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សសវែងរក

ការពិត
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លេខ ២៤៣ ខខមីនា ឆា្ំ២០២០

រកសា្ទិ ្ិ
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

អនពុញ្ញាតឲ្យល�ះពពុម្ផ្ាយល�ោយ

កកសងួពត័ម៌ានននកពះរាជាណាចកកកម្ពុជា

ក្រកាសលេសរ�្ឋមនន្ ីនងិរ�្ឋមនន្កីកសងួពត័ម៌ាន

លេខ៣៧៥ព.មក្រក

ចពុះន្ងៃេី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៨

រូ្រ្តឯកសារ៖ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរកការពិត
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មាតកិា

្បំតុត

  សារសខំានន់នក្រវត្សិាសសស្កមា្់រ ...........១

ស្ ្នកឯកសារ

  ក្រធានសន្សិពុខសសរុកពាមជរ ................. ៥

  ខត សរួ ៖ គិញ �កសសង់លចញពចីលមលើយ .... ១២

ស្ ្នកតបវត្សិាស្្

  ត ំឡន៖ អតតីកងេ័ពលជើងេឹកឈរលជើង .......១៦

  ្ូរជាល្លើង ................................... ២២

  មពុខរ្ររ�ខំ�កលនៅសសរុកអនលង់ខវង ........... ៣០

  យិន នា ន ខចករខំេក្រេពលិសោធន ៍........ ៣២

ឡពុង អូន ខចករខំេក្រេពលិសោធន ៍...........៣៤

ស្ ្នកច្បាប់

  សាេកកមសណំពុំលរឿង០០២/០២ ........... ៣៧

ស្ ្នកលវទិកាសាធារណះ

  សសិ្ានពុសសិ ល្នៅវេិ្យាេយ័នកពលព្឴ ......៤៣

ស្ ្នកតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

 កពុក សាលរឿន៖ អនពុលសនយ៍ីឯក ..............៤៨

  គង់ ចលំរើន ៖ ្រពុគ្គេកិនក្រសណីយ៍  ...........៥០

  ល�ឿ គីមលសៀ ៖ វរលសនយ៍ីលេោ ...............៥២

  យស់ កពមី ៖ វរលសនយ៍ីឯក ................. ៥៦

  ្រពា្ជីលឈម឵េ  ះអ្កខ�េ�នសល឵ ្់រ ...........៥៨  ក្រវត្សិ ាសសម្ ានស ារសខំ ាន់ណ ាសស់កមា្់រ 

មនពុស្ជាតិ នងិសកមា្់រការឈានលឆ្ោះលេៅមពុខរ្រស់ 

ក្រលេស។ ការយេ់�ឹងពីក្រវត្សិាសសន្ងឹអាចឲ្យមនពុស្ 

ល�ោះសសាយនវូរាេ់្រញ្ហាខ�េ�នលកើតលឡើង នងិ 

រសល់នៅក្ពុងសពុខសន្ិ្ ាព។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

មានគលកមោងជាលកចើនជាមួយសសិ្ នងិនសិ្តិវយ័លកមេង 

ខ�េមាន្ំរណងសកិ្ាពកី្រវត្សិាសសខ្ខមេរកកហម។ 

លនៅខខមីនា ឆ្ា២ំ០២០ លនះ មាននសិ្តិវយ័លកមេង១៥នាក់ 

មកពសីាកេវេិ្យ ាេ័យ្ូមិន្្ទ ្លំពញ �នលធវើក ារ 

សសាវកជាវលេើក្រធ ាន្រេ្ីរខពុសៗគ្ ាេ ាក់េងនឹង 

ក្រវត្សិាសសន្នខខមេរកកហម ខ�េជាខផក្មួយននកិច្ចការ 

សសាវកជាវរ្រសស់ាេា នងិមានការគាកំេពគីលកមោង 

ក្រវត្សិាសស្្ ូមិរ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។  
នសិ្តិវ័យលកមេងេាងំលនះ ក៏�នចេូរួមក្ពុងកមមេវធិី 

សារសំខាៃ់នៃប្រវត្ិសាសស្
សបរា្រ់អ ្នកសិកសាវ័យកកមេង

លសាម ប៊នុថន

ល�ឿ គីមលសៀ (លនៅខាងលឆវង)

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លសមេរលេខលនះ៖ ស៊ាង ចនិ ្ា, លហ�ី នហវាយ, សតួ វចិកិត, មីន សាណាស,់ 

�ង៊ ពវីន័,្ លវន ីខកលហកៀេ, វា៉ន់្ ាន ់លពៅ�ារា៉ នងិឡពុង �ាន ី អ្កនពិន្ធ នងិសសាវកជាវ៖ ហ ូ្ពុនា,�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា, 

អ៊ពុន សពុ�ាវី អ្ក្រកខក្រ៖ អ៊ពុន សពុ�ាវី នពិន្ធនាយកេូលេៅ៖ លសោម ្៊រពុន្ន ជនំយួការនពិន្ធនាយក៖ ហ ូ្ពុនា 

កកាហវកិកពុពំ្ូយេ័រ៖ េី លសនសនូឡីា កគ្់រកគងការខចកផ្ាយ៖ លឆង លវង៉ 

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

សតួ វចិកិត (រូ្រេី២រា្់រពលីឆវង) ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេសន្ិ្ ាពអនលង់ខវង �កឹនាកំក រុមនសិ្តិខផក្ក្រវត្សិាសសម្កពសីាកេវេិ្យាេយ័ 

្ូមិន្្ទ ្លំពញ េស្នកិច្ចផ្រូរ្រស់ ្រ៉ពុេ ពត លនៅលេើ្ ្�ំងខរក ក្ពុងសសរុកអនលង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ ខខមីនា ឆ្ា២ំ០២០។

(សន ្៊រពុនសពុមី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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 េស ន្កិច្ចសកិ្ាស្អំីពសីន្ិ្ ាពលេៅត្ំរនក់្រវត្សិាសស្  

អនលង់ខវង ខ�េលរៀ្រចលំ�ោយមជ្ឈមណ្ឌេសន្ិ្ ាព 

អនលង់ខវង ក្ពុងលគោេ្ំរណង ក្រខមក្រមូេពត័ម៌ានល�ើម  
នងិជ្ួរក្រជាជនលនៅក្ពុងសហគមន ៍ខ�េ្ាគលកចើន គឺជា 
អតតីកមមេ ា្ �ិេ នងិលយោធាខខមេរកកហម។ ក្ពុងអំឡពុងលពេ

 
ចពុះលេៅសសាវកជាវ នសិ្តិវយ័លកមេងេាងំលនះ ក៏�នជ្ួរ នងិ 

ស្ា្់រការលធវើ្រេ្រងហាាញរ្រស្់រណ្ឌិត េ ីសពុខឃាង នាយក 

មជ្ឈមណ្ឌេសន្ិ្ ាពអនលង់ខវងអំពី «ក្រវត្សិ ាសស ្

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)» នងិ 
ក្រវត្សិាសសរ្្រសស់ហគមនអ៍នលង់ខវង។ នសិ្តិវយ័ 

លកមេងេាងំលនះក៏�នលឈវងយេ់្រខនថែមពលីគោេ្ំរណង

ននកមមេវធិេីស្កិច្ចសកិ្ាអំពី «សន្ិ្ ាព» លនះ ខ�េ 

លេស្ាព្ឹរងអនលង់ខវង ឬ ្ឹរងតាម៉ពុក លនៅរ�វូវស្ា។ (អូ៊ច មករា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កករុមនសិ្តិសាកេវេិ្យាេយ័្ូមិន្្ទ ្លំពញខផក្ក្រវត្សិាសស ្

កំពពុងសម្ាសនក៍្រជាជនលនៅក្ពុងសហគមនអ៍នលង់ខវង  
អំពលីរឿងរា៉វលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម។ ខខមីនា ឆ្ា២ំ០២០។

(សន ្៊រពុនសពុមី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

នងឹលេើកកម្សឲ់្យមានការយេ�់ងឹកានខ់តេូេេូំេាយ

អំពរី្រ្រខខមេរកកហម នងិជរំពុញឲ្យមានការពិ្ ាក្ារវាង

អ្ករសរ់ានមានជវីតិពរី្រ្រលនះ នងិលកមេងជនំានល់កកោយ។ 

្រន្ទា្់រមក កក រុមនសិ្តិវយ័លកមេងេាងំលនះ �នេស ន្ាខខ្

្ាពយនឯ្កសារចនំនួ្ីរគឺ «កពុមារកម្ជា» ខ�េ្រងហាាញ

ពីកពុមារកំកពាលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា្រន្ទា្់ររ្រ្រខខមេរកកហម
 

�េួរេំ។ «គពុកេួេខសលង» ខ�េ្រងហាាញអំពកីារ 

កា្់រសមល ា្់រ នងិអំលពើលឃោរលឃៅរ្រសខ់ខមេរកកហម 

ក្រកពតឹម្កលេើអ្កលេោស នងិ «កពុសំមេាន្រងល្លច» ខ�េលេើក 

លឡើងអំពសីម័យកាេរកីេូតេ ាស់រ្រស់តនន្ខីខមេរ 

ចា្់រតាងំពអំីឡពុងេសវត្រឆ៍្ា៦ំ០មក, ជវីតិរសល់នៅ 

ក្រចានំ្ងៃរ្រសក់្រជាជន នងិសេិ្បៈករខខមេរ, ការ�ត្់រង់តនន្ ី

នងិសេិ្បៈករខខមេរ លនៅអំឡពុងរ្រ្រខខមេរកកហម។ 

 ខខ្្ាពយនឯ្កសារេាងំ្ីរមានេំនាក់េំនងគ្ា នងិ 

�នឆលពុះ្រញ្្ចងំអំព�ីលំណើរវវិ�្ឍនរ៍្រសក់្រលេសកម្ពុជា
 

លកកោយសម័យអាណានគិមនយិម�រាងំ, សម័យសង្គម 

រាសស្ នយិម ខ�េជាលមោេក្ាព នងិជាសពុ្ិរនេ្អសកមា្់រ

ក្រជាជនខខមេរកគ្់ររូ្រកាេពីជំនានល់នោះ, សម័យសនង្គាម, 

អំលពើក្រេ័យពូជសាសនក្៍ពុងរ្រ្រខខមេរកកហមខ�េ�កឹនាំ 
ល�ោយ ្រ៉ពុេ ពត, សម័យកាេននការ្រកងរួម្រកងរួម ការស្ា 

លឡើងវញិ សន្ិ្ ាព ការផ្ះផ្ា នងិការអ្ិវ�្ឍនរ៍ហតូមក 

េេស់ពវន្ងៃ។ 

លេស្ាពសសរុកអនលង់ខវងលនៅរ�វូក�ងំលមើេពពីយ តាមព៉ុក លេើកំពេូ ្្�ំងខរក។ (អូ៊ច មករា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

រូ្រខាងលឆវង៖ នសិ្តិសាកេវេិ្យាេយ័្ូមិន្្ទ ្លំពញខផក្ក្រវត្សិាសសជ្ាមួយនងឹលេោក មា កជន មគ្គលេសក៍សហគមនអ៍នលង់ខវងលនៅ 

េីតាងំក្រវត្សិាសស ្ផ្រូរ្រស់ ្រ៉ពុេ ពត។

 ខ្ពុលំឈមេោះ មព៉ុម ចក់ ល្េក្ររុស អាយពុ៣៧ឆ្ាំ 

(ក្ពុង១៩៧៨) មានេីកខនលងកំលណើត្ូមិពញាេាង 

ឃពុកំកសាងំេង សសរុកលកោះជយ័ ត្ំរន២់៤។ ខ្ពុ�ំនលរៀន 
�នកតមឹ្្ាក់េី១០ លនៅសាេាវតក្ណ្ាេក្ពុង សថែតិលនៅ 
ក្ពុងឃពុកំកសាងំេង សសរុកលកោះជ័យ។ លកកោយមកខ្ពុក៏ំ

ឈ្់រលរៀនមកជយួលធវើខសសឪពពុកម្ាយ នងិលឡើងលត្ោត។ 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៨ ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាមួយលឈមេោះ ពលូមង៉ 
 

គឺជាអតតីខខមេរឥស្របៈ (្រច្ចពុ្រ្ន ្ ក្រធានលស�្ឋកិច្ច 
ត្ំរន២់៤) លកពោះកគរួសាររ្រសខ់្ពុខំ វះខាតេ់ពុយកាក់,  

ប្រធាៃសៃ្ិសុ្សសុកពាមជរ
តំ្រៃ់២៤	ភមូិភាគ្រពូា៌ា	ដកសសង់កចញពតីឯកសារ	D៤១៧៣២

ោរា៉ារដ ្ឋ	កមត្឵	

អងករ នងិលគោសកមា្់រេឹម។ ពលូមង៉ �នឧ្រតថែម្�េ់ 

កគរួសារខ្ពុ ំ លហើយ�នអ្់ររខំ្ពុឲំ្យស្អ្់រពកួសក្ិ្ូមិ នងិ
 

កពុមមេពុយនសីខ្ខមេរកកហមខ�េរតឹត្តិសេិ្ធលិសរី្ ាព។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧០ លកកោយលកើតមានរ�្ឋក្រហារ ពលូមង៉ 

នងិ ្រងខវន៉ (អតតីអនពុលេខាសសរុកពាមជរ) ចេូមក 

កគ្់រកគងលនៅគណបៈសសរុកពាមជរ, ពសូនួ  (ក្រធាន 

សន្សិពុខត្ំរន២់៤), តាខហម (ក្រធានរណសរិ្ត្ំរន ់

២៤)។ លនៅខខលមសា ពលូមង៉ �នមកេេួេខ្ពុ ំលហើយឲ្យ 
ខ្ពុ្ំរងក្់រខលនួលនៅក្ពុង្រ�វិតន្ខ៍�េមានតនួាេីជាក្រធាន

 

កងកពុមារ នងិយពុវជន លនៅតាមមន្ទរីក្ពុងរ្រ្រ 
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩) 
កំពពុងជកីរលណ្ៅ�ាលំ�ើម�ងូ។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 នសិ្តិវយ័លកមេងេាងំលនះ ក៏�នលេៅេស ន្កិច្ចលនៅេី

តាងំក្រវត្សិាសសេ្ាងំ១៤កខនលង លនៅក្ពុងសស រុកអនលង់ខវង 

រួមមាន ៖ ១) កខនលង�ពុតលខមេោច ្រ៉ពុេ ពត, ២) កខនលងកាត ់

លេោស ្រ៉ពុេ ពត, ៣) ផ្ទះកណ្ាេលេើ្ ្�ំងខរក,  

៤) កខនលងខកនចក្គា្់រលេើ្ ្២ំ០០, ៥) ផ្ទះ ្រ៉ពុេ ពត  នងិ  

លខៀវ សផំន, ៦) ឃលាងំ�ាក់សម្ារលនៅលជើង្្,ំ ៧) 

កខនលង�ពុតលខមេោច សពុន លសន, ៨) ខសសគំរូ, ៩) េីតាងំ 

ការ�្ឋាន�កឹជញ្ជូនរ្រស ់តាមព៉ុក, ១០) ្ឹរងអនលង់ខវង, ១១) 

សារមន្ទរី តាមព៉ុក, ១២) អតតីេីតាងំមន្ទរីលពេ្យ តាមព៉ុក, 

១៣) អតតីេីតាងំសាេាលរៀន តាមព៉ុក នងិ ១៤) ស្ាន 

តាមព៉ុក ខ�េេីតាងំេាងំលនះកតរូវ�នរាជរ�្ឋា្ ិ�េកម្ពុជា 
អ្ិរក េ្ពុកជាេីតាងំក្រវត្សិាសសរ្្រសជ់ាត។ិ នសិ្តិវ័យ 

លកមេងេាងំលនះក៏�នជ្ួរជាមួយក្រជាជនក្ពុងសហគមន ៍ 

នងិ�នសួរសំណួរលផ្ងៗេ ាក់េងនងឹលរឿងរ ា៉វក្ពុង 
រ្រ្រខខមេរកកហមខ្មលេៀត។ ពត័ម៌ានខ�េេេួេ�ន 

ពកី្រជាជនលនៅក្ពុងសហគមន,៍ ពេីីតាងំក្រវត្សិាសស,្ 

ពខីខ្្ាពយនឯ្កសារ នងិពកីារលធវើ្រេ្រងហាាញ គឺជា 

ពត័ម៌ានល�ើម ខ�េអាចជយួ�េ់កករុមនសិ្តិវយ័លកមេង 

េាងំលនះ មានគំនតិកានខ់តលកចើន នងិេូេេូំេាយក្ពុងការ 
សរលសរលរឿងរា៉វក្រវត្សិាសសល្ចញពតីំ្រនអ់នលង់ខវង  

ល�ើម្លីធវើជាឯកសារលយោងសកមា្់រសាេា នងិសកមា្់រ 

ល�ះពពុម្ផ្ាយ។ តាមរយបៈកិច្ចការសសាវកជាវរ្រស់ 

នសិ្ិតវ័យលកមេងេាំងលនះ នងឹលធវើឲ្យក្រវត្សិាសស្ខខមេរកកហម 

លនៅក្ពុងត្ំរនអ់នលង់ខវង នងិត្ំរនល់ផ្ង លៗេៀតលនៅក្ពុង 
ក្រលេសកម្ពុជាកតរូវ�នផ្ពវផ្ាយយា៉ងេូេេំាយ នងិ 
លធវើឲ្យក្រវត្លិនះកានខ់តមានសារសខំាន។់
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ផ្គតផ់្គង់លនៅមន្ទរីសសរុកពាមជរ។ មិតយ្ពុត �នចាតត់ាងំ 

ជាក្រធានលយោធាសសរុកពាមជរ នងិសមាជកិសសរុក 

មិតល្កពឿង ឲ្យេេួេលេខាឃពុសំវាយល្លោះ, មិតខ្គស នងិ 

មិត្៊្រន ឲ្យេេួេលស�្ឋកិច្ចសសរុកពាមជរ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១ ពលូមង៉ នងិ ្រងខវន៉ �ន�កខ្ពុំ

ពកី្រធានផ្គតផ់្គង់ឲ្យមកេេួេអនពុក្រធាននរីសារសសរុក

ពាមជរ លហើយ�នឲ្យខ្ពុេំាក់េងជាមួយលឈមេោះ សាងំ 

ខ�េជាក្រធាននរីសារ។ ្ារកិច្ចខ្ពុខំ�េជានរីសារគឺ 

ពលូមង៉ ខណនាឲំ្យយកស្ំរពុកតលឡើងចពុះតាមឃពុនំមួីយៗ

េាងំផលវូការ នងិ លកកៅផលវូការ, េាក់េងជាមួយពឈូកូ 

លនៅខាងត្ំរន២់៤ នងិពកងីកកមលាងំលនៅក្ពុងជរួនរីសារ។  
កមលាងំខ�េគាតឲ់្យខ្ពុេំាក់េងតាម្ូមិមាន លឡ (លេខា 

ឃពុខំកពកកកល�), ស៊ាន (លេខាឃពុអំង្គរអង់), ឆាយ (លេខា 

ឃពុសំវាយល្លោះ), លអឿន (លេខាឃពុលំកោះលចក), ្៊រពុន ន្ 

(លេខាឃពុសំ្ួំររ), លមៅ៉ (ក្រធានឃពុលំកោះរកា), លឡង 

(លេខាឃពុលំកោះកពុង), កាន (លេខាឃពុលំកោះសលំពៅ), សន៊ ់

(លេខាឃពុតំាហ៊ពុយ)។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ ពលូមង៉ នងិ ្រងខវន៉ �ន 
សរលសរស្ំរពុកតឲ្យខ្ពុលំេៅខណនាកំមល ាងំលេៅតាមឃពុលំ�ើម្ី

ហាមឃាតមិ់នឲ្យក្រជាជនចា្់រកតតីាមឡូត ៍ឬ្ឹរង។ កខនលង 
ណាខ�េមានកតលីកចើនកតរូវ�នហាមមិនឲ្យចា្់រលេ ឲ្យ 

ចា្់រកខនលងមានកតតីចិ កខនលងណាមានកតលីកចើនគឺេពុកឲ្យ 

កងេ័ពលវៀតណាមចា្់រហ្ូរ។ ខ្ពុ�ំន្ំរផពុសឲ្យក្រជាជន 

សសឡាញ់កងេ័ពលវៀតណាម នងិជយួឧ្រតម្្�េក់ងេ័ព 

លវៀតណាមខ�េ�នមកល�ះេីតាងំលនៅក្ពុងេឹក�ខីខមេរ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ពលូមង៉ �នចាតត់ាងំខ្ពុ ំ នងិ
 

្រងខវត៉ ឲ្យេាក់េងជាមួយ ពឈូកូ ល�ោយឲ្យខ្ពុយំក 
ស្ំរពុកតរ្រសគ់ាត់ឲ្យ ពឈូកូ។ ខលមឹសារស្ំរពុកតលនោះ 

ពលូមង៉ �នក�្់រ ពឈូកូ ពកីារកសាងកមលាងំលនៅក្ពុង 
សសរុកពាមជរ។ ចពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ពលូមង៉ �នចាតត់ាងំ 

ខ្ពុឲំ្យលេៅខណនាំ ្រងលឡ, ្រងស៊ាន ឲ្យលធវើសកមម្េ ាព 
�ឹកនាំក្រជាជនមិនឲ្យទប់ទឹកទុកធ្វើស រ្ូវ ធ�ើយសា្រសសរូវ 

ក្ពុងេឹកឲ្យរេយួខចូ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ ពលូមង៉ �ន�កខ្ពុលំចញពនីរីសារ
 

ឲ្យលេៅេេួេអនពុក្រធានលឃោសនាក្ពុងសសរុកពាមជរ  

លហើយខណន ាខំ្ពុំឲ្យលធវើសកមមេ្ ាពេ ាក់េងជាមួយ្រង 
លខង (ក្រធានលឃោសនាការ) ខ�េកតរូវជា្រ្អូនក្ររុសរ្រស់  
ពលូមង៉។ ពរីខខលកកោយមក ពលូមង៉ �នចពុះមកចាតត់ាងំ 

ល�ោយលហៅខ្ពុ,ំ ្រងលខង នងិ មិតស្ា មកក្រជពុ ំលហើយក្រគេ់ 
្ារកិច្ចឲ្យ ្រងលខង ល�ើរលឃោសនាតាមឃពុ ំលធវើសកមម្េ ាព 

វាយក្រហារ្រ�វិតន្ ៍ ខ�េមិនអាចមានេេ្្ធ ាព 

ល�ោះសសាយជីវ្ ាពក្រជាជន�ន នងិលឃោសនាក្រជាជន 

ឲ្យេះ្រង់កេព្យសម្ត្រួិម�ាក់ជាឯកជន។ លកកៅពលីនះមពុខ 

សញ្ញានមួីយៗកតរូវកសាងកមលាងំ្រនល្េៀត ល�ើម្្ីរងក្់រខលនួ 
លធវើការតស៊ជូាមួយ្រ�វិតន្�៍លណ្ើមរ�្ឋអំណាចព្ីរ�វិតន្ ៍

វញិលនៅន្ងៃអនាគតខាងមពុខ។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៤ លពេ 

ក្រជាជនលកើតមានជងឺំកគរុនចាញ់។ ពលូមង៉ �នខណនា ំ

ឲ្យខ្ពុេំាក់េងជាមួយ ្រងសាវី លនៅខាងខផក្លពេ្យ លហើយ 
�នខណនា្ំរងសាវី កពុំឲ្យយក្្ាេំ្អៗលេៅព្យា�េ 

ក្រជាជន យកខត្្ាណំាគពុណ្ាពអនខ់�េផេតិ�ន 

ល�ោយខលនួឯងលេៅព្យា�េ ល�ើម្លីធវើឲ្យក្រជាជនមាន 
េំនាសជ់ាមួយ្រ�វិតន្។៍ លពេខ្ពុកំតឡ្់រមកកានក់ារ�្ឋាន 
វញិ ចលំពេសសរូវេពុំ ខ្ពុមិំន�នឲ្យកមលាងំេពុក�ាក់សសរូវឲ្យ 
�នសសរួេ្ួរេលនោះលេ គឺលធវើឲ្យសសរូវកតរូវេឹកល ល្ៀង នងិ 

កជរូកសពុអីសក់្រមាណជាង១០�វ។ ម្យា៉ងលេៀត លនៅលពេ 

ខ�េលយោធាកតរូវការកមលាងំជយួ�កឹជញ្ជូនលស ៀ្ង នងិ 
កគា្់ររលំសវ ខ្ពុក៏ំមិនឲ្យកមល ាងំលនោះលេៅខ�រល�ោយយក 
លេស្ាខវះលនះខវះលនោះ។ 

 លនៅល�ើមឆ្ ា១ំ៩៧៥ មពុនលពេរលំ�ោះ ជនជាត ិ

លវៀតណាមលឈមេោះ ហាញា៉ �នអលញ្ជ ើញ ពលូមង៉, ពហូពុមឹ,  

្រងលខង, ្រងលយង៉, ពេូាក់ នងិ ឃនឹ (អនពុលេខាសសរុក�្្)ំ,  

ឈនួ (លេខាសសរុកពាមរក៍), កន (អនពុក្រធានការ�្ឋាន 

កងចេត័ លនៅតាមសហករណ៍ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

(ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩) កំពពុងគាសគ់េល់ឈើល�ើម្រីាន�លីធវើខសស។  

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

៣លតោន រ្រសស់សរុកពាមជរ), ផន (ជនំយួការលសនាធកិារ 

លយោធាត្ំរន២់៤), សពុក (ក្រធានពាណិជ្ជកមមេសសរុក 

លកោះជយ័) នងិ មិត្៊្រពុន ន្ លេៅជ្ួរល�ោយខ្ពុជំាអ្កល្រើក 
កាណូត។ លយើងលធវើ�លំណើរតាមមាតេ់លនលតចូ លេៅ�េ់ 

េីតាងំក្រជពុលំនៅលកោះសាកូ ក្ពុងេឹក�លីវៀតណាម។ ការជ្ួរ 
គ្ាលនះក្ពុងលគោេ្ំរណងរតឹចណំងមិត្្ ាពរវាងកម្ពុជា

 
នងិលវៀតណាម នងិ�កឹនាពំ ាណិជ្ជកមមេពកីម្ពុជាលេៅ 
លវៀតណាម។ មួយស�ហ្្៍រន្ទា្់រពកីតឡ្់រមកពកី្រជពុវំញិ  

ពលូមង៉ �នលហៅកមល ាងំគាតេ់ាងំអសល់នៅតាមឃពុមំក 

ក្រជពុលំនៅមន្ទរីសសរុករួមមាន ៖ គី លហៅ លមៅ៉, ្រងលឡ, ្រងកាន,  

្រងសន៊,់ ្រងស៊ាន, ្រងឆាយ, ្រងលអឿន, ្៊រពុន្ន, 

្រងលខង នងិខ្ពុ។ំ ខលមឹសារលនៅក្ពុងការក្រជពុំ ពលូមង៉ លស្ើសពុំ
 

លគោលនៅកគ្់រឃពុេំាងំអសច់នំនួ៥០០ក្឵េ លនៅក្ពុងសសរុក 
ពាមជរ ជា្ ្រូលវៀតណាមជយួខាងលយោធា វាយរេំំ 
្រ�វិតន្ខ៍ាងមពុខ។ កនលះខខលកកោយមក តាម្ូមិនមួីយៗ 

�នយកលគោមក�ាក់លនៅកខនលងខ្ពុជំា្រន្្រន្ទា្់រ លហើយ 

ពលូមង៉ �នចាតត់ាងំកមល ាងំរ្រសខ់�េអ្់ររ�ំនចនំនួ 

៣នាក់ ឲ្យ�កឹលគោេាងំលនោះម្ង៥០ក្ប឵ល លេៅ ១០០ក្឵េ 

ឲ្យ ហាញា៉ លនៅតាមកពខំ�ន។ ក្ពុងរយបៈលពេកនលះខខ  
កមល ាងំរ្រស់ ពលូមង៉ �កឹលគោឲ្យលវៀតណាម�នចនំនួ 

៥០០ក្឵េតាមកចកេលនលតចូ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ លកកោយពី ពលូមង៉ �នលឡើងលេៅជ្ួរ 

ពឈូកូ ពលូមង៉�ន លហៅ ្រងលខង ្រងលមៅ៉ ,្រងលឡង, 

្រងកាន, ្រងសន៊,់ ស៊ាន, ្រងឆាយ, ្រងលអឿន, ្៊រពុន ន្, 

្រងគា, ជាត,ិ មិតយ្ពុត នងិខ្ពុលំេៅក្រជពុលំនៅមន្ទសីសរុក។ 

ចខំណកខលមឹសារ ពឈូកូ �ន�ាក់ខផនការក្ពុងការលធវើ 
រ�្ឋក្រហារ្រ�វិតន្ល៍នៅក្ពុងត្ំរន២់៤ លនៅខខតពុេា លហើយ 
កតរូវលកតៀមលស ៀ្ងឲ្យ�នកគ្់រកគាន,់ លកតៀមកមលាងំឈល្រ 

ឲ្យ�ន១២នាក់លនៅក្ពុង១ឃពុំ លកតៀមកមលាងំលនៅលពេមាន 
រ�្ឋអំណាច្មេ។ី លនៅខខសហីា ពលូមង៉ �នលហៅ្រងសាវ,ី  

មិតយ្ពុត, មិតជ្ាត,ិ ្រងគា នងិខ្ពុ ំ មកក្រជពុលំនៅមន្ទ ី
សសរុកពាមជរ។ ពលូមង៉ �នលេើកលឡើង្ា ខផនការលធវើ 

រ�្ឋក្រហារមិន�នសលកមចលេ។ ្រងឈកូ កតរូវ�នចា្់រខលនួ  
កពមេាងំខខ្រ្រសល់យើងលនៅតាមត្ំរន ់នងិលយោធាមួយ 

ចនំនួលេៀតខ�េជាអ្ក�កឹនា។ំ លនៅក្ពុងត្ំរន ់២៤ មានខត 
សសរុកពាមជរខតមួយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េអង្គការមិនេាន ់

សង្យ័ លហើយលនៅមាន តាជយ័ ខ�េជាអនពុក្រធាន 

សសរុក២៤។ ចខំណកការសមងៃ ាតក់តរូវក្ររុងក្រយ័តឲ្្យ 

ខមនខេន លហើយ្រនល្ធវើសកមម្េ ាព។ 

 លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ តាចាន ់�ន�ក ពលូមង៉ ឲ្យ 

លេៅេេួេក្រធានលស�្ឋកិច្ចត្ំរន២់៤។ ្រងសាវា៉ន កតរូវ 

�នចាតត់ាងំជាលេខាសសរុកពាមជរ, ្រងឆានជាអនពុ, ្រង 

ហ៊ាន សមាជកិ, ្រងសអំាន សមាជកិ លហើយខ្ពុ ំនងិ្រង 
សាវា៉ន ជាក្រធានសន្សិពុខសសរុកពាមជរ លហើយឲ្យ្រងគា 

ជាអនពុវញិ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ សសរុកពាមជរ�នេេួេ 
ក្រជាជនមកពកីពខំ�នត្ំរន ់២៣ ចនំនួ ៥០កគរួសារ មក 

លនៅតាមឃពុ។ំ លពេលនោះ្រងសាវា៉ន នងិ ្រងសអំាន 

�នខណនាខំ្ពុ ំនងិ្រងគា ឲ្យលធវើសកមម្េ ាព្ំរផពុសក្រជាជន 
្មេី នងិក្រជាជនចាសឲ់្យមានេំនាសជ់ាមួយគ្ា ។ លនៅខខ 

កកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រងសាវា៉ន ្រងសអំាត �នលហៅ 

្រងសារ,ី មិតយ្ពុត, មិតជ្ាត,ិ ្រងលខង, មិតស្ាមាន, 

្រងគា នងិខ្ពុ ំមកក្រជពុលំនៅមន្ទរីសសរុកពាមជរ។ ្រងសាវា៉ន  

�នផ្ាយពខីផនការឲ្យ�ងឹ្ា កតរូវក្រមូេកមលាងំចេត័ 

នារលីនៅតាមឃពុ,ំ កមល ាងំេាងំអសក់តរូវលកតៀមេក្ខណបៈ 

សម្ត្លិ�ើម្មីានស្ាពការណ៍លកើតលឡើង គឺលយើងមាន 

ម្ច ាសក់ារជាមពុនលសសច។ តាមខផនការចាតត់ាងំកតរូវឲ្យ 

មានក្រធាននារសីសរុក ល�ើម្ីចពុះលធវើសកមម្េ ាពលនៅតាម្ូមិ 

គពុកេួេខសលង ឬ មន្ទរីសន្សិពុខស-២១ លនៅក្ពុងរ្រ្រ 

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ ឯកសារកម្ពុជា)



10 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ឃពុជំាមួយលយោធានារ។ី លកកោយពកី្រជពុចំ្់រ ្រងសាវា៉ន 

នងិ្រងសអំាត �នក្រមូេកមលាងំចេត័លនៅតាមឃពុេំាងំ

អស�់ន១៥០នាក់ លរៀ្រចកំងេ័ពមួយកងអនពុលសនាធ។ំ 

 លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខាងក្រធាននារសីសរុក�ន 

រាយការណ៍្ា ចា្់រក្រជាជន២នាក់ មិនកពមអនពុវត ្

រ្រ្រឯកជន មក�ាក់លនៅក្ពុងសន្សិពុខរ្រសខ់្ពុ។ំ ខខកពុម្បៈ 

្រងសារា៉ន �នលហៅកមលាងំលនៅតាមមូេ�្ឋានេាងំអស់ 

នងិមន្ទរីជពុវិំញសសរុកេាំងអស់មកក្រជពុលំនៅក្ពុងមន្ទរីសសរុក 
ពាមជរ គឺមានលឈមេោះ ្រងកាក់, មិតយ្ពុត, មិតជ្ាត,ិ 

មិតស្ាមាន, ្រងសាវ,ី ្រងលខង, ្រងគា, ្រងលឡង, 

្រងកាន, ្រងលមៅ៉, ្រងលអឿន, ្រងឆាយ, ្រងស៊ាន, 

្រងសន៊,់ ្រងសអំាន, ្រង្៊រពុន្ន ខ្ពុ ំ នងិ ្រងលយង៉ 

(លេខាសសរុក�្្)ំ។ លនៅលពេក្រជពុំ ្រងសាវា៉ត �ន

លេើកលឡើងអំពខីផនការ្មេលីកតៀមលធវើរ�្ឋក្រហារវាយផ្េួ 
រេំ្ំរក្កពុមមេពុយនសីក្ម្ពុជា ល�ើម្កីសាង្រក្្មេមួីយ នងិ

ខកខក្ររ្រ្រសង្គមឲ្យលេៅជារ្រ្រឯកជន។  ខផនការខ�េ 

កតរូវលធវើលនៅខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខាងមពុខមលនះ។ 

 ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រងលយង៉ �នលហៅខ្ពុ ំនងិ 
មិតជ្ាត ិលេៅជ្ួរគាតល់នៅមន្ទរីសសរុកពាមជរ លហើយគាត ់

�នខណនាខំ្ពុំ្ ា ឥឡូវ្រ្អនូឯងេាងំពរីលនះកតរូវនាំអងករ
 

២៥�វ ឲ្យកមលាងំលយោធារ្រស្់រង សារា៉ន។ ្រងលយង៉  

ក៏�នចាតត់ាងំ៣០នាក់ ្រងក្់រេពុកលនៅក្ពុងសសរុកពាមរក៍  
ល�ើម្ជីាកមល ាងំសកមា្់រលធវើរ�្ឋក្រហារ។ លនៅខខលមសា  

ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រងលយង៉ �នលហៅកមលាងំលនៅជពុវំញិមន្ទរី 

េាងំអស់មកក្រជពុលំនៅមន្ទរីសសរុកពាមជរ លនៅលមោ៉ង 

៧កពកឹ។ មានលឈមេោះ ្រងសអំាត, ្រងលខង, មិតយ្ពុត,  

្រងសារ,ី មិតជ្ាត,ិ មិតស្ាមាន, ្រងគា, នារលីមឿន នងិខ្ពុ។ំ 

្រងលយង៉ �នខណនាមំកគឺកតរូវលធវើរ�្ឋក្រហារ លនៅក្ពុង 
្ូមិ្ាគ្ូរព៌ា ខ�េកមលាងំលយើង គឺជាកមល ាងំលយោធា 

រ្រស់្ មិូ្ាគ សហការជាមួយកងេ័ពលវៀតណាម តាម 

ផលវូជាតលិេខ៧មពុនលគ។ លកកោយក្រជពុខំ្ពុ�ំនចាតឲ់្យមិត្
 

ខសមចពុះ លេៅឃពុអំង្គអង់ ជាមួយកមលាងំនាររីា៉, មិតស្ាន  

លេៅឃពុខំកពកកកល�ជាមួយនារលីមឿន, ្រងគា ចពុះេេួេលនៅ 

ឃពុលំកោះលចក នងិឃពុសំ្ួំររ ជាមួយកមលាងំនារមួីន ល�ើម្ី 

លកតៀមលធវើរ�្ឋក្រហារ។ លនៅពាក់កណ្ាេខខឧស្ា ្រង 

លយត៉ �នលេៅជ្ួរ្រងសាវា៉ន។ លនៅេីលនោះ�នរយបៈលពេ 

៣យ្់រ ្រងលយន៉ �នកតឡ្់រមកវញិ លហើយ�នលហៅ 

មិតស្អំាន, មិតយ្ពុត, ្រងលខង, ្រងសារ,ី ្រងគា, មិត ្

សាមាន, មិតជ្ាតិ នងឹខ្ពុមំកក្រជពុម្ំងលេៀត។ ្រងលយង៉  
មានមតិ្ ា ខផនការលយើងលធវើលនៅផលវូជាតលិេខ៧លនះ 
ឥឡូវមកមិន�េផ់លវូជាតលិេខ១លេ លកពោះមានកងេ័ព

 
អង្គការវាយកាត�់ាច់ៗ ជាកង់ៗ នងិពន័ ្ធជពុវំញិអសល់ហើយ។  

តាមខផនការព្ីរង សាវា៉ន លយើងកតរូវលកតៀមលធវើរ�្ឋក្រហារ 

លនៅខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខាងមពុខ។ លេើកលនះគឺលយើងយក 

កមលាងំក្រជាជន នងិកងេ័ពរួមគ្ាលធវើខតម្ង ល�ោយលនៅ 

សសរុកណា សសរុកលនោះលធវើ  ត្ំរនណ់ា ត្ំរនល់នោះលធវើ  ឲ្យកពម 

គ្ាខតម្ង។ លកកោយពកី្រជពុចំ្់រ កមលាងំលនៅលកតៀម�ចូមពុន 

�ខ�េ ល�ោយខឡកខតកមលាងំកងចេត័ខ�េយកមក 

ចកមរុះជាមួយលយោធានារ ី លនោះ�កលេៅឲ្យកា្់រនកពវញិ  

ឯកមល ាងំលយោធាលនៅលកតៀម�ខ�េ។ �េន់្ងៃេី១៦ ខខ 

កកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុកំតរូវ�នអង្គការចា្់រខលនួខតម្ង។ 

 កំណតច់ណំា៖ំ រ ាេច់លមលើយសារ្ាពរ្រសអ្់កលេោស 

េាងំអសល់នៅមន្ទរីសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រង្ខតិ 

្រង្ខំ នងិលធវើេារពុណកមមេធងៃនធ់ងៃរពកីងសរួចលមលើយរ្រស់ ខខមេរកកហម  

�លូចះ្លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលមលើយរ្រស់ មព៉ុម ចក់ ពតិ 

ឬយា៉ងណាលនោះលេ។

វចិកិតសាេសេិ្បៈសហសម័យវេិ្យាសថែាន សលកឹរតឹ  

ជាេីតាងំមួយល�ើរតនួាេីជាកខនលងអ្់ររ ំ្រណ្ពុះ្រណ្ាេ 

នងិលេើកកម្សក់ារអ្់ររពំកី្រវត្សិាសស ្នងិលករ�ខំណេ

ខ�េ្រន្េេ់ពុកពរី្រ្រខខមេរកកហម កពមេាងំជាកខនលង 

ខ�េ�ាក់្រងហាាញពសីេិ្បៈ នងិវ្រ្ធម៌ តាមរយបៈ 

ការតាងំពពិរ័ណ៍ការចាក់្រញ្្ចងំខខ្្ ាពយនឯ្កសារ នងិ 

ការលធវើ្រេ្រងហាាញរ្រសវ់ាគមេនិនានា។ វចិកិតសាេសេិ្បៈ 

សហសម័យវេិ្យាសថែានសលកឹរតឹ រួមចខំណក�េក់ារលេើក 

កម្ស ់នងិគាកំេ�េវ់ចិកិតករកម្ពុជាេាងំអស ់ល�ោយផេ្់ 
ជនូនវូ្ររលិវណខាងក្ពុង្រន្ទ្់រធនំនអគារចណំាស ់
កសាងលឡើងក្ពុងរជ្ជកាេ�រាងំ សកមា្់រការ�ាក់តាងំ 
ពពិរ័ណ៍ពកិីច្ចការសេិ្បៈរ្រសខ់លនួ។ 

វចិបិតសាលសលិ្បៈ

សហសមយ័វទិយាស្ថ ឵ៃសលៃកឹរតឹ

សកមា្់រសសិ្-នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ នងិ 

សាធារណជនេូលេៅ ខ�េមានចណំា្់រអារមមេណ៍ 

មកេស ន្ាលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  
(DC-Cam) នងិវចិកិតសាេសេិ្បៈសហសម័យ 

វេិ្យាសថែានសលកឹរតឹ, សមូេាក់េងមកកាន ់

សាង៊ ច្និ ្឵  អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយបៈ 

េូរសព្ទលេខ ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុខីមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org 

សមូអរគពុណ!
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

សត	សួរ	៖	គិញ
ដកសសង់កចញពតីចកមលៃើយសារភាពឯកសារ	D00១៤២

ោរា៉ារដ ្ឋ	កមត្឵	

 ខ្ពុលំឈមេោះ ខត សរួ អាយពុ៣៦ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានតនួាេីជានារ ី

អនពុក្រធានកងធំ អង្្គ ាពកាតល់�ររ�្ឋ។ ខ្ពុលំរៀ្រការ 
រួចលហើយ។ ខ្ពុមំ ានសសរុកកំលណើតលនៅ្ ូមិ ត្ូងកកលពើរ 

ឃពុតំ្ូងកកលពើរ សស រុកកំពង់សវាយ លខតកំ្ពង់ធ។ំ ខ្ពុលំរៀន 
កតមឹ្្ាក់េី១០ លនៅសាេា្ មិូអូរ។ លកកោយមកខ្ពុក៏ំ�ន

ឈ្់រលរៀនលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥២ នងិកតឡ្់រមកផ្ទះរសល់នៅ

ជាមួយឪពពុកម្ាយ។ ខ្ពុ�ំនលេៅលធវើជាកមមេករលកៅស៊លូនៅ 
ក្ពុងសសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៥៦។  
្រន្ទា្់រពខី្ពុឈំ្់រលធវើជាកមមេករលកៅស៊ូ ខ្ពុសំលកមចចតិល្ធវើជា

 
គិញ ល�ោយគិត្ាអាចជយួ្រលកមើ�េក់្រលេសជាត។ិ 

ខ្ពុ�ំនចេូលធវើជាគិញតាមរយបៈលឈមេោះ លយឿ (លម្រ៉េូសី) 

ខ�េខតងខតអ្់ររខំ្ពុអំំពសី្ាពការណ៍រ្រសខ់ខមេរកកហម 

ខ�េលកើតមានលនៅក្ពុងក្រលេស។ ្រងលយឿ �នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ 

ខខម នងិ សយ លធវើ�លំណើរលេៅេីរួមសសរុកកកលចះល�ើម្េីាក់់

េងជាមួយលឈមេោះ លសៅ (គិញ)  ខ�េជាអតតីកគរូ្រលកងៀន 

លធវើការលនៅក្ពុងសសរុកស្េួ។ លយើងេាងំ៣នាក់ នងិលឈមេោះ 

លសៅ �នយេគ់្ា នងិលធវើជាគិញតាម�ានខខមេរកកហម 

ចា្់រតាងំពលីពេលនោះមក។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៥៧ លយើងចា្់រ�នខខមេរកកហមម្ាក់លឈមេោះ 

សពុវី នងិកសាង�នកមលាងំម្ាក់លឈមេោះ ចាន ់ ្ូរលរត៉។  

្រន្ទា្់រមក លយឿ �នផ្ា ំលសៅ ឲ្យខ្ពុលំេៅជ្ួរគាតល់នៅសាេា 
សសរុកលមមត។់ ខ្ពុ�ំនជ្ួរ្រង លយឿ លនៅសាេាសសរុក  

កមមេករលរោងចកកក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
 

(ពឆី្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩) កំពពុងលរៀ្រច្ំរត ់នងិ 

ចងកកណាត ់កកមា នស្មពុង ខ�េផេតិ�ន។

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កមមេករលនៅលរោងចកកផេតិជរ័ 
លកៅស៊ូ ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
(ពឆី្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩) 
កំពពុងរពុញរលេះលកៅស៊ខូកក្រ។
(ហ្គពុនណា ្ឺរយសសម្/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

នងិលឈមេោះ ស សាវា៉ន ់(អតតីកពុមមេង់�រូ្រ៉េូសី)។ ្រង លយឿ  

ចង់ឲ្យខ្ពុលំធវើជា្រ៉េូសីក្រចាលំនៅលមមតវ់ញិ។ មួយអាេិត្យ 
លកកោយមក ស សាវា៉ន ់�នលហៅខ្ពុមំក្ំរលពញកិច្ចការ  

នងិ្ំរពាក់ឯកសណ្ឋ ាន្រ៉េូសីឲ្យខ្ពុ ំខ្មេាងំ�នក្រគេ់ 
ការងារឲ្យខ្ពុេំ ាក់េងមនពុស្តាមឃពុំ នងិលកជើសលរើស 
េាហាន្មេតីាមខផនការរ្រសស់ក័្ពិរី ក�ក់ សពុមីន ខ�េ 

ជាគណបៈលម្រញ្្ជការេាហាន លខតកំ្ពង់ចាម ល�ើម្ី 

លកតៀមខផនការលនៅឆ្ា១ំ៩៦០។ ក្ពុងការលកជើសលរើស 
េាហាន្មេី ខ្ពុ�ំនេំនាក់េំនងលមឃពុ្ំរលង្គោេ, លមឃពុមំាស  
នងិ លមឃពុកំតមូង។ លមឃពុេំាងំលនះសពុេ្ធខត�នយេក់ពម 

ក្ពុងការលកជើសលរើសេាហាន្មេ។ី សកមម្េ ាពលនះ្រក្ខពកួខ្ពុំ 
លនៅខតអនពុវត្្រន�្េឆ់្ា១ំ៩៦៨ កពមេាងំមានខផនការ 

កសាងកមល ាងំ នងិ្រងក្់រតាមមូេ�្ឋាន្ូមិឃពុជំន្រេ 

លេៀតផង។ ស សាវា៉ន ់�នខណនាខំ្ពុ្ំរខនថែមឲ្យេាក់េង 
ជាមួយលឈមេោះ ស ្៊រពុន ីខ�េជាលមគិញលនៅក្ពុងសស រុក 
លមមតល់េៀត។ ្ីរន្ងៃលកកោយមក ស ្៊រពុន ី�នលហៅខខ្ 

គិញតាម្ូមិឃពុំ មកក្រជពុលំនៅផ្ទះរ្រសគ់ាតផ់្ទាេ់។ 

ការក្រជពុលំនោះ គឺការ�ាក់ខផនការកសាងកមលាងំ ល�ោយ 

មានសមាជកិ១៣នាក់ចេូរួម។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៨ ្រង  
ស សាវា៉ន ់�នអ្់ររខំ្ពុជំាញឹកញា្់រ្ា ល�ើម្អីនាគត 
រ្រសល់យើង នងិក្រលេសជាតលិយើង គឺកតរូវចេូខខមេរលសរ។ី 

្រន្ទា្់រមក្រង ខកវ សងហាាវ អតតីលចៅហវាយសសរុកលមមត ់

�នអ្់ររខំ្ពុ្ំរខនថែមលេៀតឲ្យខ្ពុចំេូជាមួយខខមេរលសរ ីខ�េសថែតិ
 

លនៅលកកោមការចាតត់ាងំរ្រសគ់ាតផ់្ទាេ។់

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៩ ខ្ពុមំករសល់នៅលខតល្សៀមរា្រ ល�ើម្ី 
េាក់េងជាមួយខខមេរលសរ ីតាមការចាតត់ាងំរ្រស់ ខកវ  

សងហាាវ ។ ខ្ពុ�ំនជ្ួរជាមួយ ្ ង (លម្រ៉េូសី) លេើក�្ូំរងលហើយ 
�នពិ្ ាក្ាគ្ា ល�ើម្យីេគ់្ាលេៅវញិលេៅមកពកីារេាក់ 

េង្្ជា្់រខខ្ ល�ើម្ងីាយសសរួេលធវើសកមម្េ ាពរួមគ្ា។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ កក រុមខ្ពុកំសាង�នកមលាងំ�ន៦
 

នាក់គឺ ១) ស៊ាត (ក្រធាន្ូមិអនលង់វេិ) ២) លវ ៉(ក្រធាន 

្ូមិេេឹងន្ងៃ), ៣) េតួ (អតតីក្រជាជន្ូមិ្លពុកកតខ្រក),  
៤) ្ ាវ (ក្រធានសកហរណ៍ ្ មិូពានស់្ាន), ៥) លហង  

(ក្រជាជនលនៅ្ មិូអនលង់វេិ) នងិ ៦) ឆពុន (អនពុក្រធាន 

សហករណ៍្ូមិអូរលេើ)។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

 លកកោយមកលឈមេោះ ឈវី គឺជាក្រធានឃពុសំលងវើយ 

�នចាតត់ាងំខ្ពុជំាគណបៈ មិូចងលរោង។ ក្ពុងការចាតត់ាងំ

លនះមានមនពុស្៤នាក់ គឺខ្ពុជំាក្រធាន្ូមិ, ឈន ់អនព្ុ មិូ, 

នស សមាជកិេី១្ូមិ នងិ ឆាន ់សមាជកិេី២្ូមិ។ 

ខ្ពុលំនៅខត្រនស្កមម្េ ាពអ្់ររ,ំ កសាងកមលាងំ នងិក្រឆាងំ 
ជាមួយ្រ�វិតន្។៍ ខ្ពុ�ំនលធវើសកមម្េ ាព្ំរផពុសក្រជាជនឲ្យ

េក់លគោកក្ីរ កពុេំពុកចតិខ្ខមេរកកហមលកចើនលពកនាពំិ�កខ្ 

រក្ាលគោកក្ីរ លកពោះលយើងលធវើការងាររួមលហើយ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ ខ្ពុ�ំនជ្ួរជាមួយ ឈវី លហើយ
 

គាត�់នឲ្យខ្ពុេំាក់េងជាមួយលឈមេោះ ម៉វូ ក្រម (ក្រធាន 
សហករណ៍្ូមិអូរលកកោម) នងិ ពាន ់(កមមេករឃពុចំាស់ 

រសល់នៅក្ពុង្ូមិអូរលកកោម) ល�ើម្កីសាងកមលាងំក្រចាឆំ្ាំ  
នងិអនពុវតខ្ផនការលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧២។ លនៅក្ពុងឆ្ាំ

 
១៩៧៣ ខ្ពុ�ំនមកលនៅឃពុសំលងវើយល�ើម្េីាក់េងការងារ 
ពី ឈវី។ ឈវី ក�្់រខ្ពុំ្ ានងឹលរៀ្រចកំមល ាងំលយោធា្ មេ ី
្រងក្់រលនៅខាងក្ពុង ខ�េជាកមលាងំស្េូក្រឆាងំជាមួយ្រ

�វិតន្។៍ ឈវី �នឲ្យខ្ពុរំង់ចាគំាត្់រន្ចិ លហើយលកកោយមក 
ខ្ពុ�ំនលឃើញមនពុស្្ីរនាក់ល�ើរចេូមករកគាត ់មានលឈមេោះ  
ខសម នារ្ីរ�វិតន្ក៍្រចាសំសរុកជខីកកង លខតល្សៀមរា្រ,  

សពុខ នារ្ីរ�វិតន្ ៍ក្រចាឃំពុំឫស្ ីនងិ លសឿន នារ្ីរ�វិតន្ ៍ 

លនៅលយោធាសសរុកជខីកកង។ លពេលនោះ ្រងខសម �នលេើក 

លឡើង្ាតាមការខណនារំ្រស់ ្រងឃនួ (ខាង្ូមិ្ាគ)  

ខផនការលនៅឆ្ា១ំ៩៧៤ខាងមពុខ គឺសសរុកជខីកកករ្រស់ 

លយើងកតរូវលកជើសលរើសលយោធាឲ្យ�នមួយវរលសនាតចូ។

 លនៅចពុងឆ្ ា១ំ៩៧៤ ្រងឃនួ �នផលាស់្ូ្ររកង 
វរលសនាតចូ៥៦៦ ឲ្យលេៅជាកងវរលសនាតចូលេខ៧០៧ 

វញិ នងិ�ន្ូ្ររក្រធានវរលសនាតចូលឈមេោះ កគី លចញ លហើយ 
យកលឈមេោះ រ៉ពុង (លយោធានារខីាងមណ្ឌេគិរ)ី មកជនំសួ 

វញិ។ លកកោយពផីលាសល់េខវរ នងិក្រធានវរមក លនៅល�ើម 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ អង្្គ ាព៧០៧ កតរូវ�ន្រញ្ជូនមកសមរ្ូមិ 
្្លំពញខ�េមានមពុខកពរួញ លនៅ្ មិូធំ នងិផលវូេ�ំសតិ។ 

្រន្ទា្់រពអីង្្គ ាពខ្ពុចំេូ�េក់ករុង្្លំពញលហើយ ខ្ពុលំេៅមពុខ
 

កពរួញលនៅេួេលគោក។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុេំេួេខផនការ នងិលធវើសកមម្េ ាព
 

តាមការលេើកលឡើងរ្រស្់រង ឃនួ ឲ្យ�ពុតផ្ទះលឆះអស់ 

ជាលកចើនកខនលង ជាពលិសស លឆះឃលាងំផ្ារចាស់ លធវើឲ្យ 

ខចូឡាន�កឹធំៗ  (២៥លកគឿង), ខចូម៉ូតូ (៥០លកគឿង), 

�កឹលខោអាវ១០ឡានយកលេៅលចោេលនៅខកពកលព្ៅ, យក 

សារធាតពុគីមីេាយជាមួយសករ (១០០�វ) ឲ្យខចូ 

គពុណ្ាព នងិលធវើឲ្យខចូមា៉សពុនីកាណូត៨លកគឿង។  

 លនៅខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៨៧៦ ្រងគពុណ (ខាង្ូមិ្ាគ) 

�នលេៅចេូរួមកក រុមខ្ពុខំ�រ ក្ពុងលនោះមានខ្ពុនំងិមនពុស្
 ចេូរួមចនំនួ១៦នាក់លេៀត។ ក្ពុងការក្រជពុលំនោះគឺលេើក 

ខផនការសមងៃាតល់េៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ តាមការខណនារំ្រស់ 

្រងឃនួ  ការលធវើរ�្ឋក្រហារផ្េួរេំ្ំរ�វិតន្ ៍គឺកំណតយ់ក 
ន្ងៃ១៧ លមសា ខ�េជាន្ងៃ្រពុណ្យខ្ួរលនៅស្ាត លហើយ  

្រងឃនួ �នចាតត់ាងំកមល ាងំេេួេ�យេឹកកងេ័ពលធវើ 

រ�្ឋក្រហារ។ ្រន្ទា្់រពខីផនការលនះ ្រងគពុណ �នចាត ់

តាងំខ្ពុ ំនងិ្រងលហង(ក្រធានកងធកំាតល់�ររ�្ឋ), សាន  
(ក្រធានកក រុមកាតល់�ររ�្ឋ) ឲ្យេាក់សម្ារេពុកលនៅក្ពុង 
ឃលាងំ េពុកលកគឿងឡានកគ្់រក្រល េ្ (៤ឃលាងំ), លក្រងសាងំ 

ចកម រុះ(៩០ធពុង), លកគឿងម៉ូតហូពុង�ាក្រល្េ៩០ (៥០ 

លកគឿង), មា៉សពុនីឡ ាន នងិ មា៉សពុនីកាណូតចកមរុះ 

(៨លកគឿង), អងករ (១០០�វ), អំ្ិរេ(១០០�វ), កកណាត ់

លខោអាវ កកមា៉ (២ឃលាងំ), ្ ្ាលំពេ្យកគ្់រក្រល េ្ ២ឃលាងំ, 

ចានឆ្ាងំកគ្់រក្រល្េ(៣ឃលាងំ), លកគឿងកង់(៥០លកគឿង), 

សសា�្រកគ្់រក្រល្េ នងិ ្ី៊រខយ(១ឃលាងំ) ។ ជាមួយគ្ា 

លនះ ្រងគពុណ ចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យរកឡាន�កឹអងករ ១៥�វ 

នងិកាលំ្លើង ២៥ល�ើម លេៅ្ ្ំ�សតិ ល�ោយមាន យា៉ (កាត ់

ល�ររ�្ឋ), ្ូ៊រ លមឿន ក្រធានសហករណ៍កំពង់ឧស យកលេៅ 

ក្រគេ្់រនឲ្្យកមលាងំលនៅក្ពុងនកពលនៅ្ ្ំ�សតិ។ ្រង គពុណ 

�កឹអងករ១០០�វ លេៅសសរុកចមក ារលេើឲ្យកងេ័ពនកព 

តាមរយបៈលឈមេោះ �ួង។ ចខំណកឡានមួយលេៀត�កឹ្្ាំ 

លពេ្យលេៅលសៀមរា្រ។ លយើងខ្ពុ�ំនរង់ចារំ�្ឋក្រហារយា៉

ងលសងៃៀមសងៃាត។់ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៧ អង្គការចា្់រខលនួ 

្រងឃនួ នងិ ្រងគពុណ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ �ខ�េ ខ្ពុ�ំន 
្្ជា្់រខខ្រយបៈជាមួយនារ ីខន វញិ។ លយើង�នអនពុវត ្

ខផនការកលម្ទចសម្ារលក្រើក�សក់្រចានំ្ងៃ។ រហតូ�េន់្ងៃ 

េី១២ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការចា្់រខលនួខ្ពុខំតម្ង។

កំណតច់ណំា៖ំ រាេច់លមលើយសារ្ាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំអស់ 

លនៅមន្ទរីសន្សិពុខ ស-២១ សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិ

លធវើេារពុណកមមេធងៃនធ់ងៃរពកីងសរួចលមលើយរ្រស់ ខខមេរ កកហម �លូចះ្ 

លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលមលើយរ្រស់ ខត សរួ ពតិ ឬ 

យា៉ងណា លនោះ លេ។

កមមេករលនៅលរោងចកកផេតិជរ័លកៅស៊ខូកក្រ្ូមិ្ាគ 

្ូរព៌ា ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពឆី្ា១ំ៩៧៥ 

�េឆ់្ា១ំ៩៧៩) កំពពុងចងលកកៀកឡាងំលកៅស៊។ូ

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កមមេករលរោងចកកក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
 

(ពឆី្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩) កំពពុងកូរជរ័លកៅស៊។ូ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ត ំឡន រសល់នៅក្ពុង្ូមិកកលពើពរី ឃពុកំកលពើពរី សសរុកវាេខវង 

លខតល្ពោធិ៍សាត។់ (សពុខ វណ ្ណបៈ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

តំ	ឡៃ៖
អតតីតកងទ័ពកជើងទឹកឈរកជើងកៅកកាះតាង

ហូ ថុនា

 ខ្ពុលំឈមេោះ ត ំឡន គឺជាអតតីកងេ័ពលជើងេឹកលនៅក្ពុង 
រ្រ្រខខមេរកកហម។ ខ្ពុ�ំនពកិារខ្ក្ម្ខាងលនៅលពេក្រយពុេ្ធ 
លនៅសមរ្ូមិ។ លកកោយមកខ្ពុកំតរូវរ្ួរសចខំ្ក្ម្ខាងលេៀត  
ខ�េលធវើឲ្យខ្ពុលំមើេមិនច្឵សរ់ហតូមក�េស់ពវន្ងៃ។ 

 កាេពកីពុមារខ្ពុ�ំនចេូលរៀនសកូត លនៅសាេាវតក្្រ្្។ំ  
កាេលនោះខ្ពុលំរៀន្ាសា�រាងំខ�រ �លូចះ្ខ្ពុអំាចនយិាយ

 
្ាសា�រាងំ�នតចិតចួ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៩ ខ្ពុ�ំនលរៀន 
�េ់្ ្ាក់េី៨ក៏ឈ្់រលរៀន លកពោះ្រង្រ្អនូក្ររុសសសីរ្រសខ់្ពុំ 
មួយចនំនួ�នលរៀ្រការ្ី្រក្រពន្ធ �លូចះ្ខ្ពុកំតរូវលនៅជយួ 
ការងារឪពពុកម្ាយ។ ្រន្ទា្់រពខី្ពុឈំ្់រលរៀន�នក្រខហេ 
មួយឆ្ាំ ក៏មានរ�្ឋក្រហារេមលាក់សលម្ច កពះនលរោតម្  

សហីនពុ លចញពតីខំណង ខ�េ�កឹនាលំ�ោយលសនាក្រមពុខ  

េន ់នេ់ លនៅន្ងៃេី១៨ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧០។ មិនយូរ 

្រ៉ពុនមេានសលម្ចកពះ នលរោតម្ សហីនពុ �នអំពាវនាវលេៅ 

�េកូ់នលចៅ នងិជនរួមជាតខិ�េសសឡាញ់ នងិលគោរព 

កពះអង្គឲ្យរតច់េូនកពមា៉គីល�ើម្តីស៊។ូ ខ្ពុ ំនងិក្រជាជន 
លនៅក្ពុង្ូមិ៦នាក់ លផ្ងលេៀត ក៏�នសមេក័គចតិច្េូលធវើ 
កងេ័ពខខមេរកកហម ល�ើម្ផី្េួរេំរំ្រ្រ េន ់នេ់ យក 
អំណាច្វាយកពះអង្គវញិ។ ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ចូេលេៅក្ពុង

 អង្្គ ាពលយោធាខខមេរកកហមលនៅន្ងៃេី ១០ ខខលមសា  

ឆ្ា១ំ៩៧០ ល�ោយ�្ូំរងអង្្គ ាពរ្រសខ់្ពុលំនៅជាមួយ 
អង្្គ ាពលយោធារ្រសល់វៀតកពុង លវៀតណាមខាងលជើង  

(ក្ពុងកងពេលេខ៧ ឬលេខ៩) ល�ះេីតាងំលនៅក្ពុង 
ឃពុខំសសខចង សសរុកជពុគីំរ ី លខតកំ្ពត នងិមានជនជាតិ 

លវៀតណាមលឈមេោះ ន្រលសើង ជាអ្កកគ្់រកគង។ លនៅក្ពុង 
អង្្គ ាពន្រលសើង ក៏មានកងេ័ពជាជនជាតខិខមេររា្់ររយនាក់ 

ឈរលជើងលនៅេីលនោះខ�រ។ លនៅអំឡពុងលពេលនោះខ្ពុ�ំន
 

ហាតល់រៀនក្ួនយពុេ្ធសាសសក្ងេ័ព នងិកេឹស្ជីាក់ខសង្  
ពសីំណាក់កគរូ្រងវឹកជាជនជាតិយួនខ�េគាត់អ ាច 

លក្រើក�ស់្ ាសាខខមេរ�នតចិតចួ។ ខ្ពុំ�នហាតល់រៀន 
ពរី�ងក្ពុងមួយន្ងៃ ល�ោយក្ពុងរយបៈលពេពីមួយអាេិត្យ

 
លេៅពរីអាេិត្យ លេៅតាមលពេលវេាខ�េអាចលធវើលេៅ 

�ន។ លនៅលពេខ�េខ្ពុេំេួេ�នការ្ំរពាក់្ំរ្រន៉ខ�េ 
អាចលចះលក្រើកាលំ្លើង�នខលះ្ ្ាក់លេើក៏ចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យវាយ 

ចេូសមរ្ូមិល�ើម្ជីាការអនពុវតផ្្ទាេ។់ ្រន្ទា្់រពខី្ពុចំេូ 
វាយសមរ្ មិូរួចខ្ពុក៏ំ្រនក្ារហាតល់រៀនតលេៅលេៀត។ ចលំពោះ 
្រលច្ចកលេសហវកឹហាត ់កគរូ្រងវកឹ្រងហាាត�់នេ្អគួរសមខ�រ។  

ខ្ពុ�ំនឈរលជើង នងិហាតល់រៀនលនៅក្ពុងអង្្គ ាពន្រលសើង
 

រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៣។ លនៅរវាងឆ្ា១ំ៩៧០-១៩៧៣  

ខ្ពុ�ំនវាយជាមួយេាហានធវីគីមួយចនំនួ �ចូជា លនៅ 
សមរ្ូមិម្ពុំ្ ្ខំសស កំពង់កតាច តាន-ីេូកមាស ផ្ារ�្ំរង  
នងិវតក្ន្ធាយ ល�ោយ�នលក្រើក�សយ់ពុេ្ធសាសសស្នង្គាម 

ឈល្រ។ ក្ពុងការលក្រើក�សយ់ពុេ្ធសាសសល្នះ លកពោះខតកងកមលាងំ 
លយើងមានតចិតចួលនៅលឡើយ។ កងកមលាងំលយើង�នកតមឹ 

ខតេ្រេចួវាយឆមេក់សកតរូវខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ លហើយក្រសនិល្រើ 

សកតរូវត្រតមកវញិ កងកមលាងំលយើងនងឹ�ក្យ្លាមៗ 

ខតម្ង។ កាេខ�េលធវើសកមម្េ ាពខ្ពុ�ំនលក្រើក�សក់ាលំ្លើង 
អាកា (AK) �េល់កកោយមកខ្ពុ�ំនលក្រើកាលំ្លើង  M-79 ខ�េ 
ខ្ពុវំាយ�លណ្ើម�នពសីកតរូវ។ កាលំ្លើង M-79 គឺជាក្រល េ្ 
កាលំ្លើងខ�េផេតិលនៅសហរ�្ឋអាលមរកិ នងិអាច�ញ់ 

ក្ពុងរយបៈចមងៃាយ៣៥០ខមក៉ត។ កាេលនោះ េាហានធវីគីមាន 
លកគឿងសពវាវពុធេំលនើ្រៗជាលកចើន �ចូជា រ ល្កកោះ កាលំ្លើង 

តចូធំ នងិយនល្ហោះ៥០លកគឿង ខ�េផ្ទពុយពកីងកមលាងំ 
លយើងមានកតឹមខតលកគឿងសពវាវពុធចាស់ៗ  នងិល្រ៤០ (B40)  

ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លហតពុការណ៍េាងំលនះ �នលធវើឲ្យខ្ពុមិំននកឹ 
សមេាន�េ់្ ាខ្ពុអំាចរួចរសជ់វិីតមក�េស់ពវន្ងៃលនះលេ។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុ�ំនផលាសល់ចញពអីង្្គ ាព 
ន្រលសើងល�ោយមកឈរលជើងលនៅក្ពុងអង្្គ ាពកងពេ 
េី៣ ខ�េខខមេរកកហមលេើ្រខតចា្់រលផ្ើម្រលងកើតលឡើង។ 

អង្្គ ាពលនះសថែតិលនៅក្ពុង្ូមិ្ាគនរិតខី�េកតរូវ�នរួម 
្រញ្ចូេកងេ័ពមកពតី្ំរន១់៣ ត្ំរន២់៥ នងិត្ំរន៣់៣។  
កាេលនោះខ្ពុលំនៅក្ពុងកងពលិសសក្រចាវំរលសនាធំ ល�ោយ

 
មានលឈមេោះ មាញ គឺជាក្រធាន។ លនៅលពេខ�េខ្ពុចំេូក្ពុង 
អង្្គ ាព�្ូំរងគឺខ្ពុចំា្់រលផ្ើមវាយខតម្ង ល�ោយមិនចាំ 
�ចហ់វកឹហាតត់លេៅលេៀតលេ។ ខ្ពុ�ំនវាយចេូេីកក រុង 
្្លំពញពេិីសខាងេចិ ល�ោយចា្់រពមីពុខកពរួញកតពាងំ 

កកឡងឹ កកាងំកាតន  (េំន្់រក�ពំរីមករា) ខកពកលត្ោត នងិ 

្្វំេលិ៍ជាល�ើម។ លកកោយមកខ្ពុ�ំន�កមកវាយលនៅខាង 
ត្ូងលខតត្ាខកវ លនៅតាម្រលណ្ោយផលវូជាតលិេខ២។ 

លនៅអំឡពុងលពេលធវើសកមម្េ ាពក្រយពុេ្ធខ្ពុក៏ំ�នរងរ្ួរស
 

កគា្់រធធីពូខីាង្ាគីននកងកមលាងំ េន ់នេ់ រហតូ�េ់ 

ងងឹតខ្ក្។ កងកមលាងំ េន ់នេ់ �ន�ញ់លចញពលីេើ 

ផ្ទះ្ មេមួយលនៅលពេខ�េខ្ពុកំំពពុងវាយយកផ្ារខកវ លពេ 
លនោះខ្ពុឮំសរូសលំឡងផាងំ លហើយខ្ពុក៏ំចា្់រលផ្ើមងងឹត

 
សនូ្យឈងឹខតម្ងល�ោយមិន�ងឹ្ានរណាជាអ្កខសងខ្ពុ ំ
មកព្យា�េលនៅមន្ទរីលពេ្យតាងំពលីពេណាលនោះលេ។  

លកកោយមកខ្ពុ�ំនមកសកមាកព្យា�េរ្ួរសលនៅមន្ទរីលពេ្យ 
១៩០ ក្ពុងសសរុកតាន ីលខតកំ្ពត លហើយរ្ួរសលនះវា�ន 
លធវើឲ្យ្រះ៉ពាេ�់េស់រនសក្រសាេ ល�ោយមិនអាចកគ្់រ 

កគងសមេារត�ីនលឡើយ។ លពេខលះខ្ពុ�ំនល�ើរលចញពមីន្ទរីលពេ្យ 
ល�ោយគមេានអ្កណា�ងឹេាេខ់តលសោះ លហើយលពេ្យក៏�ន 

ព្យាយាមខសវងរក�ណឹំងខ្ពុ ំល�ើម្យីកមកព្យា�េរ្ួរស 
្រនល្េៀត។ លេើសពលីនះលេៀតខ្ពុក៏ំមិនអាចនយិាយ នងិ 
ស្ា្់រ�នលនោះខ�រ លកពោះខ្ពុ�ំន�ក់្្គាម្រណ្ាេឲ្យ 
ពិ�កក្ពុងការលធវើចេនាមាត។់ មិនកតមឹខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ្ពុក៏ំ 
មិនអាចហ្ូរចពុក�នលឡើយ។ ្រញ្ហាេាងំអសល់នះវា�ន 

អូស្រនលាយលពេលវេារ្រស់ខ្ពុឲំ្យសកមាកព្យា�េរ្ួរស 
រហតូ�េជ់តិមួយឆ្ា។ំ ្រន្ទា្់រពលីចញពីមន្ទរីលពេ្យរួច 

មក ខ្ពុក៏ំ�នផលាសម់ករសល់នៅក្ពុងអង្្គ ាពពកិារខ�េ
 

មានេីតាងំសថែតិលនៅកតពាងំអលណ្ើក។ ្ួរនខខលកកោយមក 

ខ្ពុក៏ំមានសមេារតធីមមេតាវញិ លហើយខ្ពុក៏ំ�នចាកលចញពី
 

អង្្គ ាពពកិារ ល�ោយលេៅឈរលជើងលនៅកងពេេី៣ 

�ខ�េ។ លនៅលពេខ�េកតឡ្់រមក�េអ់ង្្គ ាពវញិ  

អង្្គ ាពក៏ចា្់រលផ្ើមវាយសកមរុកចូេេីកករុង្ំ្លពញសាជា 

្មេតីាមមពុខកពរួញកំ្ូរេ។

 លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខមេរកកហម�នវាយខ្រក 

េីកក រុង្្លំពញក៏ពតិខមន ្រ៉ពុខនខ្ខមេរកកហមក៏មិនេាន�់ន 

ផ្េួរ្រ្រ េន ់នេ់ �នេាងំសស រុងលនោះខ�រ លេើ្រខខមេរ 
កកហមមានខផនការ្រញ្ជូនកងពេេី៣រ្រសខ់្ពុ ំនងិកង

 
ពេលផ្ងលេៀតមកក្រចាលំជើងេឹក ល�ោយយករ ល្កកោះ 

៨លកគឿងល្រើកឆលងកាត់ផលូវកតព ាងំអលណ្ើកលឆ្ ោះលេៅ 
កំពង់លសោម។ មានកងេ័ពខលះជះិឡានលយោធា លហើយខលះ 

លេៀតជះិរ ល្កកោះ។ ចខំណកកងពេខ្ពុជំះិរលេះល្លើង លហើយ 
្ំរខ្រកគ្ាកតង់ចណំពុចវាេលរញ។ ្រន្ទា្់រមកកងកមលាងំ 

ខ្ពុចំា្់រលផ្ើមវាយជាមួយេាហាន េន ់នេ ់លនៅលរោងចកក 
លក្រងកាត។ ការណ៍ក្រយពុេ្ធគ្ាលនះ�នលក្រើរយបៈលពេ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

អសព់រីស�ហ្ល៍េើ្រអាចផ្េួកមលាងំ េន ់នេ ់ខ�េលនៅ 
លសសសេ។់ មិនយូរ្រ៉ពុនមេាន កងកមលាងំខខមេរកកហមេាងំ 

អស់�នមកជ្ួរជពុគំ្ ាលនៅកពេានយនល្ហោះកងលកង  

ខ�េសថែតិលនៅ្ ូមិ្មេធំ លខតក្ពះសហីនពុ។ ក្ពុងការជ្ួរជពុំ 
គ្ាលនះ ខខមេរកកហម�នចា្់រលផ្ើមលរៀ្រចលំេៅតាមវរបៈ  

នងិ�នផលាស្់រ្ូរលឈមេោះកងពេចា្់រតាងំពលីពេលនោះ 
មក។ លឈមេោះកងពេេី៣ រ្រសខ់្ពុ�ំនផលាសល់េៅកងពេ 
១៦៤ លហើយខ្ពុក៏ំ�នផលាសល់េៅវរលសនាធ ំ៦២ ល�ោយមាន  
តាមាញ ជាក្រធាន�ខ�េ។ ្រន្ទា្់រពលីរៀ្រចរួំចមក  

វរលសនាធ ំ៦២រ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលេៅឈរលជើង

លនៅលកោះពសខ់វកចាស់ លកោះពសខ់វក្មេី លកោះកពងី នងិ 

លកោះតាង។ ចខំណកវរលសនាធំ ៦១ ឈរលជើងក្រចាលំនៅ 

ស្ទងឹហាវ លហើយវរលសនាធំ ៦៣ ឈរលជើងក្រចាលំនៅ 

លកោះចពំចូ នងិលកោះចនលពុះ។ ក្ពុងលពេលនោះខ�រខ្ពុ ំ នងិ
 កងេ័ពជាង ១០០នាក់លេៀត �នឈរលជើងក្រចាកំារលនៅ 

លកោះតាង។ ខ្ពុ�ំនឈរលជើងលនៅលកោះតាងខ�េជាលកោះតចូ 
មួយក្ពុងចលំណោមលកោះ នងិកូនលកោះេាងំ ៦៤ ខ�េសថែតិ 
ក្ពុងខ�នេឹកសមពុកេក្រលេសកម្ជា។ លកោះលនះសថែតិលនៅ 
ខ្រក៉នរិត ីនងិមានចមងៃាយក្រមាណ ៥២គីឡខូមក៉តពកីករុង 
កពះសហីនពុ នងិជាលកោះមួយសថែតិលនៅចលនលោះកណ្ាេ 

ពេូនូវ ៉នងិកករុងកពះសហីនពុ។ លកោះតាងមានេំហកំ្រមាណ 

៥,៩គីឡខូមក៉តកាលរ ៉្រលណ្ោយក្រខវង ៦,៤គីឡខូមក៉ត 
 

នងិេេឹងចលនលោះព ី០,១ �េ ់៣,២គីឡូខមក៉ត) នងិជាលកោះ 
�ស៏សសស់្អាតមួយខ�េកគ្រ�ណ្្់រលេៅល�ោយកូន្្ំ នងិ 

នកពលឈើក្រមាណ៩០្ាគរយ លហើយមានលឆរ្ខ្ាចស់្អាត  

នងិេឹកសមពុកេ្លា។ លកោះលនះមាន្មេ្រក៉្រះេឹកផកា្ មេ នងិ 

ជវីចកមរុះជាលកចើនរសល់នៅលកកោមេឹកសមពុកេ ្រ៉ពុខនមិ្នធលា្់រ 

មានក្រជាជនសពុវីេិរសល់នៅលេើលកោះតាងតាងំពីមពុន 

រហតូមក�េ្់រច្ចពុ្រ ន្។្ លកោះតាង គឺជាមូេ�្ឋានមួយក្ពុង 
ចលំណោមមូេ�្ឋានកងេ័ពលជើងេឹក ននក្រលេសកម្ជាខ�េ 

�នល�ះេីតាងំការពារខ�នលកោះ នងិខ�នេឹកសមពុកេ 

ក្រលេសកម្ពុជា ចា្់រតាងំពរី្រ្រសង្គមរាសសន្យិម,  
រ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខមេរ, រ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ,  
រ្រ្រសាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា នងិរាជរ�្ឋា្ ិ�េ

នាលពេ្រច្ចពុ្រ ន្។្

 រហតូ�េខ់ខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ក៏�នលកើតមាន 

កពតឹ្កិារណ៍ចា្់រក�េ៉ម់ា៉យា៉លហ្គស ពលីកោះ ពេូនូវ ៉ 

្រញ្ជូនមកលកោះតាង ខ�េជាក�េ៉�់កឹេំនញិចណំាស់ 
មួយរ្រសក់ករុមហ៊ពុនឯកជនសហរ�្ឋអាលមរកិ ខ�េមាន 

ចណំពុះ ១០,៤៨៤លតោន។ លនៅខណបៈលពេខ�េក�េ៉់ 

មា៉យា៉លហ្គស �នលធវើ�លំណើរមកក្រឈមជាមួយលកោះ

ពេូនូវ ៉ រ្រសក់្រលេសកម្ពុជា កងេ័ពខខមេរកកហមខ�េ 
ឈរលជើងលនៅលកោះពេូនូវ ៉ គឺជាកងេ័ពខ�េមិនមាន 

ជនំាញខាងលជើងេឹក្រន្ចិលនោះ �នល្រើកក�េ៉ក់្រល្េ  

ល្រ-៉លស-លអហវ ចនំនួ២លកគឿង នងិមានកងេ័ពក្រមាណ 

ជាង១០នាក់ ក្រ�ា្់រល�ោយអាវពុធកគ្់រន��នលចញ 

�លំណើរលេៅស្ទាក់ចា្់រក៏�េ៉ម់ា៉យា៉លហ្គស ខ�េសថែតិ 

លនៅចមងៃាយក្រមាណជាង១០គីឡខូមក៉ត ពលីកោះពេូនូវ។៉  
កងេ័ពខខមេរកកហម�ន�ញ់កាលំ្លើងអឹម-៧៩ ជាសញ្ញា 

ឲ្យក�េ៉ម់ា៉យា៉លហ្គសឈ្់រ ្រន្ទា្់រមកខខមេរកកហម�ន 

្រញ្្ជឲ្យនាវិក ល្រើកក�េ៉ម់ា៉យា៉លហ្គស ចេូមកលកោះ 

ពេូនូវជ៉ាមួយក�េ៉ ់ល្រ-៉លស-លអហវ រ្រសខ់លនួ។ ្រន្ទា្់រពី 
ចតលនៅលកោះពេូនូវមួ៉យយ្់រ គឺលនៅន្ងៃេី១៣ ខខឧស្ា  

ក្ពុងឆ្ា�ំខ�េ ខខមេរកកហម�ន្រញ្ជូនក�េ៉ ់មា៉យា៉លហ្គស 
 

ពលីកោះពេូនូវម៉កកានល់កោះតាង។ លនៅខណបៈលពេចា្់រ 

ក�េ៉ម់ា៉យា៉លហ្គសលនះ កងេ័ពខខមេរកកហមក៏�នរាយ- 

ក ារណ៍ត ាមវេិ្យពុ េ ាក់េងលេ ៅក ានេ់ី្រញ្្ជក ារធលំន ៅ 
កំពង់លសោម។ មពុន�្ូំរង្រញ្្ជការ�្ឋានលនៅកំពង់លសោម 

េីសា្ក់ការសហគមនក៍ារពារធមមេជាតលិនៅក្ពុងសសរុកវាេខវង 

លខតល្ពោធិ៍សាត។់ (សពុខ វណ ្ណបៈ/  មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

�ន្រញ្្ជឲ្យេពុកក�េ៉់ម ា៉យ ា៉លហ្គសលន ៅលកោះពេូនូវ ៉

មួយយ្់រ ្រន្ទា្់រមកកតរូវ្រញ្ជូនក�េ៉់មា៉យា៉លហ្គស  
នងិកក រុមនាវកិមក�េល់កោះតាង នងិ្រញ្ជូន្រនម្ក 
កំពង់លសោម។ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេខ�េ្រញ្ជូនក�េ៉ម់ា៉យា៉ 
លហ្គស នងិកករុមនាវកិមក�េល់កោះតាងលហើយ ខខមេរកកហម 

�នលឡើងលេៅយាមការពារលនៅលេើក�េ៉ម់ា៉យា៉លហ្គស  

�នរយបៈលពេមួយយ្់រមួយន្ងៃក៏មានការខក្រក្ររួេ គឺ 

កពកឹន្ងៃេី១៤ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខាងេី្រញ្្ជការធំ 

លនៅកំពង់លសោមក៏�នក�្់រមកលេៀត្ា កតរូវឲ្យកងេ័ពខខមេរ 

កកហមចពុះលចញពីលេើក�េ៉់ម ា៉យា៉លហ្គសេាងំអស់  

លហើយ្រញ្្ជឲ្យកងេ័ពខខមេរកកហមយកកករុមនាវិកេាំងអស់ 

លចញពកី�េ៉់ នងិ�កឹមកេពុកលនៅលកោះរ៉ពុង (លកោះរ៉ពុង 

សនលមឹ)។ ចខំណកក�េ៉ម់ា៉យា៉លហ្គសកតរូវេពុកលនៅលកោះ 

តាង គឺមិនចា�ំច្់រញ្ជូនមកកំពង់លសោមលឡើយ។ 

 ្រន្ទា្់រពីកងេ័ពខខមេរកកហមចា្់រក�េ៉់ម ា៉យា៉ 

លហ្គស សកមម្េ ាពលនះ�ន្រងកឲ្យមានសនង្គាមរវាងកង 

េ័ពអាលមរកិ នងិកងេ័ពខខមេរកកហមខ�េ្រណ្ាេឲ្យកង 

េ័ពខខមេរកកហមខ�េចេូរួមក្រយពុេ្ធលនៅលកោះតាង មិន�ន 

�ងឹចនំនួខ�េ�នសលា្់រ នងិ�តខ់លនួ្រ៉ពុនមេាននាក់លឡើយ។  
ចខំណកឯកងេព័អាលមរកិក៏មិន�ងឹ្ា�នសលា្់រ្រ៉ពុនមេាន 

នាក់ខ�រ។ ការក្រយពុេ្ធគ្ាលនះកងេ័ពអាលមរកិ�ន�ញ់ 

ពនលចិក�េ៉ខ់្ពុមួំយលកគឿង ្រ៉ពុខនគ្មេានកងេ័ពណាកតរូវរ្ួរស 
លឡើយ។ ្រន្ទា្់រពី្រញ្ច្់រសនង្គាមរវាងកងេ័ពអាលមរកិ 

ជាមួយកងេ័ពខខមេរកកហមរួចមក សសា្់រខតមានេាហាន 

លវៀតណាមវាយចេូលកោះពេូនូវ។៉ ផលវូលនៅលកោះតាងកតរូវ 
�ន�ាចល់�ោយកងេ័ពអាលមរកិេមលាក់កគា្់រខ្រក នាឲំ្យ 

ពិ�កក្ពុងការ�ឹកជញ្ជូនកគា្់រសពវាវពុធក្រឆាំងជាមួយកង
 

េ័ពលវៀតណាម។ ្រញ្ហាលនះ�នលធវើឲ្យកងេ័ពលវៀតណាម 

ហ៊ពុំព័េ្ធចា្់រ�នកងេ័ពខខមេរកកហមចនំនួ ៦០០នាក់ ពី 

លកោះពេូនូវ ៉្រញ្ជូនលេៅហាលេៀង ក្រលេសលវៀតណាម។  
ក្ពុងលនោះក៏មានលម្រញ្្ជការធំៗ ផងខ�រ។ នាកពកឹកពេមឹ 
កងេ័ពខខមេរកកហមេាងំ៦០០នាក់លនោះ កតរូវ�នេាហាន 

លវៀតណាមតលកមៀ្រជាជរួ លហើយ�នលធវើេារពុណកមមេល�ោយ 

ក្ពុងម្ាក់វាយ្ីរធាង�ងូជាលរៀងរាេក់ពកឹ។ �េព់ីរ

លកមេងៗកំពពុងងូតេឹកស្ទងឹ សថែតិលនៅក្ពុងសសរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ (សពុខ វណ ្ណបៈ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

្ីរខខលកកោយមកលេើ្រធរូសសាេ្រន្ចិ។ កាេខ�េខ្ពុ ំ

នងិកងពេរ្រសខ់្ពុឈំរលជើងលនៅលកោះតាង កងេ័ព

លយើង�នច ា្់រេូកលនស ាេន្ជាលកចើនខ�េ�នឆលង 

កាតខ់�នសមពុកេលយើង លហើយេូកលនសាេនមួីយៗជាក្រល េ្ 

េូកក�្ីំររយលសះ នងិមួយពានព់រីរយលសះ លហើយមានផ្ទពុក 
មនពុស្យា៉ងតចិ ៣០នាក់។ ្រន្ទា្់រពចីា្់រេូកលនសាេ 

រួចមកខ្ពុក៏ំមិន�ឹងខ�រ្ ាេូកលនសាេេាំងលនោះកតរូវ�នចា្់រ 
្រញ្ជូនលេៅកខនលងណាលផ្ងលេៀតខ�រ។ លេើសពលីនះលេៀត 

កងេ័ពលយើងក៏ចា្់រ�នជនអលន្ោក្រលវសនយួ៍ន នងិេាហាន 

លវៀតណាម ខ�េ�ន្រងក្់រខលនួលនៅលេើេូកពលីកោះពេូនូវ ៉

លហើយក៏�ន្រញ្ជូនមកលកោះតាង លហើយពលីកោះតាង្រញ្ជូន 
លេៅកងពេលផ្ងលេៀតលេៅតាម�ណំាក់កាេនមួីយៗ។ 

កងេ័ពលយើង�នចា្់រជនអលន្ោក្រលវសនយួ៍នជាលកចើននាក់ 

ក្ពុងមួយខខៗ។

 លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុកំតរូវ�ន្្ាក់លេើ�កលចញ
 

ពីវរលសនាធ៦ំ២ ល�ោយឲ្យលេៅឈរលជើងហាតព់ត ់

េត�់លំនៅស្ទងឹហាវល�ើម្លីធវើសណំង់នាវា។ កាេលនោះ 

ខ្ពុំគឺជាក្រធ ានកងវសិវកមមេកគ្់រកគងកមល ាងំ៦០ន ាក់  
ខ�េជាកមលាងំជា្់រគពុក ឬជា្់រននិ ្ាការ។ �េល់កកោយ 

មក្្ ាក់លេើ�ន្រញ្ជូនកមល ាងំកងេព័្រខន ថែមលេៀត។ 

លនៅអំឡពុងលពេខ�េខ្ពុលំធវើសណំង់នាវា ្្ាក់លេើក៏�ន
 

ក្រគេ់ឡានសកមា្់រលធវើសំណង់ចំននួ៤០លកគឿងផងខ�រ។ 

ចខំណកឡានេាងំ៤០លកគឿង មានតនួាេី�កឹ្មេពី្ ្ខំក្រ 

ស្ទងឹហាវ យកលេៅចាក់លធវើេំន្់រល�ើម្្ីរង្ខាងំនាវា។ ការ 

លធវើសណំង់នាវាលនះក៏មានអ្កជនំាញការចនិ្ួរន�្់រនាក់ 

ខ�រ។ លនៅលពេខ�េមក�េ�់្ូំរងកងេ័ពខ�េជា្់រ 

ននិ ្ាការម្ាក់ៗមានសក់ខវង លហើយខ្ពុក៏ំ�នចាតវ់ធិានការ

ឲ្យតកមង់ជរួកាតស់ក់ឲ្យខល។ី ចខំណកអាហារហ្ូរចពុកកងេ័ព

េាងំលនោះក៏េេួេ�នសមេមេមខ�រ។ មួយរយបៈលកកោយមក 

ខខមេរកកហមក៏�នលចញមាគ៌ាសលនង្គោះ នងិ្រន្ធរូ្រនថែយ 
លេោស�េក់ងេ័ពេាងំលនោះ។ ចខំណកសណំង់នាវាកតរូវ 

�នសាងសង់�នកតមឹខត ៧០្ាគរយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុ�ំន 
លធវើការលនៅខាងសណំង់វសិវកមមេក្ពុងរយបៈលពេមិន�ន្រ៉ពុនមេាន 
ខខផង ក៏សាក្់រខតមានកងេ័ពលវៀតណាមវាយចេូសសរុក 

លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ កងេ័ពលវៀតណាមចា្់រលផ្ើមវាយ 

រលំ�ោះក្រលេសកម្ពុជា ពសីណំាក់ខខមេរកកហមលនៅតាម 
កចកកពខំ�ន លហើយកងកមល ាងំលយើងក៏ចា្់រលផ្ើមខ្រក 

ខខក្គ្ា។ លពេលនោះខ្ពុំ�នជះិកាណូត ល្រល៉សលអស 

(PCS) ខ�េជាជយ័្ណ្ឌរ្រសអ់ាលមរកិ ខ�េកងេ័ព 

ខខមេរកកហមវាយ�លណ្ើម�ន្រ៉ពុនមេានលកគឿងកាេពីឆ្ ា ំ

១៩៧៥។ ខ្ពុ�ំនជះិកាណូតលនះលេៅវាយលនៅលកោះរ៉ពុង ខាង 
ត្ូងលកោះកកចកលសះ។ លពេលនោះកាណូត ល្រល៉សលអស 
កតរូវ�នកងេ័ពលវៀតណាម�ញ់ធលពុះ។ ខ្ពុ�ំនព្យាយាមផ្ា

 
ក្រលហោងខ�េធលពុះលនោះខ�រ ្រ៉ពុខនមិ្នអាចផ្ាជា្់រលឡើយ។  
លកកោយមកខ្ពុក៏ំ�នសលកមចចតិជ្ះិកាណូតល្រល៉សលអស 
លនោះ មកពនលចិលចោេលនៅជផីាត។ ្រន្ទា្់រពពីនលចិកាណូត 

រួចលហើយ កងេ័ពលយើង�នលរៀ្រចកំងល្មេើរលជើង្មេីខ�េ 

មានចនំនួកងេ័ព ៦០លេៅ ៧០នាក់។ តលេៅលេៀត ខ្ពុ ំនងិកងេ័ព 
�នេលេៀត�នលធើវ�លំណើរលឆ្ោះលេៅតានត សសរុកអូរលសោម។  

មិនយូរ្រ៉ពុនមេានខ្ពុ�ំនផលាសេី់្រនល្េៅស្ទងឹលមេឹក រហតូ�េ់ 
ខលងនយ ៉ក្រលេសន្។ មួយរយបៈលកកោយមកអាជា្ធរន្ 

�ន្រញ្ជូនខ្ពុមំកអូរ�ា សសរុកខឡម ក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាវញិ។ 
 លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំនមក�េអូ់រ�ា ខ្ពុ�ំនសពុអំងករ តាលជៀម 
 

១០ការ៉ពុង ល�ោយខ្ពុ�ំនក�្់រគាត់្ ា កងរ្រសខ់្ពុនំងឹកតរូវលធវើ
 

�លំណើរលេៅលខតន្្រេ៉និ។ តាលជៀម គឺជាជនជាតិ្ ាគតចិ 

ខ�េធលា្់ររសល់នៅក្ពុងកងពេជាមួយខ្ពុខំ�រ។ ខ្ពុំ�ន
 លធវើ�លំណើរល�ោយល្មេើរលជើងឆលងកាត់្ឹរងខ្ា ្ឹរងកតកួន  

្ឹរងល្រង រហតូ�េន់្រេ៉និ។ ្រន្ទា្់រពមីក�េន់្រេ៉និខ្ពុ ំ
�នលស្ើសពុ ំអពុី ឈាន លនៅជាមួយ។ ខ្ពុ�ំនក�្់រ អពុី ឈាន  
្ា «ការពតិលេៅេិសល�ៅរ្រសខ់្ពុកំតរូវលេៅសសរុកសឡំតូ

 
លនោះលេ ្រ៉ពុខនល្�ោយសារខតមិនេានម់ាន្រណ្ាញកតមឹ 

កតរូវ �លូចះ្ខ្ពុសំពុសំ្ាក់លនៅជាមួយ្រងមួយរយបៈសនិ»។ ខ្ពុ�ំន
 

រសល់នៅក្ពុងសសរុកន្រេ៉និអសរ់យបៈ្ីរលេៅ្ួរនខខ លហើយកង 
េព័លវៀតណ ាមក៏ចា្់រលផ្ើមវាយចេូនកពធលំ�ោយ�ន 

លក្រើក�ស់្ ្ាពំពុេ។ កងេ័ពលវៀតណាម�នលចោះក្រលហោង 

កំ្រ៉ពុង្ីរ ននកំ្រ៉ពុងនមួីយៗ ល�ើម្�ីាក់ព្ួយរលនៅលេើល�ើមលឈើ  
ក្ពុងការ្រលងហាើរកលនិកកអូ្រ�ចូលម្ៅលពេ្យខ�េនាឲំ្យកងេ័ព

ខខមេរកកហមពពុេក្អតួសលា្់រចនំនួ៣០០នាក់។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៨០ ខ្ពុ�ំនផលាសម់កអូររ ល្កកោះ 
លនៅសសរុកសំឡូតជាមួយមិត្្ កិ្ចាស់រ្រស់ខ្ពុលំ�ោយលនៅ

 
ក្ពុងវរលសនាធ៥ំ២ ក្ពុងកងពេ១០៤ ល�ោយមាន តាលមត៉ 

 
ជាក្រធាន។ ខ្ពុ�ំនតាងំេីេលំនៅក្ពុងសសរុកសឡំតូ រហតូ

 �េឆ់្ា១ំ៩៩៣ �េល់កកោយមកខ្ពុ�ំនផលាស់មករស់

លនៅក្ពុងឃពុលំស្ៅ សសរុករតនបៈមណ្ឌេ លខត�្ត�់្ំរង។ 

ក្ពុងឆ្ ាលំន ោះខ�រខ្ពុំ�នលេៅចេូរួមល�ះលឆ្ ោតអ៊ពុនតាក់ 
 

លនៅសសរុករតនបៈមណ្ឌេ។ មពុននងឹលេៅល�ះលឆ្ ោតខ្ពុ ំ
េេេួ�នការពន្យេអំ់ពសីារសខំានន់នការល�ះលឆ្ោត 

យា៉ង�ចូលម្ច នងិអាចលកជើសលរើស្្ាក់�កឹនាខំ�េខលនួ 
សសឡាញ់ លកពោះវាគឺជារ្រ្រលសរគីមេានការលគៀ្រសងកត ់

អវីលឡើយ។ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩៧ ខ្ពុកំតរូវ�ន្្ាក់លេើ 
្រញ្ជូនឲ្យលេៅវាយលនៅសសរុកសឡំតូ។ ្រន្ទា្់រពវីាយរួច

 

លហើយខ្ពុ�ំនលឡើងយនល្ហោះជាមួយ តាសាញ លឆ្ោះ 
លេៅលខត�្ត�់្ំរងវញិ លហើយ�នសកមាកលនៅផ្ទះគាត ់

មួយយ្់រ។ លកកោយមកគាត�់នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលេៅឈរ 
លជើងលនៅសសរុករពុក្ខគីរ ីខ�េជាសសរុកមួយលេើ្រខត្រលងកើត្មេី 

លនៅក្ពុងលខត�្ត�់្ំរង។ កាេខ�េខ្ពុលំនៅសសរុករពុក្ខគីរ ីខ្ពុមំាន
 តនួាេីកគ្់រកគង�ធីលរី្រសស់មាហរណកមមេ មិនឲ្យក្រជាជន 

ខ�េរសល់នៅត្ំរនល់ផ្ងលេៀត មកយកជាកមមេសេិ្ធិ�ន 

លឡើយ។ តនួាេីរ្រសខ់្ពុនំាលពេលនោះ គឺសថែតិលនៅក្ពុងកក្រ
 

ខណ្ឌលយោធា។ ខ្ពុឈំរលជើងលនៅសសរុករពុក្ខគីរ ីអសរ់យបៈ 
លពេ១៥ឆ្ា។ំ �េល់កកោយមកខ្ពុ�ំនសលកមចចតិម្ក 
រសល់នៅក្ពុង្ូមិកកលពើពរី ឃពុកំកលពើពរី សសរុកវាេខវង 

លខតល្ពោធិ៍សាត ់រហតូមក�េស់ពវន្ងៃ។

ផលវូេលំនៅក្ពុងសសរុកវាេខវង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ (សពុខ វណ ្ណបៈ/  មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



22 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 23

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

(តពតីកល្មៃុ)

ហពុមីឡឺ នងិកងការពារណាហ ព្ុ ី (ជា្ ាសារអាេលមឺង់៉ SchutzStAfel ឬ ហ្ូតស្ាលហវេ) លនៅក្ពុងជរំសំ្ពុត្ហូវ ក្ពុងេីកករុង�ាស្គ៍ននក្រលេស
្រ៉ឡូូញ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៤១។ (សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

្រជូាកភលៃើង
សំណួរសដលបាៃសួរមក្្ពុំអំពតីការសមលៃា្រ់រង �ាលកៅអឺរ៉ា្ុរ

លហឌី ហហវែ ឵យ

 អូសឈវចិគឺជា្រម៉�្ិរេ ខ�េអាចឮកគ្់រ្ាសា 

រ្រសអឺ់រ៉ពុ្រ។ ្រ៉ពុ ខន ្     ្ ាសា ច ម្ង គឺ្ាសា អាេល ឺមង់៉    លហើយ 

ក្រសនិល្រើលយើងមិនយេ់្ ាសាលនោះលេលយើងនងឹជ្ួរ  

្រ ញ្ហាអាកកក់ ។

    លនះគឺជាលរឿង�អ៏ាកកក់្ំរផពុតសកមា្់រជនជាតអិពុីតាេី  

ខ�េមានមនពុស្តចិតចួណាស់ អាចនយិាយ្ាសា 

អាេលមឺង់៉�ន។ កងការពារណាហ ព្ុ មិីន�នខវ េល់េ្ា 
លយើងមួយចនំនួមិនយេព់ី្ ាសារ្រសខ់លនួ នងិ�នចាត ់

េពុក្ា គឺជាការមិនស្ា ្់រ្រង្គា្់រលនៅលពេខ�េលយើងមិន 

�      ន    លធវើ តា  ម  ្រ   ញ្្ជ    ។   ខ្ពុ ំចាំ ្ ា មាន សស្ី ជ  នជាតកិកិចខ�េ

មានរាងតចូម្ាក់មកពលីកោះរូ�ស៍ នាង�ន នយិា យអំ     ពី   

កា   រ   វាយ� ំលេើ រូ្រ  រាង កាយរ្រសន់ាង  លនៅលពេខ�េនាង 

ស្ា្់រមិនយេព់អីវខី�េលគ�ន្រញ្្ជ។ អ្កខ�េមិនយេ់       

ព្ីរេ្រញ្្ជមិនខ�េមានជវីតិរស�់នយូរលនោះលេ លហើយ 

ជនជាតកិកិច នងិអពុីតាេី្ ាគលកចើនកតរូវ�នសមល ា្់រ 

ល�ោយសារ មូេលហតពុេាងំលនះ។

   ជនជាតជិវហី វលនៅអឺរ៉ពុ្រខាងលជើងមានសណំាងជាងជន

ជាត�ិន៏េលេៀត។ ល�ោ យសា រខត អ្កេាងំលនោះអាច ន ិ យាយ     

្ាសា       យី�សី នងិយេអំ់ព្ីរេ្រញ្្ជ។ � ូលចះ្លហើយលេើ ្រ 

អ្ក េាងំលនោះមិនងាយ  ធលាក់   ខលនួលេៅ    ជា ជ  ន    រ  ង    លកគោះ �ចូ ជា 

ជ ន  ជាតអិពុីតាេ។ី ខ្ពុក៏ំមានចលំណះ�ងឹខលះអំពី្ ាសាយី�សី 

ខ�រ ព ីលកពោះ   ឪពពុក ម្ាយ  រ ្រស ់ខ្ពុខំតងខត នយិាយ ្ ាសា   លនះ  
លនៅលពេខ�េពកួគាតមិ់ន ចង់ឲ្យកូនៗស្ា្់រយេអំ់ពអីវី 

ខ�េពួ ក គា ត ់   ន ិ   យាយ ។ ជាងលនះ លេៅ លេៀត    ខ្ពុធំលា ្់រ �ន 

លរៀន ្ ាសា អាេលមឺង់៉ លនៅ តាមសាេា លរៀនរ ្រ  ស ់ខ្ពុ។ំ  � ូលចះ្   
លហើយវា  លធវើ   ឲ្យខ្ពុមំា ន លក្រៀ្រ ជាង អ្ក �នេ ។ 

    លនៅក្ពុងជរំអូំសឈវចិ-្ឺរកខណូិ មនពុស ខ្�េមកពី 

សញ្្ជតលិផ្ងពគី្ាមិនសវូមានេនំាក់េនំងជាមួយគ្ា  

លេ។ �លូចះ្ លហើយខ្ពុក៏ំមិនមានឱកាសលកចើនល�ើម្សី្ា្់រ 
្ាសាខ�េនយិា យខពុសគ្ាៗ េាងំអសល់នោះខ�រ។  កខនលង 

ខតមួយគត់ខ�េលយើងអាចជួ្រអ្កខ�េមក ពីកករុមលផ្ ង 

គ្ា�នគឺលនៅក្ពុង្រន្ទ្់រេឹក។ លនៅេីលនោះ ខ្ពុពំ្យាយាម្រលងកើត
 

សន្ទនាខលះៗ ជាមួយ លកមេងសសឯីលេៀត។

     លកកៅពសីស្ខី�េជាជនជាតកិកិចលនោះ ខ្ពុក៏ំ�នជួ ្រ 
រ៉សូ ខ�េជាលកមេងសស ីតចូម្ាក់មកពកី្រលេសហឡូង់ ។   

នាងនយិាយ្ាសាអាេលមឺង់៉ ្រ៉ពុខនខ្្ពុសំ្ា្់រនាងមិនសវូ 
យេល់េលកពោះខតរ ល្រៀ  ្រ ្រលញ្ចញសលំឡង រ្រសន់ាង។ ្រ៉ពុខន ្

សណំាងេ្អខ�េកងការពារណាហ ព្ុ លីនៅខតយេអំ់ពី អវី 
ខ� េនា  ងនយិាយ លហើយនាងក៏ �ន ន ិយាយក�្់រខ្ពុ ំអំពី 

ការខ�េ�នខតងតាងំឲ្យលធវើជា្រលក់កូវា៉  ខ�េ �ន លធវើឲ្យ 

នា ងេេួេ អតថែក្រ លយោជន ៍ ្រខនថែម�ចូជា មានអា ហា រេ្អ 

សលមលៀក្ំរពាក់េ្អ នងិមានលសរី្ ាពលកចើនជាងមពុន។ 

“លតើអ វែីសែេបានជរួយអ្នកឲ្យរ រួច្ ជីវិត?”
 

 មនពុស្ជាលកចើនអ្កមិនខ�េលជឿលេើឱកាសលនោះលេ   

្រ៉ពុខនក្្រសនិល្រើខ្ពុកំតរូវលឆលើយសណួំរ្ា  លតើ អវី ខ�  េ  �ន ជ ួយ 
ឲ្យខ្ពុរួំចជវីតិ គឺ ខ្ពុ�ំនកតមឹ ខត លឆលើយ្ាលនោះគឺមកពីឱកាស។ 

ក្រសនិ ល្រើ គមេានឱ  កាស លនោះលេ   អវី  ៗ      លផ្ង លេៀត ក៏មិន អាច 

ជយួ�ន ខ�រ។ លនៅក្ពុងជរំគឺំ គមេានលហ តពុនងិផេលេ ។ លយើង 

មិន អាច � ឹ ង  �ន លេ  ្ ា លយើងគួ  រខតលនៅកខនលងណា ឬក៏មិន 

គួរលនៅកខនលងណាល�ើម្ីឲ្យ�នរួចជវីតិ។ លយើងអាចនងឹ 

កតរូវកងការពារណាហ ព្ុសីមលា្់រសកមា្់រការលេងលសើច 
ស្រ្឵យរ្រសព់កួលគក៏មាន។ អំលពើេ្អខ�េកងការពារ 

េាងំលនោះលធវើមកលេើលយើងក៏អាចមាននយ័្ា្រន្ទា្់រមក 

គឺជាលសចក្សីលា្់រ។ ឧេាហរណ៍ លវជ្ជ្រណ្ឌិត  លមន៉ ជេី ី កតរូ វ 

�នលគស្គាេ់្ ាខតងខតឲ្យសករកគា្់រលេៅលកមេងណាខ�េ 

គាតន់ងឹយកលេៅលធវើពលិសោធន។៍

«លតើអ ្នកអាច្្តមបខ្លួនបានលោយរលបៀបណា?»  
មាន្ិ្ ្សជា លតច្ើនបាន រ្ួរសប ប លនះ ម  ក  ខ ្ពុ។ំ  
« តប្និលបើ ជាខ្ពុំ ខ ្ពុអំាច្នងឹ្្឵ប»់។ 
 

 អ្ កអាចគិតខ្រ្រលនះ�ន  ្រ៉ពុខនល្សចក្សីលា្់រគឺមិន 

ងាយសសរួេ�ចូអវខី�េនយិាយលនោះលេ។ ការរសល់នៅអាច 

ពិ�ក ្រ៉ពុខនល្យើងគមេានជលកមើសលផ្ងលេៀតលឡើយ លយើង នងឹ 

ខតិខកំត�ររស់លនៅរហតូ�េ់េី្រញ្ច្់រននជីវិតរ្រស់លយើង។ 

 ជាលកចើនយ្់រ ្រន្ទា្់រពលីធវើការងារហតល់នៅលពេន្ងៃ 

ខ្ពុគិំត្ា ខ្ពុមិំនអាច ្រនជ្វីតិរសល់េៅន្ងៃ មពុខ �ន លេៀ ត   លេ ។     
 

្រ៉ពុ ខន ្   លនៅលពេ ខ�េខ្ពុំ្ ្ាក់លឡើង ខ្ពុក៏ំកលាយលេៅជា កូនលចៀម 
 

ខ�េចាសំ្ា្់រ ្រង្គា ្់រលធវើ្ ា រកិច្ច ខ�េលគ �ន ្រញ្្ជ   �ចូ   កាេ   

ព ី   ម្េិមិញម្ងលេៀត ល�ោ    យ ក្សី ង្ ឹម្ា  �រា្រណាខ្ពុ ំលធវើអវី  
ខ�េពកួ លគ �ន ្រញ្្ជ  ។ ពកួ លគ នងឹ មិន �      ញ់        សមលា្់រ ខ្ពុ ំលេ ។   

លហនរជី ហពុមីឡឺ នងិកងការពារណាហ ព្ុ ី (ជា្ ាសារអាេលមឺង់៉  
SchutzStAfel ឬ ហ្ូតស្ាលហវេ) លនៅក្ពុងជរំសំ្ពុត្ហូវ ក្ពុងេីកករុង

�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ឡូញូ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៤១។
 

(សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



24 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 25

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

�រា្រណា ខ� េ លយើងលនៅមានជវីតិ លយើងចង់ រស្់រនល្េោះ្ីរ  

ជា មាន   លរឿង អវី លកើ  ត  លឡើ   ង  ក៏  ល�ោយ ។ លយើ ង ជា លកចើន នាក់ 

កតរូវ�នលគលធវើេារពុណ ក មមេ ្រ៉ពុខន ្លនៅ ខត  មិនល�ះ ្រង់ លចោេ    ក្ី   

ស ង្ ឹ   ម    ។ ខ្ពុ ំក៏ សង្មឹ    ខ�រ ្ ា  ខ្ពុ ំន ឹងលនៅ ខត  កត�ររស ់លនៅក្ពុ ង 
 សថែាន្ាពខ្រ្រលនោះ ្រ៉ពុខន ្ លយើងក៏មិ នអា ច   � ឹ ង �  ន ខ�រ  ្ ា  

លយើង នងឹ    លធវើ អវី ្រន្ទា្់រមក លេៀតលនោះលេ។   

    លនៅអូសឈវចិ លពេខលះខ្ពុគិំតល�ោយក្អីសស់ង្មឹ 

«មិនអាចមា នន្ងៃមួយ លេៀត� ន លេ    ន្ងៃ    ខស្អក ខ្ពុ ំ  នងឹលេោតចេូ 
្រនលាេសួអគ្គសិន»ី ្រ៉ពុខនក៏្មានគំនតិ្មេមួីយលេៀតលេចលឡើង 

្ា « ការសមលា្់រខលនួលនោះន ឹ ង លធវើ  ឲ្យសមចតិ ្ពកួណាហ ព្ុ  ីលកពោះ
 

អវខី�េពកួលគចង់�នគឺការកម្ចាតល់យើងលចោេ។» 

 អវខី�េការពារខ្ពុពំគំីនតិ�អ៏ា្់រអួេាងំលនះ គឺ្រ្អនូសសី
 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ្ ាពេេួេខពុសកតរូ  វច ំលពោះគ្ាលេៅវញិលេៅ មកលធវើ 
ឲ្យមានអតថែនយ័ចលំពោះជវីតិខ�េគមេាននយ័រ្រសល់យើង 

ក្រសនិល្រើ្រ្អនូសសរី្រសខ់្ពុ�ំក់េឹកចតិ ្ខ្ពុជំយួផេ្ក់មល ាងំ
 ចតិ�្េន់ាង។ ក្រសនិល្រើខ្ពុ ំ មិនស្រ្឵យចិត ្្រ្អនូសស ី

រ្រសខ់្ពុនំយិាយកំខ្រលងឲ្យខ្ពុសំ្ា្់រ។ ក្រសនិល្រើលយើងគមេានគ្ា
 

ពរីនាក់ចាជំយួគ្ាលេៅវញិលេៅមកលនោះលេ លយើងក�ក� 

ជាមិនអាចរសរ់ានមានជវីតិ�នលឡើយ។

 ្ាពសាមគ្គី នងិរងវង់មិត ្្ ក្រិ ្រសខ់្ពុលំនៅ ក្ពុងកករុ មក៏
 

មានអតថែនយ័ យា៉ងខលា ំង ណាសខ់�រ ។  លនៅលពេេងៃាច    លយើង   

អង្គពុយជពុគំ្ា ល�ើម្ពី្យាយាម្ំរ� តគំ់នតិមិនេ្អល�ោយ 
នយិា យ អំព ីលរឿងចាស ់ ន ិង ្ មេ ី  អំព ីកំ    ណា ព្យ នងិ រូ ្រ មន ្លធវើ 

មហាូ្រ។ លយើងព្យាយាម្ំរ�ត់្ ាពលសសកឃលានល�ោយ  
«លធវើមហាូ្រ» ខ�េជាការពន្យេឲ់្យ�នលក្ោះក្឵យអំពី 

រល្រៀ្រលធវើមហាូ្ររហតូេាេខ់តលយើងសងឹខតអាចធកំលនិនស ្ 
ញា   ត ់សា ច់ កជរូក ចកិញ្្ចំ នងិ ក្រហ ិត ។

 មានលរឿងលផ្ងៗជាលកចើនលេៀត ខ�េមានសារសខំាន ់

�េក់ាររសរ់ាន មានជវីតិរ ្រសល់យើងេាងំ អស ់គ្ា ខ�េមក 

ពកី្រលេស ហពុងកគី។ អវខី�េសខំានល់នោះ គឺ លយើង មិនកតរូ វ �  ន  

 រូ្រល�ើរលនៅជរួខាងមពុខលគ រូ្រេី២រា្់រពលីឆវង៖ លហនរជី ហពុមីឡឺ 

(heinrich hiMMler) អំឡពុងលពេលធវើេស្នកិច្ចជាផលវូការលនៅក្ពុង
 

ជរំសំ្ពុត ្ហូវ ក្ពុងេីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ឡូញូ។ ហពុមីឡឹ គឺជា
 

សមាជកិកងការពារណាហ ព្ុ  ីនងិជាសមាជកិឈានមពុខលគនន្រក្។  
ហពុមីឡឹ ក៏លនៅក្ពុងចលំណោមអ្កខ�េមានអំណាច្ំរផពុតលនៅក្ពុង្រក្ 

 
នងិក្ពុងចលំណោមអ្កខ�េេេួេខពុសកតរូវធ្ំំរផពុតចលំពោះការ 
កា្់រសមលា្់ររង្គាេលនៅអពុីរ៉ពុ្រ។ 

(សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ចា្់រខល ួ ន ឲ្យ កលាយ លេៅ ជា អ្ក  លេោស រហ ូត  �េឆ់្ា១ំ៩៤៤។  

វាមានន ័យ្ា លយើ ង�នចណំាយលពេមិ ន �    េ ់១ ឆ្ា ំ   ផ ង 

លនៅក្ពុង ជរំ ំ ខ�េ មិន �ចូ  អ្ក �នេ លេៀត  ខ�េរងេពុក្ខលវេនា 
អ សរ់ យបៈ លព   េជាលកចើនឆ្ា។ំ

 ការខតិខកំត�ររស ់ល�ើម្កី�្់រអំពលីរឿងរា៉វកគ្់រយា៉ង  

ខ�េ�នលកើតលឡើងចលំពោះលយើងកគ្់រគ្ា ្រន្ទា្់រព ីសនង្គាម 

�ន  រេតល់េៅ ខតងខតមានលនៅក្ពុងផត្គំ់នតិរ្រសល់យើង 
ជានចិ្ច។ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេលនោះ លយើ ងេា ំង  អសគ់្ា�ន សង្យ័ 

្ា គមេាននរ  ណា ម្ាក់ ចង់ស្ា ្់រលរឿងរា៉វរ្រសល់យើងលេ។

“លតើលៅក្នពុងជរំមំានសាម្្ភីាព្ ្឵ន សែរឬលទ?”

 អ្កក្រខហេជាគិត្ា ពលីកពោះខតលជោគវាសនាខ�េ 

�ចូគ្ារ្រសល់យើងនងឹអាចលធវើឲ្យលយើងលចះសាមគ្គគី្ា។   

្រ៉ពុខនក្ារពតិអវី ខៗ�េ�នលកើតលឡើង គឺមិនខមនជាការ 

សាមគ្គគី្ាលនោះលេ។ 

    ជា ញឹកញា្់រលនៅលពេខ�េកករុមការងារមួយ�ន

្រលងកើតលឡើង កករុមតូច លៗនៅក្ពុងលនោះក៏�ន្រលងកើតលឡើ ង 
ខ�រ។ លកមេងសសី ខៗ�េមកពកី្រលេស�ចូគ្ារសល់នៅជាមួយ 

គ្ាយ ា៉ងជតិស្េិ្ធ លហើយក៏មានការលរើសលអើងគ្ាខ�រ។ 

លកមេងសសជីនជា តជិវហី វ-្រ៉ឡូញូ �នចាតេ់ពុក្ាខលនួឯងេ្អ 

ជាងជនជាត ិហពុងកគី លហើយជនជាត ិហពុងកគី     គិត្ាខលនួឯង 
ខង់្ខស្ជ់ាង ជនជាត្ិរ៉ឡូូញ។ លនៅក្ពុងកក រុមខ�េមកពី

 
ក្រលេសហពុ ង កគី  ក៏ មាន ការក្រកាន្់រក្ខពកួ ល�ោ យសារខត  

អ្កខ�េមកពេីីកករុង�ចូ គ្ា គឺរា្់រអានខតជាមួយអ្ក 

ខ�េមកពី េីកករុង �ចូ គ្ា ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។

 អ្កខ�េមកពេីីកខនលង�ចូគ្ា  ឬលនៅលេើេូរ ល្្លើង� ូច 

គ្ា ជយួយកអាសាគ្ាលេៅវិ ញលេៅមក ល�ោយអសព់ី  

ច ិ   ត។្ ឧេាហរណ៍ ក្រសនិល្រើនរណាម្ាក់ កតរូវ�នចាត ់តាងំ 

ឲ្យលធវើការងារ �ចូជា លនៅ ក្ពុងផ្ទះ� យ    គឺ អា ចលធវើ   ឲ្យ អ្ កេាងំ 
លនោះខចករ្រ្រអាហារលកចើនលេៅមិត្្ ក្រិ្រសខ់លនួ ។ លកមេង 
សសីៗ េាងំលនោះខចករខំេកអតថែក្រលយោជន ៍  ជាមួយកករុម  

រ្រសខ់លនួ នងិខតងខត ឲ្យអាេិ្ាព គ្ាលេៅវញិលេៅមក។    

លនៅលពេខ�េេេួេរ្រ្រអាហារ គឺសខំានណ់ាសច់លំពោះ 

ការេេួេ�នេឹកស៊ពុ្រខ�េ�សួមកពី�ត  ឆ្ាងំ     លកពោះលនះ 

គឺជាខផក្ខ�េមាន្រខនល ជនួលពេខលះ មានកលម្ទចសាច់ 

លេៀតផ ង។   លយើ ងេាងំអសគ់្ាខ�េឈរ តកមង់ជរួចាេឹំ ក    

ស៊ពុ្រសមលងឹលមើេលេៅកានខ់វក �សួល�ោយក្កីចខណន។ 

លតើខវក�សួសមលលនោះ�នេមលា ក់  ចពុះ លេៅ�េ ់�តឆ្ាងំ ខ�រ 

ឬ លេ?  ឬក៏ ខវក�សួសមលលនោះ �សួ�នកតមឹខតេឹកស៊ពុ្រលេ 

សកមា្់រន្ ងៃលនះ ? ក្រធានកករុមចាត់ខចងនមួីយៗ ចង់ ្រងហាាញ 

អំព ី្ ាព  លសមេើ គ្ា   លនៅ   លពេ  ខ�េខចកេឹកស៊ពុ្រ �លូចះ្ លហើយ 

លេើ្រក្រធានកករុមេាងំលនោះមិនលងើយលមើេមពុខអ្កខ�េ   

ឈរតកមង់ជរួលេ ល�ើម្្ីរងហាាញ្ាខវក�សួសមលនងឹេ  មល ា ក់  

ឲ្យលេៅ�េ់ �ត ឆ្ាំងសកមា្់រអ្ករាេ់គ្ាខ�រ។ ្រ៉ពុខន ្ក្រធាន  

កករុមេាងំលនោះ�ន�ងឹច្឵ស់្ ា កករុមរ្រសខ់លនួឈរលនៅ 
កតង់កខនលង ណា មិន្ា ជរួ មពុខ ក  ណ្ា េ ឬ ចពុង លកកោ  យ លគ។ 

លនៅលពេខ�េ�េល់វនកករុមរ្រសខ់លនួ លនោះខវក�សួសមល 
នងឹេមលាក់ ចពុះ �េ់ �ត  ឆ្ាងំ។ 

 ការចង់មានជវីតិរសល់នៅ្រន ្គឺខលាងំកលារហតូ �េ ់អាច 

លធវើឲ្យអ្កខលះេចួន្ំរពុ័ ងពសីាចញ់ាតរិ្រសខ់លនួ កូនេចួពី  
ម្ាយ រឯី្រង្រ្អនូេចួពគី្ាលេៅវញិលេៅមក។ មានអ្ កខលះ  
លេៀតេះ្រង់អាហារខលនួលេៅឲ្យ អ្ក�នេ  ្រ៉ពុខនល្ហតពុការណ៍ 
លនះមិនស ូ វ  លកើ ត  លឡើង ជាញឹកញា្់រលនោះលេ។ លនៅក្ពុងកករុម 
រ្រសខ់្ពុ ំមានមនពុស្ សសម្ីាក់កតរូវ �នលគស្គាេ់្ ា គឺជា 
មនពុស្    ខ� េ    មានចតិកំ្ ណា   ញ់ នងិ អាតមេានយិម។ ្រ៉ពុខនន្ាង 

�នខក្រលេៅជាមនពុស ខ្�េលចះេះ្រង់ នងិមានសណ្ាន 

ចតិេ្្អ។ នាងខតងខតជយួឲ្យអសព់សីមតថ្ែ ាពរ្រសខ់លនួ  
លហើយក៏េះ្រង់អតថែក្រលយោជនរ៍្រសន់ាងលេៅអ្កខ�េ 

មានលសចក្ីកតរូវការខលាងំជាង។

 ការ្ឹ្រង នងិរះិគនល់�ោយចហំ មិនខមនជាលរឿងខ�េ 

កកមលកើតមានលឡើងលនោះលេ។ ល�ើម្�ីនអតថែក្រលយោជន ៍

្រខនថែម គឺមានអ្កខលះហ៊ា នរាយការណ៍ក�្់រពមិីត្្ ក្រិ្រស់ 

ខលនួ។ លរឿងរា៉វេាងំលនះ �នលកើត លឡើងមកលេើ    រូ្រខ្ពុផំ្ទាេ ់។    
 

ខ្ពុ ំគឺ ជា    អ្កខ�េលនៅក្ពុងចលំណោមមនពុស្មួយចំ ននួខ�េ
 

លចះ្ ាសាអាេល ឺម ៉ង់ លហើ យក៏មានកម្សខ់ស្ជ់ាងអ្ក     �នេ 

លេៀ ត។ �លូចះ្ លពេខ�េលយើងលេៅលធវើការលនៅ លអល�េលសត្ 

ខ្ពុកំតរូវ�ន ចាតត់ា ំងឲ្យលធវើ ជាកា្រ៉។ូ លនៅលពេកលា យខលនួលេៅ
 

ជាកា្រ៉ូ គឺមាននយ័ ្ ា លយើងគឺជាន�លជើងរ្រសក់ង ការពារ 

ណាហ ព្ុ ី  លហើ   យមានតនួាេីក្ពុងការលមើេខពុសកតរូវ្ា លតើ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

សមាជិកលនៅ ក្ពុង កករុម �ន ខតិខ ំក្ឹរងខក្រ ង លធវើកា រងារ ខ�រ  
ឬលេ។  កា រ   ងារ  លនះលធវើឲ្យលយើងេ េួ េ�ន   េឹ  កស៊ពុ្រ្រខនថែម  

មួយចាន លេៀត។  លយើង  មិន អា ច   ្រ� ិលស ធ  កា រខត ងតា ំ ង  លនះ    

�នលេ ្រ៉ពុខនល្យើងអាច ្ំរផលាញការងារលនះ�ន។ ្រន្ទា្់រព ីលធវើ 

�លំណើរ�ន្រន្ចិ លយើង�នមក�េល់រោងចកកកេ រុ�លកេោម 

មួយខ�េការងាររ្រសល់យើង គឺកតរូវសម្អាតកលម្ទច្មេ។    

លយើងកតរូវឈរជា ជរួៗ លហើយហពុច្មេលេៅម្ខាងលេៀត   ល�ើម្ី 

�ាក់ជាគំនរឲ្យ មានរល្រៀ្រ។ កាតពវកិច្ចរ្រសខ់្ពុ ំគឺកតរូ   វលមើេ 
លកមេងសសី េៗាងំលនោះឲ្យលធវើ ការ ងារ ឲ្យអសព់សីមតថ្ែ ាព ្រ៉ពុខន ្

ផ្ទពុយលេៅវិញខ្ពុ ំខ្ររជាជួ យឃលាំលមើេ នងិចាំក�្់រលកមេង សសីៗ
 

េាងំលនោះ លនៅលពេណាខ�េកងការពារណាហ ព្ុ លី�ើរមក 
ខក្រ។លកមេងសសីៗ េាងំលនោះ អាចលធវើការ�នតាមសកមរួេ  

រហ ូ តេាេខ់តខ្ពុ ំឲ្យស ញ្ញា លេើ្រ  អ្កេាងំលនោះចា្់រលផ្ើមខ ិតខ ំ 
លធវើ ការ ងារ វញិ។

 ពរីន្ងៃ មិនេាន�់នរេំងផពុតលេៅផង ខ្ពុក៏ំកតរូវ�នរា យ 
ការណ៍ល�ោយ លកមេង សសី ជន ជាត ិ្រ៉ឡូ ូញ ម្ា ក់  ។    ចលំពោះលកមេង

សសីម្ាក់លនោះកតឹមខតេឹកស៊ពុ ្រ្រខនថែមមួយចានលសោះ គឺអាច 

លធវើឲ្យនាងហ៊ានលធវើខ្រ្រលនះ�ន។

“លតើក ្នពុងនាមជាស្្មី ្ន឵កស់ែេរ្ល់ៅក្នពុងជរំមំាន 
េក្ខណៈសបបណាសែរ?”

 លនៅលពេខ�េនយិាយអំពេីលងវើខ�េ�នក្រកពតឹ្ ិ

លេៅលេើអ្កលេោស  គឺគមេាន ្ ាពខពុស គ្ារវា ងសស្ី  ន ិង   ្រពុ រស 

 លេ  ។ សស្ក៏ីកតរូវ�នលក្រើឲ្យលធវើការងារធងៃន ់លហើយក៏កតរូ វ�ន 

�ាក់លេោស យា៉ងធងៃនធ់ងៃរ� ូចគ្ាខ�រ ។   កង      កា រ ពារ  ណាហ ព្ុ ី 
មិន�នចាតេ់ពុកលយើងជាសស្លីនោះលេ គឺលយើងកគានខ់តជា 

វតថែពុខ�េកតរូវ�នលក្រើក�សឲ់្យលធវើ ការងារខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ។   
សស្ី ជាពលិសស សស្វីយ័លកមេង�នព្យាយាមរក្ា្ ាព ជា 

សស្ី រ្រសខ់លនួ សមូ្ ីខត លនៅក្ពុងសថែាន ្ ា ព ខ�េលស្ទើរខត មិន 
 

អាច កេាកំេ�នយា៉ងណាក៏ល�ោយ។ លនៅលព េខ�េលយើ ង  

លេៅ�េជ់រំពំេកមមេ  លហើ យ�នជ្ួរអ្កលេោសសនង្គាម�រាងំ 

 ខ�េ លធវើការលនៅកខនលងជាមួយគ្ា លយើង �ន ព្យាយាម  

ខសវងរកខកកមេា្រមាត់ឬ លម្ៅេា្រមពុខលនៅតាមសណំង់  

�ក់ ខ្រក ។ លយើ ង ចា្់រ លផ្ើម ចង់ តពុ្រ ខតង ខលនួ សារ ជា  ្ មេ ីម្ង 

លេៀត   លហើយលយើងច ង់លធវើ  ឲ្យខលនួ លយើង  មាន ្ ាពេា ក់េា ញ  
ចលំពោះ្រពុរសវ័ យលកមេង�ស៏សសស់ងហាាេាងំលនោះ។ លរឿង រា៉វ 

លសហ្ាខ�េ្រ រសិពុ េ្ធ  ក៏  �ន លកើ តលឡើង មិន យូរ្រ៉ពុនមេានលកមេ  ង  

សសលីនៅេីលនោះ ក៏ចា្់រលផ្ើមមាន្រពុរស �រាងំខ�េជា  

« រ្រសន់ាង » ។  

 លយើងកតរូវ�នហាមផ្ាចមិ់នឲ្យមានេំនាក់េំនងជាមួយ 

គ្ា ្រ៉ពុខន ្ក្ពុ ង លព េ ខ�េ គមេាន អ្ក ណា កតរួត  ពនិតិ្យលមើេ ្រពុរស 
�រាងំេាងំលនោះនងឹ «េមលាក់» កា�តូ ូចមួយ លនៅមពុខលកមេ ង  សសី  

ខ�េខលនួ ចា្់រអារមមេណ៍  ខណបៈលពេខ�េនាងល�ើរឆលងកាត់

លហើយលកមេងសសី លនោះនងឹ  «េមលាក់ » ស្ំរពុ កតខ� េ មា   ន ពា ក្យ  

អរគពុណ ពរី  ឬ្ីរ មា៉តក់តឡ្់រ លេៅវ ិញ ។ លយើងកតរូវខតក្ររុង

ក្រយ័ត្្ ានងឹគមេានកងការពារណាហ ព្ុ លីនៅ ជិត លនៅ លព េ  

ណា ខ�េ លយើង លធវើ  លរឿងខ្រ្រ លនោះលឡើ ង ពលីកពោះេលងវើ  ខ្រ ្រ 

លនះនងឹកតរូវ� ន�ាក់ លេោស យា៉ ង  ធងៃន ់ ធងៃរ ។  កា រ  �ាក់ លេោស 

យា៉  ង ធងៃន ់ធងៃ រ   ក៏ អា ចអ នពុវត ្លនៅលព េ ណា   ខ�េ្រពុរ ស ន ិង 

នារ ីកតរូ វ  ចា ្់រ  �   ន ្ ា លនៅ  ជា មួយ គ្ា ខ�រ ។ ្រ៉ពុខនត្ា ម អវី 

ខ�េខ្ពុ ំ ចា�ំន    លហតពុ ការ ណ៍ េាងំលនះ គឺ  មិន �នលកើ ត  លឡើ ង  
លនៅ   ជរំខំ� េ  ខ្ពុ ំរសល់នៅលេ។ ល�ោយខឡ ក លហតពុការណ៍ េាងំ 

លនះ �នលកើតលឡើងលនៅអូសឈវចិ ។

 លនៅអូសឈវចិ លយើងរសល់នៅក្ពុងជរំធំំ ខ�េមាន 
មនពុស្ចនំនួ ៥០០នាក់ ។ លយើងកតរូវ�នកតរួត កតាល�ោយលម 

កករុមម្ាក់លឈមេោះ្ ា អពុីតកា  ខ�េជាលកមេងសសជីនជាត ិ

្រ៉ឡូញូម្ាក់។ នាងមានជនំយួការខ�េកតរូវជា្រ្អនូសសី
 

រ្រសន់ាងមានលឈមេោះ្ ា លអេសា។ លកមេងសសេីា ំងពរីនាក់ 

លនះមកពី កលេស្រ៉ឡូូញ លហើយ�នរសល់នៅក្ពុងអូសឈវចិ
 

អសរ់យបៈលពេពរីឆ្ាមំកលហើយ។ ពកួលគេាងំពរី គឺមាន 

្រន្ទ្់រងូតេឹករួមរ្រសអ្់កលេោសលនៅក្ពុងជរំសំ្ពុត្ហូវ ក្ពុងេីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ឡូញូ។ ្តលនៅន្ងៃេី៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០១៩។

(សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 រូ្រ្តជនរងលកគោះ លនៅក្ពុងជរំសំ្ពុត្ហូវ ក្ពុងេីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ឡូញូ។  ជនរងលកគោះចនំនួ៦០០០០០នាក់ �ន�ត្់រង់ជវីតិលនៅក្ពុងជរំំ

 លនះ ខ�េក្ពុងចលំណោមលនោះមាន ២៨០០០នាក់ គឺជាជនជាតជិវហី វ។ ្តលនៅន្ងៃេី៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០១៩

(សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

មពុខមាតស់សសស់្អាតណាស ់នងិមានរ្រ្រអាហារ្ររលិ្ោគ 

កគ្់រកគាន។់ អ្កេាងំពរីក៏កតរូវ�នអនពុ ញ្ញាតឲ្យរ ក្ាសក់ 

�ស៏សសស់្អាតរ្រសខ់លនួ ខ្មេាងំមានសលមលៀក្ំរពាក់ 
ធមមេតា នងិេេួេ �នរ្រ្រអាហារលកចើនជាងអ្ក�នេ  ។   

មានន្ងៃមួយ    លយើងមិនលឃើញ លអេសាលេ លហើ យលនៅលពេ 

ខ�េនាង្រងហាា ញខលនួ សក់ ក្឵េ រ្រសន់ាងកតរូវ � ន លកោ រ    

លហើយខ្ក្នាងលហើមស្ងី។ លយើងឆងៃេ់ ្ ាលតើមាន លរឿង អវី 

 �ន លកើត លឡើង ចលំពោះ នាង។ លកកោ   យ  មក  នាង ក៏ �ន  ក�្់រ    

លយើងេាងំអសគ់្ាអំព�ីណំាេលរឿង្ា មាន្រពុរសម្ាក់ 

ខ�េលធវើការងារលនៅក្ពុងឈា្រន �្ឋាន�នលេៅរកនាងល�ោយ  
សមងៃាត់ លហើយក្រគេឲ់្យនាងនវូវតថែពុចា�ំចមួ់យចនំនួ។  
ជាធមមេតា អារមមេណ៍ផលវូល្េក៏�នលកើតលឡើងរវាង អ្កេាងំ 
ពរី។ លអេសា    � ន ធលា ក់ ក្ពុង អនលង់  លសហ្្៍រពុរសម្ាក់លនោះ ។   
ខ្ពុ ំ មិន   �ន �ងឹ លេ ្ ា  លរឿង រា៉វ �ន្រ ន ្រហតូ � េល់ព       េ    ណា  
្រ៉ពុខន ្ន្ងៃមួយគូលសហ្មួ៍យគូលនះ កតរូវចា្់រ�ន ល�ោយកង 

ការពារណាហ ព្ុ ។ី   លអេសា   កតរូវ�នកងការពារណាហ ព្ុ ី 
វាយ� ំនងិលកោរស ក់  ក្឵េ      លហើយអតថែ ក្រលយោជន្៍រខនថែម 

រ្រស់នាងក៏កតរូវ�ន  �ក  ហ ូត  ។   ្រពុ  រ សម្ាក់ លនោះ  កតរូវ �ន លគ 

 វាយ   នងិេំនងជា មិន អាច នងឹ   រួច ផពុត ជវីតិលនោះ លេ។

“លតើយ៉ាងែូច្លម៉ាច្លៅលៅលពេសែេអ្នកមាន  រែូវ?”

 សស្ីៗ  �នយកសឡំអីនាម័យលេៅតាមខលនួលនៅលពេ 
លចញ�លំណើរ ល�ោយមិន�នសង្យ័្ា នងឹ មិន កតរូវ �ន   

អនពុញ្ញាតឲ្យយកអីវា៉ន ់ឬក៏សឡំអីនាម័យេាងំលនោះតាម 

ខលនួលេ។ ្រ៉ពុខនជ្ាក់ខសង្សឡំេីាងំលនោះគមេាន ក្រលយោជនអ៍វី 
សកមា្់រលយើងលេ ។  ខ្ពុមំានរ�ូវ�នក្រខហេជាមួយឬពីរ�ង 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ លហើយក្ពុងលពេលនោះ គឺ ពតិជាេ�ំកខលាងំណាស។់   
គមេានអវីខ�េអាចេ្់រឈ ាមរ្រសល់យើង�នលន ោះលេ។   

ក្រសនិ ល្រើលយើ ងសំ ណា ងេ្អ លកមេងសសខី�េ ជាលមកករុម 

រ្រសល់យើងអាចនងឹឲ្យកកណាតក់ន្ទ្រមកខលះ។ លពេខលះ  

លយើងក្រ្ពុ  យក្រ្ានន ឹងការ�ាក់លេោស ល�ោយខហក 

សលមលៀក្ំរពាក់ខ�េលនៅនងឹខលនួយកលេៅលក្រើក�ស ់្រ៉ពុ ខន ្ ជា 
លរឿយៗ លយើងកតរូវល�ើរលេៅណាមកណាល�ោយមានឈាម 

ក្រឡាក់ ឬមានឈាមហរូតាមលជើង។ លនៅលពេលនោះ គឺ 

សខំានណ់ាសខ់�េលយើងមិនល�ើរជ្ួរជាមួយកងការពារ 

ណាហ ព្ុ  ី ល្រើមិន�លូចះ្ពកួ លគនងឹ លជក្រ លេច  លយើ ង  ្ ា drecK-

ige Ju d eS A u (ក�ចិហកកឺី យូល�លសោ) ខ�េមាននយ័្ា 

កជរូកជវហី វលមោកលកគោក ខ�េមិនលចះខ្រក្ាអនាម័យខលនួ  
ឯង លហើយក៏វាយលយើងរហតូ�េជ់ាលំពញខលនួ។ លនៅន្ងៃ មួយ 

មិត្្ ក្រិ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ �រូា៉�នកតស់ម្គាេ់្ ា  នាងគួរ  
ខតមានរ�វូតាងំព្ីីរន្ងៃមពុនមកលមល៉ះ ។  នាងគិត ្ ា វាពតិជា 

ចខមលកណាស់ លកពោះនាងមិនខ�េ�ន លនៅជាមួយ 

្រពុរសណាម្ាក់លនោះលេ។ ្រន្ទា្់រមក គ្ាលយើងជាលកចើននាក់ 

លេៀតក៏ចា្់រលផ្ើមជ្ួរលរឿងខ្រ្រលនះខ�រ។  មាន មនពុស្ 

សសខីត្រ៉ពុនមេាននាក់្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េមានរ�វូ្រន្ទា្់រពីមក 

�េជ់រំកំ្រមូេផ្ពុ�ំន្រ៉ពុនមេានស�ហ្ ៍។ លកមេងសសមួីយចនំនួ 
គិត្ាខលនួមាននផ្ទលពោះ្រ៉ពុខន ្្រន្ចិលកកោយមកលេើ្រលយើង 
�ងឹ្ាវាមិនខមនជាសញ្ញាខ�េមាន នផ្ទលពោះលនោះ 

លេ។ ការមានរ�វូ គឺ�នឈ្់រល�ោយឯកឯង។ 

 មានពា ក្យ   ច ចា មអារា៉ ម្ា លនះ គឺល�ោ យ សារ ខត  

សារធាតពុក្ររូមីនខ�  េ មា  នលនៅ   ក្ពុង ន ំ្រពុ័  ង ្រ៉ពុខន ្លរឿង លនះ  
មិន កតរូវ  �ន ្រញ្្ជក់ ឲ្យ�នច្឵សេ់ាសល់នោះលេ។ វាគឺជា 

កា  រ ព ិត ខ�េ រ�វូ  អាច ឈ្់រ   ល�ោ  យ  សា រ ខត រ្រ ្រអាហារ   

មិនេ្អ    �ចូ  គ្ា លេៅ នងឹអ្ក ខ� េមា នជ ំងឺ ធពុ ញ នងឹអាហារ  

្រ៉ពុ ខន ្មូេ លហតពុ លនះ     មិ ន អា  ច យ ក មក ពន្យ េ ់ លនៅក្ពុ ង ករណី 

រ្រស់  លយើង�ន លេ ។   លយើ ងក� ក �   ជា  កតរូ វ�នឲ្យ អវី ខ� េ 

អា ច ្រះ៉  ពា  េ់     � េ់ អ រម៉ូន រ្រស់ លយើង ជាក់ជាមិនខាន។

 លយើងេាងំអសគ់្ាខលាច្ារ�វូនងឹមិនមកម្ងលេៀតលេ

លហើយលនៅលពេអនាគត លយើងនងឹមិនអាច មានកូន �ន 

លេ ។ ្រ៉ពុខនស្ណំាងេ្អខ�េលរឿង លនះមិន�នលកើតលឡើង ។ 

រ�វូ�នមក លេៀ ងេា ត ់វ ិ ញ លនៅលព េ    ខ�េលយើងេេួេ�ន 

រ្រ្រអាហារកគ្់រកគាន។់    ្រន្ទា ្់រពសីនង្គាម�ន្រញ្ច្់រមាន 

សស្ី មួ យច ំ ន ួន សលកមច    ចតិ ្ មិនយកកូន ពលីកពោះ្ ាព្័ យ 

ខលាចរ្រសអ្់កេាងំលនោះខ�េ�នគិត្ាអវីៗ កគ្់រយា៉ង 

ខ�េ ខលនួ �ន ឆលង  កាត ់អាច នងឹលកើ តមាន   លឡើងម្ងលេៀត។ 

្រ៉ពុខន្្រន្ទា្់រមក   លនៅលពេខ�េសស្េីាងំលនោះមានវយ័  

ចណំាសល់េៅពកួលគ� នលសោកស្ាយ ខ�េមិនមានកករុម 

កគរួសា រសកមា្់រខលនួឯង។ អ្កេាំងលនោះមានអា រមមេណ៍  ឯ លកោ  
យា៉ ង  ខលាំ  ង ។ 

“លតើអ ្នកតតូវបានចាបរ់លំោភសែរឬលទ?”

 អំលពើរលំេោ្ លសពសនថែវបៈ ខតងខតកតរូវ�នលក្រើជាវធិី

សាសសមួ្យសកមា្់រ្ាគីម្ខ ាងក្ពុងការ្ំរពានលេើ “កេ ព្យ 

ស ម្ ត្ ិ” រ្រស់្ ា គីម្ខាងលេៀត ខ�េក្ពុងករណីលនះគឺសលំ�ៅ 

លេៅលេើមនពុស ស្សី ។ លនៅអាេលមឺង់៉ លហតពុការណ៍លនះ  មិន 

�ន លកើ តលឡើងលេ។ សកមា្់រពកួ ណាហ ព្ុ ី រលំេោ្ លសព 
សនថែ វបៈកតរូវ�ន�ាក់ចូ េក្ពុ ង លគោេ   ការ ណ៍  ហាម ឃា ត់  ពី 
លកពោះេំនាក់េំនងរវាងជាតសិាសនខ៍ពុសគ្ា គឺកតរូវ� ន 

ហាមឃាតល់�ោយច្឵្់រ។  ក៏្រ៉ពុ ខន ្ លនៅក្ពុង ការអនពុវតជ្ាក់ 
ខសង្ គឺមាន្ាពខពុសគ្ាេាំងសសរុង។ សណំាងេ្អខ�េ  

គមេាននរណាម្ាក់លនៅក្ពុងកករុមរ្រសខ់្ពុំកតរូវ�នលគចា្់រ
 

រលំេោ្  លហើយអសរ់យបៈលពេជាយូរ ខ្ពុមិំន�ន�ងឹ្ា 
លរឿងលនះ�នលកើតលឡើងលនៅក្ពុងជរំលំផ្ងលេៀតលនោះលេ។ ខ្ពុំ 
�ន�ងឹអំពលីរឿងលនះ្រន្ទា្់រពសីនង្គាម�ន្រញ្ច្់រលេៅ។ 

ខ្ពុ ំ�នជ្ួរនារម្ីាក់ខ�េ�នក�្់រលរឿងរា៉វអាកកក់េាងំ

លនះមកខ្ពុ។ំ ល�ើម្កីារពារសេីធម៌ក្ពុងចលំណោមេាហាន 
 

ណាហ ព្ុ ី ផ្ទះ្រនកតរូវ�ន្រលងកើតលឡើងខ�េមាន�ចូជា  
ផ្ទះ្រនសកមា្់រមនន្ជីានខ់ស្់ នងិផ្ទះ្រនសកមា្់រនាយ 

េាហាន។ លកមេងសសជីនជាតជិវហី វកតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅេីលនោះ   
លហើយក្រសនិល្រើលយើងចង់មានជវីតិរស ់លយើងកតរូវខតស្ា្់រ   

្រញ្្ជ។ ្រន្ទា្់រពលីធវើការងារខ�េេ�ំកអសរ់យបៈលពេ  

លពញមួយន្ងៃ លកមេងសសខី�េមានរូ្ររាងសសសស់្អាតកតរូវ 

�នលគមកយកលេៅផ្ទះ្រនលនៅលពេេងៃាច លហើយនងឹ្រញ្ជូន   
កតឡ្់រមកលធវើការវញិលនៅលពេកពកឹ។

 ឯអ្កខលះលេៀតកតរូវចា្ំរលកមើលនៅេីលនោះកគ្់រលពេ 

លវេា។ លកមេងសសេីាងំលនោះ មិនអា ច មា នជ ីវតិ រស ់លនៅ     �ន 

យូ រ លនោះលេ  ។   ្រ៉ពុ ខនម្ានលកមេងសសខី�េមានសណំាងេ្អ 

មួយចនំនួ�ន  លធវើ  ឲ្យេាហា  ន អាេលមឺង់៉ធលា ក់    ក្ពុងអនលង់លសហ្ ៍ 
លហើយលកមេងសសលីនោះនងឹរសល់នៅក្ពុងជវីតិ ខ�េស មរម្យ  
ជាមួយេាហានរ្រសន់ាង។ ជាពលិសស ក្រសនិល្រើ 

េាហានលនោះមានតខំណងខស្ល់នៅក្ពុងជរំ។ំ

 កងការពារ ណាហ ព្ុ ី ខ�េមានតខំណងខស្អ់ាច 
លកជើសលរើសលកមេងសស ីល�ើម្កីគ ្់រកគងកិ ច្ចការផ្ទះរ្រសខ់លនួ  
�នលហើយនាងនងឹកតរូវ�នលេើកខេ ងមិនឲ្យលធវើការងារធងៃន ់

លនៅខាង លកកៅផ្ទះលឡើយ។ ្រ៉ពុខន ្លេោះ ្ីរ   ជា លនៅ     ក្ពុងេក្ខខណ្ឌ  
លនោះក៏ល�ោយក៏មិនអាចធានា�នខ�រ្ាលកមេងសសលីនោះ 

នងឹអាចរួចជវិីតលនៅក្ពុងពិ្ ពលេោក ខ�េមិនច្឵ស់ 

េាស់ នងិខវះវចិារណញ្ញាណរ្រសព់កួណាហ ព្ុ លីនោះលេ។

 (តលៅលេខលតកាយ) 

្រន្ទ្់រខផ្ងពពុេ លនៅក្ពុងជរំសំ្ពុត្ហូវ ក្ពុងេីកករុង�ាស្គ៍
 ននក្រលេស្រ៉ឡូញូ។ ្តលនៅន្ងៃេី៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០១៩។ 

(សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



30 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 31

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

មុ្ រ្ររដំសដកកៅសសុកអៃ លៃង់សវង

រ្ួត វចិ្តិត

 មពុខរ្ររ�ខំ�ក គឺជាមពុខរ្ររ�ល៏ពញនយិមមួយរ្រស់

្រង្រ្អនូខខមេរអពុសីលាម លនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ ្រច្ចពុ្រ ន្ល្នះ 

្រង្រ្អនូខខមេរអពុសីលាមកំពពុងក្រក្ររ្ររលនះចនំនួ ៤កខនលង លនៅ 
ក្ពុងសសរុកអនលង់ខវង។

 លឡោះ សា អាយពុ៦២ឆ្ា ំរសល់នៅក្ពុងសសរុកអនលង់ខវង 

លខតឧ្តរ្មានជយ័ �ននយិាយ្ា៖ «មពុខរ្រ្ររ�ខំ�ក 

គឺជាមពុខរ្ររមួយក្ពុងចលំណោមមពុខរ្ររជាលកចើនខ�េផ្ា 
្្ជា្់រលេៅនងឹសាសនា នងិេំលនៀមេមលា្់ររ្រស្់រង្រ្អនូខខមេរ

អពុសីលាម។ ខ្ពុ�ំនក្រក្រមពុខរ្ររលនះ�្ូំរងជាមួយឪពពុករ្រស់

ខ្ពុ ំលនៅឯលខតកំ្ពង់ចាម ក្ពុងអំឡពុងេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០។ 

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម (ពឆី្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩) 

ការងារ�ខំ�ករ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នផ្អាក។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ 

ខ្ពុចំា្់រលផ្ើមការងារលនះលឡើងវញិ។

 ចា្់រតាងំពីឆ្ ា២ំ០០៣ ខ្ពុំ�នមករសក់្ពុងសសរុក
 

អនលង់ខវងជាមួយក្រពន្ធ នងិកូនៗរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុគិំត្ា 
 

មពុខរ្ររ�ខំ�កលស្ទើខតហសួសម័យលេៅលហើយសកមា្់រ 

មា៉ត ់នងិកូនជាង ខ�េកតរូវជាសាចញ់ាត ិកំពពុង�ខំ�កលធវើកា្ិំរត លនៅលរោងស្ិរ្កមមេ សថែតិលនៅក្ពុង្ូមិអ្ិវ�្ឍន ៍ 
ឃពុអំនលង់ខវង សសរុកអនលង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ (សតួ វចិកិត/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កេនា្់រខ�ក នងិឡសកមា្់រ�ពុតខ�ក លធវើកា្ិំរត នងិឧ្រករណ៍ 
លក្រើក�សល់ផ្ងៗ។ (សតួ វចិកិត/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខ�កចាស់ លៗនៅលរោងស្ិរ្កមមេរ្រស់ អពុីត ខ�េកតរូវ�នក្រមូេ 
េពុកសកមា្់រផេតិកា្ិំរត នងិឧ្រករណ៍លក្រើក�សល់ផ្ងៗ។ 
(សតួ វចិកិត/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លពេ្រច្ចពុ្រ ន្ល្នះ។ ្រ៉ពុខន ្ល�ោយសារ្រង្រ្អនូខខមេរអពុសីលាម

ជាេូលេៅកតរូវក្រកានខ់្ជា្់រខ្ជនួលេៅនងឹសាសនា ខ្ពុក៏ំ�ចូជា

្រង្រ្អនូខខមេរអពុសីលាម�នេលេៀតខ�រ ខតងខតលកជើសយកមពុខ 
រ្ររណាខ�េលនៅជតិផ្ទះ ល�ើម្ងីាយសសរួេក្ពុងការលគោរព 
ក្រណិ្័រតជលំនឿសាសនារ្រសខ់លនួយា៉ងលពញលេញ។ ខ្ពុនំងឹ

 
្រនម្ពុខរ្ររ�ខំ�កលនះ»។

 អពុតី អាយពុ៦០ឆ្ា ំខ�េ�នមករសល់នៅក្ពុងសសរុកអនលង់ 
ខវង ចា្់រតាងំពឆី្ា១ំ៩៩៨មកលមល៉ះ �ននយិាយ្ា៖ 

«ខ្ពុ�ំនមក�េេី់លនះ�្ូំរង អនលង់ខវង គឺជាត្ំរនន់កព។  
មពុខរ្ររ�ខំ�កលនះលធវើឲ្យខ្ពុមំមាញឹកខលាងំណាស់ នាលពេ 
លនោះ។ ខ្ពុលំស្ទើរខតគមេានលពេសកមាក ពលីកពោះអតតីខខមេរ 
កកហម្ាគលកចើនកត រូវការកា្ិំរត ពលូ្ៅ ល�ើម្កីា្់រឆការ 

នកព។ លនៅលពេលនោះ មពុខរ្ររ�ខំ�កផេ្់្ ាពកក់លក្ៅ 

ខលាងំ ខ�េអាចលធវើឲ្យខ្ពុមំានេេ្្ធ ាពចញិ្ចមឹក្រពន្ធ នងិ 
កូនៗរ្រសខ់្ពុចំនំនួក�នំាក់យា៉ងសពុខ�ពុមរមនា។ អតតីខខមេរ 
កកហម្ាគលកចើនចេូចតិរ្ា្់រអានខ្ពុណំាស ់ល�ោយមិនគិត 
ពជីាតសិាសន ៍ឬសាសនាលឡើយ»។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

យិន នាន ្រងហាាញឯកសារលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម�េក់ករុមនសិ្តិ

ខផក្ក្រវត្សិាសសម្កពសីាកេវេិ្យាេយ័្ូមិន្្ទ ្លំពញ។ 

(ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

នសិ្តិខផក្ក្រវត្សិាសសម្កពសីាកេវេិ្យាេយ័្ូមិន្្ទ ្លំពញ 

កំពពុងស្ា្់រ យិន នាន លធវើ្រេ្រងហាាញអំពវីធិសីាសសខ្សវងរកឯកសារ 

ខខមេរកកហម នងិលរឿងរា៉វលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម។ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

យិៃ	នា	ៃ	សចករំសលក្រទពិកសាធៃ៍
ឆ លៃងកាត់រ្រ្រស្មេរបកហម	ៃិង្រទពិកសាធៃ៍ការងារស្តីពតីការចង
បកងឯកសារស្មេរបកហម

សាង៊ ច្និ ្឵

 លនៅរលសៀេន្ងៃអង្គារ េី១០ ខខមីនា ឆ្ា២ំ០២០  

អ្កសសាវកជាវវយ័លកមេងចនំនួ៥០នាក់ �នចេូរួមលវេិកា 

ពិ្ាក្ាពីកិច្ចការសសាវកជាវលេើក្រធាន្រេសី្ពី  «ជីវ្ ាព 

រសល់នៅក្រចានំ្ងៃក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម» លរៀ្រចលំ�ោយ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ លវេិកាលនះ កតរូវ�នលរៀ្រចំ 
លឡើងល�ើម្ី្រលងកើនការយេ�់ងឹ្រខន ថែមពី្រេពលិស ោធន ៍

រ្រសជ់នរងលកគោះខ�េធលា្់រឆលងកាតរ់្រ្រខខមេរកកហម។ 

លេោក យិន នាន ជាអ្កជនំាញខផក្ឯកសារននមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា នងិជាអ្ករសរ់ានមានជវីតិម្ាក់ពរី្រ្រ 
ខខមេរកកហម �នខចករខំេកលរឿងរា៉វជវីតិផ្ទាេខ់លនួឆលងកាត ់
រ្រ្រខខមេរកកហម នងិ្រេពលិសោធនក៍ារងារជាលកចើនឆ្ាំ 

េាក់េងនងឹការចងកកងនងិខ្រក្ាឯកសារខខមេរកកហម  

ល�ើម្កីារយេ�់ងឹ នងិការចងចាជំាសាកេពកី្រវត្សិាសស្ 

លនះ។ េាក់េងនងឹជវីតិឆលងកាតរ់្រ្រខខមេរកកហម លេោក 

យិន នាន �នលរៀ្ររា្់រលេៅកានអ្់កសសាវកជាវវយ័លកមេង 

េាំងអស់ពីកពឹត្កិារណ៍ក្រវត្សិាសសខ្�េខខមេរកកហមចូេ 

កានក់ា្់រ្ូមិកំលណើតរ្រសគ់ាត�់្ូំរង នងិកពតឹ្កិារណ៍ 

ជលមលៀសក្រជាជនល�ោយ្រង្ខកំេង់កេាយធំពី្ូមិ្ាគ្ូរព៌ា 

លេៅកាន់្ ាគខាងេចិក្រលេស កពមេាងំជវីតិតស៊ឆូលងកាត់ 

ការេ�ំកនានាលពញមួយរ្រ្រខខមេរកកហម។ ការលរៀ្ររា្់រ 

េាងំអម្�េមាណលនះ គឺជាការចងចាខំ�េពពុអំាច 

្ំរល្លច�ន នងិជាលមលរៀន�ម៏ានសារសខំាន្ំ់រផពុតសកមា្់រ 

ផេ្ន់វូចលំណះ�ងឹ្រខនថែមលេៀត�េអ្់កសសាវកជាវេាងំ 

អស់ ក្ពុងការកសាងមូេ�្ឋានកគឹះននការសិក្ាសសាវកជាវ 

រ្រសខ់លនួនាលពេអនាគត។ ជាមួយនងឹការយកចតិេ្ពុក

�ាក់ខស្ព់សីណំាក់អ្កសសាវកជាវវយ័លកមេងេាងំឡាយ 

លេោក យិន នាន  �ន្រងហាាញ នងិផេ្ឯ់កសារខខមេរកកហម 

ជាលកចើនេំពរ័សកមា្់រអ្កេាងំលនោះ យកលធវើជាឯកសារ 

លយោង�៏មានខលមឹសារ សកមា្់រ�ាក់ក្ពុងសំលណរសសាវកជាវ 
ខ�េក្រក្រល�ោយេក្ខណបៈវេិ្យាសាសស។្ ្រន្ទា្់រពកីារ 

លធវើ្រេ្រងហាាញ�ន្រញ្ច្់រ អ្កសសាវកជាវេាំងឡាយ�នសួរ 

សណួំរក្រក្រលេៅល�ោយការកតះិរះិពចិារណាសពុជីលកមៅ 

មួយចនំនួ លផ្ោតលេើមូេលហតពុជាលកចើនខ�េ្រណ្ាេឲ្យ 

មានកពឹត្កិារណ៍ឧកកិ�្ឋនានាលកើតលឡើងក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម 

�ចូជា៖

១)  លហតពុអវី�នជាខខមេរកកហមជលមលៀសក្រជាជន្ូមិ្ាគ

្ូរព៌ា? 

២)  លតើនរណាជាអ្កជលមលៀសក្រជាជន្ូមិ្ាគ្ូរព៌ា? ៣) 

លតើលេោកអំ៊ខលាចសនង្គាមខ�រឬលេ? 

៤) លហតពុអវី�នខខមេរកកហមេពុ្រ្ំរ�តស់ាសនា? 

៥)  លហតពុអវី�នជា(ក្រជាជន)មានការអតឃ់លានក្ពុង 
រ្រ្រខខមេរកកហម?

យិន នា ន កំពពុងលរៀ្ររា្់រពលីរឿងរា៉វក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម នងិ្រេពលិសោធនក៍ារងារស្ពីកីារចងកកងឯកសារខខមេរកកហម ក�្់រកករុមនសិ្តិ 
ខផក្ក្រវត្សិាសសម្កពសីាកេវេិ្យាេយ័្ូមិន្្ទ ្លំពញ។ (ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ឡពុង អូន ្រងហាាញឯកសារកំណតល់ហតពុអង្គក្រជពុលំនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរ
 

កកហម�េក់ករុមនសិ្តិខផក្ក្រវត្សិាសសម្កពសីាកេវេិ្យាេយ័ 

្ូមិន្្ទ ្លំពញ ខ�េកំពពុងសសាវកជាវលេើក្រធាន្រេេាក់េងនងឹ 

រ្រ្រខខមេរកកហម។ (ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ឡុង	អៃូ	សចករំសលក្រទពិកសាធៃ៍
ឆ លៃងកាត់រ្រ្រស្មេរបកហម	ៃិងជតីវិតជាកកមេងកំបពា

សាង៊ ច្និ ្឵

 “្រន្ទា្់រពខីខមេរកកហមសមលា្់រឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំខ្ពុកំល ាយ
 

លេៅជាលកមេងកំកពា” គឺជាពាក្យលេើកលឡើង�្ូំរងរ្រសគ់ាត ់

លេៅកានន់សិ្តិមួយកករុមក្ពុងលវេិកាសសាវកជាវមួយ។  
ជាអ្កលនៅរសរ់ានមានជវីតិពរី្រ្រក្រេយ័ពជូសាសនខ៍ខមេរ

កកហម ឡពុង អូន �នលរៀ្ររា្់រពលីពេលវេា�េ៏�ំក្ំរផពុត 

លនៅលពេខ�េខខមេរកកហម�នយកឪពពុករ្រសគ់ាតល់េៅ 

សមល ា្់រ លនៅលពេខ�េគាត់�នខតិខពំ្យាយាម្រន ្

ជវីតិរសល់នៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម នងិលនៅលពេខ�េ 
គាតច់ា្់រលផ្ើមកសាងជវិីត្មេលីឡើងវញិ។

 “ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនសលា្់រល�ោយសារជងឺំ លនៅចពុងឆ្ាំ 
១៩៧៣។ លនះ គឺជាលពេលវេា�េ៏�ំក់សកមា្់រខ្ពុ។ំ លនៅ

លពេខខមេរកកហម�នចេូមក�េេី់កករុង្្ំលពញ កគរួសារ 

រ្រសខ់្ពុកំត រូវ�នជលមលៀសលចញពេីីកក រុង្្លំពញ លេៅកាន ់
លខតន្កពខវង ខ�េជា្ មិូកំលណើតរ្រស់ឪពពុកខ្ពុ។ំ ខ្ពុ ំនងិ

 
កគរួសារ �នលធវើ�លំណើរល្មេើរលជើងអសរ់យបៈលពេជតិ ២ 

ខខ លេៅកាន់្ មិូកាេី ឃពុសំ្ឺ សសរុក�្្ំ លខតន្កពខវង”។

 លនៅលពេលេៅ�េេិ់សល�ៅ គាតក់តរូវ�នខខមេរកកហម 

�ាក់លនៅក្ពុងកងកពុមារ ខ្រកលចញពី ឪពពុកនងិ្រង្រ្អនូ
 

រ្រសគ់ាត។់ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខមេរកកហម�នចា្់រ 

ឪពពុករ្រសគ់ាតយ់កលេៅសមលា្់រ។ គាត់�ន្រញ្្ជក់្ា 

“្រន្ទា្់រព�ីងឹ្ាខខមេរកកហម�នចា្់រឪពពុកខ្ពុយំកលេៅ 
សមលា្់រ ខ្ពុមំានអារមមេណ៍្ាគមេានលសសសេអ់វលីេៀតលឡើយ 
លនៅក្ពុងជវីតិ។”

 លនៅក្ពុងកងកពុមារ ខខមេរកកហម�នឲ្យគាតល់ធវើការងារ 

�ចូជា ក្រមូេអាចម៍លគោ នងិលធវើជអីាចម៍លគោជាល�ើម។ 

ជវីតិកពុមារ្ាពក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម លពោរលពញលេៅ 
ល�ោយ្ាពខ្រក�ក់ពកីករុមកគរួសារ លសចក្អីសស់ង្មឹ នងិ 

្ាពអតឃ់លានអសរ់យបៈលពេជាលកចើនឆ្ា។ំ លនៅលពេខ�េ

ឡពុង អូន កំពពុងលធវើ្រេ្រងហាាញ�េក់ករុមនសិ្តិខផក្ក្រវត្សិាសសម្កពសីាកេវេិ្យាេយ័្ូមិន្្ទ ្លំពញ អំពវីធិសីាសសរ្កឯកសារក្ពុង 
រ្រ្រខខមេរកកហមខ�េរក្ាេពុកលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ (ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

រ្រ្រខខមេរកកហម�ន�េួរេលំនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩ កពុមារា 

ឡពុង អូន រួមជាមួយកពុមារជាលកចើនលេៀតខ�េ�ន�ត ់
្រង់ឪពពុកម្ាយចា្់រលផ្ើមជីវិត្មេលីនៅក្ពុងមណ្ឌេកពុមារកំកពា  
កពុេា្រ២។

 ជាចពុងលកកោយ គាត់�នផ្ានំសិ្តិេាងំអស់្ ា៖ 

 “លនះគឺជាលរឿងរា៉វជវីតិ ខ�េមិនអាច្ំរល្លច�នរ្រសខ់្ពុ ំ
ក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម លហើយអ្កេាងំអសគ់ា្កតរូវខត្រន ្
ខសវងយេ្់រខនថែមលេៀតពកី្រវត្សិាសសខ្ខមេរកកហម”។

ឡពុង អូន កំពពុងលធវើ្រេ្រងហាាញ�េក់ករុមនសិ្តិខផក្ក្រវត្សិាសស ្
មកពសីាកេវេិ្យាេយ័្ូមិន្្ទ ្លំពញ អំពវីធិសីាសសរ្កឯកសារក្ពុង 
រ្រ្រខខមេរកកហមខ�េរក្ាេពុកលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ននួ ជា កំពពុងអានសពុន្ទរក្ាលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
(ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សាលបកមសំណំុករឿង០០២/០២
ដកសសង់កចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណបៈរ្រស់សាលាក្តីស្ មេរបកហម

(តពលីេខមនុ)

 ២.៤.៦.៦. សេិ្ធរិ្រសល់មធាវកីារពារក្ី ននួ ជា ក្ពុង 
ការតេេន់ងឹ្័ស្ពុតាង នងិលរៀ្រចកំារពារក្ី 

៩៣. លមធាវកីារពារក្ី ននួ ជា សន្�ិ្ឋានលនៅក្ពុងសារណា 
្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេរ្រសខ់លនួ្ា លសចក្សីលកមច 
រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះខ�េមិនពន្យារកាេ្ររលិចឆេេកំណត ់

�ាក់សារណា្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេ រហតូ�េ់ 

លកកោយលពេ្រញ្ច្់រការងារខកតកមរូវក្រតចិារកឹ �ន្រះ៉ 

ពាេល់េៅលេើសេិ្ធរិ្រស ់ននួ ជា ក្ពុងការល�ញល�ោេតេេ់ 
ជាមួយនងឹ្័ស្ពុតាង នងិការលរៀ្រចកំារពារក្រី្រសគ់ាត ់
ក្រក្រល�ោយក្រសេិ្្ធ ាព។ លមធាវកីារពារក្សីន្�ិ្ឋាន្ា 

លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេសវនាការ នងិក្ពុងអំឡពុងលពេលរៀ្រចំ
 សារណា្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេក្ពុង�ណំាក់កាេ 

�្ូំរង លមធាវកីារពារក្េំីនងជាមិន�ន�ងឹអំពកីងវះចលនលោះ 

លនៅក្ពុងការ្រកខក្រផ្ទាេម់ាតជ់ា្ ាសាអង់លគលសលនោះលេ  
លហើយល�ោយសារមានការខកតកមរូវក្រតចិារកិលកចើន�ង  

ខលនួពពុអំាច�ងឹ្ ា លនៅលពេណាក្រតចិារកឹកតរូវ�នខកតកមរូវ 
រួចរាេច់ពុងលកកោយលនោះលេ ខ�េលនះជាការ�កហតូឱកាស 

ព ីននួ ជា ក្ពុងការ�ាក់សារណា្រឋមរ្រសគ់ាតល់�ោយមាន 
េេ្្ធ ាពពនិតិ្យលមើេ្័ស្ពុតាងេាងំអស។់ លមធាវកីារពារ 
ក្កីតស់ម្គាេល់ឃើញ្ា ខលនួកតរូវ�នកតស់ម្គាេ់្ ា ខលនួមាន

 
្ំរណង�ាក់សលំណៅកំខណសារណារ្រសខ់លនួ លហើយអាច 
លស្ើសពុលំ្រើកសវនាការលឡើងវញិលកកោយលពេក្រតចិារកឹ 

េាងំអសក់តរូវ�នពនិតិ្យច្់រសពវកគ្់រ។ លមធាវកីារពារ 

 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណបៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

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

ចំណា្់រអារមមេណ៍ពីការវិវ�្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាកី្ខខមេរកកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខនលងក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរី្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាមានក�ំក្រល្េ។ ក្រល្េឯកសារេីមួយ 
គឺឯកសារជាកក�ាសសនលកឹខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រល្េឯកសារេីពរី គឺជា្រេសម្ាសនខ៍�េ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធវើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតតី 
កមមេា្ិ�េខខមេរកកហម។ ក្រល្េឯកសារេី្ីរគឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខមេរកកហម។ ក្រល្េឯកសារេី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធវើខផនេីរលណ្ៅសាកសព នងិេីតាំងសមលា្់រ 

រ្រសខ់ខមេរកកហម នងិឯកសារេីក�ំគឺជាខខ្្ាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយបៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណបៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

សសាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខលះលេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កមមេា្ិ�េខខមេរកកហម ចលមលើយសារ្ាពកំណតល់ហតពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆលើយឆលងពត័ម៌ានខ�េ�នមកពកីារសម្ាសនជ៍ាមួយអតតី 

កមមេា្ិ�េខខមេរកកហម នងិេិនន្យ័គនថែនលិេ្ទស្រងហាាញពរីលណ្ៅសាក 

សព េីតាំងគពុក នងិ្ូរជនយី�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណបៈមានេីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

មហាវិ្ីកពះសីហនពុ សងកាត់េលនល�សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានី្ ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពីន្ងៃចន្ទ�េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយបៈេូរសព្ទលេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគពុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌ារាៃសាធារណបៈ
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

មានសមតថ្ែ ាព្ាសា អាចអានក្រតចិារកឹជា្ ាសាល�ើម 

រ្រស់្ ាគីខ�េ�នលឡើងខ្លងការណ៍�ន។ ក្រតចិារកឹនន

្ាសាល�ើម្រងហាាញពាក្យលពចនល៍�ើម ខ�េ�នលេើកលឡើង 

លនៅក្ពុងតពុេាការនងឹមិន្រះ៉ពាេល់�ោយសារខតកំហពុស

ននការ្រកខក្រផ្ទាេម់ាតល់នោះលេ។ ក្ពុងករណីមាន្រញ្ហា

លចោេណាមួយេាក់េងនងឹ្ាពកតមឹកតរូវននក្រតចិារកឹ 

អង្គជំនពុជំកមះក៏�នសំអាងលេៅលេើក្រតិចារកឹ្ាសាល�ើម 

ផងខ�រ។ លេោះ្ីរជាអាចចណំាយលពេលកចើនជាងមពុនក្ី  

ក៏អង្គជនំពុជំកមះយេ់្ ា ការខ�េមានក្រតចិារកឹជា 

្ាសាល�ើម នងិខខ្អាតស់លំឡង/រូ្រ្ាព រួមជាមួយនងឹ 

សមតថ្ែ ាពកករុមនមួីយ លៗេើ្ ាសាផលវូការរ្រស ់អ.វ.ត.ក. 

លនោះវាអាចជយួល�ោះសសាយ្រញ្ហាននការជនំពុជំកមះក្រក្រ

ល�ោយយពុត្ធិម៌លេើ្រញ្ហាលនះ�ន។

៩៦. លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះកចានលចោេលសចក្ី 

សន្�ិ្ឋានរ្រសល់មធាវកីារពារក្ី ននួ ជា ខ�េ្ា �លំណើរ

ការពិនតិ្យក្រតិចារកឹលឡើងវិញ�នលធវើឲ្យ្រះ៉ពាេ់�េ់សិេ្ធិ 

ននួ ជា ក្ពុងការតេេ ់នងិ្័ស្ពុតាងនងិការលរៀ្រចកំារពារ
 

ក្រី្រសគ់ាតក់្រក្រល�ោយក្រសេិ្្ធ ាព។

 ២.៤.៧.   ការយេល់�ើញពាកព់ន័ន្ងឹសាក្សី លែើម 

បណ្ងឹរែ ្ឋប្បលវណី នងិអ ្នកជនំាញ

 ២.៤.៧.១.  លែើមបណ្ងឹរែ ្ឋប្បលវណី ្ សារនិ

៩៧. លមធាវកីារពារក្ី ននួ ជា នងិលមធាវកីារពារក្ី  

លខៀវ សផំន សន្�ិ្ឋាន្ាសក្ខកីមមេរ្រសល់�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្- 

លវណី ស សារនិ កតរូវខតកចានលចោេល�ោយសារសក្ខកីមមេលនះ 

ពាក់ពន័ ្ធនងឹអំលពើ នងិការក្រកពតឹរ្្រសជ់នជា្់រលចោេ លហើយ 

លមធាវកីារពារក្ពីពុមំានឱកាសពនិតិ្យលេើ្ ស័្ពុតាងរ្រស់ 
គាតត់ាមរយបៈការល�ញល�ោេលឡើយ។ សហកពះរាជអាជា្ 

មិន�នលេើកលសចក្សីន្�ិ្ឋានលេើករណីលនះ នងិមិន�ន 

សអំាងលេើសក្ខកីមមេរ្រសល់�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណីរូ្រលនះ  

លនៅក្ពុងសន្�ិ ្ឋាន្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេរ្រស ់
ពកួលគ។ សហលមធាវីនាមំពុខតណំាងល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណី 

ក្កីតស់ម្គ ាេល់ឃើញ្ា ខលនួកតរូវ�ន្រង្ខំឲ្យលធវើការងារ 
រ្រសខ់លនួ្រខនថែម្រ៉ពុនមេានខខក្ពុងការលរៀ្រចំ នងិ�ាក់កំខណ

 
សារណារ្រសខ់លនួ។

៩៤. អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា េឡហាកីរណ៍លនះរ្រស់ 
លមធាវកីារពារក្សីមលហតពុផេលនោះលេ។ អង្គជនំពុជំកមះ 

កតស់ម្គ ាេល់ឃើញ្ា លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេជនំពុជំកមះ
 

លមធាវីការពារក្ី�ន្រងហាាញជហំរមួយលផ្ង ល�ោយ�ន 

ជេំាសក់គ្់រលពេលេៅនងឹការពន្យារកាេ្ររលិចឆេេកំណត់

ននការ�ាក់សារណា្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេ។ 

សលំណើសពុខំ�េលមធាវកីារពារក្ី ននួ ជា �នលធវើលឡើងពាក់ពន័ ្ធ 

នងឹការពនិតិ្យក្រតចិារកឹលឡើងវញិ កតរូវ�នអង្គជនំពុជំកមះ

យេស់ស្រតាម។ ជាពលិសសលមធាវីការពារក្កីតរូវ�ន 

ផេ្់ឱកាសឲ្យ�ាក់កំខណសារណា្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ា 

ល�ញល�ោេ លនៅលកកោយលពេ្រញ្ច្់រការងារខកតកមរូវ 

ក្រតចិារកឹ នងិការ�ាក់ការជេំាសម់ានកកមិតលេៅនងឹ 

កំខណសារណា្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេរ្រស់្ ាគី 

លផ្ងលេៀតលនៅក្ពុង�ណំាក់កាេចពុងលកកោយ។ សលំណើសពុំ 
ពត័ម៌ាន្រខនថែមលេៀតអំពសីថែាន្ាពននកំខណតកមរូវក្រត ិ

ចារកឹកតរូវ�នអង្្គ ាពក្រតចិារកឹអនពុវតត្ាម។ ម្យា៉ង 

វញិលេៀតអង្គជនំពុជំកមះ�ន្រញ្ជូនសលំណើរ្រសល់មធាវី 
ការពារក្ី ខ�េសពុធំនធាន្រខនថែមលេៅឲ្យការយិាេយ័ 

រ�្ឋ�េ ការយិាេយ័ក៏�នយេក់ពមតាមសលំណើលនះ។  

អង្គជនំពុជំកមះលឃើញ្ាវធិានការេាងំលនះ�នការពារ 

យា៉ងសមសស្រ�េេ់េ្្ធ ាពរ្រស ់ននួ ជា ក្ពុងការពនិតិ្យ 
្័ស្ពុតាង នងិការលរៀ្រចកំារពារក្រី្រសខ់លនួក្រក្រល�ោយ

ក្រសេិ្្ធ ាព។

៩៥. អង្គជនំពុជំកមះ�ន�ងឹអំពកីារេំ�កល�ោយសារ 

កំខណក្រតចិារកឹលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេលរៀ្រចសំារណា្រញ្ច្់រ

កិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេ នងិលរៀ្រចលំសចក្សីន្�ិ្ឋាន្រញ្ច្់រ 

កិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេ នងិលរៀ្រចលំសចក្សីន្�ិ្ឋាន�ាក់ 

្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេ។ លេោះ្ីរជាយា៉ងណា 

អង្គជំនពុជំកមះសូមរឭំក្ា្ ាគីេាំងអស់មាន្រពុគ្គេិកខ�េ 

�នសអំាងលេើ្ ស័្ពុតាងរ្រស ់ស សារនិ លនៅក្ពុងសារណា
 

្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេគាតល់នៅក្ពុងសារណា 
្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេ ឬលសចក្សីន្�ិ្ឋាន្រញ្ច្់រ 

កិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេរ្រសព់កួលគលនោះលឡើយ។

៩៨. អង្គជនំពុជំកមះរឭំក្ា ល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្លវណី  

ស សារនិ �ន្រងហាាញខលនួលនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះលនៅ 
ន្ងៃេី៨ ខខវចិិឆេកា ឆ្ា២ំ០១៦ លហើយកតរូវ�នសរួល�ញ 

ល�ោេល�ោយលមធាវតីណំាងល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណី នងិ 

សហកពះរាជអាជា្។ លនៅន្ងៃេី១០ ខខវចិឆេកិា ឆ្ា២ំ០១៦ 

លនៅលពេល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណីកតរូវលឆលើយសំណួរ្រនល្េៀត 

គាត�់នអះអាង្ ាមិនសសរួេខលនួ នងិកតរូវ�ននាលំេៅកាន ់
្រន្ទ្់រព្យា�េជងឺំ។ លេោះ្ីរជាេេ្ធផេននការតាម�ាន

សពុខ្ាពមិន�ន្រងហាាញ្័ស្ពុតាងអំព្ីរញ្ហាសពុខ្ាពណា

មួយក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនល្�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណី�នេេូច្ាគាត ់

កតរូវការសកមាក លហតពុ�លូចះ្គាតក់តរូវ�ន�កឹកតឡ្់រលេៅ

ផ្ទះរ្រសគ់ាតវ់ញិ។ លនៅន្ងៃេី២៣ ខខវចិឆេកិា ឆ្ា២ំ០១៦ 

អង្្គ ាពគាពំារសាក្ ីនងិអ្កជនំាញ�នរាយការណ៍្ា 

ស សារនិ ពពុំ�ន្័យខលាចក្ពុងការផេ្ល់សចក្ខី្លងរ្រស់ 
គាតល់នៅ អ.វ.ត.ក. លនោះលេ ្រ៉ពុខនគ្ាតន់ងឹកតឡ្់រមក្រញ្ច្់រ 

ការសរួល�ញល�ោេគាតវ់ញិលកកោមេក្ខខណ្ឌ្ា គាតក់តរូវ 

ខត�នផលាសេី់េលំនៅលេៅសហរ�្ឋអាលមរកិ ឬក្រលេស 

អូសស្ាេ។ី

៩៩. ល�ោយសារចំណពុចមិនសពុីចងវាក់គ្ ាមួយចនំនួ 

ជាពលិសស ការកពរួយ�រម្ខ�េ�នលេើកលឡើងល�ោយល�ើម 

្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណីរូ្រលនះ អាក្រ្កិរយិារ្រសគ់ាត ់នងិ

សលំណើសពុរំ្រសគ់ាតឲ់្យផលាសេ់េីលំនៅរ្រសគ់ាតរួ់មេាងំ 

កគរួសារគាតល់េៅក្រលេសេី្ីរលនោះ អង្្គ ាពគាពំារសាក្ ីនងិ

អ្កជនំាញ�នជនូ�ណឹំង�េអ់ង្គជនំពុជំកមះ្ ា ខលនួពពុំ�ន 
្រងហាាញមូេ�្ឋានសត្យានពុម័តណាមួយចលំពោះការ្យ័ 

ខលាចក្ពុងការផេ្់្ ស័្ពុតាងលនោះលេ លហើយពពុំ�នផេ្អ់នពុ-
 

សាសនឲ៍្យផេ្វ់ធិានការការពារផងខ�រ។ លហតពុ�លូចះ្ 

អង្គជនំពុជំកមះ�នកចានលចោេសលំណើសពុរំ្រសល់�ើម្រណឹ្ង 

រ�្ឋ្រ ល្វណី ស សារនិ ឲ្យផលាសេី់េលំនៅគាតល់េៅកានក់្រលេស 

េី្ីរលនោះ។ លេោះ្ីរជាយា៉ងលនះក្ី ល�ោយយេល់ឃើញ្ាគាត ់

គឺជាល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណីម្ាក់ លហើយមិនអាចកតរូវ 

ចា្់រ្រង្ខឲំ្យផេ្ស់ក្ខកីមមេលនោះ អង្គជនំពុជំកមះ�នសលកមច�ក 

លឈមេោះរ្រសគ់ាតល់ចញពកី្ពុង្រញ្ជ្ីរពុគ្គេខ�េកតរូវផេ្់

សក្ខកីមមេ។

១០០. លេើសពលីនះលេៀត អង្គជនំពុជំកមះរឭំក្ា ស សារនិ  

ធលា្់រកតរូវ�នសរួល�ញល�ោេក្ពុងនាមជាល�ើម្រណឹ្ង 
រ�្ឋ្រ ល្វណីលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០១។ លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង 

០០២/០២ ល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណីរូ្រលនះ�នលស្ើសពុវំធិាន 

ការការពារជាក់េាក់ ក្ពុងលនោះរួមមានការការពារអស់ 
រយបៈលពេមួយជវីតិ លធវើជាេក្ខខណ្ឌ្្រូនងឹការផេ្ ់
្័ស្ពុតាង្រន។្ សលំណើសពុលំនះកតរូវ�នអង្គជនំពុជំកមះកចាន

លចោេ ល�ោយសារខតវាមិនមានមូេលហតពុសមលហតពុសម

ផេ នងិមិនកតមឹកតរូវ ចខំណកឯល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណី�ន 

្រ�លិសធក្ពុងការផេ្ស់ក្ខកីមមេ្រន។្ លហតពុ�លូចះ្គាតព់ពុកំតរូវ 
�នកក រុមលមធាវកីារពារក្សីរួល�ញល�ោេលនោះលឡើយ។

១០១. អង្គជនំពុជំកមះពចិារណាលឃើញ្ា ស សារនិ �ន 

ព្យាយាមេាញផេក្រលយោជនជ៍ា្រពុគ្គេពីការផេ់្សក្ខ-ី 

កមមេរ្រសគ់ាតល់នៅក្ពុងតពុេាការ ខ�េលនះ្រះ៉ពាេ�់េ់្ ាព 
អាចលជឿជាក់�នរ្រសគ់ាត។់ ្រខនថែមពលីនះលេៀត លនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿង ០០២/០២ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា ជន 

ជា្់រលចោេមិនមានឱកាសសរួល�ញល�ោេល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ 

្រ ល្វណីរូ្រលនះលនោះលេ លកកោយលពេខ�េសហលមធាវី 

នាមំពុខ តណំាងល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណី នងិសហកពះរាជ

អាជា្សរួល�ញល�ោេជា្រឋមរួចមកលហើយលនោះ។ ្រញ្ហា

នតថែិ្ ាពននឱកាសសកមា្់ររាេក់គ្់រ្ាគី លនៅក្ពុងសរួ

ល�ញល�ោេល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ ល្វណីរូ្រលនះ�នរារាងំអង្គ

ជនំពុជំកមះក្ពុងការលក្រើក�ស់្ ស័្ពុតាងរ្រស់ ស សារនិ 

ល�ើម្្ីរងហាាញពអំីលពើ នងិការក្រកពតឹរ្្រសជ់នជា្់រលចោេ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

លខៀវ សផំន កំពពុងអានសពុន្ទរក្ាលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
 

(ពឆី្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

្ាពសត្យានពុម័ត។ លមធាវកីារពារក្ី លខៀវ សផំន ក៏�ន 

សន្�ិ្ឋាន្ា លសចក្ខី្លងរ្រស ់Henri LOCARD ពពុសំស្រគ្ា 

លេៅនងឹក្រ្ពខ�េគាតយ់កមកអះអាងលេ កាេណា

យកក្រ្ពេាងំលនោះមកលផ្ទៀងផ្ទាត។់ លមធាវកីារពារក្ី 

ននួ ជា សន្�ិ្ឋាន្ា អង្គជនំពុជំកមះគួរកពុពំចិារណាលេៅលេើ

្័ស្ពុតាងរ្រស់ LOCARD េាងំសសរុងខតម្ង ល�ោយ�ន 

លចោេសរួអំពនីតី្យានពុកូេ្ាព នងិវធិសីាសស ្កពមេាងំ 

កងវះេេ្្ធ ាពក្ពុងការពនិតិ្យក្រ្ពសក្ខកីមមេរ្រសគ់ាត។់  
សហកពះរាជអាជា្�នសអំាងលេើសលំណរ នងិសក្ខកីមមេ 

រ្រស់ LOCARD លនៅក្ពុងសារណារ្រសព់កួលគ ្រ៉ពុខន្

ពពុំ�នលឆលើយត្រលេ ៅនងឹលសចក្សីន ្�ិ ្ឋានរ្រសល់មធ ាវី 

ការពារក្លីនោះលេ។ សហលមធាវនីាមំពុខតណំាងល�ើម្រណឹ្ង 

រ�្ឋ្រ ល្វណីពពុំ�នសអំាង្័ស្ពុតាងរ្រស់ LOCARD ឬ 

លឆលើយត្រលេៅនងឹលសចក្សីន្�ិ្ឋានរ្រសល់មធាវកីារពារក្ី 

លនោះលឡើយ។

១០៣. អង្គជនំពុជំកមះរឭំក្ា ខលនួ�នកំណតល់េោក  
Henri LOCARD ្ាជាអ្កជនំាញលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង 

០០២/០២ ល�ោយខផ្អកសខំានល់េើ្រេពលិសោធនរ៍្រស់ 

គាតជ់ាលកចើនេសវត្រខ៍�េលធវើការសសាវកជាវអំពរី្រ្រ 

កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា លហើយនងឹ
 

្រេ្រងហាាញ នងិការល�ះពពុម្ផ្ាយរ្រសគ់ាតល់េើក្រធាន 

្រេលនះ។ អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេល់ឃើញ្ា លេោះ្ីរជា 

លេោក LOCARD �ន្ំរលពញការងារឲ្យការយិាេយ័ 

សហកពះរាជអាជ្ាក្ពុងការចងកកងរ�យការណ៍ស្ពីី 
មន្ទរីសន្សិពុខ លនៅក្ពុងអំឡពុងកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យក៏ល�ោយ 

 
្រ៉ពុខនក្ារ�រម្ណាមួយអំពេីេ្្ធ ាពេលម្អៀងនងឹកតរូវ 

�នចាតេ់ពុកជា្រញ្ហាពាក់ពន័ ្ធនងឹការវាយតនមល្ ស័្ពុតាង។  
អង្គជនំពុជំកមះក៏�នរឭំក្ា អ្កជនំាញខ�េកតរូវ�នខតង 

តាងំកតរូវជយួតពុេាការ «ល�ោយលសមេោះកតង់» នងិ «ឲ្យអស់ 

ពេីេ្្ធ ាពរ្រសខ់លនួ» លហើយកតរូវ�នរពំងឹ្ា នងឹផេ្ ់
សក្ខកីមមេល�ោយអព្យាកកឹត្យ្ំរផពុត នងិល�ោយមិនេលម្អៀង 

 ២.៤.៧.២. អ ្នកជនំាញ Henri LOCARD

១០២. លមធាវកីារពារក្ី លខៀវ សផំន នងិលមធាវកីារពារ 

ក្ី ននួ ជា សន្�ិ្ឋាន្ា Henri LOCARD មិនខមនជាអ្ក 

ជនំាញខ�េគួរឲ្យេពុកចតិ�្នលនោះលេ ល�ោយ�នកត់

សម្គ ាេយ់ា៉ងជាក់េាក់អំពកីារលចោេក្រកានព់ី្ ាព 

េលម្អៀង ខ�េអ្កជនំាញរូ្រលនះ�ន្រងហាាញតាមរយបៈ 

មតលិយោ្រេរ់្រសគ់ាត ់លេៅលេើលមធាវកីារពារក្លីនៅក្ពុង 

នងិលនៅលកកៅ្រន្ទ្់រសវនាការ។ លមធាវកីារពារក្ី លខៀវ 

សផំន សន្�ិ្ឋាន្ា គមេានលសចក្កី្រកាសជាេាយេក្ខណ៍ 

អក្រ ឬផ្ទាេម់ាតណ់ាមួយរ្រស់ Henri LOCARD  

អំព ីលខៀវ សផំន អាចកតរូវ�នលក្រើក�សជ់ា្ ស័្ពុតាងលនោះលេ  
ល�ោយសារលសចក្កី្រកាសលនះខវះអព្យាកកឹត្យ្ាព នងិ 

តាមខ្រ្រវេិ្យាសាសស។្ ល្រើសនិខវះចណំពុចលនះ ្ាពគួរ 

ឲ្យេពុកចតិ�្នននការសន្�ិ្ឋានេស ន្បៈ ការ្រកសសាយ  

ឬលសចក្សីន្�ិ្ឋានរ្រសព់កួលគនងឹលចោេជា្រញ្ហា ល�ោយ 

សារខតវាអាចកត រូវ�នលមើេលឃើញ្ា មាន្ាពេលម្អៀង 

ឬការលេចលឡើងនវូ្ាពេលម្អៀង។

១០៤. លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ លេោក LOCARD  

�នផេ្ស់ក្ខកីមមេក្ពុងរយបៈលពេ្ួរនន្ងៃ ក្ពុងខខកកក�ា នងិ
 

ខខសហីា ឆ្ា២ំ០១៦។ លនៅលពេផេ្ស់ក្ខកីមមេន្ងៃចពុងលកកោយ 

លេោក LOCARD �នលឆលើយលេៅនងឹសណួំរពលីមធាវី

ការពារក្ី លខៀវ សផំន ល�ោយ�នលេើកលឡើង្ា «ខ្ពុំ

ក្រខហេជាពិ�កលឆលើយនងឹសំណួររ្រសល់េ ោកសសី

លហើយ ពលីកពោះ្ ាកាេពមី្េិមិញលនោះលេោកសស�ីន 

�ាក់េារពុណកមមេកតជាក់មកលេើខ្ពុ។ំ ឥឡូវលនះខ្ពុ�ំងឹ្ា លតើ

េារពុណកមមេកតជាក់ហ្ងឹវាយា៉ងណាលហើយ»។ លនៅលពេ

កាខសតក្ពុងសស រុកមួយ�នេាក់េងគាតស់ពុលំយោ្រេ់ 
នាលពេលកកោយមក លេោក LOCARD កតរូវ�នលគ 

រាយការណ៍្ា គាត�់ននយិាយ្ា «មនពុស េ្ាងំលនះ 

[លមធាវីរ្រសជ់នជា្់រលចោេ] គឺជាឧកកិ�្ឋជន ល�ោយសារ 

ពួកលគលធវើឲ្យស ាេ ាក្ីកំពពុងខ ាតលពេជាលកចើនលម ោ៉ង  

ស�ហ្ ៍ ន្ងៃ នងិខខ» «លហើយ [វា] [សាេាក្ី] ពពុគួំរ 

មានរយបៈលពេលេើសពី្ីរឆ្ ាលំេ ល�ោយសារពកួលនះ 

សាកសមនងឹមនពុស ខ្�េលយើងលហៅ្ ា ពកួក្រខកក ពកួ 

្រ�លិសធ លពោេគឺពកួលគក្រខកកការពតិ»។

១០៥. អង្គជនំពុជំកមះពចិារណាលឃើញ្ា តាមរយបៈ 

លសចក្ខី្លងលនះ លេោក LOCARD �ន្រងហាាញយា៉ងច្឵ស់ 

្ា គាតព់ពុំមានេេ្្ធ ាពក្ពុងការជយួអង្គជនំពុជំកមះ  
តាមរយបៈការផេ្ន់វូសក្ខកីមមេ ល�ោយអព្យាកកឹត្យ នងិមិន

េលម្អៀងខ�េអង្គជំនពុជំកមះ�នរពឹំងពីអ្កជំនាញលនៅក្ពុង 
លរឿងក្លីនះលេ។ ខផ្អកលេើលហតពុផេលនះ អង្គជនំពុជំកមះកចាន 

លចោេេស ន្បៈអ្កជនំាញខ�េ�នផេ្ល់�ោយ លេោក 

LOCARD ជនូអង្គជនំពុជំកមះលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេននការផេ្់

សក្ខកីមមេ។

១០៦. លេោក LOCARD គឺជាអ្កនពិន្ធឯកសារ្័ស្ពុតាង 
ជាលកចើនខ�េមានលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងរួមេាងំលសៀវល្ៅ 
ចនំនួពរីក្឵េ នលិក្ខ្រ្រេ្្ាក់្រណ្ឌិតរ្រសគ់ាត់ នងិ 

រ�យការណ៍ចនំនួ ១១ ស្ពីីមន្ទរីសន្សិពុខត្ំរនខ់�េ 

សហកពះរាជអាជ្ា�នឲ្យគាតល់រៀ្រច។ំ អង្គជនំពុជំកមះ 

រកលឃើញ្ា ស្ាន�ជាលកចើន�នសអំាងលេើក្រ្ពអនាមិក  

ឬកិច្ចសម្ាសនជ៍ាមួយនងឹសាក្ ីខ�េ្ាគលកចើន�នផេ្់ 

សក្ខកីមមេលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ លហើយជានចិ្ចកាេ 
ពពុអំាចរកលសចក្ខី្លងរ្រសព់កួលគ�ន ឬលនៅលពេរក�ន  

លយើងលឃើញមានចណំពុចមួយចនំនួខ�េខពុសពកីារអះអាង 

រ្រសល់េោក LOCARD។ លហតពុ�លូចះ្ លេើកខេងខត 

លពេលយើងអាចពនិតិ្យលមើេសម្ារជាក់េាក់ណាមួយ 

ច្឵សេ់ាស់ នងិអាចេពុកចតិ�្ន លហើយមានការគាកំេ 

ការសន្�ិ្ឋានរ្រសគ់ាត់ លនោះលេើ្រអង្គជនំពុជំកមះផេ្់ 

តនមលជា្ស័្ពុត ាងតិចតួចលេើស្ ាន�ន ាន ាខ�េនពិន ្ធ 
ល�ោយលេោក LOCARD។

 ២.៤.៧.៣.   អ ្នកជំនាញ អុសីា ឧ ្្ម ឵ន នងិ Alexander 

HINTON

១០៧. លមធាវកីារពារក្ី លខៀវ សផំន ជេំាសល់េៅនងឹ្ាព 

គួរឲ្យេពុកចតិ្�នននសក្ខីកមមេរ្រសអ្់កជនំាញ អពុសីា 

ឧសមេាន នងិ Alexander HINTON។ អង្គជនំពុជំកមះលឆលើយ 

ត្រលេ ៅនងឹលសចក្សីន ្�ិ ្ឋានេ ាងំលនះ�ចូខ ាងលកក ោម  

តាម្ររ្ិរេននអង្គលហតពុខ�េអ្កជនំ ាញនមួីយៗ�ន 

ផេ្ស់ក្ខកីមមេ។

 ២.៤.៧.៤		សាក្សតី	សួយ	កៅ	ៃងិ	សសម	អំ

១០៨. លមធាវកីារពារក្ី ននួ ជា សនិ�្្ឋានមានលហតពុផេ 

គួរឲ្យលជឿជាក់�ន្ា មានការព្យាយាមរខំានសាក្ី  

សយួ លសៅ នងិ ខសម អំ ខ�េអាចជាការលកជៀតខកជក 

កចិ្ចការរ�្ឋ�េតពុេាការ។ លមធាវកីារពារក្ី�ន 

លេើកលឡើងអំពី «ការខក្រក្ររួេ» លនៅក្ពុងសក្ខកីមមេរ្រស់ 

សយួ លសៅ ខ�េចា្់រលផ្ើមលកកោយលពេសកមាក 

អាហារន្ងៃកតង់ លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេខ�េគាតផ់េ្់
 



42 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 43

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

សក្ខីកមមេ នងិការខ�េអង្គជនំពុជំកមះ�នសលកមចលធវើ 

សវនាការជាសារធារណបៈ ល�ើម្សីរួល�ញល�ោេសាក្ី 

រូ្រលនះ។ ជាមួយគ្ាលនះ លមធាវកីារពារក្ក៏ី�នលេើក 

លឡើងពី្ ាពផ្ទពុយគ្ារវាងចលមលើយរ្រស់ ខសម អំ ជាមួយ 
នងឹមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា (ខខ្អាតស់លំឡងខ�េ 
កតរូវ�នចាក់ស្ា្់រលនៅក្ពុងសវនាការ) នងិសក្ខកីមមេរ្រស់ 
គាត។់ ខផ្អកលេើវធិសីាសសរ្្រសត់ពុេាការ ICTY កិច្ច 

សម្ាសនរ៍្រសស់ាក្ជីាមួយនងឹមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជាគួរេេួេយក ្រ៉ពុខនក្តរូវ�កលចញកតង់ខផក្ខលះនន 
សក្ខកីមមេរ្រសព់កួលគ។ សហកពះរាជអាជ្ាសន្�ិ្ឋាន្ា  

សក្ខកីមមេរ្រសស់ាក្េីាងំពរីនាក់លនះមិនមាន្ាពសពុចីងវាក់  

នងិផ្ទពុយគ្ា ្រ៉ពុខនច្ណំពុចផ្ទពុយគ្ាេាងំលនះ្រងហាាញពកិីច្ច
 

ក្ឹរងខក្រងរ្រស់ ្រ.ក.ក. ក្ពុងការល�ក្រលញ្ឆេតកងេ័ព 
លនៅក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ល�ោយ�នចាក់

 
ផ្ាយចលមលើយសារ្ាពលនៅមន្ទរីសន្សិពុខស-២១ រ្រស់ 

អតតីលម្រញ្្ជការពកួលគឲ្យពកួលគស្ា្់រ។

១០៩. អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា លនៅលពេសរួល�ញ 

ល�ោេក្ពុងសវនាការជាអសាធារណបៈ សាក្ី សយួ 

លសៅ �នផេ្ស់ក្ខកីមម្េ ាមិនមាននរណាលេៅេាក់េងគាត ់

ឲ្យខកខក្រសក្ខកីមមេរ្រស់គាត់លនៅលពេសកមាកអាហារន្ងៃ 

កតង់លនោះលេ លហើយគាតក៏់មិនអាច្័យខលាចពសីពុវតថែិ្ ាព

រ្រសគ់ាតខ់�រ។ ចលំពោះ ខសម អំ វញិ លមធាវកីារពារក្ី 

ននួ ជា ពពុំ�ន្រងហាាញ្័ស្ពុតាងណាមួយខ�េ្រងហាាញអំពី 
ការលកជៀតខកជក ខ�េជាការព្យាយាមខកខក្រសក្ខកីមមេ 

រ្រសស់ាក្លីនោះលឡើយ។ លហតពុ�លូចះ្ គមេានលហតពុផេណា

មួយកត រូវជនំសួសក្ខកីមមេផ្ទាេរ់្រសស់ាក្េីាងំលនះ ល�ោយ 

ចលមលើយពមីពុនរ្រសព់កួលគជាមួយនងឹមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា។ លេើសពលីនះលេៀត លមធាវកីារពារក្ី ននួ ជា ខកខាន 
មិន�ន្រងហាាញយពុត្សិាសសណ្ាមួយ ខ�េអាចគាកំេ

ការេេួេយកល�ោយអលនលើនវូខផក្ននចលមលើយរ្រសស់ាក្ី 

ជាមួយនងឹមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាផង នងិខផក្នន

សក្ខកីមមេរ្រសគ់ាតល់នៅក្ពុងតពុេាការផងលេៅតាមការចង់ 

�នរ្រសល់មធាវកីារពារក្លីនោះលេ។ លហតពុ�លូចះ្ សលំណើសពុំ 

លនះកតរូវ្រ�លិសធលចោេ។

 ២.៥.  ្ ិទ ្ិទទរួេបានការជំនុំជតមះក្ីតបកបលោយ 

យុត្ធិម៌

 ២.៥.១. ល្ច្ក្លី្ ្ើម

១១០. លនៅក្ពុងអំឡពុងកិច្ច�លំណើរការនតីវិធិកី្ពុងសណំពុំ
 

លរឿង ០០២/០២ ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន �នលចោេក្រកាន ់

្ាសេិ្ធកិ្ពុងការេេួេ�នការជនំពុជំកមះក្លី�ោយយពុត្ធិម៌ 
រ្រស់ពួកគាត់កតរូវ�នរងការរលំេោ្ ្ំរពាន។ អង្គជំនពុជំកមះ 

�នពនិតិ្យលេើការលចោេក្រកានេ់ាងំលនះលេៅតាមករណី

ជាក់ខសង្នមួីយៗ នងិផេ្ជ់ា�លំណោះសសាយក្ពុងករណី

ខ�េក្រលយោជនយ៍ពុត្ធិម៌តកម រូវ�លូចះ្។ ជនជា្់រលចោេ 

�ន្រនល្េើកលឡើងអំពី្រញ្ហាេាងំលនះលនៅក្ពុងស ារណា 
្រញ្ច្់រពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេ នងិលសចក្សីន្�ិ្ឋានផ្ទាេម់ាត ់

្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេរ្រសខ់លនួ នងិ�នលស្ើសពុឲំ្យ 
អង្គជនំពុជំកមះកចានលចោេ្័ស្ពុតាងពាក់ពន័ ្ធ នងិអង្គលហតពុ 
ខ�េស្តិលនៅលកកៅវសិាេ្ាពសណំពុំលរៀង ០០២/០២  

ល�ោយលស្ើសពុឲំ្យពចិារណាលឡើងវញិលេៅលេើលសចក្សីលកមច 

ខ�េ្រះ៉ពាេ�់េស់េិ្ធរិ្រសព់កួគាត ់នងិពចិារណាលេៅ 

លេើការលចោេក្រកានអំ់ពកីាររលំេោ្ សេិ្ធេាងំលនះលនៅ 

ក្ពុងការវាយតនមលលេើ្ ស័្ពុតាងចពុងលកកោយ។

១១១. អង្គជនំពុជំកមះនងឹសលកមចលេើសលំណើេាងំលនះលនៅ 

ក្ពុងខផក្ខាងលកកោមលនះ លហើយលសចក្សីលកមចលនះ គឺលធវើ 
លឡើងល�ើម្្ំីរលពញ្រខនថែមលេៅលេើរាេល់សចក្សីលកមច 

ខ�េ�នលចញលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេននការជនំពុជំកមះ។ អង្គ
 

ជនំពុជំកមះនងឹពនិតិ្យលមើេផងខ�រ្ា លតើកំហពុសខផក្នតីវិធិី 

(ក្រសនិល្រើមានលនោះ) មានផេ្រះ៉ពាេជ់ារួមអវខីលះលេៅ

លេើការជនំពុជំកមះក្លី�ោយយពុត្ធិម៌។

  

 (តលៅលេខលតកាយ) 

 សសិ្ានពុសសិ ក្្ររុសសសចីនំនួ៦៣នាក់ ននវេិ្យា- 

េយ័នកពលព្ៅ �នេេួេចលំណះ�ងឹ្រខនថែមពកី្រវត្សិាសស ្

ខខមេរកកហម នងិខសវងយេស់ពុជីលកមៅពនីយិមនយ័នន 

អំលពើក្រេយ័ពូជសាសន ៍ នងិវធិេី្់រសកាតអំ់លពើលនះជា 

េក្ខណបៈ្រពុគ្គេ កគរួសារឬសហគមន ៍នងិក្រលេសជាត ិ 

តាមរយបៈលវេិកា្ ្ាក់លរៀនស្អំីពី «សារសខំានន់នការ 

សកិ្ាក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥- 
១៩៧៩)»។ លវេិកាលនះេេួេ�នការសហការពកីកសងួ 

អ្់ររ ំយពុវជន នងិកីឡា នងិមានការគាកំេខផក្ហរិញញាវតថែពុពី 
េី្្ាក់ងារសហរ�្ឋអាលមរកិល�ើម្អី្ិវ�្ឍនអ៍នរ្ជាត។ិ 

 វេិ្យាេយ័នកពលព្ៅ មានេីតាងំសថែតិលនៅ្ មិូនកពលព្ៅ 

ឃពុនំកពលព្ៅ សសរុកពារាងំ លខតន្កពខវង មានចមងៃាយ៧៤ 

គីឡខូមក៉តពេីីកករុង្្លំពញ តាម្រលណ្ោយផលវូជាតលិេខ៨។ 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៧ សាេាលរៀននកពលព្ៅ�នកលកើតលឡើង 

លកកោមការផ្ចួលផ្ើមគំនតិពកីពះលចៅអធកិារវតន្កពលព្ៅ 
ខាងលជើង កពះនាម សសួ ្៊រពុត។ មួយឆ្ាលំកកោយមក សាេា 

លេោក លផង ពង្រា៉សពុី លធវើ្រេ្រងហាាញេាក់េងនងឹការជលមលៀសក្រជាជនក្ពុងរ្រ្រខខមេរកកហមក�្់រ�េស់សិ្ានពុសសិ្្្ាក់េី១២ 

ននវេិ្យាេយ័នកពលព្ៅ លនៅអំឡពុងលពេលធវើលវេិកា្ ្ាក់លរៀន។ (ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សិសសាៃុសិស្សកៅវិទយាល័យនបពកព្឴ន ទទលួចំកណះដឹង	

ពតីប្រវត្ិសាសស្ស្ មេរបកហម
មនី សាណា្់



44 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 45

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ខ�េលេើ្រកសាង្មេលីនះ �នចា្់រលផ្ើមេេួេសសិ្ឲ្យ 

ចេូលរៀន។ ចា្់រពឆី្ា២ំ០០៧មក សាេាលរៀនលនះ�ន 

ខក្រកលាយលេៅជាវេិ្យាេយ័នកពលព្ៅរហតូមក។

ែលំណើរការលវទកិាថ្ន ោកល់រៀន 

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នអនពុវតល្វេិកា្ ្ាក់

លរៀនលេើកេី៤៤រ្រសខ់លនួ តាមការអនពុញ្ញាតពកីកសងួអ្់ររ ំ

យពុវជន នងិកីឡា �ចូឆ្ាមំពុនៗ ល�ើម្ពីកងឹងចលំណះ�ងឹ 

្រខនថែមពកី្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ក៏�ចូជា 
ការលឈវងយេព់ីអតថែនយ័ននពាក្យអំលពើក្រេ័យពូជ 

សាសន ៍ នងិការេ្់រសកាតអំ់លពើលនះនាលពេអនាគត។  

លវេិកា្ ្ាក់លរៀន គឺជាធាតពុផ្មួំយ�ស៏ខំានក់្ពុងកមមេវធិី 
សសាវកជាវ នងិអ្់ររអំំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជា 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា នងិមានលគោេ្ំរណង 
្រងហាាញឲ្យលឃើញពីតនមលននការសកិ្ាក្រវត្សិ ាសស ្ 

ខ�េជាមលធ្យោ�យ�ម៏ានក្រសេិ្្ធ ាពមួយសកមា្់រ 

ការផលាស្ូ្់ររនាលពេអនាគត។ 

 ជាមួយនងឹការសវាគមន�៍រ៏ាក់េាក់ពសីណំាក់លេោក

នាយក នងិកគរូ្រលកងៀនននវេិ្យាេយ័លនះ កករុមការងារ 

រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នអនពុវតយ្ា៉ងលពញ 
លេញនវូកមមេវធិមួីយចនំនួននលវេិកា្ ្ាក់លរៀនលនះ �ចូខ�េ 

�នលកគោងេពុក។ សសិ្ានពុសសិ្ម្ាក់ៗ មានជលំនឿចតិ្្ ា  

ខលនួនងឹ�នេេួេចលំណះ�ងឹ្រខនថែមពលីវេិកាលនះ លហើយ 
សង្មឹយា៉ងមពុតមាំ្ ា ខលនួនងឹអាចមានេេ្្ធ ាពលឆលើយ 
សណួំរជាលកចើនេាក់េងនងឹក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជា- 
ធ្ិរលតយ្យ ក្រសនិល្រើមពុខវជិ្ជាក្រវត្វិេិ្យាកតរូវ�នលកជើស 

លរើស�ាក់្រញ្ចូេក្ពុងការក្រឡង្រញ្ច្់រចលំណះ�ងឹេូលេៅ
 

្្ាក់ជាតនិាលពេខាងមពុខ លហើយក្ពុងលនោះមានសណួំរ 
មួយចំននួគឺជាសំណួរខ�េេាក់េងនងឹក្រវត្សិាសសល្នះ។ 

 សសិ្ានពុសសិ្ខ�េ�នចេូរួមលនៅក្ពុងកមមេវធិី 
លវេិកាលនះ �នេេួេនវូចលំណះ�ងឹ្រខនថែមព្ីរពុពវលហតពុ នងិ 

មូេលហតពុនន៖ ១) ការជលមលៀសក្រជាជនលចញពេីីកករុង 

្្លំពញ នងិេីក្រជពុជំននានា។ ២) ការ្ំរ�តេី់ផ្ារ នងិ 

រូ្ិរយវតថែពុ។ ៣) ការកលម្ទចវតអ្ារាម នងិផ្កឹកពះសង្។  
៤) ការ្ិរេសាេាលរៀន នងិកគឹះសថែានសកិ្ា។ ៥) ការ 

្ររលិវណវេិ្យាេយ័នកពលព្ៅ។ វេិ្យាេយ័លនះសថែតិលនៅ្ ូមិនកពលព្ៅ ឃពុនំកពលព្ៅ សសរុកពារាំង លខតន្កពខវង។

(ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សសិ្ានពុសសិ្្្ាក់េី១២ 

លនៅវេិ្យាេយ័នកពលព្ៅកំពពុង្ំរលពញ 

កកមងសណួំរស្ទា្រស្ទង់មតេិាក់េង 

នងឹចលំណះ�ងឹពរី្រ្រខខមេរកកហម 

មពុនលពេលវេិកា្ ្ាក់លរៀនចា្់រលផ្ើម។ 

(ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា)

សមល ា្់រ្រញញាវន ្ មនន្រី�្ឋការ នងិក្រជាជនសលតូកតង់។  
៦) ការ្រលងកើតសហករណ៍លនៅេូេាងំក្រលេស។ ៧) ការផ្ាច់ 

េំនាក់េំនង នងិ្ំរខ្រក្ំរ�ក់កករុមកគរួសារ នងិ ៨) ការ 

្រលណ្ោញជនជាតលិវៀតណាម នងិការលធវើសនង្គាមជាមួយ 

លវៀតណាម។ 

 លេើសពលីនះលេៀត ការលធវើ្រេ្រងហាាញពនីយិមនយ័នន

អំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍ខ�េ�នលផ្ោតលេើការពន្យេ់ 

ពីធាតពុផ្េំាងំឡ ាយខ�េនាលំកើតមានអំលពើក្រេយ័ 

ពជូសាសន ៍នងិពវីធិេី្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍

ជា្រពុគ្គេ សហគមន ៍កករុមកគរួសារ នងិក្រលេសជាតេិាងំមូេ  

កតរូវ�នពន្យេ់យា៉ងលក្ោះក្឵យលេៅកានសិ់ស្ានពុសិស្  

ក្ពុងនយ័តកមង់េិសយពុវវយ័ជនំានល់កកោយ កពុំឲ្យល�ើរជាន ់
�ានចាសខ់�េជា�ានអាកកក់ នងិ្រងកវនិាសកមមេធងៃនធ់ងៃរ 

�េស់ង្គមជាត។ិ 

 ជា្ ស័្ពុតាងជាក់ខសង្ស្អំីព្ីរេពលិសោធនឆ៍លងកាត់

រ្រ្រខខមេរកកហម កករុមការងារ�នចាក់្រញ្្ចងំខខ្្ាព

យនឯ្កសារមួយស្អំីព ីជវីតិកពុមារ នងិេេ្ធផេ�ល៏សោក 

សលកងងរ្រសក់ពុមារេាងំលនោះ ្រន្ទា្់រពី�នឆលងកាតន់ងិ 

រួចរសជ់វិីតពរី្រ្រខខមេរកកហម។ 

 មពុនលពេ្រញ្្ច្់រលវេិកា្ ្ាក់លរៀន ការសាកេ្ង 

ចលំណះ�ងឹរ្រសស់សិ្តាមរយបៈការ្ំរលពញេកមង់

តារ ាងស្ទា្រស្ទង់មតិមួយកតរូវ�នលធវើលឡើង្ល ាមៗ។ 

ការសាកេ្ងលនះ គឺជាវធិសីាសសមួ្យក្ពុងការ្រលងកើន

ការចងចាលំេវ�ង នងិជាការលេើកេឹកចតិស្សិ្ឲ្យមាន 

្រេពលិសោធនក៍្ពុងការលឆលើយលេៅនងឹសណួំរជាលកចើនេាក់េង 
នងឹរ្រ្រខខមេរកកហម។ ្រខនថែមពលីនះលេៀត ការសាកេ្ងលនះ 

ក៏ជាខផក្�ម៏ានសារសខំានមួ់យក្ពុងការេមលា្់រឲ្យសសិ្ 
លចះគិតគូរយា៉ងសពុជីលកមៅពាក់ពន័ ្ធនងឹការេ្់រសកាតអំ់លពើ 

ក្រេយ័ពជូសាសនន៍ាលពេអនាគត។ ្រន្ទា្់រមក សសិ្ា- 

នពុសសិ េ្ាងំអសេ់េួេ�នលសៀវល្ៅ «ក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» នងិលសៀវល្ៅ  

«អតស្ញ្ញាណជនជាតចិាមលនៅក្ពុងយពុគសម័យសកេ 
្ាវូ្រនយីកមមេ» ម្ាក់ ២ក្឵េ ល�ើម្េីពុកជាឯកសារ 

លមលរៀន្រខនថែមសកមា្់រការអ្ិវ�្ឍនចំ៍លណះ�ឹងរ្រស់ខលនួ។ 

 ល�ើម្ខីសវងរកការអ្ិវ�្ឍនក៍មមេវធិលីវេិកា្ ្ាក់លរៀន 

លេើកលកកោយ លៗេៀត នងិល�ើម្ចីង់�ងឹពអីារមមេណ៍ នងិការ 

យេល់ឃើញរ្រសស់សិ្ក្ពុងការចេូរួមលនៅក្ពុងលវេិកា្ ្ាក់
 

លរៀនលនះ កករុមការងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  
�នជ្ួរសម្ាសនជ៍ាមួយសសិ្ានពុសសិ្មួយចនំនួ ខ�េ 

េេ្ធផេននការសម្ាសនល៍នះកតរូវ�ន្រងហាាញ�ចូតលេៅ៖



46 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 47

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

«ការលរៀនក្រវត្សិាសសខ្ខមេរកកហម �នផេ្់ 

ចលំណះ�ងឹ�េរូ់្រខ្ពុ ំនងិពកងីកចលំណះ�ងឹរ្រស់ 
សសិ្ានពុសសិ េ្ាងំអសល់នៅវេិ្យាេយ័នកពលព្ៅ។  

មពុនលពេមានលវេិកាលនះ ខ្ពុ�ំន�ងឹពកី្រវត្សិាសស ្
ខខមេរកកហមតចិតចួ លហើយក៏មិនសវូយេច់្឵ស់ 

ខ�រ។ ក្ពុងលពេចេូរួមលវេិកាលនះ ខ្ពុចំា្់រអារមមេណ៍
 

ជាងលគគឺអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនម៍កលេើក្រជាជន

ក្ពុងសម័យលនោះ ការលក្រើកពុមារឲ្យលធវើពេកមមេ 
ហសួកមល ាងំ នងិការ្ំរខ្រកកគរួសារមិនឲ្យរសល់នៅ

ជពុគំ្ា។ ខ្ពុចំង់ឲ្យខាងកករុមការងារ លវេិកា្ ្ាក់លរៀន

លនះ្រលកងៀនក្រវត្សិាសសខ្ខមេរកកហមឲ្យលកចើន 

ជាងលនះលេៀត»។ 

ខ្ពុ�ំនយេ�់ងឹពកី្រវត្សិាសសខ្ខមេរកកហម�ន 
ជាងមពុន លពេ�នចេូរួមលវេិកា្ ្ាក់លរៀនលនះ។  

ខ្ពុមំានអារមមេណ៍លសោកលសៅលនៅលពេ�នលមើេ 
វលី�អូលរឿង «កពុមារកម្ពុជា» ្តលកកោយរ្រ្រខខមេរ 
កកហម។ លកមេងៗមិនេានក់គ្់រអាយពុកតរូវឃលាត 

ឆងៃាយពីឪពពុកម្ាយ ខ្រក�ក់កគរួសារ ល�ើរល�ោយ 

គមេានលគោេល�ៅ មិនេេួេ�នការអ្់ររ ំនងិ 

ក្រឈមនងឹជងឺំលផ្ងៗ»។

ស៊ពុន ្៊រពុនេ្ឌតី ល្េក្រ រុស អាយពុ១៧ឆ្ាំ លរៀន្្ាក់េី១២ 
ខផក្សង្គមវេិ្យា ផេ្្់រេសម្ាសនេ៍ាក់េងនងឹលវេិកា្ ្ាក់ 
លរៀនស្អំីពី «សារសខំានន់នការសកិ្ាក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» �េ ់មីន សាណាស់  
្រពុគ្គេកិគលកមោងអ្់ររពំអំីលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅ 
កម្ពុជា។ (ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លមង៉ សសណិីត ល្េសសី អាយពុ១៧ឆ្ាំ លរៀន្្ាក់េី១២ 
ខផក្វេិ្យាសាសសស្ង្គម ផេ្្់រេសម្ាសនេ៍ាក់េងនងឹលវេិកា
្្ាក់លរៀនស្អំីព ី«សារសខំានន់នការសកិ្ាក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» �េ ់មីន សាណាស់ 
្រពុគ្គេកិគលកមោងអ្់ររពំអំីលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជា។  
(ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

«លវេិកា្ ្ាក់លរៀនលនះពតិជាេ្អ លកពោះអាចលធវើឲ្យ 

ខ្ពុយំេ�់ងឹ្រខនថែមពកី្រវត្សិាសសខ្ខមេរកកហម។ 

ខ្ពុធំលា្់រ�នឮឪពពុកម្ាយខ្ពុ ំនយិាយ្ា រ្រ្រខខមេរ
 

កកហមលក្រើមនពុស្ឲ្យលធវើការធងៃនហ់សួកមលាងំ នងិ 

ផេ្រ់្រ្រអាហារតចិតចួឲ្យហ្ូរ។ ក្ពុងការលធវើ្រេ 
្រងហាាញ ខ្ពុចំា្់រអារមមេណ៍លគោេនលយោ�យ្ំរ�ត ់
សាេាលរៀន នងិកគឹះសថែានសកិ្ាលផ្ងៗរ្រស់ 

ខខមេរកកហម។ ខ្ពុយំេ់្ ាការលធវើខ្រ្រលនះមិនកតមឹ 
កតរូវេាេខ់តលសោះ ល�ោយសារមនពុស្ម្ាក់ កៗតរូវ 

ការចលំណះ�ងឹល�ើម្ឲី្យជវីតិរសល់នៅ�នក្រលសើរ។  

 ខ្ពុគិំត្ាល�ើម្េី្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍
គឺកតរូវេ្់រសកាតអំ់លពើហងិ្ាលផ្ងៗ លចះជយួគ្ា

លេៅវញិលេៅមកលនៅក្ពុងសហគមន»៍។

«លវេិកាន្ងៃលនះលធវើឲ្យខ្ពុេំេួេ�នចលំណះ�ងឹលកចើន 
អំពកី្រលេសកម្ពុជាលកកោមការកតរួតកតារ្រសខ់ខមេរ 
កកហម។ ខ្ពុចំា្់រអារមមេណ៍ចណំពុចខ�េខខមេរកកហម 
ខ្រងខចងក្រជាជនឲ្យរសល់នៅ�ាចល់�ោយខឡកពី 

គ្ា។ ខ្ពុគិំត្ាការេពុ្រ្ំរ�តស់ាេាលរៀន គឺជាលរឿង 
មិនកតមឹកតរូវ លកពោះសសិ ក្តរូវការចលំណះ នងិ 

ការសកិ្ាល�ើម្លីធវើឲ្យអនាគតរពុងលរឿង នងិក្រលេស 

ជាតរិកីចលកមើន។  ល�ើម្េី្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ 

ពជូសាសន ៍លយើងកតរូវលេើកេឹកចតិក្្រជាជនកពុំឲ្យ 

មានការលរើសលអើង នងិអ្់ររឲំ្យក្រជាជនលគោរព 

នងិសសឡាញ់គ្ា»។

គាត ហយួ ល េ្ក្ររុស អាយពុ១៦ឆ្ា ំលរៀន្្ាក់េី១២ ខផក្ 
សង្គមវេិ្យា ផេ្្់រេសម្ាសនេ៍ាក់េងនងឹលវេិកា្ ្ាក់លរៀនស្ី 
អំព ី«សារសខំានន់នការសកិ្ាក្រវត្សិាសសក្ម្ពុជាក្រជា- 
ធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» �េ ់មីន សាណាស់  
្រពុគ្គេកិគលកមោងអ្់ររពំអំីលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកម្ពុជា។ 
(ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ងន ់សសលីពកជ ល្េសសី អាយពុ១៨ឆ្ាំ លរៀន្្ាក់េី១២ ខផក្ 
វេិ្យាសាសសស្ង្គម ផេ្្់រេសម្ាសនេ៍ាក់េងនងឹលវេិកា 
្្ាក់លរៀនស្អំីពី «សារសខំានន់នការសកិ្ាក្រវត្សិាសស ្
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» �េ់  
មីន សាណាស់ ្រពុគ្គេកិគលកមោងអ្់ររពំអំីលពើក្រេយ័ពជូ 
សាសនល៍នៅកម្ពុជា។ (ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

«កផះផង់ធូលតី»
ករឿងរា៉ាវកចញពតីប្រជាជៃ្មេតីកបកាមរ្រ្រកម្ពុជាប្រជាធិ្រកតយ្យ

គង់	ចំករើៃ	៖	្រគុ �លិកនប្រសណតីយ៍	
 ្រន្ទា្់រពខី្ពុ�ំន្រញ្ច្់រ្ាក់្េី៥ 

"្ ្ាក់េី៥នាសម័យកាេលនោះលសមេើនងឹ 

្្ាក់េី៧ លនៅក្ពុង្រស្ចមិក្រលេស" ខ្ពុ�ំន
 

ផលាសេី់េលំនៅពលីខតក្ណ្ាេ លេៅកករុង 

្្លំពញ។ �លូចះ្ខ្ពុអំាចចេូលរៀនលនៅវេិ្យា 
េយ័�ន។ ខ្ពុ�ំនក្រឡងចេូ្រលកមើ

ការងារខផក្លសវាកមមេនក្រសណីយ៍។ 

ខ្ពុ�ំនក្រឡងជា្់រ នងិចា្់រលផ្ើមលធវើការ 
លនៅការយិាេយ័នក្រសណីយ៍ លនៅក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៦១។

 ខ្ពុ�ំនចា្់រចតិស្សឡាញ់នារម្ីាក់ 
លឈមេោះ សាយ ងឹម លនៅលពេនាងកាត ់

សក់ នងិលធវើមា៉ស្ាក្឵េឲ្យខ្ពុលំនៅក្ពុង 
ហាងកាតស់ក់មួយ ខ�េនាង�នជេួ 

លនៅតាម�ងផលវូកម្ពុជាលកកោម។ លយើង�ន
 

លរៀ្រការលនៅឆ្ា១ំ៩៦៣ នងិមានកូន្ួរន 

នាក់។ កគរួសារលយើងមានវណ ្ណ:្ ាព 

មធ្យម នងិមានសព្ុ មង្គេ។ យា៉ងណា 

ក៏ល�ោយសព្ុ មង្គេរ្រសល់យើងមិន�ន 

សថែតិសថែរិ�េេី់្ំរផពុតលេ គឺ�នកតមឹ 

លពេខ�េខខមេរកកហមកានក់ា្់រេីកករុង 

្្លំពញ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។

 ខខមេរកកហម�ននយិាយក�្់រលយើង 

ឲ្យចាកលចញពេីីកក រុងខតរយបៈលពេ្ីរ 

ន្ងៃ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ពលីកពោះអាលមរកិាងំនងឹ 

មកេមលាក់កគា្់រខ្រក។ លយើង�នយក 

រ្រសរ់្ររលក្រើក�សផ់្ទាេខ់លនួមួយចនំនួ 
�ាក់លនៅលេើម៉ូត ូនងិចាកលចញលេៅ។ 

លយើងចណំាយលពេ១៥ន្ងៃល�ើម្លីធវើ 

�លំណើរលេៅ្ មិូកំលណើត។ 

 ្លាមៗ្រន្ទា្់រពលីយើង�នលេៅ�េ់

្ូមិកំលណើត ខ្ពុកំតរូវ�នសរួនាពំកី្រវត្ ិ
រូ្រ។ អ្កសសរុកលនៅក្ពុង្ូមិ�ន�ងឹ្ា 
ខ្ពុធំលា្់រ�នលធវើការងារលនៅេីកករុង្្លំពញ  
�លូចះ្វាមិនខមនជាការងាយសសរួេ 

សកមា្់រខ្ពុកំ្ពុងការនយិាយកពុហក

លឡើយ។

 ការរសល់នៅ�នកលាយជាសពុ្ិរន 

អាកកក់មួយ។ ខ្ពុមំានការកពរួយ�រម្ 
្ា ន្ងៃណាមួយ ខ្ពុនំងឹកតរូវចា្់រខលនួយក

 
លចញពី្ មិូ �ចូមនន្រី�្ឋការជាលកចើនអ្ក 

លផ្ងលេៀតខ�រ។ មិត្្ ក្ម្ិាក់ក្ពុងចលំណោម

មិត្្ ក្ជិាលកចើនរ្រសខ់្ពុ ំខ�េធលា្់រលធវើ 
ជាេាហាន េន ់នេ់ កតរូវ�ន្រញ្ជូន 

លេៅសមលា្់រ ្រន្ទា្់រពគីាត់�នមក�េ់ 

សសរុកកំលណើត�នមួយន្ងៃ។

 ក្រជាជន្មេលីនៅក្ពុង្ូមិ មានចនំនួ 
ពាក់កណ្ាេ។ ខណ:ខ្ពុកំតរូវ�នចាត ់
េពុកជាក្រជាជាជន្មេម្ីាក់ រឯីសាចញ់ាត ិ

រ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុង្ូមិជាក្រជាជន
 

មូេ�្ឋាន។ លគ�នកគ្់រកគងលយើង នងិ 

ចាតខ់ចងលយើងឲ្យលធវើការងារ។ ខ្ពុ�ំន 
ជកីក្រឡាយជាលកចើន លហើយក្រពន្ធ 

រ្រសខ់្ពុកំល ាយជាកសកិរម្ាក់។ ការងារ 
ធងៃនធ់ងៃរណាសក់្ពុងមួយន្ងៃខ្ពុកំតរូវជីក

 
ក្រឡាយឲ្យ�នក�ខំមក៉តកាលរ ៉លហើយ 

លយើង�នេេួេរ្រ្រអាហារហ្ូរតចិ 

តចួ្ំរផពុត។

គង់ ចលំរើន ជាមួយនងឹមីងៗ 
រ្រសគ់ាត ់ន ូ្ា 
(អង្គពុយខាងលឆវង)  
នងិ ន ូ�ត៉ នងិកមេយួសសី 
(អង្គពុយខាងមពុខ)។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

 ជាសណំាងេ្អខ្ពុ�ំនជ្ួរគណ:ត្ំរន ់
លកោះធគំាតជ់ាកគរូគណិតវេិ្យារ្រសខ់្ពុ។ំ  
លពេមួយលនោះ ខ្ពុ�ំនលហៅគាត់្ ា 

“លេោកកគ រូ ” ្រ៉ពុខនគ្ាត�់នក�្់រខ្ពុឲំ្យលហៅ 
គាត់្ ា “សមមិត”្ ជនំសួវញិ។ គាត�់ន

ក�្់រខ្ពុឲំ្យលគោរពតាមវនិយ័រ្រសអ់ង្គការ 
ជានចិ្ច។ ខ្ពុ�ំននយិាយក�្់រគាតល់�ោយ

លសមេោះកតង់្ា ក្រជាជនលនៅក្ពុង្ូមិកតរូវ 
�នសមលា្់រ ខ្ពុមំានការកពរួយ�រម្្ា 

ខ្ពុនំងឹកតរូវលគសមលា្់រលនៅន្ងៃណាមួយ 
មិនខាន។ �លូចះ្គាត់�នសរលសរេខិតិ 

ផលវូការមួយឲ្យលេៅសមមិតអ្នពុក្រធាន 
រ្រសគ់ាត ់ល�ោយកតរូវលផ្ទរខ្ពុលំេៅលខត ្
�ត�់្ំរងលនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ េខិតិ 

លនោះ�នចាតខ់្ពុឲំ្យលធវើ�លំណើរតាមរលេះ 
ល្លើងលជើងេី្ីរ។ ខ្ពុ�ំងឹ្ា ក្រជាជនេាងំ 
អសខ់�េ�នលធវើ�លំណើរតាមរ ល្្លើង 

លជើងេីមួយនងិលជើងេីពរីកតរូវ�នសមលា្់រ 

លចោេ។

 លនៅលខត�្ត�់្ំរង អង្គការ�នសរួ 

អំពកី្រវត្រិ្រសល់យើងលេៀត។ ខ្ពុ�ំនក�្់រ

អង្គការ្ា ខ្ពុជំាជាងកាតស់ក់ម្ាក់។  
លេោះ្ីរជាខ្ពុមិំនលចះកាតស់ក់លសោះក៏ 
ល�ោយ ក៏ខ្ពុកំតរូវ�នអង្គការឲ្យលធវើជាជាង 
កាតស់ក់ខ�រ ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុក៏ំលធវើការ 
ងារជាជាងកាតស់ក់ខ�រ ខណ:ខ�េ 

កូនេាងំ្ីររ្រសល់យើងកតរូវ�ន្រញ្ជូន 
លេៅលនៅអង្្គ ាពកពុមារ។ កូនក្ររុសរ្រស់ 

លយើងមានអាយពុក�ពំរីខខ �នរសល់នៅ 

ជាមួយក្រពន្ធខ្ពុ។ំ

 លនៅលពេខ�េអង្គការក្រគេក់ននន ្

កាតស់ក់ឲ្យខ្ពុជំាលេើក�្ូំរង ខ្ពុមំានការ
 

្័យកពរួយណាស់ ក្រសនិល្រើខ្ពុកំាត់ 
សក់ឲ្យលយោធាម្ាក់មិន�នសមរម្យលេ  

ខ្ពុនំងឹមាន្រញ្ហាធ។ំ  
លេោះជាយា៉ងណាក៏ល�ោយខ្ពុកំតរូវខតលធវើ។ 

ខ្ពុគំមេានការស្ទាក់លស្ទើរក្ពុងការលធវើការងារ

លនះលឡើយ។ ខ្ពុ�ំនកលាយលេៅជាជាង 

កាតស់ក់ជនំាញម្ាក់។ ក្រជាជនជា 

លកចើន�នតកមង់ជរួចេូមកកាតស់ក់។ 

លជើងរ្រសខ់្ពុ�ំនលហើមមកពកីារឈរ 
ជាលកចើនលមោ៉ងលនៅលពេលនោះ។ គណ: 

ត្ំរន ់មានសមានចតិេ្្អចលំពោះខ្ពុ ំនងិ 
ក�្់រខ្ពុឲំ្យលេៅសកមាកក្ពុងអកងឹងមួយ 

 
លហើយលេើកលជើងខស្ល់ឡើងលេើ។ លេោះជា 

យា៉ងណាក៏ល�ោយ ការលេើកលជើងលនះ 

មិន�នជយួអវ�ីេខ់្ពុលំេ ពលីកពោះលជើង 
រ្រសខ់្ពុលំហើមល�ោយសារកងវះអាហារ 
រូ្រតថែម្។ កគរូលពេ្យ�នឲ្យេឹកលត្ោតខផ្អម 

ខ្ពុផឹំកជាលកចើន ្រន្ទា្់រមកខ្ពុ�ំនរាករូស
 

ជាខលាងំ។ ក្ពុងរយ:លពេ្ីរន្ងៃ លជើងរ្រស់ 
ខ្ពុ�ំនសសកលហើម ្រ៉ពុខនរូ្្ររាងកាយរ្រស់

ខ្ពុ�ំចូលកគោងឆ្អងឹអ៊ើចងឹ។

 លនៅក្ពុងខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខមេរកកហម

�នឲ្យលយើងហ្ូរតាមចតិ។្ ខ្ពុមិំន�ន 

ហ្ូរលកចើនលេ លកពោះកកពះរ្រសខ់្ពុមំាន 
េមលា្់រេេួេអាហារតចិតចួ រឯី្រ្អនូក្ររុស

រ្រសខ់្ពុវំញិលស្ទើរខតសលា្់រល�ោយសារ 
ហ្ូរលកចើនកជរុេ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុចំា្់រ 
លផ្ើមលឡើងេមងៃន្់រន្ចិ គណ:ត្ំរន�់ន 

នយិាយ្ា “ខ្ពុចំង់ឲ្យអ្កឯងសលា្់រ 

្រ៉ពុខនអ្្កឯងលនៅមានជវីតិលនៅលឡើយ”។ 

ខ្ពុ�ំននយិាយ្ា វាមិនេាន�់េល់ពេ

សកមា្់រខ្ពុកំតរូវសលា្់រលេ។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ឬល�ើមឆ្ាំ 

១៩៧៩ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ�ំនលធវើជា 
ក្រធានកក រុមលនៅលរោងកិនសសរូវ។ នាង 

�នរាយការណ៍លេៅគណ:ឃពុំ្ ា មាន 

ក្រជាជនមូេ�្ឋានខលះ�នចេូមកេចួ 

សសរូវអងករពលីរោងកិនសសរូវ។ លេោះជា 

យា៉ងណាក៏ល�ោយ គណ:ឃពុលំនោះជាមិត ្

ចាសរ់្រសល់ចោរម្ាក់លនៅក្ពុងចលំណោម 
លចោរលផ្ង លៗេៀត។ �លូចះ្គាត់�ន  

្រញ្ជូនក្រពន្ធ នងិកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុអំាយពុ
 

ក�ពំរីខខលឈមេោះ ស្ូំររ ចូេលេៅកករុង 

ល�ើម្សីមល ា្់រ។ 

 ខ្ពុ�ំនសរួក្រធានអង្្គ ាពម្ាក់ 

ខ�េគាតស់្គាេក់្រពន្ធ នងិកូនក្ររុស 

រ្រសខ់្ពុ។ំ គាត ់ធលា្់រខរកេឹកឲ្យកគរួសារ 
ចនិមួយលនៅមពុនរ្រ្រខខមេរកកហម។ 

គាតមិ់នលចះអាន នងិសរលសរអក្រលេ 

្រ៉ពុខនឥ្ឡវូលនះគាតម់ានតនួាេីខស្ល់នៅក្ពុង 
រ្រ្រលនះ។ គាត់�នក�្់រខ្ពុំ្ ា ក្រពន្ធ 
រ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នវាយសមលា្់រពលីកកោយ 
រួចរពុញចេូក្ពុងរលណ្ៅសាកសព ខណ: 
ខ�េកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នសមលា្់រ

ល�ោយល�កផ្ទ្់រនងឹល�ើម�ងូ។ ខ្ពុ�ំន  
ខសសកយំខលាងំៗ លនៅលពេខ�េ�ន�ងឹ 

លរឿងលនះ។ ខ្ពុកំល ាយលេៅជា្រពុរសលពោះ 
មា៉យ លមើេខ្រក្ាចញិ្ចមឹកូន្ីរនាក់។

 ្រន្ទា្់រពកីារសលា្់ររ្រសក់្រពន្ធខ្ពុ ំ 
អង្គការចង់ឲ្យខ្ពុលំរៀ្រការជាមួយនារ ី
កមមេ ា្ ិ�េខខមេរកកហមម្ាក់។ ខ្ពុ�ំន 
ក្រខកកលេោះជាខ្ពុ�ំងឹ្ា វាមានលកគោះ 
្្ាក់សកមា្់រខ្ពុក៏ំល�ោយ។ ខ្ពុមំានការ

 
កពរួយ�រម្្ា នាងនងឹសមលា្់រកូនៗ 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ពរី្ីរន្ងៃ្រន្ទា្់រមករ្រ្រខខមេរ 
កកហមកតរូវ�នផ្ួេរេំំ។

   

 ខ្ពុមំានមពុខជនំញួេ្អមួយលនៅ 
លសៀមរា្រ។ ខ្ពុ�ំនរសល់នៅលេៅេីលនោះ 

លកពោះចង់លឃើញក�សាេអង្គរវតម្ពុន 

លពេខ្ពុសំលា្់រ។ ក្រពន្ធេីពរីរ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ  

ពពុធ មា៉រ។ី ្ី្ររ្រសន់ាងជានាយេាហាន 

ជានខ់ស្ម្់ាក់លនៅក្ពុងរ្រ្រ េន ់នេ់  
កតរូវ�នសមលា្់រ នងិកូនរ្រសន់ាងពរី 

នាក់លេៀត�នសលា្់រលនៅក្ពុងរ្រ្រខខមេរ 
កកហម។ លយើង�នចា្់រលផ្ើមកសាង 

កគរួសារមួយនងិមានកូនក�នំាក់។  

ឥឡវូលនះខ្ពុរំសល់នៅលពោរលពញលេៅល�ោយ

សពុខសន្ិ្ ាព។ 

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ
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«កផះផង់ធូលតី»
ករឿងរា៉ាវកចញពតីប្រជាជៃ្មេតីកបកាមរ្រ្រកម្ពុជាប្រជាធិ្រកតយ្យ

ក�ឿ	គតីមកសៀ	៖	វរកសៃតីយ៍កទា
កូនស្រីប្់  លឌឿ ្មីល្ៀ ឈ ោមេះ  

លឌឿ ល្រសីែន បានលរៀបរាបព់លីរឿងរា៉ាវ

រប្ឪ់ពុកតបាបថ់ា៖ 

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុជំា្រពុរសសងហាាម្ាក់។ 

្រន្ទា្់រពគីាត់�នចា្់រចតិស្សឡាញ់ 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ មា៉ក់ ងព៉ុយ មក  
គាតក់្ឹរងខក្រងលធវើការ ផ្គា្់រចតិឪ្ពពុក 

ម្ាយរ្រសម្់ាយខ្ពុ ំ ល�ើម្ឲី្យពកួគាត ់
យេក់ពមតាមការលស្ើសពុលំរៀ្រមង្គេ 

ការរ្រសគ់ាត។់ ្រងក្ររុសរ្រស់ឪពពុក 

ខ្ពុ�ំនលឃើញម្ាយរ្រសខ់្ពុមំពុន នងិមាន
 

ចតិស្សឡាញ់ម្ាយខ្ពុខំ�រ។ យា៉ងណា 
ក៏ល�ោយ ពរូ្រសខ់្ពុជំាមនពុស ខ្�េមាន 
សន្ានចតិេ្្អ គាតយ់េ់្ ា  ក្រសនិ

ល្រើអ្កណាមួយក្ពុងចលំណោមគាតេ់ាងំ

ពរី �នលរៀ្រការជាមួយម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុនំងឹកលាយជាសាចឈ់ាម 
ក្ពុងកគរួសាររ្រសគ់ាត។់  �្ូំរងលឡើយ  
ម្ាយរ្រសខ់្ពុមិំន�នសសឡាញ់ឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុលំេ លកពោះអីគាតខ់តងខតេលេង

ម្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅលពេលនោះឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុជំាអនពុលសនយ៍ីលេោ។ ម្ាយរ្រស់ 
ខ្ពុមិំនចេូចតិេ្ាហានលេ លកពោះអីគាត់ 
គិត្ាគាត ់នងិកលាយលេៅជាសស្លីមមា៉យ 

ក្រសនិល្រើលរៀ្រការជាមួយេាហាន។

  ម្ាយរ្រសខ់្ពុមិំន�នសកិ្ាលរៀន 
សកូតលេ។ ម្ាយរ្រសម្់ាយខ្ពុមិំនចង់ឲ្យ 
គាតល់រៀនសកូតលេ ល�ោយគិត្ាសស្មិីន

កតរូវការសាេាលរៀនលឡើយ។ សស្េីាងំ

អសន់ងឹលក្រើក�សច់លំណះ�ងឹលនះ ល�ើម្ី

សរលសរស្ំរពុកតេាក់េងលសហ្ាលេៅ 

មិតក្្ររុសរ្រសព់កួលគ។

 ្រន្ទា្់រពឪីពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុលំរៀ្រការ 
រួចមក គាតេ់ាងំពរីនាក់�នជេួផ្ទះ 

មួយលនៅកករុង្្លំពញ។ លកកោយមក ឪពពុក

រ្រសខ់្ពុ�ំនលឡើងឋានរ្សក័្ជិាអនពុ 
លសនយ៍ីឯក លហើយរ�្ឋា្ ិ�េ�នឲ្យ 

ផ្ទះមួយលធវើពីឥ�្ឋលនៅជតិការយិាេយ័ 

រ្រសគ់ាត។់

  ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនលេៅក្រយពុេ្ឋលនៅ 
សមរ្ូមិជាលកចើន ្រ៉ពុខនគ្ាតមិ់នខ�េរង 

រ្ួរសធងៃនធ់ងៃរលេ។ លពេមួយលនោះ មាន

មនពុស្ម្ាក់�នក�្់រម្ាយខ្ពុំ្ ា ឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុមំានលសហ្ា្ មេលីេៀតលហើយ គាត ់
�នយកសស្លីនោះលេៅសមរ្ូមិជាមួយ។ 

លហតពុ�លូចះ្ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនសពុកំារ 
អនពុញ្ញាតលេៅសមរ្ូមិមពុខជាមួយឪពពុក 

ខ្ពុខំ�រ ល�ើម្គីាតអ់ាច�ងឹ្ា លតើឪពពុក 
រ្រសខ់្ពុមំានលសហ្ា្ មេលីេៀតឬយា៉ងណា។  
ម្ាយខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅជាមួយឪពពុកខ្ពុំ 
ក�មួំយខខ ្រ៉ពុខនគ្ាតមិ់នខ�េលឃើញ 

សស្លីផ្ងលេ។ លនៅលពេណាឪពពុកខ្ពុលំេៅ 
សមរ្ូមិ ម្ាយរ្រសខ់្ពុក៏ំលេៅខ�រ។   
អ្កលកកោម្រង្គា្់ររ្រស់ឪពពុកខ្ពុពំរី្ីរ

នាក់ �នការពារម្ាយខ្ពុរំាេល់េើក។ 

លពេមួយលនោះ លនៅក្ពុងសមរ្ មិូក្រយពុេ្ឋ 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន�េួ េាហានលកចើននាក់

�នជានស់ងកតគ់ាត់�ក់ឆ្អងឹកតគាក។  

គាតេ់ាងំពរីនាក់�នលឡើងយនល្ហោះលជើង 

េីមួយកតឡ្់រមកផ្ទះវញិ។ លពេមក�េ់

ផ្ទះ ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំសលៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន 
លយោធា ខ�េមានស្ាមក្រឡាក់ឈាម។  

ល�ឿ គីមលសៀ (លនៅខាងលឆវង) នងិសាចញ់ាត ិ(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ល�ឿ លសរខីឡន លនៅកណ្ាេ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ចា្់រតាងំពលីពេលនោះមក គាតមិ់នអាច 

ល�ើរកតង់�នលេ។

  លកកោយមក ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ 
្រញ្ជូនលេៅ្រណ្ពុះ្រណ្ាេលនៅក្រលេស

លវៀតណាម។ លពេគាតក់តឡ្់រមកវញិ 

គាត ់�នលធវើការលនៅការយិាេយ័ 

គណលនយ្យមួយលនៅក្ពុងេីកករុង។ លពេ 
លនោះលយើងរសល់នៅក្ពុងសថែាន្ាពហពុហឺា 

ល�ោយកគរួសាររ្រសល់យើងមានរ្យន ្

ខមរសខឺ�សមួយលកគឿង រ្ យនហ្ាលំ្៊រើស្រ័ 

មួយលកគឿង រ្យនអូ្ស្ាងំមួយលកគឿង 

នងិរ្យនមួ្យលកគឿងលេៀតរ�្ឋា្ ិ�េ 

�នឲ្យឪពពុកខ្ពុលំក្រើក�ស។់ លយើងមានអ្ក 
្ំរលរើលកចើននាក់ អ្កល្រើក្ររលកចើននាក់ 

ខ�េល្រើក្ររជនូលកមេងៗ៩នាក់លនៅក្ពុង 
កគរួសាររ្រសល់យើង លេៅេីណាខ�េ 

លយើងចង់លេៅ។

  លនៅលពេខ�េ្រង សៗសរី្រសខ់្ពុនំងិ 
ខ្ពុកំំពពុងលរៀ្រចពំធិចីេូឆ្ាំ្ មេឆី្ា១ំ៩៧៥  
ម្ាយរ្រសខ់្ពុមំានការកពរួយ�រម្ជាខលាងំ  

គាត�់នសពុឪំពពុករ្រស់ខ្ពុឲំ្យកគរួសារលយើង 
ចាកលចញពកី្រលេស។ ឪពពុកមារ្រសខ់្ពុ ំ

លធវើការលនៅសថែានេូតជ្រ៉ពុន�នលផ្ើេូរសារ 

មកឪពពុកខ្ពុ ំល�ោយ�នក�្់រ្ាលយើង 
កតរូវខតចាកលចញពកី្រលេសកម្ពុជាឆា្់រៗ 
លនះល្រើអាច លកពោះអីក្រលេសកម្ពុជានងឹ 
អនពុវតេ្េិ្ធកិពុមមេពុយនសីក្្ពុងលពេឆា្់រៗ

 
លនះ។ ្រ៉ពុខនឪ្ពពុករ្រសខ់្ពុ ំខ�េធលា្់រ�ន 
លធវើ�លំណើរលេៅក្រលេសលផ្ងៗ នងិ�ន 

លឃើញអវី ខៗ�េលគចេូចតិ ្�ននយិាយ 

្ា “មិនមានក្រលេសណាខ�េងាយ 

សសរួេរស់លនៅជាងក្រលេសកម្ពុជាលឡើយ។ 

ក្រសិនល្រើអ្កចង់លចញលេៅលកកៅក្រលេស 

អ្កកតរូវខតលរៀ្រការជាមួយ្ី្រ្ររលេស”។

  លនៅន្ងៃ១៧ លមសា កគរួសាររ្រស់ 

លយើងនងិមិត្្ ក្េិាងំអសម់ានចនំនួ ២៥

នាក់�នលធវើ�លំណើរលេៅលខតក្ណ្ាេ។  

លនៅតាមផលវូលយើងជាលកមេងៗមានលសចក្ី 

លសសកឃលាន នងិខសសកយំ លកពោះអីម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុមិំន�នយកលស ៀ្ងអាហារមក 
ជាមួយលកចើនលេ។ ជ�ីនូរ្រសខ់្ពុ�ំន 
ចាកលចញពរី្យនល្េៅសពុអំងករ ្រ៉ពុខន ្

មានហវងូមនពុស ខ្ណនណានត់ានត់ា្់រ 
ខ�េលធវើឲ្យគាតរ់លងវង�ត។់ លយើងមិន 

�នលឃើញគាតល់េៀតលឡើយ។ ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុខំងឹខលាងំណាស់ លហើយ�នក�្់រលយើង 
ឲ្យលនៅលកៀកគ្ាពម្ីាក់លេៅម្ាក់  នងិមិន 

ឲ្យចាកលចញពរី្យន ្លេោះ្ីរជាលយើង 

មានលសចក្លីសសកឃលានយា៉ងណាក៏ 

ល�ោយ។ លយើង�នរពុញរ្យន្ី្រលកគឿង 

រ្រសល់យើងលចញពេីីលនោះ។ លយោធាខខមេរ 

កកហម�នកតរួតពនិតិ្យរ្ យនរ្្រសល់យើង  

នងិចអំកឲ្យលយើង លកពោះអីលគមិន�នរក 

លឃើញអវលីសោះ លកកៅពឆី្ាងំ�ា�ំយពរី 

នងិកំលសៀវ�ាេឹំកមួយ។ 

 ម្ាយរ្រសខ់្ពុខំងឹឪពពុកខ្ពុ ំលកពោះឪពពុក
 

ខ្ពុមិំនស្ា្់រគាត។់ ម្ាយខ្ពុមិំន�ននយិាយ

អវលីឡើយ គាតគិ់តខតពយំី។ ឪពពុកខ្ពុ�ំន 
នយិាយេងួលេោមម្ាយខ្ពុំ្ ា “សង្គម 
្រ�វិតន្មិ៍នសមលា្់រជាតខិលនួលេ លនៅ 
េី្ំរផពុតវានងឹមាន្ាពលសមេើគ្ារវាងអ្ក 

 មាននងិអ្កកក។ លយើងមានរ្យនព្រី 

្ីរលកគឿង អង្គការ នងិចាតខ់ចងរ្រស់ 

លក្រើក�សផ់្ទាេខ់លនួរ្រសល់យើង�ាច់ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ល�ឿ លសរខីឡន (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)ល�ឿ លសរខីឡន (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ល�ោយខឡក នងិេពុកឲ្យលយើងខតផ្ទះមួយ 

នងិរ្យនមួ្យលកគឿង្រ៉ពុលណ ្ណោះ។

  ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំននយិាយ្ា លយើង 
កតរូវខតលធវើ�លំណើរលនៅឲ្យជតិក្រ្ពេឹក  

លកពោះមានេឹកផឹកកគ្់រកគានក់្រលសើជាង 

អត�់យ។ លយើងឈ្់រសចំតលនៅវតមួ្យ 

លកពោះអីលយើងមិនមានេីកខនលងផ្ទាេខ់លនួ 
ខ�េកតរូវលេៅលេ។ លយើង�នរង់ចាសំ្ា្់រ 

�ណឹំង លនៅលពេណាលយើងអាចកតឡ្់រ 

លេៅ្ ្លំពញវញិ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនជយួ 
េខីសងអងករ នងិ�វ្្ាជំក់ឲ្យអ្ក 

លផ្ងលេៀត ល�ើម្លី�ោះ�រូយកលស ៀ្ង 

អាហារ។ គាត់�នក�្់រលគ្ា គាត ់

ជាកគរូ្រងហាាត់�េេ់ះ។

  ន្ងៃមួយគណ:្ មិូ�ននយិាយ 

ជាមួយមិត្្ ក្រិ្រស់ឪពពុកខ្ពុខំ�េមក 
ជាមួយលយើងពី្ ្លំពញ។ គណបៈ មិូ�ន 

ក�្់រ្ា ក្រសនិល្រើឪពពុកខ្ពុជំាអ្កជនំញួ 

គាតជ់ាល្ៅខកធំ ក្រសនិល្រើឪពពុកខ្ពុលំធវើ 

ការឲ្យរ�្ឋា្ ិ�េ គាតយ់ា៉ងលហោច 

ណាសជ់ាវរលសនយ៍ីលេោ។ មិត្្ ក្រិ្រស់ 

ឪពពុកខ្ពុ�ំនលឆលើយ្ា “្រងក្ររុស ្រងឯង 
វនិចិឆេយ័ក្រជាជនេ្អណាស។់ គាតជ់ា 

វរលសនយ៍ីលេោ!”។ ្រងសសរី្រសខ់្ពុ�ំន

ស្ា្់រឮពកួលគនយិាយ រួចរតល់េៅក�្់រ 

ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ្័យ
 

តក់សលពុតជាខលាងំ លហើយ�នអងវរឪពពុកខ្ពុំ 
ឲ្យជះិេូកលេៅក្រលេសលវៀតណាម។ ្រ៉ពុខន ្

ឪពពុកខ្ពុ�ំន្រ�លិសធ នងិ�ននយិាយ្ា  
អង្គការក្រខហេជាកគានខ់តយកគាត់

លេៅលរៀនសកូតសារលឡើងវញិ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។

  ពរី្ីរន្ងៃ្រន្ទា្់រមក កមមេ ា្ ិ�េ�ន 

ចា្់រឪពពុកខ្ពុយំកលេៅ នងិសរួចលមលើយគាត ់
លពញមួយយ្់រ។ លនៅលពេខ�េគាត ់

កតឡ្់រមកវញិ គាត់�នក�្់រម្ាយខ្ពុ ំ

្ា  លគ�នសរួគាតខ់តមួយសនំរួអំពី 

ការងាររ្រសគ់ាតក់ាេពមីពុន។ ឪពពុក 

ខ្ពុមំានការធពុញ្្រលេៅនងឹសនំរួជាលកចើន 
រ្រសក់មមេ ា្ �ិេខខមេរកកហម លហើយ�ន  

នយិាយក�្់រ្ា “លតើវាមាន្រញ្ហាអី 

�េអ្់ក ល្រើខ្ពុជំាវរលសនយ៍ីឯក ឬជាកគរូ 
្រងហាាត�់េេ់ះ?”។ ជា្ មេម្ីងលេៀត ម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនអងវរគាតឲ់្យចាកលចញពី 
ក្រលេស ឪពពុកខ្ពុ�ំន្រ�លិសធលេៀត។ 

គាតម់ានការលជឿជាក់នវូអវខី�េខខមេរ 

កកហម�ននយិាយក�្់រគាតឲ់្យរង់ចាំ 

កតឡ្់រលេៅ្ ្លំពញ នងិ្រនល្ធវើការងារ 

ចាសរ់្រសគ់ាតវ់ញិ។ ឪពពុកខ្ពុ�ំន 

នយិាយ្ា “មិនមានអ្កណាសមលា្់រ 

ជនជាតខិលនួឯងលេ យា៉ងលកចើនយកលេៅ 
លរៀនសកូត”។ 

  មួយខខលកកោយមក ខខមេរកកហម�ន 

នាឪំពពុកខ្ពុលំចញលេៅលរៀនសកូត។ ម្ាយ 
រ្រសខ់្ពុ�ំនឲ្យចលិញ្ជៀនរ្រសគ់ាតល់េៅ 
គណ:្ មិូ ល�ើម្សីពុកំារអនពុញ្ញាតពគីាត់

ឲ្យ្រងក្ររុសខ្ពុលំេៅសរួសពុខេពុក្ខឪពពុកខ្ពុ។ំ 

លនៅលពេខ�េ្រងក្ររុសខ្ពុកំតឡ្់រមក 
វញិ គាត�់នក�្់រម្ាយខ្ពុំ្ ា  ឪពពុកលយើង

លនៅក្ពុងមន្ទរីសសរុកជាមួយក្រជាជន 
៥០នាក់លផ្ងលេៀត មានកគរូ្រលកងៀន 

លវជ្ជ្រណ្ឌិត មនន្រី�្ឋការជានខ់ស្។់ 

លនៅលពេ�ងឹ�លូចះ្ ម្ាយខ្ពុ�ំនធរូសសាេ

្រន្ចិ។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុ�ំនសពុម្ំាយ 
ខ្ពុ ំវេិកតឡ្់រលេៅមន្ទរីសសរុកជាមួយ 
ឪពពុករ្រសល់យើង។ ្រន្ទា្់រមកអ្កេាងំ 

ពរី�ន�តខ់លនួ។ លកកោយមកលយើង�ន 

�ងឹ្ា អង្គការ�នកចឡំឪពពុកខ្ពុលំេៅនងឹ  
្រងក្ររុសរ្រសគ់ាត ់លឈមេោះ ល�ឿ គឹម 

សាន ខ�េជាឯកអគ្គរ�្ឋេូតក្រចាំ 

ក្រលេសជ្រ៉ពុន។

  ្ីរអាេិត្យលកកោយមក លយោធាខខមេរ 

កកហម�នមកជាមួយេូក្ួរនលកគឿង 

លហើយ�នក្រកាស្ា ខលនួមកយក 
ក្រជាជនកតឡ្់រលេៅេីកក រុងវញិ។ ម្ាយ 

ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិ្្ ា លយើងគួរខតលេៅ 

នងិផ្ាលំផ្ើអ្កសសរុក្ា ក្រសនិល្រើឪពពុក 

នងិ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុកំតឡ្់រមកវញិ 

សមូក�្់រពកួគាត់្ ាលយើងលនៅកករុង 

្្លំពញ។ ្រ៉ពុខន ្ជនំសួឲ្យការលធវើ�លំណើរ 

លេៅេីកករុង្្លំពញ េូក�នឈ្់រសចំត 

លនៅកំពង់ឆ្ាងំ។ មានរ្ យនល្កចើនលកគឿង  

នងិរលេះល្លើង�ន�កឹជញ្ជូនលយើងលេៅ 
លខត�្ត�់្ំរង។

  ្រង្រ្អនូក្ររុសសសរី្រសខ់្ពុ ំកតរូវ�ន
 

្រញ្ជូនលេៅអង្្គ ាពការងារ។ ល�ោយសារ  

ខ្ពុលំនៅលកមេងជាងលគក្ពុងចលំណោមកូនៗ
 

េាងំក�្ួំរននាក់លនៅក្ពុងកគរួសារ ខ្ពុ�ំន
 

លធវើការលនៅវាេខសសខក្រ្ូមិ នងិ�ន 

លរៀនមលនោគមនវ៍ជិ្ជារ្រសខ់ខមេរកកហម 

ជាមួយលកមេងៗ�នេលេៀត។ ខខមេរកកហម 

�ន្រលកងៀន្ា លយើងកតរូវចាតេ់ពុក្ា 

អង្គការជាឪពពុកម្ាយរ្រសល់យើង  

លហើយឪពពុកម្ាយ្រលងកើតរ្រសល់យើងជា

សកតរូវ។ អង្គការ�នក�្់រលយើងឲ្យ 

យកពត័ម៌ានពកីគរួសាររ្រសល់យើង។  

លកមេង ខៗលះ �នរាយការណ៍ក�្់រខខមេរ 

កកហមអំពីកគរួសាររ្រសខ់លនួ។ កគរួសារ 
េាងំលនោះកតរូវ�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅលរៀនសកូត  

ឬសមលា្់រលចោេ។ ខ្ពុមិំនខ�េក�្់រ 
អង្គការពម្ីាយរ្រសខ់្ពុលំេ។

  ្រងសសរី្រសខ់្ពុម្ំាក់មានរូ្ររាង 
ស្គមស្គាងំល�ោយសារជងឺំរាកមួេ។ 

មពុនលពេគាតស់លា្់រ គាត់�ននយិាយ 

ខ្្ឹរៗ្ា  នាងចង់ហ្ូរពងេាេាយ 

ជាមួយ្រខនលកមះណាស។់ ្រង្រ្អនូក្ររុសៗ

ក�នំាក់រ្រសខ់្ពុ�ំនសលា្់រលនៅក្ពុងខខ
 

ខតមួយ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ ្រ្អនូក្ររុស 
ម្ាក់�ន្រញ្ជូនកតឡ្់រមកវញិ លជើង 
រ្រសវ់ាកតរូវ�នកាត្់រន្ទា្់រមកវាក៏ 

សលា្់រ�តល់េៅ។ ្រង្រ្អនូក្ររុសលផ្ងលេៀត

មាន�លំ�កលាយ នងិសលា្់រល�ោយសារ 

អត់�យ។ លេោះ្ីរជាលេៅមន្ទរីលពេ្យក៏ 

ល�ោយ ការព្យា�េ�នកតមឹខតលេ្រ 

្្ាកំគា្់រអាចម៍េន្ាយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

ល្រះ�ងូម្ាយរ្រសខ់្ពុកំតរូវលខ្ទចខ្ទា ំកគាកំគា

លនៅលពេ�ត្់រង់កូនជាលកចើននាក់។  

ក្រសនិល្រើខ្ពុមិំន�នលនៅខក រ្គាតល់េ ម្ាយ

ខ្ពុនំងឹវលងវងសមេារតី�តល់េៅលហើយ។

  ន្ងៃមួយលនោះ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនយក

លកគឿងអេងការ �រូជាសាចម់ាន។់ គាត់ 

�នខចករខំេកសាចខ់លះឲ្យលេៅអ្កលផ្ង

លនៅក្ពុងផ្ទះ នងិេពុកល្លៅមានស់កមា្់រខ្ពុំ 
នងិខលនួគាត។់ លនៅលពេខ�េខ្ពុហំ្ូរមិន 

ខឆ្អត ខ្ពុចំា្់រលផ្ើមលឈលោះជាមួយគាត ់ 
ម្ាយខ្ពុ�ំនក្ចិមួេេាេខ់តខ្ពុខំសសកយំ។  

អ្កលសពុើ្រការណ៍ក្រចាំ្ មិូ�នឮខ្ពុខំសសក 
យំ លហើយលគ�ននាម្ំាយខ្ពុចំេូលេៅក្ពុង 
នកព។ អ្កេាងំអសគ់្ាលនៅក្ពុងផ្ទះ 
�ន្រលន្ទោសខ្ពុ ំនងិនយិាយ្ាខ្ពុ�ំន

 
្រងកលហតពុឲ្យគាតស់លា្់រ។ 

ខ្ពុមំានការ្័យខលាចជាខលាងំ លហើយរត ់
លចញលេៅរកម្ាយខ្ពុ ំ្រ៉ពុខនមិ្នខ្ពុមិំន�ន

 
លឃើញគាតល់ឡើយ។ ខ្ពុ�ំនខសសកយំ 
រហតូ�េល់�កេក់។ លនៅលពេខ�េខ្ពុ ំ
្្ាក់លឡើង ម្ាយខ្ពុ�ំនយំនងិលអោ្រខ្ពុ។ំ 

ខ្ពុរំលំ ើ្្រចតិយ្ា៉ងខលាងំ នងិមានអារម្្ា 
ខ្ពុ�ំនលកើតម្ងលេៀត។

  លនៅលពេម្ាយរ្រសខ់្ពុមិំនអាចកេាំ 
កេ្ាពអតឃ់លានលនៅក្ពុង្ូមិតលេៅលេៀត 

គាត់�នក�្់រខ្ពុឲំ្យរតល់ចញលេៅជាមួយ 
លកមេងមូេ�្ឋានម្ាក់លឈមេោះ គួរ។ លយើង 

�នរលងវងលនៅក្ពុងនកពពរីន្ងៃ នងិហ្ូរខត 
អវខី�េលយើងអាចរក�ន។ លនៅលពេ 

យ្់រលនោះ ខ្ពុ�ំនលឡើងល�ើមលឈើមួយ 

លហើយ�នលឃើញពនលលឺ្លើងសលំ�ៅមករក 

លយើង ខ្ពុគិំត្ាជាលខមេោចេង។ ្រ៉ពុខនវ្ា

ជាល្លើងចនលពុះលចញពរីលេះលគោមួយខ�េ

�ន្ររល�ោយគណ:្ មិូេ្឵ក់នកព។ 

គាតម់ានសន្ានចតិេ្្អ�ននាំ គួរ នងិ 

ខ្ពុកំតឡ្់រលេៅរសល់នៅជាមួយកគរួសារ 
រ្រសគ់ាត។់ ្រ្អនូក្ររុសរ្រសក់គរួសារ 
គាត់�នេពុកខ្ពុជំាកូនចញិ្ចមឹ។ 

គាតស់សឡាញ់ខ្ពុ ំនងិឲ្យអាហារខ្ពុហំ្ូរ
 

ជាលកចើន ។

  លនៅន្ងៃរលំ�ោះក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុំ 
ចង់លេៅរកម្ាយខ្ពុ ំ្រ៉ពុខនមិ្ន�ងឹ្ាគាត ់
លនៅេីណា។ ន្ងៃមួយលនោះ ខ្ពុ�ំនឮ 
មនពុស្ម្ាក់លហៅលឈមេោះខ្ពុ។ំ គណ:្ មិូ 
�នក�្់រខ្ពុំ្ ាម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនមក

 
រកខ្ពុ។ំ ខ្ពុមំានការ្័យតក់សលពុត លកពោះ

 
អីខ្ពុ�ំនកពុហក្ា ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន

 
សលា្់រលហើយ។ ខ្ពុំ្ យ័ខលាច លកពោះខ្ពុជំា

 
ក្រជាជន១៧លមសាម្ាក់ នងឹកតរូវ 

សមលា្់រ។ ្រ៉ពុខនស្លមលងលនោះជាសលមលង 

រ្រសម្់ាយខ្ពុ ំគាត់�នមកសពុខំ្ពុកំតឡ្់រ
 

លេៅ្ ្លំពញវញិជាមួយគាត។់ ខ្ពុមិំន�ងឹ 
្ាកតរូវលធវើយា៉ងណាលេ។ អ្កលនៅក្ពុង 
កគរួសារខ�េ�នចញិ្ចមឹខ្ពុលំនោះ មិនចង់ 
ឲ្យខ្ពុចំាកលចញលេ។ ខ្ពុមំានការ្័យខលាច 

ខខមេរកកហមនងឹលធវើអវីចលំពោះខ្ពុកំ្រសនិល្រើ

ខ្ពុចំាកលចញ។ ខ្ពុ�ំនហ្ូរកគ្់រកគានល់នៅ

ក្ពុង្ូមិលនះ។ ្រ៉ពុខនម្្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន
 

នយិាយក�្់រលគ្ា គាត់�ន�ត្់រង់ 

កូនរ្រសគ់ាតេ់ាងំអស់ លេើកខេងខត 

ខ្ពុម្ំាក់។ កគរួសារចញិ្ចមឹខ្ពុ�ំនយេក់ពម
 

នងិឲ្យខ្ពុលំេៅផ្ទះជាមួយម្ាយខ្ពុវំញិ។

  ការចងចារំ្រសខ់្ពុអំំពរី្រ្រខខមេរ 
កកហម  �ន�កជា្់រនងឹខ្ពុរំាេន់្ងៃ វា 
ជាសសលមោេ�អ៏ាកកក់មួយ។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ
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«កផះផង់ធូលតី»
ករឿងរា៉ាវកចញពតីប្រជាជៃ្មេតីកបកាមរ្រ្រកម្ពុជាប្រជាធិ្រកតយ្យ

យស់	បពតីម	៖	វរកសៃតីយ៍ឯក
 លឈ្ម ឵ះ ចាប ្ុថីា តតូវជាតបពន ្

រប្ ់យ្ ់តពមី បាននយិយលរៀបរាប់  

តបាបថ់ា៖

 �្ូំរងលឡើយ្ី្ររ្រសខ់្ពុលំឈមេោះ យស់ 

កពមី �នលឃើញខ្ពុលំនៅឆ្ាំ ១៩៥២  

លហើយ �នលស្ើសពុំឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ

លរៀ្រការជាមួយខ្ពុ។ំ ្រន្ទា្់រពគីាត់�ន  
្រញ្ច្់រវេិ្យាេយ័ គាត់�នចេូលរៀន 

សាេា្រណ្ឌិតស្ាលយោធា នងិ�ន 

តលមលើងឋានរ្សក័្ជិាេ�ំា្់រ។ គាតជ់ា 

វរលសនយ៍ីឯក លនៅក្ពុងរ្រ្រ េន ់នេ់ 

នាឆ្ា១ំ៩៧០។ មពុនឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុយំេ់

លឃើញ្ា ក្រលេសរ្រសខ់្ពុវំាអលសថែរ្ ាព 
យា៉ងខលាងំ លហើយខ្ពុ�ំនសរួ កពមី ្ា 

លតើវាជាគំនតិេ្អលេ ល្រើលយើងកតរូវល ៀ្ស

ខលនួលេៅក្រលេសន្មួយរយបៈ។ 

គាតល់ឆលើយ្ា លេ គាតជ់ាអ្កលសហ្ា 

ជាតម្ិាក់ ក្រសនិល្រើគាតច់ាកលចញលេៅ 

គាតម់ានអារមមេណ៍្ា ក្តក់្រលេស 

រ្រសគ់ាត។់ ្រ៉ពុខនគ្ាត់�នក�្់រខ្ពុំ្ ា 

ខ្ពុអំាចលេៅម្ាក់ឯង�ន។ ខ្ពុមិំនអាច 

ចាកលចោេគាត់�នលេ �លូចះ្ខ្ពុ�ំន 
សលកមចចតិស្្ាក់លនៅក្ពុងកករុង្្លំពញ

ជាមួយគាតន់ងិកូនៗរ្រសល់យើងេាងំ 

ក�្ីំរនាក់។

  លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លយើងកតរូវ�ន 

ជលមលៀសលេៅលខតក្ណ្ាេ។ ខ្ពុចំង់លធវើ 
�លំណើរលេៅសសរុកកំលណើតរ្រស្ី្់រខ្ពុលំនៅ 
ក្ពុងលខតស្វាយលរៀង ្រ៉ពុខនម្ានក្រជាជន 

លកចើនលពកកំពពុងលធវើ�លំណើរតាមេិសល�ៅ 

លនោះ។ លនៅលពេខ�េអង្គការសរួអំពី 

ជវីក្រវត្រិ្រសល់យើង ខ្ពុ�ំនកពុហកនងិ 
ក�្់រ្ា ្ី្ររ្រសខ់្ពុជំាអ្កេក់�រូ។

 អង្គការ�នឲ្យលយើង�ា្ំរខនល នងិលធវើខសស។  

រាេក់ពកឹខ្ពុ�ំនខរកេឹក ៨០ធពុងលសសោច 
�ណំា។ំ កពមី លធវើខសស លេើកេំន្់រនងិ 

ខរក� ីខណ:ខ�េកូនៗរ្រសល់យើងកតរូវ

្រញ្ចូេក្ពុងកងចេត័។

  លនៅលវេាយ្់រមួយលមោ៉ង៩ 

កមមេ ា្ ិ�េខខមេរកកហម�ននយិាយ្ា 

្ី្ររ្រសខ់្ពុកំតរូវលេៅលរៀនសកូត នងិសន្យា

្ាគាតន់ងឹកតឡ្់រមកវញិ្រន្ទា្់រពី 

លរៀនច្់រ។ កមមេ ា្ ិ�េខ�េយក្ី្រខ្ពុលំេៅ 
លនោះលឈមេោះ ខា ឡពុក �ននយិាយ្ា 

”កពុំ�រម្អី អង្គការចង់ជ្ួរគាតល់នៅ 

ផ្ទះរ្រសស់ស្ចីណំាសម្់ាក់លឈមេោះ ្ី ។ 

វាមិនយូរលេ”។ ខ្ពុ�ំនរង់ចាំ កពមី ្រ៉ពុខន ្

យស់ កពមឹ ្តឆ្ា១ំ៩៧២ លនៅ្ ្លំពញ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

គាតមិ់នកតឡ្់រមកវញិលឡើយ។ ្រន្ទា្់រ 

មក ្ី នយិាយ្ា “កពុរំង់ចាគំាតអី់។ 

សូមក្រយ័តក្្រខយងលនៅលពេខ�េអ្ក 

នយិាយស្ី ល្រើមិនអញ្ចងឹលេកគរួសារ 

រ្រសអ្់កនងឹកតរូវ្រញ្ជូនលេៅសមលា្់រ។ 

ខ្ពុកំ�្់រអ្កឯង�លូចះ្ ពលីកពោះអី្ី្ររ្រស់

អ្កមានជវីក្រវត្មិិនេ្អ”។ 

  ពរីខខលកកោយមក អង្គការ�នលស្ើខ្ពុ ំ 
នងិកគរួសាររ្រសខ់្ពុផំលាសេី់េលំនៅលេៅ 
េីកករុង្្ំលពញ។ ្រ៉ពុខនអ្ង្គការ�ន�ាក់ 

លយើងក្ពុងរលេះល្លើងលេៅលខត�្ត�់្ំរង 
វញិ នងិឲ្យលយើងរសល់នៅក្ពុងខ្ទមរយីក 
រយាកមួយ។ ្រន្ទា្់រមកអង្គការ�ន 

ចា្់រលផ្ើម្ំរខ្រកកគរួសាររ្រសខ់្ពុ។ំ 

កូនសសរី្រសខ់្ពុអំាយពុ៦ឆ្ាំ ខតមួយគត ់
អាចរសល់នៅជាមួយខ្ពុ។ំ កូនៗរ្រសខ់្ពុំ 
លផ្ងលេៀតកតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅលេើក 
េំន្់រ នងិជកីសសះលនៅឆងៃាយពផី្ទះ ៤០ 

គីឡខូមក៉ត។

    កូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ ំ អាយពុ១៧ឆ្ា ំ�ន 
សលា្់រល�ោយសារជងឺំនងិការអតឃ់លាន។  

វាសកមាកក្ពុងមន្ទរីលពេ្យខតម្ាក់ឯង 

មពុនលពេខ្ពុលំេៅ�េល់មើេខ េ្ាវំា ។  
វា�នសលា្់រលនៅយ្់រ្រន្ទា្់រ លកកោយពី 

ខ្ពុលំេៅ�េ។់ វា�ននយិាយ្ា “មា៉ក់  
ខ្ពុឃំលានខលាងំណាស។់ ជវីតិរ្រសខ់្ពុលំពេ

 
លនះវាព�ិកខលាងំជាងសតវធាតពុលេៅលេៀត។  

ខ្ពុចំង់សលា្់រ លហើយនងិអាចលកើតម្ង 

លេៀត។ ជវីតិអីក៏លវេនាលមល៉ះ?” ្រន្ទា្់រ 

មកកូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុ្ួំរននាក់ នងិកូនសសី 
ច្ង�នសលា្់រ។ កូនខ្ពុសំលា្់រ្រនគ្្ាក្ពុង 
រយបៈលពេព្ួីរនលេៅ�្់រន្ ងៃ។ កូនខលះសលា្់រ 

ល�ោយសារជងឺំកូនខលះលេៀតកតរូវ�ន 

លគសមលា្់រ។ កូនសសចី្ង្រង្អសរ់្រសខ់្ពុំ

�នលរៀ្រការជាមួយលចៅហវាយលខត។្  

អង្គការ�នយកនាងជាមួយ្ី្រ នងិកូនៗ 

ពរីនាក់លេៀតលចញលេៅ។  ចា្់រពលីពេ 

លនោះមក លយើងមិនខ�េលឃើញពកួ 

លគលឡើយ។

  ្រន្ទា្់រពលីនោះមក ស៊ពុម គណ:្ មិូ 

�ន្រង្គា្់រខ្ពុឲំ្យក្រគេក់េព្យសម្ត្ ិ
ខ�េកមមេសេិ្ធេិាងំអសរ់្រសខ់្ពុ។ំ គាត ់
នយិាយ្ា ខ្ពុមិំនខមនជាពេរ�្ឋកម្ពុជា

 
សាមញញាលេ។ យា៉ងលហោចណាស់ ខ្ពុជំា 
អ្កខ�េមានឋាន:ខស្់ នងិមានងារជា 

“លេោកសសី” ឬ “លេោកជេំាវ”។ 

ខ្ពុកំ្រខហេជា្ រយិា រ្រសអ្់កជនំញួ 

លហើយខ្ពុពំតិណាសជ់ាលចៅហវាយសស។ី  

ស៊ពុម �ន្រញ្្ជខ្ពុឲំ្យយកេាមកលចញ 
ព្ីរង្គន។់ វាគួរឲ្យលខ្ើមរលអើមណាស់  

ខ�េលពេខលះលធវើឲ្យខ្ពុវំេិមពុខខ្យេច់ា្់រ។  
ក្រជាជន្មេីខតងខតជយួខ្ពុ ំលនៅលពេ 
ខ�េលហតពុការណ៍លនះ�នលកើតលឡើង។ 

អ្កេាងំលនោះ�ននយិាយ្ាកមមេ ា្ ិ�េ 

ឲ្យខ្ពុលំធវើការងារលនះ ល�ោយសង្មឹ្ា 

ខ្ពុនំងឹឆា្់រសលា្់រ។

  លនៅលពេខ�េលវៀតណាម�នចេូ 

មកក្រលេសកម្ពុជាលនៅឆ្ាំ ១៩៧៩ ខ្ពុំ 
�នសលកមចចតិល្�ើរកតឡ្់រលេៅ្ ្លំពញវិ

ញជាមួយកូនៗ។ លេៅ�េេី់កករុង  

ខ្ពុ�ំនរសល់នៅជាមួយសាចញ់ាត ិនងិខតិ 
ខលំធវើការេាងំន្ងៃេាងំយ្់រ �លូចះ្លហើយ 

កូនៗរ្រសខ់្ពុ�ំនលរៀនសកូត។  
គមេានអវសីខំានជ់ាងេេួេ�នកា  រលរៀន 

សកូតលឡើយ។

  ខ្ពុមំានសណំាងណាសខ់�េលនៅ 
សេស់មាជកិកគរួសារខលះ្រន្ទា្់រពឆី្ាំ 

១៩៧៩។ លនៅេី្រញ្ច្់ររ្រសរ់្រ្រ 

ខខមេរកកហម ខ្ពុ�ំត្់រង់្ី្រ �ត្់រង់កូន 
ក្ររុស្ួរននាក់ កូនសសម្ីាក់ លចៅពរីនាក់  

នងិម្ាយលកមេករ្រសខ់្ពុខំ�េខ្ពុសំសឡាញ់
 

�ចូជាម្ាយ្រលងកើតរ្រសខ់្ពុអំីច៊ងឹ។  

សាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុម្ំាក់�នលេៅេស ន្ា

គពុកេួេខសលង គាត់�នលឃើញលឈមេោះ្ី្រ 

រ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុង្រញ្ជលីនៅេីលនោះ។ អ្ករស់
 

រានមានជវីតិពរី្រ្រខខមេរកកហមម្ាក់ 

�នក�្់រខ្ពុំ្ ា អ្កលេោសេួេខសលងជា 

លកចើន កតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅសមលា្់រលនៅ 
្ឹរងលជើងឯក។ លរៀងរាេន់្ងៃ្រពុណ្យ 

សាសនាខ្ពុ�ំនយកមហាូ្រចណីំលេៅវាេ

ពឃិាត នងិ�នឨេ្ទសិ្រពុណ្យកពុសេ

លេៅឲ្យ្ី្ររ្រសខ់្ពុ។ំ

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

(តពតីកល្មៃុ)

 ោ ំលអង លហៅ លមង៉ េី មានអាយពុ៣៩ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ សសរុកកំលណើតលនៅនកពឈរ លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូន 

រ្រស់ �ាំ សាវ នងិ ជឺ លហៀកហយួ មានក្រព្ធលឈមេោះ 

េមឹ លេៀងសពុមី មានកូនក្ររុស ២នាក់នងិសស ី៥នាក់ 

កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅចំ្រក់ លខតត្ាខកវ។ 

ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន �ា ំលអង ឬ �ា ំលមង៉ ឬ �ា ំលមង៉េី 

លហៅ លអង លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី២០ ខខកពុម្បៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី៦ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១៥ ន្ងៃ។

 ោ ំ វ៉ាន់ភរូ មានអាយពុ៤៤ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

សសរុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ជាកូនរ្រស់ �ាងំ វា៉នយិ់ន 

នងិ ហញិ ធញីពុង កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ 
លកោះនវ ន្ងៃេី៧ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ 
ឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ក ្រន្ទ្់រធំ ០១ ្រន្ទ្់រ 
តចូ ៥។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពកីាេ្ររលិចឆេេ 

ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ែុក លយៀន កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកង 
ពេ៥០២ ន្ងៃេី២៤ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហម 

ចា្់រ្រញ្ជូន �ពុក លយៀន លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលង លនៅន្ងៃេី២៤ 

ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលចោេ លនៅន្ងៃេី៦ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ១៣ ន្ងៃ។

 ែុំ លហៀម លហៅ សស៊ាន ់មានអាយពុ២៥ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅចកំារលេើ លខតកំ្ពង់ចាម 

ជាកូនរ្រស ់ពត �ពុ ំនងិ េមឹ ខហ មាន្ី្រលឈមេោះ អ៊ពុន លសឿន  

លហៅ វា៉ន ់មានកូនសសី ១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួ 

លនៅកងពេ៣១០ ន្ងៃេី២៨ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ 

្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ គ ្រន្ទ្់រធ ំ៤។ 
 

ខខមេរកកហមសមលា្់រ �ពុ ំលហៀម លនៅន្ងៃេី១៧ ខខមីនា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១៨ ន្ងៃ។

 ែូ  លហវែ  មានអាយពុ២៨ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ឪពពុកម្ាយលឈមេោះ � ូកាំ នងិ  

វា៉ង ហពុងឹ យាង កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅលរោងចកក 
តម្឵ញ ត-១ ន្ងៃេី២០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហម 

សមលា្់រ � ូលហវ លនៅន្ងៃេី១៨ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ែូង ទី មានអាយពុ២៩ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុក 
កំលណើតលនៅេឹកផពុស លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ ជាកូនរ្រស់ �ងូ េូ  

នងិ សយ មានក្រពន្ធលឈមេោះ េិត ឃពុត មានកូនសសី ៣នាក់  

កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅវតល្គោគជាន ់ ន្ងៃេី៧ 

ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេ

ខសលងក្ពុងផ្ទះ ក ្រន្ទ្់រធ០ំ២ ្រន្ទ្់រតចូ ១០ កាេ្ររលិចឆេេ 

ននការមក�េគ់ពុកេួេខសលង មាន២ខពុសគ្ា មួយលនៅន្ងៃេី 

៥ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេី២៧ ខខមីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ លនៅន្ងៃេី១១ ខខមិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ែូង លស្ង កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកងពេ 
៥០២ ន្ងៃេី២៣ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ 

�ងូ លសសង លនៅន្ងៃេី៣១ ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ែរួង ញ៉ា លហៅ ធ ីមានអាយពុ២០ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅកំពង់លសៀម លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូនរ្រស់  

�ងួ អាម នងិ លអោក លផន កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រ 

វ៉ាន់ថាន់ លៅោរា៉ា និង ែុង ោនី 

្រពា្ជ តីកឈមេ ឵ះអ ្នកសដលបាៃសលៃ឵្រ់
កៅក្នពុងរ្រ្រស្ មេរបកហម	ចារទកុក្នពុងកសៀវកៅរំឭក
វិពា� ាណក្ខៃ ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ខលនួលនៅកំពង់ធ ំន្ងៃេី២១ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខមេរកកហម 
សមលា្់រ �ងួ ញ ៉លនៅន្ងៃេី១២ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៨១ ន្ងៃ។

 ែរួង ជី លហៅ ជវី មានអាយពុ៣៨ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅកកឡាញ់ លខតល្សៀមរា្រ ជាកូន 

រ្រស់ �ងួ លអឿន នងិ នមឹ ខអម  មានក្រពន្ធលឈមេោះ លឡៅ 

គឹមសពុខ មានកូនក្ររុស១នាក់ (សលា្់រ) កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួលនៅសសរុក្្ំសសរុក ន្ងៃេី១៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ក០៥ 

្រន្ទ្់រធ ំ១៤។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពកីាេ្ររលិចឆេេ 

ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ែរួង ោវុធ មានអាយពុ៣៩ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅ�កាន លខតល្ពោធិ៍សាត់ ជាកូនរ្រស់   

�ងួ ឃនិ នងិ មម៉ សាត  មានក្រពន្ធលឈមេោះ នេិ វានស់ពុី  

មានកូនក្ររុស ២នាក់ នងិសសី ២នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួក្ពុងខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ
 ឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ០៤ ្រន្ទ្់រធំ ៤ ្រន្ទ្់រ 

តចូ ៤។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន �ងួ �ាវពុធ លេៅ�េ់ 
គពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី៤ ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រ 

លនៅន្ងៃេី៦ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ទា្់រពីជា្់រឃពុឃំាងំ 
អសរ់យបៈលពេ ១២៥ ន្ងៃ។

 ែរួង នរួន មានអាយពុ២៧ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅសស រុក១៥៤ (សសរុកកណ្ាេស្ទងឹ) 

លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រស់ �ងួ លនៅ នងិ ពនិ លស្ើង  មាន 

ក្រពន្ធលឈមេោះ ខលងឹ ឡាយ មានកូនក្ររុស ១នាក់នងិសសី 

១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅខកពកហរូ ន្ងៃេី២៦ 

ខខមិនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេ

ខសលងក្ពុងផ្ទះ ០២ ្រន្ទ្់រធ ំ៩។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន �ងួ 

ននួ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី៣១ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី១៤ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ែរួង ផាន មានអាយពុ២១ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧(៥) 

មានសសរុកកំលណើតលនៅសន្ទពុក លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូនរ្រស់    
ជពុត នងិ   ហពុ្ឹរ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅសសរុកលជើងនកព  
ន្ងៃេី១៩ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧(៥) លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំ

 
លនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ០៥ ្រន្ទ្់រធំ ១១។ ខខមេរកកហម 

ចា្់រ្រញ្ជូន �ងួ ផាន លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី១៦ 

ឬ ១៧ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ 

្រញ្្ជក់ពកីាេ្ររលិចឆេេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ែរួង ម៉ានុ មានអាយពុ២៧ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅលមសាង លខតន្កពខវង ជាកូនរ្រស់  

�ងួ គង់ នងិ   ្ ងួ អ៊ពុ  ំកតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកងពេ 
១៧០ ន្ងៃេី២៥ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខមេរកកហមចា្់រ 

្រញ្ជនូ �ងួ មព៉ុន លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលង លនៅន្ងៃេី២៥ ខខមករា  
ឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី២៣ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៥៨ ន្ងៃ។

 ែរួង វ៉ាន មានអាយពុ៣៤ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧(៦) 

មានសសរុកកំលណើតលនៅលមសាង លខតន្កពខវង ជាកូនរ្រស់   

េង យិន នងិ វា៉ន ់រស ់មានក្រពន្ធលឈមេោះ លមៅ៉ ក្ររុក លហៅ  

លសឿន មានកូនក្ររុស ១នាក់នងិសសី ២នាក់ កតរូវ�នខខមេរ 

កកហមចា្់រខលនួលនៅសសរុកលមសា ន្ងៃេី១០ ខខកកក�ា 

ឆ្ា១ំ៩៧(៦)។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ �ងួ វន៉ លនៅន្ងៃេី១៦ 

ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ែរួង សាខន មានអាយពុ២៨ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧(៦) 

មានសស រុកកំលណើតលនៅេួេលគោក លខតក្ណ្ាេ ជាកូន 

រ្រស ់�ងួ សពុក នងិ ខហម យា្់រ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រ 

ខលនួសសរុកខសសអំ្ិរេ ន្ងៃេី២១ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧(៦)  
លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេេួខសលងក្ពុង្រន្ទ្់រធំ 

 
៨ ្រន្ទ្់រតចូ ៧។ កាេ្ររលិចឆេេននការមក�េគ់ពុកេួេខសលង  

មាន២ខពុសគ្ា មួយលនៅន្ងៃេី២៤ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេី២៦ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ  �ួ្  សាខន 

លនៅន្ងៃេី២៦ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ែរួង សាម មានអាយពុ៣០ឆ្ ាំ ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅអង្គស្េូ លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រស់ 

�ងួ សពុក នងិ មា៉ ផាត ់មានក្រពន្ធលឈមេោះ ចលំរើន លហៅ 

ធមឹ មានកូនសសី ១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ

្រន្ទរីលយោធា ត្ំរន១់៥ ន្ងៃេី២៨ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ក 

្រន្ទ្់រធំ ១ ្រន្ទ្់រតចូ ៧។ កាេ្ររលិចឆេេននការមក�េ់

គពុកេួេខសលងមាន៣ខពុសគ្ា មួយលនៅន្ងៃេី១, លនៅន្ងៃេី៤ 

នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេី១៤ ខខតពុេា ឆ្ ា១ំ៩៧៦។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ខខមេរកកហមសមលា្់រ �ងួ សាម លនៅន្ងៃេី១៨ ខខមីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ែរួង ្ុខសាន អាយពុ៣៦ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ អតតី 
វសិវករ មានសសរុកកំលណើតលនៅលេើកខ�ក លខតក្ណ្ាេ 

ជាកូនរ្រស ់�ងួ លហង នងិ នាង ធសីា ំ មានក្រពន្ធលឈមេោះ 

មិន េីស៊ាន មានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួលនៅន្ងៃេី២២ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅផ្ទះក្រធាន 
្ូមិ ត្ំរន២់២។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ �ងួ សពុខសាន  

លនៅន្ងៃេី២២ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំ 

អសរ់យបៈលពេ ៩០ ន្ងៃ។

 លែឿ រ៉ាន លហៅ ល�ឿ រពុម មានអាយពុ២៥ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅសន្ទពុក លខតកំ្ពង់ធ ំជាកូន 
រ្រស ់  ល�ឿ រង៉ នងិ �ាន ់កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ 

ព-៩៨ ន្ងៃេី៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុំ 
ឃាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ជ ្រន្ទ្់រធ ំ៣ ្រន្ទ្់រតចូ ១១។  
ខខមេរកកហមសមលា្់រ ល�ឿ រន៉ លនៅន្ងៃេី១២ ខខឧស្ា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១២៧ន្ ងៃ។

 លែៀង ភកីារ លហៅ រនិ មានអាយពុ៤១ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦  
មានសសរុកកំលណើតលនៅខកពកកតគួន លខតឃ្លាំងកម្ពុជាលកកោម 

ឪពពុកម្ាយលឈមេោះ ល�ៀង  យឹម នងិ នាង ឈវី មាន 

ក្រពន្ធលឈមេោះ គួន លហៅ ឃា មានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�ន 

ខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅមន្ទរី២៦ លរោងពពុម្រ�្ឋ ន្ងៃេី៦ 

ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ ល�ៀង ្ីការ 

លនៅន្ងៃេី២០ ខខមិ ន្ា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 លែៀប យ៉ាន មានអាយពុ២៧ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦  
មានសសរុកកំលណើតលនៅសសរុក២០ (សសរុកស្អាង) លខតក្ណ្ាេ  

ជាកូនរ្រស ់គង់ ល�ៀ្រ នងិ អួង យិន កត រូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួលនៅេួេតា(េំ)ពងូ ន្ងៃេី១១ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦  
លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេេួខសលងក្ពុងផ្ទះ១០។ 

 
ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន ល�ៀ្រ យន៉ ពសី-២១ឃ លេៅ�េ ់
គពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី១១ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រ 

លនៅន្ងៃេី៣១ ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំ 

អសរ់យបៈលពេ ៥២ ន្ងៃ។

 លែត ្មឹណានី ជាក្រពន្ធរ្រស់ អ៊ពុច មពុងឹហង៊ កតរូវ 

�នខខមេរកកហមឃាតខ់លនួលនៅស-២១ឃ ន្ងៃេី៨ ខខវចិឆេកិា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ ល�ត គឹមណាន ីលនៅ 

ន្ងៃេី២៩ ខខវចិឆេកិា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ឌ ីឆន លហៅ ខាន ់មានអាយពុ៣២ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅនកពឈរ លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូនរ្រស់  

�ី ជពុន នងិ អ៊ពុច ខយម៉ មានក្រពន្ធលឈមេោះ គឹម ស៊ាន លហៅ 

ហពុង មានកូនក្ររុស ១នាក់នងិសសី ២នាក់ កតរូវ�នខខមេរកក 

ហមចា្់រខលនួលនៅឧតរ្ ន្ងៃេី២៤ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន �ី ឆន លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលង 

លនៅន្ងៃេី២៤ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី៨ 

ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ឌី សវ៉ាន មានអាយពុ៣៨ឆ្ ាំ ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅសសរុក២០ (សស រុកស្អាង) លខតក្ណ្ាេ  

ជាកូនរ្រស ់មី �ី នងិ អពុង េឹម កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រ 

ខលនួលនៅស-២១ឃ ន្ងៃេី១២ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

ខខមេរកកហមសមលា្់រ �ី ខវន៉ លនៅន្ងៃេី២៣ ខខមីនា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៤០ ន្ងៃ។

 ឌី សាលម៉ាត អ ាយពុ២៦ឆ្ ាំ ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅកណ្ាេស្ទងឹ លខតក្ណ្ាេ ជាកូន 

រ្រស ់�ី ហ៊ពុយ នងិ កង សាលមឿន មានក្រពន្ធលឈមេោះ ខមឹ 

សពុលខន លហៅ យព៉ុន កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅលរោង 
ចកកតម្឵ញ ត-៥ ន្ងៃេី១៨ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជនូ

 
លេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ក០៧ ្រន្ទ្់រធ ំ១៣។ 

លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពកីាេ្ររលិចឆេេននការមក 

�េេួ់េខសលង នងិការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ឌី សាយ ជាកូនសសិ្ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួ

លនៅសវាយលរៀង ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន 

�ី សាយ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលង លនៅន្ងៃេី២២ ខខសហីា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី២៨ ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៧ន្ងៃ។

 ឌី ្អំាត អាយពុ២៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុក 
កំលណើតលនៅេឹកផពុស លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ ជាកូនរ្រស់ ចក់ មី 

នងិ ហពុង ណាន កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅសសរុកេឹក 
ផពុស ត្ំរន៣់១ ន្ងៃេី១៣ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូន 
លេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ច ្រន្ទ្់រធ ំ៣ ្រន្ទ្់រ 
តចូ ៥។ (គមេានក្ពុង្រញ្ជ)ី។

 ឌមឹ ថា លហៅ វណ ្ណ មានអាយពុ៣២ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់លសៀម លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូន 

�ឹម មព៉ុង នងិ ហាក់ មានក្រពន្ធលឈមេោះ ហពុមី លហៅ កតាន 

មានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅឃលាងំ 
រ�្ឋ ន្ងៃេី៩ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ (គមេានក្ពុង្រញ្ជ)ី។

 ឌចុ្ មាញ លហៅ ផាន មានអាយពុ២៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅអង្គស្េួ លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រស់   

គាំ �ពុច នងិ វា៉យ មួច កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ 
មន្ទរីកាតល់�រ ៧៥ ន្ងៃេី១៣ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ 

្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ េ ្រន្ទ្់រធ ំ០៣ 
 

្រន្ទ្់រតចូ ១៦។  ខខមេរកកហមសមលា្់រ �ពុច មាញ លនៅន្ងៃេី១២  

ខខឧស្ា ឆ្ ា១ំ៩៧៧ ្រន្ទា្់រពីជា្់រឃពុំឃាងំអស់ 

រយបៈលពេ ១៣០ ន្ងៃ។

 ណន ខ្នក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកំពង់

លសោម ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន ណន 

ខ្ាក់ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី២១ ខខសហីា ឆ្ាំ 

១៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី១២ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ២៣ ន្ងៃ។

 ណន ឆាង លហៅ លអង មាស មានអាយពុ៥៦ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៥ មានសសរុកកំលណើតលនៅអង្គរជយ័ លខតកំ្ពត 

ជាកូនរ្រស់   លអង ណន នងិ តកឹ េន  មានក្រពន្ធលឈមេោះ 

ន ូ ន ីលហៅ សារា៉ មានកូនក្ររុស ៣នាក់នងិសសី ៧នាក់  

កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅន្ងៃេី២៧ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៥ 

លនៅ្ មិូខកពកតាគង់ សងកាតខ់កពកតាលសក ត្ំរន ់២៥ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ក០៥ 
 

្រន្ទ្់រធ ំ៣។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន ណន ឆាង លហៅ លអង  
មាស លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី២២ ខខកពុម្បៈ ឆ្ាំ 

១៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី២៧ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៩៥ ន្ងៃ។

 ណន ប ូលហៅ លរឿន កតរូវ�នខខមេរកកហមឃាតខ់លនួលនៅ

អគ្គសីនចីាក់អខកង ន្ងៃេី៤ ខខសហីា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅ

ពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពកីាេ្ររលិចឆេេននការមក�េ់ 

គពុកេួេខសលង នងិការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ណាង ោវ មានអាយពុ៣២ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅសសរុកសសកសាវ ឪពពុកម្ាយលឈមេោះ  

ធតឺ មា៉វ នងិ ណាង �ង មាន្ី្រលឈមេោះ ខាមំា៉យ ចរីសឺ៊ពុក 

លហៅ កចងឹសពុខ មានកូនក្ររុស ៥នាក់នងិសស ី ១នាក់ 

ចា្់រខលនួន្ងៃេី៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ

ឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុង្រន្ទ្់រធំ ៤។ កាេ្ររលិចឆេេ

ននការសមលា្់រមានខពុសៗគ្ា �ចូជា ន្ងៃេី៧ ខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦, ន្ងៃេី២៤ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិន្ងៃេី២៥ 

ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណាង រតិ លហៅ អួន មានអាយពុ២៣ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅសន្ទពុក លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូនរ្រស់ 

ឈាង ណាេ ់នងិ ពនិ អា ំកតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ 

ព-៩៨ ន្ងៃេី៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ 

ណាង រតិ លនៅន្ងៃេី៦ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ទា្់រពជីា្់រ

ឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ៦០ន្ងៃ។

 ណារនិ មា៉ា លហៅ លចវ មានអាយពុ៥៣ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសស រុកកំលណើតលនៅគីរវីង្ លខតត្ាខកវ ជាកូនរ្រស់  

មា៉ ខកម នងិ ខយម៉ មានក្រពន្ធលឈមេោះ លសឿ យន៉ លហៅ 

លមឿន មានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួ 
លនៅកពះវហិារ ត្ំរន១់០៣ ន្ងៃេី២៦ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦  
លហើយ្រញ្ជនូលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ខ ្រន្ទ្់រធំ 

 
០១ ្រន្ទ្់រតចូ ១៤។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពកីាេ 

្ររលិចឆេេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ណាវ លកវ លកើតលនៅលវៀងចាន ់មាន្ី្រលឈមេោះ ខា ំ្ ាវ 

ជា្់រឃពុឃំាងំក្ពុងផ្ទះលេខ ០៤។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន 

ណាវ លកវ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី៧ ខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ឬ ន្ងៃេី២៤ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណី សណម មានអាយពុ៥១ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៥ 

អតតីកគរូ្រលកងៀន មានសសរុកកំលណើតលនៅលកោះអខណ្ត 

លខតត្ាខកវ ជាកូនរ្រស់   ក�ក់ ឯេ នងិ លខមេៅ អ៊ពុម មាន 

ក្រពន្ធលឈមេោះ ជវី លអង មានកូនក្ររុស ៦នាក់ នងិសស ី

២នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅផ្ទះ្ មិូរ�្ឋការេី 
២ ត្ំរន ់៣៣ ន្ងៃេី១៨ ខខវចិឆេកិា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយ 

្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ០៨ ្រន្ទ្់រធំ 
 

២០។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន ណី ខណម លេៅ�េគ់ពុកេួេ 
ខសលងលនៅន្ងៃេី២២ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ លេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារលេខ២៤៣ សខមីនា ឆ ្នាំ២០២០

ន្ងៃេី២១ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអស់ 

រយបៈលពេ ៨៩ ន្ងៃ។

 ណុប លខម កគរូខខមេរ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ

កងពេ១៧០ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ កាេ្ររលិចឆេេននការ 
មក�េគ់ពុកេួេខសលងមាន២ខពុសគ្ា មួយលនៅន្ងៃេី១៩ 

នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេី២០ ខខសហីា ឆ្ ា១ំ៩៧៦។ 

ខខមេរកកហមសមលា្់រ ណពុ្រ លខម ឬ ណពុ្រ ខខម លនៅន្ងៃេី១៦ 

ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណុប �ុន លហៅ ្ ាព អាយពុ២៧ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅសន្ទពុក លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូនរ្រស់ 

ឃន ឃពុន នងិ មព សន៊ មានក្រពន្ធលឈមេោះ លវឿន លងឿន 

លហៅ ្ ាព េាង កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកំពង់ធំ  
ន្ងៃេី២៥ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ កាេ្ររលិចឆេេននការ

មក�េគ់ពុកេួេខសលងមានខពុសៗគ្ា �ចូជា លនៅន្ងៃេី៨ 

ឬ៩ ខខវចិឆេកិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬលនៅន្ងៃេី២៥ ខខមករា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ ណពុ្រ ឃពុន លនៅន្ងៃេី 

១២ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណុប តុប មានអាយពុ៦១ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សស រុកកំលណើតលនៅលកោះធំ លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រស់ 

អ៊ពុក ណពុ្រ នងិ ខងត៉ េូច មានក្រពន្ធលឈមេោះ គង់ វពុតិ 

មានកូនក្ររុស ២នាក់ នងិសសី ៣នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួលនៅសសរុកលកោះធំ ន្ងៃេី១៧ ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុង្រន្ទ្់រធ ំ០៨ 

្រន្ទ្់រតចូ ៨។ កាេ្ររលិចឆេេននការមក�េគ់ពុកេួេខសលង 

មាន២ខពុសគ្ា មួយលនៅន្ងៃេី១០ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេី២២ 

ខខមីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ ណូ្រ តពុ្រ 

លនៅន្ងៃេី៣ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណុប ្ ុ  ីលហៅ ខខ្រ�្ឋ ក្រពន្ធរ្រស ់យិន ខណម កតរូវ 

�នខខមេរកកហមឃាតខ់លនួលនៅរលេះល្លើង ន្ងៃេី២៩ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន ណពុ្រ សពុី ឬ ណពុម 

សពុ ីឬ ម័រ សពុ ីលេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី២៨ ឬ ២៩ 

ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី៣០ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ រឯី្ី្រលឈមេោះ យិន ខណម កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួេំនងជាមួយក្រពន្ធលនៅន្ងៃេី២៨ ឬ ២៩ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី៣០ ជាមួយគ្ា។

 ណុប សារ៉ាន លហៅ ណពុ្រ លពោត មានអាយពុ២២ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅសលំរោង លខតត្ាខកវ 

ជាកូនរ្រស ់ណពុ្រ យា៉ នងិ ្៊រពុត លសោ កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួលនៅន្ងៃេី២០ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ

ឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ក០៥ ្រន្ទ្់រលេខ ២។  
(គមេានក្ពុង្រញ្ជ)ី។

 ណុប សាេរួត កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកងពេ 
៥០២ ន្ងៃេី៨ ខខវចិឆេកិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ 

ណពុ្រ សាេតួ លនៅន្ងៃេី២១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណុប ្ុ្េ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ 
រា៉រមាស កំពង់ឆ្ាងំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមចា្់រ 
្រញ្ជូន ណពុ្រ សពុផេ ឬ នពុ្រ សពុផេ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលង 
លនៅន្ងៃេី១៣ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃ 

េី៥ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអស់ 

រយបៈលពេ ២៣ ន្ងៃ។

 ណុប សារ៉ាមុ លហៅ ក្ឹរម មានអាយពុ២៦ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ ា១ំ៩៧៦ ម ានសស រុកកំលណើតលន ៅកណ្ាេស្ទឹង 

លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រស ់ណពុម សនួ នងិ ឱម ខាត ់មាន 

្ី្រលឈមេោះ ចា្រ ជា មានកូនសសី ១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួលនៅលរោងចកក ត-៥ ន្ងៃេី១៨ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ក០៦ 

្រន្ទ្់រធ ំ៨។ កាេ្ររលិចឆេេននការមក�េគ់ពុកេួេខសលងមាន 

២ខពុសគ្ា មួយលនៅន្ងៃេី៥ នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេី២២ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ ណពុ្រ សារ៉ពុម 

លនៅន្ងៃេី១៥ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណូង ្ីម លហៅ កមមេ មានអាយពុ៣៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មានសស រុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ជាកូនរ្រស់  

ណូង ហយិ នងិ ្រង៉ សពុហីពុង មានក្រពន្ធលឈមេោះ អពុច  

គឹមលហង មានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រ 

ខលនួលនៅលរោងចកក ត-៣ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខមេរកកហម
 

ចា្់រ្រញ្ជូន ណូង គីម ឬ នង គីម លេៅ�េគ់ពុកេួេ 
ខសលងលនៅន្ងៃេី២៩ ខខមករាឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិសមលា្់រ 

លនៅន្ងៃេី១២ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុំ 

ឃាងំអសរ់យបៈលពេ ១០៤ ន្ងៃ។

  លណត ្ុ្ុណ លហៅ លណត ចតិ ្មានអាយពុ២៦ឆ្ាំ 

ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់លសៀម 

លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូនរ្រសព់ ូឡពុង លណត នងិមីង ជា នណ 

កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅមន្ទរីលពេ្យកងពេ៣១០ 

ន្ងៃេី៥ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅ

គពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ង ្រន្ទ្់រធំ ២ ្រន្ទ្់រតចូ ១០។ 

ខខមេរកកហមសមលា្់រ លណត សាគពុណ ឬ លនត សាគពុណ 

លនៅន្ងៃេី១៨ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 សណម លឈឿន កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកង

ពេ១៧០ ន្ងៃេី១ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ កាេ្ររលិចឆេេ

ននការមក�េគ់ពុកេួេខសលងមាន២ខពុសគ្ា មួយលនៅន្ងៃេី 

៣១ ខខសហីា នងិមួយលេៀតលនៅន្ងៃេី១ ខខកញ្ញា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមសមលា្់រ ខណម លឈឿន លនៅ 

ន្ងៃេី១៦ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ណណ ណន មានអាយពុ១៩ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសស រុក១៥៤ លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រស់ 

នណ ហពុ ឺនងិ មួង អាន កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅ

មន្ទរីលពេ្យ ព-៩៨ ន្ងៃេី១១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦  លហើយ 
្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ គ  ្រន្ទ្់រធំ 

៥ ្រន្ទ្់រតចូ ៧។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពកីាេ 

្ររលិចឆេេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ណណ យ៉ាុន លហៅ លនឿន មានអាយពុ២៧ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅខកពកក្រស្់រ លខតក្កលចះ  

ជាកូនរ្រស ់លខៀវ ធពុន នងិ  កពំ រេិ្ធ មានក្រពន្ធលឈមេោះ ឈនួ  

លសឿន លហៅ លរឿន កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅពាណិជ្ជកមមេ  
ន្ងៃេី២៥ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំ

លនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ េ ្រន្ទ្់រធ ំ៥ ្រន្ទ្់រតចូ ១០។ ខខមេរ 
កកហមសមលា្់រ នណ យ៉ពុន លនៅន្ងៃេី២០ ខខមិ្ពុនា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១១៦ ន្ងៃ។

 ណណ ណយ លហៅ នណ សពុនីនួ មានអាយពុ២២ឆ្ាំ 

ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅលកោះធ ំលខតក្ណ្ាេ  
ជាកូនរ្រស ់លនៅ នណ នងិ លកោះ ្ ាត ់កតរូវ�នខខមេរកកហម 

ចា្់រខលនួលនៅលពេ្យ ្រ-៩៨ ន្ងៃេី៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផ្ទះ ជ ្រន្ទ្់រ
 

ធំ ៣ ្រន្ទ្់រតចូ ១២។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពី

កាេ្ររលិចឆេេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ណណ សា លហៅ វា៉ត មានអាយពុ១៩ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅ�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធ ំជាកូនរ្រស់ 

ហ៊ពុន លឡង  នងិ នណ សនួ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួកងពេ 
៣១០ ន្ងៃេី២៥ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លនៅពពុេំានម់ាន

ឯកសារ្រញ្្ជក់ពកីាេ្ររលិចឆេេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 លណា ្ ុណីា កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រខលនួលនៅកងពេ 
១៧០ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជូន លណោ 

សពុណីា លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី២៨ ខខកញ្ញា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេី៧ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ទា្់រពជីា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១០ ន្ងៃ។

 តាង ្ មីថា ្រ្អនូ តាន ់គឹមលហៀង កតរូវ�នខខមេរកកហមឃាត ់
ខលនួលនៅ ស-២១ឃ ន្ងៃេី៨ ខខវចិឆេកិា ឆ្ា១ំ៩ ៧៦។ លនៅន្ងៃ 
្រន្ទា្់រ ខខមេរកកហមសមលា្់រ តាង គឹម្ា ឬ តាន ់គឹម្ា។  

តាន ់គឹមលហៀង មានក្រពន្ធលឈមេោះ មួង យូតចិ កតរូវ�ន 

ខខមេរកកហមចា្់រ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃជាមួយនងឹ្រ្អនូសស។ី 

ចខំណកឯលឈមេោះ មួង យូតចិ កតរូវ�នខខមេរកកហមចា្់រ្រញ្ជនូ 
លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេី២ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬ 

ន្ងៃេី២០ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខតពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ 

ពកីាេ្ររលិចឆេេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 (តលៅលេខលតកាយ) 

ការលបាះពុម្្ សាយលរឿងរា៉ាវពតិលែើម្បតីបវត្សិាស្្

េស ន្ាវ�្ខីសវងរកការពតិននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា សង្មឹ្ាក្រជាជនកម្ពុជាកគ្់ររូ្រ នងិអ្ករសរ់ានមាន
 

ជវីតិពរី្រ្រខខមេរកកហមខ�េ�ន នងិកំពពុងសរលសរអតថែ្រេ ឬលសៀវល្ៅ អំពលីរឿងរា៉វពតិផ្ទាេខ់លនួេាក់េងនងឹ 
រ្រ្រខខមេរកកហម លហើយមាន្ំរណងផ្ពវផ្ាយ សមូលផ្ើមកេស ន្ាវ�្ខីសវងរកការពតិតាមអាសយ�្ឋាន ៖ 
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(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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