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 ស៊ីម៉ារភ្នំ�មិ៉ាផាូ�វចុៈ�ប់ចុុងក្រោ�កោយបងអស៊ី ់..... ៥៨

ស វ្ែងរកការពិត
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អ្ននកនពិីនធ នងិ�ស៊ី�វ�ជី�វ៖ អ្ននកនពិីនធ នងិ�ស៊ី�វ�ជី�វ៖ ដឹ�រ�ារដឹឋ ក្រោម៉ាតត� អ្ននកបកខ្មែ�ប៖អ្ននកបកខ្មែ�ប៖  ល�ម៉ា អិុ្នភ្នំ�ង នងិ ជីយ័ ចុ�នស់៊ីុ�ខ្មែ�ត នពិីនធន�យកទុ�ក្រោទុៅ៖នពិីនធន�យកទុ�ក្រោទុៅ៖ ក្រោស៊ីោម៉ា បុុន�ន   

ជី�នយួក�រនពិីនធន�យក៖ ជី�នយួក�រនពិីនធន�យក៖ អុុ្នន ស៊ីុដឹ�វ� �ក�ហាកិកុ�ពីយ� ទ័ុរ៖ �ក�ហាកិកុ�ពីយ� ទ័ុរ៖ ល� ក្រោស៊ីនស៊ី�ន�ឡា� ��ប់��ងក�រខ្មែចុកផាា�យ៖��ប់��ងក�រខ្មែចុកផាា�យ៖ ក្រោឆាំង ក្រោវាង 
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ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន អ្នត�ត����បធា�នរដឹឋនៃនរបបកមុុ៉ាជី�
�បជី�ធាិបក្រោតយយ (ពី�ឆាំន��១៩៧៥-១៩៧៩)
(ប� េស៊ី�រម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)។
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្វនាការចុុងក្រោ�កាយ
រប្់ក្រោមដឹកនាសំ� ែរ�កហម
ឆាំំង យុុ

 ខណ្ឌៈខែ��លេយ�ងចា�់លេផ្សាី�មសីាី�់សីវនុាការជ្ឈា

សីាធូារណ្ឌៈច�ងលេក្រកោយរ�សីល់េម�កឹនុា�ខែខរីក្រកហាម លេធូី� 

ក្រោឡាើងលេ�ោយអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវសិីាមញ្ញាកំ�ងត��ាការកមុ�ជ្ឈា 

ឬលេហាៅ�ា សីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម លេយ�ងចា��ច់មិនុក្រតមឹ 

ខែតពុិចារណ្ឌាលេ�ៅលេ��កិចចការ�ស៏ី�ខានុរ់�សី់សីា�ាកីី

ខែខរីក្រកហាម�ា�លេណ្ឌ ះោះលេ� �ា�ខែនុលីេ�ៅលេ��ការងារ�ម៏ានុសីារ

�បក្រោយោជីនដ៍ឹនៃទុ កៗ្រោទុៀត ខ្មែដឹលស៊ីិតិក្រោនៅចុ�ក្រោពីោះមុ៉ា�របស៊ីក់្រោយើង 

ខែ�មលេ�ៀតផ្សាង។

 វតមីានុរ�ស់ីសីា�ាកីី ខែខរីក្រកហាម គឺឺ លេ�ោយសីារអំក 

រស៊ីរ់�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា។ ក�រទុ�ម៉ាទុ�ររបស៊ី់

អំករសីរ់ានុមានុជ្ឈី វិ តពុី រ��ខែខរីក្រកហាម លេធូី� ពុ�� ះហាយាក្រតា
លេ�� មិី យ�តីិ ធូម៌។ លេនុៅក្រោលើបដឹ�សីរលេសីរ�ា៖ “អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ
វសិ៊ី�ម៉ាញ្ចញ ជ្ឈាឱសី�រ�ងា�់ការចងលេពុៀរ”។ 
រូ��តលេនុះ ��ួ��នពី�កម៉ាែវិធា�ផាាពីាផាា�យអ�់រ�រ�សី់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា ខ្មែដឹលកម៉ាែវិធា�លេនុះ�នុនុា�យកអំក 
រសីរ់ានុមានុជ្ឈី វិ តពីុ រ��ខែខរីក្រកហាមរ�ប់មុ៉ា�នន�ក់ ពី�ប�ត�ភ្នំ�មិ 
នុានុា មក�សី�នុាសីាី�់សីវនុាការរ�សីស់ីា�ាកីី ខែខរីក្រកហាម ក្រោធាាើ 
ទុស៊ីានកិចុចក្រោទុៅក�នទ់ុ�ត��ងឧ�កិដឹឋកម៉ាែនងិស៊ីត�បរ�ឭកវញិ្ញាញ�កនិធ  
នងិជ្ឈ�ួជ្ឈាមួយ�ាំក់�ឹ កនុា�សីហាគឺមនុអ៍នុរីជ្ឈាតិនុានុាលេនុៅ
រាជ្ឈធូានុី ភ្នំន�ក្រោពីញ។ (�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦០ សខសីហីា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦០ សខសីហីា ឆាំ្នំ� ២០២១

រ�ស់ីខួនួុ អំករស់ីរានុមានុជ្ឈវីតិពីុរ��ខែខរីក្រកហាមលេនុៅ 
ខែត�នុអីតធ់ូតី ់ពុលីេក្រពុោះអំករសីរ់ានុមានុជី្ឈវតិពីុរ��ខែខរី 

ក្រកហាម�ា�ងអស់ី ពុតិជ្ឈាចង់ផ្សា�ីឱ់កាសី នុងិភាាពុស្រសី� 

ចិា�់��ស់ីា�ាកីី ខែខរីក្រកហាម រហ�ត��់សីវនុាការច�ង 

លេក្រកោយរ�សី់ខួនួុ។

 សីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម សីលេក្រមច�នុការផ្សានីុ ាាលេ�ោសី

លេ��អតតីក្រ�ធូានុមនុារីឃុំ��ឃុំា�ង សី-២១ នុងិលេម�កឹនុា�

ជ្ឈានុខ់សុីពី់ុររូ�នៃនុរ��ខែខរីក្រកហាម រួមមានុ នុនួុ ជ្ឈា នុងិ 

លេខៀវ សី�ផ្សានុ។ ជ្ឈាការពុតិណ្ឌាសី ់ខណ្ឌៈខែ��សីា�ាកីី 

ខែខរីក្រកហាម នុងឹក្រតវូ�នុចងចា�អ�ពុ�ី�ធផ្សា�នៃនុការផ្សានីុ ាា

លេ�ោសីខែ��ខួនួុសីលេក្រមច�នុ សីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម ក៏

នុងឹក្រតូវ�នុសីាធូារណ្ឌជ្ឈនុចងចា�អ�ពុសីីា�ក្រកមនុានុា

ខែ��ខួនួុមិនុខែ���នុសីលេក្រមច�ា�់ខែតលេសីោះ។

 �ា�ខែនុ ីលេយ�ងអាចនុងឹមានុភាាពុឆ្នាំគា�ឆ្នាំគង ក្រ�សីនិុលេ��លេយ�ង 

វាយតនៃមួសីារសី�ខានុន់ៃនុសីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម លេ�ោយខែផ្សាែក 

ក្រោទុៅក្រោលើខ្មែតក�រផាតន ា�ក្រោទុោស៊ីខ្មែដឹលស៊ី�ល�កត�ក្រោនះស៊ីក្រោ�ម៉ាចុបាន។ 

កនងុក�ល�ក្រោទុស៊ី�ជី�ក្រោ�ចុើន ស៊ី�ល�កត�ខ្មែ�ែ រ�កហម៉ា បានជីួយ 

ស្រសីាយ��ភាួឺអ�ពុជី្ឈ�ពុកូ�ល៏េខៅីងងឹតលេនុៅកំ�ងក្រ�វតីសិីាស្ត្រសី ី

លេហា�យលេ�ោះ�ីជ្ឈាមិនុលេ�ោយផ្សាាា�់កត� ស៊ី�ល�កត�ក្រោនះបាន

ជីះឥទុធពិីលក្រោទុៅក្រោលើយុតតធិាម៌៉ាជី�ក្រោ�ចុើនុសីណ្ឌឋានុលេ�ៀត ខែ��

សីងគមកមុ�ជ្ឈាក�ពុ�ងខែត�ាម�ារ។ សីា�ាកីី ខែខរីក្រកហាម 

�នុផ្សា�់ីជូ្ឈនុក្រោដឹើម៉ាប�តឹងរ�ឋ� លិេវណី្ឌ កនុងក្រោនោះរួម៉ាម៉ា�ន

ជីនរងក្រោ��ោះនៃនរបបខ្មែ�ែរ�កហម៉ាជី�ក្រោ�ចុើនរូប ន�វឱកាសីកំ�ង 
ក�រនយិ�យក្រោរៀបរ�ប់អ្ន�ពី�បទុពីកិ្រោស៊ីោធានផ៍ាា�ល�់ូនួ នងិបទុ 
ពុិ លេសីោធានរ៍បស់ីក្រកុម៉ា��ួស៊ី�រ�ូនួ។ ទុនាមឹ៉ានុងឹលេនុះ សីា�ាកីី 

ខែខរីក្រកហាម �នុ�លេងើ�តជ្ឈាក�ណ្ឌតក់្រតាតាមផ្សាួវូចិា�់យាាង

លម៉ាអិតអ្ន�ពី�ក�រខ្មែដឹលអ្ន�ក្រោពីើ�បលយ័ពី�ជីស៊ី�ស៊ីន,៍ ឧ�កិដឹឋកម៉ាែ

�បឆាំ��ងនងឹម៉ានសុ៊ីាជី�ត ិនងិអ្ន�ក្រោពីើក្រោឃុំោរក្រោឃុំៅជី�ក្រោ�ចុើនលេផ្សា�ង 

ក្រោទុៀត �តូវបាន�ប�ពីតឹតលេ�� ង។ ក្រោដឹោយ�ែ�នម៉ានាលិស៊ីងាយ័ 

សីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម �នុជួ្ឈយឲ្យ�សីងគមកមុ�ជ្ឈា មិនុក្រតមឹ 
ខែតក្រ�ឈមត��ន់ុងឹក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីរី�សីខ់ួនួុ�ា�លេណ្ឌ ះោះលេ�  
�ា�ខែនុខីែ�ម�ា�ងក្រកលេសីោ�យកក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីលីេនុះ លេធូី�ជ្ឈា

ក្រោម៉ាក្រោរៀនក្រោស៊ីោកន�ដឹកម៉ាែមួ៉ាយ ស៊ី�ម៉ា�ប់�បជី�ជីនកមុុ៉ាជី�នងិ

ពុិភាពុលេ�ោក�ា�ងមូ�។

 ក្រោនៅកនងុអ្ន�ឡុាងរបបខ្មែ�ែ រ�កហម៉ា (ចុ��់ពីុ ឆ្នាំាំ�១៩៧៥

��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩) ខែខរីក្រកហាម �ា�នុ�ាងលេធូី� ក្រគឺ�់សីពុខីែ�� 

យាាងលេ��មិ�ី�ផ្សាាួញវ�ិធូម៌ សីម័ុនុធភាាពុក្រគួឺសីារ នុងិសូីមិ ី

ខែតការចងចា�រ�សីម់នុ�សី�។ លេនុៅ�ី ��ផ្សា�ត មលេនុោគឺមវិ ជ្ឈាា

ក្រជ្ឈ�ុនុយិមរ�សីខ់ែខរីក្រកហាម �នុ�ណី្ឌា�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុ�ជ្ឈាជ្ឈាងពុរី�ានុនុាក់�ត�់ង់ជី្ឈវតិ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��

សីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម�ិ��ញ្ញច�់ក្រ�ត�ិតីកិារ លេយ�ងមិនុ

ក្រតូវ�ញ្ញឈ�់កិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងរ�សីល់េយ�ង កំ�ងការខែ� 
រក�ាការចងចា�, ការសីិក�ា នុងិការផ្សា�ពុផី្សា�ាយនុវូ

លេមលេរៀនុអ�ពុីក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីលីេនុះ លេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈា

នុងិលេ�ៅកានុព់ុិភាពុលេ�ោកលេនុោះលេ��យ។

អ្ននករស៊ី់ម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ 
�កហម៉ា ក្រោធាាើពីយុះហយ��ត�ក្រោដឹើម៉ាៈ�
យុតតធិាម៌៉ាក្រោនៅក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប 
ក្រោនៅឆាំន��១៩៧៩។ (ប� េស៊ី�រ
ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦០ សខសីហីា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦០ សខសីហីា ឆាំ្នំ� ២០២១

កនុងអ្ន�ឡាុងទុស៊ីានកិចុចម៉ាកក�នស់៊ី�ល�កត�
ខ្មែ�ែរ�កហម៉ា អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ 
�កហម៉ា បានជួីបជី�មួ៉ាយនងឹអគឺគរ�ឋទុ�តស៊ីហរដឹឋ 
អ្ន�ក្រោម៉ារកិ ចុ�ស៊ីាបិ ក្រោអ្ន. ម៉ា�ស៊ីា� ក្រោម៉ាល� ក្រោនៅឯល�ក្រោនៅ 
ឋា�នរបស៊ីក់្រោលោក កនងុឆាំន��២០០៧។ 
រ�ប�តក្រោនះ ទុទួុលបានពី�កម៉ាែវធិា�ផាាពីាផាា�យ
អ្នប់រ�របស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី� ខ្មែដឹល
កម៉ាែវិធា�ក្រោនះបានន��យកអ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិត 

ពុី រ�បខ្មែ�ែ រ�កហម៉ារ�ប់មុ៉ា�នន�ក់ពី�ប�ត�ភ្នំ�មិ៉ាន�ន�  
មក�សី�នុាសីាី�់សីវនុាការរ�សីស់ីា�ាកីី ខ្មែ�ែរ 
�កហម៉ាក្រោធាាើទុស៊ីានកិចុចក្រោទុៅក�នទ់ុ�ត��ងឧក្រកិ�ឋកមី
នងិសីី�ូរ�ឭក នងិជួីបជី�មួ៉ាយ�ន�ក់ដឹកឹន��ស៊ីហ�ម៉ាន ៍
អ្ននតរជី�តនិ�ន�ក្រោនៅរ�ជីធា�ន�ភ្នំន�ក្រោពីញ។  
(�ណ្ឌ ះសីារម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

 ជ្ឈាលេរឿយៗ មានុការយ�់ខ�សី�ា «ក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីី

ក្រតូវ�នុសីរលេសីរលេ��ងលេ�ោយអំកឈះំ» ។ លេនុះមិនុខែមនុ

ជ្ឈាការពុតិលេនុោះលេ� លេហា�យក្រ�វតិសីីាស្ត្រសីរី�ស់ីក្រ�លេ�សី

កមុ�ជ្ឈាគឺឺជ្ឈាការសី�ញ្ញាាក់ស្រសីា�់។ អំករស់ីរានុមានុជ្ឈវីតិ

ពុរី��ខែខរីក្រកហាម គឺឺមិនុខែមនុជ្ឈាអំកឈះំលេនុោះលេ� �ា�ខែនុី

អំករសី់រានុមានុជី្ឈវិតពុីរ��ខែខរីក្រកហាមគឺឺជ្ឈាវីរជ្ឈនុ។ 

�លូេចះំលេយ�ងក្រតូវខែតចងក្រកងក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីលីេរៀ�រា�់លេ�ោយ 

ផ្សាាា�ម់ាតរ់�សីអំ់ករសីរ់ានុមានុជី�វិតពី�រ��ខែខរីក្រកហាម 

ខែ��ជ្ឈាវរីជ្ឈនុ�ា�ងអសីល់េនុះ។ ក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីភីាាគឺលេក្រច�នុ

ក្រោកើតក្រោចុញម៉ាកពី��បវតតសិ៊ី�ស្រ្តីស៊ីតក្រោរៀបរ�ប់ក្រោដឹោយផាា�ល់ម៉ា�ត។់ 

ក្រោយើង�តូវខ្មែតទុទួុលស៊ីា�ល់អ្ន�ពី�តនួ�ទុ�ដឹម៏៉ា�នស៊ី�រស៊ី���នន់ៃន

ក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីលីេរៀ�រា�់លេ�ោយផ្សាាា�់មាត ់លេនុៅកំ�ងកិចចការ 
ក្រ�ក�លេ�ោយសីារក្រ�លេយោជ្ឈនុ ៍ខែ��សីិតិលេនុៅច�លេពុោះម�ខ

លេយ�ង។

 ការ�ិ��ញ្ញច�់រ�ស់ីសីា�ាកីីខែខរីក្រកហាមកំ�ងលេពុ�

ខាងម�ខលេនុះ គឺឺក្រតូវ��ួ�សីគា�់�ាជ្ឈាការចា�់លេផ្សាី�មនៃនុ

ជ្ឈ�ពុូក�ីីមួយ កំ�ងការខែសីងីរកយ�តីិធូម៌រ�សី់ក្រ�លេ�សី

កមុ�ជ្ឈា។ ជ្ឈ�ពុូក�ីីសីនុាួងសីក្រមា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាលេនុះ 

គឺឺក្រតូវខែត�ាក់លេចញជ្ឈាកិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង�ីីៗ ខែ��

សីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម មិនុអាចសីលេក្រមច�នុ។ លេយ�ង

ក្រតូវខែតយកចិត�ី�ក�ាក់ខែ��ា�ច�លេពុោះអំករសីរ់ានុមានុ 

ជ្ឈីវិតពុីរ��ខែខរីក្រកហាម ខែ��មានុច�នុនួុយាាងលេហាោច 

ណ្ឌាស់ី ៥ �ានុនុាក់ ខែ��គឺឺជ្ឈាក្រកុមក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុងាយរង 

លេក្រគឺោះ��ផ្សា�តលេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈា។ លេយ�ងក្រតូវខែត�នុី

ពុក្រងឹងការចងក្រកងក្រ�វតីិសីាស្ត្រសី ីរួម�ញ្ញចូ�នុវូការ

ក្រ�ខែមក្រ�មូ�ក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីលីេរៀ�រា�់លេ�ោយផ្សាាា�់មាត់

រ�សី់អំករសី់រានុមានុជ្ឈីវិតពីុរ��ខែខរីក្រកហាម លេ�ោយ

ក្រ�វតីិសីាស្ត្រសីលីេនុះផ្សាាា�់ គឺឺជ្ឈា��លេណ្ឌ�រការនៃនុការលេធូី�ឲ្យ�

ជ្ឈាសីះលេសីិ�យនុងិការផ្សា�ះផ្សា�ា។ លេយ�ងក្រតូវខែតពុ�ាយាម 

លេក្រ��ក្រ�ស់ីក�ណ្ឌតក់្រតាក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីលីេនុះ ជ្ឈាលេមលេរៀនុមួយ

សីក្រមា�់យ�វជ្ឈនុ-យ�វនុារជី្ឈ�នុានុល់េក្រកោយរ�សី់កមុ�ជ្ឈា

នុងិពុិភាពុលេ�ោក។

 លេនុៅច�ង�ញ្ញច�់ នុាលេពុ�ខែ��សីា�ាកីីខែខរីក្រកហាម

�ិ��ញ្ញច�់ក្រ�ត�ិតីកិាររ�ស់ីខួនួុ ផ្សាា�យលេ�ៅវញិការងារ

រ�សីល់េយ�ងមិនុ�ានុ�់ញ្ញច�់លេនុៅលេ��យលេ�។ លេយ�ងក្រតូវខែត

ខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង��លេពុញការងារលេ�ោយលេសីោីះអសី់ពុី

ចតិ ីលេ��មិ�ីលេងើ�ត�នុជ្ឈាសីងគមកមុ�ជ្ឈាមួយ ខែ��ក្រកលេសីោ� 
យកក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីនីៃនុលេសីោកនុា�កមីរ�សីខ់ួនួុ ខែ��មិនុ 
ខែមនុកំ�ងនុាមជ្ឈាជ្ឈនុរងលេក្រគឺោះ �ា�ខែនុគឺីឺជ្ឈាវីរជ្ឈនុខែ��

រសី់រានុមានុជ្ឈីវិតពីុរ��លេនុះ លេ�ោយលេ�ីជ្ឈាាសីលេក្រមច

ឲ្យ��នុនុវូអនុាគឺតមួយខែ��សី�ខ��ម ចក្រមុងចលេក្រម�នុនុងិ 

មានុការចូ�រួមពុីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រគឺ�់រូ�។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 3



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ខៀ�ៀវ សាន៖  នខៀ�បាយុវរខៀសំនាធំំ៨២

�រាារដ ឋ ក្រោមត្្តា 

 ខា��លេឈោីះ លេខៀវ សីានុ អាយ�៣០ឆ្នាំាំ� លេនុៅកំ�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧។ ខា��មានុ�ីកខែនុងួក�លេណ្ឌ�តលេនុៅឃុំ���រាយណ៍្ឌ 

ស្រសីុក�រាយណ៍្ឌ លេខតកី�ពុង់ធូ�។ ឪពុ�ករ�ស់ីខា��លេឈោីះ 

លេខៀវ អឹម នុងិមាាយខា��លេឈោីះ ខែញាម �ឹម។ ខា��មានុ

�ង�ែូនុ�លេងើ�ត�ា�ងអសីច់�នុនួុ ៥នុាក់ គឺឺស្រសីចី�នុនួុ៣នុាក់ 

នុងិក្រ�ុសីច�នុនួុ២នុាក់។ 

 ខា��រសីល់េនុៅជ្ឈាមួយឪពុ�កមាាយរហាតូ��់ខា��មានុអាយ�
 

១២ឆ្នាំាំ�។ លេក្រកោយមកខា��លេ�ៅលេនុៅជ្ឈាមួយ�ងស្រសីខីា��។ ខា��រសី់
 លេនុៅជ្ឈាមួយ�ងស្រសីរីយៈលេពុ�២ឆ្នាំាំ� ឪពុ�កមាាយខា��នុា�ខា��

លេ�ៅរសី់លេនុៅជ្ឈាមួយគឺាតវ់ិញ។ 

ក��ង ក្រោហៀកអុ្ន�វ ក្រោហៅ ឌុុចុ អ្នត�ត�បធា�នម៉ានា�រស៊ីនតសិ៊ី�ុស៊ី-២១ 

ក្រោនៅក្រោពីលផាតលព់ីត័ម៌៉ា�នទុ�ក់នងឹអ្ននកក្រោទុោស៊ីជីនជី�តបិរក្រោទុស៊ីខ្មែដឹល 

�តូវបានចុ�ប់�ូនួនងិឃុំុ�ឃុំ��ងក្រោនៅម៉ានា�រស៊ីនតសិ៊ី�ុស៊ី-២១  
ដឹល ់ស៊ី�រ ិស៊ី�វ��� បុ�ាលកិម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�។  
(ក្រោអ្នង កុក��យ/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

 ខា��ច�ូ��វិតនីុល៍េនុៅនៃ�ៃ�ី២៥ ខែខក�មៈៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧២។ 

���ូងខា��លេនុៅកំ�ងអងគភាាពុ�កឹជ្ឈញ្ញាូនុរ�សីក់ងវរលេសីនុាធូ�

លេ�ខ៣៩ លេ�ោយអំក��ួ�ខ�សីក្រតវូលេឈោីះ ជ្ឈយ័ មានុ

នុា�ី គឺឺជ្ឈាក្រ�ធូានុវរលេសីនុាធូ� ។ មួយរយៈលេក្រកោយមកខា�� 
ផ្សាាួស់ីមកលេនុៅកងលេ�ី�លេជ្ឈ�ងនៃនុកងវរលេសីនុាធូ�លេ�ខ ៣៩ 

ខែ��មានុអំក��ួ�ខ�សីក្រតូវលេឈោីះ វ�  ីគឺឺជ្ឈានុលេយោ�យ

កងវរលេសីនុាធូ�៣៩។ �នុាា�់មកលេ�ៀត ខា��ផ្សាាួសីម់កលេនុៅ 
កងវរលេសីនុាតចូលេ�ខ ២១៨ ភូាមិភាាគឺពុលិេសីសី លេ�ោយមានុ 

អំក��ួ�ខ�សីក្រតូវលេឈោីះ �ា� គឺឺជ្ឈានុលេយោ�យវរលេសីនុា 

តចូ។ លេក្រកោយមក លេឈោីះ ឌួួង មក��ួ�ខ�សីក្រតូវកង 

វរលេសីនុាតចូលេ�ខ ២១៨ ជ្ឈ�នុសួី �ា� វញិ។ លេនុៅអ្ន�ឡាងុ

លេពុ�លេនុោះ អងគការ�នុលេរៀ�ច��ញ្ញចូ�កងវរលេសីនុាតចូ

លេ�ៅជ្ឈាកងពុ�លេ�ខ ១៤ លេហា�យខា��លេនុៅអងគភាាពុលេនុះរហាតូ 
��់រ�លេ�ោះ�នុ�ីក្រកុងភាំ�លេពុញ។ លេក្រកោយមកអងគការលេរៀ�ច� 

�លេងើ�តកងពុ�៨០១�ីី។

 លេក្រកោយពុអីងគការលេរៀ�ច�កងពុ�៨០១ លេ�ោយ�នុ

�ញ្ញចូ�កមួា�ងមកពុីអងគភាាពុលេផ្សា�ងរួចលេហា�យ អងគការ

�នុចាតត់ា�ងកងពុ�៨០១ មកឈរលេជ្ឈ�ងការពុារក្រពុ� 

ខែ�នុលេនុៅភូាមិភាាគឺឦសីានុ។  លេពុ�លេយ�ងលេធូី���លេណ្ឌ�រ��់

ភូាមិភាាគឺឦសីានុ អងគភាាពុរ�សី់ខា���នុសីលេក្រមចចិតនីុា� 
គឺាំសីក្រមាកលេនុៅភូាមិ���ង ស្រសីកុលេសីៀម�ាង លេខតសីីាឹង 

ខែក្រតង។ ខា��សីក្រមាកលេនុៅផ្សាាះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេឈោីះ �នុ គឺឺជ្ឈា

4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

សីមាជ្ឈកិសីហាករណ៍្ឌ លេនុៅកំ�ងភូាមិលេនុះ។ កំ�ងរយៈលេពុ�

ខែ��ខា��រស់ីលេនុៅកំ�ងភូាមិ���ងលេនុះ ខា��មិនុ�ានុស់ីគា�់ �នុ 

ចិាសី់លេ�។ លេនុៅ�នុរយៈលេពុ�៤ លេ�ៅ៥នៃ�ៃ ខា��នុងិ�នុ 

�ាក់�ងសីគា�់គឺាំ�នុីចិមាងៗលេ�ោយមានុការលេ�ងលេសី�ច 

នុងិនុយិាយពុលីេនុះពុលីេនុោះ។ �នុ យកចតិ�ី�ក�ាក់ច�លេពុោះខា��

ណ្ឌាស់ី។ គឺាតម់ានុមូូនុអីីឆ្នាំៃាញ់ខែតងខែចករ�ខែ�ក��់ខា��។ 

នៃ�ៃមួយខា���នុអងគ�យលេ�ងជ្ឈាមួយ �នុ រួចខា��សីរួគឺាតអ់�ពុី
 ជី្ឈវភាាពុរសីល់េនុៅកំ�ងស្រសុីកលេសីៀម�ាង។ �នុ ក្រ��់�ាកា� 

ពុមី�នុជ្ឈវីភាាពុលេនុៅកំ�ងស្រសីកុលេសីៀម�ាងសី�ិាយណ្ឌាសី ់

នុងិមានុការហា�ូច�កក្រគឺ�់ក្រគឺានុ។់  

 លេនុៅខែខមីនុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ �នុ នុា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ៤នុាក់ 

រត់លេ�ៅ�បក្រោទុស៊ីឡា�វ ចា�់តា�ងពុីលេពុ�លេនុោះមកខា���នុ

�ាច់ការ�ាក់�ងជ្ឈាមួយលេឈោីះ �នុ មួយរយៈ។ 

 លេនុៅខែខក�មៈៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេពុ�លេនុោះមានុលេឈោីះ 

�ី នុា�ីជ្ឈានុលេយោ�យអនុ�លេសីនុាធូ�២២៣ វរលេសីនុា

តចូ៨២២ វរលេសីនុាធូ�៨២ ចា�់លេផ្សាា�មអ�់រ�អូសី�ាញ

រូ�ខា��ឲ្យ�កិត�់�វិតនីុ។៍ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខា��លេធូី�ការលេពុ�
 

�ៃាចច�់ នុងិ�នុាា�់ពីុហា�ូ�យរួច លេឈោីះ � ីលេហាៅខា��សួីរ 
អ�ពុ�ី�ធផ្សា�ការងារក្រ�ចា�នៃ�ៃ។ លេ�ៅ��ភ់ាាួម � ីសីរួ

ខា���ា  ផ្សាាះខែ��លេធូី�ពុីនៃ�ៃម�នុលេធូី��នុ�ា�នុាីនុខងំលេហា�យ? ខា��

លេឆ្នាំួ�យក្រ��់ �ី �ាលេនុៅខះី ផ្សាាួនុ លេផ្សាាោង នុងិ សីសីរ។ �នុាា�់ 

មក �ី �នុនុយិាយក្រ��់ខែផ្សានុការឲ្យ�ខា���ងឹនុងិយកលេ�ៅ 
អនុ�វតលីេ�ៅនៃ�ៃម�ខ។ តមក � ីឃុំាតខ់ា��ឲ្យ�លេនុៅនុយិាយលេ�ង 
ជ្ឈាមួយគឺាតស់ីនិុ។ លេក្រកោយពុជី្ឈខែជ្ឈកគឺាំលេ�ង �ី លេ��ក 

លេ�� ងអ្ន�ពី��សុ៊ីកពី�ក្រោដឹើម៉ា�បាកដឹជី�ស៊ីបៈ�យ ម៉ា�នផាា�រអូូអរ

គឺក្រគឹឺកគឺលេក្រកង។ �ី នុយិាយ�បស៊ីនិលេ���ចូ�ង សីានុ ឯង 

ពុីម�នុវិញក្រ�ខែហា�ជ្ឈាមានុសី័កិីពុាក់�ត់លេ�ៅលេហា�យ

លេក្រពុោះ សីានុ ឯងលេធូី�ការ�ែយាាងហាំងឹ។ ខា��នុយិាយក្រ��់ 

� ី �ាលេធូី�យាាងលេមាចលេក្រពុោះខា��លេធូី���វិតនីុស៍ីងគមនុយិមលេ�ៅ 
លេហា�យមិនុងាយនុងឹខែកខែក្រ�លេ�។ � ីត�វញិ�ា ងាយលេ�ឲ្យ� 

ខែតខា��យ�់ក្រពុមពុតិជ្ឈាលេធូី��នុ។ ខា��សីាា�់លេ�ៅ�ង � ី�ចូជ្ឈា
 

មានុលេគឺោ�គឺ�នុិតដឹ�ចុខា��ខែ�រ។ ក្រោបើពីតិខែមនុខា��អរខាួ�ងណ្ឌាសី។់  
ខា��យ�ក់្រពុមនុយិាយជ្ឈាមួយគឺាតល់េហា�យនៃ�ៃលេក្រកោយគឺាត ់
ក្រ��់ខា��នុងឹក្រតូវលេធូី�អីីខះួ។ លេក្រកោយមករ��ង�នុ ១០នៃ�ៃ �ី  
�នុលេហាៅខា��លេ�ៅជ្ឈ�ួលេនុៅលេក្រកៅផ្សាាះរ�សីគ់ឺាត។់ � ីឲ្យ�ខា��លេធូី�

 

សីកមីភាាពុក្រ�ឆ្នាំា�ងមាគ៌ឺា��វិតនីុឲ៍្យ�ខាួ�ងកួា តាមក្រគឺ�់ 

រ�បភ្នំ�ពី ជី�ក់ខ្មែស៊ីាង�បស៊ីនិក្រោបើបកាមិ៉ានឲ្យយក្រោធាាើអ្នា��តូវខ្មែតក្រោធាាើហនងឹ  

�តូវប�ផុាស៊ីអ្នងាភ្នំ�ពី��ង�ស៊ី�ញ� ពី�ល�អ្ន�វា�ខ្មែស៊ី ក្រោធាាើយា�ង��

ឲ្យ�អងគភាាពុលេនុោះរលេងគោះរលេងគ�, ក្រតវូ��ផ្សា�សីយ�វជ្ឈនុឲ្យ�លេសីរ,ី  

ខា�ិលេធូី�ការងារ, ក្រតូវតាម�ានុអ�់រ� នុងិចាតត់ា�ងគិឺញ  

នងិខ្មែ�ារយ�ឲ្យយក្រោ�ចុើន ពីកិ្រោស៊ីស៊ី�តូវជីួយរកខ្មែ�ា��ងកនងុនងិ 

លេក្រកៅអងគភាាពុ។ លេក្រកោយពុ�ី�ួ�ខែផ្សានុការ នុងិការអ�់រ� 

�ំុ�បានក្រោធាាើស៊ីកម៉ាែភ្នំ�ពីជី�បនតបនា�ប់ ប�ផុាស៊ីយុទុធជីនមិ៉ានឲ្យយ 
លេធូី�ផ្សាាះសីែាត គឺ�ណ្ឌភាាពុមិនុឲ្យ�ជ្ឈា�់�នុយូរ�ា�ង���ូ� 

រនុា� នុងិជ្ឈញ្ញាា�ង។ ខា�ិ�កឹនុា�យ��ធជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងអងគភាាពុ  
ពុលិេសីសី�ញូ្ញាជ្ឈវីភាាពុ �កឹនុា�មិនុឲ្យ�ឯកភាាពុជី�មួ៉ាយអំក 

�កឹន�� �ងើ��នុាស់៊ី ប�ផុាស៊ីយុទុធជីនឲ្យយ�ូលិក្រោធាាើការងារ �ងើឲ្យ� 

យ��ធមានុ��នុាសី់នុងឹការសី�ីច�កលេនុៅកំ�ងអងគភាាពុ។ 

 ក្រោនៅខ្មែ�ក្រោម៉ាស៊ី� ឆាំន�� ១៩៧៧ �ន �តឡាប់ម៉ាកពី�ឡា�វវញិ។ 

ការក្រត��់មកវញិលេ��កលេនុះ �នុ មិនុ�នុច�ូកំ�ងភូាមិ 
ស្រសីកុលេ� គឺាតល់េធូី�ការសីមៃាតឲ់្យ�ឡា�វ លេចញច�ូ�កីមុ�ជ្ឈា  
�ាវ។ �នុ ឲ្យ�ខា��អនុ�វតនីុងិចាត់តា�ងខែខ�រយៈខែ��

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ��វិតនីុឲ៍្យ��នុលេក្រច�នុ ��ផ្សាាួញសីមៈារ ��ផ្សា�សី 

សី�ីធូម៌ នុងិ �ាក់ការណ៍្ឌសីមៃាតឲ់្យ��នុ។ លេក្រកោយពុី

�ាក់ខែផ្សានុការលេហា�យ �នុ ក�ណ្ឌត់លេពុ�លេវ�ា នុងិខែខ� 

រយៈខែ���ាក់�ងមានុសីមមិត ីលេ�ឿនុ លេនុៅអងគភាាពុ

វរលេសីនុាតចូ ៨២១, ចូម នុងិ សីមមិត ីខែវនុ ខែ��លេធូី� 

លេនុៅកងវរលេសីនុាតចូ ៨២១ វរលេសីនុាធូ� ៨២។ អំក�ា�ង 

�ីនុាក់លេនុះលេធូី�ការលេនុៅកំ�ងអងគភាាពុ�័ពុ។ �នុ �នុក្រ��់ខា��

�ា ក្រ�សីនិុលេ��ខា��មានុធូ�រៈអីីក្រតវូ�ាក់�ងជ្ឈាមួយលេឈោីះ  
ហតួ។ �បស៊ីនិក្រោបើ ហតួ បញ្ញាូម៉ាកឲ្យយ�ំុ�ក្រោធាាើអ្នា� �តូវទុទួុលបញូ្ញា 
ពុ ីហាតួ លេក្រពុោះគឺាតក់្រ�គឺ�ភ់ាារកិចចខាងកំ�ងឲ្យ� ហាតួ ជ្ឈា 
អំក��ួ�ខ�សីក្រតូវ។ �នុ គឺឺជ្ឈាភាាំក់ងារសីមៃាតរ់�សី់

�ាវ លេធូី�ការ�ាក់�ងលេចញចូ�កាា�់សីភាាពុការណ៍្ឌ

ក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈាឲ្យ�ក្រ�លេ�សី�ាវ យូៗ�នុគឺាត់មក

ក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈាមាង។ ខា���នុសួីរសីភាាពុការណ៍្ឌលេនុៅកំ�ង

ក្រ�លេ�សី�ាវ ពីុ �នុ។ �នុ ក្រ��់�ា ក្រ�លេ�សីឡា�វឥឡា�វ

ក�ពុ�ងខែតសីមិូរសី�ិាយណ្ឌាស់ី។ ខា��សី��គឺាតល់េ�ៅក្រ�លេ�សី
 

�ាវ ចង់លេឃុំ�ញផ្សាាា�់ខែភាកំខែ�រ។ �នុ ក្រ��់ខា���ាលេ��ចង់ 
លេ�ៅក្រតូវខិតខ�លេធូី�ការចាត់តា�ងខែខ�រយៈ ��ផ្សា�សីឲ្យ�

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 5



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ក្រោយោធា�ខ្មែ�ែរ�កហម៉ា ក្រោនៅអ្ន�ឡាងុឆាំន��១៩៧៥-១៩៧៩។ (ប� េស៊ី�រម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�) 

ក្រ�ឆ្នាំា�ងមាគ៌ឺា��ិវតនីុឲ៍្យ��នុខាួ�ងកួា រង់ចា���់ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៨ ខា��អាចលេ�ៅ�នុលេហា�យ។   

 លេនុៅនៃ�ៃ�ី២៥ ខែខឧសីភាា លេពុ�ខា��លេ��រលេ�ៅហា�ូ�យ  
ផ្សាានុ លេនុៅវរលេសីនុាតចូ៨២២ វរលេសីនុាធូ�៨២ កងពុ� 

២២២ �នុលេហាៅខា��លេ�ៅក�ពុង់�ឹកលេនុៅខាងលេជ្ឈ�ងលេរោង

�យ។ លេនុៅលេពុ�ខា��លេ�ៅ��់ ផ្សាានុ សីរួខា���ា ជ្ឈាខែខ�រយៈ

រ�សី់ �នុ ខែមនុលេ� ។ ផ្សាានុ អ�់រ�ខា�� ឲ្យ�លេធូី� សីកមីភាាពុឲ្យ� 
ខាួ�ងកួា សីកមីក្រ�យ��ធខាួ�ងលេ��ង លេយ�ងនុងឹ��ួ��នុ 

ជ័្ឈយជ្ឈមំះលេ�ៅនៃ�ៃអនុាគឺត។ អងគការរ�សី់លេយ�ងមានុ 

�ង�ាយសីារមឹ លេហា�យមានុ�ងៗខាងលេ��លេ�ៀត។ 

 លេនុៅនៃ�ៃលេ�ៅនៃ�ៃ�ី៨ ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេវ�ា

លេមាោងក្រ�ខែហា�ជ្ឈា៩យ�់ ខា��លេឃុំ�ញលេភាួ�ងសី�ីញាូ មា��អូរ

លេសីៀម�ាង ខែ��ជ្ឈា�ីតា�ងរ�ស់ីកងវរ៨២២។ 

លេក្រកោយពីុលេឃុំ�ញលេភាួ�ងសីញ្ញាាលេនុះខា���ងឹ�ា �នុ មករកខា��។ 
 

��ះក្រពុឹកលេ��ងខា��លេ��រលេ�ៅកានុក់ខែនុងួលេភាួ�ងលេនុោះមានុ 
លេឈោីះ លេ�ឿនុ ក�ពុ�ងឈរខែអ�គឺ�់លេឈ�លេ��រខែស្រសីក 

លេហាៅខា��។ ខា��លេ��រលេ�ៅចា�់នៃ� លេ�ឿនុ នុងិសីរួសី�ខ��កខ។ លេ�ឿនុ
 

នុា�ខា��ចូ�កំ�ងនៃក្រពុខែ��មានុចមៃាយក្រ�ខែហា�ជ្ឈា ១៥០
 

ខែមាក្រត។ លេនុៅកំ�ងនៃក្រពុខា��លេឃុំ�ញ ចូម, ខែវានុ លេនុៅអងគភាាពុ
 

វរលេសីនុាតចូ៨២១ អងគ�យលេនុៅលេក្រកោមលេ��មសីាីយធូ�មួយ  
ក្រោហើយក្រោងើបម៉ាកស៊ីា��ម៉ាន�៍ំុ� ។ �ំុ�រ�យក�រ�៍អ្ន�ពី�ស៊ីកម៉ាែភ្នំ�ពី

 
ខែ��ខា���នុលេធូី� លេហា�យអំក�ា�ងលេនុោះ�នុ�ញ្ញចូ�ខា��ជ្ឈា 

លេសី.អ�ី.អា រ�សី�់ាវ។ �នុ គឺឺជ្ឈាក្រ�ធូានុអងគក្រ�ជ្ឈ���នុ 

ក្រ�កាសីកមីវិធូីនុងិនុយិាយអ�ពុីគឺ�ណ្ឌសីមិតីិខែ��ខា�� 
លេធូី�សីកមីភាាពុក្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយ��ិវតីនុក៍នុងួមក។ 

សីកមីភាាពុរ�សី់ខា��ក្រ�ឆ្នាំា�ង��ិវតីនុ ៍ �នុលេធូី�ជ្ឈា�នុ ី
�នុាា�់រហាតូ��់អងគការចា�់ខួនួុនៃ�ៃ�ី២១ ខែខសីីហាា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧។ 

 ក�ណ្ឌតច់�ណ្ឌា� ៖  ក�ណ្ឌតច់�ណ្ឌា� ៖ អត�ិ�លេនុះ �កស្រសីង់លេចញពុចីលេមួ�យ 

សីារភាាពុឯកសីារ J០០៤៧៩។ រា�ច់លេមួ�យសីារភាាពុ

រ�ស់ីអំកលេ�ោសី�ា�ងអសី់លេនុៅមនុារីសីនុីសិី�ខសី-២១ 

សី��ធខែតឆ្នាំងួកាតក់ារ�ងខិត�ងខ� នុងិលេធូី��ារ�ណ្ឌកមីធូៃនុធ់ូៃរ

ពុីកងសីួរចលេមួ�យរ�សី់ខែខរីក្រកហាម �លូេចះំ លេយ�ងមិនុ

អាចសីនុំ�ិឋានុ�នុ�ា ចលេមួ�យសីារភាាពុរ�សី់ លេខៀវ 

សីានុ ពុិត ឬយាាងណ្ឌាលេនុោះលេ�។
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� �នុាា�់ពីុត��ាការ

កាតល់េ�ោសីលេម�កឹនុា�ខែខរីក្រកហាមក្រតូវ�ញ្ញច�់លេ�ៅ, ២) 

សីកិ�ាអ�ពុវីស័ិីយសី�ខភាាពុសីាធូារណ្ឌៈ, ៣) លេធូី�ឲ្យ�ក្រ�លេសី�រ 

លេ��ងនុវូសីាិនុភាាពុសី�ខភាាពុរ�សីអំ់ករស់ីរានុមានុជ្ឈវីតិ

ពុីរ��ខែខរីក្រកហាម, ៤) លេ��កមុសី់ការយ�់�ងឹអ�ពុី

សី�ខភាាពុសីាធូារណ្ឌៈ នុិងការ��ួ��នុលេសីវាកមីសី�ខភាាពុ

សីក្រមា�់អំករសី់រានុមានុជ្ឈីវិតពុីរ��ខែខរីក្រកហាម នុងិ 

៥) លេ��មិសី៊ីកិា�ស្រសីាវក្រជ្ឈាវអ�ពុសីីាិនុភាាពុសី�ខភាាពុរ�ស់ី

អំករស់ីរានុមានុជ្ឈវីតិពុរី��ខែខរីក្រកហាម លេនុៅតាមសីហាគឺមនុ ៍

�ាច់ស្រសីយា�សីក្រមា�់ផ្សាា�ជ់្ឈាព័ុតម៌ានុកំ�ងការលេរៀ�ច�

អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរ�កហមក្រោ�
ក្រោ�តក្្រោ�ធិ៍ស៍ាត់ទទលួបាៃកញ្ចចប់អ្នៃុ្ាវរ តីយ៍

ខៀសាម បុុុនថន និង ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ ខៀមត្តាា  

 អំកសីី័ក្រគឺចិតីនៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា

លេនុៅកំ�ងលេខតលីេពុោធូស៍ីាតច់�នុនួុ១០នុាក់ កំ�ងច�លេណ្ឌោមអំក

សីីក័្រគឺចតិកីមុ�ជ្ឈាច�នុនួុ ៥០០នុាក់ លេនុៅតាមត��នុជ់្ឈនុ��

ដឹ�ចុ�់ស៊ីយ�លកនុង�បក្រោទុស៊ីកមុុ៉ាជី� ក�ពីងុចុុះស៊ីួរស៊ី�ុទុុកិ 
 

នុងិសីាី�់លេរឿងរាាវរ�សីអំ់ករសីរ់ានុមានុជ្ឈវីតិពុកំី�ងរ��

ខែខរីក្រកហាម។ រា�់ពុ័តម៌ានុខែ��អំកសីី័ក្រគឺចិតកីមុ�ជ្ឈា

��ួ��នុពីុអំករសី់រានុមានុជ្ឈីវិតពុីរ��ខែខរីក្រកហាម 

�ា�ងលេនុះនុងឹក្រតូវលេក្រ��ក្រ�ស់ីសីក្រមា�់ ៖ ១) វាសីស់ីាង់ការ 

យ�ល់េឃុំ�ញពុ�ី�លេណ្ឌ�រការត��ាការកាតល់េ�ោសីលេម�កឹនុា�

ខែខរីក្រកហាម នុងិការយ�់លេឃុំ�ញអ�ពុី��លេណ្ឌ�រការអ�់រ�

អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅកនុងស៊ីហ�ម៉ានជ៍ីនជី�តភិ្នំ��តចិុចុ�ម៉ា ក្រោនៅឃុំុ�អ្ន�រស៊ី�ត�ន ់កនុង�ស៊ីុក�ក�រ 
 

ក្រោ�តតក្រោពីោធា៍ស៊ី�ត ់ទុទួុលកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ពី�អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី� ក្រោនៅនៃ�ៃទុ�២៥ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។  
(អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក្រោពីោធា៍ស៊ី�ត)់
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជ្ឈ�នុយួអភិាវឌួឍនុន៍ុាលេពុ�អនុាគឺត��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិ

សីហាគឺមនុ។៍

 លេនុៅរលេសីៀ�នៃ�ៃ�ី២៥ ខែខសីីហាា ឆ្នាំាំ�២០២១ អំក

សីី័ក្រគឺចិតីនៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈាលេនុៅលេខត ី
លេពុោធ៍ូសីាត ់�នុនុា�យកកញ្ញច�់អនុ�សី�ាវរយ៍ីច�នុនួុ ២៤ 

ខែ��រួមមានុ ក្រពឹុតី�ិក្រតពុត័ម៌ានុ ខែណ្ឌនុា�អ�ពុសីី�ខភាាពុ, 

សីា�ូូ�ាងនៃ�, មាាសី,់ នុ�, លេសីៀវលេភាៅក្រ�វតីិសីាស្ត្រសីកីមុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធូិ �លេតយ� (ពុី ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩),លេសីៀវលេភាៅ 

អ�លេពុ�ក្រ��័យពូុជ្ឈសីាសីនុ ៍ នុងិការសីមួា�់រងគា�

លេនុៅកំ�ងក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីពីុភិាពុលេ�ោក, ឧ�ករណ៍្ឌសីលេន្ត្រីងគោះ

�ឋម, លេសីវាកមីពុិនុតិ�សី�ខភាាពុលេនុៅតាមមនុារីលេពុ��

ឯកជ្ឈនុកំ�ងសីហាគឺមនុល៍េ�ោយឥតគិឺតនៃ�,ួ សីមៈារជ្ឈ�នុយួ

��ជ់្ឈនុពុិការ រួមជ្ឈាមួយកា�ូ�សីាុយ នុិងអាវយ�តលេ�ៅ 

ខែចកជ្ឈូនុអំករសី់មានុជ្ឈីវិតពុីរ��ខែខរីក្រកហាមលេនុៅកំ�ង

សីហាគឺមនុជ៍្ឈនុជ្ឈាតិភាាគឺតិចចាម លេនុៅឃុំ��អូរសីណី្ឌានុ ់

កនងុ�ស៊ីកុ�ក�រ ក្រោ�តតក្រោពីោធាស៍៊ី�ត ់ខ្មែដឹល�ូនួបានចុុះជីួបស៊ីួរ 
សី�ខ��កខ នុងិ�នុសីាី�់លេរឿងរាាវរ�សី់គឺាតក់នុងួមក។ 

 សីាីនុ ់លេសីៀរ លេភា�ស្រសីី អាយ�៧៨ឆ្នាំាំ� រសីល់េនុៅកំ�ងឃុំ��

អូរសីនុាីនុ ់ស្រសីកុក្រកគឺរ លេខតលីេពុោធូ៍សីាត ់មានុក្រ�សីាសីនុ ៍

�ា «ខា��នុយិាយលេរឿងរាាវខែ��ខា��លេនុៅចងចា�ជ្ឈាងលេគឺលេ�ៅ
 

កានុអំ់កសីីក័្រគឺចតិកីមុ�ជ្ឈា គឺឺលេនុៅលេពុ�ខែ��ខែខរីក្រកហាម

ច�ូមកចាតត់ា�ងខា��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេផ្សា�ងលេ�ៀតឲ្យ�លេ�ៅជី�ក

�បឡា�យក្រោនៅភ្នំ�មិ៉ា�ែ� ក�ពុង់លេពុោធូ ៍នុិងក�ពុង់�។ ក្រោយើងលេធូី�ការ

ក្រោ�ចុើនក្រោម៉ាាោងទុ��ងយប់ទុ��ងនៃ�ៃក្រោដឹោយមិ៉ានបានស៊ី�ម៉ា�ក �ែ�ន 

អ្ន�ហ�រហ�ប��ប់���ន ់នងិ�ែ�នស៊ីក្រោមូ៉ាៀកប�ពី�ក់ក្រោដឹើម៉ាៈ�ផា�ូស៊ី់

�ូីរ។ អងគការចាតត់ា�ង�ីី រ�សីខ់ា�� ឲ្យ�លេ�ៅលេធូី� ការលេនុៅកខែនុងួ
 

ក្រោផាាង។ ខា��មិនុ�នុរសីល់េនុៅជ្ឈាមួយ�ីី រ�សីខ់ា��លេ� ចុ�ខ្មែ�ក

មាាយរ�សីខ់ា��ខែ��មានុអាយ�ក្រោ�ចុើនក្រតូវលេនុៅក្រោម៉ាើលខែ�កូនុ 

របស់៊ី�ំុ�៤ន�ក់ ។ ស៊ីម៉ា�ជីកិ��ួស៊ី�ររបស៊ី�់ំុ�៦ន�ក់ �តូវបាន

ឈ�ួខែខរីក្រកហាម�ឹ កតាមរលេ�ះលេសីះយកលេ�ៅសីមួា�់លេនុៅ 

ខាង�ចិលេខតលីេពុោធូស៍ីាត។់ ខា��ពុតិជ្ឈាសី�ិាយរកីរាយ

ណ្ឌាស់ីលេនុៅលេពុ�ខែ��លេកងីជី�ន�នល់េក្រកោយ �នុមកសួីរអ�ពីុ

ជី្ឈវតិជ្ឈរូចតរ់�ស់ីខា��។ ខា����ួ��នុក្រ�អ�់វតិ�អនុ�សី�ា-
 

វរយ៍ី លេហា�យលេនុៅលេពុ�ខា��លេក្រ��ក្រ�ស់ីវា ខា��នុកឹលេឃុំ�ញ�ា

លេនុៅមានុអំកខែ��យកចិត�ី�ក�ាក់ច�លេពុោះខា��។ 

 � ីហាានុណ់្ឌាហាី ីអាយ�២៧ឆ្នាំាំ� នុសិី�តិខែផ្សាកំអក�រ

សីាស្ត្រសីីអង់លេគឺួសី នុងិជ្ឈាអំកសីី័ក្រគឺចិតីកមុ�ជ្ឈាលេខត ី
លេពុោធូ៍សីាត ់លេរៀ�រា�់�ា «ខា��ចា�់អាមីណ៍្ឌលេ��គឺលេក្រមោង

លេ�� កកមុសីស់៊ីិទុធិ នុិងលេធូី� ឲ្យ�ក្រ�លេសី�រលេ�� ងនុវូសីាិនុភាាពុ

សី�ខភាាពុអំករស់ីរានុមានុជី្ឈវតិពុរី��ខែខរីក្រកហាម លេក្រពុោះ 

ខា��ច�ូចតិលីេធូី�ការងារសីីក័្រគឺចតិសីីក្រមា�់សីងគម។ ខា��នុងឹ

ជួ្ឈយលេម��ខែ�ចាស់ី���ឲ្យ�មានុសី�ខភាាពុ�ែក្រ�លេសី�រ ខែ��

កិចចការលេនុះហាាក់�ចូជ្ឈាការសីងគឺ�ណ្ឌ��់គឺាត់ខែ��

ធូាួ�់��ួ�រងការ���ក នុងិមិនុ�នុ��ួ�លេសីវា

សី�ខភាាពុកា�ពុីរ��ខែខរីក្រកហាម។ ណ្ឌាហាី ី �នុ�ីា 

«ចាសី់���កំ�ងភូាមិ�នុខែចករ�ខែ�កលេរឿងរាាវរ�សី់គឺាត ់

លេហា�យខា��ចូ�ចិតសីីាា�់គឺាត់នុយិាយ»។ កា�ពុីខា��លេនុៅ
 

លេកីង ខា��ធូាួ�់សីាា�់លេរឿងរាាវរ�ស់ីអូ�ខា��កំ�ងរ��ខែខរី
 

ក្រកហាម លេហា�យ�នុជ្ឈ�រ�ញខា��ឲ្យ�ចូ�ចិតកីារងារលេនុះ។  

ចា�់តា�ងពុខីា��អនុ�វតកិីចចការងារលេនុះពុនីៃ�ៃ�ី១ ខែខសីហីាា 

ឆ្នាំាំ�២០២១ មក ខា���នុសីាី�់លេរឿងរាាវរ�សីអំ់ករសីរ់ានុ

មានុជ្ឈវីតិច�នុនួុ១០នុាក់លេហា�យ។ ខា��លេនុៅចងចា�សីាចល់េរឿង

រ�សីយ់ាយ យាានុ អាយ�៧៩ឆ្នាំាំ�។ យាយ យាានុ ក្រ��់

ខា���ា លេនុៅកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហាមគឺាត់លេ�ៅសី��អាហាារពុី

អងគការឲ្យ�ឪពុ�ករ�សី់គឺាត់ហា�ូ �ា�ខែនុអីងគការមិនុឲ្យ� 

លេហា�យខែ�ម�ា�ងវាយលេធូី���គឺាត់លេ�ៀត។ ឪពុ�ករ�សី់

យាយ យាានុ សីាួ�់ច�លេពុោះម�ខគឺាត ់លេ�ោយសីារជ្ឈ�ងឺនុងិ 

ការអតឃ់ុំាួនុ។ �ឹកខែភាកំរ�សី់គឺាតហ់ារូលេនុៅលេពុ�គឺាត់

រ�ឭកលេរឿងរាាវ�ា�ងអសី់លេនុះក្រ��់��់ខា��។ យាយ យាានុ 

ចង់ខែចករ�ខែ�កលេរឿងរាាវរ�សី់គឺាត់មកខា��ខែ��ជ្ឈា

យ�វជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយ។ លេរឿងរាាវរ�សីគ់ឺាតល់េធូី�ឲ្យ�ខា���ងឹ

អ�ពីុ�ឹកចិត ីនុងិលេសីចកាីស្រសី�ាញ់លេ�ោះ�ីសីិិតលេនុៅកំ�ង

សីាិនុភាាពុ���ក �ា�ខែនុគីឺាត�់នុខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងអសីព់ុី

��ធភាាពុលេ��មិជី្ឈយួឪពុ�ក។ ខា��គិឺត�ាជ្ឈាលេរឿង�ែលេនុៅលេពុ�

ខែ��ខា��សីាី�់លេរឿងរាាវរ�សី់គឺាត់ លេហា�យជ្ឈូនុក្រ�អ�់

អនុ�សី�ាវរយ៍ី��់គឺាត។់ 

 �ី ខ�យរាូ�ីហា�ា អាយ�១៩ឆ្នាំាំ� លេរៀនុខែផ្សាំក

គឺណ្ឌលេនុយ� នុងិហារិញ្ញាវតិ� គឺឺជ្ឈាអំកសីី័ក្រគឺចិតកីមុ�ជ្ឈា  

8 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅកនុងស៊ីហ�ម៉ានជ៍ីនជី�តភិ្នំ��តចិុចុ�ម៉ា ក្រោនៅឃុំុ�អ្ន�រស៊ី�ត�ន ់កនុង�ស៊ីុក�ក�រ 
 

ក្រោ�តតក្រោពីោធា៍ស៊ី�ត ់ទុទួុលកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ពី�អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី� ក្រោនៅនៃ�ៃទុ�២៥ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។  
(អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក្រោពីោធា៍ស៊ី�ត)់

រសីល់េនុៅភូាមិច�ងខួ�ង ឃុំ��អូរសីនុាីនុ ់លេខតលីេពុោធូស៍ីាត ់�នុ

លេរៀ�រា�់�ា «រហាតូមក��់សីពុនីៃ�ៃខា��សីាី�់លេរឿងរាាវ

កំ�ងរ��ខែខរីក្រកហាមពុឪីពុ�កមីាយ, យាយតា អូ� ពុ ូមីង 

លេនុៅកំ�ងភូាមិ�នុច�នុនួុ២០នុាក់។ ខា��លេនុៅចា�លេរឿងរាាវរ�សី់

មីាយខា�� នុយិាយលេរៀ�រា�់�ា លេពុ�ខែខរីក្រកហាមក្រគឺ�់ 
ក្រគឺងអ�ណ្ឌាចលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ គឺាតក់្រតវូ�នុខែខរីក្រកហាម

ជ្ឈលេមួ�សីពុភូីាមិច�ង�ួ�ង លេ�ៅភូាមិ�ី ីលេក្រកោយមកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

លេហាៅ�ា ភូាមិកាកា�។ មីាយរ�សីខ់ា��ក្រតវូ�នុខែខរីក្រកហាម

��ខែ�កលេចញពុីក្រគឺួសីារ នុងិចាតត់ា�ងឲ្យ�លេធូី�ការងារកំ�ង

កងក�មារ។ មីាយខា��លេ��រកា�់�ន្ត្រីនុាានុខែខក្រតលេធូី�ជី្ឈ លេហា�យ

គឺាត�់�ួ��នុខែត��រ�ា�លេណ្ឌ ះោះសីក្រមា�់អាហាារក្រ�ចា� 

នៃ�ៃ។ �ែូនុក្រ�សុីរ�សីមី់ាយខា��មំាក់�នុសីាួ�់លេ�ោយសីារ

ជ្ឈ�ងឺ។ លេនុៅលេពុ�សីាា�់លេរឿងរាាវរ�សី់មីាយខា�� �នុលេធូី�ឲ្យ�

ខា��អាណិ្ឌតគឺាត់យាាងខាួ�ង លេហា�យមិនុចង់ឲ្យ�រ��ខែខរី 
ក្រកហាមលេក�តលេ��ងមាងលេ�ៀតលេ�។ ខា��ចង់ជ្ឈួយមីាយខា��ឲ្យ�

មានុជ្ឈីវភាាពុរសី់លេនុៅក្រ�លេសី�រជ្ឈាងកា�ពុីរ��ខែខរី 

ក្រកហាមខែ��គឺាតរ់សី់លេនុៅ���ក»។  

 អំកសីី័ក្រគឺចិតនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា�នុី

ខែចកកញ្ញច�់អនុ�សី�ាវរយ៍ី ជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់��អំ់ករសីរ់ានុ

មានុជ្ឈវីតិពុរី��ខែខរីក្រកហាម ខែ���នុខែចករ�ខែ�កលេរឿង 

រាាវរ�សីគ់ឺាតល់េនុៅកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហាម។ កិចចការ�ា�ងលេនុះ 
គឺឺជ្ឈា��លេណ្ឌ�រការអ�់រ�ក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីខីែខរីក្រកហាមផ្សាាា�ម់ាត ់ 

នុិងជ្ឈាការក្រោលើកកមុសីន់ុវូសី�ខភាាពុរ�សីអំ់ករសីរ់ានុមានុ 

ជី្ឈវតិពុរី��ខែខរីក្រកហាម លេហា�យក៏ជ្ឈាខែផ្សាកំមួយនៃនុសី�ណ្ឌង

ជី�ង�ចុតិតដឹល់ជីនរងក្រោ��ោះបនា�ប់ពី�តលុ�ក�រក�តក់្រោទុោស៊ីក្រោម៉ា

�កឹនុា�ខែខរីក្រកហាមនុងឹ�ញ្ញច�់លេនុៅលេពុ�ខាងម�ខ។
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្ននក្័ែ�គិចុតិរ្ប្់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 
សចុកកញ្ចចប់អ្នៃុ្ាវរ តីយ៍ជូៃដល់អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតី 

របបស�ែរ�កហមក្រោ�ក្រោ�តក្្រោ្ៀមរាប

 បនា�ប់ពី�បានចុះុស៊ីរួស៊ី�ុទុុក ិស៊ីម៉ាា�ស៊ី ប�ក្រោពីញខ្មែបបបទុ 

ស៊ីាង់ម៉ាត ិ�បម៉ា�លរ�ប�តពី�អ្ននករស៊ីរ់�នម៉ា�នជី�វតិពី�របប

ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាអ្នស់៊ីរយ�ក្រោពីល១ខ្មែ�កនងូម៉ាក ក្រោនៅនៃ�ៃទុ�  

២៨នងិ២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១ អ្ននកស៊ីែ�័�ចុតិតរបស៊ី ់

ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី��បចុ��ក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប បាន 
វិ �ក្រត��់លេ�ៅជ្ឈ�ួអំករសី់រានុមានុជី�វតិពី�របបខ្មែ�ែរ 

�កហម៉ាម៉ាតងក្រោទុៀត ក្រោដឹើម៉ាៈ�ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ជី�ន

ដឹល�់�ត។់ អ្ននកស៊ី័ែ��ចុតិត ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ជី�ន 

ដឹល់អ្ននករស់៊ីរ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅកនុង

�ស៊ីកុចុ�ននួ ៤ ក្រោនៅកនងុក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប ���សុ៊ីក�បាស៊ី�ទុ 

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ជី�នដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របប
ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅនៃ�ៃទុ� ២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។ (អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប)

អ្នុៃុ ្ុ�វតី 

បា�ង �សុ៊ីកស៊ី��ទុន�ិម៉ា �សុ៊ីកអ្នងារធា� នងិ�សុ៊ីកក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប  

ខ្មែដឹលកនុងកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ក្រោនោះរួម៉ាម៉ា�ន�ពីឹតតិប�ត

ព័ីតម៌៉ា�នខ្មែ�ន��អ្ន�ពី�សុ៊ី�ភ្នំ�ពី, ស៊ី�បុ�ល�ងនៃដឹ, ម៉ាា�ស៊ី,់ ន�,  

ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅ�បវតតសិ៊ី�ស្រ្តីស៊ីតកមុុ៉ាជី��បជី�ធាបិក្រោតយយ (ពី�ឆាំន�� 
១៩៧៥-១៩៧៩), ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅអ្ន�ក្រោពីើ�បល័យពី�ជី 

ស៊ី�ស៊ីន ៍នងិក�រស៊ីមូ៉ា�ប់រងា�លក្រោនៅកនុង�បវតតសិ៊ី�ស្រ្តីស៊ីត

ពីិភ្នំពីក្រោលោក, ឧបករ�៍ស៊ីក្រោ�ងាោះបឋាម៉ា, ក្រោស៊ីវ�កម៉ាែ

ពីិនតិយសុ៊ី�ភ្នំ�ពីក្រោនៅត�ម៉ាម៉ានា�រក្រោពីទុយឯកជីនក្រោនៅកនុង

ស៊ីហ�ម៉ានក៍្រោដឹោយឥត�ិតនៃ�,ូ ស៊ីម៉ាា�រជី�នយួដឹល់ជីន

ពីិក�រ រួម៉ាជី�មួ៉ាយក�ប�បស៊ី�ុយ នងិអ្ន�វយ�ត។
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ជី�នដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របប
ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅនៃ�ៃទុ� ២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។ (អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរ�កហមក្រោ�
ក្រោ�តត្្តាសកវ ទទលួកញ្ចចប់អ្នៃុ្ាវរ តីយ៍
រ តី លកិិ ណា ៃិ ង សកវ ្ុភូតី

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោនៅ

ក្រោ�តតត�ខ្មែកវ ចុ�ប់ក្រោផាាើម៉ាចុះុស៊ីរួសុ៊ី�ទុុកនិងិស៊ីា�ប់ក្រោរឿងរា�វ

របស់៊ីអ្ននករស់៊ីរ�នម៉ា�នជី�វតិពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ាចុ�ប់ត��ងពី�

នៃ�ៃទុ�១ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១កនងូម៉ាក។ អ្ននកស៊ីែ�័�ចុតិត 

បានចុះុស៊ីម៉ាា�ស៊ីន ៍ប�ក្រោពីញខ្មែបបបទុស៊ីាង់ម៉ាត ិផាតតិយក

រ�ប�តពី�ម៉ា�លដឹឋ�ន នងិ�ប�ល់កញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ចុ�ននួ 

៨០�បអ្នប់ដឹលអ់្ននករស់៊ីរ�នម៉ា�នជី�វតិពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា

ខ្មែដឹលក�ពីងុខ្មែតរស់៊ីក្រោនៅកនងុ�សុ៊ីកចុ�ននួ៧កនងុក្រោ�តតត�ខ្មែកវ

�� �សុ៊ីកបាទុ�,�សុ៊ីកនៃ�ពីកបៈ�ស៊ី, �សុ៊ីកស៊ី�ក្រោរោង, �សុ៊ីក

អ្នងារបុរ�, �សុ៊ីក�ទុ��ង, �សុ៊ីក�ិរ�វងា នងិ�សុ៊ីក�ត��កក់។ 

អ្ននករស់៊ីរ�នម៉ា�នជី�វតិពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ាទុទួុលបានកញ្ចចប់

អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ ខ្មែដឹលក្រោនៅកនុងក្រោនោះរួម៉ាម៉ា�ន �ពឹីតតបិ�ត

ពីត័ម៌៉ា�នខ្មែ�ន��អ្ន�ពី�ស៊ី�ុភ្នំ�ពី, ស៊ី�បុ�ល�ងនៃដឹ, ម៉ាា�ស៊ី,់ 

ន�, ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅ�បវតតិស៊ី�ស្រ្តីស៊ីតកមុុ៉ាជី��បជី�ធាិបក្រោតយយ 

(ពី�ឆាំន��១៩៧៥-១៩៧៩), ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅអ្ន�ក្រោពីើ�បលយ័

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតត�ខ្មែកវ ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ជី�នដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា
ក្រោនៅនៃ�ៃទុ� ២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។ (អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតត�ខ្មែកវ)

ពី�ជីស៊ី�ស៊ីន ៍នងិក�រស៊ីមូ៉ា�ប់រងា�លក្រោនៅកនងុ�បវតតសិ៊ី�ស្រ្តីស៊ីត

ពីភិ្នំពីក្រោលោក, ឧបករ�៍ស៊ីក្រោ�ងាោះបឋាម៉ា, ក្រោស៊ីវ�កម៉ាែពីនិតិយ

ស៊ី�ុភ្នំ�ពីក្រោនៅត�ម៉ាម៉ានា�រក្រោពីទុយឯកជីនក្រោនៅកនងុស៊ីហ�ម៉ាន៍

ក្រោដឹោយឥត�ិតនៃ�,ូ ស៊ីម៉ាា�រជី�នយួដឹលជ់ីនពីកិ�រ រួម៉ាជី�មួ៉ាយ

ក�ប�បស៊ី�ុយ នងិអ្ន�វយ�ត។ អ្ននកស៊ីែ�័�ចុតិត នងឹបនតអ្ននវុតត

កិចុចក�រង�ររបស៊ី�់ូនួស៊ី�ម៉ា�ប់ខ្មែ�កញ្ញាញបនតក្រោទុៅក្រោទុៀត។

 ស៊ី�ម៉ាអ្នរ�ុ�ដឹលអ់្ននកស៊ីែ�័�ចុតិតរបស៊ីម់៉ាជីឈម៉ា�ឌល

ឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោនៅក្រោ�តតត�ខ្មែកវម៉ា�ន ខ្មែកប នៃម៉ាាស៊ីជុី�ត�,  
អុុ្ន� �ស៊ី�ល�, ក្រោ�ស៊ីឿន ធា�រា�, �ុ� �ស៊ី�ក្រោនោរ , ��� ភ្នំ�ពី, នៃ� 

សុ៊ី���, ក្រោហង ល�ដឹ�, ទុុយ ត�រា�, កង ពីកិ្រោដឹោរ, ក្រោហៀក 

�ស៊ី�ក្រោពី�ជី, ពីនិ ពីុ�ពី�, ក្រោម៉ាឿន ហ�ចុ, ក�ន ់ស៊ី�ុភ្នំ�ពី, ហ ួ

ស៊ីុ���ត, ជី�ម៉ា ស៊ី�ុ��, ញា�ញ់ ធា�ប, រមឹ៉ា �ស៊ី��ស៊ីស៊ី,់ 

ក្រោស៊ីៀង កញ្ញាញ, ខ្មែវាន ចុរយិ� នងិ ស៊ីុយុហុ�ម៉ា ក្រោម៉ាាងឡា�ង ខ្មែដឹល 

បានប�ក្រោពីញកិចុចក�រង�ររបស៊ី�់ូនួកនងូម៉ាក។

12 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតត�ខ្មែកវ ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ជី�នដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា
ក្រោនៅនៃ�ៃទុ� ២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។ (អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតត�ខ្មែកវ)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 13



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ការផ្លូល់្ជូៃកញ្ចចប់អ្នៃុ្ាវរ តីយ៍ 
ដល់អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរ�កហមក្រោ�ក្រោ�តកំ្ពង់ចាម

សាុង ចុន្ិា

 អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស់៊ីម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�

�បចុ��ក្រោ�តតក�ពីង់ចុ�ម៉ា ចុ�ប់ក្រោផាាើម៉ាចុុះស៊ីរួស៊ី�ុទុុកនិងិស៊ីា�ប់

ក្រោរឿងរា�វអ្ននករស៊ីរ់�នម៉ា�នជី�វតិពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា ចុ�ប់ពី� 

នៃ�ៃទុ�១ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១ ក្រោដឹោយបានស៊ីម៉ាា�ស៊ីន ៍ប�ក្រោពីញ 

ខ្មែបបបទុស៊ីាង់ម៉ាត ិផាតិតយករ�ប�តពី�ម៉ា�លដឹឋ�ន នងិកញ្ចចប់ 

អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ 

�កហម៉ាខ្មែដឹលក�ពីងុខ្មែតរស៊ីក់្រោនៅកនុង�សុ៊ីកចុ�ននួ ៤ នៃនក្រោ�តត 
ក�ពុង់ចាម រួមមានុ៖ ស្រសីកុក�ពុង់លេសីៀម ស្រសុីកលេកោះសី�ិូនុ  

�សុ៊ីកកងម៉ា�ស៊ី នងិ�ស៊ីុកស៊ីាឹង�តង់។ អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតត 

របស់៊ីម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី��បចុ��ក្រោ�តតក�ពីង់ចុ�ម៉ា 

នងឹបនតអ្ននវុតតកិចុចក�រង�ររបស៊ី់�ូនួស៊ី�ម៉ា�ប់ខ្មែ�កញ្ញាញ 
ន�ក្រោពីល��ងមុ៉ា�ក្រោនះ។

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក�ពីង់ចុ�ម៉ា
ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ ជី�នដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របប
ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅនៃ�ៃទុ� ១ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។(អ្ននកស៊ីែ័��ចិុតតនៃន
ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតក�ពីង់ចុ�ម៉ា)

14 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរ�កហម
ក្រោ�ក្រោ�តស្ាវែ យក្រោរៀងទទលួបាៃកញ្ចចប់អ្នៃុ្ាវរ តីយ៍

ក្រោសាម បុៃុ�ៃ

 ក្រោនៅក្រោវល�ក្រោម៉ាាោង៩ �ពីកឹនៃ�ៃអ្ន�ទិុតយ ទុ�២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� 

 ឆាំន��២០២១ អ្ននកស៊ីែ�័�ចុតិតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�  
ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀងចុ�ននួ ២០ន�ក់ ម៉ាកពី��ស៊ីកុរម៉ា�ស៊ីខ្មែហក 

�សុ៊ីកស៊ីា�យទុ�ប �សុ៊ីករ�ដឹលួ �សុ៊ីកចុ�នា� នងិ�ស៊ីុក 

ស៊ីា�យ�ជី� ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង ម៉ាកជួីបជីុ��ន�ក្រោនៅស៊ី�ល� 

ស៊ី���ក់ ស៊ីិិតក្រោនៅកនុងភ្នំ�មិ៉ានៃ�ពីបាស៊ី�ក់ ឃុំុ�នៃ�ពីបាស៊ី�ក់ 

�ស៊ីកុស៊ីា�យ�ជី� ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង ក្រោដឹោយអ្ននវុតតត�ម៉ាវធិា�ន 

ក�រ៣កុ�៣ក�រពី�ររបស់៊ី�កស៊ីងួស៊ី�ុ�ភិ្នំបាល នងិរ�ជីរដឹឋ� 

ភិ្នំបាលកមុុ៉ាជី�។ អ្ននកស៊ីែ�័�ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រ

កមុុ៉ាជី�នៃនក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង  ខ្មែចុករ�ខ្មែលកចុ�ក្រោ�ះដឹងឹ�ន�

ទុ�ក់ទុងនងឹក�រអ្ននវុតតក�រង�រស៊ី�ុភ្នំ�ពីកនងូម៉ាក នងិ

ពីភិ្នំ�កា�ក្រោលើបញ្ញាា�បឈ្លម៉ាខ្មែដឹល�ូនួក្រោទុៅស៊ីម៉ាា�ស៊ីន ៍នងិ

ស៊ីត�ប់ ឪពីកុ ម៉ាត�យ យ�យ ត� អុ្ន� ពី� ម៉ា�ង ក្រោរៀបរ�ប់អ្ន�ពី�ក្រោរឿងរា�វ 

ក្រោនៅកនងុរបបខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ាឃុំុ�របស៊ី�់ូនួក្រោនៅអ្ន�ឡាងុ
 ក្រោពីលនៃនក�ររ�ករ�លដឹ�លជី�ង�ក�វ�ដឹ១៩ រួម៉ាជី�មួ៉ាយដឹ�ក្រោ�ោះ 

�ស៊ី�យ។ ក្រោនៅកនុងឱក�ស៊ីក្រោនោះ ក្រោស៊ីោម៉ា  បុុន�ន  បុ�ាលកិ

ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី� បានផាតល់ ខ្មែជីលល�ងនៃដឹ, 
ម៉ាា�ស៊ី,់ អ្ន�វយ�ត, ល�ិតិឧក្រោទុាស៊ីន�ម៉ា,�ក្រមង់សី��ួរស៊ីា�ប 

ស៊ីាង់មតិ ,ទុស៊ីាន�វដឹា�ខ្មែស៊ីាងរកក�រពីតិ ស៊ី�ម៉ា��់អំកស៊ីែ�័� 

ចុតិតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រក្រោនៅក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀងក្រោ�បើ�បាស៊ី ់

ក្រោនៅក្រោពីលចុុះក្រោទុៅស៊ីួរស៊ី�ុទុុក ិនងិស៊ីត�ប់ក្រោរឿងរា�វឪពុីក ម៉ាត�យ 

យ�យ ត� អុ្ន� ពី� ម៉ា�ង �ពីម៉ាទុ��ងកញ្ចច ប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍។ បនា�ប់ 

ម៉ាកអំកស៊ីែ�័�ចុតិតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�បានន��យក 
កញ្ចច �់អនសុ៊ីា�វរ�យ៍ ចុ�ននួ៥៥ ក្រោកស៊ី រួម៉ាម៉ា�ន ១) �ពីតឹតបិ�ត 

ព័ីតម៌៉ា�នខ្មែ�ន��អ្ន�ពី�ស៊ី�ុភ្នំ�ពី, ២) ស៊ី�បុ�ល�ងនៃដឹ, ៣)  

ម៉ាា�ស៊ី់, ៤) ន�, ៥) ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅ�បវតតិស៊ី�ស្រ្តីស៊ីតកមុុ៉ាជី�

�បជី�ធាិបក្រោតយយ (ពី�ឆាំន��១៩៧៥-១៩៧៩), ៦)  

ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅអ្ន�ក្រោពីើ�បល័យពី�ជីស៊ី�ស៊ីន ៍នងិក�រស៊ីមូ៉ា�ប់ 

រងា�លក្រោនៅកនុង�បវតតសិ៊ី�ស្រ្តីស៊ីតពីភិ្នំពីក្រោលោក, ៧) ឧបករ�៍ 
ស៊ីក្រោ�ងាោះបឋាម៉ា, ៨) ក្រោស៊ីវ�កម៉ាែពីនិតិយស៊ី�ុភ្នំ�ពីក្រោនៅត�ម៉ា 

ម៉ានា�រក្រោពីទុយឯកជីនកនុងស៊ីហ�ម៉ានក៍្រោដឹោយឥត�ិតនៃ�,ូ នងិ 

៩)ស៊ីម៉ាា�រជី�នយួដឹលជ់ីនពីកិ�រ រួម៉ាជី�មួ៉ាយក�ប�បស៊ី�ុយ  

នងិអ្ន�វយ�ត យកក្រោទុៅខ្មែចុកជី�នអ្ននករស៊ីរ់�នម៉ា�នជី�វតិពី�របប 

ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាខ្មែដឹល�ូនួបានស៊ីម៉ាា�ស៊ីនក៍នងូម៉ាកក្រោនៅត�ម៉ា

ភ្នំ�មិ៉ាឃុំុ�ក្រោរៀងៗ�ូនួ។

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង
ខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ ជី�នដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របប
ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅនៃ�ៃទុ� ២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។ 
(អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតរបស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀងខ្មែចុកកញ្ចចប់អ្ននសុ៊ីា�វរ�យ៍ ជី�នដឹល់អ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របប
ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាក្រោនៅនៃ�ៃទុ� ២៩ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។ (អ្ននកស៊ីែ័��ចុិតតនៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្នតតីតកងចុល័តយុវជៃឃំុុំអ្នៃង់ូក្រោមៀៃ

ក្រោមក វៃិ 

 ងាានុ មាាក់ លេភា�ក្រ�ុសី អាយ�៦៣ឆ្នាំាំ� មានុស្រសីុក 

ក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិក្រ�វាាសី ់ឃុំ���ឹងណ្ឌាយ ស្រសុីកនៃក្រពុឈរ ក្រោ�តត 

ក�ពីង់ចុ�ម៉ា។ ស៊ីពីានៃ�ៃ ម៉ាា�ក់ រស៊ីក់្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ា�ស៊ីក្រោឡាៅក្រោ�ស៊ីោង

ឃុំ�����ង ស្រសីកុអនុង់ួខែវង លេខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។ មាាក់ �នុ 

នុយិាយលេរៀ�រា�់ពុី��លេណ្ឌ�រនៃនុការតសីូូ នុងិ��កខ���ក

រ�សី់ខួនួុកំ�ងសីម័យខែខរីក្រកហាម�ចូខាងលេក្រកោម�ា ៖

 កា�ពុកី�មារភាាពុ ខា��រសីល់េនុៅកំ�ងក្រគឺសួីារមួយខែ��
 

មានុជ្ឈវីភាាពុមធូ�ម។ ក្រគួឺសីារខា�� ក្រ�ក�ម�ខរ�រលេធូី�ខែស្រសី 
ចមើារ នុងិ�ា���ណ្ឌា��នុីចិ�នុីចួសីក្រមា�់ក្រ�ក្រ�ង់ជី្ឈវភាាពុ 
រស់ីលេនុៅក្រ�ចា�នៃ�ៃ។ ច�ខែណ្ឌកឯក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��រសីល់េនុៅកំ�ង 
ភូាមិក្រ�វាាស់ី ការរកសី��ីក់�រូ លេធូី�ខែស្រសីចមើារ មានុភាាពុ 

ក្រ�លេសី�រលេ��ង ជ្ឈាពុលិេសីសីការហា�ូច�ក ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមិនុមានុ 

ការខះីខាតលេ�� យ។ កា�លេណ្ឌោះ ខា�� រួម�ា�ងលេកងី លៗេនុៅ 
កំ�ងភូាមិជ្ឈាលេក្រច�នុនុាក់លេ�ៀត�នុនុា�គឺាំលេ�ៅឃុំាី�លេគឺោ ក្រពុម 
�ា�ងរតល់េ�ងជ្ឈាមួយគឺាំយាាងសី�ិាយកែាកកែាយ។ 

 លេនុៅនៃ�ៃ�ី១៨ ខែខមីនុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ រ�ឋក្រ�ហាារ�មួាក់ 

សីលេមាចក្រពុះ នុលេរោតមី សីហីានុ� លេក�តមានុលេ��ង។ លេក្រកោយ 

មកក៏មានុការ�មួាក់ក្រគឺា�់ខែ�កយាាងលេក្រច�នុ លេនុៅកំ�ង

ស្រសីកុនៃក្រពុឈរ លេខតកី�ពុង់ចាម ខែ��លេធូី�ឲ្យ�ឆ្នាំា�លេឆ្នាំះផ្សាាះ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអស់ីជ្ឈាលេក្រច�នុខងំ។ �នុាា�់មកលេ�ៀត ឪពុ�ករ�សី ់

ខា�� សីលេក្រមចចតិចី�ូ�លេក្រម�កំ�ងរ�ឋការរ�ស់ី �នុ ់នុ�។់ 
 

លេនុៅលេពុ�ខែ��ឪពុ�កខា��ចូ�ជ្ឈាមន្ត្រីនុីរី�ឋការ រ�ឋាភិា��

�កឹនុា�លេ�ោយ �នុ ់នុ�់ សីលេក្រមចឲ្យ�ឪពុ�កខា��លេម��ការខ�សី 
ក្រតូវខាងខែផ្សាកំកសីកិមី។ ឪពុ�ករ�សីខ់ា��ក្រតូវ�នុ�ញ្ញាូនុលេ�ៅ

�ីក្រកងុភាំ�លេពុញ �នុាា�់ពីុ�នុ��ួ�ត�ខែណ្ឌង។ ខា��លេរៀនុក្រតមឹ

�ាំក់�ី១០ពុីសីងគមចាសី់ លេ�ោយសីារខែតឪពុ�ករ�សី់ខា��

ផ្សាាួសី�ី់��លេនុៅលេ�ៅរសីល់េនុៅភាំ�លេពុញ ម�ាាងវញិលេ�ៀតស្រសុីក 

លេ�សីក�ពុ�ងខែតលេក�តមានុសីន្ត្រីងគាម។

 លេនុៅចលេនុោួះឆ្នាំាំ�១៩៧១ នុិងឆ្នាំាំ�១៩៧២ ភាាពុច�ាច�  

នងិអ្នស៊ីនតសុិ៊ី�ក្រោនៅកនុង��ឌចុ�ក�រម៉ាន រ�ឋធូានុី ភាំ� លេពុញ  

ខ្មែតងខែតលេក�តមានុជ្ឈាលេរៀងរា�ន់ៃ�ៃ។ សីន្ត្រីងគាមកំ�ងក្រ�លេ�សី 
កានុខែតរកីធូ�ពុមួីយនៃ�ៃលេ�ៅមួយនៃ�ៃ។ �នុាា�់ពុមីានុភាាពុ 

វឹកវរ នុងិអសីនុីសិី�ខលេនុៅច�ការមនុញឹកញា�់លេពុក ឪពុ�ក

ខា�� សីក្រមចចិតកី្រត��់មករសី់លេនុៅស្រសីុកក�លេណ្ឌ�តវិញ។

ងា�ន ម៉ាា�ក់ រស៊ី់ក្រោនៅកនុងភ្នំ�មិ៉ា�ស៊ីក្រោឡាៅក្រោ�ស៊ីោង ឃុំុ�ល�ទុង �ស៊ីុក
អ្ននង់ូខ្មែវង ក្រោ�តតឧតតរម៉ា�នជី័យ ក្រោរៀបរ�ប់អ្ន�ពី�ក្រោរឿងរា�វក្រោនៅកនុង
របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា�បាប់ ក្រោម៉ាក វិន បុ�ាលិកម៉ាជីឈម៉ា�ឌលស៊ីនតភិ្នំ�ពី
អ្ននង់ូខ្មែវង។ (ក្រោម៉ាក វិន/ ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�) 
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ឪពុ�ករ�ស់ីខា��សីលេក្រមចចតិ�ីា
 

ខែ�ងពីុ ត�ខែណ្ឌងកំ�ងរ�ឋការរ�សី ់�នុ ់នុ�។់ កា�លេណ្ឌោះ  
ខា��លេ���ខែតមានុអាយ�១៣ឆ្នាំាំ��ា�លេណ្ឌ ះោះ។ �នុាា�់មក ឪពុ�ក 
រ�ស់ីខា��ក៏សី��ការអនុ�ញ្ញាាតគឺណ្ឌៈក្រគឺ�់ក្រគឺងស្រសុីកនៃក្រពុឈរ  
ផា�ូស៊ីទ់ុ�ល�ក្រោនៅក្រោទុៅរស៊ីក់្រោនៅកនងុក្រោ�តតនៃបាលនិវញិ ក្រោដឹោយស៊ី�រ 
ខែតគឺាតម់ានុ�ង�ែនូុរស់ីលេនុៅ�ី លេនុោះ។   ក្រគឺសួីារខា��លេ�ៅរសីល់េនុៅ

 
�រតា�ងសូូី កំ�ងលេខតនីៃ�ា�និុ នុងិ�នុក្រ�ក�ម�ខរ�រជ្ឈាជ្ឈាង 
សីាងសីង់សីា�ាឆ្នាំ�ានុ នុងិវតអីារាមជ្ឈាលេ��ម។ ក្រគួឺសីារ 

ខា�� រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�លេ�ៀតរស់ីលេនុៅលេ�ោយសី�ខសី�ិាយ  
មិនុមានុការ�មួាក់ក្រគឺា�់ខែ�ក ឬអសីនុីសិី�ខអីីលេ��យ។ 

 រហាតូ��់នៃ�ៃ�ី១៧ លេមសីា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខរីក្រកហាម 

ចូ�មក��់�រតា�ងសីូ។ូ �នុាា�់មក ខែខរីក្រកហាម ជ្ឈលេមួ�សី 

ក្រគួឺសីារខា�� រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាលេក្រច�នុអំកលេ�ៀតចាកលេចញ

លេ�ៅកានុល់េខត�ីត�់��ង។ កា�លេណ្ឌោះ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�� 

រស៊ីក់្រោនៅកនងុក្រោ�តតនៃបាលនិ មិ៉ាន��ក្រោនៅកនងុ�កុង ឬ�សុ៊ីកខែស្រសី 

ចមើារលេ� កង�័ពុខែខរីក្រកហាមលេធូី�ការជ្ឈលេមួ�សីលេចញពីុ

ភូាមិក�លេណ្ឌ�ត�ា�ងអសី់។ ច�ខែណ្ឌកឯក្រ�ធូានុភូាមិ គឺណ្ឌៈ

ក្រគឺ�់ក្រគឺងឃុំ�� នុងិគឺណ្ឌៈក្រគឺ�់ក្រគឺងត��នុ�់រតា�ងសីូ ូក្រតូវ�នុ

ខែខរីក្រកហាមយកលេ�ៅលេរៀនុសូីក្រត�ា�ងអស់ី។ លេ�ោយខ្មែឡាក

ច�លេពុោះ�ាហាានុ �នុ ់នុ� ់កង�័ពុខែខរីក្រកហាមក្រ�កាសី�ា  

អំកណ្ឌាខែ��ធូាួ�់កានុម់�ខត�ខែណ្ឌងអីីក៏លេ�ោយ មិនុ�ា

ស៊ីក័ៀិមួ៉ាយ ឬស៊ីក័តិពី�រ កងទ័ុពីខ្មែ�ែរ�កហម៉ាឲ្យយទុទួុលត�ខ្មែ�ង 

រ�សីខ់ួនួុ�ខែ��។ ខា��លេនុៅចា��ា កង�័ពុខែខរីក្រកហាមលេសី�ួក

សីលេមួ�ក��ពុាក់ឈ�តពុណ៌្ឌលេខៅី មានុ�ា�ងលេកងី �ា�ងមនុ�សី� 

ចាសី ់ក្រ��ា�់លេ�ោយកា�លេភាួ�ងក្រគឺ�់នៃ�។ មិនុខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ 

សីលេមួ�ក��ពុាក់�ា�ងអសីខ់ែ��កង�័ពុខែខរីក្រកហាមលេសី�ួក 

ពុាក់ ��ស៊ីទុុធខែតសីលេមួ�ក��ពុាក់ចាសី់ៗ  មិ៉ានមានុ�ែ�ក្រោឡាើយ។

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��ខែខរីក្រកហាមជ្ឈលេមួ�សីលេចញពុី �រតា�ងសូូី 

នុាលេពុ�លេនុោះ ពុិ តជ្ឈាមានុការលេសីោកសីាាយ ផ្សាាះសីខែមិង  

នុិងភ្នំ�មិ៉ាក�លេណ្ឌ� តរ�សីខ់ួនួុខាួ�ងណ្ឌាសី។់ អំកខះួ មានុមាតូ ូ 
អំកខះួមានុ�ានុ នុិងអំកខះួលេ�ៀតមានុរលេ�ះរ�ញ។ ច�ខែណ្ឌក 

ឯខា�� អូសីរលេ�ះ លេហា�យឪពុ�កមាាយរ�សីខ់ា��ជ្ឈាអំកលេរៀ�ច�
 

របស់៊ីរបរស៊ីម៉ាា�រក្រោ�បើ�បាស៊ី ់ម៉ា�នដឹ�ចុជី� អ្នងៀរ អ្ន�បិល ក��បិត 

ពុលូេ�ៅ នុិងសីមៈារក្រោ�បើ�បាស៊ីមួ់យចុ�ននួលេ�ៀត �ាក់កំ�ងរលេ�ះ។  
បនា��់មក��ួស៊ី�ររបស់៊ី�ំុ� រួម៉ាទុ��ង�បជី�ជីនជី�ក្រោ�ចុើនន�ក់ 

លេ�ៀត �នុលេធូី���លេណ្ឌ�រចាកលេចញពីុលេខតនីៃ�ា�និុ។ លេ��សីពុី 

ក្រោនះក្រោទុៅក្រោទុៀត កងទ័ុពីខ្មែ�ែរ�កហម៉ា  ដឹកឹន���បជី�ជីនទុ��ងអ្នស៊ី ់

លេ��រច�ះពុី ផ្សាួវូលេកៅសីូ ូលេហា�យសី�លេ�ៅលេ�ៅ�ិសីខាងលេក� ត លេ�ោយ 
លេធូី� ដឹ�ក្រោ�ើរតាមផ្សាួវូរលេ�ះ។ លេក្រកោយពីុ ��ួស៊ី�រខា�� រួម�ា�ង 
ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាលេក្រច�នុនុាក់លេ�ៀតលេធូី���លេណ្ឌ�រអសីរ់យៈលេពុ� 

១យ�់ ២នៃ�ៃ ក៏លេ�ៅ��់លេរោងចក្រកសីើរសី សីិតិលេនុៅជ្ឈតិ�ង 

សីាងឹសីខែងើ។ �នុាា�់ពុលីេធូី���លេណ្ឌ�រលេ�ៅ��់�ីលេនុោះ កង�័ពុ

ខែខរីក្រកហាម �ញូ្ញា ឲ្យយខា��ឈ�់សីក្រមាកលេនុៅលេរោងចក្រកស៊ីៀរសី 

រយៈលេពុ�៣នៃ�ៃសីនិុ។ ��ះ��់ក្រពុកឹនៃ�ៃ�ី៣ កង�័ពុខែខរី 

ក្រកហាម�ញ្ញាាឲ្យ�លេយ�ង�នុ�ី�លេណ្ឌ�រលេ�ៅម�ខលេ�ៀត។ លេយ�ង 

ក្រោដឹើររហាតូ��់លេមាោង៤�ៃាច លេ����នុលេ�ៅ��ល់េគឺោ�លេ�ៅ 

ខែ��សីិតិលេនុៅកំ�ងភូាមិអនុង់ួលេមៀនុ ឃុំ��អនុង់ួលេមៀនុ ស្រសីកុ 
សីខែងើ លេខត�ីត�់��ង។ លេនុៅ�ីលេនុោះ  កងកមួា�ងខែខរីក្រកហាម 

ក្រ�កាសីក្រ��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�រកអាហាារហា�ូច�កលេ�ោយខួនួុ 
ឯង។ �ា�ខែនុគីឺណ្ឌៈក្រគឺ�់ក្រគឺងលេនុៅឃុំ��អនុង់ួលេមៀនុ �នុលេ��ក 

ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��ក្រោទុើបខែតជ្ឈលេមួ�សីមក�ីី ខែ��មានុមាសី  

ក្រ�ក់ ខែកវកង ឬសីលេមួ�ក��ពុាក់�ីី ៗយកលេ�ៅលេ�ោះ�រូយក 

ជ្ឈាអងើរ ក្រគឺា�់លេពុោត សីខែណ្ឌាក ���ូង ជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
១៨មីនុា។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៨មីនុា ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ���នុ

ចាកលេចញពុីភូាមិក�លេណ្ឌ�តរ�សី់ខួនួុមកចូ�រួមជ្ឈាមួយ

ច�នុា��វិតនីុខ៍ែខរីក្រកហាមកំ�ងនៃក្រពុតា�ងពុឆី្នាំាំ�១៩៧០ 

មកលេមួាះលេ��មិកី្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយរ�ឋការ �នុ ់នុ�់ នុងិ�ាម 

�ារត�ខែណ្ឌងជ្ឈូនុសីលេមាចក្រពុះ នុលេរោតមី សីីហានុ�។ �ា�ខែនុ ី

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៨មីនុា មិនុ�នុរស់ីលេនុៅកំ�ងឃុំ��អនុង់ួលេមៀនុ

ជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ���ខែតជ្ឈលេមួ�សីលេ�ៅលេក្រកោយលេ� គឺឺលេនុៅ 

កំ�ងនៃក្រពុ�ាច់ឆ្នាំៃាយពុគីឺាំ។ លេ�ោយសីារខែតភាាពុអតឃ់ុំាួនុ 

ខះីខាតលេសីិ�ងអាហាារ មាាយរ�ស់ីខា�� នុងិខា���នុលេធូី�
 

��លេណ្ឌ�រអសី់រយៈលេពុ�៤លេមាោងលេ���លេ�ៅ��់�ីកខែនុងួ

រស់ីលេនុៅរ�ស់ីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៨មីនុា ឬលេហាៅ�ាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

មូ��ឋានុ។ លេពុ�លេ�ៅ���ី់លេនុោះ ខា��លេឃុំ�ញមានុផ្សាាះតចូៗ 

គឺឺមិនុមានុផ្សាាះធូ�លេ� �ា�ខែនុកី្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៨មីនុា មានុអាហាារ

ហា�ូច�ក នុងិសីមៈារលេក្រ��ក្រ�សីក់្រគឺ�់យាាង�ចូជ្ឈា៖ ស្រសីវូ 

អងើរ លេគឺោ ក្រក�ី ។

 លេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧ខា���នុច�ូជ្ឈាកងច�ត័យ�វជ្ឈនុ

យ�វនុារ។ី �នុាា�់មកខា��លេចញលេ�ៅលេធូី�ការលេនុៅតាមម�ខ 
សីញ្ញាា�ា�ងអសីខ់ែ��សីិតិលេនុៅកំ�ងឃុំ��អនុង់ួលេមៀនុ។ កំ�ង

កងច�័តយ�វជ្ឈនុយ�វនុារ ីមានុខែតមួយកង�ា�លេណ្ឌ ះោះ 

18 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេហា�យសីរ��សីមាជ្ឈកិ�ា�ងអសីម់ានុច�នុនួុ៤០០នុាក់។ 

លេ��សីពុលីេនុះលេ�ៅលេ�ៀត កិចចការសី�ខានុច់�នុនួុពីុរខែ��កង 

ច�ត័យ�វជ្ឈនុយ�វនុារកី្រតូវលេធូី�លេនុោះគឺឺ �ី១) ការលេ��កភាួឺ 

ខ្មែ�ស៊ី នងិទុ�២) ក�រជី�ក�បឡា�យបងា�រទឹុក។  ក្រោនៅក្រោពីលលេ��ក 

ភ្នំូ�ខ្មែ�ស៊ីម៉ាាងៗ ក្រ�ធូានុសីហាករណ៍្ឌ�នុ�ញ្ញាាស៊ីម៉ា�ជីកិកង 

ឲ្យ�វាសីខ់ែមាក្រតខែចកគឺាំកំ�ងមំាក់ច�នុនួុ៥ខែមាក្រត នុិងមានុកមុសី ់
៥តឹ ក។ យ�វជ្ឈនុយ�វនុារី�ា�ងអសីក់្រតូវលេធូី� យាាងណ្ឌាឲ្យ� 

រួចតាមច�នុនួុក�ណ្ឌតរ់�ស់ីអងគការ។ លេ��អំកណ្ឌាលេធូី�មិនុ 

រួចតាមការក�ណ្ឌតរ់�សីអ់ងគការ មិ៉ានក្រតូវ�នុឈ�់ស៊ី�ម៉ា�ក 

លេ��យ។ ចុ�ខ្មែ�កឯ បុរស៊ី ឬស្រ្តីស៊ីត� ��ខ្មែដឹលស្រសី�ាញ់គឺាំ  

���តូវជី�នុ��ណឹ្ឌ ងក្រោទុៅដឹល�់បធា�នសីហាករណ៍្ឌ។ �នុាា�់មក 

ក្រ�ធូានុសីហាករណ៍្ឌនុងឹកត់ក្រតាលេឈោីះ��ករហាតូក្រគឺ�់

ច�នុនួុ២០គូឺ លេ���លេរៀ�ច�ពុធីិូការឲ្យ�មាង។ ជ្ឈាក់ខែសីាង �ង 

ស្រសីីរ�សី់ខា��ក៏លេរៀ�ការកំ�ងច�លេណ្ឌោម២០គូឺលេនុោះខែ�រ។ 

កំ�ងពុធិូលីេរៀ�ការលេនុះក្រ�ធូានុសីហាករណ៍្ឌ លេហាៅឪពុ�ក មាាយ  
�ង�ែនូុ សីាមី ខួនួុខែ��លេរៀ�ការមកជ្ឈ�ួជ្ឈ��កំ�ងពុិ ធូី ។ �នុាា�់

 មក គូឺរសីាីមី �ា�ងកូនុក្រ�សុី កូនុស្រសីី លេក្រកោកឈរ��ម់�ខ 

គឺាំលេ��មិីចា�់នៃ�លេ�ាជ្ឈាាចិត�ីាក្រពុមសីី័ក្រគឺយកគឺាំជ្ឈា�ាី

ក្រ�ពុនុធ ពុិ តក្រ�ក�ខែមនុ។ ក្រោលើស៊ីពី�ក្រោនះក្រោទុៅក្រោទុៀត ក�រលេរៀ� 

ច�អាហាារហា�ូច�កកំ�ងពុិធីូ គឺឺមានុលេក្រច�នុម�ខ�ូចជ្ឈា៖ 

នុ��ញ្ញច�ក �យសីមួរ លេសីៃោរមានុ ់លេសីៃោរ�ា សីាច់ក្រជ្ឈកូ នុងិ 
ក្រោ�ោ�កប�។ ��ស៊ីា�ម៉ា�ខ្មែដឹលក្រោរៀបក�ររួចុក្រោហើយ ម៉ា�នស៊ីទិុធឈិ្លប់ 

សីក្រមាកច�នុនួុ៣នៃ�ៃ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ �នុាា�់មកក៏ក្រតូវលេចញលេ�ៅ 

លេធូី�ការតាមម�ខសីញ្ញាាលេរៀងៗខួនួុ។

 លេនុៅនៃ�ៃមួយលេ�ោយសីារខែតខា��លេហាវហាតអ់ស់ីកមួា�ងខាួ�ង 
ក្រោពីក �ំុ�ក្រោធាាើពុីតជី�ឈ្ល�ក្រោដឹើម៉ាៈ�បានឈ្លប់ស៊ី�ម៉ា�កមួ៉ាយនៃ�ៃ។  
ភ្នំ�ូម៉ា កៗ្រោនោះឈ្លូ បក្រោដឹើរម៉ាកទុ�ត�់ំុ� ខ្មែដឹលក�ពីងុក្រោដឹកឈ្ល�ចុ�ននួ 
៣ក្រោជីើង លេហា�យខែ�ម�ា�ងខែស្រសីកឲ្យ�លេក្រកោកលេ�ៅលេធូី�ការលេ��មិី 

��ួ��នុរ����រ។ លេនុៅជ្ឈ�នុានុល់េនុោះ លេ�� អំកណ្ឌាមិនុលេ�ៅ 

លេធូី�ការលេ� គឺឺមិនុ��ួ��នុ��រហា�ូជ្ឈា�ាច់ខាត។ 

ច�លេពុោះអំកឈ ឺមិនុ�នុលេធូី�ការ អងគការ�ញ្ញាាឲ្យ�លេ�ៅលេ��ក

កនុាក់មួយកូនុចានុមកហា�ូកំ�ងមួយនៃ�ៃ។ �នុាា�់ពីុលេ��ក

កនុាក់�នុលេហា�យអំកខះួយកកនុាក់លេ�ៅ�ា�ឲ្យ�ឆ្នាំែិនុ ខះួលេ�ៀត

យកលេ�ៅ��រ�ាក់�ាយក្រតកួនុ ឬសីួកឹ�សី។ ច�ខែណ្ឌកខា�� 

យកលេ�ៅ�ីងឲ្យ�ឆ្នាំែិនុលេ��មិហីា�ូក��ឲ្យ�មានុការឈលឺេពុោះ។ 

ខា��ច�ូលេធូី�កងច�ត័ រហាតូ��់ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កង�័ពុ 

លេវៀតណ្ឌាមក៏វាយចូ�មក��។់ខា�� រួម�ា�ងយ�វជ្ឈនុយ�វនុារី

ជ្ឈាក្រោ�ចុើននុាក់លេ�ៀតរតល់េ�ៅរកឪពុ�កមាាយលេរៀង ខៗួនួុលេ�� មិ ី
ជ្ឈ�ួជ្ឈ��ក្រគឺួសីារ នុិងក្រត��់លេ�ៅស្រសីកុភូាមិក�លេណ្ឌ�តវិញ។ 

 លេនុៅលេ��មឆ្នាំាំ�១៩៨០ ក្រគឺសួីាររ�ស់ីខា�� ក្រត��់លេ�ៅរសី ់
លេនុៅកំ�ងស្រសុីកនៃក្រពុឈរខែ��ជ្ឈាស្រសីកុក�លេណ្ឌ�តវញិ។ លេនុៅ 
លេពុ�ខែ��ខា��លេ�ៅ��់ភូាមិក�លេណ្ឌ�ត ខា��ពុិតជ្ឈាមានុការ

សី�ិាយចតិរីកីរាយជ្ឈាខាួ�ង លេក្រពុោះលេឃុំ�ញផ្សាាះសីខែមិង 

នុងិជួ្ឈ�ជ្ឈ��សីាចញ់ាត ិ�ង�ែូនុសីារជ្ឈា�ី។ី កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៨១ 

ខា��ក៏លេរៀ�ការ។ ពុធីិូលេរៀ�ការរ�ស់ីខា��មិនុមានុអីីធូ����លេនុោះ

លេ� ក្រគឺានុខ់ែតមានុ�យសីមួរសីក្រមា�់��ួ�អំកច�ូរួម

កំ�ងពុធិូ�ីនុីចិ�នុីចួខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ �នុាា�់ពុខីា��លេរៀ�ការរួច
 លេហា�យ ឪពុ�កមាាយរ�សី់ខា��ខែចក�ធីូួីមួយច�នុនួុលេ��មិីលេធូី� 

ខែស្រសីចមើារ នុងិសីង់ផ្សាាះសីខែមិង។ កា�លេណ្ឌោះ លេ�ោយសីារ 

ខែតលេនុៅកំ�ងភ្នំ�មិ៉ា�បវាាសីមិ៉ាន�ានុម់ានុភាាពុសីៃ�់សីៃាត�់ស៊ីួល 

�ួ� ជ្ឈាពុលិេសីសីសីន្ត្រីងគាមតាមក្រពុ�ខែ�នុលេនុៅខែត�នុ ីលេ���លេធូី� 

ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��រស់ីលេនុៅកំ�ងភូាមិក្រ�វាាសី មិនុអាចលេចញ 
លេ�ៅក្រ�ក�ម�ខរ�រលេធូី�ខែស្រសីចមើារលេនុៅឆ្នាំៃាយៗពុភូីាមិ�នុ។ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��រស់ីលេនុៅកំ�ងភូាមិក្រ�វាាសី មានុការខះីខាត

ការហា�ូច�កជ្ឈាខាួ�ង។

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩០ ការរសីល់េនុៅកំ�ងស្រសីកុភូាមិ ចា�់លេផ្សាា� ម

មានុភាាពុក្រ�លេសី�រលេ��ង។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអាចលេចញលេ�ៅលេធូី� 

ខែស្រសីចមើារឆ្នាំៃាយៗ នុងិរកសី��ីក់�រូលេនុៅកំ�ងភូាមិ�នុ។ 

រហាតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៩៣ មានុការលេ�ះលេឆ្នាំោំតជ្ឈាសីក�

លេក�តមានុលេ��ង។ ចា�់តា�ងពុីលេពុ�លេនុោះមក ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

រសី់លេនុៅលេ�ោយមានុសី�ខសីនុីភិាាពុ ខែ�ងមានុសីន្ត្រីងគាម

លេក�តមានុលេនុៅកំ�ងស្រសីុកភូាមិ�ចូម�នុលេ�ៀត។ ខា��រួម�ា�ង

ក្រគឺួសីារ�នុរីសី់លេនុៅកំ�ងស្រសីុកក�លេណ្ឌ�តរហាតូ��់ច�ង 
ឆ្នាំាំ�២០០០។ លេនុៅលេ��មឆ្នាំាំ�២០០១ ខា��សីលេក្រមចចតិនីុា�ក្រគឺសួីារ 
មកកានុ�ឹ់ក�ីអនុង់ួខែវង។ ខា���ិញ�ី�នុមួយច�នុនួុ

សីក្រមា�់លេធូី�ខែស្រសីចមើារ �ា���ណ្ឌា� នុងិចិញ្ញចមឹសីត។ី 

�ឹក�អីនុង់ួខែវងពុតិជ្ឈាស្រសីសីស់ីែាតខាួ�ងណ្ឌាសីខ់ែ��ជ្ឈា 

លេហាត�លេធូី�ឲ្យ�ខា��សីលេក្រមចចតិចីាកលេចញពុសី្រសីកុក�លេណ្ឌ�តមក

រសី់លេនុៅ�ឹក�លីេនុះរហាតូមក��់�ចច��ិនុ។ំ
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ��ចលេក្រម�ង�នុជ្ឈួយលេធូី�ឲ្យ�មនុ�សី�មានុអារមីណ៍្ឌ 

ផ្សាាួស់ី�ូីរ ការគិឺតពុចិារណ្ឌា នុងិជ្ឈយួលេធូី�ឲ្យ�មានុការផ្សា�ះ 
ផ្សា�ាផ្សាួូវចិត។ី រហាតូមក��់លេពុ�លេនុះមានុរយៈលេពុ� 
៤២ឆ្នាំាំ�មកលេហា�យ ��ចលេក្រម�ង «ឱ! ភូនំក្រោពញក្រោអ្នើយ» លេនុៅ 

ខែត�ក់ជ្ឈា�់លេនុៅកំ�ង�ងួចិតរី�សី់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា ជ្ឈា
 

ពុិ លេសីសីអំកខែ���នុឆ្នាំងួកាតរ់��ខែខរីក្រកហាមក្រ�មាណ្ឌ 

ជ្ឈាង ៥ �ានុន់ុាក់ ខែ��ក�ពីុងលេនុៅរសីរ់ានុមានុជី�វិត។ 

 ��ចលេក្រម�ង «ឱ! ភាំ�លេពុញលេអ�យ» នុពិុនុធលេ�ោយលេ�ោក  

ខែកវ ចនិុាី លេនុៅនៃ�ៃ�ី១០ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ គឺឺជ្ឈា�� 

ចលេក្រម�ង�ីមួយខែ��ក្រតូវ�នុចាក់ផ្សា�ាយ�នុាា�់ពុរី��

បទចុក្រោ�មៀង «ឱ! ភូនំក្រោពញក្រោអ្នើយ»
បាៃរឭំកអំ្នពតីការចុងចាំ
ក្រោសាម បុៃុ�ៃ 

�ិ�ឋភាាពុផ្សា�ារធូ��ីី �នុាា�់ពីុ រ��ខែខរីក្រកហាម��ួរ��លេនុៅ
ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។

(រ�ប��ងក្រោលើ) កង�័ពុនៃនុរ��សីាធូារណ្ឌរ�ឋក្រ�ជ្ឈាមានុិតកមុជ្ឈា 
ឈរលេនុៅតាម�លេណី្ឌោយផ្សាួវូ ហា�ា��ឺ លេហាគោ� កំ�ងក្រកុងភាំ� លេពុញ 
�នុាា�់ពុី រ��ខែខរីក្រកហាម��ួរ��លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩។
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុវិ�ក្រត��់មកស្រសីកុក�លេណ្ឌ� តវិ ញ �នុាា�់ពុី រ��ខែខរីក្រកហាម��ួរ��លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ 

(�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)

ខែខរីក្រកហាម��ួរ��។ ��ចលេក្រម�ង «ឱ! ភាំ�លេពុញលេអ�យ»  

�តូវបានក្រោ�ចុៀងក្រោឡាើងវញិក្រោដឹោយអំកន�ង ក្រោពី�ជី ចុរយិ� ក្រោនៅ 

ក្រោពីលក្រោនះ បានុរ�ឭកអ�ពីុ ការចុងចុ�� �បវតតសិ៊ី�ស្រ្តីស៊ីត នងិក្រោរឿងរា�វ 

រនុធត ់ខែ��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា�នុឆ្នាំងួកាតល់េនុៅកំ�ងរ��ខែខរី
 

ក្រកហាម ពុឆី្នាំាំ�១៩៧៥ ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា 
នងឹបានស៊ីត�ប់បទុចុក្រោ�ម៉ាៀង «ឱ! ភ្នំន�ក្រោពីញក្រោអ្នើយ» ��ជី�ទុ�ម៉ាង់ 

��ចលេក្រម�ង�ីី ខែ��នុឹ ងជួ្ឈយឲ្យ�មានុការគិឺ តពុិ ចារណ្ឌា

លេ��ងវញិអ្ន�ពី�អ្ន�ក្រោពីើក្រោឃុំោរក្រោឃុំៅខ្មែដឹលបានលេក�តក្រោឡាើងក្រោនៅកនងុ 
របបខែខរី�កហម៉ា ជីួយឲ្យយបានធា�រក្រោស៊ីៈើយអារមីណ៍្ឌ នុងិជ្ឈយួ 

ឲ្យ�យកឈះំលេ��អតតីកា��ឈ៏ចឺា�់។

រ�សីរ់�រលេនុៅរាយ�ាយលេនុៅតាមផ្សាួវូមី�� ផ្សា�ារអូរឫសី�ី �នុាា�់ពុី រ��
ខែខរីក្រកហាម��ួរ��លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ (�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)

 លេសីនុ វាសីនុា អំកសីីក័្រគឺចុិតតកមុ�ជ្ឈា លេខតសីីាីយលេរៀង 

ខែ���នុសីាី�់��ចលេក្រម�ង «ឱ!ភាំ�លេពុញលេអ�យ» លេក្រច�ង

លេ�ោយអំកនុាង លេពុក្រជ្ឈ ចរយិា សីរលេសីរ�ា «�នុាា�់ពុីខា��

�នុសីាា�់��លេនុះអមលេ�ោយរូ�ភាាពុ ខា��មានុអារមីណ៍្ឌ�ា 

អាណិ្ឌតឈចឺា�់លេខោួចផ្សា�ា លេហា�យ��លេនុះ�នុ�ងូាញ

អ�ពុី��កខ���ករ�សី់�ង�ែូនុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��រងលេក្រគឺោះ

ពុីរ��ខែខរីក្រកហាម»។

 សី�ខ ចន្ត្រីនុាា អំកសីី័ក្រគឺចិតកីមុ�ជ្ឈា លេខតសីីាីយលេរៀង 

សីរលេសីរ�ា «��លេនុះពុលិេរោះរណ្ឌា��ាយ��ជ្ឈាមួយភាាពុ

កម�ត ់នុិងចាក់ច�ូលេក្រជ្ឈៅលេ�ៅកំ�ងចិ ត ីលេធូី� ឲ្យ�អំកសីាី�់នុកឹ 
លេឃុំ�ញ��់អតតីកា�ឈចឺា�់ នុកឹ���់ងួក្រពុ�ងឹជ្ឈាត ិ

ក្រោហើយក៏ក្រោធាាើឲ្យយធា�រក្រោស៊ីៈើយក្រោ�កោយក�រវលិម៉ាកស៊ីនតភិ្នំ�ពីវញិ»។

 លេ�ពុ មាា�ី ណ្ឌា អ្ននកស៊ីែ�័�ចុតិតកមុុ៉ាជី� ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង 

សីរលេសីរ�ា «��លេនុះពុលិេរោះ លេហា�យកម�ត។់ លេពុ�ខា��សីាី�់ 
��លេនុះច�់ ខា��មានុអារមីណ៍្ឌកី�កកី�ួ លេក្រពុោះក្រោឃុំើញរ�បភាាពុ  

នុងិអតនិុយ័��ចលេក្រម�ងលេក្រ����ចូលេឃុំ�ញលេហាត�ការណ៍្ឌ

ជ្ឈាក់ខែសីងីផ្សាាា�ខ់ែភាកំពុកីារឈចឺា�់ ���កលេវ�នុារ�ស់ី

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខរីលេនុៅកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហាម»។

 �ចច��ិនុអំំកសីីក័្រគឺចុិតតកមុ�ជ្ឈារ�សី់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកសីារកមុ�ជ្ឈាក្រ�មាណ្ឌ ៥០០នុាក់ លេនុៅតាម�ីជ្ឈនុ���ាច ់
ស្រសីយា��ូ�ា�ងក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈា ក�ពុ�ងលេធូី�ការងារជួ្ឈយលេ�� 
ខ្មែផាន កស៊ី�ុភ្នំ�ពី នងិស៊ីត�ប់ន�វក្រោរឿងរា�វរបស៊ីឪ់ពីកុម៉ាត�យ យ�យ

ត� អុ្ន� ពី� ម៉ា�ង ខ្មែដឹលក្រោនៅរសីរ់ានុម៉ា�នជី�វតិពី�របបខ្មែ�ែ រ�កហម៉ា។    
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជតីវតិអ្នកុ្លរប្់ម្ាយ�ំពុំ
យតី ្ុឃុំតី

 មីាយខា��លេឈោីះ យី កួនុ អាយ� ៦៩ឆ្នាំាំ�។ គឺាតគឺ់ឺជ្ឈា

ក�នទុ�៣ កនុងចុ�ក្រោ�ោម៉ាបងបអ�ន៤ន�ក់។ ម៉ាត�យ�ំុ�ម៉ា�ន�សុ៊ីក
 

ក�លេណ្ឌ�តលេនុៅកំ�ងភូាមិអងគ ឃុំ��ពុលេពុ� ស្រសីកុ�រ�ូិណ៌្ឌ លេខតី

ក�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង។ គឺាត ់លេរៀនុសូីក្រត�នុតចិតចួណ្ឌាសី ់លេហា�យ

��ត់�នុស៊ីក្រោ�ម៉ាចុចុតិតឈ្លប់ក្រោរៀនក្រោ�ពីោះខ្មែត�បនៃពី��ទុ�ក្រោនៀម៉ា

�មួា�់ពីុ��រាណ្ឌខែ��យ�ល់េឃុំ�ញ�ាកូនុស្រសីីក្រតវូលេនុៅចា�

ផាាះខ្មែ�រកា�ក�ន នងិ�កមុ៉ា��សួ៊ី�រក្រោដឹោយមិ៉ានចុ��បាច់ុក្រោរៀន 

ស៊ី��តឲ្យ��នុខង់ុខស់ុីលេនុោះលេ�។ 

 លេនុៅលេពុ�មីាយខា��មានុអាយ�ក្រ�ខែហា�១៨ឆ្នាំំា� គឺាត់

លេរៀ�ការជ្ឈាមួយឪពុ�កខា��លេឈោីះ មូ� យាង លេនុៅផ្សាាះខាង 

ឪពុ�កខា��សីិិតកំ�ងភូាមិនៃក្រពុសីាក់ ឃុំ��អញ្ញាចញរូង ស្រសីុក

�រ�ូិណ៌្ឌ លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង។ លេនុៅកំ�ងនៃ�ៃលេរៀ�ការរ�សី់

គឺាត់ មានុកង�័ពុខែខរីក្រកហាមមួយច�នុនួុចូ�មកកំ�ង

ភូាមិលេហា�យចងអក្រងឹងលេ�កយាមខែកិរលេរោងការខែ��

�ងើឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុការភ័ាយខាួចយាាងខាួ�ង។ លេនុៅកំ�ង

រ�� �នុ ់នុ�់ មីាយខា���លេងើ�ត�នុកូនុ២នុាក់ គឺឺ�ងស្រសីី

រ�សី់ខា��លេឈោីះ យី សី�ភាា នុងិ យី សី�ផ្សា�នុ ។ ឪពុ�កមីាយ

រ�ស់ីខា�� ក្រ�ក�ម�ខរ�រលេធូី�ខែស្រសីច�ការលេ��មិចីញិ្ញចមឹជី្ឈវតិ។

 លេនុៅលេពុ�ខែ��រ��ខែខរីក្រកហាមច�ូមកកានុក់ា�់

ក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈា�ា�ងស្រសីងុកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ អងគការ�នុ

រ�ប់ពី���ងក្រោឆាំាង យ� សុ៊ី�ន (ក�នទុ�៤),  យ� ស៊ី�ុ� (ក�នទុ�៣), ម៉ា�ល យ�ង (ឪពីកុ), យ� កួន (ម៉ាត�យ), យ� ស៊ីឃុុំ� (ក្រោនៅក្រោលើនៃដឹម៉ាត�យ�ំុ�),  
យ� ស៊ីឃុុំ� (ក�នទុ�២), ក�យ �ស៊ី�ដឹ�វ (ក�នទុ�១)។ រ�ប�តក្រោនះ�តក្រោនៅក�ឡាងុទុស៊ីវតារទ៍ុ�៩០ ក្រោនៅភ្នំ�មិ៉ាអ្នងា ឃុំុ�ពីក្រោពីល �ស៊ីកុបរបិ��៍  
ក្រោ�តតក�ពីង់ឆាំន��ង ក្រោដឹើម៉ាៈ�ខ្មែស៊ីាងរកស៊ី�ចុ់ញ�តខិ្មែដឹលបានខ្មែបក�ន�ក្រោនៅអ្ន�ឡាងុរប�ខែខរី�កហម៉ា។ (យ� ស៊ីឃុុំ�/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

22 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

��ខែ�កមីាយឪពុ�ករ�សី់ខា��លេចញពីុគឺាំ។ អងគការមិនុ

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�មីាយឪពុ�ករ�សី់ខា��ក្រត��់លេ�ៅរស់ីលេនុៅផ្សាាះ

លេនុោះលេ� លេ�ោះ�ីជ្ឈាកខែនុងួលេធូី�ការរ�សី់គឺាត់លេនុៅខែកិរ

ផ្សាាះក៏លេ�ោយ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសីក់្រតវូរស់ីលេនុៅរួមគឺាំកំ�ង

សីហាករណ៍្ឌកំ�ងខាមក្រ�ក់សីិូវខែ��អងគការ�នុសីាង
 

សីង់��កឲ្យ�។ អងគការ�នុរ�ះលេរ�ផ្សាាះលេករ�នូុតារ�ស់ីមីាយ

ឪពុ�កខា��លេចោ�លេខាចខាអីស់ីគឺាីនុសី� ់លេ�ោយយកសីសីរ 
ផ្សាាះលេ�ៅសីាងសីង់លេធូី�ជ្ឈាសីាុនុឆ្នាំួងសីាឹង��ហាាចខែ��

លេនុៅសី�់រហាតូ��់សីពុនីៃ�ៃ។ អងគការ�នុជ្ឈលេមួ�សី

មីាយឪពុ�ករ�សីខ់ា��ឲ្យ�លេ�ៅរស់ីលេនុៅកំ�ងស្រសុីកក្រកគឺរ លេខតី
 

លេពុោធូស៍ីាត ់លេក្រពុោះខែតអងគការគិឺត�ាឪពុ�កខា��មានុអតចីរតិ 
សីួតូ�ូតលេពុកមិ៉ានអាចក្រោធាាើជី�កងឈ�ួក្រគឺ�់ក្រគឺងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។  

លេក្រកោយមក អងគការ�នុជ្ឈលេមួ�សីគឺាតល់េ�ៅរសីល់េនុៅកំ�ង

ស្រសីកុ�វ�ិ លេខត�ីត�់��ងវញិ ។ �ងស្រសី�ីា�ងពីុរនុាក់

រ�សីខ់ា�� សីាួ�់លេនុៅតាមផ្សាួូវលេពុ�ជ្ឈលេមួ�សីលេ�ៅកានុល់េខតី
 

�ត់���ង លេ�ោយសីារគឺាត់លេក�តជ្ឈ�ងឺលេហា�ម។ មីាយខា��

ធូាួ�់នុយិាយលេរៀ�រា�់ក្រ��់ខា���ា លេនុៅលេពុ�ខែ��គឺាត់

ជ្ឈលេមួ�សីលេចញពុលីេខតលីេពុោធូស៍ីាតល់េ�ៅកានុល់េខត�ីត�់��ង 

គឺាតល់េឃុំ�ញរ�លេក្រកោះលេ��កកិនុរលេ�ះលេគឺោរ�ស់ីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែ���ងើឲ្យ�មានុមនុ�សី�សីាួ�់ហារូឈាមលេស្រសីោចស្រសីពុ

ពុាសីលេពុញ�។ី ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច�នុនួុលេផ្សា�ងលេ�ៀត ក្រតូវក្រកុម 

លេចោរនៃក្រពុ�ួនុយ់កសីមៈារលេក្រ��ក្រ�ស់ីនុងិក្រ�ពុ�សីមិតីរួិច 

សីមួា�់លេចោ�។ រលេ�ះលេគឺោរ�សី់មីាយឪពុ�កខា��នុងិ

រលេ�ះលេគឺោរ�សីក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈលេមួ�សីខែ��លេធូី���លេណ្ឌ�ររួមគឺាំ 

ក្រតូវលេចោរនៃក្រពុមំាក់តាមជ្ឈា�់រហាតូ �ា�ខែនុពីុូមំាក់ខែ��

ជ្ឈលេមួ�សីលេ�ៅជ្ឈាមួយមីាយឪពុ�កខា�� មានុកា�លេភាួ�ងជ្ឈា�់ខួនួុ 

លេហា�យ�នុ�ញ់សីមួា�់លេចោរនៃក្រពុ។

  លេនុៅលេពុ�លេ�ៅ��់លេខត�ីត់���ង អងគការ�នុឲ្យ�

ឪពុ�កខា��លេ�ៅរសីល់េនុៅជ្ឈាមួយកងភាាួរ ច�ខែណ្ឌកមីាយខា��វញិ 

�តូវក្រោនៅជីួយដឹ��បាយកនងុក្រោរោងបាយ។ ក្រោទុោះប�ជី�ម៉ាត�យ�ំុ� ��

ជ្ឈាអំក�ា��យ គឺាតក៏់��ួ��នុរ��អាហាារ�ចូៗគឺាំលេ�ៅ 

នុងឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ន៏ៃ�លេ�ៀតខែ�រ។ រហាតូ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ 

លេនុៅលេពុ�កង�័ពុលេវៀតណ្ឌាម ចូ�មកវាយកង�័ពុខែខរី 

ក្រកហាម ឪពុ�កមីាយខា�� សីលេក្រមចចិតកី្រត��់មករសី់លេនុៅ

កំ�ងភូាមិលេភា�ំត ឃុំ��ផ្សា�ារ ស្រសីុក�រ�ូិណ៌្ឌ លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង

វញិ។ ច�ងលេក្រកោយ មីាយឪពុ�កខា�� �ូីរ�ី��លេនុៅមករសីល់េនុៅ

កំ�ងភូាមិអងគ ឃុំ��ពុលេពុ� ស្រសីុក�រ�ូិណ៌្ឌ លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង 

ខែ��ជ្ឈា�លីេកររ�សី់ឪពុ�កមីាយខា��វិញ។ 

 �នុាា�់ពុីរ��ខែខរីក្រកហាម�ួ�រ�� មីាយឪពុ�ក

រ�ស់ីខា�� ចា�់លេផ្សាី�មក្រ�ក�រ�រលេធូី�ខែស្រសីចមើារលេ��ងវិញ 

លេហា�យ�លេងើ�ត�នុកូនុច�នុនួុ៧នុាក់ខែ�មលេ�ៀត។ កំ�ងឆ្នាំាំ� 
១៩៩៥ ឪពុ�កខា�� ចា�់លេផ្សាី�មឈខឺែភាកំ។ ខែភាកំរ�ស់ីគឺាត់

មខាងលេក�តជ្ឈ�ងឺលេ��ង�យខែភាកំ លេហា�យ�នុាា�់មក ជ្ឈ�ងឺលេនុះ

ឆ្នាំងួលេ�ៅខែភាកំរ�ស់ីគឺាតម់ខាងលេ�ៀត ខែ�ម�ា�ង�ងើឲ្យ�គឺាត់ 

ងងឹតខែភាកំ�ា�ងសីងខាង។ មីាយខា��ធូាួ�់នុា�គឺាត់លេ�ៅ

ពុ�ា��ខែភាកំជ្ឈាមួយក្រគូឺខែខរី��រាណ្ឌ �ា�ខែនុខីែភាកំរ�ស់ីគឺាត់ 

មិនុ�នុក្រ�លេសី�រលេ��ងវិញលេនុោះលេ�។

 លេក្រកោយមកមីាយខា�� សីលេក្រមចចតិនីុា�ឪពុ�កខា�� �ងស្រសីី

�ី២ នុងិ�ែូនុស្រសីីលេពុៅ ខែ��លេ���នុងឹលេក�តលេ�ៅរសី់លេនុៅ

នុងិលេធូី�ខែស្រសីចមើារឯស្រសុីកក�លេណ្ឌ�តខាងឪពុ�កខា��វញិខែ��

សីិតិកំ�ងឃុំ��អញ្ញាចញរូង ស្រសីកុ�រ�ូិណ៌្ឌ លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង។ 

លេនុៅ�ីលេនុោះមានុចមៃាយក្រ�ខែហា�ជ្ឈា៣០គីឺ�ូខែមាក្រតពុី

ផ្សាាះខែ��ខា��រស់ីលេនុៅ។ មីាយឪពុ�ករ�សីខ់ា�� សីាងសីង់ខាម

មួយក្រ�ក់���ូ�សីិូវនុងិ��ងជ្ឈញ្ញាា�ងសីួឹកលេតោំតខែកិរ

��នុ�់ខែក្រពុកមួយខែ��ជ្ឈកីតា�ងពុសីីម័យខែខរីក្រកហាម។ 
លេនុៅ�ីលេនុោះសីមិូរលេ�ៅលេ�ោយនៃក្រពុក្រកាសី់ៗ នុងិមានុ

ឪពុីករបស៊ី់�ំុ�ក្រោឈ្លែោះ ម៉ា�ល យ�ង នងិម៉ាត�យក្រោឈ្លែោះ យ� កួន �ត
ក្រោនៅឆាំន��២០០០ កនុងពី�ធា�ម៉ាងាលក�របង�ស៊ី�ទុ�២ ក្រោនៅផាាះក្រោនៅភ្នំ�មិ៉ា
អ្នងា ឃុំុ�ពីក្រោពីល �ស៊ីុកបរបិ��៍ ក្រោ�តតក�ពីង់ឆាំន��ង ។ 
(យ� ស៊ីុឃុំ�/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រោនៅនៃ�ៃទុ�២៩ ខ្មែ�មិ៉ា�ុន� ឆាំន��២០២១ ម៉ាត�យរបស៊ី់�ំុ�ក្រោឈ្លែោះ យ� 
កួន ក្រោធាាើក្រោតស៊ីតរហស័៊ីរកក្រោឃុំើញវិជីមូ៉ា�នក្រោម៉ាក្រោរោ�ក�វ�១៩ ក្រោហើយ�កុម៉ា 
��ូក្រោពីទុយក្រោទុៅទុទួុល��តយ់កក្រោទុៅដឹ�ក់ឲ្យយស៊ី�ម៉ា�កពីយ�បាលក្រោនៅ 
មណ្ឌឌ�ពុ�ា��ជ្ឈ�ងឺ ក�វ�ដឹ ១៩ កក្រមិ តស្រសីា�លេនុៅសីាីតអូ�ា�ពុិ ក។   
ម៉ាត�យរបស៊ី់�ំុ�ក្រោធាាើម៉ារ�ក�លក្រោនៅក្រោវល�ក្រោម៉ាាោង ១១ នងិ២២ន�ទុ� 
�ពីឹក នៃ�ៃទុ� ០៦ ខ្មែ�កកៀដឹ� ឆាំន��២០២១ ក្រោនៅម៉ា�ឌលពីយ�បាលជី�ង� 
ក�វ�ដឹ១៩ក�មិ៉ាត�ស៊ី�លក្រោនៅស៊ីត�តអ្ន�ឡា��ពីិក។ (�កុម៉ា��កូ្រោពីទុយដឹកឹ
អ្ននកជី�ង�ក�វ�ដឹ-១៩/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

សីភាាពុសីៃាត់ក្រជ្ឈង� លេហា�យរា�់លេពុ��ៃាចលេ��ងហាីងូ

សីតចីចកយ��ានុឮ់ពុាសីលេពុញនៃក្រពុ។ ច�ខែណ្ឌកខា��នុងិ

�ងៗ រសី់លេនុៅផ្សាាះកំ�ងភូាមិអងគ�ខែ�� នុងិជ្ឈាលេរឿយៗ

មីាយខា�� មកសីួរសី�ខ��កខខា��នុងិ�ង�ែូនុ។

 រហាតូ��់ច�ងឆ្នាំាំ� ២០០៣ ឪពុ�កខា�� ��ួ��នុការ

ពុ�ា��ខែភាកំរ�សីគ់ឺាតល់េនុៅមនុាលីេពុ���ខែងែកលេខតកី�ពីង់ 

ឆាំន��ងក្រោដឹោយ�កមុ៉ា��ូក្រោពីទុយស៊ីែ�័�ចុិតតជីនជី�តិបរក្រោទុស៊ី។  

�នុាា�់ពុពីុ�ា�� ខែភាកំរ�ស់ីគឺាតអ់ាចលេម��លេឃុំ�ញ�នុ

ចិាសីន់ុងិអាចក្រត��់មកលេធូី�ការងារ�នុធូមីតាវញិ។  

រហាតូ��់ច�ងឆ្នាំាំ� ២០០៥ ឪពុ�កខា�� លេក�តជ្ឈ�ងឺផ្សាាីសីាយធូ� 

លេហា�យសីាួ�់លេនុៅលេពុ�ក្រពុឹកក្រពុ�ឹមកំ�ងខាមលេនុោះ។ លេនុៅ 
លេពុ�ខែ��ឪពុ�កខា��សីាួ�់ គឺឺមានុខែតមីាយខា��លេ�ខែ��រសី់

 
ក្រោនៅកនងុ�ាម៉ាជី�មួ៉ាយ��ត។់ ម៉ាត�យ�ំុ�ម៉ា�នភ្នំ�ពីភ័្នំយតក់ស៊ីូតុ

 យាាងខាួ�ងច�លេពុោះការសីាួ�់រ�ស់ីឪពុ�កខា��។ គឺាតល់េរៀ�ច�សីាក 
សីពុឪពុ�កខា�� រួច��តចលេងើ�ង��ភាួឺ កំ�ងខាម �នុាា�់មកមីាយខា��

រតល់េ�ៅលេហាៅអំកភូាមិ ខែ��រសីល់េនុៅចមៃាយក្រ�ខែហា�ជ្ឈា ២ 

��ឡា�ខ្មែម៉ាា�តពី��ន�ក្រោដឹើម៉ាៈ�ស៊ីុ�ឲ្យយអ្ននកភ្នំ�មិ៉ាជីួយ នងិយកដឹ��ឹង
សីាួ�់រ�ស់ីឪពុ�កខា��លេ�ៅក្រ��់��់កូនុ លៗេ��មិយីកសីាកសីពុ 
ឪពុ�កខា��មកលេរៀ�ច�ពុធិូ�ី�ណ្ឌ�លេនុៅកំ�ងភូាមិអងគ។ �នុាា�់ពុី
ក្រោរៀបចុ�ពីធិា�បុ�យស៊ីពីឪពីកុ�ំុ�រួចុរ�ល ់ម៉ាត�យ�ំុ��តឡាប់មក 
រសី់លេនុៅជ្ឈ��គឺាំជ្ឈាមួយកូនុៗវិញ។ 

 កនងុឆាំន��២០០៧ ម៉ាត�យ�ំុ�ធា�ូក់�ូនួឈ្ល� ក្រោហើយម៉ាកពីយ�បា� 
លេនុៅមនុាី រលេពុ��សីលេមីចឪលេនុៅភាំ�លេពុញ។ លេ�ះ�ងូរ�សីមី់ាយខា�� 
លេចះខែតលេ�ោតលេ�ឿនុខាួ�ងខ�សីធូមីតា។ គឺាតទ់ុទួុលបានក�រ
ពីយ�បាលជី�ង�ក្រោបះដឹ�ងរបសីគ់ឺាតរ់ហាតូ�តឡាប់មកជ្ឈាធូមីតា
វញិ។ មីាយខា��រសីល់េនុៅជ្ឈាស្ត្រសីីី លេមាមាាយ លេ�ោយខតិខ�ចញិ្ញចមឹ 
�ី�ចកូ់នុៗខែតមំាក់ឯង។ គឺាតមិ់នុខែ��រអូូរ�ា�លេ�� យ។ 

 នៃ�ៃមួ៉ាយក�លពី�ជី�ង ១ ឆាំន��មុ៉ាន ម៉ាត�យ�ំុ�វលិមុ៉ា�ដឹលួ
លេ�ៅលេ���។ី ខា��នុងិ�ង�ែូនុភ័ាយខាួ�ងណ្ឌាសី ់រួចនុា�គឺាតល់េ�ៅ

 
ពីនិតិយក្រោម៉ាើលអ្ន�ក�រក្រោនៅឯម៉ានា�រក្រោពីទុយឯកជីនមួ៉ាយកនងុ�ស៊ីកុ 
បរបិ��៌។ ��ូក្រោពីទុយ ប�ម៉ាឈ្ល�ម៉ារបស៊ី�់�តក់្រោទុៅពីនិតិយរួចុ 
ក្រោធាាើក្រោរោ�វនិចិុ័យ័ក្រោឃុំើញ�� ��តម់៉ា�នក្រោម៉ាក្រោរោ�កនុង�កពីះ។ 
��ូក្រោពីទុយ�នុផ្សា���ាំ�លេ�� នុងិចាក់លេសីរាូមជ្ឈ�នុយួកមួា�ង
��់គឺាត។់ ខណ្ឌៈលេពុ�លេនុោះ ខា��មានុ��ណ្ឌងចង់ឲ្យ�ក្រគឺូលេពុ�� 
ពីិនតិយក្រោម៉ាើលក្រោបះដឹ�ងរបស៊ី់��តខ់្មែដឹរ បាខុ្មែនតម៉ានា�រក្រោពីទុយក្រោនោះ 
មិនុមានុឧ�ករណ៍្ឌសីក្រមា�់វាសី់លេ�ះ�ងូលេ�។ 

 ជ្ឈាលេរឿយៗ មីាយខា�� មានុអាការក្រកហាាយក្រកហា�ល់េនុៅ 
កំ�ងលេពុោះរ�សីគ់ឺាត ់ រា�ល់េពុ�គឺាតហ់ា�ូអាហាារលេឆ្នាំៅ ឬ 
អាហាារផ្សាែា�់មីងៗ។ ខា��សីលេក្រមចចតិយីកគឺាតម់កពុនិុតិ�
ពុ�ា��លេនុៅមនុារីលេពុ��សីលេមីចឪលេនុៅកំ�ង�ីក្រកុងភាំ�លេពុញ។  
ក្រោ�កៅពី�ពីនិតិយឈ្ល�ម៉ា �ំុ�ក្រោស៊ីនើស៊ីុ�ឲ្យយ��ូក្រោពីទុយពីនិតិយក្រោម៉ាើលក្រោបះ
�ងូរ�សីគ់ឺាត ់លេក្រពុោះខា���រមៈ�ា ភាាពុតក់សីួ�តខែ��គឺាត់

 
�នុក្រ�ឈមម�ខខែតមំាក់ឯងកា�ពុ១ី០ឆ្នាំាំ�ម�នុ លេនុៅលេពុ�
ខែ��ឪពុ�កខា��សីាួ�់ អាច�ាះពុា�់��់លេ�ះ�ងូរ�សី់
គឺាត។់ ក្រគឺូលេពុ���នុសីាង់លេម��ចងីាក់លេ�ះ�ងូ លេហា�យ
ពុនិុតិ�លេឃុំ�ញ�ាលេ�ះ�ងូរ�ស់ីគឺាតម់ានុសីភាាពុធូមីតា
លេ�។ ក្រគឺលូេពុ��ក្រ��់�ាមីាយខា�� មានុជ្ឈ�ងឺក្រកពុះលេពុោះលេវៀនុ 
លេហា�យក្រគឺលូេពុ��ផ្សា���ាំ�លេ��មួយច�នុនួុ លេ��មិឲី្យ�មីាយខា��
យកមកលេ��ពុ�ា��លេនុៅផ្សាាះលេ�ោយខួនួុឯង។ 

 មួយរយៈលេពុ�លេក្រកោយមក មីាយរ�សី់ខា���នុ
តែូញខែតែរ�ា គឺាត់ឆ្នាំែ�់នុងិលេចះខែតលេកីៅលេនុៅកំ�ងលេពុោះ
លេ�ៀត។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ជ្ឈ�ងឺកូវី�១៩ មានុការឆ្នាំងួរកី

24 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រា��ា�ខាួ�ង លេហា�យខា��មិនុហាាូនុយកគឺាតម់កពុិនុតិ�
លេនុៅមនុារីលេពុ��កំ�ង�ីក្រកុងភាំ�លេពុញលេ�។ ខា��នុងិ�ង�ែូនុ
�នុសីលេក្រមចចិតយីកគឺាត់មកពុិនុតិ�លេនុៅមនុារីលេពុ��
ឯកជ្ឈនុកំ�ងស្រសុីករ�ាលេ�ែ�រមីង។ �នុាា�់ពុីពុិនុតិ�ជ្ឈ�ងឺ
មីាយខា��រួច ក្រគឺូលេពុ��លេនុៅមនុារីលេពុ��លេនុោះ ក្រ��់�ាគឺាត់
មានុជ្ឈ�ងឺក្រកពុះលេពុោះលេវៀនុ រួចផ្សា���ាំ�ឲ្យ�មីាយរ�សី់ខា��
លេ��។ �នុាា�់ពុលីេ���ាំ�លេនុោះរួច មីាយខា��ធូរូលេសីិ�យ�នុ 
មួយរយៈលេពុ�លេ�ៀត។ 

 រហ�តម៉ាកដឹលខ់្មែ�ឧស៊ីភ្នំ� ឆាំន��២០២១ ម៉ាត�យ�ំុ�ម៉ា�ន 
អ្ន�ក�រវ�ិម�ខជ្ឈាក្រ�ចា�។ �ងស្រសី�ីី១ រ�ស់ីខា�� នុា�គឺាតម់ក 
ពុនិុតិ�នុងិពុ�ា��លេនុៅមនុារីលេពុ��ឯកជ្ឈនុមួយខែកិរផ្សា�ារ 
ពី�ង កនងុ�សុ៊ីករល�ក្រោបអៀរដឹខ្មែដឹល។ ��ូក្រោពីទុយ បានពីនិតិយ
នងិលេធូី�លេរោគឺវនិុចិ័យ័ លេ����ងឹ�ាលេ�ះ�ងូរ�សីមី់ាយខា��លេ�ោត
យឺត�សុ៊ីចុងា�ក់។ បនា�ប់ម៉ាក ��ូក្រោពីទុយបានក្រោចុញក្រោវជីូបញូ្ញា
ឲ្យយទិុញ�ន��ក្រោលប។ ម៉ាត�យ�ំុ�ក្រោលប�ន��ត�ម៉ាក្រោវជីូបញូ្ញា របស៊ី់
��ូក្រោពីទុយបានចុ�ននួ ៣លេពុ� រួចក៏ឈ�់លេ���នុាា�់ពុី គឺាត់
កតស់ីមគា�ក់្រោឃុំើញ��ម៉ា�នអ្ន�ក�រ�សុ៊ី�ប�កត� ដឹ�ចុជី� 
ងងុយក្រោដឹក អ្នស៊ីក់មួា�ង�ូតិនៃ� ូលេហា�មនៃ�លេជ្ឈ�ងនុងិលេហា�ម
ម�ខជ្ឈាលេ��ម។ លេនុៅនៃ�ៃ�ី១៥ខែខឧសីភាាឆ្នាំាំ�២០២១ �ងស្រសីី
ខា�� ជូ្ឈនុមីាយខា��មកភាំ�លេពុញលេ��មិពីុ�ា��ជ្ឈ�ងឺរ�សីគ់ឺាត។់ 
ខា���នុ�ាក់ទុងម៉ានា�រក្រោពីទុយឯកជីនមួ៉ាយកនងុទុ��កងុភ្នំន�ក្រោពីញ 
ក្រោដឹើម៉ាៈ�ង�យស្រសី�ួកំ�ងការពុលិេក្រគឺោះនុងិពុ�ា��។ មីាយ
ខា���នុមក��ម់នុាី រលេពុ��លេនុៅលេមាោងក្រ�ខែហា� ៣ រលេសីៀ�។ 
ម�នុច�ូលេ�ៅ��ួ�ការពុ�ា�� ក្រគូឺលេពុ��តក្រមូវឲ្យ�មីាយ
ខា����លេពុញសី�ណ្ឌ�� ខែ����ឯកសីារ កូវី�១៩ នុងិ�នុ
លេធូី�លេតសីរីហាស័ីលេ��មិរីកលេមលេរោគឺកូវ�ី១៩។ មីាយខា�� ជ្ឈ�ួ
ជ្ឈាមួយក្រគូឺលេពុ���រលេ�សីមំាក់។ ក្រគូឺលេពុ�� សួីរនុា�អាការ
នុងិវាស់ីសីាង់លេ�ះ�ងូរ�សីមី់ាយខា�� លេហា�យរកលេឃុំ�ញ�ា 
ចងីាក់លេ�ះ�ងូរ�សី់គឺាតល់េ�ោតយឺត។ ក្រគូឺលេពុ�� �នុ
�ញ្ញាូនុមីាយខា��ឲ្យ�លេ�ៅជួ្ឈ�ជ្ឈាមួយក្រគូឺលេពុ��ខែខរីខែ��មានុ
ឯកលេ�សីជ្ឈ�ងឺលេ�ះ�ងូ។ ក្រគូឺលេពុ��ខែខរី�នុយកមីាយខា��លេ�ៅ 
ពុនិុតិ�ចងីាក់លេ�ះ�ងូ �នុាា�់មកក្រគូឺលេពុ��យកគឺាតល់េ�ៅ
ពុិនុិត�លេអកូលេ�ះ�ងូ�ខែនុមិលេ�ៀត។ �នុាា�់ពីុ ក្រគឺូលេពុ��ខែខរី 
ពុិនុតិ�លេឃុំ�ញ�ាចងីាក់លេ�ះ�ងូរ�សី់មីាយខា��លេ��រយឺត
ខ�សីធូមីតា គឺាតក៏់លេចញលេវជ្ឈា�ញ្ញាាឲ្យ��ាំ�លេ��លេ��មិតីាម 
�ានុសី�ខភាាពុរ�ស់ីគឺាត់រយះលេពុ�មួយសី�ីហាស៍ីិនុ 
លេហា�យអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�គឺាតម់កសីក្រមាកលេនុៅផ្សាាះវញិ។ �នុាា�់ 

ពុមីីាយខា��លេ���ាំ��នុរយៈលេពុ�៥នៃ�ៃ ខា��សីមគា�់លេឃុំ�ញ
 

�ាចងីាក់លេ�ះ�ងូរ�សី់គឺាតល់េ��រលេ�ឿនុ�ែជ្ឈាងម�នុ។

 �ពីកឹនៃ�ៃទុ�២១ ខ្មែ�ឧស៊ីភ្នំ� ឆាំន��២០២១ ម៉ាត�យ�ំុ�ចុកុក្រោពីោះ 
រ�កនងិឈ្ល�ក្រោកតៅកនងុក្រោពីោះ �ំុ�បានក្រោហៅទុ�រស៊ីពីាក្រោទុៅពីកិ្រោ��ោះជ្ឈា 
មួ៉ាយ��ូក្រោពីទុយបរក្រោទុស៊ីម៉ាន�ក់ក្រោទុៀត។ ��ូក្រោពីទុយ ក្រោចុញក្រោវជីបូញូ្ញា 
ឲ្យ��ិញ�ាំ�នុិងក្រ��់ឲ្យ�មីាយខា��ឈ�់លេ���ាំ�លេ�ះ�ូងខែ�� 
ខា��ធូាួ�់ឲ្យ�គឺាតល់េ��។ មីាយខា��ចា�់លេផ្សាី�មលេ���ាំ�លេ�ៅតាម

 
លេវជ្ឈា�ញ្ញាា�ី ីលេហា�យចងីាក់លេ�ះ�ងូរ�សីគ់ឺាត�់នុក្រ�លេសី�រ
លេ��ងវញិយាាងលេក្រច�នុ។ �នុាា�់ពុទីុទួុលបានក�រពីយ�បាល
រួចុម៉ាក ម៉ាត�យ�ំុ� ស៊ីុ��តឡាប់ក្រោទុៅ�សុ៊ីកក�លេណ្ឌ�តវញិ លេ�ោយ 
សីារគឺាតមិ់នុចូ�ចិតរីសី់លេនុៅ�ីក្រកុងលេនុោះលេ� ។ 

 លេនុៅលេពុ�ខែ��មីាយនុងិ�ងស្រសីរី�ស់ីខា��លេធូី���លេណ្ឌ�រ
ក្រត��់លេ�ៅផ្សាាះ�នុ១នៃ�ៃ គឺាត�់�ួ��នុ��ណឹ្ឌង�ា�ានុ
ខែ��គឺាតជ់្ឈិះលេ�ៅផ្សាាះលេនុោះ មានុ�កឹអំក��លេណ្ឌ�រវជិ្ឈាមានុ
កូវី�១៩មំាក់។ អាជ្ឈាាធូរតក្រមូវឲ្យ�មីាយខា��នុងិ�ងស្រសីី
របស់៊ី�ំុ�ក្រោធាាើចុតត�ឡា�ស័៊ីក១៤នៃ�ៃ ក្រោនៅវទិុយ�លយ័ហុនុខ្មែស៊ីន
បរបិ��៌។ បង�ស៊ី�របស៊ី�់ំុ�ក្រោស៊ីនើស៊ីុ�ឲ្យយម៉ាត�យ�ំុ�ក្រោធាាើចុតត�ឡា�ស៊ីក័

 
លេនុៅផ្សាាះលេក្រពុោះសីាិនុភាាពុសី�ខភាាពុរ�សីគ់ឺាតមិ់នុ�ែ �ា�ខែនុី
សីា�ាស្រសីុកមិនុអនុ�ញ្ញាាតលេ�។ 

 មីាយខា��នុងិ�ងស្រសី ីរួម�ា�ងអំកលេ��ក�ានុ ក្រតូវលេ�ៅ 
លេធូី�ចុតត�ឡា�ស៊ីក័លេនុៅកំ�ងមណ្ឌឌ�ចុតត�ឡា�ស៊ីក័ខែ��លេរៀ�ច�
លេនុៅកំ�ងសីា�ាលេរៀនុ។ អំកជ្ឈា�់ពុាក់ពុន័ុ ធជ្ឈាមួយអំកវជិីមូ៉ា�ន 
ជ្ឈ�ងឺកូវី�១៩ច�នុនួុ៤នុាក់ ក្រតូវសីាំក់លេនុៅកំ�ង�នុា�់ខែត 
មួ៉ាយ។ ក្រោនៅកនងុម៉ា�ឌលក្រោធាាើចុតត�ឡា�ស៊ី័ក ម៉ា�នបនាប់ទឹុករួម៉ា
មួយ នុងិកងូារពុ�ិានុពុរី នុងិខែក្រគឺសីក្រមាកច�នុនួុ៤សីិតិលេនុៅ 
តាមក្រជុ្ឈង�នុា�់ឃុំាួតពុគីឺាំ។ ខែក្រគឺរ�សី�់ងស្រសីនីុងិមីាយ
�ំុ�ក្រោនៅខ្មែកៈរ�ន�។ ក្រោនៅកនងុម៉ា�ឌលក្រោធាាើចុតត�ឡា�ស័៊ីក ម៉ា�នអ្ននក

 
យាមលេនុៅខាងលេក្រកៅនុងិមានុការលេរៀ�ច��យមូូ�ច�នុនួុ ៣ 
លេពុ�កំ�ងមួយនៃ�ៃសីក្រមា�់អំកលេធូី�ចុតត�ឡា�ស៊ីក័។ មីាយខា��
គឺាតព់ុ�ិកហា�ូអាហាារខែ��ច�ងលេភាៅលេធូី�ឲ្យ�ណ្ឌាសី ់�លូេចះំ 
លេហា�យ�ង�ែូនុរ�ស់ីខា��នុា�គឺាំយក�យមូូ�ឲ្យ�គឺាត់ជ្ឈា
លេរៀងរា�់នៃ�ៃ។ 

 នៃ�ៃ�ី ១០ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២១ គឺាត់លេធូី�លេតសីរីក
លេមលេរោគឺកូវី�១៩ លេហា�យ��ួ��នុ��ធផ្សា�អវជិ្ឈាមានុ។ 
មីាយនុិង�ងស្រសីីរ�ស់ីខា�� �នុលេចញពុីមណ្ឌឌ�លេធូី�
ចុតត�ឡា�ស៊ី័ក លេហា�យក្រត��់មកផ្សាាះវិញ។ មិនុយូរ�ា�នុាីនុ 
�ងស្រសី�ីី២ រ�ស់ីខា��ខែ��ជ្ឈាកមីករលេរោងចក្រក��ួ��នុ 
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

��ណឹ្ឌង�ា គឺាតវ់ិជ្ឈាមានុកូវី�១៩។ មីាយខា�� �រមៈ�ង 
ស្រសីរី�សីខ់ា��ខាួ�ងណ្ឌាសីរ់ហាតូលេ��ងសីមុាធូឈាមរហាតូ 
��់១៩ លេហា�យសី�ខភាាពុរ�សី់គឺាត់ធូាួក់ច�ះនុងិមិនុ
ក្រ�លេសី�រលេ��ងវិញលេ�។ 

 លេនុៅនៃ�ៃ�ី១៩ ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២១ មីាយខា��មក�� ់
ភាំ�លេពុញលេនុៅលេមាោង១១ក្រពឹុក លេ��មិីពុិនុតិ�តាម�ានុលេ�ះ 
�ងូរ�សី់គឺាត់លេ�ៀត។ មីាយខា��នុងិខា��ចូ�លេ�ៅ��លេពុញ
សី�ណ្ឌ��ឯកសីារពុាក់ព័ុនុធនុងឹជ្ឈ�ងឺកូវី�១៩ រួចចូ�លេ�ៅ
ជួ្ឈ�ជ្ឈាមួយក្រគូឺលេពុ��។ លេពុ�លេនុោះមីាយខា��មានុអាការច�ក 
នុងិលេកីៅកំ�ងលេពុោះ ខែណ្ឌនុច�ង�លេងូ�ម ពុិ�កកំ�ងការ�ក

 
�លេងូ�ម។ ក្រគូឺលេពុ���រលេ�សីមំាក់�នុពុិនុតិ�ឈាមនុងិ
លេអកូលេពុោះរ�សី់មីាយខា�� �ា�ខែនុមិីនុ�នុលេអកូលេ�ះ�ងូឲ្យ�
គឺាតល់េនុោះលេ� លេក្រពុោះក្រគឺូលេពុ��ខែ��ពុិនុតិ�លេ�ះ�ងូលេនុៅ
មនុារីលេពុ��លេនុោះជ្ឈា�់រវ�់មិនុអាចពុនិុតិ�ឲ្យ�គឺាត�់នុ។ 
ក្រគូឺលេពុ���រលេ�សី លេចញលេវជ្ឈា�ញ្ញាាឲ្យ�មីាយខា���ិញ�ាំ� 
លេ�� លេហា�យឲ្យ�គឺាតត់ាម�ានុសី�ខភាាពុមួយសី�ីហា�៍នុី
លេ�ៀត។ នៃ�ៃក្រោនោះ�ំុ�នងិម៉ាត�យ�ំុ�អ្នងាុយរង់ចុ��លទុធផាល

 ឈ្ល�ម៉ារហ�តដឹល់លេមាោង៥�ៃាច លេធូី�ឲ្យ�មីាយខា��មានុ 
ភាាពុតានុតងឹយាាងខាួ�ង។ លេនុៅលេពុ�មក��ផ់្សាាះ មីាយ
ខា�� ពុ�ាយាមលេ���ាំ��នុរយៈលេពុ�៣នៃ�ៃ លេហា�យអាការ
រ�សីគ់ឺាតល់េនុៅខែតច�កលេកីៅនុងិខែណ្ឌនុច�ង�លេងូ�ម�ខែ��។ 
គឺាតហ់ា�ូអាហាារមិនុសីវូ�នុលេ� លេហា�យខែ�ម�ា�ងសីក្រមានុ ី
មិនុសីវូ�ក់លេ�ៀត។ លេ�ះ�ងូរ�ស់ីមីាយខា���នុចា�់លេផ្សាី�ម
�តឡាប់ម៉ាកលេ��រយឺតវញិមីងលេ�ៀត។ ខា�� ពុភិាាក�ាជ្ឈាមួយ
មីាយខា���ាចង់ឲ្យ�គឺាតល់េ�ៅសីក្រមាកលេនុៅមនុារីលេពុ��លេ��មិី
តាម�ានុសុ៊ី�ភ្នំ�ពីខ្មែតម៉ាតង បាខុ្មែនតម៉ាត�យ�ំុ���តមិ់៉ាន�ពីម៉ាក្រោទុៅ
ម៉ានា�រក្រោពីទុយលេនុោះលេ�ៀតលេ� លេក្រពុោះគឺាតមិ់នុសី�ិាយចិតី
នុងឹលេសីវាកមីរ�ស់ីលេពុ��។

 ខា��លេឃុំ�ញមីាយខា��មិនុសី�ិាយចតិ�ីលូេចោំះ ក៏ពុភិាាក�ា
 

ជ្ឈាមួយ�ងក្រ�សុីនុងិ�ងស្រសីរី�ស់ីខា�� លេហា�យសីលេក្រមចចតិី
�ា យកមីាយខា��លេ�ៅជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយក្រគឺូលេពុ��ឯកលេ�សី
លេ�ះ�ងូ�ីីមួយលេ�ៀតមី���ួ�លេគឺោកវិញ។ នៃ�ៃ�ី២៣ខែខ 
មិ��នុាឆ្នាំាំ�២០២១ ខា��នុា�មីាយខា��លេ�ៅជ្ឈួ�ក្រគឺូលេពុ��លេនុៅ
�ីលេនុោះ។ ក្រគឺូលេពុ�� សីាកសីួរពុីអាការជ្ឈ�ងឺរ�សី់មីាយ
ខា�� នុងិពុនិុតិ�លេម���ាំ�ខែ��គឺាតក់�ពុ�ងខែតលេ�� លេហា�យក៏
�នុ�ក�ាំ�មួយម�ខលេចញ រឯី�ាំ�ខែ��លេនុៅលេសីសីសី�់ 
គឺាត់អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ��នុលីេ��តាមធូមីតា។ ក្រគឺូលេពុ���នុ

ណ្ឌាតមី់ាយខា��ឲ្យ�លេ�ៅលេធូី�លេតសីឈីាមលេនុៅក្រពឹុកនៃ�ៃ�ី២៤ 
ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២១ ខែ�ម�ា�ង��ពុាក់មាាសី�នីុតាម�ានុ
លេ�ះ�ូង២៤លេមាោង��់គឺាត់ លេ��មិីតាម�ានុចងីាក់
លេ�ះ�ងូឲ្យ��នុចិាស់ី�ាសី។់ ក្រពឹុកនៃ�ៃ�ី២៥ ខែខមិ��នុា
ឆ្នាំាំ� ២០២១ មីាយខា��ក្រត��់លេ�ៅមនុារីលេពុ��មីងលេ�ៀតលេ��មិ ី
លេ�ោះម៉ាា�ស៊ីុ�នលេ�ះ�ងូ នុិង��ួ���ធផ្សា�ឈាម។ �នុាា�់ 
ពុ�ី�ធផ្សា�ឈាមលេចញមក ក្រគូឺលេពុ�� ក៏លេចញលេវជ្ឈា�ញ្ញាឲ្យ� 
មីាយខា���ិញ�ាំ�យកមកលេ���នុ។ី ក្រគឺូលេពុ�� នុយិាយ
មកកានុខ់ា���ាមីាយខា��ក្រតវូ�ាក់�លីេ�ះ�ងូក្រ�សីនិុលេ��ការ

 
លេក្រ��ក្រ�ស់ី�ាំ�ខែ��លេពុ��ផ្សា�់ីឲ្យ�មិនុមានុក្រ�សី�ិធភាាពុលេ� 
លេនុោះ។ លេមាោងក្រ�ខែហា�១២យ�់នៃ�ៃ�ខែ�� មីាយខា��មានុ 
អាការលេកីៅខួនួុយាាងខាួ� ងខែ��ក�លេ�ៅរ�ស់ីគឺាតក់្រោឡាើង
រហាតូ��់៣៨អង�ា។ ខា��សីួរលេ�ៅក្រគូឺលេពុ��ខាួចខែក្រកង
មីាយខា��ក្រ�តិកមីជ្ឈាមួយនុងឹ�ាំ�ខែ��ក្រគឺូលេពុ���នុឲ្យ� 
�ា�ខែនុកី្រគូឺលេពុ��ក្រ��់�ា មីាយខា��ក្រ�ខែហា�ជ្ឈាក្រគុឺនុលេកីៅលេ�។  
ក្រគឺលូេពុ���នុក្រ��់ខា��ឲ្យ��ាំ��ញ្ញច� ះក�លេ�ៅលេ�ៅមីាយខា��លេ�� 
លេហា�យក្រ�សីនិុលេ��មីាយខា��មិនុ�នុធូរូស្រសីា�លេ� ក្រគូឺលេពុ��ឲ្យ� 
�ំុ�ន����ត�់តឡា�់លេ�ៅក្រោពីទុយពីនិតិយម៉ាតងក្រោទុៀត។ �ំុ�ឲ្យយ�ន��ម៉ាត�យ 
ខា��លេ��លេ�ៅតាមខែ��លេពុ��ខែណ្ឌនុា� លេហា�យមួយនៃ�ៃលេក្រកោយ 
មក មីាយខា��មានុអាការកែកញឹកញា�់ ឈកឺ នុងិ លេកីៅខួនួុ

 
មិនុ�តល់េសីោះ។ លេពុ�លេនុោះ ខា��សីង�យ័�ាមីាយខា��ឆ្នាំងួ
លេមលេរោគឺកូវី�១៩ លេក្រពុោះអាការរ�ស់ីគឺាតម់ានុ�ចូលេ�ៅ
នុងឹអីីខែ��អំកជ្ឈ�ងឺកូវី�១៩មានុ។ 

 ក្រពុឹកនៃ�ៃអងគារ�ី៍២៩ខែខមិ��នុាឆ្នាំាំ�២០២១ ខា��ជ្ឈូនុ
មីាយខា��លេ�ៅជ្ឈួ�លេពុ��មីងលេ�ៀតលេនុៅ�នុា�់ពុិលេក្រគឺោះ
ជ្ឈ�ងឺលេ�ះ�ងូ។ �ចូសីពុ�ីង ខា��នុងិមីាយខា��លេធូី�លេតសីរីហាស័ី
រកលេមលេរោគឺកូវ�ី១៩ ម�នុច�ូលេ�ៅជួ្ឈ�ជ្ឈាមួយក្រគឺលូេពុ��
លេនុៅកំ�ងមនុាី រលេពុ��។ លេក្រកោយរង់ចា���ធផ្សា�លេតសី ីលេពុ�� 
ក្រ��់មកខា��វញិ�ា មីាយខា��សីង�យ័ឆ្នាំងួជ្ឈ�ងឺកូវ�ី១៩។ 
ច�ខែណ្ឌក��ធផ្សា�រ�សី់ខា��គឺឺអវិជ្ឈាមានុ។ ក្រគឺូលេពុ���នុ
ក្រ��់ឲ្យ�នុា�មីាយខា��មកលេធូី�លេតសីយីកសី�ណ្ឌាករកលេមលេរោគឺ
កូវី�១៩លេនុៅសីា�ា�ក់�ូក។ មីាយខា��លេធូី�លេតសីរីហាស័ី
រកលេឃុំ�ញវជិ្ឈាមានុលេមលេរោគឺកូវ�ី១៩។ លេនុៅលេពុ���ួ��នុ 

��ធផ្សា� អំកជ្ឈ�ងឺ វជិីមូ៉ា�នកូវី�១៩ ក្រតូវលេរៀ�ច�ឲ្យ�អងគ�យ 
រង់ចា�លេនុៅកំ�ងលេរោងខែ��មានុខែខ�ពុ�័ធជ្ឈ��វញិ។ រហាតូ��់
លេមាោង៦�ៃាច លេ���ក្រកុមក្រគូឺលេពុ��លេ�ៅ��ួ�យកមីាយខា�� 
នុងិអំកជ្ឈ�ងឺលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេ�ៅ�ាក់សីក្រមាកពុ�ា��លេនុៅ

26 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មណ្ឌឌ�ពុ�ា��ជ្ឈ�ងឺកូវី�១៩កក្រមិតស្រសីា�លេនុៅសីាីត
អូ�ា�ពុិក ។ ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះ ម៉ាត�យ�ំុ�ស៊ីន�ក់ក្រោនៅជី�នទ់ុ�១ ខ្មែ�� 
ក្រោល� ១៩៧ F1។

 ក្រពុឹកនៃ�ៃ�ី៣០ ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២១ មីាយខា��ហា�ូ
អាហាារមិនុ�នុលេ� លេហា�យគឺាតល់េចះខែតកែួត។ លេពុ���នុ
�ញ្ញាូនុមីាយខា��មកសីាំក់លេនុៅ�នុា�់សីលេន្ត្រីងគោះ�នុាានុជ់្ឈានុ់

 
ផាា�លដ់ឹ�វញិ។ ��ូក្រោពីទុយចុ�ក់�ន��ឲ្យយម៉ាត�យ�ំុ�មួ៉ាយមុូ៉ាល នងិ
�ាក់លេសីរាូម លេហា�យ�ាក់ឧ�ករណ៍្ឌចា�់ចងីាក់លេ�ះ�ងូ
ជ្ឈា�់លេនុៅនុងឹខួនួុរ�សី់គឺាតល់េ�ោយមិនុអាចលេចញលេ��រឬ
ងូត�ឹក�នុលេ�។ យ�់នៃ�ៃ�ី០២ខែខកកើ�ា ឆ្នាំាំ�២០២១ 
លេនុៅលេពុ�ខែ��មីាយខា��ក�ពុ�ងខែតសីក្រមានុ�ីក់ ស្រសីា�់ខែត
អំក�កឹជ្ឈញ្ញាូនុធូ�ងអ�កសី�ខីែសីនុលេធូី�ឲ្យ�ធូ�ងលេនុោះរអិ���ួ
ផ្សាា�ះលេ��ងលេហា�យ�នុលេធូី�ឲ្យ�មីាយខា��ភាាាក់លេ��ងភ័ាយយាាង
ខាួ�ងរហាតូលេធូី�ឲ្យ�លេ�ះ�ងូគឺាតល់េ�ោតញា�់នុងិ�ណី្ឌា�
ឲ្យ�គឺាតស់ីនុ�់ួភាាួមៗ។ ក្រកុមក្រគឺូលេពុ���នុជ្ឈយួសីលេន្ត្រីងគោ��់ 
គឺាតល់េ�ោយលេធូី�ចងីាក់លេ�ះ�ងូអសីរ់យៈលេពុ�ក្រ�ខែហា�
មួយលេមាោងលេ���គឺាត�់ងឹខួនួុក្រត��់មកវញិ។ លេនុៅក្រពឹុក
នៃ�ៃ�ី ៣ ខែខកកើ�ា ឆ្នាំាំ�២០២១ មីាយខា��ក្រត��់មកសីភាាពុ 
ធូមីតាវញិលេ�ោយអាចនុយិាយលេ�ងជ្ឈាមួយខា�� នុងិអាច
ហា�ូអាហាារ�នុ�មីគួឺរសីម។ មីាយខា��នុិយាយក្រ��់ខា�� 
�ា គឺាតជ់្ឈាពុជី្ឈ�ងឺកូវ�ី១៩លេហា�យ លេក្រពុោះគឺាតអ់តសូ់ីវកែក 
លេ�ៀតលេ� លេហា�យក៏មិនុមានុលេធូី���កលេកីៅខួនួុអីីលេ�ៀតខែ�រ។ 

 លេនុៅយ�់នៃ�ៃ�ី០៣ខែខកកើ�ា�ខែ�� មានុលេរឿងលេធូី�
អតឃីុំាតរ�សី់��រសីមំាក់លេ�ោយអាអណី្ឌាតនុងិចាក់

លេពុោះខួនួុឯងសីាួ�់ភាាួមៗលេនុៅកំ�ងមនុារីលេពុ��លេនុោះ។ លេនុៅ

យ�់នៃ�ៃ�ី០៤ខែខកកើ�ាឆ្នាំាំ�២០២១ ធូ�ងអ�កសី�ីខែសីនុក៏

��ួលេនុៅខាងលេក្រកៅមីងលេ�ៀត ។ មីាយខា��ជ្ឈ�ួខែតលេរឿងភ័ាយ 
ខាួចលេសីា�ររា�់នៃ�ៃ។  

 នៃ�ៃ�ី០៦ខែខកកើ�ាឆ្នាំាំ�២០២១ លេមាោងក្រ�ខែហា�១០ 

នុា�ី �ពីឹក �នុាា�់ពុី មីាយខា��ហា�ូ��រខែ��ជ្ឈាអាហាារ 
លេពុ�ក្រពុឹ ករ�ស់ីគឺាតរួ់ចរា�់ គឺាតម់ានុអាការញ័រកំ�ង 
លេពុោះ នុងិមានុអារមីណ៍្ឌរងាញាក់។ �ងស្រសីី រ�ស់ីខា���នុ

ក្រោទុៅឱបម៉ាត�យ�ំុ�ប��តកងក្រោឡាើង ក្រោហើយម៉ាត�យ�ំុ�ក៏ដឹងាក់

ដឹក្រោងាើម៉ាចុងុក្រោ�កោយ រួចុផុាតដឹក្រោងាើម៉ាខ្មែលងដឹងឹ�ូនួ។ ��ូក្រោពីទុយ

ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះ ពីយ�យ�ម៉ាជ្ឈយួសីលេន្ត្រីងគោះគឺាតណ់្ឌាសី ់�ា�ខែនុី

មិនុអាចជួ្ឈយមីាយខា���នុលេនុោះលេ�។ មីាយខា��សីាួ�់លេនុៅ

លេវ�ាលេមាោង ១១ នុងិ ២២នុា�ីក្រពុកឹ នៃ�ៃ�ី ០៦ ខែខ កកើ�ា 

ឆ្នាំាំ�២០២១។ 

 សីាកសីពុមីាយខា�� ក្រតូវក្រកុមក្រគូឺលេពុ���កឹយកលេ�ៅ��ក 
លេនុៅមនុារីលេពុ��មិតភីាាពុខែខរីសូីលេវៀតរង់ចា�នៃ�ៃ�ូជ្ឈា។ ខា��នុិង 
ក្រកុមក្រគឺួសីារក្រតូវរង់ចា�រហាតូ��់នៃ�ៃ�ី១៣ ខែខកកៀដឹ�  

ឆ្នាំាំ�២០២១ លេ�� �សីាកសីពុមីាយខា��យកលេ�ៅ�ូជ្ឈាលេនុៅ 
លេវ�ាក្រោម៉ាាោង១១ នងិ ៤៨ន�ទុ�យប់កនុងវតតឬស៊ីា�ស៊ី�ញ់ 

កនុងទុ��កុងភាំ�លេពុញ។

 ខា��ខាួចជ្ឈ�ងឺកូវី�១៩ណ្ឌាសី់ �ា�ខែនុអីីីខែ��ខា��ខាួច

��ផ្សា�តលេនុោះគឺឺលេរឿងរាាវខែ���នុលេក�តលេ��ងច�លេពុោះមីាយ

រ�សី់ខា�� ។

រូ�រា�់ពីុលេឆ្នាំងី  យី សី�ខនុ (កូនុ�ី៤),  
រនិុ �ាគីឺនុ (កួីយក្រ�ុសី), ភឹាម សីាលេមឿនុ 
(�ង�ែូនុជី្ឈ�នូុមួយនុងិក្រតូវជ្ឈាមីាយកីួយ 
ក្រ�ុសី), យី យាានុ ូ(កូនុលេពុៅ), យី កួនុ 
(មីាយ), កូយ ស្រសីី�ាវ (កូនុ�ី១), មា�់ 
សី�ីលេ�ង (កូនុក្រ�សីារ), យាង មិនុា 
(លេចៅស្រសីី), យី សី�ខា (កូនុ�ី៣) នុងិ  
យី សី�ឃុំ។ី រូ��តលេនុះ �តលេនុៅយ�់នៃ�ៃអងគារ ៍
�ី ៤ ខែខលេមសីា ឆ្នាំាំ�២០១៧ លេនុៅផ្សាាះសីិតិលេនុៅ
កំ�ងភូាមិអងគ ឃុំ��ពុលេពុ� �សុ៊ីកបរបិ��៍  
លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង កំ�ងពុិធីូ��ណ្ឌ�ចលេក្រម�នុក្រពុះជ្ឈនុ ី
ឆ្នាំាក ពុ��ធាភិាលេសីក នុងិគឺក្រម�់ខ�ួ១១ឆ្នាំាំ�នៃនុ
ការលេធូី�មរណ្ឌកា�រ�សី់ឪពុ�កខា��។  
(យី សី�ឃុំី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រោ�ង សាៃ៖ អ្នតតីតកងឈូ្លបឃំុុំស� ែរ�កហម

្ុ� វណៈ ៈ 

 ខា��លេឈោីះ លេ�ោង សីានុ មានុអាយ�៦៣ឆ្នាំាំ� មានុ

ស្រសុីកក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិជ្ឈា�តាលេមាៅខាងលេក�ត ឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ 

ស្រសីុកលេមមត់ លេខតតីិូងឃុំី��។ ខា��មានុក្រ�ពុនុធលេឈោីះជ្ឈួនុ 

អាយ�៦០ឆ្នាំាំ� លេហា�យសីពុនីៃ�ៃលេយ�ងមានុកូនុក្រ�ុសីច�នុនួុ

ពុីរនុាក់។ ខា��នុងិក្រ�ពុនុធក្រ�ក�ម�ខរ�រលេធូី�ខែស្រសីចមើារ។ 

ខា��មានុ�ង�ែូនុ�លេងើ�តពុរីនុាក់។ ខា��មានុឪពុ�កលេឈោីះ លេ�ោង 

នុិងមីាយលេឈោីះ ហានួុ សីាួ�់លេនុៅកំ�ងសីម័យខែខរីក្រកហាម។  
កា�ពុី ក�មារភាាពុ ខា��ច�ូលេរៀនុលេនុៅតាមសីា�ា��ណ្ឌ�លេនុៅ 
កំ�ងភូាមិ លេក្រពុោះលេពុ�លេនុោះគឺាីនុសីា�ាលេរៀនុលេ�។ លេនុៅភូាមិ 
ឈកូ ក�លពី�ស៊ីម័៉ាយមុ៉ានមិ៉ានម៉ា�នផាូ�វ�ែសីក្រមា�់លេធូី���លេណ្ឌ� រ 

ក្រោទុ។ �បជី�ជីនភ្នំ��ក្រោ�ចុើនក្រោដឹើរក្រោ�ែើរក្រោជីើង ឬជីិះរក្រោទុះក្រោ�ោ�កប�។  

លេនុៅខា���ងឹកីីលេ��ងខា��លេឃុំ�ញលេនុៅកំ�ងភូាមិសីមិូរលេ��មលេឈ�ធូ�ៗ  
 នុងិមានុនៃក្រពុព័ុ�ធជ្ឈ��ជីតិ លេហា� យក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិឈកូ មានុ 

មិ៉ានដឹល់៥០��ួស៊ី�រក្រោទុ។ ត�ម៉ាខ្មែដឹល�ំុ�ចុ�� ក�លពី�ជី�ន�ន ់
ឪពុីកមីាយជី្ឈ�នូុជី្ឈតាខា��លេនុៅលេកីងៗ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុច�នុនួុ

កានុខ់ែតតចិ គឺឺមានុ២០លេ�ៅ៣០ក្រគឺួសីារ�ា�លេណ្ឌ ះោះ ខែ��

រស់ីលេនុៅ�ាយ��ជ្ឈាមួយជ្ឈនុជ្ឈាតលិេសីា�ង។ លេនុៅភូាមិឈកូ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុភាាគឺលេក្រច�នុកាតល់េសីា�ង�ចូជ្ឈាជ្ឈ�ីនូុជី្ឈតារ�សីខ់ា�� 

�ា�ខែនុខីា��មិនុលេចះនុយិាយភាាសីាលេសីា�ងលេ�។ 

 លេនុៅអ្ន�ឡុាងឆ្នាំាំ�១៩៦០ មានុក្រកមុហាូ�នុរ�សីជ់្ឈនុជ្ឈាតិ

បារ��ងម៉ាកដឹ��ក្រោដឹើម៉ាក្រោកៅស៊ីុ�ក្រោនៅម៉ាតុ�លា�, ក�ក្រោបារ, ��ូយ, នងិស៊ី�ូ  
លេក្រពុោះ�ី តា�ង�ា�ងលេនុះលេនុៅតាមផ្សាួវូជ្ឈាតិ ងាយ�ស៊ីលួដឹកឹ 

ជ្ឈញ្ញានូុជ័្ឈរលេកៅសូូី នុិងមានុសីង់លេរោងចក្រកច�ហាូ�យលេកៅសូូី

មួយលេ�ៀតលេនុៅមី��ខងំក្រកលេពុ� ។ កា�លេនុោះមានុកមីករចមើារ 
ក្រោកៅស៊ីុ� ជីនជី�តកិ្រោវៀត��ម៉ា ជីនជី�តចិុ�ម៉ា នងិជីនជី�តខិ្មែ�ែរ 

ខែ��មានុច�នុនួុតិចតួច�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ ខា��ធូាួ�់លេឃុំ�ញលេ��ម

លេកៅសូូីធូ�ៗ នុងិលេឃុំ�ញជ្ឈនុជ្ឈាតិ�រា�ងខែ��មានុក្រចម�ះ

ស្រសីួចជ្ឈាលេក្រច�នុនុាក់លេ��រចូ�មកលេ�ងលេនុៅកំ�ងភូាមិ។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ �នុ ់នុ� ់លេធូី� រ�ឋក្រ�ហាារ�មួាក់សីលេមីច 

ក្រពុះនុលេរោតមី ស៊ី�ហន ុ�ណី្ឌា�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខឹ ងសីមិា

យាាងខាួ�ង លេហា�យនុា�គឺាំតវាា នុងិលេធូី��ត�កមីក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ

រ��សីាធូារណ្ឌរ�ឋខែខរីដឹកឹន��លេ�ោយលេ�ោកលេសីនុាក្រ�ម�ខ  

លន ់នល់ ។ បាខុ្មែនតក�រ�បឆាំ��ងតវា�ក្រោនោះមិ៉ានបានស៊ីក្រោ�ម៉ាចុ 

ពុី លេក្រពុោះ ទុ�ហ�ន លន ់នល ់�ញ់�ន្ត្រីងើាប លេហា� យបាតកុរ

នុា�គឺាំក្រត��់លេ�ៅភូាមិឋានុលេរៀងៗខួនួុវញិ។ �នុាា�់មកខា�� 

ក្រោ�ោង ស៊ី�ន ម៉ា�នអ្ន�យុ៦៣ឆាំន�� រស៊ីក់្រោនៅភ្នំ�មិ៉ាជី��ត�ក្រោម៉ាាៅ��ងក្រោកើត ឃុំុ�
ជី��ត�ក្រោម៉ាាៅ �សុ៊ីកក្រោម៉ាម៉ាត ់ក្រោ�តតតៈ�ងឃុំែុ�។ (ឡាងុ ដឹ�ន�/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌល
ឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រោឃុំើញម៉ា�នកមូ៉ា��ងតសីូខូែខរី�កហម៉ា នងិកង�័ពុលេវៀត��ម៉ា 

ខាងលេជ្ឈ�ង ឬ លេវៀតក�ង�នុច�ូមកកំ�ងភូាមិ លេហា�យសីន្ត្រីងគាម 
ក៏ចា�់លេក�តមានុតា�ងពីុលេពុ�លេនុោះមករហាតូ��់មានុ

យនតក្រោហោះម៉ាកទុមូ៉ា�ក់���ប់ខ្មែបកក្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ា។ ក្រោនៅអ្ន�ឡាងុ

ឆ្នាំាំ�លេនុោះមានុ�ាហាានុអាលេមរកិា�ងមាឌួធូ�ៗ  ខសុី់ៗ  ខែសីិក

លេខៅី នុងិមានុរ�ពុាសីខែ�ក�រចូ�ភូាមិខែ�មលេ�ៀត។ 

�ាហាានុអាលេមរកិា�ង�ា�ងលេនុោះ ឈ�់ខែចក�រ ីនុងិសីើរ 

ក្រគឺា�់ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងភូាមិលេ�ៀតផ្សាង �ា�ខែនុ�ីាហាានុ

�ា�ងលេនុោះលេនុៅ�នុមួយរយៈលេពុ�ខួក៏ី�កលេ�ៅវញិអសី។់

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខា���នុសីីក័្រគឺចតិចី�ូជ្ឈាកងឈ�ួ

ឃុំ��រ�សី់ខែខរីក្រកហាម។ ខា��លេធូី�ការជ្ឈាកងឈួ�ឃុំ���នុ

រយៈលេពុ�ពុីរខែខ�ា�លេណ្ឌ ះោះ ក៏ក្រតូវ�នុអងគការចាតត់ា�ង

ឲ្យ�ក្រោឡាើងលេ�ៅលេធូី� លេយោធូាស្រសីកុលេមមត ់ខែ��កា�លេនុោះមិ៉ាន 

�ានុខ់ែ�ងខែចកស្រសីកុលេមមតជ់្ឈាពុី រលេ�។ ខា��លេនុៅលេយោធូាស្រសីកុ 
�នុមួយរយៈលេពុ�ខួ ីអងគការ�ញ្ញាូនុខា���នុលីេ�ៅលេយោធូា

ត��នុ ់២១ ។ លេ�ៅ��់���ូង ខា��សីគា�់គឺណ្ឌៈត��នុម់ានុ 
លេឈោីះ លេសីឿង, ខែ�នុ នុិង អូ�ក �ូ�នុលេឈឿនុ។ �នុាា�់មកលេ�ៀត  

ខា��សីគា�់តាសី��ធ នុិងតា�ាវ។ ខា���នុក្រោឡាើងវាយជ្ឈាមួយ

ទុ�ហ�ន លន ់នល ់ក្រោនៅចុ�រ� , បឹង�ពីលួ, ក�ពីង់ឫស៊ីា� នងិ 

ទុក្រោនូ បិត រហ�តទុទួុលបានជ្ឈយ័ជ្ឈមំះ។ ក�រក្រោធាាើស៊ី�ងា�ម៉ាក្រោនៅ 

លេពុ�លេនុោះគឺឺសីាួ�់កង�័ពុលេក្រច�នុណ្ឌាស់ី �ា�ងកង�័ពុខែខរី 

ក្រកហាម �ា�ង�ាហាានុ �នុ ់នុ�។់ 

 លេនុៅខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខា��រងរ�ួសីលេ�ោយសីារ

អ� ខែ�ងក្រគឺា�់លេ�កា៧៥ ខែ���ាហាានុ �នុ ់នុ�់ �ញ់។ 

ខា��ក្រតូវអងគការ�ញ្ញានូុមកពុ�ា��លេនុៅមនុាី រលេពុ��ពុ ២ លេនុៅ

�ស៊ីកុអ្ន�ររ��ងឪ រហ�តបានជី�ស៊ីះក្រោស៊ីៈើយក្រោទុើប�ំុ�ចុ�លក្រោធាាើក�រ

លេនុៅអងគភាាពុ វរ៥៥ វិ ញ។

 លេនុៅនៃ�ៃ�ី១៧ លេមសីា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ រ��ខែខរីក្រកហាម

លេ��ងកានុអ់�ណ្ឌាច ខា��គិឺត�ា ក្រ�លេ�សីជ្ឈាតិមានុសី�ខ

សីនុីភិាាពុ នុងិមានុការរកីច�លេរ�នុ ផ្សាា�យលេ�ៅវិញ�ា�ង

លេយោធូាខែខរីក្រកហាម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរស់ីលេនុៅ���កលេវ�នុា 

នុងិរស់ីលេនុៅជ្ឈាមួយភាាពុភ័ាយខាួចជ្ឈាក្រ�ចា�។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែ��ខែខរីក្រកហាមជ្ឈលេមួ�សីលេចញមកពុកី្រកុងភាំ�លេពុញមក

រសីល់េនុៅតាមជ្ឈនុ��ខែស្រសីចមើារ ខែ��មិនុខែមនុជ្ឈាស្រសីកុ 

ក�លេណ្ឌ�តខួនួុ នុងិមិនុធូាួ�់លេធូី�ការភាាួររាសី ់ការងារខែស្រសី
 

ចមើារ ��ួ�រងលេក្រគឺោះជ្ឈាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូ��ឋានុ ។ 

 លេនុៅអ្ន�ឡាងុឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេយោធូាខែខរីក្រកហាមលេនុៅកំ�ង

ត��នុ២់១ �នុលេរៀ�ច�ជ្ឈាកងវរលេ��មិីការពុារក្រពុ�ខែ�នុ

��គឺគ�ិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីា 
លេកោះ� ីលេខតតីិូងឃុំី�� ជួ្ឈ�សីមៈាសីនុ ៍
លេ�ោង សីានុ មានុអាយ�៦៣ឆ្នាំាំ� រសី់លេនុៅ
ភូាមិជ្ឈា�តាលេមាៅខាងលេក�ត ឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ 
ស្រសីុកលេមមត ់ក្រោ�តតតៈ� ងឃុំែុ�។ 

 
(ឡាងុ ដឹ�ន�/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 29



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជ្ឈាមួយក្រ�លេ�សីលេវៀតណ្ឌាម។ កា�លេនុោះវរ៥៥ ឬលេហាៅ�ា 

�ញ្ញាាការ (គឺ) រួមមានុ (គឺ៦១, គឺ៦២, គឺ៦៣) ខែ���កឹ 

នុា�លេ�ោយ�ញ្ញាាការវរមានុលេឈោីះ សី�ខ សីាលេរឿនុ, លេសីនុ 

នុងិ �នុ រឯីសីងំការនុលេយោ�យលេឈោីះ លេអឿនុ ខែ��

កា�លេនុោះមួយ(គឺ) មានុកមួា�ង១២០នុាក់។ 

 លេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ខែ�� វរ៥៥ រ�សីខ់ា��មក

ឈរលេជ្ឈ�ងលេនុៅភូាមិចងគ�� នុងិវរ៧៥ ឈរលេជ្ឈ�ងលេនុៅភូាមិ

លេកោះ�ី កំ�ងលេគឺោ���ណ្ឌងការពុារក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈាមួយ

ក្រ�លេ�សីលេវៀតណ្ឌាម។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ សីន្ត្រីងគាមលេនុៅតាមក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈាមួយ

ក្រ�លេ�សីលេវៀតណ្ឌាមផ្សាា�ះលេ�� ង ស្រសី�លេពុ�លេនុោះជ្ឈលេមួោះនៃផ្សាាកំ�ង 
លេនុៅកំ�ងជួ្ឈរកមីាភិា ��ខែខរីក្រកហាមលេនុៅភ្នំ�មិ៉ាភ្នំ��ប�ពី�៌ នងិ 

ភ្នំ�មិ៉ាភ្នំ��មួ៉ាយចុ�ននួក៏ក្រោកើតក្រោឡាើងខ្មែដឹរ។ ក្រោយោធា�ម៉ាជីឈមិ៉ារួម៉ា 

ជី�មួ៉ាយក្រោយោធា�ភ្នំ�មិ៉ាភ្នំ��នរិត�ចុុះម៉ាកក្រោ�បើក្រោ�ោលនក្រោយោបាយ 

លួងក្រោលោម៉ាកម៉ាែ�ភិ្នំបាល�ន�ក់�សុ៊ីក�ន�ក់ត�បន ់�បធា�នក្រោយោធា�

ស្រសីកុ ក្រ�ធូានុលេយោធូាត��នុ ់ក្រ�ធូានុលេសីនុាធូិការត��នុក់ំ�ង 
ភ្នំ�មិ៉ាភ្នំ��ប�ពី៌�មួ៉ាយចុ�ននួក្រោដឹោយក្រោហៅក្រោទុៅក្រោរៀនស៊ី��ត បាខុ្មែនត

ត�ម៉ាក�រពីតិ��ក្រោហៅក្រោទុៅក្រោដឹើម៉ាៈ�ចុ�ប់�ូនួនងិស៊ីមូ៉ា�ប់។ ច�ខែណ្ឌក 

អំកលេនុៅលេសីសីសី�់មួយច�នុនួុលេ�ៀតខែ���ងឹខួនួុ �នុរត ់
លេភាៀសីខួនួុលេ�ៅក្រ�លេ�សីលេវៀតណ្ឌាម លេហា� យអំកខះួខែ��លេគឺច 

�ូនួមិ៉ានរួចុ�តូវបានស៊ីមូ៉ា�ប់ទុ��ងអសី។់ ខា��គឺឺ យុទុធជីនក៏ភ័ាយ 

��ូចុខ្មែដឹរ ក្រោ�ពីោះខែខរី�កហម៉ាចុ�ប់�ូនួក្រោម៉ារបស់៊ី�ំុ�យកក្រោទុៅអ្នស៊ី់

ក្រោហើយ។ �ំុ�ជី�មួ៉ាយក្រោយោធា�មួ៉ាយចុ�ននួក្រោទុៀតស៊ីក្រោ�ម៉ាចុចុតិត

រតល់េចោ�ជ្ឈរួ។ ខា��លេ�ោះសីលេមួ�ក��ពុាក់លេយោធូាលេចញនុងិ

ក�់កា�លេភាួ� ង រួច�នុួ�ខួនួុលេធូី� ការលេនុៅកំ�ងកងច�ត័ស្រសីកុ

ក្រតមូង។ លេក្រកោយមក ខា���នុ��ួ���ណឹ្ឌ ង�ា សី��ធ, ខែ�នុ នុងិ  
យិនុ សី�ភីា គឺឺ ជ្ឈាក្រ�ធូានុសីនុីិសី�ខត��នុ២់១ខែ��ធូាួ�់ចា�់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុយកលេ�ៅសីមួា�់ ក្រតូវ�នុលេយោធូាមកពី�ភ្នំ�មិ៉ាភ្នំ��

នុិ រតី �ញ់សីមួា�់។

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខា��ក្រត��់មករស់ីលេនុៅភូាមិក�លេណ្ឌ�ត 

នុងិក្រ�ក�ម�ខរ�រលេធូី�ខែស្រសីចមើាររហាតូមក��់សីពុនីៃ�ៃ។ 

ក្រោនៅឆាំន�� ១៩៧៩ ក្រោទុោះរបបខ្មែ�ែ រ�កហម៉ាដឹលួរ�ល� បាខុ្មែនតកមួា�ង 

ខែខរីក្រកហាមលេនុៅខែតក្រ�មូ�ផ្សាី��គឺាំលេនុៅតាម��់ខែ�នុនៃ� នុងិ

�នុលេធូី�សីន្ត្រីងគាមក្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយរ�ឋាភិា ��រ��សីាធូារណ្ឌ 

រ�ឋកមុ�ជ្ឈា នុិងកង�័ពុលេវៀតណ្ឌាម។ សីន្ត្រីងគាមលេនុៅក្រ�លេ�សី

កមុ�ជ្ឈា�នុរីហាតូ��់មានុការលេ�ះលេឆ្នាំោំតលេរៀ�ច�លេ�ោយ

អងគការសីហាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតិ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៣។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៨  

ស៊ី�ងា�ម៉ាក្រោនៅ�បក្រោទុស៊ីកមុុ៉ាជី�បានបញ្ចចប់ទុ��ង�ស៊ីងុក្រោទុើប

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ូ�ា�ងក្រ�លេ�សីមានុសីិ �ធិ លេសីរី ភាាពុកំ�ងការ

លេធូី� ��លេណ្ឌ� រ នុិងក្រ�ក�រ�រចិ ញ្ញច ឹមជ្ឈី វិ ត។

ចមើារលេក្រមចលេនុៅឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ ស្រសីុកលេមមត ់លេខតតីិូងឃុំី��។ (ឡាងុ ដឹ�ន�/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

30 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ទតិយ ផា ស្រ្ត្្តីក្រោមមាាយកនពុងរបបស� ែរ�កហម

ក្រោពជ សាៃ 

  លេនុៅនៃ�ៃ�ី ១១ ខែខសីី ហាា ឆ្នាំាំ�២០២១ តាមរយៈការងារ

សីីក័្រគឺចិតនីៃនុគឺលេក្រមោងការក្រោលើកកមុស់ីស៊ីទិុធ ិនងិលេធូី� ឲ្យ��បក្រោស៊ីើរ 

ក្រោឡាើងន�វស៊ី�ិនភ្នំ�ពីស៊ី�ុភ្នំ�ពីរបស៊ីអំ់ករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វតិពី�

រ��ខែខរីក្រកហាម លេពុជ្ឈ សីានុ �នុលេ�ៅសីរួសី�ខ��កខអូ� �ិ ត� 

ផ្សាា ខែ��រសីល់េនុៅខែកិរៗផ្សាាះរ�សីខ់ួនួុ នុិងសីាី�់លេរឿងរាាវ

របស៊ីអុ់្ន� ទិុតយ ផា� ��ជី�អ្ននករស៊ីរ់�នម៉ា�នជី�វតិពី�របបខ្មែ�ែរ 

�កហម៉ាខ្មែដឹលបានក្រោរៀបរ�ប់ដឹ�ចុ��ងក្រោ�កោម៉ា៖ 

 ខា��លេឈោីះ �ិត� ផ្សាា លេក�តលេនុៅនៃ�ៃ�ី០៩ ខែខកញ្ញាា 

ទិុតយ ផា� ស៊ីពីានៃ�ៃអ្ន�យុ៦៩ឆាំន�� រស៊ីក់្រោនៅផាាះរបស៊ី�់�តក់នុងភ្នំ�មិ៉ាក្រោពីោធ៍ាត�រស៊ី ់ឃុំុ�បាស៊ី�ក់ �សុ៊ីកស៊ីា�យ�ជី� ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង។ ទិុតយ ផា� ក្រោរៀបរ�ប់
អ្ន�ពី�ក្រោរឿងរា�វជី�វតិរបស៊ី�់�តខ់្មែដឹលឆាំងូក�តរ់បបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា�បាប់ ក្រោពីជី ស៊ី�ន ��ជី�អ្ននកស៊ីែ�័�ចុតិតកមុុ៉ាជី�នៃនម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី� ក្រោនៅ
ក្រោ�តតស៊ីា�យក្រោរៀង ខ្មែដឹលបានក្រោទុៅស៊ីរួស៊ី�ុទុុក�ិ�តក់�លពី�នៃ�ៃទុ�១១ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។ (ក្រោពីជី ស៊ី�ន/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�) 

ឆ្នាំាំ�១៩៥២ លេនុៅភូាមិលេពុោធូ៍តារសី់ ឃុំ���សីាក់ ស្រសីុក

សីាីយក្រជ្ឈ�លេខតសីីាីយលេរៀង។ សីពុនីៃ�ៃ ខា��មានុអាយ�៦៩ឆ្នាំាំ� 

នុិងរស់ីលេនុៅមំាក់ឯង។ ឪពុ�ករ�សីខ់ា��លេឈោីះ �ិ ត� សីរ មានុ 
អាយ�៦៣ឆ្នាំាំ� នុងិមីាយលេឈោីះ លេ�ពុ យាា មានុអាយ� 

៥២ឆ្នាំាំ� លេនុៅអ���ងរ��ខែខរីក្រកហាម។ ឪពុ�កមីាយរ�សី ់
ខា��ក្រ�ក�រ�រលេធូី� ខែស្រសី។ ខា��មានុ�ង�ែនូុស្រសីី ច�នុនួុ ៦នុាក់  គឺឺ

 
�ី ១) លេឈោីះ �ិត� សីា�ី , �ី ២) លេឈោីះ �ិត� ផ្សាា, �ី ៣) 

 លេឈោីះ �ិត� សី�ផ្សា�, �ី៤) លេឈោីះ �ិត� ផ្សាានុ,់ ទុ�៥) 

ក្រោឈ្លែោះ ទិុតយ ផាន នងិ ទុ�៦) ក្រោឈ្លែោះ ទិុតយ ភ្នំន។ ក្រោនៅកំ�ង 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 31



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ច�លេណ្ឌោម�ង�ែូនុ៦នុាក់ មានុ�ង�ែូនុ៣នុាក់�នុសីាួ�់។ 

 លេរឿងរាាវខែ��ខា��ចា�មិនុលេភាចួ គឺឺលេនុៅលេពុ�ខែ��ខែខរី 
ក្រកហាមចាតត់ា�ងឲ្យ�ខា��លេធូី�ការ���ក �ា�ងខា��មានុកូនុខច។ី 

ខែខរីក្រកហាម�ងខ�ខា��ឲ្យ�លេធូី�ការ�ា�ងយ�់�ា�ងនៃ�ៃ នុងិគឺាីនុ

លេពុ�សីក្រមាកលេ��យ។ ច�ខែណ្ឌករ��អាហាារខា��មិនុខែ��

ហា�ូខែឆ្នាំែតលេ��យ។ ខែខរីក្រកហាម��ខែ�កខា��ជ្ឈាមួយ �ីី នុងិ

កូនុ។។ �ីីរ�សី់ខា��ក្រតូវ�នុខែខរីក្រកហាម�ញ្ញាូនុឲ្យ�លេធូី�ការ

លេនុៅភូាមិតាសីែាង ឃុំ��ក�ពុង់ចមួង ស្រសីកុសីាីយក្រជ្ឈ� លេក្រកោយ 

មកក៏ផ្សាាួស់ីឲ្យ�គឺាតល់េ�ៅលេនុៅ�ួ��សីី។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះខែខរី 

ក្រកហាមខែ�ងខែចកឲ្យ�អំកខែ��មានុកូនុខចី លេនុៅសីមរភូាមិ

លេក្រកោយ ច�ខែណ្ឌកអំកគឺាីនុកូនុគឺឺក្រតវូលេ�ៅសីមរភូាមិម�ខ។ 

ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាចុ�តត់��ងឲ្យយបត�របស៊ី�់ំុ�ក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ី នងិក្រោម៉ាើលខ្មែ�ទុ��

�សូ៊ីវ។ បត�របស៊ី�់ំុ��តូវខ្មែហលឆាំងូទុក្រោនធូា�ក្រោទុៅម៉ាកក្រោដឹើម៉ាៈ�ក្រោម៉ាើល 
ខ្មែ�ទុ���ស៊ីូវ។ បត�របស៊ី�់ំុ�បានលង់ទឹុកស៊ី�ូប់ក្រោនៅក្រោពីលរដឹ�វ�ឹក 

លេ�� ង នុិងមានុ�ឹ កហារូខាួ�ង។ ខា��លេនុៅចា��ា លេនុៅលេវ�ាលេមាោង 
៥រក្រោស៊ីៀលក្រោពីល�ំុ�ស៊ី�ម៉ា�ក នងិអ្នងាយុក្រោនៅចុងុតទិុុស៊ី��ងលចិុ

�ក្រមងុនុឹ ងហា�ូអាហាារខែ��ច�ងលេភាៅ�សួី�ាក់តលេក្រម�� 

លេ��ត�ខែ��លេរៀ�ច�ជ្ឈាជ្ឈួរខែវងៗ ស្រសីា�់ខែតមានុយាយ

មំាក់មកពុភូីាមិតាសីែាងខែ��អងគ�យលេនុៅច�ងត�ខាងលេក�ត 

នុយិាយក្រ��់អំកលេនុៅខែកិរគឺាត់�ា តារាាត់ �ង់�ឹក

សីាួ�់លេហា�យ។ លេពុ�ឮ�លូេចះំ ខា���នុសីា�ះលេ�ៅសីួរ�ញ្ញាាក់

គឺាត�់ា «នុរណ្ឌាសីាួ�់មីង!  មីងលេនុោះមិនុលេម��ម�ខខា��

លេ� គឺឺគឺាតង់ាកម�ខលេចញ �លូេចះំខា��សីរួគឺាតមី់ងលេ�ៀត�ា 

អំកណ្ឌា�ង់�ឹកមីង! លេ���គឺាត់�ញ្ញាាក់មីងលេ�ៀត�ា 

តារាាត់»។ លេពុ�លេនុោះខា��លេរៀ��ាក់�យចូ�មាត់លេ�ៅ

លេហា�យ �ា�ខែនុលីេនុៅលេពុ�ឮលេឈោីះ�ីីខា���មួាក់សីាួ�ក្រពុា�យ

ច�ះវញិ លេក្រពុោះខា��រនុ ធតច់តិខីាួ�ងណ្ឌាស់ី។ ខា��រស់ីលេនុៅជ្ឈាស្ត្រសីីី

លេមមាាយចា�់តា�ងពុីលេពុ�លេនុោះមក។

 ខា��លេនុៅចងចា��ា លេនុៅលេពុ�ខែ��រ��ខែខរីក្រកហាម

ចុ�លម៉ាកដឹល់ភ្នំ�មិ៉ាក្រោពីោធ៍ាត�រស់៊ី �ំុ�ម៉ា�នអ្ន�យុ២១ឆាំន��បាុក្រោ� េោះ។ 

ក្រោនៅក្រោពីលក្រោនោះ �ំុ�ម៉ា�នក�ន�ច�ក្រោទុើបអ្ន�យុ៣ខ្មែ� នងិក�នចុៈងម៉ា�ន

អ្ន�យុ៣ឆាំន�� ។ �ំុ�យកក�នក្រោទុៅទុុកឲ្យយយ�យ កៗ្រោម៉ាើលខ្មែ�ទុ��ក្រោនៅ

លេពុ���់លេមាោងឈ�់សីក្រមាកហ�បអាហាារ ខា���នុលេ�ៅ��លេ� 
កូនុ រួចលេហា�យលេ���ក្រត��់មកហា�ូ�យវញិ។ លេនុៅលេពុ�

ហា�ូអាហាារនៃ�ៃក្រតង់រួច ខា��ក្រតូវលេ�ៅ��លេ�កូនុមីងលេ�ៀត លេហា�យ 
��់លេមាោង២លេ���ខា��លេ�ៅលេធូី�ការងារ�នុ។ី ការងារខែ��

ខែខរីក្រកហាម�ាក់ឲ្យ�គឺឺខា��ក្រតវូលេ�រសីួកឹលេតោំតសីក្រមា�់ក្រ�ក់ 
ផ្សាាះ លេ�ោយខា��ក្រតូវលេ�រកំ�ងមួយនៃ�ៃឲ្យ��នុ៣០កណី្ឌ�។ លេនុៅ

 
លេពុ�លេនុោះខែខរីក្រកហាមខែ�ងខែចកអំកលេ�រសីួឹ កលេតោំតជ្ឈាក្រកមុ  

លេ�ោយកំ�ងមួយក្រកមុមានុស៊ីម៉ា�ជីកិ១២នុាក់។ ខែខរីក្រកហាម 

ចាតត់ា�ងខា��ឲ្យ�លេ�រសីួកឹលេតោំតរយៈលេពុ�កនុះួខែខ �នុាា�់ 
មក�នុចាតត់ា�ងខា��ឲ្យ�លេ�ៅលេធូី�ជ្ឈ�ីាក់ខែស្រសីវញិ។ ខា��លេ��ររក

��ី��ូក នុងិ�ាមកមនុ�សី�យកមកហាា�ឲ្យ�សីៃួតរួច

��ឲ្យ�ហាតីល់េ��មិកី្រចក�ាក់ការា�ង��ក។ កំ�ងមួយនៃ�ៃខា��ក្រតវូ

�បម៉ា�លល�ម៉ាកម៉ានសុ៊ីាម៉ាកហ�លស៊ីៃួតឲ្យយបាន ៣��ឡា��ក�ម៉ា។

ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាឲ្យយ�ំុ�ហ�បបាយរួម៉ា ក្រោដឹោយកនងុមួ៉ាយនៃ�ៃផាតលអ់្ន�ហ�រ

ឲ្យ�២លេពុ�។ ច�ងលេភាៅ�នុ�ា��យឆ្នាំាំ�ងលេ�ខ៨ បាុខ្មែនតមិ៉ាន 

�នុលេពុញលេ� គឺឺ �នុខែតកនុះួឆ្នាំាំ�ង�ា�លេណ្ឌ ះោះសីក្រមា�់មនុ�សី� 

១០នុាក់។ លេយ�ងក្រតូវ�សួីខែចករ��គឺាំឲ្យ�លេសីី�ភាាពុក្រ�សីនិុ 

លេ��នុរណ្ឌា�សួីយកលេ��សីលេគឺអំកលេនុោះ�តខ់ួនួុមិនុខានុ។ 

លេពុ�លេធូី� ជី្ឈ �នុក្រគឺ�់ក្រគឺានុក់្រោហើយ ខែខរីក្រកហាម�នុចាតត់ា�ង 

ខា�� ឲ្យ�មកក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ី នុិង�កសីាងូវិ ញ។ ខែខរីក្រកហាមចាតត់ា�ង 
ខា��ឲ្យ�សីាូងជ្ឈាក្រកុម លេ�ោយ�ាក់ក�ណ្ឌតឲ់្យ�សីាូងខែស្រសីមួយ

ហាចិតា ១៥នុាក់ លេយ�ងសីាងូឲ្យ�លេហា�យកំ�ងមួយនៃ�ៃ។ លេនុៅ
 

លេពុ�ខា��សីាងូរួចលេហា�យ ខែខរីក្រកហាមឲ្យ�ខា��លេ�ៅ�កសី�ណ្ឌា�
 

សីក្រមា�់��កសីាងូលេនុៅនៃ�ៃ�នុាា�់លេ�ៀត។ �បស៊ីនិក្រោបើក្រោយើង�ក 

សី�ណ្ឌា�មិនុក្រគឺ�់ច�នុនួុសីក្រមា�់សីាូងលេ� លេនុៅនៃ�ៃ�នុាា�់

ខែខរីក្រកហាមចាតត់ា�ងលេយ�ងឲ្យ��កសី�ណ្ឌា�លេ�ៀត លេ�ោយ

កំ�ងមំាក់�កឲ្យ��នុ៥០កណី្ឌា�់។ លេនុៅលេពុ�ក្រោយើង�កមិនុ 

ក្រគឺ�់ច�នុនួុលេ� ក្រ�ធូានុលេរោង�យខែចកអាហាារឲ្យ�លេយ�ង

តិចជ្ឈាងលេគឺ លេហា�យខែខរីក្រកហាមយកលេយ�ងលេ�ៅកសីាង 

ក្រោដឹោយក្រោចុោទុក្រោយើង��ក្រោដឹកចុ��ស៊ីុ�កមូ៉ា��ងបាយក្រោ� នងិ�ូលិលេធូី� 

ក�រង�រ។ មុ៉ានក្រោពីល�ំុ�ក្រោចុញក្រោទុៅស៊ីា�ង �ំុ��តូវក្រោ�កោកក្រោឡាើងមុ៉ាន
 

ក្រោ�ក្រោដឹើម៉ាៈ�ឲ្យយក�នក្រោ� បនា�ប់ម៉ាក�ំុ�យកក�នក្រោទុៅក្រោផាំើទុុកជី�មួយ

ចាសី់ៗ ក្រោម៉ាើលខែ�។ លេនុៅលេពុ�ខា��លេចញលេ�ៅសីាងូ ក្រ�ធូានុកង
 

�នុផ្សា�់ីរ��អាហាារពុនុួ ឺ(អាហាារលេពុ�ក្រពុកឹ) លេ�ោយ

ហា�ូជ្ឈាមួយសីមួលេ��មលេចក�ាយជ្ឈាមួយក្រតី នុងិសីើរ

�នុីចិ�នុីចួ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ ខា��ហា�ូសីមួលេនុះលេសីា�ររា�់នៃ�ៃ។ 

32 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេនុៅលេពុ�ហា�ូមីងៗ កងឈ�ួតាមលេម��លេយ�ងរហាតូ 

លេ�ោយមិនុឲ្យ�លេយ�ងនុយិាយសីាី ឬតមាត់លេ� ខែ��លេនុៅ

សីម័យលេនុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុា�គឺាំនុយិាយ�ាលេយ�ងក្រតូវ�ា�

ក្រោដឹើម៉ា�រ។ ក្រោពីល�តឡាប់ម៉ាកពី�ស៊ីា�ងវញិ�ំុ�រួស៊ីរ�នក់្រោទុៅឲ្យយក�ន
 

ក្រោ�ស៊ីនិក្រោទុើបម៉ាកហ�បបាយ។ ក្រោនៅក្រោពីលក្រោយើងឈ្ល��ៀ�តម់៉ាតងៗ

ខែខរីក្រកហាមលេចោ�លេយ�ង�ា «ខា�ិ» ឬលេក្រ��ពុាក�លេសីោួក

លេក្រ���លេធូៀ��ា «លេ�ក��ួ រមួ� ផ្សា��លេក្រគឺច» គឺឺតាម 

ខែ��ខែខរីក្រកហាមលេចោ�លេយ�ង។ ជ្ឈា�ូលេ�ៅលេពុ�លេវ�ាលេធូី� 

ការងារ គឺឺខា��លេចញលេ�ៅលេធូី� ការលេនុៅលេមាោង៦ក្រពុឹ ក បាុខ្មែនតក្រោបើ

អំកសីាូង អំកភាាួរ គឺឺក្រតូវលេក្រកោកលេ�ៅលេធូី�ការតា�ងពុីលេមាោង
 

៤លេ�ៀ�ភាួឺ។ ខា��លេធូី�ការលេនុៅកំ�ងភូាមិរយៈលេពុ�២ឆ្នាំាំ� លេ���

ខែខរីក្រកហាមជ្ឈលេមួ�សីខា��លេ�ៅភូាមិភាាគឺពុាយ័ពុ�។

 ខា��នុិងក្រគឺួសីារលេ�� រពុី ផ្សាាះលេនុៅលេខតសីីាីយលេរៀងលេ�ៅអំក 
ក្រោលឿង រួចុជីិះកបាាលប់នតក្រោទុៅឈ្លប់ក្រោនៅចុៈ�រអ្ន�ក្រោពីៅកនងុ�កងុ

ភាំ�លេពុញ។ ខា��សីក្រមាកលេនុៅចិារអ�លេពុៅរយៈលេពុ�១យ�់ 

លេ�ោយយ�់លេនុោះ ខែខរីក្រកហាម�ញ្ញាច�ងក�នុ�ងូាញពី�ក�រ 

តស៊ីុ�របស៊ីក់ងទ័ុពីបដឹវិតតនខ៍្មែ�ែ រ�កហម៉ា។ �ពីកឹក្រោឡាើងខ្មែ�ែរ 

ក្រកហាម�នុយកកញ្ចចប់បាយ ក្រកមា សី�ពុត ់មកខែចកឲ្យ�ខា��។  
ច�ខែណ្ឌកលេខោអាវខែ��មានុពុណ៌្ឌ លេយ�ងក្រតូវយកលេ�ៅ

ក្រជ្ឈ�ក់ភាក់ នុងិសីមិកលេឈ�លេ��មិីឲ្យ�លេចញពុណ៌្ឌលេខៅី

លេ��មិីលេសី�ួកពុាក់។ �នុាា�់មកខា���នុលេ��ងជ្ឈិះរ�លេភាួ�ង

�នុលីេ�ៅលេខតលីេពុោធូ៍សីាត់។ លេនុៅលេពុ�ខា��ច�ះពីុរ�លេភាួ�ង

លេមឃុំងងឹតលេ�ៅលេហា�យ �ូលេចះំខែខរីក្រកហាមឲ្យ�ខា��ឈ�់

�ា��យហា�ូ។ លេនុៅលេពុ�ហា�ូ�យរួច ខែខរីក្រកហាម�ញ្ញាា

ឲ្យ�ខា��នងិក្រគឺួសីារលេ��រ�ា�ងយ�់ងងឹត លេ�ោយក�ហាក់�ា

លេ��រលេ�ៅម�ខ�នុីចិលេ�ៀត��ល់េហា� យ។ ខា��លេ��រក្រោស៊ីាើរមួយ

យ�់លេនុៅខែតមិ៉ាន��់។ លេនុៅលេវ�ាក្រ�ខែហា�លេមាោង ៣លេ�ៀ�ភាួឺ 

ខែខរីក្រកហាមអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�លេយ�ងឈ�់សីក្រមាកមួយរយៈលេពុ� 

ខួរួីចលេហា�យ�ាសីល់េយ�ងឲ្យ�លេក្រកោកលេ��រលេ�ៅម�ខលេ�ៀត។ លេនុៅ 

លេពុ�លេនុោះលេ�ោយសីារកូនុរ�សីខ់ា��លេនុៅតចូ �លូេចះំខា���នុខែរក

វា ច�ខែណ្ឌកមីាយលេកីករ�សីខ់ា��មានុវយ័ច�ណ្ឌាស់ី�នុជ្ឈយួ

�ូ��លេងីច។ លេពុ�ខះួខា��យកកូនុមំាក់�ាក់សីាុយពុី ម�ខ 

លេហា� យកូនុមំាក់លេ�ៀតខា��ពុរពុចី�លេហាៀង។ ខា��លេ��ររយៈលេពុ�
 

២ យ�់ ៣នៃ�ៃ ក្រោទុើបក្រោទុៅដឹលទួ់ុលអ្នក្រោនាប ��ជី�ក្រោ�ោលក្រោដឹៅ

ខ្មែដឹលខែខរី�កហម៉ា�នុក�ណ្ឌត។់ ខា��លេ�ៅ��់�ួ�អលេនុា�លេនុៅ

លេពុ�រលេសីៀ�លេមាោង៣លេ�ៅលេហា�យ លេ���ខែខរីក្រកហាមខែចក

�យឲ្យ�លេយ�ងហាូ�។ �នុាា�់ពីុលេយ�ងហាូ��យរួច 

ខែខរីក្រកហាមអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�លេយ�ងលេ�កលេនុៅ�ីលេនុោះមួយយ�់។ 

លេនុៅក្រពុកឹនៃ�ៃ�នុាា�់ ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាបានចុ�តត់ា�ង នងិប�ខ្មែបក

ក្រោយើងឲ្យយក្រោទុៅលេធូី�ការងារលេនុៅតាមសីហាករណ៍្ឌលេរៀងខួនួុ។ 

ខា���នុរសី់លេនុៅជ្ឈ��ជ្ឈាមួយមីាយលេកីក�នុមួយរយៈ 

ច�ខែណ្ឌកមីាយ�លេងើ�តរ�សីខ់ា�� ខែខរីក្រកហាម��ខែ�កឲ្យ�លេ�ៅ

រសីល់េនុៅលេផ្សា�ង។ រយៈលេពុ�មិនុ�នុ�ា�នុាីនុនៃ�ៃផ្សាង ខែខរី 

ក្រកហាម�នុ�ញ្ញាូនុខា��លេ�ៅលេនុៅសីម �ិកក្រ�វឹក ឬលេហាៅ�ាសី

ហាករណ៍្ឌអាង��ខែ�ង គឺឺជ្ឈាសីហាករណ៍្ឌគឺ�រូ ខែ��មានុ

នៃក្រពុ��ះជ្ឈ��ជ្ឈិត នុងិលេម��មិនុលេឃុំ�ញពុនុួនឺៃ�ៃលេ�� យ។ លេនុៅ

�ីលេនុោះមានុលេ��មលេឈ�ធូ�ៗដឹះុ��បពី�ក្រោលើ នងិម៉ា�នវ�ល

�ស៊ីឡាះមួ៉ាយកខ្មែនូង។ ក្រោពីលខា��លេ�ៅ��់���ូង ខែខរីក្រកហាម

ផ្សា�់ី�យឲ្យ�ខា��ហា�ូខែឆ្នាំែត �ា�ខែនុរីយៈលេពុ�ក្រ�មាណ្ឌ ៣ 
នៃ�ៃលេក្រកោយមកសីូមិីខែតចានុឆ្នាំាំ�ងក៏ខែខរីក្រកហាម�កយក

ពុី ខា��ខែ�រ។ ខែខរីក្រកហាមមិ៉ានអនុ�ញ្ញាាតឲ្យយ�ំុ�ទុុករបស៊ី់របរ

ក្រោ�បើ�បាស៊ីទ់ុ��ងក្រោនោះក្រោទុ។ �ំុ�ក្រោដឹកក្រោនៅកនងុលេរោងលេគឺោរួមជ្ឈាមួយ

អំកជ្ឈលេមួ�សីមកពីុភូាមិស្រសុីកភូាមិលេផ្សា�ងៗ។ លេរោងលេគឺោ

មួយខែខរីក្រកហាមឲ្យ�លេយ�ងលេ�ក ៥០ក្រគួឺសីារ។ ខា��លេនុៅចា��ា 
លេពុ�លេនុោះគឺាីនុលេគឺោលេ� គឺឺខែខរីក្រកហាមសីង់លេរោងលេនុោះ

សីក្រមា�់ឲ្យ�កងច�័តលេ�ក។ ខា��លេ�កលេ��កលេនុា�សីួឹក 
លេតោំត ខែ��ខា��ក្រកងនុងិយកមកពីុលេខតសីីាីយលេរៀង។ 

លេនុៅលេពុ�ខា��លេ�ក គឺឺមានុកងឈ�ួចា�យាម។ ខែខរីក្រកហាម

�នុយកលេ��មលេឈ�ធូ�ៗ��តភាក់ំលេភាួ�ងលេ�ោយសីារកំ�ងនៃក្រពុ

សីមិូរលេឈ� ។ ខែខរីក្រកហាម��តភាក់ំ��ភាួឺ លេក្រពុោះលេនុៅ�ីលេនុោះ

មានុសីតខីែឆ្នាំើចចកលេក្រច�នុ នុងិខែតងខែត�លូេនុៅលេពុ�យ�់។ 

ក្រពុកឹលេ��ងខែខរីក្រកហាមខែ�ងខែចកខា��លេ�ៅតាមក្រកុម នុងិខែ�ង 
ខែចកការងារឲ្យ�លេធូី�។ លេពុ�លេនុោះ ក្រកមុលេមមាាយ ឬលេហាៅ

កងស្រសីួចខែខរីក្រកហាមចាតត់ា�ងឲ្យយក�ប់ដឹ�ក្រត��់�បខ្មែវង 

១០ខ្មែម៉ាា�ត សីក្រមា�់មនសុ៊ីាម៉ាន�ក់។ ក្រោនៅក្រោពីល�ំុ�ក�ប់ដឹ� ក្រោហើយ 
បាះចុ�ក្រោដឹើម៉ាក្រោឈ្លើ ���ំុ��តូវក�ប់រ�ល� នុងិគឺាស់ីគឺ�ល់េឈ�លេនុោះ

លេចញលេ�ៀត។ លេពុ���់លេមាោងសីក្រមាក នុិង��់លេពុ�

ក្រត��់មកកខែនុងួសីាំក់លេនុៅវិ ញ ក្រ�ធូានុកងឲ្យ�ខា���ីគឺ�់ 
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេឈ�លេនុោះយកមក��កលេនុៅលេរោង�យរួម លេ���ខា���នុហា�ូ 
�យ។ ខែខរីក្រកហាមមិនុឲ្យ�លេយ�ង��លេនុរលេ�។ លេនុៅលេពុ�ខា��

ហា�ូ�យ�ៃាចរួចលេហា�យ យាយៗ�នុយកកូនុមកឲ្យ�ខា��

��លេ�លេ�ោះ �នុាា�់មកក្រ�ធូានុកង�នុចាតត់ា�ងឲ្យ�ខា��ជ្ឈកី

ស្រសីះរហាតូ��់លេមាោង១០យ�់ លេ����នុចូ�លេ�ក។ 

ក្រ�ធូានុកងខែ�ងខែចកក្រកមុការងារ លេ�ោយកំ�ងមួយក្រកមុ

មានុសីមាជ្ឈិក១០នុាក់ លេហា�យកំ�ងមំាក់ក្រតូវជ្ឈីកឲ្យ��នុ

ក្រ�ខែវង១០ខែមាក្រត។ ក្រ�សីិនុលេ��ក្រកុមណ្ឌាជ្ឈីកមិនុលេហា�យ

តាមខែផ្សានុការ ខែខរីក្រកហាមនុងឹសីី�ីលេនុាោសី លេហា�យលេយ�ង

ក៏មិនុហាាូនុតវាាខែ�រ។ លេនុៅ�ីលេនុោះច�ងលេភាៅ�នុ�ា��យ

ឆ្នាំាំ�ងលេ�ខ៨ឲ្យ�លេយ�ងហា�ូ �ា�ខែនុ�ីា�ខែតកនុះួឆ្នាំាំ�ង�ា�លេណ្ឌ ះោះ

សីក្រមា�់មនុ�សី� ១០នុាក់ ។ ខែខរីក្រកហាម�នុសីសួីមួកនុះួ

ឆ្នាំាំ�ងលេ�ខ៨ ខែ��មានុខែតសីួកឹ���ូង �ាយខែផ្សាលួេពុោត

ខច ីនុងិ�ង់សីើរ�នុីចិ�នុីចួ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ សីមូិខីែតសីួកឹផ្សាាីរក៏ 
ខែខរីក្រកហាមមិនុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�លេយ�ងលេ�ះហា�ូខែ�រ។ ឈ�ួ

�នុតាម�ានុលេយ�ងជ្ឈាក្រ�ចា� �ា�ខែនុ�ីបស៊ីនិលេ��អំកណ្ឌាហាាូនុ

លេ�ះសី�ីនុងឹ�ត់ខួនួុមិ៉ាន��ន។ លេពុ�ខះួ ក្រ�ធូានុកងចាត ់

តា�ងខា�� ឲ្យ�កា�់រ��ាយ���ូក��ហា��ា�នុៗកូនុផ្សាាះ។ �នុាា�់ 
មកឲ្យ�លេយ�ងលេរោយក្រគឺា�់ពូុជ្ឈ��ណ្ឌា�។ ខា��លេធូី� ការលេនុៅ�ី លេនុោះ

រយៈលេពុ�៨ខែខ ក្រោទុើបខែខរីក្រកហាមលេកៀរខា��លេ�ៅកខែនុងួលេផ្សា�ង។ 
ខា��លេ��រតា�ងពីុ�ពឹីកទុលល់ៃ�ចុក្រោទុើបក្រោទុៅដឹលទ់ុ�ត��ង�ែ�។ ក្រោពីល 

ក្រោនោះស៊ីម៉ា�ជីកិលេនុៅកំ�ងកងខែ��លេ�ៅ��ម់�នុខា���នុលេចញ
 

លេ�ៅលេធូី� ការអស់ីលេហា�យ ច�ខែណ្ឌកខា��ជ្ឈា�់កូនុខចលីេ��រលេ�ៅ��់

លេក្រកោយលេគឺ។ លេនុៅលេពុ�យ�់លេនុោះខែខរីក្រកហាម�នុ��ួ�

��ណឹ្ឌង�ា កង�័ពុលេវៀតណ្ឌាមវាយចូ�មកជ្ឈិត��់

លេហា�យ លេ���ខែខរីក្រកហាមរ�ស៊ី�យក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងកងឲ្យ�លេ�ៅ

រក�ង�ែូនុនុងិក្រកមុក្រគឺសួីារវញិ។ ខា��លេ��ររយៈលេពុ�១៥នៃ�ៃ

លេ���មក��ឧ់�ី�ងគ លេខតកី�ពុង់សីុ។ឺ ខា��ឈ�់សីក្រមាក់�ា�
 

បាយហ�ប នងិក្រោដឹកក្រោនៅត�ម៉ាផាូ�វអ្នស៊ីជ់ី�ក្រោ�ចុើននៃ�ៃ។ ក្រោនៅ 
ក្រោពីលម៉ាក��ស់្រសុីកក�លេណ្ឌ�តលេនុៅកំ�ងភូាមិលេពុោធូត៍ារសី ់ឃុំ��

�សីាក់ ខា��នុិង�ង�ែនូុ៤នុាក់នុា�គឺាំកា�់រានុ�ដីឹ���សូ៊ីវ។  

លេក្រកោយម៉ាករដឹឋអ្ន���ចុបានចុង�កងជី��កមុ៉ា�បវ�ស៊ីន់ៃដឹ  

នងិម៉ា�នក្រោ�ោ�កប�ស៊ី�ម៉ា�ប់ពីយួររ�ស់៊ី។ ខា��រស់ីក្រោនៅជី�មួ៉ាយ

ក�ន�ស៊ី� បាខុ្មែនតក្រោ�កោយមកកូនុស្រសីី រ�ស់ីខា��ចាកលេចញលេ�ៅ

រស់ីលេនុៅស្រសុីកលេផ្សា�ងជ្ឈាមួយ�ីី �លូេចះំខា�� រសីល់េនុៅមំាក់ឯង

រហាតូមក��់សីពុនីៃ�ៃ។         
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រោ្ៀវក្រោ� «ៃក្រោរាតម្ ្តីហៃុ ៃងិ ជូ ក្រោអ្នៃឡាយ៖ 
មតិភ្ាពដ៏ក�មក្រោ�កនពុងអំ្នឡុុងនៃការរ តីកសាយភាយរប្់្ង្គ្រា�ា ម�តជាក់»

ហូលតីយាូ  ក្រោអ្ន. សហលក្រោ�េ្

 �ណ្ឌ ះា�យ័សីលេមីចខែមាមានុលេសីចកីីលេសីោមនុសី� លេធូី� 

លេសីចកត��បកាសីអ�ពុី ការលេចញផ្សា�ាយលេសីៀវលេភាៅ «នុលេរោតមី  

ស៊ី�ហន ុនងិ ជ្ឈូ លេអនុ�ាយ៖ មិ តភីាាពុ�ក៏ក្រមលេនុៅកំ�ងអ្ន�ឡាងុ

នៃនុការរកីសីាយភាាយរ�សីស់ីន្ត្រីងគាមក្រតជ្ឈាក់» ខែ��ជ្ឈា 

សីាំនៃ�នុពិុនុធរ�សីឯ់កអគឺគរាជ្ឈ�ូត �ណ្ឌឌិត ហា�ូយីាូ លេអ. 

ខែហា�លេក្រឌួសី អតីតលេ�ខាផ្សាាា�់នុងិជ្ឈាអំកសីរលេសីរ

ជ្ឈីវក្រ�វតីិរ�សី់សីលេមីចក្រពុះ�រមរតនុលេកោ�ឋ នុលេរោតមី 

សីីហានុ� ក្រពុះវររាជ្ឈ�ិតាជ្ឈាតខិែខរី។ 

ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅ «នក្រោរោតតម៉ា ស៊ី�ហន ុនងិ ជី� ក្រោអ្ននឡា�យ៖ មិ៉ាតតភ្នំ�ពីដឹក៏�ម៉ាក្រោនៅកនុងអ្ន�ឡាងុនៃនក�ររ�កស៊ី�យភ្នំ�យរបស៊ីស់៊ី�ងា�ម៉ា�តជី�ក់ » 
(ប� េស៊ី�រម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

 លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារ

កមុ�ជ្ឈា មានុក្រ�សីាសីនុ�៍ា លេសីៀវលេភាៅលេនុះ ពុពិុណ៌្ឌនុាអ�ពុី 
��នុាក់��នុងខែ��គឺាីនុពីុរ រវាងក្រ�ម�ខរ�ឋពុរីរូ�ខែ��មានុ 

សីាវតារផ្សាា�យគឺាំ�ស៊ីឡាះ ខែ��មួយរូ� គឺឺជ្ឈាក្រពុះមហាាក�ក្រត 

នៃនុក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុ�ជ្ឈា នុិងមួយរូ�លេ�ៀតគឺឺ ជ្ឈាអំក 
ដឹកឹន���ក�ក�មី�យនុសីីរី�សីស់ីាធូារណ្ឌរ�ឋក្រ�ជ្ឈាម៉ា�នតិ 

ចិនុ។ ��គឺគ��ា�ងពីុ រ�នុពុ�ាយាមរក�ា��នុាក់��នុង� ៏

យូរអខែងីងមួយ ខែ���នុផី្សា�ី់ជ្ឈាសីារៈក្រ�លេយោជ្ឈនុ�៍� ់

ក្រ�លេ�សី�ា�ងពុីររហាតូមក��់លេពុ��ចច��ិនុ។ំ 
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 �ណ្ឌឌិត ខែហា�លេក្រឌួសី �នុចា�់អារមីណ៍្ឌលេ�ៅលេ��

មិ៉ាតតភ្នំ�ពីដឹក៏�ម៉ារវ�ងខ្មែស៊ី�ស៊ីឡា�យរ�ជីវងានៃន�ពីះរាជ្ឈា 

ណ្ឌាចក្រក��រាណ្ឌមួយ នុងិនុាយករ�ឋមន្ត្រីនុីនីៃនុរ�ឋក្រ�កានុ ់

យករ��ក�មី�យនុសីី�ីល៏េ�ចលេធូោួមួយកំ�ង�ីី�អាសី�កំី�ង

ឆាំន��១៩៧០ ក្រោនៅក្រោពីលខ្មែដឹលក្រោលោកក្រោនៅជី�ស៊ីសិ៊ីាវទិុយ�លយ័ 

មំាក់លេនុៅកំ�ងមាត�ក្រ�លេ�សីរ�សីល់េ�ោក គឺឺ ក្រ�លេ�សីស៊ីុ�ល�  

កំ�ង�ីី�អាលេមរកិខាងតិូង។ 

 �ណ្ឌឌិត ខែហា�លេក្រឌួសី រ�ឭក�ា លេនុៅខែខមីនុា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧០ �នុាា�់ពីុ សីលេមីច សីី ហានុ� ក្រតូវ�នុ�មួាក់លេចញ 

ពី�ដឹ�ខែណ្ឌងលេ�ោយរ�ឋក្រ�ហាាររ�សីល់េសីនុាក្រ�ម�ខ �នុ ់នុ� ់

លេ�ោកមានុការឈចឺា�់ក្រ�ក�លេ�ោយកត�អ្ន��ិតអាសីរូ

ច�លេពុោះក្រពុះរាជ្ឈកិ ចចខិ តខ��បឹងខែក្រ�ងរ�សីស់ីលេមីចស៊ី�ហន ុ 

កំ�ងការការពុារ�ូរណ្ឌភាាពុ�ឹក�ី នុងិឯករាជ្ឈ�ភាាពុ

រ�សី់ក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈា។ 

 ចុ�ប់ត��ងពី�ឆាំន��១៩៦៧ម៉ាក ប�ឌតិ ខ្មែហលក្រោ�ឌុស៊ី ក�ន់

ម�ខ��ខែណ្ឌងជ្ឈាអំកក្រោឆាំូើយឆ្នាំងួផ្សាាា�់រ�សីស់ីលេមីច សីហីានុ�នងិ 

ខ្មែតងចុង់ដឹងឹអ្ន�ពី��ពីះរ�ជីស៊ី�ុទុុកិ នងិ�ពីះរ�ជីហឫទ័ុយ

របស៊ី�់ទុង់ បនា�ប់ពី��ពឹីតតិក�រ�៍ដឹក៏្រោ�ោូចុផាា�រក្រោនះ ក្រោកើត 

មានុលេនុៅកំ�ង�ីក្រកុងភាំ�លេពុញ។ 

 «លេនុះ�នុញ� ា�ងឲ្យ�រូ�ខា��ចា�់អារមីណ៍្ឌជ្ឈាពុនុល់េពុក 

ច�លេពុោះក្រពុះរាជ្ឈ��លេណ្ឌ�រជ្ឈីវិតនុលេយោ�យរ�សី់ សីលេមីច 

សីីហានុ�៖ សីម័ុនុធភាាពុរ�ស់ីក្រ�ង់ជ្ឈាមួយនុងឹនុាយក

រ�ឋមន្ត្រីនុីចីនិុ ជ្ឈ ូលេអនុ�ាយ។ ��នុាក់��នុងលេនុះ ហាាក់�ចូ 

ជ្ឈា��នុាក់��នុងមួយ�វ៏លិេសីសីវសិីា� រវាងក្រពុះក្រ�ម�ខ 

រ�ឋនៃនុក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកមួយខែ��ក្រ�ណិ្ឌ�័តនុក៍្រពុះពុ��ធ

សីាសីនុា នុងិនុាយករ�ឋមន្ត្រីនុីនីៃនុរ�ឋក�មី�យនុសីីមួីយ។ 

កំ�ងនុាមជ្ឈាអំកស្រសីាវក្រជ្ឈាវលេកងីវយ័លេ�� ខែផ្សាកំ��នុាក់��នុង 
អនុរីជ្ឈាត ិខា���នុ�ងឹតចិតចួណ្ឌាសីអ់�ពុកីារខែ����នុាក់ 

��នុងរវាងរ�ឋពី�រក្រ�ក្រពុឹ តលីេ�ៅ លេហា� យ��នុាក់��នុងខាងលេ�� 

ហាាក់�ចូជ្ឈាចខែមួកសីក្រមា�់រូ�ខា�� លេពុោ�គឺឺអំក�កឹនុា�

មំាក់ខែ��អះអាង�ាជ្ឈា�ាយា�រ�សីក់្រពុះមហាាក�ក្រតនៃនុ

រាជ្ឈវង�អងគរ �នុកសីាង��នុាក់��នុងខែ��គឺាីនុពុរីជ្ឈា 

មួ៉ាយនងឹអំកដឹកឹន��នក្រោយោបាយនៃន�បក្រោទុស៊ីខ្មែដឹល�បក�នន់�វ

ម៉ាក្រោនោ�ម៉ានវ៍ជិី�ូ�បឆាំ��ងនងឹក�រ��ប់��ងរបស៊ីរ់�ជីវងា។» 

 �ណ្ឌឌិ ត ខែហា�លេក្រឌួសី �នុស្រសីាវក្រជ្ឈាវរកក្រោឃុំើញ�ា 

សីាខានៃនុភាាំក់ងារសីារព័ុតម៌ានុចនិុ សី�នីុហារួ កំ�ង�ីក្រកងុ

សីានុត់�ាលេហាគោ ក្រ�លេ�សីសី��ី ី�នុរក�ា��កនុវូឯកសីារ

�ា�ងអសី់ជ្ឈាភាាសីាលេអសីិាាញ សីីីអ�ពុីក្រពុះរាជ្ឈលេសីចកីី

ខែ�ងួការណ៍្ឌរ�សីស់ីលេមីច សីី ហានុ� ខែ��ក្រ�ង់ក្រោធាាើក្រោឡាើងលេនុៅ

រ�ឋធូានុរី�ស់ីក្រ�លេ�សីចនិុលេនុៅម�នុក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌលេនុោះមួយ 

នៃ�ៃ។ លេម��លេ�ៅ�ចូជ្ឈាមិនុ��នុងលេសីោះ ខែ��រ��ក�មី�យ 
ន�ស៊ីតមួ៉ាយ ផាតលន់�វក�រក្រោ�ោរពីរ�ក់ទុ�ក់ចុ�ក្រោពីោះអ្នត�តស៊ីម៉ា�ជីកិ

រ�ជីវងាយា�ងដឹ�ក្រោចុនះ ជី�ពីកិ្រោស៊ីស៊ីកនងុអ្ន�ឡុាងបដឹវិដឹតនវ៍បៈធាម៌៉ា

ចុនិក្រោទុៀតក្រោនោះ។ ត�ម៉ាពីតិក្រោទុៅអ្នា�ៗក្រោកើតក្រោឡាើងខ្មែបបក្រោនះខ្មែម៉ាន។ 

មិតភីាាពុបានយកឈ្លនះក្រោលើម៉ាក្រោនោ�ម៉ានវ៍ិជី�ូ។ 

 ការស្រសីាវក្រជ្ឈាវលេ�� មិី សីរលេសីរជ្ឈាលេសីៀវលេភាៅលេនុះលេ�� ង 

 �នុចា�់លេផ្សាី�មតា�ងពុីឆ្នាំាំ�១៩៧០ នុងិ�នុ�ញ្ញច�់លេ�ៅ

ក្រោនៅអ្ន�ឡាងុឆាំន��២០១៥។ បនា�ប់ពី�ស៊ី�ក្រោ�របានបញ្ចច ប់ក្រោទុៅ 

គឺឺ មានុការខែកសីក្រម�ួ នងិខែកតក្រមូវ�ខែនុមិលេ�ៀតលេនុៅរវាង 

ឆ្នាំាំ�២០១៥នុងិឆ្នាំាំ�២០២០។ 

 លេសីៀវលេភាៅលេនុះមានុកក្រមាសី់ ២២០��ព័ុរ នុងិក្រតូវ

លេ�ះពុ�មុលេ��ងលេ�ោយគឺលេក្រមោងស្រសីាវក្រជ្ឈាវភាាសីាចិនុ

រ�សី់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា ខែ����ួ��នុ

ហារិញ្ញា�ិ�ានុពុី�ីភាាំក់ងារសីហារ�ឋអាលេមរកិសីក្រមា�់

អភិាវឌួឍនុអ៍នុរីជ្ឈាត។ិ 

36 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មាម ក្រោស្រុ្ឿៃ អ្នតតីតកងដឹកជញ្ចូ�ៃអ្ន នកក្រោទាំ្
យកក្រោ�្មូាប់ក្រោ�មៃ ីតីរ្ៃ ្ិ្ ុ�គិគិរ
សកម ្ុភូតី ៃងិ ក្រោមៃ ក្រោៃឿៃ 

 លេនុៅនៃ�ៃអងគារ ៍�ី ១៧ ខែខសីីហាា ឆ្នាំាំ�២០២១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 

ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា លេខតកី�ពុង់ចាម �នុលេរៀ�ច�លេវ�ិកាស្រសីាវក្រជ្ឈាវ 
អ្ន�ពី�ដឹ�ក្រោ�ើរជី�វតិរ�សី់អំករស៊ីរ់�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខែខរី 

ក្រកហាម តាមរយៈ�បពី័នធវ�ក្រោដឹអ្ន� លេ�ោយមានុការអលេញ្ញា �ញ

ច�ូរួមពុី លេ�ោកតា មាម លេស្រសីឿនុ  អតី តកង�ឹ កជ្ឈញ្ញានូុអំក 
លេ�ោសីយកលេ�ៅសីមួា�់លេនុៅមនុាី រសីនុីិសី�ខគឺគឺរ ស៊ីិតិលេនុៅកំ�ង 
ស្រសុីកក�ពុង់លេសីៀម លេខតតក�ពុង់ចាម នុិងនុិសី�ិ តស្រសីាវក្រជ្ឈាវ 

នៃនស៊ី�កលវទិុយ�លយ័ភ្នំ�មិ៉ានាភ្នំន�ក្រោពីញ។ ក្រោ�ោលប��ងនៃន

ក្រោវទិុក��ស៊ី�វ�ជី�វក្រោនះ ��ក្រោដឹើម៉ាៈ�អ្ននញុ្ញាញ តឲ្យយនសិ៊ីាតិ�ស៊ី�វ 

ក្រជ្ឈាវវយ័លេកីងសីាា�់លេរឿងរាាវរ�ស់ីអំករសីរ់ានុមានុជ្ឈវីតិ

កំ�ងរ��ខែខរីក្រកហាម នុងិលេ��មិជី្ឈាការខែចករ�ខែ�កនុវូ�� 

ម៉ាាម៉ា ក្រោ�ស៊ីឿន អ្នត�តកងដឹកឹជីញូ្ច�នអ្ននកក្រោទុោស៊ីយកក្រោទុៅស៊ីមូ៉ា�ប់ក្រោនៅម៉ានា�រស៊ីនតសុិ៊ី���រ នងិអ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា 
ទុស៊ីាន�ក�រយិ�ល័យ�ស៊ី�វ�ជី�វ នងិប� េ�ល័យឯកស៊ី�រខ្មែ�ែរ�កហម៉ា ក្រោ�តតក�ពីង់ចុ�ម៉ា ក្រោនៅនៃ�ៃទុ�១៧ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២១។  
(ទុ�ចុ វក្រោ� េត/ ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�) 

ពុលិេសីោធូនុ ៍នុងិការចង់ចា�រ�សីគ់ឺាតកំ់�ងការខែសីងីយ�់

�ខែនុមិលេ�ៀតអ�ពុីក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីាខែខរីក្រកហាម។  

 លេ�ោកតា មាម លេស្រសីឿនុ �នុរ�លេ�ចអ�ពុីសីាវតារ

រ�សីខ់ួនួុលេ�ៅកានុន់ុសិី�តិស្រសីាវក្រជ្ឈាវ�ា ខា��លេឈោីះមាម 

លេស្រសីឿនុ លេក�តលេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៤៧ លេនុៅកំ�ងភូាមិមហាាខាងូ 

ឃុំ��មហាាខាងូ ស្រសុីកលេកោះសូី�ិនុ លេខតកី�ពុង់ចាម។ ខា��

លេរៀ�ការក្រ�ពុនុធលេឈោីះ គូឺង ហានូុ ់នុងិ�ចច��ិនុគឺំឺជ្ឈា

កសីកិររសីល់េនុៅកំ�ងភូាមិច�ការសីាមសី�ិ ឃុំ��គឺគឺរ ស្រសីកុ

ក�ពុង់លេសីៀម លេខតកី�ពុង់ចាម។ ខា��មានុឪពុ�កមាាយលេឈោីះ

មាម ��� នុងិមាាយលេឈោីះ �នុ ខែណ្ឌម។ ខា��គឺឺជ្ឈាកូនុ�ី៦ 
កំ�ងច�លេណ្ឌោម�ង�ែនូុក្រ�សុីស្រសីី ច�នុនួុ៧នុាក់។ ខា��លេរៀនុ�ាំក់
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ី៧សីងគមចាស់ី លេនុៅសីា�ា�ឋមសីកិ�ាវតមីហាាខាងូ 

�ា�ខែនុខីា��ឈ�់លេរៀនុលេ��មិីជ្ឈួយលេធូី�ខែស្រសីច�ការឪពុ�កមីាយ

វិញ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខា��មានុអាយ�១៣ឆ្នាំាំ�។ ខា��លេធូី�ខែស្រសី

ចមើាររហាតូ��់ឆ្នាំាំ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៩។ �នុាា�់ពីុមានុរ�ឋ 

ក្រ�ហាាររ�សី់ �នុ ់នុ�់ លេនុៅលេ�� មឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខា��ក្រោឃុំើញ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេធូី��ត�កមីលេនុៅកំ�ងភូាមិរ�សីខ់ា��។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ 
 

ខា��មិនុ�នុចូ�រួម�ត�កមីលេ�។ 

 លេ�ោកតា លេស្រសីឿនុ លេរៀ�រា�់�នុ�ីា លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ 

ខា��សីីក័្រគឺចុតិតចុ��លេធូី� ជ្ឈាកងចុលត័។ ក្រោនៅឆាំន��១៩៧៣ �ំុ�ក្រោរៀប

ការក្រ�ពុនុធ នុងិមានុកូនុស្រសីីមំាក់។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ 

��១់៩៧៥ ខា�� នុងិក្រគឺសួីារ �នុផ្សាាួសីល់េ�ៅរសីល់េនុៅភូាមិ

ច�ការសីាមសី�ិ នុងិលេធូី�ជ្ឈាកងច�ត័�ខែ��។ លេក្រកោយ 

មកលេ�ៀត ខា��ក្រតូវ�នុ�ញ្ញាូនុលេ�ៅលេធូី�ខែស្រសីរហាតូ��់ឆ្នាំាំ�
 

១៩៧៥។ ចុ�ប់ពី�ឆាំន��១៩៧៦ដឹល់ឆាំន��១៩៧៧ �ំុ��តូវបាន

ផ្សាាួសីល់េ�ៅលេ�� ក��នុ�់តាលេសីក អសីរ់យៈលេពុ�ក្រ�ខែហា� 

២ខែខ ក្រោទុើបក្រត��់មកផ្សាាះវិ ញ។ ៥នៃ�ៃលេក្រកោយមក ខា��ក្រតូវ 
�នុ�កឲ្យ�លេ�ៅលេធូី�ការលេនុៅកង�កឹជ្ឈញ្ញាូនុវញិ។ មិត ីលេសីៀ 

គឺឺជ្ឈាក្រ�ធូានុកង�កឹជ្ឈញ្ញាូនុលេនុៅចលេនុោួះឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ��់ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ �ញ្ញាាខា��ឲ្យ�លេ�ៅ�កឹជ្ឈនុជ្ឈាតចិាមតាមរលេ�ះ

លេគឺោលេ��មិយកមកសីមួា�់លេនុៅមនុារីសីនុីសិី�ខគឺគឺរ។ មិត ី

លេសីៀ លេរៀ�ច�រលេ�ះលេគឺោច�នុនួុ១៥លេក្រគឺឿងលេ��មិ�ីកឹជ្ឈញ្ញាូនុ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិក្រ��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា អងគការជ្ឈលេមួ�សីគឺាត់

ពុីភូាមិឲ្យ�លេ�ៅរសី់លេនុៅមូ��ឋានុ�ីី �ា�ខែនុលីេនុៅលេពុ�ខែ��

មក��ផ់្សាួវូកិា���នុ�់គឺគឺរ កងឈ�ួខែខរីក្រកហាមក្រ��់ 
ទិុស៊ីឲ្យយបរក្រោទុះចុ�លក្រោទុៅកនងុវតត��រក្រោដឹើម៉ាៈ�ស៊ីមូ៉ា�ប់�បជី�ជីន

ទុ��ងក្រោនោះក្រោទុៅវញិ។ បនា�ប់ពី�ដឹកឹ�បជី�ជីនក្រោទុៅដឹលទ់ុ�ត��ង 

ខា��ក្រតូវ�នុកងឈ�ួ�ញ្ញាាឲ្យ�លេ�ៅជី្ឈករលេណ្ឌាៅ។ ខណ្ឌៈលេពុ�

ខែ��ខា��ក�ពុង់ជី�កដឹ� កងឈ�ួចា�់លេផ្សាី� មសីមួា�់អំកលេ�ោសី 

ជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់ លេ�ោយយកពី�ក្រោ�ៅវាយកិា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុិង 

យកដឹ�វចុ�ក់�មុូ៉ាះប�ពុង់ក រួចក្រោហើយតក្រោ�ម៉ាៀបក្រោនៅកនងុរក្រោ�ាៅ។

 ខា��ក្រោឃុំើញការសីមួា�់លេនុះលេ�ោយផ្សាាា� ់លេ�ោយមានុកង 

ឈ�ួក្រ�មាណ្ឌ ៣លេ�ៅ៤នុាក់សីមួា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�មួាក់

លេ�ៅកំ�ងមួយរលេណ្ឌាៅ។ លេនុៅលេពុ�ខា��ជី្ឈករលេណី្ឌៅរួច នុងិលេសីំ�
 

សី���ររលេ�ះលេគឺោលេចញលេ�ៅវិញ គឺឺមានុកងឈ�ួមំាក់ជ្ឈា

អំកជ្ឈនូុខា��។ ក្រ�សីនិុលេ��ខា��លេ��រមកមំាក់ឯង ខា��នុងឹក្រតូវ�នុ

យ�ក់្រច���ា ជ្ឈាអំកលេ�ោសីនងិក្រតូវយកលេ�ៅសីមួា�់ខែ�រ។  

លេនុៅលេពុ�ខែ��មក��់ផ្សាាះវិញ ខា��ពុិតជ្ឈាភ័ាយតក់សីតួ់

ខាួ�ងណ្ឌាសី ់លេហា�យខា���នុក្រ��់ក្រ�ពុនុធអ�ពុីលេហាត�ការណ៍្ឌ

សីមួា�់លេនុោះ។ 

 ក្រោនៅចុងុឆាំន��១៩៧៨ �ំុ��តូវបានដឹកឲ្យយក្រោទុៅក្រោធាាើក�រក្រោនៅក្រោរោង 
ជី�ងក្រោដឹើម៉ាៈ�ស៊ី�ងស៊ីង់ក្រោរោងបាយរួម៉ាស៊ី�ម៉ា�ប់ស៊ីហករ�៍។ 

ក្រោនៅក្រោពីលក្រោនោះ វតត��រ �តូវបានក្រោរៀបច�ជួ្ឈសីជ្ឈ�លលេ��ងវញិ  

នងិក្រោ�បើ�បាស់៊ីជី�ឃុំ�ូ�ងស៊ីតកុ�ស៊ីូវអ្នងៀរ។ ក្រោនៅក្រោពីលខ្មែដឹលកង

�័ពុលេវៀតណ្ឌាមច�ូមក��់ ខា��រួមជ្ឈាមួយក្រកមុក្រគឺសួីារ

បនតរស៊ីក់្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ា នងិ�បកបរបរក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ីរហ�តម៉ាកដឹល់ 
ស៊ីពីានៃ�ៃ។ 

 �នុាា�់ពុីលេ�ោកតា លេស្រសីឿនុ លេរៀ�រា�់អ�ពុី��លេណ្ឌ�រ

ជី្ឈវតិក្រ��់��ន់ុសិី�តិស្រសីាវក្រជ្ឈាវវយ័លេកីងរួច នុសិី�តិ

មួយច�នុនួុ�នុសួីរសី�ណួ្ឌរ�ាក់�ងនុងឹការកា�់សីមួា�់

លេនុៅមនុារីសីនុីសិី�ខគឺគឺរ។ ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ លេ�ោកតា 

លេស្រសីឿនុ  ផ្សាាា�លេផ្សាា�លេ�ៅកានុន់ុសិី�ិតស្រសីាវក្រជ្ឈាវអ�ពីុសីារ 

សី�ខានុកំ់�ងការយ�់�ងឹអ�ពុីក្រ�វតីិសីាស្ត្រសីរី�ស់ីខួនួុ 

នុងិក្រតូវខតិខ�សីិក�ាលេរៀនុសីូក្រត�ខែនុមិលេ�ៀត។

ម៉ាាម៉ា ក្រោ�ស៊ីឿន អ្នត�តកងដឹកឹជីញ្ចច�នអ្ននកក្រោទុោស៊ីយកក្រោទុៅស៊ីមូ៉ា�ប់ក្រោនៅ
ម៉ានា�រស៊ីនតសុិ៊ី���រ នងិអ្ននករស៊ី់រ�នម៉ា�នជី�វិតពី�របបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា 
នយិ�យក្រោទុៅក�នន់សិ៊ីាិត�ស៊ី�វ�ជី�វនៃនស៊ី�កលវិទុយ�ល័យ
ភ្នំ�មិ៉ានាភ្នំន�ក្រោពីញ ត�ម៉ារយ��បព័ីនធវ�ក្រោដឹអ្ន� ក្រោនៅនៃ�ៃទុ�១៧ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� 
ឆាំន��២០២១។ (ទុ�ចុ វក្រោ� េត/ ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ំពុំក្រោធិ៍ វែើដំក្រោណើ រជាមយួសាក្ពទាំហាៃ លៃ់ ៃល់ 

្ួត វចិុ�ិត 

 លេមៀច គីឺមហាន័ុ លេភា�ស្រសី ីអាយ�៦៦ឆ្នាំាំ� មានុ�ីកខែនុងួ

ក�លេណ្ឌ�តលេនុៅកំ�ងឃុំ��អ�ពុិ�លេ�� ស្រសីុកក�ពុង់លេសីៀម លេខតា

ក�ពុង់ចាម។ �ចច��ិនុរំស់ីលេនុៅកំ�ងភូាមិស្រសីលេ�ៅលេស្រសីោង 

ឃុំ�����ង ស្រសីកុអនុង់ួខែវង លេខតាឧតារមានុជ័្ឈយ។ គីឺមហាន័ុ 

�នុលេរៀ�រា�់ពីុ��លេណ្ឌ�រជ្ឈវីតិរ�សីខ់ួនួុខែ��ធូាួ�់ឆ្នាំងួកាត់

លេនុៅកំ�ងជ្ឈ�នុានុខ់ែខរីក្រកហាម�ចូខាងលេក្រកោម៖

 ខា��មានុអាយ�១៦ឆ្នាំាំ� លេនុៅក្រតមឹឆ្នាំាំ�១៩៧០។ លេនុៅលេពុ� 
លេនុោះខា���នុលេរៀ�ការជ្ឈាមួយ មាា �ូ ខែ��ជ្ឈា�ាហាានុ 
�នុ ់នុ�។់ រយៈលេពុ�កនុះួខែខលេក្រកោយមក  ខា��នុិង�ាី �នុ 
ឃុំាួតឆ្នាំៃាយពីុគឺាំ ក្រោដឹោយស៊ី�រខែតគឺាតជ់្ឈា�់កាតពុកិីចចជ្ឈា

កង�័ពុលេនុៅឯសីមរភូាមិ។ លេក្រកោយមក ខា���នុចូ��លេក្រម� 
ការងារលេនុៅកំ�ងលេរោងចក្រកកាតល់េ�រ នុិងតមិាញ ខែ��មានុ 
ចមៃាយក្រ�មាណ្ឌ៦គីឺ�ូខែមាក្រតពុី�ីរួមលេខតាក�ពុង់ចាម។

 លេនុៅកំ�ងខែខម៉ា�ន� ឆ្នាំាំ�១៩៧០ រ�ឋក្រ�ហាារ�មួាក់សីលេមាច 

ក្រពុះនុលេរោតាម សីីហានុ� លេក�តមានុលេ��ង ខែ��ជ្ឈាលេហាត�

�ណ្ឌាា�ឲ្យ�កមីករលេនុៅកំ�ងលេរោងចក្រកមានុការភាាាក់លេផ្សាែ�� 

នុងិនុា�គឺាំលេចញមកលេក្រកៅយាាងកកក�ញលេ��មិលីេម��ការ

ខែហា�ត�កមី។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខា���នុលេឃុំ�ញ�ត�ករជ្ឈា 
ក្រោ�ចុើនបាននងិក�ពីងុន���ន�ខ្មែ�ស៊ីកតវា�ក្រោដឹើម៉ាៈ�ទុ�ម៉ាទុ�រអ្ន���ច 

ឲ្យ�សីលេមាចក្រពុះ នក្រោរោតតម៉ា ស៊ី�ហន ុ។ �ត�ករ�ា�ងលេនុោះកានុ ់

កា��ិត ពុលូេ�ៅ នុងិ���ង លេហា�យ�នុវាយក្រ�ហាារលេ�ៅលេ��

កងកមួា�ងរក�ាសីនុាិសី�ខ �នុ ់នុ� ់លេ�ៀតផ្សាង។ សីកមីភាាពុ 

�ា�ងអសីល់េនុះ �នុខែក្រ�កួាយលេ�ៅជ្ឈាការលេក្រ��ក្រ�ស់ីអ�លេពុ�

ហាងិ�ា នុងិការ�ញ់ត�តមិនុញលេញ�តនៃ�ពុីសី�ណ្ឌាក់

កងកមួា�ងក្រ��ា�់អាវ�ធូ �នុ ់នុ�់។ 

 ខា��មានុការរនុធត់ចិតាណ្ឌាស់ី នុងិ�នុអងគ�យយ�លេនុៅ

ខែកិររ�ងលេរោងចក្រកកំ�ងច�លេណ្ឌោមមនុ�សី�ជ្ឈាលេក្រច�នុ។ ខា��

លេឃុំ�ញឪពុ�ករ�ស់ីខា��រតស់ី�លេ�ៅមករកខា��លេនុៅកំ�ងលេរោងចក្រក 

លេ��មិយីកខា��ក្រត��់លេ�ៅផ្សាាះវញិ។ �ត�កមីលេនុះ�នុ�ងើ

ក្រោម៉ាៀចុ ��ម៉ាហន័ អ្ន�យុ៦៦ឆាំន�� រស៊ី់ក្រោនៅកនុងភ្នំ�មិ៉ា�ស៊ីក្រោឡាៅក្រោ�ស៊ីោង 
ឃុំុ�ល�ទុង �ស៊ីុកអ្ននង់ូខ្មែវង ក្រោ�តាឧតារម៉ា�នជី័យ។ 
(ស៊ីួត វិចុិ�ត/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

ឲ្យយម៉ានសុ៊ីាជី�ក្រោ�ចុើនស៊ី�ូប់បាត់បង់ជី�វតិ ក្រោហើយ�បជី�ជីន

មួ៉ាយចុ�ននួបានចុ�កក្រោចុញពី�ផាាះស៊ីខ្មែម៉ាៈងរបស់៊ី�ូនួ ក្រោដឹើម៉ាៈ�ក្រោទុៅ

សីមៃ�រសី់លេនុៅកំ�ងនៃក្រពុ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងឃុំ��អ�ពុិ�លេ�� 

ក្រពុម�ា�ងក្រគឺសួីាររ�ស់ីខា���នុនុា�គឺាំលេធូី���លេណ្ឌ�រលេ�ោយលេ�ី�រ 
ក្រោជីើងក្រោទុៅក�នុឃ់ុំ��រលួស៊ី រកកខែនុងួសុ៊ីវតិភិ្នំ�ពី។ នៃចុដឹនយក្រោយើង

ជួ្ឈ�កង�័ពុលេវៀតក�ងលេនុៅពុាក់កណ្ឌាា�ផ្សាួូវ លេហា�យកង�័ពុ

លេវៀតក�ង�ា�ងលេនុោះ �នុឲ្យ�លេយ�ងច�ូ�លេក្រម�កំ�ងច�នុា

រ�សីខ់ួនួុ។ លេយ�ងក្រតូវ�នុចាតត់ា�ងឲ្យ�លេធូី�ជ្ឈាកងកមួា�ង

សីំ�ូលេ��មិ�ី�ផ្សាួិច��ផ្សាាួញផ្សាួូវ��ំ ់នុងិសីាុនុ លេ��មិកីាត់
 

ផ្សាាាច់ការលេធូី���លេណ្ឌ�ររ�សី់�ាហាានុ �នុ ់នុ�់។  

 �នុាា�់ពីុ�លេក្រម���់ច�នុាលេវៀតក�ង�នុមួយរយៈ 

លេយ�ងក៏មានុឱកាសីលេធូី���លេណ្ឌ�រលេ�ៅកានុឃ់ុំ��រ�ួសី នៃនុ

ស្រសីកុច�ការលេ�� �នុាា�់ពីុកង�័ពុលេវៀតក�ងក្រតវូ�នុវាយ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 39



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រ�ញក្រចានុលេ�ោយ�ាហាានុ �នុ ់នុ�់ ក្រត��់លេ�ៅវិ ញ។ ឃុំ��

រ�ួសីជ្ឈា�ី តា�ងខែ��មានុការក្រ�មូ�ផ្សាា�� លេ�ោយកង�័ពុ

ខែខរីក្រកហាម នុិងលេវៀតក�ង។

 សីកមីភាាពុឆ្នាំក់�ួនុល់េនុៅកំ�ងភូាមិលេក�តមានុលេ��ងជ្ឈា

�នុា�នុាា�់ នុងិ�ងើកាីក្រពុយួ�រមៈ��កូ់នុលេចៅរ�សីអំ់ក 

ភូាមិលេនុៅលេពុ�កង�័ពុលេវៀតក�ង�នុចូ�មកភូាមិកានុខ់ែត

ក្រោ�ចុើន។ ន�រ�ៗ ក្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ា រស៊ីក់្រោនៅក្រោដឹោយលួចុល�ក់ពុី �កខ្មែស៊ី 

ខែភាកំរ�ស់ីកង�័ពុ�ា�ងលេនុោះ នុិងក្រតូវលេធូី� សីកមីភាាពុក្រគឺ�់ 

ខែ��យាាងលេ��មិី��ផ្សាាួញសីក្រមសី់រ�សី់ខួនួុ។ នុារភីាាគឺ 
លេក្រច�នុ�នុលេក្រ��ក្រ�ស់ីមលេធូ�ោ�យលេ�ោយការ�ា�ធូ�ូង 

លេកោរសីក់ នុងិក្រតូវសីមៃ��ាក់ខួនួុលេនុៅកំ�ងផ្សាាះ។  

 លុះដឹល់ឆាំន��១៩៧២ ក្រោយើងបានក្រោធាាើដឹ�ក្រោ�ើរ�តឡាប់ 

លេ�ៅកានុឃ់ុំ��អ�ពុិ�លេ��វិញ  �នុាា�់ពុីមានុការរ�លេ�ោះ

លេ�ោយ�ាហាានុ �នុ ់នុ�។់ លេយ� ង�នុលេធូី� ��លេណ្ឌ� រក្រ�ខែហា� 

៥០គីឺ�ខូែមាក្រតលេ��មិលីេ�ៅ��ភូ់ាមិក�លេណ្ឌ�តរ�សីខ់ួនួុខែ��

មានុសីភាាពុលេខាចខាា�។ លេនុៅ�ីលេនុោះ ខា��ជ្ឈួ�ជ្ឈ��ជ្ឈាមួយសីាច់ 
ញ�តិ នងិបា�របស់៊ី�ំុ� ក្រោហើយក្រោ�កោយម៉ាក�ំុ�ស៊ីក្រោ�ម៉ាចុចុតិាក្រោធាាើ

ដឹ�ក្រោ�ើរលេ�ៅកានុអ់ងគភាាពុតា�ងលេគឺោក �នុាា�់ពីុ មានុការវាយ 

ខែ�កលេ�ោយក្រ�ត�ិតីកិារលេចនុ�ា�ី១ នុងិលេចនុ�ា�ី២។ 

អងគភាាពុតា�ងលេគឺោក ជ្ឈាអងគភាាពុ�័ពុរ�សី ់�នុ ់នុ�់ លេហា�យ

ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះ�ំុ�ក្រោធាាើក�រក្រោនៅកនងុអ្នងាភ្នំ�ពីក្រោពីទុយខ្មែដឹលម៉ា�នអំក 

របួស៊ីជី�ក្រោ�ចុើនម៉ាកពី�ស៊ីម៉ារភ្នំ�មិ៉ា។ �ំុ�ក្រោម៉ាើលខ្មែ�អ្ននករបួស៊ីក្រោហើយ 
ជួីនក�លបានរុ�ស៊ី�កស៊ីពី ក្រោនៅក្រោពីលខ្មែដឹលអ្ននករបួស៊ីសីាួ�់ 

�ត�់ង់ជី�វតិ។ អ្នន ករបួស៊ីម៉ាន�ក់បានខ្មែ�ស៊ីកក្រោហៅ�ំុ� ក្រោហើយ�បាប់

ឲ្យយជួីយយកទឹុកឲ្យយគឺាតផឹ់្សា ក បាុខ្មែនា�តូវបាន�កុម៉ា��ូក្រោពីទុយពីយួរ

លេសីរាមូឲ្យ�គឺាតវ់ិ ញលេ��មិជី្ឈយួសីលេន្ត្រីងគោះគឺាត�់នុភាាួមៗ។ 

�ិ�ឋភាាពុ�ា�ងអសី់លេនុះ �នុ�ងើឲ្យ�ខា��ម៉ា�នក�រភ័្នំយ��ូចុ 

ក�នខ់្មែត��ូ�ងក្រោឡាើង ក្រោដឹោយស៊ី�រពីុ�ម៉ា�នបទុពីិក្រោស៊ីោធានក៍្រោលើ 

ការងារ�ា�ងអសីល់េនុះ។ លេក្រកោយមក ត��នុត់ា�ងលេគឺោក ក្រតូវ

បានវ�យរ�ក្រោដឹោះក្រោដឹោយកងទ័ុពីខ្មែ�ែរ�កហម ក្រោដឹោយស៊ី�រខ្មែត

�បជី�ជីនក្រោនៅត�បនក់្រោនះម៉ា�នភ្នំកា�ភ្នំ�ពី ជី�មួ៉ាយខ្មែ�ែរ�កហម៉ា 

នងិផាា�ចុ់�ូនួក្រោចុញពី�ក�រ��ប់��ងរបស៊ី់ លន ់នល់។

 ភាាួមៗ�នុាា�់ពីុ��ួ��រាជ័្ឈយ អងគភាាពុរ�ស់ីខា�� �នុ 
�ញ្ញាូនុខា��លេ�ៅកានុរ់�ឋធូានុភីាំ�លេពុញតាមរយៈឧ�ធមៈាគឺចក្រក

ដឹកឹស៊ី�កស៊ីពីទុ�ហ�ន លន ់ នល់ អ្ន�ឡាុងក្រោពីលក�រ 
វាយក្រ�ហាារ។  លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខា���នុលេធូី���លេណ្ឌ�រជ្ឈាមួយ 

នុងឹសីាកសីពុក្រ�ខែហា�២០លេ�ៅ៣០ ខែ��មានុសីភាាពុ

លេខាចខាលីេ�ោយសីារការផ្សាា�ះក្រគឺា�់លេនុៅសីមរភូាមិ។ ខា��មានុ

អារមីណ៍្ឌក្រពុឺក្រពុួចខាួ�ងណ្ឌាសី់ លេ�ោយ�នុលេអ�តកិា�

លេ�ៅកានុអំ់កលេ��ក�រលេនុៅខាងម�ខ ខណ្ឌៈលេពុ�ខែ��ខា��

ក�ពីងុអ្នងាុយពី�ក្រោលើស៊ី�កស៊ីពីខ្មែដឹលចុ�ប់ក្រោផាាើម៉ារងឹ។ បនា�ប់ 
ពុភីាាពុក្រពុកឺ្រពុចួលេនុះ�នុកនុងួផ្សា�តលេ�ៅ ខា��លេ�ៅ��រ់�ឋធូានុី

ភាំ�លេពុញ។ លេក្រកោយមក ខា��លេធូី���លេណ្ឌ�រលេ�ៅកានុច់មើារ�ងូ 

លេ��មិីជួ្ឈ�ជ្ឈាមួយឪពុ�កមាាយលេកីករ�សី់ខា��។ 

 ��ះ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៣ ខា��សីក្រមា��នុកូនុស្រសីមំីាក់។ 

�ំុ�ស៊ីក្រោ�ម៉ាចុចុិតាក្រោធាាើដឹ�ក្រោ�ើ រក្រោទុៅក�នប់រនៃបាលិនប�ន�ក់

មាាយលេកីក រួមជ្ឈាមួយកូនុអាយ� ៦ខែខ។ បរនៃបាលនិ គឺឺជ្ឈា

ទុ�ត��ងខែ��មានុសី�ខសី�វតិិ ភាាពុកា�ជ្ឈ�នុានុល់េនុោះ លេ�ោយ 

ស៊ី�រខ្មែតត�បនក់្រោនះម៉ា�នក�រ��ប់��ងក្រោដឹោយន�យទុុន ឈីួញ

ជ្ឈនុជ្ឈាតិ�រា�ង នុងិជ្ឈាត��នុខ់ែ��មិនុ�ានុម់ានុភាាពុ

ច�ាច�។  លេក្រកោយមក�ាីរ�សីខ់ា���នុលេ�ៅ��់�ីលេនុោះ

ខែ�រ �នុាា�់ពុគីឺាតរ់តល់េចញអងគភាាពុខែ��ក�ពុ�ង�បយុទុធ

ក្រោលើស៊ីម៉ារភ្នំ�មិ៉ា។ បា�របស់៊ីខា��បានរស់៊ីក្រោនៅក្រោដឹោយលួចុល�ក់ លេគឺច

ពី�ក�រត�ម៉ាចុ�ប់របស៊ី់�ិញស៊ីម៉ាៃ�ត់ក្រោនៅកនងុអងគភាាពុរបស៊ី់

ខួនួុ។ បាខុ្មែនាក្រោដឹោយសីារការលេធូសីីក្រ�ខែហាសីរ�សីគ់ឺាតល់េនុៅ 

នៃ�ៃមួ៉ាយ�ិញស៊ីម៉ាៃ�តរ់បស់៊ី លន ់នល ់បានចុ�ប់�ូនួ��តរួ់ច 

បញូ្ច�នក្រោទុៅ�ុកធា�នៃនក្រោ�តាបរនៃបាលនិ។ រយ�ក្រោពីលពី�រនៃ�ៃក្រោ�កោយ 
ម៉ាក �ំុ�ទុទួុលបានដឹ��ឹងពី���ត ់ក្រោហើយបានយកម៉ា�ស៊ីមួ៉ាយ

តមឹូ៉ាងឲ្យយឆាំែ���ុកជី��ន�រជី�មួ៉ាយក�រក្រោដឹោះខ្មែលង��ត។់

 ��ះ��់ខែខខែចក្រត ឆ្នាំាំ�១៩៧៣  សីភាាពុការណ៍្ឌនៃនុការ 

�មួាក់ក្រគឺា�់ខែ�ករ�ស់ី�ាហាានុ �នុ ់នុ�់ �នុលេក�តលេ��ង

ក�នខ់្មែត��ូ�ងកូ� ខ្មែដឹលប�ា�លឲ្យយ�បជី�ជីនក្រោនៅបរនៃបាលនិ 

លេធូី���លេណ្ឌ�រលេ�ៅកានុត់��នុក់្រពុ�ខែ�នុនៃនុជ្ឈរួភាំ��ងខែរកជ្ឈាមួយ

ខែខរីក្រកហាម។ កង�័ពុ �នុ ់នុ�់ �នុក្រ�កាសីតាម 

ឧ�ធមៈាគឺចក្រក�ា សូីម�ង�ែនូុក�� លេធូី� ��លេណ្ឌ� រលេ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុ 
ឲ្យ�លេសីោះពី�ក្រោ�ពីោះវាជ្ឈាលេគឺោ�នុលេយោ�យរ�សីខ់ែខរីក្រកហាម 

លេ� លេក្រពុោះលេពុ�លេនុោះកង�័ពុខែខរីក្រកហាមខែ��លេក្រត�មខួនួុ

ជ្ឈាអំកនុា�ផ្សាួូវក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុ។

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខា����ួ���ណឹ្ឌង�ា ខែខរីក្រកហាម

��ួ�ជ័្ឈយជ្ឈមំះលេនុៅកំ�ង�ីក្រកុងភាំ�លេពុញ លេហា�យលេនុៅលេពុ�

លេនុោះខា��លេឃុំ�ញកង�័ពុជ្ឈាលេក្រច�នុលេសី�ួកពុាក់ឯកសីណ្ឌឋានុ

ពុណ៌្ឌលេខៅី។ ពុរីនៃ�ៃលេក្រកោយមក ខែខរីក្រកហាម�នុ�លេណ្ឌាញ

40 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេយ�ងលេចញពុី�ីក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈនុនៃ�ា�ិនុលេ�ៅកានុ�ី់ជ្ឈនុ���ាច ់

ស្រសីយា�។ លេយ�ងលេធូី���លេណ្ឌ�រលេ�ៅ��់ភាំ�លេជ្ឈ�ង�ីង លេខតា

បាតដ់ឹ�បង។ ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះ ខែខរី�កហម៉ាបានឲ្យយក្រោយើងស៊ី�ម៉ា�ក 

បក្រោ�ាោះអ្ន�ស៊ីនន នងិរង់ចុ��ន�វក�រចុ�តខ់្មែចុងពី��ន�ក់ក្រោលើ។ 

ក្រោ�កោយម៉ាក ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាឲ្យយ�ំុ�ក្រោទុៅរស៊ីក់្រោនៅ�តង់ម៉ាាុ�បឹងក្រោវៀង

ជ្ឈតិ�ងសីាងឹអូរលេឈ��ា�លេ��មិលីេធូី�ខែស្រសីចមើារ។ ខា��ធូាួ�់

ក្រោឃុំើញខែខរី�កហម៉ាយកម៉ានសុ៊ីាក្រោទុៅស៊ីមូ៉ា�ប់ក្រោចុោល។ ន�រ� 

មំាក់ខែ��ជ្ឈាកូនុលេចៅរ�សីក់្រកមុក្រគឺួសីារ�ស៏ីា�កសីាមៈមំាក់ 
ក្រតូវ�នុខែខរីក្រកហាម�ញ់សីមួា�់ �នុាា�់ពុី គឺាត់�នុ�ួច

ហា�ូមូូ�អាហាាររ�សីស់ីមូហាភាាពុ។ គឺាតក់្រតវូ�នុខែខរី 
ក្រកហាមតាម�ានុច់�នុនួុពីុរ�ង លេហា�យ�លេណ្ឌា�រកាតម់�ខខា��

យកលេ�ៅសីមួា�់លេនុៅក្រ��់មាត់នៃក្រពុចមៃាយខែត�ា�នុាីនុ

ខែមាក្រត�ា�លេណ្ឌ ះោះពុីកខែនុងួខា�� ។ 

 រហាតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខែខរីក្រកហាមចាតខ់ា��ច�ូកំ�ង

អ្នងាភ្នំ�ពីចុញិ្ចចមឹ៉ា�ជូីក ខ្មែដឹលម៉ា�ន�ជូីកស៊ីរុបចុ�ននួ�បម៉ា��

ជី�ង៤០កៈ�ល។ ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះ �ំុ�ជួីប�បទុះន�វក�រអ្នតឃ់ុំ�ូន

យា�ង��ូ�ង។ ជី�ញឹកញយ�ំុ�លួចុជី័រចុងុ នងិបាយ�ជូីក 

យកម៉ាកហ�បចខែមែតក្រកពុះ។ ការរសីល់េនុៅលេក្រកោមការអត ់

ឃុំាួនុ�នុារហ�តដឹល់ក្រោយើង�តូវបានជីក្រោមូ៉ាៀស៊ីក្រោទុៅភ្នំន��កក្រោពីើ 

ក្រោ�តាបាត់ដឹ�បង លេនុៅលេពុ�រ��ខែខរីក្រកហាម�ួ�រ�� 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។

 ភាំ�ក្រកលេពុ� គឺឺ ជ្ឈាសីមរភូាមិលេកាៅរ�ស់ីខែខរីក្រកហាមខែ��មានុ 

ការ�ញ់លេ�ះ នុងិជ្ឈលេមួ�សីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុពុ�ីីតា�ងមួយលេ�ៅ

�ីតា�ងមួយលេ�ៀត។ លេយ�ងរសីល់េនុៅ�ីលេនុោះ លេ�ោយមានុការ 

ក្រ��ាញក្រ��ង់គឺាំរវាងកងកមួា�ងខែខរីក្រកហាម នុងិកង 

�័ពុលេវៀតណ្ឌាម លេហា�យ�ណី្ឌា�ឲ្យ�មានុការ�ត�់ង់ជ្ឈវីតិ

ម៉ានសុ៊ីាយា�ងក្រោ�ចុើន។ �ំុ�ក្រោឃុំើញកងកមូ៉ា��ងខែខរី�កហម៉ានងិ

កង�័ពុលេវៀតណ្ឌាម សីាួ�់ពុាសីលេពុញ�លីេនុៅលេពុ�ខែ��

លេយ�ងច�័តលេចញពុីត��នុមួ់យលេ�ៅត��នុមួ់យលេ�ៀត។ 

 លេនុៅនៃ�ៃមួយក្រ�ខែហា�លេមាោងក្រ��ពីុរកនុះួ ខា��លេឃុំ�ញ

មានុ�ង់ជ្ឈ័យ ខែ���ងូាញ�ាជ្ឈាជ្ឈ័យជ្ឈមំះរ�ស់ីកង

សីី័ក្រគឺចិតលីេវៀតណ្ឌាម�នុកានុក់ា�់លេសីា�រពុាសីលេពុញភាំ�

ក្រកលេពុ�។ ភាាួមៗលេនុោះ កង�័ពុលេវៀតណ្ឌាម�នុមក��់

នុងិរ�លេ�ោះលេយ�ង។ ក្រកុមក្រគឺួសីាររ�សី់ខា�� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

�នៃ�លេ�ៀតវិ�ក្រត��់មកកានុភូ់ាមិក�លេណ្ឌ�តវិញ នុងិ

ចា�់លេផ្សាា�មកសីាងជ្ឈីវិតលេ��ងវិញ។

ផ្សាាះរ�សី់ លេមៀច គីឺមហាន័ុ  លេនុៅភ្នំ�មិ៉ា�ស៊ីក្រោឡាៅក្រោ�ស៊ីោង ឃុំុ�ល�ទុង �ស៊ីុកអ្ននង់ូខ្មែវង ក្រោ�តាឧតារម៉ា�នជី័យ។ 
(ស៊ីួត វិចុិ�ត/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១

 «ក�រយិ�ល័យពី័តម៌៉ា�នស៊ី�ធា�រ��» របស៊ី់ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រ 

កមុុ៉ាជី�បានក្រោបើកបក្រោ�ម៉ាើជី�ន នសិ៊ីាតិ អ្ននក�ស៊ី�វ�ជី�វ បុ�ាលកិរ�ជីក�រ  
នងិអ្នងាក�រក្រោ�កៅរដឹឋ�ភិ្នំបាល នងិបុ�ាលទុ��ងឡា�យខ្មែដឹលម៉ា�ន 

ចុ���ប់អ្ន�រម៉ាែ�៍ពី�ក�រវិវឌុឍនរ៍បស់៊ីអ្នងាជី�នុ�ជី�ម៉ាះវិស៊ី�ម៉ាញ្ចញកនុង 
តលុ�ក�រកមុុ៉ាជី� ឬស៊ី�ល�កត�ខ្មែ�ែរ�កហម៉ា។

 ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ជី�កខ្មែនងូ�បម៉ា�លផាតុ� នងិចុង�កងឯកស៊ី�រ
 

អ្ន�ពី�របបកមុុ៉ាជី��បជី�ធាបិក្រោតយយបានក្រោ�ចុើនប�ផុាត។ ឯកស៊ី�រក្រោនៅ 
ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ម៉ា�ន�បា��បក្រោភ្នំទុ។ �បក្រោភ្នំទុឯកស៊ី�រទុ�មួ៉ាយ 
��ឯកស៊ី�រជី��កដឹ�ស៊ីស៊ីនូកឹខ្មែដឹលម៉ា�នចុ�ននួជីិតមួ៉ាយល�នទុ�ព័ីរ។  

�បក្រោភ្នំទុឯកស៊ី�រទុ�ពី�រ ��ជី�បទុស៊ីម៉ាា�ស៊ីនខ៍្មែដឹលបុ�ាលកិម៉ាជីឈម៉ា�ឌល 

ឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�ចុុះក្រោទុៅក្រោធាាើស៊ីម៉ាា�ស៊ីនជ៍ី�មួ៉ាយជីនរងក្រោ��ោះ នងិអ្នត�ត 
កម៉ាែ�ភិ្នំបាលខ្មែ�ែរ�កហម៉ា។ �បក្រោភ្នំទុឯកស៊ី�រទុ�ប���ជី�រ�ប�តទុ�ក់ទុង 

ក្រោទុៅនងឹស៊ីម័៉ាយខ្មែ�ែរ�កហម៉ា។ �បក្រោភ្នំទុឯកស៊ី�រទុ�បួន��ជី�ឯកស៊ី�រ 

ទុ�ក់ទុងក្រោទុៅនងឹក�រក្រោធាាើខ្មែផានទុ�រក្រោ�តៅស៊ី�កស៊ីពី នងិទុ�ត��ងស៊ីមូ៉ា�ប់ 

របស៊ី់ខ្មែ�ែរ�កហម៉ា នងិឯកស៊ី�រទុ��បា���ជី�ខ្មែ�ាភ្នំ�ពីយនតឯកស៊ី�រ

ខ្មែដឹលបានផាលតិក្រោឡាើងកនុងរបបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា នងិស៊ីម័៉ាយក្រោ�កោយម៉ាក

ក្រោទុៀត។

 ត�ម៉ារយ�ក�រយិ�ល័យពីត័ម៌៉ា�នស៊ី�ធា�រ�� ស៊ី�ធា�រ�ជីនអ្ន�ចុនងឹ 

ស៊ី���វ�ជី�វឯកស៊ី�រទុ��ងក្រោនះបាន។ ឯកស៊ី�រ�ះូក្រោទុៀតរួម៉ាម៉ា�ន៖ �បវតតរិ�ប 

កម៉ាែ�ភិ្នំបាលខ្មែ�ែរ�កហម៉ា ចុក្រោមូ៉ាើយស៊ី�រភ្នំ�ពីក��តក់្រោហតរុបស៊ី់បកា 

ទុ�រក្រោល�ក្រោឆាំូើយឆាំងូព័ីតម៌៉ា�នខ្មែដឹលបានម៉ាកពី�ក�រស៊ីម៉ាា�ស៊ីនជ៍ី�មួ៉ាយអ្នត�ត 

កម៉ាែ�ភិ្នំបាលខ្មែ�ែរ�កហម៉ា នងិទិុនននយ័�ននិកិ្រោទុាស៊ីបងា�ញពី�រក្រោ�តៅស៊ី�ក 

ស៊ីពី ទុ�ត��ង�ុក នងិប�ជីន�យដឹឋ�ន�បល័យពី�ជីស៊ី�ស៊ីន។៍

 ក�រយិ�ល័យព័ីតម៌៉ា�នស៊ី�ធា�រ��ម៉ា�នទុ�ត��ងក្រោនៅអ្ន��រក្រោល�៦៦ 

ម៉ាហ�វិ���ពីះស៊ី�ហនុ ស៊ីងៀ�ត់ទុក្រោនបូាស៊ី�ក់ ��ឌចុ�ក�រម៉ាន 

រ�ជីធា�ន�ភ្នំន�ក្រោពីញ។ ក�រយិ�ល័យរបស៊ី់ក្រោយើងក្រោបើកជី�នស៊ី�ធា�រ� 

ជីនចុ�ប់ពី�នៃ�ៃចុនាដឹល់នៃ�ៃស៊ីុ�ក ក្រោពីល�ពីឹកពី�ក្រោម៉ាាោង ៨៖០០ 

ដឹល់ក្រោម៉ាាោង ១២៖០០ នងិក្រោពីលរក្រោស៊ីៀលពី�ក្រោម៉ាាោង ២៖០០ ដឹល ់

ក្រោម៉ាាោង ៥៖០០។ �បស៊ីនិក្រោបើអ្នស់៊ីក្រោលោកអ្ននកម៉ា�នចុម៉ាៃល់ ឬចុង់ក្រោរៀបចុ� 

�ពីឹតតិក�រ�៍ជី��កុម៉ា��មួ៉ាយ ស៊ី�ម៉ាទុ�ក់ទុងបុ�ាលិករបស់៊ីក្រោយើង 

ស៊ីុ�ង ចុិនត� អ្ននកស៊ី�ម៉ាបស៊ី�ម៉ាួល ត�ម៉ារយ�ទុ�រស៊ីពីាក្រោល�៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុ្ន�ខ្មែម៉ាាល ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

ស៊ី�ម៉ាអ្នរ�ុ�!

ការយិាល័យ

ព័តម៌ាៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្លិៈៈភូមូ�ិត�ងំ�ត្់

ហាុៃ ពិ្ តី 

 ហាម លេសីឿម លេភា�ស្រសីី អាយ�៦៧ មានុ�ីកខែនុងួ

ក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិក្រតពុា�ងក្រតសី់ ឃុំ��អនុង់ួសី�ណ្ឌរ ស្រសីុក

ជ្ឈីខែក្រកង លេខតលីេសីៀមរា�។ លេសីឿម ចូ�រួមខែចករ�ខែ�ក

ពុី��ពុិលេសីោធូជី្ឈវិត �ចូខាងលេក្រកោម៖

 លេនុៅសីម័យសីងគមរាស្ត្រសីនីុយិម គឺឺជ្ឈាសីម័យមួយ

ខែ��លេពុោរលេពុញលេ�ៅលេ�ោយភាាពុសី�ិាយរកីរាយ��ផ្សា�ត

សីក្រមា�់ខា��។ លេយ�ងខែតងច�ណ្ឌា��ា សីលេមាចក្រពុះ នុលេរោតមី 

សីហីានុ� ក្រ�ង់ខែតងខែតក្រ��ានុនុវូក្រពុះរាជ្ឈអ�លេណ្ឌោយ��់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុតាមរយៈការ�មួាក់ពីុយនុលីេហាោះ។ ជ្ឈាពុិលេសី

សីលេកីងៗជ្ឈ��ង់ៗ លេម��លេ�ៅលេក្រតកអរណ្ឌាសី់លេនុៅលេពុ�

��ួ��នុអ�លេណ្ឌោយលេនុោះមាងៗ ខែ��មានុ�ចូជ្ឈា សី�ពុត ់

�កម៉ា� នងិរបស៊ីរ់បរក្រោផាាង កៗ្រោទុៀត។ ស៊ីក្រោម៉ាាចុ�ពីះ នក្រោរោតតម៉ា  

ហម៉ា ក្រោស៊ីឿម៉ា អ្ន�យុ៦៧ រស៊ី់ក្រោនៅ�ស៊ីុកអ្ននង់ូខ្មែវង ក្រោ�តតឧតតរម៉ា�នជ័ីយ។ (ហ�ុន ពីិស៊ី�/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

ស៊ី�ហន ុ �ទុង់ខ្មែតងខ្មែតស៊ីក្រោ�ាោស៊ី�ប��ចុ�ក្រោពីោះ�បជី�ជីន

��ស់៊ី �ទុង់មិ៉ានខ្មែដឹលក្រោ�ៀបស៊ីងាត�់បជី�ជីន ក្រោហើយ�បជី�ជីន 

អាចក្រ�ក�រ�រ�ក់�រូលេ�ៅតាមសីមតភិាាពុលេរៀង ខៗួនួុ ឲ្យយ 

ខ្មែតក�រង�រក្រោនោះជី�ក�រង�រខ្មែដឹលសុ៊ីចុរតិ។ 

 បាខុ្មែនតម៉ាកដឹលឆ់ាំន��១៩៧០ លន ់នល ់បានក្រោធាាើរដឹឋ�បហ�រ 

ក្រ�ឆ្នាំា�ង�មួាក់ក្រពុះអងគលេចញពុតី�ខែណ្ឌង។ ជ្ឈវីតិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

មំាក់ៗមានុការខែក្រ�ក្រ��ួលេ�ៅតាមលេនុោះខែ�រ។ ខា��លេនុៅចងចា� 
�ា មានុការ�មួាក់ក្រគឺា�់ខែ�កយាាងសីនុធឹកលេនុៅកំ�ងភូាមិរ�សី ់
ខា�� ខែ��លេធូី� ឲ្យ�ខចូខាតក្រ�ពុ�សីមិតីិ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអសីជ់្ឈាលេក្រច�នុ  
�ា�ខែនុមិី៉ានម៉ា�នក�របាតប់ង់ជី�វតិម៉ានសុ៊ីាក្រោទុ។ ស៊ី�ិនក�រ�៍ក្រោនៅ

ក្រោពីលក្រោនោះ��ពីបិាក��ស់៊ីស៊ី�ម៉ា�ប់ក្រោយើង ក្រោយើងមិ៉ានហ�ុនក្រោចុញ

ក្រោទុៅក្រោ�កៅក្រោដឹើម៉ាៈ��បកបរបររកស៊ីុ�ក្រោនោះ ក្រោ�កៅពី��តូវល�ក់�ូនួ
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រោនៅកនងុក្រោល�ដឹឋ�នក្រោរៀង �ៗូនួ នងិរង់ចុ��ស៊ីភ្នំ�ពីក�រ�៍ស៊ីៃប់

ស៊ីៃ�តក់្រោឡាើងវិញ។

 លុះឆាំន��១៩៧៣ ក្រោយើងក្រោឃុំើញម៉ា�នខែខរី�កហម៉ាចុ�លម៉ាក

ពី�ស៊ីក្រោពីញភ្នំ�មិ៉ា។ ខែខរី�កហម៉ាចុ�ប់ក្រោផាាើម៉ាបក្រោងៀើតឲ្យយម៉ា�នជី�

ក្រកុមយ�វជ្ឈនុ យ�វនុារ ីសីីក័្រគឺចតិលីេនុៅតាមភូាមិខែ��មានុ កង 

ឈ្លូ ប, �កុម៉ាស៊ីលិៈ�ភ្នំ�មិ៉ា នងិ�កមុ៉ាស៊ីែ�័�ចុតិតក្រោផាាងៗជី�ក្រោ�ចុើន

លេ�ៀត។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះខា���នុសីី័ក្រគឺចិ តចូី�ហាីឹកហាាត់

រ��ស៊ីខ្មែម៉ាាងស៊ីលិៈ�ខ្មែដឹរ។ ក�រហាកឹហ�ត�់តូវបានក្រោធាាើក្រោឡាើងក្រោរៀង 

រ�ល់លៃ�ចុក្រោម៉ាាោង ៥ ។ ក្រោយើងខ្មែតងខ្មែតហ�តជ់ី��កុម៉ាក្រោនៅត�ម៉ា

ភ្នំ�មិ៉ាន�មួ៉ាយៗ។ �កមុ៉ាស៊ីលិៈ�ន�មួយៗដឹ�ក់ក្រោឈ្លែោះក្រោទុៅត�ម៉ា

ភ្នំ�មិ៉ាខ្មែដឹលក្រោយើងរស់៊ីក្រោនៅក្រោដឹោយម៉ា�នក្រោឈ្លែោះ�� «�កុម៉ា 

ស៊ីលិៈ�ភ្នំ�មិ៉ាក្រតពុា�ងក្រតសី់» ។ ក្រកុមសីិ�ិៈភូាមិ�ំុ�ភ្នំ��ក្រោ�ចុើន

ក្រោចុញស៊ីខ្មែម៉ាាងលេនុៅតាមកមីពីធិា� �ចូជ្ឈា ការក្រ�ជ្ឈ��កមីពុធីិូ

��ណ្ឌ��ានុលេផ្សា�ង កៗ្រោដឹោយក្រោយើងក្រោធាាើក�រស៊ីខ្មែម៉ាាងក្រោនៅក្រោលើដឹ� 

ផាា�លមិ់៉ានម៉ា�នឆាំ�កដឹ�ចុ��ង�កមុ៉ាស៊ីលិៈ��ស៊ីកុក្រោនោះក្រោទុ។ 

ចុ�ក្រោពីោះស៊ីក្រោមូ៉ាៀកប�ពី�ក់ស៊ី�ម៉ា�ប់ស៊ីខ្មែម៉ាាងក្រោយើងពីុ�ម៉ា�នអ្នា�

ក្រោ�ចុើនក្រោទុ ក្រោដឹោយ���នខ់្មែតលេសី�ួកពុាក់ធូមីតាលេ�ៅតាមអីីខែ�� 

លេយ�ងលេក្រ��ក្រ�ស់ីរា�ន់ៃ�ៃ។ ចុ�ខ្មែ�កស៊ីម៉ាា�រស៊ី�ម៉ា�ប់ស៊ីខ្មែម៉ាាង

វញិ ក្រោយើងក្រោ�បើក្រោទុៅត�មអីីខែ��លេយ�ងមានុលេរៀង ខៗួនួុ អំកខះួ

មានុ ច� �ងគី អំកខះួយកផ្សាើាមកក្រកងលេធូី�ជ្ឈាកក្រមងផ្សាើា។ 

សីម័យលេនុោះសីាច់លេរឿងខ្មែដឹលក្រោយើងសីខែមាងភ្នំ��ក្រោ�ចុើន 

ចុង់ពីនយលអ់្ន�ពី�ក�រក្រោធាាើបដឹវិតតនរ៍�សីខ់ែខរីក្រកហាម នងិកង 

កមួា�ងសីាធូារណ្ឌរ�ឋខែខរី, ពីនយល់អ្ន�ពី�ជី�វិត�បជី�ជីន

ខ្មែដឹល�តូវ�ែ��ងក្រោធាាើបាប ឬពុនុ��់អ�ពុីផ្សា�វជិ្ឈាមានុខែ�� 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរស់ីលេនុៅជ្ឈាសីហាករណ៍្ឌលេ�ោយ�បជី�ជីនមិ៉ានពីបិាក 

�បកបរបរចុិញ្ចចមឹ៉ាជី�វិត នងិមិ៉ានពីិបាកជី�ពី�ក់ប��ុល

នរ��ក្រោឡាើយ។ ក្រោនៅកំ�ងជ្ឈ�នុានុល់េនុោះខា��លេនុៅចា�សីាចល់េរឿង

ខះួ ខៗែ��ខា���នុសីខែមាង ក្រោដឹោយ�បធា�ន�កុម៉ាត�មូ៉ាវឲ្យយ�ំុ�

ស៊ីខ្មែម៉ាាងជី�កុម៉ា�រក��ពី�ឪពុីកមាាយខែ��ក្រតូវ�ែ��ងយកក្រោទុៅ

ស៊ីមូ៉ា�ប់។ កនុងស៊ី�ចុ់ក្រោរឿងក្រោនោះ �ំុ�ស៊ីខ្មែម៉ាាងក្រោធាាើជី�យ�ឱប 

បអ�នពី�រន�ក់រងចុ��ឪពីកុម៉ាា�យខ្មែដឹលក្រោចុញក្រោទុៅជី�កទុ�ពី��ង  

លេហា�យ�តមិ់នុលេឃុំ�ញក្រត��់មកផ្សាាះវញិ។ លេពុ�លេនុោះខា�� 
�នុសីខែមាងជ្ឈាលេធូី� ខែស្រសីកយ��លេងូ� យលេហាៅ ពុ�កខ្មែម៉ាា�ពីម�ា�ង 

សីួរអំកជ្ឈិតខាង�ា «មានុលេឃុំ�ញពុ�កខែមាខា��លេ�?»។ 

 ��ះឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ម�នុលេពុ�ខែ�ក�ីក្រកុងភាំ�លេពុញមួយ

ខែខ ខា���នុលេរៀ�ការមានុក្រគឺសួីារ។ �ាីខា���នុលេសីំ�រលេ�ៅ�ាំក់
 

ក្រោលើម៉ា�នុភូាមិ -ឃុំ�� លេ�� មិី លេរៀ�កមីពីធិា�ក្រោដឹោយលេនុៅលេពុ�លេនុោះ 

លេយ�ងលេរៀ�ការខែតច�នុនួុពុីរគូឺ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ ��ះ��់នៃ�ៃ�ី 

១៧ លេមសីា ១៩៧៥ កំ�ងឆ្នាំាំ��ខែ��លេនុោះ ក៏លេ�ចឮ��ណឹ្ឌ ង 
មក�ា ខែខរីក្រកហាម��ួ��នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះលេ�� រ�� �នុ ់

នុ�់ លេនុៅទុ��កុងភាំ�លេពុញ។ �លូេចះំក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងស្រសីកុ

ជី�ខ្មែ�កងក្រតូវ�នុជ្ឈលេមួ�សីលេចញមករស់ីលេនុៅលេខតលីេសីៀមរា� 

លេហា� យចា�់តា�ងពីុ លេពុ�លេនុោះមកខា��នុិ ងក្រគឺួសីារ�នុ 
ខែ�កគឺាំ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុស្រសីកុជ្ឈខីែក្រកង�ា�ងអស់ីក្រតូវ�នុខែខរី 

ក្រកហាមចាត់��ក�ា អំកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ១៧ លេមសីា ឬជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកសីាងខួនួុ។ លេគឺោ�ការណ៍្ឌរ�ស់ីខែខរីក្រកហាម

លេនុៅលេពុ�លេនុោះគឺឺយកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ១៧ លេមសីា ឬក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កសីាងខួនួុលេនុោះលេ�ៅសីមួា�់�ា�ងអសីល់េនុៅភាំ�ហា�់។ �ា�ខែនុី

លេ�ោយខា���នុ�ងឹខួនួុម�នុ ខា���នុ�ាូរលេឈោីះនុងិ�ាូរក្រ�វតីិ

 រូ�ខួនួុឯង�ាខា��ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរស់ីលេនុៅភូាមិក្រតពុា�ង�ឹម លេ���

ខា��មានុជ្ឈីវិតរសី់។ 

 បនា�ប់ពី�ក្រោនោះមក ខែខរីក្រកហាម�នុ�ញ្ញានូុខា�� ឲ្យ�មកលេធូី�
 

ជ្ឈាកងច�ត័លេនុៅកំ�ងលេខតលីេសីៀមរា� ខែ��ក្រតូវលេធូី� ការងារ 
�ចូជ្ឈា ភាារួខែស្រសី សីាងូស្រសូីវ នុិងក្រចូតស្រសូីវ។ ខែខរីក្រកហាម�នុ

 
ក��តខ់្មែផានក�រឲ្យយក្រោយើង�ចុូត�សូ៊ីវ ១ហកិត� ម៉ា�ន�ន�៨ 

ន�ក់។ ក្រោបើក្រោយើង�ិតជី�ក�ា�ប់�សូ៊ីវកនងុម៉ាន�ក់ ១៥០០កណ្ឌាា�់  

ខែ��លេយ�ងក្រតូវក្រចតូឲ្យ�រួចរា�់កំ�ងរយៈលេពុ�មួយយ�់ 
មួ៉ាយនៃ�ៃ។ ចុ�ក្រោពីោះអំកភ្នំូួររ�ស៊ី់ ខែខរី�កហម៉ាក��តខ់្មែផានក�រ 

��មួ៉ាយហកិត��ន�ប�ន�ក់ ឲ្យយរួចុរ�ល�់តមឹ៉ាក្រោម៉ាាោង១១នៃ�ៃ�តង់

ឬក្រោស៊ីែើនងឹកនះូនៃ�ៃ ក្រោដឹោយក្រោ�បើនងា័លស៊ី�ម៉ា�ប់ភ្នំូួរ។ ចុ�ខ្មែ�ក 

អំកលេ��កភាួឺខែស្រសីវិញកំ�ងមំាក់ក�ណ្ឌត់យក២៥ខែមាក្រត 

កមុស់ីកនុះួខែមាក្រត ក្រោធាាើយា�ង��ឲ្យ�រួចកំ�ងរយៈលេពុ�មួយ 
នៃ�ៃ។ កិចុចក�រង�រទុ��ងអ្នស៊ី�់តូវក្រោធាាើក្រោទុៅត�ម៉ាអ្នា�ខ្មែដឹលខ្មែ�ែ រ 

�កហម៉ាបានក��ត ់ក្រោបើមិ៉ានដឹ�ក្រោចុនះក្រោទុក្រោយើងនងឹ�តូវដឹ�ក់ក្រោទុោសី 

លេ�ោយការ�ងែត�់យ ឬយកលេ�ៅសីមួា�់លេចោ�ខែតមាង។ 

ក្រោពីលក្រោនោះ�ំុ��ិត��ក្រោទុោះប��ំុ�ម៉ា�នជី�វតិក្រោនៅរស៊ីខ់្មែម៉ាន  បាខុ្មែនត

ក្រោនោះ��ជី�ក្រោពីលក្រោវល�ដឹខ៏្មែស៊ីនក្រោវទុន���ស់៊ីស៊ី�ម៉ា�ប់�ំុ�។ លេយ�ង

ទុទួុលបានរបបមួ៉ាយនៃ�ៃពី�រក្រោពីលបាុក្រោ� េោះ�� ក្រោពីល�ពីកឹ នងិ

ក្រោពីលនៃ�ៃ។ ក�រហ�បចុកុក្រោយើងម៉ា�នក��ត់ ក្រោហើយក្រោយើងមិ៉ាន

ខ្មែដឹលស៊ីា�លរ់ស៊ីជី�តបិាយយា�ង��ក្រោនោះក្រោទុ ក្រោទុោះប�ម៉ា�ន

44 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បាយក៏�តូវបានចុងុក្រោភ្នំៅ�ចុបល់ល�យ�ន�ជី�មួ៉ាយដឹ�ឡា�ងខ្មែដឹរ។ 

ក្រោបើមិ៉ានដឹ�ក្រោចុនះក្រោយើងទុទុួលបាន�តមឹ៉ាបបរម៉ាន�ក់មួ៉ាយក�នចុ�ន

ចងើឹះខែ��មានុខែត�ឹក�ាួលេឈងី។ ជ្ឈាលេរឿយៗខា��ខែតង 
លេឃុំ�ញកមីាភិា��ធូ�ៗច�ះមកលេម��ការខ�សីក្រតូវលេ��

ក�រង�រដឹកស៊ីា�ង បាខុ្មែនត�ំុ�មិ៉ានស៊ីា�ល�់�ជី�នរ��ក្រោនោះក្រោទុ។ 

ក្រគឺានុខ់ែតខា���ងឹ�ាក្រកុម�កសីាូងណ្ឌាលេធូី�ការងារ�នុ�ែ 

ក្រកុមកមីាភិា��សីរលេសី�រលេ�ៅតាមលេនុោះខែ�រ។ �ា�ខែនុវីា

គឺាីនុយ�តីិធូម៌សីក្រមា�់លេយ�ងលេនុោះលេ� កមីាភិា���ា�ង 

ក្រោនោះម៉ាក���នខ់្មែតចុង់បងា�ញ���ូនួបានក្រោធាាើក�រក្រោដឹើម៉ាៈ�រ�យ 

ការណ៍្ឌលេ�ៅកានុ�់ាំក់លេ���ា�លេណ្ឌ ះោះ។ 

 �នុាា�់មកលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខែខរីក្រកហាម�នុ�ញ្ញានូុខា�� 
ម៉ាកខ្មែរកដឹ�ក្រោនៅទុ�នប់ក្រោកោះ�យល់ ក្រោ�តតបាតដ់ឹ�បង។ �ំុ�ខ្មែរកដឹ�លេនុៅ 

ទុ�ក្រោនោះ�នុ១ខែខ ២០នៃ�ៃ ខែខរីក្រកហាមក៏�ារូខា�� ឲ្យ�មកលេធូី�ជី� 

អំកក្រោដឹរស៊ីូកឹ នងិជួីស៊ីស៊ី���ញ់បង់�ត�ក្រោនៅភ្នំ�មិ៉ាក្រោ�ោកចុ�ស៊ី ់

លេខត�ីនុាាយមានុជ្ឈយ័វញិ។ ការរស់ីលេនុៅ�ីលេនុោះមានុការ

�បក្រោស៊ីើរជី�ងមុ៉ានបនតចិុ ក្រោដឹោយស៊ី�រខែខរី�កហម៉ាបានអ្ននញុ្ញាញ ត 

ឲ្យយក្រោយើងក្រោធាាើក�រក្រោនស៊ី�ទុ�ត�យកម៉ាកហ�បក្រោដឹោយ�ូនួឯង។ ដឹ�ក្រោចុនះ

ក្រោនៅកនងុស៊ីហករ�៍របស៊ីក់្រោយើងពីុ�ស៊ី�វជីួប�បទុះន�វក�រ�ាះ��ត 

មូូ�អាហាារលេ��យ។ 

 ��ះ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ លេពុ�ខែ��លេវៀតណ្ឌាមចូ�មក 

 លេនុៅតាមសីហាករណ៍្ឌនុមួីយៗក៏ចា�់លេផ្សាា�មខែ�កខែខាកគឺាំ។ 

ក្រោយើងបានរតក់្រោភ្នំៀស៊ី�ូនួក្រោទុៅត�ម៉ាភ្នំ�មិ៉ា�ស៊ីកុក្រោរៀង �ៗូនួ ក្រោដឹោយ 

ខា���នុលេធូី���លេណ្ឌ�រមកកានុភូ់ាមិក�លេណ្ឌ�តខា��លេនុៅភូាមិក្រតពុា�ង

�តស់៊ី ក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�បវញិ។ ក្រោពីលក្រោនោះ�ំុ��ិត�� ជី�វតិ�ំុ�

ហ�ក់ប�ដឹ�ចុបានក្រោកើតជី��ែ�ម៉ាាងក្រោទុៀត ក្រោ�ពីោះ�ំុ�បានវលិម៉ាកជួី� 

ជ្ឈ��ក្រគឺួសីារនុងិឪពុ�កមាាយវិញ។  

 ក្រោនៅកនងុឆាំន��១៩៩៩ �ំុ�នងិ��ួស៊ី�រក៏ផា�ូស៊ីប់ា�រម៉ាក�បកប

របរលក់បខ្មែនូក្រោនៅផាា�រ�កឡា�ញ់ ក្រោ�តតក្រោស៊ីៀម៉ារ�ប។ បាខុ្មែនតដឹល ់

ឆាំន��២០០០ ក្រោដឹោយស៊ី�រមុ៉ា�របរ�ំុ�ពីុ�ស៊ី�វក�ក់កប �ំុ�នងិ��ួស៊ី�រ
 

ក៏ស៊ីក្រោ�ម៉ាចុចុតិតក្រោធាាើដឹ�ក្រោ�ើរម៉ាករស៊ីក់្រោនៅ�សុ៊ីកអ្ននូង់ខ្មែវង។ មូ� 

ក្រោហតខុ្មែដឹលខា��មករស់៊ីក្រោនៅ�សុ៊ីកអ្ននូង់ខ្មែវង ក្រោដឹោយស៊ី�រខ្មែត�ំុ�

�ិត��ក្រោនៅទុ�ក្រោនះម៉ា�ននៃផាាដឹ���ប់���នឲ់្យយ�ំុ�អ្ន�ចុ�បកបរបរ

ក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ីចុម៉ាៀ�រស៊ី�ម៉ា�ប់ចុិញ្ចចមឹ៉ា��ួស៊ី�របាន។ 

 កនូងម៉ាក�ំុ�ធា�ូប់បានដឹងឹទុ�ក់ទុងនងឹក�រក�តក់្រោទុោសី 

ក្រោម៉ាដឹកឹន��ខែខរី�កហម៉ា ក្រោនៅភ្នំន�ក្រោពីញខ្មែដឹរ។ ស៊ី�ម៉ា��់ខា�� ការក�ត ់

ក្រោទុោស៊ី គឺឺ ជ្ឈាក្រោរឿងមួ៉ាយដឹល៏អ��ស៊ីស់៊ី�ម៉ា�ប់�បជី�ជីនុខែខរី

ខ្មែដឹលជី�អ្ននករស៊ីរ់�នក្រោ�កោយរប�ខែខរី�កហម៉ា។ �ំុ��ិត��

អ្ននកដឹកឹន��ខ្មែ�ែ រ�កហម៉ាបាន�ប�ពីតឹត�សុ៊ី ក្រោធាាើបាប�បជី�ជីន��  

ស៊ី�កស៊ីម៉ាទុទួុលន�វអ្នា�ខ្មែដឹល�ូនួបានក្រោធាាើ។ ក្រោបើក្រោទុោះប�វ�មិ៉ាន

អ្ន�ចុស៊ីងន�វអ្នា�ខ្មែដឹលបាតប់ង់�តឡាប់ម៉ាកវញិក៏ពុិ តខែមន បាុខ្មែនត

វ�បានជីួយផាាះផាា�ន�វភ្នំ�ពីឈ្ល�ចុ�ប់របស៊ី�់បជី�ជីនខែខរី 

ក្រោយើងបានមួ៉ាយចុ�ននួ។ 

 ខា��សីមូផ្សាាា�លេ�ៅកូនុលេចៅជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយ�ាលេធូី�យាាងណ្ឌា

កុ�ឲ្យយរបបមួ៉ាយក្រោនះវលិ�តឡាប់ម៉ាកវញិម៉ាតងក្រោទុៀត។ ក្រោយើង�តូវ 

�បឹងខ្មែ�បងក្រោរៀនស៊ី��ត យកចុ�ក្រោ�ះវជិី�ូម៉ាកកស៊ី�ង�បក្រោទុស៊ី 

ជ្ឈាតិ ឲ្យ�កានុខ់ែតម៉ា�នក�ររ�កចុក្រោ�ម៉ាើនតក្រោទុៅមុ៉ា�ជី�នរិនតរ។៍

ហាម លេសីឿម អាយ�៦៧  
រសីល់េនុៅស្រសីកុអនុង់ួខែវង ក្រោ�តតឧតតរម៉ា�នជីយ័។  
(ហាាូនុ ពុិសីី /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 45



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�បវត្សិាស្រ្ត្្�គួិសារក្រោ�ក្រោ�តត្ៈូងឃុំែពុ ំ

ឡុុង �ៃតី

 ពី�នៃ�ៃទុ�១៦ ដឹលន់ៃ�ៃទុ�២០ ខ្មែ�ស៊ី�ហ� ឆាំន��២០២០ �កមុ៉ាក�រង�រ�ក្រោ�ម៉ាោង�បវតតសិ៊ី�ស្រ្តីស៊ីត��ួស៊ី�រ រួមម៉ា�ន ឡុាង ដឹ�ន� 

រ ី�កខិ ណ្ឌា នុិង គឺាត ់ស្រសីី ខែ�នុ លេ�ៅសីមៈាសីនុក៍្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ ស្រសុីកលេមមត ់លេខតតីិូងឃុំី��។ គឺលេក្រមោងលេនុះ

នងឹផាតល់ក�រយល់ដឹងឹក�នខ់្មែតចុៈ�ស៊ី់ល�ស៊ី់អ្ន�ពី��បវតតិស៊ី�ស្រ្តីស៊ីតខែខរី�កហម៉ាក្រោនៅកនុង��ួស៊ី�រ ក្រោ�កៅពី�ក�រស៊ីិកា� 
ក្រោរៀនស៊ី��តក្រោនៅកនុងកម៉ាែវិធា�ស៊ីិកា�ផាូ�វក�រក្រោនៅត�ម៉ាស៊ី�ល�ចុ�ក្រោ�ះទុ�ក្រោទុៅរបស៊ីរ់ដឹឋ ខ្មែដឹលជី�ម៉ាក្រោធាយោបាយក្រោដឹើម៉ាៈ�ក�រពី�រ

 
�កមុ៉ា��ួស៊ី�រ ស៊ីហ�ម៉ាន ៍នងិ�បក្រោទុស៊ីជី�តពិី�អ្ន�ក្រោពីើក្រ��យ័ពី�ជីស៊ី�សីនុ។៍ ខាងលេក្រកោមគឺឺ ជ្ឈាសីាចល់េរឿងរ�ស់ីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ៖

 ខា��លេឈោីះ �ាច សីា�ង អាយ� ៦៦ឆ្នាំាំ� គឺឺជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតលិេ��ម 
ភាាគឺតិចលេសីា�ង មានុស្រសុីកក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ��ពូុក ឃុំ��

�នុួងូ ស្រសីកុលេមមត ់លេខតកី�ពុង់ចាម។ សីពុនីៃ�ៃខា��រសីល់េនុៅ
 

ភូាមិកនុាតួ ឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ ស្រសីុកលេមមត់ លេខតតីិូងឃុំី��។ 

ឪពុ�កខា��លេឈោីះ ក្រពុះ �ាច នុងិមាាយលេឈោីះ មិច លេ�ៀនុ។ 

ខា��មានុ�ង�ែូនុច�នុនួុ៥នុាក់ ស្រសីីច�នុនួុ១នុាក់។ �ង�ែូនុ

ក្រ�សុីច�នុនួុ២នុាក់ �នុសីាួ�់លេ�ោយសីារខែតលេ�ៅក្រោធាាើទុ�ហាានុ 

លេនុៅភូាមិភាាគឺ�ូពុ៌ា។ កាលពី�ក្រោកែងខា���នុលេរៀនុសីកូ្រត�នុរយៈ 
លេពុ� ២ឆ្នាំាំ�លេនុៅវតកីនុាតួ ។ ខា��ឈ�់លេរៀនុលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ 

លេក្រកោយពីុឈ�់លេរៀនុខា���នុចូ�លេធូី�ជ្ឈាឈ�ួលេនុៅកំ�ងឃុំ��

ជ្ឈា�តាលេមាៅ ខែ��មានុនុា�ី យាមការពុារក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ង

ភូាមិ។ ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខា��ច�ូលេធូី� ជ្ឈាលេយោធូាស្រសីកុលេមមតគ់ឺណ្ឌ: 
ស្រសីុកលេមមតល់េឈោីះ ញឹក ហានួុ។ តា ចានុ ់គឺឺជ្ឈាក្រ�ធូានុ

ត��នុ២់១។ �នុាា�់ពុីរ�លេ�ោះឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខា��ផ្សាាួស់ីលេ�ៅ

លេនុៅត�ខែ� នុិងលេនុៅមនុាី រសី១០០ ខែ��មានុតា លេសីឿង នុិង  

តាខែ�នុ គឺឺជ្ឈាក្រ�ធូានុ នុងិអនុ�ក្រ�ធូានុលេយោធូាត��នុ២់១។ 

�នុាា�់មកខា��ក្រតូវ�នុ�ញ្ញាូនុមកការពុារក្រពុ�ខែ�នុលេនុៅកំ�ង

ឃុំ��ចានុមូ់�។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ កង�័ពុមជ្ឈឈមិ�នុលេហាៅ

កង�័ពុខែ��មានុឋានុៈចា�់ពីុ ក្រ�ធូានុ «ខ» ក្រ�ធូានុ «គឺ» 

ក្រ�ធូានុ «ឃុំ» លេ�ៅក្រ�ជ្ឈ��នុងិចា�់�ាក់�ានុយកលេ�ៅ

សីមួា�់លេចោ�។ ច�ខែណ្ឌកខា��គឺឺជ្ឈាកូនុលេចៅខែ��គឺាីនុឋានុៈ

បាចុ ស៊ី��ង អ្ន�យុ ៦៦ឆាំន�� ��ជី�ជីនជី�តកិ្រោដឹើម៉ាភ្នំ��តចិុក្រោស៊ីាៀង ម៉ា�ន
�ស៊ីុកក�ក្រោ�ើតក្រោនៅភ្នំ�មិ៉ាទុ�ពី�ក ឃុំុ�ទុនូ�ង �ស៊ីុកក្រោម៉ាម៉ាត ់ 
ក្រោ�តតក�ពីង់ចុ�ម៉ា។ (រ� លកិិ�� / ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

អ្នា�ក្រោ�មិ៉ានបានចុ�ប់ក្រោនោះក្រោទុ។ �ំុ�ក៏ដឹ�រក្រោ�ោអ្ន�វ នងិយកក��ក្រោភ្នំូើង 
ក្រោទុៅកប់កនុងដឹ� ក្រោហើយ�តឡាប់ម៉ាកក្រោធាាើជី�កងចុល័តវញិ។ 

ក្រោ�កោយម៉ាក�កុម៉ានរិត�បនត�ស៊ី�វ�ជី�វរហ�តដឹងឹពី�ស៊ីម៉ា�ស៊ីភ្នំ�ពី

រ�ស់ីខា��ធូាួ�់លេធូី�លេយោធូា �កុម៉ានុរិតី�នុចុ�ប់�ំុ�ក្រោទុៅម៉ានា�រ

ស៊ីនតសិ៊ី�ុ ខ្មែដឹលម៉ា�ន�ន�ស៊ីរុប ៣០ន�ក់។ ក្រោពីលក្រោនៅកនងុម៉ានា�រ

ស៊ីនតសុិ៊ី� ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាបញូ្ញាឲ្យយក្រោធាាើក�រង�រ��ស៊ី�់លក់្រោឈ្លើក្រោធាាើ

ខ្មែ�ស៊ី។ ក្រោពីលក្រោនោះម៉ា�នអំកក្រោទុោស៊ីបានលួចុដឹ�ឡា�ង ក្រោហើយ�តូវ 

ស៊ីនតសិ៊ី�ុចា�់យកលេ�ៅសីមួា�់។ លេនុៅលេពុ�ខែ��លេវៀតណ្ឌាម 

ចុ�លម៉ាកទុមូ៉ា�ក់���ប់ខ្មែបកក្រោនៅខ្មែ�ស៊ីរន�ម៉ា។ �កុម៉ាស៊ីនតសិ៊ី�ុ

46 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រតអ់សី់ លេ���ខា���នុរួចខួនួុ នុងិលេធូី���លេណ្ឌ�រមក��់សីាឹង
 

�តង់ជី�មួ៉ាយកងទ័ុពី នងិ�បជី�ជីនក្រោផាាង កៗ្រោទុៀត។ ក្រោពីលម៉ាក

��ស់៊ីាឹងក្រតង់ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែចក�យឲ្យ�ហ�បក្រគឺ�់ក្រគឺានុ។់ 

ក្រោនៅឆាំន��១៩៧៩ �ំុ�បានស៊ីុ�ឡា�នកងទ័ុពីក្រោវៀត��ម៉ាជីិះ�តឡាប់

ម៉ាក�ស៊ីកុក�ក្រោ�ើតវិញ។ ឆាំន��១៩៨៨ ក្រោទុើប�ំុ�ក្រោរៀបក�រ។

 ខា��ក្រោឈ្លែោះ ត�ចុ ក្រោរឿង ក្រោភ្នំទុ�បុស៊ី អ្ន�យុ៦៧ឆាំន�� ��ជី�ជីន

ជ្ឈាតលិេសីា�ង។ លេរឿង មានុស្រសុីកក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិកនុាតួ ឃុំ��

ជ្ឈា�តាលេមាៅ ស្រសីកុលេមមត ់លេខតកី�ពុង់ចាម។ ស៊ីពីានៃ�ៃរសីល់េនុៅ 

ភ្នំ�មិ៉ាកនាួត ឃុំុ�ជី��ត�ក្រោម៉ាាៅ �ស៊ីកុក្រោម៉ាម៉ាត ់ក្រោ�តតតៈ� ងឃុំែុ�។ ឪពីកុ

របស់៊ី�ំុ�ក្រោឈ្លែោះ វុកិ នងិម៉ាត�យក្រោឈ្លែោះ ក្រោភ្នំម៉ា។ �ំុ���ជី�ក�នទុ�២ 

កនងុចុ�ក្រោ�ោម៉ាបងបអ�ន៦ន�ក់ �ស៊ី�ចុ�ននួ២ន�ក់ នងិ�បសុ៊ីច�នុនួុ 

៤ន�ក់។ �បពីនធរបស៊ី�់ំុ�ក្រោឈ្លែោះ ក្រោពីៅ ញា�ក់ នងិម៉ា�នក�នចុ�ននួ

៧នុាក់ ស្រសីី ៥នុាក់ នុិងក្រ�សុី២នុាក់។ កា�ពុី តចូ ខៗា��លេរៀនុ 
បានតិចុតួចុ ក្រោ�ពីោះ�ែ�នស៊ី�ល�ក្រោរៀន ម៉ា�នខ្មែតក្រោរៀនក្រោនៅវតត

លេ�ោក។ ខា��ធូាួ�់�នុលេ�ៅស៊ីុ�ឈ្លនួលលេចៀរជ័្ឈរលេកៅសូូីឲ្យ��រា�ង។ 

ទុ�ត��ងចុម៉ាៀ�រក្រោកៅស៊ីុ�បារ��ងលេនុៅ�ា�ក្រោបា ខ្មែដឹលម៉ា�នចុម៉ាៃ�យពី�

ភូាមិរ�សីខ់ា��ក្រ�មាណ្ឌជ្ឈា២គីឺ�ខូែមាក្រត។ កមីករលេនុៅកំ�ង

ចមើារលេកៅសីូូមានុ �ង�ែូនុជ្ឈនុជ្ឈាតិចាម នុងិជ្ឈនុជ្ឈាតិ

លេវៀតណ្ឌាម នុងិជ្ឈនុជ្ឈាតិខែខរីខែ��មកពុីភូាមិលេផ្សា�ងៗ។ 

ភូាមិខា��កា�ពុីលេ��មមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រ�ខែហា�២០ខងំផ្សាាះ 

នុិងក្រោ�បើ�បាស៊ីភ់ាាសីាលេសីា�ង។ លេពុ�មានុជី�ង�ម៉ាតងៗអតម់ានុ 

លេពុ��លេ�លេនុៅកំ�ងភូាមិ ឪពុ�កមីាយខា��លេក្រ��ក្រ�ស់ី�ាំ���រាណ្ឌ 

នងិរក��ូក្រោស៊ីាោះផាូុ� ឬបញ្ញាូនអ់្ន�រក។ិ ក្រោនៅឆាំន��១៩៧០ �ំុ�

�បជី�ជីនខ្មែ�ែរ�ក់អងើរឲ្យ�លេយៀកក�ងលេនុៅតាមក្រពុ�ខែ�នុ។

ត�ចុ ក្រោរឿង ក្រោភ្នំទុ�បុស៊ី អ្ន�យុ៦៧ឆាំន�� ។  
(��ត �ស៊ី�ខ្មែឡាន / ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

ក្រោពីៅ ញា�ក់  អ្ន�យុ៦៣ឆាំន��។ 
(ឡាងុ ដឹ�ន�/ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

 ខា��លេឈោីះ លេពុៅ ញាាក់ លេភា�ស្រសី ីអាយ�៦៣ឆ្នាំាំ� គឺឺជ្ឈាជ្ឈនុ 
ជី�តកិ្រោដឹើម៉ាភ្នំ��តចិុក្រោស៊ីាៀង នុិងរស៊ីក់្រោនៅភ្នំ�មិ៉ាកនាួត ឃុំុ�ជី��ត� 
ក្រោម៉ាាៅ �ស៊ីកុក្រោម៉ាម៉ាត ់ក្រោ�តតតៈ� ងឃុំែុ�។ ខា��មានម៉ាា�យលេឈោីះ ខ្មែង 

ឡា�ញ់ នងិឪពីកុក្រោឈ្លែោះ ក្រោពីៅ ចុប។ �ំុ�ម៉ា�នបងបអ�ន ចុ�ននួ ៧
 

ន�ក់ ���បុស៊ី ចុ�ននួ ៤ន�ក់ នងិ�ស៊ី�ចុ�ននួ ៣ន�ក់ ។ ក�លពី� 

ក្រោកែង�ំុ�បានក្រោរៀនស៊ី��ត�តមឹ៉ា�ន�ក់ទុ� ២ ក្រោនៅវតតកនាួត ខ្មែដឹល

សីិិ តលេនុៅខែកិរផ្សាាះ។ ខា��លេរៀនុអក�រលេ�ខ�នុ�តមឹ៉ាលេចះអានុ  

សីរលេសីរ�នុីិច�នុីចួ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ �នុាា�់មកខា��ឈ�់លេរៀនុមក
 

ជួ្ឈយលេធូី�ការងារមាាយខា��វិញ។ មាាយខា��កា�លេនុោះគឺាត់

ឧស៊ីា�ហឈ៍្ល� �ំុ�ក្រោម៉ាើលបអ�នត�ចុៗ នងិជីយួក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ីចុម៉ាៀ�រម៉ាា�យ 

របស៊ី�់ំុ�។ ក្រោ�កោយម៉ាកកនងុឆាំន�� ១៩៧០ ក្រោនៅកនងុ�បក្រោទុស៊ីក្រោកើត

មានុរ�ឋក្រ�ហាារ កា�លេនុោះ ឪពុ�ករ�ស់ីខា���នុលេ�ៅចុ�លរួម៉ា

ក្រោធាាើបាតកុម៉ាែ ។ ក្រោនៅក្រោពីល��តក់្រត��់ម៉ាកផាាះវញិ គឺាត�់នុ 

នយិ�យ�បាប់�ំុ��� ម៉ា�នក្រោ�ម៉ាកក្រោឃុំោស៊ីន�ឲ្យយក្រោទុៅទុទួុលស៊ីក្រោម៉ាាចុ 
ឪ។ ក្រោនៅឆាំន��១៩៧៥ ខែខរី�កហម៉ាបានជីក្រោមូ៉ាៀស៊ី�បជី�ជីនុ�ែ�ម៉ាក 

រស៊ីក់្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ារបស់៊ី�ំុ� រស៊ីក់្រោនៅត�ម៉ាផាាះ�បជី�ជីន នងិក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ី 

ក្រោធាាើចុម៉ាៀ�រដឹ�ចុ�បជី�ជីនទុ�ក្រោទុៅខ្មែដឹរ។ ក្រោនៅឆាំន��១៩៧៦ �ំុ��តូវ 
ខ្មែ�ែ រ�កហម៉ាឲ្យយក្រោទុៅក្រោលើក�បពី័នធភ្នំូ�ខ្មែ�ស៊ីក្រោនៅឃុុំ�ជី��ត�ក្រោម៉ាាៅ

ខ្មែដឹល ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះម៉ា�នម៉ានសុ៊ីា�បខ្មែហលជី�១០០ន�ក់។ 

ក្រោនៅក្រោពីលលេ�ៅលេធូី�ការលេនុៅ�ីលេនុោះ ខា��លេនុៅឆ្នាំៃាយពុឪីពុ�កមីាយ

លេហា�យខា���នុសី��ខែខរីក្រកហាមមកលេ�ងឪពុ�កមីាយ។ លេនុៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខែខរីក្រកហាម�នុនុា�ខា��លេ�ៅលេធូី� ជ្ឈាកង�័ពុនុារី

លេនុៅឃុំ��ចានុមូ់�។ កងទ័ុពីន�រ�ម៉ា�នស៊ីម៉ា�ជីកិ�បខ្មែហល១០០ 

ន�ក់ ។ ខ្មែ�ែរ�កហម៉ា�នុចាតត់ា�ងកង�័ពុនុារលីេធូី�ការងារ
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រោស៊ីក អុ្ន�ចុ អ្ន�យុ៦៧ឆាំន��។  
(ឡាងុ ដឹ�ន� / ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

លេខៀវ ��ិ ច អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ�។  
(ឡាងុ ដឹ�ន� / ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

�ូចជ្ឈា�ា��យ លេធូី� មូូ�សីក្រមា�់កង�័ពុ��រសីខែ��លេ�ៅ

សីមរភូាមិ។ ខា��លេធូី� ការលេនុៅ�ី លេនុោះ�នុមួយវសី�ា ខែខរីក្រកហាម 
ជ្ឈលេមួ�សីខា��លេ�ៅ�កក្រោចុះ។ ក្រោទុៅដឹល់ទុ�ក្រោនោះ ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាបាន

ឲ្យ�ខា��ខែសីងអំករ�ួសី នុិងសីាកសីពុកង�័ពុ។ កា�លេនុោះ 
ខា��ខ្មែស៊ីងអំករ�ួសីលេនុៅខែស្រសីស្រសីណ្ឌ�ក ស្រសុីកឆ្នាំួូង។ កំ�ង

សីាកសីពុមំាក់ក្រតូវខែសីងលេ�ោយនុារពីីុ ៣នុាក់។ លេនុៅឆ្នាំាំ� 

១៩៨០ ខា���នុលេរៀ�ការជ្ឈាមួយ�ាីរ�សី់ខា��។

 ខា��លេឈោីះ លេសីក អូូច លេភា�ស្រសីី អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ�។ ខា��មានុ
 

�ីកខែនុងួក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិកនុាតួ ឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ ស្រសីកុលេមមត ់

ក្រោ�តតក�ពីង់ចុ�ម៉ា បាខុ្មែនតបា�រក្រោទុៅជី�ក្រោ�តតតៈ� ងឃុំែុ�។ ស៊ីពីានៃ�ៃ�ំុ�

រសីល់េនុៅភូាមិ�ខែ��។ ខា��មានុមាាយលេឈោីះ ខែកវ នុងិឪពុ�ក

ក្រោឈ្លែោះ ក្រោនៅ។ បា�របស់៊ី�ំុ�ក្រោឈ្លែោះ ស៊ី ស៊ី�រ�។ �ំុ�ម៉ា�នក�នចុ�ននួ៧ 

នុាក់ គឺឺ ក្រ�សុី៤នុាក់ ស្រសីី ៣នុាក់។ កា�ពុី លេកងីខា��លេរៀនុសីកូ្រត 
�នុីិច�នុីចួលេនុៅលេពុ�យ�់ លេនុៅសីា�ាវតកីនាតួ។ ក្រោនៅក្រោម៉ាាោង 
៧យប់�ំុ� នងិលេកីងកនងុភ្នំ�មិ៉ាន���ន�ក្រោដឹើរក្រោទុៅវតតកនាួតក្រោដឹើម៉ាៈ�ក្រោរៀន

 
អ្នការ។ �ំុ�ឈ្លប់ក្រោរៀនកនងុឆាំន��១៩៧០ ក្រោដឹោយស៊ី�រស៊ី�ងា�ម៉ា។ 

�ំុ�ក្រោឃុំើញម៉ា�នទុ�ហ�នអ្ន�ក្រោម៉ារកិចុ�លម៉ាកដឹល់កនងុភ្នំ�មិ៉ា។ �បស៊ីនិ

�បជី�ជីន��មំាក់មានជី�ង� ទុ�ហ�នអ្ន�ក្រោម៉ារកិយកក្រោទុៅ

ពុ�ា�� នុងិចាក់�ាំ�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រគឺ�់គឺាំ។ នៃ�ៃមួយខា�� 
ឈ�ឺ�នុក្រោកតៅ ទុ�ហ�នអ្ន�ក្រោម៉ារកិន���ំុ�ក្រោទុៅពីយ�បាលចុ�ក់�ន�� 

នុិងឲ្យ��ាំ�លេ��។ 

 ក្រោនៅឆាំន��១៩៧៣ �ំុ��តូវបានក្រោ�ជីើស៊ីក្រោរើស៊ីឲ្យយក្រោធាាើជី�ទុ�ហ�ន

កងទ័ុពីរ�ក្រោដឹោះ �ំុ��តូវផា�ូស៊ីក់្រោទុៅក្រោនៅក្រោតោញ កនងុឃុំុ�រ�ង។ក្រោនៅ

�ីលេនុោះខា���នុជ្ឈួយលេធូី�ខែស្រសីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ ក្រ�ធូានុគឺ-២ 

លេឈោីះយាយលេមាៅ នុិងក្រ�ធូានុគឺ-១ លេឈោីះ យាយលេសីង។ 

លេក្រកោយមកលេ�ៀតលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខា�� នុងិអងគភាាពុក្រតូវ

ផ្សាាួស់ីមករស់ីលេនុៅភូាមិ លេង� លេធូី�ខែស្រសីជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុ

រយៈលេពុ�១ខែខ អងគភាាពុរ�សីខ់ា��ក្រតូវក្រត��់មកលេនុៅភូាមិ

លេ�ងលេកោងវញិ។ ខា��ជួ្ឈយលេធូី�ការងារ�ា�ស្រសីវូជ្ឈាមួយអំក 
ភូាមិ រហាតូ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៧។ លេនុៅលេពុ�កង�័ពុម៉ាជីឈមិ៉ាច�ូ 

មកចា�់យាយលេមាៅ នុងិយាយលេសីង លេនុៅលេ�ងលេកោង ខា�� 
បានរតខ់្មែបកពី��កុម៉ា ម៉ាករកឪពុីកម៉ាត�យក្រោនៅជី�នុ�ពីល។ �ំុ�ស៊ីន�ក់

ក្រោនៅផាាះ�បជី�ជីន។ ក្រោ�កោយម៉ាក�ំុ��តូវជីក្រោមូ៉ាៀស៊ីក្រោទុៅ�កក្រោចុះ។

លេនុៅលេពុ�កង�័ពុលេវៀតណ្ឌាមចូ�មក ខា��លេ��រក្រត��់មកផ្សាាះ

ជ្ឈាមួយ�ងក្រ�សុីរ�សីខ់ា��។

 ខា��លេឈោីះ លេខៀវ ��ិច លេភា�ស្រសីី អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ�។ ខា��គឺឺ 
ជី�ជីនជី�តិក្រោដឹើម៉ាភ្នំ��តចិុក្រោស៊ីាៀង នងិរស៊ីក់្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ាកនាួត 

 
ឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ ស្រសីកុលេមមត ់លេខតតីិូងឃុំី��។ មាាយរ�សីខ់ា��

ក្រោឈ្លែោះ ក្រោអ្នៀន នងិឪពីកុក្រោឈ្លែោះ ក្រោ�ៀវ។ �ំុ�ម៉ា�នបងបអ�នចុ�ននួ

៧នុាក់ ស្រសីី ៦នុាក់ នុិងក្រ�សុី១នុាក់។ ខា��មិនុ�នុលេរៀនុសីកូ្រត 
លេ� លេក្រពុោះគឺាីនុសីា�ា លេហា�យខា��ក្រតូវលេនុៅផ្សាាះជ្ឈយួការងារ

ឪពុ�កមីាយលេធូី�ចមើារ នុងិ�ា�ស្រសូីវ។ លេនុៅលេពុ���លេនុរខា��

ខ្មែតងខ្មែតក្រោទុៅចុម៉ាៀ�រក្រោកៅស៊ីុ�របស៊ី់បារ��ងក្រោនៅឡា��ក្រោបា ក្រោដឹើម៉ាៈ�

ក្រោបះបខ្មែន ូក្រោបះក្រោលៅុ យកម៉ាកក្រោធាាើម៉ាា�ប។ �ំុ�ក្រោរៀបក�រក្រោនៅមុ៉ានរដឹឋ
 

�បហ�រ។ បនា�ប់ពី�ក្រោរៀបក�ររួចុ �ំុ�នងិបា�រតច់ុ�លនៃ�ពីក្រោដឹើម៉ា�ៈ

ក្រោ�ចុពី�ទុមូ៉ា�ក់���ប់ខ្មែបក។ �ំុ�ពីនួត�ម៉ានៃ�ពីឫស៊ីា� ក្រោពីលក្រោនោះ

�ំុ�ម៉ា�នក�នមួ៉ាយ �ំុ�រត់ឱប ក�នមុ៉ាជីបន�ូឫស៊ីា�ក្រោដឹោយភ័្នំយ
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខាួចសី�លេ�ងយនុលីេហាោះ�មួាក់ក្រគឺា�់។ កា�លេនុោះ�ាហាានុ 

អ្ន�ក្រោម៉ារកិម៉ា�នបនា�យក្រោនៅ��ងក្រោកើតភ្នំ�មិ៉ា។ ក្រោនៅឆាំន��១៩៧៣ 

ក្រោនៅកនងុភ្នំ�មិ៉ា �បជី�ជីនក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ី�បវ�ស់៊ីនៃដឹ ក្រោ�កោយម៉ាកមិ៉ានុ 

�នុ�ា�នុាីនុ ខែខរីក្រកហាម�នុឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហា�ូ�យរួម។ លេនុៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខរីក្រកហាមក្រោឡាើងកានុអ់�ណ្ឌាច ខា��ក្រតូវខែខរី 
ក្រកហាមចាត់តា�ងឲ្យ�លេធូី�ខែស្រសីលេនុៅកំ�ងភូាមិមួយរយៈ។ 

ក្រោ�កោយម៉ាកក្រោទុៀត ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាឲ្យយ�ំុ�ក្រោម៉ាើ�លេកីងៗ  ក្រោនៅកនងុកង។

ខា��លេម��ខែ�លេកីងខែ��មានុអាយ�ចលេនុោួះពុ៧ីលេ�ៅ៨ឆ្នាំាំ�។ 

ក្រោ�កោយម៉ាកក្រោនៅឆាំន��១៩៧៨ �ំុ�នងិ�កមុ៉ា��ួស៊ី�រ�តូវខ្មែ�ែ រ 

ក្រកហាមជ្ឈលេមួ�សីលេ�ៅលេខតកី្រកលេចះ។ លេពុ�លេ�ៅ��ក់្រកលេចះ 

ខា��ក្រតវូខែខរីក្រកហាមចាតឲ់្យ�លេធូី�ការងារលេ��កក្រ�ព័ុនុធភាួឺខែស្រសី 

នងិទុ�នប់។ �ំុ�ក្រោធាាើក�រង�រមិ៉ានបានបានុែ�ន ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាចុ�តឲ់្យយ

�ំុ�ក្រោទុៅក្រោម៉ាើ�លេកីងៗម៉ាាងក្រោទុៀត។ ក្រោនៅក្រោពីលរ�ក្រោដឹោះឆាំន�� ១៩៧៩  

�ំុ�បាន�តឡាប់ម៉ាក�សុ៊ីកក�ក្រោ�ើតវិញ។ �ំុ�ក្រោធាាើដឹ�ក្រោ�ើរម៉ាក

ជី�មួ៉ាយ�ាី នុិងកូនុតចូរ�សីខ់ា��។ លេនុៅតាមផ្សាួវូ�ីី រ�សីខ់ា��ឈឺ
 រហ�តក្រោ�ពីោះ��ត�់ែ�នកមូ៉ា��ង នងិ�ែ�នអ្ន�ហ�រហ�ប។ �ំុ����

បា� នងិពីរក�នម៉ាករហ�ត។ ខា��ឈ�់សី�ម៉ា�កក្រោនៅក�តន់ៃដឹមួ៉ាយ

ខ្មែ�។ ក�លក្រោនោះ�បជី�ជីនឲ្យយ�ំុ�ក្រោធាាើ�ជីូកកនងុ�ទុុង ក្រោដឹើម៉ាៈ�ក្រោធាាើ

ម៉ាា�ប។ ខា��សីាំក់ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះរយ�ក្រោពីល១ខ្មែ� រង់ចា� ឲ្យ�បា�របស៊ី់

ខា��មានកមូ៉ា��ង។ ក្រោ�កោយម៉ាកក្រោយើងម៉ាកដឹល�់ស៊ីកុក�ក្រោ�ើត។ 

លេឈោីះ មាសី លេមឿនុ នុងិមានុកូនុ៥នុាក់។ កា�ពុសីីងគម 

ចាសី់ខា��លេរៀនុលេនុៅសីា�ាវត ីលេក្រកោយមកខា���ួសី�នុ៤
 

វសី�ាលេនុៅវតតី�ខែ�រ។ ខា��សីឹកលេនុៅលេពុ�ខែ��លេក�តមានុ

រ�ឋក្រ�ហាារ�មួាក់សីលេមាចក្រពុះ នុលេរោតមី សីហីានុ� លេនុៅឆ្នាំាំ� 

១៩៧០។ ខា��សឹីក�នុរយៈលេពុ�៣ខែខ លេនុៅកំ�ងភូាមិ

រ�សី់ខា��មានុការលេក្រជ្ឈ�សីលេរ�សីយ�វជ្ឈនុឲ្យ�ចូ��លេក្រម�ជ្ឈា

កង�័ពុរ�លេ�ោះ លេ�ោយនុា�គឺាំច�ូនៃក្រពុលេនុៅត�ខែ�រខែ��ជ្ឈា

មូ��ឋានុ។ ម�នុ���ូង មានុការ�ងូាត�់លេក្រង�នុពុកីង�័ពុ

លេវៀតណ្ឌាមខាងលេជ្ឈ�ង លេឈោីះ ណ្ឌា��ិូញ។ នៃក្រពុខែ��ខា��

លេនុៅហាីឹកហាាតល់េនុោះក្រតូវ�នុសីគា�ល់េឈោីះ�ា នៃក្រពុសីងីាក់  

លេ�ោយលេនុៅខាងកំ�ងមានុក្រ�ក់សីឹកួក្រ�ា�ងលេធូី�ជ្ឈាជ្ឈ�រ�។ លេយ�ង

នុា�គឺាំក្រតួសីក្រតាយលេសីៅីឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈាវា� សីក្រមា�់ហាាត់

�ូនុ ក្រកា� នុងិលេក្រ��ក្រ�សី់កា�លេភាួ�ង។ ���ូងគឺឺលេយ�ងហាីកឹ 

ហាាតម់ខាងគឺឺជ្ឈាខាី�ង មខាងលេ�ៀតគឺឺជ្ឈាកង�័ពុលេរៀនុ�ញ់ 

កា�លេភាួ� ងលេឈ� នុិងគឺ�់����ី ។ លេពុ�ខែ��ហាីឹកហាាតស់ីាាត ់

ជ្ឈ�នុាញរយៈលេពុ�មួយឆ្នាំាំ� លេ���លេយ�ងអាចកានុក់ា�លេភាួ�ង។ 

ក្រោយើងក្រោរៀបចុ�ជី��កមុ៉ាក្រោ�តៀម៉ាវ�យជី�មួ៉ាយនងឹទុ�ហ�នធា�វ��  

ចុ�ប់ពី��សុ៊ីកត�ខ្មែបររហ�តដឹល�់ស៊ីកុឆាំូ�ង។ �បធា�នវរ�របស៊ី់

ខា��លេឈោីះ ពុិសីិ�ឋ លេហាៅ លេក្រជ្ឈោយ។ ក្រ�ធូានុលេយោធូាត��នុ់

លេឈោីះតាឯក លេក្រកោយមកលេ��ងជ្ឈ�នុសួីលេ�ោយ តាខែ�នុ។ 

វរ ៥៩ ក្រោឈ្លែោះត�ក្រោស៊ីឿង នុិង ល� សុ៊ីភ្នំ�ពី។ វរ ៥៥ ម៉ា�ន 

លេឈោីះ តាសីាធូ នុងិតាសីី លេហា�យមានុច�នុនួុ ២គឺ គឺឺ 

គឺ-៦២ នុងិគឺ-៦៣។ ខា��លេនុៅកំ�ងគឺ-៦២ ឈរលេជ្ឈ�ងលេនុៅ

ក្រោ�ោកចុ�រ ក្រោនៅជី�ក្រោរោទ៍ុ រហ�តដឹលទ់ុក្រោនបិូទុ។ ក្រោនៅឆាំន�� ១៩៧៥ 

�ំុ�បានស៊ី�ម៉ា�កពី�កងទ័ុពី ម៉ាកក្រោនៅកនងុស៊ីហករ�៍។ ក្រោ�កោយ 

ម៉ាក����សុ៊ីកបានឲ្យយ�ំុ�ក្រោទុៅក្រោធាាើក�រក្រោនៅស៊ីងៀ�តរ់�ក្រោចុក រយ�

លេពុ� ២ឆ្នាំាំ� ៣ខែខ។ ខា���នុលេរៀ�ការជ្ឈាមួយនងឹកូនុខែខរីកាត ់

ក្រោវៀត��ម៉ា។ ក្រោនៅក្រោពីលខ្មែដឹលកងទ័ុពីនរិត�ចុ�លម៉ាក ��ស៊ីមូ៉ា�ប់ 

អ្នន កខ្មែដឹលជី�ប់ខ្មែស៊ី�ស៊ីឡា�យជី�មួ៉ាយនុឹងក្រោវៀត��ម៉ាក្រោចុោល

ទុ��ងអសី។់ �ំុ�ទុទួុលដឹ��ឹង��នរិត�ចុង់ចុ�ប់អ្ននកប�ពី�៌ទុ��ង

អ្នស៊ីខ់្មែដឹលជី��ន�ក់ដឹកឹន��។ �ំុ�, �ពី�ប ពីជ័ិីយ, ស៊ី�ុ ខ្មែកម៉ា,  
សី�ខ គឺង់ នុងិ ឈតិ លេឃុំ�ញសីភាាពុការណ៍្ឌមិនុស្រសួី�ក៏ 

ន���ន�រតច់ុ�លនៃ�ពី បាុខ្មែនត�បពីនធរបស៊ី�់ំុ�មិ៉ានបានរតក់្រោទុៅ 
ជ្ឈាមួយខា��លេ�។ ក្រ�ពុនុធរ�ស់ីខា��ខែ��កាតល់េវៀតណ្ឌាមក្រតូវ

�័ពុមជ្ឈឈមិ នុងិនុរិតសីីមួា�់លេចោ�។ លេនុៅកំ�ងនៃក្រពុខា���នុ

លេសីឿ លេយនុ អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ�។  
(រ� លកិិ�� / ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

 ខា��លេឈោីះ លេសីឿ លេយនុ លេភា�ក្រ�ុសី អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ�។ 

ខា��មានុស្រសុីកក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិជ្ឈ័យសីមិតីិ ឃុំ��ត�ខែ�រ 

ស្រសុីកត�ខែ�រ លេខតកី�ពុង់ចាម (សីពុនីៃ�ៃលេខតតីិូងឃុំី��)។ 

ឪពុ�ករ�សី់ខា��លេឈោីះ ខែហាម លេសីឿ នុងិ មីាយលេឈោីះ 

លេឃុំោួក មី។ ខា��មានុ�ង�ែូនុ ច�នុនួុ៨នុាក់ ។ ក្រ�ពុនុធរ�សីខ់ា��
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេសីោម ហាាច អាយ�៧០ឆ្នាំាំ�។  
(គឺាត ស្រសីី ខែ�នុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)

យកអងើរខែ��ខាងសីហាករណ៍្ឌយកលេ�ៅ�ាក់លេនុៅកំ�ង

នៃក្រពុហា�ូជ្ឈាមួយនុងឹអ��ិ�។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កង�័ពុ

លេវៀតណ្ឌាមវាយច�ូលេ�ៅ��ក់ំ�ងនៃក្រពុក៏�នុជ្ឈ�ួជ្ឈាមួយ

ក្រោយើង ខ្មែដឹលក�ពុីងល�ក់�ូនួ។ កងទ័ុពីក្រោវៀត��ម៉ាបានឲ្យ�

កា�លេភាួ�ង នុងិលេខោអាវ មកលេយ�ងលេ��មិីវាយជ្ឈាមួយនុងឹ

ខែខរីក្រកហាមវិញ។ កង�័ពុលេវៀតណ្ឌាម�ញ្ញាូនុខា��នុងិអំក

លេផ្សា�ង�ា�ងអសី់៦២នុាក់លេ�ៅហាាត់លេរៀនុលេនុៅ�នុាាយធូូ

ឌឹុក សីម�ក្រ�ក្រកហាមរយៈលេពុ� ៣ខែខ។ លេ�ៅ��ល់េវៀតណ្ឌាម  

�ំុ�ក្រោរៀននក្រោយោបាយ យុទុធស៊ី�ស្រ្តីស៊ីតហាកឹហ�តទ់ុ�ហ�ន ចុៈ�ប់

ទុ�ហ�ន។ ក្រោពីល�តឡាប់ម៉ាកវញិ �ំុ�ក្រោនៅកនងុ���ចុ�តត់��ង

ស្រសីកុលេមមត។់ លេក្រកោយមកខា���នុលេ�ៅលេធូី�ជ្ឈាលេមឃុំ��រ�លេចក 

រយៈលេពុ�៣ខែខ ៦នៃ�ៃ លេ��មិពីុក្រងឹងលេនុៅខាងឃុំ��រ�លេចក។ 

ក្រោពីលឃុុំ�រ�ក្រោចុករងឹម៉ា��ក្រោហើយ �ំុ��តឡាប់ម៉ាកក�នទ័់ុពីក្រោនៅ�សុ៊ីក

លេមមតវ់ញិ។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៨២ ខា��ក៏សីក្រមាកពុកីារលេធូី��័ពុ 

មករសីល់េនុៅកំ�ងភូាមិ ជ្ឈា�តាលេមាៅ នុិង�នុលេរៀ�ការក្រ�ពុនុធ�ី ២  
នុិងរសីល់េនុៅភូាមិ ជ្ឈា�តាលេមាៅរហាតូ��ស់ីពុនីៃ�ៃ។

ជ្ឈយួការងារមាាយ។ លេនុៅលេមាោង៧យ�់លេ���ខា��លេ�ៅលេរៀនុ 

លេហា�យលេមាោង៨ក្រត��់មកផ្សាាះវិញ។ លេនុៅលេពុ�ក្រពុឹកខា��

ក្រតូវលេម���ែូនុតចូៗ លេក្រពុោះមាាយលេ�ៅលេធូី�ចមើារ។ ខា��ក្រតូវ

លេមភូាមិឲ្យ�ខា��យាមការពុារភូាមិលេ��មិកី��ឲ្យ�កង�័ពុលេវៀតក�ង 

នុងិ�ាហាានុអាលេមរកិចូ�មកខែ��នុា�ឲ្យ�មានុការជ្ឈួ�

ក្រ�យ��ធគឺាំ នុងិ�ងើឲ្យ�មានុលេក្រគឺោះ�ាំក់��ក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ 

លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ កំ�ងភូាមិចា�់លេផ្សាី�មលេធូី�ការងារក្រ�វាសី ់
នៃ�។ រហាតូមក��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូាមិចា�់ 
លេផ្សាា�មលេធូី�ការរួម។ លេយ�ងមានុលេរោងមួយសីក្រមា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

លេនុៅកំ�ងភូាមិមកហា�ូ�យជ្ឈ��គឺាំ។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខរី 
�កហម៉ាបានជីក្រោមូ៉ាៀស៊ី�បជី�ជីន ១៧ ក្រោម៉ាស៊ី� ចុ�លម៉ាកកនងុភូាមិ 

រ�សីខ់ា�� នុងិឲ្យ�រស់ីលេនុៅតាមផ្សាាះអំកស្រសីកុ។ ខែខរីក្រកហាម

ចាត់តា�ងឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈលេមួ�សីលេធូី�ចមើារ�ូចអំកភូាមិ

ខែ�រ។ ខា��រសីល់េនុៅកំ�ងភូាមិ �លូេចះំខែខរីក្រកហាមចាតត់ា�ងឲ្យ�

ខា��លេធូី� ចមើាររហ�តដឹលឆ់ាំន��១៩៧៧ ក្រោទុើបជីក្រោមូ៉ាៀស៊ីក្រោទុៅលេខត ី

�កក្រោចុះ។ ក្រោនៅក្រោពីលក្រោទុៅដឹល�់កក្រោចុះ ខ្មែ�ែរ�កហម៉ាឲ្យយ�ំុ�ក្រោលើក

�បពីន័ធភ្នំូ�ខ្មែ�ស៊ី នងិក្រោធាាើខ្មែ�ស៊ីចុម៉ាៀ�រ។ ក្រោនៅទុ�ក្រោនោះខ្មែ�ែរ�កហម 

បានឲ្យយ�ំុ�ក្រោរៀបក�រ បាខុ្មែនត�ំុ�បដឹកិ្រោស៊ីធា ក្រោដឹោយ�បាប់�� �ំុ�មិ៉ាន

�ានុច់ង់លេរៀ�ការលេ�។ លេក្រកោយមកលេ�ៀត ខែខរីក្រកហាម

ជីក្រោមូ៉ាៀស៊ី�ំុ�ក្រោទុៅភ្នំ�មិ៉ាក្រោផាាងៗ។ �ំុ�ក្រោធាាើក�រក្រោនៅកងចុល័តរហ�ត 

ដឹលន់ៃ�ៃមួ៉ាយម៉ា�ន�បជី�ជីនកនងុភ្នំ�មិ៉ា�បាប់�� �បក្រោទុស៊ីរ�ក្រោដឹោះ

បានក្រោហើយ។ �បជី�ជីនរស៊ីក់្រោនៅភ្នំ�មិ៉ា�� �ស៊ីកុ��អ្ន�ចុក្រោទុៅ

ស្រសុីករ�ស់ីខួនួវញិ។ ខា��លេ��ររហាតូ��់ស្រសុីកក�ក្រោ�ើត។ លេនុៅ 

ក្រោពីលម៉ាកដឹលភ់្នំ�មិ៉ាកនាួត �ំុ�មិ៉ានហ�ុនក្រោនៅផាាះក្រោទុ ក្រោ�ពីោះម៉ា�ន

នៃក្រពុ��ះពុ�័ធផ្សាាះ។ ខា��នុងិក្រកុមក្រគឺសួីារ�នុលេធូី�ខាមតចូមួយ

សីក្រមា�់រសីល់េនុៅ។ លេក្រកោយមកខា��លេរៀ�ការ លេហា�យក្រ�ក� 
របរក្រោធាាើចុម៉ាៀ�រក្រោដឹើម៉ាៈ�ចុិញ្ចចមឹ៉ាជី�វតិ នងិរស់៊ីក្រោនៅទុ�ក្រោនះរហ�ត 

មក��់សីពុនីៃ�ៃ។

 ខា��លេឈោីះ លេសីង ក�សី� លេភា�ក្រ�សុី អាយ�៧២ឆ្នាំាំ�។ 

ខា��មានុស្រសុីកក�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិលេកោះក្រ�ង់ ឃុំ��លេកោះក្រ�ង់ 

ស្រសីុកក្រកលេចះ លេខតកី្រកលេចះ។ ឪពុ�ករ�សី់ខា��លេឈោីះ ឃុំួនុ 

ក្រោស៊ីង នុិងម៉ាត�យ ក្រោឈ្លែោះ ខ្មែកវ �ា�។ ខា��មានបងបអ�នច�នុនួុ៣ 

នុាក់ គឺឺ ក្រ�សុី�ា�ងអស់ី។ �ែនូុក្រ�សុីលេពុៅរ�សីខ់ា��មំាក់សីាួ�់
 

លេនុៅសីមរភូាមិ�លេនុ�ិួ�។ ក្រ�ពុនុធរ�ស់ីខា��លេឈោីះ សី� សី�ខ 

 ខា��លេឈោីះ លេសីោម ហាាច លេភា�ស្រសីី អាយ�៧០ឆ្នាំាំ�។ 

ខា��គឺឺជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតិលេ��មភាាគឺតិចលេសីា�ង នុងិរសី់លេនុៅភូាមិ

កនុាតួ ឃុំ��ជ្ឈា�តាលេមាៅ ស្រសីុកលេមមត ់លេខតតីិូងឃុំី��។ ខា��មានុ

មាាយលេឈោីះ កូវ សីិនុ នុងិឪពុ�កលេឈោីះ លេសីោម ផ្សាានុ។់ 

បា�របស៊ី�់ំុ�ក្រោឈ្លែោះ ក្រោស៊ីក ក្រោ�ៅ។ �ំុ�ក្រោរៀនស៊ី��តបានបនតចិុបនតចួ 

ជ្ឈាមួយក្រពុះសីងឃលេនុៅសីា�ាវតកីនុាតួ។ កា�លេនុោះខា��លេរៀនុ
 

លេវនុយ�់ �ា�ខែនុខីា��លេរៀនុមិនុសីវូជ្ឈា�់�ា�់លេនុោះលេ� លេក្រពុោះក្រតូវ 

50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេហាៅ សី��ធ អាយ�៦៤ឆ្នាំាំ�។ ខា��លេរៀនុ��់�ាំក់�ី៧លេនុៅ

សីា�ា�ឋមសីិក�ាភូាមិលេកោះក្រ�ង់។ លេក្រកោយមលេនុៅឆ្នាំាំ� 

១៩៦៨ ខា��ឈ�់លេរៀនុលេហា�យចូ��ួសីជ្ឈាក្រពុះសីងឈ។ 

រហាតូ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧០ ខា��សីកឹលេ�ោយសីារមានុសីន្ត្រីងគាម 

មិនុអាចគឺង់លេនុៅកំ�ងវត�ីនុលីេ�ៀត�នុ។ �នុាា�់ពីុសីឹក 

លេនុៅនៃ�ៃ�ី៩ ខែខឧសីភាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខា��សីី័ក្រគឺចិតចីូ�

បក្រោ�ម៉ាើកងទ័ុពុត��នុ ់២១ តាមរយៈ ក្រគូឺ លេស្រសីង ។ ក្រគូឺ លេស្រសីង  

ទុ�ួ��នុា�កការងារលេនុៅលេខតកី្រកលេចះ នុិងមានុអំកចូ�រួម 
កង�័ពុខែខរីក្រកហាមច�នុនួុ១០០នុាក់។ �នុាា�់មក លេ�ោក 

ក្រគឺូលេស្រសីង ឲ្យ�កង�័ពុ�ា�ងអសីម់កឈរលេជ្ឈ� ងលេនុៅក�ពីង់រ��ង  

ស្រសីកុត�ខែ�រ ជ្ឈា�់ក្រពុ�ក្រ���ជ់្ឈាមួយនុងឹស្រសីកុឆ្នាំួូង។ លេនុៅ 
លេពុ�លេនុោះមានុការហាាតល់េរៀនុយ��ធសីាស្ត្រសីកីង�័ពុ។ កង 

�័ពុត��នុ ់២១មានុច�នុនួុ២កងអនុ�លេសីនុាធូ� គឺឺគឺ-១ ក្រគឺ�់ 

ក្រគឺងលេ�ោយ វង�ា នុិងគឺ-២ ក្រគឺ�់ក្រគឺងលេ�ោយ សីាង នុិង 

ស៊ី�រា�ត។់ ក្រោ�កោយម៉ាកក្រោទុៀតក្រោទុើបម៉ា�នបក្រោងៀើតជី� �-៣ ��ប់

ក្រគឺងលេ�ោយ ស្រសី ីអារ�ណ្ឌ។ លេនុៅលេពុ�ហាាតល់េនុោះគឺឺ មានុ�ា�ង 

កងទ័ុពីក្រោវៀត��ម៉ា នងិកងទ័ុពីខ្មែ�ែរ��ជី�អ្ននកបងា�ត់

បក្រោ�ងៀន។ខា��ហាាតយ់��ធសីាស្ត្រសី�ីាហាានុរយៈលេពុ�៥លេ�ៅ 
៦ខ្មែ� ក្រោនៅទួុលក្រោ�បាះ កនងុ�សុ៊ីកត�ខ្មែបរ ។ ក្រោនៅក្រោពីលហ�តច់ុប់ 

គឺឺខា��លេចញលេ�ៅសីមរភូាមិពុ�ី�ំជ់្ឈាតលិេ�ខ៧ រហាតូ��់

ចមើារកាលេហា ីលេនុៅកំ�ងឃុំ��ក�ពុានុ ់ស្រសីកុលេមមត។់ អំកខែ��

ក្រគឺ�់ក្រគឺងកង�័ពុត��នុ២់១ គឺឺ ខែកវ សី�ណ្ឌាង។ �នុាា�់ពុី

ខែកវ សី�ណ្ឌាង ផ្សាាួសីល់េ�ៅភូាមិ ភាាគឺ លេឈោីះ សីាង, សីារាាត ់ 

នុងិសីាញ់ ជ្ឈាអំកក្រគឺ�់ក្រគឺង�នុ។ី �ីតា�ងមនុារីត��នុ២់១ 

លេនុៅនៃក្រពុង�យ ជ្ឈា�់ ស្រសីកុក្រកូចឆ្នាំាីរ។ លេនុៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧២ 

នុងិលេ��មឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខា��មកកានុជ់្ឈាអនុ�លេសីនុាធូ�លេ�ខ 
៩៥។ កងទ័ុពី�ំុ�ឈ្លរក្រោជីើងក្រោនៅត�ម៉ាផាូ�វក្រោល�៧ ម៉ាកទុក្រោនូ បិទុ,  

កង�័ពុសី�ខ សីាលេរឿនុ ឈរលេជ្ឈ�ងលេនុៅជ្ឈីលេរោ�៍ �ឹងក្រពុួ� 

�ឹងក�លេ�រ ច�ខែណ្ឌក សីាញ់ នុងិសីាធូ ឈរលេជ្ឈ�ងលេនុៅខាង 

លេក្រកោមខែខ��ឹក ចា�់ពុីខែក្រពុកជ្ឈីក�នូុលេមាៅ លេ�ៅ�ឹងមាត់

ខី�ង ស្រសុីកតិូងឃុំី��។ លេនុៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ លេពុ�ខែ���ង
 

សីាង ក្រ�ធូានុលេយោធូាត��នុ២់១ �នុសីាួ�់លេ�ោយសីារ

ជី�នម់៉ា�នក្រោនៅស៊ីម៉ារភ្នំ�មិ៉ា ក្រោឈ្លែោះ អួុ្នង ឯក បានក្រោឡាើងជី�នសួ៊ី។  

លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខា��ក្រតូវរ�ួសីលេ�ៅសីក្រមាកពុ�ា��លេនុៅ

លេពុ��ពុ-២ នុងិមានុសីាួកសីាំម អ�ខែ�ងក្រគឺា�់ជ្ឈា�់លេនុៅ 

កំ�ងសីាច់ខា��រហាតូមក��់សីពុីនៃ�ៃ។ ឯកសីណ្ឌឋានុខា��

លេសី�ួកពុាក់កា�លេនុោះគឺឺលេខោអាវកង�័ពុគឺឺពុណ៌្ឌលេក្រតអ�ី 

នុងិខែសីិកលេជ្ឈ�ងកង់ឡា�ន។ លេនុៅនៃ�ៃ�ី២៣ ខែខមីនុា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៥ ខាងកង�័ពុ�នុលេហាៅខា��ឲ្យ�លេ�ៅសីមរភូាមិ

�ឹងក្រពុួ� គឺឺកំ�ងលេគឺោ���ណ្ឌងចា�់ខា�� លេ�ោយលេចោ��ា

ជ្ឈាខែខរីសី លេហា� យយកលេ�ៅ�ាក់សីនុីិសី�ខលេនុៅពុាមជី�ល��ង។ 

ខា��ក្រតូវស៊ីនតសិ៊ីុ�វាយនុឹ ង��ពុង់ឫសី�ី ឲ្យ�សីនុ�់ួ៣�ង 

ក្រោហតកុ�រ�៍ខ្មែដឹលខែខរី�កហម៉ាក្រោចុោទុ�ំុ� ��មិ៉ានពីិតក្រោឡាើយ 

លេហា�យខា���នុក្រ�ខែកក លេ���ឆ្នាំាី�គឺ�កវាយខា��។ �នុាា�់មក តា
 

ចានុ ់លេហាៅលេសីងហា�ង �ងឹ�ាខែខរីក្រកហាមចា�់ខា�� គឺាត់

ស៊ីរក្រោស៊ីរស៊ី�បុ�តស៊ីុ�ឲ្យយក្រោដឹោះខ្មែលង�ំុ�វិញ។ �ំុ��តូវបានចាត ់

តា�ងឲ្យ�លេនុៅកខែនុងួពុិការលេនុៅកំ�ងនៃក្រពុសីាឹងក្រកលេពុ�៣ នុងិ

ក្រតូវលេធូី� ខែក្រគឺ ត� លេធូី� ផ្សាាះ ឲ្យ��ង�ែនូុខែ��ពុិការរសីល់េនុៅ។ លេនុៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៩២ ខា��មករសី់លេនុៅស្រសីុកលេមមត។់ ខា��ក្រគឺ�់ក្រគឺង

កមួា�ងជ្ឈវីពុ�លេនុៅចមើារលេកៅសីូ ូនុងិក្រគឺ�់ក្រគឺងអំកអតតី 

ភាាពុកង�័ពុ។ លេនុៅឆ្នាំាំ�២០០៦ ខា��លេធូី�ជ្ឈាលេមភូាមិខងំក្រកលេពុ�

ខាង�ិច លេហា�យចូ�នុវិតនីុល៍េនុៅឆ្នាំាំ�២០១៩។ 

លេសីង ក�សី� អាយ�៧២ឆ្នាំាំ�។ 
(រ� លកិិ�� / ម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 51



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

សាល�កម្ំណំុក្រោរឿង០០២/០២
ដកស្រុ្ង់ក្រោចុញពតីឯកសារសដលបាៃផ្លូ្សពវែផ្លូាយជា 
សាធារណៈរប្់សាលាក្តីស� ែរ�កហម

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ ខៀមត្តាា

៥៩៥. លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេនុៅរក�ាតនួុា�ីជ្ឈារ�ឋមន្ត្រីនុីកី្រកសីួង 

ការពុារជ្ឈាតនិុងិជ្ឈាអគឺគ�ញ្ញាាការកង�័ពុរ�លេ�ោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុ�ជ្ឈា លេនុៅលេក្រកោយនៃ�ៃ�ី១៧ ខែខលេមសីា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។  

លេ�ោះជ្ឈាយាាងលេនុះកាី អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុអាចក�ណ្ឌត�់នុ 

លេ��ាលេត� លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេនុៅរក�ាតនួុា�ីជ្ឈាអគឺគលេម�ញ្ញាាការ 

កង�័ពុ�ខែ�� លេនុៅលេពុ�ខែ��កង�័ពុរ�លេ�ោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុ�ជ្ឈាក្រតូវ�នុ�ញ្ញាូ�លេ�ៅកំ�ងកង�័ពុ��ិវតកីមុ�ជ្ឈា 
 លេនុៅខែខកកើ�ា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែ�រឬលេ�។ លេ�ោះ�ីជ្ឈាសីាក�ី 

�នុ�ញ្ញាាក់�ា គឺាត់�នុជួ្ឈ�លេម�ឹកនុា� លេម�ញ្ញាាការ 

លេយោធូានុងិកមីាភិា���ាំក់ត��នុ ់ខែ��កំ�ងការក្រ�ជ្ឈ�� 
លេនុោះ�នុពុិភាាក�ាអ�ពុី�ញ្ញាូលេយោធូាកាី ខែតការ��លិេសីធូ 

ចិាស់ី�ាស់ីរ�សី ់លេខៀវ សី�ផ្សានុ ខែ���ាគឺាតម់ានុសីិ�ធិ

អ�ណ្ឌាចពុតិក្រ�ក�លេ�ៅលេ��កង�័ពុលេនុោះ ក្រតវូ�នុគឺា�ក្រ�

លេ�ោយសីាក��ីនៃ�លេ�ៀត។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេជ្ឈឿជ្ឈាក់ លេ�ៅ

លេ��ភ័ាសីិ�តាងជ្ឈារួមខែ��មានុលេនុៅច�លេពុោះម�ខខែ���ា  
ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន មិ៉ានម៉ា�នស៊ីិទុធិអ្ន���ចុ�បតបិតតិខែផ្សាកំកងទ័ុពី 

លេ� លេនុៅកំ�ងរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូិ�លេតយ�។

 ៨.៣.២. �បធាៃគិណៈ�បធាៃរដ ឋ 

៥៩៦. លេនុៅខែខលេមសីា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ សីលេមាច នុលេរោតមី សីហីានុ�  

នុងិសីមាជ្ឈកិ�ា�ងអស់ីនៃនុរាជ្ឈរ�ឋាភិា���ក្រងួ��ក្រងួម

ជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា�នុ�ាខែ�ងពុីត�ខែណ្ឌង លេ��មិីលេ��កផ្សាួូវឲ្យ�
 

មានុការបក្រោងៀើតរ�ឋាភិា���ីី មួយស្រសី�តាមរ�ឋធូមីនុ�ញ្ញ ា 

នៃនុកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ�។ រ�ឋធូមីនុ�ញ្ញាកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូិ
 

�លេតយ��នុ������ត់រាជ្ឈានុយិម នុងិ�លេងើ�តគឺណ្ឌៈ 

ក្រ�ធូានុរ�ឋខែ��មានុក្រ�ធូានុមួយរួ�អនុ�ក្រ�ធូានុពុរីរូ� 

ខែ��មានុភាារៈកិចច « ត�ណ្ឌាងឲ្យ�កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� 

លេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សីលេក្រកៅក្រ�លេ�សី» ស្រសី�តាមចិា�់នុងិ 
មាគ៌ឺានុលេយោ�យរ�សីអ់ងគនុតី�ិញ្ញាតីរិ�សីក់មុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា 
ធូ�ិលេតយ� ខែ��ជ្ឈាសីភាាត�ណ្ឌាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា។ ជ្ឈា 
លេគឺោ�ការណ៍្ឌ លេ�កខជ្ឈនុសីក្រមា�់ខែតត�ខែណ្ឌងគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុ

រ�ឋក្រតូវលេក្រជ្ឈ�សីលេរ�សីលេ�ោយសីភាាត�ណ្ឌាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ �ា�ខែនុី

ជ្ឈាក់ខែសីាង លេខៀវ សី�ផ្សានុ ក្រតូវ�នុខែតងតា�ងជ្ឈាក្រ�ធូានុ 

គឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋលេ�ោយគឺណ្ឌៈកមីាធូិការមជ្ឈឈិម 

�.ក.ក. លេនុៅនៃ�ៃ�ី៣០ ខែខមីនុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ �ា�នុាីនុនៃ�ៃ 

ម�នុលេពុ�ខែ��សីភាាត�ណ្ឌាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុលេកោះក្រ�ជ្ឈ��

ជ្ឈាលេ��ក���ូង។ ការខែតងតា�ង លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេនុះក្រតូវ�នុ 

�ញ្ញាាក់ជ្ឈាផ្សាួូវការលេនុៅកំ�ងពុិធូីលេ��កសីម័យក្រ�ជ្ឈ��សីភាា

ត�ណ្ឌាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ខែ��លេធូី�លេ��ងពុីនៃ�ៃ�ី១១ ��់នៃ�ៃ�ី 

១៣ ខែខលេមសីា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦។

៥៩៧. កំ�ងនុាមជ្ឈាក្រ�ធូានុគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋ លេខៀវ សី�ផ្សានុ 

�នុ�ី�លេពុញម�ខងារការ�ូតនុងិពុិធូីការលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត 

�ចូជ្ឈា ��ួ�សីារតា�ងពុីអំកការ�ូត សីាីគឺមនុន៍ុងិ

ជ្ឈួ�ក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈាមួយគឺណ្ឌៈក្រ�តភូិា�រលេ�សី លេធូី�ជ្ឈាមចាស់ីផ្សាាះ

នុងិច�ូរួមលេ�ៀងសីាយលេភាោជ្ឈនុ�៍ាំក់រ�ឋ លេផ្សាា�នុងិ��ួ� 

រួមមហាាសីនុំ�ិតលេ��ក�ីក្រ��នៃនុច�នុាមិនុចូ��ក�

សីមុនុធលេនុៅ�ីក្រកុងកូ����ូ ក្រ�លេ�សីស្រសីី�ងើា។ 

៥៩៨. លេនុៅកំ�ងរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� លេខៀវ សី�ផ្សានុ 
 

ក៏�នុ�នុលីេធូី�សីនុារក�ាសីរលេសី�រក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈានុងិ

កង�័ពុ��ិវតនីុខ៍ែ���នុលេ��រតួនុា�ីលេនុៅកំ�ង «ការ

រ�លេ�ោះ» �ីក្រកុងភាំ�លេពុញគឺា�ក្រ�ការ�លេងើ�តរ�ឋកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា 
ធូិ�លេតយ��ីីមួយនុងិសីាិ�័នុនុានុារ�សី់ខួនួុ �ងូាញ

ការគឺា�ក្រ�លេ�ៅលេ��លេគឺោ�នុលេយោ�យរ�សី់ �.ក.ក. 

(តពតីក្រោល�មៃុ)

52 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

�ចូជ្ឈាការ�លេងើ�តសីហាករណ៍្ឌរ��ហា�ូច�ក ពុ�កមី

ក�មារ នុងិការ�ឋានុការងារ អ�អរសីា�រច�លេពុោះ

សីមិ�ធផ្សា�លេនុៅកំ�ងការកសីាងជ្ឈាតិ នុងិការខែក�មែ 
�កខខណ្ឌឌនៃនុការរសីល់េនុៅ នុងិ�ើ�ល់េ�ោសីជ្ឈាសីាធូារណ្ឌៈ 

លេ�ៅលេ�� «ការឈាួនុពុានុ» ពីុសី�ណ្ឌាក់លេវៀតណ្ឌាម។ 

លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុក្រ��់សីហាលេចៅក្រកមលេសី���អលេងើត

�ា អតនិុយ័នៃនុសី�នុារក�ារ�ស់ីគឺាត់ «ក្រតូវ�នុអានុ 

ឲ្យ�កតក់្រតា» លេ�ោយ �ា�� ពុត លេហា�យ�ា លេ�ោះ�ីជ្ឈាគឺាត់

យ�ស់្រសី�តាមអីីខែ��គឺាត�់នុនុយិាយ ភាាគឺលេក្រច�នុក៏ 

ពុិ តខែមន ក៏បាុខ្មែនតជី�បុ�ាល ��ត�់ងា�ញមិ៉ានយល�់ស៊ីប

លេ�ៅលេ��ការ�ងើលេ��ងជ្ឈាក់�ាក់មួយច�នុនួុ �ចូជ្ឈា ពុាក់ 

ពុ័នុ ធនុងឹការ������តរូ់�ិយ�័ណ្ឌ ះជ្ឈាលេ��ម។ 

៥៩៩. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេជ្ឈឿជ្ឈាក់�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ មានុត ួ

នុា�ីជ្ឈាក្រ�ធូានុគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋ ចា�់តា�ងពុីច�ងខែខ 

មីនុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ រហាតូ��់លេពុ�ខែ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា 
ធូ�ិលេតយ���ួរ��លេនុៅលេ��មខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។  

ខ្មែផាអ កក្រោលើតួន�ទុ� ខ្មែដឹលម៉ា�នលកិ��ជី�នមិ៉ាែតិរ� បភ្នំ�� 

លេក្រច�នុលេនុោះ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេជ្ឈឿជ្ឈាក់�ាការ��ួ�ខ�សី 

ក្រតវូរ�សី ់លេខៀវ សី�ផ្សានុ ខែ��ជ្ឈាខែផ្សាកំនៃនុតនួុា�ីលេនុះ គឺឺជ្ឈា

ភាារកិចចការ�ូតលេនុៅកំ�ងកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ�នុងិការ

ផ្សា�ពុផី្សា�ាយ�ូលេ�ៅអ�ពុីមាគ៌ឺា �.ក.ក. �ា�លេណ្ឌ ះោះ។ 

 ៨.៣.៣. ្ មាជកិភាពក្រោ�កនពុងគិណៈកមាែ ធិ៍កិារមជ្ិឈម

ៃងិគិណៈកមាែ ធិ៍កិារអ្នចុនិង្គ្រាៃយ៍្

៦០០.  ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន បានក�ូយជី�ស៊ីម៉ា�ជីកិក្រោពីញស៊ីទិុធិនៃន 

គឺណ្ឌៈកមីាធូិការមជ្ឈឈិម �.ក.ក. លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ 

លេក្រកោយពីុ�នុលេធូី�ជ្ឈាសីមាជ្ឈកិលេក្រត�មតា�ងពុឆី្នាំាំ�១៩៧១ 

មក។ លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុលេ�� កលេ�� ង�ា ជ្ឈាផ្សាួវូការគឺណ្ឌៈ 
កមីាធូិការមជ្ឈឈិមគឺឺជ្ឈា «អងគការក�ពុូ�រ�ស់ី�ក�

�ា�ងមូ�» �ា�ខែនុ ីគឺាត�់នុ�ញ្ញាាក់�ាគឺណ្ឌៈកមីាធូិការ

លេនុះ «មានុខែតលេនុៅលេ��ក្រក�ាសី�ា�លេណ្ឌ ះោះ» លេ�ោយក្រតូវ

លេកោះក្រ�ជ្ឈ��ពុីរ�ងកំ�ងមួយឆ្នាំាំ�នុងិមិនុខែមនុជ្ឈា«អងគការ

ក្រ�ត�ិតី»ិ លេ��យ។ លេ�ោះ�ីជ្ឈាគឺាត�់នុអះអាង�ា គឺណ្ឌៈ 

កម៉ាែ�ធាកិ�រអ្នចុិនៃ�នតយ៍ក៏ក្រោដឹោយ បាខុ្មែនត ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន បាន 

��ួ�សីគា�់�ា គឺណ្ឌៈកមីាធូិការមជ្ឈឈិម�នុលេចញ

លេសីចកាី�ងគា�់នុានុា ខែ��មានុ��ណ្ឌងខែណ្ឌនុា���់ «ការ 

ក្រ�ក្រពុតឹហីាសួីលេហាត�» នុងិខែក�មែ�កខខណ្ឌឌមួយច�នុនួុ 

លេនុៅតាមជ្ឈនុ�� ជ្ឈាពុិលេសីសីឆ្នាំាំ����ូងនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធូិ�លេតយ�។

៦០១. លេខៀនុ សី�ផ្សានុ មិនុខែ��ធូាួ�់ជ្ឈាសីមាជ្ឈិកនៃនុ 

គឺណ្ឌៈកមីាធូកិារអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីជ្ឈាផ្សាួូវការមាងណ្ឌាលេ��យ។  
លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុ��ួ�សីគា�់�ា គឺាត�់នុចូ�រួមអីី 

ខែ��លេហាៅ�ាកិចចក្រ�ជ្ឈ��«លេ��កច�ហា» ឬកិចចក្រ�ជ្ឈ�� «លេ��ក 

�ូ�ាយ» នៃនុគឺណ្ឌៈកមីាធូិការអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី ខែ��កំ�ង

កិចចក្រ�ជ្ឈ��លេនុោះមានុការពុភិាាក�ាលេ��ក្រ�ធូានុ��ជ្ឈាលេក្រច�នុ 

លេហា�យក្រ�ធូានុ���ាក់�ងនុងឹតនួុា�ីការ�ូតរ�សីគ់ឺាត ់

ក៏ក្រតូវ�នុលេ��កយកមកពុិភាាក�ាខែ�រ �ា�ខែនុគីឺាត់�នុ 

អះអាងលេ�ោយសី�ីសីងីាក់�ា គឺាតមិ់នុខែ��មានុមតឬិ 

ចូ�រួមកំ�ងការលេធូី�លេសីចកាសីីលេក្រមចចតិ ីលេនុៅអ���ងកិចចក្រ�ជ្ឈ��
 

�ា�ងលេនុោះលេ�។ សីហាក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាា�នុលេចោ�ក្រ�កានុ�់ា 

លេខៀវ សី�ផ្សានុ គឺឺជ្ឈាសីមាជ្ឈកិគឺណ្ឌៈកមីាធូកិារអចនិៃក្រនុយ៍  

តាមក្រពុឹតីលិេហាត� លេហា�យ�ា វតមីានុរ�សី់ លេខៀវ សី�ផ្សានុ 

លេនុៅឯកិចចក្រ�ជ្ឈ���ា�ងលេនុះ �នុលេធូី�ឲ្យ�គឺាតក់ួាយជ្ឈាសីមាជ្ឈកិ

កំ�ងក្រកមុតចូមួយរ�សីម់ជ្ឈឈមិ�ក�ខែ��មានុអ�ណ្ឌាច

នុងិ��ួ��នុពុ័តម៌ានុលេពុញលេ�ញ។

៦០២. ក�ណ្ឌតល់េហាត�ក្រ�ជ្ឈ��នៃនុគឺណ្ឌៈកមីាធូកិារអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ី

ច�នុនួុ៣៨ ក្រតូវ�នុ�ាក់លេ�ញលេ�ោ�លេនុៅច�លេពុោះម�ខ

អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ ខែ��ជ្ឈាក�ណ្ឌត់លេហាត�ចា�់ពុីខែខសីីហាា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ��់ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦។ កំ�ងច�លេណ្ឌោម

ក�ណ្ឌតល់េហាត��ា�ងអសីល់េនុោះ មានុក�ណ្ឌតល់េហាត�ច�នុនួុ២២ 

ខែ��មានុ�ញ្ញាវីតមីានុអំកចូ�រួមលេហា�យក�ណ្ឌតល់េហាត�

ច�នុនួុ១៦ នៃនុកិចចក្រ�ជ្ឈ���នុកតក់្រតា�ា« សីមមិតខីែហាម» 

មានុវតមីានុ។ ជ្ឈារួម លេខៀវ សី�ផ្សានុ មានុវតមីានុជ្ឈាលេក្រច�នុ

ជ្ឈាងលេគឺ��ផ្សា�ត�នុាា�់ពុសីីមាជ្ឈកិអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីគឺឺ នុនួុ ជ្ឈា នុងិ 

�ា�� ពុត ។ លេនុៅកំ�ងការផ្សាា�ច់លេមួ�យលេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�២០០៧ 
 

ជ្ឈាមួយសីហាលេចៅក្រកមលេសី���អលេងើត លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុ 

ទុទួុលស៊ីា�ល�់� បានចុ�លរួម៉ាកិចុច�បជីុ��បខ្មែហលជី�១៤ដឹង។  

ក�ណ្ឌតល់េហាត�ខែ��លេនុៅលេសីសីសី�់�ញ្ញាក់�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ  

ពុិ តជ្ឈាបានចុ�លរួម៉ាក្រោនៅកនងុកិចុច�បជីុ�មួ៉ាយចុ�ននួរបស៊ី�់��

កមីាធូកិារអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ី។ លេ�ោះ�ីជ្ឈាក�ណ្ឌតល់េហាត��ា�ងលេនុោះ 

មិ៉ានបញ្ញាូក់អ្ន�ពី�ក�រក្រោលើកក្រោឡាើងរ�សី់អំកចូ�រួមកំ�ងកិចច 
ក្រ�ជ្ឈ��កាី ក៏�ា�ខែនុ�ីងូាញ�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុរាយការណ៍្ឌ 

ក្រោទុៅ���កម៉ាែ�ធាកិ�រអ្នចុិនៃ�នតយ៍ យា�ងក្រោយោចុ��ស់៊ីពុីរ 
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ក្រោលើកខ្មែដឹល អ្ន�ពី�ទុ�ន�ក់ទុ�នងជី�មួ៉ាយនងឹស៊ីក្រោម៉ាាចុ នក្រោរោតតម៉ា 

សីីហានុ� នុងិ «ការលេ�ះលេឆ្នាំោំត» សីភាាត�ណ្ឌាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

លេនុៅនៃ�ៃ�ី២០ ខែខមីនុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦។ 

៦០៣. លេ��សីពុីលេនុះលេ�ៀត លេ��លេ�ោះ�ីជ្ឈា លេខៀវ សី�ផ្សានុ  

អះអាងមាងលេ�ៀត�ា គឺាតព់ុ���នុ��ួ�ព័ុត៌មានុលេពុញ 

ក្រោលញក្រោនៅកនងុអ្ន�ឡុាងកមុុ៉ាជី��បជី�ធាបិក្រោតយយ នងិបដឹកិ្រោស៊ីធា

អ�ពុកីារ�ងឹឮជ្ឈាក់�ាក់អ�ពុកីារ�តខ់ួនួុកាី ក៏�ា�ខែនុ ីលេខៀវ 

សី�ផ្សានុ មានុវតមីានុលេនុៅកំ�ងកិចចក្រ�ជ្ឈ��រ�សីគ់ឺណ្ឌៈកមីា 
ធូកិារអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីខែ��កិចចក្រ�ជ្ឈ��នុមួីយៗ ខែតងខែតម៉ា�នកិចច 

�បជ្ឈ��ពុិ ភាាកា�អ្ន�ពី�ក�រចុ�ប់�ូនួ ក្រោឃុំោស៊ីន�ក�រជី�វភ្នំ�ពីរស៊ី់

លេនុៅតាមជ្ឈនុ�� (រួមមានុ  ជ្ឈ�ងឺ �ងើាត ់ការសីាួ�់ នុិងកងីះ 

លេសីិ�ងអាហាារ) ពុ�កមីក�មារ កិចចការ�រលេ�សី ការ 

ការពុារជ្ឈាតិ ជ្ឈលេមួោះក្រ��ា�់អាវ�ធូជ្ឈាមួយក្រ�លេ�សី

ក្រោវៀត��ម៉ា នងិពី��ិជីកូម៉ាែ។ ក្រោលើស៊ីពី�ក្រោនះក្រោទុៀត ក្រោនៅកនងុ 
ក្រោស៊ីៀវក្រោភ្នំៅក្រោបាះពីមុុ៉ាឆាំន��២០០១ ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន បានរមឹូ៉ាកពី� 

ការចា�់ខួនួុនុងិការ�តខ់ួនួុសីមាជ្ឈកិគឺណ្ឌៈកមីាធូកិារ
 

អចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី លេ�ោយ�ញ្ញាាក់�ា ការ�ត�់ង់ខួនួុខែ��លេនុះ

មិនុ�នុ�នុយិ��នុ�កចិតរី�សី់គឺណ្ឌៈកមីាធូកិារលេ�ៅលេ��

ការ�កឹនុា�រ�សី ់�ា�� ពុត លេ��យ។

៦០៤. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេជ្ឈឿជ្ឈាក់�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ មិនុក្រគឺានុ ់

ខែតលេនុៅកំ�ងក្រកុមតចូមួយរ�សីស់ីមាជ្ឈកិ �.ក.ក. ខែ�� 
��ួ��នុពុត័ម៌ានុលេពុញលេ�ញ លេ�ោយសីារខែតសីមាជ្ឈកិ 

ភាាពុរ�ស់ីគឺាតល់េនុៅកំ�ងគឺណ្ឌៈកមីាធូកិារមជ្ឈឈមិ�ា�លេណ្ឌ ះោះ 

ក្រោទុ បាុខ្មែនត��តខ់្មែ�ម៉ាទុ��ងស៊ីិតិក្រោនៅកនងុតួន�ទុ�ពីិក្រោស៊ីស៊ីកនងុ

�ក� លេ�ោយសីារខែតវតមីានុរ�ស់ីគឺាតល់េនុៅកំ�ងកិចចក្រ�ជ្ឈ��

គឺណ្ឌៈកមីាធូិការអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ីមួយច�នុនួុ ខែ��ពុិភាាក�ា

នុងិសីលេក្រមចលេ�ៅលេ���ញ្ញាូសី�ខានុ់ៗ ។

 ៨.៣.៤. ម�ុ�របនីាប់បៃ្សំក្រោផ្លូ្សងក្រោទៀត

៦០៥. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមានុភ័ាសីិ�តាងអ�ពុមី�ខងារលេផ្សា�ងៗ

រ�ស់ី លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេនុៅកំ�ងរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� 

ខែ��មិនុសីិិតលេនុៅកំ�ងតួនុា�ីជ្ឈាផ្សាួូវការរ�ស់ីគឺាត់ ឬ 

ខែ��អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុអាច�ញ្ញាូ�លេ�ៅកំ�ងតួនុា�ី

ជ្ឈាក់�ាក់ណ្ឌាមួយ�នុ។ 

៦០៦.  លេនុៅកំ�ងខែខមករា នុងិ ខែខក�មៈៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧៦  
លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុអមក្រពុះរាជ្ឈ��លេណ្ឌ�រសីលេមាច នុលេរោតមី 

សីីហានុ� លេ�ៅលេធូី�ក្រពុះរាជ្ឈ�សី�នុកិចចលេ�ៅតាម�ីជ្ឈនុ��

កំ�ងក្រ�លេ�សីកមុ�ជ្ឈា ខែ��កំ�ងលេពុ�លេនុោះ�នុច�ះពុនិុតិ�
 លេម��គឺលេក្រមោងកសីិកមីនុងិការ�ឋានុការងារ រួម�ា�ង

ការ�ឋានុការងារ��នុ�់ក្រតពុា�ង�។ី

៦០៧. លេនុៅចលេនុោួះពុនីៃ�ៃលេ�ៅ១៧ ខែខលេមសីា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

��់ ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុច�ូរួមនុងិ�លេក្រង�នុ 

វគឺគលេរៀនុសីូក្រតនុលេយោ�យខែ��លេធូី�លេ��ងលេនុៅ��រកីី�ា 

(ក-៦) នុងិលេនុៅវ�ិ�ាសីាិនុ�លេចចកលេ�សីមិតភីាាពុខែខរី-

សីលូេវៀត(ក-១៥) ជ្ឈាមួយនុងឹ នុនួុ ជ្ឈា នុងិជ្ឈាលេម�កឹនុា� 

�.ក.ក. �នៃ�លេ�ៀតលេនុៅលេពុ�លេនុោះ។ សីកិខាកាមច�ូរួម

មានុចា�់ពុីយ��ធជ្ឈនុរហាតូ��់កមីាភិា�� �.ក.ក. 

រូ�ខាងសីាី�ជ្ឈួរម�ខ៖ លេខៀវ សី�ផ្សានុ អតតី
គឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូិ�លេតយ� 
(ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩) ��ួ�សីាីគឺមនុ�៍�លេណ្ឌ�រ
មក��់រ�ស់ីនុាយករ�ឋមន្ត្រីនុីភូីាមា លេនុ វិនុ លេនុៅ
ក្រពុ�ានុយនុលីេហាោះអនុរីជ្ឈាតលិេពុោធូ៍ចិនុត�ង។
(�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)  

54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

នុងិអំកក្រត��់មកពីុ�រលេ�សីខែ��មានុច�នុនួុចា�់ពីុ

រា�សីិ�នុាក់រហាតូ��់រា�់ពុានុន់ុាក់ លេ�ោយពួុកលេគឺ

�នុ��ួ�ការ�លេក្រង�នុលេផ្សា�ងៗអ�ពុីលេគឺោ�ការណ៍្ឌ

��វិតនីុ ៍សីហាករណ៍្ឌ �លេចចកលេ�សីកសីិកមី នុងិ�ញូ្ញា

លេសី�ឋកិចច លេ�ោយ លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុ�លេក្រង�នុពុវីធីិូក�ណ្ឌត់

អតសីីញ្ញាាណ្ឌ«ខាី�ង» នុងិខែសីងីរក«ជ្ឈនុកិត»់។ សីាក� ី

អ�ង ��ងលេហាឿង ខែ���នុ�ញ្ញាាក់លេនុៅកំ�ងការសីាា�់

ចលេមួ�យលេក្រកៅផ្សាួូវត��ាការ កា�ពុីនៃ�ៃ�ី០៦ ខែខក�មៈៈ 

ឆ្នាំាំ�២០០៨ �ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ «មក�ឹងក្រតខែ�កលេ��មិី

�កឹនុា�ក្រ�ជ្ឈ��នុលេយោ�យ» លេ�ោយ�នុ�ខែនុមិលេ�ៀត�ា 

ភារយិារ�សី់គឺាតល់េឃុំ�ញ «លេខៀវ សី�ផ្សានុ ក្រ�ជ្ឈ���ីលេនុោះ»។  

សីាក�ី�នុ��លិេសីធូលេនុៅលេពុ�គឺាត់សីមៈាសីនុជ៍្ឈាមួយ 

នុងឹអំកលេសី���អលេងើតរ�សី់ ក.សី.ច.សី.�ា គឺាត់មិនុ 

ខែ���នុលេឆ្នាំួ�យខែ��លេនុះលេ� លេហា�យគឺាត់ផ្សាា�់សីកខីកមី

លេនុៅច�លេពុោះម�ខអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�ា �ា�ងគឺាត់នុងិភារយិា

រ�សី់គឺាត ់ពុ��ខែ���នុលេឃុំ�ញ លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេនុៅ�ីតា�ង

លេនុោះលេ��យ។ អំកលេ��ក�ររ�សី់ លេខៀវ សី�ផ្សានុ គឺឺជ្ឈា

សីាក� ីលេ�ង លេឈឿនុ មិនុ�នុចា��ាគឺាតធ់ូាួ�់លេ��ក�ានុ

ជូ្ឈនុ លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេ�ៅ�ឹងក្រតខែ�កលេ��យ។ លេ�ោះ�ីជ្ឈា 

អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុអាចសីនុំ�ិឋានុ�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុ

�ឹកនុា�វគឺគលេរៀនុសូីក្រតនុលេយោ�យលេនុៅ�ឹងក្រតខែ�កកាី  

ខែតអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេជ្ឈឿជ្ឈាក់�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ ពុិតជ្ឈាធូាួ�់ 

ចូ�រួមនុងិ�កឹនុា�វគឺគលេរៀនុសីកូ្រតនុលេយោ�យលេនុៅ��រកីី�ា 

នុងិវិ��ាសីាិនុ�លេចចកលេ�សីមិតភីាាពុខែខរី-សីូលេវៀត។ 

 ៨.៣.៤.១. ្មាជិ កភាពមៃីតី រ ៨៧០ 

៦០៨.  មនុារី៨៧០ គឺឺជ្ឈាមនុារីខែ��ក្រតតួពុនិុតិ�លេ�ៅលេ��

ការអនុ�វតលីេសីចកាីសីលេក្រមចនុានុារ�សីគ់ឺណ្ឌៈកមីាធូកិារ

អចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី លេ�ោយមនុារីលេនុះ���ូងមានុសីមាជ្ឈិកពីុររូ�

យាាងតចិគឺឺ លេសីឿ វាាសី� ីលេហាៅ លេឌួឿនុ  ខែ��ក្រតវូ�នុខែតងតា�ង 

ជ្ឈាក្រ�ធូានុមនុារីលេនុៅខែខត��ា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ នុងិ លេខៀវ សី�ផ្សានុ  

ខែ��ច�ូរួមក្រ�ខែហា�ជ្ឈាលេនុៅលេពុ�ជ្ឈាមួយគឺាំលេនុោះខែ�រ។ 

៦០៩. សីហាក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាាអះអាង�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុី

ត�ខែណ្ឌងពុ ីលេឌួឿនុ ជ្ឈាក្រ�ធូានុមនុា៨ី៧០ លេពុ�ខែ�� លេឌួឿនុ 

ក្រតូវ�នុចា�់ខួនួុលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧។ លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុ

��លិេសីធូមាងលេហា�យមាងលេ�ៀត�ាខួនួុមិនុខែ��ក្រតូវ�នុ

ខែតងតា�ងជ្ឈាក្រ�ធូានុមនុារី៨៧០ ឬ��លេពុញការងារកំ�ង 
តនួុា�ី�ចូលេនុះលេ� លេហា�យ�នុអះអាង�ា គឺាតក់្រគឺានុខ់ែត 

��ួ�ខ�សីក្រតូវលេ�ៅលេ�� ការរក�ា��នុាក់��នុងជ្ឈាមួយសីលេមាច  

នុលេរោតមី សីហីានុ� ការក�ណ្ឌតត់នៃមួផ្សា�តិផ្សា�ខែ��សីហា- 

ករ�៍ក្រោផាាងៗបក្រោងៀើត�នុ នុិងអងគភាាពុលេសី�ឋកិ ចច�នៃ�លេ�ៀត 

រូ�ខាងសីាី�៖ លេខៀវ សី�ផ្សានុ អតតីគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� (ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩) អម��លេណ្ឌ�រនុាយក
រ�ឋមន្ត្រីនុីភូីាមា លេនុ វនិុ លេធូី��សី�នុកិចច។ (�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

អនុ�វតកី្រោស៊ីចុកា�ស៊ីក្រោ�ម៉ាចុរ�ស់ីគឺណ្ឌៈកមីាធិូការអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី 

ទុ�ក់ទុងនងិក�រខ្មែបងខ្មែចុកផាលតិផាលក្រោផាាងៗ ក្រោទុៅក�នប់�ា�

ភូាមិភាាគឺ នុងិលេធូី�ការងារលេ��ការនុា�លេចញជ្ឈាមួយ «នុាយក 

�ឋានុពុាណិ្ឌ ជ្ឈាកមី�រលេ�សី» ខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ លេខៀវ សី�ផ្សានុ  បាន 

អ្នះអ្ន�ង�� ក្រោទុោះប�ជី�អ្ន�ចុម៉ា�ន ឬមិ៉ានម៉ា�នក�រផា�ូស៊ី់បា�រ 
��នុិញរវាងសីហាករណ៍្ឌលេនុោះ ការ��ួ�ខ�សីក្រតូវរ�ស់ី�ូនួ 
ក្រោទុៅក្រោលើក�រក្រោរៀ�ច�តនៃមូ៉ាផាលតិផាល �����នខ់្មែតជី��ទុ�ស៊ីា�ខែត 

បាុក្រោ� េោះ។ មុ៉ា�ង�ររបស៊ី�់�តទ់ុ�ក់ទុងនងឹពី��ិជីកូម៉ាែ នងិ 

ក�រន��ក្រោចុញ ន��ចុ�ល នងិ�តូវពីភិ្នំ�កា�ក្រោនៅខ្មែផានក��ងក្រោ�កោម៉ា។ 

៦១០. លេខៀវ សី�ផ្សានុ ��ួ�សីគា�់�ាគឺាត់លេធូី�ការលេនុៅ

មនុារី៨៧០ រហាតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ �ា�ខែនុ�ីនុអះអាង

�ា ខួនួុពុ���នុ�ងឹអ�ពុីតនួុា�ីពុិតក្រ�ក�រ�សី់ លេឌួឿនុ ជ្ឈា

ក្រ�ធូានុមនុារី៨៧០លេ��យ។ លេខៀវ សី�ផ្សានុ �នុចងចា��ា 

លេឌួឿនុ អវតមីានុជ្ឈាញឹកញា�់ លេ�ោយសីារក្រតូវលេធូី���លេណ្ឌ�រ

��ួ�រ�យការណ៍្ឌ�ណ្ឌាាភូាមិភាាគឺ នុងិ «��ួ�កិចចការ

នុលេយោ�យ»។ មនុារី៨៧០ លេនុៅខែត�នុ�ី�លេពុញម�ខនុា�ី

រ�សីខ់ួនួុ �នុាា�់ពុ ីលេឌួឿនុ ក្រតូវ�នុចា�់ខួនួុលេនុៅខែខក�មៈៈ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេ�ោយ�ូរលេ�ខមួយច�នុនួុខែ��មានុលេនុៅ

ច�លេពុោះអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះច�ះកា��រលិេច�័កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ 

លេហា�យលេផ្សាា�លេ�ៅ«មនុារី៨៧០»។ 

៦១១. លេខៀវ សី�ផ្សានុ សីនុតី�ា ឈមឹ សី�លេអោក លេហាៅ �ាង់  

អាចលេ��ងជ្ឈ�នុសួី លេឌួឿនុ ជ្ឈាក្រ�ធូានុមនុារី៨៧០។ សីាក�ី  

សីា��ត �នុ, រាចាម ត�នុ លេហាៅ ភីា ភួានុ, ពុានុ ឃុំានុ នុងិ  
នុមឹ ខែសីម �នុផ្សាា�ស់ីកខីកមីខែ�រ�ា �ាង់ ធូាួ�់ជ្ឈាក្រ�ធូានុ 

មនុារី៨៧០។ សីា��ត �នុ �នុចងចា��ា �នុលេឃុំ�ញ �ាង់ 

នុងិ លេឌួឿនុ លេធូី�ការលេនុៅ ក-១ ឬមនុារី៨៧០ លេនុៅកំ�ងលេពុ�

ខែតមួយ លេ�ោយ��ួ�ក្រគឺ�់ក្រគឺងក្រកសីងួ នុងិ«ខែចកចាយ

ភាសីី�ភាារ» តាមតនួុា�ីរ�សី់ពុួកលេគឺលេរៀងៗខួនួុ។ ភីា ភួានុ 
 

�នុ�ញ្ញាាក់ពីុតួនុា�ីលេផ្សា�ងៗរ�សី់��គឺគ��ា�ងពុីរនុាក់ 

លេនុះ លេ�ោយ�ញ្ញាាក់�ា �ាង់ ��ួ�ខ�សីក្រតូវលេ��ការងារ 

«រ�ឋ��» ក្រ�ចា�នៃ�ៃ (សីាក�ី ពុានុ ឃុំានុ ក៏�នុអះអាង

ខែ��លេនុះខែ�រ) ច�ខែណ្ឌក លេឌួឿនុ ��ួ�ខ�សីក្រតូវលេ�� 

«លេគឺោ�នុលេយោ�យ» ខែ��រួមមានុការលេ��ក �ិ�វគឺគ

លេរៀនុសូីក្រត។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះកតស់ីមគា�់�ា លេ�ោះ�ីជ្ឈា

សីកខីកមី�ា�ងលេនុះក្រតឹមក្រតូវមួយខែផ្សាំកលេ�ោយសីារខែត

ម�ខងារខែ��មានុខែតលេឈោីះ ខែ��ក្រតូវ�នុអះអាង

�ា�នុផ្សាា�់ជ្ឈនូុលេនុៅកំ�ងកិចចក្រ�ជ្ឈ��រ�ស់ីគឺណ្ឌៈអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ី 

នុានៃ�ៃ�ី០៩ ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ កាីខែតសីាក��ីា�ងលេនុះ

��នុងជ្ឈាក្រច��គឺាំរវាងម�ខងារមនុារី៨៧០ នុងិមនុារី

សី-៧១។ លេហាត��លូេចះំ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុអាចលេជ្ឈឿជ្ឈាក់

�ា �ាង់ គឺឺជ្ឈាក្រ�ធូានុមនុារី៨៧០ លេ��យ។ 

៦១២. សីាក�ីនុងិអំកជ្ឈ�នុាញមួយច�នុនួុផ្សាា�់សីកខីកមី

�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ គឺឺជ្ឈាអំកលេ��ងជ្ឈ�នុសួី លេឌួឿនុ ជ្ឈាក្រ�ធូានុ 

មនុារី៨៧០។ សីាក� ីកា� លេហាើកអូាវ លេហាៅ ឌួ�ច �នុផ្សាា�់ 

សីកខីកមី�ា មនុារីខែ��មានុលេឌួឿនុ ជ្ឈាក្រ�ធូានុ លេគឺលេហាៅ 

�ា «មនុារីមជ្ឈឈិម» ជ្ឈាមនុារីមួយខែ��គឺាត់លេហាៅ�ាជ្ឈា  

«មនុារី៨៧០» លេនុៅកំ�ងការសីាា�់ចលេមួ�យរ�សី់គឺាត ់
កនុងួមកជ្ឈាមួយសីហាលេចៅក្រកមលេសី���អលេងើត។ លេ�ោះ�ីជ្ឈា 

គឺាត់�នុផ្សាា�់សីកខីកមីផ្សាងខែ�រ�ា លេខៀវ សី�ផ្សានុ មានុ

តនួុា�ីលេនុៅមនុារី៨៧០ ធូ�ជ្ឈាង លេឌួឿនុ លេ�ៅលេ�ៀត លេហា�យ 

លេក្រកោយលេពុ�លេឌួឿនុ លេចញលេ�ៅលេខៀវ សី�ផ្សានុ ក៏កានុត់�ខែណ្ឌង 

លេនុះ ក៏�ា�ខែនុ ីឌួ�ច �នុ��ួ�សីគា�ល់េនុៅច�លេពុោះម�ខសីហា 

លេចៅក្រកមលេសី��នុអលេងើត�ា គឺាត់�ងឹតិចតួចណ្ឌាស់ីអ�ពុី 

កិចចការលេនុៅមនុារី៨៧០ នុងិ�នុ�ញ្ញាាក់ជ្ឈាលេក្រច�នុលេ��ក�ា  

ការលេ��កលេ��ងរ�សីគ់ឺាតអ់�ពុតីនួុា�ីរ�សី ់លេខៀវ សី�ផ្សានុ  

លេនុៅមនុាីរលេនុោះគឺឺជ្ឈាការសីនុំិ�ឋានុពីុតួនុា�ីជ្ឈានុ់ខុសី ់

ជ្ឈា�ូលេ�ៅរ�សី ់លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេនុៅកំ�ងរយៈកា�កមុ�ជ្ឈា
 

ក្រ�ជ្ឈាធូិ�លេតយ�ពុីអតិ��សីិក�ាស្រសីាវក្រជ្ឈាវ នុងិ 

ពុពីុាក�ចចាមអារាាម។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះក៏�នុកតស់ីមគា� ់

ផ្សាងខែ�រ�ា សីាក�ីមានុសីិ�ធិកំ�ងការចូ�ពុិនុតិ�សី�ណ្ឌ��  
លេរឿង កំ�ងនុាមជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ�កំ�ងសី�ណ្ឌ�� លេរឿង០០១ នុងិ

ជ្ឈាជ្ឈនុសីង�័យកំ�ងសី�ណ្ឌ�� លេរឿង០០២ ខែ��នុា�ឲ្យ�អងគ

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេធូី�ការសីនុំ�ិឋានុ�ា សីកខីកមីរសី ់ឌួ�ច មិនុ�នុ

ផ្សាា�់មូ��ឋានុឯករាជ្ឈ�ក្រគឺ�់ក្រគឺានុស់ីក្រមា�់ការសីលេក្រមច

លេ��អងគលេហាត�លេ��ក្រ�ធូានុ��នុងិអ�ណ្ឌះអ�ណ្ឌាងពុតីនួុា�ី

រ�សី់ លេខៀវ សី�ផ្សានុ ជ្ឈាក្រ�ធូានុមនុារី៨៧០លេនុះ។ 

៦១៣. កិចចសីមៈាសីនុល៍េក្រកៅត��ាការច�នុនួុពុីរខែ��

លេរៀ�ច�លេ�ោយ Stephen HEDER �ងូាញ លេខៀវ សី�ផ្សានុ 

�នុកួាយជ្ឈាក្រ�ធូានុមនុារី៨៧០ �នុាា�់ពុីការចា�់ខួនួុ 

លេឌួឿនុ។ កិចចសីមៈាសីនុ�ី៍មួយគឺឺជ្ឈាកិចចសីមៈាសីនុជ៍្ឈាមួយ  

វាានុ ់រតិ ជ្ឈាអំក�កឹនុា�មំាក់នៃនុគឺណ្ឌៈកមីាធូកិារពុាណិ្ឌជ្ឈាកមី  

លេនុៅកំ�ងរយៈកា�មុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� លេ�ោយសីពុនីៃ�ៃ 
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

វាានុ ់រតិ �នុ��ួ�មរណ្ឌភាាពុលេ�ៅលេហា�យ។ លេ�� លេ�ោះ�ីជ្ឈា

លេ�ោក Stephen HEDER (ជ្ឈាសីាក�ីខែ��អងគជ្ឈ�នុ�� 

ជ្ឈក្រមះយ��់ា អាចលេជ្ឈឿ��កចិត�ីនុជ្ឈា�ូលេ�ៅកាី) �នុ

ផ្សាា�់សីកខីកមី�ាក់�ងនុឹងកា�ៈលេ�សីៈនៃនុការលេធូី� 

កិចចសីមៈាសីនុល៍េនុះក៏លេ�ោយ  ក៏អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុអាចផ្សាា� ់

�មៃនុធ់ូ�លេធូងច�លេពុោះក�ណ្ឌតល់េហាត�នៃនុកិចចសីមៈាសីនុខ៍ែ��

សីរលេសីរលេ�ោយនៃ�រ�សី់គឺាត់លេ��យ។ 

៦១៤. កិចចសីមៈាសីនុ�ី៍ពុីរគឺឺជ្ឈាកិចចសីមៈាសីនុជ៍្ឈាមួយ 

លេអៀង សីារ ីលេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៩។ លេ��តាមក�ណ្ឌតក់្រតា

កិចចសីមៈាសីនុរ៍�សី ់Stephen HEDER លេអៀង សីារ ី�នុ 

អះអាង�ញ្ញាាក់ពុីការ «ខែតងតា�ង លេខៀវ សី�ផ្សានុ ជ្ឈា 

ក្រ�ធូានុមនុារី៨៧០»។ លេអៀង សីារ ី�នុ�ាក់លេសីចកាី 

ក្រ�កាសី លេ�ោយមានុច�ះហាតលិេ�ខាជូ្ឈនុលេ�ៅសីហាលេចៅក្រកម 

លេសី���អលេងើតលេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�២០០៩ លេ�ោយអះអាង�ា គឺាត់

មិនុខែ���នុនុយិាយខែ��លេនុះលេ�។ លេនុោះជ្ឈាយាាងលេនុះ

កាី សីាក�ី ភីា ភួានុ �នុផ្សាា�់សីកខីកមី�ាច់លេ�ោយខែ�ក

�ា�នុាា�់ពុី លេឌួឿនុ �តខ់ួនួុ លេអៀង សីារ ី�នុក្រ��់គឺាត់

�ា «លេខៀវ សី�ផ្សានុ ក្រតូវលេ�ៅជ្ឈ�នុសួី លេឌួឿនុ» លេហា�យ�ងគា�់

ឲ្យ�គឺាត់�ាក់�ងជ្ឈាមួយ លេខៀវ សី�ផ្សានុ លេ�ោយផ្សាាា�់។ 

ពុ័ត៌មានុរ�សី់ ភីា ភួានុ មិនុក្រតូវ�នុសួីរលេ�ញលេ�ោ�

�ខែនុមិលេនុៅកំ�ងត��ាការលេនុោះលេ��យ។ លេអៀង សីារ ីជ្ឈា

��គឺគ�ខែ��ក្រតវូ�នុលេគឺអះអាង�ា�នុលេធូី�ការក្រ�កាសី

ការអះអាងលេនុះ ក៏មិនុមានុវតមីានុលេនុៅកំ�ងសីវនុាការ

លេ��មិី�ញ្ញាាក់លេ�ៅលេ��ពុ័ត៌មានុខែ��មានុភាាពុខ�សីគឺាំ

�ា�ងលេនុះខែ�រ។ លេ��សីពុីលេនុះលេ�ៀត លេ�ោះ�ីជ្ឈា ភីា ភួានុ  

�នុ�ញ្ញាាក់�ា លេឌួឿនុ �ត់ខួនួុលេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ កាី

ខែតគឺាត់ហាាក់�ូចជ្ឈាយ�់ក្រច��ការចា�់ខួួនុ លេឌួឿនុ 

(ខែ��ខែផ្សាែកលេ��ភ័ាសីិ�តាងខែ��មានុលេនុៅច�លេពុោះម�ខ

អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�ាលេក�តលេ��ងលេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧) 

ជ្ឈាមួយនុងឹការចា�់ខួនួុ។ លេ�ោយសីារខែត�ញូ្ញាលេនុះ អងគ

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុអាចផ្សាា�់�មៃនុស់ី�ខានុខ់ែ��ក�ណ្ឌត់ក្រតា

កិចចសីមៈាសីនុរ៍�សី់ Stephen HEDER លេ��យ។

ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន (រ�បទុ�៤រ�ប់ពី�ស៊ីត��) អ្នត�ត����បធា�នរដឹឋនៃនរបប
កមុុ៉ាជី��បជី�ធាិបក្រោតយយ (ឆាំន��១៩៧៥-១៩៧៩) ជីួបជី�មួ៉ាយ 
�ពីះអ្នងាម៉ាច�ស៊ី់ ស៊ីុផា�នវុងា (រ�បទុ�៥រ�ប់ពី�ស៊ីត��) �បធា�នរដឹឋ
ឡា�វ។ (ប� េស៊ី�រម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)

តក្រោ�ក្រោល�ក្រោ�កាយ
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១

 ��លេណ្ឌ�រការនៃនុការកាត់លេសីចកីីច�ងលេក្រកោយ�ងែសី់

លេ�� លេខៀវ សី�ផ្សានុ អតតីក្រ�ធូានុគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋនៃនុរ��

កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� �នុ�ិ��ញ្ញច�់ លេនុៅកំ�ងខែខសីីហាា 

ឆ្នាំាំ�២០២១។ ��លេណ្ឌ�រការត��ាការលេនុះគឺឺច�ណ្ឌ�ចរ�ត់

សី�ខានុមួ់យសីក្រមា�់ក្រ�វតីសិីាស្ត្រសីរី�សីល់េយ�ង។ ខណ្ឌៈ

ខែ��ការពុតិខះួក្រតូវ�នុរកលេឃុំ�ញ សីនុីភិាាពុក៏ចា�់លេផ្សាី�ម

ចាក់ឬសីលេក្រជ្ឈៅខែ�មលេ�ៀត។ 

 ចា�់តា�ងពុីឆ្នាំាំ�២០០៦មកលេមួាះ ��លេណ្ឌ�រការរ�ស់ី 

ត��ាការ�នុ�ងើឲ្យ�មានុក្រ�តិកមីយាាងលេក្រច�នុលេនុៅកំ�ង 
ច�លេណ្ឌោមក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា។ កា�ពុលីេ��មលេ��យ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុ�ជ្ឈាជ្ឈាលេក្រច�នុ�នុ�ងូាញលេចញនុវូការខកចិតខីែ��

អតីតលេម�កឹនុា�ខែខរីក្រកហាមមួយច�នុនួុតូច�ា�លេណ្ឌ ះោះនុងឹ 

ក្រតូវនុា�យកលេ�ៅជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេ�ោសី នុងិការ�ាក់លេ�ោសី�ណ្ឌឌ 

យាាងស្រសីា�លេ�ៅលេ�� កា�ង ហាើចិអូាវ លេហាៅ ឌួ�ច លេនុៅឯអងគ 

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសីា�ា���ូង (លេក្រកោយមក ឌួ�ច ក្រតវូ�នុកាត ់

្មរភូមូផិ្លូ ូ�វចុ�ប់ចុុងក្រោ�កាយបងអ្ ់
ក្រោ�កនពុងការកាត់ក្រោ្ចុក្តីនៃអំ្នក្រោពើ�បល័យពូជសា្ៃក៍្រោ�កម្ពុជា

លតី ្ុ�ឃាង 

លេ�ោសីឲ្យ�ជ្ឈា�់ពុនុធនុាគឺារអស់ីមួយជ្ឈវីតិ លេ�ោយត��ាការ

ក�ពុូ�)។ ខែតលេ�ោះជ្ឈាយាាងណ្ឌាក៏លេ�ោយ ការខែ��

�នុលេឃុំ�ញពុីការ�ិ��ញ្ញច�់��លេណ្ឌ�រការនៃនុការខែសីងីរក

យ�តីធិូម៌អសី់ជ្ឈាងមួយ�សីវត�រក៍នុងួមកលេនុះ ហាាក់

��ួ��នុនុវូភាាពុរសីាយចិតលីេក្រច�នុ។ 

 លេ��លេ�ោះជ្ឈាមានុការពុនុ�ាលេពុ�លេផ្សា�ងៗលេនុៅកំ�ង

��លេណ្ឌ�រការត��ាការក៏លេ�ោយ ��លេចោ�ក្រ�កានុរ់�សី់

អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសីាមញ្ញាាកំ�ងត��ាការកមុ�ជ្ឈា ខែ��

ក្រតូវ�នុសីគា�់ជ្ឈា�ូលេ�ៅ�ាជ្ឈា ត��ាការខែខរីក្រកហាម 

�នុ�ាញច�ណ្ឌា�់អារមីណ៍្ឌរ�សី់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា។ 

អសី់រយៈលេពុ�ជ្ឈាលេក្រច�នុឆ្នាំាំ�នៃនុការតសីូូកំ�ងសីមរភូាមិ

លេខៀវ សី�ផ្សានុ អតតីគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុ 
រ�ឋនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូ�ិលេតយ� 
(ពីុឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩)
លេនុៅកំ�ងសីវនុាការ�ណឹី្ឌងសីា��កខ
កំ�ងសី�ណ្ឌ�� លេរឿង ០០២/០២ ពុី
នៃ�ៃច័នុ ា �ី១៦ ��់នៃ�ៃក្រពុហាសីិត៍
�ី១៩ ខែខសីីហាា ឆ្នាំាំ�២០២១។ 
(អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមៈវិសីាមញ្ញាលេនុៅកំ�ង
ត��ាការកមុ�ជ្ឈា)

58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១

ផ្សាួូវចិា�់ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាក៏�នុចា�់អារមីណ៍្ឌច�លេពុោះ

ភាាពុអយ�តីិធូម៌នៃនុការរសី់លេនុៅរ�ស់ីអតីតលេម�ឹកនុា�

ជ្ឈានុខ់សុី់ខែខរីក្រកហាម ខែ����ួ�ខ�សីក្រតូវច�លេពុោះ

��ឧក្រកិ�ឋកមីខែ��ក្រ�ក្រពឹុតលីេ��ងលេនុៅកំ�ងរយៈកា�

នៃនុកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូិ�លេតយ�(១៩៧៥-១៩៧៩) 

លេនុៅកំ�ង�នុា�់ឃុំ��ខួនួុ�លេណី្ឌោះអាសីនុរំ�សី់ត��ាការ

ខែខរីក្រកហាម។ សីាធូារណ្ឌជ្ឈនុមានុភាាពុអាក់អនុស់្រសីពុនុ ់

ចិតីលេ�ោយសីារខែតការលេរៀ�ច�យាាងសីមរម�រ�ស់ី

ត��ាការ ខណ្ឌៈខែ��អតតីលេម�កឹនុា�ខែខរីក្រកហាម�ា�ង 

លេនុោះធូាួ�់�នុ��ិលេសីធូសីិ�ធិរស់ីរានុមានុជី្ឈវិតរ�សី់

ជ្ឈនុរងលេក្រគឺោះជ្ឈាលេក្រច�នុនុាក់ កំ�ងអ���ងរ��ក្រគឺ�់ក្រគឺង

រ�សី់ខួនួុ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា�នុរះិគឺនុព់ុីការលេរៀ�ច�

យាាងសីមរម�លេនុះសីក្រមា�់អតតីលេម�កឹនុា�ខែខរីក្រកហាម 

លេ�ោយរា�់�ញ្ញចូ��ា�ង�នុា�់សីាំក់លេនុៅ��ពុាក់មាាសី�ីនុ

ក្រតជ្ឈាក់ ការពុិនុតិ�សី�ខភាាពុជ្ឈាលេ�ៀង�ាត់ នុងិការ

��ួ��នុវាាក់សី�ាងកូវ�ី១៩ ខណ្ឌៈខែ��អំករសីរ់ានុ

មានុជ្ឈវីតិពុរី��ខែខរីក្រកហាមខះួលេនុៅរង់ចា�ការ��ួ��នុ

វាាក់សីា�ងក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹលេមលេរោគឺរាតតិាតលេនុះ។  ខែតលេ�ោះ

យាាងណ្ឌា �ា�ងអសី់លេនុះគឺឺជ្ឈា���ឋានុមូ��ឋានុរ�សី់

ត��ាការជ្ឈាតនិុងិអនុរីជ្ឈាតមួិយលេនុះ ខែ��ការលេរៀ�ច�

�៏សីមរម�ក្រតូវ�នុផ្សា�ី់ជូ្ឈនុលេ��មិីធូានុា�នុ�ា ភាាគីឺ

លេនុៅកំ�ងសី�ណ្ឌ�� លេរឿងកីីមានុកាយសីមិ�ានុងិសីាីរតី

លេពុញលេ�ញកំ�ងការ�ងូាញវតមីានុលេ��មិីសីាី�់ នុងិ

លេឆ្នាំួ�យត�ច�លេពុោះ��លេចោ�ក្រ�កានុ�់ា�ង�ាយក្រ�ឆ្នាំា�ង

មកលេ��ខួនួុ។ 

 លេខៀវ សី�ផ្សានុ ខែ��ជ្ឈាលេម�កឹនុា�ខែខរីក្រកហាមវ័យ

ច�ណ្ឌាសីន់ុងិជ្ឈាសីម័ុនុធមិត�ីឥ៏តងាកលេររ�សី ់�ា�� ពុត  

បាននៃលលកក្រោ�បើ�បាស៊ីក់្រោវទុកិ�របស៊ីត់លុ�ក�រខ្មែ�ែ រ�កហម៉ា

ក្រោនះក្រោដឹើម៉ាៈ�ក�រពី�រទុក្រោងាើរបស់៊ី�ូនួ នងិរបបខ្មែ�ែរ�កហម៉ា លុះ 
ដឹលដ់ឹក្រោងាើម៉ាចុងុក្រោ�កោយនៃនជី�វតិរបស៊ី�់ូនួ។ ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន ក្រោនៅ 
ខ្មែតមិ៉ានផា�ូស់៊ីបត� រ នងិមិ៉ានម៉ា�នវបិៈដឹសិ៊ី�រ�ចុ�ក្រោពីោះក�រ�ត ់

�ង់អាយ�ជី្ឈវតិរ�ស់ីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាជ្ឈតិពុរី�ានុនុាក់ 

ឬសីាិនុភាាពុរស់ីលេនុៅ��៏��ករ�សីក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា លេនុៅ

លេក្រកោមលេគឺោ�នុលេយោ�យក្រ��័យពុូជ្ឈសីាសីនុរ៍�សី់

របប�ូនួុលេ�� យ។ ជី�ជី�នសួ៊ីវញិ ក្រោ�ៀវ ស៊ី�ផាន ក្រោនៅខ្មែតទុទុ�ចុ 

�ា លេគឺោ�នុលេយោ�យរ�សី់ខួនួុមានុតនៃមួខែ���លេក្រម�

�បក្រោយោជីនរ៍បស៊ី�់បក្រោទុស៊ីជី�ត។ិ ហម៉ា ក្រោស៊ីឿន ខ្មែដឹលមានុ 

វ័យ៦៨ឆ្នាំាំ� នុងិ�នុរសី់លេនុៅកំ�ងស្រសីុកអនុង់ួខែវងចា�់ 
តា�ងពីុលេ��មឆ្នាំាំ�២០០០មកលេមាួះ នុងិ លេពុជ្ឈ សីាលេរនុ ខែ��មានុ

វ័យ៦៧ឆ្នាំាំ� នុងិជ្ឈាអតីត�ាហាានុខែខរីក្រកហាមលេនុៅកំ�ង 
អតីតត��នុត់សីូូច�ងលេក្រកោយរ�សី់ច�នុាខែខរីក្រកហាម

លេនុៅអនុង់ួខែវង �នុខែចករ�ខែ�ក�សី�នុៈរ�សី់ខួនួុ�ា  
យតុតធិាម៌៉ា�ួរជី�ទុ�ទុុកចុតិតបាន�ួរខ្មែតម៉ា�នតលុយភ្នំ�ពីជី�មួ៉ាយ

អងគលេហាត�ពុិតកំ�ងអ���ងនៃនុការកានុត់�ខែណ្ឌងជ្ឈាក្រ�ធូានុ
 

គឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋរ�សី ់លេខៀវ សី�ផ្សានុ ផ្សាង។ តាមពុតិលេ�ៅ 

លេសីឿម គឺា�ក្រ�សីិ�ធិសីខែមីងមតិ លេយោ��រ់�ស់ី លេខៀវ សី�ផ្សានុ 

 លេហា�យលេជ្ឈឿជ្ឈាក់�ា មិនុខែមនុក្រគឺ�់លេគឺោ�នុលេយោ�យ

រ�សី់ លេខៀវ សី�ផ្សានុ សី��ធសីឹងខែតជ្ឈាក�ហា�សីលេនុោះលេ�។ 

 លេ��លេ�ោះជ្ឈាមានុ�សី�នុៈ�នៃ�ពីុគឺាំក៏លេ�ោយ�ាក់�ង

នុងឹ��ធផ្សា�នៃនុការជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ ��លេណ្ឌ�រការ�ស៏ីមស្រសី� 

នុងិយ�តីិធូម៌គួឺរខែតលេករ��ខែណ្ឌ��៏មានុសីារសី�ខានុ់

រ�សីត់��ាការខែខរីក្រកហាម។ ��លេណ្ឌ�រការត��ាការលេនុះ 

បានបក្រោ�ងៀន�បក្រោទុស៊ីក្រោយើងអ្ន�ពី�ស៊ី�រ�បក្រោយោជីនន៍ៃនភ្នំ�ពីលេសីី� 

�ន�ចុ�ក្រោពីោះមុ៉ា�ចុៈ�ប់ ក្រោដឹើម៉ាៈ�បក្រោងៀើតបានន�វស៊ីនតភិ្នំ�ពី។ ក�រ

កាតល់េ�ោសីគឺឺជ្ឈាសីញ្ញាាណ្ឌខែ���ងូាញ�ា ��ឧក្រកិ�ឋកមី

អ�លេពុ�ក្រ��័យពុូជ្ឈសីាសីនុមិ៍នុអាចលេគឺចផ្សា�តពីុការ�ាក់ 

ក្រោទុោសី�ណ្ឌឌលេ��យ។ ក�រក�តល់េ�ោសីក្រោនះក៏បានុលេធូី� ឲ្យ��បក្រោទុសី 

កមុុ៉ាជី�ទុទួុលបានន�វក�រក្រោ�ោរពីពី�ស៊ី���ក់�បជី�ជី�ត ិ
ដឹនៃទុក្រោទុៀតខ្មែដឹរ ខ្មែដឹលបងា�ញ���បក្រោទុស៊ីកមុុ៉ាជី�បានផាតល ់
អ្ន�ទិុភ្នំ�ពី�សុ៊ីក់នុងដឹ�ក្រោ�ើរក�តក់្រោទុោស៊ី ក្រោដឹើម៉ាៈ�ក្រោធាាើជី��នូះឹ 
កនុងក�រកស៊ី�ងសីនុីភិាាពុ នុងិការផ្សា�ះផ្សា�ាក្រ�ក�លេ�ោយ 

ចរីភាាពុ។ ជ្ឈាច�ងក្រោ�កោយ ដឹ�ក្រោ�ើរក�រនៃនក�រក�តក់្រោទុោស៊ី 

ក្រោនះក៏ជី�ជី�ហ�នចុៈ�ស់៊ី�ាសី ់នុងិក្រ�ក�លេ�ោយអតនិុយ័ 

ក�ណ្ឌតស់ីក្រមា�់ការខែ�ងខែចកឲ្យ��ាច់ស្រសី�ះពុី �ន�រវ�ង

អតតីលេម�កឹនុា�ក�ពុ�ូរ�ស់ីខែខរីក្រកហាម នុងិអំករស់ីរានុ

មានុជី្ឈវតិពុរី��ខែខរីក្រកហាម ខែ��កំ�ងលេនុោះរា�់�ញ្ញចូ�

�ា�ងអតតីសីមាជ្ឈកិខែខរីក្រកហាមក្រគឺ�់���ា�់�ាំក់ផ្សាង៕

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 59

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេលខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេលខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១

«ក្រោផ្លូះផ្លូង់ធូិ៍លតី»
ក្រោរឿងរាាវក្រោចុញពតី�បជាជៃ�ែតីក្រោ�កាមរបបកម្ពុជា�បជាធិ៍បិក្រោតយយ

មាាក ទៃុ ៖ អ្ន នកធាក់្ុតីក ូ�

ក្រោ�យ ៖ បុាង ពតីវ័ៃ ្ៃងិ ក្រោវៃតី �កក្រោហៀ�ល

ក្រោរៀបរាប់ក្រោ�យ�បពៃរិប្់គាត់ក្រោ�ែ ះ 

ឈុ្លៃ ក្រោយឿៃ ៖

 ខា���នុលេរៀ�ការជ្ឈាមួយ��រសី 

ពុីរនុាក់។ ��រសី�ា�ងពុីរគឺឺសី��ធខែតជ្ឈា 

សីាចញ់ាតរិ�សីខ់ា��។ ខា��ក្រតូវ�នុលេរៀ�ច�
 

ឲ្យ�លេរៀ�ការ���ូងលេនុៅកំ�ង�ីក្រកុង

ភាំ�លេពុញជ្ឈាមួយ��រសីកសីិករមំាក់មក

ពុីភូាមិរ�សី់ខា��។ លេក្រកោយលេពុ�លេយ�ង

លេរៀ�ការរួច គឺាត�់នុជ្ឈួយ�ក់នុ�កំ�ង

ហាាងខែកិរផ្សា�ារអ្ន�ឫស៊ីា� ច�ខែណ្ឌកខា��

លេធូី�ខែស្រសីចមើារ។ លេ�ោះ�ីជ្ឈាគឺាតរ់ក 

ច�ណូ្ឌ��នុ១.៣០០លេរៀ�កំ�ងមួយខែខ 

ក៏លេ�ោយ ក៏គឺាតមិ់នុខែ��ឲ្យ���យ

�ា�ងលេនុោះមកខា��ខែ�រ។ �នុាា�់ពុីលេយ�ង 

លេរៀ�ការជ្ឈាមួយគឺាំ�នុរយៈលេពុ� 

៩ខែខមក ខា���នុសីលេក្រមចចតិខីែ�ង�ះ 

ជ្ឈាមួយគឺាត។់ លេយ�ងមិនុខែ��រស់ីលេនុៅ 

ច�ះសីក្រមុងជ្ឈាមួយគឺាំលេ�។ 

 ការលេរៀ�ការលេ��ក�ី២រ�សី់ខា��គឺឺ 

ខ�សីគឺាំ។ ខា��គឺឺជ្ឈាអំកលេធូី�ការសីលេក្រមចចតិ ី

�ាគួឺរលេរៀ�ការជ្ឈាមួយនុរណ្ឌា។  

ឆ្នាំាំ��នុាា�់មក ខា���នុលេរៀ�ការជ្ឈាមួយ 

មាាក ��នុ។ គឺាតធ់ូាួ�់�នុសីកិ�ាលេនុៅកំ�ង 

វតលីេកោះលេសីចី នុងិធូាួ�់�ួសីជ្ឈាសីងឃ។  

គឺាតគឺ់ឺជ្ឈា��រសីចិត�ីែ សីងូា �ា�ខែនុី

មិនុសីូវមានុច�លេណ្ឌះ�ងឹលេក្រជ្ឈៅក្រជ្ឈះលេ�។ 

 ខា��ក៏គឺាីនុច�លេណ្ឌះ�ងឹលេក្រជ្ឈៅក្រជ្ឈះខែ�រ  

ពីុលេក្រពុោះក្រកុមក្រគួឺសីាររ�ស់ីខា��មានុជ្ឈវីភាាពុ 

ក្រកីក្រកណ្ឌាសី។់ លេពុ�ខា��មានុអាយ�១៥ឆ្នាំាំ�  

ខា���នុលេរៀនុ�ាំក់អនុកខរកមី។ ខា���នុ

សីិក�ាអសី់រយៈលេពុ�១ឆ្នាំាំ� លេហា�យ

ជ្ឈាសីិសី�ពុូខែកជ្ឈាងលេគឺកំ�ងច�លេណ្ឌោម

សីិសី�២០នុាក់លេផ្សា�ងលេ�ៀត។ 

 លេក្រកោយលេពុ�លេរៀ�ការលេ��ក�ីពុីរ  

ខា���នុលេធូី�នុ�លេតោំត នុងិតាខែ�ា �ក់លេនុៅ 

�ីក្រកុងភាំ�លេពុញ។ ��នុ គឺឺជ្ឈាអំកធូាក់ 

សី�កូួី។ ជ្ឈនួុលេពុ�ខះួ គឺាតម់កហា�ូ�យ 

លេនុៅផ្សាាះ �ា�ខែនុជី្ឈា�ូលេ�ៅគឺាតក់្រត��់មក

ផ្សាាះវិញកំ�ងមួយសី�ីហាមី៍ង។ 

 លេនុៅអ���ងរ�� �នុ ់នុ�់ 

ខែខរីក្រកហាម�នុកានុក់ា�់ភូាមិរ�សី់ខា�� 

រួចលេ�ៅលេហា�យ នុងិមានុការ�មួាក់

ក្រគឺា�់ខែ�កជ្ឈាលេរឿយ �ចូលេចះំ ក្រកុម

ក្រគួឺសីាររ�សីខ់ា�� នុងិអំកភូាមិលេផ្សា�ងលេ�ៀត  

�នុផ្សាាួស់ី�ូីរមកលេនុៅខាងលេក្រកៅក្រកុង 

�នុីចិគឺឺលេនុៅមី��ច�ការ�ងូ។ �ីីរ�សី់ខា�� 
�នុសីង់ខាមមួយ។ វាមានុ��ហា�ខែ�� 

អាច�ាក់�នុក្រតមឹខែតខែក្រគឺមួយ�ា�លេណ្ឌ ះោះ  

លេហា�យលេយ�ង�នុរសី់លេនុៅ�ីលេនុោះអសី់

រយៈលេពុ�៣ឆ្នាំាំ�។ គឺាត�់នុជ្ឈួយខា��

លេធូី��ឹកលេតោំត នុងិខែស្រសីចមើារ។ លេយ�ង

មានុកូនុមួយ។ 

 លេនុៅលេពុ�ខែ��ខែខរីក្រកហាមជ្ឈលេមួ�សី 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេចញពុី�ីក្រកុងភាំ�លេពុញ 

កូនុក្រ�ុសី�ីពុីររ�សី់ខា��មានុអាយ�

ក្រតមឹខែតមួយខែខខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ វាពុតិជ្ឈា 

���កខាួ�ងណ្ឌាសី់លេនុៅលេពុ�ខែ��ខា�� 

ម៉ាា�ក ទុុន អ្ន�យុ២០ឆាំន�� 
កនងុអ្ន�ឡាងុឆាំន��១៩៦០ ក្រោនៅភ្នំន�ក្រោពីញ។

 
(ប� េស៊ី�រម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)



លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ
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លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦០ ខែខសីហីា ឆាំ្នន� ២០២១

លេ��រ នុងិ�ីកូនុរ�ស់ីខា��កំ�ងលេពុ���ណ្ឌា�
 

គឺាំ ពីុលេក្រពុោះខា��ងងឹតខែភាកំលេនុៅលេពុ�យ�់  
(ខាីក់មានុ)់។ �ីីរ�សី់ខា���នុ��ក�ាក់ 
សីមៈារលេនុៅលេ��រលេ�ះលេគឺោ នុងិលេធូី���លេណ្ឌ�រ 

លេឆ្នាំោុះលេ�ៅលេខតកីណី្ឌា� �ា�ខែនុលីេយោធូា

ខែខរីក្រកហាម�នុក្រ��់លេយ�ងឲ្យ�លេធូី� 

��លេណ្ឌ�រលេ�ៅកានុល់េខតលីេសីៀមរា�ជ្ឈ�នុសួី 

វិញ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ពុួកលេយ�ងលេធូី� 

��លេណ្ឌ�រលេ�ៅ��់�ីលេនុោះ �ីីរ�ស់ីខា���នុ

ចា�់លេផ្សាី�មសីាងសីង់កខែនុងួសីាំក់លេនុៅ

សីក្រមា�់លេយ�ង។ កនុងួលេ�ៅអសី់

រយៈលេពុ�ក្រ�ខែហា�៤លេ�ៅ៥ខែខ គឺាត់

�នុលេរៀ�ច�ក្រ�ក់���ូ�ខាមជ្ឈាមួយនុងឹ

សីួកឹលេតោំត។ លេយ�ងច�ណ្ឌាយរយៈលេពុ� 

ក្រ�ខែហា�១ឆ្នាំាំ� លេ��មិី�នុផ្សាាះក្រតមឹក្រតូវ

មួយសីក្រមា�់សីាំក់លេនុៅ។ 

 �ីីរ�សី់ខា���នុលេធូី�ការងារលេនុៅកំ�ង

កងភាាួររាស់ី  ច�ខែណ្ឌកការងាររ�សី់ខា��

គឺឺ�ា���រឲ្យ�ក្រជ្ឈូកនុងិសីា�លេក្រពុោះ។ 

ជ្ឈនួុលេពុ�ខះួ ខា���នុលេក្រពុោះស្រសូីវ�ា�ងយ�់ 
�ា�ងនៃ�ៃ។ ខា��មិនុខែ��ខា�ិក្រចអូសី 

នុងិខាះខាាយច�លេពុោះការងាររ�សី់ខា��

លេនុោះលេ� ពុីលេក្រពុោះខា��ខាួចសីាួ�់។ អំក

ខែ��ខា�ិក្រតូវ�នុខែខរីក្រកហាមយកលេ�ៅ 

លេនុៅលេពុ�យ�់ នុងិសីមួា�់លេចោ�។ 

ស្ត្រសីីីមំាក់ខែ��រសី់លេនុៅខែកិរខាមរ�សី ់

ខា���នុតែញូខែតែរអ�ពុកីារខះីខាតអាហាារ 
 

នុងិសីួរ�ាលេត�ស្រសីូវអងើរខែ��លេធូី��នុ 

�ា�ងអសី់លេនុោះយកលេ�ៅណ្ឌា។ 

អងគការ�នុចា�់ខួនួុគឺាត ់នុងិ�ីីរ�សី់

គឺាត។់ អងគការ�នុយកអំក�ា�ងពុរីលេ�ៅ  

លេហា�យ��កកូនុៗរ�សី់គឺាតល់េនុៅកំ�ង 
កងក�មារ។ 

 លេនុៅនៃ�ៃ�ី១០, ២០ នុងិ៣០ ក្រ�ចា�ខែខ  

អងគការ�នុលេកោះលេហាៅក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�

ចូ�រួមការក្រ�ជ្ឈ��ខែ��នុយិាយអ�ពីុ

ភាាពុលេសីី�គឺាំលេនុៅកំ�ងការលេធូី�ការងារ 

នុងិការ�ងើ�លេងើ�នុផ្សា�។ ខា��សីង�័យ

�ាស្រសីូវ�ា�ងអសី់ក្រតូវ�នុរក�ា��ក

លេនុៅកំ�ងជ្ឈក្រងុក ពុីលេក្រពុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

អតឃ់ុំាួនុខាួ�ងណ្ឌាស់ី។ 

 លេនុៅកំ�ងភូាមិរ�សី់លេយ�ង ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
�ី ីគឺាីនុសី�ិធនិុយិាយសីីលីេ�។ លេ�ោះ�ីជ្ឈា 

ខា��លេ��រលេ�ៅលេធូី�ការ លេហា�យលេឃុំ�ញ�ីី

រ�សី់ខា��លេនុៅតាមផ្សាួូវ ក៏ខា��មិនុក្រតូវ�នុ

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ក្រកលេ�កលេម��ម�ខរ�សី់

គឺាតខ់ែ�រ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខា��ឈឺ

លេ�កលេនុៅកំ�ងមនុារីលេពុ�� អងគការមិនុ

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ��ីីរ�ស់ីខា��មកលេម��ខែ�ខា��

លេ��យ។ �ាំ�ខែ��លេពុ��ឲ្យ�ខា��គឺឺជ្ឈា�ាំ�

ខែ��លេធូី�ពុីឫសីលេឈ� ខែ��លេម��លេ�ៅ

ស្រសីលេ�ៀងនុងឹអាចម៍�នុ�ាយ។ 

បាុង ពតីវ័ៃ ្ៃងិ ក្រោវៃតី �កក្រោហៀ �ល

 លេនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេឈឿនុ 

ក្រ�ធូានុកងលេសីំ��ីីរ�ស់ីខា��ឲ្យ��រូលេគឺោ

ជ្ឈាមួយគឺាត។់ ��នុ មិនុយ�់ក្រពុម�រូ 

លេគឺោលេនុោះលេ� ពុលីេក្រពុោះលេយ�ង�នុយកលេគឺោ 

លេនុោះមកជ្ឈាមួយលេយ�ងតា�ងពុភីាំ�លេពុញ។  

�នុាា�់មក អងគការ�នុលេចោ�ក្រ�កានុ់

�ីីរ�សី់ខា���ាជ្ឈាវរលេសីនុយ៍ីឯក។  
មួយខែខលេក្រកោយមក អងគការ�នុលេហាៅ

គឺាតន់ុងិ��រសីក្រ�ខែហា�៨០នុាក់

លេផ្សា�ងលេ�ៀតលេ�ៅកា�់ឆ្នាំើារនៃក្រពុ។ លេមាោង 

ក្រ�ខែហា�៧ក្រពុឹក លេយោធូាខែខរីក្រកហាម 

២នុាក់�នុយក�ីីខា�� នុងិ��រសី�ា�ងលេនុោះ 
លេចញលេ�ៅលេក្រកៅភូាមិ។ លេមភូាមិ�នុ 

ក្រ��់ខា��ក��ឲ្យ��រមៈពីុលេក្រពុោះ�ីីខា��នុងឹ
 

ក្រត��់មកវិញលេនុៅកំ�ងរយៈលេពុ� 
៩ខែខ នុងិ១០នៃ�ៃលេក្រកោយមក។ 

 អំកភូាមិ�នុ�ួចខ�ិ�ក្រ��់ខា���ា 
៩ខែខនុងិ១០នៃ�ៃ មានុនុយ័�ា�ីី

រ�សី់ខា��ក្រតូវ�នុសីមួា�់នុងិចា�់ជ្ឈាតិ

�ីីលេហា�យ។ ស្ត្រសីីីលេផ្សា�ងលេ�ៀតខែ���ីី

រ�សីគ់ឺាតក់្រតូវ�នុអងគការនុា�យកលេ�ៅ 

ខែ�រលេនុោះ�នុក្រ��់ខា���ា គឺាត�់នុលេឃុំ�ញ 
លេយោធូាខែខរីក្រកហាមនុា��ីីរ�សី់ខា��

លេ�ៅកានុគ់ឺ�កសីែាង លេហា�យអំកខែ��

ក្រតូវ�នុនុា�យកលេ�ៅគឺ�កសីែាងលេនុោះ

គឺឺកក្រមនុងឹមានុជ្ឈីវិតរសី់ណ្ឌាស់ី។ ខា��

មិនុ�នុ��ួ���ណឹ្ឌងពុី�ីីរ�សី់ខា��លេ�

ចា�់តា�ងពុីលេពុ�លេនុោះមក។ 

 ខា��ពុតិជ្ឈាមានុអារមីណ៍្ឌលេសីោកសីាីយ 
ជ្ឈាខាួ�ងខែ��ខា��មិនុ�នុជ្ឈួ��ីីរ�សី់ខា��

ជ្ឈាលេ��កច�ងលេក្រកោយ។ 
ឈ្លនុ ក្រោយឿន ក្រោនៅភ្នំន�ក្រោពីញ កនងុអ្ន�ឡាងុ
ទុស៊ីវតារឆ៍ាំន��១៩៦០។ 
(ប� េស៊ី�រម៉ាជីឈម៉ា�ឌលឯកស៊ី�រកមុុ៉ាជី�)



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ៖ ការយិាលយ័ពត័ម៌ាៃសាធារណៈ
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រូ�ក្រក�ម�ខ៖  រូ�ក្រក�ម�ខ៖  

 លេខៀវ សី�ផ្សានុ អតតីគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាធូិ�លេតយ� ពុីឆ្នាំាំ� (១៩៧៥-១៩៧៩) ក្រតូវ�នុចា�់ខួនួុពុីផ្សាាះរ�សី់គឺាត់
 

 លេខៀវ សី�ផ្សានុ អតតីគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាធូិ�លេតយ� ពុីឆ្នាំាំ� (១៩៧៥-១៩៧៩) ក្រតូវ�នុចា�់ខួនួុពុីផ្សាាះរ�សី់គឺាត់
 

លេនុៅកំ�ងលេខតនីៃ�ា�ិនុ លេនុៅនៃ�ៃ�ី១៩ ខែខវិច័ិកា ឆ្នាំាំ�២០០៧ នុងិ�ញ្ញាូនុតាមឧ�ធមៈាគឺចក្រកមកឃុំ��ឃុំា�ងលេនុៅអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសីាមញ្ញា លេនុៅកំ�ងលេខតនីៃ�ា�ិនុ លេនុៅនៃ�ៃ�ី១៩ ខែខវិច័ិកា ឆ្នាំាំ�២០០៧ នុងិ�ញ្ញាូនុតាមឧ�ធមៈាគឺចក្រកមកឃុំ��ឃុំា�ងលេនុៅអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសីាមញ្ញា 
កំ�ងត��ាការកមុ�ជ្ឈា។  (�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)កំ�ងត��ាការកមុ�ជ្ឈា។  (�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)

រូ�ក្រក�លេក្រកោយ៖ រូ�ក្រក�លេក្រកោយ៖ 

លេខៀវ សី�ផ្សានុ (លេនុៅខាងលេឆ្នាំងី) អតតីគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូិ�លេតយ� លេខៀវ សី�ផ្សានុ (លេនុៅខាងលេឆ្នាំងី) អតតីគឺណ្ឌៈក្រ�ធូានុរ�ឋនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធូិ�លេតយ� 
(ពុីឆ្នាំាំ� ១៩៧៥ - ១៩៧៩) ។  (�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)(ពុីឆ្នាំាំ� ១៩៧៥ - ១៩៧៩) ។  (�ណ្ឌ ះសីារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសីារកមុ�ជ្ឈា)


