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  សេរកីារ                                                                                                                          

ថ្ងៃទី៩ តុលា ជាថ្ងៃកំស ើតថ្ៃការប្បកាសជាឧឡារកិ សាធារណ

រដ្ឋខ្មែរ1 សដ្ើម្បីពប្រឹរការតស ៊ូ របស់ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ វាយកំចាត ់

ៃ៊ូវការឈ្លា ៃពាៃពួកយួៃកុម្ម ុយៃិសត ម្កកន ុរទឹកដី្ខ្មែ រ។ កាល

ស ោះ ការបសរក ើត សាធារ រដ្ឋខ្មែ រ គ្មែ ៃសគ្មលការ ៏ បំខ្បក

សាម្គ្គ ីខ្មែ រ សៅចំសពាោះមុ្មសប្តវូជាតិ មាៃរ ៊ូបភាពពិតប្ាកដ្ 

គ្ឺយួៃកុម្ម ុយៃិសត  ខ្ដ្លមាៃ រាជរដ្ឋឋ ភិាលបប្រួបបប្រួម្ជាតិ

ខ្មែ រសៅសប្ៅប្បសទស ដឹ្ក ំសដ្ឋយ សសម្តច សីហៃ ុជាជំៃួយដ្ល់

យួៃសយៀកកុរ2 កន ុរខ្នែកៃសោាយៃិររ សិរយបប្រួបបប្រួម្

ជាតិខ្មែ រ សៅកន ុរប្បសទស ដឹ្ក ំសដ្ឋយ គ្ បកសកុម្ម ុយៃិសត

ខ្មែ រជាបរវិារ របស់យួៃកុម្ម ុយៃិសត  កន ុរខ្នែកសោធា។ ដ្៊ូសចែោះ ការ

តស ៊ូ ខ្មែ រ សៅសពលស ោះ ប្តវូចាំាច់ នគត់នគរ់ សដ្ឋយអរគការ

ៃសោាយមួ្យ ខ្ដ្លអាចបញ្ចា ក់ឲាៃចាស់លាស់ អំពមីា ឹម្

សារជាត ិ សៅចំសពាោះមុ្ម សប្តវូជាតិ គឺ្ ទី១ ទ័ពបរសទស

ឈ្លា ៃពាៃ ទី២ រាជរដ្ឋឋ ភិាលមុសចាប់ៃិរកបត់ជាតិមល ៃួឯរ

បំសរ ើនលប្បសោជៃ៏សប្តវូជាតិ ៃិរ ទី៣ លទធិកុម្ម ុយៃិសត  ខ្ដ្ល

ជា សប្តវូៃឹរ ពុទធសាស  ៃិរសសរ ើភាព ថ្ៃប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ។ 

សដ្ឋយយល់ស ើញ អំពបី្តីសប្គ្មោះថ្នែ ក់ស ោះឯរ អែកដឹ្ក ំខ្មែ រ

                                                      

1 សាធារ រដ្ឋខ្មែ រ ប្បកាសសៅថ្ងៃទី ៩ តុលា ឆ្ែ ំ ១៩៧០។ 
2 យួៃសយៀកកុរ ជារ សិរយ របស់យួៃកុម្ម ុយៃិសត  សដ្ើម្បីវាយប្បហារយួៃ
ខារតបូ រ ខ្ដ្លជាយួៃសសរ ើ។ 

ថ្ងៃទី ៩ តុលា ១៩៧០ 
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ជំ ៃ់ស ោះ សប្កាយពីាៃមំខ្សែររក ៃ៊ូ វប្គ្ប់ម្សយោាយ ខ្ត

គ្មែ ៃនលជាវជិជមាៃ ថ្ៃដំ្ស ោះប្សាយតាម្សៃត ិវយីិ ជាមួ្យ

ប្បតិបកស សរៀបរាប់សឈ្លែ ោះខារសលើស ោះ ាៃសប្ជើសសរ ើសយករបប

សាធារ រដ្ឋ ជាកំខ្នរ សំរាប់ការពារជាតិ ៃិរពុទធសាស  ជា

កមាា ំរតស ៊ូជាតិ ៃិរ ជានល វូអ គ្ត សំរាប់កសារប្បសទសឲ

ទាៃ់សម័្យ សប្ពាោះ របបស ោះ វាស ា្ ើយតបពិតប្ាកដ្ៃឹរ សសច

កត ីប្ាថ្នែ  របស់ប្បជាពលរដ្ឋ ជាពិសសស យុវជៃ ៃិរបញ្ចា វៃត  

ខ្ដ្លសប្សក ៃ៊ូ វសសរ ើភាព សប្ពាោះប្បជារាស្តសត  រស់សៅសប្កាម្របប

សកត ិភ៊ូ មិ្ រយឆ្ែ ំ ៃិរ អំ ចផ្តត ច់ការ របស់ សសម្តច សីហៃុ បី 

ទសសវតសរ៏ ម្កសហើយ។ 

នគត់នគរ់ សដ្ឋយការគ្មំប្ទ ពីសំ ក់ប្បជាពលរដ្ឋ ៃិរាៃ

បង្ហា ញឲស ើញ ៃ៊ូវទសសៃវស័ិយ ថ្ៃអ គ្តថ្ងាថ្នា  សំរាប់ជាត ិ

ការ ៏សៃោះ ខ្ដ្លអាចឲ សាធារ រដ្ឋខ្មែ រ បសរក ើតាៃ ៃ៊ូវកមាា ំរ

សាែ រតីជាតិដ្ិតដ្ល់ សំរាប់ប្បឆ្ំរៃឹរ ការឈ្លា ៃពាៃរបស់យួៃ

កុម្ម ុយៃិសត ។ កន ុររយៈសពល៥ឆ្ែ ំ ថ្ៃអាយុជីវតិរបស់សាធារ រដ្ឋ

ខ្មែ រ ករទ័ពជាតិខ្មែ រ សកើតសចញពីកមាា ំរប្បជាពលរដ្ឋ វាយ

ប្បហារទប់ទល់ោ៉ា រអរ់អាចៃឹរ ទ័ពយួៃកុម្ម ុយៃិសត  សៅប្គ្ប់

សម្រភ៊ូ មិ្ សទាោះបីមាៃករែោះអាវុយយុទធភ័ ឌ  ៃិរចំៃួៃសោយិៃ

ខ្ដ្លប្តវូមាៃជាចាំាច់ សំរាប់សយែ ើសស្តង្ហគ ម្ការពារខ្ដ្ៃដី្ ៃិរ

ការពារសៃត ិសុមដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋ។ ប្តវូដឹ្រថ្ន ជំៃួយសោធា

ខ្ដ្លសាធារ រដ្ឋាៃទទួលពីសហរដ្ឋអាសម្រកិ មាៃកំរតិទាប

បំនុត សបើយកវា ម្កសប្បៀបសយៀបៃឹរជំៃួយសោធា ខ្ដ្លយួៃ
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កុម្ម ុយៃិសត  ាៃទទួលពីសលាកកុម្ម ុយៃិសត  សំរាប់សយែ ើសស្តង្ហគ ម្

សៅប្សកុខ្មែ រ ៃិរយួៃខារតបូ រាៃទទួល ពីសហរដ្ឋអាសម្រកិ

 សំរាប់ចាំរសៅប្សកុយួៃ។ ប្តវូដឹ្រថ្នសស្តង្ហគ ម្សៅប្សកុខ្មែ រៃិរ

សៅប្សកុយួៃខារតបូ រ មាៃសភាពមុសគ្មែ ឆ្ៃ យ ស់ ចំសពាោះ

សហរដ្ឋអាសម្រកិ សប្ពាោះសៅប្សកុយួៃ អាសម្រ ើកាំរ សយែ ើសស្តង្ហគ ម្

ផ្តា ល ់ សដ្ើម្បីជួយទ័ពយួៃខារតបូ រ ខ្ដ្លជាសម្ពៃធម្ិតតៃឹរមល ៃួ

ចំខ្ កសៅប្សកុខ្មែ រ គ្ឺទ័ពខ្មែ រ ខ្តមាែ ក់ឯរ សយែ ើសស្តង្ហគ ម្ប្បឆ្ំរ

ៃឹរ ការឈ្លា ៃពាៃរបស់យួៃកុម្ម ុយៃិសត  សទាោះបីទ័ពខ្មែ រ មាៃ

ជំៃួយម្តរៗ ពីសំ ក់ទ័ពយួៃខារតបូ រ ៃិរទ័ពអាកាសអា

សម្រ ើកាំរក៏សដ្ឋយ ខ្តជំៃួយស ោះមិ្ៃមាៃសគ្មលសៅពិតប្ាកដ្

ជួយទ័ពខ្មែ រស ោះស ើយ វាប្គ្មៃ់ខ្តជាជំៃួយ សៅកន ុរយុទធសាស្តសត

សស្តង្ហគ ម្អាសម្រ ើកាំរ សៅសយៀក ម្ខ្តប៉ាុស ណ ោះ។ សៅសពលស ោះ

យុទធសាស្តសតសស្តង្ហគ ម្អាសម្រ ើកាំរ  គ្ឺគ្មែ ៃសគ្មលសៅ ជួយខ្មែ រ សដ្ញ

ទ័ពយួៃកុម្ម ុយៃិសត  ពីប្សកុខ្មែ រស ោះស ើយ គឺ្ប្គ្មៃ់ខ្តសចៀសកុំឲ

ទ័ពខាែ ំរ ពប្រឹរម្៊ូលដ្ឋឋ ៃសឹកសៅប្សកុខ្មែ រ សំរាប់វាយទ័ពអា

សម្រ ើកាំរ ៃិរយួៃខារតបូ រ សៅប្សកុយួៃខ្តប៉ាុស ណ ោះ។ មួ្យវញិ

សទៀត សហរដ្ឋអាសម្រកិ កំពុរចរចាជាសមាៃ ត់ ជាមួ្យយួៃ

កុម្ម ុយៃិសត  សដ្ើម្បីដ្កទ័ពមល ៃួសចញពីសយៀក ម្ ដ្៊ូសចែោះ ជួយ

សាធារ រដ្ឋខ្មែ រ ប្បឆ្ំរៃឹរយួៃកុម្ម ុយៃិសត  វាជាការរំខាៃសៅ

 វញិ ដ្ល់ការចរចា ជាមួ្យចិៃកុម្ម ុយៃិសត  ខ្ដ្លជា អែកគ្មំប្ទ

សចញម្ុមដ្ល់ រាជរដ្ឋឋ ភិាលសៅសប្ៅប្សកុរបស់សសម្តចសីហៃុ

ៃិរយួៃកុម្ម ុយៃិសត ។ 
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កិចាប្ពម្សប្ពៀរសៃត ិភាព សៅឆ្ែ ំ១៩៧៣ រវារអាសម្រ ើកាំរ ៃឹរ

យួៃកុម្ម ុយៃិសត  អាចចាត់ទុកាៃជា ការសាោះបរ់សចាល

ឥ ឌ ចូិៃ សដ្ឋយសហរដ្ឋអាសម្រកិ ប្បគ្ល់ឲសៅចិៃ ៃិរយួៃ

កុម្ម ុយៃិសត  កន ុរសគ្មលសៅខ្តមួ្យគ្ត់ គឺ្ សសស្តង្ហគ ោះកិតត ិយសអា

សម្រ ើកាំរ។ ប្តវូដឹ្រថ្ន សប្កាយពីចុោះហតថសលខា កិចាប្ពម្សប្ពៀរ

សៃត ិភាពស ោះម្ក សហរដ្ឋអាសម្រកិ ម្ិៃប្តឹម្ខ្តកាត់ជំៃួយ

សោធានតល់ឲសាធារ រដ្ឋខ្មែ រ ៃិរយួៃខារតបូ រខ្តប៉ាុស ណ ោះសទ

គឺ្ខ្ងម្ទារំ កាត់ជំៃួយសសដ្ឋកិចា ខ្ដ្លម្ិៃអាចឲប្បសទសទារំ

ពីរ មាៃលទធភាពបៃតការតស ៊ូ ប្បឆ្ំរៃឹរ យួៃ ៃិរខ្មែ រកុម្ម ុយ

ៃិសត  ខ្ដ្លពួកវាសៅខ្ត ទទួលជំៃួយបខ្ៃថម្ពីសលាកកុម្ម ុយៃិសត  

សដ្ើម្បីបៃតសស្តង្ហគ ម្ យកជ័យជំៃោះតាម្នល វូសោធា ខ្ដ្លនទ ុយ

ប្ស ោះពីសាែ រតីកិចាប្ពម្សប្ពៀរសៃត ិភាព។ សាធារ រដ្ឋខ្មែ រ សៅ

សពលស ោះ គ្មែ ៃការតឹររុ៉ឹរអែ ី ប្បឆ្ំរៃឹរកិចាប្ពម្សប្ពៀរសៃត ិ

ភាពស ោះស ើយ គ្ឺសំុខ្តឲ សហរដ្ឋអាសម្រកិ ជួយបញ្ឈប់សស្តង្ហគ ម្ 

កុំឲមាៃសសាត ដ្កម្ែកុម្ម ុយៃិសត  សកើតមាៃស ើរសប្កាយ

បញ្ឈប់សស្តង្ហគ ម្។ ចំសពាោះ សហរដ្ឋអាសម្រកិ ខ្ដ្លជាម្ហាអំ ច

សលម១ កន ុរពិភពសលាក ទុកសំស ើរបស់ខ្មែ រ ដ្៊ូចទម្ៃៃ់មួ្យ

ខាា ំ ស់ គ្ឺមិ្ៃប្តឹម្ខ្ត ោ៉ា រសហាច ស់ ជួយសលើកទឹកចិតត

ការតស ៊ូ ខ្មែ រ ប្បឆ្ំរៃឹរកុម្ម ុយៃិសត  សដ្ើម្បីសសរ ើភាព គឺ្ខ្ងម្

ទារំបិទសាថ ៃទ៊ូត សាោះបរ ់ ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ខ្ដ្លមាៃជំសៃឿ

សលើអាសម្រ ើកាំរ សប្ពាោះទុកជាម្ហាប្បសទសថ្ៃសសរ ើភាពៃិរលទធិ

ប្បជាយិបសតយយ។ ទសរែ ើអាសម្រ ើកាំរស ោះ ហាក់បីដ្៊ូចជាគ្មែ ៃកត ី

ារម្ភបៃត ិចបៃត ចួសសាោះស ោះស ើយ ដ្ល់នលវាិក ជាវ ិដ្កម្ែ
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ឧប សៅ សង្ហា   ថ្ងៃទ ី៩តុលា ១៩៧០ ១៣ តុលា ២០១៦ 

ខ្ដ្លរបបកុម្ម ុយៃិសតធាា ប់ាៃប្បប្ពឹតតជាៃិចាសៅសពលខ្ដ្ល

មល ៃួមាៃជ័យជំៃោះ។ 

ចំសពាោះ អែកសាធារ រដ្ឋៃិយម្ សលាកទុក ថ្ងៃទី៩ តុលា ជា

ៃិមិ្តតរ ៊ូប ថ្ៃសសរ ើភាព ៃិរការតស ៊ូ ប្បឆ្ំរៃឹរ យួៃកុម្ម ុយៃិសត

ជាអែកឈ្លា ៃពាៃទឹកដី្ខ្មែ រ។ សាធារ រដ្ឋខ្មែ រ សាា ប់រ ៊ូបពិត ខ្ត

ប្ពលឹរសៅគ្រ់ររ់ជាៃិចា សំរាប់ក៊ូៃខ្មែ រ ខ្ដ្លសៅមាៃទឹកចិតត

តស ៊ូ ប្បឆ្ំរៃឹរ អា ៃិគ្ម្យួៃកុម្ម ុយៃិសត សៅប្សកុខ្មែ រសពែ

ថ្ងៃ។ សាធារ រដ្ឋខ្មែ រ ម្ិៃខ្ម្ៃសាា ប់រ ៊ូប សដ្ឋយចាញ់សស្តង្ហគ ម្ៃឹរ

យួៃកុម្ម ុយៃិសត  ស ោះស ើយ ខ្តាត់រ ៊ូប កន ុរសាែ រតី បប្រួប

បប្រួម្ជាត ិដ្៊ូចគ្មែ ៃឹរ ថ្ងៃកំស ើតរបស់មល ៃួស ោះខ្ដ្រ ខ្តពួក

ខ្មែ រប្កហម្ កបត់ជាតិមល ៃួឯរ ម្ិៃប្ពម្ប្បគ្ប់កមាា ំរជាតិ ខ្បរ

ជា យកលទធិកុម្ម ុយៃិសត  ម្កដ្ឋក់សលើប្បសោជៃ៏ជាតិ សមាា ប់

ខ្មែ រគ្មែ ឯរ បំផ្តា ញកមាា ំរប្បជាជាតិ ខ្ដ្ល ំឲ យួៃ ស ា្ ៀត

ឪកាស វាយខ្បកករទ័ពការពារជាតិ យកប្សកុខ្មែ រ ដ្ឋក់ជា

ប្បសទសចំ ុោះ។ ប្តវូដឹ្រថ្ន សពែថ្ងៃសៃោះ ពួកខ្មែ រប្កហម្ស ោះឯរ

ជាអែកជួយយួៃ ឲវាសលបប្សកុខ្មែ រច៊ូលសៅកន ុរសពាោះវា។ ខ្តខ្មែ រ 

ប្តវូមាៃជំសៃឿថ្ន យួៃ អាចសលបប្សកុខ្មែ រាៃ ខ្តចាស់ជា

ប្កពោះយួៃ ម្ិៃអាចរំលាយប្បជាជាតិខ្មែ រ ដ្៊ូចរំលាយអាហារ

ាៃង្ហយស ោះស ើយ សបើខ្មែ រ សៅមាៃសាែ រតីតស ៊ូជាៃិចា សហើយ 

គ្មែ ៃសៃា ិោះ (ការសរស័យ) សៅសលើកមាា ំរជាតិមល ៃួ៕ 


