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បណា្ណ ល័យសមមច្សមែ	ប្រារព្ធខួបទតី៨
នៃការយាងមសាយទិវង្គតរបស់សមមច្
ប្ពរះបរមរតៃមកាដ្ឋ
ឆាងំ	យរុ

 “្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ” ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នក�រព្ធខ្ួរេរី៨ននការយាង 
លសោយេិវង្គតរ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ 
សរីហន ុកពះវររាជ្ិរតាជាតខិខ្មរ នាកពរឹកន្ងៃេរី១៥ ខខតេុា 
ឆ្ា២ំ០២ លនៅវតេ្ងការាជ្ានរ្ី ្លំពញ។

 គួរ្រញ្ជាក់្ា លនះគឺជាលេើកេរីមួយខ�េវតេ្ងកាក�រព្ធ 
ពិ្ រីឧេទសិកុសេលនះលឡើង។ កាេពរីឆ្ា២ំ០១២ ្រនទា្់រពរី 
កពះរាជពិ្ រ្ី វាយកពះល្្លើង វតេ្ងកាក៏េេួេ�ន្ំរខណកនន 
កពះរាជ្រញក្ាតរុ្រសក់ពះ្ររមរតនលកោ�្ឋល�ើម្រីតមកេេុ់ក
លនៅក្ងុ្ុរស្្ុរក នងិលរៀ្រចពំិ្ រីជាលរៀងរាេឆ់្ា។ំ
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  ពិ្ រីលនះ េេួេ�នការចេូរួមពរីសណំាក់កពះរាជ 
វង្ានវុង្២៥រូ្រ ក្ងុឱកាសខ�េសលម្ចខមែ នងិកពះ 
្ររមនា្  នលរោតម្ សរីហមុនរី កេង់យាងពនិតិ្យកពះរាជ 
សខុ្ាពលនៅឯេរីកករុងល្រែកាងំ, លេោក ឆាងំ យុ នាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិលេោកឯកអគ្គរាជេូត 
្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ លអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរ 
កពះរាជជរីវក្រវត្រិ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ។

 សលម្ចកពះ្ ម្មេខិតិ្រណ្ឌិត លសៅរ ៍ចនទ្ េុ្ល កពះលចៅ 
អ្កិារវតេ្ងកា �នយាងសកូតមនច្លកមើនកពះ្ររេិ្ធ នងិ 
ឧេទសិកុសេផេ្ុរណ្យជូន�េ់កពះវិញ្ញាណក្ខន្ធសលម្ចកពះ 
្ររមរតនលកោ�្ឋ។ សលម្ចកពះ្ ម្មេខិតិ្រណ្ឌិត នរឹងតមកេ់ 
កពះរាជឫក្ាតនុងិលរៀ្រចពំិ្ រីរឭំកលនះរយៈលពេ្ររីន្ងៃ 
ល�ើម្រីអនញុ្ញាត�េរ់ាជវង្ានវុង ខ្�េមិនអាចចេូរួម
ក្ងុន្ងៃលនះ �នចេូរួម។

 ្រនទា្់រពរីពិ្ រី្រង្ុកូេឧេទសិកុសេ�នច្់រសពវកគ្់រ  
រាជវង្ានវុង ខ្�េមានវតម្ានលនៅក្ងុពិ្ រីលនះ �នចះុ 
លេៅសួរសុខេុក្ខនងិខចកអំលណោយ�េ់ក្រជាជនរងលកគោះ 
ល�ោយេរឹកជនំនក់្ងុលខតកំ្ពង់ស្។ឺ កាយវកិារលនះ គឺជាការ 
ផ្ាលំផញើតណំាងឲ្យកពះរាជហឬេ័យកពរួយ�រម្ភ នងិយក 
កពះេ័យេុក�ាក់�េស់ខុេុក្ខក្រជាជនរួមជាតិរ្រស់ 
សលម្ចខមែនងិកពះមហាក្កតកមុ្ជា ្វរីល្រើកេង់មិន�ន 
គង់លនៅក្ងុក្រលេសយែាងណាក្រី។
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សលម្ចកពះ្ ម្មេខិតិ្រណ្ឌិត លសៅរ ៍ចនទ្ េុ្ល, កពះរាជវង្ានវុង្, 
ឯកអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ លអ. ខជេលក�ស នងិលេោក 
ឆាងំ យុ �ននមិន,្ យាង នងិចេូរួមក�រព្ធខ្ួរេរី៨ននការយាង
លសោយេិវង្គតរ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីហន ុ
កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខ្មរ នាកពរឹកន្ងៃេរី១៥ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០ 
លនៅវតេ្ងកា។ (សន ្រ៊ានុសុរីម/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ម្ញៀវទតូទស្សៃកិច ្ចបណ្ណ ឵ល័យសមមច្សមែ

ឆាងំ	យរុ

 ្រនទា្់រពរីពិ្ រីសលម្ោ្ ជាផ្លវូការនវូ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា លកកោម
 

កពះរាជា្ ្ិរតរ្ី ាព�ខ៏ង់្ខស្្ំ់រផុតរ្រសស់លម្ចកពះមហាក ក្តរី នលរោតម្ មុននិា្  សរីហន ុកពះវររាជមាតាជាតខិខ្មរ ក្ងុ 
លសររ្ី ាព លសចក្រីន្្្ល ្រូ នងិសុ្ មង្គេ កាេពរីលវេាកពរឹកន្ងៃេរី២១ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ កន្លងមក មានល្ញៀវេូតក្រចាលំនៅ 
កពះរាជាណាចកកកមុ្ជាមកេស ន្កិច្ច្រណ ្ណាេយ័ សលម្ចខមែជា្រន្្រនទា្់រ៖

តពះរារាណាច្តក្ថៃ

លនៅន្ងៃេរី២២ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ លេោក �ែនយ់ែារែាក់ ពេុ្ា្់រ ឯកអគ្គរាជេូតន្ ក្រចាកំពះរាជាណាចកកកមុ្ជា 
រួមេាងំក្រតិ្ េូូតន្២២រូ្រលេៀត �នអល ជ្ា ើញមកេស ន្ា្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែល�ោយផទាេ។់ េស ន្កិច្ចលនះកតរូវ�ន 
េេួេការសវាគមនយ៍ែាងកក់លក្ៅពរីលេោក ឆាងំ យុ ស្ា្រនកិវេិ្យាស្ានស្លរឹក នងិជានាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ 
្រនទា្់រពរីេស ន្កិច្ច ឯកអគ្គរាជេូតលេោក �ែនយ់ែារែាក់ ពេុ្ា្់រ �នសរលសរលេើលសៀវល្ៅកកាំងមាស្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។
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ជទំាវទតូ

 លនៅន្ងៃេរី២៣ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០ 

សលម្ចកពះរាជ្ុរកតរី កពះអនជុ នលរោតម្ 

អរុណរស្មរី កពះអង្គ�នយាងអល ជ្ា ើញ នងិ 

អម�លំណើរ្រយិាឯកអគ្គរាជេូត-រ�្ឋេូត 

ក្រចាលំនៅកពះរាជាណាចកកកមុ្ជា 

រួមមាន េូតមែាលឡសុរី ឥណ្ឌូលនសុរី សងិ្ហ្ុរររី 
 ឡាវ អាលមរកិ នងិកូលរែខាងត្ូងមក 
េស ន្ា្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។  

េស ន្កិច្ចលនះកតរូវ�នេេួេការសវាគមន ៍

ពរីលេោក ឆាងំ យុ ស្ា្រនកិវេិ្យាស្ានស្លរឹក 

នងិជានាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ នងិ 

ឯកអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ លអ. ខជេ 

លក�ស អតរីតលេខាផទាេន់ងិជាអ្កនពិន្ធ 

ជរីវក្រវត្រិ្រសក់ពះករុណាកពះមហាវរីរក្

កតកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីហន។ុ 

្រនទា្់រពរីេស ន្កិច្ច លេោកជេំាវេូត �ន

សរលសរលេើកកាងំមាស្រណ ្ណាេយ័សលម្ច

ខមែ ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ

ឯកសារកមុ្ជា។
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 នាលវេាលមែោង៩កពរឹក ន្ងៃេរី២៩ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០  
ឯកអគ្គរ�្ឋេូតរុស្ុរីក្រចាលំនៅកពះរាជាណាចកកកមុ្ជា 

 
លេោក អាណាតេូរី ្ូររែវូរីគ អម�លំណើរល�ោយ្រយិារ្រស ់
លេោក នងិមនន្រីស្ានេូត ចនំនួ១០រូ្រលផ្ងលេៀត �ន 
អល ជ្ា ើញេស ន្កិច្ចមកកាន ់«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» នន 
វេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ 

 េស ន្កិច្ចរ្រសក់្រតិ្ សូ្ានេូតរុស្ុរីនាកពរឹកលនះ  
្រង្ហាញអំពរីឆនទៈរ្រសល់េោកឯកអគ្គរ�្ឋេូតរុស្ុរី ក្ងុការ

 
ល្ វងយេអំ់ពរីវ្រ្្ម៌ នងិក្រវត្សិាសសរ្្រសក់្រលេស 
កមុ្ជា ្រនទា្់រពរីលេោកេេួេតខំណង នងិល្វើ�លំណើរមក 
កានក់ពះរាជាណាចកកកមុ្ជាអសរ់យៈកាេជាង២ខខ 
កន្លងមក គិតចា្់រពរីខខកកក�ា ឆ្ា២ំ០២០្្មរៗី លនះ។  
េស ន្កិច្ចរ្រសក់្រតិ្ កូ្ងុអំឡងុរយៈលពេជាង២លមែោង

 
លនះ ក្រកពរឹតល្េៅយែាងរេនូ នងិក្រក្រល�ោយ 
ខ្លរឹមសារកជាេលកជៅ។

 លេោក ឆាងំ យុ នាយកវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត នងិ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នសខម្ងនវូអំណរគុណ
ជាអលនកចលំពោះការចណំាយលពេ�ម៏ានតនម្លរ្រស់ 

ក្រតិ្ រុូស្ុរី មកកាន្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ លេោក  
ឆាងំ យុ �ន្រញ្ជាក់អំពរីការគាកំេរ្រសល់េោកចលំពោះ 
ក្រសាសន�៍ខ៏ង់្ខស្រ់្រសស់លម្ច អគ្គមហាលសនា្រតរី 
លតលជោ ហ៊ានុ ខសន ខ�េលស្ើឲ្យក្រលេសរុស្ុរីផេ្ជ់នំយួ
ជាវែាក់សាងំព្យា�េជងឺំរាតត្ោតកូវរី�១៩ ខ�េជា 
ក្រីកងវេរ់្រសម់នសុ្ជាតនិាលពេ្រច្ច្ុរ ន្។្

 លនៅចងុ្រ ្្ច្់រនន�លំណើរេស ន្កិច្ច ឯកឧតម្ 
ឯកអគ្គរ�្ឋេូត �នសរលសរសលំណរអនសុ្ាវររីយ៍លនៅលេើ 
លសៀវល្ៅកកាងំមាសរ្រស់ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» 
ខ�េមានខ្លរឹមសារ�ចូខាងលកកោម ៖

«វនះពតិរាក្តិ្យិសដ៏វវិសសវសិាេ វោយខ្ពុបំានវ្វែើ 
ទស្សនក្ចិ្ ្ចមក្កាន់ បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ ផដេរាក្ចិ្ ្ច 
្ ្តួច្វ្ ្ើមរបស់វលាក្ ឆាងំ យុ នងិតកុ្មការងារវទិយាស្ថ ឵ន 
ស្លឹក្រលឹត តពមទាងំបានតរាបអពំកីារច្ងចាេំ្អៗ 
្ ្឵ទ េត់ពះកាយរបស់សវមច្្តពះបរមរតនវកាដ្ឋ នវរាតម្ 
សីហនុ នងិរាជវងសានុវង្ស។ សវមច្្តពះបរមរតនវកាដ្ឋ 
នលឹងស្ថតិវៅក្នែពុងការច្ងចារំបស់វយើង ្ឺរាមតិេ្្អមរួយ 
អង្គរបស់រសុ្ីុស នងិរាអនែក្ផៃរក្សាសន្ភិាព នងិស្ថរិភាពដ៏ 
អងអ់ាច្មរួយតពះអង្គរបស់ក្ម្ពុរា»។

រសុ្ីុស
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 លេោក មែាក្ ល្ររី ្ារ្ាររី តណំាងឲ្យស្ានេូត 
អង់លគ្លសក្រចាលំនៅកមុ្ជា �នល្វើេស ន្កិច្ចមកកាន្់រណ ្ណា-
េយ័សលម្ចខមែននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា នារលសៀេន្ងៃេរី៣០ ខខកញ្ញា ឆ្ា២ំ០២០។ 

 លនៅក្ងុអំឡងុេស ន្កិច្ចក្រមាណជាងពរីរលមែោង
 

លេោក ល្ររី េេួេ�នការសវាគមនយ៍ែាងកក់លក្ៅពរី 
សណំាក់លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កមុ្ជានងិកករុមការងារ។ ជាកិច្ចចា្់រលផ្ើម លេោកឯក 
អគ្គរាជេូត ហេូរីយែ ូលអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរ 
ជរីវក្រវត្រិ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ 
សរីហន ុកពះវររាជ្ិរតាជាតខិខ្មរ �ន្ររយិាយលរៀ្ររា្់រ 
ពពិរ័ណ៍ស្រីអំពរីកពះឆាយាេក្ខណ៍រ្រសស់លម្ចកពះ្ររម
រតនលកោ�្ឋ, សលម្ចកពះមហាក ក្តរី នលរោតម្ មុននិា្  
សរីហន ុកពះវររាជមាតាជាតខិខ្មរ នងិរាជវង្ានវុង្ 
ខ�េតាងំ្រង្ហាញលនៅ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ លេោក 
ឆាងំ យុ �ន្រង្ហាញល្ញៀវកិត្យិសនវូ្រនទ្់រ្រណ ្ណាេយ័ 
រូ្រ្តឯកសារ ្រណ ្ណាេយ័លសោតេស ន្ ៍នងិ្រណ ្ណសារ 
ឌរីជរ្ី េរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា កពមេាងំ 
�នពពិណ៌នាយែាងពសិ្ារអំពរី្រ្លង់រចនានងិសាវតាររ្រស ់
វេិ្យាស្ានស្ានស្លរឹកររឹត ខ�េជាស្ាន�រ្រសស់្ា្រត្យករ 
កកមិតពិ្ ពលេោក គឺលេោកសសរី ហ្ាហា ហាឌរី� ខ�េ 
មានសញ្ជាតអិង់លគ្លសល�ើមកំលណើតអុរីរែាក់។ 

អងវ់្ស្

 គួរ្រញ្ជាក់្ ា លនៅក្ងុឆ្ា២ំ០១៤ លេោកសសរី ហ្ាហា  
ហាឌរី� នាយកស្ា្រត្យកម្ម ហ្ាហា ហាឌរី� នងិ លេោក  
ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នល្វើ 
លសចក្រីក្រកាសរួមអំពរីកិច្ចសហក្រត្ិរត្កិារជាមួយ 
ស្ា្រត្យកម្មរ្រសល់េោកសសរី ហាឌរី� កុ្ងការរចនា្រ្លង់ 
អគារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត ខ�េគឺជាេរីតាងំអចនិននយ៍្ 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា កុ្ងរាជ្ានរ្ី ្លំពញ 
ក្រលេសកមុ្ជា ល�ើម្រីរឭំក នងិឧេទសិ�េវ់ញិ្ញាណក្ខន្ធជន 
រងលកគោះខ�េ�ន�ត្់រង់ជរីវតិក្រមាណ២េាននាក់  
នាអំឡងុរ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសនខ៍ខ្មរកកហម ពរីឆ្ាំ 
១៩៧៥ �េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ 

 ស្ាន�ស្ា្រត្យកម្មនានារ្រសល់េោកសសរី ហ្ាហា  
ហាឌរី� កតរូវ�នពិ្ ពលេោកេេួេស្គាេ់ នងិលកោតសញ្់រ 
ខសញងយែាងនកកខេង។ លនៅឆ្ា២ំ០១០ នងិឆ្ា២ំ០១១  
ស្ាន�ស្ា្រត្យកម្មរ្រសល់េោកសសរី េេួេ�នពានរងវាន ់
សទេឺរីង ពរីវេិ្យាស្ានស្ា្រត្យករអង់លគ្លស។ អង្គការ
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យូលណសក�ូនតាងំលគោរម្យងារជនូលេោកសសរី ហ្ាហា 
ហាឌរី� ជា «សេិ្ករល�ើម្រីសន្ិ្ ាព»។ សា្ ារណរ�្ឋ 
�រាងំ�នផេ្កិ់ត្យិស�េ់ លេោកសសរី ហ្ាហា 
ហាឌរីត ជាមួយនរឹង លម�ាយសេិ្ៈនងិអក្រសាសស។្ 
លនៅឆ្ា២ំ០១២ ម្ចាសក់ ក្តរីយានរី លអេរីហ្ាខ្រ៊ាតេរីពរីរ 
�នក្រេានលកគឿងឥស្រយិយស្្ាក់្្ិរ�និ ទ �េល់េោក 
សសរី ហ្ាហា ហាឌរី�។ លនៅឆ្ា២ំ០១៦ មុនលពេេេួេ 
អនចិ្ចកម្ម លេោកសសរី ហ្ាហា ហាឌរី� គឺជាស្ា្រត្យករ 
សស្រីខតមួយរូ្រគត ់នងិ�្ូំរង្ំរផុតក្ងុរយៈកាេជាង 
១៦០ឆ្ាកំន្លងមក ខ�េេេួេ�នលម�ាយរាជមាសពរី
ស្ា្័រនស្ា្រត្យកម្មរ្រសរ់ាជវង្អង់លគ្លស។

 លេោក មែាក្ ល្ររី �ន្រង្ហាញចណំា្់រអារម្មណ៍ 
យែាងកជាេលកជៅចលំពោះ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ កពមេាងំ 
ការងារចងកកងឯកសាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
នងិការងារខ�េេាក់េងនរឹងតេុាការកាតល់េោសលម�រឹក 
នាខំខ្មរកកហម ជាពលិសសលេើ្រ្លង់រចនារ្រសវ់េិ្យាស្ាន 
ស្លរឹកររឹត ខ�េជាេរីតាងំអចនិននយ៍្រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯក
សារកមុ្ជា។ លេោក�នលចោេជាសណួំរសខំាន់ៗ ជាលកចើន 
អំពរី�លំណើរការចងកកងឯកសារក្រវត្សិាសស។្ លនៅចងុ 
្រ ្្ច្់រនន�លំណើរេស ន្កិច្ច លេោក មែាក្ ល្ររី �ន 

ចារនវូសលំណរអនសុ្ាវររីយ៍លនៅលេើលសៀវល្ៅកកាងំមាស 
រ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ មានខ្លរឹមសារ�ចូ 
ខាងលកកោម៖

 
“តណំាងឲ្យស្ថ ឵នទតូអងវ់្ស្តបចាវំៅរាជធានភីនែវំពញ  
ក្ដូ៏ច្រារដ្឵ឋ ភបិាេច្តក្ភពអងវ់្ស្ ខ ្ពុសូំមផៃង្ 
អណំរ្ុណ នងិសូមវកាតសរវសើរច្វំោះក្ចិ្ ្ចខតិខតំបលឹង 
ផតបងរបស់វលាក្ក្នែពុងការតាងំបង្឵ហ ញនូវពពិរ័ណដ៏៍មាន
សារសំខានវ់នះ។ វយើងអាច្មានការយេដ់លឹងបានច្បាស់
លាស់បំ្ តុ វៅវពេផដេវយើងសិក្សាអពំតីបវត្សិាសស្។ 
ខ ្ពុសូំមអបអរសាទរច្វំោះវលាក្ នងិតកុ្មការងារ 
របស់វលាក្” ។
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 កាេពរីកពរឹកន្ងៃកពហស្តិ៍ េរី១ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០  

ឯកឧតម្ ខអ៊ាខម៊ានរីហ្រីេឌូ គូ្រ�ែ ឡូល្រែស ឯកអគ្គរ�្ឋេូត 
សា្ ារណរ�្ឋក្រជា្ ្ិរលតយ្យេរីម័រខាងលកើត អម�លំណើរ 
ល�ោយមនន្រី នងិ្ុរគ្គេកិរ្រសស់្ានេូត �នល្វើេស ន្កិច្ច 
មកកាន្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ 

 លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
នងិលេោកឯកអគ្គរាជេូត ហេូរីយែ ូលអ. ខជេលក�ស អតរីត
អ្កសរលសរជរីវក្រវត្រិ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ  
នលរោតម្ សរីហន ុកពះវររាជ្ិរតាជាតខិខ្មរ រួមេាងំ 
្ុរគ្គេកិរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នសខម្ង 
គារវកិច្ចសវាគមនក៍្រតិ្ តូណំាងស្ានេូតេរីម័រខាង 
លកើតយែាងកក់លក្ៅ។

 ក្ងុអំឡងុេស ន្កិច្ចលនះ ក្រតិ្ តូណំាងស្ានេូត
 

េរីម័រខាងលកើត �នេស ន្ានងិេេួេកជា្រអំពរីពត័ម៌ាន
េាក់េងនរឹងពពិរ័ណ៍�ក៏កមននកពះឆាយាេក័្ខណ៍នន 
សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ សលម្ចកពះវររាជមាតា 
ជាតខិខ្មរ នងិកពះរាជវង្ានវុង្ េាក់េងនរឹងកពះរាជ
សកម្្ម ាពកាេពរីអតរីតកាេរ្រសក់េង់។ េនទរឹមនរឹងលនះ 
លេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត ក៏�នេស ន្ា្ររកិ្ខានានាលនៅក្ងុ 
្រណ ្ណាេយ័ រួមមាន សមុច្ចយ័ជាលសៀវល្ៅឯកសារ នងិ 
ឯកសារលសោតេស ន្យ៍ែាងលកចើនសលម្ើម ខ�េមជ្ឈ- 
មណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា�នសវះខសវងខតិខកំ្រខមក្រមូេ
ចងកកងអសក់្រមាណជាង២០ឆ្ាកំន្លងមក។ លេោក 
ឆាងំ យុ ខ្មេាងំ�ន្រង្ហាញលរៀ្ររា្់រអំពរី្រ្លង់រចនា 
អគារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត ខ�េជាេរីតាងំអចនិននយ៍្រ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិជាស្ាន�រ្រស់ 
ស្ា្រត្យករកកមិតពិ្ ពលេោក គឺលេោកសសរី ហ្ាហា 
ហាឌរី�។ ្រនទា្់រមក លេោកសសរី សូ ហវាររីណា នាយក 
រងមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នលរៀ្ររា្់រនងិ្រង្ហាញ
នវូេរីតាងំមជ្ឈមណ្ឌេសសាវកជាវរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជាេាងំ៦េរីតាងំលនៅតាម្រណ្ាលខត ្ជនូ 
ក្រតិ្ សូ្ានេូតេរីម័រខាងលកើតខ�រ។

ទមីរ័ខាងវក្ើត
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លនៅចងុ្រ ្្ច្់រលនៅេស ន្កិច្ច លេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត 
�នល្វើការពិ្ ាក្ាជាមួយនរឹងលេោក ឆាងំ យុ នងិ 
កករុមការងារលេើក្រ្ាន្រេមួយចនំនួស្រីពរី �លំណើរការ 
ចងកកងឯកសារ ក្រវត្សិាសសស្សល�ៀងគ្ារវាង 
ក្រលេសេាងំពរីរ នងិ�លំណើរការផ្ះផ្ារជាតខិ�េ 
ក្រកពរឹតល្េៅលនៅក្ងុក្រលេសេាងំពរីរ។ កុ្ងឱកាស

 
លនោះ លេោក ឆាងំ យុ �ន្រង្ហាញឯកសាររូ្រ្ត 
មួយចនំនួេាក់េងនរឹងក្រលេសេរីម័រខាងលកើតខ�េ 
�នរក្ាេុកលនៅ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែននវេិ្យាស្ាន 
ស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ជនូ 
លេោក ខអ៊ាខម៊ានរីហ្រីេឌូ គូ្រ�ែ ឡលូ្រែស។ 

លនៅមុនលពេេស ន្កិច្ច្រ ្្ច្់រ កករុមក្រតិ្ ូ នងិ 
កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា�ន្តរូ្រ 
អនសុ្ាវររីយ៍ជាកករុម។ លេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត  
គូ្រ�ែ �នចារសលំណរអនសុ្ាវររីយ៍លនៅលេើលសៀវល្ៅ 
កកាងំមាសរ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ មាន 
អតន្យ័�ចូតលេៅ៖

«តណំាងឲ្យតបរាជន នងិរដ ្឵ឋ ភបិាេថនសាធារណរដ្ឋ 
តបរា្បិវតយ្យទីមរ័ខាងវក្ើត ក្នែពុងនាមរាឯក្អ្្គរដ ្ឋទតូ 
តបចាវំៅក្ម្ពុរា ខ ្ពុពំតិរាមានវសច្ក្្វីកាតសរវសើរយែង 
អវនក្ច្វំោះបណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ។ សង្លឹមថាការ 
ទស្សនក្ចិ្ ្ចក្ នែពុងសមាសភាពរាអ្្គរដ ្ឋទតូរបស់ខ្ពុវំនះ អាច្ 
ជំរញុឲ្យមានសហតបតបិត្កិាររវាងទីមរ័ខាងវក្ើត នងិ 
ក្ម្ពុរា តាមរយៈបណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែវនះ ។

វោយវសច្ក្្វីោរពដវ៏សមេ ឵ះសមេត័្

ផអែផមែនហី្សេីឌ ូ្ូបបាែ ឡូវបែស 

អ្្គរដ ្ឋទតូ »
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តបតភិតូណំាងឲ្យតក្សរួងការបរវទស នងិក្ចិ្ ្ចសហតបតបិត្កិារអនរ្រាតថិន
តពះរារាណាច្តក្ក្ម្ពុរា

 ក្រតិ្ សូស្រីចនំនួ ១២រូ្រ តណំាងឲ្យកកសងួការ 
្ររលេសនងិកិច្ចសហក្រត្ិរត្កិារអនរ្ជាតនិនកពះរាជា 
ណាចកកកមុ្ជា�នល្វើេស ន្កិច្ចមកកាន ់«្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា នារលសៀេន្ងៃេរី៥ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០។  
េស ន្កិច្ចលនះគឺជាកិច្ចផ្ចួលផ្ើមរ្រសស់លម្ចរាជ្ុរកតរី 
កពះអនជុ នលរោតម្ អរុណរស្មរី។ 

 លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
នងិកករុមការងាររ្រសល់េោក �នេេួេសវាគមនក៍្រតិ្ ូ 
កិត្យិសយែាងកក់លក្ៅ។ �លំណើរេស ន្កិច្ច ចា្់រលផ្ើម 
ល�ោយការលរៀ្ររា្់រយែាងពសិ្ារអំពរីពពិរ័ណ៍ននកពះឆាយា 
េក្ខណ៍រ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ កពះវររាជ្ិរតា 
ជាតខិខ្មរ, សលម្ចកពះវររាជមាតាជាតខិខ្មរ នងិរាជវង្ា 
នវុង្ ផេ្ល់�ោយលេោកឯកអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ 
លអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរកពះជរីវក្រវត្រិ្រស់ 
សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ អមជាមួយនរឹងល្្លងខ�េជា 
កពះរាជនពិន្ធរ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ។ 

 លេោក ឆាងំ យុ �ន្រង្ហាញ�េក់្រតិ្ នូវូ្រណ ្ណា- 
េយ័ខ�េផទកុឯកសារជាលសៀវល្ៅរា្់រពានក់្ោេ
នងិឯកសាររា្់រខសនសន្លរឹក, ឯកសារសលំណៅល�ើម, 
្រណ ្ណសារជារូ្រ្តនងិវរីល�អូ, ្រណ ្ណសារលសោតេស ន្ ៍
នងិ្ររកិ្ខារផទកុឯកសារជាេកមង់ឌរីជរ្ី េរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ
ឯកសារកមុ្ជាេាងំអស។់ លេោក ឆាងំ យុ ខ្មេាងំ 
�នលរៀ្ររា្់រយែាងេមិ្តអំពរីសាវតារ នងិអតន្យ័នន 
្រ្លង់រចនារ្រសអ់គារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត។ 

 លេោកសសរី សូ ហវាររីណា នាយករងមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា �ន្រង្ហាញអំពរីេរីតាងំ “្រណ ្ណាេយ័នងិ 
មជ្ឈមណ្ឌេសសាវកជាវឯកសារខខ្មរកកហម” េាងំ៦លនៅ 
តាម្រណ្ាលខត ្រួមជាមួយនរឹងលសៀវល្ៅអំពរីសស្រីជនជាត ិ
ចាមមូស្លរីមខ�េជាស្ាន�នពិន្ធរ្រសល់េោកសសរី។ លនៅចងុ 
្រ ្្ច្់រននេស ន្កិច្ច ក្រតិ្ កិូត្យិស នងិកករុមការងារ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នរួមពិ្ ាក្ាអំពរី្រញ្្ហ 
នានាជុវំញិការអ្ិរក ន្ងិចងកកងឯកសារ លសោកនា�កម្ម 
នានា ខ�េសស្រីក្រ មលនៅក្ងុរ្រ្រខខ្មរកកហមនងិ 
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ផេវ�ិកននរ្រ្រលនះ កពមេាងំតនួាេរីរ្រសស់ស្រីលនៅក្ងុ
ការអ្ិវឌ្ឍ។

 លកកោយពរីការ�េួរេលំនៅន្ងៃេរី៧ ខខមករា ឆ្ាំ 
១៩៧៩ រ្រ្រខខ្មរកកហម�ន្រន្េន់វូអ្ករសរ់ានមាន 
ជរីវតិ្ាគលកចើនជាសស្រីនងិកុមារ ខ�េមានចនំនួរហតូ�េ់ 
លេៅ៦៥% ននក្រជាជនសរុ្រនាលពេលនោះខ�េមាន 
ក្រមាណ៥េាននាក់។ សស្រី�នក្លាយជាកម្លាងំស្េូក្ងុ

 
ការស្ារនងិកសាងក្រលេសជាតលិឡើងវញិ្រនទា្់រពរី 
វតម្ានននអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍ការសម្លា្់ររង្គាេ 
នងិជលម្លោះរុានំរែជាលកចើនេសវត្រ។៍ ល�ោយមានការជរុំញ 
នងិយកចតិេុ្ក�ាក់ក្ងុការ្រលងកើននងិពកងរឹងសម្ាព
លយនឌ័រពរីសណំាក់រាជរ�្ឋា្ ិ�េ សស្រីកមុ្ជា ជាលកចើន
�នវវិតល្ចញពរីតនួាេរីខ្រ្រក្រនពណរីខ�េកំណត់្ ាសស្រី 
គួរខតលនៅលមើេខ្ផទះសខម្ង ជាជាងចេូរួមលនៅក្ងុ 
មុខតខំណងសខំាន់ៗ ក្ងុជរួរ�្ឋា្ ិ�េ ជនំញួ ការអ្់ររ ំ
នងិវសិយ័�នេលេៀតជាលកចើន។ 

 លេោកជេំាវ សសរួ ណាររីយា �នខចករខំេកចណំា្់រ 
អារម្មណ៍្ា៖ “េរីមួយ ខញុយំេ់្ ាការលរៀ្រចរំ្រសគ់ាត ់
វាេខ្្លាងំ លកពោះអគារលនះ គឺជាអគារ្ុររាណ ្រែុខនក្ារ 
តាងំរ្រសគ់ាតគឺ់មានគំនតិនចក្្រឌិតខស្់ ជាពលិសស 
កខន្លងតាងំពពិរ័ណ៍រូ្រ្ត ខ�េមានេក្ខណៈសហសម័យ 
(រួម្រ ្្ចូេេាងំ្ុររាណនងិេំលនើ្រ)។ មួយលេៀតេាក់េង 
ជាមួយនរឹងការលរៀ្រឯកសាររ្រសគ់ាត ់្វរីត្តិខតកខន្លង 
មិនសវូេូេាយ ្រែុខនក្ារលរៀ្រចកំ្រក្រលេៅល�ោយ 
សេិ្ៈ។ អវរីខ�េខញុចំា្់រអារម្មណ៍ខ្លាងំជាងលគគឺ លេោក 
ឆាងំ យុ �នលេើកលឡើង្ា ការលរៀ្រចេំាងំអសគឺ់លកើត
លចញពរីល្រះ�ងូ។ លហើយខញុសំង្រឹម្ាអគារស្លរឹកររឹតនរឹង 
លេចលចញជារូ្ររាងលនៅលពេឆា្់រៗ លហើយនរឹងកាន ់
ខតេខ្្លាងំលនៅលពេខ�េខខ្មរេាងំអសម់កលឃើញអគារ 
លនះ ល�ោយវានរឹងល្វើឲ្យអ្កេស ន្ាមានអារម្មណ៍្ា 
សសឡាញ់ជាតជិាងមុន”។
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 ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ គឺមិនខមនកគានខ់តជាេរី 
តាងំសកមា្់រសកិ្ាអំពរីក្រវត្សិាសសក្្រលេសកមុ្ជា  
ខត្រែលុណ ្ណោះលនោះលេ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
មានលមោេក្ាពក្ងុការ្វាយ នងិជនូ្រណ ្ណាេយ័លនះ 
ជាលករ�ខំណេរ្រសស់លម្ចខមែ នងិសស្រីកមុ្ជាកគ្់រ 
រូ្រ។ សស្រីកមុ្ជា�នខតិខកំ្ររឹងខក្រង ល�ោយមិនរួញរា 
ក្ងុការស្ារ លេើកសទយួ នងិកសាងក្រលេសជាតិ

 
សាជា្ ្មរី តាមរយៈការចិ្ ្ច រឹម្ររី�ចក់គរួសារ ក្ា្់រយក 

នងិពកងរីកឱកាសលស�្ឋកិច្ច អ្ិរក្ ការពារ នងិពកងរឹង 
សហគមន ៍វ្រ្្ម៌ នងិក្រលេសជាតរិ្រសខ់្លនួ លកកោយ
លពេខ�េរ្រ្រខខ្មរកកហម�ន�េួរេលំេៅលនៅន្ងៃេរី៧  
ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ លនះស្រញ្ជាក់ឲ្យលឃើញ្ា 
សស្រីកមុ្ជា គឺជានមិិតរូ្្រ នន�ងួកពេរឹងជាតកិមុ្ជា។ 
្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ ្រលងកើតលឡើងល�ើម្រីឧេទសិ�េស់ស្រី 
កមុ្ជាេាងំលនៅក្ងុអតរីតកាេ ្រច្ច្ុរ ន្ក្ាេ 
នងិអនាគតកាេ។
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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

 លេោកឯកអគ្គរាជេូត �ែ្រ្លូ កាង តណំាងឲ្យស្ាន 
េូតអូសស្ាេរីក្រចាលំនៅកពះរាជាណាចកកកមុ្ជា �ន 
�រឹកនាកំករុមការងាររ្រសល់េោកល្វើេស ន្កិច្ចមកកាន ់ 
«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រស ់
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នាកពរឹកន្ងៃេរី៦ ខខតេុា 
ឆ្ា២ំ០២០។

 ្រនទា្់រពរីសខម្ងគារវកិច្ចេេួេសវាគមនយ៍ែាងកក់ 
លក្ៅចលំពោះក្រតិ្ កិូត្យិស លេោក ឆាងំ យុ នាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិកករុមការងាររ្រសល់េោក  
�នល្វើ្រេ្រង្ហាញយែាងេមិ្តអំពរីពពិរ័ណ៍សខំាន់ៗ  
េាងំពរីររ្រស់ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» គឺ ពពិរ័ណ៍អំពរី 
កពះឆាយាេក្ខណ៍រ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ 
នលរោតម្ សរីហន ុនងិពពិរ័ណ៍អំពរី្រ្លង់រចនាអគារវេិ្យា 
ស្ានស្លរឹកររឹត។ លេោកសសរី សូ ហវាររីណា �នខណនា�ំេ់ 
ល្ញៀវកិត្យិសអំពរីមជ្ឈមណ្ឌេសសាវកជាវនងិ្រណ ្ណាេយ័ 
ឯកសារខខ្មរកកហមលនៅតាម្រណ្ាលខតេ្ាងំ៦។ 

 លេោក ឆាងំ យុ ក៏�ន្រង្ហាញ�េក់្រតិ្ នូវូ្រណ ្ណា- 
េយ័សលម្ចខមែ ខ�េមានផទកុឯកសារក្រមាណជាង 
១,៧េានសន្លរឹកនងិ្រណ ្ណសារក្ងុេកមង់លផ្ងៗ ក្រខម 
ក្រមូេល�ោយកករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
អសរ់យៈលពេជាង២៥ឆ្ាកំន្លងមក កពមេាងំ្រណ ្ណសារ 
្្មរី្រខនម្លេៀត ខ�េជាការ្ររចិ្ចាគ�ស៏្រ្ុរសរ្រស់ 
ឯកអគ្គរាជេូត ្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ លអ. ខជេលក�ស �េ់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា កាេពរីចងុឆ្ា២ំ០១៩។

 សមុច្ចយ័ខ�េឯកអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត ខជេលក�ស 
រួម្រ ្្ចូេ លសៀវល្ៅកំណតល់ហត ុឯកសារផទាេខ់្លនួ នងិ

 
ឯកសារការេូតជាលកចើនអលនកស្រីពរីក្រវត្សិាសសន្ាលពេ 
្្មរៗី រ្រសក់មុ្ជា ខ�េ�នមកពរីក្រលេសអូសស្ាេរីនងិ 
ក្រលេស�នេលេៀត។ សមុច្ចយ័ខាងលេើ ក៏រួមមាន សុរីឌរី 
្ាសចលកមៀង នងិឯកសារក្ងុេកមង់លផ្ង ខៗ�េមាន
េមងៃនស់រុ្រជាង១៥៨០គរីឡកូកាម។ សមុច្ចយ័េាងំអស់
គឺសេុ្ធសរឹងជាសមិេ្ធផេននការចងកកងឯកសារនងិការ
សសាវកជាវផទាេខ់្លនួរ្រសល់េោកឯកអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត 
ខជេលក�ស ក្ងុរយៈកាេជាលកចើនេសវត្រក៍ន្លងមក។

អសូស្឵េី

 គួររឭំក្ា លេោកឯកអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត ហេូរីយែ ូលអ.  
ខជេលក�ស ជាជនជាតអូិសស្ាេរី មានល�ើមកំលណើតលនៅ 
ក្រលេស្រីេរី។ លេោក គឺជាលេខាផទាេរ់្រសក់េង់ចា្់រ 
ពរីឆ្ា១ំ៩៨១រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៩១ នងិគឺជាអតរីតអ្ក 
សរលសរកពះរាជជរីវក្រវត្រិ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ 
ចា្់រតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៩៣។ លេោកឯកអគ្គរាជេូត �ន 
ល�ះពម្ុស្ាន�សសាវកជាវជាលកចើនេាក់េងនរឹងកពះរាជ 
វង្ានវុង្កមុ្ជា នងិកពមេាងំ្រនកិ្ច្ចការសសាវកជាវ 
្រខនម្លេៀតរ្រសល់េោកលេើក្រ្ាន្រេខាងលេើ។

 លេោក ឆាងំ យុ �នសខម្ងអំណរគុណយែាងកជាេ 
លកជៅចលំពោះការ្ររចិ្ចាគ�ន៏្្្ល ្លារ្រសល់េោកឯកអគ្គ 
រាជេូត្រណ្ឌិត លេោក�នលេើកលឡើង្ា៖ “ការ្ររចិ្ចាគ 
លនះមិនខមនកតរឹមខតជាអំលណោយខផក្ចលំណះ�រឹង�វ៏លិសស 
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វសិាេមួយ្រែុលណ ្ណោះលេ ក៏្រែខុនខ្្មេាងំជាការ្ររចិ្ចាគ
មួយ សកមា្់រអនាគតននការអ្់ររនំងិការសកិ្ា 
សសាវកជាវលនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជាខ�រ”។ លេោក�ន្រន្

 
្ា ្រណ ្ណាេយ័ សាេាលរៀន នងិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
សសាវកជាវសពវន្ងៃ គឺជា “្ ្ាេ្រណុ្ះកគា្់រពជូសកមា្់រ
អនាគតននក្រលេសកមុ្ជា”។

 តាមរយៈេស ន្កិច្ច នងិកិច្ចពិ្ ាក្ាលេើក្រ្ាន្រេ 
នានាជុវំញិការងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ក្រតិ្ ូ
�ន្រង្ហាញអំពរីការលកោតសរលសើរ នងិលសចក្រីលពញចតិ ្
យែាងនកកខេង។ តណំាងឲ្យក្រតិ្ កិូត្យិស នងិស្ានេូត 
អូសស្ាេរី លេោកឯកអគ្គរាជេូត �ែ្រ្លូ កាង �នផេ្ជ់ា 
ចណំារអនសុ្ាវររីយ៍លេើលសៀវល្ៅកកាងំមាសរ្រស់  
«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ខ�េមានលសចក្រី�ចូតលេៅ៖

“វនះរាក្តិ្យិស នងិបទពវិសា្នដ៍ត៏បវសើរសតមាបរ់បូខ ្ពុំ 
នងិបុ្ ្គេកិ្របស់ខ្ពុំ ផដេបានមក្ទស្សនា បណ្ណ ឵េយ័ 
សវមច្្ផមែ នងិបានស្឵បព់ត័ម៌ានេម្អតិបផន ្ថមអពំកីារងារ 
ដ៏មានសារសំខានប់នប្ន ្឵ទ បរ់បស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារ 
ក្ម្ពុរា ក្នែពុងការច្ងតក្ងតបវត្សិាសស្ក្ម្ពុរា សកិ្សាពី 
អតតីកាេ នងិសោ្ជ លឹងវៅកានអ់នា្តតបក្បវោយភាព 
វជិ ្ជមាន។ ខ ្ពុកំ្ម៏ានវសច្ក្្ស្ីបផ់ស្ងវោយបានដលឹងថា  
មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរាបានសហការរាមរួយនលឹង 
ស្ថ ឵បន័សកិ្សា នងិនសិ្សតិអនរ្រាតរិាវតច្ើន។ ខ ្ពុរំថំពច្វំោះ
ការច្េូរ រួមយែងសតសាក្ស់តសំាពសី្ថ ឵នទតូរបសវ់យើង 
នាវពេអនា្តដខ៏ ្ខីាងមខុ”។



16 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា
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 លេោកសសរី នអ�ា អ៊ានុេូ ឯកអគ្គរ�្ឋេូតននសា្ ារ-
ណរ�្ឋតកួគរីក្រចាលំនៅកមុ្ជា �នល្វើេស ន្កិច្ចមកកាន ់
«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រស ់
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នារលសៀេន្ងៃេរី៧ ខខតេុា  
ឆ្ា២ំ០២០។ ្វរីល្រើអាកាស្ាតមិុនអំលណោយផេល�ោយ 
មានល្្លៀង្ ្លាក់ជនល់ជោរ នងិ្រញ្្ហជងឺំកូវរី�១៩ លេោកសសរី 
ឯកអគ្គរ�្ឋេូត នអ�ា អ៊ានុេូ លនៅខត្ំរលពញ�លំណើរ 
េស ន្កិច្ចលនះ ល�ើម្រី្រង្ហាញអំពរីការេេួេស្គាេន់ងិ 
គាកំេចលំពោះ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ»។

 សា្ ារណរ�្ឋតកួគរី ជាក្រលេសមួយស្តិក្ងុចលំណោម
ក្រលេសេាងំ១២ លនៅត្ំរនម់ជ្ឈមិ្ូរព៌ា។ មជ្ឈមិ្ូរព៌ាគឺ
ជាត្ំរនមួ់យខ�េលពោរលពញលេៅល�ោយ្ន្ាន្ម្មជាត ិ
ខរែលក្រងកាត�ស៏្កុសម្្ភ ្រែុខនរ្ហតូមក�េស់ពវន្ងៃលនះ 
មជ្ឈមិ្ូរព៌ាមានេំនាសក់្រ មមុខ�ាក់គ្ាឥត្ ្់្រ រ 
រវាង្រណ្ាក្រលេសក្ងុត្ំរន ់នងិលកកៅត្ំរន។់ លនៅក្ងុ

 
លនោះរួមមាន្រញ្្ហចកមរុះជាតសិាសន ៍ខ�េ្រណ្ាេឲ្យ 
លកើតសនង្គាម, ជលម្លោះសាសនា, ្រញ្្ហនផទក្ងុក្រលេស  
នងិ្រញ្្ហលគោេនលយោ�យរ្រសក់្រលេសមហាអំណាច
ក្រខជងគ្ាក្ងុការកគ្់រកគងត្ំរនម់ជ្ឈមិ្ូរព៌ា។ 

  លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
្្លា្់រ�ន្ំរលពញការងារលនៅត្ំរនម់ជ្ឈមិ្ូរព៌ា។ កាេ 
ពរីជាង១០ឆ្ាមុំន លេោក ឆាងំ យុ �ន្ំរលពញល្រសកម្ម 
លនៅក្រលេសអុរីរែាក់ ក្ងុការក្រខមក្រមូេ្័ស្តុាង្រេ

 
ឧកកិ�្ឋកម្មអនរ្ជាតនិានាខ�េជាឯកលេសរ្រសល់េោក 
ល�ើម្រីចេូរួមក្ងុ�លំណើរការលរៀ្រចតំេុាការកាតល់េោស 
អតរីតក្រ្ានា្ ្ិរតរីអុរីរែាក់ គឺលេោក សា�ាម ហ៊ាលូសន។

 ក្ងុ�លំណើរេស ន្កិច្ចមកកាន«់្រណ ្ណាេយ័សលម្ច 
ខមែ» ក្ងុន្ងៃលនះ លេោកសសរី អ៊ានុេូ មានលសចក្រីលពញចតិ ្
យែាងខ្លាងំចលំពោះកិច្ចការងារចងកកងឯកសាររ្រស ់
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ លេោកសសរី�ន្រង្ហាញ 
ចណំា្់រអារម្មណ៍ជាពលិសសលេើ្រ្លង់រចនាអគារវេិ្យាស្ាន 
ស្លរឹកររឹត ខ�េជាស្ាន�រ្រសស់្ា្រត្យករកកមិត 
ពិ្ ពលេោក គឺលេោកសសរី ហ្ាហា ហាឌរី� មានកំលណើត 
លនៅក្រលេសអុរីរែាក់មានសញ្ជាតជិាអង់លគ្លសខ�េ  

តរួក្្ី

មាន្ាពខសុខ្រ្លកពរីគំរូខ្រ្រអ្ិរក ន្នសណំង់ 
ស្ា្រត្យកម្ម ្រលកមើនាេរីជា្ូរជនរីយ�្ឋានរឭំកពរីអំលពើក្រេយ័ 
ពជូសាសន ៍ខ�េ្្លា្់រសាងសង់កាេពរី៧០ឆ្ាមុំនមក។  
អគារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត គឺជាេរីតាងំអចនិននយ៍្រ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ក្ងុរាជ្ានរ្ី ្លំពញ ក្រលេស

 
កមុ្ជា ល�ើម្រីរឭំក នងិឧេទសិ�េវ់ញិ្ញាណក្ខន្ធជនរងលកគោះ
ខ�េ�ន�ត្់រង់ជរីវតិក្រមាណ២េាននាក់ នាអំឡងុ 
រ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសនខ៍ខ្មរកកហម ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ 
�េឆ់្ា១ំ៩៧៩។ 



ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុត វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 17

 ស្ា្រត្យកម្មខ្រ្រពតល់ពន ្រែុខនម្ានឥេ្ធពិេរ្រស ់
លេោកសសរី ហ្ាហា ហាឌរី� លផ្ោតលេៅលេើរូ្ររាង្រត ់
ខ្រន ជាជាងរូ្ររាងមុតនងិមានសណ្ឋ ាន្រណរីមាកត 
្រង្ហាញពរីកជរុងជាក់េាក់ ខ�េលក្រៀ្រ�ចូលេៅនរឹងអគារ 
ឧស្ាហកម្ម។ ស្ាន�ស្ា្រត្យកម្មរ្រសល់េោកសសរីមាន 
សក្ានពុេអាចខកខក្រគំនតិរចនាននសណំង់ស្ា្រត្យកម្ម 
្រលកមើតនួាេរីជា្ូរជនរីយ�្ឋានរឭំក�េ់ឧកកិ�្ឋកម្មសនង្គាម  
ឲ្យផ្លាសមុ់ខមាត់្ ្មរីនងិក្រលសើរជាងមុន។ លេើសពរីលនះលេៅ 
លេៀត ល�ោយសារខតជនរងលកគោះស្លតូកតង់ននឧកកិ�្ឋកម្ម 
សនង្គាមខតងខតរួមមានសស្រីនងិកុមារជាលកចើន លនះគឺ 
ជាលពេលវេា�ស៏ក័្សិម ខ�េសស្រីគួរខតល�ើរតនួាេរីជា 
អ្ក�រឹកនាកំារងាររចនា្ូរជនរីយ�្ឋាន ល�ើម្រីេេួេស្គាេ់
នងិរលំេចនវូការ�ត្់រង់ជារួមរ្រសជ់នរងលកគោះ 
េាងំលនោះ។
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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

លេោកសសរី នអ�ា អ៊ានុេូ �ន្រង្ហាញចណំា្់រអារម្មណ៍ 
យែាងកជាវលកជៅចលំពោះ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ លនៅចងុ 
្រ ្្ច្់រនន�លំណើរេស ន្កិច្ច លេោកសសរី នអ�ា អ៊ានុេ ូ�ន 
ចារនវូសលំណរអនសុ្ាររីយ៍លនៅលេើលសៀវល្ៅកកាងំមាស
រ្រសស់លម្ចខមែខ�េមានខ្លរឹមសារ�ចូខាងលកកោម៖

«តណំាងឲ្យស្ថ ឵នទតូថនសាធារណរដ្ឋតរួក្្ី តពមទាងំរបូ 
នាងខ្ពុំ្ ្឵ទ េ់ សូមសផមង្អណំរសាទរច្វំោះមជ្ឈមណ្ឌ េ 
ឯក្សារក្ម្ពុរា នងិវទិយាស្ថ ឵នស្លឹក្រលឹតសតមាបក់្ចិ្ ្ចខតិខំ 
តបលឹងផតបងដ៏្វំ្ង ក្នែពុងការបវងកើតបណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ 
វដើម្ៃី វ឵ែ យតពះរាជក្តិ ្យិសជូនសវមច្្តពះមហាក្្សតតី 
តពះវររាជមាតារាតផិខ មេរ។

« នាងខ្ពុវំជឿរាក្ថ់ា បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែមនិតតលឹមផតរា 
ច្វងកៀងបភំ្អឺពំតីបវត្សិាសស្ថនតពះរារាណាច្តក្ក្ម្ពុរា 
ផតបែវុណ្ណ ឵ះវទ បែផុនផ្ៃមទាងំនលឹងបនរ្ាតបភពដ៏មានតថម ្ 
សតមាបក់ារអបរ់រំបសស់ាធារណជន ក្ដូ៏ច្រាមនុស្ស 
ជំនានវ់តកាយវៅមខុវទៀត។ ខ ្ពុសូំមសផមង្នូវការដលឹង្ុណ 
ច្វំោះវលាក្ ឆាងំ យុ នងិឯក្អ្្គរាជទតូ ហូេយីែូ  វអ. 
ផជេវតដស ផដេទទរួេសវែ ឵្មនន៍ាងខ្ពុមំក្កានទ់តីាងំ 
ដ៏មានសារសំខានវ់នះ ក្ នែពុងថៃ ងៃវនះ» ។ 

 ល�ោយគ្មានមនទេិសង្យ័ ្រណ ្ណាេយ័សលម្ច 
ខមែ គឺជា្ ន្ានជាត�ិម៏ានសារសខំាន ់សកមា្់រការ 
អ្់ររសំា្ ារណជននងិយុវជននាលពេ្រច្ច្ុរ ន្ ្នងិ 
ជាលកចើនជនំានត់លេៅមុខលេៀតនាលពេអនាគត។  
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ចាតេុ់កសវុត្ិ្ ាពសា្ ារណ 
ជាអាេិ្ាព។ សស្រលពេខ�េពិ្ ពលេោកកំពងុក្រ ម 
នរឹងវ្ិរត្និនជងឺំរាតត្ាត កូវរី�១៩ ឯសកម្្ម ាពអ្់ររ ំ
សកម្្ម ាពវ្រ្្ម៌ នងិកពរឹត្កិារណ៍ជាតលិផ្ង លៗនៅខត
្រន ្មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា លជឿជាក់្ាសកម្្ម ាព 
េាងំអសល់នះកតរូវខតក្រកពរឹតល្េៅក្រក្រល�ោយសវុត្ិ្ ាព  
នងិ�នគិតគូរេុកជាមុនអំពរីសខុ្ាពនងិសខុមុាេ្ាព 
រ្រសម់នសុ ក្គ្់ររូ្រ។ អាសសយ័លហតលុនះលហើយ នាខណៈ
លពេ្រច្ច្ុរ ន្ ្មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា សមូរក្ា

 
សេិ្ធអិនញុ្ញាតឲ្យសា្ ារណជនចេូលក្រើក�ស្់រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ តាមក្រពន័្ធអនឡាញ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កមុ្ជា សង្រឹមយែាងមុតមាំ្ ា ្រញ្្ហជងឺំរាតត្ាត 
ជាសកេលនះនរឹងសសាកសសានល្េៅនាលពេឆា្់រ លហើយ 
«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» អាចចា្់រលផ្ើមេេួេ 
សា្ ារណជន�នេូេាយជាងមុន។
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 លេោកសសរី េរីយូរកា រែកូឌរីលហ្គេ �ររីយែសូ ឯក 

អគ្គរ�្ឋេូតននសា្ ារណរ�្ឋគុយ�ក្រចាកំពះរាជាណាចកក 

កមុ្ជា នងិកូនសសរីរ្រសល់េោកសសរី អាេេ់រីន រូ�ររីហ្គសឺ 

�ររីយែសូ �នល្វើេស ន្កិច្ចមកកាន«់្រណ ្ណាេយ័សលម្ច

ខមែ»ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កមុ្ជា នារលសៀេន្ងៃេរី១២ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០ ល�ើម្រី

្រង្ហាញអំពរីការេេួេស្គាេច់លំពោះវតម្ាននន 

្រណ ្ណាេយ័លនះ។

 ក្ងុ�លំណើរេស ន្កិច្ចលនះ ក្រតិ្ កិូត្យិស�ន 
េស ន្ាពពិរ័ណ៍សខំាន់ៗ េាងំពរីររ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ច 

ខមែ រួមមាន កពះឆាយាេក័្ខណ៍សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ  

នងិ្រ្លង់រចនាអគារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត កពមេាងំ្ររកិ្ខារ 

រក្ាេុកនងិចងកកងឯកសាររា្់រខសនេំពរ័ ខ�េជា 

សមិេ្ធផេននការងារក្ងុរយៈកាេជាង ២៥ឆ្ាកំន្លង 
មករ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ លេោកសសរី 
ឯកអគ្គរ�្ឋេូត �ន្រង្ហាញចណំា្់រអារម្មណ៍យែាងកជាវ 

លកជៅចលំពោះពពិរ័ណ៍កពះឆាយាេក័្ខកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ  

នលរោតម្ សរីហន ុ្រនទា្់រពរីលេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត្រណ្ឌិត 

ហេូរីយែ ូលអ.ខជេលក�ស ខ�េជាអ្កសរលសរជរីវក្រវត្ ិ

រ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋនលរោតម្ សរីហន ុលរៀ្រ 

រា្់រអំពរីពត័ម៌ានពសិ្ារជា្ ាសាលអស្ែាញ។ 

 លនៅក្ងុខខលមសា ឆ្ា២ំ០២០លនះ កពះរាជាណា- 
ចកកកមុ្ជា នងិសា្ ារណរ�្ឋគុយ� �នក�រព្ធគកម្់រ 
ខ្ួរេរី៦០ននចណំងមិត្្ ាពការេូតរ្រសខ់្លនួ។ េំនាក់ 
េំនងរវាងក្រលេសេាងំពរីរ�នលកើតមានលឡើងចា្់រតាងំ 

ពរីន្ងៃេរី១៥ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៦០មកលម្លែះ។ េំនាក់េំនង 

ជាក្រវត្សិាសសមួ្យលនះគឺចា្់រលផ្ើមលចញពរីេិសល�ៅសស្រ 

គ្ាននក្រលេសេាងំពរីរ គឺ កមុ្ជានងិគុយ� លកកោមការ�រឹក 
នារំ្រស ់សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីហន ុ

នងិលេោក ហវរីខឌេ កាសស្ រូ រូហ្ ល�ោយក្រកានយ់កនវូ 

លគោេនលយោ�យមិនចេូ្រក្សម័្ន្ធ�ចូគ្ា លនៅអំឡងុ 
លពេសនង្គាមកតជាក់រវាង្រ្លកុកុម្មនុ រីសន្ងិ្រ្លកុលសររី។

្ុយបា
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 ្វរីត្តិខតសា្ ារណរ�្ឋគុយ�មានេរីតាងំ្ូមិសាសស ្

លនៅេវរី្រអឺុរែុ្រ ឯកមុ្ជាស្តិលនៅេវរី្រអាសុរីក្រី ចមងៃាយ្ូមិ- 
សាសសល្នះ មិន�ន្រងកជាការរអាក់រអួេ�េេំ់នាក់េនង 

រវាងក្រលេសេាងំពរីរលេ។ ក្រលេសេាងំពរីរលនៅខតមាន 

្ាពជតិស្េិ្ធនរឹងគ្ា លហើយ្រច្ច្ុរ ន្ក្្រលេសេាងំពរីរក៏�ន

ក្រលកៀកស្មាគ្ាក្ងុការក្រយុេ្ធក្រឆាងំនរឹងជងឺំកូវរី�១៩។ 

ជាក់ខសង្ លនៅក្ងុសលំណរខ្្លងអំពរីចណំងមិត្្ ាពនន 
ក្រលេសកមុ្ជានងិគុយ� ល�ើម្រីអ្រអរគកម្់រខ្ួរ 
លេើកេរី៦០ លេោកសសរីឯកអគ្គរ�្ឋេូត �នលេើកលឡើង្ ា៖ 

“លយើងនរឹង្រនក្ារងារក្ងុការររឹតចណំងសម័្ន្្ធ ាពរ្រស់

លយើង លហើយលយើងក�ក�្ាចណំងមិត្្ ាពរ្រសល់យើង 

នរឹងអាចតស៊ាកូ្រឆាងំនរឹងកគ្់រក្រល េ្ជងឺំេាងំអស់”។

តាមរយៈ�លំណើរេស ន្កិច្ច នងិកិច្ចពិ្ ាក្ាលេើក្រ្ាន 

្រេនានាជុវំញិការងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
ក្រតិ្ កិូត្យិស�ន្រង្ហាញអំពរីការគាកំេ នងិការលពញ 

ចតិយ្ែាងនកកខេងចលំពោះ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ តណំាង 

ឲ្យក្រតិ្ កិូត្យិសនងិស្ានេូតសា្ ារណរ�្ឋគុយ�  

លេោកសសរី េរីយូរកា រូែកឌរីលហ្គស �ររីយែសូ �នរក្ាេុក 

ចណំារអនសុ្ាវររីយ៍លនៅលេើលសៀវល្ៅកកាងំមាសរ្រស់ 

«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ខ�េមានលសចក្រី�ចូតលេៅ៖

 
« វនះពតិរាក្តិ្យិសសតមាបខ់ ្ពុំ នងិកូ្នសសីរបស់ខ្ពុំ អាេ់ 
េនី ក្នែពុងការទទរួេបានបទពវិសា្នដ៍វ៏វិសសវសិាេ 
មក្កាន់ «បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ»។ ក្នែពុងឱកាសវនះ វយើង
ទាងំពរីអាច្យេដ់លឹងរាវតច្ើនអពំតីបវត្សិាវតាថនរាជ 
វងសានុវង្ស នងិតបរាជនក្ម្ពុរា។ តបវទស្ុយបា នងិ 
ក្ម្ពុរា បានតបារពខ្រួបអនុសសាវរយីទ៍៦ី០ ថនការបវងកើត 
សម្ន័ភ្ាពការទតូរវាងតបវទសទាងំពរី។ ទស្សនក្ចិ្ ្ចវនះ 
្រឺាផ្ នែក្មរួយថនការអបអរ្តមបខ់រួបវនះ។  
ពខី ្ពុំ េយូីរកា រែតូឌវីហ្គេ បារយីែូស អ្ ្គរដ ្ឋទតូសាធារ-
ណរដ្្ឋ យុបាតបចាវំៅតពះរារាណាច្តក្ក្ម្ពុរា នងិកូ្ន 
សសីរបស់ខ្ពុំ អាេេ់នី រែតូឌវីហ្គេ បារយីែូស » ។
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អតតីវេខាស្ថ ឵នទតូតពះរារាណាច្តក្ក្ម្ពុរាតបចាវំៅទតីកុ្ងមាែនេី
ទស្សនក្ចិ្ ្ច «បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ»

«ថៃ ងៃវនះ ខ ្ពុំ ហែុេ ៃុនណាក្់ នងិប្អអូនតបសុ េលឹម ជ័យទត ្
មានវសច្ក្្វីសាមនស្សរកី្រាយ ផដេវលាក្ ឆាងំ យុ 
នងិវលាក្បណ្ឌ តិ ហូេយីែូ  បាន្េ្ក់្តិ ្យិសឲ្យវយើងខ្ពុំ 
ទាងំពរីរបូមក្ទស្សនា «បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ»  
រាមរួយនលឹងការសវែ ឵្មនយ៍ែងក្ក្វ់ក្្឴ ។

 «បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ» ្ឺរាឃ្឵ងំឯក្សារ 
តបវត្សិាសស្មរួយ ផដេមនិអាច្កាតថ់ៃប្ាន សតមាប់ 
កុ្េបតុត កុ្េ្តីា វដើម្វី្ វែើការសកិ្សាតសាវតរាវនងិ 
ផសវែងយេព់តីបវត្សិាសស្ក្ម្ពុរា រាពវិសសមនន ្ី 
ការទតូវយ័វក្មេងដូច្រាវយើងខ្ពុ។ំ 

 ខ ្ពុវំជឿរាក្ថ់ា បណ្ណ ឵េយ័វនះនលឹងបវតមើ្ េតបវយជន៍ 
រាត ិនងិអនរ្រាត ិក្នែពុងការផសវែងយេព់ឫីស្េថ់នសនង្឵គ ម 
នងិសន្ភិាព ផដេតបវទសតូច្ដូច្ក្ម្ពុរាបានឆង្កាតយ់ែង 
េបំាក្ រហូតទទរួេបានសន្ភិាពវពញវេញរហូតដេ់ 
មានវពេតបមេូឯក្សារមក្ពតី្បទី់ក្ផនង្ មក្តមកេ់ 
ក្ នែពុងទីវនះ។ វេើសពវីនះវៅវទៀត ការវរៀបច្បំណ្ណ ឵េយ័ 
ដ៏មានវសាភណ័ភាពវនះ បានមក្ពកីារច្ណំាយ្នំតិ 
យែងដិតដេរ់បស់វលាក្ ឆាងំ យុ ហាក្ត់បក្បវោយ 
អារមមេណត៍ជះៃ ្឵ វពេច្េូមក្ដេ់ វពេច្េូមក្អាន នងិ 
មក្ពភិាក្សា្ន឵ែ ។ វាឆ្ពុះបោ្ច ាងំពី្ នំតិថឆ នែតបឌតិេក្្ខណៈ 

បរុាណ នងិសមយ័ទំវនើបបពា្ច�េ្ន឵ែ  ផដេអាច្នយិយ 
ថា «ខ ្ពុសំសឡាញទី់វនះ» ។

 រាៃមេមីង្វទៀត ខ ្ពុសូំមផៃង្អណំរ្ុណដេវ់លាក្ពូ 
ផដេទទរួេសវែ ឵្មនវ៍យើងខ្ពុំ នងិសូមតបសិទ ្ពិរជ័យដេ់ 
វលាក្ពូ នងិវលាក្បណ្ឌ តិ សូមសមតបក្បផតសុខភាពេ្អ  
នងិវរា្ជ័យរាេភ់ារក្ចិ្ ្ចទាងំបច្ ្ចពុប្ន នែ នងិអនា្ត។  
ពខី ្ពុំ ៃុនណាក្់ ។

 

 ខាងលេើលនះគឺជាចណំារអនសុ្ាវររីយ៍រ្រសក់ញ្ញា  
ហ៊ាេុ ្នុណាក់ អតរីតលេខាស្ានេូតកពះរាជាណាចកក 
កមុ្ជាក្រចាលំនៅេរីកករុងមែានរីេ ខ�េ�នចារលនៅលេើ 
លសៀវល្ៅកកាងំមាសរ្រស ់«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ក្ងុ 
អំឡងុេស ន្កិច្ចរ្រសខ់្លនួល�ើម្រី្រង្ហាញអំពរីការគាកំេ

 
ចលំពោះ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជានារលសៀេន្ងៃេរី១៣ 
ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០។

 គួររឭំក្ា លនះគឺជាលេើកេរី២ ខ�េលេោក ឆាងំ 
យុ នងិកករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �ន 
េេួេសវាគមនល៍្ញៀវកិត្យិសពរីកកសងួការ្ររលេស
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នងិកិច្ចសហក្រត្ិរត្កិារអនរ្ជាតរិ្រសក់មុ្ជា។ 
េស ន្កិច្ចលេើកេរី១ គឺជាការអល ជ្ា ើញមក�េរ់្រសស់ស្រី 
តណំាងកកសងួការ្ររលេសនងិកិច្ចសហក្រត្ិរត្កិារ 
អនរ្ជាតនិនកពះរាជាណាចកកកមុ្ជា ចនំនួ១២រូ្រ លកកោម 
កិច្ចផ្ចួលផ្ើមរ្រសស់លម្ចរាជ្ុរកតរី កពះអនជុ នលរោតម្ 
អរុណរស្មរី កាេពរីន្ងៃេរី៥ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០។

 លនៅក្ងុអំឡងុលពេេស ន្កិច្ចក្រតិ្ កិូត្យិស េេួេ
 

កជា្រអំពរីពត័ម៌ានេមិ្តស្រីពរីពពិរ័ណ៍កពះឆាយាេក័្ខណ៍ 
សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីហន ុនងិកពះ 
រាជវង្ានវុង្ លរៀ្ររា្់រល�ោយលេោកឯកអគ្គរាជេូត 
្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ លអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរ 
ជរីវក្រវត្រិ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ។ ក្រតិ្ ក៏ូ�ន 
េស ន្ា្រណ ្ណាេយ័ខ�េមានផទកុឯកសារលសៀវល្ៅ
រា្់រពានក់្ាេ, ឯកសាររា្់រខសនសន្លរឹក, រូ្រ្ត, 
ឯកសារលសោតេស ន្ ៍នងិ្រណ ្ណសារឌរីជរ្ី េរ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ជាពលិសសយេ�់រឹងអំពរី 
អតន្យ័នន្រ្លង់រចនាអគារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត។  
ក្រតិ្ កិូត្យិសខ្ មេាងំ�នស្គាេអំ់ពរីេរីតាងំសសាវកជាវ, 
នងិមជ្ឈមណ្ឌេសសាវកជាវនងិ្រណ ្ណាេយ័ខខ្មរកកហម
លនៅតាម្រណ្ាលខតេ្ាងំ១០ ្រង្ហាញល�ោយលេោកសសរី 
សូ ហវាររីណា នាយករងមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
ខ្មលេៀតផង។

 ្វរីត្តិខតនាលពេ្រច្ច្ុរ ន្ ្សស្រីជាលកចើន�នចេូរួម
លនៅក្ងុមុខតខំណងសង្គម នងិក្ងុវសិយ័នានាជាលកចើន

 
ក្រី សស្រីលនៅខតលពើ្រក្រេះនរឹង្រញ្្ហក្រ មមួយចនំនួលនៅ 
ក្ងុមុខងាររ្រសខ់្លនួ។ កុ្ងនាមជាសស្រីមួយរូ្រខ�េ

 ្រលកមើការលនៅក្ងុវសិយ័ការេូតផទាេ់ កញ្ញា ្នុណាក់ 
�នខចករខំេក្ា៖ «មាន្រញ្្ហមួយចនំនួខ�េមនន្រីការ 
េូតជាសស្រីងាយក្រ ម ក្ងុលនោះរួមមាន ចលំណះ�រឹង 
ខផក្ការេូតលកពោះ្ ាតនួាេរីេាងំលនះហាក់លនៅ្ ្មរីសកមា្់រ
សស្រី, ្រនទកុក្ងុកគរួសារ ខ�េជាលហត្ុរណ្ាេឲ្យសស្រី

 
មានផេពិ�កលកចើនលពេលេៅល្វើការលនៅលកកៅក្រលេស
ឃ្លាតឆងៃាយពរីកករុមកគរួសារ, នងិលនៅលេើឆាកអនរ្ជាត ិ
សស្រីេេួេរងនវូការលរើសលអើងល�ោយសារខតផត្គំ់នតិលនៅ
ក្ងុសង្គមខតងខតក្រកាន់្ ា មានខតមនសុ ក្្ររុស 
លេើ្រអាច�រឹកនាកំ្រលេស�ន»។
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តបតភិចូ្នំរួន ៤របូ ដលឹក្នាវំោយវលាក្សសី រវីបកា កាង ផដេរាភរយិ
របសឯ់ក្អ្្គរាជទតូអសូស្឵េី តបចាវំៅក្ម្ពុរា្វឺលាក្ ផាប្អូ កាង

បានវ្វែើទស្សនក្ចិ្ ្ចមក្កាន់ «បណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែ»

 ក្រតិ្ ចូនំនួ៤រូ្រ �រឹកនាលំ�ោយលេោកសសរី ររីល្រកា  

កាង ខ�េជា្ រយិារ្រសឯ់កអគ្គរាជេូតអូសស្ាេរី  

ក្រចាលំនៅកមុ្ជាគឺលេោក ផា្រ្លូ កាង �នល្វើេស ន្កិច្ច
 

មកកាន ់«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត 

រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នាកពរឹកន្ងៃេរី១៦  
ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០។ ្វរីល្រើអាកាស្ាតមិុនអំលណោយ 

ផេ ល�ោយមានល្្លៀង្្លាក់ជនល់ជោរយែាងណាក្រី ក្រតិ្ ូ

កិត្យិសលនៅខត្ំរលពញ�លំណើរេស ន្កិច្ចលនះ។

 លនៅក្ងុអំឡងុលពេេស ន្កិច្ចរយៈលពេក្រមាណ

ជាង២លមែោង លេោក ឆាងំ យុ នងិកករុមការងារ�ន 

េេួេគារវកិច្ចសវាគមនល៍្ញៀវកិត្យិសយែាងយកចតិេុ្ក 

�ាក់ កពមេាងំផេ្្់រេ្រង្ហាញអំពរីពពិរ័ណ៍ នងិ្ររកិ្ខារ 

រ្រស់ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ»។ លេោកឯកអគ្គរាជេូត 

ហេូរីយែូ លអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរជរីវក្រវត្ ិ

រ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីហន ុ

កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខ្មរ �នលរៀ្ររា្់រពពិរ័ណ៍ស្រីអំពរីកពះ

ឆាយាេក្ខណ៍័រ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ ខ�េ

តាងំ្រង្ហាញលនៅ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ 

 ក្រតិ្ កិូត្យិស�នចា្់រអារម្មណ៍លេៅលេើកពះឆាយា 

េក្ខណ៍័មួយផទាងំរ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ ខ�េ 

្រង្ហាញអំពរីកពះរាជសកម្្ម ាពរ្រសក់េង់កំពងុកា្់រ�រី�ាក់ 

្រង្គរី។ កពះឆាយាេក្ខណ៍័មួយផទាងំលនះ �នឆ្លះុ្រញ្្ចងំ 
អំពរីកពះរាជសកម្្ម ាព�រឹកនារំ្រសក់ពះអង្គក្ងុការកសាង 
ជាត ិល�ោយការស្មក័គកពះកាយចេូរួម្ំរលពញកពះរាជ 

កិច្ចជាមួយនរឹងក្រជាជនកមុ្ជានាអំឡងុេសវត្រេ៍រី៦០ 
 

លកកោយពរីក្រលេសកមុ្ជាេេួេ�នឯករាជ្យ ល�ោយមិន 
ក្រកានក់ពះកាយ្ាកេង់ជាក ក្តលឡើយ។ 

 គួររឭំក្ាកាេពរីន្ងៃម្េិមិញលនះ គឺជាន្ងៃក�រព្ធ 

ខ្ួរលេើកេរី៨ននការកានេុ់ក្ខការយាងចេូេិវង្គតរ្រស់ 

សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ ល�ោយកេង់�នលសោយ 
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េិវង្គតនាន្ងៃេរី១៥ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០១២ លនៅមនទរីរលពេ្យ 

េរីកករុងល្រែកាងំ ក្ងុកពះជន្មាយុ៨៩កពះវស្ា។ កពះអង្គ 
គឺជាឥស្រជន�េ៏្រីេ្ាញលនៅក្ងុក្រវត្សិាសសន្ន 
ក្រលេសកមុ្ជា។ កេង់ក្រសកូតលនៅរាជ្ានរ្ី ្លំពញ លនៅ 
ន្ងៃេរី៣១ ខខតេុា ឆ្ា១ំ៩២២។ កពះអង្គគឺជាកពះរាជ 

្ុរកតរ្រសស់លម្ចកពះ នលរោតម្ សរុាកមិត នងិកពះ 

មហាក ក្តរី សុរីសវុត្ ិកុសម:។

 ្រនទា្់រពរីលឡើងលសោយរាជ្យកពះអង្គ�នល្វើចេនា

តស៊ាលូ�ោយសន្វិិ្ រីក្ងុការេាមេារឯករាជ្យពរី�រាងំ 

ខ�េ�ន�ាក់អាណាព្យា�េមកលេើក្រលេសកមុ្ជា

តាងំពរីឆ្ា១ំ៨៦៣ រហតូេាេខ់ត�រាងំយេក់ពមក្ងុ

ការក្រគេឯ់ករាជ្យពតិក�ក��េក់្រលេសកមុ្ជាលនៅ

ន្ងៃេរី៩ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៥៣។ លកកោយមកកពះអង្គ 

កេង់�ន�រឹកនាកំ្រលេសល�ោយ្រលងកើតជា «រ្រ្រសង្គម- 

រាសសន្យិម»។ លកកោមកពះរាជកគ្់រកគង�រឹកនារំ្រស់ 

កពះអង្គក្រលេសកមុ្ជាមានការររីកចលកមើនលេៅលេើវសិយ័ 
�ចូជា សកិ្ា្ កិារ, សខុា្ ិ�េ, ឧស្ាហកម្ម នងិ 

យុត្ា្ កិារ ជាពលិសសកកមិតជរីវ្ាពសមរម្យរ្រស់ 

មនន្រីរាជការ។ កពះអង្គកត រូវ�នក្រជារាសសខ្ខ្មរលគោរព 

សសឡាញ់ នងិចាតេុ់កជាកពះវររាជ្ិរតា ឯករាជ្យ 

្ូររណ្ាពេរឹក�រី នងិឯក្ាពជាតខិខ្មរ។

 លពញមួយកពះជរីវតិរ្រសក់េង់ សលម្ចកពះ្ររម 

រតនលកោ�្ឋ �ន្ូ្ររផ្ាចន់ងិពេរីល�ើម្រីជនរួមជាតរិ្រស់ 
កេង់។ កេង់ចាតេុ់កសខុេុក្ខរ្រសក់្រជាជន�ចូលេៅនរឹង 

សខុេុក្ខរ្រសក់េង់។ កេង់�នយកកពះេ័យេុក�ាក់ជា 

ខ្លាងំចលំពោះជនរួមជាត ិល�ោយកេង់ខតងចះុសរួសខុេុក្ខ 

នងិនាយំកនវូអំលណោយក្រេាន�េក់្រជាជនេរីេាេ់ 

កកនងិរងលកគោះល�ោយលកគោះ្ ម្មជាតនិានា។ កពះកាយ 

វកិារ�ក៏្រនពលនះ �ន្រនអ្នវុតល្�ោយសលម្ចខមែ នងិ 

កពះរាជវង្ានវុង្រហតូមក�េស់ពវន្ងៃ។ 

 ្រច្ច្ុរ ន្ ្ក្រជាជនកមុ្ជា្ ាគលកចើនកំពងុក្រ ម
 

នរឹងលកគោះេរឹកជនំន។់ ផទះសខម្ងរា្់ររយខង្កតរូវ�ន 

េចិេង់។ ្វរីត្តិខតសលម្ចខមែនងិសលម្ចកពះ្ររមនា្   

នលរោតម្ សរីហមុនរី កពះមហាក ក្តននកពះរាជាណាចកក 

កមុ្ជា កំពងុពនិតិ្យកពះរាជសខុ្ាពលនៅឯេរីកករុងល្រែកាងំ  
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កេង់លនៅខតយកកពះេ័យេុក�ាក់លេើក្រជាជនរ្រស់ 

កេង់។ កាេពរីន្ងៃេរី១៥ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០ កន្លងលេៅ 

លនះ លកកោមកពះរាជហឫេ័យេុក�ាក់ខស្អំ់ពរីសខុេុក្ខ 

រ្រស្់រង្ូ្រនក្រជានរុាសសន្ងិខវេខ់វាយជានចិ្ច អំពរី្រញ្្ហ 
លកគោះេរឹកជនំនខ់�េកំពងុលកើតមានតាម្រណ្ាលខតន្ានា 

ននកពះរាជាណាចកកកមុ្ជា កពះមហាក ក្តកមុ្ជានងិ
 

សលម្ចខមែ លសច្សពវកពះរាជហឫេ័យកតាស្់រង្គា្់រ  

កករុមមនន្រីននកកសងួកពះ្ររមរាជវាងំនាយំកកពះរាជ 

អំលណោយរ្រសក់ពះអង្គេាងំលេវ ខចកជនូក្រជារាសសរ្ង 

លកគោះល�ោយេរឹកជនំនច់នំនួ ៦៤៥កគរួសារ ស្តិក្ងុ 
លខតល្ពោ្ ិ៍សាត។់

 ក្រតិ្ ូ�នល្វើការពិ្ ាក្ាលេៅលេើក្រ្ាន្រេមួយ

ចនំនួលេៀតក្រក្រល�ោយអតន្យ័គួរឲ្យកតស់ម្គាេ់ 

រួមមាន ្រញ្្ហសង្គម នងិសខុា្ ិ�េរ្រសក់្រជាជន 

កមុ្ជាខ�េកំពងុលពើ្រក្រេះនាលពេ្រច្ច្ុរ ន្ល្នះ។

 ្រនទា្់រពរី�លំណើរេស ន្កិច្ច�ម៏ានខ្លរឹមសារមកកាន ់

«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» លនះ លេោកសសរី ររីល្រកា កាង 

តណំាងឲ្យក្រតិ្ កិូត្យិស�នចារចណំារអនសុ្ាវររីយ៍ 

ខ�េមានអតន្យ័�ចូតលេៅ៖

«សូមអរ្ុណយែងអវនក្ ផដេបានអនុោ� ាតឲ្យវយើងខ្ពុំ 
បានយេដ់លឹងអពំកីារងារដអ៏ស្ច ឵រ្យរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េ 
ឯក្សារក្ម្ពុរាផដេក្ពុំងបវំពញ ក្នែពុងការអភរិក្្សតបវត្-ិ 
សាសស្តបវទសក្ម្ពុរា នងិោោំរដេត់បរាជនក្ម្ពុរា 
ផដេរង្េបែះោេ់ពតីបវត្សិាសស្វនះ។ 
ដំវណើរទស្សនក្ចិ្ ្ចវនះ ្រឺាអវំណាយ ក្តិ ្យិស នងិវសច្ក្្ី 
អណំរសតមាបវ់យើងខ្ពុំ ក្ នែពុងការមក្កាន់ «បណ្ណ ឵េយ័ 
សវមច្្ផមែ» ដ៏វវិសសវសិាេវនះ។ សូមតបសិទ ្ពិរជ័យ 
ដេក់ារងារបនប្ន ្឵ទ បរ់បស់អនែក្។ ពខី ្ពុំ រវីបកា កាង,  
ភរយិរបស់វលាក្ឯក្អ្្គរាជទតូអសូស្឵េ»ី ។
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 លេោកសសរី លអវែា លងវៀន ្រ៊ិាញ ឯកអគ្គរ�្ឋេូតនន 

ស្ានេូត�រាងំក្រចាលំនៅកមុ្ជា�ន�រឹកនាគំណៈក្រតិ្ ូ 
ចនំនួ១២រូ្រ មកល្វើេស ន្កិច្ចលនៅការយិាេយ័កណ្ាេ 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិ «្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជានាកពរឹកន្ងៃេរី១៩ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០។

 ក្រលេស�រាងំ គឺជាក្រលេសមួយខ�េគាកំេក្ងុ 
ការ្រលងកើតអង្គជនំុជំកមះវសិាម្ញាក្ងុតេុាការកមុ្ជា  
ល�ើម្រីកាតល់េោសលម�រឹកនាជំានខ់ស្ន់នរ្រ្រខខ្មរកកហម។ 
ល្រើគិតមក�េន់្ងៃេរី៣០ ខខលមសា ឆ្ា២ំ០២០ �រាងំ 
�នផេ្់្ វកិាចនំនួ៩,៨៨េាន�េុ្លារសហរ�្ឋអាលមរកិ 
លនៅក្ងុ�លំណើរការកាតល់េោសលនះ។

 ្ាសា�រាងំ ក៏មានតនួាេរីសខំានល់នៅក្ងុការសកិ្ា 
សសាវកជាវរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាខ�រ។  
ឯកសារេាក់េងនរឹងរ្រ្រខខ្មរកកហមមួយចនំនួ រួមេាងំ 
លសៀវល្ៅ នងិកពរឹត្្ិរកត លនៅមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
គឺជា្ ាសា�រាងំ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �ន្រក 
ខក្រលសៀវល្ៅក្រវត្សិាសស្្ មួំយ កកមាស៥់៤៩េំពរ័ 
ខ�េមានចណំងលជើង្ា «HISTOIRE DU CAMBODGE:  

Depuis Le 1er Siècle de Notre Ère Adhemard Leclère» 

(ក្រវត្សិាសសក្្រលេសកមុ្ជាចា្់រតាងំពរីេសវត រ្េ៍រី១ នន 
កគិសស្ករាជរហតូមក)ពរ្ី ាសា�រាងំមកជា្ ាសា 
ខខ្មរ លហើយ�នខចកជនូសសិ្ានសុសិ ក្ពមេាងំគរុសសិ្
លនៅេូេាងំក្រលេសកមុ្ជារហតូមកេេស់ពវន្ងៃលនះ។  

បារាងំ

លសៀវល្ៅក្រវត្សិាសសក្មុ្ជាលនះ គឺជាឯកសារលក្ោះ 
ក្ាយ នងិមានសារក្រលយោជនយ៍ែាងខ្លាងំ ក្ងុការជយួ 
�េអ្់កសកិ្ាសសាវកជាវអំពរីក្រវត្សិាសសក្្រលេស 
កមុ្ជា្រច្ច្ុរ ន្។្

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាសហការជាមួយ 
សេិ្ករ លសរែា អុរឹង ក្ងុការសាងសង់រូ្រចម្លាក់ល�ើម្រី 
រឭំកការចងចាអំំពរីជនរងលកគោះននរ្រ្រខខ្មរកកហម ខ�េ        
េេួេ�នជនំយួឧ្រតម្្ភពរីស្ានេូត�រាងំក្រចាលំនៅកមុ្ជា  
នងិជាខផក្មួយននគលកមោងសណំងរ្រសត់េុាការខខ្មរ 
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កកហម។ រូ្រចម្លាក់លនះមានល្ ្មោះ្ ា «សកមា្់រអ្ក 
ខ�េខេងលនៅេរីលនះលេៀតលហើយ» ខ�េ្រច្ច្ុរ ន្ក្តរូវ�ន
�ាក់តាងំលនៅសារមនទរីរឧកកិ�្ឋកម្មក្រេយ័ពជូសាសន ៍
េួេខស្លង។

 ជាកិច្ចចា្់រលផ្ើមនន�លំណើរេស ន្កិច្ច ល្ញៀវកិត្យិស 
�នល្វើ�លំណើរមកកានក់ារយិាេយ័កណ្ាេរ្រស់ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ខ�េជាេរីតាងំចងកកង នងិ 
រក្ាេុកឯកសារពរីសម័យខខ្មរកកហម។ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា�នផេ្ឯ់កសារជាង ៥ខសនឯកសារ  
លេៅ�េអ់ង្គជនំុជំកមះវសិាម្ញាក្ងុតេុាការកមុ្ជា។ 

 
លេោកសសរី សូ ហវាររីណា នាយករងននមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា �ន្រង្ហាញ�េក់្រតិ្ អំូពរីការងារ 
្រច្ច្ុរ ន្រ្្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ខ�េមាន

 
េរីតាងំចនំនួ ១០ �ននងិកំពងុ្រនអ្នវុតល្នៅេូេាងំ 
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ក្រលេសកមុ្ជា។ លេោកសសរីក៏�ន្រកសសាយអំពរីលករ
�ខំណេស្េូេាងំ៣រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
រួមមានយុត្ិ្ ម៌, ការចងចាំ នងិការផ្ះផ្ា។

 ្រនទា្់រមក លេោក ឆាងំ យុ �ននាកំ្រតិ្ កិូត្យិស 
្រនល្្វើេស ន្កិច្ចលេៅកាន ់«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» នន 
វេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
ខ�េជាអគារមួយសាងសង់លឡើងក្ងុឆ្ាំ ១៩២៥ នា 
អំឡងុសម័យអាណាព្យា�េ�រាងំ។ ក្រជាជនេូលេៅ 
ខតងខតលហៅសណំង់ស្ា្រត្យកម្មក្រល្េខាងលេើ្ ាជា  
«ផទះ�រាងំ» ល�ោយសារខតសណំង់េាងំលនះសាងសង់ 
លឡើងតាងំពរីមុនលពេក្រលេសកមុ្ជាេេួេ�នឯករាជ្យ។  
អ្កសកិ្ាមួយចនំនួ�នលេើកលឡើង្ា «ផទះេកមង់ 
ខ្រ្រលនះ គឺជាផទះខខ្មរក្ងុជនំានអ់ាណាព្យា�េ�រាងំ»។  
លេោក ឆាងំ យុ �នរចនាខកេម្អគារ្រណ ្ណាេយ័ 
តាមខ្រ្រសហសម័យ ល�ោយរក្ាេុកនវូកេង់កេាយ 
ល�ើម ល�ើម្រី្រលងកើនលសោ្ ណ័្ាពឲ្យ�នសក័្សិមនរឹង 
កពះ្ររមនាមរ្រសស់លម្ចខមែ។

 លេោក ឆាងំ យុ នងិលេោក្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ លអ.  
ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរជរីវក្រវត្សិលម្ចកពះ្ររម 
រតនលកោ�្ឋ �នផេ្ព់ត័ម៌ានយែាងពសិ្ារ អំពរីពពិរ័ណ៍ 

ចម្ងចនំនួពរីរគឺ កពះឆាយាេក្ខណ៍សលម្ចកពះ្ររម 
រតនលកោ�្ឋ នងិការរចនា្រ្លង់អគារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត 

រ្រសល់េោកសសរី ហ្ាហា ហាឌរី� ខ�េជាស្ា្រត្យករ 
សស្រី�ក៏កមនងិេ្រីេ្ាញកកមិតពិ្ ពលេោក។ វេិ្យាស្ាន 

ស្លរឹកររឹត គឺជាលករ�ខំណេននការផ្ះផ្ាខ�េ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជារពំរឹងេុក្ា នរឹងអាចមានការ 
គាកំេសាងសង់ពរីសណំាក់រាជរ�្ឋា្ ិ�េកមុ្ជា។  
្រនទា្់រមក ក្រតិ្ កិូត្យិស�នេស ន្ា្ររកិ្ខារតមកេេុ់ក 
នងិអ្ិរក្ឯកសាររ្រស់ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ»។  
លនៅចងុ្រ ្្ច្់រ ក្រតិ្ កិូត្យិស នងិកករុមការងារ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នពិ្ ាក្ាលេើក្រ្ាន 
្រេស្រីពរីសណំងជនរងលកគោះននរ្រ្រខខ្មរកកហម នងិ 
ឯកសារខ�េ្រន្េេុ់កលកកោយលពេតេុាការ្រ ្្ច្់រ 
ក្រត្ិរត្កិារ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាសង្រឹម្ា 
នរឹងអាច្រនក្ារងារកានខ់តស្តិរមួតជាមួយនរឹង 
រ�្ឋា្ ិ�េ�រាងំក៏�ចូជាស្ានេូត�រាងំក្រចាលំនៅ 
កមុ្ជា កុ្ងការក្រខមក្រមូេឯកសារ្រនល្េៀត 

 
នងិខ្រក្ាេុកឯកសារតេុាការខខ្មរកកហមលកកោយ 
លពេខ�េតេុាការលនះ្រ ្្ច្់រលេៅ។
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 លនៅក្ងុកិច្ចពិ្ ាក្ា អ្កចេូរួម�នលេើកលឡើងអំពរី 
គលកមោងខ េ្ាសំខុ្ាពសកមា្់រអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរី 
រ្រ្រខខ្មរកកហម។ ក្រជាជនកមុ្ជាខ�េជាអ្ករសរ់ាន 
មានជរីវតិពរីរ្រ្រខខ្មរកកហមសរុ្រមានចនំនួក្រមាណ ៥ 
េាននាក់។ ្រច្ច្ុរ ន្ ្កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កមុ្ជា �នល្វើការយែាងជតិស្េិ្ធជាមួយកករុមកគរូលពេ្យ  
នងិគិេាន្ុរ�្ឋាយិកាមកពរីក្រលេសហវរីេរីពរីន ក្ងុការផេ្់ 
លសវាខ េ្ាសំខុ្ាពផ្លវូកាយជនូ�េអ្់ករសរ់ានមាន 
ជរីវតិេាងំអសល់នះលនៅតាម្ូមិឋានមួយចនំនួ។ 

 លេោកសសរីឯកអគ្គរ�្ឋេូត លអវែា លងវៀង ្រ៊ាញិ  

តណំាងឲ្យក្រតិ្ កិូត្យិស នងិស្ានេូត�រាងំលនៅកមុ្ជា 
�នចារចណំារអនសុ្ាររីយ៍លេើលសៀវល្ៅកកាងំមាស 
រ្រស់ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ខ�េមានអតន្យ័ 
�ចូតលេៅ៖

«តកុ្មការងាររបស់ខ្ពុំ នងិរបូខ ្ពុំ្ ្឵ទ េសូ់មអរ្ុណយែង 
វសមេ ឵ះសមេត័្ច្វំោះវលាក្ ឆាងំ យុ នងិតកុ្មការងាររបស់ 
វលាក្ សតមាបដំ់វណើរទស្សនក្ចិ្ ្ចដ៏ រ្ួរឲ្យចាបអ់ារមមេណ៍ 
នងិរជំរួេច្តិម្រួយវនះ។ វៅពវីតកាយដំវណើរទស្សនក្ចិ្ ្ច 
ខាងវេើ មានការអនុវតក្ារងារយែងសតសាក្ស់តសំា 
វដើម្រីក្សាការច្ងចា ំការសិក្សាយេដ់លឹង នងិការ 
ផច្ក្រផំេក្វៅកានអ់ នែក្ដថទ ផដេវនះ្រឺាកាយវកិារ 
ដ៏មានតថមប្ំ្ តុ។ ខ ្ពុសូំមសផមង្អណំរសាទរយែង 
ថតក្ផេងច្វំោះការងារដ៏មានសារតបវយជនម៍ហមិា 
សតមាបស់ង្គមរាតកិ្ម្ពុរា»។
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 លេោក លផនហ្គរីលរន ខាស្មរីហាន លផនហ្គរីលរន ្ាហុរី 
ឯកអគ្គរាជេូតននស្ានេូតកពះរាជាណាចកកកពរុយលណ 
ក្រចាលំនៅកមុ្ជា �នល្វើេស ន្កិច្ចមកកាន ់«្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា នាកពរឹកន្ងៃេរី២០ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០។ 

 កពរុយលណ គឺជាក្រលេសមួយស្តិក្ងុចលំណោម 
ក្រលេសអាស៊ាាន ខ�េក្រកានរ់្រ្ររាជា្ ្ិរលតយ្យមាន
កពះមហាក ក្តកគងរាជ្យនងិកានអំ់ណាច។ កពរុយលណ
ខតងខតផេ្ក់ារគាកំេល�ោយក្រលយោេជាលរៀងរហតូមក 
�េក់ារងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា កុ្ងការ
សកិ្ាសសាវកជាវលេៅលេើជនជាតចិាមលនៅកមុ្ជា។ 

 ក្រលេសកពរុយលណ លគោរពក្រត្ិរត្សិាសនា 
ឥស្លាម។ គួររឭំក្ា ចា្់រតាងំពរីចា្់រ្រ�សិន្ធមិកមជ្ឈ- 
មណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាមាន្ុរគ្គេកិកានស់ាសនាឥស្លាម 
សរុ្រក្រមាណ១៥្ាគរយនន្ុរគ្គេកិេាងំអស។់  
្ុរគ្គេកិខ�េមានល�ើមកំលណើតជាជនជាតចិាមមូស្លរីម 
េាងំលនះ�នល្វើការសកិ្ាសសាវកជាវ សរលសរ នងិ 
ល�ះពម្ុលសៀវល្ៅលផ្ង េៗាក់េងជាមួយនរឹងសហគមន ៍
រ្រសខ់្លនួ។ លសៀវល្ៅ «ការចងចារំ្រសស់ស្រីចាមមូស្លរីម 
ស្រីអំពរីលរឿងរែាវក្ងុសម័យខខ្មរកកហម» ខ�េជាស្ាន� 
នពិន្ធរ្រសល់េោកសសរី សូ ហវាររីណា នាយករងនន 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ 

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា គឺជាស្ា្័រន�្ូំរង្រង្ស់  
ខ�េ�នយកចតិេុ្ក�ាក់ នងិល្វើការជាមួយសហគមន ៍
ខខ្មរឥស្លាមចា្់រតាងំពរីឆ្ា១ំ៩៩៥មកលម្លែះ តាមរយៈការ 
សសង់យកក្រវត្សិាសសផ្ទាេម់ាតល់�ោយចះុលេៅល្វើការ 
លនៅតាម ្រណ្ាវហិារសាសនាឥស្លាមេាងំអសល់នៅ 
ក្ងុក្រលេសកមុ្ជា។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា�នផេ្ឯ់កសារនានា 
�េអ់ង្គជនំុជំកមះវសិាម្ញាក្ងុតេុាការកមុ្ជា ល�ើម្រី

 
ល្វើការកាតល់េោសលម�រឹកនាជំានខ់ស្ន់នរ្រ្រខខ្មរកកហម។  
លនៅក្ងុសណំុំលរឿង ០០២/០២ េាក់េងនរឹងការេេួេខសុ 
កតរូវរ្រស ់ននួ ជា នងិ លខៀវ សផំន ចលំពោះឧកកិ�្ឋកម្មខ�េ 
�នក្រកពរឹតល្នៅក្ងុអំឡងុរ្រ្រកមុ្ជាក្រជា្ ្ិរលតយ្យ 

 

តពុយវណ

ចា្់រពរីន្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រហតូ�េន់្ងៃេរី 
០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ ជនជា្់រលចោេេាងំពរីររូ្រកតរូវ 
�នលចោេក្រកានព់ាក់ពន័ ្ធនរឹងជនជាតចិាមស្រីអំពរី 
ឧកកិ�្ឋកម្មក្រឆាងំមនសុ្ជាត ិតាមរយៈការល្វើមនសុ្ 
ឃាត, ការ�តខ់្លនួល�ោយ្រង្ខ,ំ ការសម្លា្់ររង្គាេ, 
ការ�ាក់ក្ងុមនទរីរឃុឃំាងំ, ការល្វើេារុណកម្ម, ការល្វើ 
េុក្ខ្ុរកលម្ញល�ោយមូេលហតនុលយោ�យនងិសាសនា 
អំលពើអមនសុ្្ម៌លផ្ង លៗេៀតលកកោមេកមង់ជាការ 
្រែះពាេ�់េល់សចក្រីន្្្ល ្រូរ្រសម់នសុ្ ។

 កន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាមានកិច្ច 
សហការសកិ្ាសសាវកជាវជាមួយក្រលេសឥណ្ឌូលនសុរី  
នងិក្រលេសមរីយែានម់ែា លេើ្រញ្្ហសេិ្ធមិនសុ្  
្រញ្្ហលរើសលអើងពជូសាសន ៍នងិការសម្លា្់ររង្គាេ។
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 លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
្្លា្់រ�ន្ំរលពញល្រសកកម្មលនៅក្រលេសអុរីរែាក់ក្ងុការ 
ក្រខមក្រមូេ្័ស្តុាង្រេឧកកិ�្ឋកម្មអនរ្ជាតនិានា  
ខ�េជាឯកលេសរ្រសល់េោក ល�ើម្រីចេូរួមក្ងុ�លំណើរ 
ការលរៀ្រចតំេុាការកាតល់េោសអតរីតក្រ្ានា្ ្ិរតរី 
អុរីរែាក់គឺលេោក សា�ាម ហ៊ាលូសន។

 លនៅក្ងុអំឡងុលពេេស ន្កិច្ចក្រមាណជាង ២លមែោង  
លេោក ឆាងំ យុ �នលរៀ្ររា្់រអំពរីពពិរ័ណ៍កពះឆាយា 
េក្ខណ៍័សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីហន ុនងិ 
កពះរាជ្យវង្ានវុង ,្ ្រនទ្់រ្រណ ្ណាេយ័ខ�េមានផទកុ 
លសៀវល្ៅរា្់រពានក់្ាេ, រូ្រ្ត, ឯកសារលសោតេស ន្,៍  
្រណ ្ណសារឌរីជរ្ី េរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា,  
ពពិរ័ណ៍ស្រីអំពរីសាវតានងិអតន្យ័ននការរចនា្រ្លង់អគារ 

វេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹត នងិការរចនា្រ្លង់អគារវេិ្យាស្ាន 

ស្លរឹកររឹតរ្រសល់េោកសសរី ហ្ាហា ហាឌរី� ខ�េជា 
ស្ា្រត្យករសស្រី�េ៏្រីេ្ាញលនៅលេើពិ្ ពលេោក។  
លកកៅពរីលនះ លេោកសសរី សូ ហវាររីណា �ន្រង្ហាញអំពរីេរី 
តាងំសសាវកជាវ, មជ្ឈមណ្ឌេសសាវកជាវនងិ្រណ ្ណាេយ័ 
ខខ្មរកកហមលនៅតាម្រណ្ាលខតេ្ាងំ១០។ ្រនទា្់រមក  
កករុមការងារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិល្ញៀវ 
កិត្យិស�នពិ្ ាក្ាគ្ាលេៅលេើ្រញ្្ហលផ្ងៗស្រីពរីការ 
ក្រ មនានារ្រសក់ករុមជនជាតិ្ ាគតចិលនៅកមុ្ជា  
នងិការខ្រក្ាសន្ិ្ ាពលនៅក្ងុសហគមនមូ៍េ�្ឋាន។

 លនៅចងុ្រ ្្ច្់រនន�លំណើរេស្កិច្ចលេោកឯកអគ្គរាជ 
េូត លផនហ្គរីលរន ខាស្មរីហាន លផនហ្គរីលរន ្ាហុរីតណំាង 
ឲ្យក្រតិ្ កិូត្យិស នងិស្ានេូតកពះរាជាណាចកក 
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កព រុយលណក្រចាលំនៅកមុ្ជា �នផេ្ជ់ាចណំារ 
អនសុ្ាវររីយ៍លេើលសៀវល្ៅកកាងំមាសរ្រស់ 
«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ»ខ�េមានលសចក្រី�ចូតលេៅ៖

« សូមអរ្ុណច្វំោះបទពវិសា្ន៍ នងិទស្សនក្ចិ្ ្ចដ៏ 
អស្ច ឵រ្យវនះ។ វនះ្រឺាបទពវិសា្នយ៍ែងវវិសសវសិាេ
សតមាបខ់ ្ពុកំ្ នែពុងការយេដ់លឹងអពំតីបវត្សិាសស្ នងិ 
ការផដេសវមច្្តពះវររាជបតិារាផ្នែក្មរួយដ៏សំខានថ់ន 
តបវត្សិាសស្។ ខ ្ពុសំង្លឹមថាមជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា 
នងិអាច្អភរិក្្សឯក្សារ នងិបណ្ណ សារសតមាបម់នុស្ស 
ជំនានវ់តកាយ។ សារមន ្ទរីវនះអាច្នលឹងមានទំហតូំច្  
បែផុន ្្ រឺាសមចុ្ ្ចយ័ថនបណ្ណ សារដ៏្ សំវម្ើមសតមាបអ់ នែក្ 
រាេ់្ ន឵ែ ផដេចាបអ់ារមមេណក៍្នែពុងការសិក្សានងិតសាវតរាវ 
អពំតីបវត្សិាសស្តបវទសក្ម្ពុរា រាពវិសសវៅក្នែពុងអឡុំង 
របបផខមេរតក្ហម។ សូមអរ្ុណសារាៃមេមីង្វទៀត » ។
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 សហរ�្ឋអាលមរកិ គឺជាក្រលេស�្ូំរង្រង្សរួ់ម 
ជាមួយ នងិរាជរ�្ឋា្ ិ�េកមុ្ជា ផ្ចួលផ្ើមនងិគាកំេ

 
សាកេវេិ្យាេយ័ខយែេ (Yale University) ឲ្យមានការ 
្រលងកើតមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាតាងំពរីខខមករា ឆ្ាំ 
១៩៩៥ មកលម្លែះ ល�ើម្រីសសាវកជាវ នងិចងកកងឯកសារ 
ពរីសម័យខខ្មរកកហម(១៩៧៥-១៩៧៩) ក្ងុ្ុរពវលហត ុ
យុត្ិ្ ម៌ នងិការចងចាខំ�េជាមូេ�្ឋាន�ស៏ខំានស់កមា្់រ
ការផ្ះផ្ា នងិខ្រក្ាសន្ិ្ ាពលនៅកមុ្ជា។

 ចា្់រតាងំពរី�្ូំរងមកេេស់ពវន្ងៃលនះ សហរ�្ឋអាលមរកិ
នងិ្រណ្ាក្រលេស�នេលេៀតលនៅេវរី្រអឺរែុ្រ រួមេាងំអង្គការ 
សហក្រជាជាត�ិនផេ្់្ វកិាជា្រន្្រនទា្់រ គាកំេ 
ការងាររ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ លេោក ឆាងំ  
យុ ខ�េជាស្ា្រនកិមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា�ន 
មានក្រសាសន៍្ ា រាជរ�្ឋា្ ិ�េកមុ្ជាគឺជាអ្កគាកំេ 
យែាងសខំាន្ំ់រផុតលនៅក្ងុ�លំណើរការសសាវកជាវ� ៏

សហរដ្ឋអាវមរកិ្

ស្មគុស្មាញមួយលនះ ជាពលិសសកកសងួមហានផទ នងិ 
លេោកសសរី ននិ សាផុន ខ�េកតរូវ�នចាតត់ាងំសហការ 
ល�ោយសលម្ចលតលជោ នងិ្រច្ច្ុរ ន្គឺ្ជាសមាជកិស្ា 
ជាត ិខតងខតផេ្ក់ារគាកំេ�េម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កមុ្ជាកគ្់ររូ្រ្ាពល�ោយវជិជាមាន នងិឥតសសាកសសាន ្
លសោះលឡើយ។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា�ន្រលងកើតឲ្យមាន 
«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ស្តិលនៅក្ងុេរីកករុង្្លំពញល�ើម្រី 
្វាយកពះរាជកិត្យិសជាេរីលគោរពសកការៈ�ខ៏ង់្ខស្់ 
្ំរផុតជនូសលម្ចកពះមហាក ក្តរី នលរោតម្ មុននិា្   
សរីហន ុកពះវររាជមាតាជាតខិខ្មរ កុ្ងលសររ្ី ាព លសចក្រី 
ន្្្ល ្រូ នងិសុ្ មង្គេ ខ�េ�នខតិខកំ្ររឹងខក្រងល�ើម្រី 
សលម្ច កពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នលរោតម្ សរីហន ុអតរីត 
កពះមហាវរីរក ក្ត កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខ្មរ ក្រលេសជាត ិ
កមុ្ជា នងិក្រជាជនកមុ្ជា។
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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

 ន្ងៃលនះលេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត ផាកេរីក មូហវរី នងិ 
្រយិា�នអល ជ្ា ើញល្វើេស ន្កិច្ចមកកាន ់«្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ»។ លេោក�នលស្ើសុឲំ្យមានេស ន្កិច្ចជាលេើក 
េរី២ សកមា្់រ្ុរគ្គេកិស្ានេូតេាងំអសល់នៅលពេលកកោយ 
លេៀត។ លេោក ផាកេរីក ្្លា្់រ�នមានក្រសាសនល៍នៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេសន្ិ្ ាពអន្លង់ខវងរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជាក្ងុលខតឧ្តរ្មានជយ័ �ចូខាងលកកោម

 
លនះ្ ា៖ “សហរ�្ឋអាលមរកិ គឺមានលសចក្រីលសោមនស្ 
យែាងនកកខេងជាន�គូ នងិជាអ្កគាកំេ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា កុ្ងកិច្ចខតិខកំ្ររឹងខក្រងចងកកងក្រវត្-ិ

 
សាសសក្មុ្ជា ្វរីល្រើេំពរ័ក្រវត្សិាសសល្នះមាន្ាព 
ស្មគុស្មាញយែាងណាក្រី កពមេាងំ្រលងកើតការយេ�់រឹង 
អំពរីកពរឹត្កិារណ៍ខ�េលកើតមានលនៅក្ងុអតរីតកាេ មិន 
ឲ្យលកើតមានលឡើងសាជា្ ្មរីម្ងលេៀត ជាពលិសស ្រនខ្តិ 
ខកំ្ររឹងខក្រងល�ើម្រ្ី ានលេៅសលកមច�ននវូសន្ិ្ ាព  
នងិការផ្ះផ្ា កុ្ងចលំណោមក្រជាជន។ សហរ�្ឋ 
អាលមរកិ មានេិសល�ៅសស្រគ្ាជាមួយនរឹងកិច្ចខតិ 
ខកំ្ររឹងខក្រងលនះ”។

 �លំណើរេស ន្កិច្ច ចា្់រលផ្ើមល�ោយការលរៀ្ររា្់រ 
យែាងពសិ្ារអំពរីពពិរ័ណ៍ននកពះឆាយាេក័្ខណ៍រ្រស់
សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ កពះវររាជ្ិរតាជាតខិខ្មរ, 
សលម្ចកពះវររាជមាតាជាតខិខ្មរ នងិរាជវង្ានវុង្ផេ្់ 
ល�ោយ្រណ្ឌិត ហេូរីយែូ លអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្ក 
សរលសរកពះរាជជរីវក្រវត្រិ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតន 
លកោ�្ឋ អមជាមួយនរឹងល្្លងខ�េជាកពះរាជនពិន្ធរ្រស់ 
សលម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ។ 

 លេោក ឆាងំ យុ �ន្រង្ហាញ�េល់េោកឯកអគ្គ 
រ�្ឋេូត នងិ្រយិានវូ្រណ ្ណាេយ័ ជាពលិសសគឺ្រណ ្ណសារ 
លសោតេស ន្ ៍។ ឯកសារជាសលំឡងតមកេល់នៅ្រណ ្ណា- 
េយ័សលម្ចខមែរួមមាន្រេសម្ភាសនជ៍ាមួយអ្ករសរ់ាន 
មានជរីវតិ ខ�េកករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា  
នងិអ្កសកិ្ាសសាវកជាវ�នេលេៀតលនៅជុវំញិពិ្ ពលេោក  
�នលេៅជ្ួរសម្ភាសនក៍្ងុរយៈកាេ៤០ឆ្ាកំន្លងមកលនះ។  
យែាងណាមិញ លនៅមានអ្ករសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រ 
ខខ្មរកកហមយែាងលហោចណាស្ួ់រនេាននាក់លេៀតមិន 
េានក់តរូវ�នជ្ួរសម្ភាសន ៍នងិចងកកងក្រវត្សិាចល់រឿង
ជរីវតិពរីសម័យខខ្មរកកហមលនៅលឡើយ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

 លេោក ឆាងំ យុ �នលរៀ្ររា្់រយែាងេមិ្តអំពរី 
សាវតា នងិអតន្យ័នន្រ្លង់រចនារ្រសអ់គារវេិ្យាស្ាន
ស្លរឹកររឹតរ្រសល់េោកសសរី ហ្ាហា ហាឌរី� ខ�េជា 
ស្ា្រត្យករសស្រី�េ៏្រីេ្ាញ នងិកកមមួយរូ្រ។  
លេោកសសរី សូ ហវាររីណា �ន្រង្ហាញអំពរីេរីតាងំសសាវ 
កជាវ, មជ្ឈមណ្ឌេសសាវកជាវ នងិ្រណ ្ណាេយ័ខខ្មរ 
កកហមលនៅតាម្រណ្ាលខតេ្ាងំ១០ ខ�េគឺជាខផក្មួយនន 
គលកមោងអ្់ររអំំពរីរ្រ្រកមុ្ជាក្រជា្ ្ិរលតយ្យ នន 
គលកមោងសណំងតាមផ្លវូតេុាការ លនៅក្ងុកក្រខណ្ឌនន

 
សណំុំលរឿង០០២ រ្រសអ់ង្គជនំុជំកមះវសិាម្ញាក្ងុ 
តេុាការកមុ្ជា កាេពរីឆ្ា២ំ០១៣។

 លេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត នងិកករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា �នពិ្ ាក្ាលេើក្រ្ាន្រេមួយចនំនួ 
ស្រីអំពរី ១) ្រញ្្ហសង្គមកិច្ច សខុ្ាពជនរងលកគោះពរី 
សម័យខខ្មរកកហមលនៅក្ងុរយៈកាេននជងឺំកូវរី�១៩ នងិ 
លកគោះេរឹកជនំន ់២) ការក្រខមក្រមូេ្រេសម្ភាសនព៍រីអ្ក 
រសរ់ានមានជរីវតិពរីរ្រ្រខខ្មរកកហម ខ�េលនៅលសសសេ់ 

ក្រមាណ្ួរនេាននាក់លផ្ងលេៀត ៣) កិច្ចពិ្ ាក្ា�ន 
លផ្ោតលេើការអ្ិវឌ្ឍនត៍្ំរនក់្រវត្សិាសសអ្ន្លង់ខវង  
ខ�េជាេរីតាងំតស៊ាចូងុលកកោយរ្រសខ់ខ្មរកកហមល�ើម្រី
្រលងកើនសក្ានពុេវសិយ័លេសចរណ៍នងិលស�្ឋកិច្ចលនៅក្ងុ 
ត្ំរន ់កពមេាងំខ្រក្ាត្ំរនក់្រវត្សិាសសស្ខំាន់ៗ លនៅ
ក្ងុេរីតាងំលនះ ឲ្យក្រក្រល�ោយ្ាពឋតិល្រចរីរកាេ 
សកមា្់រមនសុ្ជនំានល់កកោយ នងិ៤) ការងារអ្់ររខំ�េ 
កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា�នអនវុត។្ 
គួររឭំក្ា ចា្់រតាងំពរីឆ្ា២ំ០០៧ លកកោមជនំយួឧ្រតម្្ភ 
�ស៏្រ្ុរសពរីេរ្ី ្ាក់ងារសហរ�្ឋអាលមរកិសកមា្់រអ្ិវឌ្ឍន ៍
អនរ្ជាត ិមកេេល់ពេ្រច្ច្ុរ ន្ម្ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កមុ្ជា សហការជាមួយកកសងួអ្់ររ ំយុវជន នងិករីឡា 
�នល�ះពម្ុ នងិខចកចាយលសៀវល្ៅ «ក្រវត្សិាសស ្
កមុ្ជាក្រជា្ ្ិរលតយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩)» នពិន្ធល�ោយ  
ឌរី ខា្ូំរេរី នងិកករុមការងារចនំនួមួយេានក្ាេជនូ 
អនវុេិ្យាេយ័ជាង១៧០០ ខ�េ្ាគលកចើនស្តិលនៅ 

ត្ំរនជ់ន្រេ�ាចស់សយាេ។

 លេោក ឆាងំ យុ �នលេើកលឡើងអំពរីការលរៀ្រចកំារ 
ល�ះពម្ុ នងិការខចកចាយលសៀវល្ៅខណនាសំកមា្់រ 
កគរូ្រលកងៀន នងិលសៀវល្ៅេហំាតក់ពមជាមួយនរឹង 
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លសៀវល្ៅសកិ្ាសកមា្់រសសិ្។ េនទរឹមនរឹងលនះ គលកមោង 
អ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកមុ្ជា សលកមច 
�នេេ្ធផេក្ងុការលរៀ្រចលំវេិកាអ្់ររសំា្ ារណៈតាម 
វេិ្យាេយ័ចនំនួ ៩៥០ នងិ�នលរៀ្រចសំកិ្ខាសាេាលនៅ 
តាមសាកេវេិ្យាេយ័ជាង ២០០ លនៅេូេាងំក្រលេស 
កមុ្ជា។ ្រខនម្លេើសពរីលនះលេៅលេៀត មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា �ន្រលងកើតនវូកម្មវិ្ រីសកិ្ាអ្់ររ ំនងិវគ្គ 
្រណុ្ះ្រណ្ាេកគរូ្រលកងៀនជាង ៥០០០នាក់ លេៅលេើ 
ខផក្ក្រវត្សិាសស ្អក្រសាសស ្្ូមិវេិ្យា នងិសរីេ្ម៌  
ស្រីអំពរីខ្លរឹមសារ នងិវិ្ រីសាសស្្រលកងៀនក្រវត្សិាសស ្
កមុ្ជាក្រជា្ ្ិរលតយ្យ។ កម្មវិ្រីអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ពជូ
សាសនល៍នះ្រនល្នៅកគ្់រការយិាេយ័មូេ�្ឋានេាងំ 
១០ រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។

 លេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត ផាកេរីក មូហវរី  តណំាងឲ្យស្ាន
េូតសហរ�្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅកមុ្ជា�នចារចណំារ 
អនសុ្ាររីយ៍លេើលសៀវល្ៅកកាងំមាសរ្រស ់«្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ» ខ�េមានខ្លរឹមសារ�ចូតលេៅ៖

« វនះ្រឺាក្តិ ្យិសដ៏អស្ច ឵រ្យក្នែពុងដំវណើរទស្សនក្ចិ្ ្ច 
មក្កាន់ “អ នែក្ជិតខាង” របសខ់ ្ពុំ ្ឺ មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារ 
ក្ម្ពុរា នងិទស្សនាបណ្ណ ឵េយ័សវមច្្ផមែៃ មេមីរួយតបក្ប 
វោយវសាភណ័ភាព តពមទាងំបានវមើេវឃើញបរកិ្ ្឵ខ រ 
តមកេទ់កុ្ នងិវភិា្ឯក្សារសំខាន់ៗ  ផដេរក្សាការច្ង
ចាអំពំតីបវត្សិាសស្ដ៏សមេ ព្ុ សមេ ឵ញរបស់តបវទសក្ម្ពុរា។ 
បណ្ណ សារផដេតមកេទ់កុ្វនះ បានវរៀបច្យំែងេ្អតបវសើរ 
ផដេនលឹងវដើរតរួនាទីរា្នធានតសាវតរាវយែងសំខាន់
សតមាបម់នុស្សជនំានវ់តកាយ។ សហរដ្ឋអាវមរកិ្ មាន
វសច្ក្្រីកី្រាយក្នែពុងការោតំទក្ចិ្ ្ចខតិខតំបលឹងផតបងវនះ។ 
សូមអបអរសាទរដេអ់ នែក្ នងិៃ វ឵ែ យអណំរសាទរទេូដេ់
សវមច្្ផមែ។ - ផាតទីក្ មហូវែ ី ឯក្អ្្គរដ ្ឋទតូសហរដ្ឋ 
អាវមរកិ្តបចាវំៅតពះរារាណាច្តក្ក្ម្ពុរា”។
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 ស៊ាយុខអត គឺជាក្រលេសមួយខ�េ�នជយួឧ្រតម្្ភ 
�េក់្រលេសកមុ្ជា្ ្លាមៗ លកកោយលពេរ្រ្រខខ្មរកកហម 
�េួរេលំនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ ២៨ឆ្ាលំកកោយមក លេោក 
្មូែាស់ ហាមែា្រ៊ាកឺ គឺជាជនជាតសិ៊ាយុខអតតណំាងឲ្យ 

អគ្គលេខា្ កិាអង្គការសហក្រជាជាត ិខ�េ�ន�រឹក 
នាកំារចរចា នងិ្ ានលេៅ�េកិ់ច្ចកពមលកពៀងរវាង 
រ�្ឋា្ ិ�េកមុ្ជា នងិអង្គការសហក្រជាជាតកិ្ងុការ

 
្រលងកើតឲ្យមានតេុាការកាតល់េោសលម�រឹកនាខំខ្មរកកហម។  
លេោក ឆាងំ យុ �នមានក្រសាសន៍្ ា៖ «្វរីត្តិខត 
តេុាការកាតល់េោសលម�រឹកនាខំខ្មរកកហមេេួេការរះិគន ់
�ស៏មលហតសុមផេមួយចនំនួក្រី ្រែខុនត្េុាការលនះគឺជា
សមិេ្ធផិេមួយរ្រសរ់ាជរ�្ឋា្ ិ�េកមុ្ជា ខ�េគួរឲ្យ
កតស់ម្គាេល់នៅក្ងុក្រវត្សិាសសម្នសុ្ជាតិ»។

 ក្រលេសស៊ាយុខអត ្រនក្ារគាកំេលចញពរីតេុាការ 
កាតល់េោសលម�រឹកនាខំខ្មរកកហមលេៅ�េក់ារអ្់ររអំំពរី 
ក្រវត្សិាសសក្មុ្ជាក្រជា្ ្ិរលតយ្យលនៅក្ងុ្្ាក់លរៀន

 
នងិលនៅតាមមូេ�្ឋាន កពមេាងំការ្ានាឲ្យមាននវូលករ 
�ខំណេននការផ្ះផ្ានងិលគោរពសេិ្ធមិនសុ ខ្្ម 
លេៀតផង។ ក្រលេសស៊ាយុខអត �នគាកំេ�េម់ជ្ឈមណ្ឌេ 

សែុយផអត
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ឯកសារកមុ្ជាចា្់រតាងំពរីឆ្ា២ំ០០០ រហតូមក�េ់ 
្រច្ច្ុរ ន្។្ លនៅឆ្ា២ំ០២០លនះ លេោក ្រ៊ារីចនូ លហកមែាគ  
ឯកអគ្គរ�្ឋេូតស៊ាយុខអតក្រចាលំនៅកមុ្ជា នងិ្ុរគ្គេកិ 
រ្រសល់េោក អល ជ្ា ើញេស្កិច្ចលនៅការយិាេយ័កណ្ាេ 
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិ «្រណ ្ណាេយ័ 
សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា។

 ក្ងុអំឡងុេស ន្កិច្ចលនៅការយិាេយ័កណ្ាេ
 

រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ល្ញៀវកិត្យិស�នជ្ួរ
សលំណះសណំាេជាមួយ្ុរគ្គេកិ នងិយេ�់រឹងអំពរីការ
ងារេូលេៅរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ លេោកសសរី 
សូ ហវាររីណា �ន្រង្ហាញអំពរីេរីតាងំសសាវកជាវ,  
មជ្ឈមណ្ឌេសសាវកជាវនងិ្រណ ្ណាេយ័ខខ្មរកកហម លនៅ 
តាម្រណ្ាលខតេ្ាងំ១០ ខ�េគឺជាខផក្មួយននគលកមោង 
អ្់ររអំំពរីរ្រ្រកមុ្ជាក្រជា្ ្ិរលតយ្យ ននគលកមោងសណំង 
តាមផ្លវូតេុាការ លនៅក្ងុកក្រខណ្ឌននសណំុំលរឿង០០២ 
រ្រសអ់ង្គជនំុជំកមះវសិាម្ញាក្ងុតេុាការកមុ្ជា 

 
កាេពរីឆ្ា២ំ០១៣។ ្រនទា្់រមក ល្ញៀវកិត្យិស�ន 
អល ជ្ា ើញលេៅកាន ់«្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ននវេិ្យាស្ាន 

ស្លរឹកររឹតរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ លេោក 
ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិ្រណ្ឌិត  
ហេូរីយែូ លអ. ខជេលក�ស អតរីតអ្កសរលសរកពះរាជ 
ជរីវក្រវត្រិ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ �នលរៀ្ររា្់រ 
ជនូល្ញៀវកិត្យិសអំពរី ១) ពពិរ័ណ៍សខំាន់ៗ េាងំពរីររ្រស់ 
្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែរួមមានពពិរ័ណ៍កពះឆាយាេក័្ខណ៍ 
រ្រសស់លម្ចកពះ្ររមរតនលកោ�្ឋ នងិអតន្យ័្រ្លង់រចនា 
អគារវេិ្យាស្ានស្លរឹកររឹតរ្រសល់េោកសសរី ហ្ាហា 
ហាឌរី� ខ�េជាស្ា្រត្យករេ្រីេ្ាញនងិកកមមួយរូ្រ 
នងិ២) ្ររកិ្ខារនានានងិមែាសុរីនផទកុឯកសារជាេកមង់ 
ឌរីជរ្ី េរ្រស្់រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ។ 

 មែាសុរីនផទកុឯកសារឌរីជរ្ី េមានផទកុឯកសារជាង
១េាន៧ខសនេំពរ័ រួមមានឯកសារជាសន្លរឹក រូ្រ្ត 
្ាពយន ្្រេសម្ភាស នងិឯកសារជាសលំឡងរ្រសអ្់ក 
រសរ់ានមានជរីវតិក្ងុសម័យខខ្មរកកហម ខ�េកតរូវ�ន 
ល្វើឲ្យមានគុណ្ាពខស្់ ល�ើម្រ្ី ានា�េក់ារអ្ិរក្ 
លេើឯកសារឲ្យ�នគង់វង្។ ្រណំុ្ឯកសារខាងលេើកតរូវ 
�នក្រខមក្រមូេមកពរីលកចើនក្រ្ព ក្ងុលនោះស៊ាយុខអត 
ក៏ជាអ្កផ្គតផ់្គង់ឯកសារពាក់ពន័ ្ធ�ស៏ខំានខ់�រ។ 
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លនៅរយៈកាេចងុលកកោយ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា
�នលផ្ោតលេើការ្ំរខេងឯកសារ ខ�េខ្លនួ�នក្រខម 
ក្រមូេចងកកងអសរ់យៈកាេជាង២៥ឆ្ាលំេៅជា 
េកមង់ឌរីជរ្ី េ ល�ើម្រីលឆ្លើយត្រចលំពោះតកមរូវការរ្រស់
សា្ ារណជន នងិអ្កសសាវកជាវជាសកេឲ្យមាន 
ក្រសេិ្្ធ ាពជាងមុន។

 លនៅតាមការរយិាេយ័សសាវកជាវលនៅ្រណ្ាលខត ្
រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា លកកៅពរីឯកសារខខ្មរ 
កកហមក្ងុេកមង់សន្លរឹកលផ្ោតជាពលិសសលេៅលេើត្ំរន ់
នរីមួយៗ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នតលម្លើងកំុព្ូយេ័រ
នងិ្ររកិ្ខារជយួសកមរួេ�េក់ារសកិ្ាសសាវកជាវ  
ល�ើម្រីអនញុ្ញាតឲ្យសា្ ារណជននងិអ្កសសាវកជាវអាច 
លក្រើក�សឯ់កសារេូលេៅខ�េមានផទកុលនៅក្ងុមែាសុរីនផទកុ

 ឯកសារឌរីជរ្ី េ តមកេក់្ងុ្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែលនៅ 
ឯរាជ្ានរ្ី ្លំពញ ពរីតាម្រណ្ាេរីតាងំការយិាេយ័េាងំ 
លនោះ។ មែាសុរីនផទកុឯកសារ�នជយួសកមរួេ�េក់ារត្រ 
នរឹងសលំណើ�នឆា្់ររហស័នងិក្រលសើរជាងមុន។ មជ្ឈម-
ណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាកំពងុ្រនក្្រខមក្រមូេ្រេសម្ភាសន ៍ 
នងិឯកសារ្្មរៗី ្រនល្េៀតលនៅលពេ្រច្ច្ុរ ន្។្ 

 លេោកឯកអគ្គរ�្ឋេូត ្រ៊ារីចនូ លហកមែាគ តណំាងឲ្យ 

ក្រតិ្ កិូត្យិស នងិស្ានេូតស៊ាយុខអតក្រចាលំនៅ 
កមុ្ជា�នចារចណំារអនសុ្ាររីយ៍លេើលសៀវល្ៅកកាងំ
មាសរ្រស់ «្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ» ខ�េមាន 
ខ្លរឹមសារ�ចូតលេៅ៖  

“ថៃ ងៃវនះតកុ្មការងារមក្ពសី្ថ ឵នទតូសែុយផអតរបស់ 
វយើងបានសកិ្សាយេដ់លឹងបផន ្ថមអពំតីបវត្សិាសស្សមយ័ 
ទំវនើបរបស់តបវទសក្ម្ពុរា តពមទាងំក្ចិ្ ្ចខតិខតំបលឹងផតបង 
ក្នែពុងការរារាងំមនិឲ្យអវំពើវោរវៅនងិអវំពើហងិសាផ្នែក្ 
សិទ ្មិនុស្សវក្ើតមានសាររាៃមេ។ី សូមអបអរសាទរច្វំោះ
ការងារដម៏ានសារសខំាន់ នងិក្ចិ្ ្ចខតិខតំបលឹងផតបង 
បនវ្ទៀត“។ 
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ការស្រកសាសៃ្ភិាពៃងិការអ្ិវឌ្ឍមៅសសរុកអៃ លៃងស់វង
អនាគតរបសប់្បមទសកម្ពុជា	ពឹងស្ អែកមៅមលើមជាគជ័យ
ក្នពុងការយកឈ្ន រះមលើអតតីតកាលរបស់ខលៃលួៃ

ឆាងំ	យរុ

សលម្ចពជិយ័លសនា លេៀ �ញ់ ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី រ�្ឋមនន្រីកកសងួ 
ការពារជាត ិនងិលេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កមុ្ជា។ (សន ្រ៊ានុសុរីម/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

  អនាគតននក្រលេសកមុ្ជា ពរឹងខផក្លេៅលេើក្រជាជន 
កករីកក នងិក្រជាជនងាយរងលកគោះនងិលរើសលអើង ខ�េ្ាគ

លកចើន�នេេួេរងេុក្ខលវេនាលនៅលកកោមរ្រ្រខខ្មរកកហម។ 

ក្ងុស្មារតរីជយួ�េស់ហគមនក៍ករីកក ងាយរងលកគោះនងិលរើស

លអើងនានាក្ងុក្រលេសកមុ្ជា មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 

លកគោង�ាក់�លំណើរការសាកេ្ងនវូកម្មវិ្ រីអ្ិវឌ្ឍរ្រស់

ខ្លនួលនៅក្ងុសសរុកអន្លង់ខវង។
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 ស្តិលនៅលជើង្្�ំងខរកនាត្ំរន�់ាចស់សយាេមួយឯ 

្ាគខាងលជើងក្រលេស មានកពំក្រេេ់ជា្់រលេៅនរឹងក្រលេស 

ន្ សសរុកអន្លង់ខវងមានេំនាក់េំនងយែាងកជាេលកជៅ 

ជាមួយនរឹងអតរីតកាេ�ល៏ខ្មៅងងរឹតរ្រសក់្រលេសកមុ្ជា។ 

លកកោមការកគ្់រកគងរយៈលពេខ្លរី ្រែុខនស្ាហាវលឃោរលឃៅ 

ខ�េកត រូវ�នស្គាេត់ាមរយៈ «វាេពឃិាត» នងិការ 

�ត់្រង់ជរីវិតរ្រស់ក្រជាជនកមុ្ជាក្រមាណពរីរេាននាក់  
រ្រ្រក្រេយ័ពូជសាសនខ៍ខ្មរកកហមកតរូវ�នផ្េួរេំំ  
ល�ោយរណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះជាតកិមុ្ជានងិកងេព័ 
លវៀតណាម។ ជរួ្្នំងិនកពកពរឹក្ាក្ងុសសរុកអន្លង់ខវង គឺ 
ជាេរីតាងំខ�េ ្រែេុ ពត នងិកករុមខខ្មរកកហម �នល ៀ្ស 

ខ្លនួលេៅកានក់ា្់រ លហើយចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក ត្ំរន ់
លនះ�នក្លាយជាសមរ្ូមិសនង្គាមេ័ពនកពជា្រន្្រនទា្់រ 

អសរ់យៈកាេជាង២០ឆ្ា។ំ លនៅចងុ្រ ្្ច្់រ ក្ងុខខ្្ ូឆ្ាំ
 

១៩៩៨ កងេ័ពខខ្មរកកហមខ�េលនៅលសសសេច់ងុលកកោយ 

្រង្ស ់�នយេក់ពមេម្លាក់អាវុ្ នងិវេិមករួមរសល់នៅ

ក្ងុសង្គមកមុ្ជាវញិ។ លេោះជាយែាងណាក្រី សន្ិ្ ាពនា
 

អំឡុងរយៈលពេនម្ភឆ្ ាចំងុលកកោយលនះ មិន�នេុ្រ 
្ំរ�តន់វូក្រវត្សិាសសន្នេរីកខន្លង�អ៏ាសសរូវ ឬេរីតាងំជាក់ 

ខសង្ននអំលពើហងិ្ាក្រឆាងំ្រក្ខពកួ ពេកម្មល�ោយ្រង្ខំ  

ការសម្លា្់រយែាងលឃោរលឃៅ កពមេាងំេរីតាងំឃុឃំាងំ  

េរីតាងំ្ូរជា នងិផ្រូរ្រស់ ្រែេុ ពត ជាល�ើមលនោះលេ។ 

 ក្រមាណ ៨០្ាគរយ ននក្រជាជនសសរុកអន្លង់ខវង 

សពវន្ងៃ គឺជាអតរីតខខ្មរកកហម ្ាគលកចើនក្រក្រមុខរ្ររ 

កសកិម្ម�តុនកព ខ�េមួយចនំនួ�ន្រណ្ាេឲ្យមានការ 

្ំរផ្លចិ្ំរផ្ល ាញនកពល ើ្ឥតគណន ាលន ៅក្ុងក្រលេស។ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នចា្់រលផ្ើម�លំណើរការនន 
ការផ្ះផ្ា ការចេូរួមចខំណក នងិការអ្់ររ ំតាមរយៈ 

ការខកខក្រផទះមួយលនៅលេើ្ ្�ំងខរក ខ�េ្្លា្់រ�ន 

លក្រើក�សល់�ោយ ្រែេុ ពត នងិ្ ្ាក់�រឹកនាខំខ្មរកកហម ល�ើម្រី 

លរៀ្រចខំផនការសកម្្ម ាពហងិ្ាឲ្យលេៅជាមជ្ឈមណ្ឌេ

សន្ិ្ ាពអន្លង់ខវង �រឹកនាលំ�ោយ្រណ្ឌិត េរី សខុឃាង។ 

 កកសងួលេសចរណ៍ នងិកករុមការងារសសាវកជាវរ្រស់

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា �នកំណត់េរីតាំងក្រវត្សិាសស្ 
យែាងលហោច ១៤កខន្លង គិតចា្់រពរីសសរុកអន្លង់មក�េ ់

កំពេូ្្�ំងខរក។ ល�ោយសហការជាមួយសហគមនក៍្ងុ 

តំ្រន់មជ្ឈមណ្ឌេឯកស ារកមុ្ជានរឹងត្ជា ា្់រេរីត ាងំ 
ក្រវត្សិាសសខ្�េ�នកំណតេ់ាងំអសល់នះ ្រលងកើតជាផ្លវូ 
ល្្មើរលជើង្រត់ខ្រនឆ្លងកាត់េរីកករុងនងិតំ្រនក់សិកម្មលផ្ងៗ ។  

�លំណើរការននការសកិ្ាយេ�់រឹងអំពរីក្រវត្សិ ាសស ្ 

នងិ�លំណើរននការល្វើឲ្យជាសះលស្ើយ ល�ោយលក្រើក�ស់ 

លេស្ាព �នកច�ច្់រ ្្ចូេគ្ាខតមួយ ្រលងកើតជា្រេ 
ពលិសោ្ នល៍្្មើរលជើង�ម៏ានឥេ្ធពិេ នងិសមសស្រតាម 

្ុរគ្គេម្ាក់ៗ។ �លំណើរល�ោយល្្មើរលជើងនរឹង្រ ្្ច្់រលនៅកពរឹក 

ននន្ងៃេរី្ររី ល�ោយការគនល់មើេន្ងៃរះលនៅមជ្ឈមណ្ឌេ 

សន្ិ្ ាពអន្លង់ខវងស្តិលនៅលេើកចាក់្្�ំងខរក។ 

 ក្រវត្សិាសសខ្ខ្មរកកហម គឺជាអវរីខ�េល្វើឲ្យសសរុកអន្លង់ 

ខវងគួរជាេរីចា្់រអារម្មណ៍ខ្រ្លកពរីលគ ក៏្រែខុនត្្ំរនល់នះមិនខមន 

មានសារសខំានល់�ោយសារខតក្រវត្សិាសសក្្ងុត្ំរនខ់ត 
មួយមុខ្រែលុណ ្ណោះលេ។ សសរុកអន្លង់ខវងមានតំ្រនក់្រវត្សិាសស្ 

លយោ្ ាជាលកចើន ខ�េជាអតរីតមូេ�្ឋានរ្រសក់ងកម្លាងំ 

លយោ្ ាកមុ្ជា នងិលរឿងរែាវពាក់ពន័្ធនរឹងជលម្លោះក្រ�ា្់រ 
អាវុ្រវាងកងកម្លាងំលយោ្ ា, ការក្រ្មតេេគ់្ា នងិ 

ការល្វើសមយុេ្ធក្ងុត្ំរនជ់ាលកចើន។ ក្រវត្សិាសសល្យោ្ ា 

�ចូលេៅនរឹងក្រវត្សិាសសខ្ខ្មរកកហមខ�រ គឺមិនកតរឹមខតផេ្់

នវូការយេ�់រឹងជាក់ច្឵សអំ់ពរីក្រវត្សិាសសន្នក្រលេស

កមុ្ជា្រែលុណ ្ណោះលេ ្រែខុនខ្្មេាងំ្រង្ហាញអំពរីការតស៊ានូងិ 
្ាពមិនងាយកេរុឌលកេោមរ្រស់ក្រជាជនកមុ្ជាលេៀតផង។  
វិ្ រីសាសសរ្្រសល់យើងក្ងុការអ្ិវឌ្ឍត្ំរន ់គឺមិនខមនេ្ុរ 
្ំរ�តក់ារចងចាពំរីអំលពើហងិ្ា នងិរ្ួរសផ្លវូចតិល្នោះលេ  
ក៏្រែខុនគឺ្ខកខក្រត្ំរនល់នះ ពរីេរីតាងំននការ្ ចឺា្់រលេៅជា

េរីតាងំននការររីកចលកមើនលេៅន្ងៃមុខ។ ជាឧេាហរណ៍ លនៅេរី 

តាងំមួយននការក្រកពរឹតអំ្លពើហងិ្ាលេើសស្រី គឺេរីតាងំខ�េ 

្រយិានងិកូនរ្រសអ់តរីតលម�រឹកនាផំ្ាចខ់្លនួម្ាក់ កតរូវ�ន 
រលំេោ្ នងិសម្លា្់រ អាចខកខក្រលេៅជាមជ្ឈមណ្ឌេសកមា្់រ 

សស្រីល�ោយផេ្ជ់ាការ្រណុ្ះ្រណ្ាេនងិការពលិកគោះ 
លយោ្រេ។់ ឃ្លាងំផទកុនងិខកនចក្គា្់រមរីនអាចខកេម្ជា

េរីតាងំផេតិល្ ើកចត ់រលេះជនពកិារ នងិកង់។ 

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា មាន្ំរណងផ្លាស្ូ្់ររមុខ
 

មាតវ់សិយ័លេសចរណ៍លនៅក្ងុក្រលេសកមុ្ជា។ លនៅក្ងុ

ក្រលេសមួយខ�េក្រជាជន្ាគលកចើនរកចណូំេ�នតចិ

ជាង៦�េុ្លារសហរ�្ឋអាលមរកិក្ងុមួយន្ងៃ ក្រលេសលនះគួរ
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ផសវែងរក្ការពិត-សំបតុតវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

្រលងកើនសកម្្ម ាពលេសចរណ៍ឲ្យ�នលកចើន ខ�េក្រសនិល្រើ

មិនអាចជាសកម្្ម ាពេក្ខណៈអ្់ររ ំយែាងលហោចណាស់

សកម្្ម ាពលេសចរណ៍េាំងលនោះគួរខតគាំកេផទាេ់ចំលពោះ 

ក្រជាជនកករីកក។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា កំពងុលរៀ្រចំ 
កម្មវិ្ រីសាកេ្ងខ�េផ្េ់ការគាំកេផទាេ់ចំលពោះក្រជាជន 

កមុ្ជាក្ងុត្ំរន ់តាមរយៈការ្រលកងៀន្ាសាអង់លគ្លស 

នងិក្រសនិល្រើអាចជា្ ាសា�រាងំនងិ្ាសាចនិ ល�ោយ 

ល�ោះ�រូជាមួយនរឹងេរីតាងំស្ាក់អាសសយ័ល�ើម្រីសកិ្ា 

យេ�់រឹងអំពរីជរីវ្ាពលនៅតាមេរីជន្រេ ក្រវត្សិាសស ្នងិ 

វ្រ្្ម៌។ វសិយ័លេសចរណ៍ អាចផេ្ជ់ាអតក្្រលយោជន ៍

រួមតាមរយៈការគាកំេចលំពោះក្រជាជនកករីកក ឬក្រជាជន 

ងាយរងលកគោះនងិលរើសលអើង កពមេាងំ្ាពស្រ្឵យររីករាយ 

នងិ្ាពសខុ�មុរមនាសកមា្់រលេសចរ។ លេសចរខ�េ 

ចេូរួមក្ងុសកម្្ម ាពលេសចរណ៍ខាងលេើអាចេេួេ�ន 
នវូការ្រញ្ជាក់្ា ខ្លនួ�នចេូរួមចខំណកត្រសង្�េ់ 
សហគមនក៍្ងុត្ំរន ់សស្រលពេខ�េកំពងុេេួេ�ន្រេ 
ពលិសោ្ នផ៍្ងលកពងឬអារម្មណ៍កជះ្ ្លា ចាកលចញពរី 

ពិ្ ពលេោក�ម៏មាញរឹករ្រសល់យើងសពវន្ងៃលនះ។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា មាន្ំរណង�ាក់្រ ្្ចូេ 
សកម្្ម ាពករីឡាលនៅ្ ្លាខាងលកកៅ ចេូលេៅក្ងុវសិយ័ 
លេសចរណ៍កមុ្ជា។ �លំណើរល្្មើរលជើង ការល�ើរ្្ំ នងិ 
សកម្្ម ាពករីឡាលនៅ្ ្លាខាងលកកៅលផ្ងៗ អាចជាខផក្មួយ 

យែាងសខំាន ់ខ�េមិនកតរឹមខកេម្េស ន្ៈយេល់ឃើញ 

រ្រស្់ររលេសមកលេើក្រលេសកមុ្ជាខត្រែលុណ ្ណោះលេ ្រែខុន ្
ខ្មេាងំខកខក្រលេើការខ�េយុវជនកមុ្ជាមាន្ាពររីក 
រាយចលំពោះក្រលេសខ្លនួ នងិផេ្់ឱកាស�េក់្រជាជនក្ងុ

 
ត្ំរន្់រង្ហាញអំពរីសហគមន ៍វ្រ្្ម៌ នងិលរឿងរែាវជរីវតិ 

រ្រសខ់្លនួលេៀតផង។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ចង់អ្ិវឌ្ឍ
 

តំ្រនអ់ន្លង់ខវងលេៅជាេរីតាងំមួយ ខ�េកពរឹត្កិារណ៍ 

ករីឡាលនៅ្ ្លាខាងលកកៅនានាអាចក�រព្ធលឡើង�នល�ោយ 

សវុត្ិ្ ាព នងិមានរល្រៀ្រលរៀ្ររយ។ ករីឡារតច់មងៃាយ ការ 

ល�ើរ្្ ំនងិកពរឹត្កិារណ៍ករីឡាលផ្ង លៗេៀត អាចជាវិ្ រីសាសស្ 

ខ�េរួម្រពា្ចេូការខ េ្ាសំខុ្ាពផ្លវូកាយលេៅក្ងុវសិយ័
 លេសចរណ៍ នងិការអ្ិវឌ្ឍសង្គមលស�្ឋកិច្ច។ លេសចរអាច 

េេួេយក្រេពលិសោ្ នខ៍្រ្រផ្ងលកពង ្រែខុនក្្រក្រ 

ល�ោយសវុត្ិ្ ាព តាមរយៈកពរឹត្កិារណ៍ករីឡាលនៅ្ ្លា 

សលម្ចពជិយ័លសនា លេៀ �ញ់ ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី រ�្ឋមនន្រីកកសងួការពារជាតកិមុ្ជា នងិលេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កមុ្ជា កុ្ងអំឡងុលពេេស្នកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌេសន្ិ្ ាពអន្លង់ខវង កាេពរីន្ងៃេរី៦  ខខមរីនា ឆ្ា២ំ០២០។ 

 (ក្រ្ពរូ្រ្ត៖ េំពរ័លហវស្រ៊ាកុ សលម្ចពជិយ័លសនា លេៀ �ញ់ ឧ្រនាយករ�្ឋមនន្រី រ�្ឋមនន្រីកកសងួការពារជាតកិមុ្ជា)
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ខាងលកកៅ ខ�េអ្កេាងំលនោះនរឹងេេួេ�នចលំណះ�រឹង 

វ្រ្្ម៌ខ្រ្លកពរីលគរ្រសក់្រជាជនក្ងុត្ំរន ់អមជាមួយ 
នរឹងការក�ក�ចតិ្្ ាកិច្ចចេូរួមរ្រសខ់្លនួ នរឹងជយួលេើក 
សទយួលស�្ឋកិច្ចក្ងុសហគមនន៍ងិក្ងុត្ំរន ់កពមេាងំផេ្់

 តនម្ល�េក់្រជាជនកករីកកនងិក្រជាជនងាយរងលកគោះ នងិ 

លរើសលអើង។ 

 អនាគតននក្រលេសកមុ្ជា ពរឹងខផក្ខ្លាងំលេៅលេើការ 
នច្្រលងកើត្្មរីនងិការវនិលិយោគលេើគនំតិនងិ្រលច្ចកវេិ្យ ា្ ្មរៗី   

ក៏�ចូជាការវនិលិយោគលេើក្រជាជនរ្រសខ់្លនួខ�រ។ ល�ើម្រី 
ឲ្យមានការអ្ិវឌ្ឍជាងលនះ រួមេាងំការចេូរួមយែាង 

សកម្មលនៅក្ងុលស�្ឋកិច្ចពិ្ ពលេោក ក្រលេសកមុ្ជាកតរូវខត
 

ល្វើការវនិលិយោគឲ្យមានសមតេុ្យចលំពោះក្រជាជននងិ

្រលច្ចកវេិ្យា ល�ោយមិនេះ្រង់ខផក្ណាមួយលឡើយ។ 

ល�ើម្រីសលកមច�នសមិេ្ធផេលនះ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កមុ្ជា នរឹង�ាក់្រ ្្ចូេការអ្់ររខំផក្្រលច្ចកវេិ្យាពត័ម៌ាន
 

ជាសមាស្ាតមួុយ ក្ងុចលំណោមសមាស្ាតជុាលកចើន 
លេៀតននកិច្ចការអ្ិវឌ្ឍរ្រស់ខ្លនួលនៅកុ្ងសសរុកអន្លង់ខវង។ 

 
យវុជនកមុ្ជាអាចេេួេ�នកំុព្ូយេ័រនងិ្ររកិ្ខារពត័ម៌ាន

 
វេិ្យាេំលនើ្រនងិេានស់ម័យ្ំរផុត ្រែខុនក្្រសនិល្រើមនសុ្ 

ជនំាន់្ ្មរីេាងំលនោះគ្មានជនំាញ ចលំណះ�រឹង នងិសមត្្ ាព 

មូេ�្ឋាន ល�ើម្រីលក្រើក�ស្់ររកិ្ខាខាងលេើនងិសកិ្ាអំពរី 

ឧ្រករណ៍ខ�េេំលនើ្រជាងលនះលេ មិន្ាការវនិលិយោគលេៅ 

លេើគំនតិឬ្រលច្ចកវេិ្យា្ ្មរីលកចើនយែាងណាលេ គឺសេុ្ធសរឹងខត 

ឥតនយ័ខ្លរឹមសារ។ 

 ២៥្ាគរយននក្រជាជនក្ងុសសរុកអន្លង់ខវង េេួេ 
រងពិការ្ ាពរាងកាយល�ោយសារខតកគា្់រមរីននងិសនង្គាម 

េ័ពនកព�ខ៏វងអន្លាយ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ខះ្ខខង្ 
្រលងកើតឲ្យមានការចេូរួមពរីសណំាក់ជនពកិារ ជាខផក្� ៏

សខំានមួ់យលនៅក្ងុកម្មវិ្ រីសាកេ្ងរ្រសខ់្លនួ។ តាមរយៈ
 

�លំណើរការខកខក្រលនះ «េរីតាងំមួយ» ខ�េ្្លា្់រ្រងកជា 

រ្ួរសស្ាមលេើក្រជាជន អាចខក្រក្លាយលេៅជាេរីកខន្លង 

មួយខ�េផេ្ជ់ាការងារ�េក់្រជាជន តាមរយៈការ 

្រលងកើនការចេត័េរីនងិការ្រលងកើតជាសង្គមមួយ�ល៏ពញ 

លេញ។ ្ាពមិនងាយកេរុឌលកេោមនងិលជោគជយ័នន 

ក្រលេសលកកោយជលម្លោះមួយ គឺអាសសយ័លេៅលេើការខ�េ 

ក្រលេសលនះក្រ មតេេជ់ាមួយនរឹងអតរីតកាេនងិ 

្រច្ច្ុរ ន្ក្ាេរ្រសខ់្លនួ លហើយគ្មានលជោគជយ័នាអតរីតកាេ

ក្ងុេំហណំាមួយ  អាចល្វើឲ្យក្រលេសមួយលកតៀមខ្លនួរួចរាេ់

ល�ើម្រីតតាងំនរឹងឧ្រសគ្គលនៅន្ងៃអនាគត�នលនោះលេ។ រ្រ្រ 

ក្រេយ័ពជូសាសនខ៍ខ្មរកកហម�ន�េួរេអំសរ់យៈកាេ

ក្រមាណ៤០ឆ្ាមំកលហើយ ្រែខុនក្្រវត្សិាសសន្នរ្រ្រលនះ  

លនៅខត្រនេ្ានរ់ពំងលនៅកុ្ងស្ាន្ាព្រច្ច្ុរ ន្រ្្រស់ក្រលេស

កមុ្ជា លហើយលនៅខត្រនជ្ាលមលរៀនមួយសកមា្់រមនសុ្ 
កគ្់ររូ្រ គឺេាងំក្រជាជនកមុ្ជា នងិសហគមនអ៍នរ្ជាត។ិ

 ខញុលំជឿជាក់្ា អនាគតននក្រលេសកមុ្ជាពរឹងខផក្

លេៅលេើការខ�េក្រលេសលនះគាពំារក្រជាជនកករីកកនងិ 

ក្រជាជនងាយរងលកគោះនងិលរើសលអើងរ្រសខ់្លនួ ខ�េ្ាគ 
លកចើន�នេេួេរងេុក្ខលកកោមរ្រ្រខខ្មរកកហម ពរីលកពោះ្ ា 

្រច្ច្ុរ ន្ ្្ ាពនងិអនាគតកាេននក្រលេសកមុ្ជា គឺពរឹង
 

ខផក្យែាងខ្លាងំលេៅលេើកម្លាងំននក្រជាជនកមុ្ជា។ ល�ើម្រី 
ឲ្យមានការអ្ិវឌ្ឍជាងលនះ រួមេាងំការចេូរួមយែាងសកម្ម 

លនៅក្ងុលស�្ឋកិច្ចពិ្ ពលេោក ក្រលេសកមុ្ជា កតរូវខតល្វើការ
 

វិនលិយោគឲ្យមានសមតុេ្យចំលពោះក្រជាជននងិ្រលច្ចកវិេ្យា  

ល�ោយមិនេះ្រង់ខផក្ណាមួយលឡើយ។ ខញុនំ រឹងសាកេ្ង 
អនវុតក្ម្មវិ្រី�ល៏មោះមុតលនះ លនៅសសរុកអន្លង់ខវងក្ងុឆ្ាំ

២០២១ខាងមុខ។

ឯកឧតម្ នាយឧតម្លសនរីយ៍ ណរឹម សវុត្ ិអគ្គនាយក អគ្គនាយក�្ឋាន 
នលយោ�យ នងិកិច្ចការ្ររលេសកកសងួការពារជាត ិនងិជាក្រ្ាន 
កករុមការងារសាងសង់វមិាន្ះ្ ្ះ្ នងិលេោក ឆាងំ យុ នាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា លនៅសសរុកអន្លង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ 
(សន ្រ៊ានុសុរីម/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

 ខញុលំ្ ្មោះ ណាំ សា ល្េក្ររុសអាយុ៣១ឆ្ាំ លនៅឆ្ាំ 
១៩៧៧។ ខញុមំានេរីកខន្លងកំលណើតលនៅ្ ូមិកកាំងតាគា 

ឃុលំស្ោ សសរុកនកពក្រ្ាស លខតត្ាខកវ។ 

 ក្រវត្និនការសកិ្ា នងិសកម្្ម ាពមុនឆ្ា១ំ៩៧៥

ខញុសំសឡាញ់នងិចេូចតិក្ារសកិ្ាខ្លាងំណាស។់ លនៅក្ងុ
 

អំឡងុឆ្ា១ំ៩៥៥ នងិឆ្ា១ំ៩៥៩ ខញុ�ំនចេូលរៀនលនៅ
 

សាេា្រឋមសកិ្ាកកាំងស្លាខ�េមានេរីតាងំស្តិលនៅ

ឃុលំស្ោ សសរុកនកពក្រ្ាស លខតត្ាខកវ។ 

 

លកកោយមកលនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៦០ លពេលរៀន�េ់្ ្ាក់េរី៧ 

ខញុ�ំនផ្លាសល់េៅលរៀនលនៅសាេា្រឋមសកិ្ា្ ម្មវនិយ័។ 

ខញុ�ំន្ូ្ររសាេាលរៀនញរឹកញា្់រ គឺលនៅរវាងពរីឆ្ា១ំ៩៦១ 

�េ់ ឆ្ា១ំ៩៦៣ ខញុ�ំនលរៀនលនៅអនវុេិ្យាេយ័លសោមា។ 

លនៅលពេលនោះខញុ�ំនស្គាេក់គរូ្រលកងៀនជាលកចើននាក់លហើយ

ខញុ�ំនរា្់រអាន នងិជតិស្េិ្ធជាមួយលេោកកគ រូ ្ ាច ់នយុ, 

ខ្រែន សាររី, ឃរី ហាក់, វង់ ឃញិ,លសៀ្រ គង់, លអោក កចាយ, 

មិន លសសង នងិលេោកកគរូ មែក លឡង។ លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៦៤ 

ខញុ�ំនផ្លាសម់កលរៀនលនៅសាេាសង្គមរាសសន្យិមេរី២។  
លនៅេរីលនោះ ខញុ�ំនចេូជា លស.អុរី.អា តាមរយៈលេោក ឆូ 

ណា	ំសា	៖	អតតីតសាសស្឵ចារ្យ
មហាវិទយាល័យគររុមកាសល្យ	ស្ ្នកគតីមតីវិទយា	ៃិង	របូវិទយា

ោរាែរដ ្ឋ	មមត្឵

្្កំពះលនកតកពះ ស្តិលនៅក្ងុឃុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រនទាយមានជយ័។ (អ៊ាូច មករា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

ល្រែងហងុ អតរីតចាងហវាងវេិ្យាេយ័សង្គមរាសសន្យិម 

េរី២។ សកម្្ម ាពខញុជំា លស.អុរី.អា លនៅលពេលនោះ គឺតាម�ាន 
សកម្្ម ាពរ្រស់កករុមខខ្មរកកហម។ ្រនទា្់រពរីខញុ�ំនក្រឡង 
ជា្់រសញ្ញា្រកតម ្្យមសកិ្ា្រឋម្ូមិ នងិវញិ្ញា្័រន្រកត 

ម ្្យមសកិ្ា្ ាគេរី១ លនៅរាជ្ានរ្ី ្លំពញ លនៅក្ងុឆ្ាំ 
១៩៦៦ ខញុ�ំនមកលរៀនលនៅវេិ្យាេយ័កពះសុរីសវុត្។ិ ខញុក៏ំ 
�ន�ាចខ់ខ្រយៈជាមួយលេោក ឆូ ល្រែងហងុ ្រនទា្់រពរីគាត ់

ផ្លាសល់េៅកខន្លងលផ្ង។ រយៈលពេមួយឆ្ាលំនៅវេិ្យាេយ័ 

កពះសុរីសវុត្ ិខញុ�ំនេាក់េងជាមួយល្ ្មោះ លសង េាងលហង,  
លខៀវ កុមែា នងិ នតុ ្រ៊ានុសងុ គឺជាសាសស្ាចារ្យលនៅេរីលនោះ។  

លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៦៧ ខញុ�ំនក្រឡងជា្់រសញ្ញា្រកតវញិ្ញា្័រន-
 

្រកតសកិ្ា្ ាគេរី២។ លកកោយមកលនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៦៩  
ខញុ�ំនក្រឡងជា្់រលនៅសាេាគរុលកោសេ្យ្្លំពញ។ 

 លនៅក្ងុឆ្ ា១ំ៩៧១ ខញុំ�នក្រឡងចេូលរៀនខផក្ 

វេិ្យាលមកានចិ អគ្គសិនរី នងិ អុ្រេិច ល�ោយ�នក្រឡង 

ជា្់រលនៅសាេាគរុលកោសេ្យជានខ់ស្។់ លនៅក្ងុឆ្ាំ 
១៩៧២ នងិ ឆ្ា១ំ៩៧៣ ខញុ�ំនក្រឡងជា្់រវញិ្ញា្័រន្រកត

ខផក្គរីមរីខរែ នងិគរីមរីេូលេៅ។ លកកោយមកលនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៣ 

ខញុ�ំនល្វើជាសាសស្ាចារ្យ្រលកងៀនលនៅសាេា១៨ មរីនា 

រាជ្ានរ្ី ្លំពញ។ មិនយូរ្រែនុ្មានលនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៤ នងិ ឆ្ា ំ
១៩៧៥ ខញុ�ំន្រលកងៀនលនៅមហាវេិ្យាេយ័គរុលកោសេ្យ 

ខផក្រូ្រវេិ្យា នងិគរីមរីវេិ្យា។ 

វតកាយជវមៀ្សវៅក្នែពុងឆ ន឵ែ ១ំ៩៧៥ 

 ខញុខំតងខតលសុើ្ររកខខ្រយៈរ្រសខ់ញុ ំនងិេាក់េង ្ ន 

សសរួេ អតរីតវសិវករ។ លកកោយពរី�ន្ជាា្់រខខ្រយៈជាមួយ 

្ន សសរួេ គាត�់នក�្់រខញុអំំពរីខខ្រយៈ្រខនម្លេៀត

រួមមាន ៖ ចាន ់េិត អតរីតសាសស្ាចារ្យលនៅកំពង់ស្,ឺ 

មិន ហាក់កគ រុយ អតរីតវសិវករខផក្ចណំរីអាហារ, ខឡន 

អតរីតនសិ្តិសាេា ១៨ មរីនា, ្ េុ អតរីតនសិ្តិច្ា្់រ, 

ងន គិញ លនៅ្ ្លំពញ, សខុ សា្ ា វសិវករ, សខុ េរីណូ  

អ្កល្រើកយនល្ហោះ នងិ ហយួ ខកកកាវរី អតរីតសាសស្ាចារ្យ។  

លកកោយពរី�នស្គាេខ់ខ្ ្ ន សសរួេ �ន�ាក់ខផនការ 

ឲ្យខញុ ំ គឺកតរូវខតិខសំសាវកជាវរកខខ្ចាស,់ លឃោសនា 
ក្រជាជនឲ្យក្រឆាងំ្រ�វិតន្,៍ ្ំរផ្លាញសម្ភារកសកិម្ម នងិ 

្ំរផ្លាញផេ�ណំាកំ្រជាជន។ ខញុ�ំនលឃោសនាក្រជាជន 
ឲ្យក្រឆាងំ្រ�វិតន្ ៍នងិលេើកពរី្រ�វិតន្ម៍ាន្ាពតរឹងខតង 

កពមេាងំ�ន្ំរផុសក្រជាជនឲ្យរេំាយ្្លលឺ្វើឲ្យេរឹកហរូ 

លចញពរីខសស នងិ�ន្ំរផ្លាញនង្គេ័អសច់នំនួ៣ ។ 

 លនៅក្ងុខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខ្រ្រសខ់ញុ៨ំនាក់ខាង
 

លេើ នងិ ្ ន សសរួេ កតរូវអង្គការជលម្លៀសលេៅកានស់សរុក្្ំ 

សសរុក ត្ំរន៥់ ្ មិូ្ាគពាយ័ព្យ។ ចខំណកខញុ ំលនៅខខ្្ ូឆ្ាំ
 

១៩៧៥ កតរូវ�នជលម្លៀសលចញពរីត្ំរន ់៣៣ ឲ្យលេៅរសល់នៅ 

្ូមិលរោេកជរូក ឃុេំានកា ំ(្រច្ច្ុរ ន្ស្្តិលនៅក្ងុឃុជំ្់រវាររី) 
 

សសរុកកពះលនកតកពះ ត្ំរន៥់ ្ូមិ្ាគពាយ័ព្យ។ 

 លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការចាតត់ាងំឲ្យខញុ្ំរញ្ជានស់សរូវ
 

លនៅលគោកេន ់ខ�េលពេលនោះខញុ ំ�នជ្ួរជាមួយ ត ូហ ូអតរីត 
សាសស្ាចារ្យគឺជាខខ្ចាសរ់្រសខ់ញុ។ំ ហ ូ ត ូ�នក�្់រខញុំ្ ា

 
គាតេ់េួេខផនការពរីល្ ្មោះ ជនិ នតលហង លហើយគាត�់ន 

្ំរផុសក្រជាជនឲ្យស្់្រ្រ�ិវតន្ល៍នៅលពេជលម្លៀសមកតាម 

ផ្លវូ ល�ោយ�ននយិាយ្ា្រ�វិតន្ល៍្វើ�្រក្រជាជន មិនឲ្យ 
ក្រជាជនហ្ូរកគ្់រកគាន ់នងិមិនឲ្យក្រជាជនមានលសររ្ី ាព។ 

 លនៅខខឧស្ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការ�នចាតត់ាងំខញុ ំ
ឲ្យលេៅចមការក្រ្ាសសហករណ៍គិររីវន័ត្ំរន ់៥ ។ លពេ 

លនោះខញុ�ំនស្គាេ ់ ជតិ នតលហង ខ�េ តហូ ូក�្់រខញុតំាងំពរី
 

ខខមុន។ ខញុ�ំនស្គាេ ់ជតិ នតលហង នងិរសល់នៅជាមួយគ្ា 
យែាងស្េិ្ធស្ាេ លហើយលយើង�នល្វើសកម្្ម ាពល្វើឲ្យខចូ 

ខាតក្រ្ាសអសច់នំនួ ២ ហកិតា ល�ោយយក្្ាលំេៅ�ញ់ 

ល្វើឲ្យក្រ្ាសេាងំលនោះរេយួគេ។់ លយើង�ន្ំរផុសឲ្យ 

អូររនទះ�ញ់ខាងត្ូង ស្តិឃុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ ។
(អ៊ាូច មករា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)



46 មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារក្ម្ពុរា

ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

ក្រជាជនក្រឆាងំមាគ៌ាកសាងក្រលេស មិនឲ្យក្រជាជន 

ល្វើការលនៅក្ងុចមការ នងិេចួអងករលនៅក្ងុចមការក្រ្ាស 

ចនំនួ្ររី�វយកលេៅ�រូ្្ាលំពេ្យ ល�ើម្រីលកតៀមេុកលពេរត ់

លេៅលសៀម។ រយៈលពេ្ួរនខខលកកោយមក អង្គការ�នផ្លាស់ 

ខញុមំកលនៅកខន្លង្ិរតេំន្់រេរឹកេួេក�សាេ ស្តិលនៅសសរុក 
កពះលនកតកពះ ត្ំរន៥់ ្ មិូ្ាគពាយ័ព្យ។ មុនលពេខញុលំេៅ 

តន �នក�្់រខញុឲំ្យេាក់េងឲ្យជា្់រជាមួយខខ ខ្�េលនៅក្ងុ
 

ត្ំរនេួ់េក�សាេ គឺមានល្ ្មោះ េរីន អតរីតេាហាន, ្រែូ  

អតរីតេាហាន, ហាក់ អតរីតកុម្មង់� ូ្រច្ច្ុរ ន្គឺ្ជាក្រជាជន 
្្មរីលនៅ្ មិូក�សាេ។ ្រនទា្់រពរីខញុ�ំនលេៅ�េេ់រីលនោះ នងិ 
េាក់េងអ្កេាងំ្ររីនាក់រួច លយើង�នល្វើសកម្ម្ាព 

្ំរផ្លាញសសរូវេំុក្ងុខសសអស់ ៦០ហកិតា គឺេ្់រេរឹកេុកឲ្យ 
សសរូវរេយួ នងិពះុ�តេូក្ំរផ្លាញអសច់នំនួពរីរលកគឿង។     

លនៅខខតេុា ឆ្ា១ំ៩៧៦ �ខ�េ តន �កខញុមំកលនៅេំន្់រ 
�្ូំរក្ររីវញិ។ លនៅេរីលនោះខញុ�ំនល្វើសកម្្ម ាព្ំរផ្លាញសសរូវ 

េំុខចូអស១់០០ហកិតា។ លនៅចងុឆ្ា ំ១៩៧៦ ខញុ�ំនផ្លាស់ 
មកលនៅចមការសខណ្កកជា្់រចាស់ លហើយខញុក៏ំ�នេំនាក់ 
េំនងជាមួយខខ្ចាស់ ខ�េ�នេំនាក់េំនងគ្ាតាងំពរីឆ្ាំ 

១៩៧៦។ តន �ន�ាក់ខផនការឲ្យខញុ្ំំរផ្លាញផេសខណ្ក  
នងិ្ំរផ្លាញសម្ភារកសកិម្ម។ លកកោយពរី�នេេួេខផនការ 

លហើយ ខញុ�ំនល្វើសកម្្ម ាព្ំរផុសក្រជាជនមិនឲ្យកា្់រ�រី 
�ាសំខណ្ក នងិ្ំរផ្លាញ�ឡំងូល្ ើអសច់នំនួ្ររីហកិតា 

ល�ោយយកកា្ិំរតកតរួសលចោេ។ 

 លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខញុ�ំនេេួេខផនការពរី តន 

ល�ើម្រីលរៀ្រចលំ្វើរ�្ឋក្រហារផ្េួរេំ្ំរ�វិតន្ ៍ល�ោយេាក់េង 
លសៀមល�ើម្រីសុអំាវុ្  នងិក្រមូេកម្លាងំ លស.អុរី.អា។ លកកោយ 

មក តន �ននាខំញុលំេៅជ្ួរ ជនិ នតលហង លនៅសវាយសុរីសផុុន។ 

្រនទា្់រមកលេៀត ជតិ នតលហង �ននាខំញុលំេៅជ្ួរ ហរឹង្ គណៈ 
ត្ំរន៥់។ ហរឹង្ �នចាតឲ់្យខញុ ំនងិ តន យកមាសខ�េ 
ក្រមូេ�នពរីក្រជាជន្្មរី លេៅ�រូយកអាវុ្ពរីលសៀម។ 

វតក្ពះលនកតកពះ ្តពរីលេើអាកាស។ វតក្ពះលនកតកពះ ស្តិលនៅក្ងុឃុកំពះលនកតកពះ សសរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រនទាយមានជយ័។ 
(អ៊ាូច មករា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ឯក្សារ វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

ក្ងុការល្វើ�លំណើរមានឡាននរីរសារ រ្រស ់ហរឹង្ ជាអ្កជនូ 
លេៅ។ មុនលពេលេៅ ហរឹង្ �នក�្់រខញុ ំនងិ តន ឲ្យេាក់េង 
ជាមួយ ងិន សងុ  នងិ មិន លហង អតរីតសក័្៥ិ្រងក្់រខ្លនួលនៅ 
កពខំ�នលសៀមល�ើម្រីចានំាអំាវុ្ពរីលសៀមមកកពខំ�ន។ ចនំនួ 

អាវុ្ខ�េេេួេ�នមានអាវុ្ចនំនួ៦ហរឹ្រ នងិកគា្់រ 

ខ្រកចនំនួ៦០ឡាងំ។ អាវុ េ្ាងំអសខ់�េេេួេ�នយក

មកក្រគេឲ់្យ ហរឹង្ លនៅសវាយសុរីសផុុន លហើយខញុមិំន�រឹង

្ាគាតយ់កលេៅេុកលនៅេរីណាលេ។  

 លនៅខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លកកោយពរីខញុមំកពរីសុរីសផុុន 
វញិខញុ�ំនផ្ាចេំ់នាក់េំនងជាមួយ តន មូេលហតុ តន  
កតរូវ�នផ្លាសល់េៅមនទរីរកស�ិ្ឋានរ�្ឋនកពមាន។់ តាមការ 

ក�្់ររ្រស់ តន �នឲ្យខញុរំក្ាេំនាក់េំនងជាមួយ 
ល្ ្មោះ ស នងិេេួេខផនការពរី ស គឺេាក់លស ៀ្ងេុកល�ើម្រី 

ផ្គតផ់្គង់កករុម លស.អុរី.អា។ 

 លកកោយពរី�នេេួេខផនការខញុនំងិ្រក្ខពកួ�នេាក់ 
អងករចនំនួ១០�វ ល�ើម្រីេុកឲ្យល្ ្មោះ ស យកលេៅឲ្យកករុម

ខខ្មរលសររីលនៅ្ ្កំជា្់រ។ លកកោយមកលនៅន្ងៃេរី២២ ខខសរីហា 

ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�នចា្់រខ្លនួខញុលំនៅ្ ូមិលរោេកជរូក 

សហករណ៍គិររីវន័។ អង្គការ�ន្រ ជ្ាូនខញុលំេៅឃុឃំាងំលនៅ
 

ជ្់រ�ន៣ន្ងៃ លកកោយមក្រ ជ្ាូនមក�ត�់្ំរង ្រែខុនមិ្ន 
�នសរួចលម្លើយខញុលំកចើនលេ។ រហតូ�េន់្ងៃេរី២៨ ខខសរីហា  
អង្គការ�ន្រ ជ្ាូនខញុមំកមនទរីស-២១។ លនៅមនទរីរស-២១ 

អង្គការ�នល្វើេារុណកម្មល�ោយចាក់េរឹក លហើយខញុ�ំន 
សារ្ាពពរីខខ្ លស.អុរី.អា។ 

កំណតច់ណំាំ ៖ អត្្រេលនះសលង្ខ្រលចញពរីឯកសារចលម្លើយ 
សារ្ាពលេខ D១៨៦៤៣។ រាេច់លម្លើយសារ្ាពរ្រសអ្់ក 
លេោសេាងំអសល់នៅមនទរីរសន្សិខុស-២១ សេុ្ធខតឆ្លងកាតក់ារ 
្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិល្វើេារុណកម្មយែាង្ងៃន់្ ងៃរពរីកងសរួចលម្លើយ 
រ្រសខ់ខ្មរកកហម �លូចះ្លយើងមិនអាចសន្�ិ្ឋាន�ន្ា ចលម្លើយ 
សារ្ាពរ្រស់ ណាំ សា ពតិឬយែាងណាលនោះលេ។

កពះសង ល្នៅវតក្ពះលនកតកពះ កំពងុលក្រើមែាសុរីនល�ើម្រីពុះឧស។ (អ៊ាូច មករា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

ប្រាៃ់សតហូបស្លៃប្តសបក		
ម្វែើឲ្យជតីវិតខ ញពុំមស្ើរសលៃ ឵ប់

អ៊ រុៃ	សរុោវតី	

ផ្ត្តផបក្

 ល�ើមកតខ្រក�ន�ះុលសទើរកគ្់រេរីកខន្លងក្ងុក្រលេស 
កមុ្ជា លហើយក្រជាជនកមុ្ជាអាចល្រះខផ្លវាហ្ូរ�ន

 
កគ្់រលពេ។ កន្លងផុតអសរ់យៈលពេជាង៤០ឆ្ាលំេៅ 
លហើយ ខ�េខញុ�ំន្្លក់រសជាតខិផ្លកតខ្រក ខ្ចរីពណ៌លខៀវ 
សសងាត់មួយខផ្ល។កតខ្រកលនោះមានល�ើម�ះុលនៅលេើ្ ្លឺ 

មែម សផុាត សពវន្ងៃមានអាយុ៥៦ឆ្ាំ រសល់នៅក្ងុ 
្ូមិ្ង់្រេរីង ឃុេំាយ្ូររ សសរុកកតាំកក់ លខតត្ាខកវ។ 
(មែម សផុាត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ខសស តាម្រលណ្ោយផ្លវូខ�េខញុលំ�ើរកតឡ្់រមកពរីវាេ
 

ខសសវញិ។ លនៅលពេលនោះ មានកុមារជាលកចើន �នល�ើរលនៅ 
តាម្រលណ្ោយផ្លវូយែាងក្រញា្់រក្រញាេ់ហាក់្ររី�ចូជា 
កំពងុសលំ�ៅលេៅរកអវរីមួយ ្រនទា្់រពរី�ន្ំរលពញ ការងារលនៅ 
តាមវាេខសសលពញមួយកពរឹក។ ខញុសំលងកតលឃើញគ្មាន 
នរណាម្ាក់ចា្់រអារម្មណ៍នរឹងល�ើមកតខ្រកលនៅតាមផ្លវូល�ើរ 
លនោះលេ។ លពេខញុលំ�ើរមក�េល់�ើមកតខ្រក មិន្រង្ង់យូរខញុំ 
�នល្ ោងន�លេៅល្រះខផ្លវា។ នច�ន្យ មានកុមារចនំនួពរីរ 
្ររីនាក់�នល�ើរមកខក្រ រួចនយិាយ�ាសល់តឿនខញុំ្ ា «កំុល្រះ 
កតខ្រកលនះ ក្រយ័តម្ានលរឿង» ។ ខញុឮំខតសលំឡងរ្រសកុ់មារ 
េាងំលនោះនយិាយខត្រែុលណ ្ណោះ ្រែុខនខ្ញុមិំន�នស្ា្់រល�ោយ
យកចតិេុ្ក�ាក់លេ លហើយខញុក៏ំមិន�នលឆ្លើយត្រលេៅកុមារ 
េាងំលនោះខ�។ ក្ងុចតិរ្្រសខ់ញុគិំត្ា លនះកគានខ់តជាខផ្ល

 
កតខ្រកខ្ចរីមិនេានន់រឹងេ្មមអាចហ្ូរ�នសសរួេផង លតើលហតុ 
អវរី�នអាចលេៅជាមានលរឿង្ងៃន់្ ងៃរលេៅវញិ។ 

 រឭំក�េន់្ងៃលនោះ តាងំពរីកពរឹកកពហាមលមែោង ៣ លេៀ្រ 
្្លឺ លមកងខសសក�ាសកុ់មារេាងំអសល់នៅក្ងុកងឲ្យលកកោក 
លេៅល្វើការ។ ម្ាក់ៗសទះុសទារួសរាន ់នងិគ្មាន្រខង្្រង្ង់ 
លឡើយ។ ខញុេំាញ�ន�ងខរក នងិសខកងកខ�េមានលរៀ្រ 
កណ្ា្់រសណំា្រ ខ�េខញុ�ំនលរៀ្រចលំកតៀមេុកតាងំពរី 
យ្់ររួចជាលសសចលនោះ ខរកសលំ�ៅលេៅខសសយែាងលេឿន។ លនៅ 
លេើស្មាខញុមំ្ខ ាងៗមានកណ្ា្់រសណំា្រចនំនួ ២ �្ំរ ខ�េ 
លស្មើនរឹង ៨ កណ្ា្់រ។ ខញុលំ�ើរផងរតផ់ងឲ្យេានល់មកង នងិ 
កុមារ�ន៏េលេៀត។ ខញុកំតរូវខរកកណ្ា្់រក្ងុចមងៃាយផ្លវូជាលកចើន

 គរីឡខូមែកត។ ខញុកំតរូវល�ើរលនៅលេើ្ ្លខឺសសរ�ាក់រ�្ុរ នងិកាត់
 

នផទលមឃងងរឹតសនូ្យ រឹង។ លនៅលពេខ�េខញុលំ្វើ�លំណើរ 
លេៅ�េ់វាេខសស កពះអាេិត្យ�នចា្់រលផ្ើមលចោេសសលមោេ 
ពន្លកឺពរឹមៗ។ គ្មាននរណាម្ាក់�ន្្់រសកមាកលឡើយ 
្រនទា្់រពរីលយើងល�ើរយែាងឆងៃាយ។ លេៅ�េខ់សស្្លាម ម្ាក់ៗ 
សទះុេាញយកកណ្ា្់រសណំា្ររ្រសខ់្លនួល�ើរចះុលេៅក្ងុ
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ខសសខ�េកង្ជារួលេើ្រ�ន្ជារួរួច្្មរៗី ។ ខញុ�ំនរាយកណ្ា្់រ
សណំា្ររ្រសខ់ញុយំែាងរហស័ លកពោះលមកងកំពងុខត្ រ 
លមើេពរីខាងលកកោយ។ ្រនទា្់រមក លយើង�ននាគំ្ាសទងូ 
ក្រល�ញគ្ាយែាងញា្់រក្រញាេ។់ ម្ាក់ៗគិតខតពរីឱន 
សទងូល�ោយមិនហ៊ាានលងើ្រមុខលឡើយ លេោះ្ររីជាលរោយចលងកះ 
ឬចកុខង្យែាងណាក៏ល�ោយ។ 

 លពេលយើងសទងូ�នរយៈលពេ្រន្ចិ កពះអាេិត្យក៏
�នរះខស្្់រល ្្ចញកលម្ៅ នងិពន្លខឺចងចាងំ។ លមកង�ន 
ខសសកក�្់រលយើងឲ្យលងើ្រលឡើងពរីសទងូ លេៅសកមាកហ្ូរ�យ 
ន្ងៃកតង់ ខណៈខ�េកកពះរ្រសខ់ញុកូំរឮសរូលចញមកលកកៅ  
លកពោះមិនេានម់ានចណំរីចេូក្ងុលពោះតាងំពរីលមែោង ៣ លេៀ្រ 
្្លមឺកលម្លែះ។ មនសុ្ម្ានាគំ្ារួសរានល់�ើរតកមង់លេៅកខន្លង 
ហ្ូរ�យ ខ�េមានចមងៃាយជាលកចើនគរីឡខូមែកតពរីខសស។  
មក�េក់តង់ល�ើមកតខ្រកមួយ ខញុ�ំនល្រះខផ្លវាលហើយខា ំ
េំពារល�ើម្រី្ំរលពញកកពះខ�េកំពងុេាមេារអាហារ។  
កតខ្រកលនោះមានរសជាតជិរូេាយចត ់លកពោះវាលនៅខ្ចរីមិន 
េានេ់្មមហ្ូរលនោះលេ។ ល�ោយខញុឃំ្លានខ្លាងំលពក ខញុ�ំន

 
េំពារវាឲ្យមែតជ់ ជ្ាក់យកខតេរឹក្រែលុណ ្ណោះ។ វាពតិជាមាន 
រសជាតឆិញាញ់ណាស។់ រលំពចលនោះ លមកងល្ ្មោះ តាលខន  
�នមក�េ។់ តាលខន គឺជាលមកងកុមារ។ គាត�់នខសសក 
គំហក�ាក់ឲ្យខញុ ំនងិ�នេាញយកខផ្លកតខ្រកពរីន�រ្រស់ 
ខញុលំ�ះលចោេ។ តាលខន �នល�ៀេខញុំ្ ា អាពកួលសររីហ៊ាាន

 
ល្រះខផ្លកតខ្រកសុរី។ លមកងគិត្ា ខញុគឺំជាក្រជាជន្្មរីមកពរី 
្្លំពញ។ ្ុររសម្ាក់លេៀតល្ ្មោះ តាលពច គឺជាលមកងកុមារ 
ខ�រ ក៏�នល�ើរចេូមក�េខ់�រ។ តាលខន នងិ តាលពច �ន 
ចា្់រខញុ ំនងិយកវេ្លិ៍មកចងន�ខញុយំែាងតរឹង។ ន�ខញុេំាងំពរីរ

 កតរូវ�នេាញចេូមកក្រលឡោះជង្គង់ រួចលហើយចងលផ្ោ្រ 
ជាមួយនរឹងលជើងេាងំសងខាង។ ្រនទា្់រមក តាលខននងិ 
តាលពច �នលេើកខញុលំ�ះចេូលេៅក្ងុកតពាងំលនៅខក្រ

 
លនោះ រួចលហើយក៏ល�ើរលចញលេៅ�ត។់ 

 លពេលនោះ ខញុមិំនគិត្ា នរឹងលនៅមានជរីវតិរសល់ឃើញ 
មុខ្រង្ូ្រន នងិម្ាយឪពកុលេៀតលេ លកពោះន�លជើងរ្រសខ់ញុំ 
ជា្់រចណំង។ លពេខញុេំចិ�េ�់តកតពាងំ កចមុះខញុចំា្់្រ ្លក់

 
េរឹក។ លពេខញុខំកំ្ររឹង�ក�លង្ហើម េរឹកកានខ់តហរូចេូមាតល់្វើឲ្យ 
លពោះរ្រសខ់ញុំ្ លំ�ែង។ ខញុ�ំនខលំរើ្រកមះ នងិ្ាក់លឡើងលេៅលេើ

 
នផទេរឹកល�ើម្រី�ក�លង្ហើមជាលកចើន�ង។ សណំាងេ ្មាន 
យុវជនមួយកករុម�នលឃើញសក់ខញុ ំនងិឮសលំឡងខញុលំរើ្រកមះ

 
លនៅក្ងុេរឹកកតពាងំ។ យុវជនពរីរនាក់�នចះុមកសសង់ខញុំ 

លឡើងលេៅលេើលគោក នងិជយួសសាយចណំងលចញ លហើយក៏ 
ល�ើរលចញលេៅ�ត។់ ខញុអំសក់ម្លាងំយែាងខ្លាងំ។ ខញុ�ំនល�ើរ

 
សលំ�ៅលេៅក្ងុ្ូមិលេៅរកម្ាយខញុ។ំ ខញុ�ំនសមងៃេំាក់ខ្លនួ

 លនៅក្ងុ្ូមិខ្លាចលមកងរកខញុលំឃើញលេៀត លនៅន្ងៃលនោះ 
 

ខញុគំ្មានអាហារហ្ូរចេូលពោះលេលកកៅពរីេរឹកកតខ្រកខ�េ 
ខញុជំ ជ្ាក់ នងិេរឹកកតពាងំខ�េខញុផំរឹកលពញលពោះលនោះ។ 

មនុរបបផខមេរតក្ហមច្េូមក្ដេ់

 ្ូមិខសសជលកមៅ ឃុេំាយ្ូររ សសរុកកតាកំក់ លខតត្ាខកវ  
គឺជាសសរុកកំលណើតរ្រសខ់ញុ។ំ កាេពរីតចូ ខញុំ្ ្លា្់រ�នចេូលរៀន

 
លនៅវតេ្ាយ្ូររ ខ�េស្តិលនៅក្ងុឃុេំាយ្ូររ សសរុកកតាកំក់   
លខតត្ាខកវ។ ម្ាយរ្រសខ់ញុលំ្ ្មោះ េយុ ខន គឺជាកសកិរ។  
ឪពកុរ្រសខ់ញុលំ្ ្មោះ ស ូលរឿង គឺជាេាហាន េន ់នេ។់ ម្ាយ 
នងិឪពកុរ្រសខ់ញុ ំល្វើខសសចមការល�ើម្រីចិ្ ្ច រឹមកូនៗ។ លនៅក្ងុ

 
ឆ្ា១ំ៩៧០ ឪពកុរ្រសខ់ញុ ំ�នចេូល្វើជាេាហាន េន ់ 
នេ។់ គាត�់នមកស្ាក់លនៅក្ងុ្រនទាយេាហានមួយលនៅ 
មំុ្លចោមលចៅក្ងុរាជ្ានរ្ី ្លំពញ។ ល�ោយចង់រសល់នៅជ្ួរជុំ

 
កករុមកគរួសារ ម្ាយខញុ�ំនយកកូនៗមករស់លនៅជាមួយឪពុក 
រ្រសខ់ញុលំនៅក្ងុ្រនទាយេាហានជាមួយគ្ា។ លពេលនោះ

 
ម្ាយរ្រសខ់ញុលំនៅល្វើការងារផទះ។ ខញុ�ំនចេូលរៀនលនៅសាេា

 
្រឋមសកិ្ាវតល្គោក្រញ្ជាន។់ ខញុចំេូលរៀនតាងំពរីកពរឹក 
�េេ់ងៃាចនងិកតរូវល�ើរល�ោយល្្មើរលជើងចមងៃាយក្រខហេ ៣ 
គរីឡខូមែកត ពរី្រនទាយេាហានខ�េខញុសំ្ាក់លនៅ។ ល�ោយសារ

 
ខតក�ក់ខខេាហានរ្រសឪ់ពកុខញុខំ វះខាត ខញុ�ំនលេៅជយួលេើក

 
្រខង្ម្រងសសរីម្ាក់ល្ ្មោះ លមែៅ លនៅក្ងុផ្ារ្េ្្ំ់រខ្រក 
ជាលរៀងរាេេ់ងៃាច។  ខញុជំយួេាងចាន ខ្ច្់រ្រខង្ម នងិល្វើ 
ការងារលផ្ង លៗេៀតតាមខ�េគាតល់ក្រើ។ ្រងលមែៅ ខតងខត 
ឲ្យេយុ នងិ្រខង្មមកខញុជំាលរៀងរាេេ់ងៃាចយកមកផទះ។  
ខញុំ�នរសល់នៅក្ុង្រនទាយរហតូ�េខ់ខ្មរកកហមវាយ

 
យក�នេរីកករុង្្លំពញលនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ លនៅលពេ 
លនោះខញុលំេើ្រខតមានអាយុក្រខហេ ១១ ឆ្ាខំត្រែុលណ ្ណោះ។ លនៅ 
លពេខ�េខខ្មរកកហមកគ្់រកគងេរីកករុង្្លំពញ�នលហើយ  
មនសុ្ម្ាលនៅកុ្ងេរីកករុងេាំងអស់កតរូវខខ្មរកកហមជលម្លៀស 
លចញពរីេរីកករុង។ ឪពកុរ្រសខ់ញុ�ំននាកំករុមកគរួសារចាក 
លចញពរី្រនទាយេាហានយែាងក្រញា្់រក្រញាេ។់ ឪពកុមា  
នងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់ញុខំ ្លះខ�េជាអតរីតេាហាន េន ់នេ់ 
ក៏កតរូវ�នខខ្មរកកហម�ញ់សម្លា្់រលនៅលពេលនោះខ�រ។ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

តតឡបម់ក្សសុក្ក្វំណើតវញិ

 មក�េស់សរុកកតាំកក់�្ូំរងខញុ ំនងិកករុមកគរួសារ�នមក 
កាន់្ មិូមួយ។ ខញុមិំនស្គាេអ្់កណាលេ។ ក្រជាជន្ាគ 
លកចើនជលម្លៀសមកពរីេរីកខន្លងលផ្ងៗ គ្ា។ ខញុលំឃើញផទះសខម្ង 
រ្រសក់្រជាជនលនៅក្ងុ្ូមិកតរូវ�ន�តុ្ំរផ្លាញលសទើរគ្មាន 
សេល់ឡើយ។ វាមានស្ាពខសុពរីអវរីខ�េខញុំ្ ្លា្់រ�នលឃើញ 
មុនលពេខ�េចាកលចញលេៅរសល់នៅក្ងុេរីកករុង្្លំពញ។ 
មក�េក់្ងុ្ូមិកគរួសារខញុ�ំនសាងសង់ខទមតចូមួយល�ើម្រី 
ស្ាក់លនៅ្រលណ្ោះអាសន។្ លយើងរសល់នៅជាសហករណ៍  
្រែខុនមិ្នេានត់រឹងខតងខ្លាងំលនោះលេ។ រហតូ�េខ់ញុ�ំនជលម្លៀស 
មករសល់នៅ្ មិូខសសជលកមៅ ខខ្មរកកហម�នចាតត់ាងំឲ្យខញុ ំ
ចេូកងកុមារលសររី។ កងកុមារលសររី គឺល្វើការពិ�កជាង 
កងកុមារលផ្ងលេៀត។ ខញុកំតរូវខរក�រីម្ខ ាង២្រង្គរី ។ ឪពកុ 
ម្ាយខញុលំេៅល្វើខសសចមការ ររីឯ្ូ្រន ខៗញុលំនៅតចូ លៗនៅផទះ។ 

 ខញុខំតងខតេចួមកលេងផទះជយួម្ាយឪពកុ នងិ្រង 
្ូ្រនរ្រសខ់ញុ។ំ លេើក�្ូំរងខ�េខញុ�ំនេចួមកលេងផទះ គឺ

 ្ូ្រនរ្រសខ់ញុម្ំាក់�នស្លា្់រ។ លកកោយមក ខញុ�ំនកតឡ្់រមក
 លេងផទះម្ងលេៀត ្ូ្រនខញុម្ំាក់ក៏�នស្លា្់រលេៀត។ លនៅលពេ
 

ខ�េខញុ�ំនេចួកតឡ្់រមកលេងផទះជាលេើកេរី ៣ ្រង 
រ្រសខ់ញុក៏ំលនៅសេខ់ត�លង្ហើមចងុលកកោយ្រែលុណ ្ណោះ ្រនទា្់រមក 
គាតក៏់�នស្លា្់រលេៅ។ ្រង្ូ្រនរ្រសខ់ញុេំាងំអស�់នស្លា្់រ
ល�ោយសារខតអតអ់ាហារ។ សាកសព្រង្ូ្រនរ្រសខ់ញុ ំ�ន

 
យកលេៅក្់រលចោេល�ោយមិន�នល្វើ្ុរណ្យលេ។ 

 ម្ាយរ្រសខ់ញុំកពរួយ�រម្ភពរីខញុខំ ្លាងំណាស។់ គាត់
 

�នសុលំមកងម្ាក់ល្ ្មោះ តាសាន ់ឲ្យខញុចំេូល្វើការងារ 
ជាមួយគាត។់ តាសាន ់គឺជាលមកងកករុមយុវជន។ គាត ់
មានេរឹកចតិេ្ច្លំពោះខញុ។ំ លនៅក្ងុកងយុវជន ខញុមិំនសវូេេួេ

 រងការល្វើ�្រ�ចូលនៅក្ងុកងកុមារលេ។ ខញុមំានអារម្មណ៍
 

កក់លក្ៅលកពោះខញុខំេង�នជ្ួរមុខលមកងកុមារខ�េមាន 
្ំរណងចង់សម្លា្់រខញុលំេៀតលហើយ។ ្រែខុនន្្ងៃមួយ ខញុកំំពងុខត

 
ក្រមូេអាចម៍លគោ លមកងលខន ខ�េជាលមកងកុមារលសររី 
ខ�េខញុំ្ ្លា្់ររសល់នៅ �ននយិាយមកកានខ់ញុំ្ ា «អាលនះ 
អាចលគចមក�េេ់រីលនះ នងិលនៅរសល់េៀតលវើយ»។ សម្រី 
ក្រមា្ លមើេងាយលនះ �នល្វើឲ្យខញុ ំខរឹងខ្លាងំណាស ់្រែខុនខ្ញុំ 
មិនត្រតអវរីលឡើយ។ ខញុគិំតខតពរីល្ ងៃោកមុខល្វើការងារ។ 

 លនៅក្ងុកងយុវជនលនះ មានកូនលមកងម្ាក់ល្ ្មោះ 
អាកឺត �នវាយល្វើ�្រ នងិក្រមា្ លមើេងាយខញុលំសទើរខត 

រាេន់្ងៃ។ អាកឺត គឺជាកូនលមកងកសកិរ។  ន្ងៃមួយ ខញុ�ំន�តុ 
�ឡំងូមរី៣លមើម លហើយ អាកឺត ក៏មក�េ។់ អាកឺត �ន 
កាយយក�ឡំងូមរី ខ�េខញុ�ំតុមិនេានន់រឹងឆ្និសសរួេផង

 
យកលេៅហ្ូរ។ ខញុសំុឲំ្យអាកឺតេុក�ឡំងូឲ្យខញុ ំ១ លមើមខ�រខត

 វាមិនកពមលឡើយ លហើយខ្មេាងំលជរក្រមា្ ខញុ ំនងិឪពកុ 
ម្ាយរ្រសខ់ញុលំេៀត។ ល�ោយកេានំរឹងពាក្យសម្រីលជរេាងំអស ់
លនោះមិន�ន ខញុក៏ំ�នវាយ អាកឺត ជតិស្លា្់រ។ អ្កលនៅខក រ្ៗ 
លនោះ�នឃាតខ់ញុឲំ្យ ្់រវាយ លកពោះមិនចង់ឲ្យខញុមំានលេោស។ 

 
េះុខសក្លឡើង ឪពកុរ្រស់ អាកឺត �នយកខខ ល្គោ 
្រកមរុងនរឹងចងខញុយំកលេៅសម្លា្់រ។ តាសាន ់�នក�្់រខញុឲំ្យ 
លគចខ្លនួ លកពោះគាត�់រឹង្ាលហតកុារណ៍មិនសសរួេ។ 

 ខញុរំសល់នៅលគចខ្លនួពរីមួយន្ងៃលេៅមួយន្ងៃ។ រហតូ�េ់
 

លនៅចងុឆ្ា១ំ៩៧៨ កងេ័ពលវៀតណាម�នចា្់រលផ្ើមវាយ 
ចេូមកក្ងុក្រលេសកមុ្ជា។ ខញុនំងិកគរួសារ�នរតល់ ៀ្ស

 ខ្លនួលេៅកានក់ពខំ�នជាមួយនរឹងកងេ័ពលវៀតណាម។ 
ក្រជាជនមួយចនំនួលផ្ងលេៀត កតរូវខខ្មរកកហមលកៀរចេូ 
លេៅក្ងុនកព។ មិនយូរ្រែនុ្មាន កងេ័ពលវៀតណាម ក៏�ក 
្យលចញពរីក្រលេសកមុ្ជាវញិ។ ខញុឮំក្រជាជននយិាយ

 
្ាន្ងៃខ�េកងេ័ពលវៀតណាម�កលចញលេៅលនោះ គឺជាន្ងៃ 
ចេូឆ្ារំ្រសល់វៀតណាម។ ្រនទា្់រពរីលវៀតណាម�ក្យ 
លចញពរីក្រលេសកមុ្ជា ខខ្មរកកហម�នសម្លា្់រក្រជាជន 
ខខ្មរអសជ់ាលកចើននាក់ខ�េ�នរតល់េៅកានក់ពខំ�នជាមួយ
កងេ័ពលវៀតណាម។ ខខ្មរកកហម�នលចោេក្រជាជនេាងំ 
អសល់នោះ្ ាមានក្ាេយួនខ្លនួខខ្មរ។ កករុមកគរួសាររ្រស់ 
ខញុ ំកតរូវក្រ្មមុខនរឹងការសម្លា្់រខ�រ ្រែខុនល្យើងរតល់គចពរី 
កខន្លងមួយលេៅកខន្លងមួយលេៀត។ មួយរយៈលកកោយមក 

 មែម សផុាត  លនៅក្ងុន្ងៃមង្គេការកូន។  
(មែម សផុាត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្តបវត្ិសាសស្ និងការតសាវតរាវ វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

កងេ័ពលវៀតណាម �នវាយចេូមកម្ងលេៀត។ កករុមខខ្មរ 
កកហម�នលឃោសនា្ ា កងេ័ពលវៀតណាមនរឹងអាករ
សម្លា្់រក្រជាជន។ ខញុខំ ្លាចខ្លាងំណាសល់នៅលពេលនោះ។ ខញុំ
មិន�នរតល់េៅតាមកងេ័ពលវៀតណាមលេៀតលេ លហើយខញុ ំ
ក៏សលកមចចតិរ្តល់េៅកាន់្ ្�ំរំរីរលមៀេ។ កងេ័ពលវៀតណាម 
�នល�ញតាមលយោ្ ាខខ្មរកកហម។ ខញុ�ំនជ្ួរកងេ័ព 
លវៀតណាមមួយកករុម លហើយកងេ័ពលវៀតណាម�នក�្់រ 
ខញុឲំ្យកតឡ្់រមកសសរុកកំលណើតវញិ។ ខញុនំងិកករុមកគរួសារក៏

 
�នជ្ួរជុគំ្ាវញិលនៅក្ងុ្ូមិ។ 

បន ្឵ទ បព់រីបបផខ មេរតក្ហមដរួេរេំ

 ខញុ�ំនចា្់រលផ្ើមកសាងជរីវតិ្្មរីជាមួយកករុមកគរួសារ 
លនៅក្ងុលខតត្ាខកវ។ លយើងក្រក្ររ្ររល្វើខសសចមការល�ើម្រី 
ចិ្ ្ច រឹមជរីវតិ។ អំឡងុឆ្ា១ំ៩៨៣ �េឆ់្ា១ំ៩៨៨ ខញុ�ំន

 
ចេូលរៀន្រនមុ្ខវជិជាាខរែ នងិ្ាមពេលនៅមហាវេិ្យាេយ័ 
តចិណូ។ ្រនទា្់រពរីលរៀនច្់រ ខញុ�ំនចេូ្រលកមើការងារលនៅក្ងុ
មនទរីរឧស្ាហកម្មលខតត្ាខកវ។ លនៅក្ងុឆ្ា ំ១៩៨៩ នងិ 
១៩៩០ ខញុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យលេៅ្ំរលពញល្រសកម្ម ក៥ លនៅ 
ឯលខតន្្រែេនិអសរ់យៈលពេក្រខហេ៣ខខ។ ការងារខញុគឺំ 
កគ្់រកគងពេករខ�េលេៅពរីលខតត្ាខកវជាមួយនរឹងលម 
្រញ្ជាការរ្រសខ់ញុម្ំាក់លេៀតល្ ្មោះ ជរឹម លជឿន ខ�េជាអតរីត 
អនកុ្រ្ានមនទរីរឧស្ាហកម្មលខតត្ាខកវ។ លនៅន្រែេនិ  
ក្រជាជនគឺជាជំនយួការ�េ់កងេ័ពខ�េក្រយុេ្ធជាមួយ 
នរឹងខខ្មរកកហម។ លនៅេរីលនោះ លយើងកតរូវជយួជរីកលេណ�្ឋាន 
ផ្គតផ់្គង់សម្ភារ�េក់ងេ័ព នងិការងារលផ្ង លៗេៀត។ ខញុ ំ
លឃើញមានការក្រយុេ្ធគ្ាជាមួយកងេ័ពខខ្មរកកហមជា 
ញរឹកញយ លហើយក៏មានក្រជាជនពេរីជរីវតិក្ងុលពេ 
្ំរលពញល្រសកម្មលនោះខ�រ។ 

 ខញុ�ំនកតឡ្់រមកផទះវញិ្រនទា្់រពរី្ំរលពញល្រសកម្ម 
លនះអសរ់យៈលពេ៣ខខ។ ខញុក៏ំ�នលរៀ្រការជាមួយក្រពន្ធ 
រ្រសខ់ញុ។ំ លយើងមានកូនចនំនួ ៤ នាក់ សសរីចនំនួ ៣ នាក់ នងិ 
ក្ររុសចនំនួ ១ នាក់។ ល�ោយលមើេលឃើញជរីវ្ាពកគរួសារ 
ខ្តល់ខ្ោយលពក ខញុក៏ំសលកមចចតិ្្ ្់រល្វើការរាជការ  
កតឡ្់រលេៅក្រក្រមុខរ្ររល្វើខសសចមការវញិ។  

 សពវន្ងៃលនះ ខញុលំនៅផទះលមើេខ្រក្ាលចៅ។ កូនៗរ្រសខ់ញុំ 
គឺជាអ្កក្រក្ររ្រររកសុរីចិ្ ្ច រឹមកគរួសារ។

 ខ ្ពុវំៅផតខ្឵ ច្អតតីកាេ 
 

 ជាលរឿយៗ ខញុយំេស់្ិ្រលឃើញលហតកុារណ៍ខ�េ 
�នលកើតលឡើងលនៅក្ងុរ្រ្រខខ្មរកកហម។ លពេខ្លះ ខញុយំេ់

 
ស្ិ្រ្ា ខខ្មរកកហមកំពងុខតល�ញចា្់រខញុយំកលេៅសម្លា្់រ  
នងិជនួលពេខ្លះខញុយំេស់្ិ្រ្ា ខខ្មរកកហម�នខសសក 
គំរាមកំខហង�ាក់ខញុ។ំ លនៅក្ងុយេស់្ិ្រលនោះ គ្មាននរណា

 
ម្ាក់អាចជយួខញុ�ំនលឡើយ។ លនៅក្ងុចតិ ្ខញុ�ំន�រឹង្ាវា

 កគានខ់តជាការយេស់្ិ្រ្រែុលណ ្ណោះ លហើយលរឿងរែាវេាងំ 
អសល់នោះវាកន្លងផុតយូរណាសល់ហើយ ្រែខុនខ្ញុលំនៅខត 
មានអារម្មណ៍្ាខ្លាច។ ខញុមិំន�រឹង្ាលនះជាការ�តិ�ាម 
អារម្មណ៍ខ្លាងំលពកលនៅលពេខ�េខញុ�ំនជ្ួរលហតកុារណ៍ 
េាងំអសល់នោះលនៅក្ងុរ្រ្រខខ្មរកកហម។ 

 លេោះ្ររីជាខញុំ្ ចឺា្់រយែាងណា ក៏លនៅមានក្រជាជនជា 
លកចើនលេៀតរងការ្ ចឺា្់រ�ចូខញុខំ�រ។ ន្ងៃមួយ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកមុ្ជា�នអល ជ្ា ើញខញុំ នងិ ក្រជាជនជាលកចើន

 
លេៀតឲ្យលេៅេស ន្កិច្ចលនៅគុកេួេខស្លង វាេពឃិាត 
លជើងឯក នងិតេុាការខខ្មរកកហម។ លេៅ�េេ់រីលនោះ ខញុកំាន ់
ខតយេ�់រឹងច្ ាស់អំពរីអវរីខ�េ�នលកើតលឡើងចលំព ោះ 
ក្រជាជនខខ្មរ ្ាលតើអ្កជា្់រឃុឃំាងំេាងំអសល់នោះ�ន 
រងេុក្ខនងិេារុណកម្មយែាង្ងៃន់្ ងៃរមុននរឹងស្លា្់រ។ 

 លកកោយមក ខញុំ�ននយិាយអំពរីអវរីខ�េ�នលកើត 
លឡើងលនៅក្ងុគុកេួេខស្លង នងិលរឿងរែាវរ្រសខ់ញុ ំក�្់រ�េ់

 
លក្មងៗជនំានល់កកោយ។ ខញុសំង្រឹម្ា លក្មងៗជនំានល់កកោយ
នរឹងលរៀនសកូតពរីកំហសុននការ�រឹកនាកំ្ងុរ្រ្រខខ្មរកកហម 
នងិចេូរួមការពារកំុឲ្យមានការលកើតលឡើងននរ្រ្រលនះ 
ម្ងលេៀត។ ខញុក៏ំររីករាយណាសខ់�េក្រលេសកមុ្ជាអាច

 
្រលងកើតឲ្យមានតេុាការខខ្មរកកហមសកមា្់រកាតល់េោស
លម�រឹកនាខំខ្មរកកហម។ លនះជាគំរូមួយ�េស់ង្គម�ន៏េ 
លេៀតខ�េជ្ួរនរឹងជលម្លោះសសល�ៀងគ្ាលនះ។  

 មែម សផុាត គឺជាអ្ក�ាក់ពាក្យ្រណ្រឹងម្ាក់លេៅកាន ់
តេុាការខខ្មរកកហម តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។  
សពវន្ងៃលនះ សផុាត មានអាយុ៥៦ឆ្ាំ រសល់នៅក្ងុ្ូមិ 
្ង់្រេរីង ឃុេំាយ្ូររ សសរុកកតាំកក់ លខតត្ាខកវ។



 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសា្ារណៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កមុ្ជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្កសសាវកជាវ ្ុរគ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរ�្ឋា្ិ�េ នងិ្ុរគ្គេេាំងឡាយខ�េមាន 

ចំណា្់រអារម្មណ៍ពរីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនុជំកមះវិសាម្ញាក្ុង 
តេុាការកមុ្ជា ឬសាេាក្រីខខ្មរកកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាជាកខន្លងក្រមូេផំុ្ នងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរីរ្រ្រកមុ្ជាក្រជា្្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជាមានក�ំក្រល្េ។ ក្រល្េឯកសារេរីមួយ 
គឺឯកសារជាកក�ាសសន្លរឹកខ�េមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រល្េឯកសារេរីពរីរ គឺជា្រេសម្ភាសនខ៍�េ្ុរគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកមុ្ជាចះុលេៅល្វើសម្ភាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កម្មា្ិ�េខខ្មរកកហម។ ក្រល្េឯកសារេរី្ររីគឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនរឹងសម័យខខ្មរកកហម។ ក្រល្េឯកសារេរី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនរឹងការល្វើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសម្លា្់រ 

រ្រសខ់ខ្មរកកហម នងិឯកសារេរីក�ំគឺជាខខ្្ាពយនឯ្កសារខ�េ

�នផេតិលឡើងក្ុងរ្រ្រខខ្មរកកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសា្ារណៈ សា្ារណជនអាចនរឹង 

សសាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខ្លះលេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កម្មា្ិ�េខខ្មរកកហម ចលម្លើយសារ្ាពកំណតល់ហតរុ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆ្លើយឆ្លងពត័ម៌ានខ�េ�នមកពរីការសម្ភាសនជ៍ាមួយអតរីត 

កម្មា្ិ�េខខ្មរកកហម នងិេិនន្យ័គនន្លិេទស្រង្ហាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំងគុក នងិ្ូរជនរីយ�្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសា្ារណៈមានេរីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

មហាវិ្រីកពះសរីហន ុ សងកាត់េលន្ល�សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជ្ានរ្ី ្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសា្ារណ 

ជនចា្់រពរីន្ងៃចនទ�េ់ន្ងៃសុកក លពេកពរឹកពរីលមែោង ៨៖០០ 

�េ់លមែោង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមែោង ២៖០០ �េ់ 

លមែោង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពរឹត្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្ុរគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយៈេូរសពទលេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុរីខមែេ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌មាៃសាធារណៈ
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

(តពតីមលខមរុៃ)

សាលប្កមសំណរុ ំមរឿង០០២/០២
ដកសសង់មចញពតីឯកសារសដលរាៃ្្សពវ្ែ សាយជា 
សាធារណៈរបស់សាលាក្តីសខ មែរប្កហម

ោរាែរដ ្ឋ វមត្ ា

២៥៥. លនៅក្ងុលពេ�្ូំរងននការលងើ្រ្រះល�រ ្រនទា្់រពរីការ 
ផ្េួរេំរំ្រ្រសរីហន ុលនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧០ មក ជនជាតចិាម

 
្ាគលកចើនមានេំនាក់េំនងេជ្ាមួយខខ្មរកកហមលនៅក្ងុ 
ត្ំរន ់«រលំ�ោះ» ។ ្រែខុនល្នៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧២ នងិឆ្ា១ំ៩៧៣  
លម�រឹកនាសំាសនាឥស្លាម្ំៗ កតរូវ�នចា្់រខ្លនួ នងិឃុំ 
ឃាងំលនៅក្ងុសស រុកកក រូចឆ្មារ វហិារសាសនាឥស្លាម 
ក៏កតរូវ�ន្ិរេ លហើយអ្កក្រត្ិរត្សិាសនាឥស្លាមកតរូវ 

�នលកៀ្រសងកតខ់េងឲ្យក្រតិ្រត្សិ ាសនាឥស្លាម។  

សហគមនច៍ាមមួយចនំនួកតរូវ�ន្រង្ខំឲ្យល្វើការលនៅក្ងុ 
សហករណ៍។ ្ាពតានតរឹងខ�េ្រណ្ាេមកពរី្រញ្្ហ 

លនះ �នលកើតលឡើងខស្ល់នៅក្ងុខខ វចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៣ លនៅ 
លពេខ�េកម្ម ា្ ិ�េខខ្មរកកហម ្រែនុ្រែងចា្់រខ្លនួនងិ 
�ញ់សម្លា្់រអ្ក្ូមិចាមលនៅក្ងុ្ូមិកេា ខ�េ្រណ្ាេ 
ឲ្យសហគមនច៍ាមលងើ្រតវែា នងិ�តុអគារមួយកខន្លង។  

ខខ្មរកកហម�នលឆ្លើយត្រចលំពោះការ្រះល�រលនះ ខ�េជា 

ការលងើ្រលឡើង្រះល�រមួយ ក្ងុចលំណោមការ្រះល�រចនំនួ 
្ររីលេើករ្រសជ់នជាតចិាម លនៅក្ងុត្ំរនខ់�េកគ្់រកគង

ល�ោយខខ្មរកកហម ល�ោយ�ន្រ ជ្ាូនកម្លាងំលេៅ្រនងកា្រ

ការ្រះល�រ នងិចា្់រខ្លនួអ្កតវែាេាងំលនោះ។

២៥៦. លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧៤ ការចា្់រខ្លនួជនជាតចិាម
 

�នលកើតលឡើង ខ�េមិនកតរឹមខតការចា្់រខ្លនួលម�រឹកនាំ 
សាសនា្រែលុណ ្ណោះលេ ខត�នពកងរីករហតូ�េក់្រជាជន 

ចាមេូលេៅផងខ�រ។

៣.៤. ពុទស្ាសនាវៅក្នែពុងតបវទសក្ម្ពុរា 
 មនុឆ ន឵ែ ំ ១៩៧៥

២៥៧. ពេុ្ធសាសនា គឺជាសាសនាចម្ងលនៅក្ងុក្រលេស 
កមុ្ជា យែាងលហោចណាសច់ា្់រតាងំពរីសតវត្រេ៍រី១៣ 

លនៅលពេខ�េេេ្ធហិរីនយាន កតរូវ�នផ្ពវផ្ាយចេូ

មកក្ងុអាណាចកកខខ្មរ។ ពេុ្ធសាសនា �នររីកចលកមើន 
រា្់រសតវត្រម៍កលហើយនរឹងកតរូវ�នចាតេុ់កជាសាសនា

រ្រសរ់�្ឋ លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៨៤៧។ 

២៥៨. លនៅលពេលនោះ ពេុ្ធសាសនា �នលចញជា្ ្លងុមួយ 
នរឹងអតស្ញ្ញាណជនជាតខិខ្មរ លហើយមានឥេ្ធពិេលេៅ

លេើលសទើរខតកគ្់រេិ�្្ឋ ាពននជរីវតិ �ចូ្ាសាខខ្មរ ក្រតេិិន 

អាហារ រ�ំ នងិ សេិ្ៈ។ ល្រើលេោះជាកគហសមិ្ន�ន 

�រឹងច្ាសអំ់ពរ្ី ាពស្មគុស្មាញរ្រសព់េុ្ធសាសនាក៏ល�ោយ  
ក៏្រែខុនវ្តម្ានរ្រសព់េុ្ធសាសនាលនៅកគ្់រេរីកខន្លង �ន 

ចាក់ឫសយែាងររឹងមាំ លនៅក្ងុចលំណះ�រឹងអំពរីតនម្លនន្ម៌  
នងិ ឱវាេសរីេ្ម៌ នងិ�នលេើកកម្សអ់ាក្រ្កិរយិា 

សង្គមក្ងុចលំណោមក្រជាជន។

២៥៩. ការ្រលកងៀនរ្រសក់ពះពេុ្ធ (្ ម៌) កតរូវ�នក្រត្ិរត្ ិ

យែាងេូេេូំេាយលនៅក្ុងក្រលេសកមុ្ជាលពញមួយ
 

សតវត្រេ៍រី២០ រហតូ�េឆ់្ា១ំ៩៧៥។ កេរីស្រីននការ 

អំណតអ់ត់្ ្មតល់នៅក្ងុសាសនា នងិជរីវតិលនៅក្ងុសង្គម 
 

�នជរុំញឲ្យសង្គមមានក្រីសលន្ោស លមត្ា្ ម៌ នងិ ការរួម 

រសជ់ាមួយគ្ាល�ោយសន្ិ្ ាព។ សន្ិ្ ាពនយិម នងិការ 
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

មិនល្រៀតល្រៀន(អហងិ្ា) ្រង្ហាញពរីសារសខំានន់នការ 

ក្រកានយ់កផ្លវូកណ្ាេ (ឧល្រក្ខា) នងិការខសវងរក 
តេុ្យ្ាព នងិសខុ�ុមុរមនាជាមួយនរឹង្ររយិាកាស 

លនៅជុវំញិខ្លនួ។ 

២៦០. កពះសង្ក្ងុពេុ្ធសាសនា(កពះសង )្ �នស្មក័គ 
ចតិ�្ាក់កាយលេៅក្ងុពេុ្ធវនិយ័តរឹងខតងមួយ (កពះវនិយ័)   
ខ�េេេួេយក្ាពជា្រពវជតិ អន្្ធ ាព នងិក្រត្ិរត្ ិ

សម្ម ា្ កិម្ម�្ឋាន។ តេុ្យ្ាពននសង្កម្មតកមរូវ�នរក្ា 

ឲ្យស្តិក្ងុរងវង់ននការពរឹងអាសសយ័រវាងកពះសង្ នងិ 
កគហសល្ហើយសហគមនក៍តរូវ�នជរុំញឲ្យក្រលគនចង្ហាន ់

្រច្ចយ័ នងិលកគឿង្ររកិ្ខ ា្ វាយលេៅកពះសង្ លហើយកពះសង្ 

កតរូវសកូត្ម៌ឲ្យលគោរព នងិឧេទសិកុសេជនូ្ុរពវការរីជន 

ខ�េ�នខចកឋានលេៅលហើយលនោះ។ លេើសពរីលនះលេៀត 

កពះសង ល្�ើរតួនាេរីសំខានកុ្់ងការអ្់ររកុំមារលនៅតាមវត ្
អារាមេូេាងំក្រលេសកមុ្ជា ជាពលិសស លនៅតាមត្ំរន ់
ជន្រេ ល�ោយ�នចេូរួមចខំណក�ស៏ខំាន�់េក់ារ្រលងកើន 

អកតាអក្ខរកម្មលនៅក្ងុក្រលេស នងិផេ្េ់រីកខន្លងសកមា្់រ

ការអ្់ររមូំេ�្ឋាននងិសខុមាេ្ាព។ 

២៦១. លនៅមុនឆ្ា១ំ៩៧៥ កពះសង្មានតនួាេរីលរៀ្រចពំិ្ រី 

សាសនា ក្រនពណរីលផ្ងៗ �ចូជា ការចេូរួមជាអ្្ិរតរី 

ក្ងុពិ្ រីលរៀ្រអាពាហព៍ពិាហ ៍នងិសកូត្ម៌ ក្ងុពិ្ រី្ុរណ្យ
 

សពជាល�ើម។ កពះសង្ជាមួយនរឹងកគហសស្កូត្ម៌លនៅ 

តាមវតអ្ារាម ខ�េ្ាគលកចើនជាកខន្លងខ�េតមកេ់

សាសនាវត្ ុនងិ្ូរជនរីយវត្សុកមា្់រលគោរព្ូរជា �ចូជា 

កពះពេុ្ធរូ្រ កពះនកត្ិរតក សកតា នងិរូ្រគំនរូនានា។ 

 ក្ងុចលំណោម្ុរគ្គេខ�េលកកោយមក�នលេចល្្លោ 
លឡើងលនោះ ្រែេុ ពត, តាមែកុ,េូ សាមុត នងិ សងឺ ងែកុមិញ  

សេុ្ធខត�នេេួេការសកិ្ាលនៅតាមវតអ្ារាម ក្ងុកកមិត 
លផ្ងៗគ្ា មុនលពេខ�េពកួលគចេូរួមលនៅក្ងុចេនា 
្រ�វិតន្ក៍មុ្ជា។

២៦២. ការេាចាកសកិ្ខា្រេល�ោយស្មក័គចតិអ្ាចល្វើលេៅ 

�នតាមេំលនៀមេម្លា្់រ លហើយការអនវុតខ្្រ្រលនះគឺសស្រ

តាមវនិយ័សាសនាខ�េកពះសង្ក្រត្ិរត្។ិ កពះសង្ 

ខ�េមាន្ំរណងចង់េាចាកសកិ្ខា្រេ កតរូវលវៀ្រចពំិ្ រី 

ល�ោយមានវតម្ានរ្រសក់ពះសង្ឧ្រជ្ឈាខ�េមាន 

ស្មារតរីេ្ លហើយកពះសង្េាចាកសិក្ខា្រេលនោះកតរូវ្រង្ហាញ 

លចតនាច្ាសេ់ាសក់្ងុការេាចាកពរីល្េជាសង្។ 

២៦៣. លកកោយលពេខ�េសលម្ច នលរោតម្ សរីហន ុកតរូវ 

�នេម្លាក់ពរីអំណាច លនៅក្ងុឆ្ា១ំ៩៧០ រណសរិ្រួ្ររួម 
ជាតកិមុ្ជា�នអះអាង្ា «កពះពេុ្ធសាសនា លនៅខត 
ជាសាសនារ្រសរ់�្ឋ» លនៅលកកោមការកគ្់រកគងរ្រស់ 

ខ្លនួ ខ�េលនៅលពេលនោះមានកពះសង្ចនំនួក្រមាណជា 

៦១.០០០អង្គ ។

 ចលន្លោះពរីឆ្ា១ំ៩៧០ នងិឆ្ា១ំ៩៧៣ វតអ្ារាមជា 

លកចើនកតរូវ�ន្ំរផ្លាញល�ោយយុេ្ធនាការេម្លាក់កគា្់រខ្រក 

តាមផ្លវូអាកាសរ្រសស់ហរ�្ឋអាលមរកិ មកលេើក្រលេស 
កមុ្ជា ល�ោយមានការ�ែនក់្រមាណ្ា វតច្នំនួក្រមាណ 
ជា៩០០ កតរូវ�ន្ំរផ្លាញលនៅេូេាងំក្រលេស គិតកតរឹម 

ខខមិ្នុា ឆ្ា១ំ៩៧៣។

 វតអ្ារាមខ�េ�ក់ខ្រកល�ោយសារសនង្គាម។  (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-ផ្ នែក្ច្បាប់ វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

២៦៤. លេោះ្ររីជាលសចក្រីក្រកាសឬឯកសាររ្រស ់្រ.ក.ក  

េាក់េងនរឹងសាសនាលនៅមុនឆ្ាំ ១៩៧៥ មិនសវូមានក៏ 

ល�ោយ ្រែខុនអ្ង្គជនំុជំកមះមាន្័ស្តុាងលនៅចលំពោះមុខខ�េ 
្រង្ហាញលនៅចលន្លោះពរីឆ្ា ំ១៩៧៣ រហតូ�េល់ពេខ�េរ្រ្រ 

សា្ ារណរ�្ឋខខ្មរ�េួរេំ កពះសង្ពេុ្ធសាសនាេេួេ 

រងសម្ា្ លផ្ងៗ ឬកតរូវ�នលស្ើសុឲំ្យេាចាកសកិ្ខា្រេ  

ល�ើម្រីចេូរួមក្ងុចេនា្រ�វិតន្ ៍ខ�េកពះសង្ខ្លះកតរូវ 
ក្រ្មហានិ្ យ័ននកាសម្លា្់រ ្រង្ខឲំ្យល្វើពេកម្ម ជាល�ើម 

ល�ើម រ្ីផ្គត់ផ្គង់លស ៀ្ងអាហារលេៅឲ្យកងេ័ពខខ្មរកកហមលនៅ 

សមរ្ូមិ ឬកតរូវលកណ្ឌ ឬ លកជើសលរើសឲ្យជាកងេ័ពលនៅក្ងុ 
ត្ំរនខ់�េខខ្មរកកហមកានក់ា្់រ។ ្ ស័្តុាងលនៅចលំពោះមុខ 
អង្គជនំុជំកមះ្រង្ហាញ្ាលនៅមុនឆ្ា ំ១៩៧៥ កពះសង ក្តរូវ 

េេួេរងសម្ា្  ឬ កតរូវលស្ើសុឲំ្យេាចាកសកិ្ខា្រេលនៅ 

ក្ងុលខតន្កពខវង កំពង់ឆ្ាងំ លកោះកុង កណ្ាេ សវាយលរៀង 

សទរឹងខកតង កំពង់្ំ នងិ លខតក្កលចះ។ 

៣.៥. ការវរៀបច្អំាោហព៍ោិហវ៍ៅក្នែពុងតបវទស 
 ក្ម្ពុរា មនុឆ ន឵ែ ១ំ៩៧៥ 

២៦៥. លេោះ្ររីជា ក្រលេសកមុ្ជាមានក្រវត្កិ្ងុការលរៀ

្រចពំិ្ រីអាពាហព៍ពិាហ ៍ខ�េមានេក្ខណៈខសុៗគ្ាលនៅ

េូេាងំក្រលេស លេៅតាមស្ាន្ាព្ូមិសាសស ្ េរឹក�រី 

លពេលវេា នងិលស�្ឋកិច្ចសង្គមក៏ល�ោយ ក៏មានការក�រព្ធ 

ពិ្ រីលផ្ងៗ�ចូគ្ា លនៅមុនឆ្ាំ ១៩៧៥ លនៅក្ងុចលំណោម 
ក្រជាជនខខ្មរខ�រ។

២៦៦. ការលរៀ្រចពំិ្ រីអាពាហព៍ពិាហ ៍ គឺជាកិច្ចការ 

ចម្ងរ្រសក់ករុមកគរួសារ នងិ្ាគលកចើនអនាគតសវាមរី 

្រយិាមិនមានសេិ្ធសិលកមចលេៅលេើការលរៀ្រចលំនះលឡើយ។ 

សហពន័្ធអាចកតរូវផ្ួចលផ្ើមលឡើងល�ោយអនាគតសវាមរីលស្ើ 
លេៅឪពកុម្ាយរ្រសខ់្លនួសុលំរៀ្រអាពាហព៍ពិាហ ៍្រនទា្់រមក 
ឪពុកម្ាយ្ុររសលនោះក៏សវះខសវងរកគូកគងខ�េសកិ្សម 

ឬ ចេូខចវចវូឪពកុម្ាយខាងអនាគត្រយិា។ គូសសករ 

កតរូវ�នផ្ផំ្គុលំេៅតាមស្ាន្ាពសង្គមកគរួសារក្រហាក់ 
ក្រខហេគ្ា លហើយលសចក្រីសលកមច�្ូំរងអំពរីការផ្ផំ្គុំ 
លនះ កតរូវល្វើលឡើងតាមខខ ស្សឡាយខាងម្ាយ។

២៦៧. តាមក្រនពណរី កូនៗមិនសវូល�ញល�ោេចលំពោះ

ការសលកមចចតិរ្្រស់ឪពកុម្ាយលេៅលេើ្រញ្្ហគូសសករ

លនោះលេ។ លេោះ្ររីជាកូនសសរីកតរូវ�នសាកសរួចតិអំ្ពរីការ 

ផ្គរូផ្គងលនះ លហើយកូនសសរីអាច្រ�លិស្មិនលរៀ្រការក្រី ្រែខុន ្
កូនក្រ រុសមានលសររ្ី ាព ជាងក្ងុការលកជើសលរើស្រយិា។ 

លេោះ្ររីជាយែាងលនះក្រី ្ាពចា�ំចន់នការលគោរពតាម 

ឪពុកម្ាយនងិកិត្យិសកគរួសារតាមក្រនពណរីតកមរូវឲ្យគូរ 

សសករខ�េកតរូវ�នលរៀ្រចកំតរូវ្ំរលពញតាមការចង់�ន 

រ្រស់ឪពកុម្ាយរ្រសព់កួលគ។ តាមពតិមានការរពំរឹងជា 

េូលេៅ្ ា ឪពុកម្ាយលរៀ្រចំអាពាហពិ៍ពាហឲ៍្យកូនក្ររុសសសរី 

រ្រសខ់្លនួល�ោយខផក្លេើការេុកចតិគ្្ាលេៅវញិលេៅមក។

២៦៨. លនៅលពេខ�េគូរសសករ�នយេក់ពមចលំពោះ 

ការលរៀ្រអាពាហព៍ពិ ាហរួ៍ចលហើយមានការពិ្ ាក្ា 

ជាមួយអាចារ្យ ល�ើម្រីលកជើសលរើសលពេលវេាននការលរៀ្រ 

អាពាហព៍ពិាហ ៍ល�ោយខផក្លេៅលេើន្ងៃខខឆ្ាកំំលណើត 

(តវៅវេខវតកាយ) 

 វតអ្ារាមខ�េ�ក់ខ្រកល�ោយសារសនង្គាម។  (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈវេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

វសាម បែនុៃន

 លនៅល�ើមខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០ មនទរីរអ្់ររ ំយុវជន នងិ 
ករីឡា លខតត្្ូងឃ្មុំ នងិសហ្ាពសហពន័្ធយុវជនកមុ្ជា 
លខតត្្ូងឃ្មុំ លកកោមការផ្ចួលផ្ើមរ្រសឯ់កឧតម្្រណ្ឌិត 

 ជាម ចន័ ទលសោ្ ណ័ អ្ិ�េននគណៈអ្ិ�េលខតត្្ូងឃ្មុំ  
�នលផញើេខិតិមួយច្឵្់រជនូលេោក ឆាងំ យុ នាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា ល�ើម្រីលស្ើសុកំារអនញុ្ញាតឲ្យ 
យុវជនកាយររឹេ្ធិ យុវជនកាក�េកកហម នងិយុវជន 
សហ្ាពសហពន័្ធយុវជនកមុ្ជាមកពរីសសរុកចនំនួ ៧ នន 
លខតត្្ូងឃ្មុំ ចនំនួ២១០នាក់ �នចេូេស្នាមជ្ឈ-

 

មណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម ក្ងុលគោេ្ំរណងចង់ពកងរឹង 
ចលំណះ�រឹង្រខនម្អំពរីលពេលវេាក្រវត្សិ ាសសរ្្រស់ 
ក្រលេសកមុ្ជា ជាពលិសស ចា្់រតាងំពរី េសវត្រឆ៍្ា៧ំ០  
រហតូ�េេ់សវត រ្ឆ៍្ា ំ៩០ លហើយលនៅក្ងុ�លំណើរេស ន្កិច្ច 
លនះខ�រ កករុមយុវជនសហ្ាពសហពន័្ធយុវជនកមុ្ជានរឹង 
ល្ វងយេ្់រខនម្អំពរី�លំណើរ្រសស់លម្ចលតលជោ ហ៊ានុ 
ខសន លឆ្ោះលេៅលកៀងគរកម្លាងំវាយផ្េួរ្រ្រខខ្មរកកហម 
ល�ើម្រីរលំ�ោះក្រលេស នងិក្រជាជនឲ្យរួចផុតពរីការកា្់រ 
សម្លា្់ររ្រសក់ករុមខខ្មរកកហម។  ត្រតាមសលំណើរ លនះ 

ប្ករុមយរុវជៃសកិសាមឈវែ ងយលព់តីប្បវត្សិាសស្
មៅមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារមការះ្ មែ

កករុមយុវជនកាយររឹេ្ធិ យុវជនកាក�េកកហម នងិយុវជនសហ្ាពសហពន័្ធយុវជនេស្នកិច្ចសកិ្ាមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារលកោះ្ ្ម។ 
(ផាត សេិា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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ផសវែងរក្ការពិត-វវទិការពិភាក្សាសាធារណៈ វេខ២៥០ ផខតុលា ឆ នែាំ២០២០

លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា មាន 
លសចក្រីលសោមនស្ នងិ�នក្រគេ់្ ារកិច្ចលនះ�េល់េោក  
លផង ពង្រែាសុរី នាយកកម្មវិ្ រីអ្់ររពំរីអំលពើក្រេយ័ 
ពជូសាសនល៍នៅកមុ្ជា ល�ើម្រីសហការនងិលរៀ្រចេំេួេ 
សវាគមនក៍ករុមយុវជនេាងំ ២១០នាក់ លកកោមការ�រឹកនាំ 
ពរីលេោក ផាត សានសខុ ក្រ្ានការយិាេយ័យុវជន 
ននមនទរីរអ្់ររយុំវជន នងិករីឡា លខត ្ត្ូងឃ្មុំ ។ 
 កករុមយុវជនេាងំ ២១០នាក់ កតរូវ�នលរៀ្រចជំា 
៧កករុមេស ន្កិច្ច ល�ោយកករុមេស ន្កិច្ចលេើកេរី១ កតរូវ 
�នលរៀ្រចលំ្វើលឡើងលនៅន្ងៃេរី១០ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០, 
កករុមេរី២ លនៅន្ងៃេរី១១ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០, កករុមេរី៣ 
លនៅន្ងៃេរី១៦ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០, កករុមេរី៤ លនៅន្ងៃេរី១៧ 
ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០, កករុមេរី៥ លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខតេុា 
ឆ្ា២ំ០២០, កករុមេរី៦ លនៅន្ងៃេរី២៤ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០ 
នងិ កករុមេរី៧ លនៅន្ងៃេរី២៥ ខខតេុា ឆ្ា២ំ០២០។ កម្មវិ្ រី 
សកមា្់រ�លំណើរេស ន្កិច្ចនរីមួយៗ កតរូវ�នលរៀ្រចលំឡើង 
�ចូៗគ្ាគឺ៖ េរី១) កករុម យុវជន ចេូក្ងុ្រនទ្់រមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារលកោះ្ ្ម ល�ើម្រីេស ន្ារូ្រ្ត រូ្រគំនរូ នងិផទាងំខផន 
េរីខ�េ�ាក់តាងំ្រង្ហាញអំពរីលពេ លវេាក្រវត្សិាសស។្  
េរី២) កករុម យុវជនេាងំអសស់្ា្់រការល្វើ្រេ្រង្ហាញ 
រ្រស់ លេោក លផង ពង្រែាសុរី េាក់េងនរឹងពត័ម៌ានលពេ 
លវេា នងិកពរឹត្កិារណ៍ក្រវត្សិាសសេ្មិ្ត ខ�េ�នលកើត 
លឡើងក្ងុចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៧០ រហតូមក�េឆ់្ា១ំ៩៧៩។  
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េរី៣) នងិ េរី៤) កករុមយុវជនេាងំអសេ់ស ន្ាខខ្្ាពយន ្
ឯកសារ ផេតិល�ោយកករុមការងារវមិាន ្ះ្្ ះ្  
ខ�េ្រង្ហាញពរី�លំណើររ្រសស់លម្ចលតលជោ ហ៊ានុ ខសន ចាក 
លចញពរី្រនទាយេាងំកពរួយ�រម្ភ កាេពរីន្ងៃេរី២០ ខខមិ្នុា  
ឆ្ា១ំ៩៧៧ ល ៀ្សខ្លនួចេូលេៅក្ងុេរឹក�រីក្រលេសលវៀតណាម

 
ល�ើម្រីលកៀងគរកម្លាងំវាយផ្េួរេំរំ្រ្រខខ្មរកកហម នងិ  
ខខ្្ ាពយនឯ្កសារមួយលេៀតផេតិល�ោយកងលយោ្ ពេ 
លខមរៈ្ មិូនទ ខ�េ្រង្ហាញពរីមរតក ២ ្ ្ ូ១៩៧៨ ជាន្ងៃ 
្រលងកើតរណសរិ្សាមគ្គរីសលនង្គោះជាត ិកមុ្ជា ល�ើម្រីផ្េួរេំំ

 
រ្រ្រខខ្មរកកហម រហតូេេួេ�នជយ័ជម្ះលនៅន្ងៃេរី៧ ខខ 
មករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ លេោក លផង ពង្រែាសុរី �នពន្យេ់្ ា  
ការ្រលងកើតរណសរិ្ ២ ្ ្ ូគឺអនវុតត្ាមលគោេការណ៍កគរឹះ  
១១ខ ខ�េ្រង្ហាញពរី៖ ១) ស្មារតរីរួមកម្លាងំសាមគ្គរ្ី ាព នងិ 
ស្មារតរីេះ្រង់ក្រលយោជនផ៍ទាេខ់្លនួ ល�ើម្រីផេក្រលយោជន ៍
ជាតនិងិក្រជាជន នងិ២)  ការផ្ះផ្ា ្រកងរួ្រ្រកងរួម  
កសាងសន្ិ្ ាព នងិកសាងអ្ិវឌ្ឍនក៍្រលេស កមុ្ជា ល�ោយ 
្ំរ�តល់ចោេនវូសនង្គាមនងិអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍។ 
 ្រនទា្់រពរីស្ា្់រការល្វើ្រេ្រង្ហាញរ្រសល់េោក លផង  
ពង្រែាសុរី កករុមយុវជនេាងំអស់�នល្វើ�លំណើរលេៅ 
លមើេេរីតាងំជាក់ខសង្លនៅចណុំច (x១៦) គឺជាេរីកខន្លង 
ខ�េសលម្ចលតលជោ  ហ៊ានុ  ខសន  អុជ្្ូរ្រនស់សន ់សមូឲ្យ 
ការល្វើ�លំណើរល ៀ្សខ្លនួរ្រសស់លម្ចក្រកពរឹតល្េៅរេនូ   
នងិលចៀសវាងរាេ់ឧ្រសគ្គ។   ្រនទា្់រមក  កករុមយុវជន 

េាងំអស�់នល្វើ�លំណើរលេៅកានស់្្ូរ ២ ្ ្ ូ ល�ើម្រី�នលឃើញ
 

ជាក់ខសង្ ខ�េជាការ្រ ្្ច្់រកម្មវិ្រីេស ន្កិច្ច។ លេោះ 
្ររីយែាងណា កករុមយុវជនេាងំអសល់នះនរឹងមានេស ន្កិច្ច 
�ាចល់�ោយខឡក មកកានស់ារមនទរីរឧកកិ�្ឋកម្មក្រេយ័ពជូ 
សាសនេួ៍េខស្លង, សារមនទរីរវាេពឃិាត្ររឹង លជើងឯក នងិ  
អង្គជនំុ ំជកមះ វសិាម្ញាក្ងុតេុាការកមុ្ជា ឬសាេាក្រី

 
ខខ្មរកកហម។ 
 លនៅក្ងុ�លំណើរេស ន្កិច្ចលនះខ�រ កករុមយុវជន�ន 
សួរសណួំរេាក់េងនរឹងក្រវត្សិ ាសសក្្រលេសកមុ្ជា,  
�លំណើររ្រសស់លម្ចលតលជោ ហ៊ានុ ខសន លេៅក្រលេស 
លវៀតណាមល�ើម្រីរលំ�ោះក្រលេសជាត ិនងិអំពរ្ី ាពជាអ្ក 
�រឹកនាំ រ្រស់ សលម្ចលតលជោ ហ៊ានុ ខសន ខ�េ�ន�រឹកនាំ 
ក្រលេស រហតូមក�េ់ ្រច្ច្ុរ ន្។្ 
 សណួំរសខំាន់ៗ  រ្រសក់ករុមយុវជនខាងលេើ គឺសស្រ 
ជាមួយលគោេ្ំរណងខ�េមជ្ឈ មណ្ឌេ  ឯកសារ កមុ្ជា 
ចង់ផេ្់ឱកាសឲ្យយុវជនេាងំអសស់កិ្ាឲ្យ�នសុរីជលកមៅ  
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េាក់េងនរឹងក្រវត្សិាសស ្រួមមាន េរី១) ល្ វងយេអំ់ពរី  
«្រញ្្ហ» ខ�េ�នលកើតមានលនៅក្ងុរ្រ្រ ខខ្មរកកហម្រងកឲ្យ 
ក្រជាជនជាង្ររីេាននាក់ស្លា្់រ�ត់្រង់ជរីវតិ លហើយ 
ក្រលេសជាត�ិន្្លាក់�េក់កមិតសនូ្យ។ េរី២) ល្ វងយេ់ 
អំពរី «ក្រ្ពនន្រញ្្ហ» ខ�េ ្រែេុ ពត ចង់ខក្រក្លាយក្រលេស 
កមុ្ជាឲ្យលេៅជាក្រលេសលជឿនលេឿនខាងកសកិម្ម ល�ោយ 
មិន�នគិតគូរអំពរីផេ្រែះពាេ�់េជ់រីវតិក្រជាជន ខ�េ 
េេួេរងល�ោយសារការអនវុតខ្ផនការរ្រសខ់្លនួ (ខផនការ 
៤ឆ្ា)ំ។ េរី៣) ល្ វងយេអំ់ពរីការ «រេំត្់រញ្្ហ» ខ�េលផ្ើម 
លចញពរី�លំណើរ រ្រសស់លម្ចលតលជោ ហ៊ានុ ខសន លឆ្ោះលេៅ 
ក្រលេសលវៀត ណាម  ល�ើម្រីលកៀងគរកម្លាងំរលំ�ោះក្រលេស 
ជាត ិនងិការេ្់រសកាតកំុ់ឲ្យរ្រ្រក្រេយ័ពជូសាសនវ៍េិ 
កតឡ្់រ មកវញិ នងិ េរី៤) លក្រើក�សវ់ិ្ រីសាសសផ្ទាេខ់្លនួ  
ខ�េ�នសកិ្ាល្ វងយេ់ ពរី�លំណើរេស្នកិច្ចលនះ 
ល�ើម្រី « ល�ោះ សសាយ្រញ្្ហ» នងិ «ការពារមិនឲ្យ្រញ្្ហ 
លកើតលឡើងជា្ ្មរីម្ងលេៀត» ក្ងុកកមិត្ុរគ្គេ កគរួសារ 
សហគមន ៍នងិក្រលេសជាត។ិ 

តបវត្មិជ្ឈមណ្ឌ េឯក្សារវកាះៃ មេ

 លនៅន្ងៃេរី២ ខខមិ្នុា ឆ្ា២ំ០២០ នាយឧតម្លសនរីយ៍ 
លសៅ សខុា អគ្គលម្រញ្ជាការរង ននកងលយោ្ ពេលខមរ- 
្ូមិនទ នងិជាលម្រញ្ជាការកងរាជអាវុ្ហតល្េើនផទក្រលេស  
�នល្វើេខិតិលស្ើសុ្ំរនទ្់រលរៀនចនំនួ ២្រនទ្់រ លនៅក្ងុសាេា 
្រឋមសកិ្ា ្រ៊ានុ រែានរី ហ៊ានុ ខសន លកោះ្ ្ម ស្តិលនៅក្ងុ្ូមិលកោះ្ ្ម  
ឃុេំន្លងូ សសរុកលមមត ់លខតត្្ូងឃ្មុ ំសកមា្់រលរៀ្រចជំាសារមនទរីរ

 រក្ាេុកឯកសារសសាវកជាវ ល�ោយសហការលរៀ្រច ំនងិ 
ក្រត្ិរត្ជិាមួយនរឹងមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា។ លនៅន្ងៃ 
េរី៨ ខខមិ្នុា ឆ្ា២ំ០២០ េខិតិពរីឯកឧតម្ ្រណ្ឌិតស្ា- 
ចារ្យ ហង់ ជនួ ណារែនុ រ�្ឋមនន្រីកកសងួអ្់ររ ំយុវជន នងិ 
ករីឡា �នឯក្ាពលេើសលំណើរសុ្ំរនទ្់រសកិ្ាចនំនួ២លនះ។
 កករុមការងារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា រួមមាន  
ឡងុ �ានរី, លផង ពង រ្ែាសុរី, េរី កុកឆាយ, ស ូហវាររីណា, េរឹម  
យែងុហតួ នងិសខុ វណ ្ណៈ �នលរៀ្រចតំលម្លើងផទាងំពពិរ័ណ៍ 
រូ្រ្ត នងិរចនាមជ្ឈមណ្ឌេ ឯកសារលកោះ្ ្មលនះលឡើង។  
ឯកសារពពិរ័ណ៍្រង្ហាញលពេលវេាជាក្រវត្សិាសសល្នះ  
យកលចញពរី ១) ឯកសារខខ្មរកកហម ២) ឯកសារអាលមរកិ  

នងិ៣) ឯកសារលវៀតណាម នងិរូ្រ្ាពេាងំឡាយលផ្ើម 
លចញពរីអ្ក្តរូ្រចនំនួ ៥រូ្រ គឺ ១) នមែឡាំ អ្ក្តរូ្រ 
លវៀតណាម, ២) សុរីេវែាណាហវូរ័ អ្ក្តរូ្រអាលមរកិ, ៣) 
ល�វរីត ហ៊ាក អ្ក្តរូ្រអាលមរកិ, ៤) ឆាងំ យុ អ្ក្ត 
រូ្រកមុ្ជា នងិ៥) ហ៊ា្គនុណា ្ឺរយសសម្ អ្ក្តរូ្រ ស៊ាយុខអត 

 
នងិរូ្រគំនរូេាងំ ៣៦ផទាងំ គូរល�ោយវិចកិតករ អ៊ាុត លរឿន។
 លេោក ឆាងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា 
គឺជាអ្កលរៀ្រចពំពិរ័ណ៍លនះ ល�ើម្រីជាការចា្់រលផ្ើម្រលងកើត 
ឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ លកោះ្ ្ម សហការជាមួយកករុម 
ការងារវមិាន្ះ្្ ះ្ ត្ំរនក់្រវត្សិាសសល្យោ្ ានន 
កកសងួការពារជាត។ិ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា នងិ 
កករុមការងារក្រវត្សិាសសល្យោ្ ានរឹងខតិខពំកងរឹងកិច្ច 
សហការឲ្យមានការសិក្ាខសវងយេ់ នងិសសាវកជាវអំពរី 
អំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍នៅកមុ្ជា ឲ្យកានខ់តក្រលសើរ 
ជាងសពវ�ង សកមា្់រជាចលំណះលចះ�រឹង�េយុ់វជន 
យុវនាររីជនំានល់កកោយ។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ លកោះ្ ្ម លនះ  
ក៏មានតនួាេរីជាេរីតាងំ្រលណ្ោះអាសនស្កមា្់រលរៀ្រចំ 
ល្វើសារមនទរីរ លកកោមេហំលមឃមួយ លនៅលេើនផទ�រីលនៅចពំរី 
មុខសាេា្រឋមសកិ្ា ្រ៊ានុ រែានរី ហ៊ានុ ខសន លកោះ្ ្ម។
 រូ្រ្តខ�េ�ន�ាក់តាងំ្រង្ហាញេាងំអស ់គឺជា្រណំុ្ 
រូ្រ្ត្រន្េេុ់កពរីេសវត រ្ឆ៍្ា១ំ៩៦០ រហតូ�េេ់សវត រ្ ៍
ឆ្ា១ំ៩៩០។ រូ្រ្តេាងំលនះ ្រង្ហាញ�េអ្់កេស ន្ាអំពរី 
កពរឹត្កិារណ៍ជាក្រវត្សិាសស្រ្រស់ក្រលេសកមុ្ជា ខ�េចា្់រ
លផ្ើមពរីការល្វើសនង្គាមលនៅតាមកពំក្រេេ់កមុ្ជា-លវៀតណាម  
ជាពលិសស លនៅត្ំរនល់កោះ្ ្ម ឃុេំន្លងូ នងិ្ូមិមួយចនំនួក្ងុ

 
ឃុជំាកំកលវៀន សសរុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម (្រច្ច្ុរ ន្ ្លខត ្
ត្ូងឃ្មុ)ំ, ការកលកើត នងិកគ្់រកគងក្រលេសេាំងសសរុងរ្រស់

 
ខខ្មរកកហមក្ងុចលន្លោះឆ្ា១ំ៩៧៥�េ់ ១៩៧៩ ខ�េ 
្រងកឲ្យមានមហនរ្ាយយែាង្ងៃន់្ ងៃរ�េជ់រីវតិក្រជាជន 
កមុ្ជាជាង ២េាននាក់ នងិលហ�្ឋារចនាសម័្ន្ធក្រលេស 
េាងំមូេ, �លំណើរលឆ្ោះលេៅការផ្េួរេំរំ្រ្រខខ្មរកកហម នងិ 
ជរីវតិរសល់នៅក្រចានំ្ងៃ្រនទា្់រពរីរ្រ្រខខ្មរកកហម កពមេាងំ 
្ស្តុាងឧកកិ�្ឋខ�េ្រន្េេុ់កពរីរ្រ្រលនះ រហតូ្ ាន 
�េក់ារផ្ចួលផ្ើមគំនតិ្រលងកើត លគោេនលយោ�យ ្ ះ្ ្ ះ្  
រ្រសស់លម្ចនាយករ�្ឋមនន្រី ហ៊ានុ ខសន ក្ងុេសវត្រឆ៍្ាំ 
១៩៩០ ល�ើម្រី្រកងរួ្រ្រកងរួមក្រលេសេាងំមូេល�ោយ 
សន្ិ្ ាពនងិសន្វិិ្ រី។
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«ម្រះ្ង់្ូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីប្បជាជៃ្មែតីមប្កាមរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបមតយ្យ

ជ័យ	្រុៃ	៖	ប្គូបមប្ងៀៃ
 ឪពកុរ្រសខ់ញុ�ំនស្លា្់រល�ោយជរា 
ពា្ មុនលពេខ�េរ្រ្រ េន ់នេក់គ្់រ 
កគងក្រលេសកមុ្ជា �លូចះ្ម្ាយខញុ�ំន

 
ក្រក្ររ្ររេក់កលនទេល�ើម្រីកេកេង់ 
ជរីវ្ាពកគរួសាររ្រសល់យើង។ ្រែខុនវ្ា 
មិនកគ្់រកគានល់នោះលេ �លូចះ្លហើយ្រង 
្ូ្រនក្ររុសរ្រសខ់ញុពំរីរនាក់ �នលេៅរស់

 
លនៅវតល្�ោយ្ួរសជា្ កិ្ខសុង្។ លនៅ 
លពេខ�េខញុមំានអាយុ៥ឆ្ាំ ខញុ�ំនលេៅ
រសល់នៅជាមួយពកួគាតល់នៅវតល្េៀត។ 
 ខញុគឺំជាសសិ្ពខូកម្ាក់ ខ�េខតង 
ខតជា្់រចណំាត់្ ្ាក់លេខ១ ឬលេខ២  
លនៅក្ងុ្ ្ាក់លរៀន។ ្រនទា្់រពរីខញុ្ំរ ្្ច្់រការ

 
សកិ្ាលនៅលខតក្ណ្ាេ ខញុ�ំនមក្រន ្
ការសិក្ាលរៀនសូកតលនៅសាេាគរុលកោ- 
សេ្យលនៅេរីកក រុង្្លំពញ។ លកង វែាន ់
សាក់ គឺជានាយក លហើយ សនុ  
លសនខ�េលកកោយមកគាតគឺ់ជារ�្ឋមនន្រី 
កកសងួការពារជាតខិខ្មរកកហម គឺជា 
នាយកខផក្កម្មវិ្ រីអ្់ររលំនៅសាេា។ 
សនុ លសន គឺជាកូនកាតច់និ-កមុ្ជា។  
គាតស់ង្ហារ នងិរួសរាយខ្លាងំណាស។់  
្រនទា្់រពរីខញុ�ំន្រ ្្ច្់រការសកិ្ា ខញុ�ំន

 
ល្វើជានាយកសាេាលនៅលខតកំ្ពង់ចាម។ 
ល�ោយសារខតសាេាខវះកគរូ្រលកងៀន ខញុំ
�ន្រលកងៀនសសិ្ជាលកចើន្្ាក់។
 លនៅឆ្ា១ំ៩៦២ ខញុ�ំនលរៀ្រការ 
ជាមួយ្រង្ូ្រនសសរីជរី�នូមួយរ្រសខ់ញុំ 
ល្ ្ម ោះ ្រែេុ ខយែម។ ចា្់រតាងំពរីឆ្ ា ំ
១៩៦៧ �េឆ់្ា១ំ៩៧២ ខញុ�ំន្រលកងៀន 
លនៅសាេា្រឋមសកិ្ាមួយកខន្លង។ 
នាយកសាេារ្រសខ់ញុ�ំនលឃោសនាឲ្យ 
ខខ្មរកកហម ្រែុខនខ្ញុមិំនចេូរួមក្ងុការ
លឃោសនាលនោះលេ។

 លនៅលពេខ�េកគា្់រខ្រកចា្់រលផ្ើម 
េម្ល ាក់ ក្រពន្ធរ្រសខ់ញុលំហើយនរឹងខញុ�ំន

 
សលកមចចតិផ្្លាសេ់រីេលំនៅ ល�ោយលយើង 
�នល្វើជាសន្សិខុលនៅឯការយិាេយ័ 
សសរុកខក្រេរីកករុង្្ំលពញ។ លនៅលពេ 
ខ�េស្ាន្ាពមិន�នក្រលសើរលឡើង 
លនៅឆ្ា១ំ៩៧៤ លយើង�នផ្លាសល់េៅ 
ជាយកករុង្្លំពញ លហើយកតឡ្់រលេៅ 
្រលកងៀនវញិ។
 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅលពេខ�េរ្រ្រ  
េន ់នេ ់�េួរេ ំលយើងកតរូវ�នជលម្លៀស
លេៅ្ មិូកំលណើតរ្រសខ់ញុសំ្តិលនៅក្ងុ

 
លខតក្ណ្ាេ។ កគ្់រគ្ាលនៅេរីលនោះ�រឹង 
្ាខញុំ្ ្លា្់រល្វើជាកគរូ្រលកងៀន។ លនៅលពេ 
ខ�េក្រ្ានសហករណ៍សរួខញុអំំពរីវជិជាា 
ជរីវៈរ្រសខ់ញុ ំខញុ�ំនលឆ្លើយល�ោយលស្មោះ

 
កតង់ ្រែខុនមិ្ន�ននយិាយ្ា ខញុគឺំជា 
សន្សិខុលនោះលេ។ ក្រសនិល្រើខខ្មរ 

កកហម�រឹង្ា ខញុលំក្រើកាលំ្្លើង ខញុនំ រឹងកតរូវ
 

សម្លា្់រជាមិនខាន។ ខញុក៏ំ�នក�្់រ ្ា  
ខញុលំចះសទចូកតរី �លូចះ្ខខ្មរកកហម�នចាត់

 
តាងំខញុឲំ្យលេៅល្វើការលនៅក្ងុអង្្គ ាព

 
លនសាេខ�េមានមនសុ ក្្ររុស្ររីនាក់។ 
លយើង�នរសល់នៅជាមួយក្រជាជន 
មូេ�្ឋាន ្រែុខនក្្រជាជនមូេ�្ឋានមិន 
លពញចតិន្រឹងខញុលំេ លកពោះខញុគឺំជាក្រជាជន

 
១៧លមសា។ លេោះជាយែាងណាក៏ល�ោយ  
ក៏ខញុ�ំរឹងពរីរល្រៀ្រល្វើការងារជាលកចើន 
ក្រល្េ រួមមាន សទងូ លនសាេ ល�រ 
សណំាញ់ ចាក់្្ា ំនងិលចះកូតកេ ខ�េ 
ជាឧ្រករណ៍តនន្រីក្រនពណរីខខ្មរ។  
ល�ោយសារការខតិខកំ្ររឹងខក្រងល្វើការ
រ្រសខ់ញុលំេើ្រក្រជាជនលនៅមូេ�្ឋាន 
ចា្់រលផ្ើមចេូចតិខ្ញុ។ំ 
 ជាលរៀងរាេយ់្់រក្រ្ានសហករណ៍ 
�នលហៅខញុលំេៅកូតកេ ជាមួយសមាជកិ 

ជយ័ ផុន (រូ្រខាងស្ា)ំ, ្រងក្ររុសល្ ្មោះ ជយ័ ផន, ជយ័ លស្ោង នងិ  
ជយ័ ផាន ់លនៅឆ្ា១ំ៩៥៧។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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លផ្ងលេៀតលនៅក្ងុកករុមតនន្រី។ ជា្ ម្មតា 
លយើងលេង្រេ «អតរីតយុេ្ធជន នងិ 
យុេ្ធនាររី កសាងផ្លវូខ�ក»។ ខខ្មរកកហម 
�នចាក់្រេចលកមៀងលនះជាក្រចាតំាម 
ឧ្រករណ៍្ំរពងសលំឡង ក្ងុអំឡងុលពេ

 
ហ្ូរអាហាររួមគ្ាលនៅលពេេងៃាច �លូចះ្ 
ខញុ�ំនលរៀនលេង្រេលនះ តាមរយៈកេ 
រ្រសខ់ញុ។ំ ជាលរៀងរាេល់ពេខ�េខញុលំេង

 
្រេលនះ លយោ្ ា�នឲ្យ�ររីមកខញុជំក់។ 
 ក្រពន្ធរ្រសខ់ញុកំតរូវ�នអង្គការចាត់
តាងំឲ្យលេៅល្វើខសសលនៅក្ងុសហករណ៍។ 
ការងាររ្រសគ់ាតគឺ់ពិ�កខ្លាងំណាស់ 
លហើយគាតមិ់នខ�េមានអាហារហ្ូរ 
កគ្់រកគានល់នោះលេ។ ជនួកាេខញុយំកកតរី 
ខ�េខញុចំា្់រ�ន លហើយលឆ្ើរលេៅឲ្យគាត។់  
ខញុមិំនអាចហ្ូរកតរីេាងំលនោះខតម្ាក់ឯង 
�នលេ លហើយក្រសនិល្រើអង្គការរក 
លឃើញ្ា ខញុេំចួេាក់កតរី ខញុនំ រឹងកតរូវ�ន
អង្គការសម្លា្់រជាមិនខាន។
 លនៅន្ងៃមួយលពេខ�េខញុកំំពងុលនសាេ 
សសា្់រខតខញុ�ំនឮសលំឡងខសសករួច លហើយ 
ក៏្្លាក់ចេូលេៅក្ងុេរឹក។ េនុ ខ�េជា 
អ្កលនសាេជាមួយខញុ�ំននយិាយ្ា 
មានលពេខ្លះគាត់�នលឃើញសាកសព 
អខណ្តលនៅលេើេរឹក។ គាត�់នព្យាយាម 
យកសណំាញ់រ្រសគ់ាតេ់ាញលឡើង  
្រែខុនវ្ាមានស្ាព្ងៃនខ់្លាងំណាសល់្វើឲ្យ 
គាតមិ់នអាចលេើកលឡើង�នលឡើយ 
លហើយ�នលឃើញសាកសពអខណ្តជា 
លកចើនលេៀត។ សាកសពកតរូវ�នចង 
ល�ោយខខ្ពរួល្វើពរ្ី ាងលត្ោត។ លសនា 
ជន�ននាយំកក្រជាជនលេៅឆងៃាយពរ្ី មិូ
ល�ើម្រីសម្លា្់រជាលរៀងរាេយ់្់រ។ ខញុមិំន
ខ�េ�នសកមានេ្ក់សក្់រសកេល់នោះ 
លេ លកពោះខញុមំានអារម្មណ៍្័យខ្លាច 
លហើយក៏មិន�រឹង្ាលវន្រនទា្់រគឺជាលវន 
រ្រសអ្់កណាខ�រ។ អង្គការចង់យក 
ខញុលំេៅអ្់ររ ំ្រែុខនជ្ាសណំាងេក្្រជាជន 
ក្ងុ្ូមិ�នអងវរ�េក់ម្ម ា្ ិ�េ កំុឲ្យ 
យកខញុលំេៅលកពោះខញុមិំនខ�េល្ ្លោះ

 
ជាមួយអ្កណាលេ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ លនៅលពេខ�េ 
លវៀតណាមចេូមក�េក់្រលេសកមុ្ជា  
កម្ម ា្ ិ�េខខ្មរកកហម�ន្រង្ខខំញុឲំ្យ 
ជយួចម្លងពកួលគឆ្លងេលន្ល ល�ោយលក្រើេូក 
លនសាេរ្រសខ់ញុ។ំ កម្ម ា្ ិ�េខខ្មរ 
កកហមេាងំលនោះកំពងុរតល់គចខ្លនួ។  
ខញុមិំនមាន្ាពក្លាហានកគ្់រកគានក់្ងុ

 
ការ្រ�លិស្ជាមួយខខ្មរកកហមលនោះ 
លេ លកពោះខខ្មរកកហមេាងំលនោះក្រ�ា្់រ 
ល�ោយអាវុ្កគ្់រន�។ លេោះ្ររីជាយែាង 
លនះក្រី ខញុ�ំនយកពលូ្ៅមកជាមួយ ្រែុខន ្
គ្មាននរណាម្ាក់ក្ងុចលំណោមខខ្មរកកហម 
េាងំលនោះព្យាយាមល្វើ�្រខញុលំេ។
 លនៅអំឡងុលពេរ្រ្រខខ្មរកកហម  
ខញុ�ំនេាក់រូ្រ្តេាងំលនះលនៅក្ងុ�វ

 
សសរូវ។ កម្ម ា្ ិ�េ�នខឆកលឆររ្រស់ 
រ្រររ្រសល់យើងេាងំអស់ ្រែុខនមិ្ន�ន 
រកលឃើញលនោះលេ។ រូ្រ្តលនះ គឺជា 
ក្រពន្ធរ្រសខ់ញុខំ�េ�ន្តលនៅលពេ 
ខ�េគាតគឺ់ជាសសិ្។ គាត់�នរួច 
ផុតពរីរ្រ្រលនះ លហើយ�នស្លា្់រល�ោយ 
លរោគាពា្ ្រនទា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៧៩។ 
គាតម់ានអាយុ៥០ឆ្ា។ំ លយើងមានកូន 
៨នាក់ ្រច្ច្ុរ្នល្នៅសេក់តរឹមខត៥ 

នាក់្រែុលណ ្ណោះ។ កូនសសរីរ្រសខ់ញុម្ំាក់�ន
ស្លា្់រល�ោយអណ្ាតល្្លើង លនៅលពេ 
ខ�េចលងកៀងលក្រងកាតក្រពន្ធរ្រសខ់ញុំ
�នកំព្់រនងិឆា្រលឆះ។
 ្រង្ូ្រនរ្រសខ់ញុ ំនងិខញុ�ំន្តរូ្រលនះ 
សកមា្់រជាអនសុ្ាវររីយ៍។ អ្កលនៅខាង
លឆវងន�គឺ្រង ជយ័ ផន គាត់្ ្លា្់រល្វើ 
ជាេាហានលហើយលកកោយមកគាត់�ន 
ល្វើជា្ុរគ្គេកិលពេ្យលនៅឯមនទរីរលពេ្យ 
មួយលនៅេរីកករុង្្លំពញ។ គាតក់តរូវ�ន 
ជលម្លៀសលេៅលខត�្ត�់្ំរង គឺជាេរី  
កខន្លងខ�េគាត ់នងិកគរួសាររ្រសគ់ាត ់
�នស្លា្់រល�ោយសារអតឃ់្លាន។ 
អ្កលនៅ្រនទា្់រគឺ ជយ័ លស្ោង គាតគឺ់ 
ជាកពះសង ល្នៅវតស្វុតរី ខ�េ�ន 
ស្លា្់រ្រនទា្់រពរីរ្រ្រខខ្មរកកហម។  
ជយ័ ផាន ់�ន្ួរសជាកពះសង ល្នៅ 
លពេខ�េគាតម់ានអាយុ១២ ឬ១៣ 
ឆ្ា។ំ គាត់�ន�តខ់្លនួលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥  
លនៅលពេខ�េគាតក់តរូវ�នជលម្លៀស 
លេៅលខត�្ត�់្ំរង។ ្រង្ូ្រនសសរីរ្រសខ់ញុ ំ
ល្ ្ម ោះ ជយ័ សុរីផាន ់ក៏�នស្លា្់រខ�រ។ 

ជយ័ ផុន ឆ្ា១ំ៩៦២។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

ក្រពន្ធរ្រស់ ជយ័ ផុន  
ល្ ្មោះ ្រែេុ ខយែម ឆ្ា១ំ៩៦០។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)

បាែង ពវីន័ ្នងិ វវនី ខក្វហក ៀេ
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រូ្រកក្រមុខ៖  
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លនៅវតេ្ងកា រាជ្ានរ្ី ្លំពញ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកមុ្ជា)
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