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លេខ ២៤២ ខខកម្ុភៈ ឆ្នាំ២០២០

រកសា្ទិ ្ិ
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា

អនញុ្ញាតឲ្យល�ះពម្ុផ្នាយល�ោយ

កកសងួពត៌័មនានននកពះរ នាជនាណនាចកកកមុ្ជនា

ក្រកនាសលេសរ�្ឋមនន ្រី នងិរ�្ឋមនន ្រីកកសងួពត៌័មនាន

លេខ៣៧៥ព.មក្រក

ចះុន្ងៃេ រី៣០ ខខតុេនា ឆ្នា២ំ០១៨

រូ្រ្តឯកសនារ៖ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា

សសវែងរកការពិត
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មាតកិា

្បំតុត

  ពភិពលេោកអន ្លង់ខែង ...........................១

ស្ ្នកឯកសារ

អុរី  ចនាម ៖ េនាហនានសក្៤ិហ ៊្េុរ៉ូ   ............... ៥

ស្ ្នកតបវត្សិាស្្

 កនារងនារជនាងស្តិ ..............................៩

 អនាចនារ្យ ល្ត មន៉ាន សសរុកអន ្លង់ខែង ........១២

 ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសអ្ន ្លង់ខែងលេើកេ រីពរីរ .... ១៥

 ្ូរជនាលភ្លើង ....................................១៩

 រូ្រ្ត១០០សន ្លលឹក ............................២៥

 សសិ្នានសុសិ ន្នែេិ្យនាេយ័ ជនា សុរីម  ...... ៣០

ស្ ្នកច្បាប់

សនាេកកមសណំុំលរឿង០០២/០២ ................៣៤

ស្ ្នកលវទិកាសាធារណះ

អត្ថនយ័៖ សម្លលឹងកនារពតិល�ោយលផ្នាត .......... ៤១

រ�យកនារណ៍លែេកិនា ្឵កល់រៀនស្រីពរី ................៤៣

កក រុមអ្កសសនាែកជនាែែយ័លកង្កមុ្ជនា២០០ននាក់

ល្ង្យេ ់នងិសសនាែកជនាែ .....................៤៩

ស្ ្នកតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

្ង លភឿន ៖ ែរលសន រីយ៍ឯក ....................៥៣

សសរី យន៉ា ៖ ឧត្មលសន រីយ៍កតរី ................... ៥៦

្រញ្ រីល្្឵ះអ្កខ�េ�នស្឵ល្់រ ....................៥៩

 េនាតសន ្លឹងត នាម្រលណ្ ោយកពខំ�នកមុ្ជនា-ន្, 

អន ្លង់ខែង ផ្េន់ែូឱកនាស នងិ្រេពលិសោធន ៍ក្ងុកនារខសង្ 
យេអំ់ពរីក្រែតិ្សនាសសជ្នាេក្ខណភៈ្ុរគ្គេ តនាមរយភៈកនារ 

សន ្ទននាជនាមួយអ្ករសរ់ នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម 

កនារលធ្ើេស្នកចិ្ច លេៅកនានតំ់្រនក់្រែតិ្សនាសសច្ណំនាស់

ននាននា នងិកនារខសង្យេអំ់ពរីតំ្រនល់នះ ខ�េស្ថតិលនៅក្ងុ

ភនាព�នាចស់ខង្ងលនៅល� ើយ។ 

 ក្រសនិល្រើលក្រៀ្រលធៀ្រជនាមួយន លឹងរ នាជធនាន រីភំ្លពញ  

ឬលគោេល�ៅលេសចរណ៍�ច៏ម្បងលនៅក្ងុលខតល្សៀមរ នា្រ  
ចណុំចពលិសសរ្រសអ់ន ្លង់ខែង ខ�េ្រលកមើ�េក់នារសកិ្នា 

អំពរីក្រែតិ្សនាសស ្្ររសិ្ថនាន ឬែ្រ្បធម៌មិនខសង្លចញមក 

ភ្លនាម លៗេ ក្៏រ៉ខុនេ្រីតនាងំរ្រសអ់ន ្លង់ខែងក�៏ចូជនាក្រែតិ្សនាសស ្ 

នងិភូមិសនាសសន្នសសរុកលនះ គឺជនាធនធនាន�ែ៏លិសសែសិនាេ 

មួយ។ អន ្លង់ខែង ស្ថតិលនៅក្ងុរយភៈចមងៃ នាយលកៀកលេៅន លឹង 

ពិភពថោកអៃ្លងស់វង

ឆាងំ យុ

រូ្រេ រី៣រ នា្់រពរីជួរខនាងមុខ តនា ម៉ុក នងិលម�លឹកននាំ 

ជនានខ់ស្ខ់ខរ្កកហម កពំងុលធ្ើ�លំណើរតនាមរ្លភ្លើង។  

(្រណ្ណសនារ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

លសរ្លេខលនះ៖ ឆនាងំ យុ, លហឌ រី នហ្នាយ, លផង ពង រ្ ន៉ាសុរី, សភ័ុនក ្ភនាណនា, សុរីន សធុរីតនា, មរីន សនាណនាេ,់ 

�ង៊ ពរីែន័,្ លែន រី ខកលហកៀេ, ផនាត ចនានស់នុ រីតនា, ែ ន៉ាន ់្ នាន ់លពៅ�នារ ន៉ា នងិ�ងុ �នាន រី  អ្កនពិន ្នងិសសនាែកជនាែ៖ 

ហ ូ្នុនា,�នារ ន៉ារ�្ឋ លមត្នា, អុ៊ន ស�ុនាែរី អ្ក្រកខក្រ៖ អុ៊ន ស�ុនាែរី នពិនន្នាយកេលូេៅ៖ លសោម ្ុ៊រន្ន 

ជំនយួកនារនពិនន្នាយក៖ ហ ូ្នុនា កកនាហ្កិកុពំ្ូយេរ័៖ េរី លសនសនូ រី�នា កគ្់រកគងកនារខចកផ្នាយ៖ លឆង លែង៉ 

Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

ខផនេ រីកជេងភំ្�ងខរកលនៅន្ងៃអននាគត ស្ថតិលនៅក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ (ល�ែ ន៉ា កនាង/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ក�ង្គក�សនាេមួយចនំនួខ�េមនានភនាពលេចលធ្លោ នងិ 

ជនាលករមរតកននអនាណនាចកកអង្គរពរី្ុររ នាណកនាេ កពម

េនាងំជនាតំ្រនល់្រតិកភណ្ឌ ែ្រ្បធម៌ពភិពលេោកលេៀតផង។ 

អន ្លង់ខែង ស្ថតិលនៅរយភៈចមងៃ នាយក្រមនាណ១លមោ៉ង នងិ 

៣០ននាេ រីខត្រ៉លុណ្ណោះ ក្រសនិល្រើលធ្ើ�លំណើរតនាមរ្យនព្រី 

លខត្លសៀមរនា្រ នងិតំ្រនក់�សនាេកពះែហិនារខ�េជនាល្រតិ- 

កភណ្ឌពភិពលេោក នងិ២លមោ៉ង នងិ៣០ននាេ រី លេៅ៣លមោ៉ង 

ពរីក�សនាេលកោះលករ ខ�េស្ថតិលនៅ�នាចព់រីលគ នងិជនាអតរីត 

រ នាជធនាន រីននអនាណនាចកកខខរ្។

 លកកៅពរីក្រែតិ្សនាសសព្រី្ុររ នាណកនាេ តំ្រនអ់ន ្លង់ខែង  

កតរូែ�នស្គនាេជ់នាេលូេៅ្នា ជនាតំ្រនត់ស៊ចូងុលកកោយរ្រស ់

ចេននាខខរ្កកហម នងិជនាចណុំចលផ្ោតមួយ�ស៏ខំនានន់ន 

្រ្លង់លគោេសសរុកអន ្លង់ខែង ក្ងុ�ណំនាកក់នាេេ រី១ នងិ�ណំនាកក់នាេេ រី២។ (ល�ែ ន៉ា កនាង/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

លយោធនាខខរ្កកហមខ�េលនៅលសសសេល់នៅតំ្រនអ់ន ្លង់ខែង �ន 

លធ្ើសមនាហរណកម្ចះុចេូជនាមួយរនាជរ�្ឋនាភិ�េកមុ្ជនាលនៅន្ងៃេ រី៩  
ខខកម្ុភៈ ឆ្នា១ំ៩៩៩។ (្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

លគោេនលយោ�យ្ះ្្ះ្រ្រសស់លម្ចអគ្គមហនា

លសននា្រតរីលតលជោ ហ ៊នុ ខសន ននាយករ�្ឋមនន ្រីននកពះ 

រ នាជនាណនាចកកកមុ្ជនា។ ក្ងុននាមជនាេ រីតនាងំតស៊ ូ តំ្រនល់នះ
 

កតរូែ�នលធ្ើក្រតិ្រតិ្កនារជនាេ រីស្នាកក់នារកណ្នាេរ្រសល់ម 

�លឹកននាខំ�េមនានល្ោ្ះអលសោចមួយចនំនួរ្រសច់េននា 

តស៊ខូខរ្កកហម�លឹកននាលំ�ោយ ្រ៉េុ ពត។ តំ្រនល់នះ ក្រមូេ 

ផំុ្លេៅល�ោយលករ�ខំណេជនាលកចើន ្រន្េេ់កុពរីចេននា 
តស៊ ូ្រន ្ទនា្់រពរីកនារ�េួរេនំនរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ  
្រ៉េុ ពត ក្ងុលនោះរួមមនាន ក្រែតិ្សនាសសន្នាននាេនាកេ់ងន លឹង 
លសច្កតនាញ់លនៅមូេ�្ឋនានម្នាកល់្ោ្ះ តនាម៉កុ។ ល�ោយសនារ 

ខតអន ្លង់ខែងមនានសនារសខំនានន់កកខេងចលំពោះភនាពស្តិ 

ស្នាញននចេននាតស៊រូ្រសខ់ខរ្កកហម តំ្រនល់នះគឺជនា 

េ រីតនាងំនមិិតរូ្្រតំណនាងឲ្យជ័យជម្ះចងុលកកោយននលគោេ 

នលយោ�យ្ះ្-្ ះ្រ្រសរ់នាជរ�្ឋនាភិ�េកមុ្ជនា។

 លគ ោេនលយោ�យ្ះ្-្ះ្ គឺជនាយុេែ្ិធរី 

នលយោ�យ ជនាយុេស្នាសស�្ម៏នានក្រសេិភ្នាព ក្ងុកនារ 
្ំរខ្រកកងេព័ខខរ្កកហម តនាមរយភៈកត្នាជំរុញេ លឹកចត្ិ 

ខផ្កលស�្ឋកចិ្ច នងិនលយោ�យខ�េរុញកចនានលេៅកនាន ់

សន ្ភិនាព នងិសមនាហរណកម្សនាជនា្្រីលេៅក្ងុសង្គម 
កមុ្ជនា។ លគោេនលយោ�យ្ះ្-្ ះ្ ខតងខតពចិនារណនា

លេើ្ររ្ិរេនលយោ�យរ្រសក់្រលេសកមុ្ជនា ក្៏រ៉ខុនក្្ងុ
 

កនាេភៈលេសភៈលផ្ងៗគ្នា លគោេនលយោ�យលនះ តំណនាងឲ្យ 

កត្នា�ស៏ខំនានមួ់យលនៅក្ងុក្រែតិ្សនាសសស្ន ្សិខុក្ងុតំ្រន ់
 

អនាសុរីអនាលគយ៍្។ លគោេនលយោ�យ្ះ្-្ ះ្ កតរួសកតនាយ 

ផ្លែូ�េក់ចិ្ចខតិខកំ្រលឹងខក្រងរ្រសក់មុ្ជនា ក្ងុកនារត្រត
 

ជនាមួយន លឹងសម្នាធពរីក្រជនាជនាតិអនាស៊នាន ជនាពលិសស ពរី 

ក្រលេសសងិ្ហ្ុរររី ក្រលេសមន៉ាល�សុរី នងិក្រលេសន្ មកលេើ 

រ�្ឋនាភិ�េលនៅក្ងុអំ�ងុេសែត្រឆ្៍នា១ំ៩៨០។ ក្ងុ
 

កនាេភៈលេសភៈជនាលកចើន លគោេនលយោ�យលនះមិនេនាន ់

កតរូែ�នលធ្ើកនារសកិ្នាសសនាែកជនាែឲ្យ�នសមសស្រ ឬ 

មិនកតរូែ�នេេេួសនាេរឲ្យ�នសក្សិមលនៅល� ើយលេ។  

កនារសកិ្នាសុរីជលកមៅមួយអំពរីលគោេនលយោ�យ្ះ្- 

្ះ្ តនាមរយភៈក្រែតិ្សនាសសអ្ន ្លង់ខែងអនាចន លឹងផ្េ ់

ជនាលគោេគំនតិ លមលរៀនជនា្រេពលិសោធន ៍នងិកនារអនែុត្ជនាក ់

ខសង្�ក៏្រលសើរ្ំរផុត �េក់្រលេស�នេលេៀត ជនាពលិសស្នា 

លតើលគោេនលយោ�យលនះមនានក្រសេិភ្នាពយន៉ាង�ចូលម្ច

ក្ងុកនារ្រញ្ច្់រជលម្ល ោះខផក្នលយោ�យនងិខផក្លយោធនា 

លនៅ្្នាកមូ់េ�្ឋនាន ្្នាកតំ់្រន ់នងិ្្នាកជ់នាតិ។

 ល�ោយសនារខតតំ្រនអ់ន ្លង់ខែង គឺជនាេ រីស្នាកក់នារ 

កណ្នាេ�ស៏ខំនានន់នចេននាតស៊រូ្រសខ់ខរ្កកហម លនៅក្ងុ 
េសែត រ្ឆ្៍នាំ ១៩៨០ តំ្រនល់នះកជ៏នាេ រីតនាងំពលិសសមួយ 

ននក្រែតិ្សនាសសព្ភិពលេោក ល�ោយតំណនាងឲ្យចណុំច 

ក្រសពន្នមលនោគមែជ្ិនារ្រសស់ហរ�្ឋអនាលមរកិ សហភនាព 

សលូែៀត ចនិ នងិលែៀតណនាម កពមេនាងំកងកម្លនាងំ នងិរល្រៀ្រ 

ែ នារភៈនលយោ�យជនាលកចើនក្រលភេ ខ�េរួមផ្្ំរលងកើត�នជនា 

តំ្រនអ់នាសុរីអនាលគយ៍្ក្ងុសតែត រ្េ៍ រី២០។ អន ្លង់ខែង មិន 
កតលឹមខតរលំេចនែូជលម្ល ោះរែ នាងនលយោ�យេនាកេ់ងន លឹង 

ភូមិសនាសសន្នកករុម្រក្សម័្នខ្ត្រ៉លុណ្ណោះលេ ក្៏រ៉ខុនតំ្្រន ់

លនះ្រង្ហនាញអំពរីជលម្ល ោះរែ នាងកងលយោធនា នងិសណំេក់្រែតិ្- 

សនាសស ្ខ�េកណំត់នែូ្រច្ច្ុរ្បនក្នាេរ្រសល់យើង។ តំ្រន ់
អន ្លង់ខែង ជនាសម្ុបកននសណំេស់នង្គនាម នងិលករ�ខំណេ 
ននយុគសម័យខ�េហនាក�់ចូជនាកតរូែ�ន្ំរលភ្លចលចោេ។

 ជនាចងុលកកោយ អន ្លង់ខែង គឺជនាតំ្រនក់្រក្រលេៅល�ោយ

សកមសស់សសក់តកនាេ។ ល�ោយរួមផ្នំែូេ លឹកធ្លនាក ់េលន ្ល 

នកពកពលឹក្នា នងិភំ្�ងខរក អន ្លង់ខែងផ្េជ់នាេ រីតនាងំសកមនា្់រ 

កនារល�ើរភំ្ នងិ�លំណើរផ្ងលកពងននាននា លេៅកនានតំ់្រនខ់�េ

ស្ថតិលនៅ�នាចស់ខង្ងពរីេសិល�ៅលេសចរណ៍�ល៏ពញនយិម 

លផ្ង នៗនលខត្លសៀមរនា្រ។

 ភំ្�ងខរក ផ្េន់ែូតនម្លជនាសកេមិនអនាចកនាត់ន្្ល�ន  

តនាមរយភៈលគោេគំនតិននក្រែតិ្សនាសស្ ្ររសិ្ថនាន នងិសកមស ់

ធម្ជនាតិ។ ននាលពេ្រច្ច្ុរ្បន ្ លេោះ្ររីជនាជួរភំ្�ងខរកមនាន 
តួននាេ រីជនាកពកំ្រេេធ់ម្ជនាតិ ខណ្ឌ ខចកក្រលេសកមុ្ជនា នងិ 
ក្រលេសន្យន៉ាងណនាកល៏�ោយ ជួរភំ្លនះធ្លនា្់រជនាេ រីសកមនាក

េខំហមួយក្ងុចលំណោមេ រីតនាងំ�នេលេៀត ស្ថតិលនៅខ្រក៉ឧត្រ 
ក្ងុអនាណនាចកកខខរ្។ ជួរភំ្�ងខរក លពោរលពញលេៅល�ោយ

សណំេ្ុ់ររនាណែេិ្យនាជនាលកចើន រួម្រញ្ចូេេនាងំចម្ល នាកឆ់្ល នាក់

ជនា្់រន លឹង្ ្កជេងគនាសយ់ក្ន្នា្ុររ នាណកនាេ ក�៏ចូជនាេ រី

សកកនារភៈតំណនាងឲ្យកពេលឹង�នូតនា នងិក�ង្គក�សនាេននាននា។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ភំ្�ងខរក អនាចចនាត់ចេូជនាេ រីតនាងំល្រតិកភណ្ឌ ែ្រ្បធម៌ 

ពភិពលេោក លកកោមមូេលហតុជនាលកចើនលេៀត។

 ក្រែតិ្សនាសសអ្នាចន លឹងកតរូែលេើកយកមក្រង្ហនាញ 

ក្ងុសណ្ឋ នានជនាលកចើន ល�ោយសនារមូេលហតុលនះលហ ើយ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា �នខតិខកំ្រលឹងខក្រងក្ងុ
 

កនារ្រលងកើតជនា�លំណើរេស្នកចិ្ចលេៅកនានតំ់្រនអ់ន ្លង់ខែង។  

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា គឺជនាអង្គកនារលកកៅរ�្ឋនាភិ�េ 
មួយ ខ�េផួ្ចលផ្ើម្រលងកើតឲ្យមនាន�លំណើរេស្នកចិ្ចលេៅ 
កនានស់សរុកអន ្លង់ខែង។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា �ន 
្រលងកើតឲ្យមនានមជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង ខ�េរួម 

មនាន្រន ្ទ្់រអំណនាន នងិ្្នាកល់រៀនលនៅក្ងុអតរីតអគនារខខរ្ 
កកហម។ មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង ខ្មេនាងំ�ន

ផ្េជ់នាែគ្គ្រណុ្ះ្រណ្នាេ ស្រីអំពរីក្រែតិ្សនាសសក្្ងុតំ្រន ់

នងិ្្នាកជ់នាតិ �េម់គ្គលុេសកល៍េសចរណ៍ នងិអ្កសកម្រ 
សកមរួេលនៅក្ងុតំ្រនល់នះយន៉ាងលេៀងេនាត់លេៀតផង។

 កចិ្ចសន ្ទននាតេេគ់្នាជនាមួយអតរីតយុេជ្នខខរ្កកហម  

នងិអ្ករសរ់ នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម ក�៏ចូជនា 

េស្នកចិ្ចល្្ើរលជើងលេៅកនានេ់ រីតនាងំក្រែតិ្សនាសសន្នាននា  

សេុស្លឹងជនាកចិ្ចផួ្ចលផ្ើមរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា 

រួមសហកនារជនាមួយន លឹងកកសងួលេសចរណ៍ ល�ើម្បរី្រលងកើត 

ជនាេសិល�ៅលេសចរណ៍្្រីមួយ ខ�េមិនធ្លនា្់រកតរូែ�ន�នាក ់

្រញ្ចូេជនាេសិល�ៅេស្ននារ្រសល់េសចរពរីមុនមក។

 �លំណើរេស្នកចិ្ចលេៅកនានស់សរុកអន ្លង់ខែង ្រលងកើតឲ្យ 

មនានកនារចេូរួមពរីសណំនាកក់្រជនាជនមូេ�្ឋនាន ខ�េជនា 

កករុមកគរួសនារ នងិជនាអតរីតកម្នាភិ�េខខរ្កកហម ឬអ្ក 

រសរ់ នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម ខ�េមនានចនំនួស្ចួ 
លស្ើងក្ងុតំ្រន ់ នងិមិនខមនជនាខផ្កមួយននរ្រ្រលនះ។ 

មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង កផ្៏េជ់នា្រេ្រង្ហនាញស្រី 

អំពរីក្រែតិ្សនាសស ្នងិកចិ្ចពភិនាក្នាជនាកករុមលេើក្រធនាន្រេ

ស្រីពរីសន ្ភិនាព នងិ្នាលតើក្រែតិ្សនាសសក្្ងុសសរុកមនានេនំនាក ់
េនំងជនាមួយន លឹងក្រែតិ្សនាសសតំ្្រនអ់នាសុរីអនាលគយ៍្ ក�៏ចូ 

ជនាក្រែតិ្សនាសសស្ហរ�្ឋអនាលមរកិ នងិសហគមនអឺ៍រ៉ុ្រ 

យន៉ាង�ចូលម្ចខ ្លះ។

 �ចូគ្ នាន លឹងតំ្រន�់នេជនាលកចើនលផ្ងលេៀតលនៅក្ងុ 
ក្រលេសកមុ្ជនាខ�េជនាក្រលេសលកកោយជលម្ល ោះ អន ្លង់ខែង 

គឺកគនានខ់តជនាខផ្កតូចមួយខ�េកតរូែ�នរួម្រញ្ចូេលេៅ

ក្ងុក្រែតិ្សនាសសរ្្រសក់្រលេសនងិតំ្រនខ់ត្រ៉លុណ្ណោះ។  
លេោះ្ររីជនាយន៉ាងណនាក្រី ក្ងុននាមជនាករណរីសកិ្នាគំរូ អន ្លង់ខែង 
មិនកតលឹមខតជនា្រងួ្ចភ្នា្់រលេៅកនានក់្រែតិ្សនាសសជ្នាតិជនារួម 
ខត្រ៉លុណ្ណោះលេ ក្៏រ៉ខុន្្រង្ហនាញអំពរី្រេពលិសោធនជ៍នាេក្ខណភៈ 

្ុរគ្គេនងិមនសុ្ជនាតិជនារួម លហ ើយសមនាសធនាតុេនាងំលនះ 

សក្សិម្ំរផុតចលំពោះកនារយេ�់លឹងអំពរីអននាគតរ្រស់

លយើង។ ល�ោយសនារមូេលហតុេនាងំអសល់នះ អន ្លង់ខែង គឺ 

ជនាខផ្កមួយននក្រែតិ្សនាសស ្នងិអននាគតពភិពលេោក។ 

្រ្លង់ផូ្រ ្រ៉េុ ពត លមើេពរីខនាងមុខផ្លែូចេូ។

(ល�ែ ន៉ា កនាង/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

្រ្លង់ផូ្រ ្រ៉េុ ពត។ 

(ល�ែ ន៉ា កនាង/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

 ហ ៊្េុរ៉ូ គឺជនាអក រ្សរលសរកនាត់មកពរីភនាសនា�រនាងំ 
ខ�េមនាននយ័្នា រណសរិ្តស៊រួូមរ្រសជ់នជនាតិភនាគ 

តិចខ�េកតរូែ�នជិះជនាន។់ ែ នាគឺជនាចេននារួមមួយរ្រសជ់ន 

ជនាតិ៣ គឺជនជនាតិចនាម ម៉ងុតនាញន៉ា (ខ�េភនាសនា�រនាងំ 

មនាននយ័្នា អ្ករសល់នៅតំ្រនភំ្់ ឬខង់្រ នា្រ) នងិខខរ្កមុ្ជនា 
លកកោម ខ�េ�ន្រលងកើតល� ើងល�ើម្បរីេ្់រេេន់ លឹងរ�្ឋនាភិ�េ 

លែៀតណនាម្រពនា្ឈ្់រនែូលគោេនលយោ�យក្រកនានព់ជូសនាសន ៍

ចលំពោះជនជនាតិភនាគតិច។ ចេននាហ ៊្េុរ៉ូ �ន្រលងកើតល� ើង 
លនៅន្ងៃេ រី២០ ខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៦៤ នងិកតរូែ�នរសំនាយលេៅ 

ែញិលនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៩២។ 

អរុតី	ចាម	៖	ទាហាៃស័ក្ិ៤ហ៊វែ ពុលរ៉ ូ 
ដកសសងថ់ែញពតីែថម្លើយសារភាព	D០៩៦៨២

អ៊នុ ្ុដាវី

 អុរី  ចនាម គឺជនាអតរីតេនាហនានសក័្ ិ៤ហ ៊្េុរ៉ូ ខ�េ�ន 
ខតិខតំស៊កូ្រឆនាងំន លឹងរ�្ឋនាភិ�េលែៀតណនាមជនាមួយន លឹង

្រក្ខពកួរ្រសខ់ ្លនួលនៅក្ងុក្រលេសលែៀតណនាម។ រហតូ�េ់

មនានកនាររ នាតត្បត឵ពរីកងេព័លែៀតណនាមកនានខ់តខ ្លនាងំលេៅៗ 

អុរីចនាម នងិ្រក្ខពកួ�នរត់លភៀសខ ្លនួចេូមកក្ងុេ លឹក�រីនន
 

ក្រលេសកមុ្ជនាលនៅក្ងុអំ�ងុលពេននរ្រ្រខខរ្កកហមល�ើម្បរី
 សុជំំនយួ។ លនៅន្ងៃេ រី៤ ខខធ្ ូឆ្នា១ំ៩៧៨ អុរី ចនាម កតរូែ�នខខរ្ 

កកហមចនា្់រខ ្លនួយកមកឃំុឃនាងំលនៅក្ងុគុកេេួខស្លង 
 

ខ្មេនាងំកតរូែ�នសរួចលម្លើយល�ោយល្ោ្ះ ចនាន ់ននាន្ងៃេ រី៥ 

ខខធ្ ូឆ្នា១ំ៩៧៨ ។ 

លយោធនាខខរ្កកហមកពំងុជញូ្នកនាលំភ្លើង  
នងិកគនា្់រលេៅសមរភូមិ។

(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

 ខនាងលកកោមលនះ គឺជនាកនារលរៀ្ររនា្់ររ្រស ់អុរី  ចនាម អំពរី 

ក្រែតិ្ នងិសកម្ភនាពរ្រសខ់ ្លនួពនាកព់ន័ន្ លឹងចេននាហ ៊្េុរ៉ូ 

នងិកនារចេូមករសល់នៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជនាក្ងុអំ�ងុលពេ

ននរ្រ្រខខរ្កកហម ៖

 ខ ្ុលំ្ោ្ះ អុរី  ចនាម គឺជនាេនាហនានហ ៊្េុរ៉ូ ខ�េតនាងំ
 

មូេ�្ឋនានលនៅនកពជឺេន សសរុក�នលមធតួ លខត្�នា�នាត 

ចនា្់រតនាងំពរីឆ្នា១ំ៩៧៦។  ខ ្ុលំនៅកគ្់រកគងមូេ�្ឋនានលនោះ 
រហតូ�េខ់ខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ មូេ�្ឋនានរ្រសខ់ ្ុមំនាន 
េនាងំមនសុ ក្្ររុស មនសុ ស្សរី លកង្ នងិចនាស ់សរុ្រ៤១ននាក ់

ខ�េលនៅក្ងុលនោះមនានេនាហនានក្ររុស១៣ននាក ់សសរី៨ននាក។់ 

លយើងរសល់នៅពលឹងខផ្កលេៅលេើក្រជនាជនភូមិ្រនឌនជួយ 

ចញិ្ច លឹមមួយខផ្ក លហ ើយលយើងកហ៏្ូរ��ំងូនកព្រខន ្ថមលេៀត។  
 លន ៅក្ងុភូមិ្រនឌនលនះ មនានក្រជនាជនរសល់ន ៅ 
ក្រខហេ១៥០០ននាក ់ខ�េជនាជនជនាតិពង្ េនាែ រខ� នងិ  

ចនារ នាយ។ ចខំណកឯកនារចនាត់តនាងំលយោធនា ហ ៊្េុរ៉ូ �នចនាត់ 
តនាងំលខត្មួយឲ្យមនានគនឃូ់១ (ែរលសននាធ)ំ ខ�េមនាន្្នាក ់

សក័្៥ិ ជនា្រញ្ក្នារ នងិ្រន ្ទនា្់រមកលេៀត េ រីែឃូ (ែរលសននា 

តូច) ខ�េមនានសក័្៤ិជនាលម្រញ្ក្នារ។ ្រន ្ទនា្់រមកលេៀតគឺ 

តន (អនលុសននាតូច) ខ�េមនានសក័្១ិជនាលម្រញ្ក្នារ។ 

្្នាកច់ងុលកកោយគឺ លអ្ូ៊រត (កក រុម) មនានពេ�េឯកជនា 

លម្រញ្ក្នារ។ 

 លពេរសល់នៅមូេ�្ឋនានលនៅនកពជឺេន ខ ្ុ�ំនេនំ នាក ់
េនំងន លឹងល្ោ្ះ អុរី  ឃរីញ សក័្២ិ ខ�េជនាក្រធនានល�អិេ 

លេខ៦ លនៅសសរុក្រនឌន ជនាលរៀងរនាេខ់ខ លនៅក្ងុនកពជិលកះ 

ខក្បរ្រនឌន។ ្រន ្ទនា្់រមក ល�អិេលេខ៦ េនាកេ់ង្រនល្េៅ  

អុរី ភ្ល នាត់ សក័្៤ិ ជនាក្រធនានែរលសននាធលំនៅនកព្រនហ។ូ អុរី ភ្ល នាត់  

កេ៏នាកេ់ងលេៅ អុរី  ្ិុរញ សក័្៤ិ ជនាអគ្គលេខនាធកិនារលនៅឯនកព 

�នា�នាត់។ ្រ៉ខុន្្រច្ច្ុរ្បនល្នះ ក្រសនិល្រើខ ្ុចំង់េនាកេ់ងលេៅ

េនាហនានហ ៊្េុរ៉ូេនាងំលនោះ ខ ្ុកំតរូែលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្្ើរលជើ

ងកនាត់នកពលេៅតនាមផ្លែូចនំនួ៤ ្រ៉ខុនខ្្ុមិំនហន៊ានកត�្់រលេៅ
 

ែញិល�ោយគ្នានអនាែុធលនោះលេលកពោះខ ្លនាចកងេព័លែៀតណនាម 

�ញ់សម្លនា្់រ។ 

 លនៅន្ងៃេ រី៩ ខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧៨ ខ ្ុ�ំនលេៅជួ្រក្រជំុ

លយោធនាលនៅជិលខ ្លយន៉ា។ លមេនាហនានខ�េចេូរួមក្រជំុមនាន

ចនំនួក្រខហេ៣០លេៅ៤០ននាក ់នងិមនានឋនាននរ្សក័្ចិនា្់រ

ពរីសក័្៣ិល� ើងលេៅ។ លនៅក្ងុអង្គក្រជំុ គឺមនាន អុរី  លណគូស 

ជនាក្រធនានអង្គក្រជំុ, អុរី  លខឿកលណលកកង ជនាអនកុ្រធនាន។ 

ក្ងុលនោះអង្គកនារ ហ ៊្េុរ៉ូ �នលេើកល� ើងអំពរី ១) កនារែ នាយ
 

ត្រកត�្់រលេៅលែៀតណនាមែញិ, ២)កនារចនាត់តនាងំក្រជនាជន

ឲ្យលធ្ើខសសចមក នារ នងិ ៣) ខណននាកំ្រជនាជនឲ្យគនាកំេលនៅភូមិ

ឃំុសនិ លកពោះរសល់នៅក្ងុនកពន លឹងខះ្ខនាតកគ្់រខ្រ្រយន៉ាង។ 

 ននាន្ងៃមួយក្ងុខខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៨ ល្ោ្ះ អុរី  គ្ញិ  
�នឮសរូសលំ�ងខសសកឲ្យជួយ លហ ើយគនាត់�នរត់លេៅ 

លឃើញម្នាយរ្រស ់ហុ ឺហ ិខ�េកតរូែ�នកងេព័លែៀតណនាម 

ចនំនួ១៥ននាកច់នា្់រលនៅលពេខ�េគនាត់លេៅ�ងេ លឹក។ អុរី  គ្ញិ  

�ន�ញ់កងេព័លែៀតណនាមស្លនា្់រអស ់២ននាក ់លហ ើយកង 

េព័លែៀតណនាមក�៏ន�ញ់ត្រមកែញិខ�រ។ អុរី  គ្ញិ �ន 

មកក�្់រ�ណំលឹងលនៅឯជំរ ំលហ ើយចនា្់រតនាងំពរីលពញលនោះមក 

លយើង�នរត់ខ្រកខខក្គ្នាអស។់ កងេព័លែៀតណនាមចនា្់រ�ន 

អុរី  ្រ្រ នងិ អុរី  ងន៉ កពមេនាងំកមុនារ ៥ននាកល់ផ្ងលេៀត។ 

 លនៅន្ងៃេ រី១៤ ខខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៨ ក្ងុលពេខ�េខ ្ុំ 
លធ្ើ�លំណើរមកពរីក្រជំុន នាយេនាហនានពរ្ី ្នាកស់ក័្៣ិល� ើង  

ខ ្ុ�ំនជួ្រល្ោ្ះ អុរី  លពៅ, អុរី  លជៅ, អុរី្រ�នា លនៅឯខកពក 
�នាកលកន។ េនាងំអសគ់្នាសកមនាកលនៅេ រីលនោះ។ េុះ�េល់មោ៉ង 

១០យ្់រ សសនា្់រខតកនូរ្រសខ់ ្ុលំ្ ោ្ះ អុរី ភនាច នងិ អុរី ខ លឹម្៊រលឹន  
�នមក�េ ់លហ ើយរនាយកនារណ៍្នាកងេព័លែៀតណនាម�ន

ែនាយរនាតត្បត឵តំ្រនន់កពជរីេនលហ ើយ។ 

 េុះន្ងៃខសក្ល� ើង ខ ្ុ�ំនខសង្រកកខន ្លងស្នាកល់នៅ្្រី 
ជនាមួយកនូរ្រសខ់ ្ុ២ំននាក ់គឺ អុរី  ល្ង នងិ អុរី  ខ លឹម្៊រលឹន លនៅឯ 
ខកពក�នាកស។ ចខំណក អុរី លពៅ, អុរី លជៅ, អុរី ្រ�នា កល៏េៅក្រខម 

ក្រមូេ្រង្ូ្រនខ�េរត់ខ្រកខខក្គ្នាមកែញិ។ 

 លនៅន្ងៃេ រី១៧ ខខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៨ អុរី លពៅ, អុរី  លជៅ,  

នងិ អុរី្រ�នា �នជួ្រ អុរី  គ្ញិ លហ ើយនងិននាររី ៤ននាក ់នងិ 

្ុររសម្នាកខ់្មលេៀត។ េនាងំ៧ននាក�់នមករសល់នៅជនាមួយ 

ខ ្ុឯំខកពក�នាកស។ អុរី គ្ញិ នងិ ៥ននាកល់េៀត ក�៏នលេៅខសង្ 
រក្រង្ូ្រនលផ្ងលេៀតខ�េ�ន�ត់លនោះ លហ ើយ�នជួ្រ 
គ្នាែញិលនៅន្ងៃេ រី ២២ ខខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៨។ រហតូ�េ ់

ន្ងៃេ រី២៣ លយើងេនាងំអសគ់្នា�នផ្លនាស្ូ្់ររលេៅរសល់នៅខកពក 
�នាកអនកេេ។ 

 លនៅន្ងៃេ រី២ ខខែចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧៨ អុរី តនា មកយក អុរី្រ�នា  

នងិ អុរី  ភនាច នងិននាររី២ននាកល់េៀតលេៅឲ្យល�អិេ៦។ ្រន ្ទនា្់រ 

មក ខ ្ុកំ�៏នសរលសរស្ុំរកតមួយច្ប្់឵រក�្់រក្រធនានល�អិេ 

៦ ឲ្យ�លឹងពរីសភនាពកនារណ៍រ្រសក់ងេព័លែៀតណនាម ខ�េចនា្់រ 

�នពកួខ ្ុ ំនងិលចះខតចេូមករនាតត្បត឵តំ្រនខ់�េខ ្ុរំសល់នៅ។  
ល�ោយកងេព័លែៀតណនាមរនាតត្បាតជនា្រន្្រន ្ទនា្់រ ពកួខ ្ុកំ ៏
សលកមចចិត្មករសល់នៅតនាមកពខំ�នកមុ្ជនា-លែៀតណនាមែញិ។  
េុះមក�េក់ពខំ�ន លយើងលនៅខតឮសរូសលំ�ងកនាលំភ្លើង �លូចះ្ 

លយើងកស៏លកមចគ្នាសុមំកចះុចេូជនាមួយកមុ្ជនាខតម្ង។ 

 ខ ្ុនំងិ្រក្ខពកួសរុ្រចនំនួ២៧ននាក ់�នលធ្ើ�លំណើរចេូ 
មកក្ងុក្រលេសកមុ្ជនា។ លយើង�នជួ្រកងេព័កមុ្ជនា លហ ើយ

 លយើងក�៏នលេើកកខន្ងជនាសញ្ញាចះុចនាញ់។ ្រន ្ទនា្់រមក 

កងេព័កមុ្ជនា�ន�កយកកនាលំភ្លើង ស្ុំរកត្រញ្ក្ស់ក័្ ិខផនេ រី 
តំ្រនជ់រីេនខន្ាត ៤០ ០០០មួយច្បា្់រ នងិកតរីែសិយ័មួយ។  

្រន ្ទនា្់រមក ខ ្ុ�ំនសណូំមពរ�េក់ងេព័កមុ្ជនា�ចូជនា 
 

១) លស្ើសុឲំ្យកមុ្ជនាអនលុកគោះផ្េក់ខន ្លងស្នាកល់នៅ នងិ 
ជួយចញិ្ច លឹម ២) លស្ើសុសំលម្លៀក្ំរពនាក ់៣) ក្រសនិល្រើ 

កមុ្ជនាអនលុកគោះ លយើងលស្ើសុកំនាលំភ្លើង នងិកគនា្់រសកមនា្់រ 
លយើងលធ្ើកនារែ នាយក្រហនារលេៅលេើកងេព័លែៀតណនាមែញិ។  

ចខំណកឯកនារលស្ើសុកំងេព័កម្ុជនាឲ្យជួយលធ្ើលរឿងធ�ំ ុ ំ 
គឺេនាេខ់តលយើង�នេេេួកនារអនញុ្ញាតពរី អុរី  លខឿកលណលកកង  

ជនាមុនសនិ។ អុរី  លខឿកលណលកកង ចង់ជួ្រកងេព័កមុ្ជនាជនា 

យូរមកលហ ើយ ្រ៉ខុនគ្នាត់មិនហន៊ានមក លកពោះខ ្លនាចកងេព័ 

កមុ្ជនាកច��ំញ់សម្ល នា្់រ។ លពេលនោះពកួខ ្ុពំតិជនាចង់លេៅ

េនាកេ់ងន លឹង អុរី  លខឿកលណលកកង ជកមនា្រគនាត់ពរីកនារខ�េពកួ 

ខ ្ុ�ំនមករសល់នៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជនា ល�ើម្បរីឲ្យគនាត់មកេនាក់
 

េងកមុ្ជនាផ្ទនាេ ់សុជំំនយួពលិសសពរីលយោធនា។ កនាេពរីន្ងៃេ រី 
១៣ ខខកកក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៧ ខ ្ុកំធ៏្លនា្់រ�នលចញស្ុំរកត 
អនញុ្ញាតឲ្យ អុរី ្រ�នា, អុរី លពៅ នងិ អុរី លែ ៉មកេនាកេ់ងកមុ្ជនា 
ខ�រ ្រ៉ខុនព្កួលគមិនហន៊ានចេូមកកមុ្ជនាលេ។ ចលំពោះ្រញ្្ហ 
ជំនយួ ខ ្ុមិំនហន៊ានលធ្ើសណូំមពរធ�ំុលំេ លកពោះខ ្ុមំក�េ់

 
ក្រលេសកមុ្ជនាល�ោយសនារកងេព័លែៀតណនាមរនាតត្បាត �លូចះ្  

ខ ្ុចំង់អលញ្ ើញ អុរី លខឿកលណលកកង ឲ្យមកជួ្រកមុ្ជនា លហ ើយសុំ
 

ជំនយួពរីកមុ្ជនាផ្ទ នាេខ់តម្ង។

 ជនាអកសុេ លនៅន្ងៃេ រី៤ ខខធ្ ូឆ្នា១ំ៩៧៨ កងេព័ខខរ្ 
កកហម�នចនា្់រខ ្ុយំកមកឃំុឃនាងំ នងិសរួចលម្លើយលនៅក្ងុគុក

 
េេួខស្លងអំពរីសកម្ភនាពននាននារ្រសខ់ ្ុខំ�េពនាកព់ន័ន្ លឹងចេននា

ហ ៊្េុរ៉ូ នងិសភនាពកនារណ៍លនៅក្ងុក្រលេសលែៀតណនាមខ�រ។ 

កណំត់ចណំនា៖ំ រ នាេច់លម្លើយសនារភនាពរ្រសអ្់កលេោសេនាងំអសល់នៅ 

មន ្ទរីរសន ្សិខុស-២១ សេុខ្តឆ្លងកនាត់កនារ្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិលធ្ើេនារុណកម្ 

យន៉ាងធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលម្លើយរ្រសខ់ខរ្កកហម �លូចះ្លយើងមិនអនាច 

សន ្�ិ ្ឋនាន�ន្នា ចលម្លើយរ្រស ់អុរី  ចនាម ពតិឬយន៉ាងណនាលនោះលេ។

លយោធនាខខរ្កកហមលនៅសមរភូមិ 

កពំងុលរៀ្រចកំនាលំភ្លើងល�ើម្បរី�ញ់  

នងិលផ្លោងកគនា្់រ។

(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ែចិកិតសនាេសេិ្បភៈសហសម័យែេិ្យនាស្ថនាន ស្លលឹករលឹត  

ជនាេ រីតនាងំមួយល�ើរតួននាេ រីជនាកខន ្លងអ្់ររ ំ្រណុ្ះ្រណ្នាេ 

នងិលេើកកម្សក់នារអ្់ររពំរីក្រែតិ្សនាសស ្នងិលករ�ខំណេ

ខ�េ្រន្េេ់កុពរីរ្រ្រខខរ្កកហម កពមេនាងំជនាកខន ្លង 

ខ�េ�នាក្់រង្ហនាញពរីសេិ្បភៈ នងិែ្រ្បធម៌ តនាមរយភៈ 

កនារតនាងំពពិរ័ណ៍កនារចនាក្់រញ្្ចងំខខ្ភនាពយនឯ្កសនារ នងិ 

កនារលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញរ្រសែ់នាគ្និននាននា។ ែចិកិតសនាេសេិ្បភៈ 

សហសម័យែេិ្យនាស្ថនានស្លលឹករលឹត រួមចខំណក�េក់នារលេើក 

កម្ស ់នងិគនាកំេ�េែ់ចិកិតករកមុ្ជនាេនាងំអស ់ល�ោយផ្េ ់
ជូននែូ្ររលិែណខនាងក្ងុ្រន ្ទ្់រធនំនអគនារចណំនាស ់
កសនាងល� ើងក្ងុរជ្កនាេ�រនាងំ សកមនា្់រកនារ�នាកត់នាងំ 
ពពិរ័ណ៍ពរីកចិ្ចកនារសេិ្បភៈរ្រសខ់ ្លនួ។ 

វែិបិតសាលសលិ្ភៈ

សហសមយ័វទិយាស្ថ ឵ៃស្ល លឹករលឹត

សកមនា្់រសសិ្-នសិ្តិ អ្កសសនាែកជនាែ នងិ 

សនាធនារណជនេលូេៅ ខ�េមនានចណំនា្់រអនារម្ណ៍ 

មកេស្ននាលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា  
(DC-Cam) នងិែចិកិតសនាេសេិ្បភៈសហសម័យ 

ែេិ្យនាស្ថនានស្លលឹករលឹត, សមូេនាកេ់ងមកកនាន ់

សាង៊ ច្និ ្឵  អ្កសកម្រសកមរួេ តនាមរយភៈ 

េរូសព្ទលេខ ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org 

សមូអរគុណ!

ស ូសន កពំងុផ្េ្់រេសម្នាសន�៍េ ់�នារ ន៉ារ�្ឋ លមត្នា ្ុរគ្គេកិ 
េស្ននាែ�្រីខសង្រកកនារពតិននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាលនៅសនាេនា 
ឃំុពងេ លឹក ស្ថតិលនៅក្ងុសសរុករ�ំេួ លខត្ស្នាយលរៀង លនៅន្ងៃេ រី១១ 
ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ (េរី កកុឆនាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ការង�ោរជាងសម ិត
អាែជួយខ្ពុំឲ្យរែួផរុតពតីថសែក្តីសា្ល ្រ់

ដារ៉ារដ ្ឋ លមត្ា 

 ខ ្ុលំ្ោ្ះ ន ូសន លភេក្ររុស អនាយុ៧៥ឆ្នា។ំ ខ ្ុរំស់
 

លនៅភូមិនកពសសគំុ ឃំុពងេ លឹក សសរុករ�ំេួ លខត្ស្នាយលរៀង។  

ខ ្ុ�ំនលរៀនសកូតកតលឹម្្នាកេ់ រី៨ លនៅសនាេនា្រឋមសកិ្នាពង 
េ លឹក។ ្រន ្ទនា្់រមក ខ ្ុ�ំន្្់រលរៀន លហ ើយ្ួរសជនាកពះសង្ឈ 
លនៅែត្េេួតនាខកែ ស្ថតិលនៅក្ងុភូមិរ្រសខ់ ្ុ។ំ ក្ងុអំ�ងុ

លពេខ�េខ ្ុ្ួំរសជនាកពះសង្ឃ ខ ្ុ�ំនលឆ្លៀត្រលកងៀនអក រ្

�េស់សិ ល្កង្ៗឲ្យលចះអនាន នងិលចះសរលសរ។ ខ ្ុ�ំន្ួរស  
នងិ្រលកងៀនសសិ ល្នៅសនាេនាែត្េេួតនាខកែ�នរយភៈលពេ 

្ួរនឆ្នាំ រហតូ�េល់កើតមនានរ�្ឋក្រហនារលនៅឆ្នា១ំ៩៧០ 

លេ ើ្រខ ្ុសំ លឹក។ លកកោយមកខ ្ុ�ំនចេូលរៀនខនាងខផ្កជនាងស្តិ
 

ជនាមួយតនា ឯម ជិត លនៅលរ ោងជនាងតូចមួយលនៅក្ងុភូមិ។

ក្រជនាជនលនៅក្ងុភូមិឃំុរ្រសខ់ ្ុ�ំនស្គនាេត់នា ឯម ជិត យន៉ាង
 

ច្បស឵ល់កព ោះគនាត់ម នានចលំណះែជិ្នាខ នាងជនាងស្តិត នាងំពរី 

សម័យមុន។ គនាត់លចះលធ្ើឧ្រករណ៍លក្រើក�សជ់នាលកចើន 

ក្រលភេពរីលេោហធនាតុ សកមនា្់រក្រជនាជនលក្រើក�សក់្រចនាំ 

ន្ងៃ នងិសកមនា្់រលក្រើក�សក់្ងុែសិយ័កសកិម្។ គនាត់លធ្ើ 
ឧ្រករណ៍ពរីលេោហធនាតុេនាងំលនោះ�នស្នាត មនានគុណភនាព 

នងិលក្រើក�ស�់នយូរអខង្ង។

 ខ ្ុ�ំនគិត្នា លនៅលពេខ ្ុលំរៀនជនាងស្តិលចះន លឹងអនាច
 

ក្រក្ររ្ររចញិ្ច លឹមខ ្លនួ នងិក្រពនក្នូ�ន។ លនៅលពេខ ្ុំ 
ចេូលរៀន�្ូំរង ខ ្ុលំរៀន�ខំ�កលធ្ើកនា្ិំរត នងិ កលណ្ៀែ ខ�េ 
ជនាឧ្រករណ៍ងនាយសសរួេលធ្ើ។ លកកោយមក ខ ្ុ�ំនលរៀនលធ្ើ 
ពលូ្ៅ ច្រ ផនាេនង្គេ័ លេៀត។ ក្រជនាជនខ�េមនានែយ័

ចណំនាសរ់សល់នៅក្ងុភូមិរ្រសខ់ ្ុមួំយចនំនួលនៅក្ងុសម័យ
 

លនោះសស�នាញ់ឧ្រករណ៍លក្រើក�សខ់�េលធ្ើពរីលេោហធនាតុ  

�ចូជនា ពលូ្ៅ កនា្ិំរតផ្គនាក ់ខខែ្ នងិកនា្ិំរត្រលន ្ទោះ ល�ោយ 

មនានឆ្ល នាក ់នងិរចននា�ងល្ើ្រខន ្ថមលេៀត។ ចនាស់ៗ េនាងំ 

លនោះ�នខ រ្ក្នា នងិេកុ�នាកឧ់្រករណ៍លក្រើក�សេ់នាងំលនោះ 

យន៉ាងគត់មត�់ចូលេៅន លឹងរ្រសរ់្ររមនានតនម្លរ្រសគ់នាត់ 

�លូចះ្ខ�រ។ ចនាស់ៗ េនាងំលនោះកមិ៏នងនាយន លឹងឲ្យឧ្រករណ៍ 

លក្រើក�សរ់្រសគ់នាត់េនាងំលនោះលេៅអ្កលផ្ងខ ្ចរីខ�រ េុះកតនា 

ខតស្គនាេអ្់កខ ្ចរីលនោះច្បោសេ់នាស។់ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ចង់ឲ្យលមភូមិ�លឹងពរីក្រែតិ្រ្រសខ់ ្ុ ំនងិមិនចង់លធ្ើកចិ្ចកនារលនះ 

លេ ើ្រខ ្ុលំឆ្លើយកហុក។់ ្រ៉ខុនក្្ងុចលំណោមក្រជនាជនខ�េខខរ្
 

កកហមជលម្លៀសលេៅជនាមួយខ ្ុ ំ នងិក្រជនាជនខ�េធ្លនា្់ររស់

លនៅជិតភូមិរ្រសខ់ ្ុ�ំនក�្់រលមភូមិតនាមកតង់្នា ខ ្ុលំចះលធ្ើ
 

កលណ្ៀែ នងិធ្លនា្់រ្រលកងៀនលកង្ លៗនៅសនាេនាែត្។ លេោះ្ររី 

យន៉ាងណនា លមភូមិខ�េ�នសរួខ ្ុមិំន�នយកលេោសនពរ ៍
ខ ្ុលំ� ើយ។ ចនា្់រតនាងំពរីលពេលនោះមក លមភូមិក�៏នចនាត់តនាងំ 
ឲ្យខ ្ុលំធ្ើកនារលនៅក្ងុកក រុមជនាងលធ្ើកលណ្ៀែ។ កងលធ្ើកលណ្ៀែ

 
លនះកតរូែ�នខ្រងខចកជនា្ររី គឺកក រុមជនាងលធ្ើលណ្ៀែ កករុមរក 

ធ្ូយង នងិកករុមរកខ�ក។ ល�ោយសនារព�ិកធ្ូយងរក កករុមរ្រស់
 

ខ ្ុ�ំនកនា្់រ នងិ�តុល�ើមផ្ចលឹកធំៗ ខ�េមនានខ ្លលឹមល�ើម្បរីយក 
ធ្ូយងេ្ៗ យកលក្រើក�សល់នៅ�ខ�ក។ ចខំណកខ�កែញិ 
មិនព�ិករកលេ លកពោះកករុមរ្រសខ់ ្ុអំ នាចយក្ំរខណក 
អំខ្រងកគនា្់រយកមកលធ្ើជនាឧ្រករណ៍លក្រើក�ស�់ន។ 

 មនានមិត្ន នាររីៗលនៅក្ងុភូមិខតងខតមកពលឹងពនាកខ់ ្ុំ 
ឲ្យជួយ លនៅលពេកលណ្ៀែរ្រសមិ់ត្ននាររីេនាងំលនោះកចរូតខេង 

 ល�ោយសនារខ ្ុលំពញលរៀនចត្ិមុខែជ្ិនាជនាងស្តិ លេ ើ្រ 
ខ ្ុលំរៀនឆនា្់រលចះ រហតូខ ្ុអំនាចលធ្ើឧ្រករណ៍លផ្ងៗសកមនា្់រ

 
អ្កភូមិលក្រើក�ស�់ន។ ឧ្រករណ៍ខ�េខ ្ុលំធ្ើ�នស្នាត 
ជនាងលគ នងិងនាយសសរួេលធ្ើជនាងលគ គឺកលណ្ៀែ។ ខ ្ុ�ំនលធ្ើ 
ជនាជនាងស្តិលនៅក្ងុភូមិរហតូ�េឆ្់នា១ំ៩៧៥។ លនៅឆ្នា ំ
១៩៧៦ ភូមិរ្រសខ់ ្ុនំងិភូមិចនំនួ៣លេៀតគឺ ៖ ភូមិេេួ 
តនាខកែ, ភូមិអណូ្ងកកសនាងំ នងិភូមិេេួតនាយួន ខ�េ

ស្ថតិលនៅមិនឆងៃ នាយ្រ៉នុន្ានពរីកពខំ�នលែៀតណនាមកតរូែ�នខខរ្ 

កកហមជលម្លៀសលចញ លកពោះខខរ្កកហមសង្យ័្នាក្រជនាជន 

ខ�េរសល់នៅក្ងុភូមិេនាងំលនះឃុ្រឃិតជនាមួយលែៀតណនាម។  
ចខំណកក្រជនាជនក្ងុភូមិចនំនួ ៥លផ្ងលេៀត លនៅក្ងុឃំុ

 
ពងេ លឹក មិនកតរូែ�នខខរ្កកហមសង្យ័ល� ើយ គឺខខរ្ 

កកហម�នអនញុ្ញាតឲ្យក្រជនាជនេនាងំលនោះរសល់នៅក្ងុ 
ភូមិលនោះ�ខ�េ រួមមនាន ៖ ភូមិកតពនាងំផ្នាែ, ភូមិ្ុរសតូច, 

ភូមិលសកយំ, ភូមិនកពតនាយ័ន ្នងិភូមិកតពនាងំ្កែូ។ 

 ខ ្ុ ំនងិក្រជនាជន លនៅក្ងុភូមិខ�េខខរ្កកហមសង្យ័ 

កតរូែ�នជលម្លៀសឲ្យលេៅរសល់នៅឃំុកជ រុងពលពេ ខ�េមនាន 

ចមងៃ នាយក្រមនាណជនាង១៥គរី�ខូមក៉តពរីភូមិចនាសខ់�េខ ្ុំ 
ធ្លនា្់ររសល់នៅ។ មួយឆ្នាលំកកោយមក គឺលនៅក្ងុឆ្នា ំ១៩៧៧  
ខ ្ុកំតរូែ�នជលម្លៀស្រនឲ្្យលេៅរសល់នៅឃំុជរីផុច ស្ថតិលនៅក្ងុ

 
សស រុកលមសនាង លខត្នកពខែង ែញិ។ ខ ្ុ�ំនលេៅ�េស់សរុក 
លមសនាង លខត្នកពខែងចលំពេរ�ែូក្រមូេផេ នងិមនានសសរូែ 

េុពំណ៌មនាសពនាសលពញែនាេខសស។

  ្រន ្ទនា្់រពរីខ ្ុ�ំនលេៅ�េឃំុ់ជរីផុច �នមួយរយភៈ លមភូមិ 
�នសរួរកអ្កខ�េលចះលធ្ើកលណ្ៀែ។ ល�ោយសនារខ ្ុមិំន 

មុត។ ខ ្ុ�ំនសលងកតលឃើញ្នាកលណ្ៀែរ្រសមិ់ត្ននាររៗី េនាងំ 
លនោះកចរូតមិនមុត ល�ោយសនារខផ្លកលណ្ៀែលធ្ើពរីខ�កេន ់

នងិចតិមុខមិន�នសសរួច �លូចះ្លនៅលពេកចរូតសសរូែយូរន លឹង 

ឆនា្់ររលឹេ។ ល�ោយសនារខ ្ុលំធ្ើកលណ្ៀែ�នស្នាត នងិមុត 

លេ ើ្រក្រធនានកករុមសស�នាញ់ នងិលពញចត្ិខ ្ុ។ំ �លូចះ្ ខ ្ុេំេេួ 
�នរ្រ្រអនាហនារលកចើនជនាងក្រជនាជនជលម្លៀសលផ្ងលេៀត  

លកពោះលកកៅពរីលធ្ើកលណ្ៀែ ខ ្ុកំអ៏នាចលធ្ើកនា្ិំរត ច្រ នងិឧ្រករណ៍ 
លផ្ង លៗេៀតសកមនា្់រក្រជនាជនលនៅក្ងុសហករណ៍លក្រើ 
ក�សខ់�រ។ លេោះ្ររីយន៉ាងកនារងនារជនាងស្តិ គឺខ ្ុកំតរូែលក្រើ

កម្ល នាងំខ ្លនាងំល�ើម្បរី�ខំ�ក នងិកតរូែកលម្ៅជនាក្រចនា។ំ ខ ្ុមិំន 
ខ�េគិត្នាមុខរ្ររលនះអនាចជួយឲ្យខ ្ុអំនាចរួចផុតពរីលសចក្រី 
ស្លនា្់រ នងិ�នហ្ូរកគ្់រកគនានល់� ើយ។

 លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៨ ខខរ្កកហម�នលរៀ្រចជំលម្លៀស 
ក្រជនាជនជនាលកចើនកគរួសនារខ�េរសល់ន ៅក្ងុឃំុជរីផុច 

សសរុកលមសនាង លខត្នកពខែង ឲ្យលេៅកនានល់ខត្លពោធិ៍សនាត់។ 

លនៅន្ងៃលចញ�លំណើរ លមភូមិ�នលរៀ្រចអំនាហនារជនាលកចើន

សកមនា្់រក្រជនាជនហ្ូរតនាមផ្លែូ។ លមភូមិ�នកនា្់រលគោ 

នងិកជរូកលធ្ើម្ហូ្រ លហ ើយ�ននយិនាយ្នា លនៅលពេលេៅ�េ ់

លខត្លពោធិ៍សនាត់្រង្ូ្រនន លឹងមនានអនាហនារហ្ូរលកចើនជនាងលនះ

លេៀត។ ក្រជនាជនជលម្លៀស�នលធ្ើ�លំណើរលេៅ�េអ្់កលេឿង 

នងិ្្់ររង់ចនាកំ�េ៉េ់ លឹកមក�លឹកជញូ្ន្រនល្េៅកនានល់ខត្ 
លពោធិ៍សនាត់។ ្រ៉ខុនល្មកករុមរ្រសខ់ ្ុមិំន�នកត់ល្ោ្ះខ ្ុ ំនងិ 
កគរួសនារឲ្យលេៅលខត្លពោធិ៍សនាត់ជនាមួយក្រជនាជនជលម្លៀសេនំាង 

លនោះលេ។ �លូចះ្ខ ្ុកំ�៏នសុលំមកករុមឲ្យ្រញូ្នល្ោ្ះខ ្ុ ំ នងិ
 កគរួសនារលេៅខ�រ ល�ោយខ ្ុ�ំនក�្់រ្នាខ ្ុចំង់លេៅជំុជនាមួយ
 

អ្កភូមិខ ្ុ ំ លកពោះលយើងមកពរីភូមិជនាមួយគ្នា។ លមកករុម 
ខ�េ�នស្គនាេខ់ ្ុ�ំនេួចខ្លឹ្រក�្់រខ ្ុំ្ នា «អ្កេនាងំលនោះ

ន លឹងកតរូែ�នយកលេៅសម្ល នា្់រ �លូចះ្សមូមិត្កុលំេៅ»។ ខ ្ុ ំ
លនៅខតមិនលជឿពនាក្យសម្រីរ្រសល់មកករុម។ លមកករុម�នចនាត់ 

តនាងំឲ្យខ ្ុលំនៅលធ្ើកលណ្ៀែ លនៅឃំុជរីផុច រហតូ�េក់ងេព័ 
លែៀតណនាមចេូមករលំ�ោះ លនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៩ លេ ើ្រខ ្ុែំេិ

កត�្់រមករសល់នៅសសរុករ�ំេួែញិ។  

 លនៅឆ្នា១ំ៩៨៧ ខ ្ុកំតរូែ�នលកជើសលរើសឲ្យលធ្ើជនាអន ុ

ឃំុពងេ លឹក លហ ើយលឆ្លៀតលពេខ ្ុេំលំនរខ ្ុ�ំនក្រក្រមុខរ្ររ

លធ្ើកនា្ិំរត នងិកលណ្ៀែ។ ក្ងុមួយន្ងៃខ ្ុអំ នាចលធ្ើកលណ្ៀែ�ន
 

ក្រមនាណជនា១០០ សកមនា្់រអ្កភូមិខ�េេញិយកលេៅ 

េក្់រនល្នៅតនាមភូមិសសរុកលផ្ង។ មុខរ្ររលធ្ើកនា្ិំរត នងិ  

កលណ្ៀែរ្រសខ់ ្ុអំ នាចរកក�កច់ញិ្ច លឹមកគរួសនារ ្រ៉ខុនក្ហ៏ត់ 
លនឿយខ ្លនាងំខ�រ។  លកកោយមកខ ្ុកំតរូែ�នលកជើសតនាងំជនា 
ក្រធនានឃំុ រហតូ�េខ់ ្ុកំតរូែចេូនែិត្លនៅឆ្នា២ំ០១៧។

ែត្េេួតនាខកែ ស្ថតិលនៅក្ងុសសរុករ�ំេួ លខត្ស្នាយលរៀង។ 
្តលនៅន្ងៃេ រី១១ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។  
(េរី កកុឆនាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

សនាេនា្រឋមសកិ្នាេេួតនាខកែ ស្ថតិលនៅក្ងុសស រុករ�ំេួ 
លខត្ស្នាយលរៀង។ ្តលនៅន្ងៃេ រី១១ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។
(េរី កកុឆនាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

�ង�នាែ នងិ�ងកនា្ិំរតខខែ្ លធ្ើពរីល្ើកកញូង េម្ល�ោយ
ក្បច឵រ់ចននាលធ្ើអំពរីស្នានលសសោ្រពរីលេើ។
(សន េនាក/់ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ល្ត មន៉ាន ផ្េ្់រេសម្នាសន�៍េ ់សុនិ សធុរីតនា  
្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាលនៅផ្ទះរ្រសគ់នាត់ស្ថតិលនៅ
ក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ លនៅន្ងៃេ រី២១ ខខកម្ុភៈ 
ឆ្នា២ំ០១៨។ (សុនិ សធុរីតនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

កពះែហិនារចណំនាសល់នៅែត្ជរីខកកង ក្ងុសសរុកជរីខកកង 
លខត្លសៀមរ នា្រ។ ្តលនៅន្ងៃេ រី៣០ ខខធ្ ូឆ្នា២ំ០០៩។
(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

អាចារ្យ	ថ្ត	ម៉ៃ	សសរុកអៃ ្លង់សវង

្ុនិ ្ុធតីា 

 សពន្្ងៃ ខ ្ុគឺំជនាអនាចនារ្យលរៀ្រចពំធិរីមង្គេកនារលនៅ 
ក្ងុភូមិេេួសនាេនា។ ខ ្ុគឺំជនាកនូកសកិរម្ នាកខ់�េ

 
មនានសស រុកកលំណើតក្ងុភូមិរលំ�ង ឃំុខន្ារលពោធិ៍ សស រុក 
សកូតនគិម លខត្លសៀមរនា្រ។ ខ ្ុមំ នានឪពកុល្ោ្ះ ល្ត  
មិត នងិម្នាយល្្ោះ ញន៉ាែ ឌ លឹម។ អ្កេនាងំពរីរ�ន 

ស្លនា្់រ�ត់លហ ើយ។ ខ ្ុ�ំនលរៀ្រកនារជនាមួយក្រពនល្្ោ្ះ 

លមៅ៉ លហ ើយលកកោយមកគនាត់ក�៏នស្លនា្់រលចោេខ ្ុលំេៀត។ 

ខ ្ុមំនាន្រង្ូ្រន្ររីននាក ់ ក្ររុសម្នាក ់នងិសសរីពរីរននាក។់ កនាេ
 

ពរីសង្គមចនាសខ់ ្ុលំរៀនសកូត�នកតលឹម្្នាកេ់ រី១១ ននសនាេនា 
ខន្ារលពោធិ៍។ ខ ្ុលំរៀន�នពរីរឆ្នាកំ�៏នសលកមចចត្ិ្ួរសលធ្ើជនាសង្ឃ 
លនៅែត្� ឃំុខន្ារលពោធិ៍ សសរុកសកូតនគិម លខត្លសៀមរនា្រ។  

ខ ្ុ�ំនគង់លនៅែត្�ន្ររីកពះែស្នា ក៏ម នានរ�្ឋក្រហនារ 
េម្ល នាកស់លម្ចកពះ នលរោត្ម សរីហន ុលចញពរីតំខណង ល�ោយ 

លសននាក្រមុខ េន ់នេ ់លនៅន្ងៃេ រី១៨ ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧០។ 

លកកោយមក ខខរ្កកហម�ន្រង្ខខំ ្ុ ំនងិកពះសង្ឃ�នេលេៀត 

ឲ្យេនាចនាកសកិ្ខនា្រេ។ ក្រសនិល្រើខ ្ុមិំនលគោរពតនាមកនារ 
្រញ្ល្នោះលេ ខ ្ុកំមិ៏នអនាចលគចផុតពរីលសចក្រីស្លនា្់រខ�រ។  
លេើសពរីលនះលេៀត រូ្រសណំនាក រូ្រកពះពេុ្្រ�មិនា ខ�េមនាន 

លនៅក្ងុកពះែហិនារ នងិរូ្រចម្ល នាកជ់នាលកចើនអង្គលផ្ងលេៀត 
លនៅក្ងុែត្កតរូែ�នខខរ្កកហម្ំរផ្លចិ្ំរផ្លនាញលស្ទើរខតេនាងំ 
សសរុង។ លនៅឆ្នា១ំ៩៧១  ខ ្ុកំ�៏នចេូ្រលកមើ្រ�ែិត្នខ៍�េ

ស្ថតិលនៅលកកោមកនារ�លឹកននារំ្រស ់លអៀម លសៀម (ស្លនា្់រ)។ 

រហតូ�េឆ្់នា១ំ៩៧៣ កងេព័លែៀតណនាមខនាងលជើង�ន 

ចេូមក�េភូ់មិរលំ�ង លហ ើយកម៏នានកនារ្រះ៉េង្គចិគ្នាជនាមួយ

លយោធនាខខរ្កកហម។ លពេលនោះខ ្ុមំនានកនារភ័យខ ្លនាចយន៉ាង 
ខ ្លនាងំ្រន ្ទនា្់រពរីខ ្ុ�ំនលឃើញកងេព័លែៀតណនាមខនាងលជើង�ញ់ 
កនាលំភ្លើង ល�ើម្បរីល�ញលយោធនាខខរ្កកហម។ ភ្ល នាម លៗនោះខ ្ុ ំ 
នងិក្រជនាជនជនាលកចើនននាកល់ផ្ងលេៀត ក�៏នននាគំ្នារត់ចេូ 

នកពល�ើម្បរីលគចពរីកងេព័លែៀតណនាមេនាងំលនោះខ�រ។ ចនា្់រ 

តនាងំពរីលពេលនោះមក មនានអ្កភូមិខ ្លះ�នស្ក័គចត្ិចេូ 

រួមជនាមួយខខរ្កកហម។ 

 លនៅន្ងៃេ រី១៧ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ កករុមកគរួសនាររ្រស ់

ខ ្ុមិំនកតរូែ�នខខរ្កកហមជលម្លៀសលចញលេ។ កនាេលនោះ  
អង្គកនារ�នចនាត់តនាងំខ ្ុឲំ្យល� ើងយកេ លឹកលត្ោត នងិលធ្ើសករ 
លត្ោត។ ្រ៉ខុនល្�ោយសនាររ�ែូែស្នា�ន្នានចេូមក�េ ់

នងិមិនអនាចលធ្ើសករលត្ោត�នេ ្អង្គកនារក�៏នផ្លនាសខ់ ្ុឲំ្យ 
លេៅ�នា�ំ�ំងូែញិ ខ�េមនានសមនាជិកលនៅក្ងុកករុមចនំនួ

 
១២ននាក។់ ខ ្ុចំងចនាំ្ នា ន្ងៃមួយមនានក្រធនានសហករណ៍ 
ល្ោ្ះ លសៀម �នលហៅសមនាជិកលនៅក្ងុកករុមមកក្រជំុ 

ល�ើម្បរី�នាកខ់ផនកនារ�នា�ំ�ំងូ នងិ�នជំរុញេ លឹកចត្ិឲ្យខតិ 
ខលំធ្ើកនារងនារ នងិកតរូែលចះសស�នាញ់កនារងនារ។ ចនា្់រតនាងំពរី 

លពេលនោះមកខ ្ុ ំនងិសមនាជិកកករុមក�៏នខតិខ�ំនា�ំ�ំងូលេៅ

តនាមខផនកនារចនាត់តនាងំរ្រសអ់ង្គកនារ។ 

 រហតូ�េផុ់តរ�ែូែស្នា អង្គកនារក�៏នផ្ល នាសខ់ ្ុ ំ
មកលធ្ើកនារងនារលនៅកខន ្លងចនាស ់ គឺល� ើងយកេ លឹកលត្ោត 

នងិលធ្ើសករលត្ោតែញិ។ អង្គកនារ�នចនាត់តនាងំឲ្យម្នាក់ៗ  

េេេួខសុកតរូែល� ើងលត្ោតពរី៥ លេៅ១០ល�ើមក្ងុមួយន្ងៃ។ 

្រន ្ទនា្់រពរីក្រមូេ�នេ លឹកលត្ោតរួចមក ខ ្ុនំងិសមនាជិកកករុម�ន 
ននាគំ្នាយកេ លឹកលត្ោតលនោះ លេៅរងំនាសល់�ើម្បរីឲ្យខះលេៅជនាសករ 

លត្ោត។ លនៅអំ�ងុលពេលនោះខ�រខ ្ុរំងំនាស�់នសករលត្ោត
 

ចនំនួ៥ លេៅ១០គរី�កូកនាមក្ងុរយភៈលពេមួយន្ងៃ។ លនៅលពេ
 

ខ�េខ ្ុលំ� ើងលត្ោត ខ ្ុខំតងខតេួចផលឹកេ លឹកលត្ោតជនាញលឹកញយ
 

ល�ើម្បរីយកកម្ល នាងំសកមនា្់រលធ្ើកនារងនារ្រនល្េៀត។ លនៅលពេ 

យ្់រខ ្ុខំតងខតលធ្ើកនារអ្់រ្ំរពង់េ លឹកលត្ោតខ�េលធ្ើពរី្្រស្រី  
លស្ទើរខតគ្នានលពេ្្់រសកមនាកល� ើយ។ លកកោយមកក្រធនាន 

សហករណ៍ក�៏នក្រមូេសករលត្ោតខ�េខ ្ុលំធ្ើ�ន លេៅ 
ខចកឲ្យខនាងសហករណ៍ខន្ារលពោធិ៍ នងិសហករណ៍រលំ�ង 

លនៅមំុ្ភំ្គូខេន តំ្រន១់០៦។ ចលំពោះកនារងនារល� ើងលត្ោត 

គឺតកមរូែឲ្យលធ្ើខតលនៅក្ងុរ�ែូក�ងំ្រ៉លុណ្ណោះ។ 

 លនៅសម័យលនោះ លរឿងរ ន៉ាែខ�េខ ្ុមិំនអនាច្ំរលភ្លច�ន  
គឺខ ្ុ�ំត់្រង់មិត្រួមកករុមម្នាក់ខ�េ �នធ្លនាកព់រីលេើល�ើម 
លត្ោតលនៅអំ�ងុលពេល� ើងយកេ លឹកលត្ោត។ ខ ្ុមំនានអនារម្ណ៍

 
ក្កុក្េួយន៉ាងខ ្លនាងំចលំពោះកនារ�ត់្រង់សមមិតម្្នាកល់នះ។ 

 
ល�ោយសនារខតខ ្ុ�ំនលឃើញលហតុកនារណ៍លនោះល�ោយផ្ទនាេ ់ 
លេ ើ្រខ ្ុនំ លឹកគិតក្ងុចត្ិ្នា ន្ងៃណនាមួយលហតុកនារណ៍លនះ

 
ន លឹងអនាចលកើតល� ើងមកលេើខ ្ុ។ំ ចនា្់រតនាងំពរីលពេលនោះមក  
ខ ្ុ�ំនលធ្ើកនារល�ោយមនានកនារក្ររុងក្រយ័ត្ លេោះ្ររីខ ្ុហំ្ូរមិន

 
កគ្់រកគនានក់ល៏�ោយ។ 

 លនៅរ�ែូែស្នា ឆ្នា១ំ៩៧៧ អង្គកនារ�នចនាត់តនាងំខ ្ុ ំ
ឲ្យលេៅ�នា�ំ�ំងូលេើនផ្ទ�រីក្រខហេ្ររីហចិតនា។ ខ ្ុលំធ្ើកនារលនៅ

ក្ងុកង�នា�ំ�ំងូរហតូ�េរ់្រ្រខខរ្កកហម�េួរេលំនៅឆ្នាំ
 

១៩៧៩។ ខណភៈលពេខ�េកងេព័លែៀតណនាមចេូមក 

�េល់ខត្លសៀមរនា្រ តំ្រន១់០៦ ខ ្ុកំ�៏នសលកមចចត្ិលភៀស 
ខ ្លនួលេៅស្នាយលេើ ខ�េស្ថតិលនៅខនាងលកើតភំ្គូខេន។ 

លកកោយមក ខ ្ុកំ្៏រនល្ភៀសខ ្លនួរហតូមក�េភំ្់ ១០០៣ 
 

ក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ លនៅអំ�ងុឆ្នាំ
 

១៩៨៤ លនៅលពេខ�េកងេព័លែៀតណនាមែនាយជនាមួយ 

កងេព័ខខរ្កកហម ខ ្ុ ំ នងិក្រជនាជនជនាលកចើនលេៀត ក្៏រន ្
លភៀសខ ្លនួលេៅរសល់នៅជំរអូំរកតនាែលនៅក្ងុេ លឹក�រីន្។ ក្ងុ

 

អំ�ងុលពេស្នាកអ់នាសសយ័លនៅេ រីលនោះ ខ ្ុ�ំនរសល់នៅក្ងុ
 ខ ្ទមស្ូបែតូចមួយ នងិ�នក្រក្ររ្ររកកងស្ូបែេកឲ់្យន្
 

ល�ើម្បរីយកក�កម់កផ្គត់ផ្គង់ជរីែភនាពក្រចនានំ្ងៃ ល�ោយក្ងុ 
មួយន្ងៃខ ្ុកំកងស្ូបែ�នចនា្់រពរី ៣០លេៅ ៤០កណ្្រ។ 

 
លពេលនោះខ ្ុេំកស់្ូបែមួយកណ្្រ�នក�ក ់៥�ត លស្ើ

 
ន លឹង៦០០រយលរៀេ។ ជំរអូំរកតនាែ�នេេេួជំនយួ នងិកនារ 

ឧ្រត្ថម្ពរីអង្គក នារគណភៈកម្ នាធិក នារក នាក�េកកហម 

អនរ្ជនាតិ ខ�េ�នផ្េម់្ហូ្រអនាហនារ នងិលកគឿងលេស�ចូជនា 

កតរីខក្ំរ៉ងុ ្៊ររីលចង មុង ភួយ នងិកខន ្លងស្នាកល់នៅសមរម្យ

�េជ់នលភៀសខ ្លនួេនាងំអស។់ 

 លនៅចលន ្លោះឆ្នា១ំ៩៩៣-១៩៩៧ ខ ្ុ�ំនផ្លនាសម់ករស ់
លនៅក្ងុអង្គភនាព៨០០ រ្រសខ់ខរ្កកហម លហ ើយមនានតួននាេ រី 
្ិរតចកមរូងពសិឲ្យកងេព័រ្រស ់តនាម៉ុក។ ខ្ុ្ិំរេចកមរូងក្ងុ

 
មួយន្ងៃ�នពរី ៣០០ លេៅ ៤០០ចកមរូង។ រហតូ�េឆ្់នាំ 

១៩៩៨ ខខរ្កកហម�នលធ្ើសមនាហរណកម្ចះុចេូជនា 

មួយរនាជរ�្ឋនាភិ�េ លពេលនោះខ ្ុកំ�៏នែេិកត�្់រមករស់

លនៅក្ងុភូមិេេួសនាេនា ក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង លហ ើយ�ន
 

ក្រក្ររ្ររលធ្ើខសសចមក នារល�ើម្បរីចញិ្ច លឹមជរីែតិរហតូមក�េ ់

សពន្្ងៃ។ លកកៅពរីរ្ររលធ្ើខសសចមក នារខ ្ុកំជ៏នាអនាចនារ្យលរៀ្រច ំ
ពធិរីមង្គេកនារល�ើម្បរីជនាខផ្កមួយក្ងុកនាររកក�កច់ណូំេ 
្រខន ្ថមលេៀត។ កនារខចករខំេកលរឿងរ ន៉ាែរ្រសខ់ ្ុលំនះន លឹងជួយ 
ឲ្យលកង្ជំននានល់កកោយមនានកនារយេ ់លហ ើយលធ្ើកនារសកិ្នា 

ខសង្យេ្់រខន ្ថមពរីរ្រ្រខខរ្កកហមលនះឲ្យកនានខ់តច្បាស ់

ល�ើម្បរីេ្់រសកនាត់កុឲំ្យរ្រ្រលនះលកើតល� ើងម្ងលេៀត។ 



14 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 15

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

 «កនារយិនាេយ័ពត៌័មនានសនាធនារណភៈ» រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារ 

កមុ្ជនា�នល្រើក្រលកមើជូន នសិ្ិត អ្កសសនាែកជនាែ ្ុរគ្គេកិរនាជកនារ  
នងិអង្គកនារលកកៅរ�្ឋនាភិ�េ នងិ្ុរគ្គេេនាំង�នាយខ�េមនាន 

ចំណនា្់រអនារម្ណ៍ពរីកនារែែិឌ្ឍនរ៍្រសអ់ង្គជំន ុជំកមះែសិនាមញញាក្ុង 
តុេនាកនារកមុ្ជនា ឬសនាេនាក្រីខខរ្កកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកមុ្ជនាជនាកខន ្លងក្រមូេផំុ្ នងិចងកកងឯកសនារ
 

អំពរីរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផុត។ ឯកសនារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនាមនានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសនារេ រីមួយ 
គឺឯកសនារជនាកក�នាសសន ្លលឹកខ�េមនានចំននួជិតមួយេនានេពំរ័។  

ក្រលភេឯកសនារេ រីពរីរ គឺជនា្រេសម្នាសនខ៍�េ្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសនារកមុ្ជនាចុះលេៅលធ្ើសម្នាសនជ៍នាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កម្នាភិ�េខខរ្កកហម។ ក្រលភេឯកសនារេ រី្ររីគឺជនារូ្រ្តេនាកេ់ង 

លេៅន លឹងសម័យខខរ្កកហម។ ក្រលភេឯកសនារេ រី្ួរនគឺជនាឯកសនារ 

េនាកេ់ងលេៅន លឹងកនារលធ្ើខផនេ រីរលណ្ៅសនាកសព នងិេ រីតនាំងសម្លនា្់រ 

រ្រសខ់ខរ្កកហម នងិឯកសនារេ រីក�ំគឺជនាខខ្ភនាពយនឯ្កសនារខ�េ

�នផេតិល� ើងក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តនាមរយភៈកនារយិនាេយ័ពត៌័មនានសនាធនារណភៈ សនាធនារណជនអនាចន លឹង 

សសនាែកជនាែឯកសនារេនាងំលនះ�ន។ ឯកសនារខ ្លះលេៀតរួមមនាន៖ ក្រែតិ្រូ្រ 

កម្នាភិ�េខខរ្កកហម ចលម្លើយសនារភនាពកណំត់លហតុរ្រស្់រក្ 

េរូលេខលឆ្លើយឆ្លងពត៌័មនានខ�េ�នមកពរីកនារសម្នាសនជ៍នាមួយអតរីត 

កម្នាភិ�េខខរ្កកហម នងិេនិន្យ័គន ្ថនលិេ ្ទស្រង្ហនាញពរីរលណ្ៅសនាក 

សព េ រីតនាំងគុក នងិ្ូរជន រីយ�្ឋនានក្រេយ័ពជូសនាសន។៍

 កនារយិនាេយ័ពត៌័មនានសនាធនារណភៈមនានេ រីតនាំងលនៅអគនារលេខ៦៦ 

មហនាែិ្រីកពះសរីហន ុ សងកនាត់េលន ្ល�សនាក់ ខណ្ឌ ចំកនារមន 

រនាជធនាន រីភំ្លពញ។ កនារយិនាេយ័រ្រសល់យើងល្រើកជូនសនាធនារណ 

ជនចនា្់រពរីន្ងៃចន ្ទ�េន់្ងៃសុកក លពេកពលឹកពរីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េល់មោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមោ៉ង ២៖០០ �េ ់

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមនានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រច ំ

កពលឹតិ្កនារណ៍ជនាកករុមណនាមួយ សូមេនាក់េង្ុរគ្គេកិរ្រសល់យើង 

សន៊ាង ចិនន្ា អ្កសកម្រសកមរួេ តនាមរយភៈេូរសព្ទលេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុរី ខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សមូអរគុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌មៃសាធារណភៈ

 ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសអ្ន ្លង់ខែង គឺជនាកនារផួ្ចលផ្ើម 
កនាេពរីពរីរឆ្នាមុំន។ លេោក ឆនាងំ យុ ននាយកមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនា មនានក្រសនាសន ៍្ នា «ផ្លែូលេៅកនានស់ន ្ភិនាព

មួយគឺពតិជនាឆងៃ នាយ, ល្្ើរលជើងលេៅកនានក់្រែតិ្សនាសសមួ្យ 

គឺពតិជនាអន ្លង់អលន ្លោច ក្រសនិល្រើលយើងមិនល�ើរជនាមួយគ្នា»។

លនៅន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០ «ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសស ្

លេើកេ រីពរីរ» ក្រមូេផំុ្មនសុ្ចនំនួក្រមនាណជនាង ២.០០០ 
ននាក ់ឲ្យចេូរួមយន៉ាងកះុករ លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង។ កម្ែធិរីលនះ 

ក្រកពលឹត្លេៅលនៅក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ 

លកកោមកនារលរៀ្រចរំ្រសក់កសងួលេសចរណ៍ សហកនារជនាមួយ 

ន លឹងគណភៈកម្កនារអនរ្កកសងួ នងិគណភៈកគ្់រកគងលខត្ 

ឧត្រមនានជ័យ។ មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិ នាពអន ្លង់ខែងនន 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា គឺជនាសមនាជិកលរៀ្រចកំម្ែធិរី 
លនះខ�រ។ លគោេ្ំរណងចម្បងននកម្ែធិរីលនះ គឺល�ើម្បរីលេើក 

កម្សក់នារយេ�់លឹង នងិផ្ពផ្្នាយអំពរីតំ្រនអ់ន ្លង់ខែង។

 អ្កចេូរួមមនានសនាែតនារចកមរុះ នងិអលញ្ ើញមកពរីកគ្់រ 

ស្ថនា្័រន ខ�េមនាន�ចូជនា សសិ្នានសុសិ្ ក្រជនាជនសុរីែេិ 

េនាហនាន នងិមនន ្រីរ នាជកនារ។ េន ្ទលឹមន លឹងលនះខ�រ ពនាកក់ណ្នាេ 

ននចនំនួអ្កចេូរួមសរុ្រ ៧៥០ននាក ់ គឺជនាក្រជនាជនន្។ 

លនៅក្ងុឆ្នាលំនះ គណភៈកម្នាធកិនារលរៀ្រច�ំន�នាក្់រញ្ចូេ 

រូ្រ្តកម្ែធិរី «ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសល្េើកេ រីពរីរ» លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ ្តពរីលេើអនាកនាស។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។

(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ថ្ មើរថជើងប្រវត្ិសាសស្អៃ ្លង់សវងថលើកទតីពតីរ

្ុភក័ក ្ភាណា
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

កម្ែធិរីកម្នានយ្ន៉ាងសម្ូបរខ្រ្រ្រខន ្ថមលេៀត ល�ើម្បរីញុនាងំ 
ឲ្យកម្ែធិរីមនានភនាពអធកិអធម ្រន ្ទនា្់រពរីេេេួ�នលជោគ 

ជ័យក្ងុកនារលរៀ្រច ំ«ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសស»្ លេើក�្ូំរង 
រ្រសខ់ ្លនួកនាេពរីឆ្នាមុំន។ កម្ែធិរីេនាងំអសម់នានរយភៈលពេ២

ន្ងៃកន ្លះ ល�ោយគួ្រផ្នំែូពពិរ័ណ៍រូ្រ្តចនំនួ ១០០ផ្ទនាងំ, 

ច�ំ្់រខខរ្, កនារក្រណនាងំេកូ, កនារក្រកតួ�េេ់នាត់នងិ�េ ់

េះមិត្ភនាពកមុ្ជនា-ន្, ពពិរ័ណ៍ម្ហូ្រអនាហនារកមុ្ជនា-ន្, 

កនារក្រណនាងំកង់យឺត, កនារសខម្ងក្រ�នាេគុ់ណខខរ្នងិន្ 

កពមេនាងំតនន ្រី នងិកនាររ នាលំេងកម្នាន។្

 ឯកឧត្ម ខ្រន៉ កសុេ អភិ�េលខត្ឧត្រមនានជ័យ 

�នលេើកល� ើងលនៅក្ងុសនុ ្ទរក្នារ្រសខ់ ្លនួ្នា កម្ែធិរ្ី ្

លមើរលជើងក្រែតិ្សនាសសល្នះន លឹង «ពកងលឹងមិត្ភនាពរែនាងកមុ្ជនា-

ន្» ជនាពលិសសលនៅតនាមតំ្រនក់ពខំ�ន �ចូជនា លខត្ឧត្រ 

មនានជ័យលនះផ្ទនាេ។់ អភិ�េលខត្រូ្រលនះ �ន្រន ្្ នា  

គណភៈកម្នាធកិនារលកគោងន លឹងលរៀ្រចកំម្ែធិរីលរៀងរនាេឆ្់នា ំល�ើម្បរី 

្រលងកើនលករ ្ិ៍ល្ោ្ះតំ្រនអ់ន ្លង់ខែង នងិលធ្ើឲ្យតំ្រនល់នះក្លនាយ 

ជនា «េសិល�ៅលេសចរណ៍�ម៏នានសក្នានពុេ»។ ឯកឧត្ម 

យេល់ឃើញ្នា កពលឹតិ្កនារណ៍ក្រលភេលនះ កគួ៏រខតលរៀ្រចលំ� ើង 

លនៅក្ងុតំ្រនល់ផ្ង លៗេៀតលនៅតនាម្រលណ្ោយកពកំ្រេេន់្។  
េន ្ទលឹមន លឹងលនះ ឯកឧត្ម�ន្រខន ្ថម្នា អន ្លង់ខែង ន លឹងជនា 

«េ រីតនាងំ�្ូំរង» ខ�េន លឹងមនានកនារសនាងសង់ែមិនាន្ះ្ 

្ះ្ ល�ើម្បរីជនានមិិត្រូ្រននសន ្ភិនាព។

រូ្រ្តកម្ែធិរី «ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសល្េើកេ រីពរីរ» លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង  
លខត្ឧត្រមនានជ័យ ្តពរីលេើអនាកនាស។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។
(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត ១០០សន ្លលឹកេនាកេ់ងក្រែតិ្សនាសសក្្រលេសកមុ្ជនា លនៅក្ងុ
 

្ររលិែណមជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែងននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា  
(អតរីតផ្ទះ តនាម៉ុក) ស្ថតិលនៅលេើខង្ភំ្�ងខរក លខត្ឧត្រមនានជ័យ។  

ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។

(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

្រណ្ឌិត េរី សខុឃនាង ននាយកមជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែងលធ្ើ 
្រេ្រង្ហនាញអំពរីកនារងនាររ្រសខ់ ្លនួជូន ឯកឧត្ម ខ្រន៉ កសុេ អភិ�េ 
លខត្ឧត្រមនានជ័យ នងិគណភៈក្រតិភូ ខ�េចេូមកេស្ននា។  
ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។
(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ ្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

 ឯកឧត្ម សរួំយ លកធគុិណ អភិ�េរងលខត្សុរីសនាលកត 

�ន្រង្ហនាញនែូលសចក្រីលស ោមនស្ចលំព ោះក នារលរៀ្រច ំ

កម្ែធិរីលនះល� ើង។ លេោកលជឿជនាក់្ នា សកម្ភនាពលនះន លឹង 

ជួយរលឹត្រន ្លឹង�េច់ណំងមិត្ភនាពរ្រសក់មុ្ជនា-ន្ កពម 
េ នាំងជនាក នាយែិក នារ�ក៏្រលសើរសកមនា្់រក្រជនាជនេ នាំង 

ពរីរក្ងុកនារក�សសយ័េនាកេ់ងគ្នា។ «ភនាគរីន្ ររីករ នាយ នងិ 
ក�ក�ជនាសហកនារគនាកំេ កពមេនាងំចេូរួមរនាេស់កម្ភនាព 

មិត្ភនាពខ�េភនាគរីកមុ្ជនាផួ្ចលផ្ើម ល�ើម្បរីពកងលឹងែសិយ័
 

លេសចរណ៍សកមនា្់រជនាក្រលយោជន�៍េក់្រលេស នងិ 

ក្រជនាជនេនាងំពរីរ»។

 អន ្លង់ខែង គឺជនាសសរុកមួយលនៅក្ងុលខត្ឧត្រមនានជ័យ  
ស្ថតិលនៅខ្រក៉ខនាងលជើងននក្រលេសកមុ្ជនា ជនា្់រន លឹងកព ំ
ក្រេេក់្រលេសន្។ អន ្លង់ខែង គឺជនាេ រីតនាងំក្រែតិ្សនាសស ្

�គួ៏រឲ្យកត់សម្គនាេមួ់យ។ លយោងតនាមលសៀែលភៅ «ក្រែតិ្-

សនាសសស្ហគមនអ៍ន ្លង់ខែង ៖ តំ្រនក់នានក់នា្់រចងុលកកោយ

រ្រសច់េននាខខរ្កកហម» តំ្រនល់នះធ្លនា្់រស្ថតិលកកោមកនារ 

កគ្់រកគងននរ�្ឋ�េក្រលេសកមុ្ជនា នងិក្រលេសលសៀម 

រហតូ�េម់ នានក នារមក�េន់នអ នាណ នានគិម�រ នាំង។ 

អន ្លង់ខែង �នស្ថតិលនៅលកកោមកនារកគ្់រកគងរ្រសក់មុ្ជនា

ជនាអចនិននយ៍្ លនៅលពេខ�េមនានកនារ្រលងកើតជនារ្រ្រសង្គម 

រ នាសសន្យិម។ ក្ងុរ្រ្រលនះ សលម្ចកពះ នលរ ោត្ម សរីហន ុ 
�ន្រលងកើតជនាលខត្្្រីមួយ គឺលខត្ឧត្រមនានជ័យ ល�ោយ 

្ំរខ្រកលចញពរីខផ្កខ ្លះននលខត្លសៀមរនា្រ លហ ើយអន ្លង់ខែង 

គឺជនាភូមិមួយ នងិលកកោយមកកក៏្លនាយលេៅជនាសសរុករហតូ

មក�េ្់រច្ច្ុរ្បន។្

 ភនាគលកចើនននក្រជនាជនរសល់នៅក្ងុសសរុកលនះ្រច្ច្ុរ្បន ្
 

គឺជនាអតរីតសមនាជិកននរ្រ្រខខរ្កកហម។ ្រន ្ទនា្់រពរីរ្រ្រ 

ខខរ្កកហម�ន�េួរេលំនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៩ ចេននាតស៊ ូ
រ្រសល់ម�លឹកននាខំខរ្កកហមមិន�ន្រញ្ច្់រលេៅភ្ល នាម លៗេ។  

លម�លឹកននាេំនាងំលនោះ�នលភៀសខ ្លនួលេៅតនាងំេ រី លនៅតនាមតំ្រន ់
ភនាគខនាងលជើងននក្រលេសកមុ្ជនាជនា្់រលេៅន លឹងកពកំ្រេេ ់
ន្ ល�ោយ�នក្រមូេលកៀរយកសមនាជិក នងិក្រជនាជន 

សនាមញញាលេៅជនាមួយផង។ លម�លឹកននាខំខរ្កកហម�ន្រន ្

ចេននារ្រសខ់ ្លនួតនាមតំ្រនេ់នាងំលនះ ល�ោយ្រងកជនាភនាព 
ែលឹកែរ នងិសនង្គនាមសុរីែេិលន ៅក្ងុក្រលេសរហតូ�េ ់
សមនាហរណកម្រ្រសខ់ ្លនួលនៅក្ងុឆ្នា១ំ៩៩៨ ្រន ្ទនា្់រពរី

 
មរណភនាពរ្រស ់្រ៉េុ ពត។ ល�ោយសនារខតមូេលហតុលនះ 

អន ្លង់ខែង គឺជនាេ រីតនាងំខ�េមិនអនាចខះ្�នមួយ ក្ងុកនារ 
្រកសសនាយអំពរីរ្រ្រខខរ្កកហម ក�៏ចូជនាក្រែតិ្សនាសស ្

ននាលពេ្្រៗី រ្រសក់មុ្ជនា។

កនារក្រកនាសល្ោ្ះករី�នាករខ�េេេេួជ័យេនាភរីពរីលេខ១ �េ ់

លេខ៣។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។

(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ក្ងុននាមជនាស្ថនា្័រន្នានមុខ

មួយក្ងុកនារលធ្ើកនារសកិ្នាសសនាែកជនាែអំពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្ 
កកហម �ន្ំរលពញកនារងនារសសនាែកជនាែ នងិជំរុញឲ្យមនាន 

កនារផ្ះផ្នាលនៅក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង។ លកកៅពរីមនានេ រីស្នាក ់
កនារកណ្នាេលនៅរ នាជធនាន រីភំ្លពញ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

កមុ្ជនា ក�៏ន្រលងកើតជនាមជ្ឈមណ្ឌេសសនាែកជនាែលនៅតនាម 
្រណ្នាលខត្ននាននា។ ក្ងុលនោះ អន ្លង់ខែង គឺជនាេ រីតនាងំ�្ូំរង 
ខ�េមជ្ឈមណ្ឌេ�ន្រលងកើតកនារយិនាេយ័សសនាែកជនាែ 

�្ូំរង្ំរផុតលនោះគឺ «មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង»។

 មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង �នចនា្់រ្រ�សិន ្លិ� ើង 

លនៅក្ងុឆ្នា២ំ០១៤ ក្ងុលគោេ្ំរណង្រនក្នារសសនាែកជនាែ
 

អំពរីរ្រ្រខខរ្កកហមជនាពលិសសក្រែតិ្សនាសសន្នតំ្រនអ់ន ្លង់ 

ខែងផ្ទនាេ ់ជំរុញឲ្យមនានកនារផ ះ្ផ្នារែនាងអតរីតសមនាជិក នងិ 

អ្ករសរ់នានមនានជរីែតិននរ្រ្រខខរ្កកហមតនាមរយភៈែ្រ្បធម៌ 

សន ្ទននារែ នាងកករុមេនាំងពរីរ ក�៏ចូជនាកនារ�លឹកននាេំស្នកចិ្ច 

សកិ្នាលេៅកនានតំ់្រនល់នះ។ មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ 

ខែង ក�៏នលធ្ើកនារយន៉ាងស្តិស្នាញជនាមួយន លឹងកកសងួ

លេសចរណ៍ នងិអនាជ្នាធរពនាកព់ន័ន្ នាននា ល�ើម្បរីខ រ្ក្នា

តំ្រនក់្រែតិ្សនាសស�្ម៏នានសនារសខំនានេ់នាងំ ១៤េ រីតនាងំ 

ខ�េរួមមនាន េ រីតនាងំ�តុសព ្រ៉េុ ពត, េ រីតនាងំក្់រសព 

្រ៉េុ ពត, ផ្ទះតនាម៉កុ នងិេរីស្នាកក់នាររ្រសត់នាម៉កុ ជនាល�ើម 

ក្ងុលគោេ្ំរណងអ្់ររ ំនងិលេើកកម្សក់នារយេ�់លឹងរ្រស់

ក្រជនាជនជំននានល់កកោយ នងិធនាននា្នារ្រ្រលឃោរលឃៅលនះ 

លឹងមិនលកើតល� ើងែញិជនាលរៀងរហតូ។

 ្រណ្ឌ ិត េរី សខុឃនាង ននាយកមជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាព 

អន ្លង់ខែង �ន្រង្ហនាញភនាពសេុ�ិ្ឋនិយិមចលំពោះកម្ែធិរីល្្ើរ 

លជើងក្រែតិ្សនាសស ្នងិករី� នាលេសចរណ៍អន ្លង់ខែងជនារួម 

កពមេនាងំសខម្ងនែូអំណរគុណចលំពោះកនារគនាកំេរ្រស ់

សណំនាកអ់នាជ្នាធរលខតឧ្តរ្មនានជ័យនងិគណភៈកម្នាធកិនារ 

លរៀ្រចកំម្ែធិរី �េក់នារងនាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាព 

អន ្លង់ខែង ក្ងុកនារអភិរក្ នងិលេើកកម្សក់នារយេ�់លឹងអំពរី 
ក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម។ លេោក�ន្រញ្ក្្់រខន ្ថម្នា 

«ខ ្ុ�ំេ នងិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា សមូសខម្ងនែូកនារ
 

គនាកំេយន៉ាងមុតមនាចំលំពោះកនារផួ្ចលផ្ើមសនាងសង់ែមិនាន 
្ះ្ ្ះ្ លនៅក្ងុេ លឹក�រីសសរុកអន ្លង់ខែងលនះ» ។

 លេោក ក្រលយោជន ៍ គឺជនាកគរូ្រលកងៀនមកពរីលខត្ 

សុរីសនាលកត �ន្រង្ហនាញចណំនា្់រអនារម្ណ៍លពញចត្ិ 

ចលំពោះកម្ែធិរីលនះ ល�ោយលេើកល� ើង្នា ល្្ើរលជើងលនះ 

«ពតិជនាេ»្ ល�ោយសនារខតលយើង�ន្រលងកើតជនា «ែ្រ្បធម៌ 

�ក៏្រលសើរ» រែ នាងកពះរ នាជនាណនាចកកកមុ្ជនានងិន្ ពរីលកពោះ 
ន្ងៃលនះលយើង�ន «ល�ើរល�ើម្បរីផ្ល នាស្ូ្់ររែ្រ្បធម៌, ល�ើរ 
ល�ើម្បរីកនារសកិ្នា, ល�ើរល�ើម្បរីកពះពេុស្នាសននា នងិល�ើរ 

ល�ើម្បរីករី� នា» លហ ើយលនះគឺជនាសកម្ភនាពជនាេ រីក្រលសើរ 

សកមនា្់រក្រជនាជនេនាងំពរីរក្រលេស។

 លេោក ឌ រី ្ នាលរន៉ ម្ច នាស្់រេចលកមៀង «អន ្លង់ខែងលសហ្នា» 

្រង្ហនាញអំពរីលសចក្រីលសោមនស្ជនាពនល់ពកខ�េ�នមក 

�េេ់ លឹក�រី ខ�េលេោកធ្លនា្់រខតលកចៀងលរៀ្ររ នា្់រលនៅក្ងុ 
្រេចលកមៀង កពមេនាងំលកតកអរយន៉ាងនកកខេងល�ោយ�ន 

្រលង្ហើរសលំនៀងជូនក្រជនាជនលនៅក្ងុសសរុកលនះផ្ទនាេស់្នា្់រ 
កម្នាន។្ គួររឭំក្នា «អន ្លង់ខែងលសហ្នា» គឺជនា្រេចលកមៀង 

ស្ថតិលកកោមកចិ្ចផួ្ចលផ្ើមរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា 
 

ល�ោយមនានកនារគនាកំេតនាមរយភៈកនារចេូរួមចខំណកជនា 

សន្ាន�នពិនព្រីសណំនាកល់េោកកគរូ ស៊ុ ំសនាលរឿន កែរីលជើងចនាស ់

ខ�េ�ននពិនេ្នំកុ្រេលភ្លងរ នា្់រពនាន្់រេលនៅក្ងុក្រលេស

កមុ្ជនា។ ្រេចលកមៀងលនះ នពិនល្� ើងជនាពលិសសសកមនា្់រ 
សសរុកអន ្លង់ខែង។

លេោក ឌ រី ្នាលរន៉ លកចៀង្រេ «អន ្លង់ខែងលសហ្នា» លនៅក្ងុកម្ែធិរី 

«ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសល្េើកេ រីពរីរ» លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង 

លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។

(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

(តពតីថលខមរុៃ)

្រន ្ទ្់រលធ្ើពរីល្ើេនាងំលនះគឺជនាកខន ្លងឃំុឃនាងំអ្កលេោសខ�េក្រកពលឹត្ 
្រេលេ្ ើសលផ្ង លៗនៅក្ងុជំរសំ្តុ្ហូ ្ក្ងុេ រីកករុង�នាស្គន៍នក្រលេស

 ្រ៉ូ�ញូ។ ្រន ្ទ្់រល្ើតូចៗេនាងំលនះគឺកតរូែគឺ្ិរតជិត្លឹងល�ោយគ្នាន 
ខ្យេល់ចញចេូឬកព៏ន ្ល។ឺ អ្កលេោសអនាចកតរូែ�នឃំុឃនាងំរយភៈលពេ
ចនា្់រពរី៣ន្ងៃឬ១ស�ហ្ល៍�ោយ្រង្ត់អនាហនារ នងិលធ្ើេនារុណកម្។  
ររីឯផ្ទនាងំអក្រលនៅលេើជញ្្ងំលនោះគឺលរៀ្ររ នា្់រអំពរីក្រែតិ្រូ្ររ្រសអ្់ក
លេោស នងិ្រេលេ្ើសខ�េកតរូែ�នលចោេក្រកនាន។់
(សែូចិកិត លមត្នា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

្រជូាថភ្លើង
សំណួរសដលបាៃសួរមកខ្ពុំអំពតីការសម្លា្រ់រង �ាលថៅអឺរ៉ រុ្រ

លេឌី កេវែ ឵យ

 លេៅម្ច នាសល់�ើមែញិ។ ្រន ្ទនា្់រមកលយើងកតរូែ�នលគល�ញ 

ឲ្យចះុមក រ្លនៅកចកលចញចេូ។ ឪពកុរ្រសខ់ ្ុនំងិខ ្ុលំនៅ
 

ធ្លឹងមួយកខន ្លង។ លតើលយើង�នមក�េេ់ រីណនា? លយើងមិន

�នលឃើញកងកនារពនារណនាហ្ុរីលនៅក្ងុេរូ ល្ភ្លើងលេ ឪពកុ

រ្រសខ់ ្ុសំរួលេៅកនាន្ុ់ររសពនាកអ់នាែឆូ្តម្នាកខ់�េមនានមុខ
 

មនាត់�ចូជនាជនជនាតិជ្រីហ។្ ្រន ្ទនា្់រពរី�នកកល�កលមើេជំុែញិ 

ខ ្លនួ្ុររសម្នាកល់នោះក�៏នខ្លឹ្រក�្់រលយើង្នា «Vernich

tungslager (ែនឺ រីស្ងុស្លនាក)ឺ» គឺមនាននយ័្នា ជំរសំម្លនា្់រ។ លនៅ 
លពេលនោះលហ ើយលេ ើ្រលធ្ើឲ្យខ ្ុ�ំ លឹង្នា ម្នាយរ្រសខ់ ្ុកំ្រខហេ

 
ជនា�លឹង្នាក�ក�ជនាមនានលរឿងអ្រី មួយលកើតល� ើងលនៅលពេ

ខ�េគនាត់នយិនាយ្នា «ពកួលគក�ក�ជនាសម្ល នា្់រលយើង»។

 លនៅលកកោមសលំ�ងខសសក្រញ្ ្នងិលជរក្រលេចផ្នាសនា 

រ្រសអ់នាេ្លមឺង់៉ អ្កខ�េកពំងុខតយំ នងិែលង្ងែង្នានក់ ៏

�នក្រញនា្់រក្រញនាេច់ះុលចញពរីលេើេរូ ល្ភ្លើង ល�ើម្បរីលជៀស 

ែនាងពរីកនារែនាយ�។ំ សមនាជិកកគរួសនារ�នខ្រក�កគ់ន្ាល�ោយ 

មិន�ននយិនាយពនាក្យេនាគ្នាលនោះល� ើយ។ លេឿនល� ើង  

លេឿនល� ើង ខ ្ុកំ�៏នហកច់ះុលេៅលេើកចកលចញចេូ លហ ើយ រ្ 
លនៅពរីមុខអ្កកនាត់ក្រីរ្រសខ់ ្ុ។ំ ខ ្ុហំកច់ះុពរីលេើេរូ្លភ្លើង

 
លហ ើយក�៏ន�ក�លង្ហើមយន៉ាងខែង។ ្រន ្ទនា្់រពរីរយភៈលពេ 

្ររីន្ងៃលនៅក្ងុរ ល្ភ្លើងខ�េចលង្ៀតផ្លឹះ នងិមនានក្លនិស្យុ គឺពតិ
 

ជនាធរូលស្បើយណនាសខ់�េ�ន�ក�លង្ហើមសសរួេ លេោះ្ររី 

ជនាធខំ ្លនិមិនសែូេក្ល៏�ោយ។ អំពេូលភ្លើង�នជះពន ្ល ឺ

លនៅលពេយ្់រល�ោយពន ្លភឺ្លលឹ្រខភ្លតៗ។ ែ នា�ន្រលញ្ចញពន ្ល ឺ

លេៅលេើហ្ងូមនសុ ខ្�េមនានេ លឹកមុខសសងូតសសងនាត់លេៅ

លេើផ្លែូរ្លភ្លើង នងិកនាលំភ្លើងរ្រសក់ងកនារពនារណនាហ្ុរី។ 

ល�ោយមនានម្នាយលនៅកណ្នាេ ខ ្ុនំងិ្ូ្រនសសរី លយើងល�ើរតនាម
 

ជួរមនសុ ស្សរីខ�េសលំ�ៅលេៅរ្រង្រន ្លនាេួស។ កគរូលពេ្យ� ៏

អនាកកកល់្ោ្ះ្នា �កុេរ័ លមន៉ជរីេរី គឺជនាអ្កខ�េ�ន 

្ំរខ្រកខ ្ុ ំ នងិ្ូ្រនសសរីខ ្ុឲំ្យលេៅខនាងលឆ្ង លហ ើយម្នាយរ្រស់
 ខ ្ុលំេៅខនាងស្នា។ំ

 យ្់រលនោះ គឺជនាយ្់រខ�េខ ្ុ�ំន�ត់្រង់ឪពកុម្នាយ 
រ្រសខ់ ្ុ។ំ ពកួគនាត់កតរូែ�នលគល�កក�សឲ់្យលជឿ្ នាពកួ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

គនាត់ន លឹងកតរូែ�នននាលំេៅ្រន ្ទ្់រងូតេ លឹក ្រ៉ខុនជំ្នសួឲ្យេ លឹក 

ែ នាគឺជនា ហ្ុរីក្លនូ្៊ររី លេៅែញិលេ ខ�េកតរូែ�នចនាក្ំ់រលពញ

លនៅក្ងុ្រន ្ទ្់រលនោះ។

 ខ ្ុមិំន�ននយិនាយពនាក្យ្នាេនាលេៅកនានឪ់ពកុម្នាយ

រ្រសខ់ ្ុលំនោះលេ លហ ើយខ ្ុកំមិ៏ន�នឱ្រពកួគនាត់ជនាលេើក
 

ចងុលកកោយខ�រ។

លតើមាននយ័យ៉ាងដូច្លមដេច្លៅលពេសដេមានប្អូន 
ស្រី្ល់ៅក្នពុងជំរជំាមរួយគា្ន?

 ្រន ្ទនា្់រពរីកតរូែ�ន្ំរខ្រកលចញពរីឪពកុម្នាយ ្ូ្រនសសរី 
រ្រសខ់ ្ុលំ្ោ្ះេរីែរី លហ ើយនងិខ ្ុ�ំនកនានន់�គ្នា្រន�្លំណើរ

 
លេៅមុខលេៀត។ លពេលនះលយើងមនានគ្នាខត ២ននាកល់េ។ 

ឪពកុរ្រសខ់ ្ុកំតរូែ�ន្ំរខ្រកលចញពរីលយើងតនាងំពរីលនៅក្ងុ
 

េរូ ល្ភ្លើង លហ ើយលពេលនះម្នាយរ្រសខ់ ្ុ…ំខ ្ុមិំនហន៊ានគិត
 

អំពរីអ្រីខ�េលកើតល� ើងលេៅលេើពកួគនាត់លេ។ ល្រះ�ងូរ្រស ់

ខ ្ុលំស្ទើរខតលេោតលចញមកខនាងលកកៅ។ ឥ�ែូលនះខ ្ុលំនៅសេ់
 ្ូ្រនសសរីម្នាកខ់ត្រ៉លុណ្ណោះ។ ខ ្ុកំនានន់�្ូ្រនសសរីជនា្់រ។ ខ ្ុមិំន
 េនាន�់លឹងលេ្នា លតើែ នាសខំនានយ់ន៉ាងណនាខ�េលយើងមនានគ្នា 

ពរីរននាក។់ ែ នាន លឹងកនានខ់ត្រង្ហនាញយន៉ាងច្បស឵ល់នៅលពេខ�េ 

លពេលែេនាល�ើរលេៅមុខ្រនល្េៀត។ ចនា្់រតនាងំពរីលពេលនោះ 

មកលយើងលនៅស្តិជនា្់រគ្នារហតូ។ លយើងមិនខ�េខេង 

ន�គ្នាលនោះលេ ល្រើម្នាកមិ់នលេៅ ម្នាកល់េៀតកមិ៏នលេៅខ�រ។ 

លយើងខតងខតល�កលនៅជិតគ្នា។

 កកល�កលមើេលេៅលកកោយែញិអ្រី លៗក្រៀ្រ�ន�ចូ 

ជនាកនារផ្លនាស្ូ្់ររ�គួ៏រឲ្យកត់សម្គ នាេមួ់យ។ លស្ទើរខតលពញ 
មួយជរីែតិ លយើងលក្រៀ្រ�ន�ចូជនាសត្ខឆក នងិឆ្នា មនានេនាងំ 

កនារកចខណន មនានេនាងំកនារែ នាយ�គំ្នា លហ ើយខ ្ុមិំនខ�េចង់ 
មនាន្ូ្រនសសរីលនៅខក្បរខ ្លនួលេ។ ្រ៉ខុនខ្្ុ�ំន�លឹងអំពរីកនារេេេួ

 
ខសុកតរូែក្ងុននាមជនា្រងសសរីម្នាកល់ពេខ�េលនៅក្ងុជំរ។ំ ខ ្ុនំ លឹង

 
កនារពនារ្ូ្រនសសរីរ្រសខ់ ្ុអំំពរីអ្រីៗេនាងំអស។់ ្រ៉ខុនម្នានលពេ

 
ជនាលកចើន�ងខ�េ្ូ្រនសសរីលេ គឺជនាអ្កខ�េ�នជួយជរីែតិ 
ខ ្ុលំេៅែញិ។

 លនៅអូស្្ចិ មនានមនសុ្ជនាលកចើនណនាសខ់�េ 

កចខណនន លឹងលយើងខ�េមនានគ្នាពរីរននាក។់ អ្កលេោសខ�េ 

្រន ្ទ្់រព្យនា�េជំងឺលនៅក្ងុជំរសំ្តុ្ហូ ្ក្ងុេ រីកក រុង�នាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ូ�ញូ 

ខ�េកតរូែ�នសនាងសង់ល� ើងលនៅក្ងុខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៣៩។ ្រ៉ខុនគួ្រ 
្រញ្ក្ផ់ងខ�រ្នា អ្កលេោសខ�េមនានជំងឺភនាគលកចើនគឺមិនសែូ�នេេេួ 

កនារព្យនា�េលនោះលេ។ លពេ្យរ្រសណ់នាហ្ុរីន លឹងផ្ន ្ទនាលេោសក្រហនារជរីែតិ

អ្កលេោសមួយណនាខ�េមនានជំងឺធងៃនធ់ងៃរពរីលកពោះអ្កលេោសេនាងំ

លនោះមិនអនាចផ្េផ់េក្រលយោជនអ្៍រី�ន។ ្តលនៅន្ងៃេ រី៥ ខខកញ្ញា 

ឆ្នា២ំ០១៩។ (សែូចិកិត លមត្នា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

លនៅេ រីលនោះយូរ�ននយិនាយ្នា អ្កខ�េឯលកោ�ន�ត់្រង់ 

ឆន ្ទភៈក្ងុកនាររសល់នៅ។ ឱកនាសគឺជនាអ្រី ខៗ�េកគ្់រកគងជរីែតិ 
លនៅក្ងុជំរ។ំ ភនាពភ្នាកល់ផ្ើេលកើតមនានល� ើងជនាលរៀងរនាេន់្ងៃ។  
លយើងមិនអនាច�លឹង�នលេ្នាន្ ងៃមួយលយើងលធ្ើក នារធមត្នា  

លហ ើយក្ងុមួយរលំពចលសោះអនាចកតរូែ�នលផ្ទរលេៅជំរមួំយ 
លផ្ងលេៀត។ ្ ្នាក�់លឹកននាមិំនចង់ឲ្យលយើងមនានអនារម្ណ៍ជិត 

ស្េិល្េៅន លឹងកខន ្លងណនាមួយលនោះលេ។ អនាេ្លមឺង់៉ក្រខហេ 

ជនាភ័យខ ្លនាច្នា លយើងន លឹង្រលងកើតចណំងមិត្ភនាពខ�េអនាច 

ជួយឲ្យលយើងលធ្ើកនារ្រះល�រននាលពេណនាមួយ។ លនៅក្ងុ 
អំ�ងុលពេលនះខ�រ មិត្ភក្អិនាចន លឹងកតរូែ�ន្ំរខ្រកលចញ 
ពរីគ្នា លហ ើយលនះគឺជនាអ្រីខ�េ�នលកើតល� ើងចលំពោះខ ្ុ ំ នងិ 
េរីែរី លនៅក្ងុអូស្្ចិខណភៈលពេខ�េកករុមកនារងនារកតរូែ 
�នខ្រងខចកលផ្ងៗពរីគ្នា។ ខ ្ុកំតរូែ�នលកជើសលរើសឲ្យលេៅជំរ ំ

លផ្ង លហ ើយ្ូ្រនសសរីរ្រសខ់ ្ុកំតរូែរសល់នៅក្ងុជំរ�ំខ�េ។ 

ក្រឆនាងំន លឹងអ្រីៗេនាងំអស ់ខ ្ុ�ំនេួចរត់កត�្់រមកជំរខំ�េ 
្ូ្រនសសរីរ្រសខ់ ្ុរំសល់នៅែញិ។ សណំនាងេខ្�េលយើងមិន

 
កតរូែ�ន្ំរខ្រកលចញពរីគ្នាម្ងលេៀត។

លតើជវីតិលៅក្នពុងជរំមំានេក្ខណភៈយ៉ាងដូច្លមដេច្សដរ?

 មនសុ្ជនាលកចើន�នគិតលេៅ�េអូ់ស្្ចិលនៅលពេ

ណនាខ�េលគសរួសណួំរលនះ។ ្រ៉ខុនគឺ្មនានភនាពខសុគ្នាយន៉ាង

ខ ្លនាងំរែ នាងស្ថនានភនាពលនៅក្ងុជំរសំម្ល នា្់រ នងិជំរពំេម្។ ជំរ ំ
ក្រមូេផំុ្មិន�ន្រលងកើតល� ើង�្ូំរងល�ោយអនាេ្លមឺង់៉លនោះ

លេ។ ចកកភពអង់លគ្លសមនានជំរកំ្រមូេផំុ្លនៅក្ងុក្រលេស

ឥណ្ឌ នាេនាងំមុន នងិអំ�ងុលពេសនង្គនាម។ លនៅេ រីលនោះពកួ

លគ�នក្រមូេផំុ្ក្រជនាជនពរីក្រលេសខ�េជនាសកតរូែរ្រស ់
ខ ្លនួល�ោយសនារខតភនាពភ័យខ ្លនាចរ្រសព់កួលគ្នាន លឹងអនាចមនាន 
អំលពើចនារកម្លកើតល� ើង។ លនៅក្ងុករណរីលនះមនាននយ័្នាជំរ ំ
ក្រមូេផំុ្ គឺជនាតំ្រន�់នាចស់សយនាេមួយខ�េអ្កេនាងំលនោះ

កតរូែ�នឃំុឃនាងំល�ោយមិនកតរូែ�នលគលធ្ើ�្រយនាយរី នងិ

កតរូែ�នរលំ�ោះ្រន ្ទនា្់រពរីសនង្គនាម�ន្រញ្ច្់រ។

 ជំរកំ្រមូេផំុ្រ្រសអ់នាេ្លមឺង់៉ផ្ទយុលេៅែញិ កតរូែ�ន
 

សនាងសង់ល� ើងសកមនា្់រមនសុ ខ្�េកតរូែ�នលគ�នាកគុ់ក 

ល�ោយគ្នានកនារកណំត់ល�ោយសនារខតជនាតិសនាសន ៍ជំលនឿ ឬផ្លែូ 
លភេរ្រសព់កួលគ។ មនសុ្េនាងំលនះកតរូែ�នលក្រើ នងិរលំេោភ 

្ំរពនាន លហ ើយចងុ្រញ្ច្់រគឺកតរូែ�នលគកម្ច នាត់លចោេ។ មនាន 

ជំរសំម្ល នា្់រមនសុ្ចនំនួ ៦ ខ�េមនាន�សកមនា្់រ�តុសនាក 

សព�ចូជនាលនៅអូស្្ចិ,កត�្លងំកនា,ល្រេលជក,៍ស្៊ូររី្័ររ, 

លឆេណូ នងិមន៉ាជ៍�នាលណក។ លនៅេ រីលនោះកនារសម្ល នា្់រលក្រៀ្រ 

�ន�ចូជនាក្រតិ្រតិ្កនារឧស្នាហកម្មួយខ�េមនសុ រ្ស ់

ចេូលេៅេ រីលនោះលហ ើយលចញមកែញិក្លនាយជនាលផះ។ ជំរេំនាងំ 

លនះស្ថតិលនៅលេើេ លឹក�រី្រ៉�ូញូ ឬអុ៊យខកកនពរីមុន។ េនាងំលនោះ 
គជឺនាជំរសំម្ល នា្់រក្ងុលគោេ្ំរណងគលឺ�ើម្បរីកុឲំ្យមនាននរណនា 
ម្នាកអ់នាចរួចផុតជរីែតិលចញមក�ន។

 ជំរកំ្រមូេផំុ្�ចូជនា្ឺរជិន-ខ្រេសនិ នងិល ល្រស៉ុ រីន 
ស្នា� មិនមនាន�សកមនា្់រ�តុសនាកសពលេ។ អ្កលេោសមិន 

កតរូែ�នលគសម្លនា្់រល�ោយលក្រើក�សខ់ផ្ងពេុ �លូចះ្លហ ើយ 

ជំរេំនាងំលនះមិនខមនជនាជំរសំម្ល នា្់រលេ។ ្រ៉ខុនែ្នាមនានេក្ខណភៈ 

អមនសុ្ធម៌លស្ើគ្នា។ មនសុ្ជនាលកចើន�នស្លនា្់រល�ោយសនារ 

ភនាពអត់ឃ្លនាន ជំងឺ នងិកនារលធ្ើ�្រ។

 អំ�ងុលពេខ�េលយើងលនៅអូស្្ចិ ពកួលគ�ន 
យកអ្រី កៗគ្់រយន៉ាងខ�េលយើងមនានសូម្បរីខតសលម្លៀក្ំរពនាក់ 

រ្រសល់យើង។ ្រ៉ខុនល្យើងលនៅខតមនានកម្ល នាងំល�ើម្បរីលធ្ើ 

កនារងនារ។ លរ ោងចកកឧស្នាហកម្កតរូែកនារកម្ល នាងំពេកម្  

លហ ើយ្ុររសេនាងំអសក់តរូែ�ន្រញូ្នលេៅសមរភូមិ។ �លូចះ្ 
លហ ើយលេ ើ្រជំរកំនារងនារជនាលកចើនកតរូែ�ន្រលងកើតល� ើងលនៅ 

េេូនាងំក្រលេស។ ក្ងុជំរេំនាងំលនះអ្កលេោសកតរូែលធ្ើកនារងនារ 
ខ�េមនានេក្ខណភៈអមនសុ្ធម៌ជនាលកចើនខណភៈលពេខ�េ 

េេេួរងនែូកនារលធ្ើ�្រ នងិកង្ះលស្បៀងអនាហនារ។ ្រ៉ខុន�្ចូ 

ខ�េខ ្ុ�ំនលេើកល� ើង មនសុ្ជនាលកចើនខ�េសរួសណួំរ 
លនះចង់�លឹងអំពរីអ្រីខ�េលកើតល� ើងលនៅអូស្្ចិ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

 ជនាខ ្លរីលយើងអនាចនយិនាយ�ន្នា ែ នាលក្រៀ្រ�ន�ចូ 
ជនាកនាររសល់នៅក្ងុពពះុសនា្ូ៊រពណ៌ក្រលផះមួយ។ �រីមនាន 
ពណ៌ក្រលផះល�ោយធេូរី ជំរខំ�េលយើងរសល់នៅលពោរលពញ
លេៅល�ោយពណ៌ក្រលផះ សលម្លៀក្ំរពនាករ់្រសអ្់កលេោស 
មនានពណ៌ក្រលផះ លហ ើយលមឃមនានពណ៌ក្រលផះល�ោយសនារ 
ខតខផ្ង។ ែ នាគឺជនាជរីែតិមួយខ�េមនានខតភនាពកច្ូរក 

កច្រេ ់ល�ោយមិនមនានលពេលែេនាច្បោសេ់នាស។់ អ្កមិន 
អនាច�លឹង�នលេ្នាលតើអ្ក�នលនៅេ រីលន ោះអសរ់យភៈលពេ 
មួយន្ងៃ មួយឆ្នាំ ឬលពញមួយជរីែតិរ្រសអ្់ក។
 ខ ្ុសំមូ�កសសង់ពនាក្យរ្រសអ្់ករសរ់ នានមនានជរីែតិ 
ម្នាកល់្ោ្ះ្នា លយខហេ ល�ណ័រ ខ�េ�នលធ្ើជនាសនាក្រី 
លនៅក្ងុកនារជំន ុជំកមះក្រីរ្រស ់អនាឌេុលអចមន៉ាន។់ គនាត់�ន 
នយិនាយ្នាអូស្្ចិគឺជនាភពមួយលផ្ងលេៀត។ លពេ
លែេនាកន ្លងផុតលេៅតនាមមនាកត�្ឋនានខ�េខសុពរីខផន�រី។ 
គ្នានលកង្ខ�េលកើតលនៅេ រីលនោះ លហ ើយកគ៏្នានអ្កខ�េលកើត
ចនាស់្ សឺ្លនា្់រ។ ឪពកុម្នាយគ្នានកនូ កនូគ្នានឪពកុម្នាយ។
 លគោេ្ំរណងននកនារមិនសម្លនា្់រអ្កលេោសមួយចនំនួ 
ល�ោយលក្រើខផ្ងពេុ គឺល�ោយសនារខតពកួលគន លឹងកតរូែយក 
លេៅេកល់នៅលរោងចកកខ�េពកួលគកតរូែលធ្ើពេកម្រហតូ�េ ់
ខេងមនានកម្ល នាងំកគ្់រកគនាន។់ កនារល�ោះ�រូខ្រ្រលនះ�នលកើត 
ល� ើងជនាញលឹកញនា្់រ លហ ើយ្រន ្ទនា្់រពរីកនារលកជើសលរើស អ្កខ�េ 
កតរូែ�នលកជើសលរើសន លឹងកតរូែ�ន្រញូ្នលេៅជំរកំនារងនារលផ្ងៗ  
ពរីគ្នាខ�េលនៅជនា្់រជនាមួយលរោងចកក។ ឯអ្កខ�េលនៅសេ ់
កតរូែ�ន្រញូ្នលេៅ្រន ្ទ្់រខផ្ងពេុ។
 ល�ោយសនារខតអនាេ្លមឺង់៉មិនមនាន្ំរណងក្ងុកនារេកុ 
លយើងេនាងំអសគ់្នាឲ្យមនានជរីែតិរសល់នៅ�នយូរ រ្រ្រអនាហនារ 

កក៏តរូែ�នតកមរូែលេៅតនាមលនះខ�រ។ រ្រ្រអនាហនារកតរូែ�ន 
�ន៉ស់្នានឲ្យសមេម្សកមនា្់រចញិ្ច លឹមជរីែតិមនសុ ខ្តម្នាក ់

ក្ងុរយភៈលពេ៣ខខខត្រ៉លុណ្ណោះ។ ន្័ុំរងពណ៌លខៅ្ក្រខហេ
៣ខនាខំ�េភនាគលកចើនលធ្ើមកពរីអនាចម៍រណនា គឺជនាអនាហនារ 
សកមនា្់ររយភៈលពេលពញមួយន្ងៃ ខ�េលពេខ ្លះន្័ុំរងលនះ
េនាយជនាមួយន លឹង្័ររមន៉ាហងៃនាររីន៥ខនាលំហ ើយជួនកនាេេនា្រជនា
មួយ�ណំនា្់រខផ្លល្ើឬ សនាចក់កកមួយ�ុ។ំ លេើសពរីលនះក៏
មនានកនាលហខ្�េមនានអត្ថក្រលយោជនខ៍តមួយគត់គឺែ នាលក្ៅ។
 លនៅអូស្្ចិលយើងេេេួ�នកនាលហល្ក្ៅលនៅលពេ 
កពលឹក លហ ើយលនៅន្ងៃកតង់លយើងេេេួ�នស៊្ុរខ�េមនាន 
រូ្ររ នាង�ចូជនាភកព់ណ៌លត្ោត ខ�េលធ្ើមកពរីឫស្រខន ្ល 

នងិសម្បក��ំងូ លហ ើយជួនកនាេមនានឆ្លឹងមួយ�ុ។ំ លនៅក្ងុ
 

ជំរពំេកម្ លយើងកេ៏េេួ�នកនាលហល្នៅលពេកពលឹក លហ ើយ 

ស៊្ុរលនៅលពេេងៃនាចខ�រ។ អ្កលេោសមួយចនំនួ�នសន្ំ 

សនំចល�ោយខ្រងខចកន្័ុំរងជនា៣កណំនាត់។ លធ្ើ�ចូលនះលេ ើ្រ 

ែ នាអនាចលសសសេ�់នសកមនា្់រអនាហនារ ៣លពេ។ ឯអ្ក 

ខ ្លះលេៀត រួមេនាងំខ ្ុ ំមិនអនាចហនាមឃនាត់ខ ្លនួឯងមិនឲ្យ្ររលិភោគ
 

ែ នាអស្់រន ្ទនា្់រពរី�នខចកភ្ល នាម លៗនោះលេ។ លយើងល�កលនៅលេើ

ខកគល�កតូច ខៗ�េមនានជនាលកចើនជនាន ់លហ ើយជនាលរៀងរនាេខ់្ងៃ 

លយើងកតរូែ�នរខំនានឥត្្់រ្រល�ោយសលំ�ងខសសក 

រនា្់រចនំនួអ្កលេោស។ លនះកជ៏នាមលធ្យោ�យមួយលផ្ងលេៀត

រ្រសណ់នាហ្ុរីល�ើម្បរីលធ្ើេនារុណកម្មកលេើលយើងខ�រ។ លេោះ

្ររីជនាលនៅក្ងុអនាកនាសធនាតុខ្រ្រណនាកល៏�ោយ កល៏យើងកតរូែ 
�នលគល�ញឲ្យលេៅខនាងមុខជំរ ំលហ ើយ រ្តកមង់ជនា ៥ជួរ

ល�ើម្បរីរង់ចនាកំនាររ នា្់រចនំនួអ្កលេោស។ ជនាលរឿងរនាេន់្ងៃលយើង 

កតរូែ�នលគ�នាសឲ់្យលកកោកតនំាងពរីកពលឹកកពេលឹមល�ោយលកង្សសរី 

ជនជនាតិ្រ៉ូ�ញូ ឬខឆក ខ�េេេេួ្រន ្ទកុលចញ្រញ្្
 

លនៅក្ងុជំរ។ំ ននាង�នល�ើរចេូមកល្រើកលភ្លើងល�ោយក្រញនា្់រ

ក្រញនាេ ់លហ ើយខសសកជនាភនាសនាអនាេ្លមឺង់៉្នា Aufstehen 

(អ័ហល្ស្ទៀន)! ខ�េមនាននយ័្នា�េល់ពេលកកោកលហ ើយ។ 

ជនាមួយន លឹងពនាក្យលជរក្រលេច ននាងល�ញលយើងឲ្យលេៅក្ងុ 
្រន ្ទ្់រេ លឹក។ លយើងកតរូែខតក្រញនា្់រក្រញនាេព់រីលកពោះ�េ ់

លពេរនា្់រចនំនួអ្កលេោសលហ ើយ។ លយើងកតរូែ រ្ឲ្យកតង់ជួរ 

ក្ងុរយភៈលពេជនាលកចើនលមោ៉ង សស្រលពេខ�េអ្កយនាម 
កពំងុរ នា្់រចនំនួអ្កលេោស។

 កនាររ នា្់រចនំនួអ្កលេោស�ន្រនល្េោះ្ររីជនាលយើង្ឺ

កក៏តរូែខត រ្ឲ្យកតង់ លហ ើយក្រសនិល្រើមនានអ្កស្លនា្់រលនៅ

លពេយ្់រលគន លឹងយកសនាកសពលចញលេៅលកកៅ។ អ្កខ�េ 

កតរួតពនិតិ្យតនាមកករុមកតរូែខតក�ក�្នា មនានចនំនួច្បាស់

េនាស ់លហ ើយ្រញូ្នរ�យកនារណ៍េនាងំលនោះឲ្យលេៅកងកនារពនារ

ណនាហ្ុរី។ លពេលនោះ ពកួលគន លឹងពនិតិ្យកនាររ នា្់រលហ ើយលពេ 
ខ ្លះមនានកនាររ នា្់រចនំនួម្ងលេៀតមុនលពេខ�េលម្រញ្ក្នារ 

ជំរ�ំនមក�េ។់ លនៅលពេខ�េលម្រញ្ក្នារជំរេំេេួ�ន 

រ�យកនារណ៍រួចលហ ើយ លេ ើ្រលយើងអនាចកត�្់រលេៅកខន ្លង

រ្រសល់យើងែញិ។ �េល់ពេលនោះលយើងេនាងំអសគ់្នាលសសក

ឃ្លនាន អសក់ម្ល នាងំ នងិរងនារយន៉ាងខ ្លនាងំ លហ ើយលយើងេន ្ទលឹង

រង់ចនាកំនារខចកកនាលហល្ក្ៅ ។

លតើអ ្នកសតងសតឃា្ល នសមនលទ?

 លយើង�នមក�េអូ់ស្្ចិ្រន ្ទនា្់រពរីអត់អនាហនារ 

នងិេ លឹកអសរ់យភៈលពេ្ររីន្ងៃ។ ភនាពភ័យខ ្លនាច ខ�េ�នកគ្រ 

�ណ្្់រល្រះ�ងូរ្រសខ់ ្ុ�ំនរ នារ នាងំមិនឲ្យខ ្ុចំនា្់រអនារម្ណ៍

្នាខ ្លនួឃ្លនានខ ្លនាងំយន៉ាងណនាលនោះលេ។ ខ ្ុលំក្រៀ្រ�ន�ចូជនា
 

យនានយនខ្�េកតរូែ�នកគ្់រកគងល�ោយអ្ក�នេលហ ើយខត

ងខតលធ្ើអ្រីខ�េលគ�ន្រញ្។្

 កពលឹតិ្កនារណ៍លផ្ងៗ�នលកើតល� ើងជនាហរូខហ។ អ្រីៗ 

កគ្់រយន៉ាង�នលកើតល� ើងយន៉ាងឆនា្់ររហស័រហតូលធ្ើឲ្យខ ្ុមិំន

�នកត់សម្គនាេល់ឃើញពរីកពះអនាេតិ្យរះល� ើយ។ លយើង រ្ 

លនៅលកកោមេ លឹកផកនា កូ លហ ើយលពេខ ្លះខ ្ុ�ំនព្យនាយនាមេឍិ 
�ណំកេ់ លឹកខ�េ�នសសកច់ះុមក។

 ្រន ្ទនា្់រពរីលយើងកតរូែ�ន្រញូ្នលេៅជំរ ំលស្បៀងអនាហនារ 
ក�៏នមក�េខ់�េមនានន្័ុំរងលខៅ្មួយ�ុ។ំ លនៅលពេលនោះ 

ខ ្ុលំនៅខតមនានអនារម្ណ៍តកស់្លតុចលំពោះលហតុកនារណ៍ខ�េ
 

�នលកើតល� ើងកនាេពរីយ្់រម្េិមិញ លហ ើយន លឹងក្រី�រម្ 

ចលំពោះឪពកុម្នាយរ្រសខ់ ្ុ។ំ ខ ្ុមិំនអនាចលេ្រអ្រីចេូលេៅក្ងុ
 

លពោះ�នលេ។ ខ ្ុ�ំនឲ្យន្័ុំរងលនោះលេៅ្ូ្រនសសរីរ្រសខ់ ្ុរួំចក៏
 

្រនល្ធ្ើខ្រ្រលនះអសរ់យភៈលពេជនាលកចើនន្ងៃ។ ខ ្ុចំនា្់រលផ្ើម 
្ររលិភោគន្័ុំរងលនៅលពេខ�េខ ្ុចំ នា្់រលផ្ើមភ្ នាកខ់ ្លនួ� លឹង្នា

 
ក្រសនិល្រើខ ្ុចំង់មនានជរីែតិរសល់នៅ្រនល្េៀត ខ ្ុមិំនអនាចល�ះ

 
្រង់លចោេនែូអ្រីខ�េខ ្ុមំនាន�តិ៏ចតួចលនះលេ។

 ពកួខ ្ុមិំនខ�េ�ន្ររលិភោគខឆ្តលនោះលេ។ លពេខ ្លះ

ន្័ុំរងខ�េគ្នានរសជនាតិេនាងំលនះមិន�ន�តុឲ្យឆិ្នេផ្ង។ 

ែ នាកគនានខ់តជនាលម្ៅលកគើមៗពណ៌លខៅ្មួយ នងិកគនានខ់តមនាន 

កនា�រូរីកគ្់រកគនានល់�ើម្បរីកុឲំ្យលយើងស្លនា្់រខត្រ៉លុណ្ណោះ ្រ៉ខុន ្
ន្័ុំរងលនោះគតឺចិតចួណនាសល់�ើម្បរី្រនជ្រីែតិរ្រសល់យើង។ 

លនៅលពេខ�េខ ្ុចំនា្់រលផ្ើមហ្ូរ លេ ើ្រលធ្ើឲ្យខ ្ុ�ំ លឹង្នាខ ្លនួឯង
 

ឃ្លនានខ ្លនាងំយន៉ាងណនា។ ែ នាលក្រៀ្រ�ន�ចូជនាមនានក្រលហោង 

្រន ្ទ្់រលធ្ើពរីល្ើេនាងំលនះគឺជនាកខន ្លងឃំុឃនាងំអ្កលេោសខ�េក្រកពលឹត្្រេលេ្ ើសលផ្ង លៗនៅក្ងុជំរសំ្តុ្ហូ ្ក្ងុេ រីកក រុង�នាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ូ�ញូ។ 
 ្រន ្ទ្់រល្ើតូចៗេនាងំលនះគឺកតរូែគឺ្ិរតជិត្លឹងល�ោយគ្នានខ្យេល់ចញចេូឬកព៏ន ្ល។ឺ អ្កលេោសអនាចកតរូែ�នឃំុឃនាងំរយភៈលពេចនា្់រពរី៣ន្ងៃ ឬ 

១ស�ហ្ ៍ល�ោយ្រង្ត់អនាហនារ នងិលធ្ើេនារុណកម្។ ររីឯផ្ទនាងំអក្រលនៅលេើជញ្្ងំលនោះគឺលរៀ្ររ នា្់រអំពរីក្រែតិ្រូ្ររ្រសអ្់កលេោស នងិ្រេលេ្ើស 

ខ�េកតរូែ�នលចោេក្រកនាន។់ (សែូចិកិត លមត្នា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)



24 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 25

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

េលេមួយលនៅក្ងុលព ោះរ្រសខ់ ្ុខំ�េខតងខតល្រើកចហំ។ 
 

ចណិំតន្័ុំរងតូចេនាងំលនះមិនអនាច្ំរលពញក្រលហោងលនៅ 

ក្ងុលពោះខ ្ុ�ំនលេ ផ្ទយុលេៅែញិគឺខ្ររជនាលធ្ើឲ្យខ ្ុចំង់�ន
 លកចើនលេៀត។ លពេលែេនាលចះខតកន ្លងផុតលេៅលហ ើយភនាព 

លសសកឃ្លនានសលឹងខតខហកលពោះលែៀនរ្រសខ់ ្ុ។ំ លនះគឺជនាភនាព 
លសសកឃ្លនានរួមគ្នា។ លយើងលកង្សសរៗី ្រ៉នុន្ានននាក ់គឺជនាលពោះ 

មួយខ�េលសសកឃ្លនានរួមគ្នា លយើងមិនខ�េនយិនាយអំពរី 

អ្រីលផ្ងលេ។ លយើងនយិនាយខតអំពរីអ្រីខ�េអនាច្រន ្ល្់រលសចក្រី 

លសសកឃ្លនានរ្រសល់យើងខត្រ៉លុណ្ណោះ។

 ្រន ្ទនា្់រពរីលយើង�នមក�េជំ់រពំេកម្ ភនាពលសសក 

ឃ្លនាន�នក្លនាយលេៅជនាលរឿងមួយខ�េលយើងអនាចេម្ល នា្់រ

�ន។ អនារម្ណ៍ខ�េឃ្លនាន�នក្លនាយលេៅជនាលរឿងធម្តនា។ 

ជនាលរឿយៗ លពោះរ្រសខ់ ្ុ�ំន្រះល�រលហ ើយកច៏នា្់រលផ្ើមមនាន

អនារម្ណ៍្ចឺនា្់រ ក្៏រ៉ខុនល្នៅលពេខ�េអនារម្ណ៍លនោះលកើត 

ល� ើងខ ្ុខំតងខតេពំនារេ លឹកមនាត់រ្រសខ់ ្ុ ំ ល�ើម្បរី្រលញ្ត្កកពះ
 

រ្រសខ់ ្ុំ្ នា ខ ្ុកំពំងុខត្ររលិភោគអនាហនារ។ លយើងកអ៏នាច្រលញ្ត្
 

កកពះរ្រសល់យើងល�ោយនយិនាយអំពរី កនារចមិ្នអនាហនារ  

រូ្រមនអ្នាហនារ នងិមុខម្ហូ្រលផ្ងៗ រហតូ�េល់ហៀរេ លឹកមនាត់។  
កនារគតិចងុលកកោយរ្រសខ់ ្ុមុំនលពេខ�េខ ្ុចំេូលគងលនៅ

 
លពេេងៃនាច ជនាញលឹកញនា្់រគឺន្័ុំរងតូចមួយខ�េខ ្ុនំ លឹងេេេួ

�នលនៅលពេកពលឹក។ យន៉ាងលហោចណនាសែ់នាអនាចរមងៃ នា្់រភនាព 

អត់ឃ្លនានរ្រសខ់ ្ុសំកមនា្់រលពេលនះ�ន។

 លយើងខតងខតព្យនាយនាមរកអ្រីខ�េអនាច្ររលិភោគ

�ន។ ែ នាសខំនានណ់នាសក់្ងុកនាររ នា្់រអនានជនាមួយលកង្សសរៗី  
ខ�េលធ្ើកនារលនៅក្ងុចនងកនាន�យ។ លពេខ ្លះពកួលគ�នេួច 
��ំងូនងិន្័ុំរង ល�ើម្បរីយកមកលេើកេ លឹកចត្ិមិត្ភក្។ិ ភនាព 
ស្រ្បាយររីករ នាយកអ៏នាចលកើតល� ើងពរីកនារល�ើរលេៅលធ្ើកនារលនៅ 

តនាមចមក នារ�ណំនា ំលហ ើយកជ៏នាកខន ្លងខ�េខ ្ុកំ្រ្យុក្រ្នាន 
ន លឹងកនារែ នាយ�លំ�ើម្បរីេួចនសមួ្យល�ើមឬពរីរល�ើម។ លនៅ 

លពេលនោះ ភនាពអត់ឃ្លនានគឺខ ្លនាងំក្លនាជនាងកនារភ័យខ ្លនាចចលំពោះ 

កនារ�នាកេ់ណ្ឌកម្លេៅលេៀត។ ខ ្ុកំតរូែ�នអនញុ្ញាតឲ្យ្ររលិភោគ 
ខឆ្តកតលឹមខតមួយ�ង្រ៉លុណ្ណោះ។ កករុមរ្រសល់យើងកតរូែ�ន 

្ំរខ្រកលចញពរីគ្នា្រន ្ទនា្់រពរីកនារ្ំរផ្ទះុលនៅឃ្លនាងំស្កុលក្រង។ 

លនៅលពេខ�េមនានសញ្ញាក�្់រពរីអនាហនារន្ងៃកតង់ េ លឹកស៊្ុរ 

រ្រសល់យើងកគួ៏រខតចនា្់រលផ្ើមខចកឲ្យកគ្់រគ្នា ្រ៉ខុនល្យើងខ្ររ 

ជនាកតរូែ�នលគននាលំេៅអនាហនារ�្ឋនានលេៅែញិ។ តុអនាហនារជនា 

លកចើនកតរូែ�នលរៀ្រចលំ� ើងល�ោយមនានកននក្ន្័ុំរងធមួំយ

លនៅចកំណ្នាេ។ ខ ្ុមិំនហន៊ានសមូ្បរីខតគិតពរីកនារ្រះ៉ន្័ុំរង

លនោះរហតូ�េអ្់កយនាម�នេេចូក�្់រ្នាមិនអរីលេ។ ខ ្ុ ំ
ភ្នាកល់ផ្ើេយន៉ាងខ ្លនាងំ ពរីលកពោះលយើងកតរូែ�នអនញុ្ញាតឲ្យ 

្ររលិភោគតនាមចត្ិចង់។ លនៅលពេខ�េកននក្លនោះេលេលយើ

ង�ន្្រីមួយលេៀត។ ែ នាព�ិកក្ងុកនារខសង្យេអំ់ពរីអ្រី  
ខ�េកពំងុខតលកើតល� ើង ែ នាលក្រៀ្រ�ន�ចូជនាមនានកកណនាត់ 

កម្រីខ�េេនល់េ្ ើយមួយលនៅលេ ើលព ោះខ�េ្រឺ្រសខ់ ្ុ។ំ  
ខ ្ុហំ្ូរលហ ើយហ្ូរលេៀត ហ្ូរលហ ើយហ្ូរលេៀត។ ខ ្ុពំតិជនា

 
ស្រ្បោយចត្ិណនាស។់ ខ ្ុមិំនខ�េ�លឹងលេ្នាន្័ុំរងអនាចលធ្ើឲ្យ 
ខ ្ុសំ្រ្បោយចិត្ខ្រ្រលនះ�ន។ តនាំងពរីលពេលនោះមកខ ្ុ ំ
សលឹងខតលគោរពន្័ុំរង នងិ��ំងូជនាសនាសននារ្រសខ់ ្ុ។ំ 

 
សកមនា្់រខ ្ុ ំ គ្នានអនាហនារណនាខ�េអនាចលហៅ�ន្នាជនា 
អនាហនារលេ ក្រសនិល្រើមិនខមនជនាន្័ុំរង។ ភនាពស្រ្ប ោយ

ររីករ នាយ�នកន ្លងផុតលេៅយន៉ាងឆនា្់ររហស័។ ខ ្ុគិំត្នា 
ក�ក�ជនាមនាននរណនាម្នាក�់នលធ្ើអ្រីខសុ។ លនះកគនានខ់តជនា 

កពលឹតិ្កនារណ៍មួយខ�េលកើតល� ើងខតមួយលពេខត្រ៉លុណ្ណោះ 

លហ ើយ្រន ្ទនា្់រពរីន្ងៃខ�េលយើង�ន្ររលិភោគឆងៃ នាញ់លនោះមក 

អនារម្ណ៍លសសកឃ្លនានកក៏នានខ់តមនានខ ្លនាងំល� ើង លៗនៅលពេ 

ខ�េលពោះរ្រសល់យើង្រកងរួមតូចមកែញិ។ លពេលនះលយើង 

កគនានខ់ត្រនល្េ្រេ លឹកមនាត់ នងិព្យនាយនាមសសនម្នាលយើងមិន 

ឃ្លនានលនោះលេ។

 លយើងរសល់នៅខ្រ្រលនះរហតូ�េន់្ងៃរលំ�ោះ។ លនៅលពេ 

ខ�េកងេព័អង់លគ្លស�នជួ្រលយើង នងិលឃើញសភនាព 

រ្រសល់យើងខ�េមនានខភ្កខងូលហ ើយសសអនា្់រ កងេព័េនាងំ 

លនោះចង់ជួយលយើងលហ ើយក�៏នខចករខំេកអនាហនារក្ំរ៉ងុ 

រ្រសល់គឲ្យមកលយើងខ�រ។ លយើងភនាគលកចើន្ររលិភោគ 

អនាហនារក្ំរ៉ងុលនោះយន៉ាងតកក់កហេ ់ល�ោយមិន�នគិត្នា 

ែ នាអនាចលធ្ើឲ្យ្រះ៉ពនាេ�់េជ់រីែតិ ពរីលកពោះខតកកពះរ្រសល់យើង

មិនអនាចរេំនាយអនាហនារ�នេនានល់ពេ។ ខ ្ុសំណំនាងេណ្នាស ់
ខ�េមិន�ន្ររលិភោគ។ ក្រសនិល្រើមនានអ្កណនាម្នាកឲ់្យ 

ខ ្ុកំ្រខហេជនា្ររលិភោគខ�រ។ ្រ៉ខុនព្រីលកពោះខតសណំនាងេ ្
រ្រសខ់ ្ុំៗ �នជួ្រអ្កខ�េឲ្យ��ំងូខ ្ចរីពរីរលមើម។
         (តលៅលេខលតកាយ)

 ពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត ១០០សន ្លលឹក េនាកេ់ងក្រែតិ្សនាសស ្

ក្រលេសកមុ្ជនា ខ�េមនានរយភៈលពេ២៨ឆ្នាំ (ពរីឆ្នាំ 
១៩៧០ �េ ់ឆ្នា១ំ៩៩៨) កតរូែ�ន�នាកត់នាងំ្រង្ហនាញ�េ ់

អ្កចេូរួម នងិលភ្ៀែលេសចរជនាតិ នងិអនរ្ជនាតិលនៅ 

អំ�ងុលពេកពលឹតិ្កនារណ៍ករី� នា «ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសស»្ 

ខ�េមនានរយភៈលពេ្ររីន្ងៃ ចនា្់រពរីន្ងៃ៧-៩ ខខកុម្ភៈ 

ឆ្នា២ំ០២០ លនៅក្ងុ្ររលិែណមជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់

ខែងននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ខ�េជនា (អតរីតផ្ទះ 

តនាម៉កុ) ស្ថតិលនៅលេើខង្ភំ្�ងខរក។ 

 ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះ កតរូែ�នលរៀ្រចលំ� ើងល�ោយ 

្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ក្ងុលគោេ្ំរណង
 

ជំរុញ នងិ្រលងកើនកនារចងចនាំ ក�៏ចូជនាកនារផ្ពផ្្នាយ នងិ 

លេើកកម្សក់នារយេ�់លឹងពរីក្រែតិ្សនាសសន្នតំ្រនអ់ន ្លង់ខែង 

ខ�េជនាេ រីតនាងំចងុលកកោយននរ្រ្រខខរ្កកហមលេៅ�េ ់

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត១០០សន ្លលឹកេនាកេ់ងក្រែតិ្សនាសសក្្រលេសកមុ្ជនា កតរូែ�ន�នាកត់នាងំ្រង្ហនាញលនៅក្ងុ្ររលិែណមជ្ឈ មណ្ឌេ សន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង
 

ននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា (អតរីតផ្ទះ តនាម៉ុក) ស្ថតិលនៅលេើខង្ភំ្�ងខរក លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ 
(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

រ្ូរ្ត១០០សៃ្លលឹក
ទាក់ទងៃលឹងប្រវត្ិសាសស្កម្ពុជាបតូវបាៃដាក់តាងំ្រង�ោញ

េូ ថុនា
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

សសិ្ នសិ្តិជនាតិ នងិអនរ្ជនាតិ។ រូ្រ្តេនាងំលនះ �នឆ្លុះ 
្រញ្្ចងំអំពរីសកម្ភនាពចលន ្លោះឆ្នា១ំ៩៧០ �េឆ្់នា១ំ៩៩៨ 

នងិ�នឆ្លុះ្រង្ហនាញអំពរីភនាពអហងិ្នា នងិ�លំណើរលឆ្ោះលេៅ 
រកកនាររួ្ររួមល�ើម្បរីសន ្ភិនាព។ ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះ កជ៏នាខផ្ក 

មួយជួយខកខក្រគំនតិអតរីតយុេជ្នខខរ្កកហម នងិជួយ

ព្យ នា�េរ្ួរសផ្លែូចតិខ្�េ�ន្រន្េេ់កុពរីរ្រ្រខខរ្ 
កកហម។ ពពិរ័ណ៍លនះន លឹងជួយឲ្យក្រជនាជនមនានកនារយេ ់

�លឹងខផ្កក្រែតិ្សនាសសក្នានខ់តលកចើនល� ើង តនាមរយភៈកនារ 

�នាកត់នាងំ្រង្ហនាញរូ្រ្ត។ 

 លេោក្រណ្ឌិត េរី សខុឃនាង ននាយកមជ្ឈមណ្ឌេ 

សន ្ភិនាពអន ្លង់ខែងរូ្រ្តក្រមនាណ ១០០សន ្លលឹក ខ�េ 

�នាកត់នាងំ្រង្ហនាញលនះ ភនាគលកចើន្រង្ហនាញពរីភនាពែជ្ិមនាន 

លហ ើយពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះលយើងលផ្ ោតលេ ើព នាក្យពរីរឃ្ល នា 

ខត្រ៉លុណ្ណោះ គឺជំរុញឲ្យមនានកនារចងចនាំ នងិកនារអ្់ររ។ំ 

ពពិរ័ណ៍លនះ មិនមនានកនារលចោេក្រកនាន ់ឬេនា្រពណ៌អនាកកក ់

េល្នោះលេ គឺលយើង្រង្ហនាញពរីកនារចងចនាកំ្រែតិ្សនាសសរួ្មគ្នា  

ខ�េ្រលងកើតឲ្យមនានកនារពពិណ៌ននាក្រែតិ្សនាសស�្ចូៗគ្នា  

កុឲំ្យមនានកនារខ្រក�កស់ង្គមតលេៅលេៀត។ 

 លេោក្រណ្ឌិត េរី សខុឃនាង �ន្រន ្្ នា ៖ «ពពិរ័ណ៍លនះ 

គឺមិនមនាន្រង្ហនាញរូ្រភនាពហងិ្នាលនោះលេ ភនាគលកចើន 

្រង្ហនាញពរីភនាពជនាមនសុ រ្្រសក់្រជនាជនកមុ្ជនា លេោះ្ររីអ្ក 
ធ្លនា្់រ្រលកមើកនារ ឬមិនធ្លនា្់រជនាជនរងលកគោះននរ្រ្រលនះ 

កល៏�ោយ លកពោះក្ងុែ្រ្បធម៌លយើង គឺមនានកនារអត់ឱន នងិ 
អធ្យនាសសយ័ នងិលធ្ើ�លំណើររួមគ្នាលេៅមុខ»។ «លយើងលក្រើរូ្រ 

្តល�ើម្បរីផ្ពផ្្នាយពរីក្រែតិ្សនាសស ្នងិជនាពធិរីមួយក្ងុ 
កនារេនំនាកេ់នំងជនាមួយមនសុ ខ្�េមកសសរុកអន ្លង់ខែង។ 

ក្ងុឱកនាសលនះន លឹងលធ្ើឲ្យក្រជនាជនក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង ខ�េ
 

ក្រមនាណ ៧០ លេៅ ៨០ភនាគរយ ជនាអតរីតសមនាជិកនន 

ចេននាខខរ្កកហមន លឹងមនានអនារម្ណ៍្នា �នចេូរួ្ររួម

ក្ងុសង្គមល� ើងែញិល�ោយលស្ើមុខលស្ើមនាត់ជនាមួយលគឯង 

នងិមិនលនៅឯលកោ�ចូមុនលនោះលេ»។ 

  លេោក�ន្រខន ្ថម្នា តនាមរយភៈពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះន លឹង 

ជួយឲ្យក្រជនាជនមនានកនារយេ�់លឹងខផ្កក្រែតិ្សនាសសក្នាន ់

ខតក្រលសើរ ជនាពលិសសជួយផ្ពផ្្នាយពរីតំ្រនល់េសចរណ៍  

នងិេនាកេ់នាញលភ្ៀែលេសចរឲ្យមកកម្នានក្នានខ់តលកចើន។ 

 ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះ កតរូែ�នលរៀ្រចលំនៅេ រីតនាងំក្រែតិ្- 

សនាសសមួ្យក្ងុចលំណោមេ រីតនាងំក្រែតិ្សនាសសេ្នាងំ ១៤ 
កខន ្លង លនៅក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែងខ�េេេ�ួនកនារពនារ នងិ 
អភិរក្ គឺ ផ្ទះតនាម៉កុ។ ផ្ទះលនះកតរូែ�នសនាងសង់លនៅន្ងៃ 

េ រី៧ ខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៩៥ លេើនផ្ទ�រីេហំ ំ៣,០២៥ ហចិតនា  

នងិមនានចមងៃ នាយក្រមនាណ ១៦.៥ គរី�ខូមក៉តពរីរង្ង់មូេ 
ននេ រីរួមសសរុកអន ្លង់ខែង ស្ថតិលនៅក្ងុភូមិលជើងភំ្ ឃំុកតពនាងំ 
ក្ររីយ៍ សសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ ផ្ទះលនះគឺជនា 

េ រីតនាងំខ�េ តនាម៉កុ ស្នាកល់នៅជនាក្រចនា ំនងិជនាេ រីកខន ្លងជួ្រ 

ជំុជនាមួយលម�លឹកននាកំពំេូ រៗ្រសខ់ខរ្កកហម �ចូជនា ្រ៉េុ ពត,  

លខៀែ សផំន, ននួ ជនា, សនុ លសន នងិលម្រញ្ក្នារកងពេ 

មួយចនំនួលេៀត។ ផ្ទះ តនាម៉កុ កតរូែ�នខចូខនាតល�ោយសនារ 

លភ្លើងលឆះ ខតលកកោយមកកតរូែ�នមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា 
ល�ោយមនានកនារអនញុ្ញាតពរីរ នាជរ� ្ឋនាភិ�េកមុ្ជនា�នលធ្ើ 
កនារសនាងសង់ល� ើងែញិ ល�ោយរក្នានែូភិនភនាគ�ចូលេៅន លឹង 

ផ្ទះល�ើម។ ផ្ទះខ�េសនាងសង់្្រីលនះកតរូែ�ន�នាកល់្ោ្ះ្នា

មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង ខ�េមនានផ្ទកុឯកសនារ 
ក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម សរុ្រចនំនួ ២,៩០០ ឯកសនារ 

លស្ើន លឹង ៦៧,៣៣១េពំរ័ នងិ រូ្រ្តមួយចនំនួខ�េន លឹង 

ផ្េក់្រលយោជន�៍េស់នាធនារណជន សសិ្ នសិ្តិ អ្ក 

សកិ្នាសសនាែកជនាែជនាតិ នងិអនរ្ជនាតិ កពមេនាងំលេសចរខ�េ 

មកេស្ននាតំ្រនអ់ន ្លង់ខែង។

 សនួ ធរីតនា អនាយុ១៥ឆ្នាំ មនានេ រីេលំនៅក្ុងសសរុក 
កតពនាងំក�សនាេ លខត្ឧត្រមនានជ័យ ខ�េ�នេស្ននា 

កនារកនារតនាងំពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះ �នលរៀ្ររ នា្់រ្នា ខ ្ុគឺំជនា 
សសិ្្្នាកេ់ រី៩ ននែេិ្យនាេយ័កតពនាងំក�សនាេ។ ខ ្ុពំតិជនា

មនានអនារម្ណ៍លកតកអរណនាសខ់�េ�នចេូរួមកពលឹតិ្កនារណ៍

ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសស ្លនៅអន ្លង់ខែងលនះ ពរីលកពោះខ ្ុយំេ់្ នា 

ែ នាពតិជនាមនានសនារសខំនានច់លំពោះសន ្ភិនាព នងិកនារយេ ់

�លឹងពរីក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនា។ ក្ងុនយ័សន ្ភិនាព ល្្ើរលជើង
 

ក្រែតិ្សនាសសអ្ន ្លង់ខែង �នជំរុញឲ្យមនានេនំនាកេ់នំងេ ្

រែនាងក្រលេសកមុ្ជនា នងិក្រលេសន្ រួមមនាន សសិ្នានសុសិ្  

មនន ្រីរ នាជកនារ កងកម្ល នាងំក្រ�នា្់រអនាែុធនងិក្រជនាជននន 

ក្រលេសេនាងំ២ ខ�េ�នចេូរួមក្ងុកពលឹតិ្កនារណ៍ល្្ើរលជើង 
ក្រែតិ្សនាសសអ្ន ្លង់ខែងលនះ។ ខ ្ុ�ំនយេ�់លឹង្រខន ្ថមអំពរី 
ក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនា ជនាពលិសសក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម 

តនាមរយភៈកនារ�នាកត់នាងំពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត លនៅជំុែញិ្ររលិែណ

មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង។ ចលំពោះពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត 

លនះ ខ ្ុពំតិជនាចនា្់រអនារម្ណ៍យន៉ាងខ ្លនាងំលេៅលេើរូ្រ្តខ�េ 
ក្រជនាជនកមុ្ជនាលធ្ើកនារងនារលនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម។ កនារ

 
លមើេពពិរ័ណ៍រូ្រ្តកជ៏នាខផ្កមួយអនាច្ំរលពញ្រខន ្ថមលេៅ 

លេើចលំណះ�លឹងរ្រសខ់ ្ុអំំពរីក្រែត្ិសនាសសខ្ខរ្កកហម្រខន ្ថម 
លេៀត ជនាពលិសសក្រែត្ិសនាសសស្ហគមនអ៍ន ្លង់ខែង។  

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះ មនានសនារសខំនានខ់ ្លនាងំណនាសស់កមនា្់រ 

លកង្ជំននានល់កកោយ ល�ើម្បរីលរៀនសកូត ឬល្ង្យេអំ់ពរី 

អតរីតកនាេ�ល៏ឃោរលឃៅរ្រសខ់ខរ្កកហម។ ខ ្ុយំេ់្ នា កនារ 
�នាកត់នាងំ្រង្ហនាញរូ្រ្តលនះ កជ៏នាខផ្កមួយជួយផ្ព ្

ផ្នាយ ឬអ្់ររអំំពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម លហ ើយកជ៏នា 

ខផ្កជួយរឭំក�េអ្់ករសរ់នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រលនះ លធ្ើកនារ 
អ្កចេូរួមកពលឹតិ្ កនារណ៍ករី�នា «ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសល្េើកេ រីពរីរ»  

លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ កពំងុេស្ននាពពិរ័ណ៍ 

រូ្រ្ត។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ 

(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត១០០សន ្លលឹកេនាកេ់ងក្រែតិ្សនាសសក្្រលេសកមុ្ជនា កតរូែ�ន�នាកត់នាងំ្រង្ហនាញលនៅក្ងុ្ររលិែណមជ្ឈ មណ្ឌេ សន ្ភិនាពអន ្លង់ខែងនន
 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា (អតរីតផ្ទះ តនាម៉ុក) ស្ថតិលនៅលេើខង្ភំ្�ងខរក លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ 
(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

អ្កចេូរួមកពលឹតិ្ កនារណ៍ករី� នា «ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសល្េើកេ រីពរីរ» លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ កពំងុេស្ននាពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត។  

ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ (សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

កនារក្រកនាសល្ោ្ះករី�នាកនារនិ រីខ�េេេេួជ័យេនាភរីពរីលេខ១ �េល់េខ៣ លនៅក្ងុកពលឹតិ្កនារណ៍ករី� នា «ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសសល្េើកេ រីពរីរ» 
លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ (សភ័ុនក ្ភនាណនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ពភិនាក្នាគ្នាអំពរី្រេពលិសោធនខ៍�េខ ្លនួធ្លនា្់រ�នឆ្លងកនាត់។ 

កនារ�នាកត់នាងំពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះ ន លឹងជួយេនាកេ់នាញលភ្ៀែ 

លេសចរកនានខ់តលកចើនឲ្យចេូមកេស្ននា នងិជួយក្រជនាជន 

លនៅក្ងុសហគមនឲ៍្យមនានកនារងនារលធ្ើ នងិជួយកនាត់្រន ្ថយ

ភនាពកករីកកលនៅក្ងុសសរុកអន ្លង់ខែង។

 គិន ណនាររី អនាយុ១៥ឆ្នា ំមកពរីសសរុកកតពនាងំក�សនាេ 

លខត្ឧត្រមនានជ័យ �នមនានក្រសនាសន ៍្ នា ខ ្ុពំតិជនាមនាន 
អនារម្ណ៍ស្រ្បាយររីករ នាយណនាសខ់�េ�នចេូរួមកម្ែធិរី 

ល្្ើរលជើងក្រែតិ្សនាសស ្លនៅសសរុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនាន 

ជ័យ។ ខ ្ុសំលងកតលឃើញ្នាមនានអ្កចេូរួមមកពរីេ រីកខន ្លង 
លផ្ងៗយន៉ាងលកចើនកះុករ។ លនៅលពេខ�េខ ្ុលំធ្ើ�លំណើរ

លេៅ�េម់ជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង ខ ្ុ�ំនលមើេ 
ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តអំពរីក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនា។ ខ ្ុពំតិជនាចនា្់រ

អនារមណ៍្ចលំពោះរូ្រ្តមួយសន ្លលឹកខ�េ�នឆ្លុះ្រញ្្ចងំ 
អំពរីននាររីខខរ្ លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម ខ�េកពំងុលធ្ើកនារងនារ 
យន៉ាងសកម្លនៅលកកោមពន ្លកឺពះអនាេតិ្យក្ងុកនារ�្ឋនានសនាង់

សង់េនំ្់រ។ ខ ្ុយំេ់្ នា កនារ�នាកត់នាងំពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះ 

ពតិជនាមនានសនារសខំនានខ់ ្លនាងំណនាស ់ពរីលកពោះែ នាជនាខផ្កមួយ

អនាចផ្េច់លំណះ�លឹងក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនា នងិជំរុញឲ្យមនាន

កនារជខជកពភិនាក្នាអំពរីក្រែតិ្សនាសស។្ ខ ្ុយំេ់្ នារូ្រ្ត 
ន រីមួយៗមនានក្រែត្ិលរឿងរ ន៉ាែលផ្ងៗ គ្នា។ ខ ្ុលំពញចត្ិកនារតនាងំ 
ពពិរ័ណ៍លនះណនាស ់លកពោះ�នផ្េច់លំណះ�លឹងក្រែតិ្សនាសស ្

លេៅ�េអ្់កចេូេស្ននា ខ�េភនាគលកចើនជនាសសិ្។  

រូ្រ្តេនាងំលនោះហនាកល់ធ្ើឲ្យខ ្ុលំេៅកនានស់ម័យកនាេខ�រ។

 ែន៉ ្ នា�នា អនាយុ១៩ឆ្នា ំមកពរីសសរុកកតពនាងំក�សនាេ 

លខត្ឧត្រមនានជ័យ �នលរៀ្ររនា្់រ្នា កពលឹតិ្កនារណ៍លនះពតិជនា 

មនានសនារសខំនានខ់ ្លនាងំណនាសល់េៅលេើកនារពកងលឹងចណំង 

មិត្ភនាពរែ នាងក្រជនាជនកមុ្ជនា នងិក្រជនាជនន្ ក្ងុកនារ
 

កនារយេ�់លឹងអំពរីក្រែតិ្សនាសសស្ហគមនអ៍ន ្លង់ខែង។ 

លនៅលពេខ�េខ ្ុរំត់លេៅ�េក់ខន ្លងផ្នាចក់ពត័ ខ ្ុសំលងកត
 

លឃើញ្នាអ្កចេូរួមមកពរីក្រលេសេនាងំពរីរ�នក�សសយ័ 

េនាកេ់ងគ្នាជនាមួយកនាយែកិនារលគោរពគ្នាលេៅែញិលេៅមក 

ខ�េជំរុញឲ្យកមែ្ធិរីេ នាងំមូេកនានខ់តម នានអត្ថនយ័។ 

្រខន ្ថមពរីលេើលនះលេៀត លនៅក្ងុ្ររលិែណមជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាព 
អន ្លង់ខែង ខ�េស្ថតិលនៅលេើភំ្�ងខរកកម៏នានកនារ�នាកត់នាងំ 

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនា ខ�េជនាខផ្កមួយ 
លធ្ើឲ្យខ ្ុេំេេួ�នចលំណះ�លឹងក្រែតិ្សនាសស្្រខន ្ថមលេៀត។  
លនៅលពេខ�េខ ្ុ�ំនលមើេរូ្រ្តអគនារកពេនានយនល្ហោះ 
លពោធិ៍ចនិតុង ែ នាហនាកល់ធ្ើឲ្យខ ្ុសំ្ថតិលនៅក្ងុកពលឹតិ្កនារណ៍ 
លនោះខ�រ។ រូ្រ្ត�ល៏កចើនសន ្លឹកសនន្ា្់រលនះន លឹងជួយពន្យេ ់

�េល់កង្ជំននានល់កកោយឲ្យយេព់រីសម័យកនាេន រីមួយ ខៗ�េ 

ធ្លនា្់រ�នលកើតល� ើងលនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជនា។ រូ្រ្តេនាងំ
 

លនះ �នពន្យេអំ់ពរីក្រែតិ្សនាសសជ្នាលកចើនសម័យកនាេចនា្់រ 

តនាងំពរីរ្រ្រ េន ់នេ,់ រ្រ្រខខរ្កកហម នងិរ្រ្រលកកោយៗ 

មកលេៀតខ�េ្រនរ្ហតូ�េស់ម័យ្រច្ច្ុរ្បន។្ រ្រ្រេនាងំ 
លនះពតិជនា�នលកើតល� ើងលនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជនា �លូចះ្លយើង

 
កតរូែសកិ្នាអំពរីក្រែតិ្សនាសសរ្្រសជ់នាតិឲ្យ�នច្បាស ់ល�ើម្បរី 

លជៀសែនាងកុឲំ្យកហំសុលនះលកើតល� ើងសនាជនា ្រី។

ករី�នាករកពំងុរត់ក្រណនាងំលនៅក្ងុកពលឹតិ្កនារណ៍ករី�នា «ល្្ើរលជើង 
ក្រែតិ្សនាសសល្េើកេ រីពរីរ» លនៅសស រុកអន ្លង់ខែង លខត្ឧត្រមនានជ័យ។ 

ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។

(សភ័ុនក ្ភនាណនា/ ្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)



30 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 31

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

លេោក លផង ពង្រ ន៉ាសុរី ក្រធនានគលកមោងអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូ 
សនាសនល៍នៅកមុ្ជនា លធ្ើ្រេ្រង្ហនាញេនាកេ់ងន លឹងលមលរៀនក្រែតិ្សនាសស ្
កមុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ (ពរីឆ្នា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)�េស់សិ ល្នៅ 
ែេិ្យនាេយ័ ជនា សុរីម រក្ជ័យ។ ន្ងៃេ រី២៣ ខខមករនា ឆ្នា២ំ០២០។
(ផនាត សេិនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

សិសសាៃរុសិស្សនៃវទិយាលយ័	ជា	សរុ តីម	រក្សជយ័	
ថខតន្បពសវង	ទទលួបាៃែំថណរះដលឹង្រសៃ ្ថមពតីប្រវត្ិសាសស្សខ មរបកហម

មនី សាណា្់

 សសិ្នានសុសិ្ក្ររុសសសរីចនំនួ ៨៣ននាក់ នន 

ែេិ្យនាេយ័ ហ ៊នុ ខសន រក្ជ័យ �នេេេួចលំណះ�លឹង 

្រខន ្ថមពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម នងិខសង្យេស់ុរីជលកមៅ 

ពរីនយិមនយ័ននអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍នងិែធិរីេ្់រសកនាត់ 

អំលពើលនះជនាេក្ខណភៈ្ុរគ្គេ កគរួសនារឬសហគមន ៍នងិ 

ក្រលេសជនាតិេនាងំមូេ តនាមរយភៈលែេកិនា្្នាកល់រៀនស្រីអំពរី 

«សនារសខំនានន់នកនារសកិ្ នាក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនា 
ធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥ - ១៩៧៩)»។ លែេកិនាលនះ េេេួ�ន 

កនារសហកនារពរីកកសងួអ្់ររ ំយុែជន នងិករី�នា នងិមនានកនារ 

គនាកំេខផ្កហរិញញាែត្ថុ ពរីេ រីភ្នាកង់នារសហរ�្ឋអនាលមរកិល�ើម្បរី

អភិែឌ្ឍនអ៍នរ្ជនាតិ។ លនះគឺជនាលែេកិនា ្នាកល់រៀនលេើកេ រី៤៦ 

រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ក្ងុលខត្នកពខែង។ 

 ែេិ្យនាេយ័ ជនា សុរីម រក្ជ័យ �នកសនាងល� ើងក្ងុ 
ឆ្ នា២ំ០០៣ ខ�េមនានេ រីតនាងំស្ថតិលនៅភូមិល្ើខកតង 

ឃំុរក្ជ័យ សសរុក�ភំ្ លខត្នកពខែង នងិមនាននផ្ទ�រីសរុ្រ 

១៦,៧២៣ ខមក៉តកនាលរ។៉   លនៅលពេ្រច្ច្ុរ្បន ្មនានអគនារ 
សកិ្នាចនំនួ ៧ខង្ ខចកជនា ៣១្រន ្ទ្់រ ក្ងុលនោះមនាន 
្រន ្ទ្់រលរៀន ២៦្រន ្ទ្់រ, ្រន ្ទ្់រពលិសោធនច៍នំនួ ៣្រន ្ទ្់រ,  

្រន ្ទ្់រ្រណ្ណនាេយ័ចនំនួ ១្រន ្ទ្់រ ្រន ្ទ្់រកុពំ្ូយេរ័ចនំនួ ១្រន ្ទ្់រ 
នងិ្រន ្ទ្់រេ រីចនាត់កនារចនំនួ១ខង្។ កគរូ្រលកងៀនមនានចនំនួ 

៥៩ននាក់ ក្ងុចលំណោមលនោះមនានកគរូសសរី ១៧ននាក។់   
សសិ្សរុ្រក្ងុឆ្នាសំកិ្នា ២០១៩-២០២០ មនានចនំនួ 

៩៨២ននាក ់ក្ងុចលំណោមលនោះសសិ ស្សរី ៥១២ននាក ់ខចក 

លចញជនាពរីរខផ្កគឺ  ១) មធ្យមសកិ្នា្រឋមភូមិមនានសសិ្ 

សរុ្រ ៥០៨ននាក ់ក្ងុចលំណោមលនោះមនានសសរី ២៦៧ននាក ់

នងិ ២) មធ្យមសកិ្នាេតិុយភូមិមនានសសិ្សរុ្រ 

៤៧៤ននាក ់ក្ងុចលំណោមលនោះមនានសសិ ស្សរី ២៤៥ននាក។់ 

លែេកិនា្្នាកល់រៀន គឺជនាធនាតុផ្មួំយ�ស៏ខំនានក់្ងុកម្ែធិរី 
សសនាែកជនាែ នងិអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនល៍នៅកមុ្ជនា 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា នងិមនានលគោេ្ំរណង 
្រង្ហនាញឲ្យលឃើញពរីតនម្លននកនារសកិ្នាក្រែតិ្សនាសស ្ខ�េ 

ជនាមលធ្យោ�យ�ម៏នានក្រសេិភ្នាពមួយសកមនា្់រកនារផ្លនាស ់

្ូ្ររននាលពេអននាគត។ កនាេែភិនាគសកមនា្់រលែេកិនា្្នាក ់
លរៀនលនះរួមមនាន៖ កនារស្ទនា្រស្ទង់មតិសសិ្មុននងិលកកោយ 

លែេកិនា, កនារលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញអំពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម,  

សណួំរនងិចលម្លើយ, កនារ្រញ្្ចងំភនាពយនឯ្កសនារ នងិកនារ 

ខចកលសៀែលភៅ។ កម្ែធិរីេនាងំលនះ កតរូែ�នលធ្ើល� ើងក្ងុ 
រយភៈលពេជិត ៣លមោ៉ង ល�ោយកគ្់រកម្ែធិរីេនាងំអសស់េុខ្ត 

្រង្ហនាញកនារសន ្ទននា ពភិនាក្នា នងិសរួលឆ្លើយ។ លេោះជនាយន៉ាង 

ណនាកល៏�ោយ កក៏នារចណំនាយលពេលែេនាសកមនា្់រកនារលធ្ើ 

្រេ្រង្ហនាញពរីមនាតិកនាក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម នងិពរីកនារ 

អធ្ិរ្បយ឵ពរីនយិមនយ័ នងិកនារេ្់រសកនាត់អំលពើក្រេយ័ 

ពជូសនាសន ៍គឺកតរូែ�នចណំនាយលពេលែេនាលកចើនលេើសេុ្រ  

ល�ើម្បរីលធ្ើឲ្យក�ក�្នា សសិ្នានសុសិ្េនាងំអសអ់នាចេេេួ�ន 

ចលំណះ�លឹង្រខន ្ថមលកចើនខ្មលេៀតពរីលែេកិនា ្នាកល់រៀនលនះ។

 ខផ្កេ រី១ គឺជនាកនារលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញលេើមនាតិកនាក្រែតិ្- 

សនាសសខ្ខរ្កកហម។ ខផ្កលនះលផ្ោតសខំនានល់េើកនារ 

អធ្ិរ្បាយ ពន្យេព់រីលគោេនលយោ�យេនាងំ ៨ ចណុំច 

រ្រសខ់ខរ្កកហម ខ�េលធ្ើឲ្យក្រជនាជនកមុ្ជនាជនាលកចើន 
�ត់្រង់ជរីែតិ នងិរងេកុ្ខលែេននា ្ំរ្ិរេសេិ ្លិសររីភនាព។ 

លគោេនលយោ�យេនាងំលនោះរួមមនាន ៖ ១) ជលម្លៀសក្រជនាជន 

លចញពរីេ រីកករុងភំ្លពញ នងិេ រីក្រជំុជនននាននា  ២) ្ំរ�ត់ 

េ រីផ្នារ នងិ រូ្ិរយែត្ថុ ៣) កលម្ទចែត្អនារនាម នងិផ្លឹក 
កពះសង្ឃ ៤) ្ិរេសនាេនាលរៀន នងិកគលឹះស្ថនានសកិ្នា  

៥) សម្ល នា្់រ្រញញាែន ្មនន ្រីរ�្ឋកនារ នងិក្រជនាជនស្លតូកតង់  
៦) ្រលងកើតសហកនារណ៍លនៅេេូនាងំក្រលេស ៧)ផ្នាច ់

េនំនាកេ់នំង នងិ្ំរខ្រក្ំរ�កក់ករុមកគរួសនារ នងិ ៨)  

្រលណ្ញជនជនាតិលែៀតណនាម នងិលធ្ើសនង្គនាមជនាមួយ 

លែៀតណនាម។ េនាកេ់ងន លឹងកនារអធ្ិរ្បាយខផ្កេ រី ១លនះ  

សសិ្នានសុសិ្មួយចនំនួ�នលចោេជនា សណួំរមួយចនំនួ 

�ចូជនា៖ ១) លហតុអ្រី�នជនាក្រជនាជនលហៅរ្រ្រខខរ្កកហម 

្នាគុកឥតជញ្្ងំ? ២) លតើ ្រ៉េុ ពត មនានចណុំច 

ពលិសសអ្រីខ ្លះ លេ ើ្រកម្នាភិ�េខខរ្កកហមលេើកគនាត់លធ្ើ 

ជនាលម�លឹកននាកំ្ងុរ្រ្រលនោះ? ៣) លតើរ្រ្រ ្រ៉េុ ពត មនាន 
គុណសម្បតិ្អ្រីខ ្លះ? ៤) លតើេនិផ្េេនាងំអសខ់�េក្រជនាជន 

ផេតិ�នខខរ្កកហមយកលេៅណនា? ៥) លហតុអ្រី�ន 

ជនាខខរ្កកហម្ំរ្ិរេលរ ោងចកកឧស្នាហកម្េនាងំអស?់  

នងិ៦) លហតុអ្រី�នជនាលែ ៀតណនាមមិន�កេព័លចញ  

្រន ្ទនា្់រពរីជួយរលំ�ោះក្រជនាជនកមុ្ជនាលនៅឆ្នា១ំ៩៧៩?

 ខផ្កេ រី ២ គឺជនាកនារលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញពរីនយិមនយ័ននអំលពើ 

ក្រេយ័ពជូសនាសន ៍ខ�េ�នលផ្ោតលេើកនារពន្យេព់រីធនាតុ 

ផ្េំនាងំ�នាយខ�េននាលំកើតមនានអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍

នងិកនារពន្យេព់រីែធិរីេ្់រសកនាត់អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនជ៍នា 

្ុរគ្គេ សហគមន ៍កករុមកគរួសនារ នងិក្រលេសជនាតិេនាងំមូេ។ 

 ្រន ្ទនា្់រពរីកនារលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញ�ន្រញ្ច្់រ សសិ្នានសុសិ្ 

េនាងំអស ់មនានឱកនាសេស្ននាកនារចនាក្់រញ្្ចងំភនាពយន ្

ឯកសនារមនានចណំងលជើង្នា «កមុនារកមុ្ជនា» ខ�េជនាខខ្ 
ភនាពយន្្រលងកើតល� ើងភ្ល នាមៗ្រន ្ទនា្់រពរីកនារ�េួរេនំនរ្រ្រ 

ខខរ្កកហម។ ខខ្ភនាពយនល្នះឆ្លុះ្រញ្្ចងំពរីស្ថនានភនាព 
រ្រសក់មុនារកមុ្ជនា។ មុនលពេ្រញ្ច្់រលែេកិនា នាក្ល់រៀន កករុម 
កនារងនាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា�នលធ្ើកនារខចក 
ចនាយលសៀែលភៅ «ក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ 

(ពរីឆ្នា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)» ជនាភនាសនាអង់លគ្លសចនំនួ 

៩០ក្បេ឵ នងិលសៀែលភៅ «អត្សញ្ញាណជនជនាតិចនាមលនៅ 

ក្ងុយុគសម័យសកេភនាែូ្រន រីយកម្» ចនំនួ ៩០ក្បាល

លេៀត �េស់សិ្នានសុសិ្ កគ្់ររូ្រ ល�ើម្បរីផ្េជ់នាសម្នារ 

សកិ្ នា្រខន ្ថមពរីក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនាធិ្រលតយ្យ 

នងិលេ ើកកមស្ែ់្រ្បធម៌ននក នារអ នានក្ងុស នាេ នាលរៀន 

នងិសហគមន ៍នងិក្រគេជូ់ន្រណ្ណនាេយ័ននែេិ្យនាេយ័ 

ជនា សុរីម រក្ជ័យ ល�ើម្បរីេកុសកមនា្់រកនារសសនាែកជនាែរ្រស ់

សសិ្នានសុសិ្។ 

អគនារសកិ្នាលនៅែេិ្យនាេយ័ ជនា សុរីម រក្ជ័យ ស្ថតិលនៅក្ងុសសរុក 

�ភំ្ លខត្នកពខែង។ ន្ងៃេ រី២៣ ខខមករនា ឆ្នា២ំ០២០។

(ផនាត សេិនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

កចិ្ ្្ច ម ្឵្នខ៍ ្លី ្្ពីកីារយេល់�ើញ្្឵ទ លខ់ ្លលួន ច្លំោះការលធវែើលវទកិាថា្នកល់រៀន

យន៉ាន សុរីលនត  លភេសសរី 

អនាយុ១៨ឆ្នាំ ្្នាកេ់ រី ១២ 

ខផ្កសង្គមែេិ្យនា៖ 

េ លឹម សហុន៊ាង អនាយុ១៧ឆ្នាំ ជនាសសិ្ 

លរៀន្្នាកេ់ រី១២ ខផ្កសង្គមែេិ្យនា៖

 «ខ ្ុ�ំ លឹងលរឿងរ ន៉ាែកនាេពរីសម័យ ្រ៉េុ ពត ពរីលេោក 
កគរូ នងិលមើេែរីល�អូក្ងុកម្ែធិរីយូធ្ូរ។ ពរីមុនយនាយ 
តនារ្រសខ់ ្ុខំតងខតនយិនាយក�្់រពរីកនារខ្រក�ក ់
កគរួសនារ។ ខខរ្កកហមចនាត់តនាងំគនាត់លេៅជរីកក្រ�នាយ  

នងិមិនឲ្យហ្ូរកគ្់រកគនាន។់ គនាត់ហ្ូរខត្រ្ររមួយ 

ចនានក្ងុមួយលពេ។ លនៅន្ងៃលនះ លពេខ�េខ ្ុ�ំន
 

ស្នា្់រកនារ្រលកងៀនរ្រសល់េោកកគរូ រ ន៉ាសុរី ពរីលគោេ 

នលយោ�យរ្រសខ់ខរ្កកហមរួចមក ខ ្ុចំនា្់រអនារម្ណ៍ 
ពរីចណុំចខ�េជនរងលកគោះមនានរ្ួរសផ្លែូចត្ិធងៃនធ់ងៃរ 
្រន ្ទនា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�េួរេ។ំ លេោះ្ររីជនារ្រ្រ 

លនះកន ្លងផុតយូរលហ ើយកល៏�ោយ កល៏រឿងេនាងំលនោះ

លនៅខត�កជ់នា្់រក្ងុចត្ិយនាយតនារ្រសខ់ ្ុជំនានចិ្ច។ 

លនៅលពេខ�េយនាយតនារ្រសខ់ ្ុនំយិនាយលរឿងរ ន៉ាែ 
រ្រសគ់នាត់ គនាត់ខតងខតមនានេ លឹកមុខលកកៀមកក ំ្រ៉ខុន ្

គនាត់លនៅខតរឭំកក�្់រខ ្ុ ំលនៅលពេខ�េខ ្ុមិំនសែូ
 

ជួយលធ្ើកនារងនារផ្ទះ្ នា ល្រើលនៅក្ងុសម័យខខរ្កកហម 

ក្រសនិល្រើលយើងមិនលេៅលធ្ើកនារ ខខរ្កកហមយកលយើង 

លេៅអ្់ររ ំឬែ នាយលចោេ»។

េន ់រតនភៈ  

លភេក្ររុស អនាយុ១៨ឆ្នាំ  

លរៀន្្នាកេ់ រី១២ 

ខផ្កសង្គមែេិ្យនា៖

«លកកោយលពេស្នា្់រលេោកកគរូ្រលកងៀនលហ ើយ ខ ្ុ�ំន 
�លឹង្នា អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍គឺជនាកនារសម្ល នា្់រ 
ក្រជនាជនភនាគតិច ឬ កនារ្ំរផ្លចិ្ំរផ្លនាញជរីែតិមនសុ្។ 
អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍មិនកតលឹមខតមនានផេ 
្រះ៉ពនាេច់លំពោះមនសុ្ម្នាក់ៗ  កគរួសនារមួយលនោះ 
លេ គឺលធ្ើឲ្យ្រះ៉ពនាេ�់េស់ហគមន ៍នងិក្រលេសជនាតិ 
េនាងំមូេ។  �លូចះ្ល�ើម្បរីេ្់រសកនាត់អំលពើក្រេយ័ពជូ 
សនាសន ៍ក្ងុននាមខ ្ុជំនាយុែែយ័ ខ ្ុមំនានខតលរៀន

 សកូតឲ្យច្បាសេ់នាសព់រីរ្រ្រលនោះ នងិសកិ្នាពរីភនាព 
ខសុគ្នារែ នាងែ្រ្បធម៌ននាននា»។

សនាយ កសុេ   លភេក្ររុស អនាយុ១៨ឆ្នាំ 
្្នាកេ់ រី១២ ខផ្កសង្គមែេិ្យនា៖

«ខ ្ុធំ្លនា្់រ�ន�លឹងពរីរ្រ្រខខរ្កកហមតនាមរយភៈយនាយ 
រ្រសខ់ ្ុកំ�្់រ្នា រ្រ្រលនះជនារ្រ្រលឃោរលឃៅ ្រង្ខំ 
ឲ្យក្រជនាជនលធ្ើកនារធងៃនធ់ងៃរ ហសួកម្លនាងំ ឲ្យហ្ូរតិចៗ  
មិន�នកគ្់រកគនាន។់ ខ ្ុលំជឿ្ នារ្រ្រលនះពតិជនាលកើត
ល� ើងពតិខមន ល�ោយសនារខ ្ុលំឃើញផូ្រតនារ្រសខ់ ្ុលំនៅ
�េស់ពន្្ងៃលនះ។ តនារ្រសខ់ ្ុសំ្លនា្់រលនៅលពេខ�េ
គនាត់រត់លេៅក្រលេសលែៀតណនាម ល�ោយសនារខតខខរ្ 
កកហម�លឹង្នាគនាត់ជនាកគរូ្រលកងៀន។ លនៅលពេខ�េ
ខ ្ុសំ្នា្់រលរឿងតនារ្រសខ់ ្ុ ំខ ្ុមំនានអនារម្ណ៍ព�ិកចត្ិ 
នងិមិនន លឹកស្នាន្នារ្រ្រមួយលនះ�នលធ្ើឲ្យតនារ្រស់
ខ ្ុសំ្លនា្់រ នងិលធ្ើឲ្យក្រជនាជនកមុ្ជនាលេៅជនាជន

 
រងលកគោះ» ។

«មុនលពេចេូលរៀន ខ ្ុ�ំន�លឹងអំពរីរ្រ្រខខរ្កកហម 
ខ ្លះៗ ខតមិនសែូសុរីជលកមៅលេ។ ខ ្ុ�ំ លឹងតនាមរយភៈ 
ជរី�នូក�្់រ្នា មនានកនារេ�ំក លែេននាលនៅក្ងុរ្រ្រ 
ខខរ្កកហម �ចូជនា កនារអត់អនាហនារ កនារលធ្ើកនារក្ងុ 
លមោ៉ងខ�េលយើងសពន្្ងៃសកមនាក មនានលរឿងរន៉ាែលផ្ងៗ

លេៀតខ�េគនាត់អួេល�ើមកមិនអនាចនយិនាយលរៀ្ររនា្់រ 

�ន។ ខ ្ុធំ្លនា្់រខត�ន�លឹងពរីស្ថនានភនាពកនាររសល់នៅ 
រ្រសជ់នរងលកគោះក្ងុរ្រ្រលឃោរលឃៅលនោះ ្រ៉ខុន ្
ក្ងុន្ងៃលនះ ល�ោយមនានកនារចេូរួមពរី ្រងៗ  លេោកកគរូ 
ខ�េលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញ លធ្ើឲ្យខ ្ុ�ំនយេក់នានខ់តច្បស឵ ់
លេៀត េនាកេ់ងន លឹងលគោេនលយោ�យ៨ ចណុំច 

រ្រសខ់ខរ្កកហម។ អ្រីខ�េជនាចណុំចពលិសស នងិ 

ចនា្់រអនារម្ណ៍ជនាងលគរ្រសខ់ ្ុ ំគឺកនារេុ្រ្ំរ�ត់ 
ែណ្ណភៈលនៅក្ងុសង្គម លកពោះែនា្រងកឲ្យមនានផេែជ្ិមនាន  
នងិអែជ្ិមនាន�េស់ង្គមេនាងំមូេ»។

 តនាមរយភៈកនារលធ្ើលែេកិនា ្នាកល់រៀន នងិកនារយេល់ឃើញ
រ្រសស់សិ្នានសុសិ្ខនាងលេើ លយើងអនាចែនាយតនម្ល�ន្នា 
ចលំណះ�លឹងស្រីអំពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម នងិនយិមនយ័ 
អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍កពមេនាងំែធិរីសនាសសក្្ងុកនារេ្់រ
សកនាត់អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍គឺកតរូែ�នពកងរីក នងិផ្ព ្
ផ្នាយយន៉ាងេេូនាយ លេៅកនានស់សិ្នានសុសិ ខ្�េភនាគ 
លកចើន្ំរផុតធ្លនា្់រ�នលរៀន នងិ�លឹងឮពរីក្រែតិ្សនាសសល្នះពរី 
កករុមកគរួសនារ នងិសហគមន។៍ តនាមរយភៈេេផ្េននកនារែនាស ់
ស្ទង់ចលំណះ�លឹងសសិ្ �ន្រង្ហនាញ្នា សសិ្េនាងំអសម់នាន 
ចលំណះ�លឹងលកើនល� ើងេនាងំខផ្កក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនា- 
ធ្ិរលតយ្យ នងិអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍នងិែធិរីសនាសសន្នាននា 
ខ�េជនាគន ្លលឹះននា�ំេក់នារ្រណុ្ះគំនតិចេូរួមេ្់រសកនាត់កុឲំ្យ
រ្រ្រខខរ្កកហមលកើតល� ើងននាលពេអននាគត។

«ខ ្ុធំ្លនា្់រ�ន�លឹងលរឿងរ ន៉ាែក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហមតនាម
 

រយភៈកចិ្ចកនារសនាេនាខ�េលេោកកគរូខផ្កក្រែតិ្ែេិ្យនា 

�នាកក់្រធនាន្រេ សកមនា្់រសនាកសរួជនរងលកគោះ 

ខ�េធ្លនា្់ររសល់នៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម។  
លកកោយលពេខ ្ុសំរួននាលំហ ើយ ខ ្ុ�ំន�លឹង្ នាក្ងុសម័យ

 ខខរ្កកហមមនសុ្កគ្់ររូ្រមនានកនារងនារលធ្ើេនាងំ 

អស ់មិន្នាលកង្ឬចនាស ់នងិមួយលេៀតគឺកនារអត់ឃ្លនាន  

គ្នានអនាហនារ្ររលិភោគកគ្់រកគនាន។់ លកកោយស្នា្់រ 

្រេ្រង្ហនាញពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហមលេើចណុំច 

លគោេនលយោ�យ៨ចណុំចរួចមកខ ្ុមំនានអនារម្ណ៍ 
�កជ់នា្់រជនាមួយកនារ្ំរ�ត់សនាេនាលរៀន ផ្លឹកកពះ 

សង្ឃ នងិកលម្ទចែត្អនារ នាម លកពោះចណុំចេនាងំលនះ  

គឺជនាមូេលហតុខ�េននាឲំ្យមនសុ្មនានចលំណះ 

�លឹងលកចើន»។ 

្ិុរច មករនា  

លភេក្ររុស អនាយុ១៧ឆ្នាំ 

លរៀន្្នាកេ់ រី១២ 

ខផ្កសង្គមែេិ្យនា៖

ណុ្រ េរីណនា អនាយុ១៨ឆ្នាំ ្្នាកេ់ រី១២ 

ខផ្កសង្គមែេិ្យនា៖ 

«អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍គឺជនាកនារលធ្ើឲ្យមនាន 

ផេ្រះ៉ពនាេ�់េផ់្លែូកនាយផ្លែូចត្ិលេៅលេើកករុមណនា

មួយ ឬកក៏្រជនាជន នងិក្រលេសមួយ។ ល�ើម្បរីេ្់រ

សកនាត់កុឲំ្យមនានអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន�៍ចូខ�េ

លេោកកគរូ រនាសុរី �នលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញ ខ ្ុនំ លឹងនយិនាយ

្រ�លិសធចលំពោះអំលពើហងិ្នា នងិលេើកេ លឹកចត្ិឲ្យមនាន

�លំណោះសសនាយល�ោយសន ្ែិធិរីចលំពោះជលម្ល ោះ»។

សសិ្កពំងុលឆ្លើយសណួំរស្ទនា្រស្ទង់មតិលផ្ោតលេើចលំណះ�លឹងេនាក ់
េងន លឹងលមលរៀនក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ  
(ពរីឆ្នា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។ ន្ងៃេ រី២៣ ខខមករនា ឆ្នា២ំ០២០។
(ផនាត សេិនា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

អតរីត្ុរគ្គេកិលនៅមន ្ទរីរក-១២ កកសងួកនារ្ររលេសននរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ (ពរីឆ្នា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)្ តលនៅល�ើមឆ្នា១ំ៩៧៨  
លនៅអំ�ងុលពេលេៅេស្ននាសេិ្បភៈខ�េសខម្ងល�ោយកករុមសេិ្បភៈក្រលេសរ៉ូមន៉ានរី លនៅសនាេមលហោសសពេលន ្ល�សនាក ់ក្ងុកករុង

 
ភំ្លពញ។ រូ្ររ នា្់រពរីលឆ្ង ៖ មិត្ននាររី ខ រី, មិត្ននាររី លអឿន, មិត្ ស សនារនិ, មិត្ សនាន, មិត្ ររី លហៅ ឆុ្ក, មិត្ សនារុន លហៅ តនាសនាច្ុ់រក 
នងិ មិត្ ស ំល្រើក�នានឲ្យស្ថនានេតូក្រលេសគុយ�។ (ហ្គនុណនា ្ឺ៊រយសសម្/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

(តពតីថលខមរុៃ)

សាលបកមសំណរុ ំថរឿង០០២/០២
ដកសសង់ថែញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 

សាធារណភៈរ្រស់សាោក្តីសខ មរបកហម
េូ ថុនា និង ដារ៉ារដ ្ឋ លមត្឵

៧២. េន ្ទលឹមន លឹងលនះ មនានករណរីលេើកខេងមួយចនំនួចលំពោះ 

ែធិនានខ�េ�នកណំត់្នា កណំត់លហតុជនាេនាយេក្ខណ៍ 

អក រ្អនាចមិនកតរូែ�នយកមកលក្រើក�ស ់ល�ើម្បរី្រង្ហនាញ 

អំលពើ នងិកនារក្រកពលឹត្រ្រសជ់នជនា្់រលចោេ�នល� ើយ។ អង្គជំន ុ ំ

ជកមះរឭំក្នា ែធិនានពនាកព់ន័ន្ លឹងកនារអនែុត្លនៅកកមិត 

អនរ្ជនាតិអនញុ្ញាតចលំពោះកនារសម្ំនាងលេៅលេើភ័ស្តុនាងរ្រស ់
សនាក្រីខ�េ�នេេេួមរណភនាព លកកោយលពេពកួគនាត់ 

�នផ្េច់លម្លើយរួចមក ឬសនាក្រីខ�េមិនអនាចេនាកេ់ង�ន 

ល្រើលេោះ្ររីជនាមនានកនារព្យនាយនាមខសង្រកយន៉ាងសមលហតុ 

ផេលហ ើយកល៏�ោយ ឬសនាក្រីខ�េ «មិនអនាចផ្េស់ក្ខរីកម្

ផ្ទនាេម់នាត់�ន ល�ោយសនារស្ថនានភនាពផ្លែូកនាយឬផ្លែូចត្ិ»។ 

កណំត់លហតុននកនារស្នា្់រចលម្លើយ ឬក្រតិចនារលឹករ្រសស់នាក្រី 

ខ�េ�នេេេួមរណភនាព ឬសនាក្រីខ�េមិនអនាចេនាកេ់ង 

�ន អនាចេេេួយកជនាភ័ស្តុនាង នងិអនាចយកមក 

សម្នាង�ន ក្រសនិល្រើអង្គជំន ុជំកមះលជឿជនាក់្ នា សនាក្រីពតិ 

ជនាមិនអនាចរកលឃើញខមន លហ ើយភ័ស្តុនាងខ�េ�នលស្ើ 
សុឲំ្យេេេួយកមនានភនាពលជឿជនាក�់ន។ នងិលនៅលពេ 

ខ�េអង្គជំន ុជំកមះពចិនារណនាលឃើញ្នា តនម្លននភ័ស្តុនាង 
លនះមនានសនារសខំនានច់លំពោះភនាពចនា�ំចក់្ងុកនារធនាននាឲ្យ 
មនានកនារជំន ុជំកមះក្រក្រល�ោយយុតិ្ធម៌។ កនារណ៍ខ�េ 

ភ័ស្តុនាងលនៅចលំពោះមុខ ជនា្់រពនាកព់ន័ន្ លឹងអំលពើ នងិកនារ 
ក្រកពលឹត្រ្រសជ់នជនា្់រលចោេ �ចូ�នលចោេក្រកនានល់នៅក្ងុ 
�រីកនា្រញូ្នលរឿងលេៅជំន ុជំកមះមិនខមនជនាឧ្រសគ្គលនោះលេ។  
្រ៉ខុនែ្នា្រះ៉ពនាេ�់េេ់មងៃនខ់�េផ្េច់លំពោះភ័ស្តុនាងលនោះ។

៧៣. ពនាក្យសុតំនាងំខ ្លនួជនាល�ើម្រណ្លឹងរ�្ឋ្រ្បលែណរី  ពុកំតរូែ 
�ន្រលងកើតល� ើងល�ោយស្ថនា្័រនតុេនាកនារលនោះលេ លហតុ�លូចះ្ 

លហ ើយ ឯកសនារក្រលភេលនះមិនកតរូែ�នសនត្អំពរីភនាពអនាច 

លជឿជនាក�់ន នងិកតរូែ�នផ្េត់នម្លជនាភ័ស្តុនាងតិចតួច 
្រ៉លុណ្ណោះ ក្រសនិល្រើមនាន។

 ២.៤.៦.៣. ភ័ស្តុនាងខ�េ�នមកល�ោយកនារលធ្ើ 
 េនារុណកម្

៧៤. ល�ោយមនានកនារកហំតិមួយចនំនួ អង្គជំន ុជំកមះ�ន 

អនញុ្ញាតតនាមសលំណើសុឲំ្យេេេួយកឯកសនាររនា្់ររយខ�េ 

អនាច�នមកល�ោយកនារលក្រើេនារុណកម្ �ចូជនា ចលម្លើយ 

សនារភនាពលនៅមន ្ទរីរសន ្សិខុ ស-២១ នងិលសៀែលភៅកណំត់ 

លហតុរ្រសម់ន ្ទរីរឃំុឃនាងំ។ មនាកតនា១៥ ននអនសុញ្ញារ្រស ់

អង្គកនារសហក្រជនាជនាតិក្រឆនាងំន លឹងកនារលធ្ើេ នារុណកម្  

នងិកនារក្រកពលឹត្មកលេើខ ្លនួឬេណ្ឌ កម្លផ្ងលេៀតខ�េ 
លឃោរលឃៅ អមនសុ្ធម៌ ឬ្រន ្ទនា្រ្រលន ្ថោក (អនសុញ្ញា 

ក្រឆនាងំន លឹងេនារុណកម្) ហនាមឃនាត់ចលំពោះកនារលក្រើក�ស ់

ភ័ស្តុនាងខ�េ�នមកតនាមរយភៈកនារលធ្ើេនារុណកម្ លេើក 
ខេងខតក្រឆនាងំន លឹង្ុរគ្គេខ�េកតរូែ�នលចោេក្រកនាន ់

ចលំពោះកនារលធ្ើេនារុណកម្ ខ�េជនាភ័ស្តុនាង្រញ្ក្់្ នា 

ចលម្លើយលនោះពតិជនាកតរូែ�នលធ្ើល� ើងខមន។ ភនាគរីេនាងំអស ់

កតរូែខតលគោរព្រេ្រញញាត្ិលនះ។ លហតុ�លូចះ្ អង្គជំន ុជំកមះ�ន 

សលកមច្នា ភ័ស្តុនាងខ�េ�នមកល�ោយកនារលធ្ើេនារុណ 
កម្មិនអនាចយកមកលក្រើក�សស់កមនា្់រកនារខសង្រកកនារ 

ពតិននខ ្លលឹមសនាររ្រសភ័់ស្តុនាងលនោះ�នល� ើយ។ ក្ងុករណរី

ខ�េអង្គជំន ុជំកមះសលកមច្នា មនានហនានភ័ិយពតិក�ក�

ខ�េ្នាភ័ស្តុនាងលនោះ�នមកតនាមរយភៈកនារលធ្ើេនារុណកម្  
ភ័ស្តុនាងលនះកតរូែ�ន�កលចញពរីកចិ្ច�លំណើរកនារន រីតិែធិរី  
លេើកខេងខត (១) ភនាគរីណនាមួយ�នជំេនាសល់េៅន លឹងកនារ 

សនត្លនះល�ោយកនារសម្នាងលេៅលេើភ័ស្តុនាងលផ្ង ឬ (២)  
កនារលក្រើក�សភ័់ស្តុនាងលនះស្ថតិលនៅក្ងុករណរីលេើកខេង

ខ�េមនានខចងក្ងុមនាកតនា ១៥។

៧៥.  ភ័ស្តុនាងលចញពរីភ័ស្តុនាងខ�េ�នមកពរីកនារលធ្ើ
 

េនារុណកម្ កតរូែ�នអនញុ្ញាតឲ្យយកមកលក្រើក�ស�់ន 

�រនា្រណនាកនារលក្រើក�សភ័់ស្តុនាងលនោះ មិន�ន្ំរពនានលេើ

កនារហនាមឃនាត់ឲ្យលក្រើខ ្លលឹមសនារននភ័ស្តុនាងខ�េ�នមក

ពរីកនារលធ្ើេនារុណកម្ ល�ើម្បរី្រញ្ក្ក់នារពតិលនោះល� ើយ។ 

្រខន ្ថមពរីលនះលេៀត ភ័ស្តុនាងខ�េេេេួ�នល�ោយកនារ 
លធ្ើេកុ្ខ្ុរកលម្ញ ឬកនារ្រង្ខតិ្រង្ខំ ល្រើលេោះ្ររីជនាមិនកតរូែ�ន 

ហនាមឃនាត់ល�ោយមនាកតនា ១៥ ននអនសុញ្ញាក្រឆនាងំ 

េនារុណកម្កល៏�ោយ ្រ៉ខុនែ្នាមិនកតរូែ�នអនញុ្ញាតឲ្យយក 

មកលក្រើក�ស ់ល�ើម្បរីគនាកំេសម្នាងលហតុលនៅក្ងុសនាេកកម

លនះលេ សស្រតនាមច្បាប់កមុ្ជនា ជនាពលិសសមនាកតនា ៣២១ 

ននកកមន រីតិែធិរីកពហេ្ណ្ឌកមុ្ជនាខ�េខចង្នា «ចលម្លើយខ�េ 
េេេួលកកោមកនារ្រង្ខតិ្រង្ខខំនាងរូ្រកនាយ ឬខនាងផ្លែូចត្ិ 
លនះ គ្នានតនម្លជនាភ័ស្តុនាងលេ។

៧៦. អង្គជំន ុជំកមះ�នសលកមច្នា មនានហនានភ័ិយ 

ពតិក�ក�ខ�េ្នា ចលម្លើយសនារភនាពខ�េ�នមកពរីមន ្ទរីរ 

សន ្សិខុក្ងុក្រលេសកមុ្ជនា លនៅក្ងុរ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនាធ្ិរ-
 លតយ្យ �នមកល�ោយលធ្ើេនារុណកម្។ ្រ៉ខុនព្ត៌័មនានសត្យនា 

នម័ុតមួយចនំនួខ�េមនានលនៅក្ងុចលម្លើយសនារភនាព មិនខមន 
ជនាខផក្ននចលម្លើយខ�េ�នមកល�ោយកនារលធ្ើេ នារុណកម្ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

លេើភ័ស្តុនាងខ�េ�នមកល�ោយកនារលធ្ើេនារុណកម្ ខផ្ក 
ត នាមលគ ោេក នារណ៍ន នាន នាខ�េ�នលេ ើកល� ើងលន ៅក្ងុ 
លសចក្រីសលកមចរ្រសអ់ង្គជំន ុជំកមះ។ លមធនាែរីកនារពនារក្រី 

ននួ ជនា លេើកល� ើងនែូកនារជំេនាសមួ់យចនំនួ េនាកេ់ងន លឹង 

លសចក្រីសលកមចរ្រសអ់ង្គជំន ុជំកមះសនាេនា�្ូំរងស្រីពរី 

ភ័ស្តុនាងខ�េ�នមកល�ោយកនារលធ្ើេនារុណកម្ ខ�េ 
កតរូែ�នល�ោះសសនាយននាលពេលនះ។

៧៩.  លមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា លេើកល� ើង្នា តនាមរយភៈ 

កនារសនត្ខ�េ្នា ចលម្លើយសនារភនាពខ�េ�នមកពរី 

មន ្ទរីរសន ្សិខុន នាននា�នមកល�ោយកនារលធ្ើេ នារុណកម្លនោះ  

អង្គជំន ុជំកមះ�នរលំេោភ្ំរពនានលេៅលេើសច្ចធនារណ៍នន 

នរិលេោសចលំពោះ ននួ ជនា។ ពនាកព់ន័ន្ លឹងចណុំចលនះ អង្គជំន ុ ំ

ជកមះរឭំក្នា៖ លហតុ�លូចះ្ កនារលេើកល� ើងរ្រសល់មធនាែរី 

កនារពនារក្រីកតរូែ�ន្រ�លិសធលចោេកតង់ចណុំចលនះ។

៨០. លមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា លេើកល� ើងផងខ�រ្នាអង្គ 

ជំន ុជំកមះ�នកកមិតល�ោយមិនកតលឹមកតរូែនែូេេភ្នាពរ្រស ់

លមធនាែរីកនារពនារក្រីក្ងុកនារ្រង្ហនាញយុេស្នាសសក្នារពនារលរឿង 
ក្រីរ្រសខ់ ្លនួ ល�ោយ្រ�លិសធមិនអនញុ្ញាតឲ្យខ ្លនួលក្រើ «សមូ្បរី

 
ចលម្លើយសនារភនាពមួយចនំនួតូច» ខ�េលមធនាែរីកនារពនារ 

ក្រី�នយេល់ឃើញ្នាមិនខមន�នមកពរីកនារលធ្ើេនារុណកម្  

លហតុលនះ ែ នាជនាកនាររលំេោភលេើសេិ ្េិេេួ�នកនារជំន ុ ំ

ជកមះក្រីល�ោយយុតិ្ធម៌រ្រស ់ននួ ជនា ល�ើម្បរីកនារពនារខ ្លនួពរី 
កនារលចោេក្រកនានន់នាននាអំពរីកនារលធ្ើេនារុណកម្។ អង្គជំន ុ ំ

ជកមះកត់សម្គ នាេល់ឃើញ្នា លនៅក្ងុកនារពចិនារណនា នា លតើ

កតរូែអនញុ្ញាតឲ្យលក្រើចលម្លើយសនារភនាពខ�េ�នមកពរីមន ្ទរីរ 

សន ្សិខុននាននាខ�រឬលេ ជនាពលិសសក្ងុលគោេ្ំរណងសរួ 
តេេជ់នាមួយន លឹងសនាក្រីល�ោយលក្រើឯកសនារខ្រ្រលនះលនោះ  

កត្នាខ�េកតរូែកតរួតពនិតិ្យគឺ្នា លតើមនានហនានភ័ិយពតិ 

ក�ក�ខ�រឬលេ ្នាលតើអ្កខ�េផ្េច់លម្លើយមួយលនះកតរូែ 

�នលគលធ្ើេនារុណកម្ខ�េ្រលងកើត�នជនាកនារសនត្្នាមនាន 

អំលពើេនារុណកម្ នងិ្នាលតើភ័ស្តុនាងខ�េ្រង្ហនាញល�ោយភនាគរី 

លនោះលេ លហតុ�លូចះ្ ែ នាមិនកតរូែ�ន�កលចញពរីភ័ស្តុនាងលនោះ 
ល� ើយ។ ពត៌័មនានខ�េអនាចអនញុ្ញាត�នខ្រ្រលនះ រួមមនាន 

អត្សញ្ញាណរ្រសជ់នជនា្់រឃំុឃនាងំខ�េ�នកត់កតនាេកុ

ខ�េជនាកម្ែត្ថនុនកនារសរួចលម្លើយ កពមេនាងំកនាេ្ររលិចេ្

ចនា្់រខ ្លនួជនលនោះ កនាេ្ររលិចេ្ជនា្់រក្ងុមន ្ទរីរឃំុឃនាងំ នងិ/

ឬសម្លនា្់រ ខ�េកតរូែ�នកត់កតនាេកុលនៅលពេចះុល្ោ្ះលនៅ 

មន ្ទរីរសន ្សិខុ ឬលនៅលពេចនា្់រលផ្ើមលធ្ើឯកសនារខ�េផ្ទកុ 
ចលម្លើយសនារភនាព ្រ៉ខុនព្ត៌័មនានលនោះមិនខមនជនាពត៌័មនាន 

ខ�េមនានលនៅក្ងុចលម្លើយសនារភនាពផ្ទនាេល់នោះលេ។ លេើស 
ពរីលនះលេៀត អង្គជំន ុជំកមះគូស្រញ្ក្ស់នាជនា ្រីនែូកនារអនែុត្ 

ខ�េមនានភនាពសុរីចង្នាកគ់្នារ្រសខ់ ្លនួ ក្ងុកនារអនញុ្ញាតឲ្យ

លយោងលេៅចណំនារខ�េចនារល�ោយអ្កសរួចលម្លើយឬ្្នាក់

លេ ើ�នេលេៀតលេៅលេើចលម្លើយសនារភនាពល�ោយសនារចណំនារ 

េនាងំលនះ មិនខមនជនាខផ្កមួយននចលម្លើយសនារភនាពខ�េ�ន 

មកល�ោយកនារលធ្ើេនារុណកម្លនោះលេ។

៧៧.  ជនាចងុលកកោយ ខផ្កលេើករណរីលេើកខេងក្ងុមនាកតនា 

១៥ អង្គជំន ុជំកមះ�នសលកមច (ល�ោយមនានលចៅកកម FENZ 

មនានមតិជំេនាស)់ ្នាពត៌័មនានខ�េមនានលនៅក្ងុភ័ស្តុនាង

ខ�េ�នមកល�ោយកនារលធ្ើេនារុណកម្ អនាចកតរូែ�នលក្រើ 

ក�សល់�ើម្បរី្រង្ហនាញពរីអង្គលហតុ ជនាជនាងកនារលក្រើល�ើម្បរី 

្រញ្ក្ព់រីក នារពតិននចលម្លើយលន ោះល�ោយខផក្លេ ើកនារណ៍ 

ខ�េចលម្លើយលនោះកតរូែ�នលធ្ើល� ើង។ ជនាឧេនាហរណ៍ ចណុំច 

អនញុ្ញាតឲ្យអង្គជំន ុជំកមះពចិនារណនា្នា លតើកនារចនា្់រខ ្លនួ 
្ុរគ្គេជនាកេ់នាកមួ់យចនំនួខ�េកតរូែ�នលធ្ើល� ើងលកកោយ 

ពរីមនានចលម្លើយសនារភនាពខ�េមនានល្ោ្ះ្ុរគ្គេេនាងំលនះ

លនៅក្ងុលនោះ អនាចជនាកនារ្រញ្ក្ព់រីលគោេនលយោ�យ 
រ្រសរ់�្ឋនាភិ�េខ�រឬលេ។

៧៨.  លមធនាែរីកនារពនារក្រី លខៀែ សផំន ជំេនាសត់ែ ន៉ាន លឹងលសចក្រី 

សលកមចរ្រសអ់ង្គជំន ុជំកមះសនាេនា�្ូំរងល�ោយមិន�ន 

ផ្េេ់�្ហ រីករណ៍្រខន ្ថមលេ។ យន៉ាងណនាមិញ លមធនាែរីកនារពនារ 
ក្រី ជំរុញឲ្យអង្គជំន ុជំកមះកកមិតកនារពចិនារណនារ្រសខ់ ្លនួ 

ខ�េព្យនាយនាមលក្រើចលម្លើយសនារភនាពលនោះ មនានលក្រៀ្រេនាងំ 

សសរុងលេៅលេើកនារសនត្លនោះខ�រឬលេ។

៨១.  អង្គជំន ុជំកមះរឭំក្នា លមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា �ន�នា

កក់នារជំេនាសល់េៅន លឹងកនារសនត្អំពរីកនារលធ្ើេនារុណកម្ ល�ោយ

ភ្នា្់រមកនែូចលម្លើយពរីមន ្ទរីរសន ្សិខុ ស-២១ ចនំនួ្ររីច្បាប់ 

ខ�េលនៅក្ងុលន ោះមនានចណំ នារលនៅលេ ើចលម្លើយេនាងំលន ោះ 

កពមេនាងំសក្ខរីកម្រ្រស ់ឌចុ ល�ើម្បរីគនាកំេ�េេ់�្ហ រីករណ៍ 
រ្រសខ់ ្លនួ្នា មិនមនានកនារលក្រើេនារុណកម្ល�ើម្បរីេេេួ�ន 
ចលម្លើយេនាងំលនោះល� ើយ។ លនៅក្ងុលសចក្រីសលកមចរ្រសខ់ ្លនួ 

អង្គជំន ុជំកមះ�នកត់សម្គ នាេ់្ នា ចណំនារមួយចនំនួលនៅ 

ក្ងុចលម្លើយសនារភនាពមួយ�ន្រញ្ក្់្ នា ចលម្លើយសនារភនាព 
លនោះ�នមកតនាមរយភៈកនារលធ្ើេនារុណកម្ ល�ោយកនារលក្រើ 

«ែធិរីលក្ៅ»។ េនាកេ់ងន លឹងចលម្លើយសនារភនាពេនាងំអសល់នះ អង្គ 

ជំន ុជំកមះ�នយេល់ឃើញ្នា សមូ្បរីខតពុមំនានភ័ស្តុនាង

ស្រីពរីេនារុណកម្ផ្លែូកនាយក្រី កម៏នានហនានភ័ិយពតិក�ក�្នា 

េនារុណកម្ផ្លែូចិត្កតរូែ�នលក្រើក�សខ់�រ។ ្រន ្ទនា្់រពរី�ន 
ពចិនារណនាលេើសលំណើននាននា នងិភ័ស្តុនាង ខ�េ�នកណំត់ 
អត្សញ្ញាណល�ោយលមធនាែរីកនារពនារក្រីរួចមក អង្គជំន ុជំកមះ 

យេល់ឃើញ្នា លមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា ពុ�ំន្រង្ហនាញនែូ 

េ�្ហ រីករណ៍សមសស្រសកមនា្់រជំេនាសល់េៅលេើកនារសនត្្នា  
ចលម្លើយសនារភនាពេនាងំ� នាយខ�េ�នមកពរីមន ្ទរីរសន ្សិខុ 

ស-២១ គឺកតរូែ�នលធ្ើល� ើងតនាមរយភៈកនារលធ្ើេនារុណកម្លនោះ 

ល� ើយ។ លហតុលនះ កនារលក្រើក�សច់លម្លើយសនារភនាពេនាងំលនះ 

កតរូែ�នហនាមឃនាត់ល�ោយច្បោ្់រ។

៨២. ចងុលកកោយ លមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា អះអនាង្នាខ ្លនួ 
យេល់ឃើញ្នាកនារលក្រើក�សភ័់សុ្តនាងខ�េ�នមកល�ោយ 
កនារលធ្ើេនារុណកម្អនាចលធ្ើលេៅ�ន នងិ�នអះអនាងខ្រ្រ 

លនះលន ៅក្ងុស នារណ នា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិ នាក ្ នាល�ញល�ោេ 
រ្រសខ់ ្លនួ។ អង្គជំន ុជំកមះយេល់ឃើញ្នា ជនាពលិសស លនៅក្ងុ

 
អំ�ងុលពេសរួល�ញល�ោេសនាក្រី កនារអនញុ្ញាតឲ្យលមធនាែរី 
កនារពនារក្រី�កសសង់ភ័ស្តុនាងខ�េកតរូែ�នសនត្្នា�ន 

មកតនាមរយភៈកនារលធ្ើេនារុណកម្ លេោះ្ររីជនាភ័ស្តុនាងលនោះ

អនាចជនាភ័ស្តុនាងល�ោះ្រន ្ទកុក្រី គឺលធ្ើឲ្យ្រះ៉ពនាេល់�ោយ
 

ផ្ទនាេ�់េក់ម្ែត្ថុ នងិលគោេ្ំរណងននកនារហនាមឃនាត់ 
ចលំពោះកនារលធ្ើេ នារុណកម្លនះ។ ពនាកព់ន័ន្ លឹង្រញ្្ហលនះ 

អង្គជំន ុជំកមះ�នសលកមច្នា «កនារអនញុ្ញាតឲ្យលក្រើក�ស់

ភ័ស្តុនាងខ�េមិនអនាចេកុចត្ិ�ន ខ�េ�នមកតនាម 
មលធ្យោ�យមិនសស្រច្បោ្់រ មិនខមនជនាក្រលយោជនន៍នសេិ ្ ិ

ក្ងុកនារេេេួ�នកនារជំន ុជំកមះក្រីល�ោយយុតិ្ធម៌ល� ើយ។ 

ជនជនា្់រលចោេគួរកតរូែ�នអនញុ្ញាតឲ្យលក្រើក�សភ័់ស្តុនាង 
ខ�េគនាត់អះអនាង្នាជនាភ័ស្តុនាងល�ោះ្រន ្ទកុ ្រ៉ខុនមិ្នកតរូែលធ្ើ

 
ឲ្យ្រះ៉ពនាេ�់េស់ចុរតិភនាពននកចិ្ច�លំណើរកនារន រីតិធធិរីលេ។ 

ជនាករណរីលេើកខេង អង្គជំន ុជំកមះអនញុ្ញាតឲ្យភនាគរីលយោង 

លេៅលេ ើចលម្លើយសនារភនាពរ្រសអ្់កជនា្់រឃុលំន ៅក្ងុមន ្ទរីរ 
សន ្សិខុននាននា ក្ងុអំ�ងុលពេលធ្ើលសចក្រីសន ្�ិន្ាន្ិរេ្រញ្ច្់រ

 
កចិ្ចពភិនាក្នាល�ញល�ោេ។

 ២.៤.៦.៤. កនារក្រក្រល្ោ្ះ នងិេ រីកខន ្លង

៨៣. ល្្ោះ នងិេ រីកខន ្លងជនាកេ់នាក់មួយចនំនួក្ងុ 
សណំុំលរឿងអនាចក្រក្រខសុគ្នាល�ោយសនារកត្នាជនាលកចើន 

រួមមនាន ក្រភពល�ើមននភ័ស្តុនាង កនារ្រលញ្ចញសលំ�ង 
ក្ងុកនារអនានល្ោ្ះ ឬកនារ្រកខក្រផ្ទនាេម់នាត់។ ភនាពខសុ 
គ្នាខ្រ្រលនះ កអ៏នាច្រណ្នាេមកពរីកនារពុមំ នាន្រេ�្ឋនាន 

ជនាភនាសនារ៉ូមុនាងំលនៅក្ងុភនាសនាខខរ្ផងខ�រ។ អង្គជំន ុជំកមះ 
េេេួស្គនាេ់្ នា ល្ោ្ះ នងិេ រីកខន ្លងខ�េមនានសលំនៀង 

សសល�ៀងគ្នា ្រ៉ខុនមិ្នក្រក្រ�ចូគ្នាអនាចជនាល្ោ្ះរ្រស់

្ុរគ្គេឬេ រីកខន ្លងខតមួយ។ មិនខត្រ៉លុណ្ណោះ ល�ោយសនារ

ខតក្រជនាជនកមុ្ជនាមនានេម្ល នា្់រលក្រើល្ោ្ះលកចើនលផ្ងៗគ្នា 

នងិមនានល្ោ្ះលហៅលកកៅ នងិល្ោ្ះ្រ�ែិត្នក៍្ងុ ្រ.ក.ក. 

អង្គជំន ុជំកមះកត់សម្គ នាេល់ឃើញ្នា ្ុរគ្គេមួយចនំនួមនាន

ល្ោ្ះពរីរ្ររីខសុគ្នា។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

 ២.៤.៦.៥. កង្ះចលន ្លោះលនៅក្ងុកនារ្រកខក្រផ្ទនាេម់នាត់  
 កនារ្រកខក្រឯកសនារ នងិក្រតិចនារលឹក

៨៤. លេោះ្ររីជនា អ.ែ.ត.ក. មនានកនារធនាននា នងិកតរួតពនិតិ្យ 

លកចើនកកមិតយន៉ាងណនាក្រី កក៏ហំសុឆ្គងខផ្ក្រកខក្រ 

ផ្ទនាេម់នាត់ ្រកខក្រឯកសនារ នងិក្រតិចនារលឹក អនាចលកើតមនាន 

ល� ើងផងខ�រ។ អង្គភនាព្រកខក្រភនាសនា (ITU) លចៅកកម  

នងិអង្គជំន ុជំកមះ�នចនាត់ែធិនានកនារហរូខហ លនៅក្ងុកចិ្ច 
�លំណើរកនារន រីតិែធិរី ក្ងុលគោេ្ំរណងជួយកនាត់្រន ្ថយ 
កហំសុឆ្គង នងិជួយខកកហំសុខ�េរកលឃើញ។ ក្ងុអំ�ងុ

 
កចិ្ចលសុើ្រសរួ នងិកនារជំន ុជំកមះក្រី លមធនាែរីកនារពនារក្រីអនាចមនាន 

េេភ្នាពលក្រើលសែ នា្រកខក្រភនាសនារ្រសអ្់ក្រកខក្រផ្ទនាេ ់

មនាត់ នងិអ្ក្រកខក្រឯកសនារ�ន។ ភនាគរីេនាងំអសស់េុ ្

ខតមនានសមត្ថភនាពលក្រើភនាសនាកនារងនារផ្លែូកនារេនាងំ្ររីរ្រស ់ 
អ.ែ.ត.ក. លហតុ�លូចះ្ ពកួលគមនានសមត្ថភនាពកគ្់រកគនាន ់

ក្ងុកនាររកលឃើញកហំសុឆ្គងក្ងុកនារ្រកខក្រភនាសនា នងិ
 

ក្រតិចនារលឹក នងិ�នលស្ើសុឲំ្យខកខក្រកហំសុេនាងំលនោះ។

៨៥. អង្គជំន ុជំកមះរឭំក្នា អង្គជំន ុជំកមះ�នលេើកល� ើង 

្រញ្្ហអំពរីភនាពកតលឹមកតរូែននក្រតិចនារលឹកសែននាកនារលនៅក្ងុ 
សណំុំលរឿង ០០២/០២ តនាងំពរី�្ូំរងមកលម្៉លះ។ លនៅន្ងៃេ រី១៧  

ខខមិ្នុ នា ឆ្នា២ំ០១៥ អង្គជំន ុជំកមះ�ន�នាសល់តឿន 

កនារយិនាេយ័រ�្ឋ�េអំពរីកនារកពរួយ�រម្រ្រសខ់ ្លនួពនាក ់
ពន័ន្ លឹងកហំសុខផ្កខ ្លលឹមសនារលនៅក្ងុក្រតិចនារលឹកសែននាកនារ 
មួយចនំនួ ល�ោយសនារកនារ្រកខក្រផ្ទនាេម់នាត់។ លកកោយពរី 

�នពភិនាក្នា្រខន ្ថមរួចមក កនារយិនាេយ័រ�្ឋ�េ�នជូន 

�ណំលឹង�េភ់នាគរី លនៅន្ងៃេ រី២៧ ខខសរីហនា ឆ្នា២ំ០១៥ អំពរី 

សលំណើសុរំ្រសខ់ ្លនួ្នាអង្គភនាពក្រតិចនារលឹកមនានភនារកចិ្ច 
ពនិតិ្យលមើេល� ើងែញិ នងិលធ្ើក នារពនិតិ្យគុណភនាពនន 

ក្រតិចនារលឹកសែននាកនារេនាងំ្ររីភនាសនា។ គ្នានភនាគរីណនាមួយ 

�នជំេនាសន់ លឹងែធិរីសនាសសខ្�េ�នលស្ើល� ើងលនះលេ។

៨៦. គិតចនា្់រពរីន្ងៃេ រី៣ ខខមរីននា ឆ្នា២ំ០១៦ អង្គភនាព 

ក្រតិចនារលឹក លកកោមកចិ្ចសហកនារជនាមួយន លឹងអង្គភនាព 

្រកខក្រភនាសនា�នចនា្់រលផ្ើមលធ្ើក នារពនិតិ្យល� ើងែញិជនា 

េមិ្តលេើលសចក្រីកពនាងក្រតិចនារលឹកេនាងំអសន់នសែននាកនារ 

រ្រសអ់ង្គជំន ុជំកមះសនាេនា�្ូំរង ល�ើម្បរីធនាននា នា ក្រតិចនារលឹក 

�នឆ្លុះ្រញ្្ចងំកតលឹមកតរូែលេៅលេើ «ភនាសនាល�ើម» ខ�េ�ន 
នយិនាយលនៅក្ងុសែននាកនារ។ កនារពនិតិ្យល� ើងែញិ �្ូំរង 
កណំត់ នងិខកតកមរូែកហំសុននកនារ្រកខក្រផ្ទនាេម់នាត់។ 

លកកោយមក ក្រតិចនារលឹកចងុលកកោយននសែននាកនារលនៅមុន 

ន្ងៃេ រី៣ ខខមរីននា ឆ្នា២ំ០១៦ កតរូែ�នែនាយតនម្លល� ើងែញិ  

លហ ើយខកតកមរូែរ នាេក់ហំសុខ�េ�នរកលឃើញក្ងុកនារ 
្រកខក្រផ្ទ នាេម់នាត់កន ្លងមក។ �លំណើរកនារខ�េ�ន 

សនារនិ លនៅស្្ូរមិត្ភនាពកមុ្ជនា-លែៀតណនាម លនៅលខត្កកលចះ 

ន្ងៃេ រី២៤ ខខមករនា ឆ្នា២ំ០១៨។

(ស សនារនិ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ឯកភនាពក្ងុកនារធនាននាកនារពនិតិ្យគុណភនាពននក្រតិចនារលឹក 

លេោះ្ររីជនា�នលធ្ើល� ើងយន៉ាងេ្តិេន្ក់ល៏�ោយ កព៏ុអំនាច

េុ្រ្ំរ�តេ់េភ្ នាពននកហំសុខ�េលនៅលសសសេក់្ងុ 
ក្រតិចនារលឹកមួយចនំនួលនោះខ�រ។ ក្ងុករណរីខ�េកហំសុ 
ខ្រ្រលនះកតរូែ�នរកលឃើញល�ោយអង្គជំន ុជំកមះឬភនាគរី  

កហំសុេនាងំលនះន លឹងកតរូែ�នយកមកពចិនារណនាលនៅក្ងុ 
លពេែនាយតនម្លលេើតនម្លននភ័ស្តុនាង។

៨៧. លនៅក្ងុអំ�ងុកចិ្ចក្រជំុលរៀ្រចសំែននាកនារចងុលកកោយ 
 

លនៅក្ងុសណំុំលរឿង ០០២/០២ ភនាគរី�នលេើកល� ើងពរី 
េេភ្នាពខ�េ្នា កនារ�នាកក់្រតិចនារលឹកសែននាកនារយឺតយន៉ាែ 

ន លឹងលធ្ើឲ្យ្រះ៉ពនាេជ់នាអែជ្ិមនានចលំពោះេេភ្នាពរ្រសព់កួ 

លគ ក្ងុកនារ�នាកស់នារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញល�ោេ 
កតលឹមកនាេ្ររលិចេ្ន្ងៃេ រី២៥ ខខលមសនា ឆ្នា២ំ០០៧ ខ�េ�ន 

កណំត់។ លកកោយលពេសនាកសរួរួចលហ ើយ អង្គជំន ុជំកមះ�ន 

េេេួ�ណំលឹងពរីកនារយិនាេយ័រ�្ឋ�េ្នា ក្រតិចនារលឹកសែននា 

កនារន លឹងកតរួតពនិតិ្យ្រញ្ច្់រចងុលកកោយលនៅកតលឹម្ំរណនាច ់

ខខមិ្នុនា ឆ្នា២ំ០១៧ ឬមុនលនះ។

៨៨.  លនៅន្ងៃេ រី០៧ ខខលមសនា ឆ្នា២ំ០១៧ សហកពះរនាជ 

អនាជ្នា�នលស្ើសុពំន្យ នាររកនាេ្ររលិចេ្កណំតរ់យភៈលពេ 

១៥ន្ងៃ ល�ើម្បរី�នាកស់នារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញ 

ល�ោេចនា្់រពរីន្ងៃេ រី១៤ ខខលមសនា រហតូ�េន់្ងៃេ រី០៩ 

ខខឧសភនា លកកោយពរីពនិតិ្យលឃើញកនារខកតកមរូែក្រតិចនារលឹក 

ជនាលកចើនខ�េកពំងុខតលធ្ើល� ើង លហ ើយខ�េ�នលធ្ើឲ្យ្រះ៉

ពនាេ�់េភ់នាគរីលនៅក្ងុកនារសម្នាងលេៅលេើកណំត់កតនាេនាងំ 
លនះ លនៅក្ងុសនារណនារ្រសព់កួលគ។ លមធនាែរីកនារពនារក្រី 

លខៀែ សផំន �នយេស់ស្រតនាមសលំណើសុតំនាងំពរី�្ូំរង 

�ចូសហលមធនាែរីននាមុំខតំណនាងល�ើម្រណ្លឹងរ�្ឋ្រ្បលែណរីខ�រ។ 

លមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា �នជំេនាសល់េៅន លឹងសលំណើសុ ំ

ល�ោយលេើកមូេលហតុ្នា សមូ្បរីខតលកកោយកនារពន្យនារលពេ 

ខ�េ�នលស្ើសុលំ� ើងលនោះ ក្រតិចនារលឹកជនាលកចើនន លឹងពុកំតរូែ 

�នខកតកមរូែលនោះលេ។ លមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា �នកត់ 

សម្គ នាេ់្ នា «�លំណោះសសនាយសមលហតុផេ» គឺកតរូែ

ពន្យនារលពេសកមនា្់រ�នាកស់នារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នា

ល�ញល�ោេរហតូ�េមួ់យខខលេៅពរីរខខ លកកោយលពេ 

ក្រតិចនារលឹកេនាងំអសក់តរូែ�នពនិតិ្យលមើេចងុលកកោយ 

េនាំងសសរុង ឬ តមកេក់នាេ្ររលិចេ្កណំត់្រច្ច្ុរ្បនខ្�េ 
អនញុ្ញាតឲ្យភ នាគរី� នាកស់លំណ ៅខកខក្រស នារណ នាត នាម 

លកកោយ។ លេោះ្ររីជនាលមធនាែរីកនារពនារក្រី ននួ ជនា លជឿ្ នា 

ជលកមើសេ រីមួយ គឺជនាជលកមើសេ្ំ្រផុតកល៏�ោយ កខ៏ ្លនួលជឿជនាក ់
្នាអង្គជំន ុជំកមះេនំងជនាន លឹងមិនយេក់ពមលេើជលកមើស 

លនះលេ អនាសសយ័លហតុលនះ ខ ្លនួ�នលស្ើសុជំលកមើសេ រីពរីរខត 
ម្ង។ លមធនាែរីកនារពនារក្រី�នលស្ើសុឲំ្យអង្គជំន ុជំកមះកចនាន 

លចោេសលំណើសុពំន្យនាររលពេលនះ លហ ើយអនញុ្ញាតឲ្យ 

ភនាគរី�នាកស់លំណៅខកខក្រសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញ

ល�ោេរ្រសព់កួលគឲ្យ�នកតលឹម�ណំនាចខ់ខកញ្ញា ឆ្នា២ំ០១៧ 

នងិ្រង្គនា្់រឲ្យកនារយិ នាេយ័រ� ្ឋ�េធនាន នាធនធនានល�ើម្បរី 

្រញ្ច្់រសលំណៅខកខក្រលនះ។

៨៩.  លកកោយមកសហលមធនាែរីននាមុំខតំណនាងល�ើម្រណ្លឹង 

រ� ្ឋ្រ្បលែណរី�នផ្ល នាស្់រ្ូរក នារយេល់ឃើញរ្រសព់កួលគ  
ល�ោយសនារកនារខកតកមរូែក្រតិចនារលឹកមនានផេ្រះ៉ពនាេ ់

ខ ្លនាងំលេៅលេើកនារលរៀ្រចសំនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញ 

ល�ោេរ្រសព់កួលគ។ សហលមធនាែរីននាំមុខតំណនាងល�ើម 

្រណ្លឹងរ�្ឋ្រ្បលែណរី�នសុពំន្យនារលពេ�នាកស់នារណនា្រញ្ច្់រ 

កចិ្ចពភិនាក្នាល�ញល�ោេ រហតូ�េន់្ងៃេ រី០៩ ខខមិ្នុនា 

ឆ្នា២ំ០១៧ លពោេគឺលនៅលកកោយលពេខ�េក្រតិចនារលឹកខ�េ 

មនានសក្ខរីកម្រ្រសល់�ើម្រណ្លឹងរ�្ឋ្រ្បលែណរីន លឹងកតរូែ�ន 

ពនិតិ្យ្រញ្ច្់រចងុលកកោយតនាមខផនកនារ។ លមធនាែរីកនារពនារក្រី 

ននួ ជនា �នជំរុញឲ្យអង្គជំន ុជំកមះកចនានលចោេសលំណើសុ ំ

រ្រសស់ហលមធនាែរីន នាមុំខតំណនាងល�ើម្រណ្លឹងរ� ្ឋ្រ្បលែណរី  

លហ ើយ្រញ្ក្ស់នាជនា្្រីនែូសលំណើ មុន រៗ្រសខ់ ្លនួ ខ�េ�ន

សុតំមកេក់នាេ្ររលិចេ្កណំត់�្ូំរងសកមនា្់រ�នាកស់នារណនា

្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញល�ោេ ផ្េស់េិ ្�ិនាកស់លំណៅខក 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ខក្រសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញល�ោេ នងិធនាននា 

កនារផ្េមូ់េនធិិឲ្យ�នកគ្់រកគនានស់កមនា្់រលមធនាែរីកនារពនារក្រី 

រហតូ�េច់្់រ។

៩០. លនៅន្ងៃេ រី១៣ ខខលមសនា ឆ្នា២ំ០១៧ អង្គជំន ុជំកមះ�ន 

យេក់ពមតនាមសលំណើសុរំ្រសស់ហកពះរ នាជអនាជ្នាមួយ 

ខផ្ក ល�ោយ�នពន្យនារកនាេ្ររលិចេ្កណំត់�នាកស់នារណនា 

្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិ នាក្នាល�ញល�ោយរយភៈលពេមួយស�ហ្ ៍

រហតូ�េន់្ងៃេ រី២ ខខឧសភនា ឆ្នា២ំ០១៧។ លនៅន្ងៃេ រី២៨ 

ខខលមសនា ឆ្នា២ំ០១៧ អង្គជំន ុជំកមះ�នលចញសម្នាងលហតុ 

ននលសចក្រីសលកមចរ្រសខ់ ្លនួ ល�ោយ�នល�ោះសសនាយលេើ 
្រញ្្ហលនៅលសសសេខ់�េ�នលេ ើកល� ើងល�ោយភនាគរី។  

អង្គជំន ុជំកមះ�នសលកមច្នា កនារពន្យនារលពេរយភៈលពេ 

មួយស�ហ្ ៍ គឺមិនលកចើនលពកលនោះលេ លហ ើយកនារពន្យនារ 

លពេលនះកជ៏នាកនាររក្នាសេិ ្រិ្រសភ់នាគរីក្ងុកនារល�ញល�ោេ 
លេើភ័ស្តុនាងឲ្យ�នលពញលេញខ�រ។ អង្គជំន ុជំកមះ�ន 
កត់សម្គ នាេ្់រខន ្ថមលេៀត្នា លេោះ្ររីជនា�លំណើរកនារពនិតិ្យ 

ល� ើងែញិអនាច្រះ៉ពនាេខ់ ្លលឹមសនារននក្រតិចនារលឹកកល៏�ោយ កផ៏េ 

្រះ៉ពនាេរ់្រសែ់នាេនំងជនាមនានតិចតួច លហ ើយពុ�ំនរ នារ នាងំ

ភនាគរីក្ងុកនារ�នាកស់នារណនាក្រក្រល�ោយអត្ថនយ័ លនៅមុន

លពេក្រតិចនារលឹកេនាងំអសក់តរូែ�នពនិតិ្យចងុលកកោយលនោះ

ល� ើយ។ អង្គជំន ុជំកមះ�នយេក់ពមតនាមសលំណើសុ�ំនាក ់

សលំណៅខកខក្រក្ងុេកមង់ជនា «កខំណសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ច 
ពភិនាក្នាល�ញល�ោេ» ខ�េជនាែធិរីមួយអនាចេេេួយក 

�ន ល�ើម្បរីធនាននាកនារពភិនាក្នាល�ញល�ោេចលំពោះមុខ

លេ ើភ័ស្តុ នាងឲ្យ�នលពញលេញខ�េមនានលនៅក្ងុលពេ
 

ជំន ុជំកមះ នងិល�ើម្បរីលចញសនាេកកមឲ្យ�នេនានល់ពេ។  

អង្គជំន ុជំកមះ�នកត់សម្គ នាេ្់រខន ្ថមលេៀត្នា អង្គជំន ុ ំ

ជកមះន លឹងពចិនារណនាលេើសលំណើសុ�ំនាកច់លម្លើយត្រមនាន 

កកមិតលេៅន លឹងកខំណសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញ 

ល�ោេក្រសនិល្រើចនា�ំច។់

៩១.  ចនា្់រពរីន្ងៃេ រី០៧ ខខលមសនា ឆ្នា២ំ០១៧ រហតូមក�េ ់

លពេ្រញ្ច្់រ�លំណើរកនារពនិតិ្យល� ើងែញិលេើក្រតិចនារលឹក 

លនៅន្ងៃេ រី២៤ ខខកកក�នា ឆ្នា២ំ០១៧ អង្គភនាពក្រតិចនារលឹក 

�ន�នាករ់�យកនារណ៍្រង្ហនាញពរីស្ថ នានភនាពខកតកមរូែ 

ក្រតិចនារលឹកលរៀងរនាេព់រីរស�ហ្ម្៍ង។

៩២.  ល�ោយពចិនារណនាលេើលសចក្រីសលកមចពនាកព់ន័ន្ លឹង 

កនារអនញុ្ញាតឲ្យ�នាកក់ខំណសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នា 

ល�ញល�ោេ នងិសលំណើពនាកព់ន័រ្្រស ់ននួ ជនា សុធំនធនាន 

អង្គជំន ុជំកមះយេល់ឃើញ្នា ជនាកនារសមសស្រខ�េអង្គ 

ជំន ុជំកមះ្រញូ្នសលំណើសុលំនះលេៅកនារយិនាេយ័រ�្ឋ�េ 
ល�ើម្បរីពចិនារណនាឲ្យ�នសមរម្យ នងិសលកមចលេើករណរី  

លនះ។ លកកោយមក អង្គភនាពគនាពំនារកនារពនារក្រី�នឯកភនាពលេៅ 

លេើសលំណើរ្រសក់ករុមលមធនាែរីកនារពនារក្រីខ�េ�នលស្ើសុធំន 

ធនាន្រខន ្ថមចនា្់រពរីខខកកក�នា �េខ់ខកញ្ញា ឆ្នា២ំ០១៧ ល�ើម្បរី 

លរៀ្រចកំខំណសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នាល�ញល�ោេ។  

កគ្់រភនាគរី�ន�នាកក់ខំណសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិនាក្នា

ល�ញល�ោេតនាមកនាេ្ររលិចេ្កណំត់ន្ងៃេ រី២០ ខខកញ្ញា 

ឆ្នា២ំ០១៧។ លេោះ្ររីជនាអង្គជំន ុជំកមះ�នផ្េឱ់កនាស�េ់

ភនាគរីកល៏�ោយ ្រ៉ខុនមិ្នមនានភនាគរីណនាមួយ�នលស្ើសុ�ំនាក ់

ចលម្លើយត្រខ�េមនានកកមិតលេៅន លឹងសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ច

ពភិ នាក្នាល�ញល�ោេខ�េ�នខកខក្រេនាងំលន ោះល� ើយ។ 

លេោះ្ររីជនាសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិ នាក្នាល�ញល�ោេេនាងំ 

អស ់កតរូែ�ន្រកខក្រជនាភនាសនាខខរ្កតលឹមខខមរីននា ឆ្នា២ំ០១៨ 

កល៏�ោយ ្រ៉ខុនអ្ង្គភនាព្រកខក្រភនាសនា�នជូន�ណំលឹងមក 

អង្គភនាពជំន ុជំកមះសនាេនា�្ូំរង្នា អង្គភនាពលនះមិនអនាច 

្រញ្ច្់រក នារ្រកខក្រសនារណនា្រញ្ច្់រកចិ្ចពភិ នាក្ នាល�ញ 

ល�ោេរ្រស ់ លខៀែ សផំន លេៅជនាភនាសនាអង់លគ្លសលនៅមុន 

លពេលចញសនាេកកមលនះលេ។ លហតុលនះ អង្គជំន ុជំកមះ

�នពលឹងខផ្កលេៅលេើកនារ្រកខក្រនផ្ទក្ងុលកកៅផ្លែូកនារចលំពោះ
 

សនារណនាលនះ។      

        (តលៅលេខលតកាយ) 

 «សម្លលឹង» មនាននយ័ក្ងុែចននានកុកមសលម្ចសង្ឃ  
ជួន ណនាត ្នា «លមើេស្លលឹង ឬលមើេល�ោយលធ្ើខភ្កស្លលឹង 

លឆ្ោះកតង់មិនងនាក»។ «សម្លលឹង» គឺជនាករិយិនាសព្ទខ�េអនាច 

លក្រើ�នជនាមួយ «ននាម» នងិ «ករិយិនាសព្ទ»�ចូគ្នា។  

ឧេនាហរណ៍ សម្លលឹងមុខ, សម្លលឹងអនារម្ណ៍ នងិសម្លលឹងលមើេ 

ផកនាយ។េ។ កនារលក្រើខភ្កសម្លលឹងលមើេនរណនាម្នាក ់ឬអ្រី  

មួយ អនាចមនានអត្ថនយ័លកចើនយន៉ាងេនាងំអត្ថនយ័ែជ្ិមនាន 

នងិអែជ្ិមនាន អនាសសយ័លេៅលេើអ្កសម្លលឹង នងិអ្កខ�េ 

កតរូែ�នសម្លលឹង។ កនារសម្លលឹងល�ោយយកចត្ិេកុ�នាកល់េៅ 

លេើលហតុកនារណ៍�អ៏ស្ចនារ្យមួយ ឬ លហតុកនារណ៍�ភ័៏យ 

រនត់្មួយ ល�ោយលក្រើអនារម្ណ៍ល�ើម្បរីផិ្តយកលហតុកនារណ៍ 

េនាងំលន ោះ គឺជនាកណំត់កតនាក្ងុអនារម្ណ៍ខ�េ្រលងកើត 
�នជនាកនារចងចនាមិំនអនាច្ំរលភ្លច�ន ឬមិនអនាចរេត់ 

លេៅយន៉ាងងនាយល� ើយ។ អ្ករសរ់ នានមនានជរីែតិលកកោយ 

រ្រ្រខខរ្កកហមរ នា្់រេនានននាកខ់�េកពំងុរសរ់ នានមនាន 

ជរីែតិននាលពេ្រច្ច្ុរ្បន ្�ននងិកពំងុរក្នារកនារចងចនាពំរី 

េ�ិ ្ឋភនាពខ�េ�នលមើេ ឬសម្លលឹងលឃើញផ្ទនាេខ់ភ្កនែូ 

លហតុកនារណ៍ជនាលកចើនខ�េ�នលកើតមនានល� ើងក្ងុរ្រ្រខខរ្ 
កកហម េនាងំលហតុកនារណ៍ភ័យរនត់្ តកស់្លតុ ហសួចត្ិ 

នងិមិនខ�េជួ្រក្រេះ លហ ើយកនារចងចនាេំនាងំលនះ លនៅ

មិនេនាន�់ន្រលញ្ចញឲ្យ�លឹងល�ើម្បរីជនាកនារខចករខំេក្រេ 

ពលិសោធន ៍ នងិកនារខសង្យេ្់រខន ្ថមពរីសណំនាកល់កង្ៗ 

អត្ថៃ័យ៖	សម្លលឹងការពិតថដាយថេ្្តាត
អារមមណ៍	ៃិងការែងចាំ
ល្ង ពង្សរ៉្ា ុ ី

ជំននានល់កកោយឲ្យកគ្់រកជរុងលកជោយលនៅល� ើយលេ។ ផ្ទយុ 
លេៅែញិ កនារចងចនាេំនាងំលនះ �ន�ត់្រង់លេៅែញិ្រន ្ចិ 

មង្ៗជនាមួយន លឹងក នារ�ត់្រង់ជរីែតិននអ្ករសរ់ នានម នាន 

ជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមពរីមួយន្ងៃលេៅមួយន្ងៃ។ កនារចងចនាំ  

មនានសនារសខំនានណ់នាសស់កមនា្់រជរីែតិរសល់នៅក្រចនានំ្ងៃ  

លហ ើយកជ៏នាតកមរូែកនារចនា�ំចក់្ងុកនារអភិែឌ្ឍនក៍្រលេស 
ជនាតិល�ោយលជៀសឆងៃ នាយពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន,៍  

អំលពើហងិ្នា នងិកនារសម្ល នា្់ររង្គនាេ។ កនារក្រខមក្រមូេ 

កនារចងចនាំ តនាមរយភៈ «្រេពលិសោធន»៍ នងិ «កនារសម្លលឹង 

លឃើញកនារពតិ» គឺជនាកនារក្រខមក្រមូេលមលរៀនក្រែតិ្- 

សនាសសស្កមនា្់រ្រលកងៀនកនូលចៅជំននានល់កកោយ ឲ្យលជៀស 

ផុតពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍ហងិ្នាក្ងុសង្គម នងិ 
អំលពើអមនសុ្ធម៌�នេលេៀតននាលពេអននាគត។

 ឧេនាហរណ៍ «កនារសម្លលឹងលឃើញលហតុកនារណ៍ពតិ» 

មួយ កតរូែ�នក�្់រឲ្យ�លឹងពរីអុ៊ំក្ររុស សរំតិ លសឿន ជនា 

អតរីតជំនយួកនាររ�្ឋ�េឃំុពងេ លឹក លនៅផ្ទះរ្រសគ់នាត់

ខ�េមនានេ រីតនាងំស្ថតិលនៅជនា្់រន លឹងរ្រងែត្ េេួតនាខកែ 

ក្ងុឃំុពងេ លឹក សសរុករ�ំេួ លខត្ស្នាយលរៀង តនាមរយភៈ 
កកខសខភ្ករ្រសគ់នាត់ខ�េ�នសម្លលឹងលមើេលឃើញពរី 

កនារសម្ល នា្់រមនសុ្ចនំនួ ៤ករណរី  ក្ងុឆ្នាំ ១៩៧៨ 

ក្ងុឃំុគណភៈរុន សស រុកស្នាយ�នូខកែ លខត្លពោធិ៍សនាត់  

ក្ងុលពេខ�េគនាត់កពំងុល្រះស្លលឹកអំពេិ ក្ងុលពេស្នាក់
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

លនៅក្ងុលរ ោងលកកោយលពេសកមនាកពរីកនារងនារ នងិក្ងុ
 

លពេលធ្ើកនារក្ងុជំរពំេកម្គឺ ៖

១)  លហតុកនារណ៍សម្ល នា្់រមនសុ្េនាងំហ្ងូ 

២) លហតុកនារណ៍សម្ល នា្់រ្រងក្ររុស្រលងកើត 

៣)  លហតុកនារណ៍សម្ល នា្់រមនសុ ល្កចើនននាកល់�ោយកនាត់ 

ក្បាល នងិតលកមៀ្រសនាកសពលនៅលកកោមល�ើមពកុេនា  

នងិ

៤)  លហតុកនារណ៍ចនាកស់នាងំ�តុអ្កលនសនាេកតរីេនាងំរស ់

លនៅខក្បរ្រលឹងេលន ្លសនា្រ។ កនារពតិេនាងំលនះ លេោះ្ររីជនា

�នអូស្រន ្លនាយលពេលែេនាអសជ់នាង៤០ឆ្នាលំហ ើយ 

កល៏�ោយ កមិ៏នកតរូែ�នេុ្រ្ំរ�ត់ឲ្យអសស់្នាមពរី 

អនារម្ណ៍រ្រសអុ៊់ំក្ររុស លសឿន �នខ�រ។ 

 កនារចងចនាលំនះ ជនាកនារចងចនាអំសមួ់យជរីែតិ លហ ើយជនា 

កនារចងចនំាខ�េសង្គមជនាតិេេេួយកលធ្ើជនាលមលរៀនក្រែតិ្- 

សនាសសស្កមនា្់រមនសុ្ជំននានល់កកោយ រៗនា្់រតំណលេៀត។ 

 តនាមរយភៈកនារលេើកល� ើងខនាងលេើ មជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនា ជនាពលិសសមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារលខត្ 

នកពខែង (កនារយិនាេយ័សសនាែកជនាែ នងិ ្រណ្ណនាេយ័ 

ឯកសនារខខរ្កកហម លខត្នកពខែង) មនាន្ំរណងក្រខមក្រមូេ 

្រេពលិសោធន ៍ នងិកនារពតិខ�េអ្ករសរ់ នានមនានជរីែតិ 

ពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�នសម្លលឹងលមើេលឃើញនែូលហតុកនារណ៍ 

ននាននាខ�េ�នលកើតល� ើង ល�ើម្បរីរក្នាេកុជនាឯកសនារ 

លមលរៀនក្រែតិ្សនាសសស្កមនា្់រខចករខំេក�េល់កង្ៗ 

ល្ច្កដេី្ន ្និដ ្឵ឋ ន

 សសិ្នានសុសិ្ននែេិ្យ នាេយ័�ភំ្មួយចនំនួខ�េ 

�នចេូរួមលនៅក្ងុលែេកិនា្្នាកល់រៀនពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្ 
កកហម នងិែធិរីេ្់រសកនាត់អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនក៍្ងុ 

របាយការណ៍ថវទិកា្្឵ន ក់ថរៀៃស្តីពតី

«សារសំខាៃ់នៃការសិកសាប្រវត្ិសាសស្កម្ពុជា 
ប្រជាធិ្រថតយ្យ	១៩៧៥	ដល់	១៩៧៩»
ថៅវិទយាល័យបាភ្នំ	

លពេអននាគត �ន្រង្ហនាញពរីភនាពស្នាហនា្់រ នងិយកចត្ិ 

េកុ�នាកខ់ស្ក់ ្ងុក នារលកក្រជញ្កច់លំណះ�លឹងពរីក នារលធ្ើ 
្រេ្រង្ហនាញ នងិសណួំរលផ្ង ខៗ�េ�នលចោេសរួ។ តនាម 

រយភៈេេផ្េននកនារែ នាសស់្ទង់ចលំណះ�លឹងរ្រសស់សិ្ 

�ន្រង្ហនាញ្នា សសិ្េនាងំអសម់នានចលំណះ�លឹងលកើន 

មីន សាណា្់

លេោក លផង ពង រ្ ន៉ាសុរី ននាយកគលកមោងអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនល៍នៅកមុ្ជនា កពំងុលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញពរីក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ 
 

(ពរីឆ្នា១ំ៩៧៥-១៩៧៩) �េស់សិ ល្នៅែេិ្យនាេយ័�ភំ្ លនៅន្ងៃេ រី៥ ខខធ្ ូឆ្នា២ំ០១៩។
(េរី កកុឆនាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

(តែ្រ់)

សរំតិ លសឿន កពំងុរឭំកលរឿងរ ន៉ាែខ�េគនាត់ចងចនាលំនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្ 
កកហមក�្់រ�េល់េោក លផង ពង្រ ន៉ាសុរី ននាយកកម្ែធិរីអ្់ររពំរីអំលពើ
ក្រេយ័ពជូសនាសនល៍នៅកមុ្ជនា លនៅផ្ទះរ្រសគ់នាត់ស្ថតិលនៅក្ងុសសរុក
រ�ំេួ លខត្ស្នាយលរៀង លនៅន្ងៃេ រី១១ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។
(លផង ពង្រ ន៉ាសុរី /មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ជំននានល់កកោយខ�េជនាសសិ្នានសុសិ ល្នៅតនាមសនាេនា

លរៀនេលូេៅ អ្កអនាន អ្កសសនាែកជនាែ នងិកគរូ្រលកងៀន 

ក្ងុលគោេ្ំរណង�ច៍ម្បងមួយគឺ កនារកសនាង នងិកនារ 

អភិែឌ្ឍនក៍្រលេសកមុ្ជនាល�ោយគ្នានអំលពើហងិ្នា អំលពើ 

ក្រេយ័ពជូសនាសន ៍នងិកនារសម្ល នា្់ររង្គនាេ។
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ល� ើងេនាងំខផ្កក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនាធិ្រលតយ្យ ្ររ្ិរេក្រែតិ្សនាសស ្ នងិអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន ៍ នងិ 
ែិធរីសនាសសន្ នាន នាខ�េជនាគន ្លលឹះន នាំ�េក់ នារ្រណុ្ះគំនតិល�ើម្បរីេ្់រសក នាត់ ឬរ នារ នាំងអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនន៍ នា 
លពេអននាគត។

េរ ្ំណរួ រ  ច្លម្លើយ
មនុលវទិកា លតកាយលវទិកា

បរិមាណ ភា្រយ បរិមាណ ភា្រយ

ក្ររុស ២៥ ៥៧ ២៥ ៥៧

សសរី ១៩ ៤៣ ១៩ ៤៣

១ លតើអ ្នកមានការយេ់ដឹងអំពីតបវត្ិសាស្្កម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យកតមិតណា? 

មិន�លឹងអ្រីេនាំងអស ់    ២ ៥ ០ ០

�លឹង្រន ្ចិ្រន ្ចួ      ៣៦ ៨២ ១១ ២៥

�លឹងលកចើន    ៦ ១៤ ៣១ ៧១

អនាច្រលកងៀនអ្ក�នេ�ន  ០ ០ ២ ៥

២ លតើអ ្នកលជឿថា ការ្ម្឵ល ប់រង ្឵គ េជីវិតមនុ្្សបានលកើតល�ើងលៅក្នពុងរបបកម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ សដរឬលទ?

លជឿ      ៤២ ៩៦ ៤៣ ៩៨

មិនលជឿ ២ ៥ ១ ២

៣
លតើអ ្នកធ្឵ល ប់ពិភាកសាអំពីលរឿងរ៉ាវក្នពុងរបបកម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យជាមរួយឪពុកម្឵ យ ឬ

អ្នកសដេធ្឵ល ប់រ្់លៅក្នពុងរបបលនះសដរឬលទ?  

ធ្លនា្់រ      ៤១ ៩៣ ៤៤ ១០០

មិនធ្លនា្់រ ៣ ៧ ០ ០

៤ លតើអ ្នក្ិតថា ការ្ិកសាតបវត្ិសាស្្កម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ មានសារ្ំខាន់សដរឬលទ?

សខំនាន ់   ៤៤ ១០០ ៤៤ ១០០

មិនសខំនាន ់ ០ ០ ០ ០

៥
តប្ិនលបើមិតម្ន្ាក់រប្់អ្នក ជាកូនរប្់ជនដដដេ់ក្នពុងរបបកម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ 

លតើអ ្នកលរើ្លអើងច្ំលោះមិតម្ ្឵ន ក់លនាះសដរឬលទ? 

លរើសលអើង      ៤ ៩ ៤ ៩

មិនលរើសលអើង ៤០ ៩១ ៣៩ ៨៩

េរ ្ំណរួ រ  ច្លម្លើយ
មនុលវទិកា លតកាយលវទិកា

បរិមាណ ភា្រយ បរិមាណ ភា្រយ

៦ លតើការ្ិកសាពីតបវត្ិសាស្្កម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ រ្ួរដាក់ច្ូេលៅក្នពុងកម្មវិធី្ិកសាកតមិតណា?

្រឋមសកិ្នា       ២ ៩ ៤ ៩

អនែុេិ្យនាេយ័        ១៤ ៣២ ១៥ ៣៤

ែេិ្យនាេយ័        ២៧ ៦១ ២៥ ៥៧

មហនាែេិ្យនាេយ័ ១ ២ ៣ ៧

៧
លតើអ ្នក្ិតថា ការ្ិកសាតបវត្ិសាស្្កម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ ជរួយជំរញុឲ្យ 

មានការកសាង ្ន្ិភាព ក្នពុង្ង្គមកម្ពុជាសដរឬលទ?   

ជួយ     ៤៣ ៩៨ ៤៣ ៩៨

មិនជួយ ១ ២ ១ ២

៨
លតើអ ្នក្ិតថា ការ្ិកសាតបវត្ិសាស្្កម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ ជរួយពយាបាេរបរ្ួ ្ ្លអូវចិ្ត ្

ជនរងលតគាះក្នពុងរបបលនាះ សដរឬលទ?   

ជួយ     ២០ ៤៦ ២៧ ៦១

មិនជួយ ២៤ ៥៥ ១៧ ៣៩

៩ លតើអ ្នក្តិថា ការ្កិសាតបវត្សិាស្្កម្ពុជាតបជាធបិលតយ្យ ជរួយបលងកើតឲ្យមានការ្្សះ្សាលៅកម្ពុជា សដរឬលទ?

ជួយ     ៣០ ៦៨ ៣៦ ៨២

មិនជួយ ១៣ ៣០ ៦ ១៤

១០
លតើអ ្នក្ិតថា ការ្ិកសាតបវត្ិសាស្្កម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ ជរួយទប់ ក្ ោត់អំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍ 

នាលពេអនា្តបានសដរឬលទ?    

ជួយ     ៤០ ៩១ ៤០ ៩១

មិនជួយ ៤ ៩ ៣ ៧

១១ លតើអ ្នកមានច្ំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូច្លមច្្ ច្ំលោះការ្ិកសាពីតបវត្ិសាស្្កម្ពុជាតបជាធិបលតយ្យ?

ចង់លចះចង់�លឹង នងិខសង្យេព់រីក្រែតិ្សនាសសល្នះ ៣៦ ៨២ ២៦ ៥៩

មិនចង់�លឹងពរីក្រែតិ្សនាសសល្នះ ០ ០ ១ ២

អនាណិតអនាសរូជនរងលកគោះឆ្លងកនាត់ក្រែតិ្សនាសសល្នះ         ៨ ១៨ ១៧ ៣៩

ធញុ្្់រអនារម្ណ៍ ០ ០ ០ ០
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

សសិ ែ្េិ្យនាេយ័�ភំ្េេេួ�នពនាក្យលស្លោកេនាកេ់ងន លឹងកនារេ្់រសកនាត់ 
អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនព៍រីកក រុមកនារងនារគលកមោងអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ 
ពជូសនាសនល៍នៅកមុ្ជនា លនៅន្ងៃេ រី៥ ខខធ្ ូឆ្នា២ំ០១៩។
(េរី កកុឆនាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

េរ ្ំណរួ រ  ច្លម្លើយ
មនុលវទិកា លតកាយលវទិកា

បរិមាណ ភា្រយ បរិមាណ ភា្រយ

១២ លតើអំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍ ្ឺជាអវែី?

គឺជនាកនារសម្ល នា្់រសមនាជិកក្ងុកករុមមួយ ក្ងុលគោេ
 

្ំរណង្ំរផ្លចិ្ំរផ្លនាញកករុមេនាងំមូេ។
២២ ៥០ ៨ ១៨

គឺជនាចនា្់រខ ្លនួលម�លឹកននាសំនាសននាននកករុមមួយ ក្ងុលគោេ
 

្ំរណងកនាត់្រន ្ថយកនារក្រណិ្័រតនស៍នាសននា។
៤ ៩ ១ ២

គឺជនាលចតននាផ្នាចព់ជូកក រុមជនាតិពន ្ ុក្ងុលគោេ្ំរណង
 

្ំរផ្លចិ្ំរផ្លនាញជរីែតិមនសុ្។
១២ ២៧ ៣៣ ៧៥

គឺជនាកនារសម្ល នា្់រល្្លើយសលឹកសនង្គនាម។ ៥ ១១ ០ ០

១៣ ច្ូរតបាប់ពី្េប៉ាះោេ់ដនអំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍មកលេើមនុ្្សម្នោក់ៗ?

េេេួរងលកគោះ ល�ោយសនារេេេួ�នក�ក់្ ្េួ 
េនា្រ នងិកលំណើនកនារងនារខស្។់

២ ៥ ១ ២

កនានេ់កុ្ខចលំពោះកនារ�ត់្រង់កគរួសនារ នងិមិត្ភក្លិ�ោយ 

កនារលធ្ើេនារុណកម្នងិសម្ល នា្់រ។
៣២ ៧៣ ៣៤ ៧៧

មនសុ្ម្នាក់ៗ មិនេេេួផេ្រះ៉ពនាេអ្់រីល� ើយ ្រ៉ខុន ្

សហគមនគឺ៍ជនាអ្កេេេួផេ្រះ៉ពនាេ។់
០ ០ ១ ២

មនានខតលកង្ៗ្រ៉លុណ្ណោះខ�េេេេួផេ្រះ៉ពនាេ ់

លកពោះ�ត់្រង់ឪពកុម្នាយ។
១០ ២៣ ៨ ១៨

១៤ ច្ូរតបាប់ពី្េប៉ាះោេ់ដនអំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍មកលេើត រ្ួសារ និង្េ្មន៍?

កករុមកគរួសនារ នងិសហគមន ៍មិនេេេួ 

ផេ្រះ៉ពនាេអ្់រីល� ើយ។
០ ០ ១ ២

មនានខតកគរួសនារកករីកក្រ៉លុណ្ណោះខ�េេេេួផេ្រះ៉ពនាេ។់ ៦ ១៤ ០ ០

កគរួសនារនងិសហគមន ៍េេេួផេ្រះ៉ពនាេយ់ន៉ាងខ ្លនាងំ 

លេោះលនៅក្ងុសង្គមណនាកល៏�ោយ។
៣៦ ៨២ ៣៨ ៨៦

សហគមនជ៍នាអ្កេេេួផេ្រះ៉ពនាេ ់្រ៉ុខនក្គរួសនារមិន 

េេេួផេ្រះ៉ពនាេល់� ើយ លកពោះខតងខតអនាចលជៀសផុត 

ល�ោយកនាររត់លភៀសខ ្លនួលេៅកនានក់្រលេសមួយលផ្ងលេៀត។

២ ៥ ៤ ៩

េរ ្ំណរួ រ  ច្លម្លើយ
មនុលវទិកា លតកាយលវទិកា

បរិមាណ ភា្រយ បរិមាណ ភា្រយ

១៥ ច្ូរតបាប់ពី្េប៉ាះោេ់ដនអំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍មកលេើ តបលទ្ជាតិ?

ក្រលេសជនាតិ មិនេេេួផេ្រះ៉ពនាេអ្់រីល� ើយ។ ០ ០ ០ ០

ក្រលេសជនាតិ អនាចេេេួផេ្រះ៉ពនាេ ់្រ៉ខុនព្ភិពលេោក 
មិនេេេួរងពរីផេ្រះ៉ពនាេល់នះលេ។

៣ ៧ ០ ០

ក្រលេសជនាតិ េេេួផេ្រះ៉ពនាេក់្ងុអំ�ងុលពេលកើតល� ើង
ននអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនខ៍ត្រ៉លុណ្ណោះ។ ្រ៉ខុនក្្រលេសជនាតិ 
អនាចកតរូែ�នកសនាងល� ើងែញិយន៉ាងឆនា្់ររហស័ ្រន ្ទនា្់រពរី 
អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន្៍រញ្ច្់រលេៅ។

៣៤ ៧៧ ៥ ១១

ក្រលេសជនាតិ អនាចន លឹងកតរូែេេេួផេ្រះ៉ពនាេជ់នាលកចើន 
ជំននានល់េៀត។

៧ ១៦ ៣៧ ៨៤

១៦
ច្ូរលតជើ្លរើ្វិធីសាស្្ដ៏មានសារ្ំខាន់ច្ំនរួន២ សដេមនុ្្សម្឵ន ក់ៗ អាច្ទប់ ក្ ឵ត់ការកលកើត 

អំលពើេិងសា និងអំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍នាលពេអនា្ត?

មិនលអើលពើចលំពោះកនារលកើតល� ើងនែូអំលពើហងិ្នា លកពោះ 
ខ ្លនួមិនមនានេេភ្នាពេ្់រសកនាត់ែ នា�ន។

៨ ១៨ ២ ៥

្រ�លិសធចលំពោះអំលពើហងិ្នា នងិលេើកេ លឹកចត្ិឲ្យមនាន 
�លំណោះសសនាយល�ោយសន ្ែិធិរីចលំពោះជលម្ល ោះ។

៣៦ ៨២ ៣៨ ៨៦

េ្់រសកនាត់អំលពើហងិ្នាតនាមរយភៈកនារែ នាយក្រហនារខន្ាងំ 
សកតរូែ មុនលពេខ�េខន្ាងំសកតរូែែ នាយក្រហនារលយើងមុន។

១២ ២៧ ៦ ១៤

េ្់រសកនាត់អំលពើហងិ្នា តនាមរយភៈកនារេលិតៀន ឬ 
នយិនាយក្រឆនាងំន លឹងអំលពើហងិ្នា។

៣១ ៧០ ៤២ ៩៦

េ�ិ្ឋភនាពអគនារសកិ្នា កនារយិនាេយ័លធ្ើកនារ នងិ្ររលិែណនន 
ែេិ្យនាេយ័�ភំ្ ក្ងុលខត្នកពខែង។ ន្ងៃេ រី៥ ខខធ្ ូឆ្នា២ំ០១៩។  
(េរី កកុឆនាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា) 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

បករុមអ្នកបសាវបជាវវ័យថកមងកម្ពុជា២០០នាក់
ថ វ្ែ ងយល់	ៃិងបសាវបជាវពតីអំថពើប្រល័យពូជសាសៃ ៍

ថៅក្នពុងប្រថទសកម្ពុជា

 លនៅក្ងុឆ្នា២ំ០២០លនះកក រុមអ្កសសនាែកជនាែែយ័លកង្ 
ក្រមនាណ២០០ននាក ់មកពរីចកមរុះមហនាែេិ្យនាេយ័លនៅេេូនាងំ 

ក្រលេសកមុ្ជនា ន លឹងលធ្ើកនារសកិ្នាល្ង្យេ ់នងិសសនាែកជនាែ 
ពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសនាសនល៍នៅក្រលេសកមុ្ជនា លកកោម

គលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

កមុ្ជនា។ គលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិ ឆ្លុះ្រញ្្ចងំពរីកនារ
 

អភិែឌ្ឍន ៍នងិកនារល�ះពម្ុផ្ពផ្្នាយលរឿងរ ន៉ាែរ្រសអ្់ក 

រសរ់នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម ខ�េកករុមអ្កសកិ្នា 

សសនាែកជនាែកមុ្ជនាក្រមូេ�ន។ គលកមោងលនះពនាកព់ន័ន្ លឹង 
សមនាសធនាតុសខំនាន ់ៗ ្ររីគឺ ១) កនារ្រណុ្ះ្រណ្នាេែជ្ិនាជរីែភៈ 
�េក់ករុមអ្កសសនាែកជនាែែយ័លកង្ក្ងុកនារក្រខមក្រមូេ នងិ 
សរលសរលរឿងរ ន៉ាែក្រែតិ្សនាសសផ្្ទនាេម់នាត់ ២) កនារ្រណុ្ះ 

លសាម ប៊នុថន

លេោក លផង ពង្រ ន៉ាសុរី ក្រធនានគលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា កពំងុលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញអំពរីែធិរីសនាសសល្កជើសលរើស 
ក្រធនាន្រេ ្រលងកើតសណួំរ សម្នាសន ៍នងិសរលសរ �េក់ករុមអ្កសសនាែកជនាែែយ័លកង្កមុ្ជនា លនៅន្ងៃេ រី១៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។
(ស៊នាង ចនិ ន្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

េរ ្ំណរួ រ  ច្លម្លើយ
មនុលវទិកា លតកាយលវទិកា

បរិមាណ ភា្រយ បរិមាណ ភា្រយ

១៧
ច្ូរលតជើ្លរើ្វិធីសាស្្ដ៏មានសារ្ំខាន់ច្ំនរួន២ សដេ្េ្មន៍អាច្ទប់ ក្ ឵ត់ការកលកើត 

អំលពើេិងសា និងអំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍នាលពេអនា្ត?

កនារពនារសេិ ្ជិនា្ុរគ្គេរ្រសស់មនាជិកក្ងុសហគមនល៍�ោយ

មិនគិតពរីពណ៌សម្ុបរ នងិននិ ន្ាកនារនលយោ�យ។
៤០ ៩១ ៤១ ៩៣

កនារពនារសេិ ិជ្នា្ុរគ្គេរ្រសក់ករុមមនសុ្ភនាគលកចើន  

ជនាជនាងកនារគិតគូរ�េក់ក រុមជនជនាតិភនាគតិច។
២ ៥ ៣ ៧

កណំត់អត្សញ្ញាណជនជនាតិភនាគតិច នងិតកមរូែឲ្យអ្ក 

េនាងំលនោះរសល់នៅ�នាចល់�ោយខ�កពរីលគឯង។
៤ ១០ ៥ ១១

្រលកងៀនយុែជនឲ្យសស�នាញ់ភនាពសម្ូបរណ៍ខ្រ្ររ្រស់

មនសុ្ តនាមរយភៈកនារអ្់ររពំរីភនាពខសុគ្នាននែ្រ្បធម៌, 

សនាសននា នងិ សហគមន។៍

៤២ ៩៦ ៣៩ ៨៩

១៨
ច្ូរលតជើ្លរើ្វិធីសាស្្ដ៏មានសារ្ំខាន់ច្ំនរួន២ សដេតបលទ្ជាតិអាច្ទប់ ក្ ោត់ការកលកើតល�ើងអំលពើ 

េិងសា និងអំលពើតបេ័យពូជសា្ន៍នាលពេអនា្ត?

េ្់រសកនាត់អំលពើហងិ្នា តនាមរយភៈកនារកតរួតពនិតិ្យ 

ពត៌័មនាន នងិសនារពត៌័មនាន។
៣១ ៧១ ៩ ២១

េ្់រសកនាត់អំលពើហងិ្នា តនាមរយភៈកនារែ នាយក្រហនារសកតរូែ 

មុនលពេខ�េសកតរូែែនាយក្រហនារលយើង។
៨ ១៩ ៦ ១៤

េ្់រសកនាត់អំលពើហងិ្នា តនាមរយភៈកនារអ្់ររ ំនងិេនំនាក ់

េនំងកនារេតូ។
៣៦ ៨២ ៣៩ ៨៩

ក្រលេសននាននាអនាចកណំត់អត្សញ្ញាណ នងិេលិតៀនជនា 

សនាធនារណភៈពរីកនាេភៈលេសភៈខ�េននាឲំ្យមនានកនារគនាកំេ 

អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន។៍

១៣ ៣០ ៣៣ ៧៥

១៩ លតើអ ្នកយេ់យ៉ាងណាច្ំលោះការលធវែើលវទិកាថ្នោក់លរៀននាលពេលនះ?

េ ្    ៤៣ ៩៨

មិនេ្ ០ ០

២០ លតើលវទិកាលនះអាច្ជរួយអវែីខ ្លះដេ់អ ្នក? 

្រលងកើនចលំណះ�លឹងពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម។ ១០ ២៣

ជួយឲ្យមនានកនារចងចនាំពរីក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម។ ៦ ១៣

ជួយ្រណុ្ះគំនតិឲ្យលចះអនាណិតអនាសរូ នងិ 

េ្់រសកនាត់អំលពើក្រេយ័ពជូសនាសន។៍
៤ ៩

េនាំង្ររីចណុំចខនាងលេើ។ ២៤ ៥៥
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ចនាន ់រ ន៉ាត់ គឺជនានសិ្តិឆ្នាេំ រី២ ខផ្កក្រែតិ្សនាសសន្នសនាកេ 

ែេិ្យនាេយ័ភូមិន ្ទភំ្លពញ។ ន្ងៃេ រី១៩ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ 

(សន ្ុ៊រនសុរីម/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

 កនារ្រណុ្ះ្រណ្នាេែជ្ិនាជរីែភៈសកមនា្់រអ្កសសនាែកជនាែ 
ែយ័លកង្េនាងំ២០០ននាកល់នះ ន លឹងកតរូែលធ្ើលនៅក្ងុសកិ្ខនាសនាេនា 
រយភៈលពេ ២ន្ងៃ ខ�េលផ្ោតលេៅលេើកនារសសនាែកជនាែ នងិ 

កនារសរលសរលរឿងរន៉ាែក្រែតិ្សនាសសផ្្ទនាេម់នាត់។ លគោេ្ំរណង 

ននសកិ្ខនាសនាេនាលនះគផឺេ្ជំ់ននាញជនាមូេ�្ឋនានស្រីពរីែធិរីលធ្ើ 

្រេសម្នាសនផ៍្ទនាេម់នាត់ជនាមួយជនរងលកគោះ នងិអ្ករស ់

រ នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រខខក្កហម ក�៏ចូជនា្រលច្ចកលេសក្ងុ 
កនារសសង់េនិន្យ័ពរី្រេសម្នាសនខ៍�េជនា្់រពនាកព់ន័ ្ នងិ 

កនារលរៀ្រចសំរលសរ។ សកិ្ខនាសនាេនារយភៈលពេ ២ ន្ងៃន លឹង 

កតរូែអនែុត្លេៅតនាមគលកមោងសសនាែកជនាែខ�េក្ងុលនោះកករុម 
អ្កសកិ្នាសសនាែែយ័លកង្ន លឹងលធ្ើកនារសម្នាសនជ៍នាកខ់សង្ 

ជនាមួយអ្ករសរ់ នានម នានជរីែតិលន ៅក្ងុភូមិឃុរំ្រសខ់ ្លនួ 
 

ល�ោយមនាន្ុរគ្គេកិជំន នាញរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

កមុ្ជនា នងិអ្កពលិកគោះលយោ្រេអ់នរ្ជនាតិ�លឹកន នាំ។  
អ្កសកិ្នាសសនាែកជនាែែយ័លកង្ម្នាកន់ លឹងកតរូែសម្នាសន ៍

្រណ្នាេលេើកនារងនារ នងិ កនារខណននាលំ�ើម្បរីឲ្យសលកមច 

�ននែូគលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិ នងិ ៣) កនារល�ះពម្ុ 

ផ្ពផ្្នាយកចិ្ចកនារសសនាែកជនាែលចញពរីគលកមោងក្រែតិ្- 

សនាសសភូ្មិក្ងុេកមង់មួយសកមនា្់រលក្រើក�សល់នៅតនាម 
សនាេនា នងិកម្ែធិរីអ្់ររលំកកៅផ្លែូកនារ។ គលកមោងន លឹងលផ្ោត

លេើលគោេល�ៅ្ររីលផ្ងគ្នា រួមមនាន ៖

១)   ក្រខមក្រមូេ នងិខ រ្ក្នាកនារចងចនារំ្រសអ្់ករសរ់នាន 

ជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម

២)  ្រលងកើនកនារផ្ះផ្នា នងិកនារសន ្ទននារែ នាងអ្ករសរ់ នាន

មនានជរីែតិ នងិលកង្ជំននានល់កកោយខ�េលកើតលកកោយឆ្នាំ 

១៩៧៩េនាកេ់ងន លឹងក្រែតិ្សនាសសខ្ខរ្កកហម

៣)  ្រលងកើនកនារយេ�់លឹងជនាសនាធនារណភៈអំពរី្រេពលិសោធន ៍

ផ្ទនាេខ់ ្លនួរ្រសអ្់ករសរ់នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។

អ្ករសរ់ នានមនានជរីែតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមចនំនួ៤ននាក ់ លនៅ 

ក្ងុតំ្រនភូ់មិឃំុរ្រសខ់ ្លនួ។

 លេោក លផង ពង រ្ ន៉ាសុរី ក្រធនានគលកមោងក្រែតិ្-

សនាសសភូ្មិននមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកមុ្ជនា នងិជនា 
កគរូឧលេ ្ទសលនៅក្ងុសកិ្ខ នាសនាេនារយភៈលពេពរីរន្ងៃលនះ 

�នមនានក្រសនាសន ៍្ នា មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា មនាន 
មនានលគោេល�ៅលធ្ើយន៉ាងណនាឲ្យយុែជនែយ័កមុ្ជនា លចះ 
ក្រមូេពត៌័មនាន លធ្ើកនារជនាកករុម លរៀ្រចកំកមងសណួំរ 

សសនាែកជនាែ ផេតិ នងិចងកកងសនាចល់រឿងក្រែតិ្សនាសស ្

ល�ោយខ ្លនួឯង។ កក រុមអ្កសសនាែកជនាែែយ័លកង្េនាងំលនះ�ន 

នងិកពំងុកសនាងសមត្ថភនាព នងិពកងលឹងខផ្កសសនាែកជនាែ 

រ្រសខ់ ្លនួតនាមរយភៈកនារពភិនាក្នា នងិលកជើសលរើសក្រធនាន 
្រេតូចៗេនាកេ់ងន លឹងក្រែតិ្សនាសសក្មុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ  
(ពរីឆ្នា១ំ៩៧៥ �េ ់ឆ្នា១ំ៩៧៩) ជនាមួយន លឹង្ុរគ្គេកិ

ជំននាញរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ខ�េកចិ្ចកនារ 
េនាងំលនះកជ៏នាតកមរូែកនារចនា�ំចរ់្រសន់សិ្តិេនាងំអស់

ក្ងុកនារលឆ្លើយត្រលេៅន លឹងកចិ្ចកនារសសនាែកជនាែ ខ�េចនាត់ 
តនាងំល�ោយសនាសស្នាចនារ្យលនៅតនាមសនាេនាន រីមួយៗ ល�ោយ 

មនានកនារជួយលកជោមខកជង នងិសហកនារពរីមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនា។ កក រុមអ្កសកិ្នាសសនាែកជនាែែយ័លកង្ 

េនាងំលនះ ន លឹងកតរូែ�នខ្រងខចកជនាកក រុមសលំណរ នងិកករុម 

្តែរីល�អូខ ្លរៗី  ខ�េកករុមេនាងំលនោះតកមរូែឲ្យសកិ្នាលេើ

ក្រធនាន្រេលផ្ងៗគ្នា លផ្ោតសខំនានល់េៅលេើ «ជរីែតិរស់

លនៅក្រចនានំ្ងៃលនៅក្ងុសម័យខខរ្កកហម»។ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកមុ្ជនាផ្េ�់េក់ក រុមនសិ្តិេនាងំលនះនែូគំនតិ 

លយោ្រេស់សនាែកជនាែ ក្រភពឯកសនារលយោង នងិកនារ 

ចណំនាយលេើកចិ្ចកនារសសនាែកជនាែលនៅតនាមមូេ�្ឋនាន។  

លេោក លផង ពង្រ ន៉ាសុរី ក្រធនានគលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា កពំងុលធ្ើ្រេ្រង្ហនាញអំពរីែធិរីសនាសសល្កជើសលរើស 
ក្រធនាន្រេ ្រលងកើតសណួំរ សម្នាសន ៍នងិសរលសរ �េក់ករុមអ្កសសនាែកជនាែែយ័លកង្កមុ្ជនា លនៅន្ងៃេ រី១៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។  
(ស៊នាង ចនិ ន្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

ខកែ គលឹមអ៊ន គឺជនានសិ្តិឆ្នាេំ រី២ ខផ្កក្រែតិ្សនាសសន្នសនាកេ 

ែេិ្យនាេយ័ភូមិន ្ទភំ្លពញ។ ន្ងៃេ រី១៩ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។ 

(សន ្ុ៊រនសុរីម/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

លឆន ចនិ គឺជនានសិ្តិឆ្នាេំ រី២ ខផ្កក្រែតិ្សនាសសន្នសនាកេ 

ែេិ្យនាេយ័ភូមិន ្ទភំ្លពញ។ ន្ងៃេ រី១៩ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។

(សន ្ុ៊រនសុរីម/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណភៈលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

 លេោក លផង ពង រ្ ន៉ាសុរី �ន្រន ្្ នា ចនា្់រពរីខខមរីននា 

រហតូ�េល់�ើមខខលមសនា ឆ្នា២ំ០២០ ខនាងមុខលនះ កករុម 

អ្កសកិ្នាសសនាែកជនាែែយ័លកង្េនាងំលនះន លឹងកតរូែចះុលេៅ 

លធ្ើកចិ្ចកនារសសនាែកជនាែលនៅតនាមលគោេល�ៅ នងិេ រីតនាងំ 

ខ�េខ ្លនួ�នកណំត់ �លឹកននាលំ�ោយ្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកមុ្ជនា។ ចនា្់រពរីពនាកក់ណ្នាេខខលមសនា �េ ់
្ំរណនាចខ់ខឧសភនា ឆ្នា២ំ០២០ សលំណរ នងិខខ ែ្រីល�អូខ ្លរី 

េនាងំអស ់ន លឹងកតរូែ្រញ្ច្់រេនាងំសសរុងតនាមកនាេ្ររលិចេ្ខ�េ 

�នកណំត់ ្រន ្ទនា្់រពរីសលំណរ នងិខខ ែ្រីល�អូេនាងំលនោះកតរូែ 

�នខកសកមរួេ នងិពនិតិ្យលផ្ទ ៀងផ្ទនាត់ពរីអ្កជំននាញនន 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា នងិសនាសស្នាចនារ្យ។ អ្កសកិ្នា 
សសនាែកជនាែែយ័លកង្ខ�េជនាម្ច នាសក់ម្សេិ ្និនសលំណរ នងិ 

ខខ ែ្រីល�អូខ ្លរី អនាចលក្រើក�សស់មិេផ្េរ្រសខ់ ្លនួតនាមតកមរូែ 
កនារផ្ទនាេ�់នកគ្់រលពេលែេនា �ចូជនាកនារ�នាកច់េូក្ងុកនារ 
ក្រ�ងក្រខជងស្នាន�តនាមរយភៈកម្ែធិរីលផ្ងៗ។

 ខកែ គរីមអ៊ន គឺជនានសិ្តិឆ្នាេំ រី២ ខផ្កក្រែតិ្សនាសស ្

ននសនាកេែេិ្យនាេយ័ភូមិន ្ទភំ្លពញ មកពរីលខត្កណ្នាេ 

�នលរៀ្ររ នា្់រ្នា «គលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិរ្រសម់ជ្ឈ 

មណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ន លឹងលធ្ើឲ្យខ ្ុយំេ�់លឹងពរីក្រែតិ្សនាសស ្
 

កពលឹតិ្កនារណ៍ខ�េ�នលកើតល� ើងលនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម។  
ខ ្ុនំ លឹងជួ្រសម្នាសនជ៍នាមួយអ្កឆ្លងកនាត់រ្រ្រខខរ្កកហម 
ខ�េជនាក្រភពឯកសនារ�ស៏ខំនានស់កមនា្់រសកិ្នា។ គលកមោង 

លនះន លឹងជួយខ ្ុឲំ្យលចះ្រលងកើតសណួំរសសនាែកជនាែ សរលសរ 
គលកមោងសសនាែកជនាែ។

 លឆន ចនិ គឺជនានសិ្តិឆ្នាេំ រី២ ខផ្កក្រែតិ្សនាសសន្ន 

សនាកេែេិ្យនាេយ័ភូមិន ្ទភំ្លពញ មកពរីលខត្នកពខែង �ន 

លរៀ្ររនា្់រ្នា ខ ្ុ�ំនលកជើសក្រធនាន្រេ កនារ្រលងកើតសហករណ៍ 

លនៅក្ងុសសរុកលមសនាង លខត្នកពខែង។ ខ ្ុរំពំលឹង្នា ្រន ្ទនា្់រពរីខ ្ុំ
 

ចះុសសនាែកជនាែ នងិសរលសរក្រធនាន្រេលនះច្់រ នងិមនានកនារ 

ល�ះពម្ុផ្នាយ ក្រធនាន្រេរ្រសខ់ ្ុនំ លឹងជនាឯកសនារសកមនា្់រ  
សសិ្ នសិ្តិ អ្កសកិ្នាសសនាែកជនាែជនាតិ នងិអនរ្ជនាតិ 

លផ្ងលេៀត។ ខ ្ុចំង់ឲ្យក្រជនាជនកមុ្ជនា�នស្គនាេេ់ រីតនាងំ
 

ក្រែតិ្សនាសសខ្�េលកើតល� ើងលន ៅក្ងុភូមិរ្រសគ់ នាត់ 

នងិយេ�់លឹងពរីក្រែតិ្សនាសស។្ 

 ចនាន ់ រ ន៉ាត់ គឺជនានសិ្តិឆ្នាេំ រី២ ខផ្កក្រែតិ្សនាសស ្

ននសនាកេែេិ្យនាេយ័ភូមិន ្ទភំ្លពញ មកពរីលខត្លពោធិ៍សនាត់ 

�នលរៀ្ររ នា្់រ្នា គលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិលនះន លឹងជួយ

្រលងកើនសមត្ថភនាពរ្រសខ់ ្ុកំ្ងុកនារសសនាែកជនាែ សរលសរ
 

លរឿងរ ន៉ាែក្រែតិ្សនាសស ្នងិ�នស្គនាេេ់ រីតនាងំក្រែតិ្សនាសស ្

លនៅតនាមមូេ�្ឋនាន។ ក្រធនាន្រេខ�េខ ្ុនំ លឹងសរលសរ គឺ 
ជនាឯកសនារសកមនា្់រសសិ្ នសិ្តិ អ្កសសនាែកជនាែ នងិ 

ក្រជនាជនេលូេៅ។  

 លនៅក្ងុគលកមោងក្រែតិ្សនាសសភូ្មិលនះ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសនារកម្ជុនាម នានេ រីត នាងំចនំនួ៥កខន ្លងលេៀតលនៅតនាម 
្រណ្នាលខត្ លកកៅពរីកនារយិនាេយ័លនៅក្ងុេ រីកករុងភំ្លពញ 
សកមនា្់រកករុមអ្ក សសនាែកជនាែែយ័លកង្ចះុលេៅសសនាែកជនាែ 

រួមមនាន ៖

១)  មជ្ឈមណ្ឌេសន ្ភិនាពអន ្លង់ខែង 

២)  កនារយិនាេយ័សសនាែកជនាែ នងិ្រណ្ណនាេយ័ឯកសនារ 

ខខរ្កកហម លខត្នកពខែង 

៣)  កនារយិនាេយ័សសនាែកជនាែ នងិ្រណ្ណនាេយ័ឯកសនារ 

ខខរ្កកហម លខត្តនាខកែ 

៤) មជ្ឈមណ្ឌេផ្ះផ្នាែ នាេខែង 

៥)  កនារយិនាេយ័សសនាែកជនាែ នងិ្រណ្ណនាេយ័ឯកសនារ 

ខខរ្កកហម លខត្កពំង់ចនាម 

កករុមអ្កសសនាែកជនាែែយ័លកង្កមុ្ជនាជួ្រជំុគ្នាលនៅកម្ែធិរីសកិ្ខនាសនាេនា 
រយភៈលពេពរីរន្ងៃ ខ�េលរៀ្រចលំ�ោយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ។  

ន្ងៃេ រី១៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា២ំ០២០។  

(ស៊នាង ចនិ ន្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

តបពនរ្ប្ ់ថង លភឿន លេ្មា្ម ះ ជា ល្ឿន  

បាននយិយលរៀបរបត់បាបថ់ា៖

 �្ូំរងល� ើយ លភឿន �នលឃើញខ ្ុលំនៅ 
េងៃនាចន្ងៃមួយ លពេខ�េខ ្ុកំពំងុល�ើរលេៅ 
មុជេ លឹកស្ទលឹង។ គនាត់�នសម្លលឹងលមើេខ ្ុនំងិ 
តនាមខ ្ុលំនៅលពេខ�េខ ្ុលំ�ើរលេៅផ្នារ។ 

គនាត់�នមក�េឪ់ពកុម្នាយរ្រសខ់ ្ុ ំ

លស្ើសុខំ ្ុលំរៀ្រកនារ។ លេើកេ រីមួយ ឪពកុ 
រ្រសខ់ ្ុមិំន�នយេក់ពមលេល�ោយសនារ 

លភឿន មិន�នននាចំនាសេ់ុមំកជនាមួយ 

ខ�េជនាអ្កចេូខចចែូស្រី�ណ្លឹង។ លភឿន  

�នមកជនាលេើកេ រីពរីរ  ជនាមួយសនាចញ់នាតិ

រ្រសគ់នាត់ជនាលកចើនននាក ់លហ ើយឪពកុ 

រ្រសខ់ ្ុកំ�៏នយេក់ពមតនាមសលំណើរ 
រ្រសគ់នាត់។ ខ ្ុមំនានអនាយុ១៨ឆ្នាំ 

ចខំណក លភឿន មនានអនាយុ២៨ឆ្នា។ំ 

គនាត់មនានរ នាងេ្តិ ្រ៉ខុនគ្នាត់លមើេលេៅ

ហនាក�់ចូជនាលនៅែយ័លកង្។ 

 ខ ្ុពំនាកអ់នាែ�ក៉ន់�ខ ្លរីរ្រសខ់ ្ុ ំលនៅក្ងុ
 

អ�ំងុលពេពធិរីកនាត់សកន់នអនាពនាហ-៍

ពពិនាហរ៍្រសខ់ ្ុ ំនងិ�នលស្លៀកសពំត់ហេូ 
ចងក្បនិ។ សករ់្រសខ់ ្ុខំ ្លរី អ្កសម្នាង 
�នលសៀតផកនាពរីលកកោយកតលចៀករ្រសខ់ ្ុ ំ 
ល�ើម្បរី្រង្ហនាញ្នាខ ្ុជំនាសស្រីស្នាតម្នាក។់  
លនៅក្ងុអំ�ងុពធិរីមង្គេកនារលនោះ ខ ្ុ�ំន

ផ្លនាស្ូ្់ររសលម្លៀក្ំរពនាកល់កចើន្តុខ�េ

្តុន រីមួយៗែនាកតរូែន លឹងពណ៌ខស្បក 

រ្រសខ់ ្ុ។ំ

 លភឿន មកពរីកគរួសនារមួយខ�េមនាន 

ឋនាន:ខស្ ់្រ៉ខុនឪ្ពកុម្នាយរ្រសគ់នាត់ 

�នស្លនា្់រតនាងំពរីលពេខ�េគនាត់លនៅតូច។ 

្រន ្ទនា្់រមកគនាត់�នក្រ�ងជនា្់រមធ្យម 

សកិ្នាេតិុយភូមិេ រី១ គនាត់ក�៏នចេូ 

្ង	ថភឿៃ	៖	វរថសៃតីយ៍ឯក

្រលកមើក្ងុជួរកងេព័។ គនាត់លធ្ើកនារលនៅ 

ក្ងុកនារយិនាេយ័កងេព័ ជនាអ្កកគ្់រ 
កគងហរិញញាែត្ថុ ជនាេ រីកខន ្លងខ�េគនាត់មនាន

ឋនាន:ខស្ ់នងិេេេួខសុកតរូែល្រើកក�ក ់

ល្រៀែត្។ ្្ររីរ្រសខ់ ្ុសំន្�ំនក�កជ់នា 
លកចើន នងិអនាចេញិ�នលេោចកកយនាន 

មួយលកគឿងសកមនា្់រជិះលេៅលធ្ើកនាររ នាេ ់

ន្ងៃ។ ខ ្ុំ្ ្់រេកខ់ផ្លល្ើ នងិ្រខន ្ល 
លនៅផ្នារ លហ ើយលនៅផ្ទះលមើេខ រ្ក្នា 

កនូ រៗ្រសល់យើង។

 លនៅក្ងុរ្រ្រេន ់នេ ់មនានកនារ

ែ នាយក្រយុេគ្្នាលនៅក្ងុភូមិរ្រសខ់ ្ុ។ំ 

លហតុលនះ លភឿន កតរូែ�ន្រញ្ឲ្្យលេៅ

លធ្ើកនារលនៅតនាលខៅ្ ជិតេ រីកករុងភំ្លពញ។ 

លនៅក្ងុកនារយិនាេយ័កងេព័ខ�េ 
គនាត់លធ្ើកនារ មនានពត៌័មនានអំពរីកនារែ នាយ 

ក្រយុេគ្្នាលនៅេេូនាងំក្រលេស។ ្រ៉ខុន ្ 

្រន្ទនា្់រពរីមនានកនារចនា្់រលផ្ើមេម្ល នាកក់គនា្់រ

ខ្រកមកលេើកនារយិនាេយ័កងេព័លនៅ 

តនាលខៅ្ លយើងក�៏នផ្លនាសេ់ រីចេូក្ងុកករុង។ 

 លនៅលពេខ�េ្្ររីរ្រសខ់ ្ុនំយិនាយ 
ក�្់រខ ្ុអំំពរីស្ថនានកនារណ៍នលយោ�យ ខ ្ុំ 
ចនា្់រលផ្ើមភ័យ�រម្ជនាខ ្លនាងំ នងិក�្់រ 

គនាត់ឲ្យលែចខ ្ច្់ររ្រសរ់្រររ្រសល់យើង។ 

្រ៉ខុនល្នៅន្ងៃជលម្លៀសមក�េ ់ខ ្ុ�ំន�តុ 
ឯកសនារេនាងំអសខ់�េេនាកេ់ងលេៅន លឹង 

្្ររីរ្រសខ់ ្ុលំចោេ លហ ើយយក�នខតេ លឹក 
សុរីអុរីែ្ររី�្រ ឆ្នាងំ�នា�ំយ ចនានខ ្លះៗ 

នងិអងករលេៅជនាមួយ។

 លនៅលពេខ�េលយើងកតរូែ�នជលម្លៀស

លេៅសសរុកកលំណើត កនូរ្រសល់យើងម្នាក ់

�នស្លនា្់រលនៅតនាមផ្លែូ ល�ោយសនារអនាកនាស

ធនាតុលក្ៅខ ្លនាងំ នងិហ្ូរមិនកគ្់រកគនាន។់ 

្ង លភឿន នងិ ជនា លសឿន លនៅន្ងៃលរៀ្រកនារ។
(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ខខរ្កកហម�ន្រនស្រួអំពរីមុខងនាររ្រស្្់ររី 

ខ ្ុ ំខ ្ុ�ំនក�្់រ្នាគនាត់ជនាអ្កធនាកស់ុ រីក្ល។ូ 
 

លភឿន លស្លៀកពនាកល់ខោអនាែសុរីែេិ ល�ើម្បរី 

េនាក�់ងំអតរីតកនាេរ្រសគ់នាត់។

 លេោះ្ររីជនាលយើង�នកត�្់រមករស់

លនៅក្ងុសស រុកកលំណើតរ្រសខ់ ្ុកំល៏�ោយ 

កល៏យោធនាខខរ្កកហម�នលហៅលយើង្នា 

ក្រជនាជន ១៧ លមសនា។ អង្គកនារមិនឲ្យ 

លយើងរសល់នៅជនាមួយឪពកុម្នាយរ្រស់

ខ ្ុលំេ ្រន ្ទនា្់រមក�ន្រញូ្នលយើងលេៅភូមិ

លពោធិ៍ លនៅក្ងុលខត្លពោធិ៍សនាត់។ ភូមិលនោះ 

ស្ថតិលនៅក្ងុនកពលកជៅ នងិមនានខឆកចចក 

ជនាលកចើនលនៅលពេយ្់រ។ លនៅេ រីលនោះមនាន 

ក្រជនាជន ៤០០កគរួសនារ ខ�េមកពរី 

ភំ្លពញ នងិពរីរ្ររីកគរួសនារលេៀតមកពរី 

លខត្លផ្ងៗ។

 យ្់រមួយលនោះ អង្គកនារ�នក�្់រ 

ក្រជនាជនជនាលកចើន្នា អង្គកនារន លឹងយក 

លេៅ្រលឹងេលន ្លសនា្រ។ លយើង�នតនាម�នាន  

នងិចនាលំមើេ្នាលតើន លឹងមនានលរឿងអរីលកើត 

ល� ើង។ ខខរ្កកហម�ន�នាកក់្រជនាជនេនាងំ 

លនោះលនៅក្ងុផ្ទះមួយ រួចចនាកល់ក្រងសនាងំ 
�តុផ្ទះលនោះ។ ក្រជនាជនខ�េមនាន 

កនូតូចៗ �នព្យនាយនាមកនារពនារកនូ 

រ្រសគ់នាត់ល�ោយឱ្រកនូន លឹងន�។ អ្ក

ខ ្លះលេៀត�នខសសក�លង្ហោយរកម្នាយ 

ក្រពន ្នងិកនូៗ ។

 ក្រជនាជនលស្ទើរខតេនាងំអសល់នៅក្ងុ 

ភូមិលពោធិ៍ កតរូែស្លនា្់រល�ោយកនារអត់ឃ្លនាន  

នងិខ ្លះលេៀតស្លនា្់រល�ោយសនារកនារសម្លនា្់រ។  

លនៅលពេមួយ ខខរ្កកហម�នលចោេ 

ក្រជនាជន្្រីមួយចនំនួ្នា ជនាជនជនាតិលែៀត 

ណនាម។ កនារសម្ល នា្់រ�នលធ្ើល� ើងលនៅ 

លមោ៉ង្ររីរលសៀេ។ ខខរ្កកហម�នសម្លនា្់រ 

ក្រជនាជនលនៅមិនឆងៃ នាយ្រ៉នុន្ានពរីភូមិលេ 

លហ ើយចនាក់ចលកមៀងតនាមលមកករូឲ្យឮសលំ�ង 

ខ ្លនាងំល�ើម្បរីកុឲំ្យឮសខកមករ្រសជ់ន 

រងលកគោះ។

 ខ ្ុកំតរូែអង្គកនារចនាត់តនាងំឲ្យរក្រខន ្ល  
ខណ:្្ររីរ្រសខ់ ្ុកំតរូែ�នឲ្យលេៅរកឧស�តុ  
នងិឃ្នាេលគោលនៅជិតៗភូមិ។ ្ុររសម្នាក ់

ល្ ោ្ះ ខមន៉ ខ�េធ្លនា្់រជនាមិត្ភក្រិ្រស ់ 

លភឿន នងិ�នលធ្ើកនារងនារជនាេនាហនាន 

ជនាមួយ លភឿន កតរូែអង្គកនារចនាត់តនាងំឲ្យ 

លធ្ើកនារលនៅក្ងុអង្គភនាពខតមួយជនាមួយ 

លភឿន។ អង្គកនារ�នចនា្់រខ ្លនួ ខមន៉។ 

ខមន៉ �ននយិនាយក�្់រអង្គកនារ្នា 

«ក្រសនិល្រើចនា្់រខ ្ុ ំលហតុអ្រីមិនចនា្់រ លភឿន  
ផង? លកពោះគនាត់ជនាែរលសន រីយ៍ឯក»។

 អង្គកនារ�នតនាម�នាន្្ររីរ្រសខ់ ្ុ ំ 
លហ ើយ�នមក�េផ់្ទះលយើងននារលសៀេ

ន្ងៃមួយ។ ខខរ្កកហម�ននយិនាយ្នា 

«សមមិត្ចះុមកលកកោម មិន�ចយ់ក 

មុង នងិ ភួយ លេៅជនាមួយលេ។ កខន ្លង 

ខ�េមិត្កតរូែលេៅលនោះ មនានភនាពសខុ 

សសរួេនកកខេង»។ ខ ្ុ�ំនឲ្យកកមនាលេៅ 
គនាត់ ្រ៉ខុនក្ម្នាភិ�េ�ននយិនាយ្នា 

លភឿន មិនកតរូែកនារែ នាលេ លនៅេ រីកខន ្លង្្រី 

លនោះមនានមុងលហ ើយ។ ខខរ្កកហម 

�នននាំ លភឿន លចញលេៅល�ោយនយិនាយ 

្នា គនាត់ន លឹងកត�្់រមកែញិក្ងុ្ួរន 
ក�នំ្ងៃលេៀត។

 ្រ៉ខុន ្លភឿន �នកត�្់រមកែញិលនៅ 

យ្់រន្ងៃលនោះ នងិ�នក�្់រខ ្ុំ្ នាគនាត់�ន 
រត់លគច។ ខ ្ុលំឃើញមុខរ្រសគ់នាត់មនាន 
ស្នាមជនាំ នងិ�នក�្់រគនាត់្នា ក្រសនិ 

ល្រើកតរូែចនា្់រខ ្លនួម្ងលេៀតគនាត់ន លឹងកតរូែ 
សម្ល នា្់រ។ ្្ល្រយកកនារណ៍ម្នាកខ់�េ 

្រលនៅខនាងលកកោមផ្ទះរ្រសល់យើង �ន 

េ្រស្នា្់រកនារសន ្ទននារ្រសល់យើង នងិ 

លនៅពនាកក់ណ្នាេអកធនាកត កម្នាភិ�េ 

ជនាលកចើនននាក�់នមក�េ ់រួចចនា្់រខ ្លនួ 

លភឿន ម្ងលេៀត។

 លនៅកពលឹក្រន ្ទនា្់រមក ខ ្ុកំតរូែ�នលហៅ 
ឲ្យលេៅចេូរួមក្រជំុមួយ។ លនៅេ រីលនោះ 

កម្នាភិ�េ�ន�នាកន់នា�កិនាន� ខ�កលកះ 

ខស្បកលជើងមួយគូរ នងិកកមនាលនៅ 

លេើតុ។ ខ ្ុសំ្គនាេរ់្រសេ់នាងំលនោះជនារ្រស ់
្្ររីខ ្ុ ំគនាត់�នស្លនា្់រលហ ើយ។ ្រន ្ទនា្់រមក 

ក្រធនានអង្គភនាពននាររី�នក�្់រខ ្ុយំ ន៉ាង 
សមងៃ នាត់្នា ្្ររីរ្រសខ់ ្ុកំតរូែ�នក្់រលនៅ 
តនាមផ្លែូខ�េខ ្ុលំ�ើរលេៅខសសរនាេន់្ងៃ។ 

 

គនាត់�ននយិនាយលេៀត្នា ខ ្ុកំតរូែខតខ ំ
ក្រលឹងលធ្ើកនារឲ្យខ ្លនាងំក្លនាខ្មលេៀត ល្រើមិន 

អញ្ច លឹងលេ ខ ្ុនំ លឹងកតរូែលគសម្ល នា្់រ។

 ១៥ន្ងៃលកកោយមក ខ ្ុឆំ្លងេលន ្ល�ន 
កនូសសរីមួយ លហ ើយ១០ន្ងៃលកកោយមក 

លេៀត ខ ្ុ�ំនកត�្់រលេៅលធ្ើកនារែញិ។  
ខ ្ុគឺំជនាអ្កចញិ្ច លឹមសត្កជរូកជនាលកចើន 
ក្បេ឵។ ខ ្ុមំនានរូ្ររ នាងស្គមស្គនាងំ ខ ្ុំ 
ខតង�េួជនាញលឹកញនា្់រល�ោយសនារ 

កជរូករត់្ុរក។ ខ ្ុ�ំនធរូលស្បើយ ល�ោយ 
ក្រធនានអង្គភនាពរ្រសខ់ ្ុ�ំនឲ្យ្្នាលំពេ្យ 
មកខ ្ុ ំ្រ៉ខុនក្នូសសរីរ្រសខ់ ្ុខំ�េមនាន

 
អនាយុ្ររីខខ�នស្លនា្់រល�ោយសនារកនារ 

អត់ឃ្លនាន។ កនូរ្រសខ់ ្ុម្ំ នាកល់េៀតល�ើរ

លរើសអនាចម៍លគោ លហ ើយក�៏ន�ត់ខ ្លនួ។ 

ក្រធនានអង្គភនាពរ្រសខ់ ្ុ�ំននយិនាយ 
្នា ែ នាស្លនា្់រល�ោយសនារក្តួ នងិែេិ 
មុខខ្យេច់នា្់រ។

 ខ ្ុ�ំនរត់លចញពរីភូមិ្រន ្ទនា្់រពរី 
កគរួសនារមួយលនៅក្ងុភូមិ�នក�្់រខ ្ុំ្ នា  
អង្គកនារចង់សម្ល នា្់រខ ្ុ។ំ កគរួសនារលនោះ 
�នជួយខ ្ុ ំ្រ៉ខុនល្កកោយមកខខរ្កកហម 
�នលចោេក្រកនានក់គរួសនារលនោះ្នា �ន 

សហកនារជនាមួយក្រជនាជន ១៧ លមសនា  

លហ ើយ�នសម្ល នា្់រកគរួសនារលនោះ

លចោេលេៅ។

 ខ ្ុ�ំន្រនល្ធ្ើ�លំណើរលេៅ�េស់ម 
សនាន �នលឃើញកខន ្លងលធ្ើឥ�្ឋ។ មនាន 

មនសុ្ជនាង ១០.០០០ននាក ់លធ្ើកនារលនៅ 

េ រីលនោះ។ លនៅេ រីលនោះ មិនមនានកតនាកេ់រ័ 

លេ លគលក្រើ�រំ រីឲ្យអូសឥ�្ឋយកលេៅសនាង 

សង់េនំ្់រេ លឹក។ ខ ្ុ�ំនចេូលធ្ើកនារលនៅេ រី 
លនោះ លហ ើយលគ�នផ្េអ់នាហនារឲ្យ 

លយើងហ្ូរកគ្់រកគនាន។់

 ន្ងៃមួយ ខ ្ុ�ំនលឃើញរ្យនជ្នា 
លកចើនលកគឿងល្រើកយន៉ាងលេឿន។ អ្កជិះ 

លនៅក្ងុរ្យនល្នោះលស្លៀកពនាកល់ខោអនាែ 
លខៅ្ នងិ្រង់កកកមនា។ អ្កេនាងំលនោះ 

�ចូជនាជនជនាតិចនិ។ លគ�នលេៅលេើខង្ 

េនំ្់រ ខណ:ខ�េខ ្ុ ំនងិកម្ករលផ្ងៗ 
លេៀតលនៅខនាងលកកោមេនំ្់រ។ ្រ៉នុន្ាន 

ន្ងៃ្រន ្ទនា្់រមក កងេព័លែៀតណនាម�ន 

រលំ�ោះក្រលេស លហ ើយខ ្ុ�ំនសលកមច 
ចត្ិកត�្់រលេៅផ្ទះែញិ។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលេក ៀេ

្ង លភឿន នងិ ជនា លសឿន លនៅន្ងៃលរៀ្រកនារ។
(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

្ង លភឿន នងិ ជនា លសឿន លនៅន្ងៃលរៀ្រកនារ។ (្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

 កូនតបុ្ រប្់ ស្ី យ៉ា ល ្្ម ឵ះ  

ស្ី លោ្ងវ឵ែ រ បាននយិយលរៀបរប់ 

លរឿងរ៉ាវរប្ឪ់ពុកខ្លលួនថា ៖

 ខ ្ុលំនៅខតចងចនាកំ្រលយោគរ្រស ់

ឪពកុខ ្ុ�ំននយិនាយ លពេខ�េម្នាយ 

រ្រសខ់ ្ុកំ�្់រឲ្យគនាត់លគចខ ្លនួ្នា ៖ «ខ ្ុជំនា

េនាហនានម្នាក ់នងិមិនរត់លភៀសខ ្លនួ 

លចោេសសរុកលេ។ ក្រសនិល្រើខ ្ុសំ្ល នា្់រ 

ខ ្ុចំង់ស្លនា្់រលនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជនា»។ 

គនាត់�ននយិនាយ�លូចះ្លនៅន្ងៃេ រី ១៥  

ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៥។ គនាត់ក្រខហេ 

ជនា�លឹងខ ្លនួ្នា គនាត់ន លឹងកតរូែលគសម្ល នា្់រ 

្រ៉ខុនល្េោះ្ររីជនាយន៉ាងណនាកល៏�ោយ គនាត់ 

�នសលកមចចត្ិស្នាកល់នៅកក រុងភំ្លពញ។ 

 មុនលពេចេូ្រលកមើកងេព័ ឪពកុ 

រ្រសខ់ ្ុលំធ្ើជនាកគរូ្រលកងៀនលនៅលខត្កពំង់ 

ចនាម។ គនាត់កនាចណនាស។់ លនៅលពេ 

មួយលនោះ សសិ រ្្រសគ់នាត់ម្នាកមិ់ន 

លចះលមលរៀន ឪពកុរ្រសខ់ ្ុ�ំនែនាយសសិ្ 

ម្នាកល់នោះ។ សសិ ល្នោះ�ននយិនាយ 

្នា «មិនអរីលេ លនៅលពេខ ្ុកំ្លនាយជនា 

េនាហនាន ខ ្ុនំ លឹងសងសលឹកអ្កឯងែញិ»។

ឪពកុរ្រសខ់ ្ុមិំនខ�េញលញើតញលញើម 

ឬ�ត់្រង់ភនាពក្លនាហនានរ្រសគ់នាត់លនៅ 

ក្ងុសមរភូមិល� ើយ។ លនៅន្ងៃេ រី១៨ ខខ 

មរីននា ឆ្នា១ំ៩៧០ កគរួសនាររ្រសខ់ ្ុលំហៀ្រ 

ន លឹងលចញលេៅែសិ្មកនាេលេៅលហ ើយ 

លពេលនោះលយើង�នឮពត៌័មនានអំពរីរ�្ឋ 

ក្រហនារេម្ល នាកស់លម្ច កពះនលរ ោត្ម  

សសតី	យា៉	៖	ឧតម្ថសៃតីយ៍បតតី

សរីហន។ុ ឪពកុរ្រសខ់ ្ុកំតរូែ�នលហៅឲ្យលេៅ 

ច្បាងំលនៅន្ងៃលនោះ។ ្រន ្ទនា្់រមកគនាត់កតរូែ 

�នតលម្លើងឋនាននរ្សក័្ជិនាែរលសន រីយ៍កតរី។  

លេោកលសននាក្រមុខ េន ់នេ ់�ន 

ក្រគេេ់ង់កតិ្ិយសមួយជូន�េគ់នាត់។ 

 គនាត់�នែនាយក្រយុេជ្នាមួយ 

ខខរ្កកហម ្រ៉ខុនែ្នាព�ិកខ ្លនាងំណនាស ់

ក្ងុកនារលធ្ើឲ្យខខរ្កកហម្ររនាជ័យ។  

លនៅសមរភូមិលពកជនេិ េនាងំសងខនាង 

�ន្រនែ្ នាយក្រយុេគ្្នា ្រ៉ខុនមិ្នមនាន 

អ្ក្ះ្ ឬអ្កចនាញ់លនោះលេ។ ឪពកុ

រ្រសខ់ ្ុ�ំនកនានក់នាលំភ្លើងខែងមួយល�ើម 

គនាត់មិនខ�េធ្លនា្់រលក្រើកនាលំភ្លើងខ ្លរីលេ។ 

រលំពចលនោះ លយោធនាខខរ្កកហមម្នាក�់ន 

�ញ់កតរូែកនាលំភ្លើងខែងគនាត់លធ្ើឲ្យផ្ទះុល� ើង។  

លខោអនាែរ្រសគ់នាត់�នលឆះ ្រ៉ខុនគ្នាត់ 

�នលជៀសផុតពរីរ្ួរសធងៃនធ់ងៃរ។ អ្កលកកោម

្រង្គនា្់រគនាត់ជនាលកចើនននាក�់នលេើកគនាត់ 

ចេូលេៅក្ងុ�នាន ្រន ្ទនា្់រមក�ន�ក 

្យ។ លនៅលពេភ្ល នាម លៗនោះ សនារ 

ពត៌័មនាន�នល�ះពម្ុផ្នាយរូ្រ្ត 

គនាត់។ ឪពកុរ្រសខ់ ្ុ�ំនអង្គយុលស្លៀកលខោ
 

ខ ្លរីរខហកឲ្យលគ្តរូ្រគនាត់ ្រន ្ទនា្់រមក 

គនាត់�នយកលខោអនាែលឆះរ្រសគ់នាត់ 

មកផ្ទះេកុជនាែត្ថអុនសុ្នាែររីយ៍។

 លនៅេងៃនាចន្ងៃេ រី១៦ ខខលមសនា ឆ្នាំ 

១៩៧៥ ឪពកុរ្រសខ់ ្ុ�ំនក�្់រម្នាយ 

រ្រសខ់ ្ុំ្ នា កុ�ំរម្ខ ្លនាងំលពក ពរីលកពោះ 

ពធិរីមង្គេកនាររ្រសក់នូសសរីរ្រស ់សសរី យន៉ា លនៅឆ្នា១ំ៩៧៤។  
សសរី លហោសង្នារ ្រលនៅខនាងលឆ្ង្រន ្ទនា្់រពរី្រងសសរីរ្រសគ់នាត់ សសរី ពតុសនាេរី។
(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

សនង្គនាម�នច្់រលហ ើយ។ លអៀង សនាររី  

(ឧ្រននាយករ�្ឋមនន ្រីននរ្រ្រកមុ្ជនា 

ក្រជនាធ្ិរលតយ្យ) ធ្លនា្់រជនាមិត្ភក្រិ្រស ់

ឪពកុខ ្ុ ំនងិជនាសហកនាររីលនៅលពេខ�េ

គនាត់�នលធ្ើកនារងនារជនាកគរូ្រលកងៀន។  

ម្នាយរ្រសខ់ ្ុ�ំនក�្់រឪពកុរ្រសខ់ ្ុំ 
្នា គនាត់�នស្នា្់រឮែេិ្ុយផ្នាយសលំ�ង 

មួយពរី្ររលេសនយិនាយ្នា ល្ោ្ះឪពកុ 

រ្រសខ់ ្ុមំនានលនៅក្ងុ្រញ្ រីឧត្មលសន រីយ៍

ខ�េកតរូែសម្ល នា្់រ។ ម្នាយរ្រសខ់ ្ុ�ំន 

ក�្់រគនាត់ឲ្យរត់លភៀសខ ្លនួ ្រ៉ខុនឪ្ពកុ 

រ្រសខ់ ្ុកំ្រខកក។

 លនៅកពលឹក្រន ្ទនា្់រ លយោធនាខខរ្កកហម 

មនានលនៅកគ្់រេ រីកខន ្លងក្ងុេ រីកករុងភំ្លពញ។ 

េនាហនាន េន ់នេ ់�នល�ោះឯកសណ្ឋ នាន

លចញ នងិលស្លៀកពនាកល់ខោអនាែសុរីែេិ 

ជំនសួែញិ។ ឪពកុរ្រសខ់ ្ុមំនានអ្កល្រើក 

្ររ�នានម្នាក ់ល្រើករ្យនជូ្នកគរួសនារ 

លយើងលេៅកកសងួពត៌័មនាន ពរីលកពោះគនាត់ 

�នគិត្នា មិនមនានអ្កណនាលធ្ើេកុ្ខលេោស 

លយើងល� ើយលនៅេ រីលនោះ។ ននាន្ងៃកតង់  

្ុររសម្នាក�់នចេូមកស្នាគមនម្៍នាយ 

រ្រសខ់ ្ុ ំលហៅម្នាយខ ្ុំ្ នា «លេោកជំេនាែ»។ 

ម្នាយរ្រសខ់ ្ុកំ�្់រខ ្ុំ្ នា គនាត់លនោះគឺ 

កយុ ធនួ (រ�្ឋមនន ្រីពនាណិជ្កម្ លនៅក្ងុ 

រ្រ្រកមុ្ជនាក្រជនាធ្ិរលតយ្យ) នងិជនា 

អតរីតសសិ រ្្រសឪ់ពកុខ ្ុ។ំ កយុ ធនួ 

�នក�្់រឪពកុខ ្ុឲំ្យលចញពរីកកសងួ ចេូ

ក្ងុស្ថនានេតូ�រនាងំពរីលកពោះមិនមនានអ្ក

ណនាហន៊ានឲ្យលយើងចនាកលចញពរីេ រីកករុងលេ 

ក្រសនិល្រើលយើងស្នាកល់នៅេ រីលនោះ។

 ្រន ្ចិលកកោយមក ខ ្ុ�ំនលឃើញ 

ននាយេនាហនានជនានខ់ស្ ់េន ់នេ ់ម្នាក ់

ក្ងុឯកសណ្ឋ នានពណ៌សជិះលនៅក្ងុ
 

រ្យនមួ្យ។ ឪពកុរ្រសខ់ ្ុ�ំនល�ើរចេូ 

លេៅរកគនាត់  នងិ�នល�ោះឯកសណ្ឋ នាន 

រ្រសគ់នាត់លចញរួចល�ះចេូលេៅក្ងុ 

រ្យន។្ ្រន្្រន ្ទនា្់រ លអៀង សនាររី �ន 

មក�េ ់គនាត់�នចនា្់ររេនាកន់�មនសុ្ 

ជនាលកចើន។ 

 ឪពកុរ្រសខ់ ្ុ�ំនក�្់រម្នាយរ្រស ់

ខ ្ុឲំ្យននាកំនូ លៗេៅកជកពនួលនៅក្ងុស្ថនានេតូ
 

�រនាងំ។ ្រន ្ទនា្់រមកគនាត់�នចនាកលចញ

លេៅជនាមួយកម្នាភិ�េជនានខ់ស្ខ់ខរ្ 

កកហម។ លនៅរលសៀេលមោ៉ង៤ លយោធនា 

ខខរ្កកហម�នចេូលេៅក្ងុស្ថនានេតូ 

�រនាងំ �នភ្ង់កនាលំភ្លើងតកមង់លយើង នងិ 

្រង្ខលំយើងឲ្យកត�្់រលេៅផ្ទះែញិ។

 ម្នាយខ ្ុ�ំននយិនាយ្នា «្្់រគិត 

អំពរីឪពកុលេៅ លកពោះអរីគនាត់ក្រខហេជនា 

ស្លនា្់រលហ ើយ»។ ្រន ្ទនា្់រមកគនាត់�ន 

្ំរផ្លនាញឯកសណ្ឋ នាន រួមជនាមួយន លឹង 

ឯកសនាររ្រសឪ់ពកុខ ្ុលំចោេ។ 

 លយើងកតរូែ�នជលម្លៀសលេៅសសរុក

ស្នាងលនៅន្ងៃេ រី ១៨ ខខលមសនា ខ�េជនា 

េ រីកខន ្លងរ្រសស់នាចញ់នាតិលយើងជនាលកចើន 

ននាក ់ជនាកម្នាភិ�េខខរ្កកហម។ ម្នាយ 

រ្រសខ់ ្ុ�ំននយិនាយ្នា លយើងកតរូែខតចនាក

លចញពរីេ រីលនះ ពរីលកពោះជរីែតិរ្រសល់យើង 

ន លឹងជួ្រលកគោះ្្នាកក់្ងុលពេឆនា្់រ លៗនះ។  

េ រី្ំរផុត លយើង�នលធ្ើ�លំណើរលឆ្ោះលេៅ 

លខត្លពោធិ៍សនាត់។ អង្គកនារ�នសរួននាំ 

ម្នាយខ ្ុរំ នាេល់ពេអំពរីសសរុកកលំណើត 

រ្រសគ់នាត់។ ម្នាយរ្រសខ់ ្ុ�ំននយិនាយ 

កហុកអង្គកនារជនានចិ្ច។ ក�មួំយខខ 

លកកោយមក លយើង�នរកលឃើញកខន ្លង 

មួយជនាេ រីខ�េលយើងគិត្នា ន លឹងមិនមនាន 

អ្កណនាម្នាកស់្គនាេល់យើងល� ើយ។  

យន៉ាងណនាកល៏�ោយ លយើង�នជួ្រភរយិនា 

រ្រសឧ់ត្មលសន រីយ៍កតរី ហង្ ្ុ៊រនលហង  

លនៅេ រីលនោះ។ លយើងមិនមនានកខន ្លងលផ្ង 

លេៅលេៀតលេ។

 ពរីរ្ររីន្ងៃ្រន ្ទនា្់រមក អង្គកនារ�នចនា្់រ 

្រងក្ររុសរ្រសខ់ ្ុលំ្ោ្ះ នស ណនាេតិ 

យកលចញលេៅ។ គនាត់ធ្លនា្់រ�នលធ្ើជនា 

ននាយកសនាេនាលរៀនមួយលនៅក្ងុកករុង 

ភំ្លពញ។ ល�ោយសនារខតគនាត់មិន�នលកោរ

ពកុមនាត់រ្រសគ់នាត់លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្ 

កកហម �លូចះ្លពេលមើេលេៅគនាត់�ចូ 

ជនាតនារ នាភនាពយនម្្នាកល់្ោ្ះ លពជ 

សនាលេឿន អរីចលឹង។ អង្គកនារ�នសម្ល នា្់រ 

្រងក្ររុសរ្រសខ់ ្ុ ំល�ោយគិត្នា គនាត់ 

ជនា លពជ សនាលេឿន នងិជនាអនលុសន រីយ៍

ឯកម្នាកល់នៅក្ងុរ្រ្រ េន ់នេ។់ 

 លយើង�នរសល់នៅជនាមួយក្រជនាជន 

មូេ�្ឋនាន លហ ើយអនាច�នា�ំយហ្ូរលនៅ 

លពេយ្់រ�ន នងិមិនមនាន្រញ្្ហអ្រីតលឹង 

ខតងល� ើយ។ ្រ៉ខុន ្ក្រជនាជន្្រីន លឹងកតរូែ 

សម្ល នា្់រលចោេក្រសនិល្រើេួច��ំងូ 

ពរីរ្ររី�ុ។ំ ន្ងៃមួយលនោះ ្រងសសរីរ្រស ់

ខ ្ុលំ្ោ្ះ សនាេរី �នឲ្យនស្បមុងមួយ 

មកខ ្ុ ំលហ ើយខ ្ុចំនា្់រកតរី�នល�ោយសនារ
 

លក្រើនស្បមុងលនោះ។ មនានលកង្ក្ងុភូមិ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ម្នាក�់ននយិនាយ្នា នស្បមុង នងិកតរី 

ខ�េខ ្ុចំនា្់រ�នជនារ្រសែ់ នា។ ែ នា�ន 

យករពំនាត់លផ្ៅែ នាយខ ្ុ ំរហតូេនាេខ់ត 

ខភ្កខ ្ុលំ� ើងជនាលំខៅ្។ 

 ន្ងៃមួយ ខ ្ុំ្ ជឺនាេមងៃន ់នងិ�ន 

សន ្ល្់រលនៅែ នាេខសស។ លនៅលពេខ�េ 

ខ ្ុ�ំ លឹងខ ្លនួល� ើង ក្រធនានអង្គភនាពរ្រស់
 

ខ ្ុ�ំន្រញូ្នខ ្ុលំេៅសមរភូមិក្រយុេ។្ 
 

លពេខ ្ុកំត�្់រមកភូមិែញិ ខ ្ុមិំន�ន
 

លឃើញម្នាយរ្រសខ់ ្ុលំេ។ អ្កភូមិជនាលកចើន 

ននាក�់ននយិនាយក�្់រខ ្ុំ្ នា ម្នាយរ្រស ់

ខ ្ុំ្  ឺ្រ៉ខុនក្នារពតិ ម្នាយរ្រសខ់ ្ុ ំ

្ូ្រនក្ររុសរ្រសខ់ ្ុ ំក្យួសសរីពរីរននាក ់នងិ

ក្យួក្ររុសម្នាកក់តរូែ�ន�ត់ខ ្លនួ។ 

 សនាេរី កតរូែ�ន្រញូ្នលេៅលខត្ 

លពោធិ៍សនាត់លនៅឆ្នា១ំ៩៧៨ ជនាេ រីកខន ្លង 

ខ�េននាង�នលធ្ើកនារលនៅក្ងុអង្គភនាព 

សស្រីលមមន៉ាយ។ អ្កភូមិខ ្លះខ�េលនៅជនា

មួយននាងលនៅេ រីលនោះ �នក�្់រខ ្ុំ្ នា  

មុនលពេននាងស្លនា្់រ កម្នាភិ�េ�ន 

សរួននាង្នា លតើននាងចង់រសល់នៅ 

ជនាមួយអង្គកនារ ឬជនាមួយឪពកុរ្រស ់

ននាង? ខ ្ុមិំន�លឹង្នាននាងលឆ្លើយ្នាលមច៉លេ 

្រ៉ខុន�្នឮ្នាននាង�នឲ្យមនាសសន ្លលឹក 

លេៅកម្នាភិ�េល�ើម្បរីរស ់លេោះ្ររីជនា 

យន៉ាងណនាកល៏�ោយ អង្គកនារ�នសម្ល នា្់រ 

ននាងលចោេ។ ្្ររីរ្រសន់នាងល្ោ្ះ មុរី  

ល្រង៉គនា ជនាអ្កល្រើកយនល្ហោះចម្ប឵ងំ។  

ឪពកុរ្រសខ់ ្ុ�ំន្រញូ្នគនាត់លេៅលរៀនលនៅ
 

ក្រលេសន្មុនឆ្នា១ំ៩៧៥ ឥ�ែូលនះគនាត់

រសល់នៅសហរ�្ឋអនាលមរកិ។

សសរី យន៉ា (លនៅខនាងស្នា)ំ លនៅឆ្នា១ំ៩៧១។
(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

  ្រន ្ទនា្់រពរីអង្គកនារយក សនាេរី លចញ 

លេៅ អង្គកនារ�នចនា្់រលផ្ើមសរួ្ូ្រនសសរី 

រ្រសខ់ ្ុ ំលហោ សុរីខ�ន នែូសណួំរ�ចូគ្នា 

ន លឹង សនាេរី ខ�រ។ ននាង�នក�្់រអង្គកនារ 

្នា ននាងធ្លនា្់រ�នអ្់ររកំ�ឆ្ំនាជំនាមួយ 

អង្គកនារ �លូចះ្ននាង�ន្ូរជនាខ ្លនួននាងផ្ទនាេ់

ល�ើម្បរីរសល់នៅជនាមួយអង្គកនារ។ 

ននាងកពំងុរសល់នៅឯក្រលេស�រនាងំ។

ខ ្ុធំធំនាត់ល� ើងលនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម 
 

្រ៉ខុនខ្្ុគំ្នានឱកនាស�នចេូសនាេនាលរៀន 

ល� ើយ។ ក្រសនិល្រើខ ្ុ�ំនលរៀនសកូត 

លរឿងរ ន៉ាែមួយពរីរ្រ្រលនោះ ខ ្ុកំក៏តរូែខត 

មនានកនារអ្់ររមួំយខ�រ នងិកតរូែខតិ 

ខលំធ្ើកនារងនារ។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលេក ៀេ

(តពតីថលខមរុៃ)

 សញ៉ាម ្ េ ់មនានអនាយុ១៨ឆ្នា ំក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦ មនាន 
សសរុកកលំណើតលនៅសសរុក ៥៦ លខត្កពំង់ស្ ឺ កតរូែ�នខខរ្ 

កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅសសរុក ១៦ ន្ងៃេ រី១០ ខខលមសនា ឆ្នា ំ
១៩៧៦ លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុ

 
្រន ្ទ្់រធ ំ០៧្រន ្ទ្់រតូច ១៦។ កនាេ្ររលិចេ្ននកនារមក�េ ់

គុកេេួខស្លងមនាន២ខសុគ្នា មួយលនៅន្ងៃេ រី១៩ នងិមួយ 

លេៀតលនៅន្ងៃេ រី២២ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៦។ លនៅពុេំនានម់នាន 

ឯកសនារ្រញ្ក្ព់រីកនាេ្ររលិចេ្ននកនារសម្ល នា្់រលនៅល� ើយ។

 សញម សាន៊ មនានអនាយុ២៦ឆ្នា ំក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៧ មនាន 
សសរុកកលំណើតលនៅសកូេនគិម លខត្លសៀមរនា្រ ជនាកនូរ្រស ់

ខញម៉ ជនា នងិ ឆនាយ កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅ 
មន ្ទរីរកងពេ៣១០ ន្ងៃេ រី២២ ខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៧។ ល្រើ 

លយោងតនាមឯកសនារលនៅ្រណ្ណសនារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារ 

កមុ្ជនា ខ�េយកលេៅលធ្ើ្រញ្ រីល� ើងែញិល�ោយកនារយិនាេយ័ 
សហកពះរនាជអនាជ្នា ននអង្គជំន ុជំកមះែសិនាមញញាក្ងុតុេនាកនារ 
កមុ្ជនា រកលឃើញ្នា ខញម ស៊នាន លហៅ ស៊នាន កតរូែ�ន 
សរលសរល្ ោ្ះ្ នា លញម៉ ស៊នាន លហៅ ស៊នាន ែញិ។ ខខរ្កកហម 

សម្លនា្់រ ខញម ស៊នាន ឬ លញម៉ ស៊នាន លនៅន្ងៃេ រី៦ ខខមរីននា ឆ្នា ំ

១៩៧៧ ្រន ្ទនា្់រពរីជនា្់រឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ៤៤ ន្ងៃ។

 សញ៉ាម ្ុមី មនានអនាយុ ២១ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦ 

មនានសសរុកកលំណើតលនៅសសរីសនរ្ លខត្កពំង់ចនាម ជនាកនូ 

រ្រស ់ខញម៉ ញិុេ នងិ លសង ្រក៉ ់កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រ 
ខ ្លនួលនៅពយ�ងូ ន្ងៃេ រី៥ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ លហ ើយ 
្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ ១០ ្រន ្ទ្់រធ ំ

 
៤។ ខខរ្កកហមចនា្់រ្រញូ្ន ខញម៉ សុរីម លេៅ�េគុ់កេេួ 

្រញ្តីថ ម្ ឵រះអ ្នកសដលបាៃស្ល឵្រ់
ថៅក្នពុងរ្រ្រសខមរបកហម	ចារទរុកក្នពុងថសៀវថៅរំឭក

វិពា� ាណក្ខៃ ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ខស្លងលនៅន្ងៃេ រី១៥ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ នងិសម្ល នា្់រ 

លនៅន្ងៃេ រី២ ឬ េ រី៣ ខខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៦។

 សញ៉ាវ សារ៉ាត់ លហៅ រ៉ាន់ មនានអនាយុ ២៥ឆ្នាំ ក្ងុ 
ឆ្នា១ំ៩៧៧ មនានសសរុកកលំណើតលនៅេ លឹកផុស លខត្កពំង់ឆ្នាងំ 

ជនាកនូរ្រស ់គលឹម ខញម៉ នងិ លសៅ លភឿន កតរូែ�នខខរ្

កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅកងពេ ៥០២ ន្ងៃេ រី១៨ ខខកម្ុភៈ 

ឆ្នា១ំ៩៧៧។ ខខរ្កកហមសម្ល នា្់រ ខញែ៉ សនារ ន៉ាត់ 

ឬ លញែ៉ សនារ ន៉ាត់ លនៅន្ងៃេ រី១៧ ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៧ 

្រន ្ទនា្់រពរីជនា្់រឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ២៨ ន្ងៃ។

 ញឹក ជា កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួលន ៅកង

ពេ១៧០ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦។ ល្រើលយោងតនាមឯកសនារ

លនៅ្រណ្ណសនារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ខ�េយក 
លេៅលធ្ើ្រញ្ រីល� ើងែញិល�ោយកនារយិនាេយ័សហកពះរ នាជ

អនាជ្នា ននអង្គជំន ុជំកមះែសិនាមញញាក្ងុតុេនាកនារកមុ្ជនា 

រកលឃើញ្នា ញលឹក ជនា មនានល្ោ្ះ្ នា ញុលឹក កជនា មនានឋនានភៈ 

នងិេ រីកខន ្លងចនា្់រខ ្លនួ�ចូគ្នា កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រ្រញូ្ន

លេៅ�េគុ់កេេួខស្លង លនៅន្ងៃេ រី២៨ ខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧៦ 

នងិសម្ល នា្់រលនៅន្ងៃេ រី៧ ខខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៦។

 ញឹក រិន កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួន្ងៃេ រី៣ 

ខខែចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចនា្់រ្រញូ្ន ញលឹក រនិ 

លេៅ�េគុ់កេេួខស្លងលនៅន្ងៃេ រី១២ ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៧ 

នងិសម្ល នា្់រលនៅន្ងៃេ រី១៣ ខខលមសនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ ្រន ្ទនា្់រពរី 

ជនា្់រឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ៣៣ ន្ងៃ។

 ញមឹ សាវ៉ានី លហៅ ន រីម មនានអនាយុ ២៣ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នា ំ
១៩៧៦ មនានសសរុកកលំណើតលនៅកពំង់លសៀម លខត្កពំង់ចនាម  

វ៉ាន់ថាន់ លៅដារ៉ា និង �ុង ដានី 
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤២ សខកុមភ្ៈ ឆ ្នាំ២០២០

ជនាកនូរ្រស ់ អុរីម សនាគរីន នងិ  សនាយ ល�ង មនាន្្ររីល្ ោ្ះ  

អុ៊ក សនាលមឿន លហៅ ភរីន មនានកនូក្រ រុស ១ននាក ់កតរូែ�នខខរ្ 

កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅ ន្ងៃេ រី២៧ ខខែចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ លហ ើយ 
្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ គ ្រន ្ទ្់រធ ំ

៥ ្រន ្ទ្់រតូច ១៦។ (ពុេំនានម់នានល្ោ្ះក្ងុ្រញ្ រីលេ)។ 

ររីឯ្្ររីល្ោ្ះ អុ៊ក សនាលមឿន កត រូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រ

្រញូ្នលេៅ�េគុ់កេេួខស្លងលនៅន្ងៃេ រី២៧ ខខែចិ្កិ នា 

ឆ្នា១ំ៩៧៦ នងិសម្លនា្់រលនៅន្ងៃេ រី២០ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ 

្រន ្ទនា្់រពរីជនា្់រឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ២០៦ ន្ងៃ។

 ញមឹ ល្ឿន លហៅ ថន  មនានអនាយុ ២០ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នាំ 
១៩៧៧ មនានសសរុកកលំណើតលនៅជរីខកកង លខត្លសៀមរនា្រ 

ជនាកនូរ្រស ់ ញលឹម លជឿន នងិ ្ិុរក នណ កតរូែ�នខខរ្កកហម 

ចនា្់រខ ្លនួលនៅកងពេ ៣១០ ន្ងៃេ រី៣ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៧។ 

ខខរ្កកហមសម្លនា្់រ ញលឹម លសឿន លនៅន្ងៃេ រី១២ ខខឧសភនា 

ឆ្នា១ំ៩៧៧ ្រន ្ទនា្់រពរីជនា្់រឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ៩៩ ន្ងៃ។

 ញមឹ លស្ង លហៅ េរួត មនានអនាយុ ២៤ឆ្នាំ ក្ងុ 
ឆ្នា១ំ៩៧៥ មនានសសរុកកលំណើតលនៅកករូចឆ្នារ លខត្កពំង់ចនាម  

ជនាកនូរ្រស ់ននាង ញលឹ្រ នងិ លឌ ើន លមៅ៉ កតរូែ�នខខរ្កកហម

ចនា្់រខ ្លនួលនៅពនាណិជ្កម្រ�្ឋ ន្ងៃេ រី៨ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៧។ 

ល្រើលយ ោងតនាមឯកសនារលន ៅ្រណ ្ណស នារននមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសនារកមុ្ជនា ខ�េយកលេៅលធ្ើ្រញ្ រីល� ើងែញិល�ោយ 
កនារយិនាេយ័សហកពះរនាជអនាជ្នា ននអង្គជំន ុជំកមះែសិនាមញញា 

ក្ងុតុេនាកនារកមុ្ជនា រកលឃើញ្នា ញលឹម លសសង លហៅ ហតួ 
 

មនានល្ោ្ះ្ នា ញលឹ្រ លសសង លហៅ ហតួ កតរូែ�នខខរ្កកហម 

សម្ល នា្់រលនៅន្ងៃេ រី១២ ខខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧៧។

 ញមឹ សា៊ លហៅ �ុង ្និ មនានអនាយុ ២៧ឆ្នាំ ក្ងុ 
ឆ្នា១ំ៩៧៦ មនានសស រុកកលំណើតលនៅ សសរុកលមសនាង លខត្ 

នកពខែង ជនាកនូរ្រស ់ញលឹម សខុ នងិ សសួ លចង កតរូែ�ន 

ខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅែរភៈលសននាធ ំ៤៨៨ លខត្កណ្នាេ 

ន្ងៃេ រី៩ ខខសរីហនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំ 
លនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ ឃ ្រន ្ទ្់រធ ំ២ ្រន ្ទ្់រតូច ៦។ 

កនាេ្ររលិចេ្ននកនារមក�េគុ់កេេួខស្លងមនាន ២ខសុគ្នា 

មួយលនៅន្ងៃេ រី៨ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេ រី៩ ខខកញ្ញា ឆ្នាំ 

១៩៧៦ នងិកនារសម្ល នា្់រកម៏នាន ២ខ�រ មួយលនៅន្ងៃេ រី 

២៣ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេ រី២៤ ខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧៧។

 ញមឹ តស៊ាង លហៅ ្ុន មនានអនាយុ ២៣ឆ្នាំ ក្ងុ 
ឆ្នា១ំ៩៧៧ មនានសសរុកកលំណើតលនៅកងមនាស លខត្កពំង់ចនាម  

ជនាកនូរ្រស ់ ធនា ឌ លឹម នងិ លនៅ អុលឹម កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រ 

ខ ្លនួលនៅកងពេ ២៩០ ន្ងៃេ រី៤ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៧ លហ ើយ 
្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ ជ ្រន ្ទ្់រធ ំ

 
០២ ្រន ្ទ្់រតូច ៥។ ខខរ្កកហមសម្លនា្់រ  ញលឹម សស៊នាងលនៅ 

ន្ងៃេ រី១៤ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៨ ្រន ្ទនា្់រពរីជនា្់រឃំុឃនាងំ 

អសរ់យភៈលពេ ៣៧៦ ន្ងៃ។

 ញូង សម៉ាន មនានអនាយុ ២៤ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៥ 

មនានសស រុកកលំណើតលនៅសសរុក១០៥ (សសរុកកតនាំកក)់ លខត្ 

តនាខកែ ជនាកនូរ្រស ់ ញូង មន៉ាង នងិ ្រ៉ែូ លយ កតរូែ�នខខរ្ 
កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅមន ្ទរីរកងែរលសននាតូចលេខ ១៣៣ 

ន្ងៃេ រី១៤ ខខកកក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៥ លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំ 
លនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ ក ្រន ្ទ្់រធ០ំ២ ្រន ្ទ្់រតូច ៨។ 

កនាេ្ររលិចេ្ននកនារមក�េគុ់កេេួខស្លងមនាន ២ខសុគ្នា 

មួយលនៅន្ងៃេ រី ២៦ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេ រី២៧ ខខមរីននា 

ឆ្នា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមសម្លនា្់រ ញូង ខមន៉ លនៅន្ងៃេ រី 
៨ ខខកកក�នា ឆ្នា១ំ៩៧៦។

 ញូង សាម៉ានុ មនានអនាយុ ៣២ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦ 

មនានសសរុកកលំណើតលនៅនកពក្រ្បោស លខត្តនាខកែ ជនាកនូ 

រ្រស ់ញូង េយុ នងិ  ្រលឹង ចនាន ់មនានក្រពនល្្ោ្ះ កង 

ជិន កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួភូមិចនារ ន្ងៃេ រី៦ ខខកម្ុភៈ 

ឆ្នា១ំ៩៧៦ លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុ

ផ្ទះ ក ្រន ្ទ្់រធ ំ០៨ ្រន ្ទ្់រតូច ១០។ ខខរ្កកហមចនា្់រ្រញូ្ន 

ញូង សនាម៉ុន លេៅ�េគុ់កេេួខស្លងលនៅន្ងៃេ រី៤ ខខមរីននា 

ឆ្នា១ំ៩៧៦ នងិសម្លនា្់រលនៅន្ងៃេ រី១០ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៦។

 លញៀន ថា លហៅ រ ្្ម ី មនានអនាយុ ២១ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នាំ 
១៩៧៧ មនានសស រុកកលំណើតលនៅកពំង់ស្នាយ លខត្កពំង់ធ ំ

ជនាកនូរ្រស ់លញៀន សតុ នងិ  ខ្ �តូ កតរូែ�នខខរ្កកហម 
ចនា្់រខ ្លនួលនៅន្ងៃេ រី៩ ខខមករនា ឆ្នា១ំ៩៧៧ លនៅពនាណិជ្កម្ 
កករុង លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុ

 
ផ្ទះ ច ្រន ្ទ្់រធ ំ៥ ្រន ្ទ្់រតូច ១២។ ខខរ្កកហមសម្លនា្់រ លញៀន  

្នា លនៅន្ងៃេ រី៦ ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៦ ្រន ្ទនា្់រពរីជនា្់រ 

ឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ៥៧ ន្ងៃ។

 សញម ញាន មនានអនាយុ ២៩ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៧ 

មនានសសរុកកលំណើតលនៅកពំង់ស្នាយ លខត្កពំង់ធ ំជនាកនូ 

រ្រស ់ខញម លហង នងិ ហនួ រលឹម មនានក្រពនល្្ោ្ះ 

ណនាេ ន� មនានកនូសសរី ១ននាក់ កត រូែ�នខខរ្កកហម 

ចនា្់រខ ្លនួលនៅកងពេ៣១០ ន្ងៃេ រី២៧ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៧។ 

(ពុមំនានល្ោ្ះក្ងុ្រញ្ រី)។

 សញម ្បំរូ កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅកងពេ 

១៧០ ន្ងៃេ រី៦ ខខកញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមសម្លនា្់រ 

ខញម ស្ូំររ ឬ ខញម៉ ស្ូំររ លនៅន្ងៃេ រី១៦ ខខកញ្ញា ឆ្នាំ 

១៩៧៦ ្រន ្ទនា្់រពរីជនា្់រឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ១១ ន្ងៃ។

 ដាង យ៉ាងថាន់ កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួលនៅ 
កពំង់លសោម ន្ងៃេ រី៧ ខខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧៦។ (ពុមំនាន 

ល្ោ្ះក្ងុ្រញ្ រីលេ)។

 ដាញ ់្ ុយី៉ាន លហៅ លយ៉ាន មនានអនាយុ ១៨ឆ្នា ំក្ងុឆ្នាំ 
១៩៧៥ មនានសសរុកកលំណើតលនៅភំ្សសរួច លខត្កពំង់ស្ ឺ

ជនាកនូរ្រស ់�នាញ់ សនុ នងិ ហុ លឹង សនានម ៉កតរូែ�នខខរ្កកហម 

ចនា្់រខ ្លនួលនៅមន ្ទរី១៥ ន្ងៃេ រី១៨ ខខតុេនា ឆ្នា១ំ៩៧៥ 

លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ ក 

្រន ្ទ្់រធ ំ០៧ ្រន ្ទ្់រតូច ៨។ លនៅពុេំនានម់នានឯកសនារ្រញ្ក្ ់

ពរីកនាេ្ររលិចេ្ននកនារ្រញូ្នមកគុកេេួខស្លង នងិកនារ 
សម្ល នា្់រលនៅល� ើយ។

 ដាញ់ ្ូលរ លហៅ ឌបុ ដរ៉ា មនានអនាយុ៤៤ឆ្នាំ 

ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦ មនានសស រុកកលំណើតលនៅកមុ្ជនាលកកោម 

ឪពកុម្នាយល្ោ្ះ �នាញ់ កះ នងិ ធរី ខន្ារ មនានក្រពនល្្ោ្ះ 

�នាង សលឹម មនានកនូក្ររុស ៤ននាកន់ងិសសរី ១ននាក ់កតរូែ�ន 

ខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួគរីរ រីែង្ ន្ងៃេ រី១០ ខខធ្ ូឆ្នា១ំ៩៧៦ លហ ើយ
 

្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ ង ្រន ្ទ្់រធ ំ៤ 
 

្រន ្ទ្់រតូច ៦។ ល្រើលយោងតនាមឯកសនារលនៅ្រណ្ណសនារនន 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា ខ�េយកលេៅលធ្ើ្រញ្ រីល� ើង 
ែញិល�ោយកនារយិនាេយ័សហកពះរ នាជអនាជ្នា ននអង្គជំន ុ ំ

ជកមះែសិនាមញញាក្ងុតុេនាកនារកមុ្ជនា រកលឃើញ្នា �នាញ់ 

សលូរ លហៅ ឌុ្រ �រ ន៉ា មនានល្ោ្ះ្នា �នាញ់ សនាលរត លហៅ 

ឌ្ុរ �នារ នា លហ ើយកនាេ្ររលិចេ្ននកនារមក�េគុ់កេេួខស្លង

មនាន២ខសុគ្នា មួយលនៅន្ងៃេ រី១០ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេ រី១៥ 

ខខធ្ ូឆ្នា១ំ៩៧៦។ លនៅពុេំនានម់នានឯកសនារ្រញ្ក្ព់រីកនាេ

្ររលិចេ្ននកនារសម្ល នា្់រលនៅល� ើយ។

 ដាញ់ លេង មនានអនាយុ ៣៣ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៦ 

មនានសស រុកកលំណើតលនៅក្លនាងអុន លខត្កកមួនស ឪពកុ 

ម្នាយល្ោ្ះ �នាញ់ �ងុ នងិ រត័្ សងួ កតរូែ�នខខរ្កកហម 
ចនា្់រខ ្លនួភំ្សលំពៅ �ត់�្ំរង ន្ងៃេ រី១១ ខខែចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧៦  
លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុផ្ទះ ខ 

 
្រន ្ទ្់រធ ំ៤ ្រន ្ទ្់រតូច ៧។ កនាេ្ររលិចេ្ននកនារមក�េ ់

គុកេេួខស្លងមនាន២ខសុគ្នា មួយលនៅន្ងៃេ រី១១ នងិមួយ 

លេៀតលនៅន្ងៃេ រី១៣ ខខែចិ្កិនា ឆ្នា១ំ៩៧៦ នងិសម្ល នា្់រ 

លនៅន្ងៃេ រី១២ ខខឧសភនា ឆ្នា១ំ៩៧៧។

 ដា ំ្យ លហៅ សាយ មនានអនាយុ ៣៧ឆ្នាំ ក្ងុឆ្នាំ 
១៩៧៧ មនានសស រុកកលំណើតលនៅកណ្នាេស្ទលឹង លខត្ 

កណ្នាេ ជនាកនូរ្រស ់�នា ំមនាន នងិ អុ៊ន យង៉ មនានក្រពន ្

ល្ោ្ះ អុ៊ន ល�ង មនានកនូក្ររុស ៦ននាកន់ងិសសរី ៣ននាក ់

កតរូែ�នខខរ្កកហមចនា្់រខ ្លនួសហករណ៍ស្ទលឹងមនានជ័យ 

ន្ងៃេ រី៧ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា១ំ៩៧៧។ ខខរ្កកហមសម្ល នា្់រ  

�នាំ សយ លនៅន្ងៃេ រី៦ ខខមរីននា ឆ្នា១ំ៩៧៧ ្រន ្ទនា្់រពរី 

ជនា្់រឃំុឃនាងំអសរ់យភៈលពេ ២៨ ន្ងៃ។ ល្រើលយោងតនាម 

ឯកសនារលន ៅ្រណ ្ណស នារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកម្ុជនា  
ខ�េយកលេ ៅលធ្ើ្រញ្ រីល� ើងែញិល� ោយក នារយិ នាេយ័ 

សហកពះរ នាជអនាជ្នា ននអង្គជំន ុជំកមះែសិនាមញញាក្ងុតុេនា

កនារកមុ្ជនា រកលឃើញ្នា �នាំ សយសផុនាេរីណនា នងិ 

�នាំ សយសផុនាេរីណនារ៉ុម ជនាកនូក្ររុសរ្រស ់�នាំ សយ 

លហៅ សនាយ។ កនូក្រ រុសេនាងំពរីររ្រសគ់នាត់កតរូែ�នខខរ្ 

កកហមសម្ល នា្់រក្ងុន្ងៃខតមួយ គឺលនៅន្ងៃេ រី២ ខខកកក�នា 

ឆ្នា១ំ៩៧៧។ ក្រពនរ្្រសគ់នាត់ល្ោ្ះ អុ៊ន ល�ង កតរូែ�ន 

ខខរ្កកហមសម្លនា្់រលនៅន្ងៃេ រី២៥ ខខមិ្នុនា ឆ្នា១ំ៩៧៧។

 ដា ំស្ ម លហៅ ផុង មនានអនាយុ ២៨ឆ្នា ំក្ងុឆ្នា១ំ៩៧៧ 

មនានសសរុកកលំណើតលនៅឃំុកណ្នាេស្ទលឹង ជនាកនូរ្រស ់�នា ំមនាន  

នងិ អុ៊ន យង់៉ មនានក្រពនល្្ោ្ះ ខកែ លចងហនាក ់លហៅ ធកួ  

មនានកនូក្ររុស ២ននាកន់ងិសសរី ១ននាក ់កតរូែ�នខខរ្កកហម 

ចនា្់រខ ្លនួលនៅសហករណ៍ស្ទលឹងមនានជ័យ ន្ងៃេ រី៧ ខខកម្ុភៈ ឆ្នា ំ
១៩៧៧ លហ ើយ្រញូ្នលេៅឃំុឃនាងំលនៅគុកេេួខស្លងក្ងុ

 
ផ្ទះ ជ ្រន ្ទ្់រធ ំ៥ ្រន ្ទ្់រតូច ៤។ លនៅពុេំនានម់នានឯកសនារ

្រញ្ក្ព់រីកនាេ្ររលិចេ្ននកនារសម្ល នា្់រលនៅល� ើយ។

         (តលៅលេខលតកាយ)
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រូ្រ្តកក្រមុខ៖ ជនា លសឿន កតរូែជនាក្រពនរ្្រស ់្ន លភឿន។  

្ន លភឿន គឺជនាែរលសន រីយ៍ឯក លនៅក្ងុរ្រ្រសនាធនារណរ�្ឋខខរ្ (ពរីឆ្នា១ំ៩៧០-១៩៧៥) កតរូែ�ន្្ល្រខខរ្កកហម 
លនៅភូមិលពោធិ៍ ក្ងុលខត្លពោធិ៍សនាត់ យកលេៅសម្ល នា្់រលនៅចលន ្លោះពរីឆ្នា១ំ៩៧៥ �េ ់ឆ្នា១ំ៩៧៨។

(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)

រូ្រ្តកក្រលកកោយ៖ តនា ម៉ុក នងិលម�លឹកននាជំនានខ់ស្ខ់ខរ្កកហម កពមេនាងំគណភៈក្រតិភូចនិ កពំងុពនិតិ្យផ្លែូរ្លភ្លើង។ 

(្រណ្ណសនារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសនារកមុ្ជនា)
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