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 ប្រពះ�ជល�ិតិប្រពះមហាក្សប្រតតីៃសៀ�តម្ មៃុនិាថ ្តី�ៃុ ជូៃសៀ�ក ឆាំងំ យុុ 
 នាយុកមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 សៀវទកិាប្រសាវប្រជាវអំំពតីដំសៀណើ រជតីវតិរ�្់អំនករ្់�ៃមាៃជតីវតិពតីរ��ស� ែរប្រក�ម

ស�កជូៃសៀ�យុឥតគិតិនថ ៃដល់មៃ ីតីរ ស្រុ្ុក ៃងិឃំុុំ ទទូាំងំប្រពះ�ជាណា�ប្រកកម្ពុជា សៀល�២៥៩ ស�កកក� ឆាំំន ២០២១
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ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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អុក្សីន��នធ ន�ងស្រុសាាវប្រជាវ៖ អុក្សីន��នធ ន�ងស្រុសាាវប្រជាវ៖ ដំារាុរដំឋ សៀមត្តិាិ អុក្សី�ក្សីខ្មែប្រ�៖អុក្សី�ក្សីខ្មែប្រ�៖  អុុន សាុដំាវ� ន��នធនាយុក្សីទូ្ធសៀទ្ធៅ៖ន��នធនាយុក្សីទូ្ធសៀទ្ធៅ៖ សៀសាោម �ុុនថន   

ជំនយួុក្សីារន��នធនាយុក្សី៖ ជំនយួុក្សីារន��នធនាយុក្សី៖ អុុន សាុដំាវ� ប្រក្សីា�ិ�ក្សីកំុ្សី�យូទ័្ធរ៖ ប្រក្សីា�ិ�ក្សីកំុ្សី�យូទ័្ធរ៖ លិ� សៀសានសាូន�ឡាា ប្រគា�់ប្រគាងក្សីារខ្មែចក្សី�ីាយុ៖ប្រគា�់ប្រគាងក្សីារខ្មែចក្សី�ីាយុ៖ សៀឆាំង សៀវងុ 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

ប្របាសាាទ្ធសៀទ្ធវាវ�ន�ច័័យុ សៀនៅប្រ�ះ�រមរាជវាំង។

(អូុច មក្សីរា/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១

�ណាា ល័យុ្សៀម�្សមែ
សៀ្�ក្តីប្រ�កា្ព័តម៌ាៃ នថ ៃទតី១៩ ស�កកក� ឆាំន ២ំ០២១

ឆាំងំ យុុ

 ្រណ ាា�យ័សលេម្ចខែមា មានលេសចក្រី លេសោមនស ល្េធូើ� 
លេសចក្រី ក្រកាសអ�ពរី ការលេចញផ្ាយលេសៀវលេភាៅ “សាក្សីី�
ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�ិ៖ សៀ�ៀវសៀ�កំ្សីណត់្តិសៀ�តុ្តិរ��់ប្រ�ះមហាក្សីីប្រត្តិ� 
នសៀ�ត្តិមិ មនុ�នាថ���នុ ប្រ�ះវរ�ជមាតាជាត្តិ�ខ្មែ� ែរ” ខែដា�
លេរៀ្ររា្់រអ�ពរី កពះរាជដា�លេណ� ររ្រស់សលេម្ចកពះវររាជមាតា 
ជាតខិែខែរ លេនៅកំពុងអំឡាងុខែខកពុមៈ� ដា�ខ់ែខម�នា ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ អម 
កពះរាជដា�លេណ� រតាមសលេម្ចកពះ្ររមរតនលេកោដា្ឋ នសៀរោត្តិិម 
សា��ន ុលេេៅកានត់�្រនរ់�លេដាោះលេនៅកំពុងក្រលេេសកម្ពុជា។

 លេសៀវលេភាៅមានតនមៃជាក្រវត្តិិ�សាាស្ត្រសខ្ែដា�គ្មាែានពរី រ 
ខែដា�ម�នកតូវ�នខែកសាប្រមួលិ ឆ្នាំៃពុះ្រញំ្�ងអំ��ប្រ�ះរាជ 
ត្តិប្រម�ះ កពះរាជលេយោ្រ� ់និងកពះរាជឱរា ផាា�ក់ពះកាយ   
រ្រសស់ាសៀមិចប្រ�ះវររាជមាត្តិាជាត្តិ�ខែខែរ សៀនៅក្សីុងុអំឡាងុសៀ�លិ

 
ខ្មែដំលិប្រទ្ធង់អមកពះរាជដា�លេណ� រសលេម្ចកពះ្ររមរតនលេកោដា្ឋ  
តាម្រលេណ្ោយផៃវូ�� �ជូ�ម�ញ ក្រក្រលេដាោយលេកគ្មាោះ្ ាំក់  
មកកានម់ាត្តិ�ូុម�ក្សីមុុជាជាទ្ធ�ស្រុសាឡាាញ់រ្រសក់េង់ ឆ្នាំៃងក្សីាត្តិ ់
ក្សីារេមៃាក់កគ្មាា្់រខែ្រក��សៀលិ�អាកាស រ្រសយ់នល្េហាោះ
សកតូវជាលេរៀងរា�ន់្ងៃ ។

សាក្សតីប្រ�វត្សិាស្ត្រ្្៖ 
សៀ្ៀវសៀ�កំណត់សៀ�តុ
រ�្់ប្រពះមហាក្សប្រតតី ៃសៀ�តម្ មៃុនិាថ្តី�ៃុ 
ប្រពះវរ�ជមាតាជាតសិ� ែរ 
ប្រពះមហាក្សប្រតតី ៃសៀ�តម្ មៃុនិាថ្តី�ៃុ ប្រពះវរ�ជមាតាជាតសិ� ែរ សៀ� វែើប្រពះ�ជដំសៀណើ រសៀ�កាៃ់តំ�ៃ់រសំៀ�ះកនពុងប្រ�សៀទ្

កម្ពុជាសៀ�ឆាំន ១ំ៩៧៣

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 1
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 កពះរាជឱងការរ្រសស់លេម្ចកពះវររាជមាតាជាតិ ខែខែរ 

អ�ពរី កពះរាជដា�លេណ� ររ្រសក់េង់េា�ងពរី រកពះអងគ គឺ្មា ជាកតា្ 

ជរុំញទឹ្ធក្សីច�ត្តិ ិន�ង�លិិជ់ាពត័ម៌ានសា�បិ្រជងុសៀប្រជោយុ សាប្រមា�់

អំក្សីដំកឹ្សីនានំលេយោ�យ និងក្រជានពុរាស្ត្រសេូ្លេេៅ ខែដា�លេនះ�ន 

ស្រញូ្ក់្ា សែារត្តិ�មនពុស្ជាតិ អាច្រលេញំ្ជូញពនៃឺ លេនៅ 

កំពុងកា��លេេស�ដាល៏េកគ្មាោះ្ ាំក់ ឬដាស៏លេងើគ្មាជាទ្ធ��ំ�ុតក្រី ។ 

សលេម្ចកពះវររាជមាតាជាត្តិ�ខ្មែខិែរ កេង់�នកជា្រជាសាក្រី

ផាា�់ ច�លេពោះក្រវត្ិសាស្ត្រសស្ហាសម័យរ្រសក់្រលេេស

កម្ពុជា នារយ�កា�ជាង ៧េសវត្រក៍នៃងមក។ កពះរាជ 
តនួាេរី រ្រសក់េង់ គឺ្មា ជាឧេាហារណ៍មួយននការក្រឈមលេេៅ

នឹ ងលេសោកនាដាកមែ និងតតា�ងជាមួយនឹ ងកពឹ ត្ិ ការណ៍

អាកកក់ តាមរយ�ភាាពេនភ់ាៃន ់ភាាពន្ៃ្ ំរូ និងភាាពសលេនោ្ស

ក្រណរី ច�លេពោះក្រជាជនកម្ពុជា មិន្ាមានឬកក និងតាម 
រយ�កិ ត្ិ យស លេសចក្រី លេសែោះកតង់ និងការសៀ�ិជាាខែដា�ម�ន 

រួញរាច�លេពោះក្រលេេសជាតិ ។

 លេសៀវលេភាៅក�ណតល់េហាតពុរ្រសស់លេម្ចកពះវររាជមាតា

ជាតិ ខែខែរ កតូវ�ន្រកខែក្រពរី ភាាសា�រា�ង លេដាោយលេ�ោក

ឯកអគ្មាគរាជេូត្រណ្ឌិ ត ហា�ូរី យា ូលេអ. ខែហា�លេកដាស ខែដា�

�ន្រ�លេពញតនួាេរី ជាលេ�ខាផាា�ជ់ានខ់ស្រ់្រសស់លេម្ចកពះ

្ររមរតនលេកោដា្ឋ ក្រមាណជាង ១២ ឆ្នាំាំ�។ លេសៀវលេភាៅក�ណត់

លេហាតពុលេនះ លេ�ះពពុម្លេឡា� ងលេដាោយគ្មាលេកមោងស្រាសាវកជាវភាាសា

ច�នរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា។

2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១

ប្រពះ�ជល�ិតិប្រពះមហាក្សប្រតតីៃសៀ�តម្ 
មៃុនិាថ ្តី�ៃុ ជូៃសៀ�ក ឆាំងំ យុុ នាយុក
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 លេនៅខែខកកកដាា ឆ្នាំាំ�២០២១ កពះមហាាក ក្តរី នលេរោត្តិិម 

មពុនិនា្  សរី ហានពុ កពះវររាជមាតាជាតិ ខែខែរកំពុងសៀសារ��ា� 

លេសចក្សីិ�ហៃថើថុូរ និងសពុភាមងគ� ជាទ្ធ�សៀគាោរ�សាក្សីៀារ�ដំខ៏ិង់ុខិសុា ់ 

កពះអងគសពើកពះរាជហាឫេ័យុសៀ�ា�លិ�ខិ�ត្តិមួយច�ា្់រជនូលេ�ោក  

ឆ្នាំា�ង យពុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា និងជា

សាា្រនិកវិេ្យាសាានសាើឹក្សីរតឹ្តិ ខែដា�មានកពះរាជខៃឹ មសារ

ដាចូខាងលេកកោម ៖ 

�ំពុំ្ូម្សមែងៃូវអំំណរគុិណ�ំសៀ�ះលិ�តិរ�្់សៀ�ក�ុះ

នថ ៃទតី ១ ស�កកក� ឆាំន ២ំ០២១ សដល�ែល់ដំណឹងដល់�ំពុំថា 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាបាៃទទលួជំៃួយុទកឹប្របាក់្រ�ុ

�ំៃួៃ ៦�ៃ៥ស្ៃដុ�ៃ រ្�រដឋអាសៀមរកិ ពតីរ�ឋភិបិាល

្�រដឋអាសៀមរកិ សៀដើមីតីគាំបំ្រទដល់គិសៀប្រមាងសថទាំំ្ ុ�ភាព 

ៃិងសៀ្វាកមែ្ ង គម្ប្រមា�់អំនករ្់�ៃមាៃជតីវតិពតីរ��

ស� ែរប្រក�ម។

�ំពុំមាៃសៀ្�កែតីសៀសាមៃ្្សរ តីក�យុជាអំសៀៃក សៀ�យុបាៃដឹង

ថាជំៃួយុសៀៃះ ប្រតូវបាៃ�ប្រមងុទកុ្ប្រមា�់ជួយុដល់ប្រ�ជាជៃ

សដលមាៃវ័យុជ� ៃងិជៃពកិារសដលជាអំនករ្់�ៃមាៃជតីវតិ

ពតីរ��ដ៏ជូរ�ត់នៃប្រ�វត្សិាស្ត្រ្្ជាតសិៀយុើង។ 

� ំពុំ្ូម្សមែងៃូវការអំ�អំរសាទរ�ំសៀ�ះសៀ�ក ឆាំងំ យុុ ៃងិ

្ូមជូៃពរឲ្យយសៀ�កទទលួបាៃសៀជាគិជ័យុសៀពញសៀលញកនពុង

ការអំៃុវតគ្ិសៀប្រមាងថែតីសៀៃះ។

្ូមសៀ�ក ឆាំងំ យុុ 

ទទលួៃូវសៀ្�កែតី��់អាៃដ៏�ង់្� ្្ ់ �ំ�តុពតី� ំពុំ។

ៃសៀ�តម្ មៃុនិាថ ្តី�ៃុ

លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យពុ ត�ណាងឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា, 

្រពុគ្មាគ�កិេា�ងអសខ់ែដា�លេធូើ�ការលេនៅ្រណ ាា�យ័សលេម្ចខែមា, 

្រពុគ្មាគ�កិលេនៅតាមសាខាមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជាលេខត្

នានា កពមេា�ងអំកសែក័គ្មាចតិក្ម្ពុជា ៥០០នាក់ លេនៅតាម

សៀសាម �ុៃុថៃ 

ប្រ�ះម�ាក្សីីប្រត្តិ�នសៀរោត្តិមិ មុន�នាថ សា��ន ុប្រ�ះ
វររាជមាត្តិាជាត្តិ�ខ្មែខិែរកុុ្សីងសៀសារ��ា� សៀសាចក្សីិ�ហៃថើថុូរ 
ន�ងសាុ�មងគលិ ជាទ្ធ�សៀគាោរ�សាក្សីៀារ�ដំខ៏ិង់ុខិសុា់។ 
(អូុច មក្សីរា/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១

មូលិដំឋានដំាចស់្រុសាយុាលិទូ្ធទ្ធាំងប្រ�សៀទ្ធសា សាូមថាិយុប្រ�ះ�រ ន�ង

អរប្រ�ះគុាណដំលិប់្រ�ះម�ាក្សី បី្រត្តិ� នសៀរោត្តិិម មុន�នាថ សា��ន ុ

ប្រ�ះវររាជមាត្តិាជាត្តិ�ខ្មែខិែ រក្សីុងុសៀសារ��ា� សៀសាចក្សីិ�ហៃថើថុូរ ន�ង

សា�ុមងគលិជាទ្ធ�សៀគាោរ�សាក្សីៀារ�ដំខ៏ិង់ុខិសុា់ ប្រ�មទ្ធាងំអរគុាណ

ដំលិរ់ាជរដំឋា��បាលិក្សីមុុជា ន�ងរដំឋា��បាលិសា�រដំឋ អាសៀមរ�ក្សី

ខ្មែដំលិបានគាាបំ្រទ្ធក្សី�ចចក្សីាររ�សាម់ជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា 

ត្តិាងំ��ឆាំាុំ១៩៩៥ ជាសៀរៀងរ�តូ្តិមក្សី។

ប្រ�ះម�ាក្សីីប្រត្តិ�នសៀរោត្តិិម មុន�នាថ សា��ន ុប្រ�ះវររាជមាត្តិាជាត្តិ�ខ្មែខិែ រក្សីុងុសៀសារ��ា� សៀសាចក្សីិ�ហៃថើថុូរ ន�ងសា�ុមងគលិ ជាទ្ធ�សៀគាោរ�សាក្សីៀារ�ដំខ៏ិង់ុខិសុា ់
ន�ងប្រ�ះក្សីរុណា ប្រ�ះបាទ្ធសាសៀមាច ប្រ�ះ�រមនាថ នសៀរោត្តិាម សា��មុន� ប្រ�ះម�ាក្សីីប្រត្តិហៃនប្រ�ះរាជាណាចប្រក្សីក្សីមុុជា សា�បិ្រ�ះរាជ�ឫទ័្ធយុ
អនពុញ្ញាតឲ្យយសៀលិោក្សីស្រុសា� Veena Reddy នាយុ�ក្សីាសៀ�សាក្សីក្សីមែ រ�សាទ់្ធ��ាុក់្សីងារសា�រដំឋ អាសៀមរ�ក្សីសាប្រមា�់អ��វឌ្ឍឍនអ៍និរជាត្តិ� (USAID) ប្រ�ចាសំៀនៅ
ប្រ�ះរាជាណាចប្រក្សីក្សីមុុជា ន�ងសៀលិោក្សី Jean-Marc Gorelick ប្រ�ធីានក្សីារ�យុាលិយ័ុប្រ�ជាធី��សៀត្តិយុយ ន�ងអ��បាលិក្សី�ចចហៃនទ្ធ��ាុក់្សីងារសា�រដំឋ អាសៀមរ�ក្សី
សាប្រមា�់អ��វឌ្ឍឍនអ៍នរិជាត្តិ� (USAID) ប្រ�ចាសំៀនៅប្រ�ះរាជាណាចប្រក្សីក្សីមុុជា ចលូិគាាលិស់ៀនៅក្សីុងុឱក្សីាសាប្រ�ះរាជ��ធី�សាសៀមុោធីសៀសាៀវសៀ�ៅខ្មែដំលិមានចណំង

 
សៀជ�ង «រាជវងីានវុង ហីៃនក្សីមុុជា» ន��នធសៀដំោយុឯក្សីអគាគរាជទូ្ធត្តិ�ណឌ�ត្តិ �លូិ�យុុូ ខ្មែជលិសៀប្រដំសា អត្តិ�ត្តិសៀលិខិា�ាាលិ់ ន�ងជាអុ ក្សីសារសៀសារប្រ�វត្តិិ�រ�សា់
សាសៀមិចប្រ�ះបាទ្ធ នសៀរោត្តិិមសា��ន ុសៀនៅប្រ�ះ�រមរាជវាងំ សៀនៅហៃថៃទ្ធ�១៩ ខ្មែខិធីុូ ឆាំាុ២ំ០១៧។

ប្របាសាាទ្ធសៀទ្ធវាវ�ន�ច័យ័ុសៀនៅប្រ�ះ�រមរាជវាងំហៃនប្រ�ះរាជាណាចប្រក្សី
ក្សីមុុជា។ (អូុច មក្សីរា/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ សខកកកដា ឆាំ្នំ� ២០២១

ប្រ�ះរាជលិ�ខិ�ត្តិប្រ�ះម�ាក្សីីប្រត្តិ�នសៀរោត្តិិម មុន�នាថ សា��ន ុជនូសៀលិោក្សី ឆាំាងំ យុុ នាយុក្សីមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា។
(�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 5



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

សៀ� ក្សីនាា  សៀ� ថា ៖ យុុទ្ធ ធជន�ួរចសៀមើ�យុ 
ប្រកុ្សីមសៀ�ៅ  មន ី�រ�-២១ 
ដកស្រុ្ង់សៀ�ញពតី�សៀមៃើយុសារភាពឯកសារ D២៥៥៣៩

រ � លក្សីិ�ណា

 ខំពុ�លេឈែោះ លេនៅ កនាា លេហាៅ ្ ា លេភាេក្ុរស អាយពុ២៧ឆ្នាំាំ� 

លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ ខំពុ�មានស្រាសុកក�លេណ�ត លេនៅភូាមិ
 

ខែកពកតចូ ឃុំពុ�ខែកពកដាាច ់ស្រាសកុលេ��កខែដាក ត�្រន ់២៥។ 

ឪពពុករ្រសខ់ំពុ�លេឈែោះ លេនៅ ន ូនងិម្ាយលេឈែោះ ស�រតិ អូន។  
ឪពពុកម្ាយខំពុ�ក្រក្ររ្រររកសពុរី លេធូើ�ចមការ នងិចា្់រកតរី។

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៦៦ ខំពុ�លេរៀនកតឹ ម្ាំក់េរី ១០ លេនៅសា�ា 
វតស្�លេរោងធូ� ក្សីុងុ�ូម�ខ្មែប្រ�ក្សីត្តិូច ឃុំពុ�ខែកពកដាាច ់ស្រាសកុសៀលិ�ក្សី 

ខែដាក លេខតក្ណ្ា�។ លេកកោយមកខំពុ�ឈ្់រលេរៀន លេេៅជយួ 
ឃុំើា�លេគ្មាោឲ្យតា។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៦៧ ខំពុ�្ួរសលេនៅវតស្�លេរោង 
ធូ� ឬវតខ្ែកពកតូចរយ�លេព�្ររីខែខ ក៏ផៃាស់លេេៅលេនៅវត ្

ខែកពកដាាច់មួយឆ្នាំាំ� នងិចូ�លេរៀនសា�ា��រីមួយឆ្នាំាំ� 

លេនៅេរីលេនោះ។ លេនៅលេព�វាាកង ខំពុ�លេឆ្នាំៃ�តលេព�មកលេ�ងភូាមិ 
ក�លេណ�ត។ រហាតូដា�់លេក�តមានរដា្ឋក្រហាារ េមៃាក់សលេម្ច

កពះ នសៀរោត្តិិម សា��ន ុលេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេេ� ្រខំពុ�មកគ្មាង់លេនៅ

វតស្�លេរោងធូ�ស្រាសុកក�លេណ�តវិញ។ 

ក្សីសា�ក្សីរសៀនៅសា�ក្សីរណ៍ក្សីុងុស្រុសុាក្សីសៀក្សីោះធី ំនាគំាាុប្រ�មូលិ�លិសៀ�ោត្តិទុ្ធក្សីឧ�ត្តិាមភខិើនួ ន�ងយុក្សីសៀទ្ធៅឧ�ត្តិាមភក្សីងទ័្ធ��ដំ�វត្តិនិស៍ៀនៅខ្មែខិីសៀប្រត្តិ�មជរួមុខិ។
 

(�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

6 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 លេនៅពាក់កណ្ា�ឆ្នាំាំ�១៩៧១ លេព�ខែដា�េាហាាន 

ធូរីវគ្មារី (លេវៀតណាខាងត�ូង) លេធូើ�ក្រត្ិរត្កិារតាមេលេនៃ 
លេមគ្មាងគ ខំពុ�ផៃាសម់កលេនៅឃុំពុ�ខែកពកដាាចវ់ញិ។  ខំពុ��នេាក់េង

 
ជាមួយលេឈែោះ លេសឿន គឺ្មា ជាេាហាានពាក់លេដាោយ៣ជាន,់  

ស�រាង ឡាពុង សកិិ ២ និង អុពុង សពុខ សកិិ ១ ខែដា�ជាអំកអ្់ររ� 
ខំពុ� និងលេ�ោកលេនន  ឲ្យច�ូលេធូើ� គា�ញឲ្យេាហាានលេនៅឃុំពុ�ខែកពក 

ដាាច។់ លេសឿន អ្់ររ�អ�ពរីសមៈារ នងិក�ក់ខែខ លេព�លេធូើ�ការ 

�សៀប្រម�ជាត្តិ� និងកពុ� ឲ្យខែខែរឈៃក់វលេងើងជាមួយនងឹក្សីងទ័្ធ� 

សៀយុៀក្សីកុ្សីង។ �ារក្សី�ចចគា�ញខ្មែដំលិ សៀសាឿន ប្រ�គាលិឲ់្យយខិាុ ំន�ង រមឹ  
គឺាត្តិាមដំានប្រក្សីមុខ្មែខិែររសំៀដំោះ ខ្មែដំលិសៀទ្ធៅសៀ�ោសានាប្រ�ជាជន 

កំពុងភូាមិ នងិក�្់រក្រជាជនកពុ�ឲ្យលេជឿលេ��ខែខែររ�លេដាោះ, ខែខែរ 
រ�លេដាោះចាញ់លេ�កយួន កពមេា�ង្រ�ផពុសយពុវជនឲ្យច�ូលេធូើ� 

េាហាាន ន�ងជយួេាក់េងកសាងកមៃា�ងឲ្យច�ូលេធូើ� គិ្មាញ។  

លេកកោយពរីេេួ�ភាារកិចលំេហា�យ លេសឿន នា�ខំពុ� នងិ រមឹ លេេៅ 
ជ្ួរេាក់េងខែខ្គិ្មាញ ខែដា�លេសឿន ចាតត់ា�ងមពុនខំពុ� គឺ្មាមាន 
លេឈែោះ នក លេធូើ�កងឈៃ្រខាងកងេ័ពរ�លេដាោះ, ភួាន, ផាត 

នងិ លេស�ោង គឺ្មាជាយពុវជនលេនៅភូាមិខែកពកដាាច់។ 

 លេនៅខែខសរីហាា ឆ្នាំាំ�១៩៧១ ខំពុ� នងិ រមឹ កតូវ�ន លេសឿន  
នា�លេេៅជួ្រជាមួយសក្ិ ២ លេឈែោះ ឈាង ឡាពុង លេនៅ 
្រនាាយខែកពកដាាច់។ ឈាង ឡាពុង ខែណនា�ខំពុ�ឲ្យលេេៅសពុ�

 
សងឃរាជសឹករយ�លេព�មួយខែខ លេហា�យ្រនៃ�ខៃនួលេធូើ�ជា 
អំកលេនសាេ រាយសនាចូ លេដា�ម�រីពិនតិ្យលេម��ខែខែររ�លេដាោះ

ជិះេូកតាមផៃូវណាខៃះ កំពុងលេគ្មាោ�្រ�ណងលេផៃោងកគ្មាា្់រ
 

ដាាក់េូកលេនោះ។ លេព�ខំពុ�កតឡា្់រពរីយកការណ៍�នលេហា�យ 

ខំពុ�្ួរសលេធូើ�ជាភិាកុពុវិញ។ លេព�លេនោះេាហាានលេនៅ្រនាាយ
 

ខែកពកដាាច់ លេរៀ្រច�ផៃាស់លេចញ។ មពុននងឹផៃាស់លេចញ  

ឈាង ឡាពុង �នលេហាៅខំពុ� នងិខែខ្គិ្មាញលេេៅជ្ួរ លេហា�យឲ្យ
 

ភាាូ្់រខែខ្ជាមួយ អុង សពុក គឺ្មាជាេាហាានសកិ្១ លេនៅ 

ខែកពកដាាច។់ រ��ង�នរយ�លេព�៤ លេេៅ ៥ន្ងៃ កកុមខែខែរ 

រ�លេដាោះច�ូលេេៅលេកៀរក្រជាជន នងិលេ�ោកសងឃលេនៅភូាមិ 

ខែកពកតូច កំពុងលេនោះខំពុ� នងិមិត ្រមឹ លេេៅជាមួយខែដារ។ 
 

លេេៅដា�់វតេួ្�ខែសង្ ខំពុ� នងិ រមឹ �នសកឹ លេហា�យអងគការ 
្រញូូ្ជូនលេេៅលេនៅស្រាសុកលេកោះធូ�។ 

 លេនៅន្ងៃេរី១៨ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំពុ� នងិ រមឹ រត ់

លេចញពរីសា�ាស្រាសុកលេកោះធូ� លេហា�យមក្រងក្់រខៃនួលេធូើ�កង 
ឈៃ្រឃុំពុ�ខែកពកដាាច់ ខែដា�មានមូ�ដា្ឋានលេនៅកំពុង្ឹរង។  
លេព�លេនោះ ខំពុ��នសពុ�ច�ូលេធូើ�ឈៃ្រតាមរយ�ក្រធូានឈៃ្រ  
លេឈែោះ វពុ ឹង ភាន ។ ្រនាា្់រមកអងគការ្រញូូ្ជូនឈៃ្រតាម 
រយ�ស្រាសកុឲ្យមកលេធូើ�នរីរសារ នងិដាកឹសមៈារឆ្នាំៃងកាតេ់លេនៃ 

លេមគ្មាងគលេដាោយសហាការជាមួយគ្មាមនាគ្មាមនត៍�្រន ់២៤។  

ខំពុ�លេនៅលេកកោមការដាកឹនា�រ្រស ់សពុិន សាឌីរី គឺ្មាជាគ្មាណ� 
េាក់េង លេហា�យ សពុនិ សាឌីរី ឲ្យខំពុ�នងិរមឹ លេ្រ�កកាណូតឲ្យ 
គ្មាាត។់ សពុនិ សាឌីរី ស្រាសឡាាញ់ខំពុ� នងិមិតរ្មឹ លេដាោយលេហាៅលេយ�ង

ខែតអាលេពៅៗ នងិឲ្យសពុរីចពុកឆ្នាំងៃាញ់ៗ កពមេា�ងឲ្យ�ររីរូ្រលេសក 

ជក់េា�ងកញំ្ជូ្់រៗ។ 

 លេនៅខែខមិ្ពុនា ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ សពុនិ សាឌីរី លេហាៅខំពុ�នងិមិត ្
រមឹ លេេៅក្រជពុ�លេនៅមនារីរសាំក់ការដាកឹជញូូ្ជូនកំពុង្ឹរង សាតិ

 
លេនៅខាងលេកកោយខែកពក្ែរី កំពុងលេនោះមានលេឈែោះ លេហាោ គឺ្មាជា 
ន�រសាាររ្រសគ់្មាាតច់�ូរួមខែដារ។ លេព�លេនោះ សពុិន សាឌីរី  

ចាតត់ា�ងខំពុ� និង រឹ ម ឲ្យលេធូើ� លេស.អពុរី .អា លេដាោយគ្មាាត់�ន 
អ្់ររ�្ា «អាលេពៅឯងរា�គ់្មាាំច�ូមក្សីសៀធីិ��ដំ�វត្តិនិស៍ៀនះ លេ្រ� 

គ្មាែានខែខ្គ្មាែានមពុខ គ្មាែានមាត ់លេត� �នលេេៅជាមួយអំកធូ�ខែដារ 

លេេ លេកពោះខែខ្រ្រសគ់្មាាតម់ានរហាតូដា�់ តាសពុខ, តាជយ័,  

តាច�លេរ�ន គឺ្មា ជាគ្មាណ�ត�្រន ់២៥។ សៀ��សៀធីិ��ដំ�វត្តិនិ ៍អនាគ្មាត 

គឺាកុ្សីមែុយុន�សាមិ�នសា��ាយុសៀទ្ធ ទ្ធាលិខ់្មែត្តិសៀធីិ��ដំ�វត្តិនិ ៍សៀ��យុ 
្រ�ផៃាញ្រដាិ វតន្ ៍ លេេ� ្រអនាគ្មាតវាស្រ�ាយលេព�លេនោះ 

ខំពុ�យ�់កពមលេធូើ�តាមគ្មាាតល់េដាោយគ្មាែានក្រខែកក។

 ្រនាា្់រមក តាសពុខ លេ�ខាត�្រន២់៥ ្រញូូ្ជូនកកុម 
នរីរសារមួយកងអនពុលេសនាតចូ ឲ្យ សពុនិ សាឌីរី។ លេព�លេនោះ  

សពុនិ សាឌីរី ឲ្យខំពុ�នងិ មិតរ្មឹ េាក់េងភាាូ្់រខែខ្ លេស.អពុរី.អា  
ជាមួយខែខ្ សពុខ គឺ្មាមាន ជាម លេអង, អុពុយ លេហាង លេធូើ�កងធូ� 

លេនៅកង២៦០ នងិ ស�រតិ ្រាូ�រី។ ្រនាា្់រមកលេឈែោះ លេអង  

�នឲ្យខំពុ�នងិ មិតរ្មឹ េាក់េងជាមួយខែខ្ លេស.អពុរី.អា  
ខែដា�លេចញពរីនរីរសារត�្រន២់៥ មានលេឈែោះ លេមាត ជា 

លេមកកមុលេនៅកង២៦០, លេធូឿន ជាអនពុកងតចូ ជាលេយោធូា 

ស្រាសកុសាាង, សាក់�រី អនពុកកមុលេនៅកង២៦០ នងិលេស្រាសង 

គឺ្មាជាលេមពួកលេនៅកង២៦០។ កំពុងលេព�ដាកឹសមៈារសឹក ខំពុ� 

នងិលេឈែោះខាងលេ��លេនះ េេួ��នការចាតត់ា�ងពរី លេអង 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ឲ្យ្រ�ផៃាញសមៈារតាមេូក។ លេព�លេនោះខំពុ�យក្រង់អាការ 
្ែរីៗខែដា�លេនៅកំពុងលេស្រាសោម១០ នងិនកលេ្រ៤១ ច�ននួពរីរ 

នងិពិ�៨៨មរី�រីខែមាកត េមៃាក់លេចោ�កំពុងេឹក។

 លេកកោយមក សពុិន សាឌីរី ដាកខំពុ�ពរី កងរ្រស ់លេអង លេហា�យ

នា�ខំពុ� នងិមិត ្រមឹ លេេៅជួ្រជាមួយ សារួន គឺ្មាជាក្រធូាន 
គ្មាមនាគ្មាមនត៍�្រន ់២៤ លេហា�យឲ្យខំពុ� នងិ រមឹ ភាាូ្់រខែខ្  
លេស.អពុរី.អា នងិេេួ�ការចាតត់ា�ងពរី សារួន។ សារួន  

បានចាត្តិត់្តិាំងខិាុ ំន�ង ម�ត្តិរិមឹ ឲ្យយសៀនៅសៀ��ក្សីក្សីាណូត្តិ អសា ់
រយុ�កា�មួយខែខ ជាមួយគ្មាមនាគ្មាមនត៍�្រន ់២៤ លេហា�យ 

សហាការណ៍ដាកឹជញូូ្ជូនជាមួយត�្រន ់២៥ ។ កំពុងរយ�
 

ក្សីាលិមួយុខ្មែខិសៀនះ សាារួន ឲ្យយខិាុទំ្ធាក់្សីទ្ធងជាមួយុខ្មែខិី លេស. 

អពុរី.អា រ្រស់គ្មាាត់ គឺ្មាលេឈែោះ មាន គឺ្មាជាក្រធូានកងធូ� 

ខិាងគាមនាគាមន,៍ ផាន ់គឺ្មា ជាលេមកកមុខាងគ្មាមនាគ្មាមន,៍ 

យាពុន ជាយពុវជនខាងគ្មាមនាគ្មាមន។៍ 

 លេនៅខែខសរីហាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ សពុនិ សាឌីរី, សារួន, លេអង,  

មិតរ្មឹ, មិតយ្ាពុន នងិខំពុ� ្រតក់ាណូតច�ូផាះខែផមួយលេនៅ 
ខាង្ឹរងលេកជោយលេសោំរ លេហា�យក្រមូ�គ្មាាំក្រជពុ�ក�្់រខែផន 

ការមពុនលេព�ឆ្នាំៃងកាតេ់លេនៃលេមគ្មាងគ។ អំករួមក្រជពុ�មានលេឈែោះ  

មាន, ផពុន, ផាន,់ លេហាង, ្រាូ�រី ច�ូរួមក្រជពុ�ខែដារ ។ លេព� 

ក្រជពុ� សពុនិ សាឌីរី ក�្់រ្ា ច�លេពោះកាណូតដាកឹសមៈារឲ្យ 

លេគ្មាលេេៅមពុនចពុះ ច�លេពោះកាណូតខែដា�ដាឹកកមែាភិា�� 

ចាសំៀទ្ធៅសៀប្រក្សីោយុ សៀប្រ�ោះលិៃាចសៀនះសៀមោុង ៦ ក្សីនើះ សារួន ក�ណត ់

ជាមួយេាហាានលេនៅពាមជរ ឲ្យលេផៃោងក្សីាំសៀ�ើ�ងធូ�ដាាក់េូក 

ដាកឹជញូូ្ជូន។ យ្់រលេនោះខំពុ�លេឃុំ�ញរ្ួរសមិតល្េយ�ង្ររីនាក់ 
 

និង�ិចកាណូតដាកឹអ�្ិរ�លេនៅកណ្ា�ខែកពក។ លេកកោយ 

មកលេេៀត សពុិន សាឌីរី និង សារួន  �នលេេៅលេ្រ�កផៃវូឆ្នាំៃងកាត ់
លេនៅខាងលេកកោម្រនាាយខែកពកដាាច់ លេហា�យ សារួន នងិ 

សពុនិ សាឌីរី ចាតត់ា�ងខំពុ�, រមឹ, យាពុន, លេហាោ ឲ្យយកខែផនេរី 
ផៃូវដាកឹជញូូ្ជូនលេេៅឲ្យលេឈែោះ វាា កូនយួនលេនៅខែកពកដាាច់ 

 
គឺ្មាជាគិ្មាញរ្រស់េាហាានលេនៅខែកពកដាាច់។ ្រនាា្់រមក 

លេឈែោះ វាា យកខែផនេរីលេនះលេេៅឲ្យេាហាាន។ រ��ង 

ក្រខែហា� ៤-៥ន្ងៃ យនល្េហាោះលេេៅវាយលេខាចជ�រ�សាំក់

ការដាកឹជញូូ្ជូនេរី២ លេនៅលេកកោយខែកពកដាាច ់ច�ខែណកខំពុ�, 

យុុនុ, សៀ�ោ, រមឹ, មនុ, �ុន, �ាន់, សាារួន, សាុ�ន សាាឌ្ឍ� សៀនៅ 

សមងៃ�ឯជ�រ�េរី១ លេនៅមាតេ់លេនៃ។ លេព�សមៈារដាកឹមកដា� ់

ខិាងលិ�ចវត្តិទួិ្ធលិខ្មែសាាង យុនសិៀ�ោះត្តិាមវាយុសៀខិាចសាមភារសកឹ 

អសា�់�រសៀទ្ធះ សាើា�់មនសុាី�ួននាក់្សី ន�ងសៀគាោប្របាមួំយុក្សី�ាលិ។  

លេកកោយមកខំពុ�ផៃាស់លេចញពរី សពុិន សាឌីរី មកលេធូើ�នរីរសារ 
លេនៅសមរ�ូម�ប្រ�យុុទ្ធធមួយរយ�។ ្រា�ូរី ឲ្យខិាុសំៀទ្ធៅប្របា�់ម�ត្តិ ិ
សៀយុ�ងខ្មែដំលិសៀនៅក្សីារ�ារឆាំឹងឹជនំ� ឲ្យយដំក្សីមក្សីលេកកោយអស ់ 

េពុកឲ្យេាហាាន មារ�ន វាយ្រពុកឆ្នាំាឹ ងជ�នរី និងចា្់រ�នមិត ្

លេយ�ងក��នាក់ នងិសៃា្់រក��ពរីរនាក់។ 

 លេនៅខែខធូំ ូឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំពុ�ផៃាសច់�ូមកលេនៅកង ២៦០ 
 

នងិដាាចរ់យ�ពរី សពុនិ សាឌីរី។ ខំពុ�មកលេនៅផៃវូលេ�ខ ២១ េលេនៃ
 

�សាក់។ កមៃា�ងលេស.អពុរី.អា ខែដា�លេនៅកង២៦០ មាន 

លេឈែោះ លេអង, លេហាង, ្រាូ�រី , លេមាង, លេស្រាសង និង សាក់�រី ។  

្រនាា្់រមក ខំពុ�ឈឺ លេេៅសកមាកលេនៅលេពេ្យរយ�លេព�៦ខែខ។  
សៀ�លិសៀចញពរី លេពេ្យវ�ញ ខំពុ�លេេៅសៀនៅក្សីខ្មែនើងសៀសាដំឋក្សី�ចចវរ 

លេសនាតចូ នងិេាក់េងរ�លេ�ោភាសរី�ធូម៌ជាមួយនាររីពរីរ 

នាក់ គឺ្មាលេឈែោះ ្ូរ នងិ ្ ាច ជាយពុេធនាររីដាា��យលេនៅមនារីរ 

លេសដា្ឋកិចវំរលេសនាតចូ។ 

 លេនៅចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ អងគភាាព ២៦០ មកវាយេាហាាន 

មាាររីន លេនៅេលេនៃលេមគ្មាងគ។ លេព�ខែា�ង្រពុកច�ូត�្រនរ់�លេដាោះ លេអង 

ឲ្យខំពុ�យកកា�លេភាៃ�ងធូ�លេេៅជសួជពុ�លេនៅខែកពកតចូសាាឹង សៀ�លិ 

សៀនោះខិាុសំៀទ្ធៅ��រនាក់្សី សៀ�ែោះ សៀធីឿន ។ សៀអង ខ្មែណនាំ្ ា ជសួ 

ជពុ�លេហា� យក៏លេដាោយ កតូវលេដាកផាះក្រជាជនសា�នកំុ្សីទ្ធាន ់

យុក្សីមក្សី រ�តូ្តិទ្ធាលិខ់្មែត្តិខិែាងំចលូិសៀប្រជៅក្សីុងុត្តិ�ំនរ់សំៀដំោះ។ 

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ មពុនរ�លេដាោះ លេអង ចាតត់ា�ង លេហាង, លេមាត  

នងិខំពុ� ឲ្យយកកា�លេភាៃ�ងធូ�មកជ�នយួភាំ�លេពញ លេព�លេនោះ  
សៀ�ង, សៀមតុ្តិ ន�ងខិាុ ំយុក្សីសៀលិសាថា ក្សីាសំៀ�ើ�ងជា�់ហៃក្សីញឹក្សីញា្់រ 

លេពក រយ�លេព�ពរី រលេេៅ្ររី ខែខ�ញ់អសខ់ែតមួយធូពុង។ លេកកោយ 

រ�លេដាោះ អងគភាាពខំពុ�លេេៅលេធូើ� ខែស្រាសលេនៅភូាមិលេចក លេព�លេនោះ លេហាង 
ឲ្យខំពុ�េាក់េងកមៃា�ងចាសល់េធូើ� សកមែភាាព្រ�ផៃាញស�ណា្រ 
ជាមួយ វយ័, កគ្មារី , លេមាត, រន, លេធូឿន និង សាក់�រី ។ 

 លេនៅខែខកញ្ញា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ្រង្រាពុន, �ាត ់សារិន លេហាៅ  

កគ្មារី , វយ័ និងខំពុ�លេេៅក្រជពុ� លេហា� យក�្់រ្ា «ម�ត្តិឯិងេា�ង 

្ររីនាក់លេនះ អងគការសពុ�ដាកលេេៅ្រ�លេពញភាារកិចំ្ ែរី លេហា� យ 

ការលេេៅសៀនះម�នដំងឹជាលេេៅខាងសមពុកេ ឬភាំ�លេពញលេេ។ 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ក្សីសា�ក្សីរសៀនៅសា�ក្សីរណ៍�ួួរដំ�ចមៀារ ដំាំដំណំាំ�ខ្មែនាម សៀដំ�ម��ទុ្ធក្សីឧ�ត្តិាមភខិើនួ ន�ងឧ�ត្តិាមភសាមរ�ូម�មុខិ។ 
 

(�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

 លេព�លេនោះខំពុ�លេឡា�ងឡាានជាមួយ្រងៗ ខែដា�មក 

�ុណយខិួ��ក្សីី ខិាុសំាប្រមាក្សីសៀនៅសាាលិាសាុ�សាវុត្តិា�អសា់រយុ� 
លេព�ពរីរយ្់រពរីរន្ងៃ លេេ�្រ ្រងណាត ្រញូូ្ជូនឲ្យមកលេនៅ 
មនា�រសា-២១។ ខិាុសំៀនៅសៀប្រក្សីោមក្សីារដំកឹ្សីនាំរ�សា់ �ងសៀស្រុសាង  
នងិ ្រងអុពុក ខែដា��នដាកឹនា�ខំពុ�, កគ្មារី, វយ័ នងិមិតកំ្ពុងកកមុ

 
ឲ្យក្រកពតឹខ្ពុសមាគ៌្មាារ្រស់្រក្លេកច�ន គឺ្មា ១) ឲ្យខំពុ� នងិមិត ្
សៀយុ�ងសៀដំ�រប្រ�មូលិអងៀរ ន�ងមូូ�មក្សីឲ្យយលិាក់្សីទុ្ធក្សីសៀប្រក្សីោមផាះ  

មិនឲ្យ្រងគ្មាណ�អងគភាាពដាងឹ លេហា�យយកអងករ នងិមូូ្រ 
េា�ងលេនះលេេៅហា្ូរ លេហា�យស�ជ់ះលេចោ� គឺ្មាលេ��សពរីរ្រ្រ 

មិតល្េយ�ងកកុមដានេ ២) លេនៅលេព�្រងលេ្រាង រក្ាំ�ជក់

សៀ��ញលេនៅលេកកោមផាះកនៃះ�វ កគ្មារី , វយ័ និង ខំពុ� រកលេរឿង

េ�នាស់ជាមួយ ្រងលេ្រាង ។

 លេនៅខែខវចិិកិា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំពុ�េាក់េងជាមួយលេឈែោះ  
គ្មាង់ ខែដា�លេេ�្រលេចញពរីអងគភាាព ២៦០ មកលេនៅស-២១។  

មិតគ្្មាង់ េាក់េងខំពុ�ជាញឹកញា្់រសួរពរីកមៃា�ងខែដា�

លេចញពរីអងគភាាពវរលេសនាធូ� ២៧០។ ខំពុ�ក�្់រ មិតគ្្មាង់  
្ា កកមុខំពុ�មកពរី២៧០េា�ងអសគ់្មាាំ។ លេដាោយការលេដាញ 
លេដាោ�សួរញឹកញា្់រលេពក នងិលេដាោយការធូៃា្់រសគា�់

ចតិគ្្មាាំ ខំពុ�ក�្់រមិតគ្្មាង់ ពរីលេឈែោះកគ្មារី, វយ័ នងិខំពុ� នងិក�្់រ
 

ពរីខែផនការខែដា� ្រាពុន នងិសារនិ ដាាក់ឲ្យ។ លេកកៅពរីខំពុ�, កគ្មារី  
នងិ វយ័ ្រង្រាពុន ក�្់រ្ា «្រង្រាូ�រី មកក�្់រ ្រង្រាពុន  

្ាកមៃា�ងលេយ�ងលេនៅកង២៦៥ នងិកង ២៧៥ ក៏មានមក 

ជាមួយខែដារ»។ ្រនាា្់រមក អុពុក នងិ លេស្រាសង លេហាៅខំពុ�, 
វយ័, កគ្មារី លេេៅក្រជពុ� លេហា� យឲ្យេាក់េងលេធូើ� សកមែភាាពជាមួយ 

មិតន្រី, មិតម្ាក លេដាោយដាាក់ខែផនការឲ្យខំពុ�លេធូើ� គឺ្មា ្រ�ផពុស

េ�នាសក់ពុ� ឲ្យកតូវគ្មាាំរវាងពរី កកមុមួយលេេៅកកមុមួយ, កតូវលេធូើ� 

ឲ្យផាពុយពរី ការខែណនា�រ្រសអ់ងគការ លេព�យាមខែា�ងវាលេធូើ�

យាាងលេមាចក៏លេដាោយម�ន�ចស់្រី ឲ្យវាលេេ។ 

 លេនៅខែខធូំ ូឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ្រងលេស្រាសង នងិ អុពុក នា�ខំពុ�លេេៅ
 

េាក់េងជាមួយ សាលេរឿន។ លេស្រាសង នងិ សាលេរឿន នា�ខំពុ�លេេៅ 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ជ្ួរេាក់េងជាមួយមិ តគ្្មាាតខ់ែដា�យាមលេនៅផាះលេ�ខ ៨។  

សៀ�លិសៀនោះ សាាសៀរឿន សៀ�ៅខំពុ�និងម�ត្តិ ិក្សីាក់្សី សៀទ្ធៅប្របា�់សៀនៅសៀប្រក្សីោម 

ជសៀណា�រថា  «ក្សីាក់្សី ន�ងខិាុ ំយុាមសៀនៅ�ាះសៀលិខិ៨ ប្រត្តិូវសៀក្សីះខិែាងំ 
ឲ្យលេអ�តលេម��គ្មាាំ លេហា� យ�ចួសរួពរី លេរឿងក�តរ់្រសវ់ា ឲ្យវា 

ឮតគ្មាាំកគ្មា្់រ្រនា្់រ។ ្រនាា្់រមកម�ត្តិកិាក់ និងខំពុ��នឲ្យខែា�ង 
េា�ងស្រាសរី េា�ងក្រសុសៀម�លិគ្មាាំ លេហា�យខំពុ� នងិមិតក្ាក់ឈរ 
លេស�ច លេហា�យសរួលេរឿងក�តន់ងិ ឲ្យខែា�ងនយិាយ។ លេព� 

លេនោះ ្រងមាាន លេេៅ�្រសាិ្់រខំពុ� នងិកាក់។ ខំពុ�ភ័ាយក៏
 

មករាយការណ៍ ក�្់រសាលេរឿន នងិ្រងលេស្រាសង ្រាពុខែន្្រង 

សាលេរឿន នងិលេស្រាសង នា�គ្មាាំលេស�ចលេហា�យក�្់រ្ា លេរឿងេា�ង 

អសល់េនះសពុេធខែត ្រងមាាន ឲ្យលេធូើ�លេេកពុ� ភ័ាយ ្រាពុខែនក្ពុ�ឲ្យអំក 

ណាលេកកៅពរី មាាន ដាងឹ។

 ្រនាា្់រមក ្រាចូ និង លេស្រាសង ចាតត់ា�ងខំពុ�ឲ្យ្រលេណិ� រខែា�ង 
ខែរកេឹកលេស្រាសោច្រខែនៃ លេហា�យឲ្យេាក់េងក�្់រ មាាក, នរី, កគ្មារី,  

កាក់ ្ាកពុ� ឲ្យខែា�ងលេស្រាសោចលេជោកលេពក។ ខែា�ងលេស្រាសោច��រ 

អខ្មែប្រមក្សីមួយុរង សៀយុ�ងឲ្យយសៀស្រុសាោចខ្មែត្តិមួយុអំខ្មែរក្សីបានសៀ��យុ។  

លេនៅខែខមរី នា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ្រងលេស្រាសង និង្រាូច ចាតត់ា�ងខំពុ� 
ឲ្យយសៀទ្ធៅជួយុយុាមសៀនៅ�នាាយុសាុ�ុមួយុរយុ� សៀប្រក្សីោមក្សីារដំកឹ្សី 

នា�រ្រស ់អុពុក។  អុពុក ឲ្យខំពុ�នងិលេរាត យាមយ្់រ ្រាពុខែនល្េយ�ង 
ខំពុ�នា�គ្មាាំលេដាកលេកកោមលេដា�មអ�ព�ិេឹក លេហា�យយកដាពុ�ដារីលេដា�រគ្មា្់រ 
ផាះខែដា�នាររីលេដាក។ លេនៅខែខឧសភាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ កមៃា�ងមួយ 

ច�ននួកតវូអងគការឲ្យលេេៅលេធូើ�សា្នលេនៅនកពស លេព�សៀនោះ 

អងគការយកមនពុស្អូសនងគ�័ភាូរួដំាដំំឡំាូង។ ្រនាា្់រមក

លេស្រាសង, មាក និងខំពុ� សៀលិ�ក្សីយកច�ណុចមនពុស្អូសានងគ�័  

សៀទ្ធៅអងគុយុនិយាយុ�ំ�សុាម�ត្តិិសៀយុ�ងសៀនៅសៀប្រក្សីោមសៀដំ�មហៃប្រជ 

មុខិ�ាះថា មានខ្មែត្តិក្សីខ្មែនើងសៀយុ�ងសៀទ្ធ ខ្មែដំលិយុក្សីមនសុា សីៀទ្ធៅអូស

នងគ័�។ លេនៅន្ងៃេរី២៧ ខែខកកកដាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំពុ�មកដា� ់
ភាំ�លេពញ ដា�្ូរងខំពុ�ជួ្រជាមួយ្រងមាានខែតមំាក់ឯងលេេ។  
្រងមាាន មិនហាាុននយិាយលេរឿងអរីក�្់រខំពុ�លេេ លេកពោះ្រង  
ហាុពុយ លេនៅេរីលេនះ។ �ងៃាច្រងមាាន នា�ខំពុ�មកផាះមួយគឺ្មា 

ក្សីងដំកឹ្សីជញូួ្ជូនសៀនៅ�ូម��ាគាអាសៀគាយ៍ុុ�ុំសៀ�ញ ដំកឹ្សីជញូួ្ជូនប្រគាា�់រសំៀសាវ ន�ងសៀសា��ងអា�ារយុក្សីសៀទ្ធៅឧ�ត្តិាមភក្សីងទ័្ធ��ដំ�វត្តិនិស៍ៀនៅខ្មែខិីសៀប្រត្តិ�ម
ជួរមុខិ។ (�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

10 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជា�ាះខ្មែដំលិប្រក្សីមុ�ងទុ្ធយុ សាួរចសៀមើ�យុសា�ហិៃថៃ។ ខំពុ�ជ�ួសៀរត្តិ,  

កាក់, កគ្មារី នងិ្រងមាាន លេហា�យ ្រងមាាន លេហាៅខំពុ�ឲ្យលេេៅអងគពុយ 
លេនៅមាតេ់ើារជតិផាះ�យ ខែ្មេា�ងកា្់រដាងូហា្ូរ្រលេណិ�រ។  

្រងមាាន ក�្់រកកុមខំពុ�្ ា មកេរីលេនះគឺ្មាមកសរួចលេមៃ�យ ដាលូេចះំ 
លេយ�ងកតវូខែត្រនល្េធូើ�សកមែភាាពឲ្យខែផកំសួរចលេមៃ�យ មាន 

ការកច្ូរកកច្រ� ់លេដាោយមិន�ចយ់កចតិេ្ពុកដាាក់ពរីមត ិ

ខែណនា�សារីេា�ងអស់។ 

 លេនៅខែខកពុមៈ� ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំពុ� , កាក់, លេរាត, កគ្មារី េាក់េង 
ជាមួយុ ន� �ំ�ុសាឲ្យយម�ត្តិិសៀយុ�ងសាែគុាសាែាញចសំៀ�ោះ�ារក្សី�ចច  
នងិសែពុគ្មាសែាញច�លេពោះមតសិមូហាភាាពកសាង យកការ 
ក្សីសាាងសៀទ្ធៅន�យុាយុចចាក់្សីចចចុ។ សៀប្រក្សីៅ��សៀនោះខិាុ ំន�ង កាក់  

គឺ្មាជាលេជ�ងលេឆ្នាំ�តជាងលេគ្មាពរីលេរឿង្រ�ផពុសលេរឿងពា�ាអាវាាខែស  

ស្រុសា�ញ� ឲ្យយម�ត្តិសិៀយុ�ងមានសាត្តិ�អារមែណ៍សៀ�ើ�ត្តិសៀ�ើ�ន។ សៀនៅខែខ 

សរីហាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេព�ខែដា�អងគការចាតត់ា�ងឲ្យខែផកំ 

សរួចលេមៃ�យ លេចញលេេៅដាា�ដា�ណា�ខាងលេកកៅរ្រង ខំពុ�, មាក, រាា  
លេដា� រលេេៅរកកា្់រេននាានខែខកត។ លេព�លេនោះខំពុ� , រាា, មាក លេដា� រ 
�សួា�ើូវ��រសៀទ្ធ��ចលូិសៀទ្ធៅក្សីុងុហៃប្រ�រក្សីទ្ធន្ទ្រានាានខ្មែខិប្រត្តិ សៀ��យុ

 
លេឃុំ�ញកង់មួយលេនៅលេកកោមលេដា�មដាងូ នងិមានមនពុស្មំាក់ 

ក�ពពុងកា្់រខែផៃដាងូហា្ូរលេនៅលេ��លេដា�មដាងូ។ ខំពុ�, រាា, មាក លេដា�រ 
ហាសួលេេៅដា�ម់ាត�់េឹូកសាពុយ។ ខំពុ�ឈរកខែនៃងលេនោះ្រន្ិច

 
លេេ� ្រនា�គ្មាាំកតឡា្់រមកវិ ញតាមផៃវូដាខែដា� លេហា� យលេឃុំ� ញ 
្រងខែដា�កា្់រដាងូលេនោះក�ពពុងចពុះពរីលេ��លេដា�មដាងូ េេួ� 

សៀ�លិសៀនោះម�ត្តិ ិរាុ ក៏្សីសាគាលិស់ៀ��យុសាួរគាាុសៀទ្ធៅវ�ញសៀទ្ធៅមក្សី 

��សាុខិទុ្ធក្សីិ មិាយុឪ�កុ្សី ន�ងអងគ�ា��ចច�ុ�នុ។ �ងសៀនោះ 
គាាត្តិញឹ់មៗ សៀ��យុប្របា�់ថា ឥឡាូវគាាត្តិទ់្ធទួ្ធលិខិសុាប្រត្តិូវ�ើាងំ 

លេ�ខ ៨២ ផៃវូលេេៅសា្ត។្រនាា្់រមក ្រងលេនោះសរួមិ ត ្រាា  
្ា សៀនៅអងគ�ា�ណាសា�ហិៃថៃ ? ម�ត្តិរិាុ ប្របា�់ថា ក្សីខ្មែនើងខិាុសំៀនៅ 
មានខែដាកសង័កសរីពេ័ធជពុ�វញិ។ ្រងលេនោះនយិាយ្ា កខែនៃង 

ស-២១ ឬ? មិតរ្ាា លេឆ្នាំៃ�យ្ាហាំងឹលេហា�យ។ រួចក៏�ាគ្មាាំ 

ជាមួយគ្មាាតក់តឡា្់រមកអងគភាា�វ�ញ។ លេនៅខែខតពុ�ា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៧ ខំពុ� មិតរ្ាា នងិ ហាាុង លេចញលេេៅកា្់រេននាានខែខកត ន�ង 

រក្សីសាើកឹ្សីសៀ��លេេៀត្តិ សៀ�លិសៀដំ�រ�ប្រមងុចលូិសៀទ្ធៅហៃប្រ� ស្រុសាា�់ខ្មែត្តិ 

សៀ��ញ �ងសៀសាោម ន�ង សាាសៀរឿន ជ�ះក្សីងឌុ្ឍ�គាាុត្តិាម្រលេណ្ោយ 

�ើូវ សៀ��យុសាួរសៀទ្ធៅម�ត្តិ ិរាុ ថា ដំ�រ�សាស់ា-២១ ��ប្រត្តិមឹណាលេេៅ 

ដា�ណ់ា? លេព�លេនោះម�ត្តិរិាុ ឲ្យខំពុ�សៀឆាំើ�យុជនំសួ។ ខំពុ�ក�្់រលេេៅ  
លេសោម និង សាលេរឿន ្ ា «ខំពុ�ឮ្រងៗ  ក�្់រ្ា ដារី រ្រសស់-២១  
ខាងសៀជ�ងពរី ប្រត្តិឹមផៃវូលេេៅសា្ត ខាង�ិចេ�ន់ងឹ្�ំវ់ត ្
មហាាមនន្រី ។ ខាងលេក� តេ�ផ់ៃវូធូ� លេហា� យខាងត�ូងេ�វ់ត្

 
េួ�េ�ពងូ។ លេព�លេកកោយមកលេេៀត ខំពុ�, រាា, មាាក �នលេចញមក 
លេកកៅ ជ្ួរជាមួយ្រង លេសោម, សាលេរឿន និង ចាន ់សពុផា។  

្រង សាលេរឿន �នសរួ��សាភាាពការណ៍មនា�រស-២១ ខំពុ� ក�្់រ  
សាលេរឿន ្ា៖

១)  កកមុខំពុ�្រាពុនែាននាក់លេនះ លេនៅពរីកតមឹ១)  កកមុខំពុ�្រាពុនែាននាក់លេនះ លេនៅពរីកតមឹលិទឹូ្ធក្សីលិទឹូ្ធក្សីសាពុយមកខាង សាពុយមកខាង 
លេក� ត លេហា� យដា�ផ់ៃវូ្រលេណ្ោយមួយគឺ្មា មានសា�ា លេក� ត លេហា� យដា�ផ់ៃវូ្រលេណ្ោយមួយគឺ្មា មានសា�ា 
លេរៀន និងផាះ្រងេេួ�ខពុសកតូវកកសងួ។លេរៀន និងផាះ្រងេេួ�ខពុសកតូវកកសងួ។

២)  ខា២)  ខាងលិ�ចងលិ�ច�េឹូ កសាពុយជាកខែនៃងសរួចលេមៃ� យ ខែត�េឹូ កសាពុយជាកខែនៃងសរួចលេមៃ� យ ខែតម�ន ម�ន 

ខែមនកកមុខំពុ�លេនៅេរី លេនោះលេេ។ខែមនកកមុខំពុ�លេនៅេរី លេនោះលេេ។

៣)  កខែនៃងសា�ាេួ�សើាយនកពគឺ្មា ជាកខែនៃងដាាក់អំក ៣)  កខែនៃងសា�ាេួ�សើាយនកពគឺ្មា ជាកខែនៃងដាាក់អំក 

លេេោស លេហា� យមានកងការពារលេនៅពេ័ធជពុ�វិ ញ។លេេោស លេហា� យមានកងការពារលេនៅពេ័ធជពុ�វិ ញ។

 ្រនាា្់រមក ្រងសាលេរឿន ក�្់រ្ា ដាលូេចះំរយ�លេព� ៣ 

ន្ងៃ លេសំ� កកមុមិ តខ្ាងកំពុងចា�េេួ�កកមុខំពុ�ខែដា�មានមនពុស្
 

៦នាក់ ច�ូមនារីស-២១ មពុខសញ្ញាខាងសៀក្សី�ត្តិ�ទឹូ្ធក្សីសាពុយ 
លេនះ។ លេសំ� ម�ត្តិចិា�សាិ្់រសាលំេឡាងសតើយ�ជាសញ្ញា ។ លេនៅខែខ 

មករា ឬ កពុមៈ� ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំពុ��នេាក់េងជាមួយម�ត្តិ�ិាុន, 

មិ តរ្ាា និង មិតម្ាក លេចញលេកកៅ ៣ដាង ្រាពុខែនន្្ងៃចពុងលេកកោយ 

ខំពុ�ជ្ួរជាមួយ្រង សាលេរឿន, ចាន ់សពុផា និងមនពុស្្ែរី មំាក់ 
លេេៀត ខិាុមំ�នសគា�ល់េឈែោះ។ មកដា�ន់្ងៃេរី ៩ ខ្មែខិម�នា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៨ អងគការ�នចា្់រខំពុ�ខែតម្ង។ 

 ក�ណត់ច�ណា�៖ ក�ណត់ច�ណា�៖ អតា្រេខាងលេ��សលេងុ្រលេចញពរី 

ចលេមៃ�យសារភាាពឯកសារលេ�ខ D25539។ រា�ច់លេមៃ�យ

សារភាាពរ្រស់អំកលេេោសេា�ងអសល់េនៅមនារីរសន្សិពុខ 

ស-២១ សពុេធខែតឆ្នាំៃងកាតក់ារ្រងិុត្រងុ� នងិលេធូើ�េារពុណកមែ 

ធូងៃនធ់ូងៃរពរីកងសួរចលេមៃ�យរ្រស់ខែខែរកកហាម។ ដាលូេចះំលេយ�ង 

មិនអាចសនំដិា្ឋាន�ន្ាចលេមៃ�យសារភាាពរ្រស់ លេនៅ កនាា  

លេហាៅ ្ា ពិតឬយាាងណាលេនោះលេេ។
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កពះសរីហានពុលេនៅេរី រួមលេខត្ក�ពង់ចាមលេនៅលេដា�មឆ្នាំាំ� 

១៩៧០។ ខំពុ�សាំក់លេនៅផាះជាមួយអំកកគូ្មាខំពុ�ខែដា�សាតិលេនៅ
 

ខែក�រមាតេ់លេនៃ។ កំពុងរយ�លេព�៣ខែខដា�្ូរង ខំពុ�ខែតងលេឃុំ�ញ
 

ការលេធូើ��តពុកមែដាខែងូរតាមដាងផៃូវ នងិលេកកោយមកលេេៀត 
មានរដា្ឋក្រហាាររ្រស ់�ន ់ន� ់លេក�តលេឡា�ង។ ខំពុ�លេរៀន 
លេនៅអនពុវេិ្យា�យ័កពះសរីហានពុ រយ�លេព�៦ខែខ។ លេដាោយ 

ក្រីកពួយ�រមៈអ�ពរីសពុវតាិភាាព ឪពពុករ្រស់ខំពុ�ក៏លេឡា�ងលេេៅ

យកខំពុ�មកភូាមិវញិ។ ខំពុ�នងិឪពពុកលេដា�រលេពញមួយន្ងៃលេចញ
 

ពរីេរីរួមលេខតក្�ពង់ចាម រហាតូដា�់ភូាមិចមការសាមសិ្រ 

តុង ្ុតីថាត អំតតីតព�ិតីករកនពុងការ្សមែង្លិីៈ 
ៃងិអំតតីតប្រគូិ�សៀប្រងៀៃថាន ក់ទតី១ កនពុងរ��ស� ែរប្រក�ម

សាាង ច�នាៅ  

 ខំពុ�លេឈែោះ តពុង សពុរី្ាត អាយពុ៦៥ឆ្នាំាំ� រស់លេនៅភូាមិ 
ចមការសាមសិ្រ ឃុំពុ�គ្មាគ្មារ ស្រាសុកក�ពង់លេសៀម។ ខំពុ�គឺ្មាជា

អតរីតពិធូរីករកំពុងការសខែមិងសិ���ខែខែរកកហាម នងិ 
អតរីតកគ្មាូ្រលេកង�ន្ាំក់េរី១លេនៅកំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម។  
ខំពុ�មានឪពពុកលេឈែោះ លេ�ង វាន នងិមិាយលេឈែោះ �ាច 

នសលេអង។ ខំពុ�គឺ្មាជាកូនច�ងកំពុងច�លេណោម្រង្រាូនក្ុរស
 

ស្រាសរីេា�ងអសច់�ននួ៤នាក់។ ខំពុ�លេរៀនសកូតដា�់្ាំក់េរី៧ 
ចាស់លេនៅសា�ា្រឋមសិក្ាក�ពង់កក្ររី។ ្រនាា្់រពរី 

�ន្រញំ្ជូ្់រ្ាំក់េរី៧ខំពុ�្រនក្ារសកិ្ាលេនៅអនពុវេិ្យា�យ័ 

ត្តិងុ សាុ�ថាត្តិ អាយុុ៦៥ឆាំាុំ រសា់សៀនៅ�ូម�ចមៀារសាាមសា�� �ុំគាគារ ស្រុសាុក្សីកំ្សី�ង់សៀសាៀម។ (ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វិញ។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាម 

ក្រខែហា�១០នាក់ ចូ�មកដា�់ភូាមិខំពុ�លេដា�ម�រីក្រកាស 
ក�្់រឲ្យអំកភូាមិចូ�រួមជាមួយ្រដាវិតន្ ៍នងិការពារ 

ទឹ្ធក្សីដំ�។ សៀនៅសៀ�លិសៀនោះ ទ្ធា�ាន លិន ់នលិ ់មក្សីវាយុ

�សៀណាញកងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមលេចញពរីភូាមិ ។ េាហាាន 

លិន ់នលិ ់ដំាក់្សីក្សីមើាំង�រសៀជ�ងសៀនៅ�នាាយុទ្ធា�ាន 

ចមៀារគាយុ សា�ាត្តិសៀនៅ�ូម�កំ្សី�ង់ប្រក្សី��។ 

មុ�ងារជាពិ�តីករកនពុងការ្សមែង្ិលីៈសៀ�កនពុងតំ�ៃ់ 
រសំៀ�ះស� ែរប្រក�ម 

 ចា្់រពរីឆ្នាំាំ�១៩៧២ ដា�់ ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ េាហាាន 

�ន ់ន� ់នងិកងកមៃា�ងរ�លេដាោះខែខែរកកហាមក្រយពុេធ គ្មាាំ

កំពុងសមរភូាមិជាលេកច�ន។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ភូាមិរ្រស់ខំពុ�

កតូវកងកមៃា�ងខែខែរកកហាមរ�លេដាោះ នងិកានក់ា្់រ។ លេនៅ 

លេព�លេនោះ ខំពុ�ចូ�្រលេកម�លេនៅកំពុងកងសិ���ឃុំពុ� ខែដា�

មានសមមិត ្ហាាុន គឺ្មាជាក្រធូាន។ ខំពុ�េេួ�តនួាេរីជា 
��ធី�ក្សីរក្សីុុងក្សីារសាខ្មែមាងសា�លិ��ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម។ ក្សីងសា�លិ��

�ុខំ្មែ�ងខ្មែចក្សីសៀទ្ធៅជា៥ប្រកុ្សីម គឺា ប្រកុ្សីមទ្ធ�១ គឺាជាប្រកុ្សីមចសៀប្រម�ង

កាយវកិារមានអំកលេកច�ងច�ននួ ៤នាក់, កកមុេរី ២គឺ្មាជា

ប្រកុ្សីមរបា,ំ ប្រកុ្សីមទ្ធ�៣ គឺាជាប្រកុ្សីមសាខ្មែមាងមានអុក្សីសាខ្មែមិងចនំនួ

១២នាក់្សី, ប្រក្សីុមទ្ធ�៤ គឺាជាប្រក្សីុម��ធី�ក្សីរ (អុក្សីន�យុាសៀ��ក្សី 

ក្សីមែវ�ធី�) ន�ងប្រកុ្សីមទ្ធ�៥គឺាជាប្រកុ្សីមន��នធ ខ្មែដំលិមានសាមម�ត្តិ ិ

ហាាុន គឺ្មា ជាអំកសរលេសរសាច់លេរឿងេាក់េងនឹ ងការ

សៀធីិ��ដំ�វត្តិនិ ៍។ ក្សីារសាខ្មែមាងសា�លិ��ប្របារ�ធសៀឡា�ង សៀនៅសៀ�លិ

ខែដា�មានមរីេារីញកងេ័ពតសុូខែខែរកកហាម ពរីលេកពោះ

ទ្ធា�ាន លិន ់នលិ ់សៀ��ក្សីក្សីារវាយុប្រ��ារទ្ធាងំ�ើវូអាក្សីាសា 

នងិផៃូវលេគ្មាោកជាញឹកញា្់រ។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំពុ�ច�ូលេធូើ�
 

ជា��ធី�ក្សីរក្សីុងុម�ទ្ធា�ញក្សីងទ័្ធ�ត្តិសាុខូ្មែខិែរប្រក្សី�មសៀនៅក្សីុងុចមៀារ

សាាិយុមួយុក្សីខ្មែនើង សាា�ត្តិសៀនៅជាយុ�ូម�រក្សីារគាយុ ។ សៀនៅសៀ�លិ 

សៀនោះ ក្សីមែវ�ធី�សា�លិ��ប្រត្តិូវបានកំ្សីណត្តិដ់ំចូខិាងសៀប្រក្សីោម៖ 

កមែវ�ិតីទតី ១ ៖  កកុមលេកច�ងគឺ្មាលេកច�ងចលេកម�ង្រដាវិតនិម៍ាន 

ច�ណងលេជ�ង្ា៖«ផកាយកពឹករះកពិចៗ»

កមែវ�ិតីទតី ២ ៖ កកុមសខែមិង សខែមិងលេរឿងលេ�ោុនអ�ពរី

យពុេធមិត ្ដាា� លេផង ខែដា�ខែ្រងខែចកជា ៣វគ្មាគ

រួមមាន៖ 

  វគ្មាគេរី១៖  ជរីវក្រវត្ ិនងិសាវតាររ្រស់

ឪពពុកមិាយយុុទ្ធធមិត ្ដាា� លេផង

  វគ្មាគេរី២៖  ដា�លេណ�រជរីវិតរ្រស់យពុេធមិត ្ដាា� 

លេផង (ខែដា�សខែមិងលេដាោយ 

សមមិត ្ផ�) 

 វគាគទ្ធ�៣៖ ក្សីារត្តិសាុរូ�សាយុ់ុទ្ធធម�ត្តិ ិដំា ំសៀ�ង 

កមែវិ�តីទតី ៣  ៖ ការ�រំបាំ�ដិវតៃ្៍

 ការសខែមិងសិ���អូស្រនៃាយអស់រយ�លេព� 

ក្រខែហា�៤លេមាោង នងិជាចពុងលេកកោយ ខំពុ�នយិាយជនូពរ 
ដា�់អងគមរីេារីញ នងិកងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមឲ្យេេួ�

ជយ័ជមំះលេនៅកគ្មា្់រសមរភូាមិ។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំពុ�កតវូ 
�នដាកលេចញពរីកងសិ���ឃុំពុ� នងិ្រញូូ្ជូនលេេៅខាង 
សិ្រ�កមែផ�ិតពាងវិញ សាិតលេនៅស្រាសុកសាឹងកតង់។ 

លេនៅលេព�ខែដា��នមកដា�ខ់ែផកំស្ិរ�កមែផ�តិពាង 

ខំពុ�ជ្ួរសមមិត ្ផ� ខែដា�ជាតសួខែមិងកំពុងលេរឿងលេ�ោុន 

ដាា� លេផង។ លេនៅរលេសៀ�មួយ សមមិត ្ផ� នងិសមមិត ្

ដាន ្រ្ួរ�ខំពុ�លេេៅ�ួចលេ្រះេពុលេរន១ខែផៃពរីចមការមកហា្ូរ 

្រាពុខែនខ្ំពុ�្រដាលិេសធូមិនលេេៅលេេ ពរីលេកពោះខំពុ�ខៃាចកតវូចា្់រយក
 

លេេៅសមៃា្់រលេចោ�។ លេនៅន្ងៃ្រនាា្់រ សមមិតេ្ា�ង២នាក់ 

កតូវ�នចា្់រខៃនួ នងិយកលេេៅសមៃា្់រលេចោ�លេនៅលេកកោយ 
ការដា្ឋានផ�ិតពាង។ 

ម�ុងារ�សៀប្រងៀៃថាន ក់ទតី១ដល់កូៃប្រ�ជាជៃមលូ�ឋៃ

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំពុ�ជ្ួរជាមួយឪពពុកមាលេឈែោះ លេចក 

លេជឿន ខែដា�ជាលេមភូាមិមានល់េហា�រ។ សមមិត ្លេជឿន លេរៀ្រច� 

ផាះលេឈ�រ្រស់អំកភូាមិច�ននួ៣ខងំ លេដា�ម�រីលេក្រ�ក�ស ់

ជា្ាំក់លេរៀន នងិកខែនៃងសាំក់លេនៅ៖ ផាះេរី១ គឺ្មាសកមា្់រ 

្រលេកង�ន្ាំក់េរី១, ផាះេរី២ គឺ្មាសកមា្់រ្រលេកង�ន្ាំក់

េរី២ នងិផាះេរី៣ គឺ្មាសកមា្់រ្រលេកង�ន្ាំក់េរី៣។ េរីកខែនៃង 

្រលេកង�នគឺ្មាលេធូើ�លេឡា�ងលេនៅលេកកោមផាះ ច�ខែណកឯេរីកខែនៃង

សាំក់លេនៅគឺ្មាលេនៅលេ��ផាះ។ ខំពុ�កតូវ្រលេកង�ន្ាំក់េរី១ ខែដា�

មានកូនក្រជាជនមូ�ដា្ឋានក្រមាណពរី៦លេេៅ១០នាក់។  

ខំពុ�្រលេកង�នអក្រខែខែរលេនៅលេព�កពកឹ នងិលេ�ខលេនៅលេព� 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ាះសៀ��រ�សា់អំុស្រុសា� សាុ�ថាត្តិ សាា�ត្តិសៀនៅ�ូម�ចមៀារសាា�សា�� �ុំគាគារ ស្រុសាុក្សីកំ្សី�ង់សៀសាៀម សៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម។ 
(ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

រលេសៀ�។ លេនៅលេព�សកមាកន្ងៃកតង់ ខំពុ� នងិកូនសសិ្

លេេៅលេរោង�យសហាករណ៍រួមលេដា�ម�រីហា្ូរ�យ។ ្រនាា្់រពរី 

�សៀប្រង�នរួច ខិាុដំំកឹ្សីនាកូំ្សីនសា�សាីថាុក់្សីទ្ធ�១ សៀទ្ធៅដំាំដំណំា ំនងិ 

សៀដំ�រប្រ�មូលិលិាមក្សីសាត្តិមិក្សីសៀធីិ�ជ�។ ខិាុ�ំសៀប្រង�នកូ្សីនសា�សាី

ជាលេរៀងរា�់ន្ងៃ។ លេនៅចលេនៃោះចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៦ នងិលេដា�ម 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ កមែាភិា��ខែខែរកកហាមភូាមិភាាគ្មានរិតរីច�ូ 

មកដា�់ នងិចា្់រលេផិ�មចា្់រខៃនួកមែាភិា��ខែខែរកកហាម 
មូ�ដា្ឋាន យកលេេៅសមៃា្់រលេចោ�។ ឪពពុកមារ្រសខ់ំពុ� គឺ្មា

សមមិត ្លេជឿន ក៏កតូវកមែាភិា��ខែខែរកកហាមមកពរី

�ូម��ាគាន�រត្តិ�ចា�់យុក្សីសៀទ្ធៅសាមើា�់សៀចោលិទ្ធាងំប្រគួាសាារខ្មែដំរ។ 

លេនៅលេព�លេនោះ ខំពុ�ពតិជាភ័ាយតក់សៃពុតអ�ពរីការចា្់រយក
 

លេេៅសមៃា្់រលេចោ�។ ខំពុ�លេឃុំ�ញអំកភូាមិច�ននួ៥នាក់ កតូវ

លេយោធូាចា្់រចងដាាក់លេនៅលេ��រលេេះលេសះ នងិដាកឹយក

លេេៅលេកកោយភូាមិ។ ស្រាស្រលេព�ខែដា�លេយោធូា នងិកមែា 

ភិា��ខែខែរកកហាមមកពរីភូាមិភាាគ្មានរិតរីអនពុវតក្ារកា្់រ 

សមៃា្់រកានខ់ែតលេកច�នលេឡា�ង អំកភូាមិ�នរតច់�ូកំពុងនកព

លេ��ភាំ�ហាានជ់យ័លេដា�ម�រីតសុកូ្រឆ្នាំា�ងជាមួយខែខែរកកហាមភូាមិ 

ភាាគ្មានរិតរីវញិ។ ខំពុ�ដាងឹ្ា ខែខែរកកហាមមកពរីភូាមិ ភាាគ្មានិ រតរី

ដាាក់លេឈែោះឲ្យអំកភូាមិ ខែដា�រតល់េភាៀសខៃនួលេេៅភាំ�ហាានជ់យ័

ទ្ធាងំសៀនោះថាជា ប្រកុ្សីមខ្មែខិែរសា។ អុក្សី�ូម�ខ្មែដំលិសៀង���ះសៀបារ 

វាយឆ្នាំែក់ ្រៃន ់នងិសមៃា្់រកងឈៃ្រ ឬកមែាភិា��ខែខែរ 

ប្រក្សី�មជាញឹក្សីញា�់។ សៀនៅយុ�់មួយុ ក្សីង�ើ�ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម 

មកលេហាៅខំពុ�យកលេេៅសមៃា្់រលេនៅលេកកោយភូាមិ។ ខំពុ�នយិាយ

ខែផផ្ា្�កូនសសិ្ នងិចាកលេចញលេេៅជាមួយកងឈៃ្រ។ 

ខិាុបំ្រតូ្តិវបានចា�់ចងសាើា�សៀសាក្សី ន�ងដំកឹ្សីយុក្សីសៀទ្ធៅដំាក់្សីសៀនៅ

ខ្មែក្សី�ររសៀណាៅក្សី�់សាាក្សីសា�។ សៀនៅសៀ�លិសៀនោះ ក្សីង�ើ�សារួ
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អុក្សី�ូម�ចមៀារសាាមសា�� កំ្សី�ុងសៀនសាាទ្ធប្រត្តិ� ន�ងសៀខិចៅសៀនៅត្តិាមដំងទ្ធសៀនើសៀមគាងគ ក្សីុុងសៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម។  
(ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

ខំពុ�្ ា លេត�ខំពុ�ចង់សៃា្់រលេេៅតាមឪពពុកមារ្រសខ់ំពុ�ខែដារឬលេេ? 

ខំពុ�លេឆ្នាំៃ�យត្រវិញ្ា ខំពុ�មិនចង់លេេ ខំពុ�លេដា�រតាមអងគការ។ 

�នាា�់មក្សី ក្សីង�ើ�ក៏្សីសៀដំោះខ្មែលិងខិាុឲំ្យយវ��កតឡា្់រមក្សី�ាះ

វិញ។ លេនៅលេព�ខែដា�មកដា�់ផាះ កូនសិស្រ្រស់ខំពុ�

លេកតកអរយាាងខៃា�ង។  

ម�ុងារជាជំៃួយុការសៀមភិមូសិៀ�ែ ះ សៀ្រ តី យុុទ ្ ៃិងការ 

រត់សៀភិៀ្�ៃ�ៃពតីការកា�់្មាៃ �់

 �នាា�់��ខិាុបំ្រតូ្តិវបានសៀដំោះខ្មែលិងមក្សីវ�ញ ខិាុ�ំន�ិសៀប្រង�ន
 

កូ្សីនសា�សាីដំចូធីមែត្តិា �ុខុ្មែនសិាមម�ត្តិនិារ�សៀ�ែោះ សៀសារ�យុុទ្ធធ 

គឺាជាសៀម�ូម�មក្សី���ូម��ាគាន�រត្តិ� ខ្មែត្តិងចុះមក្សី��ន�ត្តិយក្សីារ

្រលេកង�នរ្រស់ខំពុ�ជាលេរឿយកពមេា�ងនិយាយគ្មា�រាម

ក�ខែហាងខំពុ�កគ្មា្់រលេព�លេវ�ា។ លេនៅចពុងឆ្នាំាំ� ១៩៧៧ 

សមមិតន្ាររី យពុេធ យកខំពុ�លេធូើ�ជាជ�នយួការ លេដា�ម�រីលេធូើ�្រញូ្ជូ រី

ត្តិងុ សាុ�ថាត្តិ បានរឭំក្សីអំ��ក្សីារ�សៀប្រង�នថាុក់្សីទ្ធ�១សៀនៅក្សីុុងរ��
ខ្មែខិែរប្រក្សី�មត្តិាមរយុ�រូ��ា�អំ��កុ្សីមារសៀរៀនសៀនៅសៀប្រក្សីោម 
សៀដំ�មសៀ��សៀនៅកុុ្សីងសៀសាៀវសៀ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រសាកិ្សីមុុជាប្រ�ជាធី��សៀត្តិយុយ 
(១៩៧៥-១៩៧៩)។  
(ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នងិកត់កតាលេផ្ងៗ។ ខំពុ�លេធូើ�្រញូ្ជូ រីអ�ពរីក្រជាជនលេនៅកំពុង

ភូាមិមានល់េហា�រ លេដាោយលេក្រ�ក�ស់គ្មា�រូ្រញូ្ជូ រីចាស់ ្រាពុខែនខ្ំពុ�

មិនដាងឹ្ាលេត�្រញូ្ជូ រីលេនោះយកលេេៅលេក្រ�ក�សល់េដា�ម�រីអើរីលេនោះ

សៀទ្ធ។ ខិាុសំារសៀសារលិ�ខិ�ត្តិអំ��ក្សីារអនញុ្ញាាត្តិ�ើាសា�ូិ់រមូលិដំឋាន

រសាស់ៀនៅ។ �នាា�់��សារសៀសាររួច ខិាុអំានឲ្យយសាមម�ត្តិនិារ�យុុទ្ធធ 
សាាិ�់សៀដំ�ម��រក្សីចណុំចខ្មែក្សីត្តិប្រមវូ។ �នាា�់មក្សី ខិាុខំ្មែក្សីត្តិប្រមវូ

ត្តិាមអិ�ខ្មែដំលិសាមម�ត្តិ ិយុុទ្ធធ ប្របា�់។ សៀនៅសៀ�លិខ្មែដំលិខិាុំ

�ញ្ជូច �់ក្សីារសារសៀសារលិ�ខិ�ត្តិប្រ�មាណ៤-១០ច�ា�់សាមម�ត្តិ ិ

យុុទ្ធធ លេ�ះប្រត្តិាសៀលិ�លិ�ខិ�ត្តិទ្ធាងំសៀនោះ សៀដំ�ម���ងូាញអំ��ក្សីារ 

អនញុ្ញាាត្តិ�ើាសា�់ាូរមូលិដំឋានរសាស់ៀនៅ។ ខិាុដំំងឹមុនថា មុន

ន�ងសៀប្រក្សីោយុក្សីមែា��បាលិ�ូម��ាគាន�រត្តិ�នងឹយុក្សីខិាុសំៀទ្ធៅ

សាមើា�់សៀចោលិ ដំសូៀចះុខិាុលំិួចលិ�ខិ�ត្តិមួយុច�ា�់ ន�ងរត្តិ ់
សៀចញ���ូម�មានស់ៀ��រសៀទ្ធៅក្សីាន�ូ់ម�ចមៀារសាាមសា��វ�ញ។ 

សៀនៅសៀ�លិខ្មែដំលិខិាុមំក្សីដំលិ់�ូម�កំ្សីសៀណ�ត្តិវ�ញ ខិាុ�ំងូាញ

លិ�ខិ�ត្តិមានប្រត្តិាសៀ�ែោះ សៀសារ� យុុទ្ធធ ដំលិ់សៀម�ូម�សៀនៅ

មូលិដំឋាន។ ខិាុបំ្រត្តិូវបានអនញុ្ញាាត្តិឲ្យយរសា់សៀនៅកុុ្សីង�ូម�។ ខិាុំ

រួច�ុត្តិ��ក្សីារក្សីា�់សាមើា�់សៀនៅក្សីុុងរ��ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម សៀនៅ 
សៀ�លិខ្មែដំលិក្សីងទ័្ធ�សៀវៀត្តិណាមវាយុចូលិមក្សីដំលិ់សៀនៅ 

សៀដំ�មឆាំាុំ១៩៧៩។

អត្តិ�ត្តិមនា�រសានិ�សាុខិគាគារ សាា�ត្តិសៀនៅ�ូម�គាគារ 
�ុំគាគារ ស្រុសាុក្សីកំ្សី�ង់សៀសាៀម សៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម។ 
(សាុាង ច�នាិ/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ដា�្ូរងរ្រសខ់ំពុ� គឺ្មាជាកពះសងឃគ្មាង់កំពុងវតស្�្ួរ ខែដា�មាន

កពះនាម វាា សារពុន នងិ កគ្មាមំូាក់លេេៀត លេឈែោះ សពុផាត។  

កគ្មាូ សពុផាត �នសៃា្់រលេនៅលេព�ច�ូលេធូើ� ជាេាហាានកំពុង 
រ្រ្រ �ន ់ន�។់ លេនៅកំពុងវតស្�្ួររ មាន្ាំក់សិក្ាខែតពរីរ 
កកមិត្រាពុលេណ ាោះ គឺ្មា្ាំក់េរី១២ នងិេរី១១ ។ �ពុះច�ូដា�់ 

្ាំក់េរី ១០ ខំពុ� ្ូិររមកលេរៀនលេនៅសា�ា្រឋមសិក្ាអងគរស។ 
 

លេនៅសា�ាអងគរស ខំពុ�ច�ូលេរៀនជាមួយកគ្មា ូលេឈែោះ សន ់

រហាតូ�ន្រញំ្ជូ្់រ្ាំក់េរី៩ លេេ�្រខំពុ�ឈ្់រលេរៀន។ ្រនាា្់រពរី

ឈ្់រលេរៀន ខំពុ��នសលេកមចចិតច្ូ�្ួរសជាកពះសងឃ

�នរយ�លេព�៦វស្ា។ 

បាែង សៀ�ង៖ កង�ល័តសៀ�ឃំុុំអំងករ្ 

ភា រ ែ្ តី 

 ខំពុ�លេឈែោះ �ាង លេឆ្នាំង។ លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំពុ��ន

លេរៀ្រការជាមួយក្រពនធខំពុ�លេឈែោះ លេពៅ សាខន នងិមាន 
កូនច�ននួ៧នាក់។ កូនរ្រសខ់ំពុ�មំាក់�នសៃា្់រអំឡាងុលេព�

ក្រពនធរ្រស់ខំពុ�សកមា�លេនៅមនារីរលេពេ្យស្រាសះតាអឹម។ 

 លេនៅកំពុងសម័យសងគមរាស្ត្រសនិយិម កគ្មាសួារ្រសខ់ំពុ�

មានជរីវភាាពធូូធូារ។ កគ្មាួសាររ្រស់ខំពុ�មានផាះលេក��ង

សកមា្់ររសល់េនៅ។ ជាលេរៀងរា�ន់្ងៃ ខំពុ�កតូវលេកកោកលេនៅលេមាោង 
៣លេេៀ្រភាៃឺ លេដា�ម�រីលេេៅដាងេឹកអណូិងយកមកេពុកលេក្រ� 
ក�ស ់ក្រសនិលេ្រ�ខំពុ�ចា�ដា�់ន្ងៃរះ ចា�លេេៅដាង គឺ្មាមិនមាន 
េឹ កសកមា្់រលេក្រ� ក�សល់េេ។ ខំពុ��នច�ូលេរៀន្ាំក់កពុមារដា្ឋាន 
ជាមួយលេកែងៗលេផ្ងលេេៀតលេនៅកំពុងភូាមិលេនៅវតស្�្ួររ។ កគ្មា ូ

បាងុ សៀឆាំង សា�ហិៃថៃរសា�់ុសំៀនៅអងគរសា ស្រុសាកុ្សីសៀមសាាង សៀខិត្តិិហៃប្រ�ខ្មែវង។ (សៀ�ង �ងីរាុសាុ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ្រនាា្់រពរី រ្រ្រ �ន ់ ន�់ លេធូើ� រដា្ឋក្រហាារេមៃាក់

សលេមិចកពះ នលេរោតម្ សរីហានពុ លេនៅន្ងៃេរី១៨ ខែខមរីនា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧០ ខំពុ��នលេេៅលេ�ងឪពពុកមិាយរ្រសខ់ំពុ�លេនៅផាះ លេដា�ម�រី
 

សរួសពុខេពុកុគ្មាាតដ់ាចូសពើមួយដាង។ លេព�មកដា�់ផាះ  

ខំពុ�លេឃុំ�ញកងេ័ពលេវៀតកពុងសកមាកលេនៅលេកកោមផាះរ្រសខ់ំពុ�  
លេដា�ម�រីលេកត�មលេេៅវាយលេនៅសមរភូាមិលេគ្មាោកខកំ។ សភាាព 

ក្សីារណ៍សៀនៅក្សីុងុ�ូម�សៀ�លិសៀនោះ មាន�ា�ចលិាចលិណាសា ់ 

លេកពោះេាហាានធូរីវគ្មារី លេធូើ�ដា�លេណ�រកាតភូ់ាមិមិងៗ ខែតងខែត 

ចា្់រសតើខែឆ្នាំករ្រស់ក្រជាជនយកលេេៅ្ររលិេភាោគ្មា លេហា�យ 

ខែ្មេា�ងចា្់រកូនកកមពុ�អំកភូាមិយកលេេៅជាមួយ។ ្រង 

ស្រុសា�ជ�ដំនូមួយុរ�សាខ់ិាុមុំាក់្សី ប្រត្តិវូបានទ្ធា�ានធី�វគា� ចា�់ 
ដាាក់រ្លេកកោះយកលេេៅជាមួយ។ គ្មាាត�់ន�ចួរតល់េគ្មាច

ខៃនួកតឡា្់រមកផាះវញិលេនៅលេព�លេេៅដា�់លេកកោ�លេគ្មាោ។ 

លេឃុំ�ញសាានភាាពដាលូេចះំ ឪពពុកមិាយណាខែដា�មានកូន

កកមពុ� ខែតងខែតយកកូនលេេៅ�ាក់េពុកលេនៅកំពុងវតល្េដា�ម�រីកពុ�ឲ្យ

ជ្ួរជាមួយេាហាានធូរីវគ្មារី ខែដា�ចពុះមកភូាមិមិងៗ។ លេនៅ 

បាុង លេឆ្នាំង ផ�្្់រេសមៈាសនេ៍ាក់េងនឹ ងលេរឿងរាាវរ្រសគ់្មាាតក់ំពុង 
រ្រ្រខែខែរកកហាមដា��ុ់គាគលិ�ក្សីមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជាលេនៅផាះ
រ្រសគ់្មាាត។់ (លេផង ពង្រាាសពុរី /មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា)

លេព�េាហាានធូរីវគ្មារី ច�ូមកកំពុងភូាមិ នងិ�នជ្ួរកងេ័ព

លេវៀតកពុង នងឹលេធូើ�ការវាយក្រហាារគ្មាាំរហាតូេា�់ខែត

មានអំកចាញ់ នងិឈះំ។ លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំពុ��ន
 

សលេកមចចិ ត�្ាចាកសិ កុា្រេ មករសល់េនៅផាះជាមួយ

ឪពពុកមិាយវិញ។ រា�់ន្ងៃ ខំពុ��នលេេៅឃុំើា�កក្ររីលេនៅ

កតពា�ងខែស្រាស។ ន្ងៃមួយមានយនល្េហាោះខាងេាហាានធូរីវ 

គ្មារី ខែដា�ក្រជាជនេូលេេៅលេហាៅ្ា «អាលេជ�ងស្រាសា�ង» 

បានសៀ��ញខិាុសំៀនៅវាលិខ្មែស្រុសា ក៏្សីបានបាញ់�ញ័្ជូ �ត្តិមក្សីខិើនួខិាុំ
 ក្រខែហា� ២០ លេេៅ៣០កគ្មាា្់រ។ ការ�ញ់លេនះលេដា�ម�រីឲ្យ

ដាងឹ្ាខំពុ�គឺ្មាជាកងេ័ព ឬក៏ក្រជាជន លេកពោះលេព�លេនោះខំពុ� 
កំ្សី�ងុខ្មែត្តិប្រក្សីា��នួ។ ជាងសៀនះសៀទ្ធៅសៀទ្ធៀត្តិ ក៏្សីមានយុនសិៀ�ោះ 

ក្រលេភាេអាការាូខែដា�មានកមៃា�ងខ្យ�់ខៃា�ង លេហាោះមក 

ជិតៗភូាមិ ឬក៏នកព លេដា�ម�រីរកេរីតា�ង នងិមលេធូ្យោ�យ

លេធូើ�ដា�លេណ�ររ្រសក់្រជាជន នងិកងេ័ពលេដា�ម�រី�ញ់កលេមាច

លេចោ�។ 

 លេកកោយន្ងៃជយ័ជមំះ ១៧ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

អងគការ�នយកផាះរ្រសខ់ំពុ�លេធូើ� ជាជកងកុស្រាសូវ លេហា� យ

ឪ�កុ្សីមាាយុរ�សាខ់ិាុចំុះមក្សីរសាស់ៀនៅសាយំុា��ាះវ�ញ។ ឪពពុក 

មិាយរ្រសខ់ំពុ�មានវយ័ច�ណាស ់លេហាតពុលេនះអងគការ�នដាាក់

ការងារឲ្យគ្មាាតដ់ា�ធូាងលេតោំតឲ្យេក់ និង�តូ្តិយកសរនស 

ជក់ លេដា�ម�រីលេវញលេធូើ�ជាខែខ្ខែវងៗ។ ច�ខែណកខំពុ�កតូវ�ន

អងគការ្រញូូ្ជូនឲ្យលេេៅសៀធីិ�ក្សីារលេនៅកំពុងកងច�ត័ឃុំពុ�អងគរស  
លេហា� យក្រពនធរ្រសខ់ំពុ�កតូវលេេៅលេធូើ� ការលេនៅកំពុងកងច�ត័នាររី

 
ឆាំៃាយុ��ខិាុ។ំ សៀនៅរដំូវប្របាំង ក្សីមែា��បាលិខ្មែខិែរប្រក្សី�ម�ញូួ្ជូន

 
ខិាុឲំ្យលេេៅលេធូើ� ការលេនៅេន្ាយច�ូហាឹ ម ខែដា�សាិ តលេនៅកព� 

ក្រេ�់ស្រាសកុកលេញូ្ជូ�ច នងិស្រាសុកក�ចាយមារ។ ខំពុ�កតវូលេធូើ� 
ការងារធូងៃនធ់ូងៃរ លេហា�យការហា្ូរអាហាារមិនកគ្មា្់រកគ្មាាន់

លេឡា� យ លេេ� ្រលេធូើ� ឲ្យយប្រ�ជាជនសៀនៅក្សីុុងក្សីងជាសៀប្រច�ន �ឺ

សាើា�់។  ជាលេរៀងរា�ន់្ងៃ ខំពុ�ហា្ូរខែត្រ្ររជាមួយសមៃមូូរ 

លេហា�យយូរៗម្ង លេេ�្រមាន�យដា�លេណ�្រហា្ូរ។  ខំពុ��នឮ

អំកសៀនៅក្សីុងុក្សីងនិយាយថា សៀនៅ�ូម�ស្រុសាះប្រ��តូ្តិមានអំក

ហា្ូរ�យដា�លេណ�្រេា�់ខែតធូៃាយកកពះសៃា្់រ លេកពោះឃុំៃាន

ខៃា�ងលេពក។ ច�ខែណកការងារ លេយ�ងលេធូើ�ការកា្់រដារីរងឹដាចូ 

្ែលេដា�ម�រីលេ��កេ�ន្់រ ឬលេ��កអាងេឹក ដាលូេចះំលេហា�យលេេ�្រលេធូើ� 

ឲ្យមានក្រជាជនធូៃាក់ខៃនួឈជឺា្រន្្រនាា្់រ។ អំឡាងុលេព� 

18 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេធូើ�ការ ក្រសនិលេ្រ�មានអំកឈ ឺគឺ្មាខំពុ�នងិអំកលេនៅកំពុងកងគឺ្មា
 

ជាអំកនា�លេេៅមនារីរលេពេ្យ លេកពោះមានលេពេ្យលេេៅតាមកង 

ច�ត័ជានចិ។ំ អំកខែដា�លេេៅព្យា��មានខែតមួយច�ននួ

តូច�នកតឡា្់រមកលេធូើ�ការវិញ នងិភាាគ្មាលេកច�នគឺ្មា�ត់

ដា�ណឹងខែតមិង។ ្រនាា្់រពរី្រញំ្ជូ្់រការងារលេនៅការដា្ឋាន 

អងគការខែតងខែតយកកកុមសិ���មកសខែមិងជូន

ក្រជាជនេស្នា លេដា�ម�រីជាកាលេ��កេឹកចតិ។្ យូរៗមិង 

ខំពុ�លេឃុំ�ញមានស�ិ��ខាងត�្រនម់កសខែមិងលេរឿងដាា�លេផង 

ជនូក្រជាជនេស្នា។ លេ្រ�មានកមែវធិូរីតចូៗ អងគការ�ន 

យកអំកស�ិ��ពរីខាង្ឹរងនរា មកសខែមិងជនូក្រជាជន  

លេហា�យស�ិ��កកមុលេនះមិនធូ�ដាចូស�ិ��ត�្រនល់េេ។ លេនៅ 

លេព�មានកមែវិធូរីមិងៗ មានកមែាភិា��្ាំក់លេ��មួយ 

ចនំនួបានចលូិរួម ក្សីុងុសៀនោះមាន ត្តិាសាក័្សី គឺាជាគាណ��ុ ំតា

លេ្រាង តានណ នងិ តាវាា។ ក្រធូានកងច�័តឃុំពុ�អងគរស  

កំពុងលេព�លេនោះមានលេឈែោះ នន ់្រនាា្់រមកមាន លេឈែោះ 

ស្រាសរីលេនឿង លេហា�យអំកេា�ងពរីរមកពរីស្រាសះតាអឹមដាចូគ្មាាំ។ 

លេព�លេធូើ�ការលេនៅកំពុងកងច�ត័ លេនៅលេព�ច�ូឆ្នាំាំ�លេយ�ង

អាចឈ្់រសកមាក់�នរយ�លេព�ពរី២ លេេៅ៣ន្ងៃ លេដា�ម�រី 

ប្រត្តិឡា�់សៀទ្ធៅ�ូម�ជួ�ជុបំ្រ��នធកូ្សីន។ ខិាុសំៀចញដំសំៀណ�រ��ក្សីខ្មែនើង 
លេធូើ�ការតា�ងពរីលេមាោង៣រលេសៀ� រហាតូដា�់លេមាោង១២ 

យ្់រលេេ� ្រលេដា�រមកដា�ផ់ាះ។ ជាលេរៀងរា�ឆ់្នាំាំ� ឲ្យខែតដា� ់

រដំូវវសាីា អងគក្សីារឲ្យយប្រក្សីមុចលិត័្តិទ្ធាងំអសម់ក្សី�ួូរដំ� សៀធីិ� 
ខ្មែស្រុសាចមៀារ ដំក្សីសាាូង �ុខុ្មែនមិ�នអនញុ្ញាា ត្តិកតឡា្់រសៀទ្ធៅ�ាះរ�សា ់

សៀយុ�ងវ�ញសៀទ្ធ សៀទ្ធោះ��ជាសៀនៅជ�ត្តិ�ាះក៏្សីសៀដំោយុ។ សៀនៅសៀ�លិសៀធីិ� 

ខែស្រាស ឈៃ្រ�នចាតត់ា�ងមនពុស្ច�ននួ ១០ នាក់  ឲ្យលេេៅសាងូ 
ស្រុសាូវឲ្យយបាន ១ហាិកតាក្សីុងុមួយុហៃថៃ សៀ��សាាងូម�នរួចសៀទ្ធ សៀនោះ

 
ខាងចពុងលេភាៅម�នឲ្យរ្រ្រអាហាារ��ូលេេ។

 ្រនាា្់រពរី ច្់រការងារលេនៅេន្ាយច�ូ�មឹ អងគក្សីារ

បាន�ញូួ្ជូនប្រក្សីមុរ�សាខ់ិាុមំក្សីជ�កក្រឡាាយ ន�ងសៀលិ�ក្សីប្រ��ន័ធ

ភាៃខឺែស្រាសលេនៅស្រាសកុលេមសាងវញិ។ កគ្មា្់រក្រពន័ធភាៃខឺែស្រាស លេយ�ង 

�នវាសខ់ែវងយាាងយកចតិេ្ពុកដាាក់ លេដាោយលេធូើ�យាាងណា 

ឲ្យភាៃឺ ខែស្រាសេា�ងអសល់េម� �លេេៅលេសែ� គ្មាាំជាជរួៗ។ ច�ខែណកឯភាៃឺ 

ក្រឡាាយគឺ្មាលេយ�ងលេ��កភាៃឺតាន ់នងិភាៃឺលេភាៃោះ នងិមានការ

វាសខ់ែវងយាាងកតឹ មកតូវដាចូគ្មាាំ។ លេនៅជិ តដា�ល់េព�រ្រ្រ

ខែខែរកកហាមដា�ួរ�� អងគការ�នចាតត់ា�ងឲ្យកកមុរ្រសខ់ំពុ�

មកជ�ក្សីស្រាសះ និងសាិស្រាសះមួយច�ននួ លេនៅកំពុងឃុំពុ�អងគរស 

សៀដំ�ម��សៀធីិ�យុាុងណាឲ្យយប្រ�ជាជនមានទឹ្ធក្សីសៀប្រ��ប្របាសា។់ 

 សៀនៅក្សីុងុឆាំាុ ំ១៩៧៨ ជនំាន ់សៀសាោ �ឹម ប្រគា�់ប្រគាងសៀនៅខិាង 
្ូរព៌ា ខំពុ�លេឃុំ�ញមានកមែាភិា��ខែខែរកកហាមមកពរីខាងភូាមិ 
�ាគាន�រត្តិ�ចលូិមក្សីប្រគា�់ប្រគាងសៀនៅក្សីុងុ�ូម�រ�សាខ់ិាុ។ំ ប្រ�ជាជន

លេនៅកំពុងភូាមិរ្រសខ់ំពុ�ជាលេកច�នកគួ្មាសារកតូវ�ន្រញូូ្ជូនលេេៅ
 ត្តិំ�នដ់ំ�ខិើាញ់ សៀ��យុម�នសៀ��ញកតឡា្់រមក្សីស្រុសាកុ្សីកំ្សីសៀណ�ត្តិ

វញិរហាតូដា�ស់ពើន្ងៃ។ ្ ាក់ំដាកឹនា�កំពុងភូាមិស្រាសះស�្ួររ  
ដំ�ូំងសៀឡា�យុគឺា ត្តិាយុនុ �នាា�់មក្សី ត្តិា��ត្តិ ន�ងសៀប្រក្សីោយុ 

មកលេឈែោះ ផាន។ ផាន មកកគ្មា្់រកគ្មាង�នរយ�លេព�៣ខែខ  

ស្រាសា្់រខែតឮដា�ណឹង្ាកងេ័ពរណសរិ្សាមគ្មាគរីសលេនងគោះ

ជាតិកម្ពុជាជាមួយកងេ័ពលេវៀតណាម ចូ�មកដំលិ់ 

ស្រុសាកុ្សីសៀមសាាង។ ក្សីមែា��បា�ខែខែរប្រក្សី�មបានឲ្យយប្រ�ជាជន 

េា�ងអសរ់តល់េេៅភាាគ្មាខាង�ិ ច រួមេា�ងកគ្មាួសាររ្រសខ់ំពុ� ។ 
អ�ឡាពុងលេព�លេនោះ ក្រពនធរ្រសខ់ំពុ� និង្រងស្រាសរី រ្រសខ់ំពុ�ក�ពពុង

 �រសៀ�ោះ សៀទ្ធ��សៀធីិ�ឲ្យយក្សីារសៀធីិ�ដំសំៀណ�ររ�សាស់ៀយុ�ងមានក្សីារ 

យឺុត្តិយុាុវ។ ប្រគាួសាាររ�សាខ់ិាុ ំមានគាសៀប្រមោងសៀធីិ�ដំសំៀណ�រត្តិាម 
ប្រចក្សីសាាិយុ រួចសៀឡា�ងសៀទ្ធៅត្តិាមអុក្សីសៀលិឿង �ុុខ្មែនសិៀ�លិសៀទ្ធៅ 

ដំលិវ់ត្តិលិេកតោក សៀម�ចា�់សៀ�ា�មងងឹត្តិ។ សៀយុ�ងបានសាសៀប្រមច 

ចតិច្�ូសាប្រមាក់្សីសៀនៅក្សីុងុវត្តិិសៀប្រត្តិោក្សី ន�ង�នាដំសំៀណ�រសៀទ្ធៅមុខិ 
សៀទ្ធៀត្តិសៀនៅកពឹ កខ្មែសាឹក្សី។ សៀនៅយុ�់សៀនោះ ខិាុសំៀ��ញមានក្សីារ

�ាុះប្រគាា�់ខ្មែ�ក្សីសៀនៅអំកសៀលិឿង លិុះប្រ�កឹ្សីសៀឡា�ងក្សីងេ័ពរ�សា់

សៀវៀត្តិណាមលេធូើ�ដា�លេណ�រមក្សីដំលិវ់ត្តិិសៀប្រត្តិោក្សី ន�ងឲ្យយប្រ�ជាជន

ទ្ធាំងអសា ់រួមទ្ធាងំខិាុ ំកតឡា្់រមក�ាះវ�ញ។ សៀ�លិមក្សីដំលិ�់ាះ 

ខិាុបំានសៀទ្ធៅយុក្សីអងៀរមួយុកូ្សីន�ាង ន�ងអំ��លិមួយុកូ្សីន�ាង

��សៀរោងបាយុយុក្សីមក្សីទុ្ធក្សីសៀនៅ�ាះ។ 

 �នាា�់��ទ្ធទួ្ធលិបានជយ័ុជមុះហៃថៃ៧ ខ្មែខិមក្សីរា ឆាំាុំ 

១៩៧៩  ខិាុបំ្រត្តិូវបានចាតត់ា�ងលេធូើ� ជាអន�ូុម�ស្រុសាះសា�ួំរ 

លេហា� យសា�ហិៃថៃខិាុ ំគឺាជាប្រក្សីមុប្រ�ឹក្សីីា�ុអំងគរសា។ ខំពុ�ក៏សមូ�ាិ ំ

ឲ្យយ�ង�ូឹនកូ្សីនក្សីែួយុមានក្សីារសា�ក្សីីាសៀ�ងិយុលិ ់និងចងចា ំ

ឲ្យកានខ់ែតច�ាស់្ ា រ�� �ុលុិ �ត្តិ សៀនះពិ តជាសៀវទ្ធនាណាសា ់

��ូក៏្សីម�នប្រគា�់ប្រគាាន ់លេហា� យុសៀធីិ�ក្សីារក៏្សី�សួាក្សីមើាងំ ន�ងគាែាន

សៀ�លិសាប្រមាក្សី។
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ុៃុ សៀ្ងហាៃ អំតតីតកងដឹកជញ្ជូូ�ៃនារ តី
សៀ�្មរភិមូវិាយុ�ូលកាៃ់កា�់ទតីរមួសៀ�តកំ្ពង់ចាម

 ខំពុ�លេឈែោះ ្ុរពុន លេសងហាាន លេក� តលេនៅឆ្នាំាំ�១៩៥៤ កំពុង

កគ្មាួសារកសិករលេនៅភូាមិ ចមការសាមសិ ្រ ឃុំពុ�គ្មាគ្មារ ស្រាសកុ

ក�ពង់លេសៀម លេខតក្�ពង់ចាម។ ខំពុ�គឺ្មា ជាកូនេរី ៥កំពុងច�លេណោម

្រង្រានូប្រ�សុាស្រុសា�ច�ននួ ៧នាក់ ខែដា�កំពុងលេនោះ ខំពុ�មាន្រង
 

ក្រសុ២នាក់ �នសៃា្់រកំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម។ ខំពុ��នលេរៀន
 

ដា�់្ ាំក់េរី ៩ចាស ់លេនៅសា�ា្រឋមសិក្ាគ្មាគ្មារ សាិ តលេនៅ 

កំពុងស្រាសកុក�ពង់លេសៀម។ ខំពុ��នឈ្់រលេរៀន និងមកជួយុឪពពុក 

ម្ាយក្រក្ររ្ររចិ ញំ្ជូ ឹមជ�វ�ត្តិ ដាចូជា ត�ាញកកមា�ក់ និង 

លេធូើ� ចមការជាលេដា� ម។ ខំពុ� និងប្រគាួសាារ មានជរី វភាាពសមរម្យ 

�ុខុ្មែនកិតូវ�នផៃាស្ូិ់ររេា�ងស្រាសងុ ្រនាា្់រពរីរដា្ឋក្រហាារ �ន ់

�ុុន សៀសាង�ាន អាយុុ៦៧ឆាំាុំ រសា់សៀនៅ�ូម�ចមៀារសាាមសា�� �ុំគាគារ ស្រុសាុក្សីកំ្សី�ង់សៀសាៀម សៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម។  
(ឡាុង អូន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

សកម ្ុភិតី

ន� ់លេក� តលេឡា� ងលេនៅន្ងៃេរី ១៨ ខែខមរី នា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ។ ្រាពុនែាន 

ខែខលេកកោយ��មានរដា្ឋក្រហាារ ការលេធូើ� �តពុកមែដាខែងូរតាម

ដាងផៃវូ�នសៀក្សី�ត្តិសៀឡា�ងលេនៅកំពុងភូាមិរ្រសខ់ំពុ�។ ខំពុ�ម�នដំងឹថា

�តពុកមែលេនះគឺ្មា លេដា�ម�រីអើរីលេនោះលេេ។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ដាខែដា� 

្រងក្រសុ្រលេងក�តរ្រសខ់ំពុ�លេឈែោះ វនុ ហៃឆាំសៀវត្តិ ខែដា�្ួរសជា

កពះសងឃលេនៅវតន្ាគ្មាវ័ន ្លេនៅទ្ធ�ប្រក្សីុងភាំ�លេពញ សៀធីិ�ដំសំៀណ�រ

ត្តិាមទូ្ធក្សីមក្សីជួ�ឪ�កុ្សីមាាយុ ន�ងន�យុាយុលិាជាសៀលិ�ក្សីចងុ 

លេកកោយ្ា គ្មាាតច់�ូរួមជាមួយ្រដាិ វតន្ ៍។ ចា្់រតា�ង��សៀ�លិ 

សៀនោះមក្សី ខិាុមំ�នខ្មែដំលិសៀ��ញ�ងប្រ�សុារ�សាខ់ិាុសំៀទ្ធ។ 

 សៀនៅឆាំាុ១ំ៩៧១ ក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�មមានវត្តិ ិ
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មានសៀនៅក្សីុុង�ូម�រ�សាខ់ិាុ។ំ ក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�មមក្សី

សាាុក់្សីសៀនៅ�ូម�ដំាបំាយុ��ូ ន�ងសៀដំក្សីសៀនៅក្សីុុងអប្រងឹងសៀនៅ

សៀប្រក្សីោមសៀដំ�មសៀ��សៀនៅក្សីុុងទ្ធ�ធីើា�ាះរ�សាអុ់ក្សី�ូម�។ ក្សីងទ័្ធ�

រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម សៀដំ�រសៀ�ោសានា�ំ�ុសាប្រ�ជាជនឲ្យយសៀង�� 

ចលូិរួមជាមួយុ�ដំ�វត្តិនិ។៍ ទ្ធា�ានសៀថែ�សៀជ�ង លិន ់នលិ ់ប្រត្តិវូ 

បាន�ញូួ្ជូនមក្សីវាយុ�សៀណាញរ�តូ្តិដំលិ់ក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះ

ខ្មែខិែរប្រក្សី�មដំក្សីសៀចញ���ូម�។ ម�នយូុរ�ុុនែាន ក្សីងទ័្ធ�

រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម�ញូួ្ជូនក្សីមើាំងចូលិក្សីុុង�ូម�វ�ញ។ 

 សៀនៅឆាំាុ១ំ៩៧២ សាន្ទ្រាងគាមរវាងទ្ធា�ាន លិន ់នលិ ់ 

ន�ងកងេ័ពរសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�មក្សីានខ់្មែត្តិខៃា�ងលេឡា�ង  រ�តូ្តិដំលិ ់

មានក្សីារទ្ធមើាក់្សីប្រគាា�់ខ្មែ�ក្សី�ណាាលិឲ្យយ�ាះរ�សាអុ់ក្សី�ូម�

ជាសៀប្រច�នខិងុសៀឆាំះគាែានសាលិ។់ �ាះរ�សាខ់ិាុក៏ំ្សីសៀឆាំះខ្មែដំរ។  ក្សីង 
ទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម ម�នបានបាញ់ត្តិ�ត្តិវ�ញសៀទ្ធ ន�ងបាន 

ដំក្សីមើាងំសៀចញ���ូម�។ �នាា�់��មានក្សីារទ្ធមើាក់្សីប្រគាា�់ជា 

សៀប្រច�នក្សីុុង�ូម� ទ្ធា�ានសៀថែ�រសៀជ�ង លិន ់នលិ ់ប្រត្តិវូបាន�ញូួ្ជូន

ចូលិមក្សី�ូម�ចមៀារសាាមសា�� សៀដំ�ម��សៀដំ�រសៀបាសាសាមឹាត្តិ

ក្សីមើាងំត្តិសាុខូ្មែខិែរប្រក្សី�មខ្មែដំលិសៀនៅសៀសាសាសាលិ ់ន�ង�រ 

សៀជ�ងសៀនៅ�ូម�រក្សីារគាយុ ខ្មែដំលិជាមូលិដំឋាន�រសៀជ�ងរ�សា ់

ក្សីងទ័្ធ�ត្តិសាុូខ្មែខិែរប្រក្សី�ម��មុនមក្សី។ 

 សៀនៅសៀដំ�មឆាំាុំ១៩៧៣ ទ្ធា�ានសៀថែ�រសៀជ�ង លិន ់នលិ់ 

ដំក្សីសៀទ្ធៅទ្ធ�រួមសៀខិត្តិវិ�ញ ដំសូៀចះុក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម

ចូលិមក្សីក្សីុុង�ូម�ជាថែ�មាងសៀទ្ធៀត្តិ។ ក្សីងវរសៀសានាធីំរ�សា់

ក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម ដំកឹ្សីនាំសៀដំោយុ ត្តិា�ាក់្សី, ត្តិា

សាាសៀរត្តិ ន�ង ត្តិា�កូ្សីសៀសាៅ ចលូិមក្សីត្តិាងំទ្ធ��រសៀជ�ងសៀនៅ 

ក្សីុងុសៀនៅក្សីុងុ�រ�សៀវណ�ាះរ�សាខ់ិាុ ំ។ ក្សីងវរសៀសានាធីរំ�សាក់្សីង
 ទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�មសាាុក់្សីអាស្រុសាយ័ុរយុ�សៀ�លិមួយុហៃថៃ។  

ខិាុសំៀ��ញក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�មដំាំបាយុ ន�ងសៀរៀ�ចំ

សៀសា��ងអា�ារត្តិាមខិើនួ សៀដំ�ម��សៀប្រត្តិ�មសៀចញសៀទ្ធៅសៀទ្ធៅវាយុ 
�ាាចច់លូិក្សីានក់្សីា�់ទ្ធ�រួមសៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម។ សៀនៅសៀ�លិសៀនោះ  

ខិាុបំានចលូិរួមជាមួយុចលិនា�ដំ�វត្តិាន ៍ន�ងសៀធីិ�ជាប្រ�ធីាន

ក្សីងដំកឹ្សីជញូួ្ជូននារ�។ ក្សីងដំកឹ្សីជញូួ្ជូននារ�ប្រត្តិវូបាន�ញូួ្ជូនសៀទ្ធៅ
 ខ្មែខិីសៀប្រត្តិ�មសាមរ�ូម�សៀប្រក្សីោយុសៀដំ�ម��ជយួុខ្មែសាងក្សីងទ័្ធ�រង 

រ�ួសាយុក្សីសៀទ្ធៅ�យាបាលិ ន�ងសាមភារសាកឹ្សី រួមទ្ធាងំប្រគាា�់

យុុទ្ធធ�ណឌ សៀនៅសៀ�លិខ្មែដំលិក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម យុក្សី 

�ះុសៀលិ�ទ្ធា�ាន លិន ់នលិ ់ន�ងចលូិក្សីានក់្សីា�់ទ្ធ�រួមសៀខិត្តិិ

កំ្សី�ង់ចាម។ 

 សៀនៅចងុឆាំាុ១ំ៩៧៣ ក្សីងដំកឹ្សីជញូួ្ជូននារ�រ�សាខ់ិាុបំ្រត្តិវូ

បាន�ញូួ្ជូនសៀទ្ធៅដំកឹ្សីសៀសា��ងសៀនៅ�ើាងំមួយុសាា�ត្តិសៀនៅខ្មែក្សី�រ

ទ្ធ�រួមសៀខិត្តិ ិ�ុុខ្មែនមិ�នមានអិ�សៀនៅសៀសាសាសាលិស់ៀដំ�ម��ដំកឹ្សីសៀនោះ 

សៀឡា�យុ។ ខិាុជំ�ះក្សីង់សៀម�លិជុំវ�ញ�ីារធីំទ្ធ�រួមសៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ 
ចាម ខ្មែដំលិក្សីា�់ក្សីានស់ៀដំោយុក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម។ 

�នាា�់���រសៀជ�ងប្រ�ខ្មែ�លិ�� ៣-៤ហៃថៃ ក្សីងដំកឹ្សីជញូួ្ជូននារ� 

ន�ងខិាុបំ្រត្តិូវបាន�ញូួ្ជូនមក្សីក្សីានមូ់លិដំឋានសៀរៀងខិើនួវ�ញ។ 
 សៀនៅសៀ�លិខ្មែដំលិមក្សីដំលិ់�ូម�វ�ញ ខិាុ ំ រសា់សៀនៅជាធីមែត្តិា

រ�តូ្តិដំលិស់ៀដំ�មឆាំាុ១ំ៩៧៤ សៀទ្ធ��ខិាុទំ្ធទួ្ធលិប្រ�ជាជនខ្មែខិែរ

ក្សីាត្តិច់�នសៀ�ែោះ ថាងំ ណាងំ ចនំនួ១ ប្រគាសួាារ ន�ង អុ� មួយុ 

ចំននួ១ប្រគាួសាារជសៀមើ�សាមក្សី��ទ្ធ�រួមសៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម។ 

ប្រគាសួាារជសៀមើ�សា បានសាាុក់្សីសៀនៅសៀប្រក្សីោម�ាះរ�សាខ់ិាុមួំយុ

រយុ�។ 

 សៀនៅឆាំាុ១ំ៩៧៥ ខិាុសំៀរៀ�ក្សីារជាមួយុ�ា�សៀ�ែោះ យុុន 

ខ្មែដំលិជាក្សីងទ័្ធ��រសៀជ�ងសៀនៅខិាង�ញាខ្មែប្រក្សីក្សី។ សៀនៅ

ចងុឆាំាុ១ំ៩៧៦ �ា�រ�សាខ់ិាុបំ្រត្តិវូបាន�ញូួ្ជូនសៀទ្ធៅ�រសៀជ�ង

សៀនៅសាមរ�ូម�ចន្ទ្រានាា ខិណ�សៀ�លិខ្មែដំលិខិាុ�ំើាសា់សៀទ្ធៅសៀធីិ�

ស្រុសាវូអងៀរសៀនៅវត្តិគិាគារ។ ខិាុបំ្រត្តិវូសៀទ្ធៅសៀធីិ�ក្សីារ��ប្រ�លិមឹទ្ធលិ់

វុន ហៃឆាំសៀវត្តិ �ូឹនប្រ�សុារ�សា់ �ុុន សៀសាង�ាន កុុ្សីងអំឡាងុសៀ�លិ�ួសា
ជាប្រ�ះសាងឃ សៀនៅសៀដំ�មទ្ធសាវត្តិីរឆ៍ាំាុ១ំ៩៧០។ �នាា�់មក្សី �ុុន សៀសាង
�ាន បានចលូិរួមជាមួយុ�ដំ�វត្តិិន ៍ន�ងបាត្តិខ់ិើនួរ�តូ្តិមក្សីដំលិ ់
សា�ហិៃថៃសៀនះ។ (ឡាងុ អូន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ប្រ�លិ�់ គាែានសៀ�លិសាប្រមាក្សីប្រគា�់ប្រគាាន ់ន�ងប្រត្តិូវខ្មែ�ក្សី 

សៀចញ��ប្រគាសួាារ។ រ�តូ្តិដំលិឆ់ាំាុ១ំ៩៧៧ �ា�រ�សាខ់ិាុមំក្សី 
សៀលិង�ាះ ខ្មែដំលិសៀនៅសៀ�លិសៀនោះខិាុមំានហៃ�ាសៀ�ោះចំននួ ៤ 
ខ្មែខិ។ �ា�រ�សាខ់ិាុយំុក្សីថាុ ំន�ងធីយូងមក្សីទុ្ធក្សីឲ្យយខិាុសំាប្រមា�់អាងំ

 សៀ�ើ�ងសៀ�លិកូ្សីនខិច�។ �ុុនែានហៃថៃសៀប្រក្សីោយុមក្សី �ា�រ�សាខ់ិាុចំាក្សី 
សៀចញសៀទ្ធៅ�នាាយុក្សីងទ័្ធ�វ�ញ។ ខិាុបំ្រត្តិវូបាន�ញូួ្ជូនសៀទ្ធៅសៀលិ�ក្សី

 
ដំ�សៀនៅទំ្ធន�់ខ្មែប្រ�ក្សីសាខ្មែងៀ ន�ងទំ្ធន�់ប្រត្តិយួុសៀចក្សី សៀនៅក្សីុុង�ូម� 
វាលិប្រគាាលិសៀលិ� �ុបំ្រទ្ធាន ស្រុសាកុ្សីកំ្សី�ង់សៀសាៀម។ សៀនៅសៀ�លិ

សៀនោះ ខិាុសំាប្រមាលិបានកូ្សីនប្រ�សុាមុាក់្សី ន�ង សៀនៅសារហៃសាខិច�សៀនៅ 
សៀឡា�យុ។ សៀ�លិសៀនោះ គឺាជាសៀវលិាដំល៏ិំបាក្សីសាប្រមា�់ខិាុ ំគឺា 

អាជ�វក្សីរលិក់្សីប្រត្តិ�សៀនៅ�ីារប្រក្សីមួនខ្មែប្រ�ក្សីសៀដំ�មច័នា សៀនៅ�ូម�ខ្មែប្រ�ក្សីសៀដំ�មច័នា �ុំកំ្សី�ង់ប្រក្សី�� ស្រុសាុក្សីកំ្សី�ង់សៀសាៀម សៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម។  
(ឡាងុ អូន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

អុ ក្សីសៀនសាាទ្ធសៀក្សីោះសាូទ្ធ�ន បានរក្សីប្រត្តិ� ន�ងសៀខិចៅសៀនៅត្តិាមដំងទ្ធសៀនើ សៀមគាងគ 
ក្សីុងុសៀខិត្តិិកំ្សី�ង់ចាម។ (ឡាងុ អូន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

ទ្ធ�១) �ូម�រ�សាខ់ិាុគឺំាសាា�ត្តិសៀនៅសៀប្រក្សីោមក្សីារប្រគា�់ប្រគាងរ�សា់

ក្សីមែា��បាលិខ្មែខិែរប្រក្សី�ម�ូម��ាគាន�រត្តិ�, ទ្ធ�២) ខិាុសំៀទ្ធ��ខ្មែត្តិ

សាប្រមាលិកូ្សីនប្រ�សុាមុាក់្សី គាែានក្សីមើាងំសៀធីិ�ក្សីារ ន�ង ទ្ធ�៣) �ា� 

រ�សាខ់ិាុបំ្រត្តិវូបានចា�់យុក្សីសៀទ្ធៅសាមើា�់សៀចោលិ���ទ្ធមាន 
ខ្មែ�នក្សីារក្សី�ត្តិ។់ សៀម�ូម�មក្សី���ូម��ាគាន�រត្តិ�សៀ�ែោះ �ុមុ ចា�់ 

សៀ�ា�មសៀធីិ�ប្រ�វត្តិិ�រូ�សៀឡា�ងវ�ញ។ ខំពុ�ដាឹ ង្ ា ការលេស�លេរ�ក្រវត្រូិ្រ 

សៀឡា�ងវ�ញសៀនះ គឺា��ត្តិជាម�នស្រុសាលួិសៀនោះសៀឡា�យុ។ �នាា�់�� 

ក្សីារសៀធីិ�ប្រ�វត្ិ រូ្រលេឡា�ងវញិរួចរាលិល់េហា� យ អំកភូាម�ជាសៀប្រច�ន 

ប្រតូ្តិវបានចា�់ខិើនួ ន�ងដំកឹ្សីយុក្សីសៀទ្ធៅសាមើា�់សៀចោលិសៀនៅសៀប្រក្សីោយុ 
�ូម�ចមៀារសាាមសា��។ ខិាុបំានរួច�ុត្តិ��ក្សីារចា�់យុក្សីសៀទ្ធៅ 
សាមើា�់សៀនះ ��សៀប្រ�ោះខិាុបំាន�ញ្ញាួក់្សីក្សីុុងប្រ�វត្តិិ�រូ�ថាខិាុគឺំា

 ជាក្សីសា�ក្សីរ។ សៀនៅសៀដំ�មឆាំាុ១ំ៩៧៩ ក្សីងទ័្ធ�រសំៀដំោះសៀវៀត្តិ 

ណាមវាយុចលូិមក្សីដំលិទ់្ធ�រួមសៀខិត្តិិកំ្សី�ង់ចាម ក្សីមែា��បាលិ 

ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម�ូម��ាគាន�រត្តិ� បាន�ងំិជសៀមើ�សាអុក្សី�ូម�សៀទ្ធៅ 

ជាមួយុ �ុុខ្មែនខិិាុមំ�នសៀទ្ធៅត្តិាមសៀទ្ធ ��សៀប្រ�ោះអុក្សី�ូម�មុាក់្សីបាន 
ប្របា�់ខិាុថំា មានក្សីារដំាក់្សី�ងៀ�់ប្រគាា�់ម�នសៀនៅទ្ធ�សៀនោះ។ 

ក្សីមែា��បាលិខ្មែខិែរប្រក្សី�មរត្តិស់ៀ�ៀសាខិើនួសៀឆាំោុះសៀទ្ធៅទ្ធ�សាខិាង 
លិ�ច �ុុខ្មែនមិ�នដំងឹសៀទ្ធៅដំលិទ់្ធ�ណាសៀទ្ធ។ ខិាុ�ំនរិសាស់ៀនៅក្សីុុង

�ូម�សៀដំោយុបានប្រ�ក្សី�រ�រជាក្សីសា�ក្សីររ�តូ្តិដំលិ់សៀ�លិ

�ចចុ��នលុេនះ។ 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ប្រ�ធាៃប្រកុមកងកុមារ
សៀ�កនពុង្ម័យុស�ែរប្រក�ម
គាំត ស្រុ្តី ស�ៃ 

 លេនៅកំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម (១៩៧៥-១៩៧៩) ខំពុ� 
សៀធីិ�ជាប្រ�ធីានប្រក្សីមុក្សីងកុ្សីមារ ន�ងរសាស់ៀនៅសៀធីិ�ក្សីារងារធីៃាយុ

ពរីឪពពុកម្ាយ។ កមែាភិា��ខែខែរកកហាមចាតត់ា�ង ខំពុ� នងិ 
កពុមារ៣នាក់លេេៀត ឲ្យឃុំើា�លេគ្មាោ នងិកក្ររី ក្រមាណ 

២០០ក�ា�។ ខំពុ�លេឈែោះ មពុ� លេពៅ អាយពុ៥៧ឆ្នាំាំ� មានស្រាសុក 
ក�លេណ�តលេនៅភូាមិលេគ្មាោកកលេណិោ� ឃុំពុ�លេកកោ�លេគ្មាោ ស្រាសុក

សើាយកជ� លេខតស្ើាយលេរៀង។  សពើន្ងៃលេនះខំពុ�រស់លេនៅភូាមិ

សៃាគ្មារីឡូា ឃុំពុ�េនៃងូ ស្រាសកុលេមមត ់លេខតត្�ូងឃុំែពុ�។ ខំពុ�មានឪពពុក

 លេឈែោះ មពុ� យ�ា នងិម្ាយលេឈែោះ តរី ឡាាយ នងិមាន្រង 

្រាូន៦នាក់ (ស្រាសរី៤ ក្រុស២)។ ខំពុ�មានក្រពនធលេឈែោះ 

ឈកូ សពុខា នងិមានកូន៦នាក់ (ស្រាសរី៣ នងិក្រសុ៣)។

 កា�ពរីខំពុ�លេនៅលេកែងឪពពុកម្ាយក្រក្ររ្រររកសពុរីលេធូើ�ខែស្រាស  
និងដាា�ដា�ណា�។ លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេព�ខំពុ�មានអាយពុ

 
ប្រ�ខ្មែ�លិ ៦ឆាំាុ ំ ប្រ�សៀទ្ធសាក្សីមុុជាបានសៀក្សី�ត្តិមានសាន្ទ្រាងគាមសាុ�វ�លិ 

ឪ�កុ្សីរ�សាខ់ំពុ�ពរខំពុ�រតល់េគ្មាចពរី កគ្មាា្់រកា�លេភាៃ�ង ខ្មែដំលិក្សីងទ័្ធ� 

សៀវៀត្តិកុ្សីងសា�ក្សីារជាមួយុក្សីងក្សីមើាងំរសំៀដំោះខ្មែខិែរប្រក្សី�ម 

វាយុប្រ�យុទុ្ធធត្តិទ្ធលិន់ងឹទ្ធា�ានសា�រដំឋអាសៀមរ�ក្សីខ្មែដំលិបាន 

សា�ក្សីារជាមួយេាហាានធូរីវគ្មារី។ ខំពុ�ចងចា�្ា ខំពុ�ធូៃា្់រ�ន
 

លេឃុំ�ញេាហាានធូរីវគ្មារី រួមជាមួយរ្លេកកោះ មកលេ�ះេរីតា�ង

លេនៅកំពុងភូាមិរ្រសខ់ំពុ�។ េាហាានធូរីវគ្មារី ដាា��យ លេធូើ�មូូ្រអ�ពរី
 សាចល់េគ្មាោ និងកតរីខក�្រាពុងលេនៅច�មពុខផាះរ្រសខ់ំពុ�   លេហា�យលេកែងៗ  

សៀនៅក្សីុងុ�ូម�នាគំាាុ�រសៀម�លិទ្ធា�ានទ្ធាងំសៀនោះដំាំបាយុន�ង

សាើ។ ទ្ធា�ានធី�វគា�មួយុចនំនួច�ត្តិលិិ ឹន�ងស្រាសឡាាញ់សៀក្សីែងៗ  

�នឲ្យ�យ កតរីខក�្រាពុង  សាចល់េគ្មាោក�្រាពុង នងិន�ច�ណរីមួយ 

ចនំនួដំលិល់េកែងៗ។ �ុុខ្មែនសិៀ��សៀក្សីែងស្រុសា�ជទំ្ធង់ៗ  ន�ងសៀ�ញប្រក្សីមំុ 

វ�ញ គឺាប្រ��មនងឹក្សីារសៀធីិ�បា� ន�ងចា�់រសំៀលិោ���សាណំាក់្សី 

ទ្ធា�ានធី�វគា�ទ្ធាងំសៀនោះ។ �ងស្រុសា�ជ�ដំនូមួយុរ�សាខ់ិាុ ំរត្តិ�់នួ 

ហា្ូរសៃាមៃូ នងិយកធូ្ូយង ឬភាក់មក�ាតលេ��ខៃនួ នងិមុខិ 

សៀដំ�ម��ឲ្យយក្សីងទ័្ធ�ធី�វគា�សៀម�លិសៀទ្ធៅក្សីខិក់ិ្សី សៀដំ�ម��សៀជៀសាវាង

ការលេធូើ��្រ នងិការចា្់ររ�លេ�ោភា។ 

 លេនៅលេព�មួយលេនោះ ខំពុ�លេដា�រលេេៅលេម��ឪពពុកមិាយ នងិ 
សាចញ់ាតរិ្រសខ់ំពុ�ក�ពពុងសាងូខែដា�មានចមងៃាយក្រខែហា�

 
៣០០ខែមាកតលេនៅខាងលេកកោយផាះរ្រស់ខំពុ� ស្រាសា្់រខែតខំពុ�

លេឃុំ�ញសពុេធខែតរ្លេកកោះចតតលេកម�្រគ្មាាំលេនៅវា�ខែស្រាស។ 

្រនាា្់រមករ្លេកកោះេា�ងលេនោះ ្ររកិនសនាងូកំពុងខែស្រាស នងិ
 

រ្រស់រ្ររលេផ្ងៗលេេៀតខចូខាតលេសា�រេា�ងស្រាសុង។ លេដាោយ 

លេឃុំ�ញរ្លេកកោះ្ររកាតវ់ា�ខែស្រាសដាលូេចះំ ខំពុ�នងិលេកែងៗដាន៏េ 

ប្រ�ា� សាុ�ថាត្តិ គឺាជាសៀម�ូម�សាើាគា�ឡូា សា�ហិៃថៃរសាស់ៀនៅ�ូម�សាើាគា�ឡូា 
 

�ុទំ្ធនើងូ ស្រុសាកុ្សីសៀមមត្តិ ់សៀខិត្តិិត្តិ�ូង�ែុ។ំ ។ 
 (សាខុិ វណ េ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេខៃោងេើារវតអ្ននាសឺ សាិតលេនៅកំពុងឃុំពុ�េនៃងូ ស្រាសុកលេមមត ់
 

លេខតត្�ូងឃុំែពុ�។ (សពុខ វណ ា�/មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា)

លេេៀតរតល់េគ្មាចលេចញពរីេរីលេនោះេា�ងភ័ាយខៃាច។ 

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ្រងជរីដានូមួយរ្រសខ់ំពុ�មំាក់រសល់េនៅ 
ស្រាសកុលេមមតត់ា�ងពរីសងគមចាស ់លេហាៅឪពពុកមិាយខំពុ�មក

រសល់េនៅស្រាសកុលេមមតជ់ាមួយគ្មាាត។់ ្រងជ�ដំនូមួយខំពុ�ក�្់រ

្ា លេនៅស្រាសុកលេមមត ់លេ្រ�សិនជាលេធូើ�ស្រាសូវមិន�នលេដាោយ 

សារភាាពរា�ងសងៃតួ ក៏លេយ�ងអាចដាា�ដំឡំាងូ លេដា�មរី�ចញំ្ជូមឹជរីវតិ 

បានខ្មែដំរ។ ប្រគាួសាាររ�សាខ់ិាុ ំ�ើាសាទ់្ធ�លិសំៀនៅ��សៀខិត្តិសិាាិយុសៀរៀង 

មក្សីរសាស់ៀនៅក្សីុងុស្រុសាកុ្សីសៀមមត្តិ ់សៀខិត្តិិត្តិ�ូង�ែុវំ�ញ ��សៀប្រ�ោះសៀនៅ
 កំពុងភូាមិខំពុ�មានភាាពរាងំសាៃតួ្តិមិនមានេឹកកគ្មា្់រកគ្មាានកំ់ពុង 

ក្សីារសៀធីិ�ខ្មែស្រុសា  ន�ងដំាដំំះុ។  ប្រគាសួាាររ្រសខ់ំពុ��នរសាស់ៀនៅស្រុសាកុ្សី 

លេមមតរ់យ�លេព�១ឆ្នាំាំ� ក៏កតឡា្់រមកស្រាសុកវញិ ពរីលេកពោះ

កា�លេនោះមានលេក�តជ�ងឺកគ្មាុនចាញ់ នងិសៃា្់រមនពុស្

អស់ជាលេកច�ននាក់។ មិាយរ្រស់ខំពុ�មានជ�ងឺកគុ្មានចាញ់

លេហា�យ�នសៃា្់រលេនៅេរីលេនោះ ច�ខែណក្រងស្រាសរី្រលេងក�តរ្រស់ 

ខំពុ�មំាក់ក៏ឈជឺ�ងឺកគ្មាុនចាញ់រហាតូនយិាយមិនលេចញ។ 

លេដាោយសារឥេធិព�ជ�ងឺកគ្មានុចាញ់លេនោះ្រងស្រាសរីរ្រសខ់ំពុ�

នយិាយមិនច�ាស់រហាតូដា�់សពើន្ងៃលេនះ។ 

 សៀនៅឆាំាុ១ំ៩៧៥ ប្រគាួសាាររ�សាខ់ិាុរំសាស់ៀនៅក្សីុងុ�ូម�សៀគាោក្សី

កលេណ្ោ�វញិ។ លេយ�ងលេធូើ�ខែស្រាសចមការធូមែតាដាចូអំកភូាមិ 

ដំហ៏ៃទ្ធសៀទ្ធៀត្តិខ្មែដំរ។ សៀនៅសៀ�លិសៀនោះ ខ្មែខិែរប្រក្សី�មម�នទ្ធានច់លូិ 

មកដា�់កំពុងភូាមិរ្រស់ខំពុ�លេេ។ 

 ្រនាា្់រពរីន្ងៃេរី១៧ លេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរកកហាម

ចា្់រលេផ្�មចាតត់ា�ងឲ្យអំកភូាមិេា�ងអសល់េធូើ�ខែស្រាសរួម ្រាពុខែន ្

ក្រជាជនអាចហា្ូរ�យតាមផាះលេរៀងៗខៃនួ។ លេនៅចពុងឆ្នាំាំ� 
១៩៧៥ នងិលេដា�មឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខែខែរកកហាម�នឲ្យអំកភូាមិ 

��ូបាយុរួមសៀនៅក្សីុងុសា�ក្សីរណ៍។ ខិាុបំានគា�ត្តិថា ប្រ�ខ្មែ�លិ
 

ខំពុ�ស្រាស�ួលេហា�យ លេកពោះលេធូើ�ការរួចហា្ូរខែតមិង នងិមិនចា� 
បាចដ់ំាំបាយុ��ូខិើនួឯង  �ុុខ្មែនតិ្តិាម��ត្តិគឺាម�នស្រុសាលួិដំចូ

លេយ�ងហា្ូរលេនៅតាមផាះលេឡា�យ។ លេនៅអ�ឡាពុង១៩៧៦ ខែខែរ 
ប្រក្សី�មឲ្យយប្រ�ជាជន��ូអា�ារចនំនួ ៣សៀ�លិ ក្សីុងុហៃថៃ ្រាពុខែន្

ដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧៧ និង១៩៧៨ ក្រជាជនហា្ូរ្រ្ររខែត ២ 

លេព�កំពុងន្ងៃ។ 

 លេនៅកំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម ខំពុ�លេនៅកំពុងកងកពុមារឃុំើា�
 លេគ្មាោកក្ររី នងិលេដា�រលេរ�សអាចម៍លេគ្មាោកក្ររី។ លេនៅជ�នានល់េនោះ 

ម�នមានសៀសាែៅប្រគា�់ប្រគាានស់ាប្រមា�់ឲ្យយសៀគាោប្រក្សី��សាុ�សៀទ្ធ ដំូសៀចះុ 

លេគ្មាោកក្ររីជាលេកច�នងា្់រ។ លេនៅលេព�មានលេគ្មាោកក្ររីងា្់រខែខែរ 

កកហាមមិនអនពុញ្ញាតឲ្យអំកភូាមិយកសាចល់េគ្មាោងា្់រលេនោះ

មក្សី��ូសៀទ្ធ។ ខ្មែខិែ រប្រក្សី�មសាខុិច�ត្តិទុិ្ធក្សីសៀខិែោចសៀគាោប្រក្សី��សៀនោះ

ឲ្យយសាឹយុុរលិួយុសៀចោលិ។ សៀនៅសៀ�លិយុ�់ មានប្រ�ជាជនខិើះ

បានសៀទ្ធៅលិួចសៀជៀរយុក្សីសៀថើ�មយុក្សីមក្សី��ូ ចខំ្មែណក្សីសាាចទុ់្ធក្សី 

ឲ្យយសាឹយុុសៀនៅត្តិាមវាលិខ្មែស្រុសា។ 

 សៀនៅក្សីុងុក្សីងកុ្សីមាររ�សាខ់ិាុ ំ មានសៀក្សីែ ង ទៗ្ធាងំស្រុសា� ន�ង

ប្រ�សុាប្រ�មាណ១០ សៀទ្ធៅ១៥ នាក់្សី  សៀ��យុក្សីុងុមួយុស�ហ្ា៍

គឺាមានក្សីារប្រ�ជុមំាងសៀនៅសៀ�លិលិៃាច។ រាលិក់្សីារប្រ�ជុមំាងៗ គឺា 

ម�នមានអិ�សៀប្រក្សីៅ��ក្សីារទ្ធ�សៀត្តិៀនគាាុសៀទ្ធៅវ�ញសៀទ្ធៅមក្សីសៀនោះសៀទ្ធ។ 

ប្រ�សា�នសៀ��អំកណាមានកំ្សី�សុាអិ�មួយុ ឬមានមូូ���ូខ្មែត្តិ 
មុាក់្សីឯងម�នខ្មែចក្សីគាាុ��ូ «ខិាុសំាមូទ្ធ�សៀត្តិៀនមុាក់្សីសៀនោះ» អញ្ជូចងឹ

អុក្សីសៀនោះប្រត្តិូវទ្ធទួ្ធលិសៀទ្ធោសា ទ្ធទួ្ធលិសាារ�ា�សៀដំោយុរ�ក្សីរាយុ។ 

ក្សីាលិសៀនោះ ខំពុ�ជាសៀមប្រក្សីមុក្សីងកុ្សីមារ ប្រត្តិូវដំកឹ្សីនាបំ្រក្សីមុប្រ�ជុ។ំ  

សៀ�លិសៀធីិ�ក្សីារមានខ្មែខិែរប្រក្សី�មមុាក់្សីខ្មែត្តិងខ្មែត្តិ�រចាសំៀម�លិ ន�ង 

ចា�់កំ្សី�សុាឲ្យយខ្មែត្តិសៀ��ញអំកណាមុាក់្សីសៀធីិ�ខិសុា។ សៀនៅសៀ�លិ

យុ�់សៀក្សីែងៗបាននាគំាាុសៀទ្ធៅសៀដំក្សីត្តិាម�ាះជាមួយុឪ�កុ្សីមាាយុ

សៀរៀង ខៗិើនួ។ ចខំ្មែណក្សីខិាុមំ�នបានសៀទ្ធៅសៀដំក្សី�ាះសៀទ្ធ សៀប្រ�ោះខិាុបំ្រត្តិូវ

24 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សៀម�លិខ្មែថទ្ធាសំៀគាោប្រ�មាណ ៨០ក្សី�ាលិ នងិកក្ររី ១០០ក�ា� 

ជាមួយលេកែង៣នាក់លេេៀត។ ខែខែរកកហាម�នក�្់រខំពុ� នងិ

លេកែង៣នាក់កតវូយាម នងិលេម��ខែ្រលេគ្មាោកក្ររីឲ្យ�ន�ា។ 

លេនៅលេព�កពកឹខំពុ� នងិលេកែង៣នាក់លេេៀតកតវូក្រខែ�ងលេគ្មាោ

ឲ្យលេដា�រសពុរីលេសែៅលេនៅខែក�រៗផាះអំកភូាមិ លេហា�យលេព��ងៃាច

កតូវលេដា�រលេគ្មាៀងលេគ្មាោកក្ររីចូ�កំពុងលេកកោ�។ 

 សៀនៅក្សីុងុរដំូវប្របាងំ ខ្មែខិែរប្រក្សី�មចាត្តិត់្តិាងំខិាុឲំ្យយសៀទ្ធៅជួយុ

សៀធីិ�ខ្មែស្រុសាសៀនៅត្តិាមក្សីងច�័ត ដំូចជា �ួួរខ្មែស្រុសា សៀលិ�ក្សី�ើឺខ្មែស្រុសា

ជាសៀដំ�ម។ សៀនៅក្សីុងុ១៩៧៨ ខ្មែខិែរប្រក្សី�មបានឲ្យយខិាុ ំន�ងសៀក្សីែ ង

សៀ�ីង សៗៀទ្ធៀត្តិសៀរៀនអក្សីីរខ្មែខិែរ�ខ្មែនាមសៀទ្ធៀត្តិ។ 

 លេនៅកំពុងអំឡាងុឆ្នាំាំ�១៩៧៨ដាខែដា� ខែខែរកកហាមលេចោេ 

ក្រកាន ់នងិចា្់រមនពុស្យកលេេៅវាយលេចោ�លេដាោយគ្មាែាន 

លេរ�សមពុខលេឡា�យ។ ខំពុ�លេនៅចា�្ ា មានកគួ្មាសារអំកជលេមៃ�ស

មក្សី���ុំសៀ�ញមួយុប្រគាសួាារមានខ្មែសា�ក្សីសាៗ ប្រ�ខ្មែ�លិជា

ជា្់រខែសស្រុសាឡាាយុច�ន កតូវ�នខែខែរកកហាមចា្់រយក 

លេេៅសមៃា្់រេា�ងកគ្មាួសារខែដា�មានសមាជិ កច�ននួ ៥ 

នាក់។ កា�លេនោះ ខែតងខែតមានឈៃ្រលេដា�រលេេៅខែក�រៗ 

ផាះកកុមកគ្មាួសារអំកជលេមៃ�សមកពរីភាំ�លេពញ លេដា�មរី�តាម 

ដាាន នងិ�ួចសាិ្់រអំកជលេមៃ�សនយិាយគ្មាាំ។ ខំពុ��នរស ់
លេនៅស្រាសុកភូាមិរហាតូដា�រ់្រ្រខែខែរកកហាមដា�ួរ�� លេនៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។  

 លេនៅអ�ឡាពុងឆ្នាំាំ�១៩៨២ ខំពុ�មករសល់េនៅស្រាសកុលេមមត់

មិងលេេៀត លេដា�មរី�លេគ្មាចពរីការចា្់រ្រងុ�ឲ្យលេធូើ�ជាកងេ័ព។ ខំពុ�

ចូ�លេធូើ�ជាកមែករលេជៀរជ័រលេកៅសុូលេនៅស្រាសុកលេមមត់�ន

រយ�លេព�ក្រខែហា�ជាមួយឆ្នាំាំ�។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៨៣ ខំពុ�

កតឡា្់រមកស្រាសុកក�លេណ�តវញិ នងិសែក័គ្មាចតិច្�ូលេធូើ�កង 

េ័ពននរ្រ្រសាធូារណរដា្ឋក្រជាមានតិកម្ពុជា។ ខំពុ�កតូវ

្រញូូ្ជូនមកច�ា�ងលេនៅកព�ខែដានកម្ពុជា-ន្។  ខំពុ�លេធូើ�កងេ័ព

�នរយ�លេព�ក្រមាណ ៣ លេេៅ៤ឆ្នាំាំ�ក៏ឈ្់រ និងមកលេរៀ្រ 

ការក្រពនធលេនៅស្រាសុកលេមមត។់ ខំពុ�ចូ�លេធូើ�ជាកមែករលេជៀរ 
ជ័រលេកៅសុូ នងិលេធូើ�ខែស្រាសចមការ្រន្ចិ្រន្ចួលេដា�ម�រីចិញំ្ជូមឹ 
ជ�វ�ត្តិ។ សា�ហិៃថៃខិាុគឺំាជាអន�ូុម�សាើាគា�ឡូា�ុទំ្ធនើងូ ស្រុសាកុ្សីសៀមមត្តិ ់

 
សៀខិត្តិិត្តិ�ូង�ែុ។ំ

�ាះរ�សាប់្រ�ជាជនសាា�ត្តិសៀនៅត្តិាម�សៀណិោយុ�ើូវប្រក្សីាលិប្រគាួសាប្រក្សី�ម សៀនៅក្សីុងុ�ុទំ្ធនើងូ ស្រុសាកុ្សីសៀមមត្តិ ់សៀខិត្តិិត្តិ�ូង�ែុំ ្រនាា្់រពរី លេភាៃ�ងធូៃាក់។
(សាខុិ វណ េ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 25



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្ វែុ ៃ ៖ អំ នកសៀ�ើករថយុៃស្ៀ�កងពល៩២០

ហាុៃ ពិ្ តី 

 ស វាពុន លេភាេក្រសុ លេក�តលេនៅឆ្នាំាំ�១៩៦០ លេនៅឃុំពុ�្ឹរង 

ស្រាសុក�រាយណ៍ លេខតក្�ពង់ធូ�។ ្រចំពុ្រ�ន ំវាពុន រស់លេនៅឃុំពុ� 
កតពា�ងក្ិរយ៍ ស្រាសុកអនៃង់ខែវង លេខតឧ្តរ្មានជ័យ។ 

វាពុន �នលេរៀ្ររា្់រពរីដា�លេណ�រជរីវតិរ្រស់ខៃនួឆ្នាំៃងកាតរ់្រ្រ

ខែខែរកកហាម្ា៖ 

 ក្សីាលិ��កុ្សីមារ�ា� ខំពុ�មិនបានសៀរៀនសាបូ្រត្តិសៀទ្ធសៀដំោយុសាារ 

ខែតជរីវភាាពកគ្មាសួារខ្តល់េខ្ោយ។ លេនៅចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំពុ� 
នងិអំកភូាមិលេផ្ងលេេៀត ជាពលិេសសក្រសុៗ កតវូ�នខែខែរ 

កកហាមលេកណ្ឌឲ្យច�ូលេធូើ�ជាកងេ័ព។  មិនកតមឹខែត្រាពុលេណ ាោះ 

សាូម��ខ្មែត្តិប្រ�ះសាងឃក៏្សីប្រត្តិូវបានខែខែរប្រក្សី�មចា�់�ីកឹ្សីសៀដំ�ម�� 

ឲ្យច�ូរួមកំពុងច�នាតសុរូ្រសខ់ៃនួខែដារ។ លេនៅមពុនលេព�ខំពុ�
 

ក្សីើាយុជាក្សីងេ័ពខ្មែដំលិអាចចលូិសៀទ្ធៅប្រ�យុុទ្ធធសៀនៅសាមរ�ូម� 

�ន ខែខែរកកហាម�ន្រញូូ្ជូនខំពុ�ឲ្យលេេៅហាើកឹហាាតល់េនៅឃុំពុ�ផាាវ 

ស្រាសកុ�ធូាយ លេខតក្�ពង់ចាម។ ខំពុ��នលេរៀនពរី យពុេធសាស្ត្រស្

លេធូើ� សនងគាមសៀដំោយុ�ាាលិ ់ដំូចជា រសៀ�ៀ�សៀដំោះម�ន ដំាក់្សីម�ន 

និងកកា្រ�នូលេនៅលេកកោម្រនៃា�សួ។ �ពុះដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧៤ 

្រនាា្់រពរី ខំពុ�ឆ្នាំៃងផពុតការហាើកឹហាាតល់េនះ ខែខែរកកហាម្រញូូ្ជូនខំពុ�
 

មកកានស់មរភូាមិ លេនៅជាយកកងុភាំ� លេពញ។ លេយ�ងកតូវ

ច�ណាយលេព�មួយយ្់រលេនៅភូាមិ ពណ ារាយ ឃុំពុ�លេច�ងលេដា�ង 

ស្រាសកុ�រាយណ៍ លេខតក្�ពង់ធូ� លេដា�ម�រីឈ្់រសកមាក នងិ 

ប្រ�មូលិក្សីមើាងំជពុ�គ្មាាំជាមុនសា�ន លេហា�យសៀនៅសៀ��កពឹ ក�នាា�់

លេេ�្រលេយ�ងលេធូើ�ដា�លេណ�រ្រន។្ ខែខែរកកហាម�នចាតត់ា�ងឲ្យ 

សៀយុ�ង�រសៀជ�ងសៀនៅខិាងសៀក្សី�ត្តិខ្មែប្រ�ក្សីក្សីាាម រ�ូត្តិដំ�់រដាវូ 

វសាីា។ សៀ��សៀទ្ធោះមានេឹកជន�់ចិយុាុងណាក៏្សីសៀដំោយុ ក៏្សីក្សីង 

កមៃា�ងខែខែរប្រក្សី�មសៀនៅខ្មែត្តិសៀធីិ�ក្សីារវាយុប្រ�យុទុ្ធធសៀដំោយុសៀប្រ�� 

ប្របាសាទូ់្ធក្សី។ ខំពុ�និងសៀយុោធីាខែខែរប្រក្សី�មសៀ�ីងសៀទ្ធៀត្តិប្រត្តិូវបាន 

�ញូួ្ជូនឲ្យយសៀទ្ធៅវាយុត្តិាម�សៀណិោយ្�ំ់ជាត្តិ�សៀនៅមំុិកំ្សី�ង់ 
�ើងួ។ សៀនៅឆាំាុ១ំ៩៧៥ សៀនៅទ្ធ�ប្រក្សីងុភាំ�លេពញក្សីានខ់្មែត្តិមាន�ា� 

ច�ាច�ខៃា�ង លេដាោយសារការវាយក្រយពុេធរវាងខែខែរកកហាម  

ន�ងក្សីងក្សីមើាងំសាាធីារណរដា្ឋខែខែរ។ សៀនៅក្សីុងុសាាាន�ា�សៀ�លិ 
សៀនោះ សៀយុ�ងម�នអាចសៀធីិ�អិ�បានសៀប្រក្សីៅ��លិាក់្សីខិើនួសៀនៅក្សីុងុសៀលិណ

 
ដំឋានសៀនោះសៀទ្ធ សៀដំោយុសាារខ្មែត្តិមានក្សីារេមៃាក់កគ្មាា�់ខ្មែ�ក្សីយុាុង 

សៀប្រច�នសានធកឹ្សី��សាណំាក់កងក្សីមើាងំ លិន ់នលិ។់ សៀយុ�ងបាននាំ 

គាាុន�យុាយុថា  « ��ហៃថៃរសា ់��ហៃថៃសាើា�់ » សៀប្រ�ោះក្សីងក្សីមើាងំខ្មែខិែ រ 

ប្រក្សី�មប្រត្តិូវឆាំើាសល់េវនគាាុ��ហៃថៃមាងសៀចញ��សៀលិណដំឋាន ប្រ�សា�ន 

ស វាពុន ្រចំពុ្រ�ន ំគឺ្មាជាក្រជាជន រស់លេនៅឃុំពុ�កតពា�ងក្ិរយ៍ ស្រុសាុក្សី 
អនើង់ខ្មែវង សៀខិត្តិឧិត្តិរិមានជ័យុ។ (ហាាុន ��សា�/មជឈមណឌលិ 
ឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

26 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សៀ��សៀយុ�ងអាចត្តិសាុូ�ុត្តិ��ហៃថៃ សៀ��យុសៀនៅមានជ�វ�ត្តិសៀនោះសៀយុ�ង 

នងឹប្រត្តិូវបាន�ើាសាស់ៀចញ សៀដំោយុម�ន�ញូួ្ជូនសៀទ្ធៅសាមរ�ូម� 
សៀទ្ធៀត្តិសៀទ្ធ �ុខុ្មែនបិ្រ�សា�នសៀ��សៀយុ�ងសៀនៅត្តិសាុូម�ន�ុត្តិ��ហៃថៃ គឺ្មា 

គ្មាែានអិ�សៀប្រក្សីៅ��សៀសាចក្សីិ�សាើា�់សៀនោះសៀឡា�យុ។ ជាទូ្ធសៀទ្ធៅរយុ� 

សៀ�លិ�� ហៃថៃសៀនោះវា��ត្តិជាលិំបាក្សីណាសា់សកមា្់រខំពុ� 
លេកកៅពរីរត់លេគ្មាចពរីការេមៃាក់កគ្មាា្់រខែ្រក គឺ្មាខំពុ�កតូវ�ាក់ 
ខៃនួកំពុងរលេណិៅលេ�ណដា្ឋានខែដា�ហា្់រលេកិៅសៀសាា�រខែតកេា� មិ ន 

�ន។ លេនៅកំពុងមួយរលេណិៅ សៀយុ�ងមានសៀយុោធីាចនំនួពរីរនាក់ 

ក្សីុងុមុាក់្សី ប្រត្តិូវមានកា�លេភាៃ�ងលេដាកាច�ននួ��រសៀដំ�ម ្រ�ពង់េឹក 

មួយ និង្រ�ពង់សកមា្់រ្រលេនាោរ្រង់មួយ។ លេកកោយពរី ខំពុ� 
�នឆ្នាំៃងផពុត្ររី ន្ងៃលេនោះរួចមក ខំពុ�មកអងគពុយយ�មំាក់ឯង

 
លេកពោះស្រាសលេណោះខៃនួ និ ងនឹ កដា�់ឪពពុកមិាយរ្រសខ់ំពុ�

យាាងខៃា�ង។ ខំពុ�សលេកមចចិ ត�្ចួរតល់េេៅផាះលេដាោយម�ន 

បានក�្់រក្រធូានកកមុ ្រាពុខែនជ្ាស�ណាងរ្រសខ់ំពុ�ខែដា�កា� 
លេណោះ ខែខែរកកហាមម�ន�នសមៃា្់រខំពុ� ដាចូអំកឯលេេៀតខែដា� 
ធូៃា្់រ�ចួរតល់េេៅផាះវិ ញ លេដាោយខែខែរកកហាមកគ្មាានខ់ែតលេហាៅ

ខិាុបំ្រត្តិឡា�់មក្សីអងគ�ា�វ�ញ ន�ងដំក្សីសៀសាចក្សីា�ទុ្ធក្សីច�ត្តិិ��ខិាុខំ្មែត្តិ 
�ុសុៀណ េោះ។ 

 លេនៅន្ងៃេរី ១៧ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរកកហាម

េេួ��នជយ័ជមំះលេនៅទ្ធ�ប្រក្សីងុភាំ�លេពញ។ ខែខែរកកហាម�ន

្រញូូ្ជូនខំពុ� ឲ្យលេេៅឈរលេជ� ងលេនៅខាងលិ�ចសា្នលេកជោយចងើា 

កំពុងកកងុភាំ�លេពញ លេហា� យលេកកោយមក ខែខែរកកហាម�នផៃាស ់
ខំពុ�មកយាមឃុំៃា�ងអងករវិ ញ។ ខំពុ��នសៀ��ញសាានភាាពរ្រស់

ក្រជាជន រួមមាន លេកែង ចាស់ ក្រសុ ស្រាសរី កតូវ�នខែខែរ 

កកហាម្រងុ� ឲ្យចាកលេចញពរីទ្ធ�ប្រក្សីងុរយ�លេព�្ររី ន្ងៃ។ ទ្ធ�ប្រក្សីងុ 

េា�ងមូ��នខែក្រកៃាយលេេៅជាសងៃាតក់ជង�ខែដា�លេម� �លេេៅ

ពិ តជាគួ្មារឲ្យសលេងើគ្មា។ មួយសាបាា�ស៍ៀប្រក្សីោយុពរី ខែខែរកកហាម

េេួ��នជយ័ជមំះ ខំពុ�សាងឃមឹថាបានវ�លិកតឡា្់រលេេៅផាះ

ជួ�ជុំឪ�កុ្សីមាាយុវ�ញ �ុខុ្មែន�ិាយុុសៀទ្ធៅវ�ញខ្មែខិែរប្រក្សី�មខ្មែ�រ 
ជា្រញូូ្ជូនខំពុ�លេេៅលេខតម្ណ្ឌ�គា�រ�។ ខិាុសំៀធីិ�ដំសំៀណ�រសៀចញ��ភាំ� 

លេពញលេេៅមណ្ឌ�គា�រ�លេនៅលេមាោង ៧កពឹ ក លេដាោយជិះកាណូត

រហាតូលេេៅដា�ល់េកោះមាាសៀយុ�លិ។ ខំពុ�រសល់េនៅលេកោះមាុសៀយុ�លិ 

�នកនៃះខែខ ខែខែរកកហាម�ន្រញូូ្ជូនខំពុ�លេេៅស្រាសកុលេពកជាដាា 

លេដា� ម�រី សៀធីិ�ខ្មែស្រុសាឆ្នាំៃាសល់េវនគ្មាាំ និងយាម��ាតលេនៅតាម

កព�ខែដាន។ ខំពុ� លេនៅកំពុងកងវរលេសនាធូ�៩២០ លេដាោយមាន 

តាឈិន និងតាសយ គឺ្មា ជាអំកកគ្មា្់រកគ្មាង។ ការលេធូើ� ខ្មែស្រុសា

ពិ តជា���ក  លេដាោយសារខែខែរកកហាម�ន្រងុ� ឲ្យសៀយុ�ងលេធូើ� 

ការសៀលិ�សាកមៃា�ង លេហា�យខែ្មេា�ង្រងាតអ់ាហាារខែ្មលេេៀត  

ខែដា�ជាលេហាតពុលេធូើ� ឲ្យកងកមៃា�ងខៃះម�នអាចកេា�កេ�នក៏

ដា�ួសនៃ្់រ។  សៀយុ�ងលេធូើ� ខែស្រាស�នរយ�លេព�មួយស�ហិា ៍

ខែខែរកកហាម្ូិររលេយ� ងឲ្យមកយាម��ាតតាមកព�ខែដាន

វិ ញ។ ការសៀដំ�រ��ាតលេនះ សៀយុ�ងកតូវក្រឈមជាមួយនឹង

ជងឺំប្រគានុចាញ់ ឬប្រត្តិូវសាត្តិទិ្ធាក្សីទ្ធាមសៀជ�ង ប្រ�សា�នសៀ��សៀយុ�ង 

ម�នប្រ�យ័ុត្តិុ ។ ខិាុបំានសៀដំ�រលិ�ាត្តិត្តិាមប្រ�ខំ្មែដំន ន�ងសៀធីិ�ខ្មែស្រុសា 
អសា់រយុ�សៀ�លិមួយុឆាំាុ។ំ សៀនៅឆាំាុ១ំ៩៧៦ ខិាុបំ្រត្តិូវបាន�ាូរ

សៀទ្ធៅសៀធីិ�ជាអុក្សីសៀ��ក្សីរថយុនដិំកឹ្សីសាមភារសៀនៅ�ុំសៀ�ញវ�ញ។ ខិាុំ

គា�ត្តិថាក្សីារ�ាូ រមក្សីសៀធីិ�ជាអុក្សីដំកឹ្សីជញូួ្ជូនសាមភារបានរសាស់ៀនៅ

ស្រុសាួលិ �ុខុ្មែនិម�នដំូចខិាុគំា�ត្តិសៀនោះសៀទ្ធ ខិាុបំ្រត្តិូវបានខ្មែខិែ រប្រក្សី�ម

ត្តិាមដំានជា�់ជាន�ចច។ ប្រ�សា�នសៀ��ខិាុសំៀធីិ�ឲ្យយរថយុនខិិចូ ឬ បាត្តិ់

សៀខិចៅរថយុន ិខិាុនំងឹប្រត្តិូវបានដំាក់្សីសៀទ្ធោសា ឬ យុក្សីសៀទ្ធៅសាមើា�់ 
ជា�ុំខិាន។

 លេនៅអំឡាងុឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេនៅកំពុងកងវរលេសនាធូ�៩២០ 

ចា្់រលេផិ� មច�ាច� លេដាោយសារភូាមិ ភាាគ្មានិ រតរី នងិភូាមិ 

ភាាគ្មាឧតរ្ �នលេចោេក្រកានគ់្មាាំលេេៅវញិលេេៅមក្ា «ក�ត់» ។  

លេកកៅពរីដាកឹជញូូ្ជូនសមៈារ ខំពុ�ខែតងខែតមកលេ្រ�ករ្យនជ្នូ 

តាសយ លេដាោយសារគ្មាាតខ់ើះអំកលេ្រ�ក្រររ្យន។្ ខំពុ�លេនៅ 
ចា��ន្ា ន្ងៃមួយ  តាសយ នងិតាឈនិ ក្រជពុ�ក�្់រអំក 

ខែដា�លេនៅជាមួយគ្មាាតមិ់នឲ្យេាក់េង ឬនយិាយលេកច�ន 

ជាមួយអំកមកពរីខាងលេកកៅ លេេោះ្ររីជា្រង្រាូនឬអំក

ខែដា�សគា�គ់្មាាំក៏លេដាោយ។ តាសយ �នក�្់រ្ាសមូឲ្យ 

ក្រងុក្រយ័ត ំ  សៀប្រ�ោះលេយ�ងមិនអាចសែានដាងឹនរណាជាជន 

�ងៀ�់សៀទ្ធ។ លិុះខ្មែសាឹក្សីសៀឡា�ង ត្តិាសាយុ ន�ងត្តិា��ន បាន 

�តខ់ៃនួលេដាោយគ្មាែាននរណា�នដាងឹពរីមូ�លេហាតពុ។ លេកកោយ 
មកខំពុ�ឮដា�ណឹង្ា នងឹមានក្រធូានកងព�្ែរីលេឈែោះ តា

សាន ឬ តា០៦ មកជ�នសួតាឈនិ  ច�ខែណក តាគ្មារីម នងិ 

តាឡា ឺកតូវ្ូិររមកជ�នសួ តាសយ។ ខំពុ��នដាងឹ្ា តាសយ 
 

ន�ង ត្តិា��ន ប្របាក្សីដំជាប្រត្តិូវចា�់ខិើនួសៀ��យុ។ �នាា�់មក្សីខែខែរ 

កកហាម�នដាកខំពុ�ឲ្យមកកគ្មា្់រកគ្មាងមនពុស្ចាសខ់ែដា�កំពុង 
មួយកកមុមានសមាជកិ១២នាក់។ ខំពុ�លេនៅកគ្មា្់រកគ្មាងចាស់ៗ  
�នក្រខែហា�៦ខែខ ក៏កតូវ�ន្ូិររមកលេធូើ�ជាអំករក្រខែនៃ 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ប្រត្តិ�សាាច់ សកមា្់រផគតផ់គង់កពុមារជាង៣០០នាក់ លេនៅកំពុង 
មនារីកពុមារខែដា�មាន យាយរពុន គឺ្មាជាក្រធូាន។ កំពុង 
អំឡាងុសៀ�លិខ្មែដំលិខំពុ��នរសាស់ៀនៅក្សីុងុមនា�រកុ្សីមារ ត្តិាសាាន 

បានសៀរៀ�ចឲំ្យយខិាុសំៀរៀ�ក្សីារមានប្រគាួសាារសៀដំោយុក្សីារចា�់គូាក្សីុងុ

សៀនោះមានចនំនួ៥០គូា។

 សៀនៅហៃថៃទ្ធ�៧ ខ្មែខិមក្សីរា ឆាំាុ១ំ៩៧៩ ក្សីងទ័្ធ�សៀវៀត្តិណាម

�នច�ូមកក្រលេេសកម្ពុជា ខំពុ�, ក្រពនធ នងិ កូន�នលេភាៀស
 

ខៃនួលេចញពរីមនារីរកពុមារ។ លេយ�ង�នលេចញដា�លេណ�រមកជា 
កកុមៗ ្រាពុខែនល្េដាោយសារលេនៅតាមផៃូវមានេលេនៃមិនអាច

ឆ្នាំៃង�ន លេយ�ង�នរសល់េនៅកំពុងនកពអសរ់យ�លេព�មួយ 
ឆ្នាំាំ�។ ជរីវិតក្រជាជនលេនៅលេព�លេនោះគឺ្មាមានការ���ក

ខៃា�ងណាស់ លេកពោះសៀយុ�ងម�នមានអាហាារសកមា្់រហា្ូរ 

ប្រគា�់ប្រគាាន ់រ�តូ្តិលេធូើ� ឲ្យកូ្សីនរ�សាខ់ិាុបំ្រត្តិូវសៃា្់រយាាងសៀវទ្ធនា។  

មកដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៨០ លេេ�្រមានកងកមៃា�ងខែខែកកហាម ្រញូូ្ជូន 
រ្យនម្កដាកឹក្រជាជនេា�ងអស់យកលេេៅរស់លេនៅភាំ� 

១០០១ កំពុងកងរវលេសនាធូ�៩៧ ខែដា�ច�ណពុះឲ្យកងព� 
៩២០។ ជរីវតិរ្រសល់េយ�ងមានភាាព�ាក្រលេស�រជាងមពុន។  

ស្ត្រសាិ�ខ្មែដំលិមាន�ិ� និងមានកូ្សីនត្តិចូ ខ្មែខិែរប្រក្សី�មបានអនញុ្ញាា ត្តិ

ឲ្យលេនៅផាះលេម��ខែ្កូន។ ច�ខែណក្រពុរសៗ គឺ្មាកតូវដាកឹជញូូ្ជូន 
កគ្មាា្់រលេេៅកានស់មរភូាមិមពុខលេដាោយលេធូើ�ដា�លេណ�រលេចញពរីលេជ�ង 

ភាំ�ដាងខែរកលេេៅកានេ់លេនៃលេមគ្មាងគ។ ច�លេពោះកគ្មាា្់រខែដា�ខំពុ�ដាកឹ 
ជញូូ្ជូនលេនៅលេព�លេនោះមាន កគ្មាា្់រកា�លេភាៃ�ងនដា នងិកគ្មាា្់រកា� 
លេភាៃ�ងធូ�។ អំកដាកឹជញូូ្ជូនេា�ងអសក់តូវលេធូើ�ដា�លេណ�រលេដាោយលេ្ែ�រ 

លេជ�ង ខែដា�មានសម្ាយធូ�ៗមំាក់មួយ សកមា្់រដាាក់ 

ប្រគាា�់ ។ លិុះសៀប្រក្សីោយុមក្សីក្សីងទ័្ធ�សៀវៀត្តិណាម បានវាយុលិកុ្សី 

ចូ�មកដា�់ភាំ� ១០០១ ខំពុ��នសៀ�ៀសាខៃនួលេេៅរស់លេនៅ 
១០០៣ខែដា�សាតិលេនៅលេកកោមការកគ្មា្់រកគ្មាងរ្រស ់តាមាពុក  

វិញ។ តាមាពុក �នអនពុញ្ញាតឲ្យស្រាសរីៗ ្ិរតចកមូងលេនៅ 

សាមរ�ូម�សៀប្រក្សីោយុ សៀដំោយុម�នឲ្យយសៀធីិ�ដំសំៀណ�រសៀទ្ធៅណាសៀឡា�យុ។ 

តាមាពុក �នឲ្យខំពុ�លេេៅយាមឃុំៃា�ងដាាក់កគ្មាា្់រលេនៅលេ��ភាំ�ដាង 
ខ្មែរក្សី។ លិុះដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៩៣ ត្តិាមុកុ្សី ចា�់សៀ�ា�មជសៀមើ�សា 

ក្រជាជនឲ្យចពុះមករសល់េនៅអនៃង់ខែវង ជា្រន្្រនាា្់រលេដាោយ 

សាារ ត្តិាមុកុ្សី យុលិស់ៀ��ញថាសាន្ទ្រាងគាមហាាក់មាន�ា�សាៃ�់ 

សាៃាត្តិ។់ �ុខុ្មែន ិត្តិាមុកុ្សី បានសៀប្រត្តិ�មរួចជាសៀស្រុសាចសៀដំោយុដំាក់្សី 

ប្រគាួសាារណាខ្មែដំលិមានជន��ក្សីារ ឲ្យយរសាស់ៀនៅត្តិាមសៀជ�ង�ុំ 

លេដា�ម�រីងាយស្រាស�ួក្សីុងុក្សីាររតល់េភាៀសាខិើនួលេឡា�ងលេេៅលេ��ភាំ� លេនៅ 

លេព�មានការវាយក្រយពុេធគ្មាាំ។

 រហាតូដា�់ឆ្នាំាំ�១៩៩៨ កងកមៃា�ងខែខែរកកហាម�ន 

លេធូើ�សមាហារណកមែចពុះច�ូជាមួយរាជរដា្ឋាភិា�� លេេ�្រ 

ខំពុ�នា�កគ្មាសួារមករសល់េនៅកំពុងភូាមិេួ�សា�ា។ ចា្់រតា�ង
 

ពរីលេព�លេនោះ ជរីវតិកគ្មាសួាររ្រស់ខំពុ� នងិក្រជាជនជាលេកច�ន

នាក់លេផ្ងលេេៀត ហាាក់មានភាាពក្រលេស�រលេឡា�ងជាងមពុន 

លេដាោយលេយ�ងចា្់រលេផិ�មក្រក្ររ្រររកសពុរី លេធូើ�ខ្មែស្រុសាចមការ 

ខិើនួឯង។ ប្រ�ជាជនទ្ធាងំអសា់ ទ្ធទួ្ធលិបាននវូសា�ទ្ធធ�សៀសារ��ា�  
លេហា� យកូ្សីនសៀចៅរ�សាខ់ិាុមំានឱក្សីាសាបានសៀទ្ធៅសា�ក្សីីាសៀរៀន 
សាូប្រត្តិលេដា�ម�រី�សៀប្រម�ប្រ�សៀទ្ធសាជាត្តិ�។ 

�ាះរ�សា់ សា វុុន សាង់អំ��សៀ��  
ប្រ�ក់្សីសៀក្សី��ង សៀនៅ�ុំប្រត្តិ�ាំងប្រ��យ៍ុ  
ស្រុសាុក្សីអនើង់ខ្មែវង សៀខិត្តិឧិត្តិរិមានជ័យុ។ 
(�ាុន ពិសរី /មជ្ឈមណ្ឌ� 
ឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្ុៃ់ សៀ្ឿៃ អំតតីតសៀពទយ
ព�បាលកនពុងរ��ស�ែរប្រក�ម
ទ�ូ វសៀណា ត 

 ខំពុ�លេឈែោះសនុ ់លេសឿន លេក�តលេនៅឆ្នាំាំ�១៩៦០ លេនៅភូាមិ 
មហាាលេសៀកលេកកោម ឃុំពុ�មហាាខំងូស្រាសុកលេកោះសេិូន លេខត ្
ក�ពង់ចាម។ ខំពុ�គឺ្មាជាកូនេរី២កំពុងច�លេណោម្រង្រាូនក្រសុ

 
ស្រាសរីច�ននួ៣នាក់។ កំពុងវយ័កពុមារ ខំពុ�ច�ូលេរៀនរហាតូដា�់

 
្ាំក់េរី៣ចាស់លេនៅសា�ា្រឋមសិក្ាមហាាលេសៀក

លេកកោម។ លេដាោយសារខែតជរីវភាាពកករីកក ខំពុ� ឈ្់រលេរៀន នងិ 
មកជយួការងារផាះឪពពុកមិាយវញិ។ លេកកៅពរីកិចកំារងារ 

លេនៅផាះ ខំពុ�លេេៅជយួឪពពុករ្រសខ់ំពុ�លេធូើ�ចមការ រួមមាន លេចក 
 

លេពោត នងិ្រខែនៃលេផ្ងៗ។ ខំពុ�មានជរីវភាាពរសល់េនៅសមរម្យ  

្រាពុខែនស្ាានការណ៍�នផៃាស់្ូិររ ្រនាា្់រពរីរដា្ឋក្រហាារ �ន ់

ន� ់លេក�តលេឡា�ងលេនៅន្ងៃេរី១៨ ខែខមរីនា ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ លេនៅ 

លេព�លេនោះ ខំពុ�លេឃុំ�ញ�តពុកមែដាខែងូរតាមដាងផៃូវលេនៅមពុខ

ផាះ លេនៅកំពុងភូាមិមហាាលេសៀកលេកកោម។ ខំពុ�ឮអ�ពរីការខែស្រាសក

អ�ពាវនាវឲ្យអំកភូាមិនា�គ្មាាំចូ�នកពមាាគ្មារីលេដា�ម�រីតសុូ។ 

 លេនៅលេដា�មឆ្នាំាំ�១៩៧១ កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាម 

ច�ូមកដា�់ភូាមិរ្រសខ់ំពុ� នងិសាំក់លេនៅកំពុង្ររលិេវណផាះ

អំកភូាមិ។ កងេ័ពខែខែរកកហាមដាាក់កមៃា�ងឈរលេជ�ងលេនៅ

តាម្រលេណិោយមាតេ់លេនៃ។ ខំពុ�មិនដាងឹ្ាលេត�កងេ័ពរ�លេដាោះ

សាុន ់សៀសាឿន អត្តិ�ត្តិសៀ�ទ្ធយ�យាបាលិក្សីុុងរ��ខ្មែខិែរប្រក្សី�មរសា់សៀនៅ�ូម�ចមៀារសាាមសា�� �ុំគាគារ ស្រុសាុក្សីកំ្សី�ង់សៀសាៀម។ 
(ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែខែរកកហាមមកលេដា�ម�រីលេធូើ�អើរី លេនោះលេេ។ មិនយូរ្រាពុនែាន 

នាវាេាហាានមាាររីន �ន ់ន�់ ដាកឹេាហាានលេ្ែ�រលេជ�ងជា 

លេកច�នលេដា�ម�រីលេ្រ�កការវាយក្រហាារជា្រន្្រនាា្់រ រហាតូ

េា�ខ់ែតកងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមដាកលេចញពរីភូាមិលេេ�្រ 

េាហាានលេ្ែ�រលេជ�ង �ន ់ន� ់ដាកលេេៅឈរលេជ�ងលេនៅ្រនាាយ 

េាហាានសាតិលេនៅលេកត�យមុាងននស្រាសុកក�ពង់លេសៀមវញិ។ 

លេ្រ�លេេោះ្ររីជាកងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមដាក្រលេណិញ 

លេចញពរីភូាមិក៏លេដាោយ កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមខែតងខែត

លេ្រ�កការវាយក្រហាារលេេៅលេ��នាវាេាហាានមាាររីន �ន ់

ន�់ ខែដា�លេធូើ�ដា�លេណ�រឆ្នាំៃងកាតភូ់ាមិសាស្ត្រសត្�្រនរ់�លេដាោះ

ខែខែរកកហាម លេនៅតាម្រលេណិោយេលេនៃលេមគ្មាងគ គឺ្មាចា្់រពរីភូាមិ

សាស្ត្រសខ្ែកពកតាមាាក់ រហាតូដា�់េរីរួមលេខតក្�ពង់ចាម។ 

 ចា្់រពរីឆ្នាំាំ�១៩៧២ដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧៣ សនងគាមរវាង 

េាហាានមាាររីន �ន ់ន� ់នងិ កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមផាពុះ 
លេឡា�ងកានខ់ែតខៃា�ងលេឡា�ង គឺ្មាេា�ងផៃូវេឹក នងិផៃូវលេគ្មាោក។ 

 
កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមជាលេកច�នច�ូមកឈរលេជ�ងលេនៅ 

តាម្រលេណ្ោយមាតេ់លេនៃកំពុងភូាមិមហាាលេសៀកលេកកោម។  
កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមសាំក់លេនៅលេកកោយផាះរ្រសអំ់កភាមិូ  

នងិលេកត�មខៃនួរួចជាលេស្រាសច លេដា�ម�រីវាយឆ្នាំែក់នាវាេាហាាន 
មាាររីន �ន ់ន�់ ដាកឹជញូូ្ជូនសមៈារយពុេធភាណ្ឌ នងិលេស��ង 
ខែដា��នឆ្នាំៃងកាត់ នងិេេួ�រងការវាយក្រហាារពរី

េាហាានមាាររីន �ន ់ន�់ ខែដា�លេ្រ�ក��ាតចពុះលេឡា�ង។ 

 លេនៅលេដា�មឆ្នាំាំ�១៩៧៣ កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមវាយ 

ឆ្នាំែក់លេេៅលេ��នាវាមាាររីនេាហាាន �ន ់ន� ់ខែដា�ដាកឹអងករ 

ចូ�លេេៅកានេ់រីរួមលេខតក្�ពង់ចាម នងិេេួ�លេជោគ្មា 

ជយ័។ កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាម្រញូូ្ជូនកមៃា�ងលេដាោយជិះ 
េូកលេេៅនា�យកនាវាមាាររីនេាហាាន ន�់ ន�់ ដាកឹអងករលេដា�ម�រី 

អូសចូ�មកខែអ្រលេនៅមាតេ់លេនៃខាងត�្រនរ់�លេដាោះ។ លេនៅ 

លេព�លេនោះ កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមឲ្យអំកភូាមិច�ូយក 

អងករមកដាា��យហា្ូរ។ ខំពុ�លេឡា�ងលេេៅនាវាមាាររីនលេនោះ នងិ 
យកអងករមកផាះវញិ។ លេនៅលេព�ខែដា�ច�ូលេេៅយកអងករ 

លេនៅលេ��នាវាមាាររីនេាហាាន �ន ់ន�់ ខំពុ�លេឃុំ�ញដាានឈាម 
លេនៅលេពញនាវាមាាររីន។ លេកកោមមកលេេៀត អំកភូាមិមំាក់ក�្់រ 

ខំពុ�ឲ្យដាងឹ្ា ដាានឈាម គឺ្មាជារ្រសជ់នជាតហិាើរី�រីពរីនខែដា�

កងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមសមៃា្់រ។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤  

ភូាមិរ្រស់ខំពុ�កតូវ�នរ�លេដាោះេា�ងស្រាសុងលេដាោយកងេ័ពរ�លេដាោះ 
ខែខែរកកហាម ្រាពុខែនល្េព�លេនោះគឺ្មាមិនេានម់ានការហា្ូរ�យ 

រួមលេនៅលេឡា�យលេេ។ 

 ្រនាា្់រពរីកងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាមច�ូកានក់ា្់រេរី 

កកងុភាំ� លេពញលេនៅន្ងៃេរី ១៧ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ មាន

ក្រជាជន្ែរីជលេមៃ�សមកពរីេរីកកុងភាំ�លេពញមកដា�់ភូាមិ

មហាាលេសៀកលេកកោម និងសាំក់អាស្រាសយ័លេនៅលេកកោមផាះ

រ្រសខ់ំពុ�។ លេនៅលេព�លេនោះ ខំពុ��នេេួ�ក្រជាជន្ែរី ច�ននួមួយ

កគ្មាួសារ ខែដា�សាំក់លេនៅផាះរ្រសខ់ំពុ�រយ�លេព�ជិ ត១ខែខ។ 

 លេនៅពាក់កណិា�ខែខកកកដាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ្រងក្រសុ

រ្រសខ់ំពុ� និងកគ្មាសួារមកដា�ភូ់ាមិក�លេណ�តវញិ។ ្រនាា្់រពរី �ន 
មកដា�់មួយរយ�លេព�ខៃរី គ្មាាត ់និងកគួ្មាសារ កតូវ�នជលេមៃ�ស្រន ្

លេេៅកានភូ់ាមិលេផ្ង នងិ�តដ់ា�ណឹងរហាតូដា�្់រចំពុ្រ�នលំេនះ។ 

ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ, សាាន ស្រុសា�អូន  
ន�ង គឹាម សាុ�� �ុគាគលិ�ក្សីសាែ័ប្រគាច�ត្តិិ
ក្សីារ�យុាលិ័យុស្រុសាាវប្រជាវ ន�ង
�ណ េាលិ័យុឯក្សីសាារខ្មែខិែរប្រក្សី�ម 
សៀខិត្តិកំិ្សី�ង់ចាម ។ 
(ឡាងុ អូន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារ
ក្សីមុុជា)

30 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនៅចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំពុ�កតវូ�ន្រញូូ្ជូនលេេៅលេធូើ�ការលេនៅ

កងច�័តនាររីលេដា�ម�រីដាកសាូង នងិដា�ាដាពុះដា�ណា� រួមមាន 
លេពោត នងិ្ាំ�ជក់ជាលេដា�មលេនៅតាម្រលេណិោយមាត់េលេនៃ 

រហាតូដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧៧ លេេ�្រខំពុ�ច�ូលេធូើ�ការលេនៅកំពុងមនារីរ
 

លេពេ្យឃុំពុ� សាតិលេនៅកំពុងវតម្ហាាខំងូ។ ខំពុ�េេួ�ការ្រណិពុះ
 ្រណិា�ខែផកំព្យា��កតមឹខែត១ន្ងៃ្រាពុលេណ ាោះ នងិចា្់រ 

លេផិ�មអនពុវតផ្ាា�ខ់ែតមិង។  មនារីរលេពេ្យឃុំពុ�ខែ្រងខែចកលេេៅ 

ជា២កង គឺ្មា កងព្យា��ខែដា�មានសមមិត ្លេអង គឺ្មាជា

ក្រធូាន នងិកងផ�តិឱស្(្ាំ�)ខែដា�មានសមមិត ្ 

េួន គឺ្មាជាក្រធូាន។ កងផ�តិឱស្មានក�ួនផ�តិ្ាំ� 
លេដាោយលេដា�រខែសើងរកក្រលេភាេរពុកជុាតិ្ ាំ�លេនៅកំពុងនកព លេដា�ម�រី 
យកមកដាា�រមងៃាស ់នងិចាក់កំពុងពពុម្្ាំ�។ កគ្មាា្់រ្ាំ�ខែដា�

ផ�តិ�នកតវូយកលេេៅរក្ាេពុកលេនៅកំពុង្រនា្់រព្យា�� 
ខែដា�មាន ដាចូជា េរី១) ្ ាំ�ឈកឺ�ា� គឺ្មាមានពណ៌ផកាឈកូ  

កគ្មាា្់រតចូៗ។ េរី២) ្ ាំ�រាកអាចម៍ អក្រកាត់្ ា «រ.អ» 

គឺ្មាមានពណ៌កាលេហាើ ខែដា�មានេ�ហា�្រាពុនលេមនដា។ េរី៣) ្ ាំ� 

កតជាក់ គឺ្មាមានពណ៌ក្រលេផះ។ េរី៤) ្ ាំ�សនសគឺ្មាលេធូើ�លេឡា�ងពរី 

កគ្មាា្់រនងិសៃកឹខែសៃង នងិមានពណ៌ន្រតង។ េរី៥) ្ ាំ�អស់ 

កមៃា�ងគឺ្មាលេធូើ�លេឡា�ងពរីកនាក់ (ចពុងអងករ) �ាយជាមួយសករ 

លេតោំត នងិមានពណ៌លេ�ឿងេពុ�។ លេដាោយខែឡាកសកមា្់រ្ាំ� 

ចាក់ កងព្យា��កតូវលេេៅយកលេនៅមនារីរលេពេ្យស្រាសុក

លេដា�ម�រីលេក្រ�ក�សព់្យា��អំកជ�ងឺេូលេេៅកំពុងភូាមិ។ ខំពុ�មិន
 

ដាងឹ្ា លេត�្ាំ�ចាក់េា�ងលេនោះយកមកពរីក្រភាពណាលេេ  

គឺ្មាកគ្មាានខ់ែតលេេៅយកលេដា�ម�រីលេក្រ�ក�ស់កំពុងព្យា��ខែត 
្រាពុលេណ ាោះ។ កងព្យា��មានសមមិតក្្រខែហា�៥-៦ នងិ 

កតូវលេធូើ�ការងារកជាក្រចា�លេដាោយផៃាស់្ូិររលេវនគ្មាាំក្រចា� 

ការ។ លេនៅលេព�ខែដា�មានអំកជ�ងឺ�នច�ូមកសកមាក

ព្យា�� សមមិត ្លេអង មកពនិតិ្យលេម��សាានភាាពរ្រស់ 

អំកជ�ងឺ។ អំកជ�ងឺខែដា�មានសាានភាាពធូងៃនធ់ូងៃរកតូវដាកឹ 

តាមរលេេះលេសះ លេដា�ម�រីយកលេេៅព្យា��លេនៅមនារីរលេពេ្យ 

ស្រាសុក។ ច�ខែណកឯអំកជ�ងឺស្រាសា� ៗ  ដាចូជា ហាតអ់សក់មៃា�ង  

លេហា�មលេជ�ង ឬកគ្មាុនលេកិៅកកមិតស្រាសា� សមមិត ្លេអង 

សរលេសរក�ណតល់េហាតពុអ�ពរីអាការជ�ងឺ នងិការលេក្រ�ក�ស់

ក្រលេភាេ្ាំ�កគ្មាា្់រលេដា�ម�រីព្យា��អំកជ�ងឺរយ�លេព� ២- 

៣ន្ងៃ។ ខំពុ�សពុ�ក្រធូានកងមកលេ�ងផាះយូរៗមិង។ 

 លេកកោយមកលេេៀត ខំពុ�ផៃាសល់េេៅព្យា��អំកជ�ងឺលេនៅតាម 
កងច�័ត។ លេនៅលេព�លេនោះ អំកជ�ងឺភាាគ្មាលេកច�ន គឺ្មាលេហាវ 

ហាត ់នងិលេហា�មលេជ�ង។ ខំពុ�ខែចកឲ្យអំកជ�ងឺនវូ្ាំ�កមៃា�ងលេធូើ� 
ផ �្លេឡា� ងពរីកនាក់�ាយជាមួយសករលេតោំតច�ននួ ២-៣កគ្មាា្់រ 

លេដា�ម�រីលេ�្រ ពរីលេកពោះអំកជ�ងឺមិនមានជាតសិករកគ្មា្់រកគ្មាាន់

លេេ�្រ្រណិា�ឲ្យលេជ�ងរ្រស់គ្មាាតល់េហា�ម។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ 

ខំពុ�កតូវ�នលេស�លេរ�ក្រវត្លិេឡា� ងវិញលេដាោយកមែាភិា��ខែខែរ 
កកហាមមកពរី ភូាមិភាាគ្មានរិតរី ខែដា�មកកគ្មា្់រកគ្មាងលេនៅកំពុង 
ភូាមិ ។ ខំពុ�ដាងឹ្ា ក្រធូានកងព្យា�� សមមិត ្លេអង កតវូ

�នចា្់រយកលេេៅសមៃា្់រលេចោ�លេនៅខែក�រមាតេ់លេនៃ។ ខំពុ�

មិន�នរត់លេភាៀសខៃនួលេេៅណាលេនោះលេេ នងិ�នរួចផពុត

ពរីការសមៃា្់រពរីកមែាភិា��ខែខែរកកហាមភូាមិភាាគ្មារីនរិតរី 

លេនៅលេព�ខែដា�កងេ័ពលេវៀតណាមវាយចូ�មកដា�់

លេនៅលេដា�មឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ ខំពុ�្រនរ្សល់េនៅនងិក្រក្ររ្ររជា

កសកិរលេនៅភូាមិមហាាលេសៀកលេកកោម ឃុំពុ�មហាាខំងូ ស្រាសកុ

លេកោះសូេិន រហាតូមកដា�់សពើន្ងៃលេនះ។ 

សា�ាធូម៌ អតរីតមនារីរលេពេ្យឃុំពុ�កំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម សិាត 
លេនៅភូាមិមហាាលេសៀកលេកកោម ឃុំពុ�មហាាខំងូ ស្រាសុកលេកោះសូេិន លេខត្
ក�ពង់ចាម។ (េូច វលេណ ាត/មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា)

ចមការលេពោត លេនៅភូាមិមហាាលេសៀកលេកកោម ឃុំពុ�មហាាខំងូ  
ស្រាសុកលេកោះសូេិន លេខតក្�ពង់ចាម។  
(េូច វលេណ ាត/មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្ុៃិ ្ំ៖ �ូល�ដិវតៃ្ស៍� ែរប្រក�មតាម
ការសៀ�្នារ�្់ប្រ�ធាៃឃំុុំ
មតីៃ សាណា្់ 

 សពុិន ស� មានអាយពុ៦៧ឆ្នាំាំ� គឺ្មាជាក្រជាព�រដា្ឋ

រស់លេនៅភូាមិអនងគង ឃុំពុ�អងគរស ស្រាសុកលេមសាង លេខត ្

នកពខែវង។ តាមរយ�លេវេិកាក្រវត្សិាស្ត្រសក្គួ្មាសារជាមួយ 

កគូ្មា្រលេកង�ន កកុមការងារននមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា 
�នជ្ួរសមៈាសនជ៍ាមួយ្ិររីរ្រស ់សពុនិ ស� លេឈែោះ មាាត ់

កូយ ខែដា�ជាអតរីតកគូ្មា្រលេកង�នសា�ា្រឋមសកិ្ាសរូ។  

លេនៅអ�ឡាពុងលេព�សមៈាសនល៍េនោះ ស� �នចូ�មកខែចក 
រ�ខែ�កអ�ពរី្រេពលិេសោធូនល៍េរឿងរាាវរ្រសគ់្មាាត ់ខែដា��ន

ចូ�រួមកំពុងច�នា្រដាិវតន្ខ៍ែខែរកកហាម នងិដា�លេណ�រ 
ជរីវតិរ្រសគ់្មាាតកំ់ពុងអ�ឡាពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធូ្ិរលេតយ្យ 

ក�្់រដា�ក់កមុការងារននការយិា�យ័ស្រាសាវកជាវ នងិ 

្រណ ាា�យ័ឯកសារខែខែរកកហាម លេខតន្កពខែវង ដាចូខាង 

លេកកោម ៖ 

 ខំពុ�មានឪពពុកលេឈែោះ សពុិន តា�ង សៃា្់រលេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�
 

១៩៩៥។ ឪពពុករ្រស់ខំពុ�ក្រក្រមពុខរ្ររជាកសិករ

តា�ងពរីជ�នានស់លេមិចឪ។ ច�ខែណកម្ាយរ្រសខ់ំពុ�សៃា្់រលេនៅ 
កំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេដាោយសារការអតអ់ាហាារកំពុងសម័យ 

្រាពុ� ពត។ ខំពុ�មាន្រង្រាូន ១២នាក់ ខែដា�ភាាគ្មាលេកច�ន
 

�នច�ូ្រលេកម�ច�នា្រដាវិតន្ខ៍ែខែរកកហាម។ លេកកោយពរី 

កពឹត្កិារណ៍េមៃាក់សលេម្ចកពះ នលេរោតម្ សរីហានពុ មក 

សាានភាាពកំពុងស្រាសុកភូាមិរ្រសខ់ំពុ�មានភាាពកជ�ួកច្រ�់

ខៃា�ង លេដាោយលេនៅភូាមិេេួ�រងនវូការេមៃាក់កគ្មាា្់រខែ្រក

ជាលេកច�នលេ��កលេកច�នសារ នងិមានការ�ញ់រះពរីលេ��

អាកាសមកលេ��ផាះអំកភូាមិ លេហា�យសា�ាក៏កតូវ�ន

្ិរេេើារខែ�ងឲ្យដា�លេណ�រការលេរៀនសកូតខែដារ។ មូ�លេហាតពុ

លេនះលេហា�យ�នជាខំពុ�ឈ្់រលេរៀនកតមឹ្ាំក់េរី១០ចាស់នន

សា�ា្រ�លេពញវិជាូរលេ�ះកពរីង កកមិត២ សាិតលេនៅកំពុង

លេខតស្ើាយលេរៀង។ ច�ខែណកសមាជិកកគ្មាួសាររ្រស់ខំពុ� 
នាលេព�លេនោះកតវូលេកត�មខៃនួជានចិលំេនៅលេព�ឮស�លេឡាង

យនល្េហាោះ គឺ្មាឪពពុកម្ាយរ្រស់ខំពុ��ននា�កូនៗរត់ចូ�

លេ�ណដា្ឋានលេគ្មាចពរីការេមៃាក់កគ្មាា្់រខែ្រក នងិលេព�ខៃះ

រតច់�ូនកពលេដា�ម�រី លេគ្មាចពរីកងកមៃា�ងេាហាានរដា្ឋការច�ូ

មកកំពុងភូាមិ។ 

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំពុ��នចូ�្រលេកម�ច�នា្រដាវិតន្៍

ខែខែរកកហាម លេដាោយសារពរូ្រសខ់ំពុ� នងិក្រធូានឃុំពុ�លេឈែោះ 

សាក់ �ននយិាយអូសេាញឪពពុករ្រស់ខំពុ�្ ា «កូនលេគ្មា

សាុ�ន សាំ អាយុុ៦៧ឆាំាុំ រសា់សៀនៅ�ូម�អន្ទ្រាងគង �ុំអងគរសា  
ស្រុសាុក្សីសៀមសាាង សៀខិត្តិហិៃប្រ�ខ្មែវង។  
(សៀ�ង �ងីរាុសាុ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេចញលេេៅ្រលេកម�្រដាវិតន្ល៍េចញលេេៅតសុ ូលេចញលេេៅច�ា�ង
អសល់េហា�យ លេហាតពុអើរីក៏លេនៅេពុកខំពុ�ឲ្យលេនៅផាះលេេៀត»។ ឪពពុក
រ្រសខ់ំពុ�លេនៅលេព�លេនោះ មិនចង់ឲ្យកូនស្រាសរីច�ូលេេៅ្រលេកម� 
កងេ័ពលេេ លេកពោះគ្មាាត�់ន្រញូូ្ជូនកូនក្ុរសលេេៅលេកច�ននាក់ 
រួចលេហា�យ ្រាពុខែនល្េដាោយសារការ្រងិុត្រងុ�ខៃា�ងលេពកពរី
ក្រធូានឃុំពុ�លេឈែោះ សាក់ លេេ�្រគ្មាាត ់សលេកមចចតិឲ្្យខំពុ�លេេៅ 
ច�ូរួមជាមួយនងឹកូនស្រាសរីអំកភូាមិលេផ្ងលេេៀត។ ្រនាា្់រ 
ពរីខំពុ�សលេកមចចតិច្�ូច�នា្រដាវិតន្ខ៍ែខែរកកហាម ដា�្ូរង
ក្រធូានឃុំពុ� សាក់ �នយកកង់មកឌីពុ្រខំពុ�លេចញពរីផាះលេេៅ 
កាន ់្រនាាយេ័ពសាតិកំពុងស្រាសុកលេមសាង នងិឲ្យសាំក់លេនៅ
វតស្ាាវ ខែដា�មានសពុេធខែតស្រាសរៗី េា�ងអស។់ ខំពុ�រសល់េនៅ
�ន រយ�លេព�ក្រខែហា�ជា្ួរនខែខ អងគការ�នផៃាស់
្ូ្ររេរីតា�ងខំពុ� ឲ្យលេេៅហាើកឹហាាតក់�ួនយពុេធសាស្ត្រសល្េយោធូា
លេនៅកំពុងវតធ្ូង់ំ កំពុងស្រាសុកក�ចាយមារវិញ លេដាោយមាន
លេឈែោះ យាពុង មកយកខំពុ�លេេៅ។ ខំពុ�ហាាតល់េរៀនលេនៅេរីលេនោះ
ចា្់រពរីឆ្នាំាំ�១៩៧៣ រហាតូដា�់ន្ងៃលេយោធូាខែខែរកកហាម
រ�លេដាោះ�នេរីកកងុភាំ�លេពញេា�ងស្រាសងុ។ កគ្មា្ូរងូាតខ់ំពុ�លេព� 
លេនោះមានលេឈែោះ យាពុង លេហា�យការហាើកឹហាាតក់�ួនយពុេធ
សាស្ត្រសល្េយោធូា គឺ្មាលេដា�ម�រីលេកត�មកមៃា�ងលេេៅវាយរ�លេដាោះ
យកេរីកកុងភាំ�លេពញ។  លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំពុ�នងិកកុម
យពុេធនាររី �នលេកត�មខៃួនរួចជាលេស្រាសចលេដាោយកំពុងនដា
ក្រដាា្់រលេដាោយអាវពុធូលេដា�ម�រីលេធូើ�ដា�លេណ�រលេេៅសមរភូាមិ ្រាពុខែន្
ខែ្ររជាខកខានលេេៅវិញ។

 លេកកោយលេយោធូាខែខែរកកហាម�នេេួ�ជ័យជមំះ
េា�ងស្រាសុង លេ��រ្រ្រសាធូារណរដា្ឋខែខែរ លេនៅន្ងៃ១៧ ខែខ 
លេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំពុ�កតវូ�នអងគការចាតត់ា�ងឲ្យលេេៅ
រសល់េនៅេរីកកងុ ភាំ�លេពញ។ លេព�លេេៅដា�់ភាំ�លេពញ អងគការ
�នចាតត់ា�ងខំពុ�ឲ្យលេេៅសាំក់លេនៅ្រលេណិោះអាសនកំំពុងកពះ

 
្ររមរាជវា�ង រយ�លេព�ក្រខែហា�ជាងមួយខែខលេដាោយ
គ្មាែានលេធូើ�អើរីេា�ងអស់។ ្រនាា្់រមក មានឡាានមកដាកឹខំពុ�
យកលេេៅលេធូើ�ការងារលេនៅលេរោងចកកផ�ិតសម�កកង់ លេពោះ 
លេវៀនកង់ លេនៅចាក់អខែកងលេ��។ ខំពុ�លេធូើ�ការលេនៅលេរោងចកក
ផ�តិសម�កកង់ �នមួយរយ�ធូ� អងគការ្រញូូ្ជូនខំពុ�ឲ្យលេេៅ

 
ខាងលេរោងចកកតម�ាញកកណាត់ នងិសម�កកង់លេនៅ
ផ្ារតចូ សងកាតេួ់�សខែងកវញិ។ លេរោងចកកេា�ងពរីខាង 
លេ��គឺ្មាមានលេឈែោះខែតមួយ នងិមានអំកកគ្មា្់រកគ្មាង់ខែតមំាក់ 
ច�ខែណកកមែករអាចផៃាស់លេវនគ្មាាំលេធូើ�ការពរីលេរោងចកកមួយ

លេេៅលេរោងចកកមួយលេេៀត�នតាមការចាត់តា�ងរ្រស់

អងគការ។ េរីកកងុភាំ�លេពញក៏មានជនជាតចិនិរស់លេនៅលេធូើ� 

ការខែដារ ដាូចជា រា�់ការដា�លេឡា�ងលេកគ្មា�ងមាាសពុរីន

លេរោងចកកនាសម័យកម្ពុជាក្រជាធូ្ិរលេតយ្យ គឺ្មាមានសពុេធ 
ខែតជនជាតិចិនជាអំកកគ្មា្់រកគ្មាង់ នងិ្រញូ្មាាសពុរីន។ 

លេកកៅពរីការងារលេរោងចកក អងគការខែតងខែតដាកកមៃា�ងកមែករ 

ឲ្យលេេៅលេធូើ�ខែស្រាសតាមត�្រនជ់ពុ�វញិេរីកកងុដាចូជាខាងតាលេខែៅ 

ខែ្រកចាន អងគសំ�ួ ច�ារអ�លេពៅ កពមេា�ងលេេៅលេធូើ�កកហាពុក 
លេនៅខាងខែកពកលេពៅំ តាមការចាតត់ា�ងរ្រស់អងគការ។ 

ខំពុ��នលេធូើ�ការច�័តកគ្មា្់រេរីកខែនៃងខែដា�អងកការចាតត់ា�ង 

សូម�រីខែតស�ណង់អគ្មាារលេរោងចកកខំពុ�ធូៃា្់រលេធូើ�ខែដារ។ 

 លេនៅេរីកកុងភាំ�លេពញកំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម មិនសវូមាន 
មនពុស្មំាលេេ ខំពុ�លេឃុំ�ញមានខែតកមែករលេរោងចកក ខែដា�

រស់លេនៅនងិលេធូើ�ការតាមការខែ្រងខែចករ្រស់អងគការ។ 

លេយ�ងអាចជ្ួរជពុ�គ្មាាំ�នខែតលេព�ក្រជពុ�លេនៅសា�មលេហាោ 

ស្រាសពចតពុមពុខ ខែដា�មានការក្រជពុ�លេរៀងរា�ន់្ងៃអាេិត្យ។ 

ការក្រជពុ�មានខៃមឹសារពាក់ព័នធអ្់ររ�ខែផកំនលេយោ�យ 

និង ការងារសិ ្រ�កមែ ឧស្ាហាកមែ ស�ណង់ តម�ាញ់ 

នងិជ�នាញ្រលេចកំលេេសរ្រស់្រពុគ្មាគ�មំាក់ៗ កំពុងលេរោង 
ចកក។ លេកកោយពរីក្រជពុ�ច្់រ អងគការមានរ្រ្រអាហាាខែចក 

ឲ្យអំកច�ូរួមក្រជពុ�ហា្ូរ រួច្រនល្េម��ការសខែមិងស�ិ�� 

អ�ពរីច�នាតសុូរ្រស់្រដាិវតន្ក៍នៃងមក រហាតូដា�់

មាុត្តិ ់កូ្សីយុ គឺាជាសាាិម�រ�សា់ សាុ�ន សាំ អត្តិ�ត្តិប្រគាូ�សៀប្រង�ន
សាាលិា�ឋមសា�ក្សីីាសាូរ។ 
(សៀ�ង �ងីរាុសាុ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សៀខិើោងទ្ធាិរសាាលិា�ឋមសា�ក្សីីាសាូរ។
(សៀ�ង �ងីរាុសាុ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

វាលិខ្មែស្រុសាសៀនៅខិាងសៀប្រក្សីោយុសាាលិា�ឋមសា�ក្សីីាសាូរ។ 
(សៀ�ង �ងីរាុសាុ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

េេួ��នជ័យជមំះ នងិភាាពអសាំរ្យរ្រស់្រដាវិតន្៍
កំពុងការក្រយពុេធផិួ�្ររលេេសជាលេដា�ម។ 

 រ្រ្រអាហាារលេព�លេនោះ ខំពុ�េេួ��នកគ្មា្់រកគ្មាាន ់គឺ្មា
មួយន្ងៃ្ររីលេព� លេដាោយកំពុងមួយលេព�មានមូូ្រពរីរមពុខ 
ខែ្មេា�ងមាន្រខែងាមខែផៃលេឈ� រា�ន់្ងៃ ដាចូជា ខំពុរ ឪឡាឹ ក 
និងដា�ឡាងូ ។ អំកខែដា�លេម� �ការខពុសកតូវមូូ្រអាហាារកមែករ
លេរោងចកកកំពុងលេព�លេនោះមានលេឈែោះ អន និង លេមាៅ។  
ច�ខែណកការលេសៃ�កពាក់ អងគការខែចកលេខោអាវឲ្យកមែករ
កគ្មា្់រកគ្មាានមិ់នខើះខាតលេឡា� យ។ ខំពុ�ធូៃា្់រ�នលេឃុំ� ញ ្រាពុ� 
ពត ចពុះមកកតនួពិនិត្យការដា្ឋានស�ណង់លេរោងចកក ខែដា�
ខំពុ�សង់លេនៅខាងសាឹ ងមានជយ័។ គ្មាាតម់ានមាឌីធូ� ខស្ ់
សម�ពុរស មពុខលេឡា�ងពណ៌កកហាម ពាក់អាវស លេខោលេខែៅ។  
ខំពុ� មិន�នសគា�គ់្មាាតល់េេ ខែតមានកមែករដាចូគ្មាាំក�្់រ្ា
ហាំឹ ងលេហា� យអុពុ � ្រាពុ� ពត។ 

 លេនៅអ�ឡាពុងលេព�ខំពុ�រសល់េនៅេរីកកុងភាំ�លេពញ អងគការ�ន
 

លេកជ�សលេរ�សខំពុ�ឲ្យលេេៅេេួ� លេភា�ំវ្ររលេេសជាលេកច�នដាង ខែដា� 
មកេស្ន�កិចលំេនៅស្រាសុកខែខែរលេនៅក្រ�ានយនល្េហាោះ
លេពោធូច៍និតពុង។ អងគការយកឡាានមកដាកឹកមែករខែដា�
មានលេឈែោះលេេៅេេួ�លេភា�ំវ្ររលេេសពរី លេរោងចកក យកលេេៅ 
លេរៀ្រច�ខៃួនលេសៃ�កពាក់ឲ្យ�នសាាត�តលេនៅសា�
មលេហាោស្រាសពចតពុមពុខ។ ខំពុ�អាចលេកជ�សលេរ�សសលេមៃ�ក្រ�ពាក់
សារពុងហា�ូ នងិអាវ �នតាមចតិខ្ែដា�ខៃនួស្រាសឡាាញ់ 
កពមេា�ងមានពាក់កតនា្់រលេជ�ងខែកងលេចោត្រន្ចិឲ្យ

សមរម្យលេនៅលេព�លេេៅេេួ�គ្មាណ�ក្រតភូិារអនរ្ជាត។ិ 
ខំពុ�ផាា�ធ់ូៃា្់រកានក់កមងផកា្រ�ពាក់ជនូលេភា�ំវ្ររលេេសខែដា� 
លេេ�្រចពុះពរីលេ��កា�ជលេណិ�រយនល្េហាោះ។ កា�លេនោះអំកកតូវ 
�នចាតត់ា�ងឲ្យលេេៅេេួ�លេភា�ំវ្ររលេេសភាាគ្មាលេកច�នជា
កមែករលេចញពរីលេរោងចកក ក្រខែហា�ជា្ររីលេេៅ្ួរនរ្យន។្  
លេព�លេភា�ំវ្ររលេេសលេធូើ�ដា�លេណ�រចូ�ដា�់េរីកកុងរួចរា� ់
អំកលេ្រ�ករ្យនម្កដាកឹលេយ�ង យកលេេៅផៃាស់្ូិររសលេមៃ�ក 
្រ�ពាក់េពុកជនូអងគការឲ្យ�នលេរៀ្ររយ រួចលេហា�យលេយ�ង
កតឡា្់រមកកានក់ខែនៃងសាំក់លេនៅលេរៀង ខៗៃនួវិញ។ 

 ច�ូមកដា�ន់្ងៃរ�លេដាោះ៧ មករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំពុ��ន 
រត់លេភាៀសខៃនួលេចញពរីេរីកកុងភាំ�លេពញរួមដា�លេណ�រជាមួយ
កងកមៃា�ងខែខែរកកហាមលេេៅកានល់េខត�្តដ់ា�្រង លេដាោយ
លេចញតាមផៃូវខាង�ចិលេពោធូច៍និតពុង លេឆ្នាំោ្ះលេេៅខែ្រកចាន 
ភាំ�ឱរាា� ់នងិភាំ�កតជាក់ចតិ។្ ខំពុ��នលេដា�រកាតន់កព នងិលេដាក
កំពុងនកព។ ខំពុ�មិនមានអាហាារហា្ូរ ពិ �កលេវេនា េកមា�លេេៅ

 
ដា�់លេខត�្ត់ដា�្រង។ លេកកោយមក ក្រលេេសមានសពុខ
សន្ភិាាព ខំពុ��នកតឡា្់រមកស្រាសកុក�លេណ�តវញិលេដា�ម�រីជ្ួរ
ជាមួយ្រង្រាូន នងិឪពពុកមិាយវញិ។ ្រាពុខែន ្ជាអកពុស�
្រងក្ុរសៗរ្រសខ់ំពុ�ខែដា�មានតនួាេរីកំពុងជួរ្រដាវិតន្ខ៍ែខែរ

 
កកហាម�ន�ត្់រង់ជរីវិត លេនៅស�់ខែត្រង្រាូនស្រាសរីៗ្ររី
នាក់ខែត្រាពុលេណ ាោះ។ ្រនាា្់រមក ខំពុ��នលេរៀ្រការជាមួយ្្ររី 
លេឈែោះ មាាត ់កូយ ខែដា�ជាកគ្មា្ូរលេកង�ន កពមេា�ងមាន 
កូនច�ននួ្ររីនាក់ ស្រាសរីពរីរនាក់ នងិក្ុរសមួយនាក់។ សពើន្ងៃ 
លេនះកូនៗរ្រស់ខំពុ�មាន្្ររីក្រពនធលេរៀងៗខៃនួអស់លេហា�យ្រាពុខែន្
ខំពុ�លេនៅខែតរ�ឭកលេរឿងរាាវខែដា�ខំពុ��នឆ្នាំៃងកាតល់េេៅកានកូ់នលេចៅ

 
រា�់លេព�ខែដា�មានការជួ្រជពុ�គ្មាាំ។

34 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 អំតតីតសៀមកងវរសៀ្នាតូ�ទ័ពនារ តីស� ែរប្រក�ម

សៀមក វៃិ 

 ហាង់ ហាុពុច លេភាេស្រាសរី លេក�តកំពុងឆ្នាំំា�១៩៥០ មាន

ស្រាសកុក�លេណ�តលេនៅភូាមិសភូារី ឃុំពុ�អងគខំពុរ ស្រាសកុ្រពុររីជ�សា 

លេខតត្ាខែកវ។ ហាុពុច ្រចំពុ្រ�នរំសល់េនៅកំពុងស្រាសកុអនៃង់ខែវង 

លេខតឧ្តរ្មានជ័យ។ ហាុពុច �ននយិាយលេរៀ្ររា្់រពរី

ដា�លេណ�រននការតសុូ នងិភាាព���កខែដា�ខៃនួ�នឆ្នាំៃង 

កាតន់ាសម័យខែខែរកកហាម ដាចូខាងលេកកោម៖

 លេនៅមពុនឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំពុ��នរស់លេនៅជាមួយឪពពុក 

មិាយ នងិជយួលេធូើ�ការងារផាះ កពមេា�ងខែស្រាសចមការលេនៅ 

លេព�រដាវូដាា�ដាពុះ។ កគួ្មាសាររ្រស់ខំពុ�មិនគ្មាា�កេខំពុ�ឲ្យលេេៅ

េេួ�ការសិក្ាលេរៀនសូកតដាចូលេកែងៗដានេលេេៀតលេេ។ 

មិាយរ្រសខ់ំពុ�គិ្មាត្ា  ខំពុ�គឺ្មាជាមនពុស្ស្រាសរីលេេោះ្ររីជាខ�លេរៀន
 

�នខង់្ខស្់យាាងណា ក៏ខំពុ�មិនអាចមានការងារ�ាៗ

លេធូើ�ដាចូ្រពុរស�នខែដារ។ កា�លេណោះ ខំពុ�ពិតជាមានការ

លេសោកសាិយ នងិអនច់តិជ្ាខៃា�ងច�លេពោះការយ�ល់េឃុំ�ញ

រ្រសម្់ាយខំពុ� ្រាពុខែនខ្ំពុ�មិនហាាុនក្រខែកក នងិជ�េាសជ់ាមួយ
 

គ្មាាតល់េេ។ ច�ខែណកការរសល់េនៅរ្រសក់្រជាជនមានភាាព

សងៃ្់រសពុខ នងិមានសន្ភិាាព។ ក្រជាជនមានការក�ស្រាសយ័ 

េាក់េងគ្មាាំ  នងិលេចះជយួេពុកុធូពុរ�គ្មាាំលេេៅវញិលេេៅមក។

 លេនៅចលេនៃោះពរីឆ្នាំាំ�១៩៧០ ដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧១ េាហាាន 

ធូរីវគ្មារី �នចូ�មកពាសលេពញស្រាសុក ភូាមិរ្រស់ខំពុ� នងិ

�ង់ �ុចុ ន�ងសៀចៅៗរ�សាគ់ាាត្តិស់ៀនៅក្សីុុងស្រុសុាក្សីអនើង់ខ្មែវង សៀខិត្តិឧិត្តិរិមានជយ័ុ។ (សៀមក្សី វ�ន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 35



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នលេក្រ�អ�ណាចវាយលេធូើ��្រក្រជាជនខែដា��នរស់លេនៅ

កំពុងភូាមិយាាងនកពនផ្។ មិនកតមឹខែត្រាពុលេណ ាោះកងេ័ពធូរី

វគ្មារី �នក្រមូ�យកសមៈារលេក្រ�ក�ស ់នងិចា្់រមាន ់េា 

កជូក លេគ្មាោ កក្ររី អំកស្រាសុកយកលេេៅ្ររលិេភាោគ្មាលេេៀត។ 

ក្រសនិលេ្រ�េាហាានធូរីវគ្មារីចា្់រ�នស្រាសរីកកមពុ�ៗ �ន ក�កដា 

ជាយកលេេៅលេធូើ�េារពុណកមែ លេដាោយចងអូសពរីលេកកោយ

រ្លេកកោះខែដា�ក�ពពុងលេ្រ�ក។ មូ�លេហាតពុខែដា�េាហាានធូរី

វគ្មារីលេធូើ�េារពុណកមែមកលេ��មនពុស្ស្រាសរី លេកពោះចង់រ�សាយ 

ក�ហាងឹ ជាពលិេសសស្រាសរៗី  គ្មាែានសមតាភាាពក្រឆ្នាំា�ងជាមួយ 

ធូរីវគ្មារី�ន។ កា�លេណោះ ខំពុ�មានអាយពុ២០ឆ្នាំាំ�លេហា�យ។ 

្រនាា្់រមកមិាយរ្រស់ខំពុ�ក៏�នក�្់រឲ្យខំពុ�លេេៅ�ាក់ខៃនួ

លេនៅកំពុងផាះ នងិហាាមមិនឲ្យលេចញមកខាងលេកកៅលេឡា�យ។ 

�ពុះដា�់អកធូាតសងៃ្់រសងៃាត់ ឪពពុកមិាយរ្រស់ខំពុ�ក៏�ន

ពភិាាក្ាគ្មាាំលេដា�ម�រីរកវធិូរីនា�ខំពុ�ចាកលេចញពរីភូាមិ។ លេកកោយ 

ពរីនយិាយគ្មាាំច្់រសពើកគ្មា្់រអស់លេហា�យ លេយ�ង�ន្រ�ខែ្រក

គ្មាាំលេេៅសកមាកលេរៀងៗខៃនួ។ លេនៅយ្់រ្រនាា្់រ ខំពុ��នលេរៀ្រ 

ច�ខៃនួជាលេស្រាសច លេហា�យរង់ចា�ឈៃ្រមកេេួ�លេចញពរី

កំពុងភូាមិ។ កងឈៃ្រ�នជនូដា�លេណ�រខំពុ�មកដា�ស់្រាសកុអងគ

្រពុររី លេហា�យ�នក�្់រឲ្យខំពុ�លេនៅេរីលេនោះមួយរយ�សិន។ 

្រាពុខែនខ្ំពុ�មិនយ�ក់ពមជាមួយកងឈៃ្រលេេ លេកពោះក្រសនិ 

លេ្រ�ខំពុ�្រនរ្សល់េនៅកំពុងស្រាសកុអងគ្រពុររី ខំពុ�ក�កដាជាមិនអាចលេគ្មាច 

ផពុតពរីេាហាានធូរីវគ្មារី�នលេឡា�យ។ ្រនាា្់រពរី �នជខែជកគ្មាាំ 

រួច ក្សីង�ើ�ក៏្សីបានជូនដំសំៀណ�រខិាុរំ�តូ្តិសៀទ្ធៅដំលិ់ស្រុសាុក្សី

កតា�កក់។ ខំពុ��នចូ�លេេៅលេនៅកំពុងមនារីរ តាអា� យាយ្ូរ 

ខែដា�ជាមនារីរមួយសាិតលេនៅស្រាសុកកតា�កក់។ លេព�ខំពុ�

រស់លេនៅកំពុងមនារីរមិនសូវជាមានភាាពងាយ ស្រាសួ�

្រាពុនែានលេេ។ ជាលេរៀងរា�់ន្ងៃក្រធូានមនារីរខែតងខែត

្រលេកង�ន នងិ�ត់ដា�នាររីមិនឲ្យមានភាាពេនក់ជាយ។ 

ច�ខែណកឯការហា្ូរចពុកវញិកំពុងមួយន្ងៃខំពុ�េេួ��ន្រ្ររ

មួយចាន្រាពុលេណ ាោះ។ 

 មកដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧២ ខែខែរកកហាមចា្់រលេផិ�មលេកជ�ស 

លេរ�សកងេ័ពលេដា�ម�រីលេេៅវាយជាមួយេាហាានធូរីវគ្មារី។ ខំពុ�

�ាះរ�សា់ �ង់ �ុចុ សៀនៅក្សីុុងស្រុសាុក្សីអនើង់ខ្មែវង សៀខិត្តិឧិត្តិរិមានជ័យុ។ (សៀមក្សី វ�ន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

36 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ពិតជាមានការឈឺចា្់រយាាងខៃា�ងជាមួយេាហាាន 

ធូរីវគ្មារី លេហា�យខំពុ��នសែ័កគ្មាចិតច្ូ�លេធូើ�ជាកងេ័ពនាររី។ ខំពុ�

�នឃុំៃាតឆ្នាំងៃាយពរី ឪពពុក មិាយ ្រង្រាូន លេនៅឯស្រាសុក 
ក�លេណ�តចា្់រតា�ងពរីលេព�លេនោះមក។ ្រនាា្់រពរីខំពុ��ន 
ច�ូជាកងេ័ពលេហា�យ ក្រធូានកង�នយកកគ្មាមូក្រងើឹក 

និង្រងូាត់្រលេកង�នខំពុ�ពរីយពុេធសាស្ត្រស្លេធូើ�សនងគាម។  
ខំពុ��នហាាត់លេរៀន�នរយ�លេព�៦ខែខ ក៏កតូវអងគភាាព

្រញូូ្ជូនឲ្យលេេៅវាយជាមួយកងេ័ពលេវៀតណាមលេនៅ

ផៃូវជាតិលេ�ខ ២ ។ ្រនាា្់រពរីខំពុ�វាយលេនៅផៃូវជាតិលេ�ខ 

២រួចលេហា�យ ខំពុ�កតវូ�ន្រញូូ្ជូន្រនឲ្្យលេេៅវាយលេនៅសមរ 

ភូាមិផៃូវជាតលិេ�ខ៤លេេៀត។ 

 លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំពុ��នេេួ�ត�ខែណងជាលេមកង

វរលេសនាតូច លេកិោ្រកិា្រកមៃា�ងច�ននួជាង១០០នាក់។ 

្រនាា្់រមក ខំពុ��នលេេៅលេរៀនសូកត នងិ្រ�ពាក់្រ�្រាន 

ជាមួយលេមដាកឹនា�ធូ�ៗ  ដាចូជា ្រាពុ� ពត, ននួ ជា នងិសពុន  

លេសន។ កា�លេណោះ ខំពុ��នលេរៀនពរីឯកសារនលេយោ�យ 

នងិការេេួ�ខែផនការពរី្ាំក់លេ��។ ឯកសារខែដា�ខំពុ� 
�នលេរៀនលេនៅកំពុងសម័យលេនោះ គឺ្មាមិន�ននយិាយពរី

ការក�ត ់នងិការកា្់រសមៃា្់រគ្មាាំលេេ គឺ្មានយិាយខែតអ�ពរី

លេគ្មាោ�គ្មា�នតិ�ាៗ ខែត្រាពុលេណ ាោះ។ ្រនាា្់រពរីខំពុ�លេរៀនច្់រ ខំពុ�

កតូវេេួ�ខែផនការពរីខាង្ាំក់លេ��កំពុងការអ្់ររ�ផ្ពើ 

ផ្ាយពរីលេគ្មាោ�នលេយោ�យលេដា�ម�រីឲ្យកងកមៃា�ងលេនៅខាង 

លេកកោមអនពុវតត្ាម។ លេកកោយមក ខំពុ�កតូវ�ន្រញូូ្ជូនឲ្យ

លេេៅឈរលេជ�ងលេនៅក�ពង់លេសោម។ រយ�លេព�កនៃះខែខ 

លេកកោយមក ខំពុ��នេេួ�ដា�ណឹងពរី្ាំក់លេ��ឲ្យក្រមូ�

កងេ័ពខែដា�លេនៅលេកកោមការកគ្មា្់រកគ្មាងខំពុ�េា�ងអស ់វាយ 
សកមុកច�ូេរីកកុងភាំ�លេពញ។ កា�លេនោះ ខំពុ�មិន�នលេរៀ្រច� 
ខែផនការ ឬជរីកកតង់លេសេពុកសកមា្់រការពារខៃនួលេេ គឺ្មា

លេយ�ងវាយលេដាោយលេ្ែ�លេជ�ងសកមកុលេេៅខាងមពុខខែតមិង។ 

លេនៅលេព�ខែដា�មានកងេ័ពសមរភូាមិមពុខសៃា្់រ ឬ�ត ់

ខៃនួលេព�ក�ពពុងវាយក្រយពុេធគ្មាាំ លេយ�ងកតូវផ�ិ់ដា�ណឹង

លេេៅសមរភូាមិខាងលេកកោយលេដា�ម�រី្រញូូ្ជូនកងកមៃា�ងជ�នញួ

មក្រខែនាម។ 

 លេនៅខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ កងកមៃា�ងរ្រសខ់ំពុ��ន

វាយដា�់េរីកកុងភាំ�លេពញ។ ្រនាា្់រមក ខំពុ��នក្រមូ�

កមៃា�ងខែដា�លេនៅលេសសស�់េា�ងអសក់តឡា្់រលេេៅវាយ

ក�ពង់លេសោមវិញ។ ខំពុ�រួមេា�ងកងកមៃា�ងជាលេកច�ននាក់

លេេៀតលេក្រ�រយ�លេព�កតឹមខែត៣ន្ងៃ្រាពុលេណ ាោះលេដា�ម�រីវាយ

យកកកងុក�ពង់លេសោម។ លេកកោយមក ខាង្ាំក់លេ���ន

្រញ្ូឲ្យដាកហាតូអាវពុធូ នងិកា�លេភាៃ�ងពរីកងេ័ពខែដា�លេនៅ

លេកកោមការកគ្មា្់រកគ្មាងរ្រស់ខំពុ�េពុក។ ក្រធូានកង�ន

ចា្់រលេផិ�មលេរៀ្រច�កគ្មាួសារឲ្យកងេ័ព នងិសាងសង់ផាះ

គ្មា�រូសកមា្់រអំកមានកគ្មាួសារសាំក់លេនៅ។ កំពុងមួយភូាមិ 

មាន៥០កគួ្មាសាររសល់េនៅ។ ខំពុ��ន្រនល្េម��ការខពុសកតវូ

ក្រពនធៗ រ្រស់កងេ័ពរហាតូដា�់ចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៦។

 លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំពុ�កតូវ�នលេមកងព�ធូ�ៗ

លេរៀ្រច�ឲ្យមានកគួ្មាសារ។ កា�លេណោះ លេរៀ្រការមិង

ច�ននួ៦០គូ្មារ។ ពិធូរីលេរៀ្រការលេនះ�នលេរៀ្រច�លេនៅកំពុង

លេរោងកពុនមួយខែដា�សាតិលេនៅកកងុក�ពង់លេសោម។ ខំពុ� នងិ

្្ររីមិនមានការក្រខែកកតវាានងឹពធិូរីលេរៀ្រច�ផ្�ផគពុ�មួយលេនះ

លេេ លេដាោយសារខំពុ�េា�ងពរីរនាក់�នសគា�់ចិតគ្្មាាំពរីមពុន

រួចមកលេហា�យ។ ្រនាា្់រពរីលេរៀ្រការលេហា�យ ខំពុ�ក៏កតូវ�ន

្រញូូ្ជូនឲ្យលេេៅលេធូើ�ខែស្រាសវិញ។ កា�លេណោះ លេយ�ងលេធូើ�ខែស្រាស 

លេ��កភាៃឺ កា្់រដារីនងឹច្រ។ ច�ខែណកឯ្ិររីរ្រស់ខំពុ�កតូវ�ន

្រញូូ្ជូនឲ្យលេេៅវាយលេនៅសមរភូាមិមពុខ។ លេនៅេរីលេនោះ ការហា្ូរ 
ចពុកមិនមានការខើះខាតលេេ ខំពុ�េេួ��នរ្រ្រអាហាារ

កគ្មា្់រកគ្មាាន។់ 

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងេ័ពលេវៀតណាម�នវាយច�ូ

មកកកុងក�ពង់លេសោម។ ខំពុ��នលេឃុំ�ញមានរ្លេកកោះជា 

លេកច�នលេកគ្មា�ង�នលេ្រ�កស�លេដាៅចូ�មកក�ពង់លេសោម។ ខំពុ�

រួមេា�ងក្រជាជនជាលេកច�ននាក់លេេៀត�នរតច់�ូលេ�ណ

ដា្ឋានលេរៀងៗខៃនួលេដា�ម�រីលេគ្មាចពរីកគ្មាា្់រកា�លេភាៃ�ង នងិកគ្មាា្់រ

លេផៃោងខែដា�ក�ពពុងផាពុះ។ ស�លេឡាងខែស្រាសកកេលេហាោុយ�រ្រស់

មរីងៗ ខែដា�មានកូនតចូៗ�ន្រនៃលឺេឡា�ងសពុ�ជ�នយួពរីខំពុ�។ 

ខំពុ��នខែស្រាសកលេចញពរីលេ�ណដា្ឋាន្ា សមូ្រង្រាូន មរីងមា

កពុ�ភ័ាយខៃាចអរី ខំពុ�នងឹជយួកគ្មា្់រគ្មាាំឲ្យរួចផពុតពរីការសៃា្់រ ។   
លេនៅន្ងៃរលេសៀ�្រន្ចិ ក្រធូានអងគភាាព�នយកឡាាន

មកេេួ�ខំពុ� នងិមរីងៗលេេៅសាឹងហាាវ លេដា�ម�រីលេធូើ�ដា�លេណ�រ

ចាកលេចញពរីកកុងក�ពង់លេសោម។ លេព�លេេៅដា�់សាងឹហាាវ 

ក�ា�់សកមា្់រដាកឹក្រជាជនមានច�ននួពរីរ គឺ្មាធូ�មួយ 

នងិតូចមួយ។ ច�ខែណកឯខំពុ�មានកូនខំរីក្រធូានអងគភាាព

បានឲ្យយជ�ះក្សីុងុក�ា�ត់ចូ សៀប្រ�ោះវាមានសៀលិ��នសៀលិឿនជាង
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក�ា�ធ់ូ�។ ខំពុ��នលេធូើ�ដា�លេណ�រមកដា�ល់េ��លេគ្មាោកមពុន លេគ្មា។ 

ក្សីាលិសៀណោះ ប្រ�សា�នសៀ��លេឡា� ងក្សីបាលិ់ម�នទ្ធានស់ៀទ្ធ ប្របាក្សីដំ 

ជាកតវូកងេ័ពលេវៀតណាម�ញ់សមៃា្់រសៀចោលិេា�ងអស។់  

្រនាា្់រពរីក�ា�់ធូ��នមកដា�់លេ��លេគ្មាោក មរីងៗ �នយ�

កេហាងឹ លេដាោយុសាារអតម់ានបាយុ��ូ។ ខំពុ�អាណិតអាសាូរ 

ម�ងៗជាខិើាងំ សៀទ្ធ��ខិាុសំាសៀប្រមចច�ត្តិសិៀទ្ធៅសាុអំងៀរ��មចាសាក់្សីបាលិ់

�នច�ននួ៤�វ មកខែចកគ្មាាំហា្ូរ។ លេកកោយពរី ហា្ូរអងករ

សៀនោះអសា់ ខំពុ� រួមទ្ធាងំប្រ�ជាជនដំហៃទ្ធសៀទ្ធៀត្តិក៏្សីបានសៀធីិ�ដំសំៀណ�រ

សៀឆាំោុះសៀទ្ធៅខ្មែស្រុសាអំ��លិ ខ្មែដំលិសាា�ត្តិសៀនៅក្សីុងុសៀខិត្តិិសៀក្សីោះកុ្សីង។ 

លេព�លេេៅដា�់េរីលេនោះ ខំពុ��នលេេៅសពុ�អងករពរីក្រជាជនលេនៅ 
ក្សីុងុ�ូម�។ �ុខុ្មែន ិ អំក�ូម�ម�នមានអងៀរឲ្យយសៀទ្ធ អុ ក្សី�ូម�បាន

ក�្់រខំពុ�ឲ្យលេេៅលេ្រះខែផៃប្រត្តិឡាាចយកលេេៅហា្ូរ។ ខំពុ��ននា� 
គ្មាាំលេេៅលេ្រះកតឡាាចអស់មួយចមការ ្រាពុខែនហ្ា្ូរមិន�ន

កគ្មា្់រគ្មាាំលេេ។ កា�លេណោះ កតឡាាចខែដា�លេ្រះ�ន លេយ�ង

យកមកលេសងៃោរខៃះ នងិហា្ូរលេឆ្នាំៅខៃះ។ ្រនាា្់រមក ខំពុ��ន

សកមចចិតច្ាកលេចញពរីខែស្រាសអ�្ិរ� លេហា�យលេធូើ�ដា�លេណ�រ

លេឆ្នាំោ្ះលេេៅេឹកដារីន្។ ច�លេពោះការលេធូើ�ដា�លេណ�រ  មានការ

���កខៃា�ង លេដាោយលេយ�ងកតូវលេដា�រលេឡា� ងភាំ� កាត្ឹ់រង េលេនៃ 

ជាពលិេសស មានកូនតចូៗជា្់រនងឹខៃនួលេេៅជាមួយខែដារ។ 

អស់រយ�លេព�ជាលេកច�នខែខ ខំពុ�រួមេា�ងអំករួមដា�លេណ�រ

េា�ងអស�់នលេធូើ�ដា�លេណ�រលេេៅដា�់ន្កំពុងេឹកដារីកៃងនយា។ 

ខំពុ��នរសល់េនៅកៃងនយា�នរយ�លេព�មួយឆ្នាំាំ� កូនរ្រសខ់ំពុ�

ពរីរនាក់�នសៃា្់រ លេដាោយសារលេក�តជ�ងឺកនញូ្ជូ�ិ នងិ

ពពុ�កតពា�ង។

 រហាតូដា�់ឆ្នាំាំ�១៩៨៣ ខំពុ��នសលេកមចចតិច្�ូលេធូើ�ជា

នាររីដាកឹជញូូ្ជូន។ ខំពុ��នដាកឹជញូូ្ជូនកគ្មាា្់រលេេៅឲ្យសមរភូាមិ

មពុខ។ ្រនាា្់រមក ខំពុ�កតវូ�ន្រញូូ្ជូនឲ្យលេេៅដាកឹជញូូ្ជូនលេនៅ

ខាងមាានឡា នងិន្រា�ិនវិញ។ កំពុងមួយនាក់កតូវយក

អងករច�ននួ៥០គ្មារីឡា ូកគ្មាា្់រលេ្រ៤០មួយកគ្មាា្់រ នងិសលេមៃ�ក 
្រ�ពាក់កងេ័ពមួយច�ននួលេេៀត។ លេព�ដាកឹជញូូ្ជូនមិងៗ

កតូវច�ណាយរយ�លេព�២ខែខលេេ�្រ�នមកដា�់

សមរភូាមិខាងលេកកោយវញិ។ ខំពុ�លេនៅកងដាកឹជញូូ្ជូនរហាតូ 

ដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៨៥ លេេ�្រខំពុ�លេធូើ�ដា�លេណ�រមកកានភ់ាំ�ដាងខែរក។ 

កា�លេណោះ ខំពុ�មកតាមរយ�កងកមៃា�ងរ្រសរ់្រស ់តា

លេតម។ លេនៅលេព�មកដា�់លេ��ភាំ�ដាងខែរក  តាលេតម �ន

ឲ្យខំពុ�លេេៅលេនៅកំពុងមនារីរវិញ។

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៨៧ កងេ័ពលេវៀតណាម�នវាយច�ូ

ដា�ភ់ាំ�ដាងខែរក។ ្រនាា្់រមក តាលេតម �ន្រញូូ្ជូនក្រជាជន

ខែដា�រសល់េនៅលេ��ភាំ�ឲ្យមកលេនៅខាងលេកកោមវិញ។ លេព�

ចពុះមកលេនៅអនៃង់ខែវង ខំពុ��នសង់ផាះរសល់េនៅកំពុងភូាមិកពុង

្ុររីញរហាតូដា�់ឆ្នាំាំ�១៩៩៣។ លេកកោយមក សភាាពការណ៍ 

លេនៅអនៃង់ខែវងកច្ូរ�កច្រ� ់តាលេតម �ន្រញូូ្ជូនខំពុ�លេេៅ

លេនៅជ�រ�ភូាណយវិញ។ ការរស់លេនៅកំពុងជ�រពុ �ភូាណយមិន

ពិ�កលេេ លេកពោះលេយ�ងលេ្រ�ករ្រ្រអាហាារសកមា្់រហា្ូរ 

ចពុកជាក្រចា�។ លេនៅលេព�េ�លេនរ ខំពុ��នលេេៅរកលេ្រះផ្ិត 

នងិកចតូស្រាសូវមក�ក់ឲ្យន្ លេដា�ម�រីរកក�ក់ច�ណូ�ខៃះ។ 

ខំពុ�្រនរ្ស់លេនៅជ�រ�រហាតូដា�់ឆ្នាំាំ�១៩៩៨ កងកមៃា�ង

រ្រស ់តាលេតម �នផ�ិដ់ា�ណឹងឲ្យក្រជាជនចពុះមករស ់

លេនៅេឹកដារីខែខែរវិញ លេដាោយសារលេនៅអនៃង់ខែវងមានការ

ផ្ះផ្ាគ្មាាំ លេហា�យខំពុ��នមករសល់េនៅកំពុងភូាមិ្ឹរងរហាតូ 

មកដា�់សពើន្ងៃលេនះ។

�ើវលិំសៀនៅក្សីុុង�ូម�រ�សា់ �ង់ �ុចុ។ 
(សៀមក្សី វ�ន/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំតតីតនារ តីសៀពទយស្រុ្ុកបាធាយុ

សៀមក វៃិ 

 អុពុក វាាន ់លេភាេស្រាសរី អាយពុ៦០ឆ្នាំាំ� មានស្រាសុកក�លេណ�ត

លេនៅស្រាសុក�ធូាយ លេខតក្�ពង់ចាម។ វាាន ់្រចំពុ្រ�នរំស ់
លេនៅកំពុងភូាមិេួ�កគ្មាួស ឃុំពុ�្ៃាត ស្រាសុកអនៃង់ខែវង លេខត្

ឧតរ្មានជ័យ។ វាាន ់�ននយិាយលេរៀ្ររា្់រពរីដា�លេណ�រ 

ននការតសុូ នងិេពុកុ���ករ្រស់ខៃនួកំពុងសម័យខែខែរ 

កកហាម ដាចូខាងលេកកោម្ា ៖

 កា�ពរីកពុមារភាាព ខំពុ�រស់លេនៅកំពុងកគ្មាសួារមួយខែដា�

មានជរីវភាាព���ក។ កគ្មាួសាររ្រស់ខំពុ��នក្រក្ររ្ររ

លេធូើ�ខែស្រាសចមការលេដា�ម�រីចិញំ្ជូមឹជរីវិត។ ខំពុ�មាន្រង្រាូនក្រសុ 

ស្រាសរីច�ននួ៥នាក់។ លេនៅលេព�លេនោះឪពពុកមិាយរ្រស់ខំពុ�

អុុក្សី វាុន ់សៀ�ទ្ធស្រុសា� អាយុុ៦០ឆាំាុ ំ�ចច�ុ�នរុសាស់ៀនៅក្សីុុង�ូម�ទួ្ធលិប្រគួាសា �ុថំើាត្តិ ស្រុសុាក្សីអនើង់ខ្មែវង សៀខិត្តិឧិត្តិរិមានជយ័ុ។
 

(�ាុន ��សា�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

មានវ័យជរាលេហា�យ។ ខំពុ�លេរៀន�នកតមឹ្ាំក់ ១២ ពរីសងគម 

ខែដា�អាចអាន នងិសរលេសរ�ន្រន្ចិ្រន្ចួខែត្រាពុលេណ ាោះ។  
លេនៅន្ងៃេរី១៨ ខែខមរីនា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ក៏មានរដា្ឋក្រហាារេមៃាក់ 

សលេមិចកពះ នលេរោតម្ សរីហានពុ។ ្រនាា្់រពរីរដា្ឋក្រហាារ  

ក៏មានការេមៃាក់កគ្មាា្់រខែ្រកលេនៅកំពុងស្រាសុក�ធូាយ។ 

លេកកោយមក ខែខែរកកហាមក៏�នជលេមៃ�សក្រជាជនលេចញ 

ពរីផាះឲ្យលេេៅរស់លេនៅកំពុងភូាមិខែក�រៗលេនោះមួយរយ�។ 

ច�ខែណកឯកគ្មាួសាររ្រស់ខំពុ�ក៏�នលេធូើ�ដា�លេណ� រជាមួយ

ក្រជាជនដានេលេេៀតខែដារ។

 កគ្មាសួាររ្រសខ់ំពុ� កតវូ�ន្រញូំ្ជូនឲ្យច�ូលេេៅលេនៅកំពុង
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សហាករណ៍។ ការងារខែដា�ខំពុ�កតូវលេធូើ�មានកា្់រលេដា�ម

េននាានខែខកត លេរ�ស�ាមកសតើលេដា�ម�រីយកលេេៅលេធូើ�ជរី នងិ

លេដាញចា្រកពុ�ឲ្យសពុរីស្រាសូវ។ ច�ខែណកមិាយខំពុ�ខែដា�មាន

វយ័ច�ណាស ់ក្រធូានសហាករណ៍ចាតខ់ែចងឲ្យលេនៅលេម�� 

លេកែងៗ។ ្រងក្ុរសរ្រសខ់ំពុ� កតូវ�នខែខែរកកហាម្រញូូ្ជូនឲ្យ
 

លេេៅលេធូើ�ជាកងេ័ព ច�ខែណក្រងស្រាសរីច�ងមានកគ្មាសួារជា

ជនជាតឥិសៃាម រសល់េនៅភាំ�លេពញ។ កគួ្មាសាររ្រស្់រងស្រាសរី

ខំពុ�គឺ្មាជាអំកលេនសាេ នងិរកសពុរី�ក់ដារូកតរី។ ខំពុ� នងិមិាយ

�នរស់លេនៅកំពុងសហាករណ៍ដា�់ចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៤។

 កំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ្រងក្រសុរ្រស់ខំពុ�ខែដា�ជាលេយោធូា

ខែខែរកកហាម�នសៃា្់រ�ត្់រង់ជរីវតិ លេព�ច�ូវាយលេនៅ

េរីកកុងភាំ�លេពញ។ លេកកោយពរីវាយខែ្រកេរីកកុងភាំ�លេពញ

លេហា�យ ្រងស្រាសរីច�ងរ្រសខ់ំពុ�កតូវ�នខែខែរកកហាមជលេមៃ�ស 
លេចញពរីេរីកកងុភាំ�លេពញ។ ្រនាា្់រមក ឈៃ្ររ្រសអ់ងគការ

�នតាមស្រាសាវកជាវរកកគ្មាួសារអំកលេនសាេ លេដា�ម�រីនា�

ខៃនួយកលេេៅភាំ�លេពញវិញ។ ចា្់រតា�ងពរីលេព�លេនោះមក 

្រងស្រាសរីរ្រស់ខំពុ��ន�ត់ខៃនួ នងិមិនខែដា��នេេួ�

ដា�ណឹងលេឡា�យ។ ក្រជាជនខែដា�រសល់េនៅកំពុងភូាមិជាមួយ

្រងស្រាសរីខំពុ��ននយិាយក�្់រ្ា ្រងស្រាសរីរ្រសខ់ំពុ�កតវូ�ន

លេយោធូាខែខែរកកហាមយកលេេៅដាាក់កំពុងគ្មាពុកេួ�ខែសៃង 

រហាតូដា�់សៃា្់រ�ត់្រង់ជរីវិត។ លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

ដាខែដា� ខំពុ��នសលេកមចចិតច្ូ� កងច�័ត។ ការងារ

ខែដា�ខំពុ�កតូវលេធូើ� រួមមាន លេ��កេ�ន្់រ នងិជរីកក្រឡាាយ។ 

អងគការ�នលេក្រ�ខំពុ�ឲ្យលេធូើ�ការេា�ងយ្់រេា�ងន្ងៃ។ អងគការ

�នវាសដ់ារីខែដា�មាន្រលេណ្ោយ២ខែមាកត េេឹង១ខែមាកត 

នងិមានជលេកមៅ៥តកឹ សកមា្់រមួយកកុមលេដា�ម�រី។ លេនៅ 

លេព�យ្់រក្រធូានកងចាត់តា�ងឲ្យសមាជិកកងមំាក់

កតវូជរីកដារីខែ្មកនៃះខែមាកតលេេៀត។ ក្រសនិលេ្រ�មានកកមុ

ណាមួយលេធូើ�មិនេានល់េព�លេវ�ា ក�កដាជាកតវូកាតរ់្រ្រ

អាហាារមិនឲ្យហា្ូរលេឡា�យ។ សមាជិកលេនៅកំពុងច�័ត

េា�ងអសក់តវូលេចញលេេៅលេធូើ�ការលេនៅលេមាោង៧កពឹក រហាតូ 

ដា�ល់េមាោង១១ន្ងៃកតង់ លេេ�្រ�នហា្ូរអាហាារ។ ្រនាា្់រពរី

ហា្ូរអាហាារួច ខំពុ�រួមេា�ងសមាជិកកងេា�ងអស់កតូវ

ច�ូលេរៀន្រន។្ លេយ�ងមិនសវូយ�់ នងិលេចះលេេ លេកពោះកគូ្មា 

ឲ្យលេយ�ងលេរៀនកតមឹខែតកនៃះៗលេមាោង្រាពុលេណ ាោះ។ លេកកោយពរី

លេរៀន លេយ�ង�នខែ្រកគ្មាាំលេេៅលេធូើ�ការលេរៀងៗខៃនួវិញ។ 

មកដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧៦ ក្រធូានសហាករណ៍ �នមកលេធូើ�ការ

លេកជ�សលេរ�សអំកមានក្រវត្ិសាាតសា� លេដា�ម�រីចូ�លេធូើ�ជា

លេពេ្យ។ ខំពុ�កតវូ�ន្រញូូ្ជូនលេឈែោះឲ្យច�ូលេធូើ�លេពេ្យលេនៅកំពុង

ស្រាសុក�ធូាយ។ លេនៅលេព�លេេៅដា�់េរីលេនោះដា�្ូរង កកុម

កគ្មាូលេពេ្យខែដា�លេធូើ�ការយូរឆ្នាំាំ� នងិមាន្រេពិលេសោធូន ៍

�នមក្រលេកង�នខំពុ�ពរីរលេ្រៀ្រចាក់្ាំ� នងិព្យា��អំក 

ជ�ងឺ។ ខំពុ�លេរៀន�នរយ�លេព�១០ន្ងៃ ក៏លេចញលេេៅព្យា��

អំកជ�ងឺលេនៅតាមភូាមិជាមួយកកុមកគូ្មាលេពេ្យនាររីៗ។ 

កា�លេណោះ ខំពុ�មិនសូវលេចះព្យា��្រាពុនែានលេេ លេព�

ខែដា�ខំពុ�លេធូើ�ខពុសក្រធូានកគ្មា្់រកគ្មាងលេនៅមនារីរលេពេ្យលេហាៅខំពុ�

យកលេេៅកសាង េិលេតៀន ឲ្យខែកខែក្រ នងិខតិខ�លេធូើ�ការ។ 

គ្មាណ�ស្រាសុក�ធូាយលេនៅជ�នានល់េនោះ លេឈែោះ មាូវ គឺ្មាជា

អំកកគ្មា្់រកគ្មាងនិងលេម��ការខពុសកតូវលេនៅកំពុងស្រាសុក

�ធូាយេា�ងមូ�។ លេនៅេរី លេនោះ ខំពុ�ពតិជាមានការ���ក 

នងិមិនមានអាហាារហា្ូរចពុកកគ្មា្់រកគ្មាាន ់លេហា�យមិាយខំពុ�

ក៏�នសៃា្់រលេចោ�ខំពុ�លេេៀត្រនាា្់រពរីខំពុ�ច�ូលេធូើ�ការលេពេ្យ

�នរយ�លេព�៥ខែខ។ 

 លេនៅលេដា�មឆ្នាំាំ�១៩៧៧ អងគការ�ន្រញូូ្ជូនខំពុ�លេេៅ

េរីកកងុភាំ�លេពញលេដា�ម�រីឲ្យលេេៅេេួ�លេភា�ំវខែដា�លេធូើ�ដា�លេណ�រ

មកពរីក្រលេេសចិន។ លេព�ខំពុ�លេេៅដា� ់ក្រធូានមនារីរ�ន

្រញូំ្ជូ�លេឈែោះរ្រសខ់ំពុ�លេេៅកំពុងកកុមអងគភាាពរ្រសក់កសងួ
 ការ្ររលេេសខែដា�មានសមាជកិច�ននួ ១២ នាក់។ លេនៅ 

លេព�ខែដា�មានលេភា�ំវ្ររលេេសមកេស្នកិចលំេនៅស្រាសុក 

ខែខែរមិងៗ កកមុអងគភាាពរ្រស់ខំពុ�កតវូលេសៃ�កពាក់ឲ្យ�ន

សមរម្យលេដា�ម�រីលេេៅេេួ�លេភា�ំវលេនៅកព�ានយនល្េហាោះ

លេពោធូ៍ចិនតពុង។ ្រនាា្់រពរីេេួ�លេភា�ំវរួចលេហា�យ កកុម

រ្រសខ់ំពុ�កតវូលេរៀ្រច�សណិា្់រធូាំ្់រ នងិលេម��ការខពុសកតវូ

សមាាតអនាម័យ  រហាតូដា�់លេភា�ំវលេធូើ�ដា�លេណ�រកតឡា្់រ 

លេេៅវិញ។ លេ��សពរីលេនះ ខំពុ�កតូវលេេៅលេរៀ្រច�ផាះសខែម�ង 

នងិលេរៀនអក្រ្រខែនាមលេេៀត។ ខំពុ�លេធូើ�ការលេនៅកំពុងកកសួង

ការ្ររលេេស�នរយ�លេព�២ឆ្នាំាំ�។

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងេ័ពលេវៀតណាម�នវាយច�ូ

មកដា�់អងគភាាពកកសួងការ្ររលេេស។ ខំពុ� រួមេា�ង

ក្រជាជនជាលេកច�ននាក់លេេៀត�នរត់លេចញពរីេរីកកុង 

ភាំ�លេពញ លេឆ្នាំោ្ះលេេៅលេខត�្តដ់ា�្រង។ ្រនាា្់រមក លេយ�ង្រន ្

ដា�លេណ�រ រហាតូលេេៅដា�់សើាយសពុរីសពុផពុន លេខត្្រនាាយ 

40 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មានជយ័ នងិ�ននា�គ្មាាំលេឡា�ងជិះរ្លេភាៃ�ងលេចញពរីសើាយ

សពុរីសពុផពុនលេឆ្នាំោ្ះលេេៅកានក់ព�ខែដានន្។ លេយ�ង�នលេធូើ�ដា�លេណ�រ

អស់រយ�លេព�មួយន្ងៃលេេ�្រលេេៅដា�ក់ព�ក្រេ�ដ់ារីន្។  

ខំពុ� នងិក្រជាជនដានេលេេៀត �នលេធូើ�ដា�លេណ�រច�ូលេេៅដា�់

្ឹរងកតកួនកំពុងេឹកដារីន្។ លេនៅន្ងៃរលេសៀ� ខែខែរកកហាម

�នយកឡាានមកដាកឹខំពុ�លេេៅដាាក់លេនៅ កចកសាងា�វញិ។ 

កា�លេណោះ ខំពុ�លេនៅអងគភាាព ្រ-១ លេហា�យក្រធូានខំពុ�

លេឈែោះ តាមាន ខែដា�សាតិលេនៅលេកកោមការកគ្មា្់រកគ្មាង នងិ

ផគត់ផគង់លេស��ងអាហាារពរី តាមាពុក។ ខំពុ�កតូវលេធូើ�ការ

ដាកឹជញូូ្ជូនកគ្មាា្់រ នងិអងករ សមៈារលេក្រ�ក�ស់ឲ្យលេយោធូា

ខែខែរកកហាមលេនៅសមរភូាមិមពុខ។

 លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៨២ ខំពុ��នលេរៀ្រការលេនៅលេ��ភាំ�ដាងខែរក។ 

្ិររីរ្រសខ់ំពុ�មានតនួាេរីលេម��ការខពុសកតូវកំពុងឃុំៃា�ងលេស��ង
 

រ្រស ់តាមាពុក។ ្រនាា្់រពរីខំពុ�លេរៀ្រការរួច ខំពុ��ន្រនរ្សល់េនៅ

លេ��ភាំ�ដាងខែរក  នងិជួយដាកឹជញូូ្ជូនកគ្មាា្់រលេព�មានការ

លេសំ�សពុ�ពរីលេយោធូាលេនៅសមរភូាមិមពុខ។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៨៩ 

្ិររីរ្រស់ខំពុ��ននា�ខំពុ�ចពុះមករស់លេនៅកំពុងស្រាសុកអនៃង់ខែវង

វិញ។ មកដា�់ដា�្ូរង ខំពុ�សង់ផាះលេនៅម្ពុ�អូរជរីក នងិដាា�

្រខែនៃ្រន្ចិ្រន្ចួេពុកសកមា្់រហា្ូរ។ ច�ខែណក អងករ នងិ

សមៈារលេក្រ�ក�សល់េផ្ងៗ តាមាពុក គឺ្មាអំកលេ្រ�កឲ្យខំពុ� ។ ខំពុ��ន
 

រស់លេនៅអូរជរីករហាតូដា�់ អុពុនតាក់ ចូ�មកលេនៅឆ្នាំាំ� 

១៩៩៣។ លេកកោយមក ខំពុ�រួមេា�ងក្រជាជនជាលេកច�ន

អំកលេេៀត�នរតល់េភាៀសខៃនួលេឡា� ងលេេៅលេនៅជ�រ�ភូាណយ។ 

លេនៅេរីលេនោះការរស់លេនៅមិនមានការ���កលេេ លេកពោះ 

តាមាពុក លេ្រ�កអងករ មរី អ�្ិរ� សករ េឹកលេដាោះលេគ្មាោ េឹកកតរី នងិ 

ក្រហាពុកឲ្យហា្ូរ។ ការហា្ូរចពុកមានភាាពក្រលេស�រលេឡា� ង 

លេហា�យក៏អាច�ក់ដារូជាមួយក្រជាជនន្�ន។ 

 រហាតូដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៩៨ កងកមៃា�ងខែខែរកកហាមលេនៅ

អនៃង់ខែវង�នចា្់រលេផិ�មលេធូើ�សមាហារណកមែជាមួយ

រាជរដា្ឋាភិា��។ លេកកោយមក តាមាពុក ្រញូ្ឲ្យក្រជាជន

ខែដា�រស់លេនៅជ�រ�កំពុងេឹកដារីន្ចពុះមករសល់េនៅខាងលេកកោម

កំពុងេឹកដារីខែខែរវិញ។ ខំពុ�រួមជាមួយក្រជាជនេា�ងអស់

ពតិជាមានការស្រ�ាយចតិ ្នងិលេកតកអរជាខៃា�ងខែដា�

�នចពុះមកលេនៅអនៃង់ខែវង។ លេនៅេរីលេនោះ តាមាពុក �ន

ខែ្រងខែចកក្រជាជនឲ្យលេេៅលេនៅតាមអងគភាាព។ អងគភាាព

ខំពុ��នមករសល់េនៅកំពុងភូាមិេួ�កគួ្មាស។ កា�លេណោះ លេនៅ

ភូាមិរ្រស់ខំពុ�សម�ូរលេេៅលេដាោយនកពលេឈ� នងិមានកគ្មាា្់រ 

មរីន្រងក្់រលេកច�នណាស។់ លេនៅកំពុងភូាមិមានសភាាពសងៃាត់ 

កជង�គួ្មារឲ្យខៃាច លេហា�យចា្់រតា�ងពរីលេព�លេនោះមកកគ្មាសួារ

ខំពុ�ក៏កតួសកតាយដារីធូៃរីលេធូើ�ខែស្រាស នងិចមការ។ ខំពុ��នខែ្រងខែចក

ដារីជា២ខែផកំ គឺ្មាដារីេ�នា្រខំពុ�េពុកសកមា្់រលេធូើ�ខែស្រាស ច�ខែណក

ឯដារីេួ�ខស់្សកមា្់រលេធូើ�ចមការ។ កគ្មាួសាររ្រស់ខំពុ��ន

្រនរ្សល់េនៅកំពុងភូាមិេួ�កគួ្មាសរហាតូមកដា�ស់ពើន្ងៃលេនះ។

អុុក្សី វាុន ់(រូ�សៀនៅក្សីណិាលិ) 
ថត្តិជាមួយុ សៀមក្សី វ�ន (រូ�សៀនៅ
ខិាងសៀឆាំងិ) ន�ង សាួត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ  
(រូ�សៀនៅខិាងសាាិំ) ប្រក្សីុមន�សាី�ត្តិ
សាែ័ប្រគាច�ត្តិមិជឈមណឌលិសានិ��ា�
អនើង់ខ្មែវង។ 
(�ាុន ��សា�/មជឈមណឌលិ
ឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១

 «ក្សីារ�យុាលិ័យុ�័ត្តិម៌ានសាាធីារណ�» រ�សាម់ជឈមណឌលិឯក្សីសាារ 

ក្សីមុុជាបានសៀ��ក្សី�សៀប្រម�ជនូ ន�សាី�ត្តិ អុក្សីស្រុសាាវប្រជាវ �ុគាគលិ�ក្សីរាជក្សីារ  
ន�ងអងគក្សីារសៀប្រក្សីៅរដំឋា��បាលិ ន�ង�ុគាគលិទ្ធាំងឡាាយុខ្មែដំលិមាន 

ចំណា�់អារមែណ៍��ក្សីារវ�វឌ្ឍឍនរ៍�សា់អងគជំនុជំប្រមះវ�សាាមញ្ជូាក្សីុុង 
ត្តិលុិាក្សីារក្សីមុុជា ឬសាាលិាកិ្សី�ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម។

 មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជាជាក្សីខ្មែនើងប្រ�មូលិ�ិុ ំន�ងចងប្រក្សីងឯក្សីសាារ
 

អំ��រ��ក្សីមុុជាប្រ�ជាធី��សៀត្តិយុយបានសៀប្រច�ន�ំ�ុត្តិ។ ឯក្សីសាារសៀនៅ 
មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជាមានប្របាបំ្រ�សៀ�ទ្ធ។ ប្រ�សៀ�ទ្ធឯក្សីសាារទ្ធ�មួយុ 
គឺាឯក្សីសាារជាប្រក្សីដំាសាសានើកឹ្សីខ្មែដំលិមានចំននួជ�ត្តិមួយុលិានទំ្ធ�័រ។  

ប្រ�សៀ�ទ្ធឯក្សីសាារទ្ធ���រ គឺាជា�ទ្ធសាមភាសានខ៍្មែដំលិ�ុគាគលិ�ក្សីមជឈមណឌលិ 

ឯក្សីសាារក្សីមុុជាចុះសៀទ្ធៅសៀធីិ�សាមភាសានជ៍ាមួយុជនរងសៀប្រគាោះ ន�ងអត្តិ�ត្តិ 
ក្សីមែា��បាលិខ្មែខិែរប្រក្សី�ម។ ប្រ�សៀ�ទ្ធឯក្សីសាារទ្ធ���គឺាជារូ�ថត្តិទ្ធាក់្សីទ្ធង 

សៀទ្ធៅនងឹសាម័យុខ្មែខិែរប្រក្សី�ម។ ប្រ�សៀ�ទ្ធឯក្សីសាារទ្ធ��ួនគឺាជាឯក្សីសាារ 

ទ្ធាក់្សីទ្ធងសៀទ្ធៅនងឹក្សីារសៀធីិ�ខ្មែ�នទ្ធ�រសៀណិៅសាាក្សីសា� ន�ងទ្ធ�ត្តិាំងសាមើា�់ 

រ�សា់ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម ន�ងឯក្សីសាារទ្ធ�ប្របាំគឺាជាខ្មែខិី�ា�យុនឯិក្សីសាារ

ខ្មែដំលិបាន�លិ�ត្តិសៀឡា�ងក្សីុុងរ��ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម ន�ងសាម័យុសៀប្រក្សីោយុមក្សី

សៀទ្ធៀត្តិ។

 ត្តិាមរយុ�ក្សីារ�យុាលិយ័ុ�ត័្តិម៌ានសាាធីារណ� សាាធីារណជនអាចនងឹ 

សាប្រ�ាវប្រជាវឯក្សីសាារទ្ធាងំសៀនះបាន។ ឯក្សីសាារខិើះសៀទ្ធៀត្តិរួមមាន៖ ប្រ�វត្តិិ�រូ� 

ក្សីមែា��បាលិខ្មែខិែរប្រក្សី�ម ចសៀមើ�យុសាារ�ា�កំ្សីណត្តិស់ៀ�ត្តិរុ�សា់�ក្សីី 

ទូ្ធរសៀលិខិសៀឆាំើ�យុឆាំើង�ត័្តិម៌ានខ្មែដំលិបានមក្សី��ក្សីារសាមភាសានជ៍ាមួយុអត្តិ�ត្តិ 

ក្សីមែា��បាលិខ្មែខិែរប្រក្សី�ម ន�ងទ្ធ�ននុយ័ុគានាន�សៀទ្ធាសា�ងូាញ��រសៀណិៅសាាក្សី 

សា� ទ្ធ�ត្តិាំងគុាក្សី ន�ង�ូជន�យុដំឋានប្រ�លិ័យុ�ូជសាាសាន។៍

 ក្សីារ�យុាលិ័យុ�័ត្តិម៌ានសាាធីារណ�មានទ្ធ�ត្តិាំងសៀនៅអគាារសៀលិខិ៦៦ 

ម�ាវ�ថ�ប្រ�ះសា��នុ សាងៀាត្តិ់ទ្ធសៀនើបាសាាក់្សី ខិណឌចំក្សីារមន 

រាជធីាន��ុំសៀ�ញ។ ក្សីារ�យុាលិ័យុរ�សា់សៀយុ�ងសៀ��ក្សីជូនសាាធីារណ 

ជនចា�់��ហៃថៃចនាដំលិ់ហៃថៃសាុប្រក្សី សៀ�លិប្រ�ឹក្សី��សៀមោុង ៨៖០០ 

ដំលិ់សៀមោុង ១២៖០០ ន�ងសៀ�លិរសៀសាៀលិ��សៀមោុង ២៖០០ ដំលិ ់

សៀមោុង ៥៖០០។ ប្រ�សា�នសៀ��អសាស់ៀលិោក្សីអុក្សីមានចមៃលិ ់ឬចង់សៀរៀ�ចំ 

ប្រ�ឹត្តិិ�ក្សីារណ៍ជាប្រក្សីុមណាមួយុ សាូមទ្ធាក់្សីទ្ធង�ុគាគលិ�ក្សីរ�សា់សៀយុ�ង 

សាុាង ច�នាិ អុក្សីសាប្រម�សាប្រមួលិ ត្តិាមរយុ�ទូ្ធរសា�ាសៀលិខិ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុ�ខ្មែមលុិ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សាូមអរគុាណ!

ការយិាល័យុ

ព័តម៌ាៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

៥៦០. ននួ ជា ្រដាលិេសធូ្ា គ្មាាត់មិនជា្់រពាក់ព័នធអើរី

ជាមួយនងឹក្រត្ិរត្កិាររ្រសម់នារីរសន្សិពុខ ស-២១ លេេ  

លេហា�យលេកកោយមក គ្មាាត�់នអនពុវតស្េិធិលេនៅលេសងៃ�មមិន 

លេឆ្នាំៃ�យត្រលេនៅលេព�មានការតា�ងស�ណួរពាក់ព័នធនងឹ

ច�ណពុចលេនះ។ លេេោះ្ររីជាយាាងលេនះកិរី អងគជ�នពុ�ជកមះ�ន 

សាិ្់រភ័ាសាពុតាងយាាងលេកច�នខែដា�្រងូាញផាពុយពរីការ
 

្រដាលិេសធូលេនះ។ ដាចូ�នលេរៀ្ររា្់រលេនៅកំពុងខែផកំ ១២. 
២.៦. ការលេម��ខពុសកតូវមនារីរសន្សិពុខ ស២១- សាក្រី 

ឌីពុច ខែដា�ជាក្រធូានមនារីរសន្សិពុខ ស-២១ចា្់រពរីឆ្នាំាំ� 

១៩៧៦ដា�ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ លេេោះ្ររីជាយាាងលេនះកិរី អងគជ�នពុ� 

ជកមះ�នសាិ្់រភ័ាសាពុតាងយាាងលេកច�នខែដា�្រងូាញ

ផាពុយពរីការ្រដាិលេសធូលេនះ។ ដាចូ�នលេរៀ្ររា្់រលេនៅកំពុង

ខែផកំ ១២.២.៦. ការលេម��មពុខកតូវលេ��មនារីរសន្សិពុខ 

ស-២១ សាក រ្ី ឌីពុច ខែដា�ជាក្រធូានមនារីរសន្សិពុខ ស- 

២១ ចា្់រពរីឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ដា�់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �នលេរៀ្ររា្់រ

យាាងលេកច�នអ�ពរីតនួាេរីរ្រស់ ននួ ជា ពាក់ព័នធនងិ្រញ្ូ

សន្សិពុខនផាកំពុង ជាពិលេសសក្រតិ្រត្ិការរ្រស់មនារីរ

សន្សិពុខ ស-២១។ ភ័ាសាពុតាងខែដា��នពភិាាក្ាខាង 
លេកកោមលេនៅកំពុងខែផកំពាក់ព័នធ�ន្រងូាញ្ា ឌីពុច រាយ 
ការណ៍ជាលេេៀងេាតល់េេៅ ននួ ជា អ�ពរីសកមែភាាពរ្រស់

គ្មាាតល់េនៅមនារីរសន្សិពុខ ស-២១ លេហា�យជាលេរឿយៗ ននួ  ជា  

�នផ�ិ់ការខែណនា�ពាក់ព័នធនងឹចលេមៃ�យសារភាាពនងិ 

ការក្រកពតឹល្េ��អំកជា្់រឃុំពុ�។ ជាក់�ាក់ជាងលេនះលេេៀត  

ននួ ជា �នលេសំ�ឲ្យ ឌីពុច ដាកលេឈែោះ សមាជកិ្រក្មួយ 

ច�ននួលេចញពរីចលេមៃ�យសារភាាពខែដា��នលេចោេក្រកាន់

សមាជកិេា�ងលេនោះ្ា�នក�ត្់រក្ កំពុងលេនោះមានេា�ង 
លេឈែោះ លេខៀវ ស�ផន មំាក់ផងខែដារ។ ឌីពុច �នផ�ិ់

សកុរីកមែ្ា ការច�ូរួមរ្រស់ ននួ ជា ពាក់ពន័ ធក្រត្ិរត្ិ

ការរ្រសម់នារីរសន្សិពុខស-២១ មានកានខ់ែតខៃា�ងលេនៅ 

កំពុងខែខសរីហាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេកកោយលេព�ខែដា� សពុន  
លេសន កតវូ�ន្រញូូ្ជូនលេេៅកានក់ព�ខែដានកម្ពុជាលេវៀតណាម

 
ស្រាស្រលេព�ខែដា�ជលេមៃោះរវាងក្រលេេសលេវៀតណាម នងិ 

ក្រលេេសកម្ពុជាកានខ់ែតររីករា�ដាា�ខៃា�ងលេឡា�ង។ ចលេមៃ�យ 
សារភាាពមួយច�ននួរ្រសម់នារីរសន្សិពុខ ស-២១ ខែដា�

មានលេនៅកំពុងស�ណពុ� លេរឿងមានច�ណារខែដា�្រញូ្ក់្ា  
ចលេមៃ�យសារភាាពេា�ងអសល់េនះកតូវ�ន្រញូូ្ជូនលេេៅ ននួ   ជា។  
សាក រ្ី សតូលេេឿង ជាអងគរក្នងិអំកលេ្រ�ក្រររ្រស ់ននួ 

ជា �ន្រញូ្ក់្ា គ្មាាតធ់ូៃា្់រ�នយកឯកសារជាលេកច�នពរី

ឌីពុច លេេៅក្រគ្មា�ជ់នូ ននួ ជា នងិយកឯកសារពរី ននួ  ជា  

កតឡា្់រមកវញិ។ អងគជ�នពុ�ជកមះលេជឿជាក់្ា ននួ ជា មាន 

ការពាក់ពន័ ធលេនៅកំពុងការកគ្មា្់រកគ្មាងលេេៅលេ��ក្រត្ិរត្កិារ

រ្រស់មនារីរសន្សិពុខស-២១។

៧.៧   សៀ្�កែត្ី ៃ ន�ិឋៃ

៥៦១. ខែផាកលេ��ភ័ាសាពុតាងខែដា��នពិភាាក្ាលេនៅកំពុង

ខែផកំលេនះ អងគជ�នពុ�ជកមះសា�ាដា�្ូរងយ�់លេឃុំ�ញ្ា  

កំពុងនាមជាអនពុលេ�ខា្រក្នងិកំពុងលេព�្រ�លេពញតនួាេរី

្រលេណិោះអាសនជំានាយករដា្ឋមនន្រីសិរីេរី ននួ ជា មិន

(តពតីសៀល�មៃុ)

សាលប្រកម្ំណំុសៀរឿង០០២/០២
ដកស្រុ្ង់សៀ�ញពតីឯកសារសដលបាៃ�្សពវែ�សាយុជា 
សាធារណៈរ�្់សា�ក្តីស� ែរប្រក�ម

��ែរដ ឋ សៀមតា្
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

កតឹមខែត�នកគ្មា្់រកគ្មាងលេ��ការលេធូើ�លេសចកិរីសលេកមចខាង 

ខែផកំនលេយោ�យ ្រាពុខែនគ្្មាាត់ក៏�នកគ្មា្់រកគ្មាងខែផកំរដា្ឋា 

ភិា��នងិរដា្ឋ�� កពមេា�ងកិចកំារលេយោធូាននកម្ពុជា 
ក្រជាធូិ្រលេតយ្យផងខែដារ។ លេ្រ�លេេោះ្ររីមិនមានភាាព

ច�ាស�់ាស់្ ា លេត�គ្មាាតជ់ាសមាជកិននគ្មាណ�កមែាធូកិារ

លេយោធូាក៏លេដាោយ ្រាពុខែនក្ារច�ូរួមរ្រស ់ននួ ជា លេនៅកំពុង

កិចកំារលេយោធូា នងិសន្សិពុខពាក់ពន័ ធជាមួយនងឹអ�ណាច 

ជាយូរយារណាសម់កលេហា�យរ្រសគ់្មាាតល់េនៅកំពុង្រក្។  
ននួ ជា �នច�ូរួមយាាងសកមែកំពុងក្រត្ិរត្កិាររ្រស់ 
កងេ័ព្រដាវិតន្ក៍ម្ពុជា ជាពលិេសស ពាក់ពន័ ធនងឹសនងគាម

ក្រឆ្នាំា�ងនងឹលេវៀតណាម គ្មាាត់�នេេួ�រ�យការណ៍

ជាក្រចា�និង�នផិ�់ការខែណនា�ពាក់ព័នធនឹង្រញូ្ 

សនិសិពុខ េា�ងលេដាោយផាា�់ឬតាមរយ�លេសចកិរីសលេកមច

រ្រស់្រក្។ តនួាេរីរ្រស ់ននួ ជា ពាក់ពន័ ធនងឹលេឃុំោសនា 

ការ នងិអ្់ររ�មាន�កុណ�េូ��េូ�ាយ រួម្រញូំ្ជូ�

េា�ងខែផកំវនិយ័រ្រស្់រក្ នងិកិចកំារសន្សិពុខនផាកំពុង 

កពមេា�ងសភាាពការណ៍ខែា�ងជាេូលេេៅ នងិការគ្មាា�កេឲ្យ 

ខែវកមពុខនងិកមំាត់ខែា�ងផងខែដារ។ លេដាោយសារមានតួ 

នាេរីខស្់លេនៅកំពុង្ាំក់ដាកឹនា�រ្រស់ ្រ.ក. ក. ននួ ជា 

េេួ�ខពុសកតូវលេ��សកមែភាាពេា�ងអស់រ្រស់្រក្ 

ខែដា�លេ��សពរីតនួាេរីនងិការេេួ�ខពុសកតូវ ខែដា�កតវូ

�នក្រគ្មា�់ឲ្យគ្មាាត់ជាផៃូវការកំពុងអ�ឡាពុងរ្រ្រកម្ពុជា

ក្រជាធូិ្រលេតយ្យ នងិការអនពុវតន្វូសិេធិអ�ណាចរួមគ្មាាំ

ជាមួយ ្រាពុ� ពត លេនៅកំពុងការលេធូើ�លេសចកិរីសលេកមចចពុង

លេកកោយរ្រស់្រក្។

៨   តួនាទតីៃងិម�ុងាររ�្់ សៀ�ៀវ ្ំ�ៃ

៥៦២. លេយោងតាមដារីកាដា�លេណោះស្រាសាយ លេខៀវ ស�ផន 

គឺ្មាជាសមាជកិដាស៏�ខានមួ់យច�ននួននមជ្ឈមិ្រក្ខែដា�

េេួ�ខពុសកតូវរួមេា�ង តនួាេរីលេនៅមនារីរ៨៧០ តនួាេរី

លេនៅកំពុងរាជរដា្ឋាភិា��្រកងួ្រ្រកងួមជាតិកម្ពុជា ជា

ក្រធូានគ្មាណ�ក្រធូានរដា្ឋ នងិេេួ�ខពុសកតូវលេនៅកំពុង

កកសួងពាណិជកូមែ។ 

៥៦៣. លេនៅលេព�ចា្់រលេផិ�មសវនាការលេ��អងគលេសចកិរីកំពុង

ស�ណពុ� លេរឿង ០០២/០១ លេខៀវ ស�ផន �នលេធូើ�លេសចកិរីខែ្ៃង

លេ្រ�ក។ លេខៀវ ស�ផន �នលេឆ្នាំៃ�យស�ណួរជា្រន្្រនាា្់រអ�ពរី

អតស្ញ្ញាណនងិ សាវតាររ្រស់គ្មាាត់ កពមេា�ង�ន

្រលេញំ្ជូញលេយោ្រ�់លេេៅលេ��ក្ាខណ្ឌមួយច�ននួននដារីកា

ដា�លេណោះស្រាសាយ តាមរយ�ការអាចលេចញលេសចកិរីខែ្ៃង

ការណ៍ខែដា��នលេរៀ្រច�េពុកជាមពុន។ លេខៀវ ស�ផន ក៏�ន

លេឆ្នាំៃ�យត្រលេដាោយកតួសៗ លេេៅនងឹការលេចោេសរួរ្រស់អងគ 

ជ�នពុ�ជកមះអ�ពរីឯកសារជាក់�ាក់នានាលេនៅកំពុងស�ណពុ�  
លេរឿង។ ្រនាា្់រមកលេេៀត លេខៀវ ស�ផន �នសលេកមចចិត្

អនពុវតស្េិធលិេនៅលេសងៃ�មមិនលេឆ្នាំៃ�យត្រ នងិ្រដាលិេសធូលេដាោយ 

មិនលេឆ្នាំៃ�យត្រលេេៅនងឹការតា�ងស�ណួរេា�ងឡាាយ ្រាពុខែន្

គ្មាាត់�ន្រញូ្ក់្ា គ្មាាត់នងឹលេឆ្នាំៃ�យត្រលេេៅនងឹស�ណួរ

នានា លេកកោយ្រងូាញភ័ាសិពុតាងេា�ងអសអ់�ពរីស�ណាក់

សហាកពះរាជអាជាំ។ លេនៅខែខឧសភាា នងិខែខមិ្ពុនា ឆ្នាំាំ� 

២០១៣ លេខៀវ ស�ផន �នលេឆ្នាំៃ�យត្រលេេៅនងឹស�ណួរមួយ 

ច�ននួពរីស�ណាក់លេដា�ម្រណឹិងរដា្ឋ្រ�លេវណរីេាក់េងតនួាេរីនន 

ការេេួ�ខពុសកតវូរ្រសគ់្មាាត ់លេនៅកំពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជា
 

ធូ្ិរលេតយ្យនងិការដាងឹឮរ្រសគ់្មាាតអ់�ពរីឧកកិដា្ឋកមែនានា។ 

្រនាា្់រមក លេខៀវ ស�ផន �នជកមា្រមកអងគជ�នពុ�ជកមះ្ា  

គ្មាាតអ់នពុវតស្េិធលិេនៅលេសងៃ�មមិនលេឆ្នាំៃ�យត្រជា្ែរីមិងលេេៀត។  

លេនៅន្ងៃេរី៣១ ខែខតពុ�ា ឆ្នាំាំ�២០១៣ លេខៀវ ស�ផន �ន 

លេធូើ�លេសចកិរីខែ្ៃងចពុងលេកកោយ លេនៅកំពុងស�ណពុ� លេរឿង ០០២/ 
០១។ លេនៅលេព�ចា្់រលេផិ�មកិចដំា�លេណ�រការនរីតិវិធូរីកំពុង

ស�ណពុ� លេរឿង ០០២/០២ លេខៀវ ស�ផន មិន�នលេធូើ�លេសចកិរី 

ខែ្ៃងលេ្រ�កលេេ ្រាពុខែនគ្្មាាត់�ន្រញូ្ជូក់្ា គ្មាាត់�ន្រងគា្់រ 

ដា�់លេមធូាវរីរ្រស់គ្មាាត់មិនឲ្យចូ�រួមកំពុងសវនាការ

រហាតូេា�់ខែត្រណឹិងសារេពុកុរ្រស់គ្មាាត់កំពុងស�ណពុ�  
លេរឿង០០២/០១ កតូវ�ន្រញំ្ជូ្់រសិន។ គ្មាាត�់នអនពុវត្

សេិធិលេនៅលេសងៃ�មមិនលេឆ្នាំៃ�យត្រលេនៅកំពុងអ�ឡាពុងកិចដំា�លេណ�រ
 

ការនរីតវិិធូរីននស�ណពុ� លេរឿង ០០២/០២ េា�ងមូ�លេហា�យ

គ្មាាត់�នលេធូើ�លេសចកិរីខែ្ៃងចពុងលេកកោយលេនៅន្ងៃេរី២៣ ខែខ 

មិ្ពុនា ឆ្នាំាំ�២០១៧។ 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

៨.១   ព័តម៌ាៃអំំពតីសាវតារ ៃងិអំំ�ុងមៃុរ�� 
 កម្ពុជាប្រ�ជា��ិសៀតយុយ

៨.១.១. ជតីវតិកុមារភាព ៃងិការងារ

៥៦៤. លេខៀវ ស�ផន លេហាៅ «ខែហាម» ឬ «ណន» លេក�តលេនៅន្ងៃ 

េរី២៧ ខែខកកកដាា ឆ្នាំាំ�១៩៣១ លេនៅឃុំពុ�លេចក ឬរ�លេចក 

ស្រាសុករ�ដា�ួ លេខតស្ើាយលេរៀង។ លេខៀវ ស�ផន លេរៀនលេនៅ

សា�ា្រឋមសិក្ាកំពុងលេខត ្ក�ពង់ចាម រួចលេេៅលេរៀន

្រនល្េនៅអនពុវិេ្យា�័យកពះសរីហានពុ ខែដា�សាិតលេនៅ

កំពុងលេខតក្�ពង់ចាមដាខែដា�។ លេនៅេរីលេនោះ លេខៀវ ស�ផន 
 �នជួ្រជាមួយ សាឡាពុត ស (ខែដា�លេកកោយមកលេគ្មា 
សគា�់្ា ្រាពុ� ពត) ជាលេ��កេរីមួយ។ លេកកោយ្រញំ្ជូ្់រ 

ការសិក្ាអនពុវិេ្យា�័យកពះសរីហានពុ លេខៀវ ស�ផន 

�នមកលេរៀន្រនល្េនៅវិេ្យា�័យសពុរីសពុវតាិ លេនៅេរីកកុង

ភាំ�លេពញ។ លេកកោយពរីលេរៀនច្់រលេនៅវិេ្យា�័យលេនះលេនៅ 

ឆ្នាំាំ�១៩៥១ លេខៀវ ស�ផន �ន្រ�លេពញការងារជាកគ្មា ូ

្រលេកង�នលេនៅអនពុវិេ្យា�័យ្រលេចកំលេេស នងិ�នចា្់រ 

លេផិ�មសកិ្ាច�ា្់រលេនៅេរីកកងុភាំ�លេពញ។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៥៣ 

លេខៀវ ស�ផន  �នេេួ�អាហាារូ្រករណ៍ពរីរដា្ឋាភិា��

កម្ពុជា លេហា�យគ្មាាត�់នលេេៅក្រលេេស�រា�ងលេដា�ម�រីសកិ្ា

ច�ា្់រ្រនល្េេៀត។ 

៥៦៥. លេកកោយលេព�លេេៅដា�់េរីកកងុ�ាររីស�នពរីរ្ររីខែខ 

លេខៀវ ស�ផន �នចូ�កំពុង «កកុមមាាក្ន ិយម» ខែដា� 
ជាកកុមពិភាាក្ា ខែដា�្រលេងក�តលេឡា�ង នងិមានការចូ� 

រួមជាលេេៀងេាតល់េដាោយនសិ្តិខែខែរលេនៅក្រលេេស�រា�ង

ខែដា�រួមេា�ង លេអៀង សាររី, លេអៀង ធូរីរេិធ, ហាុ ួយន,់  

អុពុក សាខន នងិ សពុន លេសន។ សាឡាពុត ស ខែដា��ន

ច�ូរួមកំពុងកកុមមាាក្នយិមផងខែដារលេនោះ �នកតឡា្់រ

មកក្រលេេសកម្ពុជា កំពុងឆ្នាំាំ�១៩៥២ គឺ្មាមពុនលេព�ខែដា� 

លេខៀវ ស�ផន លេេៅដា�់ក្រលេេស�នរា�ង។ ក្រខែហា�ពរីរ

លេេៅ្ររីខែខ លេកកោយលេព�ខែដា�គ្មាាត់មកដា�់ក្រលេេស

�រា�ង �នចាកលេចញពរីកកងុ�ាររីស លេឆ្នាំោ្ះលេេៅកានក់កងុ 

Montpellier ខែដា�លេនៅេរីលេនោះ លេខៀវ ស�ផន ្រនល្េរៀនមពុខ 

វជិាូច�ា្់រ លេហា�យគ្មាាតក៏់�នច�ូសកិ្ាខែផកំលេសដា្ឋកិច។ំ 

រូ�ខិាងសៀឆាំងិជួរមុខិ៖ សៀខិៀវ សាំ�ន អត្តិ�ត្តិគាណ�ប្រ�ធីានរដំឋហៃន
រ��ក្សីមុុជាប្រ�ជាធី��សៀត្តិយុយទ្ធទួ្ធលិសាាិគាមនដ៍ំសំៀណ�រមក្សីដំលិ់
រ�សា់នាយុក្សីរដំឋមន្ទ្រានិ��ូមា សៀន វ�ន សៀនៅប្រ�លិានយុនសិៀ�ោះ
អនរិជាត្តិ�សៀ�ោធី៍ច�នត្តិងុ។   

(�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

លេខៀវ ស�ផន �នចូ�រួមសកមែភាាពនានារ្រស់កកុម

មាាក្នយិម លេដាោយចូ�រួមដា�លេណ�រក�សានជ្ាមួយ

សមាជិកដានេលេេៀតលេនៅកំពុងវិស្មកា�រដាូវលេកិៅ។ 

លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៥៥ លេខៀវ ស�ផន �នច�ូរួមកំពុង្រក្

កពុមែពុនរីស�្រា�ង។ 

៥៦៦. លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៥៦ លេខៀវ ស�ផន កតឡា្់រមកកានេ់រី 

កកងុ�ាររីស លេដា�ម�រី្រនស្កិ្ា្ាំក់្រណ្ឌិតខាងលេសដា្ឋកិច។ំ 

 លេខៀវ ស�ផន �នចា្់រលេផិ�មច�ូរួមក្រជពុ�ជាលេេៀងេាតល់េនៅ 

កំពុងកកុមមាាក្នយិមលេនះលេហា�យ�នកៃាយលេេៅជាលេម 
ដាឹកនា�កកុមលេនៅលេព� លេអៀង សាររី �នចាកលេចញ។ 

លេខៀវ ស�ផន ក៏កានត់ួនាេរីជាលេមដាកឹនា�ននសហាភាាព

នសិ្ិតខែខែរ ( ‘ Union des étudiats Khmers ‘ ឬ ‘ UEK ’)  

ជាអំក្រនល្េវនពរីសមាគ្មាមនសិ្ិតខែខែរខែដា�មាន សា 

ឡាពុត ស, ហាុ ូយន ់, ជួន មាពុម សាិតលេនៅកំពុងលេនោះខែដារ

លេហា�យខែដា�កតូវ�នអាជាំធូរ�រា�ងរ��ាយលេចោ� 

លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៥៣។

៥៦៧. លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៥៩ លេខៀវ ស�ផន �នលេឡា�ងការពារ

នលិេកុ្រ្រេ្ាំក់្រណ្ឌិតខែដា�មានច�ណងលេជ�ង្ា៖ ‘L’ 

Economie du cambodge et ses Problémes d ‘ Industralial-

isation ‘(«លេសដា្ឋកិចំកម្ពុជា នងិ្រញូ្ឧស្ាហា្ូរ 
នរីយកមែ») លេនៅសាក�វិេ្យា�័យ�ាររីស។ លេនៅកំពុង

នលិេកុ្រ្រេលេនះ លេខៀវ ស�ផន �នចាត់េពុកលេសដា្ឋកិចំ

កម្ពុជា្ា «លេដា�រ្យលេកកោយ» នងិ «មិនេាន�់តូ�ាស់» 

ខែដា�មួយខែផំក្រណិា�មកពរី«សមាហារណកមែ

អនរ្ជាត»ិ នងិ�នលេសំ�ឲ្យមានការខែកេកមង់ជាដាពុ�ក�ភួាន

ខែផកំរចនាសម្នធរ្រសរ់ដា្ឋ (ដាចូជា ឯកសេិធរិ្រសរ់ដា្ឋលេេៅ 

លេ��ពាណិជកូមែលេកកៅក្រលេេស ការ្រនាយតនមៃឈែួ�ដារី 

នងិការ្រលេងក�តក្រព័នធឥណេាន្ែរីមួយសកមា្់រវិស័យ

កសិកមែ) កំពុងលេគ្មាោ�្រ�ណងលេ��កតលេមក�ងក្រជាជាតិ

មួយឲ្យមានសើយ័តមំាសក់ារ។ លេខៀវ ស�ផន �នសរលេសរ 

្ា វាជាការចា��ច់កំពុងការ្រញ្ជូ្ឈ្់រសកមែភាាពឥត 
ក្រលេយោជនរ៍្រស់មំាស់ដារី អំក�ក់រាយ នងិអំកចង 

ការក�ក់មានអកតាការក�ក់ខស់្ នងិ«លេ��កេឹកចិត្

ពួកគ្មាាត់ឲ្យចូ�រួមកំពុងផ�ិតកមែ» កពមេា�ង «ខែក្រ 
កៃាយមូ�ធូនននវិស័យពាណិជកូមែខែដា�ររីកចលេកម�ន

ហាសួលេហាតពុនាលេព�្រចំពុ្រ�ន ំឲ្យលេេៅជាវសិយ័ខែដា�មាន

ផ�តិភាាពផាា�ល់េកច�នជាង» ។ លេខៀវ ស�ផន ក៏�នលេ��ក 

លេឡា�ងផងខែដារ្ា «ការចាតត់ា�ងកមៃា�ងកសិករក្រក្រ 

លេដាោយរលេ្រៀ្រជាកកុម នងិជាសហាករណ៍ នងិពកងរីក

ក្រសិេធភាាពននការផ�ិតផ�លេ��ស ១០ដាង នងិលេធូើ� 

ឲ្យមានការរានដារី្ែរីក្រព័នធធូារាសាស្ត្រស្ នងិក្រព័នធ

្រលេញំ្ជូញ្រញូូ្ជូ�េឹក។ 

៥៦៨. នលិេកុ្រេ�នសងកត់ធូងៃនល់េេៅលេ��សារស�ខានន់ន

ឧស្ាហា្ូរនរីយកមែ នងិ្រលេចំកវិេ្យាសកមា្់រការ

អភិាវឌីឍលេសដា្ឋកិចកំម្ពុជា លេហា�យមិន�នគ្មាា�កេដា�ក់ារ

�ពុ្រ្រ��ត់រូ្ិរយវតាពុ ឬ កមែសិេធិឯកជនលេឡា�យ។ អងគ

ជ�នពុ�ជកមះយ�ស់្រាស្រជាមួយអំកជ�នាញ Philip SHORT 

្ាលេេោះ្ររីជាខែផំកមួយច�ននួននគ្មា�នតិខែដា�សរលេសរ

លេនៅកំពុងនលិេកុ្រេរ្រស់លេខៀវ ស�ផន ្រងូាញជាមពុននវូ

េិដា្ឋភាាពមលេនោគ្មាមវិជាូរ្រស់ ្រ.ក.ក. ក៏ពិតខែមន្រាពុខែន្

មិនខែមនជា «្រៃង់�មាិត» សកមា្់រខែតលេគ្មាោ�នលេយោ�យ

ខែដា�ចពុង្រញំ្ជូ្់រកតូវ�នអនពុម័តលេនៅកំពុងរយ�កា�នន

កម្ពុជាក្រជាធូិ្រលេតយ្យលេឡា�យ។ 

៥៦៩. មិនយូរ្រាពុនែាន លេកកោយពរីការវិ�កតឡា្់រមក

ក្រលេេសកម្ពុជាវិញ លេខៀវ ស�ផន �នលេធូើ�ជាចាងហាើាង

កាខែសតជាភាាសា�រា�ងមួយខែដា�មានលេឈែោះ្ា  ‘ L‘ 

Observateur’ ខែដា�មានលេគ្មាោ�លេដាៅលេផោិតលេេៅវណ ា�

សងគមជានខ់ស្រ់្រសក់ម្ពុជា លេហា�យមានអតា្រេរះិគ្មាន់

លេេៅលេ��េិដា្ឋភាាពនលេយោ�យលេកកោមការដាឹកនា�រ្រស ់

សលេមិចកពះ នលេរោតម្ សរីហានពុ ្រាពុខែន�្នគ្មាា�កេយាាង

ច�ាស់�ាស់ច�លេពោះលេគ្មាោនលេយោ�យអព្យាកកិតរ្រស់

កពះអងគ។ លេខៀវ ស�ផន �ន្រដាលិេសធូ្ា កាខែសតលេនោះ

មិនខែមនជាកាខែសតកពុមែពុយនរីសល្េេ ្រាពុខែនេ្េួ�សគា�់

្ាអំកគ្មាា�កេខែផកំសមៈារ នងិហារិញ្ជូញាវតាពុដាស៏�ខានមួ់យ 
ច�ននួ (រួមេា�ង លេអៀង ធូរីរេិធ, ហាុ ូនមឹ នងិ ហាុ ូយន)់ 

ពិតជា�នចងសម័្នធភាាព ជាមួយកកុមច�នាកពុមែពុយ 

46 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

នរីស ្លេនៅកំពុងក្រលេេសកម្ពុជា។ ជា�េធផ� លេខៀវ ស�ផន 
 

កតូវ�នអាជាំធូរតាមឃុំៃា�លេម�� សរួចលេមៃ�យ នងិលេ្រៀត 

លេ្រៀនជាលេកច�នដាង។ កំពុងករណរីមួយលេនោះ លេខៀវ ស�ផន 

កតវូ�នកកមុភាាំក់ងារ្រាូ�រីសសមងៃាតវ់ាយលេធូើ��្រ លេនៅ

តាមផៃូវ ខាងលេកកៅការយិា�័យរ្រស់គ្មាាត់។ លេនៅឆ្នាំាំ� 
១៩៦០ លេខៀវ ស�ផន កតវូ�នចា្់រខៃនួនងិឃុំពុ�ខៃនួលេដាោយ

គ្មាែានការលេចោេក្រកានអ់ស់រយ�លេព�ជាងមួយខែខ 

លេហា�យការខែសត "L'observateur" រួមជាមួយសារ 

ពត័ម៌ានលេឆ្នាំើងនយិមដានេលេេៀតលេនោះ ក៏កតវូ�នលេគ្មា្ិរេ។ 

៥៧០. លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៦២ លេខៀវ ស�ផន កតវូ�នលេកជ�សលេរ�ស

ឲ្យ្រ�លេពញមពុខងារលេនៅកំពុងរដា្ឋសភាា កំពុងឋាន�ជាត�ណាង

រាស្ត្រសស្ងគមនយិមក្រចា�ស្រាសកុសាាង កំពុងលេខតក្ណិា� 

នងិេេួ��នការខែតងតា�ងជារដា្ឋលេ�ខាធូកិារកកសងួ

ពាណិជកូមែ។ លេខៀវ ស�ផន �នលេ��កលេឡា�ង្ា ការ 

យ�ក់ពមនងិការខែតងតា�ងលេនះ គឺ្មាជាការ្រាពុន្រាងរ្រស់

សលេមិច នលេរោតម្ សរីហានពុ ការ្រញំ្ជូពុះ្រញូំ្ជូ�ឲ្យគ្មាាតច់�ូ

ខាងរដា្ឋាភិា�� កំពុងលេគ្មាោ�លេដាៅយកចតិ្្រណិាក្រលេេស 
ខែដា�កានក់ពុមែពុយនរីស ្ឬ លេដា�ម�រីេាញយកផ�ក្រលេយោជន ៍
ពរីគ្មាពុណវពុឌីឍិខាងលេសដា្ឋកិចរំ្រស់គ្មាាត់។ លេនៅកំពុងតួនាេរី

្ែរីរ្រស់ខៃនួ លេខៀវ ស�ផន ក៏ចា្់រលេផិ�មលេរៀ្រច�លេសចកិរី

កពាង នងិអនពុវតខ្ែផនការខែកេកមង់លេសដា្ឋកិច ំខែដា�

មានលេគ្មាោ�លេដាៅេ្់រេ�់លេេៅនងឹអតិផរណា នងិកគ្មា្់រ 

កគ្មាងវិស័យពាណិជកូមែ។ 

៥៧១. លេនៅខែខមរីនា ឆ្នាំាំ�១៩៦៣ លេខៀវ ស�ផន សាិតលេនៅ

កំពុងច�លេណោមមនពុស្ច�ននួ ៣៤នាក់ ខែដា�លេគ្មាសគា�្ា  
ជាអំកលេឆ្នាំើងនយិម ខែដា�សលេមិច សរីហានពុ �នលេ្កោ�លេេោស  

លេហា�យ�នជ�រពុញឲ្យអំកេា�ងលេនោះ្រលេងក�តរដា្ឋាភិា�� 

្ែរី។ ជា�េធផ�ននភាាពច�ាច�ខែផកំនលេយោ�យ 

លេខៀវ ស�ផន �ន�ត្់រង់ត�ខែណងលេនៅកំពុងគ្មាណ�រដា្ឋមនន្រី 

្រាពុខែនគ្្មាាត់លេនៅ្រនរ្ក្ាអាសន�រ្រស់គ្មាាត់លេនៅកំពុងរដា្ឋ 
សភាាដាខែដា�។ លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៦៦ លេខៀវ ស�ផន �នជា្់រ 
លេឆ្នាំោំតសាជា្ែរីលេេៅកំពុងរដា្ឋសភាាសកមា្់រអាណត្េិរី២។

 ៨.១.២. ្មាជកិ�ក្សកុមែពុយុៃត្ី ្កម្ពុជា

៥៧២. លេនៅខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៦៧ សលេមិច នលេរោតម្ 

សរីហានពុ �នលេចោេក្រកានជ់ាសាធូារណ�មកលេ�� លេខៀវ 

ស�ផន, ហាុ ូនមឹ, ហាុ ូយន ់្ា�នញពុ ះញង់ឲ្យកសិករ

្រះលេ�រលេនៅស�ឡាតូ លេខត្�ត់ដា�្រង លេហា�យកពះអងគ

ខែ្មេា�ង�នគ្មា�រាមលេេៀត្ា នងឹយកអំកេា�ង្ររីនាក់

លេេៅតពុ�ាការសឹកលេេៀតផង។ លេដាោយសារការកពួយ 

�រមៈអ�ពរីសពុវតាភិាាពរ្រស់ខៃនួ អំកេា�ង្ររីក៏ចាកលេចញពរី

ភាំ�លេពញ លេហា�យលេដាោយមានការអលេញូ្ជូ �ញរ្រស់ ្រ.ក.ក. 

ផងលេនោះ ពួកគ្មាាត់ក៏�នលេេៅកជកលេកោនលេនៅេរីជន្រេ 

ជិតអងគតាលេសោមកំពុងលេខតត្ាខែកវ លេកកោមកិចកំារពារ

រ្រស់ តាមាពុក។

៥៧៣. កំពុងចលេនៃោះឆ្នាំាំ�១៩៦៧ នងិ១៩៧០ លេខៀវ ស�ផន 
�នផៃាស់េរីកខែនៃងពរីភូាមិលេេៅភូាមិមួយជពុ�វញិលេខតក្�ពង់ស្ឺ 

តាខែកវ នងិក�ពង់ឆ្នាំាំ�ង លេដាោយមានការជួយគ្មាា�កេ

ពរីស�ណាក់ខែខ្រយ�្រងក្់ររ្រស់ ្រ.ក.ក.។ លេនៅឆ្នាំាំ� 

១៩៦៩ លេខៀវ ស�ផន លេនៅជាមួយ តាមាពុក លេនៅមនារីរ

រ្រស់ តាមាពុក សាិតលេនៅខែក�រភាំ�ឱរាា�់ លេខតក្�ពង់ស្ឺ។ 

លេេោះ្ររីជា លេអៀង សាររី នងិ ននួ ជា  �នលេ��កលេឡា�ង្ា 

លេខៀវ ស�ផន លេនៅលេព�លេនោះជាសមាជិក ្រ.ក.ក. រួច

លេេៅលេហា�យកិរី ្រាពុខែនភ័្ាសាពុតាងរ្រសជ់នជា្់រលេចោេេា�ងពរីរ

លេនះមិនសពុរីចងើាក់គ្មាាំ នងិមិន�នលេធូើ�ឲ្យអងគជ�នពុ�ជកមះ 

មានស�អាងលេហាតពុកគ្មា្់រកគ្មាានឲ់្យហាចួពរីវមិតសិង្័យលេេៅ 

លេ��សកុរីកមែរ្រស ់លេខៀវ ស�ផន ខែដា�្ា គ្មាាតក់តវូ�ន 

តាមាពុក្រញូូ្ជូ�ជាសមាជិក្រក្លេនៅកំពុងឆ្នាំាំ�១៩៦៩ 

លេនោះលេេ។ លេដាោយមិនគិ្មាតអ�ពរីកា�្ររលិេចេិច�ាស់ននការ 

្រញូូ្ជូ�រូ្រគ្មាាតល់េនៅកំពុង ្រ.ក.ក. អងគជ�នពុ�ជកមះលេជឿជាក់

្ា កតមឹឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេខៀវ ស�ផន មានេ�នាក់េ�នងផាា� ់

ជាមួយនងឹនសិ្តិខែដា�កតឡា្់រមកពរី្ររលេេស លេហា�យ

លេនៅលេព�លេកកោយមក �នកានក់ា្់រតនួាេរីស�ខាន់ៗ លេនៅ 

កំពុង ្រ.ក.ក. រួមេា�ង លេអៀង សាររី, លេអៀង ធូរីរេិធ, សពុន 

លេសន, ហាុ ូយន,់ ហាុ ូនមឹ,អុពុក សាខន នងិ ជួន មាពុម។
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

៥៧៤. សៀ�ៀវ ្ំ�ៃ បាៃកាៃ យុជា្មាជកិសៀប្រតៀមនៃ

គិណៈកមាែ �កិារមជ្ិឈម �.ក.ក. ក នពុងឆាំន ១ំ៩៧១ សៀ�កនពុង

មហា្ៃនបិាត�ក្សសៀលើកទតី�តី ៃងិជា្មាជកិសៀពញ្ទិ្ិ

សៀ�កនពុងមហា្ៃនបិាត�ក្សសៀលើកទតី៤ កនពុងឆាំន ១ំ៩៧៦។ 

៨.១.៣. ឆាំន ១ំ៩៧០ ដល់នថ ៃទតី១៧ ស�សៀមសា ឆាំន ១ំ៩៧៥

៥៧៥. លេកកោយលេព�រាជរដា្ឋាភិា��រ្រស់សលេមិច 

នលេរោតម្ សរីហានពុ កតវូ�នរ���លេដាោយ �ន ់ន� ់លេនៅកំពុង

ឆ្នាំាំ�១៩៧០ កពះអងគ�នក្រកាស្រលេងក�តរណសរិ្រួ្ររួម

ជាតិកម្ពុជា។ ្រាពុ� ពត �នលេផំ�សារគ្មាា�កេលេេៅកាន់

សលេមិច នលេរោតម្ សរីហានពុ កំពុងនាម លេខៀវ ស�ផន, ហាុ ូ នមឹ  
នងិ ហាុ ូ យន ់េា�ងពួកលេគ្មាមិន�នដាងឹខៃនួផង។ លេេោះ្ររីជា

មិនមានភ័ាសាពុតាង្រខែនាមខែដា�អាចផ�់ិពនៃអឺ�ពរីការ 
ច�ូរួមពតិក�កដារ្រសព់កួលេគ្មាលេនៅកំពុងសារ�ខិតិគ្មាា�កេ

លេនះកិរី អងគជ�នពុ�ជកមះកតស់មគា�់្ ា លេនៅលេព�លេកកោយ 

មក លេខៀវ ស�ផន មិន�ន្រដាលិេសធូគ្មាា�កេរ្រស់គ្មាាត់

ច�លេពោះរណសិរ្រួ្ររួមជាតិកម្ពុជា លេហា�យក៏មិន�ន

ព្យាយាមលេធូើ�ការ្រញូ្ក់អ�ពរីតួនាេរីរ្រស់គ្មាាត់ជា

សាធូារណ�ខែដារ។ លេនៅអ�ឡាពុងពរីខែខមរីនា ដា�់ខែខកញ្ញា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេខៀវ ស�ផន,ហាុ ូនមឹ នងិ ហាុ ូយន ់�នចាក 

លេចញពរីមូ�ដា្ឋានរ្រស់ តាមាពុក  លេនៅភាំ�ឱរាា�់ លេេៅកាន់

េរីសាំក់ការកណិា�រ្រស់លេមដាកឹនា�ជានខ់ស្ ់្រ.ក.ក. 

លេនៅមនារីរស-៧១ សាិតលេនៅជិតសាឹងជរីនតិ។ លេេោះ្ររីជា 

ននួ ជា �នផ�ិស់កុរីកមែ្ា គ្មាាត�់នជ្ួរ លេខៀវ ស�ផន 

លេនៅភាំ�ឱរាា�់កិរី លេខៀវ ស�ផន �ន្រនអ្ះអាងស្រាស្រគ្មាាំ

រហាតូ្ា គឺ្មាលេនៅមនារីរ ស-៧១ ខែដា�គ្មាាត�់នជួ្រ ននួ 

ជា នងិ ្រាពុ� ពត ជាលេ��កដា�្ូរងលេដាោយលេនៅលេព�លេនោះ

្រងូាញ្ាជាអតរីតមិតរួ្ម្ាំក់រ្រស់គ្មាាត់គឺ្មា សាឡាពុត 

ស។ លេដាោយសារខែតមិនមានភ័ាសាពុតាង្រខែនាម ព័តម៌ាន

ខពុសគ្មាាំលេនះមិនអាចលេធូើ�ឲ្យមានការសលេកមចពិតក�កដា

មួយលេេៅលេ��េរីតា�ងននការជួ្រជាលេ��កដា�្ូរងរ្រស់

ពួកលេគ្មាលេឡា�យ។ លេេោះជាយាាងលេនះកិរី អងគជ�នពុ�ជកមះ

រូ��ាក់្សីខ្មែវនុត្តិា�រខិាងមុខិ៖ ប្រ�ះអងគមចាសស់ពុផានវុងី ប្រ�ធីាន 
រដំឋឡាាវ អមដំសំៀណ�រសៀដំោយុ សៀខិៀវ សាំ�ន អត្តិ�ត្តិគាណ�ប្រ�ធីានរដំឋ 
ហៃនរ��ក្សីមុុជាប្រ�ជាធី��សៀត្តិយុយ ន�ង សៀអៀង សាារ� ឧ�នាយុក្សី 
រដំឋមនន្រី ន�ងជារដំឋមន្ទ្រានិ�ប្រក្សីសាួងក្សីារ�រសៀទ្ធសាហៃនរ��ក្សីមុុជា
ប្រ�ជាធី��សៀត្តិយុយ ទ្ធសាីនក្សី�ចចប្របាសាាទ្ធអងគរវត្តិ។ិ
(�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ចាតេ់ពុក្ា េរីតា�ងពតិក�កដាមិនមានសារស�ខានល់េនោះ

លេឡា�យ។ លេេោះជាយាាងលេនះកិរី អងគជ�នពុ�ជកមះចាតេ់ពុក្ា 

េរីតា�ងពិតក�កដាមិនមានសារស�ខានល់េនោះលេឡា�យ 

លេហា�យក៏មិនមានមូ�លេហាតពុអើរីខែដា�កតូវសង្័យលេេៅលេ��

ព័ត៌មានរ្រស់ លេខៀវ ស�ផន េាក់េងនងឹលេព�លេវ�ា

ខែដា�គ្មាាត់�នជួ្រ ននួ ជា ជាលេ��កដា�្ូរងខែដារ។ អងគ

ជ�នពុ�ជកមះលេជឿជាក់្ា ននួ ជា , លេខៀវ ស�ផន នងិ ្រាពុ� 

ពត �នសគា�់គ្មាាំលេេៅវញិលេេៅមកកំពុងនាមជាសមាជកិ 

្រ.ក.ក. លេនៅមពុនឬ កំពុងខែខកញ្ញា ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ 

៥៧៦. លេនៅចលេនៃោះខែខឧសភាា នងិខែខសរីហាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

លេខៀវ ស�ផន �នកានត់�ខែណងជាឧ្រនាយករដា្ឋមនន្រី 

នងិរដា្ឋមនន្រីការពារជាតនិនរាជរដា្ឋាភិា��្រកង្ួរ្រកងមួ

ជាតិ។ លេខៀវ ស�ផន �នអះអាងលេនៅកំពុងឯកសារ

លេ�ះពពុម្ផ្ាយ្ា គ្មាាត�់នលេដា�រ «តនួាេរីស�ខាន ់លេេោះ្ររី

្ា មិនខែមនស�ខានដ់ាាចខ់ាតក៏លេដាោយ» កំពុងេ�នាក់េ�នង

រវាង ្រ.ក.ក. នងិ សលេមិច នលេរោតមិ សរីហានពុ លេដាោយ 

លេខៀវ ស�ផន ្រញូ្ក់្ាគ្មាាត់គឺ្មាជាមនពុស្ខែតមំាក់គ្មាត់

ខែដា�អាច្រលេងក�តេ�នាក់េ�នង�ន លេកពោះសលេមិច សរីហានពុ 

មិនធូៃា្់រសគា� ់្រាពុ� ពត លេេ។ លេ��សពរីលេនះលេេៀត លេយោង

តាមចលេមៃ�យផាា�់រ្រស់គ្មាាត ់លេខៀវ ស�ផន ក៏កតូវ�ន

ខែតងតា�ងជាអនពុក្រធូានរណសិរ្រួ្ររួមជាតិកម្ពុជា។ 

លេខៀវ ស�ផន  មិន�នេេួ�ការពិភាាក្ាលេនោះលេឡា� យ 

លេនៅមពុនលេព�េេួ��នការខែតងតា�ងតនួាេរីេា�ងលេនោះ។ 

គ្មាាត់�នអះអាង្ា លេេោះ្ររីជាមានតួនាេរីផៃូវការកិរី 

គ្មាាតមិ់នមានសេិធិអ�ណាចខាងលេយោធូា ឬខាងនរីតកិ្រតិ 

្រត្ណិាមួយលេឡា� យ លេហា�យ�នលេ��កលេឡា�ងជាក់�ាក់្ា  

គឺ្មា ្រាពុ� ពត ខែដា�េេួ�ខពុសកតូវលេេៅលេ��កមៃា�ងក្រដាា្់រ 

អាវពុធូ។ លេខៀវ ស�ផន �ន្រញ្ូក់្រខែនាមលេេៀត្ា កំពុង 

នាមជា «្រញ្ញាជន» នន«វណ ា�សកិ្ភូាមិ» លេគ្មាមិនខែដា�

េពុកចិតគ្្មាាតឬ់ ចាតេ់ពុកគ្មាាត់្ ា ជាសមាជិក្រក្ពិត 

ក�កដាលេនោះលេឡា� យ លេនៅលេព�លេនោះលេដាោយគ្មាាត់�ន

ពន្យ�់្ា ខពុសពរីសមាជិកគ្មាណ�កមែាធូិការមជ្ឈិម

ដានេលេេៀត គ្មាាតមិ់នកតវូ�នក្រគ្មា�ក់ារេេួ�ខពុសកតវូ

លេេៅលេ��ការងារខែផកំរដា្ឋ��រ្រសភូ់ាមិភាាគ្មា ឬ កងេ័ព

ណាមួយលេឡា�យ។ ខែផាកលេ��ភ័ាសាពុតាងខែដា�មានលេនៅ

ច�លេពោះមពុខអងគជ�នពុ�ជកមះ លេហា�យលេដាោយស្រាស្រគ្មាាំជាមួយ

ការសលេកមចដាចូខាងលេកកោមអងគជ�នពុ�ជកមះេេួ�យក

អ�ណះអ�ណាងរ្រស ់លេខៀវ ស�ផន ខែដា�្ា ការខែតងតា�ង

�ុ ូនមឹ រដំឋមន្ទ្រានិ�ប្រក្សីសាួង�័ត្តិម៌ាន  

ប្រត្តិូវបានខ្មែខិែរប្រក្សី�មចា�់ខិើនួ ន�ងសាមើា�់សៀចោលិ។ 
(�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

គ្មាាតល់េនៅកំពុងតនួាេរីរដា្ឋាភិា�� នងិជាពលិេសស លេនៅកំពុង

តួនាេរីកងេ័ព គឺ្មាមានខែតលេឈែោះ នងិមិនមានសិេធិ

អ�ណាចកងេ័ពជាក់ខែសងិឬ មានការេេួ�ខពុសកតូវ

លេឡា� យ លេនៅចលេនៃោះឆ្នាំាំ�១៩៧០ ដា�់ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។

៥៧៧. លេនៅលេដា�មេសវត្រឆ៍្នាំាំ�១៩៧០ លេខៀវ ស�ផន, 

ហាុ ូ នមឹ នងិ ហាុ ូយន ់ ខែដា�មានលេឈែោះជារដា្ឋមនន្រី

ននរាជរដា្ឋាភិា��្រកងួ្រ្រកងួមជាតិកម្ពុជាខែដារ �ន

កៃាយលេេៅជាត�ណាងរួមគ្មាាំននច�នាក្រឆ្នាំា�ងខែដា�

កគ្មា្់រកគ្មាងលេដាោយ ្រ.ក.ក. ។ លេនៅខែខកញ្ញា ឆ្នាំាំ�១៩៧១ 

លេខៀវ ស�ផន កតូវ�នខែតងតា�ងជាអគ្មាគលេម្រញូ្ការនន

កងេ័ពរ�លេដាោះជាតិកម្ពុជា ជាតួនាេរីខែដា�គ្មាាត់�ន

កានក់ា្់រកតឹមខែតលេឈែោះចា្់រពរីលេព�ខែដា�គ្មាាត់កតូវ

�នខែតងតា�ងជារដា្ឋមនន្រីកកសួងការពារជាត។ិ 

៥៧៨. ចា្់រតា�ងពរី លេព�សៀនោះមក្សី សៀខិៀវ សា�ំន បានជួយុ 

លេរៀ្រច�ឯកសារលេឃុំោសនារ្រស់រណសិរ្រួ្ររួមជាតិ
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ក្សីមុុជា ន�ងជួយុ�សៀប្រង�នវគាគសៀរៀនសាបូ្រត្តិនសៀយុោបាយុ ប្រ�ម 
េា�ងលេចញផ្ាយលេសចកិរីខែ្ៃងការណ៍នងិការអ�ពាវនាវ

តាមវេិ្យពុ  (ជនូកា�មានស�លេឡាង ហាុ ូនមឹ ហាុ ូយន ់ផង 
ខ្មែដំរ) សៀដំោយុជរុំញឲ្យយ��រដា្ឋចូលិរួម ឬ គាាបំ្រទ្ធចលិនា 

តសុូក្រឆ្នាំា�ងនងឹរ្រ្រសាធូារណរដា្ឋរ្រស់ �ន ់ន�់។ 

៥៧៩.  លេខៀវ ស�ផន អមដា�លេណ�រ ្រាពុ� ពត នងិ ននួ ជា កំពុង 
ដំលំេណ� រេសា នីក្សី�ចចត្តិាមជន�ទ្ធ ន�ងត្តិ�ំន ់ «រសំៀដំោះ» រ�សា ់ 

្រ.ក.ក. លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ នងិ ១៩៧២។ លេនៅកំពុងខែខកពុមៈ�  
ឆាំាុ១ំ៩៧៣ សៀខិៀវ សា�ំន បានទ្ធទួ្ធលិសាសៀមាច នសៀរោត្តិិម 

សរីហានពុ លេនៅកំពុងកពះរាជេស្នកិចំរ្រស់កពះអងគ

មកកានក់ម្ពុជា លេហា�យ�នអមកពះរាជដា�លេណ�រកពះអងគ

លេនៅកំពុងដា�លេណ�រេស្នកិចរំយ�លេព�ពរីរខែខ លេនៅកំពុង

ត�្រនខ់ែដា�កគ្មា្់រកគ្មាងលេដាោយខែខែរកកហាម លេនៅកំពុងខែខមរីនា 

នងិ លេមសា។ 

៥៨០. លេនៅរវាងពរីខែខមរីនា ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ដា�់ខែខលេមសា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ លេខៀវ ស�ផន �នដាកឹនា�ក្រតភូិារណសិរ្

រួ្ររួមជាតិកម្ពុជា នងិរាជរដា្ឋាភិា��្រកងួ្រ្រកងួម

ជាតិម្ពុជា កំពុងឋាន�រ្រស់គ្មាាត់ជាឧ្រនាយករដា្ឋមនន្រី

នងិ�នច�ូរួមកំពុងដា�លេណ�រេស្នកិចផំៃូវការលេេៅកាន់

្រណិាក្រលេេសនានា ដាចូជា លេវៀតណាមខាងលេជ�ង ចិន 

កូលេរាខាងលេជ�ង អា�់�នរី យូលេហាគោសៃាវរី អា�់លេហា្នរី 

មាូររីតានរី កាលេមារូន លេអហា រ្ី្រ នងិ សពុរីររី    លេដា�ម�រីខែសើងរកការ

គ្មាា�កេដា�់រណសិរ្រួ្ររួមជាតិកម្ពុជា នងិការេេួ� 

សគា�ខ់ែផកំការេូតច�លេពោះរាជរដា្ឋាភិា��្រកង្ួរ្រកងួម

ជាតកិម្ពុជា។ លេនៅកំពុងខែខធូំូ ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ លេខៀវ ស�ផន 

ក៏�នេេួ�គ្មាណ�ក្រតភូិារដា្ឋាភិា��ក្រជាជន្រដាវិតន្៍

ននសាធូារណរដា្ឋលេវៀតណាមខាងត�ូងផងខែដារ។ លេនៅ

ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេខៀវ ស�ផន កតូវ�នខែតងតា�ង

ជាក្រជាជនសមាគ្មាមមិតភ្ាាពកម្ពុជា -លេវៀតណាម។ 

៥៨១. លេនៅលេព�ខែដា�កងកមៃា�ងខែខែរកកហាម �ន

ខតិចូ�ជិតេរីកកុងភាំ�លេពញ លេខៀវ ស�ផន �នលេចញ

លេសចកិរីខែ្ៃងការណ៍ នងិលេសចកិរីក្រកាសតាមវិេ្យពុ  

លេ��កសរលេស�រពរីជយ័ជមំះរ្រសក់ងេ័ពរ�លេដាោះក្រជាជន

កម្ពុជា លេហា�យក្រកាសពរី «្រនក�តេ់ា�ង៧នាក់ » នន

រ្រ្រសាធូារណរដា្ឋ �ន ់ន� ់លេដាោយជ�រពុញឲ្យផិួ�រ���

រ្រ្រលេនះ នងិអ�ពាវនាវយាាងពិសាិរឲ្យ«្រ�ផៃាញ»ឬ 

សមៃា្់រលេចោ�។ លេនៅន្ងៃេរី២៦ ខែខកពុមៈ� ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

លេសចកិរីក្រកាសពត័ម៌ានរ្រស់រណសរិ្រួ្ររួមជាតម្ិពុជា

�នសរលេសរ្ា«សមាជជាត»ិ ននរណសរិ្រួ្ររួមជាតិ

កម្ពុជាខែដា�កតូវ�នអះអាង្ា �នក្រកពឹតល្េេៅលេនៅ

ន្ងៃេរី ២៤ នងិ ២៥ ខែខកពុមៈ� នងិមាន លេខៀវ ស�ផន  

លេធូើ�ជាគ្មាណ�អធូ្ិរតរីលេនោះ �នក្រកាស្ា « ចា��ចក់តវូ 

ខែតសមៃា្់រលេចោ�្រនក�ត់េា�ង៧នាក់» ។ េា�ង្ររីជា

ភ័ាសាពុតាងលេនៅច�លេពោះមពុខអងគជ�នពុ�ជកមះពពុ��នក�ណត់

ច�ាស់្ា មានកិចកំ្រជពុ�ខែ្រ្រលេនះកិរី ខែត លេខៀវ ស�ផន 

�នលេ��កលេយោងដា�់សនំ�ិតឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេនោះនងិ

លេសចកិរីសលេកមចនានាខែដា�កតូវ�នអះអាង្ា�ន

លេចញលេនៅេរីលេនោះ តាមរយ�សពុនារក្ាមួយខែដា� លេខៀវ 

ស�ផន លេធូើ�លេឡា�ងលេនៅឆ្នាំាំ�្រនាា្់រ។ មពុនលេព�ភាំ�លេពញដា�ួ

រ��្រន្ចិ លេខៀវ ស�ផន �នផៃាស់លេេៅមនារីរ ្រ-៥ លេនៅ

ភូាមិតា�ងលេពោន កំពុងលេខតក្�ពង់ឆ្នាំាំ�ង លេដា�ម�រី «តាមដាាន

ការវាយ�ពុកចពុងលេកកោយមកលេ��រដា្ឋធូានរីឲ្យ�នកាន ់

ខែតដាតិដា�់» ។ 

៥៨២. អងគជ�នពុ�ជកមះយ�់លេឃុំ�ញ្ា កំពុងនាមជាអំក 
នលេយោ�យដាយូ៏រអខែងើងមំាក់ លេខៀវ ស�ផន លេដា�រតនួាេរី 

យាាងស�ខាន់កំពុងការេាញការគ្មាា�កេដា�់ច�នា

្រដាវិតន្ ៍ពរីឆ្នាំាំ� ១៩៧០ ដា�់ឆ្នាំាំ� ១៩៧៥ ។ ការខែតង 

តា�ងតួនាេរីស�ខានេ់ា�ងឡាាយលេនៅកំពុងរាជរដា្ឋាភិា��

្រកងួ្រ្រកងមួជាតកិម្ពុជា រួមេា�ងតនួាេរីជាឧ្រនាយក

រដា្ឋមនន្រី តនួាេរីកំពុងការធូានាច�លេពោះសាធូារណជនអ�ពរី

ខែផនការរ្រស់ ្រ.ក.ក. ការ្រ�លេពញភាារកិចខំែផកំការ

េូត តួនាេរីេាក់េងជាមួយសលេមិច នលេរោតម្ សរីហានពុ 

កិចកំារលេរៀ្រច�នងិផ្ពើផ្ាយឯកសារលេឃុំោសនាការ 

នងិ ការអ�ពាវនាវរ្រស ់លេខៀវ ស�ផន ឲ្យមានការតសុូ

លេដាោយហាងិ្ាក្រឆ្នាំា�ងនងឹ �ន ់ន�់ លេនៅកំពុងសពុនារក្ា

នានាខែដា�ផ្ពើផ្ាយជាសាធូារណ� សពុេធខែត�នរួម 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ច�ខែណក្រលេកម� ជ�រពុញ នងិគ្មាា�កេ ផ�់ិភាាពស្រាស្រច�ា្់រឲ្យ

ច�នាតសុូខែដា�កគ្មា្់រកគ្មាងលេដាោយ ្រ.ក.ក.។ 

 ៨.១.៣.១. ការ�ូលរមួកនពុងកិ� ចប្រ�ជំុគិណៈកមាែ  

�កិារមជ្ិឈម នាស�មថុិនា ឆាំន ១ំ៩៧៤ ៃងិក�ិ ចប្រ�ជំុថាន ក់ដឹកនាំ

�ក្សកុមែពុយុៃត្ី ្កម្ពុជា នាស�សៀមសា ឆាំន ១ំ៩៧៥

៥៨៣. លេនៅកំពុងខែខមិ្ពុនា ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ គ្មាណ�កមែាធូកិារ 
មជ្ឈិម ្រ.ក.ក. �នជួ្រជពុ�លេនៅភូាមិមាឃុំ ឃុំពុ�ខែកពកកពុក 

លេដា�ម�រីពិភាាក្ាអ�ពរីខែផនការវាយក្រយពុេធចពុងលេកកោយ 

លេដា�ម�រីរ�លេដាោះ នងិជលេមៃ�សក្រជាជនលេចញពរីកកងុភាំ�លេពញ 

កពមេា�ងេរីក្រជពុ�ជន្រេដានេលេេៀត។ អងគជ�នពុ�ជកមះ�ន

េេួ�ព័ត៌មានខែដា�មិនស្រាស្រគ្មាាំអ�ពរីវតម្ានរ្រស់ 

លេខៀវ ស�ផន លេនៅកំពុងកិចកំ្រជពុ�។ អងគជ�នពុ�ជកមះ�នេេួ�

ពត័ម៌ានខែដា�មិនស្រាស្រគ្មាាំពរីវតម្ានរ្រស ់លេខៀវ ស�ផន  

មានវតម្ានលេនៅកំពុងកិចកំ្រជពុ�។ សាក្រី រាមចាម តពុន  
លេហាៅ ភារី ភួាន �នផ�ិ់សកុរីកមែ្ា លេខៀវ ស�ផន មាន 

វតម្ានកំពុងកិចកំ្រជពុ� រួមជាមួយ ្រាពុ� ពត, ននួ ជា , 

លេអៀង សាររី នងិលេ�ខាភូាមិភាាគ្មាដានេលេេៀត។

៥៨៤. កំពុងកិចសំមៈាសនជ៍ាមួយអំកលេសពុ�្រអលេងកតនន

ការយិា�័យសហាលេចៅកកមលេសពុ�្រអលេងកត សាក រ្ី ភារី 

ភួាន មិន�នផ�ិព់ត័ម៌ានអ�ពរីការក្រជពុ�កំពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ 

ខែដា�រងការជ�នាសល់េនះលេឡា�យ។ ្រាពុខែនគ្្មាាត�់នលេរៀ្ររា្់រ

យាាងច�ាស់អ�ពរីលេមដាកឹនា�ជានខ់ស្់រ្រស់ ្រក្ដាចូជា 

្រាពុ�  ពត  លេខៀវ ស�ផន ននួ ជា លេអៀង សាររី នងិលេ�ខា 

ភូាមិភាាគ្មានានា ខែដា��នចូ�រួមកំពុងកិចកំ្រជពុ�នាខែខ 
លេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេនៅមនារីរ ្រ-៥ លេនៅភូាមិតា�ងលេពោន  

លេខតក្�ពង់ឆ្នាំាំ�ង។ សាក្រីរូ្រលេនះ�ន្រញូ្ក់្ា អំក 

ចូ�រួមកិចកំ្រជពុ�លេនះ រួមេា�ង លេខៀវ ស�ផន នងិ ននួ ជា  

�ន្រងូាញការងារឯកភាាពរ្រស់ពួកលេគ្មាលេេៅលេ��ខែផន 

ការជលេមៃ�សក្រជាជនលេចញពរីេរីកកុងភាំ�លេពញ លេហា�យ

ជនជា្់រលេចោេេា�ងពរីរ�ន្រលេញំ្ជូញមតផិាា�ខ់ៃនួលេេៅលេ��

រូ�អងគុយុក្សីណិាលិ ជួរខិាងមុខិ៖ �ុលុិ �ត្តិ ន�ងសៀមដំកឹ្សីនាំ
ខ្មែខិែរប្រក្សី�ម ចលូិរួមប្រ�ជុំសាមងៃាតស់ៀនៅខ្មែក្សី�រសាាាន�យុរថសៀ�ើ�ង
ប្រក្សីងុ�ុសំៀ�ញ ��ហៃថៃទ្ធ�២៨ ដំលិហ់ៃថៃទ្ធ�៣០ ខ្មែខិក្សីញ្ញាា ឆាំាុ១ំ៩៦០។ 
(�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 51



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ក្រធូាន្រេលេនះ។ លេដាោយលេ��កលេឡា�ងស្រាស្រគ្មាាំជាមួយនងឹ

ក�ណត់លេហាតពុននការសាិ្់រចលេមៃ�យេា�អស់លេនះ ភារី ភួាន  

�នរមៃឹកសៀឡា�ងវញិលេនៅកំពុងតពុ�ាការអ�ពរីការខែដា�ខែតង 
តា�ងលេនៅមនារីរ ្រ-៥ លេដាោយគ្មាាត់�នផ�ិ់សកុរីកមែ្ា 

«លេនៅលេកកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៤» កតមឹខែខលេមសា ឆ្នាំាំ� ១៩៧៥» 

មានកិចកំ្រជពុ�មួយកតូវ�នលេធូើ�លេឡា�ងខែដា�កំពុងកិចកំ្រជពុ�

លេនោះ ្រាពុ� ពត , ននួ ជា ,លេខៀវ ស�ផន នងិ លេមដាកឹនា�

ជានខ់ស្់ដានេលេេៀត�នពិភាាក្ាអ�ពរីការជលេមៃ�ស

ក្រជាជនលេចញពរីេរីកកងុ។ គ្មាាត�់នអះអាង្ា លេនៅកំពុង

ឱកាសលេនោះសមាជិកេា�អស់�ន្រងូាញការគ្មាា�កេ

រ្រស់ពួកលេគ្មាលេេៅលេ��គ្មា�នតិលេនះ។ 

៥៨៥. ជនជា្់រលេចោេេា�ងពរីរ�នអះអាង្ា កិចកំ្រជពុ�

ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �នលេធូើ�លេឡា�ង។ លេ្រ�លេយោងតាម 

ននួ ជា គឺ្មា ្រាពុ� ពត សាតិលេនៅមនារីរ ្រ-៥ ចា្់រពរីលេដា�មខែខ

សៀមសាា ឆាំាុ១ំ៩៧៥ មក្សីសៀដំ�ម�� «�ញួ្ញាវាយុរសំៀដំោះទ្ធ�ប្រក្សីងុ

ភាំ�លេពញ» ។ លេខៀវ ស�ផន �នេេួ�សគា�់្ ា គ្មាាត់�ន

ផៃាស់លេេៅមនារីរ ្រ-៥ លេដា�ម�រី «តាមដាានការវាយសកមកុ

ជាចពុងលេកកោយលេេៅលេ��រដា្ឋធូានរីភាំ�លេពញ » លេហា�យ�ន

ចងចា�្ា ្រាពុ� ពត, ននួ ជា នងិ លេ�ខាភូាមិភាាគ្មាដានេ 

លេេៀត�នវតម្ានកំពុងកិចកំ្រជពុ�លេនោះ។ លេអៀង សាររី ក៏�ន

ដាឹងអ�ពរីកិចកំ្រជពុ�ខែដា�គ្មាាត់�នក�ណត់កា�្ររលិេចេិ

កិចកំ្រជពុ�លេនះ្ា លេនៅចពុងខែខមរីនា ឬ លេដា�មខែខលេមសា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៥ ខែដា� កំពុងកិចកំ្រជពុ�លេព�លេនោះ ការជលេមៃ�ស

ក្រជាជនលេចញពរីេរីកកងុភាំ�លេពញកតវូ�នលេ��កយកមក

ពភិាាក្ា។ អងគជ�នពុ�ជកមះលេជឿជាក់្ា ពត័ម៌ានេា�ងអស់

លេនះ�នគ្មាា�កេកគ្មា្់រកគ្មាានដ់ា�់លេព�លេវ�ាេរីកខែនៃង នងិ

កមែវតាពុននកិចកំ្រជពុ�ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ភារី ភួាន �ន

លេរៀ្ររា្់រលេនោះ។ 

៥៨៦. លេនៅអំឡាងុលេព�សវនាការ ភារី ភួាន កតូវ�នសរួ 

សៀដំញសៀដំោលិដាាច់លេដាោយុខែឡាក លេេៅលេ��លេហាតពុការណ៍ឆ្នាំាំ� 

រូ�រា�់��សាាិំ៖ សៀខិៀវ សា�ំន គាណ�ប្រ�ធីានរដំឋ ហៃនរ��ក្សីមុុជា
ប្រ�ជាធី��សៀត្តិយុយ, សៀអៀង សាារ� ឧ�នាយុក្សីរដំឋ មន្ទ្រានិ� ន�ងជា 
រដា្ឋមនន្រីប្រក្សីសាួងក្សីារ�រសៀទ្ធសា ន�ង វន សៀវត្តិ រដំឋ មន្ទ្រានិ�ប្រក្សីសាួង 
សៀសាដំឋក្សី�ចច សៀនៅក្សីុងុម�ាសានុ�បាត្តិ�ក្សីីកុ្សីមែុយុន�សាិក្សីមុុជា។

 (�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

52 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

១៩៧៤លេនះ លេហា�យ�នចងចា�អ�ពរីេរីតា�ងឈរលេជ�ង

រ្រសគ់្មាាតល់េនៅលេពញមួយឆ្នាំាំ�លេនោះលេនៅមនារីរ ្រ-៥ ខែដា�

គ្មាាត�់នលេរៀ្ររា្់រ្ា « ជាេរីកខែនៃង្រញូ្សមរភូាមិេូេា�ង 

ប្រ�សៀទ្ធសាសៀដំ�ម��វាយុរសំៀដំោះេរី កកងុភាំ�លេពញ» ។ គ្មាាត�់នចង 

ចាផំងខែដារពរី « កិចកំ្រជពុ�ធូ� » មួយខែដា�មានកមែវតាពុ « មិន

ខពុសពរីការក្រជពុ�រា�ដ់ាង» ខែដា��នលេធូើ�លេឡា�ងលេនៅលេព�

លេនោះលេឡា�យ គឺ្មា«េស្ន�សភាាពការណ៍កំពុងក្រលេេស 

លេកកៅក្រលេេស លេហា�យលេឃុំ�ញសភាាពការណ៍ខែដា�ច�នា

លេយ�ងតសុហូា ំងឹគឺ្មា្ា វា�នត�្រនរ់�លេដាោះ្រាពុនណាៗហាំងឹ»។  

សៀដំោយុសាារខ្មែត្តិក្សីារចងចាយំុាុងលិឹអំ��សៀ�ត្តិកុ្សីារណ៍លេនៅកំពុង

ឆាំាុ១ំ៩៧៤ រួមទ្ធាងំ « ក្សីារប្រ�ជុធំីំ » ខ្មែដំលិកមែវតាពុ ន�ងទ្ធ� 

ក្សីខ្មែនើងម�នស្រុសា�នងឹក្សីារប្រ�ជុខំ្មែខិម�ថនុា ឆាំាុ១ំ៩៧៤ ខ្មែដំលិ 

សាសំៀដំៅក្សីារជសៀមើ�សាប្រ�ជាជនសៀចញ��ទ្ធ�ប្រក្សីងុ�ុំសៀ�ញសៀឡា�យុ  

�ុខុ្មែនសិាាក្សីី�ចង់និ យាយសាសំៀដំៅក្សីារប្រ�ជុំខ្មែខិសៀមសាា ឆាំាុំ 

១៩៧៥ សៀទ្ធៅវ�ញ។ 

៥៨៧.  ននួ ជា �នផ�ិស់កុរីកមែ្ាេា�ង លេអៀង សាររី នងិ 

សៀខិៀវ សា�ំន ម�នមានវត្តិិមានសៀនៅក្សីុងុក្សី�ចចប្រ�ជុខំ្មែខិម�ថនុា  
ឆាំាុ ំ១៩៧៤ សៀទ្ធ ។ �័សាាតុ្តិាងបាន�ងូាញថា សៀអៀង សាារ� ,  
លេខៀវ ស�ផន �នលេធូើ�ដា�លេណ�រលេេៅប្រ�សៀទ្ធសាឡាាវ លេនៅលេដា�ម 

ខែខមិ្ពុនា ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ មពុនលេព�កតឡា្់រមកត�្រន ់

«រ�លេដាោះ» លេនៅកំពុងក្រលេេសកម្ពុជាតាមផៃូវ��ហាជូរីមិញ។ 

លេព�លេវ�ាពតិក�កដាននការវ�ិកតឡា្់រមកវញិរ្រស់

ពកួលេគ្មានងិការផៃាស់េរីកខែនៃង្រនាា្់រមកលេេៀត មានភាាព

មិនច�ាស់�ាស់។ លេ�ោកស្រាសរី សូ សពុជាតិ ខែដា�ជា

ភារយិារ្រស់ លេខៀវ ស�ផន នងិជាសាក្រីរ្រស់អងគជ�នពុ� 

ជកមះសា�ាដា�្ូរង�នផ�ិ់សកុរីកមែ្ា ្ិររីរ្រស់គ្មាាត់

មិនលេនៅជាមួយគ្មាាតល់េេ លេនៅលេព�គ្មាាតផ់�់ិក�លេណ�តកូន 

លេនៅន្ងៃេរី០៤ ខែខឧសភាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ្រាពុខែន្ិ្ររីរ្រសគ់្មាាត់

�នមកជួ្រគ្មាាត់វិញ ក្រខែហា�ជាមួយខែខលេកកោយ 

នងិ�នសាំក់លេនៅជាមួយគ្មាាំក្រមាណ្ររីលេេៅក��ខែខ។ 

គ្មាាត់�ន្រញូ្ក់ខពុសៗគ្មាាំអ�ពរីេរីកខែនៃងរ្រស់ពួកគ្មាាត់

លេនៅភូាមិមាឃុំ លេកកោយលេព�សកមា�កូននងិ/ឬ មពុនេរី

កកុងភាំ�លេពញកតូវ�នដា�ួរ��្រន្ចិ។ 

៥៨៨. លេយោងតាម្ររយិាយសពុរីចងើាក់គ្មាាំ នងិមានភាាព 

ច�ាសាល់ិាសាអំ់��ក្សីារប្រ�ជុខំ្មែខិសៀមសាា ឆាំាុ១ំ៩៧៥ ប្របា�់ដំលិ ់

អំកសៀសាុ��អសៀងៀត្តិហៃនក្សីារ�យុាលិយ័ុសៀចៅប្រក្សីមសៀសាុ��អសៀងៀត្តិសៀនោះ  

អងគជំនុជំប្រមះយុលិស់ៀ��ញថា �� �ួន �ញ្ជូចូលិសៀ�ត្តិកុ្សីារណ៍ 
សៀ�ីង ហៗៃនក្សីារប្រ�ជុំឆាំាុំ១៩៧៤ ន�ងក្សីារប្រ�ជុំឆាំាុំ១៩៧៥ 

សៀនៅសៀ�លិ�ាលិស់ាក្សីិ�ក្សីមែ ក្សីុងុសាវនាក្សីារ។ សៀ�ត្តិដុំូសៀចះុ អងគ

ជនំុជំប្រមះសៀជឿជាក់្សីថា សៀខិៀវ សា�ំន ម�នមានវត្តិិមានសៀនៅក្សីុងុ

ក្សីារប្រ�ជុខំ្មែខិម�ថនុា ឆាំាុ១ំ៩៧៤ លេនះលេេ។

៨.២   កសៃ ៃងសាន ក់សៀ� កសៃ ៃងសៀ�វែើការងារ ៃងិទតីតាងំសៀ�វែើ
 ដំសៀណើ រកនពុងអំំ�ុងរ��កម្ពុជាប្រ�ជា��ិសៀតយុយ

៥៨៩. �នាា�់ពរីគ្មាាតប់្រត្តិឡា�់មក្សីដំលិទ់្ធ�ប្រក្សីងុ�ុសំៀ�ញវ�ញ លេនៅ

្រាពុនែានន្ងៃលេកកោយ «ការរ�លេដាោះ» លេដាោយកងេ័ពរ�លេដាោះ 

ក្រជាជនកម្ពុជា លេខៀវ ស�ផន �នសាំក់លេនៅរយ�លេព 
�ខៃរីជាមួយលេមដាកឹនា� ្រ.ក.ក. ដានេលេេៀត លេនៅឯសាានរីយ៍ 

រថសៀ�ើ�ង�ុសំៀ�ញ មុនសៀ�លិគាាតផ់ៃាសាស់ៀទ្ធៅសៀនៅអគាារអត្តិ�ត្តិ 

កកសងួលេសដា្ឋកិចកំ្រខែហា�ជា ២ស�ហិា ៍លេហា�យ្រនាា្់រ 

មក�នលេេៅលេនៅវហិាារកពះខែកវមរកតកំពុងកពះ្ររមរាជ 
វា�ង មួយរយ�លេព�ខៃរី។ លេខៀវ ស�ផន �នរស់លេនៅ

នងិលេធូើ�ការលេនៅមនារីរ ក-១ រយ�លេព�ជាលេកច�នខែខ មពុន

លេព�ផៃាសល់េេៅមនារីរ ក-៣ ខែដា�អ្រលេដាោយលេមដាកឹនា� 

្រ.ក.ក. ជានខ់ស់្ដានេលេេៀត ដាចូលេ��កមពុនៗខែដារខែដា�

រួមមាន ននួ ជា, លេអៀង សាររី, សពុន លេសន, វន លេវាត។ 

កំពុងអ�ឡាពុងលេព�សាំក់លេនៅមនារីរ ក-៣ លេខៀវ ស�ផន ្រន្

រក្ាេមៃា្់រសំេិធសាំ�រ្រសគ់្មាាតជ់ាមួយ ្រាពុ� ពត នងិ 

ននួ ជា (ដាចូខែដា�គ្មាាត�់នអនពុវតត្ា�ងពរីឆ្នាំាំ�១៩៧០)។ 

គ្មាាត�់នលេេៅលេ�ងញឹកញា្់រលេនៅមនារីរ ក-១ ខែដា� ្រាពុ� 

ពត លេនៅខែត្រនស្ាំក់លេនៅេរីលេនោះលេនៅលេឡា�យ។ 

៥៩០. ជាខែផកំមួយននការេេួ�ខពុសកតូវរ្រស់គ្មាាត ់

លេខៀវ ស�ផន �នលេធូើ�ដា�លេណ�រលេេៅលេកកៅក្រលេេសលេដា�ម�រី

្រ�លេពញេស្នកិចផំៃូវការ លេនៅកំពុងខែខសរីហាា នងិខែខធូំូ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ នងិ�នចូ�រួមជាអំកត�ណាងឲ្យកម្ពុជា

ក្រជាធូិ្រលេតយ្យលេនៅកំពុងកិចកំ្រជពុ�ក�ពូ�នន្រណិា�

ក្រលេេសមិនចូ�្រក្សម្នធ លេនៅក្រលេេសស្រាសរី�ងកា 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 53



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

សៀនៅក្សីុងុខ្មែខិសា��ា ឆាំាុ១ំ៩៧៦។ សៀខិៀវ ស�ផន ក៏្សីបានលេធូើ� 

ដា�លេណ�រលេេៅលេ��ជន្រេននក្រលេេសកម្ពុជា លេដា�ម�រីពិនតិ្យ 
លេម��ការដា្ឋានការងារនានា កំពុងអ�ឡាពុងរ្រ្រកម្ពុជា

ក្រជាធូិ្រលេតយ្យ។

៨.៣   តួនាទតីក នពុងអំំ�ុងរ��កម្ពុជាប្រ�ជា��ិសៀតយុយ

៥៩១. លេយោងតាមដារីកាដា�លេណោះស្រាសាយ លេខៀវ ស�ផន �ន

្រនក្ានត់�ខែណងជាឧ្រនាយករដា្ឋមនន្រីរដា្ឋមនន្រីកកសួង 

ការពារជាតិ នងិជាអគ្មាគលេម្រញូ្ការកងេ័ពរ�លេដាោះ 

ក្រជាជនកម្ពុជា លេនៅលេកកោយន្ងៃេរី១៧ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ� 
១៩៧៥ លេហា�យ លេខៀវ ស�ផន  �នកានត់នួាេរីជាក្រធូាន 

គ្មាណ�ក្រធូានរដា្ឋ ្រនាា្់រពរីការអនពុម័តរដា្ឋធូមែនពុញ្ជូញារ្រស់ 

កម្ពុជាក្រជាធូិ្រលេតយ្យ។ គ្មាាតគឺ់្មាជាសមាជិក្ាំក់ដាកឹ 
នា�មំាក់លេនៅមនារី រ ៧៨០ និងជាអំកេេួ�ខពុសកតូវខែផកំ 

ពាណិជកូមែ។ ដារីកាដា�លេណោះស្រាសាយក៏�នសៀចោទ្ធក្រកាន ់

ផងខែដារ្ា លេខៀវ ស�ផន ជាសមាជិកគ្មាណ�កមែាធូិការ 

មជឈ�ម �.ក្សី.ក្សី. និងមានវត្តិិមាន ប្រ�មទ្ធាងំបានចលូិរួម

កំពុងកិចកំ្រជពុ�គ្មាណ�កមែាធូកិារអចនិននយ៍្ជាលេកច�នលេ��ក

ផងខែដារ។ លេ��សពរីលេនះលេេៀត ដារីកាពរីលេនះលេេៀត ដារីកា

ដំសំៀណោះស្រុសាាយុ�នលេ��កលេឡា�ង្ា លេខៀវ ស�ផន �នកាន ់

�ារក្សី�ចចទ្ធទួ្ធលិខិសុាប្រត្តិូវសៀនៅប្រក្សីសាួងក្សីារ�រសៀទ្ធសាសៀនៅសៀ�លិ

ខែដា� លេអៀង សាររី អវតម្ាន។

 ៨.៣.១. ឧ�នាយុករដឋមន្រ្តីៃ ្តី រដ ឋមន្រ្តីៃ ្តីការ�រជាត ិៃងិ

អំគិគសៀម�ញូ្ជាការកងទ័ពរសំៀ�ះប្រ�ជាជៃកម្ពុជា 

៥៩២. លេកកោយពរីការដាួ�រ��ននេរីកកុងភាំ�លេពញកំពុង

ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ រាជរដា្ឋាភិា��្រកងួ្រ្រកងួម

ជាត្តិ�ក្សីមុុជារ�សា់សាសៀមាច នសៀរោត្តិិម សា��ន ុក៏្សីបានក្សីាន ់
អ�ណាចជាផៃូវការលេនៅកំពុងក្រលេេសកម្ពុជា លេ្រ�លេេោះ្ររីជា

សាសៀមាច នសៀរោត្តិិម សា��ន ុម�នេានយ់ាងប្រត្តិឡា្់រមកមាត្តិ ុ

ប្រ�សៀទ្ធសា រ�តូ្តិដំលិខ់្មែខិក្សីញ្ញាា ឆាំាុ ំ១៩៧៥ ក្សីា� ។ សៀខិៀវ ស�ផន  

បានរក្សីីាត្តិួនាទ្ធ�រ�សាខ់ិើនួជាឧ�នាយុក្សីរដំឋ មន្ទ្រានិ� សៀ��យុ 
នងឹ្រនម្ពុខងារការេូតរ្រសខ់ៃនួមពុខត�ខែណងលេនះ ដាចូជា 
ជួ�ជាមួយុគាណ�ប្រ�ត្តិ��ូ�រសៀទ្ធសា ន�ងដំកឹ្សីនាគំាណ�ប្រ�ត្តិ��ូ

ក្សីមុុជាសៀទ្ធៅទ្ធសា នីក្សី�ចចសៀនៅសៀប្រក្សីៅប្រ�សៀទ្ធសាដំូចជា ប្រ�សៀទ្ធសា 
ច�ន សៀវៀត្តិណាមខិាងសៀជ�ង កូ្សីសៀរខិាងសៀជ�ង សៀនៅក្សីុងុខ្មែខិសា��ា  
នងិខែខធូំូ ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ លេខៀវ ស�ផន សៀនៅខ្មែត្តិ�នសិៀចញ 

សៀសាចក្សីា� ខ្មែថើ ងក្សីារណ៍ជាសាាធីារណ�គាាបំ្រទ្ធដំលិក់្សីងទ័្ធ�

រ�លេដាោះក្រជាជនកម្ពុជា នងិរ្រ្រ្ែរីលេដាោយ្រកអាកកាត

រដំឋា��បាលិរ�� លិន ់នលិ ់ន�ង ជំរុញឲ្យយប្រ�ជាជនក្សីមុុជា

េា�ងអស់ខតិខ�កសាងក្រលេេសជាតលិេឡា�ងវិញ។ 

៥៩៣. សារពត័ម៌ានអនរ្ជាត�ិនរាយការណ៍្ា លេខៀវ 

សាំ�ន ក៏្សីសៀធីិ�ជាគាណ�អធី��ត្តិ� « សាមាជជាត្តិ���សៀសាសា» 

ផងខែដារ ខែដា�លេធូើ�លេឡា�ងចា្់រពរីន្ងៃេរី២៥ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៥។ សារព័ត៌មានក៏�នលេ��កលេឡា�ងផងខែដារពរី 

លេខៀវ ស�ផន លេនៅកំពុងសមាជជាតលិេ��កេរី្ររី លេនៅកំពុងខែខធូំូ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែដា�្រញូ្ក់្ា គ្មាាត�់នក្រកាសអនពុម័ត

លេសចកិរីកពាងរដា្ឋធូមែនពុញ្ជូញ្ា ែរីរ្រស់កម្ពុជា។ ដាចូគ្មាាំនងឹ

សមាជរណសិរ្រួ្ររួមជាតកិម្ពុជា ខែដា�កតូវ�នអះ 
អាង្ា�នក្រកពតឹល្េេៅកំពុងខែខកពុមៈ� ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេនោះ 
ខែដារអងគជ�នពុ�ជកមះយ�់លេឃុំ�ញ្ា ពពុ�មានភាាពច�ាស់ 

�ាស់លេេ ្ាលេត�កិចកំ្រជពុ�កំងខែខលេមសា នងិខែខធូំូ ឆ្នាំាំ� 
១៩៧៥ សៀនោះ��ត្តិជាបានសៀធីិ�សៀឡា�ងខ្មែមន ឬម�នខ្មែមន។ លេេោះ 

ជាយាាងលេនះកិរី អងគជ�នពុ�ជកមះេេួ�សគា�់្ ាការភាាូ្់រ  

លេខៀវ ស�ផន លេេៅនងឹកពឹត្កិារណ៍េា�ងអសល់េនះកំពុងឋាន� 
ជាឧ្រនាយករដា្ឋមនន្រី ននរាជរដា្ឋាភិា��្រកងួ្រ្រកងមួ 

ជាត្តិ�ក្សីមុុជា ន�ងជាអុក្សីត្តិំណាងរណសា�រីរួ�រួមជាត្តិ� 
ក្សីមុុជា នងិតនួាេរីលេផ្ងលេេៀតលេនោះ �នជ្ួរក្រក្រលេដាោយ

ក្រសិេធភាាពកំពុងការលេធូើ�ឲ្យលេគ្មាោ�នលេយោ�យរ្រស ់

្រ.ក.ក. មានធូមែានពុរូ្រលេនៅលេ��ឆ្នាំាកអនរ្ជាត។ិ 

៥៩៤. អងគជ�នពុ�ជកមះលេជឿជាក់្ា លេខៀវ ស�ផន លេនៅ្រន្

កានត់ួនាេរីជាឧ្រនាយករដា្ឋមនន្រីននរាជរដា្ឋាភិា��

រួ�រួមជាត្តិ�ក្សីមុុជា សៀនៅសៀប្រក្សីោយុហៃថៃទ្ធ�១៧ ខ្មែខិសៀមសាា ឆាំាុំ 
១៩៧៥ លេហា� យសៀនៅក្សីុងុមុខិត្តិខំ្មែណងសៀនះគាាត្តិ់�នអិនវុត្តិ ិ
មុខិងាររ�ូត្តិដំលិស់ៀ�លិខ្មែដំលិសាសៀមាច នសៀរោត្តិិម សា��ន ុ 

បានលិាខ្មែលិង��មុខិត្តិំខ្មែណងជាប្រ�មុខិរដំឋ សៀនៅសៀដំ�មខ្មែខិ 

សៀមសាា ឆាំាុ១ំ៩៧៦។ 

(តសៀ�សៀល�សៀប្រកាយុ)

54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១

 នាលេវ�ាលេមាោង៩:០០នាេរី លេនៅន្ងៃកពហាស�ត ៍

េរី២២ ខែខកកកដាា ឆ្នាំាំ�២០២១លេនះ ការយិា�័យ

ស្រាសាវកជាវ នងិ្រណ ាា�័យឯកសារខែខែរកកហាម លេខត្

ក�ពង់ចាម លេរៀ្រច�លេវេិកាស្រាសាវកជាវអ�ពរីដា�លេណ�រជរីវិត

រ្រស់អំករសរ់ាន មានជរីវតិពរីរ្រ្រខែខែរកកហាម។ លេវេិកា

ស្រាសាវកជាវអ�ពរីដា�លេណ�រជរីវតិរ្រសអំ់ករសរ់ានមានជរីវតិ

ពរីរ្រ្រខែខែរកកហាមលេនះ លេរៀ្រច�លេឡា� ងតាមក្រពន័ធវរីលេដាអូពរី

ចមងៃាយ លេដាោយមានការអលេញូ្ជូ �ញច�ូរួមពរី តពុង សពុរ្ី ាត  

អតរីតកគ្មាូ្រលេកង�ន ្ាំក់េរី១ កំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម នងិ 
នសិ្តិស្រាសាវកជាវននសាក�វេិ្យា�យ័ភូាមិនាភាំ�លេពញ។  

សៀវទកិាប្រសាវប្រជាវអំំពតីដំសៀណើ រជតីវតិរ�្់អំនក
រ្់�ៃមាៃជតីវតិពតីរ��ស� ែរប្រក�ម
សៀមៃ សៀៃឿៃ 

ការ្រលេងក�តលេវេិកាស្រាសាវកជាវលេនះលេឡា�ង គឺ្មាលេដា�ម�រីសា្្់រ 

លេរឿងរាាវរ្រស់អំករស់រានមានជរីវិតកំពុងរ្រ្រខែខែរ 
កកហាម លេដា�ម�រីកតក់តាេពុកជាឯកសារ នងិខែចករ�ខែ�កនវូ 

្រេពិលេសោធូន ៍នងិការចងចា�រ្រស់មនពុស្ជ�នានម់ពុន

ដា�់នសិ្តិស្រាសាវកជាវកំពុងការលេឈើងយ�្់រខែនាមអ�ពរី

ក្រវត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហាម នងិលេដា�ម�រីចូ�រួមេ្់រសកាត់

ការកតឡា្់រមកវញិនវូអ�លេព�ក្រ�័យពជូសាសនល៍េនៅកំពុង

ក្រលេេសកម្ពុជា។ 

ត្តិងុ សាុ�ថាត្តិ ន�យុាយុសៀទ្ធៅក្សីានន់�សាី�ត្តិស្រុសាាវប្រជាវហៃនសាាក្សីលិវ�ទ្ធយាលិ័យុ�ូម�នា�ុំសៀ�ញ 
ត្តិាមប្រ��័នធវ�សៀដំអូ��ចមៃាយុ។ (ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

ត្តិងុ សាុ�ថាត្តិ ន�យុាយុសៀទ្ធៅក្សីាន់
ន�សាី�ត្តិស្រុសាាវប្រជាវហៃនសាាក្សីលិ
វ�ទ្ធយាលិ័យុ�ូម�នា�ុំសៀ�ញត្តិាម
ប្រ��័នធវ�សៀដំអូ��ចមៃាយុ។  
(ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិ
ឯក្សីសាារក្សីមុុជា)
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១

ត្តិងុ សាុ�ថាត្តិ សាមើឹងសៀម�លិ�ាាងំ 
���រ័ណ៍អំ��ក្សីារដំឋានសាាងសាង់ទំ្ធន�់
សៀនៅត្តិាម�ើវូសៀឆាំោុះសៀទ្ធៅទ្ធ�សាខិាងសៀជ�ង 
នាឆាំាុ១ំ៩៧៨។  
(ទូ្ធច វសៀណ េត្តិ/មជឈមណឌលិ 
ឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

 ជាការចា្់រលេផិ�ម តពុង សពុរី្ាត រ�លេ�ចលេឡា�ងនវូ 

ក្រវត្សិាវតារ្រសខ់ៃនួ្ា «ខំពុ��នលេរៀនសកូតដា�់្ ាំក់េរី
 

៧ចាស ់លេនៅសា�ា្រឋមសកិ្ាក�ពង់កក្ររី នងិ្រនក្ារ 

សកិ្ាលេនៅអនពុវេិ្យា�យ័កពះសរីហានពុ សាតិលេនៅេរីរួមលេខត ្

ក�ពង់ចាមលេនៅលេដា�មេសវត្រ៍ឆ្នាំាំ�១៩៧០។លេដាោយ 

សារខែតមាន�តពុកមែលេនៅេរីរួមលេខតក្�ពង់ចាម ខំពុ�ឈ្់រ

លេរៀន នងិវិ�កតឡា្់រមកភូាមិក�លេណ�តវិញ»។ នសិ្ិត

ស្រាសាវកជាវច�ូរួមលេវេិកាលេនះ សាិ្់រយាាងយកចតិេ្ពុក 

ដាាក់នវូលេរឿងរាាវ នងិ្រេពិលេសោធូនជ៍រីវិតរ្រស់ តពុង សពុរី

្ាត លេ្រ�លេេោះ្ររីជាមិន�នជ្ួរផាា�ក៏់លេដាោយ។ តពុង សពុរី 

្ាត ្រនល្េេៀត្ា «ចា្់រពរីឆ្នាំាំ�១៩៧១ ដា�់ឆ្នាំាំ�១៩៧២ 

ភូាមិក�លេណ�តរ្រស់ខំពុ� គឺ្មាជាសមរភូាមិក្រេាញក្រេង់ 
រវាងេាហាាន�ន ់ន� ់នងិកងេ័ពរ�លេដាោះខែខែរកកហាម។ 

 លេនៅចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧២ ភូាមិរ្រសខ់ំពុ�កតូវកងេ័ពរ�លេដាោះ 
ខែខែរកកហាមរ�លេដាោះ នងិកានក់ា្់រ�នេា�ងស្រាសុង។ លេនៅ 

លេព�លេនោះ ខំពុ�ចូ�្រលេកម�លេនៅកំពុងកងសិ���ឃុំពុ� នងិជា
 

ពធិូរីករកំពុងលេព�សខែមិងស�ិ��ខែខែរកកហាមម្ងៗ។ �ពុះ

លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំពុ�កតូវ�នដាកលេចញពរីកងសិ���ឃុំពុ� 

នងឹ្រញូូ្ជូនលេេៅលេរោងចកកស្ិរ�កមែផ�តិពាង សាតិលេនៅ

ស្រាសុកសាឹងកតង់។ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំពុ�ជួ្រជាមួយឪពពុក 
មារ្រស់ខំពុ�លេឈែោះ លេចក លេជឿន ខែដា�ជាលេមភូាមិមាន ់
លេហា�រ។ គ្មាាតឲ់្យខំពុ�លេេៅលេធូើ�ជាកគ្មាូ្រលេកង�ន្ាំក់េរី ១ លេដា�ម�រី 

្រលេកង�នកូនអំកភូាមិ។ លេនៅចលេនៃោះឆ្នាំាំ�១៩៧៦ នងិលេដា�ម 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ កមែាភិា��ខែខែរកកហាមភូាមិភាាគ្មានរិតរីច�ូ

មកដា�់ នងិចា្់រលេផិ�មចា្់រកមែាភិា��ខែខែរកកហាមលេនៅ

មូ�ដា្ឋានយកលេេៅសមៃា្់រលេចោ�។ ឪពពុកមារ្រសខ់ំពុ� កតវូ

កមែាភិា��ខែខែរកកហាមមក ពរីភូាមិភាាគ្មានរិតរីចា្់រយក 

លេេៅសមៃា្់រលេចោ�េា�ងកគ្មាសួារ។ នាលេព�យ្់រមួយ កង 

ឈៃ្រ មកចា្់រខំពុ�យកលេេៅវា�លេនៅលេកកោយភូាមិ្រកមុងនងឹ 
សមៃា្់រលេចោ�។ ្រាពុខែនល្េកកោយមក កងឈៃ្រលេដាោះខែ�ង 

ខំពុ�ឲ្យកតឡា្់រមកផាះវញិ។ លេនៅចពុងឆ្នាំាំ�១៩៧៧សមមិត ្
នាររី លេសររី យពុេធ ខែដា�ជាលេមភូាមិមកពរីភូាមិភាាគ្មានរិតរី យក 

ខំពុ�លេធូើ�ជាជ�នយួការ លេដា�ម�រីលេធូើ�្រញូ្ជូ រី នងិកតក់តាលេផ្ងៗ។ 
លេនៅលេព�លេនោះ ខំពុ��ចួស�្រពុកតអនពុញ្ញាតផៃាស់្ូិររេរីកខែនៃង

 
រសល់េនៅខែដា�មានក្រ្ា្់រកតារ្រសស់មមិតន្ាររី យពុេធ 

លេហា�យលេកកោយមកខំពុ�កតឡា្់រមកភូាមិក�លេណ�តវិញ»។

 ្រនាា្់រពរីសាិ្់រដា�លេណ�រជរីវតិរ្រស់ សពុរ្ី ាត កំពុងរ្រ្រ

ខែខែរកកហាម នសិិ្តស្រាសាវកជាវមានការចា្់រអារមែណ៍

យាាងខៃា�ង នងិសួរស�ណួរមួយច�ននួ។ ្រនាា្់រពរីលេឆ្នាំៃ�យ

ស�ណួររ្រស់នសិ្ិតរួច តពុង សពុរី្ាត �នផាិ�លេផំ�លេេៅ 

កានន់សិ្តិស្រាសាវកជាវអ�ពរីសារស�ខានកំ់ពុងការយ�់

ដាងឹអ�ពរីក្រវត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហាម នងិឲ្យនសិ្ិតខតិខ�

លេរៀនសូកត។  
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១

 ស�ណង់លេចតរីយ៍្ែរីដារ៏ងឹមា�មួយ �នលេ�ចរូ្ររាង

លេឡា�ងជាលេ��កដា�្ូរងលេនៅលេ��េរីតា�ងេួ�ធូាតពុ សាតិកំពុងភូាមិ 
សៀរោង �ុចំាម ស្រុសាកុ្សីកំ្សី�ង់ប្រត្តិខ្មែ�ក្សី សៀខិត្តិិហៃប្រ�ខ្មែវង �នាា�់��មាន

ការលេសំ�សពុ�ពរីអាជាំធូរឃុំពុ�ចាម លេដា�ម�រី្រ�លេពញលេសចក្រីកតវូ 

ការរ្រសអំ់ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខែខែរកកហាមលេដា�ម�រី 

ខ្មែថរក្សីីាអដំឋ�ធីាត្តិជុនរងសៀប្រគាោះខ្មែដំលិបានសាើា�់សៀនៅក្សីុងុរ��

ខែខែរកកហាម នងិលេដា�ម�រីជាការរ�ឭកពរីការចងចា�អ�ពរីលេរឿង 

រាុវខ្មែដំលិបានសៀក្សី�ត្តិសៀឡា�ងសៀនៅក្សីុងុឃុំពុ�ចាមនាសាម័យុសៀនោះ។ 

្ំណងៃមិែតិរ�ូ្ម�ូភាព
សៀ�តតីយ៍ុតមកល់អំដ ឋិធាតុ ៃងិផី្ទាំងំ�កយសៀសាៃ ករឭំកពតីការ�ងចាំ

សៀ�ង ពង្ស�ែ្ុតី 

 ការសាងសង់ស�ណង់លេចតរីយ៍លេនះលេឡា�ង �នលេឆ្នាំៃ�យ 

ត្រលេេៅនងឹគ្មាលេកមោងស�ណងននអងគជ�នពុ�ជកមះវសិាមញ្ជូញា 

កំពុងតពុ�ាការកម្ពុជា ខែដា��នលេចញលេសចក្រីសលេកមច
 

លេនៅកំពុងសា�កកមរ្រស់ខៃនួចា្់រតា�ងពរីស�ណពុ� លេរឿង
 

០០២/០១ លេដា�ម�រីផ�្ស់�ណងជាសមូហាភាាព កំពុងលេគ្មាោ� 
្រ�ណងឲ្យមានការេេួ�សគា�់ជាផៃូវការដា�់ជនរង 
លេកគ្មាោះកំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម កាត្់រនាយព្យសនកមែ នងិ 
ការឈឺចា្់រេា�ងឡាាយខែដា�ជនរងលេកគ្មាោះ�នជួ្រ 

សៀចត្តិ�យ៍ុត្តិមៀលិ់អដំឋ�ធីាត្តិ ុន�ង�ាាំង�ាក្សីយសៀសាើោក្សីរឭំក្សីអំ��ក្សីារចងចាំ សៀនៅសៀលិ�ទួ្ធលិធីាត្តិ ុសាា�ត្តិក្សីុុង�ូម�សៀរោង �ុំចាម ស្រុសាុក្សីកំ្សី�ង់ប្រត្តិខ្មែ�ក្សី 
សៀខិត្តិហិៃប្រ�ខ្មែវង។ (សៀ�ង �ងីរាុសាុ�/មជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯក្សីសារក្សីម្ពុជា 57

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១

ក្រេះ នងិខែ្រក្ាការចងចា�ជាសមូហាភាាព នងិលេ��ក 

កម្ស់លេសចក្រីន្ៃ្ ំូររ្រស់ជនរងលេកគ្មាោះ។

 មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា លេកកោមការសហាការពរី 
អាជាំធូរមូ�ដា្ឋានឃុំពុ�ចាមកំពុងការផ�់្េរីតា�ងសាធូារណ� 
មួយកខែនៃងសកមា្់រសាងសង់ �នឯកភាាពច�លេពោះ

ស�ណូមពរពរីជនរងលេកគ្មាោះ នងិ�នចា្់រលេផ្�មសាងសង់

ស�ណង់លេចតរីយ៍ នងិផាា�ងពាក្យលេសៃោកស្រីពរីការរ�ឭកការ

ចងចា�ក្រវត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហាម កា�ពរីពាក់កណ្ា�

ខែខឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២១ នងិ�ន្រញំ្ជូ្់រការសាងសង់េា�ង 

ស្រាសងុលេនៅន្ងៃេរី២ ខែខកកកដាា ឆ្នាំាំ�ដាខែដា� ជាមួយនងឹេឹក 

ក�ក់ច�ននួមួយមពុឺនដាពុ�ៃា លេនៅលេ��េរីតា�ងេួ�ធូាតពុ សាតិលេនៅ 

កំពុងភូាមិលេរោង ឃុំពុ�ចាម ស្រាសកុក�ពង់កតខែ្រក លេខតន្កពខែវង។ 

 មពុនរ្រ្រខែខែរកកហាម េួ�ធូាតពុ គឺ្មាជាេរីកខែនៃង

សាធូារណ�ខែដា�អំកភូាមិ�ន្រញំ្ជូពុះសាកសពសាច់ 
ញាតរិ្រសខ់ៃនួខែដា��នសៃា្់រ។ ្រចំពុ្រ�ន ំេួ�ធូាតពុ�ន

កៃាយជាកខែនៃងខែដា�អំកភូាមិមក្រនស់្រាសន ់នងិលេធូើ�្រពុណ្យ

ឧេាិសកពុស�្យដា�់សាចញ់ាតរិ្រសខ់ៃនួកំពុងរដាវូ្រពុណ្យ
 

ភាូពុ�្ិរណ្ឌ ្រពុណ្យចូ�ឆ្នាំាំ� នងិន្ងៃេិវាននការចងចា� លេនៅន្ងៃ 
េរី ២០ ខែខឧសភាា ជាលេរៀងរា�ឆ់្នាំាំ�។ េរីតា�ងលេនះសាតិលេនៅ

កំពុងភូាមិលេរោង ឃុំពុ�ចាម ស្រាសកុក�ពង់កតខែ្រក លេខតន្កពខែវង។ 

លេយោងលេេៅតាមក្រធូានភូាមិលេរោង មានអំកភូាមិក្រខែហា�

ពរី ៦០ លេេៅ ១០០ នាក់ �នសៃា្់រកំពុងរ្រ្រខែខែរកកហាម 

លេហា�យរា្់ររយនាក់លេផ្ងលេេៀត�ន�ត់ខៃនួ ្រនាា្់រពរី

ក្រជាជនេា�ងលេនោះកតូវ�នខែខែរកកហាមជលេមៃ�សលេេៅ 

កានភ់ាាគ្មាពាយ័ព្យននក្រលេេសកម្ពុជា។ នាលេព�្រចំពុ្រ�នំ
 

លេនះ មានក្រជាជនច�ននួ ៣.៣០២ កគ្មាសួារ ឬក្រមាណ 

១៣.៣០៧ នាក់រស់លេនៅកំពុងភូាមិលេរោង។ េួ�ធូាតពុមាន 
េរីតា�ងលេនៅច�កណ្ា�ភូាមិលេរោង។ លេនៅចមងៃាយក្រខែហា� 

២គ្មារីឡាខូែមាកតភាាគ្មាខាងត�ូងភូាមិលេរោងមានេរីតា�ងសមៃា្់រ

រ្រស់ខែខែរកកហាមមួយ លេហា�យវាកតូវ�នក្រជាជន

លេហាៅ្ាេរីតា�ងសមៃា្់រជាងខែដាក។ 

 មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា ក្រគ្មា�ស់�ណង់លេចតរីយ៍  
នងិផាា�ងពាក្យលេសៃោកលេនះ ជនូលេេៅអំករសរ់ានមានជរីវតិ 

េា�ងអស់ខែដា�ក�ពពុងរស់លេនៅកំពុងឃុំពុ�ចាម ស្រាសុកក�ពង់ 
កតខែ្រក តាមរយ� «សមាគ្មាមអំករស់រានមានជរីវិត

លេកកោយរ្រ្រខែខែរកកហាម» ខែដា�កតូវ�ន្រលេងក�តលេឡា�ង 

លេដា�ម�រីផ�់្សេិធអិ�ណាចដា�អំ់ករសរ់ានមានជរីវតិលេកកោយ 

រ្រ្រខែខែរកកហាមេា�ងអសកំ់ពុងការខែ្រក្ា ចាតខ់ែចង លេរៀ្រ 
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១

ច� នងិ្រលេងក�តយនក្ារការងារស្រីអ�ពរីការខែ្រក្ា ការចង 

ចា� ការផ្ះផ្ា នងិការេ្់រសកាតអ់�លេព�ហាងិ្ានានា នងិ 

អ�លេព�ក្រ�យ័ពជូសាសនល៍េនៅកំពុងកកមិតសហាគ្មាមនខ៍ៃនួ 

នងិកកមិតេូេា�ងក្រលេេស។ 

 លេ�ោក មពុ� ខែវាន ជាក្រធូានកកមុក្ឹរក្ាឃុំពុ�ចាម នងិជា 

ក្រធូានសមាគ្មាមអំករសរ់ានមានជរីវតិលេកកោយរ្រ្រខែខែរ 

កកហាម �នខែ្ៃងលេនៅកំពុងជ�ន្ួរពភិាាក្ាជាមួយលេ�ោក 

លេផង ពង្រាាសពុរី នាយកកមែវិធូរីអ្់ររ�អ�លេព�ក្រ�័យពូជ 

សាសនល៍េនៅកម្ពុជាននមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា លេនៅ

លេ��េរីេួ�សាងសង់ស�ណង់លេចតរីយ៍្ា លេ�ោកមានក្រី 

លេសោមនស្ររីករាយជាខៃា�ងច�លេពោះអ�លេណោយដា៏ន្ៃ 

្ៃារ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា នងិសមូអរគ្មាពុណ

ជាអលេនកច�លេពោះមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា នងិមំាស់

ជ�នយួ ខែដា��នគិ្មាតគូ្មារយាាងខែវងឆ្នាំងៃាយពរីស�ណង

សមូហាភាាពដាម៏ានតនមៃមិនអាចកាតន់្ៃ�ន លេហា�យ�ន 

លេធូើ�ឲ្យស�ណងលេនះលេ�ចរូ្ររាងលេឡា� ងពតិក�កដាលេនៅកំពុង

ឃុំពុ�រ្រស់គ្មាាត់។ លេ�ោក មពុ� ខែវាន ្រន្្ ា លេ�ោកនងិ 

សមាជិកេា�ងអស់លេនៅកំពុងសមាគ្មាមអំករស់រានមាន 
ជរីវិតលេកកោយរ្រ្រខែខែរកកហាម នងឹសហាការគ្មាាំជាធូៃពុង 
មួយកំពុងការខែ្រក្ាស�ណងលេនះឲ្យសាតិលេសារជានរិនរ្ ៍

នងិខតិខ�រះិរកមលេធូ្យោ�យនានាកំពុងការ្រលេងក�តលេឡា�ង 
នវូកមែវិធូរីមួយច�ននួ ខែដា�ជាគ្មានៃះឹកំពុងការផ្ារភាាូ្់រ 
ក្រវត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហាមពរីអំករសរ់ានមានជរីវតិលេកកោយ 

រ្រ្រខែខែរកកហាម នងិលេកែងៗជ�នានល់េកកោយ។
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«សៀ�ះ�ង់�ូលតី»
សៀរឿង�ែវសៀ�ញពតីប្រ�ជាជៃថែតីសៀប្រកាមរ��កម្ពុជាប្រ�ជា��ិសៀតយុយ

តាងំ ន� សាង ៖ អំ នកសៀ�ើក�រឡាៃ

សៀរៀ���់សៀ�យុប្រ�ពៃរ្�្់គាំត់ 

សៀ�ែ ះ សៀ� យុែៃ៖

    ខំពុ�មិនធូៃា្់រ�នលេរៀនសូកតលេនៅសា�ា 

លេេ ្រាពុខែន្្្ររីរ្រស់ខំពុ� នហា សាង គឺ្មាជាកគ្មា ូ

អក្រសាស្ត្រសខ្ែខែរ។ គ្មាាតគឺ់្មាជាកូនកាត ់

ចិន មកពរីលេខតក្�ពង់ស្ឺ។ គ្មាាតម់ាន 

សាចញ់ាតខិែដា�រស់លេនៅខែក�រផាះរ្រស ់

ខំពុ�លេនៅេរីកកុងភាំ�លេពញ។ សាច់ញាតិ

រ្រស់គ្មាាតច់ូ�ចិតខ្ំពុ� លេហា�យ�នសាក 

សួរឪពពុកម្ាយខំពុ�្ ាលេត�ខំពុ�លេនៅ�រីវខែដារ

លេេ។ ពួកលេគ្មា�នខែណនា� នហាសុាង អ�ពរី 

ខំពុ� លេហា�យគ្មាាតក៏់�នមកេរីលេនោះលេដា�ម�រី

�ួចលេម��ខំពុ�។ ឪពពុកម្ាយរ្រស់គ្មាាត់

�នជនូជ�ននូលេេៅកគួ្មាសាររ្រស់ខំពុ� លេហា�យ 

 លេយ�ងក៏�នលេរៀ្រការ។ ខំពុ�មិនខែដា�

�នជួ្រគ្មាាតល់េេ រហាតូដា�់ន្ងៃខែដា�

លេយ�ងលេរៀ្រការ។

 ្រនាា្់រពរីលេយ�ងលេរៀ្រការរួច លេយ�ង

រសល់េនៅជាមួយកគ្មាសួារខាង្្ររីរ្រសខ់ំពុ�

អស់រយ�លេព�មួយខែខ។ ្រាពុខែនឪ្ពពុក

ម្ាយរ្រស់ខំពុ�នកឹខំពុ� លេហា�យកពួយ�រមៈ

ខៃាចសាចញ់ាតខិាង្្ររីចិញំ្ជូមិ លេម��ខែ្

ខំពុ�មិន�ន�ាកគ្មា្់រកគ្មាាន។់ ដាលូេចះំ ឪពពុក

ម្ាយរ្រស់ខំពុ�ក៏�នលេសំ�សពុ�ខំពុ�នងិ្្ររីលេេៅ

រស់លេនៅជាមួយគ្មាាតវ់ិញ។ ខំពុ�មិនមាន

្រញ្ូអើរីជាមួយខាងសាច់ន្ៃលេេ ្រាពុខែន្

ខំពុ�នងិ្្ររី�នផៃាស់លេេៅរស់លេនៅជាមួយ

ឪពពុកម្ាយរ្រស់ខំពុ�វិញ។

 ឪពពុកម្ាយរ្រស់ខំពុ��នខែណនា�ឲ្យ  

នហា សាង ចូ�លេរៀនវគ្មាគលេ្រ�ក្ររលេនៅ 

វតភ្ាំ� ខែដា�មានតនមៃសកិ ា្៥០០លេរៀ�។  

លេកកោយមក ្្ររីរ្រស់ខំពុ�កៃាយលេេៅជាអំក 

ដាកឹជញូូ្ជូនមំាក់។ គ្មាាតគឺ់្មាជាអំកដាកឹ 

ខ្ាច់ ដាកឹឥដា្ឋ ខែដាក ខែដាកខែ្្រនងិ  

សពុរីមាង់ត។៍ គ្មាាតស់ន្��នក�ក់១០០០

លេេៅ២០០០លេរៀ�កំពុងមួយខែខ ខែដា�

អាចឧតាមៈដា�់កគួ្មាសារេា�ងមូ��ន។  

ច�ខែណកខំពុ�លេនៅផាះលេម��ខែ្កូន។ 

    លេនៅន្ងៃេរី១៧ ខែខលេមសាឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

 ខែខែរកកហាម�នេាមេារឲ្យក្រជាជន

ចាកលេចញពរីេរីកកុងភាំ�លេពញឲ្យ�ន

ឆ្នាំា្់ររហាស័តាមខែដា�អាចលេធូើ�លេេៅ�ន។  

ពួកលេគ្មា្រខែនាម្ា ្ររីន្ងៃលេេៀតពួក

លេយ�ងនងឹ�នកតឡា្់រមកកានេ់រីកកុង

ភាំ�លេពញវិញ លេហា�យពួកលេយ�ងលេសា�រខែត

កគ្មា្់រគ្មាាំ�នលេជឿលេនៅអើរីខែដា�ពួកលេគ្មា�ន 

ក�្់រពួកលេយ�ង។ ពួកលេយ�ង�នយក

មូូ្រអាហាារ នងិរ្រស់លេក្រ�ក�ស់ខែត

្រន្ចិ្រន្ចួ្រាពុលេណ ាោះលេេៅជាមួយ។  

កូនេរី១១រ្រស់ខំពុ��នយួរមូូ្រអាហាារ 

សលេមៃ�ក្រ�ពាក់ នងិ េឹក។

 វាមានការពិ�កសកមា្់រខំពុ�កំពុង 
ការលេធូើ�ដា�លេណ�រ លេកពោះវាជិតដា�់ន្ងៃ 

ខែដា�ខំពុ�ឆ្នាំៃងេលេនៃ។ លេនៅតាមផៃវូ អងគការ
 

ចង់សមៃា្់រពួកលេយ�ង ្រាពុខែនខ្ំពុ��នអងើរ 

ពួកលេគ្មា លេដាោយ�ននយិាយ្ា ខំពុ�ជិត 

ដា�់ន្ងៃសកមា�កូនលេហា�យ នងិមាន 

កូនជាលេកច�ននាក់លេេៀតខែដា�ខំពុ�កតូវលេម�� 

ខែ្ពកួលេគ្មា។ ្រនាា្់រមកលេេៀតខំពុ��នមក 

ដា�់លេខតក្�ពង់ឆ្នាំាំ�ង។ ខំពុ�ក៏សកមា�

�នកូនក្រុសមំាក់។

    លេនៅលេព�ខែដា�ខែខែរកកហាមសួរអ�ពរី 

ក្រវត្រូិ្ររ្រស់ពួកលេយ�ង ខំពុ��នក�្់រ 

លេេៅពកួលេគ្មា្ា នហា សាង គឺ្មាជាអំកលេ្រ�ក 

្ររឡាានដាកឹេ�នញិ លេហា�យខំពុ�គឺ្មាជាអំក 

�ក់្រខែនៃ។ ក្រជាជនខៃះលេជឿខំពុ� ្រាពុខែន្

អំកខៃះលេេៀតពពុ��នលេជឿខំពុ�េា�ងអសល់េេ។  

្្ររីរ្រស់ខំពុ� កតូវ�ន្រញ្ូឲ្យដាកឹកតរីលេេៅ

ផ្ារ លេហា�យក្រជាជនលេកែងៗកតូវ�ន



លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ
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លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៥៩ ខែខកកកដា ឆាំ្នន� ២០២១

្រញូូ្ជូនឲ្យលេេៅលេធូើ�ខែស្រាស។ គ្មាាតក់តឡា្់រ

មកផាះម្ងឬពរីដាងកំពុងមួយខែខ។

 ពួកលេយ�ងមិនមានអើរីសកមា្់រហា្ូរ 

លេកច�នលេេ គឺ្មាមានខែតអងករពរីរកកាម

សកមា្់រជាអាហាារ។ វាមិនកគ្មា្់រកគ្មាាន ់

សកមា្់រចិញំ្ជូមិកូនៗរ្រស់ខំពុ�លេេ។ 

ដាលូេចះំ ខំពុ�ក៏�នយកវាលេេៅដាា�ជា្រ្ររ។  

ពួកលេយ�ងមិនមានអ�្ិរ�លេេ។  

ន្ងៃមួយខំពុ��នលេឃុំ�ញអំកភូាមិ�ួចមូូ្រ
 

អាហាារអងគការ លេហា�យលេនៅលេព�

ខែដា�អងគការ�នរកលេឃុំ�ញ ពួកលេគ្មា 

ក៏កតូវ�ន្រញូូ្ជូនលេេៅសមៃា្់រលេនៅ 

កំពុងនកពលេកជៅ។

    មានខែតកូនរ្រសខ់ំពុ�ពរីរនាក់្រាពុលេណ ាោះ 

 ខែដា�កតូវ�នអនពុញ្ញាតឲ្យរស់លេនៅ

ជាមួយខំពុ� ច�ខែណកឯកូនលេផ្ងលេេៀត

កតូវ�ន្រញូូ្ជូនលេេៅកងច�័ត។  

កូនរ្រស់ក្រជាជនមូ�ដា្ឋានខៃះ�ន 

លេឈៃោះវាយគ្មាាំជាមួយកូនរ្រស់ខំពុ�។ 

លេនៅលេព�ខែដា�ពួកលេគ្មាវាយកូនរ្រស ់

ខំពុ� ខំពុ�ខងឹពួកលេគ្មាជាខៃា�ង លេហា�យខំពុ�ក៏�ន
 

វាយលេេៅលេ��លេកែងេា�ងលេនោះ។ 

្រនាា្់រមកក្រធូានកងរ្រស់ខំពុ��ន 

ក្រលេេចផា្សាខំពុ�យាាងខៃា�ង។ ក្រជាជន 

លេនៅេរីលេនោះខៃះ�នក្រមា្លេម��ងាយ

ខំពុ�្ ា «អំកេា�ងលេនោះធូៃា្់រខែតរស់លេនៅ

ស្រាសណពុកសពុខស្រាសួ� ជាមួយនងឹរ្រស់ 

រ្ររលេក្រ�ក�ស់េ�លេន�្រៗដាចូជាឡាាន 

មាូត ូមិនលេចះលេធូើ�ការលេេ ្រាពុខែនល្េចះខែតហា្ូរ 

មួយមពុខ្រាពុលេណ ាោះ»។ អំកខៃះលេេៀត

កចខែណន លេកពោះខំពុ�មានកូនលេកច�នលេហា�យ 

េេួ��នអងករជារ្រ្រអាហាារលេកច�ន  

ខែដា�អាស្រាសយ័លេេៅលេ��ច�ននួសមាជកិ 

លេនៅកំពុងកកុមកគ្មាួសារ។

    លេនៅលេព�ខែដា�ខំពុ�កកលេឡាកលេម�� 

លេេៅរូ្រ្ត្្ររីរ្រស់ខំពុ� វា�នរមៃឹកខំពុ�

អ�ពរីការលេធូើ�ការងារដា�៏��កលេដា�ម�រី

បាុង ពតីវ័ៃ ្ៃងិ សៀវៃតី �កសៀ�ក �ល

ត្តិាងំ ហៃ�សាាង ។ (�ណ េសាារមជឈមណឌលិឯក្សីសាារក្សីមុុជា)

ផគតផ់គង់ពួកលេយ�ង នងិកគ្មាួសាររ្រស់

ពួកលេយ�ងឲ្យរស់លេនៅសពុខស្រាសួ�។ 

លេព�លេនះ្្ររីរ្រសខ់ំពុ��នសៃា្់រលេេៅកាន់

សពុគ្មាតភិាពលេហា�យ។
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រូ្រកក្រមពុខ៖  រូ្រកក្រមពុខ៖  

កពះមហាាក្កតរី នលេរោតម្ មពុនិនា្ សរី ហានពុ កពះរាជស�លេណរលេសៀវលេភាៅក�ណតល់េហាតពុរ្រសក់េង់លេនៅត�្រនរ់�លេដាោះក្រលេេសកម្ពុជា  កពះមហាាក្កតរី នលេរោតម្ មពុនិនា្ សរី ហានពុ កពះរាជស�លេណរលេសៀវលេភាៅក�ណតល់េហាតពុរ្រសក់េង់លេនៅត�្រនរ់�លេដាោះក្រលេេសកម្ពុជា  
លេនៅរវាងពរី ខែខកពុមៈ� ដា�់ ខែខមរី នា ឆ្នាំាំ�១៩៧៣។ (្រណ ាសារមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា) លេនៅរវាងពរី ខែខកពុមៈ� ដា�់ ខែខមរី នា ឆ្នាំាំ�១៩៧៣។ (្រណ ាសារមជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា) 

រូ្រកក្រលេកកោយ៖ រូ្រកក្រលេកកោយ៖ 

កពះអងគមំាសន់លេរោតម្ ភូាររី ស្រាា លេនៅត�្រនរ់�លេដាោះ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤។ កពះអងគមំាសន់លេរោតម្ ភូាររី ស្រាា លេនៅត�្រនរ់�លេដាោះ លេនៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤។ 

(ហា�ូរី យា ូលេអ. ខែហា�លេកដាស/មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា)(ហា�ូរី យា ូលេអ. ខែហា�លេកដាស/មជ្ឈមណ្ឌ�ឯកសារកម្ពុជា)


