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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាមនានល្ចក្ត លីសនាមន្្ស

សបកនា្ជូនជនាែំណឹងថនាលយើងខ្ពុ ំ បនានទទួេអំលណនាយជនាបណ្ណ  

សនារែ៏វលិ្្វសិនាេពីល�នាកអគ្រនាជទូរ ហូេីយេូ  លអ.លហេ

ខងែ្ត្អររីរនាជលេខនាផ្នាេ់នងិ អ្ក្រល្រជីវសបវរ្ត រិប្់អ

ររីសពរះមហនាវរីក្សសរ សពរះបនាទនលរនារ្ត ម ្ីហនុ ដនសពរះរនាជនា

ណនាចសកកម្ពុជនា, អ្កសសនាវសជនាវជនាន់ខ្្់ដនវទិ្នាស្នាន្កិ្សនាអំ

ពីទ្្សនវជ្ិនាសបវរ្ត សិនាស ្្ត  នងិអន្តរជនារដិនសនាកេវទិ ន្ាេយ័

មេូណនា្ នងិជនាអ្កសសនាវសជនាវជនាន់ខ្្់ដនវទិ្នាស្នាន្្ឹកររឹ/

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាក្ពុ ងរនាជធនានី្ ្ំ លពញ។

 បណ្ណ សនារជនាអំលណនាយលនរះរួមមនានឯកសនារផ្នាេ់ខ្លួ ន

រប្់អគ្រនាជទូរ លហេខងែ្ត្ ្្ត អំីពីសបលទ្កម្ពុជនាសបលទ្

ចនិនងិរំបន់អនា្ីុអនាលគ្យ ៍ ខែេសរនូ វបនានចងសកងតនាមរយៈ

កនារ្គនារសសនាវសជនាវក្ពុ ងរយៈលពេជនាង៤០ឆ្នាំកនង្មក។ ឯក

សនារទនាំងលនរះរួមបញ្នូ េនូវល្ៀវល�នាលសបើសបនា្់រួច,CDs,Pic-

tureFrames នងិResearchPapers ្្ត ពីីសបវរ្ត សិនាស ្្ត កម្ពុ

ជនា្ហ្មយ័រនាប់រយពនាន់ឯកសនារ ខែេសបខមសបមូេមក

ពីសបលទ្អូសស្ត នាេី សបលទ្អង់លគ្្ សបលទ្កនាណនា�នា 

សបលទ្បនារនាំង សបលទ្នរ័ខវ្ សបលទ្្៊ុយខអរ នងិសបលទ

្ ្្វ ី្ ។្រុបមកបណ្ណ សនារលនរះរួមផ្ំសនូវឯកសនារនងិ្ម្នារ

សបវរ្ត សិនាស ្្ត ែ៏មនានរដម្ ខែេមនានទម្ង ន់សបមនាណ១លតនាននងិ

៥៨០គឡីនូ សកនាម។

 ល្្ើយរបល�នានងឹអំលណនាយលនរះ ននាយកមជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសារដាលមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាទើបទទួលបាៃ

្លម្ច  សពរះ មហនាក្សសរ ីនលរនារ្ម មុននីនាថ ្ហីនុុ, អររីអគ្រនាជទូរ ហូេីយេូ  លអ.លហេខងែ្ត្ នងិ ល�នាក ឆនាំង យុ ននាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

ឯកសនារកម្ពុជនាគឺល�នាកឆនាំង យុ បនានលេើកលឡើងថនា «កនារចង 

សកងឯកសនារគបឺលសមើែេ់ល�នាេបំណង ក្ពុ ងកនាររក្សនារម្នាភនាព 

នងិកនារ�នាក់ឲ្យ ទទួេខុ្សរនូ វ ល�នាយសនារមូេលហរុលនរះលយើង

មនិសរឹមខរសរនូ វ ទទួេស្នាេ់ អំលណនាយលនរះ ជនាកនារចូេរួមចំ

ខណកល�នាក្ពុ ងកនារអប់រនំងិ កនារ្កិ្សនា សសនាវសជនាវរប្់កម្ពុជនា

ខរបេុ លណ្ណ នារះលទក ៏បេុ ខន្តគជឺនា កនារចូេរួមចំខណកល�នាក្ពុ ងេទ្ធសិប

ជនាធបិលរយ្យ នងិវប្បធមខ៌ែេមនានសបជនាជនជនាអ្កែឹកននាំ»។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា នងឹ លធ្វ ើឲ្យឯកសនារជនាអំ

លណនាយលនរះល�នាជនាឯកសនារឌជីីថេ នងិរម្ក េ់ចបនាប់ចម្ងដនឯ

កសនារទនាំងលនរះល�នាបណ្ណ នាេយ័/ មជ្ឈមណ្ឌ េសសនាវសជនាវតនាម

បណ្ត នាលខរ្តទនាំង៦ ខែេមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា កំពុងលធ្វ ើ

សបរបិ រ្ត កិនារល�នាយមនានកនាររួម្ហកនារ ជនាមួយនងឹសក្ួង 

អប់រ ំយុវជន នងិកឡីនាដនសពរះរនាជនាណនាចសកកម្ពុជនា។ ល�នាេបំ

ណងដនបណ្ណ នាេយ័នងិមជ្ឈមណ្ឌ េសសនាវសជនាវទនាំង៦គលឺែើម្បី

បលង្ក ើ នសប្ទិ្ធភនាព ក្ពុ ងកនារបលសងៀន អំពសីបវរ្ត សិនាស ្្ត កម្ពុ ជនា

្ហ្មយ័ជនាពិល្្សបវរ្ត សិនាស ្្ត  ល�នាក្ពុ ងអំឡពុ ង្មយ័ក

ម្ពុជនាសបជនាធបិលរយ្យបេុេពរ។

 បខនម្ល�នាលេើអំលណនាយលនរះលសកនាមកច្ិ្ហសបរបិរ្ត ិ

កនារជនាមួយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាអគ្រនាជទូរលហេខងែ្ត

្បនាន លបនារះពុម្ល្ៀវល�នា្ំខនាន់ៗ មួយចំនួនខថមលទៀរផង។  

រួម្ហកនារជនាមួយនងឹមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាអគ្រនាជទូ

រលហេខងែ្ត្ បនានបញ្ប់ល្ៀវល�នាមួយកបនាេ ្្ត ពីីសបវរ្ត ិ

សនាស ្្ត ដនមរិ្តភនាពរវនាង អររីសពរះមហនាវរីក្សសរ សពរះបនាទន

លរនារ្ត ម្ហីនុដនសពរះរនាជនាណនាចសកកម្ពុជនា នងិសបធនាននាធបិរ ី

ជូលអនឡនាយដន សនាធនារណរែ្ឋសបជនាមនានរិចនិ នងិបញ្ប់កនារ

បកខសបល្ៀវល�នាកំណរ់លហរុ រប្់្លម្ត ចសពរះមហនាក្សសរិ

យន៍លរនារ្ត មមុននិនាថ្ីហនុ ខែេសទង់េិខរិល�នាក្ពុ ងអំឡពុ ងសពរះ

រនាជែំលណើរល�នាកនាន់រំបន់រលំ�នារះ ក្ពុ ងសបលទ្កម្ពុជនាល�នាឆ្នាំ១៩

៧៣។បច្ពុ ប្បនអ្គ្រនាជទូរលហេខងែ្ត្កំពុងលធ្វ ើកនារសសនាវសជនា

វល្ៀវល�នាមួយកបនាេ ្្ត ពីីរនាជរ�្ឋ នា្បិនាេរួបរួមជនារកិម្ពុ ជនា 

(១៩៧០-១៩៧៦)។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា មនានកនារែឹងគុណយេ នាង

ពន់លពកនងិមនានករិ្ត យិ្ដសកខេង ចំលពនារះអំលណនាយែ៏្ប្បពុ រ

្រប្់អគ្រនាជទូរលហេខងែ្ត្ ខែេនងឹចូេរួមចំខណក

ល�នាក្ពុ ងកនារអប់រយុំវជន- យុវននារកីម្ពុ ជនាអ្កសសនាវសជនាវនងិសនា

ធនារណជន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា ្ូមខថ្ងអំណរគុ

ណែេ់សក្ួងអប់រយុំវជននងិកឡីនា ខែេបនាន�នាំសទនងិជួយ

្សមលួ េែេ់កនារលផ្រឯកសនារទនាំងលនរះមកកនាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯ

កសនារកម្ពុជនា។

 គលសមនាងចងសកងឯកសនារ នងិេទ្ធសិបជនាធបិលរយ្យ 

រប្់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាទទួេបនានជំនួយឧបរ្ម្ខផ្

កហិរញ្ញវរ្ពុ ពីសក្ួងកនារបរលទ្្ហរែ្ឋអនាលមរកិរួមជនាមួយ

នងឹកនារ�នាំសទចម្បងពីទភ្ីនាក់្គនារ ្ហរែ្ឋអនាលមរកិ្សមនាប់អ

្វិឌ្ឍនអ៍ន្តរជនារ។ិ

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ឯកសនារបនាវរ្ត សិនាសនា្តបនាទនា្កម្ពុជនា ដនាេែឹកជញ្នូ នមកែេ់មជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសនារកម្ពុជនា
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បញ្នាំងលរៀងរនាេ់ដថ្ង្ុសក 

លវ�នាលមេ នាង១០:០០ សពឹក

ទតីនាំងល�នាវចិសិរសនាេ្ិេ្បៈ

្ហ្មយ័វទិ្នាស្នាន្្ឹកររឹ 

វឡីនាលេខ១០, ផ្នូ វ២៥៦ ្ូមិ៣ 

្្គ្ក នារ់ចរុមុខ ខណ្ឌ ែូនលពញ 

រនាជធនាន ី្ំ្លពញ។

 វចិតិនាសនាេ្ិេ្បៈ្ហ្មយ័វទិ្នាស្នាន្ឹ្កររឹ ដនាេមនានទតីនាំង្្ិរននាវឡីនាលនាខ១០, ផ្នូ វ២៥៦, ្្ ំពនាញ  ជនាទតីនាំង 

មួយដើររួននាទជីនាកន្នាងអប់រ ំបណ្តពុ រះបណ្ត នាេ នងិលើកកម្្់កនារអប់រពំីបនាវរ្ត សិនាស្ត នា នងិកនារែំណនាេបន្សេ់ទុកពីរបបខ្នារ 

កនាហម ពនាមទនាំងជនាកន្នាងដនាេ�នាក់ប្គ្ហ នាញពីស្ នាដនា្ិេ្បៈ នងិវប្បធមត៌នាមរយៈកនារតនាំងពិពរ័ណ ៍កនារចនាក់បញ្ នាំងខ្សនាភនាព-

យន្តឯកសនារ នងិកនារធ្វ ើបទប្គ្ហ នាញរប្់វនាគ្និននាននា។ ជនារួម វចិតិនាសនាេ្ិេ្បៈ្ហ្មយ័វទិ្នាស្នាន្ឹ្កររឹ រួមចំណនាក 

ែេ់កនារលើកកម្្់ នងិ�នាំទនាែេ់វចិតិនាករកម្ពុជនាទនាំងអ្់ ដនាយផ្ត េ់ជូននូវបរវិនាណខនាងក្ ពុ ងបន្ប់ធំ្មនានាប់កនារ�នាក់តនាំងពិ

ពរ័ណអំ៍ពីកច្ិ កនារ្ិេ្បៈរប្់ខ្លួ ន។

្មនានាប់ពរ័ម៌នានបន្នាម្ូមទនាក់ទង ស៊នាង ចនិ្ត នា ទូរ្ព្លនាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុមេនាេ truthchenda.s@dccam.org
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 ខ្ពុ ំ ល្្នារះប៊និបនានល�នាបូអនាយុ៣៤ឆ្នាំ ល�នាឆ្នាំ១៩៧៧។ 

ខ្ពុ ំមនានស ព្ុ ក កំលណើរល�នាឃំុបឺ្ ស ព្ុ កពនាមជី�នាំង រំបន់២១ 

្ូមភិនាគបូព៌នា។ ល�នាឆ្នាំ១៩៦៧ ខ្ពុ ំបនាន្ឹកពីសពរះ្ង្ឃមកល�នា

ផ្រះជួយលធ្វ ើខស្ឪពុកម្ត នាយ។ ដថ្ងមួយល�នាលពេខ្ពុ ំកំពុង្្លួ រខស្ 

អ្កជិរខនាងរប្់ខ្ពុ ំល្្នារះ េីម បនានមក្ួរននាំអំពីជីវភនាពរ

្់ល�នាសបចនាំដថ្ងរប្់ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំកប៏នានសបនាប់ល�នា េីម ថនាជីវភនាព 

រ្់ល�នារប្់ខ្ពុ ំមនានកនារខ្វរះខនារណនា្់។ ឮែូលច្រះ េីម កប៏នាន 

បញ្ពុ រះបញ្នូ េខ្ពុ ំឲ្យលធ្វ ើជនាគញិល្ុើបកនារណអំ៍ពីបែិវរ្ត ន ៍ល�នាយ

ឲ្យសបនាក់ខខខ្ពុ ំ៣០០លរៀេក្ពុ ងមួយខខ។ មួយឆ្នាលំសកនាយមក ខ្ពុ ំ

បនានទនាក់ទងជនាមួយល�នាហ្វ នាយស ព្ុ កសកនូ ចឆ្នារ ល្្នារះ វ េង់ លមេង 

លហើយខ្ពុ ំបនានលឡើងលធ្វ ើជនាលមឃំុបឺ្ក្ពុ ងឆ្នាំ១៩៧០។ ចនាប់តនាំង

ពីខ្ពុ ំលធ្វ ើជនាលមឃំុល�នាបឺ្ មកបង លឆនាម សនាវេ នារ លេខនាស ព្ុ ក្្នូ ង 

បនានពន្យេ់ខណននាំខ្ពុ ំថនាកម្នាំងបែិវរ្ត នម៍និអនាចយកជយ័ជម្រះ

លេើកម្នាំងទព័ ខែេមនាន្ហរែ្ឋអនាលមរកិជនាអ្ក�នាំសទបនាន

លទ។ ែូចលច្រះទិ្ ល�នារប្់សកពុ មលយើងគសឺរនូ វខរសបឆនាំងបែិវរ្ត ន ៍

បេុ ខន្ត លពេលនរះលយើងលធ្វ ើកនារលែើម្បបីង្ក ប់្ុរូីងដផ្ក្ពុ ងរែ្ឋអំណនាច

ក្ពុ ងកនារលធ្វ ើ្ កម្ភនាពសបឆនាំងបែិវរ្ត ន។៍

 ល�នាឆ្នាំ១៩៧១ ខ្ពុ ំ បនានផ្នា្់មកលធ្វ ើជនាសបធនានឃំុស្វ នាយ

ឃ្នាំងស ព្ុ កសកនូ ចឆ្នារវញិ។ លសកនាយមកលទៀរក្ពុ ងឆ្នាំ១៩៧២ ខ្ពុ ំ

សរនូ វបនានចនារ់តនាំងឲ្យលធ្វ ើជនាសបធនានមន្រីក្កិម្រំបន់២១ ្ូមិ

ភនាគបូព៌នា។ល�នាឆ្នាំ១៩៧៤ដមេផូបនានចនារ់តនាំងខ្ពុ ំឲ្យចុរះតនាមស ព្ុ

កលែើម្បលីធ្វ ើកនារ្សមរិ្សមនាំងអ្កលស្នារះសរង់ បែិវរ្ត នល៍ចញ

ពី្មនាគមក្កិរឲ្យអ្់។លពេលននារះខ្ពុ ំបនានចុរះល�នាស ព្ុ ករ្បនូ ង

ឃ្ពុ ំ  នងិស ព្ុ ករំខបរ។ល�នាខខមថុិននា ឆ្នាំ១៩៧៥ ខ្ពុ ំបនានលធ្វ ើជនាលេ

ខនាស ព្ុ កពនាមជី�នាំង។ ល�នាខខ្ហីនា ឆ្នាែំខែេមនានកនារសបជំុ

មួយល�នាខក្បរផ្សនារជុបចនា្់ខែេមនានអ្កចូេរួម៖ ចនាន់,មុន,

េីខផន,ប៊ុ នសនាន,ីដមេផូ,ចសក,ីលឆនាមសនាវេ នារ,ជំុ,ផនា នងិអ្កលផ្ស

ងលទៀរ។ខ្មឹសនារដនកច្ិសបជំុលននារះ បនានលេើកលឡើងអំពីកនារលរៀប 

ចំឡនាន,កនាណូរ,ស�នាប់រលំ្វ,អនាវុធ, ថ្នាលំពទ្យ, ល្្បៀង លែើម្បី

លសរៀមវនាយផ្តលួ េរេំំបក្សកុម្ពុ យនី្ ្ត កម្ពុ ជនា ល�នាដថ្ងទ៣ី០ ខខក

ញ្ញ នា១៩៧៥ល�នាយមនានលវៀរណនាមជនាអ្កជួយ�នាំសទ។ បេុ ខន្ត

ល�នាពនាក់កណ្ត នាេខខកញ្ញ នាឆ្នាំ១៩៧៥ បន្នាប់ពីខ្ពុ ំបនានជួបបង

ចនាន់បងចនាន់បនាន ខណននាំខ្ពុ ំ ឲ្យពន្នា្កម្ភនាពលធ្វ ើរែ្ឋសបហនារ

្និ ល�នាយរក្សនាទុកអនាវុធល�នាែខែេ។ ល�នាលែើមឆ្នាំ ១៩៧៦ខ្ពុ ំ

បនានល�នាជួបបងចនាន់ល�នាមន្រីល្ែ្ឋកច្ិ្ូមិភនាគបូព៌នា លែើម្បលី្្ើ

្ំុកម្នាំងល�នាពនាមជី�នាំងបខនម្។ កងកម្នាំងខែេល្្ើ្ំុទនាំង

លននារះរួមមនាន្ុរសបធនានឃំុ កំពង់សទនា្,វុទ្ធ ី្មនាជិកឃំុ,លមេ នា

ងសបធនានឃំុ្ំលរនាង,ហុង សបធនានឃំុពនាមជី�នាំង,ថុនសបធនាន

ឃំុបឹងសពលួ េ,ផនារសបធនានឃំុជីរ េូទ១ីនងិស៊នាសបធនានឃំុថ្លពសជ។ 

បន្នាប់មក បងចនាន់ខណននាំឲ្យខ្ពុ ំចុរះទនាក់ទងខខ្សក្បរ់ លែើម្បបំីផុ

្លធ្វ ើវលិចឆេ ទកម្ទូល�នាល�នាក្ពុ ងរំបន់២១ ែូចជនាទម្នាយទំនប់,�នា

ក់ស ន្ូ វទុក,បង្អ រ់ជីវភនាពរ្់ល�នារប្់សបជនាជន នងិបងំ្សបជនា

ជនឲ្យលធ្វ ើកនារជនាទម្ង ន់។ល�នាចុងឆ្នាំ១៩៧៦មនានកច្ិសបជំុល�នាល្

ននាធកិនារ្ូមភិនាគបូព៌នា ល�នាយមនានអ្កចូេរួមែូចជនា មេុ ន,ផន 

សប ធនានកងពេលេខ៤រប្់្ូមិភនាគបូព៌នា,បេូ េី វេ នាន់លេខនា 

ស ព្ុ  ក្ំលរនាងរំបន់២៣,ធុចអនុលេខនារំបន់២៣,ដមេផូ,កមឹ,ជំុ

,ខវ េនហុន,ផនា នងិលឆនាមសនាវេ នារ។  ខ្មឹសនារ ដនកច្ិសបជំុគលឺែើ ម្ប ី

លសរៀមខ្លួ នអនុវរ្ត  ខផនកនាវនាយសបហនារភ្នាមៗ ល�នាលេើបក្សកុម្ពុ

យនី្ ្ត កម្ពុ ជនាល�នាដថ្ងទ៨ី ខខមករនា ឆ្នាំ១៩៧៧។មួយវញិលទៀរ

កច្ិសបជំុលនរះលធ្វ ើលឡើង លែើម្បលីសរៀមលបនារះខរិបណ្ណ សបកនា្ឲ្យសប

ជនាជនែឹងមុនលពេលធ្វ ើរែ្ឋសបហនារ លហើយផ្ត េ់ពរ័ម៌នានទនាំងលនរះ

ល�នាឲ្យខខ្សបណ្ត នាញរប្់បក្ពួកក្បរ់។

 ចនារ់តនាំង ទុយ គណៈលយនាធនាស ព្ុ កពនាមជី�នាំងលសរៀម

អនាវុធ១២០លែើម។ បេុ ខន្ត លសកនាយមកលទៀរខផនកនារលធ្វ ើរែ្ឋសបហនា

រលនរះកស៏រនូ វអនាក់ខនានវញិ។ ល�នាខខកុម្ៈ ឆ្នាំ១៩៧៧ បងចនាន់ 

បនានលបើកកច្ិសបជំុមួយ លែើម្បឧីលទ្្ននាមអំពីមូេលហរុខែេ 

ប៊ិៃ បាៃ ហា បូ លាខាសាុកពាមជតីលាំង តំបៃ់២១ ្ូមិភាគបូព៌ា
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 5មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

មនិបនានអនុវរ្ត ខផ នកនារលធ្វ ើរែ្ឋសបហនារលនរះ គលឺ�នាយសនារ ធុច 

នងិ បេូ េី វេ នា ន់ ខែេជនាខខ្សទនាក់ទងជនាមួយលវៀរណនាម សរនូ វអ

ង្កនារចនាប់ខ្លួ នលហើយខខ្សទនាក់ទងនរីសនារពីរំបន់មួយល�នារំបន់

មួយក�៏នាច់ទំននាក់ទំនងលទៀរ។ ែូលច្រះ មនានខររក្សនាកនារ្ម្ង នារ់

លហើយលេើកខផនកនារលធ្វ ើរែ្ឋសបហនារលនរះល�នាដថ្ង១៥ ខខលមសនា ឆ្នាំ 

១៩៧៧វញិ។ សប្និលបើកម្នាំងទព័ក្បរ់ណនាបនាក់ទព័សរនូ វររ់

ល�នាសបលទ្លវៀរណនាម ចំខណកកម្នាំងក្បរ់ ខែេមិនទនាន់បនាក់ 

ទព័ឬខបកកនារណល៍ទគសឺរនូ វល�នាបង្ក ប់ខ្លួ នបន្ត លទៀរ។

 លសកនាយមក បងមេុ ន បនាន្រល្រ្ំបុសរល�នាខ្ពុ ំល�នាជួប 

ល�នាល្ននាធកិនារលយនាធនា្ូមិភនាគ។ ខ្ពុ ំកប៏នានល�នាជួបកមឹផនា,ដមេផូ, 

្នលសនាម,ជំុផន នងិហន់។ បងមេុ ន បនានរនាយកនារណអំ៍ពី្

ភនាពកនារណខ៍ែេអង្កនារ កំពុងខរចនាប់ខខ្សក្បរ់ជនាលសចើនល�នា

្ូមភិនាគបូព៌នា លហើយ�នារ់បនានពន ន្ាលពេលធ្វ ើ្ កម្ភនាពល�នា

យលេើកល�នាខខឧ្ភនា ឆ្នាំ១៩៧៧វញិ។ ចំលពនារះ្កម្ភនាពខែ

េសកពុ មខ្ពុ ំសរនូ វលធ្វ ើបន្ត លទៀរ គសឺបឆនាំងមនា�៌នាកសនាងសបលទ្រប

្់បក្ស លែើម្បរួីមចំខណកលធ្វ ើឲ្យបក្សបរនាជយ័ក្ពុ ងលពេឆនាប់ៗ 

តនាមរយៈកនារលធ្វ ើ្ កម្ភនាពែូចជនា បង្ក រទំននា្់ក្ពុ ង្ហករ

ណក្៍ពុ ងជួរកងទព័ លធ្វ ើវលិចឆេ ទកម្បំផ្នាញទំនប់នងិបំផ្នាញស ន្ូ វ

ជនាលែើម។

 បន្នាប់ពីកនារសបជំុលេើកលនរះរួច ខ្ពុ ំកប៏នានចុរះតនាមមូេ�្ឋ នា

នចនារ់ខចងែឹកននាំខខ្សបណ្ត នាញក្បរ់ឲ្យលធ្វ ើ្ កម្ភនាពជនាបន្តប

ន្នាប់។ លសកនាយមកលទៀរ ្កម្ភនាពសបឆនាំងបែិវរ្ត នរ៍ប្់ខ្ពុ ំ

បនានខបកកនារណ ៍ លហើយខ្ពុ ំកស៏រនូ វអង្កនារចនាប់ខ្លួ នល�នាដថ្ងទ១ី ខខ 

មថុិននា ឆ្នាំ១៩៧៧។

 កំណរ់ចំណនាំ ៖  រនាេ់ចលម្ើយសនារភនាពរប្់អ្កលទនា្ 

ទនាំងអ្់ល�នាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-២១ ្ុទ្ធខរ្្ងកនារ់ កនារប ងិ្រ 

បងំ្នងិលធ្វ ើទនារុណកម្ធ្ង ន់ធ្ងរ ពីកង្ួរចលម្ើយ រប្់ខខ្រសកហ 

ម ។ ែូលច្រះលយើង មនិអនាច្ន្�ិ្ឋ នានបនានថនា ចលម្ើយសនារភនាពរ 

ប្់ប៊និបនានល�នាបូពិរសបនាកែឬយេ នាងណនាលននារះលទ។

ផនារ ចនាន់្ុនតិនា

យនាធនាខ្នារកនាហមននា្មរ្ូមិតនាមបណ្ត នាយពនាំដនាន



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «កនារយិនាេយ័ពរ័ម៌នានសនាធនារណៈ» រប្់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាបនានបើកបមនាើជូននិ្ ្សរិ អ្ កសនានាវជនានាវ បុគ្េិក 

រនាជកនារ នងិអង្កនារកនានារ�្ឋ នា្បិនាេ នងិបុគ្េទនាំងឡនាយដនាេមនានចំណនាប់អនារម្ណវ៍វិឌ្ឍនរ៍ប្់អង្ជំនំុជមនារះវសិនាមញ្ញក្ ពុ ង 

រុ�នាកនារកម្ពុជនា ឬសនា�នាក្ត ខ្ីនារកនាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាជនាកន្នាងបនាមូេផ្តពុ ំ  នងិចងកនាងឯកសនារអំពីរបបកម្ពុជនាបនាជនាធបិតនាយ្យបនានចនាើនបំផុរ។ 

ឯកសនារននាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាមនានបនានាំបនាភនាទ។ បនាភនាទឯកសនារទមួីយគឯឺកសនារជនាកនា�នា្្ន្កឹដនាេមនានចំនួន 

ជិរមួយ�នានទំពរ័។ បនាភនាទឯកសនារទពីីរគ ឺ ជនាបទ្ម្នា្នដ៍នាេបុគ្េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាចុរះទនាធ្វ ើ្ ម្នា្ន ៍

ជនាមួយជនរងគនានារះ នងិអររីកម្នា្បិនាេខ្នារកនាហម។ បនាភនាទឯកសនារទបីគីជឺនារូបថរទនាក់ទងទនានងឹ្មយ័ខ្នារកនាហម។  

បនាភនាទឯកសនារទបួីនគជឺនាឯកសនារទនាក់ទងទនានងឹកនារធ្វ ើផនានទរីណ្ត នាសនាក្ព នងិទតីនាំង្ម្នាប់រប្់ខ្នារកនាហម នងិឯកសនារ

ទបីនានាំគជឺនាខ្សនាភនាពយន្តឯកសនារដនាេបនានផេិរឡើងក្ ពុ ងរបបខ្នារកនាហម នងិ្មយ័កនានាយមកទៀរ។

 តនាមរយៈកនារយិនាេយ័ពរ័ម៌នានសនាធនារណៈ សនាធនារណជនអនាចនងឹសនានាវជនានាវឯកសនារទនាំងននារះបនាន។ ឯកសនារខ្រះទៀរ 

រួមមនាន៖ បនាវរ្ត រូិបកម្នា្បិនាេខ្នារកនាហម ចម្ើយសនារភនាព កំណរ់ហនារុរប្់បក្ស ទូរលនាខឆ្ើយ្្ងពរ័ម៌នានដនាេបនានមកព ី

កនារ្ម្នា្នជ៍នាមួយអររីកម្នា្បិនាេខ្នារកនាហម នងិទនិ ្នយ័គនន្ទ្ិនា្ប្គ្ហ នាញពីរណ្ត នាសនាក្ព ទតីនាំងគុក នងិបូជនយី�្ឋ នាន 

បនាេយ័ពូជសនា្ន។៍

 កនារយិនាេយ័ពរ័ម៌នានសនាធនារណៈមនានទតីនាងំននាអ�នារលនាខ៦៦ មហនាវថីិពនារះ្ហីនុ ខនាងកើរវមិនានឯករនាជ្យ។ កនារយិនាេយ័ 

រប្់យើងបើកជូនសនាធនារណជនពីថ្ង នាចន្័ែេ់ថ្ង នា្ុកនា ពនាេពនាឹកពីមេ នាងបនានាំប ី ែេ់មេ នាង១២ នងិពនាេរសៀេពីមេ នាង២ 

ែេ់មេ នាង៥។ បនា្ិនបើអ្់លនាកអ្ កមនានចម្ងេ់ ឬចង់រៀបចំពនាឹរ្ត កិនារណជ៍នាកនាុមណនាមួយ ្ ូមទនាក់ទងបុគ្េិករប្់យើង 

ស៊នាង ចនិ្ត នា តនាមរយៈទូរ្ព្លនាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុមេនាេ៖ truthchenda.s@dccam.org។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ល្្ហនាគជឺនាល្ចក្ត សី្ឡនាញ់ រវនាងចរិ្ត នងិចរិ្ត ល�នាយ 

�្នានកនារបងិ្របងំ្ លហើយអនាច្នានល�នាែេ់ កនារលរៀបកនារល�នា 

តនាមទំលនៀមទ ម្នា ប់សបដពណី នងិមនានទទួេស្នាេ់ ល�នាយ 

ចបនាប់ រែ្ឋលែើម្បកីសនាងសគលួ សនារថី្។ បេុ ខន្ត  ល�នាក្ពុ ងរបបខខ្រសកហម 

កនារលរៀបកនារខរងខរលរៀបចំ ផ្នូ ផ្ងលឡើង ល�នាយអង្កនារល�នាយ

សនាមី ខ្លួ នមនិអនាចសបខកក រវេ នាបនានលឡើយ។ ខញេម សនារ ីល្ទ 

សបពុ្ ្ ព្វ ដថ្ងមនាន អនាយុ ៧៣ឆ្នាំ រ្់ល�នាក្ពុ ង្ូមិលរនាទិ៍ ឃំុញរ 

ស ព្ុ ក កំពង់ លរនាទិ៍ លខរ្តស្វ នាយលរៀង បនានលរៀបកនារល�នាក្ពុ ងរបប 

ខខ្រសកហមបេុ ខន្ត�នារ់ទទួេបនាន កនារស្ឡនាញ់ ពសីបពន្ធរប្់

�នារ់ខែេខុ្ពីគូស្វ នាមមួីយចំនួនលទៀរ។ សនារ ីបនានល្ើចនងិ

មនានទឹកមុខលអៀនខ្នា្ល�នាលពេខែេ�នារ់ រឭំក ែេ់លរឿងរេ នាវ 

ល្្ហនា រប្់�នារ់ល�នាក្ពុ ងរបបខខ្រសកហម៖

 នកឹែេ់របបខខ្រសកហម ខ្ពុ ំខរងខរនកឹលឃើញ ែេ់ដថ្ង

លរៀបកនាររប្់ខ្ពុ ំ។ដថ្ង លននារះគជឺនាដថ្ង មួយខែេខ្ពុ ំរលំ្ើបយេ នាងខ្នាំង

បំផុរក្ពុ ងជីវរិ។ ននា�្ង នាចដថ្ងមួយ លពេខែេសពរះអនាទរិ្យអ ្្ត

ង្រលហើយដផ្លមឃចនាប់លផ្ត ើមងងឹរមនានបុរ្ម្នាក់ក្ពុ ង្លម្ៀក

បំពនាក់ពណ៌ល្្នាបនានលែើរចូេមកក្ពុ ងផ្រះរប្់ខ្ពុ ំលហើយ សបនាប់ខ្ពុ ំ

ថនា« មរិ្ត ឯងសបញនាប់សបញនាេ់ល្្ៀកពនាក់នងិល�នាជួបជំុ�្នាល�នា

ឯលរនាងបនាយ»។ ខ្ពុ ំកប៏នានល្្ើយយេ់សពម នងិមនិបនាន្ួរលែញ 

ល�នាេរកមូេលហរុល�នាខ្ពុ ំ ល�នាកនាន់លរនាងបនាយលធ្វ ើអ្វ ីលននារះលទ។ល�នា 

ក្ពុ ងរបបខខ្រសកហម គលឺយើង�្នាន្ទិ្ធ ិ្ ួ រននាំរកលហរុផេឬសប

ខកករវេ នាលឡើយ។ ខ្ពុ ំបនានល្្ៀកពនាក់្លម្ៀកបំពនាក់ពណល៌្្នារប

្់ខ្ពុ ំ នងិរួ្រនាន់លធ្វ ើែំលណើរល�នាកនាន់លរនាងបនាយ។ េុរះល�នាែេ់ 

លរនាងបនាយ ខ្ពុ ំលឃើញមនានកងស ្្ត ផី្តពុ ំ �្នាល�នាម្នាង នងិកងបុរ្ឈ 

រ ល�នាម្នាងលទៀរក្ពុ ង្លម្ៀក បំពនាក់ពណល៌្្នា លហើយអ្កខ្រះមនាន 

បង់កសកមនា។ល�នាក្ពុ ងរបបខខ្រសកហម លពេមនានមនុ្្សបង់ ក 

សកមនាខែេរលំេចល�នាល�នាយពណល៌ហើយលយើងសកលឡកលមើេ

ល�នា អ្កទនាំងលននារះគសឺ្្់ស្អ នារខ្នាំងណនា្់។

 ខ្ពុ ំកល៏�នាខរមនិទនាន់ែឹងចបនា្់ល�នាក្ពុ ងចរិ្តថនា លរើអង្កនា 

រ ល�នាខ្ពុ ំមកលែើម្បអី្វ ីល�នាលឡើយ។ ល�នាលពេខែេមកជួបជំុ�្នាបុរ

្ក្ពុ ង្លម្ៀកបំពនាក់ពណល៌្្នាម្នាក់ បនានសបនាប់ខ្ពុ ំឲ្យចូេជួរនងិ

ចូេអង្ពុយតនាមរុ ខែេបនានលរៀបចំរួចជនាលស្ច។ បុរ្លននារះ 

កច៏នាប់លផ្ត ើមល�នាល្្នារះបុរ្ម្នាក់ នងិស ្្ត ម្ីនាក់មកអង្ពុយជនាគូ

។លពេលននារះលហើយខែេខ្ពុ ំែឹងថនា អង្កនារកំពុងខរលរៀបកនារឲ្យ

ខ្ពុ ំ។ខ្ពុ ំមនានអនារម្ណ៍្ យ័ផងអរផងរកនកឹមនិសរនូ វ ល�នាក្ពុ ងចរិ្ត

លឡើយ។ខ្ពុ ំខំសបឹងលផ្ៀងសរលចៀកស្ត នាប់យេ នាងសបពុ ងសបយរ្័ លសពនារះ

ខ្ពុ ំពិរជនាចង់ែឹងថនាលរើនរណនាគជឺនាសបពន្ធរប្់ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំនងិសបពន្ធ

រប្់ខ្ពុ ំគជឺនាគូល្្ហចុ៍ងលសកនាយលគបង្អ្់ ខែេអង្កនារបនាន

ល�នាល្្នារះលហើយខ្ពុ ំកម៏និខែេជួបមុខ នងិស្នាេ់សបពន្ធរប្់

ខ្ពុ ំពីមុនមកខែរ។  បន្នាប់ពីល�នាល្្នារះចប់ អង្កនារបនានឲ្យលយើង 

លឡើងលប្ត ជ្នាម្ត ងម្នាក់ៗ។ខ្ពុ ំកប៏នានលឡើងលប្ត ជ្នាខែរ។ ខ្ពុ ំបនានលប្ត ជ្នា

ល�នាចំលពនារះមុខមនុ្្សសគប់�្នាថនា «ខ្ពុ ំ្ូមលប្ត ជ្នាថនា ខ្ពុ ំនងឹ្្ស័គ

រៀបការដាយមិៃបាៃតាៀមខលៃរួៃ

ញេនាម សនារ ី កំពុងអង្ពុយននាកនានាមផ្រះរប្់�នារ់ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

លស្នារះខថរក្សនាសបពន្ធរប្់ខ្ពុ ំអ្់មួយជីវរិ»។ល�នាលពេខ្ពុ ំលប្ត ជ្នា

ចប់គូរល្្ហល៍ផ្សងៗលទៀរននាំ�្នាទរះដែ លហើយខស្កសទលហនាកង 

រពំងលែើម្បអីបអរសនាទរខ្ពុ ំ។ របបខខ្រសកហម បនានែួេរេំ 

បន្នាប់ពីខ្ពុ ំលរៀបកនារមនិបនានបេុ ន្នានខខផង។ ខ្ពុ ំែឹងថនាកនារលរៀប

កនាររវនាងខ្ពុ ំនងិសបពន្ធរប្់ខ្ពុ ំ បនានលកើរលឡើងល�នាយកនារលរៀបចំ

ពីអង្កនារនងិ្្រិក្ពុ ងស្នានភនាពេំបនាកបំផុរ បេុ ខន្ត្សមនាប់ខ្ពុ ំ

វនាគជឺនាល្្ហនាពិរ នងិមនានអរ្នយ័សជនាេលសរនាណនា្់។ ខ្ពុ ំលជឿ

ល�នាលេើចរិ្ត គំនរិស្អ នារ ្្អំនងិអំលពើេ្អ លហើយខ្ពុ ំកគ៏រិថនាលនរះគជឺនា

វនា្ននារប្់ខ្ពុ ំខែរ។

 ខ្ពុ ំមនិ្ង្ឃមឹថនា ខ្ពុ ំអនាចមនានជីវរិរ្់ល�នាបនានរហូរ 

ែេ់្ព្វ ដថ្ង លទ លសពនារះល�នាមុនលពេរបបខខ្រសកហមលឡើងកនាន់

អំណនាច ខ្ពុ ំធ្នាប់បនានររ់ល្ៀ្ខ្លួ នល�នារ្់ល�នាក្ពុ ង្ូមិប៊និលហៀប

ដនសបលទ្លវៀរណនាម នងិមនានគលសមនាងបន្ត ល�នារ្់ល�នារំបន់  

លផ្សងលទៀរក្ពុ ងទកឹែីដនសបលទ្លវៀរណនាម។ បេុ ខន្តឪពុកម្ត នាយ

នងិបងប្អនូ នរប្់ខ្ពុ ំបនានល�នាខ្ពុ ំសរឡប់មកផ្រះវញិ។ ខ្ពុ ំបនានសរឡ

ប់មកផ្រះវញិល�នាយលជឿជនាក់ថនា ខ្ពុ ំអនាចរ្់ល�នាជួបជំុសកពុ មសគលួ

សនារ។ បេុ ខន្ត  ជនាអកុ្េ ខ្ពុ ំសរនូ វបនានខខ្រសកហមយកល�នាអប់រ ំ

នងិេរ់ែំយេ នាងធ្ង ន់ធ្ងរ។ ល�នាក្ពុ ងឆ្នាំ១៩៧៥ ខ្ពុ ំសរនូ វបនានចនាប់ 

បញ្នូ នឲ្យល�នារ្់ល�នាជនាមួយជនជនារលិ្្ៀង នងិលឈ្ើយ្ឹក 

ខែេជនាអររីទនាហនានេន់នេ់ ចំនួនសបខហេ៣០០ននាក់លផ្សង 

លទៀរល�នាក្ពុ ងស ព្ុ កលមមរ់លខរ្ត កំពង់ចនាម លសពនារះខខ្រសកហមបនាន 

ែឹងថនាខ្ពុ ំធ្នាប់បនានររ់ល�នាសបលទ្លវៀរណនាម។ រយៈលពេ៦ខខ

លសកនាយមកខ្ពុ ំសរនូ វចនាប់បញ្នូ នសរឡប់ មករ្់ល�នាក្ពុ ង្ហករ

ណក្៍ពុ ងស ព្ុ កកំពង់លរនាទិ៍ ជនាមួយទនាហនាន េន់ នេ់ វញិលេើក

ខេងខរអ្កខែេមនានលទនា្ធ្ងន់ធ្ងរ មិនអនាចលេើកខេងបនាន។ 

រយៈលពេ៣ខខបន្នាប់មក ខ្ពុ ំសរនូ វបនានបញ្នូ នឲ្យល�នាមន្រី្ន្ត ិ

្ុខ ឫ្្សសីនាញ់ ជនាមួយទនាហនាន េន់ នេ់ សបមនាណ៥០ននាក់ 

លផ្សងលទៀរ ល�នាយមនានល្្នារះលអឿន ជនាសបធនានល�នាទលីននារះ។ 

មន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខឫ្្សសីនាញ់មនានចម្ង នាយ សបខហេ១០គឡីនូ ខមេសរ 

ពី្ហករណកំ៍ពង់លរនាទិ៍ខែេខ្ពុ ំរ្់ល�នា។ កនង្ផុរមនិយូរបេុ

ន្នានសបធនានមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខឫ្្សីសនាញ់បនានល�នាល្្នារះ អ្កលទនា

្៤០ននាក់ឲ្យល�នារ្់ល�នា្ូមិអូរែូនរនាម ឃំុសពរះពន្នា ស ព្ុ កកព

ង់លរនាទិ៍វញិ។ចំខណកអ្កលទនា្ខែេមិនមនានល្្នារះលចញសរនូ វ

បនានកងឈ្បយកល�នា្ម្នាប់លចនាេ។រយៈលពេ៣ ខខលសកនាយ

មកលទៀរ ខ្ពុ ំ នងិសបជនាជនក្ពុ ង្ូម ិសរនូ វបនានជលម្ៀ្ឲ្យល�នារ្់

ល�នាក្ពុ ងវរ្ត ចំបក់ល�នាយសនារខរមនានកនារវនាយសបហនារពីកងទព័

លវៀរណនាម។ ល�នាអំឡពុ ង ឆ្នាំ១៩៧៨ ខ្ពុ ំបនានលឃើញឈ្បយក

យុវជនយកល�នា្ម្នាប់ លេើកទមួីយ មនានយុវជនចំនួន៧០ននាក់ 

នងិលេើកទ២ី មនានយុវជនចំនួន៧៤ននាក់។ កងយុវជនទនាំងលននារះ 

សរនូ វបនានល�នាលចញពីកងយុវជនខែេខ្ពុ ំរ្់ល�នាជនាមួយ។ មូេ

លហរុខែេយុវជនទនាំងអ្់លននារះសរនូ វយកល�នា្ម្នាប់ លសពនារះ

មនានឪពុកម្ត នាយររ់លគចខ្លួ នល�នាសបលទ្លវៀរណនាម ខែេលធ្វ ើឲ្យ

ខ្ពុ ំ្រិ្យ័យេ នាងខ្នាំង។

 សកពុ មសគលួ សនារខ្ពុ ំ សរនូ វបនានជលម្ៀ្មកល�នាក្ពុ ង្ូមជិនាមួ

យខ្ពុ ំ បេុ ខន្ត លយើងមនិសរនូ វអនុញ្ញ នារឲ្យរ្់ល�នាជំុ�្នាលឡើយ។ខ្ពុ ំធ្នាប់

បនានរ្់ល�នាក្ពុ ងសកពុ មយុវជន ែូលច្រះ ខខរ្សកហមបនានលសបើខ្ពុ ំឲ្យ

លធ្វ ើកនារ្គនារទនាំងយប់ទនាំងដថ្ង។ ខ្ពុ ំ បនានលធ្វ ើកនារ្គនារសគប់យេ នាងល�នា

តនាមបញ្នារប្់អង្កនារ បេុ ខន្ត  ខ្ពុ ំ ពំុខែេទទួេបនានអនាហនារហូប 

ចុកសគប់ស�នាន់លឡើយ។ ខ្ពុ ំលឃើញសបជនាជនខ្រះឈឺស្នាប់ឯសបជនា

ជនខ្រះលទៀរស្នាប់ល�នាយសនារកនារអរ់ឃ្នាន។ ខ្ពុ ំមនិអនាចលែើរតនា

មចរិ្តបនានលទ។ល�នាលពេទំលនរពីកនារ្គនារ ល�នាវនាេខស្ខ្ពុ ំខរងខរ

ល្្ៀរ�នាំសរកួនល�នាជំុវញិផ្រះ។ ល�នាលពេវនាែុរះេូរ�នា្់េ្អលទើប 

ខ្ពុ ំលបរះវនាយមកហូបម្ត ង។ បេុ ខន្ត  ចុងល�នាខរងខរេួចខ្សបិលខ្សៀវ

�្នាល�នាវញិល�នាមក ល�នាយ្ខម្ត ងទកឹមុខ មនិ្ូវេ្អល�នាលពេ

លឃើញខ្ពុ ំលបរះសរកួនលននារះ។ លពេលននារះលហើយ ខែេខ្ពុ ំសពលួ យបនារម្ 

យេ នាងខ្នាំង លសពនារះខ្ពុ ំអនាចសរនូ វបនានខខ្រសកហមយកល�នាលរៀន្ូសរ

ឬ្ម្នាប់លចនាេ។ បេុ ខន្ត ខ្ពុ ំមនាន្ំណនាងេ្អល�នាយសនារបនានសប

ពន្ធរប្់ខ្ពុ ំជួយលេើកចរិ្ត ឲ្យខរិខំលធ្វ ើកនារ្គនារ រហូរបនានរួចផុរ

ពីកនារ្ង្សយ័រប្់ខខ្រសកហម។ រហូរមកែេ់្ព្វ ដថ្ង លនរះខ្ពុ ំ

មនានកូនចំនួន៤ននាក់គសឺ្ី៣ននាក់ នងិសបពុ្១ននាក់។ ខ្ពុ ំ នងិសប

ពន្ធសបកបមុខរបរលធ្វ ើខស្លហើយល្្ៀរលពេទំលនរ ខ្ពុ ំលធ្វ ើជនាអនា

ចនារ្យល�នាវរ្ត មួយល�នាខក្បរផ្រះរប្់ខ្ពុ ំ។   អ៊ុ ន ្ុ�នាវ ី



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 9

លេខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ននារវនាងឆ្ នាំ១៩៧៣ ពនាេននារះមនានកនារទម្នាក់គនានាប់

បនាកយេ នាងចនាើនពី្ំណនាក់យនាធនារប្់អនាមនារកិ។ ្ូមរិប្់

ខ្ពុ ំ ្ិ្រននាក្ ពុ ងរំបន់បនាទនាញបនាទង់�្ នារវនាងយនាធនាខ្នារកនាហម 

នងិទនាហនានធៀវគ(ីវៀរណនាមខនាងរ្បនូ ង)។ បនាជនាជនទនាំងអ្់

ននាក្ ពុ ង្ូមរិប្់ខ្ពុ ំបនាន ននាំ�្ នាររ់ចនាញពី្ូមទិនារ្់ននា ទកីន្នា

ងផ្សនាងជនាបណ្នារះអនា្ន ្ដើម្បគីនាចពីគនានារះថ្ នាក់។

 ឪពុកខ្ពុ ំមនានកង់ខ្នារពីរគនាឿង។ មួយគនាឿង្មនានាប់

ខ្ពុ ំជិរះនងិមួយគនាឿងទៀរ្មនានាប់�នារ់ែឹកអីវេ នាន់។ កង់រប្់

ខ្ពុ ំមនានតនាៀម្ម្នារបនាើបនានា្់ទុកជនាសនានាចរួមមនាន ឆ្ នាំងចកនា

ខ្នារ(ឆ្ នាំ�នាំបនាយ�នាក់អង្ក របនានបនានាំកំបេុ ង), ខនាអនាវ, កន្នាេ, 

អង្ក រ នងិឧ្។ បន្នាប់ពីខ្ពុ ំ យក្ម្នារទនាំងននារះមកបនាើបនានា្់

រួចខ្ពុ ំមិនហ៊នានទុកវនាចនាេយូរឡើយគខ្ឺពុ ំតនាូវយកវនាទនាចងជនាប់ 

ជនាមួយកង់រប្់ខ្ពុ ំវញិ ពនានារះខ្ពុ ំខ្នាចរៀបចំមនិទនាន់។

 ពនាេខ្ពុ ំជិរះកង់តនាមផ្នូ វ ខ្ពុ ំបនានឃើញមនុ្្សជនាចនាើន

ធ្វ ើែំណើរចនាញពី្ូមិរនាទិ៍ទនាកនាន់ផ្សនារបនា្ូតនា។ននាលើកង់

រប្់ខ្ពុ ំផ្ពុ កពនាញដនាយរប្់របរបនាើបនានា្់ នងិបនានឌុបប្អនូ ន 

រប្់ខ្ពុ ំពីរននាក់ទនាជនាមួយផង។ ប្អនូ នរប្់ខ្ពុ ំគឺ្ ុ ខឡឹង នងិប្អនូ ន 

សនាី្ុខចនិ្ត នាបនានអង្ពុយតនាងចង្ក នារះរប្់ខ្ពុ ំ។ ចំណនាក ឪពុករ

ប្់ខ្ពុ ំបនានែឹកខនាអនាវ(្មនានាប់គនាួសនារទនាំងអ្់),អង្ក រ,ឧ្, 

កន្នាេនងិរប្់របរបនាើបនានា្់មួយចំនួនដនាេចនាំបនាច់។ម្នាយ

រប្់ខ្ពុ ំបនានធ្វ ើែំណើរដនាយថ្ើរជើង នងិពរប្អនូ នរប្់ខ្ពុ ំម្ នាក់

ដនាេទើបមនានអនាយុជនាងមួយខួបននាលើចង្ក នារះ។ ចំណនាកប្អនូ ន

រប្់ខ្ពុ ំម្ នាក់ទៀរបនានជិរះកនាបឈ្ីនាេមួយកបនាេ នងិែឹកកនា

បមួីយកបនាេទៀរតនាមពីកនានាយ។ ខ្ពុ ំ តនាងឈប់កង់ទនាជួយ 

ប្អនូ នទនាញកនាបីបំបនាកពី�្ នា ពនានារះវនាតនាងវធ័�្ នាននាពនាេដើរកៀ

ក�្ នា។ រឯីប្អនូ នម្ នាក់ទៀរ បនានរ្់ននាជនាមួយបងរប្់ខ្ពុ ំដនាេ

ខ្ពុំ ដឹងថាសង្គ ាាមៃឹងកើតមាៃ

្ុខ មើយ អង្ពុយននាលើអងនាឹងមុខផ្រះ
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មនានរៀបកនាររួចហើយ ដើម្បជួីយមើេកូនរប្់�នារ់។ ខ្ពុ ំមនិ

បនានធ្វ ើែំណើរចនាញទនាែំណនាេ�្ នា ជនាមួយឪពុករប្់ខ្ពុ ំទនាបេុ

ន្ត នាយើងបនានជួប�្ នាននាតនាមផ្នូ វ។ ខ្ពុ ំតនាងសុើប្ួរែំណឹងពីទនា

ហនានធៀវគ ី នងិយនាធនាខ្នារកនាហមថនាពួកគនា បនានចនាកចនាញ 

ពី្ូមិអ្់ឬននាដើម្បខ្ីពុ ំបនានវេិតនាឡប់មកផ្រះរប្់ខ្ពុ ំននាក្ ពុ ង

្ូមរិនាទិ៍វញិ។ ននាតនាម្ងខនាងផ្នូ វខ្ពុ ំឃើញសនាូវទំុពនាញវនា

េសនានា បេុន្ត នាខ្ពុ ំមនិហ៊នានបូរសនាូវរប្់អ្ ្ ូមទិនា។ ឪពុកខ្ពុ ំ�នារ់

មនានបនានាក់ខ្រះជនាប់ខ្លួ ន ែូច្ នារះយើងអនាចទញិសនាូវរប្់អ្ ក្ូ

ម ិ រួចហើយ្ំុរបនាេ់រប្់អ្ ក្ូមបុិកដើម្បរីនាងយកអង្ក រ�នាំ

ហូប។ កនាុមគនាួសនាររប្់ខ្ពុ ំបនានស្ នាក់ននាជនាមួយបនាជនាជនននា

្ូមបិនា្ូតនារយៈពនាេ១ខនា ទើបបនានវេិតនាឡប់មកផ្រះវញិ។

 យើងបនានមករ្់ននាផ្រះវញិបនាន មួយរយៈពនាេ 

ខ្កីប៏នានននាំ�្ នាភៀ្ខ្លួ នទនារ្់ននាកនានា្ូមិម្ត ងទៀរ ដើម្ប ី

គនាចពីកនារទម្នាក់គនានាប់បនាករប្់អនាមនារកិ។ ទនីនារះ ហនាថនា 

«វនាេជំរ»ំ ដនាេជនាវនាេសនានា មនានចម្ង នាយ២គឡីនូ មេនាតនាពីផ្រះ 

រប្់ខ្ពុ ំក្ ពុ ង្ូមរិនាទិ៍។ គនាួសនាររប្់ខ្ពុ ំ មនានអង្ក រគនាប់គនានាន់បេុន្ត នា 

មនិមនានទកឹគនាប់គនានាន់្មនានាប់បនាើបនានា្់ទនា។ ននាទនីនារះមនាន 

អណ្នូ ងបុរនាណមួយ ដនាេមនានជមនានាបនាហនាេជនា៥០០មេនាតនា 

បេុន្ត នាខ្ពុ ំមនិដនាេបនានទនាែងទកឹទនាន់គនាឡើយ។ ទំរនាំែេ់វនានខ្ពុ ំទឹ

កអណ្នូ ងលនាងចនាញទកឹហើយ។ ចំណនាកបឹងឬបនាឡនាយននាជិ

រននារះមិនអនាចបនាើបនានទនាពនានារះធំក្និ�នាមក នងិទកឹននាមគនា 

នងិកនាប។ី ែូច្ នារះ យើង�្នានមធ្នាបនាយអ្វ ីកនានាបនាថុយគនានារះ

ថ្ នាក់ចូេទនាែងទកឹននាក្ ពុ ង្ូមយិកមកបនាើបនានា្់ទនា។ ខ្ពុ ំនងិ 

បងប្អនូ នពនាមទនាំងឪពុករប្់ខ្ពុ ំ តនាងផ្នា្់វនាន�្ នាចូេទនាក្ ពុ ង្ូ

មិែងទកឹ។

 ននាដើមឆ្ នាំ១៩៧៥ ្ ូមរិនាទិ៍ ឃំុញរ សនាុកកំពង់រនាទិ៍ 

ខនារ្តស្វ នាយរៀង ្្ិរននាកនានាមកនារគនាប់គនាងរប្់ខ្នារកនាហ

មទនាំងសនាុង។ ខ្ពុ ំតនាូវបនានចនារ់តនាំងឲ្យចូេធ្វ ើកនារននាក្ ពុ ងកងយុ

វននារ ីជីកបនាឡនាយ លើកទំនប់។ ចំណនាកប្អនូ នខ្ពុ ំដនាេននារូចខ្នារ 

កនាហមឲ្យននាជនាមួយកងមេនៗា ។ ប្អនូ នរប្់ខ្ពុ ំ មនានវយ័ធំេ្ម 

ធ្វ ើជនាកងកុមនារ ចំណនាកប្អនូ នបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំម្ នាក់ទៀរដនាេមនាន

អនាយុបនាមនាណ១២ឆ្ នាំ ឈ្នារះ ្ុខ គមឹ តនាូវបនានខ្នារកនាហម

ស្ ើឲ្យធ្វ ើជនាយនាធនាខ្នារកនាហម ហើយបនានបនារ់រហូរ។

�នារេ នារែ្ឋ មនាត្ត នា

រង្វ ង់មូេកនាពើ ផ្នូ វបំបនាកទនាផ្សនារបនា្ូតនា ្្ិរននាក្ ពុ ងសនាុកកំពង់រនាទិ៍ ខនារ្តស្វ នាយរៀង
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កនារ នកឹ រឭក រវនាង កូនសនាីទនា កនាន់ ឪពុក ដនាេ បនានបនារ់ 

ែំណឹង ននា ក្ ពុ ង របប ខ្នារកនាហម បនាន ផុ្ ឡើង សនា ជនា ថី្បន្នាប់ 

ពី បនាន ឃើញ រូប ថរ មួយ ្ ន្កឹ ដនាេ ទើប តនា រក ឃើញ  ននា 

មជ្ឈមណ្ឌ េ ឯកសនារ កម្ពុជនា។ សនាក សនាយ តនាងតនា ទន្ងឹ 

រង់ ចនាំ មើេ ផ្នូ វ ឪពុក វេិ តនាឡប់ មកជួប ជំុ គនាួសនារ វញិ ននា ថ្ង នា 

ណនា មួយ បេុន្ត នា ជនា អកុ្េ្យ កនារ ទន្ងឹ រង់ ចនាំ រប្់ �នារ់ គ ឺបនាន 

តនាឹមតនា ែំណឹង ននា កនារ ស្នាប់ រួម ជនាមួយ នងឹ រូប ថរ មួយ ្ ន្កឹ 

នងិ ឯកសនារ ចម្ើយ សនារភនាព  ដនាេ មនានកមនានា្់  ២២០ ទំពរ័ 

រប្់ ឪពុក �នារ់  ដនាេ ននា សនា្ ្ េ់ បេុណ្ណ នារះ ។ រូបថរ នងិ 

ឯកសនារ ទនាំង ននារះ តនាូវ បនាន  បុគ្េិក រប្់ មជ្ឈមណ្ឌ េ ឯកសនារ 

កម្ពុជនា យក ទនា បនាគេ់ ជូន �នារ់  ននា ផ្រះ ្ ្ ិរ ននា ក្ ពុ ង ្ ូមិ ពនានា នូប 

ឃំុ ្ ្ ង កនាពើ សនាុក គងពិ្ី ខនារ្ត  កំពង់្្ ឺ កនាេ ពីថ្ង នា ទ១ី០ 

ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ២០១៩ កនង្ មក ។ ទនារះប ីសនាក សនាយ បនាន ទទួេ 

ែំណឹង ែ៏កនាៀម កនាំ ននារះ កដ៏នាយ ក ៏�នារ់ ទទួេ យក ពនានារះ ជនា 

ពរ័ ៌មនាន ែ៏ ជនាក់�នាក ់ ពិរ បនានាកែ  មួយ   ដនាេ ធ្វ ើ ឲ្យ �នារ់ អ្់ ចរិ្ត  

។ ឪពុក រប្់ សនាក សនាយ តនាូវ បនាន ចនាប់ ខ្លួ ន ននា ថ្ង នា ទ ី១៣ ខនា 

ឧ្ភនា ឆ្ នាំ ១៩៧៨ យក មក ឃំុឃនាំង ្ ួ រ ចម្ើយ នងិ ្ ម្នាប់ 

ននា មន្រី ្ ន្ត ិ្ ុ ខ ្-២១។

 សនាក សនាយ ្្ិរ ក្ ពុ ង វយ័ ៥២ ឆ្ នាំ បនាន រៀបរនាប់ 

ទនាំង អនារម្ណ ៍ក្តពុ កក្តលួ េ �នាយ ឡំ ជនាមួយ ទកឹភ្ នាក ថនា «ខ្ពុ ំ បនាន 

បនាក ពី ឪពុក (សនាក សនារ ហនា ននិ ហនា បនានាក់ ននាទ ីលនាខនា 

រំបន់ ២៥)អ្់ រយៈពនាេ ជនាង ៤០ ឆ្ នាំ ហើយ តនាំង ព ីខ្ពុ ំ មនាន 

អនាយុ ១១ ឆ្ នាំ។កនារ ជួប �្ នា  ជនា លើក ចុង កនានាយ  រវនាង ឪពុក ហើយ 

នងឹ ខ្ពុ ំគ ឺននា ពនាេ ដនាេ ម្ត នាយ រប្់ ខ្ពុ ំ បនាន យក ខ្ពុ ំ ទនា ផ្ើ ននា មន្រី 

៤០ឆ្ាំកាាយមក
របូ្តមួយសៃលៃឹក ៃិងឯកសារបាៃបញ្ជ ាក់ការពិត

សនាក សនាយ ហនា សនាក ្ុធ ី នងិ កូនសនាី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ពនាទ្យ ្ ំបេ នាន ក្ ពុ ង ខនារ្ត  កណ្ត នាេ ននា ឆ្ នាំ ១៩៧៨។ កនានាយ 

មក ខ្ពុ ំ  តនាូវ បនាន បញ្នូ ន ទនា មន្រី ឃំុឃនាំង  ជនានាអូរព្ នា  ននា ខនារ្ត  

កំពង់្ឺ្។ បន្នាប់ ពី របប ខ្នារកនាហម ែួេ រេំ ខ្ពុ ំ បនាន ព្នាយនាម 

តនាម រក ែំណឹង ឪពុក រប្់ ខ្ពុ ំ ននា គនាប់ ទកីន្នាង នងិបនាន បនាកនា្ 

្ួរ រក ែំណឹង រប្់ �នារ់ ននា តនាម វទិ្យពុ ។ បេុន្ត នា   មនិ បនាន ទទួេ 

ែំណឹង �នារ់ ទនាេ់ តនា សនារះ។ ថ្ង នា មួយ ខ្ពុ ំ បនាន ្ ួ រ ទនា កនាន់ បង 

បនាុ្ ជីែូន មួយ រប្់ ខ្ពុ ំ ថនា តើ មនាន បនាន ទទួេ ែំណឹង ព ីឪពុក 

រប្់ ខ្ពុ ំ ដនារ ឬទនា? �នារ់  បនាន ឆ្ើយ រប មក ខ្ពុ ំ វញិ ថនា �នារ់ បនាន 

ព្នាយនាម រក អ្់ ជនា ចនាើន កន្នាង ដនារ បេុន្ត នា ននា តនា មនិ ទទួេ 

បនាន ែំណឹង អ្វ ី សនារះ ។ បនាហនាេ ជនា �នារ់ បនាន ស្នាប់ ហើយ 

ហើយ បនា្និ បើ �នារ់ ននា រ្់ �នារ់   នងឹ មក រក យើង មនិខនាន។ 

ក្ត ី្ ង្ឃមឹ ែ៏ រចិ រួច រប្់ ខ្ពុ ំ  បនាន រសនាយបេុន្ត នា អនារម្ណ ៍រប្់ ខ្ពុ ំ 

ននា តនា គរិ ថនា ឪពុក រប្់ ខ្ពុ ំ គ ឺននា រ្់រនាន មនាន ជីវរិ ននា ឡើយ។ 

ខ្ពុ ំ នកឹ រឭក ែេ់ ឪពុក រប្់ ខ្ពុ ំ ជនារៀង រនាេ់ថ្ង នា។ មនាន ពនាេ ខ្រះ ខ្ពុ ំ 

បនាន ព្នាយនាមស្វ នាង រក ឪពុក រប្់ ខ្ពុ ំ តនាម រណ្ត នា សនាក្ព នងិ 

ផ្ នូ រ មួយ ចំនួន ដនាេ តនាូវ បនាន គនា �នា្់។ 

បន្នាប់ ព ី ខ្ពុ ំ ទទួេ បនាន រូប ថរ មួយ ្ ន្កឹ ននារះ នងិ 

ចម្ើយ សនារភនាព មួយ ចបនាប់ រប្់ ឪពុកខ្ពុ ំ ដនាេ តនាូវ បនាន បង្ ំ 

្ួរ ចម្ើយ រប្់ ឆ្នាំ គុក ននា មន្រី ្ ន្ត ិ្ ុ ខ ្-២១ ននា ថ្ង នាននារះ 

ខ្ពុ ំ មនាន អនារម្ណ ៍រក់្្ពុ រ នងិ រជួំេ ចរិ្ត  យេ នាង ខ្នាំង ពនានារះ 

ែំណឹង ននារះ បនាន បញ្នាក់ ឲ្យ ខ្ពុ ំ ែឹង ថនា  ឪពុក រប្់ ខ្ពុ ំ ពរិ ជនា បនាន 

ស្នាប់ ននា ក្ ពុ ង មន្រី ្ ន្ត ិ្ ុ ខ ្-២១ ពិរ មនាន។ ខ្ពុ ំ គរិ ថនា ឪពុក 

រប្់ ខ្ពុ ំ តនាូវ បនាន ឆ្នាំ គុក វនាយ បង្ ំ នងិ ធ្វ ើ ទនារុណកម្ យេ នាង ធ្ង ន់ធ្ងរ 

ដើម្ប ីឆ្ើយ សនារភនាព។ 

រូបថរ ឪពុក រប្់ ខ្ពុ ំ ដនាេ ខ្ពុ ំ ទទួេ បនាន ននារះ គ ឺមើេ ទនា 

ហនាក់ែូចជនា �នារ់ ននា វយ័ ក្នាង ននា ឡើយ ដនាយ សនារ តនា ខ្ពុ ំ បនាន 

បនាក ពី �នារ់ យូរ ឆ្ នាំ មក ហើយ។ បេុន្ត នា អ្វ ី ដនាេ ខ្ពុ ំ ែឹង ចបនា្់ ពី �នារ់ 

ននា ពនាេ ននារះ គ ឺ�នារ់ មនាន ឈ្នារះ សនាក សនារ ហនា បនានាក់។  

ខ្ពុ ំ  នងឹ បនានាប់ ពី ែំណឹង ឪពុក រប្់ ខ្ពុ ំ នងិ រូបថរ ឪពុក រប្់ 

ខ្ពុ ំ  ទនា បង ប្អនូ ន ននា សនាុក កំណើរ  ននា ខនារ្ត  ស្វ នាយ រៀង ហើយ 

ខ្ពុ ំ  នឹង ឲ្យ កូនសនាី រប្់ ខ្ពុ ំ  ដនាេ បច្ ពុ ប្បន្  កំពុង រៀន ថ្ នាក់ ទី ៧ ននា 

អនុវទិ្នាេយ័ អនាន ចម្ើយ រប្់ ជីតនា ឲ្យ ខ្ពុ ំ ស្ត នាប់ ពនានារះ ខ្ពុ ំ មនិ 

បនាន រៀន ្ ូតនា។ កូន សនាី ច្បង ក្ ពុ ង ចំណនាម កូន បនានាំននាក់រប្់ 

សនាក សនាយ ឈ្នារះ ្ន សនាម អនាយុ ២៩ឆ្ នាំ បនាន នយិនាយ 

ថនា «ខ្ពុ ំ ធ្នាប់ បនាន ឮ ម្ត នាយ រប្់ ខ្ពុ ំ នយិនាយ បនានាប់ ខ្ពុ ំ ថនា យនាយ រប្់ 

ខ្ពុ ំ បនាន ជនាប់ ឃំុឃនាំង ននា គុក ទួេស្នាង នងិ តនាូវ បនាន ខ្នារកនាហម 

្ម្នាប់ចនាេ។ កនាេ ននារះ ខ្ពុ ំ  ្ ្ ិរ ននា វយ័ក្នាងននា ឡើយែូច្ នារះ 

ខ្ពុ ំ មនិ ្ ូ វ យេ់ ពីរឿងរេ នាវ រប្់ យនាយ ខ្ពុ ំ ទនា»។ ម្ត នាយខ្ពុ ំ  បនាន 

បញ្នាក់ ថនា បនា្ិន បើ យនាយ រប្់ ខ្ពុ ំ ននា រ្់គនាួសនារ រប្់យើង 

នងឹ មនាន ភនាព កក់ក្ត នា ជនាង ននារះ។ ខ្ពុ ំ តនាងតនា សនាមនា ចង់ ជួប យនាយ 

តនា រប្់ ខ្ពុ ំ ជនានច្ិ  ហើយ ខ្ពុ ំ ក ៏តនាង គរិ ថនា  ជីតនា រប្់ ខ្ពុ ំ ននា រ្់ 

រនាន មនាន ជីវរិ។ ខ្ពុ ំ  ្ ង្ឃមឹ ថនា ថ្ង នាណនា មួយ តនា រប្់ ខ្ពុ ំ ចបនា្់ ជនា 

ទនាក់ទង រក ម្ត នាយ ខ្ពុ ំ នងិ បង ប្អនូ ន រប្់ �នារ់។ បេុន្ត នា ននា ពនាេ ឥឡនូ វ 

ននារះ ក្ត ី្ ង្ឃមឹ រប្់ ខ្ពុ ំ តនាូវ បនាន រ�នាយ បនារ់ អ្់ បន្នាប់ពី ខ្ពុ ំ បនាន 

ឃើញ រូប ថរ នងិ ឯកសនារ ដនាេ ននា សនា្ ្ េ់ រប្់ �នារ់។ 

ខ្ពុ ំ មនាន អនារម្ណ ៍សនាក ស្ត នាយ ខ្នាំង ណនា្់  ចំពនារះ ែំណឹង ននារះ 

បេុន្ត នា វនា ក ៏ជនា ែំណឹង មួយ ដនាេ ខ្ពុ ំ តនាូវ ទទួេ ស្នាេ់ ថនា តនា រប្់ ខ្ពុ ំ 

ពិរ ជនា បនាន ស្នាប់ ននា គុក ទួេស្នាង ពិរ មនាន។  ហូ ថុននា

សនាក សនាយ កនាន់រូបថរឪពុក ឈ្នារះ សនាក បនានាក់ ដនាេជនាប់ឃំុឃនាំង

ននាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-២១
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ននារះគជឺនារឿងរេ នាវរប្់រប្់សនា្តីម្ នាក់ ដនាេតនាូវបនាន

ចនាប់ខ្លួ នឃំុឃនាំង្ួរចម្ើយ នងិ្ម្នាប់ននាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-

២១បេុន្ត នាកូនសនាីរប្់�នារ់ម្ នាក់ក្ ពុ ងចំណនាមកូនទនាំងបីរប្់

�នារ់ននារ្់រនានមនានជីវរិរហូរមកែេ់្ព្វថ្ង នាននារះ។

 រូបថរមួយ្ន្កឹ ក្ ពុ ងចំណនាមរូបថររនាប់ពនាន់្ន្ ឹ

ក ដនាេ�នាក់តនាំងប្គ្ហ នាញជនាសនាធនារណៈ ននាសនារមន្រីឧកនាិែ្ឋក

ម្បនាេយ័ពូជសនា្នទួ៍េស្នាង បនានទនាក់ទនាញចំណនាប់អនារម្ 

ណអ្៍ កចូេទ្្សននាយេ នាងខ្នាំង។ រូបថរននារះគជឺនារូបថររប្់

សនា្តីម្ នាក់ដនាេមនានឈ្នារះថនា ចនាន់ គមឹសនា៊ុន ហនាសនាង។រូប

ថររប្់ចនាន់គមឹសនា៊ុនតនាូវបនានយកទនាផ្ត ិរលើកែំបូងននាបនា

ទនា្អនាេឺ្មេង់ខនាងកើរ ដើម្ប�ីនាក់តនាំងប្គ្ហ នាញែេ់សនាធនារ

ណជនបន្នាប់ពីរបបខ្នារកនាហម បនានែួេរេំននាឆ្ នាំ១៩៧៩

។ននាក្ ពុ ង្ម្ៀកបំពនាក់ពណខ្៌នាកនារ់្ក់ខ្តីនាឹមកអង្ពុយននា

លើកនាអីដើម្បថីររូប ចនាន់ គមឹសនា៊ុនបនានបកូីនបនាុ្រូចរប្់

�នារ់ម្ នាក់ននាក្ ពុ ងរង្វ ង់ដនា។ បេុន្ត នាននាពនាេ្មឹ្ង មើេទនាលើ

រូបថររប្់�នារ់កនាន់តនាកៀកនងឹឃើញ ែំណក់ទកឹភ្ នាកមួយ

ែំណក់ដនាេសនាក់ចុរះ នងិែិរ�នាមននាលើថ្នាេ់ផ្ នាកខនាងស្ត នាំ

ជនាមួយទកឹមុខកនាៀមកនាំ ដនាេហនាក់បែូីចជនាកំពុងតនាបនារម្ 

នងិគរិទនាែេ់រឿងរេ នាវ ដនាេនងឹកើរឡើងចំពនារះរូប�នារ់។

 ទកឹភ្ នាកគជឺនាអំណនាយបនាទនានពីទនាវតនា។ ទកឹភ្ នាកប

រយិនាយបនានាប់អំពីអនារម្ណ ៍ដនាេបេរះទង្ ិចទនានងឹរឿងរេ នាវអ្វ ីមួ

យដនាេបនានកើរឡើងឬនកឹឃើញ បណ្ត នាេឲ្យកនាររជួំេចរិ្ត

«ទឹកភ្ាកមួយដំណក់របស់ម្ាយ»

ម្នាយ នងិ ប្អនូ នបនាុ្ រប្់ សនាក សនាយ សនាក សនារ ឪពុក រប្់ សនាក សនាយ
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កើរមនានឡើង។ជួនពនាេខ្រះវនាអនាចជនាកនាររំជួេចរិ្តដនាេកើរ

ឡើងដនាយសនាចក្ត រីកីរនាយរភំើប ហើយពនាេខ្រះទៀរវនាអនាច

កើរឡើងដនាយសនារតនាកនារ ជួបបនាទរះនងឹភនាពសនាក្ងនានាង 

នងិ្យ័រន្ធរ់។ទកឹភ្ នាកបនានរំណនាងឲ្យបនារះែូងដនាេពិបនាកននា

ក្ ពុ ងកនារបរយិនាយចនាញមកខនាងកនានា។

 ែំណក់ទកឹភ្ នាករប្់ ចនាន់ គមីសនា៊ុន ននារះហនាក់ែូចជនា

បនាននយិនាយរៀបរនាប់អំពីរឿងរេ នាវជីវរិ នងិកនាុមគនាួសនាររប្់ 

�នារ់ននាក្ ពុ ងអំឡពុ ងរបបខ្នារកនាហម៖

 ខ្ពុ ំឈ្នារះ ចនាន់ គមីសនា៊ុន ហនាសនាងកើរននាក្ ពុ ងសនាុក 

កនាូចឆ្នាខនារ្ត កំពង់ចនាម។ ននាក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៦៧ខ្ពុ ំបនានរៀបកនារជនា

មួយប្ត ឈ្ីនារះ សនាក សនារមនានសនាុកកំណើរននាខនារ្តស្វ នាយ

រៀង។ យើងមនានកូនចំនួន៣ននាក់ គសឺនាី២ននាក់ នងិបនាុ្១ននាក់។ 

ខ្ពុ ំនងិប្ត បីនានចូេរួមរ្៊ូ  ជនាមួយខ្នារកនាហមអ្់រយៈពនាេជនា

ចនាើនឆ្ នាំចនាប់តនាំងពីមុនពនាេដនាេរបបខ្នារកនាហមទទួេបនាន 

ជយ័ជម្ រះ។ ែំបូងឡើយយើងរ្់ននា្្ ំពនាញ។ កនានាយមកយើ

ងបនានផ្នា្់ប្តនូ រទនារ្់ននាក្ ពុ ងខនារ្តតនាកនាវវញិ។ ននាទនីនារះខ្ពុ ំបនា

នធ្វ ើសៀងយេ នាងចនាើនដើម្ប ី ផ្រ់ផ្ង់ែេ់កងទព័ខ្នារកនាហម។ 

ននាក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ របបខ្នារកនាហម ទទួេបនានជយ័ជម្ រះនងិ

បនានឡើងកនាន់កនាប់អំណនាចទនាំងសនាុង ននាក្ ពុ ងបនាទនា្កម្ពុជនា

។ពនាេននារះខ្ពុ ំទទួេបនានរួននាទជីនាបនាធនានរនាងចកនារមបនាញរំ

បន់២៥។ ចំណនាកឯ ប្ត រីប្់ខ្ពុ ំទទួេបនានរំណនាងជនាលនាខនារំ

បន់២៥។កនានាយមកយើងបនានផ្នា្់ប្តនូ រទនារ្់ននាឯតនាខ្នាវ ិ

ញ។ខ្ពុ ំកប៏នានបង្ក ើរកូនបនាុ្ជនាទសីនាឡនាញ់ម្ នាក់។

 កូនបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំ ដនាេទើបតនាកើរ ននាដើមឆ្ នាំ 

១៩៧៨ មនានអនាយុ៥ខនា។ កនាេននារះ គនាួសនារខ្ពុ ំបនានផ្នា្់ចនាញ 

ពីខនារ្តតនាកនាវ ទនារ្់ននារំបន់២៥ ក្ ពុ ងកនាុងតនាខ្នាហើយ។ 

ននាថ្ង នាទ១ី៤ ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៨ យនាធនាខ្នារកនាហមបនានមក 

ហនាខ្ពុ ំចនាញពីមន្រីដនាេខ្ពុ ំរ្់ននា ដនាយខ្ពុ ំបនានននាំទនាំងកូនបនាុ

សនាក សនាយ ទទួេរូបថរ នងិឯកសនាររប្់ឪពុក 
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្រូចរប្់ខ្ពុ ំទនាជនាមួយដនារ ពនានារះខ្ពុ ំមនិចង់បនាកពីវនាទនានងិ

មនិចង់ឲ្យកូនរប្់ខ្ពុ ំទនាអ្ កផ្សនាងមើេថនាដនារ។ ចំណនាកកូន 

សនាីច្បងរប្់ខ្ពុ ំឈ្នារះសនាកសនាយ នងិកូនសនាីបន្នាប់រប្់

ខ្ពុ ំឈ្នារះសនាកញកឹហនាចនាិបមិនបនានទនាជនាមួយខ្ពុ ំទនា។ ពនាេ 

ននារះកូនសនាីទនាំងពីររប្់ខ្ពុ ំធ្វ ើកនារននាមន្រីកុមនារ។ ខ្ពុ ំមនិែឹងថនា

យនាធនាខ្នារកនាហមននាំខ្ពុ ំទនាកនាន់ទណីនាឡើយ។ ពនាេខ្ពុ ំទនាែេ់ 

ឃើញកន្នាងននារះមនានរបង្ង័្ក ្ បីនាំង នងិមនានេួ្បន្នា 

ហ៊ុ ំពទ័្ធជនាចនាើនជនាន់។ មនានអ្ កយនាមអ្ ក្ួរបនាវរ្ត រូិប នងិ មនា

នអ្ កថររូបខ្ពុ ំ។ខ្ពុ ំឃើញមនុ្្សជនាចនាើនននាទនីនារះ។ ប្ី រប្់

ខ្ពុ ំបនាហនាេជនាមនិបនានែឹងថនាខ្ពុ ំ នងិកូនបនាុ្រូចតនាូវបនានយនា

ធនាបញ្នូ នមកទនីនារះទនា។ ខ្ពុ ំកម៏និែឹងថនា ខ្ពុ ំបនានបនាពនាឹរ្ត អ្វ ីខុ្

ដនារ។ខ្ពុ ំរក់្្ពុ រយេ នាងខ្នាំង។ខ្ពុ ំតនាូវបនានអ្ កយនាមឃំុឃនាំង នងិ 

បនានធ្វ ើទនារុណកម្ខ្ពុ ំយេ នាងធ្ង ន់ធ្ងរ ដើម្បបីង្ ំឲ្យខ្ពុ ំឆ្ើយ។ ខ្ពុ ំ 

បនាហនាេជនាមនិរ្់ទនា។ ចំណនាកកូនបនាុ្រូចរប្់ខ្ពុ ំតនាូវបនាន 

បំបនាកទនា�នាក់ននាកន្នាងផ្សនាង។ កូនបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំននាជនាមួយ

ខ្ពុ ំរហូរចនាប់តនាំងពីវនាកើរមក។ ខ្ពុ ំអនាណិរកូនបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំខ្នាំ

ងណនា្់។ខ្ពុ ំក៏មិនែឹងថនាកូនបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំបនាននរណនាមើេថនា

ទនា។ កូនបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំមនិសុនាំនងឹអនាកនា្ធនារុននាខនាងកនានា

ឡើយ ហើយននាមន្រីឃំុឃនាំងននារះមនានក្និឆ្អ នារះឆ្អ នាបែូច្ នារះនងឹ

ធ្វ ើឲ្យកូនរប្់ខ្ពុ ំឈឺមនិខនាន។ ខ្ពុ ំ បនាន្ួរឆ្នាំគុកពីែំណឹងកូន 

រប្់ខ្ពុ ំ បេុន្ត នា ឆ្នាំគុកមនិបនានបនានាប់ទនា ហើយថនាមទនាំង្ំឡពុ រ 

នងិគំរនាមកំហនាងខ្ពុ ំទៀរ។

 ខ្ពុ ំខ្សនាយកម្នាំង នងិចុរះ្្មដនាយសនារជំងឺទនា្់

ពនានារះឆ្នាំគុកបនានធ្វ ើទនារុណកម្ខ្ពុ ំ នងិមនិឲ្យអនាហនារហូបគនាប់

គនានាន់។ខ្ពុ ំបនាហនាេជនាលនាងបនាន ឃើញមុខកូនបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំទៀ

រហើយ។ខ្ពុ ំកប៏នារម្ខ្នាចកូនបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំ មនិស្នាេ់មុខឪពុក 

នងិបងសនាីរប្់វនា។

 កូនសនាីពីរននាក់ដនាេបនាក�្ នា

សនាក សនាយ ទទួេរូបថរ នងិឯកសនាររប្់ឪពុក 
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 ននាពនាេយនាធនាបញ្នូ នខ្ពុ ំមកទនីនារះ កូនសនាីច្បងពីរ

ននាក់ទៀររប្់ខ្ពុ ំមនិបនានស្ នាក់ននាក្ ពុ ងផ្រះ ននាកនាុងតនាខ្នាជនា 

មួយខ្ពុ ំទនា។ពនាេននារះកូនសនាីទមួីយ ឈ្នារះសនាក សនាយ មនាន

អនាយុបនាហនាេ១១ឆ្ នាំតនាូវបនានយកទនាផ្ើននាមន្រីពនាទ្យ្ំបេ នា

នដនាេ មនានទតីនាំងននាខនារ្ត កណ្ត នាេ។ មន្រីពនាទ្យ្ំបេ នាន ជនាក

ន្នាងផេិរថ្ នាំពនាទ្យនងិព ន្ាបនាេអ្ ករបួ្�នាច់ដនា�នាច់ជើងដនា

េតនាូវបនានបញ្នូ នពី្មរ្ូមិបនាយុទ្ធមកព្នាបនាេននាទនីនារះ។

ចនាប់តនាំងពីកូនរប្់ខ្ពុ ំសនាកសនាយធ្វ ើកនារ នងិស្ នាក់ននាមន្រីពនា

ទ្យ្ំបេ នានវនាមនិដនាេមនានឱកនា្បនាន មកលនាងខ្ពុ ំទនា។ចំណនាក

ឯកូនសនាីម្ នាក់ទៀរ ឈ្នារះសនាកញកឹហនាចនាិបធ្វ ើកនារននាកង 

កុមនារ។ កូនសនាីច្បងនងិកូនសនាីទ២ី រប្់ខ្ពុ ំបនាហនាេជនាមនិ

បនានែឹងអំពីហនារុកនារណដ៍នាេ យនាធនាខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន 

ខ្ពុ ំមកឃំុឃនាំងននាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-២១ឡើយ។ ខ្ពុ ំអនាណិរនងិ 

បនារម្ពីកូនសនាីរប្់ ខ្ពុ ំខ្នាំងណនា្់ពនានារះមនិែឹងថនា កូនរប្់ 

ខ្ពុ ំនងឹស្វ នាងរកខ្ពុ ំែេ់ទណីនា ហើយតនាូវជួបបនាទរះនូវរឿងអ្វ ីខ្រះ?

បើទនារះបខ្ីពុ ំតនាូវអង្កនារ្ម្នាប់យេ នាងណនាកដ៏នាយ បេុន្ត នាខ្ពុ ំចង់

ឲ្យកូនៗរប្់ខ្ពុ ំទទួេបនានែំណឹងពីខ្ពុ ំ។

 មិនអនាចទប់ទកឹភ្ នាកបនានឡើយននាពនាេគរិទនាែេ់

វន្ា ននាកូនសនារីប្់ខ្ពុ ំទនាងំពរីននាក់ទៀរ ដនាេនងឹអនាចតនាវូបនាន

យនាធនាចនាប់បញ្នូ នមកឃំុឃនាំងែូចខ្ពុ ំ នងិកូនបនាុ្រូចរប្់ខ្ពុ ំ

ដនារ។អង្កនារបនានាកែជនា មនិលើកលនាងឲ្យវនាឡើយ្ូម្បតីនាកូន 

បនាុ្រូចរប្់ខ្ពុ ំ ដនាេមនានអនាយុទើបតនា៥ខនា កត៏នាូវអង្កនារ 

ចនារ់ទុកថនាខ្នាំងដនារ។ ខ្ពុ ំ នងិប្ត រីប្់ខ្ពុ ំចូេបែិវរ្ត នជ៍នាមួយខ្នារ

កនាហមតនាំងពីមុនថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្ពុ ំបនានែឹងពី

រូបថររប្់ សនាក សនារ ដនាេកនាុមកនារ្គនារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាបនានយកទនាជូន សនាក សនាយ ដនាេជនាកូនសនាីរប្់�នារ់
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រឿងទនាំងអ្់ននារះចបនា្់ណនា្់ បនា្ិនបើឪពុកម្ត នាយតនាូវអង្ 

កនារចនាទថនាជនាខ្នាំង ហើយននារះកូនកត៏នាូវបនានចនារ់ទុកថនាខ្នាំង

ែូច�្ នាដនារ។ ប្ត រីប្់ខ្ពុ ំកប៏នាហនាេជនាជនាប់ទនា្ពីបទក្បរ់ប

ែិវ រ្ត នែូ៍ចខ្ពុ ំដនារ ហើយអង្កនារនងឹមនិលើកលនាងឲ្យ�នារ់ឡើយ 

។ កនាុមគនាួសនាររប្់ខ្ពុ ំនងឹមនិអនាចគនាចផុរពីកនារតនាមចនាប់ខ្លួ ន

ឡើយ។

 កូនសនាីច្បងនងិកូនសនាីបន្នាប់រប្់ខ្ពុ ំ គជឺនាក្នាងដនាេ

ពិបនាកក្ ពុ ងកនារហូបចុកហើយថនាមទនាំង ឧ្្សនាហឈឺ៍ញកឹញនា

ប់ទៀរ។ននាពនាេកូនរប្់ខ្ពុ ំឈឺម្ត ងៗខ្ពុ ំតនាងតនាបញ្នូ នពួកគនា

ទនាមន្រីពនាទ្យ ដើម្បពី្នាបនាេជំងឺនងិមើេថនាពួកគនាដនាយផ្នាេ់ 

បេុ ន្ត នាចនាប់ពីពនាេននារះទនាខ្ពុ ំលនាងមនានឱកនា្បនានមើេថនាពួក

គនាទៀរហើយ។ កូនរប្់ខ្ពុ ំទនាំងពីរននាក់នងឹទនាជនាក្នាងកំពនានា

នងិ�្នានទពឹីងពនាក់ស្ នាក់អនាសនា័យឡើយ។

 ចនាប់ពីពនាេយនាធនាខ្នារកនាហម បញ្នូ នខ្ពុ ំមកមន្រីឃំុ

ឃនាំងននាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-២១ ខ្ពុ ំ ពំុតនាូវបនានដនារះលនាងឲ្យដើរ 

ចនាញកនានាទនា។ ខ្ពុ ំតនាូវទទួេរង នូវទនារុណកម្ យេ នាងធ្ង ន់ធ្ងរព ី

កង្ួរចម្ើយជនាបនាចនាំ។ ខ្ពុ ំមនិ្ង្ឃមឹថនាខ្ពុ ំនងិកូនបនាុ្ដនាេ 

យនាធនាបញ្នូ នមកឃំុននាគុកននារះ អនាចគនាចផុរពីសនាចក្ត ស្ីនា ប់ 

ឡើយ។ខ្ពុ ំកន៏កឹអនាេយ័ែេ់ប្ត  ីនងិកូនសនាីរប្់ខ្ពុ ំពីរននាក់ទៀរ

ដនាេនងឹតនាូវពនានារ់បនានា្់លនាងបនានឃើញមុខរប្់ខ្ពុ ំជនារៀង

រហូរ។

 អង្កនារនងឹមនិលើកលនាងឲ្យ កូនសនាីរប្់ខ្ពុ ំទនាំងពីរ

ននាក់ឡើយទនារះបជីនាពួកវនាធ្វ ើកនារ ននាកន្នាងផ្សនាងកដ៏នាយ។ចំ

ណនាកប្ត ីរប្់ខ្ពុ ំកប៏នាហនាេជនាមនិអនាច គនាចផុរពីសនាចក្ត ស្ីនា 

សនាក សនាយ នងិ កូនសនាីច្បងរប្់�នារ់
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ប់ដនារពនានារះកង្ួរចម្ើយបនាន បង្ ំខ្ពុ ំឲ្យឆ្ើយទម្នាក់កំហុ្

លើ�នារ់ទនារះបី�នារ់មិនបនានក្បរ់អង្កនារបែិវរ្ត នក៍៏ដនាយ។ខ្ពុ ំ

មនិបនានែឹងពីរឿងរេ នាវ នងិកនារ្គនារជនាបនាចនាំថ្ង នារប្់ប្ត ខ្ីពុ ំចបនា្់

�នា្់ទនា ពនានារះយើងតនាូវ�នាក់កនារណ៍្ ម្ង នារ់រៀងៗខ្លួ ន។បេុ

ន្ត នាដនាយសនារខ្ពុ ំមនិអនាចទនានាំទនានងឹទនារុណកម្ ែ៏ធ្ង ន់ធ្ងរ នងិសនា

ហនាវឃនារឃនាពីកង្ួរចម្ើយទើបខ្ពុ ំរៀបរនាប់ពី្កម្ភនាព 

កនារ្គនាររប្់�នារ់ នងិអ្ កផ្សនាងទៀរ ដនាេខ្ពុ ំស្នាេ់ដនាេ 

រឿង រេ នាវរប្់ខ្ពុ ំរៀបរនាប់ខ្រះមនិមនានជនាកនារពិរឡើយ។

 ចនាន់ គមឹសនា៊ុន បនាហនាេជនាមនិបនានែឹងថនាប្ត រីប្់�នា

រ់តនាូវបនានអង្កនារចនាប់ខ្លួ នបញ្នូ នមកឃំុឃនាំង ្ួរចម្ើយនងិ

្ម្នាប់ននាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-២១(គុកទួេស្នាង) ែូច�នារ់ទនា។ 

ខនាងកនានាមននារះគជឺនាកនារៀបរនាប់រប្់ប្ត ី�នារ់បនានាប់ទនាកង្ួរ

ចម្ើយ៖

 ខ្ពុ ំឈ្នារះ សនាក សនារ ហនាននិ ឈ្នារះបែិវរ្ត នហ៍នា 

បនានាក់ ននាទលីនាខនារំបន់២៥ មនានសនាុកកំណើរននា្ូមតិនាបេ នា 

ឃំុ្ំឡី សនាុកកំពង់រនាទិ៍ខនារ្តស្វ នាយរៀង។ ខ្ពុ ំមនានបនាពន្ធឈ្នារះ 

ចនាន ់ គមឹសនា៊ុន ពនាមទនាំងមនានកូនបនីនាក់សនាីពីរននាក់ នងិបនាុ្ 

ម្ នាក់។ មុនអង្កនារចនាប់បញ្នូ នខ្ពុ ំ មកមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-២១ 

(គុកទួេស្នាង)ននាឆ្ នា១ំ៩៧៨  ខ្ពុ ំបនានធ្វ ើ្ កម្ភនាពបនាឆនាងំនងឹ 

បែិវរ្ត នជ៍នាចនាើនែូចខនាងកនានាម ៖

 ្កម្ភនាពមុនឆ្ នាំ១៩៧០

 កនាេពីកុមនារភនាពខ្ពុ ំរៀន្ូតនា បនានតនាឹមថ្ នាក់ទ៧ីក្ ពុ ង 

្ង្មចនា្់។បនានាំពីរខនាកនានាយននា កនារឈប់រៀនរប្់ខ្ពុ ំមនាន 

អនាចនារ្យមនា្ក់ឈ្នារះ ចនាន់្ុខនា ហនាវេ នាបនានទនាបងនាៀនភនាសនា 

បនាេីននាសនាុកកំណើររប្់ខ្ពុ ំ។ ពនាេននារះ  �នារ់បនានស្ ើ ្ ុ ំ  

ម្ត នាយ ខ្ពុ ំយកខ្ពុ ំមកបន្តកនារ្កិ្សនាននាទកីនាុង្្ ំពនាញ។ កនាេ ននារះ 

គជឺនាឆ្ នា១ំ៩៦៤។ ខ្ពុ ំ បនានមករៀននន្ា  ្ំពនាញក្ ពុ ង សនា�នាឯកជន 

មួយមនានឈ្នារះថនាវទិ្នាេយ័តនារនាវជ្ិនាសនាសនា្ត ដនាយស្ នាក់អនា 

សនា័យននាវរ្ត មហនាមន្ត នាីជនាមួយតនាអនាចនារ្យ ចនាន់ ្ុខនា ផ្នាេ់។ 

អំឡពុ ងពនាេដនាេខ្ពុ ំស្ នាក់ននាវរ្ត ខ្ពុ ំ តនាងតនាទញិកនាសនារអនាន 

ននាក្ ពុ ងកុែ្ឋិជនាញកឹញនាប់។ កនានាពីអនានកនាសនារខ្ពុ ំបនានចូេរួម 

សនា្តប់ កនារពិភនាក្សនាអំពីនយនាបនាយ ដនាយមនាន ពនារះ្ង្ឃពីវរ្ត  

សនារះ ចកវរ្តេ្គ្ក  នាវរ្តកនារះ នងិវរ្ត កំសនាន្ត ចូេរួម។ លនាក បនាន 

លើកយករឿងរេ នាវទំននា្់ ក្ ពុ ង្ង្មកម្ពុជនាមកពិភនាក្សនា។កនានា

ពីននារះកជ៏ជនាកអំពីេទ្ធកិម្ពុ យនី្ ្ត  នងិេទ្ធលិនាកសនារដីនារ ។ 

តនាមរយៈកនារចូេរួមស្ត នាប់រប្់ ខ្ពុ ំបនានធ្វ ើឲ្យខ្ពុ ំមនានពន្ខឺនាង 

នយនាបនាយមួយកមនាិរថនាមទៀរ។ 

 ននាឆ្ នាំ១៩៦៥អនាចនារ្យមេនាន្៊ុ នអនាចនារ្យចនាន់ ្ុខនា

នងិ្ុខហនាងបនានហនាខ្ពុ ំមកបនាជំុ។ ក្ ពុ ងអង្បនាជំុមេនាន ្៊ុបនាន 

នយិនាយអំពីចេននាននាបនាទនា្កម្ពុជនា គមឺនានចេននារប្់ 

គណបក្សបនាជនាជនកម្ពុជនាចេននា រប្់គណបក្សបនាជនាធបិ

តនាយ្យនងិចេននារ្៊ូ រប្់ខ្នារកនាហម។ ចេននាទនាំងបនីនារះ 

មនានទិ្ ដនាមនា�៌នាបនាហនាក់បនាហនាេ�្ នា បេុន្ត នាពនាេននារះ មេនាន ្ ៊ុ

នបនានលើកយកតនាគណបក្សបនាជនាធបិតនាយ្យមកនយិនាយតនា

បេុណ្ណ នារះ។ ពីឆ្ នាំ១៩៦៦ ែេ់ឆ្ នាំ១៩៦៧ ខ្ពុ ំបនានបនាឡងជនាប់

ឌប្ីនូ មនងិបនានផ្នា្់មកបន្តកនារ្ិក្សនាននាវទិ ន្ាេយ័ពញនាយេ នា

រ។បួនខនាកនានាយមកខ្ពុ ំបនានជួប្ិ្្សថ្ នាក់ទ៣ី។កនារជួបននារះខ្ពុ ំ

បនានលើកយកពនាឹរ្ត កិនារណប៍នារុកម្ដនាញ េន់ នេ់ចនាញពរំី

ណនាងទនាកនាន់្ិ្្សទនាំងននារះ។ គនាេបំណងននាកនារនយិនាយ 

ននារះគខ្ឺពុ ំចង់ែឹងថនាតើ មនាន្ិ្្ស ណនាខ្រះដនាេបនានចូេរួម ដើ 

ម្ប ី្គនាយសនាួេបនា្្ម្អ នារ។ កនានាយមក អនាចនារ្យចនាន់្ុខនា 

បនានឧទ្នា្ននាមខ្ពុ ំឲ្យធ្វ ើកនារជនាមួយជនា។ 

 ខ្ពុ ំបនានធ្វ ើកនារជនា មួយជនា អ្់រយៈពនាេមួយខនាទើប

ជនាណនាននាំខ្ពុ ំឲ្យស្នាេ់តនាមេ នាប់ហនា្យ។ ចនាប់តនាំងពីពនាេននារះ

មកខ្ពុ ំបនានធ្វ ើកនារជនាមួយ ្យ រហូរមក។ មនិយូរបេុ ន្នាន្យ 

បនានហនាខ្ពុ ំ នងិជនាទនាបនាជំុដើម្ប�ីនាក់ផនានកនារ។ ផនានកនារននារះ 

គរឺកវធិ ីបំផ្នាញកម្នាំងបែិវរ្ត ន ៍ដនាេបនាចតនានាក់ នងិឃនា្ននា 

វនាយបនាហនារកុម្ពុ យនី្ ្ត វនាយបនាហនារ ចេននារ្៊ូ បែិវរ្ត នន៍ងិ 

វនាយបនាហនារចេននាខ្នារកនាហម។ កនានាយពីទទួេបនានផនានកនារ 

រួចមកខ្ពុ ំបនានយកផនានកនារននារះ ទនាអនុវរ្តននាក្ ពុ ងសនា�នា។ 

តនាមរយៈកនារឃនា្ននាអប់រនំនារះខ្ពុ ំ អប់រយុំវជន នងិ្ិ្្ស 

បនានចំនួនពីរននាក់គមឺនានឈ្នារះសនារឿន នងិយុនាំ។ រឯីជនាកអ៏ប់ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

រំ្ ិ្្សបនានចំនួនពីរននាក់ដនារគមឺនានឈ្នារះននារ ី ហ៊ុ ន នងិននារ ី

េីវ។

 ននាខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៦៨ អង្កនារបនានចនារ់តនាំងខ្ពុ ំឲ្យ

ទនាខនាងកើរទន្នាបនាសនាក់។ ពនាេននារះ ្យបនានននាំខ្ពុ ំទនាចបនារ 

អំពនាដើម្បឧីទ្នា្ននាមឲ្យ្ួន ហនាសនាងស្នាេ់ដនាយណនាននាំ 

ថនា ននារះគជឺនាខ្សនាសនា.អីុ.អនាដនារ ្ូមធ្វ ើកនារជនាមួយ�្ នារទនា។ 

ក នានាពីននារះ្យ បនានណនាននាំខ្ពុ ំឲ្យរកែីមួយកន្នាងខនាងកើរទន្នា 

ពីស្អ នាងឆ្នារះទនាកនារះធំដើម្បសីនាង្ង់ផ្រះ។ មួយខនាកនានាយ 

មកខ្ពុ ំបនានសនាង្ង់ផ្រះ្្ិរននា ្ូមិពនានាកបនានា ឃំុពនានាកថី្ 

សនាកុកៀនស្វ នាយ។ កនានាយមក ្ យ បនានលើកផនានកនារឲ្យខ្ពុ ំ នងិ

្ួនធ្វ ើ្ កម្ភនាពសនានាវជនានាវរក្្ នូ េបែិវរ្ត នប៍ង្ក ប់ននាទនីនារះ

។ខ្ពុ ំបនានព្នាយនាមឃនា្ននាអប់របំនាជនាជន ដើម្បឲី្យជឿជនាក់ 

លើបែិវរ្ត ន។៍រហូរែេ់ចុងខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៦៩ ខ្ពុ ំបនាន ធ្វ ើ 

ជីវទ្្សនជូ៍នអង្កនារ។ ពនាេមកែេ់្្ ំពនាញ ខ្ពុ ំបនានចូេចំផ្រះ 

នរីសនារ។ ពនាេននារះខ្នាំងកច៏នាប់ខ្ពុ ំហើយ ឆនាកឆនារឃើញឯក

សនារជីវទ្្សនន៍ងិបនាន្ួរចម្ើយខ្ពុ ំ បេុន្ត នាខ្ពុ ំមនិបនានឆ្ើយបនានាប់ 

ទនារហូរ្នានែេ់កនារធ្វ ើទនារុណកម្ហើយអូ្ខ្ពុ ំ ចូេបន្ប់

ឃំុឃនាំង។ កនានាយឃំុឃនាំងខ្ពុ ំពីរថ្ង នា ខ្នាំងបនាន្ួរចម្ើយខ្ពុ ំម្ត ង 

ទៀរពនាេននារះ ខ្ពុ ំបនានឆ្ើយសនារភនាពជូនខ្នាំងគនាប់កច្ិ កនារទនាំ

ងអ្់ដនាេធ្នាប់ធ្វ ើកនង្មក។ កនានាពីននារះខ្ពុ ំកប៏នានសនារភនាព 

អំពីកម្នាំងបែិវរ្ត ន ៍ដនាេខ្ពុ ំស្នាេ់មនានឈ្នារះ រេ នាន់ ្ុក នងិ 

នរីសនារ្យជនាដើម។កនានាយ្ួរចម្ើយចប់ ខ្ពុ ំបនានជួបសនារឿ 

នននាក្ ពុ ងគុក។ កនាេននារះសនារឿន បនានឧទ្នា្ននាមខ្ពុ ំឲ្យស្នា េ់

អ្ កជនាប់គុកទនាំងអ្់្ុទ្ធតនាខ្សនារយៈរប្់ ្យ នងិ មនាន 

ភ្ នាក់្គនារសនា.អីុ.អនាមនានឈ្នារះកមឹពនាីងហនាផេននាទីនីរសនារ 

ននាកងពេ៥០២។ ថនាច់ ្ុចរិរ ីហនាបេនានវណ្ណ នាននាទនីរីសនារ 

ននាកងពេ១១នងិ ននារឡីពុ ង មេ នាមរីរិហនាមនាន។ ននាអំឡពុ ង 

ពនាេជនាប់ឃំុឃនាំងខ្ពុ ំ នងិសនារឿន បនានធ្វ ើ្ កម្ភនាពបំបនាក 

កម្នាំងជនាពីរផ្ នាកដនាយមួយផ្ នាករូច គជឺនាកម្នាំងរប្់ននារ ី

ឡពុ ងមេ នាមរីរិ នងិ មួយផ្ នាកធំធ្វ ើ្ កម្ភនាពបំបនាកកម្នាំងបែិវ

រ្ត នដ៍នាេជនាប់គុកឲ្យទន់ខ្សនាយ។

 ្កម្ភនាពចន្នារះពីឆ្ នាំ១៩៧០-១៩៧៥

 មួយរយៈកនានាយមក មនានមនាគញិម្ នាក់ ឈ្នារះ្ួង្ិ

ទ្ធបិនាន្ួរខ្ពុ ំថនាតើចង់ចនាញពីគុកដនារឬទនា? ខ្ពុ ំឆ្ើយថនាចង់។ ្ ួ

ង្ទិ្ធបិនាន្ួរទៀរថនាបនា្និបើចង់រួចខ្លួ នគ ឺខ្ពុ ំតនាូវសនានាវជនានាវ 

រកកម្នាំងខ្នារកនាហមដនាេធ្វ ើ្ កម្ភនាពននាកន្នាងណនាគតឺនាូវ

រនាយកនារណប៍នានាប់�នារ់។ បនានាំពីរខនាកនានាយមក ខ្ពុ ំតនាូវបនានបញ្នូ  

នបន្តមកគុកពនានា្។ ខ្ពុ ំជនាប់ឃំុឃនាំងននាគុកពនានា្អ្់រយៈ 

ពនាេបួនខនាទើបខ្នាំងបនាន ដនារះលនាងខ្ពុ ំកនានាយពនាេរែ្ឋបនាហនារ 

រួច។ ននាខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧០ អង្កនារបនានចនារ់តនាំងខ្ពុ ំឲ្យមក 

ននាពនានាកបនានា នងិរំបន់២៥។ ននាអំឡពុ ងពនាេននារះ ្យបនាន 

ណនាននាំខ្ពុ ំថនាតនាូវរៀបចំមូេ�្ឋ នាន ននាពនានាកបនានាឲ្យទនាជនាបង្អ នា 

ករប្់យើង។ កនានាពីននារះ ព្នាយនាមកសនាងកម្នាំងយុវជន 

យុវននារឲី្យបនានចនាើន ដើម្បបីញ្នូ នទនាបង្ក ប់ក្ ពុ ងជួរបែិវរ្ត នហ៍ើ

យតនាូវធ្វ ើ្ កម្ភនាពឲ្យបនានយូរអង្វ នាងរទនាទៀរ។ កនានាយ 

កនារជួប�្ នារយៈពនាេែប់ថ្ង នា្យ បនានទនាពនានាកបនានាដើម្បបីនាជំុ 

�នាក់ផនានកនារែូចរទនា៖ ទ១ី) រៀបចំកម្នាំងសនា.អីុ.អនាឲ្យបនាន 

គនាប់កន្នាងក្ ពុ ងសនាុកកៀនស្វ នាយ ទ២ី) តនាូវទប់ទេ់កម្នាំងបនា 

ជនាជន នងិបំបនាកកម្នាំងបនាជនាជនកំុឲ្យទនាខនាងបែិវរ្ត នឬ៍ជឿ

ជនាក់ទនាលើ បែិវរ្ត នឲ៍្យសនារះគតឺនាូវ រកវធិឃីនា្ននាអប់ ររំនា

រនាំងគនាប់បនាបយេ នាង។បនាហនាេមួយខនាកនានាយមក ្យបនាន 

ធ្វ ើែំណើរចុរះតនាមរំបន់រដំនារះស្អ នាងកនារះធំ ហើយបនានឆ្ៀរ 

ចូេបនានាប់ខ្ពុ ំថនាកងកម្នាំង ដនាេធ្វ ើែំណើរកនារ់តនាមននារះមនានពី

រផ្ នាកមួយផ្ នាកគជឺនា កងកម្នាំងរប្់បក្សរឯីមួយផ្ នាកទៀរ 

គជឺនាកម្នាំងរប្់យើង។ កនានាយពីទទួេបនានផនានកនាររួចមក 

ខ្ពុ ំបនានយកមកអនុវរ្តដនាយ រៀបចំកម្នាំងឈរជើងននាកៀន

ស្វ នាយនងិបញ្នូ នទនាខនាងកនានាមជនាហូរហនារ។ កនានាពីននារះខ្ពុ ំចនា

ញទនាធ្វ ើ្ កម្ភនាពឃនា្ននា អប់រ ំបនាជនាជនដនាយ នយិនាយ 

វនាយបនាហនារបំបនាកកម្នាំងរណ្រិ្សរប្់បក្ស។

 ននាខនាកញ្ញ នាឆ្ នាំ១៩៧០ ដនាយស្នានកនារណម៍និអនុ

គនានារះននាខនាងពនានាកបនានាខ្ពុ ំក៏្ មនានាចចរិ្ត  ចុរះទនារំបន់រដំនារះ។ 

ពនាេននារះ្យបនានបនាគេ់ភនារកច្ិ ឲ្យ ខ្ពុ ំធ្វ ើជនា្មនាជិកនគរ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បនាេរំបន់២៥។្យ បនានបញ្នាក់អំពីបញ្ហ នាខ្រះៗថនា្ភនាព 

កនារផ្នាក្ ពុ ងមនិឯកភនាព�្ នាននារះទ លពនានារះក្ ពុ ងននារះមនានកនាវ្ំ

ផនធ្វ ើជនាទបីនាឹក្សនា។ ចំពនារះបក្ពួករប្់ ្ុខប៊ុ រចំរ ើនក ៏

តនាូវ�្ នាជនាមួយយួនខ្នាំងណនា្់ ដនាយពួកននារះចង់បនានអំណនាច 

រៀងៗខ្លួ ន។ ែូច្ នារះ ពនាេចុរះធ្វ ើកនារគតឺនាូវក្ត នាប់មហនាជន នងិ

តនាូវចនារះធ្វ ើកនារវនាយបនាហនារគនាប់វធិ។ី បន្នាប់ពីខ្ពុ ំធ្វ ើកនារបនាន 

បនានាំពីរថ្ង នាកម៏នានពនាឹរ្ត កិនារណ ៍យួនបនាញ់្ម្នាប់ កនាវ ្ំផន។ 

លើ្ពីននារះទៀរ្ុខ នងិចំរ ើនកប៏នានចនាប់បង្ម្បរ្ត យិក 

ទនា្ម្នាប់ នងិបនានចនាប់្យយកទនាឃំុឃនាំងននាពនានា�្វ  នា 

។រឯីនរីសនារប្់ ្យ ឈ្នារះណនារនិ នងិខនាមតនាូវបនានចនាប់ 

ឃំុឃនាំងននាសនាុកកនារះធំ។ កនានាយមក កប៏នានចនាប់្មមិរ្ត 

េីនងិខ្ពុ ំឃំុឃនាំងទៀរ។ មិនយូរបេុ ន្នានបងឌុច(រំណនាងបក្ស

ននា្-២១) នងិមហនាជនបនានធ្វ ើកនាររវេ នាទើបពនាមដនារះលនាង 

ខ្ពុ ំ នងិ្មមិរ្ត េីវញិ។ រមកទៀរ្ុខបនានបនាគេ់ភនារកច្ិ ឲ្យ 

ខ្ពុ ំ ធ្វ ើកនារននារនាងពុម្មួយកន្នាង។ ពនាេននារះ ខ្ពុ ំបនានបំផុ្ឲ្យ 

មហនាជនបំផ្នាញកនា�នា្បំផ្នាញទកឹថ្ នាំ នងិ្ម្នារននាក្ ពុ ងរនា

ងពុម្ជនាចនាើន។ 

 ននាឆ្ នាំ១៩៧១ខ្ពុ ំ បនានទនា្ូមភិនាគនរិរហីើយអង្កនារ 

បនានចនារ់តនាំងខ្ពុ ំឲ្យែឹកននាំននារំបន់៣៣។ ននាពនាេដនាេខ្ពុ ំទនា

ែេ់ពនានា�្វ នាបនានរយៈពនាេបនានាំពីរថ្ង នា ទើបខ្ពុ ំបនានជួបជនាមួយ 

្យ ននាក្ ពុ ងផ្រះបនាជនាជនហើយ្យកប៏នាន្ួរខ្ពុ ំអំពី្ភនាព 

កនារណន៍នារំបន់២៥ថនា តើយេ នាងែូចម្ត នាចដនារ។ ខ្ពុ ំបនានរនា 

យកនារណព៍ី្ កម្ភនាពជនាក់ស្ត នាងជូន ្យ រហូរែេ់ចប់ 

។ កនានាយមក ្យ បនានហនាខ្ពុ ំដើម្បឧីទ្នា្ននាមឲ្យស្នាេ់ 

ខ្សនារយៈសនា.អីុ.អនា ដនាេមកពី រំបន់២៥ បន្នាមទៀរមនាន 

ឈ្នារះដនាក, បេូឡនូ ញ ហនា សនារ,ហឹមរេនារហនាសនានរិ,វុធ

ធហីនាមេនាងនងិននារឡីពុ ង្ុផេ។ កនានាយពីឧទ្នា្ននាមរួចមក 

្យ បនានចនាប់ផ្ត ើមបើកវគ្រៀន្ូតនា ដនាយមនានអ្ កចូេរួម

មនានឈ្នារះបេនាងគនាី មកពីវប្បធមរំ៌បន់៣៣ តនា្នគណៈសនាុ

ក៥៥ពនាមទនាំងមនាននរីសនារពីរននាក់ផ្សនាងទៀរ។ រឯីខ្ពុ ំបនានននាំ

បងប្អនូ នមកែេ់ផ្នូ វលនាខ៣ពនាេននារះ មេនាន ្៊ុ ន បនាធនានរណ 

្រិ្សសនាុក្ំរនាងបនានចនាញមក ទទួេខ្ពុ ំហើយរៀបចំកន្នាង

ឲ្យ្មនានាក។ ននាពនាឹកថ្ង នាបន្នាប់អុន នងិ្យបនានជិរះមេូ រូមក

ជួបខ្ពុ ំដើម្បបីនានាប់ឲ្យននារ ីៗ ទនា្មនានាកននាមន្រីរំបន់វញិ។ លើ

្ពីននារះទៀរ្យបនានបនានាប់ថនាអង្កនារនឹងបនាគេ់អនាវុធនិង

កងទព័ផងដនារ។ មិនយូរបេុ ន្នាន អុន នងិឌុចបនានធ្វ ើែំណើរមក 

ជួបខ្ពុ ំដើម្បី្ ួ រថនាតើកម្នាំង្រុបមនានបេុ ន្នាន ជនាពិសនា្កម្នាំ 

ងសនា.អីុ.អនា។ពនាេននារះ ខ្ពុ ំកប៏នានរនាយឈ្នារះជូនអុននងិឌុច

ែូច រទនា៖ គមឺនានឈ្នារះដនាក,វុធធ,ីគមឹ,សនានរិ,បេូឡនូ ញ,ជឿ

ន,្៊ុយ,ននារ ី្ យ,ននារមីនាយ,ននារឡីពុ ង្ុផេ,ននារ ីតនាប់នងិខ្ពុ ំ។

 រហូរែេ់ ឆ្ នាំ១៩៧២ ខ្ពុ ំតនាូវបនានអង្កនារចនារ់តនាំងឲ្យ

ទទួេរួននាទជីនា្្ ងកនារវរសនាននារូចលនាខ១៩ ក្ ពុ ងរំបន់៣៣។ 

ននាក្ ពុ ងវរសនាននារូចននារះ មនានគណៈមនាបញ្នាកនារបនីនាក់មនាន

ឈ្នារះវុទ្ធ,ីមេុ ន នងិខ្ពុ ំ។ បន្នាប់មក អុនបនានឧទ្នា្ននាមខ្ពុ ំឲ្យ 

ស្នាេ់ខ្សនារយៈសនា.អីុ.អនា ននាកងវរៈផ្សនាងទៀរ គមឺនានឈ្នារះ 

ហមបញ្នាកនារវរសនាននា១១ រំបន់៣៣្យ អនុបញ្នាកនារវរៈ

១១កនានាយវរៈ៣៣០នរិរអួីងអនុសនាននាធំ ក្ ពុ ងវរៈ១១កនានាយ

អនុវរៈ៣៣០ទូច្្ ងកនារវរៈ១៧ រំបន់៣៣ នងិកឿន្្ ងកនា

រវរៈ១៥រំបន់៣៣។ននាពនាក់កណ្ត នាេឆ្ នាំ១៩៧២ តនា្ុបីនាន 

បញ្នូ ន ហ៊ូយន់ ទនាធ្វ ើបនាធនានននារំបន់៣៣វញិ។េុរះែេ់

យប់ឡើង  តនា្ុបីនានបនាជំុ្ំណនារះ្ំណនាេជនាមួយអុន,ឌុច,

ឃឹម, ននារជឹីម នងិខ្ពុ ំ។ ក្ ពុ ងកនារបនាជំុ្ំណនារះ្ំណនាេននារះតនា្ុី

បនានលើកពីបញ្ហ នារប្់បក្សពីរ គមឺនានបក្សកុម្ពុ យនី្ ្ត កម្ពុ ជនា 

នងិបក្សពេករកម្ពុជនា។ 

 ននាចុងឆ្ នាំ១៩៧២ អង្កនារបនានណនាននាំឲ្យវនាយ្

មនាុកចូេរំបន់ខ្នាំងគនាប់ទកីន្នាង បេុន្ត នា ខ្ពុ ំបនានលើកនូវមរថិនា

យើងគួរវនាយខ្នាំងេ្មៗ បនានហើយពនានារះកនារវនាយ្មនាុកពី

ឥឡនូ វកម៏និអនាចឈ្ រះខ្នាំងបនានដនារ។ ម េ្ នាងទៀរទនាហនាន េន់ 

នេ់ មនាន្ុទ្ធតនាយន្តហនារះរថកនានារះកនាំភ្ើងរូចធំគនាប់ធុន។ 

ែេ់ឆ្ នាំ១៩៧៣ ខ្ពុ ំទទួេបនានមុខ្គនារជនា្្ ងកនារវរសនាននារូច១

៣៤្ូមភិនាគនរិរ។ី កនានាយមក ខ្ពុ ំបនានហនាកនាុមខ្ពុ ំមកបនាជំុដើ

ម្ប�ីនាក់ផនានកនាររុករនានខ្នាំង កនាន់តនាខ្នាំងឡើងរួមទនាំងរែូវបនានាំ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ងនងិវ្្សនា។ រនាេ់ផនានកនារ រប្់បែិវរ្ត នទ៍នាំងអ្់យើងតនាូវ 

តនាបំផ្នាញចនាេ។ ក្ ពុ ងអង្បនាជំុបនានកំណរ់ឲ្យតនាសៀង នងិ 

្ំអនារទនាទនាក់ទងពូមឿន ននា្ូមិ្្ ំកនាពើឃំុ្្ ំកនាពើរំបន់ 

៣៣ពនានារះពូមឿន គជឺនាអ្ កធ្នាប់ចនាញចូេននាតនានាំខ្ នាដើម្បី

្គនាយសនាួេទនាក់ទង្ក្ត បិខូីយននា បន្នាយតនានាំខ្ នាននារះ។ 

 ចំពនារះកនារទនាក់ទងននារះគ ឺ បនានរនាយកនារណឲ៍្យខូយចំ

នួនបលីើកដនាយលើកទមួីយរនាយកនារណអំ៍ពីកនារ រនាររបនារ 

កម្នាំងមករំបន់រដំនារះ។ លើកទពីីររនាយកនារណព៍ីកម្នាំងដនាេ 

ចុរះតនាមផ្នូ វលនាខ៣ទនាកបនាេថ្ េ់វរ្តបនានាសនាទ។ នងិលើកទ បី ី

រនាយកនារណក៍ម្នាំងដនាេចុរះចន្នារះពីផ្នូ វលនាខ២ នងិលនាខ៣ដើ 

ម្ប អុីកឡពុ កកងកម្នាំងខនាងកើរតនានាំខ្ នា។ ្កម្ភនាពមួយទៀរ 

ននាពនាេដនាេខ្ពុ ំទនាែេ់្ូមិភនាគ ខ្ពុ ំបនានបំផុ្ឲ្យកម្នា្បិនាេ

នងិយុទ្ធជននាកង១៣៤ទនា្់ទនាងជនាមួយកង១៤០ ដនាេជ នាក

ង្ូមភិនាគចនា្់។កនារធ្វ ើបនាបននារះក្ ពុ ងគនាេបំណងឲ្យ កងទព័

មនិអនាច្ហកនារ�្ នាបនានរងឹមនាំនងិកំុឲ្យជឿទុកចរិ្ត �្ នា។ កនានា

យមកអង្កនារលើកទិ្ រដំនារះផ្នូ វលនាខ២ ពនាេននារះខ្ពុ ំបនាន 

្ួរ្មមិរ្ត មេុ ននងិភឿនថនា តើយើងគួររកវធិបំីផ្នាញផនានកនារ 

ននារះយេ នាងែូចម្ត នាចដនារ? 

 ទនារះជនាយេ នាងណនា អង្កនារបនានកំណរ់រួចហើយថនាតនាូ

វបំផ្នាញគនាប់វធិ។ី អង្កនារបនានចនារ់តនាំង កងពេខ្ពុ ំមកទប់ជំនួ

យនងិតនាម�នានស្ត នាប់វទិ្យពុ  ដើម្បរីនាយកនារណ។៍ ខ្ពុ ំបនានរនាយ កនារ

ណថ៍នាឥឡនូ វខ្នាំងពងនាីកមុខបនានចំនួន៤មេនាតនា ហើយបេុន្ត នាយើង 

តនាូវមនានកម្នាំងជំនួយបន្នាមបនា្ិនបើមិនែូច្ នារះទនាកម្នាំងកង

ពេខ្ពុ ំមនិអនាចទប់ទេ់បនានឡើយ។ គណៈបញ្នាកនារ្មរ្ូមិ 

ឮែូចននារះកប៏នាញនាប់ែកទព័ចនាញវញិ។ ពនាេកងពេខ្ពុ ំែកចនា

ញទនាខ្នាំងបនានវនាយ្មនាុក ចូេែេ់ផ្នូ វលនាខ២ទើប កងពេ

យើងហ៊ំពទ័្ធចនាប់បនានទនាំងអ្់។រឯីកងពេទី៧ចនាញពីថ្ េ់ 

លនាខ២ពនាេននារះអុន បនានស្ក  នារ់មកជួបខ្ពុ ំ ដើម្បរីនាយកនារណ ៍

អំពីទុក្េំបនាករប្់បែិវរ្ត ន ៍ ពនានារះ្កេលនាកលនាង ឧប 

រ្ម្ដនាយគនា្គនាកទនាខនាងចរចនា។ ពនាេននារះ អនាមនារកិបនានទ

ម្នាក់គនានាប់បនាកកនាន់តនាខ្នាំងឡើង ដើម្បបីង្ ំឲ្យបែិវរ្ត នច៍រចនា។ 

ែូច្ នារះ ឈរលើ្កម្ភនាពននារះ យើងតនាូវធ្វ ើ្ កម្ភនាពអូ្ 

ទនាញជនាបុគ្េក្ត អូី្ទនាញ ជនាអង្ភនាពក្ត ជីនាពិសនា្អូ្ទនា

ញកំុឲ្យបែិវរ្ត នទ៍នា្មរ្ូមិមុខទៀរ។ កនានាពីននារះបំ្យ័អំពី 

រឿងយន្តហនារះបនា៥២ នងិអនា្១១១។ ្ រុបសនាចក្ត មីកគធឺ្វ ើ 

្ន្ត ិ្ ម្ន័្ធ ដើម្បផី្តលួ េគនាេជំហរកងទព័បែិវរ្ត ន។៍

 កនានាយទទួេផនានកនារននារះហើយខ្ពុ ំ បនានយកទនាផ្សនាយ 

ឲ្យ្មមិរ្ត មេុ ន,ភឿន,តនាសៀង នងិរេ នាណនាក់ ដើម្បអីនុវរ្ត ឲ្យ 

បនានទនាន់ពនាេវនា�នា។ ខ្ពុ ំ ខំរកគនាប់វធិធី្វ ើយេ នាងណនាអូ្ទនាញ 

យុទ្ធជន នងិកម្នា្បិនាេឲ្យ្គនាកទនាខនាងចរចនា។ ននាខនាវចិឆេ កិនា

ឆ្ នាំ១៩៧៣អង្កនារចនារ់តនាំងខ្ពុ ំឲ្យ ទទួេ្្ ងកនារវរសនាននាធំ

លនាខ១២ដនាយននាក្ ពុ ងកងននារះមនាន៤វរសនាននារូចគមឺនានកង

ពេ៣៤០,៣៥០,៤០១,នងិ៤០៥។ កនានាយមកខ្ពុ ំបនានជួប្ំ

ណនារះ្ំណនាេជនាមួយកងនមួីយៗថនា ននាពនាេធ្វ ើ្ កម្ ភនាព 

តនាូវបនាុងបនាយរ្័ កំុឲ្យកង៤០៥ ចនាប់ចំណុចខ្សនាយបនានឲ្យ 

សនារះបន្ា និបើកងននារះ ចនាប់ចំណុចខ្សនាយបនានចបន្ា ់ជនាបនាក 

កនារហើយ។ មួយខនាកនានាយមក អង្កនារបនានចនារ់តនាំងឲ្យអង្

ភនាពខ្ពុ ំវនាយ្មនាុកចូេ្មរ្ូម ិតនាមផ្នូ វលនាខ៤។ពនាេននារះ

ខ្ពុ ំបនានបនានាប់ទនាកងពេ៣៥០ ថនាបនា្ិនបើមនានខ្នាំងវនាយ 

្មនាុកចូេទនារះប ី ថ្ើរជើងក្ត ឬីរថកនានារះក្ត មីរិ្តតនាូវបំផុ្ឲ្យ 

យុទ្ធជនែកចនាេខ្សនាតនាៀម ដើម្បរីខំនានផនានកនាររដំនារះផ្នូ វលនា

ខ៤។រហូរែេ់ខនាមករនាឆ្ នាំ១៩៧៤អង្កនារបនានបើក្មរ្ូ

មិ្្ ំពនាញពនាេននារះខ្ពុ ំបនានបនាជំុជនាមួយ្មមិរ្ត មេុ ន,ភឿន,្ំ

អនារ,សឿន,ធ ីនងិ្ួន។ ខ្ពុ ំបនានរនាយកនារណអំ៍ពីផនានកនាររប្់ 

បក្ស គរឺដំនារះ្្ ំពនាញ។ ែូច្ នារះ វនាគជឺនាផនានកនារដនាេយើង 

តនាូវបំផ្នាញចំពនារះកនាររដំនារះ្្ ំពនាញ ដនាយកងនមួីយៗតនាូវ 

ម្ នា្់កនារបនា្និបើខ្នាំងវនាយ្មនាុកចូេ យើងតនាូវបំផុ្ 

ឲ្យយុទ្ធជននងិកម្នា្បិនាេែក នងិររ់ចូេខ្សនាតនាៀម។ ននា

ពនាេវនាយខ្នាំងខ្ពុ ំតនាងតនាធ្វ ើកនាររនាយកនារណ ៍ តនាមវទិ្យពុជនាញកឹ 

ញនាប់ជូនគណៈបញ្នាកនារ្មរ្ូម។ិ បំណងននាកនាររនាយកនារ

ណន៍នារះដើម្បឲី្យខ្នាំងចនាប់ចំណុចខ្សនាយបនាន ហើយកងទព័ក៏

បនានែកថយជនាហូរហនា។្កម្ភនាពមួយទៀរ អង្ភនាពរប្់ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខ្ពុ ំបនានបំផុ្ឲ្យយុទ្ធជនមនិចូេខ្សនាតនាៀមជនាចនាើន ដនាយបំផុ

្ថនាមរិ្តណនាមនិសនាួេខ្លួ នអនាចទនា្មនានាក ននាមន្រីពនាទ្យ 

បនាន។ កនាេននារះកងកម្នាំងមួយវរសនាននាធំរប្់ខ្ពុ ំបនានបំផុ្

ឲ្យយុទ្ធជនចូេទនាដនាកពនាទ្យជិរ២០០ននាក់។ 

 កនានាយមក ខ្ពុ ំបនានចនាញពី្មរ្ូម ិ្្ ំពនាញ ដនាយ 

អង្កនារបនានលើកទិ្ ទនា វនាយរដំនារះទកីនាុងកំពរ។ ខណៈននារះ 

ខ្ពុ ំបនានហនា្មមិរ្ត មេុ ន,ភឿន, សឿន នងិ្ំអនារមកបនាជំុ�នាក់ 

ផនានកនារដើម្ប ី បំផ្នាញគមនានាងរដំនារះកនាុងកំពរ។ ្កម្ភនា

ពននារះគវឺនាយទតីនាំងខ្នាំងននាចំពនារះមុខ កំុឲ្យ្មនានាចបនានឲ្យ 

សនារះគយឺើងតនាូវបន្ំធ្វ ើជនាបនាញ់ឆនាវៗ ឲ្យឮ្ូរ្្ នូ រកនាំភ្ើង 

បេុន្ត នាកំុឲ្យចំទតីនាំងខ្នាំង។ កនានាពីននារះ មនិឲ្យលើកខ្សនាតនាៀម 

ទនាមុខឡើយ។ មនិតនាបេុណ្ណ នារះ កប៏នានបំផ្នាញគនានាប់រសំនាវ 

ជនាចនាើនដនាយបនាញ់ពនា្វនាេពនា្កនាេ នងិបំផុ្ឲ្យររ់ 

ចនាេ្មរ្មទិៀរផង។ ននាពនាេវនាយចូេ ្មរ្ូម ិ

កំពរ  ខ្ពុ ំបនានជួបជនាមួយអុនពនានារះអង្កនារហនា�នារ់មកជួប។ 

ពនាេជួបខ្ពុ ំអុន្ួរខ្ពុ ំ ថនាតើ្ មនានាចឬទនាចំពនារះ្មរ្ូមិកំពរ 

ននារះ? ខ្ពុ ំបនានឆ្ើយថនាទនាមនិរួចទនាពនានារះមុខ្ញ្ញ នាផនានកនាររំ

ដនារះននាឆ្ង នាយខ្នាំងណនា្់។ អុន បនានបញ្នាក់បនានាប់ខ្ពុ ំថនាឥឡនូ វ 

ធ្វ ើយេ នាងណនាកំុឲ្យ្មនានាច។ បន្នាប់មក អង្កនារបនានចនារ់តនាំង

ខ្ពុ ំឲ្យចនាកចនាញ ពី្មរ្ូមិកំពរផ្នា្់ទនាឈរជើងននាវនាេ

រនាញ នងិកនារះកុង។ ពនាេននារះ ខ្ពុ ំបនានហនា្មមិរ្ត មេុ ន,ភឿន្ួ

ន,្ំអនារ,គនាន,រេ នាណនាក់ នងិសៀងមកបនាជំុ ដើម្បជីនាើ្រើ្

កម្នាំង�នាក់ផនានកនារឲ្យអនុវរ្តជនាបន្តបន្នាប់។ រហូរែេ់ខនាកក្ក 

�នាក្ ពុ ងឆ្ នាំែដនាេអង្កនារបនានឲ្យខ្ពុ ំ ចនាញពីកនារះកុងវញិ។មួយ

ខនាកនានាយមកខ្ពុ ំតនាូវបនាន អង្កនារចនារ់តនាំងឲ្យធ្វ ើជនាអនុលនាខនា 

រំបន់៣៣ ដនាយទទួេភនារកច្ិ �នាច់ដនាយឡនាកគខឺនាងយនា

ធនា។ ពនាេខ្ពុ ំមកែេ់រំបន់៣៣ ខ្ពុ ំបនានឆ្ៀរចូេបនានាប់ ្ ម

មិរ្ត មេុ នថនាយើងនងឹបន្តកនារទនាក់ទង�្ នាែដនាេ។ ននាខនាធ្ នូ ឆ្ នាំ១

៩៧៤ពនាេទទួេបនានផនានកនារពីបក្សថនា រដំនារះ្្ ំពនាញ នងិរំ

ដនារះបនាទនា្កម្ពុជនាទនាំងសនាុងក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ ខនាងមុខននារះខ្ពុ ំក៏

បនានហនាចរិ្ត ,បូ,្នាន,ឆនាង,ផនារ,្ុផនា នងិននារវីេនាងមកបនាជំុ

ដើម្ប�ីនាក់ផនានកនាររទនាទៀរ។

 ្កម្ភនាពចន្នារះពីឆ្ នាំ១៩៧៥ រហូរែេ់ចនាប់ខ្លួ ន  

 បន្នាប់ពី ខ្នារកនាហមទទួេបនានជយ័ជម្ រះ លើកង 

កម្នាំងសនាធនារណរែ្ឋខ្នារននាខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ពនាេននារះក

ងកម្នាំងរប្់ននារវីេនាងនងិកងកម្នាំងរប្់ផនារបនានធ្វ ើ្ កម្

ភនាពែុរផ្រះបនាជនាជនអ្់៣០ខ្ ង នងិបនានបំផ្នាញ្ម្នារជយ័ 

្ណ្ឌ ជនាចនាើនផ្សនាងទៀរ។ ននាមុនពនាេរៀបចំរដំនារះអង្កនារ 

បនានណនាននាំរួចហើយថនា ចំពនារះ្ម្នារជយ័្ណ្ឌ ដនាេបនាមូេ 

ពី្្ ំពនាញទនាំងអ្់អ្ ករនាេ់�្ នា ហនាមបេរះពនាេ់ឲ្យសនារះ គទុឺកឲ្យ 

អង្កនារជនាអ្ កចនារ់ចនាង នងិដនារះសនានាយជូន។ ពនាេននារះខ្ពុ ំបនាន 

បនានាប់នរីសនារននា ពនាេឥឡនូ វននារះឆនាប់ទនាជញ្នូ នឡនាន ថ្ នាំពនាទ្យ 

នងិ្ម្នារផ្សនាងទៀរដនាេែឹកមកពី្្ ំពនាញ តនាូវយកមក 

រក្សនា ទុកក្ ពុ ងរំបន់យើងដើម្ប ី បនាើបនានា្់ននាថ្ង នាខនាងមុខ។ 

កនានាយរដំនារះបនានកនរ្ះខនារួចមក អង្កនារចនាប់ផ្ត ើម លើក 

ផនានកនារបនា្ ្ ម្អ នារពួកបណ្ត នា្ក្ត ិ្ ូ មិ។ ក្ ពុ ងពនាេននារះ 

ដនារខ្ពុ ំបនានលើកឡើង ក្ ពុ ងអង្បនាជំុគណៈសនាុកថនា តើយើង 

មនានកម្នាំងឯណនា គនាប់គនានាន់ដើម្ប ី បនា្្ម្អ នារពួក្ក្ត ិ្ ូ មិ 

ទនាំងននារះេុរះតនានាតនាមនានកនារជនាំជនានាងពីកម្នាំង មូេ�្ឋ នានជួយ 

ទើបអនាច្មនានាចបនាន។ ពនាេននារះ កម្នាំងមូេ�្ឋ នានមួយចំនួន 

បនានធ្វ ើ្ កម្ភនាពពនា្វនាេពនា្កនាេ បណ្ត នាេឲ្យបនា ជនា 

ជនមនានកនារភ្នាក់ផ្អ ើ េ រហូរែេ់ររ់ចនាញពី្ូមមួិយទនា ្ ូមិ 

មួយជនាហូរហនា។

 រឯីខ្ពុ ំបនានទនាពនានា�្វ នាជនាមួយបងចុងហើយក៏បនានជួប

្ួង នងិ្ទិ្ធដិនាេស្ នាក់ននាផ្សនារខនាងេិចពនានា�្វ នា។ កនានាយ

មកខ្ពុ ំនងិបងចុងកប៏នានបន្ត ែំណើរឆ្នារះទនាមន្រីសនាុក៥៥។ បេុ

ន្នានថ្ង នាកនានាយមកហមអនុលនាខនាសនាុក៥៥ បនានមកជួបខ្ពុ ំននា

មន្រី៣៣បនាននយិនាយបនានាប់ខ្ពុ ំថនា មនានអ្ កជម្ៀ្ម្ នាក់ស្ នាក់

ននាផ្សនារពនានា�្វ នាស្នាេ់ខ្ពុ ំ បេុន្ត នាអ្ កជម្ៀ្ននារះ តនាូវបនានបញ្នូ ន 

ទនារ្់ននា្ូមខ្ិនាងគង់ឃំុកំពង់រនាប រួចទនាហើយពនានារះននា 

ខនាងេិចពនានា�្វ នា មនានបនាជនាជនរ្់ននាចនាើនកុរះករទើបតនាូវបនា

ងចនាកបនាជនាជនបណ្ត នាក់តនាមឃំុនមួីយៗ។ មុននងឹខ្ពុ ំវេិតនាឡប់ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ទនារំបន់២៥វញិខ្ពុ ំបនានជួបតនា្ុ ី ចំនួនពីរែងដនាយលើកទី

មួយខ្ពុ ំបនានជួប�នារ់ននាមន្រីសនាុកជនាំ្ង្ក នា នងិលើកទពីីរននា 

វទិ្នាេយ័កំពង់្្។ឺ ក្ ពុ ងកនារជួបននារះតនា្ុបីនាននយិនាយបនានាប់

ខ្ពុ ំថនា យើងតនាូវធ្វ ើ្ កម្ភនាពបនាបជនាក់ស្ត នាង គបឺនាឆនាំងបំផិ្ច

បំផ្នាញបង្ក កនារអុកឡពុ ក ដើម្បបីង្ក ើរភនាពច�នាចេ នងិរនារនាំ

ងែេ់ចេននារ្៊ូ បែិវរ្ត នរ៍ទនាទៀរ។ រហូរែេ់ខនាមថុិននា 

ឆ្ នាំ ១៩៧៥ អង្កនារបនានចនារ់តនាំងខ្ពុ ំឲ្យទទួេរួននាទជីនាអនុលនា

ខនារំបន់២៥។

 កនានាយមកយនាយេីបនាពន្ធតនា្ុ ីបនានធ្វ ើែំណើរមក 

តនាខ្នាដនាយយកកូនខ្ពុ ំ ដនាេរ្់ននាជនាមួយ�នារ់មកជនាមួយផ

ង។ពនាេននារះយនាយេី, ជនា នងិខ្ពុ ំកប៏នានបើកអង្បនាជំុ្ំណនារះ 

្ំណនាេអំពីកនារ្គនារដនាេតនា្ុ ី បនានផ្ត នាំផ្ើតនាមរយៈបនាពន្ធ 

រប្់�នារ់។ យនាយេីបនានឲ្យែឹងថនា ខ្ពុ ំតនាូវធ្វ ើកនារទនាក់ទងឲ្យ 

ជនាប់ជនាមួយជនាននាពនាេខនាងមុខពនានារះជនា នងិតនា្ុី�្នានអ្វ ី 

ខុ្�្ នាននារះទនា។កនានាពីននារះ ខ្ពុ ំកត៏នាូវទនាក់ទងជនាមួយតនាសៀន 

ដនាេមកពីកំពង់តនានាចផ្នា្់ មកននារំបន់២៥ ននារះដនារ។ 

ចនាប់តនាំងពីពនាេននារះមកខ្ពុ ំ នងិជនាចនាប់ផ្ត ើមទនាក់ទង�្ នា។ជនា

ចនាប់ផ្ត ើមឲ្យឧទ្នា្ននាមគណៈសនាុកមួយចំនួនឲ្យខ្ពុ ំបនានស្នាេ់

ដើម្បកីនាន់តនា្គនាយសនាួេធ្វ ើកនារ។ ជនាបនាននយិនាយថនាមនានគ

ណៈសនាុកខ្រះគជឺនាកម្នាំងរប្់�នារ់ផ្នាេ់ ហើយគណៈសនាុក 

ខ្រះទៀរគជឺនាកម្នាំងចនា្់រប្់ជយ័រប្់ចំរ ើន,្ុខ នងិសនា។ 

ខ្ពុ ំ្ូមជមនានាបជូនបក្សបន្នាមទៀរថនា កនាេពីចុងខនាវចិឆេ កិនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៥ គជឺនាពនាេដនាេខ្ពុ ំ មករៀនននាសនា�នាបក្សហើយ

បក្សបនានរៀបចំធ្វ ើ្ ន ្បិនារសនាែ្ឋកច្ិ ។ ពនាេននារះ ខ្ពុ ំបនានជួប

ជនាមួយតនា្ុក្ី ពុ ង្ន ្បិនារននារះ។ ខ្ពុ ំនងិតនា្ុបីនានពិគនានារះអំពី្

កម្ភនាពដនាេធ្នាប់បនានធ្វ ើកនង្មក អ្់រយៈពនាេបនាហនាេ 

១០ននាទរួីចកវ៏េិតនាឡប់ទនាកន្នាងរៀងៗខ្លួ នវញិ។

 ននាដើមឆ្ នាំ១៩៧៦ ជនាបនានណនាននាំអំពីផនានកនារែូចរ

ទនាននារះ៖ឥឡនូ វបក្សកុម្ពុ យនី្ ្ត កម្ពុ ជនា បនានបនាកនា្អំពីមនា�៌នាប

ន្តបែិវរ្ត ន ៍្ ង្មនយិម នងិកនារកសនាង្ង្មនយិម។ែូចននារះ

ផនានកនារយើងគតឺនាូវបំផ្នាញ រនារនាំងចេននាននារះកំុឲ្យទនាមុខ។ 

បន្នាប់ពីណនាននាំរួចខ្ពុ ំ បនានយកផនានកនារននារះទនាណនាននាំបន្ត  

ខនាងសនាុកកនារះធំ នងិតនាមមន្រីពនាមទនាំងកងទព័។ ម េ្ នាង

ទៀរហនាមបនានាមមនិឲ្យបេរះពនាេ់ែេ់ កងទព័វៀរណនាមននា 

តនាមពនាំដនានដនាេជនា ្ម្ន័្ធមរិ្តយើងតនាំងតនាពីពនាេមុន នងិ 

ទនាថ្ង នាអននាគរ។ ននាខនាឧ្ភនា ក្ ពុ ងឆ្ នាំែដនាេ ខ្ពុ ំបនានជួបជនាមួយ 

្យ ននាស្នានយីអ៍គ្ិ្ នចីនាក់អងនានា។ ពនាេននារះ ្យ 

្ួរខ្ពុ ំ ថនាតើយេ នាងមេនាចចំពនារះ្ភនាពកនារននារំបន់២៥ននារះ? 

ខ្ពុ ំឆ្ើយបនានាប់្យវញិថនា អង្កនារបនានបនា្្ម្អ នារខ្សនាចំរ ើន, 

្ុខនងិសនាអ្់ជនាចនាើនរួចមកហើយ។ ចំពនារះកនារទនាក់ទង 

រប្់ខ្ពុ ំ្ព្វថ្ង នាននារះគជឺនាមួយជនាផ្នាេ់តនាម្ត ង។ ែេ់ខនាកក្ក �នា 

ឆ្ នាំ ១៩៧៦ជយ័បនានធ្វ ើែំណើរមកសនាុកកនារះធំហើយបនានឆ្ៀ

រចូេ្ួរ្ុខទុក្ខ្ពុ ំ។ ក្ ពុ ងឱកនា្ននារះដនារខ្ពុ ំកប៏នាន្ួរជយ័ថនា

តើជយ័ឯងអញ្ើញមកមនានកនារអ្វ ីដនារ? ពនាេននារះជយ័បនាន 

ឆ្ើយ របវញិថនាខ្ពុ ំមករកសនាូវពូជកនាមួន្៤-៥បនាវ។ កនានាពី

ននារះជយ័បនាន្ួរតនាឡប់មកខ្ពុ ំវញិថនា តើ្ កម្ភនាពបនាជនាជន 

នងិកម្នា្បិនាេយេ នាងមេនាចដនារ? សនានាប់តនាពនាេននារះ ខ្ពុ ំបនាន

ឆ្ើយតនាមរបៀបគនាេជំហរបែិវរ្ត នថ៍នា �្នានបញ្ហ នាអ្វ ីននារះទនា

រួមទនាំងបនាជនាជនចនា្់នងិបនាជនាជនថី្។ មនិយូរបេុ ន្នានជយ័កវ៏ ិ

េតនាឡប់ទនាវញិរឯីខ្ពុ ំ កប៏នានរៀបចំែំណើរទនាបនាជំុែំណនាច់ 

ខនាបេុន្ត នាមនិទនាន់ែេ់គនាេដនាផង សនានាប់តនាឡនានបនាកកង់។ 

ខ្ពុ ំកប៏នានទន្ា មនានាកននាកន្នាងតនាសៀន លនាខនាសនាកុស្អ នាង។េុរះ

ពនាឹកឡើងទើបយើងបន្ត ែំណើរទនាជនាមួយ�្ នា។ អំឡពុ ងពនាេ

ដនាេខ្ពុ ំស្ នាក់ននាមួយយប់ខ្ពុ ំ បនានឆ្ៀរពនាេ្ំណនារះ្ំណនាេ 

ជនាមួយតនាសៀនជនាចនាើនហូរហនារ ទើបខ្ពុ ំបនានែឹងថនាតនាសៀន

គជឺនាខ្សនារយៈរប្់តនា្ុ ីដនាេបនានឧទ្នា្ននាមឲ្យស្នាេ់ជនា្

មនាជិកបក្សពេករ។ ពីរបខីនាកនានាយមកខ្ពុ ំទទួេបនានភនារកច្ិ  

ទនាខនារ្ត កំពរ ដើម្បជួីបតនាផន្ួរអំពីផនានកនារបនាឆនាំងនងិរនា

រនាំងបែិវរ្ត ន ៍្ ង្មនយិម នងិកនារកសនាង្ង្មនយិមននារះ។ 

កនានាយពីបនាជំុែំណនាច់ខនារួច ហើយខ្ពុ ំបនានវេិតនាឡប់មក្

មនានាកននាតនាខ្នាវញិតនាមទម្នាប់ចនា្់។ ននាពនាេមកែេ់តនា

ខ្នាខ្ពុ ំតនាងតនាបនាជំុជនាមួយជនាជនាញកឹញនាប់ ដនាយលើកអំពីប
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ក្សពេករមកនយិនាយជនាហូរហនារ។ កនានាយពីនយិនាយអំពី 

បញ្ហ នាននារះចប់ជនា្ួរខ្ពុ ំថនា កនាេពីថ្ង នាមុនមនានឃើញជយ័ចុរះ

ទនាកនានាមដនារឬទនា? ខ្ពុ ំបនានឆ្ើយថនាឃើញហើយបនានចូេកន្នា

ងខ្ពុ ំដនារបេុន្ត នាមនិបនាននយិនាយអ្វ ីចនាើនននារះទនា គនានាន់តនា្ួរខ្ពុ ំអំពី

្ភនាពបនាជនាជននងិកម្នា្បិនាេតនាបេុណ្ណ នារះ។ ជនាបនានបន្តថនា 

ជយ័ទនាននារះក្ ពុ ងគនាេបំណង ក្ត នាប់្ភនាពកនារណប៍នាជនាជន

ដើម្បធី្វ ើកនារវនាយបនាយុទ្ធននាពនាេខនាងមុខ។ កនានាយមកខ្ពុ ំបនាន

ធ្វ ើកនារណនាននាំពីវធិអីនុវរ្តធ្វ ើយេ នាងណនា បំផ្នាញឧបករណក៍្ិ

កម្ដនាយបនាើមធ្នាបនាយរូចធំក្ត  ី ដនាេទនាក់ទងខនាងផ្ នាកក

្ិកម្ដនាេអនាចបំផ្នាញបនាន។ រឯីកនារ្គនារធ្វ ើសនានាចម្ក  នារវញិខ្ពុ ំ 

បនានណនាននាំមនិឲ្យពងនានាបែីខ្នាំងពនាកទនា ពនានារះែីសនាុកទន្នាមនិ 

ែូចែីសនាុកសនានាននារះទនា។ ចំពនារះ្កម្ខនាងលើននារះខ្ពុ ំតនាងតនា

ណនាននាំជនាញកឹញនាប់។

 ននាខនាកញ្ញ នា ឆ្ នា១ំ៩៧៦ជនាបនានហនាខ្ពុ ំ នងិតនាសៀនទនា

ណនាននាំថនាននាពនាេបុណ្យខួបបក្សខនាងមុខននារះយើងនឹងរៀប 

ចំធ្វ ើរែ្ឋបនាហនារ។ ចំពនារះរែ្ឋបនាហនារននារះ គយឺើង្មនានាចយក 

បនាជនាជនពីខនាងរំបន់យើងដើម្បធី្វ ើបនារុកម្។ រឯីកន្នាងផ្សនា 

ងៗ គរឺៀបតនាមមុខ្ញ្ញ នា�នាច់ដនាយឡនាកពី�្ នា។ មុខ្ញ្ញ នា 

ខនាង យើង គតឺនាូវទនាតនាមផ្នូ វលនាខ១ នងិតនាមផ្នូ វតនាខ្នាននារះ។

ែូច្ នារះស្ ើតនាៀមរៀបចំផង។ បន្នាប់ពី ទទួេបនានផនានកនារួច 

ហើយខ ្ពុ ំកប៏នានយកផនានកនារទនាំងននារះ ទនាផ្សព្វផ្សនាយទនាែេ់ 

មូេ�្ឋ នានតនាមសនាុកកនារះធំតនាមមន្រី នងិកងទព័។ មុន ថ្ង នា 

បុណ្យខួបបថី្ង នាខ្ពុ ំបនាន ធ្វ ើែំណើរមកជួបជនាមួយជនាននា តនាខ្នា 

ដើម្បទីទួេផនានកនារេម្អ ិរ។ ពនាេជួបជនា�នារ់បនានបនានាប់ថនា 

មនិទនាន់ទទួេកនារណនាននាំថី្ទៀរទនា។ ខ្ពុ ំរង់ចនាំផនានកនារននារះរហូរ 

ែេ់ជិរមួយខនាទើបែឹងថនាផនានកនារននារះ គបឺនាកកនារណហ៍ើយ

។ឥឡនូ វននារះអង្កនារចនាប់ផ្ត ើម បនា្្ម្អ នារជនាបន្តបន្នាប់។ 

កនានាយពនាេឮែំណឹងននារះខ្ពុ ំបនានវេិ ទនាធ្វ ើកនារ្គនារបែិវរ្ត នជ៍នា 

ធម្តនាវញិ។រហូរែេ់ខនាវចិឆេ កិនា ក្ ពុ ងឆ្ នាំែដនាេខ្ពុ ំបនានមករៀន 

វគ្្ិក្សនារប្់បក្ស។  ពនាេននារះ ខ្ពុ ំ បនានជួបជនាមួយ ្ យហើយ 

�នារ់បនាន្ួរខ្ពុ ំពី្ ភនាពននារំបន់២៥ យេ នាងែូចម្ត នាចដនារ? 

ខ្ពុ ំបនានឆ្ើយថនាអង្កនារននា តនាបនា្្ម្អ នារខ្សនាចំរ ើន,្ុខជនា

បន្តបន្នាប់។ ម្ត ងឃើញឈ្នារះននារះឯម្ត ងទៀរ ឃើញឈ្នារះ

ននារះ។បេុន្ត នាឈ្នារះទនាំងអ្់ននារះ ខ្រះកច៏នាប់បញ្នូ នទនាអង្កនារ 

រួចរនាេ់ហើយ។ ្យ  បនានបន្តថនាតនាូវព្នាយនាមកនារពនារកម្នាំ

ងចនា្់បនាយរ្័ បនាកកនារណ។៍ចំពនារះកនារទនាក់ទងខ្សនារយៈននា

ខនាង បូព៌នាវញិ គតឺនាូវផ្អ នាកមួយរយៈ្និពនានារះអង្កនារកំពុង

បនា្្ម្អ នារជំុវញិ រឿងរេ នាវរែ្ឋបនាហនារននាថ្ង នាបុណ្យខួបបក្ស ។ 

្យ  បនានបន្តទៀរថនាបែិវរ្ត ន ៍្ ង្មនយិមននាពនាេឥឡនូ វននារះ

គកឺនាន់តនាជនានាេជនានា ហើយែូច្ នារះ កនារ្គនារតនាូវបនាុងបនាយរ្័  

ឲ្យបនានមនានទនាន នងិតនាូវខំបនាឹងបនានាងកសនាងកម្នាំងសនា.អីុ.អនា 

ឲ្យបនានចនាើនថនាមទៀរ។ 

 តនាមកនារឃនា្ននាអប់រជំនាបន្តបន្នាប់កនង្មកននារះ ខ្ពុ ំ 

បនានអប់រំមនានឈ្នារះែូចរទនា៖ឈ្នារះកនាម,បេ នាក,សនាី,ទួន,ននា

រ ី្ ុខនា,ននារមំុី,ននារមីេុ ន,ននារថីនា,ននារ ី ផនារ,ននារមីឿននងិននារអុីន។ 

កម្នាំងទនាំងននា ខ្ពុ ំបនានអប់រំកសនាងហើយបនានចនារ់តនាំងជនាភ្ នាក់

្គនារ សនា.អីុ.អនារួចហើយដនារពនាមទនាំងបនានធ្វ ើ្ កម្ភនាពបនា

ឆនាំង នងិបំផ្នាញបែិវរ្ត នជ៍នាហូរហនារតនាមផ្ នាករប្់ពួកគនា

ែូចជនា ននាតនាមមន្រីពនាទ្យដនាយបំផ្នាញថ្ នាំពនាទ្យចនាក់ថ្ នាំ ធ្វ ើ 

ឲ្យអនាប់សនា នងិវរះកនារ់ឲ្យមនានគនានារះថ្ នាក់រហូរែេ់ស្នាប់។ 

ននាខនាងរមបនាញគតឺនាូវបំផ្នាញអំបនារះបំផ្នាញកធី្វ ើឲ្យយឺរយេ នា

វមិនគនាប់ផនានកនាររប្់អង្កនារ។ ចំពនារះខនាងមេ នា្ុីនកនិសនាូវ

តនាូវបំផ្នាញសនាូវអង្ក រ នងិមេ នា្ុនីកនិសនាូវ។ រឯីខនាងកនារ�្ឋ នានវ ិ

ញណនាននាំឲ្យបំផ្នាញឧបករណក៍្ិកម្នងិបំផ្នាញសនាូវពនារ

ជនាដើម។

 ននាឆ្ នាំ១៩៧៧ បក្សកុម្ពុ យនី្ ្ត កម្ពុ ជនាបនានលើកគនា

េកនារណ វ៍នាយ្មនាុកបនា្្ម្អ នារខ្នាំង យេ នាងខ្នាំងក្នាខុ្

ពីឆ្ នាំមុនៗទនាំងអ្់។ ជនាពិសនា្បនា្្ម្អ នារខ្នាំង្ុរូីងផ្នា

ក្ ពុ ងក្ ពុ ងបក្សគនាប់ជនាន់ថ្ នាក់។ កនានាយមកជនាបនានរនាយកនារណ៍

មកថនាខ្សនារយៈសនា.អីុ.អនារប្់យើងតនាូវបនានអង្កនារបនា្

្ម្អ នារអ្់ជនាចនាើនរួចមកហើយ រួមទនាំងផ្ នាកថ្ នាក់កបនាេ

មេ នា្ុនីែឹកននាំ នងិថ្ នាក់កនានាមៗរមកទៀរ។ែូច្ នារះស្នានកនារ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ណប៍នានាបនាួេមួយកមនាិរថនាមទៀរ។ ែូចននារំបន់យើងបក្ស 

កប៏នានបនា្្ម្អ នារជនាបន្តបន្នាប់ដនារ។ ែេ់ខនាមនីនា ក្ ពុ ងឆ្ នាំ

ែដនាេននារះជនាបនានហនាខ្ពុ ំទនាជួបននាតនាខ្នា ដើម្ប�ីនាក់ផនានកនា

ររទនាទៀរ។ផនានកនារដនាេបនាជំុននារះគតឺនាូវបំផុ្ឲ្យឃើញពី

្ង្ម្មូហភនាពរប្់បក្សកុម្ពុ យនី្ ្ត  េំបនាកគនាប់ផ្ នាក�្នា 

នអ្វ ីេ្អជនាងឯកជនននារះទនា។ ជនាពិសនា្ តនាូវបំផុ្យេ នាងមេនាច 

ធ្វ ើឲ្យបនាជនាជនអ្់ជំនឿលើ្មូហភនាព។ ខ្ពុ ំបនានធ្វ ើ្ កម្ភនា

ពទនាំងននារះជនាហូរហនារ នងិជនាបន្តបន្នាប់ដើម្បបីនាឆនាំងនងឹអង្

កនារបែិវរ្ត ន។៍ននាថ្ង នាទ២ី០ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៨ អង្កនារបនាន

ចនារ់តនាំងខ្ពុ ំឲ្យទទួេរួននាទលីនាខនារំបន់២៥ រហូរែេ់អង្កនារ

ចនាប់ខ្លួ នខ្ពុ ំបនានននាថ្ង នាទ១ី៣ ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៨។

 កូនសនាីម្ នាក់រប្់ចនាន់គមឹសនា៊ុនក្ ពុ ងចំណនាមកូនទនាំង

បនីនាក់ដនាេននារ្់រនានមនានជីវរិ បនានរៀបរនាប់ថនា ៖

 ខ្ពុ ំឈ្នារះ សនាក សនាយ  ហនាសនាក្ុធ ីគជឺនាកូនសនាី 

ច្បងក្ ពុ ងចំណនាមបងប្អនូ នបនីនាក់។ ខ្ពុ ំមនានឪពុកឈ្នារះសនាក

បនានាក់នងិម្ត នាយឈ្នារះ ចនាន់គមឹសនា៊ុន ហនា សនាង។ឪពុកម្ត នាយ

រប្់ខ្ពុ ំបនានបមនាើកនារជនាកងទព័ខ្នារកនាហម តនាំងពីមុនពនាេក

ងទព័ខ្នារកនាហមឡើងកនាន់អំណនាច។

 ឪពុករប្់ខ្ពុ ំ មនាន្ប្បពុ រសនាអនាមបេុន្ត នាមនិ្ូវខ្្់

ននារះទនា។ �នារ់ជនាមនុ្្សម្ នាក់ចូេចរិ្ត នយិនាយលនាងសើច

ចនាើនននាក្ ពុ ងគនាួសនារហើយកូនៗនងិបនាពន្ធសនាឡនាញ់�នារ់ណនា

្់។ ចំណនាក ឯម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំមនាន្ប្បពុ រ្រនាង្្មស្ត ើងនងិ 

កម្្់ខ្្់។ខ្ពុ ំរ្់ននាជនាមួយ�នារ់ចនាើនជនាងរ្់ននាជនាមួយឪ

ពុករប្់ខ្ពុ ំ។ ននាពនាេឪពុកម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបមនាើកនារននាសនាុក

តនានាំខ្ នារ(បច្ ពុ ប្បន ្សនាុកបនាទ)ីខនារ្តតនាកនាវខ្ពុ ំតនាូវបនានជីែូនឈ្នារះ

យនាយេី នងិជីតនាឈ្នារះតនា្ុ ី អររីលនាខនា្ូមភិនាគប្្ ិម

យកទនាចញ្ិ ឹមននាឯខនារ្ត កំពង់្្។ឺ យូរៗម្ត ងទើបឪពុករប្់

ខ្ពុ ំមកយកខ្ពុ ំទនាលនាងផ្រះម្ត ង។ ពនាេខ្ពុ ំទនាលនាងផ្រះននាខនារ្តតនា

កនាវម្ត ងៗ ខ្ពុ ំឃើញម្ត នាយខ្ពុ ំ  ធ្វ ើសៀងយេ នាងចនាើន្មនានាប់ផ្រ់

ផ្ង់ែេ់កងទព័។ចំណនាកឪពុករប្់ខ្ពុ ំបនានចនាញធ្វ ើកនារបនារ់

ៗតនាំងពីពនាេឹម ហើយពនាេ�្ង នាចទើបតនាឡប់មកផ្រះវញិ។

 មនានពនាេមួយខ្ពុ ំបនានធ្នាក់ខ្លួ នឈឺធ្ង ន់ ជីែូនរប្់ខ្ពុ ំក៏

បនានបញ្នូ នខ្ពុ ំឲ្យទនាព្នាបនាេននាឯមន្រីពនាទ្យ កនាុងកំពង់សនា

ម។ពនាេែឹងែំណឹងថនាខ្ពុ ំននាឯមន្រីពនាទ្យម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបនានទនា

យកខ្ពុ ំមកព្នាបនាេននាក្ ពុ ងកនាុង្្ ំពនាញវញិ ដនាេមនានទតីនាំង

ក្បនារស្នានពនារះមុន ្វីង្ស។ ស្ នាក់ននាឯមន្រីពនាទ្យក្ ពុ ងកនាុង្្ ំពនា

ញខ្ពុ ំមនិ្ូវមនានអ្វ ីហូបននារះទនា។ ពនាេជនា្រះស្បើយហើយខ្ពុ ំ

បនាន្ំុម្ត នាយទនារ្់ននាជនាមួយជីែូនននាឯខនារ្ត កំពង់្្វឺញិ។

 មួយរយៈកនានាយមកឪពុកម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ បនានផ្នា្់ម

ករ្់ននាឯកនាុងតនាខ្នាវញិហើយកប៏នានយកខ្ពុ ំ មកននាជនាមួយ

ដនារ។ពនាេមកែេ់ខ្ពុ ំឃើញម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបង្ក ើរបនានកូនបនាុ្

ម្ នាក់ទៀរ។ ម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបនាន្ួរខ្ពុ ំថនាតើ�នាក់ឈ្នារះឲ្យប្អនូ ន

ថនាមេនាច? ខ្ពុ ំកប៏នានាប់�នារ់វញិថនាខ្ពុ ំសនាឡនាញ់ឈ្នារះវណ្ណ ៈ។ បេុន្ត នា 

រហូរមកែេ់្ព្វថ្ង នាននារះខ្ពុ ំមនិែឹងថនា ម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបនាន�នាក់

ឈ្នារះឲ្យប្អនូ នបនាុ្រប្់ខ្ពុ ំអ្វ ីឡើយ។ រយៈពនាេពីរបីខនាននាផ្រះ

ក្ ពុ ងកនាុងតនាខ្នាពនាេដនាេម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ្រសនាខ្ ី �នារ់តនាងតនា

បនានាប់ឲ្យខ្ពុ ំទនាបើករបបអនាហនារហូប បេុន្ត នាខ្ពុ ំមនិហ៊នានទនាបើករ

បបអនាហនារហូបទៀងទនារ់ននារះទនា ពនានារះខ្ពុ ំមនិបនានធ្វ ើកនារ្គនារ

ែូចគនា។ ឃើញែូច្ នារះឪពុកម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបនានយកខ្ពុ ំទនាផ្ើននា

រនាង្បិ្បកម្រមបនាញមួយរយៈ ដើម្បឲី្យខ្ពុ ំមនានកនារ្គនារធ្វ ើនឹ

ងគនា នងិទទួេបនានរបបអនាហនារ។ កនានាយមកឪពុកម្ត នាយរប

្់ខ្ពុ ំបនានយកខ្ពុ ំទនាផ្ើននាមន្រីពនាទ្យ្ំបេ នានវញិ។

 ឪពុកម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបនានយកខ្ពុ ំទនាផ្ើ ខនាងផ្ នាកផេិរ

ឱ្ថគនានាប់ពនានារះក្ ពុ ងផ្ នាកននារះមនានកុមនារ ី ធ្វ ើកនារបនាហនាេជនា

៣០ននាក់នងិគនាូពនាទ្យចំណនា្់ៗ៤-៥ននាក់ គជឺនាអ្ កមើេកនារ

ខុ្តនាូវលើកុមនារនងិកនារផេិរថ្ នាំគនានាប់។មីងរប្់ខ្ពុ ំឈ្នារះ

វ េនកធ៏្វ ើកនារននាទនីនារះដនារ។ ននាក្ ពុ ងចំណនាមកុមនារទនាំងននារះខ្ពុ ំ 

មនានអនាយុរចិជនាងគនា។ ពនាេថ្ង នាខ្ពុ ំ នងិកុមនារផី្សនាងទៀរននាំ�្ នា 

សនាង្ម្បកែបទនា�នាងទកឹទន្នា។ ភនារកច្ិ រប្់ខ្ពុ ំគគឺនានាន់តនា

ឈរចនាំចុចយកគនានាប់ថ្ នាំ ដនាេធ្នាក់ចនាញពីមេ នា្ុនី្ង្ក រ់ថ្ នាំ

បន្នាប់មកបនាមូេយកគនានាប់ថ្ នាំដនាេផេិរបនានទនាហនាេថ្ង នា

ឲ្យ ្្ងលួ រ។ ពនាេទំននារពីកនារ្គនារ ខ្ពុ ំបនានយកបន្នាទនា�នាង្មនានា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ប់ចុងភនាយកទនាធ្វ ើម្ហនូ ប។ ននាទនីនារះខ្ពុ ំទទួេបនានរបបបនាយ 

គនាប់គនានាន់។

 ចនាប់តនាំងពីធ្វ ើកនារនងិស្ នាក់ននាមន្រីពនាទ្យ ននារះមក 

ខ្ពុ ំមនិដនាេមនានឱកនា្ទនាលនាងឪពុកម្ត នាយ ននាកនាុងតនាខ្នា 

ឡើយ។ ថ្ង នាមួយ ននាវនា�នាបនាហនាេមេ នាង៥�្ង នាចមនានបុរ្ 

ម្ នាក់បនានមកទទួេខ្ពុ ំចនាញពីមន្រីពនាទ្យ។ ខ្ពុ ំស្នាេ់ថនាបុរ្

ននារះឈ្នារះខនជនាអ្ កបើករថយន្តជូនឪពុក នងិម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ។ 

ខន បនានបនានាប់ខ្ពុ ំថនាអង្កនារឲ្យទនាលនាងឪពុកម្ត នាយ ននាសនាុកថី្ 

្ូមថី្ិ ែូច្ នារះមិនចនាំបនាច់យកមុង្ួយទនាទនា។ បេុន្ត នាខ្ពុ ំននាជម្ រះ 

យកអីវេ នាន់ដនាេខ្ពុ ំមនានទនាជនាមួយ តនាមបណ្ត នាំរប្់ម្ត នាយខ្ពុ ំដនា

េផ្ត នាំថនា «ពនាេទនាណនាវនាចទនាឲ្យអ្់»។ ខនបនានទទួេបញ្នា 

ពីថ្ នាក់លើឲ្យនយិនាយែូច្ នារះដើម្បេួីងលនាម ឲ្យខ្ពុ ំឡើងជិរះរថ

យន្ត។ខ្ពុ ំតនាូវបនានែឹកកនារ់តនាមផ្រះរប្់ខ្ពុ ំ ននាក្ ពុ ងកនាុងតនាខ្នា។

ខ្ពុ ំបនាន្ំុខន�នាក់ខ្ពុ ំចុរះ បេុន្ត នាខនបនានាប់ខ្ពុ ំថនាឪពុកម្ត នាយរប្់ ខ្ពុ ំ 

ននា្ូមថី្ិឯណនារះ។ ខ្ពុ ំបនានបនាកនាកថនាហួ្ផ្រះរប្់ខ្ពុ ំហើយ 

បេុន្ត នាខនមនិឲ្យចុរះ។

 ខ្ពុ ំបនានទនាែេ់មន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខជនានាអូរព្ នា ននាមេ នាង៩

យប់។អ្ កគនាប់គនាងននាទនីនារះបនានឲ្យខ្ពុ ំហូបបនាយ នងិរកកន្នា 

ងឲ្យខ្ពុ ំ្មនានាករង់ចនាំរហូរែេ់ពនាឹកដើម្បទីនារកឪពុកម្ត នាយ។ 

ននាទនីនារះ ខ្ពុ ំ បនានជួបប្អនូ នសនាីនងិសនាច់ញនារខិនាងឪពុករប្់ 

ខ្ពុ ំចំនួន៤គនាួសនារ។ អ្ កទនាំងអ្់តនាូវបនានបញ្នូ នមកមន្រី្ន្ត ិ

្ុខននារះរយៈពនាេពីរថ្ង នាមុនខ្ពុ ំទនាែេ់។ អ្ កទនាំងអ្់តនាូវបនាន 

អង្កនារបនាងចនាកឲ្យទនាធ្វ ើកនារននាកងផ្សនាងៗ�្ នាននាជនាប់ជើង

្្ ំខនាងសនាុកជំុគរិ។ី យូរៗម្ត ងខ្ពុ ំបនាន្ំុបនាធនានកងទនាលនាងអ៊ំ

នងិម្ត នាយមងីដនាេធ្វ ើកនារខនាងជើង្្ ំ។ ចំណនាកប្អនូ នសនាីរប្់ 

ខ្ពុ ំរ្់ននាក្ ពុ ងកងកុមនារ។ ខ្ពុ ំបនាន្ួរអ្ កននាទនីនារះស្ើរគនាប់�្ នា

ពីែំណឹងឪពុកម្ត នាយ។ ខ្ពុ ំកប៏នាន្ួរតនាខុនអ្ កគនាប់ននាមន្រី្ន្ត   ិ

្ុខននារះ បេុន្ត នាតនាខុន មិនបនាននយិនាយអ្វ ីចនាើនទនាគនានាន់តនាបនានាប់

ថនា«ដើរទនារកទនាឃើញហើយ»។ តនាខុនមនិបនានយកទនា្ 

ពនារចំ៍ពនារះកនារដើរ�្នានវនិយ័រប្់ខ្ពុ ំទនា ពនានារះយេ់ឃើញថនា

ខ្ពុ ំននាក្នាង។ខ្ពុ ំតនាមរកឪពុកម្ត នាយ ស្ើរគនាប់កន្នាងននាបរវិនាណ

មន្រីននារះ បេុន្ត នា�្នាននរណនាម្ នាក់ែឹងថនា អ្ កទនាំងពីរននាទណីនា

ននារះទនាហើយកម៏ិនែឹងសនាុកថី្ ្ូមិថី្ននាកន្នាងណនាដនារ។ខ្ពុ ំ

ដើរអ្់ចិរ្តននាតនាមិនឃើញក៏វេិតនាឡប់មកធ្វ ើកនារននាកង

កុមនារវញិ។ខ្ពុ ំមនិែឹងថនា ជនានាអូរព្ នាគជឺនាកន្នាងេរ់ែំននារះទនា

ពនាេឃើញអ៊ំរនាកែីខ្ពុ ំបនាន្ួរថនា «អ៊ំៗពីណនាឲ្យអ៊ំរនាកែីខ្ពុ ំមនិ 

ដនាេឃើញអ៊ំរនាកែីទនាឃើញតនាអ៊ំសនានាចទកឹកឆនាយ»។ អ៊ំ

រប្់ខ្ពុ ំបនាននយិនាយណនាននាំខ្ពុ ំថនា «កំុ្ួរអ៊ំអីខំធ្វ ើកនារទនា»។ 

ខ្ពុ ំបនានបនានាប់អ៊ំរប្់ខ្ពុ ំថនា «គនាឲ្យមកលនាងមេនាននាសនាុកថី្ ្ូមិថុី្ 

ហើយគនាមនិឲ្យយក្ម្ៀកបំពនាក់មកជនាមួយទនា ែេ់ពនាេ

ននារះខ្ពុ ំដើររកតនារកមនិឃើញសនារះ។ អ៊ំរប្់ខ្ពុ ំកម៏និបនាននយិនា

យបនានាប់ខ្ពុ ំដនារ»។

 ខ្ពុ ំតនាងតនាឮកុមនាររប្់អង្កនារចនាៀងបទ «្ុភនាពរនា

បសនារកូនអង្កនារអរ់មនានមេនាឪ»។ ពនាេចនាៀងម្ត ងៗកុមនារ ទនាំ

ងននារះ្ម្ឹងមើេមុខខ្ពុ ំជនានច្ិ ។ ខ្ពុ ំ ្្ងេ់ហើយបនាន្ួរទនាអ៊ ំ

រប្់ខ្ពុ ំបេុន្ត នា�នារ់មនិបនានបកសនានាយឡើយ។ អ៊ំរប្់ខ្ពុ ំបនាន

បនានាប់ខ្ពុ ំថនា«ក្លួ យកំុមនារ់កំុកគនាឲ្យធ្វ ើអ្វ ីធ្វ ើហ្ ឹងទនា»។ ខ្ពុ ំតនាូវបនា

នចនារ់តនាំងឲ្យបនារះ្ណ្ត នាកែីបនាចស្នាែំឡនូ ងមីនងិធ្វ ើកនារ្គនារ

ផ្សនាងៗទៀរ។

 ននាទនីនារះខ្ពុ ំទទួេកនារយកចរិ្ត ទុក�នាក់ ពីសនា្តីម្ នាក់

ឈ្នារះវេ នាន់ដនាេបមនាើកនារននាក្ ពុ ងមន្រីននារះ នងិបុរ្ម្ នាក់

ឈ្នារះខន។វេ នាន់ធ្នាប់មើេថនានងិពខ្ពុ ំតនាំងពីរូច។ វេ នាន់ែឹងថនាខ្ពុ ំ

គជឺនាក្នាងដនាេពិបនាកក្ ពុ ងកនារហូបចុក នងិឧ្្សនាហឈឺ៍ែូច្ នារះ 

រនាេ់ពនាេបើករបបអនាហនារម្ត ងៗ វេ នាន់តនាងផ្ត នាំចុងភនាឲ្យយក 

ម្ហនូ បដនាេខ្ពុ ំហូបបនានបេុណ្ណ នារះ។ ចំណនាកខនតនាងតនាឆៀងយក 

ផ្នាឈើផ្ើឲ្យខ្ពុ ំរនាេ់ពនាេដនាេ�នារ់ មកែឹកែីននាបរវិនាណមន្រី 

ននារះ។ខនបនានទុកផ្នាឈើែូចជនាផ្នាមៀន នងិសនា�នាននាអ្ កយនា

មតនាមទម្នាប់ននាពនាេ�នារ់មកែឹកែី ននាក្បនារននារះម្ត ងៗ។ 

�នារ់ បនានផ្ត នាំអ្ កយនាមថនាពនាេថ្ង នាខ្ពុ ំនងឹមកហើយ ខ្ពុ ំបនានាកែជនា

ែឹងថនា�នារ់យកផ្នាឈើមកផ្ើ។

 ននាឆ្ នាំ១៩៧៩ កងទព័វៀរណនាម នងិ យនាធនា ខ្នារ 

កនាហមបនាន ផ្នាងគនានាប់�នាក់�្ នាធ្វ ើឲ្យ បនាធនានមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខររ់ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

គនាចចនាញចំណនាកអ្ កផ្សនាងទៀរ ករ៏រ់គនាចពីគនានាប់ផ្នាង 

ដនារ។ ដនាយសនារ្យ័ខ្នាចគនានាប់ខ្ពុ ំ មិនហ៊នានទនារកសនាច់ញនារ ិ

នងិបងប្អនូ ន ទនាខ្ពុ ំ បន្តររ់ទនាមុខតនាមគណៈកងរហូរែេពនាជនា 

នេិ។ននាទនីនារះ ខ្ពុ ំបនានជួបសនា្តីមេនាមេ នាយម្ នាក់ ឈ្នារះ  អនារ 

រុេ។ រុេ បនាន ហនាខ្ពុ ំឲ្យរួមែំណើរតនាឡប់មកខនារ្ត កំពង់្្វឺ ិ

ញជនាមួយ �្ នា។ ដនាយសនារតនាក្ត អីនាណិរអនា្ូររុេ បនាន យក 

ខ្ពុ ំធ្វ ើជនាកូនចញ្ិ ឹ មរហូរមក។

 រកឃើញរូបថរម្ត នាយ

 ក្ ពុ ងរយៈពនាេែំបូង ដនាេខ្ពុ ំបនាកពីម្ត នាយខ្ពុ ំតនាងតនា

យំនកឹ�នារ់គនាប់ពនាេវនា�នា នងិដើររក�នារ់គនាប់ទកីន្នាងបេុន្ត នា 

ខ្ពុ ំមនិបនានជួបនងិមនិបនានទទួេែំណឹងពី�នារ់ឡើយ។ បន្នាប់ 

ពីរបបខ្នារកនាហមែួេរេំ ម្ត នាយចញ្ិ ឹមរប្់ខ្ពុ ំបនានជូនខ្ពុ ំទនា

រកម្ត នាយននាខនារ្ត កំពង់ចនាម ហើយននាពនាេដនាេខ្ពុ ំតនាឡប់ 

មកវញិខ្ពុ ំ នងិម្ត នាយចញ្ិ ឹម បនានជួបគនានារះថ្ នាក់ចរនាចរណ ៍

ដនាយកនាឡនាប់រុមឺេក់។ ខ្ពុ ំស្នានថនាខ្ពុ ំអ្់ជីវរិពនាេននារះហើយ។ 

ទនារះបយីេ នាងណនា ខ្ពុ ំមនិបនានបញ្ឈប់កនារតនាមរកឪពុកម្ត នាយខ្ពុ ំ

តនាឹមពនាេននារះឡើយ។ កនានាយមក ខ្ពុ ំបនានទនាស្នានយីទូរទ្្ស 

នប៍េុ ្្ត ិ៍លនាខ៣ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សនាយែំណឹង ស្វ នាងរកឪពុកម្ត នាយ 

រប្់ខ្ពុ ំ។កនានាយមកខ្ពុ ំកប៏នានទនាបេុ ្្ត ិ្៍ ំ បុកឃ្ពុ ំ  ដើម្បី្ ុ ំឲ្យវទិ្យពុ  

ជួយផ្សព្វផ្សនាយែំណឹងននារះទៀរ បេុន្ត នាពំុទទួេបនានែំណឹងពី

�នារ់ឡើយ។ ខ្ពុ ំដើរ្ួរអ្ ក្ូម ិ បេុន្ត នាអ្ កទនាំងននារះនយិនាយថនា

មនិធ្នាប់បនានជួបម្ត នាយខ្ពុ ំ ទនាបនាហនាេជនាអង្កនារ្ម្នាប់ចនាេ

ហើយ។ននាយប់មួយ ពនាេដនាេខ្ពុ ំតនាឡប់មកពី្ួរែំណឹងរក 

�នារ់វញិ ខ្ពុ ំកប៏នានយេ់្ប្ត ឃិើញម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំបនានាប់ខ្ពុ ំថនាមនិ

បនាច់ទនារក�នារ់ទណីនាទនាទនារក�នារ់ននាគុកទួេស្នាងទនា។

 ននាពនាេខ្ពុ ំភ្នាក់ឡើង ខ្ពុ ំកប៏នានបនានាប់អំពីកនារយេ់្ប្ត  ិ

ននារះទនាកនាន់ម្ត នាយចញ្ិ ឹមរប្់ខ្ពុ ំ។ �នារ់កប៏នានាប់ខ្ពុ ំឲ្យឈប់ដើរ 

រករទនាទៀរពនានារះឪពុកម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ បនាហនាេជនាស្នាប់អ្់ 

ហើយ។ខ្ពុ ំចង់ែឹងពីម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ ដនាយខ្ពុ ំគរិថនាទនារះបជីនាឪពុ

ករប្់ខ្ពុ ំស្នាប់កម៏នានម្ត នាយននារ្់ដនារ។

 កនានាយមកខ្ពុ ំកប៏នានទទួេែំណឹង ពីម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំតនាម 

រយៈពូម្ នាក់តនាូវជនាែនង្ម្ត នាយចញ្ិ ឹមរប្់ខ្ពុ ំ ដនាេបនានអនាន

ទ្្សននាវែ្ត ីស្វ នាងរកកនារពិរ ននាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា 

ហើយបនានឃើញរូបថរម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ ឈ្នារះ ចនាន់គមឹសនា៊ុន

ននាលើទ្្សននាវែ្ត ីននារះ។ ខ្ពុ ំកប៏នានទនាក់ទងទនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯក

សនារកម្ពុជនា ហើយកប៏នានទទួេែំណឹងពីបងបនាុ្ជីែូនមួយ

ខនាងឪពុកឈ្នារះ សនាក សនារ េុ ន ដនាេបនានបនាកនា្ស្វ នាងរកខ្ពុ ំ។

 សនាក សនារ េុ ន តនាូវជនាក្លួ យរប្ ់សនាក សនារ ហនា

បនានាក់នងិតនាូវជនាបងជីែូនមួយរប្់សនាក សនាយដនាេននារ្់

រនានមនានជីវរិបនានរៀបរនាប់ថនា ៖ 

 រយៈពនាេ៤ថ្ង នា បន្នាប់ពីរបបខ្នារកនាហមទទួេជយ័ 

ជម្ រះខ្ពុ ំតនាូវបនានឪពុកមនាខនាងម្ត នាយឈ្នារះ តនាបនានាក់ មកយកខ្ពុ ំ 

ពីសនាុកកំពង់រនាទិ៍ ក្ ពុ ងខនារ្តស្វ នាយរៀង ទនារ្់ននាជនាមួយ 

�នារ់ននារំបន់២៥ ដនាេមនានទតីនាំងននាទរួីមសនាុកតនាខ្នា ខនារ្ត  

កណ្ត នាេ។

 ខ្ពុ ំគជឺនាក្នាងដនាេមនាន្ំណនាងជនាងគនា ក្ ពុ ងចំណនាម

ក្នាងជនាចនាើនននាក់ទៀរននាក្ ពុ ង្ូម។ិ ភនារកច្ិ ែំបូងរប្់ខ្ពុ ំននា

មន្រីរំបន់២៥ គធឺ្វ ើជនាកងកនារពនារ នងិជនាអ្ កបើកឡនានឲ្យតនា

បនានាក់។ខ្ពុ ំឃើញមនានតនាបុគ្េិកជនាង១០ននាក់ ជនាអ្ កធ្វ ើបញ្ី

ឯកសនារផ្សនាងៗ។ក្ ពុ ងននារះមនានបនាធនានមន្រីឈ្នារះខនាមរេ នាមនាន

សនាុកកំណើរននាខនារ្តពនានាវនាង។

 ននាចុងឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្ពុ ំតនាូវបនានបញ្នូ នឲ្យទនាហនារ់ក្បលួ

នយុទ្ធសនាសនា្តរយៈពនាេបខីនា ជនាមួយយុវជនជនាង១០០ននាក់ 

ននាសនាុកតនាខ្នា ដើម្បតីនាៀមវនាយជនាមួយវៀរណនាម។ បន្នាប់ 

ពីចប់វគ្ហ្វ ឹកហ្វ ឺនខ្ពុ ំមិនបនានបញ្នូ នទនាពនាំដនានែូចយុវជនឯទៀ

រទនា។ ខ្ពុ ំតនាូវបនានចនារ់តនាំងឲ្យធ្វ ើជនាកងកនារពនារ នងិនរីសនាររប

្់តនាបនានាក់ែដនាេ។តនាបនានាក់បនាន បនាគេ់មេូ រូមេ នាកសនាអិេឲ្យ

ខ្ពុ ំមួយគនាឿង្មនានាប់ជិរះររ់្ំបុតនាពីសនាុកមួយទនាសនាុកមួយ

ននាក្ ពុ ង្ូមភិនាគនរិរ។ី ពនាេខ្រះខ្ពុ ំតនាូវចុរះតនាមកនារ�្ឋ នានជនាមួយ

តនាបនានាក់ ដើម្បពីិនរិ្យមើេបនាជនាជនធ្វ ើសនានាលើកទំនប់ជីកបនា

ឡនាយ នងិអមែំណើរតនាបនានាក់ទនាចូេរួមបនាជំុននាមន្រី្ូមភិនា

គនរិរនីងិទនាពនាំដនានវៀរណនាម ដើម្បលីើកទកឹចរិ្ត កងទព័ឲ្យ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

មនានជំហររងឹបុឹងក្ ពុ ងកនារបនាយុទ្ធជនាមួយកងទព័វៀរណនាម។

 ភនារកច្ិ រប្់ខ្ពុ ំគ ឺ គនានាន់តនាយក្ំបុតនាទនាឲ្យលនាខនា

សនាុកដនាយផ្នាេ់ដនា នងិតនាឡប់មកវញិដនាយពំុមនានបង្អ នាបង្អ 

ង់តនាមផ្នូ វឡើយ។ ថ្ង នាមួយខ្ពុ ំ បនានយក្ំបុតនាទនាឲ្យគណៈរំបន់ 

១៣ក្ ពុ ងសនាុកតនានាំកក់។ ខ្ពុ ំបនានជួបតនាមេុ កននាតនាមផ្នូ វ។ដនាយ 

ឃើញខ្ពុ ំជិរះមេូ រូបនាប្្គ្ហ នាហើយមនិគនារព�នារ់។ តនាមេុ កបនាន

បញ្នាឲ្យកងកនារពនាររប្់�នារ់ចនាប់ខ្ពុ ំមក្ួរចម្ើយ ហើយ 

ែុរមេូ រូខ្ពុ ំចនាេននាចំពនារះមុខខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំ្យ័ញរ័ខ្លួ នចំពនារះកនារពនា

មនានរប្់តនាមេុ ក។តនាមេុ កបនាន្ម្ពុ រខ្ពុ ំថនា «អនាណនាឲ្យជិរះមេូ រូ

ដនាយ�្នានកនារអនុញ្ញ នារយេ នាងែូច្ នារះ » ? ខ្ពុ ំបនានបនានាប់តនាមេុ កថនា

ជនានរីសនាររប្់តនាបនានាក់ននារំបន់២៥នងិមនានភនារកច្ិ យក្ំ

បុតនាទនាឲ្យគណៈរំបន់១៣។ តនាមេុ កបនានគំរនាមថនា «ថ្ង នាកនានាយ 

តនាូវជិរះសនារះររ់្ំបុតនាបើមនិែូច្ នារះទនា �នារ់នងឹ ចនាប់ ្ ម្នាប់ 

ចនា េ»។ ខ្ពុ ំបនានតនាឡប់មករំបន់២៥វញិដនាយថ្ើរជើងហើ

យបនានាប់មូេហនារុននារះែេ់តនាបនានាក់ បេុន្ត នា�នារ់ពំុមនានមនារ់ក  

ឬ  នយិនាយថនាមេនាចឡើយ គគឺនានាន់តនាស្ត នាប់ហើយននាស្ងៀម 

បេុណ្ណ នារះ ។

 ននាក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ ខ្ពុ ំបនានអមែំណើរតនាបនានាក់ទនាទ

ទួេគណៈបនារិ្ ូ ចនិ ដនាេមកទ្្សនកច្ិ បនាទនា្កម្ពុជនា។ 

គណៈបនារិ្ ូននារះបនានដើរទ្្សននារនាងចកនា នងិកនារ�្ឋ នានជីក

បនាឡនាយមួយចំនួនននាក្ ពុ ងរំបន់២៥។

 ននាឆ្ នាំ១៩៧៧ ខ្ពុ ំកត៏នាូវផ្នា្់ទនាធ្វ ើកនារជនាមួយតនា

បនានាក់ននារំបន់១៣ក្ ពុ ងខនារ្តតនាកនាវ។ ជនាញកឹញនាប់ខ្ពុ ំបនានបើក 

ឡនានជូនតនាបនានាក់ទនាចូេរួមបនាជំុ ជនាមួយ តនាមេុ ក ននាមន្រី្ូមិ 

ភនាគនរិរ ី នងិ្មរ្ូមិ្្ ំែិនដើម្បស្ីនាប្្ង់្ភនាពកនារណ៍

ននាតនាមពនាំដនានវៀរណនាម នងិដើម្បលីើកទកឹចរិ្ត យុទ្ធជនទនាំង 

អ្់ឲ្យខរិខំបនាឹងបនានាងកនារពនារមនារុ្ូមិ។ ននាពនាេននារះ 

តនាបនានាក ់គជឺនាអនុបនាធនានរប្់តនាមេុ កផងនងិលនាខនារំបន់១៣

ផង។

 ខ្ពុ ំធ្វ ើកនារននារំបន់១៣មិនទនាន់បនានមួយឆ្ នាំផងតនាមេុ ក

បនានែកតនាបនានាក់ឲ្យទនាបនាចនាំកនារននារំបន់៣៣ ក្ ពុ ងខនារ្ត កំពង់ 

្្ដឺនាេមនានទតីនាំងននាសនាុកតនានាំខ្ នារ។ ននាទនីនារះខ្ពុ ំមនានរួននាទី

មួយទៀរគែឹឺកស្បៀង នងិ្ម្នារ្ឹកទនា្មរ្ូមមុិខតនាម

បណ្ត នាយពនាំដនានវៀរណនាម។

 ននាចុងឆ្ នាំ១៩៧៧ ខ្ពុ ំបនានទទួេបញ្នាពីតនាបនានាក់ឲ្យ

យក្ំបុតនាទនាឲ្យគណៈសនាុកកំពង់រនាទិ៍ ខនារ្តស្វ នាយរៀង។

ននាចុងឆ្ នាំែដនាេតនាបនានាក់ក៏បនានផ្នា្់មកធ្វ ើកនារននាសនាុកតនា

ខ្នា រំបន់២៥វញិ។

 ននាដើមឆ្ នាំ១៩៧៨ តនាបនានាក់,ខ្ពុ ំនងិមនុ្្ស៥ននាក់ទៀ

របនានធ្វ ើែំណើរឆ្នារះទនាខនារ្តស្វ នាយរៀង។ ននា្េ់ចម្ង នាយ 

តនា៧គឡីនូ មេនាតនា ែេ់ពនាំដនានវៀរណនាមតនាមេុ ក បនានហនាតនាម 

តនាអូឲ្យតនាបនានាក់វេិតនាឡប់ទនាបនាជំុ ននា្ូមភិនាគនរិរវីញិ។ 

មកែេ់រំបន់២៥ ខ្ពុ ំ នងិកងកនារពនារទនាំងអ្់តនាូវបនានែក

ហូរអនាវុធតនាបនានាក់ នងិបនាពន្ធឈ្នារះ ចនាន់ គមឹសនា៊ុន ហនា

សនាងពនាមទនាំងកូនរូចម្ នាក់តនាូវអង្កនារ ចនាប់បញ្នូ ន ទនា 

មន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ្-២១។ កនានាយពីចនាប់ខ្លួ នតនាបនានាក់បនានមួយ

ថ្ង នា ខ្ពុ ំ កទ៏ទួេែំណឹងថនាតនាផនគណៈសនាុកកំពង់រនាទិ៍ កត៏នាូវ 

ចនាប់ខ្លួ នដនារ។ ខនាមរេ នា នងិបុគ្េិករំបន់២៥មួយចំនួនកត៏នាូវ

បនានចនាប់ខ្លួ ន។

 ខ្ពុ ំ,កូនសនាីពីរននាក់រប្់តនាបនានាក់,ឪពុកម្ត នាយ,បងប្អនូ ន,

សនាច់ញនាររិប្់តនាបនានាក់៤គនាួសនារទៀរ ដនាេមនាន្មនាជិក 

២០ននាក់រ្់ននា ខនារ្តស្វ នាយរៀង តនាូវបនានចនាប់បញ្នូ នទនាគុក

ជនានាអូរព្ នារំបន់៣៣ក្ ពុ ងខនារ្ត កំពង់្្ឺដនាេមនានតនាខុន(កំបុរ

ដនា)គជឺនាបនាធនាន។

 ខ្ពុ ំបនានរ្់ននាក្ ពុ ងភនាព្យ័ខ្នាចជនានច្ិ  ពនានារះឃើញ 

្ន្ត ិ្ ុ ខចនាប់អ្ កដនាេ ននាកនាុមជនាមួយខ្ពុ ំយកទនា្ម្នាប់ជនា

រៀង រនាេ់ថ្ង នា។

 បន្នាប់ពីរបបខ្នារកនាហមែួេរេំ ខ្ពុ ំបនានទទួេែំណឹង 

ថនាតនាបនានាក់ នងិបនាពន្ធរប្់�នារ់ឈ្នារះ ចនាន ់គមឹសនា៊ុន បនាន 

ស្នាប់អ្់ហើយ។ ែូច្ នារះ ខ្ពុ ំកប៏នានចុរះផ្សនាយែំណឹងតនាមរ

យៈទ្្សននាវែ្ត ីស្វ នាងរកកនារពិរ ដើម្បសី្វ នាងរកកូនសនាីរប្់ 

�នារ់ទនាំងពីរននាក់ដនាេតនាូវជនា ជីែូនមួយរប្់ខ្ពុ ំ។ រយៈ ពនាេ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

មួយខនាកនានាយមកខ្ពុ ំបនានែំណឹងថនា ប្អនូ នសនាីជីែូនមួយ រប្់ 

ខ្ពុ ំឈ្នារះសនាកសនាយ ដនាេតនាូវជនាកូនរប្់តនាបនានាក់ ននា រ្់។ 

ខ្ពុ ំបនានទនាជួបប្អនូ នជីែូនមួយននាផ្រះរប្់ននាង្្ិ រ ក្ ពុ ងខនារ្ត កំព

ង់្ឺ្ក្បនារអររីមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខជនានាអូរព្ នា ដនាេននាងធ្នាប់ជនាប់

ឃំុឃនាំង។ពនាេបនានជួប�្ នាភ្នាមយើងបនាន សនាក់ទកឹភ្ នាក ដនា

យមិនែឹងខ្លួ នដនាយសនារតនារឿងរេ នាវដនាេកើរឡើងកន្ងមក 

ហើយខ្ពុ ំក៏មិនដនាេគរិថនាបនានជួបមុខ�្ នាវញិដនារ។កនានាយមក

ទៀរខ្ពុ ំកប៏នានណនារ់ប្អនូ នសនាីជីែូនមួយ ទនាលនាងសនាុកកំណើរ 

ដើម្បឲី្យស្នាេ់បងប្អនូ នដនាេននារ្់រនានមនានជីវរិ នងិបនានធ្វ ើ

បុណ្យឧទ្ិ្ កុ្េជូនឪពុកម្ត នាយរប្់ននាងផង។

 រកឃើញរូបថរឪពុក នងិឯកសនារ

 សនាក សនាយ តនាងតនាទន្ងឹរង់ចនាំមើេផ្នូ វឪពុកវេិតនា

ឡប់មកជួប�នារ់ននាថ្ង នាណនាមួយហើយ �នារ់កប៏នានស្ ើមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាជួយស្វ នាងរកឪពុករប្់�នារ់ ននាអំឡពុ

ងពនាេដនាេ�នារ់តនាូវបនានអញ្ើញឲ្យ មកនយិនាយពីរឿង រេ នាវ

ដនាេ�នារ់បនាន្្ងកនារ់ក្ ពុ ងរបបខ្នារកនាហម ននាក្ ពុ ងកម្វធិទី

្្សនកច្ិ ្ ិក្សនាននាបនាទនា្កម្ពុ ជនារប្់សនារមន្ីរបនាេយ័ពូ

ជសនា្ន ៍ (HolocaustMuseum) ដនាេមនានទតីនាំងននាបនា

ទនា្អនាមនារកិកនាេពីចុងខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ២០១៩។ បេុន្ត នាជនាអកុ

្េ្យកនារទន្ងឹរង់ចនាំរប្់�នារ់គបឺនានតនាឹមតនា ែំណឹងននាកនា

រស្នាប់រួមជនាមួយនងឹរូបថរមួយ្ន្កឹ នងិឯកសនារចម្ើយ 

សនារភនាពដនាេមនានកមនានា្់២២០ ទំពរ័រប្់ឪពុក�នារ់ 

ដនាេ ននាសនា្្េ់បេុណ្ណ នារះ។ រូបថរនងិឯកសនារទនាំងននារះ

តនាូវបនានបុគ្េិករប្់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា យកទនា

បនាគេ់ជូន�នារ់ននាផ្រះ្្ិរននាក្ ពុ ង្ូមពិនានានូប ឃំុ្្ ងកនាពើ 

សនាុកគងពិ្ ី ខនារ្ត កំពង់្្កឺនាេពីថ្ង នាទ៩ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ២០១៩ 

កនង្មក ។

 សនាកសនាយ្្ិរក្ ពុ ងវយ័៥២ឆ្ នាំ បនានរៀបរនាប់ទនាំង 

អនារម្ណក៍្តពុ កក្តលួ េ�នាយឡំជនាមួយទកឹភ្ នាកថនា «ខ្ពុ ំបនានបនាកពី 

ឪ ពុក(សនាកសនារហនាននិ ហនាបនានាក់ននាទលីនាខនា រំបន់២៥) 

អ ្ ់រយៈពនាេជនាង៤០ឆ្ នាំ ហើយតនាំងពីខ្ពុ ំមនានអនាយុ១១ឆ្ នាំ

។កនារជួប�្ នាជនាលើកចុងកនានាយររវនាងឪពុក នងិខ្ពុ ំគនឺនាពនាេ

ដនាេម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ បនានយកខ្ពុ ំទនាផ្ើននាមន្រីពនាទ្យ្ំបេ នានក្ ពុ ង

ខនារ្ត កណ្ត នាេ ននាឆ្ នាំ១៩៧៨។ កនានាយមកខ្ពុ ំតនាូវបនានបញ្នូ ន 

ទនាមន្រីឃំុឃនាំងជនានាអូរព្ នាននាខនារ្ត កំពង់្្។ឺ បន្នាប់ពីរប

បខ្នារកនាហមែួេរេំខ្ពុ ំ បនានព្នាយនាមតនាមរកែំណឹងឪពុករ

ប្់ខ្ពុ ំននាគនាប់ទកីន្នាង នងិបនានបនាកនា្្ួររកែំណឹងរប្់ 

�នារ់ននាតនាមវទិ្យពុ ។ បេុន្ត នាមនិបនានទទួេែំណឹង�នារ់ទនាេ់តនា

សនារះ។ ថ្ង នា មួយ ខ្ពុ ំបនាន្ួរទនាកនាន់បងបនាុ្ជីែូនមួយរប

្់ខ្ពុ ំថនា តើមនាន បនានទទួេែំណឹងពីឪពុករប្់ខ្ពុ ំដនារឬទនា? 

�នារ់បនានឆ្ើយរប មកខ្ពុ ំវញិថនា�នារ់បនានព្នាយនាមរកអ្់ជនា

ចនាើនកន្នាងដនារ បេុន្ត នា ននាតនាមនិទទួេបនានែំណឹងអ្វ ីសនារះ។ 

បនាហនាេជនា�នារ់បនានស្នាប់ហើយ ហើយបនា្និបើ�នារ់ននា 

រ្់�នារ់នងឹមករកយើងមនិខនាន។ ក្ត ី្ ង្ឃមឹែ៏រចិរួចរប្់ខ្ពុ ំ 

បនានរសនាយបេុន្ត នាអនារម្ណរ៍ប្់ខ្ពុ ំននាតនាគរិថនា ឪពុករប្់ខ្ពុ ំ

គនឺនារ្់រនានមនានជីវរិននាឡើយ។ ខ្ពុ ំនកឹរឭកែេ់ឪពុករប្់

ខ្ពុ ំជនារៀងរនាេ់ថ្ង នា។

 បន្នាប់ពីខ្ពុ ំទទួេបនានរូបថរមួយ្ន្កឹ នងិចម្ើយ

សនារភនាពមួយចបនាប់រប្់ឪពុកខ្ពុ ំដនាេឆ្នាំគុកននាមន្ីរ្ន្ត ិ្ុ

ខ្-២១បនាន្ួរចម្ើយ�នារ់ធ្វ ើឲ្យខ្ពុ ំ មនានអនារម្ណរ៍ក់្្ពុ រ

នងិរជួំេចរិ្តយេ នាងខ្នាំង។ ខ្ពុ ំគរិថនាឪពុករប្់ខ្ពុ ំតនាូវបនានឆ្នាំគុក

វនាយបង្ ំ នងិធ្វ ើទនារុណកម្យេ នាងធ្ង ន់ធ្ងរដើម្បឲី្យ�នារ់ឆ្ើយសនា

រភនាព។

 រូបថរឪពុករប្់ខ្ពុ ំដនាេ ខ្ពុ ំទទួេបនានននារះគមឺើេទនា

ហនាក់ែូចជនា�នារ់ននាវយ័ក្នាងននាឡើយ ដនាយសនារតនាខ្ពុ ំបនាន 

បនាកពី�នារ់យូរឆ្ នាំមកហើយ។ បេុន្ត នាអ្វ ីដនាេខ្ពុ ំែឹងចបនា្់ពី�នារ 

ននាពនាេននារះគ�ឺនារ់មនានឈ្នារះ សនាក សនារ ហនាបនានាក់។ 

ខ្ពុ ំនងឹបនានាប់ពីែំណឹង នងិផ្ើរូបថរឪពុករប្់ខ្ពុ ំទនាបងប្អនូ នននា

សនាុកកំណើរននាខនារ្តស្វ នាយរៀង ហើយខ្ពុ ំនងឹឲ្យកូនសនាីរប្់

ខ្ពុ ំដនាេបច្ ពុ ប្បន ្កំពុងរៀនថ្ នាក់ទ៧ី ននាអនុវទិ្នាេយ័ អនានច

ម្ើយរប្់ជីតនាឲ្យខ្ពុ ំស្ត នាប់ពនានារះខ្ពុ ំមនិបនានរៀន្ូតនា។

កនាុមទ្្សននាវែ្ត ីស្វ នាងរកកនារពរិ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ្មនាគមអ្កនពិន្ធខខ្រ គជឺនា ្មនាគមជនារ ិឯករនាជ្យ 

បលង្ក ើរលឡើងល�នាដថ្ងទ៥ី ខខមនីនា ឆ្នាំ១៩៥៦។ លសកនាយ្ង្្គនាម

្ីុវេិសបេយ័ពូជសនា្ន ៍បឆ្ីនាំ សបនាំបខីខ ដម្ដថ្ង្មនាគមលនរះ

បនានបលង្ក ើរលឡើងវញិល�នាឆ្នាំ១៩៩៣ល�នាយបនាន្ំុចបនាប់ពសីពរះ

ករុណនាអង្ម្នា្់ជីវរិលេើរ្បនូ ង ក្ពុ ងឋនានៈសពរះអង្ជនាសពរះសបធនា

នឧរ្តមសកពុ មសបឹក្សនាជនារ ិនងិបនាន្ំុចបនាប់ពីរែ្ឋអំណនាច “រែ្ឋក

ម្ពុ ជនា”។បន្នាប់មកតនាមល្ចក្លី្្ើ្ំុពីគណៈកម្នាធកិនារកណ្នា

េដន្មនាគមអ្កនពិន្ធខខ្រ ្ លម្ចសពរះបនាទ នលរនារ្ត ម ្ ហីនុ 

សពរះអង្សទង់្ព្វ សពរះរនាជហឫទយ័ គង់សបថនាប់ជនាសពរះសបធនាន

ករិ្ត យិ្ដន្មនាគម អ្កនពិន្ធខខ្រ លឡើងវញិែូចកនាេពី្ម ័

យ្ង្មរនាស ្្ត នយិម។ ពីឆ្នាំ១៩៩៤ រហូរែេ់ចុងឆ្នាំ១៩៩

៦្មនាគមអ្កនពិន្ធខខ្រ ខែេលទើបនងឹរ្់រនានមនានជីវរិលឡើង 

វញិជនាថី្ គែឹឺកននាំល�នាយសនាសស្ត នាចនារ្យ យូ បូ ខែេមនានទស្ីនាក់ 

កណ្នាេក្ពុ ងបរលិវណវរ្តបទុមវរវីថីិឧកញេ នា្៊ូ ស្៊ុ ន៧ ្្គ្ក នារ់

ចរុមុខ ខណ្ឌ ែូនលពញ រនាជធនានី្ ្ំ លពញ។ 

 ល�នាចុងឆ្នាំ២០១៧ ្មនាគមអ្កនពិន្ធខខ្របនានលធ្វ ើម

ហនា្ន្បិនារ រប្់ខ្លួ នលសជើ្លរ ើ្ ថ្នាក់ែឹកននាំថី្លែើម្បែំីលណើរ

កនារ នងិចុរះបញ្ី្ មនាគមអ្កនពិន្ធខខ្រក្ពុ ងបញ្អីង្កនារ្មនា

គមដនសក្ួងមហនាដផ្ល�នាដថ្ងទ៩ី ខខកុម្ៈ ឆ្នាំ២០១៨។  ក្ពុ ង

អនាណរ្ត ទិ១ី០្មនាគមអ្កនពិន្ធខខ្រ ែឹកននាំល�នាយ ឯកឧរ្តម  

លសពឿងសបណីរ កំពុងមនាន្កម្ភនាពបណ្ពុ រះបណ្នាេ្ក្ិនា 

កនាមអ្កនពិន្ធជំននាន់ថី្ជនាបន្តបន្នាប់។  លសរនាពីលនរះលទៀរ្មនាគ

មមនានកនារសបកួរស្នាដែ ពនានរ្គ្វ នាន់អក្សរ្ិេ្ប ៍ទលនល្មគង្នងិ 

លសជើ្លរ ើ្ អ្កនពិន្ធល្្ើម ល�នាទទួេពនានរ្គ្វ នាន់អនា្ុអីនាលគ្យ៍

ជនាលរៀងរនាេ់ឆ្នាំ។  ជនាងលនរះល�នាលទៀរ ្មនាគមអ្កនពិន្ធខខ្រ 

បនានចូេរួមជនាគណៈកម្កនារវនាយរដម្ ស្នាដែនពិន្ធ ក្ពុ ងកនារ  

សបកួរលសជើ្លរ ើ្ ស្នាដែល�នាសក្ួងវប្បធម ៌នងិវចិសិរ្ិេ្បៈ  

សក្ួងធម្កនារ នងិសនា្ននា  នងិ្ហកនារជនាមួយ្មនាគម

អ្នពិន្ធខខ្រល�នាបរលទ្សបចនាំសបលទ្បនារនាំង សបកួរពនានរ្គ្វ នាន់

អក្សរ្ិេ្ប ៍្ ន្តភិនាពផងខែរ។ 

 លែើម្បី្ លសមចល�នាតនាមទ្្សនវ ិ្ យ័រួមគ ឺ កនារខរង 

នពិន្ធសសនាវសជនាវលបនារះពុម្នងិនវនានុវរ្ត ន ៍ សបកបល�នាយគុណភនា

ពឧរ្តមភនាពលេើកកម្្់វ ិ្ យ័ខរងនពិន្ធល�នាកម្ពុ ជនា ្មនាគម

អ្កនពិន្ធខខ្រកំពុងខ ្្វងរកដែគូ្ហកនារជនាមួយស្នាបន័លផ្សង

ៗខែេមនានល�នាេបំណងរួម ក្ពុ ងកនារលេើក្្លួ យ�នាំសទកនារ     

សសនាវសជនាវនងិវ ិ្ យ័ខរងនពិន្ធ។ ល�នាយយេ់លឃើញថនាមជ្ឈ

មណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា មនានល�នាេបំណងចូេរួមក្ពុ ងកនារ 

លេើក្្លួ យ �នាំសទកនារសសនាវសជនាវនងិវ ិ្ យ័ខរងនពិន្ធ្មនាគម

អ្កនពិន្ធខខ្របនាន្ហកនារជនាមួយ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុ

ជនាលែើម្បលីរៀបចំកនារសបកួរលសជើ្លរ ើ្ ស្នាដែ ពនានរ្គ្វ នាន់លរឿងខ្ ី

អំពីជីវរិរ្់ល�នាសបចនាំដថ្ង រប្់សបជនាជនកម្ពុជនាក្ពុ ងរបបកម្ពុ

ជនាសបជនាធបិលរយ្យ បេុេ ពរ។ 

 កនារបលង្ក ើរគលសមនាងសបកួរលសជើ្លរ ើ្ ស្នាដែ ខរងនិ

ពន្ធលរឿងខ្ពីនានរ្គ្វ នាន់អក្សរ្ិេ្ប ៍្ ្ ឹកររឹ លេើកទ១ីឆ្នាំ២០២០

លនរះលឡើងក្ពុ ងល�នាេបំណង១)លែើម្បលីេើកកម្្់កនារសសនាវសជនាវ

នពិន្ធអំពីជីវរិរ្់ល�នាសបចនាំដថ្ង រប្់សបជនាជនកម្ពុជនាក្ពុ ងរបប

កម្ពុជនាសបជនាធបិលរយ្យបេុេពរ។ ២)លែើម្បរួីមចំខណករក្សនា 

ឯកសនារសបវរ្ត សិនាស ្្ត  ដនជីវរិមនុ្្សជនាររិ្់ល�នាក្ពុ ងរបប 

កម្ពុជនាសបជនាធបិលរយ្យ បេុេ ពរ តនាមរយៈស្នាដែខរងនពិន្ធ 

រប្់អ្កនពិន្ធខខរ្អ្ក ខែេរ្់រនានមនានជីវរិ នងិអ្កខែេ 

ធ្នាប់បនានឮលរឿងរេ នាវ ខែេបនានលកើរលឡើងក្ពុ ងរបបកម្ពុជនាសបជនា

ធបិលរយ្យ បេុេ ពរ។   ្មនាគមអ្កនពិន្ធខខរ្

គដសមាងសបកួតដសជើសដរ ើសស្ានដសតងៃិពៃ្ធដរឿងខលៃតីពាៃរងវែ ាៃ់អក្សរ 
សិល្ប៍សលៃកឹរតឹដលើកទតី១ ឆ្ាំ២០២០
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 (រពីលេខមុន)

 ៤០. អង្លហរុទនាំងអ្់ខែេបញ្នាក់អំពីធនារុផ្ំសដនប

ទឧសកែិ្ឋ ឬទសមង់ដនកនារទទួេខុ្សរនូ វខែេបនានលចនាទសបកនាន់ 

សពមទនាំងអង្លហរុទនាំងអ្់ ខែេមិនអនាចខ្វរះបនាន្សមនាប់កនា

រ្លសមចចរិ្ត លេើកនារផ្ត ន្នាលទនា្ ជនាពិល្្អង្លហរុទនាំងឡនា

យខែេបលង្ក ើរជនាធនារុផ្ំសដនបទឧសកែិ្ឋកម្ ឬទសមង់ដនកនារទទួ

េខុ្សរនូ វខែេសរនូ វបនាន លចនាទសបកនាន់លេើជនជនាប់លចនាទ សរនូ វ

ប្គ្ហ នាញឲ្យហួ្ពីវមិនារិ្ ង្សយ័។ លនរះសរនូ វមនានកនារ�នាំសទល�នា

យមរខិែេមនាន្ំអនាងលហរុ ល�នាយខផ្អកលេើ្ ័្ ្តពុ តនាង ទនាំង  

ស ព្ុ ងល�នាយពំុចនាំបនាច់អនុវរ្ត បទ�្ឋ នាន ដនកនារប្គ្ហ នាញ្ ័្ ្តពុ តនាង 

ឲ្យហួ្ពីវមិរិ្ ង្សយ័ជនាខផ្កៗលននារះលទ។ជនាក់ខ ្្ត ងែូចខែេ

អង្ជំនំុជសមរះរុ�នាកនារកំពូេបនាន្លសមច ករណីលនរះពំុមនាន 

នយ័ថនា្ ័្ ្តពុ តនាងលផ្សងៗជនាលសចើនអនាចបូកបញ្នូ េ�្នា លែើម្បបំី

លពញេក្ខណ្ឌ ដនកនារប្គ្ហ នាញឲ្យហួ្ពីវមិរិ្ ង្សយ័ ល�នាយ

ពំុគរិពីទម្ង ន់ដន្ ័្ ្តពុ តនាងនមួីយៗលននារះខែរ។ អង្ជំនំុជសមរះប

ញ្នាក់ែូចខនាងលសកនាមអំពីផេបេរះពនាេ់ ដនបទ�្ឋ នានក្ពុ ងកនារប

្គ្ហ នាញ្ ័្ ្តពុ តនាង ឲ្យហួ្ពីវមិរិ្ ង្សយ័ ល�នាលេើកនារវនាយរដម្

លេើរដម្ដន្ ័្ ្តពុ តនាង ខែេសរនូ វបនាន�នាក់ល�នាចំលពនារះមុខខ្លួ ន។

 ២.៤.៣. ភនាពខែេអនាចទទួេយកបនានដន្ ័្ ្តពុ តនាង

 ២.៤.៣.១. កនារសគប់សគងលេើ្ំលណើ្ំុឲ្យទទួេយក

្ ័្ ្តពុ តនាង

 ៤១.ល�នាមុនលពេចនាប់លផ្ត ើមកនារជំនំុជសមរះអង្ជំនំុជសមរះ

បនានប្្គនាប់ឲ្យ ភនាគ�ីនាក់បញ្បីឋម ្្ត ីពីកនារប្គ្ហ នាញអរ្ត្

ញ្ញ នាណកនារពិពណន៌នា្លង្បនងិកនារបញ្នាក់អំពីភនាពពនាក់ពន័្ធ

ដន្ ័្ ្តពុ តនាងទនាំងអ្់ខែេបនានល្្ើ្ំុ។ ល�នាដថ្ងទ០ី៨ ខខលមសនា 

ឆ្នាំ២០១៤ អង្ជំនំុជសមរះបនានប្្គនាប់បខនម្ ឲ្យភនាគទីនាំងអ្់ 

ផ្ត េ់បញ្ចុីងលសកនាយ ្្ត ពីីឯកសនារខែេបនានល្្ើ្ំុ។ ល�នាដថ្ងទី

០៨ខខលមសនាឆ្នាំ២០១៤អង្ជំនំុជសមរះបនានប្្គនាប់បខនម្ឲ្យភនា

គទីនាំងអ្់ផ្ត េ់បញ្ចុីងលសកនាយ ្្ត អំីពីឯកសនារខែេបនាន�នាក់

ននាលពេមុន នងិបញ្ចុីងលសកនាយដនវរ្ពុតនាង ខែេភនាគមីនានបំ

ណង�នាក់ល�នាក្ពុ ង្ំណំុលរឿង ០០២/០២ រួមទនាំងកនារពិពណ៌

ននាអំពីសបល្ទនងិខ្មឹសនារ សពមទនាំងភនាពពនាក់ពន័្ធនងឹែីកនាែំ

លណនារះសសនាយ។

 ២.៤.៣.២. សកបខណ្ឌ គរយុិរ្ត ិ

 ៤២.លេើកខេងខរមនានបទប្បញ្ញរ្ត ខិចងលផ្សងពីលនរះ្ ័

្្តពុ តនាងទនាំងអ្់អនាចទទួេយកបនាន។ រនាេ់ល្ចក្ត ី្ លសមចរ

ប្់អង្ជំនំុជសមរះសរនូ វខរខផ្អកលេើ្ ័្ ្តពុ តនាង ខែេបនាន�នាក់ល�នា

ចំលពនារះមុខអង្ជំនំុជសមរះ លហើយសរនូ វពិភនាក្សនាលែញល�នាេ។ 

អង្ជំនំុជសមរះអនាចសចនានលចនាេ្ំលណើ ្ំុឲ្យពិនរិ្យ្ ័្ ្តពុ តនាង

ណនាខែេពំុជនាប់ពនាក់ពន័្ធឬជនាន់�្នា ឬពំុអនាចរកបនានក្ពុ ងរយៈ

លពេ្មស្បណនាមួយ ពំុ្មស្បក្ពុ ងកនារបញ្នាក់អង្លហ

រុខែេជនាល�នាេល�នា ដនកនារល្្ើ្ំុពិនរិ្យ្ ័្ ្តពុ តនាងខែេចបនាប់

មនិអនុញ្ញ នារឬ ខែេមនានលចរននាពន្នារកច្ិែំលណើរកនារនរីវិ ិ

ធ។ី

 ៤៣. លទនារះបជីនាភនាគអីនាចល្្ើ្ំុឲ្យទទួេយក្ ័្ ្តពុ តនាង 

ល�នាក្ពុ ងែំណនាក់កនាេណនាមួយដនកនារជំនំុជសមរះកល៏�នាយក៏្ ័្ ្តពុ

តនាងទនាំងអ្់លែេបនានល្្ើលឡើងលហើយ ពំុអនាចរកបនានល�នាក្ពុ ង

លពេលបើកកនារជំនំុជសមរះ សរនូ វបនានចនារ់ទុកថនា ្ ័្ ្តពុ តនាងថី្អនុ

ល�នាមតនាមេក្ខណ្ឌ ដនវធិនាន៨ ៧ ( ៤ ) ដនវធិនានដផ្ក្ពុ ង។ភនាគី

ល្្ើ្ំុសរនូ វប្គ្ហ នាញថនា ្ ័្ ្តពុ តនាងថី្លននារះពំុអនាចរកបនានល�នាមុន

លពេលបើកកនារជំនំុជសមរះនងិ/ ឬពំុអនាចរកលឃើញលបើលទនារះជនាបនា

នខរិខំសបឹងខសបងខ ្្វងរកយេ នាង្មស្បកល៏�នាយ។ សប្ិន

សាលសកមសំណរុ ំ ដរឿង០០២/០២
ដកសសង់ដែញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរបស់សាលាក្តី 

សខមែរសកហម
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

លបើ្ំលណើ្ំុឲ្យទទួ េយក្ ័្ ្តពុ តនាងពំុបនាន លធ្វ ើលឡើងទនាន់លពេ

លវ�នាលននារះលទអង្ជំនំុជសមរះល�នាខរ អនាចទទួេយក្ ័្ ្តពុ តនាងខែ

េបនានល្្ើ្ំុលននារះ លែើម្បជីនាសបលយនាជនដ៍នយុរ្ត ធិម។៌

 ៤៤. លែើម្បចីនារ់ទុកថនា្ ័្ ្តពុ តនាងសរនូ វបនាន�នាក់ល�នាចំ

លពនារះមុខអង្ជំនំុជសមរះ្ ័្ ្តពុ តនាងទនាំងលននារះសរនូ វបនាន្លង្បអនាន

ឲ្យភនាគសី្ត នាប់ឬ លបើមនិែូចលច្រះលទសរនូ វកំណរ់អរ្ត្ញ្ញ នាណឲ្យ

បនាន្មស្ប។ ក្ពុ ងករណីអង្ជំនំុជសមរះសចនានលចនាេកនារជំទនា

្់ល�នានងឹឯកសនារណនាមួយ ឬក្ពុ ងករណី�្នានកនារជំទនា្់ណនា

មួយលទលននារះឯកសនារខែេសរនូ វបនាន្លង្បឬកំណរ់អរ្ត្ញ្ញ នា

ណ្មស្បលននារះខែេរួមទនាំង្ំលណើ្ំុឲ្យទទួេយកនងិលបើ

មនិែូលច្នារះលទបនាន បំលពញេក្ណៈវនិចិឆេ យ័ខែេមនានខចងល�នា

ក្ពុ ងវធិនាន៨៧ (៣)(៤) ដនវធិនានដផ្ក្ពុ ង សរនូ វបនានទទួេយក

លហើយចនារ់ទុកថនាសរនូ វបនាន �នាក់ល�នាចំលពនារះមុខអង្ជំនំុជសមរះ។ 

ឯកសនារនមួីយខែេសរនូ វបនានទទួេយក នងិ�នាក់ល�នាចំលពនារះមុខ 

អង្ជំនំុជសមរះលននារះ សរនូ វផ្ត េ់ជនាលេខឯកសនារE3។

 ៤៥. ល�នាក្ពុ ងសនារណនាបញ្ប់កច្ិពិភនាក្សនាលែញល�នាេ 

នងិល្ចក្ត ី្ ន្�ិ្ឋ នានផ្នាេ់មនារ់បញ្ប់កច្ិពិភនាក្សនាលែញល�នាេ

រប្់ខ្លួ ន លមធនាវកីនារពនារក្ត  ីនួន ជនា បនានលយនាងល�នាលេើ្ ័្ ្តពុ តនាង 

ខែេមិនសរនូ វបនានទទួេយកលធ្វ ើជនា្ ័្ ្តពុ តនាង ល�នាយសនារខរ្ ័

្្តពុ តនាងលននារះមនិបនានបំលពញល�នាតនាមេក្ណ្ឌ ដនវធិនាន៨៧ ដនវ ិ

ធនានដផ្ក្ពុ ង ឬ្ ័្ ្តពុ តនាងលននារះមនិសរនូ វបនានប្គ្ហ នាញ នងិល្្ើ្ំុឲ្យ

ទទួេយកលធ្វ ើជនា្ ័្ ្តពុ តនាង។ ល�នាយលហរុថនា្ម្នារលននារះពំុសរនូ វ

បនាន�នាក់ឲ្យបនាន្មស្ប ល�នាចំលពនារះមុខអង្ជំនំុជសមរះអនុ

ល�នាមតនាមវធិនាន៨៧ដនវធិនានដផ្ក្ពុ ង អង្ជំនំុជសមរះមនិអនាច្ំ

អនាងលេើ្ម្នាលនរះល�នាក្ពុ ងសនាេសកមលននារះលឡើយ។

 ៤៦. អង្ជំនំុជសមរះរម្ឹកថនា ល�នាក្ពុ ង្ំណំុលរឿង 

០០២/០១ អង្ជំនំុជសមរះបនាន្ន្�ិ្ឋ នានថនាវធិសីនាស ្្ត ខែេមជ្ឈ

មណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាបនាន លសបើសបនា្់ក្ពុ ងកនារទទួេបនានឯក

សនារកនារលធ្វ ើបណ្ណ សនារ នងិកនាររក្សនាទុកឯកសនារល្្្េ់ពី

របបកម្ពុជនាសបជនាធបិលរយ្យ មនានភនាពអនាចលជឿជនាក់បនានលហរុ

ែូលច្រះអង្ជំនំុជសមរះយេ់ថនាឯកសនារខបបលនរះ សរនូ វទទួេបនាន

កនារ្នរ្បឋមដនភនាពពនាក់ពន័្ធ នងិភនាពគួរឲ្យខទុកចរិ្តបនាន 

(រួមទនាំងយថនាភនាព)។ ែូច�្នាលនរះផងខែរ អង្ជំនំុជសមរះយេ់

លឃើញថនាកនារ្នរ្ដនភនាពពនាក់ពន័្ធ នងិភនាពគួរឲ្យទុកចរិ្តបនាន

(រួមទនាំងយថនាភនាព) ចំលពនារះឯកសនារននាននា ខែេបនានលយនាង

ល�នាក្ពុ ងែីកនាែំលណនារះសសនាយដន្ំណំុលរឿង០០២ ខផ្អកលេើកនារ

វនាយរដម្រប្់្ហល�នាសកមល្ុើបអលង្ករល�នា លេើឯកសនារទនាំ

ងលនរះនងិកនារណខ៍ែេថនាែីកនាែំលណនារះសសនាយសរនូ វបនានប្ត ឹងឧទ្ធ

រណល៍�នាអង្បុលរជំនំុជសមរះ។ អង្ជំនំុជសមរះសនា�នាែំបូងបនាន

លេើកលឡើងពីល�នាេកនារណល៍នរះ សនាជនាថី្ល�នាក្ពុ ងសនាេសកមដន

្ំណំុលរឿង០០២/០១។ អង្ជំនំុជសមរះរុ�នាកនារកំពូេមនិបនាន

លឃើញមនានកំហុ្ល�នាក្ពុ ងវធិសីនាស ្្ត លនរះលននារះលទ លហើយបនានក

រ់្ម្នាេ់ថនា«អនាស្យ័លេើភនាគខីែេជនាអ្កជំទនា្់ល�នានងឹភនា

ពសរមឹសរនូ វដនឯកសនារ ខែេរុ�នាកនារបនានផ្ត េ់្ច្ធនារណខ៍ែ

េអនាចជំទនា្់បនានថនា មនានភនាពសរមឹសរនូ វតនាមល្ចក្ត បីញ្នាក់

ែំបូង។ អង្ជំនំុជសមរះសនា�នាែំបូងបញ្នាក់ថនា ភនាគខីែេជំទនា

្់ល�នានងឹភនាពគួរឲ្យទុកចរិ្តបនាន ឬយថនាភនាពដន្ ័្ ្តពុ តនាងចនាំ

បនាច់សរនូ វខរប្គ្ហ នាញ្ ័្ ្តពុ តនាង នងិផ្ត េ់្ំអនាងលហរុលែើម្បជំីទនា

្់នងឹកនារ្នរ់្លនរះ។ ល�នាលពេមនានបញ្ហ នាខបបលនរះលកើរលឡើង

អង្ជំនំុជសមរះនងឹល�នារះសសនាយល�នាតនាមករណីជនាក់ខ ្្ត ង។កនាេ

ណនាពំុមនានផ្ត េ់្ំអនាងលហរុ អំពីកនារជំទនា្់ទនាំងលននារះ កនារ្

នរ្ដនភនាពគួរឲ្យទុកចរិ្តបនាន(រួមទនាំងយថនាភនាព) ល�នាខរមនាន 

្ុពេភនាពែខែេ។

 ២.៤.៤.សប្ពដន្ ័្ ្តពុ តនាង�នាក់ល�នាចំលពនារះមុខអង្ជំនំុ 

 ជសមរះ

 ២.៤.៤.១.្ ័្ ្តពុ តនាងរប្់ជនជនាប់លចនាទ

 ៤៧. អនុល�នាមតនាមវធិនាន២១(១)(ឃ) នងិវធិនាន 

៩០(១)ដនវធិនានដផ្ក្ពុ ង សបធនានអង្ជំនំុជសមរះបនានជូនែំណឹងែ

េ់ជនជនាប់លចនាទនមួីយៗថនា ជនជនាប់លចនាទមនាន្ទិ្ធជិនាមូេ�្ឋ នា

នក្ពុ ងកនារល�នាល ្្ងៀមមនិល្្ើយរប។ ល�នាដថ្ងទ១ី៧ ខខរុ�នា ឆ្នាំ

២០១៤បន្នាប់ពីមនានកនារម្ឹកខបបលនរះរួចមក នួន ជនា នងិលខៀវ

្ំផនសរនូ វបនានផ្ត េ់ឱកនា្ឲ្យលធ្វ ើល្ចក្ត ខីថ្ងកនារណល៍បើកលរៀង
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

ៗខ្លួ ន។ ជនជនាប់លចនាទទនាំងពីរននាក់បនានបញ្នាក់ថនា អនុល�នាម

តនាមវធិនាន៩០ដនវធិនានដផ្ក្ពុ ងពួក�នារ់នងឹមិនល្្ើយរបល�នានងឹ

្ំណួរណនាមួយលទ។សបធនានអង្ជំនំុជសមរះបនានជូនែំណឹងែេ់

ជនជនាប់លចនាទថនា អង្ជំនំុជសមរះនងឹែំលណើរកនារល�នា ល�នាយខផ្អក

លេើមូេ�្ឋ នានថនាជនជនាប់លចនាទបនាន អនុវរ្ត្ទិ្ធលិ�នាល ្្ងៀមមនិ

ល្្ើយល�នានងឹ្ំណួរណនាមួយលននារះលទ លេើកខេងខរនងិរហូរ

ទនាេ់ខរលពេណនាខែេអង្ជំនំុជសមរះបនានទទួេពរ័ម៌នានលផ្សង

ពីលនរះយេ នាងចបនា្់ពីជនជនាប់លចនាទ ឬពីលមធនាវរីប្់ពួក�នារ់។ 

ល�នាលពេខែេលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណីបនាន ល្្ើ្ំុ្ួរ្ំណួរ

ននាននាល�នាកនាន់ជនជនាប់លចនាទ តនាមរយៈសបធនានអង្ជំនំុជសមរះសប

ធនានអង្ជំនំុជសមរះ បនានល្្ើយរបល�នាលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណី

ថនាជនជនាប់លចនាទបនានអនុវរ្ត្ិទ្ធលិ�នាល ្្ងៀមមនិល្្ើយរបលហើយ

នងឹមិនល្្ើយល�នានងឹ្ំណួរទនាំងលននារះលទ។ ល�នាក្ពុ ងអំឡពុ ងលពេ

្វននាកនារអង្ជំនំុជសមរះបនាន ចង្អពុេប្គ្ហ នាញថនាអង្ជំនំុជសមរះ

អនាចនងឹទនាញល្ចក្ត ី្ ន្�ិ្ឋ នាន លចញពីកនារអនុវរ្ត្ទិ្ធលិ�នាល ្្ងៀ

មមនិល្្ើយរបលនរះ ក្ពុ ងករណីខែេជនជនាប់លចនាទមនិបនានអនុ

វរ្ត សគប់លពេលវ�នាលននារះ។

 ៤៨. ល�នាដថ្ងទ០ី១ ខខកក្ក�នា ឆ្នាំ២០១៦ លសកនាយពី

ទទួេ្ំលណើរប្់្ហសពរះរនាជអនាជ្នា រួចមកអង្ជំនំុជសមរះ

បនានល្្ើឲ្យជនជនាប់លចនាទបញ្នាក់ថនា លរើពួក�នារ់មនានបំណងផ្ត

េ់្ក្កីម្ក្ពុ ង្ំណំុលរឿង០០២/០២ខែរឬលទ។ លខៀវ ្ំផន 

បនានល្្ើយរបថនា �នារ់ល�នាខររក្សនាជំហរថនា �នារ់ល�នាខររក្សនាជំ

ហរថនា�នារ់នងឹមិនល្្ើយរប ល�នានងឹ្ំណួរណនាមួយលននារះលទ។ 

នួន ជនា កប៏នានបញ្នាក់អំពីលចរននារប្់�នារ់ក្ពុ ងកនារមនិល្្ើយ

របល�នានងឹ្ំណួរទនាំងឡនាយល�នាក្ពុ ង្ំណំុលរឿង ០០២/០២ 

ខែរ បេុ ខន្តបនានករ់្ម្នាេ់ថនា �នារ់នងឹពិចនារណនាលឡើងវញិអំពី

ជំហរលនរះសប្និលបើអង្ជំនំុជសមរះលកនារះល�នា ល�នាកលហង ្ ំរនិ 

ឲ្យមកផ្ត េ់្ក្កីម្ នងិផ្ត េ់ឱកនា្ ឲ្យលមធនាវកីនារពនារក្ត ី្ ួ រ 

លែញល�នាេចំលពនារះរូប�នារ់។ ជនជនាប់លចនាទមនិបនានល្្ើយរប

ល�នានងឹ្ំណួរននាននា ខែេភនាគែីដទនងិអង្ជំនំុជសមរះបនានលចនាទ

្ួរលននារះលឡើយ។ បេុ ខន្ត  លខៀវ ្ ំផន បនានលធ្វ ើល្ចក្ត ី្ ន្�ិ្ឋ នានបទិ 

បញ្ប់កច្ិពិភនាក្សនាលែញល�នាេ ល�នាដថ្ងទ២ី៣ ខខមថុិននា ឆ្នា ំ

២០១៧ នងិបនានអរះអនាងថនា�នារ់មនានបំណងល្្ើយរបល�នានងឹ

្ំណួរខ្រះៗ ខែេលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណីបនាន្ួរកនង្មក។

 ២.៤.៤.២.្ ័្ ្តពុ តនាងរប្់លែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណី 

សនាក្សី នងិអ្កជំននាញ

 ៤៩. ក្ពុ ងឋនានៈពិល្្រប្់ពួក�នារ់រុ�នាកនារពំុរសមនូ

វឲ្យលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណីលធ្វ ើ្ ម្បថលននារះលទ។ អង្ជំនំុជសមរះ

ពិនរិ្យលេើ្ ័្ ្តពុ តនាងរប្់លែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណី សនាក្សី នងិ

អ្កជំននាញតនាមករណីជនាក់ខ ្្ត ងនមួីយៗ ល�នាយខផ្អកលេើភនាព

អនាចលជឿជនាក់បនានដន្ក្កីម្ នងិល�នាយកនារពិចនារណនាខផ្អក

លេើកត្ត នាមួយចំនួនែូចជនា អរ្ត ចររិរប្់បុគ្េខែេផ្ត េ់្ក្ី

កម្ភនាព្ុចី្គ្វ នាក់�្នា នងិភនាពមនិ្ុចី្គ្វ នាក់�្នាទនាក់ទងនងឹអង្

លហរុ្ំខនាន់ៗ កនារជំរុញពីខនាងលសរនាខែេអនាចមនានកនារអរះអនា

ងបញ្នាក់ នងិកនាេៈលទ្ៈទនាំងអ្់ដនលរឿងក្ត លីនរះ។

 ៥០. សនាក្សទីនាំងអ្់សរនូ វបនានជូនែំណឹងអំពី្ ទិ្ធមិនិ

ល្្ើយ�នាក់បន្ពុកលេើខ្លួ នឯង នងិសរនូ វបនានទទួេជំនួយពីលមធនាវ ី

ក្ពុ ងករណីចនាំបនាច់។ អង្ជំនំុជសមរះ កប៏នានស្ត នាប់មរលិយនាបេ់ 

រប្់អ្កជំននាញ លេើបញ្ហ នាបលច្កលទ្ជនាក់�នាក់មួយចំនួនផ

ងខែរ លែើម្បជួីយែេ់កនារខ ្្វងយេ់ពី្ ័្ ្តពុ តនាងខែេបនានប

្គ្ហ នាញល�នាក្ពុ ងអំឡពុ ងលពេ្វននាកនារ។

 ៥១. អង្ជំនំុជសមរះ បនានទទួេយកកំណរ់លហរុដនកនារ

ស្ត នាប់ចលម្ើយជនា�នាយេក្ណអ៍ក្សរប្់សនាក្ស ី អ្កជំននាញ 

នងិលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណីរួមទនាំងសបរចិនារកឹ ្្ត ពីីកច្ិែំលណើ

រកនារនរីវិធិមុីនៗរួមទនាំងឬជំនួ្ឲ្យ្ក្កីម្ផ្នាេ់មនារ់ លែើម្បី

ផ្ត េ់ឱកនា្ឲ្យភនាគី្ ួ ររទេ់ជនាមួយនងឹបុគ្េ ខែេរងកនារ

លចនាទសបកនាន់ថនាមនានភនាពមនិ្ុចី្គ្វ នាក់�្នា រវនាង្ ័្ ្តពុ តនាងផ្នាេ់

មនារ់នងិកំណរ់លហរុដនកនារស្ត នាប់ចលម្ើយមុនៗរប្់ពួក�នារ់

ល�នាក្ពុ ង្វននាកនារ។ ក្ពុ ងល�នាេបំណងែូច�្នា នងិលែើម្បជីនាសប

លយនាជនដ៍នយុរ្ត ធិមអ៌ង្ជំនំុជសមរះកទ៏ទួេយកផងខែរ នូវកំ

ណរ់លហរុដនកនារស្ត នាប់ចលម្ើយមុនៗទនាំងអ្់រប្់សនាក្សីអ្ក

ជំននាញនងិលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណី ខែេសរនូ វបនានយកពីក្ពុ ង
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

្ំណំុលរឿង០០៣នងិ ០០៤ មកប្គ្ហ នាញល�នាលពេខែេបុគ្េ

ទនាំងលនរះសរនូ វបនានស្ត នាប់ចលម្ើយល�នាក្ពុ ង្វននាកនារ។

 ៥២. ចនាប់ពីខខមថុិននា ឆ្នាំ២០១២ មកលែើម្បជីនាសប

លយនាជនដ៍នភនាពឆនាប់រហ ័្ អង្ជំនំុជសមរះ បនានប្្គនាប់ឲ្យអង្

ភនាព�នាំពនារសនាក្ស ីនងិអ្កជំននាញផ្ត េ់ឲ្យបុគ្េខែេសរនូ វបនាន

លកនារះល�នាឲ្យមកផ្ត េ់សនាក្កីម្នូវកំណរ់លហរុដនស្ត នាប់ចលម្ើយ

ជនា�នាយេក្័អក្សរ ឬអនានឯកសនារទនាំងលននារះឲ្យអ្កខែេមនិ

អនាចអនានអក្សរបនាន លែើម្បផី្ត េ់ឱកនា្ឲ្យពួក�នារ់ លែើម្បពីិនិ

រ្យលឡើងវញិនូវចលម្ើយខែេពួក�នារ់ បនានល្្ើយពីលពេមុន។ 

បខនម្ពីលនរះលទៀរសបធនានអង្ជំនំុជសមរះកច៏នាប់លផ្ត ើម្ួរល�នាកនាន់

សនាក្សី នងិលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណី ខែេបនានប្គ្ហ នាញខ្លួ នល�នា

ចំលពនារះមុខអង្ជំនំុជសមរះឲ្យបញ្នាក់អរះអនាង ពីភនាពសរមឹសរនូ វដន

ចលម្ើយមុនៗល�នាក្ពុ ងកំណរ់លហរុ ដនកនារស្ត នាប់ចលម្ើយខែេពួ

ក�នារ់បនានផ្ត េ់ជូន ក.្.ច.្.។ លសកនាយពីកនារបញ្នាក់រួច

លហើយនងិល�នាយករ់្ម្នាេ់ពី្ទិ្ធ ិ រប្់ភនាគក្ីពុ ងកនារពិនរិ្យ

ល�នាលេើភនាពអនាចលជឿជនាក់បនាននូវអ្វ ី ខែេបុគ្េទនាំងលននារះបនាន

ល្្ើយកនង្មកឬបញ្ហ នាពនាក់ពន្ធនងឹចលម្ើយទនាំងលននារះ អង្ជំនំុជ

សមរះអនុញ្ញ នារឲ្យភនាគី្ ួ រលែញល�នាេបុគ្េទនាំងលននារះ បខនម្

បេុ ខន្តកសមរិសរមឹ្ំណួរខែេចនាំបនាច់ លែើម្បបីញ្នាក់អំពីភនាព

ពនាក់ពន័្ធដនបញ្ហ នា ខែេមិនទនាន់បនានល្្ើយសគប់ស�នាន់ល�នាលឡើយ

ល�នាក្ពុ ងចលម្ើយទនាំងលននារះ ឬមនិសរនូ វបនានអ្កល្ុើបអលង្រដនក.

្.ច.្.្ម្នា្្ួរខរបេុ លណ្ណ នារះ។អង្ជំនំុជសមរះរុ�នាកនារកំពូ

េបនាន្លសមច រម្ក េ់វធិសីនាស ្្ត លនរះល�នាក្ពុ ងសនាេែីកនាដន្ំ

ណំុលរឿង ០០២/០១។

 ៥៣. ទនាក់ទងនងឹបញ្ហ នាពនាក់ពន័្ធ លមធនាវកីនារពនារក្ត  ីនួន 

ជនា បនានលេើកលឡើងអំពីបញ្ហ នាដនកនារអនុវរ្តជនាក់ខ ្្ត ងខែេបនា

នលសបើល�នាក្ពុ ងលពេ្ួរ្ំណួរខ្រះៗ លែើម្បរីម្ឹកែេ់កនារចងចនាំ

រប្់សនាក្សី នងិលែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណីល�នាយលេើកលឡើងពី

កនារែកស្ង់ចលម្ើយមុនៗ រប្់ពួក�នារ់ល�នាក្ពុ ងអំឡពុ ងកនារផ្ត

េ់្ក្កីម្។ លមធនាវកីនារពនារក្ត  ីនួន ជនា បនានលេើកលឡើងថនាកនារ

អនុវរ្ត ខបបលនរះវនាលធ្វ ើឲ្យ្ក្កីម្ រប្់បុគ្េទនាំងលនរះសរនូ វបនាន

ចនារ់ទុកថនាកនាជនាកនារ្ួរ្ំណួរននាំមុខែេ់សនាក្សីឬលែើមបណ្ត ឹ

ងរែ្ឋប្បលវណី លហរុលនរះវនាលធ្វ ើលអនាយ្ក្កីម្រប្់បុគ្េទនាំង

លនរះ មិនគួរឲ្យទុកចរិ្តបនាន។ អង្ជំនំុជសមរះ្លង្ករលឃើញថនា 

កនារជំទនា្់ទនាំងលនរះសរនូ វបនានបែិល្ធ ក្ពុ ងករណីខែេ្ំណួរ

លបើកសរនូ វ្ួរជនាមុន នងិលពេខែេ្សមង់ននាននាសរនូ វបនានលេើក

លឡើងក្ពុ ងល�នាេបំណង្ួរលែញល�នាេែេ់អ្កផ្ត េ់្ ័្ ្តពុ តនាង

លននារះ។ អង្ជំនំុជសមរះរម្ឹកបខនម្លទៀរថនា ភនាពអនាចលជឿជនាក់

បនានដន្ក្កីម្សរនូ វវនាយរដម្ល�នាតនាមករណីជនាក់ខ ្្ត ងល�នាយ

ពិចនារណនាល�នាលេើកត្ត នាមួយចំនួនែូចជនា ភនាព្ុី្្គ្វ នាក់�្នាឬមិ

ន្ុចី្គ្វ នាក់�្នាទនាក់ទងនងឹ អង្លហរុ្ំខនាន់ៗ កនារអរះអនាងប

ញ្នាក់នងិកនាេៈលទ្ៈននាននាដនលរឿងក្ត ។ី កនារលសបើ្ំណួរននាំមុខ

ែូចជនាកនារលសបើសបនា្់ចលម្ើយពីមុនរប្់សនាក្សី ឬលែើមបណ្ត ឹង

រែ្ឋប្បលវណីលែើម្បជួីយរមឹ្កែេ់កនារ ចងចនាំរប្់ពួកលគកជ៏នា

ប់ពនាក់ពន្ធផងខែរជនាមួយនងឹភនាពអនាចលជឿជនាក់បនាន នងិភនាព

គួរឲ្យទុកចរិ្តបនានដន្ក្កីម្ ខែេអង្ជំនំុជសមរះនងឹយកមក

ពិចនារណនា។

 ៥៤. ល�នាក្ពុ ង្វននាកនារលេើ្ំណំុលរឿង០០២/០២មនាន

បុគ្េចំនួន១៨៥ននាក់ បនានប្គ្ហ នាញខ្លួ នល�នាចំលពនារះមុខអង្ជំនំុ

ជសមរះ ពនាក់ពន័្ធនងឹបញ្ហ នាននាននាដនអង្ជំនំុជសមរះពនាក់ពន័្ធនងឹ 

បញ្ហ នាននាននាដនអង្ល្ចក្ត  ី ខែេសរនូ វលធ្វ ើកនារវនិចិឆេ យ័ខែេក្ពុ ង

លននារះមនានសនាក្សចំីនួន១១៤ននាក់ លែើមបណ្ត ឹងរែ្ឋប្បលវណីចំនួន

៦៣ននាក់នងិអ្កជំននាញចំនួន៨ននាក់។ បុគ្េចំនួន១៥ននាក់បនាន 

ប្គ្ហ នាញខ្លួ នតនាមរយៈសបពន្ធលសនារទ្្សន។៍

 ២.៤.៤.៣. ្ ័្ ្តពុ តនាងជនាឯកសនារ

 ល�នាដថ្ងទ៨ី ខខលមសនាឆ្នាំ២០១៤អង្ជំនំុជសមរះបនានខណ

ននាំែេ់ភនាគទីនាំងអ្់ឲ្យផ្ត េ់បច្ពុ ប្បនភ្នាព ដនបញ្ឯីកសនារខែ

េបនាន�នាក់កនាេពីលេើកមុន នងិបញ្វីរ្ពុតនាង្សមនាប់្ំណំុ

លរឿង  ០០២/០២  រួមទនាំងកនារលរៀបរនាប់អំពីេក្ណៈ នងិខ្មឹ

សនាររប្់ឯកសនារទនាំងលននារះសពមទនាំងចំណុចពនាក់ពន័្ធល�នានងឹ

ែីកនារែំលណនារះសសនាយផងខែរ។   (ល�នាមនានរ)

អង្ជំនំុជសមរះវសិនាមញ្ញក្ពុ ងរុ�នាកនារកម្ពុជនា
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 ភនាពយន្តឯកសនារ«ឆ្នាំដសព»នងឹសរនូ វចនាក់បញ្នាំងជនាលេើក

ចុងលសកនាយក្ពុ ងឆ្នាំ២០១៩ លនរះ្សមនាប់សកពុ មយុវជន- យុវននារ ី

ដនវទិ្នាេយ័សរពនាំងតនាវលែើម្បលីេើកកម្្់ កនារយេ់ែឹង ពីគំ

នរិផ្តលួ ចលផ្ត ើមគំរូវរីភនាពនងិកនារតនាំងសពរះទយ័យេ នាងមុរមនាំរប្់

សពរះលរជគុណប៊ុ ន សនាេួរនងិ្ហគមនរ៍ប្់សពរះលរជគុណ

ក្ពុ ងកនារកនារពនារដសពលឈើនងិធនធនានធម្ជនារ។ិ វទិ ន្ាេយ័លនរះ

្ិ្រល�នាចម្ង នាយសបមនាណជនាង ១០គឡីនូ ខមេសរបេុ លណ្ណ នារះពី «ដសព

្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្វន្ត» ខែេជនាគំរបដសពលឈើជនាង៣មុនឺហិក

តនា ។មួយខផ្កធំដនដសពលឈើអ្រិក្សលនរះគបឺនាន សគបែណ្ប់មក 

លេើស ព្ុ កអនង់្ខវង ខែេធ្នាប់ជនាទតីនាំងរ្៊ូ ចុងលសកនាយរប្់

ចេននាខខ្រសកហម។

 ភនាពយន្តឯកសនារ «ឆ្នាំដសព» លនរះសរនូ វបនានបលង្ក ើរលឡើងលែើ

ម្បជីនាកនារលផ្ើសនាររឭំក នងិ�នា្់លរឿនែេ់មនុ្្សសគប់រូបឲ្យ

ចូេរួមចំខណក នងិេរះបង់កម្នាំងកនាយចរិ្ត សពមទនាំងេរះបង់

លចនាេនូវកលិេ្ទនាំងឡនាយ ្សមនាប់បុព្វ លហរុ្មូហភនាព

ដន្ហគមនន៍ងិសបលទ្ជនារ។ិគំរូវរីភនាពរប្់សពរះលរជគុណ

ប៊ុ នសនាេួរបនាន នងិកំពុងជំរុញទកឹចរ្ិែេ់សពរះ្ង្ឃ នងិប

ថុចជនទនាំងឡនាយឲ្យចូេរួមក្ពុ ងបុព្វ លហរុកនារពនារ ធនធនានធ

ម្ជនារលិ�នាទឋីនានមួយែ៏ ្្ងប់ស្ង នារ់សបកបល�នាល�នាយភនាពស្្់

សរកនាេលនរះខែរ។

 តនាំងពីបុរនាណកនាេមក ដសពលឈើបនានសគបែណ្ប់មក

លេើទែិ្ឋភនាពរ្់ល�នាសបចនាំដថ្ងរប្់មនុ្្ស។ កនារពឹងខផ្អកនងិ

កនារអនាស្យ័ផេពីដសពលឈើធម្ជនារ ិ គបឺនានលកើរលឡើងែំណនា

េ�្នាល�នានងឹកនារកលកើរដនជីវរិមនុ្្សខែរ។ ខខ្សភនាពយន្ឯក

ភាពយៃ្ឯកសារ «ឆមែ ាំពាា»

ពនារះតនាជគុណ ប៊ុ ន សនាេួរ កំពុងមនាន្ង្ឃែីកនាទនាកនាន់្ិ្្សនានុ្ិ្្សមុនកនារចនាក់បញ្ នាំងខ្សនាភនាពយន្តឯកសនារ  «ឆ្នាំពនានា»
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

សនារលនរះបនាននងិកំពុងរួមចំខណកមួយែ៏្ំខនាន់ក្ពុ ងកនារបណ្ពុ រះ

កនារយេ់ែឹង្សមនាប់សនាធនារណជនក្ពុ ងបំណងខថរក្សនា នងិ

បណ្ពុ រះមលននា្លញ្រននាអនាណិរអនា្ូររវនាងមនុ្្ស ល�នាលេើធ

នធនានធម្ជនារែ៏ិមនានរដម្ល�នាក្ពុ ង្ង្មជនាររិប្់ខ្លួ ន។

 មកែេ់លពេលនរះខខ្សភនាពយន្ «ឆ្នាំដសព» សរនូ វបនានចនាក់

បញ្នាំងចំនួន១១លេើកល�នាយរនាប់ទនាំងវទិ្នាេយ័ សរពនាំងតនាវ

ផង។ខខ្សភនាពយន្លនរះសរនូ វបនានចនាក់បញ្នាំងលេើកែំបូងល�នារនាជ

ធនានី្ ្ំ លពញ នងិបន្ល�នាតនាមស្នានទូរសគរឹះស្នានឧរ្តម្កិ្សនារ

ែ្ឋ  នងិឯកជនសពមទនាំងល�នាតនាមបណ្នាលខរ្ននាននាក្ពុ ងសបលទ្ 

កម្ពុជនារួមមនាន៖ លខរ្ឧរ្រមនានជយ័ តនាខកវ លខរ្ល្ៀមរនាប 

បនារ់ែំបង នងិចុងលសកនាយបង្អ្់គលឺ�នាក្ពុ ងស ព្ុ កអនង់្ខវង។ 

កម្វធិអី្វិឌ្ឍនអ៍ង្កនារ្ហសបជនាជនារ ិ នងិទភ្ីនាក់្គនារ្ហរ

ែ្ឋអនាលមរកិ្សមនាប់អ្វិឌ្ឍនអ៍ន្តរជនារ ិ បនានជួយឧបរ្ម្�នាំសទ

យេ នាងលពញលេញចំលពនារះកនារចនាក់ បញ្នាំងភនាពយន្តឯកសនារ

លនរះចំនួនពីរលេើកល�នាក្ពុ ងស ព្ុ កអនង់្ខវង។

 ល�នាដថ្ងទ១ី៩ ខខធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩ លនរះខខ្សភនាពយន្លនរះសរនូ វ

បនានលរៀបចំលឡើងល�នាក្ពុ ងបរលិវណ ដនវទិ្នាេយ័សរពនាំងតនាវខែ

េមនាន្ិ្្សនានុ្ិ្្សសបមនាណជនាង៤០០ននាក់ចូេ រួមទ្្ស

ននា។ក្ពុ ងឱកនា្លននារះខែរល្ៀវល�នា« សបវរ្សិនាស្្កម្ពុជនាសបជនា

ធបិលរយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩)»ចំនួន៥០០កបនាេសរនូ វបនានខច

កជូនែេ់្ិ្្សនានុ្ិ្ ្សនងិសនាធនារណជន។

 កនារចនាក់បញ្នាំងខខ្សភនាពយន្ «ឆ្នាំដសព»ចំនួន១១លេើកក

នង្មកសនាធនារណជនខែេចូេរួម្រុបមនានចំនួនសបខហេ

ជនាងបពីនាន់ននាក់ខែេ ក្ពុ ងលននារះរួមមនានសពរះ្ង្ឃ្ិ្្សនានុ្ិ

្្សនងិសបជនាជនជនាលែើម។

 ទ្្សនៈលយនាបេ់គួរឲ្យករ់្ម្នាេ់ជនាលសចើន សរនូ វបនាន្

ខម្ត ងលចញបន្នាប់ពីបនានទ្្សននាផ្នាេ់។ សនាធនារណជនមួយចំ

នួនពរិជនាយេ់ស្បថនាជីវរិមនុ្្សតនាំងពីលកើរ រហូរែេ់

ស្នាប់គសឺរនូ វកនារដសពលឈើ។ឯអ្កខ្រះលទៀរយេ់ថនា ខ្លួ នល្្ើរខរពំុ

លជឿថនាធនធនានធម្ជនារែ៏ិមនានរដម្ែូចជនាដសពលឈើនងិ្រ្វដសព

្ិ្្សនានុ្ិ្្សននាវទិ្នាេយ័តនាពនាំងតនាវ
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ក្ពុ ងសបលទ្រប្់ខ្លួ នអនាចបន្រក្សនារហូរមកែេ់លពេបច្ពុ ប្ប

នល្នរះលសនារះ។ សបជនាជនភនាគលសចើនលសកនាយពីបនានទ្្សននាខខ្សភនា

ពយន្លនរះលហើយបនានប្គ្ហ នាញលចញ នូវក្ី្ ង្ឃមឹយេ នាងមុរមនាំ

ល�នាវញិថនាកនារខថរក្សនាធនធនានធម្ជនារ ិរប្់ខ្លួ នតនាមរយៈកនារ 

លេើក្្លួ យនូវរដម្សពរះពុទ្ធសនា្ននា ល�នាយកនារចូេជនាបច្យ័ន ិ

ងជំនួយឧបរ្ម្លផ្សងៗ គជឺនាកច្ិកនារខែេលយើងទនាំងអ្់�្នាគួ

រខរអនាចលធ្វ ើល�នាបនាន។ អនាស្យ័លហរុលនរះ លហើយលទើបអ្កចូេ 

រួមទ្្សននាភនាពយន្តលនរះមួយចំនួនបនាននយិនាយបខនម្លទៀរថនា

ខ្លួ ន�នាំសទនងិអប់រកូំនល�នា នងិកុមនាររូចៗរប្់ខ្លួ នឲ្យលរៀនស្នា

េ់ពីរដម្ដនកនារខថរក្សនាបរស្ិនានធម្ជនារ ិ ល�នាក្ពុ ង្ហគមនរ៍

ប្់ខ្លួ នឲ្យបនានគង់វង្សល�នាដថ្ងអននាគរ។ ទ្្សនៈខ្រះលទៀរបនាន

ភ្នាប់នូវកនារភ្នាក់លផ្អ ើេយេ នាងខ្នាំង ល�នានងឹសបវរ្ត សិនាស ្្ត រប  

្់អនង់្ខវង ល�នាយនយិនាយថនាខ្លួ នមនិនកឹស្នានថនាអនង់្ខវង 

បនានវវិឌ្ឍនល៍ចញពីភនាពអន្ធរកនារ លឆ្នារះល�នារករំបន់ទនាក់ទនាញ

មួយតនាមរយៈលទ្ចរណដ៍បរង សបវរ្សិនាស្្នងិជីវៈចសមពុ រះ

ខបបលនរះលសនារះ។

 តនាមរយៈកនារចនាក់បញ្នាំងនូវខខ្សភនាពយន្ «ឆ្នាំដសព» ជនា

លសចើនលេើកកនង្មកទភ្ីនាក់្គនារសនារពរ័ម៌នានក្ពុ ងស ព្ុ ក នងិអន្ត

រជនារសិបខហេជនា២ ០ បនាន្រល្រនងិផ្សព្វផ្សនាយយេ នាងទូេំ

ទូ�នាយអំពីកនារអ្រិក្សដសពលឈើ ខែេផ្តលួ ចលផ្ត ើមលចញពីសពរះ

លរជគុណប៊ុ នសនាេួរ ខែេ្ហកនារជនាមួយសកពុ មកនារ្គនាររប

្់សពរះអង្នងិស្នាបន័្មរ្កច្ិ លែើម្បរី្៊ូ ជម្រះនងឹឧប្គ្

ជនាលសចើនក្ពុ ងកច្ិកនារពនារដសពលឈើលនរះ។

 សពរះលរជគុណធ្នាប់មនាន្ង្ឃែីកនារថនា «ធម្ជនារបិនាន 

សពមរ្់ល�នាជនាមួយមនុ្្សលហើយ ល�នាលឡើយខរមនុ្្សល�នាវញិ 

លទខែេពំុទនាន់្សមបខ្លួ នលចរះរ្់ល�នាជនាមួយធម្ជនារ»ិ។

្ួរ វចិសិរ

លនាក េី ្ុខឃនាង កំពុងធ្វ ើបទប្គ្ហ នាញទនាកនាន់្ិ្្សនានុ្ិ្្ស

្ិ្្សនានុ្ិ្្សរង់ចនាំកនារចនាក់បញ្ នាំងខ្សនាភនាពយន្តឯកសនារ
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 កូនស្ីរប្់ ប៊ុ រ ជួន ល្្នារះ ប៊ុ រ ចន្មនាររ ីបនាន ន ិ

យនាយសបនាប់ថនា ៖

 ឪពុករប្់ខ្ពុ ំលកើរល�នាឆ្នាំ១៩២០ �នារ់ជនាអ្កល្្ហនាជនា

រម្ិនាក់នងិជនា្កម្ជននលយនាបនាយ។ ឪពុកម្ត នាយរប្់ឪពុកខ្ពុ ំ 

ល្្នារះលគៀនប៊ុ រ នងិ លអៀរ ដ្ បនានឲ្យរដម្ល�នាលេើកនារអប់រ ំ

�នារ់ទនាំងពីរ បនានលធ្វ ើអ្វ ីៗទនាំងអ្់លែើម្បបីញ្នូ នឪពុកខ្ពុ ំឲ្យចូេ

សនា�នាលរៀន។ ឪពុករប្់ខ្ពុ ំមនានមុខរំខណងជនាលសចើនក្ពុ ងរនាជរ

�្ឋ នា្បិនាេ។ �នារ់មនានននាទជីនាអ្កកនាន់បញ្ែីីធ្ ីជនាននាយកគយ

ល�នាក្ពុ ងលខរ្ត ្្ឹងខសរងនងិជនាលមឃំុក្ពុ ងលខរ្ត កំពង់ចនាម លហើយ

�នារ់កស៏រនូ វបនានចនារ់តនាំងឲ្យលធ្វ ើកនារ្គនារ លេើគលសមនាងអ្វិឌ្ឍ៥

ឆ្នាំ្សមនាប់រនាជធនានី្ ្ំ លពញខែរ។ �នារ់សរនូ វបនានលសជើ្តនាំងជនា

្មនាជិក្ភនាបលសមើកនារ្គនារបនានពីរអនាណរ្ត  ិលហើយ�នារ់កជ៏នា

អ្កកនាន់បញ្ែីីធ្រីប្់សកពុ ងខែរខែេមុខរំខណងលនរះ�នារ់បនាន

លធ្វ ើកនារ្គនាររហូរែេ់ខខលមសនាឆ្នាំ១៩៧៥។

 ឪពុករប្់ខ្ពុ ំចង់ឲ្យសបជនាជនកម្ពុជនា ស្ឡនាញ់ល្រភីនាព

ដនល�នាកល្រជីនាខ្នាំង។ �នារ់បនានលធ្វ ើកនារជនាមួយមរិ្ត ្ក្ត ែូិចជនា

សពរះអង្ម្នា្់  ្ុី្ុវរ្ត  ិ្រិមីរៈ ល�នាកឧរ្តមល្នយី ៍េន់ 

នេ់ ខែេននាំមកនូវគំនរិសនាធនារណរែ្ឋនយិមចូេសបលទ្ក

ម្ពុជនា។ (ល�នាដថ្ងទ១ី៨ ខខមនីនា ឆ្នាំ១៩៧០ សទង់្ិរមីរៈ 

បនានជួយឧបននាយករែ្ឋមងន្ត  ីេន់ នេ់ ចនារ់ខចងឲ្យ្ភនាជនារិ

ទម្នាក់សពរះអង្ម្នា្់នលរនារ្ត ម ្ីហនុ ខែេជនាសបមុខរែ្ឋរប្់

សពរះរនាជនាណនាចសកកម្ពុជនា។ រែ្ឋ្ភនាបនានចនារ់វធិនានកនារបលង្ក ើរ

លឡើងនូវរ�្ឋ នា្បិនាេសនាធនារណរែ្ឋខខ្រ ខែេមនានល�នាក េន់ 

នេ់ ជនាអ្កែឹកននាំ)។

ប៊រុត ជៃួ
សមាជិកសភា

ប៊ុ រ ជួន ននាពិធី្ ម្នាធរែ្ឋ្ភនា ្្ ំពនាញ ឆ្ នាំ១៩៦៣ ឬឆ្ នាំ១៩៦៤។ ្ម្ត នាចនរនារ្ត ម ្ហីនុ ឈរននាកណ្ត នាេ។ មនាន្មនាជិកសនាធនារណរែ្ឋខ្នារចនាើន

រូបប្គ្ហ នាញខ្លួ នននាទនីនារះ ដនាេជនាអ្ កទម្នាក់្ម្ត នាចនរនារ្ត ម ្ហីនុ (អិុន តនាំ, ចនាង ហនាង នងិ ទនាិញ វេ នាញ) នងិខ្នារកនាហម (ខៀវ ្ំផន, ហ៊ូ  យន់ នងិ 

ហ៊ូ  នមឹ)
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 ឪពុករប្់ខ្ពុ ំចង់ឲ្យសគលួ សនាររប្់�នារ់រ្់ល�នាជំុ�្នា។ថ្វ ីលបើ

ខ្ពុ ំបនានលរៀបកនារ នងិមនានកូនពីរលហើយកល៏�នាយ ក�៏នារ់បនានទទូច 

ឲ្យលយើងមករ្់ល�នាជនាមួយ�នារ់ខែរ។ល�នាលពេលននារះលយើងមនាន

្មនាជិក១៥ននាក់ រ្់ល�នាក្ពុ ងផ្រះធំរប្់�នារ់មនានទនាំងប្អនូ នស្ី

ខ្ពុ ំរ្្ីនងិប្ត រីប្់ននាងរួមនងិកូនពីរននាក់,ប្អនូ នស្ីខ្ពុ ំពីរននាក់លទៀរ

គឺ្ ួ ្្ត នីងិធតីនា, ជីែូនរប្់ខ្ពុ ំល្្នារះលអៀរដ្នងិអ្កបលសមើពីរ

ននាក់លទៀរ។ ឪពុករប្់ខ្ពុ ំ បនានជួយែេ់អ្កលផ្សងលទៀរខែរល�នា 

យបនានផ្ត េ់ជនាបន្ប់ឲ្យស្នាក់ល�នា នងិផ្ត េ់អនាហនារែេ់កូនក្លួ យ

សបពុ្ស្ីជនា លសចើនននាក់ មកពីសគលួ សនារទនាំង្ងខនាងនជួយ ឲ្យ 

បនានចូេសនា�នាលរៀន។

 ឪពុករប្់ខ្ពុ ំចូេចរិ្ត រងន្ត នីងិ្ិេ្បៈ។ �នារ់បនានចូេរួម

្ំខែងល�នាក្ពុ ងលរនាងល�្នានមួយ កនាេពីលពេ�នារ់ល�នាលក្ង។ 

�នារ់ជនារួឯកល្្នារះ្ុផនារល�នាក្ពុ ងលរឿងេ្បមួីយ។ �នារ់លចរះ 

លេងឧបករណល៍្្ងមួយចំនួនមនានែូចជនាព េ្ នាណូ្្រ នងិកូរ 

សទ។ �នារ់បនានជំរុញលេើកទកឹចរិ្ត កូនស្ីទនាំងអ្់  ឲ្យលសចៀងរនាំ 

នងិគូររូប ខែេកសមមនានឪពុកណនាឲ្យកូនលរៀនមុខវជ្ិនាលនរះណនា

្់ល�នាជំននាន់លននារះ។ ឪពុករប្់ខ្ពុ ំខរងខរននាំលយើងល�នាអង្ពុយលមើ

េរបនាំសពរះរនាជសទព្យកនារ្ំខែង្េិ្បៈលផ្សងៗ នងិកនារសបគំុ

រងន្ត ។ី�នារ់កប៏នានននាំខ្ពុ ំល�នាលមើេតនារថី្មួយ គលឺ�នាកជំុខកមខែេ 

ននាំចូេមកសបលទ្កម្ពុជនានូវច្គ្វ នាក់រនាំបប្ិ្មសបលទ្ល�នា ថនា 

“ទ្វ ី្ ” ។

 ឪពុកខ្ពុ ំបនានទទួេពរ័ម៌នានពីទំននាក់ទំនងនលយនាបនាយរប

្់�នារ់ថនាសនាធនារណរែ្ឋខខ្រ នងិចនាញ់្ង្្គនាមឆនាប់ៗជនាមួយ 

ខខ្រសកហម។ល�នាក្ពុ ងខណៈលននារះ �នារ់មនានឱកនា្លសចើនក្ពុ ងកនារ

ននាំសគលួ សនារចនាកលចញពីសបលទ្។    �នារ់បនានលសជើ្លរ ើ្ យកកនារ 

ស្នាក់ល�នាទលីនរះល�នាយលជឿជនាក់ថនា អ្កែឹកននាំខខ្រសកហមនងឹមនិ

លធ្វ ើបនាបសបជនាជនរប្់ខ្លួ នឯងលទ។ �នារ់មនិបនានស្លមើស្ដម

ល�នារ្់ល�នាកខនង្លផ្សងលទៀរលឡើយ។

 ល�នាលពេខែេខខ្រសកហមបនានឈ្រះ ្ង្្គនាមល�នាឆ្នាំ១៩

៧៥ខខ្រសកហមបនានបងំ្អ្ករ្់ល�នាក្ពុ ងសកពុ ង្ំ្លពញ ឲ្យចនាក

លចញ។ឪពុករប្់ខ្ពុ ំពិបនាកចរិ្ត នងិរក់្្ពុ រជនាខ្នាំង។ �នារ់បនាន

សបនាប់លយើងថនា“ សប្និលបើលយើងចនាកលចញពីផ្រះលយើងមនិអនាច

សរឡប់មកវញិលទ”។ �នារ់បនានបន្តថនាលយើងរង់ចនាំល�នាផ្រះលយើង

បដីថ្ង លទៀរបេុ ខន្ត លបើ�្នានជលសមើ្លផ្សងលយើងសរនូ វខរចនាកលចញ។ 

លយើងគជឺនាអ្កចុងលសកនាយលគ ក្ពុ ងចំលណនាមអ្កជិរខនាងរប្់

លយើងខែេបនានចនាកលចញពីទសីកពុ ង។ខ្ពុ ំល�នាចងចនាំពីទកឹមុខអ្់

្ង្ឃមឹរប្់ឪពុកខ្ពុ ំលយើងបនានលែើរចូេក្ពុ ងហ្វនូ ងមនុ្្សពីរ�នា

នននាក់ខែេរុញសចនានល�នាយកនារ្្ង់នងឹចុងកនាណុងកនាំល្្ើងឲ្យ 

លែើរតនាមផ្នូ វជនាលសចើន។ឪពុករប្់ខ្ពុ ំ បនានព្នាយនាមមនិឲ្យពួក

លយើងលមើេសនាក្ពជនាលសចើនល�នាតនាមែងផ្នូ វក្ពុ ងសកពុ ង្ំ្លពញ

លទ។

 បន្នាប់ពីស្នាក់ល�នាលសជនាយអំពេិ រយៈលពេមួយខខមក

ល្្បៀងអនាហនាររប្់លយើងជិរអ្់ បេុ ខន្ត្ង្ឃមឹថនាលយើងនងឹ

អនាចសរឡប់ល�នាផ្រះវញិ។ បន្នាប់មកខខ្រសកហមបនានសបកនា្

ថនាសបជនាជនកម្ពុជនាទនាំងអ្់ សរនូ វខរសរឡប់ល�នាស ព្ុ កកំលណើររ
្ម្ត នាចនរនារ្ត ម្ហីនុ បំពនាក់មនា�នាយករិ្ត យិ្ជូនលនាក ប៊ុ រ ជួន
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ប្់ខ្លួ នឬល�នាខស្ចម្ក នារល�នាតនាមជនបទ។ លហរុលនរះលយើងបនាន

្លសមចចរិ្ត ល�នាស ព្ុ កកំលណើររប្់ម្ត នាយខ្ពុ ំ។

 ល�នាលពេលយើងកំពុង្្ងទលនល្មគង្ តនាមទូកចម្ងរប្់

ខខ្រសកហមបងដថ្សបពុ្ខ្ពុ ំ បនានឮខខ្រសកហមម្នាក់នយិនាយថនា

�នារ់បនានស្នាេ់ឪពុករប្់ខ្ពុ ំ ខែេជនា្មនាជិក្ភនាជនារំណនា

ងរនាស ្្ត មណ្ឌ េខសពកលពនាធិ៍ជនា្ូមិ ខែេទូកចម្ងរប្់លយើង

កំពុងលធ្វ ើែំលណើរលឆ្នារះល�នាទលីននារះ។ ទូកចម្ងបនានមកែេ់សចនាំង

ល�នាលមេ នាងសបនាំរល្ៀេ ល�នាលពេលននារះ ទនាហនានខខ្រសកហមមួយ

សកពុ មបនានលែើរ្ំល�នាមករកឪពុករប្់ខ្ពុ ំ រួចកច៏នាប់�នារ់យក

ល�នាខែេលមបញ្នាកនាររប្់ខខ្រសកហមល�នាចម្ង នាយសបខហេ៥

០០ខមេសរពីកំពង់ចម្ងលននារះ។

 សបខហេលមេ នាងពីរលទៀប្្លឺយនាធនាខខរ្សកហមបនានសរឡ

ប់មកវញិល�នាយននាំយកេិខរិមួយចបនាប់ពីឪពុករប្់ខ្ពុ ំ។ �នា

រ់បនាន្រល្រថនា“សប្ិនលបើ�នារ់មនាន្ំណនាងេ្អ........�នារ់

នងឹមកជួបជំុវញិ”។វនាជនាលពេរន្ឋរ់រក់្្ពុ រ ្សមនាប់សគលួ សនារ

លយើង�្នាននរណនាម្នាក់ចង់ចនាកលចញពីទលីននារះល�នាយ�្នានរូប�នា

រ់ល�នា ជនាមួយលឡើយបេុ ខន្តវនាជនាកនារពិរពួកលយើងមិនសរនូ វបនានអនុ

ញ្ញ នារឲិ្យជួប�នារ់លឡើយ។

 លយើងបនានតនាំងទេំីល�នាល�នាក្ពុ ង្ូមិ្្ឺជនា្ូមកំិលណើររប

្់ ម្ត នាយខ្ពុ ំបនានសបខហេពីរខខ។ ខ្ពុ ំ បនានយេ់្ប្ត លិឃើញឪពុកខ្ពុ ំ 

ល្្ៀកពនាក់សនាមញ្ញធម្តនាជិរះលេើែំរមួីយខែេខហហមល�នាយ

លទវ តនា ជនាលសចើន។ ខ្ពុ ំ បនាននយិនាយសបនាប់ម្ត នាយខ្ពុ ំ នងិប្អនូ នស្បីី 

ប៊ុ ន អៀន នងិ ប៊ុ រ ជួន បន្នាប់ពីអពនាហព៍ិពនាហ៏រប្់អ្ កទនាំងពីរននា 

ឆ្ នាំ១៩៤០ ននាផ្រះែំបូង ននាក្ ពុ ងខនារ្ត កំពង់ចនាម។ ប៊ុ រ ចន្មនាររ ីអនាយុ៩ឆ្ នាំ, ឆ្ នាំ១៩៥៩, ននាខនារ្ត កំពង់ចនាម
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ននាក់ លទៀរពីកនារយេ់្ប្ត រិប្់ខ្ពុ ំ។ បន្នាប់មកលយើងទនាំងអ្់

�្នាចនា ប់លផ្ត ើមយំលសពនារះយេ់ថនា លយើងបនានបនារ់បង់ឪពុកលហើយ

។វនាហនាក់ែូចជនា�នារ់ បនានមករកខ្ពុ ំល�នាក្ពុ ងយេ់្ប្ត លិននារះ នងិ

បនាននយិនាយ�នាលយើងទនាំងអ្់�្នា។ខ្ពុ ំគរិថនា ឪពុករប្់ខ្ពុ ំបនាន 

ស្នាប់ល�នាដថ្ង លននារះលហើយសពេឹងរប្់�នារ់បនានលហនារះល�នាកនាន់

ឋនាន ្ ួ គ។៌

 រយៈលពេបួនឆ្នាំខែេលយើងបនានរ្់ល�នាក្ពុ ងរបបខខ្រសក

ហម ខ្ពុ ំបនានលរៀន្សមបខ្លួ នលពញលេញល�នានងឹលរឿងរេ នាវថី្ដនជី

វរិខ្ពុ ំបនានលរៀនពីកនារ�នាំែុរះ ល�នាខស្ចម្ក នាររកចំណីអនាហនារ នងិ

េួចចំណីអនាហនារល�នាយសបថុយសបថនានជនាមួយនងឹល្ចក្ត ស្ីនា

ប់។ ខ្ពុ ំ មនានកូនស្ទីបីម្ីនាក់លទៀរល្្នារះចនិ្ត នាលពសជ ខែេមនាន

ទម្ង ន់មួយគឡីនូ សកនាមល�នាលពេននាងលកើរមក។ ខ្ពុ ំ បនានលរៀនរ្់

ល�នាខែេពទ័្ឋជំុវញិល�នាយកនារ្យ័ខ្នាចកនារអរ់ឃ្នាន នងិជំងឺ 

ែ្គ្ក នារ់មនិមនានថ្នាំព្នាបនាេ។

 ល�នាក្ពុ ងឆ្នាំ១៩៧៧ ខខរ្សកហមបនានបញ្នូ នប្ត រីប្់ខ្ពុ ំពីកនា

រ�្ឋ នានសរឡប់មកផ្រះវញិ។ �នារ់គរិថនា�នារ់សរនូ វបនានខខ្រសកហ

មចនាប់ខ្លួ នល�នាតនាមផ្នូ វ បេុ ខន្ត ខខរ្សកហមមនិបនានចនាប់�នារ់លឡើយ

។បេុ ខន្ត ខខ្រសកហមបនានមកតនាមរក�នារ់ ល�នាលពេយប់លសរនានងិ

បញ្នាឲ្យ�នារ់ល�នាចូេរួមសបជំុមួយ។ ល�នាលពេមកែេ់កលនៀ្រ

ខខ្រសកហមបនានចងដែប្ត រីប្់ខ្ពុ ំនងឹខខ្សសកហមរួចបលណ្ត ើរ�នារ់

ល�នាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ។ លទនា្ឧសកែិ្ឋរប្់�នារ់គ�ឺនារ់ធ្នាប់បនានលធ្វ ើ

ជនាសគនូ បលសងៀន។

 ជនាដចែន្យខ្ពុ ំបនានជួបមរិ្ត ហុកគណៈរំបន់ ខ្ពុ ំបនានឈរទេ់ 

មុខ�នារ់រួច្ួរ�នារ់ថនា លហរុអ្វ ីបនានជនាចនាប់សគនូ បលសងៀន្្នូ រសរ

ប៊ុ រ ្៊ុ នថូ (ប្អនូ នសនាីពនា ប៊ុ រ ជួន, ប៊ុ ន អៀន, លនាកយនាយឡនារ, ប៊ុ រ ជួន, ឆ្ នាំ១៩៤១, ននាខនារ្ត កំពង់ចនាម
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ង់ខែេមិនបនានលធ្វ ើអ្វ ីខុ្លសរនាពីខំអប់រ ំ នងិបលសងៀនលក្ងៗ?។

បន្នាប់មកមិរ្ត ហុកបនានល�នាមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ នងិបនាននយិនាយជនា

មួយប្ត រីប្់ខ្ពុ ំយេ នាងយូរ អ្កទនាំងពីរមនានភនាពសនាមញ្ញ្្ិទ្ធ

ស្នាេនងឹ�្នាមិរ្ត ហុក បនានសនារភនាពថនាខ្លួ នកធ្៏នាប់បនានលធ្វ ើជនា

សនាសស្ត នាចនារ្យខែរ។ មរិ្ត ហុក បនាននយិនាយសបនាប់ប្ត ខ្ីពុ ំថនាវនាមនិ

មនាន្ុវរ្ភិនាពរ្់ល�នាក្ពុ ងឃំុ្្លឺនរះលទៀរលទ លហើយបនានបញ្នា

ឲ្យសគលួ សនារខ្ពុ ំផ្នា្់ប្តនូ រល�នារ្់ល�នា្ូមមួិយលផ្សងលទៀរ ល�នាខក្បរ

លននារះល�នាយជិរះរថយន្ត។ពីរដថ្ង លសកនាយមក ប្ត ខ្ីពុ ំសរនូ វបនានល�នារះ

ខេងពីមន្រី្ន្ត ិ្ ុ ខ។

 ពីរបីដថ្ង លសកនាយមកម្ត នាយខ្ពុ ំ នងិប្អនូ នស្ីធតីនាសរនូ វបនានលសជើ

្ឲ្យផ្នា្់ទេំីល�នាល�នាល�នា្ូមិថី្មួយល�នាក្ពុ ងរំបន់៤២។ខ្ពុ ំមនាន

កនារសពលួ យបនារម្ពីធតីនាននាងអនាយុ១៧ឆ្នាំគរ់ មិនអនាចខថរក្សនា

ម្ត នាយខ្ពុ ំបនានលទ។លក្ងស្មីិនទនាន់លរៀបកនារជនាលសចើន មនិបនានអ

នុញ្ញ នារឲិ្យលធ្វ ើកនារល�នាក្ពុ ង្ូមិលទ។ អីុចងឹម្ត នាយខ្ពុ ំ ល�នាម្នាក់ឯង

ល្្ើរលពញមួយដថ្ង។លយើងបនានអង្វរខខរ្សកហមឲ្យបញ្នូ នលយើង

ទនាំងអ្់�្នាល�នាល�នាជនាមួយម្ត នាយខ្ពុ ំ នងិប្អនូ នស្បីេុ ខន្ត លបើល�នាទនាំង

អ្់�្នាវនាសបឆនាំងនងឹបទបញ្នារប្់មិរ្ត ហុក។ ខខ្រសកហមបនា

នសបនាប់លយើងឲ្យនយិនាយកុហកអ្ក្ូមិលផ្សងលទៀរថនា រថយន្ត

លពញខណនលហើយ។រថយន្តបនានលបើកលចញល�នា ចម្ក នារលរនា្៊ូ

ល�នាយននាំយកសបជនាជនទនាំងអ្់ ល�នាលេើរថយន្តល�នា្ម្នាប់

ល�នាយលសបើឧបករណែំ៍បងសពនង់ រួចរុញទម្នាក់ចូេល�នាក្ពុ ងអ

ណ្តនូ ងខែេមនានជលសរនាលសរនាៗជនាលសចើន។ ល�នាក្ពុ ងចំលណនាមអ្ក

ទនាំងលននារះមនានសគលួ សនារឪពុកមនាខ្ពុ ំ នងិកូនក្លួ យឪពុករប្់ខ្ពុ ំទនាំង

អ្់�្នាមនានចំនួនសនាម្ិបននាក់។លសកនាយមកលយើងែឹងថនាមិរ្ត

ហុក សរនូ វបនានបេុេពរកលម្ចលចនាេ។

 ល�នាលែើមឆ្នាំ១៩៧៩ លយើងបនាន ទទួេពរ័ម៌នាន្ំខនាន់ខ្រះ

ញេក់ ្ម្ ័្ មុន ីអង្ពុយលើភ្នាឪពុក�នារ់ នងិញេក់ មនាររអីង្ពុយលើភ្នាម្ត នាយ�នារ់, ឆ្ នាំ១៩៧១, ននាផ្រះរប្់ពួកគនា ននាកនាុង្្ ំពនាញ
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តនាមវទិ្យពុ រដវដែ រូចមួយ ខែេ�នាក់ទុកល�នាក្ពុ ង្ូម។ិ ្ំលឡង

្ហរែ្ឋអនាលមរកិបនានរនាយកនារណថ៍នាមនានចំនួនជនល្ៀ្ខ្លួ នែ៏

លសចើនបនានហូរចូេសបលទ្ដថ។ លយើងបនានសបមូេចំណីអនាហនា

រនងិ លសគឿ ងផ្រ់ផ្ង់ លហើយចនាប់លផ្ត ើមលធ្វ ើែំលណើរលចញពីរំបន់ក

ណ្ត នាេសបលទ្កម្ពុជនា ល�នាកនាន់សពំខែន ដថ ខែេមនានចម្ង នាយ

៤០០គី ឡនូ ខមេសរ។លធ្វ ើែំលណើរល�នាយលជើង នងិរលទរះល�នា្្ងកនារ់

្មរ្ូមិ សបយុទ្ឋ ជនាលសចើនរវនាង កងទព័លវៀរណនាម នងិខខ្រ 

សកហម សកពុ មរប្់លយើង មនាន្មនាជិក២៦សគលួ សនារនងិមរិ្ត ្ក្ត  ិ

លែើរ បនានចម្ង នាយ២០គឡីនូ ខមេសរក្ពុ ងមួយដថ្ង។

 ក្លួ យស្រីប្់ខ្ពុ ំពីរននាក់លហលឡណនានងិល្រ(ី ល្្នារះលនរះ

មនាននយ័ថនា ល្រភីនាព) បនានលកើរល�នាតនាមផ្នូ វ។ លយើងបនានជួេ

អ្កននាំផ្នូ វលយើងកនារ់ដសពលសសនាងជនាថ្នូ រនងឹមនា្ នងិលសគឿងអេ 

្គ្ក នាខែេឪពុករប្់លយើង បនានបន្សេ់ទុក។ បន្នាប់ពីមកែេ់

ជំរជំនល្ៀ្ខ្លួ នល�នាក្ពុ ងសបលទ្ដថ លយើងសរនូ វបនានយេ់សពមឲ្យ 

ល�នាតនាំងទេំីល�នាថី្ល�នា្ហរែ្ឋអនាលមរកិ។

 កនារចងចនាំរប្់ប៊ុ រចន្ មនាររ ីនងិប្អនូ នស្ីពីឪពុករប្់ 

ពួកលគ ៖

 ល�នាក្ពុ ងវប្បធមក៌ម្ពុ ជនា កូនៗហនាក់ ញលញើរញលញើមក្ពុ ង

កនារល�នាជិរឪពុកនងិមនិហ៊នាន្ួរននាំពី្ទិ្ឋអំិណនាច រប្់�នារ់

។លយើងផ្ត េ់រដម្ែេ់ល�នាកឪពុក។ លទនារះជនាយេ នាងណនាកល៏�នាយ 

ឪពុករប្់ខ្ពុ ំមនិខមនជនាបុរ្ធម្តនាលទ �នារ់ជនាមនុ្្សស្

ឡនាញ់សកពុ មសគលួ សនារ�នារ់បនានជំរុញឲ្យខ្ពុ ំលសចៀង នងិ្បបនាយជនា

មួយ្េិ្បៈទូល�នាខែេមិនខមនជនាលរឿងធម្តនា ្សមនាប់បុរ្

កម្ពុជនាល�នាក្ពុ ងជំននាន់�នារ់។ �នារ់បនានននាំលយើងល�នាញពុ នាំអនាហនារ

យុវរ ីប៊ុ ន អៀន នងិមិរ្ត រប្់ននាង  ននាឆ្ នាំ១៩៣៨ ខនារ្ត កំពង់ចនាម
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ល�នាលភនាជនយី�្ឋ នានេ្បីៗ ទ្្សននាភនាពយន្ត នងិកនារសបគំុរងន្ត លី�នា 

ទូទនាំងសបលទ្។ ចំណង់ចំណូេចរិ្ត រប្់ប៊ុ ររ្្ីជនាមួយឪពុ

កខ្ពុ ំគនឺនាងបនានលធ្វ ើបខង្អមបនាយែំលណើបស្វ នាយទំុ ឬធុលរន ខែេ 

ឪពុកខ្ពុ ំចូេចរិ្ត ។

 ប៊ុ រ ្ួ ្្ត  ីបនានចងចនាំអំពីឪពុករប្់ខ្ពុ ំ�នារ់្ុភនាពរនាប

សនានងឹបនានជំរុញកូនស្ីទនាំងអ្់រប្់�នារ់ទទួេបនាននូវកនារ

អប់រេំ្អៗ។�នារ់មនិខមនគរិខរពីសគនូ សនារផ្នាេ់ខ្លួ នលននារះលទ បេុ ខន្ត  

បនានជួយែេ់សនាច់ញនារលិទៀរផង។ �នារ់បនានផ្ត េ់កខនង្ស្នា

ក់ល�នានងិអនាហនារែេ់ក្លួ យៗ ខែេជនា្ិ្្សេ្អ។ទកឹចរិ្ត្ប្បពុ

រ្ធមរ៌ប្់ឪពុកខ្ពុ ំ មនិល�នាសរមឹហឹ្ងលទល�នាលពេខ្រះ�នារ់បនាន

ជួយអ្កស ព្ុ កខែេមកពីស ព្ុ កកំលណើររប្់�នារ់លទៀរ។

 ប៊ុ រ ធតីនា ល�នាលពេខ្ពុ ំមនានអនាយុ១៥ឆ្នាំខខ្រសកហមបនាន

ចនាប់ឪពុកលយើងបំខបកលចញពីសគលួ សនារលយើង។ ល�នាលពេសពេ

ប់មួយបន្នាប់ពីកនារ្្ងទូកែ៏យូរ ល�នាកំពង់ចម្ងរប្់ខខ្រសក

ហមខ្ពុ ំបនានវលង្វងស្នាររ។ី មុនលនរះខ្ពុ ំកំពុងអង្ពុយល�នាលេើទូកឪពុ

ករប្់ខ្ពុ ំបនានលែើរមករកខ្ពុ ំ �នារ់អខង្អេកបនាេខ្ពុ ំថ្មៗខែេជនា

ទម្នាប់រប្់�នារ់ប្គ្ហ នាញពីអនារម្ណ ៍ស្ឡនាញ់កូន�នារ់ បនាន

សបនាប់ខ្ពុ ំឲ្យជួយលមើេរប្់របរផ្នាេ់ខ្លួ នលយើង ក្ពុ ងខណៈខែេ

អ្កធំៗបនានលរ ើរប្់ទនាំងលននារះលចញពីទូកចម្ង។ បន្នាប់មក

�នារ់បនានសបនាប់លទៀរ«កូនមនិសរលួ វល�នាទណីនាលទរង់ចនាំល�នាទលីនរះ. .

.........“�នារ់បនានញញមឹ�នាក់ខ្ពុ ំសបនាកែថនាអ្វ ីៗទនាំងអ្់វនារេូ

នសរមឹសរនូ វ។ លននារះគជឺនារូបភនាពចុងលសកនាយរប្់ខ្ពុ ំពីកនារចងចនាំ

អំពីឪពុកខ្ពុ ំខែេែក់ជនាប់ជនាមួយខ្ពុ ំមកែេ់ដថ្ងលនរះ។វនាជនាលពេ

ចុងលសកនាយល�នាក្ពុ ងជីវរិរប្់ខ្ពុ ំខែេ ខ្ពុ ំមនានអនារម្ណថ៍នាឪពុក

រប្់ខ្ពុ ំស្ឡនាញ់នងិកនារពនារខ្ពុ ំ»។

រូបថរ នងិ អរ្បទល�នាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ប៊ុ រ រ្្ ីននាក្ ពុ ងពិធអីនាពនាហព៍ិពនាហរ៍ប្់ននាង
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 កូនបនាុ្រប្់តនាំងហនាងមេនាង ឈ្នារះមេនាង រ្្បីនាន

រៀបរនាប់អំពីរឿងរេ នាវរប្់ឪពុក�នារ់ថនា ៖

 ឪពុកខ្ពុ ំជនាបនាធនានរុក្នាបនាមេ នាញ់ នងិអ្រិក្ស្រ្វពនានា

ននាកនា្ួងក្កិម្។ ននាឆ្ នាំ១៩៧៣ កនា្ួងបនានចនារ់តនាំង

�នារ់ឲ្យទនាតនាួរពិនរិ្យកនារ្គនារននាតនាមបណ្ត នាយឆ្ នារ្មុទនាឯ

ខនារ្តកនារះកុង។ �នារ់បនាន្មនានាចចរិ្តននាំគនាួសនារទនាកនារះកុងប

ន្នាប់ពីចូេឆ្ នាំខ្នារននាឆ្ នាំ១៩៧៥។ បេុន្ត នាអ្វ ីៗតនាូវបនានប្តនូ រផ្នា្់

ននាថ្ង នាទ១ី៧ខនាមនាសនា។

 ននាពនាេដនាេខ្នារកនាហម ែណ្ត ើមបនានទកីនាងុ្្ ំពនាញ 

គនាួសនារយើងបនានននាក្ ពុ ងកនា្ួងក្កិម្។ ឪពុកខ្ពុ ំ បនានប្តនូ រ 

កនារយិនាេយ័រប្់�នារ់ ទនាជនាជមនាកកនារពនារគនានាប់ផ្នាងចូេ 

ក្ ពុ ងទកីនាុងដនាេបនាញ់ដនាយកងទព័រដំនារះ។ មនាបញ្នាកនារជនាន់

ខ្្់ម្ នាក់មកពី្ូមភិនាគបូព៌នា បនានចូេក្ ពុ ងបរវិនាណកនា្ួងពី

ពនានារះ�នារ់មនិធ្នាប់បនានស្នាេ់ទកីនាុង្្ ំពនាញ �នារ់បនាន្ំុឲ្យឪ

ពុកខ្ពុ ំបើករថយន្តជូន�នារ់ននាជំុវញិននារះ។ ខ្ពុ ំបនានអង្ពុយននាបនាំ

ងកនានាយននារថយន្តឡង់រ េូវនា។

 ឪពុកខ្ពុ ំបនានចររថយន្តននាខនាងមុខ ឱ្ថស្នានមួយ

ហើយបនានចូេទនាខនាងក្ ពុ ងជនាមួយមនាបញ្នាកនារននារះពនាេចនា

ញមកវញិ�នារ់យកបនានថ្ នាំពីរថង់មកជនាមួយ មនានថ្ នាំ្មនានា

ប់ព្នាបនាេជំងឺគនាុនចនាញ់រនាករូ្ នងិឈឺចនាប់។ មនាបញ្នាកនារ 

ននារះបនាន្ួរថនា«អ្ កឯងបនានបនានាប់ខ្ពុ ំថនា ជនាតនាកុងឡនានហនារុ

ម្ត នាចបនានជនាស្នាេ់បនាភនាទថ្ នាំពនាទ្យចនាើនម្េនារះ?»។

 ឪពុកខ្ពុ ំបនានឆ្ើយទនាំងញញមឹថនា «វនាមនិមនានចម្នាក 

អីទនា្មនានាប់តនាកុងឡនាន រប្់អនុរក្សពនានាឈើតនាូវតនាស្នាេ់

ថ្ នាំពនាទ្យចនាើនមុខ។ខ្ពុ ំធ្នាប់បើកបរចូេក្ ពុ ងរំបន់គនាុនចនាញ់នងិ

បនានរៀន្ម្នាេ់បនាើបនានា្់ថ្ នាំពនាទ្យជនាចនាើន»។

 មនាបញ្នាកនារននារះបនាននយិនាយខ្សឹបៗ បនានាប់ឪពុកខ្ពុ ំថនា 

«អង្កនារបនានបនាកនា្ថនា បនាជនាជននងឹតនាូវជម្ៀ្ចនាញក្ ពុ ង 

រយ:ពនាេខ្មួីយ(បថី្ង នា)។ ជនាក់ស្ត នាងវនាមនិបនានាកែថនាននាពនាេ 

ណនាពួក�នារ់ តនាូវបនានអនុញ្ញ នារឲ្យតនាឡប់មកវញិ ទនា។ ននា 

ពនាេដនាេអ្ កឯងចនាញទនារំបន់ជនបទ អ្ ក មនិ តនាូវយក 

បនានាក់ កនា្ទនាជនាមួយទនាពនានារះអីបនានាក់មិនតនាូវបនាន បនាើបនានា្់ 

ននាទនីនារះទនា។ យកេ្អអ្ កតនាូវយកអង្ក រឲ្យបនានចនាើនអំបិេ

នងិបនាហុកបើអនាចយកបនាន។ អ្ កឯងគនានាន់តនាជនា តនាកុងឡនាន 

បេុណ្ណ នារះអ្ កមនិមនានបញ្ហ នាអ្វ ីឡើយ។ បេុន្ត នា យនាធនា នងិមននា្តី 

រែ្ឋកនារនងឹមនានបញ្ហ »។ មនាបញ្នាកនារននារះ បនានែឹងថនាឪពុកខ្ពុ ំ 

កើរននាក្ ពុ ងខនារ្តពនាធិ៍សនារ់ �នារ់បនាននយិនាយទៀរថ«អង្

ភនាព�នារ់នឹងចនាញទនាបនារ់ែំបង”។បនា្ិនបើអ្ កយេ់ពនាម

ទនាជនាមួយយើង...... ខ្ពុ ំនងឹជូនគនាួសនាររប្់អ្ កទនាសនាុកកំ

ណើរ»។

 បេុន្ត នាននាពនាេដនាេឪពុកម្ត នាយខ្ពុ ំ ពិភនាក្សនារឿងននារះ 

ម្ត នាយ ខ្ពុ ំមនិយេ់ពនាមទនាពនាធិ៍សនារ់ទនា។ �នារ់នកឹរឭកសនាច់

ញនាររិប្់�នារ់ននាក្ ពុ ងរំបន់រំដនារះ(ពនានារះបនានបនាក�្ នាជនាចនាើ

នឆ្ នាំមកហើយ) ឪពុកខ្ពុ ំមនិបនានជំទនា្់នងឹបំណងបនានាថ្ នារប្់

ម្ត នាយខ្ពុ ំទនា។យើងទនាំងអ្់�្ នា បនានចនាញទនា្ូមកំិណើរខនាង 

ឪពុករប្់ម្ត នាយខ្ពុ ំននាខ្បលើក្ ពុ ងខនារ្ត កណ្ត នាេ។

 មនានឈ្ប្ហករណម្៍ នាក់ឈ្នារះសនារ រ្់ននាចម្ង នា

យ៥០មេនាតនាពីផ្រះរប្់យើង។ �នារ់មនាន«បញ្ខ្ីនា»ហើយអង្ 

កនារបនានអនុញ្ញ នារឲ្យ�នារ់ ធ្វ ើសនាចក្ត ី្ មនានាចចរិ្តដនាយមនិមនា

នកំណរ់ក្ ពុ ងកនារ្ម្នាប់មនុ្្ស។ បញ្ខ្ីនាមនានរនាយឈ្នារះបនា

ជនាជន១៧មនាសនាជនាចនាើន នងិបនាជនាជនមូេ�្ឋ នានខ្រះៗដនាេជនា

ជនជនារចិនិឬកម្ពុជនាកនានាម (្ូមរិប្់បនាជនាជនកម្ពុជនាដនាេ 

តាំង ហាងម៉ាង ៖
មនា្តីរកុ្ខ ាបាម៉ាញ់
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

បញ្ នូ េជនា ឧប្ម្ន័្ឋដនាយបនាទនា្វៀរណនាម)។ជីវរិរប្់

បនាជនាជនតនាូវបនានកំណរ់ដនាយ ចុងប៊កិពណក៌នាហមរប្់

សនារ។ឈ្នារះរប្់បនាជនាជនដនាេបនាន្រសនារដនាយប៊ិកព

ណក៌នាហម នងឹតនាូវ្ម្នាប់។

 មនានពនាេខ្រះមងីរប្់ខ្ពុ ំ ឈ្នារះញុងឹបនានអង្វ រសនារ 

ឲ្យទុកជីវរិឲ្យឪពុកខ្ពុ ំ។ បន្នាប់ពី�នារ់អង្វ រសនារចនាើនែងមក

សនារបនានបនានាប់មងីខ្ពុ ំថនា «កំុបនារម្.......បនា្ិន បើខ្ពុ ំចង់ឲ្យវនា

ស្នាប់វនានងឹ.....»។ មីងរប្់ខ្ពុ ំជឿថនាសនារនយិនាយែូច្ នារះមិន

តនាំង ហនាងមេនាង
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

បនានយេ់ពីអរ្នយ័ននា្ំែីរប្់�នារ់ឡើយ។ ននាយប់ននារះ

ឈ្បបនានចនាប់ចងឪពុករប្់ខ្ពុ ំ រួចបណ្ត ើរចនាញទនា។

 ននាក្ ពុ ងចំណនាមបងប្អនូ នខ្ពុ ំបនានាំននាក់ មនានតនាបងសនាី

បង្អ ្់រប្់ខ្ពុ ំទនាដនាេបនានឃើញឪពុកខ្ពុ ំននាគនានាចុងកនានាយ។ 

បនាជនាជនបនាន ទទួេបបររនាវកក្នូ ក្មនានាប់អនាហនារថ្ង នាតនាង់។

ថ្ង នាមួយ ននាក្ ពុ ងកំឡពុ ងពនាេ្មនានាក បន្នាប់ពីហូបអនាហនារថ្ង នា 

តនាង់ឪពុកខ្ពុ ំបនានឃើញបងសនាីខ្ពុ ំកំពុងរកស្នាបពនានា។ �នារ់បនា

ន្ួរបងសនាីខ្ឹសបៗ«ស្នាបពនានារប្់ឯងននាឯណនា?»បងសនាីខ្ពុ ំ

ឆ្ើយថនា«ខ្ពុ ំធ្វ ើឲ្យបនារ់កនាេពីយប់មុិញខ្ពុ ំមិនែឹងថនាអ្ កណនាយ

កទនា!...»ឪពុកខ្ពុ ំបនានឲ្យស្នាបពនានា�នារ់ទនាបងសនាីខ្ពុ ំហើយបនានា

ប់ថនា«យករប្់�នារ់ទនាហើយហូបឲ្យបនានលឿន»។ បងសនាី

ខ្ពុ ំបនាន្ួរថនា«តើបេ នាបនានអីបនាើ?»�នារ់ឆ្ើយថនា«មិនអីទនាទុកវនា

បនាើផ្នាេ់ខ្លួ នចុរះ»។ បន្នាប់មកបេ នាបនានដើរចនាញទនារនាងបនាយ

្មនានាប់មនុ្្សចនា្់វញិ។

 ឪពុកខ្ពុ ំបនានយេ់យេ នាងចបនា្់�នា្់ថនាចនានមួយនិង

ស្នាបពនានាមួយជនារប្់កម្្ិទ្ធ ិផ្នាេ់ខ្លួ នយេ នាងតនាឹមតនាូវដនាេ

តនាូវបនានអនុញ្ញ នារ ដនាយគនាេនយនាបនាយរប្់អង្កនារខ្នារ

កនាហម។គនាប់ៗ�្ នាមនានថង់្ំពនាយរូចមួយដនាេ�្នានអ្វ ីកនានា

ពីចនានមួយនងិស្នាបពនានាមួយ។

 ននាយប់ននារះបងសនាីខ្ពុ ំ បនានេួចយកស្នាបពនានាមួយពី

រនាងបនាយ្ហករណដ៍នាយបនានគរិថនា តនាូវឲ្យស្នាបពនានារប

្់ឪពុកខ្ពុ ំទនា�នារ់វញិ។ ពនាឹកឡើងបងសនាីបនានទនារកឪពុកខ្ពុ ំ 

បេុន្ត នាមនិឃើញ�នារ់ឡើយ។ បងសនាីបនានទនា្ួរបុរ្ម្ នាក់ននា

ក្ ពុ ងកនាុមមនុ្្សចនា្់ពីែំណឹងឪពុកខ្ពុ ំ ក្ ពុ ងកំឡពុ ងពនាេ ្ មនានា

កបន្នាប់ពីហូបអនាហនារថ្ង នាតនាង់។ �នារ់ឈ្នារះមឿនននាក្ ពុ ងកនាុម 

ជីកបនាឡនាយជនាមួយឪពុកខ្ពុ ំ�នារ់្្ពុ រះមក្ួរបងសនាីខ្ពុ ំថនា«ឯង

មកតនាមរកឪពុករប្់ឯងមនានទនា?» បងសនាីខ្ពុ ំបនានឆ្ើយថនា 

«ចនា៎រះខ្ពុ ំយកស្នាបពនានាមកឲ្យ�នារ់វញិ» មឿនបនានឆ្ើយទនាំងទកឹ

មុខទុក្ពនាួយថនា«មនិចនាំបនាច់រកឪពុកឯងទនា �នារ់តនាូវបនានបញ្នូ  

ន ទនាធ្វ ើកនារឆ្ង នាយហើយ»។បងសនាីខ្ពុ ំយេ់ពីពនាក្យ្ំែីរប្់

មឿន។

 មឿនបនានបនានាប់បងសនាីទៀរថនា ឈ្បបនានមកកនាន់ 

បនាឡនាយននារះជនាទដីនាេ�នារ់ នងិឪពុកខ្ពុ ំកំពុងធ្វ ើកនារ។ អ្ ក 

បញ្ នា មេ នា្ុីនភ្ើងបនានពន្រ់មេ នា្ុីនហើយកនារ�្ឋ នានបនានងងឹរ 

បន្នា ប់មកឈ្បបនានចនាប់ចងឪពុកខ្ពុ ំ រួចបណ្ត ីរកនារ់ទកឹ្ំដនា

ទនា ្ ូម។ិ

 ថ្ង នាបន្នាប់មកយឿងបនាធនាន្ហករណប៍នាននយិនាយ

បនាបបនាមនាថបនានាប់មងីញុងឹថនា «យប់មុញិ�នារ់បនានននាំមេនាងឡើ

ងទូកទកឹភ្ នាករប្់មេនាង បនានសនាក់មកក្ត នាឧណ្ហ ៗបេរះដនា�នារ់ 

...ននាលើទូកមេនាងបនានអង្វ រ�នារ់ឲ្យបន្ធនូ រចំណង ពនានារះអីចំណ

ងននារះវនាធ្វ ើឲ្យេំបនាកអង្ពុយ...»។

 ឪពុកម្ត នាយរប្់យឿងរ្់ននាក្បនារផ្រះយើង។ យឿ

ងនងិម្ត នាយខ្ពុ ំធ្នាប់ជនាមរិ្ត ្ក្ត និងឹ�្ នាកនាេពីននាក្នាង នងិធ្នាប់បនា

នបនាឡនាងលនាងជនាមួយ�្ នា។បេុន្ត នា ននាក្ ពុ ងរបបននារះយឿងបនាន 

ក្នាយទនាជនាមនុ្្សមនានអំណនាចដនាេ មនិមនានអ្ ក្ូមណិនាម្ នា

ក់ននាក្ ពុ ងខ្បលើហ៊នាន្មឹ្ងមើេមុខ�នារ់ចំឡើយ។ចនាប់តនាំង

ពីពនាេដនាេយើងមកែេ់ឪពុកខ្ពុ ំ ធ្នាប់បនាន្ំុទនា្ចំពនារះ 

យឿងដនាេ�នារ់ មនិបនានទនាលនាងឪពុកម្ត នាយរប្់យឿង។

ហនារុននារះហើយយឿងអនាចតនាមឃ្នាំមើេពី្កម្ភនាពរប្់

ឪពុកខ្ពុ ំ។

 យឿងបនាននយិនាយថនាឪពុកខ្ពុ ំ តនាូវបនានធ្វ ើទនារុណកម្ 

នងិ្ម្នាប់ចនាេននាយប់ននារះ ដនាយអង្ភនាព្ន្ត ិ្ ុ ខននាមន្ ី

រ្ន្ត ិ្ ុ ខកនារះថី្។យឿងបនានអនុវរ្តពនាក្យស្នាករប្់ខ្នារកនា

ហមគ«ឺជីកស្នាតនាូវជីកទនាំងឫ្»។ ែូច្ នារះបន្នាប់ពីឪពុកខ្ពុ ំតនាូវ 

បនាន្ម្នាប់យឿងបនានបញ្នាឲ្យខ្ពុ ំទនាកសនាងខ្លួ នននាកងចេរ័

កុមនារននាក្ ពុ ង្ូមមួិយផ្សនាងទៀរ។ ធ្វ ើបនាបននារះយឿងជឿជនាក់ 

ថនាខ្ពុ ំតនាូវបនានកម្នាចចនាេ។

 បងសនាីខ្ពុ ំបនានរក្សនាទុកស្នាបពនានា ដនាេបនានេួច្

មនានាប់ឲ្យឪពុកខ្ពុ ំវញិរហូរែេ់្ព្វថ្ង នា។ បងសនាីបនាន�នាក់ស្នាប 

ពនានាននារះននាជិររូបថរឪពុកខ្ពុ ំ នងិគនារពបូជនាស្នាបពនានាននារះ

ដនាេជនាកម្្ិទ្ធែ៏ិមនានរម្នា្មនានាប់គនាួសនារយើង។

រូបថរ នងិ អរ្បទដនាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 ប្អនូ នសនាីរប្់ អ៊ុ ម សបនាង ឈ្នារះ អ៊ុ ម សនារេនារ បនាន 

រៀបរនាប់បនានាប់ថនា ៖

 ននាក្ ពុ ងចំណនាមកូនៗទនាំងបនានាំពីរននាក់ននាគនាួសនារយើ

ងសបនាងជនាកូនដនាេមនាន្ំណនាងជនាងគនាដនាយ�នារ់មនានមុខ

រំណនាងខ្ង់ខ្្់។ �នារ់ជនានិ្ ្សិរពូកនាម្ នាក់នងិចនារះភនាសនាបនា

រនាំងយេ នាងស្នារ់ជំននាញ។ ននាក្ ពុ ងរបប្ម្ត នាចនរនារ្ត ម្ហីនុ

�នារ់បនានបនាឡងជនាប់មន្ត នាីរនាជកនារ្ុវីេិ នងិបនានក្នាយជនាបនា

ធនាន្ហករណមួ៍យននាក្ ពុ ងខនារ្តពនានាវនាង។ �នារ់បនានគនាប់គនា

ងបនាពន័្ធក្កិម្ទូទនាំងខនារ្ត ។

 សបនាងចូេចរិ្ត ខ្ពុ ំខ្នាំងណនា្់។ ននាពនាេខ្ពុ ំឈឺ�នារ់

បនានធ្វ ើែំណើរយេ នាងឆ្ង នាយមកយកខ្ពុ ំទនាមន្រីពនាទ្យមួយននា ក្ ពុ  

ងកនាុង្្ ំពនាញ។ននាពនាេណនាខ្ពុ ំមិន្បបនាយចរិ្ត�នារ់បនានេួង

លនាមខ្ពុ ំនងិជួយលើកទកឹចរិ្ត ខ្ពុ ំ។

 ននាឆ្ នាំ១៩៧៤ ទនាហនានេន់នេ់បនានជម្ៀ្គនាួសនារ 

យើង នងិអ្ ក្ូមផិ្សនាងៗទៀរទនាកនាន់ខនារ្ត កណ្ត នាេពនានារះទនា

ហនាន េន់ នេ់ តនាូវវនាយបនាយុទ្ធរទេ់នងឹខ្នារកនាហមននាក្ ពុ

ងសនាុករប្់យើង។ បេុន្ត នាពីរបី្ ប្ត  នាហប៍ន្នាប់មកខ្នារកនាហម

បនាន ជម្ៀ្ប្ត ីខ្ពុ ំកូនៗនងិខ្ពុ ំឲ្យទនាខនារ្ត កំពង់ចនាម។ កនានាយមក 

មនិយូរបេុ ន្នាន ខនាងេន់នេ់បនានននាំយើងទនា្្ ំពនាញវញិតនាម

ទូក។

 ននាក្ ពុ ងឆ្ នា១ំ៩៧៥ គនាសួនារយើងបនានតនាឡប់ទនាសនាកុ 

កំណើរវញិ។ ផ្រះរប្់យើងតនាូវបនានបំផ្នាញនងិមនិអនាចស្ នា

ក់ននាទនីនារះកើរទនា។ ម្ត នាយខ្ពុ ំបនាន្ំុកនារអនុញ្ញ នារពីខ្នារកនា

ហម ដើម្បរី្់ននាក្ ពុ ង្ូមរិប្់យើង បេុន្ត នាខ្នារកនាហមបនាននិ

អ៊រុម ស្ាង 
បាធាៃសហករណប៍ (សមយ័សង្គមរាសា្ៃិយម)

អ៊ុ ម សបនាង នងិ អ៊ុ ម សនារេនារ ននាក្ ពុ ងពិធមីង្េកនាររប្់ អ៊ុ ម សបនាង ននាខនារ្ត កំពង់្្ ឺឆ្ នាំ១៩៧២



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស ា្វស ា្វរកស្រួ្ារ

 50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

យនាយថនាទនា។ខ្ពុ ំបនានគរិថនា ដនាយសនារខ្នារកនាហមបនាន្ង្ស ័

យថនាគនាួសនារយើងជនាគនាួសនារអ្ កមនាន នងិជនាគនាួសនារដនាេមនា

នមុខរំណនាងខ្្់។ សបនាង តនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ថនាជនាននាយ

ទនាហនានជនាន់ខ្្់ពនានារះ�នារ់មនានរូបរនាង្្គ្ហ នារ។ កនានាយមក

�នារ់បនានធ្វ ើឲ្យគនាមួយកបនាេេង់ទឹក្គនាប់ដនាយចនាែន្យមិន

យូរបេុ ន្នានខ្នារកនាហមបនានចនាប់�នារ់យកទនា។ អង្កនារកប៏នាន

បញ្នូ នបនាពន្ធនងិកូនរប្់�នារ់ទនា្ម្នាប់ដនារ។

 ចនាប់ពីពនាេននារះមកខ្នារកនាហម បនានតនាម�នានគនាួ

សនារយើង។បនាធនាន្ូមិឈ្នារះរេនារបនាន្ួរអំពីជីវបនាវរ្ត រិប្់

យើង។ខ្ពុ ំបនានបនានាប់ទនារេនារ វញិថនាប្ត ខ្ីពុ ំជនាអ្ កធនាក់្ុក្ីនូ ។ បេុន្ត នា 

រេនារ មនិជឿខ្ពុ ំឡើយហើយនយិនាយថនា “កំុកុហកខ្ពុ ំែឹងហើយ

អ្ កឯងទនាំងពីរជនាគនាូបងនាៀន”។ខ្ពុ ំបនានបនាកញើ្ ជនាគននាពនា

េដនាេរេនារ្ួរខ្ពុ ំចំែូច្ នារះ ពីពនានារះខ្ពុ ំបនាននយិនាយបនានាប់ម្ នា្់ 

ផ្រះ ដនាេយើងកំពុងរ្់ននាននារះអំពីអររីកនាេរប្់យើង។ 

ខ្ពុ ំមិនបនានាកែថនាម្ នា្់ផ្រះបនានរនាយកនារណអំ៍ពីយើងឲ្យទនារេនារ

ឬកអ៏រ់ទនា។

 ននាក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ ឪពុករប្់យើងមិនអនាចទនានាំទនានឹ

ងកនារសនានាកឃ្នានរទនាទៀរ បនានទនាយើងបនានយកេ្អ ីកញ្នានា

ងចនាញទនារកចនាប់្រ្វេ្អ ិរៗយកមកហូប។ ម្ត នាយរប្់ខ្ពុ ំ បនា

នបនានាប់ឪពុកខ្ពុ ំថនាកំុឲ្យធ្វ ើទៀរ បេុន្ត នាឪពុករប្់ខ្ពុ ំមនិបនានស្ត នាប់ 

្ំែីរប្់ម្ត នាយខ្ពុ ំទនា។ ថ្ង នាមួយ �នារ់បនានឃើញកម្នា្បិនាេ 

ម្ នាក់បនាន្ម្នាប់ព្់ខៀវមួយកបនាេ រួចទុកចនាេននាមនារ់

ចនាកឪពុកខ្ពុ ំបនានយកព្់ននារះទនាស្ង នារហូបទនារះជនាែឹងថនាព

្់ននារះមនានពិ្ កដ៏នាយ។ ភ្នាមៗននារះ�នារ់បនានហើមខ្លួ នរួច

កស្៏នាប់ទនា។ ប្អនូ នសនាីរប្់ខ្ពុ ំឈ្នារះសនារនីងិអ្ កផ្សនាងទៀរមនា

នកនារសនានាកឃ្នានជនាខ្នាំង បន្នាប់មកកូនរប្់សនារម្ី នាក់បនាន

ស្នាប់។

 យើងតនាូវបនានជម្ៀ្ទនាកនាន់្ូមិពីរផ្សនាងទៀរ ននា

ក្ ពុ ងរបបខ្នារកនាហម។កនារ្គនារចុងកនានាយរប្់ខ្ពុ ំគកឺនាប់ដើម

ទន្នានានខនាតនា�នាយជនាមួយែី-ផនារះ-�នាមក្រ្វ នងិ�នាមកម

នុ្្ស។គួរឲ្យខ្ើមរអើមខ្នាំងណនា្់ បេុន្ត នាខ្ពុ ំតនាូវតនាធ្វ ើបើមិនែូ 

ច្ នារះ ទនាខ្នារកនាហមនងឹ្ម្នាប់ខ្ពុ ំ។

 ននាទនីនារះអ្ ក្ូមទិនាំងអ្់ មនានកនារសនានាកឃ្នានយេ នា

ងខ្នាំងហើយកូនៗរប្់យើងបនានធ្នាក់ខ្លួ នឈឺធ្ង ន់។ មនានមនុ

្្សបនាុ្ម្ នាក់ធ្នាប់ធ្វ ើជនាគនាូពនាទ្យននាទកីនាុង្្ ំពនាញ បនានបនានាប់ 

ខ្ពុ ំថនាកូនសនាីរប្់ខ្ពុ ំឈឺបណ្ត នាេមកពី អរ់អនាហនារជនាចនាើនខនា 

មកហើយននាងមនានបញ្ហ នាពនារះវៀនខ្នាងំ។ ែូច្ នារះ ខ្ពុ ំយកខ្សនាក មនា 

្រប្់ខ្ពុ ំទនាែូរយកអង្ក រមក�នាំបនាយឲ្យននាងហូប។ កូន ស នាី 

ខ្ពុ ំបនានហូបបនាយចនាើនណនា្់។ កនារណដ៍នាេននាងហូបចនាើន 

ននារះ បនានធ្វ ើឲ្យជំងឺរប្់ននាងធ្ង ន់ជនាងមុន។ យប់មួយននារះននាង

បនានខ្សឹបបនានាប់ខ្ពុ ំ្ំុទកឹផឹក ខ្ពុ ំព្នាយនាមយកទកឹឲ្យកូនសនាីផឹក 

ប េុន្ត នាអណ្ត នាររប្់ននាងហើមបេ នាង។ ឃើញ្ភនាពរប្់កូន

សនាីបនាបននារះខ្ពុ ំបនាន�នា្់ប្ត  ីខ្ពុ ំ។ កូនសនាីរប្់ខ្ពុ ំស្នាប់ហើយយើង 

បនានតនាកងបី្ ពកូន សនាី  នងិសនានាកយំរហូរទេ់្្។ឺ បន្ នាប់ 

មកប្ត ីខ្ពុ ំបនានស្ ើ្ំុបន្រះក្ត នារពីកម្នា្បិនាេម្ នាក់្មនានាប់ធ្វ ើក្ត នារ

មឈូ្ បេុន្ត នាកម្នា្បិនាេននារះបនានបែិសនាធ។ ភ្នាមននារះកម្ នា 

្បិនាេម្ នាក់ននារះ បនានយកចបកនាប់មួយរួចបនានាប់ប្ត ខ្ីពុ ំឲ្យយក

្ព ឲក ូ នសនាីរប្់យើងទនាក្ ពុ ងពនានាកនានាយមន្រីពនាទ្យ។កម្នា

្បិនាេម្ នាក់ននារះ នងិប្ត ីខ្ពុ ំបនានជីករណ្ត នាកប់សនាក្ពកូនសនាី

ខ្ពុ ំននាទនីនារះ។

 ននាចុងឆ្ នាំ១៩៧៨ អ្ ក្ូមម្ិ នាក់ឈ្នារះសនាង បនាន 

ស្ត នាប់វទិ្យពុជនា្ម្ង នារ់ នងិបនានឮថនាបនាជនាជននងិតនាូវបនានរដំនារះ

ក្ ពុ ងពនាេឆនាប់ៗននារះ។ គនាប់�្ នាមនានសនាចក្ត តីនានាកអរណនា្់។ 

បន្ត ចិ កនានាយមកមនានកនារបនាញ់កនាំភ្ើងធំ នងិរថពនា្ដនាក

ននាគនាប់ទិ្ ទ។ីទនាហនានខ្នារកនាហម បនានររ់ភៀ្ខ្លួ នចូេក្ ពុ ង 

ពនានា។ននាពនាេដនាេកងទព័រដំនារះចូេមកប្ត  ី រប្់ខ្ពុ ំកំពុង 

កនាប់ឈើននាឆ្ង នាយពី្ូម។ិ ខ្ពុ ំរង់ចនាំមើេផ្នូ វ�នារ់តនាឡប់មក

វញិ អ្់រយៈពនាេែប់ថ្ង នា។  ននាពនាេ�នារ់មកែេ់�នារ់មនិ

អនាចដើរទនាណនាបនានទនា។ ននាពនាេមួយដនាេ�នារ់មនានកម្នាំង

មនាំទនាំហើយ យើងបនាន្មនានាចចរិ្តធ្វ ើែំណើរតនាឡប់មក្្ ំពនា

ញវញិ។

រូបថរ នងិ អរ្បទដនាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា
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 កនង្ហួ្រយៈពនាេ៤០ឆ្ នាំហើយចនាប់តនាំងពីខ្ពុ ំបនាន

ទនាកនាន់ជំរ ំ សនាកនាវ ក្ ពុ ងបនាទនា្ថនា។ ននាក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៩ ខ្ពុ ំ

បនានធ្វ ើែំណើរ្្ងកនារ់ទកីនាុងបនាងកក ទនាកនាន់បនាទនា្្ូមនា 

ហើយបនានចំណនាយអ្់រយៈពនាេមួយរសៀេដើម្បថីររូប

ននាក្ ពុ ងជំរសំនារះកនាវ។ រូបភនាពដនាេខ្ពុ ំបនានថរគបឺនានបនារះពុម្

ផ្សនាយននាក្ ពុ ងទ្្សននាវែ្ត ី Time នងិ Life  នងិទ្្សននាវែ្ត ី 

ផ្សនាងៗជនាចនាើនទៀរននាអឺរ េុ ប។ វនាគនានាន់តនាជនាកនារចនាប់ផ្ត ើមននា

កនារចនាកចនាយពរ័ម៌នាន នងិរូបភនាពពីវនាេពិឃនារននាជនភៀ្

ខ្លួ នដនាេបនានររ់ភៀ្ខ្លួ នទនាែេ់បនាទនា្ថនា។

 ននាក្ ពុ ងមណ្ឌ េថនាទនាំកុមនារននាក្ ពុ ងជំរនំនារះ ខ្ពុ ំបនានថរ 

រូបក្នាងៗមួយចំនួននងិម្ត នាយម្ នាក់ ពនាមទនាំងកូនរប្់�នារ់ 

ដនាេ យើង អនាចមើេឃើញជើងរលំេចចនាញមកកនានាតនាម

បនាឡនារះដនារប្់�នារ់។ រូបថរននារះ បនានជនាប់ជយ័�នា្សីនារព ័

រម៌នានបនាចនាំឆ្ នាំ ពីមូេនធិសិនារពរ័ម៌នានពិ្ពលនាកននាក្ ពុ ងបនា

ទនា្ហូឡង់ ថនាមទនាំងទទួេបនានកនារបនារះពុម្ផ្សព្វផ្សនាយយេ នា

ងទូេំទូ�នាយថនាមទៀរ។  ក្ ពុ ងននាមខ្ពុ ំគជឺនាអ្ កសនារពរ័ម៌នាន ម្ នា 

ក់ខ្ពុ ំមនិពូកនាខនាងករ់ចំណនាំឬទទួេបនានឈ្នារះននារះទនា ហើយ 

ករណីននារះជនាពិសន្ា ចំពនារះកុមនារជនាចនាើន ននាមណ្ឌ េ ថនាទនាងំ 

ហើយមនានកុមនារមួយចំនួនឈឺទៀរផង។ ខ្ពុ ំ មិនអនាចទទួេ 

បនាន ពរ័ម៌នានដនាេទនាក់ទងនងឹឈ្នារះ អនាយុ្មនានាប់�នាក់ ចំ 

ណង ជើងរូបថររប្់ខ្ពុ ំននារះទនា។ ខ្ពុ ំែឹងថនាសនា្តីដនាេ ជនា ម្ត  នា 

យ ននារះអនាចជនាម្ត នាយម្ នាក់ ក្ ពុ ងចំណនាមម្ត នាយរនាប់ពនាន់ននាក់ 

របូ្តពតីវាលពិឃាតនាជំរំជៃភៀសខលៃរួៃឆ្ាំ១៩៧៩

ស្ត នាីម្ នាក់កំពុងបកូីនននាក្ ពុ ងជំរសំនារះកនាវបនាទនា្ថនា កុមនារដនាេមនានរនាងកនាយ្្មស្នាំងដនាយភនាពអរ់ឃ្នាន កនានាយ្ង្នានាម
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ផ្សនាងទៀរ បេុន្ត នា បនាហនាេជនាអនាចមនានវធិសីនាសនា្តណនាមួយ 

ក្ ពុ ង កនារស្វ នាងរកននាង នងិស្នាេ់ថនាននាងគជឺនានរណនា ថនាមទនាំង 

រឿងរេ នាវផ្សនាងៗទៀររប្់ននាង។  ចំពនារះទនារកវញិ ខ្ពុ ំពរិជនា 

្ង្ឃមឹថនាទនារកននារះននារ្់រនានមនានជីវរិ នងិធំេូរ�នា្់ 

បនានយេ នាងេ្អ។ែូច�្ នាននារះដនារ ខ្ពុ ំមនានអនារម្ណរ៍ជួំេចរិ្តណនា  

្់ចំពនារះក្នាងរូចៗែ៏សនា្់ស្អ នារ ដនាេមុខមនារ់រប្់ពួក 

គនា បនាន្្ពុ រះបញ្ នាំងពីខ្សនាជីវរិដនាេ ពនារពនាញទនាដនាយកនារ 

ឈឺចនាប់នងិភនាពេំបនាកេំបនិ។ ក្ត ី្ ង្ឃមឹរប្់ខ្ពុ ំ គថឺនា បនា 

ហនាេជនាមនានវធិសីនាសនា្តណនាមួយ ដើម្បផី្សព្វ ផ្សនាយ រូបថរ 

ទនាំង អ្់ននារះននាក្ ពុ ងសនារពរម៌នាន ឬតនាមរយៈទូរទ្្សនក្៍ ពុ ង 

បនាទនា្ កម្ពុជនា ហើយបនាហនាេជនា៤០ឆ្ នាំកនានាយមកអនាច មនា 

ន នរណនាម្ នាក់ស្នាេ់ នងិអនាចផ្ត េ់ឈ្នារះរប្់នរណនាម្ នាក់ 

ក្ ពុ ងចំណនាមរូបថរទនាំងននារះ។ េុយកនាក់ មនា្ បនានាក់ មនិ 

មនាន បនានមកដនាយឯកឯង ហើយ �្នាន អ្វ ីបនាន មកដនាយ កនារ 

មនិខរិខំជនាជនាងកនារព្នាយនាម នងិផ្សនារភ្នាប់ទំននាក់ទំនងដនាេ

បនានបនារ់បង់ហើយបនាហនាេជនាចនាករំលនាករឿងរេ នាវរប្់ពួក

គនាទនាកនាន់មនុ្្សគនាប់�្ នាននាក្ ពុ ងពិ្ពលនាកននារះ។ ខ្ពុ ំមនានគ

មនានាងធ្វ ើែំណើរមកកនាន់បនាទនា្ននាក្ ពុ ងរំបន់អនា្ុីអនាគ្ នាយ៍

ននាក្ ពុ ងខនាមនាសនាខនាងមុខននារះ ដើម្បជួីបជនាមួយអររីអ្ កយ

កពរ័ម៌នានអំពី្ងនា្ាម ហើយខ្ពុ ំពរិជនារកីរនាយនងឹធ្វ ើែំណើរ 

មកកនាន់បនាទនា្កម្ពុជនា បនាទនា្ថនា នងិកន្នាងណនាដនាេមនុ

្្សទនាំងអ្់ននារះអនាចរ្់ននា។ កនាេពីឆ្ នាំមុន ខ្ពុ ំបនានរៀបចំ

ជួបជនាមួយមនុ្្សបនាហនាេ៨ននាក់ ដនាេខ្ពុ ំធ្នាប់បនានថររូប 

ជនាចនាើនឆ្ នាំកនង្មកហើយ។  អ្ កមនិអនាចែឹងទនាថនាពនាេណនា 

មនាននរណនាម្ នាក់កំពុង្ម្ឹងមើេឬស្ត នាប់អ្ ក។ ែូច្ នារះ ខ្ពុ ំែឹង 

ថនា វនាពិរជនាអនាចទនារួច។ ខ្ពុ ំពរិជនាអរគុណខ្នាំងណនា្់្មនានា

ប់កនារជួយរប្់អ្ ក។

រូបថរ នងិអរ្បទដនាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

កុមនារដនាេមនានរូបកនាយ្្មស្នាំងដនាយសនារកង្វរះអនាហនាររូបរ្ម្
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 អឹុង ជុយ កើរននាថ្ង នាទ១ី៣ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៤៣ 

ននាខនារ្តស្វ នាយរៀង។ ឪពុករប្់ អឹុង ជុយ ឈ្នារះ អឹុង 

ជនាង (ស្នាប់) នងិម្ត នាយ ឈ្នារះ ននាង ្ុ�នាន អនាយុ៧០ឆ្ នាំ 

(ននាឆ្ នាំ១៩៧៦) រ្់ននាជនាមួយបងសនាី អឹុង ហនាសនាក។ 

អឹុង ជុយ ពីមុនមនានមុខរបរជនាគនាូប្គ្ហ នារ់វជ្ិនាកនាំភ្ើងធំ បនាន 

រៀប កនារជនាមួយបនាពន្ធឈ្នារះ តនាំង មួយហនាង ននាថ្ង នាទ១ី 

ខនា មនាសនា ឆ្ នាំ១៩៥៨។ តនាំង មួយហនាង កើរននាថ្ង នាទ១ី០ 

ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៤៥ ននាខនារ្តស្វ នាយរៀង មនានមុខរបរ ជនា 

មនាផ្រះ ស្ នាក់ននាជនាមួយបងសនាី អឹុង ហនាសនាក ដនាេមនានទ ី

តនាំង ្ ្ ិរននាផ្រះ១០០R ផ្នូ វមុន ្វីង្ស បឹងតនាបនាក ្្ ំពនាញ។ 

 អឹុង ជុយ បនានចនាកចនាញពីបនាទនា្កម្ពុជនាននាថ្ង នា 

ទ២ី៣ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៤ ដនាយបុព្វហនារុននាកនារចនាកចនាញពី

បនាទនា្កម្ពុជនា គដឺើម្បបំីពនាញកម្្ិក្សនាវជ្ិនាកនាំភ្ើងធំ។ អឹុង 

ជុយ បនានឈប់្ំចរននាអូខ្នាហូមនា ្ហរែ្ឋអនាមនារកិ មុនពនា

េទនាែេ់បនាទនា្បនារនាំងននាថ្ង នាទ២ី៩ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

ននាបនាទនា្បនារនាំង អឹុង ជុយ រ្់ននាទកីនាុងបេ នារ ី្ ។

 អឹុង ជុយ បនានស្ ើ្ំុស្នានរំណនាងបនា្កកម្រប្់ 

រនាជរ�្ឋ នា្បិនាេរួបរួមជនារកិម្ពុ ជនាបនាចនាំននា បនាទនា្បនារនាំង 

ដើម្បបី្តនូ រេិខរិ្្ងដនាន នងិ្ំុតនាឡប់ចូេសនាុកវញិ ដនាយ 

មនានកនារចុរះហរ្លនាខនារប្់សនាមខ្ីលួ នផ្នាេ់ ធ្វ ើននាបេ នារ ី្  ថ្ង នាទ ី

៣១ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

 ឯកសនារស្ ើ្ ុ ំប្តនូ រេិខរិ្្ងដនាន ននារះតនាវូបនានចុរះលនាខ 

N0582P នងិមនានកនា្ួង តនាួរពិនរិ្យឃើញថនាពរ័ម៌នានខនាង 

លើននារះតនាឹមតនាូវតនាម េិខរិ្្ងដនានចនា្់។ កនា្ួង 

យេ់ពនាមតនាម្ំណូមពររប្់សនាមជីន (អឹុង ជុយ) ។ 

េិខរិននារះធ្វ ើននាបេ នារ ី្  ថ្ង នាទ១ី២ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

ដនាេមនានអ្ កទទួេខុ្តនាូវ កនា្ួងេិខរិ្្ងដនាន ចុរះហរ្ 

លនាខនាដនាយឈ្នារះ តនាន់ ្ម្បរ្ត ។ិ 

 េិខរិ្្ងដនានននារះ យេ់សនាបពនាមតនាមសនាចក្ត  ី

បញ្នាក់ ខនាងលើធ្វ ើននាបេ នារ ី្  ថ្ង នាទ១ី២ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

ដនាេមនានអ្ កទទួេខុ្តនាូវកនា្ួងកម្ពុជនា ចុរះហរ្លនាខនា 

ដនាយ  ឈ្នារះ ប៊ចុីងទ។ី

 បនា្កកម្្មនានាចចនាញេិខរិ្្ងដនានឲ្យទនាសនាមី

ជន (អឹុង ជុយ)។ ធ្វ ើននាបេ នារ ី្  ថ្ង នាទ១ី២ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

ចុរះហរ្លនាខនាដនាយឈ្នារះ កនាម ធ ី(ជ.បនា្កកម្)។

 បនា្និបើបងប្អនូ នណនា បនានស្នាេ់ឈ្នារះខនាងលើ 

្ូមទំននាក់ទំនងមកទ្្សននាវែ្ត ី ស្វ នាងរកកនារពិរ ននាមជ្ឈម

ណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនាតនាមរយៈអនា្យ�្ឋ នាន ៖ ផ្រះលនាខ៦៦ 

ផ្នូ វពនារះ្ហីនុ ្្គ្ក  នារ់ទន្នាបនាសនាក់ ខណ្ឌ ចំកនារមន រនាជធនានី

្្ ំពនាញឬលនាខទូរ្ព្០១២៩៩៦៧៥០ នងិ អីុមេនាេ truth-

bunthorn.s@dccam.org។ ្ូមអរគុណ!

   ផនារ ចនាន់្ុនតិនា

បាវត្ិរបូ អរុឹង ជរុយ

អឹុង ជុយ
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 ជៀប ជឿន ហនា ផុន អនាយុ៣៣ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

មនានសនាុកកំណើរននាជើងពនានា ខនារ្ត កំពង់ចនាម ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

ញមឹ ជៀម នងិអ៊ំសនាី អិុរ គួន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ ន 

ននារទនារះភ្ើង ថ្ង នាទ៨ី ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ ហើយបញ្នូ នទនា

ឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ្ បន្ប់ធំ៥ បន្ប់រូច៨ ។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ជៀប ជឿន ននាថ្ង នាទ១ី៥ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ 

១៩៧៧។

 ជៀប ឈុរ ហនា រុន មនានអនាយុ២៧ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននាបនារនាយណ ៍ខនារ្ត កំពង់ធំ ជនាកូនរប្់ពូ 

ជៀប ឡពុ ង  នងិមងី គមឹ ឡនាង មនានបនាពន្ធឈ្នារះ �នាំ េីម ហនា 

រ េង មនានកូនសនាី ២ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាមន្រី

កងពេ៣១០ ថ្ង នាទ២ី២ ខនាមករនា ឆ្ នាំ ១៩៧៧។ ននាពំុទនាន់

មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននា កនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ជៀប យេនារ ហនា ភនាន់ មនានអនាយុ២៤ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩

៧៧មនានសនាុកកំណើរននាែំបនា ខនារ្ត កំពង់ចនាម ជនាកូនរប្់ពូ 

ជៀប យីុក នងិមងី ញនាម វរី តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា 

រនាងចកនាអ៊ុ ក្ុសីនាន ខ-១ ថ្ង នាទ២ី៤ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

ហើយ្ម្នាប់ននាថ្ង នាទ៦ី ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 ជៀម ខនាង មនានអនាយុ២៣ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុកកំណើរននា�្វ នាឯម ខនារ្ត កណ្នាេ ជនាកូនរប្់ពូ ជៀម 

ចនាង នងិមងី ឃឹម អឹុម តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកំពង់

សនាម ថ្ង នាទ១ី៦ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំង 

ននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ្ បន្ប់ធំ៥ បន្ប់រូច ១៣។ ននាពំុ

ទនាន់មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុកទួ

េស្នាង នងិកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ជៀម ភនាម ហនា ្ មឹ មនានអនាយុ៥២ឆ្ នា ំក្ ពុ ងឆ្ នា១ំ៩៧៦ 

អររីទនាហនាន មនានសនាុកកំណើរននាស្វ នាយរៀង ខនារ្តស្វ នាយ 

-រៀងជនាកូនរប្់លនាកតនា ឡឹក ជៀម នងិលនាកយនាយ មេម

មំុមនានបនាពន្ធឈ្នារះហនាក់សនាូយមនានកូនបនាុ្៤ ននាក់នងិសនាី១

ននាក់តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា្្ ំសនាុកថ្ង នាទ២ី០ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ 

ក បន្ប់ធំ០៨ បន្ប់រូច១៧។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ជៀម ភនាម 

ននាថ្ង នាទ២ី៩ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ជនា ជួន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននារំបន់២៥

ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុកទួេស្នាង

មនាន២ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ២ី៧ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ៣ី០ 

ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ រឯីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់កម៏នាន២

ដនារ មួយននាថ្ង នាទ៦ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិមួយទៀរននាខនាកញ្ញ នា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 ជនា ្ុវណ្ណ  មនានអនាយុ២៩ឆ្ នាំ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

មនានសនាុកកំណើរននាកំពរ ខនារ្ត កំពរ ជនាកូនរប្់ពូ ជនា វុរិ 

នងិមីង បេនាន ចនិ មនានបនាពន្ធឈ្នារះ មេុ ច ជនាេី តនាូវបនានខ្នារ

កនាហមចនាប់ខ្លួ នននាអូតនានារះ ថ្ង នាទ១ី០ ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើ

យបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ១១ បន្ប់ធំ 

៩។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុកទួេស្នាងគ ឺ ននាថ្ង នាទ៧ី 

ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនា

េបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ជនា សនា មនានអនាយុ២៥ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុកកំណើរននាបនារនាយណ ៍ខនារ្ត កំពង់ធំ ជនាកូនរប្់ពូ កង់ 

សឿន នងិមងី សនាយ ធួង មនានបនាពន្ធឈ្នារះ មំុ សៀងហនា 

តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននារនាងចកនាសនានា ្-២ ថ្ង នាទ១ី៦ 

ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នា

បញ្ជតីដ ម្ែ ារះអ្កសដលបាៃសលៃ ាប់ដ�ាក្ពុងរបបសខមែរសកហមចារទរុកក្ពុង
ដសៀវដ�ារំឭកវិញ្ាណក្ខៃ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ងក្ ពុ ងផ្រះ្ បន្ប់ធំ៣ បន្ប់រូច១៧។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ មក

ែេ់គុកទួេស្នាងមនាន២ខុ្�្ នាមួយននាថ្ង នាទ២ី៦ នងិមួយ 

ទៀរននាថ្ង នាទ២ី៧ខនារុ�នាឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនា

របញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ជនានាង ងួន មនានអនាយុ៣២ឆ្ នាំ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុកកំណើរននាពនានាឈរខនារ្ត កំពង់ចនាមជនាកូនរប្់អ៊ំ ជនានាង 

បេូ វនងិអ៊ំសនាីហួយមនានបនាពន្ធឈ្នារះស៊នាង អនា មនានកូន បនាុ្ 

១ ននាក់ នងិសនាី២ននាក់តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាអគ្ី្

នផី្សនាររូច២ ថ្ង នាទ២ី៨ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ ន

ទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ្បន្ប់ធំ ១ បន្ប់រូច 

៩។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ជនានាង ងួន ននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៩៣ ថ្ង នា។

 ជយ័ ពើន មនានអនាយុ១៩ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនាន

សនាុកកំណើរននាជីកនានាងខនារ្តសៀមរនាប ជនាកូនរប្់ពូ ជយ័ 

សើម នងិមងី ងើន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកងពេ 

៤៥០ថ្ង នាទ១ី៩ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ជយ័

ពើនឬចពឹើនននាថ្ង នាទ១ី៨ខនាមនីនាឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុ

ឃនាំងអ្់រយៈពនាេ២៨ថ្ង នា។

 ជយ័ ្ ំអុេ ហនា ្ ូ  មនានអនាយុ២៨ឆ្ នាក្ំ ពុ ងឆ្ នា១ំ៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននាស្នាង ខនារ្ត កំពង់ធំ ជនាកូនរប្់ពូ 

គមឹ អនាន នងិមងី បនាំង ្យ មនានបនាពន្ធឈ្នារះ ្៊ុ ន េី 

ហនា ភនា្់ មនានកូនបនាុ្ ១ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ 

ខ្លួ នននាកងពេ៣១០ ថ្ង នាទ១ី២ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧។ ខ្នារ

កនាហម្ម្នាប់ជយ័្ំអុេននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៤០ ថ្ង នា។ ្ ូ មមើេពរ័ ៌

មនានេម្អ រិរប្់បនាពន្ធឈ្នារះ ចនាង ្៊ុ នេី ។

 ឈង សនានាង យុទជនកង១៣ ននា្-២១ ឃ 

តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា ្-២១ ឃ ថ្ង នាទ៩ី ខនាវចិឆេ កិនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

 ឈន ្ុមីរុង មនានអនាយុ៣៦ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននាពនានាកបបនា្ ខនារ្តតនាកនាវ ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

ឈនណប នងិអ៊ំសនាីណនាហនាតនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា

ពនានាកហូរថ្ង នាទ២ី២ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុ

ឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ០៤។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែ

េ់គុកទួេស្នាងគនឺនាថ្ង នាទ៣ី១ខនាមនីនាឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់

មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈន សនា៊ូេ ហនា សនា៊ន មនានអនាយុ៣៦ឆ្ នាំក្ ពុ ង

ឆ្ នាំ១៩៧៦មនានសនាុកកំណើរននាពនានាកបបនា្ ខនារ្តតនាកនាវ 

ជនាកូនរប្់អ៊ំ ឈន ណប នងិអ៊ំសនាី ណនា ហនា តនាូវបនាន 

ខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាជប់ សនាុកពនារះននាតនាពនារះ ថ្ង នាទ៦ី 

ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេ 

ស្នាងក្ ពុ ងផ្រះក០២បន្ប់ធំលនាខ៤។ ខ្នារកនាហមបញ្នូ នឈន 

សនា៊ូេឬឈនសនា៊ូនមកែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ១ី៤ ខនាកុម្ៈ

ឆ្ នាំ១៩៧៦នងិ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ២ី០ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧

៦បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៩៦ ថ្ង នា។

 ឈន ហរ៊ ហនា វេ នាន់ មនានអនាយុ២២ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននាកនារះធំ ខនារ្តណ្នាេ ជនាកូនរប្់ពូ 

ទូច ្ន នងិមងី ឈន ហុង តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់

ខ្លួ នននាកងពេ៥០២ ថ្ង នាទ១ី៨ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈន ហរ៊ ននាថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ២៨ ថ្ង នា។

 ្នាង គមឹ្ួរ មនានអនាយុ៣៦ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

មនានសនាុកកំណើរននាជីកនានាង ខនារ្តសៀមរនាប ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

្នាង ហ៊នាង នងិអ៊ំសនាី តនាន់ ណនារ់ មនានបនាពន្ធឈ្នារះ មនា្ 

កនារកនាន់យេ នា មនានកូនបនាុ្ ២ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ 

ខ្លួ នននា្ូមិ្ ្ត  ីថ្ង នាទ២ី៥ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើយបញ្នូ នទនា

ឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ កបន្ប់ធំ ០១បន្ប់រូច៩។

ខ្នារកនាហមបញ្នូ ន្នាង គមឹ្ួរ មកែេ់គុកទួេស្នាងននា

ថ្ង នាទ១ី៣ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ២ី៨ 

ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ 

១០៥ ថ្ង នា។

 ្នាង ថនា ហនា ែឺណនា មនានអនាយុ ២៦ឆ្ នាំ 
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ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុកកំណើរននា្្ ំពនាញជនាកូនរប្់

ពូ ្នាង ថុង នងិមីង ហួរ ឆនាយ តនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាប់ខ្លួ នននា្្ ំសនាុក ថ្ង នាទ១ី៦ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយ បញ្នូ

នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក បន្ប់ធំ ០៥បន្ប់រូច

១៣។ខ្នារកនាហមបញ្នូ ន្នាងថនាមកែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្

ងនាទ១ី៣ខនាកុម្ៈឆ្ នា១ំ៩៧៦នងិ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ១ី៨ខនាឧ្

ភនាឆ្ នាំ១៩៧៦បន្នាប់ ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ៩៥ថ្ង នា។

 ្នាង ហនាក់ ហនា ថនាង មនានអនាយុ ៤៤ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ 

១៩៧៦មនានសនាុកកំណើរននាបនា្្ ំ ខនារ្តពនានាវនាង ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

ផនាង ជនាង នងិអ៊ំសនាី រកឹ មនានបនាពន្ធឈ្នារះ កំចនាយ ហនា ថនា 

មនានកូនសនាី ២ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាថ្ង នាទ១ី៥ 

ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេ

ស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ០៨ បន្ប់ធំ ១១។ អនាយុ៤៤ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

សនាុកកំណើរននាបនា្្ ំខនារ្តពនានាវនាង ឪពុកម្ត នាយ ផនាង ជនាង 

នងិ រកឹ ចនាប់ខ្លួ នថ្ង នាទ១ី៥ខនាមករនាឆ្ នាំ១៩៧៦

 ្នាវ ណនា មនានអនាយុ១៩ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន

សនាុកកំណើរននាកនារះធំខនារ្ត កណ្នាេជនាកូនរប្់ពូរកឹ្នាវ

នងិមីងបុឹងមេនយុទ្ធននារពីនាទ្យតនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាម

ន្រីពនាទ្យ ព-៩៨ ថ្ង នាទ១ី១ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនា

ឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ គ បន្ប់ធំ ៥។ ននាពំុទនាន់មនា

នឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ្នាវ រចិហួរ អនាយុ២០ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ មនាន

សនាុកកំណើរននាបនាទខីនារ្តតនាកនាវជនាកូនរប្់ពូ ្នាវ ហៀង 

នងិមីង ្ូយ េុយ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននារេ នារទនារះ

ភ្ើងពនាធិ៍សនារ់ ថ្ង នាទ២ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុ

ឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក បន្ប់ធំ ០៦ បន្ប់រូច ៥។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ្នាវ រចិហួរ ននាថ្ង នាទ១ី៤ ខនាឧ្ភនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ្នាវ មេុ ង ហនា ឆនាង មនានអនាយុ២០ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននា្ុធីរកណ្នាេ ខនារ្តពនានាវនាង ជនាកូនរប្់ 

ពូអីុង ្ នាវ នងិមងី អិុរ អុន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា 

កងពេ១៧០ ថ្ង នាទ២ី៥ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។ ននាពំុទនាន់មនាន 

ឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈិក ឈក ហនា មរី មនានអនាយុ២០ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននាស្នាង ខនារ្ត កំពង់ធំ តនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាប់ខ្លួ នននាកំពរ ននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនាមថុិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយប

ញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ១០ បន្ប់លនាខ៣។ 

ខ្នារកនាហមបញ្នូ នឈិកឈកឬឈិរ ឈរមកែេ់គុកទួេ

ស្នាងននាថ្ង នាទ២ី៥ខនាមថុិននា ឆ្ នាំ ១៩៧៦នងិ្ម្នាប់ចនាេននា

ថ្ង នាទ៥ីខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈ

ពនាេ១០៣ ថ្ង នា។

 ឈិរ គមឹ េី តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាអគ្ី្

នទី២ី ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ បើយនាងតនាមឯកសនារននាបណ្ណ សនា

រននាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា ដនាេយេទនាធ្វ ើបញ្ឡីើង

វញិដនាយកនារយិនាេយ័្ហពនារះរនាជអនាជ្នា ននាអង្ជំនំុជមនារះ 

វសិនាមញ្ញក្ ពុ ងរុ�នាកនារកម្ពុជនា រកឃើញថនា ឈិរ គមឹ េី 

មនានឈ្នារះថនា ឈិរ គមឹន ីតនាូវជនាបនាពន្ធរប្់ឈ្នារះ ជឹម 

ងីុ ហនាង តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ នមកែេ់គុកទួេ 

ស្នាងននាថ្ង នាទ៣ី០ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយ្ម្នាប់ចនាេ

ននាថ្ង នាបន្នាប់តនាម្ត ង។ ្ូមមើេពរ័ម៌នានអំពី ជឹម ងីុ ហនាង 

ននាខនាងដើម។

 ឈិរ គមឹ ឈៀង ហនា ឡនា សនារុ ំ

មនានអនាយុ៣៨ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុកកំណើរននា្ង្ក នា 

ខនារ្តបនារ់ែំបង ជនាកូនរប្់អ៊ំ យិរ សនាឡនា នងិអ៊ំសនាី ឡនា 

ឈឿន មនានបនាពន្ធឈ្នារះ យិន យេុ ម ហនា យេ នាន់ មនានកូនបនាុ្ 

២ននាក់នងិសនាី ៥ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហម ចនាប់ខ្លួ នននា្ូមិសនានា 

ខនារ្ត កំពង់ធំ ថ្ង នាទ១ី ខនាមករនា ឆ្ នា១ំ៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំ

ងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក០៥ បន្ប់ធំ៨។កនាេបរចិឆេ នាទននា 

កនារមកែេ់គុកទួេស្នាងមនាន២ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ៥ី នងិ

មួយទៀរននាថ្ង នាទ១ី៣ខនាកុម្ៈឆ្ នាំ១៩៧៦។ខ្នារកនាហម្ម្នាប់

ឈិរគមឹឈៀងននាថ្ង នាទ៤ី ខនាមថុិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈិរ ឆនាង ហនា ថនាំ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននារំ
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

បន់៣៣ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុកទួ-

េស្នាងមនាន២ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ៦ី នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ៧ី 

ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈិរ ឆនាង ឬ 

ឈិរថនាង ហនា ថនាំ ននាថ្ង នាទ១ី៨ ខនាមីននា ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 ឈិរ ជរ មនានអនាយុ២០ឆ្ នាំ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននាសនាុក១៤ រំបន់៣១ (សនាុកទកឹផុ្ 

ខនារ្ត កំពង់ឆ្ នាំង) ជនាកូនរប្់ពូ ឈិរ ជយ័ នងិមងី យឿ 

តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាក្កិម្រំបន់ ៣១ ថ្ង នាទ៩ី  

ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេ

ស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ច បន្ប់ធំ ៥ បន្ប់រូច ១៥។ ននាពំុទនាន់មនានឯ

កសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈិរ អីុវ ហនា ឆនារ មនានអនាយុ៤៥ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

មនានសនាុកកំណើរននាពនានាឈរ ខនារ្ត កំពង់ចនាម ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

្យ នងិអ៊ំសនាី សៀក មនានបនាពន្ធឈ្នារះ កុយ គឈីឿន ហនា 

ជឿន មនានកូនបនាុ្ ១ននាក់នងិសនាី ២ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហម

ចនាប់ខ្លួ នននា្្គ្ក  នារ់ទកឹឆនា ថ្ង នាទ២ី៦ ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើយបញ្នូ ន

ទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក បន្ប់ធំ ០៨ បន្ប់រូច 

១៤។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុកទួេ ស្នាងមនាន២ខុ្�្ នា 

មួយននាថ្ង នាទ១ី៨ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ១ី៩ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ 

១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ឈិរអីុវននាថ្ង នាទ៥ីខនាមិថុននា 

ឆ្ នាំបន្នាប់ពី១៩៧៦។

 ឈិន ឌុន ហនា តនាង ជនាយុទ្ធជនកងពេ៤៥០ 

តនាូវបនានខ្នារកនាហម ចនាប់ខ្លួ នននាកងពេ៤៥០ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ 

១៩៧៦។ ខ្នារកនាហមបញ្នូ ន ឈិន ឌុន ឬ ឌន មកែេ់គុក 

-ទូេស្នាងននាថ្ង នាទ២ី៦ ខនាកក្ក �នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់មនាន 

ឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈិម ធុេ មនានអនាយុ៣២ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននា្្ ំពនាញ ជនាកូនរប្់អ៊ំ ឈិម ឡពុ ង 

នងិអ៊ំសនាី ហនាង យេនាន មនានបនាពន្ធឈ្នារះ ្ុឹម ចន្ន័នា តនាូវ

បនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាជប់ រំបន់ ៥ ថ្ង នាទ១ី១ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ 

០១ បន្ប់លនាខ ៥។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុកទួេស្នា

ងមនាន២ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ១ី៣ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ១ី៤ 

ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦។ រឯីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់កម៏នាន២

ដនារ គថឺ្ង នាទ២ី០ នងិ២១ ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈិរ សនានាង មនានអនាយុ៣០ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននាសនាុក ១៨ (សនាុកកនារះធំ) ខនារ្ត កណ្នាេ 

ជនាកូនរប្់ពូ ទូច ឈិរ នងិមងី ឌឿ នួន តនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាប់ខ្លួ នននាកង១៣ ថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។ ននាពំុ 

ទនាន់មនានឯកសនារ បញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននា

ឡើយ។

 ឈឹម ជន់ មនានអនាយុ៣៦ឆ្ នាំ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុក កំណើរននាកនារះធំ ខនារ្ត កណ្នាេ ជនាកូនរប្់អ៊ំ ឈឹម 

ជន នងិអ៊ំសនាី ញុមឹ ចនាង មនានបនាពន្ធឈ្នារះ ចនាឹង ហនា 

មនានកូនបនាុ្ ១ននាក់នងិសនាី ១ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ 

ខ្លួ នននាសនាុកកនារះធំ ថ្ង នាទ៣ី១ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦  ហើយបញ្នូ ន

ទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងបន្ប់ធំ ០១ បន្ប់រូច ១០។ 

បើយោងរាមឯក្ារនៅបណ្ណ្ារនដមជ្ឈមណ្ឌេឯក្ា

រកម្ពុជនា ដនាេយកទនាធ្វ ើបញ្ឡីើងវញិដនាយកនារយិនាេយ័

្ហពនារះរនាជអនាជ្នា ននាអង្ជំនំុជមនារះវសិនាមញ្ញក្ ពុ ងរុ�នាកនារ

កម្ពុជនា រកឃើញថនា ឈឹម ជន់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ប

ញ្នូ នទនាែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ២ី២ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

ទនាវញិ។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនា

រ្ម្នាប់ននាឡើយ។ 

 ឈឹម ជូ ឬ ឈឹម ផូ មនានអនាយុ២៨ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននាកនារះ្ូទនិ ខនារ្ត កំពង់ចនាម តនាូវបនា

នខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកងពេ១៧០ ថ្ង នាទ៩ី ខនាកក្ក �នា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ 

១១ បន្ប់ធំ ៥។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈឹម ផូ ននាថ្ង នាទ១ី៦ 

ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ 

៧០ ថ្ង នា។

 ឈឹម ជនាររ ី មនានអនាយុ២៩ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 
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មនានសនាុកកំណើរននា្្ ំពនាញ ជនាកូនរប្់ពូ ឈឹម យី 

នងិមីង ្ន យេន មនានបនាពន្ធឈ្នារះ ហួរ ្ុមននា ហនា 

ណនា មនានកូនបនាុ្ ១ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ ន

ននាសនាុកបនាកនាន ថ្ង នាទ១ី៩ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើយបញ្នូ

នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ០៧ បន្ប់ធំ ៧។ 

កនាេបរចិឆេ នាទ ននាកនារមកែេ់គុកទួេស្នាងមនាន៣ខុ្ �្ នា 

មួយននាថ្ង នាទ១ី៩ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៥ មួយទៀរននាថ្ង នាទ១ី៩ 

ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ២ី៥ ខនាមីននា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈឹម ជនាររ ី ននាថ្ង នាទ៤ី 

ខនាមថុិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈឹម ឌុក តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកងព

េ១៧០ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន ឈឹម ឌុក 

ទនា�នាេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ២ី២ ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦នងិ

្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ៥ីខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុ

ឃនាំងអ្់រយៈពនាេ១៤ថ្ង នា។

 ឈឹម មឿន មនានអនាយុ២៥ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននាបនារនាយណ ៍ខនារ្ត កំពង់ធំ ជនាកូនរប្់ពូ 

ឈឹម ននា នងិមងី នុរ ទនា្ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនា

ប់ខ្លួ នននាកងពេ៣១០ ថ្ង នាទ៦ី ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈឹម មឿន ននាថ្ង នាទ៦ី ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ២៩ ថ្ង នា។

 ឈឹម វេ នាន់ មនានអនាយុ៣៣ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

មនានសនាុកកំណើរននាទកឹផុ្ ខនារ្ត កំពង់ឆ្ នាំង ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

ឈឹម វ េន នងិអ៊ំសនាី តនាន់ បេុ ង មនានបនាពន្ធឈ្នារះ ្ុវី ហម 

តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា្ូមិភនាគ្ជនាន់ ថ្ង នាទ៥ី ខនាធ្ នូ  

ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ 

ក បន្ប់ធំ ០២ បន្ប់រូច ១២។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារបញ្

ជនាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈឹម ្ ុ មី ហនា ពីន មនានអនាយុ២៧ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននា្ំរនាងទង ខនារ្ត កំពង់្្ ឺជនាកូនរប្់ពូ 

ឈឹម ខមឹ នងិមងី យិន យេ នាន់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា

មន្រីកងពេ៣១០ ថ្ង នាទ២ី២ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ ហើយ 

បញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ខ បន្ប់ធំ ០៥ 

បន្ប់រូច ៤។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈឹម ្ ុ មី ឬ ្ ុ ឹម ននាថ្ង នាទ៥ី 

ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ 

១០៤ ថ្ង នា។

 ឈឹម ្ុជិរ មនានអនាយុ៣២ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននា្ង្ក នា ខនារ្តបនារ់ែំបង ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

ឈិម ជនា នងិអ៊ំសនាី ្ំរទិ្ធហួន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនា

ប់ខ្លួ នននាមន្រី តនាឡី ថ្ង នាទ១ី២ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈឹម ្ុជិរ ននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ១០៩ ថ្ង នា។

 ឈឹម ្ំណនាង មនានអនាយុ៤៣ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

អររីរំណនាងរនាសនា្តមណ្ឌ េបឹងកនានាញ់ មនានសនាុកកំណើរ

ននា្្ ំពនាញជនាកូនរប្់អ៊ំ ហុក ជនាីវ នងិអ៊ំសនាី ឈុន តនា 

មនានបនាពន្ធឈ្នារះ ្ នាវ គមឹហុង មនានកូនបនាុ្ ៦ននាក់នងិសនាី 

៣ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាសនាុក្្ ំសនាុក ថ្ង នាទ១ី៩ 

ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេ

ស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក០២ បន្ប់ធំ ១។ ខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន 

ឈឹម ្ំណនាង ទនាែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ១ី៣ ខនាកុម្ៈ 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩-

៧៦បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ១០០ ថ្ង នា។

 ឈឹម តនាក សនា៊ាង មនានអនាយុ៣២ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

អររីវ ិ្ ្វករ មនានសនាុកកំណើរននាកនារះ្ូទនិ ខនារ្ត កំពង់- 

ចនាម ជនាកូនរប្់អ៊ំ គមឺ្នាន នងិអ៊ំសនាីសនានយនាន មនាន 

បនាពន្ធឈ្នារះ ្ ម ណនាថនាេីន មនានកូនបនាុ្ ១ននាក់ តនាូវបនាន 

ខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា្ូមទិនានាំងលើ (រំបន់២២) ថ្ង នាទ២ី២ 

ខខមករា្្នាំ១៩៧៦ហើយបញ្ជូនទៅឃំុឃាំងនៅគុកទួេ

ស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក០២បន្ប់លនាខ ១។ខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន 

ឈឹម តនាកសនា៊ាងទនាែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ២ី២ ខនាកុម្ៈ 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ២ី២ ខនាឧ្ភនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៩២ ថ្ង នា។ 
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លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 ឈឹម សនាក់ មនានអនាយុ៣៤ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

អររីវ ិ្ ្វករ មនានសនាុកកំណើរននាពញនាឭ ខនារ្ត កណ្នាេ 

ជនាកូនរប្់អ៊ំ ឈឹម ឈឺន នងិអ៊ំសនាី ឡពុ ង ខនាន 

មនានបនាពន្ធឈ្នារះ គមឹ ហំបុនី តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា 

ជប់ ឃំុពនារះននាតនាពនារះ សនាុកពនារះននាតនាពនារះ រំបន់ ៥ ថ្ង នាទ១ី០ 

ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេ

ស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក០២ បន្ប់លនាខ ៨។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមក

ែេ់គុកទួេស្នាងមនាន៣ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ៧ី មួយទៀរ 

ននាថ្ង នាទ១ី១ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ១ី៣ 

ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈឹម សនាក់ 

ននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាកក្ក �នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈឺ រួម ជនជនារសិៀម តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ ន

ននាផនាកំពុងសនាម ថ្ង នាទ៧ី ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈុ (យុ) មឿង ហនា បួ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ 

ខ្លួ នននាកំពង់ចនាម ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារ 

បញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទ ននាកនារមកែេ់គុកទួេស្នាង នងិ 

កនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈុន ចយ មនានអនាយុ២៥ឆ្ នាំ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននា ខនារ្តពនានាវនាង ជនាកូនរប្់ពូ ឈុន វេ នាន់ 

នងិមីង មួក ខនិ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ ន ននាកងពេ១៧០ 

ថ្ង នាទ២ី៥ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈុន 

ចយ ននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនាមីននា ឆ្ នាំ១៩៧៦បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំង

អ្់រយៈពនាេ៥៨ ថ្ង នា។

 ឈុន ថុេសនារ ីហនា ពូ មនានអនាយុ៣៦ឆ្ នាំ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ 

១៩៧៧មនានសនាុកកំណើរននា ពនាមជី�នាំងខនារ្ត កំពង់ចនាម 

ជនាកូនរប្់អ៊ំ បេក់ ឈុន នងិអ៊ំសនាី យីវ បូរ មនានបនាពន្ធឈ្នារះ 

សឿមៀនហនាអនាកមនានកូនបនាុ្៣ននាក់នងិសនាី ១ននាក់

 តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាឧរ្ត រថ្ង នាទ១ី៨ខនាកុម្ៈ 

ឆ្ នាំ១៩៧៧។ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ឈុនថុេសនារនីនាថ្ង នាទី២៣ 

ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 ឈុន បួយ ហនា ចនាក់ យេ នា ជនាបនាជនាជន តនាូវបនាន

ខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន 

ឈុន បួយ ទនាែេ់គុកទួេស្នាងពីពនាធិ៍ចនិរុង ននាថ្ង នាទ១ី១ 

ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ១ី៦ ខនាកញ្ញ នា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៦ ថ្ង នា។

 ឈុន ពៀច ហនា រុ ំយុទ្ធជនខនាងឋនាមពេ តនាូវបនាន

ខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាថ្ង នាទ១ី១ ខនា្ហីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈុន េុន ហនា ្ំអនារ មនានអនាយុ២៥ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ 

១៩៧៦ មនានសនាុកកំណើរននា�្វ នាឯម ខនារ្ត កណ្នាេ 

ជនាកូនរប្់ពូ ឈុន ្ូបនាន នងិមងី អ៊ុ ំ ប៊ូ  តនាូវបនានខ្នារកនា

ហមចនាប់ខ្លួ នននាថ្ង នាទ២ី៩ ខនាមថុិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ  

នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក០៧ បន្ប់ធំ ៣។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈុន េុន ននាថ្ង នាទ១ី ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៩៥ ថ្ង នា។

 ឈុន ្ន មនានអនាយុ២០ឆ្ នាំ  ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននា្ន្ពុក ខនារ្ត កំពង់ធំ ជនាកូនរប្់ពូ ឈុន 

សៀង នងិមងី ហួន ្ំ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកប់

សនាូវ កងពេ៣១០ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំ

ងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ្ បន្ប់ធំ ៤បន្ប់រូច១៤។ខ្នារ 

-កនាហមចនាប់បញ្នូ ន ឈុន ្ ន ទនាែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ៤ី 

ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៥៦ ថ្ង នា។

 ឈុន សនាបន៊ មនានអនាយុ៣២ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននាពនានាវនាង ខនារ្តពនានាវនាង ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

ឈុន វេ នាន់ នងិអ៊ំសនាី មនាក ខនិ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា

ថ្ង នាទ២ី០ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ

កទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក បន្ប់ធំ ២ បន្ប់រូច ៧។ កនាេបរចិឆេ នាទ

ននាកនារមកែេ់គុកទួេស្នាងមនាន២ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ១ី៧ 

ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ២ី០ ខនារុ�នា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈុន សនាបន៊ ននាថ្ង នាទ២ី៨ 

ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 ឈុន សនារុន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកង



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស ា្វស ា្វរកស្រួ្ារ

 60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

ពេ១៧០ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុក

ទួេស្នាងមនាន២ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ១ី៩ នងិមួយទៀរននា 

ថ្ង នាទ២ី៤ ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈុន 

សនារុន ននាថ្ង នាទ៦ី ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈុន ្ុក ហនា ញេង់វរៈ្ុធន់ មនានអនាយុ ២៨ 

ឆ្ នាំ ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនានសនាុកកំណើរននាតនាមុង រំបន់២១ 

ជនាកូនរប្់ពូ ញេង់ ឈុន នងិមងី ្ រ ធមី តនាូវបនានខ្នារកនាហ

មចនាប់ខ្លួ នននាកងពេ១៧០ ថ្ង នាទ២ី៥ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។ 

ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់

ននាឡើយ។

 ឈុន ហ៊នាង យុទ្ធជនកង១៣ តនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាប់ខ្លួ នននា ្ -២១ឃ ក្ ពុ ងឆ្ នា១ំ៩៧៦។ ខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន 

ឈុន ហ៊នាង ទនាែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ១ី ខនារុ�នា ឆ្ នាំ 

១៩៧៦ នងិ្ម្នាប់ចនាេ ននាថ្ង នាខុ្ៗ�្ នាគថឺ្ង នាទ២ី, ទ៣ី ខនា 

រុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ឬថ្ង នាទ២ី ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 ឈុន ហនាម ហនា សនា្់ មនានអនាយុ៤៦ឆ្ នាំ 

ក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុកកំណើរ ននាសនានាអំបេិខនារ្តកនារះកុង 

ជនាកូនរប្់អ៊ំសនាី ្ូយ ទទួេខុ្តនាូវធ្វ ើស្នានថ្ េ់ននាខនារ្ត 

្ឹ្ងតនានាង  មនានបនាពន្ធឈ្នារះ ធុេ មនានកូនបនាុ្ ៥ននាក់នងិសនាី 

១ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាថ្ង នាទ៦ី ខនាវចិឆេ កិនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈុន ហនាម ននាថ្ង នាទ២ី០ 

ខនាមថុិននា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ 

២២៧ ថ្ង នា។

 ឈំុ ឆនារ ហនា ឈំុ ឆនាន់មនានអនាយុ២៥ឆ្ នាំ ក្ ពុ ង 

ឆ្ នាំ១៩៧៦មនានសនាុកកំណើរននាសនាី្ន្ធរ ខនារ្ត កំពង់ចនាម 

ជនាកូនរប្់ពូ ឈំុ នងិមងី វេ នាន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ ន

ននាទួេគនាគ ្្ ំពនាញ ថ្ង នាទ៦ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ ន 

ទនាឃំុឃនាំង ននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងបន្ប់ធំទ២ីបន្ប់រូច១១។ 

ខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន ឈំុ ឆនារ ទនាែេ់គុកទួេស្នាងននា 

ថ្ង នាទ១ី១ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ នងិ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ១ី៨ 

ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ 

៧០ ថ្ង នា។

 ឈំុ ឈឿន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នកងពេ 

១៧០ ថ្ង នាទ៦ី ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហមចនាប់បញ្នូ ន 

ឈំុ ឈឿន ទនាែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ៦ី ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ 

១៩៧៦ នងិ្ម្នាប់ចនាេ ននាថ្ង នាទ១ី៦ ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ ១៩៧៦ 

បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ១១ ថ្ង នា។

 ឈំុ ឈន យុទ្ធជនកង១៣ តនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាប់ខ្លួ នននា្-២១ឃថ្ង នាទ៩ី ខនាវចិឆេ កិនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ខ្នារកនាហម 

្ម្នាប់ឈំុឈនននាថ្ង នាទ១ី១ខនាវចិឆេ កិនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្នាប់ពីជនា

ប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ៣ថ្ង នា។

 ឈូក ចនាន់ថនា តនាូវបនានខ្នារកនាហមឃនារ់ខ្លួ នននាអគ្ី

្នផី្សនាររូច ថ្ង នាទ៤ី ខនា្ហីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់មនានឯ

កសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈូក មុឹងមេ នា មនានអនាយុ៥៧ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននាកំពង់តនានាច ខនារ្ត កំពរ ជនាកូនរប្់ 

លនាកតនា ឈូក មុងី នងិលនាកយនាយ អ៊ុ ក ហ៊ុ ន ភ្ នាក់្គនារស្នាន 

-ទូរខ្នារននា ្្វ ី្ មនានបនាពន្ធឈ្នារះ វង ហ៊នាន មនានកូនបនាុ្ 

២ននាក់នងិសនាី ២ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា-

្្ ំពនាញថ្ង នាទ៧ីខនាធ្ នូ ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម ចនាប់បញ្នូ នឈូក 

មុឹងមេ នាទនាែេ់គុកទួេស្នាងននាថ្ង នាទ៨ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ ១៩៧៦នងិ 

្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ៦ី ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ ពី ជនាប់ 

ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៨៩ថ្ង នា។

 ឈូក ្យ ហនា ផេ់ មនានអនាយុ២៤ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ 

១៩៧៦មនានសនាុក កំណើរននាកំពង់សៀម ខនារ្ត កំពង់ចនាម 

ជនាកូនរប្់ពូ ឈូក ្ ន៊ នងិមងី នមឹ ខនាន មនានបនាពន្ធឈ្នារះ 

ននាក ខឿន ហនា ឃីម តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកំពង់ 

សៀម ថ្ង នាទ២ី០ ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំ

ងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក បន្ប់ធំ ១ បន្ប់រូច ២។ កនាេ 

បរចិឆេ  នាទននាកនារមកែេ់ គុកទួេស្នាងមនាន២ខុ្�្ នាមួយននា

ថ្ង នាទ២ី០ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ២ី២ ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈូក ្យ ននាថ្ង នាទ៦ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦។



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស ា្វស្ាវរកស្រ្ួ ារ

 61មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៤០ ខខធ្នូ ឆ ្ាំ២០១៩

 ឈូក មួង មនានអនាយុ២៣ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុកកំណើរននាតនានាំកក់ខនារ្តតនាកនាវ ជនាកូនរប្់ពូ ឈូក 

ញេនាន នងិមីង ប៊ុ ន បនានាង តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាផ្សនា

រពនាធិ៍ចនិរុង ថ្ង នាទ២ី៧ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនា

ឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ក បន្ប់ធំ ០២ បន្ប់រូច 

៣។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារមកែេ់គុកទួេស្នាងមនាន២ខុ្

�្ នា មួយននាថ្ង នាទ២ី៧ ខនាកុម្ៈ នងិមួយទៀរននាថ្ង នាទ២ី៧ 

ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈូក មួង 

ននាថ្ង នាទ៤ី ខនាមថុិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈួន ឈន ហនា ភនាព មនានអនាយុ១៨ឆ្ នាក្ំ ពុ ងឆ្ នា១ំ៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននាស្នាង ខនារ្ត កំពង់ធំ ជនាកូនរប្់ពូ រ្់ 

រុន នងិមងី ្នាន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននា សនាុក 

ស្នាង ថ្ង នាទ១ី៨ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ កនាេបរចិឆេ នាទននាកនារ

មកែេ់គុកទួេស្នាងមនាន២ខុ្�្ នា មួយននាថ្ង នាទ១ី៧ នងិ 

មួយទៀរននាថ្ង នាទ១ី៨ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារកនាហម 

្ម្នាប់ ឈួន ឈន ននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈួន ឈឿន មនានអនាយុ៣៣ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើរននាពញនាឮ ខនារ្ត កណ្នាេ ជនាកូនរប្់អ៊ំ 

ឈួន ឈំុ នងិអ៊ំសនាី កនាវ បូរ មនានបនាពន្ធឈ្នារះ កនាវ ចនាន់សនាយ 

មនានកូនសនាី ២ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននារទនារះភ្ើង 

្្ ំពនាញ ថ្ង នាទ២ី៨ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុ

ឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ្ បន្ប់ធំ ៣ បន្ប់រូច ១៥។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈួន ឈឿន ននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៩៣ ថ្ង នា។ 

ចំណនាកឯបនាពន្ធតនាូវ បនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាថ្ង នាជនាមួយ

ប្ត  ី ហើយ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ៣ី០ ខនារុ�នា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

្ូមមើេពរ័ម៌នានបន្នាមអំពី ចនាន់ សនាយ ននាខនាងដើម។

 ឈួន សនាឿន ហនា សនា មនានអនាយុ២៧ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ

១៩៧៧មនានសនាុកកំណើរននាកំពង់សៀមខនារ្ត កំពង់ចនាមជនា

កូនរប្់ពូឈួនមេននងិមងី សនាន សនាន មនានបនាពន្ធឈ្នារះ 

ឆនាង អនាន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាេងពេ៣១០ 

ថ្ង នាទ២ី៦ ខនាកុម្ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧ ហើយបញ្នូ នទនាឃំុឃនាំង

ននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ឃ បន្ប់ធំ ០៣ បន្ប់រូច ១១។ 

ខ្នារកនាហម្ម្នាប់ ឈួន សនាឿន ននាថ្ង នាទ១ី២ ខនាឧ្ភនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ៧៦ ថ្ង នា។

 ឈួន សនារូ មនានអនាយុ២៣ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុក កំណើរននា្ុធីរកណ្នាេ ខនារ្តពនានាវនាងជនាកូនរប្់ ពូ 

អ៊ូ  ឈួន នងិមីងយឺ យីង តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននារនាង 

ចកនារមបនាញ រ-៣ ថ្ង នាទ២ី៥ ខនាវចិឆេ កិនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខ្នារ 

កនាហម ្ ម្នាប់ ឈួន សនារូ ននាថ្ង នាទ១ី៨ ខនា មីននា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ ១១៤ ថ្ង នា។ឈួន រេនាន 

ហនា ឈិន តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នននាកងពេ១៧០ក្ ពុ ង

ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 ឈៀង ឈីន មនានអនាយុ២៩ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៥

សនាុកកំណើរននាសនាុក១៦ ខនារ្ត កណ្នាេ ជនាកូនរប្់ពូ 

ឈៀង នងិមងី ស្ើង បុ ី តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ ន

ននា៧០៣ ្្ ំពនាញ ថ្ង នាទ៤ី ខនាកក្ក �នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយបញ្

ជូនទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេស្នាងក្ ពុ ងផ្រះ ១០។ ននាពំុទនាន់មនាន 

ឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរចិឆេ នាទ ននាមកែេ់គុកទួេស្នាង នងិ 

កនារ្ម្នាប់ននាឡើយ។

 ឈនាន ្ រ ហនា រ ីមនានអនាយុ២០ឆ្ នាំក្ ពុ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើរននាស្នាង ខនារ្ត កំពង់ធំ តនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាប់ខ្លួ នននាពនាទ្យ ៩៨ ថ្ង នាទ៦ី ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។ បើ

យនាងតនាមឯកសនារននាបណ្ណ សនារននាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្

ពុជនា ដនាេយេទនាធ្វ ើបញ្ឡីើងវញិដនាយកនារយិនាេយ័្ហ

ពនារះរនាជអនាជ្នា ននាអង្ជំនំុជមនារះវសិនាមញ្ញក្ ពុ ងរុ�នាកនារកម្ពុជនា 

រកឃើញថនា ឈនាន ្រ ហនា រ ីគឈ្ឺនារះ ឈនាន ធរ ហនា 

វ ី តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខ្លួ នបញ្នូ នែេ់គុកទួេស្នាងននា 

ថ្ង នាទ៦ី ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ ហើយ្ម្នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ១ី២ 

ខនាឧ្ភនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអ្់រយៈពនាេ 

១២៧ ថ្ង នា។(ននាមនានរ)

វេ នាន ថនាន់លពនា�នារេ នា នងិ ឡពុ ង �នានី
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