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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា 1

 កាេពរី្រ៉ពុន្ានស�ដា�េ៍ពុន ខ្ពុ�ំនលធ្វើ�លំណើរលេៅកានេ់រី

ជន្រេជាលកចើនលនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា។ ខ្ពុ�ំនលធ្វើ�លំណើរ

លនៅតាេេរីជន្រេននលខតក្ណ្ាេ កំពង់ចាេ លពោធិ៍សាត ់

�ត�់្ំរង ន្រេ៉និ លកោះកពុង ្រន្ាយេានជយ័ នងិលសៀេរា្រ 

លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេននជងឺំរាតត្ប឵តកំពពុងលកើតេានលឡើង

លនៅជពុវំញិពិ្ ពលេោក នងិលនៅេពុនលពេខ�េក្រលេសកេ្ពុជា 

លចញ្រកេាេល្ោចររ្រសខ់លនួ។ អ្វរី ខៗ�េខ្ពុសំលងកតល�ើញ

លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេលធ្វើ�លំណើរ នងិលកកោយពរីខ្ពុ�ំនកតឡ្់រេក
 

ឆាងំ យុ

កាតពវែកិច ្ចសតីលធម៌	ក ្ពុងអំឡុងពពលនៃ
ជំងឺរាតតបាតពាសពពញពិភពពោក 

ការចងចារំបស់អក្រស់រាៃមាៃជតីវិតពតីរបបស្មែរកកហម	គឺជាការពកកើៃ
រំឭកព�ើងទាងំអស់គ ្឵ អំពតីកាតពវែកិច ្ចសតីលធម៌ចំពពាះមៃុស្សជាតិ

អ្ករសរ់ានេានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កក�េជ្ួរជពុំ្ ្ា លនៅខខេករា 

ឆ្ា១ំ៩៧៩ លនៅេពុខកពះរាជ�ណំាក់ លនៅលខតល្សៀេរា្រ ។ 

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)



2 េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

្្លំពញវញិ �នលធ្វើឲ្យខ្ពុនំកឹល�ើញ�េល់ពេលវេា�ល៏ខ្ៅ 
ងងឹត �៏្ រួឲ្យលសោកសលកងង នងិក្រក្រល�ោយលសោកនា�កេ្ 

ជាងលនះលេៅលេៀត កាេពរីសេ័យខខរ្កក�េ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ ខ្ពុំ្ េិឺនខេនជាជនរងលក្ោះ

ខតេ្ាក់ឯងលនោះលេ។ 

 ខ្ពុ�ំនជ្ួរនយិាយជាេួយសស្រីេ្ាក់ខ�េជាអ្ករស់

រានេានជរីវតិពរីសេ័យខខរ្កក�េ ល�ើយក៏�ចូលេៅនងឹ

អ្ក្ូេិ�នេលេៀតខ�េខ្ពុ�ំននយិាយជាេួយខ�រ សស្រី 
រូ្រលនះេានអារេ្ណ៍្យ័ខលាចចលំពោះជងឺំរាតត្ប឵តជា 

សកេលនះ ខ�េកំពពុងលកជៀតចេូេកក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា។ 
 

្ាតច់ា្់រអារេ្ណ៍ចង់�ងឹអំពរ្ី នំតិរ្រសខ់្ពុេំ ាក់េងនងឹ 
ស្ានការណ៍លនះ។ ្ ាត�់នសរួខ្ពុខំតេួយសណួំរ ល�ើយខ�េ 
�នលធ្វើឲ្យខ្ពុលំនៅ្ រកេឹង ជាេួយនងឹការលឆលើយត្រលេៅ្ ាត ់

ខ�េក្ានក់តេឹខតជា្ ាពលសងៃៀេសងៃាតខ់ត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។

 ្ាត�់នសរួខ្ពុំ្ ា៖ «ល�តពុអ្វរី�នជាពិ្ ពលេោកកជរួេ 
កច្រេល់េល៉ះ? ឥឡវូលនះ ក្រលេសកេ្ពុជា ្ ្ានេនពុស្សលា្់រ

 
ល�ោយសារជងឺំកូរ៉ូណាលនះលេ ល�ើយអកតាអ្កសលា្់រលនៅ 

ស�រ�្ឋអាលេរកិ ្ េឺានកតឹេក្រេាណជាង ០,០០៧ ្ ា្ រយ 

ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កក�េ លកកៅពរីតលួេខេនពុស្ 
ខ�េកតរូវ�នសេលា្់រជាលរៀងរាេន់្ងៃ លយើងល�ើញេនពុស្ 

ជាលកចើនលេៀត ខ�េ�នធលាក់ខលនួ្រឺ�តូ�េស់លា្់រ អ្ក 
ខ�េ្្ានអា�ារ�្ូរចពុក ល�ើយក្រជាជនជាលកចើនេពុនឺ 

នាក់រងលក្ោះល�ោយសារជងឺំរាតត្ប឵តខ្េលេៀតផងលនៅ

លពេលនោះ ក៏្រ៉ពុខន�្ាក់�ចូជា្ ្ានក្រលេសណា�នខ្វេ់ 

ខ្វាយពរីលយើងលេ រ�តូេាេខ់តលយើង�ត្់រង់េនពុស្អស់

ជាង្ររីេាននាក់។ លតើវាយា៉ងលេច៉លរឿងលនះ?»

 ខ្ពុេិំនអាចលឆលើយត្រ�នលេៅនងឹអ្វរីខ�េ្ាតស់រួលនោះ

លេ ពរីលកពោះ្ ាខ្ពុេិំនអាចផេ្ច់លេលើយសេល�តពុសេផេ

ណាេួយ�េ់្ ាត។់ សណួំររ្រស់្ ាត់ �ន្រង្ាញអំពរី 

្េល ាត កំ�ពុសឆ្គង នងិ្ាព្ររាជយ័រ្រសស់�្េន ៍

អនរ្ជាតពិរីអតរីតកាេ។ សណួំរលនះ ក៏្រង្ាញអំពរីការ 

្ឆឺ្ាេ ខ�េជាកាតព្វកិច្ចសរីេធេ៌រ្រសល់យើងចលំពោះ

េនពុស្ជាតលិេៀតផង។ 

 លកកោយវេិកតឡ្់រេកពរីការលធ្វើ�លំណើរលនះវញិ ខ្ពុ ំ
ចា្់រលផ្ើេ្្ាក់លផ្ើេអំពរីរល្រៀ្រខ�េវ្ិរត្សិង្គេខ្រ្រលនះ

�ន្រង្ាញពរីការ្ិត ការក្រកពតឹ ្នងិការ្ ឆឺ្ាេរ្រស់ 

លយើងចលំពោះអ្ក�នេ។ ល្រើលេោះជាវ្ិរត្លិនះលកើតលឡើងលនៅ 

ក្ពុងកកេិត្រព្ុ ្គេ ស�្េន ៍ឬសង្គេក៏ល�ោយ វ្ិរត្លិនះ 
្ួរកតរូវ�នចាតេ់ពុក្ា ជាឱកាសក្ពុងការ្រង្ាញអំពរ្ី ាព 
ជាអ្ក�កឹនា ំនងិឥរយិា្រ្ខ�េក្រក្រល�ោយសរីេធេ៌។ 

ជងឺំរាតត្ប឵តជាសកេលនះ �នកលាយលេៅជាការកពរួយ

�រេ្ភរ្រសេ់នពុស្ក្្់រសសេា្់រវណ ្ណណៈលនៅក្ពុងសង្គេ ក៏

្រ៉ពុខនក្ាតព្វកិច្ចសរីេធេ៌រ្រសល់យើងចលំពោះេនពុស្ជាត ិ

េិន្ួរខក្រក្ររួេលនោះលេ។ 

 វ្ិរត្លិនះផដាេ់ឱកាស�េ់្រពុ្្គេ អាជរីវកេ្ នងិ 

រ�្ឋា្ ិ�េ ក្ពុងការ្រង្ាញសច្្ច ាពចលំពោះល្ោេការណ៍

ក្ឹះរ្រសខ់លនួ នងិ្ាពលស្ោះកតង់ចលំពោះក្រជាជនខ�េ 
កំពពុងខតពងឹខផក្េកលេើខលនួ។ រ�្ឋា្ ិ�េ្ួរខត្រង្ាញ 
ការល្រដាជ្ាចតិរ្្រសខ់លនួ ចលំពោះការពតិនងិការខ្េាំ 
ក្រជាជនរ្រសខ់លនួ ល�ោយចា្់រលផដាើេលចញពរីការធានាឲ្យ 
�ន្ា ក្រជាជនេាងំអសេ់េួេ�នពត័េ៌ានក្្់រក្ាន ់

ល�ើេ្បរីការពារខលនួ នងិក្រួសារ។ ការពតិ ្ េិឺន្ួរកតរូវ្ិរេ 
�ងំ ខកសកេរួេ ឬរតឹត្បតិលនោះលេ ខណណៈលពេខ�េជរីវតិ 

េនពុស្េ្ាក់ៗស្តិក្ពុង្ាពលក្ោះ្ ្ាក់។ 

 អាជរីវកេ្្ួរខត្រង្ាញ្ា សេ័្ន្្ធ ាពរ្រសខ់លនួ 
ជាេួយអតិ្ ជិន សាធារណជន នងិន�្ូខខ្ចង្វាក់ផ្គត ់

ផ្គង់ ្ឺេិនខេនលធ្វើលឡើងសកេា្់រខតក�ក់ចលំណញ នងិ 

ការេូេាត្ំ់រណពុេជាលេៀងេាតល់នោះលេ។ ក្្់រអាជរីវកេ្ 

េាងំអសព់ងឹខផក្លេើរ្រសខ់�េេិនអាចក់ាតន់្ល�ន 

េួយលនោះ្ឺ លករ ្ិ៍ល្្ោះ នងិរល្រៀ្រខ�េអាជរីវកេ្ 

នរីេួយៗអនពុវតច្លំពោះអតិ្ ជិន សាធារណជន នងិ 

ន�្ូរ្រសខ់លនួ ចខំណកឯន�្ូរ្រសខ់លនួក៏នងឹល្្រជ្ា
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ចលំពោះតនេលពតិននរ្រសល់នោះខ�រ លនៅក្ពុងរយណៈលពេជា 
លកចើនខខ នងិឆ្ាខំាងេពុខ។

 ក្ពុងនាេជាេនពុស្ លយើងេានកាតព្វកិច្ចចលំពោះ 
េនពុស្ជាតេិាងំអស។់ លយើងេានកាតព្វកិច្ចេិនកតេឹខត 

ធានាចលំពោះសពុខេាេ្ាពផលវូកាយ នងិសពុវត្ិ្ ាព 
ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះលេ ្រ៉ពុខនខ្្េេាងំធានា�េស់ន្សិពុខសង្គេ 

រ្រសេ់នពុស្ជាតខិ្េលេៀតផង ពរីលកពោះ្ ាេនពុស ក្្្់រ 

រូ្រេាេេារឲ្យេានការ្រញ្្ជក់្ា ខលនួេិនខេនលនៅខត 
េ្ាក់ឯងលនោះលេ។ េនពុស ល្នៅក្្់រសសេា្់រសង្គេ ្ រួយក 

ឱកាសលនះខស្វងរកវធិរីសាសស ្ល�ើេ្បរី្រង្ាញពរីការល្្រជា្ 

រ្រសខ់លនួ ចលំពោះល្ោេការណ៍ក្រលសើរជាងេពុនននតនួាេរី 
រ្រសក់្រជាជន ការពតិ នងិការសលណ្ោសក្រណរីចលំពោះ

េនពុស្ជាតេិាងំេូេ។ 

 លនៅក្ពុងក្រវត្សិាសស្ កាតព្វកិច្ចសរីេធេ៌ នងិច្ប឵្់ររ្រស់ 

លយើងចលំពោះេនពុស្ជាត ិពងឹខផក្លេើស្ាន្ាពលស�្ឋកិច្ច  

នងិនលយោ�យ។ ការណ៍លនះេិនអាចេេួេយក�នលឡើយ  

ក្រសនិល្រើលយើងពតិជាចង់ពណ៌នាស្ាន្ាពលស�្ឋកិច្ច នងិ 

នលយោ�យ្ា្ ជឺា «កាតព្វកិច្ចននេនពុស្ជាតិ»។ 

 ការតស៊កូ្រយពុេ្ធក្រឆាងំលេៅនងឹជងឺំកូរ៉ូណានាលពេ 

្រច្ចពុ្រ្បន ្�នលធ្វើឲ្យអ្ករសរ់ានេានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ 
ជាលកចើនរឭំកលឡើងវញិ នវូការចងចា�ំ៏្ រួឲ្យ្័យរន្ធត់ 

រ្រសខ់លនួ។ ការចងចាលំនះ �នផេ្ឲ់្យលយើងនវូកេលាងំចតិ ្
ផង នងិការ្ ចឺា្់រផង។ អ្ករសរ់ានេានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្ 

កក�េ េេួេ�នកេលាងំចតិព្រីការចងចាលំនះ ល�ោយ 

េនពុស្ជំនានល់កកោយជាលកចើនអាចយេ់�នកតឹេខផក្ខលះ 

ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លកកៅពរ្ី ាព្័យខលាច លសោកនា�កេ្ នងិ 

ការ�ត្់រង់ជរីវតិ អ្ករសរ់ានេានជរីវតិេាងំឡាយលនៅ 

លពេលនះ នងឹេេួេ�ននវូ្ាពេិនងាយកេរុឌលកេោេក្ពុង 
កកេិតេួយ ខ�េេនពុស្ជនំានល់កកោយ លៗេៀត េិនអាច 

យេ�់នលឡើយ។ 

 លកកៅពរ្ី ាពេិនងាយកេរុឌលកេោេលនះ អ្ករសរ់ាន 

េានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កក�េេេួេ�ននវូការយេ�់ងឹ 

េួយ។ ល�ោយសារខតេានការចងចា�ំ៏្ រួឲ្យរន្ធត់ នងិ 

ក្រក្រល�ោយលសោកនា�កេ្លនះ អ្ករសរ់ានេានជរីវតិ 

ពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ ក�ក�ជាេានការយេ�់ងឹធលំធង 

ជាង េាក់េងនងឹ្រញ្្រ្រសេ់នពុស្ជាតេិាងំឡាយ នងិ 

្ាលតើជរីវតិេនពុស្េាន្ាពផពុយសសរួយយា៉ង�ចូលេ្ច 

ខលះ។ ការយេ�់ងឹអំពរីជរីវតិេនពុស្ ្ឺជាេូេ�្ឋានក្ឹះ 

ននលសចក្រីល្ោរព ខ�េការល្ោរពលនះអាចជាវត្ពុ� ៏
វលិសសវសិាេនន ព្ុណធេ៌ នងិសរីេធេ៌រ្រសេ់នពុស្ជាត។ិ

 លនៅក្ពុងអំឡពុងលពេននជងឺំរាតត្ប឵តលនះ ក្រលេស 

កេ្ពុជាកតរូវខតលក្រើក�ស្់រេពលិសោធនន៍នអតរីតកាេ� ៏
រន្ធតរ់្រសខ់លនួ ល�ើេ្បរ្ី សូ្រញ្្ជក់ពរ្ី ាពេិនងាយកេរុឌលកេោេ 
នងិអំលពើេនពុស្ធេ៌ នាលពេសព្វន្ងៃ។ ខ្ពុ�ំនស្ា្់រឮលរឿង 
រា៉វរ្រសអ្់ករសរ់ានេានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កក�េខ�េ 

្រង្ាញអំពរ្ី ាពេិនងាយកេរុឌលកេោេ ល�ើយលរឿងរា៉វេាងំ 

អសល់នោះ លនៅេានឥេ្ធពិេ ល�ើយ�ក់ជា្់រក្ពុងខលនួរ្រស់
 

ខ្ពុេំក�េស់ព្វន្ងៃ។ ខ្ពុក៏ំ�នស្ា្់រឮលរឿងរា៉វពរីអ្ករសរ់ាន

េានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ ខ�េ្រង្ាញអំពរីេឹកចតិក្ជះ

្លាននអំលពើេនពុស្ធេ៌ ខ�េកតរូវ�នលធ្វើលឡើងលនៅក្ពុងលពេ

ននការសេលា្់ររង្គាេ ្ាពអត�់លាន នងិលសចក្រីសលា្់រ។ 

ក្រលេសកេ្ពុជា េិនកតឹេខតជាក្រលេសជាតេួិយ ខ�េលពោរ 
លពញលេៅល�ោយអ្ករសរ់ានេានជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ 

ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះលេ ្រ៉ពុខនក្្រលេសកេ្ពុជា ្ ជឺាក្រលេសជាតេួិយ 

ខ�េលពោរលពញលេៅល�ោយ្ាពេិនងាយកេរុឌលកេោេ នងិ 

លសចក្រីសង្េឹ។ លយើងកតរូវលក្រើក�ស់្ ាពេិនងាយកេរុឌ 

លកេោេនងិលសចក្រីសង្េឹលនះ ល�ើេ្បរីក្រយពុេ្ធក្រឆាងំនងឹ 

វរីរពុសកូរ៉ូណា នងិេិនកតរូវេពុកឲ្យជងឺំរាតត្ប឵តលនះ្រខង្វរ 

លយើងលចញពរីកាតព្វកិច្ចសរីេធេ៌រ្រសល់យើងលឡើយ។
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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

 ខ្ពុលំ្ ្ោះ សងឹ លកលើេ ល�ៅ នរីន ល្េក្ររុស អាយពុ ២៦ 
ឆ្ាំ ្ តិកតេឹឆ្ា១ំ៩៧៨។ ខ្ពុ ំ្ ជឺាជនជាតេំិពនួ។ ខ្ពុេំាន

 
សសរុកកំលណើតលនៅ្ េិូសាេ៉ពុត �ពុជំរីព សសរុកេផំាត ់លខត ្

រតន្ិររី។ ឪពពុកេ្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ�ន្សឺលា្់រលចោេខ្ពុតំាងំពរី

ខ្ពុលំនៅតចូ។ ្រន្ា្់រេក ខ្ពុ�ំនលេៅរសល់នៅជាេួយេ្ាយេរីង
 

វញិ។ ខ្ពុលំរៀន�នកតេឹ្្ាក់េរី៩។ 

 រសល់នៅជាេួយេ្ាយេរីងរ�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ�ំន 
ក្រក្រេពុខរ្ររជរីកត្ូបងលនៅ្រន្រេ៉និ លខត�្ត�់្ំរង (សព្វន្ងៃ 

សឹង	ពកលៃើល	ពៅ	ៃតីៃ	ជៃជាតិទំពួៃ
កបធាៃយាៃោ្ឋៃជួសជុលឡាៃ	�-១	កកសួងឧសសាហកមមែ
ដកសសង់ពចញពតីចពមលៃើ�សារភាពឯកសារ	D០២០៤២

អ៊ៃុ	សុោវតី	

ស្តិក្ពុងលខតន្្រេ៉និ)។ ្រន្ា្់រេកលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុំ
 

�នសលកេចចតិច្េូនកពលធ្វើ្រ�វិតន្ជ៍ាេួយលយោធា្ ូេិ 

្ា្ ពាយព្យចនំនួ ២នាក់ ្ ្ឺរង សាន នងិ ្រង សាយ។  

ខ្ពុក៏ំ�នជា្់រខខ្រយណៈលសអពុរីអាជាេួយ្ាតច់ា្់រតាងំពរី 
លពេលនោះេក។ រ�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧២ ្រងសាន នងិ្រង 

សាយ �នេេួេការចាតត់ាងំពរី អ៊ពុញឹំេ ខាង្ូេិ្ា្  

ល�ើយ ្រងសាន �នឲ្យខ្ពុនំងិ្្រ្ី ្ាចនំនួ៤នាក់លផ្ងលេៀត 
េក្រងក្់រខលនួជាេួយ ្រងវន លនៅ្ េិូ្ា្ ពលិសស។ ្រង 

លរោងចកកផេតិជរ័លកៅស៊ូ លនៅក្ពុងរ្រ្រកេ្ពុជា 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩)

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)



េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា 5

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

សាន នងិ្រងសាយ �នខណនាខំ្ពុជំាលកចើនអំពរីការ្រងក្់រខលនួ 
 

នងិការលធ្វើសកេ្្ាព។ ្ ាតឲ់្យខ្ពុេំកលធ្វើជានរីរសារ ល�ើេ្បរី 
េាក់េងពរ្ី េិូ្ា្ ពលិសសលេៅ្ េិូ្ា្ ពាយព្យវញិ។ ខ្ពុ ំ
នងិ្្រ្ី ្ាចនំនួ ៤នាក់ �នេកស្ាក់លនៅេន្រី ៣០៤ �ពុពំាេ 

ជាេួយ្រងវន ល�ើយ្រន្ា្់រេក ្ ្រ្ី ្ារ្រសខ់្ពុចំនំនួ ២នាក់ 
លេៀតកតឡ្់រលេៅវញិអស់ ្ឺលនៅខតខ្ពុនំងិេិតស្ាញ់ខត 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លកកោយេកខ្ពុ�ំន្្ជា្់រខខ្រយណៈជាេួយល្ ្ោះ  
�ពុង វនឺ សន េពុត �ពុនិ នងិ្រងអន។ រ�តូ�េឆ់្ាំ 

១៩៧៤ ្រងវន �ងឹ្ាខ្ពុកំ្បត ់្ ាតក៏់យកខ្ពុលំធ្វើជានរីរសារ 

នងិជនូ�លំណើរ្ាតរ់�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥។ 

 លនៅលពេខ�េខខរ្កក�េ�នលឡើងកានក់ា្់រអំណាច 

េាងំសសរុង លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រងវន �នឲ្យខ្ពុេំកលធ្វើការ
 

លនៅក្ពុងលរោងចកកជសួជពុេឡាន ជាអនពុក្រធានរ�តូ�េ់ 
ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លេើ្រលធ្វើជាក្រធានលនៅយាន�្ឋានយ-១ 

ជសួជពុេឡាន�ខ�េ។ ចលំពោះខខ្ លស.អពុរី.អា ខ�េខ្ពុធំលា្់រ 
េំនាក់េំនងេានលកចើនេាងំក្ពុង នងិខាងលកកៅកកសងួ។ លនៅ 
ក្ពុងកកសងួឧស្ា�កេ្ ក្រធានលរោងចកក្ា្ លកចើន នងិ 
ក្រជាជនេួយចំននួលេៀតសពុេ្ធសឹងជាខខ រ្យណៈរ្រស់លយើង។ 

លនៅខខកកក�ា ឆ្ ា១ំ៩៧៨ ្រងអន ក្រធានកកសងួ 

ឧស្ា�កេ្ �នល�ៅក្្់រលរោងចកកេកក្រជពុ។ំ លនៅេន្រីរ 

ឧស្ា�កេ្ ល�ោយេាន ្រងអន នងិ ្រងរ៉ពុេ �កឹនាកំ្រជពុំ 

រ�តូ�េល់េោ៉ង១០កពកឹ។ ្រងអន �នក្រកាសល្រើកអង្គក្រជពុំ 

អំពរីខផនការក្បតអ់ង្គការល�ោយលេើកលឡើង្ ា «ន្ងៃលនះលយើង 

ក្រជពុលំ�ើេ្បរីលរៀ្រចខំផនការអ្់ររ្ំំរផពុសេ�ាជន កេ្ករ ឲ្យ 

្ំរផលាញសេ្ភារសខំាន់ៗ លនៅក្ពុងលរោងចកកឲ្យខចូរាេន់្ងៃ េិន 
្ា លរោងចកកតចូក្រី ឬធកំ្រី ល�ើយក្្់រលរោងចកកលយើងកតរូវ 

្ំរផពុសខាងខផ្កនលយោ�យឲ្យកច្ូរកកច្រេ់លេើនលយោ�យ 

រ្រស្់រក្ លកពោះ្រញ្្េាងំអសល់នះ វាសខំានណ់ាស់ 

សកេា្់រការរារាងំ�េ្់រ�វិតន្»៍។ ្រងអន �នខណនាំ 

ឲ្យ្ំរផលាញករីតេ្ប឵ញ សេ្ភារជសួជពុេេា៉សពុរីន ្ំរផលាញ

សេ្ភ ារតចូតាចខ�េលក្រើក្រចានំ្ងៃលនៅក្ពុងលរោងចកក។ 

ចខំណកខផក្ឡានវញិ ្ឺកតរូវល្រើកឡានឲ្យ្រពុកល្ៀ្វ ឬ 

ល្រើកឲ្យកកឡា្់រ ល�ើេ្បរីឲ្យខចូនលយោ�យ្រក្ ខ្េេាងំ 

លធ្វើឲ្យឡានខចូលកចើន ល�ើេ្បរីរាងំសះ្�េក់ារ�កឹជញ្ជូន។ 

លកកៅពរីលនោះ កតរូវេចួ�ាក់្្ាពំពុេខលះ លៗនៅក្ពុងេឹកកករូច េឹក 
ល�ោះល្ោ នងិេឹកសពុរីអពុរីវ ល�ើេ្បរីឲ្យខចូនលយោ�យ្ររលេស។ 

េពុនលពេខ្រក្្ា ្រងអន �នផ្ាំ្ ា «លយើងេាងំអស់្ ្ាកតរូវ 

ខតយកចតិេ្ពុក�ាក់លេើ្ ារកិច្ចេាងំអសល់នះ ល�ោយសខំាន ់

អ្់ររេំ�ាជនឲ្យលធ្វើសកេ្្ាព្ំរផលាញឲ្យខលាងំ»។ ខ្ពុ�ំនយក 
លយោ្រេរ់្រស់ ្រងអន េកខណនា្ំំរផពុសក្ពុងអង្្គ ាព 
រ្រសខ់្ពុឲំ្យស្់្រ នងិស្ព្ុ ស្ាញក្រឆាងំ្រ�វិតន្ ៍ល�ើេ្បរីវាយ

 
្រក្កពុេ្ពុយនរីស ្ខ្េេាងំខណនាឲំ្យ្ំរផលាញឡាន ល�ោយ 
លក្រើក�សេិ់នក្ររុងក្រយ័ត។្ ចា្់រតាងំពរីខ្ពុចំេូេកលធ្វើការ 
លនៅក្ពុងយាន�្ឋានលនះ ខ្ពុេំានខខ្រយណៈក្បត ់េានល្ ្ោះ េន៉ 

 
អនពុក្រធានខ្ពុ ំលេង៉ សេាជកិ លេឿន ក្រធានកករុេ ្រក់៉ក្រធាន 
កករុេ តាេរី ក្រធានកករុេ ្ ា ក្រធានកករុេ លសសង ក្រធាន 

កករុេឡាយ អនពុក្រធានកករុេ �៊ាង អនពុក្រធានកករុេ ខឆ  

អនពុក្រធានកករុេ អពុរី  អនពុក្រធានកករុេ នងិណាក់ អនពុ 

ក្រធានកករុេ។ 

 លនៅក្ពុងខខកកក�ាឆ្ា១ំ៩៧៨ លនះ�ខ�េ ្រងអន  
�នល�ៅខ្ពុ ំនងិសន ក្រធានលរោងចកក�៧ លេៅជ្ួរនងិេេួេ 
ការចាតត់ាងំពរ្ី ាត់្ ា ឲ្យខ្ពុលំេៅកខនលង េិតជ្ន នងិ េិតខ្េន៉  
ជាជនំយួការលនៅកកសងួសាធារណការ ល�ើេ្បរីក�្់រ�ណឹំង 

្ាលយើងកតរូវលរៀ្រចខំផនការជា្ ្រី ល�ើេ្បរីវាយរេំ្ំរក្ 

កពុេ្ពុយនរីស ្នងិ្ំរផពុសចេនាលកតៀេវាយ្រក្កេ្ពុជា
 

កពុេ្ពុយនរីស ្ល�ើេ្បរីកសាងសង្គេ្្រីលឡើងវញិ។ ្រងជន �ន 
លឆលើយត្រ្រន្ា្់រពរីេេួេ�ន�ណឹំងពរីខ្ពុំ្ ា «ខ្ពុ�ំននយិាយ

 
លរឿងេាងំអសល់នះជាេួយ្រងអនរួច ល�ើយពរីន្ងៃេពុន ខ្ពុយំេ់ 
អសល់�ើយពរី្រញ្ល្នះ ល�ើយខ្ពុ�ំនចា្់រលផ្ើេ�លំណើរការជា

្រលណ្ើរ ខៗ�រ»។ ្រន្ា្់រេក ខ្ពុក៏ំ�នចា្់រន� ្រងជន េា 
កតឡ្់រេកកកសងួឧស្ា�កេ្វញិ ល�ើេ្បរីក�្់រ�ណឹំង 

លនះ�េ ់្រងអន។ េិនយូរ្រ៉ពុន្ាន ខ្ពុនំងិ្រងសន ក៏�នលេៅ 
េាក់េងខាងកកសងួសាធារណការ ល�ើេ្បរីក�្់រពរីខផនការ 

្រខនេ្លេៀត លកពោះលនៅេរីលនោះ េាន ្រងល�ង នងិ្រងខេន៉ 

ខ�េខ្ពុធំលា្់ររសល់នៅជាេួយតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៤េកលេល៉ះ។ 

លកកោយៗេកលេៀត ខ្ពុ�ំនេំនាក់េំនងជាញឹកញា្់រជាេួយ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

កកសងួសាធារណការលនៅកខនលងអ្្គសិនរី ខ្េេាងំលធ្វើ 

សកេ្្ាពលផ្ងៗ ល�ើេ្បរីរួេស�ការជាេួយកកសងួ 

លផ្ង លៗនៅក្ពុងកករុង្្លំពញខ�រ។ 

 លនៅខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រងអន �នល�ៅក្រធាន 

លរោងចកកេួយចនំនួេកក្រជពុេ្ំងលេៀត ល�ើេ្បរីរឭំកពរីស្ាព 

ការណ៍េួយចនំនួ នងិពកងឹងសកេ្្ាពឲ្យខលាងំកលា ល�ោយ 

ពកងរីកខខ្្រណ្ាញឲ្យ�នកានខ់តលកចើនខ្េលេៀត។ 

្រន្ា្់រពរីេេួេ�នការខណនារួំច ខ្ពុ�ំនលេៅអ្់ររកំេ្ករ 
ក្ពុងលរោងចកករ្រសខ់្ពុតំាេ្រណ្ារំ្រស ់្រងអន ្ ា «ឲ្យលេើេ

 
ល�ើញពរីសង្គេចាស ់�ចូជា លរឿងចាយេពុយ េានក�ក់ខខ  

េានផ្ារេក់�រូ ឲ្យស្់្រ្រ�វិតន្ ៍ឲ្យស្ព្ុ ស្ាញពរីសង្គេ 
្រ�វិតន្ ៍ក្រឆាងំនងឹ្រ�វិតន្ ៍តាេរយណៈការ្ំរផលចិ្ំរផលាញ 

សេ្ភារលផ្ងៗ»។ លកកៅពរីលនះ ខ្ពុក៏ំ�នលធ្វើសកេ្្ាពជា 
្រន្្រន្ា្់រតាេការចាតត់ាងំរ្រស់ ្រងអន។ ចលំពោះ 

សកេ្្ាពេំនាក់េំនងខាងលកកៅ េិតវ្ពុនឺ េិតណ្យ នងិខ្ពុ ំ

�នេេួេការចាតត់ាងំពរី្រងអនឲ្យលេៅជ្ួរ ្រងក�ង 

នងិ្រងសាងំ លនៅកកសងួរលេះល្លើងអំពរីខផនការ្្រៗី  ជនំសួ 

្ាតល់កពោះ ្រងអន ខលាចល្ចា្់រអារេ្ណ៍េកលេើ្ ាត។់ 

្រងអន �នផ្ាលំផ្ើពាក្យស�ំរ្ី ា «ខ្ពុសំពុរំឭំកអំពរីខផនការ 

រ្រស់លយើង នងិលស្ើលរៀ្រចំឲ្យ�នសសរួេ នងិកតរូវក្ររុងក្រយ័ត ្

ឲ្យ�នខេនខេន។ េិនខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ កតរូវខយំកចតិេ្ពុក�ាក់ 

្ំរផពុសសកេ្្ាព ល�ើេ្បរីឲ្យេេួេ�នការឯក្ាពពរីកកសងួ 

េួយលេៅកកសងួលផ្ងលេៀត»។ ខ្ពុក៏ំកតឡ្់រេកវញិរាយ- 
ការណ៍ជនូ្រងអនវញិ នងិសពុេំាក់េងផ្ាេល់េៅ េិតច្ាន ់

េិត�្ា នងិេិតល្សឿន លនៅកកសងួរលេះល្លើង ខ�េខ្ពុធំលា្់រ 
ស្គាេជ់ាយូរេកល�ើយ្រខនេ្លេៀត។ ្រងអន ក៏អនពុញ្ញាត 

លកពោះ្ ាតេិ់នសវូស្គាេន់រណាលកចើនលនោះលេ។ លយើងេាងំ 

្ររីនាក់�នកតឡ្់រលេៅេរីលនោះេ្ងលេៀត ល�ើេ្បរីេាក់េង 

េិតច្ាន ់េិត�្ា នងិេិតល្សឿន។ លនៅលពេលេៅ�េ ់ខ្ពុេិំនេាន ់
នយិាយលរឿង្ំរផពុសចេនាលនោះលេ ្ឺខ្ពុ�ំនសរួនាជំពុវំញិ 
្រញ្ល្ធ្វើខសស �លំណើរការលនៅក្ពុងលរោងចកក នងិលរឿងល�ោះ 
សសាយជរីវ្ាពកេ្ករលនៅក្ពុងលរោងចកក ល�ើយជាចពុង 

លរោងចកកតេ្ប឵ញ លនៅក្ពុងរ្រ្រ 
កេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥  
�េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ 

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

លរោងចកកខកវ លនៅក្ពុងរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
 

(ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ 

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លកកោយ លពេខ�េខ្ពុកំ្ា្់រស្ាពការណ៍�ន ខ្ពុក៏ំនយិាយ
 

ចេូ�េស់្ាពការណ៍្រ�វិតន្ខ៍តេ្ង។ លកកោយពរីខ្ពុ ំ
�ាក់ខផនការរួច េិតេ្ាងំ្ររីនាក់�នឯក្ាពេេួេយក 

ខផនការលនះ។ ្រន្ា្់រេកលេៀត ខ្ពុ ំនងិ ្រង្ិន កតរូវ្រងអន  
ចាតត់ាងំេ្ងលេៀតឲ្យលេៅេាក់េង េិតស្ាវា៉ត នងិេិតល្ជឿន 

លនៅកកសងួកសកិេ្វញិេ្ង។ ្រន្ា្់រពរីេាក់េងរួច ្រង 

សាវា៉ត នងិ្រងលជឿន ឲ្យខ្ពុជំកេា្រលេៅ្រងអនវញិ្ា  
«លនៅក្ពុងកកសងួរ្រសខ់្ពុកំំពពុងខតចា្់រលផ្ើេ�លំណើរការជា

 
្រលណ្ើរៗ តាេការពិ្ ាក្ាពរីេពុន ល�ោយខ្ពុ�ំនព្យាយាេ 
អ្់ររកំេ្ករ នងិកេ្ា្ ិ�េេាងំអសល់�ើេ្បរី្រលកេើ�េ់ 

ខផនការនងិសកេ្្ាពរ្រសល់យើងខាងេពុខលនះ»។ 

 រ�តូេក�េខ់ខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រងអន �នលកោះ 

ល�ៅក្រធានលរោងចកកេាងំអសឲ់្យេកក្រជពុជំាលេើកចពុង 

លកកោយលនៅេន្រីរឧស្ា�កេ្។ ្រងអន នយិាយ្ា «ន្ងៃ 

លនះ ្ ជឺាន្ងៃខ�េលយើងក្រជពុចំពុងលកកោយ ល�ើេ្បរីឲ្យេិតក្្ា្់រ 

�ននវូខផនការេ្តិរ្រសល់យើងលនៅចពុងលកកោយលនះ លកពោះ

លពេលនះជតិ�េល់ពេកំណតខ់�េលយើងកតរូវវាយក្ពុងខខ 
កពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៩ ខាងេពុខលនះ»។ ្រងអន សពុឲំ្យេានការ 

ចាតត់ាងំខផនការលេៅតាេលរោងចកកនរីេួយៗ�ចូជា៖

១)  កតរូវ្ំរផពុសនលយោ�យសតអិារេ្ណ៍ល�ោយចាតត់ាងំ 

ឲ្យកេ្ករលនៅក្ពុងលរោងចកកវាយ្រក្កពុេ្ពុយនរីសកេ្ពុជា
 

រួេ្្ាជាេួយលវៀតណាេ។

២)  អ្់ររកំេ្ករឲ្យ្ំរផលចិ្ំរផលាញសេ្ភារលនៅក្ពុងលរោងចកក

ឲ្យកានខ់តខលាងំ

៣)  �ាក់្្ា្ំំរពពុេលនៅក្ពុងលរោងចកកេឹកល�ោះល្ោ េឹកកករូច  
េឹកសពុរីអពុរីវ េឹកកតរី ល�ើេ្បរីឲ្យខ្រក�ក់នលយោ�យ 

លនៅ្ររលេស។ 

៤)  លនៅេន្រីរលពេ្យ កតរូវចាក់្្ាសំេល ា្់រអ្កជងឺំ នងិ 

ព្យាយាេកលេ្ចេន្រីរលពេ្យឲ្យ�នលកចើនជាងល្។ 

៥)  លរៀ្រច�ំករ្រ្រកេ្ករសកេា្់រេពុកលកតៀេលពេកំពពុង

វាយ ល�ើេ្បរីជយួលវៀតណាេឲ្យចេូេកវាយ�េក់្ពុង

េរីកករុង នងិញពុះញង់�េក់េ្ករពរី្រញ្�្ករ្រ្រលនះ

ល�ោយយកល�តពុផេ្ា េកពរីអង្គការខ្វះខាតលកចើន 

ល�ើយអង្គការឲ្យ�កយកវញិ។ 

 លនៅលពេក្រជពុលំនះ ្រងអន �នក�្់រអំពរីខផនការវាយ 

ចេូេរីកករុង នងិការលរៀ្រចេិំសល�ៅ នងិេពុខសញ្ញានរីេួយៗ

ល�ើេ្បរីវាយចេូលនៅក្ពុងេរីកករុង្្ំលពញរួចជាលសសច។ 

 លកកោយពរីេេួេ�នការខណនាំ នងិការចាតត់ាងំ 

រួចល�ើយ ខ្ពុយំក្រញ្្េាងំអសល់នះេកលរៀ្រចលំកតៀេល�ើេ្បរី 
ស�ការជាេួយលរោងចកកល្ធំៗ  ឲ្យលកតៀេកេលាងំខ�េ 

េានក្ពុងលរោងចកករ្រសខ់លនួ ល�ើេ្បរីលធ្វើសកេ្្ាពន្ងៃខាងេពុខ
 

លនះ។ ខ្ពុ�ំនលធ្វើសកេ្្ាពតាេការចាតត់ាងំពរី ្រងអន ខ�េ 
�នខណនាជំា្រន្្រន្ា្់ររ�តូ�េខ់ខវចិ្កិាឆ្ា១ំ៩៧៨។ 

 ន្ងៃេរី១២ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុកំតរូវ�នអង្គការ 
ចា្់រខលនួ នងិយកេក�ពុ�ំាងំក្ពុង ព្ុកេួេខសលងល�ោយេាន

 
ល្ ្ោះ រស់ េិត ្ឺជាអ្កសរួចលេលើយខ្ពុ។ំ 

កំណតច់ណំាំ ៖ រាេច់លេលើយសារ្ាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំ 

អសល់នៅេន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រងិ្ត្រងំ្ នងិ 

លធ្វើេារពុណកេ្យា៉ងធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលេលើយរ្រសខ់ខរ្កក�េ 

�លូចះ្លយើងេិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលេលើយរ្រស់ សងឹ លកលើេ 

ល�ៅ នរីន ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។

 លរោងចកកផេតិចាន លនៅក្ពុងរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

(ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩ ។ 

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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្្ពុំកាលៃ �ជាជៃបដិវតៃ្៍តាមឪពុក្្ពុំ
ដកសសង់ពចញពតីចពមលៃើ�សារភាពឯកសារ	D២៤០២១

ោរា៉ារដ ្ឋ	ពមត្ា

 ខ្ពុលំ្ ្ោះ ស៊ពុនផពុន នផ ល�ៅ អន ្ឺជាជនជាត ិនងិ 
េានអាយពុ ៣៥ឆ្ា ំលនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៧៨។ ខ្ពុលំនៅ្ េិូ�ាត់

 
្រក់៉ �ពុ�ំាត្់រក់៉ សសរុកវពុនឺនស លខតរ្តន្ិររី។ ឪពពុកេដាាយ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនក្រក្ររ្ររលធ្វើខសសចេការ។ ្រន្ា្់រេក្ាត ់
�នចេូខខរ្ឥស្រណៈ ល�ើយកតរូវ�នខ្ាងំចា្់រ�ាក់ ព្ុកអស់ 

ជនរងលក្ោះខ�េជា្់រ�ពុ�ំាងំលនៅេន្រីរសន្សិពុខ

ស-២១ ឬ ព្ុកេួេខសលង។

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

រយណៈលពេ ៦ឆ្ាំ ្ឺជា្់រ�ពុលំនៅស្ងឹខកតង ២ឆ្ាំ នងិលនៅ 

្្លំពញ៤ឆ្ា។ំ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៥ ្ាតក់តរូវ�នល�ោះខេង។  

ពរីរឆ្ាលំកកោយេក ឪពពុកខ្ពុ�ំននាខំ្ពុ ំនងិេដា ាយខ្ពុរំតច់េូ
 ក្ពុងនកព្ូេិចាន ់ស្តិលនៅក្ពុងសសរុក្ររខកវខាងលជើង ត្ំរន់
 

រតន្ិររី។ 

 លនៅខខេិ្ពុនា ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៥ ខ្ពុេំេួេ�នការអ្់ររពំរី
 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុឲំ្យចេូក្ពុង្រក្ពេករលវៀតណាេ ល�ើេ្បរី
 

កលាយជាស�ពន័្ធឥណ្ឌូចនិ។ លកកោយេក ខ្ពុក៏ំ�នលរៀនអំពរី
 

នលយោ�យរ្រស្់រក្ពេករលវៀតណាេ លនៅេន្រីរក្ពុង 
នកព្ូេិចាន ់ល�ោយេានអ្កឧលេស្នាេឯកសារល្ ្ោះ 

្ងសពុរី (ពរីឆ្ា១ំ៩៧២ �េ់ ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្ឺលេខាសសរុក 

២៣)។ អ្កលរៀននលយោ�យេានល្ ្ោះ កាវនិ (លេខា 

សសរុកលសៀេ�ង៉), កាេាច (ក្រធានចេការក្រ្ប឵ស 

�នេពុង), កងខ�ង (លេខាត្ំរន១់០២), សពុរីេ ល�ៅ េា៉ន 

នងិ ្នឺ (ក្រធានចេការ�ណំារំ្រស់្ ូេិ្ា្ ឦសាន), 

ស៊ផូពុន (ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំកាេលនោះ ្ ជឺាក្រធានលស�្ឋកិច្ចសសរុក 
វពុនឺនសខាងលជើង), ខ្ពុ ំ(កងការពារេន្រីររ្រស ់្ ងសពុរី) នងិ វណ ្ណា  
(លពេ្យសសរុកវពុនឺនសខាងលជើង)។ លពេលរៀនសកូត ្ ងសពុរី  �ន 

លេើកលឡើងពរី្រញ្្េួយចនំនួ លធ្វើឲ្យលជឿជាក់លេើ្រក្ 

ពេករលវៀតណាេ ខ�េ�កឹនាលំធ្វើការតស៊�ូលណដាើេជយ័ 

ជេ្ះលេើ�រាងំ ល�ើយ្រក្ពេករលវៀតណាេ ចង់រួ្ររួេ 

ក្រលេសឡាវ, ខខរ្ នងិលវៀតណាេ ឲ្យជាស�្ាពឥណ្ឌូចនិ 
ខតេួយ។ ចខំណកខលេឹសារកតរូវល្ោរពតាេខផនការអ្់ររ ំ

ស�ពន័្ធឥណ្ឌូចនិ។ លកកោយេក �នរយណៈលពេក្រខ�េ 
ជា១ខខ ល្ ្ោះ ្ ងសពុរី �នឲ្យខ្ពុលំរៀន្រលច្ចកលេសលយោធាយួន 

ខ�េកាេលនោះអ្កចេូលរៀនេានខ្ពុ,ំ ចំ�ំ (កងការពារ 
្ូេិចាន)់ នងិ កដារី (កងការពារ្ េិូចាន)់។ ក្រូ្រលកងៀនល្ ្ោះ  
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លេឿ  (ជនជាតចិារា៉យ) លេើ្រខតេកពរីយួនខាងលជើង 

នងិល្ ្ោះ តាន។់ លកកោយពរីលរៀនសកូតច្់រ ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុំ្ ា េនពុស េ្ាងំអសខ់�េកូន�នលរៀនជាេួយ 

សពុេ្ធខតជាអ្កតសូ៊ជ័យជេ្ះក្ពុងការរួ្ររួេក្រលេសឲ្យកលាយ 
ជាឥណ្ឌូចនិ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៦ ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាេួយ

ល្ ្ោះខាងលេើលធ្វើសកេ្្ាព ល�ោសនាក្រជាជនឲ្យេាន 

ជលំនឿលេើ្រក្ពេករលវៀតណាេ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៧ 

្ងសពុរី �នចាតត់ាងំខ្ពុ ំនងិឪពពុករ្រសខ់្ពុឲំ្យលធ្វើសកេ្្ាព
 

លនៅក្ពុងនកព្ូេិកពុកឡាស ់សសរុកវពុនឺនស។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំន
 

លេៅេាក់េងជាេួយល្ ្ោះ សពុរីេ។ លកកោយេក ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុំ�ននាខំ ្ពុលំេៅេាក់េងជាេួយខខ្រយណៈ្រក្ពេករ
 

លវៀតណាេេួយចនំនួលនៅក្ពុង្ូេិកពុកឡាក់, ្ូេិតាក  
នងិ្ូេិខាពំរីវ ក្ពុងសសរុកវពុនឺនសខាងលជើង រួេេានល្ ្ោះ 

ធេួ (កេ្ា្ ិ�េចេនាក្រជាជន្ូេិកពុកឡាក់), ្ួន  

(ក្រជាជនលនៅក្ពុងស�ករណ៍ កពុកឡាក់), សាវា៉ង (ក្រធាន 

ស�ករណ៍ ណាងា៉េ), ្៊រពុនសពុ ំ(សេាជកិសសរុកកពុកឡាក់), 

សេួ (ក្រជាជនស�ករណ៍្ូេិខាពំរីវ), សា (កេ្ា្ �ិេ 

ចេនាក្រជាជន), តង(ក្រធានស�ករណ៍្ូេិកាឡាក់), 

លតឿន (ក្រជាជនលនៅស�ករណ៍កងណក), ខាំ ្រន (អនពុ 

ក្រធានស�ករណ៍្ូេិេាេ)។ ខ្ពុ ំនងិឪពពុកខ្ពុ ំរួេេាងំ្រក្
 

ពកួ កសាងកេលាងំ�នល្ ្ោះ ្៊រពុនេាំ (ក្រធានលរោង 

�យស�ករណ៍ ្ូេិកពុកឡាក់), ល្រៀ (ក្រជាជនលនៅ 

ស�ករណ៍កពុកឡាក់)។ លនៅក្ពុងសកេ្្ាពលនោះខ្ពុ�ំន
 

ចេូរួេ្រន្ចិ្រន្ចួ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ឪពពុកខ្ពុ ំ្ ជឺាអ្កលេើកលឡើងឲ្យ
 

លធ្វើ្រ�វិតន្ជ៍ាេួយយួន។ 

 លនៅន្ងៃេរី១៥ ខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៦៧ ល្ ្ោះ សពុរីេ �ន 

លេៅជ្ួរឪពពុកខ្ពុ ំល�ើយ�នលរៀ្រច្ំរញ្ចូេខ្ពុ ំនងិ្៊រពុនេា ំក្ពុង
 ្រក្ពេករលវៀតណាេ ល�ោយេានឪពពុករ្រសខ់្ពុជំាអ្ក 

ឧលេស្នាេ នងិល្ ្ោះ សពុរីេ ជាអ្កេេួេស្គាេ។់ លនៅក្ពុង 
ពធិរីលនោះ ខ្ពុ ំនងិ្៊រពុនេាំ ល្ោរពេង់ខ�េេានរូ្រកលណដា�វ 

េន្រីរសន្សិពុខស-២១ ឬ ព្ុក

េួេខសលង។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេ 

ឯកសារកេ្ពុជា)
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ញញួរលនៅខាងលេើ នងិេានរូ្រផកាយ៣លនៅខាងលកកោេ 

កពេេាងំល្ោរពរូ្រ�ជូរីេពុញិ លនៅខាងលកកោេរូ្រផង។ 

លនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ ស្ំរពុកតេួយច្ប឵្់រពរីល្ ្ោះ កាវនិ �ន 

លផ្ើេកឲ្យឪពពុកខ្ពុ ំល�ោយអង្គការរកេនពុស ល្ធ្វើនរីរសារ ល�ើយ 
លនៅក្ពុងស្ំរពុកត្រញ្្ជក់្ា ខ្ពុកំតរូវខតលធ្វើជានរីរសារ។ េពុនលពេ

 
ឪពពុកខ្ពុឲំ្យខ្ពុលំេៅលធ្វើនរីរសារអង្គការ ្ាត់�នខណនាខំ្ពុំ្ ា 

កូនលេៅលនះ ្ឺរក្ាល្ោេជ�ំរពេករលវៀតណាេឲ្យរងឹ 

េា ំល�ើយេិនកតរូវអួតអាង ្ ាខលនួ�នចេូ្រក្ពេករលេ 

លកពោះ្រក ល្នះេិនឯក្ាពជាេួយអង្គការខខរ្កក�េលេ។  

លនៅល�ើេខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៦៧ ខ្ពុ�ំនចាកលចញពរីឪពពុកលេៅ 
លធ្វើជានរីរសារអង្គការលនៅេន្រីរ១០០ ក្ពុង្ូេិកាខឡង សសរុក 
្ររខកវខាងលជើង ត្ំរនរ់តន្ិររី។ លពេលេៅ�េក់ខនលងអង្គការ 

េានល្ ្ោះវនិខ�េជាក្រធានេន្រីរ �នចាតត់ាងំខ្ពុជំា 
ក្រធានកដាា្់ររួេ នងិនរីរសារ្រសអ់ង្គការ។ ខ្ពុលំធ្វើលនៅេន្រីរ 

នរីរសារលនៅអូរក្រ ជតិកខនលងអង្គការ។ លកកោយេក កាវនិ 

�នល�ៅខ្ពុ ំនងិនរីរសារអង្គការ៣នាក់លេៀត េានល្ ្ោះ �នួ 

(ក្រជាជនលនៅស�ករណ៍្ូេិេ្ក សសរុក្ររខកវខាងលជើង, 

លសង (ក្រធានចេការ្រខនល នងិល្ោកក្ររី លនៅេដាពុំ្ េិូខសសល្ោ 

សសរុកស្ងឹខកតង ត្ំរន១់០៤) នងិល្ ្ោះ �ន ់(យពុេ្ធជន 

កេ្ករ លនៅលរោងជាងធ)ំ។ កាវនិ �នល�ៅលយើងលេៅអ្់ររ ំ

ល�ើេ្បរីក្រឆាងំ្រ�វិតន្។៍ លកកោយអ្់រររួំច កាវនិ េិន�ន

ខណនាឲំ្យលធ្វើសកេ្្ាពអ្វរីលេ ្ាល្រើលធ្វើខលាចខ្រកការណ៍ 

្ឺលធ្វើតាេអង្គការសនិលេៅ។ ខ្ពុ�ំនរាយការណ៍ពរីការខណនាំ

រ្រសក់ាវនិលេៅក�្់រ សពុរីេ ខ�េេានេន្រីរលនៅ្ េិូតាខឡង។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ ្រងសពុរីេ ខ្រកពរីខ្ពុ ំល�ើយខ្ពុក៏ំេិន
 �នេេួេការខណនាអំ្វរីពរ្ី ាតល់េៀតខ�រ។ អង្គការ�ន 

ផលាសេ់កេន្រីរលនៅ្ េិូចាន ់សសរុក្ររខកវខាងលជើង។ លកកោយ 

េកេានកេ្ា្ ិ�េេ្ាក់ ល្ ្ោះ យា៉ េកលធ្វើ្ ណណៈ េិូ 

លខ្ោះ នងិកចវាក់សកេា្់រ�ាក់អ្កលេោស 

លនៅេន្រីរសន្សិពុខស-២១ ឬ ព្ុក 

េួេខសលង។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេ 

ឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

្ា្ ឦសាន។ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ពុលំ�ៅេិតន្រីរសារ 

លនៅេន្រីរក១១ លរៀនឯកសាររ្រសអ់ង្គការ។ យា៉ �ន 

លេៅល�កសកេាកលនៅេរីលនោះេួយយ្់រ ល�ើយ�នល�ៅខ្ពុ,ំ 

សន, ្ ត ល�ៅ ្រ៉ពុង នងិនរីរសារេ្ាក់លេៀត ល្ ្ោះ លសៀន  

េកអ្់ររឲំ្យក្រឆាងំ្រ�វិតន្។៍ យា៉ �ននយិាយ្ាេិត ្

េាងំអស់្ ្ាល�ើញលេកេលាងំ្រ�វិតន្ ៍ខ�េអង្គការ�កឹ 

នាេំ ានកេ្ា្ិ�េលជើងចាសត់ចិណាស់ ឯកេល ាងំ 

្រ�វិតន្េួ៍យលេៀត�នរួ្ររួេជាេួយលវៀតណាេ ល�ើយ 

កេលាងំកេ្ា្ ិ�េខ�េរួេជាេួយលវៀតណាេេានកេលាងំ 

លកចើន ជាកេ្ា្ ិ�េខ�េេានជនំាញ្រលច្ចកលេស, លពេ្យ,  

លយោធា នងិ្រលច្ចលេសលផ្ង លៗេៀត។ លតើេិត្្ តិ្ាខាង 

ណាជាអ្ក្ ះ្? ខ្ពុំ្ ាេិន�ងឹខាងណា្ ះ្ចាញ់លេ។  
យា៉ �ន្រនល្េៀត្ា េិនអាច្ ះ្កេលាងំ្រក្ពេករ 

កេ្ពុជាលេ។ ការអ្់ររលំនះ លយើងខ្ពុ�ំនលធ្វើតាេ យា៉ ។ 

 លនៅខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧១ អង្គការលេខា្ េិូ្ា្  

ឦសានចាស ់�នផលាសព់រីេន្រីរេកលនៅ្ េិូ្ា្ ឧតរ្ចាស់  

ល�ើយល្ ្ោះ យា៉ �នលឡើងកានក់ា្់រលេខា្ ូេិ្ា្  

ឦសាន នងិេាន ្រងវរី ្ ជឺាអនពុលេខា។ លកកោយពរីអង្គការ 

ផលាស្ូ្់ររអ្ក�កឹនាំ ្រងយា៉ �នផលាសេ់កលនៅេន្រីរ្ូេិ 
ខសសល្ោ �ពុខំសសល្ោ សសរុកស្ងឹខកតងត្ំរន១់០៤។ លនៅខខ 

េិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧១ ្រងយា៉ នងិ្រងវរី �នចាតត់ាងំខ្ពុលំធ្វើ

ជាអនពុក្រធានកង�ងឹជញ្ជូនលស�្ឋកិច្ច ្ូេិ្ា្ ឦសាន។ 

ខ្ពុ ំនងិ្រកព្កួ�នេាក់េង្្ាលធ្វើសកេ្្ាពតាេខផនការ

រ្រស ់យា៉ នងិ ្រងវរី ជា្រន្្រន្ា្់រ ល�ើយជាេេ្ធផេ្ឺ៖ 

ខផក្លស�្ឋកិច្ច នងិកង�កឹជញ្ជូន កសាងកេលាងំ�ន ៣នាក់ 

េានល្ ្ោះ េរី�៊ាង (្រព្ុ ្គេកិលរោងស្ិរ្បកេ្្ូេិ្ា្  

ឦសាន លនៅស្ងឹខកតង) នងិ ខផក្្រព្ុ ្គេកិខាងកកសងួ 

សណំង់លផ្ងៗរ្រស់្ ា្ ឦសាន េានល្ ្ោះ វង់។ 

 លនៅខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៣ ្រងយា៉ នងិ ្រងវរី �នចាត ់

តាងំខ្ពុឲំ្យ�កឹកាលំ្លើងជាង៣០០ល�ើេ ពរី�លាងំជតិេន្រីរ្ា្   
យកលេៅក្រ្េឲ់្យ ្រង្៊រពុត េពុកលកតៀេខផនការក្រឆាងំ 

្រ�វិតន្។៍ ខ្ពុក៏ំ�ន�កឹកាលំ្លើងជនូ ្រង្៊រពុត លនៅក្ពុងេន្រីរ
 

១០៤។ លកកោយេក ្រង្៊រពុត �នឲ្យខ្ពុេំាក់េងជាេួយខខ្ 
លនៅសសរុកលសៀេ�ង៉ ល�ោយេានល្ ្ោះ េ៉ពុន (លេខាសសរុក 

លសៀេ�ង៉) ល�ោយយកកកណាត១់៥០ករីលេៅឲ្យ េ៉ពុន ល�ើេ្បរី 

យកលេៅឲ្យក្រជាជនខ�េ�នរត់លេៅក្រលេសឡាវ ក្រេាណ

ជា២០០នាក់។ លនៅក្ពុងខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៣ ្រងយា៉ �ន
 

ល�ៅ្រកព្កួេួយចនំនួលេៅក្រជពុលំនៅសាេាេន្រីរស៣ ក្ពុង 
លនោះអ្កចេូរួេេានល្ ្ោះ ្រងយា៉, ្រងវរី, ្រង្៊រពុត, េពុ,ំ 

លអន, អពុន, អំ, លសឿន ល�ៅ ្ ាវន៉, ស៊ ូខឡន, សពុរីឡា, ខកវ,  

លខ្ៅ, ល្រៀន, ន ូសន, ្ូ៊រ, ខ្ពុ,ំ ្ ងសពុរី, ខ�ង នងិចាន។់ ខលេឹសារ  
លនៅក្ពុងការក្រជពុចំណំពុចេរី១) ្រងយា៉ �នក�្់រ្ា េួយ 
រយណៈលនះ្ ាតេិ់ន�នលនៅជាេួយលេ លកពោះកតរូវលេៅ្ំរលពញ 

ការងារ្រ�វិតន្ ៍ ល�ើយេានេិត្ ្៊រពុត នងិ្រងវរី ជា 

អ្កេេួេខពុសកតរូវជនំសួ។ េរី២) ្ កឺតរូវអនពុវតក្ារងារយូរ 

អខង្វង។ េ្ាក់ កៗតរូវខតេ្ច ាសក់ារលេើខលនួឯង ល�ោយលធ្វើ 
សកេ្្ាព នងិេាក់ការសេងៃាតឲ់្យ�នេ ្ល�ើយេេួេ�ន 

េេ្ធផេ លេើ្រល�ៅ្ ាកេ្ា្ ិ�េេេួេខពុសកតរូវខស្។់ 

លកកោយក្រជពុ ំ្រងយា៉ កតរូវ�នផលាស្់រដារូលេៅកខនលងលផ្ង។ 

 លនៅក្ពុងខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រងវរី នងិ ្៊រពុត �នល�ៅ 
្រកព្កួេួយចនំនួលេៅក្រជពុលំនៅេន្រីរ ខ�េេាន្្ាក្រេាណ 

ជា១៤នាក់។ ខលេឹសារននការក្រជពុ ំ្ ាត�់នខណនាខំផនការ 

ក្្់រអង្្គ ាពកតរូវក្រេូេកេលាងំ នងិសេាស្ាពេិនេ ្

ខ�េជាវណ ្ណណៈក្រឆាងំជាេួយ្រ�វិតន្។៍ កតរួតពនិតិ្យកេលាងំ 

លនះកពុំឲ្យ�ត្់រង់លេៅខាង្រ�វិតន្ ៍នងិេាក់ការសេងៃាត ់

ឲ្យ�នេ។្ លនៅខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រងវរី �នេក�េ់ 

េន្រីរពាណិជ្ជកេ្្ា្ លនៅ្ ្លំពញ។ លកកោយពរី្រងវរី េក  

្រង្៊រពុត �នចាតត់ាងំខ្ពុនំងិកេល ាងំេួយចនំនួឲ្យេក�កឹ 
សេ្ភារ ពរីេន្រីរពាណិជ្ជកេ្្ា្ លនៅ្ ្លំពញ ល�ើយយក 

លេៅ�ាក់លនៅេន្រីរពាណិជ្ជកេ្លនៅកកលចះ ខ�េេានល្ ្ោះ 

េពុំ ជាអ្កលនៅក្រចាកំារ។  លពេខ្ពុេំក�េេ់ន្រីរពាណិជ្ជកេ្ 
្ា្  លនៅខាងលជើងស្ានលកជោយចង្វា ្រងវរី �នក្រជពុជំាេួយ 

ខ្ពុ,ំ អពុន នងិ េពុ។ំ ក្ពុងការក្រជពុលំនះ ្រងវរី �នលេើកខផនការ
 

េួយចនំនួ ចលំពោះកកណាត ់នងិលខោអាវេ្ៗ  កតរូវយកលេៅ 

�ាក់លនៅេន្រីរកកលចះ េពុកក្រឆាងំ្រ�វិតន្ ៍ចខំណកសេ្ភារ

ណាខ�េេិនេក្តរូវេពុកខចកឲ្យក្រជាជន។ ខ្ពុនំងិ្រកព្កួ

�ន�កឹសេ្ភារលនះរ�តូ�េច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រងវរី នងិ្រង្៊រពុត �នល�ៅ្រកព្កួ 
េួយចនំនួក្រជពុលំនៅសាេានលយោ�យរ្រស់្ ា្ លនៅខាង

លកើតវត្្ ្សំ្ងឹខកតង េានអ្កចេូរួេ ្រងវា៉ន,់ ្រង្៊រពុត, 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

េពុ,ំ អំ, លអន, អពុន, ្ូ៊រ, សន, ស៊ខូឡេ, លសឿត ល�ៅ ្ ាវន៉, 

សពុរីឡា,  ខកវ,  លខ្ៅ, ន ូសន, ឱន, ខ�ង, ្ ង សពុរី,ខាលំវៀង។ 

ខលេឹសារក្រជពុេំានកតរួតពនិតិ្យកេល ាងំខ�េកសាង�ន 

រួេេាន ្ ា្ , ត្ំរន,់ សសរុក ល�ើយឲ្យេានអាវពុធក្្់រន�។ 

កតរូវលកតៀេកេល ាងំលធ្វើរ�្ឋក្រ�ារ ្ឺេិសល�ៅវាយយក 

សសរុកលសៀេ�ង៉េពុន លនៅក្ពុងខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើេ្បរី 
ជាេូេ�្ឋាន្រខង្កវាយរលំ�ោះយក្ា្ ឦសានឲ្យ�ន

លនៅន្ងៃអនា្ តខាងេពុខ។ ចខំណកកេលាងំខាងលកកៅេាន 

េិត្៊្រពុត នងិ េិតស្ពុរីឡា េាក់េង�នេាងំេ័ពលវៀតណាេ 

នងិកងេ័ពខ�េ�ន�តល់េៅ (េានជនជាតេិាវ នងិ ជន 

ជាតេំិពនួ)។ លនៅលពេលយើងរលំ�ោះកខនលងណា�នល�ើយ 

កតរូវកដាា្់រក្រជាជន ល�ើយក្រេូេក្រជាជនឲ្យលធ្វើរ�្ឋក្រ�ារ 

ជាេួយលយើង។ លនៅក្ពុងខខេិនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រងយា៉ �ន 
កតឡ្់រលេៅេន្រីរ្ា្ ឦសានវញិ ល�ើយក៏�នក្រជពុ។ំ ្រង 

យា៉ �នលេើកលឡើងចលំពោះខផនការលនៅខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ខ�េលេើកលឡើងពរីការលធ្វើរ�្ឋក្រ�ារ ្រ៉ពុខនឥ្ឡូវេិន�ន 
លធ្វើលេ �លូចះ្ខផនការរ្រសល់យើងកតរូវលេើកលេៅលធ្វើលនៅក្ពុង

ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ វញិ។ 

 លនៅខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ពុ�ំនេេួេស្ំរពុកតពរី ្រងវរី 

ល�ៅខ្ពុឲំ្យលេៅេេួេ្ារកិច្្ច ្រី។ លពេខ្ពុលំេៅ�េ់ ្រង្៊រពុត 

�នល�ៅខ្ពុលំេៅក្រជពុលំនៅេន្រីររ្រស់្ ាត់ (េន្រីរ១០៤)។ 

អ្កចេូរួេ េាន ្រង្៊រពុត, អពុន, លអន, អន នងិ សាងំ។ 

ខ្ពុកំតរូវ�នចាត់តាំងជាក្រធាន�ឹកនាំសេ្ភារលស�្ឋកិច្ចជពុវិំញ 
េន្រីរ្ា្ ។ ្រង្៊រពុត �នឲ្យេ៉តូខូ្ពុេួំយលក្ឿងសកេា្់រខ្ពុលំេៅ

 
េកចពុះលឡើងពនិតិ្យស្ាពការណ៍។ ក្្់រអង្្គ ាពចេការ 

លកៅស៊�ូនេពុងរ្រស់្ ា្  នងិេន្រីរលផ្ងៗរ្រស់្ ា្  កតរូវ 

យកអងករខ�េជារ្រ្រក្រចានំ្ងៃ លេៅេាយ្េល់ចក ្ េ់ 

េ្ពុង កតកួន កដាចួ លេើេក្រង់ សលកឹ�ឡំងូេរី ខផលេ្ពុង ខផលេ្វា 
 កតឡាច លចក ្ េឺាយរកក្ា្់រអងករលស្ើរខតេិនល�ើញ។ 

រ្រ្រអា�ារពលិសស ្រង្៊រពុត �នឲ្យខចក�ឡំងូ្ ្វា នងិ 
�ឡំងូេរីេាយ�យកនលះខខេដាង។ ចខំណកការខចកលខោអាវ 

្ឺខចកខតចលំពោះអ្កណាខ�េេានលខោអាវរខ�កខលាងំ

ខេនខេន ឯអ្កណាខ�េរខ�កេេ្ៗេិនខចកលេលកកោេ 

លេស្ាសន្សំនំច។ លនៅក្ពុងខខកកដា�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រងវរី  
�នចាតត់ាងំខ្ពុជំាអនពុក្រធានកសកិេ្្ូេិ្ា្ ឦសាន 

ល�ើយឲ្យេេួេខពុសកតរូវខាងចេការ�ណំាលំនៅអូរលខ ខាង 

លជើងកករុងស្ឹងខកតង។ 

 លនៅខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុនំងិ េិតអ្ន កតរូវ�នអង្គការ 
ចា្់រ�ាក់សន្សិពុខ្ា្ ឦសាន លនៅស្ងឹខកតង  ខកពកអូរ 

ពងេាន ់ខាងេចិកក រុងស្ងឹខកតង។ លពេខ្ពុជំា្់រ�ពុ�ំន 
២ន្ងៃ ្រង្៊រពុត �នលេៅល�ោះខ្ពុលំចញ ល�ើយ�ននាខំ្ពុលំេៅ

 
ផះ្ខេ្តចូេួយចេងៃ ាយក្រេាណជា៥០ខេក៉តពរីេន្រីរ។  

្រង្៊រពុត ្ាត់�នខណនាខំ្ពុំ្ ា ចលំពោះេិត្្ ្ានកំ�ពុសអ្វរី 
ឲ្យ្្ាលយើងចា្់រលេ ្ឺអង្គការឲ្យចា្់រ។ �លូចះ្លពេេិត ្

លចញពរីកខនលងលនះ លេៅកខនលងអង្គការ កតរូវលឆលើយសារ្ាព 

ចា្់រតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧២ �េឆ់្ា១ំ៩៧៨ ល�ើយការលឆលើយ 

លនះកតរូវយក ្រងយា៉ លធ្វើជាលេ្រខង្ក។ លកកោយេកកតរូវយក 

្រង អពុន, េិតល្អន នងិេិតេ្ពុ ំលធ្វើជាលេ�កឹនាកំ្បត។់ លជៀសវាង 

កពុលំឆលើយ�ាក់ខ្ពុ ំ ល្រើេិន�លូចះ្លេ ក�ក�ជាេិនេានអ្ក�កឹ 
នាលំេៀតលឡើយ។ ្រន្ា្់រេក ្រង្៊រពុត �នសរលស ចលេលើយខ្ពុ ំ
ល�ោយខលនួ្ាតច់ា្់រតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧២ �េឆ់្ា១ំ៩៧៨  
ខលេឹសារ�ចូការខណនារំ្រស់្ ាត។់ ខ្ពុ�ំនលេើេ ល្កេោង 
រ្រស ់្រង្៊រពុត សរលសររយណៈលពេេួយលេោ៉ង នងិេេួេ�ន 

ការខណនាពំរ្ី ាត�់នខលះ រួច្រង្៊រពុត ក៏�ននាខំ្ពុេំក�ាក់ 
កខនលងល�ើេវញិ ល�ើយ្ាតក៏់េាខ្ពុលំេៅ។ ខ្ពុជំា្់រ�ពុលំនៅ

 
ក្ពុងសន្សិពុខ្ូេិ្ា្ឦស ានរ�តូ�េល់�ើេខខសរី�ា  
ឆ្ា១ំ៩៧៨ លេើ្រអង្គការ�ននាខំ្ពុយំកេក�ាក់កខនលង 
លនះខតេដាង។

   

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លេលើយសារ្ាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំអស់ 

លនៅេន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រងិ្ត្រងំ្ នងិ

លធ្វើេារពុណកេ្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលេលើយរ្រសខ់ខរ្កក�េ �លូចះ្ 

លយើងេិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលេលើយរ្រស ់ស៊ពុនផពុន នផ ល�ៅ 

អន ពតិឬយា៉ងណាលនោះលេ។



វចិកិតសាេសេិ្បណៈស�សេ័យវិេ្យាស្ាន សលកឹរតឹ  

ជាេរីតាងំេួយល�ើរតនួាេរីជាកខនលងអ្់ររ ំ្រណ្ពុះ្រណ្ាេ 

នងិលេើកកេ្សក់ារអ្់ររពំរីក្រវត្សិាសស ្នងិលករ�ខំណេ

ខ�េ្រន្េេ់ពុកពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ កពេេាងំជាកខនលង 

ខ�េ�ាក់្រង្ាញពរីសេិ្បណៈ នងិវ្រ្បធេ៌ តាេរយណៈ 

ការតាងំពពិរ័ណ៍ការចាក់្រញ្្ចងំខខ្្ ាពយនឯ្កសារ នងិ 

ការលធ្វើ្រេ្រង្ាញរ្រសវ់ា្ ្និនានា។ វចិកិតសាេសេិ្បណៈ 

ស�សេ័យវេិ្យាស្ានសលកឹរតឹ រួេចខំណក�េក់ារលេើក 

កេ្ស ់នងិ្ ាកំេ�េវ់ចិកិតករកេ្ពុជាេាងំអស ់ល�ោយផេ្់ 
ជនូនវូ្ររលិវណខាងក្ពុង្រន្់្រធនំនអ្ារចណំាស់ 
កសាងលឡើងក្ពុងរជ្ជកាេ�រាងំ សកេា្់រការ�ាក់តាងំ 
ពពិរ័ណ៍ពរីកិច្ចការសេិ្បណៈរ្រសខ់លនួ។ 

វចិកិតសាលសលិ្បៈ

សហសម�័វទិយាស្ថ ឵ៃសលៃកឹរតឹ

សកេា្់រសសិ្-នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ នងិ 

សាធារណជនេូលេៅ ខ�េេានចណំា្់រអារេ្ណ៍ 

េកេស ន្ាលនៅេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា  
(DC-Cam) នងិវចិកិតសាេសេិ្បណៈស�សេ័យ 

វេិ្យាស្ានសលកឹរតឹ, សេូេាក់េងេកកាន ់

សា៊ាង ច្និ ្឵  អ្កសកេ្រសកេរួេ តាេរយណៈ 

េូរសពល្េខ ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខេេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org 

សេូអរ ព្ុណ!
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ជតីវតិកគសារ្្ពុពំកកា�ន្ងៃជពមលៃ�ស

ោរា៉ារដ ្ឋ	ពមត្឵	

 ខ្ពុលំ្ ្ោះ ន្យូ �ពុង។ ខ្ពុលំកើតលនៅឆ្ា១ំ៩៦០ លនៅរាជ
 

ធានរ្ី ្លំពញ។ ឪពពុកខ្ពុលំ្ ្ ោះ តពុ ឆ នងិ េដា ាយខ្ពុលំ្ ្ោះ 
េរីេ សពុរីវេួយ ្ឺជាអ្កសស រុកស្ាង លខតក្ណដា ាេ។ 
ឪពពុកេ្ាយខ្ពុ�ំនេករសល់នៅ នងិរកសពុរីលនៅ្ ្លំពញ្រន្ា្់រ 
ពរីលរៀ្រការរួច។ េដាាយខ្ពុ ំ្ ជឺាអ្កេក់ចា្់រ�យួ ល�ើយឪពពុក 
ខ្ពុំ្ ាត្់រពុនិក្រស្់រលធ្វើតពុ នងិេូ។ ្រ៉ពុខនល្កកោយេករវាងឆ្ាំ 
១៩៧៣ ល�ោយសារស្ាន្ាពក្រលេសកច្ូរកកច្រេ់ 
េា�ាន េន ់នេ ់ខលះ�នេកេិញអរីវា៉នេ់ដា ាយរ្រសខ់្ពុេិំន 
ឲ្យក�ក់ លធ្វើឲ្យឪពពុកខ្ពុេំានេំនាសជ់ាេួយេា�ានេាងំលនោះ

ជាញឹកញា្់រ។ �លូចះ្ េដា ាយខ្ពុ�ំនសលកេចចតិ្្ ្់រេក់
អរីវា៉ន ់េកេក់ តពុ េូ វញិេដាង។
 ផះ្រ្រសខ់្ពុលំនៅជតិលរោងកពុនកំពេូលពកជ (េដាពុលំពេ្យចនិ) 
តាេ្រលណ្ោយេ�ាវិ្ រីកពះេពុន្រីវង្។ លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខ 
លេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុេំានអាយពុក្រខ�េជា១៥ឆ្ា។ំ ខ្ពុ�ំន

 
ឮសលំឡងផ្ពុះអាវពុធលចញពរីសាេា្រឋេសកិ្ា១៨ េរីនា  
(្រច្ចពុ្រ្បនស្ាេាយព្ុ ន្ធរ)។ លពេល�ើញលយោធាខខរ្ 
កក�េចេូេក�េ ់ក្រជាជនខលះនាំ្ ្ាស្វា្ េន ៍នងិេះន� 
អ្រអរសាេរ។ លយោធាខខរ្កក�េខលះឲ្យក្រជាជនលេើក 
េង់ជយ័ស។ ខ្ពុេិំនេានេង់ជយ័ស �លូចះ្ខ្ពុ�ំនល�ោះអាវ

 
យតឺរ្រសខ់្ពុពំណ៌សខ�េកំពពុងពាក់លេើខលនួយកលេៅពាក់

 
លេើ�ងេង់ជាតិ�ាក់្រពា្ឈរលនៅេពុខផ្ះសសា្់រ។ ខខរ្កក�េ 
�នខសសក្រញ្្្ជ ា ្រង្ូ្រនខ�េេានកាលំ្លើងយកលចញ�ាក់ 
លនៅចលិញ្ច ើេ្េ្េ្់ាង។ ្រងន្លជរី�នូេួយរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ ោះ  
្កឹ ្ពុន  ្ឺជាក្រូ្រលកងៀន។ លនៅសេ័យ េន ់នេ់ ក្រូ 
្រលកងៀន   នងិក្រជាជនក្្់ររូ្រេានសេិ្ធអិាចេិញកាលំ្លើង 
េពុកការពារខលនួ។ ្រង្ ពុន េិន�នយកកាលំ្លើងេកេពុក 
តាេ្រញ្្ជរ្រសខ់ខរ្កក�េលេ។
 លកកោយេក លេោ៉ងក្រខ�េជា១២ន្ងៃកតង់ ខខរ្កក�េ 
ចា្់រលផដាើេក្រកាសឲ្យក្រជាជនលចញពរីេរីកករុងល�ោយនយិាយ 
្ា ខលាចអាលេរកិេេលាក់ក្ា្់រខ្រក។ ក្រួសារខ្ពុ�ំនលរៀ្រចំ 
ចាកលចញ។ ខ្ពុ�ំនយកកា្ូរ្រខ�េខ្ពុសំសឡាញ់ស្ាយ

 
ជា្់រខលនួ ល�ោយក្ពុងលនោះេាន ្ិ៊រក លសៀវល្ៅ លកពោះខ្ពុំ្ តិ

 
្ាអាច�នចេូលរៀនវញិ នងិស្ាយអងករ២០កំ្រ៉ពុងលនៅ 
លេើស្ាខ្េលេៀត។ កតកូេខ្ពុ ំ ល្ ្ ោះ ន្ ្រ៉ពុខនឪ្ពពុកខ្ពុំ 
�នេពុ្រលចោេ ល�ោយយកកតេឹខត យូ�ពុង ្រ៉ពុលណ ្ណោះ 
ល�ោយខលាចខខរ្កក�េ្ិត្ា ខ្ពុំ្ ជឺាជនជាតនិ្ ខ�េ 
អាចនងឹេានលក្ោះ្ ្ាក់។

ន្ យូ�ពុង

(ន្ យូ�ពុង/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

 កក រុេក រ្ួសារខ្ពុ�ំនលធ្វើ�លំណើរលេៅផះ្្រងសសរី លនៅេដាពុំ 
្ឹរងកតខ្រក េពុនលពេចាកលចញពរីេរីកករុង្្លំពញ។ លកកោយ 
េក ្រង ្ ពុន ខ�េជលេលៀសេកជាេួយ កតរូវ�នលយោធា
ខខរ្កក�េ�ញ់សេលា្់រ ្ លាេៗ្រន្ា្់រពរ្ី ាតក់តរូវ�នខខរ្
កក�េខឆកលឆររកល�ើញកាំល្លើងលនៅជា្់រខលនួរ្រស់្ាត់។
លយើងលធ្វើ�លំណើរសលំ�ៅលេៅ្ េិូឫស្រីសសរុក ស្តិលនៅសសរុក 
ស្ាង លខតក្ណ្ាេ លកពោះេានេដាាយេរីងលនៅេរីលនោះ។ លនៅ 
ក្ពុង្ូេិឫស្រីសសរុកេានអ្កលរើសលអើងក រ្ួសារខ្ពុតំចិតចួ

 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ រ្រ្រអា�ារលនៅេរីលនោះ ្ឺេាន្រ្ររលពោត 
េាយ�យ។ អា�ារលនះលធ្វើឲ្យខ្ពុរំាកជាញឹកញា្់រ។ ខ្ពុកំតរូវ

 
�នចាតត់ាងំឲ្យលនៅក្ពុងកងកពុេារ នងិ�្វាេល្ោ។ ន្ងៃេួយ 
ខ្ពុំ្ យ័ខលាងំណាស់ លកពោះខ្ពុលំធ្វើឲ្យ�តល់្ោ។ ខ្ពុេិំនចណំាំ

 ល្ោលេ ល�ើយលពេសេលងឹ�្វងូល្ោ ្ឺ�ចូៗ្្ាេាងំអស់ ។  
ខ្ពុកំតរូវ�នអ្កលនៅក្ពុងកងជាេួយលសើចចអំក នងិរះិ្ ន់្ ា

 
ជាពកួេូេធន លពេល�ើញសលកឹនក្្ាសសរូវ។
 ក្រួសារខ្ពុរំសល់នៅ្ េិូឫស្រីសសរុក �នរយណៈលពេ ១ 
ស�ដា� ៍លកកោយេកលេ្ូេិ�នឲ្យក្រួសារខ្ពុលំេៅចពុះល្ ្ោះ 
ល�ើេ្បរី�នលេៅរសល់នៅ្ េិូ្្រីេួយលេៀត។ ្ូេិ្្រីលនោះេាន
ល្ ្ោះ្ ា្ េិូ�រំរីសលា្់រ នងិេានចេងៃាយក្រេាណជា ៣ 

រ្ីឡខូេក៉តពរ្ី េិូខ�េក្រួសារខ្ពុរំសល់នៅ។ លយើងរសល់នៅ្ េិូ
 

�រំរីសលា្់រ�នរយណៈលពេកនលះឆ្ាំ ឪពពុករ្រសខ់្ពុក៏ំ�នសពុំ 
លេ្ូេិកតឡ្់រេករសល់នៅ្ េិូឫស្រីសសរុកវញិ។
 រយណៈលពេ៣លេៅ ៤ខខ ្រន្ា្់រេក ក្រួសាររ្រសខ់្ពុកំតរូវ 
�នជលេលៀសជាលេើកេរីពរីរលេៅកានល់ខត�្ត�់្ំរង។ លេ្ូេិ 
�នក�្់រក្រជាជនឲ្យជ្ួរជពុំ្ ្ាលនៅវតល្កោះខខេ ស្តិលនៅ 

�ពុលំកោះខខ សសរុកស្ាង លខតក្ណដា ាេ លកពោះេានឡានេក 
�កឹលយើងលេៅ�ាក់រា៉រ្ ល្លើង្រនះ្ឡាង។ ក្រួសារខ្ពុ�ំន�េ ់
វតន្រា ស្តិលនៅក្ពុងសសរុកសខងក លខត�្ត�់្ំរង។  លនៅលពេ 
លេៅ�េេ់រីលនោះេានអ្ក្ូេិ្រររលេះ េកចា�ំកឹលយើង្រន ្
លេៅ�ាក់លនៅ្ េិូលផ្ងៗ ។ េារ្រសខ់្ពុេ្ំាក់ ្ ជឺាក្រូ្រលកងៀន។  
្ាតព់ូខកក�សសយ័នាក់េងជាេួយអ្ក្ូេិណាស់។  
្ាត�់នសពុខំខរ្កក�េរសល់នៅ្ េិូជតិ លៗនោះ។ លយើងកតរូវ 
�នអនពុញ្ញាតឲ្យលេៅរសល់នៅក្ពុងចេក ារល្ៀ្វ ខ�េេាន 
ចេងៃាយក្រេាណេួយ រ្ីឡខូេក៉តពរីវតន្រា។ លនៅក្ពុងចេការ

 

លកលោងេ្វារវតន្រា។ វតន្រា ្ឺជាេរីកខនលងខ�េឪពពុក 

រ្រស់ ន្ យូ�ពុង សលា្់រ។  

(ន្ យូ�ពុង/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

េ�ាវិ្ រីកពះេពុន្រីវង្ជតិស្ពុ្រលពេ្យចនិ ្ឺជាផះ្រ្រស់ ន្ យូ�ពុង 

ធលា្់ររសល់នៅេពុនលពេលយោធាខខរ្កក�េចេូេកក្្់រក្ង 

លនៅន្ងៃ១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ 

(ន្ យូ�ពុង/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លនោះសេ្ូបរលេៅល�ោយល�ើេលសដាៅ�ពុះយា៉ងលកចើន នងិងាយ 
សសរួេរកកំពសឹលធ្វើយកេកលធ្វើេូ្្រលេៀត។ លកកោយេក 
ស្ាន្ាពរសល់នៅេរីលនោះកានខ់តរតឹត្បតិ នងិេិនអាចល្រះ
រពុកជ្ាតេិកលធ្វើេូ្្រ�្ូរ�ចូេពុនលេ។
 ខ្ពុ�ំនចេូកងកពុេារ។ លកកោយេកខ្ពុកំតរូវ�នផលាស់
ចេូក្ពុងកងយពុវជនវញិ លកពោះលេកងល�ើញខ្ពុេំានេាឌធំ 
្រ៉ពុខនអ្្កលផ្ងសណំាងេ ្អាយពុ�ណំាេខ្ពុេំាឌតចូេ្តិ 
លនៅលធ្វើការក្ពុងកងកពុេារ�ខ�េ។ ខ្ពុអំាចេកលេងផះ្េដាង

 
េួយកាេ។ កងយពុវជនខ្ពុលំេៅលធ្វើការលនៅនកពរនាេ ្ឺ 
កា្់រនកព នងិលធ្វើខសសខ�េេានចេងៃាយពរីវតន្រាក្រខ�េ 
ជា២០ លេៅ៣០ រ្ីឡខូេក៉ត។ ន្ងៃេួយខ្ពុកំតរូវ�នក្រធាន

 
កងចាតឲ់្យស្ងូសសរូវ។ ខ្ពុេិំន�ងឹ�ងឹ្ ាកតរូវស្ងូយា៉ងណា

 លេ លកពោះេិនធលា្់រលធ្វើការងារលនះពរីេពុនេក។ ខ្ពុលំ�ើញ 
ខខរ្កក�េស្ងូល�ើរ្យលកកោយ ខ្ពុក៏ំល�ើរ្យលកកោយតាេ 

 
្រ៉ពុខនល្ពេងាកលេើេលេៅេពុខសន្ងូេិនកតង់ជរួលឡើយ។ ខ្ពុកំតរូវ

 
�នអ្កលនៅក្ពុងកងជាេួយស្ងូ្ិរេជតិរកផលវូលចញេិនរួច។
 ជាធេ្តាលនៅលវេាលេោ៉ង៤្លឺ ខ្ពុខំតងឮសលំឡងជងួ 
�ាសក់្រជាជនឲ្យលេៅលធ្វើការ។ សេាជកិកងខលះ្ ្ាក់កកញាង  
្រ៉ពុខនេិ្នេានល់្រើកខ្ក្លនៅលឡើយ។ អ្កខលះល�ើរជពំ្់រ�ពុំ្  ្
លេើ្រ�នស្វាងងងពុយល�ក។ លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ លនៅ 
លខត�្ត�់្ំរង េានក្រជាជនលកើត�លំ�ងារលកចើនណាស។់ 
លនៅន្ងៃេួយ ក្ពុងរ�វូខផលេាក់លក្រង េាក់ក�ងេពុំ ចលំពេ 
េានខ្យេល់�ក្រក់ខលាងំ្រណ្ាេកជ រុះខផលយា៉ងលកចើន។ ខ្ពុនំងិ 
លកង្ៗ�ន�លណ្ើេ្្ារតល់េៅលរើសខផលល្ ើេាងំលនោះ�្ូរ  
ល�ើយខ្ពុក៏ំ�ន្រះ៉នងឹខខ្េសួ។ លកកោយេកក៏កលាយជា 
�លំ� នងិររីកកានខ់តធពំរីេួយន្ងៃលេៅេួយន្ងៃខ�េចាស់ៗ  
ខតងខតល�ៅ «�លំ�ងារ»។ ខ្ពុ�ំនយកឆ្ងឹលខ្ោច ្រពុក 
េាយជាេួយលក្រង�ងូល�ើេ្បរីេា្រ ្រ៉ពុខនេិ្ន�នសះលឡើយ។ 
ខ្ពុលំនៅខតលេៅលធ្វើការលេោះ្ររីខ្ពុេំាន�លំ� ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនសពុលំេ

 កងេិនចពុះេឹកលេ។ លនៅន្ងៃេួយនច�ន្យសសា្់រខតលនៅេន្រីរ 
លពេ្យជតិការរ�្ឋានរ្រសខ់្ពុលំធ្វើការ េាន្្ាលំ្រន៉រីសពុរីេរីន ខ្ពុំ 
�នសពុំ្ ្ាលំនះយកេកេា្រលេើ�លំ� សសា្់រខតន្ងៃ្រន្ា្់រ
�លំ�រ្រសខ់្ពុ�ំនរួេតចូវញិ។ ខ្ពុ�ំនេា្រ្្ាលំ្រន៉រីសពុរីេរីន
្ររី�ងលេៀតលេើ�លំ�រ្រសខ់្ពុក៏ំ�នជាសះលស្បើយ។
 លនៅលវេាលេោ៉ងក្រខ�េជា៥េងៃាច ន្ងៃេួយ ក្ពុងឆ្ា ំ
១៩៧៨ ខ្ពុ�ំនេចួរតល់ចញពរីកងលេៅផះ្ ល�ើយ�នល�ក 
លនៅផះ្េួយយ្់រ។ កពេេឹលឡើងសសា្់រខត្ ល្រ�នេក 

្ឹរងលនៅជតិេរីតាងំខ�េ ន្ យូ�ពុង កតរូវ�នខខរ្កក�េជលេលៀស

លេៅ�េជ់ាលេើក�្ូំរងលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ស្តិលនៅសសរុកសខងក 
លខត�្ត�់្ំរង។ (ន្ យូ�ពុង/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា) 

កា្ូរ្រ�ាក់្រពុិចរ្រស់ ន្ យូ �ពុង លនៅជាេួយ 

្ាតត់ាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧២ រ�តូេក�េ្់រច្ចពុ្រ្បន។្ 
(ន្ យូ�ពុង/េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ចា្់រខ្ពុ ំយកលេៅ�ាក់ ព្ុកកាចរ់លេះ។ ខ្ពុេិំនចាេំរីតាងំ ព្ុក
 

លនៅេរីណាលេ។ ខ្ពុលំ�ើញេានអ្កលេោសល�កពរីរជរួ នងិេាន 
ផលវូល�ើរកណដា ាេ កពេេាងំេានធពុងេាេកពរីរ�ាក់លនៅ 
ល�ើេផលវូេួយ នងិ ចពុងផលវូេួយ។ លនៅេរីលនោះេានឆ្ាំ្ ពុកយាេ

 
ខាងេពុខេ្ាក់ នងិខាងលកកោយេ្ាក់។ អ្កលេោសជា្់រ 
លខ្ោះេាងំអស។់ អ្កលេោសខលះល�កផ្ាេល់េើ�រី ល�ើយអ្ក 
លេោសខលះេាន�វកកលចៅកកាេលធ្វើជាកលនេ្។  លពេខ្ពុលំេៅ 
�េ់ ្ល្រ�ាក់ខ្ពុចំេូលេៅក្ពុង ព្ុកលនោះ ល�ើយលពេយ្់រ

 
ន្ងៃ្រន្ា្់រឆ្ាំ្ ពុក�នសរួចលេលើយខ្ពុ។ំ ឆ្ាំ្ ពុកលចោេខ្ពុំ្ ាេាន

 
ល្កេោងរតល់េៅលសៀេ។ តាេពតិខ្ពុេិំនខ�េស្គាេល់សៀេលេ 

កំ�ពុសរ្រសខ់្ពុំ្ េឺចួរតេ់កផះ្។ លពេខ្ពុចំេូក្ពុង ព្ុក�្ូំរង 
ខ្ពុលំ�ើញអ្កលេោស្រតល់ជើង�ាក់ឆ្ាងំ លពេលនោះខ្ពុេំាន

 
ការខ្ាសល់អៀនខលាងំណាស់ ្រ៉ពុខនល្កកោយេកខ្ពុខំេងលអៀន 
ខ្ាសល់�ើយ។ អ្កលេោស្រតល់ជើង�ពុច្រន្្ ្ា រ�តូ�េ់ 
អ្កខ�េលនៅជតិធពុងេាេកជាងល្។ លកកោយេក 
ខខរ្កក�េ�នល�ោះខេងខ្ពុ ំលកពោះខ្ពុេំានលេោសសសាេ។ 
ខ្ពុជំា្់រ ព្ុកអសរ់យណៈលពេ៣ខខ៤ន្ងៃ ្ឺចា្់រពរីខខកពុេ្ភណៈ 
�េខ់ខឧស្ា។ ខ្ពុចំាំ្ ាខ្ពុជំា្់រ ព្ុកក្ពុងរ�វូស្វាយខ្ចរី ល�ើយ

 លពេលចញពរ្ី ពុកវញិលនៅរ�វូខផលស្វាយចាស។់

 លនៅលពេខខរ្កក�េេកពរីខាងនរិតរីចេូេកក្្់រក្ង 
ក៏េានការខក្រក្ររួេ ្រន្ា្់រេក�នរសំាយកងរ្រសខ់្ពុឲំ្យ 
េកលធ្វើការលនៅកខនលងល�ើេវញិ។ ខ្ពុ�ំនវេិកតឡ្់រេកលធ្វើការ 
លនៅជតិវតន្រាវញិ។ លនៅន្ងៃ៧ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៩  
ខ្ពុ�ំនេចួសដាា្់រវេិ្យពុ រ្រសខ់ខរ្កក�េ លនៅលពេខ�េខ្ពុំ

 កំពពុងល�កសសរូវ។ លកកោយេក កងេ័ពលវៀតណាេ �នចេូ 
េក�េ ់ល�ើយខខរ្កក�េេួយចនំនួ�នរតល់្ចពរីកងេ័ព
លវៀតណាេ។ េដាាយខ្ពុ ំ្ូ្រនក្ររុសល្ ្ោះ យូលេង៉ នងិ ្រង

 
សសរីេរីពរីរល្ ្ោះ យូរ៉ូយ �នរតល់េៅេរីរួេលខត�្ត�់្ំរង។  
ឪពពុករ្រសខ់្ពុសំលា្់រលនៅក្ពុងឆា្១ំ៩៧៨ ល�ោយសារជងឺំលនៅ

 
ក្ពុងវតន្រា ខ�េជាអតរីតេន្រីរលពេ្យរ្រសខ់ខរ្កក�េ។  
ខ្ពុលំនៅខតចងចាលំរឿងលនះ ល�ើយខ្ពុខំតងខតលេៅលេើេេរីកខនលង

 
ខ�េឪពពុកខ្ពុសំលា្់រ។

រូ្រេរី៣រា្់រពរីខាងលឆ្វង ៖ ឪពពុករ្រស់ ន្ យូ �ពុង ល្ ្ោះ តពុ ឆ ជាេួយ្រង្ូ្រនសសរីៗ 
រ្រស់្ ាត។់ (ន្ យូ�ពុង/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

រូ្រេរីពរីររា្់រពរីខាងសដាាំ ៖  ន្ យូ�ពុង  

លនៅសារេន្រីរឧកកិ�្ឋកេ្ក្រេយ័ 

ពជូសាសនេួ៍េខសលង។ ន្ យូ�ពុង �ន 

ក�្់រល្ៀ្វលេសចរពរី្រន្់្រ្្ាក់េរី៦ក២  

ខ�េ្ាតធ់លា្់រ�នលរៀនកាេពរីេរីតាងំ 

លនះ្ឺអតរីតសាេាេួេស្វាយនកព។ 

(ន្ យូ�ពុង / េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

រស់	សុតីថាត	ៃិង	សក	ពក

វសាេ ប៊ានុថន 

 ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជាេួយ្្ររីល្ ្ោះ ខញេ៉ លនឿន លនៅ 
ឆ្ា១ំ៩៦១។ កាេលនោះ្្ររីខ្ពុលំធ្វើជាក្រូ្រលកងៀន។ ្ ាត�់ន 
ក្រេងជា្់រ�ក់ឌពុ្រ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុំ�នលចញលេៅលចញ 
្រលកងៀនជាលកចើនកខនលង។ លកកោយេក ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនចេូ 
្រលកេើ្រ�វិតន្ខ៍ខរ្កក�េ នងិ�នលេៅ្រលកងៀនខាង 
នលយោ�យ�េ់េនពុស្ចាស់ៗលនៅេ្ពុំ្្ំ្ូខេន នងិ 
ក្រ�ាក ក្ពុងសស រុកស្វាយលេើ លខតល្សៀេរា្រ លនៅអំឡពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧០។ កាេលនោះខ្ពុ ំនងិកូន៣នាក់ �នរសល់នៅ 
ជាេួយ្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ េានយនេ្េលាក់ក្ា្់រខ្រកសន្ធកឹសន្ធា្់រ 
លនៅេ្ពុកំ្រ�ាក ្រ៉ពុខនេិ្ន្រណ្ាេឲ្យ�ត្់រង់ជរីវតិេនពុស្ 
ល�ើយក៏េិនកតរូវចកំ�សាេ្ូររាណខ�រ។ កាេលនោះ  
ខក ពក ្ឺជាអ្ិ�េ (្ ណណៈ) លខតល្សៀេរា្រ �នេក 

លេងផះ្រ្រសខ់្ពុខំ�េសង់អំពរីល្ ើ នងិក្រក់លក្បឿងពរីរ 
ខង្លនៅក្រ�ាក លកពោះ ខក ពក �នស្គាេ្្់ររីរ្រសខ់្ពុលំនៅ 
លពេ្ាតច់េូ្រលកេើខខរ្កក�េ។ ខក ពក �នល�ើរល�ោយ
ល្្ើលជើងលនៅលពេេកលេងផះ្ខ្ពុ ំនងិេានកងការពារ ២ លេៅ 
៣នាក់ ខ�េេានអាវពុធលនៅជា្់រនងឹខលនួេកជាេួយ។  
ខក ពក នងិកងការពាររ្រស់្ ាតល់សលៀកពាក់លខោអាវពណ៌
លខ្ៅ�ចូ្្ា។ ខក ពក ជាេនពុស្រួសរាយ ្រ៉ពុខនេ្ពុងឺេា៉ត។់ 
លពេនរីរសាររ្រស់្ ាតេ់កយឺត ្ ាត�់ន្ំ�ក នងិសឡំពុត 
នរីរសារេាងំលនោះ។ ខ្ពុេិំន�៊ានលនៅជតិ នងិសេលងឹេពុខ ខក ពក  
ចលំេ លកពោះខ្ពុខំ លាច្ាត ់នងិ្ិត្ា្ ាត់្ ជឺាអ្កធ។ំ
 ខ្ពុ�ំនលសងៃោរ នងិ អាងំកតរីលឆ្ោ នងិកតរីរស៉ធ់ំៗ  ខ�េខាង 
លនសាេយកេកឲ្យល�ើេ្បរីេេួេ ខក ពក។ លកកោយេក ខក ពក  

រូ្រលឆ្វង៖ រស់ សពុរ្ី ាត នងិ ខញេ៉ លនឿន 

្រន្ា្់រពរីលរៀ្រការលនៅលខតកំ្ពង់ចាេ។ 

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

 

 

រូ្រស្ា៖ំ កូនរ្រស់ រស់ សពុរ្ី ាត ល្ ្ោះ 

ណាេ់ សពុធរី នងិេ្ាយល្ ្ោះ លយៀ្រ 

លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៣។  
(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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�នេកលេងផះ្រ្រសខ់្ពុជំាញឹកញា្់រ ្ ២ឺលេៅ៣ន្ងៃ ្ ាត ់
�នេកលេងផះ្ខ្ពុេ្ំង នងិ�នសរួនាខំ្ពុអំំពរី្រង្ូ្រន្រលងកើត។ 

 ខ្ពុ�ំនក�្់រ្ាត់្ ា ខ្ពុេិំនេាន្រង្ូ្រនលេ ្ឺេ្ាយខ្ពុេំាន
 កូនខតខ្ពុេ្ំាក់្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខក ពក ក៏�នផ្ាខំ្ពុឲំ្យឧស្ា�ល៍េៅ
 

លេងេ្ាយរ្រសខ់្ពុខំ�រ។ ្ាត�់នេកលេងផះ្ខ្ពុខំតលពេ
 

យ្់រ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ល�ើយលពេជ្ួរ្្ាេ្ងៗ ខក ពក ខតងល�ៅ 
ខ្ពុំ្ ា «េិត្្ ាត ឬ ក្រួសារេិត ្លនឿន ឬ លខឿន» លកពោះ្្ររី 
ខ្ពុ�ំនលក្រើល្ ្ោះេាងំពរីរលនះ។
 ខ្ពុ�ំនលធ្វើការលនៅក្ពុងកងកាតល់�លខោអាវឲ្យលយោធាខខរ្

 
កក�េ ចខំណក្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ្ ជឺា្ ណណៈសសរុកស្វាយលេើ។ ខ្ពុំ 
នងិេិតន្ាររីលនៅក្ពុងកងកាតល់�រជាេួយ្្ា ក៏�នជះិេ៉តូលូេៅ 
លេងេ្ាយរ្រសខ់្ពុ ំលនៅ្ េិូ្កកណ្ាេ �ពុតំពុងរ៉ពុង សសរុក 
នកព្ រ លខតកំ្ពង់ចាេ �នេ្ងខ�រ។ ខ្ពុ�ំនលធ្វើនឆ្រ៉វូ�ន ១០ 

រ្ីឡយូកលេៅលសៀេរា្រវញិ។ ខក ពក ចេូចតិ ្�្ូរនឆ្រ៉វូ។  
 លនៅលពេលនោះ លយោធា នងិក្រជាជនេានការខ្វះខាត 
លខោអាវលសលៀកពាក់ ល�ើញ�លូចះ្ខ្ពុក៏ំ�នលស្ើសពុលំេៅ ខក ពក។  
ខក ពក ក៏�នឲ្យកកណាត ់១០ករីេកខ្ពុ ំល�ើេ្បរីកាតល់ខោអាវ
ខចកឲ្យអ្កេាងំលនោះ។ 
 លពេខ្ពុពំរលពោះកូនេរី៤ អង្គការ�នេកយក្្ររីខ្ពុលំេៅ។ 
ខ្ពុ�ំនលេៅតាេ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំនៅសាេាសសរុក ្រ៉ពុខនល្យោធាខខរ្

 
កក�េខ�េធលា្់រស្គាេខ់្ពុ�ំន�ាតខ់្ពុេិំនឲ្យលេៅ ល�ោយ

 
នយិាយ្ា «្រងកពុចំេូលេៅ!»។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនលតអូេកផ្ាំ 
ខ្ពុំ្ ា «ក្រសនិល្រើឪពពុកលកក្រ្រសខ់្ពុខំ�េរសល់នៅជាេួយខ្ពុំ

 ចង់វេិលេៅសស រុកវញិសេូឲ្យ្ាតលេៅចពុះ»។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុក៏ំេិន 
�ននយិាយអ្វរីលេៀតខ�រ។ ្រន្ា្់រេក អង្គការ�នេកយក 
ខ្ពុលំេៅលេៀតល�ោយក�្់រ្ា យកលេៅេត�់ ំ្រ៉ពុខនត្ាេពតិ 
យកខ្ពុលំេៅសរួចលេលើយ នងិ�ពុលំនៅក្ពុងផះ្ល�ោណាងំេួយខង្ 
លនៅក្រ�ាក ក្ពុងសស រុកស្វាយលេើ។ កូនក្ររុសេរី៣ រ្រសខ់្ពុំ 
េ្ាក់ក៏លេៅជាេួយខ្ពុខំ�រ លេើកខេងខតកូនក្ររុសច្បងលនៅ 
ជាេួយេ្ាយរ្រសខ់្ពុលំនៅលខតកំ្ពង់ចាេ នងិកូនក្រ រុស 
េរី២ លនៅជាេួយឪពពុកលកក្រ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុងកងស្ិរ្បកេ្

 
លធ្វើរលេះ លនៅសសរុកស្វាយលេើ។ ឆ្ាំ្ ពុក�នសរួចលេលើយខ្ពុ ំនងិ 
�នលចោេខ្ពុំ្ ា ្ឺជាអនពុធន េិនលចះលធ្វើខសស នងិេានអ្ក 
្រលកេើ។ ឆ្ាំ្ ពុក�នសេលពុត នងិយក�្ំរង្រកេរុងវាយខ្ពុ ំ្រ៉ពុខន្

 
ខ្ពុ�ំនចង្ពុេ នងិស្រីឲ្យឆ្ាំ្ ពុកវញិ្ា «េិតឯ្ង្ិតលេើេ! 
ក្រសនិលធ្វើ្រ�វិតន្ក៍្បតអ់រីចងឹ េិតឯ្ង�៊ានេកលធ្វើលេ លចោេ 
ខេល៉ចោេឪ!»។ ចខំណកកូនរ្រសខ់្ពុំ្ យ័រ�តូលេចអាចេ៍ 

លកកោយេកលេើ្រឆ្ាំ្ ពុកលនោះ្ ្់រសរួ។ លនៅកពកឹន្ងៃ្រន្ា្់រ 

ខខរ្កក�េ�ន្រររលេះេក�កឹខ្ពុយំកលេៅ�ាក់លនៅក្ពុង 
សសរុកជរីខកកងវញិ។ លនៅេរីលនោះខខរ្កក�េ�ន្រញ្្ជខ្ពុឲំ្យ 
ជរីក�រីលធ្វើ្រង្គន។់ �រីរងឹខលាងំណាស់ លកពោះលនៅក្ពុងខខលេសា 

(រ�វូក�ងំ)។ ខ្ពុកំា្់រេួយច្រ�នជលកេៅេួយ្្ាងំន�ខត 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុ�ំ្ូរខត្រ្ររខ�េេានសពុេ្ធខត�រីលនៅលកកោេ�ត 
ចានលនៅលពេជតិសកេាេកូន។ ន្ងៃេួយ ខក ពក �នលេៅ 

�េក់ខនលង�ពុ�ំាងំរ្រសខ់្ពុ។ំ លពេកូនខ្ពុលំ�ើញ ខក ពក 
 

ក៏ខសសកក�្់រខ្ពុំ្ ា «ខេ៉ៗ! លនោះអំ៊េក»។ កូនរ្រសខ់្ពុ�ំន 
ស្គាេ ់នងិចណំា ំខក ពក លកពោះ ខក ពក �នពរវាតាងំពរី 

លនៅតចូៗ។ ខក ពក កកលឡកល�ើញខ្ពុំ្ លាេ ្ ាតក៏់យំ ល�ើយ 
ខ្ពុក៏ំយំខ�រ។ ខក ពក �នសរួខ្ពុំ្ ា ពរីណាយកឯងេក? 

ខ្ពុក៏ំលឆលើយ្ា «ល្រើ្រងេិន្រញ្្ជេក ល្េិនយកខ្ពុេំកលេ 

ខ្ពុកំ្្់រខខល�ើយ»។ ខក ពក ត្រេកខ្ពុវំញិ្ា «្ាតេិ់ន
 

�ន្រញ្្ជលេ ្ ាតស់ពុសំ្ប្»។ ខ្ពុ�ំនសរួ្ាត្់រន្្ ា ្្ររីរ្រស់ 
ខ្ពុ ំេិតល្នឿន សលា្់រ ឬ រស់? សេូ្រងក�្់រខ្ពុឲំ្យកតង់េក? 

 
ខក ពក �នក�្់រខ្ពុំ្ ា អតស់លា្់រលេ ្ លឺនៅជាេួយ្ាត ់ល�ើយ 
្ាតក៏់សរួខ្ពុវំញិ្ា លតើេានលខោអាវលេ? ខ្ពុលំឆលើយ្ា ខ្ពុអំត់

 េានលេ ខ្ពុេំានេួយកំល្រលខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខក ពក �ន្រញ្្ជ 
ឲ្យកូនលចៅរ្រស់្ ាតយ់កលខោអាវ៤កំល្រល េពុង ្ួយ អងករ  

នងិកតរីលងៀតេកឲ្យខ្ពុ ំល�ើយលនៅន្ងៃ្រន្ា្់រខ្ពុក៏ំលកើត�នកូន
 

សសរីេរី៤។ ្រន្ា្់រេក ខក ពក �នឲ្យ្្ាលំេ្រ ្ ្ាកូំនខ្ចរីេក 

ខ្ពុផឹំក នងិ�នផ្ាអ្ំកជតិខាងកពុំឲ្យកចខណនខ្ពុ ំលនៅលពេ
 

ល�ើញខ្ពុ�ំា�ំយ�្ូរ។ 

 លនៅលពេកូនសសរីរ្រសខ់្ពុអំ ាយពុ�ន ៧ខខ កងេ័ព 
លវៀតណាេក៏វាយចេូេក�េល់ខតល្សៀេរា្រ ខ្ពុក៏ំលេៅយក 
កូន នងិឪពពុកលកក្រ្រសខ់្ពុលំនៅសសរុកស្វាយលេើកតឡ្់រលេៅ 
លខតកំ្ពង់ចាេវញិ។ 

 �្ូំរងខ្ពុខំងឹ ខក ពក ខលាងំណាសល់នៅលពេយក្្ររីរ្រស់ 
ខ្ពុលំេៅ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេ�នជ្ួរ្ាតល់នៅជរីខកកង ល�ើយ្ាត់ 
�នស្ប្ជាេួយខ្ពុំ្ ាេិន�ន្រញ្្ជឲ្យចា្់រ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំលេើ្រ

 
ខ្ពុរំសាយកំ�ងឹ។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះេកខ្ពុេិំនខ�េ�ន

 
ជ្ួរ ខក ពក លេៀតលេ។ ខ្ពុ�ំនឮ�ណឹំងពរីជរី�នូេួយរ្រស់ 
ខ្ពុខំ�េរសល់នៅអនលង់ខវង្ា ខក ពក �នសលា្់រល�ើយ។ 

ខ្ពុេិំនខងឹនងឹ ខក ពក លេលកពោះខ្ពុកំានស់រីេជាង ៣០េក
 

ល�ើយ។ ខ្ពុខំតងខតងលធ្វើ្រពុណ្យឧេ្សិឲ្យ្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

(តពតីពល្មៃុ)

បជូាពភលៃើង
សំណួរសដលបាៃសួរមក្្ពុំអំពតីការសមលៃាប់រង �ាលពៅអឺរ៉ាបុ

វេឌី ហេវែ ឵យ

វតើអ នែក្ខា្លច្វសច្ក្្សីា្ល បផ់ែរឬវទ?

 លសចកដារីសលា្់រេិនេានជាអ្វរីខ�េខ្ពុខំ លាចលនោះលេ។ អ្វរីខ�េ 
កានខ់តអាកកក់ជាងលនះ ្ ឺ្ ាពេិនក�ក�ក្រជា ការរង់ចាំ 

ខ�េ្្ានេរី្រញ្ច្់រ នងិលសចកដារី�រេ្ភលេៅវញិលេ។ លសចកដារី 

�រេ្ភ ្ឺខតងខតេានលនៅក្ពុងចតិខ្្ពុជំានចិ្ច។ លសចកដារី�រេ្ភ
 

លក្រៀ្រ�ន�ចូជាសលំឡងរ�េឹៗ លនៅពរីខាងលកកោយ នងឹ�ត ់

លេៅវិញេពុះកតាខតលនៅលពេណាខ�េខ្ពុេំានអារេ្ណ៍្័យ 
ខលាចចលំពោះការ្ំរាេកំខ�ងអាយពុជរីវតិ ខ�េខតិជតិ 

ចេូេក�េ។់

 អ្វរីខ�េខ្ពុខំ លាច្ឺ ្ ាលតើលសចកដារីសលា្់រនងឹេក�េត់ាេ 
រល្រៀ្រណា។ េិនេានជរីវតិ្រនល្េៀត ្ឺជា្ំរណងក�្្ា 

្ំនរខស្បកលជើងជនរងលក្ោះលនៅក្ពុងជរំសំ្ពុត្�ូ្វ ក្ពុងេរីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ឡូញូ។ 
 (សវូចិកិត លេត្ា/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

�ធ៏ំ្ំរផពុតសកេា្់រលយើងេាងំអស់្ ្ា ្រ៉ពុខនផ្លវូខ�េនាំ 
លយើងលេៅ�េេ់រីលនោះលេខ�េលធ្វើឲ្យលយើង្័យខលាច។ ្ាព

កាចសា�ាវល�ោរល�ៅរ្រសណ់ា� ព្ុ រីអាចលធ្វើឲ្យេានការ 
្ចឺា្់រយា៉ងខលាងំេពុនលពេខ�េលសចកដារីសលា្់រចេូេក

�េ។់ លនោះល�ើយ្ឺជាអ្វរីខ�េខ្ពុខំ លាច។ ខ្ពុចំា�ំន្ា លនៅ

លពេខ�េខ្ពុលំកកោកលឡើងខ្ពុ�ំន្ិត្ា «លតើខ្ពុអំាចឆលងផពុត
 

ន្ងៃលនះ�នខ�រឬលេ?» ្រ៉ពុខនខ្្ពុំ្ ្ានលពេក្ពុងការសញ្ជងឹ
 

្ិតលនោះលេ។ សលំឡងខសសករ្រសក់ងការពារនាររីណា� ព្ុ រី 
�នលធ្វើឲ្យខ្ពុសំ្ពុះលចញពរីខក្ ល�ើយលេើេកិច្ចការកតរូវលធ្វើខ�េ

 
កំណតល់នៅក្ពុងរល្រៀ្រវារណៈ�ចូជាលធ្វើខក្ ចលំ្រើង លេៅ្រន្់្រេឹក នងិ

ការរា្់រចនំនួរ្រសអ្់កលេោស។ ្រនា្្់រេកលយើងេាងំអស់្ ្ា 

ក៏ចា្់រលផដាើេល�ើរលេៅលធ្វើការងារ ល�ើយរ�តូេាេខ់តខ្ពុកំតឡ្់រ 
េកវញិលនៅលពេយ្់រលេើ្រខ្ពុេំានកេលាងំល�ើេ្បរ្ី តិ។

 ន្ងៃរ្រសខ់្ពុ្ំរញ្ច្់រល�ោយខ្ពុរំឭំកពរីកំណាព្យេួយ ខ�េ
 

នពិន្ធល�ោយជនជាត�ិពុងក រ្ីេ្ ាក់ល្ ្ ោះ្ ា អារ ា៉ណរី 

�ាណពុស ខ�េ្រកខក្រជាកតរួសៗ្ា៖

 អរ ព្ុណកពះជាេ្ចាស់

 សកេា្់រការវេិកតឡ្់រេកវញិននលពេេងៃាច

 ខផន�រីខ�េរងេពុកល្សោក

 ឥឡវូលនះអាចសកេាក�នល�ោយសងៃ្់រសងៃាត។់

វតើអ នែក្វស្លៀក្សវេ្លៀក្បពំាក្យ់៉ាងែូច្វេច្្?

 លនៅលពេខ�េលយើងេក�េអូ់ស្្វចិលយើងេាងំអស់ 

្្ា្ កឺតរូវអាកកាតកាយ។ លយើងកតរូវេពុកសលេលៀក្ំរពាក់ 

រ្រសល់យើងក្ពុងេួយ្ំនរ ល�ើយខស្បកលជើងរ្រសល់យើង 
ចងជា្់រ្្ា�ាក់ក្ពុងេួយ្ំនរលផ្ងលេៀត។ ខ្ពុ�ំន្ិតល�ោយ

 
សងៃាត់ៗ្ា លតើអ្កេាងំអស់្ ្ានងឹរកសលេលៀក្ំរពាក់ 

រ្រសខ់លនួវញិ�នល�ោយរល្រៀ្រណា? ចពុងលកកោយលេើ្រខ្ពុ�ំងឹ
 

្ា សលេលៀក្ំរពាក់េាងំអសល់នោះនងឹកតរូវ្រញ្ជូនលេៅក្រលេស 
អាេលេឺង់៉ ្រន្ា្់រពរីកេល ាងំការងារ�នខ្រងខចកវត្ពុណា 
ខ�េេិនអាចលក្រើការ�នលចញអសជ់ាេពុន។ សលេលៀក 

្ំរពាក់ណាខ�េេិនកតរូវ�ន្រញ្ជូនលចញលេៅក្រលេស 
អាេលេឺង់៉នងឹកតរូវយកលេៅសេ្ាត សេលា្់រលេលរោ្  ល�ើយ 

េា្រល្ ើឆកាងពណ៌លេឿងពរីលេើ ល�ើេ្បរីឲ្យអ្កលេោសលក្រើ 

ក�ស។់ លយើងកតរូវ�នល្ឲ្យអាវន�ខវងពណ៌ក្រលផះខ�េ 

េានក្រខវងខពុស្្ា នងិលខោអាវក្ពុង ខ�េេានរូ្ររាង 
អាកកក់ នងិលធ្វើេកពរីកកណាតល់ក ើ្េៗ។ ខ្ពុេិំនចា�ំនលេ្ា

លយើងកតរូវ�នល្ឲ្យលសសោេលជើងឬក៏អត ់្រ៉ពុខនល្យើងេេួេ 

�នកខន្ង្រង់កេួយ ខ�េលយើងយកេកក្្រក្ប឵េ 

កតលកោេរ្រសខ់លនួ។ លនៅលពេខ�េលយើងកតរូវ�នលកជើស

លរើសឲ្យលធ្វើការងារ លយើងកតរូវ្ូ្ររលេៅលសលៀកសលេលៀក្ំរពាក់  
«សពុរីវេិ» ខ�េេានេា្រល្ ើឆក ាងពណ៌លេឿងពរីលេើ  

ល�ើេ្បរីកពុំឲ្យកចឡំជាេួយអ្កខ�េេិនកតរូវ�នលកជើសលរើស។  

សលេលៀក្ំរពាក់លនះកតរូវ�ន្រដាូរលនៅលពេខលះ។ លនៅលពេ 
ខ�េអាកាសធាតពុកតជាក់ខលាងំ លយើងេេួេ�នសលេលៀក

្ំរពាក់្រខនេ្ខ�េល ល្�ៅ្ ា «សលេលៀក្ំរពាក់កក់លកដាៅ»។ 

ខ្ពុ�ំនអាវលកកៅេួយ លេោះ្ររីជាអាវលនោះលសដាើងក៏ល�ោយ 

ចខំណកឯ េរីវរី �នអាវចាក់ន�ខវងេួយ។ ល�ើេលឡើយអាវ 

លនោះ ្ ជឺារ្រស្ូ្់រនសសរីជរី�នូេួយល្ ្ោះ្ ា �រីតសពុរី ខ�េ 

េរីវរី ចេូចតិជ្ាងល្។ 

 ល�ោយសារខតខ្រ្រលនះល�ើយ លេើ្រលយើង�ងឹ្ា្ូ្រន 
សសរីជរី�នូេួយក៏�នលធ្វើការងារលនៅលកកោេសលាកសរលសរ 

្ា «អា�យ េា� ៍ ន�្វាយ៍ Arbeit mAcht frei»  

ការងារលធ្វើឲ្យអ្កេានលសររ្ី ាព �ចូ្្ាខ�េជាសលាក 

ចអំកព្ួយរលនៅលេើកចកចេូលេៅអូស្្វចិ។ «សលេលៀក 
្ំរពាក់កក់លកដាៅ» កតរូវក្រ្េក់តឡ្់រលេៅវញិលនៅរ�វូផការរីក  

ល�ើយអ្វរីលផ្ង លៗេៀត លយើងេពុករ�តូ�េន់្ងៃខ�េកតរូវ 

�នល្រលំ�ោះ។ ្រន្ា្់រពរីការរលំ�ោះលយើងចង់កេ្ចាតស់លេលៀក 

្ំរពាក់លនះលចោេឲ្យ�នឆា្់រ្ំរផពុត នងិរកសលេលៀក្ំរពាក់្្រី 

លេៀតេកជនំសួវញិ។ លនៅលពេខលះ លយើងេេួេ�ន 

អំលណោយពរីេា�ានអង់ល្លស ឬលយើងកតរូវលចញលេៅខាង 

លកកៅល�ើេ្បរីខស្វងរកសលេលៀក្ំរពាក់េាងំអសល់នោះ ល�ោយ 

ខលនួឯង។ លយើងអាច «ខស្វងរកល�ើញ» សលេលៀក្ំរពាក់ 
�ាេលនៅលេើស្ ួល�ើយក៏�នេចួយកេកល�ោយពពុលំេៀង 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

កតង់ ្រ៉ពុខនអ្ាេលេឺង់៉ �នយកលេៅពរីលយើងលកចើនជាងអ្វរី 

ខ�េលយើង�នេចួយកេកលនះណាស។់ លនះេិនខេន 

ល�ៅ្ ាជាលចោរលនោះលេ ្រ៉ពុខនល្�ៅ្ ា «ការលរៀ្រចសំារជា 

្្រីេដាងលេៀត» លេៅវញិលេ។ នាលពេលនោះខ�រល្កតរូវការ 

លកង្សសរីខ�េពខូកល�រជាលកចើននាក់។ ្ យួ នងិកកេាេជា 

លកចើនកតរូវ�នខក្រកលាយឲ្យលេៅជាសលេលៀក្ំរពាក់លនៅលកកោេ

កេាេន��រ៏�ស័រ�នួរ្រសព់កួល្។ លកង្សសរីេាងំលនោះ 

�នខកខក្រ្ួយ នងិកកេាេឲ្យកលាយលេៅជា សពំត ់អាវ 

លកកៅ នងិរ៉ូ្រជាល�ើេ។ ខ្ពុខំ លនួឯងក៏េានរ៉ូ្រេួយ ខ�េលធ្វើេក
 

ពរីកកណាតវ់ាងំននពណ៌ន្រតង នងិ�ន «ខស្វងរកល�ើញ» 

លខោេា�ានកងនាវរីពណ៌លខៀវេួយ្ូខ�េលធ្វើពរីលរោេសត្វ។ 

ខ្ពុលំសលៀកលខោេួយលនោះ លពេខ�េលយើងលធ្វើ�លំណើរេកកាន ់
ក្រលេសស៊ពុយខអត។ លនៅេរីកករុងេលូ្រក លយើងនងិសលេលៀក 

្ំរពាក់កតរូវ�នយកលេៅសេលា្់រលេលរោ្  ល�ើយេានលក្ងសសរី 

េួយចនំនួអាចរក្ាេពុកសលេលៀក្ំរពាក់ខ�េខលនួអាចពាក់ 
�ន។ ចខំណកខ្ពុ�ំនរក្ាេពុកលខោេា�ានកងនាវរីពណ៌លខៀវ 
លនោះ នងិ�នពាក់វាេដាងលេៀតលេៅកខនលងលធ្វើការ�្ូំរងរ្រស់ 

ខ្ពុលំនៅេរីកករុងស្ពុកខពុេ ។

 សកេា្់រក�ក់ខខ�្ូំរងរ្រសខ់្ពុ ំខ្ពុ�ំនេិញរ៉ូ្រពណ៌លខ្ៅ
 

េួយលធ្វើពរីលរោេសត្វខ�េេានតនំេ ១០០ ក្ណរ ខ�េលស្ើ 

នងឹក�ក់ខខខ្ពុេួំយខខលពញ។ រ៉ូ្រលនោះពតិជាសាកសេ 
នងឹតនេលណាស។់ លនៅេរី្ំរផពុតខ្ពុអំាចពាក់អ្វរីេួយខ�េ «ន្ល 
្្រូ» ល�ើយលធ្វើឲ្យខ្ពុេំានេំនពុកចតិល្ពេខ�េខ្ពុលំចញលេៅជ្ួរ

េិត្្ ក្លិនៅ�ាងកាល�្វនាលពេរលសៀេក្ពុងន្ងៃអាេិត្យ។

 

សលេលៀក្ំរពាក់រ្រសជ់នរងលក្ោះលនៅក្ពុងជរំសំ្ពុត្�ូ្វ ក្ពុងេរីកករុង
 

�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ឡូញូ។ ្រញ្្ជក់៖ សលេលៀក្ំរពាក់ល�ើេរ្រសអ្់ក

លេោសកតរូវ�នរក្ាេពុកលនៅ្រណ ្ណសារសារេន្រីរស្ពុត្�ូ្វល�ើេ្បរី 
លជៀសវាងការខចូខាត ររីឯសលេលៀក្ំរពាក់លនៅក្ពុងេូរកញ្ចក់លនះ្ឺជា 
ការតាងំ្រង្ាញ។ (សវូចិកិត លេត្ា/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

វតើអ នែក្មានជងំផឺែរឬវទ?

 លនៅលពេលនោះ ្ឺសខំានណ់ាសខ់�េលយើងេិនកតរូវ 

េានជងឺំ។ លយើងអាចរួចជរីវតិ�នយូរ�រា្រណាលយើង 

អាចលធ្វើការ�នខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ក្រសនិល្រើលយើង្  ឺលយើងនងឹ 

េិនេានក្រលយោជនស៍កេា្់រពកួល ល្េៀតលេ។ លយើង�ងឹ្ា 

ក្រសិនល្រើលយើងកតរូវ�នចាត់េពុក្ា្ ្ានក្រលយោជនល៍ ន្ងឹ 

្រញ្ជូនលយើងលេៅ្រន្់្រខផ្ងពពុេ។ �លូចះ្ល�ើយ លយើង 
កកេនងឹ្ ធឺងៃនធ់ងៃរណាស។់ ្ ្ាលយើងេួយចនំនួខ�េធលា្់រ 

ខត្ រឺ ា៉នំរ្៉លាេ លៗនោះក៏ជាសះលស្បើយអសព់រីជងឺំ។ ្្ាន 

អ្ក្ កឺ្ប឵េ ល�ើយក៏្្ានជងឺំ�លំ�កកពះលេៀតខ�រ។

 ជនួកាេលយើងេានជងឺំតចិតចួ ល�ើយលនៅលពេលនោះ

លយើងកតរូវលេៅេន្រីរលពេ្យខ�េកតរូវ�នល ល្�ៅ្ ា «លរវរីអឺ» ។  

ក្រូលពេ្យលនៅេរីលនោះ ក៏ជាអ្កលេោសេ្ាក់ខ�រ ល�ើយនាង 

េិនេាន្្ាអំ្វរីលកចើនល�ើេ្បរី្ំរ�តក់ារ្ ចឺា្់ររ្រសល់យើងលេ។  

្្ាលំេ្រខ�េេានល្ ្ោះ្ ា «អិចធ្យ៊រីេ» កតរូវ�នយក 

េកលក្រើសកេា្់រការ្ ្ំឺរពង់ក នងិពងខ្រក។ ្ាពធរូ 

សសាេខតេួយ្ត់ ខ�េ�នេកពរីការលេៅេន្រីរលពេ្យ 

លនោះ្  ឺលពេលវេាខ�េ�នសកេាក នងិពាក្យេងួលេោេ 

េួយចនំនួ។ ក្រសនិល្រើនរណាេ្ាក់ េានជងឺំក្រុនលកៅ្ ឬ្  ឺ

ខលាងំធងៃនធ់ងៃររ�តូ�េេិ់នអាចលធ្វើការ�ន លយើងព្យាយាេ 

ការពារអ្កលនោះ។ លយើងជយួលធ្វើការរ្រស់្ ាត ់ល�ើយឲ្យ 

្ាត់លេៅសកេាកលនៅកជរុងេួយ នងិេានអ្កចាំ�លាំលេើេ្ា 

នងឹេិនេានកងការពារណា� ព្ុ រីរកល�ើញ្ាតល់នោះលេ។  
ជនួកាេលេ្រញ្្ជការេានសណដា ានចតិេ្ ្ក៏�នឲ្យ្ាត ់

អង្គពុយសកេាកលនៅក្ពុងលរោងការងារ នងិជយួការពារ្ាត់
 

ពរីកងការពារណា� ព្ុ រីល�ោយនយិាយកពុ�ក្ា ្ ាតកំ់ពពុង 
ជយួលធ្វើការងារលនៅខាងក្ពុង។ ក្រសនិល្រើ កងការពារលនោះ 
េានអារេ្ណ៍េ ្ល ក្្រខ�េជាឲ្យ្ាតល់នៅ ល្រើេិន�លូច្ោះ 

លេល ន្ងឹល�ញ្ាតល់ចញ។ លនៅ លរវរីអឺ េានខក្ជាលកចើន �លូចះ្ 

អ្កជងឺំអាចលនៅេរីលនោះ ល�ោយេិនចា�ំចល់ចញលេៅខាង 

លកកៅខ�េេានអាកាសធាតពុកតជាក់លនោះលេ។ ល�តពុផេ 

ខ�េលធ្វើឲ្យលយើងេាន្ាព្យ័ខលាចក្ពុងការស្ាក់លនៅេរី 

លនោះ ្ឺលយើងេិនអាច�ងឹ�នលេ្ា លនៅលពេណាខ�េ 

ក រ្ូលពេ្យណា� ព្ុ រីល�ើរចេូេក�េ។់ លនៅលពេក រ្ូលពេ្យ 
ណា� ព្ុ រីចូេេក�េ់ អ្កជំងឺកតរូវតកេង់ជួរល�ោយអាកកាត 
កាយ ល�ើេ្បរីឲ្យលពេ្យកតរួតពនិតិ្យលេើេ ល�ើយក្រសនិល្រើ 

នរណាេ្ាក់េានរូ្ររាងស្គេលពក លនោះ្ ជឺាល�តពុផេ 

ក្្់រក្ានល់�ើេ្បរីកាត់លេោសក្រ�ារជរីវិត។ ក្រូលពេ្យខ�េ 

ចង់ជយួសលនង្គោះលកង្សសរីខ�េេានជងឺំអសេ់ាងំលនោះ្ ឺ

េិនអាចលធ្វើអ្វរី�នលកចើនលេ។ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំងឹពរីករណរីេួយខ�េ

ក្រូលពេ្យេ្ាក់ �នេាក់លកង្សសរីខ�េេានជងឺំធងៃនធ់ងៃរនងិ 

សនល្់រ�នយា៉ង្រពុនិក្រស្់រ រ�តូ�េន់ាងេិនកតរូវ�នក្រូ 

លពេ្យណា� ព្ុ រីរកល�ើញ។ លកង្សសរីេ្ាក់លនោះ�នជាសះ 
លស្បើយ ល�ើយក៏ចាកលចញពរី លរវរីអឺ។ ករណរី�៏្ រួឲ្យចា្់រ 

អារេ្ណ៍េួយលេៀត្ឺ លនៅលពេខ�េក្រូលពេ្យ ណា� ព្ុ រី �ន 
សសឡាញ់លក្ងសសរី�៏សសស់ស្ាតេ្ាក់ ខ�េល�ក្ លឺនៅក្ពុង 

លរវរីអឺ។ ក្រូលពេ្យលនោះ េិន�នកាតល់េោសក្រ�ារជរីវតិលកង្ 

សសរីេ្ាក់លនោះលេ ផ្ពុយលេៅវញិល្�ន្រញ្ជូននាងឲ្យលេៅ
 

ព្យា�េលនៅក្ពុង លរវរីអឺ រ្រសេ់ា�ានណា� ព្ុ រី។ លរឿងរា៉វ
 

ខ�េលកើតលឡើង្រន្ា្់រពរីលនោះ ខ្ពុេិំន�ន�ងឹលេ ល�ើយខ្ពុក៏ំេិន
 

ខ�េ�នល�ើញនាងេដាងលេៀតខ�រ។ ខ្ពុខំ លនួឯងធលា្់រ�នលេៅ 

លរវរីអឺ ្រ៉ពុន្ាន�ងខ�រ លនៅលពេខ�េលជើងរ្រសខ់្ពុលំកើត�លំ� 
ធេួំយលនៅលពេខ�េអាកាសធាតពុកតជាក់ខលាងំ ពរីលកពោះ 

ខតខស្បកលជើងរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុេិំន�ងឹលេ្ា ្ លឺកពោះខត្្ាេំា្រ�៏

អស្ចារ្យលនៅក្ពុង លរវរីអឺ លនោះ ឬក៏េកពរីរ�វូផការរីកខ�េជតិនងឹ 
េក�េល់នោះលេ ្រ៉ពុខន�្លំ�លនោះក៏ជាសះលស្បើយលេៅវញិ។

វតើមានក្ងការពារ ណាេ្ីុ ណាេរួយ 
ផែេច្តិេ្្អផែរឬវទ?

 ខ្ពុេិំនខ�េ�នជ្ួរកងការពារណា� ព្ុ រីណាេ្ាក់ខ�េ
 

ចតិេ្ល្នោះលេ។ អ្កយាេរ្រសល់យើងេិនខ�េចា្់រអារេ្ណ៍ 

ពរីលយើងលេ។ អ្កយាេេាងំលនោះក្ានខ់តលធ្វើកិច្ចការរ្រសខ់លនួ  
ល�ើយក្រសិនល្រើកិច្ចការេាំងលនោះេាក់េងនងឹការវាយ� ំ

អ្កលេោស អ្កយាេេាងំលនោះនងឹលក្រើ�្ំរង។ អ្កយាេខលះ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

កតរូវ�នល្ស្គាេ់្ ាចតិអ្ាកកក់ខលាងំ ចខំណកឯខលះលេៀត 

ក្ានខ់តចិតអ្ាកកក់ ល�ើយខលះលេៀតអាចលធ្វើ�្រលយើងល�ោយ 

្្ានេូេល�តពុអ្វរីេាេខ់តលសោះ។ អ្កេិនអាចនយិាយ 

�នលេ្ា ខ្ពុធំលា្់រ�នេេួេអំលពើេេួ្យយា៉ងពតិក�ក�។  
កងការពារ ណា� ព្ុ រី កតរូវ�ន�្វកឹ�ាតឲ់្យេានខត្ាព 
ល�ោរល�ៅ នងិេិនេានេលនោសលញ្ចតនាអ្វរីេាងំអស។់

 លនៅក្ពុងសពុនរ្ក្ាខ�េេានល្ ្ោះអាកកក់ នងិកតរូវ 
�ន�កសសង់ជាលរឿយៗរ្រស់ �ពុរីេឡឺ �នសរលសើរអំពរី

្ ាពល� ោរល� ៅរ្រសអ្់ក�ញស់េល ា្់រជនជាតិជ្វរី� ្វ 

ល�ោយ�នលេើកលឡើង្ា «�នឆលងកាតល់រឿងេាងំអសល់នះ 

ល�ើយលនៅខតេានចតិន្ងឹនរ វា�នលធ្វើឲ្យលយើងខលាងំកលា។  

លនះ្ឺជាេំពរ័�រ៏ពុងលរឿងេួយលនៅក្ពុងក្រវត្សិាសសរ្្រស់

លយើង»។ កងការពារ ណា� ព្ុ រី ក៏�ចូជាលយើងេាងំអស់្ ្ាខ�រ 

្ឺេានេាងំ្ាពេ ្នងិ្ាពអាកកក់លនៅក្ពុងខលនួរ្រសល់្ 
 

្រ៉ពុខនព្កួល ខ្្ររជាលកជើសលរើសយក្ាពអាកកក់លេៅវញិ។  

លកកោយេកលេើ្រចា្់រលផដាើេក្រខកកល�ោះសា្ ា ខលនួ�ញ់ 
ក្រ�ារេនពុស ល្�ោយសារខតខលនួកតរូវខតលធ្វើខ្រ្រលនោះ។  
្រ៉ពុខនក្ារសកិ្ាសសាវកជាវ�ន្រង្ាញឲ្យល�ើញ្ា លរឿង 

រា៉វវាេិនខេនខ្រ្រលនះរ�តូលនោះលេ។ លនៅក្ពុងលសៀវល្ៅ 
ខ�េេានចណំងលជើង្ា «្រពុរសសាេញញា» អ្កក្រវតដា ិ

វេូិលេោក ក រ្ីស្�ូ ្វរ័លក�ននរីង �នចង្ពុេ្រង្ាញ្ា េាន
 

េនពុស្ពរីរ ឬ្ររីនាក់ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ខ�េ�ន�កខលនួលចញ 
ល្រើលេោះ្ររីជាអ្កេាំងអស់លនោះកតរូវ�នក�្់រ្ាពួកល ន្ងឹ 

កតរូវ�នលេើកខេងលេោស ក្រសនិល្រើេនសកិាររ្រសខ់លនួេិន 
អនពុញ្ញាតឲ្យសេលា្់រេនពុស្។ ជនំសួល�ោយកាលកជើសលរើស 

សកេា្់រខលនួឯង អ្កេាងំលនោះ �នលធ្វើតាេសេ្ាធពរីេិត្្ ក្ិ 
រ្រសខ់លនួ។ �ចូ្្ាលនះខ�រ ជនជាតអិាេលេឺង់៉ខ�េេ ្
កតេឹកតរូវក៏អាចលកជើសលរើសលធ្វើលរឿងអាកកក់លនៅលកកោេ 

កាេណៈលេសណៈណាេួយ�នខ�រ។ លយើងេាងំអស់្ ្ាសពុេ្ធ 

ខតេានជលកេើស។ អ្កយាេរ្រសល់យើង្ឺជាេា�ាន 

្រន្់្រស្ាក់លនៅរ្រសអ្់កលេោស ខ�េេានខតខក ល្្ ើតចូៗជាលកចើនជាន។់ លនៅតាេជានន់រីេួយៗ អ្កលេោសពរីរលេៅ្ររីអ្កកតរូវ�ន្រងំ្ឲ្យល�ក 

ក្រលកជៀត្្ា។ (សវូចិកិត លេត្ា/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ណា� ព្ុ រីវយ័លកង្ខ�េ�នស្ប្ខស្បយា៉ងេពុងឺេា៉តល់�ើេ្បរី 
សដាា្់រ្រង្គា្់រ ការពារ កពេេាងំរសល់នៅ នងិសលា្់រល�ើេ្បរី 

លេ�កឹនារំ្រសខ់លនួ។ ការអ្់រររំ្រស ់ណា� ព្ុ រី កតរូវ�នចា្់រ
 

លផដាើេតាងំពរីវយ័លកង្ លនៅលពេខ�េពកួល្ងាយសសរួេ 

នងឹេត�់។ំ យូរៗេដាងលេើ្រេានអ្កយាេខ�េជាេា�ាន 

លនៅក្ពុងកងេ័ពធេ្តា ខ�េជា្រពុរសវយ័ចណំាស់ៗ ខ�េ 
ណា� ព្ុ រី �នលកណ្ឌឲ្យលធ្វើជាកងេ័ព។ េាន្ាពខពុស្្ា 
យា៉ងខលាំងរវាងេា�ានពរីរកករុេលនះ ្ កឺករុេេា�ានក្ពុងកង 
េ័ពធេ្តាេានអតច្រតិសលតូជាង ពរីលកពោះខតចតិ្្ នំតិ 
រ្រសព់កួល្េិនេានក់តរូវ�នល្្រញ្ចពុះ្រញ្ចូេឲ្យលជឿលេើ

 
េលនោ្ េវជិ្ជាេាងំសសរុងលនោះលេ។ េានន្ងៃេួយ លនៅលពេ 

ខ�េលយើងល�ើរលេៅកខនលងលធ្វើការ លយើងេិន�នអេល�ោយ 

កងការពារ ណា� ព្ុ រី វយ័លកង្ខ�េកាន�់្ំរងលនោះលេ ្រ៉ពុខន ្
្ឺជំនសួលេៅល�ោយកករុេេា�ានខ�េេានស្ាយកាំល្លើង 

លនៅលេើខង្។ លនះ្ ជឺាលេើកេរីេួយ នងិខតេដាង្តខ់�េ 

អ្កយាេនយិាយជាេួយលយើងធេ្តា នងិេិនខសសក 

្រញ្្ជេកលយើង។ េានេា�ានេ្ាក់ល្ ្ោះ្ ា �េឺា៉ន ់

�ាក់្ររី�ចូជាេានការលងឿងឆងៃេល់កចើន ល�ើយល�ោយ

សារខតខ្ពុជំាេនពុស្េ្ាក់ក្ពុងចលំណោេេនពុស្េួយចនំនួ
 

តចូខ�េលចះនយិាយ្ាសាអាេលេឺង់៉ ្ាតក៏់�នល�ើរ 

េកខក្បរខ្ពុលំនៅលពេខ�េលយើងកំពពុងល�ើរជាក�ជំរួ។ ្ាត ់
�នចា្់រលផដាើេនយិាយជាេួយខ្ពុ ំនងិសរួខ្ពុំ្ ា លតើឯងជាអ្ក

 
ណា ល�ើយេកពរីកខនលងណា។ ្ ាត�់នក�្់រខ្ពុ្ំរន ្ចិ្រន្ចួ

 
អំពរីការេ�ំកេួយចនំនួរ្រស់្ ាត។់ ្ាតេ់ានកូនសសរី

េ្ាក់ខ�េេានអាយពុសស�េខ្ពុ ំល�ើយក្រខ�េជាខ្រ្រ

លនះល�ើយ�នជា្ ាតេ់ករកខ្ពុ្ំរ៉ពុន្ាន�ងលនៅលពេខ�េ 
កករុេេា�ានរ្រស់្ ាតស់្ាក់លនៅក្ពុងជរំ។ំ លពេខលះ្ ាត ់
យកខផលល�េ៉ ឬ�ឡូំងេកឲ្យខ្ពុ។ំ ្រ៉ពុខន្្ ាតក៏់េានអា�ារ

 
ខត្រន្ចិ្រន្ចួ�ចូ្្ានងឹខ្ពុខំ�រ។ ្ាពរាក់េាក់រ្រស់្ ាត់

្ឺជាពនលកឺពះអាេិត្យលនៅក្ពុងជរីវតិរ្រសខ់្ពុខំ�េលពោរលពញ

លេៅល�ោយ្ាពងងឹត។ ្រ៉ពុខនអ្្វរីៗ្ឺេានរយណៈលពេេួយ 

ខ្លតខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ េិនយូរ្រ៉ពុន្ានកងការពារ ណា� ព្ុ រី វយ័ 
លកង្ខ�េវាយ�លំយើងល�ោយ្្ានក្រណរីលេតដាា ក្រសនិ 

ល្រើនរណាេ្ាក់�េួ ឬលចញពរីជរួ �នវេិកតឡ្់រេក 

យាេវញិ។ េានលពេខលះលយើងល�ើរកាតស់នួ្រខនលខ�េ 

លេើ្រខតក្រេូេផេ�ន�ូចជាសខណដាកក្ររូខសេ ខាត់ណា 

នងិ្រខនលជាលកចើនលេៀត។ លនៅលពេណាខ�េលយើងល�ើញ 

្រខនលខ�េលសសសេ�់ពុះលចញពរីក្ពុង្ក់ លយើងក៏ស្ពុះលេៅ
 

�កវាលចញេក ល្រើលេោះ្ររីជាក្រ្េនងឹការវាយ�ក៏ំល�ោយ  

ពរីលកពោះលនះ ្ ជឺាការ្រខនេ្�េ៏ានតនេលលេៅនងឹរ្រ្រអា�ារ 

�ក៏កខ្តរ់្រសល់យើង។ ជាពលិសសចលំពោះអ្កខ�េ្ ឺ

ល�ើយកតរូវ្រងំ្ខលនួលេៅលធ្វើការងារ។ លអេរី�្ាខ្រត ខ�េ 
ជានាររីជនជាត ិ�ពុងក រ្ី-ជ្វរី�្វ �ស៏សសស់្ាតេ្ាក់េានជងឺំ 

យា៉ងធងៃនធ់ងៃរ ល�ើយ�ត្់រង់ស្ារតរី។ នាងកតរូវ�នល្្រញ្ជូន 
លេៅេន្រីរលពេ្យ។ លនៅន្ងៃ្រន្ា្់រក្រូលពេ្យ ណា� ព្ុ រី �នេក 
�េ់ ល�ើយល�ើរពនិតិ្យតាេខក្អ្កជងឺំក្្់រៗ្្ា នងិឲ្យ 

ក្រូលពេ្យលនៅ លរវរីអឺ �ងឹពរីការសលកេចចតិរ្្រស់្ ាតត់ាេ 

រយណៈការងក់ក្ប េ឵។ េក�េខ់ក រ្្រស ់លអេរី�្ាខ្រត ្ ាត ់

សរួអំពរីជងឺំរ្រសន់ាង។ ្ ាត�់នល�ៅនាងជាេួយនងឹពាក្យ 

េន់្ លន់្ ា «ល�ើយចពុះឯងលកង្សសរីតចូ លតើឯង្ អឺ្វរី?» នាង 

លឆលើយ្ា «ខ្ពុចំពុកលរោយក្្់រកខនលងេាងំអស ់ខ្ពុេិំនខេនជាលកង្
 

លេៀតលេ ខ្ពុធំលា្់រ�នលរៀនអំពរីក្រល្េ្្ាលំពេ្យេដាងល�ើយ»។

 លពេ្យ ណា� ព្ុ រី ្រន្ា្់រេក្រញ្្្ជ ា នាង្ួរខត្រញ្ជូន 
លេៅជរំេួំយលេៀត។ លនៅេរីលនោះនាង�នវេិកតឡ្់រេកេាន 

សពុខ្ាព�ចូធេ្តាវញិ។ េនពុស �្ខ�េ ខ�េ្្ានេនសកិារ 

្រន្ចិណាលសោះ លនៅលពេ្រញ្ជូននរណាេ្ាក់ឲ្យលេៅសលា្់រ 
ឥឡូវ�នសលនង្គោះជរីវតិអ្កលផ្ងេ្ាក់លេៅវញិ ។ លយើងលពេ 
ខលះក៏ជ្ួរលរឿងខ�េស្ព្ុ ស្ាញខ្រ្រលនះលនៅក្ពុងសង្គេ។

 េានន្ងៃេួយលេៀត េិតរ្្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ េរីេរី �នសនល្់រ។  
លយើងេាំងអស់្្ាេានេពុក្កពរួយយា៉ងខលាំងលនៅលពេខ�េ 

នាងកតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅ លរវរីអឺ ។ ្រន្ា្់រពរី្រ៉ពុន្ានន្ងៃ�នកនលង 
ផពុតលេៅ ល�ើយលនៅខតេិនេាន�់នល�ើញនាងវេិកតឡ្់រ 

េកវញិលេៀត លយើងេាងំអស់្ ្ា�នសន្�ិ្ឋាន្ា លយើង 

នងឹេិនអាចល�ើញនាងេ្ងលេៀតលនោះលេ។ ្រ៉ពុខនក្្ពុងេួយ 
រលំពចលសោះ នាងខ្ររជាកំពពុងខត្ រក្ពុងអំឡពុងលពេរា្់រ

 
ចនំនួអ្កលេោសលេៅវញិ។ លនៅលពេខ�េលយើងសរួនាង្ា



26 េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លតើេានលរឿងអ្វរី�នលកើតលឡើង នាង�ននយិាយ្ានាងចាំ 

�នេិនសវូច្ប឵សេ់ាសល់េ្ា កតរូវ�នល្យកលេៅេាក់

លនៅក្ពុងក្រអ្់រតចូេួយរាេល់ពេខ�េក្រូលពេ្យ ណា� ព្ុ រី 
ល�ើរចេូេកល�ើេ្បរីកតរួតពនិតិ្យ។ ្រព្ុ ្គេកិលនៅក្ពុង លរវរីអឺ ក៏ជា 
អ្កលេោស�ចូជាលយើងខ�រ ល�ើយ្ាពល�ោរល�ៅរ្រស់ 

កងការពារ ណា� ព្ុ រី អាចលពេខលះកាត្់រនយ្�នល�ោយ

្ាពសាេ្្គរីរវាងអ្កលេោស�ចូ្្ា។

 សារា៉ ខ�េជាអ្កលេោសេ្ាក់េកពរីក្រលេស្រ៉ឡូញូ 
�នក�្់រខ្ពុំ្ ា េពុនលពេចា្់រខលនួ្ាត់�នេាក់ខលនួលនៅ

 
កខនលងខ�េ្ាតល់ជឿជាក់្ាេានសពុវត្ិ្ ាព។ ្រ៉ពុខន្្ ាតក់តរូវ 

ខតក�្់រនរណាេ្ាក់អំពរ្ី លកេោងលនះ ល�ើេ្បរីឲ្យ្រដារីរ្រស់្ ាត ់

អាចរក្ាតល់�ើញ។ ្ាត់�នលកជើសលរើសក�្់រអ្កជតិ 

ខាងេ្ាក់ល្ ្ោះ្ ា លអន ខ�េខតងខតេានសណដា ានចតិេ្ ្

ចលំពោះក រ្ួសារ្ាត។់ ន្ងៃ្រន្ា្់រេក ្រ៉េូរីស�នេករក 

សារា៉ ល�ើយលនៅលពេលនោះល�ើយខ�េ្ាត�់ងឹ្ាលសចកដារី 

ស្រ្បពុរសធេ៌រ្រសអ្់កជតិខាង ្ឺខតងខតេានកកេិត 
រ្រសវ់ា។ សព្វន្ងៃលនះ ខ្ពុខំតងខត្ិត្ា លតើខ្ពុនំងឹលធ្វើខ្រ្រណា

 
ក្រសនិល្រើខ្ពុ ំអ្កខ�េ�នលកើតក្ពុងឆ្ា១ំ៩២៤ លនៅេរីកករុង

 
សពុរីល�្គត �នល�ើញពនលនឺ្ងៃជានាររីជនជាតអិាេលេឺង់៉េ្ាក់ 

លនៅ ខ្ររឡាងំ វញិលនោះ។ ខ្ពុកំ�ក�ជាកតរូវ�នេេួេការ 
្រញ្ចពុះ្រញ្ចូេឲ្យ្រដារូ្ំនតិលនៅក្ពុងសេា្ េសកេា្់រលក្ងសសរី

 អាេលេឺង់៉ខ�េ�ចូ្្ាលេៅនងឹសេា្ េរ្រសល់កង្ក្ររុស

អាេលេឺង់៉ខ�រ។

 ខ្ពុកំ្រខ�េជាកលាយលេៅជាកងការពារនាររី ណា� ព្ុ រី ។ 
 

ពកួល្ក៏េិនេក្្រលសើជាងខាង្រពុរស្រ៉ពុន្ានខ�រ។ លតើខ្ពុនំងឹ 
លធ្វើយា៉ងណា? លតើខ្ពុអំាចវាយអ្កលេោសខ�រឬលេ? ជយួអ្ក 
លេោសខ�រឬលេ? ក្រសនិល្រើខ្ពុ ំេានឪពពុកេដាាយខ�េេាន 
កកេសរីេធេ៌ខស្ក់្ពុងការចញិ្ចេឹ្ររី�ចកូ់នខ�េអាចេ្់រ

េេន់ងឹេលនោ្ េវជិ្ជាលនៅក្ពុងសេ័្ន្ធននលកង្សសរីអាេលេឺង់៉

�ន ខ្ពុកំ្រខ�េអាចជាេា�ានេ្ាក់ក្ពុងចលំណោេេា�ាន 

«ចតិេ្»្ ក្ពុងេា�ាន ណា� ព្ុ រី។ ខ្ពុ�ំនកតេឹខតសង្េឹ។ 
 

ក្រសនិល្រើេនពុស្េ្ាក់�ងឹ្ ាខលនួេានជលកេើស លនោះក៏អាច 
េាននយ័ខ�រ្ ា ល្េានឱកាសក្ពុងការលកជើសលរើសអំលពើេ។្

 ្រ៉ពុខនខ្្ពុអំាចក�្់រអ្កអំពរី ណូអា ខ�េេានអាយពុ 
១២ឆ្ា ំ�នេានក្រតកិេ្ខ្រ្រណាលនៅលពេខ�េល្ផដាេ់ 

ជលកេើសឲ្យ្ាត។់ ្ាតរ់សល់នៅក្ពុង ល�្គតូ ខ�េេានខត 
្ាពអត�់លាន។ អ្ករាេ់្ ្ាលនៅេរីលនោះព្យាយាេខស្វងរក 

អា�ារល�ើេ្បរី្ររលិ្ោ្ តាេរយណៈការេចួ។ កពុេារ ្ ជឺាអ្ក 

ខ�េេានជនំាញេចួជាងល្។ កពុេារេាងំលនោះេចួលចញ 

ពរី ល�្គត ូជាេួយនងឹអ្វរីខ�េអាច្រដារូយកអា�ារ�ន។ ជា

ញឹកញា្់រកពុេារេាងំលនោះ�នកតឡ្់រេកវញិជាេួយនងឹ

�ឡំងូ ឬ នឆ្ាវ។

 េានន្ងៃេួយ ណូអា កតរូវ�នចា្់រខលនួល�ោយកង 
ការពារណា� ព្ុ រី ល�ើយចង់�ងឹ្ា លតើអ្កណាជាអ្កលនៅ 
ពរីលកកោយលរឿង «លចញលេៅលកកៅ» លនះ។ ណូអា �ន 

្រ�លិសធេិនលឆលើយសណួំរ។ កងការពារ ណា� ព្ុ រី �ន 
េ្ួបង ណូអា ល�ោយនយិាយ្ា ណូអា អាចរក្ាេពុក 
�ឡំងូខ�េេចួយកេក�ន ល�ើយនងិេេួេ�ន្រខនេ្ 
េួយលេៀត កពេេាងំអាច�នខតងតាងំឲ្យលេៅជា្រ៉េូរីស 

ល�្គត។ូ ្រ៉េូរីស ល�្គត ូេេួេ�នអតក្្រលយោជន្៍រខនេ្កពេ 

េាងំេេួេ�នេូ្្រអា�ារជាលកចើនខណណៈលពេខ�េអ្ក 
រសល់នៅេរីលនោះកំពពុងខតលសសក�លាន។ ណូអា �ន្រ�លិសធ 

យា៉ងេពុឺេា៉តក់្ពុងការលធ្វើជាអ្កផេ្ព់ត័េ៌ានឲ្យកងការពារ 
ណា� ព្ុ រី លេោះ្ររីជា�ងឹ្ា ខលនួនងឹកតរូវ�នកងការពារ

 
ណា� ព្ុ រី វាយ�លំកពោះខតការេិនល្ោរពលកោតខលាចយា៉ង

ណាក៏ល�ោយ។

វតើអ នែក្ធា្ល បសុ់បនិវៅវពេយបផ់ែរឬវទ?

 ្លាេ លៗនោះ ខ្ពុនំងឹលឆលើយ្ាលេ។ ្រ៉ពុខនអ្្វរីៗេិនខតងខត 
�ចូ្្ាេាងំអសល់េ អ្វរីេាងំអសផ់លាស្់រដារូអាសសយ័លេៅតាេ 
កខនលងខ�េលយើងរសល់នៅ។

 លនៅអូស្្វចិ លយើងេានលពេល�កខត្រន្ចិលេោ៉ង

ល�ើយលយើងល�ក�ចូជាេនពុស្សនល្់រ ្រន្ា្់រពរីកតរូវ�ន 

វាយ១�ពុំ្ ។្ លនោះ្ ជឺាការល�កេក់្លងឹល�ោយេិនេាន 

សពុ្ិរនអំពរីអ្វរីេាងំអស។់ លនៅក្ពុងជរំពំេកេ្អ្វរីៗ ្ ខឺពុស្្ា។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លេោះ្ររីជាលេោ៉ងល�ករ្រសល់យើងេិនេានរយណៈលពេយរូ 

ក៏សពុ្ិរន ្ ខឺតងខតលកើតេានជានចិ្ច។ ជាធេ្តាលយើងសពុ្ិរន 

្ាលយើងកំពពុងខតលនៅក្ពុងផះ្ជាេួយនងឹកករុេក្រួសារលនៅលព

េលនោះ្ ្ាក់ពរីសពុ្ិរន ្ េឺានការ្ ចឺា្់រខលាងំណាស។់ ខ្ពុ ំ
សពុ្ិរន្ាខ្ពុកំំពពុងល�ើរកានន់�ជាេួយឪពពុករ្រសខ់្ពុលំនៅលេើ

 
វាេលស្ៅលកកោេពនលកឺពះអាេិត្យ ល�ើយ្ាត់កំពពុងខតក�្់រ 

ខ្ពុអំំពរីលរឿងេួយ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេខ�េពនលលឺ្លើង�នល្រើក 
សលំឡងឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំន្រដាូរលេៅជាសលំឡងកាចអាកកក់

 
រ្រសអ់ាេលឺេង់៉លេៅវញិ អ័វ�្វា�និ (AufwAchen)  

្្ាក់លឡើង! លសេ្ (schnel) លេឿនលឡើង! លរោស! លរោស! 

(rAus rAus) លចញ! លចញ!…..

 ខ្ពុ�ំនព្យាយាេសសនេ្ា កដារីសពុ្ិរន ្ឺជាការពតិ 
ចខំណកឯការងារក្រចានំ្ងៃរ្រសខ់្ពុ ំ ្ឺក្ានខ់តជាកដារីសពុ្ិរន

អាកកក់េួយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ…ខ្ពុពំ្យាយាេរក្ា្ ាពនងឹនរលនៅ

ក្ពុងការពតិ�ល៏�ោរល�ៅេួយលនះជាេួយនងឹការសសលេើ 
សសនេរ្រសខ់្ពុ។ំ

្រន្់្រព្យា�េជងឺំលនៅជរំសំដាពុត្�ូ្វ  
ខ�េល ល្�ៅ្ ា លរវរីអឺរ។ អ្កលេោសណា 

ខ�េេានជងឺំធងៃនធ់ងៃរ្ឺេិនកតរូវ�នព្យា�េ 

លនោះលេ ពកួល ន្ងឹកតរូវ�នយកលេៅសេលា្់រ 

លចោេ។ ្រន្់្រព្យា�េេួយចនំនួលនៅ 

តាេជរំកំ្រេូេផដាពុលំផ្ង លៗេៀត ្ឺេិនខេន 
សកេា្់រព្យា�េអ្កលេោសលនោះលេ ្រ៉ពុខន ្

្ឺជា្រន្់្រសកេា្់រលធ្វើការពសិាធនយ៍ា៉ង 

សា�ាវល�ោល�ៅលេៅលេើអ្កលេោស។ 

(សវូចិកិត លេត្ា/េជ្ឈេណ្ឌេ 

ឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

វតើអ វែវីៅផែេេ្អបំ្ តុ?

 េ្ំ្រផពុត? លតើេានអ្វរីលេៅខ�េអាចល�ៅ�ន្ាេ ្

្ំរផពុត? លនៅលពេខ�េខ្ពុេំេួេ�នសណួំរេួយលនះ ខ្ពុំ 
សសឡាងំកាងំ។ ្ ្ានអ្វរីខ�េេល្នោះលេ ្រ៉ពុខនេ្ានលពេខលះ 

ខ�េលយើងអាច្ំរល្លច�ន្ា លយើងលនៅេរីកខនលងណា កពេ 

េាងំអាចលសើចស្រ្ប឵យ�ន។ ខ្ពុេំានអារេ្ណ៍េល្នៅ 
លពេយ្់រវា ្ឺជាលពេខ�េការងារលនឿយ�តេ់ាងំ 

្រ៉ពុន្ាន�នច្់រសព្វក្្់រលេៅ ល�ើយខ្ពុអំាចសណដាូកលជើង
 

ខ�េចពុកលរោយលនៅលេើខក្�រ៏ងឹរ្រសខ់្ពុ�ំន។ លយើង�នរួច 
ជរីវតិេួយន្ងៃលេៀតល�ើយ។ ខ្ពុ�ំងឹ្ា លពេយ្់រេាន 
រយណៈលពេខលរីណាស់ ល�ើយខ្ពុនំងិេិនេានលពេសកេាក 
លកចើនលនោះលេ ្រ៉ពុខនល្េោះ្ររីជាយា៉ងណាលពេលនោះ ្ឺខ្ពុ ំ
េានអារេ្ណ៍េ។្

 េពុនលពេចេូល�ក កករុេេិត្្ ក្រិ្រសខ់្ពុ�ំនអង្គពុយលនៅ

លេើខក្េួយជពុំ្ ្ា ល�ើយ�ន «ល្រើក�ាង អក្រសាសស»្ 

េួយ។ លយើងសកូតកំណាព្យ អានលរឿង ល�ើយសរួ្ាលតើ 

នរណាអាចចងចាអំំពរីអ្វរីខលះ ឬក៏លពេខលះលយើងេាងំអស់្ ្ា 

«ចេិ្នអា�ារ» ផលាស្់រដារូរូ្រេនល្ធ្វើេូ្្រ នងិនយិាយអំពរីេពុខ
 

េូ្្រឆងៃាញ់ៗ ខ�េលយើងចង់្ររលិ្ោ្ ។ ខ្ពុេំាន្រេពលិសោធន៍
 

�ព៏លិសសេួយលនៅ អូស្្វចិ ខ�េ�នផេ្ព់នលខឺលះេកក្ពុង

ជរីវតិខ�េលពោរលពញលេៅល�ោយ្ាពលខ្ៅងងឹតរ្រសល់យើង។ 

េានកពកឹេួយកងការពារ ណា� ព្ុ រី �នចេូេកក្ពុង្រន្ាយ
 

ល�ើយសរួកអ្កស្ក័្ចតិព្រីរនាក់ ល�ើេ្បរីលេៅលធ្វើការ។ 

េិតរ្្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ្ ា អពុេ�្គា នងិខ្ពុ�ំនស្ក័្ចតិ។្ ្រន្ា្់រ
 

េកកងការពារ ណា� ព្ុ រី ខ�េេានស្ាយកាលំ្លើងលនៅ

លេើខង្លនោះនាលំយើងលចញលេៅ។ លយើង�នឆលងកាតព់រីត្ំរន ់

េួយលេៅត្ំរនេួ់យលេៀតខ�េ�៊ពុេពេ័្ធជពុវំញិលេៅល�ោយ 

រ្រង្រនលាេសួរ�តូ លយើង�នេក�េក់ខនលងេួយខ�េ

េាន្រន្ាយតចូជាងជរំរំ្រសល់យើង។ លនះ្ ជឺាជរំេំា�ាន 

ល�ើយលយើងកតរូវ�ន្រញ្្ជឲ្យល�សសេ្ាត នងិ�ពុសខាត ់

ឥ�្ឋ។ លនៅលពេខ�េលយើងលេៅជតិ�េ្់រន្ាយល�ើេល្ ើ 

ពណ៌ន្រតងសសស់�នេាក់េាញចំណា្់រអារេ្ណ៍រ្រស់ខ្ពុ ំ

យា៉ងខលាងំ។ លនះលក្រៀ្រ�ន�ចូជាអព្ភតូល�តពុេួយ លនៅ 
លពេខ�េលយើង�នល�ើញរពុកជ្ាតពិណ៌ន្រតងខ្រ្រលនះ 

្រន្ា្់រពរីរសល់នៅក្ពុង អូស្្វចិ ខ�េេានខតពណ៌ក្រលផះ។ 

លនៅខាងលកកៅ ្ េឺានជរីវតិសសស្ំ់រកពង អ្វរីៗេិន�ន�ត្់រង់ 

លនោះលេ។ អពុេ�្គា នងិខ្ពុ�ំនកតេឹខត្ រសេលងឹលេើេជពុំ 
វញិ។ េពុន�្ូំរងលយើងសេលងឹលេើេលេៅល�ើេល្ ើ ្រន្ា្់រ 

េកលេើេេពុខ្្ាលេៅវញិលេៅេក ល�ើយល�ោយេិនចា�ំច់ 

លក្រើពាក្យនយិាយ លយើងក៏អាច�ងឹ�នខ�រ្ា េ្ាក់លេៀត 

កំពពុងខត្ិតអំពរីអ្វរី។ លយើងេាងំពរីរនាក់�នសលកេចចតិេ្ចួ 

យកសលកឹល្ ើខលះចេូលេៅក្ពុងជរំ ំល�ើេ្បរីឲ្យេិតក្្្់រ្្ា�ន

ល�ើញខ�រ។ េា�ាន�ន្រងំ្ឲ្យលយើងក្រញា្់រក្រញាេ់

ល�ើរចេូក្ពុងជរំលំ�ើេ្បរីចា្់រលផដាើេលធ្វើការងារ។ ល្្រញ្្ជលយើង 
ឲ្យយកធពុងខ�េេានេឹកកតជាក់ នងិកកណាតក់ន្្រល�ើេ្បរី 

សេ្ាតឥ�្ឋ។ វា�នកលាយលេៅជាការងារេួយខ�េេ�ំក។  

ល�ើេ្បរីលធ្វើឲ្យឥ�្ឋកខ្វក់លនោះស្ាត ្រន្ចិលយើងកតរូវការខេក

ល្ ើេួយចនំនួល�ើេ្បរីឆកះឹ�រីកខ្វក់លចញពរីឥ�្ឋ។ លនៅលកកោេការ 

ខសសកលជរក្រលេច�៏្ួរឲ្យរខំានរ្រស់ពួកេា�ានលយើងកតរូវ 

លធ្វើកិច្ចការយា៉ងេ�ំកលនោះ ល�ោយលក្រើខេកល្ ើកពេ 

េាងំកកញរន� នងិកកចករ្រសល់យើង ល�ើេ្បរី�ពុសសេ្ាត 

ឥ�្ឋលនោះឲ្យ�នស្ាត។

 លនៅលពេខ�េេានសញ្ញាក�្់រ្ា លពេលវេាលធ្វើ 

ការងារ�ន្រញ្ច្់រ លយើងអាច�ក�លង្ើេ�នសសរួេេដាង 

លេៀត។ «�្វយឺា៉អា្ិរន feuerAbend» េា�ាន�ន 

នយិាយ្ា�េល់ពេេងៃាចល�ើយ។ លយើងកតរូវកតឡ្់រលេៅ 

ជរំវំញិ ល�ើេ្បរ្ី ររង់ចាកំាររា្់រចនំនួអ្កលេោស។ ខ្ពុ�ំន 
េចួល្រះសលកឹល្ ើេួយចនំនួ ្រ៉ពុខនល្នៅតាេផលវូកតឡ្់រេក 
វញិ ខ្ពុំ្ យ័ខលាចខលាងំណាស់ លតើខ្ពុអំាចេចួយកវាចេូ

លេៅក្ពុងជរំ�ំនល�ោយលជោ្ ជយ័ខ�រឬលេ ឬលយើងេាងំពរីរ 
នាក់នងឹកតរូវ�នល ខ្ឆកលឆរខលនួ។ ការនាយំកសលកឹល្ ើជា 
លកចើនចេូក្ពុងជរំកំតរូវ�នល្�ាេ�ាត់យា៉ងតងឹរពុងឹ 
្ំរផពុត។ ខ្ពុ�ំនេាក់ខេកល្ ើលនៅក្ពុងសលេលៀក្ំរពាក់រ្រស់

 
ខ្ពុ ំនងិ�ន�ាក់សលកឹល្ ើលនៅក្ពុងេាត។់ អពុេ�កា ក៏�នលធ្វើ

 
ខ្រ្រលនះខ�រ។ ល�ោយល្រះ�ងូញា្់រញ័រ លយើង�នល�ើរ�សួ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លនៅក្ពុងវចនានពុកកេរ្រសន់រណាេ្ាក់ខ�រ។ ខ្ពុ�ំនល�ើញ
 

ច្ប឵សអំ់ពរីការសេលា្់ររង្គាេលនៅលពេខ�េខ្ពុលំនៅក្ពុងជរំំ
 

អូស្្វចិ។ កនលងេក េិនេានេនពុស្ជាលកចើនលេខ�េ 

យេ់្ ាលនះ ្ឺេិនខេនក្ានខ់តជាការសេលា្់រ្រព្ុ ្គេខលះ

លនោះលេ ្រ៉ពុខន្្ សឺលំ�ៅលេៅលេើេនពុស េ្ាងំអសខ់�េនងឹកតរូវ 

សេលា្់រលចោេលចញពរីលេើពិ្ ពលេោកលនះ។

វតើអ នែក្សសមេវ�ើញជវីតិបនា្ទបព់សីហង ្឵គ េ 
បានយ៉ាងែូច្វេច្្?

 ខ្ពុេិំន�ន្ិត�តិ�េល់នោះលេ។ អាេលេឺង់៉នងឹចាញ់ 
សនង្គាេ ្ ជឺាអ្វរីខ�េខ្ពុលំជឿជាក់យា៉ងខលាងំ ខ្ពុេិំន�ន�ងឹ្ ា

អ្វរី កៗ្្់រយា៉ងេិនអាចវិេកតឡ្់រលេៅ�ូចល�ើេវិញ�នលេ។ 

ខ្ពុលំជឿ្ ា ្រន្ា្់រពរីសនង្គាេ�ន្រញ្ច្់រលេៅ កតង់សពុរីេវា៉នរី 

អ្កយាេរ្រង ល�ើយលយើងក៏�នរួចខលនួ។ ្រ៉ពុខនល្ជើងរ្រស់

លយើងលនៅខតញរ័លនៅលពេខ�េលយើង្ រង់ចាកំាររា្់រ 

ចនំនួអ្កលេោសឲ្យ�េេ់រី្រញ្ច្់រ។ ្រន្ា្់រេកលនៅលពេខ�េ 

លយើងចេូលេៅ�េក់្ពុងជរំ ំល�ើយ្រង្ាញសលកឹល្ ើលនោះ 
លេៅេិត្្ ក្ិ ពកួល្េានលសចកដារីររីករាយយា៉ងខលាងំ។ កដារី 

សង្េឹេួយ�នលកើតេានលឡើងលនៅក្ពុងចតិរ្្រសល់យើងេាងំ 
អស់្ ្ា ខ�េ្ឺជាកដារីសង្េឹេួយ្ា អនា្ ត�ក៏តចះកតចង់ 

េួយកំពពុងខតរង់ចា។ំ

 

វតើអ នែក្ែងឹវៅវពេណាថាអវំពើតបេយ័ 
ពូជសាសនប៍ានវក្ើតវ�ើង?

 ក្ពុងអំឡពុងលពេសនង្គាេលេោកលេើកេរី ២ ពាក្យ្ា 

«អំលពើក្រេយ័ពជូសាសន»៍ េិនេានលេ ល�ើយក៏េិនេាន

សារធាតព្ុ រីេរីខ�េេានល្ ្ោះ្ ា � ព្ុ រីកលនូ្៊ររី ខ�េណាសពុរីលក្រើក�សល់�ើេ្បរីសេលា្់រអ្កលេោសលនៅក្ពុង្រន្់្រខផ្ងពពុេ។ 
 

(សវូចិកិត លេត្ា/ េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

នងឹកលាយលេៅជាខផក្េួយននក្រលេសរូេា៉នរីេ្ងលេៀត។ ក្រី 

សពុ្ិរនក្ពុងវយ័ជេំង់លនៅខតេានលនៅក្ពុងចតិរ្្រសខ់្ពុជំានចិ្ច។ 

ខ្ពុនំងឹកតឡ្់រេកលរៀនេពុខវជិ្ជាលពេ្យ នងិ�្វកឹ�ាតជ់ាលវជ្ជ 
្រណ្ឌិតឯកលេសជំងឺកពុេារ។ ខ្ពុនំងឹលេៅក្រលេសអាន�្វកិល�ើេ្បរី 
ព្យា�េជងឺំ។

 ខ្ពុេិំនអាចសសនេ�ងឹលេ្ា លេោះ្ររីជាកក រុេសេ័្ន្ធេិត្

�ន្ះ្សនង្គាេក៏ល�ោយ ក៏្្ានអ្វរីខ�េអាចវេិកតឡ្់រ

លេៅ�ចូកាេពរីេពុន�នខ�រ។

 លតើលយើងេិន�នសកិ្ាអំពរីក្រវត្វិេិ្យាលនៅក្ពុងសាេា

លរៀនលេឬ? លយើង�នសកិ្ា ្រ៉ពុខន្្ ា្ លកចើន្ឺអំពរី ន្ងៃខខ 

ឆ្ាំ ល្ ្ោះរ្រសអ្់កខ�េកានអំ់ណាចនងិសេរ្ូេិខត 

្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លនះ្ ជឺាការលរៀនសកូតខ�េេិន�តិជា្់រអារេ្ណ៍ 

រ្រសល់យើង ល�ើយនងិកតរូវ�ន្ំរល្ លចលចោេយា៉ងឆា្់ររ�ស័។  

ខ្ពុេិំន�នលកតៀេខលនួលនោះលេ។ ខ្ពុេិំន�នយេល់េ្ាជរីវតិេិន
 

អាចវេិកតឡ្់រលេៅ�ចូកាេពរីេពុន�នលេ។ លេោះ្ររីជាខតិ 

ខកំ្ឹរងខក្រងខលាងំ្រ៉ពុនណា ក៏ខ្ពុេិំនអាចសសនេលេើេល�ើញ

នវូអ្វរីខ�េលកើតលឡើងលកកោយពរីសនង្គាេ�នលឡើយ។

វតើមានវរឿងអវែបីានវក្ើតវ�ើងវៅវេើ 
ប្អអូនសសរីបសអ់ នែក្?

 េរីវរី �នជយួជរីវតិរ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុងជរំ ំ ្ឺរជនិ-ខ្រេ 
សនិ។ ក្ពុងអំឡពុងលពេចេាចេ្រន្ា្់រពរីការរលំ�ោះ 

 
ខ្ពុលំកដាៅខលនួយា៉ងខលាងំ ល�ើយ�នសនល្់រ�ត្់រង់ស្ារតរី។ េរីវរី 

 
�នរកល�ើញក្រូលពេ្យេ្ាក់ ក្ពុងចលំណោេអ្កលេោសរលំ�ោះ 
ខ�េលពេលនោះ្ ាតក៏់�ាក់្ររី�ចូជាកតរូវការក រ្ូលពេ្យ 

ល�ើេ្បរីព្យា�េខលនួឯងខ�រ។ ខ្ពុចំាេំពុខរ្រស់្ ាត�់នលនៅលពេ
 

ខ�េ្ាតន់យិាយ្ា «កតរូវល�ើយ អ្កេានជងឺំ ល�ើយអ្ក 

ខ�េ្ឺ្ ា្ លកចើនសលា្់រលនៅេរីលនះ»។ លពេលនោះខ្ពុយំេ់

្ាខ្ពុកំ�ក�ជាសលា្់រខ�រល�ើយ។ ខ្ពុ�ំនចពុះចាញ់លេើលជោ្
 

វាសនារ្រសខ់លនួ ខ្ពុ្ិំរេខ្ក្ ល�ើយ្រន្ា្់រេកខ្ពុនំកឹចាអំ្វរី
 

លផ្ងលេៀតេិន�នលេរ�តូ�េខ់្ពុលំ្រើកខ្ក្រ្រសខ់្ពុេំដាង

លេៀត។ ខ្ពុលំ�ើញ េរីវរី កំពពុងខត្ រខក្បរខក្រ្រសខ់្ពុ។ំ ្រន្ា្់រ
 

េកខ្ពុក៏ំ�ន�ងឹ្ ា ខ្ពុកំតរូវលរៀនពរីរល្រៀ្រល�ើរេដាងលេៀត។ ខ្ពុ�ំន
 

សនល្់រអសរ់យណៈលពេជាលកចើស�ដា� ៍ល�ើយ េរីវរី ្ ជឺាអ្ក

ខ�េចាលំេើេខ្រក្ាខ្ពុឲំ្យេានជរីវតិសារជា្ ្រីលឡើងវញិ។

 លនៅក្ពុងរ�វូលកដាៅឆ្ា១ំ៩៤៥ លយើង�នសលកេចចតិ ្
លធ្វើ�លំណើរេកក្រលេស ស៊ពុយខអត លយើងេាងំ២នាក់ក៏ 

រសល់នៅេរីលនះរ�តូេក។ េរីវរី �នលរៀ្រការលនៅលពេខ�េ 

នាងេានអាយពុវយ័លកង្លនៅលឡើយ។ នាងេានអាយពុកតេឹ 

ខត១៧ឆ្ាំ លពេខ�េនាង�នជ្ួរលេោក �ាន រ្រស់ 

នាងខ�េេានអាយពុ២៧ឆ្ាលំេៅល�ើយ។ ្ ាតក៏់ក្ានខ់ត

ជាកពុេារេ្ាក់លនៅលពេខ�េ្ាតក់តរូវចាកលចញពរីឪពពុក 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លនៅខាងលឆ្វងន�៖ ្ឺជា្រន្់្រខផ្ងពពុេសកេា្់រសេលា្់រអ្កលេោស។ 

ល្រើលក្រៀ្រលធៀ្រលេៅជរំ�ំន៏េលេៀត ្រន្់្រខផ្ងពពុេលនៅជរំសំ្ពុត្�ូ្វ 

្ឺេិនធលំនោះលេ ពរីលកពោះជរំលំនះេិនខេនចាតេ់ពុក្ាជាជរំសំេល ា្់រ។  

ខាងសដាានំ�៖ ្ឺជាកខនលង�ាក់ឡសកេា្់រ�ពុតសាកសព។ 

លនៅខាងេពុខ ៖ ្ឺជាេូរ្ល្លើងខ�េណាសពុរី យកលក្រើក�សស់កេា្់រ

សេលា្់រអ្កលេោសល�ោយខផ្ងពពុេ �ចូ្្ា។ េានសាចល់រឿងេួយ

លនៅក្ពុងជរំ�ំន្រញ្្ជក់្ា ណាសពុរី �នកពុ�កអ្កលេោស្ាពកួល្នងឹ 

ផលាស្់រដាូរលេៅកខនលង្្រី ្រ៉ពុខនរ្្ល្លើងចាកលចញពរីជរំេិំនយូរ្រ៉ពុន្ាន  
ខផ្ងពពុេកតរូវ�ន្រលញ្ចញល�ើេ្បរីសេលា្់រអ្កលេោស។ 

(សវូចិកិត លេត្ា/េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

េដា ាយរ្រស់្ ាត ់ខ�េលនៅក្ពុងក្រលេស អាេលេឺង់៉ ល�ើេ្បរី 
ជយួសលនង្គោះជរីវតិខលនួឯង។ ្ ាត�់នលេៅក្រលេស �ាណឺេា៉ក  
ល�ើយពរីេរីលនោះេក ្ាត់�នលធ្វើ�លំណើរលេៅក្រលេស 

ស៊ពុយខអត ជាេួយកក រុេសលនង្គោះ �ាណឺេា៉ក។ ពកួល េ្ាងំ 

ពរីរនាក់េានកូន�្ូំរងលនៅលពេខ�េ េរីវរី េានអាយពុ ១៩ឆ្ាំ  

ល�ើយ្រន្ា្់រេកេានកូនពរីរនាក់ខ្េលេៀត។ �ាន �ន 

សលា្់រលនៅក្ពុងឆ្ា ំ២០០០ ល�ោយសារខតជងឺំវលង្វងវង្វាន។់

 សព្វន្ងៃលនះ េរីវរី ល�ើយនងិខ្ពុរំសល់នៅខក្បរ្្ា។ លនៅ 
លពេខ�េលយើងលនៅវយ័លកង្ លយើងល�ើញេពុខ្្ាជា 

លរៀងរាេន់្ងៃ។ ្រច្ចពុ្រ្បនល្នះ លយើងេាងំពរីរនាក់េាន 

្ាពេ�ំកក្ពុងការល�ើរ �លូចះ្ល�ើយ លេើ្រលយើងនយិាយ 
្្ាតាេេូរសព័ជ្នំសួវញិ។ លនៅលរៀងរាេក់ពកឹលេោ៉ង 

៩ លយើងខតងខតេូរសព័រ្ក្្ា នងិលនៅលពេខលះលេៀត 

លយើងក៏ព្យ ាយ ាេជ្ួរេពុខ្្ាជាញកឹញា្់រតាេខ�េ 

អាចលធ្វើ�ន។ េរីវរី េានអាយពុជតិ ៩០ឆ្ាលំ�ើយ ្រ៉ពុខន ្

នាងលនៅខតលេៅសាេាលរៀនលផ្ងៗ ល�ើេ្បរីនយិាយអំពរី 

លរឿងរា៉វជរីវតិរ្រសល់យើង។

 (តវៅវេខវតកាយ) 



 «ការយិាេ័យព័តេ៌ានសាធារណណៈ» រ្រស់េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារ 

កេ្ពុជា�នល្រើក្រលកេើជនូ នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ ្រពុ្្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋា្ិ�េ នងិ្រពុ្្គេេាំងឡាយខ�េេាន 

ចំណា្់រអារេ្ណ៍ពរីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកេះវិសាេញញាក្ពុង 
តពុេាការកេ្ពុជា ឬសាេាក្រីខខរ្កក�េ។

 េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជាជាកខនលងក្រេូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរីរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជាេានក�ំក្រល្េ។ ក្រល្េឯកសារេរីេួយ 
្ឺឯកសារជាកក�ាសសនលកឹខ�េេានចំននួជិតេួយេានេំព័រ។  

ក្រល្េឯកសារេរីពរីរ ្ ជឺា្រេសេ្ភាសនខ៍�េ្រពុ្្គេកិេជ្ឈេណ្ឌេ 

ឯកសារកេ្ពុជាចពុះលេៅលធ្វើសេ្ភាសនជ៍ាេួយជនរងលក្ោះ នងិអតរីត 
កេ្ា្ិ�េខខរ្កក�េ។ ក្រល្េឯកសារេរី្ររី្ឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសេ័យខខរ្កក�េ។ ក្រល្េឯកសារេរី្ួរន្ឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធ្វើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសេលា្់រ 

រ្រសខ់ខរ្កក�េ នងិឯកសារេរីក�ំ្ឺជាខខ្្ាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ពុងរ្រ្រខខរ្កក�េ នងិសេ័យលកកោយេកលេៀត។

 តាេរយណៈការយិាេយ័ពត័េ៌ានសាធារណណៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

សសាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខលះលេៀតរួេេាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កេ្ា្ិ�េខខរ្កក�េ ចលេលើយសារ្ាពកំណតល់�តពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆលើយឆលងពត័េ៌ានខ�េ�នេកពរីការសេ្ភាសនជ៍ាេួយអតរីត 

កេ្ា្ិ�េខខរ្កក�េ នងិេិនន្យ័្នន្លិេស្្រង្ាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំង ព្ុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័ត៌េានសាធារណណៈេានេរីតាំងលនៅអ្ារលេខ៦៦ 

េ�ាវិ្រីកពះសរី�នពុ សងកាត់េលនល�សាក់ ខណ្ឌចំការេន 

រាជធានរ្ី ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពរីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពរីលេោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លេោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលេោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លេោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កេានចេងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុេណាេួយ សូេេាក់េង្រពុ្្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកេ្រសកេរួេ តាេរយណៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខេេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូេអរ ព្ុណ!

ការិយាល័�

ព័ត៌មាៃសាធារណបៈ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

(តពតីពល្មៃុ)

សាលកកមសំណំុពរឿង០០២/០២
ដកសសង់ពចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសា�ជា 
សាធារណបៈរបស់សាោក្តីស្ មែរកកហម

េូ ថុនា នងិ ដារ៉ារែ ្ឋ វេត្ ា

 ២.៥.២. ការលចោេក្រកានអំ់ពរីវកិារណៈលនៅក្ពុងកិច្ចលសពុើ្រសរួ

១១២. លេធាវរីការពារក្រី ននួ ជា លេើកលឡើងនវូអំណះ 

អំណាងខ�េ�នលេើកលឡើងជាលកចើន�ងរួចេកល�ើយ

្ា ស�លចៅកកេលសពុើ្រអលងកតេាន្ាពេលេ្ៀង នងិ�ន 

រលំេោ្ សេិ្ធលិេធាវរីការពារក្រីល�ោយ�ន�កពកួល ល្ចញពរី 

កិច្ចលសពុើ្រសរួ។ លេធាវរីការពារក្រីសន្�ិ្ឋាន្រខនេ្លេៀត្ា  

ននួ ជា លនៅ្រន្់្រសវនាការននអង្គជនំពុជំកេះវសិាេញញាក្ពុងតពុេាការកេ្ពុជា។ (ល�ង សពុរីនតិ/េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

ជាេេ្ធផេសណំពុំលរឿងេាន្ាពេលេ្ៀង។ អង្គជនំពុជំកេះ 

រឭំក្ា ខលនួធលា្់រ�នលឆលើយត្ររួចេកល�ើយពាក់ពន័ ្ធនងឹការ 
លេើកលឡើងអំពរ្ី ាពេលេ្ៀងខផក្នរីតវិធិរីលនៅក្ពុង�ណំាក់ 
កាេននកិច្ចលសពុើ្រសរួ។ អង្គជនំពុជំកេះ�នកតស់េ្គាេ់្ ា 

ជនជា្់រលចោេ�នលក្រើក�សក់ារធានាខផក្នរីតវិធិរីយា៉ង 

លកចើន ខ�េេានខចងលនៅក្ពុងកក្រខណ្ឌ្តយិពុត្រិ្រស់  
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លនោះលេ។ ល�តពុ�លូចះ្ ្រពុព្វល�តពុ ្រញ្្លនះេិនអាចយកេក 

វិច្យ័ល�ោយអង្គជំនពុជំកេះេិនកតរូវលឆលើយត្រ្រខនលេលេៀតលេៅ 

�្ងឹលសចកដារីសន្�ិ្ឋានរ្រសល់េធាវរីការពារកដារី ននួ ជា ពាក់ពន័ ្ធ 

នងឹការលចោេក្រកានល់េើអព្យាកកឹត្យ្ាពននលចៅកកេអង្គ

ជនំពុជំកេះសាេា�្ូំរងលេ។

១១៤. លេធាវរីការពារកដារី លខៀវ សផំន �នលេើកលឡើងពរី្រញ្្ 

េាក់េងនងឹលសចកដារីសលកេចេួយចនំនួ រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកេះ

សាេា�្ូំរងខ�េលេធាវរីយេល់�ើញ្ា �ន្រង្ាញ 

្័ស្ពុតាងពរីសច្ចធារណ៍ននសពុចរតិ្ាពរ្រស់ស�កពះរាជ 
អាជា្ នងិពពុេំានសពុចរតិ្ាពសកេា្់រលេធាវរីការពារកដារី  

រួេេាំងការអនពុញ្ញាតឲ្យការរយិាេ័យស�កពះរាជអាជា្ 

្រន្្រង្ាញ្ស្ពុតាង�ាក់្រន្ពុកពរីសណំពុំលរឿង០០៣ នងិ០០៤
 

ការតកេរូវឲ្យលេធាវរីការពារកដារីចេូរួេលនៅក្ពុងសាវនាការ

ក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០១ ល�ើយនងឹការអនរ្ា្ េនល៍នៅក្ពុង

សណំពុំលរឿង០០២/០២លនៅលពេលេធាវរីកំពពុងេេាញឹកខលាងំ 

ក្ពុងការលរៀ្រច្ំរណដាឹងសាេពុករ្្រស ់លខៀវ សផំន ក្រឆាងំនងឹ 
សាេកកេននសណំពុំលរឿង០០២/០១ ល�ើយនងឹការអនរ្ា្ េន ៍

លនៅក្ពុងលពេលេធាវរីការពារកដារីល�ញល�ោេសាក្រី�ាក់ 
្រន្ពុក ្រ៉ពុខនេិ្ន�នលធ្វើអនរ្ា្ េនល៍នៅលពេសាក្រីេាងំលនះ

សខេដាងឥរយិា្រ្េិនសេរេ្យចលំពោះលេធាវរីការពារកដារី។

១១៥. ជា្រឋេ អង្គជនំពុជំកេះកតស់េ្គាេល់�ើញ្ា លសចកដារី 

សន្�ិ្ឋានខ្រ្រលនះជាលកចើនកតរូវ�នកចានលចោេល�ោយកករុេ 

ក្ឹរក្ាពលិសសននអង្គជនំពុកំជះសាេា�្ូំរង លនៅក្ពុងលសចកដារី 
សលកេចរ្រសខ់លនួពាក់ពន័ ្ធនងឹការសលកេចលេើ្រណដាឹង�តិ 
ចតិល្ចៅកក�េ។ ចលំពោះ្រញ្្ខ�េលនៅលសសសេ ់ក្រសនិ 

ល្រើលេធាវរីការពារកដារី លខៀវ សផំន យេល់�ើញ្ា្រញ្្

េាងំលនោះេាន្ាពធងៃនធ់ងៃរក្្់រក្ានល់នោះ វាជា្រន្ពុក 
រ្រសល់េធាវរីការពារកដារីក្ពុងការ�ាក់សលំណើសពុ្ំរដាងឹ�តិចតិ ្
លចៅកកេ ល�ោយខផក្លេើេូេ�្ឋានលនោះ។ លនៅក្ពុង�ណំាក់ 
កាេចពុងលកកោយននកិច្ច�លំណើរការនរីតវិធិរីលនះលេៅល�ើយ  

លេធាវរីការពារកដារីពពុេំាន្ាពច្ប឵សេ់ាស់្ ា លតើខលនួកតរូវលស្ើ 

អ.វ.ត.ក ល�ើេ្បរីឲ្យេានការល�ោះសសាយការលចោេក្រកាន ់

អំពរីវកិារណៈលនៅក្ពុងកិច្ចលសពុើ្រសរួ លនៅចលំពោះេពុខស�លចៅ 
កកេលសពុើ្រអលងកត ឬលនៅលពេ្ឹ្រងឧេ្ធរណ៍លេៅអង្គ្រពុលរជនំពុ ំ

ជកេះ។ ្រណឹ្ងសាេពុកក្្រឆាងំនងឹលសចក្រីសលកេចេាងំលនះ

កតរូវ�នអង្គជនំពុជំកេះតពុេាការកំពេូកចានលចោេ ល�ោយ 

្រ�លិសធេិនពនិតិ្យលេៅលេើ្រញ្្េាងំលនះលឡើងវញិលនៅក្ពុង 
្ររ្ិរេននសាេ�រីកាសណំពុំលរឿង ០០២/០១។ ជនជា្់រលចោេ 

េិន�នលចោេក្រកានអ់ង្គល�តពុ ឬកាេណៈលេសណៈ ្រីខ�េ 

លេចលឡើង ចា្់រតាងំពរីលពេខ�េលសចក្រីសលកេចេាងំលនះ

កតរូវ�នលចញ ខ�េ�នផេ្យ់ពុត្កិេ្�េក់ារពចិារណា

្្រៗី លេៅលេើ្រញ្្េាងំលនះលេ។ លេោះ្ររីជាយា៉ងណា ក្ពុង

ករណរីេានការលចោេក្រកានព់រីវិការណៈលនៅក្ពុងកិច្ចលសពុើ្រសួរ 
ជាក់េាក់ណាេួយលនោះ ល�ើយេាន្ាពជា្់រពាក់ពន័ ្ធ 

ច្ប឵សល់េៅនងឹសណំពុំលរឿង ០០២/០២ អង្គជនំពុជំកេះនងឹ 

ពចិារណាលេៅលេើវកិារណៈេាងំលនះ លនៅក្ពុងការវាយតនេល 
ចពុងលកកោយលេើ្ ស័្ពុតាង។

 ២.៥.៣. ្ ាពេិនេលេ្ៀងរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកេះសាេា 

 �្ូំរង

១១៣. លនៅក្ពុងការព្យាយាេ្ាកំេលសចកដារីសន្�ិ្ឋានរ្រស់

ខលនួអំពរីអត្ិ្ ាពននកេរីសដារី «Manichean» លេធាវរីការពារកដារី 

ននួ ជា សន្�ិ្ឋាន្ា លយោងតាេល�តពុផេេួយចនំនួ 

លចៅកកេអង្គជំនពុជំកេះសាេា�្ូំរង្្ានអព្យាកកឹកត្ាព 

លេ។ អង្គជនំពុជំកេះកតស់េ្គាេល់�ើញ្ា វធិា៣៤ ននវធិាន 

នផក្្ពុងខចងអំពរីនរីតវិរីធរីជាក់េាក់ ក្ពុងការល�ោះសសាយ

ការលចោេក្រកានល់េើអព្យាកកឹត្យ្ាពរ្រសល់ចៅកកេ។ 

លចៅកកេអាច�កខលនួ លនៅក្ពុងករណរីេាន្ាពេលេ្ៀង 

ឬលេើេល�ើញ្ាេលេ្ៀង។ ក្ពុងចលំណោេេកខ្ណ្ឌផលវូការ
 

លផ្ង លៗនោះ ្ កឺារតកេរូវឲ្យេានការ�ាក់សលំណើសពុឲំ្យ�ន 

លេឿនលនៅលពេ្ា្ រី�ន�ងឹអំពរីេូេ�្ឋាននន្ាពេលេ្ៀង 

េាងំលនះ។ សលំណើរលនះកតរូវខតវនិចិ្យ័ល�ោយកករុេក្ឹរក្ា 

ពិលសសល�ោយេិនេានលចៅកកេខ�េេិនកតរូវលចោេក្រកាន ់
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

សពុ�ំលំណោះសសាយអ្វរីខលះ ឬ�លំណោះសសាយអ្វរីខលះខ�េកតរូវ 

ផដាេជ់នូ។ ចលំពោះខលេឹសារននការជេំាសអ់ង្គជនំពុជំកេះ 

លយោងលេៅលេើល�តពុផេ ខ�េ�នផដាេជ់នូលនៅលពេអង្គ 

ជំនពុជំកេះ�នចាត់វិធានការខផ្កនរីតិវិធរីខ�េកតរូវ�នរះិ្ ន ់

នាលពេេពុនលនោះ។ ពាក់ពន័ ្ធនងឹការលចោេក្រកានព់រ្ី ាព 

េលេ្ៀងវញិ អង្គជនំពុជំកេះសេូលយោងលេៅលេើេតលិយោ្រេ់ 

រ្រសខ់លនួខ�េ�ន្រង្ាញខាងលេើរួចល�ើយ។

 ២.៥.៤ សេ្ាពរវាង្ូ្ា្ រី

១១៦. ជនជា្់រលចោេសន្�ិ្ឋាន្ា អង្គជនំពុជំកេះ�នរលំេោ្  

លេៅលេើល្ោេការណ៍សេ្ាពរវាង្ូ្ ា្ រីល�ោយេាន  

្ាពេលេ្ៀងលេៅខាងស�កពះរាជអាជ្ាជាងលេធាវរី 

ការពារកដារី លនៅក្ពុងលសចកដារីសលកេចលកជើសលរើសសាក្រី ល�ើេ 
្រណដាឹងរ�្ឋ្រ្បលវណរី នងិអ្កជនំាញឲ្យេកផដាេស់ក្រីកេ្លនៅ

លពេជនំពុជំកេះកពេេាងំលនៅក្ពុងលសចកដារីសលកេចសដារីពរីការ 
េេួេយក្័ស្ពុតាង។

១១៧. អង្គជនំពុជំកេះរេលកឹ្ា តពុេាការសេិ្ធេិនពុស្អឺរ៉ពុ្រ

លនៅក្ពុងលរឿងកដារី Bulut តេេន់ងឹក្រលេសអូកេរីស�នសលកេច 

្ា«លយោងតាេល្ោេការណ៍សេ្ាពរវាង្ូ្ា្ រីខ�េ

ជាខផក្េួយសំខានន់នការជំនពុជំកេះក្រក្រល�ោយយពុត្ធិេ៌ 

្ឺ្ា្ រីកតរូវផដាេ់ឱកាសសេសស្រល�ើេ្បរី្រង្ាញលរឿងកដារីរ្រស់

ខលនួលកកោេេកខ្ណ្ឌ ខ�េពពុខំចូក្រលយោជន�៍េខ់លនួនងឹ្ូ
 

្រ�្ិរករ្្រសខ់លនួ»។ ក្ពុងកក្រខណ្ឌ្តយិពុត្រិ្រស ់អ.វ.ត.ក 

វធិាន ២១ ននវធិាននផក្្ពុង ឆលពុះ្រញ្្ចងំអំពរីស្ារតរីនន
 

ល្ោេការណ៍លនះ វធិានលនះ ខចង្ា «�លំណើរការនរីតវិធិរី 

លនៅអង្គជនំពុជំកេះវសិាេញញា កតរូវខតេាន្ាពយពុត្ធិេ៌ នងិ 

កតរូវ ល្ោរពល្ោេការណ៍ចលំពោះេពុខ ល�ើយកតរូវរក្ា�ន

នវូតពុេ្យ្ាពរវាងសេិ្ធរិ្រស់្ ា្ រីេាងំឡាយ»។

 ២.៥.៤.១. ការលចោេក្រកានល់�ោយខផក្លេើលសចកដារី 

   សលកេចអំពរីសាក្រី

១១៨. លេធាវរីការពារកដារី ននួ ជា សន្�ិ្ឋាន្ា ការខកខាន 

រ្រស់អង្គជំនពុជំកេះសាេា�្ូំរងក្ពុងការលកោះល�ៅសាក រ្ី 
ជាលកចើននាក់ ខ�េខលនួ�នលស្ើសពុំឲ្យេកផដាេស់ក្រីកេ្ 
�នរលំេោ្ លេើសេិ្ធរិ្រស់ ននួ ជា ក្ពុងការេេួេ�ន 
ការជនំពុជំកេះក្រក្រល�ោយយពុត្ធិេ៌ ជាពលិសសល្ោេ 

ការណ៍សេ្ាពរវាង្ូ្ា្ រី នងិសេិ្ធរិ្រស់្ ាតក់្ពុងការ 
ការពារកដារីក្រក្រល�ោយក្រសេិ្្ធ ាព។ លេធាវរី ការពារកដារី 

ននួ ជា សន្�ិ្ឋាន្ាសលំណើសពុសំារណាសលង្្ររ្រសអ់ង្គ 

ជនំពុជំកេះ សដារីពរ្ី ាពពាក់ពន័ ្ធននសាក្រី្រខនេ្ខ�េខលនួ�ន 
លស្ើលឡើង �នរលំេោ្ លេើសេិិ្ធរ្រស ់ននួ ជា ក្ពុងការេេួេ 
�នសាក្រីល�ោះ្រន្ពុក លកកោេេកខ្ណ្ឌ�ចូ្្ានងឹសាក្រី 
�ាក់្រន្ពុក លកពោះអង្គជនំពុជំកេះ�ន�ាក់េកខ្ណ្ឌក្ពុងការ

 
សដាា្់រសាក្រីរ្រសខ់លនួ។ លេធាវរីការពារកដារីសន្�ិ្ឋា្ ា 

សលំណើរសពុសំារណាសលង្្រលនះេាន «្ាពអយពុត្ធិេ៌ខ�េ 

េិនអាចេេួេយក�ន» ល�ោយសារវា «ជាក្រលយោជន ៍

្រខនេ្�េស់�កពះរាជអាជ្ា»។ លេធាវរីការពារកដារីលស្ើ 

សពុឲំ្យពចិារណាសាជា្ ្រី ្រខនេ្លេៀតលេើលសចកដារីសលកេច 

រ្រស់អង្គជំនពុជំកេះខ�េកចានលចោេសាក រ្ី នងិអ្កជំនាញ 

ចនំនួ ២៣នាក់ ខ�េពកួល្�នលស្ើលឡើង �ចូេានលរៀ្រ 

រា្់រលនៅក្ពុងឧ្រសេ័្ន្ធ២ ននសារណា្រញ្ច្់រកិច្ចពិ្ ាក្ា

ល�ញល�ោេរ្រសល់េធាវរីការពារកដារី ននួ ជា។

១១៩. អង្គជនំពុជំកេះរេលកឹ្ា កតកិាសញ្ញាអនរ្ជាតសិដារី 

ពរីសេិ្ធពិេរ�្ឋ នងិសេិ្ធពេរ�្ឋនងិសេិ្ធនិលយោ�យ នងិច្ប឵្់រ 

អ.វ.ត.ក ធា�្ា ជនជា្់រលចោេក្្់ររូ្រេានសេិ្ធិ 

«សរួចលេលើយ ឬសពុឲំ្យសរួចលេលើយលេៅលេើសាក្រី�ាក់្រន្ពុក  
នងិសពុេំឲ្យសាក្រីល�ោះ្រន្ពុកចេូខលនួ ល�ើេ្បរីសរួចលេលើយក្ពុង

 
នាេខលនួ ក្ពុងេកខ្ណ្ឌ�ចូ្្ានងឹសាក្រី�ាក់្រន្ពុក»។ យា៉ង

 
ណាេិញ�ចូខ�េ អង្គជនំពុជំកេះតពុេាការកំពេូ�នេេួេ 

ស្គាេរួ់ចល�ើយ្ា ជនជា្់រលចោេពពុេំានសេិ្ធ�ិាចខ់ាតក្ពុង 
ការល�ៅសាក្រីខ�េខលនួលពញចតិល្នោះលេ។ អង្គជនំពុជំកេះ 
សាេា�្ូំរងលនៅខតេានឆន្ានពុសេិ្ធកិ្ពុងការសលកេច្ា លតើ

សាក្រីរ្រសល់េធាវរីការពារកដារីណាខលះខ�េសេសស្រ្ួរ



36 េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លខៀវ សផំន លនៅ្រន្់្រសវនាការ 
ននអង្គជនំពុជំកេះវសិាេញញាក្ពុង 
តពុេាការកេ្ពុជា។ 
(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេ 
ឯកសារកេ្ពុជា)

ជាពលិសស ការអណៈអាងខ�េ្ា ្ ្ាក់�កឹនាកំេ្ពុជាក្រជា 
ធ្ិរលតយ្យកតរូវ�នខ្រកខខក្ជា្រកព្កួ េំនាសខ់�េេួយ 

ចនំនួ្ាកំេជាសេងៃាតល់�ោយលវៀតណាេ»។ លនៅលពេេពុន 

សលកេច្ ា លតើកតរូវសដាា្់រ្រព្ុ ្គេខ�េ�នលស្ើសពុេំាងំ ៤៦ នាក់ 

លនោះល�ើយ ល�ោយពចិារណាលេើកិច្ច�លំណើរការនរីតវិធិរី 

�ណំាក់កាេចពុងលកកោយល�ើយលនោះ លនៅលពេសលំណើ 

សពុេំាងំលនះ�នលធ្វើលឡើង អង្គជនំពុជំកេះ�នផដាេ់ឱកាសឲ្យ 

លេធាវរីការពារកដារី ននួ ជា ពន្យេ្់រខនេ្្ា លតើអត្ិ្ ាពនន 

្រកព្កួេនំាសអ់ាចផដាេក់ារការពារកដារីចលំពោះការលចោេ 

ក្រកានល់នៅក្ពុង�រីកា�លំណោះសសាយល�ោយរល្រៀ្រណា ឬ 

អាចកតរូវ�នចាតេ់ពុក្ាជាស្ានសកេាេលេោសរល្រៀ្រ 

ណា។ លេធាវរីការពារកដារី�ន�ាក់ចលេលើយត្រពន្យេព់រី 

ជ�ំររ្រស់្ ាត់«ល�ោយេានការតវា៉»។

១២១. លនៅលពេលសចកដារីសលកេចលេើករណរី្ា លតើ្ រួលកោះ 

ល�ៅសាក្រី ឬល�ើេ្រណដាឹងរ�្ឋ្រ្បលវណរីណាខលះ អង្គជនំពុជំកេះ 

�នខផក្លេើល្ោេការណ៍ខណនាសំដារីពរីការពចិារណាជា 

េូេ�្ឋានលេើ្ ាពពាក់ពន័ ្ធ។ វិធាន ៨៧ ននវធិាននផក្្ពុង 
តកេរូវ្ា្ ា្ រីលធ្វើសលំណើសពុ�ំាក់សចកដារីសន្�ិ្ឋានខ�េេាន 

សេ្ាងល�តពុ ល�ើេ្បរីសដាា្់រសាក្រ្ី ្រី។ កាេណាសលំណើ 

លកោះល�ៅ។ ចណំពុចសខំានល់នោះ ្ ឺ្ ាអង្គជនំពុជំកេះសាេា 

�្ូំរងរក្ាតពុេ្យ្ាពរវាងសេិ្ធរិ្រស់្ ា្ រី ល�ើេ្បរីធានា

ឲ្យេានការល្ោរពល្ោេការណ៍សេ្ាពរវាង្ូ្ា្ រី។

១២០. លសចកដារីសន្�ិ្ឋាន្ាអង្គជនំពុជំកេះ�នរលំេោ្ សេិ្ធិ 

រ្រស ់ ននួ ជា ក្ពុងការេេួេ�នសាក្រីល�ោះ្រន្ពុកលកកោេ

េកខ្ណ្ឌ�ចូ្្ានងឹសាក្រី�ាក់្រន្ពុក លកើតលចញពរីសលំណើ

សពុចំនំនួក�ខំ�េលេធាវរីការពារកដារី ននួ ជា �ន�ាក់្រន្ពុក 

លនៅក្ពុងខខេរីនា ឆ្ា២ំ៩១៦ ល�ើេ្បរីសដាា្់រសាក្រី្រខនេ្

សរពុ្រចនំនួ ៤៥នាក់ នងិល�ើេ្រណដាឹងរ�្ឋ្រ្បវណរីេ្ាក់ 

្រខនេ្។ សាក្រីជាលកចើនពពុកំតរូវ�នលស្ើសពុកំាេពរីលពេ 

េពុនល�ោយជនជា្់រលចោេលនោះលេ ល�តពុ�លូចះ្កតរូវ�នលស្ើ 

សពុជំា្ ្រី អនពុលេោេតាេវធិាន ៨៧ ននវធិាននផក្្ពុង។  
ពាក់ពន័ ្ធនងឹសាក្រីលផ្ងលេៀត ខ�េ�នលស្ើសពុលំ�ោយ 

លេធាវរីការពារកដារីលនៅលពេចា្់រលផដាើេការជនំពុជំកេះ លេធាវរី 

ការពារកដារី�នលស្ើសពុពំលនលឿនលសចកដារីសលកេចលកោះល�ៅ ពកួ 

ល្ ឬសលំណើសពុឲំ្យពចិារណាសាជា្ ្រីលេើលសចកដារីសលកេច 

េិនលកោះល�ៅពកួល្។ សលំណើសពុនំរីេួយៗ�នខផក្លេើការ

អះអាង្ាសក្រីកេ្រ្រស្់រព្ុ ្គេខ�េ�នលស្ើសពុំ ្ឺ«ពាក់ 

ពន័ ្ធេរីនងឹចណំពុចស្េូននសណំពុំលរឿងរ្រស់ ននួ ជា ខ�រ នងិ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ពពុំេានសេ្ាងល�តពុក្្់រក្ាន ់ អង្គជនំពុជំកេះអាចកតរូវ 

សលកេច្ាកតរូវកចានលចោេសលំណើសពុំ ឬតកេរូវឲ្យលធ្វើការ 

្រញ្្ជក់។ លយោងតាេល�តពុផេលនះល�ើយ លេើ្រលនៅក្ពុង 
ករណរីលនះ អង្គជនំពុជំកេះ�នលស្ើពត័េ៌ាន្រខនេ្ពរីលេធាវរី 

ការពារកដារី ននួ ជា ល�ោយខផក្លេើេូេ�្ឋាន្ា ធាចជាការ 

ជយួ�េក់ារលធ្វើលសចកដារីសលកេចចា�ំចស់ដារីពរ្ី ាពពាក់ពន័ ្ធ 

ននសាក្រីខ�េ�នលស្ើសពុេួំយចនំនួ។ ការសាកសរួខ្រ្រ 

លនះេាន្ាពសេសស្រេាងំសសរុងលេៅនងឹេពុខងាររ្រស់ 

អង្គជនំពុជំកេះក្ពុងការលកជើសលរើសសាក្រី។

១២២. លេើសពរីលនះលេៀត អង្គជនំពុជំកេះេាន្ារកិច្ច 

ធានា្ា «�លំណើរការនរីតិវធិរីលនៅក្ពុងអង្គជនំពុជំកេះ 
វសិាេញញាក្ពុងតពុេាការកេ្ពុជាកតរូវខតេាន្ាពយពុត្ធិេ៌ 

 
នងិកតរូវល្ោរពតាេការណ៍ចលំពោះេពុខ ល�ើយកតរូវរក្ា 

�ននវូតពុេ្យ្ាពរវាងសេិ្ធរិ្រស់្ ា្ រីេាងំឡាយ»។ ល�ើេ្បរី 

ធានា្ ា ការសរួល�ញល�ោេលធ្វើលឡើងចលំពោះេពុខ រួេេាងំ 

្រញ្្្ ា លតើសាក្រីលឡើងកតរូវលកោះល�ៅ ឬេិនលកោះល�ៅ 

លនោះ អង្គជនំពុជំកេះ នងិ្ា្ រីចា�ំច់ កតរូវេានការយេ់ 

�ងឹឲ្យ�នច្ប ឵សព់រីេូេល�តពុលន ៅក្ពុងសលំណើសពុពំនិតិ្យ 
្័ស្ពុតាង។ កតង់ចណំពុចលនះ អង្គជនំពុជំកេះេានសេិ្ធខិណនាំ

ឲ្យ្ា្ រីផដាេក់ារ្រញ្្ជក់ឲ្យ�នេានល់ពេលវេាខ�េអាច 

ឲ្យេានការពិ្ ាក្ាចលំពោះេពុខ�ន។ ល�តពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុ ំ

ជកេះយេល់�ើញ្ា សលំណើសពុ�ំាក់សារណាេាន្ាព 

សេសស្រ នងិពតិជាជយួ�េក់ារវាយតនេលពរីេកណ្ណៈនន 

សលំណើរ្រសល់េធាវរីការពារកដារីសពុសំដាា្់រសាក្រី្រខនេ្។

១២៣. លេធាវរីការពារកដារី ននួ ជា េានការ្័នក្ចឡកំ្ពុង 
ការ្រញ្្ជក់្ា សេិ្ធកិ្ពុងការលធ្វើការពារកដារីក្រក្រល�ោយ 
ក្រសេិ្្ធ ាព ្ឺ�ចូ្្ានងឹសេិ្ធខិ�េ្្ានេកខ្ណ្ឌក្ពុងការ 
លកោះល�ៅសាក្រីេាងំអស់ ខ�េខលនួ�នលស្ើសពុ។ំ កតង់ 
ចណំពុចលនះ អង្គជនំពុជំកេះសេូរេលកឹពរីយពុត្សិាសសខ្�េ 

�នកតស់េ្គាេខ់ាងលេើ ល�ើយកចានលចោេលសចកដារីសន្�ិ្ឋាន 

រ្រសល់េធាវរីការពារកដារី ននួ ជា។

១២៤. ជាចពុងលកកោយ ននួ ជា លផដាោតជាពលិសសលេើការខក 

ខានរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកេះសាេា�្ូំរងក្ពុងការលកោះល�ៅ  
លេោក ល�ង សរំនិ,អ៊ពុក ្៊រពុនល្ ឿន, ជា សពុរីេ នងិ ្រ៉ពុេ  

សាលរឿន ខ�េជាសាក្រីលនៅក្ពុងលរឿងលនះ។ ននួ ជា �នលធ្វើ 
សលំណើសពុជំាលកចើន�ង សពុសំដាា្់រសាក្រីេាងំលនះ ល�ើយសេ្ាង 

្ា លេោក ល�ង សរំនិ ជាពលិសស ្ឺជាសាក្រីសខំាន ់

្ំរផពុតលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២។ អង្គជនំពុជំកេះរេលឹក្ា 
អង្គជនំពុជំកេះ�នចាតវ់ធិានការល�ើេ្បរី្រញ្្ជក់ពរីឆនណ្ៈរ្រស់

លេោក ល�ង សរំនិ, អ៊ពុក ្៊រពុនល្ ឿន នងិ ្រ៉ពុេ សាលរឿន  

ក្ពុងការេកផដាេស់ក្រីកេ្(លេោក ជា សពុរីេ �នេេួេ 

េរណ្ាពលនៅក្ពុងអំឡពុងលពេខ�េអង្គជនំពុជំកេះលចញ

លសចកដារីសលកេច)។ អង្គជនំពុជំកេះកតស់េ្គ ាេល់េៀត្ា 

កិច្ចសេ្ភាសនយ៍ា៉ងយូរជាេួយលេោក ល�ង សរំនិ, ជា សពុរីេ  

នងិ អ៊ពុក ្៊រពុនល្ ឿន េានលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង។ ល�ោយសារ 
អង្គជនំពុជំកេះេិនអាចរកសលំឡង្ាកំេ្ា្ លកចើនលេើស 

េពុ្រក្ពុងការលកោះល�ៅលេោក ល�ង សរំនិ, អ៊ពុក ្៊រពុនល្ ឿន 

នងិ ្រ៉ពុេ សាលរឿន លនោះអង្គជនំពុជំកេះពពុំ�នលចញ�រីកាលកោះ  

ល�ើយសាក្រីេាងំលនះពពុកំតរូវ�នសដាា្់រចលេលើយលនៅក្ពុង 
សវនាការលនោះលេ។ អង្គជនំពុកំជះនងឹពចិារណា្រខនេ្ 

លេៀតអំពរីផេ្រះ៉ពាេ(់ក្រសនិល្រើេាន) នននត្ិ្ ាពនន 

សក្រីកេ្រ្រសស់ាក្រី ៣នាក់លនះ លនៅលពេវាយតនេល 

្័ស្ពុតាងេាងំអស។់ 

១២៥. ចលំពោះសលំណើរ្រសល់េធាវរី ការពារកដារីសពុំឲ្យ 

ពចិារណាលឡើងវញិ លេើលសចកដារីសលកេចរ្រសខ់លនួក្ពុងការ
 

កចានលចោេសាក្រី នងិអ្កជនំាញចនំនួ ២៣នាក់ ខ�េ 

លេធាវរីការពារកដារីលស្ើសពុលំនោះ អង្គជនំពុជំកេះរេលកឹ្ា ការ 

ពចិារណាលឡើងវញិេិនខេនជាខផក្ននកក្រខណ្ឌ្តយិពុត្ ិ

រ្រស ់អ.វ.ត.ក លនោះលេ។ អង្គជនំពុជំកេះនងឹពចិារណាលេើ

សលំណើសពុជំា្ ្រីខតក្ពុងករណរីខ�េ «សលំណើជា្ ្រីលនោះេាន 
្័ស្ពុតាង្ ្រី ឬកាេណៈលេសណៈ ្រី»ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លេធាវរីការពារ 
កដារី ននួ ជា ពពុំ�ន្រង្ាញអង្គល�តពុឬ កាេណៈលេសណៈ ្រី ខ�េ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

អាចជាយពុត្កិេ្ក្ពុងការលចញលសចកដារីសលកេចេួយខពុសពរី 
េពុនពាក់ពន័ ្ធនងឹ្រព្ុ ្គេេាងំ ២៣ នាក់លនះលនោះលេ ល�ោយ 

លេធាវរីការពារកដារីក្ានខ់ត�ាក់ល្ ្ោះរ្រស់្រព្ុ ្គេេាំងលនះ 

ក្ពុងឧ្រសេ័្ន្ធ នងិលយោងលេៅលេើលសចកដារីសលកេចពាក់ពន័ ្ធរ្រស់

អង្គជនំពុជំកេះសាេា�្ូំរងខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ល�តពុ�លូចះ្ សលំណើ 

សពុរំ្រសល់េធាវរីការពារកដារី ននួ ជា កតរូវ្រ�លិសធលចោេ។

១២៦. លេធាវរីការពាកដារី លខៀវ សផំន សន្�ិ្ឋាន្ា ករណរីខ�េ 

្ាេានខត្រពុ្្គេ ២នាក់ ខ�េខលនួ�នលស្ើសពុកំតរូវ�ន 
សដាា្់រចលេលើយ ក្ពុងចលំណោេសាក្រី ល�ើេ្រណដាឹងរ�្ឋ្រ្បលវណរី 

នងិអ្កជនំាញេាងំ ១៨៦នាក់ ខ�េ�នសដាា្់រចលេលើយលនៅ

ក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០២ ្រង្ាញ្ាអង្គជនំពុជំកេះេលេ្ៀង 
លេៅខាងស�កពះរាជអាជា្។

១២៧. អង្គជនំពុជំកេះរេលកឹ្ា ចនំនួសាក្រី ល�ើេ្រណដាឹង 

រ�្ឋ្រ្បលវណរី  នងិអ្កជនំាញខ�េ�នលកជើសលរើសល�ោយ 

អង្គជំនពុជំកេះពរីក្ពុងចំលណោេអ្កខ�េលស្ើលឡើងល�ោយ្ា្ រី  
អាសសយ័លេើ្ ាពពាក់ពន័ ្ធនន្រពុ្្គេេាងំលនោះ។ អង្គជនំពុ ំ

ជកេះរេលកឹ្រខនេ្លេៀតអំពរីសេ្ាងល�តពុរ្រស់ខលនួខ�េ�ន 
លេើកលឡើងលនៅក្ពុងក្ាខណ្ឌ១១៩ខាងលេើ។ អង្គជនំពុជំកេះ 
ពចិារណាល�ើញ្ា លនៅក្ពុងករណរីលនះលេធាវរីការពារកដារី 
ពពុំ�ន្រង្ាញ្ស័្ពុត ាងអំពរីការរលំេ ោ្ ល្ោេការណ៍ 
សេ្ាពរវាង្ូ្ា្ រីលនោះលឡើយ។ អង្គជនំពុជំកេះ�ន 

អនពុវត្្រេ�្ឋាន�ចូ្្ា ល�ោយខផក្លេើ្ ាពពាក់ពន័ ្ធនងឹ 

សលំណើសពុេំាងំអស ់ល�ោយេិន្ិត្ា្ ា្ រីណាជាអ្ក�ាក់

សលំណើសពុលំនោះលឡើយ។

  ២.៥.៤.២ ការលចោេក្រកានល់�ោយខផក្លេើលសចកដារី 

សលកេចអំពរីការេេួេយក្័ស្ពុតាង នងិលសចកដារី 
សលកេចអំពរីការពចិារណាលឡើងវញិ

១២៨. លេធាវរីការពារកដារី ននួ ជា �នលេើកលឡើង្ា អង្គជនំពុ ំ

ជកេះ�នរលំេោ្ សេិ្ធរិ្រស់ ននួ ជា ក្ពុងការ្រង្ាញ 
្័ស្ពុតាងល�ោះ្រន្ពុក តាេរយណៈការសលកេចេិនេេួេយក

 
ក្រតចិារកឹននការសេ្ភ ាសន ៍ ចនំនួ្ួរនខ�េលធ្វើលឡើង 

ល�ោយ ល្ត សេ្បត្ ិនងិ Robert LEMKIN រ�យការណ៍ 

អង្គការ Human Right Watch នងិ «្័ស្ពុតាងេួយចនំនួ» 

ខ�េេានលនៅក្ពុងឧ្រសេ័្ន្ធ១ ននសារណា្រញ្ច្់រកិច្ច 
ពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេរ្រសខ់លនួ។ លេធាវរីការពារកដារី ននួ ជា  
យេ់្ ាលសចកដារីសលកេចរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកេះសាេា�្ូំរង 

្រង្ាញពរី្័ស្ពុតាងនន «្រេ�្ឋានពរីរ» រ្រសអ់ង្គជនំពុ ំ
ជកេះសាេា�្ូំរង ល�ោយសារខតអង្គជនំពុជំកេះេេួេ 

យក្័ស្ពុតាងខ�េអ្កជនំាញ Alexander HINTON 

នងិ Henri LOCARD ផដាេឲ់្យរួេេាងំការសេ្ភាសនខ៍�េ 

«ក្រ្ពេិនេានល្ ្ោះឬ េិនេានេរីកខនលង»។ លេធាវរី 

ការពារកដារី ននួ ជា លស្ើសពុឲំ្យអង្គជនំពុជំកេះពចិារណាលឡើងវញិ 

លេើលសចកដារីសលកេចេាងំលនោះ។ ជាជលកេើសេួយលេៀតលេធាវរី 

ការពារកដារី ននួ ជា លស្ើសពុឲំ្យល្រើកសវនាការពនិតិ្យ្័ស្ពុតាង 

នងិលធ្វើការពចិារណាលឡើងវញិ ចលំពោះលសចកដារីសលកេចរ្រស់ 

អង្គជនំពុជំកេះ ខ�េ�ន្រ�លិសធសលំណើរ្រសល់េធាវរី 

ការពារកដារី ននួ ជា សពុសំដាា្់រសាក្រី្រខនេ្នងិសពុ្ំំរលពញការ 

លសើពុ្រសរួ្រខនេ្ �ចូ�នលរៀ្ររា្់រលនៅក្ពុងឧ្រ្្គសេេ័្ន្ធ 
១ នងិ ឧ្រ្្គសេ័្ន្ធ។

១២៩. ចលំពោះក្រតចិារកឹននការសេ្ភាសនេ៍ាងំ្ួរន  (ឧ្រ 

សេ័្ន្ធ ១) អង្គជនំពុជំកេះ�នកតស់េ្គាេ់្ ា ខលនួ�នេេួេ 
យកខផក្ខលះននក្រតចិារកឹេួយក្ពុងចលំណោេក្រចារកឹេាងំ

្ួរន លកពោះអង្គជនំពុជំកេះ តពុេាការកំពេូ�នរកល�ើញ្ា 

ការសេ្ភាសនល៍នោះ្ ជឺាការសេ្ភាសនរ៍្រស់ េាត ់លធឿន 

ខ�េ�នេកផេ្ស់ក្រីកេ្លនៅក្ពុងសវនាការលេើ្រណឹ្ង 
សាេពុកស្ណំពុំលរឿង ០០២/០១។ ពាក់ពន័ ្ធនងឹក្រតចិារកឹ

ចនំនួ្ររីលផ្ងលេៀតលនោះ អង្គជនំពុជំកេះ�នរកល�ើញ្ា 

ក្ពុងចលំណោេ្រញ្្នានា អតស្ញ្ញាណននអ្កផេ្ក់ារ 
សេ្ភ ាសនេិ៍នេាន្ាពច្ប ឵សេ់ាស់ ល�ើយលេោក  

LEMKIN េិនស�ការជាេួយនងឹអង្គជនំពុជំកេះលនៅក្ពុង 
ការកំណតអ់តស្ញ្ញាណពកួល្។ ល្រើលេោះ្ររីជាេិនេាន 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ព័ត៌េានក្្់រក្ានល់�ើេ្បរីកំណត់អតស្ញ្ញាណសាក រ្ីេាំង 

លនះ ្រ៉ពុខនអ្ង្គជនំពុជំកេះ�នខណនាឲំ្យអង្្គ ាព្ាពំារសាក្រី  

នងិអ្កជនំាញព្យាយាេកំណាតអ់តស្ញ្ញាណ នងិខស្វង 

រក្រព្ុ ្គេពរីរនាក់ លនៅក្ពុងចលំណោេ្ររីនាក់លនោះ។ យា៉ងណា 
េិញ ការខតិខកំ្ឹរងខក្រងលនះ�ន្ររាជយ័។ ្រខនេ្ពរីលនះ 

លេៀត ល�ោយសារខតការសេ្ភាសនល៍ធ្វើលឡើងជា្ ាសាខខរ្  

ចខំណកឯក្រតចិារកឹលធ្វើលឡើងជា្ ាសាអង់ល្លស អង្គជនំពុ ំ

ជកេះកតស់េ្គាេល់�ើញ្ា េិនេានពត័េ៌ានអំពរី «្ាព 

កតេឹកតរូវ ឬ្ាពលពញលេញននការ្រកខក្រ ឬសេ្ភារ 

ខ�េ�នលក្រើក�សក់្ពុងការ្រលងកើតក្រតចិារកឹជា្ ាសា

អង់ល្លសលនោះលេ» ឬ «ពពុេំានពត័េ៌ានអំពរីរយណៈលពេនន

កិច្ចសេ្ភាសនន៍រីេួយៗ នងិរល្រៀ្រលកជើសលរើស នងិ/ឬការ 

ខកសកេរួេចណំពុច�កសសង់លចញពរីការសេ្ភាសន ៍ ខ�េ 

្រលងកើតជាក្រតចិារកឹផងខ�រ។ ល�ោយេិន�ងឹពរីអតស្ញ្ញាណ 

រ្រសអ្់កផេ្ក់ារសេ្ភាសន ៍នងិេិនេានេលធ្យោ�យវាយ

តនេលលេៅលេើ្ ាពលពញលេញ ឬ្ាពកតេឹកតរូវននការ្រក 

ខក្រជា្ ាសាអង់ល្លសលនោះ អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ា 

ក្រតចិារកឹចនំនួ្ររីលផ្ងលេៀតលនោះ េិន�ន្ំរលពញនវូ 

េកខ្ណ្ឌតកេរូវននការ្រញ្្ជក់្រឋេ នន្ាពអាចលជឿជាក់ 

�នលនៅក្ពុងការេេួេយកលធ្វើជា្ ស័្ពុតាងអនពុលេោេតាេ

វធិាន ៨៧ (៤) ននវធិាននផក្្ពុង។ លេោះ្ររីជានាលពេលនះ 

លេធាវរីការពារក្រី ននួ ជា �នលេើកលឡើង្ ា ខលនួេានខខ្អាត ់
សលំឡងននការសេ្ភាសនេ៍ាងំលនោះ នងិ�ន្រញ្្ជក់្ាខលេឹ

សារននការសេ្ភាសនេ៍ាំងលនោះកតេឹកតរូវ�ចូលនៅក្ពុងក្រត ិ
ចារកឹក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខនអ្តស្ញ្ញាណរ្រស្់រព្ុ ្គេេាងំ្ររីនាក់

លនោះលនៅខតេិនេាន្ាពច្ប឵សេ់ាស ់ល�ើយអង្គជនំពុជំកេះ 

លនៅខតេិនេានេលធ្យោ�យក្ពុងការវាយតនេលពរ្ី ាពលពញ

លេញ នងិ្ាពកតេឹកតរូវននការ្រកខក្រជា្ ាសាអង់ល្លស 

លនោះលេ។ លេើសពរីលនះលេៀត ្ រួ្រញ្្ជក់្ា លេធាវរីការពារក្រី 

េិនល្ោរពលេៅតាេល្ោេការណ៍នននរីតវិធិរីសរួល�ញល�ោេ 

លនៅចលំពោះេពុខ ល�ោយេិនផេ្ជ់នូអង្គជនំពុជំកេះ នងិ្ា្ រី 

�នេលេៀតនវូេេ្្ធ ាពលនៅក្ពុងការពនិតិ្យលេើេខខ្អាត ់
សលំឡងេាងំលនោះ ឬលស្ើសពុឲំ្យេេួេយកខខ្អាតស់លំឡង

េាងំលនោះលធ្វើជាសេ្ភារ្័ស្ពុតាង។ ល�ោយល�តព្ុ ា អង្គជនំពុ ំ
ជកេះលធ្វើការសលកេចខផ្កលេើសេ្ភារខ�េកតរូវ�នសួរល�ញ 

ល�ោេ នងិលកកោយេកកតរូវ�នេេួេយកលធ្វើជា្ ស័្ពុតាង 

អង្គជនំពុជំកេះយេល់�ើញ្ា ខខ្អាតស់លំឡងខ�េ�ន 

លេើកលឡើងេាងំលនោះ េិនេាននវូកាេណៈលេសណៈ ្រី ឬអង្គ 

ល�តព្ុ ្រីខ�េអាចផេ្ជ់ាយពុតក្េ្លនៅក្ពុងការពចិារណា

សាជា្ ្រីលេើ្រញ្្លនះលនោះលេ។ ជាេួយ្្ាលនះផងខ�រ 

អង្គជនំពុជំកេះលជឿជាក់្ា ការលកោះល�ៅលេោក LEMKIN  

ឲ្យេកផេ្ស់ក្រីកេ្េិនអាច្រញ្្ជក់ពរីអតស្ញ្ញាណរ្រស់ 

្រព្ុ ្គេេាងំ្ររីលនះ �ចូខ�េលេធាវរីការពារក្រី ននួ ជា �ន 

លេើកលឡើងលនោះលឡើយ ល�ោយសារខតលេោក  LEMKIM  �ន

្រ�លិសធផេ្ព់ត័េ៌ានលនះជនូ�េអ់ង្គជនំពុជំកេះជាលកចើន�ង

រួចេកល�ើយ។ ល�តពុ�លូចះ្ សលំណើសពុរំ្រសល់េធាវរីការពារក្រី 

ននួ ជា កតរូវ្រ�លិសធលចោេ។

១៣០. លេធាវរីការពារក្រី ននួ ជា �នលស្ើសពុឲំ្យពចិារណា

លឡើងវញិជាលេើកេរីពរីរលេៅលេើលសចក្រីសលកេចរ្រសអ់ង្គជនំពុ ំ

ជកេះ ក្ពុងការេិនេេួេយករ�យការណ៍រ្រសអ់ង្គការ 
�លាលំេើេសេិ្ធិេនពុស ខ្�េេានចណំងលជើង្ា «រយណៈ 

លពេ ៣០ឆ្ាំ ននការកាន�់ខំណងរ្រស់ �៊ពុន ខសន» 

ល�ោយសារខតេិនេាន្ាពអាចលជឿជាក់�ន។ លេោះ្ររី

ជាលេធាវរីការពារក្រីសអំាងលេៅលេើឯកសារខ�េរក�ន 

ជាសាធារណណៈលនៅក្ពុងសារណា នងិលសចក្រីសន្�ិ្ឋាន 
្រញ្ច្់រការពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេក្រីរ្រសខ់លនួ ខតេិនេាន 
កាេណៈលេសណៈ ឬអង្គល�តព្ុ ្រីខ�េកតរូវ�នរកល�ើញ ខ�េ

តកេរូវឲ្យអង្គជនំពុជំកេះពចិារណាលេើសលំណើលនះសាជា្ ្រី 

លឡើយ។ ល�ោយសារអង្គជនំពុជំកេះអាចពចិារណាខតលេៅ

លេើ្ ស័្ពុតាងខ�េកតរូវ�នេេួេយកលធ្វើជា្ ស័្ពុតាង ល�តពុ
 

លនះល�ើយរាេ់ក្្់រការលយោងលេៅលេើរ�យការណ៍លនះលនៅ 

 (តវៅវេខវតកាយ) 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

 លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ្ នឺ្ងៃខ�េលយោធា 

ខខរ្កក�េលឡើងកានអំ់ណាច ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រសាធារណរ�្ឋ 

ខខរ្�ន�េួរេ ំល�ើយក៏ជាន្ងៃ្រញ្ច្់រសនង្គាេសពុរីវេិខ�េ

�នអូស្រនលាយរយណៈលពេ ៥ឆ្ា ំលនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា។ 

ក្រជាជនលនៅេូេាងំក្រលេស�នចេូរួេអ្រអរជយ័ជេ្ះ 

លនះ នងិ�នស្វា្ េនវ៍តេ្ានរ្រសល់យោធាខខរ្កក�េ  

សស្រលពេពធិរីអ្រអរ្រពុណ្យចេូឆ្ាកំ្រនពណរីខខរ្េិនេាន ់

្រញ្ច្់រលនៅលឡើយ។ ក្រជាជនសង្េឹ្ា សន្ិ្ ាព នងិ្ាព 

ររីករាយនងឹលកើតេានលនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា។ 

 ្រ៉ពុខន្្រ៉ពុន្ានលេោ៉ងលកកោយេក ការសង្ឹេរ្រស់ 

ក្រជាជនកេ្ពុជាក៏�នរសាយ�តល់េៅវញិ ល�ើយ្ាព 
្័យរន្ធត ់តក់សលពុត ក៏�នលកើតលឡើងលនៅេូេាងំក្រលេសកេ្ពុជា

 

១៧	ពមសា	គឺជាន្ ងៃនៃការចាប់ពផ ្ើម
ពសាកនាដកមមែរបស់កបជាជៃកម្ពុជាក្ពុងរបបស្មែរកកហម

វសាេ ប៊ានុថន

ក្រជាជនជលេលៀសលចញពរីផះ្សខេ្បង លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ល�ោយលយោធាខខរ្កក�េ�ន្រងំ្ក្រជាជនឲ្យចាកលចញពរី

ផះ្សខេ្បង លកកោេកលេ្ៅន្ងៃលក្ៅ�តួខ�ង។ កេ្ពុជា្ ជឺា 
ក្រលេសខ�េេេួេរងអាកាសធាតពុកតរូពកិ នងិ�នខ្រង 

ខចកយា៉ងច្ប឵សេ់ាសរ់វាងរ�វូក�ំងខ�េស្តិលនៅ 

ចលនលោះពរីខខធ្ ូ�េខ់ខឧស្ា នងិរ�វូវស្ាខ�េស្តិលនៅ

ចលនលោះពរីខខេិ្ពុនា �េខ់ខវចិ្កិា។ ខខលេសា ស្តិលនៅក្ពុង 
រ�ូវក�ងំខ�េខ្វះខាតេឹកស្ាតសកេា្់រផឹក នងិលក្រើក�ស់ 

ល�ើយអាកាសធាតពុលក្ៅក្ពុងខខលនះ �ន្រណ្ាេឲ្យលកើត 
េានជងឺំឆលង នងិជងឺំអាសនល្រោ្ លផ្ងៗ។ 

 ល្ោេនលយោ�យជលេលៀសរ្រសល់េ�កឹនាខំខរ្ក្ពុង 
ខខលេសាលនះ �ន្រណ្ាេឲ្យក្រជាជនកេ្ពុជាខ�េកតរូវលធ្វើ 
�លំណើរលេើផលវូ�ខ៏វងឆងៃាយ នងិ្្ានល្ោេល�ៅច្ប឵សេ់ាស់ 

�នសលា្់រជា្រន្្រន្ា្់រ។ ការកពាតក់�ស លក្ោះេពុរ ្ភកិ្ ្ ាព 

អត�់លាន នងិការសេលា្់រ�នលកើតលឡើងខ�រ។ 

 លសោកនា�កេ្លនៅក្ពុងខខលេសាលនះ �ន្រន្េ់ 
នវូការចងចា ំ្ ាព្ចឺា្់រ នងិជងឺំផលវូចតិ�្េជ់នរងលក្ោះ 
រ�តូេក�េស់ព្វន្ងៃ។ 

 ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ�េួរេលំនៅឆ្ាំ ១៩៧៩  

�លំណើរការខស្វងរកយពុត្ធិេ៌ជនូជនរងលក្ោះ កតរូវ�នផ្ចួ

លផ្ើេលឡើងតាេរយណៈការ្រលងកើតតពុេាការក្រជាជន្រ�វិតន្៍

ល�ើេ្បរីកាតល់េោសលេ�កឹនាខំខរ្កក�េ រួេេាងំ ការលធ្វើញត្ិ

្ឹ្រងលេ�កឹនាខំខរ្កក�េ នងិរ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

ខ�េ�នក្រកពឹតអំ្លពើក្រេ័យពូជសាសនេ៍កលេើក្រជាជន 

កេ្ពុជាលេៅអង្គការស�ក្រជាជាតលិេៀតផង។ 

លយោធាខខរ្កក�េចេូក្ពុងេរីកករុង្្លំពញលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

ក្រជាជនជលេលៀសលចញពរីផះ្សខេ្បង លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

អ�្ឋធិាតពុរ្រសជ់នរងលក្ោះ

លកកោយរ្រ្រខខរ្កក�េ�េួរេំ 

ឆ្ា១ំ៩៧៩។

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេ

ឯកសារកេ្ពុជា)

 លេោះ្ររីយា៉ងណាតពុេាការក្រជាជន្រ�វិតន្ក៍េ្ពុជា  
េិនកត រូវេេួេស្គាេជ់ាអនរ្ជាតលិឡើយ។ តពុេាការលនះ 

�នកតេឹខតលចញសាេកកេ ្រ៉ពុខនេិ្នអាចនាយំកជនជា្់រ 

ពរិពុេ្ធេកេេួេលេោសលឡើយ។ ចខំណកញត្ខិ�េ�ន្រញ្ជូន 
លេៅអង្គការស�ក្រជាជាតក៏ិេិនកតរូវ�នលអើលពើខ�រ លកពោះ 

រ្រ្រកេ្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យលនៅេានអាសនណៈលនៅអង្គការ 
ស�ក្រជាជាតលិនៅលឡើយ ខ្េេានការ្ាកំេពរីក្រលេស 

េ�ាអំណាច នងិក្រលេសអាស៊ានេួយចនំនួលេៀតផង។ 

 �លំណើរការខស្វងរកយពុត្ធិេ៌ជនូរងលក្ោះកតរូវ�នអូស

្រនលាយអសរ់យណៈលពេជាង ្ររីេសវត្រ ៍រ�តូ�េេ់ានកិច្ច 

កពេលកពៀងរវាងរាជរ�្ឋា្ ិ�េកេ្ពុជា នងិអង្គការស� 
ក្រជាជាតិ្រលងកើតអង្គជនំពុជំកេះវសិាេញញាក្ពុងតពុេាការ 
កេ្ពុជា (ឬសាេាក្រីខខរ្កក�េ) ខ�េ ចា្់រលផ្ើេ�លំណើរ 
តាងំពរីឆ្ា២ំ០០៦េក។ រ�តូេក�េស់ព្វន្ងៃ េានលេ�កឹ 

នាជំានខ់ស្ ់នងិអ្កេេួេខពុសកតរូវខស្្ំ់រផពុត ខខរ្កក�េពរីរ 

រូ្រខ�េស្តិលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង០០១ នងិ០០២ កតរូវ�ន 
កាតល់េោសឲ្យជា្់រពន្ធនា្ ារអសេួ់យជរីវតិ ខណណៈលពេខ�េ 

សណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ០០៤ េិនេាន្ិ់រេ្រញ្ច្់រលនៅលឡើយ។  

លេោះ្ររីេានការកាតល់េោសលេ�កឹនាខំខរ្កក�េ នងិេាន 

�លំណើរការយពុត្ធិេ៌ជនូជនរងលក្ោះ ក៏លនៅេិនេានក់្្់រ 

ក្ានត់ាេការចង់�នរ្រសក់្រជាជនកេ្ពុជាលនៅលឡើយ។  

 េជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា ្ឺជាស្ា្័រនឯករាជ្យ

ខ�េលធ្វើការសសាវកជាវ នងិចងកកងក្រវត្សិាសសព្រីរ្រ្រ 

ខខរ្កក�េ�នរួេចំខណកក្ពុង�ំលណើរការខស្វងរកយពុត្ធិេ៌  
នងិការចងចាំ ល�ោយ�ាក់្រញ្ចេូក្រវត្សិាសស្ខខរ្កក�េ 
ក្ពុងកេ្វធិរីសកិ្ារ្រសក់កសងួអ្់ររ ំយពុវជន នងិករីឡា ការ 
ចារកឹពាក្យលសលោកខ�េនយិាយពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ ខ�េ 

នយិាយពរីការផ្ះផ្ា ការអត់ឱនអធ្យាសសយ័្្ាលនៅ

តាេសាេាលរៀន ការលរៀ្រចលំវេិការអ្់ររសំាធារណណៈ 

អំពរីក្រវត្សិាសសក្េ្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ�េស់សិ្ា 
នពុសសិ្ វ្្គ្រណ្ពុះ្រណ្ាេក្រវត្សិាសសក្េ្ពុជាក្រជា

 
ធ្ិរលតយ្យ�េល់េោកក្រូ អ្កក្រូ ខផក្ក្រវត្សិាសស្ តាេ 

វេិ្យាេយ័ នងិេ�ាវេិ្យាេយ័លនៅក្ពុងក្រលេសកេ្ពុជា  
ល�ើយលនៅលពេ្្រីៗលនះ ក៏េានការលេើកេឹកចិត្ឲ្យ 

សាធារណជន ជាពលិសស ក រ្ូ្រលកងៀន សសិ្ នសិ្តិ 

សសាវកជាវ នងិសរលសរលរឿងរា៉វលចញពរីត្ំរនខ់�េខលនួ 
រសល់នៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កក�េ រលឺ�ៅ្ ា ក្រវត្សិាសស្្ េិូ។  
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉ាវពចញពតីកបជាជៃ្មែតីពកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបពត�្យ

កុក	សាពរឿៃ	៖	អៃុពសៃតី�៍ឯក
 ខ្ពុចំេូចតិល្សលៀកពាក់ឯកសណ្ឋ ាន។ 

ខ្ពុលំសលៀកពាក់ឯកសណ្ឋ ានលនៅក្ពុងរូ្រលនះ
 

�នខតេ្ង្ត ់លនៅលពេខ�េខ្ពុកំតរូវ�ន 
តលេលើងឋាននរ្សក័្។ិ លនៅលពេខ�េខ្ពុ ំ
លេៅលធ្វើការ ខ្ពុលំសលៀកពាក់សពុរីវេិ។

 ខ្ពុេិំនចង់លធ្វើជាេា�ានលេ។ ្រន្ា្់រ 
ពរី្រញ្ច្់រវេិ្យាេយ័លនៅលខតត្ាខកវេក 

ខ្ពុ�ំន្រនល្រៀនសកូតលនៅេរីកករុង្្លំពញ។  
ខ្ពុចំង់លធ្វើជាកកឡា្រញ្ជ រី ្រ៉ពុខន�្នក្រឡង 
ចេូធលាក់ �លូចះ្ខ្ពុ�ំន�ាក់ពាក្យសពុលំធ្វើ 
ជា្រ៉េូរីស។

 ្រនា្្់រេក ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជនូលេៅលខត្
 

កំពង់ចាេជតិពរីរឆ្ាលំរៀនច្ប឵្់រសពុរីវេិ  

ច្ប឵្់រចរាចរ ច្ប឵្់រេេលា្់ររ្រសក់្រលេស

កេ្ពុជា នងិក្ួបនយពុេ្ធសាសសក្ងេ័ព ។  
 

្រន្ា្់រពរី្រញ្ច្់រការសកិ្ាេក ខ្ពុកំតរូវ 
�នលផរ្លេៅលខតកំ្ពតេួយឆ្ា ំនងិ្រនា្្់រ 

េកលេៅលខតល្កោះកពុង។

 ខ្ពុ�ំនកតឡ្់រេកសសរុកកំលណើត 
រ្រសខ់្ពុរំកលេើេនាររីេ្ាក់ល�ើេ្បរីលរៀ្រការ។  
្រន្ា្់រពរីល�ើរលេើេតាេផះ្លនៅក្ពុង្ូេិ 
េក ខ្ពុេិំន�នចា្់រចតិន្ាររីណាេ្ាក់លេ  
លេោះ្ររីជាសេាជិកលនៅក្ពុងក្រួសាររ្រស់ 
នាររីលនោះសពុឲំ្យខ្ពុលំរៀ្រការជាេួយកូនសសរី

រ្រស់្ ាតក៏់ល�ោយ។ េាន្រពុរសេ្ាក់ 

�នផេ្ក់�ក់េិញេ៉ូតេួូយលក្ឿងឲ្យខ្ពុ ំ 
ក្រសនិល្រើខ្ពុលំរៀ្រការជាេួយកូនសសរី 
រ្រស់្ ាត។់

 ្រនា្្់រេក ខ្ពុ�ំនលេៅផះ្រ្រសល់េោក 
ក្រូ្រលកងៀនេ្ាក់ល្ ្ោះ កាន ់ល�ើយ�ន 

ល�ើញកូនសសរីរ្រស់្ ាតកំ់ពពុងត្ប឵ញ 

កកណាតស់កូត។ កាន ់�ននាខំ្ពុលំេៅលេើេ 
នាររីជាលកចើននាក់ ល�ើយកតឡ្់រេកវញិ 

�្ូរ�យេងៃាចលនៅផះ្្ ាត។់ ្រន្ា្់រពរី 

អា�ារលពេេងៃាច កាន ់�ននាខំ្ពុលំេៅ 
លេើេនាររីលផ្ងលេៀត។ លេោះជាយា៉ង 

ណា  ខ្ពុ�ំនក�្់រ្ាត់្ ា ផះ្រ្រស់្ ាត់

ជាេរីខ�េខ្ពុចំេូចតិស្្ាក់លនៅ។

 ល�ោរា�នេាយ្ា  ក្រសនិល្រើខ្ពុ ំ
�នលរៀ្រការជាេួយកូនសសរីរ្រស់ កាន ់ 

ខ្ពុអំាចនងឹេានជរីវ្ ាពធរូធារ វណ ្ណ:្ ាព 
េធ្យេ នងិេិនេានការខេងេះលេ។ 

ក្រូេាយ�នក�្់រខ្ពុលំេៀត្ា ខ្ពុកំ្រខ�េ

ជានងឹលរៀ្រការជាលេើកេរីពរីរ។ អរីចងឹ ខ្ពុ ំ

�នសពុំឪពពុកេ្ាយរ្រសខ់្ពុ ំឲ្យ្ាតល់េៅ 
លេើេអនា្ ត្រយិារ្រសខ់្ពុ។ំ  
្ាតេ់ាងំពរីរនាក់លពញចតិន្ាងជាខលាងំ។ 

លយើង�នលរៀ្រការល�ោយក្រីសសឡាញ់ 

ខ្ពុជំាអ្កចណំាយន្ល្រណ ្ណាការនន 
អាពា�ព៍ពិា�ល៍នះ។

  ្រនា្្់រពរីលរៀ្រការរួច ខ្ពុ�ំននាកំ្រពន្ធ 
រ្រសខ់្ពុលំេៅលខតល្កោះកពុង នងិ�នលផរ្ 
លធ្វើការងារលនៅេន្រីរព្យា�េតាេ្រ៉ពុស្ិ៍។  

ខ្ពុអំាចសន្កំ�ក់�នលកចើនលនៅលខត ្
លកោះកពុង លកពោះអរីវាេានអ្កជំងឺក្រុន

ចាញ់ជាលកចើន។ ្រ៉ពុខនល្នៅឆ្ា១ំ៩៦៤  

ខ្ពុ�ំនលផរ្លេៅលធ្វើការលនៅលខតត្ាខកវ  
នងិ្រន្ា្់រេកលនៅឆ្ា១ំ៩៧០ លេៅ 

លខតក្ណ្ាេ។

  ្រន្ា្់រពរី�នលរៀនសកូតក្ួបនយពុេ្ធ 
សាសសក្ងេ័ពលនៅក្រលេសលវៀតណាេ 

ចនំនួក�្ំររីខខេក ខ្ពុកំតរូវ�នតលេលើង 
ឋាននរ្សក័្ជិា អនពុលសនរីយ៍ឯក ល�ើយ 

កតឡ្់រលេៅតាលខ្ៅ ខ�េជាេជ្ឈេណ្ឌេ 

ក្រត្្ិរត្កិារសកឹ ល�ើេ្បរីការពារេូេ�្ឋាន 

កងេ័ព្្លំពញ។ ខ្ពុលំធ្វើការលនៅខផក្ 
្័ស្ព្ុ ារខ�េេេួេខពុសកតរូវលេើលស្បៀង 
អា�ារ នងិេំនញិលផ្ងៗ។

  លនៅលពេខ�េខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅ
 

វាយក្រយពុេ្ធលនៅ្ េិូសតិត្ូបរ ខ្ពុ�ំនខ្រក
 

លចញពរីេា�ានលផ្ងលេៀត នងិសនល្់រ 

ពរីរយ្់រពរីរន្ងៃ។ កងេ័ពរ្រសខ់្ពុំ្ តិ្ាខ្ពុំ 
�នសលា្់រលនៅលេើសេរ្ូេិក្រយពុេ្ធល�ើយ 

្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនកតឡ្់រេកវញិក្រក្រល�ោយ

កពុក សាលរឿន អាយពុ២៤ឆ្ាំ  
លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៦០។
(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

សពុវត្ិ្ ាព ក្ពុងស្ាន្ាពេក្្រលសើរ។

  ្រន្ា្់រេក ខ្ពុ�ំនចណំាយក�ក់្ររី

ខសនលរៀេជាការសកូ�ន៉ ់ខ�េខ្ពុអំាច

នងឹលផរ្លេៅលធ្វើការលនៅការយិាេយ័ 

លយោធនិពកិារ លកពោះខ្ពុេិំនចង់លចញលេៅ 
សេរ្ េិូលេៀតលេ។ ខ្ពុលំធ្វើការលនៅេរីលនោះ

រ�តូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥។

  លនៅន្ងៃខ�េខខរ្កក�េជលេលៀសអ្ក 

្្លំពញ  ខខរ្កក�េ�នសន្យា្ ា េួយ 

ស��្ល៍កកោយេកក្រជាជនអាច 

កតឡ្់រលេៅផះ្វញិ។ ខខរ្កក�េ�ន 

នយិាយលេៀត្ា ខលនួកតរូវការលពេលវេា 
ល�សសេ្ាតខ្ាងំសកតរូវឲ្យអសព់រីេរី 

កករុង។ ខ្ពុ�ំនេាក់ឯកសណ្ឋ ានលយោធា 

នងិកាលំ្លើងរ្រសខ់្ពុ ំល�ើយលសលៀកពាក់ 
សពុរីវេិចាកលចញពរីផះ្។ ខ្ពុ�ំាក់រ្រសរ់្ររ 
លក្រើក�សផ់្ាេខ់លនួេួយចនំនួលនៅលេើកង់   
ល�ើយលធ្វើ�លំណើរ១៥ន្ងៃ លេើ្រលេៅ�េ់ 

សសរុកកំលណើត។

  អង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ពុ ំឲ្យលេៅ 
រសល់នៅជាេួយឪពពុកេ្ាយរ្រសខ់្ពុខំ�េ 
ជាអ្កេូេ�្ឋាន។ អ្ក្ូេិេាងំអស�់ន

�ងឹអំពរីអតរីត្ាពេពុខងាររ្រសខ់្ពុ ំ 
លកពោះអរីខ្ពុ�ំនជយួជាលកចើន�ង លពេខ្ពុំ 
លធ្វើជាេា�ាន េន ់នេ។់ ជាឧេា�រណ៍  

េានេ្ងលនោះ េា�ាន េន ់នេ់ ចា្់រ 

�នលយោធាខខរ្កក�េេួយចនំនួខ�េ 

េកេិញ្្ាលំពេ្យលនៅតាលខ្ៅ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំន 
ល�ោះខេងអ្កេាងំអសល់នោះវញិ។ ខខរ្ 

កក�េេាងំលនោះ�នអរ ព្ុណចលំពោះ 

ការជយួរ្រសខ់្ពុ។ំ

  លនៅលពេលយើងលេៅ�េ�់្ូំរង  

លយើងេានអា�ារ�្ូរចពុកក្្់រក្ាន។់ 

្ណ:្ េិូេានសន្ានចតិេ្ ្ចលំពោះខ្ពុ ំ

នងិក្រួសាររ្រសខ់្ពុ។ំ ្ាត់�នក�្់រ 
កេ្ា្ ិ�េឲ្យយកចតិេ្ពុក�ាក់�េខ់្ពុ។ំ 

សស្រលពេ្្ាលនោះខ�រ ខ្ពុ�ំនល�ើញ 
ក្រជាជន្្រី�ន�តខ់លនួពរ្ី េិូជាលរៀង 
រាេន់្ងៃ។ អង្គការ�ន្រញ្្ជឲ្យខ្ពុលំេៅ 
លេើកេំន្់រ នងិជរីកក្រឡាយ។

 លកកោយេក អង្គការ�ន្រញ្ជូនខ្ពុលំេៅវត្
 

អង្គចលង្រ លនៅក្ពុងសសរុកសលំរោង។ ខ្ពុកំតរូវ
 

�ន�ពុ�ំាងំលនៅេរីលនោះ លកពោះខ្ពុជំា 
េា�ាន េន ់នេ។់ រ្ី ខ�េជាអ្កលធ្វើ 

ការលនៅេន្រីរសន្សិពុខ �នក�្់រខ្ពុំ្ ា  
កពុនំយិាយស្រីអ្វរី ល្រើេិនអញ្ចងឹលេនងឹកតរូវ 

ល្សេលា្់រ។ លនៅក្ពុង្រន្់្រខ�េខ្ពុជំា្់រ
 

�ពុលំនោះ េិនេានកលនេ្ល�កលេ េាន 

ខតសលកឹលត្ោត្រ៉ពុលណ ្ណោះ អ្កលេោសេាងំ 

អស�់ន្រតល់ជើងតចូ-ធំ �ាក់ក្ពុងពាង 
ធេួំយ។ លយើងលធ្វើការចា្់រពរីលេោ៉ង ៤ 

នងិ៣០នាេរី នាលពេកពេេឹសសាងៗ 

រ�តូ�េយ់្់រ។ ្រន្ា្់រពរីលនៅក្ពុងេន្រីរ 
សន្សិពុខ�ន្ររីន្ងៃេក ្ណ:�ពុ�ំនក�្់រ 

ខ្ពុំ្ ា ខ្ពុអំាចល�កលនៅលកកៅ្រន្់្រលនោះ
 

�ន ល�ើយខ្ពុកំតរូវ�នចាតឲ់្យលធ្វើជាអ្ក

យកអា�ារលេៅឲ្យអ្កលេោស។

  កំឡពុងលពេខ�េខ្ពុជំា្់រ�ពុ�ំាងំ  

្រងក្ររុស នងិេ្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនសលា្់រ

ល�ោយសារអត់�យ។ ខ្ពុកំតរូវ�ន 
អនពុញ្ញាតឲ្យលចញពរីេន្រីរសន្សិពុខ ចនំនួ

េួយអាេិត្យឲ្យលេៅក្់រសាកសពអ្ក

េាងំពរីរ។

  ្រន្ា្់រេកអង្គការ�ន្រញ្ជូនក្រពន្ធ 
រ្រសខ់្ពុ ំនងិកូនៗេករសល់នៅជាេួយខ្ពុ ំ

លនៅក្ពុងស�ករណ៍ជាេរីខ�េខ្ពុ�ំនជា្់រ
 

�ពុ�ំាងំ។ ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលធ្វើជា 
ក្រធានអង្្គ ាពរកេូ្្រអា�ារសកេា្់រ 
ស�ករណ៍។ លេោះជា្រពុរសល្ ្ោះលកត  

�នក�្់រអង្គការ្ា ខ្ពុេិំន�ន្ំរលពញ 
ការងារេយ្ា៉ងណាក៏ល�ោយ ក៏អង្គការ 

�ន្រនត្ាេ�ានការងារខ�េខ្ពុលំធ្វើ នងិ 
�ន�ងឹ្ ា ខ្ពុេិំន�នលធ្វើអ្វរីខពុសឆ្គងលឡើយ។  
ល�តពុ�លូចះ្ល�ើយ ខ្ពុ�ំនលធ្វើការលនៅេរីលនោះ 

រ�តូ�េក់ងេ័ពលវៀតណាេចេូេក 

រលំ�ោះក្រលេសកេ្ពុជា។

  លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩  ខ្ពុ�ំនយកអងករ 

លខោអាវ  នងិក�ក់�ពុេលារអាលេរកិេួយ 

ចនំនួពរីផះ្េ្ាយរ្រសខ់្ពុ ំខ�េខ្ពុ�ំន 

យកេកពរ្ី ្លំពញជាយូរេកល�ើយ រួច 

ក្រេូេ�ាក់ក្ពុងរលេះអូសេួយ។ 

លនៅតាេផលវូលេៅ្ ្លំពញ លយោធាខខរ្ 
កក�េ�នព្យាយាេ�ញ់ខ្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំន

 
ល�ះ្រង់លចោេរ្រសរ់្ររលក្រើក�សផ់្ាេ់ 

ខលនួរ្រសខ់្ពុលំនៅកខនលងលនោះ រួចរត់
 

យករួចខលនួ។

  ខ្ពុ�ំនខឆត្ចតិជ្ាេួយនងឹ 
អតរីត្ាពការងាររ្រសខ់្ពុ ំល�ើយេិន 

អនពុញ្ញាតឲ្យកូនៗរ្រសខ់្ពុ ំលធ្វើជា្រ៉េូសិ 

ឬេា�ានលឡើយ។

បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លខៀវ លនឿន ក្ពុងឯកសណ្ឋ ានសន្សិពុខការពារ

សាេាលរៀន ក្ពុងរ្រ្រ េន ់នេ។់ 
(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉ាវពចញពតីកបជាជៃ្មែតីពកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបពត�្យ

ព្ៀវ	ពៃឿៃ	៖	អៃុពសៃតី�៍ពទា
ប្អអូនសសរីបស់ វខៀវ វនឿន វោ្ម ះ 

វខៀវ វណង បាននយិយវរៀប 

របត់បាបថ់ា ៖

 លនឿន �នលរៀនសកូតលនៅលខតក្ណ្ាេ។  

្ាតជ់ាសសិ្ពខូកេ្ាក់ �នេេួេ 

សញ្ញា្័រកតឌរី្រលូេ។ លនៅអំឡពុងលពេវកឹវរ
 

្រន្ា្់រពរីរ�្ឋក្រ�ារឆ្ា១ំ៩៧០ លនឿន �ន 

ស្ក័្ចតិច្េូក្ពុងកងកពុេ៉្ង់� ូការពារ 
សាេាលរៀនរ្រស់្ ាតល់នៅលពេយ្់រ 

លកពោះខលាច លយៀកកពុង ចេូេក�ពុត 

្ំរផលាញសាេាលរៀន។ ្ាតល់សលៀកពាក់ 

ឯកសណ្ឋ ានពណ៌លខៀវ�ចូសលកឹល្ ើ នងិ 

កានក់ាលំ្លើង។ លេោះ្ររីជា្ ាតក់តរូវ្រង់ 

េួយខខចនំនួ ៥០០លរៀេ សកេា្់រការងារ 

លនះក្រី វាេិនក្្់រក្ានស់កេា្់រេូ្្រ 
អា�ារលេ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧២ ក្ា្់រខ្រកជាលកចើន

�នធលាក់លនៅក្ពុង្ូេិរ្រសល់យើង។ �លូចះ្ 

លនឿន �នលេៅ្ ្លំពញ។ លនៅ្ ្លំពញ ្ាត ់

�នស្ក័្ចតិច្េូ្ំរលរើេា�ាន េន ់នេ។់  

ពរីរឆ្ាលំកកោយេក ្ ាតក់តរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅ 
�្វកឹ�្វនឺលយោធាលនៅលខតឡ្ពុង ន� 

ក្រលេសលវៀតណាេចនំនួ្ររីខខ។ លនៅលពេ 

ខ�េ្ាតេ់កលេងផះ្ ្ាត់�នស្ាក់ 

លនៅខតពរីរ្ររីន្ងៃលេ។ ក្ាេួយលនោះ្ ាត ់

�នេកផះ្ល�ោយេានកានរ់្រសរ់្ររេួយ 

ចនំនួ រួេេាន ចនងកានេួយ រូ្រ្តលកចើន 

សនលកឹ នងិសារ៉ពុងជាលកចើន។ 

 ្រន្ា្់រេក លនឿន �នលផរ្លេៅលខត ្

�ត�់្ំរង ជាេួយ្រង្ូ្រនជរី�នូេួយ 
ពរីរ្ររីនាក់លេៀត។ ្ាត់�នលឡើងឋាននរ្ 

សក័្ជិាអនពុលសនរីយ៍លេោលនៅក្ពុងេ័ព 
អាកាស។ ្ាត់�នលរៀ្រការជាេួយ 

នាររីេ្ាក់ល្ ្ោះ លវឿន ជាក្រូ្រលកងៀន 

េកពរីស្វាយសពុរីសពុផពុន។   

 �្ូំរងលឡើយលយើងេិន�ន�ងឹ្ា 

្ាតល់រៀ្រការលេ លកពោះេំនាក់េំនង�ន 

កាតផ់្ាចល់នៅអំឡពុងលពេសនង្គាេ ្រ៉ពុខន ្
្រន្ា្់រេកលយើង�នឮពត័េ៌ានលនះពរី្រង 

្ូ្រនជរី�នូេួយរ្រសខ់្ពុខំ�េលធ្វើការលនៅ
 

លខត�្ត�់្ំរង។

 លនឿន �នលធ្វើការលនៅកករុង្្លំពញ 

លនៅលពេខ�េខខរ្កក�េជលេលៀសអ្ក 

េរីកករុង។ ្ ាត់�នព្យាយាេលេៅផះ្លនៅ 

្ូេិរ្រសល់យើង ្រ៉ពុខនផ្លវូកតរូវ�ន្ិរេ។  
�លូចះ្ លនឿន �នេក់លខោអាវខ�េ្ាត ់

យកេកឲ្យលយើង ល�ើយ្ាតន់ងិក្រពន្ធ 

រ្រស់្ ាត�់នលេៅ្ េិូកំលណើតឪពពុកេ្ាយ 

រ្រសក់្រពន្្ធ ាតល់នៅលខត�្ត�់្ំរង។  

អង្គការ�នចាត់្ ាតឲ់្យលេៅជញ្ជូនសសរូវ 

លពោតលេៅស�ករណ៍លផ្ងៗ។ 

 ន្ងៃេួយលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ រលេះល្ោ 
ខ�េ្ាត្់ររលនោះ�នកកឡា្់រ។ ក្រធាន 

កករុេ�នរាយការណ៍លេៅអង្គការអំពរីលរឿង 

លនះ ល�ោយ�ននយិាយ្ា ការ្ំរផលាញ 

រលេះ ្ឺ�ាក់�ចូជា្ ាត�់ន្ំរផលាញ 

អង្គការខ�រ។ ក្រធានកករុេលនោះ�ន 

្រខនេ្លេៀត្ា លនឿន ធលា្់រលធ្វើជាអនពុ

លសនរីយ៍លេោលនៅក្ពុងកងេ័ពេន ់នេ។់ 

្រន្ា្់រេកកេ្ា្ ិ�េ�នចា្់រ្ាត ់

ល�ើយ�នយក្ាតល់េៅសេលា្់រ។

 លវឿន ខ�េជាក្រពន្ធរ្រស់ លនឿន 

�នរង់ចាកំារវេិកតឡ្់រេកវញិរ្រស់ 

លនឿន យា៉ងយូរ។ ្រន្ា្់រេកក្រធាន 

កករុេ�ខ�េលនោះ�នសពុំ លវឿន លរៀ្រការ 

នងិ�ននយិាយ្ា ្ាតន់ងឹសេលា្់រ 

នាង នងិក្រួសាររ្រសល់យើងក្រសនិល្រើ 

នាងក្រខកក។ ការសេលពុត្ំរ្័យលនោះ  
លវឿន �នយេក់ពេ។ កូនក្ររុសរ្រស់ 

នាងជាេួយ លនឿន លេើ្រខតេានអាយពុ 

ពរីរឆ្ាលំេ លនៅលពេលនោះ។ 

 លវឿន �នលផ្ើររូ្រ្តជាលកចើនេកឲ្យ 

ក្រួសារខ្ពុ ំលយើង�នស្គាេន់ាងតាេរូ្រ 

្តេាងំលនោះ។ ្រនា្្់រេក នាង�នេក 

លេងសសរុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុលំនៅលខត ្
កណ្ាេ។ លវឿន �នក�្់រលយើង្ ា ្ាត ់

�នខេងេះ្្ររីេរីពរីររ្រសន់ាង លនៅលពេ 



46 េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ខ�េរ្រ្រខខរ្កក�េ�ន�េួរេ។ំ  

លេោះ្ររីជាអ្កេាងំពរីរេានកូនពរីរនាក់ 

ជាេួយ្្ាក៏ល�ោយ ្្ររីរ្រស ់លវឿន ជាអ្ក 

លេងខេ្បង នងិ�នចាញ់ខេ្បងអស់ 

ក�ក់កាសពរីខលនួ។

 ្រងក្ររុសេរីពរីររ្រសខ់្ពុលំ្ ្ ោះ  
ណឹេ �ន្រញ្ច្់រវេិ្យាេយ័លនៅក្ពុងរ្រ្រ 

េន ់នេ់ ្រន្ា្់រេក្ាត់�នលរៀន

លវជ្ជសាសសល្ពេ្យ លនៅកក រុង្្លំពញ។ 

េពុនលពេចេូឆ្ាខំខរ្្រន្ចិ លនៅខខលេសា  

ឆ្ា១ំ៩៧៥ ណឹេ �នេកលេងផះ្ 

រ្រសល់យើង។ ្ាត្់រកេរុងស្ាក់លនៅខត 

េួយន្ងៃ្រ៉ពុលណ ្ណោះ ្រ៉ពុខនល្យោធាខខរ្ 

កក�េេិន�នអនពុញ្ញាតឲ្យ្ាតច់ាក 

លចញលឡើយ។ �លូចះ្្ ាត់�នស្ាក់លនៅ 

ក្ពុង្ូេិ ល�ើយេួយឆ្ាលំកកោយេក 
អង្គការ�នលកជើសលរើស្ាតឲ់្យលធ្វើជា 

្ល្រ្ូេិ។

 េិត្្ ក្ិេ្ាក់រ្រស់ ណឹេ ខ�េ�ន 

លរៀនសកូតជាេួយ្្ា �នរាយការណ៍ 

ក�្់រអង្គការ្ ា ណឹេ �នលរៀនសកូត នងិ

លចះពរីរ្ាសា ្ឺ�រាងំ នងិអង់ល្លស។  

េាងំលនះ�ន្រលងកើត្រញ្ល្កចើនសកេា្់រ

លយើង ខ្ពុេំាន្រងក្ររុសេ្ាក់ជាអតរីត 
េា�ានេន ់នេ់ នងិេ្ាក់លេៀតជាខខរ្ 

កក�េ។ 

 អង្គការ�នចាតត់ាងំ ណឹេ ឲ្យលធ្វើ 

ជានរីរសារ រតស់្ំរពុកត លតលឡកកាេ លកពោះ

អរីលយើងេិនេានេូរសព័ល្ក្រើលេលនៅលពេ 

លនោះ។ ន្ងៃេួយល្�នកពុ�ក ណឹេ ល�ោយ

�ននយិាយក�្់រ្ាត់្ ា ឲ្យលេៅកចរូត 

សសរូវលនៅឆងៃាយពរ្ី េិូ។ ក្យួក្ររុសរ្រស់ 
ខ្ពុខំ�េលេៅជាេួយ ណឹេ �ននយិាយ 
ក�្់រ្ា ល្យក្ាតល់េៅច្ប឵ងំជាេួយ

េា�ានលវៀតណាេ។ កួ្យក្ររុសខ្ពុ�ំន

រតល់ចោេសេរ្ូេិក្រយពុេ្ធ ល�ើយេក 
បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ

ផះ្វញិ ្រ៉ពុខន ្ណឹេ ព�ិករតល់ចញណាស់ 

លកពោះអរី្ាតក់ានល់តលឡកកាេ នងិេាន 

ក្ា្់រលផលោងធលាក់ជាលកចើន។ ក្រសនិល្រើ  

ណឹេ រតល់ចញលនៅតាេផលវូ ្ាតន់ងឹកតរូវ 
�នចា្់រខលនួ។

 ឪពពុកេ្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ្ូ្រនក្ររុស នងិ
 

្ូ្រនសសរី �នរង់ចាលំេើេផលវូ្ាត ់្រ៉ពុខនក្ារ
 

េន្ងឹរង់ចាលំចះខតកនលងផពុតលេៅយូរ 

លេៅៗ ។ ្រន្ា្់រពរីការ�េួរេរំ្រស់ 

កេ្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ខ្ពុ�ំនលេៅរក
 

ក្រូេាយេ្ាក់សពុឲំ្យ្ាតេ់ាយអំពរី្រង 

ក្ររុសរ្រសខ់្ពុេំាងំពរីរ។ អ្កក្រូេាយ 
�ននយិាយ្ា ពកួ្ាតេិ់នកតឡ្់រ 

េកវញិលេ �លូចះ្ខ្ពុអំសស់ង្េឹ្ា�ន 
ជ្ួរពកួ្ាតេ្់ងលេៀតល�ើយ។

លខៀវ លនឿន ្រលនៅខាងលឆ្វងេ្ាយរ្រស់្ ាតល់្ ្ោះ េូច, នងិ្រង្ូ្រនក្ររុសសសរី ៧ 
នាក់ ក្ពុងចលំណោេ្រង្ូ្រន៩នាក់រ្រស់្ ាត។់ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

លខៀវ ណឹេ លនៅជរួេពុខកណ្ាេ នងិ លខៀវ លនឿន កចតច់លងកះ។ 
(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉ាវពចញពតីកបជាជៃ្មែតីពកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបពត�្យ

វឹង	វៃ	៖	ពលទាហាៃ	
វ ្្ម ឵ះ សូ រី តតូវរាតបពនរ្បស់ វងឹ 

វន បាននយិយវរឿងរ៉ាវតបាបថ់ា ៖

 ្្ររីរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ ោះ វន ្ាតេ់ាន 
សេ្បពុរសខណ្កលសៀង។ ្ាតជ់ាេនពុស្  
សលតូ្ូរត ឧស្ា�ល៍ធ្វើការ នងិ្ួរឲ្យ 
សសឡាញ់។ លយើង�នលរៀ្រការលនៅលពេ 

ខ�េខ្ពុេំានអាយពុ១៦ឆ្ា។ំ ក្រខ�េជា 
េួយខខលកកោយេក រ�្ឋអំណាច្ូេិ នងិ�ពុំ  

�ន្រញ្ចពុះ្រញ្ចេូ វន  ឲ្យចេូ្រលកេើកង
 

េ័ពេន ់នេ។់ ្ាតេិ់នចង់ចេូលេ ្រ៉ពុខន្

្ាតេ់ានជលកេើសតចិតចួ។ ្ាត់�ន 

វាយក្រយពុេ្ឋលនៅលេើសេរ្ូេិជាលកចើន។  

 លនៅល�ើេឆ្ា១ំ៩៧៥ ្្ររីរ្រសខ់្ពុកំតរូវ 
�ន្រញ្្ជឲ្យលេៅ្ េិូេួយ លនៅជាយ 

កករុង្្លំពញ លនៅេរីលនោះ្ ាតក់តរូវរ្ួរស 

លនៅលេើល្លៅ។ ្រន្ា្់រពរីស�ការរីរ្រស់ 

្ាត ់�នផេ្ឲ់្យខ្ពុនំវូ�ណឹំងរ្រស់្ ាត ់ 
ខ្ពុក៏ំ�នជះិឧេ្ធេ្ភ ា្ ចកកពរីលខតត្ាខកវេក 
លេើេខ្្ាត។់ េពុន�្ូំរង លនៅលពេខ�េ 

ខ្ពុលំ�ើញរ្ួរស្ាត ់ខ្ពុ�ំនខសសកយំ។ 

្ាតេិ់នអាច្រពា្ឈ្់រការ�រូ្ ាេ 

�នលេ ល�ើយ�លំ�រ្រស់្ ាតេ់ាន�ងកវូ 
ជាលកចើន។ លវជ្ជ្រណ្ឌិតជាលកចើននាក់�ន 

ព្យាយាេជយួ្ាត ់ ្រ៉ពុខន ្វន េិនអាច 

ល�ើរ�នលេ។

 ខ្ពុ�ំនក្រខកកេិនចាកលចោេ្ាត ់

លនៅលពេខ�េខខរ្កក�េចា្់រលផ្ើេ 

ជលេលៀសក្រជាជនលចញពរីកករុង្្លំពញ។ 

លនៅលពេខ�េខខរ្កក�េ�ន្រងំ្លយើង 

ឲ្យចាកលចញពរីេន្រីរលពេ្យ ខ្ពុ�ំន�ាក់  

វន លនៅក្ពុងរលេះអូសេួយ រួចចង្ាត ់
នងឹកកេា្ ្ជា្់ររលេះ ល�ើេ្បរីកពុឲំ្យធលាក់លចញ 

ពរីរលេះ។ ខ្ពុលំស្ើរខតល�ៀ្រនងឹឆលងេលនល លកពោះ

លពោះរ្រសខ់្ពុវំាធខំលាងំលពក�លូចះ្វារតឹខត 
លធ្វើឲ្យខ្ពុេំានការេ�ំកក្ពុងការលធ្វើ�លំណើរ។

 លនៅតាេផលវូខ្ពុ�ំនក្់រឯកសារ នងិ 
 

ឯកសណ្ឋ ានរ្រស់ វន។ លនៅលពេខ�េ 

ខខរ្កក�េសរួលយើង ខ្ពុកំ�្់រ្ា្្ររីរ្រស់ 

ខ្ពុជំាអ្កេក់កាលរេ៉ករី ល�ើយខ្ពុជំា 

លេផះ្។ ្រ៉ពុខនល្�ោយសារ វន េានរ្ួរស 

លជើង ខខរ្កក�េេិនលជឿលយើងលឡើយ។ 

ខខរ្កក�េ�នយក្្ររីខ្ពុ�ំាក់ចេូលេៅ 
ក្ពុងរ្យនេួ្យ។ ខ្ពុំ្ តិ្ាខខរ្កក�េ

 
�នសេលា្់រ្ាត ់លកពោះអរ្ី ាតជ់ាេា�ាន 

េន ់នេ។់ ខ្ពុកំតរូវ�នជលេលៀសលេៅ្ េិូ 
ច្ំរក់ លនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាេ ្រន្ា្់រ 

រូ្រ្ត វងឹ វន េួយខខេពុនលពេ្ាតល់រៀ្រការ។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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ពរីខ្ពុលំេៅ�េ១់៥ន្ងៃ លកកោយេក ខ្ពុ�ំន
 

ឆលងេលនលលកើត�នកូនសសរីេ្ាក់។ ខ្ពុេំាន 
ការខលាចរអាជាខលាងំ ល�ោយខ្ពុេិំន�ងឹ 
្ាកតរូវលកើតកូនងា៉យា៉ងលេច៉ ល�ើយលនៅ 

េរីលនោះេិនេានលពេ្យឆ្្រជយួខ្ពុលំេ។  
យា៉ងណាក៏ល�ោយ េានេនពុស្េ្ាក់ 

លនៅក្ពុងចលំណោេអ្កជតិខាងរ្រសខ់្ពុ�ំន
 

�ងឹអំពរីការ្រលងកើតកូន ល�ើយ្ាតក៏់�ន 

ជយួខ្ពុ។ំ វាជាការលកើតកូនតាេធេ្ជាត ិ 
នងិេានការ្ ចឺា្់រយា៉ងខលាងំ។

 អ្ក្ូេិជាលកចើននាក់�នក�្់រខ្ពុឲំ្យ 
�ាក់ល្ ្ោះកូនសសរីរ្រសខ់្ពុំ្ ា ច្ំរក់  
�លូចះ្នាងេិនអាច្ំរល្លចេរីកខនលងខ�េ 

នាង�នចា្់រកំលណើតលឡើយ។ 

១៥ន្ងៃ្រន្ា្់រេក ខ្ពុកំតរូវ�នចាតឲ់្យលេៅ 
លធ្វើការលនៅវាេខសស។ ខ្ពុ�ំនយកច្ំរក់  
លេៅខសសជាេួយ ល�ើយ�ន�ាក់នាងឲ្យ 

ល�កលនៅក្ពុងអកងឹងេួយ ខណ:ខ�េខ្ពុំ 
កំពពុងលធ្វើការ។ ្រ៉ពុខន ្លនៅលពេខ�េនាង 

្លឺក្ៅខលនួខលាងំ លនៅេរីលនោះេិនេាន 
លវជ្ជ្រណ្ឌិតព្យា�េនាងលេ។ នាង�ន 

សលា្់រលនៅលពេខ�េនាងេានអាយពុ៩ 

ខខ។ ខ្ពុ�ំនសរួអង្គការ្ា ខ្ពុអំាចក្់រ
 

សាកសពកូនសសរីរ្រសខ់្ពុ�ំនលេ? ្រ៉ពុខន ្
អង្គការ�ន្រ�លិសធ ល�ើយ�នក ខ្វង 

សាកសពនាងចេូលេៅក្ពុងស្ងឹ។ ខ្ពុយំំ 
យា៉ងលសងៃៀេសងៃាត ់លកពោះល្រើកេ្ា្ ិ�េ 

ឮខ្ពុយំំ ខ្ពុនំងឹកតរូវសេលា្់រ។ 

 ខណ:ខ�េខ្ពុកំំពពុងលធ្វើការលនៅវាេ 
ខសស ្ ល្រលសើពុ្រការណ៍�នេកខឆកលឆរ 

ផះ្ខ្ពុលំកចើន�ង ្រ៉ពុខន្្ ល្រេិនអាចរក 
អ្វរីល�ើញលឡើយ។ ខ្ពុ�ំនេាក់េពុករូ្រ្ត 
រ្រសល់យើងលនៅក្ពុង ្ង់ផលាស្កិេួយ 

ល�ើយរក្ាេពុករូ្រ្តេាងំលនោះលនៅក្ពុង 
ល�ោល�អ៉ាវរ្រសខ់្ពុ។ំ អង្គការ�ន្រន ្
សរួនាខំ្ពុអំំពរី្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនក�្់រ

 

ល្្ា្ ាតជ់ាអ្កេក់កាលរេ៉ករី ល�ើយ 

កតរូវ�នយកលេៅសេលា្់ររួចល�ើយ។ េរី 

្ំរផពុតអង្គការ�ន្ ្់រសរួនាខំ្ពុអំំពរី វន។

 លនៅលពេខ�េកងេ័ពលវៀតណាេ 

ចេូេករលំ�ោះលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំន 
រតល់េៅ្ េិូ ល�ើយេចួ�នសសរូវេួយ 

ចនំនួខ�េលេើ្រខតកចរូតកាតក់្រេូេ 

�ន។ ខ្ពុ�ំនឲ្យសសរូវពរីរកលញ្ជ ើ លេៅអ្ក 
រតេូ់ក �លូចះ្ ្ាតន់ងឹនាខំ្ពុកំតឡ្់រលេៅ 
្្លំពញវញិ។ ជាចពុងលកកោយ េ្ាយ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនរកខ្ពុលំ�ើញ ល�ើយលយើង�ន
 

កតឡ្់រលេៅផះ្រ្រសល់យើងលនៅក្ពុងលខត ្
តាខកវ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេខ�េលយើង បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ

រូ្រ្ត ស ូររី េួយខខេពុនលពេ្ាតល់រៀ្រការ។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

លេៅ�េ់ លយើងល�ើញ្ាផះ្លនោះកតរូវ 

�ន្ំរផលាញេាងំសសរុង ល�ោយសារ 

ក្ា្់រខ្រក។ 

 េ្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុំ្ ា ខខរ្
 

កក�េ�នសេលា្់រឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំលកពោះ 
្ាត់�ន្រ�លិសធលធ្វើតាេអង្គការខ�េ 

�ន្រញ្្ជឲ្យ្រងសសរីរ្រសខ់្ពុលំរៀ្រការ។  
កេ្ា្ ិ�េពរីរនាក់�ន្រលណ្ើរឪពពុក 

ខ្ពុលំចញពរ្ី េិូ ល�ើយ្ាត់�ន�ត ់
ខលនួរ�តូ។ ពរីរ្ររីន្ងៃលកកោយេក្រងសសរី 
រ្រសខ់្ពុ�ំន�តខ់លនូ �ចូ្្ានងឹឪពពុក

 
រ្រសខ់្ពុខំ�រ។
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«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉ាវពចញពតីកបជាជៃ្មែតីពកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបពត�្យ

ពហង	សុផាណា	៖	ពលបាលពទា
 ខ្ពុេំានសណំាងណាសខ់�េ�ន 
លរៀ្រការជាេួយ្្ររីខ្ពុ។ំ ក្រសនិល្រើខ្ពុលំរៀ្រ 
ការជាេួយ្រពុរសកំណាញ់វញិ ខ្ពុ ំ
ក្រខ�េនងឹកតរូវសលា្់រពរីការអត�់លាន 

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កក�េ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុំ 
ជា្រពុរសសង្ារេ្ាក់ នងិេាននាររីជា 

លកចើន�នលចោេលរោេ្ាត។់ លយើង�ន 

លេៅសាេាលរៀនជាេួយ្្ា រយណៈលពេ 

្ួរនឆ្ាំ េពុនលពេលយើងលរៀ្រការជាេួយ 

្្ា។ ្ាតខ់តងខតរង់ចាខំ្ពុលំនៅកចកេ្វារ 
សាេាលរៀន នងិលពេខលះ�នេពុកស្ំរពុកត 

ឬផកាលនៅលេើតពុរ្រសខ់្ពុ។ំ

 ឪពពុកេ្ាយរ្រសខ់្ពុេិំនចេូចតិ្្្ររី 
រ្រសខ់្ពុលំឡើយ។ លនៅន្ងៃេួយឪពពុកខ្ពុ�ំន

 
្រញ្ជូនខ្ពុឲំ្យលេៅរសល់នៅជាេួយឪពពុកធំ

 
ខ្ពុលំនៅលខតកំ្ពង់ចាេ ល�ោយសង្េឹ្ា 
ខ្ពុនំងឹ្ំរល្លច្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំន្្់រ

 
ញពុ ាំ ្្់រផឹករ�តូ�េខ់្ពុធំលាក់ខលនួ្ឺ

ជាេំនង់។ ្រន្ា្់រេក ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំន 
អនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុកំតឡ្់រេក្្លំពញវញិ 

នងិយេក់ពេឲ្យខ្ពុលំរៀ្រការ។ 

 ្រនា្្់រពរីលយើងលរៀ្រការរួចេក ខ្ពុ�ំន 
លេៅលធ្វើការលនៅការយិាេយ័េួយលនៅក្ពុង 
េន្រីរលពេ្យកពះេពុនរីវង្ កករុង្្លំពញ។  

្្វរីល្រើខ្ពុ�ំនលរៀនក្ួបនយពុេ្ឋសាសសល្យោធា
 

ខលះៗក្រី ខ្ពុេិំនខ�េលចញលេៅសេរ្ូេិ 
លឡើយ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនក្រឡងវេិ្យាេយ័ ល�ង សពុផាណា (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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សសស់ កូនសសរីរ្រស់ ល�ង សពុផាណា (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

ធលាក់ �ចូលនះ ្ ាត�់នសលកេចចតិល្ធ្វើការ

ឲ្យឪពពុករ្រស់្ ាត ់ខ�េេានយាន�្ឋាន

ជសួជពុេរ្យនផ្្ាេខ់លនួ។

 លនៅន្ងៃេរី១៧ លេសា ក្រួសាររ្រស់ 

ខ្ពុខំ�េេានសេាជកិលកចើននាក់ កតរូវ�ន 
ជលេលៀសខ្រកខខក្ពរ្ី ្ា។ លយើង�នជ្ួរ 

ជពុំ្ ្ាវញិលនៅខក្បរសសរុកលកៀនស្វាយ 

ល�ើយលនៅេរីលនោះរង់ចាកំារក្រកាសឲ្យ 

អ្កេរីកក រុងវេិកតឡ្់រចេូ្្លំពញវញិ។  

្រ៉ពុខន្្រន្ា្់រេក ឪពពុកេ្ាយរ្រសខ់្ពុនំងិ 
្រង្ូ្រនក្ររុសសសរី�នលេៅរសល់នៅលខត ្
�ត�់្ំរង ខណណៈខ�េ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំនងិកូនៗ 
រ្រសល់យើង នងិខ្ពុ�ំនលេៅលខត្្រន្ាយ 
េានជយ័។

 ក្ាេួយលនោះ អង្គការ�នក�្់រ 

លយើង្ា ក្រជាជនខ�េជាជនជាត ិ

លវៀតណាេអាចវិេកតឡ្់រលេៅក្រលេស 

រ្រសខ់លនួវញិ។ �លូចះ្ខ្ពុ�ំនសពុសំស្រី
 

ចណំាសេ្់ាក់ ខ�េជាជនជាត ិ

លវៀតណាេ ល�ើយេិនអាចនយិាយ 

្ាសាខខរ្ច្ប឵សល់ធ្វើជាេ្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ  
្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំន្ូ្ររល្ ្ោះរ្រស់

 
លយើងលេៅជាល្ ្ោះជនជាតលិវៀតណាេ។ 

្្ររីខ្ពុេំានល្ ្ោះ ខ្វាង �៊តួ នងិខ្ពុំ 
ល្ ្ោះ រ្ីេ ឡាង។ ្រនា្្់រេកជនជាត ិ

លវៀតណាេ ចនំនួ ២០ក្រួសារកតរូវ�ន 

យកលចញពរ្ី េិូ។ ខ្ពុ�ំនឮ្ា អ្កេាងំ

លនោះកតរូវ�ន�ាក់លនៅក្ពុងេូកជាលកចើន 

លនៅលពេេូកលចញលេៅ�េក់ណ្ាេេលនល 

អង្គការ�នពនលចិេូកេាងំលនោះ។ អង្គការ 

�នចាក់ល្លងឮសលេលងខលាងំ ខ�េលធ្វើ 

�ាក់�ចូជាវាេិនេានលរឿងអរីលសោះ 

លកើតលឡើង។ ្រន្ា្់រពរីលនោះេក លយើង 

�ន្ូ្ររល្ ្ោះកតឡ្់រលេៅល្ ្ោះល�ើេ 
រ្រសល់យើងវញិ។ 

 លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំលាន េានខត 
្្ររីរ្រសខ់្ពុេ្ំាក់្ត ់ខ�េ�នព្យាយាេ 

រកអា�ារសកេា្់រខ្ពុ។ំ ខ្ពុលំនៅចងចាំ 

�នក�្់រ្ាត់្ ា ខ្ពុចំង់ផឹកកាល�្វ។ ្ាត ់
�នល�ើរលចញលេៅលកកៅេិន�ននយិាយ

អ្វរីេួយេា៉ត។់ េួយសន្ពុះលកកោយេក 
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្ាត់�នកតឡ្់រេកផះ្វញិេានេឹក 

េពុខញញឹេញខញេ។ ្ាត់�ន្រងកាត ់

ល្លើងេរីងអងករពរីរក្ា្់រេាេខ់តលខលោច 

ល�ើយ្រខនេ្សករលត្ោតេួយសលា្រកពា។ 

្រន្ា្់រេក្ាត់�នេាងសេ្ាតលេើេ 

កកវា៉ញក��ំពុ ំននឫសកកវា៉ញ រួច្រពុក 

ឲ្យេត៉ ់្រខនេ្ចេូលេៅក្ពុងេឹក�ាពំពុះ។ 

្រន្ា្់រេកចាក់េាយចេូលេៅក្ពុង 
កតលឡោក�ងូេួយ, ្ាត�់នឲ្យខ្ពុ ំលនះជា 
“កាល�្វ” រ្រសខ់្ពុ។ំ

 លនៅន្ងៃេួយខ្ពុ�ំន្លឺពោះឆលងេលនល 

្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនរតល់ចញលេៅេាងំយ្់រលេៅ 
រកឆ្្ររ្រសខ់ខរ្កក�េ។ ្រ៉ពុខនឆ្្្រលនោះ 

�នជា្់ររវេ់ លកពោះក្រពន្ធរ្រស់្ ណ: 

្ូេិ�នឆលងេលនល�នកូនេួយលនៅលពេ 

តណំាេ្្ាលនះខ�រ។ េ្យា៉ងលេៀត ឆ្្រ 

លនោះេិនចង់េក លកពោះ្្ររីខ្ពុេិំន�នឲ្យអ្វរី 
�េ់្ ាតជ់ាសរ ព្ុណ។ យា៉ងណាក៏ 

ល�ោយ ខ្ពុ�ំន្រលងកើតកូនក្ររុសខ�េេាន 
សពុខ្ាពេេ្្ាក់ ល�ោយេានជនំយួពរី 

អ្កជតិខាងរ្រសខ់្ពុ។ំ កពកឹ្រន្ា្់រេក្្ររី

រ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្វើ្រ្ររេានជ់នូសស្រីខ�េ 
�នជយួខ្ពុ។ំ 

 េពុនលពេ្្ររីខ្ពុលំចញលេៅលធ្វើការ ្ាត ់
ខតងខតក�្់រខ្ពុំ្ ា កពុលំ�ក្ក់ ន្្្រកូន 

្ាតន់ងឹល�ក្ក់កន្្រលនោះ លនៅលពេ 

ខ�េ្ាតក់តឡ្់រេកវញិ។ ្រ៉ពុខនខ្្ពុេិំន 
�នស្ា្់រ្ាតល់ឡើយ រួច�នល�ក្ក់ 

កន្្រលនោះលនៅក្ពុងក្រឡាយេឹកេួយ។ 

ខ្ពុ�ំនស្កឹលជើងេាងំពរីរល�ោយសារលនៅ 
ក្ពុងេឹកយូរលពក។ ្្ររីខ្ពុ�ំនកច�ចល់ជើង

 
រ្រសខ់្ពុលំពញេួយអាេិត្យ។ ្រន្ា្់រេក

្ាត់�នលអៀវខ្ពុលំេើខង្្ាតជ់ាេួយនងឹ

កូនងា៉រ្រសល់យើងលេៅេន្រីរលពេ្យ។ េន្រីរ

លពេ្យលនោះេានចេងៃាយ៥ រ្ីឡខូេក៉ត។

 នាយ្់រេួយ ខ�េេានកពះខខរះ 

លពញវង់ ខ្ពុ�ំនយេស់្ិ្រល�ើញកា្ិំរត

េួយ�ន�ក់ជាពរីរកំណាត។់ វា�ាក់ 

�ចូជាេានក្រផ្េូអាកកក់នងឹលកើតេាន 
លឡើង ល�ើយខ្ពុេិំនអាចកតឡ្់រចេូលេៅ 
ល�កវញិលឡើយ។ កពកឹ្រន្ា្់រេក  

កេ្ា្ ិ�េេ្ាក់ �នក�្់រ្្ររីខ្ពុឲំ្យលេៅ 
្្ជរួខសស។ ខ្ពុ�ំនឲ្យខ�កលកះ�ពុត�ររីេួយ

 
លេៅ្ ាតក់្ពុងករណរី្ាតក់តរូវការវា 

្រន្ា្់រេកខ្ពុ�ំនលចញលេៅលធ្វើការ។ 

ខណ:ខ�េខ្ពុកំំពពុងស្ងូសសរូវ កេ្ា្ �ិេ

ខខរ្កក�េេ្ាក់�នចអំកឲ្យខ្ពុ ំល�ោយ 
នយិាយ្ា ”សេេិតក្លាយជាសស្រី 

លេេា៉យលកង្វយ័ល�ើយ។ ខ្ពុពំតិជា 
អាណិតអាសរូអ្កណាស់”។ ខ្ពុ�ំនត្រ 
្ា ”សេេិតឯ្ងកចឡលំេ�ងឹ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ
លនៅរសល់នៅលឡើយ”។ លកកោយេកខ្ពុ ំ
�នល�ើញកេ្ា្ ិ�េលនោះ�នលក្រើខ�ក 

លកះ�ពុត�ររីរ្រស្្់ររីខ្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំន�ងឹ្ា្្ររីខ្ពុំ
 

នងឹេិនេកផះ្ជាលរៀងរ�តូ។

 កូន្ររីនាក់រ្រសខ់្ពុ�ំនសលា្់រលនៅក្ពុង 
រ្រ្រលនោះ។ កូនក្ររុសេរីេួយល្ ្ោះ  

្័កក �នសលា្់រល�ោយសារការអត�់លាន

លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨។ កូនសសរីេរីពរីរល្ ្ោះ 

សសស់ �នសលា្់រល�ោយសារជងឺំ

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥។ កូនក្ររុសេរី្ររី 

�នសលា្់រលនៅលពេវាេានអាយពុ�ន 

្ររីខខ ល�ោយ�លំ�កលាយ អា្់រខស 

ជតិតកេងលនោេរ្រសវ់ា។ 

ក្រសនិល្រើ្្ររីខ្ពុលំនៅរស់ ្ាតន់ងឹរក�ន 
េូ្្រក្្់រក្ានស់កេា្់រកូនៗ ល�ើយពកួ 
ល ន្ងឹេិនសលា្់រលឡើយ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុ�ំនជ្ួរេិតខ្្ពុំ 
េ្ាក់ នងិ�នក�្់រនាង្ា ខ្ពុលំនៅរង់ចាំ 
្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ នាង�ននយិាយ្ា ខ្ពុ�ំន

 
ល�ើរជានល់េើក្ប឵េ្្ររីរ្រសខ់្ពុរំាេល់ពេ  
លនៅលពេខ�េខ្ពុលំ�ើរតាេផលវូកាតល់េៅ

 
ខសសល�ើេ្បរីលធ្វើការ។ នាង�នព្យាយាេ 

ក�្់រខ្ពុំ្ ា ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនសលា្់រល�ើយ 
 

ក្រខ�េជា�នក្់រលនៅតាេផលវូខ�េខ្ពុំ 
ល�ើរញឹកញា្់រលនៅក្ពុងកំឡពុងរ្រ្រលនោះ។

លរឿងរា៉វលនះលយោងពរីសលំណរេួយរ្រស់ 

ល�ង សពុផាណា ខ�េេានចណំង 

លជើង្ា “សសលេោេ្រង”។  

លរឿងលនះេេួេ�នរង្វានជ់យ័េា្ រីលេខ

េួយលនៅក្ពុងការក្រឡងក្រខជងេួយ  
ខ�េឧ្រតេ្្ភល�ោយសេា្ េអ្កនពិន្ធ 

ខខរ្ នងិេជ្ឍេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា

លនៅឆ្ា២ំ០០៤។ 

បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

អ៊ពុក តាត នងិ ្រយិារ្រស់្ ាត ់្េឹ លរត៉ លនៅលខតក្ណ្ាេ  
លនៅឆ្ា១ំ៩៧២ឬ ឆ្ា១ំ៩៧៣។ (្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉ាវពចញពតីកបជាជៃ្មែតីពកកាមរបបកម្ពុជាកបជាធិបពត�្យ

អ៊កុ	តាត	៖	អៃុពសៃតី�៍ពទា
ជរួប ប៊ានុថន រាកូ្នសសរីបស់ អ៊ាកុ្ តាត 

បាននយិយវរៀបរបត់បាបថ់ា៖ 

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ អ៊ពុក តាត ្ាត ់
ជាេា�ានេ្ាក់។ លនៅក្ពុងក្រួសារេាន 
ខត្ាតេ្់ាក់្ត់�នេេួេការសកិ្ា 

លរៀនសកូត។ ្ាត់�នលេៅសាេាលរៀន 

លនៅក្ពុងវតេួ្យ នងិ�នជយួក្រួសារ 
រ្រស់្ ាត�់កឹជញ្ជូន្រខនល ខផលល្ ើលេៅ 
ផ្ារ។ ្រន្ា្់រេក រ�្ឋា្ ិ�េ�រាងំ 

�នលកជើស្ាតឲ់្យចេូ្រលកេើកងេ័ព។

 េ្ាយរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ ោះ ្េឹ លរត៉  
ធលា្់រ�នេក់នលំនៅក្ពុងផ្ារ កាេពរី 
្ាតល់នៅលកង្។ ឪពពុកខ្ពុ�ំនល�ើញេ្ាយ 
រ្រសខ់្ពុ ំល�ើយ�នតាេេ្ាយខ្ពុលំេៅ

 
�េផ់ះ្រ្រស់្ ាតល់នៅជតិកករុង្្លំពញ។  

ឪពពុកខ្ពុ�ំនលស្ើសពុេ្ំាយខ្ពុលំរៀ្រការ
 

ល�ោយខលនួ្ាតផ់្ាេ់ ្រ៉ពុខនជ្រី�នូរ្រសខ់្ពុំ 
�ន្រ�លិសធសលំណើរ្រស់្ ាត ់លកពោះ 

អរីឪពពុកខ្ពុេិំន�ននាឪំពពុកេ្ាយរ្រស់ 
្ាតេ់កជាេួយលេ។ អពុរីចងឹ ្ាតក៏់�ន

នាចំាសេ់ពុេ្ំាក់េកផះ្េ្ាយខ្ពុ ំល�ើេ្បរីលស្ើ 
សពុលំរៀ្រការ។ ្រន្ា្់រេកជរី�នូជរីតា 

រ្រសខ់្ពុ�ំនយេក់ពេ។

 លនៅក្ពុងរ្រ្រសង្គេរាសសន្យិេ  
លពេខ�េការយិាេយ័រ្រស់្ ាតរ់ក 

ល្រក្ជនជាលកចើននាក់លេៅចូេរួេក្រឡង 

ក្រណាងំករីឡាេួយ ឪពពុកខ្ពុ�ំនស្ក័្ 
ចតិ ្លកពោះអរី្ាតជ់ាអ្កជះិកង់ក្រណាងំ 

ផង នងិជាក្រូ្រង្វកឹផង ល�ើយ្ាត់�ន 

្ះ្ការក្រឡងជះិកង់ក្រណាងំ្្ាក់ 

ជាត។ិ ្ាត់�នលធ្វើ�លំណើរលេៅក្រលេស 

ឥណ្ឌូលណសពុរី ចេូរួេក្រកួត�នចនំនួ 
្ររី�ង។ លេើកេរីេួយ្ាតក់្រណាងំចាញ់  

លេើកេរីពរីរ្ាត់�នេេួេលេន�ធេ្តា 

េួយ។ េ្ាយខ្ពុ�ំនក�្់រឪពពុកខ្ពុំ្ ា 

្ាតច់ាញ់ ល�ោយសារ្ាតជ់ាេនពុស្ 

ខេិ។ ្ាត់�នសពុលំេោសេ្ាយខ្ពុពំរីការ 
ខ�េ្ាតេិ់ន�នេេួេជយ័ជេ្ះ នងិ 

�ននយិាយ្ា ្ាត�់ត្់រង់ការក្រេូេ

ផ្ពុអំារេ្ណ៍ ល�ោយសារឥណ្ឌូលណសពុរី
 

�ន្រញ្ជូនសសរីស្ាតៗ េកលរោេខចចង់ 
ជាេួយកករុេរ្រស់្ ាត។់
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

  លនៅលពេ្រន្ា្់រ ឪពពុកខ្ពុ�ំនលកតៀេ 
ចតិ ្នងិេានអារេ្ណ៍នងឹនរ ល�ើយក៏ 

េេួេជយ័ជេ្ះ�នលេខពរីរ។ ្ាតរ់រីក 

រាយស្រ្ប឵យចតិយ្ា៉ងខលាងំ នងិ�ាក់ 

តាងំ្រង្ាញពានក�ក់រ្រស់្ ាតល់នៅក្ពុង 
ផះ្។ លចៅ�្វាយ រ្រស់្ ាត�់នេាេេារ 

ក�ក់រង្វានេួ់យចខំណក ល�ើយក៏ចង់ 

�នពានលនោះខ�រ។ ្ ាត�់នខងឹនងឹឪពពុក 

ខ្ពុ ំលកពោះឪពពុកខ្ពុ�ំន្រ�លិសធ។ លកកោយ

េកលចៅ�្វាយលនោះ�នលផរ្ឪពពុកខ្ពុលំេៅ

ច្ប឵ងំលនៅលខត្្រន្ាយេានជយ័។

 េ្ាយខ្ពុេំក់ពងេាលសងៃោរ នងិេក់

្រ្ររកតរីឲ្យេា�ានរ្រស់ឪពពុកខ្ពុ ំ�លូចះ្

េ្ាយខ្ពុអំាចរកចណូំេ្រខនេ្ជយួផ្គត់

ផ្គង់ក្រួសាររ្រសល់យើង។ 

 េិត្្ ក្រិ្រសឪ់ពពុកខ្ពុ ំនងិក្រពន្ធរ្រស់ 
ពកួ្ាត់�នសរលសើរេ្ាយខ្ពុ ំល�ើយ 
�ននយិាយ្ា េ្ាយរ្រសខ់្ពុជំា្ រយិា 
្ំរូេ្ាក់ េិន�ចូ្រយិាអ្កលផ្ងលេៀត

ខ�េលញៀននងឹខេ្បងលនោះលេ។  

សាចញ់ាតរិ្រសឪ់ពពុកខ្ពុខំ លះលនៅលខត ្េាន

េពុខ�ខំណងសខំាន់ៗ  លនៅក្ពុងជរួេា�ាន  
�នជយួលផរ្ឪពពុកខ្ពុឲំ្យកតឡ្់រលេៅ 
្្លំពញវញិ លធ្វើការជា្ ណលនយ្យករ

លនៅក្ពុងការយិាេយ័លយោធា លេោះ្ររី

្ាតេិ់នយេ�់ងឹអ្វរីលសោះអំពរ្ី ណលនយ្យ 

ក៏ល�ោយ។ 

 ក្រខ�េឆ្ា១ំ៩៧០ ឪពពុកខ្ពុ�ំន 
លឡើងឋាននរ្សក្ជិាអនពុលសនរីយ៍លេោ 

ល�ើយ�នរក្ា�ខំណងលនះរ�តូ�េ់ 

ឆ្ា១ំ៩៧៥។ ្រន្ា្់រពរ្ី ាតក់តឡ្់រេក 

្្លំពញ ្ាត�់នលសលៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន 

រ្រស់្ ាតខ់តលនៅក្ពុងការយិាេយ័ 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ្ាតល់សលៀកពាក់សពុរីវេិលេៅ

លធ្វើការនងិកតឡ្់រេកផះ្វញិលនៅ 

លពេយ្់រ។

 ឪពពុកខ្ពុជំា្រពុរសរួសរាយរាក់េាក់។ 

្ាតេិ់នខេនជា្រពុរសសង្ារលេ ្រ៉ពុខន្្ ាត់ 

េានវធិរីសាសសន្យិាយ�នេ។្ ្ាត ់

ក៏ខេិណាសខ់�រ ល�ើយេានក្រពន្ធ 

េចួេាក់េ្ាក់ ឬពរីរនាក់។ លនៅេពុនន្ងៃ

ខ�េលយើងជលេលៀសលចញពរីកករុង្្លំពញ 

្ាត់�ននាកំ្រពន្ធេរីពរីររ្រស់្ ាតេ់ក 

ជ្ួរេ្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ សស្រីលនោះ�នេពុត 
ជង្គង់អង្វរេ្ាយខ្ពុឲំ្យលេើកខេងលេោស។  
េ្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន្ិត្ា សស្រីលនោះក្ាន់

ខតជាេិតស្សរីធេ្តា ខ�េឪពពុកខ្ពុេិំន 
សវូចា្់រអារេ្ណ៍នងឹនាង្រ៉ពុនា្នលឡើយ។  

្រ៉ពុខន ្្រន្ា្់រេកេ្ាយខ្ពុ�ំន�ងឹ្ា  
ឪពពុកខ្ពុ�ំនឲ្យក�ក់ខខរ្រស់្ ាតជ់ា 
លកចើនលេៅសស្រីលនោះ ខ�េនាងេានកូន 

ក្ររុសពរីរនាក់ជាេួយឪពពុកខ្ពុ។ំ េាន 
លកង្សសរីពរីរនាក់លនៅក្ពុងក្រួសាររ្រសខ់្ពុ ំ 
្រ៉ពុខនឪ្ពពុកខ្ពុំ្ ាតស់សឡាញ់កូនក្ររុស នងិ 
ចង់�នលកង្ក្ររុសេាងំអស។់ 

លក្ងក្ររុសេាងំពរីរនាក់សសល�ៀងលេៅ 

នងឹឪពពុកខ្ពុ។ំ

 លនៅន្ងៃខ�េខខរ្កក�េឲ្យលយើង 

ចាកលចញពរីេរីកករុង ឪពពុកខ្ពុ�ំងឹ្ ាេា�ាន 
េន ់នេ់ នងឹចាញ់ �លូចះ្្ ាត់�ន 

ក្វាតឯ់កសណ្ឋ ានលយោធារ្រស់្ ាត ់

លចោេ រួចពាក់អាវយឺតសធេ្តា។ 

្ាត់�ន�ាក់ក�ក់េាងំអសខ់�េ្ាត ់

សន្�ំនលេៅក្ពុង្ង់េួយ។ ្ាត់�ន 
ក�្់រលយើង េិនឲ្យនយិាយក�្់រអ្ក 

លផ្ងអំពរីវជិ្ជាជរីវណៈខ�េ្ាត់�នលធ្វើលេ។ 

្ាត់�ន្ូ្ររល្ ្ោះរ្រស់្ ាតល់េៅជា  
្ង់ លេៀង ល្ ្ោះល�ើេរ្រស់្ ាត់្ ឺ  

អ៊ពុក តាត។ លកកោយេកឪពពុកខ្ពុ�ំននា ំ
ក្រពន្ធេរីពរីររ្រស់្ ាត ់នងិកូនៗ េកជា 

េួយក្រួសាររ្រសល់យើងេាងំពរីរ�ន 

លធ្វើ�លំណើរជាេួយ្្ា។

 �្ូំរងលឡើយ លយើងល�ើរេិនឆងៃាយលេ 

ពរ្ី ្លំពញលេៅផះ្រ្រសល់យើងលនៅសសរុក 

លកៀនស្វាយ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេលយើងលេៅ 

�េ់ លយើងល�ើញ្ា អ្កជលេលៀសជា 

លកចើន�នស្ាក់លនៅរួចលេៅល�ើយ។ 

លយើង�នល�កផ្ាេ�់រីលនៅលកកោេផះ្។ 

្រន្ា្់រេកអង្គការ�នក�្់រលយើងឲ្យ 

ចាកលចញ។  ឪពពុកខ្ពុ�ំនសលកេចចតិ ្
្ាលយើងកតរូវខតលេៅសសរុកជរី�នូ 

រ្រសខ់្ពុលំនៅនកពខវង លកពោះអរីេរីលនោះ 
េានអ្វរីៗ�្ូរជាលកចើន។ 

 ្រន្ា្់រពរីស្ាក់លនៅជាេួយជរី�នូ 

រ្រសខ់្ពុេួំយរយណៈេក លយើងកតរូវ�ន 
ជលេលៀសលេៅកានស់�ករណ៍េួយ ជាេរី 

ខ�េឪពពុកខ្ពុំ្ ាតក់ា្់រសេ្ាតនកពឫស្រី  
្ាសល់�ើេល្ ើ នងិ�ាំសសរូវ។ លនៅេរី 

លនោះ ពកួល ល្រើសលអើងក្រជាជន្្រីណាស់ 

ក្រជាជនេូេ�្ឋាន�នេេួេ�យពរី 

េួយលេៅ្ររីខវក ្រ៉ពុខនេិ្នខេនសកេា្់រ 

លយើងលេ លយើងេេួេ�ន�យខតេួយខវក

ក្ពុងេួយលពេ។ ក្រជាជនេូេ�្ឋានកតរូវ 
�នផេ្ស់េលកតរីេពុន ្រន្ា្់រពរីក្រជាជន 

េូេ�្ឋាន�្ូររួច េិនេានលនៅសេក់តរី 

សកេា្់រក្រជាជន្្រីលេ។ េ្ាយរ្រស់ 

ខ្ពុ ំនងិក្រពន្ធេរីពរីររ្រស់ឪពពុកខ្ពុ�ំន
 

លធ្វើការយា៉ងេ�ំកជាេួយ្្ា ល�ើយ 

េិនខ�េល្ លោះក្រខកក្្ាេ្ងណា 

លឡើយ។ ខ្ពុក៏ំ�នលេើេខ េ្ាកូំនៗ 

ក្រពន្ធេរីពរីររ្រស់ឪពពុកខ្ពុខំ�រ។  

 ក្រខ�េជាលនៅចពុងឆ្ាំ ១៩៧៧ 

អង្គការ�ន្រញ្ជូន្រពុរសេ្ាក់ល្ ្ោះ 

ស៊ពុ ំ លេៅលធ្វើការលនៅស�ករណ៍លផ្ង 

លេៀត ្រន្ា្់រេក្ាតក៏់�ន�តខ់លនួ។ 

ឪពពុកខ្ពុំ្ តិ្ា ្ាតជ់ាអ្ក្រន្ា្់រលកពោះ
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អរី្ាត់�ននយិាយ្ាសា�រាងំញឹក 

ញា្់រជាេួយស៊ពុ។ំ ពរីរ្ររីន្ងៃលកកោយ 

េក ឪពពុកខ្ពុកំតរូវ�នក�្់រឲ្យលចញលេៅ 
�កឹជញ្ជូនអំ្ិរេលេៅស�ករណ៍លផ្ង 
លេៀត។ ្រ៉ពុខនេិ្នេានអំ្ិរេលនៅក្ពុង 
ស�ករណ៍រ្រសល់យើងកតរូវ�កឹជញ្ជូន 
លេ។ េពុនលពេខ�េឪពពុកខ្ពុលំចញលេៅ 

្ាត�់នក�្់រេ្ាយខ្ពុឲំ្យលេើេខ្ េាកូំនៗ 
េាងំអស។់ េ្ាយខ្ពុ�ំនត្រ្ា ក្រសនិ 
ល្រើឪពពុកខ្ពុ�ំងឹ្ា េានលរឿងអាកកក់ 
នងឹលកើតលឡើង ្ាតក់តរូវខតរតល់ ៀ្សខលនួ 
លចញលេៅ។ ខខរ្កក�េ�នចា្់រឪពពុកខ្ពុ ំ

ក្រខ�េេកពរ្ី ាតន់យិាយ្ាសា 

�រាងំ ល�ើយខខរ្កក�េ្ិត្ា ្ាត ់

ជាខ្ាងំសកតរូវរ្រសអ់ង្គការ។

 លនៅកពកឹ្រន្ា្់រ ខ្ពុំ្ ្ ាក់លឡើងយឺត 
លពេ ល�ើេ្បរីនយិាយពាក្យ្ា េាល�ើយ

លេៅកានឪ់ពពុកខ្ពុ ំលកពោះ្ ាត់�នចាក 
លចញលេៅ�តល់�ើយ។ ក្រជាជន 

េូេ�្ឋានលនៅក្ពុងស�ករណ៍�នខ្្ឹរ 
ក�្់រេ្ាយខ្ពុំ្ ា េិន�ចច់ាឪំពពុកខ្ពុលំេ 

 
អង្គការ�ន្រញ្ជូន្ាតល់េៅសេលា្់រ 
ល�ើយ។ ្រន្ា្់រពរីន្ងៃលនោះ ្រពុរសេ្ាក់ 

ល្ ្ោះ �៊នួ ខ�េជា្ូ្រនក្ររុសរ្រស់ 
្ណ:ស�ករណ៍ �នល�ើញរូ្រ្ត 

រ្រស់ឪពពុកខ្ពុេួំយសនលកឹ ល�ើយ�ន 
លចោេ្ាត់្ ាជាវរលសនរីយ៍ឯក នងិលចោេ 

ខ្ពុំ្ ាជាកូនសសរីរ្រសខ់្ាងំ។ �៊នួ �ន 
នយិាយ្ា “លនះជាសាចញ់ាតរិ្រស់ 

ពកួអាណានិ្ េខ្ាងំ។    

្េឹ លរត៉ (លនៅខាងលឆ្វងន�) ជាេួយ្រង្ូ្រនជរី�នូេួយអ៊ពុក 
តាត, នរី នងិ លកត កពេេាងំកូនសសរី ជ្ួរ ្៊រពុន្ន លនៅក្ពុងពធិរី 
េង្គេការរ្រស់ នរី លនៅ្ ្លំពញ ក្ពុងរ្រ្រ េន ់នេ។់ 
(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

្ាត់�នក�្់រអ្ក្ូេិ្ា ឪពពុកខ្ពុជំាអ្ក 
ធាក់សពុរីកលូ ្រ៉ពុខន ្ការពតិ្ាតជ់ានាយ 
េា�ាន”។ តាងំពរីលពេលនោះេក  

លយើងេិនេានពត័េ៌ានអំពរីឪពពុករ្រសខ់្ពុំ

លេ ល�ើយខ្ពុក៏ំេិនេានឱកាសក្់រសាក

សពរ្រស់្ ាតឲ់្យ�នកតេឹកតរូវលឡើយ។

ចលេលើយសារ្ាពរ្រស់ អ៊ពុក តាត ពរីេួេ 

ខសលងេានក�េំំពរ័ខវង ខ�េនយិាយ្ា  

្ាតក់តរូវ�នលចោេក្រកានល់�ោយ្រពុរសេ្ាក់ 

ល្ ្ោះ យិន ស៊ពុេ ខ�េកតរូវ�នចា្់រខលនួ។ 

្ាត់�នលចោេក្រកាន ់អ៊ពុក តាត លកពោះអរី 

ល្�នជ្ួរ្្ាលនៅតាេផលវូ អំឡពុងលពេ
 

ជលេលៀសលចញ នងិពិ្ ាក្ាអំពរីសលេ្ចសរី�នពុ  

�៊ ូយន ់នងិ លខៀវសផំន។

បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ
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(តពតីពល្មៃុ)

 តាច្់ ឌី េានអាយពុ៥០ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ េាន 
សសរុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ជាកូនរ្រសល់េោកតា តាច់ 

នងិលេោកយាយ តពុ ំេានក្រពន្ធល្ ្ោះ ឌឹេ �ន៊ េាន 

កូនក្ររុស ៣នាក់ នងិសសរី ៤នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េ 

ចា្់រខលនួលនៅកេ្សស ៊ន្ងៃេរី១៣ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ើយ
 

្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ០១ 

្រន្់្រតចូ ៥។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តាច់ ឌរី ឬ តាច ឌរី 

លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២០ ខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦។ 

លនៅពពុេំ ានេ់ ានឯកស ារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការ 

សេលា្់រលនៅលឡើយ។

 តាន ់្ េឹហ៊ាង ឬ តាន ់្ េឹល�ៀង កតរូវ�នខខរ្កក�េ 

�ាតខ់លនួលនៅ ស-២១� ន្ងៃ៨ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ 

សូេលេើេពត័៌េានេេិ្តខាងលេើេាក់េងនងឹល្្ោះ  

តាង ្ឹេ្ា ឬ តាន ់្ឹេ្ា។

 តាន់ ្េឹធរួន េានអាយពុ២៩ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧(៦) 

េានសសរុកកំលណើតលនៅជរីខកកង លខតល្សៀេរា្រ ជាកូន 

រ្រសព់ូ តាន ់ធនួ នងិេរីង ល�ោ ឆន េានក្រពន្ធល្ ្ោះ 

សរំតិ យពុនេរី េានកូនសសរី ២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េ 

ចា្់រខលនួលនៅន្ងៃេរី២ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧(៦) ល�ើយ្រញ្ជូន 
លេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ១ ្រន្់្រ 
តចូ ៣។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តាន ់្ េឹធនួ ពរីស-២១� 

លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងនងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខេរីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 តាន់ បូរ៉ា េានអាយពុ៤៤ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៥ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅសលំរោងេង លខតកំ្ពង់ស្ឺ ជាកូន 

រ្រសអំ៊់ តាន ់�និ នងិអំ៊សសរី យូរ ផូ េាន្្ររីល្ ្ោះ អូ៊ េន ់ 

េានកូនក្ររុស ៩នាក់នងិសសរី ២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េ 

ចា្់រខលនួលនៅ្ ូេិកំពង់ស្វាយ ន្ងៃេរី១៤ ខខេិ្ពុនា ឆ្ាំ 
១៩៧៥ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុង 
ផះ្ក ្រន្់្រធ ំ០៧ ្រន្់្រតចូ ១៩។ តាន ់្ូររា៉ កតរូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រ្រញ្ជូនលេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២ ឬ ៥  

ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានេ់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរី 

កាេ្ររលិចេ្ននការសេលា្់រលនៅលឡើយ។

 តាន់ វ្ង េានអាយពុ៣៨ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ អតរីត 
លវជ្ជ្រណ្ឌិត េានសសរុកកំលណើតលនៅសលំរោង លខតត្ាខកវ 

ជាកូនរ្រសអំ៊់ តាន ់�ពុន នងិអំ៊សសរីង តាងំ ពា េាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ តាន ់កិចលឆង ល�ៅ នាង េានកូនក្ររុស ២ 

នាក់ នងិសសរី ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ 
ជ្់រ �ពុកំពះលនកតកពះ ន្ងៃេរី១០ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ 

្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក០១ ្រន្់្រ
 

ធំ ២។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តាន ់លផង លេៅ�េ់្ ពុក 
េួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៣ ខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រ 

លនៅន្ងៃេរី២៣ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុំ 

�ាងំអសរ់យណៈលពេ ១០០ ន្ងៃ។

វ៉ាន់ថាន់ វៅដារ៉ា និង �ុង ដានី 

បពា្ជ តីព ម្ែ ឵ះអក្សដលបាៃសលៃ឵ប់
ពៅក្ពុងរបបស្មែរកកហម	ចារទកុក្ពុងពសៀវពៅរំឭក
វិពា� ាណក្ខៃ ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

 តាន់ សុវីវឆង េានអាយពុ២៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ជាកូនរ្រសព់ូ តាងំ 

រ្ីអាន នងិេរីង កេរី ្៊រពុយ យព៉ុង េាន្្ររីល្ ្ ោះ តាន ់

សពុរី្៊រពុន ល�ៅ សពុំ ្៊រពុន េានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រខលនួលនៅេន្រីរ ក-១៥ ន្ងៃេរី២៨ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ តាន ់ឬ តាងំ សពុរីវ 

លឆង លនៅន្ងៃេរី២៨ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ៩៣ ន្ងៃ។

 តាន់ សុក្េរួយ ល�ៅ ជាតិ េានអាយពុ៣១ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៧ េានសសរុកកំលណើតលនៅឆលងូ លខតក្កលចះ 

ជាកូនរ្រសអំ៊់ កាក់ ងួន នងិអំ៊សសរី ល្ ៀង �ន េាន 

្្ររីល្ ្ោះ នខ ល�ង ល�ៅ ណូ េានកូនសសរី ១នាក់ កតរូវ�ន 

ខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ្រន្រី ្រ-១ ន្ងៃេរី២៦ ខខកពុេ្ភណៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង 
ក្ពុងផះ្ ្  ្រន្់្រធ ំ២។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ តាន ់សពុក�យួ 

លនៅន្ងៃេរី១២ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 តាន់ សុខា េានអាយពុ៣៣ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៧ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅស្ាង លខតក្ណដា ាេ ជាកូនរ្រស ់អំ៊  

តាន ់�រួ នងិអំ៊សសរី នស �ពុង េានក្រពន្ធល្ ្ោះ ជា អិន  

កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅកង១៣ ន្ងៃេរី២៨ ខខេករា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង 
ក្ពុងផះ្ � ្រន្់្រធ ំ៤ ្រន្់្រតចូ ៣។ លនៅពពុេំានេ់ានឯកសារ 
្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសេលា្់រលនៅលឡើយ។

 តាយ ង៉ាវូ ល�ៅ វា៉ន ់កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ

លរោងចកក �-១ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន 

តាយ ង៉ូវ លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២០ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានេ់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ 

្ររលិចេ្ននការសេលា្់រលនៅលឡើយ។

 តាងំ ផខត ្ ល�ៅ ខាន ់ េានអាយពុ៤១ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ េានសសរុកកំលណើតលនៅលកជោយញារ ជាកូនរ្រស់ 

អំ៊ ខខស នងិអំ៊សសរី អ៊ាត េានក្រពន្ធល្ ្ោះ ្ េឹ កតរូវ�ន 

ខខរ្កក�េចា្់រខលនួ្ូេិ្ា្ ្រស្ចេិ ន្ងៃេរី១៨ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង 
ក្ពុងផះ្ ខ ្រន្់្រធ ំ៤ ្រន្់្រតចូ ៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន 

តាងំ ខខត ្ឬ តាងំ ខខត លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៨ 

ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬ ន្ងៃេរី១១ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី២០ ខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 តាងំ ឆាន ល�ៅ យាន កត រូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ

ខលនួកងពេ៥០២ ន្ងៃេរី៣១ ខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ 

(្ ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 តាងំ វេ៉ាងេ៊ារ ល�ៅ េរី េានអាយពុ២៦ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ េានសសរុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ជាកូនរ្រស់ 

ព ូតាងំ លេង៉យូរេរី នងិេរីង វង់ ង េានក្រពន្ធល្ ្ោះ វង 

យពុត រ្ីង ល�ៅ ្ឹេ េានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រខលនួលនៅអង្គរ្ូរររី ន្ងៃេរី២៦ ខខេិនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ្ 

្រន្់្រធំ ០៥ ្រន្់្រតចូ ៦។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ តាងំ 

លេង៉�រ៊ លនៅន្ងៃេរី២៧ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 តាងំ វណ្ណ ឵សុ ីល�ៅ េូច អតរីតេា�ានជាងេា៉សពុរីន 

យនល្�ោះ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ តាឡរី 

ន្ងៃេរី៣១ ខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន 

តាងំ វណ ្ណាសពុរី ឬ តាងំ វា៉នណ់ាសពុរី ឬ តាងំ វា៉នណ់ាេ់ 

លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៦ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី 

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៦ ន្ងៃ។

 តាងំ វវច្ សុេី េានអាយពុ៤៧ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅលខតកំ្ពង់ចាេ ជាកូនរ្រសអំ៊់ តាងំ 

សាន នងិអំ៊សសរី នណ រ្ី េាន្្ររីល្ ្ោះ ្ឹេ សពុរីននួ ល�ៅ 

សពុរ្ី ន េានកូនក្ររុស ៦នាក់នងិសសរី ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្

កក�េចា្់រខលនួលនៅ្ េិូខកពកស្រី ក្ពុងខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក 
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

្រន្់្រធ ំ០៧ ្រន្់្រតចូ ២០។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តាងំ  
លវច សពុរីេ លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១០ ខខេរីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានេ់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ 

ននការសេលា្់រលនៅលឡើយ។ ក្រួសារេួយលនះ ្ឹេ សពុរីននួ 

(្្ររី), តាងំ លវច សពុរីេ (ក្រពន្ធ), ្ឹេ សពុរ្ី ា (កូន), ្ឹេ 

សពុផានណ់ា (កូន), ្ េឹ ផាររី (កូន), ្ េឹ �រ៉ា៉ឌរី (កូន) កតរូវ 

�នខខរ្កក�េចា្់រេកសេលា្់រេាងំអស។់ សេូលេើេ 

ពត័េ៌ានេេិ្តតាេល្ ្ោះនរីេួយៗពរីខាងល�ើេ។

 តាងំ សីុវវ�ង េានអាយពុ២៨ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

អតរីតសាសស្ាចារ្យ្ូេិក្រវត្វិេិ្យា េានសសរុកកំលណើត 

លនៅកកលចះលខតក្កលចះ ជាកូនរ្រសព់ូ តាងំ កេាង នងិ 

េរីង េរី តកិ្ពុន កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ 
�រាយណ៍ ន្ងៃេរី៧ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូន 
លេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ្  ្រន្់្រធ ំ៥ ្រន្់្រ 
តចូ ៥។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តាងំ សពុរីវលឡង លេៅ 
�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិ 

សេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១២ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរី 

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៧៦ ន្ងៃ។

 តាងំ សុងសារនិ ល�ៅ ្ឹេ លសសង េានអាយពុ២៨ 

ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ អតរីតនសិ្តិលពេ្យេកពរីល្រក៉ាងំ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅ�េរី លខតត្ាខកវ ជាកូនរ្រសព់ូ  

តាងំ �តួ នងិេរីង េរី សស៊ពុយ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ

ខលនួលនៅ្ឹរងកតខ្រក ន្ងៃេរី១ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើយ

្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ច ្រន្់្រធំ 

០១ ្រន្់្រតចូ ៧។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ តាងំ សពុងសារនិ 

ឬ តាងំ ្ឹេលសសង លនៅន្ងៃេរី១៩ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៩ ន្ងៃ។

 តាងំ វសត វៅ សលំអឿន កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួ

លនៅកងពេ២៩០ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន 

តាងំ លសត លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៩ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី២៦ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ៣៩ ន្ងៃ។

 តាងំ េរួយ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅលរោងចកក 
តេ្ប឵ញ ត-៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តាងំ �យួ ឬ 

តាន ់�យូ លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២០ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១១ ន្ងៃ។

 តាំង អ៊ាុេ េានអាយពុ២៣ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅ�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូន 

រ្រសព់ូ រស់ តាងំ នងិេរីង ្េឹ អពុឹេ កតរូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រខលនួសសរុក�រាយណ៍ ន្ងៃេរី១៥ ខខលេសា ឆ្ាំ 
១៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តាងំ អ៊ពុេ លេៅ�េ់្ ពុក 
េួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១០ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រ 

លនៅន្ងៃេរី១០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុំ 

�ាងំអសរ់យណៈលពេ ៩៣ ន្ងៃ។

 តឹ្  វសងវអង េានអាយពុ៥៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់ស្វាយ លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូន 

រ្រសល់េោកតា ជូ នងិលេោកយាយ យិេ េានក្រពន្ធ 

ល្ ្ោះ តកិ លសងលអង េានកូនក្រ រុស ៤នាក់ នងិសសរី  

៦នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួរលេះល្លើង ន្ងៃេរី១៩  
ខខធ្ូ ឆ្ ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុំ�ាងំលនៅ្ ពុក

 
េួេខសលងក្ពុងផះ្ ង ្រន្់្រធ ំ៤ ្រន្់្រតចូ ៩។ ខខរ្កក�េ 
ចា្់រ្រញ្ជូន តឹ្  លសងលអង ឬ តកឹ លសងលអង លេៅ�េ់្ ពុក 
េួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រ 
លនៅន្ងៃេរី១៩ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុំ 

�ាងំអសរ់យណៈលពេ ២៧៦ ន្ងៃ។

 តី េ៊ាុន ល�ៅ តរី �ាត កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួ 
លនៅកងពេ១៧០ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ 
្រញ្ជូន តរី�៊ពុន លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៩ ខខកញ្ញា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី៦ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៩ ន្ងៃ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

 តកឹ្ គាសិំវី ល�ៅ ររី េានអាយពុ២២ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ េានសសរុកកំលណើតលនៅលេោងឫស្រី លខត�្ត�់្ំរង 

ជាកូនរ្រសព់ូ តកឹ លសងលអង នងិេរីង េក់៉ ណយសពុរីេ  

កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅរលេះល្លើង ន្ងៃេរី១៩ ខខធ្ូ  
ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ឺចា្់រខលនួលនៅន្ងៃជាេួយឪពពុកខ�រ ល�ើយ 
្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ្  ្រន្់្រធ ំ៥ 

 
្រន្់្រតចូ ៥។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ តកឹ ្ាសំវិរី ល�ៅ ររី  

លនៅន្ងៃេរី២៥ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំ 
អសរ់យណៈលពេ ៧ ន្ងៃ។

 តឹក្ ច្ន ្ថ឵ េានអាយពុ២៦ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅលកោះសេិូន លខតកំ្ពង់ចាេ ជាកូន 

រ្រសព់ ូលអៀវ ្ េឹសាន នងិេរីង លនៅ សពុរីយរីេ កតរូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រខលនួលនៅសសរុក១៦ ត្ំរន ់២៥ ន្ងៃេរី៥ ខខេិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង 
ក្ពុងផះ្ ១០ ្រន្់្រធ ំ៤។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តកឹ ចន្ា 

ឬ តកឹ ចាន់្ ា លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី៧ ខខេិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី៨ ខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ៥៣ ន្ងៃ។

 តកឹ្ តូ េានអាយពុ៤២ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ អតរីត 
លវជ្ជ្រណ្ឌិត េានសសរុកកំលណើតលនៅលខតស្្ងឹខកតង ជាកូន 

រ្រសអំ៊់ តកឹ លេង៉ល�ោរ នងិអំ៊សសរី េេិ ធនួ េានក្រពន្ធ 

ល្ ្ោះ វា៉រ ខវនសពុន ល�ៅ អពុក េានកូនក្ររុស ២នាក់ នងិសសរី 

១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅន្ងៃេរី ២៨ ខខធ្ូ  
ឆ្ា ំ១៩៧៥ លនៅ្ េិូក្រីចាស ់�ពុ�ំក់ខខង សសរុកេពុខកំពេូ 

ត្ំរន២់៥ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង 
ក្ពុងផះ្ ក០៧ ្រន្់្រលេខ ៨។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តកឹ 

ត ូជា�ណំាក់ៗ �ចូជា ្រញ្ជូនលេៅរកាលកោងលនៅន្ងៃេរី៣០ 

ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥, លេៅខកពកលពោធិ៍លនៅន្ងៃេរី២ ខខេករា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦, លេៅ�េ់្ ្លំពញលនៅន្ងៃេរី៥ ខខេករា ឆ្ាំ 

១៩៧៦។ អង្គការ�នឲ្យក្រពន្ធ នងិកូន ៣នាក់ កពេ 

េាងំេ្ាយលកក្ នងិ្ូ្រនន្ល េកតាេខលនួ�េ់្ ្លំពញលនៅ
 

ន្ងៃេរី៥ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ តកឹ ត ូកតរូវ�នខខរ្កក�េ 

ចា្់រ្រញ្ជូន លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី៥ ខខេករា  
ឆ្ា១ំ៩៧៦ �ចូកំណតស់េ្គាេខ់ាងលេើ នងិសេលា្់រលនៅ 

ន្ងៃេរី៦ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអស់ 
រយណៈលពេ ៣៣៦ ន្ងៃ។

 តឹេ សំ ល�ៅ តឹេ ខសេ េានអាយពុ២៧ឆ្ាំ 

ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ េានសស រុកកំលណើតលនៅ�រាយណ៍ លខត ្
កំពង់ធំ ជាកូនរ្រសព់ូ តេឹ នងិេរីង ជនួ កតរូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រខលនួលនៅកងពេ៣១០ ន្ងៃេរី១៦ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង 
ក្ពុងផះ្ ច ្រន្់្រធ ំ៤ ្រន្់្រតចូ ២។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន 

តេឹ ស ំលេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១១ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦  
នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី២៣ ខខេរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១០៣ ន្ងៃ។

 តុង វបា៉ាត េានអាយពុ២៦ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ េាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសសរុក២០ លខតក្ណដា ាេ ជាកូនរ្រសព់ូ 

ស៊ពុយ តពុង នងិេរីង លអៀេ ល�ៀក កតរូវ�នខខរ្កក�េ

ចា្់រខលនួលនៅវតស្សះសសង់ ន្ងៃេរី៥ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៥  
ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក 

្រន្់្រធំ ០៣ ្រន្់្រតចូ ១០។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តពុង 

ល�ត៉ ពរីេន្រីរស-២១� លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី 

២៨ ខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៤ 

ខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ (តាេឯកសារ)។

 តុង វអង ល�ៅ លធឿន េានអាយពុ២៥ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ េានសសរុកកំលណើតលនៅេូកេាស លខតកំ្ពត ជាកូន 

រ្រសព់ ូតពុង សពុង នងិេរីង ្ េឹ ្ នួ េាន្្ររីល្ ្ោះ លធឿន 

លឌឿន េានកូនក្ររុស ២នាក់នងិសសរី ២នាក់ កតរូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រខលនួលនៅរលេះល្លើង ន្ងៃេរី២១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ្ 
 

្រន្់្រធ ំ៥ ្រន្់្រតចូ ១១។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តពុង លអង  
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២២ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦។  
លនៅពពុេំ ានេ់ ានឯកស ារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការ 

សេលា្់រលនៅលឡើយ។ ្្ររីល្ ្ោះ លធឿន លឌឿន ឬ េេ៉ លឌឿន 

ឬ វា៉ត លឌឿន កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូនលេៅ�េ់ 
ព្ុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៥ ឬ ១៧ ខខេិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៨ 

ខតលនៅពពុេំានេ់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការ 

សេលា្់រលនៅលឡើយ។

 តុញ ទន ល�ៅ សអំាត េានអាយពុ៤២ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧(៦) េានសសរុកកំលណើតលនៅ្ កូ លខតកំ្ពត ជាកូន 

រ្រសអំ៊់ ចនិ តពុញ នងិអំ៊សសរី អ៊ពុក ខាន ់េានក្រពន្ធល្ ្ោះ 

សាល្រឿន ល�ៅ ខេន៉ េានកូនសសរី ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េ 

ចា្់រខលនួលនៅ្ឹរងកតខ្រកខាងត្ូបង ន្ងៃេរី១ ខខឧស្ា ឆ្ាំ
 

១៩៧(៦) ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង 
ក្ពុង្រន្់្រធ ំ៥ ្រន្់្រតចូ ៤។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តពុញ 

 
េន លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី 

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៩ ន្ងៃ។

 តុន តូ េានអាយពុ១៩ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ េាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសន្ពុក លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូនរ្រសព់ូ ជ្ួរ 

តពុន នងិេរីង នពុត ឡពុង កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ
 

កងពេ៣១០ ន្ងៃេរី២៤ ខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើយ្រញ្ជូន 
លេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ េ ្រន្់្រធ ំ៤ ្រន្់្រ 
តចូ ៩។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ តពុន តូ លនៅន្ងៃេរី២៣ ខខ 

េរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ 

២៨ ន្ងៃ។

 តុប ង៉ាវូវ�ង ល�ៅ តពុ្រ េ៉ពុង េានអាយពុ២៩ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៦ េានសសរុកកំលណើតលនៅស្ាង លខតក្ណដា ាេ 

ជាកូនរ្រសព់ូ តពុ្រ លសៀក សស៊ពុន នងិេរីង នណ រ្ី េាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ ងពុចិ លសង េានកូនក្រ រុស ១នាក់ កតរូវ�ន

ខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅអ្្គរីសនរីេរី២ ន្ងៃេរី២៨ ខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលង

ក្ពុងផះ្ ខ ្រន្់្រធំ ៤ ្រន្់្រតចូ ១០។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ 

តពុ្រ ង៉វូលឡង លនៅន្ងៃេរី២៨ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ៩៣ ន្ងៃ។

 តុប វសៀប េានអាយពុ១៩ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ េាន 
សសរុកកំលណើតលនៅអង្គស្េួ (លខតក្ណ្ាេ) ជាកូនរ្រស់ 
ពូ សងឹ លសឿង នងិេរីង �ន កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួ 
េន្រីរលពេ្យ ១៧ លេសា ន្ងៃេរី៧ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ 

្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ច ្រន្់្រធំ 
 

២ ្រន្់្រតចូ ១២។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តពុ្រ លសៀ្រ លេៅ 
�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី៥ ឬ ៧ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី២៨ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 តុប សសុន ជាឪពពុករ្រស ់តពុ្រ េ៉ពុង (ល្ ្ោះខាងលេើ)  

កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅអ្្គសិនរីេរី២ ន្ងៃេរី៣០ ខខ 
តពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ តពុ្រ សសរុន ឬ សស៊ពុន  

លនៅន្ងៃេរី៣១ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំ 

អសរ់យណៈលពេ ១ ន្ងៃ។ កូនក្រសាររ្រស់្ ាតល់្ ្ោះ ងិច  

លសង ជាក្រពន្ធរ្រស់ តពុ្រ េ៉ពុង កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ 

្រញ្ជូនលេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ាំ 
១៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី៣១ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១ ន្ងៃ។

 តុំ វ៉ាន់ដាវរ៉ាត េានអាយពុ១៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ 

កូនសសិ្្្ាក់េរី៧ េានសសរុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ជាកូន 

រ្រសព់ូ តពុ ំសារា៉វា៉ន ់នងិេរីង �៊ពុយ សពុខពុន កត រូវ�នខខរ្ 

កក�េចា្់រខលនួខកពកលពោធិ៍ ន្ងៃេរី២២ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

ល�ើយ្រញ្ជូនលេ ៅ�ពុំ� ាងំលន ៅ្ពុកេេួខសលងក្ពុងផ្ះ 
 

ក ្រន្់្រធំ ០១ ្រន្់្រតចូ ១២។ (្ ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 តូច្ សាភាព េានអាយពុ២១ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅសសរីសន្ធរ លខតកំ្ពង់ចាេ ជាកូន 

រ្រសព់ ូជា ផាន នងិេរីង ស ំអរីេ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ 

ខលនួលនៅកំពង់លសោេ ន្ងៃេរី២៥ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 



60 េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក០១ 

្រន្់្រធំ ៣។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តចូ សា្ ាព ឬ 

តចូ សព្ុ ាព លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៥ ខខេិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី២០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១២៨ ន្ងៃ។

 តូច្ វអឿន ល�ៅ ល្ ឿន កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួ

លនៅពាណិជ្ជកេ្ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន 

តចូ លអឿន ឬ តចូ ល្ ឿន លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី 

១២ ឬ ១៣ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី 

៦ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 តូច្ ផអេ ល�ៅ ្ាព កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន តចូ ខអេ ឬ តចូ 

 
ឯេ លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២៧ ខខកកក�ា ឆ្ាំ 

១៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី៣១ ខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ៣៦ ន្ងៃ។

 វតង ស៊ាន េានអាយពុ២៦ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

េានសសរុកកំលណើតលនៅស្ាង លខតក្ណដា ាេ ជាកូនរ្រស់ 

ពូ លតង សពុរីេ នងិេរីង ន ូយា៉ន ់េានក្រពន្ធល្ ្ោះ ជនួ 

សអំពុេ េានកូនក្ររុស ១នាក់ កត រូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ 

ខលនួលនៅន្ងៃេរី១១ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ
 

�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ្  ្រន្់្រធ ំ៦ ្រន្់្រតចូ ៤។  
ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន លតង សន៊ លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលង 
លនៅន្ងៃេរី២២ ខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី 

២៧ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអស់ 

រយណៈលពេ ៩៥ ន្ងៃ។

 វតង សុខ េានអាយពុ២៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ េាន 
សសរុកកំលណើតលនៅកំពង់កតាច លខតកំ្ពត ជាកូនរ្រសព់ ូយរី 

លេៀន នងិេរីង ្ ពុត ឡាយ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ

ស្ងឹេានជយ័ កខនលងកងវរលសនាតចូ ន្ងៃេរី១៥ ខខកកក�ា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុង 
ផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ០៧ ្រន្់្រតចូ ១៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជនូ លតង  

សពុខ ឬ លតង សពុក លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២៦ ខខេរីនា  

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៣ ខខសរី�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៤១ ន្ងៃ។

 ផត លាងវសង ល�ៅ េរី េពុច េានអាយពុ២៥ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ េានសសរុកកំលណើតលនៅសសរីសន្ធរ លខតកំ្ពង់ចាេ 

ជាកូនរ្រសព់ូ ខត លេង៉ល�ង នងិេរីង លសង នណ កតរូវ�ន 

ខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅរលេះល្លើង្្លំពញ ន្ងៃេរី២៧ ខខ 
េិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន ខត េាងលសង  
លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១០ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៦ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ៦៩ ន្ងៃ។

 ផតេ សូ្នុ ល�ៅ ជេឹ េានអាយពុ៤០ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៥ េានសសរុកកំលណើតលនៅ្ ្លំពញ ជាកូនរ្រស់  

អំ៊ ខតេ �៊ាងលកត េានក្រពន្ធល្ ្ោះ ្ េឹ �ពុង េានកូន 

ក្ររុស ២នាក់ នងិសសរី ២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួ

លរោងចកកកង់ឡានរ�្ឋ-តាលខ្ៅ ន្ងៃេរី១៩ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៥ 

ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក០៨ 

្រន្់្រធំ ៩។ ខខរ្កក�េសេលា្់រ ខតេ សផូពុន ឬ ខតេ 

សពុផពុន ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។

 មត វសង េានអាយពុ៣៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ េាន 
សសរុកកំលណើតលនៅកណដា ាេស្ងឹ លខតក្ណដា ាេ ជាកូនរ្រស់ 

ពូ �ក់ ខក នងិេរីង រ្ី �៊ាង កតរូវ�នខខរ្កក�េ 

ចា្់រខលនួលរោងចកក ត-៣ ន្ងៃេរី២៩ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។  
លនៅពពុេំ ានេ់ ានឯកស ារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការ 

សេលា្់រលនៅលឡើយ។

 វតា ្ុន េានអាយពុ៤២ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

អតរីតសាសស្ាចារ្យ េានសសរុកកំលណើតលនៅកំចាយេារ 

លខតន្កពខវង ជាកូនរ្រសអំ៊់ លតោ អន នងិអំ៊សសរី លចះ ស៊ពុន េាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ ជា សពុរីននួ េានកូនក្រ រុស ៤នាក់ នងិសសរី  

១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខេករា 

ឆ្ ា១ំ៩៧៦ លនៅ”្ូេិល្ោកតារាជ សសរុក្្ំសសរុក 
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារ វេខ២៤៤ ផខវេសា ឆ នែាំ២០២០

 (តវៅវេខវតកាយ) 

ការវបាះពុេ្្ សាយវរឿងរ៉ាវពតិវែើេ្តីបវត្សិាសស្

េស ន្ាវ�្រីខស្វងរកការពតិននេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា សង្េឹ្ាក្រជាជនកេ្ពុជាក្្់ររូ្រ នងិអ្ករសរ់ានេាន
 

ជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កក�េខ�េ�ន នងិកំពពុងសរលសរអត្្រេ ឬលសៀវល្ៅ អំពរីលរឿងរា៉វពតិផ្ាេខ់លនួេាក់េងនងឹ 
រ្រ្រខខរ្កក�េ ល�ើយេាន្ំរណងផ្ព្វផ្ាយ សេូលផ្ើេកេស ន្ាវ�្រីខស្វងរកការពតិតាេអាសយ�្ឋាន ៖ 

ផះ្លេខ៦៦ េ�ាវិ្ រីកពះសរី�នពុ សងកាតេ់លនល�សាក់ ខណ្ឌចកំារេន ្្លំពញ កពះរាជណាចកកកេ្ពុជា។

េូរសព៖្ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬ (៨៥៥) ៩៩៦ ៧៥០
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�ត�់្ំរង (កខនលងខ�េអង្គការលេើ្រ្រញ្ជូនលេៅក្ពុង១ខខ)” 
 

ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក០៨ 
 

្រន្់្រលេខ១។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន លតោ ្ ពុន លេៅ�េ់ 
ព្ុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៤ ខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រ 

លនៅន្ងៃេរី២៣ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុំ 

�ាងំអសរ់យណៈលពេ ៩៩ ន្ងៃ។ ររីឯក្រពន្ធល្ ្ោះ ជា សពុរីននួ  

កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូនពរីស-២១� លេៅ�េ់ 
ព្ុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៣ ឬ ១៤ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៤ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 តតា ំ្ េឹយូយ អតរីតក្រូ្រលកងៀន កតរូវ�នខខរ្កក�េ 

�ាតខ់លនួលនៅតាឡរីក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន 
 

កតាំ ្ េឹយូយ លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២៣ ខខកញ្ញា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី៦ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រ 
ពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ៧៥ ន្ងៃ។

 តតាងំ វ ីេានអាយពុ២៥ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ េានសសរុក 
កំលណើតលនៅសលំរោងេង លខតកំ្ពង់ស្ ឺជាកូនរ្រសព់ ូកតាងំ 

យូល�ង នងិេរីង លសង រ្ី កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រ 

ខលនួលនៅការ�្ឋានេន្រីរ៩០ ន្ងៃេរី៥ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ើយ
 

្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ្ ពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ០១ 
 

្រន្់្រតចូ ៧។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន កតាងំ វរី លេៅ�េ់ 
ព្ុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២២ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិ 

សេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៥ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

�ពុ�ំាងំអសរ់យណៈលពេ ១១៤ ន្ងៃ។

 តតឹង ងរួន កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅ្ ្ំ�សតិ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន កតងឹ ងួន លេៅ

 
�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១២ ឬ ១៣ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសេលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៤ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 តតឹង យ៉ាងផក្វ េានអាយពុ៥០ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

េានសស រុកកំលណើតលនៅអាង្ូលខតឡ្ពុងចវូលេៀន ឪពពុក 
េ្ាយល្ ្ោះ កតងឹ យាងំយូវ នងិ លង្វៀង ធរីជរីវ េាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ លង្វៀង ធរីណា ំេានកូនក្ររុស ១នាក់នងិសសរី 

៥នាក់ កតរូវ�នខខរ្កក�េចា្់រខលនួលនៅខកពកស្ូបវ ន្ងៃេរី
 

២៣ ខខកពុេ្ភណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល�ើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ 
ព្ុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធំ ០២ ្រន្់្រតចូ ១។  

ខខរ្កក�េចា្់រ្រញ្ជូន កតងឺ យា៉ងខកវ  ឬ កតងឹ យា៉ង 
កាវ លេៅ�េ់្ ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២ ឬ ៤ ឬ ៥ ខខេរីនា  

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានេ់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ 

្ររលិចេ្ននការសេលា្់រលនៅលឡើយ។



េជ្ឈេណ្ឌ េឯក្សារក្េ្ពុរា ៖ ការយិេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ
ផះ្លេខ៦៦ េ�ាវិ្ រីកពះសរី�នពុ រាជធានរ្ី ្ំលពញ កពះរាជាណាចកកកេ្ពុ្ពុជា េូរសព ្៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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រូ្រ្តកក្រេពុខ៖ 

ក្រជាជនចាកលចញពរីផះ្សខេ្បងតាេ្រញ្្ជរ្រសល់យោធាខខរ្កក�េ លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលេសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)

រូ្រកក្រលកកោយ៖ 

ក្រជាជន�នវេិកតឡ្់រេកផះ្សខេ្បងវញិ ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កក�េ�ន�េួរេំ លនៅន្ងៃេរី៧ ខខេករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។

(្រណ ្ណសារេជ្ឈេណ្ឌេឯកសារកេ្ពុជា)
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