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សសវែងរក

ការពិត

		ពិព័រណ៍បង្឵ហញពពលពវលាបបវត្ិសាសស្	 
ដំពណើរព្ ្឵ ះពៅរកការផ្តួលរំលំរបបបបល័យពូជសាសៃ៍	ប៉លុ	ពត	 
របស់សពមច្ពតពជា	ហ៊ុ ៃ	សសៃ	ន្ ងៃទតី២០	សែមិ្ុនា	្ ្឵ន ំ១៩៧៧
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លេខ ២៤៦ ខខមិថនុា ឆា្ំ២០២០

រកសា្ទិ ្ិ
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា

អនញុ្ញាតឲ្យល�ះពម្ុផ្ាយល�ោយ

កកសងួពត័ម៌ានននកពះរាជាណាចកកកមុ្ជា

ក្រកាសលេសរ�្ឋមនន្រី នងិរ�្ឋមនន្រីកកសងួពត័ម៌ាន

លេខ៣៧៥ព.មក្រក

ចះុនថងៃេរី៣០ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០១៨

រូ្រថតឯកសារ៖ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា

សសវែងរកការពិត
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មាតកិា

្បំតុត

 ពពិរ័ណ៍្រង្ហ឵ញលពេលេេាក្រេត្សិាសស ្  ......១

ស្ ្នកឯកសារ

 ជូ ជនុហន៊ ក្រជាជនថ្រីជលមលៀសលេៅត្ំរន៥់  ....៩

ស្ ្នកតបវត្សិាស្្ នងិការតសាវតជាវ

 ខ្ុមំានជរីេតិរសល់�ោយសារេចួ�ឡំងូមរីហ្ូរ . ១៣

 ខ្ុរំេតូកូនល�ោយសារខរក�រី ..................១៦

 ថល឵ង កាន អតរីតក្រធានលពេ្យ ............... ១៨

 យុេ្ធនាររី្រ�េិតន្ ៍............................ ២២

 ្ូរជាល្លើង ....................................២៥

 ខេកក�ក់ខ�េ្រន្េេុ់កពរីសម័យ ............ ៣៣

ស្ ្នកច្បាប់

 សាេកកមសណំុំលរឿង០០២/០២ ............ ៣៦

ស្ ្នកលវទិកាសាធារណះ

 ការឈចឺា្់រខ�េមិនអាច្ំរល្លច�ន .......៤២

 លពេលេេា�េ៏�ំកសកមា្់រខ្ុលំនៅក្ងុរ្រ្រ ..៤៤

 រ្រ្រខខរ្កកហមមិនខ�េរសាតល់ចញពរី..... ៤៧

ស្ ្នកតសាវតជាវរកត រ្ួសារ 

«លផះផង់ធេូរី» លរឿងរា៉េលចញពរីក្រជាជនថ្រី 

លកកោមរ្រ្រកមុ្ជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ

 លសក លមឿន ៖ ពេេាហាន ..................៥០

 ស៊ុ ំ សសស់ ៖ លពេ្យេាហាន ..................៥២

 ឈនួ សុ្ ក័ក ៖ តកមរួតលយោធា ............៥៣ 

 កពរឹត្កិារណ៍ នថងៃ១៥លមសា  .................. ៥៥

 ្រពា្ជរីលឈ្឵ះអ្កខ�េ�នសល឵្់រ ..............៥៨

 លនៅក្ងុពធិរីរឭំកខ្ួរលេើកេរី៤៣ ននេិេាចងចាពំរី 
�លំណើរលឆ្ោះលេៅការផ្េួរេំរំ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន ៍ 
្រ៉េុ ពត រ្រសស់លម្ចលតលជោ ហ៊នុ ខសន ក�រព្ធលធវើលឡើង 

លនៅនថងៃេរី២០  ខខមិថនុា ឆ្ា២ំ០២០លនះ មានការលរៀ្រចំ 

�ាក់តាងំពពិ័រណ៍្រង្ហាញលពេលេេាជាក្រេត្សិាសស ្

មួយខ�េមានរូ្រ្ាពចនំនួ១០៧សនលរឹក, រូ្រគំនរូចនំនួ 

៣៦ផ្ាងំ នងិខផនេរីចនំនួ៦ផ្ាងំ លនៅក្ងុ «មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារលកោះថ្»។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះថល្នះ 

គឺលផ្ើមលចញពរីគំនតិរ្រសឯ់កឧតម្ នាយឧតម្លសនរីយ៍  

ណរឹម សេុត្ ិេរីក្ររឹក្ាពលិសសសលម្ចពជិយ័លសនា លេៀ �ញ់  

នងិជាអគ្គនាយក អគ្គនាយក�្ឋាននលយោ�យ នងិកិច្ចការ 

្ររលេសននកកសងួការពារជាត ិជាមួយនរឹងលេោក ឆាងំ យុ  

នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ក្ងុ�លំណើរកម្សកិ្ា

លនៅត្ំរនល់កោះថន្ានថងៃេរី២៥ ខខមរីនា ឆ្ា២ំ០២០។ 

 លនៅនថងៃេរី២ ខខមិថនុា ឆ្ា២ំ០២០ នាយឧតម្លសនរីយ៍  

លសៅ សខុា អគ្គលម្រញ្្ជការរងននកងលយោធពេលខមរ្ មិូន ្ 

នងិជាលម្រញ្្ជការកងរាជអាេុធហតល្េើនផក្្រលេស �ន 

លធវើេខិតិលស្ើសុ្ំរន្់្រលរៀនចនំនួ ២្រន្់្រ លនៅក្ងុសាេា 

កុមារកំពងុខរក�រីលនៅការ�្ឋានការងារលនៅក្ងុរ្រ្រកមុ្ជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ឆ្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

លសរ្លេខលនះ៖ លផង ពង្រា៉សុរី, សងុ ថានណ, លហឌរី នហវាយ, �ង៊ ពរីេន័,្ លេនរី ខកលហកៀេ, លកៅ សរំេិ្ធ, េា៉នថ់ាន ់លពៅ�ារា៉ នងិឡងុ �ានរី   
អ្កនពិន្ធ នងិសសាេកជាេ៖ ហ ូថនុា,�ារា៉រ�្ឋ លមត្ា, អុ៊ន ស�ុាេរី អ្ក្រកខក្រ៖ អុ៊ន ស�ុាេរី  

នពិន្ធនាយកេូលេៅ៖ លសោម ្ុ៊រនថន ជនំយួការនពិន្ធនាយក៖ ហ ូថនុា  

កកាហវកិកំុព្ូយេ័រ៖ េរី លសនសនូរីឡា កគ្់រកគងការខចកផ្ាយ៖ លឆង លេង៉ 

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

សលម្ចពជិយ័លសនា លេៀ �ញ់ ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី រ�្ឋមនន្រីកកសងួការពារជាតេិស្នកិច្ច មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះថ ្
លនៅលេេាកពរឹកនថងៃេរី២០ ខខមិថនុា ឆ្ា២ំ០២០។ (ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ពិព័រណប៍ង្឵ហញពពលពវលាបបវត្សិាសស្		
ដំពណើរព្ ្឵ ះពៅរកការផ្តួលរំលំរបបបបល័យពូជសាសៃ៍	ប៉លុ	ពត	
របស់សពមច្ពតពជា	ហ៊ុ ៃ	សសៃ	ន្ ងៃទតី២០	សែមិ្ុនា	្ ្឵ន ំ១៩៧៧

ពផង	ពង្សរា៉សុតី
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្រឋមសកិ្ា ្ុ៊រន រា៉នរី ហ៊នុ ខសន លកោះថ ្ស្តិលនៅក្ងុ្ូមិ 
លកោះថ ្ឃុេំនលងូ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្ុ ំសកមា្់រលរៀ្រចំ

 ជាសារមន្រីររក្ាេុកឯកសារសសាេកជាេ ល�ោយសហការ 

លរៀ្រចនំងិក្រតិ្រត្ិជាមួយនរឹងមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កមុ្ជា។ លនៅនថងៃេរី៨ ខខមិថនុា ឆ្ា២ំ០២០ េខិតិពរីឯកឧតម្ 
្រណ្ឌិតស្ាចារ្យ ហង់ ជនួ ណារ៉នុ រ�្ឋមនន្រីកកសងួអ្់ររ ំ

យុេជន នងិករីឡា �នឯក្ាពលេើសលំណើរសុ្ំរន្់្រសកិ្ា 

ចនំនួ២លនះ។ 

 កក រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជារួមមាន 

ឡងុ �ានរី, លផង ពង្រា៉សុរី, េរី កុកឆាយ, ស ូហវាររីណា, 

េរឹម  យ៉ងុហតួ នងិសខុ េណ ្ណណៈ �នលរៀ្រចតំលមលើងផ្ាងំ 

ពពិរ័ណ៍រូ្រថត នងិរចនាមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះថ ្

លនះលឡើង។ ឯកសារពពិរ័ណ៍្រង្ហាញលពេលេេាជាក្រេត្-ិ 

សាសសល្នះយកលចញពរី ១) ឯកសារខខរ្កកហម ២) 

ឯកសារអាលមរកិ នងិ៣) ឯកសារលេៀតណាម នងិរូ្រ្ាព 

េាងំឡាយលផ្ើមលចញពរីអ្កថតរូ្រចនំនួ៥រូ្រ គឺ ១) នមឡ៉ាំ  

សលម្ចពជិយ័លសនា លេៀ �ញ់ ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី រ�្ឋមនន្រីកកសងួ 
ការពារជាតេិស្នកិច្ច មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះថ ្លនៅលេេា 
កពរឹកនថងៃេរី២០ ខខមិថនុា ឆ្ា២ំ០២០។ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

អ្កថតរូ្រលេៀតណាម, ២) សុរីេេា៉ណាហវរ័ អ្កថតរូ្រ 

អាលមរកិ ៣), ល�េរីត ហក៊ អ្កថតរូ្រអាលមរកិ, ៤) ឆាងំ យុ  

អ្កថតរូ្រកមុ្ជា នងិ៥) ហ៊្គនុណា ្ឺរតសសម្ អ្កថតរូ្រ
 

ស៊យុខអត នងិ រូ្រគំនរូេាងំ៣៦ផ្ាងំ គូរល�ោយេចិកិតករ 

អុ៊ត លរឿន។ 

 លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 

គឺជាអ្កលរៀ្រចពំពិរ័ណ៍លនះ ល�ើម្រីជាការចា្់រលផ្ើម្រលងកើត 

ឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះថ ្សហការជាមួយកករុម 

ការងារេមិានឈះ្ឈះ្ ត្ំរនក់្រេត្សិាសសល្យោធានន 

កកសងួការពារជាត។ិ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិ 
កករុមការងារក្រេត្សិាសសល្យោធានរឹងខតិខពំកងរឹងកិច្ច 

សហការឲ្យមានការសិក្ាខសវងយេ់ នងិសសាេកជាេអំពរី 

អំលពើក្រេយ័ពូជសាសនល៍នៅកមុ្ជាឲ្យកានខ់តក្រលសើរ 
ជាងសពវ�ង សកមា្់រជាចលំណះលចះ�រឹង�េយុ់េជនយុេនាររី 

ជនំានល់កកោយ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះថល្នះ ក៏មានតួ 

នាេរីជាេរីតាងំ្រលណ្ោះអាសនស្កមា្់រលរៀ្រចលំធវើ សារមន្រីរ 

លកកោមេហំលមឃ មួយលនៅលេើនផ�្រីលនៅចពំរីមុខសាេា 

្រឋមសកិ្ាលកោះថ។្

 រូ្រថតខ�េ�ន�ាក់តាងំ្រង្ហាញេាងំអស ់គឺជា្រណំុ្ 
រូ្រថត្រន្េេុ់កពរីេសេត្រឆ៍្ ា១ំ៩៦០ រហតូ�េ់ 

េសេត្រឆ៍្ា១ំ៩៩០។ រូ្រថតេាងំលនះ ្រង្ហាញ�េអ្់ក

េស ន្ាអំពរីកពរឹត្កិារណ៍ជាក្រេត្សិាសស ្រ្រសក់្រលេស     

កមុ្ជា ខ�េចា្់រលផ្ើមពរីការលធវើសនង្គាមលនៅតាមកពំក្រេេ់ 
កមុ្ជា-លេៀតណាម ជាពលិសសលនៅត្ំរនល់កោះថ ្ឃុេំនលងូ 

 
នងិ្ូមិមួយចនំនួក្ងុឃុជំាកំកលេៀន សសរុកលមមត់ លខត ្
កំពង់ចាម (្រច្ច្ុរ ន្ល្ខតត្្ូងឃ្ុ)ំ, ការកលកើតនងិកគ្់រកគង

 ក្រលេសេាំងសសរុងរ្រស់ខខរ្កកហមកុ្ងចលនលោះឆ្ាំ១៩៧៥ 
�េ១់៩៧៩ ខ�េ្រងកឲ្យមានមហនរ្ាយយា៉ងធងៃនធ់ងៃរ 

�េជ់រីេតិក្រជាជនកមុ្ជាជាង២េាននាក់ នងិលហ�្ឋារចនា 
សម័្ន្ធក្រលេសេាងំមូេ, �លំណើរលឆ្ោះលេៅរកការផ្េួរេំំ 
រ្រ្រខខរ្កកហមនងិជរីេិតរស់លនៅក្រចាំនថងៃ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្ 

កកហម កពមេាំង្ សុ្័តាងឧកកិ�្ឋខ�េ្រន េ់្េុកពរីរ្រ្រលនះ  
រហតូឈាន�េក់ារផ្ចួលផ្ើមគំនតិ្រលងកើតលគោេនលយោ�យ  
ឈះ្ ឈះ្ រ្រសស់លម្ចនាយករ�្ឋមនន្រី ហ៊នុ ខសន ក្ងុ 
េសេត រ្ឆ្៍ាំ១៩៩០ ល�ើម រ្ី្រកងរួ្រ្រកងរួមក្រលេសេាំងមូេ  

ល�ោយសន្ិ្ ាពនងិសន្េិធិរី។ 

 ពពិរ័ណ៍ខផក្លនះ ្រង្ហាញពរីការធលាក់ឧេ្ធម្ាគចកក 

លយោធារ្រសអ់ាលមរកិ នងិមូេ�្ឋានេ័ពរ្រសល់េៀតណាម 

ខាងលជើង ឬលេៀតកុង លនៅក្ងុេរឹក�រីឃុជំាកំកលេៀន សសរុក 
លមមត។់ រូ្រឧេ្ធម្ាគចកកខ�េកំពងុ្រន្ា្រខលនួចះុ មាន 
លឈ្ោះសម្គាេថ់ា លអលអច-េន័ហ្ជរី កូក� �នធលាក់លនៅ 

ចមងៃ ាយក្រមាណ១០០ខមក៉ត ្ាគខាងេចិ្ូមិ�ងេង់ 

ឃុជំាកំកលេៀន លនៅនថងៃេរី២ ខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧០។ រូ្រថត 

មួយសនលរឹកលេៀត ខ�េអាចលមើេលឃើញថាជាក្រល្េ 

ឧេ្ធម្ាគចកកមានកង្ហារពរីរមុខនងិលកកោយ មានលឈ្ោះ 

សម្គាេថ់ា ជរីនកុ �នធលាក់លនៅចណុំចខាងលជើង្ូមិ�ង 

ពពិរ័ណរ៍បូថតបង្឵ហ ញពី្ ណំេ់្ ងង ្឵គ មទ្វត្សរ ៍៦០ ដេ់ ៧០ 
លៅតបំនល់កាះថ ្ម ក ្នពុងឃុជំាតំកលវៀន

ឧេ្ធម្ាគចកកលយោធារ្រសអ់ាលមរកិ។  
(ល�េរី� ហក៊, ឆាងំ យុ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

េង់ ឃុជំាកំកលេៀន។ អ្ក្ូមិ�នក�្់រពរីការធលាក់ឧេ្ធម្ាគ 

ចកក ជរីនកុ ថា �នធលាក់លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧០។ រូ្រថតមួយ 
សនលរឹកលេៀត ជាក្រល្េឧេ្ធម្ាគចកក អូ លអច-៦ �នធលាក់ 

លនៅខក្រសសះេរឹកមួយក្ងុ្ូមិរ្រងកច រុះ ឃុជំាកំកលេៀន 

ខ�េម ានចមងៃ ាយក្រម ាណ៥០០ខមក៉តពរីកពកំ្រេេ ់

លេៀតណាមក្ងុឆ្ា១ំ៩៧០។ ចខំណករូ្រថតពរីរសនលរឹកលេៀត 
ននខផក្លនះ ្រង្ហាញពរីមូេ�្ឋានេ័ពរ្រសល់េៀតណាមខាង 

លជើង ខ�េមានេរីតាងំស្តិលនៅចមងៃាយក្រមាណ១ពាន ់

៥រយខមក៉តខ្រក៉ខាងលជើង្ូមិតាលសោម នងិ៧គរីឡខូមក៉ត 
ខ្រក៉ឦសាន្ូមិតាលសោម ឃុជំាកំកលេៀន ក្ងុេរឹក�រីក្រលេស 
កមុ្ជា។ មូេ�្ឋានេាងំពរីរលនះ កតរូេ�នសាងសង់លឡើងក្ងុ

 
អំឡងុេសេត្រឆ៍្ា១ំ៩៦០។ រូ្រថត្រង្ហាញពរីេាហានរ្រ្រ 
សាធារណរ�្ឋខខរ្េយ័ជេំង់ពរីររូ្រឈរស្ាយកគា្់រ នងិ 

កាលំ្លើងលនៅសងខាងសស្រីអ្កកាខសតខ�េជាជនជាតិ 

អាលមរកិ គឺជាមូេ�្ឋានេ័ពមួយកតរូេ�នលក្រើក�សជ់ាមន្រីរ 

១០០រ្រសខ់ខរ្កកហម ក្ងុឆ្ា១ំ៩៦៣�េឆ់្ា១ំ៩៦៥។

អ្កថតរូ្រ នងិជាអ្កកាខសតរូ្រលនះមានលឈ្ោះថា 

សុរីេេា៉ណា ហវរ័ គឺជាអតរីតអ្កលឆលើយឆលងពត័ម៌ាន្ររលេស 

នងិអ្កជនំាញកិច្ចការសាធារណណៈ។ គាតគឺ់ជាសស្រី�្ូំរង 

ខ�េ្រលកមើការជានពិន្ធនាយករ្រសេ់រ្ី ្ាក់ងារសារពត័ម៌ាន 

អនរ្ជាត�ិធ៏មួំយនន្រណ្ាញេូរេស ន្អ៍ាលមរកិ នងិជា

សស្រី�្ូំរង្រង្អសខ់�េ្រលកមើការជាអ្កនាពំាក្យរ្រសអ់គ្គ 

លេខាធកិារអង្គការសហក្រជាជាត។ិ លនៅខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៣ លេោកសសរីកតរូេ�ន្រលណ្ញលចញពរីក្រលេស

កមុ្ជាល�ោយសារខតលេោកសសរី�នលធវើលសចក្រីរាយការណ៍ 

អំពរីរ�្ឋា្ ិ�េសហរ�្ឋអាលមរកិ ចលំពោះសកម្្ាពេមលាក់ 

កគា្់រខ្រកលនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជា។ រ�យការណ៍រ្រស់
 

លេោកសសរី�នលធវើឲ្យកពរឹេ្ធស្ាអាលមរកិ លចញ្រញ្្ជឲ្យ 

្រពា្ឈ្់រជា្រន្ានន់េូការេមល ាក់កគា្់រខ្រកលនៅកមុ្ជា។  
្រច្ច្ុរ ន្ល្េោកសសរីរសល់នៅក្ងុក្រលេសអុរីសសាខអេ។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០
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ពពិរ័ណរ៍បូថតបង្឵ហ ញពជីវីតិក ្នពុងរបប ប៉េុ ពត

 រូ្រថតជាលកចើនសនលរឹកក្ងុខផក្លនះ ្រង្ហាញពរីក្រជា- 
ជនកមុ្ជាេាងំចាសេ់ាងំលកង្ លធវើការងារពេកម្លេើក 
េំន្់រ ជរីកក្រឡាយ លធវើខសស កសាងក្រពន័្ធធារាសាសស្ នងិ 

កំខណនកុមារា ងិកុមាររី ឲ្យលធវើជាកងេ័ពចេូក្រយុេ្ធក្ងុ 
សមរ្ូមិក្រឆាងំនរឹងកងេ័ពលេៀតណាម។ ពុមំានរូ្រថត 

មួយសនលរឹកណាលេ ខ�េ្រង្ហាញពរីការយកចតិេុ្ក�ាក់ 

រ្រសខ់ខរ្កកហមក្ងុេសិយ័អ្់ររ។ំ លកង្ៗ នងិយុេជនយុេនាររី 

កតរូេ្រងំ្ឲ្យលធវើការងារពេកម្ខសសចមការ នងិ្រងំ្ឲ្យចេូរួម 

ក្រយុេ្ធលនៅក្ងុសមរ្ូមិ។ សលមលៀក្ំរពាក់លខ្ៅ គឺជាឯក 
សណ្ឋ ានខ�េសម្គាេព់រ្ី ាពលស្ើ្ ាពគ្ា គ្ានេណ ្ណណៈសង្គម 

នងិសមូហ្ាព។ ការងារពេកម្ នងិលធវើខសសចមការ គឺជា 

េិសល�ៅកំណតព់រីអង្គការថ្ាក់លេើ ល�ើម្រីឈាន�េក់ារ 

អ្ិេឌ្ឍនក៍្រលេសឲ្យកលាយលេៅជាក្រលេសខ�េមានេិស័យ 

កសកិម្លជឿនលេឿនលេើសាកេលេោក។ ពរីនថងៃេរី១៧ ខខ 

លមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ �េន់ថងៃេរី៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ រ្រ្រ 

ខខរ្កកហម�ននាំក្រលេសកមុ្ជាធលាក់ចូេលេៅកុ្ងលសោក-
 

នា�កម្យា៉ងធងៃនធ់ងៃរ ខ�េ្រណ្ាេឲ្យ�ត់្រង់ជរីេតិ 

ក្រជាជនកមុ្ជាក្រមាណជាងពរីរេាននាក់។ លម�រឹកនាំ    

កំពេូ នៗនរ្រ្រលនះ កតរូេ�ននាំខលនួមកកាតល់េោសពរី្រេ 
ឧកកិ�្ឋខ�េខលនួ�នក្រកពរឹត ្គឺ្រេឧកកិ�្ឋកម្ក្រេយ័ពជូ 
សាសន ៍នងិឧកកិ�្ឋកម្ក្រឆាងំនរឹងមនសុ្ជាត។ិ រូ្រថត 

េាងំអសល់នះ ថតក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិ១៩៧៨ ល�ោយអ្ក 
ថតរូ្រខខរ្កកហមមិនស្គាេល់ឈ្ោះម្ាក់ នងិអ្កសារ 

ពត័ម៌ានជនជាតសិ៊យុខអតលឈ្ោះ ហ្គណូា ្ឺរតសសម្ នងិ 
មានតមកេល់នៅក្ងុ្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។  

 ហ្គណូា ្ឺរតសសម្ �នមកលធវើេស ន្កិច្ចលនៅកមុ្ជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ ក្ងុខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៨។ គាត ់គឺជាអ្ក 
គាកំេខខរ្កកហមម្ាក់លេើេសិយ័នលយោ�យ សង្គម នងិ 

លស�្ឋកិច្ច។ ហ្គណូា ធលា្់រជ្ួរល�ោយផ្ាេជ់ាមួយ ្រ៉េុ ពត 

លហើយគាតក់តរូេ�ន្ំរផុសគំនតិថា ការកសាងសង្គមមួយ  

គឺកតរូេពរឹងខផ្អកលេើ្ ាពឯករាជ្យម្ចាសក់ារ នងិសម្ាព។  

លនៅឆ្ា ំ២០០៨ នងិឆ្ា២ំ០១៦ ហ្គណូា �នមកេស ន្កិច្ច 
ក្រលេសកមុ្ជា ល�ើម្រីលធវើការសុលំេោសជាសាធារណណៈ 
�េអ្់ករសរ់ានមានជរីេតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម នងិ�ន្រលកងៀន 

�េល់កង្ៗជនំានល់កកោយឲ្យខតិខខំថរក្ា នងិចងចាពំរី 

ក្រេត្សិាសសខ្លនួឯងក្ងុនយ័េ្់រសកាតអំ់លពើក្រេយ័ពជូ
 

សាសនល៍កើតលឡើងម្ងលេៀត។ ហ្គណូា្ឺរតសសម្ សពវនថងៃលនះ 
គាតរ់សល់នៅេរីកករុងស្កុឃម ក្រលេសស៊យុខអត។

ពពិរ័ណរ៍បូថត នងិរបូភាពបង្឵ហ ញពដីលំណើរឆ ្឵ ះលៅរកការ្្តួេរេំរំបបតបេយ័ពូជសា្ន៍ 
ប៉េុ ពត រប្់ ្លមច្្លតលជា ហ៊ុន ស្ន ថថ ងៃទ២ី១ សខមថុិនា ឆ ្឵ន ១ំ៩៧៧   

 រូ្រថត នងិរូ្រគំនរូខ�េមានលនៅក្ងុខផក្លនះ គឺជា

�លំណើរ�ល៏កគោះថ្ាក់រ្រសស់លម្ចលតលជោនាយករ�្ឋមនន្រី  

ហ៊នុ ខសន កាេពរីពាក់កណ្ាេឆ្ា១ំ៩៧៧ លឆ្ោះលេៅកាន ់

ក្រលេសលេៀតណាម ក្ងុលគោេ្ំរណងក្រមូេកមលាងំអ្ក

តស៊លូសហ្ាជាត ិល�ើម្រីេាយរេំរំ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសន ៍

្រ៉េុ ពត។ នថងៃេរី២១ ខខមិថនុា ឆ្ា១ំ៩៧៧ គឺជានថងៃខ�េ 

សលម្ចលតលជោ នងិយុេ្ធមិត�្ល៏ស្ោះស្ក័គ៤រូ្រលេៀត សលកមច 

ចតិរ្តល់ចញេាងំក្រី�រម្្ំរផុត ពរី្រន្ាយលកោះថ ្ស្តិក្ងុ 
្ូមិលកោះថ ្ឃុេំនលងូ សស រុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម ខ�េជា 
េរីតាងំ្រន្ាយឈរលជើងរ្រសស់លម្ចលតលជោក្ងុរ្រ្រកមុ្ជា

 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ។ សលម្ចនងិយុេ្ធមិត ្�នលធវើ�លំណើរឆលង 

កាតអូ់រតចូមួយ ្រ៉ខុនល្នៅក្ងុមហចិ្ឆតា�ធ៏្ំំរផុត ក្ងុត្ំរន់
 

អាងកាច ់ខ�េខណ្ឌខចកកពខំ�នននក្រលេសេាងំពរីរ លឆ្ោះ 

លេៅកានេ់រឹក�រីលេៀតណាម។ លនៅក្ងុេរឹក�រីលេៀតណាម  
សលម្ចនងិយុេ្ធមិត ្�នេាក់អាេុធនងិសម្ារលផ្ងៗ  

រួចលធវើ�លំណើរល�ោយលថ្ើរលជើងចេូលេៅកាន់្ ូមិមួយ ជាេរី 

កខន លងខ�េសលម្ចនងិយេុ្ធមិតេ្េេួ�នការសវាគមន ៍

រាក់េាក់ពរីក្រជាជនលេៀតណាម មុនលពេខ�េក្រជាជន 

លេៀតណាមេាងំលនោះ នាសំលម្ចនងិយុេ្ធមិតេ្ាងំអស់ 

លេៅកានេ់រីស្ាក់ការឃុរំ្រសល់េៀតណាម។ សលម្ចលតលជោ  

កតរូេ�ន្ាគរីលេៀតណាមសរួចលមលើយជាលេើកេរីមួយលនៅ 

េរីលនោះ។ ្រន្ា្់រមក សលម្ច ហ៊នុ ខសន កតរូេ�ន្រញ្ជូនលេៅ 
កានស់សរុកមិញល្ ឿក ជាេរីកខនលងខ�េសលម្ចកតរូេសួរចលមលើយ 

ម្ងលេៀតពរីកម្ា្ ិ�េថ្ាក់សសរុក។ លនៅឆ្ាំ ១៩៧៨ 

សលម្ច ហ៊នុ ខសន �នកលាយជាសមាជកិស្ា្រនកិនន 

រណណៈសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះជាតកិមុ្ជា។ ល�ោយមានការ 
សហការជាមួយចេនាលសហ្ាជាតនិានា នងិការគាកំេ 

ពរីកងកមលាងំស្ក័គចតិល្េៀតណាម រណណៈសរិ្�នសលនង្គោះ 

ក្រលេស នងិក្រជាជនកមុ្ជាេាងំសសរុងលនៅនថងៃេរី៧ ខខ 

មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។

 រូ្រគំនរូពរី�លំណើរលឆ្ោះលេៅផ្េួរេំរំ្រ្រក្រេយ័ពជូ 
សាសន ៍្រ៉េុ ពត រ្រសស់លម្ចលតលជោ គូរល�ោយេចិកិតករ  

អុ៊ត លរឿន។ លេោក អុ៊ត លរឿន �នចា្់រលផ្ើមគូរគំនរូ�្ូំរង 

លនៅក្ុងេសេត្រឆ៍្ ា១ំ៩៦០។ លេោក�នល�ះពុម្  
លសៀេល្ៅគំនរូលរឿង កពះលថោងនាងនាគ, ធនញ្ជយ័ នងិេំុេាេ។  

កុ្ងរ្រ្រខខរ្កកហម លេោកកតរូេខខរ្កកហមតកមរូេឲ្យគូរគំនរូ 
ស្រីអំពរី «ខផនការសាងសង់សកមា្់រអង្គការ្រ�េិតន្»៍។ 

លេោក អុ៊ត លរឿន �នចេូនេិតន្ល៍នៅឆ្ា២ំ០០១។ ្រច្ច្ុរ ន្ ្

លេោកគឺជាេចិកិតករលនៅេមិាន ឈះ្ ឈះ្។

រូ្រគំនរូអំពរី�លំណើររ្រសស់លម្ចនាយករ�្ឋមនន្រី ហ៊នុ ខសន  
លឆ្ោះលេៅក្រលេសលេៀតណាម កាេពរីពាក់កណ្ាេឆ្ាំ ១៩៧៧។ 
(អុ៊ត លរឿន/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

រូ្រថតក្ងុអំឡងុរ្រ្រខខរ្កកហមពរីឆ្ា១ំ៩៧៧ �េឆ់្ា១ំ៩៧៨។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

រូ្រថតក្ងុអំឡងុរ្រ្រខខរ្កកហមពរីឆ្ា១ំ៩៧៧ �េឆ់្ា១ំ៩៧៨។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ពពិរ័ណរ៍បូថតបង្឵ហ ញពកីារវេិតតឡបម់កស្ុកភមូវិញិក្នពុងឆ ្឵ន ំ ១៩៧៩ 
បន ្឵ទ បព់កីារដរួេរេរំបប ប៉េុ ពត

 រូ្រថតេាងំអសល់នៅក្ងុខផក្លនះ ខ�េកតរូេ�នថតលឡើង 
ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៩នងិ១៩៨០ ល�ោយអ្កថតរូ្រជនជាត ិ
លេៀតណាមពរីររូ្រគឺ ឌិញ ហវងុ នងិហ ូេា៉នត់ាយ ្រង្ហាញពរីជយ័ 
ជនំះលេើរ្រ្រខខរ្កកហម តាមរយណៈការចេូ�េេ់រីកករុង្្ំ 

លពញរ្រសក់ងកមលាងំរណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះជាតកិមុ្ជា  
នងិកងកមលាងំស្ក័គចតិល្េៀតណាម លនៅនថងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ាំ 

១៩៧៩ នងិការរសល់ឡើងេញិរ្រសក់្រជាជនកមុ្ជា។ ្រនា្្់រ 
ពរីនថងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩ ក្រជាជនកមុ្ជាក្រមាណ 
៥េាននាក់ ខ�េ្ាគលកចើនជាកុមារ នងិសស្រីលមម៉ាយ 

�នរួចរសជ់រីេតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម នងិ�នេេិកតឡ្់រមក 

កានស់សរុកកំលណើតរ្រសខ់លនួេញិ។ រូ្រថត�ន្រង្ហាញពរីការ 
លធវើ�លំណើរល�ោយឥតលគោេល�ៅ ្រ៉ខុនក្្រក្រល�ោយក្រីសង្រឹម 

ថ្រី នងិជរីេតិលេេនារ្រសល់កង្កំកពា, ការេេិកតឡ្់រមកកាន ់

សសរុកកំលណើតរ្រសក់្រជាជនល�ោយគ្ានខស្កលជើង នងិការ 

្រង្ហាញពរីសលាកស្ាមលធវើេារុណកម្រ្រសខ់ខរ្កកហម កពម 

េាងំពកិារ្ាពខ�េ្រន្េេុ់កល�ោយខខរ្កកហម។ 

 ឌិញ ហវងុ នងិហ ូេា៉នត់ាយ គឺជាអតរីតអ្កថត្ាព យន ្
ឯកសារ «គុកេួេខសលង» �្ូំរង្រង្អស ់លនៅនថងៃេរី១០ ខខមករា  

ឆ្ា១ំ៩៧៩។ អ្កេាងំពរីរ �នចេូលេៅកានគុ់កេួេខសលង 

តាមរយណៈកលនិស្អយុរ្រសស់ាកសព នងិ�នថតរូ្រជាលកចើន 
សនលរឹកពរីេិ�្្ឋ ាពក្ងុគុក កពមេាងំ�នជយួសលនង្គោះលកង្ 
កំកពា៥នាក់ ខ�េឪពកុម្ាយកតរូេ�នសមលា្់រល�ោយខខរ្ 

កកហម។ សពវនថងៃ ហ ូេា៉នត់ាយ រសល់នៅខណ្ឌ ្ិ៊រញថាញ់។

ពពិរ័ណរ៍បូថតបង្឵ហ ញពរីបូភាពបទឧតកដិ ្ឋកម្មតបេយ័ពូជសា្ន៍

 រូ្រថតលកចើនសនលរឹកលនៅក្ងុខផក្លនះ ្រង្ហាញពរីការ 
សមលា្់ររង្គាេរ្រសខ់ខរ្កកហមមកលេើក្រជាជនកមុ្ជា  
ក្ងុរយណៈលពេននការកានក់ា្់រក្រលេសពរីឆ្ ា១ំ៩៧៥ 
�េ១់៩៧៩។ ថវរីត្តិខតមានក្រជាជនកមុ្ជាជាលកចើន 
នាក់�នសលា្់រល�ោយសារជងឺំ ហ្ូរមិនកគ្់រកគាន ់ លធវើ 

ការហសួកមលាងំ នងិលធវើេារុណកម្ក៏ល�ោយ ក៏លនៅមាន 

ក្រជាជនកមុ្ជាជាលកចើននាក់លផ្ងលេៀត កតរូេ�នសមលា្់រ 
លកកោមរូ្រ្ាពលធវើ្រន្ុេ្ធកម្ល�ើម្រីខសវងរកសមាស្ាព 

ក្តន់រឹងអង្គការ្រ�េិតន្ ៍ �ចូជាគិញសមងៃាតល់សអុរីអា 

រ្រសអ់ាលមរកិ គិញសមងៃាតក់ាលហ ល្្ររ្រសរុ់ស្ុរី នងិេាហាន 
នងិមនន្រីរ�្ឋការរ្រសរ់្រ្រសាធារណរ�្ឋខខរ្ជាល�ើម។  

ខខរ្កកហម�ន្រលងកើតឲ្យមានមន្រីរសន្សិខុ ឬគុក ចនំនួ 

១៩៧កខនលង ល�ើម្រីឃុឃំាងំ លធវើេារុណកម្ សរួចលមលើយ 

អ្កលេោស នងិសមលា្់រ។ មន្រីរសន្សិខុេាងំលនោះ �ន 

ក្រកពរឹតល្ឡើងជាេកណ្ណៈក្រពន័្ធ ចា្់រតាងំពរីថ្ាក់មូេ�្ឋាន 

រហតូ�េថ់្ាក់មជ្ឈមិ (មន្រីរ ស-២១)។ លនៅល�ើមឆ្ាំ 

១៩៨០ ឆ្អរឹងេេា�ក៏្឵េ ឆ្អរឹង�ងខលនួ នងិឆ្អរឹង អេណៈយេណៈ 
រ្រសជនរងលកគោះ កតរូេ�នក្រមូេេុក�ាក់លនៅក្ងុស្្ូរ ឬ

 
លចតរីយ៍ក្ងុ្ររលិេណេតអ្ារាមលនៅតាមេរីកខនលងខ�េស្តិ 
លនៅជតិៗកខនលងសមលា្់រ ល�ើម្រីលធវើជា្ ស្តុាង នងិសកមា្់រ

លធវើ្ុរណ្យតាមក្រនពណរីសាសនា។ លនៅនថងៃ២០ ខខឧស្ា 

លរៀងរាេឆ់្ា ំក្រជាជនកមុ្ជាេូេាងំក្រលេស ខតងខតលធវើពធិរី 
្រង្ុកូេលគោរព�េេ់ញិ្ញាណកន្្ធអ្កខ�េ�នសលា្់រលេៅ

ក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម។ 

 រូ្រថតេាងំអសល់នះ ថតល�ោយ នម ៉ឡា ំលនៅលកកោយនថងៃ 

រលំ�ោះ៧ មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ នម ៉ឡា ំ�នមក�េក់្រលេស 

កមុ្ជា ក្រខហេលនៅក្ងុខខកុម្ណៈ ឬ មរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៩ ក្ងុត ួ

នាេរីជាេរលសនរីយ៍ឯករ្រសក់ងេ័ពលេៀតណាម។ គាតម់ាន

ចលំណះ�រឹងខផក្ច្ោ្់រលកជៅកជះ នងិមានជនំាញខាងលរៀ្រចំ 

នងិក្រត្ិរត្សិារមន្រីរខ្រ្រេេិ្យាសាសស។្ នម ៉ឡាំ �ន 

េេួេ្ារកិច្ច�ស៏ខំានមួ់យ ក្ងុការលរៀ្រចឯំកសារេាងំ 

អសខ់�េកតរូេ�នរកលឃើញលនៅក្ងុមន្រីរ ស-២១ ឲ្យលេៅ 

ជាសារមន្រីរមួយ ខ�េមានលឈ្ោះលហៅថា «សារមន្រីរ 

ននស្ិុរនអាកកក់រ្រសក់មុ្ជា»។ កិច្ចការរ្រសគ់ាត់ គឺ 
ជាកិច្ចការ�ម៏ានតនមល នងិជា្ ស្តុាងក្ងុការ្រលងកើត 

តេុាការក្រជាជន្រ�េិតន្ក៍មុ្ជាក្ងុខខសរីហា ឆ្ ាំ 

១៩៧៩ ល�ើម្រីកាតល់េោស ្រ៉េុ ពត នងិលអៀង សាររី ពរី 

្រេឧកកិ�្ឋកម្ក្រេយ័ពជូសាសន។៍

ពពិរ័ណរ៍បូថតបង្឵ហ ញពរីបូភាពជវីតិតបចាថំថ ងៃលៅទ្វត្សរ៨៍០

 រូ្រថត្រ៉នុ្ានសនលរឹកលនៅក្ងុខផក្លនះ ខ�េថតល�ោយ 
លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
នងិក្រេតិេ្េូិសញ្្ជតអិាលមរកិ ល�េរីត ហក៊ ្រង្ហាញពរីខផក្ 

សខំាន់ៗ ចនំនួ្ួរនគឺ ការចរាចរណ៍េរីផ្ារនងិេសិយ័ 
គមនាគមន,៍ ការស្ារលឡើងេញិនេូេសិយ័កពះពេុ្ធសាសនា 

នងិការមិនលរើសលអើងពជូសាសន,៍ លសររ្ី ាពក្ងុការក្រក្រ 
ការងារនងិរសរ់ាន, នងិការចា្់រលផ្ើមលឡើងេញិននេសិយ័ 
អ្់ររ។ំ រយណៈលពេជាង៤០ឆ្ាលំកកោយរ្រ្រខខរ្កកហម 
កកមងរូ្រថតេាំងលនះ កលាយជាកកមងរូ្រថតអនសុ្ាេររីយ៍ 
ខ�េមិនអាច្ំរល្លច�ន នងិជាខផក្មួយនន�លំណើរ
ការខសវងរកយុត្ិធម៌សកមា្់រសង្គមកមុ្ជានាលពេ
្រច្ចុ្រ្ន។្ លេោក ឆាងំ យុ �នមានក្រសាសនថ៍ា 
«ការចងចាពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍លនៅខតជាខផក្  
មួយននអតស្ញ្ញាណរ្រសក់្រលេសកមុ្ជា្រច្ច្ុរ្ន ្នងិ

 
ជាលកចើនជនំានល់េៀតលេៅនថងៃអនាគត។ សង្គមមួយមិនអាច 
ស្គាេខ់លនួឯង�នលេ ក្រសនិល្រើសង្គមលនោះពុមំានការចង
ចាចំ្឵សេ់ាសអំ់ពរីក្រេត្សិាសសរ្្រសខ់លនួ។» ក្រេត្េិេូិ 
ល�េរីត ហក៊ �នអធ្ិរ្឵យថា «អ្ករសរ់ានមានជរីេិត 

ក្រជាជនកមុ្ជាក្ងុកំឡងុេសេត្រ ៍៨០ ។
 (ល�េរី� ហក៊, ឆាងំ យុ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ក្រជាជនកមុ្ជាេេិកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើត្រនា្្់រពរីរ្រ្រខខរ្កកហម 
�េួរេឆំ្ា១ំ៩៧៩។ (ឌិញ ហវងុ នងិហ ូេា៉នត់ាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា)

អិ�្ឋធាតរុ្រសជ់នរងលកគោះពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។ 
(ល�េរី� ហក៊, ឆាងំ យុ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

លកកោយរ្រ្រខខរ្កកហមជាលកចើន �នព្យាយាមក្់រលចោេ 
នេូអតរីតកាេរ្រសខ់លនួ ្រ៉ខុនេ្ាលនៅខតជាអតរីតកាេនងិ
ជាអតស្ញ្ញាណរ្រសខ់លនួជានចិ្ច។ ក្រជាជនខខរ្ខ�េលកើត 
លកកោយរ្រ្រខខរ្កកហម �នព្យាយាមខសវងយេអំ់ពរីមូេ 
លហតខុ�េ្រណ្ាេឲ្យលសោកនា�កម្ក្ងុអតរីតកាេលកើត 
មានលឡើង ឬអ្កេាងំលនោះក្រខហេជាលនៅមានមន្េិ 
សង្យ័ថា លតើលសោកនា�កម្េាងំលនោះ�នលកើតលឡើង 
ពតិខមន ឬយា៉ងណា។» 
 ក្រេត្េិេូិ ល�េរីត ហក៊ គឺជាអ្កក្រខមក្រមូេឯកសារ 

ខខរ្កកហម�្ូំរង្រង្អស់ នងិ�ន្រលងកើតគណកម្ការមួយ 

ល�ើម្រីក្រមូេ លរៀ្រចំ ខថរក្ា នងិចងកកងឯកសារខខរ្ 
កកហមលនៅកមុ្ជាក្ងុអំឡងុល�ើមេសេត្រឆ៍្ា១ំ៩៨០។ 

 កិច្ចការសសាេកជាេរ្រសល់េោកលេៅលេើក្រេត្សិាសសខ្ខរ្ 
កកហម �ន្រង្ហាញថា ក្រជាជនកមុ្ជាក្រមាណពរីមួយ 
េានលេៅ្ររីេាននាក់ ក្ងុចលំណោមក្រជាជនសរុ្រក�ពំរីរ 
េាននាក់កតរូេ�នសមលា្់រ លហើយេ្រ្ធម៌េាងំមូេកតរូេ �ន 
្ំរផលចិ្ំរផលាញជាក្រពន័្ធ។ លេោក ល�េ�ិ ហក៊ ក៏�ចូជាលេោក  
ឆាងំ យុ សពវនថងៃអ្កេាងំពរីរលផ្ោតការសសាេកជាេមួយខផក្ 
ធលំនៅក្ងុក្រលេសកូលរខ៉ាងលជើង នងិក្រលេស្ូមា។

ជូ	ជុៃហៃ៊	បបជាជៃ្្តីជពមលៃៀសពៅតំបៃ់៥	
ដកសសង់ពចញពតីចពមលៃើយសារភាពឯកសារ	J០០២៥៥

សុង	ថានណ	

 ខ្ុលំឈ្ោះ ជ ូជនុហន៊ អាយុ៣៣ឆ្ា ំល េ្ក្ររុស មានសសរុក 
កំលណើត លនៅ្ មិូចលំណោម ឃុកំំខពង សសរុកនកពក្រ្឵ស 
ត្ំរន៣់៣ (្ មិូ្ាគនរិតរី)។ ខ្ុគឺំជាអតរីតកគរូ្រលកងៀនលនៅ
សាេា្រឋមសកិ្ាចលំណោម។ 
 លនៅឆ្ា១ំ៩៦០ ខ្ុ�ំនចេូលរៀនលនៅសាេា្រឋមសកិ្ា 
ចលំណោម ្រនា្្់រមកលរៀនលនៅសាេាអនេុេិ្យាេយ័នកពេវា។  
លនៅឆ្ា១ំ៩៦៦ ខ្ុលំរៀន�េថ់្ាក់េរី២ លនៅេេិ្យាេយ័តាខកេ។
 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ ខ្ុកំ្រឡងជា្់រលធវើជាកគរូ្រលកងៀន នងិ 
លរៀនច្឵្់រកគរូលនៅមហាេេិ្យាេយ័កំពង់កន្តួ។ រយណៈលពេ 
លនោះខ្ុ�ំនស្ាក់លនៅ នងិជតិស្េិ្ធជាមួយលឈ្ោះ អូ៊ សន 
ខ�េជាកគរូ្រលកងៀនេរីលនោះខ�រ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៨ ខ្ុ�ំន 
េេួេការអ្់ររពំរីលឈ្ោះ សន អំពរីរ្រ្រលេោកលសររី គឺ 
ក្រជាជនរសល់នៅស្រ្឵យ�ចូក្រលេសអាលមរកិ ររីឯរ្រ្រ 
កុមុ្យនរីសជារ្រ្រររឹតត្តិលេើលសររ្ី ាពក្រជាជន ខ�េ 

េ�ំក�ចូក្រលេសចនិ។ លកកោយពរីេេួេការអ្់ររលំហើយ 
ខ្ុ�ំនចេូជា លស.អុរី.អា ល�ោយមានអ្កឧលេសនាម 
្រញ្ចូេលឈ្ោះ ញាន ធរូា៉ន នងិេេួេស្គាេល់�ោយលឈ្ោះ 
េង់ សាលរត៉។ េាងំពរីរនាក់លនះគឺជាសាសស្ាចារ្យលនៅ 
មហាេេិ្យាេយ័កំពង់កន្តួ។ សន ក៏ខណនាឲំ្យខ្ុេំាក់ េង 
ជាមួយលឈ្ោះ ចេិ លខង (អតរីតកគរូ្រលកងៀន), ស លសឿង 
(អតរីតកគរូ្រលកងៀន), សកុ ហន (អតរីតកគរូ្រលកងៀន) ល�ើម្រី
រួមលធវើសកម្្ាពតាម�ានចេនាខខរ្កកហម លនៅសាេា 
លផ្ង លៗេៀត នងិកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា។ 
 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៩ លពេខ្ុលំរៀនច្឵្់រកគរូច្់រលហើយ ក៏មក 
្រលកងៀនលនៅសាេា្រឋមសកិ្ាចលំណោម។ លពេលនោះ  
សន�នឲ្យខ្ុលំធវើការេាក់េងលធវើសកម្្ាពតាម�ានខខរ្ 
កកហមជាមួយលឈ្ោះ មិញ ឈរីេ (អតរីតកគរូ្រលកងៀន),  
សងួ លសសង (ក្រជាជនថ្រីលនៅសហករណ៍�កលពោ), យិន  

 កងចេត័លនៅសហករណ៍ ក្ុងសសរុក្្ំសសរុក  
ត្ំរន៥់ ្ូមិ្ាគពាយ័ព្យកំពងុជញ្ជូនថយ្កលេៅ 
េាយជាមួយ�យអសកមា្់រសង់េវារេរឹក។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ពពិរ័ណរ៍បូថតបង្឵ហ ញពរីបូ្លមច្្ហ៊ុនស្ន សដេចាបល់្្ើម្តិពលីោេនលោបាយឈ្ន ះ ឈ្ន ះ

 រូ្រថតសលម្ចនាយករ�្ឋមនន្រី ហ៊នុ ខសន ខថលងលនៅ 

ក្ងុរ�្ឋស្ាជាត ិក្ងុេសេត្រឆ៍្ា១ំ៩៩០។ ការជខជក 

ពិ្ ាក្ារ្រសស់លម្ច គឺ�នលផ្ោតសខំានល់េៅលេើការផ្ចួ 

លផ្ើមគំនតិក្ងុការ្រលងកើតលគោេនលយោ�យ ឈះ្ ឈះ្ 

ខ�េនាលំេៅ�េក់ារ្រកងរួ្រ្រកងរួមជាតេិាងំមូេ រេាង 

កករុមឧេ្ាមផ្ាចខ់លនួខខរ្កកហម នងិរ�្ឋា្ �ិេកមុ្ជា ល�ោយ
 

សន្ិ្ ាព នងិសន្េិធិរី កាេពរីឆ្ា១ំ៩៩៨។

 ពពិរ័ណ៍លនះ   គឺជាខផក្មួយននការងារអ្់ររពំរីអំលពើ 

ក្រេ័យពូជសាសនល៍នៅកមុ្ជារ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កមុ្ជាលនៅតាម្រណ្ាលខត�្នេលេៀតលនៅក្ងុេូេាងំកពះ
 

រាជាណាចកកកមុ្ជា។ ឯកឧតម្ នាយឧតម្លសនរីយ៍ ណរឹម 

សេុត្ ិរពំរឹងថា កករុមក្រេត្សិាសសល្យោធា នរឹងខតិខពំកងរឹង 

កិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ្រនក្ារ  
សិក្ាសសាេកជាេអំពរីក្រេត្សិាសសខ្ខរ្កកហមលនះឲ្យកាន ់

ខតច្឵សេ់ាសជ់ាងមុន ល�ើម្រីជាចលំណះលចះ�រឹងរ្រសកូ់ន

ខខរ្ជនំានល់កកោយ លៗេៀត មិនឲ្យល្លចពរីេនិាសកម្�ជ៏រូចត់

ក្ងុក្រេត្សិាសសក្មុ្ជា។

សលម្ចនាយករ�្ឋមនន្រី ហ៊នុ ខសន លនៅក្រលេសស៊យុខអត  
ឆ្ា១ំ៩៧៩។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

េាងឆាយ (អតរីតកគរូ្រលកងៀន)។ លកកោយនថងៃេរី១៨ ខខ 
មរីនា ឆ្ា១ំ៩៧០ ខ្ុ,ំ សងួ លសសង, យិន េាងឆាយ នងិឈរីេ  
�នរតម់កលនៅ្ ្លំពញ។ ខ្ុ�ំនជា្់រខខ្ លស.អុរី.អា ចាស់ 
ជាមួយ អូ៊ សន ជាលមរ្រសខ់្ុ�ំខ�េ។ សន នងិ មិញ ឈរីេ  
�ននាខំ្ុលំេៅេាក់េងខខ្ លស.អុរី.អា ខ�េរតព់រីជន្រេមក 
លនៅ្ ្លំពញខ�រ ខ�េអ្កេាងំលនោះមានលឈ្ោះ អរឹម សាយ,  
ខកេ លសថា, ហង់ លអឿង ល�ើម្រីរួមលធវើសកម្្ាពតាម�ាន 
ខខរ្កកហមលនៅកុ្ងចំលណោមសិស ល្នៅសាេា្រឋមសិក្ា 
េួេសវាយនកព។ ជាមួយគ្ាលនះ ខ្ុ�ំនលធវើសកម្្ាពចា្់រ 
ខខរ្កកហម�នម្ាក់លឈ្ោះ ជា។ លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧០ �ខ�េ  
អូ៊ សន នងិ មិញ ឈរីេ នាខំ្ុលំេៅេាក់េងខខ្ លស.អុរី.អា  
ម្ាក់លឈ្ោះ ខ្រន៉ សកូត អតរីតពាក់សក័្២ិ (េាហាន 
ចាស)់ ល�ើម្រីឲ្យស្គាេេ់ាក់េង្្ជា្់រខខ្ លស.អុរី.អា ក្ងុកករុង 
្្លំពញ។ ្រន្ា្់រមក សាេនិ �ននាខំ្ុឲំ្យស្គាេ់ ឌុច សំ  
(អតរីតកគរូ្រលកងៀន) នងិ ងរី េុរីត (អតរីតកគរូ្រលកងៀន) ខ�េ 
ជាខខ្ លស.អុរី.អា ខ�រ។ លកកោយពរីេាក់េងលហើយ ខ្ុ ំ
�នចេូរួមលធវើសកម្្ាពជាមួយ ស ំនងិ េុរីត លឃោសនា 
ក្រជាជនឲ្យស្អ្់រខខរ្កកហម នងិចា្់រខខរ្កកហម។ 
 លនៅឆ្ា១ំ៩៧២ ខ្ុ�ំនេេួេការចាតត់ាងំពរី ខ្រន៉ 
សកូត ឲ្យេាក់េងខខ្ លស.អុរី.អា លនៅសាេា្រឋមសកិ្ា 
្ររឹងកតខ្រកលឈ្ោះ ឡាច សារុន។ ្រនា្្់រមក ខ្ុ�ំនលេៅេាក់ 
េងជាមួយ ឡាច សាេនិ លធវើសកម្្ាពចា្់រខខរ្កកហម 
�នម្ាក់លឈ្ោះ គរឹម លនៅ្ររឹងកតខ្រក។ ឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្រន៉  
សកូត �នចាតត់ាងំខខ្ លស.អុរី.អា េាងំអសឲ់្យលធវើជា 
លម១០ខង្ លេៅ៥០ខង្លនៅក្ងុសងកាតល់េខ១១ ល�ើម្រីឲ្យ 
ខខ្ លស.អុរី.អា េាងំអសស់សរួេលធវើសកម្្ាពតាម�ាន 
ខខរ្កកហម។ លកកោយេេួេការចាតត់ាងំ នងិេេួេ 
ខផនការលហើយ ខ្ុ�ំនមកលធវើលម១០ខង្លនៅសងកាតល់េខ 
១១ កករុង្្លំពញ។ ខ្ុ�ំនលឃោសនាឲ្យក្រជាជនស្អ្់រខខរ្ 
កកហម នងិចា្់រខខរ្កកហម�នពរីរនាក់លឈ្ោះតចូ នងិ ថនុ  
ផាន លនៅក្ងុសងកាតល់េខ១១ លហើយកសាងកមលាងំ លស. 
អុរី.អា �ន៤នាក់ មានលឈ្ោះ កពរុំ ខឆម (អតរីតលពេ្យ 
េាហាន), សសួ ឈន (ក្រជាជនថ្រីលនៅសហករណ៍ល�យ៉ 
កពរីង), េុតិ េរឹម (ក្រជាជនថ្រីសហករណ៍�កលគោ), េឺ សាគុណ  
(ក្រជាជនថ្រីសហករណ៍គរីរេិន័)។ លពេកសាងកមលាងំេាងំ 
លនះ�នលហើយ ខ្រន៉ សកូត �ននាខំ្ុឲំ្យស្គាេ ់នងិេាក់េង 
ជាមួយខខ្ លស.អុរី.អា ម្ាក់លេៀតមានលឈ្ោះ ជនិ នក  
(អតរីតអធកិារ្រឋមសកិ្ាកករុងតាខកេ)។ 
 លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លកកោយពរី�រឹងស្ាពការណ៍ 
កងេ័ពខខរ្កកហមេាយរលំ�ោះជុេំញិ្្លំពញលហើយ ក្ងុ 

អំឡងុលពេលនោះខ្ុេំេួេខផនកាពរី ខ្រន៉ សកូត ឲ្យខតិខំ
 

កសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា ្រខនម្ នងិចាតត់ាងំកមលាងំ 
លស.អុរី.អា ឲ្យលេៅេាក់ខលនួតាមផ្ាងំថ ្ចា�ំញ់លយោធា 
ខខរ្កកហមលពេចេូមកកក រុង្្លំពញ នងិឲ្យេាក់អាេុធខលរី 
កគា្់រខ្រកេុកសមលា្់រខខរ្កកហម។ លកកោយនថងៃេរី១៧ លមសា 
ឆ្ា១ំ៩៧៥ មុនជលមលៀសមួយនថងៃ ខ្ុ�ំនេេួេខផនការពរី 
ខ្រន៉ សកូត ឲ្យកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា ក្ងុចលំណោម 
ក្រជាជនថ្រី នងិ្រនល្ធវើការេាក់េងខខ្ លស.អុរី.អា ឲ្យជា្់រ។ 
នថងៃេរី១៨ លមសា អង្គការ�នជលមលៀសខ្ុលំចញពរ្ី ្លំពញ 
លហើយក្ងុអំឡងុលពេលនោះខ្ុ ំក៏�នលេៅ្ ្ជា្់រខខ្ លស.អុរី.អា 

 ចាសខ់�េមកជាមួយមានលឈ្ោះ ស៊សួ ឈន នងិ េឺ គុណ។  
ខ្ុ�ំនលេៅលនៅ្ មិូចលំណោម ឃុកំំខពងជាសសរុកកំលណើតរ្រស់ 
ខ្ុ។ំ ខ្ុក៏ំ�នលេៅ្ ្ជា្់រខខ្ លស.អុរី.អា ចាសល់ផ្ងលេៀតមាន

 
លឈ្ោះ សងួ លសសង, ហង់ លអឿង នងិ ខកេ លសថា លកកៅពរីលឈ្ោះ 
េាងំ្ររីនាក់ខាងលេើលនះ ខ្ុ�ំាចក់ារេាក់េងេាងំអស។់ ក្ងុ

 
លពេ្្ជា្់រេំនាក់េំនងលឡើងេញិលនះ លអឿង គឺជាអ្ក�រឹកនាំ 
កមលាងំ លស.អុរី.អា លនះ លហើយខ្ុគឺំជាអ្កេេួេខផនការពរី 
លអឿង ឲ្យកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា ក្ងុចលំណោមក្រជាជនថ្រី 
ឲ្យ្ំរន្លមាគ៌ា្រងក្រលងកើតផេរ្រសអ់ង្គការលឃោសនាឲ្យ 
ក្រជាជនថ្រីស្អ្់រអង្គការ នងិសសាេ កជាេរកខខ្ លស.អុរី.អា។  
លនៅខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ុនំងិ ហង់ លអឿង �នលធវើសកម្- 
្ាពកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា ក្ងុចលំណោមក្រជាជនចាស់ 
ពរីរនាក់គឺលឈ្ោះ លហង នងិ តាងំ លឆង។ លពេកសាង 
�នលហើយ អង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ុ ំនងិហង់ លអឿង ឲ្យលេៅ 
លេើកេំន្់រេរឹកលនៅកំពង់ចក ក្ងុឃុនំកពេវា សសរុក៤៥ ។  
អំឡងុលពេលនោះខ្ុ ំនងិ ហង់ លអឿង �នសសាេកជាេរកលឃើញ

 
ខខ្ លស.អុរី.អា ចាសម្់ាក់គឺ មិញ ឈរីេ។ ខ្ុ ំនងិ លអឿង �ន 
េេួេខផនការពរី ឈរីេ ឲ្យកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា ្ំរផុស 
ឲ្យក្រជាជនថ្រីស្អ្់រអង្គការ នងិលធវើឲ្យមានការកច្ូរកកច្រេ់។ 
 លនៅខខកកក�ា នងិខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ុនំងិ លអឿង  
រួមជាមួយ តា ំនអ នងិ ស៊ ូកកេា៉ន ់�ន្ំរផុសក្រជាជនថ្រីឲ្យ 
មានការកច្ូរកកច្រេក់្ងុ្ូមិចលំណោម ល�ោយ�ន្ំរផុស 
ថាអង្គការលនៅក្ងុ្ូមិលនះតរឹងរុរឹងណាស់ លហើយ្រងំ្ឲ្យលធវើ 
ការលកចើន។ ល្រើសុរី មិនខ�េខឆ្អតលេ ្រ៉ខុនល្្រើ្ មិូ�នេលកកៅពរី 
្ូមិចលំណោមលនះលធវើការងារតចិ លហើយសុរី�នខឆ្អតលេៀត 
ផង។ ក្ងុលពេលនោះខ�រ ខ្ុ�ំនេេួេខផនការពរី លអឿង លធវើឲ្យ

 
សះ្ក្ងុការកសាងក្រលេសរ្រសអ់ង្គការ ល�ោយលពេស្ងូ

 
�ន្ំរផលាញសណំា្រ នងិកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា។ លកកោយ 
លពេេេួេខផនការលហើយ ខ្ុ ំនងិ លហង �ន្ំរផលាញសណំា្រ 
អស៦់០កណ្ា្់រ នងិនង្គេ័អស៥់។ លនៅខខកញ្ញា នងិខខតេុា  

ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ុរួំមលធវើសកម្្ាពជាមួយ លហង នងិ ហង់  
លអឿង កសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា �នពរីរនាក់គឺ មំុ សន៊ នងិ  
េូច មិុេ។ លពេកសាងកមលាងំ្រ�នលហើយ អង្គការក៏�ន 
ចាតត់ាងំខ្ុ ំនងិ មំុ សន៊ កពមេាងំ លហងឲ្យលេៅ�ា�ំឡំងូ។ 
 លនៅខខេចិ្ឆកិា ឆ្ា១ំ៩៧៥ អង្គការជលមលៀសខ្ុពំរ្ី មិូ 
ចលំណោមឲ្យលេៅលនៅខាង�ត�់្ំរងេញិ។ លនៅលពេលនោះខខ្ 
លស.អុរី.អា រ្រសខ់្ុ ំ ក៏កតរូេ�នអង្គការជលមលៀសមកលខត ្
�ត�់្ំរងខ�រ �លូចះ្លហើយខ្ុលំនៅជា្់រខខ្�ខ�េ។ លកកោយ 
លពេជលមលៀស ខ្ុ ំ�នលេៅលនៅក្ងុសហករណ៍លគោកេនុ ឃុំ

 
េានកា ំសសរុកកពះលនតកពះ ត្ំរន៥់។ ខ្ុ�ំនជា្់រខខ្ លស.អុរី.
អា ចាសល់ឈ្ោះ ជនិ នក លហើយ នក �ននាខំ្ុឲំ្យស្គាេ ់នងិលធវើ 
សកម្្ាពជាមួយលឈ្ោះ សកុ សាមិត, ន ូយុន។ ជាមួយ 
គ្ាលនះខ�រ ខ្ុ�ំនេេួេខផនការពរី ជនិ នក ឲ្យលសុើ្ររកខខ្  
លស.អុរី.អា ចាសល់�ើម្រីេាក់េងលធវើសកម្្ាព្ំរផលាញក្ងុ 
សហករណ៍តាមរយណៈ ារកិច្ចអង្គការឲ្យលធវើល�ោយ្ំរផុស 
ក្រជាជនថ្រីឲ្យក្រឆាងំរ្រ្រសមូហ្ាពរ្រសអ់ង្គការ 
នងិកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា។
 លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លពេេេួេខផនការលហើយ  
ជនិ នក �នចាតត់ាងំខ្ុ ំឲ្យលធវើសកម្្ាពជាមួយខខ្ លស. 
អុរី.អា ចាសម់ានលឈ្ោះ សាមិត នងិ ន ូយុន។ លយើងកសាង 
កមលាងំ លស.អុរី.អា �ន្ររីនាក់គឺ សេុ្ធ, ខណក, គរីលឈៀង េរី ។  
លនៅខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ក្រធានសហករណ៍លគោកេនុ �ន 
ចាតត់ាងំខ្ុឲំ្យលេៅលេើកេំន្់រេរឹកលនៅេាេ�្ូំរក្ររី ក្ងុ

 
ឃុេំានកា។ំ អំឡងុលពេលនោះ ខ្ុ�ំនេាក់េងជា្់រជាមួយ 
ហង់ លអឿង ខ�េមកលេើកេំន្់រខ�រ។ លនៅខខមិថនុា ឆ្ាំ 
១៩៧៦ ខ្ុ�ំនមកលនៅក្ងុសហករណ៍លគោកេនុេញិ លហើយ

 

�នេេួេខផនការពរី លឡង នងិ ជនិ នក ម្ងលេៀតឲ្យេួច 
សសរូេកុ្ងសហករណ៍េាក់េុកលកតៀមសកមា្់រ្រលកមើខផនការ 
រ�្ឋក្រហាេាយយកលខត�្ត�់្ំរងឲ្យពកងរឹងការេាក់េង 
ខខ្ លស.អុរី.អា លនៅខាងមូេ�្ឋានចាស ់្ំរផុសក្រជាជនថ្រី 
ឲ្យរតច់េូលសៀម នងិ្ំរផុសឲ្យមានការកច្ូរកក្រ្រេក់្ងុ 
សហករណ៍។ លកកោយលពេេេួេខផនការលហើយ លឡង �ន 
នាខំ្ុលំេៅជ្ួរ លឆោម អនកុ្រធានសហករណ៍លគោកេនុ ល�ើម្រី 
េាក់េងលធវើសកម្្ាព លហើយជាមួយគ្ាលនះ ខ្ុ ំនងិ លឆោម ក៏ 
�ន្ំរផុសក្រជាជនថ្រីឲ្យរតល់េៅលសៀម�នពរីរនាក់។ លនៅខខ 
កកក�ា នងិ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លឆោម �ននាខំ្ុឲំ្យស្គាេ ់នងិ 
េាក់េងលឈ្ោះ ស ក្រធានឃុេំានកា ំ។ ្រន្ា្់រមក ខ្ុ�ំន 
េាក់េងលឈ្ោះ ស៊ុ  ំនងិ ធរី លេៀត។ លនៅលពេេាក់េងលហើយ  
ខ្ុ�ំនលធវើសកម្្ាពរួមជាមួយអ្កេាងំពរីរល�ោយ្ំរផុស 
ក្រជាជនថ្រីឲ្យរតច់េូលសៀមអស៧់កគរួសារ ល�ោយ្ំរផុស 
ថាលនៅក្ងុសហករណ៍លនះខេងចាយេយុ ល្រើេក់�រូអវរីក៏ 
មិន�ន មិន�ចូលេៅក្រលេសលសៀមលេ ក្រជាជនអាចរកសុរី
េក់�រូអវរី�នតាមចតិ។្ លកកៅពរីលនះ ខ្ុ�ំនេាក់េងជាមួយ 
េា៉ន នងិ លអឿង លធវើសកម្្ាព្រង្ហតូេរឹកឲ្យេចិសន្ងូលេើ្រ

 
នរឹងស្ងូលហើយអសច់នំនួពរីរហកិតា។ 
 លនៅខខមករា នងិខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខ្ុ�ំនេេួេ 
ខផនការពរី លឡង ម្ងលេៀតឲ្យកសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា 
្រខនម្ល�ើម្រីេុក្រលកមើខផនការ នងិឲ្យេចួសសរូេអង្គការក្ងុ 
សហករណ៍ល�ើម្រីលកតៀមេុក។ លពេេេួេខផនការលហើយខ្ុ ំ
កសាងកមលាងំ លស.អុរី.អា �នពរីរនាក់លេៀតគឺ ចក់ នងិ ញរឹម 
មុន។ លកកៅពរីលនះ លឆោម ឲ្យខ្ុលំេៅេាក់េងជាមួយ េា៉ន, ញយ  
នងិ លអឿង ល�ើម្រីលរៀ្រចកំមល ាងំ។ មក�េខ់ខកកក�ា ឆ្ាំ 
១៩៧៧ អង្គការចា្់រខខ រ្្រសខ់្ុ ំមានលឈ្ោះ លមោ៉ង, សអំាត,  
ស, លឡង �លូចះ្ខ្ុក៏ំ�នេាក់េងលេៅលឈ្ោះ មា៉ នងិ ខ ុល�ើម្រី 
លរៀ្រចរំកផលេូរតល់េៅលសៀម។ ខ្ុក៏ំ�នល�ើរេាក់េង្រ្ួរេខខ្

 
ក្តល់នៅតាមសហករណ៍លគោកេនុ សហករណ៍គរីររីេន័ 
្រកមរុងរតច់េូលសៀមខ�េលឈ្ោះ លឈៀង េរី, អូ៊ ផេ, ហង់  
លអឿង នងិ េឺ សាគុណ។ ខ្ុលំនៅក្ងុសហករណ៍លគោកេនុ

 
រហតូ�េខ់ខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លេើ្រអង្គការ ចា្់រខលនួខ្ុ។ំ 

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លមលើយសារ្ាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំអស់ 

លនៅមន្រីរសន្សិខុ ស-២១ សេុ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រងិ្ត្រងំ្ នងិលធវើ 

េារុណកម្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលើយរ្រស ់ខខរ្ កកហម �លូចះ្ លយើង 

មិនអាចសន្�ិ្ឋាន�នថា ចលមលើយរ្រស់ ជូ ជនុហន៊ ពិត 

ឬយា៉ងណា លនោះ លេ។

កងចេត័លនៅសហករណ៍ ក្ងុសសរុកមង្គេ្ូរររី ្ូមិ្ាគពាយ័ព្យ 

កំពងុសង់េវារេរឹក។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

េចិកិតសាេសេិ្ណៈសហសម័យេេិ្យាស្ាន សលរឹកររឹត  

ជាេរីតាងំមួយល�ើរតនួាេរីជាកខនលងអ្់ររ ំ្រណុ្ះ្រណ្ាេ 

នងិលេើកកម្សក់ារអ្់ររពំរីក្រេត្សិាសស ្នងិលករ�ខំណេ

ខ�េ្រន្េេុ់កពរីរ្រ្រខខរ្កកហម កពមេាងំជាកខនលង 

ខ�េ�ាក់្រង្ហាញពរីសេិ្ណៈ នងិេ្រ្ធម៌ តាមរយណៈ 

ការតាងំពពិរ័ណ៍ការចាក់្រញ្្ចងំខខ្្ ាពយនឯ្កសារ នងិ 

ការលធវើ្រេ្រង្ហាញរ្រសេ់ាគ្និនានា។ េចិកិតសាេសេិ្ណៈ 

សហសម័យេេិ្យាស្ានសលរឹកររឹត រួមចខំណក�េក់ារលេើក 

កម្ស ់នងិគាកំេ�េេ់ចិកិតករកមុ្ជាេាងំអស ់ល�ោយផេ្់ 
ជនូនេូ្ររលិេណខាងក្ងុ្រន្់្រធនំនអគារចណំាស ់
កសាងលឡើងក្ងុរជ្ជកាេ�រាងំ សកមា្់រការ�ាក់តាងំ 
ពពិរ័ណ៍ពរីកិច្ចការសេិ្ណៈរ្រសខ់លនួ។ 

វចិបិតសាលសលិ្បៈ

សហសមយ័វទិយាស្ថ ឵ៃសលៃ លឹករលឹត

សកមា្់រសសិ្-នសិ្តិ អ្កសសាេកជាេ នងិ 

សាធារណជនេូលេៅ ខ�េមានចណំា្់រអារម្ណ៍ 

មកេស ន្ាលនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
(DC-Cam) នងិេចិកិតសាេសេិ្ណៈសហសម័យ 

េេិ្យាស្ានសលរឹកររឹត, សមូេាក់េងមកកាន ់

សាង៊ ច្និ ្឵  អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយណៈ 

េូរសពល្េខ ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org 

សមូអរគុណ!

ចាស ់លនៅសាេា្រឋមសកិ្ាកពះលនកតកពះ។ ខ្ុឈំ្់រលរៀន 
លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ល�ោយសារសសរុកលេសលកើតមាន្ាពេរឹក 

េរ។ កាេលនោះ លនៅក្ងុ្ូមិខ្ុមំានកងេ័ព េន ់នេ ់ក្រយុេ្ធ
 

តេេគ់្ាជាមួយកងេ័ពខខរ្កកហម។ ក្រជាជនក្ងុ្ូមិ 
រ្រសខ់្ុមំានការ្ិត្័យយា៉ងខលាងំក៏�ននាគំ្ារតល់គចខលនួ

 
លេៅេរីខ�េមានសេុត្ិ្ ាព ចខំណកឯកគរួសារខ្ុ�ំននាគំ្ា 
ពនួលនៅក្ងុជកងរុកសសរូេ។ កងេ័ព េ ន ់នេ់ �នេមលាក់ 
កគា្់រខ្រកលនៅតាមលជើង្្លំសសះ នងិ្្កូំន�រំរី។ រហតូ�េ់ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ កងេ័ពខខរ្កកហមេេួេ�នជយ័ 

ជម្ះលេើកងេ័ព នេ ់នេ ់េាងំសសរុង។  ខខរ្កកហម�នចា្់រ 

លផ្ើមជលមលៀសកគរួសារខ្ុ ំនងិក្រជាជនខ�េរសល់នៅ្ មិូលជើង 
េតឲ្្យលេៅរសល់នៅ្ មិូលសសះខាងលកើត។ កាេលណោះខ្ុមំាន 
អាយុក្រខហេ១១ឆ្ាំ �លូចះ្ខ្ុមិំនសេូយេព់រីលគោេ 
នលយោ�យរ្រសខ់ខរ្កកហមលេ  ខ្ុ�ំរឹងកតរឹមថាខខរ្កកហម 
ឲ្យលធវើអវរីខ្ុនំ រឹងលធវើតាម លកពោះខ្ុខំ លាចខខរ្កកហម។ ខខរ្កកហម

 
ចា្់រលផ្ើមសសាេកជាេអ្កខ�េជា្់រននិ្ាការកុ្ងរ្រ្រចាស់  
�ចូជា កគរូ្រលកងៀន េាហាន មនន្រីរាជការ នាយេុន  

ពកួសក្ិ្ មិូ ល�ើម្រីយកលេៅសមលា្់រ។ ការសសាេកជាេលនះ  

�នលក្រើរយណៈលពេកនលះខខ។ ម្ាយខ្ុ�ំននយិាយក�្់រ 
ខ្ុថំ ា កគរួសារលយើងសណំាងលហើយខ�េខខរ្កកហម 
្រពា្ឈ្់រការសសាេកជាេតលេៅលេៀត លកពោះខខរ្កកហម�ន 

�រឹងថា កគរួសារលយើងគឺជានាយេុន។ ខខរ្កកហម�ន 

សសាេកជាេលឃើញលមឃុំ ខ�េ្រលកមើការក្ងុរ្រ្រចាស់ 

លហើយ�នយកលេៅសមលា្់រលចោេេាងំកគរួសារ។ 

 ខខរ្កកហម�ន្រនក្ារជលមលៀសកគរួសារខ្ុឲំ្យលេៅរសល់នៅ 
្ូមិល�យ៉តាខ្រន៉។ កាេលនោះខ្ុលំនៅកងកុមារ។ ខ្ុកំតរូេ�ន

 
ខខរ្កកហម្រញ្្ជឲ្យកាតេ់នន្ានខខកត១៥គរីឡកូកាមក្ងុ

 

 ខ្ុមំ ានជរីេតិរសល់នៅមក�េស់ពវនថងៃល�ោយសារខត 
�នេចួ�ឡំងូមរី លេោះ្ររីជា�រឹងថាក្រសនិល្រើខខរ្កកហម 
ចា្់រ�នច្឵សជ់ាេេួេរងនេូេារុណកម្ ឬអាចយក 

សមលា្់រលចោេយា៉ងណាក៏ល�ោយ។

 ខ្ុលំឈ្ោះ ឡត លសៀ អាយុ៥៩ឆ្ាំ រសល់នៅ្ មិូលជើង 
េតឃំុ្កពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះលខត្្រន្ាយមាន 

ជយ័។ កាេពរីកុមារ្ាពខ្ុលំរៀន�ន�េថ់្ាក់េរី១១សង្គម 

ឡត លសៀ សពវនថងៃគឺជាក្រជាជនក្រក្ររ្ររលធវើខសស នងិចញិ្ច រឹមកតរី 
លនៅឃុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជយ័។  
(ហ ូថនុា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ែ្ពុំមាៃជតីវិតរស់
ពោយសារលួចដំឡូងមតីហូប
ហូ	្ុនា	
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

មួយនថងៃ ល�ើម្ចកិញ្្ចលំធវើជរី�ាក់ខសស។ ក្រសនិល្រើខ្ុលំធវើការ 

មិនកគ្់រខផនការរ្រសអ់ង្គការលនោះលេ ខ្ុក៏ំមិនអាចេេួេ 

�នរ្រ្រអាហ ូ្រខ�រ។ លនៅលពេលនោះរ្រ្រអាហាររ្រស់

ខ្ុគឺំេេួេ�ន�យ។

 មក�េឆ់្ា១ំ៩៧៧ លនៅក្ងុ្ូមិឃុ ំសសរុកកពះលនកត 

កពះ ននត្ំរន៥់ កតរូេ�នផលាស្ូ្់ររអ្កកគ្់រកគងថ្រី គឺអ្កកគ្់រ 

កគងមកពរ្ី មិូ្ាគនរិតរី លហើយការររឹតត្តិរ្រ្រអាហារ 

ចា្់រលផ្ើមខ�រ។ ខ្ុ ំេេួេ�ន្រ្ររសរាេលស្ើរខតគ្ានកគា្់រ 
អងករ ហ្ូរេាយជាមួយអំ្ិរេ២លេៅ៣កគា្់រ្រ៉លុណ ្ណោះ។  

រាងកាយខ្ុចំា្់រលផ្ើមស្គមស្គាងំ នងិគ្ានកមលាងំសមូ្រីខតល�ើរ 

លេៅមុខលស្ើរខតមិនរួច។ ល�ោយសារខតការលសសកឃលាន ខ្ុ ំ

នងិកុមារ�នេលេៀត�នលេៅេចួ�ឡំងូមរីលនៅចមការខាងលជើង 
្ូមិតាខ្រន៉។ ខ្ុគឺំជាអ្កចេូេចួ�ក�ឡំងូមរី ររីឯកុមារ

 
�នេលេៀតលឡើងល�ើមលឈើចាំឃលាំលមើេឈល្រខខរ្កកហមខកកង 

លេោមកេាន។់ លនៅលពេខ�េ�តុ�ឡូំងមរីហ្ូរ គឺខ្ុកំតរូេ
 

មានការក្ររុងក្រយ័តខ្�រ ល�ោយចាតត់ាងំឲ្យមានអ្កចាំ 

ឃលាលំមើេឈល្រខខរ្កកហមពរីលេើល�ើមលឈើ �ចូលពេេចួ 

�ឡំងូមរីខ�រ។ ្រន្ា្់រពរី�ឡំងូមរីឆ្អនិលយើង�នខចកគ្ាហ្ូរ 

ក្ងុម្ាក់េេួេ�ន ២លេៅ ៣លមើម។ សពវនថងៃលនះលនៅលពេ

ខ�េខ្ុហំ្ូរ�ឡំងូមរី ខ្ុខំតងខតនរឹកសសនម�េអ់តរីតកាេ
 ខ�េខ្ុធំលា្់រ�នជួ្រក្រេះលនៅអំឡុងលពេរ្រ្រខខរ្កកហម 

លកពោះក្រសនិល្រើគ្ាន�ឡំងូមរីលេ ខ្ុក៏ំមិនអាចមានជរីេតិរស់

មក�េស់ពវនថងៃលនះខ�រ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ្រងក្ររុសខ្ុ ំលឈ្ោះ សយួ �នយក 
ខ្ុ ំលេៅលនៅជាមួយគាតល់នៅ្ មិូពករ្ុរន ក្ងុសសរុក្្ំសសរុក 

លកពោះគាតល់ឃើញខ្ុសំ្គមខលាងំលពក។ ្រងក្ររុសខ្ុគឺំជា
 

អតរីតលយោធាខខរ្កកហមលនៅ្ មិូ្ាគពាយ័ព្យ។ លនៅលពេ 

ខ�េខ្ុលំេៅ�េស់សរុក្្សំសរុក ខ្ុមំានតនួាេរីឃវាេលគោ។ 
 

លនៅេរីលនោះ ខ្ុហំ ូ្រខឆ្អតជាងលនៅ្ ូមិតាខ្រន៉ ននត្ំរន៥់  
លេោះ្ររីខ្ុេំេួេ�ន្រ្ររក៏ល�ោយ។ លនៅត្ំរន៥់ ក្រជាជន 
លធវើខសសេេួេ�នេិនផ្េសសរូេយា៉ងលកចើន ្រ៉ខុនក្្រជាជន 

លនៅខតអតឃ់លាន ល្រើលធៀ្រជាមួយតំ្រនល់ផ្ងលេៀតនន 

ចមក ារ�ឡូំងមរីលនៅជា្់រលជើង្្កំពះលនកតកពះ ស្តិលនៅក្ងុឃុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជយ័។ 
 

(ហ ូថនុា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
លកគឿងឥស្រយស ខ�េ ឡត លសៀ េេួេ�នពរីរ�្ឋា្ ិ�េលនៅលពេ 

ខ�េគាតល់ធវើជាក្រធានលសនាជនឃុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ  

លខត្្រន្ាយមានជយ័។ (ហ ូថនុា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

្ូមិ្ាគពាយ័ព្យ។ ក្រជាជនលនៅត្ំរន៥់ �នសលា្់រយា៉ង 

លកចើនល�ោយសារអតអ់ាហារ្ររលិ្ោគ។ 

 ខ្ុ�ំនឃវាេលគោលនៅសសរុក្្សំសរុក រហតូ�េខ់ខរ្កកហម 
�េួរេលំនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ ខ្ុក៏ំ�ន�រឹកលគោខ�េខ្ុឃំវាេ 

កតឡ្់រមក្ូមិខ្ុេំញិ។ លនៅលពេខ�េខ្ុមំក�េផ់ះ្ ផះ្ 

រ្រសខ់្ុ ំកតរូេ�នខខរ្កកហមរុះលរើអសល់េៅលហើយ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨១ ខ្ុ�ំនចា្់រលផ្ើមលរៀនសកូតលនៅសាេា 

េតល្ពោធិ៍ខកេកពះលនកតកពះ។ �ំ្ូរង កគរូរ្រស់ខ្ុគឺំជាក្រជាជន 
ថ្រីខ�េកតរូេ�នខខរ្កកហមជលមលៀសមកពរីេរីកករុង្្ំលពញ។ 

គាតគឺ់ជាអតរីតនសិិ្ តម្ាក់។ ខ្ុលំរៀនលនៅសាេាេតអ្ស ់
រយណៈលពេ២ឆ្ា។ំ លកកោយមកខ្ុ�ំនមកលរៀនថ្ាក់េរី៤ លនៅ 
សាេាកពះលនកតកពះ។ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៨៥ ខ្ុកំតរូេ 
ក្រឡងចេូថ្ាក់េរី៥ ខ�េលស្ើនរឹងថ្ាក់ឌរី្រលូមសពវនថងៃ លនៅ 
េិេ្យាេ័យជ្់រេាររី ខ�េសិ្តលនៅេរីរួមសសរុកកពះលនកតកពះ។  

ក្ងុឆ្ាលំនោះខ�រ ខ្ុមិំន�នចេូរួមក្រឡងលនោះលេ លកពោះ 

មានពាក្យចចាមអារា៉មតៗគ្ាថា យួន�ាខំតអុង ខ�េ 

មាននយ័ថា យួនជរីករលណ្ៅក្់រខលនួខខរ្សេក់តរឹមខតក្឵េ  

រួចយកក្឵េលធវើជាមំុចនងកាន។ ឮ�លូចះ្ខ្ុ ំ នងិ្រកព្កួ 
៥នាក់លេៀត �ននាគំ្ារតច់េូនកពក្ងុ្ូមិសវាយស ស្តិ 
លនៅឃុតំាេង សសរុក្្សំស រុក ល�ើម្រីចេូលធវើជាេាហានខាង 

រណសរិ្រលំ�ោះក្រជាពេរ�្ឋខខរ្ ខ�េមានមូេ�្ឋាន 

លនៅតាម្រលណ្ោយកពខំ�នខខរ្-នថ �រឹកនាលំ�ោយលម្រញ្្ជ 

ការលឈ្ោះ េ៉ូយ �នរយណៈលពេជាងមួយឆ្ា។ំ លកកោយមក  

ខ្ុ�ំនេេិកតឡ្់រមក្ូមិេញិ នងិលរៀ្រការក្រពន្ធលនៅ 
ឆ្ា១ំ៩៨៧។ ក្ងុឆ្ាលំនោះខ�រ ខ្ុក៏ំ�នស្ក័គចតិច្េូលធវើ

 
ជាលសនាជនឃុកំពះលនកតកពះ ល�ើម្រីការពារសន្សិខុជនូ 

ក្រជាជនកុ្ង្ មិូឃំុឲ្យលគចផុតពរីការលធវើ�្ររ្រស់កងេ័ពខខរ្ 
កកហម។ ខ្ុ�ំនលស្ើសុកំ្រធានលសនាជន លឈ្ោះ លរឿន លធវើ 

ការងារលនះ។ ខ្ុ ំមានតនួាេរីល�ើរយាមេ្ោតពរ្ី មិូលេៅ្ មិូ 

មួយជាលរៀងរាេយ់្់រ។ ខ្ុ�ំនលក្រើក�សក់ាលំ្លើងអាកានសវ 
្រតល់�ើម្រីការពារខលនួ។ មានយ្់រខលះខ្ុ�ំនក្រេះលឃើញ

 
កងេ័ពខខរ្កកហមល�ើរតាម្ូមិ ខ្ុនំងិ្រកព្កួជាង�្់រនាក់ 
លេៀត �នក្រយុេ្ធតេេជ់ាមួយខខរ្កកហម។ 

 រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩៣ ក្រធានលសនាជនឃុ�ំនេា 

ឈ្់រពរីតខំណង លពេលនោះលមឃុលំឈ្ោះ តាហា ំក៏�នចាត ់

តាងំខ្ុលំធវើជាក្រធានលសនាជនឃុំ ខ�េ�រឹកនាសំមាជកិ 
កករុមចនំនួ៤៥នាក់។ ខ្ុ ំនងិសមាជកិកករុមលេៅក្រយុេ្ធជាមួយ

កងេ័ពខខរ្កកហមលនៅ្ ូមិកំពង់កកសាងំ ្ូមិខចកអងករ 

ថ�្្់រ នងិ�នូឡរឹក ខ�េជាត្ំរនេ់ចិេរឹក។ ការក្រយុេ្ធ  

គ្ាលនះកងកមលាងំនគរ�េលខត ្នងិកករុមលសនាជន�ន  

សហការគ្ាយា៉ងេ្អ។ លនៅលពេខ�េ្ាគរីខាងសសរុក ឬលខត ្ 

�រឹង�ណំរឹងថា ខខរ្កកហមលនៅេរីណាខតងខតលតអូក�្់រមក 

ខាងលសនាជន ល�ើម្រីចេូរួមសហការគ្ាក្រយុេ្ធ។ ខ្ុមិំន 
សេូ�នលនៅរួមរសជ់ាមួយក្រពន្ធកូនខ្ុលំេ លកពោះខ្ុកំតរូេលចញ

 
លេៅេាយកមលាងំខខរ្កកហមខ�េលនៅលសសសេ។់ សពវនថងៃ 

ខ្ុមិំនចង់លឃើញខខរ្ខ្រក�ក់គ្ាតលេៅលេៀតលេ គឺខ្ុចំង់លឃើញ
 

ខខរ្រួ្ររួមគ្ាល�ើម្រីកសាងក្រលេសជាត ិ។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

ែ្ពុំរលូតកូៃពោយសារសរកដតី

អ៊នុ ្ុដាវី

 អុរឹម សអ៊ំន ល្េសសរី អាយុ៦៥ឆ្ាំ រសល់នៅ្ មិូធលក  
ឃុធំលក សសរុកសវាយកជ រុំ លខតស្វាយលរៀង។ សអ៊ំន មាន្រង 
្រ្អនូចនំនួ៦នាក់ សសរីចនំនួ៣នាក់ នងិក្ររុសចំននួ៣នាក់។ 
សពវនថងៃលនះ សអ៊ំន រសល់នៅជាមួយកូនសសរីេរី៤ ក្ងុ 
ចលំណោមកូនរ្រសគ់ាតេ់ាងំ៧នាក់។ ្្ររីរ្រសគ់ាត់�ន
សលា្់រអសរ់យណៈលពេក្រខហេ៦ឆ្ាកំនលងមកលហើយ។ 
សអ៊ំន ក្រក្រមុខរ្ររលធវើខសស �ា�ំណំាលំនៅខក្រៗផះ្ នងិ 
លមើេខថរក្ាលចៅចនំនួ២នាក់។ កូនៗរ្រសស់អ៊ំន គឺជា 
អ្កលធវើការលរោងចកក។ កូន ខៗលះលេៅលធវើការលនៅឆងៃាយពរីផះ្
លហើយស្ាក់លនៅេរីលនោះ ររីឯកូន ខៗលះលេៀតលធវើការលរោងចកក
លនៅខក្រផះ្ នងិកតឡ្់រមកផះ្េញិលនៅលពេយ្់រ។ 
 រឭំក�េល់រឿងរា៉េលនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម សអ៊ំន �ន 
នយិាយលរៀ្ររា្់រថា នរឹកលឃើញ �េ ់លរឿង លនោះ ខ្ុលំស្ើរខត 
មិនអាចនយិាយលចញមកលកកៅ�ន។ ខ្ុ�ំនលរៀ្រការលនៅ 
ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយរយណៈលពេ៦ខខលកកោយមកខ្ុមំាន

 

កូនេរី១។ ខខរ្កកហមលក្រើឲ្យខ្ុលំេៅជរីកអាង នងិឲ្យខ្ុខំរក�រី
 

ចមងៃ ាយក្រខហេ ២០០ខមក៉តពរីកខនលងជរីកលនោះ។ លនៅ 
លពេលនោះ កូនរ្រសខ់្ុខំ�េលនៅក្ងុលពោះមានអាយុកតរឹមខត

 
ពរីរខខខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ នាេងៃាចនថងៃមួយលពេកតឡ្់រមកពរីលធវើ 
ការងារេញិ ខ្ុធំលាក់ឈាមយា៉ងលកចើន។ ្្ររីរ្រសខ់្ុំ្ តិ្័យ 
យា៉ងខលាងំ លហើយក៏រតល់េៅលហៅឆ្្រ្ូមិមកជយួសលនង្គោះ 
ជរីេតិខ្ុ។ំ គាតគឺ់ជាឆ្្រ្ុររាណខ�េលចះេជិ្ជាឆ្្រលនះតៗគ្ា
នងិគ្ានសម្ារលពេ្យលក្រើក�សល់ឡើយ។ ឆ្្រលនោះក�្់រខ្ុថំា 
ល�ោយសារខតខ្ុលំធវើការ ងារធងៃនល់ពក លេើ្រលធវើឲ្យខ្ុធំលាក់ឈាម

 
លកចើនរហតូ�េរ់េតូកូន។ ខ្ុំ្ យ័ខលាចណាស ់លកពោះខ្ុលំេើ្រ

 
ខតមានកូន�្ូំរង។ ខ្ុយំំយា៉ងខលាងំល�ោយសារខតឈចឺា្់រ 
លពក ខថមេាងំខលាចឈាមខ�េហរូធលាក់មកយា៉ងលកចើន  
លេៀត។ នរឹក�េល់រឿងលនោះ ខ្ុសំសលណោះកូនណាស។់ កូនខ្ុំ 
សលា្់រល�ោយមិនេាន�់រឹងថាជាសសរីឬក៏ក្ររុសផង។ ខ្ុពំតិ 
ជាលសោកស្ាយខលាងំណាសខ់�េមិន�នលឃើញមុខកូន។  
ខ្ុក៏ំមិនធលា្់រសង្រឹមថាខ្ុនំ រឹងមានជរីេតិរសផុ់តពរីយ្់រលនោះ

 
ខ�រ ្រ៉ខុនខ្្ុសំណំាងេ្អ ខ�េអាចឆលងកាតល់រឿងរា៉េជា 
លកចើននងិអាចកសាងកគរួសារលឡើងេញិរហតូ�េស់ពវនថងៃ 
លនះ។ ្រន្ា្់រពរីឆ្្រជយួជរីេតិខ្ុ�ំន ្្ររីរ្រសខ់្ុ�ំនរកឧស 

 
មក្រងកាតល់្លើងអាងំឲ្យខ្ុលំនៅក្ងុយ្់រលនោះ។ កាេពរីសម័យ

 
លនោះ មនសុ ស្សរីខ�េសកមាេកូនរួច ឬរេតូកូន ខ�េ 
លយើងខតងខតលហៅថាសរនសខ្ចរីលនោះ កតរូេល�កលឆ្អើរល្លើងឲ្យឆ្អនិ 
សរនសរយណៈលពេក្រខហេមួយស�ហ្ស៍និ លហើយថម្ខលនួ 
ណាសល់កពោះខលាចឈ ឺ្រ៉ខុនខ្្ុមិំន�លូច្ោះលេ។ េះុកពរឹកលឡើង  
ខ្ុ�ំនលេៅសំុអនញុ្ញាតលមកងល�ើម រ្ីឈ្់រសកមាកពរីការងារ 
ល�ោយក�្់រថា «មិត្្រង ខ្ុលំស្ើសុ ំសកមាកអាងំល្លើងសនិ 
លកពោះខ្ុលំេើ្រខតរេតូកូនយ្់រមិញលនះ» ្រ៉ខុនល្មកងមិន 
កពមឲ្យខ្ុឈំ្់រសកមាកលេ។ លមកងក�្់រខ្ុថំា «លគកគ្់រគ្ា

 
លេៅលធវើការងារលនៅលកកៅផះ្ �លូចះ្មិតឯ្ងមិនអាចសកមាក 
លនៅផះ្�នលេ។ ក្រសនិល្រើមិតឯ្ងលធវើការមិន�នលកចើន�ចូ 

កករុមការងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាជ្ួរជាមួយអាជ្ាធរ 
ឃុ ំស្តិក្ងុសសរុករ�ំេួ លខតស្វាយលរៀង ល�ើម្រីសាកសរួពត័ម៌ានេាក់េង
នរឹងក្រជាជនខ�េធលា្់រ�នឆលងកាតរ់្រ្រខខរ្កកហម នងិក្រជាជ
នខ�េមាន្រញ្្ហសខុ្ាពល�ើម្រីសម្ាសន។៍ (លផង ពង្រា៉សុរី/ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

មុន មិតឯ្ងអាចលធវើសសាេជាងមុន្រន្ចិក៏�ន ្រ៉ខុនមិ្នអាច 
ឈ្់រសកមាកលនៅផះ្�នលេ»។ ខ្ុ�ំរឹងថា លមកងមិនសេូចតិ ្
អាកកក់លនោះលេ ្រ៉ខុនល្មកងក៏ខលាចថ្ាក់លេើ�ាក់លេោសគាត ់
ខ�រ។ ខ្ុក៏ំក្រញា្់រក្រញាេច់ាកលចញលេៅលធវើការ។ នថងៃលនោះ 
លមឃល្លៀងខលាងំណាស់ ខ្ុេំេរឹកខលនួលជោគជា។ំ ខ្ុរំងាញ័រ

 េលកេើក។ ខ្ុកំេាំមិន�នក៏�ននយិាយសុលំេៅលមកងម្ង 
លេៀតល�ើម្រីលេៅកជកល្លៀងសនិលកពោះខលាចធលាក់ខលនួឈធឺងៃន ់ 
្រ៉ខុនល្មកងមិនអនញុ្ញាតលឡើយ។ ល�ោយសារខត្ាព្័យ 
ខលាចនរឹងការ�ាក់លេោស ខ្ុលំនៅខតខតិខលំធវើការ�ចូក្រជាជន 
�ន៏េលេៀតលនៅលកកោមលមឃខ�េកំពងុខតល្លៀងផ្គរយា៉ង 
ខលាងំ។ នថងៃលនោះ លេោះ្ររីល្លៀងធលាក់មិនឈ្់រ េាយឡជំាមួយ 
នរឹងលផលក្រលន្ោរ  ក៏ក្រជាជនលនៅក្ងុកងេាងំអសល់នៅខតខ ំ
លធវើការងារមិនហ៊ាន្រង្អង់លឡើយ។
 លកកោយមក ខខរ្កកហម�នជលមលៀសក្រជាជនខ�េរស់ 
លនៅកុ្ង្ូមិធលកេាំងអស់ឲ្យលេៅរស់លនៅកុ្ង្ូមិកតពាំងថ។្ 

 
ខខរ្កកហម�នយក្ូមិធលកជាមូេ�្ឋានរ្រសខ់លនួលកតៀម 
ក្រយុេ្ធជាមួយកងេ័ពលេៀតណាម។ ខ្ុ�ំនផលាសម់កលនៅក្ងុ

 
្ូមិកតពាងំថជ្ាមួយម្ាយ ឪពកុ ្រង្រ្អនូ នងិកករុមកគរួសារ 
រ្រសខ់្ុ។ំ រសល់នៅកខនលងថ្រីក៏គ្ានអវរីក្រលសើរជាងកខនលងចាស់ 
ខ�រ។ លនៅក្ងុ្ូមិកតពាងំថ ្ខ្ុ�ំនពរលពោះកូនម្ាក់លេៀត 
លហើយខ្ុលំនៅខតលធវើការងារធងៃន�់ខ�េ។ ខខរ្កកហម�នឲ្យ 
ខ្ុ្ុំរកសសរូេ កិនសសរូេ ល�ើរលកើ្រជរីតាមផះ្ខរកយកលេៅ�ាក់ 
ខសស ខ�េលពេលនោះ ខ្ុមំានកូនលនៅក្ងុលពោះអាយុរហតូ

 
�េក់�ពំរីរខខលហើយក៏ល�ោយ។ លេោះ្ររីជាលធវើការងារធងៃនយ់ា៉ង 
ណា ខ្ុលំនៅខតអាច្រលងកើតកូនេរីពរីររ្រសខ់្ុ�ំនខ�រ។ 
 ឪពកុខ្ុកំតរូេអង្គការលចោេក្រកានថ់ា «ក្឵េយួន 
ខលនួខខរ្» លហើយយកលេៅ�ាក់គុកលនៅក្ងុេតធ្លក។ គុកលនោះ

 
គឺជាកខនលងេត�់ ំឃុឃំាងំ លធវើេារុណកម្ នងិជាេរីតាងំ 
សមលា្់រ។  ខខរ្កកហមលក្រើឪពកុខ្ុឲំ្យលឡើងលត្ោត លមើេលគោ  
ខរកជរី នងិខរក�រី។ លកកោយមកឪពកុខ្ុក៏ំធលាក់ខលនួឈឺ

 
សលា្់រល�ោយមិនអាចកេាំកេនរឹងការងារធងៃនេ់ាងំអសល់នះ 
�ន។ លកកោយមកលេៀត ម្ាយខ្ុលំកើតជងឺំលកមញ ក៏�នសលា្់រ 
លេៀត។ ចខំណកឯ្រងខ្ុពំរីរនាក់ខ�េជាកងេ័ពខខរ្កកហម 
កតរូេ�នខខរ្កកហម្រញ្ជូនលចញពរ្ី មិូ លនៅលពេខ�េកង 
េ័ពលេៀតណាមេាយចេូមក។ រហតូមក�េស់ពវនថងៃលនះ 
ខ្ុមិំនខ�េឮ�ណំរឹង្រងក្ររុសខ្ុលំេ។ ្រន្ា្់រពរីកងេ័ពលេៀត 
ណាមចេូមករលំ�ោះ លយើងេេិកតឡ្់រលេៅរសល់នៅក្ងុ្ូមិ 
ធលកេញិ។ ខ្ុរំសល់នៅជាមួយ្្ររី កូន យាយ នងិ្រ្អនូៗ។ ខ្ុនំងិ្្ររី

 គឺជាអ្កេេួេ្រន្កុកគ្់រយា៉ងលនៅក្ងុកគរួសារ។ 

 នរឹកលឃើញ�េល់រឿងេាងំអសល់នះលឡើង ខ្ុពំតិជាខរឹងណាស។់ 
ខខរ្កកហម�នយកអ្កខ�េខ្ុសំសឡាញ់លេៅល�ោយគ្ាន 
នថងៃកតឡ្់រមកេញិ។ ្រ៉នុ្ានឆ្ាកំនលងមកលនះ ខ្ុធំលា្់រ�នលេៅ 
េស ន្ាគុកេួេខសលង លហើយេាកានខ់តលធវើឲ្យខ្ុឈំចឺា្់រ លកពោះ 
ខ្ុលំឃើញខតរូ្រថតអ្កលេោសខ�េខខរ្កកហមសមលា្់រ លធវើ 
េារុណកម្ នងិលខោ្ះកចេាក់ខ�េលនៅលសសសេ។់ េិ�្្ឋ ាពក្ងុ
គុកេួេខសលង �នលធវើឲ្យខ្ុគិំត�េឪ់ពកុរ្រសខ់្ុខំ�េកតរូេខខរ្

 
កកហមចា្់រយកលេៅ�ាក់គុកលនៅក្ងុេតធ្លកខ�រ។ ខ្ុ�ំនសរួ

 
ខលនួឯងថា លតើខខរ្កកហម�នលធវើេារុណកម្ឪពកុរ្រសខ់្ុំ 
�ចូអ្កលេោសខ�េលនៅក្ងុគុកេួេខសលងលនះខ�រឬលេ។
 លេោះ្ររីជាលរឿងរា៉េេាងំលនះ�នកនលងហសួជាង៤០ 
ឆ្ាលំេៅលហើយ ្រ៉ខុនខ្្ុលំនៅខត្រនរ្ឭំកេាជាញរឹកញា្់រ។ 
ខ្ុ�ំននយិាយក�្់រលរឿងរា៉េខ�េ�នលកើតលឡើង�េកូ់ន 
នងិលកង្ៗជនំានល់កកោយ ្រ៉ខុនល្កង្ៗមិនលជឿខ្ុលំឡើយ។ ខ្ុលំនៅ

 
ខត្រនន្យិាយ លកពោះខ្ុចំង់ឲ្យលកង្ៗ�រឹង នងិលរៀនសកូតអំពរី 
្រេពលិសោធន�៍អ៏ាកកក់មួយលនះ។ ខ្ុសំងៃ្់រចតិខ្លះលនៅលពេ
ខ�េតេុាការខខរ្កកហមខសវងរកលឃើញកំហសុ នងិកាត់ 
លេោសលម�រឹកនាំខខរ្កកហមេាំងអស់លនោះ�ាក់គុកអស់មួយ 
ជរីេតិ។ ខ្ុក៏ំចង់េេួេ�នពត័ម៌ាន្រខនម្អំពរី�លំណើរការ 
កាតល់េោសលម�រឹកនាខំខរ្កកហមខ�រ។ 
 សពវនថងៃលនះ ខ្ុមំានេយ័កានខ់តចណំាស ់លហើយសខុ្ាព 
រ្រសខ់្ុក៏ំកេ រុឌលកេោមណាសខ់�រ។ ខ្ុមំានជងឺំរេាកកកពះ នងិ

 
លពោះលេៀន ខ�េខតងខតលធវើឲ្យខ្ុចំកុ នងិឆ្អេ់ៗ លនៅក្ងុលពោះ។ 

 
លកកៅពរីលនោះ ខ្ុខំ វះជាតសិករ ខ�េលធវើឲ្យខ្ុសំសេាងំខ្ ក្ នងិេេិ

 
មុខជាញរឹកញយ។ កាេពរីមួយខខកនលងលេៅលនះ ខ្ុ�ំនលេៅ 
ព្យា�េលនៅមណ្ឌេសុខ្ាពសសរុកសវាយកជរុំ ល�ោយចាក់ថ្ាំ  
�ាក់លសរ៉ូម នងិេិញថ្ា្ំរខនម្យកមកលេ្រលនៅឯផះ្។ ្រនា្្់រ 
ពរី�នព្យា�េ ខ្ុក៏ំ�នធរូលស្ើយជាងមុនខលះខ�រ។ ជងឺំ 
រ្រសខ់្ុមិំនខមនលេើ្រខតឈលឺនោះលេ ្រ៉ខុនខ្្ុលំចះខតព្យាយាម

 
ព្យា�េេាម្ង្រន្ចិៗ។ លកកៅពរីលេៅព្យា�េលនៅលពេ្យ ខ្ុ ំ
េមលា្់រខថរក្ាអនាម័យរ្រសខ់្ុ ំនងិលចៅៗ ជានចិ្ច គឺខ្ុលំក្រើ
ក�សស់ា្ូ៊រល�ើម្រីេាងសម្អាតសមលា្់រលមលរោគ។ 
 រហតូមក�េល់ពេលនះ ខ្ុមិំនចង់�នអវរីលឡើយ។ ខ្ុគិំត

 
�េ់ខត្រញ្្ហសុខ្ាពខ�េខ្ុកំតរូេក្រឈមមុខព្យា�េនា 
លពេខាងមុខ្រនល្េៀតខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ ខ្ុសំង្រឹមថាមជ្ឈ- 
មណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា អាចផេ្ល់សេាកម្លនះ�េខ់្ុំ 
នងិជនរងលកគោះពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�ន៏េលេៀត�ន។  ខ្ុសំង្រឹម 
ថានរឹង�នជ្ួរ នងិសហការ្រនល្េៀតជាមួយនរឹងមជ្ឈ- 
មណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

្ល឵ៃ ង	កាៃ	អតតីតបបធាៃពពទ្យ
ពសនាធិការភមូិភាគបពូ៌ា

លសាម ប៊នុ ថន

 ខ្ុលំកើតលនៅឆ្ា១ំ៩៣៩ លនៅ្ មិូខ្្រ ឃុរំលំចក សសរុក 
លមមត់ កំពង់ចាម (្រច្ចុ្រ្នល្ខតត្្ូងឃ្ុ)ំ។ កាេពរី

 សម័យអាណានគិមនយិម�រាងំ លនៅក្ងុ្ូមិរ្រសខ់្ុំ 
មានការក្រេាញក្រេង់គ្ាយា៉ងខលាងំរេាងចេនាខខរ្ 

ឥស្រ នងិ�រាងំ កពមេាងំរាជការខខរ្។ �លូចះ្�រាងំក៏ 

�ន�ាក់្រ៉សុ្ិ៍កតរួតពិនតិ្យការលធវើ�លំណើររ្រសក់្រជាជន 

លនៅថេ្ជ់ាត ិលហើយ�រាងំក៏�នក្រ មូេក្រជាជនលនៅតាម 

ជន្រេ ចងុកាតម់ាតញ់កមួយចនំនួខ�េរសល់នៅសសរុក 

លមមត ់នងិឆលងូ ឲ្យមករសល់នៅជុគំ្ាលនៅឃុ�ំរំរីផុង ក្ុងសសរុក
 

ឆលងូ លខតក្កលចះ។ រហតូ�េច់េនាខខរ្ឥស្រសងៃ្់រសងៃាត ់
លេើ្រ�រំាងអនញុ្ញាតឲ្យក្រជាជនកតឡ្់រលេៅរសល់នៅតាម 

ផះ្ ្រ៉ខុនខ្្ុនំងិឪពកុម្ាយ មិន�នកតឡ្់រលេៅផះ្លនៅក្ងុ
 

សសរុកលមមតេ់ញិលេ។ ខ្ុ�ំនចេូលរៀនលនៅសាេាេត ្ក្ងុ
 

ឃុ�ំរំរីផុង�ន�េថ់្ាក់េរី១០ ្រន្ា្់រមកខ្ុ�ំន្ួរសជាលនន 
លនៅេត�្រំរីផុង លហើយតមក�ន្ួរសជា្ កិ្លុនៅេតឆ្លងូ

 
លេៀត។ ខ្ុ្ួំរសជាសង ល្នៅសសរុកឆលងូ លខតក្កលចះ  �ន

 
រយណៈលពេ៩កពះេស្ា ក៏ផលាសម់កសកិ្ាខាងធម៌េនិយ័ 

្រនល្នៅេតក្្រលេោម (េត្ឧណ ្ណាលឡោម) លនៅក្ងុកករុង 
្្លំពញ ល�ោយខ្ុសំ្ាក់លនៅកុ�លិេខ៣០។ 

 លនៅអំឡងុលពេខ្ុរំសល់នៅកករុង្្ំលពញ កករុម្រ�េិតន្៍
 

ខខរ្កកហម�នលធវើសកម្្ាពលឃោសនាសមងៃ ាតក់ាន ់

ខតលកចើន លហើយ�នររីករាេ�ាេចេូមក�េេ់តល្េៀត។  

លកកោយមក ការលឃោសនារ្រសខ់ខរ្កកហមក៏ខ្រក 

ការណ៍ �លូចះ្ខខរ្កកហមមួយចនំនួ�នលកោរសក់ នងិេិញ 

ស្ង់ចរីពរពាក់្រនលខំលនួជាកពះសង្ ល�ើម្រីលធវើសកម្្ាព 
លឃោសនាលនៅក្ងុកករុង្រនល្េៀត។ លពេលនោះ ខ្ុក៏ំខតង

 
ខតឮកពះលចៅអធកិារេត្មួយចនំនួលេើកលឡើងពរីកេរឹស្រី 

រូ្រថតរ្រស់ ថលាង កាន លនៅផះ្រ្រសគ់ាតល់នៅ្ ូមិលពោធិ៍លរោង ឃុំ 

ជរ្ី ចុ សសរុកលមសាង លខតន្កពខេង ្រនា្្់រពរីគាត�់នផេ្្់រេសម្ាសន ៍
េាក់នរឹងក្រេត្កិារងាររ្រសគ់ាត ់នងិលរឿងរា៉េលនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្ 
កកហម�េល់េោកឡុង �ានរី អ្កសសាេកជាេរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា កាេពរីនថងៃេរី០៨ ខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០១៥។  
(លសោម ្ុ៊រនថន/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា) 

លេនរីន នងិអង់ខគេខ�រ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៩ ស្ានការណ៍ 

លនៅក្ងុកក រុង្្លំពញកានខ់តកច្ូរេក្រ្រេ�់លូចះ្ខ្ុក៏ំ�ន

េាចាកសកិ្ា្រេ រួចលហើយកតឡ្់រមកផះ្លនៅសសរុកឆលងូ 
េញិ។ ្រន្ា្់រមកខ្ុ�ំនចេូលធវើការលនៅលរោងចកកផេតិ 
កក�ាសលនៅក្ងុសស រុកឆលងូ លខតក្កលចះ។

 លនៅលពេលកើតមានកពរឹត្កិ ារណ៍រ�្ឋក្រហារេមល ាក់ 

សលម្ច កពះនលរោតម្ សរីហន ុលនៅនថងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ាំ 

១៩៧០ ក្រធានលរោងចកក�នអនញុ្ញាតច្឵្់រឲ្យខ្ុឈំ្់រ

សកមាករយណៈលពេ៣នថងៃ។ លនៅនថងៃខ�េខ្ុចំេូលធវើការេញិ 
សសា្់រខតមានលឈ្ោះរ្រសខ់្ុលំនៅក្ងុកងេ័ព គឺចលំពេខ�េ

 
រ�្ឋា្ ិ�េសាធារណរ�្ឋខខរ្រ្រសល់េោក េន ់នេ ់កំពងុ 

ល�ើរចា្់រយុេជន�ាក់រថយនធ្ំៗ ល�ើម្រី្រញ្ជូនលេៅហវរឹកហាត ់ 
នងិ្រលកមើកងេ័ព។ ខ្ុ�ំនមកេាឪពកុម្ាយរ្រសខ់្ុចំេូ

្រលកមើកងេ័ពខ�រ ្រ៉ខុនល្ពេលនោះឪពកុរ្រសខ់្ុមិំនអនញុ្ញាត 
លឡើយ គឺគាត�់នក�្់រខ្ុឲំ្យលនៅេាក់ខលនួក្ងុ្ូមិមួយរយណៈ

សនិ។ សស្រលពេលនោះ សលម្ចកពះនលរោតម្ខ�េគង់លនៅេរី 

កករុងល្រង៉កាំងក៏�នអំពាេតាមេិេ្ុយឲ្យកូនលចៅចូេនកពល�ើម រ្ី 
េាយកងេ័ព េន ់នេ់ ខ�េគាកំេល�ោយអាលមរកិល�ើម្រី

រលំ�ោះក្រលេសជាត។ិ 

 មួយរយណៈលកកោយមក ្ មិូរ្រសខ់្ុកំតរូេ�នរលំ�ោះ លហើយ 
្រ�េិតន្ខ៍ខរ្កកហមក៏�នរកមនសុ្ឲ្យលេៅលរៀនខផក្លពេ្យ 

រយណៈលពេ្ររីខខល�ើម្រីព្យា�េក្រជាជនក្ងុ្ូមិ �លូចះ្

លម្ូមិក៏�នលកជើសលរើសខ្ុ។ំ ខ្ុ�ំនលេៅលរៀនជាមួយលពេ្យ
 

មកពរីលេៀតណាមខាងលជើង លនៅក្ងុនកពក្ងុ្ូមិក្រហតួ 
 

ក្ងុឃុ�ំរំរីផុង�ខ�េ។ សសា្់រខតលពេលនោះេាហានធរីេគរី 

(លេៀតណាមខាងត្ូង) ក៏�នចេូមកល�ះេរីតាងំលនៅេរីរួម 
សសរុកឆលូង �លូចះ្ លចៅហវាយសសរុកឆលូង នងិអ្កលធវើការលនៅ

 
សសរុកមួយចនំនួក៏�នល ៀ្សខលនួមករសល់នៅ្ ូមិរ្រសខ់្ុំ 
្រលណ្ោះអាសន ្លកពោះខលាចេាហានលេៀតណាមខាងលជើង  

នងិខាងត្ូងេាយក្រហារគ្ា លហើយ្រះ៉ពាេ�់េខ់លនួ។ 
 

្រន្ា្់រមកខាងកងេ័ព្រ�េិតន្ខ៍ខរ្កកហម នងិកងេ័ព 

លេៀតកុង �នសហការណ៍គ្ាេាយ្រលណ្ញេាហាន 

ធរីេគរីលចញលេៅេញិ។ 

 ្រន្ា្់រពរីខ្ុលំរៀនលពេ្យច្់រលនៅចងុឆ្ា១ំ៩៧០ កងេ័ព 
្រ�េិតន្ខ៍ខរ្កកហម�ន�កខ្ុពំរីលពេ្យ្ូមិកពហតួឲ្យមកលធវើ

ការលនៅអង្្គ ាពលយោធាេញិ ល�ើម្រីរុរំ្ួរស នងិចាក់ថ្ាំ 

ឲ្យយុេ្ធជនខខរ្កកហមខ�េរងរ្ួរសលនៅតាមសមរ្ូមិ។  

ខ្ុលំនៅអង្្គ ាពលយោធាេរលសនាតចូលេខ១៨ ខ�េ�្ូំរង 
កគ្់រកគងរួមគ្ារេាងកងេ័ព្រ�េិតន្ខ៍ខរ្កកហម នងិកង 

េ័ពលេៀតកុង ល�ោយលពេលនោះខាងលេៀតកុងគឺអ្កេំនកុ 

្រកម រុង�យេរឹក អងករ នងិ ថ្ាលំពេ្យ។ លនៅលពេកងេ័ព 

លេៀតកុង�កលចញលេៅអស់ អង្្គ ាពលពេ្យលនះគឺខាង 

្រ�ិេតន្ខ៍ខរ្កកហមកគង់កគងេិញ លហើយខ្ុគឺំជាក្រធានលពេ្យ 
លនៅលពេលនោះ។ លកកោយមក ខ្ុកំតរូេ�នខខរ្កកហម�កពរី 
េរលសនាតចូលេខ១៨ ឲ្យមកលធវើការលនៅអង្្គ ាពលពេ្យ 

លសនាធកិារ្ូមិ្ាគ្ូរព៌ាេញិ។ អង្្គ ាពលពេ្យរ្រសខ់្ុកំតរូេ 
ចេត័លេៅតាមកងលយោធាខខរ្កកហមខ�េលឡើងលេៅេាយ

លនៅតាមសមរ្ូមិ ល�ើម្រីរង់ចាពំ្យា�េ នងិេះកាតយុ់េ្ធ

ខ�េរងរ្ួរសឲ្យ�នេានល់ពេលេេា នងិកំុឲ្យលកគោះថ្ាក់

�េអ់ាយុជរីេតិ។ លនៅអង្្គ ាពលពេ្យលសនាធកិារលពេលនោះ 

មានកគរូលពេ្យក្រមាណ២០ លេៅ ៣០នាក់លធវើការ។ កគរូលពេ្យ 

កតរូេ�នខ្រងខចកជាកករុម គឺកករុមផ្េ់�យេរឹក�េ់អ្កជំងឺ  

កករុមល្រើកថ្ា ំកករុមល្រើកអងករ នងិកករុមរក្រខនល្រងកា នងិកតរី 

សាច។់ លនៅលពេលនោះ អង្្គ ាពលពេ្យលសនាធកិារ្ូមិ្ាគ 

្ូរព៌ា ក៏�នលហៅកគរូលពេ្យតាមត្ំរនម់កលរៀនសកូតអំពរី 

លមលរៀនលពេ្យថ្រៗី  នងិ្រេពលិសោធនព៍្យា�េអ្កជងឺំល�ោយមាន 

លេជ្ជ្រណ្ឌិតខខរ្ធលា្់រលេៅលរៀនលនៅកករុងហាណូយ លេៀតណាម 

ខាងលជើង គឺជាអ្កឧលេស្នាម។  

 ្រន្ា្់រពរីលយោធាខខរ្កកហមេេួេ�នជយ័ជម្ះនថងៃ

េរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ អង្្គ ាពលពេ្យរ្រសខ់្ុ�ំនមក

ល�ះេរីតាងំលនៅកករុងនកពខេង (្រច្ច្ុរ ន្ ្មន្រីរលពេ្យអង្គឌួង) 

សកមា្់រព្យា�េយុេ្ធជនខខរ្កកហម ចខំណកមន្រីរលពេ្យ 

ចាសល់នៅក្ងុនកពខេង សកមា្់រព្យា�េក្រជាជន។ លនៅ 
លពេលនោះ កងពេមួយចនំនួខ�េមិនមានកគរូលពេ្យលនៅ 

ក្រចាកំារក៏�នលធវើសលំណើមក ខកេ សណំាង ក្រធាន 

លសនាធកិាររ្រស់្ មិូ្ាគ្ូរព៌ាល�ើម្រីសុំកគរូលពេ្យ �លូចះ្  

ខកេ សណំាង ក៏ចាតត់ាងំខ្ុឲំ្យលកជើសលរើសកគរូលពេ្យខ�េមាន 
សមត្្ ាពក្រគេល់េៅខាងកងពេេញិ។ លនៅអង្្គ ាព 

លពេ្យរ្រសខ់្ុលំនៅ�ាចល់�ោយខឡកពរីលយោធា លហើយលពេ 
ក្រជំុគឺខ្ុកំ្រធានលពេ្យ នងិក្រធានខាង្រលច្ចកលេស លកោះក្រជំុ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

ខតជាមួយកគរូលពេ្យលនៅក្ងុអង្្គ ាពខត្រ៉លុណ ្ណោះ ល�ើម្រី�ក 
ពលិសោធនព៍រី្រលច្ចកលេសព្យា �េអ្កជងឺំ នងិការខវះខាត 

លនៅក្ងុអង្្គ ាព ចខំណកខាងនលយោ�យ នងិលយោធា  
មានអ្កលផ្ងលេៀតកគ្់រកគង។  លេោះ្ររីយា៉ងណា េាងំ 

អង្្គ ាពលពេ្យរ្រសខ់្ុ ំអង្្គ ាព្័ស្ុ្ ា អង្្គ ាពកាតល់�រ 

នងិ �កស្ងូ គឺស្តិលនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ ខកេ 

សណំាង ក្រធានលសនាធកិារ្ូមិ្ាគ្ូរព៌ា ខ�េមាន 

មន្រីលសនាធកិារស្តិលនៅតាមផលេូលេៅមាតេ់លនលក្ងុកករុង
 

នកពខេង។ ្រ៉ខុនល្ពេលនោះ ខកេ សណំាង មិនសេូលនៅក្រចាំ 

ការលនៅមន្រីរលសនាធកិារលេ គឺគាតក់តរូេលេៅក្រចាកំារលនៅ 

សមរ្ូមិមុខ ក្ងុលខតស្វាយលរៀង ត្ំរន២់៣។ នថងៃមួយ 

ខកេ សណំាង �នលហៅខ្ុឲំ្យលេៅពនិតិ្យជងឺំរ្រសគ់ាតល់នៅ

លខតស្វាយលរៀង។ ្រន្ា្់រពរីពនិតិ្យជងឺំរួច ខ្ុក៏ំ�នឲ្យថ្ាំ 
លេៅគាតស់កមា្់រលេ្រ។ លនៅលពេកពរឹកលនោះ ខកេ សណំាង  

�នលចញលេៅ�ញ់សតវេេក លកពោះគាតស់្កុគស្ាញ 
កុ្ងការ�រឹកនាំយុេ្ធជនខខរ្កកហមលេៅេាយក្រយុេ្ធជាមួយ 
កងេ័ពលេៀតណាមលនៅសមរ្ូមិ។ ខកេ សណំាង មាន

េេិ្ុយមួយមា៉កណាស្ូយណាេព់រីរ្រង់មួយលកគឿង លហើយ
 

មុនលពេលចញលេៅ គាត�់នល្រើកេេិ្ុយ្ាសាលេៀតណាម 
ខ�េកំពងុចាក់ចលកមៀងនកលេឿង្រលណ្ើរ នងិផ្ាយ 

ពត័ម៌ាន្រលណ្ើរ េុកលចោេលនៅមន្រីររ្រសគ់ាត។់ សសា្់រខត 

នច�ន្យ អគ្គលសនាធកិារកងេ័ពមជ្ឈមិលឈ្ោះ ណាត �ន 

ចេូមក។ ណាត មិន�នសរួនាខំ្ុខំ�េអង្គយុលនៅេរីលនោះលេ 

លហើយក៏មិន�នសរួរក ខកេ សណំាង ខ�រ។ ណាត �ន 

ល�ើរចះុលឡើងមួយជុក៏ំកតឡ្់រលេៅេញិ។ លនៅលពេ ខកេ 

សណំាង មកពរី�ញ់សតវេេក ខ្ុ�ំនក�្់រគាតថ់ា 

្រងលអើយ! ្រងឯងល្រើកេេិ្ុយ (លេៀតណាម) ហ្រឹងលធវើអរី លកពោះ 

ណាត មកមិុញហ្រឹង។  ខកេ សណំាង ត្រមកខ្ុេំញិថា មិន 
មាន្រញ្្ហលេ គាតល់្រើកេេិ្ុយល�ើម្រីស្ា្់រពត័ម៌ានរាយការណ៍ 
លេៅខាងមជ្ឈមិ។ សសា្់រខតយ្់រលនោះ �តខ់លនួ ខកេ សណំាង  
ខតម្ង។

 លនៅលេេាកពរឹកលមោ៉ង៨ ក្ងុខខមិថនុា លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ 

ល�ោយសារស្ាពការកច្ូរេកច្រេក់ានខ់តខលាងំ លសោ 

រ្ឹម ក្រធាន្ូមិ្ាគ្ូរព៌ា �នមកល្រើកអង្គក្រជុចំហំរ 

មួយលនៅមន្រីរលសនាធកិាររ្រស់្ មិូ្ាគ្ូរព៌ាក្ងុកករុងនកព

ខេង ខ�េជាផះ្រ្រស ់ខកេ សណំាង រយណៈលពេ៣លមោ៉ង។ 

ការក្រជុលំនៅលពេលនោះ មានសមាស្ាពចកមរុះលនៅក្ងុ 
អង្្គ ាពលសនាធកិារេាងំសុរីេេិ នងិលយោធា ចេូរួម 

ក្រមាណ៤០នាក់ ខ�េមានតនួាេរីកតរឹមខតក្រធាន «ឃ» 

ចខំណកកងេ័ព នងិកម្ា្ ិ�េធំៗ មួយចនំនួ�នលចញ

លេៅសមរ្ូមិមុខ លហើយមួយចនំនួលេៀត�ន�តខ់លនួ។ 

ខ្ុ�ំនលេៅចេូរួមក្រជុលំកកោយលគ លកពោះខ្ុលំនៅជា្់ររេេ់
 

លរៀ្រចំ នងិលមើេខថយុេ្ធជនខខរ្កកហមខ�េរងរ្ួរស 

�ក់ន��ក់លជើងសកមាកលនៅមន្រីរលពេ្យ។ ខ្ុ�ំនអង្គយុ
 

លនៅេេមុ់ខ លសោ ្ រឹម លកពោះលកៅអរីលនៅខាងលកកោយមាន 

មនសុ្អង្គយុលពញអសល់ហើយ។ មុននរឹងល្រើកអង្គក្រជុំ  
លសោ រ្ឹម �ននយិាយថា ខក ពក �នលហៅគាតល់េៅ 

ក្រជុលំនៅថេ្េ់េរឹងខ�រ ្រ៉ខុនគ្ាត់មិន�នលេៅចេូរួម 

លកពោះគាតមិ់នសសរួេខលនួ។ លសោ ្ រឹម �នក�្់រសមាជកិ 
លនៅក្ងុអង្គក្រជុថំា ស្ាពការណ៍ខ�េ�នលកើតលឡើង 
កនលងមក រួមេាងំលហតកុារណ៍ «ចា្់រ» យុេ្ធជនលនៅក្ងុ 
្ូមិ្ាគ្ូរព៌ាគាតមិ់ន�ន�រឹងលឡើយ។ លសោ ្ រឹម �នលស្ើ 

សមាជកិលនៅក្ងុអង្គក្រជុេំាងំអសម់ានមតិ ្រ៉ខុនគ្្ាន 
នរណាម្ាក់លឡើងនយិាយលឡើយ។ �លូចះ្គាត�់ន្រនថ្ា  

ល្រើលយើងឱនកឲ្យលគ (ខាងមជ្ឈមិ) គឺលយើងសលា្់រេាងំអស់  

�លូចះ្ល្រើតាមមតរិ្រសគ់ាតគឺ់មានខតេាយ លកពោះអាច 

មានឈះ្ នងិអាចចាញ់។ ក្រសនិល្រើេាយឈះ្គឺជា 

រ្រសល់យើង។ ឮពាក្យ លសោ ្ រឹម នយិាយ�លូចះ្សមាជកិ 

េាងំអស�់នឯក្ាព នងិយេស់ស្រតាម។ លនៅលពេលនោះ  

អង្្គ ាពលសនាធកិារ្ូមិ្ាគ្ូរព៌ាមិនមានអាេុធកគ្់រ 

កគានល់ឡើយ ចខំណកកងេ័ព នងិកម្ា្ ិ�េធំៗ មួយចនំនួ 

ក៏កតរូេ�នមជ្ឈមិចា្់រខលនួខ�រ គឺសេខ់តចាសជ់រា នងិ 
យុេ្ធជនខ�េ្ាគលកចើនរងរ្ួរស នងិពកិារ្រ៉លុណ ្ណោះ។ ្រន្ា្់រ 

មក លសោ រ្ឹម �នចាតត់ាងំ យា៉ន ់ឲ្យលេៅ�រឹកកាលំ្លើង 

ពរីឈកូ រួមមាន ខអ៊រខកង អរឹមសរី នងិការា៉្៊ររីន ខ�េជា 

កាលំ្លើងចាស់ៗ មកខចកគ្ា នងិកតរូេរកកមលាងំយុេ្ធជនខ�េ

លកតៀមលចញលេៅសមរ្ូមិល�ើម្រីមក្ំរពាក់អាេុធ។  ខ្ុ�ំន 
យកកាលំ្លើងលេៅខចកឲ្យយុេ្ធជនខ�េមកព្យា�េលនៅមន្រីរ 

លពេ្យលសនាធកិាល�ើម្រីេាយតេេជ់ាមួយលយោធាត្ំរន ់

២៤ ខ�េមានការគាកំេពរីកងេ័ពមជ្ឈមិ លនៅមំុ្លសហ្ ៍

ក្ងុសសរុកលមសាង នងិពាមមា៉ណាម ខាងលកើតអ្កលេឿង។ 

លនៅក្ងុអង្គក្រជុ ំលសោ ្ រឹម �នលេើកលឡើងលេៀតថា កងេ័ព 

រ្រសល់យើងកតរូេេ្់រេេជ់ាមួយកងេ័ពត្ំរន ់២៤ ឲ្យជា្់រ 

កំុឲ្យចេូមកក្ងុកករុងនកពខេង ចាគំាតល់េៅពិ្ ាក្ា 
ជាមួយ្រង ្រ៉េុ ពត។ លសោ រ្ឹម �នលស្ើេាក់េងតាម 

លតអូរជ្ួរ ្រ៉េុ ពត ល�ើម្រីសរួនាពំរីស្ាពការណ៍ខ�េ 

មជ្ឈមិចះុមកចា្់រកម្ា្ ិ�េ នងិយុេ្ធជនលនៅក្ងុ្ូមិ 
្ាគ្ូរព៌ា ្រ៉ខុន ្្រ៉េុ ពត �នក�្់រ លសោ ្ រឹម ថាមិន�រឹង 

លហតកុារណ៍លនះលេ នងិលស្ើឲ្យ លសោ រ្ឹម លសុើ្រការណ៍ឲ្យ

�នច្឵សេ់ាស្់រខនម្លេៀតល�ើម្រីល�ោះសសាយ។ �លូចះ្ 

លសោ ្ រឹម លនៅខតមិនលជឿថាខផនការចា្់រកម្ា្ ិ�េ នងិ 

យុេ្ធជនលនៅ្ មិូ្ាគ្ូរព៌ា លរៀ្រចលំ�ោយ ្រ៉េុ ពត លឡើយ។ 

លសោ រ្ឹម �នេិ្ ាគថាគឺខាងលយោធា�រឹកនាលំ�ោយ  

សនុ លសន �នលរៀ្រចរំ�្ឋក្រហារ លហើយចា្់រយុេ្ធជន នងិ 

កម្ា្ ិ�េលនៅខាង្ូមិ្ាគ្ូរព៌ា។ �លូចះ្ លសោ រ្ឹម ក៏ 

�នឲ្យនរីរសារជនូគាតល់េៅត្ំរន ់២២ ខ�េស្តិលនៅតាម 

្រលណ្ោយមាតេ់លនល (មំុ្អរយិក ក្ត) ល�ើម្រីរង់ចាជំ្ួរ ្រ៉េុ 

ពត លកពោះអំឡងុលពេលនោះ ្រ៉េុ ពត ជា្់ររេេេ់េួេ 
ជ្ួរគណណៈក្រតិ្ ្ូររលេស។ ចា្់រតាងំពរីលពេ លសោ រ្ឹម 

លចញពរីកករុងនកពខេង ខ្ុក៏ំខេងេេួេ�ណំរឹងពរីគាតល់េៀត 
ខ�រ។ លកកោយមកខ្ុក៏ំឮ�ណំរឹងថា លសោ រ្ឹម �ន�ញ់ 
សមលា្់រខលនួឯង។ 

 ្រន្ា្់រពរីេេួេ�ណំរឹងថា លសោ ្ រឹម សលា្់រ លឈ្ោះ េន៉ 

នងិអ្កលធវើការក្ងុអង្្គ ាពលពេ្យរ្រសខ់្ុលំឈ្ោះ សាលមន៉ 

�នលចញលេៅជ្ួរក្រធានពេលេខ៤េាងំយ្់រ លហើយ 

ខាងកងពេក៏សរលសរស្ុំរកតមួយច្឵្់រលផ្ើកតឡ្់រមក 

ច្លតមៀងបដវិតន្ស៍ខ ្មរតកហម
«កងឈ្ល បមេូដ្឵ឋ ន»

ន�កានអ់ាេុធ លមោះមុតអង់អាចកលាហាន កងឈល្រមូេ�្ឋាន 

លយើងនាគំ្ាលកកោកឈរលឡើងលហើយ ពនួស្ាក់ចាេំាយេាហាន េន ់នេ់ សាមាន្យ 

 លមើេេាលថលើមធហំសួក្រមាណ ហ៊ានរុករានចេូខ�ន�រីលយើង។

េាយលយើងេាយ េាយឥត្រង្អង់ន� េាយនរឹងស្ារតរីលយើងអង់អាចកលាហាន 

េាយជាសខំានជ់ាមួយអាេុធ្ុររាណ េាយេះុកតារលំ�ោះ�ន

្ូមិឃុកំមុ្ជាលយើងលអើយ។

ខ្ុនំងិអង្្គ ាពលសនាធកិារ លនៅក្ុងកករុងនកពខេងឲ្យ�ក
 

កងេ័ពខ�េល�ះេរីតាងំលនៅលសហ្ល៍ចញ នងិកតរូេក្រមូេ 

អាេុធយកមកេុកលនៅក្ងុកករុងនកពខេង។ ្រន្ា្់រពរីេេួេ 
�នស្ុំរកតលនះ េុន ក្រធានមន្រីរ០៥ �នលេៅ�កកមលាងំ 

យុេ្ធជនលចញពរីលសហ្អ៍ស។់ ្រន្ា្់រពរី�កកមល ាងំអស់ 

លហើយ េុន នងិ សាលមន៉ រួមេាងំលម�រឹកនាធំំៗ មួយចនំនួ 

លេៀតលនៅអង្្គ ាពលសនាធកិារ កតរូេ�នកងេ័ពមជ្ឈមិ 

ចា្់រខលនួេាងំអស។់ កងេ័ពមជ្ឈមិ�នលហៅមិតន្ាររីខ�េ 
លធវើការលនៅក្ងុអង្្គ ាពលសនាធកិារ្ូមិ្ាគ្ូរព៌ាមកសរួ 
នាេំាក់េងនរឹងក្រេត្រូិ្ររ្រសខ់្ុលំេៀត ល�ោយឲ្យនាឡកិា 
ន�លេៅនាររីេាងំលនោះ ម្ាក់មួយលកគឿងល�ើម្រីឲ្យលឆលើយការ 

ពតិ។ កងេ័ពមជ្ឈមិលនៅលពេលនោះគឺ ចង់សរួរកយុេ្ធជន 

ខ�េ�នលេៅឈរលជើងលនៅលសហ្ ៍ ក្ងុសស រុកលមសាង 

្រ៉ខុនន្ាររីេាងំលនោះ�ន្រ�លិសធថា ខ្ុមិំន�នលេៅឈរ 
លជើងលនៅេរីលនោះលឡើយ លេើ្រខ្ុ�ំនរួចខលនួ។ មួយរយណៈ

 
លកកោយ កងេ័ពស្ក័គចតិល្េៀតណាម�នេាយចេូមក 

�េល់ខតខ្កពខេង ខ្ុក៏ំ�នរតល់ ៀ្សខលនួលេៅលនៅកកាំងយ៉ូេ 
 

ក្ងុលខតក្ណ្ាេមួយរយណៈ ក៏កតឡ្់រលេៅផះ្លនៅ�រំរីផុង 
េញិ។ ្រ៉ខុនល្ពេលេៅ�េផ់ះ្ ខ្ុ�ំនជ្ួរខតម្ាយ្រ៉លុណ ្ណោះ  
លកពោះឪពកុរ្រសខ់្ុ�ំនសលា្់រលហើយ។ លកកោយមក ខ្ុ�ំន

 
ចេូលធវើលពេ្យលនៅចមក ារលកៅស៊ជូ្់រ ក្ងុលខតកំ្ពងចាម 
�នមួយរយណៈ ក៏ឈ្់រពរីលពេ្យមកលធវើខសសជាមួយក្រពន្ធ 

កូន នងិរសល់នៅឃុជំរីផុច សសរុកលមសាង លខតន្កពខេង 

រហតូមក។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

ក្ួនយុេ្ធសាសសល្យោធា លនៅកងអនលុសនាធ៣ំ២០ ត្ំរន ់
៣២ ឬ អង្្គ ាពនាររីត្ំរន៣់២ �រឹកនាលំ�ោយយាយ ហាន។ 

អង្្គ ាពលយោធាលនៅលពេលនោះ កតរូេ�នខ្រងខចកជាពរីរគឺ 

អង្្គ ាពនាររី នងិអង្្គ ាព្ុររសខ�េកតរូេហវរឹកហាត ់នងិ 

ស្ាក់លនៅ�ាចល់�ោយខឡកពរីគ្ា។ 

 លនៅក្ងុអង្្គ ាពរ្រសខ់្ុមំានសមាជកិនាររីក្រមាណ
 

ជាង១០០នាក់។ សមាជកិនាររីមួយចនំនួមានលឈ្ោះ លមត៉ �ចូ 

ខ្ុខំ�រ �លូចះ្ល�ើម្រីកំុឲ្យក្រធានកងលហៅកចឡលំឈ្ោះគ្ាលេៀត 

ខ្ុក៏ំ�ន្ូ្ររពរីលឈ្ោះ លមត៉ មក�ាក់ថា លផង រហតូមក។  
 

�្ូំរងខ្ុមិំនេាន�់នលឡើងលេៅេាយតេេជ់ាមួយកងេ័ពរ្រស់  
េន ់នេ់ លនៅសមរ្ូមិលេ គឺអង្្គ ាពលយោធា្រញ្ជូនខត 
យុេ្ធនាររីខ�េមានេយ័លកចើនជាងខ្ុ ំនងិធលា្់រហវរឹកហាត ់
មុនខ្ុលំេៅេាយលនៅសមរ្ូមិ។ ចខំណកខ្ុគឺំលនៅ�ា�ំយលនៅ

 
សមរ្ មិូលកកោយ លហើយលនៅលពេយ្់រ ខ្ុកំតរូេខរក�យខ�េ 
�ាំរួចយកលេៅឲ្យយុេ្ធនាររីលកតៀមក្រយុេ្ធលនៅតាមលេណ�្ឋាន 

លនៅសមរ្ូមិមុខ ស្តិលនៅខាងលជើងលខតកំ្ពង់ស្។ឺ លនៅ 

អំឡងុលពេលនោះ យុេ្ធនាររីនងិយុេ្ធជន រ្រសខ់ខរ្កកហម 
កតរូេលឡើងលេៅេាយតេេជ់ាមួយកងេ័ពរ្រស់ េន ់នេ់ 

លនៅសមរ្ូមិេាងំអសគ់្ា។ លកកោយមកសមរ្ូមិ�ន 

រកិំេមក�េអ្់កតាធសំ្តិលនៅខាងលជើងេរីរួមលខតកំ្ពង់ 

ស្ឺ (មិនឆងៃាយ្រ៉នុ្ានពរីកក រុងច្ រ឵មន) ្រ៉ខុនល្នៅេរីលនោះក៏ 

មានលយោធាខខរ្កកហមសលា្់រលកចើនខ�រ �លូចះ្លហើយខខរ្ 

កកហមក៏�នលហៅេរីកខនលងលនោះថា «្ររឹងយុេ្ធជន»។ ្រន្ា្់រ 

ពរីលយោធាខខរ្កកហមេេួេ�នជយ័ជម្ះលនៅនថងៃេរី១៧  

ខខលមសា លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ុកំតរូេ�នចាតត់ាងំឲ្យមកលរៀ្រ 
ច ំនងិល�សសម្អាតផ្ារលនៅក្ងុកករុងច្ រ឵មន។ លនៅលពេ 

ខ�េខខរ្កកហមចា្់រលផ្ើមកសាងលស�្ឋកិច្ច នងិក្រលេសជាត ិ

លឡើងេញិ ខ្ុនំងិយុេ្ធនាររី កពមេាងំយុេ្ធជនមួយចនំនួលនៅ 

 ខ្ុលំឈ្ោះ ន ូលមត៉។ ខ្ុ�ំនខ្រកពរីឪពកុម្ាយរ្រសខ់្ុតំាងំ
 ពរី១៩៧៣ លនៅលពេខ�េក្រធាន្ូមិ�នមកលកជើសលរើស  

នងិកតល់ឈ្ោះខ្ុឲំ្យលេៅលរៀនខាងតម្឵ញជាមួយ្រ�េិតន្ ៍

ខខរ្កកហមលនៅមន្រីរលឈើកជ រុុសំ្តិលនៅខាងលជើងផះ្រ្រសខ់្ុ ំ

ក្ងុឃុកំកាងំ�រីេា៉យ សសរុក្្សំសរួច  លខតកំ្ពង់ស្។ឺ ្រ៉ខុន ្ខ្ុមិំន
 

�នលរៀនខាងតម្឵ញ�ចូខ�េលម្ូមិមកក�្់រលឡើយ គឺ 

ខ្ុកំតរូេ�ន្រញ្ចេូលេៅខាងលយោធាេិញ ល�ោយសារក្រលេស
 

កំពងុមានសនង្គាម។ ខ្ុមំានអាយុ២១ឆ្ាលំនៅលពេលនោះ។ 

ខ្ុនំងិលកង្សសរៗី ខ�េមានេយ័សស�េគ្ា �នចេូហាត ់

ន ូលផង លនៅខាងមុខផះ្រ្រសគ់ាត ់ស្តិលនៅក្ងុឃុកំកលពើពរីរ សសរុក 
េាេខេង លខតល្ពោធិ៍សាត។់ (សខុ េណ ្ណណៈ /មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា)

យុទ ្ធនារតីបដិវតៃ្៍

លសាម ប៊នុថន

ក្ងុកងអនលុសនាធ៣ំ២០ ត្ំរន ់៣២ កតរូេ�ន្រញ្ជូនឲ្យលេៅ

លធវើខសសលនៅនកពល្រង នងិ ចមការធ ំលនៅ «្ររឹងយុេ្ធជន» េញិ។ 

 រយណៈលពេពរីរឆ្ាលំកកោយមក គឺលនៅឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្្គ ាព 

លយោធារ្រសខ់្ុកំតរូេ�នរសំាយ លហើយសមាជកិមួយចនំនួ 
កតរូេ�នផលាសឲ់្យលេៅលធវើការលនៅតាមសហករណ៍ ចខំណក 

ខ្ុកំតរូេលេៅលធវើការលនៅមន្រីរលនៅ�ត�រឹង ឬ លហៅថាមន្រីរលរោង 
ចកកសករស   ស្តិលនៅខាងលកើតចណំតរថល្លើង។ �្ូំរងេរីតាងំ 

លរោងចកកសករសលនះគឺជាេាេ នងិនកពរល�ះ �លូចះ្លយើង 

កតរូេកា្់រឆការសម្អាត នងិសាងសង់មន្រីរលនះល�ោយខលនួឯង។  
មន្រីរលនះមានអតរីតយុេ្ធនាររីខខរ្កកហមក្រមាណ២៥០ 

នាក់ នងិយុេ្ធជនខខរ្កកហមក្រមាណ២៥០នាក់ មកពរី 

ត្ំរន ់៣២ លនៅលធវើការរួមគ្ា នងិមានក្រធានកគ្់រកគងម្ាក់ 

លឈ្ោះ ជរីម គឺជាលម្រញ្្ជលយោធាខខរ្កកហម។ លនៅសម័យ 

លនោះ ខខរ្កកហមលហៅកខនលងខ្ុលំធវើការថា លរោងចកកសករស  
្រ៉ខុនមិ្នខមនយកសករអំលពៅមកចកមាញ់លេ គឺលយើងក្រមូេ 

សករលត្ោតខ�េក្រជាជនលធវើ�នមកចកមាញ់លធវើសករស 

ជនំសួេញិ។ មន្រីររ្រសខ់្ុក៏ំមានអ្កជនំាញខាងលរោងចកក  
នងិអ្ក្រលច្ចកលេសខាងផេតិសករសលនៅលធវើការខ�រ ររីឯ 

អ្កមិនមានជនំាញ្រលច្ចកលេស គឺជយួលេើកសករចាក់ចេូ 

លេៅក្ងុអាងរមងៃាស ់នងិជយួលធវើការលនៅតាមខផក្លផ្ងៗ 
លេៀត។ លនៅលពេចកមាញ់�្ូំរង សករលចញមកមិន�ន 

េ្អលឡើយ គឺសករលនោះមានពណ៌កកហម។ មន្រីររ្រសខ់្ុ ំ
ចកមាញ់សករស�នជាលរៀងរាេន់ថងៃ ្រន្ា្់រមកលយើងកតរូេ 

កចកចេូ�េរក្ាេុក។ លនៅរយណៈលពេមួយស�ហ្ម្៍ង  

ឡាន�នមក�រឹកសករសក្រមាណ ១០ លេៅ ២០ លតោន  

លចញពរីលរោងចកករ្រសខ់្ុយំកលេៅ ្រ៉ខុនខ្្ុមិំន�រឹងថាឡាន

�រឹកយកលេៅេរីណាលឡើយ។ លនៅេរីលនោះខ្ុកំតរូេលធវើការងារ 
ពរីរលពេគឺ លពេកពរឹកចា្់រលផ្ើមលធវើការពរីលមោ៉ង ៧ �េ់  

លមោ៉ង ១១ ចខំណកលពេរលសៀេ ចា្់រលផ្ើមលធវើការពរី 

លមោ៉ង ១ �េ់ លមោ៉ង៤។ ្រ៉ខុនល្នៅលពេខ�េខខរ្កកហម 

កតរូេការសករស្រន្ាន ់ខ្ុកំតរូេលធវើការងារេាងំយ្់រល�ោយមិន 
គិតពរីលពេលេេាលឡើយ។ ចខំណករ្រ្រអាហារលនៅ 

អង្្គ ាពរ្រសខ់្ុមំ ានហ្ូររាេន់ថងៃ ្រ៉ខុនម្្ហូ្រខ�េចងុ
 

ល្ៅចម្អនិញរឹកញា្់រជាងលគ គឺមានខតកពេតិ ន�កំល�លក  

សលរជាមួយកូនកតរីតចូៗ្រ៉លុណ ្ណោះ។ �លូចះ្ ខ្ុនំងិសមាជកិ 
លនៅលរោងចកកសករសេាងំអស់ កតរូេ�នខ្រងខចកកករុម�ាំ 

្រខនល្រងកាលផ្ងៗ ល�ើម្រីផ្គតផ់្គង់�េអ់ង្្គ ាព្រខនម្លេៀត។  

លេោះ្ររីយា៉ងណាលរោង�យរ្រសក់ករុមយុេ្ធនាររី នងិ 

យុេ្ធជន កតរូេ�នខ្រងខចកឲ្យលនៅ�ាចល់�ោយខឡកពរីគ្ា។  

ចខំណកការរសល់នៅ ក៏លយើងស្ាក់លនៅតាមផះ្លរៀង ខៗលនួ 
ខ�េសង់ជាជរួលនៅក្ងុ្ររលិេណលរោងចកកសករស។ លនៅ 
លរោងចកករ្រស់ខ្ុលំពេលនោះ ពំុមានលកៅសូ៊កកាេហាេសករ 
សឲ្យសងៃតួ្រន្ា្់រពរីចកមាញ់លេ �លូចះ្ខ្ុនំងិសមាជកិកង

 
កតរូេ�នចាត់តាំងឲ្យកកងកលនេ្សលរឹកលត្ោតសកមា្់រហាេ 

សករសជនំសួេញិ។ លកកៅពរីលធវើការលនៅលរោងចកកសករស ខ្ុ ំ
កតរូេ�នចាតត់ាងំឲ្យលេៅជយួលធវើខសសក្រជាជន លនៅលពេ 

ខាងសហករណ៍ខវះខាតកមលាងំ នងិ�នលស្ើមកក្រធាន 

លរោងចកករ្រសខ់្ុ។ំ

 ខ្ុមិំនខ�េ�នលេៅលេងឪពកុម្ាយលនៅសសរុក្្សំសរួចលេ  
ចា្់រតាងំពរីលពេខ�េខ្ុចំេូលធវើលយោធា នងិលធវើការលនៅ 
លរោងចកកសករស�ត�រឹងលកពោះខ្ុមិំនស្គាេផ់លេូលេៅផះ្។ រហតូ

 
�េក់ងេព័លេៀតណាេាយចេូមកលនៅល�ើមឆ្ា១ំ៩៧៩  

សមាជកិលនៅក្ងុលរោងចកកសករស�នរតខ់្រកខខក្គ្ា 

សមាជកិខលះ�នរតក់តឡ្់រលេៅលនៅផះ្េញិ សមាជកិខលះ

ស្ក័គចតិល្េៅលនៅជាមួយលយោធា ចំ ខណក ខ្ុ�ំនសលកមច

ចតិល្នៅលរោងចកកសករសរ�ខ�េ ខ�េ�រឹកនាលំ�ោយ ជរីម។ 

ជរីម �ន�រឹកនាសំមាជកិេាងំអសខ់�េលនៅលសសសេ់

រតច់េូក្ងុនកព ល�ើម្រីលគចលចញពរីកងេ័ពលេៀតណាម។ 

ខ្ុមិំន�ន�រឹងថា ជរីម នាខំ្ុលំេៅលនៅេរីណាខលះលេ លកពោះខ្ុមិំន
 ស្គាេ់្ មិូសាសសច្្ោសេ់ាស។់ ខ្ុលំនៅចា�ំនថា ខ្ុលំេៅ
 

លនៅ្ ្ពំាម នងិចណំតរថល្លើងកកាងំលសកៀ ក្ងុសសរុកេរឹកផុស 

លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ។ �្ូំរងខ្ុមំានអងករលនៅក្ងុនេខេង ខៗ�េ
 

ស្ាយ នងិកកេាតជ់ា្់រនរឹងខលនួម្ាក់មួយនេ សកមា្់រ�ា�ំយ 
ហ្ូរ។ ្រ៉ខុនល្នៅលពេខ�េលយើងហ្ូរអសអ់ងករេាងំលនះ

អស់ ខ្ុនំងិសមាជកិកង�ននាគំ្ាលេៅេចួ�ក�ឡូំងជវា
 

តាមចមការ ខ�េក្រជាជន�ាលំនៅខក្រៗ្ូមិយកមកលសងៃោរ 

ហ្ូរ ជាមួយលងៀតលគោខ�េលនៅលសស សេ។់ នថងៃខលះលពេ 

រកអាហារពុំ�ន ខ្ុផំរឹកេរឹកខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ លនៅលពេលនោះ 
កងរ្រសខ់្ុក៏ំមានកាលំ្លើងលនៅជា្់រខលនួខ�រ ្រ៉ខុនមិ្នមាន

 
កគា្់ររលំសេលកចើនលេ។ �លូចះ្លនៅលពេលយើងជ្ួរកងេ័ព 

លេៀតណាមម្ង លៗយើងក៏�ញ់ ២លេៅ ៣កគា្់រ ល�ើម្រីេ្់រ 

េេ់ ្រន្ា្់រមកលយើង�ន�កកមលាងំមកលកកោយ ចខំណក 



24 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 25

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

កងេ័ពលេៀតណាម�នលឡើងមកមុខ្រនល្េៀត។

 លពេលចញពរីឃុកំកាងំលសកៀមក ខ្ុខំេងស្គាេេ់រីតាងំ 
្ូមិសាសសល្េៀតលហើយ។ ខ្ុ�ំនល�ើរល�ោយលថ្ើរលជើងរហតូ 
�េក់ពខំ�ននថ លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៨០។ ខ្ុ�ំនមកលនៅ 
មន្រីរច-២ លនៅខាងលជើងកចកថ�្ា ក្ងុសសរុកេាេខេង លខត ្
លពោធិ៍សាត។់ ខ្ុកំតរូេ�នចាតត់ាងំឲ្យលធវើការលនៅខាងខផក្ 
�រឹកជញ្ជូនលនៅក្ងុកងពេលេខ៣៦ �រឹកនាលំ�ោយយាយ 

លរឿន។ លពេលនោះខ្ុ�ំនជញ្ជូនអងករ នងិកគា្់រពរីមន្រីរច-១ 

លេៅផេ្ឲ់្យលយោធាខខរ្កកហមលនៅសមរ្ូមិមុខ លនៅស្រឹង 

លមេរឹក។ ខផក្�រឹកជញ្ជូនលពេលនោះមិនមានរថយនល្ឡើយ  
គឺខ្ុ�ំាក់អាហារ សលមលៀក្ំរពាក់ នងិកគា្់រលនៅក្ងុសម្ាយ 

 
រួចស្ាយយកលេៅឲ្យលយោធាខខរ្កកហមលនៅសមរ្ មិូមុខ។ 

ល�ោយសារសម្ាយមានេមងៃនធ់ងៃន ់�លូចះ្ខ្ុលំ�ើររយណៈលពេ 
មួយលមោ៉ងកតរូេឈ្់រសកមាកម្ង។ ្រ៉ខុនល្នៅលពេសលងកត 

លឃើញថាមានកងេព័លេៀតណាមឆលងកាតក់ខន លងខ្ុលំ�ើរ 
ញរឹកញា្់រ គឺខ្ុកំតរូេ្រន�្លំណើរលេៅមុខល�ោយមិនហ៊ានឈ្់រ 
សកមាកលឡើយ។ ខ្ុ�ំនល�ើរជាមួយកករុមតចូៗ លហើយលនៅ 
លពេលេៅ�េក់ខនលងខ�េមានេរឹកគឺខ្ុកំតរូេឈ្់រ�ា�ំយ 
ហ្ូរ នងិងូតេរឹក ល�ោយមានកករុមក្ររុស លៗ�ើរេ្឵តជុេំញិ 

ល�ើម្រីការពារ។ ខ្ុនំងិកករុម�រឹកជញ្ជូនមិនហ៊ាននយិាយ
 

គ្ាល�ោយសលំឡងខលាងំៗ នងិខសសកឡឡូាលឡើយ លកពោះខលាច 

កងេ័ពលេៀតណាមស្ា្់រឮ។ ចខំណកអាហារលនៅលពេលនោះ

មានខតកតរីខកំ្រ៉ងុខ�េខាងអង្្គ ាពល្រើកឲ្យ្រ៉លុណ ្ណោះ។ 

�លូចះ្លយើងកតរូេល្រះ្រខនល ឬសលរឹកលឈើនកពខ�េលយើងស្គាេ់ 

មកសលហ្ូរ្រខនម្លេៀត។ លកកៅពរី�រឹកជញ្ជូនលេៅស្រឹងលម 
េរឹក ខ្ុកំតរូេជញ្ជូនលស ៀ្ងលេៅសមរ្ូមិលនៅក្ងុសសរុកឱរា៉េ់ 

លខតកំ្ពង់ស្ ឺនងិលេៅសមរ្ូមិក្ងុសសរុកលមោងឫស្រី លខត ្

�ត�់្ំរង លេៀត។ ខ្ុកំតរូេចណំាយលពេមួយខខល�ើម្រីជញ្ជូន 
 លស ៀ្ងលេៅសមរ្ូមិនរីមួយៗ លេើ្រកតឡ្់រមកអង្្គ ាព 

រ្រសខ់្ុលំនៅមន្រីរ ច-២ េញិ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៨៨ ខ្ុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ្្ររីខ�េជា 
អតរីតលយោធាខខរ្កកហមលនៅខាង្ូមិ្ាគពាយ័ព្យលនៅ 

មំុ្កខញ្ចក្ងុេរឹក�រីនថ ស្តិលនៅជា្់រកពខំ�នជាមួយសសរុក
 

សឡំតូ លខត�្ត�់្ំរង។ ្រន្ា្់រពរីលរៀ្រការរួច ខ្ុក៏ំឈ្់រ
 

ពរីកង�រឹកជញ្ជូន រួចលហើយលេៅស្ាក់លនៅជរំកំ្ងុេរឹក�រីនថ។ លនៅ
 

លពេលម�រឹកនាំខខរ្កកហមចូេរួមចរចាជាមួយរ�្ឋា្ ិ�េ 

កមុ្ជាលនៅេសេត្រ ៍៩០ ខ្ុ�ំនលចញពរី�រីនថ មកលនៅខាង
 

អូររលំចកេញិ។ ្រ៉ខុនខ្្ុរំសល់នៅអូររលំចក�នរយណៈលពេ៤ 
ឆ្ា្ំរ៉លុណ ្ណោះ ក៏កងេ័ពរាជរ�្ឋា្ ិ�េកមុ្ជាេាយចេូ 
មក លហើយខ្ុក៏ំល ៀ្សខលនួរតល់េៅរសល់នៅក្ងុជរំអូំរេ្ហងុ ឬ

 ្ាសានថលហៅថា ជរំខំាង្លូ ក្ងុេរឹក�រីនថម្ងលេៀត។ រយណៈ
 

លពេមួយឆ្ាលំកកោយមក្រន្ា្់រពរីមានការចរចាកតរូេរ៉ូេ 

គ្ារេាងកមលាងំខខរ្កកហម នងិរាជរ�្ឋា្ ិ�េកមុ្ជា  
ខ្ុក៏ំ�នលចញពរី�រីនថមករសល់នៅឃុកំកលពើពរីររហតូមក។  
លពេមក�េ�់្ូំរង កខនលងខ�េខ្ុរំសល់នៅហ៊ុពំេ័្ធល�ោយ 
នកពលឈើ នងិលមើេមិនលឃើញពនលកឺពះអាេិត្យលឡើយ។  ខ្ុ�ំន 
រាននកពល�ើម្រីសង់ផះ្ស្ាក់លនៅ លហើយខ្ុក៏ំមិនហ៊ានល�ើរ 
ឆងៃាយពរីផះ្ខ�រលកពោះមានកជរូកនកព ឈលសូ នងិសតវជាលកចើន 
ក្រល្េលេៀតលនៅជុេំញិផះ្។ លកកោយមកខ្ុ�ំនរាននកព 
�ន�រីេំហ ំ៣ហកិតាល�ើម្រីលធវើខសស នងិចមការ។ ្រ៉ខុនម្ក 

�េស់ពវនថងៃខ្ុ�ំនខចក�រីមួយចនំនួឲ្យកូនរ្រសខ់្ុ�ំា�ំឡំងូ 
 នងិលពោតលហើយ។ ខ្ុ�ំនលេៅលេងសសរុកកំលណើតលនៅ្ ្ំសស �ច 

�ន្ររី�ង្រន្ា្់រពរីសមាហរណកម្ ្រ៉ខុនល្�ោយសារគ្ាន 

ក�ក់ខ្ុក៏ំមិន�នលេៅលេងសសរុកលេៀត។ ចខំណក្រង្រ្អនូ
 

រ្រសខ់្ុខំ�េរសល់នៅសសរុកកំលណើត ក៏មិនខ�េ �នមក 
លេងខ្ុខំ�រ។     

ផះ្រ្រស់ ន ូលផង ស្តិលនៅក្ងុឃុកំកលពើពរីរ សសរុកេាេខេង 
លខតល្ពោធិ៍សាត។់ (សខុ េណ ្ណណៈ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

(តពតីពលែមៃុ)

បជូាពភលៃើង
សំណួរសដលបាៃសួរមកែ្ពុំអំពតីការសមលៃាប់រង �ាលពៅអឺរ៉បុ

លហឌី ងហវែ ឵យ

លតើអ ្នកអាច្ស្ថមលឃើញខ្លតួនឯងដូច្ជាជនលភៀ្ខ្លតួន 
្ពវែថថ ងៃលនះសដរឬលទ?

 ខ្ុ�ំនមក�េក់្រលេសស៊យុខអតលនៅរ�េូលក្ៅក្ងុឆ្ាំ
 

១៩៤៥ តាមរយណៈការសន្យា�ស៏្រ្ុរសធម៌រ្រសរ់�្ឋា- 
្ិ�េក្រលេសស៊យុខអត ក្ងុការេេួេយកអ្ករសរ់ាន 
មានជរីេតិខ�េមានជងឺំចនំនួ១មឺុននាក់ ល�ើម្រីព្យា�េ 

ជងឺំក្ងុរយណៈលពេ៦ខខ។ ្រ៉ខុន៦្ខខលនោះ �នខក្រលេៅ 
ជាមួយជរីេតិខ�េលពោរលពញលេៅល�ោយការតស៊រួូមេាងំ 

្ាព្ររាជយ័ នងិ្ាពលជោគជយ័។ 

 លយើងគឺជាជនល ៀ្សខលនួលចញពរីអតរីតកាេ នងិ�ន�រឹង
គុណចលំពោះស្រ្ុរសធម៌ខ�េ�នលធវើមកលេើលយើង។ ល�ើម្រី 
េេួេ�ននេូលសចក្រីនថលថ្រូមកេញិ លយើងចង់ចា្់រលផ្ើមលធវើ 
ការងារឲ្យ�នឆា្់រលនៅលពេណាខ�េមានកមលាងំ្លាមៗ។ 
ការងារអវរីគឺមិនសខំានល់នោះលេ លយើងេេួេយកអវរីេាងំអស់ 
ខ�េលគឲ្យលធវើ។ លយើង�នគិតថាក្រសនិល្រើលរៀនលចះ្ ាសា 
លយើងនរឹងអាចសលកមចក្រី្ំរណង�ធ៏្ំំរផុតល�ើម្រីឲ្យខលនួលយើង 
កលាយលេៅជាពេរ�្ឋខ�េមានក្រលយោជនម្៍ាក់។ លយើង�រឹង 
ច្ ស់឵ថាលយើងមិនចង់េិេកតឡ្់រលេៅក្រលេសរ្រស់ខលនួេិញ 
លនោះលេ �លូចះ្លហើយ លយើងគឺមិនខសុគ្ាពរីជនល ៀ្សខលនួ 

ពពិរ័ណ៍រូ្រថតលនៅសារមន្រីរសកតុថហូវ ក្ងុេរីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ូឡញូ។ (សេូចិកិត លមតា្/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា) 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

សពវនថងៃលនះលនោះលេ។ អវរីខ�េខសុគ្ាលនោះ គឺលយើងមិនចង់ 
កតឡ្់រលេៅេញិ ្រ៉ខុនព្កួលគគឺមិនអាចកតឡ្់រលេៅេញិ។
 លនៅលពេខ�េខ្ុលំឃើញរូ្រ្ាពរន្ធតរ់្រសអ់ាគារខ�េ 
កេរុឌលកេោម នងិេូកខ�េខណនតានត់ា្់រល�ោយមនសុ ល្នៅ 
លេើសមុកេលមឌរីខេរា៉លណ ខ្ុអំាចសសនមលឃើញខលនួឯងកំពងុខត

 
អង្គយុលនៅេរីលនោះ។ ខ្ុក៏ំក្រខហេជាលឡើងលេៅលេើេូកលនោះ

 
ខ�រលេោះ្ររីជាមានក្រីសង្រឹមតចិតចួក្ងុការរសរ់ានមានជរីេតិ
ក៏ល�ោយ។ មនសុ េ្ាងំអសល់នោះ�រឹងថាខលនួនរឹងមិនកតរូេ�ន 
េេួេសវាគមនល៍នៅេរីកខនលងណាលនោះលេ �ចូខ�េលយើង�ន 
�រឹងខ�រថា ជនជាតជិវរីហវមិនកតរូេ�នេេួេសវាគមនល៍នោះលេ 
លនៅក្ងុអំឡងុឆ្ា១ំ៩៣៨។ លេោះ្ររីជា្រនា្្់រពរីឆ្ា១ំ៩៤៥

 
ក៏ល�ោយ ក៏លនៅខតមិនក្រលសើរលឡើងខ�រ ្ុរលរេនិចិ្ឆយ័គឺលនៅខត 

មានជា្់រជានចិ្ច។ ្ុរលរេនិចិ្ឆយ័�នចា្់រលផ្ើមកលាយលេៅជា 

ការស្ា្រនាសង្គមមួយខ�េខសវងរកការអះអាង គឺលក្រៀ្រ 
�ន�ចូជាេំនាយមួយ ខ�េលឆលើយត្រសណួំរល�ោយខលនួ 
ឯង លហើយក៏កលាយលេៅជា�លំណើរេេិជុ�ំក៏ាចសាហាេមួយ។  

លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក៏ល�ោយ ក្រលេសស៊យុខអត�នល្រើក 
េេួេយា៉ងលហោចណាស ់លយើងេាងំអសគ់្ាចនំនួ១មឺុននាក់។ 
 លនៅលពេខ�េខ្ុលំមើេលេៅជនល្ ៀសខលនួសពវនថងៃលនះ ខ្ុយំេ់

 អារម្ណ៍រ្រសអ្់កខ�េ�ត្់រង់ក្រីសង្រឹមេាងំលនោះខ�េ 
ជលកមើសខតមួយគតស់កមា្់រឲ្យពកួលគលជៀសផុតពរីលសចក្រី 
សលា្់រ�នលនោះ គឺការលធវើ�លំណើរខ�េក្រឈមមុខនរឹងលកគោះ 
ថ្ាក់លេៅេរីកខនលងខ�េគ្ាននរណាម្ាក់�រឹង។ ជនំសួលេៅល�ោយ 
ការជយួយកអាសារ អ្កេាងំលនោះខ្ររជាជ្ួរជាមួយនរឹង 
ជញ្្ជងំខស្ ់នងិមនសុ ក្ពលងើយកលន្ើយខ�េ�ន�ត្់រង់ 
លសចក្រីករុណាលេៅេញិ។ ខ្ុលំមើេលឃើញ្ាពអាត្ានយិម នងិ 
្ាពមិនេេួេខសុកតរូេ�ូចខ�េមានលនៅកុ្ងល�ើមេសេត រ្ ៍
ឆ្ា១ំ៩៣០�ខ�េ។ ក៏្រ៉ខុន ្េាគឺមានកានខ់តខលាងំលឡើងៗ ។
 កាេពរីមុន�ចូជា្រច្ច្ុរ ន្ល្នះខ�រ មិនមានមនសុ្ជា
លកចើនលេខ�េអាចសសនមលឃើញថានរឹងមានលរឿងអាកកក់លកើត 
លឡើងចលំពោះខលនួ។ ្ុរពវជតិក្ររូលតសង់្ជនជាតអិាេលមឺង់៉ 
លេោក មា៉េរីន ម័រេ ឺក៏មិន�នលជឿ�ចូគ្ាពរីលកពោះខតហុរីខតលរ 
មុន�្ូំរងមិន�ន្រះ៉ពាេេ់ហិារក្ររូលតសង់្លនោះលេ។ លកកោយ 

មកលនៅលពេខ�េកតរូេ�នចា្់រ�ាក់ពន្ធនាគារ្ុរពវជតិ 
លនោះ�ននយិាយថា “�្ូំរងពកួលគ�នមករកអ្កកានេ់េិ្ធិ 
កុមុ្យនរីស ្ខ្ុមិំន�ននយិាយអវរីលនោះលេពរីលកពោះខ្ុមិំនខមន

 ជាកុមុ្យនរីស។្ ្រនា្្់រមកពកួលគ�នមករកជនជាតជិវរីហវ  

លហើយខ្ុក៏ំមិននយិាយអវរីខ�រពរីលកពោះខ្ុមិំនខមនជាជនជាតិ
 

ជវរីហវ។ ្រនា្្់រមកពកួលគមករកខ្ុ ំលហើយលនៅលពេលនោះគឺគ្ាន 
លសសសេន់រណាម្ាក់ខ�េអាចនយិាយការពារខ្ុលំនោះលេ”។
 លហតកុារណ៍ខ�េអាកកក់្ំរផុតអាចលកើតលឡើងចលំពោះ 
លយើងកគ្់ររូ្រលេោះ្ររីជាលយើងព្យាយាមក�្់រខលនួឯងយា៉ង
ណាក៏ល�ោយ។ លយើងលនៅមិនេានអ់ាចលមើេលឃើញេរី្រញ្ច្់រនន 
េិ្រត្អិលនោ្ក្រលេសនខ៍�េកំពុងលកើតមានលឡើងសពវនថងៃលនះលេ 

លហើយក៏មិនអាចនយិាយ�នខ�រថានថងៃណាមួយលយើងនរឹង 
មិនកតរូេផលាស់េរីកខនលងលហើយខសវងរកផះ្ថ្រីម្ងលេៀតលឡើយ។  
ក្រសនិល្រើអ្កធលា្់រឆលងកាតម្់ង លហើយអ្កនរឹង�រឹងថាេា 
អាចលកើតលឡើងម្ងលេៀត�ន។

ពតើអ ្នកបតូវបាៃគំរាមកំសហងពោយណាហ្ុសត្ី ្តីសដរឬពទ?

 កាេពរី៣០ឆ្ាមុំនខ្ុ�ំនេេួេេូរសពព្រីអ្កកាខសត 
ម្ាក់ខ�េចង់ពិ្ ាក្ាជាមួយខ្ុអំំពរីហឡូខូសតល៍នៅលេើ

 
កញ្ចក់េូរេស ន្ជ៍ាមួយនរឹងអតរីតលម�រឹកនាណំាហ្ុរីម្ាក់។ 
លគគឺជាអ្កខ�េមិនយេក់ពមេេួេស្គាេថ់ាហឡូខូសត៍
ពតិជា�នលកើតលឡើងខមន លហើយលេើ្រនរឹងខតកតរូេ�នល�ោះ
ខេងពរីពន្ធនាគារ។ ខ្ុ�ំន្រ�លិសធ។ ខ្ុអំាចនយិាយខត

 
អំពរីអវរីខ�េខ្ុ�ំនឆលងកាត ់ខ្ុមិំនអាច្រញ្ចុះ្រញ្ចេូអ្កខ�េ

 មិនលជឿខ្ុលំេ។ លនៅលពេខ�េពកួលគក្រខកកថាគ្ាននរណា 
ម្ាក់�នលឃើញ្រន្់្រខផ្ងពេុពរីខាងក្ងុលនោះ ខ្ុ�ំនកតរឹមខត

 
យេស់ស្រខត្រ៉លុណ ្ណោះ ពរីលកពោះលនះគឺជាការពតិ មិនមាន 
នរណាម្ាក់ធលា្់រលឃើញ្រន្់្រខផ្ងពេុពរីខាងក្ងុលនោះលេ  
ពរីលកពោះគ្ាននរណាម្ាក់ខ�េ�នចេូលេៅក្ងុ្រន្់្រខផ្ង 
ពេុលនោះ លហើយមានជរីេតិលចញមកខាងលកកៅលនោះលេ។
 េាគឺពតិជាមានការេ�ំកក្ងុការផលាស្ូ្់ររផត្គំ់នតិ

 
រ្រសណ់ាហ្ុរីនយិម ្រ៉ខុនអ្វរីខ�េសខំានល់នោះគឺការអ្់ររ ំ
យេុេយ័មុនលពេខ�េពកួលគធលាក់ចេូលេៅក្ងុមលនោគម 
េជិ្ជាននការស្អ្់រលខ្ើម។ អ្់ររអ្ំកខ�េចេូរួមជាមួយណាហ្ុរី 
លកពោះគិតថាគឺជាគំនតិមួយខ�េស្រ្ោយ។ លតើយុេេយ័ 

អាចេេួេយកអវរីខ�េ�នលកើតលឡើងលនៅហឡូខូសតម៍ក 
�ាក់ក្ងុល្រះ�ងូរ្រសខ់លនួខ�រឬលេ? លតើេាអាចរារាងំពកួ

 
លគមិនឲ្យចូេរួមជាមួយកករុមណាហ្ុរីខ�េេាក់េាញពួកលគ 
តាមរយណៈេធិរីលផ្ងៗ �ចូជា ចលកមៀងតនន្រីសសា នងិ�លំណើរ 

ផ្ងលកពងខ�រឬលេ?

 ល�ើម្រីលេើកជាឧេាហរណ៍ថាការអ្់ររអ្ំកខ�េ�ន 
ចេូរួមជាមួយណាហ្ុរីយា៉ងលស្ោះស្ក័គ ម្ាក់មានការ 
េ�ំកយា៉ង�ចូលម្ច ខ្ុនំ រឹងក�្់រអំពរីលរឿងរ្រសជ់ឌូរីត អ្ក 
រសរ់ានមានជរីេតិម្ាក់ខ�េ�នជ្ួរជាមួយនរឹងជនអនាមិក
ណាហ្ុរីលកង្ខ្ចរីម្ាក់ខ�េ�នល�ើរខចកខតិ្័្រណ ្ណសរលសរថា  
“ អូសឈវចិមិនខ�េលកើតលឡើងលនោះលេ” ។ ជឌូរីត �នល�ើរលេៅ 
រកលកង្ម្ាក់លនោះលហើយសរួថា លតើលកង្ម្ាក់លនោះអាច�រឹង�ន 
ល�ោយរល្រៀ្រណា ពរីលកពោះលគមានេយ័លកង្ណាសល់នៅលពេ
ខ�េលរឿងលនោះ�នលកើតលឡើង។ ណាហ្ុរីលកង្ខ្ចរីម្ាក់លនោះលឆលើយ 
ថាខលនួ�នឮេាមកពរីសាសស្ាចារ្យេ្រីលឈ្ោះម្ាក់។ ជឌូរីត�ន 
េាតន់�អាេរ្រសខ់លនួល�ើម្រី្រង្ហាញលេខសាក់លនៅលេើន� 
A-51792។ លកង្ណាហ្ុរីម្ាក់លនោះលសើចលហើយនយិាយថា 
ជឌូរីតអាចលធវើខ្រ្រលនះល�ោយខលនួឯង�ន។

លតើអ ្នកអាច្អតឱ់នលោ្បានសដរឬលទ?

 លនះគឺជាសណួំរមួយខ�េខ្ុខំតងខតគិត�េរ់ហតូេាេ់ 
ខតខ្ុ�ំរឹងថាខ្ុមិំនចា�ំចគិ់តអំពរីេាលនោះលេ។ អវរីខ�េលកើត

 

លឡើងលហើយមិនអាចខកខក្រ�នលេ។ លពេលេេាក៏មិនអាច 
េេិកតឡ្់រលកកោយ�នខ�រ ចខំណកឯអ្កខ�េ�នសលា្់រ 

លហើយក៏មិនអាចមានជរីេតិេញិ�នខ�រ។ នថងៃលនះគឺសកមា្់រ 

អនាគតកាេ។ អវរីខ�េលយើងអាចលធវើនថងៃលនះ�ន គឺលធវើកិច្ចការ 
ណាខ�េមិនលធវើឲ្យកពរឹត្កិារណ៍លនះលកើតលឡើង�នម្ងលេៀត។

លតើអ ្នកបានល្វែើដលំណើរតតឡបល់ៅស្ុកកលំណើត
វញិសដរឬលទ?
 
 ខ្ុកំតរូេស៊កូេាជំាមួយនរឹងស្ិុរនអាកកក់រ្រសខ់្ុអំសរ់យណៈ

 
លពេយា៉ងយូរអខងវង។ លនៅលពេខ�េខ្ុលំរៀ្រការលហើយ 
មានកូន ខ្ុ�ំនយេស់្ិ្រថាខ្ុកំំពងុខតលនៅសុរីលហ្គតឯកករុម

 
កគរួសាររ្រសខ់្ុលំនៅេរីកករុងស្កុខេុ។ ខ្ុគិំតថាខ្ុនំ រឹងមិន

 ហ៊ានកតឡ្់រលេៅេរីលនោះម្ងលេៀតលេ។ ្រ៉ខុនល្ពេលេេា�ន 
កនលងផុតលេៅលហើយ លនៅលពេខ�េកូនៗរ្រសខ់្ុ�ំនធ�ំរឹងក្រី 
ពួកលគច ា្់រលផ្ើមសួរសំណួរជាលកចើនលន ៅលពេខ�េ 
�ន�រឹងអំពរីលរឿងរា៉េខ�េលកើតលឡើងមកលេើកគរួសាររ្រស់
លយើង។ យា៉ងណាមិញ កូន រៗ្រសខ់្ុមិំនមានជរី�នូជរីតា អំ៊  
មរីង ឬកគរួសារ ខ�េអាចចណំាយលពេលេេាជាមួយលនៅ 
លពេេសិម្កាេ�ចូជាមិតរួ្មថ្ាក់�ន៏េលេៀតរ្រសខ់លនួ 
លនោះលេ។ ពកួលគក៏មិនមាននថងៃឈ្់រសកមាកខ�េកគរួសារ 
េាងំមូេ�នជ្ួរជុគំ្ាខ�រ។ លនៅលពេខ�េកូនៗរ្រស់ 
ខ្ុឈំានចេូេយ័ជេំង់ ខ្ុ�ំនសលកមចចតិថ្ាលយើងនរឹងលធវើ

 
�លំណើរលេៅសុរីលហ្គតម្ងលេៀត។ លធវើខ្រ្រលនះពកួលគអាចនរឹង 
មានអារម្ណ៍ជតិស្េិ្ធជាមួយនរឹងល�ើមកំលណើតរ្រសខ់លនួ 
លហើយអាចយេ�់រឹងេាងំអសគ់្ាអំពរីស្ាន្ាពរ្រសល់យើង។
លនៅលពេខ�េលធវើ�លំណើរ គឺពតិជាមាន្ាពពិ�កខលាងំ 
ណាស់កុ្ងការក�្់រកូន រៗ្រស់ខ្ុអំំពរីសមាជិកកគរួសារខ�េ

 
លយើង�ន�ត្់រង់។ ខ្ុមិំនចង់ឲ្យពកួលគលឃើញថាខ្ុពំិ�ក

 
ចតិល្នោះលេ។ �លូចះ្លហើយលេើ្រខ្ុនំយិាយហាក់្ររី�ចូជា 
ខ្ុជំាអ្កលេសចរណ៍ម្ាក់ខ�េមកលធវើ�លំណើរកំសានល្នៅ 
្ររលេស។ ខ្ុមិំន�នអនញុ្ញាតឲ្យខលនួឯងមានអារម្ណ៍អវរី

 
េាងំអស។់ ខ្ុមិំនេានយ់េច់្ោសថ់ាការលរៀ្ររា្់រអំពរីការ 
ពតិផេ្ច់លំណះ�រឹងខតខផក្្រញ្ញាខ�េអាចកជា្រ�េក់តរឹម
ខតស្ារតរីរ្រសម់នសុ្ម្ាក់ ខៗត្រ៉លុណ ្ណោះ។
 សកមា្់រការយេ�់រឹងច្ោសល់�ោយអារម្ណ៍លរឿងរា៉េ 
េាំងលនោះកតរូេខតកជា្រឲ្យ�េ់ល្រះ�ូងរ្រស់មនសុ្ម្ាក់ ។ៗ  

ពពិរ័ណ៍រូ្រថតលនៅសារមន្រីរសកតុថហូវ ក្ងុេរីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស
្រ៉ូឡញូ។ (សេូចិកិត លមតា្/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា) 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

កូនៗរ្រសខ់្ុ�ំនចលមលើយសកមា្់រសណួំររ្រសខ់លនួ ្រ៉ខុនខ្្ុំ
 មិន�ន�រឹងអំពរីអវរីខ�េពកួលគ�នគិតលនោះលេ។ ខ្ុគំ្ាន្រេ 

ពិលសោធនពិ៍តក�ក�អំពរីការលេៅលេងផះ្កុមារ្ ាពរ្រស់ 
ខលនួលនោះលេ លហើយលនោះគឺជាមូេលហតខុ�េខ្ុ�ំនសលកមច

 
ចតិល្ធវើ�លំណើរលេៅេរីលនោះម្ងលេៀត។ ល�ើម្រីលធវើធម្យាកតា 
ជាមួយ្រ្អនូសសរីខ្ុនំងិលេៅេស ន្ាកខនលងេាំងអស់ខ�េមាន

 
សារសខំានច់លំពោះលយើងល�ើម្រីឲ្យអារម្ណ៍េាងំលនោះលអោ្រ 
កកលសោ្រលយើងលហើយលធវើឲ្យលយើងយំលចញមកលកកៅ។ លនៅរ�េូ 
លក្ៅ្រន្ា្់រលយើងក៏�នលចញ�លំណើរ។ �លំណើរកំសានល្េើក 
�្ូំរងរ្រសល់យើង គឺលេៅខផក្កណ្ាេននេរីកករុងខ�េឧេ្យាន 
កតរូេ�នជនំសួលេៅល�ោយហាងេំនញិជាលកចើន។ លនះហាក់ 
្ររី�ចូជាការចេូលរោង្ាពយនល្�ើម្រីលមើេការសខម្ងខ�េ
ខ្ុធំលា្់រ�នលឃើញម្ងរួចលេៅលហើយ។ លេស្ាពគឺលនៅ�ខ�េ 
្រ៉ខុនត្អួង្គេាងំអសក់តរូេ�នផលាស្ូ្់ររ។ ឆាកតកនរីល្នៅក្ងុ

 
ឧេ្យានលនៅខតមាន្រ៉ខុនក្តរូេ�នកសាងថ្រី។ ផលាកលនៅខាង 
លកកៅហាងេំនញិកតរូេ�នផលាស្ូ្់ររ។ ជនំសួលេៅល�ោយលឈ្ោះ 
រ្រសជ់នជាតជិវរីហវ  ឥឡូេលនះ គឺលពោរលពញលេៅល�ោយលឈ្ោះ 
ជនជាតរូិមា៉នរី។ ខ្ុ�ំនល�ើរចេូលេៅក្ងុហាងមួយខ�េពរីមុន

 
ធលា្់រជាកម្សេិ្ធរិ្រសព់ខូ្ុ។ំ លនៅលពេលនះេាគឺកគ្់រកគងល�ោយ 
ម្ចាសខ់�េខ្ុមិំនស្គាេ ់នងិេក់កកណាត�់ចូខ�េខ្ុធំលា្់រ

 
�នលកជើសលរើសលនៅក្ងុហាងរ្រសព់ខូ្ុ។ំ ខ្ុលំ�ើរជុេំញិេរីកករុង 

 

លហើយ�នលឃើញមរីងរ្រសខ់្ុលំនៅកជរុងម្ាងននផលេូ ្រ៉ខុនល្ពេ
 

ខ្ុលំ�ើរលេៅរកគាត់ៗ  គឺជាមនសុ ល្ផ្ងលេៅេញិលេ។
 ផះ្ចាសរ់្រសល់យើងលនៅ�ខ�េ ្រ៉ខុនម្្ចាសផ់ះ្�នលមើេ 
មកលយើងល�ោយសង្យ័លនៅលពេខ�េលយើងនយិាយថាធលា្់រ 
រសល់នៅេរីលនះក្ងុអំឡងុលពេកុមារ្ ាពរ្រសល់យើង។ ពកួលគ

 
្័យខលាចថាលយើងចង់យកផះ្េញិ ្រ៉ខុនព្កួលគលនៅខតអនញុ្ញាត 

ឲ្យលយើងចេូលេៅក្ងុនងិល�ើរលមើេជុេំញិ។ លនៅខាងក្ងុខ្ុមិំន
 �នលឃើញអវរីខ�េលនៅចពំរីមុខខ្ុលំនោះលេ។ ផ្យុលេៅេញិខ្ុ�ំន
 លឃើញ្រន្់្រលគងរ្រសឪ់ពកុម្ាយខ្ុ�ំចូខ�េលនៅលពេលនោះ។  

លនៅកុ្ង្រន្់្ររ្រស់ខ្ុំៗ �នលឃើញេត្ខុ�េខ្ុសំសឡាញ់ជាង
 លគ គឺព្យាណូនងិលសៀេល្ៅ។ ខ្ុលំស្ើរខតអាចឮសលំឡងខឆករ្រស់ 

លយើងកពរុសលនៅខាងលកកៅេរីធលា។ េរីេរីនងិខ្ុ�ំនសសក់េរឹកខ្ ក្ 
ជាលកចើន។ លយើងលក្រៀ្រ�ន�ចូជាកុមារខ�េ�នចាកលចញ 
ពរីផះ្ល�ោយគ្ានការអនញុ្ញាត លហើយឥឡូេលនះគឺកំពងុខត 
្លក់រសជាតនិនផេេ�ិក្រន្ា្់រពរីលនោះ។ ការលធវើ�លំណើរលនះ 

នាមំកនេូផេេជិ្ជមានជាលកចើន។ ស្ិុរនអាកកក់រ្រសខ់្ុ�ំន 
កាត្់រនយ្។ លេោះ្ររីជាស្ិុរនអាកកក់េាងំលនោះមិន�ន�ត ់
លេៅណា ្រ៉ខុនជ្ាលរឿយ ខៗ្ុឈំ្់រ្្ាក់លឡើងល�ោយខ្រកលញើស 
លជោគខលនួ នងិជាមួយអារម្ណ៍ថាកូនរ្រសខ់្ុកំំពងុលនៅ

 
ក្រលេសស៊យុខអតលហើយខ្ុលំនៅឆងៃាយពរីពកួលគ នងិមិនអាច 
លឃើញពកួលគម្ងលេៀតលេ។ លនះលធវើឲ្យខ្ុយំេថ់ា មនសុ្គឺកតរូេ 

ខតក្រឈមមុខនរឹង្ាព្័យខលាច។ មានខតខ្រ្រលនោះលេលេើ្រ 
លយើងអាចយកឈះ្្ ាព្័យខលាចរ្រសខ់លនួ�ន។

លតើអ ្នកបាន្តិអពំលីពេលវលាលៅក្នពុងជរំជំា
ញកឹញាបស់ដរឬលទ?

 ខ្ុ�ំន្រលកងៀនអំពរីលពេខ�េខ្ុលំនៅតាមជរំលំផ្ងៗ
 

គ្ាលស្ើរខតជាលរៀងរាេន់ថងៃចា្់រតាងំពរីអំឡងុេសេត្រឆ៍្ាំ 
១៩៨០ លហើយរាេល់ពេខ�េខ្ុនំយិាយអំពរីេា ខ្ុមំាន

 
អារម្ណ៍ថាធរូចតិ។្ លេោះ្ររីជាពិ�កខលាងំ្រ៉ខុនេ្ា�ននាំ 
លេៅរកអវរីខ�េេ្អ នងិ�នកលាយលេៅជាេធិរីមួយសកមា្់រ 

ការជាសះលស្ើយអំពរីការ្រះ៉េងកចិផលេូចតិរ្្រសខ់្ុ។ំ អ្ករស់
 

រានមានជរីេតិ្ាគលកចើនមានការពិ�កក្ងុការនយិាយ 
អំពរីអវរីខ�េ�នលកើតលឡើងចលំពោះខលនួ។ �លូចះ្លហើយេា�ន 
កលាយលេៅជាលសចក្រីឈឺចា្់រមួយខ�េមិនអាចខក្រក្ររួេ 
�ន ពរីលកពោះខតខ្ុលំធវើការជាលរៀងរាេន់ថងៃល�ោយនយិាយអំពរី 
េា នងិសរលសរលសៀេល្ៅអំពរីេាៗ មិនមានតលេៅលេៀតលេ 
លនៅលពេខ�េខ្ុឈំ្់រលធវើការ។ លសចក្រីឈចឺា្់រេាងំលនោះ
មិនមានេតម្ានលនៅក្ងុស្ារតរីរ្រសខ់្ុលំេៀតលនោះលេ លេោះ្ររី
ជាលនៅខតក្់រលនៅក្ងុ�ងួចតិរ្្រសខ់្ុលំហើយអាចលេចលចញ
មកលកកៅម្ងលេៀតកគ្់រលពេណាក៏ល�ោយ។
 ក្រសនិល្រើខ្ុកំំពងុខតល�ើរតាមផលេូ លហើយឮសលំឡងខឆក

 
កពរុសលនៅពរីលកកោយខ្ុំៗ នរឹងមានអារម្ណ៍ថាខលនួឯង�ន

 
េេិកតេ្់រលេៅជរំេំញិ្លាម ខៗ�េមានកករុមលកង្សសរីល�ើរ 

ជាក�ំជរួលនៅតាមផលេូលេៅលធវើការងារ នងិមានកងការពារ 
ណាហ្ុរីល�ើរពរីខាងលកកោយជាមួយសតវខឆក។ ក្រសនិល្រើមាន 
នរណាម្ាក់�េួលចញពរីជរួ កងការពារណាហ្ុរីលនោះនរឹងឲ្យ 
ខឆកហក់មកខាអ្ំកលនោះ។ ខ្ុលំនៅខតអាចចងចាអំំពរីអារម្ណ៍ 
្័យខលាច នងិខ្យេ្់រក់កតជាក់ខ�េ្រះ៉សលមលៀក្ំរពាក់
�ល៏ស្ើងរ្រសខ់្ុ ំនងិអារម្ណ៍ឈចឺា្់រលនៅលេើលជើងខ�េ 
្រណ្ាេមកពរីខស្កលជើងរ្រសខ់្ុ។ំ លនៅលពេខលះលេៀតខ្ុំ 
សសនមលឃើញ្ំរពង់ខផ្ង លហើយមានអារម្ណ៍ឈចឺា្់រ 
លនៅលពេខ�េខ្ុ�ំរឹងថា្ំរពង់ខផ្ងលនៅក្ងុអូសឈវចិ

 
លនោះលគលក្រើសកមា្់រលធវើអវរី។
 លពេខ្ុរំសល់នៅជាមួយ្រ្អនូសសរី លយើងកកមនយិាយគ្ា
អំពរីហឡូូខសតណ៍ាស។់ ្រ៉ខុនអ្វរីខ�េលធវើឲ្យខ្ុនំ រឹកគិតលឃើញ
អំពរីអតរីតកាេ េាក៏ខ្រ្រលនោះសកមា្់រនាងខ�រ។ លយើង

កគានខ់តលមើេមុខគ្ាលេៅេញិលេៅមកខត្រ៉លុណ ្ណោះល�ើម្រី�រឹង
ថាលយើងេាងំពរីរនាក់កំពងុគិតអំពរីអវរី។
 ខ្ុ�ំនជ្ួរណាហ្ុរីថ្រីលនៅល�ើមេសេត្រឆ៍្ា១ំ៩៩០ 
លនៅលពេខ�េលគកតរូេ�នកាតល់េោសពរី្រេ្ររហិាលករ ្ិ៍។ 
្ុររសម្ាក់លនោះ�នសរលសរសំ្ុរកតស្អ្់រលខ្ើមលផ្ើលេៅអ្ករស់ 
រានមានជរីេតិជាលកចើននាក់រួមេាងំខ្ុលំេៀតផង។ ខ្ុកំតរូេ�ន

 
តេុាការលកោះលហៅ ល�ើម្រីលធវើជាសាក្រីលហើយ�នលស្ើឲ្យ 
នយិាយអំពរីលរឿងរា៉េផ្ាេខ់លនួរ្រសខ់្ុ។ំ ្ុររសម្ាក់លនោះកតរូេ

 
�នកាតល់េោសឲ្យជា្់រពន្ធនាគារ ្រ៉ខុនស្មូ្រីខតលនៅេរីលនោះក៏
លគលនៅខត្រនល្ផ្ើស្ុំរកតស្អ្់រលខ្ើមលនោះមកខ្ុ�ំខ�េ។ ខ្ុ�ំន

 
ក្រគេស់្ុំរកតលនោះឲ្យលេៅ្រ៉េូរីស។ អវរីខ�េលកើតលឡើង្រនា្្់រ 
ខ្ុមិំន�ន�រឹងលនោះលេ។ នាយកសាេាលរៀនលនៅេរីកករុងតា្៊ររី 
�នលហៅខ្ុឲំ្យលេៅ្រលកងៀនលនៅេរីលនោះ ពរីលកពោះខតមានលកង្ខចូៗ 
ខ�េេាយត្់រគ្ា នងិ�នគូររូ្រសញ្ញាណាហ្ុរីលនៅលេើ 
ជញ្្ជងំសាេាលរៀន។ ្រន្ា្់រពរីការ្រលកងៀនរ្រសខ់្ុខំ�េជា 
លរឿងធម្តាខ�េលកង្ក្ររុសៗេាងំលនោះមិនមកចេូរួម មាន
លកង្សសរីមួយចនំនួ�នមករកខ្ុ ំលហើយនយិាយអរគុណខ្ុ។ំ 
លកង្សសរីេាងំលនោះគិតថា គឺពតិជាមានសារសខំានខ់លាងំ
ណាសក់្ងុការស្ា្់រអំពរីលរឿងរា៉េរ្រសខ់្ុ ំ លហើយឥឡេូលនះ

 ពកួលគនរឹងមិនលេៅលេងជាមួយលកង្ក្ររុសេាងំលនោះលេៀត 
លនោះលេ។ លនៅលពេខ�េលកង្ក្ររុសេាងំលនោះ�ន�ត្់រង់ 
ការគាកំេ សាេាលរៀន�នេេិកតឡ្់រលេៅរក្ាពសងៃ្់រ 

សងៃាតេ់ញិ លហើយរូ្រសញ្ញាណាហ្ុរីក៏�តល់េៅជាមួយខ�រ។
ខ្ុ�ំនេេួេរងការក្រមាថ នងិស្ុំរកតគំរាមកំខហងជា 
លកចើនឆ្ាមំកលហើយ។ ជាធម្តាខ្ុខំតងខតក្រគេស់្ុំរកតេាងំ 
លនោះលេៅឲ្យ្រ៉េូរីស។ ស្ុំរកតេាងំលនោះមិនអាច្ំរ្័យខ្ុ ំ
�នលេ។ លគោេ្ំរណងរ្រសអ្់កសរលសរស្ុំរកតេាងំលនោះ
គឺកគានខ់តល�ើម្រី្រលងកើតឲ្យមាន្ាព្័យខលាចខត្រ៉លុណ ្ណោះ។

លតើអ ្នក ្្អបជ់នជាតអិាេ្ល លឺមង៉ស់ដរឬលទ?

 កក រុមការងាររ្រសល់យើងលេើ្រខតកតឡ្់រមកជរំេំញិ 

្រន្ា្់រពរីលចញលេៅលធវើការលនៅលកកោមល្លៀង�ធ៏មួំយលនៅតាម 
សណំង់�ក់ខ្រក។ ខស្កលជើងគ្ាលយើងមួយចនំនួមាន 
ស្ាពចាស ់នងិ�ាចរ់ខហក។ លនៅលពេលនោះមានពាក្យ 
ចចាមអារា៉មថាមានក�េ៉�់រឹកអរីេា៉នថ់្រី�នចេូមក�េ។់ 
លតើអ្កណាអាចយក�នអរីេា៉នថ់្រីលនោះ? ឃលានលហើយរងា 

ពពិរ័ណ៍រូ្រថតលនៅសារមន្រីរសកតុថហូវ ក្ងុេរីកករុង�ាស្គន៍នក្រលេស្រ៉ូឡញូ។ (សេូចិកិត លមតា្/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា) 



30 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 31

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

ជាមួយនរឹងលជើងខ�េលសើមលនៅក្ងុខស្កលជើងខ�េមាន
ខតលឈ្ោះលនោះ ខ្ុ�ំនល�ើរលេៅរកក្រធានជរំ ំលហើយសរួថា
លតើខ្ុអំាច�នខស្កលជើងថ្រីមួយគូខ�រឬលេ។ ក្រធានជរំ ំ
�នសមលរឹងលមើេមកខ្ុលំ�ោយេរឹកមុខចអំកឡកលឡើយលហើយ 
េះកំល្លៀងខាងលឆវងរ្រសខ់្ុយំា៉ងខលាងំរហតូ�េខ់្ុហំុរឹងសលរឹក

 
កតលចៀក។ ខ្ុលំស្ើរខត�េួលេៅលហើយលនៅលពេខ�េមួយ 
កំល្លៀងលកកោយលេៀតមកលេើថ្ាេស់្ារំ្រសខ់្ុខំ�េជនំសួ
ឲ្យខ្ុមំានេនំរឹងលឡើងេញិ េា�នលធវើឲ្យខ្ុ�ំេួលេៅលេើ�រី។ 
ការឈចឺា្់រកតរូេ�នកគ្រ�ណ្្់រល�ោយការស្អ្់រលខ្ើមខ្ុ ំ
ចង់ហក់លេៅរកក្រធានជរំលំនោះលហើយេាយលគម្ងលហើយ 
ម្ងលេៀត។ ្រ៉ខុនខ្្ុមិំនហ៊ានលនោះលេ។ លគមានអំណាចជាងខ្ុ។ំ
 មកពរីក្រលេសហងុកគរី ខ្ុមំានលគោេល�ៅចនំនួពរីរ លនោះ
គឺស្អ្់រជនជាតអិាេលមឺង់៉នងិជនជាតហិងុកគរី។ ជនជាត ិ
អាេលមឺង់៉ គឺជាអ្កខ�េលធវើេារុណកម្លយើង ្រ៉ខុនជ្នជាតិ 
ហងុកគរី គឺជាអ្កខ�េ�នក្រគេល់យើងឲ្យលេៅឃាតករ។  
្រន្ា្់រពរីសនង្គាម�ន្រញ្ច្់រ ខ្ុ�ំនចណំាយអសរ់យណៈលពេ 
ជាលកចើនល�ើម្រី្រពា្ឈ្់រការស្អ្់រមួយលនះ។ គួរឲ្យចខមលក 
ខ�េខ្ុសំ្អ្់រជនជាតហិងុកគរី យូរជាងលពេខ�េខ្ុសំ្អ្់រ

 
ជនជាតអិាេលមឺង់៉។ រូ្រ្ាពននមួកកកណាតរ់្រស្់រ៉េូរីស 
ហងុកគរីនរឹងតាមេង្រនលាចលនៅក្ងុស្ិុរនអាកកក់រ្រស់ 
ខ្ុជំានចិ្ច។ 
 ខ្ុអំាចរួចផុតពរីស្ិុរនអាកកក់លនះ�នល�ោយសារខត 
ជនអលន្ោក្រលេសនជ៍នជាតហិងុកគរីម្ាក់ខ�េខ្ុ�ំនជ្ួរ 
កាេពរី្រ៉នុ្ានឆ្ាមុំន។ គាត�់នក�្់រខ្ុថំា គាត�់នលកើត 
លនៅ្ មិូតចូមួយលនៅ ហងុកគរី-្ សូ្ា លហើយគាតមិ់នខ�េ
�នលឃើញជនជាតជិវរីហវលេ រហតូេាេខ់តគាត�់នមក�េ់ 
ក្រលេសស៊យុខអត។ ្រ៉ខុនគ្ាត់�ន�រឹងថាជនជាតជិវរីហវ 
គឺកតរូេខតស្អ្់រលខ្ើមលកពោះពួកលគ�នលធវើឲ្យកពះលយសូ៊៉សលា្់រ។  
គាត�់នលរៀនអំពរីលរឿងលនះមុនគាតល់ចះអានអក រ្លេៅលេៀត។  
គាតល់រៀនអំពរីលរឿងលនះមកពរី្ុរពវជតិកគិសស្ាសនាម្ាក់លនៅ
សាេាលរៀនលរៀងរាេន់ថងៃអាេិត្យ។
 ខ្ុ�ំនសញ្ជ រឹងគិតលហើយេរី្ំរផុតអាចលមើេលឃើញកជរុង 
ម្ាងលេៀតននកាក់។ ខ្ុចំា្់រលផ្ើម�រឹងថាគឺមិនខមនជាក្រលេស 
ជតិខាងរ្រសល់យើងលនៅសុរីលហ្គតលនោះលេ ខ�េ�ននាលំយើង 
លេៅរកេូរថល្លើង ្រ៉ខុនគឺ្ជា្រ៉េូរីសេយ័លកង្លេៅេញិលេខ�េ 

ចញិ្ច រឹមនងិ្រណុ្ះនេូគំនតិស្អ្់រលខ្ើម។ អ្ក�នេលេៀតខ�េរស់ 
លនៅសុរីលហ្គត ក្រខហេជាមិនមានអារម្ណ៍ររីករាយក្ងុការ 

កម្ចាតល់យើងលចោេលនោះលេ។ អ្កជតិខាងរ្រសល់យើងខលះ�ន 
ព្យាយាមជយួលយើង។ ជាងកាតស់ក់ម្ាយរ្រសខ់្ុ�ំន 
ក្រឆាំងនរឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យចូេមកកុ្ងលហ្គតូល�ោយ�ន 
មកសរួសខុេុកល្យើងនងិយកលកគឿងលេសមួយចនំនួមកឲ្យ។
 លសចក្រីស្អ្់រលខ្ើម គឺជាក្រតកិម្សវយ័ក្រេត្មួិយលនៅ 
លពេខ�េនរណាម្ាក់លធវើេលងវើមិនេ្អអវរីមួយលេៅលេើនរណា
ម្ាក់លផ្ងលេៀត។ ្រ៉ខុនល្យើងមិនអាចេេួេ�នលជោគជយ័
ជាមួយនរឹងលសចក្រីស្អ្់រលខ្ើមលនោះលេ ពរីលកពោះឥេ្ធពិេរ្រស់
េាអាចេាយ្រកកតឡ្់រមកេញិ�ន។ លសចក្រីស្អ្់រលខ្ើមមិន
�ន្រះ៉ពាេ�់េអ្់កខ�េកត រូេលគស្អ្់រលនោះលេ ្រ៉ខុនអ្្ក 
ខ�េស្អ្់រលគលេៅេញិលេខ�េមានអារម្ណ៍មិនេ្អ។ លនះ 

្រងកឲ្យមានអារម្ណ៍សងសរឹកគ្ាលេៅេញិលេៅមកលហើយ
លនៅលពេលនោះអ្កខ�េស្អ្់រលគនរឹងកតរូេ�នលគស្អ្់រេញិ 

លហើយេានរឹងកលាយលេៅជាេ�ន្នការស្អ្់រលខ្ើមខ�េគ្ានេរី 
្រញ្ច្់រ។ លយើងកតរូេការលពេលេេាមុនលពេខ�េលយើង 
អាចេះ្រង់លសចក្រីស្អ្់រលខ្ើម�ន លយើងកតរូេសញ្ជ រឹងគិតអំពរី 
អវរីខ�េ�នលកើតលឡើងល�ើម្រី្រញ្ច្់រការស្អ្់រលខ្ើមលនោះ។ ្រនា្្់រ 
មកលេើ្រលយើងអាចរសល់នៅក្ងុជរីេតិមួយខ�េគ្ាន្ាព 
ជរូចត�់ន។ លនះគឺមិនខមនជាសណួំរអំពរីការអត់ឱនលនោះ
លេ។ ខ្ុមិំនអាចអតល់េោសជនំសួអ្កខ�េកតរូេ�នលគសមលា្់រ 
�នលនោះលេ �ចូខ�េអ្កក្រមាញ់ណាហ្ុរី�េ៏្រីេ្ោញ
លេោក សាយម៉នុ លេៀលសនសា៉េ �ននយិាយ�លូចះ្ខ�រ។ 
្រ៉ខុនល្យើងអាចលរៀនរសល់នៅជាមួយអវរីខ�េលកើតលឡើង�ន។  
លយើងអាចរសល់នៅជាមួយអតរីតសកតរូេ លហើយេេួេស្គាេ់ 
គ្ាលេៅេញិលេៅមក។ លយើងគួរយេ�់រឹងឲ្យ�នច្ោសថ់ា 
លយើងនរឹងមិនអាច�រឹង�នលេថាខលនួឯងនរឹងមានក្រតកិម្ 
យា៉ងណាក្ងុស្ាន្ាពខ�េងាយលធវើឲ្យឈចឺា្់រ។ លពេ 
ខ�េខ្ុលំនៅក្ងុជរំ ំខ្ុសំ្អ្់រជនជាតអិាេលមឺង់៉េាងំអស ់ខ្ុំ

 មានអារម្ណ៍សងសរឹក។ ក្រសនិល្រើខ្ុមំានឱកាសខ្ុកំ្រខហេ
 

អាចនរឹងលធវើការសងសរឹក។ ្រ៉ខុន្្រន្ា្់រពរីការរលំ�ោះ ខ្ុនំងិ 
អ្ក�នេលេៀតជាលកចើន�នយេថ់ា ការសងសរឹកនរឹងលធវើឲ្យ 
លយើងមានកកមិតលស្ើគ្ាលេៅនរឹងឃាតករ។ ្រន្ា្់រពរីការ 
រលំ�ោះលនៅខ្រេជនិ-្ឺរសនិ េាហានអង់លគលស�នក្រមូេ 
អតរីតអ្កយាមរ្រសល់យើង�ាក់លនៅលេើឡ ាន លហើយ 
�នល្រើកជុេំញិជាមួយពាក្យក្រកាសថា «លនៅេរីលនះមាន 

ឃាតកររ្រសអ្់កៗអាចលធវើតាមចតិរ្្រសអ្់ក�ន នងិលធវើ 
ការសងសរឹក» ។ មិនមានមនសុ្ជាលកចើនលេខ�េលធវើ�លូចះ្។  

្ាគលកចើន គឺកគានខ់តល�ើរលចញឆងៃាយលហើយស្រ្ោយចតិ ្
ខ�េ�រឹងថាអ្កយាមេាំងលនោះមិនអាចកគ្់រកគងលេើលយើង 
លេៀតលនោះលេ។
          សកមា្់រលយើងេាងំអសគ់្ាការសងសរឹកលនោះ គឺលយើង 
ខ�េកតរូេ�នសនត្ថានរឹងកតរូេសមលា្់រលចោេលនៅខត្រន ្
រសរ់ានមានជរីេតិ នងិមានកក រុមកគរួសារថ្រី។ ការសងសរឹក 

រ្រសល់យើងគឺ ណាហ្ុរីនាលពេអតរីតកាេ�ន�ត្់រង់លេៅ 
លហើយ។ សពវនថងៃលនះកូនលចៅរ្រសព់កួលគកានខ់តលកចើន 
�នស្ា្់រអំពរីលរឿងរា៉េរ្រសល់យើង លហើយក៏កំពងុខតលធវើ 
សកម្្ាពលផ្ងៗ ល�ើម្រីឲ្យក�ក�ថាហឡូខូសតន៍រឹងមិន
លកើតលឡើងម្ងលេៀត។
 សពវនថងៃលនះខ្ុមំានមិត្្ ក្ជិាលកចើនខ�េជាជនជាត ិ
អាេលមឺង់៉ នងិជនជាតហិងុកគរីខ�េ្ាគលកចើនជាកូន រៗ្រស់
ជនលេ្ើស អ្កេាងំលនោះមានលគោេល�ៅ�ចូខ្ុខំ�រ។
 ជាអកុសេ ជនួកាេខ្ុលំនៅខតជ្ួរមនសុ្មួយចនំនួ 
ខ�េជាថ្រីម្ងលេៀត�នលជឿង្់រងេល់េៅលេើមលនោគមន ៍
េជិ្ជាននការស្អ្់រលខ្ើម។ អ្កេាងំលនោះមិនស្ា្់រលរឿងរា៉េរ្រស់ 

ខ្ុលំនោះលេ ពកួលគកគានខ់តនយិាយលឡើងេញិនេូឃលាខ�េពកួ
លគព្យាយាមផ ព្វផ្ាយលនៅក្ងុចលំណោមមនសុ េ្យ័លកង្។ 
កករុមណាហ្ុរីថ្រីេាងំលនះកតរូេខត្ំរខ្រកលចញឲ្យឆងៃាយល�ើម្រី
្រងការកំុឲ្យមានអ្កចេូរួមកានខ់តលកចើនលឡើង។
 លនៅលពេខលះមានមនសុ្មួយចនំនួខ�េលនៅក្ងុរងវង់ 
អ្កស្គាេគ់្ា�ននយិាយល�ោយមាន្ុរលរេនិចិ្ឆយ័អំពរីលរឿង
ខ�េ�នលកើតលឡើង។ លនៅលពេលនោះ ខ្ុពំតិជាចង់សរួថាលតើ
ពកួលគសអំាងលេើអវរី? ខ្ុចំង់ឲ្យអ្កេាងំលនោះពនិតិ្យពចិយ័ 
លេើមតរិ្រសខ់លនួឯងនងិអ្ក�នេលឡើងេញិនងិលធវើការេនិចិ្ឆយ័ 
ល�ោយខលនួឯងម្ងលេៀតអំពរីការពតិ។ ខ្ុ�ំនចា្់រលផ្ើមការ

 
ពិ្ ាក្ាខ�េមិនអាចមានេេ្ធផេ្លាមៗ ្រ៉ខុនក្្រសនិល្រើ 
មានការលេើកលឡើងជាលកចើន�ងខ្ុអំាចសង្រឹម�នថានរឹងមាន 
ការផលាស្ូ្់ររមួយ។

លតើអ ្នក្្឵ល បប់ានជរួបជាមរួយជនលេ្ម ើ្ សដរឬលទ?

 ្រន្ា្់រពរីសនង្គាម�ន្រញ្ច្់រលេៅ្ ាពស្អ្់រលខ្ើមរ្រសខ់្ុ ំ
ចលំពោះជនជាតអិាេលមឺង់៉លនៅខតមាន។ ខ្ុ�ំនចណំាយលពេ 
អសជ់ាលកចើនល�ើម្រីេះ្រង់េាលចោេ។ អវរីខ�េលនៅខតមាន
លនោះគឺ្ាព្័យខលាចល�ោយមិន�រឹងខលនួ។ លនៅក្ងុរយណៈលពេ

 

ពរីរលេៅ្ររីឆ្ា្ំរន្ា្់រពរីសនង្គាម�ន្រញ្ច្់រ ខ្ុ�ំនលធវើ�លំណើរ
តាមរថល្លើងលនៅលពេយ្់រខ�េលធវើ�លំណើរឆលងកាតក់្រលេស
អាេលមឺង់៉ លហើយក៏�ន្្ាក់�រឹងខលនួល�ោយខ្រកលញើសលជោគ
ពរីស្ិុរនអាកកក់មួយថា ជនជាតអិាេលមឺង់៉លហៀ្រនរឹងព្ួយរ
កខ្ុ។ំ ខ្ុំ្ ្ាក់លឡើងល�ោយ្័យសលនល់សលោ។ ខ្ុចំណំាយលពេ

 មួយខ្លតលេើ្រ�រឹងថា េាគឺកគានខ់តជាស្ិុរនមួយខ�េ 
្រណ្ាេមកពរីរ៉ូ្រល�កយ្់រខ�េពេ័្ធរុកំរ្រសខ់្ុ ំ។
 មុន�្ូំរងខ្ុ�ំន្រ�លិសធមិននយិាយ្ាសាអាេលមឺង់៉
ឬក៏លធវើ�លំណើរលេៅក្រលេសអាេលមឺង់៉លនោះលេ។ លកកោយមក 
លនៅលពេខ�េខ្ុលំ្រើកកករុមហ៊នុតចូមួយ ខ្ុគំ្ានជលកមើសលកចើន

 
លេលហើយកានខ់តមាន្ាពពិ�កខថមលេៀត។ ខ្ុ�ំនសលងកត 
លមើេលេៅមនសុ ក្គ្់រគ្ាខ�េមានអាយុ�ណំាេខ្ុ ំឬ 
ចាសជ់ាងខ្ុ ំលហើយក៏�នចាតេុ់កអ្កេាងំលនោះថាគឺជាជន
លេ្ើស។ ខ្ុមិំនខ�េអនញុ្ញាតឲ្យខលនួឯងចេូរួម លនៅក្ងុសនន្ា

 ណាខ�េមានេកណ្ណៈជាឯកជនជាមួយអ្កេាងំលនោះលេ។ 
ខ្រ្រលនះ គឺជាការ�ាក់លេោសល�ោយមិនេាន�់នកាតក់្រី។ 
ខ្ុ�ំនចណំាយអសរ់យណៈលពេជាលកចើនឆ្ាមុំនលពេខ�េខ្ុំ
យេថ់ា លនះគឺជាការលរើសលអើងខ�េខ្ុយំេល់ឃើញថាជន
ជាតអិាេលមឺង់៉េាងំអសគឺ់ជាជនលេ្ើស។ ្រ៉ខុនេ្រី្រញ្ច្់រ ខ្ុ ំ
�នល�ោះខេងខលនួឯងអំពរីការសង្យ័ នងិការស្អ្់រលខ្ើម 
េាងំលនោះ។ លកចើនឆ្ាកំនលងផុតលេៅ ខ្ុចំា្់រលផ្ើមេេួេការ 
អលញ្ជ ើញលេៅកម្េធិរីជាលកចើនលនៅក្ងុក្រលេសអាេលឺមង់៉  
លហើយក៏លឃើញថា គឺកានខ់តមាន្ាពងាយសសរួេក្ងុការ 
េាក់េងជាមួយជនជាតអិាេលមឺង់៉។ ខ្ុខំថមេាងំ�នលធវើ 
មិត្្ ក្ជិាមួយពកួលគលេៀតផង។ ក្ងុចលំណោមលនោះ គឺមា
នកូនក្ររុសរ្រសជ់នលេ្ើសលឈ្ោះថាមា៉េរីន ្ូរមា៉ន ់ខ�េ 
ជាន�ស្ារំ្រសហ់ុរីខតលរ។ មិតម្្ាក់លនោះក៏មានលឈ្ោះថា 
មា៉េរីនខ�រ។
 �ចូជាយុេេយ័�ន៏េលេៀតខ�រ គាតក៏់ធលា្់រជាសមាជកិ 

រ្រសហ់ុរីខតលរជលូយន ៍លហើយលនៅលពេខ�េសនង្គាម�ន្រញ្ច្់រ 
គាតកំ់ពងុខតលធវើការក្រយុេ្ធលនៅក្ងុសមរ្ូមិលនៅលឡើយ។ 
គាតម់ាន្ាពេ�ំកលេេនាណាសល់នៅលពេខ�េហុរីខតលរ
ចះុចាញ់សនង្គាម។ គាតម់ានគលកមោងលធវើអតឃ្ាត លហើយ 
ក៏ល�ើរចេូលេៅក្ងុនកពជាមួយនរឹងកាលំ្លើងមួយល�ើម នងិល�ោយ 
គ្ានអាហារ្ររលិ្ោគអសរ់យណៈលពេជាលកចើនស�ហ្។៍  
្រ៉ខុនល្សចក្រីលសសកឃលាន�នលធវើឲ្យគាតស់លកមចចតិល្គោះេវារ 
ផះ្ស្ូេមួយ។ លនោះគឺជាផះ្រ្រស្ុ់រពវជតិកគិសស្ាសនា 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

ម្ាក់។ មិតរ្្រសខ់្ុ�ំនក�្់រលឈ្ោះលផ្ងរ្រសខ់លនួ លហើយ
 

�នសុអំាហារល�ើម្រី្ររលិ្ោគ។ លនៅលពេខ�េ្ុរពវជតិ 

កគិសស្ាសនាម្ាក់លនោះសរួនា ំមា៉េរីន�នលឆលើយក�្់រថា 

ឪពកុរ្រសគ់ាត់�នសលា្់រលនៅក្ងុសមរ្ូមិ ចខំណកឯ 
ម្ាយរ្រសគ់ាត�់ន�តខ់លនួ។ ្ុរពវជតិលនោះមានចតិអ្ាណិត 
អាសរូគាត់ លហើយក៏អនញុ្ញាតឲ្យគាតស់្ាក់លនៅេរីលនោះ 

អសរ់យណៈលពេជាលកចើនឆ្ា។ំ លនៅលពេលនោះលហើយគឺជា 

លេើក�្ូំរងខ�េគាត់�នស្គាេអំ់ពរីលសចក្រីសសឡាញ់ 

លហើយេា�ន�ក់ជា្់រលនៅក្ងុអារម្ណ៍រ្រសគ់ាតជ់ាលរៀង

រហតូ។ គាត�់ន�រឹងពរ្ី ាពខសុគ្ារេាងជរីេតិពរីរលផ្ងគ្ា

ខ�េគាត�់នរសល់នៅ លហើយក៏សលកមចចតិខ្ចកចាយក្រី 

សសេាញ់លេៅអ្ក�នេលេៀត។

 មា៉េរីន មិនខមនជាមនសុ ខ្តម្ាក់ខ�េ�ន�កខលនួ 
លចញឆងៃាយលចញពរីអតរីតកាេរ្រសខ់លនួលនោះលេ។ ខ្ុ�ំនជ្ួរ

 
ជនជាតអិាេលមឺង់៉ជាលកចើននាក់ខ�េខសុខ្រលកពរីជនំានឪ់ពកុ

ម្ាយរ្រសព់កួលគ លហើយអ្កេាងំលនោះមានលគោេ្ំរណង 

ក្ងុការខកខក្រកំហសុខសុឆ្គងរ្រស់ឪពកុម្ាយខលនួ។

 លចៅគរីម គឺជាអ្កជនំញួេយ័លកង្ម្ាក់ខ�េលរឿងរា៉េ 

ជរីេតិរ្រសគ់ាត�់នលធវើឲ្យខ្ុរំជំេួចតិយ្ា៉ងខលាងំ។ គាតគ់្ាន 
ឪពកុលនោះលេលហើយ�នលជឿជាក់ថា ឪពកុរ្រសគ់ាត�់ន 

សលា្់រលនៅក្ងុសមរ្មិូ�ចូជាអ្ក�ន៏េលេៀតខ�េលនៅក្ងុ
 

ជនំានល់នោះខ�រ។ ម្ាយរ្រសគ់ាត�់នលរៀ្រការជាមួយ 

អតរីតេាហានម្ាក់ លហើយមិនយូរ្រ៉នុ្ានក៏មានកូនលេៀត 

ផង។ គាតធ់ធំាតល់ឡើងលនៅក្ងុមជ្ឈ�្ឋានខ�េលពោរលពញ

លេៅល�ោយលសចក្រីសសឡាញ់្រ៉ខុនក្តរូេ�នេា្រពណ៌ល�ោយ 

គនំតិណាហ្ុរីនយិមខ�េលនៅខតមានឥេ្ធពិេលនៅក្ងុ
 

កគរួសាររ្រសគ់ាតជ់ានចិ្ច។ គាតច់ងចាពំាក្យជរី�នូរ្រសគ់ាត ់

ខ�េ�ននយិាយថា “លេោះ្ររីជាយា៉ងណាក៏ល�ោយកំុ 

លរៀ្រការជាមួយជនជាតជិវរីហវ”។ គាតមិ់នអាចចា�ំនលេថា

លនៅលពេណាខ�េគាត�់នឮជាលេើក�្ូំរងថាឪពកុរ្រស់ 

គាតគឺ់ជាជនលេ្ើស។ គាត�់នសរួជរី�នូរ្រសគ់ាតខ់�េ

ជាអ្ក្រញ្្ជក់អំពរីេនំ ាក់េនំងរ្រស់ឪពកុគាតជ់ាមួយ 

ណាហ្ុរី ខ�េលនៅលពេលនោះគឺជាតកមរូេការសកមា្់រជន 
ជាតអិាេលមឺង់៉េាងំអស។់ ្រ៉ខុនជ្រី�នូរ្រសគ់ាតមិ់នចង់ 

សារ្ាពថាឪពកុរ្រសគ់ាត់�នក្រកពរឹត្្រេលេ្ើសណា 

មួយលនោះលឡើយ។ លនៅលពេធ�ំរឹងក្រីលឡើងគាត�់នស្ា្់រ 

ឮការលចោេក្រកានជ់ាញរឹកញា្់រថា ឪពកុរ្រសគ់ាតគឺ់ 

ជាឧកកិ�្ឋជនណាហ្ុរីម្ាក់ខ�េ�នរតល់គចខលនួលចញពរី
 

សណំាញ់យុត្ធិម៌្រន្ា្់រពរីសនង្គាម�ន្រញ្ច្់រ។ គាត ់

�នគិតថា លនោះគឺកគានខ់តជាការកុហកលហើយ�នជេួ

លមធាេរីម្ាក់ល�ើម្រី្រង្ហាញ្ស្តុាងឲ្យច្ោសេ់ាស។់ លម 

ធាេរី�នលសុើ្រអលងកត លហើយអវរីខ�េលធវើឲ្យគាតអ់សស់ង្រឹម 

ខលាងំ គឺលនៅលពេខ�េលមធាេរី�ន្រញ្្ជក់ថាការលចោេ 

ក្រកានល់នោះគឺជាការពតិ។ ឪពកុរ្រសគ់ាតធ់លា្់រជាមនន្រី 

កានតំ់ខណងធំម្ាក់ខ�េេេួេលមើេការខសុកតរូេចំលពោះការ 

សមលា្់រជនជាតិជវរីហវលនៅកពំក្រេេ់លនៅក្រលេសអុ៊យខកកន។ 

លនៅលពេសនង្គាម�ន្រញ្ច្់រ គាត់�នជនំយួពរីេហិារ 

កាតេូកិមួយ លហើយ�នរតល់គចខលនួលេៅក្រលេសអុរីតាេរី 
ល�ើម្រីរង់ចាេិំ�្ឋាការចេូលេៅក្ងុក្រលេសអាហ្ង់េរីន។  
លនៅលពេខ�េគាត�់ន�រឹងអំពរីលរឿងេាងំអសល់នះ គាត�់ន 

កាតផ់្ាចេំ់នាក់េំនងេាងំអសជ់ាមួយកករុមកគរួសារ លហើយ 

�នល្្រជា្ចតិល្ក្រើជរីេតិរ្រសគ់ាតល់�ើម្រីក្រយុេ្ធក្រឆាងំនរឹង

ណាហ្ុរីនយិម។ 

 ខ្ុ�ំនជ្ួរ្ុររសេយ័លកង្ម្ាក់លឈ្ោះថា នហវាយររីជ 

លនៅលពេខ�េខ្ុលំធវើ�លំណើរលេៅសន្សិរីេស្រីអំពរីសេិ្ធមិនសុ្ 
មួយ។ អំឡងុលពេខ�េលយើងកំពងុសនន្ាគ្ា គឺ�ន 
្រង្ហាញយា៉ងច្ោសថ់ា គាតធ់លា្់រជាសមាជកិម្ាក់រ្រស់

ហុរីខតលរជលូយន។៍ លនៅលពេលនះគាតកំ់ពងុព្យាយាមខសវង

យេអំ់ពរីអតរីតកាេរ្រសខ់លនួល�ើម្រីេេេួ�នចលមលើយឲ្យ 
ច្ោសព់រីមូេលហតខុ�េលធវើឲ្យគាតមិ់នខ�េគិតអំពរីខលនួឯង 

លហើយខតងខតស្ា្់រ្រង្គា្់រ នងិលធវើតាមអវរីខ�េលគ�ន្រញ្្ជ។ 

គាត់�នសួរអំពរីជរីេក្រេត្រិ្រស់ខ្ុលំហើយមានការ្ ្ាក់លផ្អើេ 
យា៉ងខលាងំលនៅលពេខ�េគាត�់រឹងថា ខ្ុធំលា្់រលនៅក្ងុជរំំ

 
ក្រមូេផ្ុ។ំ ខ្ុមិំនចង់�រឹង្រខនម្អំពរីអតរីតកាេរ្រសគ់ាត់

ថា លតើគាតធ់លា្់រលេៅេរីណា? លហើយលតើគាតធ់លា្់រ�នលធវើអវរី 

ខលះលនោះលេ។ ្រច្ច្ុរ ន្ ្គាត�់នចេូរួមលធវើកិច្ចការ�ចូជាខ្ុំ 
ខ�រ �ចូលនះអតរីតកាេមិនសខំានល់នោះលេ។ េះុកតាណាខត 

អតរីតសកតរូេអាចផ ះ្ផ្ា នងិលធវើការរួមគ្ាសកមា្់រលគោេល�ៅ 

ខតមួយ លេើ្រលយើងអាចសង្រឹមថានរឹងមានអនាគតមួយ 

�េ៏្អក្រលសើរខ�េជាអនាគតលនៅក្ងុសង្គមក្រក្រល�ោយ 
្ាពនថលថ្រូនងិជរីេតិខ�េគ្ាន្ាពស្អ្់រលខ្ើម ឬការសងសរឹក។

សវកបបាក់សដលបៃ្សល់ទកុពតី
សម័យសែរ្បកហម
ហូ ថុនា 

 លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម រ្រសរ់្ររមានតនមលរ្រស់ 
ក្រជាជន រហតូ�េស់ម្ារលក្រើក�សក់្រចានំថងៃលនៅក្ងុផះ្ 

គឺកតរូេ�នក្រមូេយកមក�ាក់ជារ្រសរួ់មេាងំអស។់ ខខរ្ 

កកហមហាម�ាច់ខាតមិនឲ្យក្រជាជនរក្ាេុករ្រស់រ្ររ 

េាងំលនះជាកម្សេិ្ធផិ្ាេខ់លនួលឡើយ ្រ៉ខុនយ្ាយរ្រសខ់្ុំ 
�នេចួេាក់ខេក�យខ�េលធវើពរីក�ក់េុក លហើយខេកលនះ

�នលនៅសេរ់ហតូមក�េស់ពវនថងៃ។   

 យាយេួតរ្រសខ់្ុលំឈ្ោះ ស៊ុ។ំ លនៅលពេលយោធាខខរ្ 
កកហម�នចេូមក�េ់្ ូមិកណ្ាេ ឃុកំពះលនកតកពះ 

សសរុកកពះលនកត ត្ំរន៥់ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខរ្កកហម�ន 

ចា្់រលផ្ើមជលមលៀសក្រជាជនលចញ នងិ�ន�តុ្ំរផលាញផះ្ 

រ្រសក់្រជាជនមួយចនំនួ រួមេាងំផះ្យាយរ្រសខ់្ុខំ�រ។ 

លនៅលពេខ�េល្លើងកំពងុឆា្រលឆះ យាយេួតរ្រសខ់្ុ�ំន

េចួចេូលេៅយក្រលងវចលខោអាេ នងិខេក�យលធវើពរីក�ក់

ខ�េ�នេាក់េុកលនៅក្ងុផះ្លនោះមកជាមួយ។ ចខំណក 
កេព្យសម្ត្លិនៅកុ្ងផ្ះេាំង្រ៉នុ្ានកតរូេល ល្ើងលឆះគ្ានលសស 
សេល់ឡើយ។ យាយេួតរ្រសខ់្ុ ំម្ាយរ្រសខ់្ុ ំនងិក្រជាជន

 
ខ�េរសល់នៅក្ងុ្ូមិកណ្ាេេាងំអស�់នលេៅរសល់នៅ្ ្ំ 
កូន�រំរី ខ�េស្តិលនៅកណ្ាេេាេខសសេវរឹងលេវើយ។ រយណៈ 

លពេ១៥នថងៃលកកោយមក ខខរ្កកហម�នជលមលៀសគាតឲ់្យ

លេៅរសល់នៅ្ មិូលសសះខាងលកើតេញិ។ ្រន្ា្់រមក ខខរ្កកហម 

�នល�ើរក្រខមក្រមូេកេព្យសម្ត្រិ្រស់ក្រជាជនេាំងអស់ 

មក�ាក់ជាកម្សេិ្ធរួិម។ យាយេួតរ្រសខ់្ុ�ំនល�ោះកកេេិ

ពរីកតលចៀកម្ាយរ្រសខ់្ុ ំនងិលកគឿងអេងការរ្រសគ់ាត ់កពម 
េាងំរ្រររ្ររលក្រើក�សមួ់យចនំនួលេៀតក្រគេល់េៅឲ្យខខរ្

កកហម លេើកខេងខតខេកលធវើពរីក�ក់រ្រសគ់ាត។់ យាយ

េួតរ្រសខ់្ុ�ំនេាក់ខេកក�ក់លនោះលនៅក្ងុ្រលងវចលខោអាេ

រ្រសគ់ាត�់នយា៉ងេ្អ។ 

ខេកក�ក់ ខ�េ�ន្រន្េេុ់កពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។ 
(ហ ូថនុា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

មិនយូរ្រ៉នុ្ាន ខខរ្កកហម�នជលមលៀសកគរួសារយាយេួត  

នងិម្ាយរ្រសខ់្ុលំេៅរសល់នៅ្ មិូកតពាងំខេង ខ�េជា្ មិូ 
មួយ្រលងកើតលឡើងល�ោយលយោធាខខរ្កកហម នងិមានចមងៃាយ 

មិនសេូឆងៃាយពរ្ី មិូកណ្ាេលឡើយ។ ្ូមិកតពាងំខេងលនះ

មាននកព�ះុពេ័្ធជុជំតិ។

 លនៅលពេលនោះ ខខរ្កកហម�នខ្រងខចកការងារឲ្យ 

ម្ាយរ្រសខ់្ុកំា្់រល�ើមេនន្ានខខកត នងិលរើសអាចម៍លគោ
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

ល�ើម្រីលធវើជរី�ាក់ខសស។ ចខំណកយាយេួតរ្រសខ់្ុមំានតួ 
នាេរីលមើេខថលកង្តចូៗ ខ�េឪពកុម្ាយរ្រសល់កង្ េៗាងំ 

លនោះ កតរូេ�នខខរ្កកហមចាតត់ាងំឲ្យលេៅលធវើការលនៅេាេ

ខសសឆងៃាយពរ្ី មិូ។ 

 លនៅអំឡងុឆ្ា១ំ៩៧៦ យាយេួតរ្រសខ់្ុចំា្់រលផ្ើម
 

លកើតជំងឺលហើមល�ោយសារមិនមានអាហារហ្ូរកគ្់រកគាន។់  

យាយរ្រសខ់្ុ�ំនល�ើររកឫសលឈើមកផ្លំធវើថ្ាំ លហើយ 
សសា្់រខតលពេលនោះ មានក្រធានចុងល្ៅលនៅកុ្ងសហករណ៍ 
រួមលឈ្ោះ ឈន្ ់�នតាមេានល់ពេគាតកំ់ពងុខតលសងៃោរ 

ថ្ាផំរឹក។ ក្រធានចងុល្ៅ�នយកឆ្ាងំខ�េកំពងុលសងៃោរថ្ាំ

លនោះលេៅចាក់លចោេ នងិ�នកពមានយាយេួតរ្រសខ់្ុថំា 

«អង្គការមិនអនញុ្ញាតឲ្យ�ាថំ្ាផំរឹកល�ោយខលនួឯងលឡើយ»។ 

យាយរ្រសខ់្ុលំនៅលសងៃៀមមិនត្រតលឡើយ ្រ៉ខុនគ្ាតមិ់ន 
លពញចតិេ្លងវើរ្រសក់្រធានចងុល្ៅខ�េក្រកពរឹតម្កលេើ 

គាត ់នងិការ�រឹកនារំ្រសខ់ខរ្កកហមលនៅក្ងុ្ូមិលឡើយ។  
លកកោយមកល�ោយសារជងឺំយាយរ្រសខ់្ុកំានខ់តធងៃនធ់ងៃរ  
មរីងរ្រសខ់្ុក៏ំ�នសលកមចចតិយ្កមាស២ជរី លេៅល�ោះ�រូ 
យកអងករពរីក្រជាជនក្ងុ្ូមិមក�ា�ំយឲ្យគាតហ់្ូរ។  
លនៅអំឡងុលពេលនោះមាស២ជរី �រូ�នអងករខត៥កំ្រ៉ងុ 

្រ៉លុណ ្ណោះ។ ្រ៉ខុនយ្ាយេួតរ្រសខ់្ុមិំនកពមហ្ូរ�យលនោះ

លេ ល�ោយគាតន់យិាយលេៅកានម់រីង នងិម្ាយរ្រសខ់្ុថំា 

«យាយមិនចង់រសល់នៅក្ងុសង្គមខ្រ្រលនះតលេៅលេៀតលេ»។ 

ពរីមួយនថងៃលេៅមួយនថងៃ យាយេួតរ្រសខ់្ុកំានខ់តកេរុឌលកេោម 

លហើយ�នសលា្់រលនៅចងុឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ្រន្ា្់រពរីយាយេួតរ្រសខ់្ុសំលា្់រលេៅ ម្ាយរ្រសខ់្ុ�ំន
 

យកខេកខ�េគាត�់នេចួេាក់េុកមករក្ាេុក្រនល្េៀត។  

ម្ាយរ្រស់ខ្ុ�ំនយកខេកក�ក់លនះេាក់េុកលនៅកុ្ង្រលងវច
 

លខោអាេរ្រសគ់ាត ់លកពោះខលាចខខរ្កកហមមកខឆកលឆររក

លឃើញ។ រហតូ�េរ់្រ្រខខរ្កកហមកតរូេ�នផ្េួរេំលំ�ោយ 
កងេ័ពស្ក័គចតិល្េៀតណាមលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ លេើ្រម្ាយរ្រស់ 

ខ្ុ�ំនយកខេកលនោះមកលក្រើសកមា្់រ�សួ�យ។ មាយ្រ្រស់ 
ខ្ុ�ំននយិាយក�្់រខ្ុថំា ខេកក�ក់លនះមានអាយុកាេ

ជាលកចើនជនំានម់កលហើយ។ យាយេួតរ្រសខ់្ុខំតងខតយក 
ខេកក�ក់លនះ�សួ�យក្រលគនចង្ហាន�់េក់ពះសង ល្នៅ 

េតជ្ាលរៀងរាេន់ថងៃ លនៅក្ងុសម័យសង្គមរាសសន្យិម នងិ 

សម័យ េន ់នេ ់លកពោះយាយេួតរ្រសខ់្ុ�ំនក្រណិ្័រតន ៍
កពះពេុ្ធសាសនាយា៉ងខ្ជា្់រខ្ជនួ។  

 មក�េស់ពវនថងៃ ម្ាយរ្រសខ់្ុខំេងលក្រើក�សខ់េកក�ក់ 
លនះលេៀតលហើយ គឺគាតច់ង់ខថររក្ាខេកលនះេុកជាលករ 

មរតកខ�េ្រន្េេុ់កពរីយាយេួតរ្រសខ់្ុ ំឲ្យកូនលចៅ 
ជនំានល់កកោយ�នលឃើញ។

ឆ្ាងំ�យខ�េកតរូេ�ន្រន្េេុ់កពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។ 
(ហ ូថនុា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កមុ្ជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្កសសាេកជាេ ្ុរគ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋា្ិ�េ នងិ្ុរគ្គេេាំងឡាយខ�េមាន 

ចំណា្់រអារម្ណ៍ពរីការេិេឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនុជំកមះេិសាមញញាក្ុង 
តេុាការកមុ្ជា ឬសាេាក្រីខខរ្កកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាជាកខនលងក្រមូេផំុ្ នងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរីរ្រ្រកមុ្ជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាមានក�ំក្រល្េ។ ក្រល្េឯកសារេរីមួយ 
គឺឯកសារជាកក�ាសសនលរឹកខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រល្េឯកសារេរីពរីរ គឺជា្រេសម្ាសនខ៍�េ្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកមុ្ជាចះុលេៅលធវើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កម្ា្ិ�េខខរ្កកហម។ ក្រល្េឯកសារេរី្ររីគឺជារូ្រថតេាក់េង 

លេៅនរឹងសម័យខខរ្កកហម។ ក្រល្េឯកសារេរី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនរឹងការលធវើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសមលា្់រ 

រ្រសខ់ខរ្កកហម នងិឯកសារេរីក�ំគឺជាខខ្្ាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ុងរ្រ្រខខរ្កកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយណៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណណៈ សាធារណជនអាចនរឹង 

សសាេកជាេឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខលះលេៀតរួមមាន៖ ក្រេត្រូិ្រ 

កម្ា្ិ�េខខរ្កកហម ចលមលើយសារ្ាពកំណតល់ហតរុ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆលើយឆលងពត័ម៌ានខ�េ�នមកពរីការសម្ាសនជ៍ាមួយអតរីត 

កម្ា្ិ�េខខរ្កកហម នងិេិនន្យ័គនន្លិេស្្រង្ហាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំងគុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណណៈមានេរីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

មហាេិថរីកពះសរីហន ុ សងកាត់េលនល�សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានរ្ី ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពរីនថងៃចន�្េ់នថងៃសុកក លពេកពរឹកពរីលមោ៉ង ៨៖០០ 

�េ់លមោ៉ង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមោ៉ង ២៖០០ �េ់ 

លមោ៉ង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពរឹត្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្ុរគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយណៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុរីខមេ៉ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌ាមាៃសាធារណបៈ
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

(តពតីពលែមៃុ)

សាលបកមសំណំុពរឿង០០២/០២
ដកសសង់ពចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណបៈរបស់សាលាក្តីសែរ្បកហម

ហូ ថុនា នងិ ដាររ៉ដ ្ឋ លមត្ ា

១៥៣. េធិាន ៩៨(២) ននេធិាននផក្្ងុខចងថា៖ «សាេកកម 
កត រូេសលកមចកតរឹមខតអង្គលហតេុាងំឡាយណាខ�េមាន

លនៅក្ងុ�រីកា្រញ្ជូនលរឿងលេៅជនំុជំកមះ្រ៉លុណ ្ណោះ។ អង្គជនំុំ
 

ជកមះអាចផលាស្ូ្់ររការកំណត្់រេលចោេខ�េ�នកំណត ់
ក្ងុ�រីកា្រញ្ជូនលរឿងលេៅជនំុជំកមះ�ន ្រ៉ខុនមិ្នអាច្រញ្ជូននេូ

 

ធាតថុ្រីនន្រេលចោេ�នលឡើយ។ អនលុេោមតាមេធិានលនះ  

នងិ�ចូខ�េ�នកំណតល់នៅក្ងុយុត្សិាសសន្នតេុាការ 
លនះ អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងមិនជា្់រកាតពវកិច្ចកតរូេ

អនេុតត្ាមការកំណត្់រេលចោេខ�េ�នសលកមចល�ោយ

សហលចៅកកមលសុើ្រអលងកត ឬអង្គ្ុរលរជនំុជំកមះលនៅក្ងុ 

លអៀង សាររី ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី នងិរ�្ឋមនន្រីកកសងួការ្ររលេស 

ននរ្រ្រកមុ្ជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)េេួេគណណៈ 
ក្រតិ្ ូ្ររលេស លនៅកពេានយនល្ហោះអនរ្ជាតលិពោធិ៍ចនិតងុ។

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

កំពេូយេល់ឃើញថា «េធិានលនះ�នល្រើកេូេាយសកមា្់រ 

អង្គជនំុជំកមះតេុាការកំពេូ លនៅ�ណំាក់កាេ្រណ្រឹង 
សាេុកឲ្្យលធវើការខកខក្រក្រល េ្្រេលចោេខ�េមានលនៅក្ងុ
�រីកា�លំណោះសសាយ (ឯកសារ  D427) ខ�េសហលចៅកកម 
លសុើ្រអលងកត�នចាតេុ់កថាជា្រេសមលា្់ររង្គាេជាជាង 
្រេមនសុ្ឃាត។ ការយេល់ឃើញលនះ លធវើលឡើងល�ោយ
សស្រតាមអង្គលហតខុ�េថា�រីកា�លំណោះសសាយមិន�ន
លចោេក្រកានជ់នជា្់រលចោេពរីការលធវើមនសុ្ឃាត េាក់េង 
នរឹងការផលាសេ់រីេលំនៅក្រជាជន�ណំាក់កាេេរី២ លឡើយ 
្រ៉ខុនក្គានខ់តលចោេក្រកានព់រីការសមលា្់ររង្គាេ្រ៉លុណ ្ណោះ។ 
ពាក់ពន័ ្ធនរឹងការសលា្់រខ�េ�នលកើតលឡើងល�ោយសារខត
េកខ្ណ្ឌ នងិកាេណៈលេសណៈននការផលាសេ់រីេលំនៅក្រជាជន 
អង្គជនំុជំកមះតេុាការកំពេូកតស់ម្គាេថ់ា លេោះ្ររីជា 
អង្គលហតេុាងំលនះមិន�ន្ំរលពញនេូធាតផុ្នំនឧកកិ�្ឋកម្ 
ក្រឆាងំនរឹងមនសុ្ជាតតិាមរយណៈការសមលា្់ររង្គាេ លកពោះ 
ធាតផុ្អំតល្នោម័តននការសមលា្់ររង្គាេតកមរូេឲ្យមាន 
លចតនាល�ោយចលំពោះក្ងុការសមលា្់រ (ក្ងុកេង់កេាយធ)ំ 
្រ៉ខុនអ្ង្គលហតុេាំងលនះ�ន្ំរលពញនេូធាតុផ្ំននឧកកិ�្ឋកម្ 
ក្រឆាងំនរឹងមនសុ្ជាតតិាមរយណៈការលធវើមនសុ្ឃាត 
ជាពលិសស អំពរីខ�េ្រងកឲ្យមនសុ្ម្ាក់លេៀតសលា្់រយា៉ង 
លហោចណាសម់ានមានលចតនាល�ោយក្រលយោេ (dolus 
eventualis)។ លនៅក្ងុការសលកមចខ្រ្រលនះ អង្គជនំុជំកមះ 
តេុាការកំពេូមិន�នលេើកលឡើងអំពរី្រញ្្ហននការជនូ 
�ណំរឹងលនោះលេ។

១៥៦.អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងសមូរឮំកថាសណំុំលរឿង  
០០២/០១ នងិសណំុំលរឿង ០០២/០២ គឺខផ្អកលេៅលេើ�រីកា 
�លំណោះសសាយខតមួយ ល�ោយសណំុំលរឿង ០០២/០២ កតរូេ 
�ន្រលងកើតលឡើងអនលុេោមតាមលសចក្រីសលកមចមួយស្រីពរី 
ការ្ំរខ្រក�លំណើរការនរីតេិធិរី ចះុនថងៃេរី០៤ ខខលមសា ឆ្ាំ 

២០១៤។ ្រន្ា្់រពរីការ្ំរខ្រកកិច្ច�លំណើរការនរីតេិធិរីរួចមក 
សណំុំលរឿង កពមេាងំ្ាគរីនងិតណំាងរ្រសព់កួគាត ់គឺមិន 
មានការផលាស្ូ្់ររលនៅក្ងុសណំុំលរឿងេាងំពរីរលនះលឡើយ។

១៥៧. ល�ោយសារសណំុំលរឿងេាងំពរីរលនះមានេំនាក់េំនងគ្ា
ជាក់េាក់ នងិកាេណៈលេសណៈអង្គលហតជុាមូេ�្ឋានមាន្ាព 
សសល�ៀងគ្ាលនោះ អង្គជំនុជំកមះសាេា�ំ្ូរងយេ់លឃើញថា 
តាងំពរីខខេចិ្ឆកិា ឆ្ា២ំ០១៦ ្ ាគរី�នេេួេការជនូ�ណំរឹង 

�រីកា�លំណោះសសាយលនោះលេ។ អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរង
អាចខកខក្រ្រេលចោេជាថ្រីលឡើងេញិចលំពោះអង្គលហតខុ�េ
�នកំណតក់្ងុ�រីកា�លំណោះសសាយលនៅលពេណាមួយក៏
�ន ល�ើមម្រីឲ្យសស្រតាម្រេលេ្ើស ឬេកមង់លផ្ងលេៀត
ននការេេួេខសុកតរូេកពហេ្ណ្ឌខ�េអនេុត�្នរហតូ�េ់
មានសាេកកម នងិរួមេាងំលនៅក្ងុសាេកកមផងខ�រ។ 
ក្រការលនះ គឺអាសសយ័លេៅលេើេកខ្ណ្ឌតកមរូេលេើសេ្ុរ
ននការជនំុជំកមះក្រីល�ោយយុត្ធិម៌។ ជាពលិសស ចណុំចលនះ
តកមរូេឲ្យអង្គជនំុជំកមះកតរូេស្តិលនៅក្ងុកពខំ�នកំណតន់ន 
អង្គលហតុេាំងឡាយខ�េមានលនៅកុ្ង�រីកា�ំលណោះសសាយ 
នងិជនូ�ណំរឹង�េជ់នជា្់រលចោេអំពរីេេ្្ធ ាពននការកំណត ់
្រេលចោេលឡើងេញិលនោះ។ លហតលុនះ ការផលាស្ូ្់ររការកំណត ់
្រេលចោេកតរូេខតពនិតិ្យពចិយ័ល�ោយខផ្អកលេៅលេើអង្គលហតុ
ននលរឿងក្រី ល�ើម្រីកំណតថ់ា លតើមានការរលំេោ្ ្ំរពានលេើសេិ្ធិ 
រ្រស់ជនជា្់រលចោេកុ្ងការេេួេ�នការជំនុជំកមះក្រីល�ោយ 
យុត្ធិម៌ខ�រឬលេ។

១៥៤. លនៅក្ងុសណំុំលរឿងលនះ អង្គជនំុជំកមះេេួេយកអង្គ 
លហតនុានាពាក់ពន័ ្ធនរឹងការសលា្់ររ្រស្ុ់រគ្គេេាងំឡាយ 
ខ�េកតរូេ�នលចោេក្រកានថ់ា �នសលា្់រក្ងុកេង់កេាយធំ 
លនៅក្ងុេរីតាងំឧកកិ�្ឋកម្នានា ល�ោយសារេកខ្ណ្ឌននការ 
រសល់នៅ នងិ/ឬេកខ្ណ្ឌការងារខ�េពកួគាតេ់េួេរង។  
អង្គលហតេុាងំលនះកតរូេ�នកំណតក់្រល្េកតរឹមខតជាការ 
សមល ា្់ររង្គាេ្រ៉លុណ ្ណោះលនៅក្ងុ�រីកា�លំណោះសសាយ។ 
្រញ្្ហលនៅកតង់ថា លតើអង្គជនំុជំកមះអាចកំណត្់រេលចោេ 
លឡើងេញិថា ជាការលធវើមនសុ្ឃាត�នខ�រឬលេ ជា 

ពលិសស លចតនាល�ោយក្រលយោេ (dolus eventualis) ក្ងុ 
ករណរីខ�េមាន្័ស្តុាង្រង្ហាញ។ ក្រកាលនះអាចលធវើលេៅ
�នខតក្ងុករណរីខ�េពុមំានការរលំេោ្ ្ំរពានលេើសេិ្ធិ 
រ្រសជ់នជា្់រ្រលចោេក្ងុការេេួេ�នការជនំុជំកមះក្រី 
ល�ោយយុត្ធិម៌្រ៉លុណ ្ណោះ។

១៥៥. ពាក់ពន័ ្ធនរឹង្រញ្្ហលនះ អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងកត់ 
សម្គាេព់រីការ្រកសសាយរ្រសអ់ង្គជនំុជំកមះតេុាការ 
កំពេូ អំពរ្ី ាពអនេុត�្នននេធិាន ៩៨(២) ននេធិាននផ ្

ក្ងុលនៅក្ងុសាេ�រីកាននការលធវើមនសុ្ឃាត ចលំពោះអង្គ
 

លហតជុាក់េាក់ខ�េ�នលរៀ្ររា្់រលនៅក្ងុ�រីកា�លំណោះ 
សសាយថាជាការសមលា្់ររង្គាេលនោះ។ អង្គជំនុជំកមះតុេាការ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

តាមរយណៈលសចក្រីសលកមចរ្រស់អង្គជំនុជំកមះរ្រស់តុេាការ 

កំពូេលេៅ្រណ្រឹងសាេុក្ក្រឆាំងនរឹងសាេកកមអង្គជំនុជំកមះ 

សាេា�្ូំរង លនៅក្ងុសណំុំលរឿង០០២/០១ �ចូមាន្ាគរី 
�ចូគ្ានរឹងសណំុំលរឿងលនះខ�រថា អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរង 

នងិអង្គជនំុជំកមះតេុាការកំពេូ អាចផលាស្ូ្់ររការកំណត់ 
្រេលចោេពរីការសមលា្់ររង្គាេលេៅជាការលធវើមនសុ្ឃាតេញិ  

ខ�េក្ងុលនោះរួមមាន លចតនាល�ោយក្រលយោេ (dolus 

eventualis) ជាពលិសស ពាក់ពន័ ្ធនរឹងការសលា្់រមនសុ ខ្�េ 

�នលកើតលឡើងល�ោយសារខតេកខ្ណ្ឌ នងិកាេណៈលេសណៈ

ខ�េជនរងលកគោះ�នេេួេរង។ ្ាគរីនានា�នេេួេ 

ឱកាសល�ើម រ្ីលធវើលសចក្រីសន្�ិ្ឋានលនៅកុ្ងអំឡុងកិច្ចក្រជំុលរៀ្រ
 

ចសំេនាការ កាេពរីខខធ្ ូឆ្ា២ំ០១៦ ស្រីពរី «ផេ្រះ៉ពាេ់ 
ននសាេ�រីការ្រសអ់ង្គជនំុជំកមះរ្រសត់េុាការកំពេូ 

ខ�េអាចមានមកលេើការ្ិរេ្រញ្ច្់រសេនាការពនិតិ្យ 

ល�ញល�ោេ្័ស្តុាងក្ងុសណំុំលរឿង ០០២/០២» ខ�េ
 

លផ្ោតជាពលិសសលេើ្រញ្្ហខ�េ «អាច្រះ៉ពាេ់្ លាមៗ

លេើការពនិតិ្យពិ្ ាក្ាល�ញល�ោេពនិតិ្យ្ស័្តុាង»។ 

្ាគរីលផ្ងលេៀត មិន�ន�ាក់សារណាពាក់ពន័ ្ធនរឹងការ 

សលកមចរ្រស់អង្គជំនុជំកមះតុេាការកំពូេលេៅលេើ្រញ្្ហ 

លនះលេ លហើយលនៅក្ងុលរឿងក្រីលនះមិនមាន្ាគរីណាមួយ 
ជេំាសន់រឹងការអនេុតល្សចក្រីសលកមចលនះខ�រ។ ម្យា៉ងេញិ 

លេៀត ្ ាគរីមិន�នលស្ើសុលំពេ្រខនម្ល�ើម្រីលរៀ្រចសំារណា 

ពាក់ពន័ ្ធ ឬ�ាក់លសចក្រីសន្�ិ្ឋានលនៅ�ណំាក់កាេលកកោយ 

លេៀតលេ។ លហត�ុលូចះ្អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងយេ់ 

លឃើញថា មិនមានការរលំេោ្ ្ំរពានលេៅលេើសេិ្ធរិ្រស់ 

ជនជា្់រលចោេ ក្ងុការេេួេ�នការជនំុជំកមះក្រីល�ោយ 
យុត្ធិម៌ក្ងុសណំុំលរឿង ០០២/០២ ខ�េលកើតលឡើងលចញពរី 
េេ្្ធ ាពននការកំណត្់រេលចោេលឡើងេញិចលំពោះអង្គលហត ុ 

ខ�េ�នកំណត់លនៅកុ្ង�រីកា�ំលណោះសសាយពរីការសមលា្់រ 
រង្គាេលេៅជាការលធវើមនសុ្ឃាតេញិលនោះលឡើយ។ អង្គជនំុ ំ

ជកមះនរឹងល�ោះសសាយ្រញ្្ហលនះលនៅក្ងុខផក្ពាក់ពន័ ្ធលនៅ 
ក្ងុសាេកកមលនះ ក្រសនិល្រើ្រញ្្ហលនះលកើតមានលឡើងលនៅ

ខផក្អង្គលហត។ុ

 ២.៥.៦.៣. ការកកមិតលេៅលេើេសិាេ្ាពននការជនំុំ

ជកមះខតចលំពោះអង្គលហតខុ�េមានលនៅក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន 
្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ្រខនម្

 ២.៥.៦.៣.១. សារណារ្រស់្ ាគរី

១៥៨. លមធាេរីការពារក្រី លខៀេ សផំន �នលេើកលឡើងថា 

ល�ោយសារខតសហលចៅកកមលសុើ្រអលងកតខលនួឯងផ្ាេ�់ន

េេួេយកអង្គលហតខុ�េមានលនៅក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូន 
លរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ ឬ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ 
្រខនម្ លេើ្រសហលចៅកកមលសុើ្រអលងកតមិនអាច្រញ្ជូន 
សំណំុលរឿងលេៅជំនុជំកមះលេៅលេើអង្គលហតុខ�េខលនួមិន�ន 
េេួេលនោះលឡើយ។ លហត�ុលូចះ្ ក្ងុករណរីខ�េ�រីកា�លំណោះ 
សសាយមានអង្គលហតុលេើសពរីអង្គលហតុខ�េមានលរៀ្ររា្់រ 

ក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ អង្គជនំុជំកមះ
 

សាេា�្ូំរងមិនកតរូេពចិារណាលេៅលេើអង្គលហតេុាងំលនោះ

លឡើយ។ េធិានលនះមានលគោេ្ំរណងការពារសេិ្ធរិ្រស់ 

ជនជា្់រលចោេក្ងុការេេួេ�នការជនូ�ណំរឹងសមសស្រ 
អំពរីេកណ្ណៈ នងិមូេលហតនុនការលចោេក្រកានក់្រឆាងំនរឹង 

រូ្រគាត។់ លមធាេរីការពារក្រី�នលេើកលឡើង្រខនម្ថា លមធាេរី 

ការពារក្រីមិនមានឱកាសណាមួយក្ងុការជេំាសល់េៅនរឹង 
កំហសុឆ្គងខ�េ្រះ៉ពាេ�់េេ់សិាេ្ាពននការលចោេ 

ក្រកានល់នៅក្ងុ�រីការ�លំណោះសសាយលនៅចលំពោះមុខអង្គ 
្ុរលរជនំុជំកមះលឡើយ លកពោះអង្គ្ុរលរជនំុជំកមះ�នសលកមច 

ថា ្រញ្្ហលនះកតរូេល�ោះសសាយល�ោយអង្គជនំុជំកមះសាេា

�្ូំរង។ លហត�ុលូចះ្ លមធាេរីការពារក្រី�នលេើកលឡើងថា  

អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងចា�ំចក់តរូេខតសលកមចលេៅលេើ

្រញ្្ហេាងំអសល់នះ លកពោះល្រើមិន�លូចះ្លេ ជនជា្់រលចោេ 

មិនមានេេ្្ធ ាពេេួេ�នមលធ្យោ�យក្រក្រល�ោយ 

ក្រសេិ្្ធ ាពក្ងុការជេំាសល់េៅនរឹងកំហសុនរីតេិធិរីលឡើយ។

១៥៩. លមធាេរីការពារក្រី លខៀេ សផំន �នជេំាសល់�ោយ 

ខផ្អកលេើមូេ�្ឋានថា អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរង�នេេួេ

យកល�ោយមិនកតរឹមកត រូេនេូអង្គលហតុ�ចូខាងលកកោមលនះ៖

 ក. ការនរិលេសជនជាតលិេៀតណាមខ�េរសល់នៅ 

ក្ងុក្រលេសកមុ្ជាលេៅក្រលេសលេៀតណាម ល�ោយសារ
 

ខតអង្គលហតខុ្រ្រលនះ មិន�នលេើកលឡើងលនៅក្ងុ�រីកា 
សន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ លហើយអង្គជនំុជំកមះ�ន 
�កលចញនេូការលចោេក្រកានព់រីការនរិលេសលនៅសហករណ៍ 

កតាកំក់ពរីសណំុំលរឿង ០០២/០២

 ឃ. អំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍េៅលេើជនជាតចិាម 

តាមរយណៈការសមលា្់រហសួពរីអង្គលហតខុ�េ�នលកើតលឡើង 

លកកោយឆ្ា១ំ៩៧៧ លនៅក្ងុសស រុកកងមាស (្ មិូ្ាគ 
កណ្ាេ) នងិ កករូចឆ្ារ (្ មិូ្ាគ្ូរព៌ា) (ល�ោយសារខត 

មានលពេលេេាលនះ នងិេរីតាងំេាងំអសល់នះ ខ�េ�ន 

លេើកលឡើងលនៅក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ នងិ
 

�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ្រខនម្ លហើយល�ោយ 
កតស់ម្គាេ្់រខនម្លេៀតថា អង្គលហតខុ�េ�នលកើតលឡើង 

លនៅមន្រីរសន្សិខុសស រុកកករូចឆ្ារកតរូេ�ន�កលចញ ពរី 

េសិាេ្ាពសណំុំលរឿង ០០២/០២ ក្ងុ�រីកាសលកមច 
្ំរខ្រកកិច្ច�លំណើរការនរីតេិធិរីសេនាការ)។

 ង. ការសលា្់រអ្កជា្់រឃុលំ�ោយសារខតការអត ់

អាហារ ការសមល ា្់រ ឬការសមល ា្់ររង្គាេជនជាត ិ

លេៀតណាម ការលធវើេុក្្ុរកលម្ញល�ោយមូេលហតពុូជ 

សាសន ៍ការលធវើេារុណកម្ នងិអំលពើអមនសុ្ធម៌�នេ 

លេៀត (្រេលេ្ើស្រះ៉ពាេ�់េល់សចក្រីនថលថ្រូរ្រសម់នសុ្ 

នងិការ�តខ់លនួល�ោយ្រងំ្) នងិការ�ាក់ឲ្យលេៅជាេាសករ 

 ខ. ការល�សសម្អាតនផក្្ងុ លកកោយពរីអង្គលហតខុ�េ 
�នកកមិត�ចូមានខចងក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យ

 
លសុើ្រសរួ គឺអង្គលហតខុ�េ�នលកើតលឡើងលនៅ្ មិូ្ាគឧតរ្ 

ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិលនៅក្ងុ្ូមិ្ាគ្ូរព៌ាក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៨។

 គ. ការក្រកពរឹតច្លំពោះពេុ្ធសាសនកិ លនៅសសរុកកតាំកក់ 

(ល�ោយសារខតសសរុកលនះស្តិក្ងុលខតត្ាខកេ ខ�េជាលខត ្
មិនស្តិក្ងុចលំណោមលខតេ្ាងំក�ខំ�េ�នលេើកលឡើង លនៅ

ក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ) អង្គលហតេុាក់េង
 

នរឹងលគោេនលយោ�យេូេាំងក្រលេសក្រឆាំងពុេ្ធសាសនកិ  

(ល�ោយសារខត�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ លយោង 
ខតលេៅលេើអង្គលហតុខ�េលកើតលឡើងលនៅកុ្ងេតចំ្ននួក�ពំរីរ។ 

េត�្នេលេៀតខ�េកតរូេ�នលេើកលឡើងលនៅលពេ្រន្ា្់រ លនៅ

ក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ្រខនម្មិនេាក់េង

ជាមួយនរឹងការក្រកពរឹតល្េៅលេើពេុ្ធសាសនកិលឡើយ គឺលេើក 

លឡើងល�ោយសារខតេតេ្ាងំលនោះកតរូេ�នលគលក្រើក�សល់ធវើ 

ជាមន្រីរសន្សិខុ)។

កងេ័ពលេៀតណាមខ�េខខរ្កកហមចា្់រខលនួ�ន។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

លនៅមន្រីរសន្សិខុកកាំងតាចាន ់(ល�ោយសារខតមិនមាន 

អង្គលហតុកតរូេ�នលេើកលឡើងេាក់េងនរឹង្រេលចោេេាំងអស់ 

លនះ លនៅក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ ឬ�រីកា
 

សន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ្រខនម្ខ�េពាក់ពន័ ្ធ

 ច. ការសលា្់ររ្រសអ្់កជា្់រឃុលំ�ោយសារការអត ់

អាហារ ការលធវើេុក្ុ្រកលម្ញល�ោយមូេលហតពុជូសាសន ៍ 

ការ�កហតូល�ោយលចតនាពរីលឈលើយសរឹក ឬជនសុរីេិេនេូសេិ្ធិ 

េេួេ�នការជនំុជំកមះក្រក្រល�ោយយុត្ធិម៌ នងិលេៀង 

េាត ់លនៅមន្រីរសន្សិខុអូរកខន្ង (ល�ោយសារខតមិនមាន 

អង្គលហតុខ្រ្រលនះកតរូេ�នលេើកលឡើងេាក់េង្រេលចោេេាំង 

អសល់នះលនៅក្ងុ�រីកាសន្�ិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសុើ្រសរួ នងិ

 ឆ. ការ�ាក់ឲ្យលេៅជាេាសករ (លេើសពរីអង្គលហតនុន

ការងារល�ោយ្រងំ្លនៅអង្្គ ាព ក-១១) ការលធវើេារុណកម្ 

នងិអំលពើអមនសុ្ធម៌�នេលេៀត ល�ោយសារការពរឹងខផ្អក 

លេៅលេើការលក្រើក�ស់េារុណកម្លនៅមន្រីរសន្សុិខ្្លំកកោេ  

នងិការ�តខ់លនួល�ោយ្រងំ្លកកៅពរីការ�ត្់រង់ខលនួខ�េលកើត
 

លឡើងលនៅេរីតាងំអង្្គ ាព ក-១៧។

 ២.៥.៦.៣.២. ្ាពអាចេេួេយក�នននសលំណើសុំ 

រ្រសល់មធាេរីការពារក្រី

១៦០. អង្គជនំុជំកមះរឮំកថា លយោងតាមច្�្់រកមុ្ជា 

នងិេធិាន ៧៦(៧) ននេធិាននផក្្ងុ «លេើកខេងខតជា 
កម្េត្នុន្រណ្រឹងឧេ្ធរណ៍ �រីកា�លំណោះសសាយកតរូេខតខក 
តកមរូេកំហសុននការមិនលគោរពេធិាន្រញញាត្កិ្ងុការលសុើ្រ 
សរួ។ គ្ាន្រញ្្ហណាមួយខ�េពាក់ពន័ ្ធនរឹងកំហសុនរីត ិ

េិធរីខ្រ្រលនះអាចកតរូេ�នលេើកលឡើងលេៅចំលពោះមុខអង្គជំនុ ំ

ជកមះសាេា�្ូំរង ឬអង្គជនំុជំកមះតេុាការកំពេូ 

លឡើយ។ លគោេ្ំរណងនន្រេ្រញញាតិល្នះគឺល�ើម្រីធានាថា 

្ាគរីខ�េមានសេិ្ធចិេូពនិតិ្យសណំុំលរឿងក្ងុអំឡងុកិច្ច
 

លសុើ្រសរួ នងិ�ន�រឹងអំពរីកំហសុនរីតេិធិរីខ�េអាចលមោឃ 

្ាពខផ្កខលះននកិច្ចលសុើ្រសួរ កតរូេអនេុតល្�ោយក្ររុងក្រយ័ត ្ 

ល�ើម រ្ីល�ោះសសាយ្រញ្្ហនរីតិេិធរីលនៅ�ណំាក់កាេមុនលពេ 

ជនំុជំកមះ ល�ើម្រីកំុឲ្យ្រញ្្ហេាងំលនះ្រះ៉ពាេ�់េ�់លំណើរ 

ការជនំុជំកមះ។ លហត�ុលូចះ្ លនៅលពេខ�េ្ាគរីលចោេ 

ក្រកានថ់ាមានកហសុនរីតេិធិរីខ�េ្រះ៉ពាេ�់េកិ់ច្ចលសុើ្រ

សរួរ្រសត់េុាការ រួមេាងំ�រីកា�លំណោះសសាយខ�េលចញ 

ល�ោយសហលចៅកកមលសុើ្រអលងកតផងលនោះ មលធ្យោ�យ 

ធម្តាកុ្ងការខសវងរក�លំណោះសសាយចំលពោះកំហសុនរីត ិ
េធិរីលនះគឺអង្គ្ុរលរជនំុជំកមះ។ ្រ៉ខុនមិ្នមាន្ាពច្឵សេ់ាស់ 

លេថាលតើេធិាន ៧៦(៧) ននេធិាននផក្្ងុអនញុ្ញាតលធវើការ 
ជេំាសល់េៅលេើកំហសុលនៅក្ងុ�រីកា�លំណោះសសាយ លនៅក្ងុ

 
�ណំាក់កាេជនំុជំកមះខ�រឬលេ។

១៦១. លយោងតាមេធិាន៨៩ ននេធិាននផក្្ងុ លនៅលពេ 
ខ�េមាន្រញ្្ហេាក់េងនរឹងយុត្ាធិការរ្រស់អង្គជំនុជំកមះ 

សាេា�្ូំរង ឬ្រញ្្ហណាមួយខ�េេាមេារឲ្យមានការ 

្រញ្ច្់រការលចោេក្រកាន ់ ឬការលមោឃ្ាពកិច្ច�លំណើរការ 

នរីតេិធិរី ខ�េ�នលធវើលឡើង្រន្ា្់រពរីលចញ�រីកា្រញ្ជូនលរឿង

កងេ័ពលេៀតណាមខ�េខខរ្កកហមចា្់រខលនួ�ន។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

លេៅជនំុជំកមះ ្រញ្្ហលនះកតរូេលេើកលឡើងជាអញញាកតកម្ 

«យា៉ងយូរ ៣០ (សាមស្ិរ)នថងៃ លកកោយពរី�រីកា�លំណោះ 

សសាយចេូជាស្ាពរ ល្រើមិន�លូចះ្លេ អញញាកតកម្លនោះ 

មិនអាចកតរូេ�នេេួេយកលឡើយ។ លគោេ្ំរណងនន 

អញញាកតកម្ គឺល�ើម្រី្រញ្្ជក់េសិាេ្ាពននការជនំុជំកមះ 

លនៅមុនលពេចា្់រលផ្ើមសេនាការពនិតិ្យ្័ស្តុាង រួមេាងំ

ការកំណត្់រញ្្ហខ�េតកមរូេឲ្យមានការ្រញ្ច្់រកិច្ច�លំណើរ

ការនរីតេិធិរីខ�រ។ មាកតា៣២៣ ននកកមមនរីតេិធិរីកពហេ្ណ្ឌ

កមុ្ជា មានលគោេ្ំរណងសសល�ៀងគ្ាលនះ លនៅលពេខ�េ 
តកមរូេឲ្យ ាគរីនានាលេើកលឡើងនេូការជំេាស់ណាមួយចំលពោះ 

«្ាពកតរឹមកតរូេ» ននមលធ្យោ�យលចោេក្រកានមុ់នលពេចា្់រ 

លផ្ើមការសរួល�ញល�ោេលេៅលេើអង្គលសចក្រី។ លហត�ុលូចះ្ 

អង្គជនំុជំកមះសលកមចថា សលំណើសុេំាក់េងនរឹងសេិ្ធអំិណាច

រ្រសអ់ង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរង ក្ងុការល�ោះសសាយលេៅ

លេើខផ្កលផ្ងៗ នន�រីកា�ំលណោះសសាយខ�េកតរូេ�នលេើក 

លឡើងលកកោយលពេ្រញ្ច្់ររយណៈលពេកំណតស់កមា្់រការ

�ាក់អញញាកតកម្លនោះ នរឹងកតរូេ�នចាតេុ់កថាយឺតលពេ 

លហើយកតរូេ្រ�លិសធលចោេ។

១៦២. លមធាេរីការពារក្រី លខៀេ សផំន �នអះអាងថា 

អង្គលហតមួុយចនំនួខ�េ�នលេើកលឡើងក្ងុ�រីកា�លំណោះ 
សសាយលនោះ តាមពតិលេៅមិនស្តិលនៅក្ងុេសិាេ្ាពនន

កិច្ចលសុើ្រសរួរ្រសត់េុាការលឡើយ លហត�ុលូចះ្ េាមិនស្តិ

កុ្ងេិសាេ្ាពនន្រេលចោេខ�េកតរូេជំនុជំកមះលនោះលេ។ 

អាចនយិាយម្យា៉ងលេៀតថា លមធាេរីការពារក្រីជេំាសល់េៅ

នរឹងយុត្ាធកិាររ្រសអ់ង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងក្ងុការ 
េនិចិ្ឆយ័លេើអង្គលហតេុាងំអសល់នះខ�េនរឹងលធវើឲ្យមានការ 

្រញ្ច្់រការលចោេក្រកានល់េៅលេើ្រេលចោេេាងំអសល់នោះ  

ក្រសនិល្រើការជេំាសល់នះកតរូេ�នអនញុ្ញាត។

១៦៣. ក្ងុចលំណោមសលំណើសុជំាលកចើនខ�េលមធាេរីការពារ 
ក្រី លខៀេ សផំន �នលេើកលឡើង នងិ�នលរៀ្ររា្់រលនៅក្ងុ 
កថាខណ្ឌ ១៥៩ ខាងលេើ មានខតការលចោេក្រកានព់រីការ 

នរិលេសជនជាតលិេៀតណាម ថាជាឧកកិ�្ឋកម្ក្រឆាងំនរឹង 

មនសុ្ជាត្ិរ៉លុណ ្ណោះ ខ�េកតរូេ�នលេើកលឡើងជាមួយមូេ 

�្ឋានសកមា្់រការ្្ររឹងឧេ្ធរណ៍ក្រឆាងំនរឹង�រីកា�លំណោះ 

សសាយ លហើយករណ៍លនះកតរូេ�នលធវើលឡើងល�ោយលមធាេរី 

ការពារក្រី លអៀង សាររី។ អង្គជនំុជំកមះកតស់ម្គាេថ់ា អង្គ 

្ុរលរជនំុជំកមះេុកឲ្យអង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងសលកមច 

លេើ្រញ្្ហលនះ លហើយលមធាេរីការពារក្រី លអៀង សាររី  

�នលេើកលឡើងចណុំចលនះលនៅក្ងុអញញាកតកម្្រឋមរ្រស់ 
ខលនួ មុនការចា្់រលផ្ើមសណំុំលរឿង ០០២។ លកកោយមរណ្ាព 
រ្រស ់លអៀង សាររី អង្គជនំុជំកមះ�នលចោេសរួថា លតើមាន 

្ាគរីលផ្ងលេៀតឯក្ាពលេៅនរឹងការជេំាសច់លំពោះ្រេ 

លចោេននការនរិលេសខ�រឬលេ លមធាេរីការពារក្រី លខៀេ សផំន  

�នលឆលើយត្រថាខលនួឯក្ាពតាម។ អង្គជនំុជំកមះសាេា 
�្ូំរង�នសលកមចលេ ៅលេើសលំណើលនះលន ៅក្ុងលសចក្រី 
សលកមចរ្រសខ់លនួ ចះុនថងៃេរី២៩ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០១៤  
ល�ោយកចានលចោេការជេំាសរ់្រសល់មធាេរីការពារក្រី 

លេៅនរឹងការ�ាក់្រញ្ចូេ្រេលចោេេាងំលនះ។

១៦៤. លនៅក្ងុលសចក្រីសលកមចកនលងមករ្រសខ់លនួលេើ
 

្រញ្្ហលនះ អង្គជនំុជំកមះសាេា�្ូំរងមិន�នពចិារណាលេៅ

លេើចណុំច ខ�េអង្គ្ុរលរជនំុជំកមះមិន�នលធវើការសលកមច

លេៅលេើមូេ�្ឋាននន្រណ្រឹងឧេ្ធរណ៍ខាងលេើលនះលេ ខ�េ 

កាេលនោះអង្គ្ុរលរជនំុជំកមះ�នសលកមចេុក្រញ្្ហលនះឲ្យ

អង្គជនំុជំកមះសលកមច លនៅក្ងុ�ណំាក់កាេជនំុជំកមះ។ 

លេោះ្ររីជាលសចក្រីសលកមចរ្រសអ់ង្គ្ុរលរជនំុជំកមះអាច 

នាឲំ្យលចោេជា្រញ្្ជអំពរ្ី ាពសមសស្រក៏ល�ោយ ក៏្រ៉ខុន ្

អង្គជនំុជំកមះកតស់ម្គាេថ់ាការមិន�នពចិារណាលេៅ

លេើ្រញ្្ហលនះលនៅ�ណំាក់កាេជំនុជំកមះកុ្ងកាេណៈលេសណៈ 
េាងំអសល់នះ អាចលធវើឲ្យជនជា្់រលចោេមិនមានមលធ្យោ�យ

ក្រក្រល�ោយក្រសេិ្្ធ ាព ល�ើម្រីជេំាសល់េៅនរឹងកំហសុឆ្គង 

នរីតេិធិរីលនៅក្ងុ�រីកា�លំណោះសសាយ។ ល�ោយសារខត្រញ្្ហ 
លនះកតរូេ�នលេើកលឡើងកុ្ងលពេលេេា�ស៏មសស្រលនៅកុ្ង

 
សេនាការក្ងុេកណ្ណៈជាអញញាកតកម្ អនលុេោមតាម 
េធិាន ៨៩ ននេធិាននផក្្ងុអង្គជនំុជំកមះនរឹងពនិតិ្យលមើេ

លេៅលេើមូេ�្ឋានននការជេំាសល់េៅនរឹងការនរិលេសលនះ។

 (តលៅលេខលតកាយ) 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

 ការឈចឺា្់រខ�េខ្ុមិំនអាច្ំរល្លច�នលនៅសម័យ
ខខរ្កកហមលនោះគឺលនៅលពេខ�េខខរ្កកហម�ន្រញ្្ជឲ្យ
ខ្ុេំរឹមនង្គេ័្្ជរួខសស ្រ៉ខុនន្ថងៃមួយខ្ុ�ំនព្យាយាមក្រខកក
តេា៉លកពោះខ្ុមិំនមានកមលាងំអូសនង្គេ័លនោះ�នលេៀតលេ។ 
ខ្ុមិំននរឹកស្ានថាខ្ុអំាចរួចផុតជរីេតិលេ លកពោះការក្រឆាងំ

 
នរឹងអង្គការ គឺមិនអាចលគចផុតពរីលសចក្រីសាល្់រលឡើយ។ 
ខ្ុលំឈ្ោះ លនត លេត៉ អាយុ៧៦ឆ្ា ំរសល់នៅ្ មិូល�យ៉លកឿ្ង 
ឃំុកពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ តំ្រន៥់។ ្រនា្្់រពរីខខរ្ 
កកហមលឡើងកគ្់រកគងក្រលេសលនៅឆ្ាំ១៩៧៥ កគរួសាររ្រស់ 

ខ្ុកំតរូេ�នខខរ្កកហមជលមលៀសឲ្យលេៅរស់លនៅ្ មូលសសះខាង 
លកើត ល�ោយខខរ្កកហម�នក្រកាសថា សមូ្រង្រ្អនូខ�េ 
រសល់នៅក្ងុ្ូមិល�យ៉លកឿ្ងេាងំអសច់ាកលចញពរ្ី មិូរ្រស់
ខលនួមួយរយណៈសនិ លកពោះល�ើម្រីលគចពរីការេមលាក់កគា្់រខ្រក 
ពរីសណំាក់កងេ័ពអាលមរកិ។ កគរួសាររ្រសខ់្ុ�ំនលធវើ�លំណើរ 
លេៅរសល់នៅ្ មិូលសសះខាងលកើត។ ខខរ្កកហមចា្់រលផ្ើមក្រខម 
ក្រមូេកេព្យសម្ត្រិ្រស់ក្រជាជន�ាក់ជារ្រស់រួមេាំង 
អស។់ លគោរ្រសខ់្ុក៏ំកតរូេ�នក្រមូេ�ាក់ជាសម្ត្រិ្រស់ 
អង្គការខ�រ។ លនៅលពេលនោះខខរ្កកហម�ន្រញ្្ជឲ្យខ្ុេំរឹម 
នង្គេ័្្ជរួខសស ជនំសួឲ្យសតវលគោ។ ខ្ុអូំសនង្គេ័្្ជរួខសសជា

 លរៀងរាេន់ថងៃ។ ខ្ុលំ�ើររហតូ�េេ់នជ់ង្គង់។ កង្្ជរួរ្រសខ់្ុំ
 មានសមាជកិ្ររីនាក់ សេុ្ធសរឹងខតជាមនសុ ស្សរីេយ័ជេំង់។  

ខ្ុនំងិសមមិតន្ាររីម្ាក់អូសនង្គេ័ខាងមុខ ចខំណកឯមិត ្
នាររីម្ាក់លេៀតជាអ្កសងកតន់ង្គេ័លនៅខាងលកកោយ។ ខ្ុលំធវើ 
ការលនះយា៉ងេ�ំក ្រ៉ខុនខ្្ុេំេួេ�នរ្រ្រមានកតរឹមខត 
�ឡំងូមរី នងិ្រ្ររសកមា្់រ្ររលិ្ោគខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ នថងៃមួយខ្ុំ 
�នក�្់រលេៅក្រធានកងថា ខ្ុមិំនអាចលធវើការងារលនះតលេៅ 
លេៀត�នលេ លកពោះ�រីខសសលនះសមូ្រីខតសតវលគោក៏មិនអាច 
អូសនង្គេ័លេៅមុខរួចខ�រ។ �រីខសសមានស្ាពររឹងលកពោះេា 
ជារ�េូក�ងំ។ ខ្ុនំ រឹកគិតថា ខ្ុចំ្ោសជ់ាសលា្់រលកពោះខ្ុហំ៊ាន 
តេា៉។ ក្រធានកង�ននយិាយមកកានខ់្ុេំញិថា «មិន 
អរីលេ ក្រសនិល្រើមានលគោចាយំកមក្្ជរួជនំសួចះុ»។ ខ្ុអំន់

 
ចតិន្រឹងសម្រីរ្រសក់្រធានកង លហើយសម្រីលនះលនៅ�តិ�ាម 
ជា្់រលនៅក្ងុអារម្ណ៍រ្រសខ់្ុជំានចិ្ច។ 
 លនៅនថងៃមួយលពេខ្ុេំេិកតឡ្់រមក្ូមិេញិ ខ្ុ�ំនលឃើញ 
លគោរ្រស្់រងក្ររុសខ្ុលំនៅមុខផះ្ ្រ៉ខុនមិ្នលឃើញម្ចាស ់
លឡើយ។ លពេលនោះ្រងក្ររុសខ្ុលំនៅកង្្ជរួខសស។ ខ្ុំ្ យ័

 សលនល់សលោរហតូ�េ�់េួសនល្់រ ្រ៉ខុន�្នកងខម៉ៗលនៅក្ងុ 

ការឈឺចាប់សដលមិៃអាចបំពភលៃចបាៃ
ពៅសម័យសែរ្បកហម

ហូ ថុនា 

លនត លេត៉ អាយុ៧៦ឆ្ាំ រសល់នៅ្ ូមិល�យ៉លកឿ្ង ឃុកំពះលនកតកពះ 
សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជយ័។ 
(ហ ូថនុា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

្ូមិជយួលធវើចេនាល្រះ�ងូ នងិកច�ចន់�លជើងរហតូ�េ់ 
ខ្ុ�ំរឹងខលនួ។ ខ្ុនំយិាយលេៅកានខ់ម៉ៗលនៅក្ងុ្ូមិថា ្រង

 ក្ររុសរ្រសខ់្ុកំ្រខហេកតរូេ�នខខរ្កកហមយកលេៅ 
សមលា្់រលហើយ។ ខ្ុ�ំនព្យាយាមតាមសរួរក្រងក្ររុស 
រ្រសខ់្ុលំនៅតាម្ូមិលផ្ងៗ ្រ៉ខុនល្នៅខតរកមិនលឃើញ 
គាត។់ អ្ក្ូមិម្ាក់ខ�េ�រឹង�ណំរឹងពរី្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុ ំ
�ននយិាយក�្់រខ្ុថំា ្រងរ្រសខ់្ុកំតរូេ�នខខរ្កកហម

 
យកលេៅសមលា្់រលហើយ។ ខខរ្កកហម�នលចោេក្រកាន ់
គាតថ់ា «ក្តអ់ង្គការ» ល�ោយសារ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុ ំ
�ននយិាយថា «ក្រសនិល្រើកូនក្ររុសរ្រសគ់ាតស់លា្់រ 
គាតក៏់មិនចង់រសល់េៀតខ�រ»។ កូនក្ររុសរ្រសគ់ាត់�ន 
សលា្់រល�ោយសារជងឺំ។ កគានខ់តលពោេពាក្យ�លូចះ្លធវើ 
ឲ្យគាតមិ់នអាចមានជរីេតិរសល់នៅ�ន។ មុននរឹងខខរ្កកហម 

សមលា្់រ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុ ំមានក្រជាជនខ�េរសល់នៅ្ មិូ 
ជាមួយគ្ា�ននយិាយលេៅកានគ់ាតថ់ា «សមមិត្្រងឯង 
គួរខតរតល់េៅត្ំរន៣់ ល�ើម្រីលគចខលនួមួយរយណៈសនិលេៅ។ 
តំ្រន្់ររី គឺជាតំ្រនមួ់យក្ងុចលំណោមតំ្រនេ់ាងំ៧នន 
្ូមិ្ាគពាយ័ព្យ។ ្រងក្ររុសខ្ុ�ំនលឆលើយត្រេញិថា  
«ខ្ុមិំនអាចរតល់ចោេក្រពន្ធកូនខ្ុ�ំនលេ» េះុ�េក់ពរឹក

 
លឡើង្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុក៏ំកតរូេ�នគណណៈឃុលំឈ្ោះ តាកកក  
នងិ តាផន �នមកយកគាតល់ចញលេៅ�ត។់ លនៅលពេ 
ខ�េខ្ុរំឭំកលរឿងរា៉េរ្រស្់រងក្ររុសខ្ុ ំ េរឹកខ្ក្ខ្ុខំតង

 ខតសសក់ចះុមក។ ខ្ុឈំចឺា្់រនេូេលងវើរ្រសគ់ណណៈឃុខំខរ្ 
កកហមខ�េ�នក្រកពរឹតម្កលេើ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុខំ�េ 
គ្ានកំហសុ។ មានយ្់រខលះខ្ុេំចួអុជធ្ូរ្រនស់សនក់ពះពេុ្ធ  
កពះធម៌ កពះសង្ ឲ្យខ្ុឆំា្់ររួចផុតពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។  
្រ៉ខុនក្្រសនិល្រើខខរ្កកហមតាមេានខ់្ុកំំពងុអុជធូ្រ ខ្ុំ 
ច្ោសជ់ាេេួេរងនេូេារុណកម្ ឬយកខ្ុលំេៅសមលា្់រ 
មិនខានលឡើយ។ 
 មាននថងៃមួយលពេខ្ុកំំពងុកចរូតសសរូេសសា្់រខត�ន 
លឃើញគរីង្គក់លនៅសមងៃនំរឹងគុម្សសរូេ ខ្ុមំ ានអារម្ណ៍ 
លកតកអរយា៉ងខលាងំ។ ខ្ុ�ំនចា្់រគរីង្គក់លនោះពនលាតខ់ស្ក។  
្រន្ា្់រមក ខ្ុ�ំនយកគរីង្គក់លនោះេាក់េុកលនៅក្ងុថក់្

 
សពំត។់ លនៅលពេកតឡ្់រមក�េផ់ះ្ ខ្ុ�ំនេចួយក 
គរីង្គក់លេៅអាងំហ្ូរជាមួយ្រ្ររខ�េខាងចងុល្ៅខចក 
ឲ្យ។ េះុ�េក់ពរឹកលឡើង ខ្ុេំេិមុខយា៉ងខលាងំល�ោយសារ 
ពេុសាចគ់រីង្គក់។ ក្រធានកករុម�នមកលហៅខ្ុ�ំេផ់ះ្ 

ល�ើម្រីឲ្យលចញលេៅលធវើការ។ ខ្ុលំធវើការេាងំឈលឺ�ោយមិន 
ហ៊ានសុចំ្ោ្់រឈ្់រសកមាកលឡើយ។ លកកៅពរីការងារ 
កចរូតសសរូេ ខ្ុកំតរូេ�នខខរ្កកហមចាតត់ាងំឲ្យស្ងូ នងិ

 
�ា�ំឡំងូលេៀត។ ខ្ុពំ្យាយាមលធវើការងារេាងំលនះរហតូ

 
�េរ់្រ្រខខរ្កកហម�េួរេលំនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ ខ្ុ�ំនេេិ 
កតឡ្់រមករសល់នៅផះ្ក្ងុ្ូមិេញិ នងិលធវើខសសចមការល�ើម្រី 
ផ្គតផ់្គង់ជរីេ្ាពកគរួសារ។ លកកោយមក ខ្ុនំងិក្រជាជនក្ងុ

 
្ូមិមួយចនំនួ �ននាគំ្ាលេៅេិញសពំតល់គចពន្ធពរីេរឹក�រី 
នថ ល�ើម្រីយកមក�រូយកអងករពរីក្រជាជនខ�េរស់ 
លនៅលខតល្សៀមរា្រ។ ខ្ុ�ំនលេៅ�េជ់រំថំ្រី ជរំចំាស់ នងិ  
ជរំណំងចន័។្ ខ្ុ�ំនលធវើ�លំណើរល�ោយលថ្ើរលជើង ល�ោយ 
លក្រើរយណៈលពេមួយយ្់រមួយនថងៃ លេើ្រលេៅ�េេ់រីលនោះ។  
ខ្ុ�ំនលេចអងករ ឆ្ាងំចាន នងិម្ហូ្រអាហារសកមា្់រហ្ូរ
តាមផលេូ។ លនៅលពេលនោះខ្ុមំានក�ក់តចិតចួ្រ៉លុណ ្ណោះ។ 
ខ្ុអំាចេិញសពំតល់គចពន្ធពរីនថ�នកតរឹមខត១២០សពំត ់
សកមា្់រមួយលជើង។ ខ្ុ�ំនរកសុរីរ្ររលនះអសរ់យណៈលពេ 
ក្រខហេមួយឆ្ា។ំ លកកោយមក ខ្ុក៏ំល�ះ្រង់រ្ររលនះលចោេ 
លហើយ�នមកលធវើខសសចមការរហតូមក។ សពវនថងៃលនះ ខ្ុមិំន 
អាចលធវើការធងៃន�់នលេ គឺខ្ុ�ំនលេៅេតស្ុសំេិ្។៍

េាេខសសខ�េលេើ្រ្្ជរួរាសល់ហើយ លនៅជា្់រលជើង្្លំសសះ ក្ងុឃុំ
 

កពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជយ័។
(ហ ូថនុា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)



44 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 45

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

 ងិន ចន គឺជាសស្រីេយ័ជេំង់ម្ាក់ខ�េមានអាយុកតរឹម 

ខត១៦ឆ្ាលំនៅក្ងុសម័យខខរ្កកហម �ននយិាយថា  
«ក្រសនិលយើងរឭំកលេៅ�េជ់រីេតិរសល់នៅក្រចានំថងៃលនៅក្ងុ 
រ្រ្រខខរ្កកហមអាហារមួយលពេៗ គឺពតិជាមានតនមល 

ណាស ់្រ៉ខុនក្្រសនិល្រើលយើងគឺជាមនសុ ស្សរីេញិ ការល�ោះ

សសាយនរឹង្រញ្្ហអនាម័យពតិជាេ�ំកជាងលនះ»។

 សពវនថងៃ ងិន ចន មានអាយុ៦១ឆ្ាំ រសល់នៅក្ងុ្ូមិ 
កតពាងំថកេូ ឃុពំងេរឹក សសរុករ�ំេួ លខតស្វាយលរៀង។ ចា្់រ 
តាងំពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�េួរេមំក ចន រសល់នៅជាមួយ 

កក រុមកគរួសារ្រង្រ្អនូជរី�នូមួយ លកពោះសមាជកិកករុម 
កគរួសាររ្រសគ់ាត់�នសលា្់រ�ត្់រង់ជរីេតិេាងំអសល់នៅ

ក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម។ ចន ក្រក្ររ្ររលធវើខសសចមការ នងិ 

ពពលពវលាដ៏លំបាកសបមាប់ែ ្ពុំពៅក្នពុង 
របបសែរ្បកហម

អ៊នុ ្ុដាវី 

ងិន ចន កំពងុផេ្្់រេសម្ាសន�៍េ់ អុ៊ន ស�ុាេរី ្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា (េរី កុកឆាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ជយួលមើេខថលកង្ លៗនៅក្ងុកគរួសារ។ ខាងលកកោមលនះគឺជា 
កាលរៀ្ររា្់ររ្រសច់ន អំពរី�លំណើរឆលងកាតល់រឿងរា៉េ�ខ៏សន

េ�ំកក្ងុជរីេតិរ្រសគ់ាត៖់

 ខ្ុលំកើតលនៅ្ មិូកតពាងំថកេូ ឃុពំងេរឹក សស រុករ�ំេួ លខត្
 

សវាយលរៀង។ ខ្ុមំាន្រងក្ររុសម្ាក់។ ខ្ុចំា�ំនថា លនៅ
 

លពេខ�េខ្ុមំានអាយុក្រខហេ៨ឆ្ាំ ម្ាយរ្រសខ់្ុ ំ 
�នចះុលឈ្ោះឲ្យខ្ុចំេូលរៀនលនៅសាេា្រឋមសកិ្ាមួយ 
កខនលងក្ងុេតន្កពតាយ័ន ្ខ�េស្តិលនៅខក្រផះ្រ្រសខ់្ុ។ំ 

ខ្ុរំសល់នៅ នងិលរៀនសកូតលនៅេរីលនោះរហតូ�េថ់្ាក់េរី១០។  
ខ្ុចំេូចតិល្រៀនមុខេជិ្ជាអក្រសាសសខ្ខរ្។ មុខេជិ្ជាលផ្ងៗ  
ខ្ុលំរៀនមិនសេូលចះលេ។ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧០ ខ្ុ ំនងិកករុម

 
កគរួសារ �នចាកលចញពរីសសរុកកំលណើតលេៅរសល់នៅឯអ្ក

លេឿង ក្ងុលខតន្កពខេង តាមឪពកុនងិ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុ ំ

ពរីលកពោះអ្កេាងំពរីរ គឺជាេាហាន េន ់នេ។់ ឪពកុនងិ្រង 

ក្ររុសខ្ុ ំតកមរូេឲ្យផលាស្ូ្់ររមករសល់នៅឯអ្កលេឿងល�ើម្រី
 

លកតៀមក្រយុេ្ធេ្់រេេជ់ាមួយនរឹងកងេ័ពខខរ្កកហម។ 

លនៅឯអ្កលេឿង លយើង�នជេួផះ្មួយរសល់នៅ។ ខ្ុលំនៅផះ្ 
ជាមួយម្ាយ នងិេក់�រូអរីេា៉ន្់រន្ចិ្រន្ចួ។ កករុមកគរួសារ 
រ្រសខ់្ុ ំ�នរសល់នៅអ្កលេឿងេាងំអសគ់្ារហតូ�េខ់ខរ្ 
កកហមេាយកានក់ា្់រេរីកករុង្្លំពញ�នេាងំសសរុង លនៅ 

នថងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៩។

 ្រន្ា្់រពរីខខរ្កកហមកានក់ា្់រេរីកក រុង្្លំពញ មនសុ្ 

ម្ាជាលកចើនកតរូេ�នជលមលៀសលចញពរីេរីកករុង្្លំពញឲ្យលធវើ 

�លំណើរលេៅរសល់នៅតាមលខត ្ឬសសរុកកំលណើតរ្រសខ់លនួ។ 

ឪពកុខ្ុកំតរូេលចញលេៅក្រយុេ្ធលនៅក្ងុសមរ្ូមិ នងិ�ន
 

សលា្់រលពេខ�េក្រយុេ្ធលនៅកុ្ងសមរ្ូមិជាមួយលយោធា 
ខខរ្កកហម។ ្រន្ា្់រពរីឪពកុខ្ុសំលា្់រ លយើងលនៅសេស់មាជកិ 
កគរួសារខត៣នាក់្រ៉លុណ ្ណោះ គឺម្ាយខ្ុ ំ្រងក្ររុសខ្ុ ំនងិខ្ុ។ំ 

 
មិនយូរ្រ៉នុ្ាន ខខរ្កកហម�នឲ្យលយើងចាកលចញពរីអ្ក 

លេឿងលេៅរសល់នៅក្ងុលខតន្កពខេងេញិ។ លយើងលធវើ�លំណើរ 
លេៅសសរុកកពះលសច្ នងិ�នស្ាក់លនៅក្ុង្ូមិមួយ 

្រ៉ខុនខ្្ុមិំនចាលំឈ្ោះ្ មិូលនោះលេ។ លនៅក្ងុ្ូមិមួយរយណៈ
 

ខលរី្រ៉លុណ ្ណោះ ្រងក្ររុសខ្ុ ំ កតរូេ�នខខរ្កកហមនាយំកលេៅ 
សមល ា្់រលេៀត លកពោះខខរ្កកហម�នលសុើ្រ�រឹងពរីក្រេត្ ិ

រ្រសគ់ាត។់ ម្ាយរ្រសខ់្ុចំា្់រលផ្ើមកព រួយចតិល្កពោះនរឹក 
រឭក�េ់្រ្រីនងិកូនខ�េសលា្់រកានខ់តខលាងំលេៅៗរហតូ 

�េធ់លាក់ខលនួឈសឺលា្់រលេៀត។ លពេលនោះលហើយ ខ�េខ្ុំ 
ចា្់រលផ្ើមមានជរីេតិេ�ំក្ំរផុត។

 ខ្ុ�ំនរសល់នៅក្ងុកងនាររី។ ខខរ្កកហម�នឲ្យខ្ុលំេៅ
 

លធវើការលនៅក្ងុកងចេត័ រួមមាន លេើក្លខឺសស ជរីកអាង 
េរឹក នងិកចរូតសសរូេ។ លពេលនោះ ខ្ុគំ្ានម្ាយឪពកុនងិ 
សាចញ់ាតផិេ្់្ ាពកក់លក្ៅលឡើយ។ ខ្ុរំសល់នៅល�ោយ 
ពរឹងពាក់លេើខលនួឯងេាងំសសរុង។ លរឿងខ�េខ្ុពំិ�ក្ំរផុត

 
លនោះគឺ្រញ្្ហសខុ្ាព នងិការល�ោះសសាយអនាម័យ 

ក្រចានំថងៃរ្រសខ់្ុ។ំ លនៅលពេខ�េខ្ុមំានរ�េូក្រចាខំខ 

គឺខ្ុពំិ�កណាស។់ ្ាគលកចើន ខ្ុកុំហកអង្គការថាខ្ុំ
 

កគ រុន ឈកឺ្ោេ ឬេេិមុខ មិនអាចលេៅលធវើការងារខាង 

លកកៅ�ន។  ខ្ុខំតងខតនរឹកគិតថា ល្រើនថងៃណាមួយអង្គការ 
�រឹងថាខ្ុកុំហក លគនរឹងយកខ្ុលំេៅសមលា្់រ ្រ៉ខុនខ្្ុក៏ំមិនអាច

 
ល�ើរលចញលេៅលធវើការងារលនៅតាមេាេខសស�នលេ។ ខ្ុខំតង 
ខតសមងៃលំនៅផះ្ នងិលេ្រថ្ាកំគា្់រលខ្ៅលនៅលពេខ�េខ្ុឈំឺ

ចា្់រ។ ខ្ុគំ្ានមិត្្ ក្លិេ។ លេោះ្ររីជាលយើងមានលរឿងអវរី ក៏

លយើងមិនអាចខចករខំេកលរឿងរា៉េឲ្យគ្ាលេៅេញិលេៅមក 

�នខ�រ។ ្រ៉ខុនជ្នួលពេខលះ ខ្ុ�ំនេចួខ្រឹ្រសរួអ្កខ�េខ្ុំ

េុកចតិ ្នងិមានេយ័ចណំាសជ់ាងខ្ុអំំពរីអាការលរោគរ្រស់

សស្រី លនៅលពេខ�េខ្ុជំ្ួរការេ�ំកខលាងំ។ 

 មុនរ្រ្រខខរ្កកហម ខ្ុមំានសក់ខេងកតរឹមចលងកះ ពណ៌

លខ្ៅសសេិរលេោងស្អាតខលាងំណាស។់ ្រ៉ខុនល្ពេជលមលៀស 

មក�េល់ខតន្កពខេង ខខរ្កកហម�នលហៅខ្ុឲំ្យលេៅកាត ់
សក់កតរឹមកញ្ច រឹងក។ ខ្ុសំ្ាយសក់ណាស់ លកពោះជាេយ័ 
ខ�េខ្ុលំពញសសឡាញ់សក់ខេង។ ខ្ុចំង់រក្ាសក់ខ�េ

 
កាតរួ់ចលនោះខ�រ ខតមិនអាចលេ។ ខ្ុេំេួេស្គាេថ់ា ការ 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

េុកសក់ខេងមិនខមនជាលរឿងេ្អលេលនៅលពេលនោះ។ ខ្ុគំ្ាន 
សា្ូ៊រកក់សក់លេ។ ខ្ុខំតងខតយកសលរឹកគរមកកច�ចយ់ក 
េរឹកនងិញរីជាមួយសក់រ្រសខ់្ុ។ំ ល�ោយសារខតខវះអនាម័យ 

ខ្ុក៏ំលកើតមានសតវនចជាលកចើនលនៅលេើក្ោេ។ គ្ាននរណា 

មានសា្ូ៊រ�សុឬថ្ា�ំសុធញ្សកមា្់រលក្រើក�សល់េ គឺ 

លយើងងូតខតេរឹកខត្រ៉លុណ ្ណោះ លហើយជនួលពេខលះ លយើងគ្ាន 

េរឹកងូតកគ្់រកគានផ់ង។ ចខំណកឯសលមលៀក្ំរពាក់ គឺលយើង

មានខតលខោអាេលខ្ៅខ�េអង្គការខចកឲ្យចំននួ២សកមា្់រ 

ក្ងុម្ាក់ខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ ល�ោយសារខតគ្ានអនាម័យនងិ 
អាហារហ្ូរចុកកគ្់រកគាន ់លេើ្រលធវើឲ្យសស្រីលនៅកុ្ងកងរ្រស់ 
ខ្ុមំ ានជងឺំថ្់រ នងិ�េួសនល្់រជាលកចើននាក់លពេកំពងុ 
លធវើការងារ។ លកកៅពរី្រញ្្ហកងវះអនាម័យ ខ្ុក៏ំល�កខលាច 
រាេន់ថងៃខ�រ គឺខលាចអង្គការយកខ្ុលំេៅសមលា្់រ លកពោះខ្ុំ 
គឺជាក្រជាជនថ្រី នងិមានសាចញ់ាតជិាអតរីតេាហាន 

េន ់នេ។់ ខ្ុខំ លាចខកកងនថងៃណាមួយអង្គការលសុើ្រ�រឹងពរី 
ក្រេត្កិគរួសាររ្រសខ់្ុ ំអង្គការនរឹងយកខ្ុលំេៅសមលា្់រលចោេ

 
�ចូ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ុខំ�រ។ ខ្ុមិំនខ�េសង្រឹមថាខ្ុគំ្ាន

 
ជរីេតិរសល់នៅ�ចូសពវនថងៃលនះលេ។ េាងំម្ាយឪពកុ នងិ 

្រងក្ររុសខ្ុ ំ�នសលា្់រេាងំអស។់ 

 ខ្ុធំលា្់រ�ន�ាក់ពាក្យ្រណ្រឹងលេៅកានត់េុាការខខរ្ 
កកហមលនៅក្ងុឆ្ា២ំ០០៩។ ការ�ាក់ពាក្យ្រណ្រឹងលនៅ 
លពេលនោះ លកពោះខ្ុឈំចឺា្់រនរឹងការ�ត្់រង់សមាជកិ 
កគរួសាររ្រសខ់្ុ។ំ ខ្ុមិំនចង់�នសណំងសកមា្់រខ្ុលំឡើយ។ 

 
អវរីខ�េខ្ុចំង់�នលនោះ គឺ្រញ្្ហសខុ្ាពរ្រសអ្់ករសរ់ាន 
មានជរីេតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។ អ្កេាងំលនោះមានេយ័កាន ់

ខតជរា លហើយក៏មានជងឺំលកចើនណាសខ់�រ។ ខ្ុសំមូលស្ើ 
សុំឲ្យមានការជយួខថរក្ាសខុ្ាព�េជ់នរងលកគោះ  

ជាពលិសសសស្រីខ�េធលា្់រេេួេរងការលធវើ�្រផង។ 

ងិន ចន  (េរី កុកឆាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

 ខ្ុពំតិជាមានការកពរួយ�រម្ចលំពោះ្រញ្្ហសខុ្ាព 
យា៉ងខលាងំ។ សពវនថងៃលនះ ខ្ុកំំពងុខតក្រឈមមុខនរឹងជងឺំ 
លេើសឈាម ខថមេាងំជងឺំលផ្ង លៗេៀតខ�េ�នលធវើឲ្យ 

ខ្ុឈំកឺ្ោេ ស្រឹក ចកុចលងកះ នងិេេិមុខ។ ខ្ុពំ្យា�េជងឺំ 
រ្រសខ់្ុតំាមេធិរីសាសស្ុ្ររាណ។ ខ្ុផំរឹកថ្ា្ុំររាណខខរ្

 
ខ�េផ្ពំរីឫសលឈើ។ លពេខលះ ថ្ា្ុំររាណលនោះ�ន 

ជយួឲ្យខ្ុ�ំនធរូលស្ើយខលះខ�រ ្រ៉ខុនល្ពេខលះក៏លធវើឲ្យខ្ុំ 
មិនសសរួេខលនួខ�រ។ សពវនថងៃលនះ ខ្ុលំនៅខតឈកឺ្ោេ ស្រឹក 

នងិឈចឺលងកះ។

 អសរ់យណៈលពេ៤១ឆ្ាកំនលងមកលហើយខ�េរ្រ្រខខរ្

កកហម�ន�េួរេំ ្រ៉ខុនរ្្រ្រលនះលនៅខតស្តិលនៅក្ងុចតិ ្
រ្រសអ្់ករសរ់ានមានជរីេតិ។ ការ�តិ�ាមេាងំលនះអាច

្រណ្ាេមកពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�នផេ្ល់មលរៀនជរីេតិ� ៏

េ�ំក នងិឈចឺា្់រខ�េលស្ើរខតមិនអាចេេួេយក�ន 

ឬរ្រ្រលនះ�ន្រន្េេុ់កនេូផេ្រះ៉ពាេជ់ាលកចើន�េ់

ការរសល់នៅសកមា្់រក្រជាជនកមុ្ជារហតូមក្រច្ច្ុរ ន្។្

 ខក្រង េូច ល េ្សសរី អាយុ៧៥ឆ្ា ំរសល់នៅ្ មិូកតពាងំ 

ល្លោះ ឃុនំកជធំ សសរុករមាសខហកលខតស្វាយលរៀង�ន 

លរៀ្ររា្់រក�្់រថា ខ្ុគឺំជាកូនលពៅលនៅក្ងុចលំណោម្រង្រ្អនូ
 ១០នាក់។ លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម ្រង្រ្អនូខ្ុសំលា្់រអស់
 

៧នាក់ លហើយសាចញ់ាតសិរុ្រ៥០នាក់ក៏�នសលា្់រ នងិ�ត ់

ខលនួខ�រ។ ខ្ុមំានកូនកំកពា៥នាក់លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហម 
 លកពោះ្្ររីរ្រសក់តរូេ�នខខរ្កកហមយកលេៅសមល ា្់រ។  

 ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�ន�េួរេ ំខ្ុ�ំនសលកមច 
ចតិល្រៀ្រការម្ងលេៀត លកពោះខ្ុគំ្ានេេ្្ធ ាពចញិ្ច រឹមកូនៗ  
នងិម្ាយចាសជ់រារ្រសខ់្ុ។ំ ខ្ុសំង្រឹមថា កូនៗរ្រសខ់្ុំ

 អាចរសល់នៅល�ោយមានអាហារហ្ូរកគ្់រកគាន ់នងិអាច 

មានេេ្្ធ ាពចេូលរៀនលនៅសាេា។ លកកោយមកខ្ុ�ំន 
្រលងកើតកូន�ន៥នាក់ខថមលេៀត។ រ្រ្រខខរ្កកហម�ន 

្រន្េេុ់កនេូឧ្រសគ្គជាលកចើនក្ងុការរសល់នៅសកមា្់រ 
កគរួសាររ្រសខ់្ុ។ំ ្រ៉ខុនល្េោះ្ររីជាយា៉ងណា កូនៗរ្រសខ់្ុំ 

របបសែរ្បកហមមិៃសដល
រសាត់ពចញពតីក្នពុងចិតែ្ ្ពុំពឡើយ
អ៊នុ ្ុដាវី 

លេោកលេជ្ជ្រណ្ឌិត ល�ម៉សូធរីន លរយ៉ស៍ េរីក្ររឹក្ាគលកមោង ក្រមូេ នងិចងកកងការចងចា្ំរេពលិសោធនក៍្ងុរ្រ្រខខរ្កកហមរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ
ឯកសារកមុ្ជា កំពងុសនួាពំរីអាការលរោគរ្រសក់្រជាជនលនៅតាម្ូមិក្ងុលខតស្វាយលរៀង។ (លផង ពង្រា៉សុរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណៈលេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

�នលរៀន�េថ់្ាក់អនេុេិ្យាេយ័ នងិខលះលេៀតលរៀន�ន 

�េេ់េិ្យាេយ័។ សពវនថងៃលនះ កូនៗរ្រសខ់្ុលំធវើការងារជា

ជាងសណំង់ កម្ករលរោងចកក នងិេក់�រូ្រន្ចិ្រន្ចួល�ើម្រី 
ចញិ្ច រឹមជរីេតិ។ 

 លពញមួយជរីេតិរ្រសខ់្ុលំកើតមក�នឆលងកាតស់នង្គាម 
ជាលកចើនជនំាន។់ លនៅអំឡងុឆ្ា១ំ៩៧០ មានការេមលាក់ 
កគា្់រខ្រកជាលកចើនមកលេើ្ មិូរ្រសខ់្ុ ំ លហើយក៏មានកង 
េ័ពធរីេគរី (លេៀតណាមខាងត្ូង) ចេូមក្ូមិរ្រសខ់្ុំ 
ខ�េលធវើឲ្យខ្ុមំានការ្័យខលាចយា៉ងខលាងំ។ លនៅលពេ 
លនោះកគរួសាររ្រសខ់្ុ�ំនជរីកលេណ�្ឋានលនៅលកកោមផះ្ 
ល�ើម្រីការពារកគា្់រលផលោង នងិការេមល ាក់កគា្់រខ្រកពរី 

លេើយនល្ហោះ។ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥ ខ្ុខំេងលឃើញ 
មានកងេ័ពធរីេគរីលេៀតលហើយ គឺមានខតកងេ័ព នងិកម្ា 

្ិ�េរ្រសខ់ខរ្កកហមខត្រ៉លុណ ្ណោះ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ ខខរ្ 

កកហម�នសមលា្់រមនសុ ល្នៅកុ្ង្ូមិរ្រស់ខ្ុជំាលកចើនរួម
 

េាងំ្្ររីខ្ុ ំលកពោះ្្ររីរ្រសខ់្ុគឺំជាអតរីតេាហាន េន ់នេ។់  
 

លយោធាខខរ្កកហម�នលចោេក្រជាជនលនៅក្ងុ្ូមិថា  
«ក្ោេយួនខលនួខខរ្» នងិជាអ្កយកការណ៍ឲ្យកងេ័ព 
លេៀតណាម។ លកកោយមក ខខរ្កកហមចា្់រលផ្ើមជលមលៀស 

ក្រជាជនលចញពរីក្ងុ្ូមិេាងំអស ់ លហើយខ្ុ ំនងិកករុមកគរួសារ
 

ក៏កតរូេ�នជលមលៀសលេៅកានល់ខតល្ពោធិ៍សាតខ់�រ។ កគរួសារ 

រ្រសខ់្ុរំសល់នៅយា៉ងេ�ំកលេេនាលនៅេរីលនោះ។ នថងៃមួយលពេ 
កតឡ្់រមកពរីលធវើការងារលនៅតាមការ�្ឋានេញិ ខ្ុលំឃើញកូន 
រ្រសខ់្ុលំ�កសលា្់រលនៅក្ងុលរោងស្ាក់្រលណ្ោះអាសនខ្តម្ាក់

 
ឯង។ កូនខ្ុរំ្រសខ់្ុលំកើតពសិលនៅលពេលនោះ។ មុខរ្រសកូ់ន

 
ខ្ុលំឡើងខក្រពណ៌លខ្ៅ។ មិនខមនមានខតកូនរ្រសខ់្ុលំេខ�េ

 
សលា្់រលនៅលពេលនោះ គឺមានកូនរ្រសក់្រជាជនខ�េ 

ជលមលៀសលេៅេរីលនោះជាលកចើននាក់លេៀត។ លយើងរសល់នៅ 

ល�ោយគ្ានអនាម័យ។ លយើងផរឹកេរឹកខ�េ�ងមកពរីកតពាងំ 

្ររឹង្ួររ នងិហ្ូរអាហារជរូផ្អមូ ល�ើម្រី្ំរលពញកមលាងំលធវើ 
ការងារជនូ�េអ់ង្គការ។ លពេលនោះ មានក្រជាជនជលមលៀស 

ជាលកចើន�នលកើតជងឺំកនញ្ជេិ ពសិ រាករូស នងិជងឺំលផ្ងៗ 

លេៀតខ�េ្រណ្ាេឲ្យសលា្់រអសជ់ាលកចើននាក់។ ចខំណក 

ខ្ុលំធវើកិច្ចការជាលកចើន �ចូជា េរី�េសសរូេ ្្ជរួខសស ស្ងូ
 សណំា្់រ នងិលេើកេំន្់រ។ ខខរ្កកហមមិនគិតថាលយើង 

ជាមនសុ ស្សរីឬក្ររុសលេ គឺកតរូេលធវើការងារលស្ើគ្ា។ 

 ល�ោយសារខតខ្ុ�ំនឆលងកាតល់រឿងរា៉េឈចឺា្់រ នងិ�ត់ 
្រង់មនសុ្ជាេរីសសឡាញ់អសជ់ាលកចើននាក់លនៅក្ងុរ្រ្រ

ខខរ្កកហម លេើ្រខ្ុ�ំនសលកមចចតិ�្ាក់ពាក្យ្រណ្រឹងលេៅ

កានត់េុាការខខរ្កកហមល�ើម្រីរកយុត្ធិម៌។ ខ្ុក៏ំ�នតា

ម�ានលមើេការកាត់លេោសលម�រឹកនាំខខរ្កកហមខ�េ�ន 

ផ្ពវផ្ាយតាមេូរេស ន្ខ៍�រ។ ខ្ុខំតងខតក�្់រកូនរ្រសខ់្ុ ំ

នងិលចៅៗ ថា «កូន នៗងិលចៅសណំាងលហើយខ�េ�នលកើត 

មកនងិធេំតូេាសល់នៅក្ងុរ្រ្រលនះខ�េេេួេ�នសេិ្ធិ 
លសររ្ី ាព មានការអ្់ររ ំនងិមានអាហារហ្ូរ�នកគ្់រ 

កគាន។់ លនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហមយាយមិនមានអាហារ 
ហ្ូរកគ្់រ មិនមានលពេសកមាកឲ្យ�នកគ្់រកគាន ់នងិ

សមូ្រីខតឱកាសខថរក្ាជរីេតិរ្រសយ់ាយក៏មានតចិតចួ 

ខ�រ»។ ្រ៉ខុនម្ានលកង្ ខៗលះមិនសេូលជឿនេូអវរីខ�េខ្ុ�ំន 
លរៀ្ររា្់រលឡើយ។ ខ្ុ�ំរឹងថាលរឿងរា៉េខ�េ�នលកើតលឡើង

លនៅកុ្ងរ្រ្រខខរ្កកហមអាចលធវើឲ្យលក្ងៗពិ�កេេួេយក  
ល�ោយសារខតលកង្ េៗាងំលនោះលកើតមកក្ងុសង្គមខ�េ 
មានសន្ិ្ ាព នងិមានឪពកុម្ាយខថេា។ំ ខ្ុមិំនខរឹងនរឹង 

លេោកលេជ្ជ្រណ្ឌិត ល�ម៉សូធរីន លរយ៉ស៍ េរីក្ររឹក្ាគលកមោង ក្រមូេ  
នងិចងកកងការចងចា្ំរេពលិសោធនក៍្ងុរ្រ្រខខរ្កកហមរ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា កំពងុេាសស់ម្ាធឈាម នងិពនិតិ្យ 
អាការលរោគរ្រសក់្រជាជនលនៅតាម្ូមិក្ងុលខតស្វាយលរៀង។ 
(លផង ពង្រា៉សុរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ខ្ុពិំតជាររីករាយក្រសិនល្រើមានការពិនតិ្យសុខ្ាព�េ់ខ្ុ។ំ 
 

ខ្ុលំនៅចា�ំនថា លនៅអំឡងុឆ្ា២ំ០១៩ កនលងមកលនះ មាន
 

លេជ្ជ្រណ្ឌិតជនជាតហិវរីេរីពរីន នងិ្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកមុ្ជា �នចះុមកពនិតិ្យសខុ្ាពរ្រសខ់្ុ ំនងិអ្ក
 

ខ�េ�ន�ាក់ពាក្យ្រណ្រឹងលេៅកានស់ាេាក្រីខខរ្កកហម 

លផ្ងលេៀត។ ខ្ុអំរគុណ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាខ�េ
 

�នយកចតិេុ្ក�ាក់ នងិ�នេូរសពស្រួសខុេុកខ្្ុ។ំ

លកង្ ខៗ�េមិនលជឿលនៅលរឿងរា៉េរ្រសខ់្ុលំេ ្រ៉ខុនខ្្ុលំនៅខត្រន្
 

នយិាយលរឿងរា៉េរ្រសខ់្ុ ំលកពោះខ្ុចំង់ឲ្យលកង្ េៗាងំលនោះមាន
 

ការក្រ រុងក្រយ័តខ្ស់្ចំលពោះការ�រឹកនាំនាលពេអនាគត។ 

សពវនថងៃលនះ ខ្ុមំានសខុ្ាពេ្អក្រលសើរជាងកាេពរីរយណៈលពេ 
មួយឆ្ាមុំនលកចើនណាស។់ ជងឺំរ្រសខ់្ុ ំ្រណ្ាេមកពរីខ្ុលំធវើ

 
ការងារធងៃន់ៗ ។  ខ្ុគិំតថាជងឺំរ្រសខ់្ុក៏ំអាច្រណ្ាេមក

 
ពរីខ្ុធំលា្់រលធវើការងារលនៅក្ងុរ្រ្រខខរ្កកហមខ�រ។ ល�ោយ

 
ខ្ុមំានេយ័កានខ់តចណំាស ់នងិមានជងឺំក្រចាកំាយ �លូចះ្ 
ខ្ុមិំនអាចលធវើខសសចមការ�ចូពរីមុន�នលេៀតលឡើយ។ ខ្ុលំនៅ

 
ផះ្លមើេខថលចៅៗ ។ ខ្ុធំលា្់រឈចឺលងកះ ្រ៉ខុនឥ្ឡេូមិនសេូឈឺ

 
�ចូពរីមុនលេ លកពោះខ្ុឈំ្់រលធវើការងារធងៃន់ៗ ។ ខ្ុ�ំនលេៅ

 
ពនិតិ្យលមើេចលងកះរ្រសខ់្ុលំនៅឯមន្រីរលពេ្យមួយលនៅក្ងុ

 
េរីកករុង្្ំលពញ លហើយេេ្ធផេននការឈចឺលងកះរ្រសខ់្ុ ំគឺ 
ល�ោយសារខតឆ្អរឹងខ្ុលំក្រះសសាំ នងិចា្់រលផ្ើមពកុ។ ខ្ុ�ំន

 
ផរឹកថ្ាំ នងិព្យា�េល�ោយចេនាតាមការខណនារំ្រស់ 

កគរូលពេ្យ។ ខ្ុំ្ យ័�រម្ចលំពោះសខុ្ាពរ្រសខ់្ុលំនៅលពេ
 

អនាគត។ សខុ្ាពរ្រសខ់្ុពំរីមួយឆ្ាលំេៅមួយឆ្ា ំគឺកេរុឌ 
លកេោម។ ខ្ុ�ំរម្ថាខ្ុលំ�ើរមិនរួច នងិគ្ានេេ្្ធ ាពព្យា�េ។ 

 

កករុមការងារគលកមោងក្រមូេ នងិចងកកងការចងចាំ 
្រេពលិសោធនក៍្ងុរ្រ្រខខរ្កកហមរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
នងិលេោកលេជ្ជ្រណ្ឌិត ល�ម៉សូធរីន លរយ៉ស៍ ជ្ួរក្រជុជំាមួយ 
អាជ្ាធរឃុលំនៅក្ងុលខតស្វាយលរៀង ល�ើម្រីេេួេ�នពត័ម៌ាន មុន 
នរឹងចះុព្យា�េជងឺំក្រជាជនខ�េ�នឆលងកាតរ់្រ្រខខរ្កកហមលនៅ
តាម្ូមិ។ (លផង ពង្រា៉សុរី/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉វពចញពតីបបជាជៃ្្តីពបកាមរបបកម្ពុជាបបជាធិបពតយ្យ

ពសក	ពមឿៃ	៖	ពលទាហាៃ
តបពនរ្ប្ោ់ត់ លទៀង ឃរួន បាន 

នោិយលរៀបរបត់បាបថ់ា៖ 

 ្្ររីរ្រសខ់្ុ�ំនលធវើការលនៅរ�្ឋ�េ 
អាកាសចរណ៍សុរីេេិ លនៅកពេានយន ្

លហោះលពោធចិនិតងុលនៅលពេខ�េលយើង 

�នជ្ួរគ្ា។ គាតជ់ាអ្កេេួេខសុកតរូេ 

លេើខផក្សន្សុិខលនៅកពេានយនល្ហោះ 

នាលពេលនោះជាលពេខ�េក្រជាជន 

�នព្យាយាម�តុកលម្ចកពេាន 

យនល្ហោះលនោះ។ 

 លមឿន �នលរៀនសកូតលកចើនជាងខ្ុ។ំ 

គាតអ់ាចនយិាយ្ាសាអង់លគលស 

�រាងំ នងិ្ាសាចនិយា៉ងស្ាត ់លកពោះ 

គាតជ់ាកូនកាតច់និ នងិលេៀតណាម។ 

្រន្ា្់រពរីលយើងលរៀ្រការរួច លយើង�ន 

សង់ផះ្មួយលនៅជតិការយិាេយ័ 

រ្រស់ លមឿន។ លមឿន មានក�ក់ចណូំេ 

ខត៤០០លរៀេគតក់្ងុមួយខខពរីការងារ 
រ្រសគ់ាតល់នៅកពេានយនល្ហោះ  

�លូចះ្គាត់�ន្រងំ្ចតិេ្ចួលក្រងឥន្ឋន: 

យកលេៅេក់ លធវើឲ្យលយើងមានក�ក់ 

កគ្់រកគានស់កមា្់រផ្គតផ់្គង់កគរួសារ។ 

នថងៃមួយលនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧០ គាត់�ន 
សលកមចចតិមិ្នចង់លធវើការលនៅខាង 

អាកាសចរណ៍សុរីេេិតលេៅលេៀតលេ គឺ 

គាត់�នស្ក័គចតិច្េូលធវើជាេាហាន 

លេៅច្ោងំនរឹងខខរ្កកហម។ រាេល់េើក 

គាតល់ចញលេៅសមរ្ូមិ គាត់�នយក 

កូនៗរ្រសខ់្ុ ំនងិខ្ុលំេៅជាមួយគាត។់  លសក លមឿន លនៅខាងស្ាំ នងិមិត្្ ក្ិ លនៅកពេានយនល្ហោះលពោធិ៍ចនិតងុ 
លនៅឆ្ា១ំ៩៦៦។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ

កូនក្ររុសច្ងរ្រសខ់្ុមិំនអាចអាន ឬ 
សរលសរ�េស់ពវនថងៃ លកពោះេាខតងខត 

លេៅជាមួយឪពកុរ្រសេ់ា នងិមិន�ន 

ចេូសាេាលរៀន។ លនៅលពេខលះខ្ុលំធវើជា 
អ្កយាមជនំសួ្្ររីរ្រសខ់្ុ ំ�លូចះ្គាត ់
មានលពេសកមាកខលះ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣ គាត់�នេាខេង 

ពរីេាហានលហើយលេៅលធវើការជាអ្កល្រើក 

្ររជនំសួេញិ។ គាតក៏់លចះជសួជេុ 

រថយនខ្�រ។ ្រ៉ខុនមួ្យរយណៈខលរីលកកោយ 

មក គាត់�នកតឡ្់រលេៅលធវើជាេាហាន

ម្ងលេៀត។ លនៅលពេខ�េគាត់�នលផរ្ 

លេៅការយិាេយ័លយោធា២៤ ខ្ុ�ំនលេៅ 
ជាមួយគាត ់លេោះ្ររីជាខ្ុលំរៀ្រខតនរឹង 
សកមាេកូនេរី្ួរនរ្រសខ់្ុក៏ំល�ោយ។ 

លនៅនថងៃខ�េគាតន់រឹងកតរូេ្រញ្ជូនលេៅលរៀន 
ក្ួនយុេ្ធសាសសល្យោធាលនៅក្រលេស 
លេៀតណាម ខ្ុ�ំនរេតូកូន �លូចះ្គាត ់
�នយកខ្ុលំេៅមន្រីរលពេ្យ នងិលនៅជាមួយ 
ខ្ុេំាេខ់តខ្ុ�ំនជាសះលស្ើយ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លយោធាខខរ្កកហម 

�នជលមលៀសកគរួសារខ្ុេំាងំអសល់ចញពរី

្រន្ាយេាហានលនៅ្ ្លំពញ។ ខ្ុ�ំនលេច 
ខ្ច្់រឯកសណ្ឋ ានេាហានរ្រស្្់ររីខ្ុ ំ្រ៉ខុន ្
្រន្ា្់រមក�នកគេាតេ់ាលចោេលនៅតាម 

ផលេូ លកពោះអរីខ្ុខំ លាចខខរ្កកហមរកលឃើញ
 

ឯកសណ្ឋ ានលនោះ។ លយើង�នលធវើ�លំណើរ 

លឆ្ោះលេៅលខតត្ាខកេជាេរីកខនលងខ�េ 

ម្ាយរ្រសខ់្ុ ំនងិសាចញ់ាតជិាលកចើន 
នាក់រ្រសខ់្ុជំាក្រជាជនមូេ�្ឋាន។ 

 យា៉ងណាក៏ល�ោយ លនៅលពេខ�េ 

លយើងលេៅ�េ់ អង្គការមិន�នអនញុ្ញាត 

ឲ្យលយើងនយិាយជាមួយអ្ករាេគ់្ាលេ 

លកពោះលយើងជាក្រជាជនថ្រី លហើយអ្ក្ូមិ 

ក៏មិន�នសវាគមនល៍យើងខ�រ។ ្រន្ា្់រ 

មក លយើងកតរូេ�ន្រញ្ជូនលេៅកាន់្ មិូ 
មួយលេៀតខ�េលនៅឆងៃាយពរីសសរុកកំលណើត 

រ្រសខ់្ុ ំជាេរីកខនលងខ�េអង្គការឲ្យលយើង

្ំរផលាញសាេាលរៀន នងិេតជ្ាលកចើន  

លហើយជរីករលណ្ៅសកមា្់រ�ាក់សាកសព 

ជនជាតចិនិ ្ំរផលាញម៉ុងរ្រសជ់នជាត ិ

ចនិ។ ្្ររីរ្រសខ់្ុកំតរូេ�ន្រញ្្ជឲ្យលឡើង 
ល�ើមលត្ោតលកចើនល�ើម ល�ើម្រីយកេរឹកលត្ោត  

នងិលេញខខ្ពរួ។ លេោះ្ររីការងារេាងំ

លនះថ្រីសកមា្់រគាត ់ក៏គាត់�នខតិខ ំ

ក្ររឹងលធវើការយា៉ងខលាងំល�ើម្រីលជៀសេាង

ការលចោេក្រកានថ់ាគាតជ់ាអ្កមូេ 

ធន។ រាេយ់្់រមានរលេះលគោក្រខហេ 

១៥លកគឿង �នចេូមកក្ងុ្ូមិ នងិ�ន 
�រឹកក្រជាជនលចញលេៅ។ អង្គការ�ន 

នយិាយថា អ្កេាងំលនោះកតរូេ�ន្រញ្ជូន 
លេៅលរៀនសកូតសាលឡើងេញិ ្រ៉ខុនអ្្ក 

េាងំលនោះកតរូេ�នសមលា្់រ។ ខ្ុ�ំរឹងអំពរី 
លរឿងលនះ លកពោះរ្រសល់ក្រើក�ស់ នងិ 

លខោអាេរ្រសអ្់កេាងំលនោះ�នយកមក 

្ូមិេញិ។ ្ាគលកចើនននក្រជាជនខ�េ 

�រឹកលចញលេៅ ជាពេ�េលេោ ឬនាយ 

េាហានជានខ់ស្។់ ខ្ុ�ំនសរួថា 

លហតអុវរី�នជាមិនយកខ្ុលំេៅ អង្គការ 
�ននយិាយថា អង្គការេុកខ្ុមួំយរយណៈ 
សនិ នងិ្រន្ា្់រមកលេៀត ខ្ុនំ រឹងកតរូេលរៀន 
សកូតសាលឡើងេញិ។ 

 លនៅចងុឆ្ា១ំ៩៧៥ លយើងកតរូេ�ន 

្រញ្ជូនលេៅលខត�្ត�់្ំរង ជាេរីកខនលង 
ខ�េលយើង�នរស់លនៅជាមួយក្រជាជន 

១៧ លមសា �ចូគ្ា។ លយើង�នសង់ 

ជកមកមួយលធវើពរីឫស្រី លហើយជរីេតិរ្រស់ 

លយើងក៏មិនេ�ំកពិ�ក�ចូមុនខ�រ។ 

លយើងមានលពេលេេាសកមាកខលះ នងិ

អាចស្ា្់រចលកមៀងក្រនពណរីលនៅអំឡងុ 
លពេចេូឆ្ាខំខរ្។ ្្ររីរ្រសខ់្ុ�ំន្រនល្ធវើ 
ការជាអ្កលឡើងលត្ោត លហើយខ្ុកំតរូេ�ន 
្រញ្ជនូលេៅលធវើការលនៅក្ងុលរោងកិនសសរូេ។

 នថងៃមួយលនោះ អង្គការ�នខឆក 

លឃើញអងករមួយក្ា្់រន� ខ�េេាក់េុក 

លនៅក្ងុលហោល�អ៉ាេរ្រសខ់្ុ។ំ ខ្ុមិំន
 

�ន�រឹងលសោះ ថាអងករលនៅក្ងុលហោល� ៉
រ្រសខ់្ុ។ំ កូនសសរីរ្រសខ់្ុ�ំន�ាក់អងករ

 
លនោះលនៅក្ងុលហោល�រ៉្រសខ់្ុលំនៅលពេ

នាងកំពងុលេង។ អង្គការ�នយកខ្ុ ំ
លេៅឃុលំនៅក្ងុលរោងកិនសសរូេចាសមួ់យ

លពញមួយនថងៃ ្រ៉ខុនព្តិជាសណំាងខមន 

អង្គការ�នល�ោះខេងខ្ុេំញិ។

 កងេ័ពលេៀតណាម�នចេូមក 

ក្រលេសកមុ្ជា លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩  
លហើយកគរួសាររ្រសខ់្ុ�ំនរតល់ចញពរី 
សហករណ៍។ លយើង�នផលាសេ់រីេលំនៅ

លេៅលខតល្សៀមរា្រមួយរយណៈលពេខលរី។ 

ខ្ុ�ំនពរលពោះកូនេរីក�រំ្រសខ់្ុ ំលហើយ្្ររី

រ្រសខ់្ុ�ំនសលកមចចតិខ្ហេឆលង្ររឹង 

�លូចះ្គាតអ់ាចលេៅល�ោះ�រូលស ៀ្ង�ន 

្រ៉ខុនេ្ាលកគោះថ្ាក់ខលាងំណាសច់លំពោះ 

គាត។់ គាត់�នលក្រើកំណាតល់ឈើល�ើម្រី 

ខរកលស ៀ្ងលនោះ។ គាតខ់តងខតលធវើខ្រ្រ 

លនះសកមា្់រកគរួសារ។ ្រន្ា្់រមកលយើង 

�នកតឡ្់រលេៅសស រុកកំលណើតរ្រស់ 

លមឿន េញិ។ លយើងមិនមានអងករលកចើនស

កមា្់រ�ា�ំយហ្ូរលេ �ចូលនះលយើង�ន

យកមាសរ្រសល់យើង�រូយកកកមា៉ 

�នជាលកចើន។ ្រន្ា្់រមកលយើង�នយក 

កកមា៉លេៅ�រូយកលស ៀ្ង។
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«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉វពចញពតីបបជាជៃ្្តីពបកាមរបបកម្ពុជាបបជាធិបពតយ្យ

ស៊ុ ំ	សសស់	៖	ពពទ្យទាហាៃ
 ខ្ុ�ំន្ួរសជាសង ល្នៅលពេខ�េ 
ខ្ុអំាយុ១២ឆ្ា។ំ ្រ៉ខុនមួ្យឆ្ាលំកកោយ 
មក ខ្ុ�ំនសរឹក លកពោះខ្ុមំានការ

 
យេ�់រឹង្រន្ចិ្រន្ចួពរីកពះពេុ្ធសាសនា។
 លនៅលពេរ�្ឋក្រហារេមលាក់លសច្ 
សរីហន ុខ្ុជំាក្រធាន្ូមិ។ ខ្ុ�ំនកគ្់រ

 
កគងផះ្ជាង៥០ខង្ លេោះយា៉ងណាខ្ុ ំ
មិនកតរូេ�នអនញុ្ញាតឲ្យក្រមូេពន្ធផ្ាេ់ 
លេៀតលឡើយ។ ខ្ុក៏ំ�នកតរួតកងសវយ័ 
កតាណជាង១២នាក់ នងិ�រឹកនាយំាម 
េ្ោតជុេំញិ្ូមិ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣  
មានការេរឹកេរយា៉ងខលាងំលនៅក្ងុ្ូមិ 
រ្រសល់យើង។ លេើកេរីមួយ ផះ្ខ�េខ្ុ ំ
�នសង់លនៅឆ្ា១ំ៩៦៨ កតរូេ�ន្ំរផលាញ 
ល�ោយសារកគា្់រខ្រក �ចូលនះខ្ុ�ំន 
សង់ជកមកមួយលនៅខាងមុខេតស្កមា្់រ 
រសល់នៅ។ ្រន្ា្់រមកលយោធាខខរ្ 
កកហម �នចេូមកលហើយ�ន្ំរផលាញ
្ូមិលខច្ខ្រី។ សមរ្ូមិក្រយុេ្ឋ�នលកើត
មានជា្រន្្រន្ា្់រ អ្ក្ូមិ�នចា្់រ 
លផ្ើមផលាសេ់រីេលំនៅ។ 
 ខ្ុ�ំនល�ោះ�រូសសរូេរ្រសខ់្ុខំ�េ

 
មានគុណ្ាពេ្អ លេៅ�រូយកសសរូេមាន 
គុណ្ាពមិនសេូេ្អ�នលកចើនល�ើម្រី 
ចញិ្ច រឹមកូន៨នាក់រ្រសខ់្ុ ំលហើយ�នលធវើ 
ការងារលផ្ងលេៀតល�ើម្រីចញិ្ច រឹមជរីេតិ។  
ខ្ុជំាកសកិរ ជាចងុល្ៅសកមា្់រពធិរី 
មង្គេការ ខ្ុក៏ំ�នចេូ្ំរលរើកងេ័ពេន ់
នេ ់មាននាេរីជាលពេ្យេាហាន។ លយោធា 
ខខរ្កកហម�នជលមលៀស្រង្រ្អនូក្ររុស-
សសរីរ្រសខ់្ុេំាងំអស់ លេៅលខត�្ត�់្ំរង 
 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ្រ៉ខុនក្គរួសាររ្រសខ់្ុ ំ
�នលេៅសសរុកណ្ាេស្រឹង។ ខ្ុមិំន�ន 
យកឯកសណ្ឋ ានលយោធាលេៅជាមួយ 
ខ្ុលំេ ខ្ុ�ំនក្់រឯកសណ្ឋ ានជាមួយ

 
កាលំ្លើងរ្រសខ់្ុលំនៅក្ងុ�រីលនៅជតិេត។្

 ខខរ្កកហម�នសរួអំពរីក្រេត្រូិ្រ 
រ្រសខ់្ុជំាលរៀងរាេខ់ខ។ លេើក�្ូំរង ខ្ុំ 
ក�្់រលគថាខ្ុជំាកសកិរ អ្កេរី�េសសរូេ 
នងិអ្កខរកេរឹក។ ្រ៉ខុនល្នៅឆ្ា១ំ៩៧៧ 
ខ្ុ�ំន្ូ្ររចលមលើយ លហើយក�្់រលគថា 
ខ្ុជំាេាហានម្ាក់។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ុ ំនងិ

 
កូនៗមិន�នរសល់នៅជាមួយខ្ុលំេ គឺរស់ 
លនៅឆងៃាយពរីគ្ាលនៅក្ងុកងចេត័។ ខ្ុ�ំន

 
លធវើការលនៅខផក្អារលឈើ លនៅនថងៃមួយលនោះ  
លឈើមូេធងៃនមួ់យល�ើម�នធលាក់កតរូេ 
ចលងកះខ្ុ។ំ លនៅក្ងុមន្រីរលពេ្យ កគរូលពេ្យ�ន

 
ចាក់ថ្ាឲំ្យខ្ុជំាលកចើន�ង។ ខ្ុ�ំនស្ាក់
លនៅេរីលនោះជតិ២៤នថងៃ។  
អំឡងុលពេននការស្ាក់លនៅរ្រសខ់្ុ ំ 
មានអ្កជងឺំជាលកចើននាក់�ន�តខ់លនួ។  
ខ្ុ�ំនសរួកម្ា្ ិ�េលពេ្យម្ាក់អំពរី 
លរឿងលនះ គាត់�នក�្់រខ្ុថំា អ្កជងឺំ
េាងំលនោះ�នកតឡ្់រលេៅលធវើការេញិ
លហើយ។ ្រ៉ខុន ្លកកោយមកក្រធានកង 
រ្រសខ់្ុ�ំនខ្រឹ្រក�្់រខ្ុថំា ខ្ុកំតរូេខតចាក

 

លចញពរីមន្រីរលពេ្យឆា្់រៗ ល្រើអាចលេៅ 
�ន ល្រើមិនអញ្ច រឹងលេ ខ្ុនំ រឹងកតរូេ�តខ់លនួ

 
�ចូអ្កជងឺំលផ្ង លៗេៀតខ�រ។ ខ្ុគិំតថា
អ្កជងឺំេាងំអសល់នោះកតរូេ�ន្រញ្ជូន
លេៅសមលា្់រ។
 លនះជារូ្រថតក្យួរ្រសខ់្ុ ំរូ្រលនះ

 
ថតលនៅក្ងុរ្រ្រេន ់នេ។់ េាធលា្់រលធវើ 
ជាេាហាន េា នងិក្រពន្ធរ្រសេ់ា 
នងិសាចញ់ាតរិ្រសេ់ាជាលកចើននាក់ 
កតរូេ�នខខរ្កកហមសមលា្់រ។ ខ្ុអំាណិត 
ក្យួខ្ុណំាស ់លកពោះអរីម្ាយរ្រសេ់ា�ន

 
សលា្់រលនៅលពេខ�េេាមានអាយុ�ន 
១ឆ្ា ំលហើយឪពកុរ្រសេ់ាមានការេ�ំក 
យា៉ងខលាងំលនៅលពេលនោះ ល�ោយរក 
មនសុ្ម្ាក់មក្ំរល�េា។ ្រង្រ្អនូក្ររុស- 
សសរីរ្រសខ់្ុពំរីរនាក់�នសលា្់រលនៅអំឡងុ

 
រ្រ្រខខរ្កកហម ្រ៉ខុនកូ្នរ្រសខ់្ុេំាងំ 
អស�់នរសរ់ានមានជរីេតិពរីរ្រ្រលនោះ។ 

ស៊ុ ំ សសស់ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកមុ្ជា)

ក្យួរ្រសស់៊ុ ំ សសស់ (្រណ ្ណសារ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ

«ពផះផង់ធូលតី»
ពរឿងរា៉វពចញពតីបបជាជៃ្្តីពបកាមរបបកម្ពុជាបបជាធិបពតយ្យ

ឈួៃ	សុភ័បក	៖	តបមតួពយាធា
 ម្ាយរ្រសខ់្ុ�ំនសលា្់រលនៅលពេ 
ខ�េខ្ុលំនៅលកង្លនៅលឡើយ លហើយឪពកុ 
រ្រសខ់្ុមិំនមានក�ក់កគ្់រកគានល់�ើម្រី 
ផ្គតផ់្គង់ការលរៀនសកូតរ្រសខ់្ុលំេ។  
�លូចះ្ខ្ុ�ំនផលាសេ់រីេលំនៅពរីលខតន្កពខេង  
លេៅ្ ្លំពញជាេរីខ�េខ្ុ�ំនរសល់នៅ 

ជាមួយ្រងនថលខ្ុលំឈ្ោះ ចាន ់គរឹមលហោរ។ 

គាតជ់ាពេ�េលេោលនៅក្ងុកងេ័ព  
�នសុខំ្ុឲំ្យក្រឡងចេូលធវើជាេាហាន។  

្រន្ា្់រពរីខ្ុ ំ�នក្រឡងជា្់រមក ខ្ុ�ំន
 

លរៀនេគ្គ្រណុ្ះ្រណ្ាេលយោធាចនំនួ 
៧ខខ នងិេគ្គ្រណុ្ះ្រណ្ាេ្រលច្ចកលេស 
កាលំ្លើងធ។ំ ខ្ុ�ំនលកជើសលរើសេគ្គចេូ 
លរៀនលនៅអង្្គ ាពអាេុធធនុធងៃនន់នកង 

កមលាងំអាកាស។

 ្រន្ា្់រពរីលយើង�ន្រញ្ច្់រេគ្គ្រណុ្ះ 
្រណ្ាេមក សមាជកិ៨នាក់រ្រស់ 

កករុមលយើងជាអង្គរក្�នតាមការពារ 

សលម្ចសរីហន ុលនៅលពេកពះអង្គយាង

លេៅេតលខតល្ផ្ងៗ។ អង្គរក ន្រីមួយៗ

លនៅក្ងុកករុម�នកានក់ាលំ្លើងខ�េមាន

ក្រខេង ៣៧ មរីេរីលខមក៉ត។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ ្រនា្្់រពរីខ្ុចំា្់រ�ន 
ខខរ្កកហមម្ាក់លនៅលខត�្ត�់្ំរង  

សលម្ច�នផេ្ល់ម�ាយឲ្យខ្ុមួំយលកគឿង  
នងិ�នតលមលើងខ្ុឲំ្យលេៅលធវើការលនៅក្ងុ

 
កងកមលាងំអាកាសេរី្ររី ជាេរីខ�េខ្ុ�ំន 
េាយក្រយុេ្ធលនៅលេើសមរ្ូមិជាលកចើន។ 

លយើងកតរូេ�នលឡោមពេ័្ធល�ោយលយោធា 

ខខរ្កកហមពរីរ�ង នងិជា្់រការ 

ហ៊ុពំេ័្ធចនំនួមួយអាេិត្យ នងិលកចើនជាង 

មួយអាេិត្យ។

 ខ្ុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ អិុន នសមួន  
លនៅឆ្ា១ំ៩៧២។ លយើង�នជ្ួរគ្ា 

លនៅចកំារអណូ្ង លនៅលពេខ�េខ្ុ�ំរឹកនាំ
 

កងេរលសនាតចូមួយលេៅេាយក្រយុេ្ធ 

លនៅសមរ្ មិូលចនឡា។ ្រនា្្់រមកលយើង 

�នផលាសល់េៅកករុង្្លំពញ ជាេរីខ�េ 

ឈនួ សុ្ ក័ក លនៅក្ងុអំឡងុរ្រ្រេន ់នេ់
 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ក្រពន្ធខ្ុលំធវើការជាជាងកាតល់�រ។ ខ្ុជំា
 

យុេ្ធជនខ�េលជៀសមិនរួច កតរូេ្រញ្ជូន 
លេៅសមរ្ូមិក្រយុេ្ធ �ចូលនះខ្ុកំតរូេ�ន 
លផរ្លេៅការយិាេយ័តកមរួតលយោធា

លនៅកករុង្្ំលពញ។ 

 លនៅក្ងុខខកុម្ណៈឆ្ា១ំ៩៧៥  
ខ្ុ�ំនសលកមចចតិរ្សល់នៅខ្រកពរីក្រពន្ធ 
រ្រសខ់្ុ ំនងិកូនៗ មួយរយណៈ ពរីលកពោះ 
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លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

មានអស្រិ្ាពនលយោ�យលនៅក្ងុ 
ក្រលេស។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ុចំង់លេៅរសល់នៅ 

ជាមួយឪពកុម្ាយរ្រសន់ាងលនៅ 

លខតកំ្ពង់ចាម លហើយខ្ុចំង់ល ៀ្សខលនួលេៅ
 

ក្រលេសអាលមរកិ តាមក្រលេសនថ។  

ខ្ុមិំនមានក�ក់កគ្់រកគានេិ់ញស្ុំរកត 
យនល្ហោះសកមា្់រនាង នងិកូន រៗ្រស់ 

លយើងលេ ខ្ុមំានក�ក់កគ្់រេម្េិញ 
ស្ុំរកតមួយសកមា្់រខលនួខ្ុ្ំរ៉លុណ ្ណោះ។ 

 ខ្ុ�ំនចាកលចញពរីកករុង្្លំពញ 

លហើយលហោះលេៅលខត�្ត�់្ំរង ជាេរី 

ខ�េខ្ុអំាចរក្រណ្ាញមួយខ�េអាច 
នាខំ្ុលំចញលេៅក្រលេសនថ។ ខ្ុ�ំនក�្់រ

 
ក្រពន្ធរ្រសខ់្ុ ំនងិកូនៗថា ខ្ុនំ រឹងកតឡ្់រ

 
េេិេញិលនៅនថងៃមួយ ខ�េក្រលេសលយើង 

មានសន្ិ្ ាពលពញលេញ។ លេោះជា 

យា៉ងណាក៏ល�ោយ លនៅលពេខ�េ 

ខ្ុលំេៅ�េ�់ត�់្ំរងខ្ុ�ំនសលកមចចតិ្
 

លនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជា។

 លនៅនថងៃេរី១៥ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥  

ខខរ្កកហម�នជលមលៀសខ្ុលំេៅ្ មិូមួយ 
លនៅខក្រកពខំ�ននថ។ ខខរ្កកហម�ន 

ក�្់រក្រជាជនឲ្យចះុលឈ្ោះរ្រសព់កួលគ

នងិមុខងារ �លូចះ្លគអាចកតឡ្់រលេៅលធវើ 

ការងារចាសរ់្រសល់គេញិ។ ក្រជាជនខលះ 

�ននយិាយថា លគជា្ ្ាក់ងារគយ ឬ 

នាយេាហាន។ លេោះជាយា៉ងណា ខ្ុ�ំន

្ូ្ររលឈ្ោះរ្រសខ់្ុលំេៅជាសខុ ចាន ់លហើយ

�នក�្់រថា ខ្ុជំាកម្ករលរោងចកក។  
នថងៃ្រន្ា្់រមក ្្ាក់ងារគយនងិេាហាន 

កតរូេ�នយកលចញលេៅ�ាក់ក្ងុរថយន ្
ជាលកចើនលកគឿង លហើយមិនកតឡ្់រ 

មកេញិលឡើយ។ 

 ថវរីល្រើខ្ុចំង់សុេំខិតិអនញុ្ញាតលេៅ 
សរួសខុេុកក្្រពន្ធកូនៗរ្រសខ់្ុ ំច្ោ្់រ 

រ្រសអ់ង្គការេាតរឹងររឹងខលាងំណាស់ 

�លូចះ្ខ្ុមិំនហ៊ានលឡើយ។ ក្រសនិល្រើខ្ុំ 
កតឡ្់រលេៅសសរុកកំលណើត ខ្ុនំ រឹងកតរូេ�ន 
សមលា្់រ លកពោះខ្ុជំាេាហាន។  

 ខ្ុ�ំនលធវើការងារ�ចូលគោលនៅតាម 
េាេខសស។ កករុមការងារនរីមួយៗមាន 

មនសុ្៩នាក់ លយើង៨នាក់�នអូស 

នង្គេ័�ចូលគោ លហើយម្ាក់លេៀត�នេ្់រ 

នង្គេ័។ មុន�្ូំរង លយើង�នហ្ូរកគ្់រ 

កគាន ់្រ៉ខុន្្រន្ា្់រមករ្រ្រអាហារ�ន 

្រនយ្។ ខខរ្កកហម�ន្រញ្្ជមនសុ្ 

៥០នាក់ ឲ្យអូសរលេះលកចើន�រឹក�េ 

សសរូេ១៣០�េ ពរ្ី មិូមួយចមងៃាយ២០

គរីឡខូមក៉តយកលេៅលគោកតាសាត។

 អង្គការ�នលផរ្ខ្ុញំរឹកញា្់រឲ្យលេៅ 
លធវើការលនៅ្ មិូលផ្ងៗ ្រន្ា្់រពរីលពេ 

កចរូតកាតរួ់ច។ ខ្ុ�ំនជញ្ជូនសសរូេនងិ
 

អងកាមយកលេៅេុក�ាក់លនៅកុ្ងជកងរុក។ 

្រង �នលធវើការលនៅក្ងុលរោងកិនសសរូេ 
ជាមួយគ្ា។ គាតក់តរូេ�នលចោេ 

ក្រកានជ់ាជនជាតលិេៀតណាម លហើយ 

�ន្រញ្ជូនលេៅសមលា្់រ។ ពរីរនថងៃ្រន្ា្់រ 
មក អង្គការ�នយកក្រពន្ធនងិកូនៗ 

រ្រស្់រងលេៅសមលា្់រលេៀត។ ្រង អាច 

នយិាយ្ាសាលេៀតណាម ្រ៉ខុនគ្ាត ់

ជាជនជាតខិខរ្។ 

 នថងៃមួយ កម្ា្ ិ�េខ�េលធវើការ 

លនៅក្ងុសហករណ៍�នយកេាពរីរ 
ឲ្យខ្ុចំញិ្ច រឹម។ គាត�់នសន្យាថាលនៅលពេ 
ខ�េេាធផំេ្ព់ង គាតន់រឹងខចកចខំណក 

ពងេាជាមួយខ្ុ។ំ លេោះយា៉ងណា 

លនៅលពេខ�េេាលនោះធំ ក្រធានថ្រីកតរូេ 

�នលផរ្លេៅកានជ់កងរុកសសរូេ។ 

កម្ា្ ិ�េចង់�នេារ្រសគ់ាតល់េៅេញិ 

្រ៉ខុនខ្្ុមិំនអាចឲ្យេាលនោះលេៅគាត ់ 
លកពោះអវរី េៗាងំអសក់តរូេ�នកគ្់រកគង 

ល�ោយក្រធានថ្រី។ �លូចះ្កម្ា្ ិ�េ 

លនោះ �នលចោេខ្ុថំា �នេចួេារ្រស់ 
គាត។់ លនៅរលសៀេនថងៃ�ខ�េលនោះ 

កម្ា្ �ិេ �នយកខ្ុលំេៅមន្រីរលស�្ឋកិច្ច  
ជាេរីខ�េលចោេក្រកានខ់្ុថំាជាជន 
ចកកពត្។ិ ខ្ុមិំនអាចក្រឆាងំនរឹងកម្ា 
្ិ�េលឡើយ ខ្ុ�ំនកតរឹមខត្រនស់សន ់
្រ៉លុណ ្ណោះ។ កម្ា្ �ិេ �នេាយខ្ុេំាេ់ 
ខតខ្ុសំនល្់រលពញមួយនថងៃ។ ខលនួក�ណ

 
រ្រសខ់្ុកំ្រឡាក់ល�ោយឈាម។ ្រន្ា្់រ 
មកអង្គការ�ន្រញ្ជូនខ្ុ ំកតឡ្់រលេៅ

 
កងរ្រសខ់្ុេំញិ។ មិនមានអ្កណាម្ាក់

ហ៊ាននយិាយរកខ្ុលំេៀតលឡើយ លកពោះខ្ុំ

�នក្រកពរឹតឲ្្យមានកំហសុ។

 លនៅលពេខ�េកងេ័ពលេៀតណាម 

�នចេូមកក្រលេសកមុ្ជាលនៅឆ្ាំ 
១៩៧៩ ខ្ុ�ំនក្រមូេក្រជាជនលនៅ 
ក្ងុ្ូមិ ល�ើម្រីលងើ្រលឡើងក្រឆាងំនរឹងខខរ្ 
កកហមល�ោយលក្រើ�្ំរង នងិកា្ិំរត។ 

្រន្ា្់រមកខ្ុ�ំនកតឡ្់រលេៅកំពង់ចាម  
ខសវងរកក្រពន្ធ នងិកូនៗរ្រសខ់្ុ។ំ 

លេោះជាយា៉ងណាក៏ល�ោយ អ្ក្ូមិលនៅ 

េរីលនោះ�នក�្់រខ្ុថំា ក្រពន្ធរ្រសខ់្ុ ំ

ឪពកុរ្រសន់ាង នងិ្រង្រ្អនូក្ររុសសសរី 

នងិកូន រៗ្រសល់យើង កតរូេ�នខខរ្កកហម 

សមលា្់រ�តល់ហើយ។ ខ្ុ�ំនរកសាកសព 
រ្រសព់កួលគ ្រ៉ខុន ្អវរីខ�េខ្ុ�ំនរក 
លឃើញលនោះ គឺជាមន្រីរសន្សិខុមួយ។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហក ៀេ

បពលឹត ្ិការណ៍	ន្ ងៃ១៥ពមសា
ឧបកិដ ្ឋកមម្យួក្នពុងរបបកម្ពុជាបបជាធិបពតយ្យ	

ពៅ	សំ	រិទ ្ធ	(តពតីពលែមៃុ)

លកៅ សរំេិ្ធ

 លនៅឯខាងលជើងស្ានេរី២ ឯលណោះ 

េញិ មានពកួលយោធាអាេលខ្ៅមួយកករុម 

ឈរយាមផលេូលេៅកានស់ាេាសងកាត ់
លគោកធលកលេើខ�េកាតត់ាម្ូមិសខងក។ 

ពកួកករុមលនោះចា្់រខលនួមនសុ្ម្ាខ�េ 
លធវើ�លំណើរឆលងកាតល់�ោយមិនលរើសមុខ។ 

លេោកមាកពំ ររី យេស់្ាពការណ៍ 

លពេលនោះថា ក�ក�ជាមានការសមលា្់រ

មនសុ្ជាមិនខាន លេើ្រ�នជាគាត ់

សលតុចតិយ្ា៉ងខលាងំលនៅលពេខ�េគាត ់
�នលឃើញពកួអាេលខ្ៅឃាតខ់លនួលេោក 
ឪពកុខ្ុ ំលេោកអាចារ្យ យាន នងិលេោក 
មាេន ខ�េជះិកង់តាមផលេូលនោះ។ 

ពកួគាតក់តរូេកករុមលយោធាចា្់រចង  

នងិនាខំលនួលេៅឲ្យអង្គយុជាមួយអ្កជា្់រ

ចណំងលផ្ងលេៀតលនៅេាេខសស 

ខក្រស្ាន។

     យុេជនលហឿន អាយុ១៧ឆ្ា ំន�ជា្់រ

ចណំងលនៅមិនឆងៃាយ្រ៉នុ្ានពរីឡានតា 

សកុ �នលឃើញលយោធាអាេលខ្ៅ្ររី្ួរន 

នាក់ចាក់សសា.សលចញពរីកានផរឹកលនៅ 

ក្ងុឡាន លហើយម្ាក់ក្ងុចលំណោមអ្ក

េាងំលនោះេាញកា្ិំរតមួយលចញមក  

សសាយកកណាត់រុលំចញរួចកគេរីល�ើរសំល�ៅ 

លេៅអ្កជា្់រចណំង។ លយោធាម្ាក់លនោះ 

លឈ្ោះ យរី មានអាយុ២២ឆ្ាជំាអ្ក 

្ូមិលគោកធលក ខ�េលនៅមិនឆងៃាយ្រ៉នុ្ាន 

ពរ្ី មិូកតពាងំខេង។ លេោកមាខាន ់

ខ�េន�គាតស់លាក់ខ្យេល់�ោយសារ 

ចណំង�ត៏រឹងខ្រស៉ មានការឈចឺា្់រ 

ហសួក្រមាណ ក៏ខសសកលជរពកួលយោធា 

អាេលខ្ៅថា «ពកួអាកតរូេកគា្់រ!ពកួខអ្ហង 

ចងន�អញឈយឺា៉ងលនះ ឆា្់រយក 

អញលេៅសមលា្់រលេៅ! យកលេៅអារ.ក 

ឬនេល៉ចោេ ក៏នេល៉េៅ អញមិនខលាចសលា្់រ 

លេ លធវើ្រ�េិតន្�៍ចូខតគ្ាលេលតើ!» 

លពេលនោះសមមិតយ្រីកានក់ា្ិំរតមួយ 

សមមិតធ្ាក៏មានកានក់ា្ិំរតលត្ោតមួយ 

ខ�រ នងិគ្រីគ្ាក្រមាណ១០នាក់លេៀត 

ស្ះុលេៅេាញលេោកមាខាន ់លេោក 
អាចារ្យ នេ់ នងិ៨នាក់លផ្ងលេៀត 

ឲ្យលកកោកឈរ ររឹតចណំងឲ្យកានខ់ត 

តរឹងជាងមុន គឺររឹតេាេខ់តខកងន�ជា្់រ 

គ្ា លហើយចង្្ជា្់រគ្ាមួយខខ្៥នាក់ 

តរឹងសរឹងខតខង្េេន់រឹងខង្។ ពកួលពជ្ឈ 

ឃាតចា្់រអូសជនរងលកគោះេាងំ ២ 

ខខ ខ្�េល�ើរសរឹងមិនលកើតល�ោយសារ 

ខតចណំង យកលេៅអារ.កសមលា្់រលនៅ

គុលម្ោតនកពខាងេចិចមងៃាយក្រមាណ

១០០ខមក៉តពរីកខនលងក្រជុំ ។ 

លេោកមាកពំ ររី មិនកតរូេ�នពកួលយោធា

ចង្អេុមុខឲ្យលេៅឈរតកមង់ជរួ ល�ើម្រី 
ចងសលា្រលសក�ចូអ្កលផ្ងលឡើយ។ 

លឃើញ�លូច្ោះ តាសកុ ក៏ចង្អេុ នងិ 
ខសសកថា «ចះុលមច៉ក៏មិនចងអាម្ាក់លនះ 

ផងលេៅ?» សមមិត ្សុរីម ខ�េលនៅ 

ខក្រលនោះក៏ត្រថា «ម្ាក់លនះជាអ្ក 

មូេ�្ឋានចាស់ មានក្រេត្េិ្អលេ»។ 

តាសកុ ក៏ត្រថា «លអើ លមើេអ្កណា 

មានក្រេត្េិ្អឲ្យលេៅផះ្េញិលេៅ»។   

លេោកកពំ ររី ខ�េកាេលនោះមានអាយុ 

៣០ឆ្ាគំត ់ធលា្់រឆលងកាតក់ារក្រយុេ្ធ 

ក្ងុសមរ្ មិូលកចើន�ង �នសច្ចាក្ងុចតិ្
 

ថានរឹងតន�ឲ្យ�នមុនលគចា្់រចង្ំរណាច់ 

ខតនរឹងសលា្់រ�ចូខតគ្ា។  រូ្រគាត ់សមមិត្

សុរីម លេោកអាចារ្យនេ់ លេោក 

មាខាន ់ធលា្់រ្ួរសលរៀនជាមួយគ្ាលនៅ 

េតល្គោកធលក ។ ក្ងុចលំណោមជនរងលកគោះ

េាងំ១០នាក់�្ូំរងខ�េពកួអាេលខ្ៅលេើ្រ 

នរឹងក្រេយ័ គឺមានលេោកមាខាន ់នងិ 

លេោកអាចារ្យនេផ់ងខ�រ។ ក្រខហេ 

ជាល�ោយសារខតលរឿងហ្រឹងលេើ្រសមមិត្

សុរីម �ាក់គូេអង្គយុមិនឆងៃាយ្រ៉នុ្ានពរី

លេោកកពំ ររី នងិលពោេថា «ល្រើលធវើខ្រ្រ

ហ្រឹងសលា្់រក្រជាជនអសល់ហើយ»។ 
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លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

 លកកោយពរីក្រេយ័ជរីេតិកករុម�្ូំរង 

លហើយ ពកួកករុមលពជ្ឃាត�នកតឡ្់រ 

មកជនរងលកគោះ្រន្ា្់រលេៀតខ�េជា 

កករុមេរី២។ មាន្ុររសម្ាក់លនៅលពេ 

ឃាតកឲ្យលកកោកឈរល�ើម្រីររឹតខខ្ចណំង 

គាតក៏់ខសសកលឡើងថា «ជលយោ្រ�េិតន្ ៍

កមុ្ជា!»។ តាសកុ ក៏ខសសកត្រថា 

«្រ�េិតន្ល៍ចោរកមាយខអ្ហងអរី ល្រើអញមិន 

េានម់ក�េផ់ងនាគំ្ា្រះល�ររកកា្់រ 

អញ?» លពេលនោះលយោធាម្ាក់ 

�នលរើសយកខក្រករលេះខ�េ�ក់ជា 

២កំណាត ់ខ�េលគេុកលចោេលនៅេាេ 

ខសសសពំងគាត�់េួ លហើយម្ាក់លេៀត 

យកកា្ិំរតលេៅអារ.កគាត ់�ញ់ 

ឈាមឆវាច ក្រកាចស់លា្់រលនៅចលំពោះ 

មុខជនរងលកគោះលផ្ងលេៀត។ ្ុររសម្ាក់ 

មានមុខមាតស់្អាត�ត�ចូកូនកាតច់និ 

ខ�េជា្់រចណំងអង្គយុរង់ចាលំេន 
ក្រេយ័ មានការតក់សលតុយា៉ងខលាងំ 

គាតខ់សសកកេលហោយំខ្ររ្រនគុ់ណខម ៉

គុណឪឲ្យជយួ។ លេោកមាកពំ ររី លឃើញ 

លេោកឪពកុខ្ុសំ្តិក្ងុចលំណោមជនរង
 

លកគោះកករុម្រន្ា្់រខ�េមានចនំនួ១០ 

នាក់ ក្ងុលនោះមានេាងំលេោកអាចារ្យ 
យាន លពេ្យផាត ់នងិលេោកមា េន 

ផងខ�រ។ 

  ក្ងុអំឡុងលពេខ�េពកួលពជ្ឈឃាត
 

កំពងុក្រេយ័  ពកួយាមផលេូ�នឃាត ់
អ្ក្ររលេះម្ាក់លឈ្ោះ ត ិខ�េលគខតង 

លហៅគាតថ់ាចនិត ិកំពងុ្រររលេះលគោ 

ម្ាក់ឯងក្ងុលគោេ្ំរណងលេៅលេង្រង 
្រ្អនូគាតល់នៅឯកំពង់ក្រី ខ�េជា្ មិូ 
កំលណើតរ្រសគ់ាត។់  ជាអកុសេ គាត ់

លេៅ�េច់លំពេពកួអាេលខ្ៅកំពងុចា្់រ 

មនសុ្គ្ានលរើសមុខ។ ពកួេាឲ្យគាត ់

ចះុពរីរលេះ ខតគាតជ់ខជកតេា៉ថា «លរឿង 

អរីខ�េពកួខអ្ហងចា្់រអញ? អញគ្ាន 

�នលេៅលធវើ�តកុម្ឯណាលេ»។  

ស�ំរីតេា៉ខ្រ្រលនះ�នលធវើឲ្យពកួេា 

ខរឹង លហើយេាញចនេ្រ់លេះេាយគាត ់

�េួសនល្់រ។ មួយសន្ះុលកកោយមក 
គាតក៏់�រឹងខលនួខលះៗ  លហើយនយិាយល�ោយ 
មលមើមមាយស្ា្់រមិន�ន ចលំពេ

ខ�េពកួលពជ្ឃាតកតឡ្់រមកយក

ជនរងលកគោះលផ្ងលេៀតលេៅក្រហារ 

ក៏យកកា្ិំរតអារ.កគាតស់លា្់រលនៅនរឹង

កខនលងលនោះខតម្ងលេៅ។

 យុេជន លហឿន (ខ�េមុនលនោះ 

លឃើញពួកលពជ្ឈឃាតផរឹកសសាលេើឡាន) 

កំពងុជា្់រចណំងអង្គយុរង់ចាលំេន 
មរណណៈល�ោយគ្ានក្រីសង្រឹម្រន្ចិណា

លឡើយ ខតខណណៈខ�េលឃើញតាសកុ ល�ើរ 

មកខក្រក្រខមក្រមូេលសចក្រីកលាហាន

នយិាយអងវរថា «អំ៊លអើយខ្ុអំត�់រឹងអរី 
លេ ខ្ុលំេើ្រនរឹងមកពរីរហាេកពរួេេងៃាច 
មិញលនះឯង»។ តាសកុ សមលរឹងមុខរួច 

ក៏្រញ្្ជលយោធាម្ាក់ថា «ខេងេាលេៅ 

េាលនៅលកង្ឈាមរាេលេ»។ ជាមហា 

សំណាង្ំរផុតមិនខមនខតសកមា្់រលហឿន 

ម្ាក់លេ ខតយុេជន៣នាក់លេៀត (្ ាត ់

ននួ នងិ ងិុក) ខ�េអង្គយុខក្រគ្ាក៏ 
កតរូេ�នល�ោះខេងខ�រ។ លហឿន អរលពក  

មិន�រឹងខលនួថាឈអឺរីលេ េាេខ់តលេៅ�េ់ 
ផះ្លេើ្រឈនឺ�ខ�េសលាក់ខ្យេល់�ោយ

សារចណំង រមួេខលនួក្រកាចក់្រកិន   

លហើមលចញេរឹករនង�ចូន�សាកសព។ 

 លេោកមាកពំ ររី គឺជាក្រជាជនខត 

ម្ាក់គតខ់�េអង្គយុលមើេលហតកុារណ៍ 
នាលពេលនោះសរឹងខតពរីល�ើម�េច់្់រ។ 

គាតល់ឃើញមានសសា.សមួយកាន�ាក់ 

លេើឡានរ្រសព់កួកងការពារ នងិលឃើញ

ពួកលពជ្ឈឃាតលចញចូេផរឹកសសេរឹងលជោក 

ជា។ំ លកកោយពរីការក្រហារជនរងលកគោះ 

េាងំ៣កករុម លហើយពកួេាលរៀ្រច្ំរន ្

�លំណើរលេៅមុខលេៀត។ លេោកមាររី សរួ 

សុរីមថា «្រងលេៅណាលេៀត?» សុរីម 

លឆលើយថា «លេៅ្ មិូលគោកធលក។ លេោក 

្រ្អនូកំុល្លចលេៅក�្់រ្រង្រ្អនូលយើងឲ្យ
 

េុក�ាក់អ្កេាងំលនោះ (សពជនរង 

លកគោះ) ផង»។ មួយសន្ះុមក តាសកុ 
ល�ើរមកក�្់រ្រខនម្លេៀតថា «មិតឯ្ង 

លេៅក្់រលខ្ោចផង  លហើយល�ើរក្រមូេ 

ផ្គាក់ពលូថៅយកលេៅេុកក្ងុលរោងយាម 
លនៅចងុ្ូមិ»។ លនៅលពេខ�េពកួលនោះ 

លចញលេៅផុត លេោកមា ល�ើរក�្់រអ្ក

្ូមិឲ្យក្រមូេផ្គាក់ពលូថៅលេៅេុកលនៅ 

លរោងយាម  លហើយគាតល់េៅយកច្រ 

លនៅឯផះ្ល�ើម្រីក្់រសព។ 

 លពេលេៅ�េេ់ានពឃិាត លេោក 

មា សលតុចតិល្ស្ើរេនជ់ង្គង់�េួល�ោយ 

សារលឃើញសព ៣៧នាក់ រណូក 

រខណេគរលជើងលេើគ្ាខក្រគុលម្ោតនកព 

ខ�េសពនមួិយៗមានក្ោេលស្ើរខត 

�ាចល់ចញពរី�ងខលនួ នផមុ្ខលជោគជាលំ�ោយ

ឈាម។ គាត្់ររីសពលេោកអាចារ្យ 

នេ់ លេោកមាខាន ់នងិលេោកមាយរី 

លេៅ�ាក់លនៅមល្់រលឈើ ចខំណកសាកសព 

�នេលេៀត គាតក់ាតច់ណំងមុននរឹងក្់រ 

ក្ងុរលណ្ៅរួម។ ល�ើម្រីជាការងាយសសរួេ

ក�្់រ្រង្រ្អនូឲ្យខសវងរកនាលពេលកកោយ 
គាត�់ាក់សពអ្កខ�េគាតស់្គាេក់្ងុ 
េិសល�ៅផ្យុពរីសព�នេ។ ល�ោយខឡក 
សពលេោកឪពកុខ្ុ ំគាត�់ាក់លឈើ 
មួយកំណាតព់រីលេើេុកជាការចណំាមុំន

នរឹងេ្ុរ�រី។ 

 លនៅលពេលធវើ�លំណើរកាតត់ាម្ូមិ 

សខងក ពកួកករុមឃាតក�នសមលា្់រ 

្ុររសៗមួយចនំនួ ខ�េេាជ្ួរលនៅតាម 

ផលេូ។ ជនរងលកគោះម្ាក់ក្ងុចលំណោមអ្ក
 

េាងំលនោះលឈ្ោះ លនៅ កតរូេជាអំ៊្រលងកើត 

រ្រសល់ពជ្ឈឃាត យរី។ មានអ្ក�រឹងពរី 

លរឿងលនោះថា ពរី�្ូំរង យរី ស្ាក់លស្ើរមិន 

ចង់សមលា្់រគាតល់េ គឺកគានខ់តធាក់ឲ្យ 

�េួ លហើយឲ្យលធវើពតុជាសលា្់រ ្រ៉ខុនអំ៊្ 

លនៅ�នខសសកខលាងំៗថា «លយើសអាកូន 

ចង់សមលា្់រឪឯងផង?» លពេលនោះយរី 

ខ�េក្រខហេជាខលាចខ្រកការណ៍លេៅ

�េត់ាសកុ ថាកតរូេរ៉ូេគ្ាជាមួយខ្ាងំ 

ក៏អារ.កសមលា្់រគាតខ់តម្ងលេៅ។ 

 មានយុេជនអ្កលធវើ�លំណើរ នងិ 

្ុររសៗអ្ក្ូមិខ�េពកួេាលហៅឲ្យលចញ 

ពរីផះ្ចនំនួ២៥នាក់លេៀតក៏កតរូេ�នពកួ 

េាចា្់រចងខ�រ។ ក្រខហេជាក្រញា្់រ 

្រន�្លំណើរលេៅ្ មិូលគោកធលកលេៀតលេើ្រ 

ពកួេាមិនេានស់មលា្់រ លហើយចាតត់ាងំ 

លយោធាមួយចនំនួឲ្យ្រលណ្ើរលេៅ 

កំពង់ក្រី។ ក្ងុចលំណោមអ្កេាងំលនោះមាន

យុេជនម្ាក់លឈ្ោះឈង់ ខ�េរសល់នៅ 

ជាមួយ្រងសសរីលនៅ្ មិូកតពាងំខេងមិន 

ឆងៃាយ្រ៉នុ្ានពរីស្ានេរី២។ នានថងៃលកើត 

លហតលុនោះ គាតល់កកោកពរីកពេរឹមលេៅ 

យករលេះពរ្ី មិូមក ាក់មកេុកលនៅផះ្េញិ  

ខតជាអ្័ពវ ខ�េគាត្់រររលេះមកផះ្ 

េញិក៏ជ្ួរនរឹងពកួកករុមឃាតកលនៅ្ មិូ 

សខងកឃាតខ់លនួ នងិចា្់រចង។ លនៅលពេ 
ខ�េលគ្រលណ្ើរគាតល់េៅ�េមុ់ខផះ្ 

ឈង់ ក៏ខសសកកេលហោយំ�ាក់្រងសសរី 

ថា «្រងលអើយ! ្រ្អនូមិនសង្រឹមថានរឹង 
�នរសល់េ»។ ្រងសសរីរ្រសឈ់ង់្ាងំ 

ស្ារតរី គ្ានពាក្យអវរីត្រមក្រ្អនូេញិ 
លឡើយលកកៅពរីការលសោកសលកងង។ 

កករុមឃាតក�នលចញពរ្ី មិូសខងកលេៅ 

�េ់្ មិូលគោកធលក �នលឃើញកករុម 

�តកុរឈរលកពោងកពាតក៏លធវើការ�ញ់

រះ។ លពជ្ឈឃាតធា �នល�ើរពរីផះ្មួយ

លេៅផះ្មួយសមលុតក្រជាជនសរួរកផ្គាក់ 
ពលូថៅ ខ�េយកលេៅលក្រើលធវើ�តកុម្។ 

លពជ្ឈឃាតយរី ខ�េមានផះ្លនៅលគោក

ធលក�នលឆលៀតចេូលេៅក�្់រយាយេឺជា

ម្ាយថា   «ខមល៉អើយអំ៊លនៅសលា្់រលហើយ 

ខ្ុលំេៅជយួគាតមិ់នេាន»់។ លនោះជាការ

នយិាយ្ំរន្លការពតិល�ើម្រីេ្ុរេាង 

េលងវើ�ល៏ឃោរលឃៅនកពនផ្រ្រសេ់ា។ 

 លនៅឯេតល្គោកធលកឯលនោះ �តកុរ 

មួយកករុមក្រមាណ ៣០ -៤០ នាក់កំពងុ 

ជុគំ្ា លនៅលពេឮស្រូកាលំ្លើង ពកួគាតក៏់

រតល់គចតាមេាេខសសលេៅេិសខាងលជើង

នងិខាងេចិខ្រកគ្ាអស។់ ្ុររសម្ាក់

លឈ្ោះមា៉នកតរូេកគា្់រកាលំ្លើងអរឹម 

៧៩សលា្់រលនៅ្ មិូថេ្ច់ាសក់្រមាណ

៥០០ខមក៉តខាងលជើងេត។្

 ពកួអាេលខ្ៅរាយគ្ាជា ២ខខ្ពេ័្ធ 

្ូមិតា្ ្ាខ�េលនៅខាងេចិេតល្គោកធលក  

�ញ់គំរាមលពញ្ូមិ។ ក្ររុស កៗតរូេ�ន 

ពកួេា្រងំ្ឲ្យលេៅក្រជុលំនៅឯេត ្្រ៉ខុន ្

្ុររស ខៗលះខ�េ្ាគលកចើនជាអ្កមូេ�្ឋាន

ចាសស់លកមចចតិល្េៅក្រជុលំ�ោយសារ 

ខតការចង់�រឹងចង់ឮ។ ្រងេរីេ េចិារតន ៍

ខ�េកំពងុលនៅលេងលនៅផះ្្រងេរីេ 

សារនិលនៅខក្រេត ្្័យនរឹងស្រូកាលំ្លើង 
ក៏រតព់នួក្ងុច្ោរអំលពៅ ្រ៉ខុនល្នៅលពេ 

លឃើញសមមិតល្្រើន ក្រធានលយោធា 

សសរុកថ្រីខ�េជាមនសុ្ស្គាេ់គ្ាកាេ 

លនៅការ�្ឋានេំន្់រមក ាក់ ក៏សលកមចចតិ ្

លេៅក្រជុខំ�រ។

 យុេជនអាយុ២៣ឆ្ាម្ំាក់លឈ្ោះ 

លសៀេ សផុុន ខ�េរសល់នៅឯ្ូមិថេ្់

តាសតិខក្រថេ្ជ់ាតចិមងៃ ាយ៩គរីឡូ 
ខមក៉តពរីេរីលនោះ�នឮ 

្លើងអរឹម៧៩ជាលកចើនកគា្់រ។ គាត ់នងិអ្

ក្ូមិអនះ្សាចង់�រឹងនេូលហតកុារណ៍

ខ�េ 

កំពងុលកើតលឡើងលនោះយា៉ងខលាងំ។

 មិន�ចូកាេលនៅកតពាងំខេងខ�េ

មានការក្រជុសំនិមុននរឹងចង ខតលេើក

លនះគឺចា្់រចងខតម្ងល�ោយមិនលរើស

មុខ ល�ោយលក្រើេេលិ៍ នងិខខ ល្គោពរីលរោង 

ស្ិរ្កម្លនៅក្ងុេត ្លហើយក៏មានខខ្ 
នរីឡងុ នងិកកណាតស់្ង់លេោកផង 
ខ�រ។ ពកួេាេកូលហោល�យ៉កថ្ាជំក់នងិ 

ខ�កលកះពរីជនរងលកគោះអសគ់្ានសេ។់ 

មនសុ្ក្រមាណ១០០នាក់ ខ�េជា្់រ 

ចណំង កតរូេ�នពកួេាឲ្យអង្គយុសណូ្ក
 

លជើងជាជរួក្ងុេរីធលាេត ្មួយចនំនួលេៀត 
ខ�េេាចា្់រពរីេិសខាងលកើតកតរូេេាចង 

េុកលនៅរ្រងេតខ្ក្រលខលោងេវារចេូេត។្ 

ខាងត្ូងេរីលនោះ្រន្ចិ គឺជាេរីខ�េ 
តាសកុចតឡាន។ 

 ពសូាគរី ជាអ្កមូេ�្ឋានចាសម់ក

ពរ្ី មិូតា្ ្ា ខ�េកលាហាន នងិស�ំរី�ន

ផងខ�រលនោះ�នតេា៉នរឹងពកួេាហាន 

អាេលខ្ៅថា «កាេពរីមិនេាន�់នរ�្ឋ 

អំណាចពកួមិតឯ្ងលហៅពកួខ្ុថំាពកុៗ 
លពញមាត។់ ឥឡេូ្រ�េិតន្�៍នលជោគ

ជយ័លមច៉ក៏ខ្ររលេៅជាចងពកុឯងលេៅ

េញិ?» គ្ានពកួអាេលខ្ៅម្ាក់ណាត្រត

លេៅគាតេ់ញិលេ។ 

 ខណណៈលពេខ�េកំពងុមានការ 

ចា្់រចងលនោះ លគលឃើញសមមិតអុ៊្ន 

ល�ើរចេូលេៅក្ងុ្ររលិេណេត ្លហើយជ្ួរ 
នយិាយជាមួយសមមិតស្ុរីម ខ�េជា 

មនសុ្ស្គាេគ់្ា។ មិន�រឹងជាពកួ 

គាតន់យិាយគ្ាថាលមច៉ខលះលេើ្រ�នជា

មាន្រញ្្ជឲ្យចងសលា្រលសកគាត ់

លហើយ្រលណ្ើរលចញលេៅចង្្ជា្់រនរឹង 

ល�ើមសវាយនកពមួយល�ើម ខ�េលនៅមិន

ឆងៃាយ្រ៉នុ្ានពរីឡានតាសកុ។ គឺល�ើម 

សវាយលនោះលហើយខ�េកាេពរីមួយ 

ខខមុនមានសលាកស្ាមចខមលកលធវើឲ្យអ្ក

(តលៅលេខលតកាយ)



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 59

លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

(តពតីពលែមៃុ)

 ទី ស្ម មានអាយុ៣៣ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅលសៀមរា្រ លខតល្សៀមរា្រ ជាកូនរ្រស់ 

អំ៊ េរី សផុំន នងិអំ៊សសរី ហរូ នរី មានក្រពន្ធលឈ្ោះ ខមន៉ រា៉េរី 

មានកូនក្ររុស ២នាក់នងិសសរី ១នាក់ កតរូេ�នខខរ្កកហម

ចា្់រខលនួលនៅអូរកតខ្រក នថងៃេរី១៨ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៦  
លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ក 

្រន្់្រធំ ០២ ្រន្់្រតចូ ១១។ (គ្ានក្ងុ្រញ្ជ រី)។

 ទឹម កុយ មានអាយុ២៥ឆ្ ាកំ្ុងឆ្ ា១ំ៩៧៧ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅ�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូន 

រ្រសព់ូ អុ៊ក លរន៉ នងិមរីង យិន ហនួ កតរូេ�នខខរ្កកហម

ចា្់រខលនួលនៅកងពេ៣១០ នថងៃេរី៦ ខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

(គ្ានក្ងុ្រញ្ជ រី)។

 ទឹម ោន៉ លហៅ ស៊ាន មានអាយុ២០ឆ្ាកំ្ងុឆ្ាំ 
១៩៧៧ មានសស រុកកំលណើតលនៅលស្ោង លខតកំ្ពង់ធំ 

ជាកូនរ្រសព់ ូេរឹម ស៊កុ នងិមរីង រត័ ្ឡងុ កតរូេ�នខខរ្កកហម 
ចា្់រខលនួឋាមពេ នថងៃេរី២២ ខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខរ្ 
កកហមសមលា្់រ េរឹម យាន លនៅនថងៃេរី១២ ខខមរីនា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៩ នថងៃ។

 ទឹម ្ុី មានអាយុ១៩ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសស រុក១៨ (សស រុកលកោះធំ) លខតក្ណ្ាេ  

ជាកូនរ្រសព់ ូលឆង នងិមរីង េរឹម អូយ កតរូេ�នខខរ្កកហម 

ចា្់រខលនួលនៅស-២១ឃ នថងៃេរី២៥ ខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

ខខរ្កកហមសមល ា្់រ េរឹម សុរី លនៅនថងៃេរី១៨ ខខមរីនា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ទឹម សារនិ អតរីតេាហានលជើងេរឹក កតរូេ�នខខរ្កកហម 

ចា្់រខលនួក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េរឹម 

សារនិ ពរ្ី មិូតាឡរី លេៅ�េគុ់កេួេខសលងលនៅនថងៃេរី៣០ ឬ 

៣១ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅនថងៃេរី៦ ខខធ្ូ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ទលឺ ទយុហុង មានអាយុ៣៧ឆ្ាកំ្ងុឆ្ ា១ំ៩៧៧ 

ជាកូនរ្រសអំ៊់ េឺ លសៀង នងិអំ៊សសរី លខៀេ សុនិ មានក្រពន្ធ 

លឈ្ោះ ស ូសាលមឿន មានកូនក្ររុស ២នាក់នងិសសរី ២នាក់ 

កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅមន្រីរស-៨ ឡានេរឹក នថងៃេរី 
៣១ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ េឺ េុយ 

ហងុ ឬ េឺ េុយលហង លនៅនថងៃេរី២៣ ខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ២៤ នថងៃ។

 ទយុ វន៉់ មានអាយុ៣០ឆ្ាំ ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅកងមាស លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូនរ្រសព់ូ 

េុយ ហ៊ាង នងិមរីង គរឹម ហន៊ មានក្រពន្ធលឈ្ោះ ឯក េាត  

លហៅ មូេ មានកូនសសរី ១នាក់ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ 
លនៅកងពេ៣១០ នថងៃេរី២៦ ខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខរ្ 

កកហមសមលា្់រ េុយ េា៉ន ់លនៅនថងៃេរី១២ ខខឧស្ា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ៧៦ នថងៃ។

វ៉ន់ថាន់ លៅដារ៉ និង ឡុង ដានី 

បព្ជ តីពឈ្឵ះអ ្នកសដលបាៃសលៃ឵ប់
ពៅក្នពុងរបបសែរ្បកហម	ចារទកុក្នពុងពសៀវពៅរំឭក
វិព� ាណក្ខៃ ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ទយុ សាន លហៅ េុយ កតាច មានសសរុកកំលណើតលនៅ 

សណ្ាន ់លខតកំ្ពង់ធ ំជាកូនរ្រសព់ ូអាង ឈាន នងិមរីង 

លសក ខអម កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅមន្រីរលពេ្យ 
្្លំពញ ព-៣១ នថងៃេរី១១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូន 
លេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ឆ ្រន្់្រធំ ៣  
្រន្់្រតចូ ១០។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ េុយ សាន លនៅនថងៃ 

េរី១៧ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ទុំ លខន កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅកងពេ 
១៧០ ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េំុ លខន លេៅ

 
�េគុ់កេួេខសលងលនៅនថងៃេរី២៥ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិ 

សមលា្់រលនៅនថងៃេរី១៦ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

ឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ៥៤ នថងៃ។

 ទុំ ឈុំ លហៅ ឆន មានអាយុ៤២ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅកណ្ាេស្រឹង លខតក្ណ្ាេ ជាកូន 

រ្រសអំ៊់ េរី ្រក់៉ នងិអំ៊សសរី កព រុំ មា៉ន ់មានក្រពន្ធលឈ្ោះ សងុ  

ស៊ាងគង់ មានកូនក្ររុស ១នាក់នងិសសរី ១នាក់ កតរូេ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលនួលនៅ្ ្សំស រុក នថងៃេរី១១ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ក ្រន្់្រ
 

ធ ំ១ ្រន្់្រតចូ ២។ (មនសុ ខ្តមួយនរឹង េរី ឆំុ ខាងលេើ)។

 ទុ ំជីម មានអាយុ៤២ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៧ មានសសរុក 
កំលណើតលនៅសណ្ាន ់លខតក្កលចះ ជាកូនរ្រសអំ៊់ ជា នងិអំ៊សសរី  

លរឿន មានក្រពន្ធលឈ្ោះ ជរឹម គុយ មានកូនសសរី ២នាក់ កតរូេ 

�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួពាណិជ្ជកម្រ�្ឋ នថងៃេរី២៥ ខខធ្ូ 
ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលង 
ក្ងុផះ្ ខ ្រន្់្រធ ំ០៣ ្រន្់្រតចូ ៩។ ល្រើលយោងតាមឯកសារ 
លនៅ្រណ ្ណសារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ខ�េយកលេៅ

លធវើ្រញ្ជ រីលឡើងេិញល�ោយការយិាេ័យសហកពះរាជអាជា្ 

ននអង្គជនំុជំកមះេសិាមញញាក្ងុតេុាការកមុ្ជា រកលឃើញថា 

េំុ ជរឹម កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជនូលេៅ�េគុ់កេួេខសលង 
លនៅនថងៃេរី១ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិសមលា្់រលនៅនថងៃេរី៦ 

ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ (ផ្យុនរឹងនថងៃខខចា្់រខលនួ)។

 ទុំ លឈឿន លហៅ ឆន កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ 
ក្ងុ១៩៧៦ លនៅឃលាងំរ�្ឋ។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជនូ េំុ លឈឿន 

 
លេៅ�េគុ់កេួេខសលងលនៅនថងៃេរី៨ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិ 

សមលា្់រលនៅនថងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

ឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ១៩២ នថងៃ។

 ទុ ំថាច្ មានអាយុ២២ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុក 
កំលណើតលនៅតាលខ្ៅ លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រសព់ ូម៉ុក េំុ នងិ  

មរីង ជុ ំសខុនុ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅសសរុក១៥៤  
នថងៃេរី១៩ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំ 
លនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ក០៨ ្រន្់្រធ ំ១៣។ ខខរ្កកហម 
ចា្់រ្រញ្ជូន េំុ ថាច លេៅ�េគុ់កេួេខសលងលនៅនថងៃេរី៣១  
ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅនថងៃេរី១៤ ខខកកក�ា ឆ្ាំ 

១៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ១០៦ នថងៃ។

 ទុំ ប៉មុ មានអាយុ៣០ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ មានសសរុក 
កំលណើតលនៅ�រាយណ៍ លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូនរ្រសព់ូ សសរី េំុ  

នងិមរីង រា៉យ យរឹ្រ មានក្រពន្ធលឈ្ោះ ររី លហៅ រ៉ុម មានកូន 

ក្ររុស ១នាក់នងិសសរី ១នាក់ កត រូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ 
លនៅកងពេ៣១០ នថងៃេរី៥ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូន 
លេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ង ្រន្់្រធ ំ០២ ្រន្់្រ 
តចូ ២។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជនូ េំុ ្រ៉មុ លេៅ�េគុ់កេួេខសលង 
លនៅនថងៃេរី១១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពុេំានម់ានឯកសារ

្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិច្ឆេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ទចូ្ ត្ី កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅស-២១ឃ 
ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦។ (គ្ានក្ងុ្រញ្ជ រី)។

 ទចូ្ ងន លហៅ សុរីជា មានអាយុ៤០ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៥ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅសស រុក១៨ (សស រុកស្អាង) លខត ្

កណ្ាេ ជាកូនរ្រសអំ៊់ េូច នងិអំ៊សសរី អន មានក្រពន្ធ 

លឈ្ោះ ្ិុរ ជរូ មានកូនក្រ រុស ៤នាក់នងិសសរី ៣នាក់ កតរូេ�ន 

ខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅមន្រីរ១៥ នថងៃេរី២១ ខខកញ្ញា ឆ្ាំ 
១៩៧៥ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ 

 
០ ្រន្់្រធ ំ០២ ្រន្់្រតចូ ៨។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ េូច ងន  

លនៅនថងៃេរី៣០ ខខមិថនុា ឆ្ា១ំ៩៧៦។
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60 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 61

លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៦ សខមិថុនា ឆ ្នាំ២០២០

 ទចូ្ ថុង មានអាយុ៤១ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅគរីររីេង្ លខតត្ាខកេ ជាកូនរ្រសអំ៊់ េូច 

ឃនិ នងិអំ៊សសរី ហ៊នុ ក្ិរច មានក្រពន្ធលឈ្ោះ អុ៊ង ចានថ់េុ 

មានកូនសសរី ៤នាក់ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅមន្រីរ 
ក-១៥ នថងៃេរី២៨ ខខតេុា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុំ

ឃាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ឆ ្រន្់្រធ ំ៤ ្រន្់្រតចូ ១៧។ 

ខខរ្កកហមសមលា្់រ េូច ថងុ លនៅនថងៃេរី២៨ ខខមករា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ៩៣ នថងៃ។ 

ក្រពន្ធលឈ្ោះ អុ៊ង ចានថ់េុ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រ នងិ 

សមលា្់រលនៅនថងៃជាមួយនរឹង្្ររីគាតខ់�រ។

 ទចូ្ ទី អាយុ៣០ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៥ សសរុកកំលណើតលនៅ 
្្សំសរួច លខតកំ្ពង់ស្ ឺជាកូនរ្រសព់ ូកុយ េូច នងិមរីង ណុ្រ 

មន៉ មានក្រពន្ធលឈ្ោះ លសឿង ្ នុ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រ 

ខលនួលនៅរលេះល្លើងកំពង់លសោម នថងៃេរី៤ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។  
ខខរ្កកហមសមលា្់រ េូច េរី លនៅនថងៃេរី៦ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 

្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ៦២ នថងៃ។

 ទចូ្ ទឹម លហៅ ផេ មានអាយុ៤៣ឆ្ាកំ្ងុឆ្ ាំ 
១៩៧៧ មានសសរុកកំលណើតលនៅលជើងនកព លខតកំ្ពង់ចាម 

ជាកូនរ្រសអំ៊់ ខកេ េូច នងិអំ៊សសរី ស ជាម មានក្រពន្ធលឈ្ោះ  

ពចិ សរី មានកូនក្ររុស ២នាក់នងិសសរី ១នាក់ កតរូេ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលនួលនៅកងពេ៤៥០ នថងៃេរី១៨ ខខកុម្ណៈ ឆ្ាំ 
១៩៧៧។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ េូច េរឹម លនៅនថងៃេរី១៣ 

ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអសរ់យណៈ 

លពេ ៥៥ នថងៃ។

 ទចូ្ តបេិ លហៅ សាយ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ

ក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េូច ក្ិរេ លហៅ 
 

សាយ លេៅ�េគុ់កេួេខសលងលនៅនថងៃេរី២៣ ឬ ២៤ ខខតេុា  

ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅនថងៃេរី២១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ទចូ្ លភឿន កតរូេ�នខខរ្កកហមឃាតខ់លនួលនៅស-២១ឃ 

នថងៃេរី១១ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ េូច 

ល្ឿន លនៅនថងៃេរី៣១ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៨៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

ឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ២១ នថងៃ។

 ទចូ្ យយ៉ លហៅ េណ ្ណា មានអាយុ២៥ឆ្ាកំ្ងុឆ្ាំ 
១៩៧៦ មានសសរុកកំលណើតលនៅពញាខកកក លខតកំ្ពង់ចាម  

កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅពញាខកកក នថងៃេរី២០  
ខខតេុា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ េូច យយ៉ លនៅ 

នថងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃុឃំាងំអស់ 

រយណៈលពេ ១៥០ នថងៃ។

 ទចូ្ សាយ កតរូេ�នខខរ្កកហមឃាតខ់លនួលនៅរលេះ 
ល្លើង នថងៃេរី២៤ ខខតេុា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពុេំានម់ាន 

ឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិច្ឆេននការមក�េគ់កុេេួ 

ខសលង នងិការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 ទចូ្ សារ៉ង មានអាយុ២២ឆ្ាកំ្ងុឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសសរុកកំលណើតលនៅេូកមាស លខតកំ្ពត ជាកូនរ្រសព់ូ 

េូច ល្ន នងិមរីង អុ៊្រ ្ូ៊រ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ 
នថងៃេរី២១ ខខតេុា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅស្ានរីយ៍ផះ្ឡាង លហើយ 

្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ង ្រន្់្រធ ំ១ 
 

្រន្់្រតចូ ៨។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េូច សារង៉ លេៅ�េ់ 
គុកេួេខសលងលនៅនថងៃេរី២១ ឬ ២២ ខខតេុា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 

នងិសមលា្់រលនៅនថងៃេរី២៨ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ទចូ្ ្ុត កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួត្ំរន២់៥ក្ងុ
 

ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិច្ឆេ 

ននការមក�េគុ់កេួេខសលង នងិការសមលា្់រលនៅលឡើយ។ 

 ទចូ្ ហ៊ុន មានអារយុ៣៦ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅស្ងឺកតង់ លខតកំ្ពង់ចាម ជាកូនរ្រសអំ៊់ 

គន សលាម នងិអំ៊សសរី អុេ មានក្រពន្ធលឈ្ោះ រន៉ មានកូន 

ក្ររុស ១នាក់ កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅនថងៃេរី២២  
ខខតេុា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេ 
ខសលងក្ងុផះ្ ខ ្រន្់្រធ ំ១ ្រន្់្រតចូ ៩។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ 

េូច ហ៊នុ លនៅនថងៃេរី២៨ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 

ឃុឃំាងំអសរ់យណៈលពេ ៩៩ នថងៃ។

ការលបាះពុម្្ សាយលរឿងរវ៉ពតិលដើម្តីបវត្សិាស្្

េស ន្ាេ�្រីខសវងរកការពតិននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា សង្រឹមថាក្រជាជនកមុ្ជាកគ្់ររូ្រ នងិអ្ករសរ់ានមាន
 

ជរីេតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមខ�េ�ន នងិកំពងុសរលសរអត្្រេ ឬលសៀេល្ៅ អំពរីលរឿងរា៉េពតិផ្ាេខ់លនួេាក់េងនរឹង 
រ្រ្រខខរ្កកហម លហើយមាន្ំរណងផ្ពវផ្ាយ សមូលផ្ើមកេស ន្ាេ�្រីខសវងរកការពតិតាមអាសយ�្ឋាន ៖ 

ផះ្លេខ៦៦ មហាេថិរីកពះសរីហន ុសងកាតេ់លនល�សាក់ ខណ្ឌចកំារមន ្្លំពញ កពះរាជណាចកកកមុ្ជា។

េូរសព៖្ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬ (៨៥៥) ៩៩៦ ៧៥០
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 ទរួត ច្ប មានអាយុ១៩ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសសរុក ១៤ (សសរុកលេើកខ�ក) 

លខតក្ណ្ាេ ជាកូនរ្រសព់ូ ឈតិ េួត នងិមរីង ខរឹម 

លសៀ៊ង កតរូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅខកពកហ ូខខកុម្ណៈ 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលង 
ក្ងុផះ្ ក០៣ ្រន្់្រធ ំ៧។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន េួត ច្រ 

 
លេៅ�េគុ់កេួេខសលងលនៅនថងៃេរី៥ ឬ ១៦ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦  

នងិសមលា្់រលនៅនថងៃេរី១៤ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 ទរួត ជា លហៅ អុេ មានអាយុ២៧ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៧ 

មានសស រុកកំលណើតលនៅកំពង់សវាយ លខតកំ្ពង់ធំ ជាកូន 

រ្រសព់ ូមុរី លហ៊ើង នងិមរីង ណាេ លមឿន មានក្រពន្ធលឈ្ោះ អុរឹម  

លមត៉ មានកូនសសរី ១នាក់ កត រូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅ 
កងពេ៤៥០ នថងៃេរី២២ ខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។ ខខរ្កកហម 

ចា្់រ្រញ្ជូន េួត ជា លេៅ�េគុ់កេួេខសលងលនៅនថងៃេរី២២  
ឬ ២៣ ខខកុម្ណៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិសមល ា្់រលនៅនថងៃេរី 

៦ ខខកកក�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 ទរួត ញមឹ មានអាយុ៤៨ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៥ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅមង្គេ្ូរររី លខត�្ត�់្ំរង ជាកូនរ្រសអំ៊់ 

េូត លខ្ចៅ នងិអំ៊សសរី ចាន ់សនួ មានក្រពន្ធលឈ្ោះ មង់៉ 

សារនិ មានកូនក្ររុស ២នាក់នងិសសរី ៧នាក់ កតរូេ�នខខរ្ 

កកហមចា្់រខលនួលនៅនថងៃេរី១១ ខខេចិ្ឆកិា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅេត ្
�រាយណ៍ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលង 
ក្ងុផះ្ ក០៦ ្រន្់្រធ ំ៦។ លនៅពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរី 
កាេ្ររលិច្ឆេននការមក�េគុ់កេួេខសលង នងិការសមលា្់រ 

លនៅលឡើយ។

 ទរួន រ្់ មានអាយុ១៩ឆ្ាកំ្ងុឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន 
សសរុកកំលណើតលនៅសស រុក១៥៤ ត្ំរន ់១៥ ជាកូនរ្រសព់ូ 

េួន សយ នងិមរីង ខកេ សកុ កត រូេ�នខខរ្កកហមចា្់រខលលួនៅ 
ស-២១ឃ នថងៃេរី២៨ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ 

្រញ្ជូនលេៅឃុឃំាងំលនៅគុកេួេខសលងក្ងុផះ្ ង ្រន្់្រធំ 
 

៣ ្រន្់្រតចូ ៨។ លនៅពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ

្ររលិច្ឆេននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

(តលៅលេខលតកាយ)



មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ៖ ការោិេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ
ផះ្លេខ៦៦ មហាេថិរីកពះសរីហន ុរាជធានរ្ី ្ំលពញ កពះរាជាណាចកកកមុ្ុ្ជា េូរសព ្៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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រូ្រកក្រមុខ៖  

កពះសង ល្នៅមុខកពះេហិារ េតថ្្រី លហៅ េតជ្មូ្រកពរឹក្ា លនៅក្ងុសសរុកសវាយេា្រ (្រច្ច្ុរ្ន ្កករុងសវាយលរៀង) លខតស្វាយលរៀង។

(ល�េរី� ហក៊/ ្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

រូ្រកក្រលកកោយ ៖ 

ក្រជាជនកមុ្ជាេេិកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើត ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�ន�េួរេំ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។

(ឌិញ ហវងុ នងិ ហ ូេា៉នត់ាយ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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