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នរណជអ�កបង���ត រណស�រ� (ហ�� នស �នប �ច )( FUNCINPEC )  ?
                       ង"យង#�លង$�ញថរហ'ត#កដល)សព�ថ+,ងន-  ទ	�បបជជត�ខ��រងយ�� ទ	�អន0រជត�បនយល)  
បចឡ	ថងស3ចក#� យន�ស0 នង4ត0#  ស5ហន  ខដលជងស0ច ក6ត)ជត� ងស0ច ប	ផ8 ញជត��89នឯ� ក� �រយ-ងពល 03 
ទសវត�រ =កន8�#កងន-  ថជអ�កបង���តរណស�រ� ( FUNCINPEC )   ។ 
                       ដ'ងច�-ថ+,ងន- �? 	  ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត �ម  រ �ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�  ស'#ង@��ករអ@�បAយប	ភC8ន'វ គ	ន�ត ន�� ទង��� ខដលជអ	ងព� ដEខសន#ហ  
អបកក)  ក��ក)ងH� កងបIក របស) ងស0ចក	ហ'ច �'ចI� ននរណងបបJប#9យអ�Kងន- ជ'នដល)ប�បM'នជនរ9#ជត�ខ��រ 
ងយ��ទ	�អស)ឲOបនបជបដ'ចតងPងន- ។
                       �? 	 ង�# រ �នQ ជអ�កHធរណរដSន�យ#ម� ក) ខដលបនច'លរ9#ក� �ករតស�'យU �សក#�ក� �រណស�រ�  
ហ�� នស �នប �ច ( FUNCINPEC )  ក� �សក#�ភពបបយ ទWបបឆ	� ន�� បងណ0 ញងYរយ9នឈ8 នពនខដលជសបត\វ
របស)ជត�ខ��រងយ��ង]ត#បព_	បបទល)ខដនខ��រ-ថ+ Yប)ត	�ព5ឆ� 	 1979 រហ'តដល)ឆ� 	 1997 ។
                        រណស�រ� ហ�� នស �នប �ច( FUNCINPEC ) បនបង���តងឡ��ង]ឆ� 	 1981 ង"យមនងឈ� -ជភH
ប4	� ( Front Uni National pour un Cambodge Independant, Neutre, Pacifique Et Cooperatif. )ន��មនងឈ� -ជ 
ភHអ�)ងគ8ស ( National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia . )។
                         រណស�រ�( FUNCINPEC ) ងន-ងក�តងឡ��#កបនង"យHរខតមនករ បព#គ	ន�តច'លរ9#បង���តព5  
បណ3  ចលនអ�កងស�ហជត�@	ៗច	ន9ន 03 ក� �ច	ងណ#ចលនអ�កងស�ហជត�ជងបច�នងទbតខដលក	ព �ង@��សក#�  
តស�'បបយ ទW បបឆ	� ន�� បងណ3 ញសបត\វយ9នឈ8 នពនងចញឲOអស)ព5មត ភ'#�ក#c ជងយ��នងពលងន- ។
 ចលនាទាំង 0�ង 03 នោះគឺមាន ៖����នា�គឺមាន ៖���������H�មាន ៖
1- ចលនា  នោះគឺមាន ៖�����រីការ ជាតិ ក�ការីការ ជាតិ ក ជាតិ កម្ពុជា ( មូលីណាក� កម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL��ជា ( ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL ល!ណាកា )(MOULINAKA ) Mouvement de Liberation National du Kampuchea .  
ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នោះគឺមាន ៖����?យនោះគឺមាន ៖����Aក គឺមាន ៖���������HងB  �C! នោះគឺមាន ៖����D�  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោលមានន�នាFការីការ ជាតិ កជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      Hក  សាធារីការ ជាតិ កណរីការ ជាតិ កដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោLន�យម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL    ។
2- ចលនា (ឃ្លាំងមឿង P�ងនោះគឺមាន ៖����ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULQង )(KLAING MOEUNG ).ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នោះគឺមាន ៖����?យនោះគឺមាន ៖����Aក ទនB  ចាយ ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោលមានន�នាFការីការ ជាតិ ក ជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      Hកសាធារីការ ជាតិ កណរីការ ជាតិ កដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោLន�យម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL ។
3- ចលនា (ឧតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកWរីការ ជាតិ កទ�� )(UDAR  TUS ).ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នោះគឺមាន ៖����?យនោះគឺមាន ៖����Aក �\]^  នោះគឺមាន ៖����_Qន ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោលមានន�នាFការីការ ជាតិ កជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      Hក សាធារីការ ជាតិ កណរីការ ជាតិ កដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោLន�យម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL ។
                           ងដ�#65បប#'លផ3 	 ន�� រ9បរ9#កម8 	�អ�កងស�ហជត�ឲOបនទ'ទ	�បបងទសខ��រងយ��នងពលងន-ង#  
ដ�កន	ថន ចលនអ�កតស�'ទ	� 03 កEបនសងប#ចច�ត3រ9#I� បង���តរណស�រ� ( FUNCINPEC )ងន-ងឡ��#កង] ឆ	�  
1981 ង"យបនងបជ�សងរ �សយក ងស3ចក#� យន�ស0  នង4ត0# ស5ហន   ឲOង@��ជបបធនរណស�រ�ងន- ត	�ព5ងពល  
ងន-រហ'ត#កដល)ឆ� 	 1992 ងទ�បរណស�រ� (FUNCINPEC)ងន-ខបបក8 យងPជគណបក� ( FUNCINPEC )ខដល 
ដ�កន	ង"យ នង4ត0#  រណឫទ�W ជ	ន9សវ �ញ ។
នោះគឺមាន ៖����តិ កម្ពុជា ( មូលីណាក`ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL លនោះគឺមាន ៖����aតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកCអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      \!បានជានោះគឺមាន ៖����ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នៃចលនាទាំង 03 ដែលមាននិន្នាកនចលនាទាំង 0�ង 03 ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោលមានន�នាFការីការ ជាតិ កជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      Hកសាធារីការ ជាតិ កណរីការ ជាតិ កដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោLន�យម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL ទាំង 0�ងអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      �Bនោះគឺមាន ៖����នា�ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL�ននោះគឺមាន ៖����de^�  
នោះគឺមាន ៖����រីការ ជាតិ ក��យកម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULនC�fgដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោលមានន�នាFការីការ ជាតិ កដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ ចគ្នា  មកធើ្វជាមេដឹករបស់ខ្លួននាពេលនោះ   ប៉ុនែ្តបែជាទៅជ្រើសរើសយក  ស្តេច         កម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ ដែលជាសត្រូវនៃរបប សាធាF  ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULកនោះគឺមាន ៖����_`\ជានោះគឺមាន ៖����ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>ករីការ ជាតិ កប�Bខ្លួននាពេលនោះ   ប៉ុនែ្តបែជាទៅជ្រើសរើសយក  ស្តេច         កម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ ដែលជាសត្រូវនៃរបប សាធារណរដ្ឋមកធើ្វជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅវិញ  ?�រណសិរ្klននានោះគឺមាន ៖����mលនោះគឺមាន ៖����នា�   បnCដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នoដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត បជានោះគឺមាន ៖����pនោះគឺមាន ៖����de^�នោះគឺមាន ៖����រីការ ជាតិ ក��យក  នោះគឺមាន ៖�����oច  

កម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULq�យន��o ននោះគឺមាន ៖����rតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកoម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL �!aនC ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោលជា�dតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកsវនៃចលនាទាំង 03 ដែលមាននិន្នាកនរីការ ជាតិ កបប សាធារីការ ជាតិ កណរីការ ជាតិ កដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោLម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULកនោះគឺមាន ៖����_`\ជានោះគឺមាន ៖����ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�រីការ ជាតិ កប�Bខ្លួននាពេលនោះ   ប៉ុនែ្តបែជាទៅជ្រើសរើសយក  ស្តេច         កម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ ដែលជាសត្រូវនៃរបប សាធារណរដ្ឋមកធើ្វជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅវិញ  ?�រណសិរ្klននោះគឺមាន ៖����pវuញ  ?
មាននោះគឺមាន ៖����aតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកCផល_�ៗច�នzន 06 dបការីការ ជាតិ ក គឺមាន ៖���������H� ៖



dបការីការ ជាតិ កទ!ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULzយ :  អ�Kករសហបបជជត�ង]បន3ផ3ល)ករI	បទ ដល)របបក#c ជបបជ@�បងតយO បបលfយព'ជHសន=។
dបការីការ ជាតិ កទ!m!រីការ ជាតិ ក   :  បបងទសងgកងសរ 5បបជ@�បងតយO#�នទន)បនផ0ល)ករI	បទដល)បក_#ចលនអ�កតស�'ខ��រងយ��ងទ 
នងពលងន-  ។
dបការីការ ជាតិ កទ!ប! :  I� នង#ដ�កន	ខដលជអ�កHធរណរដSន�យ#ព�តបបកដណ#9យបព#ងចញ# �ដ�កន	ព9កងយ��នងពល 
ងន- ង"យ ងហត ថ  បក_#ខ��របកហ# បU ល ពតិ កម្ពុជា ( មូលីណាក ង]មនអសន-ក� �អ�Kករសហបបជជត� បU ខន3ងយ��មនស	អ� 
ងPងល� ងgក អ �ន ត	  ងgក ងទbប ខបន ន�� ងgក គ5� ង#ន ខដលជង#ដ�កន	ក	ព'លរបស)ក�ទfព  ( ANS ) ។
dបការីការ ជាតិ កទ!បzន : រីការ ជាតិ ក"S ភ�បលច�នក#� យន�ស0បក_�ងបUក	� ង]បន3ផ0ល)ជ	ន9យបគប)ខបបយU �ឲOដល)របបខ��របកហ#   ។
dបការីការ ជាតិ កទ!dបា� : ងស0ចក#� ន�ស0 នង4ត0# ស5ហន  ខដលមនរ"S ភ�បលច�នក#� យន�ស0បក_�ងបUក	�ជ #ហ#�ត3 ង]មន 
បបជបប5យភព�cស)#កងល�បបជពលរដSខ��រងយ��នងពលងន- ង"យព9កងយ��មនជ	ងនhយU �# តម	ថ ងស0ច  
ក#� យន�ស3 #9យអ�Kងន-ព�តជ (4�Yល Yលច�ត3 )ត6�តអ5បនទទ9លង#ងរbនយU �ឈCYប)ព5 (របបបបលfយព'ជ  
Hសន= ខ��របកហ# )កន8�#ក។  ងហ�យព9កងយ��បនផ0ល)ងសចក53ស�j�#យU �ងពញទ	ហ��ងPងល� ងស0ចក6ត)ជត�  
អ�Kងន-ថ ន��អចដ�កន	ព9កងយ��ងឆc -ងPរកករ  រ 	ង"-ជត� ន�� មត ភ'#�ក#c ជងយ�� ឲOរ9ចផ តព5ករកន)កប)  
បគប)បគ�   របស)សបត\វ យ9ន ឈ8 នពន បក_� ហណ' យ នងពលអនគត)។

dបការីការ ជាតិ កdបា�ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULzយ : I� នផ8'វងបជ�សងរ �ស  ?
                           រណស�រ� ( FUNCINPEC ) ងបក#ករដ�កន	របស)ងស0ចក#� យន�ស3  នង4ត3#  ស5ហន   នងពល 
ងន-មនកររ 5កច	ងរ �នល'តgស)យU �ឆប)រហfស ក� �រយ-ងពលខត 02 ឆ� 	បU ងណk -( FUNCINPEC ) ង@��កររ9បរ9#  
ន�� បបខ#បប#'ល បនបបជពលរដSខ��រងយ��ខដលជអ�ក សសឡញ)ជត� ន�� អ�កសសឡញ)លទW�បបជ@�បងតយO  
4ប)# Cននក)ឲOច'ល #ករ9#រស)  រ9#ទ កn  ន��  រ9#ង@��ករតស�'ជ#9យI� ង]ត#ជ 	រ 	 របស)ចលនអ�កតស�'ទ	�  03 
( #'ល5ណក )  ( ឃ8 	�ង#h� )  (ឧត3រទ�ស ) បព#ទ	�ទទ9លបនករI	បទយU �ងបច�ន សនW�កសនW ប) ព5ស	ណក)  
បបជពលរដSខ��រងយ��ទ	�ក� �បបងទស ន�� ងបqបបងទស  ។
រីការ ជាតិ កណ��រីការ ជាតិ កfg ( FUNCINPEC ) dតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកsវបានដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត បងដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ចកជាm!រីការ ជាតិ កដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ផHក?ចBនោះគឺមាន ៖����?យដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត �កm!គ្នា  មកធើ្វជាមេដឹករបស់ខ្លួននាពេលនោះ   ប៉ុនែ្តបែជាទៅជ្រើសរើសយក  ស្តេច         កម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ ដែលជាសត្រូវនៃរបប សាធាF  ៖
                   1- ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ផHកននោះគឺមាន ៖�����បាយ
                   2- ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ផHកកងទ�m
ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ផHកននោះគឺមាន ៖�����បាយដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នោះគឺមាន ៖����?យ  ៖
                   1- ងស3ចក#� យន�ស0 នង4ត0#  ស5ហន  ជបបធន រណស�រ�  ។
                   2- ងgក ញ �ក ជ'ឡ �  ជអន បបធនទ5 1 រណស�រ�។
                   3- ងgក  អ �ន ត	  ជអន បបធនទ5 2  រណស�រ�  ន��  ជអគKង#បញs ករ ក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន  
( ANS )បU ខន0 បត\វបន នង4ត3#  ស5ហន  ដកងចញព5ត	ខណ� អគKង#បញs ករក�ទfពង]ឆ� 	 1983 ន�� អន បបធន 
ទ5 2 ថនរណស�រ� ង]ឆ� 	1985 ង"យងYទថ មនគ	ន�តក6ត) រ9ចងហ�យ"ក)បញu' លបបពនWរបស)�89ន (#U'ន�ច ស5ហន  )
#កជ	ន9សវ �ញ ។
                   4- ងgក ចក) Hងរhន  ជអគKងលខ@�ករ រណស�រ� ។

ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ផHកកងទ�m  ៖
ខផ�កក�ទfពមនងឈ� -ថ  ក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន  ( ANS ) ខដលមនងឈ� -ជភHប4	�ថ( Armee Nationale 

Sihanoukienne ) ន�� មនងឈ� -ជភHអ�)ងគ8សថ ( National Armies of  Sihanoukist )មនអ�កដ�កន	ស	ខន)ៗ 
ដ'ចខ�ងបក#ងន- ៖      
                         1- ងgក អ �ន ត	 ជអគKង#បញs ករក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន ( ANS )មនអត�តភពជងបកnភព  



បបធន@�បត5ថន របបHធរណរដSខ��រ ន�� មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ# ។
                         2- ឧត3#ងសន5យ ងទbប ខបន ជអគKង#បញs កររ�ន��ជនយអគKងសន@�ករក�ទfពជត�ន�យ#  
ស5ហន  (ANS ) មនអត�តភពជង#បញs ករក�ពល@	ទ5 12 ន�� ជអភ�បលខ�បត ក	ព �@	 ថនរបបHធរណរដS  
ខ��រ ន�� មនន�ន� ករជអ�កHរធរដSន�យ# ។
                         3- ឧត3#ងសន5យ គ5� ង#ន ជនយអគKងសន@�កររ�ក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន ( ANS )មនអត5ត 
ភពជនយទហ� នជន)�cស)ថនរបបHធរណរដSខ��រ ន�� មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#  ។
                      4- ឧត3#ងសន5យ ន� ងហbន ជនយអគKងសន@�កររ�ក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន (ANS )មនអត5ត 
ភពជនយទហ� នជន)�cស)ថនរបបHធរណរដSខ��រ ន�� មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#  ។  
                    ក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន  ( ANS )ងប-ទ5ត	�#'ល"S នខដលជទ5បញs ករ@	ង]ជ 	រ 	 ( អ'រH� ច) ) ។

ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត ផHកកងទ�mនោះគឺមាន ៖����ន� គឺមាន ៖���������H�មានចលនាកមាP�ងអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      Hកតិ កម្ពុជា ( មូលីណាក�]  (MOULINAKA )( KLAING MOEUNG )( UDAR  TUS ) នោះគឺមាន ៖�����នោះគឺមាន ៖����dកាម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULការីការ ជាតិ កបង្គាប់បញ្ជា                     ផ្ទាល់ ព្រមទាំងបានរៀបចំឲ្យទៅជា 03 កងពលធំប្រយុទ្ធ  ដោយបានឲ្យឈ្ម�បBបញ្ជា                     ផ្ទាល់ ព្រមទាំងបានរៀបចំឲ្យទៅជា 03 កងពលធំប្រយុទ្ធ  ដោយបានឲ្យឈ្មោះថា  ៖�រណរដ្ឋ�  
ផ្ទាល់ ព្រមទាំងបានរៀបចំឲ្យទៅជា 03 កងពលធំប្រយុទ្ធ  ដោយបានឲ្យឈ្មោះថា  ៖�រណរដ្ឋ �រធាន � ������Ƙ�����Á�                         3-�លB dmម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULទាំង 0�ងបាននោះគឺមាន ៖����រីការ ជាតិ ក�បច�ឲ្យទៅជា 03 កងពលធំប្រយុទ្ធ  ដោយបានឲ្យឈ្មោះថា  ៖�រណរដ្ឋ �រធាន � ������Ƙ�����Á�                         3- ឧត្ដមសេនីយ គីង មេន ជានាយអគ្គសេនាធិការរងកងទ័ពជf�នោះគឺមាន ៖����pជា 03 កងmល_�dបយCទ�  នោះគឺមាន ៖����?យបានឲ្យទៅជា 03 កងពលធំប្រយុទ្ធ  ដោយបានឲ្យឈ្មោះថា  ៖�រណរដ្ឋ �រធាន � ������Ƙ�����Á�                         3- ឧត្ដមសេនីយ គីង មេន ជានាយអគ្គសេនាធិការរងកងទ័ពជf�នោះគឺមាន ៖�������ថា  ៖
កងmល_�ទ! 1 ( ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL ល!ណាកា )( MOULINAKA ) ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នោះគឺមាន ៖����?យ  ៖
                       1- ងgក ខញU#  ស ផ ន ជង#បញs ករក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កស5ហន   ន�យ#។
                2- ងgក ដ9�  ខ�#  ជង#បញs កររ�ក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#  ។
               3- ងgក បបក) ងសន ជនយងសន@�ករក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ# 
ងប-ទ5ត	�#'ល"S នខដលជទ5បញs ង]ជ 	រ 	 ( ថបពបព-ងx�  ) ន�� ងប-ទ5ត	�ងសន@�ករង] ( អ'រតឫស�5សស_ក ) 
( ណ�Yន )  ។

កងmល_�ទ! 2 ( ឃ្លាំងមឿង P�ងនោះគឺមាន ៖����ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULQង )(KLAING MOEUNG ) ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នោះគឺមាន ៖����?យ ៖
                    1- ងgក ទន)  Yយ ជង#បញs ករក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#  ។
               2- ងgក បក\ច ងយh# ជង#បញs កររ�ក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#។
               3- ងgក ងថ� ន'វ ជនយងសន@�ករក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#។
ងប-ទ5ត	�#'ល"S នខដលជទ5បញs ង]ជ 	រ 	 ( អ'រH� ច)  )   ។                                                                         

កងmល_�ទ! 3 ( ឧតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកWរីការ ជាតិ កទ�� )( UDAR  TUS ) ដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ>កនា�នោះគឺមាន ៖����?យ  ៖
                     1- ងgក ស� 5  ង@hន ជង#បញs ករក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#  ។
               2- ងgក ខសន ច	រ U � ងy ងzខសន ជ	ងន ជង#បញs កររ�ក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�ក  
HធរណរដSន�យ# ។
              3- ងgក ហ� ន ងភh� ជនយងសន@�ករក�ពល  ន��មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ#។
ងប-ទ5ត	�#'ល"S នខដលជទ5បញs ង]ជ 	រ 	 ( អ'រH� ច)  )   ។
           
               ចលនកម8 	�( #'ល5ណក ) បង���តងឡ��ង"យអត5តនយទហ� នក�ទfពងជ��ទ�ក ថនរបប  
HធរណរដSខ��រ ងgក គ�) ស 5 ងឡ- ង]ឆ� 	 1979 ង]ជ 	រ 	  ( ស3 កកក) ) ជប)បព_	ខដន ខ��រ-ថ+  ។             
               ងដ�#65ផ3ល)ករងយសស|លក� �ករង@��ដ	ងណ� ររវ�ក� �បបងទស ន�� ជ 	រ 	ជយខដន ព9កងយ��បន  
សងប#ចច�ត3ង@��ករផ8 ស)ប3'រទ5ត	�ព5ជ 	រ 	 ( ស3 កកក) )#កង]ជ 	រ 	 ( ណ� Yន ) វ �ញ ង"យត	�ងឈ� -ថ#'ល"S ន  
ស�ក( ថបពបព-ងx�  )  ។



               ង"យមន#'ល"S នស�កង]ត#បចកទ� រងចញច'លរវ�ជ 	រ 	ខ��រ-ថ+ ជងហត បណ3 លឲOចលន       
( #'ល5ណក ) មនកររ 5កច	ងរ �នល'តgស)យU �ឆប)រហfស ទ	�ខផ�កកម8 	�ទfព ន�� កម8 	�បបជពលរដS រហ'ត  
ដល)ង@��ឲOចលនងន-ក8 យងPជចលនកម8 	�អ�កតស�'#9យខដល@	ជ�ងគក� �ច	ងណ#ចលន ទ	�ប5ថនរណស�រ�  
(  )   FUNCINPEC ។ 
               ងgក គ�) ស 5 ងឡ- ជង#ដ�កន	ងយធដEអ�)អចក8 ហនម� ក) ងgកបនដ�កន	កម8 	�ទfព  
( #'ល5ណក ) បបយ ទWបបឆ	�តទល) ន�� កម8 	�ទfពឈ8 នពនរបស)យ9ន ន�� ងសb# ជញ�កញUប) ជងហត ង@��  
ឲOចលន ( #'ល5ណក ) មនងឈ� -ងប-សង#8�ល65លAញទ'ទ	�ព�ភពងgក  នងពលងន- ។
               ងgក គ�) ស 5 ងឡ- ព�តជអ�កងស�ហជត�ព�តបបកដ  ងgកបនក8 យងPជវ 5រ~ជនគ	រ' ន�� 
ជទ5ងIរពសសឡញ)ងពញច�ត3 ថនបណ3 យ ទWជន យ ទWនរ 5 ន�� បបជពលរដSខ��រងយ��ទ	�អស)ខដលរស)ង]ក� � 
ជ 	រ 	ត#បព_	ខដនខ��រ-ថ+ បU ខន0ជអក សល)សបមប)ជត�Hសន=ងយ�� ងgកបនH8 ប)ង]ក� �ឆ� 	 1980 បនQ ប)#ក 
ងgក ខញU# ស ផ ន ខដលជអន បបធនថនចលន ( #'ល5ណក ) បនងឡ��កន)ត	ខណ�ជបបធនបន0  ។
                       ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 
ក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្�ម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម�ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ មាន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជឋាន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�ជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  ន��ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈ��  របសុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ចកម �យន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ" ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត #ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្ម"ម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ%ហន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�  ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�ង មាន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជឋាន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�ជា  
ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInter�កមាបខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត ង*+ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មរបសុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�  ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត #ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្ម�ម  រណឫទ�/   ។
                 ងgក  ខញU# ស ផ ន  ព�តជអ�កន�យ# ស5ហន  100 % ន�� ជងហត បណ3 លង@��ឲOចលន 
(  MOULINAKA )ទ	�#'លខដលមនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ##9យងន-បនក8 យងPជចលនន�យ#  
ស5ហន  ង"យបរ � យU យ ។ 
                 ងgក ខញU# ស ផ ន បនដ�កន	ចលន ( #'ល5ណក  ) បន3ព5ងgក គ�) ស 5 ងឡ- យU �  
មនបបស�ទ�Wភព  ង"យសនQ -ថនកររ 5កច	ងរ �ន យU �ឆប)  រហfសរបស)ចលនខដលន�យ# ស5ហន  #9យងន- បន  
ង@�� ឲOចលនកម8 	�អ�កតស�'ងផ��ៗមនករ បចខណន ន�នQ  ឈ� ន5ស យU �ខ8 	� ។
                 ង]ខ� កក�" ឆ� 	 1982 ងស3ចក#� យន�ស0 នង4ត3# ស5ហន  បន#កង@��ទស�នក�ចuជងល�ក  
ដ	ប'�ង]ជ 		រ 	ខ��រងភbស�89ន (    )KHAO I DANG ក� �បបងទសថ+ឡ�ដ= ន�� ជ 	រ 	អ�កតស�'ខ��រ បនQ យអ	ព�ល (ស CនHន )
ជ 	រ 	 អ'រH� ច) ( ស5ហន   ) ន�� ជ 	រ 	 អន8�)ខវ� ( ខ��របកហ# ) ង"យបនន	#កជ#9យង] #U'ន�ក ស5ហន  .នង4ត3# 
រណឫទ�W. នង4ត3# ចបកព�� ន�� អ�កខហរហ##9យច	ន9នងទbត#កជ#9យផ� ។
                  ង]ងដ�#ឆ� 	 1983 ចលន(#'ល5ណក )បត\វបនផ8 ស)ប3'រទ5ត	�#'ល"S នង"យប�n�តប�n	ព5  
ស	ណក)ង#ដ�កន	ក	ព'ល (  )ANS ព5ជ 	រ 	( ណ� Yន )ងPង]ជ 	រ 	 ( អ'រH� ច) )ងហ�យបនQ ប)#កផ8 ស)ព5(អ'រH� ច)) 
ងPជ 	រ 	(តទ 	)ឬ(ភ�	ង�bវ)វ �ញ។
                ក� �ករផ8 ស)ប3'រទ5ត	�#'ល"S នព5( ណ�Yន )ងPកន) ( អ'រH� ច) ) បនង@��ឲOមនកររក	 
រក'សន��ក8 យងPជជងម8 -រវ�ងgក ខញU# ស ផ ន ន�� ( ) ANS ង"យព9កងយ��ដ��យU �ចAស)ថមន នង4ត3#  
ចបកព�� ង]ព5ងបកយ ។
                បនQ ប)ព5បនដ�កជញs' នកម8 	�ពលទ	�អស)#កដល)#'ល"S ន ( អ'រH� ច) )រ9ចងហ�យ  នងពល 
ងន-ង#ដ�កន	ក	ព'ល (  )ANS ងgក អ�ន ត	 ន�� នង4ត3# ចបកព��  បនបញs ឲOចលន ( #'ល5ណក )ន	យក 
កម8 	�របស)�89នទ	�ក�ទfព ទ	�បបជពលរដS ងPងប-ទ5ត	�+�5ង]ខ��ងបតJ#ជ9រ# � បU ខន0ងgក ខញU# ស ផ ន #�ន  
បព# ងហ�យង@��ករបដ�ងស@យU �ខ8 	�ក8 ងPន��បញs របស) (   ) ANS ង"យស	អ�ងPងល�   សន0�ស �សបមប)  
បបជពលរដSជងហត ង@��ឲO ងgក អ�ន ត	 ន�� នង4ត3# ចបកព�� ខដលជ#ន ស�ស	ណប)ច�ត3របស)(#U'ន�ក ស5ហន )  
មនករ���ស#AយU �ខ8 	�រហ'តមនករឃត)ឃ	��89នងgក ខញU# ស ផ ន #9យរយ-ង]ក� �ទ5បក_� ប�កក 
បបងទសថ+ឡ�ដ= ។
                ករឃត)�89នងgក ខញU# ស ផ ន #�នឲOង@��ដ	ងណ� របតឡប)#កកន)ជយខដនវ �ញ នងពលងន- 



គCមន#'លងហត ងដ�#65ទប)H� ត)#�នឲOចលន (#'ល5ណក )ន	យកកម8 	�របស)�89នងចញព5ជ 	រ 	 (អ'រH� ច) )ងPងប- 
ទ5ត	�+5�ង] ( តទ 	 ) បU ខន3ព 	បនសងប#ចង"យងហត ថ កម8 	�ទfពរបស) ( #'ល5ណក  ) ខដលដ�កន	ង"យ 
ងgក បបក) ងសន  ងgក ឡ � ន ត  ងgក អ�9� ស'ផត  ងgក ញ�ក ប� នថ�  ន��  ងgក ខន) Hងវhន បនង@�� 
ករបបកសគ	4# ថន��ង@��ករ ងឡ#ពfទWអគKទ5បញs ករ  (  ) ANS ងហ�យន�� វយក	ទ�ច ងប�#�នង"-ខល�ងgក  
ខញU# ស ផ ន ក� �រយ-ងពល  24 ងមU � ងទងន- ជងហត បណ3 លឲO ងgក អ�ន ត	 ន�� ចបកព�� ភfយស8ន)ងH8  
ង"-ខល�ងgក ខញU# ស ផ ន #កវ �ញ ត#ករក	ណត) ។
                 ងបកយព5បនន	យកកម8 	�របស)�89នទ	�អស)ងPងប-ទ5ត	�+5�ង] ( តទ 	 ) រ9ច#កងgក 
ខញU# ស ផ ន បនង@��ដ	ងណ� រងPកន)ទ5បក_� ងបUក	� ជញ�កញUប)ងដ�#65ជ9បជ#9យប�ថ+8របស)Iត)គC ងស3ចក#� យន�ស0 
នង4ត0#  ស5ហន   ងហ�យបនង@��ករងស��ស 	ដល) ងស3ចក6ត)ជត�អ�Kងន-ឲOបញs' ន នង4ត0# រណឫទ�W ខដលជក�9យ 
របស)�89នឲO#កបបY	ករង]បបងទស ថ+ឡ�ដ= ងដ�#65ជ9យសប#|លក�ចuកររវ� (  )FUNCINPEC ន��(  )ANS ។
                 ង]ខ� #�+ ន ឆ� 	 1983 ងស0ចក#� យន�ស0 នង4ត3# ស5ហន  បនបបកសខត�ត	� នង4ត3#  
រណឫទ�W  ជអ�កត	ណ�  នង4ត3#  ស5ហន  បបY	ក#c ជ -អស 5 ន�� ខត�ត	� នង4ត3#  ចបកព�� ជនយអគKងស  
ន@�កររ�ថនក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន  (  ) ANS ។
                 ងបកយព5បនទទ9លករខត�ត	�រ9ច#កព9កងគទ	�ព5រ ( រណឫទ�W ន�� ចបកព�� ) បនង@�� 
ដ	ងណ� រងPត#ទ5ត	�#'ល"S ននៗរបស)(  )(   )(    )MOULINAKA KHLAING MOEUNG UDAR TUS ងដ�#65 
ជ9បស	ងណ-ស	ណល ន�� ស�9ស �ទ កnដល)កម8 	�ទfពខដលក	ព�)ឈរងជ��ង]ត##'ល"S នស�កន�#9យៗ ។
                 ករជ9បស	ងណ-ស	ណលI� នងពលងន- ( រណឫទ�W ន�� ចបកព�� )បនន�យយអ@�បAយ 
យU �ងបច�ន ន�� ងកA-កAយ  អ	ព5បញ� ជត�មត ភ'#�ក#c ជងយ�� ងហ�យព9កងគទ	�ព5រ បនង@��ករខណន	ព9កងយ��  
ឲO��ត�	បប��ខបប�ក� �ករតស�'ងដ�#65រ 	ង"-ជត� ន�� មត ភ'#� ឲOរ9ចផ តព5ករឈ8 នពន ន�� កន)កប)ជ�-ជន)ព5  
ស	ណក)សបត\វយ9នន��រ"S ភ�បលខដលជអយU��? 	កញs -បរងទសង"យព9កងគបនសខ#0�ន'វ ទ�ក# � កយវ �ករ 
វYច�ត3 ដE# -# ត ខដលគ9រឲOជទ5ងពញច�ត3  ជទ5កក)ងq3  ន�� ងពញងPង"យក53ស�j�# ។
                  បនQ ប)ព5ព9កងគទ	�ព5រង@��ដ	ងណ� របតឡប)ងPកន)ទ5បក_� ប�កក វ �ញ ភ8 #ងន-ខដរ ងgក 
ខញU# ស ផ ន កEបនន�យយបង���បបបប)ព9កងយ��ឲOដ��ថក 	ង$�ញព9កងគទ	�ព5រងដ�រជ#9យI� ងហ�យគ�ត ថបត\វ 
រ U'វន��I� គC � សសសឡ- ( រណឫទ�W ) ខដលងgក ខញU# ស ផ ន ងyថ ( បព-អ�K@	 ) ន�� ( ចបកព�� ) ខដល 
ងgក ខញU# ស ផ ន ងyថ(បព-អ�Kត'ច )#�នបត\វI� ងទងបព-អ5 ( រណឫទ�W គCជទ5សសឡញ)ងពញច�ត3របស)សង#3ចឪ  
ច	ខណក ចបកព�� គCជទ5សសឡញ)ងពញច�ត3របស)អ�កម� � ( #U'ន�ក ) ។
                (  ) MOULINAKA ជចលនខដលមនកម	8 �ទfព ន�� កម8 	�បបជពលរដSងបច�នជ�ងគជទ5  
ងពញច�ត3 ងពញង+8�#ព5ស	ណក)ងស0ចក6ត)ជត� នង4ត3# ស5ហន  #�នខតបU ងណk -ងទភពរ 5កច	ងរ �ន@	ធត)ថនចលន  
ងន- កEជទ5ងពញច�ត3 ងពញង+8�#ព5ស	ណក)ង#ដ�កន	ក	ព'លៗថន (  )ANS ផ�ខដរ ងហ�យមនអ�ក�8-ងពញច�ត3ខ	8 �  
ងពករហ'តដល) ងដកងហbរទ�កមត)  ច�)បន ច�)បន ។
                            ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 1ទ%ប2ផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម�ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្ម ( MOULINAKA ) ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្=លជាចលនា=@រ Aងប�Aង មា2មBន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ មBយខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជCត្រូវបានពួកគេដណ្ដើម គេពុះចែកគ្នាជា           ចំរៀកៗក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុនត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មEវបាន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterBកខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត H=ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត ណ�+ ម ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត Hពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInter�Cញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ចកគ្នាជា           ចំរៀកៗក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុន និង លោក ឡុង នុត នៅខែ កក្កដា  និង លោក អ៊ួង សូផាត នៅខែ កញJជា  
ច2ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត រKកៗខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត ត្រូវបានពួកគេដណ្ដើម គេពុះចែកគ្នាជា           ចំរៀកៗក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុនMយពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInter%Mរស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុន និង លោក ឡុង នុត នៅខែ កក្កដា  និង លោក អ៊ួង សូផាត នៅខែ កញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�ស ������������������������������������������������ប�របសុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 
ក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្�ម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម�ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�ង ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 
ក ឡ�ង ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្ម ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 1ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្� កក*ដា  ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�ង ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 
ក អ៊ួង សូផាត នៅខែ កញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�ស ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������RBង សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ�ផាត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្ម ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 1ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្� កញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�ស �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������U ឆាំ្ន 1983 ។�ស �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2J 1983 ។
                 ង]ខ� វ �ច��ក ឆ� 	 1983 ងgក អ�ន ត	 ខដលជអគKង#បញs ករក�ទfពជត�ន�យ# ស5ហន  
(  ) ANS បត\វបនងស3ចក#� យន�ស3 នង4ត3#  ស5ហន  ដកងចញព5# �ត	ខណ�  ង"យបន"ក)ភs ប)ងPជ#9យង]  
ពកOថ  ( មនគ	ន�ត#�នងH� -ន��ក�ទfព ) ។
រីការ ជាតិ កចនា�ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL��ន�ថី្មរបស់ ( AN^qរីការ ជាតិ កប�B ( ANS ) នោះគឺមាន ៖����dកាយនោះគឺមាន ៖����Aក អ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា      �ន តាំ មានដូចខាងក្រោមនេះ ៖�ដា ��� �����D�/IMPL� មានដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ ចខាងនោះគឺមាន ៖����dកាម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULនោះគឺមាន ៖����ន� ៖
                           1- ឧត3#ងសន5យឯក  ងទbប   ខបន  ជអគKង#បញs ករ 



                 2- ឧត3#ងសន5យងទ  គ5�  ង#ន  ជអគKង#បញs កររ� ន�� ជនយអគKងសន@�ករ 
                 3- ឧត3#ងសន5យងទ  នង4ត3#   ចបកព��  ជនយអគKងសន@�កររ� 
                 4- ឧត3#ងសន5យងទ  ន�  ងហbន  ជនយអគKងសន@�កររ� 
                 5- ឧត3#ងសន5យងទ  ទ  ច	4Uត)  ជនយអគKងសន@�កររ�           
                 ងបកយព5កម8 	�ទfពយ9នវយដងណ3� #យកបន#'ល"S លស�ក (តទ 	 )ង]ខ�#ក4 ឆ� 	 1984 
ខដលបណ3 លឲOងgកឧត3#ងសន5យងទ គ5� ង#ន ខដលជអគKង#បញs កររ� ន�� ជនយអគKងសន@�ករ ( )ANS  
H8 ប)នងពលងន- ផ�ខដរ ងgកឧត3#ងសន5យឯក ងទbប ខបន បនបញs ឲOកម8 	�ទfពទ	�អស)របស) (  )ANS
ងPងប-ទ5ត	�+5�ង]  ( ភ�	សស|ច ) វ �ញ ។
                 បនQ ប)ព5ឧត3#ងសន5យងទ គ5� ង#ន H8 ប)ភ8 # នង4ត3# ស5ហន  ងស0ចក6ត)ជត�អ�Kងន-កEបន  
ខត�ត	� ឧត3#ងសន5យងទ  នង4ត3#  ចបកព�� ជនយអគKងសន@�ករថន (  ) ANS ភ8 #ខដរ ។
                 ង]ខ� #�ន ឆ� 	 1985 ក� �ត	ខណ�ជនយអគKងសន@�ករថន (  ) ANS នង4ត3#  ចបកព�� 
បនងរbបច	ក�ពល+�5#9យង"យបនឲOងឈ� -ថក�ពលទ5 5 ង"យត	��89នឯ�ជង#បញs ករថនក�ពល+5�ងន-  
ងហ�យក� �ករបង���តក�ពល+�5របស) នង4ត3#  ចបកព�� នងពលងន-គCព 	មនកម8 	�ទfព+�5#កព5ណងទ បU ខន3Iត)  
ងល�ស	អ�ងPងល� ល យកក) សម� រ- ន�� ត	ខណ�  ជព�ងសសងន-គC ស	អ�ងPងល��89នឯ�ជក'ន ងស3ចហ��� 
ខហM� ងដ�#65 អ'សទញ បបខ#បប#'ល ងគb�គរ កម8 	�#កព5ក�ពលYស)ៗង"យបត�)ៗខត#3� គCIត)ងល�ប	ផ8 ញ  
I� ឯ� ង"យ#�នងរ �ស# �  ។   ជងហត ង@��ឲOង#បញs ករក�ពលYស)ៗល�5�# � ទប)អត)ឈ�- រហ'តង@��ឲOព9កងយ��  
ងក�តក53រ 	ខន អស)ក53ស�j�# ន�� ក8 យងPជងក�តក53ចថប�ងPវ �ញ នងពលងន-។ 
                  ខ� #�ន ឆ� 	 1985 នង4ត0#  ស5ហន   បនបបកសខត�ត	�ក'នបប_សស	ឡញ)របស)�89ន 
នង4ត3#  រណឫទ�W  ជអគKងទHភ�បលទ'រងPថន (  )ANS   ។
                 (  ) ANS ខដលព5# នមនខត 03 ក�ពល@	 បU ខន0Yប)ត	�ព5ក'នបប_សទ	�ព5ររបស) ស5ហន  
ច'ល#កកន)# �ត	ខណ��cស)ៗរបស) (  ) ANS ព9កងគបនបបក9តបបខជ�I� បង���តបនជងបច�ន  ក�ពលបខន�#  
ងទbតថនរ'បភពភHយU �ព�ង4-H3 ប)ថ ( ពប�5កឲOបនជក�ពលងដ�#65ខស��រកកម	8 �+5� ) ងពលងន-ងយ�� 
ង$�ញថព9កងគង@��បនខ#នព9កងគម� ក)ៗបង���តបន ព5រ-ប5 ក�ពលបខន�#ងទbត ច	ខណកកម8 	�ទfពវ �ញងន-គCព 	  
មនកម8 	�+5�#កព5ណងទ ព9កងគអ'សទញយកខតព5ក�ពលYស)ៗ ហ��� បU ខន0មនHរ-ស	ខន)ង]បត�)ថ ក� 
ពល+5� ទ	�អស)ងន-ង]ងបក#ករបគប)បគ�ផQ ល)របស) ( រណឫទ�W ន�� ចបកព�� ) ។
               ង]ខ� #ក4 ឆ� 	 1986 ងស3ចក6ត)ជត� នង4ត3# ស5ហន  បនដកងgកឧត3#ងសន5យ  
ឯក ងទbប  ខបន ងចញព5ត	ខណ�អគKង#បញs ករថន (  ) ANS ង"យបន"ក)ភs ប)ងPជ#9យង]ពកOថ  
( មនគ	ន�ត#�នងH� -ន��ក�ទfព ) ។
រីការ ជាតិ កចនា�ម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOUL��ន�ថី្មរបស់ ( AN^qរីការ ជាតិ កប�B ( ANS ) នោះគឺមាន ៖����dកាយនោះគឺមាន ៖����Aក ឧតិ កម្ពុជា ( មូលីណាកWម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULនោះគឺមាន ៖�����ន!យឯក  នោះគឺមាន ៖����ទ�ប  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោក ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត បន  មានដឹកនាំដោយលោក គង់  ស៊ី ឡោះ  ដែលមាននិន្នាការជាអ្នក  សាធារណរដ្ឋនិយម    ។�������ň�������                       លោ ចខាងនោះគឺមាន ៖����dកាម្ពុជា ( មូលីណាកា )(MOULនោះគឺមាន ៖����ន� ៖
                         1- នង4ត3#  រណឫទ�W  ជអគKង#បញs ករ  ង"យមន ឋនន3រសfក0�ជ ឧត3#ងសន5យឯក ។
                2- ឧត3#ងសន5យងទ  នង4ត3#   ចបកព��  ជនយអគKងសន@�ករ 
                3- ឧត3#ងសន5យងទ  ន�  ងហbន  ជនយអគKងសន@�កររ� 
                4- ឧត3#ងសន5យងទ  ទ   ច	4Uត)   ជនយអគKងសន@�កររ�  

ជាMរថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈច=ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ[ឬ  ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្=ល ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 
ក សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ]�%  ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត ^_ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត មបញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�ស �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`Mរកងពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterល^2ទ% 3 ( ឧត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្ម�រ ទ�សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដ ) ស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុន និង លោក ឡុង នុត នៅខែ កក្កដា  និង លោក អ៊ួង សូផាត នៅខែ កញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�ស ������������������������������������������������ប�ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត 1ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្� កក*ដា ឆាំ្ន 1983 ។�ស �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J2 1986 ? 

                ងហ�យងន-ជងរh�@	ខដលង@��ឲO ឧត3#ងសន5យ ទន)  Yយ ខដលជង#បញs ករក�ពល@	ទ5 2 



( ឃ8 	�ង#h� ) មនករបកព ល# �យU �ខ8 	�  ក� �ករទប)H� ត)ក'នងzរបស)�89ន#�នឲOរត)ងPច'លជ#9យ  (  
នង4ត3# រណឫទ�W ន�� នង4ត3#  ចបកព��  ) រហ'តដល)មនករ កប�មBយរខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត d�ត្រូវបានពួកគេដណ្ដើម គេពុះចែកគ្នាជា           ចំរៀកៗក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុនe2 ៗ ងទ�បស,ប)H, ត)បន ជងហត  
បណ3 លឲO រណឫទ�W - ចបកព�� ន�� ងgក ទន) Yយ ង#�ល# �I� ខល�ច	 ត	�ខតព5ងពលងន-#ក ។
                 ងហ�យងន-កEជងល�កទ5#9យខដរ ខដលក'នបប_សទ	�ព5ររបស) ស5ហន  ងឡ��កន)កប)ត	ខណ�  
�cស)ប	ផ តរបស) (  ) ANS ន��ជករសងប#ចងជគជfយដE@	ង@�ណស)របស)ងស3ចក#� យន�ស3  នង4ត3#  ស5ហន  
ខដលជងស0ចក6ត)ជត�  ងស0ចប	ផ8 ញជត��89នឯ�ក� �ករ  ប8ន)យកអ	ណចខផ�កក�ទfព ព5ង#ដ�កន	ក	ព'លៗ 
ខដល មនន�ន� ករជអ�កHធរណរដSន�យ# បនជH� ពរ   ។
                   ងទ-ប5ជ( រណឫទ�W ) មនត	ខណ�ជអគKង#បញs ករ  ន�� ( ចបកព�� )មនត	ខណ�ជ 
នយអគKងសន@�ករថន (  )ANS ងហ�យងន-ក50 ប��ញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ"ខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត ដាយស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុន និង លោក ឡុង នុត នៅខែ កក្កដា  និង លោក អ៊ួង សូផាត នៅខែ កញ្ញា ឆាំ្ន 1983 ។�ស �����������������������������������������������រញ៉ែម សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈជា       ឪពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterBកខេម  រិន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត Hទាំងពីរជាមនុស្សថ្មី  ក្នុងទឹកដីព្រៃទើបមិនសូវមាន          អំណាច ព្រោះអំណាចទាំងអស់បានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃនៃ ឧត្ដមសេនីយ ទន់ ចាយ ឬដែលយើងគ្រប់គ្នានា     ពេលនោះ2ងពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInter%រជាមន្ទ  សូមធើ្វការអធិប្បាយបំភឺ្លនូវ គំនិត និង ទង្វើ ដែលជ�សុផុន មានឋានៈជាប្អូនថៃ្ល  របស់ស្ដg� %   កJ�ងទAក=% ថៃ្ល  របស់ស្ដេចកម្មុយនិស្ត នរោត្តម សីហនុ  និង មានឋានៈត្រូវបានពួកគេដណ្ដើម គេពុះចែកគ្នាជា           ចំរៀកៗក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក ញ៉ែម សុផុនពុកមាបង្កើតរបស់  នរោត្ដម  រណឫទិ្ធ   ។�ព្រុំដែន ខ្មែរ-ថៃ  � � ��������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterងទ�ប#�នស'វមន 
អ	ណច ងបព-អ	ណចទ	�អស)បនធ8 ក)ងPងល�កណ3 ប)ថដថន ឧត3#ងសន5យ ទន) Yយ ឬខដលងយ��បគប)I� ន 
ងពលងន-ងyថ ( បព-អ�Kង��  ) ហ���ខហM� ។
                  រណឫទ�W ន�� ចបកព��ដ�កន	(  )ANS ងបក#ករបងK ប)បញs របស)ឧត3#ងសន5យ ទន) Yយ  
រហ'តដល)ខ� ង#H ឆ� 	  1990 ងស0ចក#� យន�ស0 នង4ត3#  ស5ហន  បនបញs ឲO  នង4ត3#  រណឫទ�W  ប0'រងឈ� - 
ក�ទfព  គCប3'រព5ក�ទfពជត�ន�យ#ស5ហន (   )(  )Armee Nationale Sihanoukienne ANS ងPជក�ទfពជត�ក#c ជ 
អព�បក�តO (      )(  ) Armee Nationale du Kampuchea Independant ANKI វ �ញ  ។
                   ករផ8 ស)ប3'រងឈ� -ព5 (  ) ANS #កជ (  )ANKI ងន-ងប�ងយ��#�នគ�តឲOបន លM�តលMន)ងទ  
ងន- គCងយ��ព�តជង$�ញថជងរh�@#�ត បU ខន0ងន-ជ ល6�ចកល) ដEង��  ក��ក)  របស) ស5ហន   ក� �ងIលប	ណ� 
លប)ប	បត)ឲOអស)ន'វអ5�ខដលជ ងករ = #រតក របស)ព9កHធរណរដSបនH�ទ កឲOកន8�#ក ។
                  (  )ANS មនកររ 5កច	ងរ �នល'តgស)យU �ឆប)រហfស គC#កព5ករដ�កន	ថនព9ក Hធរណ  
រដSន�យ# ងហ�យ(  )ANS ងន-ងហ�យជអ�Kករ#9យខដលបន  ងបជ�សងរ �សយក ( នង4ត3# ស5ហន  )ឲO#កង@��ជ 
អ�កដ�កន	ខផ�កនងយបយ ន�� ង@��ករប	ងរ �រហ'ត ស5ហន  ងស0ចក6ត)ជត�អ�Kងន-បនង@��ជបបធនបត5ភគ5 ( )CGDK  
បបធន(  )SNC ន�� រហ'តបនងឡ��ង@��ជងស0ចជងល�កទ502 បនសងប#ចង]ឆ� 	 1993។
                    បU ខន0ង]ទ5ប	ផ តព9កងយ��ខដលជព9ក  HធរណរដS  បត\វបន នង4ត3# ស5ហន  ខដលជ  
ងស0ចក#� យន�ស3 ប8ន)យកអ	ណចទ	�អស)  ងបព-ខតIត)ហ��� (ស5ហន  )មនករភfយខ8 ចន��សសងមU ល�89នឯ� 
ង"យIត)គ�តថជ HធរណរដS ។
                  ង]ខ� ង#H ឆ� 	 1990 មនក�ចuបបជ 	#9យងបក#អ@�បត5យភពថនឧត3#ងស ន5យទន) Yយ  
ជក�ចuបបជ 	ខដល នង4ត3# រណឫទ�Wងyថជករព�យ#ដក�89នងចញព5ត	ខណ�អគKង#បញs ករថន (  )ANKI
ងហត ករណ= ងន-ងក�តងឡ��ង]ទ5រ9#ខ�បត (ស'រ �នQ)បបងទស ថ+ឡ�ដ= ង"យមន(នង4ត3# ចបកព�� ន�� #U'ន�ក ) 
ង]ព5ងបកយ��� បU ខន3ង@��ព 	បនសងប#ច  ច	ខណក#'លងហត ខដលបណ0 ឲOមនករប4ជfយងន-គC មនក�ទfព  
#9យភគ@	ខដលដ�កន	ង"យ ញ �ក ប� នថ�  ខន) Hងវhន  ហ' ស � ន�� ង#ទfព#9យច	ន9នងទbតខដលងH� -បត�)ន��  
នង4ត0# រណឫទ�W ង@��ពហ�ករ#�នច'លរ9#បបជ 	 ព9កងគ#�នបត�#ខត#�នច'លរ9#បបជ 	ងទ បU ខន0ខបជបបកសគ	4#ង"យ  
បត�)ៗងP ងល�ឧត0#ងសន5យ ទន) Yយ ន�� បកnព9កថឲOបឈ�ប)ជបនQ ន)ងប�#�នដ'ងY� - ងទព9កងគន��ងបប�កម8 	�  
ទfពទ	�អស)វយក	ទ�ច  ច	ខណក នង4ត0# រណឫទ�W ខដលក	ព �ភfយប-សក)ង]ឯបក_� ប�កក បនង#�លង$�ញ  
ច	ណ ច ខ8 	�របស)�89នបត�)ងន-  កEត	�ងដ�រងព��បទ\�ត	�ព5 ប�កក) រហ'តដល) (ស'រ �នQ )ហ9សព5(ស'រ �នQ) បជ_លដល)  
(ភ�	សស|ច)បព#ទ	�បបកសដកត	ខណ�នយអគKងសន@�ករថន (  )ANKI ព5(នង4ត3#  ចបកព�� ) ភ8 #ៗខដរ 
ង"យង@��ករខត�ត	�ឧត0#ងសន5យងទ ទ ច	4Uត) ជនយអគKងសន@�ករថន(  ) ANKI ជ	ន9សវ �ញ ។



                  ឧត3#ងសន5យ ទន) Yយ ឬ ( បព-អ�Kង��  )ងន-មនអ	ណចរហ'តដល)បញs ឲO ( រណឫទ�W 
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