

េាក់សកមា្់រការ្រញ្ជូនេូរលេខពរីភូមិភា្ លេៅ្ ណណៈ 
មជ្ឈមិ ក៏មានកាេវភិា្ លពេលវេា�ាចល់�ោយខឡក 

សកមា្់រេំនាក់េំនងរវាងភូមិភា្  នងិត្ំរនផ់ង។ ការលរៀ្រ 

ចលំពេលវេាខ្រ្រលនះកតរូវ�នលធ្ើលឡើង ល�ើម្បរីធានា្ ាេំនាក់ 

គ ៀ្វ សៃំន រណៈ្ បធានរដក្្ងុរបបកមុ្ជា្ បជាធឋិបគតយ្ 
 

(រតូប្ាងស្ាជំរួមុ )្ នឋិងរណៈ្ បតឋ្ិ តូឡាវ ដលឹកនាគំដោយ 
្ពះអង្គម្ាស់ សៃុានវុង្ (រតូប្ាងគឆង្ជរួមុ )្ ។  
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

េំនងរវាង្្ាក់�កឹនាលំផ្ងៗមិនកតរួត្្ាលេ។ 

៤៩៥.	សាក្រី សនួ កានេិ ខ�េធលៃា្់រលធ្ើការលនៅអង្ភាព 

្រកខក្រលេខកូ�េូរលេខននភូមិភា្ កណ្ាេ �នផេ្ ់

សក្រីកម្្ា អាជា្ធរភូមិភា្ កណ្ាេ�នេេួេលេខមក 

ពរីត្ំរនល់ផ្ង កៗ្រខហេជាម្ងក្ពុងមួយន្ងៃ លហើយេេួេ

�នកានខ់តញឹកញា្់រជាងលនះលេៀតចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

៦.២.៤.	ទនំាកទ់ៃំងរវាងតបំៃ់	ៃងិស្ុក

៤៩៦. រ�យការណ៍មួយចនំនួពរ្ី ្ាក់សសរុក�ន្រញ្ជូន្រន ្
តាមរយណៈ ្ាក់ត្ំរន ់(លហើយក្ពុងករណរីខលៃះតាមរយណៈភូមិ 
ភា្ ) លេៅកាន់្ ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិ្រក្។

៤៩៧.	សសរុក�នរាយការណ៍លេៅត្ំរនអំ់ពរី្រញ្ហានានា 

�ចូជាការលេើកេំន្់រជរីកក្រឡាយ ការ្រង្ក្រលង្កើនផេ 

សពុខាភិ�េ នងិ «សមាសភាពេ្អឬមិនេ្អ» ។ ក្ពុង 

ឋានណៈជាលេខាសសរុកកំពង់លសៀម សាក រ្ី ក�ក់ យពុត �ន 

លរៀ្រចរំ�យការណ៍ជាេាយេកណ៍្អក្រក្រចាខំខ  

សកមា្់រ្ណណៈកម្ាធកិារត្ំរន ់ស្រីពរីការអនពុវតខ្ផនការ  

នងិសភាពការណ៍លនៅក្ពុងសសរុក។ �ចូ្្ាលនះខ�រ ក្ពុង 
ឋានណៈជាលេខាសសរុកលពកជា�ា សាក្រី លសៅ សារពុន �ន 

រមលៃកឹពរីការលផ្ើរ�យការណ៍ស្រីពរីការ្រង្ក្រលង្កើនផេសសរូវ 

លេៅ្ ្ាក់តំ្រនក់្រខហេជាមួយ�ងក្ពុងមួយស�ហ្។៍  
មន្រីរសសរុកមិនមានសមតភ្ាពលក្រើមា៉សពុរីនលផ្ើេូរលេខ។  

លហតពុ�លូចះ្ រ�យការណ៍ជាេាយេកណ៍្អក្រកតរូវ 

�ន្រញ្ជូនលេៅត្ំរនត់ាមរយណៈនរីរសារខត្រ៉ពុលណោ្ះ។ 

៤៩៨.	 កម្ាភិ�េ្្ាក់សសរុកនងិ្្ាក់តំ្រន ់ ក៏�ន 

ជ្ួរក្រជពុំ្ ្ាជាលេៀងេាតផ់ងខ�រ។ លយោងតាមសាក្រី  

លសៅ សារពុន លេខាសសរុកមួយចនំនួ�នរាយការណ៍ 

រតូបទីពរីរាប់ពគីឆង្៖ រណៈ្ បតឋ្ិ តូទីម័រ្ ាងគកើត, សម សាន 
កមមែ ា្ ឋិបាល្កសងួការបរគទស នឋិងជាអតតីឯកអរ្គរដទ្តូតថនរបប 
កមុ្ជា្ បជាធឋិបគតយ្ ្បចាគំនៅ្ បគទសកតូគរ៉ា្ាងគជើង នឋិង 
្បគទសឡាវ គនៅឆ្ា១ំ៩៧៧, គងោ ពឋិន អ្កបកខ្ប្ាសាអង់គរស្ 
មកពី្ កសងួការបរគទសថនរបបកមុ្ជា្ បជាធឋិបគតយ្ នឋិង  
សារឋិន ឆាក អតតីរដម្ងន្ី្ កសងួការបរគទសថនរាជរដ្ា្ ឋិបាល 
រួបរួមជាតឋិកមុ្ជា។ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

អំពរីសភាពការណ៍លនៅក្ពុងសសរុករ្រសខ់លៃនួលនៅក្ពុងអង្
 

ក្រជពុនំន្ណណៈកម្ាធកិារត្ំរនព់ាក់ពន័ ្ធ។

៤៩៩.	ខណណៈលពេខ�េលសចក្រីខណនាលំផ្ងៗ ពរ្ី ណណៈកម្ា 

ធកិារមជ្ឈមិកតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅភូមិភា្ លហើយភូមិភា្  
្រញ្ជនូ្រនល្េៅ្ ្ាក់ត្ំរន ់អាជា្ធរត្ំរនក៏់�ន្រញ្ជូនលសចក្រី

 
ខណនាេំាងំលនោះ្រនល្េៅ្ ្ាក់សសរុកផងខ�រ។

៦.២.៥.	ទនំាកទ់ៃំងរវាងស្ុក	ៃងិឃុំ

	៥០០.	  កម្ាភិ�េ្្ាក់សស រុក�នជ្ួរ្្ាជាញឹកញា្់រ 

នងឹកម្ាភិ�េ្្ាក់�ពុំ ឬក្រធានសហករណ៍ ល�ើម្បរី 

ផលៃាស្ូ្់ររពត័ម៌ាន ឬ្រេ្រញ្្ជខ�េខលៃនួ�នេេួេល�ោយ
 

ផ្ាេម់ាត។់ សាក្រី យពុន រ្ីម ខ�េជាលម�ពុកំ្ពុងរ្រ្រ 
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរតយ្យ�នជកមា្រជនូអង្ជនំពុជំកមះ្ ា  
្្ាក់�កឹនាំ�ពុ�ំនជួ្រក្រជពុកំ្រចាំស�្ហជ៍ាមួយអាជា្ធរ 

សសរុក ល�ើម្បរីរាយការណ៍ពរីការ្រង្ក្រលង្កើនផេ សពុខាភិ�េ 

វ្រ្បធម៌ នងិ «សភាពការណ៍ខ្ាងំ» លនៅក្ពុង�ពុ។ំ ក្ពុង 
ករណរីចា�ំចខ់�េកតរូវេំនាក់េំនង្្ាលនៅចលនលៃោះលពេនន 

ការក្រជពុកំ្រចាំស�្ហល៍នោះ សសរុក�ន្រញ្ជនូនរីរសារចពុះលេៅ 
�េ�់ពុផំ្ាេ។់ សាក្រី នាង  អូ៊ច លហៅ តាសាន  (ជា្រ្អនូន្លៃ 
រ្រស ់តាមព៉ុក រសល់នៅសសរុកកតាកំក់ តាងំពរីឆ្ា ំ១៩៧៧ លកកោយ 

មក្ាតក៏់�នកលៃាយជាលេខាសសរុក) �នផេ្ស់ក្រីកម្ 

សសល�ៀង្្ាផងខ�រ្ា កម្ាភិ�េសសរុក�នជ្ួរជាមួយ 

ក្រធានកងចេត័ ល�ើម្បរីពភិាក្ាអំពរីខផនការការងារ។

៥០១. ភ័ស្ពុតាងជាឯកសារខ�េមានរហតូ�េល់ពេលនះ

្រងហាាញ្ា �ពុក៏ំ�ន្រញ្ជូនសលំណើ នងិរ�យការណ៍ជា 
េាយេក្ណ៍អក រ្ជាក្រចាំលេៅសសរុកស្រីពរី្រញ្ហាមួយចំននួ  

�ចូជា ការចា្់រខលៃនួអាក្រ្បកិរយិា្ រួឲ្យសង្យ័ នងិសភាព 
ការណ៍លនៅក្ពុង�ពុនំងិសហករណ៍។ សាក្រី ក�ក់ យពុត  
�នផេ្ស់ក្រីកម្្ា ្ ណណៈកម្ាធកិារសសរុកខ�េមាន្ាត ់

ជាសមាជកិលនោះ �នេេួេរ�យការណ៍ជាេាយេកណ៍្ 

អក្រពរ្ី ្ាក់�ពុសំ្រីពរី្រញ្ហាកសកិម្ ្ លកមោងសាងសង់ ការ 

សលកមចេិចល�ៅ «កំហពុសឆង្រ្រសក់្រជាជនខលៃះ» ការ 

ខះ្ខាតលស្បៀងអាហារនងិចនំនួអ្កឈ។ឺ ក្ពុងឋានណៈជាលេខា 
សសរុកលពកជា�ា សាក រ្ី លសៅ សារពុន ក៏�នចងចាអំំពរីការ 

េេួេ�នរ�យការណ៍ពរី�ពុនំានាស្រីពរីការ្រង្ក្រលង្កើនផេ 

សសរូវ សតព្ាហនណៈ នងិការចាតខ់ចងមូេ�្ឋានជារួមផងខ�រ។

៦.២.៦.	ទនំាកទ់ៃំងពបរៅបបពទ្

៥០២.	ស្ា្័រនរ�្ឋននរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលផ្ើ 
េូរលេខលេៅកានក់្រលេសមួយចំននួ ល�ោយមានការជូនពរ 

ការសខម្ងសាម្្រីភាព នងិសារអ្រអរសាេរក្ពុងឱកាស

សខំាន់ៗ មួយចនំនួ។ ក្រលេសសង្មនយិមជាមិតមួ្យចនំនួ 

ក៏�នលផ្ើសារសសល�ៀង្្ាលនះកតឡ្់រមកវញិផងខ�រ។

៥០៣.	ស្ា្័រនរ�្ឋនានាននកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យនងិលម�កឹ 
នា ំ្រ.ក.ក. ក៏�នលធ្ើការេំនាក់េំនងជាមួយនងឹ្រណ្ាឯក 

អ្រ្ាជេូតននក្រលេសមួយចនំនួ ខ�េេេួេការអនពុញ្ញាត 

ឲ្យមានតណំាងការេូតលនៅកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ តាមរយណៈ 
កិចក្្រជពុនំងិការជ្ួរជពុសំង្មផងខ�រ។

៥០៤. រ�្ឋាភិ�េកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នរក្ាេំនាក់ 
េំនងជាមួយរ�្ឋមួយចនំនួ តាមរយណៈការ្រញ្ជូន នងិេេួេ 
្ណណៈក្រតភូិផលៃវូការពរីក្រលេសមួយចនំនួ �ចូជា ក្រលេស 
ឡាវ ចនិ កូលរខ៉ាងលជើង នងិជ្រ៉ពុន។ ជាពលិសស រ្រ្រកម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលផ្ើនងិេេួេេូរលេខពរីក្រលេសលវៀត 

ណាម ក្ពុងល្ោេ្ំរណងពភិាក្ាអំពរីជលមលៃោះកពខំ�ន នងិ 
�នេេួេេូរលេខពរីក្រលេសចនិ។  អ្កសារពត័ម៌ានមកពរី 

ក្រលេសយូលហ្ោសលៃាវរី តកួ រ្ី កូលរខ៉ាងលជើង លវៀតណាម 

អូសស្ាេរី នងិ សហរ�្ឋអាលមរកិ ក៏�នលធ្ើេស ន្កិចល្នៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជាក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ 

 ខ�េលនៅលពេលនោះ អ្កសារពត័៌មានេាងំលនោះ�ន 

សម្ាសនក៍ម្ាភិ�េក្ពុងរ្រ្រលនោះ នងិ�នចពុះលេៅ 
ពនិតិ្យលមើេតាមេរីជន្រេ ខ�េអម�លំណើរល�ោយកម្ា- 

ភិ�េរ្រសរ់�្ឋ ឬ កម្ាភិ�េរ្រស្់រក្។ 

៥០៥. កកសងួពាណិជ្ជកម្ននកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ �ន 
េំនាក់េំនងជាមួយ្រណ្ាក្រលេសលផ្ងលេៀត ក្ពុងល្ោេ 
្ំរណងល�ើម្បរីលធ្ើពាណិជ្ជកម្អនរ្ជាត។ិ ្ ណណៈក្រតភូិពាណិជ្ជ- 

កម្្ររលេស ក៏�នមកេស ន្កិចល្នៅក្រលេសកម្ពុជាផងខ�រ  
លនៅក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ កិចក្្រជពុសំ្រីពរី

 
ពាណិជ្ជកម្ជាមួយនងឹឯកអ្រ្�្ឋេូតនន្រណ្ាក្រលេសនានា  

ក៏�នក�រព្ធលធ្ើលឡើងលនៅកកសងួពាណិជ្ជកម្ផងខ�រ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

៥០៦. លនៅចលនលៃោះឆ្ា១ំ៩៧៦ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩ លអៀង សាររី �ន 

ចូេរួមក្រជពុជំាលកចើនលេើកលកចើនសាលនៅក្ពុងមហាសន្�ិត 
អង្ការសហក្រជាជាត ិលនៅេរីកករុងញូវយក៉ ល�ោយលនៅលពេ 
លនោះ ្ ាត�់ន្រងហាាញជហំររ្រសរ់្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
អំពរីស្ានភាពលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា នងិ្រញ្ហាអនរ្ជាតជិាក់

 
េាក់មួយចនំនួ។ លនៅលពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាម�នខតិ 

ចេូមកជតិ�េេ់រីកករុងភ្លំពញលនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩ លអៀង  

សាររី �នលផ្ើេូរលេខមួយច្ប឵្់រខ�េជា្រណឹ្ងតវា៉ជនូ 

កករុមក្ឹរក្ាសន្សិពុខអង្ការសហក្រជាជាត។ិ 

៦.៣			ទំនាកទំ់ៃងស្ក្ពោធា

៥០៧. ្រណ្ាេេំនាក់េំនងលនៅក្ពុងជរួកងេ័ព្រ�វិតន្ ៍
កម្ពុជា �នឆលៃពុះ្រញំ្្ងអំពរីរចនាសម័្ន្ធននការរាយការណ៍

 
តាមខខ្្រលណ្ោយខាងខផក្សពុរីវេិរ្រស់ ្រ.ក.ក. ខ�េ 

ការណ៍លនះមាននយ័្ា ្រេ្រញ្្ជលចញពរីលសនាធកិារលេៅ

កានអ់ង្ភាព្្ាក់លកកោមតាមរយណៈកងពេ។ ព័តម៌ាន 

កតរូវ�នរាយការណ៍លឡើងលេៅ្ ្ាក់លេើតាមរយណៈកងពេ។ 

ពត៌មានកតរូវ�នរាយការណ៍លឡើងលេៅ្ ្ាក់លេើតាមរយណៈ 

ខខ្សង្ាក់ននការ្រញ្្ជ លហើយតាមធម្តាលម្រញ្្ជការ

លនៅតាមកកមិតនរីមួយៗ លធ្ើការេំនាក់េំនងខតជាមួយ្្ាក់ 

លេើនងិ្្ាក់រ្រសខ់លៃនួខត្រ៉ពុលណោ្ះ។

៦.៣.១.	ទនំាកទ់ៃំងជាមយួៃងឹមជ្ឈមិបក្ស

៥០៨. សពុន លសន ខ�េជានាយលសនាធកិារ �នចេូរួម 

ក្ពុងកិចក្្រជពុំ្ ណណៈកម្ាធកិារអិនននយ៍្ជាលកចើន�ង នងិ 
�នរាយការណ៍ជនូ្ណណៈកម្ាធកិារអំពរីកិចក្ារលយោធា  

នងិ្រញ្ហាការពារជាត។ិ សពុន លសន ក៏�ន្រញ្ជូនសារនងិ 
រ�យការណ៍ជាេាយេកណ៍្អក្រខ�េេេេួ�នពរី 

លម្រញ្្ជការលយោធា្រនល្េៅឲ្យលម�កឹនា ំ្រ.ក.ក. រួមេាំង  

ននួ ជា ល�ោយមានចណំារផ្ាេន់�នងិសលំណើសពុកំារ 

ខណនាផំងខ�រ។ 

៦.៣.២.	ទនំាកទ់ៃំងរវាងព្នាធកិារៃងិកងពលធំ

៥០៩. កងពេធខំ�េស្តិលនៅលកកោម ការ្រញ្្ជផ្ាេ់ 

្ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិ�នរាយការណ៍ជនូលសនាធកិារ 

ក្រខហេជាពរីរលេៅ្ររី�ងក្ពុងមួយន្ងៃ។ កងពេធលំសនាធកិារ 
េំនាក់េំនង្្ាតាមរយណៈវេិ្យពុេាក់េង ឬ ក្រសនិល្រើតកមរូវឲ្យ 
មានការរក្ាការសមងៃាតពួ់កល េំ្នាក់េំនង្្ាតាមរយណៈ

េូរលេខ េូរសព ្ឬលផ្ើស្ំរពុកតតាមរយណៈនរីរសារ។

៥១០.	លម្រញ្្ជការនងិអនពុ្រញ្្ជការកងពេធ ំនងិកងវរលសនា 

ធឯំករាជ្យ ក៏�នជ្ួរក្រជពុជំាក្រចាជំាមួយនងឹ សពុន លសន ល�ោយ 

ផា្េផ់ងខ�រ។ លនៅក្ពុងអង្ក្រជពុេំាងំលនះ មនន្រីលយោធា�នរាយ 
ការណ៍�េ ់សពុន លសន អំពរីសភាពការណ៍លនៅក្ពុងអង្ភាព 
រ្រសខ់លៃនួ លហើយ សពុន លសន �នលចញ្រញ្្ជ នងិ ផេ្ក់ារ 
ខណនាខំផក្នលយោ�យ។ សាក្រី កពំ សារា៉ត  ជាលម្រញ្្ជការ 

កងវរលសនាធ ំ១៤០ ខ�េជាចណំពុះកងពេ ១៦៤ �នផេ្់ 

សក្រីកម្្ា លសនាធកិារជាអ្កលរៀ្រចវំ្ ល្រៀនសកូតនលយោ�យ 

ធំៗ ជាលរៀងរាេឆ់្ា។ំ យា៉ងលហោចណាស ់ក៏មានវ្ ល្រៀនសកូត 

នលយោ�យធមួំយ ខ�េលរៀ្រចលំឡើងល�ោយលសនាធកិារ នងិ 

េេួេការខណនាពំរី សពុន លសន ល�ោយមានការចេូរួមពរីកង 

េ័ពមកពរ្ី ្ាក់កងពេ កងវរលសនាធ ំកងវរលសនាតចូ កង 

អនពុលសនាធំ នងិកងអនពុលសនាតចូ។ លពេខលៃះកម្ាភិ�េ 

លយោធាក៏�នចេូរួមលនៅក្ពុងអង្ក្រជពុ ំឬសន្�ិតធំៗ លនៅក្ពុង 
ភ្លំពញផងខ�រ ល�ោយអង្ក្រជពុ ំឬសន្�ិតខលៃះមានការចេូ 

រួមពរីសំណាក់លម�ឹកនាំជានខ់ស់្រ្រស់កម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ  
នងិ ្រ.ក.ក. រួមមាន ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន ផងខ�រ។

៥១១.	រ�យការណ៍ជាេាយេកណ៍្អក្រខ�េ�ន 

�ាក់លនៅចលំពោះមពុខអង្ជនំពុជំកមះ �ន្រងហាាញ្ា កងពេ

�ន្រញ្ជូនពត័ម៌ានស្រីពរីសកម្ភាពខ្ាងំ កសកិម្នងិការលធ្ើ

ខសសខ្ាងំនផក្្ពុង នងិសកម្ភាពវេិ្ធង ន្ាលនៅក្ពុងអង្ភាព 

នងិវឌ្ឍនភាព ល្កមោងសាងសង់នានាលេៅលសនាធកិារ

លេៀងេាត។់ កងពេេាងំលនោះក៏�នេាក់េងលសនាធកិារ 

ល�ើម្បរីលស្ើសពុលំយោ្រេល់ផ្ងៗផងខ�រ។ 

៦.៣.៣.	ទនំាកទំ់ៃងរវាងកងពលៃងិ្មូភិាគ

៥១២. កងពេលយោធាមួយចនំនួ ខ�េមិនស្តិលកកោម 

្រញ្្ជការរ្រស់មជ្ិឈម្រក ក្តរូវរាយការណ៍លេៅឲ្យខាងភូមិ 

ភា្ ។ ឧេាហរណ៍ សក្រី មាស សាលវឿន ខ�េជាអនពុ 

្រពា្ជាការកងពេលេខ១ (ឈរលជើងលនៅលខតល្កោះកពុង) �ន 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ផេ្ស់ក្រីកម្្ា កងពេរ្រស់្ ាតក់តរូវលធ្ើការរាយការណ៍ 

លេៅឲ្យភូមិភា្ ្រស្មិ។ ផ្ពុយលេៅវញិសាក រ្ី មពុងឹ លវត មក 
ពរីកងពេ ១១៧ ននត្ំរន៥់០៥ (លខតក្កលចះ) �នផេ្់ 

សក្រីកម្្ា កងពេរ្រស់្ ាត�់នរាយការណ៍លេៅលសនា

ធកិារ (ឬលេៅកងពេ ៥០២ រ្រសម់ជ្ឈមិខ�េនងឹជយួ 

ពកួល្ក្ពុងការចមលៃងសារ) លហើយរាយការណ៍លេៅមន្រី ៨៧០  
ល�ោយផ្ាេ ់លកកោមេកខ្ណ្ឌជាក់េាក់្រ៉ពុលណោ្ះ។ លហតពុលនះ  

អង្ជនំពុជំកមះយេល់�ើញ្ា ក្រពន័្ធរាយការណ៍មានភាពខពុស 

្្ាលេៅតាមកងពេនរីមួយៗ នងិលេៅតាមកាេណៈលេសណៈ។

៦.៣.៤.	ទនំាកទំ់ៃងពៅក្ពុងកងពលធំ

៥១៣. ្រនា្្់រពរីេេួេ�ន្រេ្រញ្្ជពរីលសនាធកិារ លម្រញ្្ជការ 

កងពេធនំងឹ្រញ្ជូនលសចក្រីខណនាេំាងំលនះ្រនល្េៅអង្ភាព 
្្ាក់លកកោម លហើយជាេូលេៅ ្ តឺាមរយណៈការជ្ួរជពុជំាមួយ 

នងឹកម្ាភិ�េឬ ជ្ួរជាមួយនងឹលម�កឹនារំ្រសខ់លៃនួផ្ាេ ់
ខតម្ង។ �ចូ្្ាលនះខ�រ ្រេ្រញ្្ជេាងំលនះកតរូវ�ន្រញ្ជូន 
លេៅអង្ភាព្្ាក់លកកោមតាមរយណៈកងវរលសនាធំ ឬកង 

វរលសនាតចូ។

៥១៤. លម្រញ្្ជការនងិអនពុ្រញ្្ជការកងពេធកំពមេាងំ្ ្ាក់ 

លកកោម រៗ្រសខ់លៃនួ �នលធ្ើេំនាក់េំនង្ ្ាតាមរយណៈវេិ្យពុេាក់េង 
 

តាមរយណៈេូរលេខ តាមរយណៈនរីរសារ នងិតាមរយណៈការជ្ួរ 

ផ្ាេខ់តម្ង។ 

៥១៥.	លម្រញ្្ជការកងអនពុលសនាធរំាយការណ៍ជនូក្រធាន 

រ្រសខ់លៃនួជាេាយេកណ៍្អក រ្ នងិតាមរយណៈវេិ្យពុេាក់េង។ 
 

លម្រញ្្ជការកងវរលសនាតចូ្រញ្ជូនរ�យការណ៍ជាេាយ 
េកណ៍្អក្រលេៅលម្រញ្្ជការកងវរលសនាធតំាមរយណៈ 

នរីរសារ។ �ចូលនះផងខ�រ កងវរលសនាធ្ំរញ្ជនូរ�យការណ៍ 
ជាេាយេកណ៍្អក្រលេៅកងពេធតំាមរយណៈេូរលេខ

នងិនរីរសារ ខ�េការ្រញ្ជូនលនះកតរូវលធ្ើលឡើងយា៉ងលហោច 
ណាសមួ់យខខម្ង។ 

៦.៣.៥.	ទនំាកទំ់ៃងរវាងកងពលធំ

៥១៦.	អង្ជនំពុជំកមះ�នស្ា្់រភ័ស្ពុតាងខ�េមិនមានភាព 
ច្ប឵សេ់ាស ់ពាក់ពន័ ្ធនងឹកកមិតនងិវសិាេភាពននេំនាក់ 

េំនងការងាររវាងកងពេ។ សាក្រី មពុងឹ លវត �នផេ្់ 

សក្រីកម្្ា លម្រញ្្ជការ លរឿន (្  ឺស ូសាលរឿន) ននកងពេ 

៨០១ (កងពេរ្រសម់ជ្ឈមិ) នងិលម្រញ្្ជការ រពុ ំននកងពេ 

១១៧ (លខតក្កលចះ ត្ំរន៥់០៥) មិន�នលធ្ើេំនាក់េំនង 

្្ាតាមរយណៈលសនាធកិារលនោះលេ ្រ៉ពុខនព្កួ្ាត�់នេាក់េង 

្្ាល�ោយផ្ាេត់ាមរយណៈវេិ្យពុេាក់េង ឬេូរលេខ។ សាក្រី  
មាស លវឿន ក៏�នផេ្ស់ក្រីកម្ផងខ�រ្ា េំនាក់េំនងខខ្ 

េេឹងរវាងកងពេធំ យា៉ងលហោចណាសក៏់�នលធ្ើលឡើង 

ក្ពុងភូមិភា្ ្រស្មិ លនៅ្ ្ាក់កងវរលសនាធ ំក្ពុងល្ោេ្ំរណង
 

ល�ើម្បរីសកម្រសកមរួេភារកិច។្ លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក្រី 

សាក្រី ជនួ ធរី �នផេ្ស់ក្រីកម្្ា មិនមានេំនាក់េំនង 

ការងាររវាងកងវរលសនាធខំ�េ្ាតឈ់រលជើងលនៅលខត ្

ស្ាយលរៀង លនៅក្ពុងភូមិភា្ ្ូរព៌ាលនោះលេ។ លហតពុលនះ អង្ 
ជនំពុជំកមះយេល់�ើញ្ា េំនាក់េំនងរវាងកងពេមួយ 

ចំននួកតរូវ�នលធ្ើលឡើងលនៅលពេខ�េកាេណៈលេសណៈតកមរូវ នងិ  

�នអនពុញញាត។

	៧	 តួនាទតីៃងិមខុងាររប្់	ៃួៃ	ជា	

៥១៧. លយោងតាម�រីកា�លំណោះសសាយ លនៅមពុននងិលនៅក្ពុង

អំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ននួ ជា ្ ជឺាសមាជកិ
 

សខំានមួ់យរូ្ររ្រសម់ជ្ឈមិ្រក្ លហើយ្ាតេ់េួេខពុស 

កមមែ ា្ ឋិបាលខ្ មែរ្កហមជតូនដគំណើររណៈ្ បតឋ្ិ តូ 
បរគទសទស្នាគទស្ាពគនៅតាមដងទគន។្
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

52 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

កតរូវក្ពុងការល�ោសនា្រណ្ពុះ្រណ្ាេ្រញ្ហាវនិយ័រ្រស់
 

កម្ាភិ�េ កពមេាងំ្រញ្ហាខ�េេាក់េងនងឹសន្សិពុខខាង 

ក្ពុង នងិខាងលកកៅ។

៥១៨. លនៅលពេចា្់រលផ្ើមសវនាការលេើអង្លសចក្រីក្ពុង 
សណំពុំលរឿង ០០២/០១ ននួ ជា�នលេើកលឡើងលធ្ើលសចក្រីខ្លៃង 

ល្រើក។ លកកោយលពេល្រើកសវនាការលនោះមក លនៅក្ពុងអំឡពុង 
វ្ ស្វនាការលេើ្ររ្ិរេក្រវត្សិាសស្ក្ពុងសំណពុលំរឿង០០២/០១  
ននួ ជា �នយេក់ពមលឆលៃើយនងឹសណួំររ្រសល់ចៅកកម នងិ 

ភា្ រីនានា។ ្ ាត�់នលឆលៃើយ្រញ្្ជក់អំពរីតនួាេរីនងិមពុខងារ�នេ 

លេៀតរ្រស់ ្ ាតល់នៅក្ពុង ្រ.ក.ក. ក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា
 ធ្ិរលតយ្យ។ �ចូខ�េ�នកតស់ម្ាេ្់រខនម្ខាងលកកោម 

ននួ ជា �ន្រញ្្ជក់អំពរីេំនាក់េំនងយា៉ងជតិស្េិ្ធ នងិយូរ 

មកលហើយជាមួយនងឹ្រក្ រួមេាងំតនួាេរីរ្រស់្ ាតជ់ា 

អនពុលេខា្រក្ នងិជាសមាជកិលនៅក្ពុង្ណណៈកម្ាធកិារ 
មជ្ឈមិនងិ្ណណៈកម្ាធកិារអចនិននយ៍្។ លេោះ្ររីជា ននួ  

ជា �នលឆលៃើយ្រ�លិសធនវូតនួាេរីផលៃវូការ លនៅក្ពុងល្ោេ
 

នលយោ�យលយោធាក៏ល�ោយ ក៏្ាត�់នលឆលៃើយ្រញ្្ជក់អំពរី 

តនួាេរី នងិមពុខងារលផ្ង លៗេៀត លនៅក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ រួមេាងំ ការខតងតាងំ្ាតជ់ាក្រធាន 

សភាតណំាងក្រជាជន នងិការេេួេខពុសកតរូវេាក់េងនងឹ 

ការ្ំរពាក់្ំរ្រន៉កម្ាភិ�េនងិការល�ោសនា។ លកកោយ 

មក ននួ ជា �នសលកមចលក្រើសេិ្ធលិនៅលសងៃៀមមិនលឆលៃើយត្រលេៅ 

នងឹសណួំររ្រសល់ចៅកកមនងិភា្ រីនានា។ លនៅន្ងៃសវការចពុង 

លកកោយក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០១ ននួ ជា �នលធ្ើលសចក្រីខ្លៃង 
ចពុងលកកោយលនៅចលំពោះមពុខអង្ជនំពុជំកមះ។ 

៥១៩. លនៅលពេចា្់រលផ្ើមសវនាការលេើអង្លសចក្រីក្ពុង 
សណំពុំលរឿង០០២/០២ ននួ ជា �នលេើកលឡើងលធ្ើលសចក្រី 

ខ្លៃងល្រើក។ ្ ាត�់នលេើកលឡើង្ ា ្ ាតន់ងឹលក្រើក�សស់េិ្ធិ 

លនៅលសងៃៀមមិនលឆលៃើយត្រលេៅនងឹសណួំរនានា។ លនៅក្ពុងអំឡពុង 
សវនាការលេើអង្លសចក្រីក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ ននួ ជា  
�ននយិាយពរីរ�ង្ររី�ង �ចូជា ្ ាត�់នលចោេជាសណួំរ 

ចនំនួពរីរលេៅកានអ្់កជនំាញ Elizabeth BECKER លនៅន្ងៃ 

េរី១១ ខខកពុម្ណៈ ឆ្ា២ំ០១៥ ្ ាត�់ន្រងហាាញការយេល់�ើញ 

អំពរីភាពអាចេពុកចតិ�្នននភ័ស្ពុតាងលនៅន្ងៃេរី២៧ ខខ 

សរីហា ឆ្ា២ំ០១៦ នងិ្ាត�់នលឡើងខ្លៃងលនៅក្ពុងអំឡពុង 
លពេសវនាការស្រីពរីមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ លនៅន្ងៃេរី២៧ ខខ 

លមសា ឆ្ា២ំ០១៦ ល�ើម្បរី្រងហាាញពរីការយេល់�ើញរ្រស់ 

្ាត់ អំពរីជលមលៃោះក្រ�ា្់រអាវពុធជាមួយលវៀតណាម នងិ 

តនួាេរីរ្រសល់វៀតណាម ចលំពោះរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ  
លនៅលពេលនោះ។ លនៅន្ងៃសវនាការចពុងលកកោយសណំពុំលរឿង 

០០២/០២ ននួ ជា �ន្រ�លិសធមិនលធ្ើលសចក្រីខ្ លៃងចពុងលកកោយ 

លនៅចលំពោះមពុខអង្ជនំពុជំកមះលឡើយ។

៧.១	 ពត័ម៌ាៃអពំតីសាវតារ	ៃងិអឡុំងរបបកម្ពុជា 
	 បបជាធបិពតយ្យ

៥២០.	ននួ ជា ខ�េមានលឈ្ោះកំលណើត លឡៅ ្ឹមេន  

លកើតលនៅន្ងៃេរី០៧ ខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩២៦ លនៅភូមិវត្្   

�ពុវំត្្  សសរុកសខង្ក លខត�្ត�់្ំរង។ �្ូំរង ននួ ជា �ន 

សកិ្ាលនៅក្ពុងលខត�្ត�់្ំរង លហើយលកកោយមក្ាត�់ន 
្រនក្ារសកិ្ា្ ្ាក់អនពុវេិ្យាេយ័លនៅក្រលេសន ល្នៅឆ្ាំ 

១៩៤១ ្រន្ា្់រមកលេៀត ្ ាត�់នសកិ្ាច្ប឵្់រលនៅសាកេ 

វេិ្យាេ័យ Thammasat លនៅេរីកករុង�ងកក ល�ោយលពេ 

លនោះ្ ាត�់នលក្រើលឈ្ោះ Runglert Laodi ។ ក្ពុងអំឡពុង 
លពេលនោះ ្ាតក៏់�ន្រលកមើការងារលនៅកកសងួហរិញញាវត្ពុ  
នងិកកសងួការ្ររលេសក្រលេសន្ផងខ�រ។ លនៅអំឡពុង 
លពេខ�េ្ាតល់នៅក្ពុងក្រលេសន្ ននួ ជា �នចូេរួម 
ជាមួយចេនាយពុវជន ល�ើម្បរីេេ្ធកិ្រជាធ្ិរលតយ្យរ្រស ់

ក្រលេសន្ នងិ�នចេូរួមលនៅក្ពុងការពភិាក្ាអំពរីស្ាន 
ការណ៍លនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥០ ្ ាត�់ន

 
ចេូរួមជាមួយ្រក្កពុម្ពុយនរីសន្្ លហើយលកកោយមក�ន 
កតឡ្់រមកក្រលេសកម្ពុជាល�ើម្បរីចេូរួមនងឹខខរ្ឥស្រណៈ

ខ�េជាចេនាតស៊កូ្រឆាងំនងឹអាជ្ាធរអាណានិ្ ម 

នយិម�រាងំ។ 

៥២១. ក្រខហេលពេលនោះ ននួ ជា �នចេូរួមក្ពុង្រក្ 
កពុម្ពុយនរីសឥ្ណ្ឌូចនិ ល�ោយ្ាត�់នផេ្មូ់េលហតព្ុ ា ្ ាត់

 
កពរួយ�រម្អំពរីការក្រកពឹតចំ្លពោះកសិករកម្ពុជាអំពរីសំណាក់ 
មនន្រីអាណានិ្ មនយិម�រាំងនងិពួកអ្កមានជាជនជាតិ 

ខខរ្ខ�េជាម្ាស�់រី។ ចា្់រពរីអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៥០ ននួ ជា មាន 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

សភាពសកម្កានខ់តខលៃាំងលនៅលពេខ�េ្ាត�់នចូេរួម

លនៅក្ពុងសកម្ភាពអ្់ររលំ�ោសនា ខ�េរួមេាងំការល�ះ

ពពុម្ផ្ាយពត័ម៌ាន នងិល្រើកវ្្្រណ្ពុះ្រណ្ាេសកមា្់រ 
កសកិរលនៅត្ំរនជ់ន្រេ។

៥២២.	ក្ពុងចលនលៃោះឆ្ា១ំ៩៥១ �េឆ់្ា១ំ៩៥៤ ននួ ជា កតរូវ�ន 
្រក្្រញ្ជូនឲ្យលេៅសកិ្ា នងិេេួេការ្រណ្ពុះ្រណ្ាេ

 
នលយោ�យលនៅក្រលេសលវៀតណាម។ លកកោយពរីកិចក្ពម 

លកពៀងេរីកករុងហ្ខឺណវក្ពុងខខ ឧសភា ឆ្ា១ំ៩៥៤ ្ាត ់
�នកតឡ្់រមកក្រលេសកម្ពុជាវញិ លហើយ�នអះអាង្ា 

សមាជកិ្រក ក្តរូវ�នល្ចា្់រខលៃនួ �ពុខំលៃនួ ឬ �នចាកលចញ
 

ពរីចេនាតស៊លូនះ លហើយ្ាសកម្ភាពលធ្ើខសសចម្ការរ្រស់ 

កសកិរកតរូវ�នរារាងំល�ោយល្ោេនលយោ�យតងឹខតង 

រ្រសរ់�្ឋាភិ�េ។ មពុនលពេមកតាងំេរីេលំនៅក្ពុងកករុង 
ភ្លំពញ នាឆ្ា១ំ៩៥៥ ននួ ជា �នផលៃាសេ់រីេលំនៅមួយចំននួ 

លនៅេរីជន្រេ �ចូជា លនៅ្ឹរងេ្ា តាម�ងស្ងឹជរីនតិ នងិលនៅ 

សឡំតូ ល�ើម្បរីេាក់�ងំការចេូរួម�ស៏កម្រ្រស់្ ាតល់នៅ 
ក្ពុងចេនាតស៊មូត ិនងិល�ើម្បរីការពារសពុវត្ភិាពផ្ាេខ់លៃនួ

 
ផងខ�រ។ 

៥២៣. លនៅេរីកករុងភ្លំពញ ននួ ជា �ន្រនក្ារងារជាសមងៃាត ់

លនៅក្ពុងចេនា្រ�វិតន្ ៍តាមរយណៈការចេូរួមជាមួយ 
្ណណៈកម្ាធកិារ្រក ក្ករុង។ ននួ ជា កតរូវ�នល ខ្ណនាឲំ្យ 

ស្ាេ់ ្រ៉ពុេ ពត លនៅចលនលៃោះឆ្ា១ំ៩៥៤ �េឆ់្ា១ំ៩៥៥  

លកកោយលពេ ននួ ជា �នវេិកតឡ្់រមកពរីក្រលេស 

លវៀតណាមវញិ។ ្រ៉ពុេ ពត ននួ ជា ខ�េអ្កេាងំពរីរជា 

សមាជ្ិរក្ក្រជាជន្រ�វិតន្ក៍ម្ពុជា �នលធ្ើការងារ

ជាមួយ្្ាជាលេើក�្ូំរងជាជនំយួការឲ្យ េូ សាមពុត។ 

លកកោយមកលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦០ ននួ ជា �នជ្ួរជាមួយ 

លអៀង សាររី លនៅក្ពុងឱកាសមហាសន្�ិត្រក ល្េើកេរី១ 
ខ�េលពេលនោះ េូ សាមពុត កតរូវ�នខតងតាងំជា លេខា្រក្  

ននួ ជា កតរូវ�នខតងតាងំជាអនពុលេខា្រក្ លហើយ្រក្

កតរូវ�ន្ូ្ររលឈ្ោះជា្រក្ពេករកម្ពុជា។ 

៥២៤. លនៅក្ពុងខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៦៣ ្រ៉ពុេ ពត ,លអៀង សាររី, 

លខៀវ សផំន នងិ សពុន លសន ក្ពុងចំលណោម្រព្ុ េ្ចំននួ ៣៤ 
នាក់ ខ�េសលម្ច នលរោតម្ សរីហនពុ ចាតេ់ពុក នងិសង្យ័ 

ទស្នាវដ្គីបាះពុម្គនៅខ្ កញ្្ញ ឆ្ា១ំ៩៧៦ គនៅក្ងុរបបកមុ្ជា
 

្បជាធឋិបគតយ្។ (បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

្ា «ពួកលឆង្នយិម» កតរូវ�នសលម្ច នលរោតម្ សរីហនពុ លកោះ 

លហៅ រួមជាមួយនងឹ្រព្ុ េ្លផ្ង លៗេៀត លកកោមលេស្ា 

�ន្រលង្កើតរ�្ឋាភិ�េ្្រីមួយ។ ល�ោយភ័យខលៃាចអំពរីការ 

ចា្់រខលៃនួ លអៀង សាររី នងិ ្រ៉ពុេ ពត �នចេូរួមជាមួយកករុម 
សមងៃាតមួ់យលនៅខក្បរកពំខ�នលវៀតណាម ខណណៈខ�េននួ ជា  

្រនល្នៅកករុងភ្លំពញ។ 

៥២៥.	ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៦២ ននួ ជា �នលធ្ើ�លំណើរលេៅតាម

េរីជន្រេល�ើម្បរីជ្ួរជាមួយលម�កឹនាំ ចេនាលផ្ង លៗេៀត 

រួមេាងំ ្រ៉ពុេ ពត, លអៀង សាររី នងិ សពុន លសន។ ្ាតក៏់ 

�នជ្ួរជាមួយ វន លវត៉, ខក ពក,លសោ ភឹម, កពុយ ធនួ, រស់  

ញឹម លនៅលពេខ�េមានចេនា្រ�វិតន្�៍នររីកចលកមើន

លេៅមពុខ។ ម្ងម្កាេ ននួ ជា �នលធ្ើ�លំណើរជាសមងៃាតព់រីេរី 

កករុងភ្លំពញលេៅកានម់ន្រីរ្រក្សខំាន់ៗ  រួមេាងំមន្រីរ ១០០  

ខ�េ�ំ្ូរងមានេរីតាំងលនៅតំ្រនក់ពំខ�នជាមួយលវៀតណាម។  

ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៦៦ �េ១់៩៦៧ ្ ាត�់នលធ្ើ�លំណើរលេៅកាន ់
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

(តពៅពលខពបកាយ)

មន្រីរ១០០្្រី ខ�េមានេរីតាងំលនៅលខតរ្តន្ិររី លហើយចា្់រ 

ពរីឆ្ា១ំ៩៧០ ្ ាត�់នលធ្ើ�លំណើរលេៅកានម់ន្រីរ ស-៧១ ខ�េ 

មានេរីតាងំលនៅតាម�ងស្ងឹជរីនតិ។ លកកោយមក លនៅលពេ 

ខខរ្កកហមចេូមកជតិ�េេ់រីកករុងភ្លំពញ ្ាតក៏់�នលធ្ើ 

េស ន្កិច ្្រ-៥ លខតមួ្យចនំនួ នងិភូមិភា្ លផ្ង លៗេៀត 

ខ�េក្្់រក្ងល�ោយខខរ្កកហម។ 

៥២៦. លយោងតាម ននួ ជា ្ ាត�់នជ្ួរជាមួយ លខៀវ សផំន  

លេើក�្ូំរងលនៅជតិភ្ំឱរា៉េល់កកោយលពេ លខៀវ សផំន រត់ 

ចេូនកពមា៉្ រី ្រ៉ពុខន្្ ាតព់ពុចំា�ំន្ា លនៅលពេណាលនោះ 

លឡើយ។ �ចូ�នកតស់ម្ាេល់នៅក្ពុងចណំពុចខាងលកកោមក្ពុង

ខផក្ ៨ លខៀវ  សផំន ចងចាខំពុសពរីលហតពុការណ៍លនះលេៅវញិ

លហើយ�នលេើកលឡើង្ ា ្ ាត�់នជ្ួរ ននួ ជា នងិ ្រ៉ពុេ ពត 

លេើក�្ូំរងលនៅ ស-៧១។ អង្ជនំពុជំកមះលជឿជាក់្ា លខៀវ 

សផំន នងិ ននួ ជា ស្ាេ់្ ្ាលនៅលពេពកួល្ជាសមាជកិ 

្រ.ក.ក. លនៅកតមឹខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧០។ 

៥២៧.	ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ លនៅលពេសលម្ច នលរោតម្ សរីហនពុ  
កតរូវ�នេមលៃាក់លចញពរីអំណាច ននួ ជា �នលធ្ើ�លំណើរលេៅ 

កានភូ់មិភា្ ្ូរព៌ា លហើយ�នកតឡ្់រមកភ្លំពញវញិក្ពុង 
រយណៈលពេពរីរ្ររីខខលកកោយមក។ លពេ្ាតល់នៅេរីលនោះ ្ ាត ់

�ន្រនល្ធ្ើ�លំណើរលេៅជ្ួរ ្រ៉ពុេ ពត នងិ លអៀង សាររី ល�ើម្បរី 

ពន្យេព់កួ្ាតអំ់ពរីស្ានការណ៍លនៅេរីកករុងភ្លំពញ នងិ 

ល�ើម្បរីេេួេការខណនាពំរី ្រ៉ពុេ ពត។ លនៅលពេខ�េ 

្រ�វិតន្ម៍ានការររីកចលកមើនលេៅមពុខ ននួ ជា �នចាកលចញ 

ពរីេរីកក រុងភ្លំពញ លហើយ�នចេូរួមជាមួយលម�កឹនាជំាន់

ខស្ល់ផ្ងលេៀតរ្រស្់រក ល្នៅមន្រីរ ស-៧១។

៥២៨. លនៅ្រ៉ពុន្ានឆ្ា�ំ្ូំរងននការលធ្ើនលយោ�យយា៉ង 

សកម្រ្រស់្ ាតល់នៅក្រលេសកម្ពុជា ការេេួេខពុសកតរូវ 
សខំានរ់្រស់ ននួ ជា លនៅក្ពុង្រក្ រួមមាន ការចេូរួម 
្រលង្កើតល្ោេនលយោ�យ្រក្ នងិមា្ ៌ាយពុេ្ធសាសស ្

យពុេ្ធវធិរី ជាមួយនងឹ ្រ៉ពុេ ពត ។ ននួ ជា ក៏�ន្រនស្កម្- 

ភាពលផ្ោតលេៅលេើការងារល�ោសនាផងខ�រ តាមរយណៈការ 

លធ្ើ�លំណើរលេៅតាមជន្រេ ល�ើម្បរីក្រមូេកម្ាភិ�េ នងិ 

ល្រើកវ្្្រណ្ពុះ្រណ្ាេ�េក់សកិរ នងិលម�កឹនាចំេនា

តស៊លូនៅ្ ្ាក់មូេ�្ឋាន។ ្ ាតក៏់ជា្រព្ុ េ្សខំានម្់ាក់ក្ពុង 

ការលចញេស្នាវ�្រីេង់្រ�វិតផ្ងខ�រ ខ�េ�ន្រក 

សសាយេម្អតិខាងលកកោម ពាក់ពន័ ្ធនងឹរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា 
ធ្ិរលតយ្យ។ ជាចពុងលកកោយ លនៅលពេខ�េ ននួ ជា �ន 

លធ្ើការងារេាក់េងនងឹការអភិវឌ្ឍល្ោេនលយោ�យ្រក្  

ខ�េឯករាជ្យលពញលេញពរី្រក្កពុម្ពុយនរីសល្វៀតណាម

ជា្រលណ្ើរ លៗនោះ ្ាតក៏់�នល�ើរតនួាេរីជាអ្កេំនាក់េំនង

ជាមួយ្រក្កពុម្ពុយនរីសល្វៀតណាម ល�ោយលធ្ើ�លំណើរលេៅ

កានក់្រលេសលវៀតណាមជាលកចើនលេើក ល�ើម្បរីជ្ួរជាមួយ

លម�កឹនា្ំរក្កពុម្ពុយនរីសល្វៀតណាម។ 

៥២៩.	លនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ននួ ជា កតរូវ

�នល ល្ហៅនាមកតកូេរ្រស់្ ាត់្ ា«្រងននួ» ឬ «អំ៊ននួ» 

កពមេាងំ «សមមិតអ្នពុលេខា» ឬ ជាេូលេៅលហៅ «្រង» 

«្រងជាេរីល្ោរព» «្រងជាេរីលសហ្ា» នងិ «្រងធេំរីពរីរ»។ 

លេោះ្ររីជា ្ាត្់រ�លិសធ្ាមិន�នលធ្ើលឈ្ោះ ឬកតរូវ�ន 

ល ល្ហៅជាេូលេៅ្ ា «្រងធេំរីពរីរ» ក៏ល�ោយ ក៏មានភ័ស្ពុតាង 
្រងហាាញផ្ពុយពរីការលេើកលឡើងលនះ នងិមានេកណ្ណៈអាច 
លជឿជាក់�ន។ សាក្រីមួយចនំនួ�ន្រញ្្ជក់្ា លឈ្ោះ 

លហៅលកកៅលនះ កតរូវ�នលក្រើសលំ�ៅចលំពោះ ននួ ជា ។ លឈ្ោះ 

លហៅលកកៅេាងំលនះ ក៏កតរូវ�នលេើកលឡើងលនៅក្ពុងេូរលេខ

នងិរ�យការណ៍ជាលកចើន ខ�េពាក់ពន័ ្ធនងឹសកម្ភាព 

រ្រស់្ ណណៈកម្ាធកិារមជ្ឈមិ្រក្ ក៏�ចូជា លនៅក្ពុងចណំារ 
រ្រសក់ម្ាភិ�េលេៅលេើចលមលៃើយសារភាពលនៅមន្រីរសន្សិពុខ  

ស-២១ រួមេាងំសាក្រី កាងំ លហ្កកអ៊ាវ លហៅ ឌពុច ខ�េ 

�នលផ្ើជនូឬចមលៃងជនូ ននួ ជា។ ជាពលិសស សាក្រី សនួ  

កានេិ ខ�េជាការរីេូរលេខននភូមិភា្ កណ្ាេ ខ�េ 

�នលរៀ្រចេំរូលេខខ�េេាក់េងនងឹ្ណណៈកម្ាធកិារ 

មជ្ឈមិ្រក្�នលេើកលឡើង្ា ការលក្រើពាក្យ្ា «អំ៊ននួ»  

លេើេូរលេខលផ្ើលេៅកានម់ន្រីរ ៨៧០ «ជាការពតិ» ្ឺ 

សលំ�ៅចលំពោះ ននួ ជា ។ ក្ពុងអំឡពុងកិចក្្រជពុំ្ ណណៈកម្ាធកិារ
 

អចនិននយ៍្ខ�េ�នលធ្ើលឡើងលនៅន្ងៃេរី០១ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា ំ

១៩៧៦ ្រ៉ពុេ ពត ខ�េកតរូវ�នកំណត់្ ាជាក្រធាន 

្ណណៈកម្ាធកិារលនះ �នលហៅ ននួ ជា ្ ា «សមមិត ្ននួ» ។

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 55



 យពុត្ធិម៌អាចមានអតន្យ័លកចើនយា៉ង នងិសណ្ឋ ាន 
លផ្ងៗ ្្ា។ សណ្ឋានមួយននយពុត្ធិម៌ ្ ជឺាសេិ្ធេិេួេ�ននវូ 
េកមង់មួយចនំនួ ននការខ្ េាសំពុខភាពលសវាកម្លវជ្ជសាសស ្ 
នងិលសវាកម្សពុខភាពផលៃវូចតិ។្ លនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា អ្ក

 រសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម ភា្ លកចើនយេល់�ើញ 
្ា ការខ�េកតរូវលចោេក្រកាន់្ ា ជាលម�កឹនាខំខរ្កកហម  
្រព្ុ េ្លនោះក�ក�ជាអាចេេួេ�ននវូអតក្្រលយោជន។៍ លនះ 
ល�ោយសារខតស្តិលនៅក្ពុងការ�ពុ�ំាងំ ឬការជា្់រពន្ធនា្ ារ  
លេោះ្ររីជា្រព្ុ េ្ជា្់រលចោេលនោះេ្អ ឬ អាកកក់ ្រព្ុ េ្លនោះ 
លនៅខតេេួេ�នការខ្ េាសំពុខភាពយា៉ងេ្អក្រលសើរ រួមេាងំ  
មានមនពុស ល្នៅខហហមខ េ្ាំ នងិការពារ។ 

 លម�កឹនារំ្រ្រខខរ្កកហម េេួេ�នការខ េ្ាសំពុខ 
ភាពក្រលសើរហសួពរីការខ េ្ាខំ�េជនរងលក្ោះ នងិអ្ក 
រសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�នេលេៀត អាចេេួេ 
�នសពន្្ងៃលនះ។ ចណំពុចលនះ កតរូវ�នលេើកលឡើងល�ោយ 
លម�កឹនាខំខរ្កកហមផ្ាេ ់ក៏�ចូជា អ្ករសរ់ានមានជរីវតិ
ពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�នេលេៀត។ អ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រ 
ខខរ្កកហមម្ាក់ ខ�េ្រលកមើការងារលនៅឯេរីតាងំ�ពុខំលៃនួ ននួ  
ជា �នក�្់រ្ាលេោក�នស្ា្់រឮ ននួ ជា នយិាយ្ា  
ក្រសនិល្រើ្ ាតល់នៅផះ្ ្ ាតអ់ាចនងឹសលៃា្់រតាងំពរីយូរយា 
ណាស់មកលហើយ។ ននួ ជា �នេេួេស្ាេ់្ ាការខ្ 
េាសំពុខភាព ខ�េខលៃនួេេួេ�នលនៅក្ពុងមន្រីរ�ពុ�ំាងំ ្ឺ
េ្អហសួពរីអ្រីខ�េខលៃនួអាចេេួេ�នលនៅផះ្។ 

 អ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមជាលកចើន ក៏�ន 
�ងឹអំពរីលរឿងលនះ កពមេាងំ�នសខម្ងនវូលសចក្រីខកចតិជ្ា 
ខលៃាងំ។ ជពុ ំមពុរី អ្ករសរ់ានមានជរីវតិម្ាក់ពរីមន្រីរ ស-២១ �ន 
លេើកលឡើង្ា ខណណៈលពេខ�េ ននួ ជា រសល់នៅក្ពុង្រន្់្រ 
មា៉សពុរីនកតជាក់ េេួេ�នរ្រ្រអាហារ្ររីលពេក្ពុងមួយន្ងៃ  
មានកងហាារ នងិការផេ្ផ់ាសពុកភាពលផ្ងៗ អ្ករសរ់ាន 
មានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមភា្ លកចើន អង្ពុយលេើនផ�្រីកខក់្ 
ល�ោយមិនេេួេ�នការខ េ្ា ំឬការ្ាពំារអ្រីេាងំអស។់ 

ភាពខុ្គ្឵ រវាងការសែទាំ្ ុខភាព
រប្់ពមដឹកនាសំខ មែរបកហម	ៃងិអក្រ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបសខ មែរបកហម

បពំ	្លលៃ ឵	

 តាមវធិានច្ប឵្់រ ល�ើម្បរី្រលកមើ�េស់េិ្ធមិនពុស្ ការ 
ផេ្ក់ារខ េ្ាខំផក្លវជ្ជសាសស�្េជ់នជា្់រលចោេ នងិជនន� 
�េខ់�េជា្់រលេោសពរី្រេសមលៃា្់ររង្ាេ ្ ជឺាការចា�ំច។់  
ផ្ពុយលេៅវញិ លតើសេិ្ធរិ្រសជ់នរងលក្ោះស្តិលនៅឯណា? 

 លេោក ឆាងំ យពុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
�ន្រញ្្ជក់យា៉ងច្ប឵ស់្ា “យពុត្ធិម៌អនរ្កាេ កតរូវខតរួម 
្រញូ្េ លេើសពរីអ្រីខ�េជាសណំងនមិិតរូ្្រ ខ�េកតរូវរួមផ្ ំ
នវូសកម្ភាពខ�េយា៉ងលហោចណាសជ់យួលធ្ើឲ្យក្រលសើរ
លឡើងនវូសពុខពុមាេភាពរ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីវតិ”។ 

 យពុត្ធិម៌ខ�េក្រក្រល�ោយអតន្យ័ មិនកតមឹខតកតរូវ
ចា្់រលផ្ើមលចញពរីកិចខ្តិខកំ្ឹរងខក្រងខសង្រកយពុត្ធិម៌លនៅ
ក្ពុង្រន្់្រសវនាការ្រ៉ពុលណោ្ះលេ ្រ៉ពុខនក្តរូវរួម្រញូ្េកិចខ្តិខំ

 
ក្ឹរងខក្រង ល�ើម្បរីសលកមច�នយពុត្ធិម៌សកមា្់រអ្ករសរ់ាន
មានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមខ្មលេៀតផង។ លយើងអាចចា្់រ 
លផ្ើមល�ោយផ្េ់ជូនអ្ករស់រានមានជរីវិតពរីរ្រ្រខខរ្កកហម 
នវូេកមង់មួយចនំនួននការខ េ្ាសំពុខភាព ការ្ាពំារ នងិ
លសវាកម្ខ�េជយួលធ្ើឲ្យក្រលសើរលឡើង នវូសពុខពុមាេភាព 
រ្រសអ្់កេាងំអសល់នោះ។

រតូបពគីឆង្ ៖ ននួ ជា នឋិងជនំយួការបសរ់ាត ់្ពំ ៃល្ា។ 
(្ ប្ពរតូប្ត៖ អង្គជនំុជំ្មះវឋិសាមញ្ញក្ងុតលុាការកមុ្ជា)

56 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 57

លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

ពៅសតទៃ ្ឹងរង់ចាដំំណឹងពតី
្មាជិកបកុមបគួសារសដលបាត់ខ លៃលួៃក្ពុងរបបសខមែរបកហម

 យឺង លតររី �នលផ្ើសារលអឡចិកតរូនចិ 

មកកាន ់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 

ក្ពុងល្ោេ្ំរណងខសង្រកសមាជកិ 
កករុមក្រួសារជនូ�េម្់ាយលឈ្ោះ 

យា៉ង មួយលហង ខ�េ�នខ្រក្្ាក្ពុង 
រ្រ្រខខរ្កកហម ល�ោយ�នសរលសរ 

លរៀ្ររា្់រ្ា៖

 ខ្ពុលំផ្ើសារលអឡចិកតរូនចិលេៅកាន ់

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ល�ោយ 
សង្ឹឃម្ា មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា    

អាចជយួ�េម្់ាយរ្រសខ់្ពុលំ�ើម្បរីខសង្ 
រកសមាជកិកករុមក្រួសារ ខ�េ�ន 

ខ្រក្្ាអសរ់យណៈលពេ៥០ឆ្ាកំនលៃងលេៅ 

ឬយា៉ងលហោចណាស់ អាចជយួខសង្ 

រក�ណឹំង្ ា លតើមានលរឿងអ្រី�នលកើតលឡើង 

ចលំពោះសមាជកិកករុមក្រួសាររ្រស់ 

ម្ាយខ្ពុ។ំ 

 ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�ន�េួ 

រេំ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ�នេេួេ�ណឹំង្ា 

សមាជកិកករុមក្រួសាររ្រស់្ ាតក់តរូវខខរ្ 

កកហមសមលៃា្់រេាងំអស។់ លកកោយមក 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុក៏ំេេួេ�ន�ណឹំងលផ្ង

លេៀតខ�រ្ា មានមនពុស្ធលៃា្់រក្រេះ

ល�ើញកករុមក្រួសារ្រងសសរីច្បងរ្រស់

ម្ាយខ្ពុ ំធលៃា្់ររសល់នៅខក្បរលជើងភ្ំឧ�ពុង្ 

ក្ពុងលខតកំ្ពង់ស្ ឺលហើយធលៃា្់រក្រេះល�ើញ 
្រងក្ររុសរ្រស់ម្ាយខ្ពុរំស់លនៅក្ពុងក្រលេស

 
លវៀតណាម។ ម្ាយខ្ពុ ំ�នព្យាយាម 

រតូប្តរាប់ពគីឆង្៖ ប្អតូនសសគីពៅ យ៉ាាង សុី ឈងី, បងសសធីំ យ៉ាាង សុី ហ្ុ,ី រតូប្្ុ ំយ៉ាាង 
មួយគហង, បងថ្ស្សធីំ លងី ខមង ឈងី, បង្បរុសធំ យ៉ាាង តា មីង, បង្បរុសទីពរី 
យ៉ាាង សឺ មីង, កមែយួ្បរុសគពៅ យ៉ាាង ចលឹ ហាវ, កមែយួ្បរុសធំ យ៉ាាង ចលឹ ហ្លឹង។

 
(យ៉ាាង មួយគហង/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)  

ខសង្រកសមាជកិកករុមក្រួសាររ្រស់ 

្ាតក់្្់រេរីកខនលៃង ្រ៉ពុខន្្ ាតល់នៅខតមិន 

�នេេួេ�ណឹំងអ្រីលឡើយ។ ម្ាយខ្ពុ ំ 
លនៅខតសង្ឃមឹក្ពុងចតិ្្ ា យា៉ងលហោច 
ណាស់ លនៅមានសមាជកិកករុមក្រួសារ 

រ្រស់្ ាតណ់ាម្ាក់លនៅរស់រានមាន 

ជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។

 ក្ពុងនាមខ្ពុជំាកូនសសរីខ្ពុមំានអារម្ណ៍
 

្ា ខ្ពុមិំនអាចជយួអ្រី�េម្់ាយរ្រស ់
ខ្ពុ�ំនេាេខ់តលសោះ។ ខ្ពុនំងិ្រង្រ្អនូរ្រស់

 
ខ្ពុ ំលកើតលនៅសហរ�្ឋអាលមរកិ លហើយលយើង 
មិនធលៃា្់រស្ាេស់មាជកិកករុមក្រួសារ 

រ្រសម្់ាយខ្ពុណំាម្ាក់លនោះលឡើយ។ 

អ្រីខ�េលយើង�ន�ងឹអំពរីសមាជកិកករុម 

ក្រួសាររ្រសម្់ាយខ្ពុលំនោះ ្ឺកតមឹខតជា 
សាចល់រឿងខ�េម្ាយខ្ពុ ំ�នលរៀ្ររា្់រ 
ក�្់រលេៅតាមការចងចារំ្រស់្ ាតខ់ត

្រ៉ពុលណោ្ះ។ ខ្ពុចំង់�ងឹអំពរីសមាជកិ 
កករុមក្រួសាររ្រសម្់ាយខ្ពុឲំ្យ�នលកចើន

ជាងលនះ លហើយខ្ពុក៏ំចង់ចេូរួមចខំណក

ក្ពុងការជយួផ្ះផ្ាផលៃវូចតិជ្នូម្ាយ
 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ខាងលកកោមលនះ ្ឺជាលឈ្ោះ 
នងិរូ្រ្តរ្រសស់មាជកិកករុមក្រួសារ

រ្រសម្់ាយខ្ពុខំ�េ�ត�់ណឹំង៖ 
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លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

រតូប្ាងមុ្៖ ប្អតូនសសគីពៅ 
យ៉ាាង សុី ឈងី 
(យ៉ាាង មួយគហង/
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)  

១)	ឪពុកពឈមែ ឵រះ	ោ៉ាង	មយួពអៀណាគំង

២)	ម្឵យពឈមែ ឵រះ	លតី	្ុតីជួង

៣)	បងស្តីទតី	១	ពឈមែ ឵រះ	ោ៉ាង	្ុតី	ហ្សតី		  

	 ៃងិប្តីពឈមែ ឵រះ	អ៊ា	ូតាវ	ោៃ

៤)	បងបបុ្ ទតី១	ពឈមែ ឵រះ	ោ៉ាង	តាគង័		 	

	 ៃងិបបពៃ	្ពឈមែ ឵រះ	លតីង	សមវឈតីៃ

៥)	បងបបុ្ ទតី	២	ពឈមែ ឵រះ	ោ៉ាង	្មឺតីង

៦)	បអែអូៃស្តីពឈមែ ឵រះ	ោ៉ាង	្ុតីឈតីង

៧)	កូៃរប្ប់ងស្តីទតី១	មាៃែៃួំៃ៧នាក់

	 គឺ	អ៊ា	ូវៃឹ	ោវ,	អ៊ា	ូវៃឹ	ហរ័,	អ៊ា	ូវៃឹ			

	 ហួយ,	អ៊ា	ូវៃឹ	ជា,	អ៊ា	ូវៃឹ	ហវ,	 

	 អ៊ា	ូវៃឹ	្ងឹ	ៃងិ	អ៊ា	ូវៃឹសជ។	

៨)	កូៃរប្ប់ងបបុ្ ទតី	២	មាៃែៃួំៃ 

	 ៣នាក់	គឺ	ោ៉ាង	ែងឹ	ហវែ ងឹ,	 

	 ោ៉ាង	ែឹ	ហវ	ៃងិ	ោ៉ាង	ែឹ	ពទៀង។	

ក្រសនិល្រើអ្កមានពត័ម៌ាន ឬស្ាេ់ 

លឈ្ោះ�ចូខ�េ�នលរៀ្ររា្់រខាងលេើ 

សមូេំនាក់េំនងមកកានម់ជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា តាមរយណៈ 
អាសយ�្ឋានអពុរីខមេ៉៖ 

truthsodavy.u@dccam.org 

នងិលេខេូរសព ្០៧៨ ៩១០ ៧០៧  

ឬេំនាក់េំនងមកកានខ់្ពុផំ្ាេត់ាមរយណៈ 
អាសយ�្ឋានអពុរីខមេ៉  

terri.s.yeung@gmail.com ។ 

ខាងពបកាមគឺជាដំពណើរជតីវតិរប្់	 

ោ៉ាង	មយួពហង	៖	

 ខ្ពុលំឈ្ោះ យា៉ង មួយលហង លភេសសរី  
អាយពុ៧០ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅ 
សសរុកអង្ស្េួ លខតក្ណ្ាេ ក្រលេស 
កម្ពុជា។ សពន្្ងៃលនះខ្ពុរំសល់នៅសហរ�្ឋ

 
អាលមរកិ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំឈ្ោះ េរី សពុរី 
ជងួ នងិឪពពុករ្រស់ខ្ពុលំឈ្ោះ យា៉ង មួយ 

លអៀណាំ្ ង។ ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុមំាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសាន្វូ ននក្រលេស 

ចនិ។ ្ាត ់្ឺជាចនិេាជរីវ។ ឪពពុកម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនលរៀ្រការ នងិ្រលង្កើត�ន្រង 
សសរីខ្ពុម្ំាក់លនៅក្ពុងក្រលេសចនិ។ ម្ាយ

 
ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនចាកលចញពរីក្រលេសចនិ 
មករសល់នៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា តាងំពរីឆ្ាំ

 
១៩២០ មកលមល៉ៃះ ពរីលកពោះនាលពេលនោះ 

ការរសល់នៅក្ពុងក្រលេសចនិជ្ួរក្រេះ 
្រញ្ហាេ�ំកខលៃាងំ។ ក្រជាជនចនិម្ាក់ៗ 

្ិតខតចង់រតល់្ចលចញពរីក្រលេសរ្រស់ 

ខលៃនួលេៅរសល់នៅ្ររលេសវញិ។ �្ូំរងឪពពុក 
ម្ាយរ្រសខ់្ពុមំករសល់នៅម្ពុលំ�យ៉ខ្រត៉ 

ខក្បរកពខំ�នន្ លហើយ្រន្ា្់រមក ្ាត ់

�នផលៃាសម់ករសល់នៅក្ពុងសសរុកអង្ស្េួ 
 

លខតក្ណ្ាេវញិ។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ 
្រ្អនូខ្ពុ ំរួមេាងំខ្ពុ ំលកើតលនៅសសរុកអង្ស្េួ 

 លខតក្ណ្ាេ។ ខ្ពុរំសល់នៅអង្ស្េួរហតូ
 

�េខ់្ពុមំានអាយពុ៨ឆ្ា។ំ លនៅលពេលនោះ  

កងកមលៃាងំេ័ពនកព នងិកងកមលៃាងំរ�្ឋា- 

ភិ�េ ខតងខតក្រយពុេ្្ធ ្ា។ កងកមលៃាងំ 

េ័ពនកព លចះខតចេូមកអពុកឡពុករខំាន 
�េក់្រជាជនរសល់នៅក្ពុងភូមិ លហើយការ 
្រះ៉េងិ្ច្្ារវាងភា្ រីេាងំពរីរលនះ �ន 

្រះ៉ពាេ�់េក់ារក្រក្ររ្រររកសពុរីរ្រស់ 

ក្រួសារខ្ពុ ំនងិក្រជាជន�ន៏េលេៀតយា៉ង 
ខលៃាងំ។ �លូចះ្លហើយកករុមក្រួសាររ្រស ់

ខ្ពុ ំ�នសលកមចចតិច្ាកលចញមករស់

លនៅម្ពុំផ្ារ្្រី ក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញវញិ។

 មក�េភ់្លំពញ ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំ្រក្រ 
មពុខរ្រររកសពុរីជសួជពុេខកេម្អផះ្ អា្ ារ  

នងិលធ្ើសម្ារលក្រើក�ស់ក្ពុងផះ្លផ្ងៗ។  
លនៅម្ពុំផ្ារ្្រីខក្បរផះ្រ្រសខ់្ពុ ំសម្ូបរលេៅ

 
ល�ោយជនជាតចិនិរសល់នៅលកចើនណាស។់ 

ជនជាតចិនិភា្ លកចើននយិាយភាសា 

េាជរីវ នងិសរលសរភាសាចនិកពុកងឺ។  

ខ្ពុធំលៃា្់រ�នចេូលរៀនលនៅសាេាជាលកចើន 
�ចូជាសាេា េានហរួ សពុរីនមរីង េរីមរីង  
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លេខ២៥៧ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០២១

នងិេានយ៉ូវ។ លនៅក្ពុង្្ាក់ ខ្ពុលំរៀនខត 

ចនិកពុកងឺ នងិលរៀនភាសាខខរ្្រន្ចិ្រន្ចួ 
ក្រខហេជា ២�ងក្ពុងមួយស�ហ្។៍  
ខ្ពុធំលៃា្់រ�នលេៅលរៀនភាសាខខរ្លនៅសាេា 
�ក់េូកលពេេងៃាចខ�រ លហើយលេោះ្ររីជា 

ខ្ពុខំកំ្ឹរងខក្រងលរៀនសកូតយា៉ងណា ខ្ពុលំនៅ
 

ខតលរៀនមិនសវូលចះ។ លកកោយមក ខ្ពុមិំន

សវូចា្់រអារម្ណ៍នងឹការសកិ្ាលេៀតលេ  

�លូចះ្លហើយខ្ពុសំលកមចចតិឈ្្់រលរៀន។  
ខ្ពុលំរៀន�នកតមឹខតកកមិត្រឋមសកិ្ាខត 
្រ៉ពុលណោ្ះ។ ្រងក្ររុសនងិ្រ្អនូសសរីរ្រសខ់្ពុ ំ

លរៀនសកូត�នលកចើនជាងខ្ពុ។ំ 

លនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ ជាលរឿយៗមាន 
ភាពចេាចេ�នលកើតលឡើង។ សាេា 

ចនិ នងិហាងចនិ�ន្ិរេេ្ារ លហើយជន 

ជាតចិនិមិនកតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យលក្រើ 

ភាសាចនិកពុកងឺលេៀតលេ។ លយើងកតរូវ្រងំ្ 

ឲ្យលរៀនភាសាខខរ្។ លកកោយរ�្ឋក្រហារ 

ឆ្ា១ំ៩៧០ សមា្ មចនិេាជរីវ �ន្រន ្

ក្រក្រមពុខរ្រររកសពុរីតាមធម្តាវញិ  

្រ៉ពុខនក្្ានខ់តមានការក្ររុងក្រយ័តឲ្្យ�ន 

ខស្ជ់ាងមពុនលនៅលពេលចញលេៅខាង 

លកកៅផះ្។ លនៅលពេលនោះ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
មានវយ័កានខ់តចណំាស់ លហើយ្ាត ់

�ន្រពា្ឈ្់រមពុខរ្រររកសពុរីរ្រស់្ ាត។់  

្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ្ឺជាអ្ករកសពុរីចញ្ិមឹ 
ក្រួសារ។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ�ន្រលកមើ

ការងារលនៅក្ពុងកករុមហ៊ពុនលេសចរណ៍ 
មួយលនៅេរីកករុងភ្លំពញ លហើយលនៅលពេ

យ្់រ្ាតល់េៅេក់ខផលៃលឈើលនៅឯលរោង 

កពុនអង្រ។

 ក្រួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនជ្ួរក្រេះនងឹ 
ការេ�ំកណាស់។ លយើង្ ្ានអង្ករហ្ូរ 

ក្្់រក្ានល់នោះលេ។ លយើងធលៃា្់រ�នេេួេ 

ការឧ្រតម្្ជាអង្ករពរីរាជរ�្ឋាភិ�េ 

ខ�រ។លនៅលពេលនោះខ�រ លយើងមិនកតរូវ 

�នអនពុញ្ញាតឲ្យចាកលចញលេៅខាងលកកៅ 

ផះ្្រន្ា្់រពរីលមោ៉ង ៩យ្់រលនោះលេ។  

ក្រជាជនចនិភា្ លកចើនចង់ចាកលចញពរី

ក្រលេសកម្ពុជា លកពោះល�ោយសារខត 
ក្រលេសកម្ពុជាមានភាពចេាចេមិន 
លចះឈ្់រឈរ។ េាងំក្រជាជនខខរ្ ចនិ  

នងិជាតសិាសន�៍ន៏េលេៀត ជ្ួរការ 

េ�ំកយា៉ងខលៃាំងល�ោយសារខតភាព 

ចេាចេលនះ។ 

 មពុនលពេខ�េខខរ្កកហមលឡើងកាន ់

កា្់រអំណាចក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនចាក
 

លចញពរីក្រលេសកម្ពុជាមករសល់នៅហពុង 
កពុង។ លនៅក្ពុងកករុមក្រួសាររ្រសខ់្ពុ ំ្ មឺាន

 
ខតខ្ពុលំេខ�េ�នចាកលចញលេៅហពុងកពុង។ 

ខ្ពុចំាកលចញលេៅហពុងកពុងជាមួយនងឹ 
ម្ាយធម៌ រួមេាងំមិតភ្ក្រិ្រសខ់្ពុលំផ្ងៗ  
លេៀត។ ម្ាយធម៌រ្រសខ់្ពុ ំមាន ល្កមោង 
ចាកលចញលេៅហពុងកពុង លហើយ្ាត់�ន 

សរួខ្ពុំ្ ា លតើខ្ពុចំង់លេៅជាមួយ្ាតខ់�រ
 

ឬលេ លហើយខ្ពុ�ំនសលកមចចតិច្ាកលចញ 
លេៅហពុងកពុងជាមួយ្ាត។់ �្ូំរង ម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុ ំមិនចង់ឲ្យខ្ពុចំាកលចញលេៅលេ 

្រ៉ពុខនខ្្ពុេំេូចសពុំ្ ាតល់េៅ ល�ោយក�្់រ្ាត ់
្ាមិតភ្ក្រិ្រសខ់្ពុជំាលកចើននាក់ក៏ចាក

លចញលេៅហពុងកពុងជាមួយខ្ពុខំ�រ។ លពេ

លនោះម្ាយរ្រសខ់្ពុកំ�្់រខ្ពុំ្ ា រ្រ្រ្្រី
 

កំពពុងខតចេូមកកានក់ា្់រក្រលេសកម្ពុជា  
�លូចះ្្ ្ានអ្រី្ួរឲ្យ�រម្លនោះលេ។ 

 ការចាកលចញលេៅ្ររលេសលនៅលពេ 

លនោះមិនមានេកណ្ណៈងាយសសរួេលេ។ 

រ�្ឋាភិ�េខខរ្មិនលចញេខិតិឆលៃងខ�ន 

ឲ្យខ្ពុលំឡើយ។ ខ្ពុ�ំនលក្រើក�សេ់ខិតិឆលៃង
 

ខ�ននតវា៉ន ់សកមា្់រចាកលចញលេៅ 

ហពុងកពុង។ ម្ាយធម៌រ្រសខ់្ពុំ្ ជឺាអ្កលរៀ្រ 
ចលំធ្ើេខិតិឆលៃងខ�ននតវា៉នឲ់្យខ្ពុ។ំ ខ្ពុកំ្ាន់

 
ខតឈរចាតំកមង់ជរួជាមួយម្ាយធម៌ 

រ្រសខ់្ពុលំ�ើម្បរីេេួេ�នេខិតិឆលៃងខ�ន  
រួចលធ្ើ�លំណើរចាកលចញលេៅ។ លនៅលពេ 

លនោះ ្្ានលជើងយនល្ហោះខ�េលហោះ

លហើរកតង់សលំ�ៅលេៅកានហ់ពុងកពុងលឡើយ។  

ខ្ពុកំតរូវជះិយនល្ហោះពរីក្រលេសកម្ពុជា
 

លេៅកានក់្រលេសឡាវ រួច្រន�្លំណើរលេៅ 

ហពុងកពុង។ 

 ខ្ពុសំលកមចចតិច្ាកលចញលេៅហពុងកពុង 

លកពោះពេូរី ៣ នងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុ ំ
ស្ាក់លនៅេរីលនោះ។ ខ្ពុក៏ំមានពេូរី ៤ រសល់នៅ 
ក្ពុងក្រលេសឥណ្ឌូលនសពុរីខ�រ ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំនចង់

 
លេៅលេ ពរីលកពោះលនៅក្រលេសឥណ្ឌូលនសពុរី 

ជាលរឿយៗមានភ្លំភលៃើងផ្ពុះ។ �លូចះ្ ខ្ពុ�ំន
 

សលកមចចតិល្េៅហពុងកពុងល�ើម្បរីរកការងារ 

លធ្ើមួយរយណៈលពេ លហើយ្រនា្្់រពរីក្រលេស 

កម្ពុជាមានសភាពការណ៍សងៃ្់រសងៃាត់

លហើយ ខ្ពុនំងឹវេិកតឡ្់រមករកក្រួសារ

រ្រស់ខ្ពុវំញិ។

 លនៅលពេខ�េខ្ពុលំេៅ�េ់ហពុងកពុង 
�្ូំរង ខ្ពុសំ្ាក់លនៅជាមួយម្ាយធម៌ 
រ្រសខ់្ពុលំនៅឯេរីកករុងលកៅេនូ លកពោះ្ ាត ់

បង្បរុសទីពរី យ៉ាាង សមីឺង (យ៉ាាង 
មួយគហង/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)
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មានសាចញ់ាតសិ្ាក់លនៅេរីលនោះ។ ខ្ពុ ំ
�នស្ាក់លនៅជាមួយម្ាយធម៌រ្រស ់

ខ្ពុកំ្រខហេ១ខខ លហើយខ្ពុ�ំនចា្់រលផ្ើម
 

ខសង្រកការងារលធ្ើ។ ខ្ពុ្ំរនរ្សល់នៅជា 
មួយម្ាយធម៌រ្រសខ់្ពុ�ំនក្រខហេជា 
១ឆ្ាំ រួចខ្ពុសំលកមចចតិច្ាកលចញលេៅ 
រសល់នៅសពុរីងធជូាងំម្ាក់ឯង។ ខ្ពុ�ំនចេូ 
លធ្ើការងារ លហើយអាចមានេេ្ធភាព 

ក្ពុងការជេួកខនលៃងស្ាក់លនៅល�ោយខលៃនួ

ឯង�ន។ ខ្ពុ ំលធ្ើការងារជាជាងល�រ នងិ 
កាតស់លមលៃៀក្ំរពាក់លនៅក្ពុងលរោងចកក។ 

លនៅហពុងកពុង ខ្ពុធំលៃា្់រ�នល�ើញជនជាត ិ
ខខរ្លេៅរសល់នៅេរីលនោះមួយចនំនួខ�រ។ 

 ខ្ពុរំសល់នៅហពុងកពុង�នក្រខហេជា

១ឆ្ាំ លេើ្រខ្ពុ�ំនេេួេស្ំរពុកតពរីកករុម 
ក្រួសាររ្រសខ់្ពុ។ំ ្រងសសរីរ្រសខ់្ពុ�ំនលផ្ើ

 
រូ្រ្តមកឲ្យខ្ពុ ំលហើយខ្ពុ�ំនេិញសម្ារ

 
ខលៃះលផ្ើលេៅឲ្យឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុវំញិតាម 
រយណៈមិតភ្ក្រិ្រសខ់្ពុខំ�េរកសពុរី�កឹជញ្ជូន 
ឥវា៉នត់ាមក�េ៉។់ ខ្ពុលំផ្ើឥវា៉នល់េៅឲ្យ 
កករុមក្រួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនខតម្ងលនះខត

្រ៉ពុលណោ្ះ លហើយខ្ពុេំេួេ�នស្ំរពុកតពរី 
កករុមក្រួសាររ្រសខ់្ពុចំនំនួ ៣�ង។ 

លនៅក្ពុងស្ំរពុកតេាងំអសល់នោះ ម្ាយខ្ពុំ 
ខតងខតសរលសរសរួសពុខេពុកខ្្ពុំ្ ា លតើខ្ពុំ 
សពុខស្រ្ប឵យខ�រឬលេ លហើយ្ាត់�ន

ក�្់រខ្ពុឲំ្យ្រនស្្ាក់លនៅហពុងកពុងមួយ 
រយណៈលពេលេៀត រង់ចារំហតូ�េក់្រលេស 

កម្ពុជាមានសភាពការសងៃ្់រសងៃាតច់ាំវេិ 
កតឡ្់រមកវញិ។ លកកោយមក ខ្ពុមិំន 
អាចេំនាក់េំនងជាមួយកករុមក្រួសារ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនលេៀតលេ។ 

 ខ្ពុ�ំន�ងឹពរីរ្រ្រខខរ្កកហមខលៃះលនៅ 
លពេខ�េខ្ពុរំសល់នៅហពុងកពុង។ លកកោយ 
មក សហរ�្ឋអាលមរកិ�នក្រកាសេេួេ 

យកជនលភៀសខលៃនួ លហើយលនៅក្ពុងឆ្ាំ
 

១៩៧៧ ខ្ពុនំងិក្រជាជនមួយចនំនួលេៀត 

លនៅហពុងកពុង �នលស្ើសពុលំេៅរសល់នៅឯ 

សហរ�្ឋអាលមរកិ។ ខ្ពុចំង់ចាកលចញលេៅ 
រសល់នៅសហរ�្ឋអាលមរកិ លកពោះខ្ពុំ្ តិ្ា 
សហរ�្ឋអាលមរកិ អាចមានភាពងាយ 

សសរួេជាងការរសល់នៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជា នងិហពុងកពុង។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

 
ខ្ពុ�ំនជ្ួរ្រពុរសម្ាក់លឈ្ោះ ឈងឹ យាន 
ចពុង លនៅហពុងកពុងខណណៈលពេខ�េ្ាត់

លធ្ើ�លំណើរពរីក្រលេសន ល្េៅកានស់ហរ�្ឋ

អាលមរកិ។ លកកោយមក ខ្ពុនំងិ្ាត់�ន

លរៀ្រការជាមួយ្្ាលនៅអាលមរកិ។ ្្ររី 

រ្រស់ខ្ពុ�ំនចាកលចញពរីក្រលេសកម្ពុជា
 

មករស់លនៅក្ពុងក្រលេសន្ មពុនលពេខ�េ 
ខខរ្កកហមលឡើងកានក់ា្់រអំណាច  

លហើយលកកោយមកត្ំរនខ់�េ្ាតរ់ស់

លនៅក្ពុងក្រលេសន ក្តរូវ�ន�ាក់ជាជរំជំន 

្ករុម្ររួសារបង្បរុសធ៖ំ 
បង្បរុសធំ យ៉ាាង តារីង, 
បងថ្ស្សី លងី ខមវឈងី, 
កមែយួ្បរុសធំ យ៉ាាង ចលឹ ហ្លឹង, 
កមែយួ្បរុសតតូច យ៉ាាង ចលឹ ហាវ 
(យ៉ាាង មួយគហង/
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា) 

រតូប្ត្ករុម្ររួសារ 
នឋិងសាចញ់ាតឋិរបស់  
យ៉ាាង មួយគហង ។

(យ៉ាាង មួយគហង/
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា) 
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លភៀសខលៃនួ។ លនៅលពេលនោះ ខ្ពុ�ំនលស្ើសពុំ

ឲ្យ្្ររីរ្រសខ់្ពុជំយួធានាខ្ពុលំេៅរសល់នៅ
 

សហរ�្ឋអាលមរកិ ្រ៉ពុខន្្្ររីរ្រសខ់្ពុមិំនអាច 
ធានាខ្ពុ�ំនលនោះលេ លកពោះ្ ាតមិ់នេាន់

េេួេ�នសញ្្ជតអិាលមរកិលនៅលឡើយ។ 

្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ�នរកអ្កធានាលផ្ងមក 
ធានារហតូខ្ពុ�ំនលេៅសហរ�្ឋអាលមរកិ

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨០។ 

 ្្ាននរណាម្ាក់លនៅក្ពុងកករុមក្រួសារ

រ្រសខ់្ពុ�ំងឹ្ ាខ្ពុមំករសល់នៅអាលមរកិលនោះ
 

លេ។ លនៅលពេខ�េខខរ្កកហមក្្់រក្ង 

ក្រលេសកម្ពុជា ខ្ពុមិំនខ�េេេួេ�ន
 

�ណឹំងអ្រីពរីកករុមក្រួសាររ្រសខ់្ពុលំឡើយ។ 

រហតូ�េរ់្រ្រខខរ្កកហម�ន�េួរេំ 

មានជនលភៀសខលៃនួជាលកចើននាក់ �នមក 
រសល់នៅអាលមរកិ។ លពេលនោះ ខ្ពុ�ំនជ្ួរ 
ជាមួយនងឹមិតភ្ក្រិ្រស្់រងសសរីច្បង 

រ្រសខ់្ពុលំនៅសហរ�្ឋអាលមរកិ។ ្ាត់្ ឺ 
ជាជនលភៀសខលៃនួមកពរីក្រលេសកម្ពុជា។ 

មិតភ្ក្រិ្រស្់រងសសរីខ្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុំ្ ា 
 

្ាតធ់លៃា្់រ�នល�ើញកករុមក រ្ួសារ្រង 

សសរីរ្រសខ់្ពុរំសល់នៅម្ពុលំជើងភ្ំឧ�ពុង្។ 

ខ្ពុ�ំនសរួ្រញ្្ជក់្ាតល់េៀត្ា លតើ្ ាត ់
ពតិជាល�ើញកករុមក្រួសារ្រងសសរីរ្រស់ 

ខ្ពុខំមនឬលេ? ្ាត់�នលឆលៃើយត្រមកខ្ពុំ 
វញិយា៉ងច្ប឵ស់្ ា ្ាតព់តិជាធលៃា្់រ 

ល�ើញខមន។ ្រ៉ពុខនល្កកោយមក ្ាតមិ់ន 

�ងឹ្ាកករុមក្រួសាររ្រស្់រងសសរីខ្ពុលំេៅ 
រសល់នៅេរីណាលនោះលេ។ ្ាតក៏់មិនច្ប឵ស់ 

ខ�រ្ាម្ាយឪពពុក ្រងក្ររុសនងិ្រ្អនូសសរី

រ្រសខ់្ពុ�ំនលេៅរសល់នៅលជើងភ្ំឧ�ពុង្ជពុំ 
្្ាខ�រឬអត។់ លកកោយមកមាន្រពុ្េ្ 

លផ្ងលេៀត�នមកក�្់រខ្ពុំ្ ា ្ាតធ់លៃា្់រ 
ល�ើញ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុរំសល់នៅក្ពុង 
ក្រលេសលវៀតណាម។ �ណឹំងេាងំអស់ 

លនះ �នផេ្ក់្រីសង្ឃមឹ�េខ់្ពុយំា៉ងខលៃាងំ។  
ខ្ពុ�ំនខតិខខំសង្រកល�ោយ�នេំនាក់ 

រតូប្ត្ករុម្ររួសារ នឋិងសាចញ់ាតឋិរបស់ យ៉ាាង មួយគហង ។
(យ៉ាាង មួយគហង/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)  

េំនងលេៅកានជំ់រជំនលភៀសខលៃនួលនៅ 
ក្រលេសន្ នងិ ខសង្រក្រងក្ររុសរ្រស់ 

ខ្ពុលំនៅក្ពុងក្រលេសលវៀតណាម។ ខ្ពុ�ំនចំ

ណាយលពេខសង្រកកករុមក្រួសារ 

រ្រសខ់្ពុជំាង ៤០ឆ្ាកំនលៃងមកលហើយ ្រ៉ពុខន ្
ខ្ពុមិំនខ�េ�នេេួេ�ណឹំងអ្រីេាេខ់ត 
លសោះ។ លេោះ្ររីជាយា៉ងលនះក្រី ខ្ពុមិំន 

អសស់ង្ឃមឹក្ពុងការ្រនខ្សង្រកកករុម 
ក្រួសាររ្រសខ់្ពុលំនោះលេ។ ខ្ពុលំនៅខតសង្ឃមឹ

 
្ា ន្ងៃណាមួយខ្ពុេំេួេ�ន�ណឹំងពរី 
សមាជកិកករុមក្រួសាររ្រសខ់្ពុ។ំ 

 ខ្ពុនំកឹស្ានមិន�េល់េ្ា ការចាក

លចញរ្រសខ់្ពុនំងឹមិនអាចវេិកតឡ្់រ 
មកវញិ�នយា៉ង�លូចះ្។
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រតូប្កបមុ្៖  

សស្ចីតូលរួមពឋិធរីឭំកវឋិញ្្ញណក្ខន្ធដលជ់នរងគ្រោះខដលបានស្ាប់បាតប់ង់ជវីឋិតក្ងុរបបខ្ មែរ្កហម (ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។ 

(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)

រតូប្កបគ្កោយ៖ 

បុរសកំពងុគរៀបចអំដ្ឋិធាតជុនរងគ្រោះ បន្ាប់ពរីបបខ្ មែរ្កហម្តរូវបានៃ្លួរលំំ គនៅថ្ងៃទី៧ ខ្ មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ 
(បណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកមុ្ជា)


