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�����������������������������(នរណជឃតករ ? )ស
ណ� រដ�លគ� នចម���យច�ស�លស� ន�ង ព�តប�ក�  
��យមន បត!វ�នត
ងម$�ង�កត
ងព%ឆ' 
 1975 រហ)ត�កទល� ន�ង សព+ថ-.មន  ម/មពលដ�លមនមហត1ករណ3  
កប�សម� ប�បបជពលរ�5 របស�ខ��នព%ស
ណក�ម��7កន
ម/មពលណគ:ន�ងមនស
ណ� រថ ( នរណជឃតករ )  

មន មក�តម$�ង�កភ� �ៗដ�រ ប>1ដន? គ� នចម���យ��យណដ�លជករព�ត ន�ង ច�ស�លស� ម$�យ មហ�យស
ណ� រ  
ហ'7ងក@�នរលយ�ត�មAវ �ញត�កលមវល ល1 បតដតមនមក�តមហត1ករកប�សម� ប�ជ-%� ឬ ល1 បតដតមន  
ករ មឃសន រកសម��ងមឆ' តមទ�ប�នឮស
ណ� រមន ជ-�%�EងមទFត គ: ប�
ឆ' 
�Eងៗ គ:ជស
ណ� រអត�ចម���យ ។
                             មប�ត�ករបបម��លម��លរបស�ខI1
 មJ�ញថករបមងK�តម$�ង�កវ �ញ�ន ន)វ របប 
( រជក��1យន�សEន�យ�-%� ) ថន គណបកMបបជជនក�O1ជ មបកយករម� មឆ' តឆ' 
 1993 រ�ច�ក បបជជត�ដខ�រ  
មយ�ងមនករដបក�ក�ស�គ%Qយ> ងខ� 
ងរហ)ត�ក�ល�សព+ថ-.មន  មហ�យករដបក�ក�ដ�លព��កន7ងពT�ល  
មល�កមន  គ:បណE ល�កដតអ
ព%មសEចចថបង  នមរត?�  ស%ហន1   ហ'7ងដហUង ។
                                                
                                                ខI1
ម��ល��នមJ�ញទល�ដតមស ថ បបជជត�ដខ�រមយ�ង សព+ថ-.អចមX�+កររ�បរ��គ'  
ឲZ�នជ កម� 
ងដខ�រអ'កមស'ហជត�ព�តប�ក� ��យម/�1នករម� មឆ' តជត�ឆ' 
 2013 មន  ម���\%មX�+ករ រ 
ម]  
ជត�មយ�ងឲZរ�ចផ1តព%ករ�ត�បង�ជមរFងរហ)តម/មបកយករមX�+  
សមហរណក��អស_ ននឆ' 
2015 ខង�1ខមន 
                                                    ជករព�ត ន�ង ឥតបបដកក�នថមរaងរ> វ ( នមយ�យ�@ស�1កស� ញ ន�ង ព��ក 
ម] សសយ)ក'1ងបបមទសក�O1ជមយ�ង ត
ងព%អត%តកលរហ)ត�ក�ល�បចc1ប\ន'កលមន គ:ជបងKមងK�តម$�ងម]យ  
ផe ល�ម]យ មសEច ក��1យន�សE នមរតE� ស%ហន1 ន�ង បរ �វ របស�គត�  	�
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                                                ថ-.មន ខI1
 មខ� រ �នe ស)�មX�+ករអX�ប�យប
ភ:� ន)វ ករព�ត��យច
ន�នដ�លជកន�7  ថន  
បញi  ទ
ងទ�យ ទ
ងព�ង របស�ជត�ដខ�រមយ�ងដ�លបងK ន�ង បមងK�តម$�ងម]យមសEច គ� នទសព�តរជX�3  គ� ន  
គ1ណX�3  គ� នស%លX�3  គ� នសចcX�3  ន�ង ចរ �យX�3 មj�   នមរតE�  ស%ហន1 ម���\%ដចករ 
ដលក ជ)នជនរ��ជត�  
រ��j� ន�ង រ��ទ1កk យកមAព�ចរណ �)ចមនខងមបក�មន  ។
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���������������������������������������គ:មនមហត1ផលជមបច�នដ�លខI1
��នអចមរFបរប��នអស�ម/ក'1ងបគមន  ប>1ដនEមន  
មហត1ផលស
ខន�ៗ��យច
ន�នដ�លខI1
បត!វដតមល�កយក�កបងi ញ ន�ង ជ
របជ)ន�)ចតមAមន  ។
                      1- នមរត?� ស%ហន1 ជមសEចពល ន�ង ន�យ�ច)លច�តEដត លទ�oក��1យន�សE ដត��យគត�  
ម/ក'1ង��យជ%វ �តរបស�គត� ។
                      2- ជមសEចមល� ភ ន7ង ក�តណi  ប�ថ' ដតសស% ។
                       3- ជមស?ច គ� នគ1ណX�3  គ� នស%លX�@  គ� នសចcX�3 ន�ង  គ� នចរ �យX�3 ឬ  
ដ�ល មយ�ងមpថ មសEចគ� ន ( ទសព�XរជX�3 ) ហ'7ងឯង។
                       4- ជមសEច ក\ត�ជត� ប
មផ�ច ប
ផ� ញជត� ន�ង ជម�ឃតករ សម� ប�ជត�ខ��នឯង។
                       5-  ជមសEច ក
សក ��នហ_ នទទ�លខ1សន)វ ក
ហ1សឆQងដ�លខ��នន�ង បរ �វខ��ន�ន 
បបបព�តEមX�+�កមល�ជត�ន�ងមត1ភ)��របស�ខ��នឯងយ> ងមឃមsថបពថផMដ�លមយ�ងព��កន�ងបរ �យយក'1ងមពលមន
                       6- ជមសEច មល� ភមលភន�ងអ
ណច �នមX�+ជមសEចមហ�យ��នបគប�បគន�មទ គ:គត�  
ហ'7ងចង�មX+�ត
ងដត ម�បកt� ម�ភ)�� ម�J1
 ម�សសtក មuហ+ យដខបត ។ល។ន�ង ។ល។       
                       ប>1ណv7 ងមហ�យ��នបគប�បគន�មទFតម-���X
ពសមJ ចង�មX�+រហ)ត�ល�មA មc ស�លទo�  
��យ ម/មល�មលកមយ�ងមន  ម���\%�នមបបwបន�ង  ( ) Joseph Stalin Stalinism ឬ   ( ) Mao Zedong maoism ។
មត� នមរតE� ស%ហន1 ចង�ក� យមAជមc ស� លទ�oអ+% ? 
ចម���យគ: មc ស�លទ�o(ស%ហន1ន�យ� ឬ ន�យ�ស%ហន1)(  ) Sihanoukism ហ'7ងឯង ។

                   មត�ម/ក'1ង��យជ%វ �តរបស�មសEចពលអងQមន មន�នមX�+អ+%ខ� ដ�លរប�ថជគ1ណស�\ត�E  
ន�ង គ1ណវ �បត�? សបមប�ជត� ន�ង មត1ភ)�� របស�ដខ�រមយ�ង ក'1ងន�ខ��ន�នមX�+ជមស?ច �ល�មAព%រ�ង ហ'7ង  ?
                   គ1ណស�\ត�Eដ�លមយ�ងម��លមJ�ញ ន�ង មជaថជករ�មណ�E �យក ឬ ប�ន�យកព%ដខ�រអ'ក  
មស'ហជត�ព�តប�ក�របស�មយ�ង រហ)ត�ល�ខ��ន�នក� យមAជបព ប%តថនជត�ដខ�រកន�ង�កមនដតព%រមទគ:  ៖
                                       
                                       1- ]ក�ពកZបណ7E ងមAត1លករយ1ត�X�3អនEរជត�ម/ទ%បកtង (ឡមអ ) ប?7ងទ�ទរយក  
ប�សទ( បព វ �ហរ )ព%មចរមសF� �កវ �ញ�នសមប�ចម/ឆ' 
 1962 ។ ប>1ដនEគ1ណស�\ត�? ដ�លបបឡក� បប$)ស 
មAម]យក%E��នបជ សស$  ជមហត1មX�+ឲZព�កមគ(មចរមសF�)មនឱកសបងKជបញi មរaយៗរហ)ត�ក�ល�សព+
ថ-.មន  ។                       
                                        2- ករទ�ទរ ( ឯករជZ )ព% �រ
ង នមពលមន ជករព�ត ន�ង ឥតបបដកក�នថអ'ក  
ដ�លក� ហនហ_ នមចញ�1ខមX+� ករតស_)បបឆ
ងជ��យ ន7ង�រ
ង ម���\%ទ�ទរ ឯករជZ រហ)ត�ល�ខ��នឯងបត!វ  
�នព�ក�រ
ងចប� ន�ង សម� ប�មហ�យអ'កខ� មទFតក� យមAជអ'កមទសជជនក\ត�ជត� ម]យករមចទបបកន�  
ឬ ទម� ក�ក
ហ1ស ព%ស
ណក�មសEចក\ត�ជត���យអងQមន  មន�)ចជមលក អចរZ ស+  អចរZ ដហ� ជវ  មព  
ក
ម�  �> ច ឈ:ន  ប_1ន ច|នe�>1ល  មអFវ មក�ស ។ល។ន�ង។ល។    
                     គ1ណស�\ត�E ដ�ល�ន�កព%ករ �មណE� �យក  ឬ ប�ន�យក ព%អ'ក�ថទទ
ងអស�ហ'7ង  
ជ មហត1 បណE លឲZ នមរត?� ស%ហន1  
�នទទ�លសនe1 ថនករគ
បទព%ស
ណក�បបជជត�ដខ�រយ> ងគបគ7កគមបគង រហ)ត�នក� យមAជ( 
បព ប%តឯករជZជត� )(បព ប%តបបង}បបបង}�ជត�-ផM ផ~រជត�) ន�ង  ស%Uៗ ជមបច�ន មទFត គ: ស1ទoដតជបព ប%  
រហ)តមX�+ឲZ(មស?ចច
គ�តហ��ង)អងQមន ម-�Kង រមរ �ងន�ងអ
ណច ដលងសQ ល�ខ1ស សQ ល�បត!វ 
                    3- រ��បមងK�ត(រ]5 ភ��លបត%ភគ%)ដ�លមនបកt�  កម� 
ងអ'កតស_)បបឆ
ងន�ងសបត!វ យ�ន  



j� នពនច
ន�ន03 បកt� ច)លរ��បមងK�តមន�)ចជ ៖    បកt�( ដខ�របកហ� ប>1ល ពត ) បកt�(មលក ស1:ន សន)  
ន�ង បកt�(ហ_+1នស�នប�ច) រហ)តមនករចរចសន�Eភពថ-.ទ% 23 ត1ល ឆ' 
1991 នទ%បកtង�> រ �ស 
បបមទស�រ
ង។
                     មល�កមន គ:ជ(គ1ណស�\ត�Eរ�� )របស�ដខ�រអ'កតស_)បបឆ
ងយ�ន ន�ង បមណE ញមចរយ�ន  
ដ�លជសបត!វមចញព%មត1ភ)��ដខ�រ ក@ប>1ដនEដបជមសEច (ក\ត�ជត�) ��យអងQមន (ប�ន�យក)ដតម' ក�ឯងមទFត 
ម]យ   ឲZបកt�បរ �វរបស�ខ��នដ�លជព�ក( ឃតករ ) ប
ដបកខ��ន ន�ង 
ជអយ>ងខI1
កញ�  យ�នដសសកបបក)កបបកស មល�ក  
តម�K�ងខ��នឲZ�នក� យមAជ(បព �ហវ �រកM|បត)ច
ដណកខ��នឯងវ �ញ(មសEចពល)ក@�នមX�+ករតបស'ង សង  
គ1ណ�ល�ព�កមគ (កញ�  យ�ន) អស�ទ
ងមន ម/ត
ដណងខOស�ៗ រ��ទ
ង(មគរ�ងរ)ជសម�?ចមន  សម�Eចមន  
ត� ដតព�ក មគចង��ន ច
ដណកបកt�អ'កតស_)ព�តប�ក�បត!វ�ន(មសEចចថបង)អងQមន  ម� បង�មចលម]យ ឥត 
ក?%ម�តE ។�/�0,123�	456/��78គ�រឲZអស�ស
មណ� ចណស� សបមប�ខI1
 មខ� រ �នe 
ម��លមJ�ញថនមរតE�ស%ហន1      គគគគ(ម�ឃតករ)ជ (ដឆKមតa) 
��យក�លរបស�រ]5 ភ��លច�នក��1យន�សE(បកtងមប>ក
ង) ន�ង (បកtងហណ) យ)
ដតប>1មណv   ។
                    &��9	��923%�:
�%�)��+&;�<��0� ����=>*%),�;�)
��/�%)?-	��@�
��/�%)
?�?- �
	AB��#C���
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��>#/�%)KL�� 
M
                   1-បមងK�តរ]5 ភ��ល(ថបពម> គ%)បងKមភ��ងសងងQ �រវងដខ�រ ន�ង ដខ�រ ព%ឆ' 
 1970 �ល�ឆ' 
  
1975 ។   
                   2-បមងK�តរបប( ក�O1ជបបជX�បមតយZ)បបល|យព)ជសសន3(ដខ�របកហ�)ព%ឆ' 
 1975 �ល� 
ឆ' 
 1979) ។              
                   3-ក\ត� ន�ង ស�|Oនo��តE បបជX�បមតយZមសរ % -ក\ត�ន�ងបកt�ហត�មលខ%ក�ចcបព�មបពwងសនE�  
ភព (បកtង�> រ %ស)មAរ��ថ�ជ��យព�កឃតករ(ដខ�របកហ�)ន�យ�យ�ន ន�ង រ]5 ភ��ល(បកtងហណ) យ) បមងK�ត 
ម$�ង �កវ �ញ�នន)វ( របបរជក��1យន�ស?ន�យ� ) មល�កទ%2 សបមប�ខ��ន�នសមប�ច ជស� ពរ 
ម/ឆ' 
1993។
                  4- បមងK�តរ]5 ភ��ល(ក�លព%រ) ដ�លមយ�ងម��លមJ�ញនមពលមន ថ(មស?ចក\ត�ជត�) 
អងQមន ក
ព1ងមX�+ករច�ញc 7� ប%�ច�រក~ ករពរ ន�ង ប
ប>ន បកt�ដខ�របកហ�ន�យ�យ�ន បនe ប�ព%បកt�មន  មនករ  
�ក�កម� 
ង ន�ង ទន�មខ~យយ> ងខ� 
ងម/មបកយករម�  មឆ' តនឆ' 
 1993 ដ�ល មរFបច
ម$�ងម]យ(UNTAC)
                នមរតE� ស%ហន1 �នជ�យ�ល�ព�ក(ឃតករ) បកt�មន រហ)តមន កម� 
ងខ� 
ងក�  ម
��ន ន�ង  
jនមA�ល�ហ_ នមX�+ករ(ប�ន�យក) អ
ណចព%បបជពលរ�5ម]យករមX�+(រ�5បបហរ) បងi)រj��នសមប�ច 
ម/ថ-.ទ% 5-6 ដខកកK] ឆ' 
1997 ។
                 5-ផM
គ
ន�តមX�+រ�5បបហរថ-.ទ% 5-6 ដខកកK] ឆ' 
1997 ម���\%បបគល�អ
ណចផ? ច� �1ខមA  
ឲZព�ក ក��1យន�ស?ន�យ�យ�ន ម���\% រក~ ន�ង ករពរ ខ��នឲZរ�ចផ1ត ព%ករកត�មទសព% ស
ណក�ត1លករអនEរ 
ជត�(  )ICC ម/ទ%បកtង(ឡមអ)បបមទស ហ1ល$ង�3 ព%មបព �7ងច�ស� ថ ក)នបបtស ស
ណប�ច�តEរបស�ខ��ន��ន 
មនអ
ណចបគប�បគន�អចជ�យខ��ន�ននមពលអនគត��� �����N		,OB#��+��%P���QR0�'�S&�N#T@U�"���

                 មហ�យមន ជមល�កច1ងមបកយដ�ល នមរតE� ស%ហន1 �នចងច
ណងបញi  ឬ �1តមភ��ងបញi  



ជ-�%�?ងមទFត �កមល� (ជត�ន�ងមត1ភ)��ដខ�រ)មយ�ងន)វ�1នមពល( មសEចក\ត�ជត�) អងQមន ]ច�ខMល�ស� ប� ម]យ  
គត��ន បនMល�ទ1កឲZន)វស' ថ�ថន (បញi ស�1កស� ញជមបច�នសនo7កសនo ប��ល�បបជជត�ខ��ន) ដ�ល 
មយ�ងម��លមJ�ញថ (�ហព��កម] សសយ) ឬអចន�យយ�នមទFតថជ (បញi សម� ប�ជត�ឲZស� ប�) 
ហ'7ងឯង ។
                   មត�មយ�ងជបបជជត�ដខ�រ ជអ'កក
ព1ងរងមបគ  ជអ'កក
ព1ងមX�+ករម] សសយ ន)វបញi  
�@X.ន�X.រទ
ងអស� ហ'7ង( បព�ម/មល�កតម�K�ងមស?ចដ�ល(ក
សក) គ� នគ1ណX�@ គ� នស%លX�3 គ� នសចcX�3) 
រមបFបហ'7ងថជ(បព �ហវ �រកM|បត)ជ(បព វរប%តឯករជZជត�-ប)រណភពទ7ក�% ន�ង ឯកភពជត�)មទFតឬមទ?
                      មប�មយ�ងន�យយអ
ព%បញi  មយ�ងបត!វស�ររកម���មហត1ថនបញi  ឬមប�មយ�ង ន�យយអ
ព%  
មភ��ងមឆ  ( អគQ%ភ|យ ) មយ�ងក@បត!វស�ររក ឬដស+ងរកម���មហត1 ឬ�)លមហត1ថនមភ��ងមន ដ�រថ មត�វមក�ត�កព%អ+% ? 
�ន1សM�1ត ឬ មក�តមឆ ម]យខ��នឯង ឬ មក�តម$�ងម]យសមហត1មផMងមទFត មទ�បមយ�ងដស+ងរកករព�ត ន�ង  
ម���មហត1មJ�ញ  ។
!V��,�H���@>��WXY,��'�"�Z%�[0�������\,�TO�
�#>���=>��$]#�^��_0	�@�,	� ���;A	'����
ស�រថមត�នរណជអ'ក�1ត ? ចម���យគ: នមរតE� ស%ហន1 ប>1ដនEគត� ន�ង បរ �វរបស�គត� ដបជប�ប�ថជព�ក  
(សធរណរ�5ដខ�រ)  ។      
                      មត�នរណជអ'កបមងK�តរបបបបល|យព)ជសសន3(ដខ�របកហ�) ដ�ល�នសម� ប�បបជ 
ជត�ដខ�រមយ�ងអស�3 លនកន�  បព�ទ
ង�នមX�+ឲZមត1បបមទសដខ�រមយ�ងក� យមAជវលកប�មខ� ច ក'1ង-�1ក ក'1ង 
បតព
ង ប7ងប�រ ឬ ស)�\%ដត ក'1ងអណE) ងទ7ក ក@មពមពញមAម]យសកសពo ដ�រមន  ?ចម���យគ: នមរតE� ស%ហន1  
ប>1ដនEគត� ន�ង បរ �វរបស�គត�ប�ប�ថជព�ក(ប>1ល ពត) ។
                      មត�នរណជអ'កបមងK�តរបបរជក��1យន�ស?ន�យ�មល�កទ% 2 ដ�លបចc1ប\ន'មន  �ន 
ក� យ មAជរបបខI1
កញ�  ]ច�ថ-�របស�រ]5 ភ��លក��1យន�សEផE ច�ករ( បកtងមប>ក
ង) ន�ង (បកtងហណ) យ) មA 
មហ�យ មន   ? ចម���យគ: នមរតE� ស%ហន1 មទFតហ7'ង ។
                 �'\�&A0/�%)%`a�'��	>���b���%&cB%4d�A
/�%)%`a�'��e>fg4h��������\,�TO� �
i]	)&�0
'��j%��\�$]#T@U��^�TkB�	lm0��'\&��fnop��0� 
,	�-���
8�.
                  ដខ�រមយ�ងមស�eដតទ
ងអស�(��ន�នឲZក
ហ1សមAមល�មសEច ក
សក ពរលអវដស នមរតE�  
ស%ហន1 ដ�លជម���មហត1មន មទ មបព ព�កមគ មគរព ព�កមគសសឡញ� ម]យគ�តថគត�ហ'7ងជមស?ច ជអ'ក  
មនប1ណZ មន�រ�% ជអត�មទព របស�ព�កមគ មទ ប%ជមX�+ (ខ1សក@បត!វ មX�+បត!វក@លU ) រហ)ត មនបបជជត�ដខ�រ  
មយ�ងដ�លជអ'កកន� ( បព ព1ទoសសន3 ) មសe�ដតទ
ងអស���នមនរ)បភព ឬ រ)បចម� ក�របស� បព ព1ទoដ�លជ  
បព �រ�បគ!ថនមយ�ងម/មល�ហ17ងម���\%( %\��មទ ប>1ដនEដបជយករ)បភព ឬ រ)បចម� ក�របស� នមរតE� ស%ហន1 មA 
]ក�មល�ហ17ងម���\% ( អ1ជX)បប)ជ) ជ
ន�សវ �ញ ។                        
                   ជមហត1មX�+ឲZមសEចក
ហ)ចអងQមន រ �តដត ម-�Kង រមរ �ង ន�ង អ
ណច �រ�% ដ�លខ��នមន 
យក មAបបបព�ត%Eដតបទឧបក��5�Eងមហ�យ�EងមទFត  
�កមល�ជត�មត1ភ)��របស�ខ��ន�)ចដ�លមយ�ង�នជ�បបបទ កន�ង�ក
                   ម/មល�មលកមយ�ងមន មនម��7កន
បបមទសជមបច�ន ទ
ងមសEច ទ
ងរសស? ម/�1នមពល  
ដ�លព�កមគស� ប� ព�កមគដតងដតឲZជ �
ប)ន� ន ឬ ជពកZ បណE 
 ផE 
ទ1ក ម���\%ឲZ បបជរសសE ឬ បបជពលរ�5  
របស�មគ មX�+ត� ឬអន1វតEន3ត�ន)វអ%+ដ�លមគចង��ននមពលអនគត ស�រថមត� នមរតE� ស%ហន1 ដ�លជ មសEច  
ដខ�រ�,1/%�6#��អងQមន  �នមផ�IពកZបណE 
អ%+ខ�  �កឲZបបជជត�របស�ខ��នម/�1ន មពលដ�លខ��នជ�ត]ច�  



ខZល�ស� ប�មន  ? ចម���យគ:មន មនប%ពកZបណE 
 ៖
�	4h%�q�?-,N#
M មX�+យ> ងណឲZបបជជត�ដខ�រមយ�ងទ
ង�)លម/ដតមនជ
មនaមជaជក� ន�ង�1តម
�កមល� ខ��នថ 
ជអ'កមនអ
ណច មនប1ណZ មនរ �ទo��រ�% ន�ង�នក� យមAជអត�មទព ម/មបកយមពលស� ប�មAមហ�យមន  
បណ? 
មន បត!វ�នបរ �វ របស�គត�អន1វតEន3 មX�+ត�ភ� �ៗដ�រ�)ចដ�លមយ�ង �នមJ�ញ �ន�7ង �នឮ រ�ច�ក  
មហ�យក'1ងរយ មពលកន�ង�កមន  គ:ព�កមគ�នមបប�ប�ស� (បមចcកវ �ជ� ស�|យ-�%)បកថ$ រ)ប�1ខរបស� ស%ហន1 ក'1ង 
រ)បបព ច|នe ម��រដចកចយឲZបបជពលរ�5ទ)ទ
ងបបមទសម���\% សដ�?ងន)វ អប%យជ
មនa�ល�មសEចអងQមន តមA �1ខ  
មទFតម]យមX�+ករមឃសន បបកបរ)បភពថជ (មសEចមនអ
ណច មន�រ�%ខOស� ��នអចមននរណ ឬ 
ប1គQល ណប> ពល��នម$�យ ។
�	4h%�q�?-�-�
M មX�+យ> ងណឲZបបជជត�ដខ�រមយ�ងទ
ង�)លម/ដតមនជ
មនaមជaជក� ន�ង�1តម
�កមល�ខ��នថ 
ជអ'កសសឡញ�ជត�មត1ភ)��រហ)ត�ល��មងi��ច1ងមបកយថនជ%វ �ត មហ�យមរaងមន ក@បត!វ�នព�ក បរ �វររបស� គត�  
មល�កយក�កអន1វតEន3មហ�យដ�រ �)ចដ�លមយ�ង �នមJ�ញ �ន�7ង �នឮ រ�ច�កមហ�យក'1ង ប>1ន� នស�? ហ3 
កន�ង�កមន  អ
ព%�)លមហត1ថនករស� ប�របស� នមរតE�  ស%ហន1 កលព%យប�ថ-.ទ%15 ត1ល ឆ' 
2012 ម/មប>ក
ង
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ម���\%មល�កត
មក�ង នមរតE� ស%ហន1 ដ�លជអ'កមនគ1មណបករ� �@ឧតE1ងឧតE��កមល�ព�កមគ ន�ង  
ម���\%លងស
អតន)វបទឧបក��5 �@មបច�នសនo7ក សនo ប� ដ�លមសEចអងQមន  �នបបបព�តE��កមល� ជត� ន�ង មត1ភ)��  
របស�ខ��នក'1ងរយ�មពល 05 ទសវតMរ 3 កន�ង�កមន  ។
����9����/&>��'�"���?�N���\�,	'�)�����0��'\&�
M
                1- មត���យជ%វ �តរបស� មសEចក��1យន�សE នមរតE� ស%ហន1 �នមX�+អ%+ខ� ម���\%ជត�មត1ភ)��  
របស�ខ��ន ? មន គ:ជស
ណ� រដ�លស)�\%ដត ស%ហន1  ខ��នឯងក@ព��កន�ងមឆ��យ ។
                    2- �1ន ន�ងស� ប�មនបបជជត�ដខ�រមយ�ងដ�លជអ'កមស'ហជត� មត1ភ)�� �នមស'�ស1
  
�ន អង+រ ឲZមស?ចអងQមន មនមសចកE%ក� ហន ហ_ នបបឈ��1ខ ទល�ន�ងបញi ទ
ងឡយដ�លខ��ន�ន សង 
�នមX�+កន�ង�ក �នន|យថ អ'កណចងគ:អ'កមន ជអ'កសសយ មបព ជអ'ក�7ង ន)វ�1ខច
ណង ឬ �
មណ� រថន  
បញi  ប>1ដន?ព1
�នសមប�ច មបព មសEចអងQមន ��នបព�ទទ�លសQ ល�ករព�តថខ��នជអ'កមX�+ ។
                    3- មបកយករស� ប�មនដតពកZបបជជត�ខ��ន មជរ 3 បបម- ន�ង ]ក�បណE សរថ ជ  
មសEច (ក
សក) ជ( មសEចក\ត�ជត�- ប
ផ� ញជត�) ខ��នឯង ។ល។ន�ង។ល។ ដ�លមរaងអសស!វទ
ងអស�មន  
នមរតE ស%ហន1 ខ��នឯង�7ងច�ស�ជងអ'ក�ថទ មទ�ប�នមផ�Iន)វ ពកZបណ? 
មរaងមក បតល�មAមល� ( �>)ន�ក) ន�ង 
ស1%ស1វត��  X���មក ឲZរកឱកសលUៗ ម���\%សដ�Eងប�ប�បបជពលរ�5ថ ( ខ��នស� ប�មបព ��នបព�ទទ�លខ1ស 
បត!វមល�ករ�ត�បង�មក បតល�)មAឲZយ�ន គ:សដ�EងឲZជត�ដខ�រមយ�ងទ
ង�)លមJ�ញថ�1ន ន7ង   ខ��នស� ប�  
�នមX�+ករករពរដ�ន�%រហ)តវរ�ច1ងមបកយថនជ%វ �ត ឬ ក'1ងថន��យមទFតគ:�t]%)�/�0/��H)������\,��A{�(�.
/%$�?-�-�

M
ម���\%កត�បន�យន)វកE%�នe7លសងM|យទ
ងឡយទ
ងព�ង�កមល� ស1%ស1វត�� X���មក ដ�លក
ព1ងច)លរ��  
មX�+នមយ�យជ��យគណបកM(សមងងQ  ជត�)ថជ�ន1សM ឬ ជអយ>ង របស� ហ_1ន ដសន ន�ង ម���\% ជប�tញ  
ឲZ�ត�ជត� ន�ង អនEរជត� ម��លមJ�ញថគណបកM(សមងងQ  ជត�)ហ'7ងមនបកt�មសEចច)លរ��ម]យកE%មស�  បតង�  
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ង�)ល ��N%�N,t,�<-L��ឲZ�នជកម� 
ងជត�ព�តប�ក���យ ម���\%  
ករពរ ន�ង រក~ ជត�មត1ភ)��ក�O1ជមយ�ងឲZ�នម/គង�វងM ស��តមស�រ ច�រកល តមរFងមAថ-.អនគត មរaងមន  
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ក
ព1ង ដតជ�បបបទ នមពលបចc1ប\ន' មហ�យដ�លមយ�ងមជaជក�ថ��"	)���e>f
7�e>f,�"���,:�
��។
���������	�
������������
����
������������
��
$�%�&�'�(�
�
                 ( ���;�)��0� ��,?s_��%�)
��:&	,OB#��+
��*�+,
�-���
)

|��/$,��0TkB��\,������\2��r���,N#
�'�"��	>���>����
��*�+,
�-���
��
�N	ti�9�'� �
���Z�������'�)Z��
���������%�)���\�,%��q#/����'�
�TO��no
�'v,4d-�$���{	g4h'�)
/%��� �
�TO��#>����,\�"�'I�

��
"�J
'\&��^��0
.


  នរណជអ'កបមងK�ត រណស�រM (ហ_+1នស1�នប1�ច )( FUNCINPEC )  ?
                       ម]យម��លមJ�ញថរហ)ត�ក�ល�សព+ថ-.មន   ទ
ងបបជជត�ដខ�រមយ�ង ទ
ងអន?រជត��នយល�  
បច$
ថមសEចក��1យន�ស? នមរត?�  ស%ហន1 ដ�លជមស?ច ក\ត�ជត� មស?ច ប
ផ� ញជត�ខ��នឯង ក'1ងរយ មពល 05 
ទសវតMរ 3កន�ង�កមន   ថជអ'កបមងK�តរណស�រM ( FUNCINPEC )   ។ 
                       
                       រណស�រM ហ_+1នស1�នប1�ច( FUNCINPEC ) �នបមងK�តម$�ងម/ឆ' 
 1981 ម]យមនមj�  ជភស
�រ
ង ( Front Uni National pour un Cambodge Independant, Neutre, Pacifique Et Cooperatif. )ន�ងមនមj�  ជ 
ភសអង�មគ�ស ( National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia . )។
                         រណស�រM( FUNCINPEC ) មន មក�តម$�ង�ក�នម]យសរដតមនករ បព�គ
ន�តច)លរ��បមងK�តព%  
បណE  ចលនអ'កមស'ហជត�X
ៗច
ន�ន 03 ក'1ងច
មណ�ចលនអ'កមស'ហជត�ជមបច�នមទFតដ�លក
ព1ងមX�+សក��  
តស_)បបយ1ទo បបឆ
ង ន�ង បមណE ញសបត!វយ�នj� នពនមចញឲZអស�ព%មត1ភ)��ក�O1ជមយ�ងនមពលមន  ។
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                           ម���\%បប�)លផE1
 ន�ង រ�បរ��កម� 
ងអ'កមស'ហជត�ឲZ�នទ)ទ
ងបបមទសដខ�រមយ�ងនមពលមន ម�  
�7កន
ថន ចលនអ'កតស_)ទ
ង 03 ក@�នសមប�ចច�តEរ��គ' បមងK�តរណស�រM ( FUNCINPEC )មន ម$�ង�កម/ ឆ
'  
1981 ម]យ�នមបជ�សមរ �សយក មសEចក��1យន�ស?  នមរត?� ស%ហន1  ឲZមX�+ជបបធនរណស�រMមន  ត
ងព%មពល  
មន រហ)ត�ក�ល�ឆ' 
 1992 មទ�បរណស�រM (FUNCINPEC)មន ដបបក� យមAជគណបកM ( FUNCINPEC )ដ�ល 
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²��អងQករសហបបជជត�ម/បនEផEល�ករគ
បទ �ល�របបក�O1ជបបជX�បមតយZ បបល|យព)ជសសន3។
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²��បបមទសមលកមសរ %បបជX�បមតយZ��នទន��នផ?ល�ករគ
បទ�ល�បកt�ចលនអ'កតស_)ដខ�រមយ�ងមទ 
នមពលមន   ។
/%$�?-%-
²��គ� នម��7កន
ដ�លជអ'កសធរណរ�5ន�យ�ព�តប�ក�ណ��យបព�មចញ�1ខ�7កន
ព�កមយ�ងនមពល 
មន  ម]យ មហត1ថ  បកt�ដខ�របកហ� ប>1ល ព�
ម/មនអសន ក'1ងអងQករសហបបជជត� ប>1ដនEមយ�ងមនស
អង 
មAមល� មលក អ1�ន ត
  មលក មទFប ដបន ន�ង មលក គ%ង ម�ន ដ�លជម��7កន
ក
ព)លរបស�កងទ|ព  ����¯���។
/%$�?-%N�
²��]5 ភ��លច�នក��1យន�ស?បកtងមប>ក
ង ម/បនEផ?ល�ជ
ន�យបគប�ដបបយ> ងឲZ�ល�របបដខ�របកហ�   ។
/%$�?-/"�
²�មស?ចក��1ន�ស? នមរត?� ស%ហន1 ដ�លមនរ]5 ភ��លច�នក��1យន�ស?បកtងមប>ក
ងជ �ហ��តE ម/មន 
បបជបប%យភពខOស��កមល�បបជពលរ�5ដខ�រមយ�ងនមពលមន  ម]យព�កមយ�ងមនជ
មនaយ> ង�1តម
ថ មស?ច  
ក��1យន�សE ��យអងQមន ព�តជ �រងចល ចលច�តE �ត\�តអ%�នទទ�លម�មរFនយ> ងឈ:ចប�ព% �របបបបល|យព)ជ 
សសន3 ដខ�របកហ� �កន�ង�ក។  មហ�យព�កមយ�ង�នផ?ល�មសចក%Eសង�7�យ> ងមពញទ
ហ7ងមAមល� មស?ចក\ត�ជត�  
អងQមន ថ ន7ងអច�7កន
ព�កមយ�ងមឆO  មAរកករ  រ 
ម] ជត� ន�ង មត1ភ)��ក�O1ជមយ�ង ឲZរ�ចផ1តព%ករកន�កប�  
បគប�បគង   របស�សបត!វ យ�ន j� នពន បកtង ហណ) យ នមពលអនគត�។

/%$�/"�,N#
²�គ� នផ�)វមបជ�សមរ �ស  ?
                           រណស�រM ( FUNCINPEC ) មបក�ករ�7កន
របស�មស?ចក��1យន�សE  នមរតE�  ស%ហន1  នមពល 
មន មនកររ %កច
មរ �នល)តលស�យ> ងឆប�រហ|ស ក'1ងរយ មពលដត 02 ឆ' 
ប>1មណv  ( FUNCINPEC ) មX�+កររ�បរ��  
ន7ង បបដ�បប�)ល �នបបជពលរ�5ដខ�រមយ�ងដ�លជអ'ក សសឡញ�ជត� ន�ង អ'កសសឡញ�លទo�បបជX�បមតយZ  
រប��1:ននក�ឲZច)ល �ករ��រស�  រ��ទ1កk  ន�ង  រ��មX�+ករតស_)ជ��យគ' ម/ត�ជ1
រ 
 របស�ចលនអ'កតស_)ទ
ង  03 
( �)ល%ណក )  ( ឃ� 
ងម�aង )  (ឧតEរទ�ស ) បព�ទ
ងទទ�ល�នករគ
បទយ> ងមបច�ន សនo7កសនo ប� ព%ស
ណក�  
បបជពលរ�5ដខ�រមយ�ងទ
ងក'1ងបបមទស ន�ង មប�បបមទស  ។
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M
                   1- មសEចក��1យន�ស? នមរត?�  ស%ហន1 ជបបធន រណស�រM  ។
                   2- មលក ញ1 7ក ជ)$1ង  ជអន1បបធនទ% 1 រណស�រM។
                   3- មលក  អ1�ន ត
  ជអន1បបធនទ% 2  រណស�រM  ន�ង  ជអគQម�បញ� ករ កងទ|ពជត�ន�យ� ស%ហន1  
( ANS )ប>1ដន? បត!វ�ន នមរតE�  ស%ហន1 �កមចញព%ត
ដណង អគQម�បញ� ករកងទ|ពម/ឆ' 
 1983 ន�ង អន1បបធន 
ទ% 2 ថនរណស�រM ម/ឆ' 
1985 ម]យមចទថ មនគ
ន�តក\ត� រ�ចមហ�យ]ក�បញc) លបបពនoរបស�ខ��ន (�>)ន�ច ស%ហន1 )
�កជ
ន�សវ �ញ ។



                   4- មលក ចក� សមរaន  ជអគQមលខX�ករ រណស�រM ។
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M
ដផ'កកងទ|ពមនមj�  ថ  កងទ|ពជត�ន�យ� ស%ហន1 ( ANS ) ដ�លមនមj�  ជភស�រ
ងថ( Armee Nationale 

Sihanoukienne ) ន�ង មនមj�  ជភសអង�មគ�សថ ( National Armies of  Sihanoukist )មនអ'ក�7កន
ស
ខន�ៗ 
�)ចខងមបក�មន  ៖      
                         1- មលក អ1�ន ត
 ជអគQម�បញ� ករកងទ|ពជត�ន�យ� ស%ហន1( ANS )មនអត�តភពជមបកkភព  
បបធនX�បត%ថន របបសធរណរ�5ដខ�រ ន�ង មនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ� ។
                         2- ឧតE�មសន%យ មទFប ដបន ជអគQម�បញ� កររងន�ងជនយអគQមសនX�ករកងទ|ពជត�ន�យ�  
ស%ហន1 (ANS ) មនអត�តភពជម�បញ� ករកងពលX
ទ% 12 ន�ង ជអភ��លដខបត ក
ព1ងX
 ថនរបបសធរណរ�5  
ដខ�រ ន�ង មនន�ន' ករជអ'កសរធរ�5ន�យ� ។
                         3- ឧតE�មសន%យ គ%ង ម�ន ជនយអគQមសនX�កររងកងទ|ពជត�ន�យ� ស%ហន1( ANS )មនអត%ត 
ភពជនយទហ_ នជន�ខOស�ថនរបបសធរណរ�5ដខ�រ ន�ង មនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�  ។
                      4- ឧតE�មសន%យ នង មហFន ជនយអគQមសនX�កររងកងទ|ពជត�ន�យ� ស%ហន1(ANS )មនអត%ត 
ភពជនយទហ_ នជន�ខOស�ថនរបបសធរណរ�5ដខ�រ ន�ង មនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�  ។  
                    កងទ|ពជត�ន�យ� ស%ហន1 ( ANS )ម� ទ%ត
ង�)ល]5 នដ�លជទ%បញ� ករX
ម/ជ1
រ 
 ( អ)រស� ច� ) ។
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M
����������������       1- មលក ដញ>�  ស1ផ1ន ជម�បញ� ករកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កស%ហន1  ន�យ�។
                2- មលក ��ង  ដខ�  ជម�បញ� កររងកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�  ។
               3- មលក ប�ក� មសន ជនយមសនX�ករកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ� 
ម� ទ%ត
ង�)ល]5 នដ�លជទ%បញ� ម/ជ1
រ 
 ( ថបពបព ម�'  ) ន�ង ម� ទ%ត
ងមសនX�ករម/ ( អ)រតឫសM%សសtក ) 
( ណងចន )  ។
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M
����������          1- មលក ទន�  ចយ ជម�បញ� ករកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�  ។
               2- មលក បក!ច មយa� ជម�បញ� កររងកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�។
               3- មលក មថង ន)វ ជនយមសនX�ករកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�។
ម� ទ%ត
ង�)ល]5 នដ�លជទ%បញ� ម/ជ1
រ 
 ( អ)រស� ច�  )   ។                                                                         

	���e�?-
����«�+�?�
����¬���®�¯���'I	b��j#

M
������������         1- មលក ស+1%  មXaន ជម�បញ� ករកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�  ។
               2- មលក ដសន ច
រ >1ង មp មuដសន ជ
មន ជម�បញ� កររងកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'ក  
សធរណរ�5ន�យ� ។
              3- មលក ហ_1ន មភaង ជនយមសនX�ករកងពល  ន�ងមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ�។



ម� ទ%ត
ង�)ល]5 នដ�លជទ%បញ� ម/ជ1
រ 
 ( អ)រស� ច�  )   ។
           
               ចលនកម� 
ង( �)ល%ណក ) បមង�Kតម$�ងម]យអត%តនយទហ_ នកងទ|ពមជ�ងទ7ក ថនរបប  
សធរណរ�5ដខ�រ មលក គង� ស1% មឡ  ម/ឆ' 
 1979 ម/ជ1
រ 
  ( សE1កកក� ) ជប�បពt
ដ�ន ដខ�រ-ថ-  ។             
               ម���\%ផEល�ករងយសស}លក'1ងករមX�+�
មណ� ររវងក'1ងបបមទស ន�ង ជ1
រ 
ជយដ�ន ព�កមយ�ង�ន  
សមប�ចច�តEមX�+ករផ� ស�បE)រទ%ត
ងព%ជ1
រ 
 ( សE1កកក� )�កម/ជ1
រ 
 ( ណង ចន ) វ �ញ ម]យត
ងមj�  ថ�)ល]5 ន  
ស7ក( ថបពបព ម�'  )  ។
               ម]យមន�)ល]5 នស7កម/ត�បចកទ+ រមចញច)លរវងជ1
រ 
ដខ�រ-ថ- ជមហត1បណE លឲZចលន       
( �)ល%ណក ) មនកររ %កច
មរ �នល)តលស�យ> ងឆប�រហ|ស ទ
ងដផ'កកម� 
ងទ|ព ន�ង កម� 
ងបបជពលរ�5 រហ)ត  
�ល�មX�+ឲZចលនមន ក� យមAជចលនកម� 
ងអ'កតស_)��យដ�លX
ជងមគក'1ងច
មណ�ចលន ទ
ងប%ថនរណស�រM  
(  )   FUNCINPEC ។ 
               មលក គង� ស1% មឡ  ជម��7កន
មយធ�@អង�អចក� ហនម' ក� មលក�ន�7កន
កម� 
ងទ|ព  
( �)ល%ណក ) បបយ1ទoបបឆ
ងតទល� ន7ង កម� 
ងទ|ពj� នពនរបស�យ�ន ន�ង មសF� ជញ7កញ>ប� ជមហត1មX�+  
ឲZចលន ( �)ល%ណក ) មនមj�  ម� សម��ងល\%ល�ញទ)ទ
ងព�ភពមលក  នមពលមន  ។
               មលក គង� ស1% មឡ  ព�តជអ'កមស'ហជត�ព�តប�ក�  មលក�នក� យមAជវ %រ�ជនគ
រ) ន�ង 
ជទ%មគរពសសឡញ�មពញច�តE ថនបណE យ1ទoជន យ1ទoនរ % ន�ង បបជពលរ�5ដខ�រមយ�ងទ
ងអស�ដ�លរស�ម/ក'1ង 
ជ1
រ 
ត�បពt
ដ�នដខ�រ-ថ- ប>1ដន?ជអក1សល�សបមប�ជត�សសន3មយ�ង មលក�នស� ប�ម/ក'1ងឆ' 
 1980 បនe ប��ក 
មលក ដញ>� ស1ផ1ន ដ�លជអន1បបធនថនចលន ( �)ល%ណក ) �នម$�ងកន�ត
ដណងជបបធនបន?  ។
                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជា�ក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្��ម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម�ន មានឋាន�ជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  ន��នថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈ��  របសុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាសុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ចកម��យន�សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ  នលោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជា!ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ��� ម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ#ហន�  ន�ង មានឋាន�ជា  
ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ������������������ �tlŘ�eL��|�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0�កមាបលោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាង()ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ���របសុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�  នលោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជា!ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ����ម  រណឫទ�-   ។
                 មលក  ដញ>� ស1ផ1ន  ព�តជអ'កន�យ� ស%ហន1 100 % ន�ង ជមហត1បណE លមX+�ឲZចលន 
(  MOULINAKA )ទ
ង�)លដ�លមនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ���យមន �នក� យមAជចលនន�យ�  
ស%ហន1 ម]យបរ � យ> យ ។ 
                 មលក ដញ>� ស1ផ1ន �ន�7កន
ចលន ( �)ល%ណក  ) បនEព%មលក គង� ស1% មឡ  យ> ង  
មនបបស�ទ�oភព  ម]យសនe1 ថនកររ %កច
មរ �ន យ> ងឆប�  រហ|សរបស�ចលនដ�លន�យ� ស%ហន1 ��យមន  �ន  
មX�+ ឲZចលនកម� 
ងអ'កតស_)មផMងៗមនករ បចដណន ន�នe  j' ន%ស យ> ងខ� 
ង ។
                 ម/ដខ កកK] ឆ' 
 1982 មសEចក��1យន�ស? នមរតE� ស%ហន1 �ន�កមX�+ទសMនក�ចcជមល�ក  
�
ប)ងម/ជ1

រ 
ដខ�រមភFសខ��ន (    )KHAO I DANG ក'1ងបបមទសថ-$ង�3 ន�ង ជ1
រ 
អ'កតស_)ដខ�រ បនe យអ
ព7ល (ស1:នសន )
ជ1
រ 
 អ)រស� ច� ( ស%ហន1  ) ន�ង ជ1
រ 
 អន�ង�ដវង ( ដខ�របកហ� ) ម]យ�នន
�កជ��យម/ �>)ន�ក ស%ហន1 .នមរតE� 
រណឫទ�o. នមរតE� ចបកពងM ន�ង អ'កដហរហ���យច
ន�នមទFត�កជ��យផង ។
                  ម/ម���ឆ' 
 1983 ចលន(�)ល%ណក )បត!វ�នផ� ស�បE)រទ%ត
ង�)ល]5 នម]យបងk�តបងk
ព%  
ស
ណក�ម��7កន
ក
ព)ល (  )ANS ព%ជ1
រ 
( ណង ចន )មAម/ជ1
រ 
 ( អ)រស� ច� )មហ�យបនe ប��កផ� ស�ព%(អ)រស� ច�) 
មAជ1
រ 
(តទ1
)ឬ(ភ'
មខFវ)វ �ញ។
                ក'1ងករផ� ស�បE)រទ%ត
ង�)ល]5 នព%( ណងចន )មAកន� ( អ)រស� ច� ) �នមX�+ឲZមនកររក
 
រក)សន7ងក� យមAជជមម�  រវងមលក ដញ>� ស1ផ1ន ន�ង ( ) ANS ម]យព�កមយ�ង�7ងយ> ងច�ស�ថមន នមរតE�  
ចបកពងM ម/ព%មបកយ ។



                បនe ប�ព%�ន�7កជញ�) នកម� 
ងពលទ
ងអស��ក�ល��)ល]5 ន ( អ)រស� ច� )រ�ចមហ�យ  នមពល 
មន ម��7កន
ក
ព)ល (  )ANS មលក អ�ន ត
 ន�ង នមរតE� ចបកពងM  �នបញ� ឲZចលន ( �)ល%ណក )ន
យក 
កម� 
ងរបស�ខ��នទ
ងកងទ|ព ទ
ងបបជពលរ�5 មAម� ទ%ត
ង-�%ម/ដខMមបតw�ជ�រ�1ខ ប>1ដន?មលក ដញ>� ស1ផ1ន ��ន  
បព� មហ�យមX�+ករប��មសXយ> ងខ� 
ងក� មAន7ងបញ� របស� (   ) ANS ម]យស
អងមAមល�   សន?�ស1ខសបមប�  
បបជពលរ�5ជមហត1មX�+ឲZ មលក អ�ន ត
 ន�ង នមរតE� ចបកពងM ដ�លជ�ន1សMស
ណប�ច�តEរបស�(�>)ន�ក ស%ហន1)  
មនករខ7ងស��យ> ងខ� 
ងរហ)តមនករឃត�ឃ
ងខ��នមលក ដញ>� ស1ផ1ន ��យរយ ម/ក'1ងទ%បកtង �ងកក 
បបមទសថ-$ង�3 ។
                ករឃត�ខ��នមលក ដញ>� ស1ផ1ន ��នឲZមX�+�
មណ� របត$ប��កកន�ជយដ�នវ �ញ នមពលមន  
គ:មន�)លមហត1ម���\%ទប�សK ត���នឲZចលន (�)ល%ណក )ន
យកកម� 
ងរបស�ខ��នមចញព%ជ1
រ 
 (អ)រស� ច� )មAម�  
ទ%ត
ង-%�ម/ ( តទ1
 ) ប>1ដនEព1
�នសមប�ចម]យមហត1ថ កម� 
ងទ|ពរបស� ( �)ល%ណក  ) ដ�ល�7កន
ម]យ 
មលក ប�ក� មសន  មលក $1ង ន1ត  មលក អ_�ង ស)ផត  មលក ញ7ក ប_1នថឆ  ន�ង  មលក ខន� សមវaន �នមX�+ 
ករបបកសគ
រ� ថន7ងមX�+ករ មឡ�ព|ទoអគQទ%បញ� ករ  (  ) ANS មហ�យន�ង វយក
ទ�ច មប���នម] ដលងមលក  
ដញ>� ស1ផ1ន ក'1ងរយ មពល  24 មម> ង មទមន  ជមហត1បណE លឲZ មលក អ�ន ត
 ន�ង ចបកពងM ភ|យស�ន�មស�  
ម] ដលងមលក ដញ>� ស1ផ1ន �កវ �ញ ត�ករក
ណត� ។
                 មបកយព%�នន
យកកម� 
ងរបស�ខ��នទ
ងអស�មAម� ទ%ត
ង-%�ម/ ( តទ1
 ) រ�ច�កមលក 
ដញ>� ស1ផ1ន �នមX�+�
មណ� រមAកន�ទ%បកtង មប>ក
ង ជញ7កញ>ប�ម���\%ជ�បជ��យបងថ-�របស�គត�គ: មសEចក��1យន�ស? 
នមរត?�  ស%ហន1  មហ�យ�នមX�+ករមស�'ស1
�ល� មសEចក\ត�ជត�អងQមន ឲZបញ�) ន នមរត?� រណឫទ�o ដ�លជក��យ 
របស�ខ��នឲZ�កបបច
ករម/បបមទស ថ-$ង�3 ម���\%ជ�យសប�}លក�ចcកររវង (  )FUNCINPEC ន7ង(  )ANS ។
                 ម/ដខ ��-1ន ឆ' 
 1983 មស?ចក��1យន�ស? នមរតE� ស%ហន1 �នបបកសដតងត
ង នមរតE�  
រណឫទ�o  ជអ'កត
ណង  នមរតE�  ស%ហន1 បបច
ក�O1ជ -អស1% ន�ង ដតងត
ង នមរតE�  ចបកពងM ជនយអគQមស  
នX�កររងថនកងទ|ពជត�ន�យ� ស%ហន1 (  ) ANS ។
                 មបកយព%�នទទ�លករដតងត
ងរ�ច�កព�កមគទ
ងព%រ ( រណឫទ�o ន�ង ចបកពងM ) �នមX�+ 
�
មណ� រមAត�ទ%ត
ង�)ល]5 ននៗរបស�(  )(   )(    )MOULINAKA KHLAING MOEUNG UDAR TUS ម���\% 
ជ�បស
មណ ស
ណល ន7ង ស_�ស1ខទ1កk�ល�កម� 
ងទ|ពដ�លក
ពង�ឈរមជ�ងម/ត��)ល]5 នស7កន���យៗ ។
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មទFតថនរ)បភពភសយ> ងព�មរ សE ប�ថ ( ពបង%កឲZ�នជកងពលម���\%ដស+ងរកកម
� ង-%� ) មពលមន មយ�ង 
មJ�ញថព�កមគមX�+�នដ�នព�កមគម' ក�ៗបមងK�ត�ន ព%រ-ប% កងពលបដន��មទFត ច
ដណកកម� 
ងទ|ពវ �ញមន គ:ព1
  
មនកម� 
ង-%��កព%ណមទ ព�កមគអ)សទញយកដតព%កងពលចស�ៗ ហ'7ង ប>1ដន?មនសរ ស
ខន�ម/បតង�ថ កង 
ពល-%� ទ
ងអស�មន ម/មបក�ករបគប�បគងផe ល�របស� ( រណឫទ�o ន�ង ចបកពងM ) ។
               ម/ដខ �ករ ឆ' 
 1986 មសEចក\ត�ជត� នមរតE� ស%ហន1 �ន�កមលកឧតE�មសន%យ  
ឯក មទFប  ដបន មចញព%ត
ដណងអគQម�បញ� ករថន (  ) ANS ម]យ�ន]ក�ភ� ប�មAជ��យម/ពកZថ  
( មនគ
ន�ត��នមស�  ន7ងកងទ|ព ) ។
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������������������������ 1- នមរតE�  រណឫទ�o  ជអគQម�បញ� ករ  ម]យមន ឋននEរស|ក?�ជ ឧតE�មសន%យឯក ។
                2- ឧតE�មសន%យមទ  នមរតE�   ចបកពងM  ជនយអគQមសនX�ករ 
                3- ឧតE�មសន%យមទ  នង  មហFន  ជនយអគQមសនX�កររង 
                4- ឧតE�មសន%យមទ  ទ   ច
រ>ត�   ជនយអគQមសនX�កររង  

ជាKរថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈច;នZឬ  ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្;ល លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជា�ក សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ\�#  លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជា]^ន លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាមបញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�������Ǡ�����ä�                 នៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1983 លោក អិន តាំ ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិនិយម សីហនុ      (ANS ) ត្រូវបានស្ដេចកម្មុយនិស្ដ នរោត្ដម  សីហនុ ដកចេញពីមុខតំណែង  ដោយបានដាក់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅ  ពាក្_Kរកងពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ������������������ �tlŘ�eL��|�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0ល]0ទ# 3 ( ឧត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ����រ ទ�សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ ) ស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុន និង លោក ឡុង នុត នៅខែ កក្កដា  និង លោក អ៊ួង សូផាត នៅខែ កញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�������Ǡ�����ä�                 នៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នា�ប�លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជា/ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្N កក(ដា ឆាំ្ន 1983 ។�������Ǡ�����ä�                 នៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1983 លោក អិន តាំ ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិនិយម សីហនុ      (ANS ) ត្រូវបានស្ដេចកម្មុយនិស្ដ នរោត្ដម  សីហនុ ដកចេញពីមុខតំណែង  ដោយបានដាក់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅ  ពាក្យថា  ( មានH0 1986 ? 

                មហ�យមន ជមរaងX
ដ�លមX+�ឲZ ឧតE�មសន%យ ទន�  ចយ ដ�លជម�បញ� ករកងពលX
ទ% 2 
( ឃ� 
ងម�aង ) មនករបកព1ល�1ខយ> ងខ� 
ង  ក'1ងករទប�សK ត�ក)នមuរបស�ខ��ន��នឲZរត�មAច)លជ��យ  (  
នមរតE� រណឫទ�o ន�ង នមរតE�  ចបកពងM  ) រហ)ត�ល�មនករ កប�ម@យរលោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាc�ត្រូវបានពួកគេដណ្ដើម គេពុះចែកគ្នាជា           ចំរៀកៗក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុនd0 ៗ មទ�បស.ប�ស. ត��ន ជមហត1 
បណE លឲZ រណឫទ�o - ចបកពងM ន�ង មលក ទន� ចយ ម��ល�1ខគ' ដលងច
 ត
ងដតព%មពលមន �ក ។
                 មហ�យមន ក@ជមល�កទ%��យដ�រ ដ�លក)នបបtសទ
ងព%ររបស� ស%ហន1 ម$�ងកន�កប�ត
ដណង  
ខOស�ប
ផ1តរបស� (  ) ANS ន7ងជករសមប�ចមជគជ|យ�@X
មXងណស�របស�មសEចក��1យន�សE  នមរតE�  ស%ហន1  
ដ�លជមស?ចក\ត�ជត�  មស?ចប
ផ� ញជត�ខ��នឯងក'1ងករ  ប�ន�យកអ
ណចដផ'កកងទ|ព ព%ម��7កន
ក
ព)លៗ 
ដ�ល មនន�ន' ករជអ'កសធរណរ�5ន�យ� �នជស� ពរ   ។
                   មទ ប%ជ( រណឫទ�o ) មនត
ដណងជអគQម�បញ� ករ  ន�ង ( ចបកពងM )មនត
ដណងជ 
នយអគQមសនX�ករថន (  )ANS មហ�យមន ក%? ប��ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ន លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាដាយស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុន និង លោក ឡុង នុត នៅខែ កក្កដា  និង លោក អ៊ួង សូផាត នៅខែ កញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�������Ǡ�����ä�                 នៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នារញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ���ពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ������������������ �tlŘ�eL��|�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0@កលោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាFទាំងពីរជាមនុស្សថ្មី  ក្នុងទឹកដីព្រៃទើបមិនសូវមាន          អំណាច ព្រោះអំណាចទាំងអស់បានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃនៃ ឧត្ដមសេនីយ ទន់ ចាយ ឬដែលយើងគ្រប់គ្នានា     ពេលនោះ0ងពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ������������������ �tlŘ�eL��|�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0#រជាមន�សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដf��#   កH�ងទ?ក;# ថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈត្រូវបានពួកគេដណ្ដើម គេពុះចែកគ្នាជា           ចំរៀកៗក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុនពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�យើងកន្លង ������������������ �tlŘ�eL��|�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0មទ�ប��នស)វមន 
អ
ណច មបព អ
ណចទ
ងអស��នធ� ក�មAមល�កណE ប�ថ�ថន ឧតE�មសន%យ ទន� ចយ ឬដ�លមយ�ងបគប�គ' ន 
មពលមន មpថ ( បព អងQម��  ) ហ'7ងដហUង ។
                  រណឫទ�o ន�ង ចបកពងM�7កន
(  )ANS មបក�ករបងQ ប�បញ� របស�ឧតE�មសន%យ ទន� ចយ  
រហ)ត�ល�ដខ ម�ស ឆ' 
  1990 មស?ចក��1យន�ស? នមរតE�  ស%ហន1 �នបញ� ឲZ  នមរតE�  រណឫទ�o  ប?)រមj�   
កងទ|ព  គ:បE)រព%កងទ|ពជត�ន�យ�ស%ហន1(   )(  )Armee Nationale Sihanoukienne ANS មAជកងទ|ពជត�ក�O1ជ 
អពTបក�តZ (      )(  ) Armee Nationale du Kampuchea Independant ANKI វ �ញ  ។
                   ករផ� ស�បE)រមj�  ព% (  ) ANS �កជ (  )ANKI មន មប�មយ�ង��នគ�តឲZ�ន លU�តលUន�មទ  
មន  គ:មយ�ងព�តជមJ�ញថជមរaងX��ត ប>1ដន?មន ជ ល\�ចកល� �@ម��  កខ+ក�  របស� ស%ហន1  ក'1ងមគលប
ណង 
លប�ប
�ត�ឲZអស�ន)វអ%+ដ�លជ មករ 3 �រតក របស�ព�កសធរណរ�5�នសងទ1កឲZកន�ង�ក ។
                  (  )ANS មនកររ %កច
មរ �នល)តលស�យ> ងឆប�រហ|ស គ:�កព%ករ�7កន
ថនព�ក សធរណ  
រ�5ន�យ� មហ�យ(  )ANS មន មហ�យជអងQករ��យដ�ល�ន  មបជ�សមរ �សយក ( នមរតE� ស%ហន1 )ឲZ�កមX�+ជ 
អ'ក�7កន
ដផ'កនមយ�យ ន�ង មX�+ករប
មរ �រហ)ត ស%ហន1 មស?ចក\ត�ជត�អងQមន �នមX�+ជបបធនបត%ភគ% ( )CGDK  
បបធន(  )SNC ន�ង រហ)ត�នម$�ងមX�+ជមស?ចជមល�កទ%02 �នសមប�ចម/ឆ' 
 1993។
                    ប>1ដន?ម/ទ%ប
ផ1តព�កមយ�ងដ�លជព�ក  សធរណរ�5  បត!វ�ន នមរតE� ស%ហន1 ដ�លជ  
មស?ចក��1យន�សE ប�ន�យកអ
ណចទ
ងអស�  មបព ដតគត�ហ'7ង (ស%ហន1 )មនករភ|យខ� ចន7ងសសមម> លខ��នឯង 
ម]យគត�គ�តថជ សធរណរ�5 ។
                  ម/ដខ ម�ស ឆ' 
 1990 មនក�ចcបបជ1
��យមបក�អX�បត%យភពថនឧតE�មស ន%យទន� ចយ  



ជក�ចcបបជ1
ដ�ល នមរតE� រណឫទ�oមpថជករពTយ��កខ��នមចញព%ត
ដណងអគQម�បញ� ករថន (  )ANKI
មហត1ករណ3 មន មក�តម$�ងម/ទ%រ��ដខបត (ស)រ �នe)បបមទស ថ-$ង�3 ម]យមន(នមរតE� ចបកពងM ន�ង �>)ន�ក ) 
ម/ព%មបកយខ'ង ប>1ដនEមX�+ព1
�នសមប�ច  ច
ដណក�)លមហត1ដ�លបណ? ឲZមនករបរជ|យមន គ: មនកងទ|ព  
��យភគX
ដ�ល�7កន
ម]យ ញ1 7ក ប_1នថឆ  ខន� សមវaន  ហ) ស1ខ ន�ង ម�ទ|ព��យច
ន�នមទFតដ�លមស�  បតង�ន7ង  
នមរត?� រណឫទ�o មX�+ពហ�ករ��នច)លរ��បបជ1
 ព�កមគ��នបត7�ដត��នច)លរ��បបជ1
មទ ប>1ដន?ដបជបបកសគ
រ�ម]យ  
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