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ជនរងលកគោះលនៅវតស្ងៃនួលពកជ ក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញលនៅ

 
ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០។ 
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Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 1

 ការចងចាពំរីអំលពើក្រេយ័ពូជសាសន ៍ គឺមិនខមន 

ជាលរឿងខ�េងាយនងឹកនលេងហសួ,្ំរលភលេចលចោេ ឬជាការ 

អត់ឱនឲ្យលនោះលេ។ មិន្ាអ្កគឺជាអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរី 

រ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន,៍ ជាសាចញ់ាតរិ្រសជ់នរងលកគោះ  

ឬអ្ករសរ់ានមានជរីវតិ, ឬក៏ជាលចៅេួតននជនំានល់កកោយ

យា៉ងណាក៏ល�ោយ ការចងចាពំរីភាពសាហាវល�ោរល�ៅ

�ធ៏លំធងននរ្រ្រខខរ្កកហមលនៅខតឆលេងកាតក់ាេៈលេសៈ, 

លពេលវេា នងិការព្យាយាម។ អ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរី 

សម័យខខរ្កកហមភាគលកចើន�នព្យាយាមេាក់េពុកអតរីត- 

កាេរ្រសខ់លេនួ។ មានខតការរឭំក្ាអតរីតកាេរ្រសអ្់ក 

មិៃអាចបំភ្លេច
ទិវាជាតិនៃការចងចា២ំ០	ឧសភា
អ៊រុៃ	សរុោវតី	

ឯកអគ្គរ�្ឋេូតអាលមរកិក្រចាលំនៅកម្ពុជា  លេោក ផាកេរីក ម័រហ្រី អពុជ 
ធ្ូរលនៅស្្ូរតម្កេអ់�្ឋធិាតពុជនរងលកគោះននរ្រ្រខខរ្កកហម លនៅវត ្
សងៃនួលពកជក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ លនៅន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០។ 

 
(សន ្៊រពុនសពុរីម/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ស្្ូរតម្កេអ់�្ឋធិាតពុជនរងលកគោះក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមលនៅក្ពុង
 វតស្ងៃនួលពកជ ក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០។

 
(អ៊ពុន សពុ�ាវរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 



2 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

រសរ់ានមានជរីវតិ គឺខតងខតលនៅជាអតស្ញ្ញាណ្រច្ពុ្រ្បន្

រ្រសគ់ាតេ់ាងំអសគ់្ា លនោះលេើ្រ្ាលកង្ៗជាលកចើនខ�េ

លកើតលកកោយរ្រ្រខខរ្កកហម�នសះ្ខសង្យេ់ ្ាលតើ 

អំលពើល� ោរល� ៅខ្រ្រលនះអ ាចលកើតលេើង�នល�ោយ 

រល្រៀ្រណា ឬក្រខហេជាយពុវវយ័ជាលកចើនឆងៃេ់ ្ាលតើ 

អំលពើល�ោរល�ៅខ្រ្រលនះ ពតិជា�នលកើតលេើងខមនខ�រ 

ឬយា៉ង�ចូលម្ច។ ការចងចាអំំពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍

គឺខតងខតជាខផក្មួយននអតស្ញ្ញាណរ្រសក់្រលេស 

កម្ពុជា្រច្ពុ្រ្បន ្នងិសកមា្់រមនពុស្ជនំានល់កកោយតលេៅ

អនាគតកាេ។ 

 ន្ង្ៃ ្់រសកមាកក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាលនៅន្ងៃេរី ២០ 
 

ខខឧសភា គឺពតិជាមានសារសខំានណ់ាស។់ ក្រសនិល្រើ 

ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា មិនខមនជាន្ង្ៃ ្់រសកមាករ្រសជ់ាត ិ 

ន្ងៃលនះ គឺជាន្ងៃននការចងចា ំនងិការល្្រជា្ចតិរ្្រស្់រពុគ្គេ 

ម្ាក់ៗ។ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភាលនះ តណំាងឲ្យឱកាសមួយល�ើម្បរី 

ចងចាំ្ ាអតរីតកាេមួយ ឬកគរួសារមួយ, សហគមនមួ៍យ ឬ 

ក្រវត្សិាសស្ននក្រលេសមួយ អាចជាឱកាសមួយសកមា្់រ 

ការលរៀនសកូតនងិ្រលកងៀនលេៅ�េល់កង្ៗជនំានល់កកោយ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៨៤ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា កតរូវ�នកំណត់ 
្ាជាន្ងៃនន  «េិវាចងកំហងឹ» ។ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា កតរូវ�ន 

កំណតមួ់យខផក្លេៀត្ាជានមិិតរូ្្រននការក្រឆាងំលេៅ 

នងឹអង្គការសហក្រជាជាត។ិ រវាងឆ្ា១ំ៩៨២ �េឆ់្ាំ 

១៩៨៣ ខ�េមានក្រជាជនកម្ពុជាជាង ១េាននាក់ 

�នផ្តិលមន� នងិចពុះហត្ថលេខាលនៅលេើញញាត្លិ�ើម្បរីលផ្ើ 

ជនូលេៅអង្គការសហក្រជាជាតតិាមរយៈរ�្ឋាភិ�េនន 

សាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា។ លគោេ្ំរណងននការ�ាក់ 
ញត្លិេៅកានអ់ង្គការសហក្រជាជាតគឺិជាការតវា៉�េ ់

អង្គការសហក្រជាជាតិ ខ�េ�ន្រនេ្េួេស្គាេរ់្រ្រ 

ខខរ្កកហម្ាជាអ្កតណំាងសស្រច្ប឵្់ររ្រសក់្រជាជន 

កម្ពុជាលនៅឯមហាសន្�ិតអង្គការសហក្រជាជាត។ិ 

សលម្ច លហង សរំនិ �នព្យាយាម�លណ្ើមយកអសនៈ 

រ្រសក់្រលេសកម្ពុជាលនៅក្ពុងអង្គការសហក្រជាជាតិ

ពរីខខរ្កកហម លហើយក្រគេល់េៅឲ្យក្រជាជនខខរ្វញិ។ 

្រ៉ពុខនជ្ាចពុងលកកោយ សកម្ភាពលនះកតរូវ�នរារាងំ។ លនៅក្ពុង 
ឆ្ា២ំ០១៨ រាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា �នសលកមចតាមរយៈ 
អនពុកកឹត្យលេខ១៩អនកក.្រក ចពុះន្ងៃេរី១៤ ខខកពុម្ៈ ឆ្ាំ 

២០១៨ ខកខក្រល្ ្ោះ «េិវាចងកំហងឹ»  លេៅជា «េិវាជាត ិ

ននការចងចា»ំ ល�ោយកំណតយ់កន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ជា 

លរៀងរាេឆ់្ា។ំចា្់រតាងំពរីឆ្ាំ ២០១៨ មក ន្ងៃេរី២០ ខខ 

េរីកករុងភ្លំពញ ឆ្ា១ំ៩៨១។  
(ល�វរី� ហក/ ្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)។

ឯកអគ្គរ�្ឋេូតអាលមរកិក្រចាលំនៅកម្ពុជា  លេោក ផាកេរីក ម័រហ្រី នងិ 
នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា លេោក ឆាងំ យពុ ចេូរួមពធិរី 
្រង ព្ុ កូេលនៅក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ លនៅន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា 
ឆ្ា២ំ០២០។  (សន ្៊រពុនសពុរីម/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០
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ឧសភា គឺជា ន្ងៃ្រពុណ្យជាតជិាផលេវូការមួយលនៅក្ពុងក្រលេស
 

កម្ពុជា ខ�េកតរូវ�ន�ាក់ឲ្យក្រជាជនកម្ពុជាេូេាំងក្រលេស
 

្្់រសកមាកពរីការងារ ល�ើម្បរីចេូរួមការរឭំកវញិ្ញាណក្ខន្ធ 

ជនរងលកគោះ ខ�េ�នសលេា្់រលនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមលនៅ 
តាម្ូរជនរីយ�្ឋាននានាេូេាងំក្រលេស។ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា  

គឺជាន្ងៃសខំានមិ់នកតមឹខតជាន្ងៃសកមាកពរីការងារខត 

្រ៉ពុលណ ្ណោះលេ ្រ៉ពុខនក៏្ជាឱកាសមួយសកមា្់រការខសង្យេ់ 

នងិឧេ្សិកពុសេ។ កគរូ្រលកងៀន សសិ្ានពុសសិ្ មនន្រី 

រាជការ កពះសង្ឃ ្រពជ្តិ េួន ហាគឹម នងិសាធារណជន 

អាចជ្ួរជពុគំ្ាលធ្ើពធិរី្រង ព្ុ កូេឧេ្សិកពុសេជនូអ្កខ�េ 
�ន�ត់្រង់ជរីវិតលន ៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមលន ៅតាម 
្ូរជនរីយ�្ឋានខ�េលន ៅខក្បរកខន លេងរសល់ន ៅរ្រសខ់លេនួ។ 

មិនកតមឹខត្រ៉ពុលណ ្ណោះលសោត «េិវាជាតនិនការចងចាំ» 

ន្ងៃេរី២០ ឧសភា �នផេ្ឲ់្យជាសណំងសមូហភាព នងិ

ផលេវូចតិរ្្រសត់ពុេាការកាតល់េោសលម�កឹនាខំខរ្កកហម។ 

លនៅក្ពុងឆ្ា២ំ០១៨ តពុេាការកាតល់េោសលម�កឹនាខំខរ្ 
កកហម �នេេួេស្គាេន់្ងៃខ�េរាជរ�្ឋាភិ�េ�ន 

កំណតយ់កន្ងៃេរី២០ ខខឧសភាលនះលធ្ើជាន្ងៃ្រពុណ្យជាត ិ

ជាសំណងសកមា្់រល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្បលវណរីក្ពុងសំណពុំ

លរឿង០០២/០១។ 

 លេោះ្ររីជាយា៉ងលនះក៏ល�ោយ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ាំ 

២០២០ លនះ នងិឆ្ា្ំរន្្រន្ា្់រលេៅន្ងៃអនាគត គឺខេងជា 

ន្ង្ៃ ្់រសកមាកសាធារណៈលេៀតលហើយលនៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជា។ លេោះ្ររីជាមានការផលេាស្ូ្់ររលនះ ខ្ពុសំង្ឃមឹ្ាលយើងលនៅ

 ខតអាច្រនរ្ឭំក�េន់្ងៃេរី ២០ ខខឧសភាលនះ�ន�ខ�េ។ 

 លនៅន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០ លេោក ឆាងំ យពុ  

នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា, លេោកឯកអគ្គ 
រ�្ឋេូតអាលមរកិ ផាកេរីក ម័រហ្រី នងិ្រពុគ្គេកិរ្រសស់្ថាន 

េូតអាលមរកិក្រចាកំ្រលេសកម្ពុជា �នមកក�រព្ធពធិរី 
្រង ព្ុ កូេឧេ្សិកពុសេលនៅក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជ ល�ើម្បរីរឭំក

�េជ់នរងលកគោះខ�េ�ន�ត្់រង់ជរីវតិ។ វតស្ងៃនួលពកជ 

មានេរីតាងំស្ថតិលនៅភូមិសងៃនួលពកជ ខ�េមានចមងៃ ាយ 
ក្រខហេ៣គរីេខូមក៉តពរីសាេាក្រីខខរ្កកហម។

 លយោងតាមរ�យការណ៍ស្រីអំពរីការចពុះសកិ្ាសសាវ 

កជាវអំលពើឧកកិ�្ឋកម្រ្រស្់រន ្រ៉ពុេ ពត លនៅលខតក្ណ្ាេ 

រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ខខរ្កកហម�នយក 
វតស្ងៃនួលពកជលធ្ើជាគពុក នងិជាកខនលេងសមលេា្់រមនពុស ល្នៅ 
អំេពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ គពុកលនះ គឺជាគពុកខ�េធជំាងលគលនៅ 

ឯកអគ្គរ�្ឋេូតអាលមរកិក្រចាលំនៅកម្ពុជា  លេោក ផាកេរីក ម័រហ្រី ចេូរួមពធិរី្រង ព្ុ កូេលនៅក្ពុង
វតស្ងៃនួលពកជក្ពុងេរីកក រុងភ្លំពញ លនៅន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០។  

 
(អ៊ពុន សពុ�ាវរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ក្ពុងសសរុកអង្គស្េួ។ ក្រជាជនចលនលេោះពរី ៤០០លេៅ ៧០០
 

នាក់ កតរូវ�ន�ន៉ស់្ាន្ា�នសលេា្់រលនៅក្ពុងវតល្នះ។ 

រលណ្ៅសមលេ ា្់រមនពុស្ គឺស្ថតិលនៅជពុវំញិ្ររលិវណវត ្

ក្រេាយខាងមពុខវតខ្ចងកពះវហិារ ក្ពុងសសះខក្បរកពះ 
វហិារ នងិខាងេចិសាេាលរៀន។ ក្រជាជនខ�េកតរូវ�ន 

ខខរ្កកហមចា្់រខលេនួយកមកេរីលនះ គឺជាអ្កខ�េខខរ្ 
កកហម�នលចោេក្រកាន់្ ា «ខពុសសរីេធម៌, ជា្់រននិ ្ាការ 

្រ៉េូរីស, េាហាន, គិញ, គយ ឬជន្រង្ក្់រសលូវៀត នងិ 

អាលមរកិ»។ ជនរងលកគោះមានចកមរុះជនជាត ិចនិ,  ចាម,  

ខខរ្, លកង្, ចាស,់ ក្ររុស, សសរីខ�េ�ាក់ឲ្យលនៅ�ាចល់�ោយ 

ខេកពរីគ្ា។ ខខរ្កកហមសមលេ ា្់រល�ោយមិនលរើសលអើង 

លនោះលេ។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រេាងំលកង្េាងំចាស ់នងិេាងំ 

ក្ររុសេាងំសសរី។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ នងិល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩  

មានការវាយសមលេា្់រអ្កលេោសជាលកចើនលកពោះខខរ្កកហម 

�នលចោេក្រកានអ្់កលេោសេាងំអស់្ ាជាខខរ្«ស»។ 

សពន្្ងៃលនះ លយើងល�ើញមានការកសាងស្្ូរសកមា្់រ

តម្កេអ់�្ឋធិាតពុរ្រសជ់នរងលកគោះលនៅក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជ។ 

 លនៅក្ពុងពធិរីសកូតមន្្រង ព្ុ កូេឧេ្សិ�េជ់នរងលកគោះ
 

ក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមខ�េកតរូវ�នក�រព្ធលធ្ើលនៅវតស្ងៃនួ
 

លពកជ លនៅន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០ លេោកឯក 

អគ្គរ�្ឋេូតអាលមរកិ ផាកេរីក ម័រហ្រី �នមានក្រសាសន ៍

្ា «ខ្ពុពំតិជារលំភើ្រណាស់ ខ�េ�នមកចេូរួមក�រព្ធ 
កម្វធិរីលនៅក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជ។ ខ្ពុរំ រីករាយខ�េេរីតាងំលនះមាន

 
ការស ាងសង់ស្ូ្ររឭំកវិញ្ញាណក្ខន ្ធ�េជ់នរងលកគោះ  
ខ�េ�ន�ត្់រង់ជរីវតិលនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម ខ្មេាងំ 
មានការចេូរួមខ្រក្ាពរីលេោកយាយលេោកតា នងិ 

កូនលចៅជនំានល់កកោយលេៀត»។ លេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូតអាលមរកិ  

ផាកេរីក ម័រហ្រី �នសរួលេៅកានអ្់កចេូរួម្ា លតើអ្កេាងំ 

អសគ់្ាលនៅចងចាពំរីរ្រ្រខខរ្កកហមខ�រឬលេ? លតើមាន 

នរណាខលេះ�ត្់រង់សាចញ់ាតលិនៅេរីលនះ? លេោកក៏�ន 

្រខន្ថមលេៀតខ�រ្ា «ន្ងៃេរី២០ ឧសភា គឺជាន្ងៃ�ស៏ខំាន ់

ណាសក់្ពុងការចងចាពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍លហើយ 
សកមា្់រការខ្រក្ាការចងចាលំនះ គឺជាកិចក្ាររ្រស់

លេោកខ�េជយួគាកំេខ�រ។ សហរ�្ឋអាលមរកិ នងឹ្រនជ្យួ 

គាកំេ�េក់ារងារខ�េេាក់េងនងឹការផ្ះផ្ា នងិ 

សន្ភិាព។ ការសកិ្ាក្រវត្សិាសសស្ខំានណ់ាស ់លកពោះ 

លនៅមាន្រពុគ្គេមួយចនំនួមិនេានល់ជឿលេើការលកើតលេើង 

ននរ្រ្រខខរ្កកហមលនៅលេើយ។ លនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាមាន
 

ក្រជាជនចេូរួម្រង ព្ុ កូេលនៅក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០។ (អ៊ពុន សពុ�ាវរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 5

លកង្ៗជាលកចើនខ�េលកើតលកកោយរ្រ្រខខរ្កកហម �លូចះ្ 

វាពតិជាសខំានណ់ាស ់លនៅលពេខ�េលយើងមានលសៀវលភៅ 

ក្រវត្សិាសសស្កមា្់រ្រលកងៀន�េល់កង្ េៗាងំលនោះ»។  

 កពះសង្ឃ អាចារ្យ នងិលេោកតាលេោកយាយមួយ 

កករុមតចូ�នចេូរួមសកូតមន្្រង ព្ុ កូេតាមក្រនពណរី ខខរ្

លនៅពរីខាងមពុខ្ូរជនរីយ�្ឋានលនៅក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជ ល�ើម្បរីឧេ្សិ
 

កពុសេ�េអ្់កខ�េ�ន�ត្់រង់ជរីវតិលនៅក្ពុងវតល្នះ។  
ចាស់ៗមួយកករុមតូច�នខចករខំេកលរឿងរា៉វខ�េខលេនួ�ន 
ជួ្រក្រេះលនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមលនៅពរីខាងមពុខស្្ូររឭំក

 
វញិ្ញាណក្ខន្ធ។ ជនួលពេខលេះគាតន់យិាយល�ោយេឹកមពុខ 

�រម្ នងិលសោកស្ាយ ្រ៉ពុខនល្ពេខលេះគាតក៏់្រង្ាញនវូេឹក

មពុខររីករាយខ�រ។ ងឹម េរី លភេក្ររុស អាយពុ៦០ឆ្ា ំសពន្្ងៃ 

រសល់នៅខក្បរវតស្ងៃនួលពកជ�ននយិាយ្ា៖ 

 ការរសល់នៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមគឺជាការរសល់នៅ 
ល�ោយភិតភ័យខ�េមិន�ឹង្ ាន្ងៃណាកតរូវខខរ្កកហមយក 

លេៅសមលេា្់រលេើយ។ ខ្ពុរំ រីករាយណាសល់នៅលពេខ�េមាន

ការក�រព្ធពធិរី្រង ព្ុ កូេឧេ្សិ�េអ្់កខ�េ�ន�ត្់រង់ 
ជរីវតិលនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម លកពោះខ្ពុលំជឿ្ ាការលធ្ើ្រពុណ្យ

 
ខ្រ្រលនះអ ាចនងឹ�ន�េ់អ្កខ�េ�នសលេា្់រលេ ៅ។ 

ចលំពោះខ្ពុ ំការឭំកលេើងវញិពរីលរឿងរា៉វ�ជ៏រូចតល់នៅក្ពុងរ្រ្រ
 

ខខរ្កកហមមិន�នលធ្ើឲ្យខ្ពុំ្ ចឺា្់រលេៀតលេ ្រ៉ពុខនវ្ាអាច 
ជយួឲ្យខ្ពុហំាក់្ររី�ចូជាមានក្រីសង្ឃមឹលេើងវញិលនៅលពេ 
ខ�េមានអ្កខេ្ខ់្ាយ នងិយកចតិេ្ពុក�ាក់ពរីលរឿងរា៉វ 

ខ�េ�នកនលេងផពុតលេៅ។  ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា គឺជាន្ងៃមួយ 

ខ�េអាចជយួ�េក់ារចងចាយំា៉ងេូេេូំេាយ�េល់កង្ៗ

ជនំានល់កកោយ។ លេោះ្ររីជាន្ងៃ២០ ឧសភា កតរូវ�នេពុ្រលចញ 

ពរីន្ង្ៃ ្់រសកមាកលនៅក្ពុងក្រលេសកម្ពុជាក៏ល�ោយ ្រ៉ពុខន្

វាមិន�នលធ្ើឲ្យ្រះ៉ពាេ�់េក់ារចងចារំ្រសខ់្ពុលំេើយ។  
ន្ងៃលនះគឺជាន្ងៃមួយខ�េក្រជាជន នងិលកង្ៗជនំានល់កកោយ

លរៀនសកូតអំពរីក្រវត្សិាសសល្�ើម្បរីេ្់រស្កាតក់ារលកើតលេើង 

វញិននរ្រ្រខខរ្កកហមម្ងលេៀត ខ្មេាងំកពុំឲ្យមានការ

ចាញ់ល�កនលយោ�យ�ចូកាេពរីអតរីតកាេ។

 មាន យយ៉ លភេសសរី អាយពុ៦៣ ឆ្ាំ លរៀ្ររា្់រ្ា៖ 

លនៅវតស្ងៃនួលពកជលនះ មានការលធ្ើពធិរី្រង ព្ុ កូេឧេ្សិ�េ់

ជនរងលកគោះក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមជាលរៀងរាេឆ់្ា។ំ ក្ពុង 

មួយឆ្ាវំតស្ងៃនួលពកជលធ្ើពធិរីលនះចនំនួ្ររី�ង គឺលនៅន្ងៃចេូឆ្ាំ 

្រពុណ្យភ្ជពុ ំនងិន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា េិវាជាតនិនការចងចាលំនះ។ 

ខ្ពុលំកតកអរណាស់ ខ�េមានអ្កមកចេូរួមលធ្ើ្រពុណ្យ 
ជាមួយក្រជាជនលនៅេរីលនះ �េអ្់កខ�េ�នសលេា្់រលេៅ 

លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម។ ខ្ពុក៏ំមានសាចញ់ាត�ិនសលេា្់រ
 

ក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជលនះខ�រ។ ខ្ពុសំងៃ្់រចតិណ្ាសល់នៅលពេខ�េ
 �នលធ្ើពធិរី្រពុណ្យ�លូចះ្។ សកមា្់រខ្ពុ ំ លនះគឺជាលមលរៀន 

ក្រវត្សិាសសមួ្យខ�េជយួអាចជយួឲ្យលកង្ៗ�ងឹពរីអ្រី 

ខ�េ�នលកើតលេើងលនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម នងិលជៀសវាង 
ល�ើរលេៅរកផលេវូមិនេ្អ�ចូកករុមខខរ្កកហមលេៀត។ មិនខត 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ លកង្ៗជនំានល់កកោយក៏អាចជយួឲ្យក្រលេស 

សងៃ្់រសពុខ�នខ�រ។ 

  ការចងចាពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍គឺមិនងាយ 

សសរួេលនោះលេក្ពុងការចងចា ំលហើយវាក៏មិនងាយសសរួេ 
ក្ពុងការ្ំរលភលេចលចោេខ�រ។ មិន្ាន្ងៃេរី ២០ ខខឧសភា  
គឺជាន្ង្ៃ ្់រសកមាកសាធារណៈ ឬក៏មិនខមនក៏ល�ោយ  

វាលនៅខតមិនអាចផលេាស្ូ្់ររភាពសខំានន់នក្រវត្សិាសស ្
ខខរ្កកហមសកមា្់រជនរងលកគោះនងិអ្កខ�េលនៅរស់រាន 

មានជរីវតិ, មនពុស្ជាេរីសសេាញ់ នងិមនពុស្ជនំាន ់

លកកោយខ�េលកើតលកកោយរ្រ្រខខរ្កកហម។ ន្ងៃេរី២០ 

ឧសភាលនះ គឺកតរូវខតជាន្ងៃផ្ាេ់ខលេនួ នងិជាន្ងៃរួម 
សកមា្់រការចងចាមួំយរ្រសជ់ាត។ិ �លូចះ្លហើយលមលរៀន 

ននក្រវត្សិាសសល្នះនងឹមិនកតរូវ�ន្ំរលភលេចលេើយសកមា្់រ 

ក្រជាជនកម្ពុជា នងិពភិពលេោក។

ក្រជាជនចេូរួម្រង ព្ុ កូេលនៅក្ពុងវតស្ងៃនួលពកជ
 ក្ពុងេរីកករុងភ្ំលពញ ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា២ំ០២០។  

(អ៊ពុន សពុ�ាវរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

គរុយ	សាវា៉ាៃ	គណៈភោធាសសរុកកពំង់ពតសបក	
ដកសសង់ភចញពតីចភមលេើយសារភាពឯកសារ	J០០២៥៥

ោរា៉ារដ ្ឋ	ភមត្ា

 ខ្ពុមំានល្ ្ោះ គពុយ យព៉ុន លនៅលពេចេូលធ្ើ្រ�វិតន្ ៍
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៩ ខ្ពុ�ំន្ូ្ររលេៅល្ ្ ោះ គពុយ សាវា៉ន 

 
វញិ។ ឪពពុកខ្ពុលំ្ ្ ោះ គពុយ យា៉ន ់�នសលេា្់រលនៅក្ពុងឆ្ាំ

 
១៩៦៨ នងិម្ាយខ្ពុលំ្ ្ោះ កព រុំ ្រពុចិ។ ឪពពុកម្ាយរ្រស់ 
ខ្ពុកំ្រក្ររ្ររលធ្ើខសសចម្ក ារ។ ខ្ពុលំកើតលនៅភូមិនកពស្ាងំ 

�ពុពំញាលេៀង សសរុកកពះលសច្ លខតន្កពខវង។ លនៅលពេ 

ខ�េខ្ពុមំានអាយពុ៥ឆ្ាំ ឪពពុកម្ាយខ្ពុ�ំនផលេាសល់េៅរស់
 

លនៅភូមិស្ាយកពឹម ក្ពុង�ពុពំញាលេៀង�ខ�េ លកពោះកាេ 
លនោះភូមិកំលណើតរ្រសខ់្ពុមំានការរាត�្តពរីសណំាក់កង 

េ័ពលវៀតណាម។ រហតូ�េខ់្ពុមំានអាយពុ១១ឆ្ា ំលេើ្រខ្ពុវំេិ 
កតេ្់រមករសល់នៅក្ពុងភូមិស្ាងំវញិ។ លកកោយមក ម្ាយ 
រ្រសខ់្ពុ�ំននាខំ្ពុមំក្ួរសលរៀនលនៅវត្្ ្រី ស្ថតិលនៅ�ពុពំញា

 
លេៀង ខ�េលនៅលពេលនោះខ្ពុអំាយពុ១៦ឆ្ា។ំ ខ្ពុ�ំន្ួរសជា

 
លននរយៈលពេមួយឆ្ាំ នងិ្ួរសជាភិក្ខពុរយៈលពេពរីរឆ្ា។ំ 

្រន្ា្់រមកខ្ពុ�ំនលេៅលរៀនគម្រីរកពះនកត្ិរ�ក លនៅវត�្លេាងំ 

ស្ថតិលនៅ�ពុលំ្ ើកាច់ សសរុក�ភ្ំ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ ខ្ពុ�ំនក្រេងជា្់រសញ្ញា្រកតភាសា 
�េរីរង លនៅកករុងនកពខវង។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៨ ខ្ពុ�ំនសកឹមក 

លយោធាខខរ្កកហមកំពពុងលធ្ើ�លំណើរលេៅសមរភូមិ។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

លនៅផះ្វញិ ល�ោយសារលពេលនោះជរីវភាពកគរួសារមានការ 

ខះ្ខាត។ អ្កភូមិលនៅជតិវតេួ្េកកសាងំ ខ�េធលេា្់រស្គាេ់ 

ខ្ពុកំាេខ្ពុលំនៅ្ួរសជាកពះសង្ឃ �នឧ្រត្ថម្�រី លគោកក្ររី េពុក
 

ឲ្យខ្ពុភំ្ជរួរាសល់ធ្ើខសសចម្ការ។ ខ្ពុ�ំន�ាលំពោត សខណ្ក នងិ 
 

េងៃ។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៦៨ ឪពពុកមាររ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ គពុយ  
សាន ់�នេិញអួ៊នេពុកឲ្យខ្ពុលំនសាេកតរីវញិ។ លនៅលពេខ្ពុំ 
លនសាេកតរី ខ្ពុ�ំនេេួេការអ្់ររនំលយោ�យ្រលណ្ើរៗ 
ពរី ្រងធពុច (លេខាត្ំរន២់៣) នងិ ្រងភន (លនៅអង្គភាព 

កសកិម្ត្ំរន២់៤)។

 ខ្ពុ�ំនចេូ្រ�វិតន្ល៍នៅខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៦៩ លនៅភូមិ 
នកពស្ាងំ ល�ោយមាន ្រងភន ជាអ្កនាចំេូ នងិមាន ្រងធពុច 

គឺជាអ្កេេួេស្គាេ។់ លកកោយចេូ្រ�វិតន្ខ៍្ពុ�ំនលធ្ើ 
សកម្ភាព ចេនាយពុវជន-យពុវនាររី ្ររីភូមិគឺ ១) ភូមិ 

កកសាងំេង ២) ភូមិស្ាងំ នងិ ៣) ភូមិេឹកជរូ ល�ោយខ្ពុ ំ
មានតនួាេរីជាអនពុក្រធានសាខាយពុវជន ។ លនៅក្ពុងខខកពុម្ៈ 
ឆ្ាំ ១៩៧០ ខ្ពុ�ំនចេូអង្គការសម័្ន្ធយពុវកក «សម័្ន្ធ 
យពុវជនកពុម្ពុយនរីសក្ម្ពុជា គឺជាន�ស្ារំ្រស្់រក្កពុម្ពុយ

 
នរីសក្ម្ពុជា» ល�ោយមានសមមិត ្ខា ំសពុខ ជាអ្កឧលេស្  
នងិ សមមិត ្មព៉ុង ជាអ្កេេួេស្គាេ។់ ខ្ពុ�ំនចេូ្រក្ 
លនៅន្ងៃ២២ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧០ លនៅអង្គភាពសសរុក 

កំពង់កតខ្រក ល�ោយមានសមមិត ្សពុខ សាន គឺជាអ្កឧលេស្ 

នាមេរី១ សមមិត ្ចាន ់្ ន គឺជាអ្កឧលេស្នាមេរី២ នងិ 

សមមិត ្ជយ័ សារនិ  ជាអ្កេេួេស្គាេ។់ លនៅន្ងៃេរី២១ 

ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧១ ខ្ពុ�ំនចេូជាល្រក្ខជនលពញសេិ្ធ។ិ 

 លកកោយពរីចេូ្រ�វិតន្ខ៍្ពុ�ំនេេួេតខំណងជា្រន ្
្រន្ា្់ររហតូ�េខ់ខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុមំានតនួាេរីជា 

លេខា � ក្ពុងគណៈលយោធាសស រុកកំពង់កតខ្រក។ 

 លពេលនោះខ្ពុមំានក្រពន្ធល្ ្ោះ េពុង លខឿន អាយពុ ២៣
 

ឆ្ា។ំ លយើងមិនេានម់ានកូនលេ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំកើតលនៅ 
ភូមិកគស ់�ពុជំយ័កំពក សសរុកលកោះជយ័ មាននាេរី្រពុគ្គេកិ 

កាតល់�រ លនៅក្ពុងអង្គភាពលស�្ឋកិចស្សរុកកំពង់កតខ្រក។ 

 ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូេាងំអស៨់នាក់ ក្ពុងលនោះសសរី៤នាក់។ 
 

កគរួសារខ្ពុគឺំជាវណ ្ណៈកសកិរ �លូចះ្លយើង�នចេូ្រ�វិតន្ ៍

េាំងអស់គ្ាលេើកខេងខត្រ្អនូសសរីលពៅរ្រស់ខ្ពុអំាយពុ១៤ឆ្ាំ 
 

រសល់នៅជា មួយម្ាយ្រន្ា្់រពរីឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនសលេា្់រ 
លេៅ។ ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ គពុយ យពុន គឺជាលេខា�ពុរំាធរ  
សសរុកលកោះជយ័ នងិ្រ្អនូ គពុយ នាន លធ្ើការលនៅអង្គភាពជាមួយ 
គាត។់ ្រ្អនូគពុយ ្ន នងិ គពុយ ណាត គឺជា្រពុគ្គេកិ 
វ្រ្បធម៌ ក្ពុងភូមិនកពស្ាងំ។ ចខំណក្រ្អនូ គពុយ លនៅ គឺជា

 
លពេ្យលនៅ�ពុពំញាលេៀងខ នងិ គពុយ ហាន លពេ្យត្ំរន២់៤។ 

 កាេលនោះខ្ពុមំានមិតភ្ក្កខិ�េជតិស្េិ្ធ លនៅលកកោយ 
ឆ្ា១ំ៩៧០ គឺមានសមមិត ្សពុខ សាន គឺជាក្រធានសន្សិពុខ 

សសរុកកំពង់កតខ្រក, សមមិត ្មពុរី គឺជាក្រធានវ្រ្បធម៌ 

សសរុកកំពង់កតខ្រក នងិសមមិត ្លអៀង ្រក់៉ គឺជាក្រធាន 

េតូល៍នសាេ ត្ំរន២់៤។ 

 ខ្ពុ�ំនលធ្ើសកម្ភាពតាមការចាតត់ាងំរ្រស់ វនិ។ 

លនៅខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ មានការក្រជពុលំនៅលកកោមផះ្ វនិ  

ខ�េមានគ្ា៤នាក់ចេូរួម គឺមាន  វនិ, សមមិត ្មពុរី  

(ក្រធានមន្រីរសសរុកកំពង់កតខ្រក), តចូ សារមឹ (ក្រធាន 

លយោធា � រ្រសស់សរុកកំពង់កតខ្រក) នងិខ្ពុ។ំ ការក្រជពុលំនោះ 
គឺលរៀ្រចខំផនការខ�េមានល្ ្ោះ្ ា «ចេនាលសលរើ 

នយិម» ខ�េយកសមាជកិភាពអ្កជា្់រននិ ្ាការ 

នលយោ�យសង្គមចាស់ �ចូជា លមភូមិ លមកង ្រ៉េូរីស  

េាហាន សមាសភាពពាេាអាវា៉ខស នងិសមាសភាព 

ស្ាក់លស្ើរ សមងៃសំពុខ ល�ើម្បរីលធ្ើជាខង្្រខង្អក។ ខ្ពុកំ្ា្់រមិន 
�នល�ើមកំលណើត�្ូំរងននចេនាលនះលកើតលចញពរីណាមក

លេ។ តាមការអ្់ររពំរីល្ ្ោះ វនិ ក្ប឵េមា៉សពុរីន�កឹនាកំ្ពុង 
ចេនាលនះមានល្ ្ោះ ចកករី, សពុផាន, សពុជាត,ិ ្ កូ លហៅ 

ខមន៉ នងិ គាត ់(វនិ) លហើយមានក្រលេសលវៀតណាម នងិ 

ក្រលេសសលូវៀតជាអ្កគាកំេេាងំខាងសម្ារ។ ល្ ្ោះ 

ន្រមា៉្់រ គឺជាគណៈេាក់េងលវៀតណាម�នផេ្់ឲ្យនវូ 

អាខអ៊១៥ (AR-15) ចនំនួ៧៥ល�ើម, លសកាលស (CKC) 

ចនំនួ៤០ល�ើម, អាកា (AK) ចនំនួ៦០ល�ើម, អឹម៣០ 

(M-30) ចនំនួ៤ល�ើម, កគា្់រខ្រកត្ប឵េ៦់០មរីេរីខមក៉ត 

ចនំនួ៣ល�ើម, ល្រ៤០ (B-40) ចនំនួ២ល�ើម, អឹម៧៩ 

(M-79) ចនំនួ៦ល�ើម, កា៤៥, ល្រអា ចនំនួ១២ល�ើម 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

នងិ្្ាលំពេ្យចនំនួ៣ធពុង។ សម្ារេាងំអសល់នះ�នេេួេ

លនៅក្ពុងខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ គឺលយោធាសសរុកកំពង់កតខ្រក 

តចូ សារមឹ ជាអ្កេេួេយកពរីល្ ្ោះន្រម៉ា៉្់រ លនៅផ្ារ 

ពាម្រន្ារ។ លកកោយមកសម្ារេាងំលនះកតរូវ�ន�កឹយក 

លេៅ�ាក់លនៅក្ពុង�លេាងំកអលណ្ើក ស្ថតិលនៅក្ពុង�ពុកំ្រសាេ 

សសរុកកំពង់កតខ្រក។  

 ខ្ពុំកតរូវអង្គការចា្់រខលេនួលនៅន្ងៃេរី២ ខខតពុេា ឆ្ាំ
 

១៩៧៦ មូេលហតពុល�ោយសារខ្ពុេំេួេ�នការអ្់ររ ំ
ក្បត់ នងិេេួេការចាតត់ាងំក្បតព់រីល្ ្ោះ វនិ (លេខា 

សសរុកកំពង់កតខ្រក)។ វនិ �នអ្់ររខំ្ពុឲំ្យអនពុវតផ្្ពុយ 

ពរីមាគ៌ារ្រស្់រក្ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៧៣មក។ ខផនការ 

លនះគឺមានេសិល�ៅវាយរេំរំ�្ឋអំណាច្រ�វិតន្ល៍�ើម្បរី 

�លណ្ើមរ�្ឋអំណាចយកមកគ្់រកគង នងិចាតខ់ចងតាម 

លគោេជហំរលសើលរើនយិម។ 

កំណតច់ណំាំ ៖ រាេច់លមលេើយសារភាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំ 
អសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ សពុេ្ធខតឆលេងកាតក់ារ្រង្ខតិ្រង្ខំ  
នងិលធ្ើេារពុណកម្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលេើយរ្រស់ ខខរ្ កកហម  
�លូចះ្លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលមលេើយរ្រស់ គពុយ យ៉ពុន 

លហៅ គពុយ សាវា៉ន ពតិ ឬយា៉ងណា លនោះ លេ។

 យពុេ្ធនាររីខខរ្កកហមលនៅភូមិភាគ្ូរព៌ាកំពពុង
ជញ្ជូនសសរូវជាមួយកងចេត័ពរីសមរភូមិមពុខ 
លេៅេពុកលនៅសមរភូមិលកកោយ។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



វចិកិតសាេសេិ្បៈសហសម័យវិេ្យាស្ថាន សលេកឹរតឹ  

ជាេរីតាងំមួយល�ើរតនួាេរីជាកខនលេងអ្់ររ ំ្រណ្ពុះ្រណ្ាេ 

នងិលេើកកម្សក់ារអ្់ររពំរីក្រវត្សិាសស ្នងិលករ�ខំណេ

ខ�េ្រន្េេ់ពុកពរីរ្រ្រខខរ្កកហម កពមេាងំជាកខនលេង 

ខ�េ�ាក់្រង្ាញពរីសេិ្បៈ នងិវ្រ្បធម៌ តាមរយៈ 

ការតាងំពពិរ័ណ៍ការចាក់្រញំ្្ងខខ្ភាពយនឯ្កសារ នងិ 

ការលធ្ើ្រេ្រង្ាញរ្រសវ់ាគ្និនានា។ វចិកិតសាេសេិ្បៈ 

សហសម័យវិេ្យាស្ថានសលេកឹរតឹ រួមចខំណក�េក់ារលេើក 

កម្ស ់នងិគាកំេ�េវ់ចិកិតករកម្ពុជាេាងំអស ់ល�ោយផេ្់ 
ជនូនវូ្ររលិវណខាងក្ពុង្រន្់្រធនំនអគារចណំាស ់
កសាងលេើងក្ពុងរជ្ជកាេ�រាងំ សកមា្់រការ�ាក់តាងំ 
ពពិរ័ណ៍ពរីកិចក្ារសេិ្បៈរ្រសខ់លេនួ។ 

វចិពិតសាលសលិ្ៈ

សហសមយ័វទិយាស្ថ ឵ៃសលេកឹរតឹ

សកមា្់រសសិ្-នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ នងិ 

សាធារណជនេូលេៅ ខ�េមានចណំា្់រអារម្ណ៍ 

មកេស ន្ាលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា  
(DC-Cam) នងិវចិកិតសាេសេិ្បៈសហសម័យ 

វេិ្យាស្ថានសលេកឹរតឹ, សមូេាក់េងមកកាន ់

សា៊ាង ច្និ ្឵  អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយៈ 

េូរសពល្េខ ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org 

សមូអរគពុណ!
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

 រឭំក�េល់រឿងរ្រ្រខខរ្កកហម ខមឹ ក�្់រ្ា អ្រីខ�េ 

គាតមិ់នអាច្ំរលភលេច�នគ្ឺរណ្ាឪំពពុករ្រសគ់ាតល់នៅន្ងៃ 

ខ�េគាត�់ននយិាយេាគ្ាជាលេើកចពុងលកកោយ។ ខមឹ  

នយិាយេាងំអួេល�ើមក្ា លនៅន្ងៃខ�េខខរ្កកហម 

ជលមលេៀសក្រជាជនលចញពរីកករុងភ្លំពញ គាតន់ងិក្រពន្ធ 

�នលធ្ើ�លំណើរលេៅខកពកលព្ៅល�ើម្បរ្ី ្ ាយ្រង្គេំ ាឪពពុក 

រ្រសគ់ាត។់ ឪពពុករ្រសគ់ាត់�នសកមក់េឹកខភក្លហើយ

នយិាយ្ា លយើងនងឹខ្រកគ្ាចា្់រពរីន្ងៃលនះលហើយ។ ្រ៉ពុខន ្

ក្រសនិល្រើលយើងមានភ័ពស្ណំាងលយើងនងឹជ្ួរគ្ាវញិ។  

ខមឹ មិនខ�េ�នជ្ួរមពុខឪពពុករ្រសគ់ាតល់េើយ រហតូមក 

�េល់ពេលនះ។

 សពន្្ងៃលនះ ខាត ់ខមឹ មានអាយពុ៦៧ឆ្ា ំគឺលមភូមិរស់ 

លនៅក្ពុងភូមិញរ �ពុញំរ សស រុកកំពពុងលរោេិ៍ លខតស្្ាយលរៀង 

�នលរៀ្ររា្់រពរីជរីវិតរ្រស់គាត់លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម្ា៖

ខ្ពុមំានសសរុកកំលណើតលនៅភូមិស្ាយលចក �ពុលំគោករការ  
សសរុក�លង្កោ លខតក្ណ្ាេ។ ខ្ពុមំាន្រង្រ្អនូ៥នាក់ សសរី៤

 
នាក់នងិក្ររុស១នាក់។ ម្ាយឪពពុករ្រសខ់្ពុគឺំជាកសកិរ។ 

គាតល់ធ្ើខសស នងិេក់�រូ្រន្ចិ្រន្ចួល�ើម្បរីចិញ្មឹកូន។  
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦០ ខ្ពុមំានអាយពុ៧ឆ្ា្ំរ៉ពុលណ ្ណោះ ម្ាយរ្រស់

 
ខ្ពុ�ំន្សឺលេា្់រ។ �លូចះ្ខ្ពុកំតរូវរស់លនៅជាមួយឪពពុករ្រស់

 
ខ្ពុ។ំ េពុះ�េល់ពេខ�េឪពពុករ្រសខ់្ពុលំរៀ្រការក្រពន្្ធ ្រី ខ្ពុំ

 
សលកមចចតិល្ចញពរីគាតល់េៅរសល់នៅជាមួយ ្រងសសរីេរីពរីរ 

រ្រសខ់្ពុវំញិ។ លនៅលពេខ្ពុអំាយពុ�ន១០ឆ្ាំ ខ្ពុ�ំនលេៅ
 

រសល់នៅវតក្្់រសសរូវ លកពោះជរីវភាពកគរួសាររ្រស្់រងសសរីខ្ពុ ំ
េ�ំកខលេាងំលពក លហើយម្យា៉ងលេៀតខ្ពុចំង់លរៀនអក្រ។ លកង្ៗ 
លនៅក្ពុងភូមិខ្ពុខំតងខតនយិាយចអំក នងិលហៅខ្ពុំ្ ា អាលកង្

 
វត។្ រាេន់្ងៃខ្ពុខំតិខលំរៀនសកូត នងិ្រលកមើកពះសង្ឃ។ ខ្ពុខំតង

 
ខត�ងេឹក�ាក់ពាង �ាេឹំកខត នងិលធ្ើកិចក្ារលផ្ង លៗេៀត

ខ�េកពះសង្ឃលក្រើ។ ល�ោយល�ើញខ្ពុឧំស្ាហព៍្យាយាម 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ កពះលចៅអធកិារវត�្ន្ំរ្ួរសខ្ពុជំាកពះ

សង្ឃ។ ខ្ពុ្ួំរស�នពរីរឆ្ា ំខខរ្កកហម�នចេូមក�េភូ់មិ 

លហើយភាពវកឹវរក៏�នលកើតលេើង។ ខ្ពុក៏ំ�នសកឹ  នងិ�ន 
មករសល់នៅជាមួយ្រងសសរីរ្រសខ់្ពុម្ំាក់លេៀត លនៅម្ពុំផ្ារ

 
ខសនសពុខ។ ជាលរឿយៗ ខ្ពុ�ំនលេៅសរួសពុខេពុក្ខឪពពុករ្រស់ 
ខ្ពុ។ំ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ លយោធាខខរ្កកហម �នចេូមករស ់
លនៅជាមួយក្រជាជនកានខ់តលកចើន ្រ៉ពុខនមិ្ន�នលធ្ើ�្រ 

ខាត ់ខមឹ កំពពុងផេ្្់រេសម្ាសន�៍េ់ អ៊ពុន សពុ�ាវរី ្រពុគ្គេកិ 
េស្នាវ�្រីខសង្រកការពតិននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 
លនៅផះ្រ្រសគ់ាតល់នៅក្ពុង�ពុញំរ សសរុកកំពង់លរោេិ៍ លខតស្្ាយលរៀង។ 
(អ៊ពុន  សពុ�ាវរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខ្ពុំភៅសតចងចាំ
«៤៥ឆ្឵ន ំភពកាយសបកពតីឪពរុករបស់ខ ្ពុំ»

អ៊រុៃ	សរុោវតី	
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ក្រជាជនលេ។ ខ្ពុ�ំនស្គាេល់យោធាខខរ្កកហមម្ាក់។  
លយោធាលនោះ�នក�្់រខ្ពុំ្ ា ក្រសនិល្រើលយើងគ្ានក្រពន្ធ 

អង្គការនងឹឲ្យលយើងលធ្ើការងារធងៃនល់នៅក្ពុងកងចេត័។  
្រ៉ពុខនក្្រសនិល្រើលយើងមានក្រពន្ធ អង្គការនងឹឲ្យលយើង 

លធ្ើខសសចម្ក ារ នងិអាចរសល់នៅជ្ួរជពុកំគរួសារ។ ខ្ពុ�ំន 
សលកមចចិតល្រៀ្រការជាមួយក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំ្្ ោះ 

លសក ភួង លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៤។ ្រន្ា្់រពរីលរៀ្រការរួច ខ្ពុ ំ 
�នផលេាសម់ករសល់នៅជាមួយក្រពន្ធ នងិឪពពុកលកក្លនៅឯ 

លពោធិ៍ចនិតពុងវញិ។ ឪពពុកលកក្រ្រសខ់្ពុកំ្រក្រមពុខរ្ររលនសាេ 
កតរីពរី្ឹរង�រំរីខ�េស្ថតិលនៅខាងេចិលគោកលគលេៀងយកលេៅ 

េក់លនៅឯផ្ារ�រីហពុយ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំគឺជាអ្កេក់កតរី។ 

លពេគាតល់េៅេក់កតរីលនៅផ្ារ ខ្ពុខំតងខតជយួ្រលមើេ 
ពរីខាងលកកោយខង្រ្រសគ់ាត ់លកពោះលយើងខលេាចអ្កេិញ្រនលេ។ំ 

រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥ ក្រជាជនលនៅក្ពុងេរីកករុងភ្លំពញ  
កតរូវខខរ្កកហមជលមលេៀសលចញេាងំអស។់ លនៅលពេខ�េ 

ខខរ្កកហមចេូមក�េេ់រីកករុងភ្លំពញ�្ូំរង ខ្ពុខំតងខតល�ើរ 
លេៅតាមលយោធាខខរ្កកហមមួយកក រុមខ�េល�ើរក្រមូេ 

កេព្យសម្បត្រិ្រសក់្រជាជនលនៅតាមផះ្ នងិលនៅក្ពុងផ្ារ 
លពោធិ៍ចនិតពុង។ ្រន្ា្់រមក លយោធាខខរ្កកហម�នចេូមក 

ក្ពុងផះ្រ្រសខ់្ពុ ំលហើយ្រញ្្ជឲ្យលយើងចាកលចញពរីផះ្លេៅកាន់
 

េិសខាងលជើង។ កករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនចាកលចញពរីផះ្ 
លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ លយោធាខខរ្កកហមេាងំលនោះ 
�នក�្់រឲ្យលយើងចាកលចញពរីផះ្មួយរយៈលពេសនិ  

លកពោះយនល្ហោះរ្រសអ់ាលមរកិាងំនងឹមកេមលេាក់កគា្់រ

ខ្រក។ ខ្ពុ�ំនគិត្ាខខរ្កកហមនងឹមិនឲ្យក្រជាជនរសល់នៅ

ក្ពុងេរីកករុងលេៀតលេ។ មពុននងឹចាកលចញ ខ្ពុនំងិក្រពន្ធ�នលេៅ

្្ាយ្រង្គេំាឪពពុករ្រសខ់្ពុខំ�េរសល់នៅម្ពុខំកពកលព្ៅ។ ឪពពុក
 

រ្រសខ់្ពុ�ំនស្ពុះមកចា្់រឱ្រខ្ពុ ំរួចលហើយក៏យំ។ 

 ្រន្ា្់រពរីេាឪពពុករួច ខ្ពុជំាមួយក្រពន្ធ នងិកករុម 
កគរួសាររ្រស់ឪពពុកលកក្ខ្ពុ�ំនចាកលចញ ល�ោយលយើង 
យក�នអង្ករខលេះ�ាក់លនៅលេើកង់្រលណ្ើរលចញលេៅ។ លនៅ 

តាមផលេវូ លយើង�នខចករ្រសរ់្ររគ្ាយួរ លកពោះខលេាចខខរ្ 
កកហមរ្ឹរអូស។ លយើងលធ្ើ�លំណើរល�ោយល្្ើលជើង ចខំណក 

កង់លយើងកតរូវ្រលណ្ើរ។ លយើងមានលខោអាវម្ាក់ខតមួយ 

កំល្រលេ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លយើងល�កលនៅតាមផលេវូជាលកចើនន្ងៃ េំរាមំក 
�េកំ់ពង់ចមលេងខកពកក្ាម។ ្រន្ា្់រមកលយើង្រន�្លំណើរ 

មកស្ាក់លនៅភូមិរការលកោង នងិលនៅខកពកលពោធិ៍មួយរយៈ 

លហើយចពុងលកកោយលេើ្រលេៅ�េល់ខតន្កពខវង។ ខខរ្កកហម 

លចោេ្ាខ្ពុខំពុសសរីេធម៌ លកពោះខ្ពុលំ�កខក្បរក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ។ំ 
 

 ខខរ្កកហមយកខ្ពុលំេៅអ្់ររលំនៅក្ពុងនកពខក្បរ លៗនោះ 
 

ល�ោយនយិាយ្ា ខ្ពុមិំនកតរូវលធ្ើឲ្យនាររីលសសើ្រសសាេ 
លេើយ។ សាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុ ំ រួមមាន កគរួសារឪពពុកលកក្ 

កគរួសាររ្រស្់រង្រលង្កើត នងិកគរួសារខ្ពុ�ំនជះិេូកល្ ើ 
ក្ពុងចមងៃាយផលេវូ៣០ខមក៉ត ្រនល្េៅស្ាយពេ  លហើយចា្់រ

 
តាងំពរីលពេលនោះមកខ្ពុខំេងស្គាេេ់រីតាងំខ�េខ្ពុសំ ្ាក់

 

សាេា�ពុញំរ ក្ពុងសសរុកកំពង់លរោេិ៍ លខតស្្ាយលរៀង។ 
(អ៊ពុន  សពុ�ាវរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

្រលណ្ោះអាសនល្ហើយ។ លយោធាខខរ្កកហមខ�េយាម 

លន ៅតាមផលេវូ�នល�ញឲ្យលយើង្រនល្ធ្ើ�លំណើរលេៅមពុខ។ 

មក�េភូ់មិមួយមានលកើតជងឺំអាសនល្រោគ នងិ�នឆលេង 

រាេ�ាេ្រណ្ាេឲ្យក្រជាជនក្អតួចលង្អោរ �លូចះ្លយោធា 
ខខរ្កកហមមិនអនពុញ្ញាតឲ្យលយើងចេូលេៅក្ពុងភូមិលនោះ 
លេ។ លយោធាខខរ្កកហមខឆកលឆរលយើងតាមផលេវូរហតូ។  
លនៅលវេាលមោ៉ង៧យ្់រ ន្ងៃមួយលពេលម�កំពពុងលភលេៀង 

ធលេាក់ខលេាងំ ខ្ពុនំងិសាចញ់ាតិ កពមេាងំក្រជាជនជាលកចើន 
កគរួសារលេៀត�នលធ្ើ�លំណើរកាតត់ាមភូមិនកព្រ។ ខ្ពុ ំ
ល�ើញសស្រីម្ាក់្ររីកូនល�ើរលកកោម�ណំក់េឹកលភលេៀង។ ខ្ពុ�ំន 
ល�ើរចេូលេៅផះ្ក្រជាជនមូេ�្ឋាន រួចលហើយខសសកសពុម្ំាស់ 

ផះ្កជកលភលេៀង ្រ៉ពុខនម្្ាសផ់ះ្�ន្រ�លិសធ។ ម្ាសផ់ះ្្ ា 

លយើងគឺជាក្រជាជន្្រី អាចនងឹនា្ំរញ្្�េគ់ាត។់ ខ្ពុអំង្រ 
្ាល្រើមិនឲ្យមនពុស្ធកំជក សពុឲំ្យលកង្កជកផង ្រ៉ពុខនម្្ាសផ់ះ្ 

លនោះលនៅខតមិនកពម។ លយើង�ន្រន�្លំណើរលេៅមពុខលេៀត 

ល�ោយក្រជាជនខលេះេូេ ខលេះខរកអរីវា៉នស់ពំរីងសលំពោង។ លយើង 

�នល�ើររហតូ�េល់ខតស្្ាយលរៀង នងិ�នស្ាក់លនៅវត ្

ស្ាយតាយានមួយយ្់រ។ លយោធាខខរ្កកហម�នចា្់រ 

លផ្ើមលហៅខ្ពុ ំនងិក្រជាជនជលមលេៀសលេៅសរួក្រវត្រូិ្រម្ង 
ម្ាក់ៗ។ លយោធាខខរ្កកហមម្ាក់សរួមកកានខ់្ពុំ្ ា លតើ 
មិតល្ធ្ើេាហានពាក់សក័្ិ្រ៉ពុន្ាន? ខ្ពុ�ំនក�្់រលយោធាលនោះ 

ខាត ់ខមឹ ចញ្ិមឹកក្ររីល�ើម្បរីភ្ជរួរាសក់្ពុងរ�វូលធ្ើខសស 
 

នងិសកមា្់រេក់ឲ្យ ្យួយកក�ក់ផ្គតផ់្គង់ជរីវភាពកគរួសារ។

(អ៊ពុន  សពុ�ាវរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

្ា ខ្ពុមិំនខ�េលធ្ើេាហានលេ ខ្ពុលំធ្ើខតខសស្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

លយោធាលនោះសរួលេៀត្ា លតើមិតល្ចះលធ្ើខសសលេ? ខ្ពុលំឆលេើយ្ា 
ខ្ពុលំចះ។ លយោធាខខរ្កកហម�នសរួ្រន្្ ា លតើមិតល្រៀន្្ាក់ 
េរី្រ៉ពុន្ាន? ខ្ពុំ្ ាលរៀនមិន�នលកជៅកជះលេ គឺលរៀនលនៅវត។្ 

ចខំណកក្រជាជនខលេះ លនៅលពេលយោធាសរួពរីការលរៀនសកូត 

�ន្រង្ាញសញ្ញា្រកតរ្រសខ់លេនួ លយោធាេាងំលនោះយកស

ញ្ញា្រកតលេៅខហកលចោេអស់ ្រន្ា្់រមក្រញ្ជូនអ្កេាងំ 
លនោះលេៅលរៀនសកូត។ ភាគលកចើនលយោធាខខរ្កកហមសរួ 

ក្រវត្រូិ្រខតក្ររុសៗ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ្រន្ា្់រពរីលយោធាខខរ្កកហម 

សរួក្រវត្រូិ្ររួច ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅរសល់នៅភូមិញរ 

សសរុកកំពង់លរោេិ៍។ 

 ក្រជាជនជលមលេៀស�នសង់ខម្ស្ាក់លនៅ្រលណ្ោះ 

អាសន។្ ក្រជាជនខលេះ�នស្ាក់លនៅក្ពុងខម្ខ�េមាន 
សសា្់រ នងិខលេះលេៀតសពុកំ្រជាជនមូេ�្ឋានស្ាក់អាសស័យ។ 

ខ្ពុ�ំនសង់ខម្ស្ាក់លនៅល�ោយខលេនួឯង។ ខ្ពុកំតរូវ�នអង្គការ
 

ចាតត់ាងំឲ្យលេៅលធ្ើការលនៅក្ពុងកងភ្ជរួ ចខំណកក្រពន្ធរ្រស់
 

ខ្ពុលំធ្ើជាអ្ក្រពុកអង្ករ នងិស្ងូសសរូវ។ េងៃាចន្ងៃមួយ្រន្ា្់រ
 

ពរីហ្ូរ្រ្ររលពេេងៃាចរួច ខ្ពុក៏ំលរៀ្រចចំេូល�ក។ លនៅលពេ 
លនោះ ខខរ្កកហមម្ាក់�នយក្រ្ររមកឲ្យខ្ពុមួំយចានលេៀត 
ល�ើម្បរីហ្ូរ្រខន្ថម។ ខ្ពុលំកតកអរយា៉ងខលេាងំ  នងិអរគពុណខខរ្ 
កកហមលនោះ។ ភលេាមលនោះខ្ពុ�ំននយិាយលរឿងលនះក�្់រពូ 
រ្រសខ់្ពុ ំលហើយពរូ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រ្ា ខខរ្កកហមលនោះមាន

 
្ំរណងលក្រើខ្ពុលំហើយ។ មួយរយៈខលេរីលកកោយមក   ក្រធានកងមក 
ក�្់រខ្ពុឲំ្យលចញលេៅភ្ជរួខសសលនៅលវេាលមោ៉ង១២យ្់រ រហតូ

 
�េ ់ន្ងៃរះ។ ្រ្ររលនោះវាខក្រជាខេងឆងៃាញ់សកមា្់រខ្ពុលំហើយ  
លកពោះខ្ពុកំតរូវលធ្ើការរហតូ�េភ់លេ។ឺ 

 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម ខ្ពុមិំនហ៊ានខ្ជេិកចអូសលេើយ។ 
 

លរៀងរាេក់ពកឹ ខ្ពុខំតងខតសរួលេៅក្រធានកងភ្ជរួល្ ្ោះ រមឹ 
 

្ា លតើខ្ពុកំតរូវលធ្ើអ្រីខលេះន្ងៃលនះ? ពរីមួយន្ងៃលេៅមួយន្ងៃ ខ្ពុខំតិ
 

ខលំធ្ើការមិនខ�េ�នលេៅលេងក្រពន្ធលេើយ។ ខ្ពុខំតងខតនកឹ 
គិតលេៅ�េ្់រងសសរី នងិឪពពុកខ�េ�ត�់ណឹំង។ លរៀងរាេ់ 

យ្់រ ខ្ពុខំតងខតភ័យខលេាច។ ខ្ពុលំ�ើញកង្ លេ្រខខរ្កកហម
 

ចា្់រចងអតរីតេាហាន េន ់នេ់ យកមក�ាក់លនៅក្ពុង 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

វតញ្រ ខ�េជាកខនលេងសកមា្់រកងភ្ជរួស្ាក់លនៅ។ ខ្ពុមិំន
 

អាចលធ្ើអ្រី�នលកកៅពរីសមងៃលំ�ក នងិ្ិរតកតលចៀកឲ្យជតិលនោះ 

លេ។ លកកៅពរីភ្ជរួខសស ខ្ពុ�ំ្ាេកក្ររី នងិខរកកណ្ា្់រសសរូវឲ្យ
 

កងស្ងូ។ ន្ងៃខលេះ ខ្ពុ�ំនេចួរតល់េៅផះ្ជ្ួរក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុំ
 

លនៅលពេយ្់រ។ ខ្ពុខំតងខតលសលេៀកសពំតក់្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំលកពោះ
 

លខោអាវរ្រសខ់្ពុេំេឹកលស្ើររាេន់្ ងៃ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុខំតងខតេចួ
 

េាក់អង្ករេពុកឲ្យខ្ពុ�ំា�ំយហ្ូរមពុននងឹលេៅលធ្ើការងារ។  
ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុមិំនខ�េខលេាចលសចក្រីសលេា្់រលេើយ។ ន្ងៃមួយ 
ក្រធានកងចាតត់ាងំឲ្យក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំេៅក្រមូេអាចម៍ 
កក្ររី៥០គរីេ ូ�លូចះ្ខ្ពុ�ំនលចញលេៅជយួគាតេ់ាងំយ្់រលកពោះ

 
ខ្ពុខំ លេ ាចក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុំមិនអាចលធ្ើត ាមខផនការ�ន។ 

លនៅលវេាលមោ៉ង១០យ្់រ លយើងេាងំពរីរនាក់�នល�ើរលចញ

ពរីភូមិល�ើម្បរីក្រមូេអាចម៍កក្ររី។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ក្រពន្ធខ្ពុលំកើត�នកូនសសរីម្ាក់�ស៏សស់ 
ស្អាត។ ខ្ពុលំេៅលមើេខ្គាត់�នខត្ររីន្ងៃ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុសំពុំ

 
លមកងលនៅលមើេខ្គាតខ់្មមួយយ្់រលេៀត ្រ៉ពុខនល្មកងមិន 

កពម។ លមកង�នលហៅខ្ពុកំតេ្់រមកភ្ជរួខសសវញិ។ ក្រពន្ធ
 

រ្រសខ់្ពុយំំយា៉ងខលេាងំ លពេខ្ពុចំាកលចញ។ មពុនលពេលចញ
 

លេៅ ខ្ពុ�ំនផ្ា្ំរ្អនូន្លេរ្រសខ់្ពុឲំ្យជយួលមើេខ ក្្រពន្ធខ្ពុផំង។ ខ្ពុំ

 កត រូវភ្ជរួឲ្យលហើយតាមខផនការកំណត់ លេើ្រក្រធានអនពុញ្ញាត 
ឲ្យខ្ពុកំតេ្់រមកផះ្វញិ។ លនៅលវេាលមោ៉ងក្រខហេ ១២ 
អកធាត ខខខចកត ្រពុរសម្ាក់�នមកលហៅខ្ពុឲំ្យលចញលេៅ។  
ក្រពន្ធរ្រស់ខ្ពុផ្ំាំឲ្យខ្ពុយំកភួយលេៅជាមួយល�ើម្បរីេពុក�ណ្្់រ 

 
្រ៉ពុខនខ្្ពុកំ�្់រគាតវ់ញិ្ា អូនេពុកភួយ�ណ្្់រជាមួយកូន

លេៅលកពោះ្រងនងឹកតរូវអង្គការយកលេៅសមលេា្់រលហើយ។  

ខ្ពុយំកខតកខន្ងមួយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ លពេល�ើរលចញលេៅតាមផលេវូ  

ខ្ពុលំធ្ើពពុតជា្ លឺ�ោយក្អករហតូ។ េពុះខខរ្កកហមឮក្អកមិន

្្់រក៏អនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុកំតេ្់រមកផះ្វញិ។

 លនៅខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៨ កងេ័ពលវៀតណាម�នចេូមក 
លខតស្្ាយលរៀង នងិលកៀរក្ររុសៗមួយចនំនួលេៅហាតក់្ួបន 
េ័ពលនៅលវៀតណាម។ ចខំណកខខរ្កកហម ចា្់រលផ្ើមជលមលេៀស 

ក្រជាជនលចញពរីភូមិ។ ក្រជាជនខលេះកតរូវ�នខខរ្កកហម 

សមលេា្់រលចោេលកពោះមានសាច់ញាតិរត់លភៀសខលេនួលេៅក្រលេស 

លវៀតណាម។ ក្រជាជនខលេះកតរូវចា្់រខលេនួ។ ខ្ពុ�ំនសលកមច
 

ចតិច្េូលធ្ើជាកងេ័ព នងិលភៀសខលេនួលេៅលវៀតណាម។ ខ្ពុេំពុក
 

ក្រពន្ធ នងិកូនលនៅក្រលេសកម្ពុជា លកពោះលវៀតណាមក្រមូេ 
ខតក្ររុសៗ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុកំ�្់រក្រពន្្ធ ា ល្រើខ្ពុមិំនលេៅក៏

 
សលេា្់រ �លូចះ្ខ្ពុកំតរូវខតលេៅ។ លកកោយមក ក្រពន្ធខ្ពុ ំនងិកូន

 
រ្រសខ់្ពុក៏ំលភៀសខលេនួលេៅលវៀតណាមខ�រ។ ខ្ពុ�ំនហាតក់្ួបន

 េ័ពលនៅនកពនគរ។ ខ្ពុលំនៅកងវរលេខ១១។ ្រន្ា្់រមក ខ្ពុំ 
�នមកវាយលយោធាខខរ្កកហមក្រខហេកនលេះខខលនៅក្ពុង 
សសរុកស្េួ លខតក្កលចះ។ ខ្ពុមំកជាមួយកងេ័ពចនំនួ ៨៧

 
នាក់ ខ�េសពុេ្ធសងឹជាកងេ័ពខខរ្ខ�េលេើ្រហាតល់រៀន 

យពុេ្ធសាសសល្យោធា្ ្រៗី ។ ្រន្ា្់រមក ខ្ពុក៏ំកតេ្់រលេៅរស ់
លនៅក្រលេសលវៀតណាមវញិ។ ខ្ពុខំតងខតលផ្ើស្ំរពុកតតាម 
រយៈអ្កស្គាេល់េៅឲ្យក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំ លហើយក្រពន្ធរ្រស់

ខ្ពុក៏ំ�នមកលេងខ្ពុ។ំ លយើងស្រ្ប឵យររីករាយខលេាងំណាស់ 

្រ៉ពុខនមួ្យន្ងៃលកកោយមក លវៀតណាម�នឲ្យក្រពន្ធខ្ពុឲំ្យ 
កតេ្់រមកវិញ លកពោះមិនអនពុញ្ញាតឲ្យលនៅជាមួយកងេ័ព

លេើយ។ រហតូ�េក់ងេ័ពស្ក័គចតិល្វៀតណាមវាយខ្រក 

ភ្លំពញ លេើ្រខ្ពុ ំនងិក្រពន្ធកូន កតេ្់រមកលនៅកពខំ�នវញិ ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨០ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ�ំន្ សឺលេា្់រ។ ខ្ពុរំសល់នៅ
 

ខតពរីរនាក់កូនសសរីរ្រសខ់្ពុ្ំរ៉ពុលណ ្ណោះ។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនជ្ួរ
 

ម្ាយចពុងរ្រសខ់្ពុ។ំ ម្ាយចពុងរ្រសខ់្ពុកំ�្់រ្ា ឪពពុករ្រស់
 

ខ្ពុ�ំនសលេា្់រ�តល់ហើយ គឺសលេា្់រលនៅលខតល្ពោធិ៍សាតក់្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៨។ ម្ាយចពុងរ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុឲំ្យលេៅយក

 
ធាតពុឪពពុក ្រ៉ពុខនល្នៅលពេលនោះខ្ពុមិំនអាចលេៅ�នលេ លកពោះ 
សសរុកមិនេានម់ានសន្ភិាព។ លកកោយមកម្ាយចពុងរ្រស់ 

ខ្ពុក៏ំសលេា្់រលេៀត �លូចះ្ ខ្ពុមិំន�ងឹ្ ាផ្រូរ្រស់ឪពពុកខ្ពុលំនៅេរីណា
 លេើយ។ ន្ងៃមួយ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនមកពន្យេស់្ិ្រក�្់រខ្ពុំ្ ា 
 

មានកូនក្ររុសខតមួយ ្រ៉ពុខនមិ្នអាចយកគាតម់កលនៅជាមួយ 

�ន។ ខ្ពុលំនៅខតមានការលសោកស្ាយ នងិគិត្ាមិន�នត្រ 
សង្សងគពុណឪពពុកវញិ។ ខ្ពុ�ំនកតឹមខតអពុជធ្ូរ្រនស់សនស់ពុំ 
ខមាលេោសគាត។់ អ្រីៗហាក់្ររី�ចូជាការយេស់្ិ្រលនៅលពេ 

ខ�េខ្ពុ�ំងឹ�ណឹំង្ ាឪពពុករ្រសខ់្ពុសំលេា្់រ។ ខ្ពុលំនៅខតចងចាមិំន
 

លភលេចលនៅន្ងៃចពុងលកកោយខ�េលយើង�ននយិាយេាគ្ា។ 
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គា	ំនក	អតតីតពបធាៃ្មូិ
ភៅសសរុកកំចាយមារ

អ៊ានុ សុដាវី

 គា ំនក មិនអាចល�ើររួចអសរ់យៈលពេក្រខហេពរីរខខ 
កនលេងមកលហើយ លកពោះគាត់្ កឺ្ប឵េជង្គង់។ នក នយិាយ 
ក�្់រខ្ពុំ្ ា ជងឺំរ្រសគ់ាតគឺ់ជាជងឺំខ�េជាេូលេៅលកើតលេើង 
ចលំពោះមនពុស្ចាសជ់រា។ នក លកជើសលរើសយកវធិរីសាសស ្
ព្យា�េជងឺំរ្រសគ់ាតត់ាមរយៈមន្រីរលពេ្យរ�្ឋខ�េស្ថតិលនៅ 
ខក្បរផះ្។ គាតព់តិជាររីករាយ ក្រសនិល្រើមានការពនិតិ្យ 
សពុខភាពជនូគាត។់ សពន្្ងៃ នក មានអាយពុ៨៣ឆ្ាំ រស់ 
លនៅភូមិ�នូល�ោក �ពុជំាច សសរុកកំចាយមារ លខតន្កពខវង  
ជាមួយកូន ខៗ�េក្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើខសសចម្ការ។ លេោះ្ររី 
គាតម់ានវ័យចណំាស ់្រ៉ពុខនគ្ាតល់នៅចងចាលំរឿង រា៉វ�នខលេះ 

លពេខ�េគាតឆ់លេងកាតរ់្រ្រខខរ្កកហម។
 នក រឭំក្ា លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមគ្ាននរណាម្ាក់
ខ្ាយខេ្ព់រីអនាម័យ នងិសពុខភាពលេើយ។ �លូចះ្លេោះ្ររី
ជា្រច្ពុ្រ្បនល្នះជងឺំកូរ៉ូណាកំពពុងខតរាតត្ប឵តក្រី ក៏គាតមិ់ន
សវូកពរួយ�រម្ខលេាងំខ�រ លកពោះគាតយ់េល់�ើញ្ាក្រពន័្ធ 
សពុខាភិ�េសពន្្ងៃក្រលសើរជាងលនៅសម័យខខរ្កកហម 
នងិមានការយកចតិេ្ពុក�ាក់។ 
 នក លកើតលនៅក្ពុងកគរួសារកសកិរខ�េមានម្ាយឪពពុក
ក្រក្ររ្ររលធ្ើខសសចម្ការ ល�ើម្បរីចញ្ិមឹជរីវតិ។ លនៅក្ពុងរ្រ្រ 
េន ់នេ ់នក �នលរៀនសកូតតចិតចួណាសល់នៅសាេាវត ្

លេោក ឆូវ �ពុ ំលម�ពុេឹំក្លេា ក្ពុងសសរុកស្ាយអនរ្ លខតន្កពខវង ផេ្ព់ត័ម៌ានេាក់េងនងឹក្រជាជនខ�េធលេា្់រ�នឆលេងកាតរ់្រ្រខខរ្កកហមលនៅ
ក្ពុង�ពុរំ្រសល់េោក នងិក្រជាជនខ�េមាន្រញ្ស្ពុខភាពក�្់រ�េ្់រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា អ៊ពុន សពុ�ាវរី ។ 

 
(េរី កពុកឆាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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េួេសខង្ក។ នក លរៀនអក្រជាមួយកពះសង្ឃខ�េ្ួរសលនៅ
ក្ពុងវតេួ្េសខង្ក លកពោះក្ពុងលពេលនោះគ្ានសាេាលរៀន 
នងិកគរូ្រលកងៀនលនៅក្ពុងភូមិលេើយ។ មិនយូរ្រ៉ពុន្ាន នក �ន 
សលកមចចតិ្ួ្រសជាកពះសង្ឃ នងិ�នស្ាក់លនៅក្ពុងវតេួ្េ 
សខង្កអសរ់យៈលពេ៥វស្ា។ 
 ខខរ្កកហម�នចេូមក�េភូ់មិរ្រស ់នក ្រន្ា្់រពរីរ�្ឋ 
ក្រហារេមលេាក់សលម្ចកពះនលរោតម្ សរីហនពុ លនៅឆ្ា១ំ៩៧០  
លហើយគាតក៏់�នសកឹលនៅលពេលនោះខ�រ។ លនៅអំេពុងឆ្ាំ 
១៩៧២ នក កតរូវ�នខខរ្កកហមចាតត់ាងំឲ្យលធ្ើជាក្រធាន 
ភូមិ លហើយលនៅក្ពុងភូមិរ្រសគ់ាតក៏់មានក្រជាជន្្រីចេូមក 
រសល់នៅខ�រ។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ខខរ្កកហម�នក្រមូេ
ភូមិនរីមួយៗ្រញូ្េគ្ា ល�ើម្បរី្រលង្កើតលេៅជាសហករណ៍។ 
សហករណ៍រួម�នចា្់រលផ្ើម�លំណើរការពរីឆ្ ា១ំ៩៧៤ 
លហើយលនៅក្ពុងសហករណ៍ក៏មិនសវូខះ្ខាតអាហារខ�រ។ 
លេោះ្ររី នក លធ្ើជាលមភូមិ ្រ៉ពុខនគ្ាតក់តរូវលធ្ើការ�ចូក្រជាជន 
ខ�រ។ ចលនលេោះពរីឆ្ា១ំ៩៧៣ �េឆ់្ា១ំ៩៧៥ នក �កឹកតយូង 
លចក ខផលេលចក នងិ្រខនលេ្រង្ការលផ្ងៗ លេៅផ្គតផ់្គង់សហករណ៍  
នងិខចកលេៅក្រជាជនខ�េកំពពុងខតជរីកក្រេាយ។ នក  
�ន្ររលេះលសះពរីសសរុកកំចាយមារ លខតន្កពខវង លេៅ�កឹ 
្រខនលេលនៅសសរុកអូរាងំឪ ខ�េស្ថតិក្ពុងលខតកំ្ពង់ចាម។  
នក កតរូវចណំាយលពេលពញមួយន្ងៃក្ពុងការ�កឹជញ្ជូន្រខនលេ
េាងំអសល់នោះ លហើយលពេខលេះគាតល់�កលនៅតាមផលេវូចនំនួ 
មួយយ្់រលនៅលពេខ�េស្ថានភាពផលេវូលធ្ើ�លំណើរេ�ំក 
ខលេាងំ។ នក ្ររលេះលសះលចញពរីសសរុកកំចាយមារតាងំពរី 
កពេមឹលមោ៉ងក្រខហេ៤លេៀ្រភលេឺ នងិលេៅ�េកំ់ពង់ចាម 
លមោ៉ងក្រខហេ៨កពកឹ លហើយកតេ្់រមក�េកំ់ចាយមារ 
វញិលនៅលមោ៉ងក្រខហេជា៥រលសៀេ។ នក លធ្ើកិចក្ារលនះ 
លរៀងរាេន់្ងៃ។ 
 លនៅលពេខ�េខខរ្កកហមលេើងកានក់ា្់រអំណាចលពញ 
លេញក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខរ្កកហម�នចាតត់ាងំ នក ឲ្យលេៅ 
លធ្ើខសសវញិ ល�ោយមិនឲ្យគាតល់ធ្ើជាលមភូមិ�ចូមពុនលេើយ។  
ខខរ្កកហម�នជលមលេៀសក្រជាជន្្រីចូេមករស់លនៅក្ពុងកាន ់
ខតលកចើន។ នក �នលធ្ើការ នងិរសល់នៅេរីលនោះជាមួយក្រជាជន 
្្រីេាងំលនោះ។ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៨ លម�កឹនាខំខរ្កកហម 
�នចា្់រ លសោ ភឹម គឺជាលេខាភូមិភាគ្ូរព៌ា ល�ោយលចោេ្ា 
ក្បត ់នងិចេូន�ជាមួយលវៀតណាម។ ្រន្ា្់រមក លយោធា 
ខខរ្កកហម�នចា្់រលផ្ើមលកៀរក្រជាជនលចញពរីភូមិ។  
ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិ�ននាគំ្ាក្រឆាងំ ល�ោយក្រជាជន 
ខលេះកានក់ា្ិំរត ពលូ្ៅ �្ំរងលកពោះមិនចង់ចាកលចញពរីភូមិ 

លេើយ។ ្រ៉ពុខនល្យោធាខខរ្កកហមមកពរីភូមិនរិតរីលនៅខត្រង្ខំ 
ឲ្យក្រជាជនចាកលចញ។ លយោធាខខរ្កកហមេាងំលនោះ �ន 
�ញ់កគា្់រល្រ៤០ �ាក់ក្រជាជនខ�េ្រះល�រក្រឆាំងេាំង 
លនោះ។ លពេលនោះ នក ខ�េលនៅ្ រខផ្អកសសរផះ្ ក៏កតរូវ 
អំខ្រងកគា្់រចខំង់្កចមពុះ នងិខក្បរខភក្ខាងស្ា។ំ ក្រជាជន 
ជាលកចើនកតរូវ�នសមលេា្់រលនៅលពេលនោះ។ លនៅលវេាលមោ៉ង 
ក្រខហេ៩កពកឹ ក្ពុងខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៨ នក នងិក្រជាជន 
ខ�េលនៅរសជ់រីវតិ កតរូវ�នលយោធាខខរ្កកហមជលមលេៀសលចញ 
ពរីភូមិ ក្ពុងលគោេ្ំរណងយកលេៅសមលេា្់រលចោេ  ្រ៉ពុខនគ្ណៈ 
សសរុក�នលេៅយក នក កតេ្់រមកវញិ។ នក កតរូវ�ន្រញ្ជូន 
ឲ្យលេៅរសល់នៅ�ពុខំត្បង។ លនៅេរីលនោះខខរ្កកហមចាតត់ាងំឲ្យ 
គាតល់ធ្ើខសសចម្ការគ្ានលពេេំលនរលេើយ។ ចខំណករ្រ្រ 
អាហារ គាតហ់្ូរខត្រ្រររាវ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ រយៈលពេក្រខហេ 
២ខខលកកោយមក កងេ័ពស្ក័គចតិល្វៀតណាម�នចេូមក 
�េ់ �លូចះ្លយោធាខខរ្កកហមក៏ចា្់រលផ្ើមលកៀរអ្កសសរុក 
លចញពរីភូមិម្ងលេៀត។ នក នងិកករុមកគរួសារកតរូវ�នលយោធា 
ខខរ្កកហមលកៀរលេៅ�េេ់លនលេ្ិរត។ លនៅលពេខ�េខខរ្កកហម 
រតខ់្រកខខក្គ្ាអស ់នក �ននាកំគរួសារកតេ្់រមករសល់នៅ 
ក្ពុងសសរុកកំចាយមាររហតូមក។
 ្រច្ពុ្រ្បន ្នក �នលេៅក្ឹរក្ាជាមួយកគរូលពេ្យល�ើម្បរីរក 
វធិរីព្យា�េជងឺ្ំ កឺ្ប឵េជង្គង់រ្រសគ់ាតខ់�េ�នលកើត 
លេើងជាក្រចា។ំ កគរូលពេ្យ�នលកជើសយកវធិរីចាក់្ ្ាលំេើក្ប េ឵ 
ជង្គង់រ្រស ់នក លនៅលពេខ�េគាត់្ ចឺពុកចា្់រខលេាងំ។ នក  
អាចល�ើរ�នខលេះ ល�ោយគាតក់តរូវកានល់្ ើកចតល�ើម្បរីេ្់រខលេនួ។ 

លេោកលវជ្ជ្រណ្ឌិត ល�ម៉ូសធរីន លរយ៉ស៍ េរីក្ឹរក្ាគលកមោង ក្រមូេ  
នងិចងកកងការចងចា្ំរេពលិសោធនក៍្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហមរ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា កំពពុងវាសស់ម្ាធ្ាមក្រជាជនលនៅ
ក្ពុងលខតន្កពខវង។ (លផង ពង្រា៉សពុរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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(តពតីភលខមរុៃ)

បជូាភ្លេើង
សំណួរសដលបាៃសួរមកខ្ពុំអំពតីការសមលេាប់រង �ាលភៅអឺរ៉ា រុប

វេឌី ហេវែ ឵យ

វតើមានមនុស្សប៉នុ ្឵ម ននាក្ផ់ែេមក្ពសីសុក្ក្វំណើត 
របសអ់ នែក្បានររួច្ជវីតិបន ្឵ទ បព់សីហង ្឵រ ម?

 លនះគឺជាសណួំរខ�េមិនអាចលឆលេើយ�ន។ អ្កខ�េ�ន 

រួចជរីវតិ�នលេៅរសល់នៅកខនលេងលផ្ងៗ ពរីគ្ា។ មិនមានមនពុស្ 

លកចើន្រ៉ពុនា្នលេខ�េវិេកតេ្់រមកសសរុកកំលណើតវិញ។

លយើងមានគ្ាក្ររុសសសរី នងិកពុមារចនំនួ ៣០០៧នាក់កតរូវ 

�នេាហានណាហ ព្ុ រីយកលេៅផ្ពុកលនៅ ក្ពុងេូរ ល្ភលេើងលនៅ
 

កពកឹន្ងៃេរី១៦ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៤៤។ លនៅលពេខ�េ 

កករុមសស្រីរ្រស់លយើងកតរូវ�នលគរា្់រចំននួ្រនា្្់រពរីការលកជើស 

លរើសលនៅយ្់រខ�េលយើង�នលេៅ�េអូ់ស្្ចិលនៅន្ងៃ

េរី១៧ ខខឧសភា លយើងមានគ្ាចនំនួ ៤៨៦នាក់។ តរួលេខ 

អាចនងឹសសល�ៀងគ្ាជាមួយខាង្រពុរសខ�រ។ ក្រសនិល្រើ 

លយើងសនត្្ាតរួលេខេាងំលនះពតិជា�ចូគ្ាជាមួយនងឹ 

្រន្់្រតាងំពពិរ័ណ៍លនៅសារមន្រីរស្ពុត្ហូ ្ក្ពុងេរីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉េូញូ។ (សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 17
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រ ល្ភលេើង៥លផ្ងលេៀត គឺអាចមាននយ័្ា ៣ ភាគ  ៥ននតរួ 

លេខេាងំលនោះ�នរួចផពុតជរីវតិពរីការលកជើសលរើស�្ូំរង។ 

្រ៉ពុខន ្លតើមានចនំនួ្រ៉ពុន្ានអ្កខ�េ �ន សលេា្់រ្រន្ា្់រ  ពរីលនោះ 

គឺគ្ា ន នរ ណា ម្ាក់ អាច �ងឹ�នលេើយ។

 លនៅក្ពុងចលំណោមសមាជកិកគរួសារចនំនួ ៣១នាក់រ្រស់ 
ខ្ពុខំ�េរសល់នៅសពុរីលហ្គត មានចនំនួ ១០នាក់ ខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ 

ខ�េរសរ់ាន មាន ជរី វតិ។ ្រន្ា្់រ   ពរីសនង្គាម�ន្រញ្្់រ អ្ ក 

មួយចនំនួខ�េចង់វេិកតេ្់រ មក  វញិ �នជួ ្រក្រេះការ 

េំ �ក    យា៉ងខលេាងំ     ពរីលកពោះមិន មាន ្រ    ណ្ា ញ �កឹ ជញ្ជូន  
ណាខ�េមាន�លំណើរការេ្អលនោះលេ។ �លូចះ្មនពុស្ភាគ  

លកចើ ន លធ្ើ  �លំណើរល�ោយល្្ើរលជើង សពុជំះិរ្យន ្ឬហ ក់លេើង 

ជះិរ ្ លភលេើ ង ណា   ខ�េខលេនួ �ន ជ្ួរ ក្រេះ។

 សានយរី ខ�េជា្រ្អនូក្ររុសលពៅរ្រស់ឪពពុកខ្ពុ�ំនរួច
 

ជរីវតិ។ គាតល់ធ្ើការលនៅកខនលេ ង�ពុតន្ំរពុង័លនៅក្ពុងជរំអូំស 
្្ចិ �លូចះ្លហើយគាតម់ានន្ំរពុង័សកមា្់រ្ររលិភោគ�ន 

កគ្់រកគាន។់ គាតស់ង្ឃមឹ្ានងឹអាចរកល�ើញ     ក្រពន្ធរ្រស់ 

គាតល់្ ្ោះ្ ា លហលេន។ លនៅលពេខ�េសនង្គាម�ន 

្រញ្្់រគាត�់នលចញ�លំណើរលេៅសពុរីលហ្គតល�ោយល្្ើរលជើង។  

្រន្ា្់រមកលហតពុការណ៍ខ�េស្ារ្យក៏�នលកើតលេើង។ លនៅ 

លពេ   ខ�េគាត់លេៅ�េ់េរីកករុងក�ក នងិកំពពុង    ល�ើរលនៅតាម 

ផលេវូគាត�់នជ្ួរ លហលេ ន។ លហលេន ក៏កតរូវ�នរលំ�ោះ លច ញ  
ពរីជរំពំេកម្�ចូគ្ាខ�រ លហើយក៏កំពពុងខតលធ្ើ�លំណើរលេៅ  

សពុរី លហ្គ តល�ើ ម្បរី ខស ្ង រកសានយរី។

 លនះគឺជាការជ្ួរជពុមួំយក្ពុងចលំណោមការជ្ួរជពុខំ�េររីក 
រាយ�ន៏េលេៀត ពរីលកពោះមានមនពុស្ជាលកចើន     ខ�េមិន អាច 

 រកល�ើញសមូ្បរីខតមនពុស្ម្ាក់ផងលនៅលពេខ�េពកួលគ 

កតេ្់រលេៅសពុរីលហ្គតវញិ។  ក្ពុ ងក   រណរី  ជា លកចើ ន  សមូ្បរីខត 
ផះ្រ្រសព់កួលគក៏មិនលនៅលសសសេខ់�រ។ សានយរី នងិ  

លហលេន មានសណំាងេ្អ ម្ងលេៀត ពរីលកពោះផះ្រ្រសព់កួលគ 

គឺស្ថតិ លនៅ�ចូល�ើម។ ពកួលគអា ច ចា្់រលផ្ើ មជរី វតិ  សារ ជា ្ ្រី  

ម្ង លេៀត លនៅេរី លនោះ ។ ្រ៉ពុខន ្ពួ ក  លគ មិន�ន រសល់នៅេរីលនោះ 

យូរលេ។ សពុរីលហ្គត កតរូវ�នរលំ�ោះល�ោយេាហា ន រពុស ព្ុ រី លនៅ 
  រ�វូសលេកឹល្ ើកជរុះក្ពុងឆ្ា ំ១៩៤៤      លហើយក្រជាជនកតរូវរសល់នៅ

លកកោមរ្រ្រកពុម្យនរីស�្ ៏ តងឹរពុ ឹង  ។   សា ន យរី   នងិ លហ  លេន �ន  

ចាក លចញ  ពរី  រូមា៉ នរី  យា៉ង  ឆា្់ររហស័ លហើ  យ ចពុ ងលកកោ យព ួក 

លគក៏ �  ន  តាងំេរី េំ លនៅ ក្ពុងេរី កករុងេសូ អាន ់លជើ ខេស។

 

វតើអ នែក្រកី្រាយវទវៅវពេផែេតតរូវបានរវំដាះ?

 លយើងកតរូវ�នលគរលំ�ោះខណៈលពេខ�េលភលេើងសនង្គាម 

កំពពុងខតលឆះឆួេយា៉ងខលេាងំ។  កងេ័ពអង់លគលេសលនៅតាម 

ផលេវូរ្រសព់កួលគលេៅេរីកករុងខ្ររេាងំ �នរលំ�ោះលយើងលចញ 

ពរីជរំ្ឺំរជនិ-ខ្រេសនិ លនៅ ន្ងៃ េរី ១៥ ខខ   លមសា ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៤៤។ អ្កក្រខហេជាគិត្ា ខ្ពុរំ រីករាយណាស់ ្រ៉ពុខន ្
លនៅលពេលនោះ ខ្ពុមំានសពុខភាពលខ្ោ យ លហើ យមិន�នចា្់រ 
អារម្ណ៍អំពរីអ្រីេាងំអស។់ ខ្ពុលំស្ើរខតមិនមាន អារម្ណ៍  
ស្រ្ប឵យររីករាយ។ គំនតិខតមួយគត ់រ្រសខ់្ពុគឺំលនៅន្ងៃ្រនា្្់រ 
ខ្ពុនំងឹលេៅជរំ្ំរពុរស លហើយចា្់រលផ្ើ មខសង្រកឪពពុក រ្រសខ់្ពុ។ំ  

អសរ់ យៈលពេជាលកចើនន្ងៃ �នកនលេងផពុតលេៅលេើ្រខ្ពុអំ ាច 
អ ្រអរន ឹងលស ររីភាព�ន។

 ខ្ពុពំតិជាររីករាយណាស្់រ៉ពុខនក្ារអ្រអរលនះកតរូវការ 
កមលេ ាងំកាយ លហើយខ្ពុកំតរូវការលពេលវេាល�ើម្បរីឲ្យមាន 
កមលេាងំលេើងវញិ។

 ខ្ពុមំានអារម្ណ៍ស្រ្ប឵យររីករាយ�្ូំរង គឺលនៅលពេ 

ខ�េលយើងលេៅ�េក់្រលេសស៊ពុយខអត។ លនៅលពេលនោះខ្ពុ ំ 
នងិ្រ្អនូសសរី �នល�ើរឆលេងកាតស់្ាន វា៉ស្កឺ្ររុន ខ�េជាស្ាន 
មួយលនៅក្ពុងេរីកករុងស្ពុកខពុេ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុងំាក លមើេ

 
លេៅខាងលកកោយខង្រ្រសខ់្ពុ ំគឺមិនមានកងការពារណាហ ព្ុ រី 
លេៀតលនោះលេ។ ខ្ពុក៏ំមិនឮសលំេងខឆ្កកពរុសខ�រ លហើយជនំសួ 
លេៅវញិអ្រីខ�េខ្ពុលំ�ើញ គឺកករុមកគរួសារស៊ពុយខអត មួយ 
ខ�េលពោរលពញលេៅល�ោយលសចក្រីសពុខ លហើយកំពពុងខតជះិ 

កង់យា៉ងស្រ្ប឵យររីករាយលនៅលកកោមពនលេកឺពះអាេិត្យនា 

រលសៀេន្ងៃអាេិត្យ។ េរីវរី នងិខ្ពុគិំត�ចូគ្ា។ លយើងលមើេមពុខ 
គ្ាលេៅវញិលេៅមកលហើយក៏ចា្់រលផ្ើមរាលំនៅកណ្ាេស្ាន។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

វេតុអវែបីានរាអនែក្សវតមច្ច្តិវ្តជើសវរើសយក្ 
តបវទសស៊ាុយផអត?

 ជាធម្តាខ្ពុខំតងខតនយិាយ្ាក្រលេសស៊ពុយខអត 
លកជើសលរើសយកខ្ពុ។ំ លនៅលពេខ�េសនង្គាមជតិ្រញ្្់រ អា

េលេមឺង់៉�នយេ់្ ាការ្ររាជយ័ជតិមក�េ់ �លូចះ្អ្រី  ៗ   

កគ ្់រ យា៉ ង ន ិង មនពុ ស្  កគ ្់រ រូ ្រ ខ� េ  អាច លធ្ើ  ជា សាក រ្ី នន 

ឧកកិ�្ឋកម្រ្រសព់កួលគកតរូវ�ន្ំរផលេាញ។ េាហានអាេលេមឺង់៉ 

កតរូវខតសមលេា្់រអ្កលនៅក្ពុងជរំេំាងំ  អស។់ លនៅលពេ លនោះ  

្រ្អនូ សសរី នងិ ខ្ពុកំំពពុ ងខតលនៅក្ពុងជរំពំេកម្លនៅជតិេរីកករុង

ខហម្ឺរក។

 ន្ងៃមួយលនៅល�ើមខខលមសា លយើងខ�េមានគ្ាចនំនួ 

២០០នាក់ �នេេួេ្រញ្្ជឲ្យក្រមូេផ្ពុគំ្ាលនៅក្ពុង្រន្់្រ
 

មួយលនៅក្ពុងជរំ។ំ ្រ៉ពុខនល្នះគឺគ្ានអ្រីខ�េគួរឲ្យកត ់
សម្គាេល់េ ក្រសនិល្រើលយើងលក្រៀ្រលធៀ្រជាមួយនងឹអ្រី 

ខ�េ�នលកើតលេើង្រន្ា្់រ។ កងកា រពារនាររីណាហ ព្ុ រីចតិ ្
អា កកក់ ខ�េ លយើង លហៅ ្ ា  «អា ណា  ធាត់»  �ន្រញ្្ជ 

ឲ្យលយើងសសាតសលមលេៀក្ំរពាក់។ «កខនលេ ងខ�េ ព ួក   ឯង  លេៅ គឺ 

មិន កតរូវ ការសលមលេៀក  ្ំរពាក់ លេ» នាងនយិាយ្រខន្ថម។  លយើង 

 �ន ល�ោះសលមលេៀក     ្ំរ   ពា ក់លចញនងិ អង្គពុយ លនៅេរី លនោះ  ល�ោយ    

រាងកាយញ័រពរីលកពោះភាពរងារ នងិភាពភ័យខលេាច។ ្រន្ា្់រ 

មកលម្រញ្្ជការជរំ�ំនល�ើរកាត ់នងិសមលេងឹលមើេមក លយើ ង 

ល�ោយភាពលងឿងឆងៃេ់ លហើយ�នសរួ្ា លហតពុអ្រី �នជា 

លយើងអង្គពុយលនៅេរីលនះល�ោយអាកកាតកាយ។ លនៅលពេ 
ខ�េគាតឮ់្ាលយើង�នលធ្ើតាម្រញ្្ជរ្រស់ «អាណា»   

គាត�់នលមើេលេៅនាងល�ោយមិនលពញចតិ ្លហើយ្រន្ា្់រ 

មកក៏ឲ្យលយើងក�្់រក្រញាេល់សលេៀកសលមលេៀក្ំរពាក់វញិ  ។  

លយើងអាច�ក�លង្ើមវញិ�នសសរួេ្រន្ចិ ្រ៉ពុខនល្នៅខតមិន 

�ងឹ្ាមានលរឿងអ្រី�នលកើតលេើង។ លយើងលនៅខតមាន 

អារម្ណ៍ភ័យខលេាច។ ្រន្ា្់រពរីលសលេៀកពាក់រួចលយើងកតរូវ 

�នលគនាលំេៅស្ថានរីយរ្លភលេើង លេៅ�េេ់រីលនោះខ្ពុមំ ាន   

ញ្ញាណេរី៧ ពរីលកពោះសារជា្ ្រីម្ងលេៀតលយើងកតរូវ�នលគ 

យកលេៅ�ាក់លនៅក្ពុងេូរ ល្ភលេើងជាមួយនងឹធពុងេឹកពរីរ នងិ 

ធពុងមួយលេៀតសកមា្់រឲ្យលយើងលធ្ើជា្រង្គន ់នងិគ្ានអាហារ 

លនោះលេ។ លតើលយើ ងលេៅេរី ណា ?  លេៅ ជរំ ំអូស ្ ្ ិ ចវ ិញ? 

លនៅលពេលនោះជរំអូំស្្ចិកតរូវ�នរលំ�ោះរួចលេៅលហើយ

្រ៉ពុខន ្លយើ ងមិ ន� ន �ងឹ អំ ពរី   លរឿ ង  លនោះ លេ ។

 រ្លភលេើង�នលធ្ើ�លំណើរល�ោយលេ្បឿនយឺតក្ពុងរយៈ

លពេ្ររីយ្់រ្ររីន្ងៃ  វា�នល�ះពួ យលេៅមពុខ លហើយ្្់រ 

រង់ចាលំនៅផលេវូមួ យចលំហៀង លេៀតលនៅ លពេ ណាខ� េរ ្  លភលេើង  
េាហាន �ន ឆលេង កា ត ់  ្រន្ា្់រ មក លេើ្រលធ្ើ    � ំលណើរ    ្រនល្េៀត។ 

យ្់រមួយ លនៅលពេខ�េលយើងកំពពុង្ រលសងៃៀម លយើង �ន 

ឮសលំេងល្រើកេ្ារ នងិសរូសលំេងកាលំភលេើង។ លពេលនោះ 

លយើងលជឿជាក់្ាលពេលវេាចពុងលកកោយរ្រសល់យើង �ន 

មក�េព់តិក�ក�ណាស។់ លយើងេាងំអសគ់្ានងឹកតរូវ�ន 

លគក្រហារជរីវតិ។ ខ្ពុ ំរង់ចាសំរូសលំេង�ញ់្រន្ា្់រល�ោយ 
ភ័យខលេនួយា៉ងខលេាងំ។ មិនយូរមិនឆា្់រេ្ាររ ល្ភលេើង រ្រស់ 
លយើងន ឹងកតរូវ �នល្រើក លហើយវានងឹ�េល់វនរ្រសល់យើង 

ជាមិនខាន។  

 លក្រៀ្រ�ន�ចូជារូ្រចមលេាក់មួយ ខ្ពុកំច�ចន់� រ្រសេ់រីវរី  
លហើយលនៅលសងៃៀមធ្ងឹល�ោយសងឹ  ខតមិនហ៊ាន�ក�លង្ើមផង  ។  

្រ៉ពុខន ្មិនមានលរឿងអ្រី�នលកើតលេើង្រន្ា្់រលនោះលេ។ មួយ 

នាេរីកនលេងផពុតលេៅ ពរី រ នាេរី  ្ររីនាេរី ្ួរន នាេរី  ្រន្ា្់រ មក   លេើ្រ 

ខ្ពុ ំ ចា ្់រ លផ្ើ ម�ក  �   លង្ើមម្ងលេៀត។ ខ្ពុ ំមិន ខ�េ �ន �ងឹ ្ ាអ្ក
 

ណា កតរូវ �ន  �ញ់ស មលេា្់រ     លហើយ លកពោះ ខត   លហតពុ អ្រីលនោះលេ     

្រ៉ពុខន្្រន្ា្់រពរី្រ៉ពុន្ានលមោ៉ងលកកោយមក រ ល្ភលេើងក៏ចា្់រ លផ្ើម   

លធ្ើ�លំណើរម្ងលេៀត លកកោយមក    លយើងក៏កតរូវ�នលគយកលេៅ 

េមលេាក់ លចោេលនៅវាេ មួយខ�េព ័េ្ធជពុវំញិល�ោយរ្រ ង្រនលេា 

េសួ។         មានមនពុស ស្សរីម្ាក់្ រខក្បររ្រង ខ្ពុក៏ំ�នសរួ 
នាង្ ាលតើលយើង�នមក�េេ់រី ណា។ នាង�នលឆលេើយក�្់រ្ា  

«ខ្រេជនិ-្ឺរសនិ»   លហើយក៏្រខន្ថមលេៀត្ា « មានការងារ 

កតរូវលធ្ើ គ្ានន្ំរពុង័គ្ានខផ្ងពពុេ»។ ខ្ពុធំរូចតិ្្រន្ចិលហើយ 
ក៏�នគិត្ា «ខ្ពុលំនៅមានកមលេាងំលធ្ើការ�ន ខ្ពុកំ្រខហេជា

 
អាចកេាកំេ�នមួយរយៈលពេលេោះ្ររីជាគ្ានន្ំរពុង័ក៏ល�ោយ  

អ្រីខ�េសខំានគឺ់មិនមាន្រន្់្រខផ្ងពពុេលេ។ ្រន្ា្់រមក

លេើ្រខ្ពុ�ំងឹ្ាលពេលនោះគឺន្ងៃេរី៧  ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៤៥។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

េរីតាងំជវំរសំ្ពុត្ហូ ្ក្ពុងេរីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉េូញូ។ (សវូចិកិត លមត្ា / មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លយើងកតរូវ�នលគ�ាក់ឲ្យស្ាក់លនៅក្ពុងជរំសំ្អាតមួយ។  
្រន្ា្់រពរី�នរលំ�ោះ លេើ្រខ្ពុយំេ់្ ាលតើលយើងមានសណំាង 
េ្អយា៉ងណាលនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំនល�ើញអំពរីស្ថានភាព 
អាកកក់រ្រស់ជំរលំផ ង្លេៀត។ ជនជាតិជ្រីហមួ្យកករុមកតរូវ�ន 

យកលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅេរីលនោះមពុនលយើង  ល�ើ ម្បរីរង់ចាកំារ 

ផលេាស្ូ្់ររជាមួយនងឹអ្កលេោសអាេលេមឺង់៉។ លយើង�នជ្ួរ 
ជាមួយពកួលគ លនៅ លព េខ� េ  លយើ ង�នមក�េជ់រំ ំលហើយ 

ពកួលគកំ ពពុ ង      ខត  ល�ើរ សលំ�ៅលេៅរ ល្ភលេើង។

 មិនកតមឹខតន្ំរពុង័លនោះលេខ�េមិនមាន សមូ្បរីខតេឹកក៏ 

មិនមានផឹកខ�រ។  លយើងមានខតកាលហខ្�េជយួឲ្យ លយើង  

្រនរ្សរ់ានមានជរីវតិ�ន។ េឹកពណ៌លខ្ៅលនោះកតរូវ�នផេ្ ់

ឲ្យក្ពុងរយៈលពេពរីរ�ងក្ពុងមួយន្ងៃ។ លយើងល�កលនៅលេើ
 

ខកគតចូរ្រសល់យើងល�ោយកានខ់តមានសពុខភាពលខ្ោយ 

លេៅៗ  នងិគ្ានចា្់រអារម្ណ៍អំពរីអ្រីេាងំអស ់លហើយរង់ចាំ 

ខតលសចក្រីសលេា្់រ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ មិនយូរ្រ៉ពុន្ានក៏មានសលំេង 

អូ៊អរលចញមកពរីខាងលកកៅ។ េាហានអង់លគលេសខ�េកំពពុង 

លធ្ើ�លំណើរលេៅេរីកករុ ង ខ្ររេាងំ �នរកល�ើញជរំរំ្រស់     

លយើង លហើយក៏សលកមចចតិច្េូមករលំ�ោះលយើង។ លនៅលពេ 

លនោះគឺន្ងៃេរី១៥  ខខ លម    សា ឆ្ាំ ១៩៤៥។

 ខ្ពុមំានការចងចាសំសលពចសសពេិអំពរីអ្រីខ�េ�នលកើត 
លេើង្រន្ា្់រ។ អ្រីខ�េខ្ពុចំា�ំនគឺ ខ្ពុ�ំនធលេាក់ខលេនួ្យឺា៉ង

 
ខលេាងំ។ ខ្ពុលំកើតជងឺំកគរុនលពោះលវៀន ពរីលកពោះខតខ្ពុ�ំនរតល់េៅ

 
កគ្់រកខនលេងខ�េមានរ្រង្រនលេាេួសហ៊ពុមព័េ្ធល�ើម្បរីរកលមើេ 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ។ំ េរីវរី �នលមើេខ្ខ្ពុ ំ លហើយខ្ពុកំតរូវអរគពុណ
 

្រ្អនូខ�េ�នជយួជរីវតិរ្រសខ់្ពុ។ំ ្រ៉ពុន្ានខខកនលេងផពុតលេៅ 

គណៈក្រតភូិរ្រសក់្រលេស ស៊ពុយខអត �នមកជរំខំ្រេ 

ជនិ-្ឺរសនិ ជាមួយនងឹល្រសកកម្ក្ពុងការនាជំនរងលកគោះ 
ចនំនួ១មពុនឺនាក់លេៅក្រលេសស៊ពុយខអតក្ពុងរយៈលពេ៦ខខ 



20 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ល�ើម្បរីព្យា�េជងឺំ។ េរីវរីនងិខ្ពុ ំគឺលនៅក្ពុងចលំណោមមនពុស្
 

េាងំអសល់នោះ។ ្រន្ា្់រពរីលធ្ើ�លំណើរតាមរ្លភលេើងនងិលធ្ើ 

ការសមលេា្់រលមលរោគលនៅេរីកក រុងេលូ្រក លយើងកតរូវ�ន�ាក់ 

លនៅលេើេូកសលនង្គោះ្រន្ាន ់ល�ើម្បរី្រន�្លំណើរលេៅេរីកករុង 

មា៉េម៉ូក្ពុងក្រលេសស៊ពុយខអត។ ការលធ្ើ�លំណើរមួយលនោះ  
នងិអារម្ណ៍ននលសររីភាពមួយលនោះ ខ្ពុគំ្ានន្ងៃអាច្ំរលភលេច 
�ន លនោះលេ ។

វតើអ នែក្តតរូវបានទទរួេវៅតបវទសស៊ាុយផអត 
យង៉ែរូច្វមដេច្?

 េូកខ�េនាលំយើងលេៅ�េក់្រលេសស៊ពុយខអតមាន

ល្ ្ោះ្ ា រ៉នូស្ការា៉ន ់លហើ យគឺ ជាេូក�កឹេំន ិញខ�េ    

�នខកខក្រឲ្យលេៅជាេូកសលនង្គោះ្រន្ាន។់ លនោះគឺជា្រេ 

ពលិសោធន៍្ ្រីមួយសកមា្់រខ្ពុ ំ ពរីលកពោះខ្ពុមិំនខ�េ�នលធ្ើ
 

�លំណើរតាមេូកលនោះលេ លហើយក៏មិនខ�េ�នល�ើញ 

សមពុកេខ�រ។ លពេលនោះខ្ពុកំតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យលេើងលេៅ 
ជានល់េើល�ើម្បរីសសរូ្រខ្យេអ់ាកាសសមពុកេ លហើយខ្ពុមំាន 
អារម្ណ៍ររីករាយយា៉ងខលេាងំជាមួយលេសភាពសមពុកេ 

�ខ៏សន ធេូំេាយលនោះ។ ខ្ពុរំ រីករាយនងឹការលធ្ើ�លំណើរ 

មួយលនះ។ លយើងេាងំអសគ់្ាមាន ក្រីរពំងឹេពុកមួយយា៉ ង 

ខលេាងំ ។ អ្កលធ្ើ�លំណើរមកជាមួយ�នេលេៀត  កពមេាងំខ្ពុ ំ  

មានអារម្ណ៍្ា លយើងកតរូវ�នលកជើសលរើសសកមា្់រ ជរីវតិ 

្្រីមួយខ�េលយើងនងឹកតរូវ�នចាតេ់ពុក្ាជាលភៀ្វ ពលិសស  

លហើយលគនងឹ្ំរលពញកគ្់រតកមរូវការេាំង អស់រ្រស់លយើង។ 

ខកគរ្រសល់យើងលនៅលេើេូកលនោះកកាេល�ោយកកមាេ 

ពណ៌ស លហើយខតងខត្រនលេសឺលំេងរាេល់ពេខ�េខ្ពុលំធ្ើ  
ចេនា។ វាលធ្ើ ឲ្យខ្ពុ ំមាន អារម្ណ៍ពលិសសលក្រៀ្រ � ន  �ចូ     
ជាខលេនួឯងគឺជាស្ករ សខណ្ក�រីមួយកគា្់រខ�េខ្់្រល�ោយ 
្ង់ពណ៌ក�ក់។ ្ររីយ្់រ្ររីន្ងៃ�នរេំងផពុតលេៅយា៉ងឆា្់រ 

រហស័ លយើងេាងំអសគ់្ាមានអារម្ណ៍ស្រ្ប឵យររីក រាយ 

លនៅលពេខ�េ�នលេៅ�េេ់រីកក រុង មា៉េម៉ូ។ លយើង�ន 

ជ្ួរជាមួយេតូូ ខ�េជាសមាជកិរ្រសក់ងកមលេាងំនាររី 

ក្រ�ា្់រអាវពុធ នន ក្រលេស ស៊ពុយខអត ខ�េ �នយកេឹក 

កាកា វ  ន ិង សាំ ង វ ិច   ឲ្យ លយើ ង្ររលិភោគ។  លយើងគិត ្ ា ខលេនួ 

ឯង �ន  មក   �េ់ ឋានសគ៌ួ លហើយ  មិន ខ�េ ខឆ្អត ជាមួ យ 

នងឹសា ំវ ិចកព មេា ំងេឹក  កាកាវ ខ� េ េ្អ វលិសស លនោះ លេ ។   

ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក េឹកកាកាវលក្រៀ្រ�ន�ចូជានមិិត ្

សញ្ញាខ�េ្រញ្្ជក់អំពរីអំលពើេ្អរ្រសក់្រលេសស៊ពុយខអត។  

ពរីកំពង់ខផមក លយើងលធ្ើ�លំណើរតាមរ្អគ្គសិនរីលេៅសាេា 

លរៀនេរីលនៀអឺស គឺជាកខនលេ ងខ�េលគ �នេេួេលយើងឲ្យ 

ស្ាក់លនៅ។ អ្រីខ�េខ្ពុចំង ចា ំជាង លគ គឺ មពុខ មូ្្រលនៅេរីលនោះ។ 

អាហារ�ឆ៏ងៃ ាញ់គឺសាចល់គោផ្ជំាមួយនងឹរលំ�ង នងិ 

អាហារចខមលេក ក៏ ្រ៉ពុខន ្មាន រស់ ជាត ិឆងៃាញ់ �ចូគ្ាលហៅ្ ា 

្រខង្អម សង់ ខ្យារ ពណ៌   លខ្ៅជាមួយនងឹ េរីន ង ៉ន  ្ឺរររី។  លយើង 

្ររលិភោគលហើយ្ររលិភោគលេៀត ខតលយើងមិនខ�េខឆ្អតេាេ់ 

 ខតលសោះ។ អាហារ គឺ ជាពនលេមួឺយលនៅក្ពុងជរីវតិរ្រស ់ លយើង  
លហើយ លយើងររី ក រាយន ឹងវាយា៉ងខលេាងំ។ លគ ផេ្អ់ាហារ   

ឲ្យលយើងមួយន្ងៃក�ំ � ង  ្រ៉ពុ  ខន ្លយើងខតងខតខលេាច្ា វានងឹ 

មិនកគ្់រកគានល់នោះលេ។ គ្ាលយើងមួយចនំនួធ ំ�នេចួយក 

អាហារពរីសាេ្ររលិភោគអាហារ លហើយេាក់េពុកលនៅ 

លកកោមលខ្ើយល�ក។ លេោះ្ររីជាលគអនពុញ្ញាតឲ្យលយើ ង្ររលិភោគ 

សាងំ វចិ  ក្ពុង ចលនលេោះលព  េ អា  ហារ  ឬពាក្យ ធានា យា៉ង អត ់ 
ធត់្ ពរីកករុ ម ការងារ្ ា នងឹ ខត ងខត មាន អា  ហា រ កគ ្់រកគាន ់

យា៉ងណាក៏ល�ោយ ក៏ មិន អាច ្រពា្ឈ្់រលយើង �នខ�រ ។  

ក្ពុងករណរីលនះខ្ពុអំាចក�្់រអ្ក�ន្ាលសចក្រីលសសក�លេាន 
 

�ន្រះ៉ពាេល់យើងអសមួ់យជរីវតិ។ អ្ករសរ់ានមាន ជរីវតិ 

មួយចនំនួមានជងឺំមិន�លេានអាហារ។ ្រ៉ពុខន ្លេោះ ្ររីជា យា៉ង 

ណាក៏គ្ាលយើងមួយចនំនួធំ គឺខតងខតេិញអាហារយា៉ង 

លកចើនលេើសេ្់រ�ាក់លនៅ ក្ពុងេូរ េឹក កក ។

 អ្កលនៅត្ំរនល់នោះ�ន្ រផ្ពុគំ្ាលនៅលកកៅរ្រងសាេា  
លរៀនល�ើ ម្បរី រង់ចាលំមើេអ្កខ�េរួចរានមានជរីវតិពរី ជរំ ំ

ខ្រេជនិ-្ឺរសនិ ្រ៉ពុខនល្យើង�នហាម�ាតមិ់ន ឲ្យលេៅ 

ជតិអ្កេាងំលនោះលេ។  លយើងកតរូវ �ន �ាក់ ឲ្យលនៅ�ាច ់ល�ោយ   

ខេកពរីលគ ល�ើម្បរីការពារលរោគឆលេងអសរ់យៈលពេក�មួំយ 

ស�ហ្ ៍្រន្ា្់រមកលេើ្រកតរូវ�ន អនពុញ្ញាត  ឲ្យមានេំនាក់ 



មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 21

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

េំនងជាមួយជនជាតសិ៊ពុយខអតលនៅខាងលកកៅ។ ជនជាត ិ 

ស៊ពុយខអតេាងំលនោះ  មានចតិេ្្អ នងិមានការលងឿងឆងៃេ់ 

លកចើន។   អ្កខលេះឲ្យកា�លូយើង្រន្ចិ្រន្ចួ ្រ៉ពុខន ្លគមិនចង់�ងឹ 
លរឿងរ្រសល់យើងលេ។  លយើ ងកតរូ វ�  ន េេួេ ស្ាគមន ៍  យា៉ង 

កក់លក្ៅ។ លនៅលពេលនោះ គឺមិនេានជ់ាលពេលវេាសម  

សស្រមួយសកមា្់រមនពុស្ ល�ើម្បរី្រង្ាញអំពរីការក្រកាន ់

ពជូសាសនរ៍្រសខ់លេនួ ការលរៀនសកូតតាមណាហ ព្ុ រី ឬក៏ការ  

ក្រឆាងំនងឹជនជាតជិ្រីហល្នោះលេ។ េាងំអសល់នះកតរូវ�ន 

លគ្ំរ លភលេ ច លចោេ។ រហតូមក�េេ់ សវ ត្ រ ៍  ឆ្ា១ំ៩៨០ លេើ  ្រ 

ណាហ ព្ុ រីន ិយម�នររីករាេ�ាេម្ងលេៀត។ លនៅលពេ 
ខ�េខ្ពុ ំគិតអំពរី សព ្ន្ងៃ លនះ ខ្ពុ ំលនៅខត    អា   ច ល�ើ ញ គំរូលនះ

 
�ខ�េ។ ម នពុ  ស្ មាន ចតិ ្ អាណិត អាសរូ  ចង់ជយួ ចង់ 

ខចក រខំេ កភា ព្រ រ ិ្ូរ   ណ៍  ្រ៉ពុខនល្នៅ លពេ ណា  ខ�េ មាន 

សណួំរ េាក់  េង អំពរីការ េះ ្រង់  ឬក៏ េះ ្រ ង់ លព េ   លវ េា 

រ ្រ សន់រ ណា  ម្ាក់  ការជយួគ្ាលេៅវញិ លេៅមក �ន កលេាយ 

លេៅ ជាលរឿង មួយ ខ�េ ពិ�ក លធ្ើលេៅវញិ។

 លយើងម ានអ ារម្ណ៍ស្ ាគមនល៍ន ៅក្ពុងក្រលេស 
ស៊ពុយខអត។ ្រ៉ពុខន្្រន្ា្់រ ពរីលសច ក្រីររីក រាយ � ន ្រ  ញ្្់រ   

លេៅលហើយ លយើង �នជ្ួរក្រេះការេ�ំកជាលេើក�្ូំរង 

េរីវរី នងិខ្ពុ�ំនចា្់រលផ្ើមគិតអំពរីការចាកលចញពរីក្រលេស  
មួយលនះ  ។ ្រ៉ពុខន ្លយើងចា្់រលផ្ើមេមលេ ា្់រខលេនួជាមួយនងឹ 
ក្រលេសស៊ពុយខអតលេៅលហើយ �ចូគ្ាលេៅនងឹក្រលេស 

ស៊ពុ យខអ  ត ខ�េ កំ ពពុង ខត ចា ្់រ លផ្ើមេេួេស្គាេល់យើង ។  

លយើង�ងឹ្ាគ្ានឋានសគ៌ួពតិលនៅលេើពភិព លេោកលនះលេ។  

លនៅក្រលេសស៊ពុយខអត ក៏�ចូ ជាក្រលេស�ន៏េលេៀតខ�រ 

មានលរឿងខលេះេ្អ ឯ លរឿងខលេះ  លេៀតអាកកក់។  ្រ៉ពុខន ្្រច្ពុ្រ្បនល្នះ  

ខ្ពុ ំ មា  ន អា រ ម្ ណ៍្ា    ក  ក់លក្ៅ�ចូជាលនៅក្ពុង ផះ្រ្រសខ់លេនួ ។

 

វតើមានការេបំាក្ក្នែពុងការសតមបខ្លួនវៅនងឹជវីតិវៅ
តបវទសស៊ាុយផអតផែរឬវទ?

 សណួំរមួយខ�េខ្ពុកំតរូវ�នសរួជាលកចើនឆ្ាគឺំ លតើវា 
ច ំណា យអសរ់យៈលព េយូ រខ�រឬលេល�ើ ម្បរីលរៀ ន អំពរី   រល្រៀ្រ 

រ្រ្រ     រ្រស ់ក្រ លេស   ស៊ពុយខអត?។ ការសន្�ិ្ឋានរ្រសខ់្ពុគឺំមិន 
មា នអ្រីខ� េ លហៅ្ ាគពុ ណ តនមលេ រ្រស់  កលេសស៊ពុយខអត លេ ។  

លនៅ  ក្រលេសស៊ពុ យ     ខអត   ខ្ពុ�ំនល�ើញអំពរី គពុណតនមលេខ� េខ្ពុ ំ

�ន�ងឹពរីសសរុកកំលណើតរ្រសខ់្ពុ ំនងិពរីក្រលេសក្រជាធ្ិរ- 
លតយ្យ�ន៏េលេៀត។ លគោេការណ៍ចម្បងលនោះ គឺមិនឲ្យមាន 

�ាតកម្មិនឲ្យមានការេចួ មិនកតរូវលធ្ើអ្រីលេៅលេើអ្ក 

�នេនវូអ្រីខ�េអ្កមិនចង់ឲ្យអ្ក�នេលធ្ើមកលេើអ្ក លហើយ 

លគោេការណ៍េាងំលនះអាចរកល�ើញលនៅក្ពុងពាក្យខពុសៗ 
គ្ា នងិ ភា សា  ខពុ សៗ គ្ា លនៅ  កគ្់រសាស នា េាំង   អស់    ក្ពុ   ង     
ព ិភពលេោក។

 សញ្ញាណនន «គពុណតនមលេ» គឺេូេេូំេា យណាស ់ លហើយ 

ជាញឹក ញា ្់រកតរូ វ� នយេក់ចេំ  ជាមួយ «វ្រ្បធម៌»។ ខ្ពុ ំ
មកពរីវ្រ្បធម៌ខ�េលពោរលពញលេៅល�ោយភាព អាមា៉ស ់

លហើយលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៤៥ ខ្ពុ�ំនជ្ួរនងឹក្រលេសស៊ពុយខអត
 

ខ�េកសាងលេើងលនៅលេើវ្រ្បធម៌ខ�េមានពរិពុេ្ធភាព 

មួយ។ ខ្ពុយំេ�់ងឹលកចើនលនៅលពេមានសកម្ភាពមួយចនំនួ

កតរូវ�នលគ្រលញ្ញមតលិ�ោយពាក្យ្ា «លយើងមិនលធ្ើខ្រ្រ 

លនះលនៅក្ពុងក្រលេសស៊ពុយខអតលេ»។ ផ្កាខ�េ�ពុះតាមរ្រង 
រ្រសអ្់កជតិខាងគឺមិនកតរូវល្រះលេ លនៅលពេណាខ�េលយើង 

កតរូវ�នលគអលញ្ជ ើញឲ្យលេៅញពុ ំាអាហារលពេេងៃាច គឺលយើង 
មិនអាចលេៅយឺត�នលេ មិនអាចចេូផះ្ ល�ោយមិនល�ោះ  

ខស្បកលជើងលេ លហើយលនៅមានជាលកចើន្រនល្េៀត។ លនៅលពេ

ខ�េ�នមក�េក់្រលេសស៊ពុយខអតលេើក�្ូំរង មានលរឿង 

លកចើនណាសខ់�េខ្ពុពំពុំ�ន�ងឹ កពមេាងំេាេគំ់នតិ។ ្រ៉ពុខន ្

លនះគឺជាខផក្មួយននវ្រ្បធម៌ក្រលេសស៊ពុយខអត លហើយគឺ

មិនខមនជាគពុណតនមលេរ្រសក់្រលេសស៊ពុយខអតលនោះលេ។

 អ្រីខ�េខ្ពុពំិ�កយេជ់ាងលគលនោះគឺ លនៅលពេខ�េ 

«�េ/ចាស» មាននយ័្ាក្រខហេជាលហើយ «ក្រខហេ 

ជា» មាននយ័្ា «លេ»។ ខ្ពុចំងចាអំំពរីកំហពុស�្ូំរងរ្រស់ 
ខ្ពុ ំ លហើយលនោះគឺជា្រេលេ្ើសលេៅលេើវ្រ្បធម៌ជាជាងការ 
រលំេោភ្ំរពានលេៅលេើគពុណតនមលេ។ េមលេា្់រលនៅលេើតពុអាហារ 

ក៏ខពុសគ្ាពរីអ្រីខ�េខ្ពុ ំ�ន� ឹង។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

 ន្ងៃមួយខ្ពុកំតរូវ�នលគអលញ្ ើញឲ្យលេៅញពុ ំាអាហារលពេ 
េងៃាច។ ខ្ពុ�ំ នលច ញពរីផះ្មពុ នលព េកំ ណ ត ់   លហើ យ �ន  ល�ើ  រ 
លេៅល�ើរមកលនៅមពុខផះ្រ្រសល់គរហ ូតេាេខ់តកណឹ្ងរ ្រស់ 

វហិារ ឲ្យសញ្ញា ្ ា លមោ៉ង ៦។

 ខ្ពុមិំនហ៊ានចេូលេៅមពុនលមោ៉ងលនោះលេ។ លនៅលពេខ�េ 
ម្ាសផ់ះ្�នឲ្យចានអាហារមកខ្ពុ ំខ្ពុ ំយកខត ្រន្ចិ្រន្ចួ   ខត  

 
្រ៉ពុលណ ្ណោះ ល�ើ ម្បរី្រង្ាញអំពរី អាក្រ្បកិរយិាេ្អ លកពោះខ្ពុយំេ់ 

្ាជាធម្តាម្ាសផ់ះ្គួរខតេេូចឲ្យអាហារមកខ្ពុជំាលកចើន 
�ង លហើយលពេខលេះលេៀតក៏គួរខត្រង្ខំខ�រ។ ្រ៉ពុខនល្នៅក្រលេស 

ស៊ពុយខអត លគមិន្រង្ខលំភៀ្វឲ្យហ្ូរអាហារលេ។ �លូចះ្ លហើយ 

ខ្ពុក៏ំចាកលចញពរីតពុអាហារេាងំលពោះមិនេានខ់ឆ្អត។

 លនៅក្រលេសស៊ពុយខអត ខ្ពុ�ំនលរៀនពរីការ្ ្់រលឆលេើយ

ត្រជាមួយនងឹពាក្យ្ា «អរគពុណ» ល�ោយលអៀនខ្ាស លនៅ 

លពេខ�េលគលអោយអ្រី មួយ។ គឺកតរូវ ខតជា «ចាស» ឬ 

«អតល់េ»។

 លនៅលពេខ�េខ្ពុមំានលភៀ្វ ខ្ពុមំ ានការភ្ាក់លផ្អើេ 

យា៉ងខលេា ំងលនៅលព េខ�េខ្ពុ ំឮលគលក្រើពាក្យ្ា «មាន ម នពុស្ 
 ចខមលេកចេូមកក្ពុងផះ្»។ លហតពុអ្រី� នជាជន ជាតសិ៊ពុ យ 
ខអ តលហៅ មិត ្រ្រសខ់លេ ួ ន  ្ ា ជា មនពុស្ ចខមលេក ?  លតើលនះឬ គឺ 
ជាគពុណតនមលេរ្រសក់្រលេសស៊ពុយខអត? 

 ក្ពុងរ�វូលក្ៅមួយ ខ្ពុ�ំនលធ្ើការលនៅលេើនាវាលេសចរណ៍
 

មួយខ�េលធ្ើ�លំណើរលេៅតាមក្រជពុលំកោះ។ ភារកិចរ្្រសខ់្ពុ ំ
គឺសម្អាត្រន្់្ររ្រសន់ាយនាវា នងិ្រលកមើអាហារលនៅ 

ក្ពុងលភោជនរីយ�្ឋានរ្រសន់ាវា។ ខ្ពុ�ំនខកំ្ឹរងលធ្ើ  ការឲ្យ�ន       
 

េ្អ្ំរផពុតតាមខ�េខ្ពុអំាចលធ្ើលេៅ�ន។ ្រ៉ពុខនល្នៅលពេ 

ចពុងខខ ខ្ពុមិំន�នេេួេក�ក់្ ្េួរ្រសខ់្ពុលំេ លហើយខ្ររ 

ជាេេួេនវូពាក្យពន្យេមួ់យ្ា ខ្ពុគឺំជាអ្កសម្អាតខ�េ 
លធស្ក្រខហស។ លនះគឺជាការពតិ លហើយខ្ពុមំានការលអៀន 
ខ្ាស យា៉ងខលេាងំ  ្រ៉ពុខនក្្រសនិល្រើលពេលនោះខ្ពុកំតរូវ �ន លគ 
រះិគនខ់្ពុកំ្រខហេជាព្យាយាមខលេាងំជាងលនះ។ លនៅលពេ 
ខ�េខ្ពុលំេើកលេើងអំពរីចណំពុចលនះ លចៅហ្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន 

 
នយិាយ្ាលនៅ ក្រលេសស៊ពុយខអត លយើងមិនរះិគន ់

្រពុគ្គេកិលនោះលេ។ អ្កខ�េមិន �ន្ំរលពញការងារ រ្រស់ 

ខលេ ួន ឲ្យ  �ន េ្អ កតមឹ កតរូវគឺ មិន េ  េួ  េ �នក�ក់ខខលេ។

 ខ្ពុំ�នចណំាយអសរ់យៈលពេជាលកចើនល�ើម្បរីលរៀន 
រសល់នៅក្ពុងវ្រ្បធម៌រ្រសក់្រលេសស៊ពុយខអត ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំ ន 

 
យកគពុណតនមលេមូេ�្ឋានមួយមកជាមួយខ្ពុ។ំ ជាលកចើន 
ឆ្ាមំកលនះ មានការហរូចេូននជន អលន្ោក្រលវសន ៍ជា 

លកចើន លហើយលយើងក៏អាចតាម�ានការផលេាស្ូ្់ររវ្រ្បធម៌ 
តាមរយៈលនះ�នខ�រ។ ក្រលេសស៊ពុយខអត  �នល្រើកនងិ 

ខផនេរីននជរំហំ ្គាត។ូ ក្រជាជន�នយកផ្កាមក�ាក់លនៅកខនលេងខផនេរី 
តណំាងជរំហំ ្គាត ូលនះល�ើម្បរីឧេ្សិ�េជ់នរងលកគោះខ�េ�នសលេា្់រ 
�ត្់រង់ជរីវតិ។ តាម្រញ្្ជរ្រសល់យោធាអាេលេមឺង់៉ ហ្គាត ូកតរូវ�នផ្ាច់ 
លចញពរីេរីកករុងលផ្ង លៗេៀតលនៅន្ងៃេរី១៦ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៤០។  
ជរំហំ ្គាត ូហ៊ពុពំេ័្ធល�ោយរ្រង នងិមាននផក្កេាេំហ៣ំ០៧ហកិតា។ 
ជរំលំនះចា្់រ�លំណើរការលនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៤២។ ជរំហំ ្គាត ូកតរូវ�ន 
ខ្រងខចកជាពរីរគឺ ជរំហំ ្គាតតូចូ នងិជរំហំ ្គាតធូ។ំ មានជនជាតជិ្រីស
លនៅកករុងវរ័សក្រមាណ៣៦០០០០ នងិមកពរីេរីកខនលេងលផ្ងលេៀតលនៅ
ក្ពុងេរីកករុង កតរូវ�ន�ាក់ឲ្យលនៅក្ពុងជរំហំ ្គាត។ូ ជនជាតជិ្រីសក្រមាណ
១០០០០០នាក់�នសលេា្់រលនៅក្ពុងជរំលំនះល�ោយសារអត�់លេាន។ 
(សវូចិកិត លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ផេ្់ឱកាសឲ្យជនអលន្ោក្រលវសន ៍លហើយអ្កេាងំលនោះ�ន 

សកម្រខលេនួលេៅតាមមជ្ឈ�្ឋាន្្រីមួយលនោះខ�រ។  ជនអលន្ោ- 
ក្រលវសនេ៍ាងំលនោះ�នេេួេយកវ្រ្បធម៌រ្រសក់្រលេស 

ស៊ពុយខអត ក្ពុងខណៈ លពេ ខ�េ  ក្រលេសស៊ពុ យ  ខអតកា ន ់

ខត ររីកចលកមើនល�ោយសារខតការចេូរួមអភវិឌ្ឍនរ៍្រស់ 

ជន ្ររលេស  េាងំអស់ លនោះ ។ 

 លនះគឺមិនខមនជាគពុណតនមលេរ្រសជ់នជាតសិ៊ពុយខអតលេ 

ខ�េលធ្ើឲ្យវធិរីននការលធ្ើសមាហរណកម្  េេួេ�ន លជោគ 

ជយ័ ្រ៉ពុខនគឺ្ជាសណួំរខ�េលចោេលេៅលេើលគោេ្ំរណងេ្អ 

រ្រសម់នពុស ល្េៅវញិលេ។ េាងំលនះមិនអាចលកើតលេើង�ន 

ល�ោយឆា្់ររហស័លេ ជាពលិសសលនៅលពេខ�េ�លំណើ រការ 

រ្រសអ់ាជ្ាធរមានភាពយឺតយា៉វលនៅលេើយ។ �លូចះ្ 

លហើយលេើ្រមានសារសខំានខ់ លេាងំណាស់ ក្ពុងការកាត ់ 
្រន្ថយ រយៈ លពេ  រង់ចាំ នងិ   ្រលង្កើន   ឱកាសសកមា្់រ ក្រជាជន 

ស៊ពុ យ    ខអ   ត ន ិងជ  នអ លន្ោក្រ លវសនវ៍យ័ លកង្ ជ្ួរជពុំ គ្ា  នងិ 

េេួេស្គាេ ់ គ្ា លេៅ  វញិ    លេៅ មកលនៅលកកោ មកា េៈ  លេ   សៈ 

មួ យ ខ�េស្រ្ប឵យររីករាយ។

 ការខតិខកំ្ឹរងខក្រងនរីមួយៗជា ធម្ តា ខត ងខត ផេ្់ 

 ផ េក្រ លយោ ជ ន�៏៍  េ្អ ក្រ លសើ រ មួយ។  ក្រលេ ស        ស៊ពុ  យខអតក៏ 

អា ចកលេា យលេៅជាេរីកខនលេ ងមួយខ�េក្រមូ េផ្ពុលំ�ោយជា តិ 

សា ស នជ៍ា    លកចើ ន ក្រសនិ ល្រើ រ�្ឋា    ភិ  � េ    ្រ លង្កើ  តកិចខ្តិខ ំ

ក្ឹរងខក្រងខ�េអាចក្រមូេផ្ពុជំនអលន្ោក្រលវសន ៍ នងិជ ន 
ជាតសិ៊ពុ យខអត តាមរ យៈ         សកម្ភាពកម្ានជ្ាលកចើន។

វតើអ នែក្វដាះតសាយរាមរួយនងឹការបះ៉ទង្រចិ្្ ្លូវច្តិ ្

បានវដាយរវបៀបណា?

 ខ្ពុ ំសណំាងេ្អខ�េអាចមកក្រលេសស៊ពុយខអតលនៅ 
រ�វូលក្ៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៤៥។ ្រ៉ពុខនវ្ាលនៅខតជាលព េ  លវេា  មួ យ 
 ខ�េេ�ំក។ ខ្ពុំ្ ចឺា្់រល�ោយសារខត �ន�ត្់រង់កគរួសារ 
មួយេាងំមូេលេើកខេងខត្រ្អនូសសរីរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុ ំ�នេេួេ

 
រងេារពុណកម្ផលេវូចតិ ្ពរីលកពោះខ្ពុគិំតអំពរីឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុំ

 
ខ�េកតរូវ�នលគសមលេា្់រក្ពុងអំេពុងលពេខ�េខ្ពុរួំចជរីវតិ។ 

វតើមានប៉នុ ្឵ម ន អ នែក្ផែេ អាច្ រសរ់ានមានជវីតិវៅ ក្នែពុង 

ច្ំ វណា ម ស មា  ជិក្   ត រ្ួ សា រ  ទា ំង  ៥៦នាក្់ របសខ់ ្ពុ?ំ

 ពាក្យ្ា «ការ្រះ៉េង្គចិផលេវូចតិ»្ កតរូវ�នលគស្គាេ ់
មិនច្ប឵សេ់ាសល់េ លហើយ គ្ានន រណា ម្ា      ក់   �ន  � ឹង អំ ពរី 

� ំ លណើរការនន «ការ្រះ៉េង្គចិផលេវូចតិ»្ លនោះខ�រ។ ការយេ់ 
� ឹង្ ាមនពុស្ ម្ាក់ អាច រង េពុ     ក្ខ ពរី     កា រ  ្រះ៉ េង្គចិ ផលេវូ ចតិ ្�ន  
យូរអខង្ងកតរូវ�នលគចា្់រអារម្ណ៍លនៅ លពេខ�េ អ្ករស់ 

រាន មា ន   ជរី   វ ិត      កានខ់តលកចើន �ន ចា្់រលផ្ើ ម ត្អញូ ខត្អរអំពរី 
្រ ញ្ស្ពុខភាព។ ក្ពុងអំេពុងលពេសនង្គាមលេោកលេើកេរី១ 

 
េាហាន មួយចំ ននួ �ន  រងេពុក្ខ ល�ោយសារ ខតអ្រី ខៗ�េខលេនួ 
�នជួ្រក្រេះលនៅក្ពុងសនង្គាម។ ្រ៉ពុខនអ្ ស់រ យៈ  លពេ  ជា យូរ    
ការរងេពុក្ខលនះមិនកតរូវ�នចាតេ់ពុក្ាជា ជងឺំផលេវូចតិល្នោះ 
លេ។ វា កតរូ វ� ន លគលហៅ ្ ា « ភាព ភ្ាក់ លផ្អើេ»  លហើយេាហាន 

កតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅសមរភូមិ�ចូធម្តាវញិ។ លនៅលពេ 
ខ�េលរោគសញ្ញាេាងំលនោះវេិកតេ្់រមកវញិ េាហានេាងំ 

លនោះកតរូវ� ន លចោ េ ក្រ កាន ់្ ា លធ្ើពពុតជា្ ។ឺ

វតើអ វែផីែេជរំញុឲ្យអនែក្ចាបវ់្ ដេើមបវតងៀន?

 េរី ្ំរផពុតខ្ពុ�ំនយេ់្ ា ខ្ពុរំសរ់ាន មានជរីវតិ ពរីលកពោះខត
 

ខ្ពុ�ំងឹ្ ាកតរូវខតមាននរណាម្ាក់មានជរីវិតល�ើម្បរី    ក�្់រ  អំ ពរី   

លរឿង រា៉វ ខ�េ �នលកើតលេើងលនៅហេូខូសត។៍ ក្រសនិល្រើ 

គ្ាននរណាម្ាក់នយិាយអំពរីអ្រីខ�េ�នលកើតលេើងលនៅ 

ហេូខូសតល៍េលនោះ អ្រី នៗងឹកតរូវ�ន្ំរលភលេចលចោេ លហើយ 
អ្រីខ�េកតរូវ�ន្ំរលភលេចលចោេ លហើយលនោះអាចនងឹលកើត 

លេើងម្ងលេៀត�នយា៉ងងាយសសរួេ។ ក្រសនិល្រើហេូខូសត ៍
សា្រ  រេា្រ     �ត ់   ល�ោយ គ្ាន  នរណាម្ាក់   ចងចាជំ ន ជាត ិ

ជ្រីហច្នំនួ៦ េាននាក់ នងិ កពុម្ពុ យនរីស ្ ជា លកចើន នាក់ កពម 
េាងំ អ្ក ខ�េសសេាញ់ លភេ � ូច គ្ា មនពុស្ព ិការ  ជនជាត ិ 

រ៉ូមា៉ងំ នងិ អ្ក � នេ លេៀ ត  ខ�េ កតរូវ �ន  ចាតេ់ពុ   ក ្ ា មិន មា ន 

តនមលេ លស្ើ ន ឹ   ង មនពុស្  លនោះ នងឹ �ត ់្រង់ ជរីវតិ ល�ោយ គ្ាន 

នរណា ម្ាក់ ចង ចាំ អំពរី ពកួ  លគ លេើយ។ លេើកេរី១ខ�េខ្ពុ ំ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

�ងឹ គឺលនៅលពេខ�េ មានកគរូម្ាក់�នលហៅខ្ពុ ំឲ្យលេៅនយិា យ 
លនៅសាេា រ ្រស់ គាត ់ ។ 

 លនៅលពេខ�េខ្ពុចំេូនវិតន្ ៍លនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៨០ ខ្ពុ�ំន
 

ចា្់រលផ្ើមសរលសរលសៀវលភៅអំពរី អ្រីខ�េ�នលកើតលេើង។  

លសៀវលភៅ�្ូំរងគឺ �លំណើរលេៅអូស្្ចិ ៖ ្ំរខណកននជរីវតិ 

(្រក ខក្រ ជា ភាសា អង់ លគលេស  ល�ោយ នមខ�េ លមយឺ ) ។

ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក ខ្ពុ�ំន្រលកងៀនអសរ់យៈលពេ 
ជាលកចើនឆ្ា ំលហើយខ្ពុលំធ្ើ�លូចះ្ល�ោយសារខតមូេលហតពុពរីរ គឺ 
ខ្រ្រលនះល្ ្ោះ នហ្រី�ា ខ�លេន ស្ាក់ (Frida Klein Szmuk)  

នងិអពុរីវរីណាត ់ស្ាក់ (ignatz Sz m u  k) នងឹលនៅខតមានក្ពុង 
ការចងចា ំលហើយ�លូចះ្អ្កជនំានល់កកោ យអាចយកលមលរៀន 

រ្រសហ់េូខូស ត�៍ាក់ក្ពុង�ងួចតិរ្្រសខ់លេនួលេើ្រ អ្កេាងំ  លនោះ 

នងឹ  មិនមាន្រេព ិលសោធន�៍ចូ អ្រីខ� េខ្ពុ ំ�  នឆលេ ង កា ត។់

 លកង្ជេំង់ជាលរឿយៗមានការេ�ំកលនៅលពេខ�េ 

ជ្ួរសណួំរអំពរីអត្ថនយ័ននជរីវតិរ្រសខ់លេនួ។ អ្កខលេះ ជ្ួរលរឿង 
ខ្រ្រលនះល�ោយលពេខលេះសមូ្បរីខតមិនធលេា្់រ�នឆលេងកាត់ 

សនង្គាម នងិការលធ្ើ�្រយាយរីក៏ល�ោយ។ ខ្ពុសំមូ្រក 
សសាយពាក្យអ្កនពិន្ធជនជាតសិមូា៉េរីម្ាក់ខ�េមាន 

ល្ ្ោះ្ ា ណូរូឌរីន ហ្ារា៉។ គា ត ់�ននយិាយ  ្ ា អត្ថនយ័ 

នន ជរីវតិ គឺលធ្ើអំលពើេ្អ នងិជយួអ្កជតិខាង លកពោះវាក៏លធ្ើឲ្យ 

អ្កមានអារម្ណ៍េ្អ�ចូគ្ាខ�រ។ សកមា្់រខ្ពុំៗ លជ ឿ្ ា 
អត្ថនយ័ននជរីវតិ គឺជរីវតិលនោះឯង។

វតើអ នែក្មានអារម្មណថ៍ារាជនរាតសិ៊ាុយផអតផែរឬវទ?

 សំ  ណួរ ខ�េសរួ្ា លតើខ្ពុមំានអារម្ណ៍្ាជាជន 
ស៊ពុយខអតខ�រឬលេ គឺពតិជាស្ពុគស្ាញណាស។់ វាលេើ   ក 
  លេើងនវូសំ ណួរ ជាលកចើនលេៀត្ា លតើខ្ពុជំាអ្កណា? លតើ 
ក ខនលេងណា ខ�េខ្ពុ ំមា នអារ ម្ ណ៍ ្ ាគឺ  ជា    ផះ្ ?  លតើ ខ្ពុគួំរខត

 
លនៅកខនលេងណា? លតើវាគឺជាកខនលេងខ�េខ្ពុលំកើត ឬក៏ជា 
កខនលេងខ�េខ្ពុធំធំ ាត់? លតើវ ាគឺជាកខនលេងខ�េខ្ពុមំ ាន

 
កគរួសារ ការងារ ឬលតើវាេាក់េងនងឹសញ្្ជត ិជាតសិាសន ៍ 

ឬក៏សាសនាខ�េខ្ពុលំគោរព ? ល�ើម្បរ្ី ានលេៅ �េក់ារលឆលេើយ 

សណួំរេាងំលនះគឺកតរូ វការលព េ លវេា ជាលកចើន។ 

 ខ្ពុលំកើតលនៅក្ពុងក្រលេស រូមា៉នរី ក្ពុងកគរួសារជនជាតិ
 

ជ្រីហមួ្យខ�េនយិាយភាសាហពុងកគរី។ ជាកូនលក្ ងម្ាក់  

វាគឺជា លរឿងធម្តាលនោះលេ ខ�េ លកង្ៗ�នេ លេៀតនយិា យ 

ភាសាលផ្ងពរីខលេនួ ្ររលិភោគមូ្្រអាហារលផ្ង   លហើយ 
 

លសលេៀកសលមលេៀក្ំរពាក់លផ្ង។ លយើងលេងជាមួយគ្ា 

លហើយលយោគយេគ់្ាលេៅវញិ លេៅមក។ លនៅលពេខ�េ

ខ្ពុលំេៅសាេាលរៀនលេើ្រខ្ពុ�ំងឹ្ា កករុមខលេះកតរូ វ�ន ចាតេ់ពុក 
 

្ាេ្អជាងកករុម�ន៏េលេៀត។ លយើងកតរូវ�នលគ �ាក់លេោស 

ល�ោយសារខត លយើងនយិា យភាសាលផ្ងលេៀតលកកៅពរី 

រូ មា៉ នរី ។ ន្ងៃ�្ូំរងលនៅសាេា  លរៀន ខ្ពុកំតរូវ�នកគរូវា យខ� េ 
លធ្ើ  ឲ្យមានស្ាមកកហមលេើ �ត ន� រ្រសខ់្ពុ ំ លកពោះខតខ្ពុ ំ

នយិាយ ភាសា លផ្ងលេៀ ត  ។ ក្ពុ ង រយៈ លព េ ្រ៉ពុ  ន្ាន ឆ្ា ំ
្រន្ា្់រមក ខ្ពុ�ំនលជៀសផពុតពរីការកតរូវរពំាត់�ន លកចើនក៏ 
ពិតខមន្រ៉ពុខនជ្ាលរឿយ កៗ�ក់ ក្រចាំស�្ ហរ៍  ្រ ស់ ខ្ពុ ំកតរូ វ�ន 
 �ត់្រង់ ពរីលកពោះខ្ពុកំតរូវ្រង់ក�ក់លនៅលពេណាខ�េ    

ខ្ពុកំតរូវចា្់រ �ន  ្ ា  នយិា យ ភាសាហពុងកគរី។  លយើ ង កតរូ    វ �    ន 
 ព ិ  ន ័យ ១ លេអូ៊ ក្ពុងមួ យ ពា   ក្យ  ។  លគោេ្ំរណ ងរ្រស ់ក្រលេស 
រូមា៉នរី  គឺ  លក្រើខខ្ តរីល�ើម្បរី លធ្ើ ឲ្យកករុ       ម  ជ ន  ជា ត ិភា   គ ត ិច  េា ំង  

អសក់លេាយលេៅជាជន        ជា តរូិមា៉នរី លពញ លេញ ។  លនៅក្ពុង ខផក្  
ខលេះវធិរីលនះេេួេ�នលជោគជ័ យ ។ លនៅលព េហពុ ងកគរី  �ន 

ចេូមកកត ង់សពុរីេ វា៉នរី  ក្ពុង ឆ្ាំ  ១ ៩៤២   ខ្ពុ ំគឺជាអ្កជាតិ
 

នយិមរូមា៉នរីលពញេំហងឹ�តល់េៅលហើយ។ លពេលនោះ 

ក្រលេសហពុ  ង កគរី  ច  ង់  ឲ្យ លយើ  ង    ខក្រ លេៅ ជា អ្ក ជាត ិនយិ ម   

ហពុងកគរីវញិ ពួ  ក លគ  ខ្ ម េាងំ � ន លក្រើឧ ្រ ក  រ ណ៍  �ចូគ្ា 

លេៀត ផង លហើយ លនោះ គឺ ខខ្តរី។

 លនៅលពេខ�េខ្ពុំ�នមក�េក់្រលេសស៊ពុយខអត 
�្ូំរង ខ្ពុមិំន�ន�ងឹ្ាលតើខ្ពុជំាអ្កណាលនោះលេ។  ខ្ពុ ំម ក 

 
ពរីពភិពមួយ ខ�េលយើងមិនកតរូវ�នលគរា្់រ្រញូ្េ្ាជា

មនពុស្។ អ្រីខ�េគួរ ឲ្យកតស់ម្គាេល់នោះ គឺភាពងាយ  

សសរួេក្ពុងការលមើេខលេនួឯងតាមរយៈខខ ខ្ភក្រ ្រសអ្់ ក
 

�ន៏េ។ ក្រសនិល្រើអ្ក� នេ គិត្ាខ្ពុេំ្អ ខ្ពុ ំមាន អារម្ណ៍ េ្អ 
 

ក្រសនិ ល្រើអ្ក�ន៏េគិត្ាខ្ពុមិំនេ្អ ខ្ពុមំានអា រម្ ណ៍មិន  េ្អ   ។ 
 

�ចូជាអ្ក�ន៏េខ�រ ខ្ពុកំតរូវការល�ើញភាពអះអាង តាម 
រយៈខខ ខ្ភក្រ្រសជ់នជាតសិ៊ពុយខអតជាមពុនសនិ មពុននងឹខ្ពុ ំ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ស ញ្្ជតលិពញលេញ។ ខ្ពុកំតរូវរង់ចា ំរ យៈលព េ ៧ឆ្ាជំាមពុន 
សនិ មពុន នងឹ    េេួេ � នសញ្្ជតជិាជនជាតសិ៊ពុយខអត  ។

 ជាលកចើនឆ្ា�ំនកនលេងផពុតលេៅ ខ្ពុលំរៀ្រការលហើយមាន 

កូន៣នាក់។ មក�េល់ពេលនះខ្ពុ ំមានក ខនលេង ជាក់េាក់ 
នងិមានផះ្ជារ្រសខ់លេនួលនៅក្ពុងក្រលេសស៊ពុយខអត លហើយ 

ក៏�នចា្់រ លផ្ើម ចាតេ់ពុ ក    ្ ាខលេ ួ ន ឯង គឺ ជា   ជន ជាត ិស៊ពុយ ខអត 
ម្ាក់  ។  ្រ៉ពុខនស្ង្គមស៊ពុយខអត លនៅខតមានគំនតិលផ្ង ខ្ពុលំនៅ 

ខតជា ជ ន អ   លន្ោ  ក្រលវសនម្៍ាក់   ។ ខ្ពុនំងិ ្្ររីរ ្រសខ់្ពុខំ�េ មក
 

ពរីត្ំរនល់ផ្ងពរីគ្ា�នខតិខ ំក្ឹរងខក្រងលធ្ើ ការ នងិចេូ រួម 

អ ភិ វ  ឌ្ឍ   ន ៍ ស  ង្គម រ្រស់   ក្រលេសស៊ពុយ ខអត  ។

 មក�េស់ពន្្ងៃលនះ ខ្ពុ�ំនចាតេ់ពុកខលេនួឯង្ាជាជន 

ជាតសិ៊ពុយខអត ្រ៉ពុខនខ្្ពុមិំនហ៊ាននយិាយឲ្យឮខលេាងំលនៅ 
ចលំពោះមពុខអ្កខ�េខ្ពុមិំនស្គាេល់នោះលេ។ ល�ោយ សារខត 
ភាព្ចឺា្់រយា៉ងខលេាងំ ក្រសនិល្រើលគ្រ�លិសធជាមួយ 

នងឹេឹកមពុខខ�េ្រង្ាញ្ា «អ្កមិនខមនជាជនជាត ិ

រ្រសល់យើងលនោះលេ អ្កគឺជាជនអនក្្រលវសន ៍ លហើយ  

លយើងអាចេេួេអ្ក្ា ជាជនអលន្ោក្រលវសនល៍នៅក្ពុង 
ក្រលេសស៊ពុយខអត�ន»។

 លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក៏ល�ោយ អ្រីៗ�នខក្រក្ររួេ្រន្ចិ 

្រន្ចួតាងំពរីលពេខ�េលយើងមក�េក់្រលេសស៊ពុយខអត 

លេើក�្ូំរង។ ឥេូ វលនះមនពុស្កានខ់តលកចើន�នមករកខ្ពុំ 
ល�ោយមិន មានេឹកមពុខសង្យ័   ខ�េ ្រង្ាញ្ា  «លតើ  អ្ក ជា  

 អ្ ក ណា អ្ក មិន ខមន  ជាជនជាតរិ្រសល់យើងលេ?» មនពុស្ ជា 

លកចើន�នចា្់រលផ្ើ មល�ះ្រង់លចោេ្រពុលរវនិចិ្យ័រ្រសខ់លេនួ  
លហើយខ្ពុ ំសង្ឃ ឹម ្ ា ន ឹងមិនមា ន  ្រនល្េៀត លនោះលេ។ ខ្រ្រ លនះ   
អាចលធ្ើឲ្យ ក្រលេ សស៊ពុយខអ  ត  កលេា យ លេៅ ជាក្រ  លេសមួយ 

ខ�េ�នល�ះ្រង់លចោេនវូការក្រកានព់ជូសាសន ៍  ខ�េ 

រារាំងការេេួេស្គាេ់ល�ោយលស្ោះកតង់ចំលពោះអ្ក�នេ។  

ក្រលេសស៊ពុយខអត នងឹ ឱ្រ កក លសោ ្រ  អ្កខ� េរួ ច ផពុ តពរី  កា   រ  

េចិេង់នាវា កពមេាងំរា្់រ ្រញូ្ េ អ្កេាងំអសល់នោះ លេៅ 

ក្ពុងសង្គ មរ្រសខ់លេនួ   ។ ក្រសនិល្រើជន អលន្ោក្រ លវសន ៍នងិ
 

 ជន ជា  ត ិ ស៊ពុយ ខអត   សហការគ្ាលេៅវញិលេៅមក លយើងន ឹង   

ររី ក ចលកមើ ន េាំ ង អ ស់  គ្ា។

អាចលឆលេើយត្រ�ន្ាលតើខ្ពុជំាអ្កណា ។ ខ្ពុមំកពរីកតង់សពុរីេ
 

វា៉នរី ខ�េលពេលនោះ គឺជាខផក្មួយរ្រសក់្រលេសហពុងកគរី។  

�លូចះ្លហើយ�នជាខ្ពុំកតរូវ�នចាតេ់ពុក្ា ជាជនជាត ិ 

ហពុងកគរី-ជ្រីហ ្។  ្រ៉ពុខន ្ក្រលេសហពុងកគរីលនោះលហើយគឺ ជា  

លពជ្ឈ�ាតរ្រសល់យើងលេៅវញិលេ។ ក្រលេសហពុងកគរី �ន 

្រ ញ្ជូន   លយើ ងលេៅឲ្យក្រលេសអាេលេឺ ម ៉ ង់  ។  �លូចះ្ លហើយ �ន 
ជាខ្ពុមិំនចង់ក្រកាស្ាខលេនួឯងគឺជាជន ជាតហិពុងកគរី-

ជ្រីហល្នោះ លេ។

 កាេពរីលកង្ខ្ពុចំង់ចាតេ់ពុកខលេនួឯង្ាគឺជាជនជាតិ
 

រូមា៉នរី។ ្រ៉ពុខនអ្្រីខ�េខ្ពុេំេួេ�ន គឺ មាន ខត កា រ   ្រ� ិលសធ   
តាមរយៈខខ ខ្ភក្រ្រសអ្់កជតិខាងលយើង ខ�េជាជនជាត ិ

រូមា៉នរី  ។ ខ្ពុក៏ំមិន�នកលេាយលេៅជាជនជាតហិពុងកគរីលនៅ 
លពេខ�េខ្ពុមំក�េក់្រលេសហពុងកគរីខ�រ។ ខ្ពុ�ំនជ្ួរ

 
ការ្រ�លិសធលនោះ�ខ�េលេោះ្ររីជាខ្ពុ្ំរង៉ក�្្ាយា៉ង 
ណាក៏ល�ោយ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុ�ំនមក�េក់្រលេសស៊ពុយ

ខអតខ្ពុមិំ ន ខម  នជា  អ្រី  េា ំង   អ ស ់    ។   លតើ ខ្ពុ ំនងឹ អាចកលេាយលេៅជា
 

ជនជាតសិ៊ពុយខអតខ�រឬលេ? ខ្ពុសំ ង្ឃមឹ្ា� ូលចះ្ ។  �រា ្រ  ណា  
ខ្ពុលំរៀ ន ភា  សា         លហើយ រក ការ ងារ   �នលធ្ើ ខ្ពុគិំត្ាខ្ពុកំ្រខហេ

 
ជាអាចកលេាយលេៅជនជនជាតសិ៊ពុយខអត�ន។

 អារម្ណ៍ននការេេួេស្គាេល់កើត មានលេើងល�ោយ  

សារខតេំនាក់េំនងរវាងការេេួេស្គាេយ់ា៉ង ល្រើកចហំរពរី 

សហគមន ៍នងិឆនៈ្ក្ពុងការសកម្រខលេនួ។ ឆនៈ្ក្ពុងការសកម្រ
 

ខលេនួមានលនៅក្ពុងខលេនួរ្រសខ់្ពុតំាងំពរី�្ូំរង។ វាគឺពតិ   ជាអស្ារ្យ 
 ណាសខ់�េ�នេេួេស្ាគមនព៍រីសង្គមស៊ពុយខអតលនៅលពេ  

លយើងលេៅ�េេ់រីកក រុងមា៉េម៉ូ ្រ៉ពុខនគួ្រឲ្យលសោកស្ាយ ខ�េ  

អារម្ណ៍ខ្រ្រលនះមិនមានរយៈលពេយូ រ។ លពេលវេា  

កនលេងផពុតលេៅលេើ្រខ្ពុ�ឹំង្ ាខ្ពុ�ំនយេ់កចេំលសចក្រីអាណិត
 

ពរី្រពុគ្គេម្ាក់ៗ្ា គឺជាការស្ាគមនល៍េៅវញិ។ ខ្ពុ�ំន 
ចណំាយអសរ់យៈលពេជាលកចើនឆ្ាលំេើ្រខ្ពុ�ំនយេ�់ងឹ 
ច្ប឵ស។់ មក�េល់ពេលនោះ ខ្ពុមំានការងារលធ្ើ នងិ�នចា្់រ 
លផ្ើមលរៀនភាសាស៊ពុយខអត ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំនៅខតកតរូវ�នលគចាត ់
េពុក្ាជាជន្ររលេស នងិលនៅខតជា្់រ    ល្ ្ោះ ខ្រ្រ លនះ  រហតូ  

េា េ់  ខត ខ្ពុេំេួ េ �នស ញ្្ជ  ត ិលពញលេញ។  ខ្ពុ ំ� ឹង្ាខ្ពុំ
 

មិ ន ខម ន ជា    ជ ន ជា តិ ស៊ពុយ   ខអតលនោះ លេ ក្រសិន ល្រើ  មិន មាន    (តវៅវេខវតកាយ) 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

មាៃជតីវិតរស់ភៅសតម្឵ន ក់ឯងប៉ារុភណ្ណ ឵រះ

ដារារ៉ែ ្ឋ វមត្឵

 ខ្ពុគឺំជាកូនច្បងលនៅក្ពុងកគរួសារ ខ�េមាន្រង្រ្អនូេាងំ
 អសក់�្ំររីនាក់។ លនៅក្ពុងចលំណោម្រង្រ្អនូរ្រសខ់្ពុេំាងំអស់
 លនៅរសជ់រីវតិខតខ្ពុម្ំ ាក់្រ៉ពុលណ ្ណោះ ចខំណកក�ពំរីរនាក់លេៀត 

�នសលេា្់រ។ ្រង្រ្អនូខលេះសលេា្់រលនៅក្ពុងសរមរភូមិ ក្ពុងរ្រ្រ
 ខខរ្កកហម, ខលេះកតរូវ�នខខរ្កកហមយកលេៅសមលេា្់រ នងិ 

ខលេះលេៀត�នសលេា្់រល�ោយសារជងឺំ។ 

លមៅ៉  គឹមសស៊ពុន  អង្គពុយលនៅផះ្រ្រសគ់ាត ់លនៅសសរុកកំពង់េាវ 
លខតន្កពខវង។ (�ារា៉រ�្ឋ  លមត្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 ខ្ពុលំ្ ្ោះ លមៅ៉ គឹមសស៊ពុន លកើតលនៅ�ពុលំកោះសេិូន គឺជា

េរីកខនលេងខ�េកគរួសារខ្ពុរំសល់នៅ នងិក្រក្ររ្ររលធ្ើចម្ការ។ 

កគរួសារខ្ពុ�ំាលំពោត សខណ្ក នងិ្ ្ាជំក់។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ�ន
 

ខតិខ�ំា�ំពុះ ល�ើម្បរីយកក�ក់ជយួខ្ពុ ំនងិ្រ្អនូខ្ពុម្ំាក់លេៀត 

ឲ្យ�នចេូលរៀន លេោះ្ររីសាេាលរៀនលនៅឆងៃាយ នងិជរីវភាព 

កគរួសារមិនសវូធរូធាក៏ល�ោយ។ ខ្ពុ�ំនមកស្ាក់លនៅវត ្
អង្គរក្ពុងកករុងកំពង់ចាមល�ើម្បរីលរៀនសកូត លកពោះខ្ពុចំង់លធ្ើ

 
ការងាររាជការ។ ខ្ពុលំរៀន�ន�េ់្ ្ាក់េរី៣ លនៅវេិ្យាេយ័ 
កពះសរីហនពុរាជ ក្ពុងកករុងកំពង់ចាម។ លរៀងរាេន់្ង្ៃ ្់រ 
សកមាកន្ងៃលសៅរ ៍នងិន្ងៃអាេិត្យ ខ្ពុ�ំនមកលេងឪពពុក 
ម្ាយលនៅសសរុកលកោះសេិូន នងិ�នលឆលេៀតលពេជយួល្រះ 

សលេកឹ្្ាជំក់ ហាន់្ ្ាជំក់ ហាេ្្ាជំក់ នងិតលកមៀ្រ្្ាជំក់ 

េពុក។ មាន្្ញួមកេិញ្្ាជំក់�េផ់ះ្រ្រសខ់្ពុ ំ ្រ៉ពុខន្
 

មពុខរ្ររ�ាំ្ ្ាជំក់មិនសវូចលំណញក�ក់្រ៉ពុន្ានលេ។ 

 ខ្ពុមិំនខ�េល�ះ្រង់ការសកិ្ាម្ងណាលេើយ រហតូ�េ់ 

ខ្ពុ�ំនក្រេងជា្់រឌរី្រលេូមលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦០។ លនៅលពេ

លនោះខ្ពុមំានអាយពុក្រខហេ២៣ឆ្ា។ំ ខ្ពុ�ំនក្រេងជា្់រ 

នងិចេូលរៀន្រនល្នៅសាេាគរពុលកោសេ្យ លនៅចលនលេោះពរីឆ្ាំ 

១៩៦០ �េ់ ឆ្ា១ំ៩៦១។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦២ ខ្ពុ�ំនលចញ្រលកងៀនសសិ្។
 

សាេា្រឋមសកិ្ាខត្បងខស្គ់ជឺាសាេាខ�េខ្ពុ�ំន 
្រលកងៀន�្ូំរង។ សាេាលនះស្ថតិលនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។ 
 ខ្ពុ�ំន្រលកងៀនលនៅសាេាខត្បងខស្�់ន៣ឆ្ា ំក៏សពុផំលេាស់ 
លេៅ្រលកងៀនលនៅសាេា្រន្ាយេខង្ក។ ពរីរឆ្ាលំកកោយ 

មក ខ្ពុំ�ន�រូមក្រលកងៀនលនៅសសរុកកំលណើតក្ពុងលខត្
 

កំពង់ចាមវញិ។ កគរូ្រលកងៀនសម័យលនោះកតរូវខតមានវនិយ័ 

លេើ្រសសិ ល្គោរពនងិខលេាច។ សសិ ក្តរូវលសលេៀកពាក់ស្អាត 

�ត នងិកតរូវចេូអង្គពុយលនៅក្ពុង្្ាក់មពុនកគរូ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

 លធ្ើការងារជាកគរូ្រលកងៀនសម័យលនះ អាចឲ្យខ្ពុសំន្ំ 
េពុយ�នខលេះ នងិអាចេិញម៉តូមូ៉ូ្៊ររីខេត�នមួយលកគឿង 

ល�ើម្បរីជះិលេៅ្រលកងៀន។ កាេលនោះម៉ូតូម៉ូ្៊ររីខេតមួយលកគឿង

មានតនមលេក្រខហេជាមួយមពុនឺក�ំពានល់រៀេ។ ម៉ូតលូនះ 

ផេតិលនៅក្រលេស�រាងំ។ ខ្ពុសំសេាញ់ម៉ូតខូ�េខ្ពុលំេើ្រខត
 

េិញលនះខលេាងំណាស។់ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧០ មានកពតឹ្កិារណ៍ 
មួយលកើតលេើង គឺខខរ្កកហមចា្់រកគរូ លៗនៅក្ពុង�ពុកំំពង់រា្រ 
សសរុកលកោះសេិូន។ �លូចះ្ ខ្ពុមិំនអាចលចញលកកៅសសរុក�ន 
លេ។ មានកគរូ្រលកងៀនខលេះ�នលចញពរីភូមិ ្រ៉ពុខនក្តរូវ�ន 

ខខរ្កកហមស្ាក់ចា្់រ�ន។ អំេពុងលពេលនោះ ខ្ពុក៏ំ�ន
 

ល�ើញកងេ័ពលធៀវគរី (លវៀតណាមខាងត្ូបង)ចេូមក 
�េភូ់មិរ្រសខ់្ពុខំ�រ។ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រចគំលកមោងនាកំ្រពន្ធកូន

 
រ្រសខ់្ពុលំេៅរសល់នៅផះ្ម្ាយខ្ពុ្ំរលណ្ោះអាសន ្ លកពោះ

ខខរ្កកហមមិនេានច់េូលេៅ�េផ់ះ្ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំេ។  
លនៅលមោ៉ង១០យ្់រ លយើង�នេចួលចញពរីភូមិ។ មានអ្ក 

ភូមិម្ាក់�នជយួជនូខ្ពុ ំនងិក្រពន្ធកូនលចញពរីភូមិ។ ខ្ពុ�ំនឌពុ្រ
 

ក្រពន្ធខ្ពុ ំចខំណកអ្កភូមិម្ាក់លនោះ�នឌពុ្រកូនរ្រសខ់្ពុ។ំ 
 ្រន្ា្់រលយើង�នចពុះ្រលណ្ើរម៉តូកូ្ពុងចមងៃាយផលេវូក្រមាណជា

៧គរីេូខមក៉តលេើ្រ�ន�េផ់ះ្ម្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣  ខខរ្កកហម�នវាយចេូ�េក់ករុង 

កំពង់ចាម នងិជលមលេៀសក្រជាជនលចញពរីផះ្។ ចខំណកកករុម 

កគរួសាររ្រសខ់្ពុក៏ំកតរូវ�នជលមលេៀសលនៅលពេលនោះខ�រ។ 

ពរីរខខលកកោយមក ខខរ្កកហម�នចា្់រខ្ពុយំកលេៅ�ាក់គពុក 
លកោះខញក៉ ល�ោយលចោេ្ា ខ្ពុគឺំជាកករុមសក្ភូិមិ ្រ៉ពុខនមិ្ន 
�នសមលេា្់រខ្ពុលំេ។ មាន្រពុរសចណំាសម្់ាក់លនៅេរីលនោះ�ន 
�ងឹ្ាខ្ពុលំធ្ើជាកគរូ្រលកងៀន។ លនៅក្ពុងគពុកលនោះមិនកចវាក់

 
�ាក់អ្កលេោសលេ គឺឆ្ាគំពុកកំណតេ់រីតាងំ នងិចមងៃាយឲ្យ 

អ្កលេោសល�ើរ។ រយៈលពេពរីរលេៅ្ររីន្ងៃ ឆ្ាគំពុកមកសរួ 

ចលមលេើយខ្ពុម្ំង។ សណួំរខ�េឆ្ាគំពុកសរួគឺ លតើឯងលធ្ើអរីខលេះ 
ពរីល�ើម? ឯងលនៅឯណា? លតើឯង�នលធ្ើអ្រីលេៀត? ្រន្ា្់រមក 

ឆ្ាគំពុកនយិាយេងួលេោមឲ្យខ្ពុំ្ ្់រនកឹនាការងារខ�េ 

ធលេា្់រលធ្ើពរីមពុនមក។ ខ្ពុមិំនហ៊ានក្រខកកលេ។ លនៅេរីលនោះ ឆ្ាំ 
គពុកចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុខំរកេឹកមួយន្ងៃ១០០អំខរក គឺកពកឹ 
៥០អំខរក នងិេងៃាច៥០អំខរក។ 

 លពេខខរ្កកហមេេួេជយ័ជម្ះឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវ 
�នផលេាសឲ់្យលេៅរសល់នៅលកោះរកា ក្ពុងសសរុកកំពង់លសៀម 

លខតកំ្ពង់ចាមវញិ។ ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យ�្ាេកក្ររី 
៣០ក្ប឵េ ជាមួយនងឹសមាជកិកករុមពរីរនាក់លេៀត។ 

លយើងខ្រងខចកគ្ាយាមតាមកជរុងខសសខ�េមានសសរូវ 

ល�ើម្បរីកពុំឲ្យកក្ររីសពុរី។ លនៅលវេាលមោ៉ង៦កពកឹ ខ្ពុនំងិសមាជកិ 
ក្ពុងកករុមកតរូវល�ញកក្ររីលចញពរីលកកោេ។ លពេន្ងៃកតង់ 

លយើងកតេ្់រមកហ្ូរ�យលនៅសហករណ៍ លហើយលពេ 

េងៃាចលយើងកតរូវ�ពុះេាងសម្អាតកក្ររីឲ្យលេើងពណ៌លខ្ៅ 

រលេោង រួច�ពុតលភលេើងកពុំឲ្យមូសខាកំក្ររី។ ខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ 
ភាពភ័យខលេាចរាេន់្ងៃ។  ន្ងៃមួយខ្ពុអំសក់មលេាងំយា៉ងខលេាងំ 
លហើយន�រ្រសខ់្ពុចំា្់រលផ្ើមញ័រ។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើឲ្យធលេាក់ចាន

 
្រ្ររពរីន�លពេលេៅេេួេរ្រ្រអាហារក្រចានំ្ងៃ  ្រណ្ាេ 

ឲ្យខ្ាយ្រ្ររអស់ ្រ៉ពុខនស្ំណាងេ្អមិនខ្រកចាន។ 

ខខរ្កកហម�នលចោេខ្ពុំ្ ា មាន្ំរណងចង់ចាក់្រ្ររលចោេ 

�លូចះ្ខ្ពុគំ្ានអាហារហ្ូរលេក្ពុងន្ងៃលនោះ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៧
 

អ្កភូមិម្ាក់ខ�េរសល់នៅជតិផះ្រ្រសខ់្ពុ ំ ខ�េមាន្្ររី 
ជាជនជាតលិវៀតណាម កតរូវ�នកង្ លេ្រខខរ្កកហមមក 

យក្្ររីរ្រសគ់ាតល់េៅ�ត់ ចខំណកគាតក់ង្ លេ្រមិន 

មកលេៅជាមួយលេ។ 

 ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើជាកគរូ្រលកងៀនវញិ ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្ 
កកហម�េួរេលំនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ លកកោយមកខ្ពុផំលេាស់ 
លធ្ើជាេាហាន។ លនៅឆ្ា១ំ៩៨៤ ខ្ពុ�ំនមករសល់នៅសសរុក 
កំពង់េាវ លខតន្កពខវង ខ�េជាសសរុកកំលណើតក្រពន្ធ 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុមំានកូន៧នាក់ ក្ពុងលនោះសសរី៤នាក់។ សពន្្ងៃខ្ពុំ
 មានអាយពុ៨៣ឆ្ាលំហើយ។ កូនរ្រសខ់្ពុ�ំនផេ្ក់�ក់ឲ្យ 

ខ្ពុខំ លេះល�ើម្បរីល�ោះសសាយជរីវភាព លកពោះខ្ពុនំងិក្រពន្ធអាច
 

រកក�ក់�នតចិតចួ្រ៉ពុលណ ្ណោះពរីរ្ររលធ្ើខសស។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

សភពមចបសួជាសង្ឃភពររះភគចពតី
កំសណៃកងទ័ព
េរូ  ថុនា 

 តាអូ៊ច អាយពុ៧៣ឆ្ាំ រសល់នៅភូមិកណ្ាេ �ពុកំពះ 

លនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជ័យមាន 

ក្រសាសន៍្ ា  «្រន្ា្់រពរីរ្រ្រ េន ់ នេ់ លេើងកគ្់រកគង 

ក្រលេសលនៅឆ្ាំ១៩៧០ ក្រជាជនក្ពុងសសរុកភូមិរ្រស់ខ្ពុចំា្់រ
 

លផ្ើមមានការកពរួយ�រម្យា៉ងខលេាងំចលំពោះការ្រង្ខតិ្រង្ខំ 

ឲ្យយពុវជនខ�េមានកមលេាងំមាមួំនឲ្យចេូលធ្ើជាេាហាន។ 

ពាក្យចរចាមអារាម�នឮសពុះសាយលនៅេូេាងំភូមិ្ាមាន 

េានេាហានរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខរ្រ្រសល់េោក េន ់នេ់  

�នល្រើកមក�កឹយពុវជនលនៅតាមភូមិឲ្យចេូលធ្ើជាេាហាន។  

្រន្ា្់រពរីក្រខមក្រមូេ�នលកចើន យពុវជនេាងំលនោះនងឹកតរូវ 

�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅ្ រលជើងលនៅលខតកំ្ពង់ធំ ល�ើម្បរីក្រយពុេ្ធ 
តេេន់ងឹេាហានលយៀកកពុង ឬ លវៀតណាមខាងលជើង។ 

ខ្ពុមំានការកពរួយ�រម្យា៉ងខលេាងំ នងិ�នសលកមចចតិ ្
្ួរសលធ្ើជាកពះសង្ឃលនៅវតល្ពោធិ៍ខកវកពះលនកតកពះក្ពុង 
�ពុកំពះលនកតកពះ លនៅឆ្ ា១ំ៩៧២។ ្រ៉ពុខនខ្្ពុំ្ួរស�ន 
រយៈលពេ១ឆ្ាខំត្រ៉ពុលណ ្ណោះ ក៏សកឹមកជយួលមើេខ្ឪពពុក 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុខំ�េចាសជ់រា នងិលធ្ើការងារយកក�ក់ល�ើម្បរី 
ផ្គតផ់្គង់ជរីវភាពកគរួសារខ�េខះ្ខាត លកពោះ ខ្ពុជំាកូនក្ររុស 
ច្បងក្ពុងកគរួសារ។ ន្ងៃមួយខ្ពុ�ំនេេួេ�ណឹំង្ ា  មានេាន

 
េាហានរ្រសរ់្រ្រសាធារណរ�្ឋខខរ្�នល្រើកចេូមកក្ពុង 
ភូមិរ្រសខ់្ពុ ំ�លូចះ្ខ្ពុនំងិយពុវជនជាលកចើននាក់លេៀត�នរត់

 
លគចលចញពរីភូមិ លេៅរសល់នៅវាេគូខ�េមានចមងៃាយឆងៃាយ 

ពរីភូមិ។  នាលពេលនោះគឺស្ថតិលនៅក្ពុងរ�វូក�ងំ �លូចះ្ខ្ពុជំ្ួរ
 

ការេ�ំកយា៉ងខលេាងំក្ពុងការរកេឹកមកលក្រើក�ស ់នងិ�ាសំលេ 
ក្រចានំ្ងៃ។ ខ្ពុ ំនងិយពុវជនេាងំលនោះ �នស្ាក់លនៅលកកោម 
រលេះលគោចនំនួក្រមាណ៣០ លេៅ៤០រលេះ ខ�េក្ពុងមួយ 
រលេះមានយពុវជនក្រខហេ ៣ លេៅ ៤ នាក់។ ខ្ពុ ំនងិយពុវជន 
េាងំលនោះខតងខតលេៅលនសាេកតរីពរីេលនលេយកមកលធ្ើមូ្្រ 
ក្រចានំ្ងៃ។ រយៈលពេ២ខខលកកោយមក អ្កភូមិរ្រសខ់្ពុ�ំន 

តាអូ៊ច កំពពុងពរលចៅ។ សពន្្ងៃ តាអូ៊ច រសល់នៅភូមិកណ្ាេ 
�ពុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជយ័។ 
(ហ ូ្ពុនា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ផេ្�់ណឹំង្ ា ការក្រខមក្រមូេយពុវជនឲ្យចេូលធ្ើេាហាន 

�នសងៃតស់ងៃាតល់ហើយ។ វាគឺជា�ណឹំងេ្អសកមា្់រខ្ពុ។ំ ខ្ពុនំងិ
 

យពុវជនលផ្ងលេៀត�នក្រខមក្រមូេរ្រស់រ្ររេពុក�ាក់ នងិ 

�ននាគំ្ាវេិកតេ្់រចេូលេៅរសល់នៅក្ពុងភូមិវញិ។ 

 លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រ្រ្រខខរ្កកហម 

�នលេើងកគ្់រកគងក្រលេសជំនសួរ្រ្រសាធារណរ�្ឋខខរ្។ 

ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិរ្រស់ខ្ពុសំ្រ្ប឵យលកតកអរយា៉ងខលេាំង 

លកពោះគិត្ារ្រ្រ្្រីលនះនងឹជយួឲ្យក្រជាជនរសល់នៅ�ន 

សពុខសាន។្ ក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុខំ លេះ�នលកចៀង នងិ
 

ចាក់លភលេងរាខំរកយា៉ងស្រ្ប឵យររីករាយ លកពោះកតរូវចនំ្ងៃ 

្រពុណ្យចេូឆ្ាកំ្រនពណរីខខរ្។ លពេលនោះក៏មានលយោធា 

ខខរ្កកហម�នល�ើរចេូក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុ ំល�ើម្បរីកតរួតពនិតិ្យ
 

សភាពការណ៍។ លេោះ្ររីយា៉ងណាក្រជាជនលនៅភូមិរ្រសខ់្ពុំ

លនៅខតលជឿជាក់្ា លយោធាខខរ្កកហមេាងំលនោះជាមនពុស្ 

សលេតូកតង់។ មួយរយៈលកកោយមក លយោធាខខរ្កកហមចា្់រ 
លផ្ើមអនពុវតល្គោេនលយោ�យរ្រសខ់លេនួ ល�ោយ�ន្រង្ខតិ 
្រង្ខំឲ្យក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិរ្រសខ់្ពុលំេៅរសល់នៅភ្កូំន�រំរី 

 
ខ�េជាភ្មួំយស្ថតិលនៅចកំណ្ាេវាេខសសេ្ងឹលេ្ើយ។ 

េិ�្ឋភាពវតក្ពះលនកតកពះ ្តពរីលេើអាកាស។ (អូ៊ច មករា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កពះវហិារវតក្ពះលនកតកពះ ស្ថតិលនៅក្ពុងសសរុកកពះលនកតកពះ 

លខត្្រន្ាយមានជយ័។ (អូ៊ច មករា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

 ចខំណកឯផះ្សខម្បងរ្រសក់្រជាជនកតរូវ�នខខរ្ 

កកហម�ពុត្ំរផលេាញលស្ើរខតេាំងសសរុង។ ខ្ពុនំងិអ្កភូមិរ្រស់ 
ខ្ពុ�ំនសាងសង់ខម្ស្ូបវតចូៗ ល�ើម្បរីស្ាក់លនៅ្រលណ្ោះ

 
អាសន។្ 

 រយៈលពេកនលេះខខលកកោយមក កម្ាភិ�េខខរ្កកហម 

�នជលមលេៀសអ្កភមិូរ្រសខ់្ពុពំរីភ្កូំន�រំរីឲ្យលេៅរសល់នៅភមិូ 
លសសះខាងលកើតវញិ។ ក្រធានភូមិ�នខ្រងខចកការងារឲ្យ 

ក្រជាជនកគ្់រៗគ្ា។ ក្រជាជនខលេះ�ា�ំេំងូ �កលស្ៅ នងិ 
ស្ងូសសរូវ ចខំណកខ្ពុភំ្ជរួខសស។ ខ្ពុ ំនងិក្ររុសៗជាលកចើននាក់ 

 កតរូវ�នខខរ្កកហម�នចាតត់ាងំឲ្យលេៅភ្ជរួខសសលនៅវាេ

ខសសរនាមរយៈលពេមួយខខ។ លកកោយមកក្រជាជនក្ពុង 
ភូមិរ្រស់ខ្ពុកំតរូវ�នខខរ្កកហមជលមលេៀសឲ្យលេៅរស់លនៅភូមិ 
កតពាងំខវងវញិ។ តាងំពរីយូរយាណាសម់កលហើយ ភូមិ 

កតពាងំខវង គឺជាត្ំរនខ់�េមាននកព�ពុះពេ័្ធជពុជំតិ នងិគ្ាន 

ក្រជាជនរសល់នៅលេ។ ភូមិលនះមានេរីតាងំស្ថតិលនៅជា្់រនងឹ 

លជើងភ្អំរយិកន ្ឬភ្កំពះលនកតកពះ។ លនៅលពេខខរ្កកហម 

លេើងកានអំ់ណាច ខខរ្កកហម�នសាងសង់ខម្ស្ូបវចនំនួ 

១៥លនៅភូមិកតពាងំខវង នងិឲ្យក្រជាជនលនៅក្ពុងភូមិកណ្ាេ 
ចនំនួ៣០កគរួសារលេៅស្ាក់លនៅក្ពុងភូមិខ�េលេើ្រខត្រលង្កើត

្្រីលនោះ។ ខម្នរីមួយៗមានេេឹងេំហ៦ំខមក៉ត ក្រក់ស្ូបវ នងិ 
សាងសង់ក្ពុងចមងៃ ាយក្រខហេ១៥ខមក៉ត�លេាតពរីគ្ា។  
ខម្លនះ សង់ជាពរីរជរួេេម់ពុខគ្ា។

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៦ ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនក្រជាជន 
្្រីខ�េជលមលេៀសមកពរីេរីកករុងភ្លំពញ នងិពរីលខតន្ានាកានខ់ត

លកចើនឲ្យមករសល់នៅក្ពុងភូមិកតពាងំខវង។ ខខរ្កកហម�ន 
ចា្់រលផ្ើមសាងសង់ខម្ស្ូបវ្រខន្ថមលេៀតសកមា្់រក្រជាជន

្្រីេាងំលនោះរសល់នៅ។ ខម្ស្ូបវេាងំលនោះកតរូវ�នខខរ្កកហម 
សាងសង់លនៅចកំណ្ាេ្ររលិវណគមលេាតននខម្ស្ូបវរ្រស់ 
ក្រជាជនមូេ�្ឋាន។ ក្រជាជន្្រីខ�េជលមលេៀសមកេាំងលនោះ 

មានចនំនួលកចើនជាងក្រជាជនមូេ�្ឋាន។ ក្រជាជន្្រី នងិ 

ក្រជាជនមូេ�្ឋាន�នរសល់នៅ នងិលធ្ើការេាយេគំ្ា។ ខ្ពុ ំ
�នរសល់នៅ នងិលធ្ើការងារខសសចម្ការជាមួយក្រជាជនលនៅ

ក្ពុងភូមិកតពាងំខវង រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៩ លេើ្រខ្ពុមំករស់

ភូមិកណ្ាេវញិរហតូមក�េស់ពន្្ងៃ ។

វាេខសសលនៅលជើងភ្អំរយិកន ្ឬ ភ្កំពះលនកតកពះ ក្ពុងសសរុកកពះលនកតកពះ  
លខត្្រន្ាយមានជយ័។ (អន វណ ្ណារា៉/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សលេាកសញ្ញាសម្គាេផ់លេវូលេៅភូមិកតពាងំខវង 
ស្ថតិលនៅក្ពុង�ពុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ 

លខត្្រន្ាយមានជយ័។

(លសោម ្៊រពុន្ន/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

សំភេងសដលខ្ពុំភៅសតចងចា ំ
គឺម្឵យរបស់ខ ្ពុំសរុ ំជួបកូៃៗ
វសាម ប៊ានុថន

 សលំេងខ�េខ្ពុលំនៅខតចងចា ំគឺសលំេងម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ

ខសសកអង្រសពុជំ្ួរកូនៗ មពុននងឹ្ លេ្រសមលេា្់រគាត។់ ចខំណក 

ខ្ពុ�ំនរតល់គចខលេនួលចញពរីកខនលេង�ពុ�ំាងំ ្រន្ា្់រពរីខ្ពុ�ំងឹ
 ្ាខខរ្កកហមនងឹមកយកខ្ពុលំេៅសមលេា្់រ្រនល្េៀត។ ការ 

សលកមចចតិរ្តល់គចខលេនួរ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្ើឲ្យខ្ពុលំនៅរសរ់ានមាន
 ជរីវតិរហតូមក�េស់ពន្្ងៃ។ ្រ៉ពុខនឪ្ពពុកម្ាយ រួមេាងំ 

្រ្អនូសសរីរ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់ មិនមានសណំាង�ចូខ្ពុលំេើយ។ 

ឪពពុកម្ាយ នងិ្រ្អនូសសរីរ្រសខ់្ពុេំាងំពរីរ កតរូវ�នខខរ្កកហម
 

យកលេៅសមលេា្់រេាងំអស។់ 

 ខ្ពុលំ្ ្ោះ មាស សាល្រឿន។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ កគរួសារ 
រ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នខខរ្កកហមជលមលេៀសពរី�ពុកំ្រសកូត សសរុក 
ស្ាយេា្រ លខតស្ាយ្លរៀង លេៅលខតល្ពោធិ៍សាត ់ក្ពុងភូមិ 
ភាគពាយ័ព្យ។ ខ្ពុមំ ានអាយពុ១២ឆ្ាខំត្រ៉ពុលណ ្ណោះលនៅ 
លពេលនោះ។ កគរួសាររ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នខខរ្កកហមខ្រងខចក 

មាស សាល្រឿន កំពពុងពរលចៅ។ សពន្្ងៃ មាស សាល្រឿន រសល់នៅភូមិញរ �ពុញំរ សសរុកកំពង់លរោេិ៍ លខតស្្ាយលរៀង។  

(អ៊ពុន សពុ�ាវរី/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ឲ្យលេៅរសល់នៅសហករណ៍មួយក្ពុង�ពុ�ំក់ចលិញ្ជៀន សសរុកភ្ំ 
កកវា៉ញ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនរសល់នៅខ្រកពរីម្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ 

 
លយើង�នខតិខលំធ្ើការងារលផ្ងៗតាមការចាតត់ាងំរ្រស់ 

ខខរ្កកហម។ 

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ គឺមពុនលពេកងេ័ពលវៀតណាម 

ចេូមក�េល់ខតល្ពោធិ៍សាត ់ក្រធានសហករណ៍�នមក

លហៅឪពពុករ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ មាស លសឿន ឲ្យចពុះពរីលេើផះ្ លនៅ

លពេខ�េគាតកំ់ពពុងសាងសង់ផះ្សកមា្់រក្រជាជនលនៅ

ក្ពុងកងចេត័ស្ាក់លនៅ។ លពេឪពពុករ្រសខ់្ពុចំពុះមក�េ�់រី 

ក្រធានសហករណ៍�នចា្់រចងគាត។់ ឪពពុក  រ្រសខ់្ពុ�ំន 
សរួលេៅក្រធានសហករណ៍ ្ ា «ខ្ពុ�ំនលធ្ើអ្រីខពុស�នជាចា្់រ 
ខ្ពុចំង?» លនៅលពេខ�េក្រធានសហករណ៍លនោះ្រលណ្ើរ 
គាតល់ចញលេៅ ្រ៉ពុខនក្្រធានសហករណ៍លនោះមិន�នលឆលេើយ 

ត្រលេៅឪពពុករ្រសខ់្ពុលំេើយ។ រយៈលពេ៣ន្ងៃលកកោយមក 
ក្រធានកងនាររី�នមកលហៅម្ាយរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ ខ្រន៉ យរី  
នងិ្រ្អនូសសរីរ្រសខ់្ពុពំរីរនាក់ល្ ្ោះ មាស សាលរឿន នងិ មាស 

សាលវឿន លេៅលេៀត។ លពេលនោះម្ាយរ្រសខ់្ពុកំំពពុងមាន 
ជងឺំក្រចាកំាយ។ កង្ លេ្រក្ររុសៗ�ន្រលណ្ើរម្ាយ នងិ 

្រ្អនូៗរ្រសខ់្ពុលំចញលេៅនកពខាងលកកោយផះ្។ មួយសន្ពុះ
 លកកោយមក ខ្ពុ�ំនឮសលំេងម្ាយរ្រសខ់្ពុខំសសកអង្រ្ា
 

«លហតពុអ្រី�នជាសមលេា្់រខ្ពុ?ំ» នងិ «មពុនសមលេា្់រខ្ពុ ំខ្ពុសំពុជំ្ួរ
 កូនៗសនិ!» លហើយ�ត់្ ងឹខេងឮសលំេងរ្រសគ់ាត ់

លេៀត។ លនៅលពេកង្ លេ្រមកយកម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំខ្ពុលំនៅ
 

កងកពុមារស្ថតិលនៅខក្បរលនោះ ្រ៉ពុខនម្្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនេាក់ 
មិនឲ្យ លេ្រេាងំលនោះ�ងឹ។ ខ្ពុមិំន�ងឹ្ា ្លេ្រេាងំលនោះ

�នក្រកពតឹអ្្រីខលេះមកលេើម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំនងិ្រ្អនូសសរីរ្រសខ់្ពុំ
 េាងំពរីរនាក់លេ។ ្រន្ា្់រមកខខរ្កកហម�នមកយកខ្ពុ ំរួម 

ជាមួយកពុមារក្រមាណជាង១០០នាក់លផ្ងលេៀតលេៅ�ពុំ 

េពុកលនៅេរីកខនលេងមួយ ក្ពុងសសរុកភ្កំកវា៉ញ។ លនៅលវេា 

លមោ៉ង២រលសៀេន្ងៃមួយ ខខរ្កកហម�នលធ្ើន្ំរញ្ពុកឲ្យខ្ពុ ំ

នងិកពុមារលនោះហ្ូរ។ ខណៈលនោះក្រធានកងរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ 

សាវនិ មានសសរុកកំលណើតលនៅលខតកំ្ពង់ចាមខ�េមាន 

សណ្ានចតិេ្្អ �នមកេចួខ្្ឹរក�្់រខ្ពុឲំ្យេចួរតល់ចញ 
ពរីេរីកខនលេងលនោះ ល្រើមិន�លូចះ្លេខ្ពុនំងឹកតរូវ្លេ្រខខរ្កកហម 
យកលេៅសមលេា្់រ្រនល្េៀត។ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិេ្ចួរត ់
លគចខលេនួ នងិ�នលេៅរសល់នៅក្ពុងនកពអស់រយៈលពេ

 
ជាលកចើនន្ងៃ។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនជ្ួរកងេ័ពស្ក័គចតិ ្
លវៀតណាម នងិ�នវេិកតេ្់រមករសល់នៅសសរុកកំលណើត 

វញិ។ ខ្ពុ�ំនកលេាយលេៅជាលកង្កំកពា លកកោយលពេរ្រ្រ 
ខខរ្កកហម�េួរេ។ំ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជា 
មួយ្្ររីល្ ្ោះ សាម៉ពុន នងិ �នមករសល់នៅ�ពុញំរ សសរុក 

កំពង់លរោេិ៍  លខតស្្ាយលរៀង  មក�េស់ពន្្ងៃ។

 ខ្ពុំធលេ ា្់រ�នចេូរួមផ្ិតលមន��ាក់ញត្ិ្ឹ្រងកករុម 
ខខរ្កកហមលេៅអង្គការសហក្រជាជាតិ តាមរយៈ 

រ�្ឋាភិ�េននរ្រ្រសាធារណក្រជាមានតិកម្ពុជា លនៅ 
ក្ពុងឱកាសរឭំកលេើងវញិនវូរាេ់ឧកកិ�្ឋកម្រ្រសក់ករុម 
ខខរ្កកហមក្រកពឹតម្កលេើក្រជាជនសលេតូកតង់ លនៅន្ងៃេរី២០ 

ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៨៦ លនៅក្ពុងភូមិញរ �ពុញំរ សសរុក 
កំពង់លរោេិ៍ លខតស្្ាយលរៀង ្រ៉ពុខនញ្ត្រិ្រសខ់្ពុ ំនងិក្រជាជន 
ចនំនួ៣៥៩៦នាក់លេៀតលនៅក្ពុងភូមិមិនកតរូវ�នយកចតិ ្
េពុក�ាក់លេើយលនៅលពេលនោះ។ 

 លនៅលពេសាេាក្រីកាតល់េោសលម�កឹនាខំខរ្កកហម 

្រលង្កើតលេើង ខ្ពុ�ំន�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងលេៅសាេាក្រីលនះ 
ម្ងលេៀតលនៅក្ពុងឆ្ា២ំ០០៩ ក្ពុងនាមជាល�ើម្រណឹ្ង

 
រ�្ឋ្រ្បលវណរី។ ខ្ពុ�ំនសងៃ្់រចតិល្នៅលពេសាេាក្រីកាតល់េោស 
លម�កឹនាខំខរ្កកហម េេួេស្គាេព់រីការ�ត្់រង់ នងិការ 

្ចឺា្់ររ្រសខ់្ពុ ំ្រ៉ពុខនខ្្ពុលំនៅខតមិនអាច្ំរលភលេចអំពរីលរឿង
 

រា៉វខ�េ�នលកើតលេើងចលំពោះកករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុ។ំ

  



 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ ្រពុគ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋាភិ�េ នងិ្រពុគ្គេេាំងេាយខ�េមាន 

ចំណា្់រអារម្ណ៍ពរីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាក្រីខខរ្កកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខនលេងក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរីរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាមានក�ំក្រលភេ។ ក្រលភេឯកសារេរីមួយ 
គឺឯកសារជាកក�ាសសនលេកឹខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រលភេឯកសារេរីពរីរ គឺជា្រេសម្ាសនខ៍�េ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធ្ើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កម្ាភិ�េខខរ្កកហម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ររីគឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខរ្កកហម។ ក្រលភេឯកសារេរី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធ្ើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសមលេា្់រ 

រ្រសខ់ខរ្កកហម នងិឯកសារេរីក�ំគឺជាខខ្ភាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិលេើងក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

សសាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខលេះលេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កម្ាភិ�េខខរ្កកហម ចលមលេើយសារភាពកំណតល់ហតពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆលេើយឆលេងពត័ម៌ានខ�េ�នមកពរីការសម្ាសនជ៍ាមួយអតរីត 

កម្ាភិ�េខខរ្កកហម នងិេិនន្យ័គន្ថនលិេស្្រង្ាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំងគពុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណៈមានេរីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

មហាវិ្រីកពះសរីហនពុ សង្កាត់េលនលេ�សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានរីភ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពរីន្ងៃចន�្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពរីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគពុណ!

ការិោល័យ

ព័ត៌មាៃសាធារណៈ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

(តពតីភលខមរុៃ)

សាលពកមសំណរុ ំភរឿង០០២/០២
ដកសសង់ភចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណៈរបស់សាលាក្តីសខ មែរពកហម

េរូ  ថុនា នងិ ដារារ៉ែ ្ឋ វមត្ ា

១៣១. ចលំពោះ «ភ័ស្ពុតាងមួយចនំនួ» ខ�េលនៅលសសសេ់ 
ខ�េលមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា �ន�ាក់្រញូ្េលនៅក្ពុង 
ឧ្រសម័្ន្ធ ១ លនោះ លមធាវរីការពារក្រីមិន�ន្រង្ាញ 

េេ្រីករណ៍ណាមួយឬ�នកំណតអ់តស្ញ្ញាណកាេៈលេសៈ 

េស្នកិចរ្្រសគ់ណៈក្រតភូិេាវ លនៅកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ន្ងៃេរី១៨-២០ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៧។
 

- រូ្រសស្រីខាងលឆង្េរី១៖ យពុន យា៉ត រ�្ឋមនន្រីកកសងួវ្រ្បធម៌អ្់ររ ំនងិសកិ្ាធកិារ 
- រូ្រសស្រីខាងលឆង្េរី២៖ លអៀង ធរីរេិ្ធ រ�្ឋមនន្រីកកសងួសង្គមកិច ្
- រូ្រខាងស្ាេំរី១៖ សពុផានវូង្ ក្រធានាធ្ិរតរីសាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិេាវ 
- រូ្រខាងស្ាេំរី២៖ លខៀវ សផំន ក្រធានគណៈក្រធានរ�្ឋកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ

 ឬអង្គលហតព្ុ ្រីណាមួយ ខ�េតកមរូវឲ្យអង្គជនំពុជំកមះលធ្ើការ

ពចិារណាលេៅលេើសលំណើលនះសាជា្ ្រីលេើយ។ លហតពុ�លូចះ្ 

សលំណើរ្រសល់មធាវរីការពារក្រីកតរូវ្រ�លិសធលចោេ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

ខ�េ�ន្រ�លិសធសលំណើសពុ្ំំរលពញកិចល្សពុើ្រសរួរ្រស់ 

លមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា។

១៣៤.  អង្គជនំពុជំកមះរឮំក្ា អង្គជនំពុជំកមះតពុេាការកំពេូ 

�នល�ោះសសាយចលំពោះេេ្រីករណ៍ក្រហាក់ក្រខហេគ្ា 
លនះរ្រសល់មធាវរីការពារក្រី ននួ ជា លនៅក្ពុង្ររ្ិរេនន 
្រណឹ្ងសារេពុក្ខក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០១។ អង្គជនំពុជំកមះ 
តពុេាការកំពេូ�នសលកមចសស្រគ្ាជាមួយនងឹយពុត្-ិ 

សាសសរ្្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះសាេា�្ូំរង្ា «កក្រខណ្ឌ 

នរីតវិធិរីរ្រស់ អ.វ.ត.ក. មិន�នក្រលមើេល�ើញអំពរីការ 

លសើពុ្រអលង្កតលពញលេញខ�េ�លំណើរការល�ោយភាគរី �ចូ 

ជា�លំណើរការខ�េជាេក្ខណៈេូលេៅននក្រពន័្ធក្រត្ិរក្ខ 

លនោះលេើយ។ ្រ៉ពុខនល្�ោយលគោរពតាមេំលនៀមេមលេា្់រនរីតរី 

វធិរីខ�េអនពុវតជ្ាេូលេៅលនៅកម្ពុជា កិចល្សពុើ្រសរួលនៅ  
អ.វ.ត.ក. កតរូវ�នលធ្ើលេើងល�ោយសហលចៅកកមលសពុើ្រ

អលង្កត»។ អង្គជនំពុជំកមះ�នកតស់ម្គាេ្់រខន្ថមលេៀត្ា 

«វធិានជាធរមានលនៅ អ.វ.ត.ក. មិន�នក្រគេស់េិ្ធិ 

[លសពុើ្រសរួ] េាងំអសល់នះលេៅឲ្យភាគរីណាមួយលេើយ» 

លហតពុ�លូចះ្ «ក្ពុងករណរីខ�េ ននួ ជា លស្ើសពុអំនពុវត ្
អំណាចលសពុើ្រសួរខ�េ�នផេ្ជ់នូលេៅអង្គជនំពុជំកមះ 

សាេា�្ូំរងតាមវធិាន ៩៣ ននវធិាននផក្្ពុងអង្គជនំពុ ំ
ជកមះសាេា�ំ្ូរងមិនមានកំហពុសលនោះលេើយក្ពុងការកចាន 
លចោេសលំណើរ្រសគ់ាត។់

១៣៥. អង្គជនំពុជំកមះតពុេាការកំពេូ�នអនពុញ្ញាតឲ្យលមធាវរី 

ការពារក្រីអាច្ំរលពញកិច ្«ខ�េមានលគោេល�ៅខសង្រក 

ភ័ស្ពុតាងពាក់ពន័ ្ធ ល្រើសនិកិចខ្្រ្រលនះមិននាលំេៅ�េ់ 
ការរខំាន�េស់ាក្រីឬការលធ្ើឲ្យខចូ�េភ័់ស្ពុតាង» លហើយ 
្ាលមធាវរីការពារក្រីគរួេេេួ�នការអនពុញ្ញាតឲ្យអនពុវត ្

សកម្ភាពល�ោយមានកកមិត ល�ើម្បរីកំណតអ់តស្ញ្ញាណ 

អ្កខ�េអាចជាសាក្រីឲ្យ�នច្ប឵ស់េាស់កគ្់រកគាន។់

១៣៦. អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា ខលេនួ�នពចិារណាលេៅ

លេើសលំណើសពុ្ំំរលពញកិចល្សពុើ្រសរួនរីមួយៗខ�េលមធាវរី 

ការពារក្រី ននួ ជា �ន�ាក់ លហើយក្ពុងករណរីសមសស្រ�ន 
្ំរលពញកិចល្សពុើ្រសរួខ�េ�នលស្ើសពុ។ំ អង្គជនំពុជំកមះ�ន 

េាក់េងនងឹលេោកសាសស្ាចារ្យ Walter HEYNOWSKI   

នងិ�នេេួេពរីគាតន់វូរូ្រ្តពរីមន្រីរសន្សិពុខ ស-២១ នងិ 

១៣២. េាក់េិនសលំណើជាជលកមើសមួយលផ្ងលេៀតសពុឲំ្យ 

ល្រើកកិច�្លំណើរការនរីតវិធិរីម្ងលេៀត នងិសពុំឲ្យលធ្ើការ 

ពចិារណាលេើងវញិលេៅលេើលសចក្រីសលកមចេាងំអសរ់្រស់ 

អង្គជំនពុជំកមះខ�េ�ន្រ�ិលសធសំលណើរ្រស់លមធាវរីការពារ 

ក្រី ននួ ជា សពុ្ំំរលពញកិចល្សពុើ្រសរួលនៅក្ពុងឧ្រសម័្ន្ធ ៣ កពម 
េាងំស្ា្់រសាក្រី្រ ខន្ថមខ�េពកួលគ�នលស្ើលេើង �ចូមាន 

លរៀ្ររា្់រក្ពុងឧ្រសម័្ន្ធ ២ លនោះអង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ ់
ល�ើញ្ា សលំណើសពុ�ំលំណោះសសាយលនះ�នលធ្ើលេើង្ួរន 

ខខលកកោយពរីកាេ្ររលិចេ្្ិរេពភិាក្ាការពារល�ញល�ោេ 

លេើភ័ស្ពុតាង នងិក្ពុងករណរីខលេះលេៀតលធ្ើលេើងរា្់រឆ្ា ំលកកោយ
 

លពេលចញលសចក្រីសលកមចខ�េពាក់ពន័ ្ធលនោះ។ លមធាវរី 

ការពារក្រីមិន�ន្រង្ាញកាេៈលេសៈឬអង្គលហតព្ុ ្រីណា 

មួយខ�េតកមរូវឲ្យអង្គជនំពុជំកមះលធ្ើការពចិារណាលេើ 

សលំណើលនះសាជា្ ្រីលេើងវញិលេើយ �លូចះ្សលំណើសពុលំនះ 

កតរូវ្រ�លិសធលចោេ។

២.៥.៤.៣. ការលចោេក្រកានខ់ផ្អកលេើការ្រ�លិសធសលំណើ 

សពុ្ំំរលពញកិចល្សពុើ្រសរួអនពុលេោមតាមវធិាន ៩៣ នន 

វធិាននផក្្ពុង នងិសលំណើសពុលំធ្ើការពចិារណាលេើងវញិ

១៣៣. លមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា �នលេើកលេើង្ាវាជា

ការអយពុត្ធិម៌ខ�េសហលចៅកកមលសពុើ្រអលង្កត�នហាម 

�ាតមិ់នឲ្យខលេនួ្ំរលពញកិចល្សពុើ្រសរួល�ោយខលេនួឯង ការ
 

អនពុវតខ្្រ្រលនះលធ្ើឲ្យលមធាវរីការពារក្រីចាញល់ក្រៀ្រក្ពុង 
ការអនពុវតក្ារងាររ្រសខ់លេនួ កពមេាងំ្រណ្ាេឲ្យមាន 
វសិមភាពននគូភាគរី។ ខផ្អកលេើសាេ�រីកាសណំពុំលរឿង 

០០២/០១ រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះតពុេាការកំពេូ លមធាវរី 

ការពារក្រី�នអះអាង្ា ខលេនួកតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យចេូរួម 
ក្ពុងកិចល្សពុើ្រសរួក្ពុងលពេលសពុើ្រសរួសណំពុំលរឿង ០០២។ 

លមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា �នលេើកលេើង្រខន្ថមលេៀត្ា 

វសិមភាពននគូភាគរីខ�េ�នលកើតលេើងលនះ អាចលធ្ើការ 

ជសួជពុេ�នលនៅចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះសាេា�្ូំរង 

តាមរយៈការអនពុញ្ញាតតាមសលំណើរ្រសល់មធាវរីការពារ

ក្រីសពុ្ំំរលពញកិចល្សពុើ្រសរួ អនពុលេោមតាមវធិាន ៩៣ នន

វធិាននផក្្ពុងល�ើម្បរីកំណតអ់តស្ញ្ញាណសម្ារល�ោះ្រន្ពុក។ 

លហតពុ�លូចះ្ លមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា លស្ើសពុឲំ្យលធ្ើការ 

ពិចារណាលេើងវិញលេើលសចក្រីសលកមចរ្រស់អង្គជំនពុជំកមះ 



36 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

លសៀវលភៅកំណត់កតាពណ៌េឹកកករូចខ�េលមធាវរីការពារក្រី 

ននួ ជា �នលស្ើសពុ។ំ អង្គជនំពុជំកមះក៏�នលស្ើសពុពំត័ម៌ានពរីក្រលេ

សនានា �ចូជា ក្រលេសលវៀតណាម នងិេេួេ�នឯកសារ 

្រកខក្រននកំណត់លហតពុកិចក្្រជពុរំ្រស់គណៈអចិនននយ៍្្រក្ 

តាមរយៈការលស្ើសពុលំេៅលេោកសាសស្ាចារ្យ CHRIStOpHER 

GOSCHA ខ�េលមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា �នលស្ើសពុឲំ្យ 

េេួេយកសកមង់ននឯកសារលនះលធ្ើជាភ័ស្ពុតាង។

១៣៧. ជាចពុងលកកោយ លយោងតាមសារណារ្រសព់កួលគ 

ផ្ាេភ័់ស្ពុតាងខ�េ�កសសង់ល�ោយលមធាវរីការពារក្រី  
ននួ ជា អនពុញ្ញាតឲ្យពកួលគ «គាកំេ�េស់ណំពុំលរឿងស្េូ 
រ្រស់ ននួ ជា ល�ោយេម្អិតជាងមពុន» លហើយ «ពតិជា 

�ន្រង្ាញភ័ស្ពុតាងននសណំពុំលរឿងរ្រស់ ននួ ជា នងិ 
ពត័ម៌ានរ្រសគ់ាតអំ់ពរីអ្រីខ�េ�នលកើតលេើងលពេមពុនលនៅ 

ក្ពុងអំេពុងរ្រ្រ នងិលកកោយរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ។

១៣៨. លហតពុ�លូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះពចិារណា្ ា លមធាវរី 

ការពារក្រី ននួ ជា �នេេួេនវូមលធ្យោ�យកគ្់រកគាន ់

សកមា្់រ្រលង្កើត នងិ្រង្ាញសណំពុំលរឿងរ្រសខ់លេនួតាម 
រយៈការចេូរួមលនៅក្ពុង�ណំ ាក់កាេមពុនអង្គលសចក្រី  
ការអនពុញ្ញាតតាមសលំណើសពុសំាក្រី្រខន្ថម នងិកិចន្ានា 

ខ�េអង្គជនំពុជំកមះ�នអនពុវតល្�ើម្បរីគាកំេសលំណើរ្រស់ 

លមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា។ លមធាវរីការពារក្រីមិន�នកំណត់ 

អតស្ញ្ញាណននកាេៈលេសៈ ឬអង្គលហតព្ុ ្រីណាមួយខ�េ 

អាចផេ្យ់ពុត្កិម្សកមា្់រការពចិារណាជា្ ្រីលេៅលេើ 

លសចក្រីសលកមចរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះ អំពរីសលំណើសពុរំ្រស់ 

លមធាវរីការពារក្រី ននួ ជា តាមវធិាន ៩៣ ននវធិាននផក្្ពុង 
លេើយ។ អាសសយ័លហតពុលនះសលំណើសពុរំ្រសល់មធាវរីការពារ 

ក្រី ននួ ជា កតរូវ្រ�លិសធលចោេ។

 ២.៥.៥. មលធ្យោ�យ នងិលពេលវេាសកមា្់រការលរៀ្រ 

ចកំារពារក្រី

១៣៩. លមធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន �នលេើកលេើង្ ា ការ 

�ាក់្រង្ាញឯកសារពរីសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤ មក 

ក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ ខ�េ�នចា្់រលផ្ើមលនៅខខតពុេា 

ឆ្ា២ំ០១៤ �នរលំេោភ្ំរពានលេៅលេើសេិ្ធរិ្រសល់មធាវរី 

ការពារក្រី។ ជាពលិសស លខៀវ សផំន �នជេំាស់្ ា សេិ្ធរិ្រស់ 

គាតក់្ពុងការេេួេ�នការជនំពុជំកមះល�ោយឆា្់ររហស័ នងិ 
សេិ្ធេិេួេ�ននវូសមភាពរវាងភាគរីកតរូវ�នរលំេោភ 

្ំរពាន ល�ោយសារខតការ�ាក់្រង្ាញឯកសារេាងំលនះ 

លហើយការ�ាក់្រង្ាញឯកសារេាងំលនះផេ្ក់្រលយោជន ៍

�េស់ហកពះរាជអាជា្ លហើយវា្រះ៉ពាេ�់េក់្រលយោជន ៍

រ្រសជ់នជា្់រលចោេ។

១៤០. អង្គជនំពុជំកមះរឭំក្ា  កិច�្លំណើរការនរីតវិធិរីលនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿង ០០២/០២ �នលធ្ើលេើងសស្រគ្ាលេៅនងឹកិច ្

លសពុើ្រសរួខ�េកំពពុង�លំណើរការក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ 

០០៤។ មានអង្គលហតពុជានគ់្ាលកចើនរវាងសណំពុំលរឿងខ�េ

កំពពុងស្ថតិលនៅលកកោមកិចល្សពុើ្រសរួនងឹសណំពុំលរឿង ០០២ 

ល�ោយសារខតសណំពុំលរឿងេាងំលនះ មានេរីតាងំឧកកិ�្ឋកម្ 

េរីតាងំភូមិសាសស ្នងិអំេពុងលពេលវេា�ចូគ្ា។

១៤១. សហកពះអាជា្ គឺជាភាគរីននសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ 

០០៤ កពមេាងំសណំពុំលរឿង ០០២ ខ�េខពុសពរីកករុមលមធាវរី 

ការពារក្រីលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២ សហកពះអាជា្មានសេិ្ធិ 
ចេូពនិតិ្យលមើេសណំពុំលរឿងខ�េលចញពរីកិចល្សពុើ្រសរួក្ពុង 
សណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤។ ជាេេ្ធផេ សហកពះរាជអាជា្ 

�នលស្ើសពុកំារអនពុញ្ញាតពរីសហលចៅកកមលសពុើ្រអលង្កតអនរ្ជាតិ 

�ាក់្រង្ាញឯកសារពាក់ព័ ន្ធ នងិកិចល្សពុើ្រសរួលនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤  លេៅភាគរីនានា នងិអង្គជនំពុ ំ

ជកមះក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២។ ការ�ាក់្រង្ាញេាងំអស ់
លនះ ជាសខំានរួ់មមាន កំណតល់ហតពុននការស្ា្់រចលមលេើយ 

នងិឧ្រសម័្ន្ធខ�េភ្ជា្់រជាមួយ ខ�េលធ្ើលេើងល�ោយ 

សហលចៅកកមលសពុើ្រអលង្កតអនរ្ជាតិ លនៅក្ពុងកក្រខណ្ឌ 
កិចល្សពុើ្រសរួក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤។ ល�ោយេេួេ 
ស្គាេ់ពរីតកមរូវការននការអនពុញ្ញាតឲ្យ�ាក់្រង្ាញសម្ារ 

ខ�េអាចជាសម្ារល�ោះ្រន្ពុក នងិភ័ស្ពុតាង�នេលេៀត 
 

ខ�េអាចនាលំេៅ�េក់ារខសង្រកការពតិលនៅក្ពុងសណំពុំ  
លរឿង ០០២/០២ លហើយក្ពុងលពេជាមួយគ្ាលនោះព្យាយាម 
រក្ាភាពសងៃ្់រសងៃាតន់នកិចល្សពុើ្រសរួខ�េកំពពុង�លំណើរការ 

ក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤ សហលចៅកកមលសពុើ្រអលង្កត 
អនរ្ជាតិ�នអនពុញ្ញាតឲ្យ�ាក់្រង្ាញភ័ស្ពុតាងពរីសណំពុំ

លរឿង ០០៣ នងិ ០០៤ �េភ់ាគរីនានាននសណំពុំលរឿង ០០២ 

ល�ោយមានេក្ខខណ្ឌ្ា ភ័ស្ពុតាង នងិសាក្រី ខ�េផេ្់ 
ភ័ស្ពុតាងលនោះមិនកតរូវ�ន្រង្ាញជាសាធារណៈលេើយ។
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

-  រា្់រពរីលឆង្េរី១៖ ននួ ជា ក្រធានសភាតណំាងក្រជាជនកម្ពុជា 
នងិជាអនពុលេខា្រក្កពុម្ពុយ នរីសក្ម្ពុជា

-  រា្់រពរីលឆង្េរី២៖ វន៉  លវត ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី 
រ�្ឋមនន្រីកកសងួលស�្ឋកិច្

-  រា្់រពរីលឆង្េរី៣៖ លខៀវ សផំន ក្រធានគណៈក្រធានរ�្ឋកម្ពុជាក្រជា
ធ្ិរលតយ្យ

- រា្់រពរីលឆង្េរី៤៖ តា ម៉ពុក លេខាភូមិភាគនរិតរី 

-   រា្់រពរីលឆង្េរី៥ (អង្គពុយពរីលកកោយ តាមព៉ុក)៖ លចង អន 
ក្រធានគណៈកម្ាធកិារឧស្ាហកម្

-  រា្់រពរីស្ាេំរី១៖ ខក ពក លេខាភូមិភាគឧតរ្ (ភូមិភាគកណ្ាេ)
-  រា្់រពរីស្ាេំរី២៖ ជ ូលជត លេខាភូមិភាគ្រស្មិ
-  រា្់រពរីស្ាេំរី៣៖ លអៀង សាររី ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី 

រ�្ឋមនន្រីកកសងួការ្ររលេស
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លេៅនងឹ�លំណើរការ�ាក់្រង្ាញឯកសារេាងំអសល់�ោយ 

អះអាង្ ា សហកពះអាជា្កំពពុង «ក្់រលចោេ» នវូភ័ស្ពុតាង 
ល�ោះ្រន្ពុកសមសស្រខ�េកតរូវ�ាក់្រង្ាញនវូលកកោមគំនរ 
សម្ារ�ាក់្រន្ពុក�ល៏កចើន ខ�េសម្ារេាងំលនះមិនគួរកតរូវ 
�ន�ាក់្រញូ្េលេៅក្ពុងសណំពុំ  ០០២/០២ លនោះលេើយ។

១៤៤. អង្គជនំពុជំកមះយេល់�ើញ្ា ការ�ាក់្រង្ាញសម្ារ 

្្រីក្ពុង្ររមិាណ�ល៏កចើន ពរីសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤ 
មិនខមនជាការរលំេោភ្ំរពានលេៅលេើសេិ្ធរិ្រសជ់នជា្់រ

លចោេលេើយ។ កត្ាសខំាន្ំ់រផពុតក្ពុងការវាយតនមលេលេៅលេើ

ផេ្រះ៉ពាេខ់�េអាចមានលេៅលេើសេិ្ធកិ្ពុងការេេួេ�ន 
ការជនំពុជំកមះ ក្រក្រល�ោយយពុត្ធិម៌រ្រសជ់នជា្់រលចោេ 

គឺការកំណត់្ ាលតើជនជា ្់រលចោេេេួេ�នឱកាសកគ្់រ 

កគានខ់�រឬលេ ក្ពុងការកតរួតពនិតិ្យ នងិលឆលេើយត្រលេៅនងឹ

១៤២. អង្គជនំពុជំកមះសាេា�្ូំរង�នេេួេស្គាេ ់លហើយ 

លកកោយមកអង្គជនំពុជំកមះតពុេាការកំពេូ�នគាកំេ 

េក្ខខណ្ឌចាំ�ច់ននកាតពកិ្ចរ្្រស់សហកពះរាជអាជា្ក្ពុង 
ការ�ាក់្រង្ាញឯកសារ។ អង្គជនំពុជំកមះ�នយេល់�ើញ 

្ា វធិាន ៥៣ (៤) ននវធិាននផក្្ពុង៖

១៤៣. ចា្់រពរីខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៤ រហតូ�េខ់ខសរីហា ឆ្ាំ 

២០១៥ លមធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន មិន�នលឆលេើយត្រ 

ចលំពោះសលំណើរ្រសស់ហកពះរាជអាជា្ សពុកំារអនពុញ្ញាត 

�ាក់្រង្ាញឯកសារសណំពុំលរឿង  ០០៣ នងិ ០០៤ លេើយ។ 

ការ�ាក់្រង្ាញេាងំលនោះកតរូវ�នេេួេយក លហើយជា 

ញឹកញា្់រមានសលំណើសពុលំពេលវេា្រខន្ថម ល�ើម្បរីពនិតិ្យ 

លមើេសម្ារខ�េ�ន្រង្ាញ្្រៗី េាងំលនោះ។ ្រ៉ពុខនល្នៅក្ពុងខខ 
សរីហា ឆ្ា ំ២០១៥ លខៀវ សផំន �ន�ាក់សារណាមួយជេំាស់ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

សម្ារខ�េ�ន�ាក់្រង្ាញលនោះ ខ�េការលធ្ើខ្រ្រលនះ

អនពុញ្ញាតឲ្យមានការពភិាក្ាអំពរីភ័ស្ពុតាងល�ោយយពុត្ធិម៌ 
នងិចលំពោះមពុខ។

១៤៥. អង្គជនំពុជំកមះរឮំក្ា លនៅក្ពុងលសចក្រីសលកមចរ្រសខ់លេនួ
 

លេៅលេើសលំណើរ្រសល់មធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន អង្គជនំពុ ំ

ជកមះ�នកំណតន់រីតវិធិរីខ�េអង្គជនំពុ�ំនអនពុវតល្�ើម្បរី 

លឆលេើយត្រចលំពោះផេ្រះ៉ពាេខ់�េអាច្រណ្ាេមកពរីការ 

�ាក់្រង្ាញឯកសារលនះលេៅលេើសេិ្ធេិេេួ�នការជនំពុ ំ

ជកមះក្រក្រល�ោយយពុត្ធិម៌រ្រសជ់នជា្់រលចោេ។ អង្គជនំពុ ំ

ជកមះ�នសម្គាេ់្ ា  ខលេនួ�នផ្អាកកិច�្លំណើរការនរីតវិធិរី 
ល�ើម្បរីអនពុ ញ្ញាតឲ្យភាគរីនានាអាចពនិតិ្យលមើេឯកសារខ�េ 

�ន�ាក់្រង្ាញ នងិ្រញ្្ជក់ពរីលចតនាក្ពុងការផ្អាកសវនាការ 
្រខន្ថមលេៀតលេៅតាមសលំណើ។ ក្ពុងករណរីសមសស្រអង្គជនំពុ ំ
ជកមះ�នផ្អាកសវនាការស្ា្់រសក្ខរីកម្សាក្រី ឬល�ើម 

្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្បលវណរីជាក់េាក់មួយចនំនួលហើយជនូ�ណឹំងលេៅ

ភាគរ្ី ា  សាក្រីអាចកតរូវ�នលកោះលហៅមកវញិ ក្រសនិល្រើ 

មានការ្រង្ាញពរីមូេលហតពុសមសស្រសកមា្់រការលកោះ

លហៅមកវញិលនោះ។ អង្គជនំពុជំកមះក៏�នលចញនវូលគោេ- 

ការណ៍ខណនាំកកមិតលេៅលេើវិសាេភាពននការ�ាក់្រង្ាញ 

ឯកសារក្ពុងពាក្យសពុតំាងំខលេនួជាល�ើម្រណឹ្ងរ�្ឋ្រ្បលវណរី
 

ក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤ លេៅ�េភ់ាគរីនានាលនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿង០០២/០២។ លេើសពរីលនះលេៀត ្រន្ា្់រពរី�ន�ងឹ 

្ាលមធាវរីការពារក្រីកតរូវការធនធាន្រខន្ថម អង្គជនំពុជំកមះ 

�នេាក់េងលេៅការយិាេយ័រ�្ឋ�េ ខ�េ�នសន្យា្ ា 

នងឹខសង្រកក្រភពធនធានហរិញញាវត្ថពុ្រខន្ថមខ�េធានា 
�េ�់លំណើរការ�ាក់្រង្ាញឯកសារលនះ។ ជាេេ្ធផេចា្់រ 

ពរីខខមករា ឆ្ា២ំ០១៦ រហតូ�េល់ធ្ើលសចក្រីសន្�ិ្ឋាន្រញ្្់រ

ការពភិាក្ាល�ញល�ោេ ក្ពុងខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០១៧ លខៀវ 

សផំន នងិ ននួ ជា �នេេួេមូេនធិសិកមា្់រេរីក្ឹរក្ា 

ច្ប឵្់រចនំនួ ២នាក់ ្រខន្ថមក្ពុងមួយកករុម លៗ�ើម្បរីកតរួតពនិតិ្យ 
លេើឯកសារខ�េ�ន�ាក់្រង្ាញេាងំលនះ។

១៤៦. លកកៅពរីវធិានការេាងំលនះ លនៅក្ពុងលសចក្រីសលកមច 
រ្រសខ់លេនួលនៅខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៥ អង្គជនំពុជំកមះ�នកកមិត 
ការ�ាក់្រង្ាញសម្ារខ�េសហកពះរាជអាជ្ាយេ់

ល�ើញជាក់ខសង្្ាមានេក្ខណៈល�ោះ្រន្ពុកនងឹចលមលេើយពរី 
មពុនរ្រសស់ាក្រីខ�េកតរូវផេ្ស់ក្ខរីកម្្រ៉ពុលណ ្ណោះ លហតពុ�លូចះ្ 

សលំណើសពុរំ្រសល់មធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន កតរូវ�ន 

អនពុញ្ញាត មួយខផក្។ ចលំពោះសម្ារ�ាក់្រន្ពុកឬសម្ារ 
លផ្ងលេៀត អង្គជនំពុជំកមះ�នខណនាំ្ ា សកមា្់រសលំណើនា 

លពេអនាគតេាងំអស់រ្រសក់ពះរាជអាជ្ាខ�េសពុំ 

«សម្ារពរីសណំពុំលរឿង ០០៣ នងិ ០០៤ មក�ាក់លធ្ើជាភ័ស្ពុតាង 
លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ លេលនោះ ភាគរីកតរូវជនូ�ណឹំង 
មកអង្គជនំពុជំកមះ នងិភាគរី�នេលេៀតតាមរយៈសលំណើសពុខំ�

េមានសអំាងលហតពុ អនពុលេោមតាមវធិាន ៨៧(៤) នន 

វធិាននផក្្ពុង។ លហតពុលនះ អង្គជនំពុជំកមះ�នតកមរូវឲ្យសហកពះ

រាជអាជា្្ំរលពញេក្ខខណ្ឌនរីតិវិធរីសកមា្់រការេេួេយក 

ភ័ស្ពុតាង្្រី ល�ើម្បរី�ាក់ភ័ស្ពុតាងខ្រ្រលនះ។ អង្គជនំពុជំកមះ
 

�នកកមិត្រខន្ថមលេៀតលេៅលេើេេ្ធភាពរ្រស់សហកពះរាជ 

អាជា្ក្ពុងការ�ាក់សលំណើ អនពុលេោមតាមវិធាន ៨៧(៤) 
ននវធិាននផក្្ពុង សពុឲំ្យេេួេយកសម្ារណាមួយពរីសណំពុំ  
លរឿង ០០៣ នងិ ០០៤ ខ�េកតរូវ�ាក់្រង្ាញលេៅក្ពុងសណំពុំ  
លរឿង ០០២/០២ លនៅក្ពុងលសចក្រីសលកមចរ្រសខ់លេនួខ�េ�ន

 
លចញលនៅក្ពុងខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៥ ល�ោយអង្គជនំពុជំកមះ�ន 
កំណតក់តឹមន្ងៃេរី៣០ ខខមករា ឆ្ា២ំ០១៦ សកមា្់រសហកពះ

រាជអាជា្ក្ពុងការ�ាក់សលំណើសពុខំាងលេើ។ ការអនពុវតខ្្រ្រ 
លនះគកឺ្ពុងលគោេ្ំរណងល�ើម្បរីផេ្�់េជ់នជា្់រលចោេនវូ 
ឱកាសល�ើម្បរីលឆលេើយត្រចលំពោះសលំណើខ្រ្រលនះ លហើយនងឹ 

ល�ើម្បរី�ាក់ភ័ស្ពុតាង្រ�លិសធលនៅមពុនលពេ្រញ្្់រសវនាការ 
ពនិតិ្យភ័ស្ពុតាង។

១៤៧. ចលំពោះការលេើកលេើង្ ា ការ�ាក់្រង្ាញសម្ារ្ ្រៗី

ខ�េ�នពរីកិចល្សពុើ្រសរួក្រឆាងំនងឹជនជា្់រលចោេលនោះ អង្គ

ជនំពុជំកមះយេល់�ើញ្ាេេ្រីករណ៍លនះមិនមានមូេ�្ឋាន 
កតមឹកតរូវលនោះលេើយ។ អង្គជនំពុជំកមះរឭំក្ា ការខ�េ 

ឯកសារពាក់ពន័ ្ធកតរូវ�នេេួេយកក្ពុង�ណំាក់កាេជនំពុ ំ
ជកមះលនោះមិនមាននយ័្ា កិចល្សពុើ្រសរួក្ពុងសណំពុំលរឿង 

០០២ លនៅខះ្ចលនលេោះ ឬមិន�ន្ំរលពញតាម្រេ�្ឋានតកមរូវ 

�ចូខ�េលមធាវរីការពារក្រី�នអះអាងលនោះលេ។ តាមពតិ 

លេៅ អង្គជនំពុជំកមះេេួេស្គាេភ់ាពជាក់ខសង្ខ�េ្ា លេោះ

្ររីជាមានការលចញ�រីកា�លំណោះសសាយក៏ល�ោយ ក៏អាច 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

មានភ័ស្ពុតាង្្រីខ�េអាចជយួ�េក់ារខសង្រកការពតិ 
ផងខ�រ។ សហកពះរាជអាជា្ ក៏�ចូជាកករុមលមធាវរីការពារ 

ក្រីេាងំពរីរខ�រ �នលក្រើក�ស់ឱកាសលនះលស្ើសពុឲំ្យេេួេយក 

ភ័ស្ពុតាង្្រីលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ អនពុលេោមតាម
 

វធិាន ៨៧(៤) ននវធិាននផក្្ពុងលកកោយពរីលពេ្រញ្្់រ 
កិចល្សពុើ្រសរួមក។ លមធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន ខកខាន 

ក្ពុងការ្រង្ាញ្ា លតើការលធ្ើខ្រ្រលនះនាឲំ្យមានព្យសនកម្ 
�េជ់នជា្់រលចោេតាមរល្រៀ្រណាលនោះលេ។

១៤៨. អង្គជនំពុជំកមះយេ់្ ា ល�ោយខផ្អកលេើលពេលវេា នងិ 

ធនធាន្រខន្ថមខ�េ�នផេ្ល់េៅលមធាវរីការពារក្រី កពមេាំ

ងការពារកកមិតខផក្អង្គលសចក្រី នងិនរីតវិធិរីខ�េ�នលធ្ើ 

លេើងសកមា្់រការ�ាក់ឯកសាររ្រស់សហកពះរាជអាជា្ 

លនះ �លំណើរការ្រង្ាញឯកសារលនះមិន�នរលំេោភ្ំរពាន 

លេៅលេើសេិ្ធរិ្រសជ់នជា្់រលចោេក្ពុងការការពារក្រីក្រក្រ

ល�ោយក្រសិេ្ធភាពឬ�នផ្េ់ក្រលយោជន�៍េ់សហកពះរាជ 

អាជា្លនោះលេើយ។

 ២.៥.៦. ការជនូ�ណឹំងអំពរី្រេលចោេ វសិាេភាពនន 

ការជនំពុជំកមះ នងិភ័ស្ពុតាងលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២

១៤៩. េាងំលមធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន នងិលមធាវរីការពារ 

ក្រី ននួ ជា �នលេើកលេើងពរី្រញ្្េាក់េងនងឹការជនូ�ណឹំង 

អំពរី្រេលចោេ កពមេាងំវសិាេភាពននការជនំពុជំកមះ នងិ 

ភ័ស្ពុតាងលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២។

 ២.៥.៦.១. ការកកមិតចលំពោះវសិាេភាពននការជនំពុ ំ

ជកមះលេៅលេើអង្គលហតពុលនៅក្ពុង�រីកា�លំណោះសសាយខ�េ

មានសារសខំាន ់លហើយខ�េកតរូវកំណត់្ ាជាការ�ាក់

្រន្ពុកលេៅលេើជនជា្់រលចោេ

១៥០. លមធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន លេើកលេើង្ ា មានខត 

អង្គលហតពុលនៅក្ពុង�រីកា�លំណោះសសាយ្រ៉ពុលណ ្ណោះខ�េកតរូ វ 
�នកំណត់្ ា ជាការ�ាក់្រន្ពុកកពហេ្ណ្ឌលេៅលេើជនជា ្់រ 
លចោេខ�េអង្គជនំពុជំកមះអាចយកមកពចិារណាលនៅក្ពុង

សាេកកមរ្រសខ់លេនួ ល�ោយលមធាវរីការពារក្រី�ន�កសសង់ 
វធិាន ៦៧(២) ននវធិាននផក្្ពុង នងិយពុត្សិាសសន្នតពុេាការ 
ក្រលេស�រាងំមកលធ្ើជាការគាកំេ។ លហតពុ�លូចះ្ លមធាវរី 

ការពារក្រី�នលេើកលេើង្ា ការវាយតនមលេលេៅលេើការ 

េេួេខពុសកតរូវកពហេ្ណ្ឌរ្រស់ជនជា្់រលចោេ កតរូវខតកកមិត 

កតមឹខតលេៅលេើអង្គលហតពុខ�េសខំាន ់ខ�េកតរូវ�នកំណត ់

លេើងល�ើម្បរីគាំកេ�េ់ការកណត់ក្រលភេនន្រេលេ្ើសខ�េ 

�នលចោេក្រកាន។់ អាចនយិាយម្យា៉ងលេៀត�ន្ា 

ជនជា្់រលចោេមិនអាចកតរូ វ�នសលកមចឲ្យេេួេខពុសកតរូវ 

ចំលពោះឧកកិ�្ឋកម្ខ�េកតរូវ�នលចោេក្រកាន ់ល�ោយខផ្អកលេើ 

អង្គលហតពុនានាខ�េមិន�នលេើកលេើងលនៅក្ពុង�រីកា�លំណោះ

សសាយលនោះលេ។

១៥១. អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា វធិាន ៦៧(២) នន 

វធិាននផក្្ពុងខចង្ា  �រីកា�លំណោះសសាយចា�ំចក់តរូវ

ខតលេើកលេើងនវូការពណ៌នាពរីអង្គលហតពុសខំាន ់នងិការ 

កំណតក់្រលភេ្រេលេ្ើសននអង្គលហតពុេាងំលនោះ។ លនះគឺជា 

កាតពកិ្ចខ្�េចា�ំចក់្ពុងការផេ្ក់ារជនូ�ណឹំងលេៅជន

ជា្់រអំពរីេក្ខណៈនន្រេលចោេក្រឆាងំនងឹពកួលគ។ លមធាវរី 

ការពារក្រី�នសំអាងខ�រលេៅលេើយពុត្សិាសសន្នតពុេាការ 

ក្រលេស�រាំងល�ើម្បរីគាំកេ�េ់លគោេការណ៍គតិយពុតេូ្លេៅ 

ខ�េ្ា អង្គជនំពុជំកមះសាេា�្ូំរងចា�ំចក់តរូវខតកកមិត 

ការសលកមចរ្រសខ់លេនួ ខតលេៅលេើអង្គលហតពុនានាខ�េមាន 
លនៅក្ពុង�រីកា្រញ្ជូនលរឿងលេៅជនំពុជំកមះខត្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ចណំពុច

 
គតយិពុតេូ្លេៅលនះមិនមានការជេំាសល់េើយ។ ក្ពុងករណរី 
ខ�េជនជា្់រលចោេ្រញ្្ជក់្ា  លតើការអនពុវតល្គោេការណ៍លនះ 

តកមរូវឲ្យមានការកកមិតល�ោយរល្រៀ្រណាលេៅលេើអង្គលហតពុ 

ឬ្រេលចោេខ�េកតរូវ�នលចោេក្រកាន ់ខ�េកំពពុងស្ថតិក្ពុង 
ការពចិារណាលនោះ អង្គជនំពុជំកមះនងឹកតរួតពនិតិ្យលេៅលេើ 

េេ្រីករណ៍េាងំលនោះ។

 ២.៥.៦.២. ការកំណត្់រេលចោេលេើងវញិ

១៥២. លមធាវរីការពារក្រី លខៀវ សផំន លេើកលេើង្ ា អង្គជនំពុ ំ

ជកមះេេួេខតអង្គលហតពុខ�េមានលនៅក្ពុង�រីកា�លំណោះ 
សសាយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ មិនខមនេេួេការកំណត់្រេលចោេ 

លនោះលេ។ ភាគរីលផ្ងលេៀតមិន�ន�ាក់សារណាពាក់ពន័ ្ធ 

នងឹ្រញ្ល្នះលនោះលេ។

 (តវៅវេខវតកាយ) 
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

 ២០ ឧសភា គឺន្ងៃខ�េក្រជាជនកម្ពុជាលនៅរសជ់រីវតិ 
ពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�នរឭំកលេើងវញិពរីការ្ ចឺា្់រ នងិ 

េពុក្ខលវេនាខ�េខលេនួ�នឆលេងកាត។់ ២០ ឧសភា លនះ កតរូវ�ន 
សភាជាតនិនរ្រ្រសាធារណរ�្ឋនន «រ្រ្រសាធារណរ�្ឋ 

ក្រជាមានតិកម្ពុជា» �នអនពុម័តសលកមចក្ពុងសម័យ

ក្រជពុលំេើកេរី៥ នរីតកិាេេរី១  ន្ងៃេរី១៥ �េ់ ន្ងៃេរី១៨ 

ខខសរីហា ឆ្ា៩ំ៨៣ យកជាន្ងៃ «េិវាចងកំហងឹ» ចលំពោះ 

្រនក្រេយ័ពជូសាសន ៍្រ៉ពុេ ពត, លអៀង សាររី, លខៀវ សផំន  

នងិជាន្ងៃខ�េរ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន ៍�នចា្់រលផ្ើម 

អនពុវតល្គោេការណ៍ក្រេយ័ពជូសាសនយ៍ា៉ងចហំ នងិ 

យា៉ងល�ោរល�ៅនកពនផ្ចលំពោះក្រជាជនលនៅេូេាងំ 

ក្រលេស។ 

ការផល឵េស់ប្តូរពតី	«ទិវាចងកំហឹង»
ភៅជា	«ទិវាជាតិនៃការចងចា»ំ

វសាម ប៊ានុថន

កពះសង្ឃលនៅកខនលេងតម្កេអ់�្ឋធិាតពុរ្រសជ់នរងលកគោះ លនៅលខត ្

ស្ាយលរៀង។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

 រ្រ្រសាធារណរ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា�នលចញ 
លសចក្រីក្រកាសជាផលេវូការ្ា ក្រជាជនេូេាងំក្រលេស 
ក្រមាណជាង៣េាននាក់ �ន�ត្់រង់ជរីវតិលកកោមរ្រ្រ 

�ស៏ាហាវល�ោរល�ៅជាេរី្ំរផពុតក្ពុងចពុងសតវត្រេ៍រី២០។ 

មូេលហតពុខ�េរ្រ្រសារធារណរ�្ឋក្រជាមាននតិកម្ពុជា 
លកជើសយកន្ងៃ ២០ ឧសភា ជា «េិវាចងកំហងឹ»   លកពោះន្ងៃ 

លនះគឺជាន្ងៃខ�េកករុមកពុម្ពុយនរីសខ្ខរ្កកហម�នក្រមូេ 
ផ្ពុកំ្រជាជន នងិ្រលង្កើតសហករណ៍លនៅតាមត្ំរនរ់លំ�ោះ 
ក្ពុងក្រលេសកម្ពុជា។ ក្រជាជនកតរូវ�នក្រមូេឲ្យលធ្ើ

 
ការងាររួម ហ្ូររួម លហើយការេារពុណកម្ ការក្រកពតឹអំ្លពើ 

ល�ោរល�ៅ នងិការកា្់រសមលេា្់រក៏ចា្់រលកើតមានចា្់រតាងំ 

ពរីលពេលនោះមកខ�រ។ រ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�ន 
សរលសរលនៅក្ពុងលសៀវលភៅសកិ្ា្ ្ាក់េរី២ ខ�េ�នល�ះ

ពពុម្ផ្ាយលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ្ ា «សហករណ៍លយើង�ន

ចា្់រកំលណើតលនៅន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៣ ក្ពុងលភលេើង 
សនង្គាម្រ�វិតន្�៍ស៏លន្ធោសលន្ធៅ ក្រជាជនលយើង�នវាយ 

្ះ្ចកកពត្អិាលមរកិ នងិពកួអាក្បតជ់ាតិ លហើយ�ន

ជរីករលំេើងឫសគេវ់ណ ្ណៈសក្ភូិមិ ម្ាស�់រី នងិនាយេពុន 

រលំ�ោះេឹក�រី នងិក្រជាជនេាងំសសរុងលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥»។

 លនៅក្ពុងរ្រ្រសាធារ�្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា (ពរីឆ្ាំ
 

១៩៧៩ �េ់ ឆ្ា១ំ៩៨៩) នងិរ្រ្ររ�្ឋកម្ពុជា (ពរីឆ្ាំ 
១៩៨៩ �េឆ់្ា១ំ៩៩១) ន្ងៃ ២០ ឧសភា គឺជាន្ងៃ្រពុណ្យ 

ជាត�ិស៏ខំាន ់នងិកតរូវ�នលរៀ្រចលំនៅតាម្ូរជនរីយ�្ឋាន

លនៅេូេាងំក្រលេស តាមរល្រៀ្រសាសនា នងិក្រនពណរី។ 

ក្ពុងឱកាសលនោះ កពះសង្ឃ កងកមលេាងំក្រ�ា្់រអាវពុធ មនន្រី 
រ�្ឋាភិ�េ កគរូ្រលកងៀន សសិ្ានពុសសិ្ កម្ករកសកិរ 

នងិ ក្រជាជនកម្ពុជាខ�េលនៅរសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រ

ខខរ្កកហម�នលេើងសខម្ងនវូអារម្ណ៍្ចឺា្់រ េពុក្ខ 

លវេនាខ�េកករុមខខរ្កកហម�នក្រកពតឹម្កលេើខលេនួ នងិ 
កក រុមកគរួសារ នងិ�នខ្លេងល្្កោេលេោសលេៅ�េក់ករុមខខរ្ 

កកហម។ 

 ្រ៉ពុខនល្កកោយពរីមានការចពុះហត្ថលេខាលេើកិចក្ពម 

លកពៀងសន្ភិាពលនៅេរីកករុង�រ៉រីស ន្ងៃេរី២៣  ខខតពុេា ឆ្ា ំ

១៩៩១ រវាងភាគរីជលមលេោះនលយោ�យ  រួមមាន  ១)  រ�្ឋ 

កម្ពុជា ២) ចេនា អ្កតស៊ ូខខរ្ រាជានយិម ហ្៊ពុន ស៊ពុន ្រពុចិ 
 រ្រសស់លម្ចកពះនលរោតម្ សរីហនពុ , ៣)  រ ណសរិ្ជាត ិ 

រលំ�ោះក្រជាពេរ�្ឋខខរ្ នងិ ៤) កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
ខខរ្កកហម ការក�រព្ធេិវា «ចងកំហងឹ » ២០ ឧសភា ខេង 

កលេាយជា្រពុណ្យជាតផិលេវូការលហើយ។ «េិវាចងកំហងឹ» កតរូវ 
�នក�រព្ធលេើងតចិតចួ នងិលនៅក្ពុងគណ្រក្ក្រជាជន 
កម្ពុជា្រ៉ពុលណ ្ណោះ។

 លនៅអំេពុងឆ្ា១ំ៩៩៨ ន្ងៃ ២០ ឧសភា កតរូវ�នរឭំក 
លេើងវញិល�ោយសាេាកករុងភ្លំពញលនៅវាេពិ�ា�្ឹរង 

លជើងឯក នងិលនៅតាម្ូរជនរីយ�្ឋាននានាលនៅេូេាងំក្រលេស 

ល�ោយមានកពះសង្ឃ �នូជរី តាជរី មនន្រីរាជការ កគរូ្រលកងៀន 

សសិ្ានពុសសិ្ នងិក្រជាជន�នចេូរួមយា៉ងលកចើនកពុះករ 

លហើយពធិរីលនះកតរូវ�នស្គាេជ់ាេូលេៅ្ ា «េិវាចងចា»ំ។

មក�េន់្ងៃេរី១៤ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា២ំ០១៨ រាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជា 
�នលចញអនពុកកឹត្យស្រីពរីេិវាជាតនិនការចងចាំ មាន៤ 

មាកតា ខ�េក្ពុងមាកតា១�ន្រញ្្ជក់្ា  កតរូវកំណតយ់ក 

ន្ងៃេរី២០ ខខឧសភា ជាលរៀងរាេឆ់្ាជំា «េិវាជាតនិន 

ការចងចាំ» ជាន្ងៃ្រពុណ្យជាតផិលេវូការមួយលនៅកម្ពុជា   

សកមា្់រជាការរឭំក�េជ់នរងលកគោះ នងិការ្ ចឺា្់រពរី 

ឧកកិ�្ឋកម្ខ�េលកើតមានក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ
 

ចា្់រពរីន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េន់្ងៃេរី៦ ខខ 

មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។

 រាជរ�្ឋាភិ�េកម្ពុជាកំណតយ់កន្ងៃ២០ ឧសភា ជា  
េិវាជាតនិនការចងចាំ ជា្រពុណ្យជាតផិលេវូការ ក្ពុងលគោេ

 
្ំរណងលេើកតលម្កើងការរឭំក�េជ់នរងលកគោះ ការស្ារ 

កិត្យិស នងិលសចក្រីន្ល្េ ្រូរ្រសជ់នលកគោះ លេោះជា 
លនៅរស់ ឬក៏�ន�ត់្រង់ជរីវតិក៏ល�ោយ, ្រះ៉្រ៉ូវ�េ់ 

ការ្ ចឺា្់រផលេវូចតិ ្នងិខផក្សង្គម�េជ់នរងលកគោះ នងិ 
កក រុមកគរួសារ, ចេូរួមក្ពុងការផ្ះផ្ាជាត ិនងិជរំពុញឲ្យ 
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កពះសង្ឃលនៅកខនលេងតម្កេអ់�្ឋធិាតពុរ្រសជ់នរងលកគោះលនៅ�ពុលំ្ ើេាេ សសរុកសា្យកជ រុំ លខតស្្ាយលរៀង។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

មានសពុខ�ពុមរមនរីយកម្ ក្ពុងសង្គមកម្ពុជា, លេើកកម្សក់ារ
 

ផ្ពផ្្ាយ នងិយេ�់ងឹអំពរីអំលពើល�ោរល�ៅខ�េ 

លកើតលេើងក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធិ្រលតយ្យ កពុំឲ្យលកើត
 

មានម្ងលេៀត។ 

 លនៅក្ពុងអនពុកកិត្យលនះក៏�នកំណត់្ ាជាន្ង្ៃ ្់រ 
សកមាកសាធារណៈ លហើយក្រជា ពេរ�្ឋ កគ្់ររូ្រ កតរូវ �ន 

ផេ្់ ឱកាស ឲ្យ លរៀ្រចំ ពធិរី តាម ជលំនឿ សាសនា  ឬ េំលនៀម 

េមលេា្់រ រ្រស់ ខលេនួ ។

 ចខំណកសាេាក្រីខខរ្កកហមក៏�នកំណតយ់កេិវា 

ជាតនិនការចងចា ំន្ងៃ២០ ឧសភា   គឺ ជា សណំង រ�្ឋ្រ្បលវណរី 

សកមា្់រ ជន រងលកគោះ ខ�េ ជា ល�ើម ្រណឹ្ង ក្ពុង សំណពុំ  លរឿង 

០០២/០១   ្រន្ា្់រ ពរីជនរង លកគោះ �ន លស្ើ លេៅ តពុេាការ 

សាេាក្រី ខខរ្កកហម។    េិវាជាត ិនន ការ ចងចាំ  លនះ គឺ ជា 

សណំង សមូហភាព មួយ ក្ពុង ចលំណោម សណំង សមូហភាព 

លផ្ង លេៀត  ខ�េ �ន ផេ្់ ល�ោយ  សាេាក្រីខខរ្ កកហម។ 
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«ភផរះផង់ធូលតី»
ភរឿងរា៉ាវភចញពតីពបជាជៃ្មែតីភពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបភតយ្យ

ហ៊រុយ	មា៉ាៃ់	៖	ពលទាហាៃ
តបពនរ្បស់គាត់ ្នុ សំអាន បាន 

នយិយវរឿងរាវ៉តបាបថ់ា  ៖

 ខ្ពុមិំនេានម់ានលសហ្ាពតិក�ក� 
លនៅលេើយលនៅលពេខ�េខ្ពុអំាយពុ�ន 
១៨ឆ្ា។ំ មា៉ន ់នងិខ្ពុ ំ�នជ្ួរគ្ានាន្ងៃ 
ចេូឆ្ាខំខរ្ លនៅលពេខ�េគាត់្ ្់រ

សកមាករយៈលពេខលេរីពរីកងេ័ព។ វាគឺជា

លសហ្ាលេើក�្ូំរងសកមា្់រគាត។់ លនៅ

លពេខ�េគាត់�ននាកំ្រធានអង្គភាព

រ្រសគ់ាតល់ស្ើម្ាយខ្ពុសំពុខំ ្ពុលំរៀ្រការ 
 

ខ្ពុមិំនមានអារម្ណ៍សសេាញ់គាតល់េ។

្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំនយេក់ពមតាមការលរៀ្រចំ 
រ្រស់ឪពពុកម្ាយខ្ពុ។ំ លចៅហ្ាយរ្រស់ 
គាត ់នងិលេោក េាយ សំ វរលសនរីយ៍ 

ឯកលនៅអង្គភាព៥៥៤�នចេូរួមពធិរី 

មង្គេការរ្រសខ់្ពុ ំ្រ៉ពុខនមិ្នខមនជាឪពពុក 
ម្ាយរ្រស់ មា៉ន ់លេ។

 លនៅចលនលេោះឆ្ា១ំ៩៧២ នងិឆ្ាំ 

១៩៧៣ ក្រជាជន�នលភៀសខលេនួលចញ

ពរីភូមិរ្រសល់យើង លនៅក្ពុងលខតក្ណ្ាេ 

លកពោះក្រជាជនមិនចង់ចេូរួមជាមួយ 

ខខរ្កកហម។ កគរួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនផលេាស់

លេៅរសល់នៅក្ពុង្រន្ាយេាហានរ្រស់ 
្្ររីខ្ពុ ំជាេរីកខនលេងខ�េេាហានអាលមរកិ 
�នខចកលស្បៀងអាហារឲ្យលយើង។

 ជាភរយិារ្រសេ់ាហានម្ាក់ មាន 

ការពិ�កយា៉ងខលេាងំលនៅលពេលនោះ។  

ខ្ពុ�ំនខ្់្រលស្បៀងអាហារ�ាក់ក្ពុងក្រអ្់រ
 

សលេកឹលត្ោត លហើយយកលេៅឲ្យ្្ររីខ្ពុលំនៅ 

លេើសមរភូមិក្រយពុេ្ធ លេោះជាគាត់�ន 

ក�្់រខ្ពុកំពុំឲ្យក្រ្ពុយក្រ្ានជរីវតិខ្ពុលំធ្ើ
 

�លូចះ្ក៏ល�ោយ។ លយោធាខខរ្កកហម 

�នចេូមកកានខ់តលកៀកេាហាន  

េន ់នេ់ �ន�ត្់រង់ភាពកលេាហាន 

រ្រសខ់លេនួ នងិលេើកេង់ជយ័ស ល�ោយ

�ងឹ្ាខលេនួមិនអាច្ ះ្ខខរ្កកហម។ 

្រន្ា្់រមក មា៉ន ់អាចកតេ្់រមកផះ្ 

ជ្ួរខ្ពុ ំនងិកូនៗ។ 

 កគរួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនព្យាយាមលេៅ 
កករុងភ្លំពញលនៅន្ងៃេរី១៧ លមសា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ ្រ៉ពុខនល្យើងមិនកតរូវ�នអនពុញ្ញាត 

ឲ្យចេូេរីកករុងលេើយ ខខរ្កកហម�ន 

នយិាយ្ាកងកមលេាងំអាកាសអាលមរកិ 

នងិមកេមលេាក់កគា្់រខ្រកលនៅេរីលនោះ 

ក្ពុងលពេឆា្់រ លៗនះ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំចង់ 

ផពុន សអំាន លនៅន្ងៃពធិរីមង្គេការរ្រសន់ាង លនៅឆ្ា១ំ៩៧២។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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លេៅសសរុកកំលណើតរ្រសគ់ាតយ់ា៉ងខលេាងំ 

គាតជ់ា្រពុរសម្ាក់មានការអ្់ររ ំនងិ 

គិត្ាខខរ្កកហមនងឹឲ្យឋាន:ការងារ 

មួយលនៅេរីលនោះ។ គាត់�នសរួអ្កភូមិ 

ខលេះ ក្រសនិល្រើលយើងអាចលេៅជាមួយលគ 

តាមរ្យនធ្។ំ ខ្ពុ�ំននយិាយលេៅគាត ់
្ា «� ៉វាមិនលក្រើលពេយូរលេ ល្រើល�ើរលេៅ 

កានស់សរុកកំលណើតរ្រសល់យើង។ 

ក្រសនិល្រើ�ច៉ង់លេៅតាមរ្យនធ្ំ លេៅ 

ខតម្ាក់ឯងលេៅ» ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំខងឹខ្ពុំ 
យា៉ងខលេាងំ  នងិអ្កលផ្ងលេៀតលនៅក្ពុង 
កគរួសាររ្រសល់យើង លកពោះមិនស្ា្់រគាត។់ 

គាត់�នលេើងរ្យនធ្លំនោះ ្រ៉ពុខនវ្ា 

�នលចញលឆ្ោះលេៅលខត�្ត�់្ំរង 

ជនំសួវញិ។ ការ្រង៉ក�្្ារ្រសគ់ាត ់

មិន�នសលកមច លហើយឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
�ន�តខ់លេនួរហតូ។ 

 លនៅក្ពុងសហករណ៍ កូនសសរីរ្រស់ 
ខ្ពុម្ំាក់អាយពុ�នមួយឆ្ា ំ�នហ្ូររ្រស់ 
រងឹ លហើយវា�នរាកមួេមិន្្់រ  

ខ្ពុក៏ំ�នយកវាលេៅមន្រីរលពេ្យ។ ម្ាយ 
រ្រសខ់្ពុលំ្ ្ ោះ អពុិម ្រ៉ពុក �នផលេាសល់វន 
គ្ាលនៅកំ�រនាង។ កម្ាភិ�េលពេ្យ�ន 

ចាក់្្ាឲំ្យកូនសសរីខ្ពុ ំម្ាយខ្ពុនំយិាយ្ា 

កូនសសរីខ្ពុ�ំនសលេា្់រគួរឲ្យរន្ឋត។់ គាតច់ង់ 
ក្់រសាកសពលចៅសសរីរ្រសគ់ាត ់្រ៉ពុខន ្

កគរូលពេ្យលក្ងម្ាក់�នយកសពរ្រស់ 

នាងលចញលេៅ លហើយមិនអនពុញ្ញាតឲ្យម្ាយ

ខ្ពុលំេៅតាមលេើយ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុំ 
�ន�ងឹ្ាកូនសសរីខ្ពុសំលេា្់រ ខ្ពុរំតល់េៅមន្រីរ

 
លពេ្យ ្រ៉ពុខនល្ពេខ្ពុលំេៅ�េ់ វាយឺតលពេ 
លហើយ។ លនៅន្ងៃលនោះរ្រ្ររ្រសខ់្ពុ�ំន 
ឲ្យលេៅអ្កលផ្ងលេៀត។ 

 សសរូវរ្រសភូ់មិលយើង�នលក្រើក�ស់ 

អសមិ់ន�េមួ់យឆ្ាផំង លហើយកគរួសារ 

រ្រសល់យើង�នខ្រកគ្ា។ លនៅលពេខលេះ 

លយើងអាចជ្ួរជពុគំ្ា  លហើយ្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ
ខតងខតព្យាយាមលេៅរកលស្បៀងសកមា្់រ 

កគរួសារ។  

 មា៉ន ់មិនលចះខហេេឹកលេ នាលពេ 

មួយលនោះ គាត់�នក្រ្ពុយជរីវតិរ្រស់ 

គាតឆ់លេងស្ងឹ លនៅអំេពុងរ�វូវស្ាលេៅ 
រក្រខនលេខលេះសកមា្់រលយើង។ គាតល់ស្ើរខត 

េង់េឹកសលេា្់រ ្រ៉ពុខន្្រ្អនូក្ររុសលពៅរ្រស់ 
គាត់�នជយួគាត។់ លេោះ្ររីជាយា៉ង 

ណាក៏ល�ោយ គាត់�នក្ឹរងខក្រងអសព់រី 

សមត្ថភាពរ្រសគ់ាត ់ល�ោយេេួេ 

�នអំ្ិរេមួយកកេធំ នងិឯកសណ្ឋ ាន 

លយោធាពរីរពរីអ្កភូមិខ�េមានចតិេ្្អ។

ខ្ពុខំតងខតអះអាង្ា ្្ររីរ្រសខ់្ពុជំា
 

កសកិរកករីកកម្ាក់លនៅលពេខ�េខខរ្ 

កកហម�នសរួអំពរីក្រវត្រូិ្ររ្រសគ់ាត។់  

្រ៉ពុខនក្ាររក្ាការសមងៃាតមួ់យមិន 

អាចេាក់�នលេើយ ចលំពោះអង្គការ 

ខ�េមាន្រណ្ាញលកចើន  លហើយ�ន 

លសពុើ្រសរួអ្កេាងំលនោះអំពរី្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ  
លនៅខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ គាតក់តរូវ 

�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅកា្់រល្ ើ។ លនៅលពេ 
ខ�េគាតល់ចញលេៅ គាតន់យិាយ្ា  

«ក្រសនិល្រើខ្ពុមិំនកតេ្់រមកវញិក្ពុងពរីរ
 

្ររីន្ងៃលេៀត ខ្ពុកំ្រខហេជាកតរូវ�នចា្់រ 
ខលេនួ ឬលធ្ើេារពុណកម្ ល�ោយលយោធាខខរ្ 
កកហមលហើយ។ ក្រសនិល្រើវាលកើតលេើង 

ខ្ពុនំងឹលធ្ើអត�្ាត។ សមូជយួលមើេខ្ 
រក្ាកូនៗរ្រសល់យើងឲ្យ�នេ្អផង»។  

លនៅលពេលនោះខ្ពុ�ំនពរលពោះ ៧ខខ។  
មួយអាេិត្យលកកោយមក លខោអាវរ្រស់ 

គាត់�នយកមកភូមិវញិ ឲ្យអ្កលផ្ង 

លេៀតលសលេៀកពាក់។ ខ្ពុសំ្គាេល់ខោអាវ 
េាងំលនោះ លកពោះអរីខ្ពុ�ំនល�រល�ោយផ្ាេ់ 
ន�រ្រសខ់្ពុ។ំ ពរីរខខនងិក�នំ្ងៃ្រន្ា្់រពរី 
្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនចា្់រយកលេៅ ខ្ពុឆំលេងេលនលេ

�នកូនក្ររុសមួយលេៀត។ 

 ខខរ្កកហម្ិ៊រះខតនងឹសមលេា្់រខ្ពុ ំលកពោះ 

ខ្ពុចំង់�ងឹលរឿងពរី្្ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនសរួ
 

ក្រធានកង «លនៅលពេណា្្ររីរ្រសខ់្ពុ ំ
កតេ្់រមកផះ្វញិ?»។  អ្កភូមិ�នខ្្ឹរ 

ក�្់រ្ាសមមិត ្អាន នងឹ្រញ្ជូនខ្ពុឲំ្យ 
លេៅរសល់នៅជាមួយ្្ររីរ្រសន់ាង ក្រសនិ 

ល្រើនាង្រនស្រួ�លូចះ្។ អ្កមូេ�្ឋាន 

ម្ាក់ ល្ ្ោះ លេឿង �នក�្់រខ្ពុំ្ ា 

កពុំឲ្យសរួអំពរី្្ររីរ្រសខ់្ពុលំេៀត ខ្ពុអំាចនងឹ
 

កតរូវសមលេា្់រ លហើយ្ា មា៉ន ់កតរូវ�ន 

្រញ្ជូនលេៅមន្រីរសន្សិពុខស្អាង។ ្រន្ា្់រ 
ពរីលនោះមក ខ្ពុមិំនហ៊ានសរួលេៀតលេើយ។ 

 លនៅលពេខ�េរ្រ្រខខរ្កកហម 

�ន�េួរេលំេៅ ខ្ពុមំានសណំាងណាស់ 

ខ្ពុលំនៅរសរ់ានមានជរីវតិ។

បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ

ហ៊ពុយ មា៉ន ់
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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កូវ លជឿន 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជា)

«ភផរះផង់ធូលតី»
ភរឿងរា៉ាវភចញពតីពបជាជៃ្មែតីភពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបភតយ្យ

កូវ	ជ័រ	៖	ពលទាហាៃ
តបពនរ្បសគ់ាត់ សរំតិ ្តិ 

បាននយិយវរៀបរាបត់បាបថ់ា ៖

 កូវ  ជរ័  �នលរៀ្រការជាមួយខ្ពុលំនៅ 
លពេខ�េគាតម់ានអាយពុ២២ឆ្ាំ 

ចខំណកនាងខ្ពុអំាយពុ១៨ឆ្ា។ំ លេោះជា

លយើង�នរសល់នៅក្ពុងភូមិជាមួយគ្ា 
ក៏ល�ោយ លយើងមិនខ�េធលេា្់រជ្ួរគ្ា មពុន 

លពេខ�េឪពពុកម្ាយរ្រសគ់ាតច់េូ 

មកខាងខ្ពុ ំល�ើម្បរីលរៀ្រចកំារភ្ជា្់រពាក្យ 
រ្រសល់យើងលេ។ ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន 
សពុនំ្លេ្រណ ្ណាការចនំ ួន ១០០  លរៀេ ខ�េ 

កាេលណោះ ក�ក់១០០លរៀេមានតនមលេ 

ខលេាងំណាស។់ ឪពពុកម្ាយរ្រសគ់ាត ់

សសេាញ់ខ្ពុលំហើយគាត់�នយេក់ពម។ 

លនៅន្ងៃមង្គេការរ្រសល់យើង លយើង

�នសមលេា្់រសតក្ជរូកជាលកចើនក្ប឵េ 

ល�ើម្បរីលធ្ើមូ្្រេេួេលភៀ្វ។

 ្រន្ា្់រពរីលយើងលរៀ្រការរួច ្្ររីរ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនចេូមករសល់នៅខាងឪពពុកម្ាយ 
រ្រសខ់្ពុ។ំ លយើងជាអ្កកករីកក លហើយកកម 
មានអាហារហ្ូរកគ្់រកគានណ់ាស។់ 

ជរ័ មិនមានចម្ការលេ លយើងក៏មិនមាន 

ខសសខ�រ �លូចះ្គាត់�នលធ្ើការងារ 

លផ្ងៗ �ចូជា េក់ឧស នងិេក់ន។ំ  

លនៅលពេខលេះលយើង�នលចញពរីភូមិរ្រស់ 

លយើងលនៅក្ពុងលខតក្ណ្ាេ លេៅភ្លំពញ 
្ួរនឬក�នំ្ងៃល�ើម្បរីេក់េំនញិលនៅតាម 

ផ្ារ។ លកកោយមកគាត់�នចេូ្រលកមើ 

កងេ័ព េន ់នេ។់

 កូនក្រ រុសរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ ោះ កូវ លជឿន  
�ន្ួរសជាសង្ឃចនំនួ្ររីវស្ាមពុនលពេ 

ចេូលធ្ើជាេាហាន។ លជឿន ជាលកង្សពុភាព 

រា្រសារ នងិមិនខ�េលក្រើពាក្យលកគោត 

កគាតលេ។ លជឿន ជាកូនក្ររុសខតមួយគត ់

លនៅក្ពុងចលំណោមកូន១៣នាក់រ្រសល់យើង។  
កូនសសរៗី រ្រសខ់្ពុ�ំនល្ លេោះក្រខកកគ្ា 
រាេល់ពេ ្រ៉ពុខន ្លជឿន ខ្រលេកពរីលគ។ 

ក្រសនិល្រើ្រង្រ្អនូសសរៗី  នវគ៉្ា�លណ្ើម 
សាចក់តរីលពេហ្ូរេងៃាច លជឿន ហ្ូរ 

�យខត្រន្ចិ្រន្ចួ្រ៉ពុលណ ្ណោះ លហើយក៏ល�ើរ 
លចញពរីផះ្លេៅ។

 លជឿន �នសលកមចចតិច្េូ្រលកមើ 

កងេ័ព េន ់នេ់ ្រន្ា្់រពរី�នឮការ 

ល�ោសនា  ។ ការចេូលធ្ើកងេ័ពលនះ គឺ 

ចេូល�ោយ្រង្ខចំតិ។្ លជឿន �នលរៀ្រការ 

ជាមួយសស្រីម្ាក់ល្ ្ោះ្ កូ រពុ  ំ

លហើយ�នមករសល់នៅខាងផះ្ក្រពន្ធ 

នងិមានកូនក្ររុសម្ាក់។

  លជឿន កតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅសមរភូមិ  
ក្់រសសរូវក្រខហេ១៥ន្ងៃមពុនលពេខ�េ 

ខខរ្កកហមកានក់ា្់រេរីកករុងភ្លំពញ។  

លជឿន កតរូវរ្ួរសចលំជើង លហើយកតរូវ�ន

្រញ្ជូនលេៅព្យា�េលនៅមន្រីរលពេ្យរពុស្រី  
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្រ៉ពុខន�្នសលេា្់រលកពោះការព្យា�េមិន 

�ន�តិ�េ។់ ខ្ពុ�ំនយកសពរ្រសល់ជឿន  
លេៅផះ្ក្រពន្ឋរ្រសវ់ាលនៅសសរុកកំលណើត 

ល�ើម្បរី្ូរជា។ ក្រពន្ធរ្រស់ លជឿន �ន 

ខសសកយំយា៉ងខលេាងំេាេខ់តេឹកខភក្នាង 

ខេងហរូ។ កូនក្ររុសរ្រស់ លជឿន មាន 

វយ័អាចអង្គពុយ�ន លនៅលពេខ�េ 

លជឿន សលេា្់រ។

 ខ្ពុមំានអារម្ណ៍លសោកស្ាយខលេាងំ

ណាសព់រីការ�ត្់រង់កូនក្ររុសខតមួយ 

រ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុសំសេាញ់វាលស្ើជរីវតិរ្រសខ់្ពុ។ំ 
 

ក្រសនិល្រើក្រលេសកម្ពុជាមិនមាន 
សនង្គាមលេ លជឿន មិនសលេា្់រលេ។ មពុនលពេ 

ខខរ្កកហមលេើងកានអំ់ណាច្រន្ចិ  

កគរួសារលយើង�នចាកលចញពរីភូមិល�ើម្បរី 

លគចពរីកគា្់រខ្រក រួច�នលេៅភូមិកកាងំ 

កេា លនៅលខតក្ណ្ាេ។ លយើងមិន�ន 

យករ្រសម់ានតនមលេលេៅតាមខលេនួលេ  
លកពោះលយើងមិនមានអ្រីលេើយ។ លយើងយក 

�នលខោអាវខ�េលយើងកំពពុងលសលេៀកពាក់។  

លយើង�នកតេ្់រលេៅភូមិវញិ ្រន្ា្់រពរី 

ខខរ្កកហម�នកានក់ា្់រអំណាចេាងំ 

សសរុង។ លេើកលនះខ្ពុមំានឯកសណ្ឋ ាន 
រ្រស្្់ររីខ្ពុ ំនងិរូ្រ្តរ្រស់ គាតជ់ា 
េាហានមួយចនំនួ ្រ៉ពុខនខ្្ពុ�ំន�ពុតលចោេ 
អសល់ហើយ។ 

 លេោះ្ររីជា លយើងមកពរីភូមិមួយ 

ក៏ល�ោយ ក៏ខខរ្កកហម�ននយិាយ្ា

លយើងគឺជាក្រជាជន្្រី។ លយើងមិន�ន

រសល់នៅជាមួយក្រជាជនមូេ�្ឋានលេ 

លយើងក៏មិនមានអាហារកគ្់រកគានខ់�រ 

គឺមានខត្រ្ររេាយជាមួយលពោត។ 

លកកោយមក អង្គការ�នក្រមូេយករ

្រសល់ក្រើក�សផ់្ាេខ់លេនួរ្រសល់យើងមាន 

អង្ករ ចាន  ឆ្ាងំ នងិអ្រី េៗាងំអស់ 

�ាក់្រញូ្េលេៅក្ពុងសហករណ៍ 
បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ

លេើកខេងខតលខោអាវខ�េលយើងកំពពុង 

លសលេៀកពាក់។ ការងាររ្រសខ់្ពុ ំជាអ្ក 
ក្រមូេសរំាមតាមផះ្ជាលកចើន លហើយ 

យកលេៅកខនលេងមួយខ�េខ្ពុេំាយលធ្ើជា 
ជរី។ �លូចះ្ខខរ្កកហម�នឲ្យ្រ្ររ 

ខ្ពុ្ំររីខវក ចនំនួពរីរលពេក្ពុងមួយន្ងៃ ខ�េ
 

វាមិនកគ្់រកគានល់េើយសកមា្់រការងារ 

ខ�េខ្ពុលំធ្ើ។ កកពះរ្រសខ់្ពុមិំនខ�េ
 

លពញលេើយ ្រន្ា្់រពរីលយើងចា្់រលផ្ើម 

រសល់នៅក្ពុងសហករណ៍។  

 អង្គការសង្យ័លេើក្រជាជនខ�េ

លកោរសក់ក្ប឵េល�ើម្បរី្ំរ�តន់ច ល�ោយ

គិត្ាអ្កលកោរសក់េាងំលនោះក�រព្ឋលធ្ើ 

្រពុណ្យ នងិ្រនស់សនល់នៅក្ពុងកពះវហិារ។ 

ក្រជាជនេាងំលនោះកតរូវ�ន្រញ្ជូន 
លេៅលរៀនសកូតលេើងវញិ នងិសរួសណួំរ 

ល�ញល�ោេជាលកចើន។

 ជរ័ �នលេៅសកមាកលនៅមន្រីរលពេ្យ 

ចនំនួពរីរខខ ល�ើម្បរីព្យា�េជងឺំរាកមួេ។ 

គាតមិ់នចង់លេ្រ្្ាកំគា្់រអាចម៍ 

េន្ាយខ�េផេតិល�ោយអង្គការលេ។ 

ខ្ពុចំា្់រ�នអនង់្មួយចនំនួរួចេាក់ 
យកលេៅឲ្យគាតហ់្ូរ ្រ៉ពុខនអ្ង្គការ�ន 

ខឆកល�ើញរួចក៏�កហតូយកេាងំអស។់  

្រន្ា្់រមក្្ររីរ្រសខ់្ពុក៏ំ�នសលេា្់រ  
ក្រជាជន្្រីមួយចនំនួ�នជយួខសង 

សាកសព្្ររីខ្ពុយំកលេៅក្់រ។

 ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�េួរេំ 

លេៅ ខ្ពុ�ំនកតេ្់រលេៅផ្រូរ្រស់ ជរ័។ 
 

ខ្ពុ�ំនជរីកកកាយ�រីរកល�ើញេេា� ៏
ក្ប឵េ នងិលធញ្រ្រសគ់ាត។់ ខ្ពុ�ំនយក 
ឆ្អងឹរ្រសគ់ាតល់េៅវត ្ល�ើម្បរីក�រព្ធពធិរី 

្រពុណ្យ្រង ព្ុ កូេឧេ្សិជនូគាត។់ ខ្ពុមិំន
 

មានអារម្ណ៍េ្អលេើយ ល�ោយសារ 

ខ្ពុមិំនមានឱកាសនយិាយជាមួយ ជរ័  
លកពោះអង្គការមិនអនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុសំ្ាក់ 
លនៅខ េ្ាគំាតល់នៅក្ពុងមន្រីរលពេ្យលេ។

 ខ្ពុ�ំនរក្ាេពុករូ្រ្តពរីរសនលេកឹលនះ 
យា៉ងក្រយ័តក្្រខយងលនៅក្ពុងរ្រ្រ 
លនោះ។ ខ្ពុ�ំនេពុក�ាក់រូ្រ្តលនោះលនៅ 
ក្ពុង្ង់�លេស្កិមួយ រួច�ាក់លនៅក្ពុង្ង់

 
មួយលេៀតលនៅខាងក្ពុងលហោល�អ៉ាវ 
រ្រសខ់្ពុលំេោះជាល�ើរលេៅេរីណាក៏ល�ោយ  
លកពោះអរីខ្ពុខំ លេាចអង្គការរកល�ើញរូ្រ្ត 
លនោះលនៅផះ្រ្រសខ់្ពុ។ំ យ្់រមួយលនោះ 
លនៅលពេខ�េខ្ពុលំ�ើរតាមក្រេាយ  
ខ្ពុ�ំនល�ើរេាក់នងឹខខ ខ្�េភ្ជា្់រនងឹ 
អំពេូលភលេើងសកមា្់រ្ំរភលេ�ឺេអ្់កលធ្ើការ 

នាលពេយ្់រ។ ខ្ពុភ័ំយតក់សលេពុតជាខលេាងំ
 

លធ្ើឲ្យខ្ពុធំលេាក់ចេូលេៅក្ពុងក្រេាយេឹក 
 

េេឹកលសើមលជោគ។ លនៅលពេខ�េខ្ពុមំក 
�េផ់ះ្វញិ ខ្ពុ�ំនយករូ្រ្តលនោះ 
លចញមកហាេឲ្យសងៃតួល�ោយេាក់ 
លេៀម។ លហតពុ�លូចះ្�នជារូ្រ្តលនោះ 

មានស្ាមក្រលតកក្រតាកមក�េ់ 

ន្ងៃលនះ។

កូវ ជរ័ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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«ភផរះផង់ធូលតី»
ភរឿងរា៉ាវភចញពតីពបជាជៃ្មែតីភពកាមរបបកម្ពុជាពបជាធិបភតយ្យ

កង	ណាៃ	៖	ពលទាហាៃ	
 រូ្រ្តលនះ�ន្តលនៅក្ពុងេរីកករុង 
ភ្លំពញ លនៅក្ពុងអំេពុងរ្រ្រ េន ់នេ។់ 

 
ខ្ពុ�ំនផលេាសេ់រីេលំនៅលេៅភ្លំពញល�ើម្បរី 
រសល់នៅជាមួយ្រ្អនូៗជរី�នូមួយរ្រសខ់្ពុ ំ 
លកពោះខ្ពុមិំនចង់ចេូរួមជាមួយខខរ្ 
កកហមលេ។ ខ្ពុមិំនក�ក�្ាលហតពុអ្រីមិត ្
ភក្រិ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំនសលកមចចតិ្្ ត

 
រូ្រេាងំមិន�នលសលេៀកពាក់ស្អាត�ត 

អពុរីចងឹលេ។ ខ្ពុ�ំនលសលេៀកលខោសាកកនន្ាក 

នងិពាក់ខស្បកលជើងផ្ាត។់

 ក្រពន្ឋរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ ខវន៉ ស ំេក់ 
ន ំខផលេល្ ើ នងិ្រខង្អមលនៅភ្លំពញលនៅ 

លពេខ�េលយើង�នជ្ួរគ្ា។ ខ្ពុ�ំនេិញ 
្រខង្អមរ្រសន់ាងញឹកញា្់រ ្រ៉ពុខនមិ្ន 

�នចា្់រអារម្ណ៍ពរីនាងខលេាងំកលេាលេើយ។  

ន្ងៃមួយលនោះ ម្ាយធម៌រ្រសខ់្ពុ�ំន 

យករូ្រ្តនាងមកឲ្យខ្ពុលំមើេ។ ខ្ពុសំ្គាេ់
 

នាងជាសស្រីខ�េខ្ពុ�ំនេិញនរំ្រសន់ាង  
លនៅផ្ារ�លូចះ្ខ្ពុ�ំនលេៅសពុនំាង 

លរៀ្រការ។ លយើង�នលរៀ្រការលនៅចពុង 

ឆ្ា១ំ៩៧០។ ស ំមិន�នលរៀនសកូតលកចើន 

លេ លកពោះកគរួសាររ្រសន់ាងកករីកក។ 

លនៅសម័យលនោះ កូនក្ររុសៗកតរូវ�ន 

ឲ្យឱកាសចេូសាេាលរៀនមពុន។ 

 ខ្ពុមិំន�នស្ក័គចតិច្េូលធ្ើជា 
េាហាន េន ់នេ់ លេ។ ក្រជាជនកតរូវ 

�នចា្់រ នងិ្រង្ខឲំ្យចេូរួម លហើយខ្ពុមិំន 
អាចលគចលវះ�នលេើយ។ លនៅលពេខ�េ  

ខ្ពុកំលេ ាយលេៅជាសមា ជកិម្ាក់ននកងេ័ព 
លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូន

លេៅលរៀនក្ួបនយពុេ្ធសាសសល្យោធា។ 

ខ្ពុ�ំនរតល់ចញពរីការយិាេយ័លយោធា 

្រ៉ពុខនល្គ�នចា្់រខ្ពុ ំនងិ្រង្ខំឲ្យខ្ពុចំេូរួម

ជា្ ្រីម្ងលេៀត។

 ្រន្ា្់រពរីខ្ពុ�ំន្រញ្្់រវគ្គ្រណ្ពុះ 
្រណ្ាេមក ខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅលធ្ើ

 
ការលនៅលខតក្ណ្ាេជាជនំយួការ 

េាហានម្ាក់។ លគ�ននយិាយ្ា  

លគនងឹ្រញ្ជូនខ្ពុលំេៅខខ ល្កតៀមខាងមពុខ
 

ក្រសនិល្រើអង្គភាពលផ្ងលេៀតកតរូវការ 

ជនំយួ។ ្រ៉ពុខន ្លេោះ្ររីយា៉ងណាក៏ល�ោយ  

លគ�ន្រញ្ជូនខ្ពុលំេៅសមរភូមិេួេ
 

កកសាងំ។

រូ្រេរីពរីរា្់រពរី ខាងលឆង្៖ កង ណាន  លនៅឆ្ា១ំ៩៧០។  (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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 ្រន្ា្់រមក ឪពពុកមារ្រសក់្រពន្ធ 

ខ្ពុ�ំនសពុលំយើងឲ្យលេៅរសល់នៅជាមួយ 
គាត ់លយើង�នយេក់ពម។ 

គាតជ់ាវរលសនរីយ៍ឯកម្ាក់។ ្រន្ា្់រ

ពរីលយើងផលេាសម់ករសល់នៅក្ពុងផះ្គាត ់

ខ្ពុមិំន�នលចញលេៅសមរភូមិលេៀត 
លេើយ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុលំមើេខ្

 
េាកូំនរ្រសគ់ាត។់

 ខ្ពុ�ំនយកលខោអាវ�ខ�េ ខ�េខ្ពុំ 
�នលសលេៀកពាក់លនៅក្ពុងរូ្រ្ត លេៅតាម បា៊ាង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វេក ៀេ

ខវន៉ ស ំលនៅឆ្ា១ំ៩៧០។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខលេនួលនៅលពេខ�េខ្ពុកំត រូវ�នជលមលេៀស
 

លចញពរីេរីកករុងភ្លំពញ។ ្រន្ា្់រមកខ្ពុ ំ
�ន�រូលខោអាវលនោះយកជាលស្បៀង 

អាហារជាមួយក្រជាជនមូេ�្ឋាន។  

ក្រជាជនមូេ�ា្ឋនពតិជាចេូចតិអ្ាវ

យឺតរ្រសខ់្ពុ។ំ 

 លនៅក្ពុងអំេពុងរ្រ្រខខរ្កកហម ខ្ពុំ
 

�នរសល់នៅជាមួយក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុ ំ 
ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ្រង្រ្អនូក្ររុសសសរី 

នងិសាចញ់ាតលិកចើននាក់ លេោះ្ររី 

យា៉ងណាលយើងលស្ើរខតខ្រកគ្ាម្ងៗ។ 

ខខរ្កកហម�នចេូមករពុករកផះ្រ្រស់ 

លយើងលកចើន�ង ្រ៉ពុខនមិ្ន�នរកអ្រី 

ល�ើញលេើយ នងិមិន�នលចោេក្រកាន ់

ខ្ពុំ្ ា�នលធ្ើអ្រីខពុសខ�រ។ ក្ពុងចលំណោម 

កូនៗ៧នាក់ លនៅក្ពុងកគរួសាររ្រស់

លយើងមានខតកូនពរីរនាក់្រ៉ពុលណ ្ណោះ 

ខ�េលនៅមានជរីវតិលនៅក្ពុងរ្រ្រលនោះ។  
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ពពឹត ្ិការណ៍	ន្ ងៃ១៥ភមសា
ឧពកិដ ្ឋកមមែមយួក្នពុងរបបកម្ពុជាពបជាធិបភតយ្យ	

ភៅ	សំ	រិទ ្ធ

ផ្នការ «១េកិ្តា ៣វតាន» វតកាម 

មាគា៌ាមហាវោតវ្្឵ ះមហាអស្ច ឵រ្យ

 ក្ពុងសម័យកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

ក្រជាជនកតរូវ�នខ្រងខចកជា២ក្រលភេ 

គឺ ក្រជាជនមូេ�្ឋានចាសខ់�េជាអ្ក 

រសល់នៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រសខ់ខរ្ 

កកហមតាងំពរីឆ្ា ំ១៩៧០ នងិក្រជាជន 

១៧លមសា (ឬក្រជាជន្្រី) ខ�េជាអ្ក 

ធលេា្់ររសល់នៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ 

រ�្ឋាភិ �េេន ់នេ។់ ក្រជាជន ១៧ 

លមសាកតរូវអ្កមូេ�្ឋានចាសល់រើសលអើង  

នងិក្រមា្ មាក់ងាយយា៉ងខលេាងំ លហើយ 

េេួេរងការកា្់រសមលេា្់រយា៉ងរង្គាេ  

ជាពលិសសអតរីតេាហាន នងិ្រ៉េូរីស។ 

្រ៉ពុេ ពត  ននួ ជា ខ�េជាលមលខលេោង 

រ្រស់ខខរ្កកហម�ន�ាក់លចញនវូលគោេ 

នលយោ�យ៨ចណំពុច ខ�េចណំពុចេរី៥ 

គឺកលម្ចេាងំអសន់វូមនន្រីរ�្ឋការរ្រ្រ 

េន ់នេ។់ ការអនពុវតច្ណំពុចលនះមាន 

កំរតិតងឹខតងខពុសគ្ាលេៅតាមការ 

ចាតខ់ចង�កឹនារំ្រសក់ម្ាភិ�េលនៅ

តាមមូេ�្ឋាន។  

  លនៅសសរុកជរីខកកងជាេរីខ�េ 

កគរួសារខ្ពុជំលមលេៀសលេៅក្ពុង២ឆ្ា�ំ្ូំរង
 

(មពុនការមក�េរ់្រសភូ់មិភាគនរិតរី)

មិនមានការសមលេា្់រលពេ្យ កគរូ្រលកងៀន  

នងិ្រណ្ា្រញញាវនល្េ គឺសមលេ ា្់រខត 

េាហាន្រ៉េូសិ នងិអ្ករ�្ឋ ការ្ ្ាក់ខស្។់  

ក្ពុងជរួមនន្រីក្រ�ា្់រអាវពុធ អ្កខ�េ 
មានឋានៈចា្់រពរីសក័្ិមួយ(អនពុលសនរីយ៍ 

កតរី) លេើងលេៅកតរូវ�នសមលេា្់រេាងំ 

កគរួសារ ចា្់រពរីឋានៈកពនិ�្េឯកចពុះ 

លកកោមកតរូវលេើកខេងមិនសមលេា្់រក្រពន្ធ 

កូន។ ឯសសរុកស្ាយលេើជា្់រគ្ានងឹ 

សសរុកជរីខកកងឯលណោះវញិ កគរូ្រលកងៀន 

រួមេាងំក្រពន្ធកូន នងិអ្ករសល់នៅជាមួយ 

កតរូវអង្គការលស្ើេាងំអស។់  ល�ោយខេក  

សសរុក�រាយណ៍លខតកំ្ពង់ធខំ�េជា 

សសរុកកំលណើតរ្រសក់្រពន្ធខ្ពុ ំ្រណ្ា 

មនពុស ខ្�េជលមលេៀសលចញពរីេរីកករុងកតរូវ 

លគសមលេា្់រផ្ាចព់ជូចា្់រតាងំពរីេារក 

រហតូ�េម់នពុស្ជរាល�ើរមិនរួច។             

  រ�្ឋាភិ�េកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 
លកកោមការ�កឹនាលំ�ោយ្រក្កពុម្ពុយនរីស ្
កម្ពុជា�នកំណតយ់កកសកិម្ជា 
មូេ�្ឋានកគឹះក្ពុងការកសាងលស�្ឋកិច ្
ជាតលិកកោមពាក្យលសលេោក «មានសសរូវគឺ 

មានអ្រី េៗាងំអស»់ �លូចះ្លហើយ�នជា

េាងំក្រជាជនមូេ�្ឋានចាសេ់ាងំ 

ក្រជាជន្្រី១៧លម សា កតរូវអង្គការ្រក្ 

លកៅ សរំេិ្ធ
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ជរំពុញឲ្យ្រង្ក្រលង្កើនផេសសរូវយា៉ងលពញ 

េំហងឹ។ កម្សេិ្ធ�ិរីធលេរីកតរូវ�នេពុ្រ្ំរ�ត ់

លចោេេាងំសសរុង លហើយអ្រី កៗគ្់រយា៉ង 

គឺជាកេព្យសម្បត្រិ្រសស់មូហភាព។  

រ�្ឋ�េសាធារណៈ េរីផ្ារ សាេាលរៀន  

សមូ្បរីខតមន្រីរលពេ្យក៏កតរូវ្ំរ្ិរេលចោេ  

លហើយកគ្់រៗគ្ាកតរូវចេូរួមក្ពុងការ្រង្ក 
្រលង្កើនផេសសរូវ។  គណៈ�កឹនាមូំេ�្ឋាន 

ចា្់រពរ្ី ្ាក់សង្កាតល់េើងលេៅសពុេ្ធសងឹ

ជាកម្ាភិ�េក្ពុងជរួខ�េលចះអានលចះ 
សរលសរ�នតចិតចួខតលចះកេឹស្រី្រ�វិតន្ ៍

លកចើន លហើយរាេស់ម្រីរ្រសព់កួលគគឺ 

ជា្រញ្្ជខ�េមិនអាចក្រខកក ឬតវា៉�ន 

លេើយ។ នាខខវចិ្កិា១៩៧៥ អង្គ ការ 

្រក្�នលរៀ្រចលំធ្ើមហាសន្�ិត 

លស�្ឋកិចល្�ោយ កំណតខ់ផនការ្រលង្កើត 

េិនផ្េសសរូវឲ្យលកើនជាេ�ំា្់រ�ចូតលេៅ  ៖

-  ១៩៧៦: សលកមចេិនផ្េ៣ លតោន 

ក្ពុង១ហកិតា

- ១៩៧៧: ៤-៥លតោន

- ១៩៧៨   :៦             -៧ លតោន

 ខផនការខាងលេើលនះជាខផនការធំ 

ហសួមាឌ គឺល�ោយសារខតមហចិត្ា 

រ្រស់ ្រ៉ពុេ ពត ខ�េមិនគិតគូរេាេ់ 

ខតលសោះ�េេ់េ្ធភាពននការអនពុវត ្

ក្ពុងស្ថានភាព�េ៏�ំក គឺក្រលេសជាត ិ
លេើ្រខតច្់រសនង្គាម�ម៏ហនរ្ាយ នងិ 

លពោរលពញលេៅល�ោយការកា្់រសមលេា្់រ 

ធនធានមនពុស ខ្�េក្រក្រ ល�ោយ 

សក្ានពុពេ។ ល�ោយល�ើរតាមមលនោគមន ៍

វជិ្ជា្រ�វិតន្វ៍្រ្បធម៌រ្រសច់និ អង្គការ 

្រក្ក៏�ាក់លចញនវូខផនការនលយោ�យ 

ក្រក្រល�ោយលកគោះ្ ្ាក់មួយ គឺ្រនត្ស៊ូ 

ក្រឆាងំពកួចកកពត្និយិម តស៊វូណ ្ណៈ 

ឲ្យកានខ់តខលេាងំកលេា នងិពកងឹងនលយោ�យ 

ខលេនួេរីពងឹខលេនួឯករាជ្យម្ាសក់ារ ខ�េ
 

ក្ពុងការអនពុវតជ្ាក់ខសង្គឺជាការ្រងូ្រ

្ាមក្រជាជនឯងរា្់រេាននាក់។ 

  អង្គការ្រក េ្ាតល់ចោេលស្ើរខតេាងំ 

សសរុងនវូអ្រីខ�េលគលហៅ្ ាកខម្អេពរី 

រ្រ្រចាស់ ល�ោយមិន�នលក្រើក�ស់ 

លហ�្ឋារចនាសម័្ន្ធលចក្លេស នងិពេករ 

ជនំាញខ�េមានសសា្់រលេ ខតលជឿជាក់ 

្ាជលំនឿស្់៊រលេើ្រក្ នងិការចេូរួម 

្រង្ក្រលង្កើនផេយា៉ងសសសាក់សសសាំ 

ល�ោយកមលេាងំពេកម្សរពុ្រអាចនងឹ 

សលកមចខផនការ្រក្�នល�ោយងាយ។ 

ជាេេ្ធផេននការគិតខ្រ្រលនះក្រជាជន 

េូលេៅលធ្ើការធងៃនធ់ងៃរ�ក់កមលេាងំ ខលេះ្  ឺ

សលេា្់រ អត�់យកកហាយេឹកស្គមស្គាងំ 

ររីងនរ លហើយលនៅខតមិនសលកមច�នតាម 

ខផនការខ�េ�ាក់ចពុះលេៀតផង។ 

ល�ើម្បរីលជៀសវាងពរីការលចោេក្រកាន់្ ា 

«ក្បត»់ ឬ  «ខ្ាងំ» គណៈ�កឹនាកំគ្់រ្្ាក់ 

ខតងខតរាយការណ៍យកេ្អ មិនខ�េ 

ឲ្យ្្ាក់លេើ�ងឹ្ាខលេនួមិន�នសលកមចលេៅ 
តាមខផនការលនោះលេ �លូចះ្លហើយលេើ្រ 

មានការនាលំចញសសរូវលកចើនលពក ខ�េ

លធ្ើឲ្យក្រជាជនក្ពុងសសរុកខះ្សសរូវអង្ករ 
ហ្ូរ កតរូវហ្ូរ�េំងូឬក្ចួ �ា�ំយ

 
េាយសលេកឹ�េំងូ ឬសលេកឹ្រខនលេនកពល�ើម្បរី

្ំរលពញការខះ្ខាត។ លេើសពរីលនោះ  

អំ្ិរេក៏ខះ្ខាតណាសខ់�រល�ោយសារ

ខតអភិ�េកិច�្េ៏នល់ខ្ោយ នងិក្រពន័្ធ 

គមនាគមនក៍តរូវ្ំរផលេចិ្ំរផលេាញលស្ើរ 

េាងំសសរុង។

 ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥លនោះ សហករណ៍ 
កំកមិតខស្ល់នៅមិនេានក់តរូវ�ន្រលង្កើត 

លេើងលនៅលេើយក្រជាជនភាគលកចើនលនៅ�ាំ 

�យតាមផះ្។ ល�ើម្បរីកពុំឲ្យ�ាច់�យ 

សលេា្់រ ក្រជាជន ១៧លមសាខលេះខ�េមាន

លកគឿងអេង្ការជា្់រនងឹខលេនួ �នលធ្ើការ 
ល�ោះ�រូជាមួយក្រជាជនមូេ�្ឋានចាស់ 

យកអង្ករនងិអំ្ិរេមកហ្ូរ។  

ខខ្.កមាសមួយខខ េ្មងៃនក់្រខហេ 

៥ជរី �រូ�នអំ្ិរេក្រមាណមួយកំ្រ៉ពុង 

េឹកល�ោះលគោ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ខ្ពុលំ�ើញ 
មានក្រជាជនជាលកចើនលហើមខលេនួ្ សឺលេា្់រ 
ល�ោយសារខតខះ្ជាតអំិ្ិរេ។ 

 េរី្ំរផពុត អង្គការ្រក្្្ាក់កំពេូ

�ន�ងឹពរីការខះ្ខាតលស្បៀងលនៅតាម

្រណ្ាមូេ�្ឋាន ខតមិនេេួេស្គាេ់្ ា 

្រណ្ាេមកពរីការ�កឹនា�ំឆ៏្កតួលេេា 
រ្រសខ់លេនួលេ ខ្ររជាលចោេក្រកានក់ារ�កឹ 
នារំ្រស់្ ្ាក់លកកោមលេៅវញិ។ គួ្រផ្ំ 

នងឹជលំនឿ្ ាខ្ាងំសកតរូវ្ររលេសលនៅខត 

មានខផនការក្រឆាងំនងឹ្រ�វិតន្រ៍្រស់ 

ខលេនួ ្រ៉ពុេ ពត  ននួ ជា ក៏លធ្ើការសន្�ិ្ឋាន 
ល�ោយេពុេិ�្ឋនិយិម្ា ការមិនសលំរច 

តាមខផនការកនលេងមក គឺជាស្ាន� 

រ្រសខ់្ាងំ្រង្ក្់រក្ពុងជរួ្្ាក់�កឹនាំ លេើ្រ 
្រញ្្ជឲ្យចា្់រខលេនួកម្ា ភិ�េ្្ាក់ភូមិ 
ភាគ លហើយរាេ�ាេ�េ់្ ្ាក់លកកោម 

ជា្រន្្រន្ា្់ររហតូ�េ់្ ្ាក់សសរុក នងិ 

សង្កាត។់ កម្ាភិ�េភូមិភាគឧតរ្កតរូវ 

ជា្់រលចោេ្ាក្បត ់កតរូវចា្់រខលេនួ្រញ្ជូន 
លេៅ្ ្ាក់លេើ លហើយកម្ាភិ�េមកពរី 

ភូមិភាគនរិតរីខ�េ ្រ៉ពុេ ពត  ននួ ជា 

េពុកចតិក្តរូវ�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅក្ា្់រ 
វញិម្ង ។
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ការមក្ែេរ់បសព់រួក្ភរូមភិា្នរិតី

 លនៅសសរុកជរីខកកង លខតល្សៀមរា្រជា 

េរីខ�េខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងសម័យលនោះ នាល�ើម
 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើញការមក�េន់ន 

កម្ាភិ�េមកពរីភូមិភាគនរិតរី ខ�េ 

មានជនំយួល�ោយលយោធាមកពរីភូមិ 

ភាគ្ូរព៌ា។ ពកួេាងំលនោះមាន  តាសពុក  

ជាគណ:សសរុក   តាសន ជាអនពុក្រធាន

 សមមិត ្ល្រើន ជាក្រធានលយោធាសសរុក

កគានខ់តមក�េភ់លេាម ពកួលនះលក្រើេ្បចិ 

លហៅតាស៊ពុន (គណៈសសរុកចាស)់ នងិតា 

លសឿន (ក្រធានលយោធាសសរុក លេៅក្រជពុំ 

លហើយចា្់រ្រញ្ជូនលេៅ្ ្ាក់ត្ំរន ់

(លសៀមរា្រ)។ តាកត ់ខ�េជាអនពុ 

ក្រធាន នងិសមមិត ្សពុរីម ខ�េជា 

សមាជកិសសរុកកតរូវ�នលគសកមរួេ 

សតអិារម្ណ៍ឲ្យលធ្ើការ្រនល្េៀត  

ខតតាមពតិ គឺជាការល�កលក្រើសនិមពុននឹ

ងចា្់រខលេនួលនៅលពេខ�េខេងមាន 
ក្រលយោជន។៍ កងលយោធាសសរុកជរីខកកង 

ខ�េធលេា្់រលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ 

តាស៊ពុនកតរូវ�ន�កអាវពុធលចញេាងំ 

អស។់  ភារកិច្្រន្ា្់ររ្រសព់កួលនះគឺ 

«្ំរផពុសល�ើម្បរីរកខ្ាងំ»ល�ោយលក្រើេ្បចិ  

មួយ�ល៏្ោកេា្រ គឺញពុះញង់ក្រជាជន 
ឲ្យស្អ្់រ នងិ្រះល�រក្រឆាងំនងឹពកួ 

កម្ាភិ�េលកកោមការ�កឹនារំ្រសត់ា 

ស៊ពុន ល�ើម្បរីលធ្ើជាលេសក្ពុងការ្រនង្កា្រ។  
អសរ់យ:លពេក្រមាណ ២-៣ខខ ខ�េ 

ពកួតាសពុក -តាសន ជះិេានលេៅក្រជពុំ 

តាមភូមិសង្កាត ់លធ្ើឫកពា�ចូជាអ្ក 

សលេតូ្ូរត លចះ�ងឹ នយិាយល្្កោេលេោស 
គណៈសសរុកចាស់្ ាក្បតម់ាគ៌ា្រក្   

�នលធ្ើការកា្់រសមលេា្់រ ្រង្អត់�យ 

ក្រជាជន ្រង្ខំឲ្យលធ្ើការងារហសួកមលេាងំ 

គ្ានផ្ារ/សាេាលរៀន/វតអ្ារាម។េ។ 

លនៅឯភូមិកតពាងំខវងក្ពុងសង្កាតកំ់ពង់

ក្រី មានការអនពុញ្ញាតឲ្យលធ្ើ្រពុណ្យ 

ភូមិល�ោយមានការរាខំរក នងិលកចៀង 

្រេចលកមៀងពរីសង្គមចាសផ់ងខ�រ។  

ន្ងៃមួយនាល�ើមខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧  

តាសពុក �នជះិេានលេៅក្រជពុពំេករ 

លនៅឯភូមិេ័ពលសៀម សង្កាតល់គោកធលេក 

លកកោម នាការ�្ឋានកាយ�រី�តកតពាងំ 

យកលេៅលធ្ើជាជរី�ាក់ខសស។ មានអាយពុ 

ជាង៥០ឆ្ាំ ជក់្្ាតំាងំមូរសលេកឹសខង្ក 

ពាក់អាវពណ៌ស ្រតក់កមាជាពរីរ�ាក់ 

ពាក់លេើស្ាម្ខ ាង លមើេលេៅគាតេំ់នង 

�ចូជាអាចារ្យម្ាក់យា៉ង�លូច្ោះ។  

លនៅក្ពុងលពេក្រជពុំ គាតស់សក់េឹកខភក្ 
យំខយកនយិាយអាណិតអាសរូក្រជាជន 

លនៅេរីលនោះខ�េលធ្ើការពេកម្ពរីកពេឹម 

េេក់ពេ្់រ មិនខ�េ�នហ្ូរកគ្់រកគាន ់ 

ខ្រកកូន ខ្រកឪពពុកម្ាយ  លហើយត្អញូ 
ខត្អរ្ ាគ្ានវតគ្្ានលេោកសង្ឃលធ្ើ្រពុណ្យ   

គ្ានសាេាឲ្យលកង្លរៀន។េ។  

លនៅលពេលនោះគ្ានអ្កណាម្ាក់ខ�េ 

មិនលជឿការសខម្ង�ស៏មឥតលខ្ោះលនោះលេ 

ចា្់រលផ្ើមមានកំហងឹនងឹគណៈសសរុក 

ចាស់ លហើយមានការលជឿេពុកចតិយ្ា៉ង

ខលេាងំលេើគណៈសសរុក្្រី។ 

       លនៅភូមិនកពធ�ំពុលំគោកធលេកលេើមាន 

កពេឹ្ធាចារ្យម្ាក់ល្ ្ោះយានខ�េ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅលខតត្ាខកវ។ 

ក្រជាជន�ននយិាយតៗគ្ា្ ា 

គាតធ់លេា្់រ�ន្ួរសលរៀនជាមួយតាសពុក  

ខ�េលធ្ើឲ្យអ្កភូមិនកពធំ នងិលកកោយ 

មក�ពុលំគោកធលេកលេើេាងំមូេកានខ់ត

លជឿេពុកចតិល្េើគណៈសសរុក្្រី។  

ភូមិនរីមួយៗមានការលកជើសលរើសចាត ់

តាងំកងនរីរសារល�ើម្បរីលធ្ើការេាក់េង 

គ្ាជាមួយ្្ាក់សង្កាត ់នងិសសរុក។  

មានចាស់ៗ  អ្កភូមិខលេះលនៅចា�ំន្ា

ល�ើញពកួនរិសារ្រង្ាញស្ំរពុកតមកពរី

្្ាក់សសរុកខ�េមានល�ះកតាពណ៌ 

កកហមលេៀតផង។  

 ជាលរៀងរាេន់្ងៃ ្រណ្ា្រពុរស េៗាងំ 

ជាអ្កមូេ�្ឋានចាស ់នងិអ្ក១៧លមសា 

ផងខ�រ ក្រ�ា្់រល�ោយផ្គាក់ពលូ្ៅ 

ក្រមូេផ្ពុគ្ំាជាកក រុម លៗ�ើរពរីភូមិមួយលេៅ 
ភូមិមួយ ល�ើម្បរីខកនកមលេាងំលអោយ�ន 

កានខ់តលកចើន។ ពកួគាតល់េៅ�េភូ់មិណា  

ភូមិលនោះកតរូវ�ា�ំយកា្់រកជរូកលធ្ើមូ្្រ

េេួេល�ោយពពុំ�ចម់ានការសលកមច 

ពរីក្រធានភូមិ ឬក្រធានសហករណ៍លេ។ 

ន្ងៃមួយអំលពើហងឹ្ាក៏�នផ្ពុះលេើង 
លនៅសង្កាតល់គោកធលេកលេើ គឺកករុម�តពុករ 

�នល�ញកា្់រសមលេា្់រកម្ាភិ�េ្្ាក់ 

សង្កាត។់ សមមិត ្ល្ ឿង កតរូវ�ន 

កករុម�តពុកររកល�ើញលនៅវាេខសស 

ខាងេចិភូមិេ័ពលសៀម លហើយកា្់រគាត ់

សលេា្់រល�ោយមានកានក់គា្់រខ្រកលនៅ 

នងឹន�មិនេានហ់តូកនលេាស។់ លនៅខាង 

ត្ូបងភូមិ្រន្ចិ សមមិតល្ហង ក៏កតរូវ 
�នសមលេា្់រផងខ�រ។ សមមិត ្ហ៊ា កតរូវ 

�នសមលេា្់រលនៅខាងលកើតភូមិលគោកធលេក។    

សមមិតស្ា ខ�េជាគណៈសង្កាត ់ 

ជាលមលកើយរ្រសអ្់កេាងំ៣ ខាងលេើ 

�នរតព់នួលគចខលេនួផពុតពរីការក្រមាញ់ 
រ្រសក់ករុម�តពុករនាលពេលនោះ។

លនៅសង្កាតជ់រីខកកងឯលណោះវញិ កករុម 

�តពុករ�នលេើកគ្ាល�ញកា្់រពកួ 

កម្ាភិ�េ្្ាក់សង្កាតស់លេា្់រជាលកចើន

នាក់។ កពតឹ្កិារណ៍្រះល�រក្រឆាងំនងឹ
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កម្ាភិ�េខខរ្កកហម�នឆលេងពរី 

សង្កាតមួ់យលេៅសង្កាតមួ់យលេៀតយា៉ង 

ឆា្់ររហស័ លហើយេរី្ំរផពុតក៏រាេ�ាេ

�េក់ារ�្ឋានការងារ�ធ៏មួំយលនៅ 

រហាេកពរួេ ក្ពុងភូមិសាសស�្ពុខំេង្ 
ឫស្រីសសរុកជរីខកកង ជា្់រកពកំ្រេេគ់្ា

នងឹ�ពុកំ្រេាយសសរុកលសោ្ងលខតកំ្ពង់

ធ។ំ លនៅេរីលនោះ អង្គការ�ន្រញ្ជូនកង 
ចេត័រា្់រពានន់ាក់ពរីតាមសង្កាតន់ានា

លេៅលធ្ើេំន្់រយា៉ងខវងតាម្រលណ្ោយ 

េលនលេសា្រ ល�ើម្បរីស្ាក់យកេឹកនារ�វូ 

វស្ាេពុកលធ្ើខសសក�ងំ។  

 លនៅន្ងៃេរី១២ ខខលមសាឆ្ា១ំ៩៧៧  

មានអ្កជះិលសះម្ាក់កានក់ាលំភលេើង 

នងិមនពុស្មួយចំននួលេៀតក្រ�ា្់រល�ោយ 

ផ្គាក់ នងិពលូ្ៅមកពរីសង្កាតជ់រីខកកង 

�ន្ំរផពុសអ្កលនៅការ�្ឋានឲ្យលងើ្រល�ះ 

ល�រលេើង លហើយ�នកា្់រសមលេា្់រ 

សមមិតល្ខង ខ�េជាកម្ាភិ�េ្្ាក់ 

សសរុកេេួេ្រន្ពុកសកិ្ាធកិារ នងិ 
កម្ាភិ�េខ�េជាសមមិតក្្ពុងជរួមួយ 
ចនំនួ។ ការ�្ឋានេាងំមូេកច្ូរកកច្រេ់ 

កកេា្់រចាក់ ្រណ្ាពេករក្ពុងកង 
ចេត័ក៏រតល់ចញវេិកតេ្់រលេៅជ្ួរជពុំ 

កគរួសារលនៅតាមភូមិលរៀង ខៗលេនួវញិ។ 

លេោកព ូហ៊ពុត ជាអ្កភូមិតាភ្ា �ពុលំគោក 

ធលេកលេើ កាេលនោះលធ្ើជាក្រធានកង 

�កឹជញ្ជូនក្រចាកំារ�្ឋានមានរលេះលគោ

២០០លកគឿងជាសមាជកិ ្រររលេះរត ់

លចញពរីការ�្ឋានលេៅផះ្លនៅលគោកធលេកលេើ 

�នក្រេះល�ើញសពកម្ាភិ�េ២នាក់ 

(ក្ររុសម្ាក់សសរីម្ាក់)លនៅតាមផលេវូ។ 

លហតពុការណ៍្រះល�រលនៅការ�្ឋានរហាេ 

កពរួេ�នលធ្ើឲ្យកំសេួ�តពុកម្លនៅតាម 

្រណ្ាសង្កាតន់ានាកានខ់តពពុះលពោលេើង។  

លនៅសង្កាតល់គោកធលេកលេើ កករុម�តពុករ

�ន្រលង្កើនការខសង្រកមពុខសមមិតស្ា  

ខ�េជាគណៈសង្កាត ់នងិព្យាយាម 

ចេូលេៅកានក់ា្់រមូេ�្ឋានេ័ពលនៅ 

េំន្់រម្ក ាក់ ខតមិនេាន�់នសលកមច។

 តាមរយៈការេាក់េងគ្ាចពុះលេើង 

ជាក្រចារំ្រសក់ករុមនរីរសារ កករុម�តពុករ 

�នេេួេ�ណឹំង្ានងឹមានការលធ្ើ 

�តពុកម្ធលំនៅន្ងៃេរី ១៥ លមសា ១៩៧៧ 

លហើយ្្ាក់លេើនងឹ្រញ្ជូនេ័ពមកជា 
ជនំយួផងខ�រ ។

   

តប្នែលូេមរណៈ

 នាខខមរីនាឆ្ា១ំ៩៧៧ ល�ើមស្ាយ 

នកពធំៗ េាងំ៥ ៦ល�ើមលនៅតាមរ្រងវត ្

លគោកធលេកមានលរឿងចខមលេកមួយខ�េលធ្ើ 

ក្រជាជនមានការលងឿងឆងៃេយ់ា៉ងខលេាងំ 

គឺមានស្ាមម្យាងរាង�ចូ�តលជើង 

មនពុស្តាងំពរីគេ�់េច់ពុងស្ាយកគ្់រ 

ល�ើម។ ស្ាមនរីមួយៗ�តិលកជៅលេៅក្ពុង 
ស្ំរក េក់�ចូលគ�នំងឹញញួរ លហើយ 
មានក្រខវងពរី ៣លេៅ៥តកឹឯលណោះ។ 

ក្រជាជនមានជលំនឿ្ ានងឹមាន 

លហតពុការណ៍សខំានមួ់យលកើតលេើងក្ពុង

លពេឆា្់រៗជាមិនខាន។  

 លេោកឪពពុកខ្ពុជំាកូនលេោេក្ពុង 
កគរួសារ �លូចះ្គាតគ់្ាន្រង្រ្អនូ្រលង្កើត 
លេ មានខត្រ្អនូជរី�នូមួយចនំនួ៦នាក់។ 

ម្ាក់ក្ពុងចលំណោមលនោះ គឺជាសមមិត ្
អ៊ពុន ខ�េជាកម្ាភិ�េ្្ាក់សង្កាត ់

លកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់សមមិតស្ា។ 

គាតជ់ាមនពុស ន្យិមកណ្ាេ ចេូចតិ ្

នយិាយខ្រ្រកំខ្រលេង មិនខ�េយកលេោស

អូស�លំណើរអ្កណាលេ លេើ្រ�នជាលនៅ 

ក្ពុងអំេពុងលពេ�តពុកម្ពកួ�តពុករ
 

មិនសមលេា្់រគាត ់កគានខ់ត�ាក់កំហតិឲ្យ 

លនៅខតផះ្្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ ជាញឹកញា្់រ 

សមមិតអ៊្ពុន ខតងខតលេៅសកមាកលពេ 

យ្់រជាមួយលេោកឪពពុក លកពោះពកួ 

គាតស់សេាញ់គ្ាណាស។់ មានយ្់រ 

មួយលនោះ ពកួគាតន់យិាយគ្ាពរីលរឿង

សភាពការណ៍សសរុកលេស�ចូសព�្ង 

លហើយក៏ក្រខេងលេងលធ្ើ�ចូជាអារ.ក 

សមលេា្់រគ្ាល�ោយយកកមាមន�លធ្ើជា

កា្ិំរត។ គ្ានអ្កណានកឹស្ានលសោះ 

្ាខេ្បងហ្ងឹ គឺជាក្រផ្េូមរណៈរ្រស់ 
ពកួគាតេ់ាងំពរីរនាក់លេើយ។ 

 ្រ្អនូសសរីខ្ពុម្ំាក់ល្ ្ោះខមឹ ខ�េ
 

ម្ងលនោះលជើងលកើត�លំ�លចោះជរ័ល�ើរលេៅ 

ណាឆងៃាយមិន�ន ខតងលេៅអង្គពុយ 
លមើេលេោកឪពពុកពនូរង�េំងូជា្លនៅ 
ខាងលកកោយផះ្។ ន្ងៃមួយគាតន់យិាយ 

ក�្់រខមឹ្ា «សភាពការណ៍សសរុក 

លេសសពន្្ងៃពិ�កណាស។់ លមើេលេៅ 

�ខ៉្រ្រជាមិនអាចរស�់នយូរលេៀតលេ 

ខតក៏នងឹមិនរតល់េៅណាខ�រ សពុខចតិ ្

សលេា្់រលនៅេរីលនះឲ្យកូនៗ �នល�ើញ 

ឆ្អងឹ។ លពេអតព់រី�ល៉េៅ កូនកតរូវលមើេ 

ខ្យាយផង»។ 

  

ថថ ងៃមហាវសាក្នាែក្ម្ម

 តាងំពរីកពេមឹអពុរនាន្ងៃេរី១៥ ខខ 

លមសាឆ្ា១ំ៩៧៧ កគ្់រភូមិេូេាងំ 

សង្កាតល់គោកធលេកលេើ មានសភាពអូ៊អរ 

សសរៗី លកកោក�ា�ំយខ្់្រ ក្ររុសៗក្រ�ា្់រ 

ល�ោយផ្គាក់ពលូ្ៅជ្ួរជពុពំភិាក្ាពរីលរឿង 

សខំានខ់�េនងឹកតរូវលធ្ើនាន្ងៃលនោះ។ 

លេោកមាលេៀង អួន លនៅភូមិខលេា�្ពុំ 
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�ងឹច្ប឵ស់្ ានងឹមានការ្រនង្កា្រកករុម 

�តពុករ លកពោះកាេពរីមួយន្ងៃមពុនលនោះ

មានលយោធាម្ាក់ល្ ្ោះសមមិតល្ហឿន  

�នជះិកង់ពរីកំពង់ក្រីមកពងឹគាតឲ់្យលេៅ្្រ

រា្់រឪពពុកលគលនៅភូមិសខង្កផង្ា  

កពុចំេូរួមលធ្ើ�តពុកម្ឲ្យលសោះលកពោះ 

អង្គការនងឹចពុះមក្រនង្កា្រលហើយ។  

លហឿន្រញ្្ជក់្ាខលេនួលគផ្ាេក់តរូវ្រញ្ជូន 
លចញពរីមូេ�្ឋានេ័ពលនៅកំពង់ចាម 

ល�ើម្បរីលេៅ្រនង្កា្រការល�ះល�រលនៅ 

តាខយក៉ (កាេលនោះតាខយក៉ស្ថតិក្ពុង 
សសរុកជរីខកកង)។ លេោកមាលេៀង អួន

�នក�្់រលរឿងលនះ�េអ្់កភូមិជាមួយគ្

នា ខលេះក៏លជឿគាត ់អ្កខលេះក៏មិនលជឿ។

 នាកពកឹលនោះ លេោកឪពពុកខ្ពុ�ំន 
លរៀ្រចខំលេនួលចញ�លំណើរលេៅលកកៅ ល�ោយ 
លសលេៀកពាក់លខោអាវ្ ពុតកកណាត ់

កាណា�ាពណ៌ន្រតងកកលមៅ ្រង់កនងឹ 

កកណាត់លេសឯកពណ៌សេាយផ្កាពណ៌ 

ស្ាយខ�េក្រធានភូមិលេើ្រនងឹខចក 

លអោយ។ គាតន់យិាយក�្់រម្ាយខ្ពុ ំ
្ាកពកឹលនោះគាតន់ងឹលេៅជ្ួរកមលេាងំេ័ព 

ខ�េចពុះមកជយួ លពេរួចរាេល់ហើយ 

នងឹ្រងួ្សលេៅយកខ្ពុមំកផះ្ផង។ 
 

លនៅលពេលនោះរូ្រខ្ពុកំំពពុងលនសាេកតរីលនៅ 
ឯស្ងឹកំ្រពុតនាមាតេ់លនលេសា្រក្ពុង 
ភូមិសាសសស្សរុកជរីខកកង។ លេោកឪពពុក 

�ន្ររី នងិល្ើ្រកូនសសរីលពៅល្ ្ោះមា៉េរី 

ខ�េលេើ្រនងឹមានអាយពុ៧ ៨ខខ លហើយ 

លនៅលពេខ�េលេោកមាវន មក�េព់កួ 

គាតេ់ាងំពរីរក៏ល�ើរ្រលណ្ើរគ្ាលចញ 

លេៅ�តល់េៅ។ លេោកយាយហតួ អ្ក 

ម្ាយ នងិ្រ្អនូ ខៗ្ពុមំាន មង់ ខមឹ គរីង 
 

នងិអូន�នសមលេងឹលមើេលេោកឪពពុកចាក 

លចញពរីផះ្ លហើយមិន�ន�ងឹ្ាន្ងៃ

លនោះគាតច់ាកលចញពរីពកួលយើងជាលរៀង

រហតូលសោះលេើយ។                            

 ក្រមាណជាលមោ៉ងជាង៧កពកឹ 

រ្យនល្យោធា៣លកគឿងខ�េ�កឹនាំ 

ល�ោយតាសពុក ជាគណៈសសរុក្្រី �នមក 

�េល់�ើមភូមិ ខលេា�្ពុ(ំខផក្ខាងត្ូបង)។ 

ពកួលយោធាលកង្ កៗ្រមាណ២០នាក់ 

លសលេៀកលខោលកៅស៊លូខ្ៅមូរលជើង�េជ់ង្គង់ 

អាវលខ្ៅមានកកមា្រង់ក  ក្រ�ា្់រល�ោយ 

កាលំភលេើងអាកា៤៧ នងិអិម៧៩ ចពុះពរី 

េានកាត.់កាត(់ចនិ) ល�ើររាយគ្ាពេ័្ធ 

ភូមិជា២ខខ្ ៖ មួយខខ្�កឹនាលំ�ោយ

សមមិតល្្រើនខ�េជាក្រធានលយោធា 

សសរុក្្រីរ្រសត់ាសពុក នងិមួយខខ្ 

លេៀត�កឹនាលំ�ោយសមមិតស្ពុរីម 

(ខ�េជាសមាជកិសសរុករ្រសគ់ណៈ 

សសរុកចាស)់។  ឯតាសពុកខ�េជាលម�កឹ 

នាំក្រត្ិរត្កិារពាក់អាវពណ៌ពងកកសារ 

ខពុសលគ ្រតក់កមាជាពរីរពាក់លេើស្ា 

ម្ខ ាង�ចូសព�្ង មាតល់្រៀម�ររី 

មូរសលេកឹសខង្ក ជះិេានហ ព្ុ រី្រមួយលកគឿង  
នងិមានកងការពារ្ួរនក�នំាក់ជះិ 

េានហ ព្ុ រី្រមួយលកគឿងលេៀតតាមពរី 
លកកោយ។ គាត់្ ្់រេានលនៅកខនលេង 

មួយខ�េមានមនពុស្ជពុគំ្ា លហើយ 

ខសសកសរួ្ា «មានផ្គាក់ពលូ្ៅ �យ 

កញ្្់រលកពោងកពាតហ្ងឹ្រកមរុងលេៅលធ្ើអ្រី 

លនៅឯណា?» លពេលនោះលេោកមាលេៀង 

អួន នងិគ្រីគ្ាគាត្់រ៉ពុន្ាននាក់ក្រញា្់រ 

លឆលេើយឲ្យ�នមពុនលគ្ា «លេៅកា្់រចម្ការ»។ 

តាសពុក ក៏ត្រវញិ្ា «ល្រើអញ្ងឹ 

ក្រញា្់រលេៅកា្់រលេៅ» លហើយក៏្រញ្្ជ 

អ្កលនៅខក្បរឲ្យលហៅពកួេ័ពខ�េកំពពុង

ពេ័្ធភូមិឲ្យលធ្ើ�លំណើរលេៅមពុខលេៀត។

លនៅលពេេានតាសពុក លេៅ�េល់�ើមភូមិ 

កតពាងំខវង ម្ពុសំ្ានេរី១ ្រពុរសម្ាក់

ល្ ្ោះលអត�នកកលេកល�ើញលហើយ 

ស្ាន្ាជាកមលេាងំេ័ពខ�េមកជយួ 

កករុម�តពុករក៏ល�ើរសលំ�ៅលេៅក្ួបនេាន 

លហើយនយិាយស្ាគមន។៍         

 ភលេាម លៗកកោយពរី�ងឹ្ាគាតជ់ា 

�តពុករ លយោធាម្ាក់�ន�ញ់គាត�់េួ 

សលេា្់រ   លហើយ�នខសសកសរួអ្កភូមិ 

ខ�េលនៅជតិលនោះ្ ា «លតើម្ាក់លនះជា 

អ្កមូេ �្ឋានចាស់ ឬ១៧ លមសា?»    

អ្កភូមិលឆលេើយ្ា «ជាអ្ក១៧លមសា»។  

តាសពុក ក៏្រញ្្ជឲ្យកងលយោធាហ៊ពុពេ័្ធភូមិ  

នងិលហៅមនពុស្ឲ្យលេៅក្រជពុលំនៅស្ាន 

េរី២ ស្ថតិលនៅចពុងខាងលជើងភូមិចមងៃាយ 

ក្រមាណ៣០០ខមក៉ត ពរីស្ានេរី១។  

្រពុរសសស្រីខ�េលនៅតាមផះ្ក្រី អ្ក�្ាេ 

លគោ អ្កលេើងលត្ោត អ្ក�លំណើរល្្ើរលជើង 

កង់ រលេះលគោក្រី កតរូវពកួលយោធា្រង្ខំឲ្យ

លេៅក្រជពុេំាងំអស។់ 

 លនៅចពុងខាងលជើងភូមិ ពកួលយោធា

�ន�ាតខ់លេនួអ្កភូមិម្ាក់ល្ ្ោះលកពឿន  
ខ�េកនលេងមកកតរូវ�នលគចាតត់ាងំ 

លអោយលធ្ើជានរីរសាររ្រសក់ករុម�តពុករ 

ក្រចាភូំមិ។ លនៅលពេលនោះគាតល់េើ្រ 

នងឹវេិកតេ្់រមកពរីលមើេស្ថានការណ៍

�តពុកម្លនៅភូមិលគោកធលេក។ ល�ោយ 

យេក់ចេខំ�រ្ាពកួលនោះជាកងេ័ព 

ខ�េមកជយួ លេើ្រ�នជាគាតល់ឆលេើយ 

ក�្់រពកួលនោះ្ ា «ក្រជាជនកំពពុងលធ្ើ 

�តពុកម្ លហើយគណៈភូមិជាអ្កឲ្យលធ្ើ»។  

ភលេាមលនោះ ពកួលយោធាក៏ចា្់រគាតច់ង 

លហើយ្រញ្្ជឲ្យលេៅលហៅគណៈភូមិេាងំ 

៣នាក់។ លេោកអាចារ្យនេ ់នងិលេោក 

មាខាន ់កតរូវពួកលយោធាអាវលខ្ៅលេៅ 

លហៅឲ្យលចញពរីផះ្។  
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ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

54 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

លេោកមាយរីខ�េលេើ្រមកពរីលេើងលត្ោត

លនៅខាងេចិភូមិ មក�េផ់ះ្ជនួលពេ

នងឹពកួលយោធាមក�េខ់�រ។ គាតព់្ួយរ

្ំរពង់េឹកលត្ោតនងឹកាជំលណ្ើរ ល�ើរលចញ

លេៅក្រជពុលំ�ោយលសលេៀកកកមាពរីលេើលខោ 

ខលេរីមួយ្រ៉ពុលណ ្ណោះ។ 

 លេោកមាកពំ ររី ជាក្រជាជនធម្តា 

ខ�េលពេលនោះកំពពុងលេើងលត្ោត ក៏កតរូវ 

លគលហៅខ�រ។  មពុនលនោះគាត�់ន�ងឹពរីការ

�ញ់សមលេា្់រល្ ្ោះលអត លនៅល�ើមភូមិ 

គាតស់ង្យ័្ា មានលរឿងមិនសសរួេ 

ក៏លឆៀងចេូផះ្លេៅយកកគា្់រខ្រកន�

២កគា្់រខ�េសេព់រីសម័យសនង្គាម 

េាក់ក្ពុងលខោខលេរី រួចល�ើរលេៅក្រជពុេំាងំ 
មានកា្ិំរតលត្ោតក្ពុងលសសោមលសៀត 
នងឹខខ្កកវាត ់(ជាខខ្កកវាតេ់ាហាន 

េន ់នេ)់ នងឹចលង្កះផងខ�រ ខ�េ 

កា្ិំរតលនោះកតរូវសមមិតស្ពុរីម �កហតូ 

នងិក្រគេល់េៅឲ្យតាសពុក។ តាសពុក 

�កកា្ិំរតលចញពរីលសសោម  ពនិតិ្យលមើេ  

លហើយក៏សរលសើរ្ាកា្ិំរតលនោះេ្អ 

លហើយមពុតលេៀត។ ន�កានក់ា្ិំរត ខភក្ 

សមលេងឹសកម្ភាពចា្់រមនពុស្មក 

ក្រជពុំ លហើយមួយសន្ពុះលកកោយមកគាត ់
ក៏នយិាយ្រខន្ថម្ា «លមើេលេៅកតរូវខត

ចាតក់ារមនពុស្មួយភូមិលនះេាងំ 

អសល់ហើយ»។ 

 អ្កខ�េសកម្ក្ពុងការលហៅមនពុស្ 
ចំៗ ល្ ្ោះឲ្យលេៅក្រជពុលំនោះគឺលយោធា 

ម្ាក់ល្ ្ោះសមមិតធ្ា ជាអ្កភូមិនកព 

ធលំនៅខក្បរលនោះ ខ�េជាកងលយោធា 

សសរុកពរីសម័យគណៈសសរុកចាសគឺ់ 

តាស៊ពុន នងិក្រចាកំារលនៅមូេ�្ឋានេ័ព 

េំន្់រម្ក ាក់។ មានក្រជាជនមួយចនំនួ 

�នល�ើញ្ាកាេពរីេងៃាចន្ងៃ១៤លមសា 

គាតល់នៅឯេំន្់រម្ក ាក់ឯលណោះលេ សសា្់រ 

ខតកពកឹន្ងៃ្រន្ា្់រ ល�ើញគាតម់ក 

ជាមួយក្ួបនេ័ពខ�េលចញពរីកំពង់ក្រីលេៅ 
វញិ។ លនះក្រខហេជាមកពរីល�ោយសារ 

ខតគាតជ់ាលពជ្ឈ�ាត�ច៏ណំានម្ាក់ 

លនៅេំន្់រម្ក ាក់ លហើយក៏ជាអ្កមូេ�្ឋាន 

�ពុលំគោកធលេកលេើ ស្គាេម់នពុស ល្កចើន 

លេើ្រលគលហៅឲ្យលេៅកំពង់ក្រីេាងំយ្់រល�ើម្បរី 

ចេូរួមយពុេ្ធនាការន្ងៃ១៥លមសា។  

កម្ាភិ�េម្ាក់ខ្លេងក្ពុងការក្រជពុំ  
ខ�េមានខលេមឹសារលេើកលេើងអំពរី 

ពេកិម្សាចស់សស់្ ាមសសសរ់្រស់

យពុេ្ធមិតរ្ហតូ�េ្់រ�វិតន្�៍លណ្ើម 

រ�្ឋអំណាចមកកានក់ា្់រ ខតសកតរូវ 

្រ�វិតន្ល៍នៅខតមាន្ំរណងក្រឆាងំជា 

នចិ ្ជាក់ខសង្លពេលនះគឺនាគំ្ា្រះល�រ 

លធ្ើ�តពុកម្សមលេា្់រកម្ាភិ�េ្រ�វិតន្។៍ 

្រ�វិតន្ក៍តរូវខតកលម្ចខ្ាងំេាងំអស់ 

លនោះជា�ាចខ់ាត។ ្រន្ា្់រពរីការខ្លេង 

លនោះ សស្រៗី ខ�េមួយចនំនួមាន្ររីកូន 

តចូផងលនោះកតរូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យកតេ្់រ 

លេៅផះ្វញិ លហើយក�្់រក្ររុសៗ អ្ក 

មូេ�្ឋានចាសល់កកោកលេៅអង្គពុយខ្រកពរី 

អ្ក១៧លមសា លេើកខេងខតអ្កណា

ខ�េពកួវា�ងឹ្ាជា�តពុករខ�េកតរូវ 

អង្គពុយកខនលេង�ខ�េ។ អ្ក១៧លមសា 
ខលេះ�ងឹខលេនួ្ាមានលរឿងមិនសសរួេក៍ 
្រនលេខំលេនួចេូលេៅអង្គពុយជាមួយអ្ក

 
មូេ�្ឋានចាស់ ខតល្ ្ោះលរៀម ខ�េជា

អ្កមូេ�្ឋានចាសល់�ញលចញមិនឲ្យ 

អង្គពុយជាមួយ។ ពកួលយោធាអាវលខ្ៅ 
្រញ្្ជឲ្យ្រណ្ាអ្កខ�េស្ថតិក្ពុងមពុខ 
សញ្ញាកតរូវសមលេា្់រ ្រតកមង់ជរួ លហើយ

ពកួវាចា្់រលផ្ើមចងសលេា្រលសកល�ោយ 

លក្រើខខ ល្គោខ�េរ្ឹរយកពរីអ្ក�្ាេ 

លគោ នងិអ្ក្រររលេះ ឬយកកកមារ្រស់ 

ជនរងលកគោះមកចង។    

 លនៅលពេកំពពុងចង វាក៏លឆលេៀត 

សមលេពុតសរួជនរងលកគោះឲ្យរា្់រវា្ ាអ្ក

ណាខលេះលេៀតខ�េ�នចេូរួម 

លធ្ើ�តពុកម្។ អ្កេាងំេាយណាខ�េ 

កតរូវលគលឆលេើយ�ាក់កតរូវពួកវា ចងភលេាមៗ

ល�ោយគ្ានការសរួ្រញ្្ជក់លេើយ។

ក្ពុងខណៈលនោះខ�រ លេោកមាលមៅ៉ សន៊ ់ 
កំពពុងនាខំឆ្កល�ញសតន្កពលនៅវាេខសស

ខាងេចិភូមិ។ គាត់�នល�ញេន្ាយ 

មួយក្ប឵េខ�េរតល់េៅចកំខនលេងខ�េ 

ពកួលយោធាអាវលខ្ៅកំពពុង�ាក់ខខ្ 

លកតៀម។ លយោធាម្ាក់�នល�យន�លហៅ 

គាតឲ់្យលេៅជ្ួរ ខតលេោកលមៅ៉ សន៊ ់

សង្័យ្ាមានលរឿងមិនសសរួេក៏រត់្រក 

លកកោយវញិ។ ពកួលយោធាក៏�ញ់  

ខតមិនកតរូវ។ គាតរ់តខ់ឆេ្លេៅេិសខាង 

ត្ូបង នងិឆលេងផលេវូលនៅចលនលេោះភូមិកតពាងំ

ខវង នងិ�ត៉តសលំ�ៅលេៅផះ្ខ�េ 

លនៅខ្រក៉ខាងលកើតភូមិ។ ល�ោយមិនអស ់

ចតិព្រីលរឿងខ�េលេើ្រនងឹលកើតលេើងអំ�ញ់ 

មិញ ក៏លេើងល�ើមកកេាញ់មួយល�ើមធំ 

ខស្ល់�ើម្បរីសលង្កតលមើេលហតពុការណ៍ 

ល�ើញលយោធាអាវលខ្ៅម្ាក់េាញយក

កា្ិំរតលចញពរីេានហ ព្ុ រី្រ សសាយ 
កកណាតរ់ពុលំចញ លហើយកានល់�ើរសលំ�ៅ

លេៅរកហ្ងូមនពុស ខ្�េអង្គពុយលនៅ
 

វាេខសសខាងេចិស្ាន។ គាតល់ជឿ្ ា

កា្ិំរតលនោះនងឹកតរូវលគយកលេៅសមលេា្់រ 

មនពុស្ក៏ក្រញា្់រចពុះមក�រី លហើយរត ់

លេៅក�្់រចាស់ៗ  ខ�េលនៅខក្បរលនោះ 

ឲ្យ�ន�ងឹ។

 (តវៅវេខវតកាយ) 
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(តពតីភលខមរុៃ)

 ថង ថៃ អាយពុ ២០ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ សសរុកកំលណើត 
លនៅលសររីលសោភ័ណ លខត�្ត�់្ំរង (្រច្ពុ្រ្បន ្លខត្្រន្ាយ 
មានជយ័) ជាកូនរ្រសព់ូ  ្ង នងិមរីង ខេ កតរូវ�ន 

ខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ�ត�់្ំរង ន្ងៃេរី២៣ ខខវចិ្កិា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុង

ផះ្ � ្រន្់្រធ ំ៣ ្រន្់្រតចូ ១០។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន 

្ង នេ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី២៧ ខខវចិ្កិា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី៩ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ ១៦៤ ន្ងៃ។

 ថន មានអាយពុ២១ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ កតរូវ�នខខរ្ 
កកហមចា្់រខលេនួលនៅខសសអំ្ិរេរ�្ឋ ន្ងៃេរី២៨ ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ង 

្រន្់្រធំ ១ ្រន្់្រតចូ ៥។

 ថាច្់ ្មឹ មានអាយពុ៣៧ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅលមោងឫស្រី លខត�្ត�់្ំរង ជាកូនរ្រស់ 

អំ៊ក�ច នងិ អំ៊សសរី ពនិ សារពុន មានក្រពន្ធល្ ្ោះ លពៅ សារពុន 

មានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ 
�ត�់្ំរង ន្ងៃេរី៥ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ

�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ជ ្រន្់្រធ ំ០៥ ្រន្់្រតចូ 

១៥។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្នន 

ការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ថាច្់ វ្ឿង មានអាយពុ៥៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅលពោភរីរម្យ លខតខ្កពកឫស្រី ជា 

កូនរ្រសល់េោកតា  ្ាច់ សនួ នងិលេោកយាយ ធរី ធាវ 

មានក្រពន្ធល្ ្ោះ សសរី លវៀន មានកូនក្ររុស ៣នាក់ នងិសសរី  

២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅអគ្គសិនរីផ្ារតចូ  
ន្ងៃេរី២០ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំ

លនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធំ ០៨ ្រន្់្រតចូ ៤។  
ខខរ្កកហមសមលេា្់រ ្ាច់ លគឿង លនៅន្ងៃេរី៤ ខខឧសភា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ថាច្ ់ឃាម លហៅ សសរី ល�ៀម មានអាយពុ៤៥ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ អតរីតលពេ្យេាហាន មានសសរុកកំលណើតលនៅ 

កំពង់ស្ាន លខតក្ពះកតពាងំ ឪពពុកម្ាយល្ ្ោះ  ្ ាច ់លខៀវ 

នងិ នាង សាន មានក្រពន្ធល្ ្ោះ ឱ េនល់សៀ្រ មាន 

កូនក្ររុស ៣នាក់នងិសសរី ៦នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហម 

ចា្់រខលេនួលនៅន្ងៃេរី៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូន

លេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ០២ ្រន្់្រធំ ១១។ 

ខខរ្កកហមសមលេា្់រ ្ាច់ �ាម លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខមិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ថាច្់ តរូផណត លហៅ យពុេ្ធ មានអាយពុ៣៩ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅវញិចវូ លខត�្ក់េរីវ  

ឪពពុកម្ាយល្ ្ោះ  ្ាច់ គូវ នងិ សពុន ធរីវា៉ន ់មានក្រពន្ធ 

ល្ ្ោះ េឺ គឹមយាន មានកូនក្ររុស១នាក់ នងិសសរី២នាក់ 

កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅមន្រីរសន្សិពុខកករុងភ្ំលពញ 

ន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំ

លនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ខ ្រន្់្រធំ ៣ ្រន្់្រតចូ ១១។ 

វ៉ន់ថាន់ វៅដារា៉ និង ៃុង ដានី 

បរ្ជ តីភ ម្ែ ឵រះអ ្នកសដលបាៃសលេ឵ប់
ភៅក្នពុងរបបសខ មែរពកហម	ចារទរុកក្នពុងភសៀវភៅរំឭក
វិរ� ាណក្ខៃ ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ខខរ្កកហមសមលេា្់រ ្ ាច ់តខូណត លនៅន្ងៃេរី១២ ខខឪសភា 

ឆ្ ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុំ�ាងំអស់រយៈលពេ  

១៩៥ ន្ងៃ។

 ថាច្ ់ថម មានអាយពុ៤០ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុក 
កំលណើតលនៅកូវង្ាងំ លខតក្តាយិញ ឪពពុកម្ាយល្ ្ោះ 

្ាច់ អ៊ពុយ នងិ ្ាច់ លឆៀក មានក្រពន្ធល្ ្ោះ អ៊ពុ ំ ជា 

លហៅ អូន មានកូនសសរី ២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ 

ខលេនួលនៅលកជោយអំពេិ ន្ងៃេរី៩ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូន 
លេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធំ ០២ 

្រន្់្រតចូ ១០។ (គ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 ថាច្ ់នរួន មានអាយពុ៤០ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុក 
កំលណើតលនៅអនលេង់ លខតក្តាវញិ កម្ពុជាលកកោម ឪពពុកម្ាយ 
ល្ ្ោះ  ្ាច់ ចងឹ នងិ ្ាច់ ធរី លមើង មានក្រពន្ធល្ ្ោះ  

ខកវ សពុណាររី លហៅ ហន៊ មានកូនក្ររុស៤នាក់ នងិសសរី១ 

នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅភ្ំសសរុក ន្ងៃេរី១២ 

ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុក 
េួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក០១ ្រន្់្រធ ំ៩។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន 

្ាច់ ននួ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៣ ខខកពុម្ៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេ ា្់រលនៅន្ងៃេរី២៣ ខខឧសភា ឆ្ាំ 

១៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ១០០ន្ងៃ។

្ាច់ លពជ គឺជាសង្ឃរាជ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ្ាច់ លពជ 

លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៦ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២៦ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ៧២ន្ងៃ។

 ថាច្ ់សរួង លហៅ េរី មានអាយពុ៣៥ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

អតរីតេតូរណសរិ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជារហតូ�េន់្ងៃេរី៣០ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅកពះកតពាងំ 

ឪពពុកម្ាយល្ ្ោះ  ្ាច់ គិក នងិ មក់៉ លមឿង មាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ េឌឺូេាលសៀ្ណូវា៉ (លនៅមូស្គ)ូ មានកូនសសរី 

១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅភ្លំពញ ន្ងៃេរី១៩ 

ខខធ្ូ ឆ្ ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមសមលេ ា្់រ ្ាច់ សងួ 

លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ថាច្់ េវែ ផីយន៉ ឬ �អ៉ារស្រី មានអាយពុ៤២ឆ្ាំ ក្ពុង 
ឆ្ ា១ំ៩៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅខ្ាច់ លខត�្លេាងំ 

ឪពពុកម្ាយល្ ្ោះ ្ាច់ ខយម៉ នងិ េរី អាយ�មឹ មាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ េរី អាយ�មឹ លហៅ អាស្រី មានកូនក្ររុស 

៤នាក់ នងិសសរី១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ

ខាងលេើវត្្រ្រពុេ ន្ងៃេរី១២ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ 

្រញ្ជូនលេៅ�ពុំ�ាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុង្រន្់្រធំ ០៦ 

្រន្់្រតចូ ៣។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ្ាច់ ហ្រីខយន៉ 

លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៦ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២ ខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី 

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ ១០៩ ន្ងៃ។

 ថាន េវែ ឵ស លហៅ នរី មានអាយពុ៣០ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសស រុកកំលណើតលនៅលជើងនកព លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូន 

រ្រសព់ូ លេង មាន្្ររីល្ ្ោះ សាមាសកាលរម កតរូវ�ន 

ខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅន្ងៃេរី៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦។   

ខខរ្កកហមសមលេា្់រ ្ ាន ហ្ាស ឬ ្ ានរី ហ្ាស លនៅន្ងៃេរី 

២៧ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ថាន ់សអំនុ លហៅ មួន មានអាយពុ៣០ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧  
មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់លសៀម លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូន 

រ្រសព់ ូឌពុេ ផាន ់នងិមរីង លមៅ៉ លវត មាន្្ររីល្ ្ោះ ខហម 

លសសៀង លហៅ លកង មានកូនក្ររុស២នាក់ នងិសសរី១នាក់  

កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅសង្គមកិចល្រោងចកក ផ-៦ 

ន្ងៃេរី១៨ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ

្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ថាយ សរូវណថ៍ា ឬ ្ ាយ សពុវា៉ន់្ ា មានអាយពុ៣៤ឆ្ាំ 

ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៥ មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់ស្ាយ 

លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូនរ្រសអំ៊់  ្ាយ ខសម នងិអំ៊សសរី ្នឺ 

លេង មានក្រពន្ធល្ ្ ោះ អាងំ លឆងហពុរី លហៅ យរីញ 

មានកូនក្ររុស ៣នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ 
អគ្គសិនរីផ្ារតចូ ន្ងៃេរី១២ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយ 
្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធំ 

០១ ្រន្់្រតចូ ៧។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរី 

កាេ្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។
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 ថាវ ប៊ានុថាវី មានអាយពុ២៨ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅ�ក៉លស លខត�្ក៉លស ឪពពុកម្ាយ 

ល្ ្ោះ  ្ាវ ហាង នងិ ណាង េពុយ មានក្រពន្ធល្ ្ោះ 

អពុងឹ េានរី មានកូនក្ររុស ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ 

ខលេនួកតាកំក់ លខតត្ាខកវ ន្ងៃេរី៨ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ 
្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ០៥ ្រន្់្រធំ 

 
៥។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ្ាវ ្៊រពុន្ាវរី លេៅ�េគ់ពុក 
េួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី៩ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រ 

លនៅន្ងៃេរី៩ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬ ន្ងៃេរី២៤ ខខឧសភា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ថាងំ វខងប៊ារូ លហៅ អូន មានអាយពុ២៥ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅ�កាន លខតល្ពោធិ៍សាត ់

ជាកូនរ្រសព់ូ  ្ាងំ ហ៊ពុយ នងិមរីង ឆឹង នណគាវ មាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ អពុឹង លអង កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួ 
លនៅសសរុករេាល្រ្អៀរ ន្ងៃេរី៦ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្ 

កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ្ ាងំ លខង្ូ៊រ ឬ លខង ្ូ៊រ ឬ ្ ្ាងំ លខង្ូ៊រ 

លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី៣ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬ 

ន្ងៃេរី២១ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី៦ 

ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬ ន្ងៃេរី២១ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

ល្ង សពុឺ លហៅ ខងត៉ មានអាយពុ៤១ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅនកពក្រ្ប឵ស លខតត្ាខកវ ជាកូន 

រ្រសអំ៊់  ល្ង សពុរីត នងិអំ៊សសរី នាង ន ឺមានក្រពន្ធល្ ្ោះ 

កូយ លនៅ មានកូនក្ររុស១នាក់នងិសសរី៥នាក់ កតរូវ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលេនួលនៅភ្សំសរុកន្ងៃេរី១៩ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក០២ 
 

្រន្់្រលេខ១។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ល្ង សពុឺ លេៅ�េ់ 
គពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៩ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិ 

សមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២៣ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី 

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ ១២៥ ន្ងៃ។

 ថថ តតុស លហៅ ខមន មានអាយពុ២៤ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅស្ងឹកតង់ លខតកំ្ពង់ចាម 

ជាកូនរ្រសព់ូ ន្ យាន នងិមរីង លកត ស៊ាង កតរូវ�ន

ខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅកងពេ៣១០ ន្ងៃេរី៦ ខខកពុម្ៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧។ (គ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 ថថ សុ្េ់ មានអាយពុ២៧ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅភ្លំពញ ជាកូនរ្រសព់ូ ន្ លសៅ  

នងិមរីង េាំ ជរី  កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅេានេឹក 

ន្ងៃេរី២៨ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំ 
លនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ខ ្រន្់្រធំ ៤ ្រន្់្រតចូ ៣។ 

ខខរ្កកហមសមលេា្់រ ន្ សពុផេ ់ឬ ន្ សពុផេ លនៅន្ងៃេរី១៨ 

ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬ ន្ងៃេរី៦ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 វថាង ្មឹសុឺ មានអាយពុ២៣ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅមង្គេ្ូរររី លខត្្រន្ាយមា នជ័យ 

ជាកូនរ្រសព់ ូលផោង កតយង់  នងិមរីង  សស៊ាង ងួន កតរូវ�ន

ខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយ 
្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ០៦ 

 
្រន្់្រតចូ ១៥។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ 

្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 វថាង ថ្ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅកងពេ 
១៧០ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ល្ោង នផ 

លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៧ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២៧ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ៧២ន្ងៃ។

 វថាង មា៉រឌី មានអាយពុ២៣ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅ�លង្កោ លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រសព់ូ  

ល្ោង មា៉ត ់នងិមរីង  សសរី យឹម កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ 

ខលេនួរលេះលភលេើងភ្លំពញ ន្ងៃេរី២០ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ 
្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ង ្រន្់្រធំ 

២ ្រន្់្រតចូ ៩។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ល្ោង មា៉រឌរី 

ឬ ល្ោង  មា៉ឌរី លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី២០ ឬ ២១ 

ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២៨ ខខមករា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 វថាង យន់ មានអាយពុ៣៣ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ភិក្ខពុសង្ឃ មានសសរុកកំលណើតលនៅសស រុក៥២ (សសរុក 
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សលំរោងេង) លខតកំ្ពង់ស្ឺ ជាកូនរ្រសអំ៊់  ល្ោង យស់ 

នងិអំ៊សសរី យន លសឿន កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ 
សសរុក៥២ ន្ងៃេរី៥ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជនូលេៅ�ពុំ

�ាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ០៥ ្រន្់្រតចូ ៤។  
លនៅពពុេំ ានម់ ានឯកស ារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការ 

សមលេា្់រលនៅលេើយ។

 វថាង សារា៉ត លហៅ លពៅ មានអាយពុ៣៧ឆ្ាំ 

ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅ្រន្ាយមាស 

លខតកំ្ពត ជាកូនរ្រសអំ៊់  មពុំ ស៊ពុន នងិអំ៊សសរី នាង ងក់៉  មាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ កពុយ គឹមេពុង លហៅ មព៉ុង មានកូនក្ររុស 

១នាក់នងិសសរី ២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ 

ជ្់រ ន្ងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ

�ពុំ�ាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក០៨ ្រន្់្រលេខ 

២១។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន ល្ោង សារា៉ត លេៅ�េ ់
គពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៩ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រ 

លនៅន្ងៃេរី២១ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំ 

អសរ់យៈលពេ ៩២ ន្ងៃ។

 វថាង សំអនុ មានអាយពុ២៦ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅ�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូន 

រ្រសព់ូ  ល្ោង អូច នងិមរីង  ខ្រន៉ លហៀន កតរូវ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលេនួលនៅលពេ្យ ព-៩៨ ន្ងៃេរី៦ ខខមករា ឆ្ាំ 
១៩៧៧។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្

ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 វៅ ្មឹ សសង មានអាយពុ៤៩ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥  
មានសសរុកកំលណើតលនៅស្ាយេង លខតច្វូ�ពុក ឪពពុកម្ាយ 

ល្ ្ោះ  ចវូ ចនិ នងិ នាង សពុង  មានក្រពន្ធល្ ្ោះ លេ វា៉ មាន 

កូនក្ររុស ៣នាក់នងិសសរី ៧នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហម 

ចា្់រខលេនួលនៅន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅេពុង្ិ៊រន 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ០៨ 
 

្រន្់្រធំ ២៥។ (គ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 ទក្ កាន លហៅ លខង មានអាយពុ៣៣ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅអង្គរជយ័ លខតកំ្ពត 

ជាកូនរ្រសអំ៊់ មពុរីញ លវត នងិអំ៊សសរី គង់ ញឹម មាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ ចន្ម័ពុំ លសោភា មានកូនក្ររុស ៣នាក់ កតរូវ 

�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅសាេា្រ�វិតន្ស៍សរុកជ្់រ  
ន្ងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំ 
លនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធំ ០២ ្រន្់្រតចូ ១០។  
ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េក កាន លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេង 
លនៅន្ងៃេរី១៤ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២០ 

ខខឧសភា ឆ្ ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុំ�ាងំអស់ 

រយៈលពេ ៩៦ ន្ងៃ។

 ទក្ វបា៉ េរួ រៈ លហៅ ពរីង មានអាយពុ២៨ឆ្ាំ ក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៥ មានសសរុកកំលណើតលនៅលកោះសេិូន លខត ្

កំពង់ចាម ជាកូនរ្រសព់ ូ េក ខាន ់នងិមរីង ្ លេាង យរី  កតរូវ 

�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅត្ំរន២់២ ន្ងៃេរី៩ ខខវចិ្កិា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេង

ក្ពុងផះ្ ក០៦ ្រន្់្រធំ ១៤។ (គ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 ទត វ�ៀង លហៅ យឹម មានអាយពុ២៧ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅលស្ោង លខតកំ្ពង់ធំ 

ជាកូនរ្រសព់ូ  េត នងិមរីង រនិ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ

ខលេនួលនៅន្ងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លនៅពពុេំានម់ាន 
ឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទត េី មានអាយពុ១៩ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសស រុក៥៥  (សសរុកនកពក្រ្ប឵ស) 

លខតត្ាខកវ ជាកូនរ្រសព់ូ  យិន លនៅ នងិមរីង េពុង េមឹ 

កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅស-២១� ន្ងៃេរី២៥ 

ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រ េត េរី 

លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ទន ហា៊ាង មានអាយពុ១៩ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៧ 

មានសស រុកកំលណើតលនៅសសរុក១៨ (សស រុកលកោះធ)ំ លខត ្

កណ្ាេ ជាកូនរ្រសព់ូ  អពុំ េន នងិមរីង  ល្រ លចង កត រូវ�

នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅលពេ្យ ព-៩៨ ន្ងៃេរី៦ ខខមករា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេង

ក្ពុងផះ្ គ។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រ េន ហ៊ាង ឬ េន លហៀង 

លនៅន្ងៃេរី១៧ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ឬ ន្ងៃេរី២៣ ខខមរីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧។
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 ទា វខង កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅលរោងចកក 
តម្ប឵ញ ត-៥ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន 

 
េា លខង លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៩ ខខធ្ូ ឆ្ាំ 
១៩៧៦។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ 

ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទា ្មឹសស៊ាុន មានអាយពុ៣២ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់លសៀម លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូន 

រ្រសអំ៊់ េា �រី លចង នងិអំ៊សសរី នាង �មឹ ហ៊ាង  មាន្្ររី 

ល្ ្ោះ ជាម លវង ស៊ាន មានកូនក្ររុស ៣នាក់ នងិសសរី១ 

នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ្ឹរងកតខ្រក ន្ងៃេរី១ 

ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅ

គពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ គ ្រន្់្រធំ ០៥ ្រន្់្រតចូ ៨។ 

ខខរ្កកហមសមលេា្់រ េា ំគឹមសស៊ពុន លនៅន្ងៃេរី២៨ ខខមករា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ ២៨ 

ន្ងៃ។ ររីឯ្្ររីល្ ្ោះ ជាម លវង៉ស៊ាន កតរូវ�នខខរ្កកហម 

ចា្់រខលេនួមកជាមួយក្រពន្ធខ�រ ខតលនៅពពុេំានម់ានឯកសារ

្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទា ច្និ ្឵  មានអាយពុ២៦ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅនកព្រ លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូនរ្រសព់ូ  

េា លសង នងិមរីង សាន គឹម សពុរី  កតរូវ�នខខរ្កកហម 

ចា្់រខលេនួលនៅសសរុកលសររីលសោភ័ណ ន្ងៃេរី១ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៥ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក 

្រន្់្រធ ំ០៦ ្រន្់្រតចូ ៥។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េា ចនិ ្ា 

លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៣ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២៣ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រ 

ពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ ១០០ ន្ងៃ។

 ទា វបងវតក្ មានអាយពុ៤៦ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅ�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូនរ្រសអំ៊់  

េា ្នួ នងិអំ៊សសរី េាងំ លចង មានក្រពន្ធល្ ្ោះ លចង 

មា៉ក់ខេន មានកូនក្រ រុស ៣នាក់នងិសសរី ៤នាក់ កតរូវ

�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅ្ឹរងកតខ្រក ន្ងៃេរី១២  ខខធ្ូ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ (គ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 ទា វវង៉ថថ លហៅ ន្ ជា មានអាយពុ៣៤ឆ្ាំ ក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់កតេាច លខត ្

កំពង់ឆ្ាងំ ជាកូនរ្រសអំ៊់  េា លងញ៉ ខវង៉  នងិអំ៊សសរី អឺ លណង  

មានក្រពន្ធល្ ្ោះ ធរី ជា លហៅ ន្ ជា មានកូនក្ររុស២នាក់  

នងិសសរី២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួ�ត�់្ំរង  
ន្ងៃេរី១០ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំ 
លនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធំ ៨ ្រន្់្រតចូ ២១។  
ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េា លវង៉ន្ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេង 
លនៅន្ងៃេរី១៣ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី 

២០ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអស់ 

រយៈលពេ៩៧ន្ងៃ។

 ទា ហាវតកិ្ មានអាយពុ៣៨ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពត លខតកំ្ពត ជាកូនរ្រសអំ៊់  

េា េរី នងិអំ៊សសរី វួច លមង៉  មានក្រពន្ធល្ ្ោះ ្ និ ណាវរី 

មានកូនក្ររុស ១នាក់នងិសសរី ២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហម

ចា្់រខលេនួលនៅ�ពុលំកោះខខេ ន្ងៃេរី២៩ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក០៦ 

្រន្់្រធំ ៥។ (គ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 ទា ឈុនវក្ង កតរូវ�នខខរ្កកហម�ាតខ់លេនួលនៅ 
ស-២១� ន្ងៃេរី៨ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហម 

ចា្់រ្រញ្ជូន េា ្ ពុនលកង លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី៨ 

ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃ្រន្ា្់រ។ ររីឯ 

្្ររីល្ ្ោះ លមៅ៉ សពុផានរី កត រូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន

លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី៦ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

ខតលនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការ

សមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទាវ ពនឺ លហៅ េាវ សារនិ មានអាយពុ៣៦ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសស រុកកំលណើតលនៅលខតក្ណ្ាេ ជាកូន 

រ្រសអំ៊់ េាវ លកច នងិអំ៊សសរី  ្រពុងឹ ពនិ មានក្រពន្ធល្ ្ោះ 

អពុនិ យន៉ មានកូនក្ររុស ២នាក់នងិសសរី នា៣ក់ កតរូវ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលេនួលនៅលរោងចកករលេះលភលេើង ន្ងៃេរី២៤ ខខមករា  
ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេង 



60 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ទំព័រតសាវតរាវរក្ត រ្ួសារវេខ២៤៥ ផខឧសភា ឆ នែាំ២០២០

60 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ក្ពុងផះ្ ក០៥ ្រន្់្រលេខ ៨។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ 
្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទិត កាន កតរូវ�នខខរ្កកហម�ាតខ់លេនួលនៅ ស-២១� 

ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េិត កាន លេៅ
 

�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១១ ខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិ 

សមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី២៥ ខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី 

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ១៥ន្ងៃ។

 ទតិ ្ង់ មានអាយពុ៣៦ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ មាន 
សស រុកកំលណើតលនៅលខតស្្ាយលរៀង ជាកូនរ្រសអំ៊់  េិត សរូ  

នងិអំ៊សសរី មម៉ ហពុង មានក្រពន្ធល្ ្ោះ លកៅ សភូរី មានកូន 

ក្ររុស១នាក់ នងិសសរី២នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួ 
អគ្គសិនរីចាក់អខកង ន្ងៃេរី២៤ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយ 
្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធំ 

 
០១ ្រន្់្រតចូ ៣។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ

្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទិត ជរួន មានអាយពុ២៥ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសសរុក១៦ (សសរុកស្អាង) លខតក្ណ្ាេ  

ជាកូនរ្រសព់ូ លនត េិត នងិមរីង ខមឹ មពុចិ កតរូវ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលេនួលនៅស-២១� ន្ងៃេរី២៥ ខខកពុម្ៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រ េិត ជនួ លនៅន្ងៃេរី១៨ 

ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ទតិ វឈឿន លហៅ លខឿន មានអាយពុ២៤ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅស្ងឹកតង់ លខតកំ្ពង់ចាម 

ជាកូនរ្រសព់ូ  េិត ខចកត នងិមរីង ផលេង់ ខវង កតរូវ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលេនួកងពេ៣១០ ន្ងៃេរី១១ ខខមករា ឆ្ាំ 
១៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុង

ផះ្ េ ្រន្់្រធ ំ៤ ្រន្់្រតចូ ៦។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ

្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទតិ វ�ឿង លហៅ េិត វរីរៈ មានអាយពុ១៩ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៥ មានសសរុកកំលណើតលនៅកំពង់កតខ្រក លខតន្កពខវង 

ជាកូនរ្រសព់ូ  េិត សងួ នងិមរីង លេោ្រ ស៊ពុន កតរូវ�ន 

ខខរ្កកហមចា្់រខលេនួភូមិ្ំរណក់ ន្ងៃេរី១៨ ខខធ្ូ ឆ្ ាំ
 

១៩៧៥ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេង 

ក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ០៦ ្រន្់្រតចូ  ៤។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រ 

េិត  លធឿង  លនៅន្ងៃេរី២៣ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ទិត  ផ្ មានអាយពុ៣៩ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅកតាកំក់ លខតត្ាខកវ ជាកូនរ្រសអំ៊់ េិត 

ខងត៉ នងិអំ៊សសរី ណាញ់ គា ំមានក្រពន្ធល្ ្ោះ កាន ់លសង 

មានកូនក្ររុស៦នាក់ នងិសសរី៤នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហម

ចា្់រខលេនួលនៅមន្រីរក-១៥ ន្ងៃេរី១២ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ

្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ជ ្រន្់្រធ ំ៤ 

្រន្់្រតចូ ៧។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រ េិត ខផ លនៅន្ងៃេរី១២ 

ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ឬ ន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ទតិ  រាន៉់ មានអាយពុ២១ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ សសរុក 
កំលណើតលនៅសសរុក១០៨ ត្ំរន ់១៣ (សសរុកលកោះអខណ្ត 

លខតត្ាខកវ) ជាកូនរ្រសព់ូ  េិត  ខាត់ នងិមរីង ខជញ 

ខញត៉ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅកងពេ៥០២ 

ន្ងៃេរី១៨ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រ េិត 

រា៉ន ់ឬ េិត រា៉ន លនៅន្ងៃេរី២០ ខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ ១៥៣ ន្ងៃ។

 ទតិ ថៃ លហៅ សាមរីន កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួ 
លនៅកងពេ១៧០ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន 

 
េិត នេ លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី១៩ ខខកញ្ញា  

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី៦ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ ១៨ ន្ងៃ។

 ទី ឆុំ លហៅ ឆន មានអាយពុ៤២ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅកណ្ាេស្ងឹ លខតក្ណ្ាេ ជា 

កូនរ្រសអំ៊់  េរី ្រក់៉ នងិអំ៊សសរី កព រុំ មា៉ន ់មានក្រពន្ធល្ ្ោះ 

សពុង ស៊ាងគង់ មានកូនក្ររុស ១នាក់ នងិសសរី១នាក់ កតរូវ 

�នខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅភ្សំស រុកត្ំរន៥់ ន្ងៃេរី១១ ខខ 
មករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុក 
េួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក០១ ្រន្់្រលេខ ២។ ខខរ្កកហមចា្់រ 
្រញ្ជូន េរី ឆពុំ ឬ េរី ្ ពុ ំលហៅ ្ ន លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេង 
លនៅន្ងៃេរី១៤ ខខកពុម្ៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ 

្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។
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 (តវៅវេខវតកាយ) 

ការវបាះពុម្្ សាយវរឿងរាវ៉ពតិវែើម្តីបវត្សិាសស្

េស ន្ាវ�្រីខសង្រកការពតិននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា សង្ឃមឹ្ាក្រជាជនកម្ពុជាកគ្់ររូ្រ នងិអ្ករសរ់ានមាន
 

ជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមខ�េ�ន នងិកំពពុងសរលសរអត្ថ្រេ ឬលសៀវលភៅ អំពរីលរឿងរា៉វពតិផ្ាេខ់លេនួេាក់េងនងឹ 
រ្រ្រខខរ្កកហម លហើយមាន្ំរណងផ្ពផ្្ាយ សមូលផ្ើមកេស ន្ាវ�្រីខសង្រកការពតិតាមអាសយ�្ឋាន ៖ 

ផះ្លេខ៦៦ មហាវិ្ រីកពះសរីហនពុ សង្កាតេ់លនលេ�សាក់ ខណ្ឌចកំារមន ភ្លំពញ កពះរាជណាចកកកម្ពុជា។

េូរសព៖្ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬ (៨៥៥) ៩៩៦ ៧៥០

អពុរីខមេ៉៖ truthbunthorn.s@dccam.org - លគហេំពរ័៖ www.dccam.org

 ទី  ប៉នុ លហៅ ភឹម មានអាយពុ៣៩ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅភ្សំស រួច លខតកំ្ពង់ស្ ឺជាកូនរ្រស់ 

អំ៊  ជពុក េរី នងិអំ៊សសរី យិន លរឿង មានក្រពន្ធល្ ្ ោះ  

្រ៉ពុន យឹម មានកូនក្ររុស ៣នាក់នងិសសរី ២នាក់ កតរូវ�ន

ខខរ្កកហមចា្់រខលេនួលនៅភូមិភាគ្រស្មិ ន្ងៃេរី២ ខខមិ្ពុនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ 

្ររលិចេ្ននការសមលេា្់រលនៅលេើយ។

 ទី  រតិ លហៅ សាម មានអាយពុ៣១ឆ្ា ំក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥  
មានសសរុកកំលណើតលនៅកកេាញ់ លខតល្សៀមរា្រ ជាកូន 

រ្រសអំ៊់  េរី លរឿម នងិអំ៊សសរី អពុនិ នេ កតរូវ�នខខរ្កកហម 

ចា្់រខលេនួលនៅ វតស្ខង្ក្រត់ ន្ងៃេរី២១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ក 

្រន្់្រធំ ០៦ ្រន្់្រតចូ ៧។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េរី រតិ 

លេៅ�េគ់ពុកេួេខសលេងលនៅន្ងៃេរី២៣ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសមលេា្់រលនៅន្ងៃេរី១៤ ខខកក្ក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី

ជា្់រ�ពុ�ំាងំអសរ់យៈលពេ១១៤ន្ងៃ។

 ទី សាវន៉់ លហៅ េរី រពុន មានអាយពុ២៣ឆ្ាំ ក្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅស្េូ លខតក្កលចះ ជាកូន 
រ្រសព់ ូ េិ ្ រីម នងិមរីង លេើ្រ វពុកឺ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ 

ខលេនួលនៅស្ាត ភ្លំពញ ន្ងៃេរី២៧ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦  
លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេងក្ពុងផះ្ ជ 

្រន្់្រធំ ២ ្រន្់្រតចូ ១៣។ (គ្ានក្ពុង្រញ្ជ រី)។

 ទី សុវត្ថ឵ មានអាយពុ៣០ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៥ 

មានសស រុកកំលណើតលនៅ្ ង្ លខតកំ្ពង់ស្ឺ ជាកូនរ្រសព់ូ  

េរី គឹម ហ៊ាង នងិមរីង  លអង លសង មានក្រពន្ធល្ ្ោះ ជា 

្៊រពុនេរី លហៅ ជា អន មានកូនសសរី ១នាក់ កត រូវ�នខខរ្

កកហមចា្់រខលេនួលនៅលរោងចកកត-៤ ន្ងៃេរី២៨ ខខវចិ្កិា 

ឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយ្រញ្ជូនលេៅ�ពុ�ំាងំលនៅគពុកេួេខសលេង

ក្ពុងផះ្ ក០៦ ្រន្់្រធ ំ២។ ខខរ្កកហមសមលេា្់រ េរី សពុវត្ថា 

លនៅន្ងៃេរី២៧ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៧៦។
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 រូ្រកក្រមពុខ៖ 

អ�្ឋធិាតពុជនរងលកគោះ លនៅលខតស្្ាយលរៀង។ 
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កង ណាន លនៅឆ្ា១ំ៩៧១។ 
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