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ណើប្រ�ើប្រ�សា ់ណើដ្ឋើម្ពុី��ណើញ្ចច�សាការិរិាតុតុីាតុនៃនអ្វី�ណើពើ��ងាា។

 លេនុៅរវាាងឆ្នាំាំ�១៩៧៥��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា 
សាិតិុលេក្រកោមការក្រ��់ក្រ�ងរ�ស់ាច�នុាកុមែុយនុ�សាខីែខែរ 
ក្រកហម ខែ���នុ�ងកភាាពុភ័ាយខាាចហសួាពុ�ការសាែានុ នុងិ 

ក្រ�ក្រពុតឹុនីុវូាការសាមាា�់រងាា�។ លេ�ោ�លេ�ៅនៃនុរ��ខែខែរ 

ក្រកហម �ឺ��ផ្សាាាញក្រ�លេ�សាជ្ឈាតុ ិនុងិចា�់លេផ្សាីើម “ឆ្នាំាំ�សានូុ�” 

រ�សា់ខានួុ ខែ��ក្រតុូវា�នុពុិភាពុលេ�ោកសាាា�់�ា “វាា�

ពុិឃាា�”។ លេនុៅកុំងអ្វី�ឡុងុរយៈលេពុ�តុិចជ្ឈាង�ួនុឆ្នាំាំ�

ដំណើណើ ររប្់កម្ពុជាណើ�្�ណើ�កាៃ់ការផ្សះ្ស�ផ្សះា
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 អតុិ��មួយលេនុះ មានុលេ�ោ���ណ្ឌងផ្សាី�់នុូវា

ពុ័តុ៌មានុមួយច�នុនួុសាី�អ�ពុ���លេណ្ឌើរ�ខ៏ែវាងអនុាាយរ�សា់

កមុុជ្ឈា លេ�ើមី�ចាកផុ្សាតុពុ�អ�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍នុងិការ 
សាមាា�់រងាា�។ មានុលេហតុផុ្សា�ជ្ឈាលេក្រចើនុខែ����លេណ្ឌើរ

លេនុះមានុសាារសា�ខានុច់�លេពុោះពុភិាពុលេ�ោក កុំងច�លេណ្ឌោម

លេនុោះ �ឺលេមលេរៀនុលេចញពុ���លេណ្ឌើររ�សាក់មុុជ្ឈាផ្សា�ីល់េ�ៅកានុ់

សាងាមលេក្រកោយជ្ឈលេមាោះ�នៃ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតុ។ លេ�ោះ��ជ្ឈា�ែានុ

ការលេឆ្នាំាើយតុ�ក្រតុមឹក្រតុវូា ឬយុ�ធសាាស្ត្រសារីារា�ងច�លេពុោះអ�លេពុើ

សាណើមិ្ពុច្ចប្រពះ នណើរិោតុមិ្ពុ សា��ន,ុ ណើល័ោកនា�ករិដ្ឋឋម្ពុន្ទ្រានិ�  
�ូនុ ចែសាន ន�ងអុ្វីកមុ្ពុាង ម្ពុូ�ន�ក សា��ន ុកុុងជា�ន�ួ 
ណើល័ើកដ្ឋ���ងណើនៅឯ ចែ�រីិអ្វីង់តុាដ្ឋ�័ឺរិ (សាងាាតុមួ់្ពុ�ណើនៅ 
ណើប្រកៅ��ប្រកុង�ូរិ�សា) នាឆ្នាំាុ�១៩៨៧។  
រិ��ថ្វាតុ៖ ��ល័��ូ� ណើអ្វី. ចែ�ល័ណើប្រេសា/�� ាាល័�័សាណើមិ្ពុច្ចចែម្ពុ ូ 
(�� ាសាារិម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)
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�ាុលេណ្ឌ ះោះ រ��ខែខែរក្រកហម �នុលេធាើើឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខែរ

ក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាងពុ�រ�ានុនុាក់សាាា�់�តុ�់ង់ជ្ឈ�វាិតុ។

 លេក្រកោយលេពុ�ខែ��រ��ខែខែរក្រកហម�នុផុ្សាតុរ�តុ់

លេ�ៅ ��ពុិលេសាោធានុរ៍�សា់លេយើង�ងាាញ�ា រិាល័់សាងគម្ពុ

លេក្រកោយជ្ឈលេមាោះ�ា�ងអសាក់្រតុវូាខែតុ�លេ�ៀ�សាការរាតុតុីាតុ

នៃនុអ�លេពុើហងិ�ា តុាមរយៈការ�លេងកើតុឲ្យ�មានុសានុីភិាាពុ

ជ្ឈាជ្ឈ�ហានុ���ូង។ ការពុតិុ យុតុីធិាម៌ ការផ្សា�ះផ្សា�ា នុងិការ 

អ�់រ� មិនុអាចពុ�ា��សាងាមជ្ឈាតុឲិ្យ�ជ្ឈាសាះលេសាីើយ�នុ 

លេ�ើយ ក្រ�សានិុលេ�ើ�ែានុវាតុមីានុ “សានុីភិាាពុ” ។ ជ្ឈនួុកា�  

សានុីភិាាពុអាចសាលេក្រមចលេ�ៅ�នុតុាមរយៈអនុរីា�មនុ៍

លេយោធាា។ លេនុះ�ឺជ្ឈាករណ្ឌ�ជ្ឈាក់ខែសាងីកុំងក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា។ 
 

ច�លេពុោះក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា រ��ខែខែរក្រកហម��ួរ��លេ�ៅលេនុៅ 
កុំងឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេ�ោយសាារខែតុកង�័ពុរណ្ឌសារិ�សាាម�ា� 
សាលេន្ត្រីងាោះជ្ឈាតុកិមុុជ្ឈាជ្ឈាមួយនុងឹអនុរីា�មនុរ៍�សាក់ង 
�័ពុលេវាៀតុណ្ឌាម។ 

 លេ�ោះ��ជ្ឈាខែខែរក្រកហមក្រតុវូា�លេណី្ឌញលេចញពុ�អ�ណ្ឌាច

លេ�ៅលេហើយកី� ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈាលេនុៅខែតុក្រតូុវា�នុយីាយ�លេ�ោយ 
ជ្ឈលេមាោះ អសាិរិភាាពុ នុងិភាាពុលេខេចខេា�អសារ់យៈកា�ជ្ឈាងពុ�រ 

�សាវាតុ�រ�៍នុលីេ�ៀតុ។ �នុេា�់ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងកមាា�ងខែខែរ 

ក្រកហម លេនុៅខែតុ�នុសីាន្ត្រីងាាមជ្ឈាមួយរ�ឋាភិា��កមុុជ្ឈា។ 

លេនុៅលេពុ�ខែ��កងកមាា�ងខែខែរក្រកហមក្រតុូវា��ខែ�កខៀាតុ ់

�ចា�ន�ងសាម្ពុា�រិ�កម័្ពុ�ា�ងស្រុសាងុ ណើ�ើ�ប្រ�ណើ�សាកមុុ្ពុជាា

អ្វីាច្ចចា�់លេផ្សាីើម��លេណ្ឌើរការឈាានុណើ�ៅសាលេក្រមចយុតុីិធាម៌ 

រ�សា់ខានួុ�នុ។ កិចៀខតិុខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេ�ើមី�សាលេក្រមច

យុតុីធិាម៌ នុងិការផ្សា�ះផ្សា�ាជ្ឈាលេក្រចើនុ �នុក្រ�ក្រពុតឹុលីេ�ៅលេនុៅ 

កំុងអ��ុងលេពុ�សាន្ត្រីងាាម។ ជ្ឈាឧ�ាហរណ៍្ឌ លេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�
 ១៩៧៩ កមុុជ្ឈា�នុ�លេងកើតុ  “តុ�ុាការក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ��វិាតុនីុ ៍”  

មួយខែ�� “កាតុល់េ�ោសា” លេម�កឹនុា�ខែខែរក្រកហមលេ�ោយ 

ក���ងមុខ។ ខណ្ឌៈលេពុ�ខែ��កិចៀខតិុខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេ�ើមី�

វាិនុចិ័័យលេ�ោសាច�លេពុោះរ��ខែខែរក្រកហម �ឺជ្ឈា�លេងើើសាម 

លេហតុុសាមផ្សា� កិចៀខតិុខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេនុះមិនុ�នុឈារ

លេ�ើ���ឋានុយុតុីិធាម៌ខែ����ួ�សាាា�់ជ្ឈាផ្សាាូវាការ

អនុរីជ្ឈាតុលិេ� លេហើយកិចៀខតិុខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេនុះក៏មិនុអាច

ក្រ�ក្រពុតឹុលីេ�ៅ�នុខែ�រ ពុ�លេក្រពុោះ�ាកំុងខណ្ឌៈលេនុោះក្រ�លេ�សា 
ជ្ឈាតុកិ�ពុុងសាិិតុលេនុៅកុំងសាន្ត្រីងាាមលេនុៅលេ�ើយ។

 កិចៀខតិុខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងឈាានុលេ�ៅសាលេក្រមចយុតុីិធាម៌

ពុិតុក្រ�ក�មួយលេ�ៀតុ �នុក្រ�ក្រពឹុតុលីេ�ៅតុាមរយៈការ 

�លេងកើតុអងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះវាិសាាម�ាកុំងតុុ�ាការកមុុជ្ឈា 

ខែ��ក្រតុវូា�នុសាាា��់ា សាា�ាកី�ខែខែរក្រកហម លេនុៅលេ�ើម

�សាវាតុ�រឆ៍្នាំាំ�២០០០។ វាតុមីានុនៃនុសាា�ាកី�ខែខែរក្រកហម 

ខែ��ជ្ឈាតុ�ុាការរួម�ាំរវាាងអងាការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុនិុងិ 

កមុុជ្ឈា �ឺជ្ឈាជ្ឈ�ហានុ�ព៏ុលិេសាសាសាក្រមា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុជ្ឈា 
 

ពុ�លេក្រពុោះតុុ�ាការលេនុះ�ឺជ្ឈាកិចៀខតិុខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងយាាង

ពុតិុក្រ�ក� លេ�ើមី�ខែសាើងរកយុតុីធិាម៌ជ្ឈនូុជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះនៃនុរ�� 

ខែខែរក្រកហម។ លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកី� លេយើងចា��ចក់្រតូុវាចង 

ចា��ា��លេណ្ឌើរការឈាានុលេ�ៅសាលេក្រមចយុតុីធិាម៌ ក្រតូុវាខែតុចា�់ 

លេផ្សាីើមលេចញពុ���លេណ្ឌើរខែសាើងរកការពុតិុ�ណ៏ើសាោ័ះប្រតុង់មួ្ពុ�។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា លេនុៅលេ�ើម���ូងក្រតូុវា

�លេងកើតុលេ�ើងលេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៩៥ ជ្ឈាការយិា�យ័មួយ

រ�សាស់ាាក�វា�ិ�ា�័យខែយា� �នុេា�់ពុ�សាភាាសាហរ�ឋ 

អាលេមរកិអនុម័ុតុឲ្យ�មានុចីា�់សាី�ពុ�យុតុីិធាម៌សាក្រមា�់

អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍លេ�ើមី�លេធាើើការសាិក�ាស្រាសាាវា 

ក្រជ្ឈាវាពុ�អ�លេពុើក្រ��័យពុជូ្ឈសាាសានុល៍េនុៅកុំងក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា។ 
 

ចា�់តុា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៩៧មក មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា  
លេ�ើរតុនួុា��ជ្ឈាសាាិ�័នុសាងាមសុា�វា�ិឯករាជ្ឈ�មិនុ�លេមៀ�ង 

ខែ��លេផ្សាោីតុលេ�ៅលេ�ើការចងចា� យុតុីិធាម៌ នុងិការផ្សា�ះ 

ផ្សា�ា។ លេ�សាកកមែសាំ�ូរ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា 
 

�ឺស្រាសាាវាក្រជ្ឈាវា កតុ់ក្រតុា នុងិក្រ�ខែមក្រ�មូ�ឯកសាារនុងិ

វាតុិតុុាងលេផ្សា�ង  ៗខែ���នុ���ុ់កពុ�រ��ខែខែរក្រកហម លេ�ើមី� 
�ា�ក្រ���់យុតុីធិាម៌នុងិការចងចា�។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារ 

កមុុជ្ឈា �ឺជ្ឈា�ណ្ឌ ះសាារ�ឋានុនៃនុឯកសាារ�ាក់�ងនុងឹរ��

ខែខែរក្រកហមធា�ជ្ឈាងលេ��ងៀសាល់េនុៅកុំងតុ��នុ។់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកសាារកមុុជ្ឈា លេ�ើរតុនួុា��យាាងសា�ខានុកុំ់ងការជ្ឈ�រុញ��់

 
��លេណ្ឌើរការខែសាើងរកការពុតិុ នុងិឈាានុលេ�ៅសាលេក្រមចយុតុីធិាម៌

ខែ��មិនុខែមនុខែតុលេនុៅកុំង�នុេ�់សាវានុាការ�ាុលេណ្ឌ ះោះលេ� 

�ាុខែនុ�ឺីលេនុៅ�ូ�ា�ងក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា។

 យុតុីិធាម៌មិនុខែមនុមានុសាណ្ឌឋានុខែតុមួយខែ��លេនុោះ

លេ�ើយ។ យុតុីធិាម៌អាចសាលេក្រមច�នុតុាមរយៈការកាតុ ់

លេ�ោសាឧក្រកិ�ឋជ្ឈនុ នុងិផ្សានីុ េាលេ�ោសាលេ�ើ�ុ�ា��ា�ង�ាយ

ខែ����ួ�ខសុាក្រតុូវាច�លេពុោះការក្រ�ក្រពុឹតុអី�លេពុើក្រ��័យ

ពុូជ្ឈសាាសានុន៍ុងិការសាមាា�់រងាា� �ាុខែនុយុីតុីធិាម៌អាច

នុងឹរតឹុខែតុក្រ�លេសាើរ លេនុៅលេពុ�ខែ��ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះមួយរូ�

2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦២ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦២ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២១

សាណើមិ្ពុច្ចប្រពះ នណើរិោតុមិ្ពុ សា��ន ុន�ងណើល័ោកនា�ករិដ្ឋឋម្ពុន្ទ្រានិ� 
�ូនុ ចែសាន អ្វីម្ពុដ្ឋ�ណើ�ើរិណើដ្ឋោ�ណើល័ោកជា��ាវ �ុូន រិាូន� 
�ូនុ ចែសាន ����ញ្ចច�់ជា�ន�ួណើល័ើកដ្ឋ���ងកុុងឆ្នាំាុ�១៩៨៧ 
ប្រ�ក�ណើដ្ឋោ�ណើជាោគជា័�។  
រិ��ថ្វាតុ៖ ��ល័��ូ� ណើអ្វី. ចែ�ល័ណើប្រេសា/�� ាាល័�័សាណើមិ្ពុច្ចចែម្ពុ ូ
(�� ាសាារិម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)

រូ�ព�ណើឆ្នាំងីលេ�ៅសាាី�៖ ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� នុិងជ្ឈារ�ឋមន្ត្រីនុី� ក្រកសាងួ 
ការិពារិជាាតុ� �ា �ញ់, តុ��ាងព�ណើសាសាអ្វីគគណើល័�ាធា�ការិ
អងាការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុិ យាាសុាសាុ� អាកាសាុ�, ក្រពុះ��សាលេមីច 
ប្រពះនណើរិោតុិម្ពុ សា��ន ុប្រពះប្រ�ធាានឧតុិម្ពុប្រកមុ្ពុប្រ�ឹកាាជាាតុ� ច្ច�ល័ 
រួិម្ពុព�ធា���ួ�សាាីគម្ពុនក៍ារិវ�ល័ក្រតុ��់រ�សាជ់្ឈនុលេភាៀសាខានួុកមុុជ្ឈា
ណើនៅ��ប្រកុងភូុ�ណើពញ ណើនៅនៃថ្វាៃ��២៨ ចែ�កញ្ញាា ឆ្នាំាុ�១៩៩២។ 
រិ��ថ្វាតុ៖ Pernaca Sudhakaran 
ប្រ�ភូព ៖ Benny Widyono

�នុលេរៀ�រា�់អ�ពុ�លេរឿងរាាវារ�សាខ់ានួុលេនុៅកុំងតុ�ុាការ។ 

យុតុីធិាម៌អាចសាលេក្រមច�នុតុាមរយៈការចងក្រកងនុវូាអើ�

ខែ���នុលេកើតុលេ�ើង នុងិមូ�លេហតុខុែ��លេហតុកុារណ៍្ឌ

លេនុោះលេកើតុលេ�ើង។ យុតុីធិាម៌អាចលេ�ចជ្ឈារូ�រាងលេ�ើងលេនុៅ 

លេពុ�ខែ��សាាចល់េរឿងរ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វាតិុនុានុា 

ក្រតូុវា�នុលេរៀ�រា�់មីងលេ�ៀតុលេនុៅកុំងលេសាៀវាលេភាៅក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាី

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦២ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦២ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២១

នុងិលេនុៅកុំង�ាំក់លេរៀនុ។ យុតុីធិាម៌អាចសាលេក្រមច�នុតុាម 
រយៈការសាះលេសាីើយផ្សាាវូាចតិុ ីក៏�ចូជ្ឈាការខែ��ា���់អំក 
រសារ់ានុមានុជ្ឈ�វាតិុ តុាមរយៈតុ�ខែហ�ា�លេវាជ្ឈជសាាស្ត្រសា ីលេសាវាាកមែ 

សាខុភាាពុនុងិក្រ�ពុន័ុធ�ា�ពុារសាងាម។ តុាមរយៈការលេ�ើក 

លេ�ើង�ា�ងអស់ាលេនុះ យុតុីធិាម៌�ឺមានុពុហសុាណ្ឌឋានុ នុងិ�ឺ 

ជ្ឈាខែផ្សាកំមួយនៃនុ��លេណ្ឌើរការសាាីរលេ�ើងវាញិនុវូាអរយិធាម៌

នុងិមនុសុា�ធាម៌សាក្រមា�់សាងាមលេក្រកោយជ្ឈលេមាោះមួយ។

 �នុេា�់ពុ�មានុការ�លេងកើតុសាា�ាកី�ខែខែរក្រកហមកមុុជ្ឈា 
មិនុក្រតុមឹខែតុ�ា�ពុារ��ក់ារខែសាើងរកយុតុីធិាម៌លេនុៅឯសាាល័ា 

កិ�ណើនះតុាម្ពុរិ�ៈការិ�គតុផ់្សាាង់ឯកសាារិ វតុុតុុាង ន�ង�� 

សាមាាសានុខ៍ែតុ�ាុលេណ្ឌ ះោះលេ� �ាុខែនុខីែ�ម�ា�ង�ា�ពុារ��ក់ារ 

សាលេក្រមច�នុយុតុីធិាម៌កុំងការអ�់រ� ការចងចា� លេសាវាាកមែ 
សាងាម នុងិការ��នុកុ�ក្រមងុ�នៃ�លេ�ៀតុ��់អំករសារ់ានុ

មានុជ្ឈ�វាិតុពុ�រ��ខែខែរក្រកហមខែ�មលេ�ៀតុផ្សាង។

 កមុុជ្ឈា�នុ�ណុី្ឌះ�ណី្ឌា�ក្រ�ូ�លេក្រង�នុមធា�មសាកិ�ា 
 

សាិសា�ានុសុាិសា�កក្រមិតុវាិ��ា�័យ នុងិក្រ�ូ�លេក្រង�នុ

កក្រមិតុឧតុមី រា�់ពុានុន់ុាក់អ�ពុ�ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាខីែខែរក្រកហម 

លេ�ោយលេក្រ�ើក្រ�សា់វាិធា�សាាស្ត្រសាសីាិក�ាខែ��សាិសា�មជ្ឈឈ- 

មណ្ឌឌ�។ កមុុជ្ឈា�ា�ក្រ���ស់ាិ�ីៈ វា�ីធាម៌ នុងិកិចៀ

ផ្សាីួចលេផ្សាីើមអ�់រ�សាាធាារណ្ឌៈ លេ�ើមី�ធាានុា�ាក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាី

ន�ង��ពុិ លេសាោធានុរ៍�សាជ់្ឈនុរងលេក្រ�ោះ ន�ងអំករសារ់ានុមានុ 

ជ្ឈ�វាតិុពុ�រ��ខែខែរក្រកហម នុងឹមិនុក្រតូុវា�នុ��លេភាាចលេចោ�។ 

កមុុ្ពុជាាក�ពងុអ្វីនវុតុិកម័្ពុវ�ធា�ចែថ្វា�ា�សា�ុភូាព ន�ង��នកុ�ប្រម្ពុងុ 
��អំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វាតិុពុ�រ��ខែខែរក្រកហម ខែ��ជ្ឈយួ 

��អំ់ករស់ារានុមានុជ្ឈ�វាតិុពុ�រ��ខែខែរក្រកហមឲ្យ���ួ�

�នុការខែ��ា�នុងិការ�ា�ពុារ។ កមុុជ្ឈា�នុក្រ�តុិ�តុីិ

កមែវាធិា�មួយខែ��រួមមានុ អំកសាែក័្រ�ចតិុចី�នុនួុ ៥០០នុាក់ 

ខែ��ជ្ឈាអំក�កឹនុា�យុវាជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយជ្ឈាមួយនុងឹអំក 

រសារ់ានុមានុជ្ឈ�វាតិុពុ�រ��ខែខែរក្រកហមលេនុៅកុំងសាហ�មនុ៍

រ�ស់ាខានួុ។ សាកមែភាាពុលេនុះផ្សា�ី់ជ្ឈូនុអំករសា់រានុមានុ 
ជ្ឈ�វាិតុនុវូាការ�ា�ក្រ��ខែនុមិ នុងិ�លេងកើតុជ្ឈាឱកាសា�ខែនុមិ

សាក្រមា�់យុវាជ្ឈនុ-យុវានុារ�លេ�ើមី�លេរៀនុសាូក្រតុ។

 ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈាមានុការ�តូុ�ាសា�ួ់រឲ្យ�កតុស់ាមាា� ់
ជ្ឈាណើប្រច្ចើនុ ចា�់តុា�ងពុ� ឆ្នាំាំ�១៩៩៩ មកលេមាាះ ក៏�ាុខែនុកីមុុជ្ឈា

ក្រតុូវាឆ្នាំាងកាតុក់ារតុសាូូនុងិភាាពុឈាចឺា�់ជ្ឈាលេក្រចើនុ លេ�ើមី�

ឈាានុមក��់ច�ណុ្ឌចលេនុះ។ លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកី� 

កងកមាា�ង�លេណី្ឌោះអាសានុរំ�សា់អងាការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុ,ិ 
ស្រាសាុកក�ចាយមារ នៃ�ៃ��១៣ ខែខមិ�ុនុា ឆ្នាំាំ�១៩៩២។ 
��ណ្ឌាក់កា���ពុ�រនៃនុ��ឈា�់�ញ់លេនុៅកមុុជ្ឈាមានុសាពុុ�ភាាពុ
ចា�់ពុ�នៃ�ៃលេនុះតុលេ�ៅ។ លេនុៅកុំង��ណ្ឌាក់កាល័��ព�រិណើនះ ការិ 
��ួល័�សុាប្រតុូវរិ�សា់ អុូ្វីនតុាក់ រួិម្ពុម្ពុាន ការិក្រតុួតុពុិនុតិុ���
ឈា�់�ញ់ ការដ្ឋាក់�័ព�លេណី្ឌោះអាសានុ ំការរ�សាា��័ពព�ភូាគ�
�ា�ង�ួនុរ�សា់កមុុជ្ឈា។ អុូនុតុាក់ ក្រតុូវា�នុ�លេងកើតុលេ�ើងលេ�ោយ
លេសាចកី�សាលេក្រមចរ�សា់ក្រកុមក្រ�ឹក�ាសានុីសិាុខ លេ�ខ៧៤៥ 
(១៩៩២) ន�ងប្រតុូវអ្វីនវុតុិណើនៅនៃថ្វាៃ��១៥ ចែ�ម្ពុ�នា ឆ្នាំាុ�១៩៩២។ 
អុូនុតុាក់ មានុភាារកិចៀ�កឹនុា�កមុុជ្ឈាឆ្នាំាងកាតុ�់�ណ្ឌាក់កា�
អ្វីនិរិកាល័ណើ�ៅរិកការិណើ�ះណើឆ្នាំោុតុណើដ្ឋោ�ណើសារិ� ន�ង�ុតុិ�ធាម៌្ពុ ចែដ្ឋល័
នុងឹក្រ�ក្រពុឹតុលីេ�ៅ លេនុៅខែខលេមសាា ឬឧសាភាា ឆ្នាំាំ�១៩៩៣ កុំង
ណើគោល័���ង�ណើងាើតុរិដ្ឋឋាភូ��ល័ប្រ�ជាាធា��ណើតុ�ូមួ្ពុ�។ 
រូ��តុ៖ អងាការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុ ិ
ក្រ�ភាពុ៖ Benny Widyono

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុជ្ឈាលេធាើើមាតុភូុាមិនុវិាតុពីុ�ជ្ឈ�រ�ជ្ឈនុលេភាៀសាខានួុលេនុៅ
ក្រ�លេ�សានៃ�តុាមរយៈរ�លេភាាើងខែ��លេរៀ�ច�លេ�ោយឧតុមី
ក្រកុមក្រ�ឹក�ាជ្ឈានុខ់សុា់��ួ��នុេកុជ្ឈនុលេភាៀសាខានួុរ�សា់
អងាការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុសិា�លេ�ៅមក��ក្រកុងភាំ�លេពុញ លេនុៅ
ខែខមិ�ុនុា ឆ្នាំាំ�១៩៩២។ (ក្រ�ភាពុ៖ Benny Widyono)

4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

កមុុជ្ឈាមិនុខែ��រួញរាលេសាោះលេ�ើយ។ �ចៀ�ុីនុ ំអំករសា់
 

រានុមានុជ្ឈ�វាតិុពុ�រ��ខែខែរក្រកហមក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាង៥�ានុ

នុាក់លេ�ៀតុ រួម�ា�ងជ្ឈនុនៃ���ផ់្សាង លេនុៅរសារ់ានុមានុជ្ឈ�វាតិុ 

លេ�ើមី�លេរៀ�រា�់អ�ពុ�លេរឿងរាាវារ�សា់ខានួុកុំងអ្វី�ឡុងុរ��

ខែខែរក្រកហម។ 

 ��លេណ្ឌើររ�សា់កមុុជ្ឈាលេឆ្នាំោុះលេ�ៅកានុក់ារផ្សា�ះផ្សា�ា

មិនុ�ានុ�់�ៀ�់ លេហើយក៏នុងឹ�ែានុ����ៀ�់ខែ�រ។ ការរារា�ង 

��់សាកាតុ ់�ាម�ារនុវូាការលេ�ីជ្ឈាា�ល៏េមោះមុតុកុំងការចង 
ចា�អ�ពុ�អតុ�តុកា�។

�ុរសាមំាក់ណើធាីើប្រតុា�់តុាមរូ�ផ្សា�ាយអ�ពុ�ការចុះលេឈាែោះ
លេ�ះលេឆ្នាំោំតុណើដ្ឋោ�ណើល័ើក�ងាាញ�� ាច្ចុះណើ�ោ័ះណើ�ះណើឆ្នាំោុតុ 
អុូ្វីនតុាក់ រិ�សា់គាតុ ់។ រិ��ថ្វាតុណើនះ ថ្វាតុណើនៅនៃថ្វាៃ��១ ខែខកញ្ញាា 
ឆ្នាំាុ�១៩៩២។ រិ��ថ្វាតុ៖ Pernaca Sudhakaran 
ប្រ�ភូព ៖ Benny Widyono

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុជ្ឈាក្រ�មូ�ផ្សាីុ��ាំលេនុៅខែកីរការិ យា�យ័លេ�ះលេឆ្នាំោំតុមួយ
 

លេនុៅលេខតុនីៃក្រពុខែវាង លេនុៅនៃ�ៃ�� ពុ� រនៃនុការលេ�ះលេឆ្នាំោំតុ ខែ��ក្រ�ក្រពុឹ តុលីេ�ៅ
ចា�់ពុ� នៃ�ៃ�� ២៣ ��ន់ៃ�ៃ�� ២៨ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�១៩៩៣។  
រូ��តុលេនុះ �តុលេនុៅនៃ�ៃ�� ២៤ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�១៩៩៣។  
រូ��តុ៖ Pernaca Sudhakaran/ក្រ�ភាពុ៖ Benny Widyono

អុ្វីកណើ�ើកម្ពុូ�តុ�រិមឺ្ពុកូដ្ឋកឹម្ពុនសុាា ន�ង��ន�ញណើ�ៅណើ�តុកិ�ពតុ  
ណើនៅចែ�សា��ា ឆ្នាំាុ�១៩៩២។ 
រូ��តុ ៖ អុូនុតុាក់ / Pernaca Sudhakaran
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ហេ�តុិអ្វីី�ត្របុវតិិសិាស្ត្រសិំហេ�ធាកម្ពុជា
មានសារសំំខាន់ឥតិពី�រចំំហេ�ះសំនិសុិំខជាតិ ិនងិសំនិសុិំខតំិបុន់អាសាាន

�ងំ យុ

 ខណ្ឌៈលេពុ�ខែ��លេយើងរ�ឭកខួ�លេ�ើក��៣០នៃនុ

សានុធសិាញ្ញាាសានុីភិាាពុ��ក្រកុង�ារ�សា លេយើងនុងឹ��លេពុញ

កាតុពុើកិចៀ�នុយាាងក្រ�លេសាើរមួយកុំងការ��ួ�សាាា�់

សាារសា�ខានុន់ៃនុក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសា ីជ្ឈាពុលិេសាសាក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាី

លេយោធាាកមុុជ្ឈា ច�លេពុោះតុ��នុ ់នុងិពុិភាពុលេ�ោក។ ក្រ�វាតុី ិ
សាាស្ត្រសាិកមុុ្ពុជាា គួរិចែតុប្រតុូវ��ួល័សាគាល័ថ់្វាាជាាធានធាានជ្ឈាតុិ

មួយ ជ្ឈ�រុញ��ក់ារអភិាវាឌ្ឍឍជ្ឈាយុ�ធសាាស្ត្រសារី�សាក់្រ�លេ�សា 

ជ្ឈាតុ ិជ្ឈះឥ�ធិពុ� នុងិភាាពុជ្ឈាអំក�កឹនុា�រ�សាក់មុុជ្ឈាលេនុៅ 
កំុងតុ��នុអ់ាសាូានុ។

 ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេយោធាា ក្រតូុវា�នុពុពិុណ៌្ឌនុា�ា �ឺជ្ឈាការ 

សាកិ�ាស្រាសាាវាក្រជ្ឈាវាអ�ពុ�សាន្ត្រីងាាម នុងិការវាភិាា�អ�ពុ�ជ្ឈយ័ 

ជ្ឈមំះ នុងិ�រាជ្ឈយ័។ លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាក៏លេ�ោយ ក្រ�វាតុី-ិ 

សាាស្ត្រសាលីេយោធាា រួម��ៀូ�នុវូាធាាតុផុ្សា��ជ្ឈាលេក្រចើនុ�នៃ�លេ�ៀតុ 
ណើល័ើសាព�ណើនះ។ ប្រ�វតុិ�សាាស្ត្រសាណិើ�ោធាាណើកិោ�ន�វប្រ�ធាាន�� 

ជ្ឈាលេក្រចើនុ ខែ��រួមមានុវាឌ្ឍឍនុភាាពុ នុងិ�រាជ្ឈយ័នៃនុរ�� 

នុ�មួយៗរហតូុ��ក់ារវាវិាតុរី�ស់ាក្រ�លេ�សាជ្ឈាតុនិុានុា ក្រពុម 

�ា�ងសាកមែភាាពុខែ��មនុសុា�ជ្ឈាតុ ិសាាងក�ហសុា�ខែ��ៗ  

សាលេមីចពុិជ្ឈ័យលេសានុា លេ�ៀ �ញ់ ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� នុងិជ្ឈា 
រ�ឋមន្ត្រីនុី�ការពុារជ្ឈាតុិកមុុជ្ឈា (ខាងសាាី�) នុងិឧតុមីលេសានុ�យ៍ 
�ឹម្ពុ សាុវតុុ� ��ប្រ�ឹកាាព�ណើសាសារិ�សាស់ាណើមិ្ពុច្ចព�ជា័�ណើសានា  
លេ�ៀ �ញ់ (ខាងលេឆ្នាំើង) អលេ�ជ ើញពុិនុតិុ��លេក្រមោងលេនុៅឯ 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�សានុីិ ភាាពុអនុាង់ខែវាង (មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារ
កមុុជ្ឈា) លេ�ើមី��លេងកើតុជ្ឈាសាីូ�អនុសុា�ាវារ�យ៍ឈាំះ ឈាំះ ។

 
រិ��ថ្វាតុណើដ្ឋោ� ល័� កុកឆ្នាំា� នៃថ្វាៃ��៦ ចែ�ម្ពុ�នា ឆ្នាំុា�២០២០។
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ឬ�នុលេរៀនុសូាក្រតុពុ�ក�ហសុារ�សា់ខានួុ។ ក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសាី

កមុុជ្ឈា លេពុោរលេពុញលេ�ៅលេ�ោយលេមលេរៀនុឥតុមានុពុ� រសាក្រមា�់ 
ក្រ�លេ�សារ�សាខ់ានួុ តុ��នុ ់នុិងពុិ ភាពុលេ�ោក។

 ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា �ឺជ្ឈាច�ណុ្ឌចក្រ�សាពុើ�ស៏ា�ខានុជ់្ឈា 
យុ�ធសាាស្ត្រសាមួីយ នៃនុការតុសូូាក្រ��ាញក្រ��ង់�ាំកុំងអ្វី�ឡុងុ 
សាន្ត្រីងាាមក្រតុជ្ឈាក់រវាាង មលេនុោ�ម្ពុវ�ជាាា ក្រ�ពុ័នុធនុលេយោ�យ  

នុងិ��លេនុោរនៃនុលេ�ោ�នុលេយោ�យការ�រលេ�សា។ ក្រ�វាតុី-ិ 

សាាស្ត្រសាកីមុុជ្ឈាខែ��ញុា�ងឲ្យ�លេកើតុមានុ នុងិជ្ឈាខែផ្សាកំខាះ 
នៃនុក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសា�ីាក់�ងនុងឹអនុរីា�មនុព៍ុ�សា�ណ្ឌាក់ 

�រលេ�សាលេនុៅកំងុតុ��នុ ់សា�ញ្ញាជក់ឲ្យ�ណើឃាើញ�ា ក្រ�លេ�សា 

កមុុជ្ឈាមានុសាារសា��ាន�់ាូង�ចូលេមីចច� លេពុោះសានិ�សាុ� 

លេនុៅកុំងតុ��នុ ់លេហើយសានុីសិាុខលេនុៅកុំងតុ��នុម់ានុសាារ
 

សា�ខានុយ់ាាង�ចូលេមីច ច�លេពុោះសានុីសិាុខពុិភាពុលេ�ោក។  

�ចែនុម្ពុណើល័ើសាព�ណើនះណើ�ៅណើ�ៀតុ ការិសាម្ពុលា�់រិងគាល័ សាន្ទ្រាងគាម  

នុងិការ��ផ្សាាិច��ផ្សាាាញ លេកើតុមានុជ្ឈាលេក្រចើនុលេ�ើកលេក្រចើនុសាា

លេនុៅកុំង��ពុ័រក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសាីកមុុជ្ឈានុាចុងសាតុវាតុ�រ៍

��២០ �នុផ្សា�ីជ់្ឈាលេមលេរៀនុសា�ខានុ់ៗ  សាី�អ�ពុ�សាាិនុភាាពុ

ខែ��លេកើតុមានុលេ�ើង នុងិ��ធផ្សា�ពុ�អសាិរិភាាពុ សាន្ត្រីងាាម  

នុងិអ�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានុ។៍ ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាកីមុុជ្ឈា �ឺជ្ឈា 
តុកឹតុាងមួយនៃនុសាែារតុ��រ៏ងឹមា�រ�ស់ាមនុសុា� ក៏�ចូជ្ឈា

លេមលេរៀនុសាី�ពុ�ជ្ឈលេក្រមៅនៃនុ�ុចៀរតិុភាាពុរ�សា់មនុសុា�។

 ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាកីមុុជ្ឈា ក្រតុវូា�នុ�នុេច់�ងៀាក់ជ្ឈាលេក្រចើនុ 
លេ�ើកលេក្រចើនុសាា លេ�ោយក្រ�លេ�សាជ្ឈិតុខាង លេ�ើមី��ន្ត្រីនុេានុ

យក ក្រ��់ក្រ�ង នុងិ�លេណី្ឌើមកានុក់ា�់�ឹក��ពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុុជ្ឈា។ ការសាិក�ាអ�ពុ�ក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសានីៃនុ��នុាក់��នុង 

��នុាសា ់នុងិជ្ឈលេមាោះកា�ពុ�អតុ�តុកា��ា�ងអសាល់េនុះ មិនុ

អាចក្រតួុសាក្រតុាយផ្សាាូវាសាក្រមា�់ការ�ូតុ ឬកិចៀការលេយោធាា

នុាលេពុ��ចៀ�ុីនុឬំអនុា�តុលេ� ក៏�ាុខែនុកី្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេនុះ  
�ឺជ្ឈាធានុធាានុជ្ឈាតុមួិយ ខែ��ផ្សា�ីអ់�ណ្ឌាច��អំ់ក�កឹ 

នា�តុាម្ពុរិ�ៈគតុ���ឌ�តុជាា��ុធសាាស្ត្រសាិកុងុការិប្រគ�់ប្រគង 

��នុាក់��នុងជ្ឈាមួយនុឹងក្រ�លេ�សាជិ្ឈតុខាងនុងិពិុ ភាពុលេ�ោក។

 ក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសាកីមុុជ្ឈា ជ្ឈាពុិ លេសាសាប្រ�វតុិ�សាាស្ត្រសា ិ

លេយោធាា ផ្សា�ី់ជ្ឈាធានុធាានុ�៏ចា��ច់មួយ សាក្រមា�់ការ 

អភាិវាឌ្ឍឍ�តុិ�ណ្ឌឌិតុជ្ឈាយុ�ធសាាស្ត្រសារី�សា់អំក�ឹកនុា� 

ក្រ�លេ�សាជ្ឈាតុរិ�សាល់េយើង អំក�កឹនុា�កំុងតុ��នុ ់នុងិអំក 

�កឹនុា�កក្រមិតុពុភិាពុលេ�ោក។ ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេយោធាាកមុុជ្ឈា 
លេពុោរលេពុញលេ�ៅលេ�ោយលេមលេរៀនុ អ�ពុ�វាធិា�សាាស្ត្រសាខីែ��ណ្ឌានុងិ 

លេពុ�លេវា�ាសាកិ�សាម្ពុណ្ឌាមួយខែ���ួរ�ាក់ក�ហិតុ អតុ ់

ធាែតុ់ ឬតុតុា�ងណើដ្ឋោ�អង់អាច្ច កុងុការិការិពារិសានុីសិា�ុ 

ជាាតុ�ប្រ�ក�ណើដ្ឋោ�ភាាពុលេវាៀងនៃវា។ �ាំក់�ឹកនុា�លេយោធាា 

រ�សាក់មុុជ្ឈា អាចចាតុ�ុ់កក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេយោធាាកមុុជ្ឈា 
 

�ាជ្ឈាធានុធាានុជ្ឈាតុមួិយ កុំងការ�សុាខាតុក់សាាង�តុ ិ
�ណ្ឌឌិតុជ្ឈាយុ�ធសាាស្ត្រសារី�ស់ាខានួុ នុងិការ�លេងកើនុជ្ឈ�នុាញ 
វាជិ្ឈជាជ្ឈ�វាៈរ�សាអ់ងាភាាពុ នុងិមន្ត្រីនុី�លេយោធាារ�ស់ាខានួុខែ�ម 
លេ�ៀតុផ្សាង។ 

សាលេមីចពុិជ្ឈ័យលេសានុា លេ�ៀ �ញ់ ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� នុងិ 
ជ្ឈារ�ឋមន្ត្រីនុី�ការពុារជ្ឈាតុកិមុុជ្ឈា នុងិឧតុមីលេសានុ�យ៍ ណឹ្ឌម 
សាុវាតុិ ិ(ខាងសាាី�)។ នុាយ�ាហានុ�នុេា�់ពុ�ឯកឧតុមី ណឹ្ឌម 
សាុវាតុិ ិ�ឺឧតុមីលេសានុ�យ៍ឯក មាសា សាុ�ណ្ឌា (លេនុៅខាងលេឆ្នាំើង) 
នុងិលេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ (អងាុយ)។ �ណ្ឌក្រ�តុភូិាកិតុីយិសា�នុ
លេធាើើ�សា�នុកិចៀលេនុៅ��តុា�ង�ាក់លេសាំើជ្ឈាតុ��នុក់្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាី
លេយោធាា សាិិតុលេនុៅខែកីរមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�សានុីភិាាពុអនុាង់ខែវាង  
លេខតុឧីតុរីមានុជ្ឈ័យ តុាម�លេណី្ឌោយក្រពុ�ខែ�នុកមុុជ្ឈា-នៃ�។ 
រូ��តុលេ�ោយ �� កុកឆ្នាំាយ នៃ�ៃ��៦ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�២០២០។
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 សានុីសិាខុជ្ឈាតុរិ�ស់ាកមុុជ្ឈា ពុងឹខែផ្សាៀកលេ�ៅលេ�ើអងាភាាពុ 
លេយោធាាក្រ�ក�លេ�ោយជ្ឈ�នុាញវាជិ្ឈជាជ្ឈ�វាៈ។ អងាភាាពុលេយោធាា
ក្រ�ក�លេ�ោយជ្ឈ�នុាញវាិជ្ឈជាជ្ឈ�វាៈ�ាម�ារនុវូា�ាំក់�កឹនុា�
លេពុោរលេពុញលេ�ោយសាមតុភិាាពុ ខែ��មិនុក្រតុឹមជ្ឈាអំក 
ជ្ឈ�នុាញលេរៀ�ច�យុ�ធសាាស្ត្រសា ី�ាុលេណ្ឌ ះោះលេ��ាុខែនុខីែ�ម�ា�ងជ្ឈា
អំកក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេ�ៀតុផ្សាងពុ�លេក្រពុោះ�ា�ែានុយុ�ធសាាស្ត្រសា ី
លេជ្ឈោ�ជ្ឈយ័ណ្ឌាមួយ ខែ��អាច�លេងកើតុលេ�ើង�នុលេ�ោយ
�ែានុការយ�់�ងឹអ�ពុ�ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេនុោះលេ�ើយ។ 

 ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាកី�ណ្ឌតុន់ុវូាសាមាសាធាាតុសុាំ�ូ សាក្រមា�់ 
យុ�ធសាាស្ត្រសាលីេជ្ឈោ�ជ្ឈយ័នុានុា។ ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេយោធាា  
ធាានុា�ាយុ�ធសាាស្ត្រសាមួីយមិនុខែមនុរួម��ៀូ�ខែតុ�រ�ិ�
ក្រ�តុ�ិតុីកិារ យុ�ធវាធិា� នុងិក្រ�ឹសាី��ចៀ�ុីនុ�ំាុលេណ្ឌ ះោះលេ� �ាុខែនុ ី
ខែ�ម�ា�ង�ួ�ផ្សា��នុវូាលេជ្ឈោ�ជ្ឈយ័នុងិក�ហសុាពុ�អតុ�តុកា�
ខែ�មលេ�ៀតុផ្សាង។ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាអីាចផ្សា�ីជ់្ឈាលេ�ោ���នុតិុ
��់លេយើង �ាលេតុើលេ�ោ���ណ្ឌងនៃនុយុ�ធសាាស្ត្រសារី�សា់
លេយើងអាច��ួ�យក�នុឬលេ�? �ាលេតុើវាធិា�សាាស្ត្រសាឈីាានុ
លេ�ៅសាលេក្រមចលេ�ោ���ណ្ឌងរ�សា់លេយើង អាច�តុ់ខែ�នុ
តុាមកា�ៈលេ�សាៈ ខែ�រឬលេ�? �ាលេតុើអំក�កឹនុា�ពុ�មុនុៗ 

រ�សាល់េយើង�នុលេក្រ�ើក្រ�សាយុ់�ធសាាស្ត្រសា�ីចូ�ាំ ឬខសុា�ាំ
ខែ��ណ្ឌានុាលេពុ�កនុាងលេ�ៅ? ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេយោធាា �ឺជ្ឈា 
សាមាសាធាាតុសុាំ�ូ�ួ�ផ្សា����ៀ�ូ�ាំន�វយុ�ធសាាស្ត្រសាលីេយោធាា
នុងិសានុីសិាុខជ្ឈាតុ។ិ

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុិជ្ឈាសាមាជ្ឈិក នុងិសាហ�ាំក់�កឹនុា�នៃនុ 
សាមា�មក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុអិាសាុ�អាលេ�យ៍ំ (អាសាូានុ) ក្រតូុវាការ 
អំក�កឹនុា�ខែ��ជ្ឈាអំកក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាផី្សាងនុងិជ្ឈាអំកលេរៀ� 
ច�យុ�ធសាាស្ត្រសាផី្សាង។ ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេយោធាាកមុុជ្ឈា មានុ
សាារសា�ខានុឥ់តុពុ�រ ច�លេពុោះសានុីភិាាពុ នុងិសានុីសិាុខលេនុៅ 
កុំងតុ��នុ ់ពុ�លេក្រពុោះ�ាសាមរភូាមិ ការតុសាូ ូនុងិយុ�ធសាាស្ត្រសា ី
ភូាមិសាាស្ត្រសានីុលេយោ�យជ្ឈាលេក្រចើនុ ក្រតុវូា�នុលេផ្សាោីតុលេនុៅកុំង
ក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសាលីេយោធាាកមុុជ្ឈា។ ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា �ឺជ្ឈា
ច�ណុ្ឌចក្រ�ជ្ឈុ��មៃនុ�់៏សា�ខានុមួ់យកុំងអ��ុងសាន្ត្រីងាាម 

 
ជ្ឈលេមាោះ នុងិការតុសាូូជ្ឈាលេក្រចើនុខែ��លេកើតុមានុលេនុៅកុំង
តុ��នុន់ុាសាតុវាតុ�រ�៍�២០។ �នុេា�់ពុ�សាន្ត្រីងាាមឥណ្ឌឌូចិនុ
លេ�ើក��មួយ�នុ��ៀ�់លេ�ៅ ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា��ួ��នុ
ឯករាជ្ឈ� ច�ខែណ្ឌកឯលេនុៅកុំងអ��ុងសាន្ត្រីងាាមឥណ្ឌឌូចិនុ
លេ�ើក��ពុ�រ ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា�ឺជ្ឈាច�ណុ្ឌចកណី្ឌា�មួយ

សាលេមីចពុិជ្ឈ័យលេសានុា លេ�ៀ �ញ់ ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� នុងិជ្ឈា 
រ�ឋមន្ត្រីនុី�ការពុារជ្ឈាតុិកមុុជ្ឈា (ខាងសាាី�) នុងិឧតុមីលេសានុ�យ៍ 
�ឹម្ពុ សាុវតុុ� ��ប្រ�ឹកាាព�ណើសាសារិ�សាស់ាណើមិ្ពុច្ចព�ជា័�ណើសានា  
លេ�ៀ �ញ់ (ខាងលេឆ្នាំើង) នុងិលេ�ោក ឆ្នាំាង យុ (រូ�កណី្ឌា�)  
អ្វីណើញ្ចា ើញព�ន�តុូគណើប្រម្ពុោងណើនៅឯម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័សានិ�ភូាព
អ្វីនលង់ចែវង (ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា) លេ�ើម្ពុី��ណើងាើតុជាាសាិ��
អ្វីនសុាាាវរិ��៍ �ុះ �ុះ ។
រិ��ថ្វាតុណើដ្ឋោ� ល័� កុកឆ្នាំា� នៃថ្វាៃ��៦ ចែ�ម្ពុ�នា ឆ្នាំុា�២០២០។

8 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

នៃនុការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កក្រ�ង់ក្រ�ាយធា���ផុ្សាតុលេនុៅកុំង

ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាពីុិភាពុលេ�ោក។ ��តុា�ងភូាមិសាាស្ត្រសានីុលេយោ 

�យរ�សាក់មុុជ្ឈា លេនុៅកុំងអ្វី�ឡុងុសាន្ត្រីងាាមឥណ្ឌឌូចនិុលេ�ើក

��ពុ�រ ញុា�ងឲ្យ�កមុុជ្ឈាកាាយជ្ឈាវាា�សាមរភូាមិ�ស៏ា�ខានុ់

មួយរវាាង�ូក្រ�កួតុក្រ�ខែជ្ឈងអ�ណ្ឌាចមួយច�នុនួុ។ 

 លេនុៅចលេនុាោះឆ្នាំាំ�១៩៧៥��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុុជ្ឈា�នុ��ួ�រង�ុកខលេវា�នុា ពុ�លេសាោកនុា�កមែហសួា 
ពុ�ការសាែានុលេនុៅលេក្រកោមរ��ក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុខ៍ែខែរ 

ក្រកហម។ �ើ�តុីតិុខែតុរ��ខែខែរក្រកហមក្រតុវូាផ្សាី�ួរ���តុា�ងពុ�

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩លេ�ៅលេហើយកី� ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា�នុកី្រ�ឈាម

ជ្ឈាមួយនុងឹសាន្ត្រីងាាម �ុរភិាក� នុងិវា�ិតុីមិនុសុា�ធាម៌នុានុា 

ខែ���ងកឲ្យ�មានុការ�តុ�់ង់ជ្ឈ�វាតិុ ការជ្ឈលេមា�សា��តុា�ង 

ឬការ�ូីរ��ជ្ឈក្រមករ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុជ្ឈារា�់�ានុនុាក់។ 

�រាជ្ឈយ័រ�ស់ាខែខែរក្រកហម មិនុក្រតុមឹខែតុជ្ឈាលេជ្ឈោ�ជ្ឈយ័ជ្ឈា

យុ�ធសាាស្ត្រសារី�សា់ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈាខែតុ�ាុលេណ្ឌ ះោះលេ� �ាុខែនុី

ខែ�ម�ា�ងជ្ឈាលេជ្ឈោ�ជ្ឈយ័ជ្ឈាយុ�ធសាាស្ត្រសាសីាក្រមា�់អាសាូានុ 

នុងិពុិភាពុលេ�ោកខែ�មលេ�ៀតុផ្សាង។

 ការចូ�រួម សាមយុ�ធ នុងិយុ�ធសាាស្ត្រសាលីេយោធាា 

ខែ���នុអនុវុាតុលីេនុៅកំងុក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈាលេនុៅរវាាងឆ្នាំាំ�
 

១៩៧៩ ��់ឆ្នាំំា� ១៩៩៣ �នុអក្រងួនុតុ��នុអ់ាសាូានុ 

លេហើយលេនុៅកុំងកក្រមិតុមួយ កមាា�ងច�ករ�ា�ងលេនុះ�នុ  
(ន�ងណើនៅចែតុ�ន)ិក��តុ់សា�ឋាននៃនភូ�ម្ពុ�សាាស្ត្រសាិនុលេយោ 

��រិ�សា់អ្វីាសាូាន�ច្ចចុ�ីន។ុ ប្រ�វតុិ�សាាស្ត្រសាណិើ�ោធាា 
កមុុជ្ឈា �ឺ ជ្ឈាប្រ�វតុិ�សាាស្ត្រសាខិែ��ម្ពុ�នប្រតុឹម្ពុខែតុរួម��ៀ�ូ

សាមរភូាមិនុងិសាមយុ�ធលេយោធាា�ាុលេណ្ឌ ះោះលេ� �ូចុែនចិែថ្វាម្ពុ 

�ា�ងរួិម្ពុ�ា�ន�វការិសាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុិនណើ�ោ��ជាាណើគោល័ន�ង 

យុ�ធសាាស្ត្រសាសីា�ខានុ់ៗ  ខែ��លេនុៅខែតុជ្ឈាក�ណ្ឌតុល់េយោងដ្ឋ ៏

ច្ចា��ច្ចស់ាប្រម្ពុា�់�លិ័ដ់្ឋល័ស់ានិ�សា�ុជាាតុ�ន�ង��ុធសាាស្ត្រសាិ

អ្វីាសាូានជាារួិម្ពុ ណើនៅកុុងតុ��នអ់្វីាសាុ�អ្វីាណើគ�៍ុសាពនីៃថ្វាៃណើនះ។ 

 ��ៈណើពល័ចែដ្ឋល័ណើ�ើងរិ�ឭក��ួណើល័ើក��៣០នៃនសានធ� 

សាញ្ញាាសានុីភិាាពុ��ក្រកងុ�ារ�សា លេយើង�ួរលេឆ្នាំា�តុយកឱកាសា

លេនុះ លេ�ើមី�សា�ជងឹ�ិតុអ�ពុ�អើ�ខែ��លេយើង�នុលេរៀនុសាូក្រតុ

ពុ�ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាលីេនុៅជ្ឈុ�វាញិសានុធសិាញ្ញាាលេនុះ នុងិឆ្នាំាុះ�ញ្ញាៀ�ង

អ�ពុ�អើ�ខាះ ខែ��លេយើង�នុលេឈាើងយ�់ពុ�ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាី

�ា�ងស្រាសុាងរ�សា់កមុុជ្ឈា។ �ែានុលេពុ�លេវា�ាណ្ឌាខែ��

សាកិីសាមជ្ឈាងលេពុ��ចៀុ�ីនុកុំំងការរ�លេ�ចលេចញនុវូា

សាារសា�ខានុន់ៃនុក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសា ីស្រាសា�លេពុ�ខែ��កមុុជ្ឈា

ក�ពុងុលេក្រតុ�មខានួុលេធាើើជ្ឈាមៀាសាផ់្សាេះនៃនុកិចៀក្រ�ជ្ឈុ�អាសាូានុកុំង

ឆ្នាំាំ�២០២២។ ខណ្ឌៈលេពុ�ខែ��កមុុជ្ឈា ក�ពុុងលេក្រតុ�ម

លេរៀ�ច�កិចៀក្រ�ជ្ឈុ�អាសាូានុ លេយើង�ួរខែតុ��ួ�សាាា�់តុ ួ

នុា��កុំងការ�កឹនុា�កិចៀក្រ�ជ្ឈុ�លេនុះ �ាជ្ឈាឱកាសាមួយកុំង
 

ការិណើប្រ�ើប្រ�សា់ធានធាាននានា កុុងច្ច�ណើ�ោម្ពុធានធាាន 
�ា�ង�ាយ ជ្ឈាពុិលេសាសាក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសាកីមុុជ្ឈាឲ្យ�មានុ 
ប្រ�សា��ធភូាព �ានណើ�ៅសាណើប្រម្ពុច្ច�នការិអ្វីភូ�វេឍភូាព 

ជ្ឈានៃ��ូសាហការ នុងិភាាពុជ្ឈាអំក�កឹនុា�ជ្ឈារួមសាក្រមា�់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុជ្ឈានុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអាសាូានុ។ ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាី

កមុុជ្ឈា �ឺជ្ឈាខែផ្សាកំនុងិធាាតុផុ្សា��ចមីងកុំងការឈាានុលេ�ៅ

�លេងកើតុសានុីភិាាពុនុងិសានុីសិាខុរួម�ាំមួយសាក្រមា�់តុ��នុ់

អាសាូានុ។ 

 លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ �ឺជ្ឈានុាយកក្រ�តុ�ិតុីមិជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសាារកមុុជ្ឈា នុងិជ្ឈាអំក�ឹកនុា�មំាក់លេ�ើការអ�់រ� 

ការរារា�ង��់សាកាតុ ់នុងិការសាិក�ាស្រាសាាវាក្រជ្ឈាវាពុ�អ�លេពុើ

ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានុ។៍ លេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�២០១៨ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង 

យុ ��ួ��នុពុានុរងើានុ ់រាាមុនុ មាាកនៃសានៃសា ខែ��

ក្រតុូវាសាាា�់�ាជ្ឈា “ពុានុរងើានុណូ់្ឌខែ��អាសាុ�” សាក្រមា�់

ការងាររ�សាល់េ�ោកកុំងការខែ�រក�ាការចងចា�ពុ�អ�លេពុើ 
ក្រ��យ័ពូុជ្ឈសាាសានុ ៍នុងិការខែសាើងរកយុតុីធិាម៌សាក្រមា�់ 

ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈានុងិពុភិាពុលេ�ោក។ លេនុៅកុំងឆ្នាំាំ� ២០០៧ 

ណើល័ោកប្រតុូវ�នលេក្រជ្ឈើសាលេរើសាជាា�ុគគល័�ម៏្ពុានឥ�ធ�ពល័���ុតុ 

�ា�ង១០០ នុាក់រ�សា�់សា�នុាវា�ី� �ាមសា។៍ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ  

�នុ��លេពុញការងារជ្ឈាមួយសាាិ�័នុនុងិអំក�កឹនុា�សាងាម 

សាុ�វា�ិជ្ឈាលេក្រចើនុលេនុៅជ្ឈុ�វាញិពុភិាពុលេ�ោក ខែ��កំងុលេនុោះរួម 
ម្ពុាន ប្រ�ណើ�សាអុ្វី�រិាូក់ ប្រ�ណើ�សាអ្វីា��ីាាន�សាាុន ប្រ�ណើ�សា 

សាុ�រ� ក្រ�លេ�សាម�យាានុម់ាា នុងិក្រ�លេ�សាក�ពុុងអភិាវាឌ្ឍឍ 

លេក្រកោយជ្ឈលេមាោះ�នៃ�លេផ្សា�ងៗលេ�ៀតុ។ នុារយៈលេពុ�១៨ខែខ

ចងុលេក្រកោយលេនុះ លេ�ោក�នុសាកិ�ាស្រាសាាវាក្រជ្ឈាវា�មៀិតុអ�ពុ�

ក្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសាលីេយោធាាកមុុជ្ឈា នុងិតុ��នុក់្រ�វាតុីិសាាស្ត្រសាី

លេយោធាា ជ្ឈាមួយនុងឹឧតុមីលេសានុ� យ៍ ណឹ្ឌម សាុវាតុិិ នៃនុ

ក្រកសាួងការពុារជ្ឈាតុកិមុុជ្ឈា។
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្វីូ� ណើ្ៀង ៖ អ្វីៃុប្របធាៃណើ្ដឋកចិំ ច 
ឃំុុំសស្រុ្្ងគម ស្រុ្ុកអ្វី�ររាងំ តំបៃ់១០៥ ភូ�មភិាគិឦសាៃ

លេកៅសាូូពុាមជ្ឈា�ង លេខតុកី�ពុង់ចាម, ផុ្សានុ �ឺជ្ឈា��ក្រតុួតុ

កមែករចមការលេកៅសាូូពុាមជ្ឈា�ង លេខតុកី�ពុង់ចាម។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៤ ខាុ���ួ�ការអ�់រ�ពុ�លេឈាែោះ ភិានុ, 

ផុ្សានុ នុងិ វាានុ ់លេហើយខាុ��នុសាែ័ក្រ�ចិតុចីូ�លេធាើើ�ិញតុាម 
�ានុខែខែរក្រកហម លេនុៅចមការលេកៅសាូ ូពុាមជ្ឈា�ង។ តុាមរយៈ 

ភិានុ, ផុ្សានុ នុងិ វាានុ ់ខាុ��នុ�ាក់�ងខែខ��ិញមានុលេឈាែោះ 

សាុមឹ �ឺជ្ឈា��ក្រតួុតុកមែករចមការលេកៅសាូលូេនុៅពុាមជ្ឈា�ង លេខតុី

ក�ពុង់ចាម, សាាលេរាតុ �ឺជ្ឈា��ក្រតួុតុកមែករលេកៅសាូលូេនុៅពុាម

ជ្ឈា�ង លេខតុកី�ពុង់ចាម។ លេយើងមានុខែផ្សានុការកសាាង

កមាា�ងនុងិតុាម�ានុខែខែរក្រកហម។ 

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ ហេមតិ្តា 

 ខាុ�លេឈាែោះ អូូ លេសាៀង លេភា�ក្រ�សុា អាយុ៣៣ឆ្នាំាំ� (លេនុៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨)។ ខាុ�មានុស្រាសុាកក�លេណ្ឌើតុលេនុៅភូាមិនៃក្រពុក�ខែពុង 

ឃាុ�អលេ�ៀ ើម ស្រាសាកុលេមមតុ ់លេខតុកី�ពុង់ចាម (�ចៀ�ុីនុ ំលេខតុី

តុីូងឃាែុ�)។ ខាុ�លេរៀ�ការរួចលេហើយ។ ឪពុុករ�សា់ខាុ�ចាក
 លេចញពុ�ស្រាសាុកក�លេណ្ឌើតុលេ�ៅលេធាើើការលេនុៅចមការលេកៅសាូូ លេនុៅ

ពុាមជ្ឈា�ង លេខតុកី�ពុង់ចាម �លូេចះំខាុ�មកលេរៀនុលេនុៅសាា�ា 
គ�ឡុ���ណើសាៅ កុុងច្ចម្ពុាារិណើកៅសាូ� ចែដ្ឋរិ។ �ំុ�ណើរិៀនកប្រម្ពុ�តុ

កុមារ�ឋានុ នុងិអាចអានុអក�រ�នុ លេហើយលេក្រកោយមក

ក៏ឈា�់លេរៀនុ។ លេក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៦០ ខាុ�លេធាើើជ្ឈាកមែករលេចៀរ

ជ្ឈរ័លេកៅសាូលូេនុៅគ�ឡុ��យលេសាៅ ជ្ឈាមួយឪពុកុមីាយ។ លេនុៅ

��លេនុោះខាុ��នុជ្ឈួ�លេឈាែោះ ភិានុ �ឺជ្ឈា��ក្រតុួតុកមែករចមការ 

យុវានុារ�កងច�័តុលេនុៅស្រាសាុកសាៀាង ក�ពុុង 
វាាយសាក្រមុកលេ�កខែ�នុស្រាសាូវា។  
(�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៨ វាានុ,់ ហម នុងិ លេសាង �ឺជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិខែស្រាសាសាងាម ឃុា�ខែស្រាសាសាងាម ស្រាសាកុអូរ

រា�ង �នុខែណ្ឌនុា�ខាុ�ឲ្យ�សាាា�់កមាា�ងចាសា់រ�ស់ា�ាតុ់

មានុលេឈាែោះ ឈាុ�  �ឺជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសាល់េនុៅភូាមិខែស្រាសាសាងាម, 

សាៃនួុ �ឺជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសាល់េនុៅភូាមិខែស្រាសាសាងាម លេហើយលេយើង

�នុក្រ�ជ្ឈុ�លេ�ើកអ�ពុ�ខែផ្សានុការ។ ហូមុ �នុចាតុ់ឲ្យ�ខាុ�ចុះ 
លេ�ៅភូាមិ���ិតុ� រកខែខែរក្រកហម។ លេក្រកោយមកខាុ� �នុនុា�  
សាៃួនុ នុងិ ឈាុ� លេ�ៅជ្ឈាមួយខែ�រ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិ 
ល័���តុូ នុយិាយ�ា «សាពុើនៃ�ៃខាុ��ចូជ្ឈាឆ្នាំៃ�់លេនុៅក្រតុពុា�ង

ឮខែតុសា�លេ�ងក្រតុលេ�ោកក្រក��រា�់ខែតុយ�់ លេហើយឆ្នាំៃ�ល់េ�ៅ

លេមើ��ានុលេជ្ឈើងមិនុលេឃាើញលេសាោះ»។ លេពុ�ក្រតុ��់មកវាញិ

ខាុ�រាយការណ៍្ឌលេ�ៅឲ្យ� វាង វាានុ អតុ�តុសាកិី័៤ ��ួ�ខសុាក្រតូុវា

កូនុ�ាហានុ លេនុៅ�នុេាយស្រាសាកុលេកោះខែញក តុ��នុ១់០៥។ 

លេក្រកោយមកខាុ��នុនុា� មាុ� �ឺជ្ឈាកមែករអាលេឈាើ លេនុៅ

តុ��នុ១់០៥, លេញុើង �ឺជ្ឈាកមែករអាលេឈាើ លេនុៅតុ��នុ១់០៥, 

ឈាុ�, វាានុ,់ លេសាង លេ�ៅរកខែខែរក្រកហមលេនុៅក្រតុពុា�ង���ិតុ� 

លេ�ើ��ងឹ��ណឹ្ឌង�ាមានុខែខែរក្រកហម  រួចលេហើយក៏រាយ 

ការិ�៍ឲ្យូ វង វាានុ ។ វង វាានុ �នឲ្យូ�ា�ានច្ច�ននួ៥នាក់ 

លេ�ៅចា�់ខែខែរក្រកហម �ាុខែនុចីា�់�នុខែតុ១នុាក់លេនុៅក្រតុពុា�ង 

ជ្ឈ�លេមៀតុ រួចនុា�លេ�ៅជ្ឈួ� វាង វាានុ លេនុៅ�នុេាយស្រាសាុកលេកោះ 

ខែញក។ លេនុៅកុំងឆ្នាំំា�១៩៦៨ វាង វាានុ �នុលេហៅ វាានុ,់ លេសាង  
នុងិខាុ�លេ�ៅក្រ�ជ្ឈុ�លេនុៅ�នុេាយលេកោះខែញក។ វាង់ �នុលេ�ើក 
លេ�ើង�ា «សូាមឲ្យ��ងៗលេ�ៅពុនិុតិុ�រកខែខែរក្រកហមលេនុៅភូាមិ 

ជ្ឈ�លេមៀតុមីងលេ�ៀតុ ក្រ�សានិុលេ�ើលេឃាើញសាមូរាយការណ៍្ឌ នុងិ 

ខតិុខ�កសាាងកមាា�ងខែ�មលេ�ៀតុ»។ លេក្រកោយពុ�ក្រ�ជ្ឈុ�រួច វាង់ 

 ឲ្យ��ុយពុួកខាុ�មំាក់៥០០លេរៀ�។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ វាង់ មកភូាមិ ខែស្រាសាសាងាម លេសាំើ ឲ្យ�មានុ 

ការក្រ�ជ្ឈុ�លេ�ោយអំកច�ូរួមមានុ ខាុ�, លេសាង, ហុមឹ, វាានុ,់ 

ឈាុ�, សាៃួនុ, លេញុើង, មាុ� នុងិ ខាុ�។ វាង់ លេ�ើកលេ�ើង�ា 

ឥ�វូាលេនុះកងរ�លេ�ោះ�នុមក��ភូ់ាមិមលេវាើច លេហើយលេយើង

លេនុៅតុតុា�ងក៏មិនុឈាះំខែ�រ លេក្រពុោះកូនុ�ាហានុមានុខែតុ

ច�នុនួុ១៥០នុាក់។ លេ�ើមី��ក�ាហានុលេចញពុ��នុេាយ

លេ�ោយសុាវាតុិិភាាពុ ឥ�ូវាសាូម�ងៗយករលេ�ះលេ�ៅ�កឹ

កា�លេភាាើង នុងិក្រ�ា�់យកមក�ាក់លេនុៅនៃក្រពុចាសា់មាតុ់

ចីារ។ ក្រ�ជ្ឈុ�រួចលេយើង�នុអនុវុាតុខីែផ្សានុការ�កឹសាមាារ

រយៈលេពុ�២នៃ�ៃលេ�ើ�អសា។់  លេនុៅខែខលេមសាា  ក្រកុមរ�លេ�ោះ

�នុមកចា�់ វាង់។ រយៈលេពុ�៣នៃ�ៃលេក្រកោយមក ខាុ� 
លេឃាើញ កា�ភូានុ លេសា�ឋកិចៀតុ��នុ១់០៥ (�នុ�ញ់សាមាា�់

ខានួុឯងលេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៧៧) មករសាល់េនុៅកុំងភូាមិខែស្រាសា
 សាងាម នុងិអ�់រ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��រសា់លេនុៅភូាមិខែស្រាសា 

សាងាម។ មុ� �ឺជ្ឈាអនុលុេ�ខាតុ��នុ១់០៥។ មុ� នុងិ កា�ភូានុ 

�នុមកលេ�ងផ្សាេះ លេសាង លេហៅ វាានុ,់ ខាុ� នុងិ ហូុ�ម។ មុ� 

�នុអ�់រ�លេយើងខាុ��ា �ងៗ�ឹងខែខ��ិញ�ា�ងអសា់�ាំ

�ូលេចះំក្រតុូវាក្រ�យ័តុកុំ�ឲ្យ�មានុលេក្រ�ោះ�ាំក់។ លេយើងក្រតុូវា

កសាាងកមាា�ងលេនុៅកុំងជ្ឈរួ�ាហានុឲ្យ��នុកានុខ់ែតុលេក្រចើនុ។ 

ខាុ� នុងិ កា�ភូានុ ��ួ�ខសុាក្រតូុវា�ិញ�ា�ងអសា។់ លេក្រកោយ 
មកខាុ� នុិង វាានុ ់ កសាាងកមាា�ង�នុច�នុនួុ២នុាក់ មានុ 
លេឈាែោះ មាសា នុិង យានុ។ លេក្រកោយមកខាុ� នុិង វាា់នុ ់�នុនុា�  
យានុ នុងិ មាសា លេ�ៅលេធាើើសាកមែភាាពុលេនុៅមនុេ�រលេយោធាាមាតុ់

ចីារ។ ខាុ��នុ�ញ្ញាជឲ្យ�លេរើសា�ុ��ែ��់លេ�ៅលេ�ើ���ូ�ផ្សាេះ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេហើយនុា��ាំរតុ។់  លេក្រកោយមក ហុមឹ នុងិ លេសាង 

ក្រ��់ខាុ��ា កមាា�ងរ�សា�់ាតុម់ានុពុ�រនុាក់ រួមមានុ យានុុ 

�ឺជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិជ្ឈ�មាតុ ស្រាសុាកលេកោះខែញក  នុងិ សាខុ  

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិជ្ឈ�មាតុ ស្រាសាកុលេកោះខែញក។ ខាុ�នុា� សាខុ 

នុងិ យានុុ លេ�ើរ��ផុ្សាសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិចាខា� មិនុឲ្យ�

ឪពុុកមីាយអនុញុ្ញាាតុឲ្យ�កូនុចូ�លេធាើើលេយោធាា។

 ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧១ កា�ភូ�ន ម្ពុកដ្ឋល័�់ាះ មុ្ពុ� ណើ�ើ� �នឲ្យូ  

�ុមឹ្ពុ ម្ពុកណើ�ៅ�ំុ�, វាន ់ន�ង ណើសាង ណើ�ៅជាួ�។ មុ្ពុ� ប្រ��់ថ្វាា លេនុៅ 

មានុកមាា�ងច�នុនួុ៣នុាក់លេ�ៀតុ មានុលេឈាែោះ សាើាយ �ឺជ្ឈា

�ណ្ឌៈស្រាសុាកលេកោះខែញក តុ��នុ១់០៥, រាា �ឺជ្ឈាអនុលុេ�ខា

ស្រាសាុកលេកោះខែញក តុ��នុ១់០៥ នុងិ មានុ�តុ �ឺជ្ឈាកមែា 

ភិា��កីា�់កងវារលេសានុាតុចូ លេយោធាាតុ��នុ១់០៥។ នៃ�ៃ 

លេក្រកោយលេឈាែោះ រាា, មានុ�តុ នុងិ សាើាយ លេហៅខាុ�ច�ូរួមលេធាើើ 
សាកមែភាាពុ�តុុលេរោង�ាក់អងករអសាច់�នុនួុ ១ខងំ ចែដ្ឋល័ម្ពុាន

�ាុកអ្វីងារិច្ច�ននួ៥០�វ ន�ងអ្វី���ល័ច្ច�ននួ៣០�វា។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ មុ�, កា�ភូានុ, សាើាយ, រាា, មានុ�តុ, ភុាតុ  

�ឺជ្ឈាកមែាភិា����ួ�ខសុាក្រតូុវាកមែករ កុំងតុ��នុ១់០៥ 

នុងិ�ងហុមឹ �នុលេហៅខាុ�, វាានុ,់ លេសាង, ឈាុ�, សាៃនួុ លេ�ៅផ្សាេះ

រ�សា�់ាតុ ់លេហើយ�នុខែណ្ឌនុា�លេយើងឲ្យ��នុសាាា�់កមាា�ង

ចាសា់ច�នុនួុ៣នុាក់លេ�ៀតុ មានុលេឈាែោះ ខា� �ឺជ្ឈា�ណ្ឌៈ
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ស្រាសាុកចីារ លេនុៅតុ��នុ១់០៥, �ុូនុ �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុលេយោធាា

ស្រាសាុកអូររា�ង នុងិ លេសាឿង �ឺជ្ឈាលេសា�ឋកិចៀលេយោធាាស្រាសាុក

អូររា�ង។ លេនុៅកំុងក្រ�ជ្ឈុ� មុ� �នុលេ�ើកលេ�ើង�ា លេយើង

�ា�ងអសា់�ាំខែ��ជ្ឈាខែខ��ិញក្រតុូវាក្រ�យ័តុលំេក្រ�ោះ�ាំក់

��់ខាួនុមុនុនុងឹលេធាើើសាកមែភាាពុ, ក្រតូុវាលេធាើើសាកមែភាាពុ

ក្រ��់កខែនុាងកុ�ឲ្យ��កកមាា�ងលេយោធាាលេនុៅខាងមុខ�នុ, 

ក្រតុូវាកសាាងកមាា�ង�ាហានុឲ្យ��នុលេក្រចើនុ។ លេក្រកោយមក 

ខា�, �ុូនុ, លេសាឿង, �នុមកលេហៅខាុ�, វាានុ ់នុងិ ឈាុ�, មាុ� 

លេ�ៅមនុេ�រលេយោធាាតុ��នុស់្រាសាុកលេកោះខែញក លេហើយលេនុៅ

លេមាោង១០យ�់ លេយើងក៏លេ�ៅ�តុុឃាាា�ង�ាក់កា�លេភាាើង នុងិ

ក្រ�ា�់អសា់១ឃាាា�ង។ 

 លេនុៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ មុ�, កា�ភូានុ, សាើាយ, រាា, ភុានុ, 

ឈាុ�, �ុូនុ, ខែងាម, លេសាឿង, លេធាឿនុ មកផ្សាេះមុ� លេ�ើមី�ក្រ�ជ្ឈុ�។ 

មុ� �នុ��ួ� លេហើយ�នុខែណ្ឌនុា�កមាា�ងចាសាមំ់ាក់លេ�ៀតុ 

លេឈាែោះ ឌឹ្ឍក ជ្ឈនុជ្ឈាតុយួិនុ (លេវាៀតុណ្ឌាម) កមែាភិា��

��ួ�ខសុាក្រតូុវាខាងកង�័ពុយួនុ។ នៃ�ៃលេក្រកោយមកមានុ

កង�័ពុយួនុច�នុនួុ១៥នុាក់ចូ�មកមនុេ�រសាើាយ លេហើយ

ចូ��ាក់ខានួុកំុងនៃក្រពុចាសា់ខាងលេកើតុភូាមិខែស្រាសាហូយុ។  

មុ� �នុក្រ��់លេ�ៅ ឌឹ្ឍក ឲ្យ�ច�ូវាាយលេនុៅភាំ�ខាងមណ្ឌឌ��ិរ� 

ច្ចម្ពុៃា�៤គ�ឡុ�ចែម្ពុប្រតុព�ប្រព�ចែដ្ឋនចែដ្ឋល័ប្រកមុ្ពុរិ�ណើដ្ឋោះរិសាណ់ើនៅ  
ឯកម្ពុលា�ងណើនៅ�ាងកុងុ លេធាើើសាកម័្ពុភូាពណើប្រកោ� កុ�ឲ្យ�លេយោធាា

�កកមាា�ងលេ�ៅជ្ឈួយ�នុ។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ កា�ភូានុ, សាើាយ, រាា, មានុ�តុ, ភុាតុ, 

មុ�, �នុមកផ្សាេះ លេសាង លេហើយលេពុ�លេនុោះ លេសាង លេ�ៅលេហៅ

ខាុ� នុងឹ ហុមឹ�ឺជ្ឈា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិខែស្រាសាសាងាម ,ឈាុ� �ឺ 
ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិខែស្រាសាសាងាម, វាានុ ់�ឺជ្ឈា សាងាមកិចៀ 

ណើនៅភូ�ម្ពុ�ចែស្រុសាសាងគម្ពុ ណើ�ៅជាួ�គាុណើនៅ�ាះគាតុ់ ។ ណើពល័ប្រ�ជាុ�

 មុ� �នុលេ�ើកលេ�ើងឲ្យ�លេយើង�ា�ងអសា�់ាំលេធាើើសាកមែភាាពុ

រា�ន់ៃ�ៃ នុងិលេពុ�យ�់។ ពុលិេសាសាកសាាងកមាា�ងឲ្យ��នុ

លេក្រចើនុលេ�ើមី��ងក�់កំុង��វិាតុនីុ។៍ លេក្រកោយមក កា�ភូានុ 

�នុមកផ្សាេះខាុ� លេហើយលេយើងនុា��ាំលេ�ៅលេធាើើសាកមែភាាពុយក

�ុ��ែ��់លេ�ៅលេ�ើមនុេ�រលេយោធាាលេធាើើឲ្យ�មានុការណើឆ្នាំោណើឡុោណើពញ

មនុេ�រ។ លេយើងនុា��ាំរតុក់្រតុ��់មកវាិញលេហើយ�នុរាយ 

ការណ៍្ឌក្រ��់ មុ� ឲ្យ��នុ�ងឹ។ លេក្រកោយមកខាុ�, លេយឿនុ, សាុ�ម,  
អូនុ �នុចុះលេធាើើសាកមែភាាពុលេនុៅភូាមិខែស្រាសាសាងាម។ ខាុ��នុ

លេ�ើរច�ូផ្សាេះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេធាើើឲ្យ�មានុការលេឆ្នាំោលេ�ោលេពុញភូាមិ។ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំុងសាហករណ៍្ឌស្រាសាុកលេកោះធា� ក�ពុុងនុា��ាំ
ក្រ�មូ�ផ្សា�លេពុោតុលេ�ើមី�ឧតុមិាកង�័ពុ��វិាតុនីុល៍េនុៅសាមរភូាមិ
មុខ។ (�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

12 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

កងច�័តុក�ពុុង�ាសា់��់លេឈាើនុងិរានុ��លេ�ើមី��ា��ះុស្រាសាូវា 
លេនុៅកុំងរ��កមុុជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតុយ� (ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-
១៩៧៩)។ (�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

លេក្រកោយមកលេ�ៀតុខាុ�, មុ�, សាើាយ, កា�ភូានុ, រាា, មានុ�តុ, 

ភុាតុ, ខា�, នុងិ ឌឹ្ឍក ជ្ឈ�ួ�ាំលេ�ើមី�លេរៀ�ច�ខែផ្សានុការ។ លេសាង 

ក្រ��់ខាុ� វាានុ ់នុងិ ហុមឹ លេ�ៅនៃក្រពុចាសា់ខាងខែស្រាសាហូយុ។ 

ឌឹ្ឍក នុា�កង�័ពុច�នុនួុ៥០នុាក់លេ�ៅអូរ�ាូតុ នុងិ ភាំ�ណ្ឌា�ណ្ឌា

ច�នុនួុ៧០នុាក់ លេ�ោយ�ាហានុរ�លេ�ោះមិនុ�នុ�ងឹលេ�។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខាុ� វាានុ ់ ,លេសាង �នុលេ�ើរលេធាើើ 
សាកមែភាាពុតុាមមនុេ�រលេយោធាាលេនុៅកុំងភូាមិខែស្រាសាសាងាម។ 

លេពុ�លេនុោះ ខាុ�លេ�ើរ��់នុងិលេ�ើរ�ញ់លេ�ើមនុេ�រលេធាើើឲ្យ�លេយោធាា

ណើឆ្នាំោណើឡុោលេពុញមនុេ�រ។  លេក្រកោយមកខាុ� វាានុ ់នុងិ លេសាង 

កសាាង�នុកមាា�ងច�នុនួុ៤នុាក់ មានុក្រ��, សាូុក, ស្រាសូាា 

នុងិ ស្រាសាា�។ លេនុៅខែខតុ�ុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ឌឹ្ឍក �នុឲ្យ�

លេយើងលេក្រតុ�មអងករ សាមាារសាឹកលេ�ើមី���ួ�កងកមាា�ង

រ�ស់ា�ាតុ់ខែ��លេក្រតុ�មកមាា�ងវាាយចូ�មណ្ឌឌ��ិរ�។ 

មុ� យ�ក់្រពុមលេក្រតុ�មអងករ នុងិ�ាំ�លេពុ�� លេហើយ�នុេា�់ពុ�

ក្រ�ជ្ឈុ�រួចលេយើង��ខែ�ក�ាំ។ លេក្រកោយមកខាុ�, វាានុ,់ លេសាង, 

សាៃនួុ �ឺជ្ឈាឈាា�លេនុៅភូាមិខែស្រាសាសាងាម លេ�ើរលេធាើើសាកមែភាាពុ 

លេនុៅមនុេ�រខែស្រាសាសាងាម លេ�ោយលេ�ើរ��់ផ្សាេះរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ 

លេក្រកោយមក  អងាការ�នុចា�់ មុ�។ អតុព់ុ� មុ� លេយើងលេនុៅ

មានុ កា�ភូានុ នុងិ ភុាតុ �ឺជ្ឈាអំក��ួ�ខសុាក្រតូុវា�នុ។ី 

លេក្រកោយពុ�អងាការចា�់ មុ� លេយើង�នុនុា��ាំក្រ�ជ្ឈុ�លេនុៅផ្សាេះ 

លេសាង។ លេយើងមានុការក្រ�ងុក្រ�យ័តុ ំនុងិកសាាងកមាា�ង

�ងក�់លេនុៅកុំងជ្ឈរួ��វិាតុនីុ។៍ លេយើង�នុលេ�ៅលេធាើើសាកមែភាាពុ

លេនុៅតុាមមនុេ�រលេយោធាាតុ��នុ១់០៥ លេ�ោយអំកចូ�រួម

ជ្ឈាមួយខាុ�មានុ វាានុ,់ លេសាង នុងិ រាា។ លេយើង�នុលេ�ៅ��់

មនុេ�រលេយោធាាតុ��នុ១់០៥លេនុៅលេមាោង១០យ�់ នុងិនុា��ាំ

ច�ូលេ�ៅ�ញ់លេនុៅមនុេ�រ១០៥លេ�ោយលេក្រ�ើកា�លេភាាើងខា� លេធាើើឲ្យ�

លេកើតុមានុការលេឆ្នាំោលេ�ោលេពុញមនុេ�រលេយោធាា។ លេក្រកោយមក 

អងាការ�នុចា�់ សាើាយ។ មិនុយូរ�ាុនុែានុខាុ�លេឃាើញ

លេយោធាាស្រាសាុកអូររា�ង តុ��នុ១់០៥ មកចា�់ខាុ� លេនុៅនៃ�ៃ 
��១៤ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧។ អងាការ�នុនុា�ខាុ�មក

សានុីសិាខុតុ��នុ១់០៥ ភូាមិភាា�ឦសាានុ លេហើយ�នុ��ជូនុ

�នុមីកអងាភាាពុលេនុៅភាំ�លេពុញ លេនុៅខែខវាចិ័កិា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧។ 

ក�ណ្ឌតុច់�ណ្ឌា� ៖ អតុ�ិ�លេនុះ �កស្រាសាង់លេចញពុ�ចលេមាើយក�ណ្ឌតុច់�ណ្ឌា� ៖ អតុ�ិ�លេនុះ �កស្រាសាង់លេចញពុ�ចលេមាើយ

សាារភាាពុឯកសាារ សាារភាាពុឯកសាារ J00484 J00484 ។ រា�់ចលេមាើយសាារភាាពុ ។ រា�់ចលេមាើយសាារភាាពុ 

រ�សា់អំកលេ�ោសា�ា�ងអសា់លេនុៅមនុេ�រសានុីសុិាខសា-២១ រ�សា់អំកលេ�ោសា�ា�ងអសា់លេនុៅមនុេ�រសានុីសុិាខសា-២១ 

សាុ�ធខែតុឆ្នាំាងកាតុ់ការ�ងខិតុ�ងខ� នុងិលេធាើើ�ារុណ្ឌកមែធាៃនុ ់សាុ�ធខែតុឆ្នាំាងកាតុ់ការ�ងខិតុ�ងខ� នុងិលេធាើើ�ារុណ្ឌកមែធាៃនុ ់

ធាៃរពុ�កងសារួចលេមាើយរ�សាខ់ែខែរក្រកហម �លូេចះំ លេយើងមិនុធាៃរពុ�កងសារួចលេមាើយរ�សាខ់ែខែរក្រកហម �លូេចះំ លេយើងមិនុ

អាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ា ចលេមាើយសាារភាាពុរ�ស់ា អូូ លេសាៀង អាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ា ចលេមាើយសាារភាាពុរ�ស់ា អូូ លេសាៀង 

ពុិតុឬយាាងណ្ឌាលេនុោះលេ�?ពុិតុឬយាាងណ្ឌាលេនុោះលេ�?
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គិង់ សារៃិ៖ 
កងចំល័តនារ តីក �ពុងរបបសខែរប្រក�ម

 សាុ� ច្ចន្ទ្រានាា គឺជាាអុ្វីកសា័័ប្រគច្ច�តុកិមុុ្ពុជាានៃនម្ពុជាឃ-

ម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា ណើនៅកុុងណើ�តុសិាាី�ណើរិៀង។ ថ្វា័�ៗ
 

ណើនះ សាុ� ច្ចន្ទ្រានាា �នណើ�ៅសាួរិសាុ��ុកេអូ្វី� គង់ សាារិ�ន 

ចែដ្ឋល័រិសា់ណើនៅចែកីរិ�ាះរិ�សា់�លនួ ន�ងសាាិ�់ណើរិឿងរិាូវ

រិ�សា់អូ្វី� គង់ សាារិ�ន គឺជាាអុ្វីករិសា់រិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ��

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុចែដ្ឋល័�នណើរិៀ�រិា�់ដ្ឋ�ច្ច�ាងណើប្រកោម្ពុ៖

្ុខ ចំន្ទ្រានីា 

 �ំុ�ណើ�ោ័ះ គង់ សាារិ�ន ណើកើតុណើនៅនៃថ្វាៃ��០២ ចែ�កកាដ្ឋា 

ឆ្នាំាុ�១៩៥៧ ណើនៅភូ�ម្ពុ�ច្ចន្ទ្រានាា ឃាុ��នាា�ប្រកា�ង ស្រុសាុក

ក�ពង់ណើរិោ�៍ ណើ�តុសិាាី�ណើរិៀង។ �ំុ��ន�លាសា់ម្ពុករិសា់ណើនៅ

កុងុភូ�ម្ពុ�សាាី�តុាភូល ឃាុ��សាាក់ ស្រុសាកុសាាី�ប្រជា� ណើ�តុសិាាី� 
លេរៀង�នុេា�់ពុ� រ��ខែខែរក្រកហម��ួរ��ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។  

ឪពុករិ�សា់�ំុ�ណើ�ោ័ះ �នុ ស្រុសា� ច្ច�ចែ�កមិ្ពុា�រិ�សា់�ំុ�

ណើ�ោ័ះ �ុ�ង ណើភូឿង។ �ំុ�ម្ពុាន�ង�ូ�នព�រិនាក់ ណើ�ើ��ំុ�គឺ
 ជាាក�ន��ព�រិ។ 

 ណើនៅអ្វី�ឡុុងឆ្នាំាុ�១៩៧២ �ំុ�ណើរិៀនថ្វាាុក់��ប្រ���ួន។ 
 

ណើនៅណើពល័ណើនោះម្ពុានការិ�ម្ពុលាក់ប្រគា�់ចែ�កណើ�៥២ 

�ាូងណើប្រច្ចើន ណើ�ើ��ំុ�ប្រតុូវរិតុណ់ើគច្ច�លនួ ដ្ឋ�ណើច្ចះុ�ំុ�ណើរិៀនម្ពុ�ន
 �នជាា�់ល័ា�់ណើ�។ កាល័ណើនោះកង�័ពណើវៀតុកុង�ន

ច្ច�ល័ម្ពុក�ញ់ណើនៅមុិ្ពុ�ប្រតុណើឡុោង�សុា ចែដ្ឋល័ប្រ�ជាាជានណើនៅ 
��ណើនោះណើ�ៅជាា��ណើ�ៅថ្វាាសា�ណើ�ោូង សាុ�តុណើនៅចែកីរិៗភូ�ម្ពុ�

រិ�សា់�ំុ�។ �ំុ�ច្ច�ល័ណើដ្ឋកណើនៅកុុងស្រុសាះណើដ្ឋើម្ពុី�ល័ាក់�លួន 

ច្ច�ចែ�កប្រ�ជាាជានណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ជាួ�ប្រ��ះន�វការិល័��ក

ណើវ�នា ន�ងសាលា�់ជាា�ន�ិនាា�់។ ឪពុករិ�សា់�ំុ�គឺជាា

�ា�ាន ល័ន ់នល័។់ កាល័ណើនោះឪពកុរិ�សា�់ំុ�ម្ពុានជា�ងឺ។ 

មិ្ពុា�រិ�សា់�ំុ��ននា�ឪពុករិ�សា់�ំុ�ព�ប្រកុងសាាី�ណើរិៀង

ណើ�ៅពូា�ល័ណើនៅភូ�ម្ពុ��ា�ាន សាុ�តុណើនៅ�ាងល័�ច្ច�ាារិ 

ប្រ�សា�ប្រតុ។ ច្ច�ចែ�ក�ំុ�សាាុក់ណើនៅជាាមួ្ពុ��ង ន�ងជា�តុា 
រិ�សា់�ំុ�ណើនៅ�ាះណើនៅឯស្រុសាុកក�ណើ�ើតុ។ ណើនៅណើពល័ណើនោះ  
��តុា�ងណើនៅ�ាងល័�ច្ចភូ�ម្ពុ��ា�ានប្រគ�់ប្រគងណើដ្ឋោ��ា�ាន  

ល័ន ់នល័់ ណើ�ើ���តុា�ងច្ចា�់ព�ភូ�ម្ពុ��ា�ានណើ�ៅ��សា 

�ាងណើកើតុប្រគ�់ប្រគងណើដ្ឋោ�ច្ចល័នា�ដ្ឋ�វតុនិច៍ែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ 

ឪពុករិ�សា់�ំុ��នល័ាក់កា�ណើភូលើង�ល�ណើនៅកុុងអ្វីាវ ណើ�ើ�

ន��ា�ប្រ��់ណើម្ពុកងណើនៅភូ�ម្ពុ��ា�ាន តុាម្ពុប្រតុង់ថ្វាា «អ្វី�ន

ណើអ្វីើ� �ងម្ពុកពូា�ល័ជា�ងឺ ឥឡុ�វអ្វី�នឯងច្ចង់ណើធាីើអី្វី�ក៏ណើធាីើ

�ង់ សាារនិុ ផ្សា�ី់��សាមាាសានុ�៍�់ សាុខ ចន្ត្រីនុេា  
អំកសាែ័ក្រ�ចិតុរី�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា។ 
សាើាយលេរៀង ខែខសា�ហា ឆ្នាំាំ�២០២១។  
(សាុខ ចន្ត្រីនុេា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

14 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ណើ�ៅណើប្រពោះអ្វី�នដ្ឋឹងប្រ�វតុិ��ងណើ�ើ�»។ ឪពុករិ�សា់�ំុ�

�ាូនន��ា�ដ្ឋ�ណើច្ចះុ ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុឪពុករិ�សា់�ំុ�ន�ង

ណើម្ពុកងសាគាល័់គាុ ន�ងប្រតុូវជាា�ង�ូ�ននងឹគាុ។ ណើម្ពុកង

តុ�ថ្វាា «ម្ពុ�នអ្វី�ណើ��ង ណើ�ើ�ងម្ពុ�នណើធាីើអី្វី��ំុ� �ំុ�ក៏ម្ពុ�នណើធាីើអី្វី�

�ងឯងចែដ្ឋរិ» ណើ�ើ�ឪពកុរិ�សា�់ំុ�រួិច្ច�លនួណើនៅណើពល័ណើនោះ។ 

រិ��តុដ្ឋល័់ឪពុក�ំុ�ធាលាក់�លួន�ឺធាៃនណ់ើម្ពុើល័ម្ពុ�នជាា ណើ�ើ�
 

ឪពកុខាុ�សាុ�ណើម្ពុកងប្រតុឡុ�់ម្ពុកប្រកងុសាាី�ណើរិៀងវ�ញ។ ណើម្ពុកង

អ្វីនញុ្ញាាតុណើដ្ឋោ�ប្រ��់ឪពកុរិ�សា�់ំុ�ថ្វាា «�ងឯងណើ�ៅក៏ណើ�ៅ 
ច្ចុះៗ �ូុចែន�ិងកុ�រិា�ការិ�៍ណើច្ចះច្ចុះណើ�ៅ�នណើ�ើ�» 

�នាា�់ម្ពុកមិ្ពុា�រិ�សា់�ំុ�នា�ឪពុករិ�សា់�ំុ�ណើដ្ឋើរិកាតុត់ុាម្ពុ

ភូ�ម្ពុ��សាាក់ ឆ្នាំលងម្ពុកវតុណិើកោះជាុ�សា�ណើដ្ឋៅច្ច�ល័ម្ពុកកុុងប្រកងុ 
សាាី�ណើរិៀងវ�ញ។ ណើនៅ��ៈណើនោះចែដ្ឋរិ �ំុ��នណើសាុើសាុ�

ប្រ�ធាានកងច្ចល័ត័ុចែដ្ឋល័ប្រតុូវជាា�ង�ូ�នជា�ដ្ឋ�នមួ្ពុ�រិ�សា ់
�ំុ�ឆ្នាំលងចែប្រពក ម្ពុកជា�នដ្ឋ�ណើ�ើរិឪពុកមិ្ពុា�រិ�សាខ់ាុ�មកដ្ឋល័ ់

ប្រតុមឹ្ពុភូ�ម្ពុ��ា�ានណើប្រកោម្ពុ ណើប្រពោះចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុម្ពុ�នអ្វីនញុ្ញាា តុ

ឲ្យូកងច្ចល័ត័ុណើច្ចញច្ច�ល័ព�តុ��នមួ់្ពុ�ណើ�ៅតុ��នមួ់្ពុ�ណើឡុើ�  

ណើល័ើកចែល័ងចែតុច្ចាសា់ៗ ណើ�ើ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុអ្វីនញុ្ញាាតុឲ្យូណើច្ចញ 

ច្ច�ល័ណើនៅណើពល័�ថឺ្វាាាតុមិ់្ពុងៗ។ ណើប្រកោ�ម្ពុកឪពកុរិ�សា�់ំុ� 
ណើ�ៅពូា�ល័ជា�ងឺ�នណិើនៅភូុ�ណើពញ ណើ�ើ�ម្ពុ�ន��រិ�ូុនា័ន 

គាតុ�់នសាលា�់ណើនៅ��ណើនោះ។ ណើពល័��ជាាសាពឪពកុរ�សាខ់ាុ� 
រួិច្ចណើ�ើ� មិ្ពុា�រិ�សា់�ំុ��កធាាតុរុិ�សា់ឪពុក�ំុ�ប្រតុឡុ�់

 
ម្ពុកណើ�តុសិាាី�ណើរិៀងវ�ញ។ ណើប្រកោ�ម្ពុកមិ្ពុា�រិ�សា់�ំុ� 
សាុ�អ្វីនញុ្ញាាតុព��ាង ល័ន ់នល័់ ចែដ្ឋល័ប្រគ�់ប្រគងណើនៅកុុង 
ប្រកុងសាាី�ណើរិៀង�កធាាតុុ�ិ�ណើ�ៅណើធាីើ�ុ�ូណើនៅស្រុសាុក 

ក�ណើ�ើតុណើនៅឃាុ��នាា�ប្រកា�ង ស្រុសាុកក�ពង់ណើរិោ�៍។ អុ្វីក 

ប្រគ�់ប្រគង�ន�ល័ប់្រពម្ពុតុាម្ពុសា�ណើ�ើររិ�សា់មិ្ពុា��ំុ� ន�ង 
ប្រ��់មិ្ពុា��ំុ�ឲ្យូណើដ្ឋើរិតុាម្ពុថ្វាលុ័ជ់ាាតុ� ណើប្រពោះណើ�ើណើដ្ឋើរិតុាម្ពុ�ល�វ 
វាង (�ល�វកាតុ)់ គឺអ្វីាច្ចជាានម់្ពុ�ន�ាុះសាលា�់។ ណើពល័មិ្ពុា�

 
រិ�សា់�ំុ�ណើដ្ឋើរិណើច្ចញម្ពុក �ាង ល័ន ់នល័់ ណើធាីើជាាចែស្រុសាកថ្វាា 
«គាុណើ�ើងរិតុច់្ច�ល័�ា័�ងណើ�ើ�កនណើ�ើង» ណើ�ើ�ក៏នា�គាុ 

�ញ់កា�ណើភូលើង �ូុចែនមិ្ពុ�នឲ្យូច្ច�មិ្ពុា�រិ�សា់�ំុ�ណើឡុើ�។ណើនៅ 
ណើពល័មិ្ពុា��ំុ�ច្ច�ល័ណើ�ៅ��ត់ុ��នុក់ង�័ពុរ�លេ�ោះខែខែរក្រកហម 

ក្រ��់ក្រ�ង ខែខែរក្រកហមនា�គាុចែស្រុសាកថ្វាា ម្ពុាន�ា័�ងរិតុច់្ច�ល័

ម្ពុកណើ�ើ� គឺប្រ�ពនធ�ា�ានរិតុ់ច្ច�ល័ ណើ�ើ�ក៏នា�គាុ

�ញ់អ្វី�អ្វីរិ»។ �ំុ��រិម្ពុភព�មិ្ពុា�រិ�សា់�ំុ��លា�ង�ាសា់។ 

ណើប្រកោ�ម្ពុកប្រ�ជាាជានណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ប្រ��់ថ្វាា «ម្ពុ�តុនិារិ�

ចែដ្ឋល័ប្រតុូវជាាមិ្ពុា�រិ�សា់ម្ពុ�តុមិ្ពុកដ្ឋល័់ណើ�ើ�»។ ណើពល័

ឮដ្ឋ�ណើច្ចះុ �ំុ�ណើប្រតុកអ្វីរិ�ាូង�លា�ង។ ណើ�ើងជាួ�គាុ ន�ង��

ណើនៅណើពល័ណើឃាើញធាាតុឪុពកុ។ ណើ�ើង�នសាុ�កង�័ពរិ�ណើដ្ឋោះ

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើដ្ឋើម្ពុី�ណើធាីើ�ុ�ូជា�នឪពុករិ�សា់�ំុ� �ូុចែនមិ្ពុ�ន

ម្ពុានប្រពះសាងឃណើ�។  

 ណើនៅអ្វី�ឡុងុឆ្នាំាុ� ១៩៧៨ ខាុ��នណើរិៀ�ការិជាាមួ្ពុ��ិ� 

រិ�សា់�ំុ�ណើ�ោ័ះ រិាម្ពុ សាាវុធា។ កាល័ណើនោះចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ 
ណើរិៀ�ច្ច�ព�ធា�ណើរិៀ�ការិឲ្យូ�ំុ�ចែដ្ឋល័សារុិ��ា�ងអ្វីសា់ច្ច�ននួ  
២៥គ� ។ ណើ�ើងណើរិៀ�ការិកុុង��់ចែតុមួ្ពុ�ជាាមួ្ពុ�គាុ។ 
លេនុៅមុនុលេពុ�លេរៀ�ការ �ី�រ�សាខ់ាុ�ណើសាុើសាុ�លេ�ៅក្រ�ធាានុកង 

រិ�សា់គាតុ់ �ូុចែនគិ��លះប្រតុូវ�នចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�ងេ�តុ�ងេ�។  

គ�អ្វីធា��តុ�ណើរិៀ�ច្ច�ឲ្យូ�ុវជាន-�ុវនារិ� អ្វីងគុ��ល័ ់
មុ្ពុ�គាុ រួិច្ចណើ�ើ�ណើ�ៅលេឈាែោះឲ្យ�លេ�ើ ងកានុន់ៃ��ាំ នុិង

មានុលេមក្រកមុមំាក់ណើឡុើងចែស្រុសាកណើ�ិជាាំ។

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ �ខែ�� ខែខែរក្រកហមជ្ឈលេមា�សាក្រ�ួសាារ 

�ំុ�ណើ�ៅកនា�តុ ស្រុសាុកក�ិាល័សាាឹង ណើ�តុកិ�ិាល័។ ចែ�រ័ិ
 

ប្រក�ម្ពុច្ចាតុ់តុា�ងឲ្យូ�ំុ�ចែរិកដ្ឋ� ជា�កក្រ��ាយចែដ្ឋល័ម្ពុាន

ជាណើប្រម្ពុៅ២០ចែម្ពុបូ្រតុ។ �ំុ�ច្ច�ល័ណើធាីើការិណើនៅណើម្ពុោូង៧ប្រពឹក 

រិ��តុដ្ឋល័់នៃថ្វាៃប្រតុង់ណើ�ើ�សាប្រម្ពុាក�����។ ណើនៅណើពល័

រិណើសាៀល័ �ំុ��នចិែរិក��រិ��តុដ្ឋល័់ណើម្ពុោូង៥ ណើ�ើ���់

�����។ �ំុ�ព��កចែសាងីរិក�ឹកង�តុ�លា�ង�ាសាណ់ើប្រពោះ

ម្ពុនសុាាណើប្រច្ចើន ណើ�ើ�អ្វី�ិ�ងម្ពុានចែតុមួ្ពុ�។  �ំុ�ប្រតុវូរិង់ច្ចា�

មួ្ពុ�ណើម្ពុោូងណើ�ៅព�រិណើម្ពុោូង�ប្រម្ពុា��ន�ឹកកនលះធាងុ�កម្ពុក

ង�តុ។ �ំុ�ណើសាល�កពាក់ណើ�ោអ្វីាវដ្ឋចែដ្ឋល័ៗ ��ិាល័ឲ្យូណើកើតុ 
ម្ពុាននៃច្ចសាាច្ចណ់ើនៅណើល័ើក ណើល័ើ�ងុ ណើល័ើណើកល�ក ន�ងច្ចណើងាះ ណើប្រពោះ 

គា័ន�ឹកង�តុជាប្រម្ពុះ�លនួ។ ណើពល័ង�តុ�ឹកណើ�ើ� ប្រ�ធាានកង 
�លុ�កចែញ្ចចឲ្យូ�ំុ�ណើ�ៅច្ច�ល័រួិម្ពុប្រ�ជាុ� រិ��តុដ្ឋល័់ណើម្ពុោូង១២ ឬ

ណើម្ពុោូង ១��់។ ណើ�ើងអ្វីងគុ�ណើងោក ណើ�ើ�ប្រពឹកណើឡុើង 
ណើ�ើងណើធាីើការិ�ា�ងងងុ�ណើដ្ឋក។ ណើពល័�លះណើ�ើងជា�ព�់

ណើជាើង��ិាល័ឲ្យូ�ចា�ដ្ឋ�ព��ងគ�។ ច្ច�ចែ�កអ្វីា�ារិ គឺ�ំុ� 
��ួល័��រិ�ា�់មួ្ពុ�ចែវក ន�ងសាម្ពុលមួ្ពុ�ច្ចានចែច្ចកគាុ 

៥នាក់។ �ំុ����ម្ពុ�នប្រគានណ់ើ� ដ្ឋ�ណើច្ចះុ�ំុ�ល័ួច្ច�ាឹ�ប្រ��់

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 15



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាម្ពុាជា�កកុុងកងជាាមួ្ពុ�គាុឲ្យូល័ួច្ចណើ�ះសាលឹកណើ�ើ ន�ង 
�ចែនលណើពល័ណើច្ចញព�ប្រ�ជាុ�ណើដ្ឋើម្ពុី��កឲ្យូ�ំុ�សាលឲ្យូ���។ �ំុ�ម្ពុ�ន

 
�ាូនសាលឲ្យូប្រ�ធាានកងដ្ឋងឹណើ�។ ប្រ�សា�នណើ�ើប្រ�ធាានកង 

ដ្ឋងឹ ណើ�ើងប្រ�កដ្ឋជាាសាលា�់�ា�ងអ្វីសាគ់ាុម្ពុ�ន�ាន។ �ំុ�ប្រ��់ 
ឲ្យូអុ្វីកណើនៅកុុងកងជាាមួ្ពុ�ច្ចា�ណើម្ពុើល័�ល�វ ច្ច�ចែ�ក�ំុ�គឺ

 ជាាអុ្វីកដ្ឋា�សាល។ ណើពល័សាម្ពុលក�ពងុចែតុពុះ ណើ�ើ�ប្រ�ធាានកង 

ច្ចល័័តុជា�ះកង់មក អំកចា�ណើម្ពុើល័ផ្សាាូវប្រតុូវចែស្រុសាកក្រ��់�ា  

មកលេហើ យលេវាើ យ! ណើនៅណើពល័�ំុ�ឮដ្ឋ�ណើច្ចះុ �ំុ�ប្រតុូវច្ចាក់�ឹក
 

រិ�ល័តុណ់ើភូលើង។ ណើនៅណើពល័�លះប្រ�ធាានកងច្ចល័ត័ុចែស្រុសាកសារួិ 

ថ្វាា នារិ�ណើអ្វីើ�ក�ពុងណើធាីើអ្វី��ំុ�ណើឆ្នាំលើ�តុ�វ�ញថ្វាា គា័នណើធាីើអ្វី� 
ណើ��ង �ំុ�ណើរិៀ�ច្ច�ល័ណើដ្ឋកណើ�ើ�។ ឮដ្ឋ�ណើច្ចះុប្រ�ធាានកង 
ច្ចល័័តុក៏ជា�ះ�ុតុណើ�ៅ ណើ�ើ��ំុ��ងាាតុ់ណើភូលើងសាលមិ្ពុងណើ�ៀតុ។ 

ណើ�ើងឃាលាន�ាូង�លា�ង ន�ងភូ�តុភ័ូ��ង �ប្រម្ពុា�ចែតុសាម្ពុល 

ឆ្នាំូ�ន។ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�នចែច្ចកច្ច�ននួម្ពុនសុាាណើ�ៅតុាម្ពុប្រកមុ្ពុ  

រួិម្ពុម្ពុាន ៖ «ក», «�», «គ», ន�ង «ឃា» ។ ប្រកុម្ពុ «ក»  

ម្ពុានច្ច�ននួសាម្ពុាជា�កតុ�ច្ចជាាងណើគ គឺ១០នាក់។ ប្រកុម្ពុ «�»  

ម្ពុានសាម្ពុាជា�កច្ច�ននួ ៣០នាក់ ណើ�ើ�កុុងមួ្ពុ� «គ» ម្ពុាន 

៣ «�» ម្ពុានសាម្ពុាជា�កច្ចា�់ព� ៩០នាក់ ណើ�ៅមួ្ពុ�រិ�

នាក់ជាាង។ �ំុ�ណើនៅកុុងប្រកុម្ពុ «�»។ 

 ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័នរិ�ាមុ្ពុាក់ប្រ�ប្រពតឹុ�ិសុា ដ្ឋ���ងចែ�រ័ិ 

ប្រក�ម្ពុ�កអុ្វីកណើនោះណើ�ៅប្រពម្ពុានន�ងណើធាីើការិ��ណើតុៀន

កុុងច្ច�ណើ�ោម្ពុប្រ�ជាាជានណើនៅកុុងឃាុ�ចែដ្ឋល័អ្វីងគុ�ជាារិងីង់ 

ណើ�ើ�អុ្វីកចែដ្ឋល័ប្រ�ប្រពឹតុិ�ុសាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុឲ្យូអ្វីងគុ� 
ណើនៅច្ច�ក�ិាល័។ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុឲ្យូប្រ�ជាាជានណើម្ពុើល័អុ្វីក 

ប្រ�ប្រពឹតុ�ិសុា ណើ�ើ�កុ�ឲ្យូប្រ�ជាាជាន�កគ�រិ�តុាម្ពុ។ ណើនៅ 

ណើពល័ណើនោះម្ពុានម្ពុនា�រិសានិ�សា�ុមួ្ពុ�សាុ�តុណើនៅមុិ្ពុ�សាាុនអ្វី�រិ

ប្រកញ� ង ឬវតុឫិសាា�សាាញ់។ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុនា�អុ្វីកណើ�ោសា

លេនុៅស្រាសាកុក�ពុង់លេរោ�៍ មកឃាុ�លេនុៅមនុេ� រសានុីិសាខុវតុិឫសាា�

សាាញ់។ �ំុ�ធាលា�់ណើឃាើញកងច្ចល័័តុណើ�ោ័ះ ប្រកឹង អ្វីតុ�តុ

�ា�ាន ល័ន ់នល័ ់ចែដ្ឋល័ណើនៅល័�វ។ ប្រកឹង ណើឃាើញកនា�ុ 
�រិ�ចែដ្ឋល័ណើគណើ�ះណើច្ចោល័ណើល័ើដ្ឋ� ក៏ណើ�ៅណើរិើសា�កម្ពុកជាក់។ 

ណើពល័ណើនោះ ម្ពុានកងច្ចល័ត័ុមុ្ពុាក់ចែស្រុសាកប្រ��់ថ្វាា «ចែអ្វីាង

ប្រ��័តុុ ចែតុណើគណើឃាើញដ្ឋងឹចែតុម្ពុានណើ�ោសាណើ�ើ�» ។ ប្រច្ចឹង 

តុ�វ�ញថ្វាា «សាូ�ណើវើ�ប្រគានច់ែតុ�រិ�ណើ�ះណើច្ចោល័ច្ចងឹគាុណើរិើសា 

ជាក់ម្ពុាូ�តឺុច្ចឹងក៏ម្ពុានណើ�ោសាចែដ្ឋរិ» ស្រុសា�ណើពល័ចែដ្ឋល័ 

ប្រ�ធាានសានិ�សា�ុជា�ះកង់ម្ពុកព�ណើប្រកោ� ច្ច�ចែ�កប្រ�ធាាន

កងម្ពុ�នម្ពុាតុ់កណើ�។ ល័ុះដ្ឋល័់ណើពល័ល័ៃាច្ច ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ

ណើ�ៅណើ�ោ័ះ ប្រកឹង ម្ពុកអ្វីងគុ�ក�ិាល័�ី�ងប្រ�ជាុ�។ 

ប្រ�ធាានអ្វីងគប្រ�ជាុ�ណើល័ើកណើឡុើងថ្វាា «ម្ពុ�តុឯិងសាា�ាវ�ាសា ់

ម្ពុ�តុឯិងឃាលាន�ាសា់  ឥឡុ�វណើ�ើង�កថ្វាាុ�ជាក់ចែដ្ឋល័ដ្ឋា�

�នម្ពុកម្ពុ�រិជាាមួ្ពុ�សានលកឹណើសាៀវណើភូៅព�រិសានុាកឹឲ្យ�ម្ពុ�តុឯិង

ជាក់ឲ្យូចែឆ្នាំតូុ។ ម្ពុ�តុឯិងម្ពុ�នប្រតុូវ�ងាុ�ចែ�ាងណើច្ចោល័ណើ� គឺ

�ឺតុចែ�ាងច្ច�ល័កុុងណើពោះ»។ ណើនៅណើពល័ប្រ�ធាានអ្វីងគប្រ�ជាុ�

ន��ា�ច្ច�់ កង�ល��ក�រិ�ឲ្យូ ប្រកឹង �ឺតុ។ ប្រគានច់ែតុ 

ប្រកឹង �ឺតុចែតុមួ្ពុ�ចែភូលតុក៏ប្រ�កាច្ច់ណើនៅនងឹមុខអ្វីងគប្រ�ជាុ�។ 

ប្រ�ជាាជានណើ�ូើល័��រិឆ្នាំរិ ��ៈណើនោះប្រ�ធាានកងចែស្រុសាក

ថ្វាា «ម្ពុ�តុិៗ ប្រតុវូណើនៅឲ្យូណើសាៃ�ម្ពុ» ប្រគានច់ែតុឮដ្ឋ�ណើច្ចះុប្រ�ជាាជាន

ក៏អ្វីងគុ�ច្ចុះវ�ញ។ មួ្ពុ�សានាះុណើប្រកោ�ម្ពុក ប្រកឹង ដ្ឋងឹ�លនួ

ណើឡុើងវ�ញ រួិច្ចកង�ល ��កគាតុ់ណើ�ៅដ្ឋាក់ណើនៅមួ្ពុ�

កចែនលងណើដ្ឋោ�ម្ពុានឆ្នាំា័�មុ្ពុាក់ច្ចា��ាម្ពុ។ ប្រពល័មឹ្ពុណើឡុើងចែ�រ័ិ 

ប្រក�ម្ពុ�ក ប្រកឹង ណើច្ចញណើ�ៅ ណើ�ើ�ច្ចា�់តុា�ងព�នៃថ្វាៃណើនោះ

ម្ពុក�តុ ់ប្រកឹង រិ��តុ។

 ណើវល័ានៃថ្វាៃមួ្ពុ� �ំុ��ឺប្រគុន ណើ�ើ�ណើល័�ថ្វាាុ�ចែដ្ឋល័

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុចែច្ចកឲ្យូម្ពុ�ន�នធា�រិណើសាីើ� �ំុ�ក៏ណើ�ៅរិកអុ្វីក

ណើនៅកុុងកងជាាមួ្ពុ�ណើកោសា�ូល័ឲ់្យូ។ កាល័ណើនោះ �ំុ�លេកោសា 

�ូល័់ចែតុជាាមួ្ពុ��ឹក�ូុណើ� ាោះ ណើប្រពោះគា័នណើប្រ�ង។ ព�រិ

នៃថ្វាៃណើប្រកោ�ម្ពុក �ំុ�ណើច្ចញណើ�ៅណើធាីើការិវ�ញ ណើប្រពោះម្ពុានកង 
�ល�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុតុាម្ពុសាណើងាតុណើម្ពុើល័ អុ្វីក�ា�ពឺ�តុ 

ប្រ�កដ្ឋឬណើធាីើពុតុ ប្រ�សា�នណើ�ើណើធាីើពុតុជាា�កឺង�ល�នងឹ

កតុណ់ើ�ោ័ះ រួិច្ច�កអុ្វីកជា�ងឺណើនោះណើ�ៅដ្ឋាក់មួ្ពុ�ចែឡុក។ 

ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័កង�ល��កណើ�ៅណើ�ើ�អុ្វីកជា�ងឺណើនោះ

ដ្ឋងឹចែតុ�តុដ់្ឋ��ឹងណើ�ើ�។ 

 ណើនៅរិដ្ឋ�វប្រច្ចូតុស្រុសាូវ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុច្ចាតុ់តុា�ងឲ្យូប្រកុម្ពុ

នារិ� ន�ង�ុវជាន ណើ�ៅប្រច្ចតូុស្រុសាវូណើនៅប្រព�ចែដ្ឋនណើវៀតុ�ាម្ពុ។ 

ណើ�ើងប្រច្ចូតុស្រុសាូវ�ា�ង��់ងងឹតុណើដ្ឋោ�ម្ពុ�ន�ាូនតុម្ពុាតុ់

ណើឡុើ�។ ណើ�ើងព��កច្ចងក�ិា�់�ាសា់ណើដ្ឋោ�សាារិ 

��់ងងឹតុណើម្ពុើល័ម្ពុ�នណើឃាើញ ដ្ឋ�ណើច្ចះុណើ�ើងប្រ�ម្ពុ�ល័ស្រុសាូវ

ចែដ្ឋល័ប្រច្ចូតុ�នដ្ឋាក់ច្ច�ល័គាុណើដ្ឋើម្ពុី�ច្ចងជាាក�ិា�់ រួិច្ច 

ណើ�ើ�ណើ�ើ�ចែ�ងចែច្ចកក�ិា�់គាុ។ ណើនៅណើពល័ប្រ�ធាាន

ប្រកមុ្ពុសារួិថ្វាា ណើតុើម្ពុ�តុបិ្រច្ចតូុ�ន�ូុនា័នកិា�់? �ំុ�ណើឆ្នាំលើ�តុ�ថ្វាា 
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ប្រច្ចតូុ�នព�រិក�ិា�់។ ប្រ�ធាានប្រកមុ្ពុ�ញ្ញាា�ំុ�ឲ្យូប្រច្ចតូុស្រុសាវូ

ចែថ្វាម្ពុណើ�ៀតុណើដ្ឋើម្ពុី��នប្រតុឡុ�់ណើ�ៅ�ាះវ�ញ។ ណើនៅ��់��ព�រិ

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុច្ចាតុ់តុា�ង�ំុ�ឲ្យូណើ�ៅប្រច្ចូតុស្រុសាូវណើនៅកចែនលង

ដ្ឋចែដ្ឋល័ ��់ណើនោះណើវៀតុ�ាម្ពុ�នដ្ឋងឹ ន�ង�ញ់ប្រតុូវ

កងច្ចល័័តុមុ្ពុាក់ណើ�ោ័ះ �� ធាលុះណើភូលៅ។ កងច្ចល័័តុ�ន

នា�គាុរិតុ ់ច្ច�ចែ�កណើ�ោ័ះ �� �នចែស្រុសាកណើ�ៅ�ំុ�ឲ្យូជា�ួ 

«�ងៗជាួ��ំុ��ងៗ» ណើប្រពោះប្រតុូវប្រគា�់រិតុ់ម្ពុ�នរួិច្ច។ �ំុ�

ណើ�ៅជាួ�ប្រគាគាតុ់។ ណើពល័ណើនោះណើវៀតុ�ាម្ពុណើនៅចែតុ�និ

�ញ់ចែកីរិៗណើជាើងរិ�សា់�ំុ�។ �ំុ�ប្រគា �� ណើដ្ឋើរិ�នច្ចម្ពុៃា�

ប្រ�ចែ�ល័�ន ១៥០ចែម្ពុបូ្រតុ ប្រ�ធាាន «�» ម្ពុកជា�ួប្រគា�និ

ណើ�ៀតុ ណើ�ើ� �� ណើនៅចែតុអ្វីរិគុ��ំុ�ម្ពុកដ្ឋល័់�ច្ចចុ�ីន។ុ 

 ម្ពុាននៃថ្វាៃមួ្ពុ� ប្រ�ពនធព� មុ្ពុនុ� ណើ�ៅសាា�ងណើនៅកចែនលង�ំុ�

ចែដ្ឋរិ។ គាតុ់ម្ពុាតុ់រិអ្វី�ល័�ាសា់ ណើនៅណើពល័ណើឃាើញណើម្ពុឃា 

ស្រុសា��ន�ងពពកណើ�ៅ័ គាតុ់ន��ា�ថ្វាា «ឱណើល័ោកណើអ្វីើ� 

ណើល័ោកណើភូល�ងម្ពុកឲ្យូណើប្រច្ចើនម្ពុក ណើ�ើ�រិនាះ�ញ់ពួកអ្វីា

�ួនឲ្យូងា�់ឲ្យូអ្វីសាណ់ើ�ៅ កុ�ឲ្យូវា�ញ់ចែ�រ័ិ» ស្រុសាា�់ចែតុណើ�លក 

�ណើនាោរិប្រច្ចាវម្ពុក�ញ់ច្ច�គាតុស់ាលា�់ចែតុមិ្ពុង។ ប្រ�ជាាជាននា� 

គាុន��ា�ថ្វាា ណើនៅកចែនលងណើនៅណើនោះម្ពុានអុ្វីកចែថ្វារិកាា។ 

ណើនៅណើពល័��់ ណើ�ោ័ច្ចប្រ�ពនធ ព�មុ្ពុនុ� ល័ង�នលាច្ចអុ្វីកភូ�ម្ពុ�

សាងឹប្រគ�់គាុ។ �ំុ�ក៏ធាលា�់ណើ�ោ័ច្ចប្រ�ពនធ ព�មុ្ពុនុ� ល័ង�នលាច្ច

ចែដ្ឋរិ ណើ�ើ�ច្ចា�់តុា�ងព�ណើពល័ណើនោះម្ពុកណើ�ើ��ំុ�ណើជាឿថ្វាា 

ម្ពុានណើ�ោ័ច្ចល័ង។ 

 ព�រិ�សា់�ំុ�មុ្ពុាក់គឺជាា�ា�ាន ល័ន ់នល័់ ប្រតុូវ�ន

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�កណើ�ៅណើរិៀនសា�ប្រតុ ណើ�ើ��តុ់ដ្ឋ��ឹង

រិ��តុ។ តុាម្ពុការិព�តុចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�កគាតុ់ណើ�ៅវា� 

សាម្ពុលា�់ណើច្ចោល័ ណើប្រពោះ�ំុ�ណើឃាើញសាាកសាពម្ពុនសុាាជាា

ណើប្រច្ចើនណើនៅកុុងអ្វី�ិ�ង។ �ំុ�ធាលា�់ណើឃាើញ�ល�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ

វា�សាម្ពុលា�់ណើ�ោ័ះ សាារិ�ន ជាា�់ន�នាុការិជាាប្រគ�ូណើប្រង�ន 

ន�ងប្រ�ពនធរិ�សា់គាតុណ់ើនៅណើប្រកោល័ណើគោចែដ្ឋរិ។ កង�ល�

�កគាតុ់ណើ�ៅវា��ា�ង��់ ណើប្រពោះ�ំុ�ឮសា�រិសាចែប្រម្ពុក

ចែស្រុសាកអ្វី��ៗ។ ប្រពឹកណើឡុើង�តុ់ប្រគូ សាារិ�ន ន�ងប្រ�ពនធ

រិ�សា់គាតុ់ រួិម្ពុ�ា�ងក�នព�រិនាក់ណើ�ៀតុណើ�ោ័ះ សា�រិ��ា 

ន�ង ច្ចន្ទ្រានាា គឺណើនៅរិសា់ចែតុក�នច្ចីងណើ�ោ័ះ ណើងោូល័ មុ្ពុាក់

�ូុណើ� ាោះ ណើប្រពោះ ណើងោូល័ ណើធាីើការិណើនៅកងច្ចល័័តុណើ�ាង។  

ប្រពកឹណើឡុើង ណើងោូល័ ម្ពុករិកឪពកុមិ្ពុា�ន�ង�ូ�នៗអ្វីតុណ់ើឃាើញ

ក៏��។ ណើងោូល័ ��ម្ពុ�ន�ាូនឲ្យូប្រ�ធាានកងដ្ឋងឹណើឡុើ� 

ណើប្រពោះ�លាច្ចចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�កណើ�ៅសាម្ពុលា�់ណើ�ៀតុ។ 

 ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧៩ �ំុ�នា�ប្រគសួាារិណើដ្ឋើរិប្រតុឡុ�់ម្ពុកស្រុសាកុ 
ក�ណើ�ើតុវ�ញ។ �ំុ�ណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិ�នច្ចម្ពុៃា� ២០គ�ឡុ�ចែម្ពុប្រតុ

ក៏នា�គាុសាប្រម្ពុាក �នាា�់ម្ពុកណើ�ើ��នដិ្ឋ�ណើ�ើរិណើ�ៀតុ។ �ំុ�

ម្ពុកដ្ឋល័ភ់ូ�ម្ពុ�សាាី�តុាភូលដ្ឋ���ងម្ពុ�ន�ានម់្ពុានប្រ�ជាាជានម្ពុក 

រិសា់ណើនៅណើប្រច្ចើនណើ� ណើប្រពោះម្ពុចាសា់�ាះប្រតុូវ�នចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ 

ជាណើម្ពុល�សាណើ�ៅស្រុសាកុឆ្នាំៃា�ម្ពុ�ន�ានប់្រតុឡុ�់ម្ពុកវ�ញ ច្ច�ចែ�ក

ប្រ�ជាាជាន�លះក៏ម្ពុ�នប្រតុឡុ�់ម្ពុកស្រុសាកុចែដ្ឋរិ។ �ំុ�ន�ងប្រគសួាារិ

នា�គាុណើធាីើចែស្រុសាច្ចម្ពុាារិ ន�ង�នរិិសា់ណើនៅភូ�ម្ពុ�សាាី�តុាភូល

រិ��តុម្ពុកដ្ឋល័់�ច្ចចុ�ីន។ុ

�ាះរិ�សា់ គង់ សាារិ�ន ណើនៅឃាុ��សាាក់  
ស្រុសាកុសាាី�ប្រជា� ណើ�តុិសាាី�ណើរិៀង។ ចែ�សា��ា ឆ្នាំាុ�២០២១។  
(សា�ុ ច្ចន្ទ្រានាា/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 �ំុ�ណើ�ោ័ះ សាួន ព�ន ណើភូ�ប្រ�ុសា អ្វីា�ុ៨០ឆ្នាំាុ�។ �ំុ�

ម្ពុានស្រុសាុកក�ណើ�ើតុណើនៅភូ�ម្ពុ�ថ្វាង់ុ ឃាុ��នាា�ម្ពុាសា�ាង 

ណើកើតុ ស្រុសាុក�នាា�ម្ពុាសា ណើ�តុកិ�ពតុ។ កាល័ព�ណើក័ង �ំុ� 
ណើរិៀនសា�ប្រតុ�នតុ�ច្ចតុចួ្ច�ូុណើ� ាោះ។ ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័�ំុ�ម្ពុាន 
អ្វីា�ុ ១៨ឆ្នាំាុ� �ំុ�សាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុ�ួិសាជាាប្រពះសាងឃ ណើ�ើ� 
សាឹកវ�ញណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័�ំុ�ម្ពុានអ្វីា�ុ២៩ឆ្នាំាុ�។ កុុង 
សាម័្ពុ� ល័ន ់នល័់ �ំុ�ណើរិៀ�ការិជាាមួ្ពុ�ប្រ�ពនធរិ�សា ់
�ំុ�ណើ�ោ័ះ មួ្ពុ �ន ស្រុសា�ណើពល័ចែដ្ឋល័សាន្ទ្រាងគាម្ពុសាុ�វ�ល័�ន�ាះុ

 
លេ�ើ ងរិវាងប្រកុម្ពុចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ន�ងរិដ្ឋឋាភូ��ល័សាាធាារិ�រិដ្ឋឋ 

ចែ�រ័ិ។ ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧៣ ប្រកមុ្ពុប្រគសួាារិរិ�សា�់ំុ��ន�រិណើ�ះ 

លេ�ោលេភាៀសាខានួុលេ�ៅរសាល់េនុៅខាងលេជ្ឈើ ងស្រាសាកុឈាកូ លេក្រពុោះ 
ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ��ំុ�ម្ពុាន�នណិើ�ោះ�ម្ពុលាក់ប្រគា�់ចែ�កជាាណើប្រច្ចើន។ 

 
ខាុ�រសាល់េនុៅខាងណើជាើងស្រាសាកុឈាកូរហតូុ��ច់ងុឆ្នាំាំ�១៩៧៤  

�នាា�់ម្ពុក�ំុ�ន�ងប្រគសួាារិរិ�សា�់ំុ��នវ�ល័ក្រតុឡុ�់ម្ពុករិសា ់

ណើនៅស្រុសាុកក�ណើ�ើតុវ�ញ ណើដ្ឋោ�ច្ចា�់ណើ�ិើម្ពុណើធាីើចែស្រុសា�ងា 

�ណើងាើន�ល័ច្ច�ញ្ចចមឹ្ពុជា�វ�តុ។

 ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ��ួល័�នជា័�ជាមុ្ពុះ

ណើឡុើងកានក់ា�់អ្វី��ាច្ច ណើនៅនៃថ្វាៃ��១៧ ចែ�ណើម្ពុសាា ឆ្នាំុា� 

្ួៃ ពៃិ ៖ ប្រគិ�ថ្នាំ� បំរុាណក�ពុងរបបសខែរប្រក�ម

ផ្នែកវ ស្រីសំ�ណុចំ 

សាួនុ ពុិនុ ផ្សា�ី់��សាមាាសានុអ៍�ពុ�លេរឿងរាាវាលេនុៅកុំងរ��
ខែខែរក្រកហម��់ ខែកវា ស្រាសា�ណុ្ឌច អំកសាែ័ក្រ�ចិតុមីជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារកមុុជ្ឈា លេខតុកី�ពុតុ។ ភូាមិ�ង់ំ ឃាុ��នុេាយមាសា
ខាងលេកើតុ ស្រាសាុក�នុេាយមាសា លេខតុកី�ពុតុ ។  
(ខែកវា ស្រាសា�ណុ្ឌច/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

18 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

១៩៧៥ ម្ពុានប្រ�ជាាជានជាាណើប្រច្ចើនប្រតូុវចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុជាណើម្ពុល�សា 

ណើច្ចញព���ប្រកុងភូុ�ណើពញន�ង��ប្រ�ជាុ�ជានម្ពុកកានជ់ាន��។  

ណើនៅកុងុភូ�ម្ពុ��ង់ំចែដ្ឋល័ខាុ�រស់ាណើនៅម្ពុានប្រ�ជាាជានថ្វា័� (ប្រ�ជាាជាន 

១៧ណើម្ពុសាា) ប្រ�ចែ�ល័ជាាង៣០ប្រគួសាារិ ប្រតុូវ�នចែ�រ័ិ 

ប្រក�ម្ពុជាណើម្ពុល�សាម្ពុក រួិម្ពុ�ា�ង ជានជាាតុ�ភូាគតុ�ច្ចច្ចាម្ពុ ន�ង 

ច្ច�ន។ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�នណើធាីើ�ុកេ�ុកណើមុ្ពុញ ន�ងល័តុ់ដ្ឋ�

ប្រ�ជាាជានថ្វា័��ាូង�លា�ង។ ជានជាាតុ�ភូាគតុ�ច្ចច្ចាម្ពុ ចែដ្ឋល័

ណើគោរិពសាាសានាអុ្វី�សាលាម្ពុណើ�ើ�តុម្ពុម្ពុ�ន�រិ�ណើភូោគសាាច្ច់

ប្រជាូក ប្រតុូវចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�ងេ�តុ�ងេ�ឲ្យូ���សាាច្ច់ប្រជាូក ន�ង

សាាច្ច់ចែឆ្នាំា។ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ពូា�ាម្ពុណើធាីើ�ាូង�ាឲ្យូចែតុ

ណើកើតុម្ពុាន��នាសាជ់ាាមួ្ពុ�នងឹប្រ�ជាាជានណើដ្ឋើម្ពុី��កណើល័សា

នា�ជានជាាតុ�ភូាគតុ�ច្ចច្ចាម្ពុចែដ្ឋល័ម្ពុ�នណើគោរិព�ញ្ញាាណើ�ៅ

សាម្ពុលា�់ណើច្ចោល័។ ជានជាាតុ�ភូាគតុ�ច្ចច្ចាម្ពុ�ា�ងអ្វីសាន់ា�គាុ

���សាាច្ចប់្រជាកូ ណើប្រពោះ�លាច្ចកម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើច្ចោ� 

ថ្វាាជាា�ា័�ងណើ�ើ�នា��កណើ�ៅសាម្ពុលា�់។ ច្ច�ចែ�កជាន 

ជាាតុ�ភូាគតុ�ច្ចច្ច�នជាាណើប្រច្ចើននាក់ ប្រតុូវកម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិ 

ប្រក�ម្ពុ�កសាម្ពុលា�់�ា�ងគា័នក��សុា ណើដ្ឋើម្ពុី�ឲ្យូប្រ�ជាាជាន

ដ្ឋនៃ�ណើ�ៀតុ�លាច្ចរិអ្វីាកម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ 

 �ំុ�ប្រតុូវកម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុច្ចាតុ់តុា�ងឲ្យូណើធាីើជាា

ណើព�ូជា�នាញថ្វាាុ��ុរិា�។  ណើ�ោះ��ជាា�ំុ�គឺជាាណើព�ូ �ូុចែន ិ
សាាុនភូាពរិ�សា�់ំុ�ក៏ម្ពុ�ន�សុាចែ�លកព�ប្រ�ជាាជានណើ�ាងណើ�ៀតុ 
ចែដ្ឋរិ។ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុម្ពុ�នអ្វីនញុ្ញាាតុឲ្យូ�ំុ�រិសាណ់ើនៅជា�ួជាុ�ជាាមួ្ពុ�

ប្រគសួាារិណើ�។ ណើ�ើងប្រតុវូណើ�ៅណើធាីើការិងារិដ្ឋាច្ចណ់ើដ្ឋោ�ចែឡុក

ព�គាុ។ ណើនៅណើពល័ណើនោះ គា័ននរិ�ាអ្វីាច្ចជាួ�នរិ�ា

�នណើឡុើ�។ ម្ពុនសុាាភូាគណើប្រច្ចើនប្រ�កាន�់ាា�់កុុងច្ច�តុ ិ
ថ្វាា «កីាល័នរិ�ា សាក់អុ្វីកណើនោះ»។ �ំុ�រិសាណ់ើនៅរិង 
�ុកេណើវ�នា���ុតុណើនៅកុុងរិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។  �ំុ�ប្រតុវូចែ�រ័ិ

 
ប្រក�ម្ពុណើប្រ�ើឲ្យូណើដ្ឋើរិរិកថ្វាាុ� ន�ងសាលថ្វាាុ�។ ណើប្រកៅព�ណើនះ ចែ�រ័ិ 

ប្រក�ម្ពុ�នណើប្រ�ើឲ្យូ�ំុ�ណើធាីើជា�សាប្រម្ពុា�់ដ្ឋាក់ស្រុសាូវ ចែដ្ឋល័ជា� 
ណើនោះចែ�ា�ា�ព�ល័ាម្ពុកម្ពុនសុាា។ កម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិ 

ប្រក�ម្ពុ ម្ពុានណើច្ចតុនាណើធាីើ�ាូង�ាឲ្យូចែតុ�ំុ�ម្ពុាន��នាសា ់

ណើដ្ឋើម្ពុី�រិកណើល័សាណើច្ចោ�ថ្វាា�ំុ�គឺជាា�ា័�ងប្រ�ឆ្នាំា�ងអ្វីងគការិ 

ន�ង�ក�ំុ�ណើ�ៅសាម្ពុលា�់ណើច្ចោល័។ �ំុ�ម្ពុានសា��ាង ណើប្រពោះ

�ំុ�ម្ពុ�ន�នណើធាីើការិងារិចែរិកដ្ឋ�ដ្ឋ�ច្ចប្រ�ជាាជានដ្ឋន៏ៃ�ណើ�ៀតុ។ 

ការិងារិរិ�សា់�ំុ� គឺ�កថ្វាាុ�ចែច្ចកជា�នឲ្យូប្រ�ជាាជាន�ា

ចែដ្ឋល័�ឺណើល័�ពូា�ល័ជា�ងឺ។ ថ្វាាុ�ណើនៅកុុងសាម័្ពុ�

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុគឺម្ពុានថ្វាាុ�អ្វីាច្ចម៍្ពុ�នាា��ា�ណើច្ចញព�ឫសា

ណើ�ើចែដ្ឋល័ម្ពុានរិ��រិាងម្ពុ�ល័តុ�ច្ចដ្ឋ�ច្ចអ្វីាច្ចម៍្ពុ�នាា� ន�ង

ម្ពុានថ្វាាុ�សាលមួ្ពុ�មុ្ពុ�ណើ�ៀតុ។ រិាល័ណ់ើពល័ចែដ្ឋល័ម្ពុានអុ្វីកជា�ងឺ

�ធឺាៃនម់្ពុ�នម្ពុានថ្វាាុ�សាប្រម្ពុា�់ពូា�ល័ ប្រគណូើព�ូចែតុងចែតុ

�ក�ឹកដ្ឋ�ងជា�នសួាឲ្យូណើសារិូ�ម្ពុច្ចាក់ឲ្យូអុ្វីកជា�ងឺ។ ណើនៅណើពល័

ចែដ្ឋល័ម្ពុានអុ្វីកជា�ងឺប្រតុូវ�នចែសាងម្ពុកដ្ឋល័់ម្ពុនា�រិណើព�ូ 

ប្រគូណើព�ូចែតុងចែតុរិតុ់ណើ�ៅណើ�ៅប្រគូចែ�រ័ិ ណើប្រពោះប្រគូណើព�ូ

សាម័្ពុ�ណើនោះម្ពុ�នម្ពុានសាម្ពុតុភុូាពពូា�ល័ជា�ងឺណើ�។ 

 �ំុ�ណើនៅច្ចា��នថ្វាានៃថ្វាៃមួ្ពុ� នារិ�កងច្ចល័័តុមុ្ពុាក់ចែដ្ឋល័ 
ជាាអុ្វីកកា�់ណើដ្ឋើម្ពុ�ន្ទ្រានាានចែ�ប្រតុណើធាីើជា�ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ណើតុោុតុ 
ច្ចុងស្រុសាង់�នច្ចា�់�កគ�ងគក់ម្ពុកអ្វីា�ង���ណើដ្ឋោ�ម្ពុ�ន 

�នសាមូ្ពុាតុណើឡុើ� ណើប្រពោះណើដ្ឋោ�សាារិចែតុភូាពណើស្រុសាក 

ឃាលាន�លា�ងណើពក។ នារិ�ណើនោះ����ណើ�ិើរិន��ា��ណើ�ិើរិថ្វាា  

«ឆ្នាំៃាញ់�ាសា់ៗ » ណើ�ើ����អ្វីសាគ់�ងគក់អ្វីា�ងមួ្ពុ�មុ្ពុាក់

ឯង។ �នាា�់ព����គ�ងគក់អ្វីា�ងរួិច្ច នារិ�ណើនោះក៏ពុល័ពង

គ�ងគក់ ណើ�ើ�រួិញអ្វី�ិាតុន��ា�ចែល័ងរួិច្ច។ ណើព�ូណើនៅ 

កងច្ចល័ត័ុ�នចែសាងនារិ�ណើនោះម្ពុកដ្ឋល័ម់្ពុនា�ណើព�ូណើនៅភូ�ម្ពុ� 

ណើពោធា ៍ណើ�ើ�ណើព�ូម្ពុករិកថ្វាាុ�រិ�សា�់ំុ�។ ណើនៅកុុងកីួនគមុ្ពុ�រិ
 

ថ្វាាុ�ចែ�រ័ិសារិណើសារិថ្វាា «�កអ្វីាច្ចម៍្ពុណើគោសាម្ពុីុរិណើ�ៅ័ ណើ�ៅក�រិ 
ជាាមួ្ពុ��ឹករួិច្ចណើប្រច្ចោះ�កកាកណើច្ចញ ណើ�ើ��ក�ឹក 

ចែដ្ឋល័ណើប្រច្ចោះរួិច្ចណើនោះ�ឹក»។ កុុងកាល័ៈណើ�សាៈ�ងេ�ដ្ឋ�ណើច្ចះុ 

�ំុ�ម្ពុ�នអ្វីាច្ចរិកណើគោសាម្ពុីុរិណើ�ៅ័�នណើ� �ំុ��នសាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុិ

�កអ្វីាច្ចម៍្ពុណើគោសាម្ពុីុរិសាម្ពុកណើធាីើថ្វាាុ�ឲ្យូអុ្វីកជា�ងឺ�ឹកជា�នសួា

វ�ញ។ សា��ាងល័ ូនារិ�ចែដ្ឋល័ពលុ័គ�ងគក់ណើនោះ�នជាាណើឡុើង 

វ�ញ ណើ�ើ�វាគឺជាាណើរិឿង�សួាច្ច�តុ�ិាសា់សាប្រម្ពុា�់�ំុ�។

 ណើប្រកោ�ព�រិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�នដ្ឋួល័រិល័�ណើនៅឆ្នាំាុ� 

១៩៧៩ �ំុ��នប្រតុឡុ�់ម្ពុករិសាណ់ើនៅជា�ួជាុ�ប្រកមុ្ពុប្រគសួាារិ

ប្រ�ពនធក�នវ�ញ ណើដ្ឋោ�ប្រ�ក�មុ្ពុ�រិ�រិណើធាីើចែស្រុសាច្ចម្ពុាារិ ន�ង

ដ្ឋា��ចែនល។ រិ��តុម្ពុកដ្ឋល័់សាពនីៃថ្វាៃ �ំុ�ម្ពុានក�ន៧នាក់។ 

ក�នៗរិ�សា�់ំុ�ណើរិៀ�ការិអ្វីសាណ់ើ�ើ�។ �ច្ចច�ុីនណុើនះ �ំុ�រិសា់
 

ណើនៅចែតុព�រិនាក់�ិ�ប្រ�ពនធ�ូុណើ� ាោះ។
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្វី�ក ែ្័ ប្រគិចំតិក្ម្ពុជានាយំកកញ្ចចប់អ្វីៃុ្ាវរ តីយ៍
ជ�ៃអ្វី�ករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបសខ ែរប្រក�មណើ�ណើខតស្ាវែ យណើរៀង

ហេសាម បុាុនថន

អំកសាែ័ក្រ�ចិតុនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារ
កមុុជ្ឈា លេខតុសីាើាយលេរៀង  ចែច្ចកកញ្ចច�់
អ្វីនសុាាាវរិ��៍ជា�នដ្ឋល័់អុ្វីករិសា់រិានម្ពុាន 
ជា�វ�តុព�រិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើនៅចែ�តុលុ័ា 
ឆ្នាំាុ�២០២១ ។  
(អុ្វីកសា័័ប្រគច្ច�តុនិៃនម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិ
កមុុ្ពុជាាណើ�តុសិាាី�ណើរិៀង)

 ណើនៅណើវល័ាប្រពកឹ នៃថ្វាៃពធុា ��២០ ចែ�តុលុ័ា ឆ្នាំាុ�២០២១ 

ណើសាោម្ពុ �ុូនថ្វាន ប្រកមុ្ពុការិងារិរិ�សាម់្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិ

កមុុ្ពុជាា �នដ្ឋឹកកញ្ចច�់អ្វីនសុាាាវរិ��៍ច្ច�ននួ៣០០ព�

ការិ��ាល័័�ណើនៅ��ប្រកុងភូុ�ណើពញ�កណើ�ៅចែច្ចកជា�នអុ្វីក

រិសា់រិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ចែដ្ឋល័ប្រកុម្ពុអុ្វីក

សា័័ប្រគច្ច�តុិរិ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាប្រ�ច្ចា� 
ណើ�តុសិាាី�ណើរិៀង �នជាួ�សាម្ពុភាសាន។៍ �ច្ចចុ�ីនបុ្រកុម្ពុ

អុ្វីកសា័័ប្រគច្ច�តុរិិ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាច្ច�ននួ 
៣២នាក់ ណើនៅស្រុសាុករិម្ពុាសាចែ�ក, ស្រុសាុកសាាី��ា�, 

ស្រុសាកុរិ�ដ្ឋលួ័, ស្រុសាកុច្ចន្ទ្រានាា, ស្រុសាកុក�ពង់ណើរិោ�៍, ស្រុសាកុសាាី� 

ប្រជា� ន�ងប្រកុងសាាី�ណើរិៀង នៃនណើ�តុសិាាី�ណើរិៀង ក�ពុង

សាម្ពុភាសាន ៍ ន�ងសាួរិនា��ា�តុាឪពុកមិ្ពុា�អូ្វី�ព�ម្ពុ�ង 

អ្វី�ព�ណើរិឿងរិាូវចែដ្ឋល័�នណើកើតុណើឡុើងណើនៅកុុងរិ��ចែ� ័
រិប្រក�ម្ពុ ន�ង�ញ្ញាាសាុ�ភូាព ណើដ្ឋោ�អ្វីនវុតុតិុាម្ពុវ�ធាាន 

ការិ៣កុ�៣ការិពារិរិ�សា់ប្រកសាួងសាុ�ាភូ��ល័ ន�ងរិាជា 

រិដ្ឋឋាភូ��ល័កមុុ្ពុជាា។ អុ្វីកសា័័ប្រគច្ច�តុរិិ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័

ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាប្រ�ច្ចា�ណើ�តុសិាាី�ណើរិៀងនងឹ�នសិាម្ពុភាសាន ៍

ន�ងនា��កកញ្ចច�់អ្វីនសុាាាវរិ��៍ រួិម្ពុម្ពុាន ១) ប្រពតឹុិ��ប្រតុ

ពត័ុម៌្ពុានចែ�នា�អ្វី�ព�សា�ុភូាព, ២) ចែជាល័, ៣) សាា�ូ�ល័ាង 

នៃដ្ឋ, ៤) ម្ពុាូសា់, ៥) ន�, ៦) ណើសាៀវណើភូៅប្រ�វតុិ�សាាស្ត្រសាិ

កមុុ្ពុជាាប្រ�ជាាធា��ណើតុ�ូ (ព�ឆ្នាំាុ�១៩៧៥-១៩៧៩), 

៧) ណើសាៀវណើភូៅអ្វី�ណើពើប្រ�ល័�័ព�ជាសាាសាន ៍ន�ងការិសាម្ពុលា�់ 

រិងគាល័ណើនៅកុុងប្រ�វតុិ�សាាស្ត្រសាពិ�ភូពណើល័ោក, ៨) ឧ�ករិ�៍ 
សាណើន្ទ្រាងគោះ�ឋម្ពុ, ៩) ណើសាវាកម័្ពុព�ន�តុូសាុ�ភូាពណើនៅ
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

តុាម្ពុម្ពុនា�រិណើព�ូឯកជានកុុងសា�គម្ពុនណ៍ើដ្ឋោ�ឥតុគ�តុនៃថ្វាល, 

ន�ង ១០) សាម្ពុភារិជា�ន�ួដ្ឋល័់ជានព�ការិ ណើ�ៅចែច្ចកជា�ន

ដ្ឋល័់�ា�តុាឪពុកមិ្ពុា�អូ្វី�ព�ម្ពុ�ងចែដ្ឋល័រិសា់ណើនៅតុ��ន់

ដ្ឋាច្ច់ស្រុសា�ាល័កុុងណើ�តុសិាាី�ណើរិៀងណើដ្ឋោ��ាាល័់នៃដ្ឋ។

អំកសាែក័្រ�ច្ច�តុនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈាលេខតុសីាើាយលេរៀង 
ចែច្ចកកញ្ចច �់អ្វីនសុាាាវរិ�យ៍ជ្ឈនូដ្ឋល័អំ់ករិសា់រិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ��
ខែខែរក្រកហមលេនុៅខែខតុ�ុា ឆ្នាំំា�២០២១ ។ (អំកសាែក័្រ�ច្ច�តុនីៃនុ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈាលេខតុសីាើាយលេរៀង)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្វី�ក ែ្ប្រគ័ិចំតិក្ម្ពុជាសចំកកញ្ចចប់អ្វីៃុ្ាវរ តីយ៍
ជ�ៃអ្វី�ករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបសខ ែរប្រក�មណើ�ណើខតកំ្ពង់�� ងំ

យុ� សុំឃី�

 ព�នៃថ្វាៃ��៣០ ដ្ឋល័ ់នៃថ្វាៃ��៣១ ចែ�តុលុ័ាឆ្នាំាុ� ២០២១ ប្រកមុ្ពុ 

ការិងារិអុ្វីកសាប័្រគ័ច្ច�តុកិមុុ្ពុជាាប្រ�ច្ចា�ណើ�តុកិ�ពង់ឆ្នាំាុ�ង �ន

ណើរិៀ�ច្ច�ប្រ�អ្វី�់អ្វីនសុាាាវរិ��៍ច្ច�ននួ ៦៥០ ប្រ�អ្វី�់ ចែច្ចកជា�ន 

អុ្វីករិសា់រិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ រួិម្ពុម្ពុាន៖  

ណើល័ោក�ា� ណើល័ោកតុា អូ្វី�ព� ម្ពុ�ង ចែដ្ឋល័�ន�លិ័់�� 

សាម្ពុភាសាន�៍ាក់�ងនងឹណើរិឿងរិាូវព�រិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ន�ង 

សាុ�ភូាព កុុងណើនោះអុ្វីករិសា់រិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ��ចែ�រ័ិ 
ប្រក�ម្ពុកុុងស្រុសាុក�រិ����៍ ��ួល័�ន ៣៥៨ ប្រ�អ្វី�់, 

ស្រុសុាក�ឹក�ុសា��ួល័�ន ១២២ ប្រ�អ្វី�់, ស្រុសុាករិល័ាណើ�ូ�រិ 

��ួល័�ន៣៦ ប្រ�អ្វី�់, ស្រុសាុកក�ពង់ចែល័ង��ួល័�ន 

១៧ ប្រ�អ្វី�់, ស្រុសាកុក�ពង់ប្រតុឡុាច្ច��ួល័�ន ៦១ប្រ�អ្វី�់ 

ន�ងស្រុសាុកសាាម្ពុគគ�ម្ពុានជា័� ��ួល័�ន ៥៦ប្រ�អ្វី�់។ 

អំកសាែ័ក្រ�ចិតុនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា លេខតុកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង 
ចែច្ចកកញ្ចច�់អ្វីនសុាាាវរិ��៍ជា�នដ្ឋល័់អុ្វីករិសា់រិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ�� 
ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើនៅចែ�តុលុ័ា ឆ្នាំាុ�២០២១ ។  
(អំកសាែក័្រ�ច្ច�តុនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈាលេខតុកិ�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំកសាែ័ក្រ�ចិតុនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា លេខតុកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង 
ចែច្ចកកញ្ចច�់អ្វីនសុាាាវរិ��៍ជា�នដ្ឋល័់អុ្វីករិសា់រិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ�� 
ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើនៅនៃថ្វាៃ��៣០ ដ្ឋល័់ នៃថ្វាៃ��៣១ ចែ�តុលុ័ាឆ្នាំាុ� ២០២១។  
(អុ្វីកសា័័ប្រគច្ច�តុនិៃនម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាណើ�តុកិ�ពង់ឆ្នាំាុ�ង)

 �ំុ�ន�ងប្រកុម្ពុការិងារិអុ្វីកសាប័្រគ័ច្ច�តុកិមុុ្ពុជាាប្រ�ច្ចា�ណើ�តុិ
 

ក�ពង់ឆ្នាំាុ�ង សា�ម្ពុណើគោរិពចែថ្វាលងអ្វី��រិគុ� ណើល័ោក�ា� 

ណើល័ោកតុា អូ្វី�ព� ម្ពុ�ង ចែដ្ឋល័�នច្ច��ា�ណើពល័ន��ា� 

ណើរិឿងរិាូងចែដ្ឋល័ឆ្នាំលងកាតុ់ ន�ងច្ចង់ច្ចា�ណើនៅកុុងរិ��ចែ�រ័ិ 
ប្រក�ម្ពុ។
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ៃួៃ មៃិ៖ ជាប់ណើទាំ្ណើ�ទលួណើប្រមញទាំងំ 
មៃិដឹងពតីណើទាំ្កំ�ុ្ពតិប្រ�កដ
ណើផ្សះង ពង្សរាា្ុតី

 អ្វីសា់រិ�ៈណើពល័ជាាង៤០ឆ្នាំាុ�ណើប្រកោ�រិ��ចែ�័រិ 

ប្រក�ម្ពុដ្ឋលួ័រិល័� ន�ងជាាង៤០ឆ្នាំាុ�ណើប្រកោ�ជាា�់ឃាុ�ឃាា�ង

ណើនៅម្ពុនា�រិសានិ�សាុ��ួល័ណើប្រម្ពុញ ននួ ម្ពុ�ន ម្ពុ�នចែដ្ឋល័ម្ពុាន 

សាុ�ភូាពល័បូ្រ�ណើសាើរិណើឡុើ�។ ឆ្នាំាុ�ណើនះ គាតុ់ម្ពុានអ្វីា�ុ 

៧៦ឆ្នាំាុ�ណើ�ើ� ណើ�ើ��ញ្ញាាសាុ�ភូាពរិ�សាគ់ាតុក៏់កាន ់

ចែតុប្រ�េុណើប្រ�ោម្ពុជាាងឆ្នាំាុ�មុ្ពុនៗចែដ្ឋរិ។ គាតុឧ់សាាា��៍ ឺន�ង 

ច្ចកុច្ចា�់�លនួប្រ��ណើដ្ឋោ�សាារិសាាុម្ពុរិ�ួសាច្ចាសាណ់ើរិើលេ�ើង 

វ�ញ។ សាពនីៃថ្វាៃ ម្ពុ�ន រិសាណ់ើនៅជាាមួ្ពុ�ប្រ�ពនធន�ងក�នៗ កុុង 

�ាះណើ�ើប្រ�ក់សាងាសា�តុ�ច្ចល័ម័្ពុមួ្ពុ�ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ក�ណើ�ើតុ

រិ�សា់គាតុ ់គឺភូ�ម្ពុ��ឹងប្រក��� ឃាុ�ជាាងចែដ្ឋក ស្រុសាុកក�ពង់ 

ប្រតុចែ�ក ណើ�តុនិៃប្រពចែវង។ ម្ពុ�ន ម្ពុ�នអ្វីាច្ចប្រ�ក�ការិងារិអី្វី� 

�នណើឡុើ�កុុងណើពល័�ច្ចចុ�ីន។ុ គាតុ់រិសា់ណើនៅពឹងចែ�កូ

ណើល័ើប្រ�ក់ច្ច��� ល័�និ�ច្ច�និួច្ចចែដ្ឋល័�នម្ពុកព�ការិ

ណើធាីើចែស្រុសាច្ចម្ពុាារិ ន�ងការិឧ�តុមុ្ពុភព�ក�នៗ ចែដ្ឋល័ក�ពុងណើធាីើ 

កម័្ពុករិសា��ង់ណើនៅភូុ�ណើពញ។ ជាាមួ្ពុ�នងឹភូាពប្រគា�ប្រគា

ណើដ្ឋោ�សាារិការិណើធាីើ�ារុិ�កម័្ពុរិ�សា់ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ម្ពុ�ន  

ម្ពុានជា�ងឺប្រ�ច្ចា�កា�មួ្ពុ�ណើ�ៀតុ គឺជា�ងឺរិណើ�ង។ រិ��រិាង 

កា�រិ�សាគ់ាតុ ់ម្ពុានសាភូាពសាគម្ពុសាគា�ង ដ្ឋណើងាើម្ពុ�ល� ន�ង�ន ់

ប្រជាា�។ ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុជា�ងឺប្រ�ច្ចា�កា�ណើនះណើ�ើ� ណើ�ើ�

នុនួុ មិនុ ផ្សា�ី់��សាមាាសានុអ៍�ពុ�លេរឿងរាាវាលេនុៅកុំងរ��ខែខែរ 
ក្រកហម��់លេ�ោក លេផ្សាង ពុង�រាាសាុ� នុាយកកមែវាិធា�អ�់រ�ពុ� 
អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុល៍េនុៅកមុុជ្ឈារ�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារកមុុជ្ឈា។ ភូាមិ�ឹងក្រក��� ឃាុ�ជ្ឈាងខែ�ក ស្រាសាុកក�ពុង់ 
ក្រតុខែ�ក លេខតុនីៃក្រពុខែវាង ខែខតុ�ុា ឆ្នាំាំ�២០២១។  
(លេផ្សាង ពុង�រាាសាុ� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គាតុ់ម្ពុ�នប្រតុូវ�នអ្វីនញុ្ញាាតុឲ្យូ��ួល័វាូក់សាា�ងការិពារិ

ជា�ងឺក�វ�ដ្ឋ-១៩ ដ្ឋ�ច្ចអុ្វីកភូ�ម្ពុ�ឯណើ�ៀតុ។

 កាល័ព�ជាាង៤៧ឆ្នាំាុ�មុ្ពុនគឺកុងុចែ�ណើម្ពុសាា ឆ្នាំាុ�១៩៧៤  
ម្ពុ�ន ប្រតុូវ�នណើច្ចោ�ប្រ�កានព់�កម័្ពុាភូ��ល័ គឺជាាកង

សានិ�សាុ�ស្រុសាុកក�ពង់ប្រតុចែ�កណើ�ោ័ះ គង់ ថ្វាាគាតុម់្ពុាន

ជាា�់ពាក់ពន័ ធនងឹ «សានិ�សាម័ុ្ពុនធ» ណើ�ើ�ប្រតុវូ�ញ្ចា�ន�លនួណើ�ៅ
 

កានុវ់ាតុសីា�ព័រិកុងុភូ�ម្ពុ��័ពណើសាៀម្ពុ ឃាុ�កណើនាោម្ពុអ្វីក ស្រុសាកុ 
ក�ពង់ប្រតុចែ�ក ណើដ្ឋើម្ពុី�ឃាុ�ឃាា�ងន�ងសារួិច្ចណើម្ពុលើ�។ សាុ�តុកុុង 
ការិឃាុ�ឃាា�ងកុុង�រិ�ណើវ�វតុសិា�ពរ័ិ ម្ពុ�ន ប្រតុវូកងសានិ�សា�ុ 
ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុមុ្ពុាក់ណើ�ោ័ះ ចែម្ពុនូ ពុតុ គឺជាាកងសានិ�សាុ�

ស្រុសាុកក�ពង់ប្រតុចែ�កណើធាីើ�ារុិ�កម័្ពុ�ាូងដ្ឋ���កុុងណើពល័ 
សាួរិច្ចណើម្ពុលើ�។ ពុតុ គឺជាាអុ្វីកភូ�ម្ពុ�ជាាមួ្ពុ� ម្ពុ�ន ន�ងជាា 

ម្ពុនសុាាធាលា�់រិា�់អ្វីានគាុ�ាូងជា�តុដ្ឋ�តុ។ ណើដ្ឋោ�ម្ពុ�ល័ 

ណើ�តុុ�លនួម្ពុ�ន�នប្រ�ប្រពឹតុកិ��សុាដ្ឋ�ច្ចការិណើច្ចោ�ប្រ�កាន ់

ម្ពុ�ន ម្ពុ�ន�នណើឆ្នាំលើ�តុ�ណើ�ៅនងឹសា��ួរិចែដ្ឋល័សាួរិថ្វាា៖ 

«ណើតុើឯងព�តុជាាជាា�់ពាក់ព័នធនងឹ សានិ�សាម័ុ្ពុនធ ជាាមួ្ពុ�

�ា័�ងចែម្ពុនអ្វីតុ់?»។ ម្ពុ�ន ប្រតុូវកងសានិ�សាុ�ប្រ�ច្ចា�វតុិ

សា�ពរ័ិ សារួិច្ចណើម្ពុលើ���ដ្ឋង ណើ�ើ�គាតុក៏់��ួល័រិងការិណើធាីើ 

�ារុិ�កម័្ពុប្រគ�់ណើពល័សាួរិច្ចណើម្ពុលើ�ចែដ្ឋរិ ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុ 

�ន�លិ័ច់្ចណើម្ពុលើ�ចែដ្ឋល័កងសានិ�សា�ុម្ពុ�នច្ចង់�ន។ ម្ពុ�ន �ន 

រិ�ឭកប្រ��់ថ្វាា៖ «អ្វីា ពុតុ វាវា��ំុ�នងឹចែ�ាតុ�សាប្រម្ពុា�់

វាតុប់្រក��។ �ងុរិ�សា់�ំុ�រិ�កចែសាីកប្រគ�់ណើពល័ចែដ្ឋល័វា

វា��ំុ�មិ្ពុងៗ»។ ការិណើធាីើ�ារុិ�កម័្ពុ គឺម្ពុ�នចែម្ពុនម្ពុានចែតុ

មួ្ពុ�ប្រ�ណើភូ�ណើ�។ ណើប្រកៅព�រិ�ពាតុច់ែ�ាតុ� ពតុុ ណើនៅម្ពុានចែដ្ឋក

ណើភូលៅរិណើ�ះមួ្ពុ�ណើ�ៀតុចែដ្ឋល័ចែតុងចែតុដ្ឋាក់ជាា�់�លនួជាាន�ច្ចច

រិាល័ណ់ើពល័ច្ចល័ត័ុព�កចែនលងមួ្ពុ�ណើ�ៅកចែនលងមួ្ពុ�ណើ�ៀតុ។ 

ណើ�ើតុាម្ពុការិ�លិ័ព់ត័ុម៌្ពុានព�អ្វីតុ�តុអុ្វីកណើ�ោសា�ួល័ណើប្រម្ពុញ

ច្ច�ននួព�រិនាក់ណើ�ាងណើ�ៀតុចែដ្ឋល័ណើ�ើង�នជាួ�គឺ សាុ� 

សាុ�ល័ ន�ង ចែ�ន ឡុាង �នឲ្យូដ្ឋងឹដ្ឋ�ច្ចគាុថ្វាា ពុតុ �ន

ណើប្រ�ើប្រ�សា់ចែដ្ឋកណើភូលៅរិណើ�ះណើនះសាម្ពុលា�់អុ្វីកណើ�ោសាចែដ្ឋល័

ជាា�់ឃាុ�ណើនៅកុុងម្ពុនា�រិសានិ�សា�ុ�ួល័ណើប្រម្ពុញអ្វីសាជ់ាាណើប្រច្ចើន

នាក់ ណើ�ើ� ពុតុ ចែតុងចែតុ�កចែដ្ឋកណើភូលៅរិណើ�ះណើនោះតុាម្ពុ

�លនួជាាន�ច្ចចប្រគ�់ណើពល័ចែដ្ឋល័�លនួណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិណើច្ចញច្ច�ល័កុុង

ម្ពុនា�រិសានិ�សាុ�មិ្ពុងៗ។

 ណើនៅចែ�ឧសាភូា ឆ្នាំាុ�១៩៧៤ ម្ពុ�ន ប្រតុូវ�លាសា់�ិ�រិ

ណើ�ៅកានម់្ពុនា�រិសានិ�សាុ��ួល័ណើប្រម្ពុញជាាមួ្ពុ�អុ្វីកណើ�ោសា

�ួនប្រ��នាក់ណើ�ាងណើ�ៀតុ។ កងសានិ�សា�ុមុ្ពុាក់ម្ពុានសាាុ�

កា�ណើភូលើង�ង �ន�ណើ�ិើ រិ ម្ពុ�ន ន�ងអុ្វីកណើ�ោសា�ូុនា័ន

នាក់ណើ�ៀតុកាតុ់វាល័ចែស្រុសាជាាណើប្រច្ចើនណើឆ្នាំោុះម្ពុកកានម់្ពុនា�រិ

សានិ�សាុ��ួល័ណើប្រម្ពុញ។ ម្ពុ�ន �ន�ញ្ញាាក់ថ្វាាការិ�លាសា់

�ិ�រិណើនះគឺណើដ្ឋោ�សាារិម្ពុ�ល័ណើ�តុុគាតុ់ ន�ងអុ្វីកឯណើ�ៀតុ 

ម្ពុ�នប្រពម្ពុណើឆ្នាំលើ�ណើ�ៅនងឹសា��ួរិ�ាក់�ងនងឹពាកូ «សានិ�

សាម័ុ្ពុនធ»។ ម្ពុ�ន �នប្រ��់ថ្វាា គាតុក់ុុងណើពល័ណើនោះណើនៅចែតុ

ម្ពុ�ន�ល័ព់ាកូណើច្ចោ�ប្រ�កានណ់ើនះ ថ្វាាម្ពុានន�័�ាូងដ្ឋ�ច្ច

ណើមិ្ពុច្ចណើឡុើ�។ ណើដ្ឋើរិ�ណើ�ិើរិ គ�តុ�ណើ�ិើរិ �ូុចែនណិើនៅចែតុគ�តុ

ម្ពុ�ន�ល័់ព�អ្វីតុនុ�័នៃនពាកូ «សានិ�សាម័ុ្ពុនធ» ដ្ឋចែដ្ឋល័។ 

ម្ពុកដ្ឋល័់�រិ�ណើវ�ម្ពុនា�រិសានិ�សាុ��ួល័ណើប្រម្ពុញ ម្ពុ�ន �ន

ណើរិៀ�រិា�់ថ្វាាគាតុ ់�នណើឃាើញ��ដ្ឋឋភូាពដ្ឋគួ៏រិឲ្យូភ័ូ��លាច្ច 

ន�ងនកឹសាា័នម្ពុ�នដ្ឋល័ថ់្វាាម្ពុានម្ពុនសុាារិា�់រិ�នាក់ក�ពងុ

ជាា�់ឃាុ�ឃាា�ងណើនៅ��ណើនោះណើឡុើ�។ ណើនៅកុុង�រិ�ណើវ�ម្ពុនា�រិ

សានិ�សា�ុ ម្ពុ�ន �នណើម្ពុើល័ណើឃាើញណើរិោងឃាុ�ឃាា�ងអុ្វីកណើ�ោសា

ស្ត្រសាិ�មួ្ពុ� ណើរិោងឃាុ�ឃាា�ងអុ្វីកណើ�ោសា�ុរិសាមួ្ពុ� មនុេ�រសាួរ 

ច្ចណើម្ពុលើ�មួ្ពុ� ម្ពុនា�រិណើរិោង��មួ្ពុ� ន�ងម្ពុនា�រិណើធាីើការិរិ�សា់

កម័្ពុាភូ��ល័មួ្ពុ�។ ណើប្រកៅព�ណើនះ គាតុ ់សាណើងាតុណើឃាើញអុ្វីក 

ណើ�ោសារិា�់រិ�នាក់ក�ពងុណើធាីើពល័កម័្ពុ�ា�ងណើជាើងជាា�់ណើ�ោុះ

�លះ ន�ងម្ពុ�នម្ពុានណើ�ោុះ�លះ។

 តុាម្ពុរិ��ការិ�៍ស្រុសាាវប្រជាាវព���តុា�ងឧប្រក�ដ្ឋឋកម័្ពុ

ប្រ�ប្រពឹតុណិើដ្ឋោ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ណើនៅ���ា�ងប្រ�ណើ�សាកមុុ្ពុជាា

រិ�សាម់្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាកាល័ព�ឆ្នាំាុ�១៩៩៧ 

�ន�ងាាញថ្វាា ម្ពុនា�រិសានិ�សាុ��ួល័ណើប្រម្ពុញ �នណើល័ច្ច

រិ��រិាងណើឡុើងណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧៣ ណើដ្ឋោ�ម្ពុានណើ�ោ័ះមួ្ពុ� 

ណើ�ៀតុថ្វាា «ម្ពុនា�រិសានិ�សា�ុតុ��ន២់៤» រិ�សាច់ែ�រ័ិរិ�ណើដ្ឋោះ។ 

ច្ចា�់តុា�ងព�ណើពល័ចែដ្ឋល័ម្ពុនា�រិសានិ�សាុ�ណើនះ�ណើងាើតុលេ�ើង

រិ��តុដ្ឋល័់នៃថ្វាៃ��១៧ ចែ�ណើម្ពុសាា ឆ្នាំាុ�១៩៧៥ ឆ្នាំា័�គុក 

ណើនៅម្ពុនា�រិសានិ�សាុ�ណើនះ ឃាុ�ឃាា�ងន�ងសាម្ពុលា�់អុ្វីកណើ�ោសា

រិា�់រិ�នាក់ ចែដ្ឋល័អុ្វីក�ា�ងណើនោះជាាប្រ�ណើភូ�ប្រ�ជាាជាន

ម្ពុ�ល័ដ្ឋឋានម្ពុកព�ភូ�ម្ពុ�ឃាុ�នានាកុុងស្រុសាុកមួ្ពុ�ច្ច�ននួ កុុង

ណើ�តុនិៃប្រពចែវង ណើប្រកោម្ពុការិណើច្ចោ�ប្រ�កានព់���ដ្ឋ�ច្ចៗគាុ 

គឺ «សានិ�សាម័ុ្ពុនធ»។ ព�ឆ្នាំាុ�១៩៧៥ រិ��តុដ្ឋល័់ណើដ្ឋើម្ពុ 

ឆ្នាំាុ�១៩៧៨ អុ្វីកណើ�ោសាចែដ្ឋល័ជាា�់ឃាុ�ឃាា�ងណើនៅកុុង

ម្ពុនា�រិសានិ�សាុ�ណើនះ គឺម្ពុាន�ា�ងប្រ�ជាាជានច្ចាសា់ចែដ្ឋល័ 

ជាា�់ពាក់ពន័ ធនងឹ «សានិ�សាម័ុ្ពុនធ» រិសាណ់ើនៅកុុងណើ�តុនិៃប្រពចែវង 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 25



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ន�ងប្រ�ជាាជានថ្វា័�ចែដ្ឋល័�នជាណើម្ពុល�សាម្ពុកព���ប្រកងុភូុ�ណើពញ 

ប្រពម្ពុ�ា�ងប្រ�ជាាជានជាាណើប្រច្ចើននាក់ណើ�ាងណើ�ៀតុម្ពុកព�ណើ�តុ ិ

សាាី�ណើរិៀង។ ច្ចា�់តុា�ងព�ពាក់ក�ិាល័ឆ្នាំាុ�១៩៧៨ 

ម្ពុក កងសានិ�សា�ុណើនៅកុុងម្ពុនា�រិណើនះ �នសាម្ពុលា�់អុ្វីកណើ�ោសា 
ណើ�ដី្ឋងណើ�ើណើប្រ���ណើធាៀ�ណើ�ៅនងឹឆ្នាំាុ�មុ្ពុនៗ។ ណើ�ោះ��ជាា

�ាូង�ាក៏ណើដ្ឋោ� ក៏អុ្វីកណើ�ោសាចែដ្ឋល័ជាាប្រ�ជាាជានម្ពុ�ល័ 

ដ្ឋឋានមួ្ពុ�ច្ច�ននួ ប្រតុូវ�នណើដ្ឋោះចែល័ងឲ្យូរួិច្ច�លនួព�ម្ពុនា�រិឃាុ� 
ឃាា�ងន�ងការិសាម្ពុលា�់ ណើ�ើ��នវ�ល័ក្រតុ��់ម្ពុកកានភ់ូ�ម្ពុ� 

ស្រុសាកុជា�ួជាុ�ប្រគសួាារិវ�ញ។ តុាម្ពុរិ��ការិ�៍ដ្ឋចែដ្ឋល័�ន

�ងាាញថ្វាា ណើប្រកោម្ពុការិប្រគ�់ប្រគងម្ពុនា�រិសានិ�សាុ�រិ�សា់

សាម្ពុម្ពុ�តុ ិន�ន, សាមឹ្ពុ, ចែកវ, សាាម្ពុាូន,់ ចែម្ពុនូ ពតុុ, ន�ង �ាវ  

ចែដ្ឋល័ជាាកម័្ពុាភូ��ល័��ួល័�នាកុសានិ�សា�ុប្រ�ច្ចា�ស្រុសាកុ

ក�ពុង់ក្រតុខែ�ក មានុអំកលេ�ោសារា�់ពុានុន់ុាក់ក្រតុូវា�នុសាមាា�់

ណើនៅ��តុា�ងមួ្ពុ�ច្ច�ននួកុុងស្រុសាុកក�ពង់ប្រតុចែ�ក ន�ងជាុ� 
វ�ញម្ពុនា�រិសានិ�សាុ��ួល័ណើប្រម្ពុញដ្ឋ�ច្ចជាា ប្រតុពា�ងណើតុោុតុ 

ប្រតុពា�ងឈាកូ �ួ�លេក្រចះ �ួ�រកា ក្រតុពុា�ងរុនុ ឫសា��ជ្ឈរួ ន�ង 

ឫសា��ចិនុ លេហើ យរលេណី្ឌៅសាាកសាពុ�ា�ងអសាក់្រតុូវា�នុ 

គាសាក់កា�ណើឡុើងណើដ្ឋើម្ពុី�រិកម្ពុាសា ន�ងវតុុមុ្ពុានតុនៃម្ពុលណើច្ចញ 
ពុ�ខានួុសាាកសាពុ លេនុៅលេក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩។

 ននួ ម្ពុ�ន ន�ងអុ្វីកភូ�ម្ពុ����ួននាក់ណើ�ៀតុ ប្រតុវូ�នច្ចា�់ 

�លនួន�ង�ញ្ចា�នណើ�ៅកានម់្ពុនា�រិសានិ�សា�ុ�ួល័ណើប្រម្ពុញកុុងនៃថ្វាៃ

ចែតុមួ្ពុ�ណើនៅចែ�ណើម្ពុសាា ឆ្នាំាុ�១៩៧៤ ណើដ្ឋោ�ម្ពុ�ល័ណើ�តុុ

ជាា�់ពាក់ព័នធនងឹសានិ�សាម័ុ្ពុនធ។ ណើនៅកុុងម្ពុនា�រិសានិ�សាុ�

�ួល័ណើប្រម្ពុញ ម្ពុ�ន �ន��ួល័រិង�ារុិ�កម័្ពុចែតុមិ្ពុងគតុ ់

�នាា�់ព�គាតុ់�ន��ួល័រិង�ារុិ�កម័្ពុច្ច�ននួ��ណើល័ើក

ណើនៅកុុងម្ពុនា�រិសានិ�សា�ុវតុសិា�ពរ័ិ។ កុុងណើពល័សារួិច្ចណើម្ពុលើ�

ណើនៅ�ួល័ណើប្រម្ពុញ កម័្ពុាភូ��ល័សារួិច្ចណើម្ពុលើ� �នសារួិសា��ួរិ

ដ្ឋចែដ្ឋល័ណើ�ៅកាន ់ ម្ពុ�ន ថ្វាា«ណើតុើឯងជាា�់ពាក់ព័នធនងឹ

សានិ�សាម័ុ្ពុនធ អី្វី��លះ?»។ សាប្រម្ពុា�់ ម្ពុ�ន សា��ួរិណើនះណើនៅ 

ចែតុជាាសា��ួរិចែដ្ឋល័ព��កណើឆ្នាំលើ����ុតុ ណើប្រពោះគាតុ់ម្ពុ�ន 

�ន�ល័់ច្ចីាសា់ព�ពាកូសានិ�សាម័ុ្ពុនធ។ គាតុ់ណើនៅចែតុរិក 

ច្ចណើម្ពុលើ�ណើឆ្នាំលើ�ប្រ��់ណើ�ៅកម័្ពុាភូ��ល័សានិ�សាុ�ម្ពុនា�រិវ�ញ 

ម្ពុ�ន�ន។ ម្ពុ�ន ចែតុងចែតុសាួរិប្រតុឡុ�់ណើ�ៅកានអុ់្វីកសាួរិ 

ច្ចណើម្ពុលើ�វ�ញថ្វាា ណើតុើ «សានិ�សាម័ុ្ពុនធ» ម្ពុានន�័�ាូងដ្ឋ�ច្ច

ណើមិ្ពុច្ច? ណើ�ើ�ច្ចណើម្ពុលើ�តុ�ច្ច�ណើពោះសា��ួរិរិ�សា ់ម្ពុ�ន ក៏ប្រតុវូ

�នណើឆ្នាំលើ�ប្រតុឡុ�់ម្ពុកវ�ញចែដ្ឋរិ។ ច្ចា�់តុា�ងព�សារួិច្ចណើម្ពុលើ�

ណើល័ើកដ្ឋ���ង ម្ពុ�ន �ន��ួល័ច្ចណើម្ពុលើ��សុាៗគាុ�ាក់�ង

នងឹការិពនូល័់ពាកូ «សានិ�សាម័ុ្ពុនធ» ចែដ្ឋល័ច្ចណើម្ពុលើ�

�ា�ងណើនោះ ប្រតុូវ�ន ម្ពុ�ន ណើរិៀ�រិា�់ថ្វាា ម្ពុ�នជាា�់ពាក់ព័នធ

នងឹសាកម័្ពុភូាពប្រ�ច្ចា�នៃថ្វាៃចែដ្ឋល័គាតុ់�នណើធាីើមុ្ពុនណើពល័

ច្ចា�់�លនួណើឡុើ�។ ច្ចងុ�ញ្ចច�់នៃនការិសារួិច្ចណើម្ពុលើ� ម្ពុ�ន ណើនៅ 
ចែតុជាាអុ្វីកចែដ្ឋល័��ួល័រិងន�វការិណើធាីើ�ារុិ�កម័្ពុ�ាូង 

ធាៃនធ់ាៃរិ���ុតុដ្ឋចែដ្ឋល័។ ម្ពុ�ន ប្រតុូវកងសានិ�សាុ�ប្រ�ច្ចា�

ម្ពុនា�រិណើប្រ�ើឲ្យូណើធាីើពល័កម័្ពុធាៃន់ៗ ណើនៅជាុ�វ�ញម្ពុនា�រិ ន�ងឆ្នាំៃា�

ព�ម្ពុនា�រិ មុ្ពុនណើពល័ចែដ្ឋល័គាតុប់្រតុូវ�ន�ញ្ចា�នឲ្យូណើ�ៅកាន់

ម្ពុនា�រិឃាុ�ឃាា�ង�ួល័ចែវង�នណិើ�ៀតុ។ នៃថ្វាៃមួ្ពុ� កុុងណើពល័

ចែដ្ឋល័ ម្ពុ�ន ក�ពងុណើធាីើពល័កម័្ពុឆ្នាំៃា�ព�ម្ពុនា�រិសានិ�សា�ុ គាតុ់

�នជា�ួជាាមួ្ពុ�អុ្វីកណើ�ោសាវ�័ច្ច��ាសាមុ់្ពុាក់ចែដ្ឋល័�ន

ជាា�់កុុងម្ពុនា�រិឃាុ�ឃាា�ង�ួល័ណើប្រម្ពុញមុ្ពុនគាតុ។់ អុ្វីកណើ�ោសា

វ័�ច្ច��ាសា់មុ្ពុាក់ណើនោះ �ន�ាឹ�ប្រ��់ ម្ពុ�ន ឲ្យូណើឆ្នាំលើ�

តុាម្ពុអី្វី�ចែដ្ឋល័ប្រកមុ្ពុសានិ�សា�ុច្ចង់�នណើដ្ឋើម្ពុី�ឆ្នាំា�់�នរួិច្ច�លនួ

ព�ម្ពុនា�រិឃាុ�ឃាា�ង។ ម្ពុ�ន ម្ពុ�ន�ន�កច្ច�តុ�ុិកដ្ឋាក់សាាិ�់

ច្ច�ណើពោះពាកូ�ា�ងណើនះលេ�ើ យ ណើប្រពោះគាតុគ់�តុថ្វាា គាតុព់ុ� 

�នណើធាីើអី្វី�ចែដ្ឋល័�សុាណើ�ៅនងឹវ�ន�័ �ប្រម្ពុាម្ពុ ឬកីតុន់ងឹ

ច្ចល័នាចែ�រ័ិរិ�ណើដ្ឋោះណើឡុើ�។ 

 កុុងអ្វី�ឡុុងចែ�ម្ពុករិា ឆ្នាំាុ�១៩៧៥ ម្ពុ�ន ប្រតុូវកង

សានិ�សាុ��ញ្ចា�នឲ្យូណើ�ៅជាា�់ឃាុ�ឃាា�ង�នណិើនៅកុុងម្ពុនា�រិ
 

សានិ�សាុ��ួល័ចែវង សាុ�តុកុុងឃាុ�ជាាងចែដ្ឋក ស្រុសាុកក�ពង់ 
ប្រតុចែ�ក។ ណើនៅ��ណើនោះ ម្ពុ�ន ប្រតុវូសារួិច្ចណើម្ពុលើ�មិ្ពុងណើ�ៀតុអ្វី�ព�

សាកម័្ពុភូាពចែដ្ឋល័ជាា�់ពាក់ព័នធនងឹសានិ�សាម័ុ្ពុនធជាាមួ្ពុ�

�ា័�ង។ ដ្ឋ�ច្ចណើល័ើកមុ្ពុនៗចែដ្ឋរិ ម្ពុ�ន �នសារួិប្រតុឡុ�់ណើ�ៅកាន់

កងសានិ�សា�ុព�អ្វីតុនុ�័ពាកូ «សានិ�សាម័ុ្ពុនធ»។ ណើល័ើកណើនះ 

 ម្ពុ�ន �ន��ួល័ច្ចណើម្ពុលើ��សុាព�ច្ចណើម្ពុលើ�មុ្ពុនៗ ចែដ្ឋល័ច្ចណើម្ពុលើ� 

ណើល័ើកណើប្រកោ�ណើនះប្រតុូវគាុនងឹអី្វី�ចែដ្ឋល័គាតុ់�នប្រ�ប្រពឹតុិ

កាល័ព�គាតុម់្ពុ�ន�ានប់្រតុូវ�នច្ចា�់�លនួ។ ម្ពុ�ន �នរិ�ឭក 

លេ�ើងវ�ញព�ច្ចណើម្ពុលើ�រិ�សា់អុ្វីកសាួរិច្ចណើម្ពុលើ�ប្រ��់ថ្វាា៖   

«សានិ�សាម័ុ្ពុនធ ម្ពុានន�័ថ្វាា សាម្ពុម្ពុ�តុឯិង! ណើគណើប្រ�ើឲ្យូណើធាីើអី្វី�

ក៏ម្ពុ�នណើធាីើ ណើ�ើ�ណើគណើសាុើសាុ�អី្វី�ក៏ម្ពុ�នឲ្យូណើគ»។ ច្ចុង�ញ្ចច�់ 

ម្ពុ�ន �នចែសាងី�ល័់ច្ចីាសា់ព�ពាកូណើនះ ណើ�ើ��ន

ណើឆ្នាំលើ�សាារិភូាពប្រ��់ណើ�ៅអុ្វីកសាួរិច្ចណើម្ពុលើ�ថ្វាា គាតុ់

ព�តុជាាជាា�់ពាក់ពន័ ធនងឹ សានិ�សាម័ុ្ពុនធចែម្ពុន គឺ�នប្រ�ចែកក

ជាាមួ្ពុ�គ�ៈឃាុ�ជាាញឹកញា�់ច្ច�ណើពោះការិណើសាុើសាុ�ឲ្យូ 

26 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គាតុ់ណើធាីើក�ច្ចចការិងារិណើ�ាងៗកុុងឃាុ� ន�ងធាលា�់�ន

�ដ្ឋ�ណើសាធាជាាមួ្ពុ�កម័្ពុាភូ��ល័ឃាុ�ចែដ្ឋរិច្ច�ណើពោះការិណើសាុើសាុ� 

ណើប្រ�ើប្រ�សារ់ិ�សារ់ិ�រិ�ាាល័�់លនួគាតុ។់ ច្ចណើម្ពុលើ�សាារិភូាព

ណើនះ �នណើធាីើឲ្យូគាតុ់�នរួិច្ច�លនួព�ការិឃាុ�ឃាា�ង ណើ�ើ� 
គាតុ់ប្រតុូវ�នណើដ្ឋោះចែល័ងម្ពុក�ាះវ�ញណើនៅនៃថ្វាៃ��១ ចែ� 

ណើម្ពុសាា ឆ្នាំាុ�១៩៧៥។

 សាុ�តុណើប្រកោម្ពុការិប្រគ�់ប្រគងរិ�សាច់ែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ណើដ្ឋោ� 

សាារិចែតុគាតុ់ម្ពុានប្រ�វតុិ�ជាា�់គុកណើនៅ�ួល័ណើប្រម្ពុញ ម្ពុ�ន  

ប្រតុូវ�នច្ចាតុ់ច្ច�ល័កុុងប្រ�ណើភូ�ប្រ�ជាាជានថ្វា័� ន�ងសាុ�តុ

ណើប្រកោម្ពុការិតុាម្ពុដ្ឋានជាាប្រ�ច្ចា�ព�កម័្ពុាភូ��ល័ម្ពុ�ល័ដ្ឋឋាន។ 

គាតុប់្រតុវូណើធាីើក�ច្ចចការិធាៃន់ៗ ជាាណើប្រច្ចើនប្រ�ណើភូ� ន�ងម្ពុ�ន��ួល័ 

�នរិ��អ្វីា�ារិប្រគ�់ប្រគានណ់ើឡុើ�។ ណើនៅច្ចងុឆ្នាំាុ�១៩៧៨  

ម្ពុ�ន ន�ងប្រគសួាារិ�ន�លាសា�ិ់�រិ��ល័�ណើនៅជាាញឹកញា�់តុាម្ពុ

�ញ្ញាារិ�សា់ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ �ូុចែនគិាតុ់ម្ពុ�ន�នជាា�់កុុង

�ញ្ចា �ណើ�ោ័ះចែដ្ឋល័ប្រតុូវ�ញ្ចា�នណើ�ៅកានណ់ើ�តុណិើពោធា៍សាាតុ់

ណើឡុើ�។ ការិ�លាសា់��ល័�ណើនៅរិ�សា់ ម្ពុ�ន ច្ចុងណើប្រកោ� គឺ 

�លាសាណ់ើ�ៅកាន�់�ប្រ�ជាុ�ជានអុ្វីកណើល័ឿង។ ណើនៅ��ណើនោះ គាតុ ់

ប្រតុូវ�នកងកម្ពុលា�ងសា័័ប្រគច្ច�តុិណើវៀតុ�ាម្ពុណើកៀងឲ្យូ

ក្រតុ��់ម្ពុកកានស់្រុសាុកក�ណើ�ើតុវ�ញជាាមួ្ពុ�ប្រ�ជាាជាន

ឯណើ�ៀតុ។ ណើនៅឯស្រុសាុកក�ណើ�ើតុ អ្វីាជាាំធារិឃាុ�ជាាងចែដ្ឋក

ប្រតុូវ�នណើរិៀ�ច្ច�ណើឡុើងវ�ញ ណើ�ើ�អ្វីតុ�តុកម័្ពុាភូ��ល័

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុកប្រម្ពុ�តុម្ពុ�ល័ដ្ឋឋាន រិា�់ច្ចា�់តុា�ងព�គ�ៈឃាុ�

រិ��តុដ្ឋល័់ប្រ�ធាានណើរិោង�� ប្រតុូវ�នណើសាុើសាុ�ឲ្យូច្ច�ល័ 

�លនួណើនៅកុុងអ្វីងគម្ពុ��ា�ញមួ្ពុ� ណើដ្ឋើម្ពុី�ន��ា�សាារិភូាព

ព�ណើ�ោសាក��សុាចែដ្ឋល័�លួន�នប្រ�ប្រពឹតុិកាល័ព�ណើពល័

កនលងម្ពុក ណើនៅច្ច�ណើពោះមុ្ពុ��ី�ងម្ពុនសុាារិា�់ពានន់ាក់

ចែដ្ឋល័សាុ�ធសាឹងចែតុជាាប្រ�ជាាជានធាលា�់��ួល័រិងណើប្រគោះ

ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុកម័្ពុាភូ��ល័�ា�ងណើនោះ កុុងន�័សាុ�ការិ 
អ្វីនណុើប្រគោះន�ង�ល័់ណើ�ោគព�អុ្វីកភូ�ម្ពុ� ច្ច�ណើពោះណើ�ោសា 

ក��សុាចែដ្ឋល័�នណើកើតុណើឡុើងនាណើពល័កនលងម្ពុក។ ម្ពុ�ន 

�នច្ច�ល័រួិម្ពុណើនៅកុុងអ្វីងគម្ពុ��ា�ញណើនោះ។ គាតុម់្ពុានច្ច�តុមិ្ពុ�ន

សាៃ�់�ាល័ច់ែតុណើសាោះ ណើ�ើ�ម្ពុ�នច្ចង់សាាិ�់ការិសាារិភូាព

ណើ�ោសាក��សុារិ�សា់អុ្វីក�ា�ងណើនោះណើឡុើ�។ គាតុ់�ន

ប្រ��់ថ្វាា គាតុ់ម្ពុាន���ងប្រ�ថ្វាាុច្ចង់សាងសាឹងណើ�ៅណើល័ើ

ណើ�ោ័ះ គង់ ចែដ្ឋល័�នច្ចា�់គាតុក់ាល័ព�ឆ្នាំាុ�១៩៧៤។ 

ណើប្រកៅព� ម្ពុ�ន ណើនៅម្ពុានអុ្វីកភូ�ម្ពុ�ជាាណើប្រច្ចើននាក់ណើ�ៀតុចែដ្ឋល័ 

ម្ពុានច្ច�តុចិ្ចង់សាងសាឹកច្ច�ណើពោះអ្វីតុ�តុកម័្ពុាភូ��ល័�ា�ង 

ណើនោះ។ �ូុចែន�ិ��ងប្រ�ថ្វាាុ�ា�ងអ្វីសា់ ប្រតុូវ�នរិារិា�ងព�

អ្វីាជាាំធារិឃាុ�។ �នាា�់ព�អ្វីងគម្ពុ��ា�ញ�ញ្ចច�់ណើ�ៅ អ្វីតុ�តុ

កម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុមួ្ពុ�ច្ច�ននួ �ន�ងេ�ច្ច�តុ�ិលាសា�ិ់�រិ

��ល័�ណើនៅណើ�ៅរិសាណ់ើនៅកចែនលងណើ�ាង ណើ�ើ�អុ្វីក�លះណើ�ៀតុ

�ន�នសិាាុក់ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�រិ��តុដ្ឋល័ណ់ើពល័�ច្ចច�ុីន។ុ ម្ពុ�ន 

�នឲ្យូដ្ឋងឹថ្វាា អ្វីតុ�តុកម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុភូាគណើប្រច្ចើន 

�នសាលា�់�តុ�់ង់ជា�វ�តុអ្វីសា់ណើ�ើ�។

 កុុងជា�ន�ួជាាមួ្ពុ� ម្ពុ�ន កាល័ព�ណើពល័ថ្វា័�ៗណើនះ គាតុ់

ណើនៅច្ចងច្ចា��ាូងច្ចីាសា់ព���ដ្ឋឋភូាពម្ពុនា�រិឃាុ�ឃាា�ង ន�ង

��ព�ណើសាោធានជ៍ា�វ�តុរិ�សាគ់ាតុណ់ើប្រកោម្ពុការិណើធាីើ�ារុិ�កម័្ពុ

ព�កម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុចែដ្ឋល័ជាាអុ្វីករិា�់អ្វីានគាុ

សាុ��ធសាាុល័។ ម្ពុ�ន ណើនៅចែតុម្ពុានការិគ�គួន ន�ងច្ចង់សាង 

សាឹកណើ�ៅណើល័ើណើ�ោ័ះ គង់ ន�ង ពុតុ ដ្ឋចែដ្ឋល័។ �ូុចែនគិាតុ់

ណើនៅចែតុម្ពុ�នអ្វីាច្ចសាណើប្រម្ពុច្ច���ងប្រ�ថ្វាាុ�ន ណើប្រពោះ គង់ 

�ន�លាសា�ិ់�រិ��ល័�ណើនៅណើ�ៅកានក់ចែនលងណើ�ាង ណើ�ើ��តុ ់
ដ្ឋ��ឹងរិ��តុដ្ឋល័�់ច្ចច�ុីន។ុ ច្ច�ចែ�ក ពតុុ ប្រតុវូ�ន�ញ់ 
សាម្ពុលា�់ណើច្ចោល័�ា�ងនៃដ្ឋជាា�់ច្ច��ង �នាា�់ព��នណើល័ោតុ

ណើច្ចញព�ណើល័ើ��កច្ចម្ពុលងមួ្ពុ�ច្ច�ល័ណើ�ៅកុុង�ឹកណើនៅឯក�ពង់

ច្ចម្ពុលងអុ្វីកណើល័ឿងកុុងណើគោល័���ងសាម្ពុលា�់�លនួ។ 

នុនួុ មិនុ ផ្សា�ី់��សាមាាសានុអ៍�ពុ�លេរឿងរាាវាលេនុៅកុំងរ��ខែខែរ 
ក្រកហម នុងិសាុខភាាពុ��់អំកសាែ័ក្រ�ចិតុរី�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារកមុុជ្ឈាលេខតុនីៃក្រពុខែវាង។ ភូាមិ�ឹងក្រក��� ឃាុ�ជ្ឈាងខែ�ក 
ស្រាសាុកក�ពុង់ក្រតុខែ�ក លេខតុនីៃក្រពុខែវាង ខែខតុ�ុា ឆ្នាំាំ�២០២១។ 
(លេផ្សាង ពុង�រាាសាុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បា�យ ្ុត ៖ អ្វីៃុប្របធាៃកងចំល័តភូ�មរិណំើចំក

ហ៊ាូៃ ពិ្ តី 

 ខាុ�លេឈាែោះ �ាូយ សាតុុ លេភា�ក្រ�ុសា អាយុ៦៣ឆ្នាំាំ�។ ខាុ�

រសាល់េនុៅភូាមិរ�លេចក ឃាុ�អនុាង់ខែវាង ស្រាសាុកអនុាង់ខែវាង លេខតុី

ឧតុរីមានុជ្ឈ័យ។ ភូាមិរ�លេចក �ឺជ្ឈាភូាមិ�៏ច�ណ្ឌាសា់មួយ

លេហើយកា�ពុ�មុនុសាមីូរលេ�ើមលេឈាើធា�ៗ  នុងិសាតុើនៃក្រពុរសា ់
លេនុៅ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅភូាមិលេនុះភាា�លេក្រចើនុរសា់លេនុៅលេ�ោយ

ក្រ�ក�រ�រលេធាើើខែស្រាសាចមការ នុងិ�រ�ញ់សាតុើ។ 

 ខាុ�មិនុ�នុសាកិ�ាលេរៀនុសាកូ្រតុលេ� លេ�ោយសាារសាន្ត្រីងាាម

�នុលេកើតុលេ�ើង។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ភូាមិរ�លេចកសាិតិុលេក្រកោម

ការក្រ��់ក្រ�ងរ�សាខ់ែខែររ�លេ�ោះ �កឹនុា�លេ�ោយលេឈាែោះ រាុង 

នុងិមនុសុា�៤នុាក់លេ�ៀតុ។ រាងុ �នុដ្ឋកឹនុា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�ច�ូ 

រួមសាកមែភាាពុលេផ្សា�ងៗ នុងិ�ងាាតុ�់លេក្រង�នុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�

យ��់ងឹអ�ពុ�នុលេយោ�យរ�សាខ់ែខែរក្រកហម។ រាុង �លេងកើតុ

ឲ្យ�មានុមនុេ�រសាារ�ាំ��ុរាណ្ឌមួយកខែនុាង មានុ��តុា�ងសាិតិុ 

លេនុៅចមៃាយ៥០០ខែមាក្រតុពុ�ភូាមិរ�លេចក។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��

មានុវាយ័ចាសា់ៗ កុំងភូាមិក្រតុវូា�នុ រាុង លេក្រជ្ឈើសាលេរើសាឲ្យ�ច�ូ 
រួមសាែ័ក្រ�ចិតុលីេធាើើជ្ឈាក្រ�ូលេពុ��សាារ�ាំ�។ ច�ខែណ្ឌកយុវាជ្ឈនុ

យុវាជ្ឈនុមួយច�នុនួុក្រតូុវា�នុឲ្យ�ច�ូកុំងក្រកុមសា�ិីៈស្រាសាកុ 

ខែ��មានុក្រ�ូ លេឈាែោះ នុាង �ឺជ្ឈាអំក�ងាាតុ�់លេក្រង�នុ។ 

 លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខលេមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេនុៅលេពុ�

ខែ��ខែខែរក្រកហម��ួ��នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះលេនុៅ��ក្រកុង

ភាំ�លេពុញ រាុង �នុលេ�ើងតុ�ខែណ្ឌងលេធាើើជ្ឈា�ណ្ឌៈស្រាសាុកអនុាង់ 

ខែវាង ខែ��មានុលេឈាែោះ ខែមានុ �ឺជ្ឈានុ�រសាារ។ខែខែរក្រកហម

�លេងកើតុឲ្យ�មានុជ្ឈាសាហករណ៍្ឌលេនុៅកុំងភូាមិ ខែ��អើ�ៗ

ក្រ��់យាាងក្រតុូវាចាតុច់�ូជ្ឈាសាមីតុីិ រួម�ា�ងអសា។់ ខែខែរ 

ក្រកហម�នុ��ៀូ�ខាុ� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេផ្សា�ងលេ�ៀតុឲ្យ�កំុង

កងច�័តុស្រាសុាកអនុាង់ខែវាង លេ�ោយមានុ លេឈាែោះ រាុង �ឺជ្ឈា

�ូ�� សាុតុ រិសា់ណើនៅភូ�ម្ពុ�រិ�ណើច្ចក ឃាុ�អ្វីនលង់ចែវង ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុិ
ឧតុរិិម្ពុានជា័�។ (សាួតុ វ�ច្ច�ប្រតុ/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)

អំក�កឹនុា�។ លេយើងលេ�ើកភាាឺខែស្រាសា លេនុៅតុាមភូាមិជ្ឈាលេក្រចើនុ 

រួមមានុ ភូាមិរហា� ភូាមិ���ង នុងិភូាមិផ្សាៀាវា។ លេនុៅឆ្នាំាំ� 

១៩៧៧�ំុ�ឮដ្ឋ��ឹងម្ពុកថ្វាា ណើម្ពុដ្ឋឹកណើនៅភូ�ម្ពុ�ភូាគឧតុរិិ

កីតុ់។ លេក្រកោយមក រាងុ �នុ�តុខ់ានួុនុងិ�ែានុនុរណ្ឌាមំាក់

��ួ���ណឹ្ឌងពុ�  រាុង ណើឡុើ�។ តុាវានុ �ឺជ្ឈាកមែាភិា��មក

ពុ�ភូាមិភាា�នុរិតុ� ចូ�មកក្រ��់ក្រ�ងជ្ឈ�នុសួា លេ�ោយមានុ

លេឈាែោះ ចែម្ពុនូ �ឺ ជ្ឈានុ� រសាារ�ខែ��។ �នុេា�់មកលេ�ៀតុ  

តុាវានុ លេធាើើ ការលេក្រជ្ឈើសាណើរិើសា�ំុ�ឲ្យូណើឡុើងណើធាីើជាាអ្វីនបុ្រ�ធាានប្រកមុ្ពុ

កងច�ត័ុ។ តុាវានុ  ខែចកកខែនុ�ងសាកូ្រតុមួយ ខែសាីកលេជ្ឈើង

28 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មួយ�ូ នុងិសាលេមា�ក��ពុាក់មួយឈាតុុឲ្យ�ខាុ�។ កិចៀការងារ 
ជ្ឈាអនុកុ្រ�ធាានុកងច�័តុលេក្រកៅពុ��កឹនុា�ក្រកុមកងច�័តុ

លេធាើើការលេហើយ ខាុ�ក្រតុូវាលេ�ើងលេ�ៅក្រ�ជ្ឈុ�ជ្ឈាលេរៀងរា�់ខែខ។ 

ការក្រ�ជ្ឈុ�លេនុះ�ឺខាុ�ក្រតុូវារាយការណ៍្ឌអ�ពុ�សាកមែភាាពុ 
ការងារលេផ្សា�ងៗខែ��លេយើង�នុលេធាើើលេនុៅកុំងកងច�ត័ុ។ 

ជ្ឈា�ូលេ�ៅខាុ�ពុុ�សាូវារាយការណ៍្ឌក្រតុង់ៗលេនុោះលេ� ខាុ�ខែតុងខែតុ

�ាក់��ងរា�ក់�ហសុារ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច�នុនួុខែ��

�នុក្រ�ក្រពុឹ តុ ី លេក្រពុោះខាុ�មានុការអាណិ្ឌ តុអាសារូ��អំ់ក 
ភូាមិ ខែ��ក្រតុូវាខែខែរក្រកហមយកលេ�ៅ�ាក់លេ�ោសា។ លេ�ោះ��

ខាុ�ពុ�ាយាម�ាក់��ងយាាងណ្ឌា ក៏មិនុអាចជ្ឈួយ�នុ

ក្រ��់�ាំខែ�រ។ អំកភូាមិលេឈាែោះ លេ�ឿនុ នុងិ �នូុ ក្រតូុវា�នុ

ខែខែរក្រកហម�ាក់ពុិនុយ័�ងៀតុ់�យ លេក្រពុោះខែតុអំក�ា�ង 

ពុ�រឈា�់សាក្រមាកមុនុលេមាោងលេធាើើការ។ លេឈាែោះ លេរឿនុ ក្រតុូវា

�នុខែខែរក្រកហមយកលេ�ៅសាមាា�់ លេ�ោយសាារ�ចួ�ាក់ 

មានុលេសាហំាលេធាើើ ឲ្យ�ខសុាសា��ធាម៌។  

 ចា�់តុា�ងពុ�លេពុ�ខែ��កមែាភិា��មកពុ�ភូាមិភាា�

នុរិតុ�ចូ�មកក្រ��់ក្រ�ង ជ្ឈ�វាិតុរ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុការ

���កខែ�មមួយកក្រមិតុលេ�ៀតុ។ ការងារក្រ��់យាាង�ឺក្រតូុវា 

�ាក់ឲ្យ�លេយើងលេធាើើលេ�ោយមិនុ�ិតុលេពុ�លេវា�ា។ ខាុ�លេនុៅចា��ា 
�នុេា�់ពុ�លេយើងហ�ូ�យលេពុ��ៃាចរួច ខែខែរក្រកហម

ចា�់លេផ្សាីើមលេ�ោះជ្ឈួងឲ្យ�លេយើងចុះលេធាើើការ�នុលីេ�ៀតុលេ�ោយ

�ិតុចា�់ពុ�លេមាោង៧យ�់ លេ�ៅ��់ពុាក់កណី្ឌា�អក្រធាាក្រតុ។  

ការិ���ច្ចកុ ណើ�ើណើ�ោះ���ំុ�ជាាអ្វីនបុ្រ�ធាានកងច្ចល័ត័ុ ក៏�ំុ�ណើនៅ

ខែតុ��ួ��នុរ��អាហារពុ�រលេពុ��ចូលេ�ៅនុងឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ឯលេ�ៀតុខែ�រ។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរក្រកហមជ្ឈលេមា�សាខាុ�នុិងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

លេចញពុ� អនុាង់ខែវាង លេ�ៅកានុស់្រាសាកុក្រក�ាញ់លេខតុលីេសាៀមរា�។ 

មុនុលេពុ�ជ្ឈលេមា�សា តុាវានុ �នុលេធាើើការក្រ�ជ្ឈុ�នុងិសាួរលេ�ៅ 

កានុក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា់�ា «លេតុើមានុនុរណ្ឌាខែ��ចង់

រសាល់េនុៅអនុាង់ខែវាងលេនុះ�នុ?ី ក្រ�សានិុលេ�ើមានុខែខែរក្រកហម

នុងឹខែចក��ឲ្យ�លេនុៅ? នុ�ម �នុឲ្យ���ណឹ្ឌងមកខាុ� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

មុនុ�ា  ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុងឹក្រតូុវាសាមាា�់ក្រ�សាិនុលេ�ើមិនុក្រពុម

ជ្ឈលេមា�សាលេចញលេ�ៅតុាមការលេសាំើរ�សាអ់ងាការ។ ខាុ�នុងិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេផ្សា�ងលេ�ៀតុយ�់ក្រពុមលេ�ោយមិនុសាេាក់លេសាេើរ

លេនុៅកុំងការជ្ឈលេមា�សាលេ�ៅកានុស់្រាសាុកក្រក�ាញ់។ ខែខែរ 
ក្រកហម�នុជ្ឈលេមា�សាលេយើងឲ្យ�មករសា់លេនុៅភូាមិ��ណ្ឌាក់

ខៀាស់ា លេហើយលេធាើើការលេនុៅ��លេនុោះ។ �ះុ��រ់�វូាវាសា�ាភូាមិ 

��ណ្ឌាក់ខៀាសា់ ក្រតុូវាល័�ច្ច�ឹកពុិ �ករសាល់េនុៅ ខែខែរក្រកហមក៏ 

ជាណើម្ពុល�សាណើ�ើងឲ្យូម្ពុក��់��ន�់ណើនៅកុងុស្រុសាកុប្រកឡុាញ់វ�ញ។  

លេពុ�លេ�ៅ��់ការ�ឋានុលេ�ើក��នុ�់ ខាុ�លេឃាើញមានុមនុសុា�

�ាូងណើប្រច្ចើនចែដ្ឋល័ក�ពងុសាី�តុសាាីញកុងុការិណើធាីើការិងារិណើល័ើក 
��នុ�់។ អាហារហ�ូចកុពុតិុជ្ឈាពុ�ិកណ្ឌាសាស់ាក្រមា�់ខាុ� 
ន�ងប្រ�ជាាជានជាាណើប្រច្ចើនណើ�ាងណើ�ៀតុ។ ណើ�ើង�ា�ងអ្វីសាគ់ាុនងឹ

ប្រតុូវ�ងូតុ់�� ប្រ�សា�នណើ�ើការិងារិណើល័ើក��ន�់ម្ពុ�ន�ានរួ់ច 

រា�់លេ�ៅតុាមខែផ្សានុការខែ��ក�ណ្ឌតុ។់ លេយើងពុុ�មានុផ្សាេះ

សាចែម្ពុីងរិសាណ់ើនៅប្រតុមឹ្ពុប្រតូុវាលេ�ើយ ណើ�ើងចែតុងចែតុសាប្រម្ពុាកណើនៅ

លេក្រកោមលេ�ើមលេឈាើ ឬលេនុៅតុាម�ុលេមុោតុនៃក្រពុ។ �ះុលេក្រកោយមក 

លេយើងក្រតូុវា�នុជ្ឈលេមា�សាលេចញពុ�ស្រាសុាកក្រក�ាញល់េ�ៅកានុឃ់ាុ� 

សា��ួរវាិញមីង។ 

 លេនុៅលេ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេពុ�ខែ��លេវាៀតុណ្ឌាមវាាយ 

�កុច�ូមក��ក់្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា ខាុ�នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ង
 

អសា់លេនុៅឃាុ�សា��ួរចា�់លេផ្សាីើមខែ�កខែខាក�ាំអសា់។ ខាុ� នុងិ

ក្រ�ួសាារ�នុរតុល់េភាៀសាខានួុមកកានុស់្រាសុាកវាាារនិុ លេ�ោយលេក្រ�ើ 
រយៈលេពុ�៥យ�់៥នៃ�ៃលេ�ើ�លេ�ៅ��់។ លេយើងរសា់លេនុៅ

ស្រាសាុកវាាារនិុ�នុរយៈលេពុ�២ខែខ លេ�ើ�ខាុ�នុងិក្រ�ួសាារ

សាលេក្រមចចតិុវីា�ិមកភូាមិរ�លេចកខែ��ជ្ឈាភូាមិក�លេណ្ឌើតុវាញិ។ 

ការលេធាើើ��លេណ្ឌើរ�ឺសាិិតុលេនុៅកុំងសាាិនុភាាពុ���កលេវា�នុា

��ផុ្សាតុសាក្រមា�់លេយើង លេ�ោយសាារលេយើងពុុ�មានុអាហារ

សាក្រមា�់ហ�ូចកុក្រ�ា�់ក្រ�ានុ។់ លេយើងនុា��ាំជ្ឈ�កកួីចមក

លេធាើើជ្ឈាអាហារហ�ូលេ�ើមី�រសាជ់្ឈ�វាតិុ។ លេ�ើលេ�ោះ��ជ្ឈា���ក

យាាងលេនុោះ ក៏ខាុ�ខែតុ�នុរីសា់លេនុៅភូាមិរ�លេចករហតូុ��់ខាុ�

លេរៀ�ការលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៨១ ។

  លេក្រកោយមកលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៨៣ លេវាៀតុណ្ឌាមចា�់លេផ្សាីើម

ចូ�មក��់ស្រាសាុកអនុាង់ខែវាង។ �លូេចះំក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ង 

អស់ាក្រតុូវា�នុខែខែរក្រកហមជ្ឈលេមា�សាលេចញលេ�ៅកានុខ់ែស្រាសា 

ណូ្ឌយ ស្រាសាុកវាាារនិុជ្ឈា�ែ�មីងលេ�ៀតុ។  �ុះឆ្នាំាំ�១៩៩០ ខាុ�
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នុងិក្រ�ួសាារ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់លេផ្សា�ងៗលេ�ៀតុក្រតុូវា

�នុ��ជូនុពុ�ខែស្រាសាណូ្ឌយមករសាល់េនុៅភូាមិអូរតុាលេមាច ស្រាសាកុ

អនុាង់ខែវាងវាញិ លេ�ោយមានុ តុាមាុក �ឺជ្ឈាអំកក្រ��់ក្រ�ង។ 

ចា�់តុា�ងពុ�លេពុ�លេនុោះមកជ្ឈ�វាតិុលេយើងមានុភាាពុក្រ�លេសាើរ

ជ្ឈាងមុនុ។ លេយើងមានុអាហារហ�ូចុកក្រ�ា�់ក្រ�ានុ។់  

តុាមាុក �នុអនុញុ្ញាាតុឲ្យ�លេយើង�ា���ណ្ឌា��ុកសាក្រមា�់

ផ្សាាតុ់ផ្សាាង់ក្រ�ួសាារ�នុខែ�មលេ�ៀតុ។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៨ 

អនុាង់ខែវាងក៏ចា�់លេផ្សាីើមលេធាើើសាមាហរណ្ឌកមែ��ៀ �់

សាន្ត្រីងាាម។ ខាុ�នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសាល់េនុៅអនុាង់ខែវាង មានុ

លេសារ�ភាាពុលេពុញលេ�ញលេនុៅកុំងការស់ាលេនុៅ  នុងិខែ�ងមានុ 
សាន្ត្រីងាាមរុា�នៃរា�ចូពុ�លេពុ�មុនុលេ�ៀតុ។ 

�ូ�� សាុតុ �លិ័់��សាម្ពុភាសានអ៍្វី�ព�ណើរិឿងរិាូវណើនៅកុុង
រិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុដ្ឋល័់ �ាូន ព�សា� អុ្វីកស្រុសាាវប្រជាាវណើនៅ
ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័សានិ�ភូាពអ្វីនលង់ចែវង។ ភូ�ម្ពុ�រិ�ណើច្ចក  
ឃាុ�អ្វីនលង់ចែវង ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។  
(សាួតុ វ�ច្ច�ប្រតុ/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)

ផ្សាេះរ�សា់ �ាូយ សាុតុ លេនុៅភូាមិរ�លេចក ឃាុ�អនុាង់ខែវាង  
ស្រាសាុកអនុាង់ខែវាង លេខតុឧីតុរីមានុជ្ឈ័យ។  
(សាួតុ វាិចិក្រតុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

30 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ឯកអ�ារាជ្ឈ�ូតុ�ណ្ឌឌិតុ ហ�ូ�យាូ លេអ. ខែហ�លេក្រ�សា 

អតុ�តុអំកសារលេសារក្រពុះរាជ្ឈជ្ឈ�វាក្រ�វាតុីិរ�ស់ាសាលេមីចក្រពុះ

�រមរតុនុលេកោ�ឋ នុលេរោតុមី សា�ហនុ ុ ក្រពុះវាររាជ្ឈ�ិតុា

ជ្ឈាតុខិែខែរ នុងិលេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ពធិីតីបង្ុសក�លថ្នាំវែយប្រព�រាជកុ្លដល់្ណើមច្ំ 
ប្រព�បរមរតៃណើកាដឋ ៃណើរាតម្ ្តី�ៃុ  
ប្រព�វររាជបតិាជាតសិខ ែរ ណើ�វតល្ង្កាា

សុំភ័័ក្រ្តក ិភាណា 

ណើល័ោក ឆ្នាំា�ង �ុ នា�កម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា,  
ឯកអ្វីគគរិាជា��តុ��ឌ�តុ ��ល័��ូ� ណើអ្វី. ចែ�ល័ណើប្រដ្ឋសា ន�ង  
សាណើមិ្ពុច្ចប្រពះធាម័្ពុល័���តុ��ឌ�តុ ណើសាៅរិ ៍ច្ចនាថ្វាលុ័ល ប្រពះណើច្ចៅអ្វីធា�ការិ
វតុលិ័ងាា ន�ម្ពុនចិ្ច�ល័រួិម្ពុព�ធា��ងាុក�ល័ថ្វាាី�ប្រពះរិាជាកុសាល័ដ្ឋល័់
សាណើមិ្ពុច្ចប្រពះ�រិម្ពុរិតុនណើកោដ្ឋឋ នណើរិោតុមិ្ពុ សា��ន ុប្រពះវរិ 
រិាជា��តុាជាាតុ�ចែ�រ័ិ ណើនៅវតុលិ័ងាា នាប្រពឹកនៃថ្វាៃ��១៥ ចែ�តុលុ័ា 
ឆ្នាំាុ�២០២១ ។ (�� ាសាារិម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 31



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឯកសាារកមុុជ្ឈា នុាក្រពុឹកនៃ�ៃ��១៥ ខែខតុុ�ា ឆ្នាំំា�២០២១ 

�នុចូ�រួមក្រ�រពុធពុិធា��ង�ុកូ��ើាយក្រពុះរាជ្ឈកុសា�

��់សាលេមីចក្រពុះ�រមរតុនុលេកោ�ឋ នុលេរោតុមី សា�ហនុ ុក្រពុះ

វាររាជ្ឈ�ិតុាជ្ឈាតុខិែខែរ លេនុៅវាតុ�ីងកា។ ពុធិា��ង�ុកូ�លេនុះ 

��ួ��នុការចូ�រួមពុ�សា�ណ្ឌាក់ពុុ�ធ�រស័ិា� យាយជ្ឈ� 

តុាជ្ឈ� នុងិក្រពុះសាង្ឃ។ 

 វាតុី�ងកានុឹងក្រ�រពុធពុិធា��ង�ុកូ��ើាយក្រពុះ

រាជ្ឈកុសា���ស់ាលេមីចក្រពុះ�រមរតុនុលេកោ�ឋ នុលេរោតុមី 

សា�ហនុ ុក្រពុះវាររាជ្ឈ�ិតុាជ្ឈាតុខិែខែរ ជ្ឈាលេរៀងរា�់ឆ្នាំាំ�។ 

ណើល័ោក ឆ្នាំា�ង �ុ នា�កម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័
ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា, ឯកអ្វីគគរិាជា��តុ
��ឌ�តុ ��ល័��ូ� ណើអ្វី. ចែ�ល័ណើប្រដ្ឋសា 
ន�ងសាណើមិ្ពុច្ចប្រពះធាម័្ពុល័���តុ��ឌ�តុ 
ណើសាៅរិ ៍ច្ចនាថ្វាលុ័ល ប្រពះណើច្ចៅអ្វីធា�ការិវតុិ
ល័ងាា ន�ម្ពុនចិ្ច�ល័រួិម្ពុព�ធា��ងាុក�ល័
ថ្វាាី�ប្រពះរិាជាកុសាល័ដ្ឋល័់សាណើមិ្ពុច្ច 
ប្រពះ�រិម្ពុរិតុនណើកោដ្ឋឋ នណើរិោតុមិ្ពុ សា��ន ុ
ប្រពះវរិរិាជា��តុាជាាតុ�ចែ�រ័ិ ណើនៅ 
វតុលិ័ងាា នាប្រពឹកនៃថ្វាៃ��១៥ ចែ�តុលុ័ា  
ឆ្នាំាុ�២០២១ ។ (�� ាសាារិ
ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)

32 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មា្ ណើ� ៖ 
នារ តីណើរាងចំប្រកណើ�ក�ពុងរបបសខែរប្រក�ម
ណើមក វៃិ 

 មាសា លេពុៅ លេភា�ស្រាសា� អាយុ៦៦ឆ្នាំាំ� មានុស្រាសុាក 

ក�លេណ្ឌើតុលេនុៅភូាមិតុា�ង�នុេាយ ឃាុ�វា�ពុនុ ់ស្រាសាកុ�ងុ លេខតុី

ក�ពុង់សាុឺ។ លេពុៅ �ចៀុ�ីនុរំសា់លេនុៅកុំងស្រាសុាកអនុាង់ខែវាង 

លេខតុឧីតុរីមានុជ្ឈ័យ។ លេពុៅ �នុនុយិាយលេរៀ�រា�់ពុ�ការ

តុសាូ ូនុងិ��ពុលិេសាោធានុរ៍�សាខ់ានួុកុំងសាម័យខែខែរក្រកហម 

�ចូខាងលេក្រកោម៖

 កា�ពុ�កុមារភាាពុ ខាុ�រស់ាលេនុៅកុំងក្រ�សួាារមួយខែ��

មានុជ្ឈ�វាភាាពុធាូរធាារ។ ខាុ��ឺជ្ឈាលេកែងស្រាសា�មំាក់ខែ��លេរៀនុ

�នុខសុាជ់្ឈាងលេ�កុំងច�លេណ្ឌោម�ង�ៀូនុ�ា�ងអសា។់ ខាុ�មានុ

�ង�ៀូនុ�លេងកើតុច�នុនួុ៨នុាក់ លេហើយខាុ��ឺជ្ឈាកូនុលេពុៅ។ 

�ើ�តុីតិុខែតុក្រ�សួាាររ�សាខ់ាុ� មានុជ្ឈ�វាភាាពុធារូធាាក៏ពុតិុខែមនុ 

�ាុខែនុកីារក្រ�ក�មុខរ�រលេធាើើខែស្រាសាចមការម្ពុ�នុខែ��ខកខានុ

លេនុោះលេ�ើ យ។ ឪពុកុរ�សាខ់ាុ�មិនុសូាវាជ្ឈាមានុលេពុ���លេនុរ

កុំងការជ្ឈយួលេធាើើខែស្រាសាចមការ�ាុនុែានុលេ� លេក្រពុោះ�ាតុជ់្ឈាក្រកមុ 
ក្រ�ឹក�ាឃាុ�ខែ��ក្រតូុវាលេ�ៅលេធាើើការជ្ឈាក្រ�ចា�។ លេនុៅកុំងសាម័យ 
សាងាមរាស្ត្រសានីុយិម ខាុ�លេមើ�លេឃាើញ�ាការរសាល់េនុៅមានុ

ភាាពុសាមីូរសា�ីាយ នុងិមានុភាាពុកក់លេកីៅលេនុៅកុំង

ក្រ�ួសាារ ជ្ឈាពុិលេសាសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុសាិ�ធិលេសារ�ភាាពុកុំង

ការរសា់លេនុៅក្រ�ចា�នៃ�ៃ។ កុំងឆ្នាំាំ�១៩៦៨ ខាុ�ផ្សាៀាកការ
 

សាិក�ាមួយរយៈលេ�ោយសាារកង�័ពុ �នុ ់នុ� ់ផ្សាាីច់

ផ្សាាូវា នុងិសាាុនុមួយច�នុនួុខែ��ជ្ឈាលេហតុលុេធាើើឲ្យ�សាសិា�ក្រ��់ 
�ាំមិនុអាចលេធាើើ��លេណ្ឌើរ�នុ។ កា�លេណ្ឌោះ ខាុ�លេ�ើ�ខែតុមានុ

អាយុ១៦ឆ្នាំាំ�។ ភាាពុវាឹកវារលេនុះលេចះខែតុលេកើតុមានុជ្ឈា�នុ ី

�នុេា�់រហតូុ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧០ លេនុៅតុាមសាា�ាលេរៀនុមិនុ 

�ាអនុវុា�ិ�ា�័យ ឬវា�ិ�ា�័យលេ�ក្រតូុវា�ិ��ា�ងស្រាសុាង។ 

ច�ខែណ្ឌកឯក្រ�ូ�លេក្រង�នុក៏ខែ�កខែខាក�ាំខែ�រ។

ម្ពុាសា ណើពៅ ណើរិៀ�រិា�់ណើរិឿងរិាូវរិ�សា់គាតុប់្រ��់ ណើម្ពុក វ�ន អុ្វីកស្រុសាាវ 
ប្រជាាវនៃនម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័សានិ�ភូាពអ្វីនលង់ចែវង។ អ្វីនលង់ចែវង ចែ�តុលុ័ា 
ឆ្នាំាុ�២០២១។ (សាួតុ វ�ច្ច�ប្រតុ/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)

 លេនុៅចលេនុាោះឆ្នាំាំ�១៩៧១ នុងិឆ្នាំាំ�១៩៧២ លេនុៅកុំង

ភូាមិតុា�ង�នុេាយ មានុការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កយាាងសាលេនុធោ 

សាលេនុធៅ។ កា�លេណ្ឌោះ ខាុ�នុងិក្រ�ួសាារមិនុ�ានុជ់្ឈលេមា�សា

លេចញពុ�ភូាមិក�លេណ្ឌើតុលេ� ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកុំងភូាមិអាចលេចញ 
លេ�ៅលេធាើើខែស្រាសាមីងមកា�។ លេនុៅលេពុ�ខែ��យនុលីេហោះមក

�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កលេនុៅវាា�ខែស្រាសាមីងៗ ខាុ�រួម�ា�ងអំកភូាមិ

�នៃ�លេ�ៀតុខែ��ក�ពុងុ�កសា�ណ្ឌា�នុា��ាំរតុល់េ�ចក្រ�ា�់ 

ខែ�ក លេ�៥២ ខែ���ាហានុ �នុ ់នុ�់ �នុ�មាាក់។ 
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កលេនុះលេធាើើឲ្យ�ខចូខាតុក្រ�ពុ�សាមីតុី ិ

សាមាារ នុងិលេធាើើឲ្យ�សាាា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកុំងភូាមិនៃក្រពុមិុចអសា់

ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់។

 លេនុៅលេ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខាុ��នុសាលេក្រមចចតិុចី�ូខាង

ខែខែរក្រកហម។ �នុេា�់មក ខាុ�ក្រតុូវា�នុ��ជូនុលេ�ៅលេធាើើការ

លេនុៅលេរោងចក្រកសាករសាក្រកុងឧ�ងុា លេខតុកី�ពុង់សាុឺ។ ចា�់ 

តុា�ងពុ�លេពុ�លេនុោះមក ខាុ�ក្រតុូវា�នុចាកលេចញពុ�ស្រាសាុក 
ក�លេណ្ឌើតុ នុងិឃាាាតុឆ្នាំៃាយពុ�ឪពុកុមីាយ�ង�ៀូនុរហតូុមក។ 

ច�ខែណ្ឌក ឪពុកុមីាយ រ�សាខ់ាុ�ក្រតុវូា�នុជ្ឈលេមា�សាលេចញលេ�ៅ

លេខតុលីេកោះកុង។ �នុេា�់មក ខាុ�ក្រតុូវា�នុខែខែរក្រកហមចាតុ ់
តុា�ងឲ្យ�លេធាើើជ្ឈាលេមក្រកុមកិនុអ�លេពុៅ នុងិខែរកសាករ។ កុំងមួយ

ក្រកុមខាុ�មានុសាមាជ្ឈិកច�នុនួុ១០នុាក់ មានុ�ា�ងក្រ�សុា

�ា�ងស្រាសា�។ ការហ�ូចកុមិនុមានុការខើះខាតុលេ�ើយ ខែ�ម 

�ា�ងមានុ�ខែងៀម មានុ�ចូជ្ឈា សាករសា លេ�ៅុ នុងិ���ូង។ 

កុំងមួយនៃ�ៃ ខាុ�ហ�ូអាហារច�នុនួុ���ង លេហើយកមែករ

�ា�ងអសា់អាចលេក្រជ្ឈើសាលេរើសាហ�ូ�យ ឬ��រ។ កា� 

លេណ្ឌោះ ក្រ�ធាានុមនុេ�រលេនុៅកំុងលេរោងចក្រកសាករសាលេឈាែោះ 

ឆ្នាំយ។ ការក្រ��់ក្រ�ងរ�សា ់ឆ្នាំយ �ៀណ្ឌាសា�ឺ់មិនុខែ��

សាី��លេនុេោសា ឬវាាយលេធាើើ��កមែករលេ�។ ខាុ�លេធាើើការកុំង

លេរោងចក្រកសាករសា រហតូុ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហក៏ 

��ួ�ជ្ឈ័យជ្ឈមំះ។ �នុេា�់មកលេ�ៀតុ ខាុ�រួម�ា�ងកមែករ

ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់ �នុលេធាើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅកានុ�់�ក្រកុងភាំ�លេពុញ។ 

កា�លេនុោះ ក្រ�ធាានុម្ពុនា�រិយក�ានុមក�កឹកមែករកុំង

មួ្ពុ�ឡុានមានុកមែករច�នុនួុ៣០នុាក់។ លេនុៅលេពុ�ខែ��

ខាុ�លេធាើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅ��់ភាំ�លេពុញ  ខាុ�លេឃាើញខែផ្សា�ងលេភាាើងខែ��

ក�ពុុងលេឆ្នាំះ នុងិផ្សាេះ�ែខែ���ក់ខែ�ក។ លេ�ើសាពុ�លេនុះ ខាុ�ធា�

កាិនុសាៀយុលេចញពុ�សាាកសាពុលេនុៅ��លេនុោះ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��

រស់ាលេនុៅ��ក្រកងុភាំ�លេពុញក្រតូុវា�នុខែខែរក្រកហមជ្ឈលេមា�សាលេ�ៅ

ជ្ឈនុ���ា�ងអសា់។ �នុេា�់ពុ�ខាុ�សាាំក់លេនុៅ��លេនុោះរយៈ 
លេពុ�មួយសា�ីហ ៍ខែខែរក្រកហម��ជូនុខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេធាើើការ

លេនុៅលេរោងចក្រកលេធាើើមង សាិតិុលេនុៅជ្ឈតិុវា�ិ�ា�័យ�ក់�ូក។ 

កា�លេណ្ឌោះ កមែករខែ��លេធាើើការលេនុៅកុំងលេរោងចក្រកលេធាើើ

មង មានុច�នុនួុ៣០០នុាក់។ ក្រ�ធាានុក្រ��់ក្រ�ងលេនុៅលេរោង 

ចក្រកមង លេឈាែោះ តុងុ។ �ាតុ�ឺ់ជ្ឈាមនុសុា�មានុសា��ធាម៌

�ៀ មិនុខែ���ងខ�ឲ្យ�កមែករលេធាើើការធាៃនុ់ៗ លេ�ើយ។ ច�លេពុោះ

ការហ�ូចុក ខាុ���ួ��នុការផ្សាាតុ់ផ្សាាង់រ��អាហារ

ក្រ��់ក្រ�ានុ។់ មិនុខែតុ�ាុលេណ្ឌ ះោះ តុងុ �នុ�ញ្ញាជឲ្យ�ចុងលេភាៅ

លេធាើើមាូ�ជ្ឈាលេរៀងរា�់នៃ�ៃសាក្រមា�់ក្រកមុកមែករ�ា�ងអសា។់ 

លេនុៅក្រពុឹកក្រពុ�ឹម ចុងលេភាៅឆ្នាំាម�សួារ�ុកឲ្យ�កមែករមំាក់

មួយចានុៗជ្ឈាលេរៀងរា�ន់ៃ�ៃ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��កមែាភិា�� 

ក្រកសាួងពុាណិ្ឌជ្ឈជកមែ វានុ លេវាាតុ ចុះមក�សា�នុកិចៀមីងៗ 

តុងុ មិនុខែ��រាយការណ៍្ឌក្រ��់ពុ�កមែករខែ��មានុភាាពុ

ខជ�ិក្រចអូសា មិនុលេធាើើការលេ�ៅ��់ វានុ លេវាាតុ លេ�ើយ។ មង

ខែ��លេយើងផ្សា�ិតុ�នុក្រតូុវា��ជូនុលេ�ៅតុាមសាហករណ៍្ឌ 

នុងិតុ��នុ។់ ជ្ឈាលេរៀងរា�ន់ៃ�ៃលេសាៅរ ៍នុងិនៃ�ៃអា�ិតុ� ខាុ�រួម

�ា�ងកមែករ�នៃ�លេ�ៀតុក្រតុូវាលេ�ៅកា�់�� ជា�កប្រ�ឡុា� លេ�ើក

ភាាឺលេ�ើមី�លេធាើើខែស្រាសា។ លេនុៅលេពុ���លេនុរពុ�ការងារ កមែករកុំង

លេរោងចក្រកលេធាើើមង អាច�ា��ខែនុា នុងិឳ�ឹ ក�ុកសាក្រមា�់

ហ�ូខានួុឯង�នុខែ�មលេ�ៀតុ។ 

 លេពុ�រ�វូាវាសា�ាចូ�មក��់ ខាុ�នុងិកមែករ�នៃ� 
លេ�ៀតុនុា��ាំណើឡុើងលេ�ៅ�លេនុារយៈលេពុ�កនុាះខែខលេ�ៅមួយ

ខែខលេ�ើមី�លេធាើើក្រ�ហកុ នុងិផ្សាៀកច�នុនួុ១០០ពុាង �ុកសាក្រមា�់

ហ�ូកុំងលេរោងចក្រកលេធាើើមង។ កា�លេណ្ឌោះខាុ�ឮកមែករលេធាើើ
 

ការលេនុៅកុំងលេរោងចក្រកកង់នុា��ាំនុិយាយពុ� ការយកមនុសុា� 
លេ�ៅសាមាា�់លេចោ� នុងិយកលេ�ៅ�ាក់�ុកនៃក្រពុសា។ មិនុ

ក្រតុមឹខែតុ�ាុលេណ្ឌ ះោះ ខែ�ម�ា�ង�នុក្រ��់ខាុ�កុ�ឲ្យ�លេធាើើអើ�ខសុាពុ�

���ញ្ញាជរ�សាក់្រ�ធាានុ ឬលេធាើើខសុាសា��ធាម៌លេនុៅកុំងលេរោង 
ចក្រក។ ខាុ�ណើធាីើការិកំងុលេរោងចក្រកមងរហតូុ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ 

កង�័ពុលេវាៀតុណ្ឌាមវាាយចូ�មក��់��ក្រកុងភាំ�លេពុញ។ 

ខាុ�រួម�ា�ងកមែករជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់លេ�ៀតុ�នុលេធាើើ��លេណ្ឌើរចាក 
លេចញពុ�ភាំ�លេពុញលេ�ោយលេ�ែើលេជ្ឈើង។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់

�នុលេ�ើរលេ�ើផ្សាាវូា��ំ�់នុ�ីនុេា�់�ាំរា�់ពុានុន់ុាក់សា�លេ�ៅលេ�ៅ 
ក្រពុ�ខែ�នុនៃ�។ ខាុ�រួម�ា�ងអំករួម��លេណ្ឌើរ�ា�ងអសា់�នុលេធាើើ 
��លេណ្ឌើរឆ្នាំាងពុ�ភូាមិមួយលេ�ៅភូាមិមួយ លេចញពុ�លេខតុមួីយលេ�ៅ 

លេខតុមួីយលេ�ៀតុរហតូុលេ�ៅ���ឹ់ក��នៃនុលេខតុ�ីតុ�់��ង។ 

�នុេា�់ពុ�លេធាើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅ��់��លេនុោះលេហើយអំកនុា�ផ្សាាូវា�នុ

ឲ្យ�លេយើងឈា�់សាក្រមាកលេនុៅស្រាសាកុ�លេវា�រយៈលេពុ�មួយ

សា�ហីស៍ានិុ។  លេក្រកោយមក ខាុ�រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាលេក្រចើនុ

នុាក់លេ�ៀតុ�នុ�ី�លេណ្ឌើរលេឆ្នាំោុះលេ�ៅភាំ�១០០២។

 លេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៨០ ខាុ�លេធាើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅ��់ភាំ�១០០២។ 
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុេា�់ពុ�លេ�ៅ��់��លេនុោះលេហើយ ខាុ�ចូ�លេធាើើជ្ឈាកងនុារ�

�កឹជ្ឈ�ជូនុ។ ការងារខែ��ខាុ�ក្រតូុវាលេធាើើកុំងកង�កឹជ្ឈ�ជូនុ

�ឺខាុ�ក្រតុូវា�កឹជ្ឈ�ជូនុក្រ�ា�់លេ�ៅឲ្យ�កង�័ពុលេនុៅសាមរភូាមិ

មុខ។ លេ�ោ�លេ�ៅខែ��ខាុ�លេ�ៅញឹ កញា�់�ឺ តុ��នុជ់្ឈា�កាាន។ិ 

លេនុៅចងុឆ្នាំាំ�១៩៨០ ខាុ�លេរៀ�ការ�ី�។ �នុេា�់ពុ�មានុក្រ�សួាារ

លេហើយ ខាុ�ផ្សាាាសាល់េ�ៅតុាម�ី�ខាុ�លេនុៅអខែណី្ឌងមុតុខែ��សាិតិុ
 

លេនុៅកំុង�ឹក��អូរសាែាច។់ ខាុ� នុងិក្រ�ួសាាររសាល់េនុៅ��លេនុោះ

រយៈលេពុ�៨ខែខ ក៏ផ្សាាាសាម់កលេនុៅកងអងាភាាពុ៨០៨វាិ ញ។  

ខាុ�នុងិក្រ�ួសាាររស់ាលេនុៅអងាភាាពុ៨០៨ អសា់រយៈលេពុ�

មួយឆ្នាំាំ�ក៏ផ្សាាាសាល់េ�ៅលេនុៅជាា�សាាងុ�ា។ ខាុ�រសាល់េនុៅលេ�ើ ភាំ� រហតូុ 
��់ឆ្នាំាំ�១៩៩០ តុាមាុក �ញ្ញាជឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុចុះមកលេនុៅ

អនុាង់ខែវាង លេហើយខាុ�លេ�ៅសាង់ផ្សាេះរសាល់េនុៅកុំងភូាមិ���ង។

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៣ អុូនុតុាក់ច�ូមក���ឹ់ ក�� អនុាង់ខែវាង។  

ខាុ�រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច�នុនួុធា�រតុល់េ�ៅលេនុៅ ជ្ឈ�រ�ភូាណ្ឌយ 

កុំង�ឹក��នៃ�វាញិ។ ការរសាល់េនុៅកុំងជ្ឈ�រ�ភូាណ្ឌយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

មានុការហ�ូចកុក្រ��់ក្រ�ានុ។់ អាហារហ�ូចកុ�ា�ងអសា ់

មានុ�ចូជ្ឈា អងករ អ��ិ� �ូ�លេចង �ឹកលេ�ោះលេ�ោ ក្រតុ�ខ ម� 

ខាាញ់ ជ្ឈាលេ�ើម �ឺ តុាមាុក ជ្ឈាអំកលេ�ើកឲ្យ�។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអាច

លេ�ៅ�ក់�រូជ្ឈាមួយជ្ឈនុជ្ឈាតុនិៃ�  នុងិអាចរកក្រ�ក់ច�ណូ្ឌ�

�នុខែ�មលេ�ៀតុ។ ខាុ�រសាល់េនុៅកំងុជ្ឈ�រ�ភូាណ្ឌយរហតូុ��ឆ់្នាំាំ�
 

១៩៩៨ តុ��នុអ់នុាង់ខែវាងចា�់លេផ្សាីើម��លេណ្ឌើរការផ្សា�ះផ្សា�ា

�ក្រងួ��ក្រងួមជ្ឈាតុិ �ញ្ចច �់ន�វសាន្ទ្រាងគាម្ពុកុងុក្រ�លេ�សា។ កា� 

លេណ្ឌោះ តុាមាុក �ញ្ញាជកងកមាា�ងខែចក��ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��

រសាល់េនុៅកំុងស្រាសាុកអនុាង់ខែវាងកំុងមួយក្រ�ួសាារច�នុនួុ៥០
 

ខែមាក្រតុលេ�ើមី�លេធាើើជ្ឈាផ្សាេះសាខែមីងសាក្រមា�់រស់ាលេនុៅ។ �នុេា�់ 

ពុ�អនុាង់ខែវាង��ួ��នុសានុីភិាាពុលេហើយ ខាុ�ក្រតុ��់មករសា ់
លេនុៅកុំងភូាមិអូរ���រកណី្ឌា�វាញិ។ លេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៩៩ 

ខាុ�ចា�់លេផ្សាីើមច្ច�ល័�ណើប្រង�នណើកង័ៗថ្វាាុក់ម្ពុណើតុ�ិូណើដ្ឋោ�សាែក័្រ� 

ចតិុ។ី លេ�ោយសាារខែតុខាុ�មានុច�លេណ្ឌះ�ងឹ�នុីចិ�នុីចួ លេហើយ
 

ម្ពុានការិណើគោរិពស្រាសា�ាញ់ពុ� ប្រ�ជាាជាន ណើ�ើ�ប្រ�ជាាជានណើប្រជាើសា 

លេរើសាខាុ�ឲ្យ�ណើឡុើងជ្ឈាក្រ�ធាានុភូាមិលេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�២០០៦។ ខាុ��នុី
 

�ងាាតុ�់លេក្រង�នុសាសិា� នុងិលេធាើើជ្ឈាលេមភូាមិរហតូុមក��់

�ចៀុ�ីនុលំេនុះ។

រិ���ាងសាាិ�៖ ម្ពុាសា ណើពៅ �លិ័់��សាម្ពុភាសានដ៍្ឋល័ ់
ណើម្ពុក វ�ន អុ្វីកស្រុសាាវប្រជាាវនៃនម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័សានិ�ភូាព
អ្វីនលង់ចែវង។ អ្វីនលង់ចែវង ចែ�តុលុ័ា ឆ្នាំាុ�២០២១។ 
(សាួតុ វ�ច្ច�ប្រតុ/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្ំ �ៃ៖ អ្វីតតីតណើ�ធាសខែរប្រក�ម

្ួត វចិំបិ្រត 

សា� ហនុ ផ្សា�ី់��សាមាាសានុ�៍�់ សាួតុ វាិចិក្រតុ អំកស្រាសាាវាក្រជ្ឈាវា
នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�សានុីភិាាពុអនុាង់ខែវាង។ អនុាង់ខែវាង ខែខតុ�ុា 
ឆ្នាំាំ�២០២១។ (សាួតុ វិាចិក្រតុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

 សា� �ន ណើភូ�ប្រ�ុសា អ្វីា�ុ៦៣ឆ្នាំាុ� ម្ពុាន��កចែនលង

ក�ណើ�ើតុណើនៅកុុងឃាុ�ជាាង�ង ស្រុសាកុប្រតុា�កក់ ណើ�តុដតុា ចែកវ។  
�ច្ចចុ�ីន ុ�ន ក�ពុងរិសា់ណើនៅកុុងឃាុ�ប្រតុពា�ងតុាវ ស្រុសាុក

 
អ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុដឧតុដរិម្ពុានជា�័។ �ន �នន��ា�ណើរិៀ� 

រិា�់ព�ការិតុសាូ�រិ�សា់�លនួដ្ឋ�ច្ច�ាងណើប្រកោម្ពុថ្វាា ៖

 ណើនៅប្រតុមឹ្ពុឆ្នាំាុ�១៩៧០ �ំុ�ម្ពុានអ្វីា�ុប្រ�ចែ�ល័១២ឆ្នាំាុ� 

ណើនៅណើពល័ណើនោះ ប្រ�ណើ�សាជាាតុ�រិ�សាណ់ើ�ើងក�ពងុម្ពុានភូាព

វឹកវរិកុុងប្រពឹតុដ�ការិ�៍រិដ្ឋឋប្រ��ារិ�ម្ពុលាក់សាណើម្ពុដច្ចប្រពះ 

នណើរិោតុដម្ពុ សា��ន ុណើច្ចញព�តុ�ចែ�ងជាាប្រពះប្រ�មុ្ពុ�រិដ្ឋឋ។ �ំុ� 

ណើឃាើញ កីួន�តុកុម័្ពុដ្ឋធ៏ា�មួ្ពុ��នដ្ឋចែងារិណើច្ចញព�វតុដណើម្ពុឿង

ច្ចារិ ណើឆ្នាំោុះណើ�ៅកាន�់�ប្រ�ជាុ�នៃនណើ�តុដតុាចែកវណើដ្ឋោ�ម្ពុាន 

សា�ណើឡុងចែស្រុសាក�នារិថ្វាា «ជាណើ�ោសាណើម្ពុដច្ចឪៗ! អុ្វីក�ាម្ពុ�ន 

លេ�ៅ�តុុផ្សាេះលេចោ�!»។ ���ឋភាាពុនៃនុសា�លេ�ង�ក៏ងរិ�ពុង�ា�ង 

ណើនោះម្ពុ�ន�នណើធាីើឲ្យូប្រពតឹុដ�ការិ�៍ប្រ�ឆ្នាំា�ងតុវាូម្ពុានភូាពធា�រិ 

ស្រុសាាល័ណើនោះណើ� �ូុចែនដវាចែថ្វាម្ពុ�ា�ង�នជា�រុិញឲ្យូម្ពុានការិ 

ណើប្រ�ើប្រ�សាអ់្វី�ណើពើ��ងាា ន�ងការិ�ញ់កា�ណើភូលើងណើស្រុសាោច្ចណើ�ៅ 

ណើល័ើប្រកមុ្ពុ�តុកុរិចែដ្ឋល័ណើច្ចះចែតុរុិ� ណើ�ៅមុ្ពុ�កានច់ែតុណើប្រច្ចើនុ 

ណើឡុើងចែថ្វាម្ពុណើ�ៀតុ។ ណើដ្ឋោ�សាារិសាាុនភូាពកុងុភូាម្ពុ�ឋាានុរ�សា ់

ខាុ�ក្រច�ូកក្រច��់ ខាុ�ក៏ច�ូលេ�ៅកំងុនៃក្រពុជ្ឈាមួ្ពុ�ប្រ�ជាាជាន 

មួ្ពុ�ច្ច�ននួចែដ្ឋល័រិសា់ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ជាាមួ្ពុ�គាុ។

36 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ល័ុះដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ�១៩៧១ �ំុ�វ�ល័ប្រតុឡុ�់ម្ពុក�ាះវ�ញ

ណើដ្ឋោ��នជា�ួជាុ�ជាាមួ្ពុ�ឪពកុម្ពុដា� ន�ង�ង�ូ�ន។ �ំុ��នដ
 

រិសា់ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ណើដ្ឋោ�ប្រ�ក�រិ�រិណើធាីើចែស្រុសាច្ចម្ពុាារិ ន�ង

ច្ច�ញ្ចចមឹ្ពុណើគោ។ នៃថ្វាៃមួ្ពុ�ម្ពុ�តុដភូកដ�រិ�សា�់ំុ�មុ្ពុាក់ �នម្ពុកណើល័ង

ណើនៅ�ាះរិ�សា�់ំុ�។ ណើ�ើងសាគាល័គ់ាុអ្វី�ឡុុងណើពល័ណើ�ើងណើនៅ
 

សា�កាា ន�ងរួិម្ពុដ្ឋ�ណើ�ើរិជាាមួ្ពុ�គាុច្ច�ល័ណើ�ៅកុុងនៃប្រពអ្វី�ឡុងុ

ណើពល័រិដ្ឋឋប្រ��ារិ។ គាតុច់្ច�ល័�ណើប្រម្ពុើណើនៅកុុងច្ចល័នាចែ�រ័ិ 
ប្រក�ម្ពុណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័�ំុ� ន�ងប្រ�ជាាជានណើ�ាងណើ�ៀតុ

ប្រតុឡុ�់ម្ពុកភូ�ម្ពុ�វ�ញ។ �ំុ�ណើឃាើញចែសាីកណើជាើងចែដ្ឋល័�ល័�តុ

ណើច្ចញព�សាម្ពុីកកង់ឡុានមួ្ពុ�សាប្រម្ពុា�់ពាក់ជាា�់ណើនៅ 

នងឹណើជាើងរិ�សា់គាតុ ់ណើ�ើ��ំុ�ដ្ឋងឹថ្វាា គាតុគឺ់ជាាកងរិ�ណើដ្ឋោះ

រិ�សាច់ែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ ណើប្រកោ�ម្ពុក�ំុ�ក៏សា័ប័្រគច្ច�តុដច្ច�ល័រួិម្ពុជាា 
មួ្ពុ�ច្ចល័នាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ណើដ្ឋោ��នសាាុក់ណើនៅ�ាងណើប្រកោ� 

វតុដនៃប្រពសាីាតុ។

 មួ្ពុ�រិ�ៈណើប្រកោ�ម្ពុក �ំុ�ម្ពុានណើប្រគោះថ្វាាុក់ណើដ្ឋោ�សាារិ

�ាាតុអ្វី�ចែ�ងប្រគា�់ប្រតុវូច្ច�កីាល័ ណើ�ើ�ប្រតុវូ�ន�ញ្ចា�នណើ�ៅ

សាប្រម្ពុាកពូា�ល័ណើនៅណើព�ូកុុងអ្វីងគភូាពណើល័�៣៥០។ 

អ្វីងគភូាព ៣៥០ ម្ពុ�នម្ពុាន��តុា�ងច្ចីាសា់ល័ាសា់ ណើ� វាគឺ 

ជាាអ្វីងគភូាពច្ចល័័តុ ណើ�ើ�ល័ាក់ការិ�៍���ុតុកុុងការិ

ជាួ�សាណើន្ទ្រាងគោះកង�័ពចែដ្ឋល័រិងរិ�ួសាណើនៅសាម្ពុរិភូ�ម្ពុ�។ 

សា� ណើ�ោ ចែដ្ឋល័ប្រតុវូជាា�ងប្រ�សុា�ណើងាើតុរិ�សា�់ំុ�ប្រគ�់ប្រគង

ណើនៅ��ណើនោះ។ គាតុ�់នណើម្ពុើល័ចែថ្វា�ំុ��ាូង�កច្ច�តុដ�ុកដ្ឋាក់

���ុតុ រិ��តុដ្ឋល័�់ំុ�ជាាសាះណើសាីើ� ន�ងអ្វីាច្ចប្រតុឡុ�់ណើ�ៅ

សាម្ពុរិភូ�ម្ពុ�វ�ញ។

 �ះុ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខាុ��ូីរមកលេនុៅកុំងកងវារលេសានុាធា�

ណើល័�៤០៦ ចែដ្ឋល័ដ្ឋកឹនា�ណើដ្ឋោ� សាុ� គឺជាាប្រ�ធាានអ្វីងគភូាព។ 

 មុ្ពុ�សាញ្ញាាកងកម្ពុលា�ងរិ�សា�់ំុ� គឺប្រ��ុ�ធជាាមួ្ពុ��ា�ាន 

ល័ន ់នល័ ់ណើនៅមុិ្ពុ�ក���ល័ �ាងល័�ច្ចភូុ�ណើពញ។ ណើ�ើងវា� 
ប្រ��ុ�ធគាុ�ាូងសាី�តុសាាីញ ន�ងម្ពុានការិ�ម្ពុលាក់ប្រគា�់ 

ចែ�កដ្ឋស៏ានធកឹសានធា�់ព��ា�ាន ល័ន ់នល័ ់អ្វីសារ់ិ�ៈណើពល័ 

ជាាណើប្រច្ចើនចែ�។ ណើ�ោះជាា�ាូង�ាក៏ណើដ្ឋោ� ក៏កងកម្ពុលា�ង 

រិ�សា�់ំុ�ណើនៅចែតុម្ពុានភូាពកលា�ាន ន�ងម្ពុ�ន�លាច្ច�តុ�់ង់ 
ជា�វ�តុណើឡុើ�។ ណើ�ើងណើជាឿ�ុកច្ច�តុដគាុ ន�ងម្ពុ�នណើ�ះ�ង់គាុ 

ណើ�ោះ��កងម្ពុលា�ងរិ�សាណ់ើ�ើងសាលា�់ណើនៅក�ដាល័នៃប្រពណើប្រជាៅ។ 

 រិ��តុដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ�១៩៧៥ កងកម្ពុលា�ងរិ�សា់�ំុ�វា�

រិ��តុដ្ឋល័ប់្រពល័ាន�នដណើ�ោះណើពោធាច៍្ច�នតុងុ។ កងកម្ពុលា�ង

រិ�សា�់ំុ� ម្ពុានតុនួា��ណើដ្ឋើរិណើ�សាសាមូ្ពុាតុ ណើរិៀ�ច្ច��ាះសាចែម្ពុីង  
ន�ងប្រ�ចែម្ពុប្រ�ម្ពុ�ល័រិ�សា់រិ�រិម្ពុានតុនៃម្ពុលណើដ្ឋើម្ពុី�រិកាា�ុក

ជា�នអ្វីងគភូាព។ ជា�វ�តុរិ�សា់ណើ�ើងណើនៅណើពល័ណើនោះ គឺម្ពុ�ន 

ច្ចង់�នអី្វី��ា�ងអ្វីសាជ់ាាកម័្ពុសា��ធ��ាាល័�់លនួណើឡុើ�។ ជាាក់ 
ចែសាដង ម្ពុាសាប្រ�ក់ជាាណើប្រច្ចើនចែដ្ឋល័ណើ�ើងប្រ�ម្ពុ�ល័�ន គឺរិកាា 

�ុកជាារិ�សារួ់ិម្ពុ។ ណើប្រកោ�ម្ពុកណើ�ើង�លាសាណ់ើ�ៅកាន�ួ់ល័ក�  

តុាម្ពុ�ណើ�ដោ��ល�វជាាតុ�ណើល័�៣ ។ �ំុ�ណើឃាើញប្រ�ជាាជាន

ជាណើម្ពុល�សាជាាណើប្រច្ចើននាក់ក�ពងុណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិណើនៅតុាម្ពុដ្ឋង�ល�វ។  
ណើ�ើងម្ពុានតុួនា���ាម្ពុកាម្ពុ ន�ងប្រតុួតុព�ន�តុូណើ�ៅណើល័ើ

រិថ្វា�នដដ្ឋកឹ��ន�ញចែដ្ឋល័កងកម្ពុលា�ងរិ�សា់ណើ�ើងប្រ�ចែម្ពុ 

ប្រ�ម្ពុ�ល័�ន។ ណើនៅណើពល័ណើនោះ គា័នកងរិ�ណើដ្ឋោះ�ាមុ្ពុាក់

មានច្ច�តុដលេ�ោភា�នុច់ង់�នុរ�សារ់�រ ឬមាសាក្រ�ក់រិ�សា់

ប្រ�ជាាជានណើឡុើ�។ កង�័ពរិ�ណើដ្ឋោះមួ្ពុ�ច្ច�ននួណើនៅ�ួល័ក��លះ  

ក៏ម្ពុានភូាពសាា�ាវនៃប្រពនៃ�ា ណើដ្ឋោ��នសាម្ពុលា�់ប្រ�ជាាជាន 

ចែដ្ឋល័�នជាណើម្ពុល�សាណើច្ចញព�ប្រកងុភូុ�ណើពញចែដ្ឋរិ។ លេក្រកោយមក  

ខាុ���ួ���ណឹ្ឌ ង�ា �ងក្រ�សុារ�សាខ់ាុ�ខែ��ជ្ឈាក្រ�ធាានុ

អងាភាាពុលេពុ��ក្រតុូវា�នុ��ជនូុលេ�ៅលេនុៅក�ពុង់លេសាោម នុិង

ប្រតុូវ�នសាម្ពុលា�់ណើនៅណើរិោងកុនមួ្ពុ�កចែនលងណើនៅ��ណើនោះ។

 អ្វីសារ់ិ�ៈណើពល័ជាាណើប្រច្ចើនចែ�ណើប្រកោ�ម្ពុក ប្រ�ធាានអ្វីងគ- 

ភូាព�ញ្ចា�នខាុ�ណើ�ៅប្រព�ក្រ��ល័ណ់ើវៀតុ�ាម្ពុណើដ្ឋើម្ពុី��រិណើជាើង

ការិពារិណើនៅ��ណើនោះ។ �ំុ�ណើឃាើញប្រ�ជាាជានណើវៀតុ�ាម្ពុម្ពុក

សាា�ងស្រុសាូវណើនៅតុ��នប់្រព�ចែដ្ឋននៃន�ឹកដ្ឋ�រិ�សា់ណើ�ើង �ូុចែនដ

ណើ�ើង�នប្រ��់ឲ្យូប្រ�ជាាជាន�ា�ងណើនោះឆ្នាំា�់ដ្ឋក�លនួណើច្ចញ

�នាា�់ព�ប្រ�ម្ពុ�ល័�ល័រួិច្ច។ 

 ល័ុះដ្ឋល័អ់្វី�ឡុងុឆ្នាំាុ�១៩៧៨ កងកម្ពុលា�ងរិ�សាណ់ើ�ើង

�ះូ�ងគ�ច្ចជាាមួ្ពុ�កង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ ណើ�ើ�ណើ�ើងវា�

ប្រ��ុ�ធគាុ�ាូង�លា�ង។ កងកម្ពុលា�ងរិ�សា់ណើ�ើងសារុិ�

ច្ច�ននួ៤អ្វីនណុើសានាធា� ណើប្រតុ�ម្ពុតុាម្ពុមុ្ពុ�សាញ្ញាាព�ភូុ�ដ្ឋ�ន  

រិ��តុណើ�ៅដ្ឋល័ន់ៃប្រពសាា័ច្ច ់ណើដ្ឋើម្ពុី�វា�តុ�ល័ជ់ាាមួ្ពុ�កម្ពុលា�ង 

ណើថ្វា័ើរិណើជាើង ន�ងរិថ្វាណើប្រកោះរិ�សាក់ង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ។ ណើ�ើង 

វា�ព��ាារិអ្វីនលង់���ឌ រិ��តុណើ�ៅដ្ឋល័ណ់ើកោះគគ�រិ ណើដ្ឋោ� 

រិ�ឹអ្វី�សា�នរិថ្វាណើប្រកោះណើវៀតុ�ាម្ពុជាាណើប្រច្ចើនណើប្រគឿង។ ណើ�ើង 
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុលេក្រ�ើកា�លេភាាើ ងធា� លេ�ើមី�វាាយក្រ�ហារលេ�ៅលេ�ើកងរ�លេក្រកោះ

រិ�សា់ណើវៀតុ�ាម្ពុ ណើដ្ឋោ�សាារិ��តុា�ង�ុ�ធសាាស្ត្រសាដណើនៅ 

��ណើនោះគឺម្ពុានភូាព�តុច់ែ�នច្ចុះណើឡុើងៗ ន�ងម្ពុានសាភូាព 

ជាាប្រជាល័ង។ ណើ�ើងវា�ប្រ��ុ�ធគាុរិ��តុដ្ឋល័រ់ិដ្ឋ�វវសាាា។  

ណើប្រកោ�ម្ពុកណើ�ៀតុ ណើដ្ឋោ�សាារិកង�័ពរិ�សាណ់ើ�ើងម្ពុាន

ច្ច�ននួតុ�ច្ច ណើ�ើ��ដល័ល់័�ធភូាពឲ្យូកង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុវា� 

ប្រ��ារិច្ច�ល័ម្ពុក ណើ�ើ���ិាល័ឲ្យូសាលា�់កងកម្ពុលា�ង

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុអ្វីសា់ជាាណើប្រច្ចើន។ កុុងរិ�ៈណើពល័�ល��ូុណើ� ាោះ 

កង�័ពរិ�សា់ណើ�ើង��ួល័�រិាជា័� ន�ង�ន�ក់ចែ�ក

�ចាតុ�់ចា�ដ្ឋាច្ចច់ែ�ារិ�ៈព�គាុ។ កងកម្ពុលា�ងចែដ្ឋល័ណើនៅរិសា ់

ជា�វ�តុនា��ាំខែហ�ឆ្នាំាងកាតុខ់ែក្រពុកលេឆ្នាំោុះលេ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុនៃ� 

ណើដ្ឋើម្ពុី�ណើគច្ច�លនួ។ ណើ�ើងណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិណើ�ៅដ្ឋល័ណ់ើ�តុដក�ពង់ឆ្នាំាុ�ង 

ណើដ្ឋោ�ឮសាុ�រិប្រគា�់កា�ណើភូលើងណើ�ណើនៅព�ណើប្រកោ�ជាា�់ជាាន�ច្ចច 

ណើ�ើ�ណើធាីើឲ្យូណើ�ើងប្រ�ញាូ�់ប្រ�ញាូល័�់នដិ្ឋ�ណើ�ើរិណើ�ៅមុ្ពុ�។ 

ណើ�ើងសាាុ�អ្វី�វាូន ់ន�ងរិ�សារ់ិ�រិមួ្ពុ�ច្ច�ននួ ដ្ឋ�ច្ចជាា ច្ចាន 

ឆ្នាំាុ�ង ន�ងសាណើម្ពុល�ក��ពាក់។ 

 ណើនៅច្ចណើនលោះឆ្នាំាុ�១៩៨៤-១៩៨៥ �ំុ�ណើធាីើការិណើនៅណើ�តុដ 
នៃ�លូ័�ន។ �ំុ�រិសាណ់ើនៅ��ណើនោះ ជាាមួ្ពុ�នងឹប្រកមុ្ពុប្រគសួាារិ�ន 
មួ្ពុ�រិ�ៈណើ�ើ�ណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិម្ពុកកានត់ុ��នអ់្វីនលង់ចែវង ន�ងរិសា ់

ណើនៅ��ណើនោះម្ពុក�ល័់�ច្ចចុ�ីន។ុ

សា� �ន �លិ័់��សាម្ពុភាសានដ៍្ឋល័់ សាួតុ វ�ច្ច�ប្រតុ 
អុ្វីកស្រុសាាវប្រជាាវនៃនម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័សានិ�ភូាពអ្វីនលង់ចែវង។ 
អ្វីនលង់ចែវង ចែ�តុលុ័ា ឆ្នាំាុ�២០២១។  
(សាួតុ វ�ច្ច�ប្រតុ/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្ំណង់ណើចំតតីយ៍ តមាល់អ្វីដ ឋធិាតុជៃរងណើប្រ��សដល 

�ៃសាៃ ប់�ត់បង់ជតីវតិ ៃងិរឭំកអំ្វីពតីណើរឿងរាាវ
សដល�ៃណើកើតណើ�ើងណើ�ក�ពុងរបបសខែរប្រក�មណើ�ឃំុុំគិគិរ 

ស្រុ្ុកកំពង់ណើ្ៀម ណើខតកំ្ពង់ចាម

សាូង ចំន្ិា

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា សាហការជ្ឈាមួយក្រកមុ 
ការងារឃាុ���រ សាាងសាង់លេចតុ�យ៍តុមក�់អ�ឋធិាាតុជុ្ឈនុ 

រងលេក្រ�ោះខែ���នុសាាា�់�តុ�់ង់ជ្ឈ�វាតិុ នុងិរ�ឭកអ�ពុ�លេរឿង 

រាាវាខែ���នុលេកើតុលេ�ើងលេនុៅឃាុ���រលេនុៅកុំងរ��ខែខែរក្រកហម  
លេនុៅកណី្ឌា�វាា�ខែស្រាសា សាិិតុលេនុៅភូាមិច�ការសាាមសាិ� 

ឃាុ���រ ស្រាសាកុក�ពុង់លេសាៀម លេខតុកី�ពុង់ចាម។ ការសាាង 

សាង់លេចតុ�យ៍លេនុះលេធាើើលេ�ើងលេ�ើមី�លេឆ្នាំាើយតុ�លេ�ៅនុងឹ លេសាំើសាុ�

លេចតុ� យ៍ អដ្ឋឋ�តុមក�ធ់ាាតុជុ្ឈនុរងលេក្រ�ោះលេនុៅភូាម្ពុ� 
ច�ការសាាមសាិ� ឃាុ���រ ស្រាសាកុក�ពុង់លេសាៀម លេខតុកី�ពុង់ចាម។ 
(��ច្ច វណើ� ាតុ/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា) 

រ�សា ់តុងុ សាភុាា �ឺជ្ឈាអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វាតិុពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកហម នុងិជ្ឈាលេកែងក�ក្រពុាឪពុកុក្រតូុវា�នុខែខែរក្រកហមចា�់

យកលេ�ៅសាមាា�់លេនុៅមនុេ�រសានុីសុិាខ��រ សាិិតុលេនុៅកុំង

វាតុ�ី�រ លេនុៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ 
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ប្របវត្មិៃ ីតីរ្ៃ ្ិ្ ុខឃំុុំគិគិរ 

 ឃាុ���រ ខែ��សាិតិុលេនុៅតុាម�ង�លេនុាលេម�ងានុងិមានុ

ចមៃាយក្រ�ខែហ�១៥���ូខែមាក្រតុពុ���រួមលេខតុកី�ពុង់ចាម 

លេ�ោយមានុភូាមិ�ា�ងអសាច់�នុនួុ៤។ លេនុៅកុំងឃាុ���រ មានុ

��តុា�ង លេធាើើ�ារុណ្ឌកមែ សារួចលេមាើយ នុងិសាមាា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែ��ក្រតូុវា�នុខែខែរក្រកហមលេចោ�ក្រ�កានុ�់ា�ងអស់ាច�នុនួុ៣៖  

�� ១) �� វាា�ខែស្រាសាលេនុៅភូ�ម្ពុ�ច�ការសាាមសា�ិ �� ២)��តុុ 

�ាំ�ជ្ឈក់ នុងិ ��៣) មនុេ�រសានុីសិាខុ��រ ខែ��សាិតិុលេនុៅកុំង 
វាតុ�ី�រ។ មនុេ�រសានុីសុិាខឃាុ���រ �លេងកើតុលេ�ើងលេនុៅកុំងឆ្នាំាំ� 
១៩៧៥។ �នុេា�់ពុ�ការមក��់រ�សាក់មែាភិា��ខែខែរ 

ក្រកហមមកពុ�ភូាមិភាា�នុរិតុ� �នុក្រ��់ក្រ�ងភូាមិសាាស្ត្រសាឃីាុ� 

��រ ការកា�់សាមាា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកានុខ់ែតុលេក្រចើនុលេ�ើងចា�់ 

ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ រហតូុ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូ� 

�ឋានុក្រតូុវា�នុយកលេ�ៅសាមាា�់លេនុៅវាា�ខែស្រាសា ខណ្ឌៈលេពុ�

ខែ��អតុ�តុកមែាភិា��ភូាមិភាា��ូពុ៌ាកក្រមិតុមូ��ឋានុ 

នុងិអំកពុាក់ពុ័នុធក្រតុូវា�នុចា�់ឃាុ�ឃាា�ងនុងិសាមាា�់លេនុៅ

មនុេ�រសានុិសុីាខឃុា���រ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ជ្ឈនុជ្ឈាតុភិាា�តុចិ

ចាមលេនុៅភូាមិក�ពុង់ក្រក��ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់ក្រតុូវា�នុចា�់ខានួុ 

នុងិ�កឹយកលេ�ៅសាមាា�់លេនុៅកុំង��តុុ�ាំ�ជ្ឈក់ លេនុៅកុំង

ភូាមិច�ការសាាមសា�ិ។ ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះរា�់រយនុាក់ក្រតូុវា�នុ 

សាាា�់�តុ�់ង់ជ្ឈ�វាិតុលេនុៅលេពុ�លេនុោះ។ លេនុៅពុាក់កណី្ឌា� 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ មនុេ�រសានុីសុិាខ��រ ក្រតូុវា�នុលេក្រ�ើក្រ�សាល់េ�ៅជ្ឈា 

ឃាាា�ងសាក្រមា�់សាីុក�ុកសាមាារ នុងិស្រាសាូវាអងករ។ 

 ��តុា�ងលេចតុ�យ៍លេនុះ�លេងកើតុឱកាសាសាក្រមា�់ការនុយិាយ 

អ�ពុ�ក្រ�វាតុីសិាាសាខីែខែរក្រកហម (១៩៧៥-១៩៧៩)នុងិ 

ជ្ឈា��តុា�ងរ�ឭកការចងចា�ជ្ឈាសាមូហភាាពុ នុងិការ��់សាកាតុ ់

អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ៍

 លេ�ោក �នុ ់�ាងលេហង អាយុ៦៦ឆ្នាំាំ� អំករសារ់ានុ

មានុជ្ឈ�វាិតុពុ�រ��ខែខែរក្រកហម នុងិជ្ឈាលេមឃាុ���រ ខែ�ាង 

អ�ណ្ឌរ�ុណ្ឌ��ម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា នុងិក្រកុម 
ការងារ ខែ��សាាងសាង់លេចតុ�យ៍រ�ឭកអ�ពុ�ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះ

ខែ���នុសាាា�់លេនុៅកុំងមូ��ឋានុរ�ស់ា�ាតុ។់ លេ�ោក 

�ាងលេហង �ញ្ញាជក់�ា៖ “លេចតុ�យ៍លេនុះ គឺជាាន�ម្ពុ�តុរិិ�� 

សាក្រមា�់ការចងចា��ជ៏្ឈរូជ្ឈតុរ់�សារូ់�ខាុ�ផ្សាេា� ់នុិងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
លេនុៅមូ��ឋានុឃាុ���រខែ���នុឆ្នាំាងកាតុរ់��ខែខែរក្រកហម។  

លេចតុ�យ៍លេនុះ លេ�ើរតុនួុា��ផ្សា�ពុើផ្សា�ាយ នុងិផ្សា�់ីសាកខ�ភាាពុអ�ពុ� 

វាល័ចែស្រុសាណើនៅភូ�ម្ពុ�ច្ច�ការិសាាម្ពុសា�� ឃាុ�គគរិ 
ស្រុសាុកក�ពង់ណើសាៀម្ពុ ណើ�តុកិ�ពង់ច្ចាម្ពុ។ 
(��ច្ច វណើ� ាតុ/ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាា) 

40 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�វាតុីសិាាស្ត្រសាខីែខែរក្រកហម��ល់េកែងជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយលេ�ើមី�

លេធាើើការខែសាើងយ� ់នុងិពុភិាាក�ាអ�ពុ�លេរឿងរាាវាខែ���នុ

លេកើតុលេ�ើងលេនុៅកុំងមូ��ឋានុរ�សាខ់ានួុ លេ�ើមី�ចូ�រួម��់
 

សាកាតុអ់�លេពុើក្រ��័យពុជូ្ឈសាាសានុ ៍នុងិការសាមាា�់រងាា�លេនុៅ 

កំុងកក្រមិតុមូ��ឋានុរ�សា់ខានួុ។

 តុងុ សាភុាា អាយុ៥៥ឆ្នាំាំ� អតុ�តុកុមារមូ��ឋានុលេរៀនុ 

�ាំក់��១នុងិជ្ឈាអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វាតិុពុ�រ��ខែខែរក្រកហម 

�នុរ�ឭកអ�ពុ�ការណើដ្ឋកណើល័ើនៃដ្ឋឪពកុជាាច្ចងុណើប្រកោ� មុ្ពុនណើពល័ 

ខែ��ក្រតុវូា�នុកងឈាា�ចា�់ខានួុយកលេ�ៅសាមាា�់លេចោ�

លេនុៅមនុេ�រសានុីសិាុខ��រ នុងិ�ូសា�ញ្ញាជក់អ�ពុ�ការលេសាំើសាុ�

សាាងសាង់លេចតុ�យ៍លេនុះ៖ 

 ខាុ�លេឈាែោះ តុងុ សាភុាា លេកើតុលេនុៅនៃ�ៃ��១០ ខែខលេមសាា ឆ្នាំាំ� 
១៩៦៦ ណើនៅភូ�ម្ពុ�ច្ច�ការិសាាម្ពុសា�� ឃាុ�គគរិ ស្រុសាកុក�ពង់ណើសាៀម្ពុ 

លេខតុកី�ពុង់ចាម។ ខាុ�មានុឪពុកុលេឈាែោះ តុងុ វាានុ នុងិមីាយ

លេឈាែោះ �ាច នៃសាលេអង។ ខាុ��ឺជ្ឈាកូនុ��៣កុំងច�លេណ្ឌោម�ង
 

�ៀូនុក្រ�ុសាស្រាសា��ា�ងអសាច់�នុនួុ៤នុាក់។ លេនុៅលេពុ�ខែ��លេកើតុ 
មានុសាន្ត្រីងាាមរវាាង�ាហានុ �នុ ់នុ� ់នុងិកង�័ពុរ�លេ�ោះ

ខែខែរក្រកហមផ្សាេុះលេ�ើងលេនុៅលេ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខាុ�លេ�ើ�ខែតុ

មានុអាយុក្រ�ខែហ�៥ឆ្នាំាំ�។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ឪពុកុមីាយ

�នុពុរខាុ�នុងិ�ង�ៀូនុលេផ្សា�ងលេ�ៀតុរតុ់លេចញពុ�ភូាមិច�ការ

សាាមសា�ិ ខែ��ជ្ឈាសាមរភូាមិក្រ��ាញក្រ��ង់។ លេនុៅឆ្នាំាំ� 

១៩៧១ ក្រ�ួសាាររ�ស់ាខាុ�វា�ិក្រតុ��់មកភូាមិវាញិ នុងិរសា ់
លេនុៅរហតូុ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេ�ើ�ឪពុុកមីាយ នុងិ�ង 

ស្រាសា�២នុាក់រ�សាខ់ាុ� ក្រតុូវា�នុ��ជូនុលេ�ៅលេធាើើការលេនុៅតុាម

កងច�័តុលេរៀងៗខានួុ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខាុ�មានុអាយុ៩ឆ្នាំាំ� 

នុងិក្រតូុវា�នុ��ជូនុលេ�ៅកងច�័តុកុមារមូ��ឋានុលេ�ើមី�

លេរៀនុសូាក្រតុ នុងិលេ�ើរលេរើសា�ាមកសាតុើមកលេធាើើជ្ឈ��ាក់ខែស្រាសា។ 

កងកុមារ �ឺមានុ�ា�ងកុមារា នុងិកុមារ� សារុ��ា�ងអសា់

ក្រ�ខែហ�ច�នុនួុ ៣០នុាក់ ខែ��មានុមិតុ�ីងលេឈាែោះ ��ម 

�ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុកងកុមារ។ សាមមិតុនីុារ� ឈាាង �ឺជ្ឈាក្រ� ូ

�លេក្រង�នុ�ាំក់��១លេនុៅកំុងភូាមិច�ការសាាមសាិ�។ ខាុ�នុងិ

កុមារមូ��ឋានុលេផ្សា�ងលេ�ៀតុលេក្រកោកពុ�ក្រពុ�ឹមលេ�ើរលេ�ៅ

លេរៀនុជ្ឈាមួយអំកក្រ�ូ ឈាាង លេនុៅលេក្រកោមផ្សាេះរ�សាត់ុា លេសាៀ 

ខែ��ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូ�។ លេនុៅលេពុ�ក្រពុកឹ អំកក្រ� ូឈាាង 

�លេក្រង�នុអក�រ នុងិលេ�ខអសា់រយៈលេពុ�ក្រ�ខែហ� ៣ 

លេមាោង។ �នុេា�់មក អំកក្រ� ូឈាាង �កឹនុា�កុមារមូ��ឋានុ

�ា�ងអសា់លេ�ៅលេធាើើពុ�កមែ លេ�ោយ�នុលេ�ើរលេ�ើកអាចម៍ 

លេ�ោពុ�ផ្សាេះរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូ��ឋានុលេ�ើមី�លេធាើើជ្ឈ��ាក់ស្រាសាវូា 

រិហតូុ��់លេមាោង១២នៃ�ៃក្រតុង់ លេ�ើ�អំកក្រ�ូ នុងិកុមារ

មូ��ឋានុ�ា�ងអសាល់េ�ើរលេ�ៅហ�ូ�យលេនុៅលេរោង�យសាហ- 

ករណ៍្ឌ។ �នុេា�់ពុ�សាក្រមាកនៃ�ៃក្រតុង់�នុីចិ កុមារមូ��ឋានុ 

�ា�ងអស់ា �កឹនុា�លេ�ោយអំកក្រ�ូ ឈាាង ក្រតូុវា�នុលីេ�ើរក្រ�មូ� 

អាចម៍លេ�ោយកលេ�ៅ�ុកលេនុៅកខែនុាងលេធាើើ ជ្ឈ� �ាក់ខែស្រាសារហតូុដ្ឋល័ ់

ណើម្ពុោូង៥ល័ៃាច្ច។ ណើពល័ណើនោះ គឺម្ពុ�ន�ានុម់្ពុានសាាល័ាណើរិៀន  

នុងិលេមាោងសាកិ�ាជ្ឈា�់�ា�់លេនុោះលេ�ើ យ។ អំកក្រ� ូឈាាង 

�លេក្រង�នុកុមារមូ��ឋានុលេ�ោយ�នុច�ត័ុលេនុៅលេក្រកោមផ្សាេះ

រ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូ��ឋានុ។ លេនុៅកំងុឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខាុ�មានុវាយ័
 

ធា��នុីិច។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខាុ�ក្រតូុវា�នុផ្សាាាស់ាលេ�ៅកងច�ត័ុ�� 
២លេ�ើមី�លេ�ើរលេ�ៅលេធាើើខែស្រាសា នុងិ�នុេា�់មកលេ�ៀតុក្រតូុវា�នុផ្សាាាសា ់

មកភូាមិវាិញលេ�ើមី�លេ�ើរក្រ�មូ�អាចម៍លេ�ោវាិញ។ លេនុៅឆ្នាំាំ� 

១៩៧៧ ខាុ�ក្រតុវូា�នុ��ជូនុលេ�ៅជ្ឈ�ជូនុកណី្ឌា�់ស្រាសាវូាអស់ា

រយៈលេពុ�ក្រ�ខែហ�២ខែខ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខាុ�មានុអាយុ 
១១ឆ្នាំាំ�។ ណើប្រកោ�ម្ពុកណើ�ៀតុ �ំុ���ួល័�នការិអ្វីនញុ្ញាា តុឲ្យូ

វ�ល័ក្រតុ��់មកផ្សាេះវាិញ។ ចា�់ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ��់ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៨ កង�័ពុខែខែរក្រកហមមកពុ�ភូាមិភាា�នុរិតុ�ចូ�

មកក្រ��់ក្រ�ងកុំងភូាមិ នុងិចា�់លេផ្សាីើមចា�់អំកភូាមិជ្ឈាលេក្រចើនុ

ក្រ�សួាារយកលេ�ៅសាមាា�់លេចោ�លេនុៅមនុេ�រសានុីសិាខុ��រ។ 

ឪពុកុរ�សាខ់ាុ�ក៏ក្រតុវូា�នុចា�់យកលេ�ៅសាមាា�់ផ្សាងខែ�រ។ 

លេនុៅយ�់�ស៏ាៃ�់សាៃាតុមួ់យលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ កងឈាា�ខែខែរ 

ក្រកហមក្រ�ខែហ�៤នុាក់មកលេហៅឪពុុករ�សា់ខាុ� ខណ្ឌៈ

លេពុ�ខែ��ខាុ�ក�ពុុងលេ�ក�ក់លេកើយនៃ�រ�សា់�ាតុ់។ 

លេពុ�លេនុោះ�ឺជ្ឈាក្រ�ាចងុលេក្រកោយខែ��ខាុ�លេ�កលេ�ើនៃ�រ�ស់ា

ឪពកុ។ ខាុ�លេឃាើញឪពកុខាុ�ចះុពុ�លេ�ើ ផ្សាេះ នុិងក្រតូុវា�នុកងឈាា� 
ចា�់ចងសាាា�លេសាក�លេណី្ឌើរជ្ឈាមួយអំកភាូមិក្រ�ខែហ�  

១២នុាក់ណើ�ាងណើ�ៀតុណើ�ៅមនុេ�រសានិ�សា�ុគគរិ។ ច្ចា�់តុា�ងព� 

ណើពល័លេនុោះមក ខាុ�មិនុខែ���នុជួ្ឈ�ឪពុុករ�សា់ខាុ�លេ�ៀតុ

លេ�។ ក្រ�ាចុងលេក្រកោយខែ��កងឈាា�ខែខែរក្រកហមយក

ឪពុកុរ�សាខ់ាុ�លេ�ៅសាមាា�់លេចោ� �ឺលេនុៅខែតុ�ក់ជ្ឈា�់កំងុការិ

ច្ចងច្ចា�រិ�សាខ់ាុ�។ ខាុ�សា�ម្ពុឧ�ា�សាកុសាល័ជា�នច្ច�ណើពោះវ�ញ្ញាា� 

កេនធឪពុុករ�ស់ាខាុ�លេនុៅលេចតុ�យ៍រ�ឭកអ�ពុ�ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះខែ�� 
�នសាលា�់�តុ�់ង់ជា�វ�តុណើនៅកុងុរិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ (១៩៧៥- 

១៩៧៩)លេនុះ។
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

 «ការិ��ាល័័�ព័តុម៌្ពុានសាាធាារិ�ៈ» រិ�សាម់្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិ 

កមុុ្ពុជាា�នណើ�ើក�ណើប្រម្ពុើជា�ន ន�សាា�តុ អុ្វីកស្រុសាាវប្រជាាវ �ុគគល័�ករិាជាការិ  
ន�ងអ្វីងគការិណើប្រកៅរិដ្ឋឋាភូ��ល័ ន�ង�ុគគល័�ា�ងឡុា�ចែដ្ឋល័ម្ពុាន 

ច្ច��ា�់អ្វីារិម័្ពុ�៍ព�ការិវ�វេឍនរ៍ិ�សា់អ្វីងគជា�នុ�ជាប្រម្ពុះវ�សាាម្ពុញ្ចាកុុង 
តុលុ័ាការិកមុុ្ពុជាា ឬសាាល័ាកិ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។

 ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាជាាកចែនលងប្រ�ម្ពុ�ល័�ិុ� ន�ងច្ចងប្រកងឯកសាារិ
 

អ្វី�ព�រិ��កមុុ្ពុជាាប្រ�ជាាធា��ណើតុ�ូ�នណើប្រច្ចើន���ុតុ។ ឯកសាារិណើនៅ 
ម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាម្ពុានប្រ��ប្រ�ណើភូ�។ ប្រ�ណើភូ�ឯកសាារិ��មួ្ពុ� 
គឺឯកសាារិជាាប្រកដ្ឋាសាសានលកឹចែដ្ឋល័ម្ពុានច្ច�ននួជា�តុមួ្ពុ�ល័ាន��ព័រិ។  

ប្រ�ណើភូ�ឯកសាារិ��ព�រិ គឺជាា��សាម្ពុភាសានច៍ែដ្ឋល័�ុគគល័�កម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័ 

ឯកសាារិកមុុ្ពុជាាច្ចុះណើ�ៅណើធាីើសាម្ពុភាសានជ៍ាាមួ្ពុ�ជានរិងណើប្រគោះ ន�ងអ្វីតុ�តុ 
កម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ ប្រ�ណើភូ�ឯកសាារិ����គឺជាារិ��ថ្វាតុ�ាក់�ង 

ណើ�ៅនងឹសាម័្ពុ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ ប្រ�ណើភូ�ឯកសាារិ���ួនគឺជាាឯកសាារិ 

�ាក់�ងណើ�ៅនងឹការិណើធាីើចែ�ន��រិណើ�ិៅសាាកសាព ន�ង��តុា�ងសាម្ពុលា�់ 

រិ�សា់ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ន�ងឯកសាារិ��ប្រ��គឺជាាចែ�ាភូាព�នឯិកសាារិ

ចែដ្ឋល័�ន�ល័�តុណើឡុើងកុុងរិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ន�ងសាម័្ពុ�ណើប្រកោ�ម្ពុក

ណើ�ៀតុ។

 តុាម្ពុរិ�ៈការិ��ាល័�័ពត័ុម៌្ពុានសាាធាារិ�ៈ សាាធាារិ�ជានអ្វីាច្ចនងឹ 

សាប្រ�ាវប្រជាាវឯកសាារិ�ា�ងណើនះ�ន។ ឯកសាារិ�លះណើ�ៀតុរួិម្ពុម្ពុាន៖ ប្រ�វតុិ�រិ�� 

កម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ច្ចណើម្ពុលើ�សាារិភូាពក��តុណ់ើ�តុរុិ�សា់�កា 

��រិណើល័�ណើឆ្នាំលើ�ឆ្នាំលងពត័ុម៌្ពុានចែដ្ឋល័�នម្ពុកព�ការិសាម្ពុភាសានជ៍ាាមួ្ពុ�អ្វីតុ�តុ 

កម័្ពុាភូ��ល័ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ន�ង��ននុ�័គននុ�ណើ�ាសា�ងាាញព�រិណើ�ិៅសាាក 

សាព ��តុា�ងគុក ន�ង��ជាន��ដ្ឋឋានប្រ�ល័័�ព�ជាសាាសាន។៍

 ការិ��ាល័័�ព័តុម៌្ពុានសាាធាារិ�ៈម្ពុាន��តុា�ងណើនៅអ្វីគារិណើល័�៦៦ 

ម្ពុ�ាវ�ថ្វា�ប្រពះសា��នុ សាងាាតុ់�ណើនល�សាាក់ ��ឌច្ច�ការិម្ពុន 

រិាជាធាាន�ភូុ�ណើពញ។ ការិ��ាល័័�រិ�សា់ណើ�ើងណើ�ើកជា�នសាាធាារិ� 

ជានច្ចា�់ព�នៃថ្វាៃច្ចនាដ្ឋល័់នៃថ្វាៃសាុប្រក ណើពល័ប្រពឹកព�ណើម្ពុោូង ៨៖០០ 

ដ្ឋល័់ណើម្ពុោូង ១២៖០០ ន�ងណើពល័រិណើសាៀល័ព�ណើម្ពុោូង ២៖០០ ដ្ឋល័ ់

ណើម្ពុោូង ៥៖០០។ ប្រ�សា�នណើ�ើអ្វីសាណ់ើល័ោកអុ្វីកម្ពុានច្ចម្ពុៃល័ ់ឬច្ចង់ណើរិៀ�ច្ច� 

ប្រពឹតុិ�ការិ�៍ជាាប្រកុម្ពុ�ាមួ្ពុ� សា�ម្ពុ�ាក់�ង�ុគគល័�ករិ�សា់ណើ�ើង 

សាូាង ច្ច�នាិ អុ្វីកសាប្រម្ពុ�សាប្រម្ពុួល័ តុាម្ពុរិ�ៈ��រិសាពាណើល័�៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុ្វី�ចែម្ពុលូ័ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សា�ម្ពុអ្វីរិគុ�!

ការ�ិល័យ

ព័តម៌ាៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

សាលប្រកម្ំណំុណើរឿង០០២/០២
ដកស្រុ្ង់ណើចំញពតីឯកសារសដល�ៃផ្សះ្សពវែផ្សះាយជា 
សាធារណៈរប្់សាលាក្តីសខ ែរប្រក�ម

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ ហេមតិ្តា

...សាង់ក្រពុ�ានុយនុលីេហោះលេយោធាា ក�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង មនុេ�រ

សានុីសុិាខសា-២១ មនុេ�រសានុីសុិាខក្រកា�ងតុាចានុ ់មនុេ�រ

សានុីសិាុខអូរកខែនុ�ង នុងិមនុេ�រសានុីសិាុខភាំ�លេក្រកោ� នុងិ

តុាមរយៈការក្រ�ក្រពុតឹុចី�លេពុោះជ្ឈនុជ្ឈាតុចិាម នុងិជ្ឈនុជ្ឈាតុិ

លេវាៀតុណ្ឌាម។

៦៥៤. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ�នុសាលេក្រមចពុ�មុនុរួចមកលេហើយ�ា 

ការសាមាា�់រងាា�ក្រតុូវា�នុ��ួ�សាាា�់�ាជ្ឈាឧក្រកិ�ឋ

កមែក្រ�ឆ្នាំា�នុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិលេក្រកោមចីា�់��លេនុៀម�មាា�់

អនុរីជ្ឈាតុិនុាឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ ពុាក់ពុ័នុធនុងឹភាាពុក្រ�លេមើ�

លេឃាើញជ្ឈាមុនុ�ាជ្ឈា��លេ�ែើសា នុងិភាាពុអាច�ងឹ�ាមានុ 

ចីា�់ខែចងអ�ពុ�ការសាមាា�់រងាា�ខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែ

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុិ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះពុិចារណ្ឌាលេ�ៅ 

លេ�ើក្រក�ខណ្ឌឌនៃនុចីា�់��លេនុៀម�មាា�់អនុរីជ្ឈាតុ ិភាាពុធាៃនុ ់

ធាៃរនៃនុឧក្រកិ�ឋកមែ នុងិតុនួុា�� រ�សាជ់្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ�កុំងនុាម

ជ្ឈាសាមាជ្ឈិកនៃនុអាជ្ឈាាធារក្រ��់ក្រ�ងក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា។ 

�នុេា�់ពុ��នុ�ាឹងខែ�ាងលេ�ើកតុាី�ា�ងលេនុះលេ�ោយមិនុ

�លេមៀ�ង អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះសានុំ�ិឋានុ�ា ជ្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ�អាច

ក្រ�លេមើ�លេឃាើញ នុងិ�ងឹជ្ឈា�ូលេ�ៅ�ា ការសាមាា�់រងាា�

ក្រតុូវា�នុផ្សានីុេាលេ�ោសាជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិ

�ិតុក្រតុមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ 

៦៥៥. ធាាតុផុ្សា��សាតុ�ានុម័ុតុនៃនុការសាមាា�់រងាា� រួម 

មានុ អ�លេពុើសាកមែ អ�លេពុើអសាកមែ ឬការរួម��ៀូ��ាំ

នៃនុអ�លេពុើ�ា�ងពុ�រលេនុះ ខែ��នុា�ឲ្យ�មានុការ�តុ�់ង់ជ្ឈ�វាិតុ

មនុសុា�កុំងក្រ�ង់ក្រ�ាយធា�។  ការក�ណ្ឌតុ�់�លេ�ែើសា ការ 
សាមាា�់រងាា� មិនុតុក្រមូវាឲ្យ�មានុការ�ងាាញនុវូាច�នុនួុ

ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះកំុងកក្រមិតុអ�ី�រមាណ្ឌាមួយលេនុោះលេ�។ 

�កខខណ្ឌឌតុក្រមវូានៃនុក្រ�ង់ក្រ�ាយធា� ក្រតុវូា�នុវាាយតុនៃមាលេ�ៅ 

តុាមករណ្ឌ�នុ�មួយៗលេ�ោយខែផ្សាៀកលេ�ើកតុាីលេពុ�លេវា�ា នុងិ 

��កខែនុាងនៃនុការសាមាា�់ ការសាក្រមិតុសាក្រមា�ងជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះ 

នុិងវ�ធា�ក�ណ្ឌតុល់េ�ោ�លេ�ៅជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះ នុិង�ាលេតុើការសាមាា�់ 

មានុលេចតុនុាសា�លេ�ៅលេ�ើក្រកុមរួមណ្ឌាមួយ ជ្ឈាជ្ឈាងសា�លេ�ៅខែតុ 

លេ�ៅលេ�ើជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះមំាក់ៗ។ 

៦៥៦. ប្រ�ង់ប្រ�ា�នៃនការិសាម្ពុលា�់រិងគាល័អ្វីាច្ចប្រតូុវ�ន�ងាាញ 

ណើដ្ឋោ�ចែ�កូណើល័ើមូល័ដ្ឋឋានប្រ�មូល័�ដុ�នៃនណើ�តុកុារិ�៍ណើដ្ឋោ� 
ចែឡុកៗ ព�គុា។ �ាូង�ាម្ពុ�ញ ណើ�តុកុារិ�៍�ា�ងណើនះចា� 

�ចក់្រតូុវាសាិតិុលេនុៅកុំងក្រ�តុ�ិតុីកិារនៃនុការលេធាើើមនុសុា�ឃាាតុ 
ខែតុមួយ។ វាាមិនុក្រ��់ក្រ�ានុល់េ�លេនុៅកុំងការពុចិារណ្ឌាជ្ឈារួម 
នុវូា«ក្រពុតឹុីកិារណ៍្ឌលេផ្សា�ងៗ�ាំខែ���នុក្រ�ក្រពុតឹុលីេនុៅ��តុា�ង 

លេផ្សា�ង�ាំ កា�ៈលេ�សាៈខសុា�ាំ ក្រ�ក្រពុឹ តុលីេ�ោយចារិ�ខសុាគាុ 

ណើនៅកុងុរិ�ៈណើពល័ដ្ឋច៏ែវង» ណើនោះ។ គា័នភូាគ��ាមួ្ពុ��ន 
ជា��ាសាណ់ើ�ៅនងឹន��័ម្ពុន�័នៃនធាាតុ�ុា�សាតុូានម័ុ្ពុតុ នៃនការិ 

សាម្ពុលា�់រិងគាល័ ចែដ្ឋល័�នណើរិៀ�រិា�់�ាងណើល័ើណើនះណើ�។

៦៥៧. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះតុ�ុាការក�ពុ�ូ�នុសាលេក្រមច�ា ធាាតុ ុ

ផ្សា��អតុលីេនុោម័តុនិៃនុការសាមាា�់រងាា�ខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែ 

ក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិតុក្រមវូាឲ្យ�មានុលេចតុនុាផ្សាេា�រ់�សា ់

ចារ�កុំងការសាមាា�់មនុសុា�កុំងក្រ�ង់ក្រ�ាយធា�។ លេ�ោយ
 

សាារខែតុលេ�ោ���ណ្ឌងនៃនុការសាមាា�់រងាា��ឺសា�លេ�ៅ

កលេមេច�ុ�ា�ខែ��សាិតិុលេនុៅកុំងក្រកមុណ្ឌាមួយ លេហតុលុេនុះ 
ឧក្រកិ�ឋកមែនៃនុការសាមាា�់រងាា�មិនុសាុ�ចងើាក់នុងឹសាញ្ញាាណ្ឌ 

នៃនុលេចតុនុាលេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) លេនុោះ 

(តពតីណើលខមៃុ)
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

លេ�ើយ។ វាាមិនុតុក្រមូវាឲ្យ�មានុការយ�់�ងឹរ�សា់ចារ�

អ�ពុ�ការសាមាា�់ជ្ឈាក់�ាក់លេនុោះលេ�។ ការ�ងាាញនៃនុការ

សាមាា�់សាមាជ្ឈិករ�សា់ក្រកុមមួយលេកើតុលេចញពុ�លេចតុនុា

រ�សា់ចារ� មានុភាាពុក្រ��់ក្រ�ានុល់េនុៅកុំងការក�ណ្ឌតុ់នៃនុ

ធាាតុផុ្សា��អតុលីេនុោម័តុនិៃនុ��លេ�ែើសាលេនុះ។ 

៦៥៨. សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាាលេ�ើកលេ�ើង�ា អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ

តុលុ័ាការិក�ព�ល័�នអនវុតុ�ិ�ដ្ឋឋាននៃនធាាតុ�ុា�អ្វីតុណីើនោម័្ពុតុ  

ខែ��រួម��ៀូ�លេចតុនុារ�សា់ចារ�កុំងការ�លេងកើតុ�កខ
 

ខណ្ឌឌនៃនុការរស់ាលេនុៅ ខែ��នុា�ឲ្យ�មានុការ�តុ�់ង់អាយុ 

ជ្ឈ�វាិតុមនុសុា�មួយច�នុនួុធា�។ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះកតុស់ាមាា� ់

�ា ជ្ឈាក់ខែសាងីអងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះតុ�ុាការក�ពុ�ូ�នុលេយោង 

នុងិយ�់ស្រាសា�នុងឹយុតុីសិាាស្ត្រសាខីែ��សាុ�សាងើាក់ជ្ឈាមួយ 

នុងឹ���ឋានុនៃនុធាាតុផុ្សា��អតុលីេនុោម័តុនិៃនុលេចតុនុា សា�លេ�ៅលេ�ៅ 

លេ�ើមនុសុា�មួយច�នុនួុលេ�ោយ «�ាក់�កខខណ្ឌឌនៃនុការរសា់ 

លេនុៅខែ���ងកឲ្យ�មានុការសាាា�់មិនុអាចលេជ្ឈៀសាផុ្សាតុ�នុ 

លេហើយ�ា ជ្ឈន ជ្ឈា�់លេចោ�មានុលេចតុនុាចង់�នុ��ធផ្សា�

ខែ��លេនុះ តុាមរយៈអ�លេពុើសាកមែ ឬអសាកមែរ�សាខ់ានួុ»។ 

សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាាអះអាងលេ�ៀតុ�ា ពុុ�មានុ�កខខណ្ឌឌ

តុក្រមូវាខែ���ាជ្ឈងរងលេក្រ�ោះ«ក្រ�ក�ជ្ឈាក្រតុវូាក្រ�ឈាមនុងឹ

�កខខណ្ឌឌ ខែ��មិនុអាចលេចៀសារួចពុ�លេសាចកី�សាាា�់លេនុោះ 

លេ�ើយ»។ ភាា��លេផ្សា�ងលេ�ៀតុមិនុ�នុ�ាក់សាារណ្ឌាពុាក់ 

ពុន័ុ ធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�។ �ចូខែ��អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ�នុ 

សាលេក្រមចពុ�មុនុរួចមកលេហើយ សា�ណុ្ឌ�លេរឿងនុានុាខែ��លេយោង 

លេ�ៅលេ�ើ�កខខណ្ឌឌតុក្រមវូានៃនុ«ការលេចៀសាមិនុរួចពុ�លេសាចកី� 

សាាា�់» ពុុ�មានុមូ��ឋានុសា�អាង នុងិក្រតុូវា�នុពុិភាាក�ា

លេ�ើយ។ ខែផ្សាៀកលេ�ើធាាតុផុ្សា��អតុលីេនុោម័តុនិៃនុការសាាា�់រងាា� 

ខែ��តុក្រមូវាឲ្យ�ជ្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ�មានុលេចតុនុាណើដ្ឋោ�ច្ច�ណើពោះ 

កុងុការិសាម្ពុលា�់ម្ពុនសុាាកុងុប្រ�ង់ប្រ�ា�ធា�ណើនោះ វាជាាការិ 

ប្រគ�់ប្រគានុក់ុងុការិក��តុធ់ាាតុ�ុា�នៃន��លេ�ែើសាណើនះ ប្រ�សា�ន 

លេ�ើ ចារ� មានុលេចតុនុា�ងាឲ្យ�មនុសុា�សាាា�់កុុងច្ច�ននួ�៏ណើប្រច្ចើនុ។  

ក្រពុ�ានុយនុលីេហោះលេពុោធា៍ចិនុតុងុ កំងុរ��កមុុជ្ឈា
ក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតុយ� (ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
(�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

44 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

មិនុចា�ចាច់មានុការ�ងាាញ�ខែនុមិអ�ពុ��កខខណ្ឌឌ ខែ��

�ណី្ឌា�ឲ្យ�មានុការសាាា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា ់លេ�ោយលេចៀសា 

មិនុរួចលេនុោះលេ�ើយ �រា�ណ្ឌាលេ�អាច�ងាាញ�ា ចារ� 

មានុលេចតុនុា�លេងកើតុ�កខខណ្ឌឌនៃនុការរសាល់េនុៅលេ�ើមី�សាមាា�់ 

មនុសុា�ជ្ឈាក្រ�ង់ក្រ�ាយធា�។

៦៥៩. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះតុ�ុាការក�ពុូ��នុឯកភាាពុលេ�ើ 

ការរកលេឃាើញរ�សាអ់ងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះសាា�ា���ូងខែ���ា 

អតុិិភាាពុនុងិការ�ឹងឮរ�ស់ាជ្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ�អ�ពុ�ការ

សាមាា�់កុំងក្រ�ង់ក្រ�ាយធា� មិនុខែមនុជ្ឈាធាាតុុផ្សា��នៃនុការ 
សាមាា�់រងាា� លេនុៅកុំងឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា� 
ជ្ឈាតុ ិលេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេ�។ 

៩.១.៣. ការណើធីវែើឲ្យយណើ�ជាទាំ្ករ

៦៦០. �ាក់�ិនុសា�ណុ្ឌ� លេរឿង០០២/០២ ��កា��លេណ្ឌោះ 

ស្រាសាាយលេចោ�ក្រ�កានុ់ជ្ឈនុជ្ឈា�់ណើច្ចោ�ពុ� ��ឧប្រក��ឋកមែ 

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុតិុាមរយៈការឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ  

លេនុៅសាហករណ៍្ឌក្រតុា�កក់ ការ�ឋានុការងារ ��នុ�់ក្រតុពុា�ង

�ែ ការ�ឋានុការងារ���នុ១់មករា នុងិការ�ឋានុសាាងសាង់

ក្រពុ�ានុយនុលីេហោះលេយោធាាក�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង មនុេ�រសានុីសុិាខ 

សា-២១ មនុេ�រសានុីសុិាខក្រកា�ងតុាចានុ ់មនុេ�រសានុីសុិាខអូរ

កខែនុ�ង នុងិមនុេ�រសានុីសិាុខភាំ�លេក្រកោ�។ 

៦៦១. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ�នុសាលេក្រមចពុ�មុនុរួចមកលេហើយ

�ា ការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករក្រតុូវា�នុ��ួ�សាាា�់�ា 

ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុលិេក្រកោមចីា�់��លេនុៀម 

�មាា�់អនុរីជ្ឈាតុិក្រតុឹមឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ ពុុ�មានុការលេ�ើក 

លេ�ើងនុវូា��ា�ករណ៍្ឌ�ែ�ៗ ពុ�សា�ណ្ឌាក់ភាា��នុានុាលេនុៅកុំង

ករណ្ឌ�លេនុះខែ��តុក្រមូវាឲ្យ�អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះក្រតុូវាពុិចារណ្ឌា

�ខែនុមិលេ�ៀតុលេ�ើ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�ើយ។ �ាក់�ិនុភាាពុ

អាចក្រ�លេមើ�លេឃាើញជ្ឈាមុនុ�ាជ្ឈា��លេ�ែើសា នុងិភាាពុ

អាច�ងឹ�ាមានុចីា�់ខែចងអ�ពុ�ការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ

�ា ជ្ឈា��ឧក្រកិ�ឋនៃនុឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិអងា 

ជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះពុចិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើក្រក�ខណ្ឌឌនៃនុចីា�់��លេនុៀម 

�មាា�់អនុរីជ្ឈាតុិ ភាាពុធាៃនុធ់ាៃរនៃនុឧក្រកិ�ឋកមែ នុងិតុួនុា��

រ�ស់ាជ្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ�កុំងនុាមជ្ឈាសាមាជ្ឈិកនៃនុអាជ្ឈាាធារ

ក្រ��់ក្រ�ងក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា។ �នុេា�់ពុ��នុ�ាងឹខែ�ាងលេ�ៅលេ�ើ 

កតុាី�ា�ងលេនុះលេ�ោយសាតុ�ានុម័ុតុ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះសានុំ�ិឋានុ 

�ា ជ្ឈនុជ្ឈា�់ណើច្ចោ�អាចក្រ�លេមើ� លេឃាើញនុងិ�ងឹជ្ឈា�ូលេ�ៅ�ា  

ការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករក្រតុូវាផ្សានីុ េាលេ�ោសាជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែ

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិនុាឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ

កតុស់ាមាា�់�ា សា�អាងលេហតុលុេនុះស្រាសា��ាំជ្ឈាមួយនុងឹ

សា�អាងលេហតុរុ�សា់អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះតុុ�ាការក�ពូុ�លេនុៅ 

កុំងសា�ណុ្ឌ� លេរឿង០០១ ខែ���ាក្រតុមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ជ្ឈនុជ្ឈា�់ 
លេចោ�អាចក្រ�លេមើ�លេឃាើញជ្ឈាមុនុ�ា ជ្ឈាអ�លេពុើ ឧក្រកិ�ឋ នុងិ 

អាច�ងឹ�ាមានុចីា�់ខែចង�ា ខានួុអាចក្រតុវូា�នុតុ�ុាការ 
លេចោ�ក្រ�កានុអ់�ពុ�ការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ លេនុៅកុំង

ឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុ។ិ 

៦៦២. នុយិមនុយ័នៃនុការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករខែ��ជ្ឈា

ឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិ�នុ�ាញលេចញពុ�នុិយម 

នុ័យនៃនុ�ាសាភាាពុលេនុៅកំងុអនុសុាញ្ញាាសាី�ពុ��ាសាភាាពុឆ្នាំាំ� 
១៩២៦។ ធាាតុផុ្សា��សាតុូានម័ុតុនៃនការិលេធាើើ ឲ្យ ណូើ�ៅជាា�ាសាករិ 

ក្រតុវូា�នុក�ណ្ឌតុល់េ�ោយការលេក្រ�ើក្រ�សាអ់�ណ្ឌាចមួយ ឬ�ា�ង 

ស្រាសាងុខែ��ភាជា�់ជ្ឈាមួយនុងឹសា�ិធិខែ��ជ្ឈាមៀាស់ាកមែសា�ិធិ

លេ�ៅលេ�ើមនុសុា�។ លេ�ើ លេ�ោះ�� ជ្ឈាសាញ្ញាាណ្ឌនៃនុពុាក� « មៀាសា ់

កមែសា�ិធិលេ�ើវាតុិណុ្ឌាមួយ» ក៏លេ�ោយ �ាុខែនុអី�លេពុើមួយអាច 
ចាតុ�ុ់ក�ាជ្ឈាការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ លេនុៅលេពុ�ខែ�� 

ចារ� «�ងាាញអាក�ីកិរយិាជ្ឈាកមែសាិ�ធិលេ�ើជ្ឈងរង 

លេក្រ�ោះ» ។ លេនុៅកុំងការលេធាើើការវាាយតុនៃមាលេនុោះ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ 
តុ�ុាការក�ពុូ��នុសាលេក្រមច�ា អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះក្រតុូវាខែតុ

ក�ណ្ឌតុអ់�ពុ�សាញ្ញាាណ្ឌនៃនុកមែសា�ិធិលេពុោ� �ឺអងាលេហតុ�ុា�ង 

លេនុោះខែ��ចងៀុ��ញ្ញាជក់�ា ជ្ឈងរងលេក្រ�ោះក្រតុូវា�នុលេ� 
�នុេា�មកជ្ឈា��នុញិក្រតូុវា�នុលេ�យកមកលេក្រ�ើ ក្រតូុវា�នុលេ� 

ជ្ឈិះជ្ឈានុជ់្ឈាក្រ�លេយោជ្ឈនុល៍េសា�ឋកិចៀ  «ក្រតុវូា�នុលេ�លេក្រ�ើក្រ�សា»់  

នុងិ «����ៀ�់ក្រតូុវា�នុលេ�លេ�ះ�ង់លេចោ�»។ ការលេក្រ�ើ

ក្រ�សាអ់�ណ្ឌាច�ា�ង�ាយកុំងនុាមជ្ឈាមៀាស់ា លេ�ើមនុសុា� 
តុក្រមវូាឲ្យ�មានុការក្រតុតួុក្រតុាលេក្រចើនុមកលេ�ើជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះ។ 

ការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករមិនុមានុអតុិភិាាពុលេ�ើ យ«កុំង 
ករណ្ឌ�ខែ��ការក្រតុតួុក្រតុាមានុលេ�ោ�លេ�ៅចីាសា�់ាសា់

លេផ្សា�ងលេក្រកៅពុ�ការផ្សា�ី់��ធភាាពុឲ្យ�មានុការលេក្រ�ើក្រ�សា់

អ�ណ្ឌាច�ា�ង�ាយកុំងនុាមជ្ឈាមៀាស់ា»។ «ការខតិុខ�ក្រ�ឹង 
ខែក្រ�ងកំុងការ�លេងកើតុផ្សា�ច�លេណ្ឌញ» ខែ��មិនុខែមនុជ្ឈា

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 45



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ធាាតុុផ្សា���ខែនុមិនៃនុ��ឧក្រកិ�ឋ �ឺជ្ឈាលេ�ោ���ណ្ឌងយាាង

ចីាសាល់េនុៅកុំងការលេក្រ�ើក្រ�សាអ់�ណ្ឌាចកុំងនុាមជ្ឈាមៀាស់ា។

៦៦៣. តុក្រមុយ�ា�ងអសា់នៃនុការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ 

ខែ���នុលេ�ើកលេ�ើងខាងលេក្រកោមលេនុះមានុ�កខខណ្ឌឌស្រាសា� 

ចីា�់��លេនុៀម�មាា�់អនុរីជ្ឈាតុលិេនុៅចលេនុាោះឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខែ��ជ្ឈាការក្រ��់ក្រ�ងលេ�ើការលេធាើើ 

��លេណ្ឌើររ�ស់ាមនុសុា�ណ្ឌាមំាក់ ការក្រ��់ក្រ�ងកខែនុាងរសា ់

លេនុៅជ្ឈារូ�វាន័ុ ីការក្រ��់ក្រ�ងលេ�ើផ្សាាវូាចតិុ ីការចាតុវ់ាធិាានុការ 
នុានុាលេ�ើមី���់សាកាតុ់ឬរារា�ងមិនុឲ្យ�លេ�ចខានួុ ការលេក្រ�ើ

កមាា�ង ការ��រាមក�ខែហង�ានុងឹលេក្រ�ើកមាា�ង ឬការ�ងខិតុ 

�ងខ�រយៈលេពុ�នៃនុការលេធាើើជ្ឈា�ាសាករ ការអះអាងជ្ឈា 

មៀាស់ាកមែសា�ិធិផ្សាាីចមុ់ខ ការ�ាក់ឲ្យ�សាិតិុលេនុៅលេក្រកោមការ 

ក្រ�ក្រពឹុតុយីាាងនៃក្រពុនៃផ្សា� នុងិការរ�លេ�ោភា��ពុានុ ការក្រ��់ 

ក្រ�ងលេ�ើផ្សាាូវាលេភា� នុងិការលេធាើើការងារលេ�ោយ�ងខ�។ 

៦៦៤. មិនុចា��ច់មានុការ�ងាាញ�ា ជ្ឈងរងលេក្រ�ោះ

មិនុ�នុយ�់ក្រពុមលេ�ើយ �ាុខែនុភ័ីាសាិុតុាងនៃនុការយ� ់
ក្រពុមអាចជ្ឈា�់ពុាក់ពុន័ុ ធយាាងសា�ខានុកុំ់ងការក�ណ្ឌតុអ់�ពុ�

ការអនុវុាតុសីាិ�ធិជ្ឈាមៀាសា់កមែសាិ�ធិ។ លេនុៅកុំងសាាិនុភាាពុ

ខែ��មិនុអាច�ងាាញការយ�់ក្រពុម�នុ លេ�សានុែតុ�ា 

ពុុ�មានុការយ�់ក្រពុមលេ�ើយ។

៦៦៥. លេនុៅកំុងការពុភិាាក�ាអ�ពុ�ធាាតុផុ្សា��នៃនុការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅ 
ជ្ឈា�ាសាករ �ា�ងអងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះតុ�ុាការក�ពុ�ូក៏�ចូជ្ឈា

តុ�ុាការ ICTY �នុលេយោងលេ�ៅលេរឿងកី� Pohl ខែ���នុ

សានុំ�ិឋានុ�ា  « លេយើងអាច��ុ���តុល់េចោ�រា�ភ័់ាសាិតុុាង 
នៃនុការលេធាើើ�� អាចលេមើ�រ��ងការលេស្រាសាចឃាាានុ ការវាាយ 

�� នុងិអ�លេពុើលេឃាោរលេឃាៅ�នៃ�លេ�ៀតុ �ាុខែនុអីងាលេហតុុនៃនុ

�ាសាករខែ��ក្រតុូវា�នុ��ួ�សាាា�់ �ឺការលេធាើើការងារ

លេ�ោយ�ាសាភាាពុខែ��មិនុមានុការសាែក័្រ�ចតិុ ីលេនុៅខែតុជ្ឈា 

�ាសាភាាពុ�ខែ�� លេ�ោះ��ជ្ឈាមានុក្រ�ក្រពុតឹុលីេ�ោយមនុសុា�

ធាម៌ខាះៗ ក៏លេ�ោយ»។

៦៦៦. ក្រ�សាិនុលេ�ើធាាតុផុ្សា���ា�ងអសា់នៃនុឧក្រកិ�ឋកមែលេនុោះ 

ក្រតុវូា�នុ��លេពុញ ការងារលេ�ោយ�ងខ�អាចមានុ�កខណ្ឌៈ

ក្រ��់ក្រ�ានុ�់លេងកើតុ�នុជ្ឈាការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករខែ�� 

ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុ។ិ លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌា 

វាាមិនុខែមនុជ្ឈា�ុលេរ�កខខណ្ឌឌកុំងការ�ងាាញអ�ពុ�ឧក្រកិ�ឋ

កមែលេនុោះលេ�ើយ។ �ាក់�ិនុការងារលេ�ោយ�ងខ�ការលេធាើើឲ្យ� 

លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករលេនុោះ លេមធាាវា�ការពុារកី� នុនួុ ជ្ឈា លេ�ើក 

លេ�ើង�ា លេនុៅកុំងការ�ងាាញនុតុិភិាាពុនៃនុការយ�ក់្រពុម 
«�សាានៈអ្វីតុិណើនោម័្ពុតុចែតុមួ្ពុ��ូណុើ� ាោះរិ�សាជ់ានរិងណើប្រគោះ

ចែដ្ឋល័ជាាភ័ាសាិតុុាងសាតុូានម័ុតុ»។ ភូាគ�ណើ�ាងណើ�ៀតុមិនុ 

�នុលេធាើើលេសាចកី�សានុំ�ិឋានុពុាក់ពុន័ុ ធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�។ 

អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះយ�ល់េឃាើញ�ា �សា�នុៈអតុលីេនុោម័តុរិ�សា់

ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះខែតុមួយមិនុក្រ��់ក្រ�ានុល់េនុោះលេ� លេហើយ

លេនុៅ����ផុ្សាតុក្រតូុវាខែតុមានុភ័ាសាិតុុាងជ្ឈាសាតុ�ានម័ុតុខែ��

�ងាាញ�ា ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះមិនុមានុជ្ឈលេក្រមើសាលេផ្សា�ងលេក្រកៅពុ�

ការ�ងខ�ចិតុលីេធាើើការលេនុោះលេ�។ 

៦៦៧. លេមធាាវា�ការពុារកី� នុនួុ ជ្ឈា អះអាង�ា ការលេចោ� 

ក្រ�កានុអ់�ពុ�ការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ�ាក់�ងនុងឹមនុេ�រ 

សានុីសុិាខកក្រមិតុក្រតុមឹការងារលេ�ោយ�ងខ�។ ភាា��លេផ្សា�ង 

លេ�ៀតុមិនុ�នុលេធាើើលេសាចកី�សានុំ�ិឋានុពុាក់ពុន័ុ ធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះ 

លេនុោះលេ�។ �ាក់�ងនុងឹការលេចោ�ក្រ�កានុន់ុានុាខែ��ខែផ្សាៀក 

លេ�ើការងារលេ�ោយ�ងខ�អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះកតុ់សាមាា�់�ា 

��កា��លេណ្ឌោះស្រាសាាយ��ជក់�ា វាាមិនុខែមនុជ្ឈាការងារ

លេ�ោយ�ងខ�ខែតុមួយលេនុោះលេ� �ាុខែនុកីារងាររួមជ្ឈាមួយនុងឹ

ការ�ាក់ក�ហតិុលេ�ៅលេ�ើជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះខែ�� «�នុ�កហតូុ

ពុ�ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះនុវូាអ�ណ្ឌាចសាលេក្រមចរ�សាខ់ានួុ�លេងកើតុ�នុ

ជ្ឈាការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ»។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀតុ��កា

��លេណ្ឌោះស្រាសាាយ ក�ណ្ឌតុអ់�ពុ�ធាាតុផុ្សា��សាតុ�ានុម័ុតុខែ��

មានុ�កខណ្ឌៈ�ូ�ាយមួយ ពុាក់ពុ័នុធនុងឹសាហករណ៍្ឌ 

ការ�ឋានុការងារ នុងិមនុេ�រសានុីសិាខុ ខែ���ា�នុអនុវុាតុ ី

«ការក្រ��់ក្រ�ងនុងិអ�ណ្ឌាច �ា�ងស្រាសាងុខែ���ចូ�ាំនុងឹ

សាិ�ធិលេ�ើកមែសាិ�ធិលេ�ៅលេ�ើ�ុ�ា�ខែ��សាិិតុលេនុៅ��លេនុោះ 

លេ�ោយមិនុឲ្យ��ុ�ា��ា�ងលេនុោះមានុ��ធភាាពុក្រ��់ក្រ�ានុ់

កុំងការ��ួ�យកលេ�ើយ។ ��កា��លេណ្ឌោះស្រាសាាយលេចោ� 
ក្រ�កានុ�់ខែនុមិលេ�ៀតុ�ា �.ក.ក. �នុ�លេងកើតុ�ណី្ឌាញ 

សាហករណ៍្ឌ ការ�ឋានុការងារ នុងិមនុេ�រសានុីសិាុខខែ�� 

«រា�់ការសាលេក្រមចលេសាេើរខែតុ�ា�ងអសា់�ាក់�ងលេ�ៅនុងឹ

មជ្ឈឈ�ឋានុផ្សាាូវាកាយរ�សា់ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះ ក្រតុូវាលេធាើើលេ�ើង

លេ�ោយយកកមែាភិា��មូ��ឋានុរ�សា់ �.ក.ក.។

46 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

៦៦៨. �ាក់�ិនុការលេចោ�ក្រ�កានុន់ុានុាខែផ្សាៀកលេ�ើការងារ

លេ�ោយ�ងខ� លេមធាាវា�ការពុារកី� នុនួុ ជ្ឈា លេ�ើកលេ�ើង�ា លេ�ើមី� 

ក�ណ្ឌតុជ់្ឈា��ឧក្រកិ�ឋការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ ការងារ

លេ�ោយ�ងខ�ក្រតុូវាខែតុខសុាចីា�់នុងិមានុភាាពុធាៃនុធ់ាៃរមួយ

ជ្ឈាក់�ាក់។ លេមធាាវា�ការពុារកី�អះអាង�ា ការលេក្រ�ើក្រ�សា ់

ការងារលេ�ោយ�ងខ�ពុុ�ខែមនុខសុាចីា�់រហតូុលេនុោះលេ� លេហើយ 

�ា ការតុក្រមូវាឲ្យ��ុ�ា�មំាក់ៗលេធាើើការលេនុៅកុំង��លេណ្ឌើរការ

ឃាុ�ខានួុស្រាសា�ចីា�់ ពុុ�អាចចាតុ�ុ់កជ្ឈាការរ�លេ�ោភាសាិ�ធិ 
មនុសុា�លេនុោះលេ�ើយ។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀតុ លេមធាាវា�ការពុារកី� 

អះអាង�ា «លេសាវាាណ្ឌាមួយខែ��តុក្រមូវាឲ្យ�លេធាើើលេ�ើ ងកំងុ 
ករ��សាាិនុភាាពុ�នុេានុ ់ឬការគ�រាមក�ខែហងជា�វ�តុ ឬសាខុភាាពុ 

រ�សា់សាហ�មនុ»៍ ពុុ�ក្រតុូវា�នុចាតុ់�ុកជ្ឈាការរ�លេ�ោភា

សា��ធមិនុសុា�លេនុោះលេ�ើយ។ លេនុៅកុំងការវាាយតុនៃមាអ�ពុ�ភាាពុ 
ធាៃនុធ់ាៃរនៃនុការងារលេ�ោយ�ងខ��នុណើច្ចោ�ក្រ�កានុល់េនុោះ លេម 

ធាាវា�ការពុារកី� នុនួុ ជ្ឈា លេ�ើកលេ�ើង�ា អ�លេពុើលេនុះ�ួរក្រតុូវា

�នុយកមកពុនិុតិុ�លេ�ោយពុចិារណ្ឌាអ�ពុ�សាាិនុភាាពុរសា់ 

លេនុៅនុងិ�កខខណ្ឌឌការងារ���កធាៃនុធ់ាៃររ�សាក់សាកិរ នុងិ 

អុ្វី កណើធាីើការិណើ�ាង ណៗើ�ៀតុ ណើនៅកុងុប្រ�ណើ�សាកមុុ្ពុជាាណើនៅណើព� 

លេនុោះ។ ភាា��លេផ្សា�ងលេ�ៀតុម្ពុ�នុ�នុលេធាើើលេសាចកី�សានុំ�ិឋានុពុាក់ 

ពុ័នុ ធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�។ 

៦៦៩. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះកតុស់ាមាា�់�ា អនុលុេ�ោមតុាមកតុកិា 

សាញ្ញាាអ្វីនរិិជ្ឈាតុ�សាដ�ព�សា��ធិពុ�រ�ឋ នុងិសាិ�ធិនុលេយោ�� 

ការងារលេ�ោយ�ងខ�ឬលេ�ោយខានុមិនុ�នុ មិនុក្រតុូវារា�់ 

��ៀូ�ការងារ ឬលេសាវាា «ខែ��តុក្រមវូាជ្ឈាធាមែតុាច�លេពុោះ 
ជ្ឈនុជ្ឈា�់ឃាុ�តុាម���ញ្ញាជស្រាសា�ចីា�់រ�ស់ាតុ�ុាការ» 

លេនុោះលេ�។ ការងារខែ��លេនុះ មិនុខែមនុជ្ឈាផ្សា�វាិ�កនៃនុ 

ការ��ពុារ��ពុានុលេ�ៅលេ�ើសា�ិធមិានុលេសារ�ភាាពុ នុងិសានុីសុិាខ 

ផ្សាេា�ខ់ានួុរ�សាជ់្ឈនុណ្ឌាមំាក់លេ�ើ យ។ កតុ�កាសាញ្ញាាអ្វីនិរិជ្ឈាតុ ិ

សាី�ពុ�សា�ិធពិុ�រ�ឋនុងិសា�ិធនិុលេយោ�យ �នុ�ញ្ញាជក់ចីាសា ់

�ាការហាមឃាាតុក់្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹការងារលេ�ោយ�ងខ�ឬលេ�ោយ 

ខានុមិនុ�នុមិនុក្រតូុវាយកមក�កស្រាសាាយ�ា ហាមឃាាតុ់

ការអនុវុាតុលីេ�ោសាឲ្យ�លេធាើើការលេ�ោយ�ងខ� ស្រាសា�តុាមការ 

វានិុចិ័យ័លេ�ោសាលេ�ោយតុ�ុាការមានុសាមតុកិិចៀលេនុៅកុំង

ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈាខែ����ឧក្រកិ�ឋខាះអាចមានុលេ�ោសាជ្ឈា�់ 

�ុកឲ្យ�លេធាើើការលេ�ោយ�ងខ�លេ�។ កតុកិាសាញ្ញាាអនុរីជ្ឈាតុសិាី� 

ពុ�សា�ិធិពុ�រ�ឋ នុងិសា�ិធិនុលេយោ�យខែចង�ខែនុមិលេ�ៀតុ�ា  

ការងារលេ�ោយ�ងខ� ឬលេ�ោយខានុមិនុ�នុមិនុក្រតូុវារា�់ 

��ៀូ� «លេសាវាាខែ��តុក្រមូវាកុំងករណ្ឌ�មានុអាសានុ ំឬ
 

លេក្រ�ោះមហនុរីាយលេនុោះ �កខណ្ឌៈ នុងិ�កខខណ្ឌឌការងារ 

ក្រតុវូាខែតុមានុតុ�ុ�ភាាពុជ្ឈាមួយនុងឹ�កខណ្ឌៈនៃនុការ��រាម 

ក�ខែហង��ស់ាខុមុា�ភាាពុសាហ�មនុន៍ុងិកា�ៈលេ�សាៈ

នៃនុសាាិនុភាាពុអាសានុលំេនុោះ។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀតុ ក្រ�សានិុលេ�ើ 

វា�ិតុី ិឬសាាិនុភាាពុអាសានុ ំ�ឺជ្ឈា��ធផ្សា�នៃនុសាកមែភាាពុខសុា 

ចីា�់ផ្សាេា�់រ�ស់ាចារ�លេនុោះ វាធិាានុការខែ��លេនុោះមិនុមានុ

យុតុីកិមែលេ�ើយ។ �ចូ�នុពុភិាាក�ាពុ�ខាងលេ�ើរួចលេហើយ 

លេ�ោះ��ជ្ឈាយុតុីិសាាស្ត្រសា�ីនុ�ញ្ញាជក់ចីាសា់�ាការលេធាើើឲ្យ� 

លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ មានុ�កខណ្ឌៈ�ូ���ូ�ាយជ្ឈាង�ាសាភាាពុ 

(ខែ��ការហាមឃាាតុច់�លេពុោះ��លេ�ែើសាលេនុះជ្ឈា ���ឋានុ 

មានុ�កខណ្ឌៈអាជ្ឈាា�ញ្ញាជក់) ក៏លេ�ោយ �ាខុែនុវីាាមានុក្រ�ភាពុ 

លេ�ើមខែតុមួយខែ�រ។ លេហតុ�ុលូេចះំលេ�ោះ��ជ្ឈាមានុសាាិនុភាាពុ

តុិចតុួចខែ��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតុូវា�នុ�ងខ�ឲ្យ�លេធាើើការក៏លេ�ោយ 

ក្រ�សានិុលេ�ើ�កខខណ្ឌឌនុានុាហសួាពុ�ការងារមនុសុា� អ�លេពុើ

ខែ��លេនុះ�លេងកើតុ�នុជ្ឈាការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ �លូេចះំ

មិនុមានុយុតុីធិាម៌លេ�ើយ លេ�ោះ��ជ្ឈាកុំងកា�ៈលេ�សាៈណ្ឌា 
ក៏លេ�ោយ។ យាាងណ្ឌាមិុញ ការវាាយតុនៃមាចងុលេក្រកោយនុងឹ 

ក្រតុវូាលេធាើើលេ�ើង�ចូខាងលេក្រកោមលេនុះ តុាមការចា��ចល់េ�ៅលេ�ើ 

អងាលេហតុនុុានុានៃនុលេរឿងកី�។

៦៧០. ធាាតុផុ្សា��អតុលីេនុោម័តុនិៃនុការលេធាើើឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈា�ាសាករ 

�ឺការលេក្រ�ើក្រ�សា់លេ�ោយលេចតុនុានុវូា«អ�ណ្ឌាចណ្ឌាមួយ ឬ 

�ា�ងអសា់កុំងនុាមជ្ឈាមៀាសា់»លេ�ៅលេ�ើមនុសុា�។ 

៩.១.៤. ការនុរិលេ�សា

៦៧១. �ាក់�ិនុសា�ណុ្ឌ� លេរឿង ០០២/០២ ��កា��លេណ្ឌោះ 

ស្រាសាាយលេចោ�ក្រ�កានុជ់្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ�ពុ�ឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ង 

នុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុតិុាមរយៈការនុរិលេ�សា លេនុៅសាហ�មនុក៍្រតុា� 

កក់ ក្រពុម�ា�ងលេនុៅលេខតុនីៃក្រពុខែវាង នុងិ លេខតុសីាើាយលេរៀង។ 

មានុការលេចោ�ក្រ�កានុ�់ា ជ្ឈនុជ្ឈាតុិលេវាៀតុណ្ឌាមខែ��

រស់ាលេនុៅកុំងក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈាក្រតុូវា�នុ�ងខ�ឲ្យ�ចាកលេចញ

ពុ���កខែនុាងខែ��ពុកួលេ��នុសាាំក់លេនុៅលេ�ោយស្រាសា�ចីា�់ 

នុងិឲ្យ�ឆ្នាំាងក្រពុ�ខែ�នុលេ�ៅក្រ�លេ�សាលេវាៀតុណ្ឌាម។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 47



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

៦៧២. ជ្ឈា�ញ្ញាា�ឋាម អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះក្រតុូវាក�ណ្ឌតុ�់ា លេតុើ

ឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុលិេក្រកោម�ក្រមង់ជ្ឈាការ 

នុរិលេ�សាក្រតុវូា�នុក�ណ្ឌតុ�់ាជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែខែ�រឬលេ� លេក្រកោម 

ចីា�់��លេនុៀម�មាា�់អនុរីជ្ឈាតុិ លេនុៅមុនុនៃ�ៃ�� ១៧ ខែខលេមសាា  

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ ការនុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ង

នុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុ�ិនុវាិវាតុលីេចញពុ�ការនុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈា 

ឧក្រកិ�ឋកមែសាន្ត្រីងាាម ខែ��ក្រតុវូា�នុ��ួ�សាាា�់លេនុៅមុនុ 

សាន្ត្រីងាាមលេ�ោកលេ�ើក��ពុ�រ។ ការនុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋ 

កមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិក្រតុវូា�នុក្រ�មូ�ចងក្រកងលេនុៅ 

កុំងធាមែនុ�ុ ារ�សា់តុុ�ាការលេយោធាាអនុរីជ្ឈាតុិ (IMT)  

ធាមែនុ�ុ ាតុុ�ាការលេយោធាាអនុរីជ្ឈាតុិចុង�ូពុ៌ា (IMT-

FE) ចីា�់លេ�ខ១០ រ�ស់ាក្រកុមក្រ�ឹក�ាក្រ��់ក្រ�ង នុងិ 

លេ�ោ�ការណ៍្ឌ Nuremberg។ �នុេា�់មកលេ�ៀតុតុ�ុាការ

�លេងកើតុលេក្រកោយសាន្ត្រីងាាមលេ�ោកលេ�ើក��ពុ�រមួយច�នុនួុ�នុ

លេធាើើការផ្សានីុ េនុាលេ�ោសាលេ�ៅលេ�ើឧក្រកិ�ឋកមែលេនុះ។ លេនុៅកំុង

ឆ្នាំាំ�១៩៤៦ មហាសានុំ�ិតុអងាការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុ ិ�នុ 

អនុម័ុតុជ្ឈាឯកចន័ុេនុវូាលេសាចកី�សាលេក្រមចលេ�ខ ៩៥  (I)  �ា�ក្រ� 

��ធ់ាមែនុ�ុ ាតុ�ុាការលេយោធាាអនុរីជ្ឈាតុ ិនុងិសាា�ក្រកម 

ខែ��ឆ្នាំាុះ�ញ្ញាៀ�ងពុ�លេ�ោ�ការណ៍្ឌនៃនុចីា�់អនុរីជ្ឈាតុ។ិ អងា 
ជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះតុុ�ាការក�ពុូ��នុកតុ់សាមាា�់�ាលេសាចកី� 

សាលេក្រមចលេនុះជ្ឈាភ័ាសាិុតុាងនៃនុ «ការ�ងាាញឆ្នាំនុេៈ��ួ� 
យកជ្ឈាចីា�់ (Opinion juris) កុំងច�លេណ្ឌោមរ�ឋជ្ឈាសាមាជ្ឈកិ 
អងាការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាជ្ឈាតុិ ខែ��ធាមែនុ�ុ ាតុុ�ាការ 

លេយោធាាអនុរីជ្ឈាតុ ិនុងិសាា�ក្រកមលេនុះ»។ ខែផ្សាៀកលេ�ើការ 

ពុនិុតិុ�ណើម្ពុើ�លេ�ើងវ�ញរ�ស់ាខានួុលេ�ៅណើល័ើយុតុីសិាាស្ត្រសា�ីខិតិុ 

តុ�ុករណ៍្ឌមុនុឆ្នាំាំ�១៩៧៥ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះពុចិារណ្ឌា ការ

នុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុិ

ក្រតុូវា�នុក�ណ្ឌតុល់េនុៅកុំងចីា�់ ��លេនុៀម�មាា�់អនុរីជ្ឈាតុិ

ក្រតុមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥។

៦៧៣. ពុាក់ពុ័នុធភាាពុអាចក្រ�លេមើ�លេឃាើញជ្ឈាមុនុ�ាជ្ឈា 

��លេ�ែើសា នុងិអាច�ឹង�ាមានុចីា�់ខែចងអ�ពុ�ការ

នុរិលេ�សា�ាជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុសុា�ជ្ឈាតុ ិអងាជ្ឈ�នុុ� 

ជ្ឈក្រមះពុចិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើក្រក�ខណ្ឌឌនៃនុចីា�់��លេនុៀម�មាា�់ 

ភាាពុធាៃនុធ់ាៃរនៃនុឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងិតុួនុា��រ�ស់ាជ្ឈនុ 

ជ្ឈា�់លេចោ�កុំងនុាមជ្ឈាសាមាជ្ឈិកនៃនុអាជ្ឈាាធារក្រ��់ក្រ�ង

ក្រ�លេ�សាកមុុជ្ឈា។ �នុេា�់ពុ��នុ�ាងឹខែ�ាងលេ�ៅលេ�ើកតុាី�ា�ង 
លេនុះលេ�ោយសាតុ�ានុម័ុតុ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះសាំិនុ�ិឋានុ�ា ជ្ឈនុ 

ជ្ឈា�់លេចោ�អាចលេមើ�លេឃាើញនុងិ�ឹងជ្ឈា�ូលេ�ៅ�ាការ

នុិរលេ�សាក្រតូុវា�នុផ្សាីនុេាលេ�ោសាជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ង

មនុសុា�ជ្ឈាតុ ិ�ិតុក្រតុមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ 

៦៧៤. ធាាតុផុ្សា��សាតុ�ានុម័ុតុនៃនុការនុរិលេ�សា �ឺការផ្សាាាសា ់

����លេនុៅមនុសុា�លេ�ោយ�ងខ�តុាមរយៈការ�លេណី្ឌញ 

លេចញ ឬអ�លេពុើ�ងខិតុ�ងខ�លេផ្សា�ងៗលេ�ៀតុអ�ពុ�តុ��នុខ់ែ��

ពុួកលេ�ក�ពុុងមានុវាតុីមានុលេ�ោយស្រាសា�ចីា�់ឲ្យ�ឆ្នាំាង 

កាតុ់ក្រពុ�ខែ�នុលេ�ោយមិនុមានុមូ��ឋានុអនុញុ្ញាាតុលេក្រកោម

ចីា�់អនុរីជ្ឈាតុ។ិ មិនុមានុភាា��ណ្ឌាមួយជ្ឈ��ាសាច់�លេពុោះ

នុយិមនុយ័លេនុះលេ�។ 

លេយោធាាខែខែរក្រកហមឈារលេនុៅជ្ឈិតុយនុលីេហោះខែ��លេខេចខេា�លេ�ោយ 
សាារក្រ�ា�់លេផ្សាាោងលេនុៅក្រពុ�ានុយនុលីេហោះលេពុោធា៍ចិនុតុងុ  

កំុងរ��កមុុជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតុយ� (ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
 

(�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

48 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

៦៧៥. សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាា�នុលេ�ើកលេ�ើង�ា �កខខណ្ឌឌ

តុក្រមូវាខែ���ា ជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះ«មានុវាតុមីានុលេ�ោយស្រាសា� 

ចីា�់» លេនុៅកុំងតុ��នុល់េនុោះ�ឺមិនុអាច�ូច�ាំលេ�ៅនុងឹ

�សា�នុៈនៃនុ«��លេនុៅ�ឋានុស្រាសា�ចីា�់លេហើយ�ាអំករសា់ 

លេនុៅស្រាសា�ចីា�់ រួម��ៀូ��ា�ងជ្ឈនុលេភាៀសាខានួុ នុងិ

�ុ�ា�ខែ���ែានុសាញ្ញាជតុិ។ ភាា��លេផ្សា�ងលេ�ៀតុមិនុ�នុ

�ាក់សាារណ្ឌាពុាក់ពុ័នុធ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�ើយ។ 

៦៧៦. �ញ្ញាាលេនុះក្រតុូវា�នុលេ�ោះស្រាសាាយលេនុៅច�លេពុោះមុខ

តុ�ុាការ ICTY លេ�ោយអងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះសាា�ា���ូង កុំង 
លេរឿងកី�  Popovic ខែ����ជក់�ា៖ 

 អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះសាា�ា���ូងយ�ល់េឃាើញ�ា ពុាក� 

«មានុវាតុមីានុលេ�ោយស្រាសា�ចីា�់» �ួរ��ួ��នុនុវូា 

អតុនិុយ័�ូលេ�ៅរ�ស់ាពុាក�លេនុះ លេហើយមិនុ�ួរចាតុ�ុ់ក�ា 

មានុនុយ័�ចូ�ាំលេ�ៅនុងឹ�សា�នុៈនៃនុចីា�់នៃនុពុាក���លេនុៅ 

�ឋានុស្រាសា�ចីា�់លេ�ើ យ។ លេចតុនុាចីាសា់�ាសា់នៃនុការ 

ហាមឃាាតុមិ់នុឲ្យ�ផ្សាាាសាល់េ�ៅលេ�ោយ�ងខ�នុងិការនុរិលេ�សា �ឺ

លេ�ើមី�រារា�ងមិនុឲ្យ�មានុការ��ផ្សាាិច��ផ្សាាាញជ្ឈាក្រ�ង់ក្រ�ាយ 

ធា�លេ�ៅលេ�ើសាហ�មនុ។៍ កំុងនុយ័លេនុះ លេ�ោះ��ជ្ឈា�ុ�ា� 
មំាក់�នុរសា់លេនុៅកុំង��កខែនុាងមួយកុំងរយៈលេពុ�សាម

 
ស្រាសា�ក្រ��់ក្រ�ានុ ់ឬមិនុក្រ��់ក្រ�ានុល់េ�ើមី���លេពុញ�នុតុាម 

�កខខណ្ឌឌតុក្រមវូាការនៃនុការតុា�ង����លេនុៅឬ�ាលេតុើ�ុ�ា� 

លេនុោះក្រតុូវា�នុផ្សា�់ីនុវូាឋាានុៈខែ��លេនុះ តុាមចីា�់អលេនុោី 

ក្រ�លេវាសានុ ៍�ឺជ្ឈា�ញ្ញាាខែ��ម្ពុ�នុមានុភាាពុពុាក់ពុន័ុ ធលេ�ើ យ។  

�ាុខែនុអីើ�ខែ��សា�ខានុ�ឺ់�ា ការការពុារក្រតូុវា�នុផ្សា�់ីជ្ឈនូុ 

លេ�ៅអំក�ា�ង�ាយណ្ឌាខែ���នុមក «រសាល់េនុៅ» លេនុៅកុំង

សាហ�មនុមួ៍យ លេ�ោះ��ជ្ឈាលេ�ោយសាារលេហតុុផ្សា�អើ�ក៏ 

លេ�ោយ មិនុ�ាការរសាល់េនុៅលេនុោះជ្ឈាការរសាល់េនុៅរយៈលេពុ� 

ខែវាងឬ�លេណី្ឌោះអាសានុលំេ�ើយ[…]។

៦៧៧. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះសាា�ា���ូងពុចិារណ្ឌា�ា សា�អាង 

លេហតុុលេនុះ �ឺអាចលេជ្ឈឿជ្ឈាក់�នុ។ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះក៏កតុ ់

សាមាា�ផ់្សាងខែ�រ�ា យុតុីសិាាស្ត្រសាលីេក្រកោយសាន្ត្រីងាាមលេ�ោក

លេ�ើក��ពុ�រ �នុសាលេក្រមច�ា ការនុរិលេ�សាក្រ���ណី្ឌ�់ផ្សាង

ខែ�រលេ�ៅលេ�ើ �ុ�ា�ខែ���ែានុសាញ្ញាជតុ ិជ្ឈនុលេភាៀសាខានួុលេនុៅ 
កុំងតុ��នុខ់ែ��ក្រតូុវា�នុក្រ��់ក្រ�ង នុងិអំក�នៃ�លេ�ៀតុខែ�� 

�នុសាាំក់លេនុៅជ្ឈាក់ខែសាងីលេនុៅកុំងរ�ឋជ្ឈាក់�ាក់ណ្ឌាមួយ 

លេ�ោយមិនុ�នុលេយោងលេ�ៅរកឋាានុៈតុាមចីា�់នៃនុការ

សាាំក់លេនុៅរ�សាព់ុកួលេ�លេនុោះលេ�ើយ។ លេហតុ�ុលូេចះំ អងាជ្ឈ�នុុ� 

ជ្ឈក្រមះពុិចារណ្ឌា�ា មិនុចា�ចាច់ក្រតុូវា�ងាាញភ័ាសាិុតុាង

លេ�ើមី�ក�ណ្ឌតុឋ់ាានុៈផ្សាាូវាចីា�់រ�សាជ់្ឈនុរងលេក្រ�ោះលេ�ើយ។ 

៦៧៨. នុាលេពុ�លេនុោះ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះនុងឹពុិនុតិុ�លេ�ៅលេ�ើ

�កខខណ្ឌឌតុក្រមូវា �ឺការឆ្នាំាងកាតុ់ក្រពុ�ខែ�នុសាក្រមា�់ការ

នុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុិ។ 

យុតុីសិាាស្ត្រសារី�សាត់ុ�ុាការ ICTY  �នុពុចិារណ្ឌាយាាង 

�មៀិតុលេ�ៅលេ�ើ�កខណ្ឌៈនៃនុ�កខខណ្ឌឌតុក្រមូវាឆ្នាំាងកាតុក់្រពុ� 

ខែ�នុ លេហើយ�នុសានុំ�ិឋានុ�ាការនុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋ

កមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុតិុក្រមវូា�ា �ុ�ា��ា�ង�ាយ

ក្រតូុវា�នុផ្សាាាសា�់� «ឆ្នាំាងកាតុក់្រពុ�ខែ�នុរ�ឋ ឬកុំងកា�ៈលេ�សាៈ

ជ្ឈាក់�ាក់�ឺក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈាក់ខែសាងី»។  អងាលេហតុខុែ���នុ 

លេចោ�ក្រ�កានុល់េនុៅកុំងសា�ណុ្ឌ� លេរឿង០០២/០២ មានុក្រតុមឹ 
ខែតុការផ្សាាាសា�់�ឆ្នាំាងកាតុក់្រពុ�ខែ�នុក្រ�លេ�សា រវាាងក្រ�លេ�សា  

កមុុជ្ឈានុងឹក្រ�លេ�សាលេវាៀតុណ្ឌាម�ាលុេណ្ឌ ះោះ។ លេហតុ�ុលូេចះំ អងា

ជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះពុចិារណ្ឌា�ា អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះក្រ�ានុខ់ែតុក្រតូុវាក�ណ្ឌតុ់

លេ�ោយលេយោងលេ�ៅ���ី�ាតុីិចីា�់ នុងិយុតុីិសាាស្ត្រសាី

លេនុៅមុនុឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ាុលេណ្ឌ ះោះ លេ�ើមី��ាលេតុើចីា�់លេនុៅកំុង 
ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �នុក្រ���ណី្ឌ�់លេ�ៅលេ�ើការផ្សាាាសា់��ឆ្នាំាង 

កាតុក់្រពុ�ខែ�នុរ�ឋខែ��លេនុះខែ�រឬយាាងណ្ឌា។ 

៦៧៩. លេរឿងកី�លេក្រកោយសាន្ត្រីងាាមលេ�ោកលេ�ើក��ពុ�រជ្ឈា 

លេក្រចើនុ�នុលេធាើើការសាលេក្រមចលេ�ើអងាចីា�់ ឬអងាលេហតុ ុ�ា

ការនុរិលេ�សាក្រ���ណី្ឌ�់លេ�ៅលេ�ើការឆ្នាំាងកាតុ់ក្រពុ�ខែ�នុ

រ�ឋ។ សាា�ក្រកមនៃនុលេរឿងកី� The Krupp �នុអនុម័ុតុយក 

មតុសិ្រាសា�រ�សាល់េចៅក្រកម Philips ពុ�សាា�ក្រកមនៃនុលេរឿងកី� 

Milch លេ�ោយ�ញ្ញាជក់�ា « ការផ្សាាាសា់��ក្រកុមមនុសុា�ពុ�

ក្រ�លេ�សាមួយលេ�ៅក្រ�លេ�សាមួយលេ�ៀតុ �ឺជ្ឈាកី�កងើ�់� ៏

សាមស្រាសា�រ�សាច់ីា�់អនុរីជ្ឈាតុ ិលេ�ោយសាារខែតុវាានុា�ឲ្យ� 

មានុផ្សា��ាះពុា�់��ស់ាហ�មនុក៍្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតុ។ិ ចីា�់ 

អនុរីជ្ឈាតុិ�នុ�ញ្ញាជក់យាាងចីាសា់នុវូា�កខខណ្ឌឌមួយ 

ច�នុនួុ ខែ��អងាលេហតុុនៃនុការនុរិលេ�សា ពុ�ក្រ�លេ�សាមួយ

លេ�ៅក្រ�លេ�សាមួយលេ�ៀតុ កំុងអ្វី��ុងសាន្ត្រីងាាមអាចកាាយ 
លេ�ៅជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែ�នុ» ។ កុំងនុយ័ក្រ�ខែហ��ាំលេនុះលេនុៅ 
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

កុំងសាា�ក្រកមនៃនុតុុ�ាការ Nuremberg តុុ�ាការ 

លេយោធាាអនុរីជ្ឈាតុ�ិនុសាលេក្រមច�ា «មិនុក្រតុមឹខែតុក្រ�ឆ្នាំា�ង

យាាងងលេងើ�លេ�ៅនុងឹវាិធាានុចីា�់អនុរីជ្ឈាតុិខែ���នុ

ក�ណ្ឌតុយ់ាាងចីាសា�់ាុលេណ្ឌ ះោះលេ� �ាុខែនុខីែ�ម�ា�ងមិនុខើ�់ 

ខើាយ�ា�់ខែតុលេសាោះអ�ពុ�វាិធាានុជ្ឈាសាារវានុនីៃនុមនុសុា� 

ជ្ឈាតុ ិ[…] ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសាក់្រតូុវា�នុនុរិលេ�សាលេ�ៅកានុ់

ក្រ�លេ�សាអ្វីា�ឺ ម្ពុង់ូ កំងុលេ�ោ�លេ�ៅណើធាីើជ្ឈាពុ�កមែ�ាសាករ»។ 

សាា�ក្រកមនៃនុតុ�ុាការ Nuremberg �នុសាលេក្រមចលេ�ៅ 

លេ�ើការនុរិលេ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរា�់ពុានុ�់ានុនុាក់ពុ�តុ��នុ ់

ខែ��សាិិតុលេនុៅលេក្រកោមការក្រ��់ក្រ�ង លេ�ៅកានុក់្រ�លេ�សា

អ្វីា�ឺ ម្ពុង់ូ លេហើយនុងិការនុរិលេ�សាជ្ឈនុជ្ឈាតុជិ្ឈើ��ពុ� «តុ��នុ់

រណ្ឌ�រ�សាក់្រកមុសាម័ុនុធមិតុ ី» លេ�ៅកានុភ់ាា�ខាងលេកើតុ មុនុ 

លេពុ�ខែ��ពុកួលេ�ក្រតុវូា�នុសាមាា�់ផ្សាាីចព់ុជូ្ឈ។ សាា�ក្រកម

នៃនុលេរឿងកី� Flick ក៏�នុលេធាើើការសាលេក្រមចចិតុផី្សាងខែ�រ�ាក់ 

�ងលេ�ៅនុងឹ«ការនុរិលេ�សាលេ�ៅលេធាើើជ្ឈាពុ�កមែ�ាសាករ 

[លេនុៅកំុងឧសា�ាហកមែអា�ឺ មាង់] កំុងក្រ�ង់ក្រ�ាយធា�

សាលេមីើមរ�សា់សាមាជ្ឈិកនៃនុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាុ�វាិ� លេនុៅកុំង

�ណី្ឌាក្រ�លេ�សាខែ��សាិិតុលេក្រកោមការកានុក់ា�់រ�សា់

ពុួកឈាាានុពុានុអា�ាឺមាង់ ឬសាិិតុលេក្រកោមការក្រតុួតុក្រតុា

រ�សា់អា�ាឺមាង់»។ 

៦៨០. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះក៏�នុពុចិារណ្ឌាផ្សាងខែ�រ�ា ក្រ�ភាពុ

នុានុាពុាក់ពុ័នុធនុងឹការនុរិលេ�សាជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែសាន្ត្រីងាាម 

មានុ�កខណ្ឌៈ «ជ្ឈួយផ្សា�ី់ពុ័តុម៌ានុ លេ�ោយសាារខែតុការ 

នុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈា ឧក្រកិ�ឋកមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុសុា�ជ្ឈាតុលិេកើតុ 

លេចញពុ�ការនុរិលេ�សាខែ��ជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមែសាន្ត្រីងាាម»។ 

មាក្រតុា២៣ នៃនុក្រកម Lieber ឆ្នាំាំ�១៨៦៣ �នុហាមឃាាតុ់

មិនុឲ្យ�មានុការនុរិលេ�សាលេនុៅកុំងអ��ុងលេពុ�សាន្ត្រីងាាម 

លេ�ោយ�ងាា�់�ាក្រកម Lieber មិនុ�នុលេយោងជ្ឈាក់ចីាសា់

លេ�ៅរក�កខខណ្ឌឌតុក្រមូវានៃនុការផ្សាាងកាតុក់្រពុ�ខែ�នុក៏លេ�ោយ 

ខែតុលេនុះជ្ឈាកតុាីនុា�មុខខែ��ឈាានុលេ�ៅ��់ការហាម 

ឃាាតុល់េនុៅលេពុ�លេក្រកោយមកលេ�ៀតុ លេ�ៅលេ�ើការនុរិលេ�សា

ខែ��រួម��ៀូ�នុវូា�កខខណ្ឌឌតុក្រមវូាខែ��លេនុះ។ អងាជ្ឈ�នុុ� 
ជ្ឈក្រមះ�នុកាតុស់ាមាា��់ខែនុមិ�ាមាក្រតុា ៤៩ នៃនុអនុសុាញ្ញាា 

��ក្រកងុុហ��ខែណ្ឌវា IV  �នុលេយោងលេ�ៅរក « ការនុរិលេ�សា 

�ុ�ា�ខែ����ួ��នុការការពុារពុ�តុ��នុខ់ែ��សាិតិុលេនុៅ 

លេក្រកោមការក្រតុួតុក្រតុា លេ�ៅកានុត់ុ��នុម់ហាអ�ណ្ឌាចក្រតួុតុ 

ក្រតុា ឬលេ�ៅកានុក់្រ�លេ�សា�នៃ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតុ» ខែ��ករណ្ឌ�លេនុះ 

ស្រាសា��ាំជ្ឈាមួយនុងឹនុយិមនុយ័នៃនុការនុរិលេ�សាខែ��

តុក្រមូវាឲ្យ�មានុការផ្សាាាសា់��ឆ្នាំាងកាតុក់្រពុ�ខែ�នុក្រ�លេ�សា។ 

៦៨១. �នុេា�់ពុ��នុក្រតួុតុពុនិុតិុ�រួចលេហើយ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ

សាលេក្រមច�ា លេនុៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ការនុរិលេ�សាតុក្រមូវាឲ្យ�

មានុការផ្សាាាសា់��ឆ្នាំាងកាតុក់្រពុ�ខែ�នុក្រ�លេ�សាមួយ។ 

៦៨២. �កខណ្ឌៈ�ងខ�នៃនុការផ្សាាាស់ា����លេនុៅ ក្រតុូវា�នុ 

សាលេក្រមចតុាមរយៈការមិនុមានុជ្ឈលេក្រមើសាពុតិុក្រ�ក�លេហើយ 

ពុាក��ា«�ងខ�» អាចរួម��ៀូ��ា�ងការ�ងខ�ខាងរាយ 
កាយ ក្រពុម�ា�ងការ��រាម�ានុងឹលេក្រ�ើកមាា�ងឬការ�ងខិតុ 

�ងខ� ខែ��មានុ�ចូជ្ឈាការលេធាើើឲ្យ�ភ័ាយខាាចលេ�ោយអ�លេពុើ

ហងិ�ា ការ�ងខិតុងខ� ការឃាុ�ខានួុ ការ�ា�សាងកតុផ់្សាាូវាចិតុ ី

ការរ�លេ�ោភាអ�ណ្ឌាច ឬអ�លេពុើលេកងយកផ្សា�ក្រ�លេយោជ្ឈនុ៍

ពុ��រយិាកាសា�ងខិតុ�ងខ�។ លេ�ោយសាារខែតុមិនុមានុ

ជ្ឈណើប្រម្ពុើសាពុតិុក្រ�ក� ខែ��លេធាើើឲ្យ�មានុការផ្សាាាស់ា����លេនុៅ 

កាាយជ្ឈាអ�លេពុើខសុាចីា�់ លេហើយកុំងករណ្ឌ�ខែ��មានុការ 
យ�ក់្រពុម ការយ�់ក្រពុមលេនុោះក្រតុវូាលេធាើើលេ�ើងលេ�ោយសាែក័្រ� 

ចិតុខីែ��ជ្ឈា��ធផ្សា�នៃនុឆ្នាំនុេៈលេ�ោយលេសារ�រ�សា�ុ់�ា�

លេនុោះ លេហើយក្រតុវូាវាាយតុនៃមាខែផ្សាៀកលេ�ើកា�ៈលេ�សាៈខែ��

លេនុៅជ្ឈ�ុវាិញលេនុោះ។ 

៦៨៣. មានុកា�ៈលេ�សាៈមានុកក្រមិតុមួយច�នុនួុតុាម 

ចីា�់អនុរីជ្ឈាតុិ ខែ��អនុញុ្ញាាតុឲ្យ�មានុការផ្សាាាសា់��

មនុសុា�លេ�ោយពុុ�សាែក័្រ�ចតិុ ីឧ�ាហរណ៍្ឌ ការផ្សាាាសា�់�មនុសុា�

លេ�ើមី�សានុីសុិាខផ្សាេា�់ខានួុរ�សាព់ុកួលេ�ឬលេ�ោយសាារលេហតុ ុ
ផ្សា�លេយោធាាចា��ច។់ សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាា�នុលេ�ើកលេ�ើង 

�ា លេ�ោយសាារខែតុ�កខណ្ឌៈធាៃនុធ់ាៃរនៃនុការផ្សាាាសា�់���លេនុៅ 

លេ�ោយ�ងេ�យុតុិ�កមែសាក្រមា�់ការជ្ឈលេមា�សា «អាចស្រាសា�ចីា�់ 

លេ�ៅ�នុខែតុកំងុកា�ៈលេ�សាៈ�ធ៏ាៃនុធ់ាៃរ��ផ្សាតុុ�ាុលេណ្ឌ ះោះ»។ 

សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាា�នុលេ�ើកលេ�ើង�ខែនុមិលេ�ៀតុ�ា 

លេ�ើមី�ផ្សា�ី់យុតុីិកមែលេ�ើការផ្សាាាសា់����លេនុៅលេ�ោយ�ងខ�

លេ�ោយខែផ្សាៀកលេ�ើមូ��ឋានុនៃនុភាាពុចា��ច់ខែផ្សាកំលេយោធាា

លេនុោះ ខែផ្សាំកលេយោធាា�ឺជ្ឈាកតុាីចា��ច់ក្រតុូវាពុិចារណ្ឌា 

លេហើយលេ�ើក្រតុឹមខែតុលេ�ើមី�ផ្សា�ក្រ�លេយោជ្ឈនុខ៍ែផ្សាកំលេយោធាា

50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ខែតុមួយ�តុ់លេនុោះ �ឺមិនុក្រ��់ក្រ�ានុល់េ�ើយ។ កុំងនុយ័

លេនុះសាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាាលេ�ើកលេ�ើង�ា ការជ្ឈលេមា�សា

កុំងលេ�ោ���ណ្ឌង«��់សាកាតុ់ចារកមែ�កហតូុកមាា�ង

ខែា�ង» ពុុ�ខែមនុជ្ឈាយុតុីិកមែលេ�ើយ។ លេមធាាវា�ការពុារកី� 

នុនួុ ជ្ឈា �នុលេ�ើកលេ�ើង�ាសាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាាមិនុ�នុ

អនុវុាតុ�ីនុេកុកុំងការ�ងាាញភ័ាសាិុតុាងខែ��ក�ណ្ឌតុ�់ា
 ការផ្សាាាស់ា����លេនុៅក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុលេ�ើលេ�ើង ជ្ឈាការរ�លេ�ោភា 

លេ�ៅលេ�ើចីា�់អនុរីជ្ឈាតុលិេនុោះលេ�។ ភាា��លេផ្សា�ងលេ�ៀតុមិនុ 

�នុ�ាក់សាារណ្ឌាពុាក់ពុ័នុធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះណើឡុើយ។ 

៦៨៤. អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះកតុ់សាមាា�់�ា ការសាលេក្រមច�ា 

លេតុើអ�លេពុើមួយអាចអនុញុ្ញាាតុ�នុខែ�រឬលេ� តុាមចីា�់

អនុរីជ្ឈាតុលិេនុោះ �ឺក្រតុវូាឲ្យ�មានុការវាាយតុនៃមាលេ�ៅលេ�ើ��

�ីញ្ញាាតុិនៃនុក្រក�ខណ្ឌឌចីា�់ជ្ឈាធារមានុនុងិអ�លេពុើ�រ�ិ�

អងាលេហតុតុុាមករណ្ឌ�នុ�មួយៗ។ កុំងករណ្ឌ�ខែ��វាធិាានុនៃនុ

ការជ្ឈលេមា�សា�ុ�ា�លេធាើើលេ�ើងលេ�ើមី�ក្រ�លេយោជ្ឈនុស៍ានុីសិាខុ

��់ជ្ឈនុសាុ�វា�ិឬភាាពុចា��ចខ់ែផ្សាកំលេយោធាា វាធិាានុការលេនុះ 

ក្រតូុវាខែតុសាមាមាក្រតុលេ�ៅនុងឹផ្សា�ក្រ�លេយោជ្ឈនុខ៍ែ��ក្រតូុវា�នុ 

ការពុារនុងិក្រតុវូាខែតុ «លេធាើើលេ�ើងតុាមមលេធា�ោ�យខែ��មិនុ 

�ងកផ្សា��ាះពុា�់ធាៃនុធ់ាៃរ កុំងច�លេណ្ឌោមវាិធាានុការ�ា�ង 
�ាយខែ��អាចយកមកលេក្រ�ើលេ�ើមី�សាលេក្រមចលេ�ោ�លេ�ៅ

ខែ��ចង់�នុ»។ លេ�ោយស្រាសា��ាំជ្ឈាមួយនុងឹការការពុារ

ខែ��មានុខែចងលេនុៅកុំងមាក្រតុា ៤៩ នៃនុអនុសុាញ្ញាា��ក្រកងុ

ហ�ខឺែណ្ឌវា  IV អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះយ�ល់េឃាើញ�ា លេ�ើលេ�ោះ��ជ្ឈា

�ុ�ា��ា�ង�ាយក្រតូុវា�នុជ្ឈលេមា�សាលេ�ោយស្រាសា�ចីា�់

លេ�ើមី�សានុីសិាុខរ�សា់ពុួកលេ�ឬលេ�ោយសាារភាាពុចា��ច់

ខែផ្សាកំលេយោធាាក៏លេ�ោយ ខែតុអំកខែ��ក្រតូុវាជ្ឈលេមា�សា�ា�ងអសា ់

លេនុោះចា��ចក់្រតូុវាខែតុ��ជនូុឲ្យូវ��ក្រតុ��់មកកានុផ់្សាេះសាខែមីង 

រ�សាព់ុួកលេ�វាិញភាាាមៗ �នុេា�់ពុ�ភាាពុក្រ��ូសារាាយលេនុៅ 

កុំងតុ��នុល់េនុោះ�នុ��ៀ�់។ �ខែនុមិពុ�លេ�ើលេនុះលេ�ៀតុ អំក

ខែ����ួ�ខសុាក្រតុវូាច�លេពុោះការជ្ឈលេមា�សា« ក្រតូុវាធាានុាកុំង 
កក្រមិតុខែ��អាចអនុវុាតុជី្ឈាក់ខែសាងី�នុ�ា កខែនុាងសាាំក់ 

អាស្រាស័ាយសាមរម�ក្រតូុវា�នុផ្សា�ីជ់្ឈនូុ  លេ�ើមី���ួ�ជ្ឈនុខែ�� 

ក្រតូុវា��ួ��នុការការពុារលេហើយការផ្សាាាស់ា����លេនុៅ 

ក្រតុវូាលេធាើើលេ�ើងលេនុៅកុំង�កខខណ្ឌឌខែផ្សាកំអនុាម័យ សាខុភាាពុ 

សាវុាតុីភិាាពុ នុងិ អាហារូ�តុមិា លេហើយសាមាជ្ឈកិក្រ�សួាារមិនុ

ក្រតុវូា�នុ��ខែ�កលេចញពុ��ាំលេ�ើយ»។ លេ�ោះ��ជ្ឈាការផ្សាាាសា ់

����លេនុៅលេ�ោយមូ�លេហតុមុនុសុា�ធាម៌អាចលេធាើើយុតុីកិមែ 

�នុលេនុៅកុំងសាាិនុភាាពុមួយច�នុនួុក៏លេ�ោយ ខែតុអ�លេពុើលេនុះមិនុ 
អាចលេធាើើយុតុីកិមែ�នណើឡុើ� កុំងករណ្ឌ�ខែ��សាាិនុភាាពុ 
មនុសុា�ធាម៌លេនុោះ�ណី្ឌា�មកពុ�អ�លេពុើមិនុស្រាសា�ចីា�់

រ�សាជ់្ឈនុជ្ឈា�់លេចោ� ខានួុឯងខែ���ណី្ឌា�ឲ្យ�មានុការ

ផ្សាាាសា់����លេនុៅ�លូេចះំ។ 

៦៨៥. លេមធាាវា�ការពុារ នុនួុ ជ្ឈា �នុលេ�ើកលេ�ើង�ា អតុិភិាាពុ

នៃនុជ្ឈលេមាោះរវាាងលេវាៀតុណ្ឌាម នុងិ កមុុជ្ឈា�លេងកើតុឲ្យ�មានុ 

«មូ�លេហតុសុ្រាសា�ចីា�់ខែ��នុា���ក់ារ��ជូនុជ្ឈនុជ្ឈាតុិ

លេវាៀតុណ្ឌាមលេ�ៅក្រ�លេ�សាលេវាៀតុណ្ឌាមវាិញ» ខែ��ជ្ឈា

�សា�នុៈមួយ�ា�ក្រ�លេ�ោយការពុតិុខែ���ា រ�ឋអ�ណ្ឌាច

កមុុជ្ឈានុងិលេវាៀតុណ្ឌាម�នុសាហការ�ាំលេនុៅកុំង�ញ្ញាា

លេនុះ។ ភាា��លេផ្សា�ងលេ�ៀតុមិនុ�នុលេធាើើលេសាចកី�សានុំ�ិឋានុ

ពុាក់ពុ័នុធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះ�ញ្ញាាលេនុោះលេ�។ អងាជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រមះ

យ�់លេឃាើញ�ា ក្រតុឹមខែតុអតុិិភាាពុនៃនុកិចៀក្រពុមលេក្រពុ�ង

រវាាងរ�ឋអ�ណ្ឌាចតុ�ណ្ឌាងឲ្យ�ភាា��នៃនុជ្ឈលេមាោះក្រ��ា�់អាវុាធា 

កុំងការផ្សាាាសា�ូី់រក្រកមុមនុសុា�ខែ��ក្រតូុវាផ្សាាាសា�់�ពុ�កខែនុាង
 

មួយលេ�ៅកខែនុាងមួយ�ឺមិនុមានុផ្សា��ាះពុា�់លេ�ៅលេ�ើ

�កខណ្ឌៈសាែ័ក្រ�ចិតុឬីភាាពុស្រាសា�ចីា�់នៃនុការផ្សាាាសា់��

��លេនុៅលេនុោះលេ�ើយ។ ផ្សាេុយពុ�ការលេ�ើកលេ�ើងរ�សាល់េមធាាវា�

ការពុារកី� នុនួុ ជ្ឈា «លេម�ញ្ញាជការលេយោធាាឬលេម�កឹនុា�

នុលេយោ�យមិនុអាចផ្សា�ីក់ារយ�់ក្រពុមកុំងនុាម�ុ�ា� 
មំាក់ ណៗើឡុើ�» កិចៀក្រពុមលេក្រពុ�ងខែ��លេនុះមិនុអាចផ្សាាាសា ់

�ូីរសាាិនុភាាពុខែ��លេធាើើឲ្យ�ការផ្សាាាស់ា����លេនុៅ កាាយលេ�ៅជ្ឈា 
ស្រាសា�ចីា�់ណើឡុើ�» លេហើយ « អើ�ខែ��សា�ខានុ�ឺ់ការ 

យ�ក់្រពុមផ្សាេា�់ឬ��ណ្ឌងក្រ��ាំផ្សាេា�រ់�សា�ុ់�ា�មំាក់ៗ 

ខែ��ខសុា�ាំពុ�ការយ�ក់្រពុមជ្ឈារួមកុំងនុាមជ្ឈាក្រកុមមួយ 
ឬ ការយ�ក់្រពុមខែ��លេធាើើលេ�ើងលេ�ោយរ�ឋអ�ណ្ឌាចផ្សាាវូាការ

កំុងនុាមមនុសុា�មំាក់ៗឬ ក្រកុមមនុសុា�មួយក្រកុម។ 

៦៨៦. ធាាតុផុ្សា��អតុលីេនុោម័តុនិៃនុការនុរិលេ�សា តុក្រមូវាឲ្យ�មានុ 

លេចតុនុាកុំងការផ្សាាាសា�់���លេនុៅជ្ឈនុរងលេក្រ�ោះលេ�ោយ�ងខ�ឲ្យ�

ឆ្នាំាងកាតុក់្រពុ�ខែ�នុក្រ�លេ�សាមួយ។ មិនុមានុភាាពុចា��ចកុំ់ង

ការ�ងាាញនុវូាលេចតុនុាកុំងការផ្សាាាសា�់�តុា�ងលេនុៅមនុសុា�

ឆ្នាំាងកាតុក់្រពុ�ខែ�នុជ្ឈាអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ីលេនុោះលេ�ើ យ។

តណើ�ណើលខណើប្រកាយ
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ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

 ប្រកុម្ពុការិងារិម្ពុជាឈម្ពុ�ឌល័សានិ�ភូាពអ្វីនលង់ចែវង

រួិម្ពុម្ពុាន ��ឌ�តុ ល័� សាុ�ឃាាង, សាួតុ វ�ច្ច�ប្រតុ ណើម្ពុក វ�ន, 

�ាូន ព�សា� តុាម្ពុរិ�ៈគណើប្រម្ពុោងប្រ�វតុិ�សាាស្ត្រសាបិ្រគួសាារិ

�នណើរិៀ�ច្ច�ណើវ��កាសាាធាារិ� ន�ង សាម្ពុភាសានប៍្រ�ជាាជាន

ណើនៅកុុងសា�គម្ពុនអ៍្វីនលង់ចែវងអ្វី�ព�ណើរិឿងរិាូវណើនៅកុុងរិ��

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ រិ�ៈណើពល័៤នៃថ្វាៃ ច្ចា�់ព�នៃថ្វាៃ��១៩ ដ្ឋល័ន់ៃថ្វាៃ�� 

២២ ចែ�តុលុ័ា ឆ្នាំាុ�២០២១។ �ាងណើប្រកោម្ពុគឺជាាសាាច្ចណ់ើរិឿង

សាណើងេ�រិ�សាអុ់្វីករិសារ់ិានម្ពុានជា�វ�តុព�រិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ៖ 

ណើរឿងរាាវ្ណើងេបរប្់ប្របជាជៃ 
ណើ�ស្រុ្ុកអ្វីៃ ៃង់សវងតាមរយៈណើវទកិាប្របវត្សិាស្ត្រ្្ប្រគួិសារ

្ួត វចិំបិ្រត

 ណើអ្វីៀ �ុ� ណើភូ�ប្រ�ុសា អ្វីា�ុ៦៣ឆ្នាំាុ� ម្ពុានស្រុសាុក 

ក�ណើ�ើតុណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�នៃប្រពសាីាតុ ឃាុ�ប្រតុពា�ងធា��ាងណើជាើង 

ស្រុសាុកប្រតុា�កក់ ណើ�តុតិុាចែកវ។ សាពនីៃថ្វាៃរិសា់ណើនៅកុុងឃាុ�

អ្វីនលង់ចែវង ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។

 កាល័ព�សាម័្ពុ�សាងគម្ពុរិាស្ត្រសានិ��ម្ពុប្រគសួាារិរិ�សា�់ំុ� 
ម្ពុានជា�វភូាពល័��ក�ាសា់។ �ំុ�ម្ពុាន�ង�ូ�ន�ណើងាើតុ

ច្ច�ននួ៩នាក់។ កាល័ព�កុម្ពុារិភូាព �ំុ�ម្ពុ�ន�នណើរិៀនសា�ប្រតុ 
ណើប្រជាៅប្រជាះណើ�ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុជា�វភូាព�ះី�ាតុ ម្ពុូូាងវ�ញ 

ណើ�ៀតុស្រុសាកុណើ�សាក�ពងុណើកើតុម្ពុានសាន្ទ្រាងគាម្ពុ។ ណើនៅច្ចណើនលោះ

ឆ្នាំាុ�១៩៧៣-១៩៧៤ �ំុ��នសាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុចិ្ច�ល័ណើធាីើជាា 

ហេអ្វីៀ ណុបុ

កង�័ព។ �នាា�់ព��ំុ�ច្ច�ល័ណើធាីើកង�័ព  ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�ន�ញ្ចា�ន 
�ំុ�ណើ�ៅ�ាងភូុ�ដ្ឋ�ន។ �នាា�់ព�ណើ�ៅដ្ឋល័�់�ណើនោះ ការិងារិចែដ្ឋល័ 
�ំុ�ប្រតុូវណើធាីើគឺសាាុ���ឲ្យូកង�័ពណើនៅសាម្ពុរិភូ�ម្ពុ�មុ្ពុ�។  
�ំុ��រិណើជាើងណើនៅ��ណើនោះរិ��តុដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ�១៩៧៥ ចែ�រ័ិ 
ប្រក�ម្ពុ��ួល័�នជា�័ជាមុ្ពុះណើនៅ��ប្រកងុភូុ�ណើពញ។ �ំុ�ប្រតុវូ 
�ន�ញ្ចា�នឲ្យូណើនៅ��រួិម្ពុណើ�តុតិុាចែកវវ�ញ។ ណើនៅ��ណើនោះ 

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុម្ពុ�ន�នឲ្យូ�ំុ�ណើធាីើការិធា�ដ្ឋុ�ណើ� គឺ�ំុ�ណើ�ៅឃាាីល័ណើគោ 

ន�ងឃាាីល័ប្រក��។ ច្ច�ចែ�កចែ�ប្រ��ង �ំុ�ណើ�ៅជា�ួសាា�ងស្រុសាវូ
 

ម្ពុ�ងៗ។ កាល័ណើ�ោះអុ្វីកប្រគ�់ប្រគងណើនៅ��រួិម្ពុណើ�តុតិុាចែកវ  

គឺម្ពុាន តុាម្ពុូុក ន�ង តុាណើសាោម្ពុ។ តុាណើសាោម្ពុ ម្ពុានតុនួា��ជាា 

ប្រ�ធាានតុ��ន។់ រិ��អ្វីា�ារិណើនៅកុុងឆ្នាំាុ�១៩៧៥ ម្ពុ�ន 
�ានម់្ពុានការិ�ះី�ាតុ�ូុនា័នណើ�។ រិ��តុដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៧៦ 

ណើ�ើ�ម្ពុានការិល័��ក�លា�ង �ា�ងការិ���ច្ចុក�ា�ងការិ 

រិសា់ណើនៅណើដ្ឋោ�សាារិចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�ញ្ចច�ល័ប្រ�ជាាជានណើ�ៅ

កុុងសា�ករិ�៍ ���រួិម្ពុ ណើដ្ឋករួិម្ពុ ន�ងណើធាីើការិរួិម្ពុ។ �ំុ�រិសា់
 

ណើនៅ ន�ងណើធាីើការិណើនៅសា�ករិ�៍ ដ្ឋ�ច្ចជាា សាា�ងស្រុសាវូ ន�ងចែរិក 
ដ្ឋ�។ រិ��តុដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៧៩ កង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ�នច្ច�ល័ 

ដ្ឋល័ណ់ើ�តុតិុាចែកវ។ ណើនៅណើដ្ឋើម្ពុឆ្នាំាុ�១៩៨០ �ំុ��នណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិ 
ប្រតុឡុ�់ណើ�ៅជាួ�ជាុ�ឪពុកម្ពុដា�ណើនៅស្រុសាុកក�ណើ�ើតុវ�ញ។  

�ំុ�ជា�ួឪពកុម្ពុដា�ណើធាីើចែស្រុសាច្ចម្ពុាារិន�ងណើឡុើងណើតុោុតុ ។ ណើនៅឆ្នាំាុ� 
១៩៨១ �ំុ��នណើរិៀ�ការិ។

 ណើនៅឆ្នាំាុ�២០០០ �ំុ��នសាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុមិ្ពុករិកសាុ�កាន់

ម្ពុាូសាុ�នអ្វីាណើ�ើឲ្យូតុា ន� រិាូតុ់ �នរិ�ៈណើពល័១ឆ្នាំាុ�ណើនៅ 

អ្វីនលង់ចែវង។ �នាា�់ម្ពុក�ំុ��ន�ាក់�ងណើ�ៅប្រ�ពនធក�ន 
ណើនៅឯស្រុសាុកក�ណើ�ើតុឲ្យូម្ពុករិសាណ់ើនៅកុុងស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង

ជាាមួ្ពុ�គាុ។ ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័�ំុ�ម្ពុកដ្ឋល័ត់ុ��នអ់្វីនលង់ចែវង

មុ្ពុនដ្ឋ���ងគឺសាុ�ធចែតុនៃប្រព ម្ពុ�នសា�វម្ពុានប្រ�ជាាជានរិសា់ណើនៅ

ដ្ឋ�ច្ចសាពនីៃថ្វាៃណើនះណើ�។ �ឹកដ្ឋ�អ្វីនលង់ចែវងសាម្ពុ �ីរិណើ�ៅណើដ្ឋោ�

52 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ណើដ្ឋើម្ពុណើ�ើម្ពុានតុនៃម្ពុល។ �ំុ�ម្ពុករិសា់ណើនៅអ្វីនលង់ចែវងកុុង

ណើគោល័���ងប្រ�ក�រិ�រិច្ច�ញ្ចចមឹ្ពុជា�វ�តុ �ូុចែនណិើប្រកោ�ម្ពុក

ណើ�ើ�ដ្ឋងឹថ្វាាអុ្វីក ម្ពុករិសា់ណើនៅអ្វីនលង់ចែវងភូាគណើប្រច្ចើនម្ពុាន

ស្រុសាកុក�ណើ�ើតុណើនៅតុាចែកវដ្ឋ�ច្ច�ំុ�ចែដ្ឋរិ ណើ�ើ��ំុ�សាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុិ

រិសា់ណើនៅអ្វីនលង់ចែវង�នរិិ��តុដ្ឋល័់សាពនីៃថ្វាៃណើនះ។

១៩៧៣ ម្ពុានការិ�ម្ពុលាក់ប្រគា�់ចែ�កណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�រិ�ណើច្ចក 

ដ្ឋ�ណើច្ចះុ�ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងប្រ�ជាាជាន�ា�ងអ្វីសា់នា�គាុរិតុ់លេ�ើងភូុ� 

ដ្ឋងចែរិក។ ណើនៅច្ចណើនលោះឆ្នាំាុ�១៩៧៥-១៩៧៦ ច្ចា�់ណើ�ដើម្ពុ

ម្ពុានការិ�លាសា�់ដ�រិការិរិសាណ់ើនៅណើដ្ឋោ�ប្រ�ជាាជាន�ា�ងអ្វីសា ់
ប្រតូុវប្រ�ម្ពុ�ល័ប្រ�ពូសាម្ពុីតុិ�ដ្ឋាក់ច្ច�ល័កុងុសា�ករិ�៍ ណើ�ើ� 
ប្រតុវូ�����រួិម្ពុ ន�ងណើធាីើការិងារិរួិម្ពុ។ ច្ចា�់ព�ណើពល័ណើនោះ

ម្ពុកការិ���ច្ចកុម្ពុ�ន�នប្រគ�់ប្រគានណ់ើ�។ ណើពល័�លះ�ំុ���� 
�� ណើពល័�លះ�����រិ ដ្ឋ�ឡុ�ង ន�ងកដួច្ច�លះ។ ច្ច�ចែ�កការិ

 
ណើសាល�កពាក់អុ្វីកណើនៅកុុងសា�ករិ�៍ ន�ងអ្វីងគភូាពណើសាល�ក 
ពាក់ព�៌ណើ�ៅ័។

 ណើនៅណើដ្ឋើម្ពុឆ្នាំាុ�១៩៧៩ កង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុច្ច�ល័ម្ពុក 

ដ្ឋល័រ់ិ�ណើច្ចក �ំុ��នរិតុណ់ើឡុើងភូុ� ន�ង�នណិើ�ៅរិសាណ់ើនៅកុុងជា�រិ�

ភូ���។ ការិរិសាណ់ើនៅកុុងជា�រិ�ភូ���ណើ�ើងម្ពុានជា�វភូាព

ប្រ�ណើសាើរិជាាងមុ្ពុន។ ច្ច�ណើពោះការិ���ច្ចកុ កាក��ប្រក�ម្ពុ 

ន�ង តុាម្ពុូុក ជាាអុ្វីក�គតុ�់គង់ឲ្យូម្ពុ�នម្ពុានការិ�ះី�ាតុណើឡុើ�។ 

�នាា�់ព�ណើ�ៅដ្ឋល័់��ណើនោះ�នមួ្ពុ�ឆ្នាំាុ��ំុ��នណើរិៀ�ការិ។ 

ណើប្រកោ�ព�ណើរិៀ�ការិរួិច្ច �ំុ��នរិិសាណ់ើនៅកុងុជា�រិ�ភូ���ណើ�ៀតុ។ 
 

ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៩៨ ណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើនៅតុ��នអ់្វីនលង់ចែវង

ណើធាីើសាម្ពុា�រិ�កម័្ពុច្ចុះច្ច�ល័ជាាមួ្ពុ�រិាជារិដ្ឋឋាភូ��ល័។ 

ដ្ឋ�ណើច្ចះុ�ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងប្រ�ជាាជានចែដ្ឋល័រិសាណ់ើនៅកុុងជា�រិ�ភូ��� 
 

ណើច្ចញព�ជា�រិ�ម្ពុករិសាណ់ើនៅកុុងស្រុសុាកអ្វីនលង់ចែវងរិ��តុម្ពុកដ្ឋល័់ 
សាពនីៃថ្វាៃណើនះ។ 

ឆាំ ំឡុុង 

យូុ ហេណតិ 

 ឆ្នាំា� �ងុ ណើភូ�ស្រុសា� អ្វីា�ុ៦៥ ម្ពុានស្រុសាកុក�ណើ�ើតុណើនៅឃាុ�

ណើគៀនសាចែងា ស្រុសាកុជា�ចែប្រកង ណើ�តុណិើសាៀម្ពុរិា�។ សាពនីៃថ្វាៃរិសា ់

ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ��ឹកជាុ� ឃាុ�ប្រតុពា�ងប្រ���៍ ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង 

ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។

 ណើនៅកុុងឆ្នាំាុ�១៩៧១ �ំុ��នណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិម្ពុកកាន�ឹ់កដ្ឋ�

អ្វីនលង់ចែវង។ កាល័ណើ�ោះ�ំុ�ម្ពុកអ្វីនលង់ចែវងណើដ្ឋោ�ណើម្ពុើល័

ប្រតុ�វ�សា័�។ �ំុ�ម្ពុកជាាមួ្ពុ�ប្រកុម្ពុប្រគូណើព�ូមួ្ពុ�ច្ច�ននួ រួិម្ពុ 
ជាាមួ្ពុ�កងពល័ន�ងវរិណើសានាតុ�ច្ច។ �ំុ� ន�ងអុ្វីករួិម្ពុដ្ឋ�ណើ�ើរិ 
�ា�ងអ្វីសា�់នណើដ្ឋើរិកាតុន់ៃប្រពសាាូក។ ណើនៅតុាម្ពុ�ល�វជា�ួសាតុ ី
ជាាណើប្រច្ចើនប្រ�ណើភូ�ដ្ឋ�ច្ចជាា �លា ដ្ឋ�រិ� �ណើនាោង ន�ង �ា�ញ ជាា 

ណើដ្ឋើម្ពុ។ ប្រកុម្ពុ�ំុ�ណើដ្ឋើរិរិ��តុម្ពុកដ្ឋល័ភ់ូ�ម្ពុ�រិ�ណើច្ចក ក៏សាាុក់ណើនៅ 
��ណើនោះណើដ្ឋើម្ពុី�ពូា�ល័ជា�ងឺឲ្យូប្រ�ជាាជានណើនៅកុុងស្រុសាុក 
អ្វីនលង់ចែវង។ ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័�ំុ�ណើ�ៅដ្ឋល័់ភូ�ម្ពុ�រិ�ណើច្ចកមុ្ពុន 
ដ្ឋ���ង ប្រ�ជាាជានណើនៅ��ណើនោះភូាគណើប្រច្ចើនណើកើតុជា�ងឺប្រកា�ង។ 

ជា�ងឺប្រ�ណើភូ�ណើនះភូាគណើប្រច្ចើនណើច្ចញដ្ឋ�ណើ�ណើនៅណើល័ើម្ពុាតុ ់ន�ង

ប្រច្ចមុ្ពុះ។ ប្រកមុ្ពុប្រគណូើព�ូរិ�សា�់ំុ��នពូា�ល័ជា�ងឺប្រកា�ងឲ្យូ

ប្រ�ជាាជានកុុងភូ�ម្ពុ�រិ�ណើច្ចករិ��តុជាាសាះណើសាីើ�។ �នាា�់ម្ពុក 

ប្រកុម្ពុរិ�សា់�ំុ�ប្រតុូវណើ�ៅពូា�ល័ប្រ�ជាាជាន ណើនៅភូ�ម្ពុ��ាូវ 

�ក់នមឹ្ពុ តុាណើដ្ឋវ ល័��ង ន�ង ភូ�ម្ពុ�ច្ចា ណើ�ៀតុ។ ច្ច�ណើពោះជា�ងឺ 

ប្រគុនច្ចាញ់ ប្រ�ជាាជានរួិម្ពុ�ា�ងប្រកុម្ពុ�ំុ�ក៏ណើកើតុម្ពុានណើប្រច្ចើន 
ចែដ្ឋរិ ណើដ្ឋោ�សាារិណើ�ើងច្ចាញ់�ឹកដ្ឋ�។ រិ��តុដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ� 

 �� ណើ�តុ ណើភូ�ប្រ�ុសា អ្វីា�ុ៦៧ឆ្នាំាុ� ម្ពុានស្រុសាុក 

ក�ណើ�ើតុណើនៅឃាុ��ាារិចែដ្ឋក ស្រុសាកុពញាឮ ណើ�តុកិ�ដាល័។ 

សាពនីៃថ្វាៃរិសា់ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ��ឹកជាុ� ឃាុ�ប្រតុពា�ងប្រ���៍ ស្រុសាុក

អ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

 កាល័ព��ំុ�ណើនៅស្រុសាុកក�ណើ�ើតុកុុងក�ឡុុងឆ្នាំាុ�១៩៧០ 

ម្ពុានការិ�ម្ពុលាក់ប្រគា�់ចែ�កកុុងភូ�ម្ពុ�ឃាុ�រិ�សា់�ំុ��ាូង

សាណើនធោសាណើនធៅ។ ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុម្ពុានភូាពវកឹវរិអ្វីសានិ�សា�ុ 

�លា�ងណើពក �ំុ�សាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុចិ្ច�ល័�ណើប្រម្ពុើណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។  
ច្ច�ចែ�ក�ងប្រ�សុារិ�សា�់ំុ�២នាក់ណើ�ៀតុ ប្រតុវូ�នណើប្រជាើសា 
ណើរិើសាឲ្យូច្ច�ល័ណើធាីើជាាណើព�ូ។ �នាា�់ព��ំុ�ច្ច�ល័ណើធាីើណើ�ោធាាចែ�រ័ិ 
ប្រក�ម្ពុ �ំុ�ប្រតុូវ�ន�ញ្ចា� នឲ្យូណើ�ៅ�រិណើជាើងណើនៅណើ�តុិ

 
រិតុនគ�រិ�។ �ំុ�ណើនៅ��ណើនោះរិ��តុដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៧៧ កង�័ព

ណើវៀតុ�ាម្ពុច្ចា�់ណើ�ដើម្ពុម្ពុានជាណើម្ពុលោះជាាមួ្ពុ� ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ 

ច្ចា�់តុា�ងព�ណើពល័ណើនោះម្ពុកណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ន�ងកង�័ព 

ណើវៀតុ�ាម្ពុវា�ប្រ��ារិគាុជាា�់រិ��តុដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៧៩។  

�នាា�់ម្ពុក �ំុ�ណើភូៀសា�លនួណើ�ៅកាន�់ណើនលរិណើពៅសាុ�តុណើនៅជាា�់
 

ប្រព�ចែដ្ឋនឡុាវ។ �ំុ�រិសាណ់ើនៅ�ណើនលរិណើពៅ�នរិ�ៈណើពល័មួ្ពុ� 
ចែ� ណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិណើ�ៅភូុ�១០០៣វ�ញ។ ណើនៅ��ណើនោះ តុាម្ពុូុក  

គឺជាាអុ្វីកប្រគ�់ប្រគង ន�ង�គតុ�់គង់ការិ���ច្ចកុដ្ឋល័ប់្រ�ជាាជាន 

រួិម្ពុ�ា�ងណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�ា�ងអ្វីសា។់ �នាា�់ម្ពុក តុាម្ពុូុក  

ណើ�ៅខាុ�រួិម្ពុ�ា�ងកងណើ�ោធាាដ្ឋនៃ�ណើ�ៀតុណើ�ៅណើរិៀនសា�ប្រតុព�តុសាូ� 

ជាាមួ្ពុ�សាប្រតុវូ។ រិ��តុដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៨៧ តុាម្ពុូុក �នឲ្យូ 

�ំុ�ណើរិៀ�ការិជាាមួ្ពុ�ក�នស្រុសា�រិ�សាគ់ាតុ។់ ណើប្រកោ�ព�ណើរិៀ�ការិ 
ណើ�ើ� �ំុ��នរិិសា់ណើនៅជាាមួ្ពុ�ប្រ�ពនធ�ំុ�រិ��តុដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ�

 
១៩៨៩។ ណើជាើងរិ�សា�់ំុ�ព�ការិណើដ្ឋោ�សាារិជាានម់្ពុ�ន។ ច្ចា�់ 
តុា�ងព�ណើនោះម្ពុក �ំុ��រិណើជាើងណើនៅសាម្ពុរិភូ�ម្ពុ�ណើប្រកោ�ណើដ្ឋោ� 
ម្ពុានតុនួា��ណើម្ពុើល័ការិ�សុាប្រតុូវឃាលា�ងសាម្ពុភារិរិ��តុ។ 

 �ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងប្រ�ពនធ�នរិិសា់ណើនៅណើល័ើភូុ�ដ្ឋងចែរិករិ��តុ 
ដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ�១៩៩០ ណើ�ើ�ច្ចុះម្ពុកណើនៅកុុងស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង 
វ�ញ ណើ�ើ� តុាម្ពុូុក �នច្ចាតុត់ុា�ង�ំុ�ឲ្យូកានឃ់ាលា�ងអ្វីងារិ 
ដ្ឋចែដ្ឋល័ៗ។ ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៩៣ �ំុ��នរិតុល់េ�ើងភូុ�ម្ពុដងណើ�ៀតុ។  

�ំុ�រិសាណ់ើនៅណើល័ើភូុ�ដ្ឋងចែរិកដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៩៨ កងកម្ពុលា�ងចែ�រ័ិ 
ប្រក�ម្ពុចែដ្ឋល័�រិណើជាើងណើនៅ�ឹកដ្ឋ�អ្វីនលង់ចែវង�ន�ាះ�ាា

គាុជាាមួ្ពុ�រិាជារិដ្ឋឋាភូ��ល័ណើដ្ឋើម្ពុី��ញ្ចច�់សាន្ទ្រាងគាម្ពុ។ �នាា�់ 

ម្ពុក �ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងប្រកុម្ពុប្រគួសាារិ�នសាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុមិ្ពុករិសាក់ុងុភូ�ម្ពុ�
 

�ឹកជាុ� រិ��តុម្ពុកដ្ឋល័់�ច្ចចុ�ីន។ុ

 ណើ�ោម្ពុ សាាង ណើភូ�ស្រុសា� អ្វីា�ុ៦០ឆ្នាំាុ� ម្ពុាន��កចែនលង

ក�ណើ�ើតុណើនៅឃាុ�ក�ដាល័ ស្រុសាកុ��ក ណើ�តុកិ�ពតុ។ សាពនីៃថ្វាៃ

រិសាណ់ើនៅភូ�ម្ពុ�សាាី�ណើច្ចក ឃាុ�ល័��ង ស្រុសាកុអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុិ

ឧតុរិិម្ពុានជា័�។ សាាងចែច្ចករិ�ចែល័កណើរិឿងរិាូវជា�វ�តុដ្ឋ�ច្ច

�ាងណើប្រកោម្ពុ៖

 កាល័ព�កុម្ពុារិ �ំុ��នណើរិៀនប្រតុមឹ្ពុថ្វាាុក់��៧។ �នាា�់ម្ពុក

�ំុ�ប្រតុវូ�នណើប្រជាើសាណើរិើសាឲ្យូច្ច�ល័ណើធាីើជាាជាាងកាតុណ់ើដ្ឋណើ�ោអ្វីាវ

�គតុ�់គង់ដ្ឋល័ស់ា�ករិ�៍។ ការិងារិជាាអុ្វីកកាតុណ់ើដ្ឋរិណើនៅ

ជា�នានណ់ើនោះ គឺណើពល័ប្រពកឹច្ចា�់ព�ណើម្ពុោូង៧ដ្ឋល័ណ់ើម្ពុោូង១១ 

ន�ងណើពល័រិណើសាៀល័ព�ណើម្ពុោូង១ ដ្ឋល័ណ់ើម្ពុោូង៥។ ការិ���ច្ចកុ 

�ំុ���ួល័�ន�����ប្រគ�់ប្រគាន។់ ល័ុះដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៧៣  
អ្វីងគការិណើប្រជាើសាណើរិើសា�ំុ�ឲ្យូច្ច�ល័ណើធាីើជាាណើព�ូ។ អ្វីងគការិណើប្រជាើសា 
ណើរិើសា ន�ងសារួិ�ំុ�ថ្វាា ណើតុើ�ំុ�ណើច្ចះណើម្ពុើល័អ្វីការិ�រិា�ងចែដ្ឋរិឬណើ�

ណើដ្ឋើម្ពុី�ងា�ស្រាសួាល័កុងុការិណើម្ពុើល័ណើ�ោ័ះថ្វាាុ�។ ច្ច�ចែ�កការិ 
វះកាតុអំ់កជា�ងឺ គឺ�ំុ�ណើរិៀនជាាមួ្ពុ�តុា ជានួ ណើជាឿន ណើដ្ឋោ��ាាល័។់

 �ំុ��នណើដ្ឋើរិពូា�ល័អុ្វីកជា�ងឺជាាមួ្ពុ�កង�័ពណើដ្ឋោ�

ម្ពុ�នចែដ្ឋល័ម្ពុានុឧ�សាគគអើ�លេ�ើ យ។ ខាុ��នលេ�ើរតុាម្ពុពូា�ល័ 

កង�័ពុ រហតូុ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៥លេ�ើ�ខាុ�ច�ូមក��ក្រកុងភាំ�លេពុញ។  

ច្ច�ណើពោះសាណើម្ពុល�ក��ពាក់កុងុមួ្ពុ�ឆ្នាំាុ�ខែខែរប្រក�ម្ពុណើ�ើកឲ្យូច្ច�ននួ 

២សាប្រម្ពុា�់។ ច្ច�ណើពោះការិ���ច្ចកុ�ំុ���ួល័�នប្រគ�់ប្រគាន ់
ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុប្រកមុ្ពុ�ំុ�ជាាប្រកមុ្ពុប្រគណូើព�ូជា�នាញ។ �ំុ��នណិើធាីើ

 
ជាាណើព�ូណើនៅប្រ�ច្ចា�ការិណើនៅភូុ�ណើពញរិ��តុដ្ឋល័ក់ង�័ព

ណើវៀតុ�ាម្ពុវា�ច្ច�ល័ម្ពុកដ្ឋល័ណ់ើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧៩។ ប្រ�ជាាជាន 

�ន��ចែ�កគាុណើ�ៅចែសាងីរិក�ង�ូ�នន�ងស្រុសាុកក�ណើ�ើតុ

ណើរិៀងៗ�លនួវ�ញ។ ច្ច�ចែ�កឯប្រកមុ្ពុប្រគណូើព�ូ�ំុ��នណើភូៀសា�លនួ

ណើ�ៅណើនៅ�ាងភូ�ម្ពុ�ភូាគឧតុិរិន�ងពូា�ល័អុ្វីកជា�ងឺណើនៅ

��ណើនោះរិ��តុដ្ឋល័់ម្ពុានការិ�ាះ�ាាជាាតុ�។

ហេ�ម សាង

54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

សំាន ណុល

បាវ ណាង 

 សាូន �ុល័ ណើភូ�ប្រ�ុសា អ្វីា�ុ៥៦ឆ្នាំាុ� ម្ពុានស្រុសាុក 

ក�ណើ�ើតុណើនៅកុុងឃាុ�ប្រតុពា�ងធា��ាងណើជាើង ស្រុសាុកប្រតុា�កក់ 

ណើ�តុតិុាចែកវ។ សាពនីៃថ្វាៃរិសាណ់ើនៅកុុងភូ�ម្ពុ��ឹកជាុ� ឃាុ�ប្រតុពា�ង

ប្រ���៍ ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។

 កាល័ព�កុម្ពុារិភូាព�ំុ�រិសា់ណើនៅជាាមួ្ពុ�ប្រគួសាារិណើនៅ

ស្រុសាកុក�ណើ�ើតុ។ �ំុ�ណើរិៀន�ន�និ�ច្ច�និចួ្ច�ូុណើ� ាោះកាល័ព�

សាងគម្ពុ។ ណើនៅច្ចណើនលោះឆ្នាំាុ�១៩៧៤ ន�ងឆ្នាំាុ�១៩៧៥ �ំុ��ន 
ច្ច�ល័ជាាកងកុម្ពុារិ។ ការិងារិចែដ្ឋល័�ំុ�ណើធាីើគឺឃាាីល័ណើគោ 

ឃាាីល័ណើសាះ ប្រច្ចតូុណើសាៅ័ឲ្យូណើគោសាុ� ជា�កដ្ឋ�ដ្ឋ���ក កា�់�ន្ទ្រានាាន 

ចែ�ប្រតុ�កណើ�ៅណើធាីើជា�។ កាល័ណើ�ោះ �ំុ�ណើ�ើ�ចែតុម្ពុានអ្វីា�ុ 
៩ឆ្នាំាុ��ូុណើ� ាោះ។ �ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងកុម្ពុារិដ្ឋនៃ�ណើ�ៀតុ�នចែ�កព�

ឪពុកម្ពុដា�ណើ�ៅណើដ្ឋកណើនៅណើរិោងកុម្ពុារិចែដ្ឋល័ម្ពុានច្ចម្ពុៃា�

ប្រ�ម្ពុា�ជាា១០ គ�� ូព�ភូ�ម្ពុ�។ កាល័ណើ�ោះមួ្ពុ�កង�ំុ�ម្ពុាន

កុម្ពុារិច្ច�ននួ៥០នាក់ រួិម្ពុ�ា�ងកុម្ពុារិា ន�ងកុម្ពុារិ�។ ច្ច�ណើពោះ

ការិ���ច្ចកុ នៃថ្វាៃ�លះ�ំុ������រិ នៃថ្វាៃ�លះ���ដ្ឋ�ឡុ�ង ន�ងនៃថ្វាៃ

�លះណើ�ៀតុ�����។ កុុងមួ្ពុ�នៃថ្វាៃ កុម្ពុារិអ្វីាច្ចណើ�ៅណើរិៀន

�នមួ្ពុ�ណើម្ពុោូង។ កុម្ពុារិប្រតុូវសារិណើសារិ ន�ងច្ចា�អ្វីការិឲ្យូ 

�ន៥តុ។ួ ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័កុម្ពុារិនកឹឪពកុម្ពុដា� អ្វីាច្ចសាុ� 

ច្ចីា�់ប្រ�ធាានកងមួ្ពុ�ឬព�រិនៃថ្វាៃណើ�ៅណើល័ងឪពកុម្ពុដា��ន។ 

�ំុ�ណើនៅកុុងកងកុម្ពុារិរិ��តុដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៧៩ កង�័ពណើវៀតុ
 

�ាម្ពុ�នវា�ច្ច�ល័ម្ពុក ណើ�ើ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុរិ�សាា�កង 

កុម្ពុារិរិ�សា�់ំុ�ឲ្យូម្ពុករិកជា�ួជាុ�ប្រគសួាារិវ�ញ។ �ំុ�ន�ងម្ពុដា�
 

�ន�នរិិតុណ់ើគច្ចប្រគា�់ព�ណើ�លោង។ ណើនៅណើពល័ណើនោះប្រ�ជាាជាន

ជាាណើប្រច្ចើននាក់�នសាលា�់�តុ់�ង់ជា�វ�តុណើនៅតុាម្ពុ�ល�វ

ណើដ្ឋោ�សាារិអ្វីតុអ់្វីា�ារិ។ 

 ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៨៣ �ំុ��នណើរិៀ�ការិ។ ណើនៅកុុងឆ្នាំាុ�

ដ្ឋចែដ្ឋល័�ំុ��នព�ការិណើជាើងម្ពុេាង។ �នាា�់ម្ពុក តុាម្ពុូុក ឲ្យូ

�ំុ�ម្ពុកណើនៅភូ�ម្ពុ�ស្រុសាះ��ក។ តុាម្ពុូុក �នឲ្យូ�ំុ�ណើនៅណើ�ើក

ប្រតុាក់�័រិដ្ឋកឹអ្វីងារិ�កណើ�ៅឲ្យូកង�័ពណើនៅសាម្ពុរិភូ�ម្ពុ�មុ្ពុ�។ 

ណើប្រកៅព�ណើ�ើកប្រតុាក់�័រិ �ំុ�ប្រតុូវណើ�ៅនៃច្ចមុ្ពុ�នណើនៅភូ�ម្ពុ��ឹកជាុ�។ 

កាល័ណើ�ោះម្ពុានម្ពុនសុាា៧នាក់�នសាលា�់ណើដ្ឋោ�សាារិ

�ាុះម្ពុ�នណើពល័ក�ពងុនៃច្ច។ុ ច្ចា�់តុា�ងព�ណើពល័ណើនោះម្ពុកប្រ�ពនធ

រិ�សា់�ំុ�ក៏��់ឲ្យូ�ំុ�ណើ�ៅចែកនៃច្ចមុ្ពុ�នណើ�ៀតុ។

 �វ �ាង ណើភូ�ស្រុសា� អ្វីា�ុ៦១ឆ្នាំាុ� ម្ពុានស្រុសាកុក�ណើ�ើតុ

ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�នៃប្រព�លា ស្រុសាុកណើកោះអ្វីចែ�ដតុ ណើ�តុតិុាចែកវ។ 

សាពនីៃថ្វាៃរិសា់ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ��ួល័សាាល័ា ឃាុ�ប្រតុពា�ងប្រ���៍ 

ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។ 

 កាល័ព�សាម័្ពុ�សាណើម្ពុដច្ចប្រពះ នណើរិោតុមិ្ពុ សា��ន ុ�ំុ�ណើនៅ

តុ�ច្ចៗ�ាសា់។ ប្រគួសាារិរិ�សា់�ំុ�ប្រ�ក�មុ្ពុ�រិ�រិណើធាីើចែស្រុសា

ច្ចម្ពុាារិ។ ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧៣ �ងប្រ�សុារិ�សា�់ំុ�៤នាក់�ន

ច្ច�ល័ណើធាីើ�ដ្ឋ�វតុនិជ៍ាាមួ្ពុ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ ច្ច�ចែ�ក�ំុ� ន�ង�ូ�នៗ
 

រួិម្ពុ�ា�ងម្ពុដា�រិសាណ់ើនៅកុុងសា�ករិ�៍ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�នៃប្រព�លា

ដ្ឋចែដ្ឋល័។ ណើនៅណើពល័ចែដ្ឋល័ម្ពុដា�ឪពកុ�ំុ�ណើច្ចញណើ�ៅណើធាីើការិ

ណើល័ើកភូលចឺែស្រុសា សាា�ងស្រុសាវូ �ំុ�ជាាអុ្វីកណើនៅណើម្ពុើល័ចែថ្វា�ូ�នៗ ។ ណើនៅ
 ណើពល័ណើម្ពុោូង��់សាប្រម្ពុាក ណើ�ើ�ម្ពុដា�រិ�សា�់ំុ��កអ្វីា�ារិ 

ម្ពុកឲ្យូ�ំុ�ន�ង�ូ�នៗ���។ �នាា�់ព��កអ្វីា�ារិឲ្យូ�ំុ�ន�ង
 �ូ�នណើ�ើ�ម្ពុដា��ំុ�ប្រតុឡុ�់ណើ�ៅណើធាីើការិរិ��តុដ្ឋល័ល់័ៃាច្ច ណើ�ើ�
 

�នម្ពុកជាួ�ជាុ�គាុវ�ញ។ ណើនៅកុុងសាម័្ពុ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុអី្វី�

ចែដ្ឋល័�ំុ�ច្ចា�ម្ពុ�នណើភូលច្ចណើនោះគឺ�ងប្រ�សុា�ំុ�ប្រតុវូ�នចែ�ក�ក់

ព�ប្រគួសាារិ ច្ច�ចែ�កការិ���ច្ចុកម្ពុ�ន�នប្រគ�់ប្រគានណ់ើ�។  

មុ្ពុនណើពល័�ំុ�ម្ពុកដ្ឋល័់ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង �ំុ�ធាលា�់ដ្ឋឹងថ្វាា
 

អ្វីនលង់ចែវងជាាតុ��នស់ាន្ទ្រាងគាម្ពុ តុ��នប់្រគា�់ណើ�លោង ន�ងម្ពុាន 

អ្វីតុ�តុចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុរិសា់ណើនៅណើប្រច្ចើន។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

 �ំុ�សាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុមិ្ពុករិសាណ់ើនៅកុងុស្រុសុាកអ្វីនលង់ចែវង ណើដ្ឋោ�
 

�ំុ�ម្ពុាន�ងប្រ�សុា�ំុ�រិសាណ់ើនៅ��ណើនះ។ ម្ពុូាូងណើ�ៀតុ�ំុ�ម្ពុ�នម្ពុាន
 ដ្ឋ�ធាល�សាប្រម្ពុា�់ណើធាីើចែស្រុសាច្ចម្ពុាារិ ន�ងដ្ឋា�ដ្ឋ��ា�ណើនៅស្រុសុាកក�ណើ�ើតុ។  

ខាុ� រួម�ា�ងក្រ�ួសាាររសាល់េនុៅកំងុភូាម្ពុ��ួ�សាា�ាណើនះរ��តុ��់ 

សាពនីៃថ្វាៃណើនះ។ ប្រ�ជាាជានណើនៅ��ណើនះស្រាសាឡុាញ់រិា�់អ្វីានគាុ 

ដ្ឋ�ច្ច�ង�ូ�ន ន�ងម្ពុ�នម្ពុានការិណើរិើសាណើអ្វីើងអុ្វីកច្ច���ល័ថ្វា័�ដ្ឋ�ច្ច 
ជាារិ���ំុ�ណើ�។ �ំុ�ម្ពុ�នច្ចង់ឲ្យូរិ��ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើកើតុណើឡុើង

 
មីងលេ�ៀតុលេ� លេក្រពុោះលេនុៅសាម័យខែខែរក្រកហម���កខាា�ង 

�ាសា។់ សាពនីៃថ្វាៃណើនះការិរិសាណ់ើនៅ �ឺ ធា�រិធាាជាាងមុ្ពុន ចែថ្វាម្ពុ 

�ា�ងម្ពុានណើសារិ�ភូាពកុុងការិរិសា់ណើនៅកុុងសាងគម្ពុ។

 ណើសាៀង ណើថ្វាន ណើភូ�ស្រុសា� អ្វីា�ុ៥៦ឆ្នាំាុ� ម្ពុានស្រុសាុក 

ក�ណើ�ើតុណើនៅភូ�ម្ពុ�ពាក់�ណើងូោង ឃាុ�ប្រតុពា�ងធា��ាងណើជាើង 

ស្រុសាកុប្រតុា�កក់ ណើ�តុតិុាចែកវ។ សាពនីៃថ្វាៃរិសាណ់ើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ថ្វាលុ័់

ថ្វា័� ឃាុ�អ្វីនលង់ចែវង ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។

 កាល័ព�កុម្ពុារិភូាព�ំុ�រិសា់ណើនៅជាាមួ្ពុ�ឪពុកម្ពុដា�។ 

រិ��តុដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ�១៩៧១ ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើសាុើសាុ�ឪពុកម្ពុដា�

រិ�សា�់ំុ��ក�ំុ�ណើ�ៅច្ច�ល័កុុងកងកុម្ពុារិ។ ការិងារិចែដ្ឋល័

�ំុ�ប្រតុវូណើធាីើកុុងកងកុម្ពុារិ រួិម្ពុម្ពុាន កា�់�ន្ទ្រានាានចែ�ប្រតុ ចែរិក

ដ្ឋ�ដ្ឋ���ក ណើរិើសាអ្វីាច្ចម៍្ពុណើគោ ណើធាីើជាាជា�ដ្ឋាក់ចែស្រុសា។ �ំុ�ចែរិកជា�

ចែដ្ឋល័ណើធាីើណើ�ើ��កណើ�ៅដ្ឋាក់កុុងចែស្រុសា។ កុុងមួ្ពុ�ប្រកុម្ពុ

កុម្ពុារិម្ពុានកុម្ពុារិច្ច�ននួ១២នាក់។ កាល័ណើ�ោះសាម្ពុ �ីរិ

�ាសា់ណើក័ងៗចែដ្ឋល័រិតុ់ណើ�ៅរិកឪពុកម្ពុដា�ណើដ្ឋោ�កដ�នកឹ 

រិឭក។ កុម្ពុារិ�លះល័ចួ្ចណើ�ៅ�ាះ �ូុចែនណិើពល័ប្រ�ធាានកងកុម្ពុារិ 

ច្ចា�់�នគឺដ្ឋាក់វ�ន�័ឲ្យូកុម្ពុារិចែដ្ឋល័ល័ួច្ចណើ�ៅជាួ�ឪពុក 

ម្ពុដា�ឲ្យូចែរិកដ្ឋ�។ កុុងមួ្ពុ�ចែ� �ំុ�សាុ�ប្រ�ធាានកងណើ�ៅណើល័ង

ហេសំៀង ហេថន 

ឪពុកម្ពុដា��ន២ដ្ឋង។ ជាាណើរិៀងរិាល័់នៃថ្វាៃកុម្ពុារិអ្វីាច្ច
ណើ�ៅណើរិៀន�នមួ្ពុ�ណើម្ពុោូងជាាមួ្ពុ�ប្រគូ�ណើប្រង�នណើនៅកុុង
សា�ករិ�៍។ ប្រគូចែដ្ឋល័�ណើប្រង�ន�ំុ�ជា�នានណ់ើនោះណើ�ោ័ះ  
�ាូន ណើ�ើ�គាតុគឺ់ជាាប្រ�ធាានកងកុម្ពុារិចែដ្ឋរិ។ �ំុ�ណើនៅកុុង
កងកុម្ពុារិ���ចែតុ��រិ ច្ច�ចែ�កឯ��វ�ញ��រិៗណើ�ើ��ំុ�
�ន���ម្ពុដង។ �នាា�់ម្ពុកណើ�ៀតុ កុម្ពុារិចែដ្ឋល័ម្ពុានម្ពុាេធា�ៗ  
ប្រតូុវដ្ឋកឲ្យូណើ�ៅណើម្ពុើល័ណើកង័ៗវ�ញ។ កាល័ណើនោះ�ំុ�ម្ពុាេធា� ណើ�ើ� 
ប្រ�ធាានកងកុម្ពុារិឲ្យូ�ំុ�ណើ�ៅណើម្ពុើល័ណើក័ងៗ តុ�ច្ចៗ ច្ច�ននួ៣ 
នាក់។ �ំុ�ប្រតុូវ�ញ្ចចុក�� ��រិ ណើរិៀ�ច្ច�ឲ្យូណើក័ងៗណើដ្ឋក 
រិ��តុដ្ឋល័់ម្ពុដា�ណើក័ងៗ�ា�ងណើនោះម្ពុកព�ប្រច្ចូតុស្រុសាូវវ�ញ 

លេ�ើ�ខាុ��នសាប្រម្ពុាក។ ការិងារិណើនោះគឺល័��ក�ាសា ់ណើប្រពោះ 
�ំុ�ម្ពុ�ន�ាូនណើដ្ឋើរិណើ�ៅ�ាណើ� ណើ�ោះ���ំុ�ច្ចង់ណើ�ៅដ្ឋកដ្ឋ�ឡុ�ង
ម្ពុក���។ �ំុ�ណើនៅណើម្ពុើល័ណើកង័ៗ អ្វីសារ់ិ�ៈណើពល័ ២ចែ� កង 
�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ�នវា�ច្ច�ល័ម្ពុកដ្ឋល័។់ ណើនៅណើពល័ណើនោះ 
ម្ពុដា�រិ�សាណ់ើកង័ៗ �នម្ពុក�កក�នៗព��ំុ�ណើ�ើ�រិតុណ់ើច្ចញ 
ណើ�ៅ ន�ងប្រ��់�ំុ�ឲ្យូរិតុណ់ើ�ៅរិកឪពកុម្ពុដា��ំុ�វ�ញ។ ណើប្រកោ�

 
ព�ជា�ួម្ពុដា�ណើ�ើ� ម្ពុដា��ំុ�រិ�សា�់ំុ�នា��ំុ�រិតុត់ុាម្ពុប្រ�ជាាជាន

 ដ្ឋនៃ�ណើ�ៀតុចែដ្ឋល័ម្ពុានណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ អ្វីម្ពុដ្ឋ�ណើ�ើរិ។ 
កាល័ណើ�ោះ ណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុម្ពុ�នឲ្យូណើ�ើង�កណើប្រកោ� 
ណើឡុើ�។ ប្រ�សា�នណើ�ើ ម្ពុានអុ្វីកជ្ឈ��ាសាគឺ់ណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ 
�ញ់សាម្ពុលា�់ណើច្ចោល័ភូលាម្ពុ។ ណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�នប្រ��់
ប្រគសួាារិ�ំុ� រួិម្ពុ�ា�ងប្រ�ជាាជាន�ា�ងអ្វីសាណ់ើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិតុាម្ពុ�ល�វ 
ជ្ឈាតុលិេ�ខ២ នុងិលេ�ខ៣ លេឆ្នាំោុះលេ�ៅ�ិសាខាង�ចិរហតូុ
ណើ�ៅដ្ឋល័ភ់ូុ�ល័ះ�ង់។ ភូុ�ល័ះ�ង់គឺជាាភូុ�មួ្ពុ�ចែដ្ឋល័ម្ពុាន
ប្រ�ជាាជានសាលា�់ជាាណើប្រច្ចើននាក់ ព�ណើប្រពោះប្រគសួាារិចែដ្ឋល័ម្ពុាន
ឪពកុម្ពុដា�ច្ចាសាជ់ារិា អុ្វីកក�នតុ�ច្ចចែដ្ឋល័លេ�ើងភូុ�ម្ពុ�នរួិច្ច គឺ
ប្រតូុវ�ុកណើច្ចោល័។ �ំុ�ន�ងប្រគួសាារិម្ពុ�ន�ាន�់នណើឡុើងភូុ�ណើ�  
ស្រុសាា�់ចែតុម្ពុានអូ្វី�មុ្ពុាក់ម្ពុកប្រ��់ប្រគសួាារិឲ្យូណើគច្ចណើ�ៅ��សា 

�ាងណើកើតុវ�ញ ប្រ�សា�នណើ�ើណើ�ៅមុ្ពុ�ណើ�ៀតុប្រ�កដ្ឋជាាសាលា�់។ 
ណើប្រកោ�ម្ពុកណើ�ៀតុ ម្ពុានកងណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុចែដ្ឋល័
�ាិច្ច់�លនួច្ច�ល័ជាាមួ្ពុ�កង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ �នប្រ��់ឲ្យូ
ណើ�ើងប្រតុឡុ�់ណើ�ៅស្រុសាកុភូ�ម្ពុ�វ�ញ ណើប្រពោះប្រ�ណើ�សា�នុរ�លេ�ោះ  
ន�ងកុ�ភ័ូ��លាច្ចណើ�ៀតុ។ �ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងប្រគួសាារិក៏ណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិ
ក្រតុឡុ�់ណើ�ៅស្រុសាុកក�ណើ�ើតុវ�ញ។ ណើពល័ណើ�ៅដ្ឋល័់ភូ�ម្ពុ��ំុ� 
ណើឃាើញសា�ុធចែតុកង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ �ូចុែនកិង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ 
ម្ពុ�នលេធាើើ��ណើ�ើងណើ� ចែថ្វាម្ពុ�ា�ងប្រ��់ឲ្យូណើ�ើងរិសា់ណើនៅ
�ាះសាចែម្ពុីង។ 
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

 លេខៀវា �នុ លេភា�ក្រ�សុា អាយុ៦០ឆ្នាំាំ� មានុស្រាសាកុក�ណើ�ើតុ 
ណើនៅភូ�ម្ពុ�សា�ណើរិោង ឃាុ�ម្ពុណើនោរិម្ពុូ ស្រុសាកុថ្វាងុ ណើ�តុកិ�ពង់សាុ។ឺ 
សាពនីៃថ្វាៃរិសាណ់ើនៅកុុងភូ�ម្ពុ��ួល័ប្រគសួា ឃាុ�ថ្វាលាតុ ស្រុសាកុអ្វីនលង់ 
ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។

 ណើនៅកុុងជា�នានច់ែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ �ំុ��នច្ច�ល័រួិម្ពុណើធាីើជាាកង
 

កុម្ពុារិ។ �ំុ�ចែរិកដ្ឋ� កា�់�ន្ទ្រានាានចែ�ប្រតុណើធាីើជា� ន�ងកា�់ដ្ឋ�
ដ្ឋ���ក។ �ំុ�ណើធាីើការិណើនៅកុុងកងកុម្ពុារិ�នមួ្ពុ�រិ�ៈ។ 
�នាា�់ម្ពុក�ំុ�ក៏ច្ច�ល័ណើធាីើជាាកង�័ពចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើនៅ�ាង
ភូ�ម្ពុ�ភូាគ�សាច�ម្ពុ។ �ំុ�ណើនៅកុុងកងពល័១១៧ ចែដ្ឋល័ប្រគ�់

 
ប្រគងណើដ្ឋោ� តុារុិ� តុាន�ម្ពុ តុានាង។ មុ្ពុ�សាញ្ញាាចែដ្ឋល័�ំុ�ណើឡុើង 
ណើ�ៅវា�គឺ ណើ�តុកិ�ពង់ឆ្នាំាុ�ង។ មួ្ពុ�រិ�ៈណើប្រកោ�ម្ពុក �ំុ� 
ប្រតុវូ�ន�ញ្ចា�នឲ្យូណើ�ៅ�រិណើជាើងណើនៅតុាម្ពុប្រព�ចែដ្ឋន ណើដ្ឋោ� 
សាារិណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧៦ ន�ងឆ្នាំាុ�១៩៧៧ ម្ពុានជាណើម្ពុលោះណើនៅ 
តុាម្ពុប្រព�ចែដ្ឋនណើវៀតុ�ាម្ពុ។ ច្ចា�់តុា�ងព��ំុ�ណើ�ៅ�រិណើជាើង
ណើនៅតុាម្ពុប្រព�ចែដ្ឋន �ំុ��នដ្ឋាច្ច់��នាក់��នងព�ឪពុកម្ពុដា�
�ង�ូ�ន។ ណើប្រកោ�ម្ពុក ណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុច្ចា�់ណើ�ដើម្ពុ
វា�ជាាមួ្ពុ�កង�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុ។ រិ��តុដ្ឋល័់ច្ចុងឆ្នាំាុ� 
១៩៧៨ ការិវា�ប្រ��ុ�ធកានច់ែតុ�លា�ងកលា ណើ�ើ�ណើដ្ឋោ�
សាារលេយោធាាខែខែរក្រកហម មានុច�ននួុតុ�ចជ្ឈាងកង�័ពុណើវៀតុ 
�ាម្ពុ ណើ�ើ���ិាល័ឲ្យូណើ�ោធាាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុប្រតូុវសាលា�់អ្វីសា ់
ជាាណើប្រច្ចើនុនុាក់។ ណើ�ោធាាខែខែរិប្រក�ម្ពុវា���់កង�័ព 
ណើវៀតុ�ាម្ពុណើនៅប្រព�ចែដ្ឋន �ូុចែនណិើនៅណើ�តុបិ្រកណើច្ចះណើ�ោធាា 
ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុម្ពុ�នអ្វីាច្ចវា���់�ល័់ ន�ងរុិញប្រច្ចានកង 
�័ពណើវៀតុ�ាម្ពុណើ�ៅណើប្រកោ�វ�ញ�នណើ�ណើប្រពោះកង�័ព
ណើវៀតុ�ាម្ពុម្ពុានច្ច�ននួណើប្រច្ចើន។ 

 ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៧៩ �ំុ��នរិតុ់ណើ�ៅណើនៅកុុងនៃប្រព កុុង
ណើ�តុរិិតុនគ�រិ�។ កង�័ពចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុច្ចា�់ណើ�ដើម្ពុ�ក់ចែ�ក
គាុ ន�ង�ះី�ាតុណើសាី�ងអ្វីា�ារិ���ច្ចុក។ ណើដ្ឋើម្ពុី��ន 

រិសា់�ន ិ�ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងប្រ�ជាាជាន កង�័ពចែដ្ឋល័ណើនៅណើសាសា 
សាល័�់ននា�គាុជា�កដ្ឋ�ឡុ�ង ណើម្ពុើម្ពុកដួច្ច �កម្ពុកណើធាីើអ្វីា�ារិ
���ណើនៅកុុងនៃប្រពណើ�តុិរិតុនគ�រិ�ណើដ្ឋើម្ពុី�រិងច្ចា�ដ្ឋ��ឹងព�
�ាងចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ កម្ពុលា�ងចែដ្ឋល័ណើនៅកុុងនៃប្រពម្ពុាន�ា�ង 
ប្រ�ជាាជាន ន�ងកង�័ពច្ច�ននួ ៦០០នាក់។ ម្ពុកដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ� 
១៩៨០ �ំុ��នណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិណើឆ្នាំោុះណើ�ៅកានមុ់្ពុ��� ឬណើ�ៅថ្វាា
�ណើនលរិណើល័ៅុ។ ការិណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិតុាម្ពុ�ល�វ�ំុ�ជាួ�ការិល័��ក
ណើប្រច្ចើន�ាសា ់រិ��តុដ្ឋល័ម់្ពុានកងកម្ពុលា�ងចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ ច្ចុះ
ម្ពុក��ួល័�ំុ�។ ណើពល័ណើ�ៅដ្ឋល័�់�ណើនោះណើ�ើ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ
�ន�កអ្វីា�ារិ���ច្ចកុម្ពុក���នូប្រ�ជាាជាន ន�ងកង�័ព
ចែដ្ឋល័ណើ�ើ�ណើ�ៅដ្ឋល័។់ កង�័ពម្ពុានអ្វីាវុធាណើប្រច្ចើនជាាងមុ្ពុន
កុុងការិវា�តុ�ល័់ជាាមួ្ពុ�ណើវៀតុ�ាម្ពុ ណើប្រពោះអ្វីាវុធា
��ណើនើ�ន�ងសាម្ពុ �ីរិចែ��ដ្ឋ�ច្ចជាា៤០,៤៧,៦៧ ន�ងប្រគា�់ 
ចែ�ក រួិម្ពុ�ា�ងម្ពុានកងនារិ�ដ្ឋឹកជាញ្ចា�ន។ កង�័ពចែ�រ័ិ 
ប្រក�ម្ពុច្ចា�់ណើ�ដើម្ពុវា���់�ល័់ជាាមួ្ពុ�កង�័ពណើវៀតុ 
�ាម្ពុរិ��តុដ្ឋល័ឆ់្នាំាុ�១៩៨៥។  �នាា�់ព�ណើវៀតុ�ាម្ពុវា� 
ច្ច�ល័�លា�ង  �ំុ�រួិម្ពុ�ា�ងកង�័ព�នរិតុម់្ពុកណើនៅភូុ� ១០០៣ 
វ�ញ ណើដ្ឋោ�ម្ពុាន តុាម្ពុូុក គឺជាាអុ្វីកប្រគ�់ប្រគង។ �ំុ��នណិើនៅ 
១០០៣ រិ��តុដ្ឋល័់ឆ្នាំាុ�១៩៩៣ ម្ពុានការិច្ចុះក�ច្ចចប្រពម្ពុ 
ណើប្រព�ង��ប្រកងុ�រិ�សា�ញ្ចច�់សាន្ទ្រាងគាម្ពុ។ �នាា�់ម្ពុក�ង�ូ�ន
ប្រ�ជាាជានចែដ្ឋល័រិសាណ់ើនៅណើល័ើភូុ�ដ្ឋងចែរិក�នច្ចុះម្ពុកណើធាីើចែស្រុសា
ច្ចម្ពុាារិណើនៅកុុងស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើដ្ឋោ�តុាម្ពុូុក គឺជាាអុ្វីក

ចែច្ចកដ្ឋ�ធាល�សាប្រម្ពុា�់ណើធាីើ�ាះសាចែម្ពុីងរិសា់ណើនៅ។

ហេខៀវ ថន 

ឡុុង ចាន់ថន 

 ឡុុង ច្ចានថ់្វាន ណើភូ�ប្រ�ុសា អ្វីា�ុ៥៥ឆ្នាំាុ� ម្ពុាន�� 
កចែនលងក�ណើ�ើតុណើនៅភូ�ម្ពុ�នៃប្រជា ឃាុ��ឹកវ�ល័ ស្រុសាុកពួក ណើ�តុ ិ

ណើសាៀម្ពុរិា�។ ច្ចានថ់្វាន សាពនីៃថ្វាៃរិសា់ណើនៅភូ�ម្ពុ�ថ្វាលុ័់ថ្វា័� ឃាុ�

អ្វីនលង់ចែវង ស្រុសាុកអ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុឧិតុរិិម្ពុានជា័�។ ច្ចាន់
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ថ្វាន �នចែច្ចករិ�ចែល័កណើរិឿងរិាូវរិ�សាគ់ាតុដ់្ឋ�ច្ច�ាងណើប្រកោម្ពុ ៖

 កាល័ព�ជា�នានច់ែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ �ំុ�ម្ពុានអ្វីា�ុប្រ�ចែ�ល័ 
ជាា១០ឆ្នាំាុ�។ �ំុ�ប្រតុូវ�នចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើប្រជាើសាណើរិើសាឲ្យូច្ច�ល័ 
ណើធាីើជាាកងកុម្ពុារិណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�អ្វី�ដ�ងតុាណើអ្វីោន ឃាុ�ណើគោក

 
ធាលកណើល័ើ ស្រុសាុកជា�ចែប្រកង ណើ�តុណិើសាៀម្ពុរិា�។ ច្ច�ចែ�កឪពុក 

�ំុ� ន�ង�ង�ូ�ន�ំុ�ណើ�ាងណើ�ៀតុប្រតុវូ�នចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�ញ្ចា�ន
 ឲ្យូណើ�ៅណើធាីើការិណើនៅកងច្ចល័ត័ុ។ ការិងារិ�ំុ�ណើនៅណើពល័ណើនោះ

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�នណើប្រ�ើឲ្យូ�ំុ�ឃាាីល័ណើគោណើនៅចែ�វសាាា ណើ�ើ�

កា�់ដ្ឋ�ដ្ឋ���កណើធាីើជា� ន�ងណើរិើសាគួរិស្រុសាវូណើនៅចែ�ប្រ��ង។ ច្ច�ចែ�ក

ការិ���ច្ចកុណើនៅជា�នានណ់ើនោះគឺ�ំុ����ច្ចកុ�នប្រគ�់ប្រគាន ់

ណើដ្ឋោ�សាារិចែតុណើម្ពុភូ�ម្ពុ�អ្វី�ដ�ងតុាណើអ្វីោន �កច្ច�តុ�ុិកដ្ឋាក់

ច្ច�ណើពោះការិ���ច្ចកុរិ�សាប់្រ�ជាាជាន។ កាល័ណើនោះ�ំុ�ពុ�ច្ចា� 
ថ្វាាគាតុ់ណើ�ោ័ះអី្វី�ណើនោះណើ� �ូុចែនណិើដ្ឋោ�សាារិចែតុច្ច�តុលិ័ូ

សាណើនដោសាប្រ���រិ�សាគ់ាតុណ់ើនៅណើពល័ណើនោះ គាតុក៏់ប្រតុវូ�ន 

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើច្ចោ�ថ្វាាកីតុ។់ ណើនៅកុុងជា�នានណ់ើនោះអី្វី�ចែដ្ឋល័ 
ណើធាីើឲ្យូ�ំុ�ច្ចងច្ចា�ម្ពុ�នណើភូលច្ច គឺ�ំុ��នប្រ��ះណើឃាើញសាាកសាព

ជាាណើប្រច្ចើនណើដ្ឋកសាលា�់ ណើ�ើម្ពុសាូ�ុណើពញម្ពុាតុ�ឹ់ក�រិា��៍ 

ណើ�តុណិើសាៀម្ពុរិា�។  សាាកសាព�ា�ងណើនោះសា�ុធចែតុប្រ�ជាាជាន 

ចែដ្ឋល័ប្រតុូវ�នខែខែរិប្រក�ម្ពុកុ�កថ្វាា ឲ្យូ��ួល័សាណើម្ពុដច្ចប្រពះ 

នណើរិោតុិម្ពុ សា��ន ុ�ូុចែនកិារិព�តុ គឺ�កម្ពុកសាម្ពុលា�់ណើច្ចោល័

�ា�ងអ្វីសា។់ ណើនៅណើដ្ឋើម្ពុឆ្នាំាុ�១៩៧៩ កងណើវៀតុ�ាម្ពុច្ច�ល័

ម្ពុកប្រ�ណើ�សាកមុុ្ពុជាា�ំុ� �នរិតុណ់ើភូៀសា�លនួម្ពុកណើនៅ�ាះវ�ញ។ 
 ណើពល័ណើនោះកុុងភូ�ម្ពុ��ំុ�ច្ចា�់ណើកើតុម្ពុានការិច្ចល័ាច្ចល័ណើដ្ឋោ�
 

សាារិខែខែរិប្រក�ម្ពុ�កភូ�ម្ពុ�អ្វី�ដ�ងតុាណើអ្វីោន ជាា��តុា�ងវា� 
ប្រពល័ាន�នណិើ�ោះ។ ដ្ឋ�ណើច្ចះុប្រ�ជាាជានម្ពុ�ន�ាូនរិសាណ់ើនៅណើ�។  

ប្រ�ជាាជានរិតុណ់ើច្ចញព��ាះសាចែម្ពុីងណើ�ៅណើដ្ឋកណើនៅតុាម្ពុ�ល�វជាាតុ� 
ណើល័�៦។ អ្វីសា់រិ�ៈណើពល័មួ្ពុ�សា�ដ�ណ៍ើប្រកោ�ណើពល័

ចែដ្ឋល័ភូាពការិ�៍សាៃ�់សាៃាតុ ់ ណើ�ើ�ណើ�ើង�ាូនច្ច�ល័ណើ�ៅ

កុុងភូ�ម្ពុ�វ�ញ។ 

 ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៨៤ �ំុ�ម្ពុានអ្វីា�ុ១៦ឆ្នាំាុ��ំុ�ក៏ច្ច�ល័ណើធាីើជាា
 

កង�័ពសាាធាារិ�រិដ្ឋឋកមុុ្ពុជាា។ ណើប្រកោ�ម្ពុក�ំុ�ក៏ប្រតុវូ�ន
 

�ញ្ចា�នឲ្យូម្ពុកកានអ់្វីនលង់ចែវង ណើនៅឆ្នាំាុ�១៩៨៨។ �ំុ�ណើនៅ
 

�រិណើជាើងការិពារិណើនៅប្រព�ចែដ្ឋនចែ�រ័ិ-នៃថ្វា�ន៥ចែ� �ំុ�ក៏ល័ចួ្ច 
រិតុម់្ពុក�ាះណើនៅច្ចងុឆ្នាំាុ�១៩៨៨។ �ូុចែន�ិ�ៈណើពល័ចែដ្ឋល័

រិតុម់្ពុកណើនោះ �ំុ�ក៏�នជាួ�នងឹចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុពាក់ក�ដាល័

�ល�វ �ំុ�ក៏ចែល័ង�ាូន�នដិ្ឋ�ណើ�ើរិណើ�ៅមុ�ណើ�ៀតុណើដ្ឋោ�សាារិ

�លាច្ចចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុសាម្ពុលា�់។ �ំុ�ណើនៅតុសាូ�ជាាមួ្ពុ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ

��ន់ៃ�ៃ�� ២០ ខែខម� នុា ឆ្នាំាំ�១៩៩៨ ខាុ�ក៏ផ្សាាីចខ់ានួុរួមរសា់

ជាាមួ្ពុ�នងឹរិាជារិដ្ឋឋាភូ��ល័វ�ញ។

ស្រីសំ� សុំខ 

 ស្រុសា� សាុ� ណើភូ�ប្រ�ុសា អ្វីា�ុ៧២ឆ្នាំាុ� ម្ពុាន��កចែនលង

ក�ណើ�ើតុណើនៅស្រុសាុកណើកោះធា� ណើ�តុដក�ដាល័។ �ច្ចចុ�ីនុ

រិសា់ណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ��ួល័សាាល័ា ឃាុ�ប្រតុពា�ងប្រ���៍ ស្រុសាុក

អ្វីនលង់ចែវង ណើ�តុដឧតុដរិម្ពុានជា�័។ សា�ុ �នណើរិៀ�រិា�់ថ្វាា៖

 �ំុ�រិសាណ់ើនៅកុុងសាម័្ពុ�សាងគម្ពុរិាស្ត្រសាដន��ម្ពុ ណើនៅណើពល័
 

�ំុ�ម្ពុានអ្វីា�ុប្រ�ចែ�ល័១៨ឆ្នាំាុ�។ ណើប្រកោ�ម្ពុកក៏ម្ពុានការិ 
���ុសា���ុល័ឲ្យូប្រ�ជាាជានណើនៅកុុងភូ�ម្ពុ�ច្ច�ល័រួិម្ពុជាាមួ្ពុ� 
ច្ចល័នាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ �នាា�់ព�ម្ពុានរិដ្ឋឋប្រ��ារិ�ម្ពុលាក់ 

សាណើម្ពុដច្ចប្រពះ នណើរិោតុដម្ពុ សា��ន ុណើច្ចញព�តុ�ចែ�ងប្រពះប្រ�មុ្ពុ� 

រិដ្ឋឋ។ ភូលាម្ពុៗណើនោះ �ំុ�ម្ពុ�ន�ាន�់នច្ច�ល័រួិម្ពុកុុងច្ចល័នា

ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុណើ�។ រិ�ៈណើពល័ប្រ�ម្ពុា�៥ចែ�ណើប្រកោ�ម្ពុក 

ណើ�ើ��ំុ��នសាណើប្រម្ពុច្ចច្ច�តុដច្ច�ល័រួិម្ពុជាាមួ្ពុ�ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ 

ណើនៅមុ្ពុនណើពល័នៃនការិច្ច�ល័រួិម្ពុជាាមួ្ពុ�ច្ចល័នាណើនះ �ំុ� 
�នកតុ់សាម្ពុគាល័់ណើម្ពុើល័ពុ� �តុុភូ�តុនៃន�ាា�ដ្ឋះុកនា�ុ 
ជាា�នដ�នាា�់ធាលាក់ព�ណើល័ើណើម្ពុឃា ចែដ្ឋល័សានត័ុថ់្វាាប្រ�ណើ�សា 

ជាាតុ�រិ�សាណ់ើ�ើងប្រ�កដ្ឋជាាម្ពុានណើរិឿងម្ពុ�នល័ណូើកើតុណើឡុើង។ 

ណើប្រកោ�ម្ពុកណើ�ៀតុ �ំុ�ណើឃាើញណើរិឿងរិាូវ�ា�ងណើនោះ�នណើកើតុ 
ណើឡុើងព�តុប្រ�កដ្ឋចែម្ពុនណើដ្ឋោ�ឧ�ធម្ពុភាគច្ចប្រកប្រ�ម្ពុា� 

១០០ណើប្រគឿង �នណើ�ោះច្ច�ល័ម្ពុកកុុងប្រ�ណើ�សាកមុុ្ពុជាា។ 

ណើពល័មួ្ពុ� �ំុ��នណើ�ៅណើនសាា�ប្រតុ�ណើនៅកុុងចែប្រពកដ្ឋ�ច្ចសាពី
 

មួ្ពុ�ដ្ឋង �ូុចែនដសា��ាងអ្វីាប្រកក់ កង�័ព ល័ន ់នល័ ់ច្ចា�់ 

�លនួ ន�ងដ្ឋក��តុល័ុ�កាក់អសា់។ ណើប្រកោ�ម្ពុកណើ�ៀតុ 

58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ណើ�ើងប្រតុវូ�ន�ញ្ចា�នឲ្យូណើធាីើដ្ឋ�ណើ�ើរិណើថ្វា័ើរិណើជាើងតុាម្ពុ�ណើ�ដោ�

ម្ពុាតុច់ែប្រពកណើ�ៅកានត់ុ��នដ់្ឋ�ប្រក�ម្ពុណើនៅ�ួល័�ក់ណើភូលើង។ 

ម្ពុ�ន��រិ�ូុនា័ន ណើ�ើងប្រតុូវ�ន�ញ្ចា�នឲ្យូប្រតុឡុ�់ម្ពុក�ាះ

វ�ញ។ ប្រ�ជាាជានកុុងស្រុសាុករិ�សា់�ំុ�ច្ចា�់ណើ�ដើម្ពុ�ណើងាើតុ
 

ជាាកងជា�វពល័តុសាូ�។ ណើ�ើងរិតុណ់ើ�ៅល័ាក់�លនួណើនៅកុុងនៃប្រព 
 

ណើដ្ឋើម្ពុី�ណើគច្ចណើច្ចញព�ការិ�ម្ពុលាក់ប្រគា�់ចែ�ករិ�សា់កង�័ព 

ល័ន ់នល័។់ �ំុ�ណើឃាើញកង�័ព ល័ន ់នល័ ់�នណើធាីើ��ប្រ�ជាាជាន

�លា�ងណើពក �ំុ�ក៏�នច្ចាកណើច្ចញព��ាះ ណើ�ៅច្ច�ល័តុសាូ�ជាា 
មួ្ពុ�ច្ចល័នាចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ។ កាល័ណើ�ោះ ម្ពុានណើម្ពុចែ�រ័ិ 

ប្រក�ម្ពុមុ្ពុាក់ណើ�ោ័ះ គួក ចែដ្ឋល័ម្ពុានដ្ឋ�ណើ�ើរិ�ក់ូពាច្ចៗ 

ន�ងម្ពុានច្ចរិ�តុមឺុ្ពុងម្ពុាូតុ។់ ណើនៅណើពល័ប្រ��ុ�ធគាុកងកម្ពុលា�ង

រិ�សាណ់ើ�ើង��ួល័រិងរិ�ួសាជាាណើប្រច្ចើននាក់ ចែដ្ឋល័�ងេ�ច្ច�តុដ

ឲ្យូណើ�ើងដ្ឋកកង�័ព។ ��ៈណើពល័ណើនោះ �ំុ��នប្រតុវូរិ�ួសា

ច្ច�ប្រតុង់ឆ្នាំូឹងជា�ន�។ អ្វីងគភូាព�ន�ញ្ចា�ន�ំុ�ណើ�ៅពូា�ល័ណើនៅ

ណើព�ូក�ពង់គរិ។ ណើប្រកោ�ជាាសាះណើសាីើ� ចែ�រ័ិប្រក�ម្ពុ�ន 

ដ្ឋាក់ឲ្យូ�ំុ�រិសាណ់ើនៅកុុងម្ពុនា�រិព�ការិ។ �ំុ��នដ្ឋកឹនា�កុម្ពុារិណើធាីើ
 ការិដ្ឋា�ណើដ្ឋើម្ពុណើច្ចក ណើដ្ឋើម្ពុី��គតុ�់គង់កងកម្ពុលា�ងណើនៅសាម្ពុរិភូ�ម្ពុ�

មុ្ពុ�។ ណើប្រកោ�ម្ពុកណើនៅណើពល័ម្ពុានការិប្រគ�់ប្រគង ន�ងវ�សា�ុធ 

កម័្ពុព�កម័្ពុាភូ��ល័ភូ�ម្ពុ�ភូាគន�រិតុ� ណើម្ពុអ្វីងគភូាពរិ�សា់�ំុ� 
ក៏ប្រតុូវ�នច្ចា�់�លនួចែដ្ឋរិ។

ក្រកមុការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�សានុីភិាាពុអនុាង់ខែវាងជាួ�សាមាាសានុ ៍ 
ក្រពុ� រាានុ ់រសាល់េនុៅកំងុភូ�មិ អូរតុាលេមាង ឃាុ�អនុាង់ខែវាង ស្រាសាកុអនុាង់ 
ខែវាង ណើ�តុដឧតុដរមានុជ្ឈ័យ តុាមរយៈ�លេក្រមោងក្រ�វាតុិ�សាាស្ត្រសាី
ក្រ�ួសាារ ចែ�ឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២១។ 
(សាតួុ វាិ ចិ ក្រតុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុុជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 59

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេលខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេលខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

«ទលួពឃិាដ»
មតីណើតា� ត ណើមណើ�អ្វីងគការ 

សាភាាវា�តុមិ�លេតុោំតុនុា�ឱ�ខាុ�លេឃាើញរលេណី្ឌៅមរណ្ឌៈក្រ�ួសាារសាភាាវា�តុមិ�លេតុោំតុនុា�ឱ�ខាុ�លេឃាើញរលេណី្ឌៅមរណ្ឌៈក្រ�ួសាារ

 ជ្ឈ�លេនុោរលេពុ�ក្រពឹុកនុាខែខកតុីិក�ក់ 

លេ�កមករអឹកពុ��ិសាខាងលេជ្ឈើងក្រតុជ្ឈាក់  

ស្រាសាិ�។ កាិនុក្រ�លេហើរពុិលេ�ោរនៃនុមៀម នុងិ

�មៀងស្រាសាវូាក�ពុងុលេធាើើខានួុសាាយភាាយមក     

មីងៗលេធាើើ ឲ្យ�អារមែណ៍្ឌក្រជ្ឈះ�ាាធារូលេសាីើ យ 

កុំងក្រ�ូង ខែ��ធាាា�់�ក់នុវូា�ុកខកងើ�់

ក�់   ង�មិនុអាច��លេភាាច�នុ។ ខែតុលេ�ោះជ្ឈា 

យាាងណ្ឌាក៏មិនុអាច��ុ�ាងនុវូាសាាាក 

សាាុម្ពុ�ចឺ្ចា�់ ន�ងស្រុសាណើម្ពុោល័អ្វីនសុាាាវរិ��៍

លេខាោចផ្សា�ាខែ��ធាាា�់លេកើតុមានុកនុាងមក

�នុលេ�ើយ។ 

 ខាុ�ជ្ឈិះមាូតុូពុ�លេក្រកោយមានុអំកឌុ្ឍ� 

កាតុផ់្សាាូវា�� កាតុភ់ាាឺខែស្រាសាសា�លេ�ៅលេ�ៅភូាមិ 
ក�លេណ្ឌើតុរ�សាខ់ាុ� មីាយ នុងិជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តុាលេនុៅ 
ឯភូាមិក្រកា�ង ឃាុ�នៃក្រពុស្រុសា�តិុ ស្រាសាកុពុារា�ង  

លេខតុនីៃក្រពុខែវាង។ ជ្ឈិះ�លេណី្ឌើរខែភាកំខាុ�ងាកណើម្ពុើល័ 

ណើ�សាភូាពជាុ�វ�ញ�លនួ�លេណី្ឌើ រអ្វីារិម័្ពុណ៍្ឌរិលេវាើ 

រវាាយ ស្រាសាលេមើស្រាសានៃមនុកឹ�ិតុខែវាងឆ្នាំៃាយ។ 

 ណើនៅណើពល័ណើនោះស្រុសាណើម្ពុោល័អ្វីនសុាាាវរិ��៍

លេខាោចផ្សា�ា�នុនុា��ាំរតុល់េចញមកក្រ�លេសាច 

ក្រ�សាាច លេហើយសាាចល់េរឿងឈាចឺា�់លេខាោច 

ផ្សា�ាក៏ចា�់លេផ្សាីើម�ញ្ញាៀ�ងហើ��សាាជ្ឈា 

�ែ�មីងមួយៗ លេនុៅច�លេពុោះខែភាកំខាុ�។  ខាុ�អួ�
 

លេ�ើមក ខ��ិ�ខែភាកំ��លេភាាច�ុកខខែតុ��លេភាាច 

ម្ពុ�នុ�នុ លេក្រពុោះខែតុការឈាចឺា�់វាាមានុ 

��ហ�ធា�លេធាងលេពុក លេធាើើឲ្យ�ខាុ�ក្រ�ឹងពុក្រងឹង 
សាែារតុ� លេហើយខ�លេ�ើកខែភាកំតុាម�ានុសាា 

លេ�ើងវាញិ នុវូាសាាចល់េរឿងចាសា�់ា�ងអសា់

ខែ��ខាុ� នុងិក្រ�ួសាារ�នុឆ្នាំាងកាតុ់កុំង

រ��អាវាលេខែៅ។ 

 មាូតុូ�នុនុា�ខាុ�មក��់���ួ�មួយ

ខែ��ខាុ�ធាាា�់�នុសាាា�់យាាងចីាសា់

��ផុ្សាតុ កា�ពុ�៣៩ឆ្នាំាំ�មុនុ (១៩៧៨-

២០១៧ ខែ��កា�លេនុោះខាុ�មានុអាយុ 
ក្រ�ខែហ���់មួយឆ្នាំាំ�)។ ��លេនុះលេហើយ 

�ឺជ្ឈា�ួ�មួយខែ��សាិតិុលេនុៅខាងលេជ្ឈើង 

ភូាមិក�លេណ្ឌើតុរ�សាមី់ាយ ជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តុា នុងិ 

រូ�ខាុ� �ឺភូាមិក្រកា�ង លេហើយ�ួ�លេនុះអំក 
ភូាមិលេ�លេហៅ�ា �ួ�សាាា�ង ខែតុលេពុ�លេនុោះ

សាក្រមា�់ខាុ�លេហៅ�ា «�ួ�សាាា�់» សាិិតុ

កំុងភូាមិក្រកា�ង ឃាុ�នៃក្រពុស្រាសា�ិតុ ស្រាសាុក

ពុារា�ង លេខតុនីៃក្រពុខែវាង។ 

 ម្ពុូ�តុ��ន��់ ខាុ�ស្រុសាក់�ឹកខែភាកំណើប្រច្ចោក  

ឈារសាមាឹងលេមើ����ួ�លេនុោះ លេក្រពុោះ�� 

�ួ�លេនុោះលេហើយខែ��ជ្ឈាកខែនុាង�នុផ្សាេកុ

នុវូាសាាាកសាាំមអនុសុា�ាវារ�យ៍រា�់រយ

�ានុតុ�ណ្ឌក់�ឹកខែភាកំឈាាម�៏ជ្ឈូរចតុ់

កុំងឆ្នាំាកជ្ឈ�វាិតុខាុ�កុំងរ��លេខែៅងងឹតុ ៣
 

ឆ្នាំាំ� ៨ខែខ ២០ខែ�ៃ ខែ��ឪពុកុមីាយ �ៀូនុ 
ក្រ�ុសាលេពុៅលេភាាោះ នុងិ�ង�ៀូនុអំក ១៧  

លេមសាា �នៃ�លេ�ៀតុ ក្រតុូវា�នុក្រកុមលេពុជ្ឈឈ 

ឃាា�លេខោអាវាលេខែៅខែខែរក្រកហម សាមាា�់ 

�ែានុញលេញើតុនៃ�  សាមូី�ខែតុរូ�ខាុ�ក៏សាងឹខែតុ 
អ្វីសា់ជ្ឈ�វាិតុលេនុៅលេពុ�លេនុោះខែ�រ។

 ខាុ�អងាុយចុះ�ិតុ រួចងាកលេមើ�ជ្ឈុ�
 

វាិញខានួុ។ ខាុ��ិ�ខែភាកំ�នុីចិរួចលេ�ើកមក
 

វាិញខ�រកនុកឹលេមើ�ពុ�ក្រ��់ក្រជ្ឈុងលេក្រជ្ឈោយ

នៃនុលេរឿងរាាវាខែ���នុលេកើតុមានុលេ�ើង 

លេនុៅ��លេនុះ កា�ពុ�ជ្ឈតិុ៤០ឆ្នាំាំ�មុនុ។ លេ�ោយ 

សាារអំកលេ�ើកមាូតុូជ្ឈាអំកភូាមិសាាា�់�ាំ

លេ�ើ�ខាុ�មានុ ឱកាសាលេក្រចើនុកុំងការស្រាសានៃម 
 

លេរើកកាយមកវាញិនុវូាក្រ��់រូ�ភាាពុ�ា�ង 

អសា់ខែ��ធាាា�់មានុ។ 

 ខាុ�ចា��នុ�ា  នៃ�ៃមួយមិតុនីុារ�ក្រ�ធាានុ 
ក្រកមុកុមារ�នុឲ្យ�ខាុ�លេ�ៅឃាើា�លេ�ោលេនុៅ 
វាា�ខែស្រាសាក្រតុពុា�ង�ាក់ស្រាសាវូាខាងលេជ្ឈើង

�ួ�លេនុោះ។ ���ួ�លេនុោះមានុរ�ងលេ�ើម 

�នុាាអមិុ��ឹកនុងិលេ�ើមរ�ចាកពុ�ធ័ជ្ឈុ� 

វាញិ។ ខាុ�មានុលេមលេ�ោមួយខែ��អងាការ

ឲ្យូខាុ�ណើម្ពុើល័ចែថ្វា�ា�វា។  ខាុ�ស្រុសាឡុាញ់វា�ាសា ់

លេហើយ�នុ�ាក់លេឈាែោះ�ា  «ម�លេតុោំតុ»   

ណើប្រពោះវាម្ពុានសាម្ពុីុរិពណ៌្ឌណើតុោុតុ។ នៃ�ៃ 

ណើនោះម្ពុ�នុ�ងឹ�ាម�លេតុោំតុមានុ��ណ្ឌង ឬក៏ 

លេ�ោយនៃច�នុ�លេ� ម�លេតុោំតុ�នុរុ�រ�ង 

ចូ�លេ�ៅកំុង�ួ�លេនុោះ។ ��លេនុោះ ជ្ឈា
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លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦២ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ជ្ឈ�វាិតុមិនុអសា់ជ្ឈ�វាិតុមិនុអសា់

 លេនុះជ្ឈាសា�ណ្ឌាងមួយកុំងមួយ�ានុ 
ណើប្រគោះថ្វាាុក់ លេ�ើសា�នជាាពកួវាណើឃាើញពុតិុជាា

ពុកួវាា�ញ់សាមាា�់ខាុ�លេចោ�ជ្ឈាមិនុខានុ។  

 លេ�ោយមិនុ�នុ�ិតុខែវាងឆ្នាំៃាយនុងិ

��នុតិុលេនុៅលេកែងខៀ�ផ្សាង ខាុ�ខែ�រជ្ឈាខងឹម�

លេតុោំតុយាាងខាា�ងលេ�ៅវាញិ លេក្រពុោះ�ិតុ�ា

�នុនុា�ខាុ�លេ�ៅរកលេសាចកី�សាាា�់។ 

 �ិតុចុះ�ិតុលេ�ើងលេ�ោយក្រ�ា�ពុុ��នុ 

ខាុ��នុយក���ងលេ�ើមក្រតុខែ�កខែ��ជ្ឈា�់ 

នុងឹនៃ�វាាយខានួុវាាមួយ��ហងឹរហតូុមានុ 
សាាំមកនុេ�ួលេនុៅនុងឹខានួុវាា។  ម�លេតុោំតុមិនុ

 
�ន�ងឹប្រច្ចណើល័ោតុណើ� ចែ�រិជាាសាៃាតុណ់ើសាៃ�ម្ពុ។  

មិនុខែតុ�ាុលេណ្ឌ ះោះ វាា�នុយកអណី្ឌាតុមក 

�ិឍលេ�ើកីា�រ�សា់ខាុ�លេ�ៀតុផ្សាង។ ខាុ�

��់វា�ម្ពុ�ណើតុោុតុ លេហើ �សាម្ពុលងឹណើម្ពុើល័មុ្ពុ�

វាា រួចក៏ខែក្រ�ជ្ឈាអាណិ្ឌតុលេ�ៅវាិញ។ 

 ខាុ�អខែងៀ�កីា�វាាតុចិៗ លេហើយ�ិតុ 
�ា លេនុះជ្ឈាក្រ�ផ្សាំូ�មួយខែ��នុា�ខាុ�ឱ�

 

លេឃាើញរលេណី្ឌៅពុិឃាា� នុងិ�ឹងពុ�លេហតុ ុ

ការណ៍្ឌលេក្រ�ោះ�ាំក់ជ្ឈ�វាិតុនៃនុក្រ�ួសាារខាុ�។  
ខាុ�មានុចតិុអីាណិ្ឌតុវាាវាញិលេសាេើរស្រាសាក់�ឹក 
ខែភាកំ។ សាមូី�ខែតុសាតុើក៏មានុសាភាាវា�តុិ

ឱ�លេយើង�ងឹខែ�រ។ 

 កាល័ណើនោះកមុសាខ់ាុ�នុងិកមុសាម់្ពុ�ណើតុោុតុ

�ឺក្រ�ខែហ��ាំ ខាុ�យកនៃ�លេ�ៅអខែងៀ�

កខែនុាងខែ��អងាការហាមឃាាតុ់មិនុ

ឲ្យ�អំកណ្ឌាចូ�លេ�ើយ។  

 នៃ�ៃ�ក់រលេសាៀ�កុមារ�ា�ងអសាក់្រតូុវា 

លេកៀងលេ�ោ��ៀូ�លេក្រកោ�។ �តុម់�លេតុោំតុ 
ពុ�វាា� ខាុ�ក៏សាួរលេ�ៅកុមារចា�លេ�ោ�ា�ង 
លេនុោះ�ា “មិតុកុីមារលេអើយ មានុលេឃាើញ 

ម�លេតុោំតុលេ�ោខាុ�លេ�?” កុមារមំាក់កុំង
 

ច�លេណ្ឌោម�ួនុក្រ��នុាក់ ខែ��ខាុ�លេភាាច 
លេឈាែោះ�នុក្រ��់ខាុ��ា “មិតុកុីមារវាង�”  
ខាុ�លេឃាើញម�លេតុោំតុរុ�រ�ងចូ�លេ�ៅកំុង

�ួ�សាាា�ង។  ខាុ�លេងាមងាាមសាេាក់លេសាេើរមិនុ 
ហាូនុច�ូលេក្រពុោះលេ�ើ�ខែតុលេឃាើញពុកួកង 

ឈាា�ខែខែរក្រកហមលេ�ញ�ញ់មនុសុា�

រតុ់លេចញពុ��ួ�សាាា�ងលេ�ោយកា�លេភាាើង

អាកា នុងិសឺាវានិុធា�ណ្ឌាយ (M79) �ាុនុែានុ

នៃ�ៃមុនុរតុត់ុាមក្រតុពុា�ង�ាក់ស្រាសាវូាខែ�� 

លេកែងៗ ចា�លេ�ោ�ា�ងលេនុោះ�នុសាាា�់

ចីាសា�់ា�ឺជ្ឈាលេមភូាមិអុ�។ លេពុ�លេនុោះខាុ� 
�ិតុ�ាក្រតុូវាលេធាើើ�ចូលេមីចលេ�ៅ! លេ�ើ�តុល់េម 

លេ�ោ លេ�ក្រ�ក�ជ្ឈា�ាក់�ណ្ឌឌកមែខាុ�ជ្ឈាមិនុ 
ខានុ។ កនុាងមកលេមកងខែតុងខែតុលេហៅខាុ�

លេធាើើសាើយ័�ិលេតុៀនុមិនុខែ��ខានុពុ�ក�ហសុា

កំុងការងារ។ ភាាាមលេនុោះ ខាុ�ក៏រុ�តុាម

ក្រ�លេ�ោះតុចូមួយច�ូលេ�ៅកុំង�ួ� ឱនុ

លេងើ�ៗ ខែភាំកសាមាឹងលេររកម�លេតុោំតុកុំង

អារមែណ៍្ឌភ័ាយខាាច។ 

 ខណ្ឌៈលេនុោះខាុ�ឮសា�លេ�ងកា�់�� �ឹ�ៗ  
នុងិមនុសុា�នុយិាយ�ាំ។  ខាុ�ប្រកណើឡុកសាមាងឹ 

លេ�ៅរកសា�លេ�ងលេនុោះ ស្រាសាា�់ខែតុលេឃាើញ

មនុសុា�ក្រ�ុសា���ួនុនុាក់អាយុ�ងខាុ���

�ួនុឆ្នាំាំ�  ពុាក់លេខោអាវាលេខែៅ   ជ្ឈតួុកីា�ក្រកមា 

ក�ពុងុជ្ឈ�ករលេណី្ឌៅ��ហ�ក្រ�ខែហ��ួនុខែមាក្រតុ

�ួនុក្រជ្ឈងុ ជ្ឈលេក្រមៅក្រ�មាណ្ឌមួយខែមាក្រតុ នុងិ 

��ឈរកា�លេភាាើង�ង់ក្រតុលេ�ោកកញ្ញាៀសា់

មួយលេ�ើមលេនុៅមាតុរ់លេណី្ឌៅខែ�រលេ�ៅ�ិសា 

ខាងលេជ្ឈើង។ 

 ខាុ�រកកខែនុាង��ងខាួនុខ�តុាមលេមើ�

សាកមែភាាពុពុួកលេ��នុលីេ�ៀតុ�ា�ងខានួុ

ភ័ាយញ័រ។ រ�លេពុចលេនុោះក៏លេឃាើញមនុសុា�

ក្រ�ុសាមាឌ្ឍធា�មំាក់លេសាា�កពុាក់លេខោអាវា

លេខែៅ ពុាក់មួកកាតុ�ិ�ង់កក្រកមា ក្រកវាាតុ់

កា�លេភាាើងខា� នុងិខែខ�លេសានុណ្ឌារាុងលេនុៅនុងឹ 

ចលេងកះក្រ�ខែហ�ជ្ឈា លេមលេ� ខែស្រាសាកសាួរ

(តណើ�ណើលខណើប្រកាយ) 

�ុង វង្ស្មទិ ិ

លេ�ៅមនុសុា�ក�ពុុងជ្ឈ�ករលេណី្ឌៅលេនុោះ�ា 

“លេមើ�៍សាមមិតុ ីលេតុើរលេណី្ឌៅលេនុះ�ាក់�នុ

លេ�ោ �ាុនុែានុកីា�?” លេពុ�លេនុោះមនុសុា�

�ា�ងលេនុោះ�នុលេឆ្នាំាើយតុ�ក្រពុមៗ�ាំ�ា  

“�� សាមមិតុ�ីនុក្រ�ខែហ�ជ្ឈាងនៃមា

កីា�ខែ�រ។” 

 ខាុ�ក្រពឺុកីា�ខាាកលេពុ�ឮពុាក�សាមី�

លេនុះភាាាម ខាុ��ិតុ�ា មិនុខែមនុ�ាក់លេ�ោលេ� 

ក្រ�ក�ជ្ឈាលេ�សាមាា�់មនុសុា��ាក់កុំង

រលេណី្ឌៅលេនុះរួម�ា�ងក្រ�សួាារខាុ�ផ្សាង លេក្រពុោះ

ខាុ��នុឮឪពុកុមីាយខាុ� ក្រ��់�ា “ក្រ�សួាារ

លេយើង ក្រតុវូាក្រ�ធាានុកងចាតុត់ុា�ងឲ្យ�លេ�ៅ

រសា់លេនុៅលេ�ើ�ួ�សាាា�ងលេនុះ។” រួចលេ�ក៏

លេ�ើរលេ�ៅវាញិ  ពុកួលេ�ចា�់លេផ្សាីើមជ្ឈ�ករលេណី្ឌៅ

�នុលីេ�ៅលេ�ៀតុ។ 

 លេពុ�ពុកួលេ�ក្រតុ��់លេ�ៅវាញិ លេឆ្នាំា�តុ 

ឱកាសាលេនុោះស្រាសាា�់ខែតុខាុ�លេឃាើញម�លេតុោំតុ

លេនុៅខែកីរខានួុ លេហើយក៏លេកៀងម�លេតុោំតុមក 
លេក្រកៅវាញិយាាងលេ�ឿនុលេ�ោយភ័ាយលេ�ើង

�ងាក់ក្រតុ�រខ��ខ់ានួុញ័រច�ក្រ��់�ចូកូនុ 
ចា�ធាាាក់�ឹក។ 
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