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សច្ចកជូៃលើ�យឥតគ្គតិន� ៃដល់មៃ ីតីរ ស្រុ្ុក ៃងិឃំុុំ ទទូាំងំក្រពះរាជាណាច្ចក្រកកម្ពុជា លើល�២៥៨ ស�ម�ុិនា ឆាំ្នំន ២០២១



លេ�ខ ២៥៨ ខែខមិិថុុនាា ឆ្នាំាំ�២០២១
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 ហាាង សុឹមិហនា ់រ�ឭកអ�ពរីការ�ា�ថុាំ�ជក់ .... ៤១

 អុច េូច៖ ខំុ�លេភូៀសខានួាលេេៅក្រលេេសលេវិៀត ..៤៤

ស� នកច្ច�ប់

 សា�កកមិស�ណុ� លេរឿង០០២/០២ ........ ៤៨

ស� នកលើវទិ កាសាធារណៈ

 លេវិេិកាអនារ្ជ�នាានារ់វិាងស�ិបកររសរ់ានាមិានា 
 ជរីវិតិពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ នាងិកកុមិនាសិ្តិ ...៥៦

ស� នកក្រសាវក្រជាវរកក្រគួ្គសារ

«លេផះផង់ធាូ�រី» លេរឿងរាាវិលេចញពរីក្រជាជនាថុែរីលេកកោមិ
រ្រ្រកមុ្ិជាក្រជាធាិ្រលេតយ្យ

 ខែចមិ ហុរីង ៖ អំកលេ្រ�ក្ររ .................. ៥៨

ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេសែរលេ�ខលេនាះ៖លេសែរលេ�ខលេនាះ៖ ឆ្នាំា�ង យុ, ខែកវិ សុភូរី, ភូា រសែរី, សួត វិិចិកត, លេមិក វិិនា, សុខ វិណ ៈ�, ហាានា ពិសរី, ររី �កិិណា, សុភ័ូនក្ ភូាណា  

សានា ់ស្រីសរីអូនា, សាាង ចិនាាា, គ្គាត ស្រីសរីខែ�នា, �ារាារ�្ឋ លេមិតា្, េូច វិលេណ ៈត, គឹ្គមិ សុភូរី, �ាង ពរីវិ័នា ្នាងិ លេវិនារី ខកលេហៀ��

អំកនាិពនាធ នាិងស្រីសាវិកជាវិ៖ អំកនាិពនាធ នាិងស្រីសាវិកជាវិ៖ �ារាារ�្ឋ លេមិតា្ អំក្រកខែក្រ៖អំក្រកខែក្រ៖  អានុា សុ�ាវិរី នាិពនាធនាាយកេូលេេៅ៖នាិពនាធនាាយកេូលេេៅ៖ លេសោមិ ្រានុាថុនា   

ជ�នាយួការនាិពនាធនាាយក៖ ជ�នាយួការនាិពនាធនាាយក៖ អានុា ស�ុាវិរី កកាហិិកកុ�ព្ូយេ័រ៖ កកាហិិកកុ�ព្ូយេ័រ៖ �រី លេសនាសូនារី�ា កគ្គ្់រកគ្គងការខែចកផ្ាយ៖កគ្គ្់រកគ្គងការខែចកផ្ាយ៖ លេឆ្នាំង លេវិាង 
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លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ នាាយកមិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា 
េេួ�សាិគ្គមិនារ៍�្ឋមិននា្រី ការ្ររលេេស នាិងអភិូវិឌ្ឈ្ឈនាន៍នា 
ចកកភូពអង់លេគ្គាស �មូិរី នាិក រាាអា្់រ លេនាៅការិយា�យ័ 
កណ្ា�រ្រសម់ិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជាកុំងេរី កកុងភូំ�លេពញ 

 
លេនាៅនថុងៃេរី ២៣ ខែខមិិថុនុាា ឆ្នាំាំ�២០២១។ 
(សភ័ុូនក្ ភូាណា នាងិ គឹ្គមិ សវុិណ ៈ�ានារី/ 
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា)
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អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរក្រកហម
្័ក្ិ្ មៃងឹទទលួបាៃអ្នវែតីសដលលើលើ្ ពត្ី ំណងជាៃមិតិរ្បូ

ឆាំ្នងំ យុ

 ការេេួ��នាយុត្ធិាម៌ិលេនាៅកុំងសងគមិលេកកោយជលេមិាោះ 
ពតិជាមិានាការ���កខាា�ងណាស ់ពរីលេកពោះអិរីៗខែ���នា 
លេក�តលេ��ងលេ�ោយសារអ�លេព�ហងិ្ា អ�លេព�លេឃុំោរលេឃុំៅកេង់
កេាយធា� នាងិអ�លេព�ក្រ�័យពជូសាសនា ៍គឺ្គពភិូពលេ�ោកមិិនា 
អាច្រាះ្រាូវិមិកវិញិ�នាលេនាោះលេេ។ គ្គែានាេឹកក�ក់កុំងេ�ហ�ណា 
មួិយអាចេូេាតស់ង��់ជរីវិតិខែ���ត្់រង់លេេៅ លេហ�យ 
ក៏គ្គែានាស�ណងណាមួិយ អាចជសួជ�ុនាវូិភូាពលេក្រះស្រីសា� 
លេក�តមិានាកុំងសងគមិ ខែ��្រនាអូ្ស្រនាាាយជាលេកច�នា 
ជ�នាានាល់េនាោះខែ�រ។ រ្រ្រខែខែរកកហមិ �នា��ួរ��ជាង្ួរនា 

េសវិត្រក៍នាាងលេេៅលេហ�យ  ្រាខុែនាល្េ្រ�លេេោះជាក្រលេេសកមុ្ិជា 
មិានាការររីកចលេកមិ�នាលេឆ្នាំោ្ះលេេៅមុិខលេ�ោយរួចផុតពរីស្រីសលេមិោ� 
ក្រវិត្សិាស្ត្រស�្ក៏ពកឺពចួលេនាះយាាងណាក្រី ក៏ក្រលេេសកមុ្ិជា 
លេនាៅមិានាកិចចការជាលេកច�នាលេេៀតខែ��អាចលេធាិ��នាសកមិា្់រ 
អំករស់រានាមិានាជរីវិតិពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ លេេោះ្ររីជាមិានា
សាា្័រនាជាលេកច�នាមិានាភូាពលេ�ចលេធាាោកុំងវិសិយ័ស�ខានា់ៗ  
នាានាា លេហ�យ�នាលេស្រីសោចស្រីសង់ផ�្រាះពា�្់រនា្�េុ់ក 
លេ�ោយអ�លេព�ក្រ�័យពូជសាសនា ៍នាងិអ�លេព�លេឃុំោរលេឃុំៅ 
កេង់កេាយធា�យាាងណាក្រី  ក៏ក្រពន័ាធសខុាភិូ��លេនាៅខែតជា 

ក្រុ�ុម�ារងាារបស់ម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា វេ�ជ្ឈជបណ្ឌឌ�ត វេ�មី វេរេយស់៍ (រូបខាាងាវេ�េងា) និ�ងា គីីម ស់��ណ្ឌ ណ�ានិ ី(រូបខាាងាស់ាំ�)  
បានិច�ះវេ�ៅព�និ�ត្យស់�ខាភាព�លអ់្ន�រស់រ់ានិមានិជ្ឈ�ី�តពរីបបខខាមែរក្រុ�ហម វេនិៅ�តលំល�ស់ �្ន�ងាវេខាតវំេពោធិ៍ស់ាត ់វេនិៅខខាវេមស់ា �្នា�២០១៨។   
(បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 1
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សាា្័រនាមួិយខែ��េាមិេារការគ្គា�កេជាលេកច�នា្រខែនាាមិលេេៀត  
មិិនាខែមិនាលេ�ោយសារខែតសាានាភូាពេនាល់េខ្ោយននាក្រពន័ាធលេនាះ  
នាងិវិ្ិរត្�ិស៏្រីសចួស្រីសាវិ្រណ្ា�មិកពរីជ�ងឺកូវិរី�-១៩ខែត 

្រាុលេណ ៈោះលេេ ្រាុខែនាក៏្លេ�ោយសារខែតក្រព័នាធលេនាះ គឺ្គជាវិិធារី 
មួិយខែ��ជយួលេធាិ� ឲ្យក្រលេស�រលេ��ងលេ�ោយផាា��់�ស់ខុភូាព
រ្រសអំ់ករសរ់ានាមិានាជរីវិិតពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ។

 លេនាៅកុំងក្រលេេសកមុ្ិជា ច�ខែណកមួិយ�ម៏ិានាក្រសេិធភូាព
 

្រ�ផុត កំុងការខែសងិរកយុត្ធិាម៌ិជូនា��ក់្រជាជនារា្់រ 
�ានានាាក់ខែ���នា�ត្់រង់ជរីវិតិលេនាៅកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ  
គឺ្គអងគជ�នាុ�ជកមិះវិសិាមិ�ញាកុំងត�ុាការកមុ្ិជា។ លេេោះ្ររី

 
ជាអងគជ�នាុ�ជកមិះវិសិាមិ�ញាកុំងត�ុាការកមុ្ិជា មិានាភូាព

 
ខះិចលេនាាោះលេ��ខែផកំលេផ្ងៗជាលេកច�នាយាាងណាក្រី ក៏អងគ 
ជ�នាុ�ជកមិះវិសិាមិ�ញាកុំងត�ុាការកមុ្ិជា លេនាៅខែតអាច

 
សលេកមិច�នានាវូិខែផំក�៏ស�ខានាមួ់ិយននាអាណត្ិរ្រស ់
ខានួា។ ��លេណ�រការកាតល់េេោសរ្រសអ់ងគជ�នាុ�ជកមិះវិសិាមិ�ញា 
កំុងត�ុាការកមុ្ិជា �នា្រងាាញអ�ពរីអិរីខែ��លេក�តមិានា

 
លេ��ងលេនាៅកុំងអ��ុងរ្រ្រខែខែរកកហមិ លេហ�យអងគជ�នាុ�ជកមិះ

 
វិសិាមិ�ញាកុំងត�ុាការកមុ្ិជា�នាកាតល់េេោសលេមិ�កឹនាា�

 
ជានាខ់ស្ ់នាងិអំកេេួ�ខសុកតវូិខស្្់រ�ផុតច�លេពោះឧកកិ�្ឋ 
កមិែេា�ង�ាយ ខែ��្រងៀលេ��ងលេ�ោយរ្រ្រលេនាះ។ លេេោះ្ររី 
ជាយាាងណាក៏លេ�ោយ ថុិរីតបិតខែតការងាររ្រសអ់ងគជ�នាុ� 
ជកមិះវិសិាមិ�ញាកុំងត�ុាការកមុ្ិជាមិានាសារស�ខានាច់�លេពោះ

 
ការលេធាិ� ឲ្យសះលេសប� យ��់ក្រជាជនាកមុ្ិជាយាាងណាក្រី 
ក៏លេនាៅខែតមិានាតកមូិវិការឲ្យមិានាយនាក្ារខែផកំត�ុាការ 
លេផ្ង លៗេេៀត  នាិងមិលេធា្យោ�យលេផ្ងៗ្រខែនាាមិលេេៀត  លេ��មិបរី 
ធាានាាថុា ការងាររ្រស់អងគជ�នាុ�ជកមិះវិិសាមិ�ញាកុំង 
តុ�ាការកមុ្ិជា លេនាៅខែត្រនាក្្រសិេធភូាព��់មិនាសុ្ 
ជ�នាានាល់េកកោយៗ ខែ���នាចា្់រក�លេណ�តលេកកោយរ្រ្រខែខែរ 
កកហមិ។ ការអ្់ររ� គឺ្គជាវិធិារីសាស្ត្រសមួ្ិយខែ��ធាានាា��់ 
ការងាររ្រសអ់ងគជ�នាុ�ជកមិះវិសិាមិ�ញាកំុងត�ុាការកមុ្ិជា 

 
កពមិេា�ងធាានាាថុា ក្រវិត្ិសាស្ត្រសន្នារ្រ្រខែខែរកកហមិ 
នាងឹមិិនាកតូវិ�នា្រ�លេភូាចលេចោ�។

 លេ�ោយសារខែតយុត្ិធាម៌ិពិ�កនាងឹសលេកមិច�នា 
ច�ខែណកឯការជសួជ�ុលេ��ងវិញិនាវូិការលេខាចខាា� នាងិការ 
�ត្់រង់យាាងពតិក�ក�មួិយ គឺ្គមិិនាអាចក្រកពឹតល្េេៅរួច 
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា �នាផ�្អ់ាេិភូាពច�លេពោះ 
ការអ្់ររ�អ�ពរីក្រវិតិស្ាស្ត្រសក្មុ្ិជាក្រជាធាលិេតយ្យ ជាការ 

្រ�លេពញ្រខែនាាមិលេ��េកមិង់ក្រនពណរីននាយុត្ធិាម៌ិអនារ្កា�។
កុំង្ររ្ិរេជាលេកច�នា ការអ្់ររ�ពរីអ�លេព�ក្រ�យ័ពជូសាសនា ៍
អាចជាវិធិារីសាស្ត្រស�្ានាលេេៅសលេកមិច�នាយុត្ធិាម៌ិកុំង 
េកមិង់មួិយ។ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជាលេក្រ�ក�សក់មិែវិធិារី 
អ្់ររ�ពរីអ�លេព�ក្រ�យ័ពជូសាសនា ៍ជាវិធិារីសាស្ត្រសក្្រក្រ 
លេ�ោយក្រសិេធភូាពមួិយ ច�លេពោះ��លេណ� រ�ានាលេេៅសលេកមិច 
�នាយុត្ធិាម៌ិសកមិា្់រសងគមិលេកកោយជលេមិាោះ ក៏�ចូជារារា�ង 
េ្់រសៀាតក់ារសមិាា្់ររងគា� នាិងអ� លេព� ក្រ�័យពជូសាសនា ៍
មិិនាឲ្យលេក�តមិានាជាថុែរី ម្ិងលេេៀត។ ខែផែកលេ�� ្ុរគ្គគ�កិ�កិណ� 
រ្រសខ់ានួា ការអ្់ររ�អាចជយួេ្់រសៀាតអ់� លេព�ហិង្ា ជលេមិាោះ  
នាងិអ�លេព�អមិនាសុ្ធាម៌ិនាាលេព�អនាាគ្គត ពរី លេកពោះការអ្់ររ� 
អាចជយួឲ្យសសិ្ានាសុសិ្លេចះវិភិូាគ្គលេ��ក្រវិត្សិាស្ត្រស ្
នាិងឆ្នាំាុះ្រញ្ច�ងថុា លេត� សាានាភូាព នាិងកា��លេេស�ខែ�� 
ជ�រុញឲ្យមិានាអ�លេព�ក្រ�័យពជូសាសនា ៍នាងិការសមិាា្់រ 
រងគា� កា�ពរីអតរីតកា� អាចនាងឹកតវូិរា�ងខា្់រមិិនាឲ្យលេក�ត
មិានាជាថុែរីនាាលេព�អនាាគ្គតយាាង�ចូលេម្ិច។ លេ្រ�លេមិ��ឲ្យសុរី 
ជលេកមិៅជាងលេនាះ រា�ក់ារអ្់ររ�ពរីអ�លេព�ក្រ�យ័ពជូសាសនា ៍
កតូវិខែតរួមិ្រ�ចូ�លេសចក្រីអាណិតអាសរូច�លេពោះមិនាសុ  ្កពមិ 
េា�ងការខែ��អ�លេព�អមិនាសុ្ធាម៌ិអាចលេក�តមិានាលេ�� ង នាិង 
លេធាិ�ឲ្យមិានាភូាពកជ�ុនាយិមិលេនាៅកុំងកកមិិត្ុរគ្គគ� កកមិិត
សហគ្គមិនា ៍នាងិកកមិិតជាត។ិ លេេោះជាយាាងណាក៏លេ�ោយ 
ក៏ការអ្់ររ�អាចនាា�មិកនាវូិយុត្ធិាម៌ិ្រខែនាាមិ លេ��ការេ្់រសៀាត ់
អ�លេព�ក្រ�័យពូជសាសនា ៍នាងិអ�លេព�លេឃុំោរលេឃុំៅ។ 

 មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា �នាលេក្រ�ក�សក់មិែវិធិារី 
អ្់ររ�ពរីអ�លេព�ក្រ�យ័ពជូសាសនារ៍្រសខ់ានួា ជាលេវិេិកាមួិយ 
ខែ��អនាញុ្ញាតឲ្យជនារងលេកគ្គោះនាយិាយលេរៀ្ររា្់រអ�ពរីលេរឿង 
រាាវិ នាងិ្រេពិលេសោធានារ៍្រស់ខានួា លេហ�យលេវិេិកាលេនាះ�នា 
លេក្រ�ក�ស់សកមិែភូាពអ្់ររ�នាានាា�ូចជា លេវិេិកាលេ្រ�ក 
េូ�ាយសកមិា្់រជនារងលេកគ្គោះកុំងការក្រ�មិជាមួិយនាងឹ 
អតរីតកមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិ លេ��មិបរីសលេកមិចលេគ្គោ� 
្រ�ណងននាការផ្ះផ្ា។ លេនាៅលេព�ខែ��ការអ្់ររ�កតូវិ 
�នាលេរៀ្រច�យាាង�លូេចះំ ជនារងលេកគ្គោះមិានាឱកាសេេួ� 
�នាភូាពជាមិនាសុ្ នាងិអាចឆ្នាំាុះ្រញ្ច�ងផាា�់ខានួានាងិ

 
ជារួមិ លេ�ោយខែផែកលេ��្រេពិលេសោធានារ៍្រស់ខានួាជាវិិធារី 
សាស្ត្រស្្រលេកង�នា��់មិនាសុ្ជ�នាានាល់េកកោយ។ �ចូគ្គាំលេនាះ 
ខែ�រ អតរីតកមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិ ក៏េេួ��នាឱកាស 
លេ��មិបរីឆ្នាំាុះ្រញ្ច�ងលេ��ក្រវិត្សិាស្ត្រសរ្្រសខ់ានួា នាងិច�ូរួមិ

 

2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នំ� ២០២១

ច�ខែណក��់ការផ្ះផ្ាពរីកជុងមិិាងលេេៀតសកមិា្់រ 
សហគ្គមិនាខ៍ែ��ខានួារស់លេនាៅ។ ការអ្់ររ� គឺ្គជាឱកាសមួិយ 
សកមិា្់រសា្រ នាងិកសាលេ��ងវិញិ នាវូិ្រ�ខែណកននាមិនាសុ្ 
ជាតខិែ���នាខែ្រកខែខកំលេ�ោយសាការសមិាា្់ររងគា�។ 

 ្រាុខែនា ្លេេោះ្ររីជាអាចផ�់្នាវូិអតាក្រលេយោជនាស៍�ខានា់ៗ  
េា�ងអសល់េនាះយាាងណាក៏លេ�ោយ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារ 
កមុ្ិជាយ�ល់េឃុំ�ញថុា ការអ្់ររ�លេនាៅខែតមិានាកកមិិតលេនាៅ 
លេ��យ នាងិកតូវិមិានាការងារជាលេកច�នាលេេៀតខែ��អាចលេធាិ� 
លេ��ងលេ��មិបរីជយួ��ជ់នារងលេកគ្គោះននាការសមិាា្់ររងគា�  
នាងិអ�លេព�ក្រ�យ័ពជូសាសនា។៍ ក្រលេេសកមុ្ិជា លេនាៅខែត 
្រនាត្តា�ងជាមួិយនាងឹក្រវិត្សិាស្ត្រសន្នារ្រ្រខែខែរកកហមិ 
រហតូ��់សពនិថុងៃលេនាះ។ លេេោះ្ររីជានាលេយោ�យ សាា្័រនា 
សងគមិ នាងិលេស�្ឋកិចច គឺ្គសុេធសឹងជាវិិស័យ�ល៏េ�ចលេធាាោ  
លេហ�យ�នាលេស្រីសោចស្រីសង់ផ�្រាះពា�់ពរីការសមិាា្់រ 
រងគា�យាាងណាក្រី ក៏ក្រពន័ាធសខុាភិូ��លេនាៅខែតជា្រញ្ា
ក្រ�មិលេនាៅលេ��យ។

 លេនាៅឆ្នាំាំ�២០១៥ លេវិជើ្រណ្ឌិត លេ�មិរី លេរយស៍ ្រចច្ុរបនាគឺំ្គ 
ជាអំកក្ឹរក្ាលេយោ្រ�រ់្រសម់ិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា

�នាសរលេសរអតា្រេមួិយអ�ពរី្រេ�្ឋានាអនាថ់ុយននាឱសថុ 
លេនាៅកុំងក្រលេេសកមុ្ិជា។ ក្រលេេសកមុ្ិជាពុ�េានាម់ិានា

 ្រេ�្ឋានាគុ្គណភូាពននាការខែថុេា�លេវិជើសាស្ត្រសល្េនាៅលេ��យ 
ច�ខែណកឯជ�លេនាឿសាសនាា នាងិអ្ិរយជ�លេនាឿនាានាាខែ��គ្គែានា 
មូិ��្ឋានាវិេិ្យាសាស្ត្រស ្ឬលេវិជើសាស្ត្រសភ្ូាគ្គលេកច�នា គឺ្គជាកតា្ 
ចមិបងននាការសលេកមិចចតិេ្េួ�លេសវិាកមិែខែថុេា�សខុភូាព  
នាងិការវិះកាត។់ េនាាមឹិនាងឹលេនាះ មុិខងារវិិជើាជរីវិ�លេវិជើ- 
សាស្ត្រសល្េនាៅក្រលេេសកមុ្ិជា លេនាៅខែតរងឥេធិព�លេ�ោយ
អាក្របកិរយិាសមិាារនាយិមិនាងិកងិះលេមិតា្ធាម៌ិ។

 រ្រ្រខែខែរកកហមិ មិិនាសមិជាអំកេេួ�ខសុកតូវិ 
ច�លេពោះ្រេ�្ឋានាននាវិសិយ័សុខាភិូ��លេនាៅកុំងក្រលេេស 
កមុ្ិជាសពនិថុងៃលេនាះលេេ ្រាុខែនាវ្ិាពតិជាចប សណ់ាសថ់ុាខែខែរ 
កកហមិ�នា្រ�ផាាញជ�នាាញវិិជើាជរីវិ�លេវិជើសាស្ត្រសល្េនាៅ 
កំុងក្រលេេសកមុ្ិជា។ អំកជ�នាាញវិិជើាជរីវិ� អំកសិក្ា

 
ស្រីសាវិកជាវិ នាងិអំកជ�នាាញនាានាា រួមិេា�ង លេវិជើ្រណ្ឌិត  
គឺ្គជាលេគ្គោ�លេ�ៅននាការចា្់រខានួា លេហ�យភូាគ្គលេកច�នាននា 
្ុរគ្គគ�កុំងសហគ្គមិនាល៍េវិជើសាស្ត្រស ្�នាលេភូៀសខានួាលេេៅលេកកៅ

 
ក្រលេេស ឬ �នា�ត្់រង់ជរីវិតិលេនាៅកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ 

�ងាចល័តនិារ�ី�ព�ងាវេលើ�ភឺ�ខ�ស់វេនិៅ�្ន�ងារបបខខាមែរក្រុ�ហម។ (បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នំ� ២០២១

លេនាៅចងុ្រ�ច្់រននារ្រ្រខែខែរកកហមិ វិសិយ័សខុាភិូ��  
�នា�ត់្រង់រូ្ររាងពរីក្រលេេសកមុ្ិជា លេ�ោយមិានាខែត 
អំកជ�នាាញវិិជើាជរីវិ�សុខាភិូ��មួិយច�នាួនាតូចខែត 
្រាុលេណ ៈោះ ខែ��កតវូិ�នាលេជឿជាក់ថុា លេនាៅ្រនារ្សរ់ានាមិានា 
ជរីវិិតលេនាៅកុំងក្រលេេសកមុ្ិជា។ 

 �ចូគ្គាំលេនាះខែ�រ រ្រ្រខែខែរកកហមិមិិនាខែមិនាជាឫស 
គ្គ�់្រងៀជា្រញ្ាលេ��គុ្គណភូាពននាវិសិយ័ខែថុេា�សខុភូាព 
សពនិថុងៃលេនាះលេេ ក៏្រាុខែនា ្រា�ក់គ្គ្់រខែផកំេា�ងអស ់រ្រ្រខែខែរ 
កកហមិ�នា្រងៀ ជ�រុញនាងិ្រលេងៀ�នា្រញ្ាលេនាៅកុំងក្រលេេស 
កមុ្ិជា លេ�ោយ្រញ្ាេា�ងលេនាោះរួមិមិានា វិ្របធាម៌ិរួមិននា 
អាក្របកិរយិាយករួចខានួា នាងិគិ្គតគូ្គរខែតក្រលេយោជនា ៍
ផាា�់ខានួា។ លេ�ោយសារខែតមិលេនាោគ្គមិវិិជើាខែខែរកកហមិ 
លេផោ្តលេ��ការ្រ�ភិូត្រ�ភ័ូយមិហាជនា កងិះលេមិតា្ធាម៌ិ 
គឺ្គជាលេករ��ខែណ�្រនា្�់លេ�ោយការកគ្គ្់រកគ្គងរ្រស់ 
ខែខែរកកហមិ។ លេមិតា្ធាម៌ិច�លេពោះអំក�នេអាចកតូវិចាត ់
េុកថុា ជាការមិិនាស្រីស្រតាមិការ�ះ្រង់ច�លេពោះ 
មិលេនាោគ្គមិវិិជើារ្រស់ខែខែរកកហមិ លេហ�យការមិិនាស្រីស្រ 
តាមិលេនាះស្រញ្ើក់អ�ពរីច�ណុចលេខ្ោយនាងិកងិះការលេ្្រជាំ  

ខែ��អាចេេួសលេេោសជាការសាា្់រ។ អ�លេព�នកពនផ្ 

ឥតគ្គណនាាលេនាះ �នាយាយរី��់ជរីវិិតក្រជាជនាកមុ្ិជា 
េា�ងអសល់េនាៅកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ ច�ខែណកឯស�ណ�ន់នា 
គ្គ�នាតិ នាងិការយ�ល់េឃុំ�ញយាាង�លូេចះំ លេនាៅខែត្រនាល្េក�ត 

មិានាលេនាៅកុំងមុិខងារវិិជើាជរីវិ�នាងិសាា្័រនានាានាា ខែ�� 
ក�ណតយ់កលេមិតា្ធាម៌ិជាកកមិសរី�ធាម៌ិសំូ�។ 

 ្រាុខែនា ្លេកកៅពរីជាលេគ្គោ�ការណ៍ចមិបងននាមិលេនាោគ្គមិ 

វិជិើារ្រស់ខែខែរកកហមិ កងិះលេមិតា្ធាម៌ិ ក៏ជាយនាក្ារលេ��មិបរី 

រសរ់ានាេូលេេៅរ្រសជ់នារងលេកគ្គោះ នាងិសងគមិជាតកិមុ្ិជា 
េា�ងមូិ�។ រា្់រេសវិត្រ ៍្រនាាា្់រពរីការ��ួរ��ននារ្រ្រ 

ខែខែរកកហមិ ក្រលេេសកមុ្ិជាលេនាៅ្រនាេ្េួ�រងសនងគាមិ 
រុា�នរា លេកគ្គោះេុរ ាកិ្ នាងិអលេសារភូាពជាលេកច�នាេសវិត្រ ៍

ខែ��កតា្េា�ងអសល់េនាះ�នា្រនាវ្ិ្របធាម៌ិមួិយខែ��ការ 

យករួចជរីវិតិខែតងលេក�តមិានា ច�ខែណកឯការផ�់្លេសវិាកមិែ 

លេ�ោយមិិនាអាតែានាយិមិ ការ�ះ្រង់ នាងិលេមិតា្ធាម៌ិច�លេពោះ 

អំក�នេ កតូវិ�នាជ�នាសួលេ�ោយឥរយិា្រថុខែ��គិ្គតខែត

អ�ពរីអតាក្រលេយោជនាផ៍ាា�់ខានួា។ 

ផ្ទាំាំ�ងាគី�និរូគូីរវេ�ោយ��ច�ក្រុត�រស្រ្តីស់ំី (គីថ្លង់ឺា) មួយរូបវេ�មែោះ  
ខ�� ��លធីតា ឯ�ស់័� (ក្រុតូ�បានិ ស់ាាល់ថ្លា  ��ល)។  
ផ្ទាំាំ�ងាគី�និរូ បងាាាញអ�ពីអ្ន���ឹនិា�ក្រុ�ុមខខាមែរក្រុ�ហមខ�លជ្ឈាស្រ្តីស់ំី 
មួយរូប (វេម�ងា) បានិបញ្ជាជឲ្យ្យស្រ្តីស់ំីវេធេើ�ារងាារពល�មមែធងនិធ់ងរ។ 
(បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នំ� ២០២១

 កុំងឆ្នាំាំ�២០១៤ ខំុ��នាចុះផ្ាយអតា្រេមួិយលេនាៅលេ��
 

កាខែសតភូំ�លេពញ្រាុស្� អ�ពរីអិរីខែ��ខំុ��នាយ��់ងឹពរី្រង 
ស្រីសរីរ្រសខ់ំុ�លេ�ែោះ ខែកវិ កុ�ធារីតា ឯកសកិ្័។  កុំងនាាមិជា

 
សាក្រីមំិាក់ននាអ�លេព�លេឃុំោរលេឃុំៅកុំងរ្រ្រកមុ្ិជាក្រជា

 
ធា្ិរលេតយ្យខែ��សគា�់ជាេូលេេៅថុា រ្រ្រខែខែរកកហមិ នាងិ 
ជាអំកស្រីសាវិកជាវិមំិាក់ ខែ��លេធាិ�ការសកិ្ាជាលេកច�នាឆ្នាំាំ�  
នាងិ�នាក្រមូិ�ចងកកងលេរឿងរាាវិរ្រស់្ុរគ្គគ�ខែ��េេួ� 
រងេុកិ នាងិ�ត្់រង់ជរីវិិតកំុងរ្រ្រខែខែរកកហមិ ខំុ�យ�់

 
ថុា ខំុ��នាយ�់�ឹងអ�ពរីេិ�្ឋភូាពភូាគ្គលេកច�នាននាក្រវិត្ិ 
សាស្ត្រសខ្ែខែរកកហមិ។ ខំុ�លេជឿជាក់ថុា ខំុ��នា្រលេ�ច�សផ�

 
្រាះពា�់ធាងៃនាធ់ាងៃរមួិយច�នានួាននារ្រ្រលេនាះខែ�រ។ ្រាុខែនា ្អិរី 
ខែ��ចា្់រយកច�ណា្់រអារមិែណ៍រ្រសខ់ំុ� លេនាៅលេព�ខែ�� 
ផ្ាភូើា្់រខានួាជាមួិយ្រងស្រីសរីរ្រសខ់ំុ�លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�២០១៤ 

 គឺ្គការពិតខែ��ថុា ខំុ�កតូវិសិក្ាខែសងិយ�់្រខែនាាមិជា 
លេកច�នាលេេៀតនាវូិកតា្លេផ្ងៗ ខែ��ក្រវិត្សិាស្ត្រសល្េនាះ�នា
ជះឥេធិព�លេ��ក្រជាជនាកមុ្ិជា។

 កុំងនាាមិជាមិនាសុ្គ្គថុាង់ ពុ�មិានានារណាមំិាក់ខាិយ
ខ�ិស់ួរនាា�អ�ពរី្រេពិលេសោធានារ៍្រស់្រងស្រីសរីខំុ�លេនាៅកុំង
អ��ងុរ្រ្រខែខែរកកហមិលេនាោះលេេ។ នាាលេព�លេនាោះ ្រងស្រីសរី 
រ្រសខ់ំុ�ក�ពងុេេួ�ការព្យា��ជ�ងឺមិហាររីក លេហតលុេនាះ 
លេហ�យ ខំុ��នាចា្់រលេផ្�មិផ្ាភូើា្់រជាមួិយគ្គាត់សាជាថុែរី  
អ�ពរីក្រធាានា្រេនាងិ្រេពិលេសោធានាល៍េផ្ងៗខែ��លេយ�ង 
េា�ងពរីរមិិនាធាាា្់រ�នាពិភូាក្ាគ្គាំនាាលេព�កនាាងមិក។ 
គ្គាត�់នាក�្់រខំុ�អ�ពរី្រេពិលេសោធានាកុំ៍ងនាាមិជាមិនាសុ្

 
គ្គ-ថុាង់មំិាក់ នាាអ��ុងរ្រ្រខែខែរកកហមិ លេហ�យលេរឿងរាាវិ 
រ្រស់គ្គាត ់�នាលេធាិ�ឲ្យខំុ�មិានាការអាមិាាស់ លេ�ោយសារ
លេហតុថុា ខំុ�មិានាការយ�់�ងឹតិចតួចណាស់អ�ពរីភូាព 
លេវិេនាារ្រសគ់្គាត។់ លេរឿងរាាវិរ្រសគ់្គាត ់�នាលេធាិ�ឲ្យខំុ��ងឹថុា  
មិានាមិនាសុ្ជាលេកច�នានាាក់លេផ្ងលេេៀតខែ��មិានាវិ្ិរត្ផិាវូិ 
ចតិ ្ឬពកិារភូាពខែផកំរូ្ររាងកាយ ខែ���នាេេួ�រង 
ការ�ចឺា្់រខែតមំិាក់ឯង។ លេត�លេនាៅមិានាលេរឿងរាាវិជរីវិិត 
្រាុនាែានាលេេៀត ខែ��កតូវិ�នា្រ�លេភូាចលេចោ� លេមិ��រ��ង ឬ 
មិិនាធាាា្់រ�នានាយិាយលេរៀ្ររា្់រពរីមុិនាមិក?

 ្រងស្រីសរីរ្រសខ់ំុ� �នាេេួ�មិរណភូាពលេ�ោយសារជ�ងឺ 
មិហាររីក ក្រខែហ�មួិយឆ្នាំាំ�លេកកោយពរីការចុះផ្ាយ 
អតា្រេរ្រស់ខំុ�។ ចា្់រតា�ងពរីលេព�លេនាោះមិក ការ��ណា� 
លេរៀ្ររា្់រអ�ពរី្រេពលិេសោធានាគ៍្គាតកុំ់ងនាាមិជាមិនាសុ្ គ្គ- 

ថុាង់មំិាក់ �នា�ក់ជា្់រកុំងអារមិែណ៍រ្រស់ខំុ�ជានាចិច។ លេរឿង
 

រាាវិរ្រស់គ្គាត់ កគ្គានាខ់ែតជាច�ខែណកតូចមួិយននាក្រវិត្ ិ
សាស្ត្រសខ្ែខែរកកហមិខែត្រាុលេណ ៈោះ ្រាុខែនា�្ចូលេេៅនាងឹមិនាសុ្ 
មំិា�នេលេេៀត ខែ��មិិនាអាចនាយិាយ�នា លេរឿងរាាវិរ្រសគ់្គាត់
�នាជ�រុញឲ្យខំុ�ពិចារណា�ែិត�ែនាល់េេៅលេ��នាយិមិនាយ័ 
ននាយុត្ិធាម៌ិ នាិងថុាលេត�លេយ�ងអាចលេធាិ�អិរីៗេា�ងអស់
តាមិខែ��អាចលេធាិ�លេេៅ�នាសកមិា្់រអំកខែ��មិិនាអាច
នាយិាយ�នា។

 មួិយរយ�លេព�ខារីលេកកោយពរី្រងស្រីសរីខំុ�េេួ�មិរណភូាព  
ខំុ��នាចុះផ្ាយអតា្រេមួិយលេេៀត អ�ពរីការខែ��ក្រព័នាធ 
សខុាភិូ��រ្រសក់មុ្ិជាមិិនាអាច្រលេកមិ���់ក្រជាជនា 
កករីកក។  កុំងរយ�លេព�ចងុលេកកោយននាជរីវិតិរ្រស្់រងស្រីសរី 
ខំុ� កកុមិកគ្គួសារខំុ�  អាចផគត់ផគង់លេ��លេសវិាកមិែខែថុេា�

 
សុខភូាព�ែ្រ�ផុតកុំងក្រលេេសកមុ្ិជា��់្រងស្រីសរីខំុ�

 ្រាខុែនា្្រេ�្ឋានាននាការខែថុេា�សុខភូាពមិានាភូាព�នុា�ា្រ នាងិ 
ខែតងសមិគា�ល់េឃុំ�ញនាវូិកងិះភូាពអាណិតអាសរូ។ កុំង
អតា្រេ ខំុ��នាលេ��កលេ��ងថុា៖

 � ំពុំមៃិចាត់ទកុថាកាលៈលើទ្ៈៃងិលើរឿងរាាវរប្់បង 
ស្រុ្តី� ំពុំជាលើរឿង�ុ្លើគ្គ ៃងិពលិើ្្លើនាះលើទ។ ក្រប្ៃិលើបើលើយើង 
មិៃបាៃលើ�សកែរៃិងគាំំក្រទគាំត់ សដលអ្នងវែរច្ចង់បាៃ
ការស�ទាំៃំងិការយកច្ចតិទ្កុ�ក់ចំ្ចលើ�ះ្ុ�ភាពរប្់គាំត់  
ក្រពមទាំំងពិចារណាអំ្នពតីជលើក្រមើ្លើ�្សងកនពុងការ�ល់្ការ 
ព�បាលបសៃ ែមចំ្ចលើ�ះ្ភាពពតិក្របាកដនៃជំងរឺប្់គាំត់  

�ំពុំគ្គតិថា គាំត់ក្របសហលជាអាច្ចរ្់លើ�បាៃយូរ។ ការមៃិ 
យកច្ចតិទ្កុ�ក់ ឬការក្រពលើងើយកលើៃ ្ើយ លើ�យគំ្គលើរាះគំ្គលើរ ើយ 
ចំ្ចលើ�ះជៃក្រកតីក្រក ឬ ការក្របកាៃ់បកខពួកលើ�យ�ល់្ការ 
ព�បាល តាមរយៈការទាំមទាំរឲ្យយបង់ក្របាក់ បាៃបងកឲ្យយមាៃ 
ភាពឈឺចឺាប់ ៃងិលើវទនារមែណ៍ក្រជាលលើក្រ� ជាងភាពរខំាៃ 
ភាពអ្ន្មតែភាព ឬភាព� ើលិក្រច្ចអ្នូ្ លើ�លើទៀត។ សាន ម�ៃ 
នៃរបបលើ�រលើ�ស�ែរក្រកហម សតងសតដក់ជាប់លើ�កនពុងការ 
យល់ដឹង ្ មាែ ៃច្ចតិ ្ៃងិក្តីបារមភរប្់លើយើង សដលលើយើងមាៃ 

ចំ្ចលើ�ះមៃុ្្សជាតរិប្់លើយើង ទាំងំលើពលទំនាក់ទំៃងជាមយួ 
គាំន ធមែតា ៃងិលើ្វាកមែលើ�្សងៗ សដលលើយើងបាៃ�ល់្ចំ្ចលើ�ះ 
មៃុ្្សជាត។ិ ចំ្ចលើ�ះបញ្ហាា លើៃះ កម្ពុជាលើ�មាៃកចិ្ច ចការលើក្រច្ចើៃ 
លើទៀតសដលក្រតូវបំលើពញ។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នំ� ២០២១

 ចា្់រតា�ងពរីឆ្នាំាំ�២០១៤ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា 
�នាសះិខែសងិអនាវុិតក្មិែវិធិារីមួិយលេ��មិបរីេ�នាកុ្រកមិងុ�� ់

សខុភូាពនាងិសុខមុិា�ភូាពរ្រសអំ់ករសរ់ានាមិានាជរីវិតិពរី 
រ្រ្រខែខែរកកហមិ ខែ��ជាកមិែវិធិារីមួិយលេក�តលេ��ងលេ�ោយ 

សារលេរឿងរាាវិរ្រស្់រងស្រីសរីខំុ� នាងិ្រេពលិេសោធានារ៍្រសគ់្គាត់
េាក់េងនាងឹលេសវិាកមិែសុខាភិូ��។ លេធាិ�ការរួមិគ្គាំជាមួិយ 
នាងឹលេវិជើ្រណ្ឌិត លេ�មិរី លេរយស ៍មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា  
�នាកពាងស�លេណ�គ្គលេកមិោងអតា្រេ្រកស្រីសាយពរីលេគ្គោ� 
គ្គ�នាិត នាងិលេសៀវិលេភូៅខែណនាា��មិែិតជាលេកច�នា ស្រីពរីគ្គ�នាតិ 
គ្គា�ពារ��់សខុភូាព នាងិសខុមិា�ភូាពរ្រសអំ់ករសរ់ានា 
មិានាជរីវិតិពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា 
ចាតេុ់កថុា ការខតិខ�ក្ឹរងខែក្រងលេនាះ មិិនាកតមឹិខែតអាច្រនា ្
សកមិែភូាពអ្់ររ�ពរីអ�លេព�ក្រ�័យពជូសាសនា្៍រាុលេណ ៈោះលេេ  
្រាុខែនាខ្ែថុមិេា�ងជាការងារកេកេង់��់អងគជ�នាុ�ជកមិះ 
វិិសាមិ�ញាកុំងតុ�ាការកមុ្ិជានាងិការអភិូវិឌ្ឈឍរ្រស់

 
ក្រលេេសកមុ្ិជាជាក្រលេេសក្រជាធា្ិរលេតយ្យមួិយលេេៀតផង។

 សកមិែភូាពមួិយកុំងច�លេណោមិការលេ្្រជាំចិត្ជា 
សាធាារណ�រ្រសម់ិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា  �នាលេ�ច 
ជារូ្ររាងលេ��ងលេនាៅកុំងឆ្នាំាំ� ២០១៧។ លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�២០១៧ 

 
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា �នាលេ�ះពុម្ិផ្ាយខែផនា 
ការយុេធសាស្ត្រស្ឆ្នាំាំ�២០១៧��់ឆ្នាំាំ�២០២០រ្រស ់
ខានួា ខែ��្រងាាញ��ម់ិចាស់ជ�នាយួអ�ពរីការលេ្្រជាំចតិកុំ្ង

 
ការ្រលេងៀ�តនាវូិមិនាារីរពលិេកគ្គោះខែផកំខែថុេា�សខុភូាព្រលេណ្ោះ 
អាសនា ំសកមិា្់រលេ��មិ្រណាឹងរ�្ឋ្របលេវិណរីននាអងគជ�នាុ�ជកមិះ 
វិសិាមិ�ញាកុំងត�ុាការកមុ្ិជា។  �ចូខែ���នាលេ��កលេ��ង

 
លេនាៅកុំងគ្គលេកមិោង៖

 មៃ ីតីរពលិើក្រគាំះស� នកស�ទាំំ្ ុ�ភាពលើៃះ ៃងឹ�ល់្ជាទតីតាងំ 
មយួដល់ក្រគ្គះឹសាែ ៃ្ុ�ភាព�ៃ�វច្ចតិ ្ៃិង្ងគមកចិ្ច ចនានា 
្ក្រមាប់បលើក្រមើយ៉ាាងទូលាយលើ�លើលើវិ្័យ�ៃ�វលើលាក  
ៃិងសា្នាទាំងំឡាយ លើដើមែតី�ល់្ៃូវអ្ននកក្របកឹសាលើ�យ 

ែ្័ ក្រគ្គច្ចតិ ្ ៃិងលើ្វាកមែ្ ុ �ភាព្ងគមដនទលើទៀត។  
លើវជ ើបណ្ឌ តិ លើដមតី លើរយ្៍ ជាក្រគ្គិ្ ្បរ ិ្ ័ ទមយួរបូ ៃងិ 
ជាក្រគូ្គលើពទយមកពតីក្របលើទ្ហវែ តីលតីពតីៃស� នកវះកាត់ដំុសាច់្ច 

ៃងិមហារ តីក ក្រពមទាំងំបណ្ឌ តិ លើកសារាា ចាៃ ទទលួបាៃ 
្ញ្ហាា ប័ក្រតបណ្ឌ ិតស� នក្ិរ តីរៈមៃុ្្សពតីក្របលើទ្ វ្ែ តី្  

ៃឹងក្រគ្គប់ក្រគ្គងលើលើការងារលើៃះ លើ�យលើធវែើការជាមួយៃឹង 
ក្រគ្គះឹសាែ  ៃដនទលើទៀតលើ�កនពុងក្របលើទ្។ លើគាំលលើ�ច្ចមែង 
នៃមៃ ីតីរពលិើក្រគាំះលើៃះ គ្គលឺើដើមែតីលើក្របើក្របា្់ការងារ ែ្័ ក្រគ្គច្ចតិ ្
នានាសដល្លើក្រមច្ចបាៃរចួ្ចមកលើហើ យលើ�កនពុងក្របលើទ្
កម្ពុជា កនពុងលើគាំលបំណងទទលួបាៃការរបួរមួមយួលើឆ្ាំ្នះ 
លើ�រកការលើធវែើឲ្យយក្របលើ ើ្ រលើ�ើងៃូវ្ុ�ភាព�ៃ�វច្ចតិ ្ៃិង
្ងគមរប្់ជៃរងលើក្រគាំះនៃរបបស�ែរក្រកហម។ 

 ្រខែនាាមិលេ��លេសវិាកមិែខែ��អាចផ�់្ជនូាលេ�ោយមិនាារីរ 
ពិលេកគ្គោះលេនាះ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា �នាអនាវុិត ្
សាក�បងលេ��គ្គលេកមិោងខែថុេា�សខុភូាពសកមិា្់រអំករស់ 
រានាមិានាជរី វិិ តពរី រ្រ្រខែខែរកកហមិ។ សាិ តកំុងគ្គលេកមិោងលេនាះ 
 មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា ផ�្ក់�ច្់រសខុភូាព្រឋមិ  
នាងិអនារ្ាគ្គមិនាស៍ាិតកំុងខែ�នាក�ណតមួ់ិយ ជូនា��ល់េ��មិ 
្រណឹ្ងរ�្ឋ្របលេវិណរី នាងិអំក�ាក់ពាក្យ្រណឹ្ងននាអ�លេព� 
ឧកកិ�្ឋកមិែកុំងច�នានួាជាក់�ាក់មួិយ ខែ��មិានាក្រមិាណ 
ជាងពរីរពានាន់ាាក់។ លេនាៅចុង្រ�ច្់រននាគ្គលេកមិោងសាក 
�បង មិនាារីរពលិេកគ្គោះ�នាលេធាិ�ការវិាយតនមិាក្រក្រលេ�ោយ
ក្រសេិធភូាព នាងិភូាពឋតិលេថុរចរីរកា�ននាគ្គលេកមិោងខែ��
ផ�្ន់ាវូិលេសវិាខែថុេា�សខុភូាព្រឋមិ��់អំករសរ់ានាមិានា 
ជរីវិិតពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ។

 ចា្់រតា�ងពរីស�លេណ� លេ��មិ��្ូរងេា�ងអស់លេនាះមិក  
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា �នា្រលេងៀ�នានាវូិការក្រមូិ� 
េិនានំាយ័អ�ពរីក្រជាជនា ខែ��កតូវិការការគ្គា�ពារនាវូិលេសវិាកមិែ
សខុភូាព កពមិេា�ង�នាខែកសកមួិ�យុេធសាស្ត្រសល្េគ្គោ� 
្រ�ណង នាងិសកមិែភូាពនាានាា ខែ��អាចជួយលេធាិ�ឲ្យ
សខុភូាព នាងិសុខមុិា�ភូាពរ្រស់អំករសរ់ានាមិានាជរីវិតិ 
ពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិមិានាភូាពក្រលេស�រលេ��ង។ នាាលេព�ថុែរៗី  
លេនាះ ខំុ�មិានាលេសចក្រីលេសោមិនាស្លេ�ោយ�នា�ងឹអ�ពរីជ�នាយួ 
រ្រសរ់�្ឋាភិូ��សហរ�្ឋអាលេមិរកិ លេ��មិបរីកេកេង់��់អំក 
រសរ់ានាមិានាជរីវិតិពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ កុំងការេេួ��នា 
លេសវិាខែថុេា�សខុភូាព នាងិលេសវិាសងគមិ។ កុំងឆ្នាំាំ�២០២០ 
គ្គណ�កមិែការកពឹេធសភូាសហរ�្ឋអាលេមិរកិសលេកមិចលេ�� 
ថុវិកិា �នាផ�្ហ់រិ�ញា្របេានាលេ�ោយ្រញ្ើក់�មិែិតអ�ពរី 
ការគ្គា�កេរ្រសរ់�្ឋាភិូ��សហរ�្ឋអាលេមិរកិ ច�លេពោះអំករស់
រានាមិានាជរីវិតិពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ លេនាៅកុំងគ្គលេកមិោងថុវិកិា 
រ្រស់សភូាសហរ�្ឋអាលេមិរកិសកមិា្់រឆ្នាំាំ�២០២១។

6 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកឯកសារ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

 ជ�នាយួគ្គា�កេលេនាះេេួ��នាលេនាៅច�លេព�លេវិ�ា�ស៏កិ្សមិ 
្រ�ផុត។ លេនាៅនថុងៃេរី៧ ខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ�២០២១ អងគ្ុរលេរ ជ�នាុ� 
ជកមិះននាអងគជ�នាុ�ជកមិះវិសិាមិ�ញាកុំងត�ុាការកមុ្ិជា �នា

 
លេចញលេសចក្រីសលេកមិច នាងិអនាាគ្គតននាស�ណុ� លេរឿង០០៣។

 ខណ�ខែ��អងគជ�នាុ�ជកមិះវិិសាមិ�ញាកំុងត�ុាការ 
កមុ្ិជា នាងឹ្រនា�្�លេណ�រការ នាងិលេចញលេសចក្រីលេកមិចនាានាាលេេៅ 
លេ��្រញ្ាស�ខានា់ៗ   លេនាោះការយកចតិេុ្ក�ាក់លេេៅលេ��សាា្័រនា
មួិយលេនាះនាងឹមិានាការថុយចុះ លេហ�យខែ��កតវូិ�នាលេមិ�� 
លេឃុំ�ញថុា វិធិាានាការ�ល៏េ�ចលេធាាោមួិយលេនាះ�ានាលេេៅសលេកមិច 

�នាយុត្ធិាម៌ិសកមិា្់រជនារងលេកគ្គោះននារ្រ្រខែខែរកកហមិ 
ក�ពងុសាតិលេនាៅកុំង��ណាក់កា�ចងុលេកកោយរ្រសខ់ានួា។

 រ្រ្រខែខែរកកហមិ�នា�ួ�រ��ក្រមិាណជាង្ួរនា 
េសវិត្រ ៍លេហ�យថុិរីតបតិខែតក្រលេេសកមុ្ិជាមិានាការររីក 
ចលេកមិ�នាលេឆ្នាំោ្ះលេេៅមុិខលេគ្គចលេចញពរីស្រីសលេមិោ�ក្រវិត្សិាស្ត្រស ្
�ក៏ពកឺពចួលេនាះយាាងណាក្រី លេនាៅមិានាកិចចការជាលេកច�នាលេេៀត 
ខែ��លេយ�ងអាចលេធាិ��នាសកមិា្់រជនារងលេកគ្គោះននារ្រ្រ 
ក្រ�យ័ពជូសាសនា។៍ ការគ្គា�កេពរីរ�្ឋាភិូ��សហរ�្ឋ 
អាលេមិរកិ រាជរ�្ឋាភិូ��កមុ្ិជា នាងិសក�លេ�ោក មិិនា 

កតមឹិខែត�នាជយួ��អំ់ករសរ់ានាមិានាជរីវិតិពរីរ្រ្រខែខែរ 
កកហមិ្រាុលេណ ៈោះលេេ ្រាុខែនាខ្ែថុមិេា�ងចា��ច ់កុំងការ្រលេងៀ�ត 
លេ��ងវិិញនាវូិរូ្រភូាពថុែរីមួិយសកមិា្់រគ្គ�នាតិផ្ួចលេផ្�មិននា
យុត្ធិាម៌ិអនារ្កា�លេនាៅកុំងក្រលេេស�នេខែថុមិលេេៀតផង។ 

 យុត្ធិាម៌ិអនារ្កា� កតូវិខែតរួមិ្រ�ចូ� លេ��សពរីអិរី 
ខែ��ជាស�ណងនាមិិិតរូ្្រ ខែ��កតូវិរួមិផ �្នាវូិសកមិែភូាព 
ខែ��យាាងលេហោចណាស់ជួយលេធាិ�ឲ្យក្រលេស�រលេ��ងនាវូិ 
សុខមុិា�ភូាពរ្រស់អំករស់រានាមិានាជរីវិិត។ ក្រលេេស 
កមុ្ិជា អាចជាក្រលេេស��្ូរង គិ្គតចា្់រតា�ងពរីការសមិាា្់រ 
រងគា�លេនាៅអឺរា្ុរ (ហ�ូខូសត)៍ មិក ខែ��អំករសរ់ានាមិានា 
ជរីវិតិពរីអ�លេព�លេឃុំោរលេឃុំៅកេង់កេាយធា� នាងិអ�លេព�ក្រ�យ័ 
ពជូសាសនា ៍េេួ��នាស�ណងខែ��រួមិ្រ�ចូ�នាវូិក�ខែណ 
េកមិង់វិសិយ័ខែថុេា�សខុភូាព លេសវិាកមិែលេផ្ងៗនាងិការ 
គ្គា�ពារពរីសហគ្គមិនាអ៍នារ្ជាត។ិ លេយ�ងគួ្គរខែតេេួ�សគា� ់
ការខតិខ�ជួយ��់អំករស់រានាមិានាជរីវិិតពរីរ្រ្រខែខែរ 
កកហមិ ជាជ�ហានាលេឆ្នាំោ្ះលេេៅមុិខគួ្គរជាេរីលេកោតស្់ំរខែសងំ 
ក្រក្រលេ�ោយលេសចក្រីនថុាថុំរូ កពមិេា�ងជាការចា្់រលេផ្�មិននា 
ការសនាានាាថុែរីមួិយ អ�ពរីនាយិមិនាយ័ននាយុត្ិធាម៌ិលេកកោយ
ជលេមិាោះ។

រូបខាាងាវេ�េងា ÷ វេលោ� �ា�ងា យ� វេ�ៅ�ស់សនិាភូម�ក្រុតពា�ងាខ�ងា ឃុំ��ក្រុពះវេនិក្រុតក្រុពះ �ស់�ុក្រុពះវេនិក្រុតក្រុពះ វេខាតំបនិាំយមានិជ្ឈយ័ ខ�លជ្ឈា 
�ី�ខនិឺងាគីាតធ់ាឺប់បានិរស់វ់េនិៅ�្ន�ងារបបខខាមែ រក្រុ�ហម។ (រូបថ្លត៖ �ា�ងា យ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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អ្នុតីវ អាាង៖ ក្របធាៃកងធំ
កងច្ចល័តឃំុុំ តំបៃ់៣ ភូមូភិាគ្គ�យ័ពយ
សកវ ្ុភូតី 

 ខំុ�លេ�ែោះ អុរីវិ អាាង អាយុ៤១ឆ្នាំាំ�លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ គឺ្គ
 

ជាតខិែខែរ មិានាស្រីសកុក�លេណ�តលេនាៅឃុំុ�អូរមិាា� ់ស្រីសកុភូំ�ស�លេពៅ 

ត�្រនា៣់ ភូូមិិភូាគ្គពាយ័ព្យ។ តា�ងពរីតូចមិកខំុ�រស់លេនាៅ

ជាមួិយឪពកុម្ិាយខំុ�រហតូ។ ខំុ�គឺ្គជាអតរីតកគ្គ្ូរលេកង�នាលេនាៅ

សា�ា្រឋមិសិក្ា្ឹរងរា�ង។ ខំុ�មិានាតួនាាេរីជាក្រធាានា

កងធា� ច�ត័ឃុំុ� ខែផកំនាាររីច�ូថុែរី ខែ��សាតិលេនាៅឃុំុ�អូរមិាា� ់

ស្រីសុកភូំ�ស�លេពៅ ត�្រនា៣់។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥០ �� ់១៩៥២ ខំុ��នាចូ�លេរៀនា លេនាៅ

សា�ា្រឋមិសកិ្ា្ឹរងរា�ង កា�លេនាោះខំុ�លេរៀនា��ថ់ុាំក់

េរី១០។ លេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៥៣ �� ់ឆ្នាំាំ�១៩៥៥ ខំុ��នាមិក
 

លេរៀនាលេនាៅសា�ាមិជ្ឈិមិកកុង�ត�់�្រង ចា្់រពរីថុាំក់េរី៩ 

��់ថុាំក់េរី៧។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥៦ ខំុ��នាចូ�លេរៀនាលេនាៅ

វិិេ្យា�័យកពះមុិនារីវិង្�ត�់�្រង ចា្់រពរីថុាំក់េរី៦ ��់

ថុាំក់េរី៣។ ខំុ��នារា្់រអានាមិិតជ្ិតសំិេធច�នានួា៥នាាក់ គឺ្គ  

�ស់��រវេនិៅស់ហ�រណ៍្ឌ�្ន�ងា�ស់ុ�ភ្ន��ស់ុ� ភូម�ភាគីពាយ័ព្យ ��ព�ងាជ្ឈញ្ជូជូនិថ្លមែ យ�វេ�ៅលាយបាយអស់ក្រុមាប់វេធេើ�េារ�ឹ�។
 

(បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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១) ហ ួហយូ គឺ្គជាសសិ្ លេកកោយមិកលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦១ �នា 

ច�ូលេធាិ�ការលេនាៅសា�ាលេខត�្ត�់�្រង ២) ខែកវិ ខែហ� គឺ្គ 

ជាសិស្ លេកកោយមិកលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦១ លេធាិ�ជាកគ្គូ្រលេកង�នា 

៣) គឺ្គ សាររី គឺ្គជាសិស្លេកកោយមិកលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦១ 

លេធាិ�ជាកគ្គូ្រលេកង�នា ៤) សុរីនា សុវិណ ៈ គឺ្គជាសិស្លេនាៅឆ្នាំាំ� 

១៩៦១ លេធាិ�ជាកគ្គូ្រលេកង�នា នាងិ ៥) ជា សុវិណ ៈ សិស្

លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦១ គឺ្គជាកគ្គូ្រលេកង�នា។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥៧ ��ល់េព�ជិតក្រ�ង ខំុ� នាងិមិិតខ្ំុ�

ច�នានួា៥នាាក់ខាងលេ�� �នាឯកភូាពគ្គាំលេេៅសុ�ចមិាងស�្ុរកត

ក�លេណ�តេុកសកមិា្់រក្រ�ង្រឋមិភូូមិិ។ លេព�លេនាោះ ខំុ� 
�នាលេេៅេាក់េងលេ�ែោះ អាុក វិរាា គឺ្គជាលេចៅហាិយស្រីសុក

�ត�់�្រង។ លេព�ជួ្រគ្គាត ់លេចៅហាិយស្រីសកុក៏�នានាយិាយ

អ្់ររ�ខំុ�ថុា «លេព�ខែ��លេនាៅលេរៀនា គួ្គររកការងារលេធាិ�លេកកៅខាះ 

កគ្គានា�់នាក�ក់ខែខ ក�ក់នថុងៃ ជាជ�នាយួកមិាា�ងឪពុកមិាាយ

លេយ�ង លេហ�យលេ��មិបរីេិញលេសៀវិលេភូៅ លេខោអាវិលេសា�កពាក់»។ 

នាយិាយរួច អាុក វិរាា ថុាគ្គាតច់ង់ឲ្យខំុ�េា�ង៦នាាក់លេធាិ�គិ្គញ

ឲ្យគ្គាត ់លេ��មិបរីចា្់រអំកលេ�ងខែ�បងសុរីសង ខែ��លេ�ង

លេនាៅនថុងៃអាេិត្យ ឬនថុងៃកពហសបត� នាងិនថុងៃ�្់រលេផ្ងៗ។ 

លេ�ោយឲ្យលេ��រសលេងៀតតាមិផាះ តាមិភូូមិិលេ��មិបរីរាយការណ៍

ជូនាគ្គាត។់ លេព�លេនាោះលេយ�ងក៏យ�់កពមិលេធាិ�តាមិការលេសំ�

រ្រសគ់្គាត។់ សកមិែភូាពរ្រសខ់ំុ�លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៥៧ ��់

ឆ្នាំាំ�១៩៥៨ គឺ្គចា្់រអំកលេ�ងខែ�បង រួចរាយការណ៍ក�្់រ

លេេៅ អាុក វិរាា លេ�ោយផាា�។់

 លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៥៨ អាុក វិរាា �នាលេហៅខំុ� នាងិមិិតភ្ូកៀិខំុ�

េា�ង៥នាាក់ លេេៅសា�ាស្រីសកុ�ត�់�្រង ជ្ួរគ្គាតល់េនាៅកុំង

្រនាា្់រសមិងៃាតមួ់ិយ។ អាុក វិរាា �នានាយិាយលេក្រ�្រលេធាៀ្រពរី

ក្រលេេសលេសររី នាងិក្រលេេសកុមិែុយនារីស។្ គ្គាត�់នាសរលេស�រ

ក្រលេេសអាលេមិរកិ គឺ្គជាក្រលេេសអំកមិានាជយួជ�នាយួ��់

្រណាាក្រលេេសជាលេកច�នា នាងិលេធាិ�ការក្រឆ្នាំា�ងជាមួិយក្រលេេស

កុមិែុយនារីស។្ អាុក វិរាា �នាសុ�្រ�ចូ�ខំុ� នាងិមិិតខ្ំុ�ជាកកុមិ 

លេស.អុរី.អា លេហ�យលេយ�ងក៏�នាសែក័គ្គចតិច្�ូ។ លេកកោយមិក

�នារយ�លេព�មួិយខែខ អាុក វិរាា �នានាា�ខំុ�ឲ្យសគា�់លេ�ែោះ 

េឹមិ ងួនា គឺ្គជាលេចៅហាិយលេខត�្ត់��្រង។ កា�លេនាោះក៏

មិានាការលេរៀ្រច�្រ�ចូ�លេយ�ងជាលេស.អុរី.អា ខែ�រ។ អំក

ចូ�រួមិានា េឹមិ ងួនា គឺ្គជាក្រធាានាអងគក្រជុ�, នា ូតា� ់គឺ្គជា

អនាកុ្រធាានា មិានាតួនាាេរីជាចាងហាិងសា�ា��្ូរង នាងិ 

អាុក វិរាា គឺ្គជាសមិាជិក �នាេេួ�សគា�់ខំុ� នាងិ មិិតខ្ំុ� 

ថុាពិតជាសមិាជិកកកុមិ លេស.អុរី.អា ពិតខែមិនា។ លេ��មិបរី

ស�ខែ�ងការលេសែោះកតង់ ខំុ� នាងិ មិិត�្នាសចចាក្រណិធាានា

មំិាក់មិាងៗ ថុាមិិនាកបតឬ់លេវិៀចលេវិរ ពរីអងគការ លេស.អុរី.អា  

លេនាះលេ��យ។ ក្រសិនាលេ្រ�លេយ�ងខំុ�កបត់ សូមិឲ្យអងគការ

ផានាាាលេេោសច�លេពោះលេយ�ង។ ្រនាាា្់រមិកក្រធាានាខែ��ជា

លេចៅហាិយលេខត ្�នា�ាក់ខែផនាការ គឺ្គ ១) លេសែោះកតង់នាងឹ 

កកុមិ លេស.អុរី.អា ជាលេរៀងរហតូ  ២) ខតិខ�កសាងកមិាា�ង 

លេស.អុរី.អា ឲ្យ�នាលេកច�នា ៣) អ្់ររ�ក្រជាជនាឲ្យក្រឆ្នាំា�ង

នាងឹកុមិែុយនារីស។្ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥៨ �� ់ឆ្នាំាំ�១៩៥៩ អាុក វិរាា �នាឲ្យខំុ� 

នាងិមិិតខ្ំុ�៥នាាក់ លេេៅតាមិ�ានាសសិ្ លេនាៅអនាវុិេិ្យា�យ័

លេមិោង នាងិលេនាៅអនាវុិេិ្យា�យ័សុរីសផុុនា ្រាុខែនាក្ារតាមិ�ានា

លេនាៅលេព�លេនាោះមិិនា�នា�េធផ�អិរីលេនាោះលេេ។

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦១ ខំុ�នាងិមិិតច្�នានួា៥នាាក់�នាកត�្់រលេេៅ

លេធាិ�ការលេនាៅ�ត់��្រងវិិញ លេព�លេនាោះមិិតខ្ំុ�េា�ង៥នាាក់

ក៏�នាខែ្រកគ្គាំ។ ខំុ��នាលេេៅ្រលេកង�នាលេនាៅសា�ាសុរីសផុុនា  
លេកកោយមិក មិក អាុក វិរាា �នាសរលេសរស�្ុរកតឧលេេាសនាាមិ

ឲ្យខំុ�េាក់េង លេ�ែោះ ខា� លេ�ឿក អតរីតចាងហាិងសា�ា

សុរីសុផុនា លេ��មិបរីអ្់ររ�ក្រជាជនា នាងិសិស្ឲ្យក្រឆ្នាំា�ង

កុមិែុយនារីស។្សកមិែភូាពលេនាៅលេព�លេនាោះ គឺ្គខំុ��នាអ្់ររ�
 

សិស្លេនាៅកុំងសា�ា ឲ្យយ�់ពរីការ���កននាការ 
រស់លេនាៅរ្រស់ក្រជាជនាកុំងរ្រ្រកុមិែុយនារីស។្ ច�ខែណក

សកមិែភូាពលេកកៅសា�ា ខំុ��នាអ្់ររ�ក្រជាជនាឲ្យក្រឆ្នាំា�ង

រ្រ្ររស់លេនាៅកុមិែុយនារីស។្ លេកកៅពរីលេនាះខំុ�កសាងកមិាា�ង

�នា១នាាក់ ខែ��ជាមិិត ្ធាាា្់ររា្់រអានាលេរៀនាជាមួិយខំុ� គឺ្គ

លេ�ែោះ សាស សុរីលេមិឿង អតរីតកគ្គសូា�ាមិងគ�្ូរររី។ ខំុ��នា

អ្់ររ�ពនា្យ�ព់រីរ្រ្ររសល់េនាៅកុមិែុយនារីស ្នាងិ លេក្រ�្រលេធាៀ្រ

ការរស់លេនាៅក្រលេេសលេ�ោកលេសររីអ�ពរី្រញ្ាលេធាិ�ការគឺ្គលេធាិ�

លេ�ោយ្រងិ� លេហ�យលេធាិ��នាក៏ក្រមូិ�យកផ�អស ់ក្រសនិា

លេយ�ងចង់ហ្ូរអិរីក៏មិិនា�នា�ចូចិត ្�ចូសពនិថុងៃលេនាះលេេ គឺ្គ

មិានាក�ណត។់
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកឯកសារលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦២ ខំុ� ្រកិពកួ �នាលេ��រតាមិភូូមិិ ពនា្យ�់  
អ្់ររ� ក្រជាជនាឲ្យសគា�់ជរីវិភូាពរសល់េនាៅ�� �ករ្រស់

កុមិែុយនារីស ្គឺ្គលេធាិ�ការលេ�ោយ្រងិិត្រងិ�។ លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៦២ 
 

ខំុ��នាកសាងកមិាា�ង�នាច�នានួា១នាាក់ លេ�ែោះ ណុ�  វិាានា ់គឺ្គជា

អតរីតកគ្គសូា�ាថុែលេគ្គោ�។ មិិត ្វិាានា ់ធាាា្់រលេរៀនាជាមួិយគ្គាំ

នាងិរា្់រអានាខំុ�លេព�លេចញលេធាិ�ជាកគ្គូ ខំុ��នាអ្់ររ�ពនា្យ�់

គ្គាតអ់�ពរីជរីវិភូាពរសល់េនាៅកុមិែុយនារីសល្េក្រ�្រលេធាៀ្រលេេៅនាងឹ 
ក្រលេេសលេ�ោកលេសររី។ ការលេក្រ�្រលេធាៀ្រលេនាះ �នាេាក់េាញ 

មិលេនាោសលេ�ចតនាាមិិត ្វិាានា ់ឲ្យក្រឆ្នាំា�ងនាងឹកុមិែុយនារីស ្លេហ�យ 
គ្គាត�់នាជយួលេធាិ�ការអ្់ររ�សសិ្ នាងិ ក្រជាជនាឲ្យក្រឆ្នាំា�ង 

នាងឹកុមិែុយនារីស ្លេហ�យតាមិ�ានារក្រកិពកួខែខែរកកហមិ 
លេនាៅត�្រនាថ់ុែលេគ្គោ�រួចលេហ�យរាយការណ៍ឲ្យខំុ�។

 លេនាៅលេ�� មិឆ្នាំាំ�១៩៦៧ ខំុ��នាច�ូរួមិក្រជុ�លេនាៅមិជ្ឈិ មិ

សា�ា�ត�់�្រងកកងុ ខែ��មិានាអំក�ឹ កនាា� លេសក ស�លេអៀត  

អតរី តលេចៅហាិយលេខត។្ អំកច�ូរួមិក្រជុ�គឺ្គ មិកពរី កគ្គ្់រលេចៅ 

ហាិយកកសងួកំងុលេខត ្លេចៅហាិយស្រីសកុកគ្គ្់រស្រីសកុ អំកមុិខ 
អំកការ នាាយេាហានា នាិងភូាំក់ងារ លេស.អុរី .អា េា�ងអស។់  

លេនាៅកំងុការក្រជុ�សារី ពរី ការរាតតបាតរ្រស់កងលេយោធាា 
ខែខែរកកហមិ លេនាៅភូំ� វិាយចា្រ ត�្រនាស់��តូ ច��ងគុ្គយ នាិង 
េាក់េងខែផនាការវិាយកមិចាត់ខែខែរកកហមិខែ��្រលេងៀ�ត

សកមិែភូាពខែា�ងលេ�� ងលេនាៅត�្រនាល់េនាោះ។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេកកោយលេព�រ�្ឋក្រហារ សមិាជិក

ឃុំុ�ផាាស់ចូ�ថុែរីេា�ងអស់។ ខំុ��នាេាក់េងសមិាជិកឃុុំ�

ថុែរី លេ��មិបរីឯកភូាពគ្គាំក្រឆ្នាំា�ងនាងឹខែខែរកកហមិ។ មុិនារ�លេ�ោះ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ អាុក វិរាា �នាលេហៅភូាំក់ងារ លេស.អុរី.អា មិក

ក្រជុ�លេនាៅមិជ្ឈិមិសា�ា�ត់��្រងកកុង។ ភូាំក់ងារមិក

ក្រជុ�មិានាលេ�ែោះ ១) �ឹមិ ញាាច អតរីតលេចៅហាិយត�្រនា់

អធាកិារកិចច ស្រីសកុ�ណនា ់២) ខែក ស� អធាកិារ្រឋមិសកិ្ា

រង លេខត�្ត�់�្រង ៣) ខែ្រានា កេរី អតរីតកគ្គូ ៤) ហ ួហយូ 

អតរីតលេធាិ�ការសា�ាលេខត�្ត�់�្រង ៥) ខា� លេ�ឿនា អតរីត

ចាងហាិងសា�ាសុរីសផុុនា ៦) នកត លេភូឿយ អតរីតកគ្គ ូ៧) 

អឹុមិ ឃុំនឺា អតរីតចាងហាិងសា�ា្ឹរងរា� ៨) ខំុ�។ អាុក វិរាា 

�នានាយិាយអ�ពរីសកមិែភូាពខែខែរកកហមិ ខែ��្ុរកច�ូមិក

ជិតេរីកកុង នាងិវិាយយក�នាកខែនាាងស�ខានា់ៗ ជាលេកច�នា។  

អាុក វិរាា �នា�ាក់ខែផនាការលេកត�មិ�កិណ� គឺ្គ ១) ្រ�ផុស

ឲ្យក្រជាជនារតល់េេៅលេសៀមិ ២) កសាងកមិាា�ង្រងៀ្់រកំុង

ជួរក្រជាជនា ៣) ក្រឆ្នាំា�ងរ្រ្រកុមិែុយនារីស ្៤) ក្រឆ្នាំា�ង

កគ្គ្់រសកមិែភូាពនាងិច�នាាលេព�ខែ��កុមិែុយនារីស�្ះំ 

៥) កលេមិាចកបា�មិាាសុរីនាជាលេមិ�កឹនាា� ៦) កសាងកមិាា�ង 

្រងៀ្់រកុំងកងេ័ព កុំងកកសួងមិនាារីរលេរោងចកក។ លេនាៅ

ចងុឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេកកោយរ�លេ�ោះ ភូាំក់ងារកកមុិ លេស.អុរី.អា  

�ាចក់ារេាក់េងក្រធាានា លេហ�យភូាំក់ងារភូាគ្គលេកច�នាកាា្់រ

មិិនា�នា។ ខំុ� នាងិ អឹុមិ ឃុំនឺា �នាេាក់េងជាមួិយគ្គាំជា្់រ។ 

ឃុំឺនា �នានាយិាយក�្់រខំុ�ថុា អំកខែ��ចង់រតល់េេៅលេសៀមិ

មិានាផាូវិលេេៅលេហ�យ។ អំករង់ចា�េេួ�គឺ្គ លេមិៀច លេមិៀង, 

អឹុង ខែ���នានាយិាយថុា លេ្រ�្រ�ផុសអំករត់លេេៅលេសៀមិ

�នា គឺ្គលេយ�ងកគ្គានាខ់ែត្រងាាញផាូវិលេេៅតាកគ្គាមិ លេហ�យឲ្យ

លេេៅេាក់េងសួរកលេ�ែោះ លេមិៀច លេមិៀង។ លេមិៀង �នា

េាក់េង លេ�ែោះ ខា� លេ�ង អតរីតេាហានាស័កិ្៣ ្រចច្ុរបនាំ

គឺ្គជាក្រជាជនាសហករណ៍ តាកគ្គាមិ ឃុុំ�តាខែងានា គ្គាត់

មិានាេាហានាចាស់មំិាក់ធាាា្់រសគាស់ផាូវិ នាា�មិនាសុ្លេេៅ

លេសៀមិ។ លេកកោយពរីខំុ�ជួ្រ អឹុមិ ឃុំឺនា គ្គណ�ឃុំុ�អូរមិាា�់

�នាលេហៅខំុ�ឲ្យមិកជួយលេធាិ�ការលេ��មិបរីខែចក�រី នាងិលេរៀ្រច�

ក្រជាជនាឲ្យមិានារលេ្រៀ្រលេរៀ្ររយ។ លេព�លេនាោះខំុ��នា

ជួ្រមិនាសុ្ច�នានួា១៣នាាក់ ខែ��ជាខែខ្ចាស់រ្រស់ខំុ� 

លេហ�យខំុ��នាអ្់ររ�មិិតខ្ំុ�េា�ងលេនាោះឲ្យេាក់េងេាហានា អំក
 

ធាាា្់រមិានា្រណាាស័កិ្ អំកធាាា្់រសុរីចាយ ស្របាយហុហឺា 

លេ��មិបរីច�នាារត់លេេៅលេសៀមិ។ ចា្់រពរីលេព�ខែ��លេធាិ�ការ

្រ�ផុស្រ�ផុ�មិនាសុ្ឲ្យរតល់េេៅលេសៀមិ លេមិៀច លេមិៀង �នា

រាយការណ៍ឲ្យ អឹុមិ ឃុំនឺា �ងឹថុា លេនាៅឆ្នាំាំ� ១៩៧៥ យុវិជនា 

នាងិអតរីតេាហានា �នារតល់េេៅលេសៀមិច�នានួា១៥នាាក់។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំុ��នាលេេៅលេនាៅសហករណ៍ឃុំុ�

អូរមិាា�់ ស្រីសុកភូំ�ស�លេពៅវិិញ។ គ្គណ�ឃុំុ��នាក្រគ្គ�់

ភូារកិចចឲ្យខំុ�េេួ�ខសុកតវូិកងច�័តខែផកំនាាររី ខែ��លេេ�្រ

លេចញពរីមិនាារីរលេពេ្យ នាងិ កងច�័តថុែរី ខែ��សហករណ៍លេេ�្រ

្រ�ើូនាមិកឲ្យឃុំុ�។ ខំុ��នាឧលេេាសនាាមិ លេ�ែោះ ឆ្នាំា� អំក�កឹនាា�ថុែរី

ជា្រខែងែកក្រឆ្នាំា�ង្រ�វិិតន្ាឲ៍្យមិិតខ្ំុ�េេួ�សគា�។់ ខំុ��នា

អ្់ររ�ពនា្យ�អ់�ពរីសកមិែភូាព ខែ��កតវូិក្រឆ្នាំា�ងច�នាា 
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្រ�វិិតន្ា្៍រនាល្េេៅលេេៀត លេយ�ងកតូវិកសាងកមិាា�ងឲ្យ�នា

លេកច�នាក្រឆ្នាំា�ងច�នាា្រ�វិិតន្ា ៍លេ��មិបរីលេកត�មិកលេមិាចកបា� 

មិាាសុរីនាលេមិ�កឹនាា�។ លេយ�ងខំុ��នាឯកភូាពគ្គាំលេធាិ�សកមិែភូាព 
ក្រឆ្នាំា�ងព�កមិែ លេ��មិបរីឲ្យខាតការងារស�ខានា�់�អំ់ក 

េេួ�ខសុកតូវិជា្រនា្្រនាាា្់រ រ�ខានា��់អំកេេួ�ខសុ 

កតូវិ នាងិយកលេព��្់រសកមិាកលេធាិ�ការ្រនា្ចិ�្់រ 

លេហ�យ�ឺ។ លេនាៅលេព�លេធាិ�ព�កមិែ លេយ�ងនាា�គ្គាំកា្់រ 

គ្គាស់្រ��ក់�ងច្រ ខែផាច្រ លេ�កលេ�ះ្រងគរីឲ្យខតូ�ក់ 

ខែ្រក លេ្រ��នាខែរក�រីម្ិងៗវិិញ ខែរក្រ��ក់�ងខែរក 

លេព�លេធាិ�ការចុះលេកកោយលេគ្គ ��់លេមិាោងលេ��ងមុិនាលេគ្គ។ 

លេព��្់រសកមិាកខំុ��្់រលេស្រីសចខែតចិត ្លេ�ោយយក 

លេ�សថុា �មិឺិនាសូវិស្រីសួ�ខានួា ច�ខែណកអំកឯលេេៀត 
ក៏លេធាិ�ការក្រឆ្នាំា�ង�ចូខំុ�ខែ�រ។ ខំុ��នាលេធាិ�សកមិែភូាពរួមិ

 
ជាមួិយមិិត្ខំុ�រលេ្រៀ្រលេនាះរហតូ��់ ខែខសរីហា ឆ្នាំាំ� 
១៩៧៧ អងគការ�នាចា្់រខានួាខំុ�ខែតមិាង។

ក�ណតច់�ណា�៖ អតា្រេខាងលេ��សលេងិ្រលេចញពរីចលេមិា�យ ក�ណតច់�ណា�៖ អតា្រេខាងលេ��សលេងិ្រលេចញពរីចលេមិា�យ 

សារភូាពឯកសារលេ�ខ J០០៣៤៣។ រា�់ចលេមិា�យ សារភូាពឯកសារលេ�ខ J០០៣៤៣។ រា�់ចលេមិា�យ 

សារភូាពរ្រសអំ់កលេេោសេា�ងអសល់េនាៅមិនាារីរសនា្សិខុស- សារភូាពរ្រសអំ់កលេេោសេា�ងអសល់េនាៅមិនាារីរសនា្សិខុស- 

២១ សុេធខែតឆ្នាំាងកាតក់ារ្រងិិត្រងិ� នាងិលេធាិ�េារុណកមិែ២១ សុេធខែតឆ្នាំាងកាតក់ារ្រងិិត្រងិ� នាងិលេធាិ�េារុណកមិែ

ធាងៃនាធ់ាងៃរពរីកងសួរចលេមិា�យរ្រស់ខែខែរកកហមិ។ �លូេចះំលេយ�ងធាងៃនាធ់ាងៃរពរីកងសួរចលេមិា�យរ្រស់ខែខែរកកហមិ។ �លូេចះំលេយ�ង

មិិនាអាចសនាំ�ិ្ឋានា�នាថុាចលេមិា�យសារភូាពរ្រស ់អុរីវិ អាាង  មិិនាអាចសនាំ�ិ្ឋានា�នាថុាចលេមិា�យសារភូាពរ្រស ់អុរីវិ អាាង  

ពិតឬយាាងណាលេនាោះលេេ។ពិតឬយាាងណាលេនាោះលេេ។

�ស់��រវេនិៅស់ហ�រណ៍្ឌ�្ន�ងា�ស់ុ�មងាាលបូរ ីភូម�ភាគីពាយ័ព្យ ��ព�ងាចងាខ��វេធេើក្រុបព័និធស់�ណ្ឌង់ាចាតខ់ចងា�ឹ�។ 
(បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ឯកឧតម្ ដូមតីៃកិ រាាអាប់ 
អ្នលើ�ើើ ញទ្្សៃកចិ្ច ចមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

្ុភ័ូក្ត្រក ្ភាណា

 មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា  មិានាកិត្ិយសជា
អលេនាក  កំុងការេេួ�សាិគ្គមិនាគ៍្គណ�ក្រតភិូូរ្រស់
ឯកឧតម្ិ �មូិរីនាកិ រាាអា្់រ រ�្ឋមិននា្រីការ្ររលេេស នាងិ
អភិូវិឌ្ឈឍនាន៍នាចកកភូពអង់លេគ្គាស មិកកានាេ់រីសាំក់ការ
កណ្ា�រ្រស់ខានួា។ គ្គណ�ក្រតិភូូ�នាអលេ�ើ �ញមិក��់
នាាលេវិ�ាលេមិាោង ២៖៣០នាាេរី  នថុងៃេរី២៣ ខែខមិិថុុនាា ឆ្នាំាំ�
២០២១។ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា សូមិអរគុ្គណ
��់គ្គណ�ក្រតភូិូ ខែ��ក្រកានាខ់ើា្់រនាវូិ ៣កុ�  នាងិ៣
ការពារ ស្រីស្រតាមិអនាសុាសនារ៍្រស់សលេម្ិចលេតលេជោ 
ហានុា ខែសនា នាាយករ�្ឋមិននា្រីននាកពះរាជាណាចកកកមុ្ិជា 
លេ�ោយ�នាផ�្ជ់ាឯកសារ្រញ្ើក់�េធផ�អវិិជើមិានា
ននាលេតសកូ្វិរី�-១៩ កគ្គ្់រៗគ្គាំ។ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារ
កមុ្ិជា ក៏�នានាងិ្រនាអ្នាវុិតយ្ាាងខើា្់រខើនួានាវូិវិិធាានាការ 
៣កុ�នាងិ៣ការពារខែ�រ។

 ជាកិចចចា្់រលេផ្�មិ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ នាាយកមិជ្ឈមិណ្ឌ�
ឯកសារកមុ្ិជា �នា្រងាាញ��់ឯកឧតម្ិ �ូមិរីនាកិ រាាអា្់រ  
នាវូិក្រវិត្សិាវិតាររ្រសល់េមិ�កឹនាា�ខែខែរកកហមិ លេ�ោយ
មិានា ្រាុ� ពត ជាលេមិ�កឹនាា�  កពមិេា�ងក្រវិត្និនាអំក
េេួ�ខសុកតូវិខស្្់រ�ផុត�នេលេេៀត ខែ��កតូវិកាត់
លេេោសលេនាៅកំុងសា�ាក្រីខែខែរកកហមិ។ េនាាមឹិនាងឹលេនាះខែ�រ 
លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ �នា្រងាាញ នាងិលេរៀ្ររា្់រអ�ពរីពិព័រណ៍
ស្រីពរីអំករស់រានាមិានាជរីវិិតពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ ជាត�ណាង
��់អំករស់រានាមិានាជរីវិិតលេនាៅេូេា�ងក្រលេេសសរុ្រជាង  
៥�ានានាាក់។ 

 ជាកិចច្រនាាា្់រ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ �នា្រងាាញឯកសារ
លេ��មិ  ខែ��សា�ាក្រីខែខ ែរកកហមិ�នាលេក្រ�ក�សជ់ា
ភូ័ស្ុតាង  លេ��មិបរីកាតល់េេោសលេមិ�ឹកនាា�ជានាខ់ស្ខ់ែខែរ
កកហមិ។  មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា  �នាផ�់្
ឯកសារក្រមិាណជាងកនាាះ�ានា លេេៅកានាស់ា�ាក្រីខែខែរ

កកហមិ។ ្រខែនាាមិពរីលេនាះ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ ក៏�នាជកមិា្រ
��់គ្គណក្រតភូិូអ�ពរីកិចចសហក្រតិ្រត្កិាររវិាងរាជ
រ�្ឋាភិូ��កមុ្ិជានាងិមិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា កុំង
ការ្រលេងៀ�តជាមិជ្ឈមិណ្ឌ�ស្រីសាវិកជាវិនាងិ្រណ ៈា�័យ
ឯកសារខែខែរកកហមិលេនាៅតាមិ្រណ្ាលេខតន្ាានាា ខែ��
ស្រីស្រតាមិការចង់�នារ្រស់លេ��មិ្រណឹ្ងរ�្ឋ្របលេវិណរីននា
សា�ាក្រីខែខែរកកហមិ។ មិជ្ឈមិណ្ឌ�ស្រីសាវិកជាវិនាងិ
្រណ ៈា�័យឯកសារខែខែរកកហមិេា�ងលេនាះ ្រលេកមិ���់ការ
ផ្ពផិ្ាយ ្រនាក្ារសិក្ាស្រីសាវិកជាវិអ�ពរីក្រធាានា្រេ
នាានាាជុ�វិិញក្រវិត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហមិ កពមិេា�ងផ្ពិ
ផ្ាយអ�ពរី�េធផ�រ្រសស់ា�ាក្រីខែខែរកកហមិ នាងិ
អ្់ររ���់មិនាសុ្ជ�នាានាល់េកកោយ លេ��មិបរី្រលេ�ច�សការ
កលេក�តលេ��ងវិិញននាអ�លេព�ក្រ�័យពូជសាសនា៍  នាងិ
ឧកកិ�្ឋកមិែ�នេលេេៀតនាាលេព�អនាាគ្គត។
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 លេ�ោក  ឆ្នាំា�ង  យុ  �នា្រនា្្រងាាញខែផនាេរីននា
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ស្រីសាវិកជាវិ នាងិ្រណ ៈា�័យឯកសារខែខែរ
កកហមិ កពមិេា�ងេរីតា�ងស្រីសាវិកជាវិតាមិ្រណ្ាលេខត្
រ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា ក៏�ចូជាខែចករ�ខែ�ក
នាវូិខែផនាការយុេធសាស្ត្រសរ្្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារ
កមុ្ិជា ជូនា��់គ្គណ�ក្រតិភូូខែថុមិលេេៀតផង។ ខែផនាការ
យុេធសាស្ត្រសរ្្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា ស�លេ�ៅ
ជ�រុញ នាងិ្រនាក្ារងារក្រខែមិក្រមូិ�ចងកកងឯកសារ
ស្រីពរីក្រវិត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហមិ នាងិលេផោ្តលេ��ការខែថុេា�
សុខភូាពអំករស់រានាមិានាជរីវិិតពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ។

 លេនាៅមុិនាលេព�្រ�ច្់រ  ឯកឧតម្ិ  �មូិរីនាកិ  រាាអា្់រ 
�នាផ�្ជ់ា្រេសមិាាស��ភ់ូាំក់ងារសារព័តម៌ិានា។ 
��លេណ�រេស្នាកិចច�នាក្រកពឹតល្េេៅយាាងរ�ូនា។ 

វេលោ� �ា�ងា យ� និាយ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា��ួល
ស់េាគីមនិរ៍�ឋមន្រ្តីនិំ�ីារបរវេ�ស់ និ�ងាអភ��ឌ្ឍឍនិន៍ៃនិចក្រុ�ភពអង់ាវេគីសឺ់  
�មីូនិ�� រេាអាប់ វេនិៅ�ារ�យាល័យ�ណំ្ឌាលរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា�្ន�ងា�ីក្រុ�ុងាភ្ន�វេពញ វេនិៅនៃថ្លង�ី២៣ ខខាម�ថ្ល�និា 
�្នា�២០២១។(ស់�ភ័ន្រ្តី�ំ ភាណ្ឌា និ�ងា គឹីម ស់��ណ្ឌ ណ�ានិ/ី
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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អ្នគ្គគរដ ឋទតូសាធារណរដឋ្ ង គមៃយិម
លើវៀតណាមទ្្សៃកចិ្ច ចបណាា ល័យ្លើមច្្ចសមា
្ុភ័ូក្ត្រក ្ភាណា

 ឯកឧតម្ិ  វូិ  គ្គ័ងមិិញ  អគ្គគរ�្ឋេូតសាធាារណរ�្ឋ
សងគមិនាយិមិលេវិៀតណាមិក្រចា�លេនាៅកពះរាជាណាចកក
កមុ្ិជា �នាអលេ�ើ �ញេស្នាកិចច «្រណ ៈា�័យសលេម្ិច
ខែមិា» ននាវិិេ្យាសាានាសាកឹរតឹរ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារ
កមុ្ិជា នាារលេសៀ�នថុងៃេរី២៩ ខែខមិិថុុនាា ឆ្នាំាំ�២០២១។

 កុំងឱកាសេស្នាកិចចលេនាះ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ នាាយក
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា នាងិលេ�ោកស្រីសរី សូ ហាិររីណា  
នាាយិការងមិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា �នាេេួ�
សាិគ្គមិនាឯ៍កឧតម្ិអគ្គគរ�្ឋេូតយាាងកក់លេកៅ្។ ថុាំក់�ឹកនាា�
េា�ងពរីររូ្រ�នា្រងាាញជូនាឯកឧត្មិនាវូិ្រណ ៈា�័យ ្ររកិិារ
ផាកុឯកសារ នាងិឯកសារស�លេណៅលេ��មិជាលេកច�នា កពមិេា�ង
ផាា�ងគ្គ�នារូលេ�ោយន�អ�ពរីសិ�ប�រ��រ្រស់កមុ្ិជា នាងិ
ពិពរណ៍្រាង់រចនាាននាអគ្គារវិិេ្យាសាានាសាកឹរតឹ ខែ��ជា
េរីតា�ងអចិនននាយ៍្រ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា។

 ឯកឧតម្ិ វូិ គ័្គងមិិញ �នា្រងាាញច�ណា្់រអារមិែណ៍
កជា�លេកជៅច�លេពោះការងារនាងិកិចចខតិខ�ក្ឹរងខែក្រង
ចងកកងឯកសារស្រីពរីក្រវិត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហមិរ្រស់
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា។ គួ្គររ�ឭកថុា លេវិៀតណាមិ 
�នាគ្គា�កេកិចចការសិក្ាស្រីសាវិកជាវិរ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�
ឯកសារកមុ្ិជា លេនាៅឯសាធាារណរ�្ឋសងគមិនាយិមិលេវិៀត
ណាមិ ចា្់រតា�ងពរីឆ្នាំាំ�១៩៩៩ មិកលេមិាាះ។ េនាាមឹិនាងឹលេនាះ
ខែ�រ ភូាគ្គរីលេវិៀតណាមិក៏�នាផ�់្ជាឯកសាររូ្រថុត នាងិ
ខែខ្វិរីលេ�អូ  ខែ��ជាខែផំកមួិយ�ម៏ិានាសារ�ស�ខានា់
កុំង��លេណ�រការចងកកងឯកសារក្រវិត្សិាស្ត្រសរ្្រស់
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា។

 ្រនាាា្់រពរី�នាខែសងិយ�អ់�ពរី្ររកិិារននា  «្រណ ៈា
�័យសលេមិ្ចខែមិា»  នាងិការងាររ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�
ឯកសារកមុ្ិជា  លេភូំ�វិកិត្ិយស  នាងិកកុមិការងារ
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា �នា្រនាជ្ខែជកពិភូាក្ា

លេ�ោក វូិ គ័្គងមិិញ អគ្គគរ�្ឋេូតសាធាារណរ�្ឋសងគមិនាយិមិលេវិៀតណាមិ
ក្រចា�លេនាៅកពះរាជាណាចកកកមុ្ិជា។ (សុភ័ូនក្ ភូាណា/
មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា)

លេ�ោះ�រូលេយោ្រ�គ់្គាំលេេៅវិិញលេេៅមិកអ�ពរី��លេណ�រការ

នាងិសារ�ក្រលេយោជនាន៍នាការងារចងកកងឯកសារ។ 

លេនាៅកំុងកិចចពិភូាក្ាលេនាះ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ �នាលេ��ក

លេ��ងអ�ពរីតនួាាេរីននាការចងកកងឯកសារកុំង��លេណ�រ

ការកាតល់េេោសអំកេេួ�ខសុកតូវិខស្្់រ�ផុតននារ្រ្រ

ខែខែរកកហមិ រ្រស់សា�ាក្រីខែខែរកកហមិ។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

 លេយោងតាមិលេសចក្រី សលេកមិចរ្រស់អងគជ�នាុ�ជកមិះ 
សា�ា�� ្ូរងននាសា�ាក្រី ខែខែរកកហមិលេ�� ស�ណុ� លេរឿង  
០០២/០២ ជនាជា្់រលេចោេ នានួា ជា មិានាពិ រុេធពរី ្រេឧកកិ�្ឋ 
កមិែក្រឆ្នាំា�ងមិនាសុ្ជាតិ ការ្រ�ពារ្រ�ពានាយាាងធាងៃនាធ់ាងៃរ 
លេេៅលេ��អនាសុញ្ញាេរីកកងុហ្ឺ ខែណវិ នាិងឧកកិ�្ឋកមិែក្រ�យ័ 
ពជូសាសនាល៍េ�� កកមុិជនាជាតិ លេវិៀតណាមិ នាិងជនាជាតិ
ចាមិ។ ច�ខែណកឯជនាជា្់រលេចោេ លេខៀវិ ស�ផនា  មិានាពិ រុេធពរី 
្រេឧកកិ�្ឋកមិែក្រឆ្នាំា�ងមិនាសុ្ជាត ិការ្រ�ពារ្រ�ពានាយាាង 
ធាងៃនាធ់ាងៃរលេេៅលេ��អនាសុញ្ញាេរីកកងុហ្ខឺែណវិ នាងិឧកកិ�្ឋកមិែ 
ក្រ�យ័ពជូសាសនាល៍េ��កកុមិជនាជាតលិេវិៀតណាមិ។ អងគជ�នាុ� 
ជកមិះសា�ា��្ូរង ក៏�នាសលេកមិចផន្ាាលេេោសជនាជា្់រលេចោេ 
នានួា ជា នាិង លេខៀវិ ស�ផនា  ឲ្យជា្់រពនាធនាាគ្គារមួិយជរីវិិត។

 លេនាៅចុង្រ�ច្់រ ឯកឧតម្ិអគ្គគរ�្ឋេូត �នាខែថុាងអ�ណរ
គុ្គណកកុមិការងារមិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា ច�លេពោះការ 
េេួ�សាិគ្គមិនាយ៍ាាងរាក់េាក់ រួមិេា�ង�នាចារច�ណារអនា-ុ 
ស្ាវិររីយ៍លេនាៅលេ��លេសៀវិលេភូៅកកា�ងមិាសរ្រស ់ «្រណ ៈា�យ័ 
សលេម្ិចខែមិា» ខែ��មិានាលេសចក្រី�ចូតលេេៅ៖

“� ំពុំមាៃលើ្ច្ចក្តីលើសាមៃ្្សរ តីករាយ  សដលមាៃឱកា្
ទ្្សៃកចិ្ច ច  «បណាា ល័យ្លើមច្្ចសមា»  នាន� ៃទតី២៩  ស�
ម�ុិនា ឆាំ្នន ២ំ០២១។ � ំពុំ្ូមអ្នរគុ្គណយ៉ាាងលើសាែ ះ ែ្័ ក្រគ្គចំ្ចលើ�ះ 
«បណាា ល័យ្លើមច្្ចសមា» សដលបាៃស�រកសាឯកសារតាម
លកខណៈវទិ�សាស្រ្ត្្យ៉ាាងក្រតឹមក្រតូវ លើលើឯកសារដ៏មាៃតនមៃ
ចំ្ចលើ�ះក្របវត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា្ម័យទំលើៃើប លើដើមែតីជួយដល់
មៃុ្្សជំនាៃ់លើក្រកាយ បាៃយល់ច្ច�្់អំ្នពតីក្របវត្សិាស្រ្ត្្
ពតិនៃរបបស� ែរក្រកហម។ លើ�យសារឯកសារទាំងំលើៃះ គ្គឺ
ជាលើមលើរៀៃក្របវត្សិាស្រ្ត្្ លើដើមែតីទប់សាក ត់អំ្នលើពើលើ�រលើ�លើៃះ 
កំុឲ្យយលើកើតលើ�ើងសាជា�ែតីមង្លើទៀត។ មៃុ្្សជំនាៃ់លើក្រកាយ  
ៃងឹបាៃលើឃុំើញឯកសារក្របវត្សិាស្រ្ត្្ ស�រកសាលើ�យមជ្ឈ

មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា សដលជាស�នកមយួ លើដើមែតីរតឹចំ្ចណង
មតិភ្ាពរវាងកម្ពុជាៃិងលើវៀតណាម ឲ្យយបាៃយូរអ្នសង វែង 
លើដើមែតីរកសា្ៃ្ភិាពលើ�កនពុងតំបៃ់ៃងិ្កលលើលាក។ � ំពុំ្ូម
ជូៃពរលើលាកនាយក ឆាំ្នងំ យុ ៃិង្ហការ តី ឲ្យយមាៃ្ុ�ភាព
លអៃងិលើជាគ្គជ័យកនពុងលើប្កកមែរប្់� ៃ�ៃ។

លើ�យលើ្ច្ចក្តីលើគាំរព

វូ គ័្គងមញិ”

វេលោ� �ា�ងា យ� និាយ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា��ួល
ស់េាគីមនិវ៍េលោ� �ូ គ័ីងាម�ញ អគីារ�ឋ�ូតស់ាធារណ្ឌរ�ឋ
ស់ងាាមនិ�យមវេ�ៀតណ្ឌាមក្រុបចា�វេនិៅក្រុពះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រុ��មុ�ជ្ឈា។
(ស់�ភ័ន្រ្តី�ំ ភាណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 15



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

សកវ ្ំអាត ៖ 
នារ តីលើពទយ ព១០១ ភូមូភិាគ្គ២០៣

 លេនាៅលេព�ថុែរៗី លេនាះ កកុមិការងាររ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�

ឯកសារកមុ្ិជា �នាចុះលេេៅលេធាិ�ការសមិាាសនាល៍េ�ោកកគូ្គ 

អំកកគ្គូ កំុងឃុំុ�ជរីផុច ស្រីសុកលេមិសាង លេខតន្កពខែវិង។ 

កកុមិការងារ�នាជួ្រសមិាាសអា�ស្រីសរីលេ�ែោះថុា ខែកវិ 

ស�អាត លេភូេស្រីសរី អាយុ៦៥ឆ្នាំាំ� រស់លេនាៅភូូមិិវិា�ង ឃុំុ�

ជរីផុច ស្រីសកុលេមិសាង លេខតន្កពខែវិង។ ខែកវិ ស�អាត មិានា

្រារីលេ�ែោះ លេសង ជិនាលេអង គឺ្គជាកគូ្គលេពេ្យខែផកំវិះកាត់

លេនាៅកុំងសម័ិយខែខែរកកហមិ នាងិជាក្រធាានាលេពេ្យលេនាៅ

មិនាារីរ-ព១០១។ លេនាៅកុំងេឹកមុិខញញឹមិរាក់េាក់ ខែកវិ 

ស�អាត �នានាយិាយលេរៀ្ររា្់រពរីលេរឿងរាាវិរ្រស់ខានួាមិក 
កានាក់កុមិការងាររ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា

�ចូខាងលេកកោមិ៖

ភា រ ែ្ តី 

លេនាៅនថុងៃេរី១៨ ខែខមិរីនាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេព�មិានារ�្ឋក្រហារ
េមិាាក់សលេមិាចកពះ នាលេរោតម្ិ សរីហនា ុក្រជាជនាលេនាៅឃុំុ�
ជរីផុច �នានាា�គ្គាំរត់ចូ�នកពមិាាគ្គរី។ កុំងសម័ិយលេនាោះ 
្រង្រែូនារ្រសខ់ំុ� នាងិខំុ� ក្រមិាណជតិ១០នាាក់ �នាច�ូរួមិ
ជាមួិយ្រ�ិវិតន្ា ៍ លេ��មិបរី្រលេកមិ�ជាតិ ្រលេកមិ�ក្រជាជនា  
លេេោះ្ររីខំុ�គឺ្គជាមិនាសុ្ស្រីសរីក៏លេ�ោយ។ េនាាមឹិលេនាោះ ឪពុក 
មិាររ្រស់ខំុ�លេ�ែោះ ចា្រ រសល់េនាៅភូូមិិវិា�ង ឃុុំ�ជរីផុច ស្រីសកុ
លេមិសាង �នាមិកក�្់រខំុ� នាងិជ�រុញខំុ�ឲ្យច�ូលេធាិ�្រ�វិិតន្ា៍
ខែថុមិលេេៀត លេ�ោយគ្គាត�់នាលេ��កលេ��ងថុា អំកភូូមិិេា�ង 
ស្រីសរីក្រុសខែ��មិានាអាយុស្រីស��ខំុ� �នាសែ័កគ្គចិត ្
ច�ូ្រលេកមិ�ជាតលិេសា�រខែតេា�ងអសល់េហ�យ។ ខំុ��នាចូ�លេធាិ� 
្រ�វិិតន្ា�៍�្ូរងលេនាៅកុំងឃុំុ�ជរីផុច កុំងតួនាាេរីជានាាររីកង

 
�ា្រភូូមិិ។ នាាររីកង�ា្រមិានាតនួាាេរីខែសងអំកជ�ងឺ ឬអំក 
រ្ួរស ខែ���នាវិាយជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិលេនាៅ 
សមិរភូូមិិសាិយលេរៀង លេេៅកានាម់ិនាារីរលេពេ្យលេ��មិបរីព្យា�� 
រ្ួរស។ ្រខែនាាមិពរីលេនាះលេេៀត ជាលេរៀងរា�់យ្់រចា្់រពរី
លេមិាោង៧ ��់លេមិាោង៩យ្់រ ខំុ��នាចូ�លេរៀនាអ�ពរីមិាគ៌្គា
នាលេយោ�យ កុំងការលេធាិ�្រ�ិវិតន្ា ៍ ជាមួិយអងគការ។ 
ខាមឹិសារលេមិលេរៀនាខំុ�ចា��នាថុា ខាងថុាំក់�កឹនាា�ឲ្យកកុមិ
រ្រស់ខំុ� «កតូវិខ�ពួតន�គ្គាំ កុំងការកសាង្រ�ិវិតន្ា ៍
លេ��មិបរីរ�លេ�ោះក្រលេេសជាត ិរ�លេ�ោះក្រជាជនា លេចញពរីការ 
កគ្គ្់រកគ្គងរ្រស់ �នា ់នា�់»។

 លេនាៅកុំងខែខកុមិា� ឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំុ��្់រលេធាិ�ការជា
 

នាាររី�ា្រភូូមិិ រួចរត់លេេៅលេធាិ�ការលេនាៅមិនាារីរព១០១ ភូូមិិ 
ភូាគ្គ្ូរព៌ា២០៣ គឺ្គជាមិនាារីរលេពេ្យភូូមិិភូាគ្គសកមិា្់រ
ព្យា��លេយោធាាខែ��មិានារ្ួរសលេនាៅកុំងសមិរភូូមិិ។ 
េរីតា�ងរ្រសម់ិនាារីរ-ព១០១ សាតិលេនាៅភូូមិិសាិយអាគ្គះ ឃុំុ�
កតពា�ងខែស្រីស ស្រីសកុលេមិសាង លេខតន្កពខែវិង។ លេនាៅេរីលេនាោះ 

ខ�� ស់�អាត អាយ�៦៥�្នា� រស់់វេនិៅភូម��ា�ងា  
ឃុំ��ជ្ឈីផ្ទាំ�ច �ស់ុ�វេមស់ាងា វេខាតនំៃក្រុពខ�ងា។  
(វេផ្ទាំងា ពងាសរេាស់�ី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

អងគការលេកជ�សលេរ�សអំកសែាតសែ� លេហ�យ្រនាាា្់រពរីលេមិ�� 
លេេៅលេ��ជ�ហរអតច្រតិ�ែ  សភុូាពរា្រសារ�ងឹខសុ �ងឹ 
កតូវិរ្រស់ខំុ�រួច អងគការ�នា្រ�ើូនាខំុ�ឲ្យលេេៅលេធាិ�លេពេ្យ
ខាងសណា�  វិះកាត ់នាងិព្យា��ជ�ងឺេូលេេៅ។ នថុងៃ��្ូរង
លេពេ្យលេនាៅមិនាារីរ-ព១០១ �នា្រលេកង�នាកកុមិរ្រស់ខំុ� ឲ្យ
សាក�បងចាក់លេ��មិលេចក លេហ�យនថុងៃ្រនាាា្់រឲ្យកកមុិខំុ�លេេៅ
ព្យា�� នាងិ�ាងរ្ួរសអំកជ�ងឺលេ�ោយមិានាការអនាវុិត្
ផាា�់ខែតមិាង។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំុ��នាលេចញលេេៅលេរៀនាលេពេ្យ្រឋមិ
រយ�លេព�៦ខែខ លេនាៅឯលេសនាាធាិការភូូមិិភូាគ្គសួង លេខត្
ក�ពង់ចាមិ។ ខំុ�ចា��នាថុានថុងៃមួិយលេនាៅលេព�ខំុ�ក�ពុងលេរៀនា 
មិានាយនាស្ាា្រកាត៦់លេហោះមិកេមិាាក់កគ្គា្់រច�កខែនាាង
ខំុ�ក�ពុងលេរៀនា។ ្រាុខែនាស្�ណាង�ែការេមិាាក់កគ្គា្់រខែ្រក
លេព�លេនាោះមិិនាមិានាលេពេ្យណាមំិាក់សាា្់រលេេ កគ្គានាខ់ែត
កតូវិរ្ួរសន� ឬលេជ�ង្រាុលេណ ៈោះ។ ខំុ�រត់លេេៅចូ�ពួនាលេនាៅ
រលេណាៅកតង់លេសខែកបរលេនាោះ �លូេចះំខំុ�មិិនាកតូវិរ្ួរសលេេ។ 
្រនាាា្់រពរីការេមិាាក់កគ្គា្់រខែ្រក អងគការ�នា្រ�ើូនាកកមុិ
កគ្គូលេពេ្យេា�ងអស់កត�្់រលេេៅលេរៀនា្រនាល្េនាៅតាមិមិនាារីរ
លេរៀងៗខានួា កុំងលេនាោះខំុ�ក៏កត�្់រមិកលេរៀនា្រនាាលេនាៅមិនាារីរ-ព

 ១០១។ លេកកោយមិក ខំុ��នាលេរៀ្រការជាមួិយកគូ្គលេពេ្យខែផកំ 

វិះកាត ់ខែ��លេរៀ្រច�លេនាៅផាះរ្រស់ខំុ�កំុងភូូមិិវិា�ង ឃុំុ�ជរី
 

ផុច។ លេភូ�ំវិខែ���នាចូ�រួមិមិងគ�ការខំុ� មិានាលេសនាា 
ធាកិារភូូមិិភូាគ្គពរីរនាាក់លេ�ែោះ តានស នាងិ តាសា ។ ការ
លេរៀ្រការមិិនាមិានាកពះសងឃលេេ គឺ្គមិានា តាអាចារ្យ មិក
លេធាិ�ពិធារី្រនា្ចិ្រនា្ចួ្រាុលេណ ៈោះ។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំុ�្រនាល្េេៅលេរៀនាលេពេ្យមិធា្យមិ ខែផកំ
ខាងវិះកាតរ់យ�លេព�៦ខែខលេេៀត លេនាៅលេសនាាធាកិារភូូមិិ 
ភូាគ្គ�ខែ��។ ជ�ហានាេរីមួិយកុំងការលេរៀនាលេពេ្យ គឺ្គលេយ�ង 
លេរៀនានាលេយោ�យជាមុិនាសិនា ្រនាាា្់រមិក�នាខាង
លេសនាាធាកិារ្រលេកង�នាជ�នាាញលេពេ្យ។ ្រនាាា្់រពរីលេរៀនាច្់រ 
ខំុ�កត�្់រមិកលេធាិ�ការលេនាៅមិនាារីរ-ព១០១ វិិញ លេ��មិបរី
ព្យា��លេយោធាាខែខែរកកហមិវិាយជាមួិយេាហានា
លេវិៀតណាមិ លេនាៅសមិរភូូមិិសាិយលេរៀង។ សមិរភូូមិិលេនាះ
មិានាលេយោធាាកតវូិរ្ួរស នាងិសាា្់រ ក្រមិាណជា៧០នាាក់
កុំងមួិយនថុងៃ លេហ�យលេយោធាាមួិយច�នានួាលេេៀតសាា្់រលេនាៅកុំង
សមិរភូូមិិ នាងិមួិយច�នានួាលេេៀតសាា្់រ្រនាាា្់រពរី្រ�ើូនា
លេេៅ��់មិនាារីរលេពេ្យ។ 

 ្រនាាា្់រពរីនថុងៃេរី១៧ ខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេមិកង
កកុមិលេពេ្យរ្រស់ខំុ�ខែ��មិានាលេ�ែោះ តា� ់�នាក�្់រ
លេយ�ងេា�ងអសគ់្គាំថុា អងគការមិិនាឲ្យលេយ�ងលេនាៅព្យា��

ក្រុ�ុមក្រុគីូវេព�្យ��ព�ងាផ្ទាំល�តថ្ល្នា�ប�រាណ្ឌវេនិៅ 
�្ន�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ 

 
(១៩៧៥-១៩៧៩)។ (បណ្ឌ ណស់ារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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លេនាៅកុំងត�្រនា�់ាច់ស្រីសយា�នាិង���ក�ូចមុិនាលេេ 
លេកពោះលេព�លេនាះលេយ�ងេេួ��នាជ័យជមំិះេា�ងស្រីសុង
លេហ�យលេ��ពកួចកកពត្។ិ លេពេ្យេា�ងអសក់តវូិ�នា្រ�ើូនា
លេេៅកំុងកងព�៩២ ង១៤៧ លេនាៅកុំងស្រីសុកពាមិរក៍ 
ត�្រនាអំ់កលេ�ឿងវិញិ។ អ��ងុលេព�លេនាោះ មិិនាខែមិនាមិានា 
ខែតលេពេ្យលេេខែ��កតូវិ្រ�ើូនាលេេៅ សមូិបរីខែតអំកជ�ងឺកគ្គ្់រ 
ក្រលេភូេ ក៏កតូវិ្រ�ើូនាលេេៅព្យា��លេនាៅអំកលេ�ឿង�ចូគ្គាំ។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ អងគការ�នា្រ�ើូនាលេយោធាាមិកពរី
ខាងភូូមិិភូាគ្គនារិតរីមិកកគ្គ្់រកគ្គងលេនាៅកុំងភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ា។ 
ថុាំក់�កឹនាា�មួិយច�នានួាខែ��មិានាមុិខត�ខែណងជាក្រធាានា
ខ ក្រធាានា គ្គ ជាលេកច�នានាាក់ កតូវិ�នាអងគការយកលេេៅ 
សមិាា្់រជា្រនា្្រនាាា្់រ។ កកមុិលេពេ្យរ្រសខ់ំុ�កុំងលេព�លេនាោះ

 
កតូវិ�នាផាាស់្រាូរឲ្យលេេៅព្យា��អំកជ�ងឺលេនាៅមូិ��្ឋានា
លេពេ្យកុំងវិេិ្យា�យ័កពះអងគឌួ្ឈង ននាេរីរួមិលេខតន្កពខែវិង។ 
លេនាៅេរីលេនាោះ ខំុ��នាលេឃុំ�ញខែខែរកកហមិ យកលេយោធាាខាង
ភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ា លេេៅឃុំុ�ឃុំា�ង នាងិសមិាា្់រអស់ជាលេកច�នា
នាាក់។ លេយោធាាខែ��កតូវិ�នាយកលេេៅឃុំុ�មិិនាមិានាអាហារ 
ហ្ូរកគ្គ្់រកគ្គានាល់េេ �ូលេចះំលេហ�យលេេ�្រលេធាិ�ឲ្យមិានាអំក
សាា្់រកុំងមួិយយ្់រៗច�នាួនាក្រមិាណជា៧៥នាាក់។  
ខំុ�មិានានាាេរីព្យា��អំកជ�ងឺខែ��ជាអំកលេេោស នាងិយក
សាកសពខែ��សាា្់រលេេៅក្់រលេនាៅខាងលេក�តកពះវិហិារ  
កុំង្ររលិេវិណវិតស្�សមិរី។ ជាងលេនាះលេេៅលេេៀត លេយ�ងកតវូិ 
�នាខែ្រងខែចកជាកកុមិសកមិា្់រលេធាិ�មិាូ្រអាហារ នាងិយក 
�យឲ្យក្រជាជនាខែ��ក�ពុង�កសាូងស្រីសូវិលេនាៅវិា� 
ខែស្រីស។ ការរសល់េនាៅេរីលេនាោះព�ិកខាា�ងណាស ់គឺ្គមិិនាមិានា
អាហារហ្ូរលេេ គឺ្គអងគការឲ្យកកមុិកគ្គលូេពេ្យហ្ូរខែត្រ្ររ
រាវិៗជាមួិយសមិាមិើូរ្រាុលេណ ៈោះ។ លេព�ខំុ�លេេៅ�ងេឹកយក
មិកឲ្យកកុមិចុងលេភូៅលេក្រ�ក�ស់េុក�ា�សា ខំុ��នាលេឃុំ�ញ 
សាកសពរ្រសល់េពេ្យខែ��ជាកកុមិរ្រសខ់ំុ�ជាលេកច�នានាាក់ 
សាា្់រលេនាៅកុំងអណាូងេឹក។ សាកសពេា�ងអស់លេនាោះ
សាា្់រលេ�ោយសារកមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិយកលេេៅ
សមិាា្់រ លេ�ោយ�នា�ួចហ្ូរអាហាររ្រស់អងគការ។

 លេនាៅចងុឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេ�ោយសារខែតការអតឃ់ុំាានា 
នាងិលេឃុំ�ញមិានាសាកសពលេពេ្យសាា្់រកានាខ់ែតលេកច�នាលេេៅៗ  
ខំុ��នាសលេកមិចចតិស្ុ�ក្រធាានាលេពេ្យកត�្់រមិកភូូមិិវិញិ។  
លេនាៅតាមិផាូវិ ខំុ�លេឃុំ�ញមិានាមិនាសុ្សាា្់រលេនាៅកុំងរលេណាៅ

 ជាលេកច�នាកខែនាាងរហតូ��ភូ់ូមិិវិា�ង។ ្រនាាា្់រពរីខំុ�មិក�� ់

ភូូមិិ�នារយ�លេព�១០នថុងៃ ខំុ�លេឃុំ�ញមិានាលេពេ្យលេផ្ងលេេៀត 
រតម់ិក�ចូខំុ�ខែ�រ លេហ�យ�នាក�្់រខំុ�ថុាលេនាៅេរីលេនាោះ���ក
កានាខ់ែតខាា�ង នាងិមិានាការសមិាា្់រកានាខ់ែតលេកច�នាលេ��ងៗ។  
��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេនាៅនថុងៃខែ��រ្រ្រខែខែរកកហមិ��ួរ��  
�ា្រ�នាមិកក្រមូិ�លេពេ្យេា�ងអស់លេនាៅកុំងភូូមិិឲ្យ 
កត�្់រលេេៅមូិ��្ឋានាលេពេ្យលេនាៅកុំងេរីរួមិលេខតន្កពខែវិងវិញិ។  
អងគការ�នាឲ្យលេពេ្យេា�ងអសយ់កកូនាលេចៅលេេៅជាមួិយ 
លេហ�យឲ្យលេចញ��លេណ�រលេេៅតាមិវិតស្�លេរោង។ ខំុ�លេធាិ���លេណ�រ 
មិិនាេានា�់�់វិតស្�លេរោងផង ស្រីសា្់រខែតកងេ័ពលេវិៀតណាមិ  
មិកេានា ់នាងិឲ្យកត�្់រមិកផាះលេរៀងៗខានួាវិញិ។ លេនាៅយ្់រ
លេនាោះក្រសិនាលេ្រ�ខាងលេវិៀតណាមិ មិកមិិនាេានាល់េព�លេេ 
អងគការនាងឹយកកកមុិរ្រសខ់ំុ�លេេៅវិាយសមិាា្់រលេនាៅកុំង
វិតស្�លេរោង លេកពោះលេនាៅេរីលេនាោះមិានាជរីករលេណាៅរួចរា�់
លេហ�យ លេ��មិបរីរង់ចា�ខំុ�លេធាិ���លេណ�រលេេៅ��់។ 

 លេកកោយមិក មិាាយរ្រសខ់ំុ��នាឲ្យខំុ�លេរៀ្រការជាលេ��ក
េរី២ ជាមួិយអតរីតគ្គណ�ស្រីសុកលេមិសាង។ លេកកោយមិក
្រារីរ្រស់ខំុ��នាសាា្់រលេ�ោយសារខ្យ�់គ្គរ។ ខំុ�មិានាកូនា
ច�នានួា៦នាាក់ លេនាៅរស់ច�នានួា៣នាាក់។ កូនារ្រស់ខំុ��នា
លេរៀ្រការ នាងិរសល់េនាៅខែ្រកផាះពរីខំុ�លេហ�យ។ សពនិថុងៃខំុ�រស់

 
លេនាៅខែតមំិាក់ឯង។ 

មនិំរីវេព�្យវេខាតនំៃក្រុពខ�ងាវេនិៅវេពលបចុ�បបនិ្ន។ 
(ភា រស់មែី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

គ្គង់ លើឈឺៀប ៖ អ្នតតីតលើយ៉ាធាស�ែរក្រកហម

្ួត វចិ្ចកិ្រត 

 គ្គង់ លេ�ៀ្រ លេភូេក្រសុ អាយុ៥៣ឆ្នាំាំ� មិានាេរីកខែនាាង

ក�លេណ�តលេនាៅកំុងភូូមិិស្រីសះខែកវិ ឃុំុ�ក�ពង់កពះ  ស្រីសកុសខែងៀ  
លេខតា�ត�់�្រង។ ្រចចុ្របនាលំេនាះ លេ�ៀ្រ ក�ពុងរស់លេនាៅ

កុំងភូូមិិលេ��េា�កជុ� ឃុុំ�ថុាាត ស្រីសុកអនាាង់ខែវិង លេខតា

ឧតារមិានាជ័យ។ លេ�ៀ្រ �នានាយិាយលេរៀ្ររា្់រពរី

ជរីវិិតតសាូរ្រស់ខានួាកា�លេនាៅជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ

កុំងកងព�៥១៩ នាងិលេកកោយមិក�នាពិការភូាព

លេ�ោយសារផាុះកគ្គា្់រខែ្រកលេនាៅកតង់ច�ណុចភូូមិិសាស្ត្រសា 
ខាងលេក�តភូំ�កូនាក�កពា ននាលេខតាឧតារមិានាជ័យ �ចូខាង 

លេកកោមិថុា៖

 «ខំុ�គឺ្គជាកូនាេរី៣ កុំងច�លេណោមិ្រង្រែូនាច�នានួា ៥
 នាាក់លេនាៅកុំងកគ្គសួារកសកិរកុំងលេខតា�ត�់�្រង។ លេនាៅកុំង
 ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ សមិាជិកកកុមិកគួ្គសាររ្រស់ខំុ� កតូវិ�នា

ខែខែរកកហមិជលេមិា�សលេេៅកានាភូ់ូមិិលេខ្ោយ ស្រីសកុសខែងៀ 

លេខតា�ត�់�្រង លេ��មិបរីលេេៅលេធាិ�ការកុំងអងគភូាពលេ��ងលេតោំត 

នាងិផ�តិសៀរលេតោំត។ លេនាៅលេព�លេនាោះ ្រងក្ុរស នាងិ្រង 

ស្រីសរីរ្រស់ខំុ�មិិនា�នារួមិ��លេណ�រលេេៅជាមួិយឪពុកមិាាយ 
ខំុ�លេេ លេ�ោយសារកតូវិ�នាខែខែរកកហមិ្រ�ើូនាលេេៅរស់

 
លេនាៅកុំងកងកុមិារ ។ 

 ភូូមិិលេខ្ោយ គឺ្គជាភូូមិិច�ណាសមួ់ិយរ្រស់ខែខែរ ខែ��

សមិបូរលេេៅលេ�ោយលេ�� មិលេតោំត លេហ� យនផាកក�ា លេសា�រខែត

េា�ងស្រីសុងរ្រសភូ់ូមិិ កតវូិ�នាកគ្គ្រ�ណា្់រលេេៅលេ�ោយនផា

េឹកនាារ�វូិវិស្ា លេ��កខែ�ងេរីេួ�ខស្់ៗ ខែត្រាុលេណ ៈោះ។ 

ភូូមិិលេនាះកតវូិ�នាខែខែរកកហមិលេរៀ្រច�ឲ្យកាាយជាេរីកខែនាាង

សាំក់លេនាៅសកមិា្់រក្រជាជនាខែ��លេធាិ�ការលេនាៅកុំង

អងគភូាពលេ��ងលេតោំត។ នផា�រីក្រមិាណជា១០០ខែមិាកតកាលេរា 

កតូវិ�នាខែ្រងខែចកឲ្យកកុមិកគ្គួសារនារីមួិយៗរស់លេនាៅ

លេ�ោយខែ�កពរីគ្គាំ នាងិកតូវិ�នាហាមុិព័េធលេ�ោយ��ណា�

លេកច�នាក្រលេភូេ នាងិការចិ�ចមឹិសត ិខែ��លេនាៅកុំងលេនាោះ 

គីង់ា វេ�ៀប ស់ពេនៃថ្លងរស់់វេនិៅ�្ន�ងាភូម�វេ�ើ�ាលក្រុជ្ឈុ� ឃុំ��ថ្លាឺត  
�ស់ុ�អនិង់ឺាខ�ងា វេខាតដឧតដរមានិជ្ឈ័យ។  
(ស់ួត ��ច�ក្រុត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

ក្រជាជនាកតូវិលេផាោតស�ខានាល់េេៅលេ��ការកតងេឹកលេតោំត 
នាងិផ�ិតសៀរខែ�រ។ 

 លេនាៅលេព�ខែ��លេយ�ងលេេៅ��់��្ូរង ខែខែរកកហមិ
�នាក្រគ្គ�េូ់កលេតោំតច�នានួាមួិយលេកគ្គឿង��់កកុមិកគ្គសួារ
រ្រសខ់ំុ� លេ��មិបរីលេធាិ���លេណ�រកុំងរ�វូិវិស្ា។ ឪពកុរ្រសខ់ំុ�
លេ�ែោះ មិាានា ខែ��កា�លេណោះគ្គាតម់ិានាវិយ័៥០ឆ្នាំាំ� កតូវិ
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�នាខែខែរកកហមិ�ាក់ឲ្យេេួ�ខសុកតូវិលេ��ការលេ��ង 
លេតោំតច�នានួា ៨០លេ��មិកុំងមួិយនថុងៃ។ ច�ខែណកឯមិាាយ
រ្រស់ខំុ� គឺ្គជាអំកផ�ិតសៀរលេតោំត នាងិជួយកិចចការ
លេផ្ងៗរ្រស់ឪពុកខំុ�។ គ្គាត់មិានា��លេ�លេនាៅលេ��លេជ�ង
េា�ងពរីរ នាងិន�េា�ងសងខាង លេ�ោយសារសៀរលេតោំត
ខែ��ក�ពងុពុះ�នាខាាតរ�ាក។ ឪពកុ នាងិមិាាយរ្រស់ខំុ�
មិានាការលេនាឿយហត់ណាស់លេ�ោយសារកូនាៗលេនាៅតូចៗ 
លេពក។ លេ�ោយខែ�ក ច�លេពោះការហ្ូរចកុលេនាៅកុំងអងគភូាព
លេ��ងលេតោំត ក៏មិិនាខសុខែ្រាកលេេៅនាងឹការហ្ូរចុកកុំង
សហករណ៍្រាុនាែានាខែ�រ លេ�ោយលេយ�ងខែតងេេួ��នា
្រ្ររជ�នាសួ�យ។ ជាលេរឿយៗ ខែខែរកកហមិខែតងឧ្រតាមិា 
កតរី នាងិសាច់��់លេយ�ង។

 រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរកកហមិ�នា្រ�ើូនា
មិាាយ នាងិ្រែូនាៗរ្រស់ខំុ� លេេៅកានាភូ់ូមិិស្រីសះខែកវិ លេ��មិបរី
លេធាិ�ការងារ្រងៀ្រលេងៀ�នាផ�ស្រីសូវិ។ លេនាៅលេព�លេនាោះ ឪពកុ
រ្រស់ខំុ��នាជួ្រនាងឹការ���ក លេ�ោយសារខះិកមិាា�ង
សកមិា�្រនាាកុ ជាពិលេសស គឺ្គកតូវិេេួ�រាា្់ររងរា�់
ការងារខែ��មិាាយខំុ�ធាាា្់រលេធាិ�ពរីមុិនាមិក។ លេព�សកមិាក
ពរីលេ��ងលេតោំតមិាងៗ គ្គាត់ខែតងលេឆ្នាំា�តលេព�នាា�ខំុ�លេេៅរក 
ឨសលេនាៅកុំងនកពរនាាមិ លេ��មិបរី�តុលេភូា�ងរមិងៃាសស់ៀរលេតោំត។ 
ជរីវិតិរ្រសល់េយ�ងលេនាៅលេព�លេនាោះ គឺ្គមិានាការ���ក នាងិ
មិានានាកឹរឭកកកុមិកគ្គួសារជាខាា�ង។ 

 ក្រខែហ�រយ�លេព�្ររីខែខលេកកោយមិក ខំុ��នាសុ�
ឪពុករ្រស់ខំុ�លេេៅលេ�ងមិាាយ នាងិ្រែូនាៗ។ មុិនាលេព�
លេចញ��លេណ�រ ខំុ��នាយកសាច់មិានា ់នាងិ�យលេកក�មិ
ខែ��្រ�ពងជាមួិយសៀរ លេវិចខច្់រ�ាក់តាមិខានួាយកលេេៅ
លេផំ�មិាាយ នាងិ្រែូនាៗ។ ខំុ��នាលេចញ��លេណ�រលេនាៅលេមិឃុំភូាឺ
ស្រីសាងៗ លេ�ោយឆ្នាំាងកាតន់កពលេកជៅរា្់រសិ្រគ្គរី�ូខែមិាកត 
លេហ�យជនួាកា��នាជួ្រក្រេះនាវូិេរីេួ�ក្់រលេខែោចរ្រស់
អំកភូូមិិលេេៀតផង។ េិ�្ឋភូាពខែ្រ្រលេនាះលេហ�យ �នាជ�រុញ
ឲ្យខំុ�លេធាិ���លេណ�រលេេៅមុិខ�នាកានាខ់ែតលេ�ឿនា លេហ�យអំក
ខែ��ខំុ�ខាាច្រ�ផុតលេនាោះ គឺ្គខែខែរកកហមិ។ ខំុ��ងឹចបាស់
ថុា ក�ក�ជាមិានាលេរឿងមិិនា�ែ ក្រសិនាលេ្រ�ខែខែរកកហមិ
�នាលេឃុំ�ញខំុ� នាងិមិាូ្រអាហារខែ��លេនាៅជា្់រនាងឹខានួា
រ្រសខ់ំុ�។ �ុះ��់�ងៃាចលេ��ង ខំុ��នាលេធាិ���លេណ�រលេេៅ��់
សហករណ៍មួិយ ខែ��ខំុ�រ�ពឹងថុា ជាេរីកខែនាាងខែ��
មិាាយ នាងិ្រែូនារ្រស់ខំុ�រស់លេនាៅ។ លេនាៅេរីលេនាោះ ខំុ��នាជួ្រ

 

នាងឹក្រជាជនាជាលេកច�នានាាក់ក�ពងុរង់ចា�េេួ�រ្រ្រអាហារ 

លេនាៅកំងុលេរោងលេ���ធ៏ា�មួិយ។  លេព�លេនាោះ មិានាស្ត្រសារីច�ណាស ់
មំិាក់ខែ��ជាអំកកគ្គ្់រកគ្គងលេនាៅេរីលេនាោះ �នាមិកសួរនាា�

ថុា «មិករកអំកណា?»។ លេព�លេនាោះ ខំុ��នាក�្់រគ្គាត ់ 
ថុាខំុ�មិករកមិាាយ នាងិ្រែូនាៗ។ ្រនាាា្់រមិក គ្គាត់ក៏�នា

�កឹន�រ្រសខ់ំុ�ស�លេ�ៅលេេៅរកមិាាយ នាងិ្រែូនាៗខែ��ក�ពងុ

រង់ចា�្ររលិេភូោគ្គអាហារលេនាៅខែកបរលេនាោះ។ ខំុ�មិានាការ

លេកតកអរជាខាា�ងលេនាៅលេព��នាជួ្រម្ិាយ នាងិ្រែូនាៗ 

លេហ�យ�នាលេេៅសាុះឱ្រគ្គាត់ពរីចមិងៃាយ។ គ្គាត់មិានាការ

រ�លេភូ�្រខាា�ងណាស់ លេ�ោយមិិនានាកឹសែានាថុា ខំុ�ហាានាលេធាិ� 
��លេណ�រលេេៅរកគ្គាតខ់ែ្រ្រលេនាះលេេ។ ភូាាមិៗលេនាោះ  ខំុ�្រកមិងុ

នាងឹយកអាហារពរី្រងិិចយកជនូាគ្គាត ់្រាុខែនាាមិាាយរ្រសខ់ំុ�

ហាក់សខែមិាងការភ័ូយកពួយច�លេពោះសុវិតាិភូាពរ្រស់

លេយ�ងលេេៅវិញិ លេ�ោយសារគ្គាត�់ងឹចបាសថ់ុា េលេងិ�េា�ង 

អសល់េនាះ គឺ្គក�សចាកេា�ងស្រីសុងលេេៅនាងឹចបា្់រវិនិាយ័រ្រស ់

ខែខែរកកហមិ។  គ្គាតយ់ក�នាយកអាហារេា�ងលេនាោះលេេៅ

េុក�ាក់កុំងគុ្គលេម្ិោតនកព លេកពោះខាាចក្រធាានាសហករណ៍

ខែខែរកកហមិលេឃុំ�ញ។ មួិយសនាាះុលេកកោយមិក គ្គាត�់នា

យក្រ្ររមួិយចានាខែ��ជារ្រ្ររ្រស់គ្គាត់មិកឲ្យខំុ�

ហ្ូរ។ ខំុ��ងឹថុា មិាាយនាងិ្រែូនាៗរ្រសខ់ំុ�ជួ្រការ���ក 

នាងិការអតឃ់ុំាានាខាា�ង �ចូលេនាះលេហ�យ �នាក្រគ្គ�រ់្រ្រ

អាហារមួិយលេព�លេនាោះឲ្យគ្គាត់វិិញ។ �ុះ��់លេមិឃុំ

ងងឹតកពា�ៗ ខំុ�ក៏�នា�ាមិាាយ នាងិ្រែូនាៗ លេេៅកានា់

អងគភូាពលេ��ងលេតោំតជាមួិយឪពុករ្រស់ខំុ�។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេនាៅលេព�ខែ��កងេ័ពលេវិៀតណាមិ

ចូ�មិកកុំងក្រលេេសកមុ្ិជា ឪពុករ្រស់ខំុ� �នានាា�ខំុ�

លេធាិ���លេណ�រលេេៅកានាភ់ូំ�ឆ័្នាំកតលេខតា្រនាាាយមិានាជ័យ លេ��មិបរី

លេសុ�្រពរីសាានាភូាពរស់លេនាៅរ្រស់ក្រជាជនាលេនាៅតាមិកព� 

ខែ�នា។ ឪពុករ្រស់ខំុ�េេួ��នា��ណឹងថុា អងគការ

កាក�េកកហមិអនាារជាតិ�នាខែចកលេសប�ងអាហារ

សកមិា្់រក្រជាជនាលេភូៀសខានួាលេនាៅេរីលេនាោះ។ លេកកោយមិក 

ឪពុករ្រស់ខំុ�ចូ�្រលេកមិ�កុំងអងគភូាព�ឹកអងៀររ្រស់

ខែខែរកកហមិ។ លេនាៅពាក់កណាា�ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំុ��នា

កត�្់រលេេៅស្រីសុកក�លេណ�តវិិញខែតមំិាក់ឯង លេ��មិបរីរក

មិាាយ នាងិ្រែូនាៗ ខណ�ខែ��ឪពុករ្រស់ខំុ�្រនាារស់លេនាៅ

កំុងអងគភូាព�កឹជ�ើូនាលេសប�ងលេនាៅត�្រនាភ់ូំ�ឆ័្នាំកត។

20 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

 លេកកោយមិក លេ�ោយសារជរីវិភូាពរស់លេនាៅកុំងស្រីសកុ 
ក�លេណ�តជួ្រការ���ក មិាាយរ្រស់ខំុ��នាសលេកមិចចិតា

នាា�កូនាៗេា�ងអស់រ្រស់ខានួា លេធាិ���លេណ�រលេេៅកានាភ់ូំ�ឆ័្នាំកត

លេ��មិបរីជួ្រ្រារី នាងិ្រែូនាក្រុសរ្រស់ខានួាខែ���នាខែ្រកគ្គាំ

លេនាៅអ��ុងរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ លេនាៅតាមិផាូវិ លេយ�ង�នា

ជួ្រនាងឹេិ�្ឋភូាពននាការរត់ពនាធេ�នាញិរ្រស់ក្រជាជនា

លេនាៅតាមិេ�ខ់ែ�នា នាងិអំក��លេណ�រជាលេកច�នាលេនាៅតាមិផាូវិ

លេឆ្នាំោ្ះលេេៅកានាក់ព�ខែ�នា។ 

 ភូំ�ឆ័្នាំកត �នាកាាយជាជ�រ�ននាក្រជាជនាលេភូៀសខាួនា

រ្រសក់មុ្ិជា លេហ�យលេនាៅេរីលេនាោះអងគការកាក�េកកហមិ

អនាារជាត ិគឺ្គជាអំកឧ្រតាមិាលេសប�ងអាហារ��់លេយ�ង។ 

លេកកោយមិក អងគការកាក�េកកហមិអនាារជាតិ �នា

គីង់ា វេ�ៀប (រូបខាាងាស់ដា�) �្ន�ងាស់វេមឺ��ប�ពា�់វេយោធា
ខខាមែរក្រុ�ហម  វេនិៅអ�ឡុ�ងាវេ�ើម�ស់�តសរ�៍្នា�១៩៨០។  
(ស់ួត ��ច�ក្រុត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

្រ�ើូនាកកុមិកគ្គួសាររ្រស់ខំុ� នាងិក្រជាជនារា្់រពានាន់ាាក់
លេផ្ងលេេៀតលេចញពរីភូំ�ឆ័្នាំកត លេេៅកានាស់្រីសកុមិាាន�លេ��មិបរី
លេគ្គចពរីលេកគ្គោះថុាំក់លេ�ោយសារការ្រាះេងគិចគ្គាំ រវិាង
កងេ័ពខែខែរកកហមិ នាងិកងេ័ពលេវិៀតណាមិ។

 រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៨៥ ខំុ��នាខែ្រកលេចញពរីកកុមិ
កគួ្គសារចូ�លេេៅ្រលេកមិ� កុំងកងវិរលេសនាាតូច៤០២ 
ខែ��កគ្គ្់រកគ្គងលេ�ោយ វិង្ គឺ្គជាក្រធាានាអងគភូាព។ 
មួិយឆ្នាំាំ�លេកកោយមិក ខំុ�កតវូិ�នា្រាូរលេេៅកានាក់ងវិរលេសនាា

 
តូច៤០៣ ខែ��សាិតលេនាៅលេកកោមិការកគ្គ្់រកគ្គងរ្រស ់
ផនា គឺ្គជាក្រធាានាអងគភូាព។ លេយ�ង�រលេជ�ងការពារ
លេនាៅតាមិកព�ខែ�នា ខែ��េេួ�រងនាវូិការវិាយក្រហារ
ពរីកងេ័ពលេវិៀតណាមិ។

 រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៨៨ ខំុ��នាចូ�លេធាិ�ជានារីរសារ
រ្រស់ វិាូយ ខែ��សាិតលេនាៅកុំងកងព�៥១៩ផាា�់។ 
លេកកោយមិកលេេៀត ខំុ�កតូវិ�នាផាាស់្រាូរលេេៅកានាក់ង

 
វិរលេសនាាធា�៤០៧ លេកកោមិការកគ្គ្់រកគ្គងរ្រស ់ឌឹ្ឈក ខែ��
ជាក្រធាានាអងគភូាព។ លេនាៅលេព�លេនាោះ អងគភូាពរ្រស់
លេយ�ង�រលេជ�ងលេនាៅខែ្រាកខាង�ចិសាងឹកក�ាញ់ ស្រីសកុ
កពះលេនាកតកពះ លេខតា្រនាាាយមិានាជ័យ។ កងកមិាា�ង
រ្រស់លេយ�ងមិានាតនួាាេរីលេ��រលេឃុំោសនាានាលេយោ�យេាក់ 
េាញក្រជាជនាឲ្យច�ូរួមិកុំងច�នាារ្រស់លេយ�ង លេ��មិបរី
តេ�ជ់ាមួិយនាងឹកងេ័ពលេវិៀតណាមិលេនាៅតាមិកព�ខែ�នា។ 
លេកកោយមិក អងគភូាពរ្រស់ខំុ��នា្រ�ើូនាខំុ�លេេៅកានាត់�្រនា់
ក�សាេតាមិានា ់ននាលេខតាឧតារមិានាជ័យ លេ��មិបរីេ្់រេ�់
ជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិ។ 

 រហតូ��ច់ងុខែខវិចិិកិា ឆ្នាំាំ�១៩៨៩ ខំុ��នាជ្ួរលេកគ្គោះ 
ថុាំក់លេ�ោយសារផាុះកគ្គា្់រខែ្រក លេនាៅលេព�ខែ��មិិតា 
រ្រស់ខំុ�្រកមិុងលេ�ះលេេៅកំុងេឹកលេ��មិបរីចា្់រកតរី។ ជា

 
អកុស�កគ្គា្់រខែ្រកលេនាោះ�នាផាុះលេនាៅលេ��ន�រ្រសគ់្គាត ់
ខែ��្រណាា�ឲ្យមិនាសុ្ក្រខែហ�៥នាាក់ �នាេេួ� 
រងរ្ួរស នាងិសាា្់រ�ត្់រង់ជរីវិតិ។ លេហតកុារណ៍លេនាះ�នា 
លេក�តលេ��ងលេនាៅ្ឹរងមួិយកខែនាាង ខែ��សាតិលេនាៅខាងលេក�ត
ភូំ�កូនាក�កពា លេខតាឧតារមិានាជយ័។  ភូាាមិៗននាលេហតកុារណ៍
លេនាះ អងគភូាពរ្រស់ខំុ� �នាជួយសលេនងគោះខំុ� នាងិមិិតាលេផ្ង

 
លេេៀតខែ��េេួ�រងរ្ួរស លេ�ោយ្រ�ើូនាលេេៅកានាម់ិនាារីរ 
លេពេ្យកុំងជ�រ�កាក�េកកហមិអនាារជាត ិកុំងក្រលេេសនថុ។ 

 
លេនាៅអ��ុងលេព�លេនាោះ កងអងគភូាពរ្រសខ់ំុ�ក៏មិិនាេេួ�
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

�នា��ណឹងអិរីពរីខំុ�លេេៀតខែ�រ លេកកៅខែតពរីេនាាងឹរង់ចា�ការ
លេឆ្នាំា�យត្ររ្រស់កគ្គូលេពេ្យផា�់��ណឹងមិកវិិញ។ ្រាុនាែានា
នថុងៃលេកកោយមិក កគូ្គលេពេ្យលេនាៅកុំងជ�រ��នាក�្់រអងគភូាព
ខំុ�ថុា កងកមិាា�ងមួិយច�នានួាខែ��្រ�ើូនាមិកព្យា��
�នាសាា្់រ�ត់្រង់ជរីវិិត លេហ�យកកុមិកគ្គូលេពេ្យជ�នាាញ
�នាលេផំ�អ�្ឋិធាាតុមួិយក�ច្់រមិកកានាអ់ងគភូាពរ្រស់ខំុ�
វិិញ។ អងគភូាពរ្រស់ខំុ��នាលេផាោតលេេៅលេ��ខំុ�មំិាក់គ្គត់
ថុា �នាសាា្់រ�ត្់រង់ជរីវិតិលេ�ោយសារសាានាភូាពរ្ួរស
រ្រស់ខំុ�ធាងៃនាធ់ាងៃរលេពក។ 

 ��ណឹង�ល៏េកក�មិកក�ពរីការសាា្់ររ្រស់ខំុ� កតូវិ�នា 
្រ�ើូនាពរីអងគភូាពលេេៅកានា្់រងក្ុរសរ្រសខ់ំុ�លេនាៅកុំងស្រីសុក

 មិាាន� ខែ��្រនា្�ន់ាវូិភូាពស្រីសលេណោះស្រីសលេណោក នាងិ
ការអាលេ�ោះអា�័យ។ ស្រីស្រលេព�លេនាោះ ្រងក្រសុ
រ្រស់ខំុ��នាលេរៀ្រច�ពធិារី្ុរណ្យសព��ខ់ំុ�ខែ��រួមិមិានា
កាារមិ�សូ លេកគ្គឿងរណាា្់រ នាងិស�ខែណនាលេផ្ងៗសកមិា្់រ 
ឧេាិសកុស�។

 អស់រយ�លេព�ក្រមិាណជិត៦ខែខ ខែ��ខំុ��នា 
សកមិាកព្យា��រ្ួរសលេនាៅកុំងមិនាារីរលេពេ្យជ�រ�កាក�េ 
កកហមិអនាារជាត។ិ លេនាៅលេព��ងឹខានួាលេ��ងវិិញ លេេ�្រខំុ� 

ភូាំក់ខានួាថុា ជរីវិិតរ្រស់ខំុ��នារ�ាយសា្រសូនា្យេា�ង
 

ស្រីសងុលេ�ោយសារពកិារភូាព។  ខំុ��នា�ត្់រង់ខែភូកំមិិាង, 

�ាច់កមិាមិន�ច�នានួាពរីរ នាងិលេជ�ងមួិយច�លេហៀង ្រនាាា្់រពរី

វិះកាត់រួច។ អងគភូាពរ្រស់ខំុ� �នាលេ�ះ្រង់ខំុ�លេចោ�

លេ�ោយសារការយ�់កច���ធ៏ា�លេនាះ។

 េ�នាាក់េ�នាងរវិាងខំុ� នាងិអងគភូាពរ្រស់ខំុ��នាលេក�ត
 

លេ��ងសាជាថុែរីមិាងលេេៀត តាមិរយ�មិិតារ្រស់ខំុ�មំិាក់

ខែ���នាលេេៅ��់មិនាារីរលេពេ្យខែ��ខំុ�ក�ពុងសកមិាក

ព្យា��។ លេព�លេនាោះ គ្គាត�់នាលេឃុំ�ញខំុ�ក�ពងុសកមិាក 
លេនាៅលេ��ខែកគ្គ លេហ�យចូ�មិកជិតខំុ�។ គ្គាត់�នារ�ឭកនាវូិ

អនាសុ្ាវិររីយ៍�ជ៏ូរចតខ់ែ��ខំុ��នាជួយសលេនងគោះជរីវិិត

រ្រសគ់្គាតក់ា�ពរីឆ្នាំាំ�១៩៨៨។ ខំុ��នាលេអៀវិគ្គាត ់ខណ�

លេព�ខែ��គ្គាតក់តវូិរ្ួរសលេ�ោយសារការវិាយក្រយុេធ

ជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិលេនាៅសមិរភូូមិិ។ ្រនាាា្់រពរី 

រ�ឭកអនាសុ្ាររីយ៍េា�ងអសល់េនាះលេហ�យ គ្គាតក៏់�នារាយ 

ការណ៍ លេេៅកានាអ់ងគភូាពរ្រស់ខំុ�នាវូិ��ណឹង�៏គួ្គរឲ្យ

ភូាំក់លេផែ��លេនាះ។ លេកកោយមិក ខំុ��នាលេចញពរីមិនាារីរលេពេ្យ 

លេហ�យលេធាិ���លេណ�រតាមិអងគភូាពមិកកានាត់�្រនាអ់នាាង់ខែវិង 

ឬត�្រនា១់០០៣ លេកកោមិការកគ្គ្់រកគ្គងរ្រស ់�តិ លេជឿនា 

លេហៅ តាមិាុក។

 រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៩០ ក្រជាជនាលេនាៅតាមិកព�ខែ�នា 

នាងិកំុងជ�រ� �នាលេធាិ�មិាតភូុូមិិនាវិិតាមិកកានាស់្រីសុកក�លេណ�ត

រ្រស់ខានួាលេនាៅខាងកុំងក្រលេេសកមុ្ិជាវិិញ។ 

 �ុះលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៩៨ ខែខែរកកហមិ�នាលេធាិ�សមិា

ហរណកមិែចះុច�ូជាមួិយរាជរ�្ឋាភិូ��កមុ្ិជាវិញិ។ 

លេព�លេនាោះ ខំុ�មិានាឱកាស�នាវិ�ិកត�្់រលេេៅជ្ួរជុ�មិាាយ  
នាងិ្រង្រែូនាលេនាៅកុំងស្រីសុកក�លេណ�ត។ មិាាយរ្រស់ខំុ�មិានា

 ការតក់សាុតខាា�ង្រនាាា្់រពរី�នាជួ្រខំុ�។ ម្ិាយរ្រស់ខំុ�

មិានាការអាណិតអាសូរលេ�ោយសារលេឃុំ�ញខំុ�ធាាាក់កុំង

សាានាភូាព���ក លេហ�យគ្គាត់�នាធាាាក់ខានួាមិានាជ�ងឺ 

លេនាៅលេព�ខែ��ខំុ��នារស់លេនាៅជាមួិយគ្គាតមួ់ិយរយ�។ 

លេកកោយមិក ខំុ��នាសលេកមិចចិតាវិិ�កត�្់រមិកកានា់

ត�្រនាអ់នាាង់ខែវិង លេហ�យ្រនាារស់លេនាៅជាអចិនននាយ៍្កុំង

សហគ្គមិនាល៍េនាះ។ 
ព�ធវីេធេើប�ណ្ឌ្យឧ�ំ�ស់��ស់ល�ល ់គីង់ា វេ�ៀប ខ�លក្រុតូ�បានិវេរៀបច�វេឡុើងា 
វេ�ោយបងាក្រុបុស់របស់់គីាតវ់េនិៅ�្ន�ងា�ស់ុ�មេានៃឡុ �ាលពី�្នា� 
១៩៨៩។ (ស់ួត ��ច�ក្រុត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

22 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

មិាាយលេ�ែោះ មឹិង យាាត ់រស់លេនាៅភូូមិិ�រីថុយុ ឃុំុ�្ឹរងកពះ 

ស្រីសកុ�ភូំ� លេខតន្កពខែវិង។ លេ�ោយសារការររីករា��ា�

ននាជ�ងឺកូវិរី�-១៩នាាលេព�្រចច្ុរបនា ំលេ�ោកកគ្គ ូស�អានា ់ក៏ 
�ចូជាកគូ្គឯលេេៀត កតូវិ�នាេេួ�ការអនាញុ្ញាតឲ្យ្រលេកង�នា 

សសិ្ពរីចមិងៃាយលេ�ោយលេក្រ�ក�សក់មិែវិធិារី្រលេកង�នាតាមិ 

អនា�ាញ។ លេនាៅនថុងៃលេនាះ លេ�ោកកគ្គូ�មឹិ ស�អានា ់�នា 

លេឆ្នាំា�តយកលេព�សកមិាកពរីការ្រលេកង�នាសសិ្ លេហ�យ 

ឈឺមឹ ្ំអ្នាៃ់ ៖ � ំពុំមាៃលើមាទកភាពកនពុង
ឯក្ណាឋ ៃជាលើយ៉ាធាស�ែរក្រកហម
ភា រ ែ្ តី 

 លេនាៅលេវិ�ាលេមិាោង៨កពឹក នថុងៃេរី២៧ ខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ� 

២០២១ កកមុិការងារននាការយិា�័យស្រីសាវិកជាវិ នាងិ

្រណ ៈា�័យឯកសារខែខែរកកហមិ លេខតន្កពខែវិង �នាភូើា្់រ

្រណ្ាញេ�នាាក់េ�នាងតាមិក្រព័នាធអុរីនាលេធា�ខែណតលេ�ោយ

លេក្រ�ក�ស់កមិែវិិធារី ហគហូ គ�  មិរីត (Google Meet) ជាមួិយ

លេ�ោកកគូ្គ �មឹិ ស�អានា ់អាយុ៥៨ឆ្នាំាំ� រសល់េនាៅភូូមិិ�រីថុយុ  

ឃុំុ�្ឹរងកពះ ស្រីសុក�ភូំ� លេខតន្កពខែវិង លេ��មិបរីលេសំ�សុ�ការ 

សហការណ៍ផ�់្កិចចសមិាាសនា ៍េាក់េងលេេៅនាងឹជរីវិ 

ក្រវិត្ិឆ្នាំាងកាត់រ្រ្រខែខែរកកហមិពរីលេ�ោកកគូ្គ។ លេ�ោក 

កគ្គ ូ�មឹិ ស�អានា ់្រលេកង�មុិខវិជិើា រូ្រ-គ្គរីមិរី ��ស់សិ្ថុាំក់ 

េរី៩ លេនាៅវិិេ្យា�័យ្ឹរងកពះ។ លេ�ោកកគូ្គមិានាឪពុក

លេ�ែោះ �មឹិ ឆឹ្នាំត លេធាិ�ជាេាហានាកុំងរ្រ្រ �នា ់នា�់ នាងិ 

វេលោ�ក្រុគីូ �មឹ ស់�អ៊និ ់(រូបខាាងាស់ាំ�ជ្ឈួរខាាងាវេក្រុ�ោម)អាយ� 
៥៨�្នា� រស់់វេនិៅភូម��ថី្ល�យ ឃុំ��បឹងាក្រុពះ �ស់ុ�បាភ្ន� វេខាតនំៃក្រុពខ�ងា 
បានិផ្ទាំលំ់ប�ស់មាាស់និព៍ីចមងាយ�ា�់�ងានិងឹាជ្ឈី�ក្រុប�តំ�របស់់គីាត ់
តាមក្រុបព័និធអ�ីនិវេធើខណ្ឌតវេ�ោយវេក្រុបើក្រុបាស់់�មមែ��ធីហាហូ ាលមីត 
 (Google Meet) �ល់ប�គីាល��មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា។  
(វេផ្ទាំងា ពងាសរេាស់�ី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 23



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

�នាអនាញុ្ញាតឲ្យកកុមិការងារននាការយិា�័យស្រីសាវិ 

កជាវិ នាងិ្រណ ៈា�យ័ឯកសារខែខែរកកហមិលេធាិ�ការសមិាាសនា ៍

គ្គាត។់ លេ�ោកកគូ្គ ស�អានា ់�នាលេរៀ្ររា្់រ�ចូខាងលេកកោមិថុា ៖

 លេនាៅលេព�ខំុ�មិានាអាយុ៦ឆ្នាំាំ� លេ�ោកលេសនាាក្រមុិខ 

�នា ់នា�់ �នាលេធាិ�រ�្ឋក្រហារេមិាាក់សលេមិាចកពះ នាលេរោតម្ិ 

សរីហនា ុឲ្យចុះលេចញពរីត�ខែណង លេនាៅនថុងៃេរី១៨ ខែខមិរីនាា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៣ ខំុ�ចា្់រលេផា�មិចូ�លេរៀនា

ថុាំក់េរី១លេនាៅលេកកោមិផាះ នាងិលេនាៅលេកកោមិលេ��មិលេ�� ជាមួិយ 

លេកែងៗក្រមិាណជាង ២០នាាក់លេនាៅកុំងភូូមិិ។ ក្រជាជនា

លេនាៅកុំងភូូមិិរ្រសខ់ំុ�មិានាការលេជឿជាក់ លេហ�យគ្គា�កេខាង

្រ�វិិតន្ា ៍នាងិសែ្់រការកគ្គ្់រកគ្គងរ្រស ់�នា ់�នា។់ យូរៗ 

មិាង ខំុ�លេឃុំ�ញមិានាេាហានា �នា ់នា� ់ជិះរថុលេកកោះកាត ់
តាមិភូូមិិលេ��មិបរីសលេងៀតលេមិ��ជនា្រងៀ្់រខានួាខាង្រ�វិិតន្ា ៍

្រាុខែនាល្េព�ជួ្រសតចិិ�ចមឹិរ្រស់ក្រជាព�រ�្ឋក៏ចា្់រ

យកលេេៅលេធាិ�ជាអាហារ។ លេ��សពរីលេនាះលេេៅលេេៀត េាហានា 

�នា ់នា� ់ក៏ចា្់រកូនាកកមុិ�រ្រស់ក្រជាជនាយកលេេៅខែ�រ។ 

លេហតុលេនាះលេហ�យលេេ�្រលេធាិ�ឲ្យឪពុកមិាាយខែ��មិានាកូនា

កកមុិ� ខែតងខែតយកធា្ូយងមិក�ា្រមុិខកូនាស្រីសរី លេនាៅលេព�

មិានាេាហានាច�ូកុំងភូូមិិមិាងៗ។ ខំុ�ចា��នាថុា មិានាមិរីង

មំិាក់មិកលេ�ង្រង្រែូនារ្រសគ់្គាតខ់ែ��រស់លេនាៅជិតផាះ

រ្រស់ខំុ�។ លេព�មិក��់គ្គាត�់នាជួ្រជាមួិយេាហានា 

�នា ់នា�។់ េាហានាលេនាោះ �នាសរួរក្រារីរ្រសគ់្គាត ់្រាុខែនា្

លេ�ោយសារគ្គាតអ់តម់ិានា្រារី នាងិខាាចេាហានាចា្់រយក

លេេៅជាមួិយ គ្គាតក៏់លេឆ្នាំា�យថុាព ូតាត ខែ��លេនាៅជតិលេនាោះ

គឺ្គជា្រារីរ្រសគ់្គាត។់ មិរីងលេនាោះ�នាចងែុ�លេេៅ ពតូាត ថុា

ពូតាត គឺ្គជា្រារីរ្រស់គ្គាត ់លេេ�្រ ពូតាត នាកឹកុំងចិតថ្ុា 
លេ្រ�នាាងលេហៅខាួនាថុា ជា្រារីអ�ច ងឹលេហ�យ ពូតាត ក៏

សលេកមិចចិតច្ូ�សារី�ណាឹងមិរីងលេនាោះលេរៀ្រការ លេហ�យ

�នារសល់េនាៅជាមួិយគ្គាំរហតូ��់សពនិថុងៃ។ លេនាៅចលេនាាោះ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៤ លេនាៅកុំងភូូមិិរ្រស់ខំុ�មិានា
 

កងេ័ព្រ�វិិតន្ាខ៍ែខែរកកហមិច�ូមិករសល់េនាៅ លេហតលុេនាះ

លេហ�យលេេ�្រលេធាិ�ឲ្យេាហានា �នា ់នា� ់ខែ��មិានាមូិ��្ឋានា 

េ័ពលេនាៅ�ភូំ� លេផាោងកគ្គា្់រចូ�ភូូមិិលេនាៅលេវិ�ាលេមិាោង៦ 

ឬ៧កពឹក លេសា�រជាលេរៀងរា�់នថុងៃ។

វេលោ�ក្រុគីូ �មឹ ស់�អ៊និ ់វេនិៅផ្ទាំះំរបស់់គីាតស់់ិ�តវេនិៅ�្ន�ងាភូម��ថី្ល�យ 
ឃុំ��បឹងាក្រុពះ �ស់ុ�បាភ្ន� វេខាតនំៃក្រុពខ�ងា។
(វេផ្ទាំងា ពងាសរេាស់�ី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

 លេនាៅនថុងៃេរី១៧ ខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេយោធាាខែខែរ 

កកហមិេេួ��នាជ័យជមំិះកុំងការវិាយយកេរីកកុង

ភូំ�លេពញ។ លេនាៅកុំងភូូមិិរ្រសខ់ំុ� មិានាក្រជាជនាជលេមិា�សពរី
 

េរីកកងុភូំ�លេពញ ច�ូមិករសល់េនាៅ លេហ�យអងគការ�នាលេហៅ

ក្រជាជនាថុែរីថុា ក្រជាជនា១៧ លេមិសា។ ក្រជាជនា១៧ 

លេមិសាេា�ងអស ់លេធាិ�ការលេេៅតាមិអងគការចាតត់ា�ង លេ្រ�

លេេោះ្ររីជាមិិនាលេចះ ឬមិិនាធាាា្់រលេធាិ�ការងារពរីមុិនាក៏លេ�ោយ 

លេហ�យក្រសិនាលេ្រ�លេធាិ�ការមិិនាលេហ�យតាមិខែផនាការកមិែា 

ភិូ��ខែខែរកកហមិនាងឹលេធាិ�ការេិលេតៀនាលេនាៅលេព�ក្រជុ� 

ជរីវិភូាពលេព�យ្់រ ឬក៏យកលេេៅលេរៀនាសូកត។ លេនាៅកុំង

ស្រីសុក�ភូំ� អងគការ�នាយកក្រជាជនាថុែរីជាលេកច�នានាាក់

24 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

លេេៅលេរៀនាសកូតលេនាៅភូំ�ក�ផាុក េួ�លេក្ ឬេួ�ស�លេពៅ នាងិ

វិា�តាក្រញុ។ អងគការចា្់រលេផា�មិក្រមូិ�កេព្យសមិបត្ិ

ឯកជនាេា�ងអស់លេធាិ�ជារ្រស់រួមិ លេធាិ�ខែស្រីសចមិៀាររួមិ នាងិ

ហ្ូរអាហាររួមិគ្គាំ។ មុិនា��្ូរងក្រជាជនាហ្ូរអាហារ

�នាកគ្គ្់រកគ្គានា ់លេ�ោយអងគការ�នាកា្់រកជូក កា្់រលេគ្គោ 

លេធាិ�ជាមិាូ្រអាហារឲ្យក្រជាជនា្ររលិេភូោគ្គ។ ្រាុខែនាមិ្ិនាយូរ

្រាុនាែានា អងគការឲ្យក្រជាជនាហ្ូរ្រ្ររលេគ្គោក លេហ�យ

លេកកោយមិក ឲ្យហ្ូរ្រ្ររ�ាយជាមួិយលេពោត នាងិ

ចុងលេកកោយ ឲ្យហ្ូរខែត្រ្រររាវិៗមួិយខែវិកៗជាមួិយ

សមិាមិើូរ្រាុលេណ ៈោះ។

 ពរីឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ��់ ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ អងគការតកមូិវិឲ្យ

ខំុ�លេេៅរសល់េនាៅកុំងមិណ្ឌ�ក្រមូិ�ផាុ�កុមិារ ជាមួិយកុមិារ

លេផ្ងលេេៀតលេនាៅកុំងភូូមិិ។ លេនាៅមិណ្ឌ�ក្រមូិ�ផាុ� កុមិារ

ខែ��មិានាអាយុចា្់រពរី១៣លេេៅ១៤ឆ្នាំាំ��ចូជាខំុ� តកមិវូិឲ្យ

លេេៅលេ��កក្រព័នាធភូាឺខែស្រីស ឲ្យ�នាពរី៧លេេៅ៨ខែមិាកតលេនាៅ 

លេព�កពឹក នាងិ៧លេេៅ៨ខែមិាកតលេនាៅលេព�រលេសៀ� លេេៅ 

តាមិខែផនាការក�ណត់រ្រស់អងគការ។ លេកកៅពរីការងារ

លេ��កក្រព័នាធភូាឺខែស្រីស លេកែងៗកតូវិលេកកោកតា�ងពរីលេមិាោង៤ 

លេ��មិបរីលេធាិ�ការងារមួិយលេេៀត គឺ្គការងារសងគមិនាយិមិ។  

ការងារសងគមិនាយិមិ គឺ្គអងគការតកមិវូិឲ្យលេកែង�ចូជាខំុ�

លេេៅក្រមូិ�េឹកលេនាោមិ �ាមិក យកលេេៅឲ្យកកមុិ្រងស្រីសរី

លេធាិ�ជាជរីលេ�ខមួិយ សកមិា្់រ�ា�លេ��មិលេចក នាងិកតកួនា។ 

អងគការ�នាឲ្យលេកែងៗេា�ងអស ់រួមិេា�ងខំុ�លេេៅលេរៀនាលេនាៅ 
កុំងវិតជ្ាមួិយសមិមិិតវ្ិ្របធាម៌ិ (កគ្គ្ូរលេកង�នា) ពរីរនាាក់ 
គឺ្គ សមិមិិតវ្ិ្របធាម៌ិ លេផនា ហនួា នាងិសមិមិិតវ្ិ្របធាម៌ិ 

លេយៀ្រ។ កុំងសម័ិយខែខែរកកហមិ ថុាំក់េរី៤គឺ្គជាថុាំក់ខស្់

្រ�ផុត លេនាៅកុំងសា�ា លេហ�យលេយ�ងអាចលេរៀនា�នាពរីរមុិខ

វិិជើាធា�ៗគឺ្គ គ្គណិតវិិេ្យា នាងិភូាសាខែខែរ។ គ្គណិតវិិេ្យា 

លេយ�ងលេរៀនាពរីវិធិារីខែចកក្រភូាគ្គ លេហ�យភូាសាខែខែរ គឺ្គលេយ�ង

លេរៀនាអ�ពរី ការតសារូ្រសអំ់កលេសហំាជាត ិឬអំកតសា្ូរ�ិ វិតន្ា ៍

នាិង្រលេកង�នាឲ្យសែ្់រអាលេមិរិកកា�ង ឬសែ្់រសាសនាា។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេព�ខំុ�អាយុ១៦ឆ្នាំាំ� ខំុ��នាសែក័គ្គ
 

ចិតច្ូ�លេធាិ�ជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ លេ្រ�លេេោះ្ររីជាឪពុក 

មិាាយ ្រង្រែូនារ្រសខ់ំុ�មិិនាចង់ឲ្យខំុ�លេធាិ�ក៏លេ�ោយ។ មូិ�លេហតុ
 

ខែ��ខំុ�ច�ូលេធាិ�ជាលេយោធាាលេ�ោយសារខែតពរូ្រសខ់ំុ�មំិាក់
 

�នាក�្់រខំុ�ថុា លេេៅលេធាិ�ជាលេយោធាា�នាអាហារហ្ូរខែឆ្នាំែត 

�ចូលេនាះ�នាជាលេនាៅលេព�មិានាកកមុិខែខែរកកហមិមិកលេកជ�ស 

លេរ�សយុវិជនាលេេៅលេធាិ�ជាលេយោធាា ខំុ�ក៏សលេកមិចចតិច្�ូរួមិ។ 

ខំុ��នាលេេៅច�ូលេធាិ�ជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ នាងិហិកឹហាត់

កបួនាលេយោធាាលេនាៅមុ្ិ�លេសហំ ៍(កខែនាាងហិកឹហាតក់បួនាយុេធ

សាស្ត្រសល្េយោធាា) ខែ��មិានាលេមិ�កឹនាា�មំិាក់លេ�ែោះ ថុាត ់

កគ្គ្់រកគ្គង។ លេកកោយមិក ថុាត ់�នាលេក្រ�ឲ្យខំុ�លេេៅលេធាិ�ការ

លេនាៅកុំងកង�ឹកជ�ើូនាលេសប�ង នាងិសមិាារលេក្រ�ក�ស់

�ចូជា លេខោអាវិ នាងិកកមិា ពរីមិនាារីរលេស�្ឋកិចច យកលេេៅ�ាក់ 

លេនាៅតាមិសហករណ៍ មិនាារីរសនា្សិខុ ឬលេេៅមូិ��្ឋានាេ័ព

លេនាៅសមិរភូូមិិ។ លេព�ខំុ�លេេៅ�កឹលេសប�ងពរីមិនាារីរសនាាសិខុ 
វិា�តាក្រុញ ខំុ�លេឃុំ�ញកមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិលេធាិ��្រ 
ក្រជាជនាខែ��ធាាា្់រលេធាិ�ការកុំងសម័ិយ �នា ់នា�់ ឬអំក 
ខែ��អងគការលេចោេថុាកបត ់លេ�ោយឲ្យអំកេា�ងលេនាោះលេធាិ� 

ការងារធាងៃនា់ៗ  �ចូជា កា្់រ�រី ខែរក�រី លេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារ នាងិ 

្រងែតអ់ាហារ។ លេនាៅកុំងអ��ុងលេព�ខំុ�លេនាៅអងគភូាពលេយោធាា 
 ខំុ�អាចសុ�ចបា្់រក្រធាានាកកុមិលេ��មិបរីមិកលេ�ងផាះ�នា 

រយ�លេព�ពរីរលេេៅ្ររីនថុងៃ។ លេនាៅតាមិផាូវិលេធាិ���លេណ�រមិកផាះ  
ខំុ�លេឃុំ�ញសមិមិិតន្ាាររីខែ��ធាាា្់រលេរៀនាជាមួិយខំុ� �រសមិាឹង

 
លេមិ��មិកខំុ�លេ�ោយលេសចការីលេកោតសរលេស�រ ខែ��លេធាិ�ឲ្យខំុ� 
មិានាលេមិោេកភូាពលេ��ខានួាឯងជាខាា�ង។ កុំងលេព�លេនាោះ ខំុ�

 លេសា�កឯកសណ្ឋានាជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ លេខោលេខែៅ អាវិលេខែៅ  

ខែសបកលេជ�ងពុម្ិកកវិាតខ់ែកង លេហ�យមិានាសា្យកា�លេភូា�ង 

ជា្់រខានួា នាងិេេួ��នាការចា្់រអារមិែណ៍ពរី ក្រជាជនាលេនាៅ 
កុំងភូូមិិ លេេ�្រលេធាិ�ឲ្យខំុ�មិានាចិតរ្�លេភូ�្រយាាងខាា�ង។លេព�

 
មិក��់ផាះ ខំុ��នាលេេៅជកមិា្រក្រធាានាសហករណ៍ឲ្យ 
�នា�ងឹ លេហ�យក្រធាានាសហករណ៍�នាអនាញុ្ញាតឲ្យខំុ� 
យកមិានា ់េា ឬ��ណា�លេផ្ងៗខែ��មិានាលេនាៅផាះលេ��មិបរី 

លេធាិ�មិាូ្រអាហារហ្ូរជុ�កគ្គសួារ�នាលេេៀតផង។ លេនាៅលេព�

លេធាិ�ជាលេយោធាា ខំុ�លេឃុំ�ញមិានាកមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិមិក

ពរីខាងភូូមិិភូាគ្គនារិតរីជាលេកច�នានាាក់ច�ូមិកកគ្គ្់រកគ្គងកុំង 
ត�្រនាខ់ែ��ខំុ�រស់លេនាៅ។ ថុាំក់�កឹនាា�មួិយច�នានួាកតូវិ�នា 
ផាាស់្រាូរ ជាពលិេសសការកគ្គ្់រកគ្គងមិនាារីរសនា្សុិខកតវូិ�នា 
្រាូរ�ាក់កមិែាភិូ��មិកពរីខាងនារិតរី នាងិតាមិ�ានាខែសងិ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

រកកមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិ ឬក៏ក្រជាជនាណាខែ��កបត់

ជាមួិយអងគការលេ��មិបរីយកលេេៅសមិាា្់រ។

 រហតូ��់ចុងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេ�ែោះសូ ខែ��ជា

ក្រធាានាសនា្សុិខស្រីសុក �នាមិកក្រកាសឲ្យខំុ�នាងិមិិត្

រ្រស់ខំុ�មំិាក់លេេៀតលេ�ែោះ ឌូ្ឈ ស�ណាង លេេៅលេធាិ�ការ 
លេនាៅ�ឥ�្ឋលេនាៅវិតត្ាពងូ ខាងលេក�តផ្ារធាាយ ឲ្យផាាចល់េចញ 

ពរីអងគភូាពលេយោធាា។សាានាភូាពលេនាៅកុំងត�្រនាខ់ែ��ខំុ� 
រស់លេនាៅមិានាភូាពច�ាច�យាាងខាា�ង លេកពោះកងេ័ព

សែ័កគ្គលេវិៀតណាមិ�នាវិាយសកមុិកចូ�កុំងក្រលេេស

កមុ្ិជាកានាខ់ែតខាា�ង។ លេនាៅនថុងៃេរី៧ ខែខមិករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ 

កងេ័ពរណសរិ្សាមិគ្គគរីសលេនងគោះជាតកិមុ្ិជា សហការ

ជាមួិយកងេ័ពសែ័កគ្គចិតល្េវិៀតណាមិ �នាេេួ�ជ័យ 

ជមំិះកុំងការវិាយច�ូេរីកកងុភូំ�លេពញ នាងិ�នាកគ្គ្់រកគ្គង

ក្រលេេសកមុ្ិជាលេសា�រខែតេា�ងស្រីសងុ។ ក្រជាជនាេា�ងអស ់

រួមិេា�ងខំុ��នាវិិ�កត�្់រលេេៅរស់លេនាៅកំុងភូូមិិក�លេណ�ត
 

លេរៀងៗខានួាវិញិ។ កុំងអ��ងុលេព�ខែ��ខំុ�្រលេកមិ�ការងារ
 ជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ ជរីវិតិរ្រសខ់ំុ�មិិនា�នាជ្ួរការអត ់

ឃុំាានា ការលេធាិ�ការងារលេ��សកមិាា�ង ការគ្គ�រាមិសមិាា្់រ

ពរីស�ណាក់កមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិ ្រាុខែនាខ្ំុ�េេួ��នាការ

គ្គា�កេពរីអងគការ នាងិការលេគ្គោរពសរលេស�រពរីក្រជាជនា។

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨០ ខំុ�ចា្់រលេផា�មិច�ូលេរៀនាថុាំក់េរី៤ ននា 
អនាវុិិេ្យា�័យនាាគ្គរង្រី ខែ��មិានាេរីតា�ងលេនាៅឃុុំ�

លេរោង��ររី ស្រីសុក�ភូំ� លេខតន្កពខែវិង នាងិ�នាលេរៀនាជាមួិយ

អំកកគ្គមំូិាក់ខែ��មិានាលេ�ែោះថុា គ្គង់ ចកិតាច។ ��់ឆ្នាំាំ� 

១៩៨១ ខំុ��នាក្រ�ងច�ូលេរៀនាលេនាៅសា�ាកកមិិតសិក្ា 
េរី ១ លេនាៅ�ភូំ� រហតូ��ល់េរៀនាច្់រថុាំក់េរី ៥ច�ូេរី ៦។ លេនាៅ 

កំងុសា�ាក៏មិានាការក្រ�ងលេផាោះថុាំក់ច�ូលេរៀនាថុាំក់

េរី៧ លេហ�យខំុ�ក៏�នាក្រ�ងជា្់រ។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨៥ ខំុ��នា
 

ក្រ�ងជា្់រច�ូលេរៀនាលេនាៅសា�ាគ្គរុលេកោស�្យភូូមិិភូាគ្គ 

លេខតន្កពខែវិងរយ�លេព�ពរីរឆ្នាំាំ� រួចក៏�នាលេចញ្រលេកង�នា

លេនាៅនថុងៃេរី១១ ខែខវិចិិកិា ឆ្នាំាំ�១៩៨៧។ ខំុ�លេចញ្រលេកង�នា

��្ូរងលេនាៅអនាវុិិេ្យា�័យជាសុរីមិរក្ជ័យ រហតូ��់

ឆ្នាំាំ�១៩៩១ លេេ�្រខំុ�្រាូរលេេៅ្រលេកង�នាលេនាៅវិេិ្យា�យ័្ឹរង
 

កពះ។ លេនាៅនថុងៃេរី១៤ ខែខមិរីនាា ឆ្នាំាំ�១៩៨៧ ខំុ��នាលេរៀ្រការ 
ជាមួិយក្រពនាធរ្រសខ់ំុ� ខែ��មិានាលេ�ែោះថុា �ងុសផុ� 

 
នាងិសពនិថុងៃ ខំុ�មិានាកូនាក្រសុ ២នាាក់ នាងិ�នាលេរៀ្រអាពាហ ៍
ពិពាហអ៍ស់លេហ�យ។

���្យាលយ័បឹងាក្រុពះ �្ន�ងា�ស់�ុបាភ្ន� វេខាតំនៃក្រុពខ�ងា។ (ស់ូ ហានិ ់/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

26 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ជតីវតិលើកែងវត្

លើមក វៃិ 

 ្ួររ សុផាត លេភូេក្រុស អាយុ៥៥ឆ្នាំាំ� មិានាស្រីសុក 

ក�លេណ�តលេនាៅឃុុំ�ខែស្រីសណូយ ស្រីសកុវិាារនិា លេខតល្េសៀមិរា្រ។ 

្ួររ សផុាត ្រចច្ុរបនារំសល់េនាៅកុំងភូូមិិតាលេ�វិ ឃុំុ�កតពា�ង
 

តាវិ ស្រីសកុអនាាង់ខែវិង លេខតឧ្តរ្មិានាជ័យ។ សផុាត �នា

ខែចករ�ខែ�កនាវូិ្រេពលិេសោធានា ៍នាងិេុកិ���ករ្រសខ់ានួា

នាាសម័ិយខែខែរកកហមិ �ចូខាងលេកកោមិ៖

បួរ ស់�ផ្ទាំាត អាយ�៥៥�្នា� បចុ�បបនិ្នរស់់វេនិៅ�្ន�ងាភូម�តាវេ�� 
 

ឃុំ��ក្រុតពា�ងាតា� �ស់ុ�អនិង់ឺាខ�ងា វេខាតឧំតរំមានិជ្ឈ័យ បានិផ្ទាំលំ់ប� 
ស់មាាស់និ�៍ល់ វេម� ��និ អ្ន��ស់ា�ក្រុជ្ឈា�នៃនិមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 
ស់និំ�ភាពអនិង់ឺាខ�ងា។ (វេម� ��និ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

 លេនាៅមុិនាឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំុ�លេេ�្រខែតមិានាអាយុ៤ឆ្នាំាំ�

្រាុលេណ ៈោះ។ ខំុ�រសល់េនាៅកុំងកគ្គសួារមួិយខែ��មិានាជរីវិភូាព

កករីកក។ មិាាយរ្រស់ខំុ�មិិនាមិានា�េធភូាព្រ�ើូនាខំុ�ឲ្យ

ច�ូលេរៀនាលេេ។ លេកកោយពរីរ�្ឋក្រហារេមិាាក់សលេមិាចកពះ 

នាលេរោតម្ិ សរីហនា ុពរីកពះក្រមុិខរ�្ឋ លេនាៅនថុងៃេរី១៨ ខែខមិរីនាា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខែខែរកកហមិ�នាចូ�មិក��់ស្រីសុកវិាារនិា 

នាិង�នាជលេមិា�សក្រជាជនាេា�ងអស់លេចញពរីផាះ។ 

ច�ខែណកឯកគ្គសួាររ្រស់ខំុ� កតូវិ�នាជលេមិា�សឲ្យលេេៅស្រីសុក

្រនាាាយស្រីសរី។ ខំុ�នាងិមិាាយ�នារសល់េនាៅេរីលេនាោះរហតូ��់

ចុងឆ្នាំាំ�១៩៧៥។

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ មិាាយរ្រស់ខំុ��នាសាា្់រ�ត្់រង់ជរីវិតិ 
លេ�ោយសារការហ្ូរចកុមិិនា�នាកគ្គ្់រកគ្គានា ់នាងិការ្រងិ� 

ឲ្យលេធាិ�ការហសួកមិាា�ង។ លេនាៅលេព�ខែ��មិាាយរ្រសខ់ំុ� 
សាា្់រ ឪពុករ្រស់ខំុ�មិិនា�នា�ងឹលេេ លេកពោះខែខែរកកហមិ 
�នា្រ�ើូនាឪពុកខំុ�ឲ្យលេេៅឃុំាិ�កក្ររីលេនាៅេរីវិា��ាច់

 
ស្រីសយា�មួិយខែ��មិានាចមិងៃាយក្រមិាណ ១០គ្គរី�ូ 
ខែមិាកតពរីភូូមិិ។ ្រនាាា្់រពរីមិាាយសាា្់រ ខំុ�ក៏កតវូិ�នា្រ�ចូ�

លេេៅកុំងកងកុមិារ។ ការងារខែ��ខំុ�កតូវិលេធាិ�រួមិមិានា 

កា្់រលេ��មិេននាាានាខែខកតលេ��មិបរីយកលេេៅលេធាិ�ជរី �កលេសែៅ

កុំងវិា�ខែស្រីស នាងិលេរ�សអាចម៍ិលេគ្គោ។ ច�ខែណកឯការ

ហ្ូរចុក កុំងមួិយនថុងៃ ខំុ�េេួ��នា្រ្ររមួិយកូនាចានា

តចូខែត្រាុលេណ ៈោះ។ 

 លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ក្រធាានាកងកុមិារ�នាឲ្យខំុ�

លេធាិ�ជាលេមិកកុមិលេកាោ្រកាា្់រកុមិារច�នានួា ១០នាាក់ ។ កុមិារ 

ភូាគ្គលេកច�នាគឺ្គជាកូនាលេចៅរ្រសក់្រជាជនាថុែរីខែ��កតូវិ�នា 

ជលេមិា�សមិកពរីត�្រនាល់េផ្ង។ កុមិារកតវូិខែ្រងខែចកជា្ួរនា 

កកមុិ លេ��មិបរីកា្់រ�រី នាងិលេ��កភូាឺខែស្រីស។ លេនាៅកំុងមួិយកកមុិ

មិានាសមិាជកិច�នានួា ១០នាាក់។ កុំងមួិយនថុងៃ កកមុិនារីមួិយៗ 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 27



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

កតវូិលេធាិ�ការលេ��កភូាឺខែស្រីសឲ្យ�នា�នាក្រខែវិង៣ខែមិាកត នាងិ

កម្ិស្ួ់រនាតកឹ។ ក្រសនិាលេ្រ�មិានាកកមុិណាមួិយលេធាិ�មិិនា�នា

តាមិការក�ណត់លេេ ក្រធាានាកងកុមិារ នាងិលេហៅលេេៅ

ក្រជុ�។ រា�ក់ារក្រជុ� ក្រធាានាខែតងខែតលេ��កលេ��ងអ�ពរីការ 

មិិនាយកចតិេុ្ក�ាក់លេធាិ�ការងារ ការខើ�ិកចអូស លេធាិ�ការ

មិិនាអសព់រីកមិាា�ងចតិក្មិាា�ងកាយ។ មុិនា្រ�ច្់រការក្រជុ� 

ក្រធាានាកងកុមិារក៏�នានាយិាយខែណនាា�ឲ្យកកុមិណា 

ខែ��លេធាិ�ការងារមិិនាកគ្គ្់រច�នានួាក�ណតរ់្រស់អងគការ ឲ្យ

ខែកខែក្រខានួា នាងិយកចតិេុ្ក�ាក់លេ��ការងារលេ��ងវិញិ។ 

លេនាៅលេព�េ�លេនារពរីការងារ លេ�ោកកគ្គ ូ�នាលេហៅកុមិារេា�ង 

អស់ឲ្យមិកជួ្រជុ�គ្គាំលេ��មិបរី្រលេកង�នាអក្រ។ ខំុ�រួមិេា�ង 
កុមិារជាលេកច�នានាាក់លេេៀត�នានាា�គ្គាំលេេៅអងគុយលេរៀនាលេនាៅ 
លេកកោមិផាះចាស់ៗរ្រស់ក្រជាជនា ខែ���នាលេ�ះ្រង់ 

លេចោ�។ លេ�ោយសារខែត លេព�លេវិ�ាសកមិា្់រលេរៀនាមិានា

តិចលេេ�្រខំុ�លេចះ�នាកតឹមិខែត ក. កា. កិ ខែត្រាុលេណ ៈោះ។ 

្រនាាា្់រមិកខំុ� ក៏�នាសលេកមិចចិត្លេេៅសុ�លេសៀវិលេភូៅ

លេ�ោកកគ្គូមិកលេរៀនាលេ�ោយខានួាឯង។ រយ�លេព�កតឹមិ 
ខែត១ឆ្នាំាំ�កនាាះ ខំុ�ក៏លេចះអានា នាងិសរលេសរអក្រ។ លេ��សពរី 
លេនាះលេេៅលេេៀត អិរីខែ��លេធាិ�ឲ្យខំុ�ស្របាយចិតខ្ាា�ង្រ�ផុត

លេនាោះគឺ្គ ឪពុករ្រសខ់ំុ��នាមិកលេ�ងខំុ�ជាលេរៀងរា�ខ់ែខ។ 

គ្គាតខ់ែតងខែតយកអងៀរមិកខំុ�លេផំ�ជានាចិច។ ខំុ��នារស់លេនាៅ

កំុងកងកុមិាររហតូ��់ចុងឆ្នាំាំ�១៩៧៨។

 លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងេ័ពលេវិៀតណាមិក៏�នាវិាយ 

ច�ូមិក��កុំ់ងស្រីសុក្រនាាាយស្រីសរី។ ខំុ� រួមិេា�ងកុមិារជា
 

លេកច�នានាាក់លេេៀត�នាលេ��រខែសងិរកឪពកុមិាាយលេរៀងៗខានួា  
លេ��មិបរីកត�្់រលេេៅស្រីសកុក�លេណ�តវិញិ។ លេកកោយមិក ខំុ��នា 
ជួ្រជាមួិយឪពុករ្រស់ខំុ�ខែ��ក�ពុងលេធាិ���លេណ�រកត�្់រ

មិកពរីកងឃុំាិ�កក្ររីខែ��កតូវិ�នារ�សាយលេចោ�។ 

្រនាាា្់រពរី�នាជួ្រគ្គាំលេហ�យ ឪពុករ្រសខ់ំុ�ក៏�នានាា�ខំុ�លេ��រ
 

កត�្់រលេេៅភូូមិិក�លេណ�តវិិញ។ លេនាៅលេព�លេធាិ���លេណ�រមិក 

��ផ់ាះ ខំុ�ពតិជាមិានាលេសចក្រីលេកតកអរ នាងិស្របាយចតិ្

ជាខាា�ង លេកពោះលេយ�ង�នាកត�្់រមិករស់លេនាៅជួ្រជុ�ជា 

មួិយឪពុក ្រង្រែូនា នាងិមិរីងមិា វិិញ។ 

 លេព�រ�វូិវិស្ាចូ�មិក��់ ឪពុករ្រស់ខំុ��នា

នាា�ខំុ�លេេៅកា្់រចមិៀារ ភូើួរ�រីខែស្រីស លេ��មិបរីលេកត�មិ�ា�ស្រីសូវិ។ 

្រនាាា្់រពរីលេរៀ្រច��រីរួចលេហ�យ លេភូា�ងក៏ចា្់រលេផា�មិធាាាក់មិក។  

ខំុ� នាងិពុកក៏�នាយកកគ្គា្់រពូជស្រីសូវិមិក�ា�កុំងអនាាងុ

តូចៗខែ���នាកា្់រនាងឹច្រ។ ្រាុនាែានាខែខកនាាងផុតលេេៅ 

កគ្គួសារខំុ�ក៏�នាក្រមូិ�ផ�ស្រីសូវិេុក�ាក់កុំងផាះ

រួចរា�់។ ្រាុខែនាល្េព���់រ�វូិលេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារលេកកោយៗ

មិកលេេៀត ក្រជាជនាមិិនាអាច្រងៀ្រលេងៀ�នាផ��នាលេេ

លេ�ោយសារខែត�តភូុូតរា�ងសងៃួត។

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨៣ ឪពុករ្រស់ខំុ�កតូវិ�នាកងេ័ព

លេវិៀតណាមិយកលេេៅសមិាា្់រលេចោ� លេ�ោយ�នាលេចោេ 

ក្រកានាថ់ុាជាខែខ្្រណាាញរ្រសខ់ែខែរកកហមិ។ កា�លេណោះ  

ឪពុករ្រស់ខំុ�មិិនា�នាចូ�ខាងខែខែរកកហមិលេនាោះលេេ។  
ឪពុករ្រស់ខំុ�កគ្គានាខ់ែតជូនា��លេណ�រកូនាស្រីសរីរ្រសមិ់ិតភ្ូកិ្ 
រ្រសគ់្គាតល់េចញពរីកុំងភូូមិិខែស្រីសណូយខែត្រាុលេណ ៈោះ។ ្រាុខែនា ្

លេ�ោយសារខែតការលេធាិ���លេណ�រកតូវិឆ្នាំាងកាតខ់ែខ្េឹក លេេ�្រ

្រណាា�ឲ្យកកុមិរួមិ��លេណ�រជាមួិយឪពុកខំុ�ជួ្រកងេ័ព

លេវិៀតណាមិ។ ខំុ�លេនាៅចា��នាថុា អំករួមិ��លេណ�រេា�ងអស់

មិានាគ្គាំច�នានួា៩នាាក់។ លេកកោយពរី�នាជ្ួរជាមួិយនាងឹកង 

េ័ពលេវិៀតណាមិ អំករួមិ��លេណ�រេា�ង៩នាាក់ កតវូិ�នា�ញ់ 

សមិាា្់រអស់ច�នានួា៧នាាក់។ ច�ខែណកឯអំកលេនាៅមិានាជរីវិតិ

រស់ក៏រត់ចូ�លេេៅខាងខែខែរកកហមិ។ លេកកោយពរីឪពុក

រ្រស់ខំុ��នាសាា្់រ�ត្់រង់ជរីវិតិ  ខំុ�នាងិ្រង្រែូនាកានាខ់ែតជ្ួរ
 

េុកិ���កខាា�ងលេ�� ង។ លេ�ោយការីអាណិតអាសរូ អា�ស្រីសរី 

រ្រស់ខំុ�ក៏�នាយក្រងក្រសុ នាងិ្រែូនាខំុ�លេេៅលេនាៅជាមួិយ។ 

ររីឯខំុ�វិញិ អា�ស្រីសរី�នាយកលេេៅលេផំ�ជាមួិយកពះសងឃលេនាៅវិត្

ខែស្រីសណូយ សាិតលេនាៅកុំងស្រីសុកវិាារនិា លេខតល្េសៀមិរា្រ។

 រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៨៦ ខំុ��នាសលេកមិចចតិ្ួ្រសជាកពះ 
សងឃលេ��មិបរី្រនាក្ារសិក្ាលេរៀនាសកូតឲ្យ�នាកានាខ់ែតលេកជៅ 

កជះ។ មិ្យាាងលេេៀត ខំុ�គ្គែានាេរី អាស្រីសយ័ គ្គែានាឪពកុមិាាយ 
លេនាៅជាមួិយ�ចូកគួ្គសារ�នេ។ រយ�លេព�ខែ��្ួរសលេរៀនា 

លេនាៅវិត ្ខំុ��នាយ�់�ងឹលេកច�នា រួមិមិានា អក្រសាស្ត្រសខ្ែខែរ ធាម៌ិ  
លេេសនាា វិនិាយ័កពះសងឃ នាងិការនាយិាយសារីជាលេ��មិ។ 

 កុំងឆ្នាំាំ�១៩៩០ ខំុ��នាសុ�ការអនាញុ្ញាតកពះលេចៅអធាកិារ
 

វិត ្លេ��មិបរី�ាចាកសកិិា្រេ។ ្រនាាា្់រមិក ខំុ�ក៏កត�្់រលេេៅ 
លេនាៅភូូមិិក�លេណ�តជាមួិយមិាាយមិរីងវិញិ។ ខំុ�្រនារ្សល់េនាៅផាះ 

28 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ជាមួិយមិរីងរ្រស់ខំុ� រហតូ��់ចុងឆ្នាំាំ�១៩៩៧។ លេនាៅ 
កុំងឆ្នាំាំ��ខែ�� ខំុ�ក៏�នាជួ្រជាមួិយ តាវួិនា ខែ��ជាកង

 
េ័ពខែខែរកកហមិ។ តាវួិនា �នានាយិាយ្រ�ចុះ្រ�ចូ�ខំុ�

 ឲ្យចូ�លេធាិ�ជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ។ 

 លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៩៨ខំុ��នាសលេកមិចចិតច្ូ�លេធាិ� 
ជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ។ លេកកោយមិក តាវួិនា ក៏�នាមិក 

េេួ�ខំុ�យកលេេៅលេនាៅកំុងកងព�ធា�លេ�ខ ២៣ ខែ��

សាតិលេនាៅលេកកោមិការកគ្គ្់រកគ្គងរ្រស ់យឹមិ ពមឹិ។  ្រនាាា្់រពរី 

លេេៅ��េ់រីលេនាោះ តាវួិនា �នាឲ្យខំុ�ច�ូលេធាិ�ការខាងហរិ�ញា 
វិតាុ។ ខំុ�លេមិ��ការខសុកតូវិហរិ�ញាវិតាុ�នាច�នានួា៧ខែខ។ 

្រនាាា្់រមិក ថុាំក់លេ��ក៏ឲ្យខំុ�លេ��ងឋានា�ជាលេសនាាធាិការ

វិរលេសនាាតចូ កងព�លេ�ខ ២៣ ។ ខំុ�កានាមុ់ិខត�ខែណង

លេនាះ�នាកតមឹិខែតរយ�លេព� ២ខែខ ្រាុលេណ ៈោះ។ លេកកោយមិក 

ខំុ�ក៏សលេកមិចចតិ�្្់រ លេហ�យកត�្់រលេេៅរសល់េនាៅស្រីសកុ

វិាារនិា វិញិ។ រយ�លេព�្ួរនាខែខលេកកោយមិក ខំុ�ក៏�នាេេួ� 
��ណឹងថុា លេនាៅអនាាង់ខែវិងមិានាការផ្ះផ្ាគ្គាំរវិាងកង 

កមិាា�ងរាជរ�្ឋាភិូ�� នាងិកងកមិាា�ងរ្រសខ់ែខែរកកហមិ។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៩៩ខំុ�ក៏�នាសលេកមិចចិត្លេធាិ���លេណ� រ

មិកកានាស់្រីសកុអនាាង់ខែវិង។ លេព�មិក��់��្ូរង ខំុ��នាលេេៅ 
រសល់េនាៅកុំងភូូមិិកុង្រាិញ។ ខំុ��នារសល់េនាៅេរីលេនាោះ�នារយ� 
លេព�១ខែខ ក៏�នាលេរៀ្រការនាងិ�នាមិករស់លេនាៅកុំងភូូមិិ 
តាលេ�វិខែ��ជាភូូមិិក�លេណ�តរ្រសក់្រពនាធខំុ�វិញិ។ េិ�្ឋភូាព

លេនាៅតាមិ�ងផាូវិកុំងភូូមិិតាលេ�វិ សមិបូរលេេៅលេ�ោយនកព
 លេ��កកាស ់នាងិមិានាសតនិកពកគ្គ្់រក្រលេភូេ។ ចា្់រតា�ងពរី

លេព�លេនាោះមិក ខំុ�នាងិក្រពនាធក៏នាា�គ្គាំកតួសកតាយយក�រីធាារី

លេ��មិបរីលេធាិ�ខែស្រីស នាងិចមិៀារកេកេង់ជរីវិតិរសល់េនាៅក្រចា�នថុងៃ។

បួរ ស់�ផ្ទាំាត និ�ងាក្រុបពនិធ បចុ�បបនិ្នរស់់វេនិៅ�្ន�ងាភូម�តាវេ�� ឃុំ��ក្រុតពា�ងាតា� �ស់ុ�អនិង់ឺាខ�ងា វេខាតឧំតរំមានិជ្ឈ័យ។
(វេម� ��និ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 29



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

�ំពុំរ្់លើ�តាមបនីាយជាមយួឪពុកកនពុង
្មរភូមូសិ្រុ្ុកសាអ ង
្ុ� វណា ៈ

 ខំុ�លេ�ែោះ កពា្រ សុរីថុាត មិានាអាយុ៦២ឆ្នាំាំ� សពនិថុងៃគឺ្គ 
ជាក្រធាានាភូូមិិសាាគ្គរី�ូ ។ ខំុ�មិានាស្រីសុកក�លេណ�តលេនាៅភូូមិិ

 
ខែសបកគឺ្គ ឃុំុ�កលេណ្ោ�កជុ� ស្រីសកុពញាខែកកក លេខតក្�ពង់ 
ចាមិ។ ខំុ�មិានាក្រពនាធលេ�ែោះ សាមុិ នណយូនា នាងិមិានាកូនា
ច�នានួា៥នាាក់ គឺ្គក្រសុច�នានួា១ នាងិស្រីសរីច�នានួា៤។ ្រចច្ុរបនា ំ
ខំុ�រស់លេនាៅឃុំុ�េនាាងូ ស្រីសុកលេមិមិត ់លេខតត្បូងឃុំែុ�។ 

 ខំុ�មិានាឪពកុលេ�ែោះ កពា្រ ចនា នាងិ មិាាយ លេ�ែោះ លេអង  
លេយៀត។ ឪពកុមិាាយរ្រសខ់ំុ�គឺ្គជាអំកលេធាិ�ចមិៀារ។ លេ�ោយ 

សារក្រលេេសលេក�តមិានាសនងគាមិឪពកុរ្រសខ់ំុ��នាច�ូ
លេធាិ�េាហានា �នា ់នា�់។ 

 លេនាៅនថុងៃេរី១៨ ខែខមិរីនាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ក្រលេេសលេក�តមិានា 
រ�្ឋក្រហារ�កឹនាា�លេ�ោកលេសនាាក្រមុិខ �នា ់នា�់ លេ��មិបរី 
េមិាាក់សលេម្ិចកពះនាលេរោតម្ិ សរីហនា ុខែ��លេធាិ�ឲ្យក្រជាជនា
លេនាៅតាមិស្រីសុកខែស្រីសចមិៀារមិិនាស្របាយចិតល្េ��យ។  
អំកភូូមិិ�នានាា�គ្គាំលេចញលេធាិ��តុកមិែតវិាាក្រឆ្នាំា�ងនាឹង
រ�្ឋក្រហារ លេហ�យកតូវិេាហានាសាាក់��លេណ�រ �ូលេចះំ 
�តកុរក៏នាា�គ្គាំកត�្់រមិកភូូមិិក�លេណ�តវិញិ។ កា�លេនាោះ 
សភូាពការណ៍កុំងភូូមិិមិិនាសូវិ�ែលេេ �លូេចះំឪពកុរ្រសខ់ំុ�
ខែ��ជាេាហានា �នា ់នា�់ ក្រចា�ការលេនាៅ្រនាាាយលេនាៅ
កកុងភូំ�លេពញ �នាលេេៅយកម្ិាយខំុ�នាងិកកុមិកគ្គួសារពរី
ស្រីសកុក�លេណ�តមិករសល់េនាៅជាមួិយគ្គាត។់ លេព�លេនាោះការ 
សកិ្ារ្រសខ់ំុ�កតវូិ�នាផែាក្រលេណាោះអាសនាលំេនាៅអាយុ 
១១ឆ្នាំាំ�។ ឪពកុរ្រសខ់ំុ�មិានាកាតពកិិចចលេចញលេេៅក្រយុេធ
កុំងសមិរភូូមិិស្រីសុកសែាង លេហ�យខំុ��នាលេេៅរស់លេនាៅ
ជាមួិយគ្គាតជ់តិមួិយឆ្នាំាំ�។ ខំុ�សលេងៀតលេឃុំ�ញលេហតកុារណ៍
លេនាៅកុំងសនងគាមិរវិាងេាហានា �នា ់នា�់ វិាយក្រយុេធគ្គាំ 
ជាមួិយកងកមិាា�ងខែខែរកកហមិ នាងិកងេ័ពលេយៀកកុង។  
ខំុ��នារសល់េនាៅកុំង្រនាាាយលេនាៅស្រីសុកសែាង នាងិ្រនាាាយ

 
លេនាៅភូំ�តាលេមិាៅ។ ថុិរីតបតិខែត្រនាាាយេាហានា �នា ់នា� ់លេនាៅ 
ជតិេរីក្រជុ�ជនាខែមិនា នាងិមិានាការការពាររងឹមិា� ្រាុខែនាក្ង 
កមិាា�ងខែខែរកកហមិហាក់្ររី�ចូលេនាៅជិតលេយ�ងខែ�រ។ ខំុ�
ពិ�កក�ណត់ថុា នារណាគឺ្គជាខែខែរកកហមិពិតក�ក�
លេកពោះជាខែខែរ�ចូគ្គាំ លេហ�យខាងខែខែរកកហមិ�នាចូ�
មិករស់លេនាៅ�ាយ��ជាមួិយក្រជាជនាខែថុមិលេេៀត។ 

 លេនាៅចលេនាាោះឆ្នាំាំ�១៩៧០ នាងិ១៩៧១ សនងគាមិ�នា
លេក�តមិានាលេ��ងលេនាៅតាមិសមិរភូូមិិជាលេកច�នា ្រណ្ា�ឲ្យ
េាហានា �នា ់នា�់ នាងិកងកមិាា�ងខែខែរកកហមិសាា្់រលេសា�រ

ក្រុពាប ស់�ថី្លាត គី�ជ្ឈាវេមភូម�ស់ាឺគីីឡុូ ស់ពេនៃថ្លង រស់វ់េនិៅភូម�ស់ាឺគីីឡុូ  
ឃុំ���និឺងូា �ស់�ុវេមមត ់វេខាតំតបូងាឃុំមែ��។ ។ 

 (ស់�ខា �ណ្ឌ ណ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

30 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ផ្ទាំឺូ�ល��្ន�ងាភូម�ស់ាឺគីីឡុូ ឃុំ���និឺងូា �ស់ុ�វេមមត ់វេខាតតំបូងាឃុំមែ�� ។
(ស់�ខា �ណ្ឌ ណ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

រា�់នថុងៃ។ កា�លេនាោះខំុ��ងឹថុា មិានាយនាល្េហោះេមិាាក់ 
កគ្គា្់រខែ្រកខែ��ភូាគ្គលេកច�នាេមិាាក់លេនាៅកុំងនកព។ លេនាៅលេ��មិ 
ឆ្នាំាំ�១៩៧១ ឪពុករ្រស់ខំុ��នាផាាស់មិកការពារផាះលេមិ 
្រញ្ើការលេ�ែោះ លេមិាៅ សខុលេខនា លេនាៅមុ្ិ�េួ�លេគ្គោក នាងិការ 
ពារកព�ានាយនាល្េហោះលេពោធា�ចនិាតងុ។ លេព�លេនាោះខំុ��នា 
ច�ូលេរៀនា្រនាល្េនាៅសា�ា�ក់េូក រហតូ��់ថុាំក់េរី៨។  
លេព�ខំុ�កត�្់រមិករសល់េនាៅភូំ�លេពញជាមួិយកកមុិកគ្គសួារ 
ខំុ�ខែ�ង�រមិាពរីកគ្គា្់រលេផាោងនាិងការវិាយក្រយុេធគ្គាំ
លេេៀតលេហ�យ។ កកុមិកគួ្គសាររ្រសខ់ំុ� �នារសល់េនាៅលេ�ោយ 
លេសចក្រីសខុ។ ខំុ��នាលេេៅកព�ានាយនាល្េហោះលេពោធា�ចនិាតងុ 
ជាមួិយឪពុកខំុ�។ ខំុ��នាលេឃុំ�ញេាហានា្ររលេេសលេនាៅេរី

 
លេនាោះ លេហ�យខំុ��នាសួរឪពុករ្រសខ់ំុ�ថុា «ពុកលេត�អំកេា�ង

 
លេនាោះជនាជាតអិិរី នាងិមិាឌ្ឈធា�ៗ  លេហ�យខស្ ់? » ខែ��មិានា 
េា�ងខែសបកលេខែៅ នាងិខែសបកស។ លេព�លេនាោះឪពកុរ្រស ់
ខំុ��នាក�្់រថុា «ជនាជាតិអាលេមិរកិា�ង ខែ��ជាអំក 
្រលេចចកលេេសលេ្រ�ក្ររយនាល្េហោះចមិបា�ង»។ លេកកោយមិក
លេេៀតខំុ��នា�ងឹថុា កមិាា�ងច�នាាខែខែរកកហមិ�នាចូ� 
វិាយឆ្នាំែក់កព�ានាលេពោធា�ចិនាតុង នាងិ�នា�ញ់កតូវិយនា ្

លេហោះធានុាមិិច លេឆ្នាំះអស់ច�នានួាពរីរលេកគ្គឿង។  លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤  
ការវិាយក្រយុេធគ្គាំរវិាងេាហានា �នា ់នា� ់ជាមួិយកង 
កមិាា�ងខែខែរកកហមិផាុះលេ��ងកានាខ់ែតលេកៀកេរីកកុងភូំ�លេពញ 
លេហ�យេាហានាអាលេមិរកិា�ងលេព�លេនាោះក៏ខែ�ងសូវិលេឃុំ�ញ
មិានាវិតម្ិានាខែ�រ។

 លេនាៅនថុងៃេរី១៧ លេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេយោធាាខែខែរ 
កកហមិ�នាវិាយចូ���់េរីកកុងភូំ�លេពញ លេនាៅលេវិ�ា
លេមិាោងក្រខែហ�ជា៩កពឹក។ លេព�លេនាោះឪពុករ្រស់ខំុ�
�នាកត�្់រមិកផាះវិញិនាងិ�នាលេ�ោះសលេមិា�ក្រ�ពាក់នាងិ 
ឯកសណ្ឋានាេាហានា �នា ់នា�់ យកលេេៅ�ាក់េុក។ លេនាៅ
កពឹកនថុងៃេរី១៨ លេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ កកុមិកគ្គួសាររ្រស ់
ខំុ�រួមិេា�ងក្រជាជនាខែ��រស់លេនាៅេរីកកុងភូំ�លេពញេា�ង 
អស់ កតូវិ�នាលេយោធាាខែខែរកកហមិជលេមិា�សលេចញេា�ង 
អស់។ ឪពកុម្ិាយរ្រសខ់ំុ��នាសលេកមិចចតិម្ិករសល់េនាៅ
ស្រីសុកក�លេណ�តវិិញ លេ�ោយលេធាិ���លេណ�រមិកតាមិផាូវិលេ�ខ 
៦អា។ លេព�លេនាោះខំុ�លេឃុំ�ញក្រជាជនាខាះ្រលេណ្� រកង់  
មិាូតូ នាងិកកុមិកគួ្គសារខាះមិានារថុយនា។្ លេយោធាាខែខែរ 
កកហមិមិិនា�នាឃុំាត�់�លេណ�រក្រជាជនាេា�ងលេនាោះលេេ គឺ្គ
លេនាៅលេព�រថុយនាអ្សស់ា�ងលេនាៅកតង់ណា គឺ្គកតវូិេុកមិាូត ូ

ឬរថុយនាល្េចោ�លេនាៅកតង់កខែនាាងលេនាោះខែតម្ិង។ កគ្គសួារ

រ្រស់ខំុ��នាលេធាិ���លេណ�រមិក��់ផ្ារនកពេេឹងកតង់ផាូវិ 
្រ�ខែ្រកលេេៅស្រីសុកកងមិាស លេខតក្�ពង់ចាមិ។  លេនាៅេរីកខែនាាង 

លេនាោះមិានាលេយោធាាខែខែរកកហមិសាាក់សួរនាា�ក្រជាជនា

ជលេមិា�សថុា «្រង្រែូនាលេធាិ�ការងារអិរីខាះសូមិក�្់រតាមិ 
កតង់អងគការមិិនាយកលេេោសនពរល៍េេ»។ ឪពុករ្រស់�នា 

លេជឿ នាងិ�នាលេឆ្នាំា�យលេ�ោយលេសែោះកតង់ លេ�ោយមិិនា�នា�ាក់

ក្រវិត្ិរូ្រជាេាហានា �នា ់នា�់ លេ��យ។ លេព�លេនាោះ 

លេយោធាាខែខែរកកហមិ �នាយកកគ្គួសារខំុ�លេេៅ�ាក់មួិយ

កខែនាាងលេផ្ងពរីលេគ្គ។ អំកខាះក៏�នាលេធាិ���លេណ�រលេេៅមុិខ្រនា ្

លេេៀត លេ��កខែ�ងកកុមិកគ្គួសារខំុ��នារង់ចា���ណឹងពរី 
អងគការ លេកពោះកតូវិ្រ�ើូនាលេេៅកខែនាាងលេផ្ង។ ឪពកុរ្រស ់
ខំុ�ហាក់្ររី�ចូជាគ្គែានា�រមិា នាងិភ័ូយខាាចលេេ។  ខែខែរកកហមិ 
�នាយកកកុមិកគួ្គសាររ្រសខ់ំុ� នាងិក្រជាជនាជលេមិា�សមួិយ 
ច�នានួាលេេៀតលេេៅរស់លេនាៅភូូមិិនកពកកលេ�។ កមិែាភិូ��

ខែខែរកកហមិ�នាស្រីសាវិកជាវិ នាងិលេធាិ�ការ�ត់��សត ិ

អារមិែណ៍រ្រស់លេយ�ង លេហ�យកគ្គសួារមួិយច�នានួាលេេៀតកតវូិ 

�នាខែខែរកកហមិលេហៅលេេៅលេរៀនាសូកត្រលេណ្�រៗ។ ឪពុក

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 31



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

រ្រស់ខំុ�មិានាលេ�ែោះលេេៅលេរៀនាសូកត ្រាុខែនាស្�ណាង�ែ
ឪពកុខំុ�ជ្ួរមិិតភ្ូកិ្ គឺ្គជាអំកមូិ��្ឋានា។ មិិតភ្ូកិ្ឪពកុខំុ� 
�នាយក��ណឹងលេនាះលេេៅក�្់រ្រែូនា្រលេងៀ�តឪពុករ្រស់ខំុ�
លេនាៅស្រីសុកក�លេណ�តខែ��ជាក្រជាជនាមូិ��្ឋានា។ មិិតភ្ូកិ្ 
ឪពុករ្រស់ខំុ��នាសរលេសរស�្ុរកតខែកាងកាាយ្រងាាញ
កមិែាភិូ��ខែខែរកកហមិលេ��មិបរីយកកកុមិកគ្គួសារខំុ�លេេៅ
លេនាៅភូូមិិខែសបកគឺ្គ សាតិលេនាៅត�្រនា២់០។ លេនាៅលេព�មិក��់
ស្រីសុកក�លេណ�ត អងគការចាតត់ា�ងឲ្យឪពុកម្ិាយរ្រសខ់ំុ�
លេេៅលេធាិ�ការលេនាៅតាមិសហករណ៍។ កគ្គួសាររ្រស់ខំុ�កតូវិ 
�នា្រង្រែូនាខាងឪពុករ្រស់ខំុ�លេរ�សលេអ�ង នាងិមិិនាហាានា

 
រា្់រអានាលេេ។ ឪពុករ្រស់ខំុ�កតូវិ�នាកមិែាភិូ��ខែខែរ 
កកហមិលេនាៅមូិ��្ឋានា្រញ្ើឲ្យភូើួរខែស្រីសលេនាៅតាមិការ�្ឋានា 
លេហ�យឪពុករ្រស់ខំុ�មិិនាហាានាក្រខែកកលេ��យ។ 
 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំុ�មិានាអាយុ១៦ឆ្នាំាំ� ខែខែរកកហមិ
�នាចាត់តា�ងខំុ�ឲ្យចូ�កងច�័តស្រីសុកពញាខែកកក។ 
ខំុ��នាលេចញលេេៅលេ��កេ�នា្់រ នាងិជរីកក្រលេ�ោយជាមួិយ
កងកមិាា�ងយុវិជនាយុវិនាាររីរា្់ររយនាាក់លេេៀត។ កា� 
លេនាោះ ការងារសកមុិកខាា�ង នាងិច�័តលេេៅលេធាិ�លេនាៅស្រីសកុ
លេផ្ងៗ។ គ្គណ�ភូូមិិភូាគ្គលេ�ែោះ លេសោ ភឹូមិ គ្គណ�ស្រីសកុ 
លេ�ែោះ តាសា�ាត។់ កា�លេនាោះតាសា�ាត ់�នាចុះលេេៅ 
លេមិ��តាមិការ�្ឋានាលេ��កេ�នា្់រក្រ�ាយលេនាៅអូរក�លេ�រ។  
លេនាៅពាក់កណ្ា�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ តាសា�ាត ់កតវូិ�នាខែខែរ 
កកហមិលេកជ�សតា�ងឲ្យ�រលេ�ែោះលេធាិ�ជាគ្គណ�ត�្រនា ់២០ 
នាងិមិានាការលេ�ះលេឆ្នាំោំតលេេៀតផង។ លេកកោយមិក គ្គាត�់នា 
លេ��ងជាគ្គណ�ត�្រនា ់២០។ លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៨  មិានា
កពឹត្ិការណ៍មួិយ�នាលេក�តលេ�� ង លេ�ោយខំុ��នាលេឃុំ�ញ
លេយោធាាខែខែរកកហមិមិកពរីមិជ្ឈមិិ នាងិនារិតរី�នាយកសាក 
សព លេសោ ភឹូមិ �ាក់លេ��រថុយនាល្េហ�យ�នាលេ��រក្រកាស 
ក�្់រក្រជាជនាលេនាៅតាមិភូូមិិស្រីសកុថុា លេសោ ភឹូមិ ក្រធាានា
ភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាកបតអ់ងគការ នាងិចូ�ជាមួិយយួនា។ 

 ្រនាាា្់រមិកលេេៀត មិានាលេយោធាាមិកពរីមិជ្ឈមិិរួមិជាមួិយ 
លេយោធាាមិកពរីភូូមិិភូាគ្គនារិតរី �នាមិក�ញ់្រនងៀា្រ
លេយោធាាលេនាៅភូូមិិ ភូាគ្គ្ូរព៌ាខែ��លេធាិ� ឲ្យមិានាការកជ�ួកច្រ�់
យាាងខាា�ង។ លេនាៅកំងុលេហតកុារណ៍លេនាោះ គ្គណ�ឃុំុ� , ក្រធាានា
សនា្ិសខុត�្រនាល់េ�ែោះ យិនា សភុូរី រួមិជាមួិយលេយោធាាលេនាៅ 
ខាង្ូរព៌ាមួិយច�នានួាកតូវិ�នាចា្់រខានួា ច�ខែណកអំកខែ��
លេសសស�់�នារតល់េគ្គចខានួាច�ូនកព។ អំកខាះលេ�ោះសលេមិា�ក 

្រ�ពាក់លេចោ� រួចច�ូ្រនាា�លេធាិ�ជាកងច�ត័វិញិ។ លេនាៅកុំង 
ច�លេណោមិសមិាជកិគ្គណ�ត�្រនា ់២០ខាះ នាងិគ្គណ�ស្រីសកុ 
មួិយច�នានួាក៏កតវូិ�នាចា្់រខានួា។ លេ�ោយខែ�ក តាសា�ាត ់ 
�នារតច់ូ�នកព លេហ�យ�នាឆ្នាំាងចូ�លេេៅក្រលេេសលេវិៀត 
ណាមិ។ លេនាៅលេព�លេនាោះលេយោធាាខែខែរកកហមិ�នាវិាយ 
ក្រយុេធជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិកេង់កេាយធា� លេ�ោយ 
មិជ្ឈិមិ�នាលេកណ្ឌកមិាា�ងយុវិជនាភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាឲ្យចូ�
លេធាិ�ជាលេយោធាា្រខែនាាមិ។

 លេនាៅអ��ុងខែខកកៀ�ា ឆ្នាំាំ�៩៧៨ ឪពកុម្ិាយរ្រសខ់ំុ�
មិិនាចង់ឲ្យខំុ�ច�ូលេធាិ�ជាលេយោធាាខែខែរកកហមិលេ��យ �លូេចះំ 
គ្គាត�់នាលេហៅខំុ�ឲ្យមិកលេរៀ្រការក្រពនាធជាមួិយកូនាអំក 
ភូូមិិជាមួិយគ្គាំ លេ��មិបរីលេគ្គចពរីការលេកណ្ឌឲ្យលេធាិ�ជាលេយោធាា។ 
ពធិារីលេរៀ្រការខំុ�លេព�លេនាោះគឺ្គកគ្គានាខ់ែតមិានាការខែសនាលេកពនា 
នាងិមិានាចាសេុ់�្រាុនាែានានាាក់�ងឹឮខែត្រាុលេណ ៈោះ។ លេនាៅលេ��មិ 
ខែខមិករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេព�កងេ័ពលេវិៀតណាមិវិាយ 
ចូ���់េឹក�រីកមុ្ិជា ឪពុកម្ិាយ នាងិ្រង្រែូនារ្រស់ខំុ�

 កតូវិ�នារ�លេ�ោះ នាងិ�នារសរ់ានាមិានាជរីវិតិសារជាថុែរីម្ិង 

លេេៀត។ លេនាៅលេកកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេេ�្រខំុ��នា�ងឹចបាសថ់ុា  
លេនាៅកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិមិានាមិនាសុ្សាា្់រលេកច�នាណាស ់ 
មិានាកខែនាាងក្់រសាកសពជាលេកច�នាលេនាៅកុំងភូូមិិកលេណ្ោ� 
កជុ� ឬលេហៅថុា មិនាារីរសនា្សុិខ យិនា សភុូរី ។ សពនិថុងៃ កខែនាាង
ក្់រសាកសពេា�ងលេនាោះកតូវិ�នាក្រជាជនាសាងសង់
ផាះរស់លេនាៅពរីលេ��។

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨០ កងេ័ពលេវិៀតណាមិ�នាមិករសល់េនាៅ
តាមិជនា្រេនាងិភូូមិិឃុំុ�រ្រស់ខំុ� លេ��មិបរីក្រឆ្នាំា�ងនាងឹកកុមិ
ខែខែរកកហមិខែ���នាចូ�មិកកុំងភូូមិិលេធាិ�សកមិែភូាព
លេឃុំោសនាា ្រាុខែនាក្កុមិខែខែរកកហមិេា�ងលេនាោះមិិនា្រងៀ
លេកគ្គោះថុាំក់��ក់្រជាជនា ឬការក្រក្រមុិខរ្ររលេធាិ�ខែស្រីស 
ចមិៀាររ្រសក់្រជាជនាលេ��យ។ យូរៗម្ិងកមិាា�ងខែខែរកកហមិ 
�នាលេ��ងមិកវិាយក្រយុេធជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិ 
នាងិកងេ័ពរ�្ឋាភិូ��។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨៩ កងេ័ពលេវិៀត 
ណាមិ�នា�កលេេៅក្រលេេសលេវិៀតណាមិវិញិ លេនាៅស�ខ់ែត 

កងកមិាា�ងខែខែរកកហមិវិាយក្រយុេធជាមួិយកងេ័ពខាង
រ�្ឋាភិូ��សាធាារណរ�្ឋក្រជាមិានាតិកមុ្ិជា។ មិក��់
ឆ្នាំាំ�១៩៩៨ រាជរ�្ឋាភិូ��មិានាយុេធសាស្ត្រស�្ះំ�ះំ 
នាងិ្រកងួ្រ្រកងួមិជាតិ លេេ�្រក្រលេេសជាតិមិានាសុខ 
សនា្ភិូាពមិក��់សពនិថុងៃ។
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ជតីវតិត ា្ូជាមយួស� ែរក្រកហម

ហាាៃ ពិ្ តី 

 លេមិាៅ មិានា លេភូេក្រុស អាយុ៥៥ឆ្នាំាំ� មិានាេរីកខែនាាង

ក�លេណ�តលេនាៅស្រីសកុសខែងៀ លេខត�្ត�់�្រង។ មិានា ្រចច្ុរបនាំ

រស់លេនាៅភូូមិិថុែរី ឃុំុ�កតពា�ងតាវិ ស្រីសុកអនាាង់ខែវិង លេខត្

ឧតរ្មិានាជយ័ �នានាយិាយលេរៀ្ររា្់រ�ចូខាងលេកកោមិ ៖

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ កពឹត្ិការណ៍រ�្ឋក្រហារេមិាាក់ 

សលេមិាចកពះ នាលេរោតម្ិ សរីហនា ុលេ�ោយលេសនាាក្រមុិខ �នា ់ 

នា� ់ក៏ចា្់រលេក�តមិានាលេ��ង។ កពតឹ្កិារណ៍លេនាះ�នា្រងៀឲ្យ

លេក�តមិានាសនងគាមិ ខែ��ជាលេ��មិលេហតខុែតមួិយគ្គតខ់ែ��

�នាលេធាិ�ឲ្យខំុ�កតូវិសលេកមិចចតិល្េ�ះ្រង់លេចោ�ការសកិ្ា។ 

លេនាៅនថុងៃេរី១៧ ខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ គឺ្គជានថុងៃខែ��ខែខែរ 

កកហមិេេួ��នាជ័យជមំិះ នាងិកគ្គ្់រកគ្គងក្រលេេស

កមុ្ិជា។ ក្រជាជនាលេនាៅភូំ�លេពញ នាងិេរីក្រជុ�ជនានាានាាកតូវិ 
�នាខែខែរកកហមិជលេមិា�សលេេៅលេនាៅតាមិេរីជនា្រេ។ ច�ខែណក

កគ្គសួារខំុ� នាងិអំកភូូមិិលេផ្ងលេេៀតលេនាៅកំុងស្រីសកុសខែងៀ ពុ�
 

កតូវិ�នាជលេមិា�សលេចញលេេ។ លេកកោយមិកខែខែរកកហមិ�នា 

ចា្់រលេផា�មិលេរៀ្រច�្រលេងៀ�តឲ្យមិានាសហករណ៍ លេហ�យកគួ្គសារ 

រ្រសខ់ំុ�កតវូិ�នាខែខែរកកហមិចាតត់ា�ងឲ្យលេធាិ�ការលេេៅខែផកំ 
លេផ្ងៗគ្គាំ។ ខំុ�លេនាៅចា��នាថុា ខែខែរកកហមិ�នាឲ្យខំុ�លេេៅលេធាិ�

 
ការលេនាៅកុំងកងកុមិារខែ��មិានាគ្គាំក្រខែហ� ៥០នាាក់

លេនាៅកុំងកង។ កិចចការងារខែ��ខំុ�កតូវិលេធាិ�គឺ្គ ឃុំាិ�លេគ្គោ 

វេមេៅ មេនិ និ�ងា ក្រុបពនិធ, �ូនិ ក្រុពម�ា�ងាវេចៅរបស់់គីាត ់ថ្លតរូបជ្ឈ��គី្នាជ្ឈាមួយ ហា៊និ ព�ស់ី និ�ងាក្រុ�ុម�ារងាារនៃនិមជ្ឈឈមណ្ឌឌលស់និំ�ភាព
អនិង់ឺាខ�ងា។ (ហា៊និ ព�ស់ី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា) 
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លេក�្រអាចម៍ិលេគ្គោ�ាក់ខែស្រីស នាងិកា្់រេននាាានាខែខកតសកមិា្់រ 

លេធាិ�ជរី។ ភូាគ្គលេកច�នាខំុ� នាងិកកមុិកុមិារលេផ្ងលេេៀតកតវូិ�នា

្រ�ើូនាឲ្យលេេៅឃុំាិ�លេគ្គោលេនាៅខែកបរវិតវ្ិា� ខែ��សាតិលេនាៅ

ឆ្នាំងៃាយពរីសហករណ៍។ លេយ�ងមិិនាសូវិជួ្រក្រេះនាវូិការ

���កលេនាោះលេេ លេយ�ងេេួ��នា�យ ឬ្រ្ររ្ររីលេព�

ជាលេរៀងរា�់នថុងៃ។

 លេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងេ័ពលេវិៀតណាមិ�នាវិាយ

ច�ូមិកកុំងក្រលេេសកមុ្ិជា។ ជរីវិតិក្រជាជនាលេនាៅភូូមិិខំុ�
 

ក៏កានាខ់ែតជ្ួរការ���ក្រខែនាាមិលេេៀត លេ�ោយសារកង 

េ័ពលេវិៀតណាមិ�នាចា្់រ្រងិ� ក៏�ចូជាលេធាិ��្រក្រជាជនា 

លេ�ោយគ្គែានាមូិ�លេហត។ុ �លូេចះំលេហ�យ លេេ�្រលេធាិ�ឲ្យក្រជាជនា 

ជាលេកច�នា�នារត់លេភូៀសខានួាចូ�លេេៅរស់លេនាៅកុំងនកព។ 
 

 លេកកោយមិកឆ្នាំាំ�១៩៨៣ លេព�ខំុ�ធា�លេពញវិ័យ ខំុ�ក៏ 
សលេកមិចចតិច្�ូរួមិតសាជូាមួិយនាងឹកងកមិាា�ងរ្រសខ់ែខែរ 

កកហមិ លេហ�យ�នា�រលេជ�ងលេនាៅសមិរភូូមិិេលេនាាសា្រ 

កុំងលេខត�្ត�់�្រង។ លេព�លេនាោះខំុ�គិ្គតកុំងចតិថ្ុា «ក្រលេេស
 កមុ្ិជា លេក�តមិានាសនងគាមិ  ្រាខុែនាមិ្ិនាខែមិនាខែខែរអំក្រងៀលេនាោះ 

លេេ គឺ្គលេវិៀតណាមិខែ��ជាអំក្រងៀឲ្យមិានាសនងគាមិ 

លេនាះ។ ក្រសិនាលេ្រ� ខំុ�ចូ�រួមិតសាូជាមួិយលេវិៀតណាមិ 
�ចូជាខំុ�កពមិក្រគ្គ�់េឹក�រីខែខែរលេេៅលេវិៀតណាមិខែ�រ»។  
�ចូលេនាះ ខំុ�សលេកមិចចិតល្េនាៅតសាូជាមួិយខែខែរកកហមិ។  
ខែខែរកកហមិ�នា្រ�ើូនាខំុ�លេេៅសមិរភូូមិិលេនាៅភូំ�លេខៀវិកុំង

 លេខតន្្រា�ិនា។ខណ�លេព�ខែ��ខំុ�លេធាិ���លេណ�រ��់ពាក់ 
កណាា�ផាូវិ ខំុ��នាឮសូរស�លេ�ងខែស្រីសកអ�ពាវិនាាវិឲ្យ

 
ក្រជាជនាេា�ងអសវ់ិ�ិកត�្់រច�ូមិាតភូុូមិិវិញិ។លេ�ោយ 

សារស�លេ�ងអ�ពាវិលេនាោះលេហ�យ លេេ�្រកមិាា�ងរ្រសល់េយ�ង 

ចា្់រលេផា�មិខែ្រកខែខកំជាពរីរ នាងិមិានាភូាពច�ាច�កានា ់

ខែតខាា�ងលេ��ង។ ក្រជាជនាមួិយច�នានួា�នាសលេកមិចចិត ្

កត�្់រលេកកោយតាមិការអ�ពាវិនាាវិរ្រស់រ�្ឋអ�ណាច។  

្រាុខែនាខ្ំុ�នាងិក្រជាជនាមួិយច�នានួាលេេៀតគឺ្គលេនាៅខែត្រនា�្�លេណ�រ

លេេៅមុិខរហតូលេេៅ��ភ់ូំ�លេខៀវិ នាងិរសល់េនាៅកុំងសាំក់ការ 
មួិយលេហៅថុា «កា្រារីនា» លេនាៅជិតន្រា�ិនា។ 

 លេនាៅអ��ុងឆ្នាំាំ�១៩៨៩ ក៏មិានាការផាុះអាវុិធាលេ��ង

រវិាងលេយោធាាខែខែរកកហមិ នាងិកងេ័ពលេវិៀតណាមិ។ សាានា 

ការណ៍ខែ្រ្រលេនាះ ខែខែរកកហមិក៏�នាចាតត់ា�ងខំុ�ឲ្យមិកលេនាៅ 

ការពារក្រជាជនាលេនាៅសមិរភូូមិិលេកកោយលេ�ោយខែ�ង្រ�ើូនា 
ខំុ�លេេៅសមិរភូូមិិមុិខលេេៀតលេហ�យ។ លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ��ខែ��ខំុ�

 ក៏�នាលេរៀ្រការ។ ការលេរៀ្រការរ្រស់ខំុ�លេព�លេនាោះមិិនាមិានា 
ពធិារីអិរីលេកច�នាលេេ កគ្គានាខ់ែតមិានាចាសេុ់�ជយួ�ងឹឮ នាងិលេរៀ្រ 

ច�ពធិារី្រនា្ចិ្រនា្ចួលេេៅតាមិក្រនពណរីខែខែរ្រាលុេណ ៈោះ។ លេកកោយ 
ពរីលេរៀ្រការរួច ខំុ�នាងិកគួ្គសារ�នាសលេកមិចចតិល្េភូៀសខានួា

 
លេចញពរីកុំងនកព រួចលេធាិ���លេណ�រលេេៅជ្់រគ្គគ្គរីរខែ��សាិត 
លេនាៅលេកៀកនាងឹកព�ខែ�នានថុកុំងកងព�៥១៩។ លេយ�ង�នា 
រសល់េនាៅកុំងកងព�៥១៩ ខែ��មិានាឌុ្ឈ� សាលេរឿនា ជាអំក 
កគ្គ្់រកគ្គង។ ខណ�លេព�ខែ��លេយ�ងរសល់េនាៅេរីលេនាោះ ជរីវិតិ 

ក្រជាជនាេា�ងអស់មិិនាសូវិជ្ួរការ���ក្រាុនាែានាលេេ លេ�ោយ 

លេយ�ងេេួ��នាលេសប�ងអាហារ �ចូជា អងៀរ កតរីខ 

អ�្ិរ� នាងិលេកគ្គឿងលេក្រ�ក�ស់លេផ្ងៗលេេៀត ហ្ូរកគ្គ្់រ 

កគ្គានា។់ លេកកៅពរីលេនាោះក្រជាជនាក៏អាចយកអងៀរ្រាូរជា

រូ្ិរយ្័រណ ៈនថុកត�្់រមិកវិិញ សកមិា្់រេុកចាយវិាយ 

ឬ្រ�លេពញតកមូិវិការលេផ្ងៗលេេៀតរ្រសខ់ានួាជាមួិយនាងឹ

ក្រជាជនានថុ។ មិិនាខែត្រាុលេណ ៈោះក្រជាជនាខែខែរមួិយច�នានួា

លេេៀតក៏អាចលេធាិ�ការ នាងិក្រក្ររ្ររចិ�ចមឹិជរីវិិត�ចូជា 

កកងសបូវិ�ក់ នាងិសុរី�ំួ��ក���វូិឲ្យជនាជាតនិថុ។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៩០ ខែខែរកកហមិ�នា្រ�ើូនាខំុ�ឲ្យលេេៅ�រ
 

លេជ�ងលេនាៅខាងមុិខខែខ្លេកត�មិ។ ្រាុខែនា ្អិរីខែ��ជាលេរឿង

អកុស� គឺ្គខំុ��នាលេ��រខសុផាូវិជានាក់គ្គា្់រមិរីនា រហតូរ្ួរស

ពិការលេជ�ង។ ខំុ�កតូវិ�នាកមិាា�ងខែខែរកកហមិ្រ�ើូនាលេេៅ

ព្យា��លេនាៅជ�រ�ខាវិអុរី�ាងននាក្រលេេសនថុ។ ខណ�លេព�

ខែ��ខំុ�សកមិាកព្យា��រ្ួរសលេនាៅជ�រ�ខាវិអុរី�ាង ខំុ�ក៏ 
េេួ��នានាវូិការលេមិ��ខែថុយាាងយកចតិេុ្ក�ាក់ពរីអងគការ 

សហក្រជាជាតខិែ��លេហៅកាតថ់ុា «UN» លេ�ោយគ្គែានា

ការលេរ�សលេអ�ងលេ��យ។ 

 �ុះឆ្នាំាំ�១៩៩៣ លេនាៅលេព�ខែ�� អាុនា តាក់ ចូ�

មិក��ក់្រលេេសកមុ្ិជា ខែខែរកកហមិ�នាសលេកមិច្រ�ើូនា

ក្រជាជនាឲ្យលេេៅរសល់េនាៅកុំងជ�រ�ននាក្រលេេសនថុមួិយរយ� 
លេព�សិនា ្រាុខែនាក្តូវិ�នានថុ្រ�ិលេសធាមិិនាកពមិេេួ�

ស�លេណ�ររ្រស់ខែខែរកកហមិលេ��យ។ ្រាុខែនាល្េេោះជាយាាង 

លេនាោះការីក្រជាជនាលេនាៅកុំងកងព� ៥១៩េា�ងអសក៏់កតវូិ

�នា តាមិាុក �នា្រ�ើូនាកមិាា�ងឲ្យមិក�កឹយកលេេៅរស់លេនាៅ

34 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ខែកបរក�សាេតាមិានា ់ខែ��សាតិលេនាៅលេកកោមិការផគតផ់គង់ 

រ្រស ់តាមិាុក ផាា�់។ តាមិាុក �នាអនាញុ្ញាតឲ្យស្រីសរីខ្ែ��

មិានាកគ្គួសារលេនាៅលេមិ��ខែថុកូនាលេចៅ នាងិ្ិរតចកមិូងលេនាៅ

សមិរភូូមិិលេកកោយ។ ច�ខែណកកងេ័ពណាខែ��ពិការ 

តាមិាុក �នាផា�់ជារលេេះសកមិា្់រ�កឹជ�ើូនាចកមិងូ នាងិ

កគ្គា្់រមិរីនាលេេៅឲ្យកងេ័ពលេនាៅសមិរភូូមិិមុិខ។

 លេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៩៨ កងកមិាា�ងខែខែរកកហមិ�នា

លេធាិ�សមិាហរណកមិែចុះច�ូជាមួិយនាងឹរាជរ�្ឋាភិូ��

កមុ្ិជា។ ខំុ� នាងិក្រជាជនាជាលេកច�នានាាក់លេផ្ងលេេៀត

�នាលេធាិ���លេណ� រចុះពរីលេ��ភូំ� លេហ�យមិករសល់េនាៅត�្រនា់

អនាាង់ខែវិង។ មុិនា��្ូរង ខំុ��នាមិករស់កុំងភូូមិិថុាាតកុំង

ស្រីសុកអនាាង់ខែវិង។ ្រាុខែនាល្េ�ោយសារខែតលេនាៅេរីលេនាោះគ្គែានា

�រីសកមិា្់រសង់ផាះរស់លេនាៅ នាងិមិិនាអាចក្រក្ររ្ររ

លេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារ�នា ខំុ�ក៏្ូ្ររមិករស់លេនាៅភូូមិិថុែរីននាស្រីសុក

អនាាង់ខែវិងលេនាះវិញិ។ សាានាភូាពខែ��លេយ�ងមិក��់ភូូមិិ 

ថុែរីលេនាះ��្ូរងគឺ្គលេពោរលេពញលេេៅលេ�ោយនកពលេ��តូចធា� 

 ជាពលិេសសសមិបូរលេេៅលេ�ោយសតនិកពជាលេកច�នាក្រលេភូេ។ 

ក្រជាជនាច�នានួា ៥កគ្គសួារ រួមិេា�ងកគ្គសួារ ខំុ�ផង�នាមិក

រសល់េនាៅកុំងភូូមិិថុែរីលេនាះមុិនាលេគ្គ លេហ�យ�នា្រនាជ្រីវិតិរសល់េនាៅ

លេ�ោយកា្់រឆ្នាំៀារនកពយក�រីសកមិា្់រលេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារ  

នាងិ្ររ�ញ់សតសិកមិា្់រចិ�ចមឹិជរីវិិត។ នកពលេ�� គឺ្គជា

ធានាធាានាធាមិែជាតយិាាងស�ខានាមួ់ិយរ្រស់សតនិកព នាងិ

មិនាសុ្។ ្រចច្ុរបនានំកពលេ�� នាងិសតនិកពមួិយច�នានួាកតូវិ 
�នា�ត្់រង់ឬលេសា�រខែតផុតពជូលេេៅលេហ�យ។ លេេោះ្ររីយាាង 

ណារហតូមិក��ស់ពនិថុងៃលេនាះ  អនាាង់ខែវិង�នាកាាយលេេៅជា 

ត�្រនាមួ់ិយខែ��មិានាការររីកចលេកមិ�នា �ចូជា មិានាផាូវិថុ�ំ ់ 
សា�ាលេរៀនា មិនាារីរលេពេ្យ លេហ�យជាពលិេសសក្រជាជនាក៏�នា 

រសល់េនាៅសខុស្រីសួ� លេ�ោយគ្គែានាសនងគាមិ�ចូពរីមុិនាលេេៀត។

ផាូវិ��កំុងភូូមិិយាងខាងតបូង ឃុំុ�អនាាង់ខែវិង ស្រីសុកអនាាង់ខែវិង លេខតឧ្តរ្មិានាជ័យ។ (សួត វិិចិកត/មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

វញិ ៃតី ៖ អ្នតតីតកងទ័ពកងពលទតី១ ភូមូភិាគ្គ 
ប�ូាលើក្រតៀមលើ�ក្របយុទល្ើ�លើលើលើកាះតាង
រ តី លកខិ ណា

 លេនាៅពាក់កណ្ា� ខែខឧសភូា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ចានា ់ចកករី 
ក្រធាានាកងព�េរី១ននាភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ា�នា្រ�ើូនាកងេ័ព
រ្រសខ់ានួាច�នានួាក្រមិាណ ៦០០នាាក់ លេេៅក�ពង់លេសោមិ កុំង

 
លេគ្គោ�្រ�ណងជួយអនារ្ាគ្គមិនាក៍ងព�េរី ៣ ននាភូូមិិ 
ភូាគ្គនារិតរី ខែ��ក�ពុងវិាយក្រយុេធគ្គាំជាមួិយេាហានា 
សហរ�្ឋអាលេមិរកិលេនាៅលេកោះតាងេាក់េងនាងឹការចា្់រក�ា� ់
មិាាយាាលេហគសរ្រសស់ហរ�្ឋអាលេមិរកិ។ ្រាុខែនា ្លេនាៅលេព�
ខែ��កងកមិាា�ងភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាលេេៅ��ក់�ពង់លេសោមិ ខែខែរ 
កកហមិ�នាលេ�ោះខែ�ងក�ា�ម់ិាាយាាលេហគសរួចលេហ�យ។  
្រនាាា្់រពរីសាំក់លេនាៅក�ពង់លេសោមិរយ�លេព�ក្រខែហ�មួិយ
ខែខកងេ័ពកងព�េរី១ននាភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាេា�ងអស់កតូវិ
�នាផាាសម់ិកលេធាិ�ជាកមិែករក�ពង់ខែផវិញិ។ វិញិ នារី �នាលេរៀ្រ 
រា្់រពរី្រេពលិេសោធានាខ៍ែ���នាឆ្នាំាងកាតល់េនាៅកុំងសម័ិយ 
សនងគាមិ នាងិកំុងរ្រ្រខែខែរកកហមិ�ចូខាងលេកកោមិ៖ 

 ្រចចុ្របនា ំខំុ�មិានាអាយុ៦៤ឆ្នាំាំ� រស់លេនាៅឃុំុ�កតមូិង 
ស្រីសកុលេមិមិត ់លេខតត្បូងឃុំែុ�។ ខំុ�មិានាឪពកុលេ�ែោះ វិញិ ណា� 

��ញ និ ីអាយ�៦៤�្នា� ស់ពេនៃថ្លងរស់់វេនិៅឃុំ��ក្រុតមូងា  
�ស់ុ�វេមមត ់វេខាតតំបូងាឃុំមែ��។ (រ ីល�ិ�ណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ

 
លឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

នាងិម្ិាយលេ�ែោះ លេសនា ថុានា ខំុ�គឺ្គជាកូនាចបងកុំងច�លេណោមិ
្រង្រែូនាច�នានួា១១នាាក់។ ឪពុកម្ិាយ នាងិ្រែូនាៗរ្រស់ខំុ�
េា�ង១០នាាក់កតូវិ�នាខែខែរកកហមិសមិាា្់រលេនាៅកំុងរ្រ្រ
ខែខែរកកហមិេា�ងអស។់ កា�ពរីមុិនាសនងគាមិកគ្គសួារខំុ�
មិានាជរីវិភូាពមិធា្យមិ លេនាៅលេព�លេនាោះឪពុករ្រស់ខំុ��នា
លេធាិ�ជាកគ្គូ្រលេកង�នាលេនាៅសា�ា្រឋមិសិក្ាខងំកកលេព�
កំុងស្រីសុកលេមិមិត ់លេហ�យគ្គាតម់ិានាផាះរ្រ្រកគ្គូ្រលេកង�នា
លេនាៅកុំងចមិៀារលេកៅសាូ�រា�ងខែកបរសា�ា្រឋមិសិក្ា
ខងំកកលេព�លេនាះខែ�រ។ 

 ខំុ��នាច�ូលេរៀនាលេនាៅសា�ា្រឋមិសកិ្ាខងំកកលេព�
លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៤ នាងិ�នា�្់រលេរៀនាលេនាៅលេព�ខែ��មិានា 
រ�្ឋក្រហារឆ្នាំាំ�១៩៧០ ។ ្រនាាា្់រពរីរ�្ឋក្រហារក្រលេេស 
ជាតមិិានាសនងគាមិ ឪពុកខំុ��នាជរីកលេ�ណ�្ឋានាលេនាៅកុំង
ចមិៀារលេកៅសា ូលេហ�យលេនាៅលេព�ឮសនាធកឹយនាល្េហោះមិកម្ិងៗ  
ខំុ��នានាា�្រែូនាៗ លេ�� ងអងគុយលេ��រលេេះ រួចខំុ�អូសយកលេេៅ
ចមិៀារលេកៅសាូ លេ��មិបរីពួនាលេនាៅកំុងលេ�ណ�្ឋានា។ 

 ចា្់រតា�ងពរីមិានារ�្ឋក្រហារេមិាាក់ សលេមិាចកពះ 
នាលេរោតម្ិ សរីហនា ុជនាជាត�ិរា�ង�នារតល់េភូៀសខានួាអស ់
្រនា្�េុ់កចមិៀារលេកៅសា ូខែ��គ្គែានាអំកណាកគ្គ្់រកគ្គង។ 
ច�ខែណកកមិែករជ�នាាញខែ��ជាជនាជាតលិេវិៀតណាមិ ក៏
កត�្់រលេេៅក្រលេេសលេវិៀតណាមិវិិញអស់ខែ�រ។ លេនាៅឆ្នាំាំ� 
១៩៧២ ខំុ� នាងិអំកភូូមិិ�នាចា្់រលេផា�មិលេចៀរជ័រលេកៅសាូ
រ្រស�់រា�ង លេ��មិបរីយកលេេៅ�ក់ឲ្យខែខែរកកហមិ លេ�ោយជរ័ 
លេកៅសាមួូិយគ្គរី�ូកកាមិ�ក់កុំងតនមិា ២លេរៀ�។ លេនាៅឆ្នាំាំ�

 
១៩៧៣ ខំុ��្់រលេចៀរជរ័លេកៅសា ូខំុ�លេេៅលេធាិ�ចមិៀារ�ា�ស្រីសូវិ
លេនាៅឃុំុ�ជា� លេ��មិបរីជួយផគតផ់គង់ជរីវិភូាពកគ្គួសារ។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ស្រីសកុលេមិមិត ់កតវូិ�នាខែខែរកកហមិ
ខែ្រងខែចកជាស្រីសកុពរីរ គឺ្គស្រីសកុកតមូិង នាងិស្រីសកុលេមិមិត ់ននា 
ត�្រនា២់១ ភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ា។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ �ខែ��លេនាោះ  
ខំុ��នាចូ�លេធាិ�ជាលេយោធាាស្រីសុកកតមូិង ្រនាាា្់រពរីខំុ�ចូ�

 
លេយោធាាស្រីសុកកតមូិង�នារយ�លេព�ពរីរខែខ ខំុ�កតូវិ�នា្រ�ើូនា

36 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

លេេៅភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាលេ��មិបរីហាតល់េរៀនាកបួនាយុេធសាស្ត្រសល្េនាៅ
សា�ាស-២០០។ សា�ាស-២០ មិានាេរីតា�ងលេនាៅកុំង 
ស្រីសកុអូររា�ងឪលេខតក្�ពង់ចាមិ នាងិស្រីសុកសុរីធារកណ្ា� 
កុំងលេខតន្កពខែវិង។ លេនាៅកុំងសា�ាស-២០០ ខំុ�កតូវិ�នា
្រងាាតព់រីកបួនាយុេធសាស្ត្រសល្េយោធាា�ចូជា កកា្រ �នូា  ជរីក  
លេ�ណ�្ឋានា លេរៀនា�ញ់កា�លេភូា�ង គ្គ្់រកគ្គា្់រខែ្រក រលេ្រៀ្រវិាយ
្រនាាាយតចូ ្រនាាាយធា�។ េរីតា�ងហិកឹហាតយុ់េធសាស្ត្រស ្
លេយោធាាលេនាោះសាិតលេនាៅកំុងភូូមិិសាិយសាក់ ឃុំុ�លេពោធា�េរី 
ស្រីសុកសុរីធារកណ្ា�។ ខំុ�សាិតលេនាៅកំុងកងអនាលុេសនាាធា�
លេ�ខ១២ មិានាក្រធាានាលេយោធាាលេ�ែោះ លេភូឿនា នាងិក្រធាានា 
នាលេយោ�យលេ�ែោះ សរី ។ ្រនាាា្់រពរីហាតល់េរៀនាអសរ់យ� 
លេព�្ររីខែខ ខំុ�កតវូិ�នា្រ�ចូ�លេេៅកុំងកងព�េរី ១ ននាភូូមិិ

 ភូាគ្គ្ូរព៌ា ខែ��មិានាក្រធាានាកងព�លេ�ែោះ ចានា ់ចកករី។  
អងគភូាពរ្រស់ខំុ�កតូវិ្រ�ើូនាមិកវិាយេ�់នាងឹេាហានា 
�នា ់ នា�់ លេនាៅសមិរភូូមិិនាានាាកុំងភូូមិិសាស្ត្រសល្េខត ្
នកពខែវិង សមិរភូូមិិតាមិផាូវិជាតលិេ�ខ ១ រហតូមិក��់
អំកលេ�ឿង។ លេព�ឆ្នាំាងេលេនាាលេមិគ្គងគ មិាុ�អំកលេ�ឿង អងគភូាព
រ្រស់ខំុ�កតូវិឆ្នាំាងលេព�យ្់រ នាងិគ្គែានាេូកឆ្នាំាងលេេ ខំុ��នា
កា្់រលេ��មិលេចកលេ��មិបរីខែហ�ឆ្នាំាងលេេៅលេកត�យខាង�ិច។ 
អងគភូាពរ្រស់ខំុ��នាលេធាិ�ក្រតិ្រត្ិការតាមិផាូវិជាតិ
លេ�ខ១ នាងិតាមិភូូមិិលេនាៅខែកបរៗលេនាោះរយ�លេព�កនាាះ
ខែខ លេេ�្រ�នាចូ�មិក��់េរីកកុងភូំ�លេពញ។

 លេនាៅលេព�ខែ��ខែខែរកកហមិេេួ��នាជ័យជមំិះ 
លេនាៅនថុងៃេរី១៧ ខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ កងព�េរី១ ននា 
ភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ា�នាមិកសាំក់លេនាៅចបារអ�លេពៅ។ ខំុ�លេឃុំ�ញ 
េិ�្ឋភូាពជលេមិា�សក្រជាជនាលេចញពរីេរីកកុងភូំ�លេពញ គឺ្គ 
ក្រជាជនាមិានាកកកុញ ខាះមិានា�ានា ខាះមិានាមិាូត ូ 
នាងិកង់្រលេណា� រតាមិផាូវិជាតិលេ�ខ១។ រយ�លេព� ៤ 
លេេៅ៥នថុងៃ្រនាាា្់រមិកក៏លេនាៅខែតមិានាការជលេមិា�សក្រជាជនា
លេចញពរីភូំ�លេពញ�ខែ��។ ខំុ��នា�រលេជ�ងលេនាៅចបារអ�លេពៅ
រយ�លេព�ក្រខែហ�កនាាះខែខ គឺ្គច�ូ��ខ់ែខឧសភូា លេេ�្រ
កងអនាលុេសនាាតូចរ្រស់ខំុ� កតូវិផាាស់្រាូរលេេៅ�រលេជ�ង
លេនាៅមុិខកពះ្ររមិរាជវិា�ងវិិញ។ លេព�លេេៅ��់មុិខកពះ 
្ររមិរាជរា�ងក្រធាានាអងគភូាព�នាក្រជុ�ក�្់រមិិនាឲ្យ 
លេ��រលេេៅណាលេផាសផាាសលេ��យ។ លេនាៅពាក់កណ្ា�ខែខ 
ឧសភូា ចានា ់ចកករី ក្រធាានាកងព�េរី ១ �នា្រញ្ើឲ្យ 
អងគភូាពរ្រសខ់ំុ� នាងិអងគភូាពលេផ្ងៗលេេៀត ខែ��មិានា 
កងេ័ពច�នានួាក្រមិាណ ៦០០នាាក់ លេធាិ���លេណ�លេេៅក�ពង់ 
លេសោមិេា�ងយ្់រ លេ��មិបរីលេកត�មិកមិាា�ងជួយអនារ្ាគ្គមិនា៍

កងព�េរី៣ននាភូូមិិភូាគ្គនារិតរី ខែ��ក�ពុងវិាយក្រយុេធ
គ្គាំជាមួិយេាហានាសហរ�្ឋអាលេមិរកិលេនាៅលេកោះតាងេាក់ 
េង់នាងឹលេយោធាាខែខែរកកហមិចា្់រក�ា�ម់ិាាយាាលេហគសរ្រស ់
សហរ�្ឋអាលេមិរកិមិកេុកលេនាៅលេកោះតាង ្រាុខែនាល្េនាៅលេព�
ខែ��កងកមិាា�ងភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាលេេៅ��់ក�ពង់លេសោមិខែខែរ 
កកហមិ�នាលេ�ោះខែ�ងក�ា�់មិាាយាាលេហគសលេហ�យ គឺ្គ 
កងកមិាា�ងមិកពរីភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាេា�ងអសមិ់ិនា�នាចូ�រួមិ 
វិាយជាមួិយេាហានាសហរ�្ឋអាលេមិរកិេាក់េងនាងឹក�ា�់ 
មិាាយាាលេហគសលេេ លេហ�យក៏មិិនា�នាលេឃុំ�ញក�ា�់មិាាយាា
លេហគសខែ�រ។ លេព�មិក��ក់�ពង់លេសោមិភូាាមិ កមិាា�ងភូូមិិ 
ភូាគ្គ្ូរព៌ាកតវូិសាំក់លេនាៅលេរោងចកកស្រីសាលេ្រៀររយ�លេព�
ក្រខែហ�មួិយខែខ ក៏មិានាក�ា�ច់និាច�ូមិកក�ពង់ខែផ កង 
េ័ព្ូរព៌ាេា�ង ៦០០នាាក់ កតវូិ�នាផាាស់មិកលេធាិ�ជាកមិែករ
ក�ពង់ខែផវិិញ។ 

 លេនាៅលេព�មិានាក�ា�ច់និាច�ូមិកម្ិងៗ ខំុ�កតវូិលេនាៅ
សាំក់លេនាៅលេសលេតក�ពង់លេសោមិ លេហ�យលេព�ខែ��មិិនា
មិានាក�ា�ច់�ូមិកក�ពង់ខែផ អងគភូាពរ្រស់ខំុ�កតវូិ�នា
្រ�ើូនាលេេៅសាងសង់ឃុំាា�ងលេនាៅខែផថុែរី។ ខំុ�លេនាៅចងចា�ថុា 
ឃុំាា�ងេរីមួិយសាងសង់លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ លេ�ោយមិានា
្រលេណ្ោយ១២០ខែមិាកត នាងិេេឹង៥០ខែមិាកត។ ឃុំាា�ងេរីពរីរ 
លេធាិ�លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ មិានាេេឹង នាងិ្រលេណ្ោយ �ចូឃុំាា�ង 
េរីមួិយខែ�រ ្រាុខែនាឃ្ុំាា�ងេរី្ររី លេធាិ�លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ មិានាេ�ហ� 
គុ្គណនាងឹពរីរ គឺ្គ្រលេណ្ោយ២៤០ខែមិាកត នាងិេេឹង៥០ខែមិាកត។  
កមិាា�ងស�់ពរីសាងសង់ឃុំាា�ង កតវូិ�ា�្រខែនាាសកមិា្់រហ្ូរ 
ចកុ។ ឃុំាា�ងេា�ង្ររីកតូវិ�នាសាងសង់្រលេណ្ោយនថុងៃ នាងិ
្រលេណ្ោយខែផថុែរី។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ក្រធាានាក�ពង់ខែផក�ពង់លេសោមិមិានា 
លេ�ែោះតាកកិនា លេហ�យអនារុ្រសគ់្គាតល់េ�ែោះ តាលេសោមិ 
គឺ្គជាវិិសកិរ ខែ���នា�កឹនាា�ខំុ�សាងសង់ឃុំាា�ងេរី១។ 
ក្រធាានាវិរលេសនាាធា� លេ�ែោះ តាហមិ, ក្រធាានាវិរលេសនាាតចូ 
លេ�ែោះ មិិតល្េស នាងិមិិតញ្ា។ តាលេសោមិ �នា្រលេកង�នាខំុ� 
ឲ្យលេចះវិាសខ់ែវិង លេរៀ្រឥ�្ឋ លេចះ�ាយសុរីមិាង់ត ៍លេរៀ្រក្រពន័ាធ 
�លូេនាៅក�ពង់លេសោមិ។ តាលេសោមិ ្រលេកង�នា�នារយ�លេព�
មួិយឆ្នាំាំ� ខែខែរកកហមិ�នាលេហៅ តាលេសោមិ លេេៅលេរៀនាសកូត 
នាងិ�នា�តខ់ានួាតា�ងលេព�លេនាោះ។ ខណ�លេព�អងគការ
លេហៅ តាលេសោមិ លេេៅលេរៀនាសកូត គឺ្គខំុ�ក�ពងុសាងសង់ឃុំាា�ង 
េរី១។ ខំុ�មិិនាេានាល់េចះជ�នាាញចបាស�់ាសល់េនាៅលេ�� យ គឺ្គ 
្ូរកជញ្ើ�ងលេនាៅមិិនាេានា�់នាលេសែ��ែខស្់េា្រ�ូចេឹក 
រ�ក។ ច�ខែណកសមិាារសកមិា្់រសាងសង់ឃុំាា�ង �ចូជា
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ឥ�្ឋ ខែ�ក សុរីមិាង់ត៍ ស័ងៀសរីខែវិងៗ កតូវិ�នា�ឹកតាមិ
រថុលេភូា�ងមិកក�ពង់លេសោមិ ។

 លេនាៅលេព�ខែ��ក�ា�់ពាណិជើកមិែធា�ៗចូ�មិក
ក�ពង់ខែផម្ិងៗ ខំុ�កតូវិចាត់តា�ងឲ្យសាូចអរីវិាានាព់រីក�ា�់
�ាក់ច�ូកុំងឃុំាា�ង លេេ�្រសាចូ្រនា�្ាក់កុំង�រុងរថុលេភូា�ង
�កឹមិកភូំ�លេពញ។ ច�លេពោះការងារសាចូលេ��ក�ាក់អរីវិាានា ់
គឺ្គមិិនាមិានាអំកជ�នាាញការណាមិក្រលេកង�នាលេ��យ។ 
ក�ា�ខ់ែ��ច�ូមិកក�ពង់ខែផក�ពង់លេសោមិលេកច�នាជាងលេគ្គ  
គឺ្គក�ា�់ចិនា លេកកៅពរីក�ា�់ចិនា ក៏មិានាក�ា�់រ្រស់ 
កូលេរាខាងលេជ�ង, ក�ា�យូ់លេហគោសាាវិរី, ក�ា�ហ់ងុកុង ច�ូ 
មិកក�ពង់ខែផក�ពង់លេសោមិខែ�រ។ ក�ា�់កូលេរាខាងលេជ�ង 
�កឹសមិាារលេរោងចកក ក្រខែហ�១០លេជ�ងកុំងមួិយឆ្នាំាំ�។ 
ក�ា�់យូលេហគោសាាវិរី, ក�ា�់ហងុកុង ក្រខែហ�មួិយ
លេេៅពរីរ�ងកុំងមួិយឆ្នាំាំ�។ ក�ា�់ចិនា�កឹលេកគ្គឿងអាវុិធា
យុេធភ័ូណ្ឌ, �កឹកគ្គា្់រ, �កឹលេកគ្គឿងយនាល្េហោះមិកលេរៀ្រ
តលេមិា�ងលេនាៅស្រីសកុខែខែរ។ ច�ខែណកក�ា�កូ់លេរាខាងលេជ�ង នាងិ
យូលេហគោសាាវិរី �កឹសមិាារលេកគ្គឿងចកក កតាក់េ័រ។ ក�ា�់
ហងុកុង លេកច�នាខែត�កឹខែ�កសរនស លេកគ្គឿងស�ណង់។ 
ក�ា�ច់និាលេព�កត�្់រលេេៅវិញិមិានា�កឹកសផិ�មួិយ 
ច�នានួាមិានា�ចូជា៖ អងៀរ, កាលេហ,ិ ជរ័លេកៅសាខូែកក្រ, កគ្គា្់រ 
�កូ, លេ��ហា្ុរជាលេ��មិ។ ច�ខែណកក�ា�ក់្រលេេសលេផ្ងៗ  
គឺ្គកត�្់រលេេៅវិិញេលេេ ។

 លេនាៅនថុងៃេរី៧ ខែខមិករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំុ�កតូវិខែខែរ 
កកហមិជលេមិា�សឲ្យលេេៅលេនាៅលេរោងចកកលេក្រងកាត។ មុិនាលេព� 
ជលេមិា�សខំុ��នាលេឃុំ�ញរថុលេកកោះរ្រសក់ងេ័ពលេវិៀតណាមិ 
ចូ�មិក��់ជិតរាារលេេះលេភូា�ងក�ពង់លេសោមិ លេហ�យកតូវិ
លេយោធាាខែខែរកកហមិ�ញ់លេឆ្នាំះរថុលេកកោះលេនាៅេរីលេនាោះ។ខំុ�
�នាសាំក់លេនាៅលេរោងចកកលេក្រងកាតរហតូ��់នថុងៃេរី៩ 
លេេ�្រជិះក�ា�ល់េចញពរីខែផក�ពង់លេសោមិលេេៅថុែស នាងិលេ��ង 
លេគ្គោក្រនាល្េេៅថុែ��ងលេេៀត។ខំុ�សាំក់លេនាៅស្រីសុកថុែ��ង
រហតូ��់ខែខឧសភូា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេេ�្រ្រនា�្�លេណ�ររហតូ
កព�ខែ�នាកមុ្ិជា-នថុ មុ្ិ�ថុែ�ាលេខតល្េកោះកុង (្រចចុ្របនា ំ
ថុែ�ាសាិតលេនាៅកុំង ស្រីសុកវិា�ខែវិង លេខតល្េពោធា�សាត)់។ 
លេព�លេនាៅកុំងនកពត�្រនាថ់ុែ�ា ខំុ�មិិនា�នាសគា�់ភូូមិិសាស្ត្រស្
ចបាស�់ាសក៏់កតវូិ�នាកងេ័ពលេវិៀតណាមិចា្់រខានួាច�នានួា 
៤នាាក់។ លេយ�ងខំុ�ច�នានួា៤នាាក់កតវូិ�នាកងេ័ពលេវិៀតណាមិ
្រ�ើូនាមិកលេខតល្េកោះកុង លេ�ោយលេធាិ���លេណ�រកាតន់កពរយ� 
លេព�១៧នថុងៃ លេេ�្រមិក��េ់រីរួមិលេខតល្េកោះកុង។ លេនាៅកុំង 
លេខតល្េកោះកុង ខំុ�កតវូិជា្់រគុ្គករយ�លេព�មួិយខែខ ៧នថុងៃ។  

្រនាាា្់រពរីជា្់រគុ្គកលេហ�យ ខំុ�ក៏កតូវិ�នា្រ�ើូនាតាមិឃុំាុ្រ
 ក�ា�់មិកក�ពង់លេសោមិ។ លេនាៅកុំងឃុំាុ្រក�ា�់ អាច
 

កតមឹិខែតអងគុយ មិិនាអាចលេ�ក�នាលេេ លេកពោះមិានាគ្គាំលេកច�នា
ក្រមិាណជាជាង ២០០នាាក់ ។ កងេ័ពលេវិៀតណាមិមិិនា 
ហាានាឲ្យលេយ�ងខំុ�សាំក់លេនាៅខែផកំខាងលេ��ក�ា� ់លេកពោះខាាច 
លេយ�ងខំុ�លេ�ោតច�ូេឹក។ លេព�មិក��ក់�ពង់លេសោមិ លេយ�ងខំុ� 
៤នាាក់កតវូិ្រ�ើូនាលេេៅឃុុំ�ឃុំា�ងលេនាៅអតរីតអូខែត�៧ជានា ់
(្រចច្ុរបនាជំាអូខែត�សុខា)ខែ��មិានារ្រងពេ័ធជុ�វិញិ 
នាងិមិានាកងេ័ពលេនាៅយាមិជុ�វិិញអស់រយ�លេព�២ខែខ 
លេេ�្រលេចៅហាិយលេខត្ក�ពង់លេសោមិចុះហតាលេ�ខាលេ��
�ិខតិឲ្យលេយ�ងខំុ�៤នាាក់លេធាិ���លេណ�រមិកស្រីសុកក�លេណ�ត។  
ខំុ�លេនាៅចងចា�ថុាលេចៅហាិយលេខតក្�ពង់លេសោមិលេព�លេនាោះ
លេ�ែោះ កុយ �ួនា ។ លេនាៅលេ���ិខតិអនាញុ្ញាតឲ្យកត�្់រ 
លេេៅស្រីសកុក�លេណ�តវិញិលេនាោះមិានាមិិាងជាអក្រខែខែរ នាងិ
មិិាងលេេៀតមិានាអក្រលេវិៀតណាមិ។ ខែផកំអក្រខែខែរ�នា
សរលេសរលេសំ�សុ�ឲ្យមិានាការជយួឧ្រតាមិាលេសប�ងអាហារ
��់លេយ�ងខំុ� ៤នាាក់ លេព�លេធាិ���លេណ�រ�នាជួ្រសាំក់ការ 
រ្រសក់ងេ័ពខែ��ក្រចា�ការលេនាៅតាមិផាវូិ។ លេព�លេធាិ���លេណ�រ
លេេៅ��់សាំក់ការកងេ័ពមួិយកខែនាាងៗ លេយ�ងខំុ��នាហចុ 
កក�ាសឲ្យកងេ័ពលេមិ�� នាងិ�នាអងៀរ៣-៤ក�្រាុងមិក 
�ា��យហ្ូរ។ លេព�លេធាិ���លេណ�រលេ�ោយលេថុែ�រលេជ�ងពរីក�ពង់ 
លេសោមិមិក��ផ់ាូវិវិ្រ�ខែ្រកលេខតក្�ពតគ្គាំខំុ�មំិាក់�នាខែ្រក

 
លេេៅស្រីសកុក�លេណ�តរ្រសល់េគ្គលេនាៅលេខតក្�ពត។ ច�ខែណកលេយ�ង
ខំុ�៣នាាក់�នា្រនា�្�លេណ�រមិកភូំ�លេពញលេេៀត លេព�មិក 
��ស់ា្នាចបារអ�លេពៅគ្គាំខំុ�មំិាក់លេេៀតក៏ខែ្រកលេេៅស្រីសកុ 
ក�លេណ�តលេគ្គលេនាៅលេខតន្កពខែវិង។ លេយ�ងលេនាៅស� ់២នាាក់ �នា 
លេ��ររហតូ��ស់្រីសកុក�លេណ�តលេនាៅស្រីសកុលេមិមិតល់េខតក្�ពង់ 
ចាមិ គឺ្គមិានារយ�លេព�២៩នថុងៃ គិ្គតចា្់រពរីនថុងៃលេចញ 
��លេណ�រ។ លេព�លេេៅ��ស់្រីសកុក�លេណ�តលេេ�្រខំុ��នា�ងឹថុា  
ឪពកុម្ិាយ នាងិ្រែូនាៗរ្រសខ់ំុ� កតវូិ�នាខែខែរកកហមិយក
លេេៅសមិាា្់រលេចោ�េា�ងអស់។ អំកភូូមិិ�នាក�្់រខំុ�ពរី
លេរឿងរាាវិខែ��កកុមិកគួ្គសារខំុ�កតូវិ�នាខែខែរកកហមិយក
លេេៅសមិាា្់រ លេកពោះខែតឪពកុរ្រសខ់ំុ�តវិាាជាមួិយនាងឹខែខែរ 
កកហមិ អ�ពរីការហ្ូរចុកមិិនាកគ្គ្់រកគ្គានា។់ លេ�ោយសារ
គ្គែានាសាចញ់ាត ិ្រង្រែូនា ខំុ�ក៏�នាសុ�ចាស់ៗ លេនាៅកំុងភូូមិិ
ខែ��សគា�់ឪពុកម្ិាយខំុ�សាំក់លេនាៅ។ ខំុ�ខតិខ�លេធាិ�ការ
រយ�លេព�មួិយឆ្នាំាំ� លេេ�្រខំុ�លេរៀ្រការ នាងិកសាងជរីវិភូាព
កគ្គសួារ។ សពនិថុងៃខំុ�មិានាកូនាច�នានួាក��មួិយនាាក់ ស្រីសរីច�នានួា
ពរីរនាាក់ នាងិក្រុសច�នានួា្ួរនានាាក់។

38 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

�ំពុំរត់លើគ្គច្ចពតីការ្មាៃ ប់រប្់ស� ែរក្រកហម

សាៃ់ ស្រុ្តីអ្នៃូ 

 ខំុ�លេ�ែោះ សានា ់ថុា គឺ្គជាកសកិរ នាងិស�ិបករលេភូាង 
្ុររាណខែខែរ ជ�នាាញឧ្រករណ៍្ុររាណកេលេសោ ខែ���នា 

រសរ់ានាមិានាជរីវិតិកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ សពនិថុងៃ ខំុ�លេនាៅ
 

្រនាល្េ�ងឧ្រករណ៍្ុររាណកេលេសោ ក្រចា�ភូូមិិមិហាលេសៀក 

 ឃុុំ�មិហាខំងូ ស្រីសកុលេកោះសូេិនា លេខតក្�ពង់ចាមិ។ ខំុ�លេក�ត
 

លេនាៅកុំងកគ្គួសារកសិករ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦០ លេនាៅភូូមិិច�ការ

គួ្គយ ឃុំុ���ររីពនួា ស្រីសកុសាិយអនាារ លេខតន្កពខែវិង។ ខំុ�គឺ្គជា 
កូនាចបងកុំងច�លេណោមិ ្រង្រែូនាក្ុរសស្រីសរីេា�ងអស់ច�នានួា

 
៦នាាក់ ្រាុខែនា�្នាសាា្់រ២នាាក់កុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ ខំុ�

�នាសិក្ាលេរៀនាសូកត ��់ថុាំក់េរី៤ចាស់លេនាៅសា�ា 

្រឋមិសកិ្ាច�ការគួ្គយ ខែ��សាតិលេនាៅកុំងភូូមិិក�លេណ�ត 
រ្រស់ខំុ�។ លេ�ោយសារខែតមិានាជរីវិភូាពកករីកក ខំុ��នា

 
សលេកមិចចតិ�្្់រលេរៀនាកតមឹិថុាំក់េរី ៤ លេនាៅអាយុ ១០ឆ្នាំាំ� 

នាងិ�នាចា្់រលេផ្�មិលេរៀនាលេ�ង លេភូាង្ុររាណខែខែរ នាងិ ក្រក្រ 

រ្ររ�ក់េឹកលេតោំត។ ខំុ��នាលេេៅលេ�ងកេលេសោលេនាៅេរីរួមិលេខត ្
 កុំងពធិារីកាតខ់ែខ្ សរីមិា្រ�ចុះ កពះវិហិារលេេ�្រសាងសង់

ថុែរី ពិធារី្ុរណ្យេានា ឬកមិែវិិធារីលេផ្ងៗ។  

 លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំុ��នាលេេៅលេ�ងលេភូាង្ុររាណ

ជាមួិយកកុមិលេភូាងក្រចា�ភូូមិិ កំុងពិធារី្ុរណ្យមួិយលេនាៅ 

េរីរួមិលេខតន្កពខែវិង។ ្រនាាា្់រពរីកមិែវិធិារី�នា្រ�ច្់រ ខំុ��នាលេធាិ� 
��លេណ�រវិិ�កត�្់រមិកផាះវិិញ។ លេនាៅតាមិផាូវិ ខំុ��នា 
លេឃុំ�ញសសិ្ នាងិព�រ�្ឋលេធាិ��តកុមិែលេនាៅេរីរួមិលេខតន្កព 

នវិង។ លេនាៅលេព�មិក��ផ់ាះវិញិ ខំុ��នានាយិាយក�្់រឪពកុ 
មិាាយេា�ងអារមិែណ៍ភិូតភ័ូយ នាងិតក់សាុតច�លេពោះកពឹត្ ិ
ការណ៍ខែ���នាលេឃុំ�ញលេនាោះ។ ពរីរខែខលេកកោយមិក គឺ្គលេនាៅ 

នថុងៃេរី១៨ ខែខមិរីនាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ រ�្ឋក្រហារ �នា ់នា�់ �នា

លេក�តលេ��ង។ សនងគាមិរវិាងេាហានា�នា ់នា�់ នាងិលេយោធាា

ខែខែរកកហមិ �នាផាុះលេ��ង។ លេេោះ្ររីជាយាាងណាក៏លេ�ោយ 

ខំុ�លេនាៅខែត្រនាល្េ�ងលេភូាងតាមិកមិែវិធិារី្ុរណ្យេានា នាងិ�ក់ 
េឹកលេតោំតជាធាមិែតាលេនាៅតាមិផ្ារលេ��មិបរីេេួ��នាកនកមិ 

ច�ិចមឹិកគួ្គសារ។ រហតូ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៣ ច�នាាតសាខូែខែរ 

កកហមិ�នាច�ូមិក��់ភូូមិិ។ ខំុ�នាងិកគ្គសួារកតូវិ�នាខែខែរ 
កកហមិជលេមិា�សលេចញពរីផាះយកលេេៅភូូមិិវិា�តចូសាិត 

លេនាៅកុំងត�្រនារ់�លេ�ោះខែខែរកកហមិ។ ្រនាាា្់រពរី�នាមិក��់ 
មូិ��្ឋានាត�្រនារ់�លេ�ោះខែខែរកកហមិ ខំុ�កតូវិ�នា្រ�ើូនាឲ្យ

 
លេេៅលេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារ នាងិ�ា���ណា�កសិកមិែលេផ្ងៗ កុំង 
លេព�លេនាោះគឺ្គពុ�មិានាការខែ្រងខែចកជាកងច�័តលេនាៅ 

លេ��យលេេ។ សនងគាមិរវិាងេាហានា �នា ់នា�់ នាងិលេយោធាា

ស់ានិ ់ថ្លា ស់ពេនៃថ្លងគី��ស់��រ�ា�ស់េាយ វេនិៅភូម�មហាវេស់ៀ� ឃុំ��
មហាខាូងូា �ស់ុ�វេ�ោះស់ូ��និ វេខាត�ំ�ពង់ាចាម វេហើយវេ��ឺតវេពល
��វេនិរគីាតប់ានិវេ�ើរវេលងាវេភងឺាប�រាណ្ឌខខាមែរ�្ន�ងា�មមែ��ធីវេផ្ទាំសងាៗ 
យ�ក្រុបា�់ម�ផ្ទាំាតផ់្ទាំាង់ាជ្ឈី�ភាពក្រុគីួស់ារ។  
(ស់ានិ ់�ស់ីអូនិ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ខែខែរកកហមិ កានាខ់ែតខាា�ងលេ�� ងៗលេនាៅតាមិផាូវិលេគ្គោក។ ខំុ�

�នាលេឃុំ�ញរថុលេកកោះរ្រសេ់ាហានា �នា ់នា� ់�នាលេ្រ�ក 

លេចញពរីភូំ�លេ��កាច ់ស្រីសុក�ភូំ� លេេៅកានាស់្រីសុកសាិយអនាារ។  

កុំងលេព�លេនាោះខែ�រ កងេ័ពខែខែរកកហមិ�នាលេ្រ�កការវិាយ 
ឆ្នាំែក់លេេៅលេ��កងរថុលេកកោះេាហានា �នា ់នា� ់ជាញឹកញា្់រ 

លេនាៅមិាុ�វិតក្ពះជរី។ ្រនាាា្់រពរីេេួ�រងការវិាយក្រហារពរី 
លេយោធាាខែខែរកកហមិ យនាល្េហោះ�កឹេាហានាលេថុែ�រលេជ�ង 

�នា ់នា� ់ច�នានួា  ១២ លេកគ្គឿង កតវូិ�នា្រ�ើូនាមិកលេធាិ�ការ 
អនារ្ាគ្គមិនា។៍ ការវិាយក្រយុេធរវិាងេាហានា �នា ់

នា�់ នាងិលេយោធាាខែខែរកកហមិ �នា្រណាា�ឲ្យមិានា 

ការសាា្់រ នាងិរងរ្ួរសេា�ងសងខាង រួមិេា�ងក្រជា 

ព�រ�្ឋរស់លេនាៅកុំងភូូមិិខែកបរលេនាោះខែ�រ។

 លេនាៅលេព�ខែ��កងេ័ពខែខែរកកហមិេេួ��នា

ជយ័ជមំិះលេ��េាហានា �នា ់នា� ់លេនាៅនថុងៃេរី១៧ ខែខលេមិសា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំុ�កតវូិ�នា្រ�ើូនាលេេៅកានាភូ់ូមិិ��ររីពនួា លេ��មិបរី

លេធាិ�ការលេនាៅកុំងកងច�័តជរីកខែកពកមិានា្រលេណ្ោយ

ក្រខែហ� ២០០០ខែមិាកត ។ ខំុ��នាឆ្នាំាងកាតក់ារ���ក

យាាងខាា�ងលេព�ជរីកខែកពក នាងិមិិនា�នាជួ្រមុិខឪពុក

ម្ិាយ ្រង្រែូនា កពមិេា�ងមិិនា�នាហ្ូរចុកកគ្គ្់រកគ្គានា់

លេេៀតផង។ លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំុ�កតូវិ�នាអងគការ

ច�័តលេេៅលេ��កភូាឺខែស្រីសលេនាៅសហករណ៍លេផ្ង នាងិ�នា

ចូ�លេធាិ� �ា្រ�នារយ�លេព�៣ខែខ។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ 

�ខែ��ខំុ��នាចូ�កុំងកងសិ�ប�ខែខែរកកហមិ ្រាុខែនា្

មិិនាខែ���នាលេេៅលេ�ងលេភូាងលេេ។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំុ�កតូវិ 
�នា្រ�ើូនាលេេៅលេធាិ�ជាកងេ័ពខែខែរកកហមិ នាងិ�នាហិកឹ 
ហិនឺាលេនាៅវិតខ្ែកពកកជា�ង�នារយ�លេព�១ស�ាហ។៍ ខំុ�កតូវិ 
�នា្រ�ើូនាលេេៅសមិរភូូមិិកតពា�ងផាុងលេ��មិបរីក្រយុេធជា

 
មួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិ នាងិ�នាេេួ�ជយ័ជមំិះ។ លេនាៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេគ្គោ�នាលេយោ�យ�កហតូអាវុិធា នាងិ

ក្រមូិ�ផាុ�កងេ័ពភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ាលេ��មិបរីយកលេេៅលេធាិ�កព�ានា 
យនាល្េហោះថុែរីលេនាៅលេខត្ក�ពង់ឆ្នាំាំ�ងកតូវិ�នាចា្់រលេផា�មិ

អនាវុិត។្ ខំុ�កតវូិ�នាចា្់រ្រ�ើូនាលេេៅលេខតក្�ពង់ឆ្នាំាំ�ង។ លេនាៅ
 

លេព�លេេៅ��់កព�ានាយនាល្េហោះក�ពង់ឆ្នាំាំ�ង ខំុ��នាលេឃុំ�ញ 
លេមិការចិនា (ជ�នាាញការចិនា) មិកការ�្ឋានា  ្រាុខែនាខ្ំុ� 
មិិនា�ងឹថុាមិកលេធាិ�អិរីលេនាោះលេេ។ ខំុ�កតូវិលេធាិ�ការេា�ងនថុងៃេា�ង 
យ្់រ លេនាៅការ�្ឋានាកព�ានាយនាល្េហោះ គ្គែានាលេព�សកមិាក 

នាងិគ្គែានាអាហារហ្ូរកគ្គ្់រកគ្គានា។់ មិនាសុ្ជាលេកច�នាលេនាៅ 
កុំងការ�្ឋានា�នាសាា្់រ�ត្់រង់ជរីវិតិ លេ�ោយសារខែតការ
លេធាិ�ការហសួកមិាា�ង ការ្រងែត់អាហារ នាងិយកលេេៅ
សមិាា្់រ។ លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំុ�កតវូិ�នាចា្់រខានួាយក
លេេៅ�ាក់លេនាៅរាារថុលេភូា�ងរមិាស សាតិលេនាៅលេខតក្�ពង់ឆ្នាំាំ�ង។ 
លេ�ោយសារខែត�ងឹខានួាមុិនា ខំុ��នារត់លេភូៀសខានួាលេេៅភូំ�
ឱរាា�់លេ��មិបរីលេគ្គចពរីការកា្់រសមិាា្់រ។ ខំុ��នាសមិងៃ�រស់លេនាៅ
កុំងនកពលេ��ភូំ� រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៨០ លេេ�្រខំុ��នារតច់ុះពរី
ភូំ�មិកឃុុំ�គ្គគ្គរវិញិ។ ខំុ��នាជា្់រឃុុំ�អសរ់យ�លេព�៣ខែខ
ពរីលេកពោះខែតមិានាការលេចោេក្រកានាថ់ុា ខំុ�គឺ្គជាលេយោធាាខែខែរ 
កកហមិ។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨៥ ខំុ��នាលេរៀ្រការជាមួិយក្រពនាធ
លេ�ែោះ សានា ់លេសឿនា នាងិមិានាកូនាច�នានួា៤នាាក់។ ខំុ��នា
ក្រក្ររ្ររលេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារ នាងិលេ�ងលេភូាង្ុររាណខែខែរកុំង
កមិែវិិធារីលេផ្ងៗ រហតូមិក��់សពនិថុងៃលេនាះ។ 

ផ្ទាំឺូ�ល��្ន�ងាភូម�មហាវេស់ៀ� ឃុំ��មហាខាូងូា �ស់ុ�វេ�ោះស់ូ��និ វេខាតំ
��ពង់ាចាម។ (ស់ានិ ់�ស់ីអូនិ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

�ូ�វេនិស់ា�របស់់ក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិវេនិៅ�ងា�វេនិវឺេមគីងាា�្ន�ងា�ស់ុ�
វេ�ោះស់ូ��និ វេខាត�ំ�ពង់ាចាម។ (ស់៊ាងា ច�និាំ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ហាាង ្ុមឹហៃ់ រឭំកអំ្នពតីការ�ថំាន ជំក់
ក នពុងរបបស� ែរក្រកហម
សាាង ច្ចិ នាា

 ខំុ�លេ�ែោះ ហាាង សុមឹិហនា ់លេក�តលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥៤ កុំង
 

កគួ្គសារកសកិរលេនាៅភូូមិិលេកោះថុែរី ឃុុំ�លេកោះសូេិនា ស្រីសុកលេកោះ 

សូេិនា លេខតក្�ពង់ចាមិ។ ខំុ�គឺ្គជាកូនាេរី៤កុំងច�លេណោមិ
 

្រង្រែូនាក្ុរសស្រីសរីច�នានួា១១នាាក់ ្រាុខែនា�្នា�ត្់រែូនាក្ុរស
 

មំិាក់។ លេនាៅលេព�ខំុ�មិានាអាយុ៨ឆ្នាំាំ� ខំុ��នាចាកលេចញ

ពរីភូូមិក�លេណ�តលេេៅរស់លេនាៅជាមួិយ្រង្រែូនាលេនាៅស្រីសុក 
ច�ការលេ��។ ខំុ��នាលេរៀនា��់ថុាំក់េរី៧ចាសល់េនាៅសា�ា 
្រឋមិសកិ្ាសាិយេា្រ សាតិលេនាៅកុំងស្រីសកុច�ការលេ��។  
ខំុ�អាចអានា នាងិសរលេសរភូាសា�រា�ង�នា ្រាុខែនា ្ឥ�វូិលេនាះ 

 
ខំុ�លេភូាចអសល់េហ�យ។ លេ�ោយសារខែតជរីវិភូាពកករីកក ខំុ��នា

�្់រលេរៀនា នាងិ�នាមិកជួយលេធាិ�ចមិៀារជាមួិយឪពកុមិាាយ

លេនាៅស្រីសុកក�លេណ�ត វិិញ។ 

 កត�្់រមិកស្រីសុកក�លេណ�តវិិញ ខំុ��នា��ា��ណា� 
កសិកមិែ មិានា�ចូជា លេចក ���ូង នាងិ្រខែនាា រយ�លេព� 
២ឆ្នាំាំ� រហតូ��់នថុងៃេរី១៨ ខែខមិរីនាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ រ�្ឋក្រហារ 

រ្រស ់�នា ់នា�់ �នាលេក�តលេ��ង។ ខំុ��នា�ានាស់ែានាថុា  
នាងឹមិានាការខែក្រក្រួ�សាានាការណ៍លេនាៅេរីកកុងភូំ�លេពញ  

លេហ�យខំុ�្រនាល្េធាិ�ចមិៀារលេនាៅផាះ�ចូធាមិែតា។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ 
 លេយោធាាខែខែរកកហមិ�នាមិក��់លេកៀកភូូមិិលេកោះថុែរី។ ខំុ� 

នាងិកគ្គសួារ�នាលេភូៀសខានួាលេេៅេរីរួមិលេខតក្�ពង់ចាមិមួិយ

រយ�។ លេនាៅលេព�លេនាោះ កងេ័ព �នា ់នា� ់ជាលេកច�នានាាក់កតវូិ 

�នា្រ�ើូនាលេេៅក្រយុេធជាមួិយលេយោធាាខែខែរកកហមិ។ 

 លេនាៅលេព�លេយោធាាខែខែរកកហមិ�នាថុយ ខំុ� នាងិកគ្គសួារ 
�នាវិិ�កត�្់រចូ�កុំងភូូមិិវិិញ។ ខំុ�លេេ�្រខែត�នា�ងឹ

ចបាស់ថុាលេនាះគឺ្គជាការផាុះលេ��ងសនងគាមិសុរីវិិ�រវិាង

កងេ័ព �នា ់នា�់ នាងិ លេយោធាាខែខែរកកហមិ។ 

 ភូូមិិលេកោះថុែរី គឺ្គជាសមិរភូូមិិក្រេាញក្រេង់រវិាង

កងេ័ព �នា ់នា�់ នាងិលេយោធាាខែខែរកកហមិ។ រហតូ��់

ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ លេយោធាាខែខែរកកហមិ�នាវិាយផាាច់យកភូូមិិ

រ្រស់ខំុ�។ ខំុ� នាងិអំកភូូមិិលេកោះថុែរីកតូវិ�នាលេយោធាាខែខែរ
 

កកហមិជលេមិា�សលេេៅកានាត់�្រនារ់�លេ�ោះកគ្គ្់រកគ្គងលេ�ោយ

ខែខែរកកហមិ គឺ្គពាមិលេកោះសាំ។ លេនាៅលេព�លេនាោះ ខំុ�មិានា

ហា៊ងា ស់�ឹមហនិ ់អាយ�៦៧ រស់់វេនិៅភូម�វេ�ោះថ្លមែី ឃុំ��វេ�ោះស់ូ��និ 
�ស់ុ�វេ�ោះស់ូ��និ វេខាត�ំ�ពង់ាចាម។ (ស់៊ាងា ច�និាំ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 41
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អាយុ១៩ឆ្នាំាំ�។ ខែខែរកកហមិ�នាចាតត់ា�ងខំុ�ឲ្យលេេៅកង 
ច�ត័នាាររី លេ��មិបរីយាមិកាណូត�កឹជរ័លេកៅសាលូេេៅមិកពរី 

ភូំ�លេពញ នាងិត�្រនារ់�លេ�ោះពាមិលេកោះសាំ។ ្រនាាា្់រពរីលេយោធាា 

ខែខែរកកហមិចូ�កានាក់ា្់រេរីកកុងភូំ�លេពញលេនាៅនថុងៃេរី១៧ 

ខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំុ�នាងិកគ្គសួារ កតវូិ�នា្រ�ើូនាមិក
 

ភូូមិិក�លេណ�តវិិញ។ ខំុ�កតូវិ�នា្រាូរមិកលេធាិ�ការលេនាៅកុំងកង
 

ច�័តនាាររីលេ��មិបរីលេេៅលេធាិ�ការ�ា���ណា� នាងិថុាំ�ជក់។ 

 ការ�ា�ថុាំ�ជក់ គឺ្គកតូវិការ�រីមិានាជរីវិជាត�ិែជាពលិេសស 

�រីតាមិ�ងេលេនាា។ ខំុ��នាលេកកោកលេនាៅលេវិ�ាលេមិាោង៥កពឹក 

លេ��មិបរីភូើរួរាស�់រី នាងិហា�នថុងៃឲ្យ�រីឲ្យសងៃតួ លេហ�យខែក្រលេេៅ
 

ជាពណ៌សនាងិស្រីសួយ។ រយ�លេព�្រាុនាែានាលេមិាោងលេកកោយ 

មិក ខំុ��នា្រនាភ្ូើួររាស់�រីឲ្យហែត�់ែិតលេ��មិបរីលេ��ក�រីលេេៅ
 

ជារង។ លេវិ�ាលេមិាោង១២ គឺ្គជាលេព�សកមិាកហ្ូរ�យ 

នថុងៃ។ ខំុ��នាហ្ូរខែត្រ្រររាវិមួិយចានា នាងិ�នាសកមិាក 
្រនា្ចិ។ លេនាៅលេវិ�ាលេមិាោង១ ខំុ��នា្រនាល្េធាិ�ការងារ។ ្រនាាា្់រពរី 
�នាលេ��ក�រីលេធាិ�ជារង ខែ��មិានាេេឹងក្រខែហ�៨តកឹ នាងិ 

កម្ិស់ក្រខែហ�២តកឹ ខំុ��នាយកកូនាថុាំ�ជក់ខែ���នា 
្រណាុះលេនាៅលេ��ថុាំ� នាងិ�ូត�ាស�់នាកម្ិស់ក្រខែហ� 
២តកឹមិក�ា�។ ្រនាាា្់រមិក ខំុ��នាលេស្រីសោចេឹក នាងិលេមិ��ខែថុ 

កូនាថុាំ�ជក់ លេ�ោយ�នាជកមិះលេសែៅ នាងិឆ្នាំាយ�រីលេនាៅជុ�វិញិ  

លេ��មិបរីឲ្យលេ��មិថុាំ�ជក់�ូត�ាស់�នា�ែ។ រយ�លេព�
ក្រខែហ�៣០នថុងៃ ឬ៤០នថុងៃលេកកោយមិក លេេ�្រខំុ��នាកាត់
សាកឹថុាំ�ជក់ជា្រនា្្រនាាា្់រ រហតូសាកឹថុាំ�ងចងុលេកកោយ។ 
សាកឹថុាំ�ជក់ ខែ��ក្រមូិ��នាមួិយលេ��កៗ កតវូិ�នាលេរៀ្រ 
លេ��គ្គាំជាលេកច�នាសនាាកឹនាងិ្រតជ់ាពរីរ។ ្រនាាា្់រមិក ខំុ��នាយក 
សាកឹថុាំ�ជក់ខែ���នា្រតជ់ាពរីរ លេេៅសមិងៃួត នាងិ្រនាាុ�ឲ្យលេេៅ 
ជាពណ៌លេ�ឿង។ ្រនាាា្់រពរីសាកឹថុាំ�ខែក្រលេេៅជាពណ៌លេ�ឿង  
ខំុ��នាយកវិាមិកហានាស់កមិា្់រេុកលេក្រ�ក�ស់។ ខំុ�លេនាៅចា�
�នាថុា ថុាំ�ជក់មួិយច�នានួា�នា�កឹលេេៅសហករណ៍ លេ��មិបរី
ខែចកឲ្យសមិមិិតជ្ក់ ្រាុខែនាថ្ុាំ�ជក់មួិយច�នានួាធា�កតវូិ�នា�កឹ
លេចញលេេៅ�ត ់លេ�ោយមិិនា�ងឹថុា�កឹលេេៅណាលេ��យ។

 លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំុ��នាលេរៀ្រការលេកកោមិការលេរៀ្រ 
ច�រ្រសខ់ែខែរកកហមិ។ ្រនាាា្់រពរីលេរៀ្រការរួចលេហ�យ ខំុ� នាងិ 
កគួ្គសារ កតូវិ�នាផាាស់លេេៅលេធាិ�ការលេនាៅសហករណ៍លេនាៅខាង 
ត�រ�ិ ស្រីសកុអូររា�ងឪ។ ខំុ� នាងិកគ្គសួារ កតវូិ�នាខែខែរកកហមិ 
�ាក់ឲ្យលេធាិ�ការកុំងកងច�័តលេផ្ងពរីគ្គាំ។ ខំុ��នាលេេៅលេធាិ�

 
ខែស្រីស ខណ�លេព�ខែ��្រារីរ្រសខ់ំុ��នាលេេៅលេ��កេ�នា្់រជរីក 
ក្រ�ាយពរីលេមិាោង៥កពកឹ រហតូ��់លេមិាោង៦�ងៃាចលេ�ោយ 
គ្គែានាអាហារហ្ូរនាងិលេព�សកមិាកកគ្គ្់រកគ្គានា។់ 

�ារវេលើ��ជី្ឈារងា�ា���ណ្ឌា� បនិាំប់ពី�ារភជួររាស់់�រួីច វេនិៅភូម�វេ�ោះថ្លមែី ឃុំ��វេ�ោះថ្លមែី �ស់ុ�វេ�ោះស់ូ��និ វេខាត�ំ�ពង់ាចាម វេនិៅនៃថ្លង�ី៣ ខខាឧស់ភា 
�្នា�២០២១។ (ស់៊ាងា ច�និាំ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

 លេនាៅរយ�លេព�៦ខែខលេកកោយមិក ខំុ�នាងិកគ្គសួារ កតវូិ 
�នា្រ�ើូ នាមិកភូូមិិលេកោះថុែរីវិិញ។ រហតូ��់ចុងឆ្នាំាំ� 
១៩៧៦ ខំុ�លេក�ត�នាកូនាក្ុរសមំិាក់ នាងិ�នាសកមិាក

លេនាៅផាះរយ�លេព�៤ខែខ។ កុំងអ��ុងលេព�លេនាះ ខំុ�ក៏
 កតូវិលេធាិ�ការ�សូលេពោតលេ��មិបរីយកមិក�ា�ហ្ូរ។ លេនាៅ 

កុំងភូូមិិរ្រស់ខំុ� រ្រ្រអាហារកតូវិ�នាខែ្រងខែចក គឺ្គ

ចា្់រពរីខែខមិករា ��់ ខែខមិិថុុនាា ក្រជាជនាហ្ូរ្រ្ររ

រាវិ នាងិចា្់រពរីខែខកកៀ�ា��់ខែខធាំូក្រជាជនា�ា�លេពោត

ហ្ូរ។ ្រនាាា្់រមិក ខំុ�កតូវិ�នា្រ�ើូនាលេេៅលេធាិ�ការ�ា���ណា� 

រួមិមិានា ���ូង ្រខែនាា នាងិស្រីសូវិ។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំុ�

�នាលេឃុំ�ញលេយោធាា នាងិកមិែាភិូ��ភូូមិិភូាគ្គនារិតរី �នា

ចូ�មិកកុំងភូូមិិរ្រស់ខំុ�។ ខំុ�គឺ្គជាក្រជាជនាមូិ��្ឋានា

មំិាក់ នាងិមិិនា�ងឹថុា មូិ�លេហតុអិរី�នាជាមិានាវិតម្ិានា

កងេ័ព នាងិកមិែាភិូ��ភូូមិិភូាគ្គនារិតរីលេនាៅកុំងភូូមិិ

ខែ្រ្រលេនាះលេេ។ ្រនាាា្់រមិក កមិែាភិូ��ភូូមិិភូាគ្គ្ូរព៌ា 

កតវូិ�នាចា្់រខានួាយកលេេៅ�តជ់ា្រនា្្រនាាា្់រ។ ខំុ�មិានាខែត

្រនាល្េធាិ�ការ�ា���ណា�កុំងសភូាពភ័ូយខាាចពរីការចា្់រ 
េា�ងកគ្គួសារយកលេេៅសមិាា្់រលេចោ�។ 

���ឋភាព�ស់��រ�ា�បខនិ ឺវេនិៅភូម�វេ�ោះថ្លមែី ឃុំ��វេ�ោះថ្លមែី �ស់ុ�វេ�ោះស់ូ��និ វេខាត�ំ�ពង់ាចាម វេនិៅនៃថ្លង�ី៣ ខខាឧស់ភា �្នា�២០២១។ 
(ស់៊ាងា ច�និាំ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

 លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេយោធាាខែខែរកកហមិខែ��

មិានាអាយុក្រខែហ�ពរី១៤ឆ្នាំាំ�លេេៅ១៥ឆ្នាំាំ� �នាលេ��រអូស 

កា�លេភូា�ងលេ���រីមិកសុ��យហ្ូរ។ ខំុ��នា�ា��យឲ្យលេយោធាា

ហ្ូរ នាងិ�នា�ងឹថុាលេយោធាាវ័ិយលេកែងេា�ងលេនាះ គឺ្គ�នា

�ក់េ័ពពរីសមិរភូូមិិជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិ លេហ�យ

�នា្រនារ្ត់លេេៅេិសខាង�ិច។ ខំុ� នាងិកគ្គួសារ �នា 
រួចផុតជរីវិិតពរីលេសចការីសាា្់រ ្រនាាា្់រពរីការចូ�មិក��់

រ្រស់កងេ័ពលេវិៀតណាមិ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ ខំុ�លេក�ត

�នាកូនាក្រុសមំិាក់លេេៀតលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨០ នាងិ្រនាមុ្ិខ 

រ្ររលេធាិ�ចមិៀារ នាងិ�ក់�ូរ្រនា្ចិ្រនា្ចួ។ ្រចចុ្របនា ំ ខំុ�
 

មិិនាអាចលេធាិ�ការងារធាងៃនា�់នាលេេ។ ខំុ�ខែតងខែតរ�ឭកការ

ចងចា�អ�ពរី��លេណ� រជរីវិិតរ្រស់ខំុ� លេ��មិបរីជាការខែចក

រ�ខែ�ក��់កូនាលេចៅ នាងិលេកែងជ�នាានាល់េកកោយឲ្យ�ឹង 

អ�ពរីក្រវិត្�ិ�៏��ក នាងិ្រេពលិេសោធានាឆ៍្នាំាងកាតកុំ់ងរ្រ្រ

ខែខែរកកហមិ។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

អ្នចុ្ច ទចូ្ច៖ � ំពុំលើភូៀ្�ៃ�ៃលើ�ក្របលើទ្
លើវៀតណាម លើដើមែតីលើគ្គច្ចពត្ី ក្ត្រងាគ ម
គាំត ស្រុ្តីស�ៃ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ អុច េូច �នាលេភូៀសខានួាលេេៅ

ក្រលេេសលេវិៀតណាមិកុំងលេគ្គោ�្រ�ណងលេគ្គចលេចញពរី

សនងគាមិលេនាៅកុំងក្រលេេសកមុ្ិជា ្រាុខែនាក្ាររត់លេគ្គច

រ្រសគ់្គាតមិ់ិនា�នាសលេកមិច�ចូ្រ�ណងលេ��យ ពរីលេកពោះ

លេនាៅចុងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ឬលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៨ េូច កតូវិ�នា 

អាជាំធារក្រលេេសលេវិៀតណាមិចា្់រ្រងិ�ឲ្យលេធាិ�កងេ័ព

លេវិៀតណាមិលេ��មិបរីវិាយក្រយុេធជាមួិយលេយោធាាខែខែរ 

កកហមិលេនាៅកុំងេឹក�រីក្រលេេសកមុ្ិជា។ អុច េូច �នា

លេរៀ្ររា្់រអ�ពរី្រេពិលេសោធានាជ៍រីវិិតខែ���នាឆ្នាំាងកាត់

សនងគាមិ�ចូខាងលេកកោមិ ៖

អ�ច �ូច និ�ងាក្រុបពនិធរបស់គ់ីាត ់វេនិៅភូម�ចងាា���ណ្ឌដាល ឃុំ���និឺងូា �សុ់�វេមមត ់វេខាត�ំ�ពង់ាចាម។ (ស់�ខា �ណ្ឌ ណ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

 ខំុ�មិានាអាយុ៦៣ឆ្នាំាំ� គឺ្គជាជនាជាតិលេ��មិភូាគ្គតិច

លេសា�ង នាងិមិានាស្រីសុកក�លេណ�តលេនាៅភូូមិិចងគុ�កណាា� ឃុំុ�

េនាាងូ ស្រីសកុលេមិមិត ់លេខតក្�ពង់ចាមិ។ ខំុ�មិានាឪពកុលេ�ែោះ 

អុច នាងិមិាាយលេ�ែោះ អ� ខែ��ជាជនាជាតលិេ��មិភូាគ្គតចិ

លេសា�ង។ ខំុ�មិានា្រង្រែូនាច�នានួា២នាាក់។ សពនិថុងៃខំុ�រសល់េនាៅ

ភូូមិិចងគុ�កណាា� ឃុំុ�េនាាងូ ស្រីសុកលេមិមិត ់លេខតត្បូងឃុំែុ�។  

ខំុ�មិានាក្រពនាធលេ�ែោះ សា វិណ ៈ អាយុ៦៦ឆ្នាំាំ� លេហ�យ

លេយ�ងមិានាកូនា ៤នាាក់ (ស្រីសរី១ ក្រុស៣)។

 កា�លេនាៅលេកែងៗខំុ��នាលេរៀនាសូកត�នា្រនា្ចិ្រនា្ចួ

ខែត្រាុលេណ ៈោះ។ ខំុ�មិិនាលេចះអានា នាងិសរលេសរអក្រខែខែរ
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

លេ��យ។ កា�ពរីសម័ិយមុិនាសនងគាមិលេនាៅភូូមិិរ្រសខ់ំុ�មិិនា

មិានាសា�ាលេរៀនាលេេ លេកែងៗកតវូិលេរៀនាលេនាៅតាមិផាះជាមួិយ

ឪពកុម្ិាយ ឬអំកខែ��លេចះអក្រលេនាៅកំុងភូូមិិ។ ខំុ��នា

លេេៅលេរៀនាលេនាៅតាមិផាះជាមួិយលេកែងៗ�ន៏េលេេៀតលេនាៅកំុង

ភូូមិិ។ លេកកៅពរីលេរៀនាសកូតខំុ�កតវូិជយួការងារឪពកុមិាាយ

�ចូជាលេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារនាងិចូ�នកពរកមិាូ្រអាហារ។

      មិាាយឪពុករ្រស់ខំុ�គឺ្គជាជនាជាតិលេ��មិភូាគ្គតិច

លេសា�ង ្រាុខែនាគ្្គាតមិ់ិនាសវូិនាយិាយភូាសាលេសា�ងជាមួិយ 

កូនាៗលេ��យ។ ឪពកុរ្រសខ់ំុ��នាសាា្់រលេ�ោយសារជ�ងឺលេនាៅ 
អ��ុងឆ្នាំាំ�១៩៧០ គឺ្គតា�ងពរីខំុ�មិានាអាយុ៩ឆ្នាំាំ�។ លេកកោយ

 
លេព�ឪពុករ្រស់ខំុ�សាា្់រ�នាក្រមិាណ២ឆ្នាំាំ� មិាាយ 
រ្រសខ់ំុ�ក៏�នាសាា្់រលេចោ�ខំុ�លេេៀត។ ្រនាាា្់រពរីឪពកុមិាាយ

 
រ្រសខ់ំុ��នាសាា្់រលេេៅ ខំុ��នារសល់េនាៅជាមួិយ្រងស្រីសរីរ្រស់

 
ខំុ� ខែ��មិានាលេ�ែោះ នាាត។ ខំុ��នាជយួការងារ្រងស្រីសរី 

�ចូជា លេធាិ�ខែស្រីស ចមិៀារ នាងិ�ា���ណា�លេផ្ងៗ។

 ចា្់រតា�ងពរីចុងឆ្នាំាំ�១៩៦០ លេនាៅកុំងភូូមិិរ្រសខ់ំុ� នាងិ
 

ភូូមិិ�ន៏េលេេៀត�នាលេក�តមិានាសនងគាមិ នាងិមិានាការេមិាាក់ 

កគ្គា្់រខែ្រក។ លេព�មិានាការេមិាាក់កគ្គា្់រខែ្រកម្ិងៗខំុ�កតវូិ 
រតច់�ូលេ�ណ�្ឋានា លេ�ោយខំុ�រតផ់ងនាងិខែស្រីសកផងឲ្យអំក 
ជតិខាងជយួ។ ច�ខែណកឯភូូមិិមួិយលេេៀតខែ��លេនាៅជា្់រភូូមិិ 

រ្រស់ខំុ�គឺ្គ ភូូមិិលេ�� មិានាក្រជាជនាសាា្់រ នាងិរ្ួរសជា 
លេកច�នា លេកពោះមិានាលេព�មួិយក្រខែហ�ជាលេមិាោង ១២យ្់រ 

មិានាេមិាាក់កគ្គា្់រខែ្រកមិកលេ��ភូូមិិលេ��លេនាោះ។ 

 លេនាៅអ��ងុឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំុ��នាលេឃុំ�ញេាហានាសហរ�្ឋ
 

អាលេមិរកិ នាងិកងេ័ពលេវិៀតកុង�នាវិាយក្រយុេធគ្គាំ ្រាុខែនា ្

កា�លេនាោះខំុ�មិិនាេានាស់គា�់កងេ័ពលេវិៀតកុងចបាស�់ាស ់
លេេ ្រាុខែនាខ្ំុ��នាឮចាស់ៗលេនាៅកុំងភូូមិិនាយិាយគ្គាំអ�ពរី

 
កងេ័ពលេវិៀតកុងលេេ�្រខំុ��នា�ងឹ។ កា�លេនាោះខំុ�ខែតងខែត

 
លេឃុំ�ញេាហានាលេវិៀតណាមិខាងតបូង (ធារីវិគ្គរី)នាងិេាហានា 
សហរ�្ឋអាលេមិរកិលេ��រតាមិផាូវិលេនាៅភូូមិិលេកោះថុែ។ ច�ខែណក

កងេ័ពលេយៀកកុង (លេវិៀតណាមិខាងលេជ�ង) សាតិលេនាៅកុំង 
នកពខែកបរៗភូូមិិ។ េាហានាសហរ�្ឋអាលេមិរកិ នាងិធារីវិគ្គរី  

ខែតងខែតក្រយុេធជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតកុងលេព�ជ្ួរគ្គាំម្ិងៗ 

លេហ�យកងេ័ពលេវិៀតកុងខែតងខែតរតល់េគ្គចពរីេាហានាសហរ�្ឋ 

អាលេមិរកិ។ លេនាៅលេព�លេនាោះក្រជាជនាលេនាៅកុំងភូូមិិខែតងខែត 
ជយួ�ាក់កងេ័ពលេវិៀតកុង លេ��មិបរីកុ�ឲ្យេាហានាសហរ�្ឋ 

អាលេមិរកិរកលេឃុំ�ញ។ លេនាៅលេព�ខំុ�លេឃុំ�ញេាហានាសហរ�្ឋ 
អាលេមិរកិ នាងិកងេ័ពលេវិៀតកុង�ញ់ក្រហារគ្គាំម្ិងៗ ខំុ�

មិានាការភិូតភ័ូយខាា�ងណាស់។ 

 លេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំុ��នាចូ�រួមិជាយុវិជនាលេនាៅ
 

កុំងច�នាាខែខែរកកហមិ ្រនាាា្់រមិកខំុ��នារតល់េគ្គចខានួាលេេៅ
 ក្រលេេសលេវិៀតណាមិ លេកពោះលេនាៅកុំងភូូមិិកតូវិ�នាយនា ្

លេហោះេមិាាក់កគ្គា្់រខែ្រក្រ�ផាាញគ្គែានាស�។់ លេនាៅលេព�

លេគ្គចខានួាលេេៅកានាក់្រលេេសលេវិៀតណាមិ ខំុ��នា្រររលេេះ

លេគ្គោខែ��លេព�លេនាោះមិានាខែតកកុមិកគ្គួសារខំុ�្រាុលេណ ៈោះ។  

ខំុ�អាចលេធាិ���លេណ�រលេេៅលេនាៅក្រលេេសលេវិៀតណាមិលេ�ោយ

ងាយស្រីស�ួ គឺ្គមិិនាមិានាការហាមិឃុំាតល់េ��យ។ លេនាៅេរី 

លេនាោះ ខំុ��នាលេរៀ្រការជាមួិយនាងឹក្រពនាធរ្រស់ខំុ�លេ�ែោះ 

សា វិណ ៈ។ ក្រពនាធរ្រស់ខំុ�គឺ្គជាអំកភូូមិិលេតោំត ស្រីសកុ�កុ

នារីញ លេខតសុ្ងខែ្រារ ក្រលេេសលេវិៀតណាមិ។ អំកភូូមិិលេតោំត

ភូាគ្គលេកច�នាលេ��ស�្់រគឺ្គជាជនាជាតិខែខែរខែ���នាលេេៅ

រស់លេនាៅេរីលេនាោះតា�ងពរីយូរណាស់មិកលេហ�យ។ 

 លេនាៅចុងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំុ�កតូវិ�នាអាជាំធារលេវិៀតណាមិ 
លេកជ�សលេរ�សឲ្យចូ�លេធាិ�កងេ័ព លេ��មិបរីវិាយជាមួិយខែខែរ 

កកហមិ។ ្រនាាា្់រពរីខំុ��នាចូ�លេធាិ�ជាកងេ័ពលេវិៀតណាមិ 

ខំុ�កតូវិ�នាលេវិៀតណាមិ្រ�ើូនាលេេៅលេរៀនានាលេយោ�យ នាងិ

យុេធសាស្ត្រសក្ងេ័ពរយ�លេព�្ររីខែខ។ លេកកោយលេព�លេរៀនា 

ច្់រ ខំុ�កតវូិ�នាលេវិៀតណាមិ្រ�ើូនាឲ្យមិកលេធាិ�សនងគាមិលេនាៅ
 

លេ��សមិរភូូមិិកុំងលេខតស្ាិយលេរៀង នាងិលេខតត្ាខែកវិក្រលេេស 
កមុ្ិជា។ លេព�លេនាោះខំុ�ពតិជាខាាចខាា�ងណាស។់ លេព�ខាះ

ខំុ�ភិូតភ័ូយ នាងិយ� ពរីលេកពោះជាលេ��កេរីមួិយខែ��ខំុ�កតូវិ

�នា្រ�ើូនាចូ�វិាយកុំងសមិរភូូមិិ។ លេនាៅកុំងអងគភូាព

កងេ័ពលេវិៀតណាមិក៏មិានាអំក្រកខែក្រភូាសាលេវិៀតណាមិ  

នាងិភូាសាខែខែរខែ�រ ច�ខែណករូ្រខំុ�លេចះនាយិាយភូាសា 
ខែខែរ ្រាខុែនាមិ្ិនាលេចះនាយិាយភូាសាលេវិៀតណាមិចបាស�់ាស ់

លេ��យ។ ្រនាាា្់រពរីអងគភូាពរ្រស់ខំុ�លេធាិ�ក្រតិ្រត្ិការណ៍ 
លេនាៅសមិរភូូមិិកុំងលេខតស្ាិយលេរៀង នាងិលេខតត្ាខែកវិរួច 
អងគភូាពក៏�នាផាាស់ខំុ�មិកខាងលេនាៅស្រីសុកលេមិមិត់ លេខត ្
ក�ពង់ចាមិវិិញ។ លេព�លេធាិ�ក្រតិ្រត្ិការណ៍លេនាៅលេ�� 

សមិរភូូមិិម្ិងៗខំុ�គឺ្គជាយុេធជនាលេ��រអមិរថុលេកកោះ។  
 តនួាាេរីរ្រសខ់ំុ�ពតិជាមិានាលេកគ្គោះថុាំក់ខាា�ងណាស ់លេកពោះ 
លេព�លេយោធាាខែខែរកកហមិលេឃុំ�ញមិានារថុលេកកោះរ្រស់

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 45



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវលេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

កងេ័ពលេវិៀតណាមិលេ��ងមិក គឺ្គលេយោធាាខែខែរកកហមិ�នា

�ញ់លេស្រីសោចស�លេ�ៅមិករករថុលេកកោះខែតម្ិង។ 

 លេនាៅចុងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ សនងគាមិរវិាងកងេ័ពលេវិៀត 

ណាមិ នាងិលេយោធាាខែខែរកកហមិ�នាផាុះលេ��ងកានាខ់ែតខាា�ង។  
កងេ័ពរណសិរ្សាមិគ្គគរីសលេនងគោះជាតិកមុ្ិជា ខែ��

សហការជាមួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិ�នាវិាយសកមិុក

យាាងខាា�ងចូ�កំុងក្រលេេសកមុ្ិជា។ អងគភូាពរ្រស់ខំុ�
 �នាច�ូមិកលេធាិ�ក្រត្ិរតក្ារណ៍លេនាៅស្រីសុកសំ�ួ នាងិស្រីសុក 

ស�្ូររ កំុងលេខតក្កលេចះ។ លេនាៅលេព�លេនាោះខំុ��នាលេ��ងជា

ក្រធាានាកកមុិ លេ�ោយមិានាយុេធជនាច�នានួា ១៥នាាក់លេនាៅកុំង

កកុមិរ្រស់ខំុ�។ លេព�លេយោធាាខែខែរកកហមិ នាងិកងេ័ព

លេវិៀតណាមិក្រយុេធគ្គាំម្ិងៗមិានាកងេ័ពេា�ងសងខាង

�នាសាា្់រ នាងិរងរ្ួរស។ ខំុ��នាសលេងៀតលេឃុំ�ញ លេយោធាា

ខែខែរកកហមិភូាគ្គលេកច�នាគឺ្គជាលេកែងជ�េង់ៗខែ���នាសាា្់រ

លេនាៅលេ��សមិរភូូមិិ។ 

 លេនាៅលេ��មិឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងេ័ពរណសិរ្សាមិគ្គគរី

សលេនងគោះជាតិកមុ្ិជា នាិងកងេ័ពលេវិៀតណាមិ�នា

ចូ�កានាក់ា្់រេរីកកុងភូំ�លេពញ។ ខំុ��នា្រនាល្េធាិ�ជាកងេ័ព

លេវិៀតណាមិ�នារយ�លេព�៣ឆ្នាំាំ�។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨០ ខំុ� នាងិ

កងេ័ពមួិយច�នានួាលេេៀតកតូវិ�នារ�សាយ នាងិលេធាិ���លេណ�រ

កត�្់រលេេៅស្រីសុកក�លេណ�តលេរៀងៗខានួាវិិញ ។ 

 ្រនាាា្់រពរី�្់រលេធាិ�កងេ័ពលេវិៀតណាមិ ខំុ��នានាា�ក្រពនាធ 

នាងិកូនា២នាាក់កត�្់រមិករសល់េនាៅកុំងស្រីសកុក�លេណ�តលេនាៅ

ភូូមិិចងគុ�កណ្ា� ឃុុំ�េនាាងូ ស្រីសកុលេមិមិត ់លេខតក្�ពង់ចាមិ

វិិញ។ លេព�ខំុ� នាងិកកុមិកគ្គួសារមិក��់ស្រីសុកក�លេណ�ត

វិិញ គឺ្គមិិនាសូវិមិានាមិនាសុ្រស់លេនាៅលេកច�នាលេេ។ លេនាៅកុំង

ភូូមិិមិានាសភូាពសងៃាតក់ជង� នាងិសុេធខែតនកព លេហ�យមិានា

ក្រជាជនាក្រខែហ� ៤ លេេៅ ៥ កគ្គួសារ្រាុលេណ ៈោះ។ 

លេនាៅលេព�លេនាោះខំុ�មិានា្រ�ណងចង់កត�្់រលេេៅរស់លេនាៅ

ខាងមិាាយលេកែកលេនាៅឯភូូមិិលេតោំត ស្រីសកុ�កុនារីញ ក្រលេេស

លេវិៀតណាមិវិិញ លេកពោះថុាលេនាៅកុំងភូូមិិចងគុ�កណ្ា�

មិានាសភូាពសងៃាត់ ្រាុខែនាមួ្ិយរយ�លេកកោយមិកក៏មិានា

ក្រជាជនាមិករសល់េនាៅជា្រនា្្រនាាា្់រ លេេ�្រខំុ�សលេកមិចចតិ្

្រនារ្សល់េនាៅកុំងភូូមិិលេនាះលេ�ោយក្រក្ររ្ររលេធាិ�ខែស្រីសចមិៀារ 

នាងិ�ា���ណា�ហ្ូរខែផារហតូ��់សពនិថុងៃលេនាះ។

ចមាារវេក្រុមចវេនិៅ�្ន�ងា�ស់ុ�វេមមត ់វេខាតតំបូងាឃុំមែ��។ (ឡុ�ងា �ានិ/ីមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

46 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



 «�ារ�យាល័យព័តម៌ានិស់ាធារណ្ឌ�» របស់ម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ 

�មុ�ជ្ឈាបានិវេបើ�បវេក្រុមើជ្ឈនូិ និ�ស់ស�ត អ្ន��ស់ា�ក្រុជ្ឈា� ប�គីាល��រាជ្ឈ�ារ  
និ�ងាអងាា�ារវេក្រុ�ៅរ�ឋាភ�បាល និ�ងាប�គីាល�ា�ងាឡុាយខ�លមានិ 

ច�ណ្ឌាប់អារមមែណ៍្ឌពី�ារ���ឌ្ឍឍនិរ៍បស់់អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះ��ស់ាមញ្ជូញ�្ន�ងា 
ត�លា�ារ�មុ�ជ្ឈា ឬស់ាលា�ីំខខាមែរក្រុ�ហម។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈាជ្ឈា�ខនិងឺាក្រុបមូលផ្ទាំំ�� និ�ងាចងាក្រុ�ងាឯ�ស់ារ
 

អ�ពរីបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យបានិវេក្រុចើនិប�ផ្ទាំ�ត។ ឯ�ស់ារវេនិៅ 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈាមានិក្រុបា�ក្រុបវេភ�។ ក្រុបវេភ�ឯ�ស់ារ�ីមួយ 
គី�ឯ�ស់ារជ្ឈាក្រុ��ាស់ស់និឺ�ឹខ�លមានិច�និនួិជ្ឈ�តមួយលានិ��ព័រ។  

ក្រុបវេភ�ឯ�ស់ារ�ីពរី គី�ជ្ឈាប�ស់មាាស់និខ៍�លប�គីាល��មជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈាច�ះវេ�ៅវេធេើស់មាាស់និជ៍្ឈាមួយជ្ឈនិរងាវេក្រុគីោះ និ�ងាអតតី 
�មមែាភ�បាលខខាមែរក្រុ�ហម។ ក្រុបវេភ�ឯ�ស់ារ�ីបីគី�ជ្ឈារូបថ្លត�ា�់�ងា 

វេ�ៅនិងឹាស់ម័យខខាមែរក្រុ�ហម។ ក្រុបវេភ�ឯ�ស់ារ�ីបួនិគី�ជ្ឈាឯ�ស់ារ 

�ា�់�ងាវេ�ៅនិងឹា�ារវេធេើខផ្ទាំនិ�ីរវេណំ្ឌៅស់ា�ស់ព និ�ងា�ីតា�ងាស់មឺាប់ 

របស់់ខខាមែរក្រុ�ហម និ�ងាឯ�ស់ារ�ីក្រុបា�គី�ជ្ឈាខខាសភាពយនិឯំ�ស់ារ

ខ�លបានិផ្ទាំល�តវេឡុើងា�្ន�ងារបបខខាមែរក្រុ�ហម និ�ងាស់ម័យវេក្រុ�ោយម�

វេ�ៀត។

 តាមរយ��ារ�យាលយ័ពត័ម៌ានិស់ាធារណ្ឌ� ស់ាធារណ្ឌជ្ឈនិអាចនិងឹា 

ស់ក្រុ�ា�ក្រុជ្ឈា�ឯ�ស់ារ�ា�ងាវេនិះបានិ។ ឯ�ស់ារខាះឺវេ�ៀតរួមមានិ៖ ក្រុប�តំ�រូប 

�មមែាភ�បាលខខាមែរក្រុ�ហម ចវេមឺើយស់ារភាព��ណ្ឌតវ់េហត�របស់់ប�ស 

�ូរវេលខាវេ�ឺើយ�ងឺាពត័ម៌ានិខ�លបានិម�ព�ីារស់មាាស់និជ៍្ឈាមួយអតតី 

�មមែាភ�បាលខខាមែរក្រុ�ហម និ�ងា��និ្ននិយ័គីនិនិិ�វេ�សំ់បងាាាញពរីវេណំ្ឌៅស់ា� 

ស់ព �ីតា�ងាគី�� និ�ងាបូជ្ឈនិយី�ឋានិក្រុបល័យពូជ្ឈស់ាស់និ។៍

 �ារ�យាល័យព័តម៌ានិស់ាធារណ្ឌ�មានិ�ីតា�ងាវេនិៅអគីារវេលខា៦៦ 

មហា��ថ្លីក្រុពះស់ីហនិ� ស់ងាាាត់�វេនិបឺាស់ា�់ ខាណ្ឌឌច��ារមនិ 

រាជ្ឈធានិភី្ន�វេពញ។ �ារ�យាល័យរបស់់វេយើងាវេបើ�ជ្ឈូនិស់ាធារណ្ឌ 

ជ្ឈនិចាប់ពីនៃថ្លងចនិ�ំល់នៃថ្លងស់�ក្រុ� វេពលក្រុពឹ�ពីវេមេោងា ៨៖០០ 

�ល់វេមេោងា ១២៖០០ និ�ងាវេពលរវេស់ៀលពីវេមេោងា ២៖០០ �ល ់

វេមេោងា ៥៖០០។ ក្រុបស់�និវេបើអស់វ់េលោ�អ្ន�មានិចមងល ់ឬចង់ាវេរៀបច� 

ក្រុពឹតំ��ារណ៍្ឌជ្ឈាក្រុ�ុមណ្ឌាមួយ ស់ូម�ា�់�ងាប�គីាល��របស់់វេយើងា 

ស់៊ាងា ច�និាំ អ្ន�ស់ក្រុមបស់ក្រុមួល តាមរយ��ូរស់ពំវេលខា៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ�ីខមេល ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

ស់ូមអរគី�ណ្ឌ!

ការយិ៉ាល័យ

ព័តាមាៃសាធារណៈ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

៧.២   ឋាៃៈ ៃងិតួនាទតីរប្់ ៃួៃ ជា លើ�កនពុងបក្ស

៥៣០. ចាប់តា�ងាពីស់និ្ន�បាតប�សវេលើ��ីមួយ�្ន�ងា�្នា� 
១៩៦០ ម� និនួិ ជ្ឈា គី�ជ្ឈាអនិ�វេលខាាប�ស ខ�លវេនិៅវេពល 

វេនិោះមានិវេ�មែោះថ្លា ប�សពល�រ�មុ�ជ្ឈា។ គីាតប់ានិរ�សា 
ត�ខណ្ឌងាវេនិះ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងាស់និ្ន�បាតប�សវេក្រុ�ោយៗវេ�ៀត 

ក្រុពម�ា�ងា�្ន�ងាអ�ឡុ�ងាវេពលវេពញមួយរបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈា
 ធ�បវេតយ្យ។ បនិាំប់ព ី�ូ ស់ាម�ត បាតខ់ាឺនួិ បេ�ល ពត ក្រុតូ� 

បានិខតងាតា�ងាជ្ឈាវេលខាាប�សវេនិៅ�្នា�១៩៦៣។ និនួិ ជ្ឈា  

ក្រុតូ�បានិវេគីស់ងាសយ័វេ�ោយស់ារខតពនូៃថ្លរឺបស់គ់ីាតវ់េ�មែោះ  

ស់��ី វេហងា បានិច�ះចលូជ្ឈាមួយ លនិ ់និល ់វេនិៅ�្ន�ងារបប 
ស់ងាាមរាស្រ្តីស់នំិ�យមវេពលវេនិោះ។ វេនិៅវេពលវេនិោះ ស់��ី វេហងា  

គី�ជ្ឈាវេលខាាប�សក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិប���តនំិ�៍មុ�ជ្ឈា��ួលបនិំ�� 
ខាាងាស់មាជ្ឈ��ប�សវេនិៅជ្ឈនិប�។ វេហត��វូេច្នះ និនួិ ជ្ឈា  

បានិគីា�ក្រុ�ច�វេពោះ�ារវេក្រុជ្ឈើស់វេរើស់ បេ�ល ពត ជ្ឈាវេលខាា 

ប�សវេ�ោះបីជ្ឈាគីាតវ់េនិៅខតជ្ឈាអនិ�វេលខាាប�ស�៏វេ�ោយ។  

វេ�ោះបីជ្ឈាយេាងាវេនិះ�ដីគីាត់បានិក្រុពមវេក្រុព�ងាជ្ឈាមួយ  

បេ�ល ពត ថ្លាពួ�គីាតន់ិងឹាវេធេើ�ារងាារជ្ឈាមួយគី្នា។ 

៥៣១. ស់ា�សី ប៊�ត វេបឿនិ,ស់ួងា ស់�ីវេគីឿនិ និ�ងា ឌ្ឍ�ច �្ន�ងា 
ច�ះវេណ្ឌោមអ្ន�វេផ្ទាំសងាវេ�ៀត ក្រុពម�ា�ងា វេខាៀ� ស់�ផ្ទាំនិ បានិ

បញ្ជាជ�់ថ្លា និនួិ ជ្ឈា ព�តជ្ឈា�ានិត់នួិា�ីវេនិះខមនិ។

៥៣២. និនួិ ជ្ឈា គី�ជ្ឈាស់មាជ្ឈ��វេពញស់��ធ�មួយរូប�ា�ងាវេនិៅ 

�្ន�ងាគីណ្ឌ��មមែាធ��ារមជ្ឈឈ�ម និ�ងាគីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
អច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំ ប.�.�.។ ស់មាជ្ឈ��ភាពរបស់គ់ីាតវ់េនិៅ�្ន�ងា 
គីណ្ឌ��មមែាធ��ារមជ្ឈឈ�ម និ�ងាគីណ្ឌ��មមែាធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំ 

វេនិះ ក្រុតូ�បានិស់ា�សីនិ�ងាអ្ន�ជ្ឈ�និាញជ្ឈាវេក្រុចើនិខ�លបានិ

ផ្ទាំដល់ស់�ិី�មមែវេនិៅច�វេពោះម�ខាអងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះបញ្ជាជ�់ថ្លា

ព�តផ្ទាំងាខ�រ។

៥៣៣. ភ័ស់ំ�តាងានៃនិ�ារខតងាតា�ងា�ា�ងាវេនិះ មានិស់រវេស់រ

វេនិៅ�្ន�ងាឯ�ស់ារនិានិានៃនិរបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ។  

��ណ្ឌត់វេហត���ចកុ្រុបជ្ឈ��ជ្ឈាវេក្រុចើនិរបស់់គីណ្ឌ��មមែាធ��ារ

អច�នៃន្រ្តីនិ ំប.�.�. ខ�លបានិវេស់ស់ស់ល់ពីរបបវេនិោះ 

បានិបងាាាញថ្លា និនួិ ជ្ឈា មានិម�ខាត�ខណ្ឌងាជ្ឈាអនិ�វេលខាា។ 

ចាប់ពចី�ងា�្នា�១៩៧៧ និនួិ ជ្ឈា ក្រុត�ូបានិ��ណ្ឌតជ់្ឈាផ្ទាំឺ�ូ�ារ 
ថ្លាជ្ឈាអនិ�វេលខាានៃនិគីណ្ឌ��មមែាធ��ារមជ្ឈឈ�ម ប.�.�. 

វេនិៅ�្ន�ងាស់�និរំ�ថ្លាខ�លគីាត់បានិខថ្លងឺាវេ�ៅ�ានិវ់េភ�ូ� 
��តំ�យស់ និ�ងាគីណ្ឌ�ក្រុបត�ភូបរវេ�ស់ និ�ងាវេនិៅ�្ន�ងារបាយ�ារណ៍្ឌ 
ស់ារព័ត៌មានិ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ�ា�់�ងានិងឹា�ារ

វេធេើ��វេណ្ឌើរវេ�ៅ�ានិប់រវេ�ស់ និ�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��និានិា។ 

៧.៣ កសៃ ៃងសាន ក់លើ�កសៃ ៃងលើធវែើការងារៃងិទតីតាងំលើធ វែើដំលើណើ រ 
 ក នពុងអំ្ន�ុងរបបកម្ពុជាក្របជាធបិលើតយយ

៥៣៤. វេនិៅវេពលក្រុតឡុប់ម�ភ្ន�វេពញ��ញ បេ�និមែានិនៃថ្លងវេក្រុ�ោយ 

នៃថ្លង�ី១៧ ខខាវេមស់ា �្នា�១៩៧៥ និនួិ ជ្ឈា បានិស់្នា�់វេនិៅ 

ជ្ឈាអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំវេនិៅមនិំរី �-៣ ខ�លជ្ឈា�ខនិងឺាគីាតរ់ស់វ់េនិៅ

និ�ងាវេធេើ�ារងាារជ្ឈាមួយវេម��ឹនិា� ប.�.�. វេផ្ទាំសងាៗវេ�ៀត 

រួមមានិ បេ�ល ពត,វេអៀងា ស់ារ,ី ស់�និ វេស់និ, �និ វេ�េត និ�ងា  

វេខាៀ� ស់�ផ្ទាំនិ។ ជ្ឈា វេរឿយៗ និនួិ ជ្ឈា វេធេើ��វេណ្ឌើរពីមនិំរី 

�-៣ វេ�ៅមនិំ�ី �-១ ខ�លជ្ឈា�ខនិងឺាស់្នា�់វេនិៅរបស់់ 

បេ�ល ពត វេនិៅមាត់�វេនិ ឺខ�ល�ខនិងឺាវេនិះ�៏ជ្ឈា�ខនិងឺា 

វេរៀបច���ចកុ្រុបជ្ឈ��ស់�ខាានិ់ៗ របស់គ់ីណ្ឌ��មមែាធ��ារមជ្ឈឈ�ម 

ប�សផ្ទាំងាខ�រ។ �្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ 
 និនួិ  ជ្ឈា  បានិបនិវំេធេើ��វេណ្ឌើរវេ�ៅ�ានិជ់្ឈនិប� វេ�ើមបពី�និ�ត្យ 

(តពតីលើល�មៃុ)

សាលក្រកម្ំណំុលើរឿង០០២/០២
ដកស្រុ្ង់លើច្ចញពតីឯកសារសដលបាៃ�្សពវែ�សាយជា 
សាធារណៈរប្់សាលាក្តីស� ែរក្រកហម

�រាារដ ឋ លើមតា្

48 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

វេមើលគីវេក្រុមោងាស់ាងាស់ង់ានិ�ងាគីវេក្រុមោងា�ស់��មមែ ជ្ឈួប 
ក្រុបជ្ឈ��ជ្ឈាមួយវេម��ឹនិា�ភូម�ភាគី និ�ងាវេបើ���ចកុ្រុបជ្ឈ��អប់រ� 
និ�ងាវេឃុំោស់និា។ យេាងាវេហោចណ្ឌាស់់�៏មដងាខ�រ និនួិ ជ្ឈា 
បានិវេធេើ��វេណ្ឌើរវេ�ៅ�ស់សនិ��ចជុ្ឈាផ្ទាំឺូ��ារវេនិៅក្រុបវេ�ស់
ច�និ និ�ងាក្រុបវេ�ស់�ូវេរេខាាងាវេជ្ឈើងា។ 

៧.៤   តួនាទតីក នពុងអំ្ន�ុងរបបកម្ពុជាក្របជាធបិលើតយយ 

៥៣៥. បខនិមិវេ�ៅវេលើតនួិា�ីរបស់គ់ីាតវ់េនិៅ�្ន�ងាប�ស និនួិ  
ជ្ឈា�ានិត់នួិា�ីជ្ឈាផ្ទាំឺ�ូ�ារវេផ្ទាំសងាៗវេ�ៀត �្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប

 �មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ។ វេយោងាតាម��ីា��វេណ្ឌោះ�ស់ាយ  
និនួិ ជ្ឈា គី�ជ្ឈាក្រុបធានិគីណ្ឌ��មមែាធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំនៃនិស់ភា
ត�ណ្ឌាងាក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិ វេហើយវេនិៅខខា�ញ្ជាញ �្នា�១៩៧៦ គីាត់
ក្រុតូ�បានិខតងាតា�ងាជ្ឈាផ្ទាំឺូ��ារជ្ឈានិាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំសី់ដី�ីនៃនិ 
របប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ វេក្រុ�ោយវេពលខ�ល បេ�ល  
ពត �ប់ស់ក្រុមា�បវេណ្ឌដោះអាស់និ្នមួយរយ�វេ�ោយស់ារ 
ខតមានិបញ្ជាាស់�ខាភាព។ 

៧.៤.១. ក្របធាៃ្ភាតំណាងក្របជាជៃ

៥៣៦. និនួិ ជ្ឈា បានិបញ្ជាជ�់អ�ពីតួនិា�ីរបស់់គីាត់ជ្ឈា 
ក្រុបធានិស់ភាត�ណ្ឌាងាក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិវេនិៅ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប

 
�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ។ បនិាំប់ពមីានិវេស់ច�ដីស់វេក្រុមច 
មួយរបស់់គីណ្ឌ��មមែាធ��ារមជ្ឈឈ�ម ប.�.�. �ាលពី 
នៃថ្លង�ី៣០ ខខាមីនិា �្នា�១៩៧៦ គីាតក់្រុតូ�បានិខតងាតា�ងា
ជ្ឈាក្រុបធានិគីណ្ឌ��មមែាធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំនៃនិស់ភាត�ណ្ឌាងា 
ក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិ ជ្ឈាម�ខាត�ខណ្ឌងាខ�លគីាតប់និ�ំានិរ់ហតូ�ល់ 
វេក្រុ�ោយវេពលខ�ល�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យបានិ�លួរល�។  
ឯ�ស់ារវេផ្ទាំសងាៗវេ�ៀតពរីរបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ 
ខ�លរួម�ា�ងាស់�និរំ�ថ្លាវេផ្ទាំសងាៗខ�លគីាតខ់ថ្លងឺាវេនិៅ�្ន�ងា 
ម�ខាត�ខណ្ឌងាវេ�ៅ�ានិវ់េភ�ូ���តំ�យស់ និ�ងាគីណ្ឌ�ក្រុបត�ភូ 
បរវេ�ស់បងាាាញថ្លា និនួិ ជ្ឈា ជ្ឈាក្រុបធានិគីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
អច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំស់ភាត�ណ្ឌាងាក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិ។ 

៥៣៧. និនួិ ជ្ឈា បានិវេលើ�វេឡុើងាថ្លា តនួិា�ីវេនិះគី�ជ្ឈាតនួិា�ី 
មួយ�្ន�ងាច�វេណ្ឌោមតនួិា�ីវេផ្ទាំសងាវេ�ៀតខ�លគីាតម់ានិ�្ន�ងា 
អ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ ខ�លផ្ទាំដល់ភារ��ចុ

 
ឲ្យ្យគីាតអ់ាចធានិាថ្លាចបាប់និានិាក្រុត�ូបានិអនិ�ម័ត។ គីាត់
អះអាងាថ្លា វេ�ោយស់ារស់ាិនិ�ារណ៍្ឌវេនិៅ�្ន�ងាក្រុបវេ�ស់ 
�មុ�ជ្ឈា ជ្ឈាព�វេស់ស់ ពា�់ព័និធនិងឹាជ្ឈវេមឺោះខ�ល��ព�ងាបនិ ំ

វេ�ើតវេឡុើងាជ្ឈាមួយក្រុបវេ�ស់វេ�ៀតណ្ឌាម ម�និមានិវេពល 
វេ�លា «ក្រុគីប់ក្រុគីានិ»់ ស់ក្រុមាប់វេធេើចបាប់វេនិោះវេ� វេហើយ 
«�ារងាារវេនិះព��ខមនិជ្ឈា�ារងាារអា��ភាពវេនិោះវេឡុើយ»។  
វេ�ោះបីជ្ឈាយេាងាវេនិះ�ដី ��ណ្ឌតវ់េហត���ចកុ្រុបជ្ឈ��គីណ្ឌ��មមែា 
ធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំខ�លបានិក្រុបជ្ឈ��វេនិៅ�្ន�ងាខខាមីនិា �្នា� 
១៩៧៦ វេក្រុ�ោយ�តមំានិ និនួិ ជ្ឈា បងាាាញថ្លា ស់ភា 
ត�ណ្ឌាងាក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិក្រុគីានិខ់តជ្ឈាស់�ប�ខាាងាវេក្រុ�ៅខ�លបានិ 
បវេងាាើតវេឡុើងាវេ�ើមបីបនិឺ�ថ្លាអេីៗ�ស់បវេ�ៅតាមល�ិនិំ��� 
ប�សបេ�វេណ្ឌ ណោះ។ វេហត��វូេច្នះ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះរ�វេឃុំើញថ្លា  
ស់ភា�ក្រុមជ្ឈួបជ្ឈ��ណ្ឌាស់់ វេហើយក្រុបខហលជ្ឈាបានិជ្ឈួប 
ក្រុបជ្ឈ��ខតមដងាបេ�វេណ្ឌ ណោះ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�វេតយ្យ 

 វេហើយ�៏ម�និបានិអនិ�ម័តចបាប់ណ្ឌាមួយវេឡុើយ។

៧.៤.២. នាយករដឋមក្ត្រៃ ្ត្ី ា តីទតី

៥៣៨. និនួិ ជ្ឈា បានិប��វេស់ធ ថ្លាគីាត់ម�និខ�លក្រុតូ�
បានិខតងាតា�ងាជ្ឈានិាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំសី់ដី�ីនៃនិ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈា 
ធ�បវេតយ្យវេនិោះវេ�។ វេ�ោះបីជ្ឈាគីាតប់ានិ��ួលស់ាាលថ់្លា  
បេ�ល ពត បានិ�ប់ស់ក្រុមា�មួយរយ�វេនិៅ�្នា�១៩៧៦  
�៏វេ�ោយ �៏គីាតប់ានិបញ្ជាជ�់ថ្លា ស់�និ វេស់និ គី�ជ្ឈាអ្ន�ខ�ល 
ក្រុតូ�បានិខតងាតា�ងាឲ្យ្យជ្ឈ�និសួ់ បេ�ល ពត។ 

៥៣៩. ភ័ស់ំ�តាងាវេផ្ទាំសងាៗវេ�ៀតវេនិៅច�វេពោះម�ខាអងាាជ្ឈ�និ�� 
ជ្ឈក្រុមះបងាាាញផ្ទាំំ�យនិងឹាស់�ិី�មមែវេនិះ។ ឯ�ស់ារជ្ឈាវេក្រុចើនិ 
បានិរាយ�ារណ៍្ឌអ�ពី�ារខតងាតា�ងា និនួិ ជ្ឈា ជ្ឈាផ្ទាំឺូ��ារ 
ឲ្យ្យវេធេើជ្ឈានិាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំសី់ដ�ីីនៃនិ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ  
វេនិៅខខា�ញ្ជាញ �្នា�១៩៧៦ វេនិៅ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងាវេពលអ�តមំានិ

 
របស់់ បេ�ល ពត ឬស់ក្រុមាប់វេពលខ�ល បេ�ល ពត និងឹា 
អ�តមំានិនិាវេពលណ្ឌាមួយខាាងាម�ខា។ ឯ�ស់ារពីរបប 
�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ គី�តម�ច�ងា�្នា�១៩៧៧ ខ�ល 
�្ន�ងាវេនិោះមានិរបាយ�ារណ៍្ឌពត័ម៌ានិជ្ឈាត� និ�ងាអនិរំជ្ឈាត� 
ស់ដីពី��ចកុ្រុបជ្ឈ��វេនិៅ�ក្រុម�តអ្ន��ារ�ូត�៏បានិបញ្ជាជ�់�ារ 
ខតងាតា�ងាវេនិះខ�រ។ ឯ�ស់ារ�ា�ងាវេនិះស់�ចីងាេា�់ផ្ទាំងាខ�រ 
ជ្ឈាមួយនិងឹាស់�ិី�មមែស់ា�ស ីឌ្ឍ�ច ខ�លបានិឮពត័ម៌ានិពី 
���្យ� ខ�លបានិក្រុប�ាស់អ�ព�ីារ�ប់ស់ក្រុមា�របស់ ់បេ�ល  
ពត និ�ងា�ារខតងាតា�ងា និនួិ ជ្ឈា ឲ្យ្យ�ានិត់នួិា�ីជ្ឈានិាយ� 
រ�ឋមន្រ្តីនិំសី់ដ�ីី។ វេលើស់ពវីេនិះវេ�ៀតវេនិៅ�្ន�ងា��ចសុ់មាាស់និ ៍
ជ្ឈាមួយ STEVEN HEDER វេនិៅ�្នា�១៩៩៦ វេអៀងា ស់ារ ី 
បានិខថ្លងឺាថ្លា និនួិ ជ្ឈា បានិជ្ឈ�និសួ់ បេ�ល ពត ខ�លជ្ឈានិាយ� 
រ�ឋមន្រ្តីនិំនីៃនិ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យវេនិៅ�្នា�១៩៧៦។  

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 49



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

វេលើស់ពវីេនិះវេ�ៀត មានិភ័ស់ំ�តាងាបញ្ជាជ�់ថ្លាវេនិៅ�្ន�ងាម�ខា
 

ត�ខណ្ឌងារបស់គ់ីាតជ់្ឈានិាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំសី់ដ�ីី និនួិ ជ្ឈា បានិ 

ខថ្លងឺាស់�និរំ�ថ្លាមួយវេនិៅ�្ន�ងាឱ�ាស់ខាបួវេលើ��ី៩ នៃនិ 
�ងា�័ពប���តនំិ�៍មុ�ជ្ឈា�ាលពខីខាម�រា �្នា�១៩៧៧។ 

របាយ�ារណ៍្ឌច�ងាវេក្រុ�ោយខ�លបានិវេផ្ទាំូើជ្ឈូនិ និនួិ ជ្ឈា �្ន�ងា 
និាមជ្ឈានិាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំនីៃនិ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យច�ះ�ាល 
បរ�វេចឆ�ខខា�ញ្ជាញ �្នា�១៩៧៧ �្ន�ងាឱ�ាស់�ស់សនិ��ច ុ
របស់គ់ីណ្ឌ�ក្រុបត�ភូភូមា និ�ងា�្ន�ងា���ាខាបួអនិ�ស់សា�រយ៍ី

នៃនិស់ាធារណ្ឌរ�ឋក្រុបជ្ឈាមានិ�តក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ�ូវេរេ។

៥៤០. វេហត��វូេច្នះ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះវេជ្ឈឿជ្ឈា�់ថ្លា ចាប់ពីខខា 

�ញ្ជាញ �្នា�១៩៧៦ និនួិ ជ្ឈា បានិប�វេពញតួនិា�ីផ្ទាំឺូ��ារ 
និាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំសី់ដ�ីីនៃនិ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ រហតូ�ល ់
វេពលខ�ល បេ�ល ពត ក្រុតឡុប់ម�ប�វេពញភារ��ចរុបស់់

គីាត�់�ញ �្ន�ងា�្នា�១៩៧៧។

៧.៥ តួនាទតីក នពុងការលើ�្នា ៃងិបញ្ហាា
 �ក់ព័ៃល្ើ�្សងៗលើទៀត

៥៤១. �្ន�ងាឱ�ាស់ជ្ឈាវេក្រុចើនិ វេនិៅច�វេពោះម�ខាអងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះ  
និនួិ ជ្ឈា បានិបញ្ជាជ�់ថ្លា វេនិៅ�្ន�ងាមជ្ឈឈ�មប�សនិ�ងា�្ន�ងាអ�ឡុ�ងា

 វេពលនៃនិអតិ�ភាពមជ្ឈឈ�មប�ស គីាត�់�ួលខា�ស់ក្រុតូ�ស់�ខាានិ ់

វេលើបញ្ជាាវេផ្ទាំសងាៗពា�់ពន័ិ ធនិងឹា�ារវេឃុំោស់និា និ�ងា�ារអប់រ� 
�ស់��រ និ�ងាស់មាជ្ឈ��ប�សវេផ្ទាំសងាវេ�ៀត វេ�ោយវេផ្ទាំដោតជ្ឈា 
ព�វេស់ស់វេលើវេគីោល�ារណ៍្ឌស់�ខាានិ់ៗ  និ�ងាវេគីោលនិវេយោ 
បាយវេស់�ឋ��ចរុបស់់ប�ស។ 

៥៤២. ស់ា�សីជ្ឈាវេក្រុចើនិបានិផ្ទាំដល់ស់�ិី�មមែថ្លា ពួ�គីាត ់
បានិចលូរួម�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ�� �គីាប�ពា�់ប�បេនិឬ�គីាវេរៀនិស់កូ្រុត 
ខ�ល និនួិ ជ្ឈា វេធេើជ្ឈាអធ�បត ីជ្ឈាក្រុគីូបណ្ឌដ�ះបណ្ឌដាលឬជ្ឈា
អ្ន�ឧវេ�សំ់និាម។ �គីា�ា�ងាអស់វ់េនិះក្រុត�ូបានិវេរៀបច�វេឡុើងា
វេនិៅម�និ និ�ងាអ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ វេនិៅ
តាម�ស់ុ� ត�បនិភូ់មភាគីឬ វេនិៅ�ក្រុម�តមជ្ឈឈ�មវេនិៅ 
�ូ�ា�ងាក្រុបវេ�ស់និ�ងាវេនិៅ�ីក្រុ�ុងាភ្ន�វេពញ ជ្ឈាព�វេស់ស់វេនិៅ 
ស់ាំតអូឡុា�ងាព��និ�ងាវេនិៅប�រ�ីីឡុា។ វេនិៅ�្ន�ងា�គីា�ា�ងាវេនិោះ  
វេគីោលនិវេយោបាយប���តនំិក៍្រុតូ�បានិយ�ម�ស់��សា  
រួម�ា�ងាវេគីោលនិវេយោបាយវេស់�ឋ��ច ុនិ�ងាស់ហ�រណ៍្ឌ  
�ារវេ�ណ្ឌឌ�មឺា�ងាវេនិៅ�ូ�ា�ងាត�បនិរ់�វេ�ោះខាឺនួិ�ីពឹងាខាឺនួិ

 
និ�ងាភាពមុាស់់�ារ ក្រុពម�ា�ងា�ារក្រុបុងាក្រុបយ័ត្នច�វេពោះ 
ខាមែា�ងាខាាងា�្ន�ងានិ�ងាខាាងាវេក្រុ�ៅ និ�ងា�គីា��វេតៀនិស់េយ័ត 
��វេតៀនិ។ និនួិ ជ្ឈា �៏ជ្ឈាប�គីាលម្នា�់វេផ្ទាំសងាវេ�ៀត ខ�លជ្ឈា 
អ្ន���ួល�ូរវេលខាពី�មមែាភ�បាលប�សម�ពី�ី�ខនិងឺា 
វេផ្ទាំសងាៗ វេនិៅ�្ន�ងាក្រុបវេ�ស់�មុ�ជ្ឈា។ �ូរវេលខា�ា�ងាវេនិះវេរៀប

 
រាប់អ�ពបីញ្ជាាវេផ្ទាំសងាៗ ម�និខមនិក្រុតមឹខត��វេណ្ឌើរ�ារនៃនិ�ារ 

និនួិ ជ្ឈាក្រុបធានិស់ភាត�ណ្ឌាងាក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិ �មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ  
និ�ងាជ្ឈាអនិ�វេលខាាប�ស��មមែ�យនិសី់�ំមុ�ជ្ឈា (រូបខាាងាម�ខា ), 

 
វេខាៀ� ស់�ផ្ទាំនិ ក្រុបធានិគីណ្ឌ�ក្រុបធានិរ�ឋ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ  
(រូប�ណំ្ឌាល) និ�ងា វេអៀងា ស់ារឧីបនិាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំ ីរ�ឋមន្រ្តីនិំី
ក្រុ�ស់ួងា�ារបរវេ� (រូបខាាងាវេក្រុ�ោយ)។

50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

អនិ��តវំេគីោលនិវេយោបាយ�ស់��មមែនិ�ងា�ារបណ្ឌដ�ះបណ្ឌដាល 
�មមែាភ�បាលបេ�វេណ្ឌ ណោះវេ� បេ�ខនិ�៏ំវេរៀបរាប់អ�ពបីញ្ជាា��និយ័
និ�ងា�ារ�ា�់�ណ្ឌឌ�មមែវេលើប�គីាលនិានិាផ្ទាំងាខ�រ។ 

៥៤៣. វេនិៅ�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��របស់គ់ីណ្ឌ��មមែធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំ 
�ាលពនីៃថ្លង�ី០៩ ខខាត�លា �្នា�១៩៧៥ និនួិ ជ្ឈា ក្រុត�ូបានិ
ក្រុគីប់ក្រុគីងាភារ��ចឲុ្យ្យ��ួលខា�ស់ក្រុត�ូខាាងា  «�ារងាារប�ស 
ស់ងាាម��ច ុ�បបធម៌ វេឃុំោស់និា�ារ និ�ងាស់��សាធ��ារ»។ 
និនួិ ជ្ឈា បានិចលូរួម�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��របស់គ់ីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
អច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំខ�លមានិ�ារស់��សាអ�ពីបញ្ជាាវេឃុំោស់និា 
�ារ និ�ងាស់��សាធ��ារ។ �្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��មួយខ�លវេធេើវេឡុើងា
វេនិៅនៃថ្លង�ី០១ ខខាម�ថ្ល�និា �្នា�១៩៧៦ វេ�ើមបីព�ភា�សា 
អ�ពីបញ្ជាាពា�់ព័និធនិងឹា�ារវេឃុំោស់និា និនួិ ជ្ឈា ខ�លជ្ឈា
អនិ�វេលខាានៃនិគីណ្ឌ��មមែាធ��ារអច�ក្រុនៃនិយ៍ំ បានិវេឡុើងាមានិ 
មត�ជ្ឈាវេក្រុចើនិអ�ព�ី�វេណ្ឌើរ�ាររបស់ក់្រុ�ស់ងួាវេឃុំោស់និា�ារ  
និ�ងាពត័ម៌ានិ វេ�ោយបានិ�តស់់មាាលអ់�ព�ីាររ�ីចវេក្រុមើនិ 
ខតគីាត់�៏គូីស់បញ្ជាជ�់ពីច�ណ្ឌ�ចខ�លក្រុតូ�ខ�លមអផ្ទាំងា
ខ�រ។ ជ្ឈាព�វេស់ស់ និនួិ ជ្ឈា បានិវេលើ�វេឡុើងានិ�ូ�ារបារមា 
អ�ព«ីបញ្ជាញ�និ»ំ ខ�លវេធេើ�ារជ្ឈាអ្ន�និ�ពនិធវេនិៅតាមក្រុ�ស់ងួា  
វេហើយគីាត់បានិបញ្ជាជ�់ថ្លា គួីរវេក្រុជ្ឈើស់វេរើស់ប�គីាល��ពី 
មូល�ឋានិវេ�ើមបីម�ប�វេពញ�ារងាារវេនិះ��ញ។ 

៥៤៤. ស់ា�ស ីវេខាៀ� វេអនិ ខ�លជ្ឈាអ្ន�បវេច�ុវេ�ស់បវេក្រុមើ 
�ារវេនិៅក្រុ�ស់ងួាវេឃុំោស់និា�ារ និ�ងាពត័ម៌ានិបានិបញ្ជាជ�់
ថ្លា និនួិ ជ្ឈា បានិច�ះ�ស់សនិ��ចុវេនិៅក្រុ�ស់ួងាវេនិះ និ�ងាបានិ�ានិ ់
តួនិា�ីជ្ឈ�និសួ់ឲ្យ្យ យ�និ យេាត វេនិៅក្រុ�ស់ួងាវេនិះ វេនិៅពា�់ 
�ណ្ឌដាល�្នា�១៩៧៨។

៥៤៥. �ារ��ួលខា�ស់ក្រុតូ�របស់ ់និនួិ ជ្ឈា ខាាងាវេឃុំោស់និា�ារ 
និ�ងាបញ្ជាាពា�់ព័និធនិ�ងាស់��សាធ��ាររួមបញ្ជូជូនិ�ា�ងា�ារ 
��ួលខា�ស់ក្រុតូ�វេលើ�ស់សនិា��ដីអប់រ�នៃផ្ទាំំ�្ន�ងារបស់ ់
ប.�.�. វេពោ�គីី �ស់សនិា��ដ�ីង់ាប���ត។ំ វេនិៅ�្ន�ងា�ារ 
ជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះ�្ន�ស់�ណ្ឌ�� វេរឿងា០០២/០២ និនួិ ជ្ឈា បានិវេធេើវេស់ច�ដី 
ខថ្លងឺា�ារណ៍្ឌម�និស់�ីចងាេា�់គី្នា ពា�់ព័និធនិងឹា�ារចូលរួម
របស់់គីាត់�្ន�ងា�ារវេបាះព�មុផ្ទាំសាយ�ស់សនិា��ដី�ង់ា 
ប���ត ំវេ�ោយពី��បូងាបានិប��វេស់ធថ្លាគីាត់បានិវេលើ� 
វេឡុើងាថ្លា គីណ្ឌ��មមែាធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំបានិបវេងាាើត�ស់សនិា- 
��ដ�ីង់ាប���ត ំវេហើយបានិ��ួលស់ាាលថ់្លា បេ�ល ពត និ�ងា 
គីាតជ់្ឈាអ្ន�ស់រវេស់រ�ស់សនិា��ដវីេនិះ  វេហើយបនិាំប់ម� 

បានិប��វេស់ធថ្លា គីាត់ម�និបានិនិ�ពនិធអតបិ��ា�ងាឡុាយ 
វេនិៅ�្ន�ងា�ស់សនិា��ដ ីឬអាចស់វេក្រុមចច�ងាវេក្រុ�ោយវេលើ�ារ 
វេបាះព�មុផ្ទាំសាយ�ស់សនិា��ដវីេនិះវេឡុើយ។ វេ�ោះបីជ្ឈាយេាងា 
វេនិះ�ដីវេក្រុ�ោយពពី�ចារណ្ឌាវេលើ�ារចលូរួមរបស់ ់និនួិ ជ្ឈា  
�្ន�ងា��ណ្ឌា�់�ាលម�និៗវេនិៅ�្ន�ងា�ារវេបាះព�មុផ្ទាំសាយ�ារ

 
ខស់តមួយច�និនួិខ�លពា�់ព័និធនិងឹាប�ស ក្រុពម�ា�ងា�ារ 
ព�ពណ៌្ឌនិារបស់់គីាតន់ិាវេពលវេក្រុ�ោយ អ�ពី�ារវេបាះព�មុ 
ផ្ទាំសាយ�ស់សនិា��ដ�ីង់ាប���តវំេនិោះ �ារប��វេស់ធជ្ឈា 
បនិបំនិាំប់ ម�និអាចឲ្យ្យវេជ្ឈឿជ្ឈា�់បានិវេនិោះវេឡុើយ។ 

៥៤៦. វេយោងាតាម��ីា��វេណ្ឌោះ�ស់ាយ វេនិៅ�្ន�ងាខផ្ទាំ្ន� 
មួយនៃនិ�ារ��ួលខា�ស់ក្រុត�ូរបស់គ់ីាតខ់ាាងា��ច�ុារប�ស  
វេឃុំោស់និា�ារ និ�ងាស់��សាធ��ារ និនួិ ជ្ឈា ��ួលខា�ស់ក្រុតូ�ខាាងា 
គីណ្ឌ�ចាត់តា�ងាមជ្ឈឈ�មប�សខ�ល��ួលបនិំ��ខាាងា 
�ារងាារចាត់តា�ងា រួម�ា�ងា�ារក្រុតួតព�និ�ត្យស់មាជ្ឈ�� 
ប�ស និ�ងា�ារខតងាតា�ងាប�គីាល��ថ្លមែីវេនិៅ�្ន�ងាមនិំរី និ�ងា
ក្រុ�ស់ួងានិានិា។ វេនិៅ�្នងាស់�ណ្ឌ�� វេរឿងា០០២/០១ អងាាជ្ឈ�និ�� 
ជ្ឈក្រុមះស់ាលា��បូងាបានិរ�វេឃុំើញថ្លា វេ�ោះបីជ្ឈាព��មានិ 
ភ័ស់ំ�តាងាផ្ទាំាំលណ់្ឌាមួយពា�់ពន័ិ ធ និ�ងា�ារខតងាតា�ងាគីាត ់
ជ្ឈាផ្ទាំឺ�ួ�ារឲ្យ្យ�ានិត់នួិា�ីវេនិះ�៏វេ�ោយ �៏�ារ��ួលខា�ស់ក្រុតូ� 
ផ្ទាំឺូ��ាររបស់់ និនួិ ជ្ឈា វេលើ��ច�ុារវេឃុំោស់និា និ�ងា 
បញ្ជាាពា�់ព័និធនិ�ងាស់��សាធ��ារ បានិក្រុគីប�ណ្ឌដប់រហតូ 
�ល�់�ច�ុារ��និយ័�មមែាភ�បាលនិ�ងាបញ្ជាាស់និំ�ស់�ខានៃផ្ទាំ�ំ្ន�ងា 
ផ្ទាំងាខ�រ។ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះបានិខផ្ទាំអ��ាររ�វេឃុំើញវេនិះវេលើ 
(១)ភ័ស់ំ�តាងាខ�លផ្ទាំដលជ់្ឈនូិវេ�ោយស់ា�ស ីស់ាឡុ�ត  បានិ 

 
ជ្ឈា�មែយួក្រុបុស់របស់ ់បេ�ល ពត ខ�លធាឺប់វេធេើ�ារវេនិៅក្រុ�ស់ងួា 
�ារបរវេ�ស់និ�ងាបានិ�ងឹាចបាស់់អ�ពីតួនិា�ីរបស់់ បេ�ល  
ពត និ�ងា និនួិ ជ្ឈា និ�ងា��និា�់��និងារបស់អ់្ន��ា�ងាពីរបានិ 
ផ្ទាំដលស់់�ិី�មមែថ្លា និនួិ ជ្ឈា ��ួលខា�ស់ក្រុត�ូខាាងាចាតត់ា�ងា 
និ�ងា��និយ័របស់ស់់មាជ្ឈ��ប�ស(២) ភ័ស់ំ�តាងាខ�លបានិ 
ផ្ទាំដលជ់្ឈនូិវេ�ោយស់ា�ស ីនិងា ស់�ផ្ទាំង់ា បានិបញ្ជាជ�់ថ្លា �ូរវេលខា 
ពា�់ព័និធនិងឹាស់ភាព�ារណ៍្ឌស់និំ�ស់�ខានៃផ្ទាំ�ំ្ន�ងា និ�ងា�ារ 
ប�ពានិក្រុ�មស់ីលធម៌របស់់�មមែាភ�បាល ក្រុតូ�បញ្ជូជូនិ 
ផ្ទាំាំលវ់េ�ៅ និនួិ ជ្ឈា និ�ងា (៣) ច�វេពោះ�ារ��ួលខា�ស់ក្រុតូ�ខាាងា  
«��ច�ុារប�ស ស់ងាាម��ច ុ�បបធម៌ វេឃុំោស់និា�ារ និ�ងា  
ស់��សាធ��ារ» ភ័ស់ំ�តាងាខ�លបានិផ្ទាំដលវ់េ�ោយ ឌ្ឍ�ច បានិ 
បញ្ជាជ�់ថ្លា «��ច�ុារប�ស» ស់�វេ�ៅវេលើ�ារវេក្រុជ្ឈើស់វេរើស់ 
ស់មាជ្ឈ��ថ្លមែ ី�ារក្រុតតួព�និ�ត្យនិ�ងា�ា�់��និយ័វេលើស់មាជ្ឈ�� 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 51



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

ប�ស។ វេ�ោះបីជ្ឈាយេាងាណ្ឌា អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះត�លា�ារ 
��ពូលបានិរ�វេឃុំើញថ្លា ភ័ស់ំ�តាងាវេនិះព��ក្រុគីប់ក្រុគីានិ�់្ន�ងា 
�ារបងាាាញថ្លា និនួិ ជ្ឈា មានិ�ួនិា�ីផ្ទាំឺូ��ារវេលើ��ច�ុារ 
�ា�ងាវេនិះវេ�។ យេាងាណ្ឌាម�ញ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះត�លា�ារ 
��ពលូបានិស់និ្ន��ឋានិថ្លា «ភ័ស់ំ�តាងាវេនិះ បងាាាញចបាស់ ់
លាស់វ់េនិៅច�វេពោះម�ខាអងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះស់ាលា��បូងាថ្លា និនួិ  
ជ្ឈា ព�តជ្ឈាមានិតួនិា�ី�ា�់�ងាវេ�ៅនិងឹាបញ្ជាាវេនិះខមនិ 
វេបើវេ�ោះបីជ្ឈាខផ្ទាំ្ន�ជ្ឈា�់លា�់នៃនិ�ារជ្ឈាប់ពា�់ពន័ិ ធរបស់ ់
គីាតព់��ក្រុតូ�បានិ�ងឹាចបាស់់�៏វេ�ោយ។ 

៥៤៧. វេហត��ូវេច្នះ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះយលវ់េឃុំើញថ្លា �ារ 
��ួលខា�ស់ក្រុតូ�ជ្ឈាផ្ទាំឺូ��ាររបស់់ និនួិ ជ្ឈា ខាាងាវេឃុំោស់និា 
�ារ និ�ងាបញ្ជាាពា�់ពន័ិ ធនិងឹាស់��សាធ��ារយេាងាវេហោចណ្ឌាស់់
តាមល�ណិ្ឌ�វេក្រុ�ៅផ្ទាំឺូ��ារ �៏រួមបញ្ជូជូល�ា�ងាបញ្ជាា��និយ័
របស់់�មមែាភ�បាលនិ�ងាបញ្ជាាស់និំ�ស់�ខានៃផ្ទាំ�ំ្ន�ងាវេផ្ទាំសងាវេ�ៀត
ផ្ទាំងាខ�រ។

៧.៦ នាទតីក នពុងក�លមាា្ុតីៃលើយ៉ាធា ៃិង្ៃ្ិ្ុ�

៥៤៨. និនួិ ជ្ឈា បានិប��វេស់ធថ្លាគីាតម់�និខ�លមានិតនួិា�ី 
ឬ�ារ��ួលខា�ស់ក្រុតូ�អេីពា�់ព័និធនិងឹា�ារងាារស់និំ�ស់�ខា 
�ា�ងា��ច�ុារវេយោធា និ�ងាស់និំ�ស់�ខានៃផ្ទាំ�ំ្ន�ងា �្ន�ងាអ�ឡុ�ងា

 របប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ ឬ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងា ប.�.�. វេ�។ 
 ផ្ទាំំ�យវេ�ៅនិងឹាស់�ិី�មមែវេនិះ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះបានិព�ចារណ្ឌា

វេលើភ័ស់ំ�តាងាយេាងាវេក្រុចើនិខ�លបញ្ជាជ�់ថ្លា និនួិ ជ្ឈា បានិ 
ជ្ឈាប់ពា�់ពន័ិ ធ�្ន�ងា��ច�ុារវេយោធា និ�ងាស់និំ�ស់�ខា �ា�ងាវេនិៅ 
ម�និនិ�ងា�្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ។

៧.៦.១. ្មាជកិភាពកនពុងគ្គណៈកមាែ ធកិារលើយ៉ាធានៃ 

បក្សកុមែពុយៃត្ី ្កម្ពុជា

៥៤៩. វេយោងាតាម��ីារ��វេណ្ឌោះ�ស់ាយ វេនិៅ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងា 
របប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ និនួិ ជ្ឈា ជ្ឈាស់មាជ្ឈ��មួយរូប 
របស់់គីណ្ឌ��មមែាធ��ារវេយោធានៃនិគីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
មជ្ឈឈ�ម ប.�.�. និ�ងា��ួលខា�ស់ក្រុតូ�ខាាងាស់ងាាម និ�ងា��ច�ុារ 
វេយោធា។ និនួិ ជ្ឈា បានិបញ្ជាជ�់ពីអតិ�ភាពនៃនិគីណ្ឌ��មមែា 
ធ��ារវេយោធា បេ�ខនិគំីាតប់ានិប��វេស់ធថ្លា គីាតម់�និខមនិ
ជ្ឈាស់មាជ្ឈ��គីណ្ឌ��មមែាធ��ារវេនិះវេ�។

៥៥០. ភ័ស់ំ�តាងាក្រុតង់ាច�ណ្ឌ�ចវេនិះវេនិៅ�្ន�ងាស់�ណ្ឌ�� វេរឿងា 
 

០០២/០២ មានិល�ិណ្ឌ�ម�និស់�ីចងាេា�់គី្នា។ វេនិៅ�្ន�ងា 

��ចសុ់មាាស់និជ៍្ឈាមួយ Steven HEDER វេអៀងា ស់ារ ីបានិ 
បញ្ជាជ�់ថ្លាគីណ្ឌ��មមែាធ��ារវេយោធាព�តជ្ឈាមានិខមនិវេហើយ  
និនួិ ជ្ឈា ចលូរួម�្ន�ងាគីណ្ឌ��មមែាធ��ារវេនិះ រួមជ្ឈាមួយនិងឹា  
បេ�ល ពត និ�ងា ស់�និ វេស់និ និ�ងាអ្ន�វេផ្ទាំសងាវេ�ៀតផ្ទាំងាខ�រ។ 
ឌ្ឍ�ច បានិជ្ឈក្រុមាបជ្ឈនូិស់ហវេចៅក្រុ�មវេស់�ើបអវេងាាតអនិំរជ្ឈាត�  
វេនិៅ�្ន�ងាខខា��មា� �្នា�២០១៦ ថ្លា និនួិ ជ្ឈា គី�ជ្ឈាស់មាជ្ឈ�� 
របស់គ់ីណ្ឌ��មមែាធ��ារវេយោធា។ វេនិៅ�្ន�ងា�ារជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះ 
វេលើស់�ណ្ឌ��វេរឿងា០០២/០១ ស់ា�ស ីស់ងួា ស់�វីេគីឿនិ បានិបញ្ជាជ�់ 
ប�ភឺ�វេលើចវេមឺើយខ�លគីាតប់ានិផ្ទាំដលវ់េនិៅច�វេពោះម�ខាស់ហ 
វេចៅក្រុ�មវេស់�ើបអវេងាាតថ្លាគីាត់បានិឮវេនិៅវេក្រុ�ោយ�្នា� 
១៩៧៩ ខតបេ�វេណ្ឌ ណោះថ្លា និនួិ ជ្ឈា ជ្ឈាស់មាជ្ឈ��របស់គ់ីណ្ឌ� 
�មមែាធ��ារវេយោធា តាមរយ�អតបិ� និ�ងាវេស់ៀ�វេភៅវេផ្ទាំសងាៗ 
ខ�លគីាតប់ានិអានិ វេហើយគីាតម់�និបានិ�ងឹាវេ�ោយផ្ទាំាំល់ 
ថ្លាវេតើ និនួិ ជ្ឈា ធាឺប់ជ្ឈាស់មាជ្ឈ��របស់គីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
វេយោធានៃនិគីណ្ឌ��មមែាធ��ារមជ្ឈឈ�មប�ស �្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប

 
�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យខ�រឬយេាងាណ្ឌាវេនិោះវេ�។  
អ្ន�ជ្ឈ�និាញ Philip SHORT ម�និវេជ្ឈឿថ្លា និនួិ ជ្ឈា ធាឺប់ជ្ឈា 
ស់មាជ្ឈ��របស់គ់ីណ្ឌ��មមែាធ��ារវេយោធាវេនិោះវេ� វេ�ោះ 
បីជ្ឈាគីាតប់ានិបញ្ជាជ�់ថ្លា តាមរយ��ារ��ឹនិា�និវេយោបាយ
របស់គ់ីាត�់្ន�ងាមជ្ឈឈ�មប�ស និនួិ ជ្ឈា មានិអ�ណ្ឌាចក្រុតតួក្រុតា 
វេយោធា�៏វេ�ោយ។  �ចូគី្នាវេនិះខ�រ វេនិៅវេពលព�ភា�សា 
អ�ពីតនួិា�ីរបស់ ់និនួិ ជ្ឈា ពា�់ព័និ ធនិងឹាគីណ្ឌ��មមែាធ��ា 
រវេយោធា អ្ន�ជ្ឈ�និាញ David CHANDLER វេជ្ឈឿជ្ឈា�់ថ្លា 
វេ�ោយស់ារត�ខណ្ឌងារបស់់គីាត់�្ន�ងាមជ្ឈឈ�មប�សវេនិោះ  
និនួិ ជ្ឈា មានិតនួិា�ីស់�ខាានិមួ់យ�្ន�ងាវេគីោលនិវេយោបាយ
ប�សនិ�ងា��វេណ្ឌើរ�ារវេធេើវេស់ច�ដីស់វេក្រុមច រួម�ា�ងាបញ្ជាា 
ពា�់ព័និធនិ�ងា��ច�ុារវេយោធា�ា�ងាអស់់វេនិោះផ្ទាំងាខ�រ។  
វេនិៅ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងាវេពលស់�និា�ារវេលើអងាាវេស់ច�ដី�្ន�ងាស់�ណ្ឌ��  

 ០០២/០២ បញ្ជាាថ្លាវេតើ និនួិ ជ្ឈា គី�ជ្ឈាស់មាជ្ឈ��គីណ្ឌ� 
�មមែាធ��ារវេយោធាខ�រឬវេ�វេនិោះ ព��ក្រុតូ�បានិវេលើ�យ�
ម�ព�និ�ត្យវេមើលវេឡុើងា��ញវេនិោះវេឡុើយ។

៥៥១. វេ�ោយខផ្ទាំអ�វេលើ�ារប��វេស់ធរបស់ជ់្ឈនិជ្ឈាប់វេចោ� 
ថ្លា គីាតម់�និខមនិជ្ឈាស់មាជ្ឈ��គីណ្ឌ��មមែាធ��ារវេយោធា 
របស់់ ប.�.�. និ�ងាវេ�ោយស់ារភាពម�និស់�ីចងាេា�់គី្នា 
នៃនិភ័ស់ិ�តាងាវេនិៅច�វេពោះម�ខាអងាាជ្ឈ�និ��ក្រុជ្ឈះ�្ន�ងាស់�ណ្ឌ�� វេរឿងា

 
០០២/០២ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះម�និអាចស់និ្ន��ឋានិឲ្យ្យហសួ់ពី 
��មត�ស់ងាសយ័ថ្លា និនួិ ជ្ឈា ជ្ឈាស់មាជ្ឈ��គីណ្ឌ��មមែាធ��ារ

52 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

វេយោធា �្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យបានិវេ�។

៧.៦.២. ការជាប់�ក់ព័ៃល្ើ�ៃឹងបញ្ហាា លើយ៉ាធា ៃិង 

្ៃ្ិ្ ុ�លើ�្សងលើទៀត

៥៥២. និនួិ ជ្ឈា ជ្ឈាប់ពា�់ព័និធយេាងាខាាឺ�ងាវេនិៅ�្ន�ងា�ារ 
វេធេើវេស់ច�ដីស់វេក្រុមច រួម�ា�ងា�ារវេរៀបច�ឲ្យ្យមានិវេគីោល 

និវេយោបាយប�សខបបហ�ងាសានិ�ងាវេនិៅ�្ន�ងា�្នា�១៩៦៨  
បានិផ្ទាំដួចវេផ្ទាំដើមឲ្យ្យមានិ�ារតស់៊ូក្រុប�ាប់អា��ធ។ មានិ 
ភ័ស់ិ�តាងាបញ្ជាជ�់ផ្ទាំងាខ�រថ្លា វេនិៅ�្ន�ងាអ�ឡុ�ងារាជ្ឈរ�ឋាភ�បាល

បក្រុងាួបបក្រុងាួមជ្ឈាត��មុ�ជ្ឈា និនួិ ជ្ឈា ក្រុតូ�បានិខតងាតា�ងា 
វេធេើជ្ឈាអនិ�វេមបញ្ជាជ�ារវេយោធាជ្ឈានិខ់ាសុ់់នៃនិ�ងា�មឺា�ងា 

ក្រុប�ាប់អា��ធក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិរ�វេ�ោះជ្ឈាត��មុ�ជ្ឈា និ�ងាជ្ឈាក្រុបធានិ 
ខផ្ទាំ្ន�និវេយោបាយ�ងា�័ព វេ�ោះបីជ្ឈា�ារខតងាតា�ងាខ�ល 

ក្រុតូ�បានិវេធេើវេឡុើងា�្ន�ងាបរ�ប�វេនិះព�តជ្ឈាម�និ�ឺ�ះបញុ្ជា�ងា

អ�ពីអ�ណ្ឌាចជ្ឈា�់ខស់ដងា�៏វេ�ោយ។ 

៥៥៣. និនួិ ជ្ឈា �៏ជ្ឈាប់ពា�់ព័និធនិងឹា�ារវេធេើល�ធ�មមែ��ញ 

អា��ធនិ�ងាក្រុគីាប់រ�វេស់� វេ�ើមបីឲ្យ្យចលនិាតស់៊ូយ�ម� 

វេក្រុបើក្រុបាស់់ ជ្ឈាព�វេស់ស់អា��ធនិ�ងាក្រុគីាប់រ�វេស់�បានិម�ពី 

ក្រុបវេ�ស់ច�និ ខ�ល�ងឺា�ាតត់ាមក្រុបវេ�ស់វេ�ៀតណ្ឌាម។ 

វេនិៅ�្នា�១៩៧៣ និនួិ ជ្ឈា �៏ក្រុតូ�បានិ បេ�ល ពត ឲ្យ្យ��ួលខា�ស់ 

ក្រុតូ��្ន�ងា�ារធានិាស់និំ�ស់�ខាស់ក្រុមាប់ក្រុពះរាជ្ឈ�ស់ស��ច ុ

របស់់ស់វេមដច និវេរោតមំ ស់ីហនិ� វេ�ៅ�ានិត់�បនិរ់�វេ�ោះ 
វេនិៅ�្ន�ងាក្រុបវេ�ស់�មុ�ជ្ឈាផ្ទាំងាខ�រ។ ច�ងាវេក្រុ�ោយ និនួិ ជ្ឈា 

 
�៏បានិបញ្ជាជ�់ថ្លា គីាតប់ានិចូលរួម�្ន�ងា�ារវេរៀបច�ខផ្ទាំនិ 
�ារនិ�ងា�ារវេធេើវេស់ច�ដីស់វេក្រុមចពា�់ព័និធនិងឹា�ារ�ាយ 
ផ្ទាំដាច់ក្រុព័ក្រុតចូល�ីក្រុ�ុងាភ្ន�វេពញ និ�ងាបានិចូលរួម�្ន�ងា��ច ុ
ក្រុបជ្ឈ��ជ្ឈាវេក្រុចើនិ ខ�ល�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ���ា�ងាវេនិះមានិវេលើ�ខផ្ទាំនិ 
�ារអ�ពចីលនិារ�លវេ�ៅម�ខារបស់�់ងា�មឺា�ងាក្រុប�ាប់អា��ធ 
ក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិរ�វេ�ោះជ្ឈាត��មុ�ជ្ឈា និ�ងាខផ្ទាំនិ�ាររ�វេ�ោះ�ីក្រុ�ុងា 
ភ្ន�វេពញវេនិៅ�្ន�ងា�្នា�១៩៧៥ និ�ងា�ាររ���លមូល�ឋានិ 
ប-៥ ស់ក្រុមាប់�ាយផ្ទាំដាច់ក្រុព័ក្រុតចូល�ីក្រុ�ុងាភ្ន�វេពញ។ 

៥៥៤. �្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ �ារពា�់
 ព័និធរបស់់ និនួិ ជ្ឈា �្ន�ងាបញ្ជាាស់និំ�ស់�ខាខាាងាវេក្រុ�ៅជ្ឈា

ស់�ខាានិ ់គី�ពា�់ព័និធនិងឹាអ�វេពើហងឹាសាខ�ល�ានិខ់តខាាឺ�ងា 
វេឡុើងារ�ាងាក្រុបវេ�ស់�មុ�ជ្ឈា និ�ងាវេ�ៀតណ្ឌាម។ វេនិៅ�្ន�ងា��ចុ

 
ក្រុបជ្ឈ��របស់គ់ីណ្ឌ��មមែាធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំវេនិៅ�្ន�ងាខខាមីនិា  
�្នា�១៩៧៦ ខ�ល�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��វេនិោះ បេ�ល ពត ព��មានិ 
�តមំានិ និនួិ ជ្ឈា បានិបវេញុ្ជូញមត�ជ្ឈាវេក្រុចើនិនិ�ងាបានិផ្ទាំដល ់
�ារខណ្ឌនិា�ពា�់ព័និធនិងឹាស់ភាព�ារណ៍្ឌក្រុព�ខ�និជ្ឈាប់
ក្រុបវេ�ស់វេ�ៀតណ្ឌាម។ គីាតប់ានិវេលើ�វេឡុើងាថ្លា ក្រុត�ូមានិ 
��ធានិ�ារ�ា�ងាតាមផ្ទាំឺូ�និវេយោបាយ�ារ�ូត ក្រុពម�ា�ងា
�មឺា�ងាវេយោធាផ្ទាំងាខ�រ។ និនួិ ជ្ឈា �៏មានិ�តមំានិ និ�ងា បានិ 

រូបខាាងាវេ�េងា៖ និនួិ ជ្ឈា ក្រុបធានិស់ភាត�ណ្ឌាងាក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិ 
�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ និ�ងាជ្ឈាអនិ�វេលខាាប�ស��មមែ�យនិសី់ំ
�មុ�ជ្ឈា �រវេនិៅវេលើក្រុចា�ងា��និប់ខ�លស់ង់ាអ�ពីវេបត�ងា។ 
(បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

បវេញុ្ជូញមត�វេនិៅ�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��វេផ្ទាំសងាៗវេ�ៀតរបស់គ់ីណ្ឌ� 
�មមែាធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំ ខ�លព�ភា�សាអ�ពសី់ភាព�ារណ៍្ឌ 
វេនិៅក្រុព�ខ�និ�មុ�ជ្ឈាវេ�ៀតណ្ឌាម។ 

៥៥៥. �ូរវេលខាជ្ឈាវេក្រុចើនិខ�លវេនិៅវេស់ស់ស់ល់ពា�់ព័និធ 
និងឹាស់ភាព�ារណ៍្ឌវេនិៅស់មរភូម� និ�ងាវេនិៅក្រុព�ខ�និជ្ឈាប់ 
ក្រុបវេ�ស់វេ�ៀតណ្ឌាម ក្រុតូ�បានិចមឺងាជ្ឈនូិវេ�ៅ និនួិ ជ្ឈា ។ មានិ 
ភ័ស់ិ�តាងាបញ្ជាជ�់ផ្ទាំងាខ�រថ្លា វេនិៅ�្ន�ងា�ាល�វេ�ស់�មួយ

 
ច�និនួិ និនួិ ជ្ឈា បានិផ្ទាំដល់មត�និ�ងា�ារខណ្ឌនិា�វេលើបញ្ជាា 
�ា�ងាអស់់វេនិះ។ 

៥៥៦. វេក្រុ�ៅពីបញ្ជាាជ្ឈវេមឺោះជ្ឈាមួយក្រុបវេ�ស់វេ�ៀតណ្ឌាម 
និនួិ ជ្ឈា �៏បានិចលូរួម�្ន�ងា��ច�ុារពា�់ពន័ិ ធនិងឹាស់�មមែភាព 
វេយោធាផ្ទាំងាខ�រ។ គីាត់មានិ�តមំានិវេនិៅ�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��
របស់់គីណ្ឌ��មមែាធ��ារអ�ចនៃន្រ្តីនិយ៍ំវេនិៅ�្ន�ងាខខាឧស់ភា  
�្នា�១៩៧៦ ខ�លវេនិៅ�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��វេនិោះ មានិ�ារ 
ព�ភា�សាអ�ព�ីារស់ង់ាវេរោងាចក្រុ�ស់ក្រុមាប់ផ្ទាំល�តអា��ធ និ�ងា 
�ារស់ាងាស់ង់ាក្រុពលានិយនិវំេហោះវេយោធា��ពង់ា�្នា�ងា។  
គីាត់�៏បានិចូលរួមវេនិៅ�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��មួយវេ�ៀតរបស់ ់
គីណ្ឌ��មមែាធ��ារអច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំខ�លបានិវេធេើវេឡុើងាវេនិៅខខា 
��មា� �្នា�១៩៧៦ ខ�លព�ភា�សាវេលើបញ្ជាាជ្ឈាវេក្រុចើនិ 
ពា�់ពន័ិ ធនិងឹា�ារពារជ្ឈាត�។ �ចូគី្នាវេនិះខ�រ និនួិ ជ្ឈា �៏មានិ 
�តមំានិ�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��មួយវេ�ៀតរបស់គ់ីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
អច�នៃន្រ្តីនិយ៍ំខ�លវេធេើវេឡុើងាវេនិៅ�្ន�ងាខខាឧស់ភា �្នា�១៩៧៦  
ខ�លព�ភា�សាអ�ព�ី�ច�ុារវេយោធា�្ន�ងា�ារពារក្រុបវេ�ស់ 
និ�ងា�ស់ាងាក្រុបវេ�ស់និ�ងា�ារចូលរួមរបស់់វេយោធាវេនិៅ 

�្ន�ងា�ារបងាាបវេងាាើនិផ្ទាំល�ស់��មមែ។ ច�ងាវេក្រុ�ោយ វេក្រុ�ៅព�ូីរ 
វេលខាពា�់ព័និធនិងឹាស់មរភូម�និ�ងាក្រុបវេ�ស់វេ�ៀតណ្ឌាម 

�ចូខាាងាវេលើ និនួិ ជ្ឈា ជ្ឈាអ្ន���ួលវេលខា�នៃ�វេ�ៀត ពា�់ 

ពន័ិ ធនិងឹាស់�មមែភាពវេយោធា ជ្ឈាព�វេស់ស់ �ងាពល១៦៤  

របស់់�ងា�័ពប���តនំិ�៍មុ�ជ្ឈាផ្ទាំងាខ�រ។

៥៥៧. �ស់សនិា��ដ�ីង់ាប���ត ំវេលខាព�វេស់ស់ស់ក្រុមាប់

ខខាធ្ន ូ�្នា�១៩៧៦ ម��លខ់ខាម�រា �្នា�១៩៧៧ បានិច�ះ 
ផ្ទាំសាយវេឡុើងា��ញអ�ពីស់និរំ�ថ្លាមួយ�្ន�ងាឱ�ាស់ប�ណ្ឌ្យ 
ខាបួ�ី៩ នៃនិ��វេណ្ឌើត�ងា�័ពប���តនំិ�៍មុ�ជ្ឈា។ វេនិៅ�្ន�ងា 
ស់�និា�ារ�្ន�ងាស់�ណ្ឌ�� វេរឿងា០០២/០១ និនួិ ជ្ឈា បានិប��វេស់ធ 
វេ�ោយវេលើ�វេឡុើងាថ្លាគីាតម់�និបានិខថ្លងឺាស់�និរំ�ថ្លាវេនិោះ 

វេ� វេហើយថ្លាអ្ន�ខ�លខថ្លងឺាស់�និរំ�ថ្លាវេនិៅវេពលវេនិោះគី�  

ស់�និ វេស់និ។ �៏បេ�ខនិ ំវេស់ច�ដីរាយ�ារណ៍្ឌព័តម៌ានិវេនិៅ 

វេពលវេនិោះខ�លបានិ�ស់ង់ាស់�និរំ�ថ្លា�ខ�លវេនិះ បានិ

បញ្ជាជ�់�ូចៗគី្នាថ្លា និនួិ ជ្ឈា គី�ជ្ឈាអ្ន�ខថ្លងឺាស់�និរំ�ថ្លា 

វេនិៅនៃថ្លង�ី១៦ ខខាម�រា �្នា�១៩៧៧ �្ន�ងាឋាានិ�គីាតជ់្ឈា 
និាយ�រ�ឋមន្រ្តីនិំសី់ដី�ីនៃនិ�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ។ 

៥៥៨. និនួិ ជ្ឈា �៏ជ្ឈាប់ពា�់ព័និធនិងឹា�ារវេបាស់ស់មអាត 

�មមែាភ�បាលនិ�ងាវេយោធា ជ្ឈាព�វេស់ស់អ្ន�ខ�លម�ព ី

ភូម�ភាគីបូព៌ា។ វេនិៅ�្នា�១៩៧៨ គីាត់បានិចូលរួម 

�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��មួយជ្ឈាមួយវេម�ឹ�និា��នៃ�វេ�ៀតរបស់់ 
ប�ស រួមមានិ បេ�ល ពត, ស់�និ វេស់និ និ�ងា តាមេ��  

ក្រុពម�ា�ងាវេមបញ្ជាជ�ារវេយោធាជ្ឈាវេក្រុចើនិរូបវេ�ៀត វេ�ោយ 

វេនិៅ�្ន�ងា��ចកុ្រុបជ្ឈ��វេនិោះ ស់មាជ្ឈ��របស់់ភូម�ភាគីបូព៌ា 

ជ្ឈាព�វេស់ស់ វេស់ោ ភឹម ក្រុតូ�បានិក្រុប�ាស់ថ្លាជ្ឈាខាមែា�ងានៃផ្ទាំ ំ

�្ន�ងារបស់់ប�សខ�លក្រុតូ�បានិស់មអាត។ វេនិៅ�្ន�ងា��ចុ
 

ក្រុបជ្ឈ��វេនិោះ និនួិ ជ្ឈា បានិនិ�យាយអ�ពី�ារចាប់ខាឺួនិ 
ស់មាជ្ឈ��ជ្ឈាវេក្រុចើនិរបស់់ភូម�ភាគីបូព៌ា។ 

៥៥៩. ស់មាជ្ឈ��ភាពព�តក្រុបា��វេនិៅ�្ន�ងាគីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
វេយោធា ម�និស់ូ�ជ្ឈាស់�ខាានិប់េ�និមែានិវេ� វេ�ោយស់ារខត  

និនួិ ជ្ឈា មានិម�ខាត�ខណ្ឌងាជ្ឈានិខ់ាសុ់វ់េនិៅ�្ន�ងាគីណ្ឌ��មមែាធ��ារ 
មជ្ឈឈ�មប�ស។ អងាាជ្ឈ�និ��ជ្ឈក្រុមះយល់វេឃុំើញថ្លា និនួិ ជ្ឈា  

បានិ��ួលព័ត៌មានិលមអ�តនិ�ងាមានិឥ�ធ�ពលយេាងា

ខាាឺ�ងាវេ�ៅវេលើវេគីោលនិវេយោបាយវេយោធារបស់់�មុ�ជ្ឈា

ក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ និ�ងា�ារអនិ��តវំេគីោលនិវេយោបាយវេនិះ។ 

�មមែាភ�បាលខខាមែរក្រុ�ហម�រវេនិៅខាាងាម�ខា 
ស់ភាត�ណ្ឌាងាក្រុបជ្ឈាជ្ឈនិ �មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ។
(បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

(តលើ�លើល�លើក្រកាយ)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ នែកច្បាប់ លេ�ខ២៥៨ សខឧ្ភា ឆាំ្នននែ ២០២១

មជ្ឈមណ្ឌ លសន្តិិ�ភាពអន្តិ លង់់វែ�ង់ នៃន្តិមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 

សូមសវែមងិ់នូ្តិ�សមាណទុកុខដ៏៏ក្រៀ�កៀម�កំ ន្តិ�ង់ចូូលរមួរវំែលកទុកុ ខជាមយួ�កុម��ួសារសព 

ចំូក្រៀ�ះមរណភាពរបស់

ក�នី្តិ�ពន្តិ ធ សំុំ សាក្រៀរឿន្តិ 

កាលព�ីពកឹ នៃ� ៃទុ៣ី១ វែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២១

មជ្ឈមណ្ឌ ល្ៃ្ភិាពអ្នៃ ៃង់សវងនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 

្ូម្សមង្ៃូវ្មាណទកុខ

មរណ្ឌភាពរបស់វ់េលោ� គី�ជ្ឈា�ារបាតប់ង់ានិ�ូ��ីនិ�ពនិធចវេក្រុម�ងាវេជ្ឈើងាចាស់់ ក្រុប�បវេ�ោយវេ�ពវេ�ោស់ល្យ 

និ�ងាស់មតភិាពខាស់ុ់។ �្ន�ងាច�វេណ្ឌោមប�ចវេក្រុម�ងាជ្ឈាវេក្រុចើនិខ�លវេលោ�បានិនិ�ពនិធ វេលោ��៏បានិនិ�ពនិធចវេក្រុម�ងា

ច�និនួិពីរប�ស់ក្រុមាប់�ស់ុ�អនិង់ឺាខ�ងាខ�រ រួមមានិ៖ ប�  «អន្តិ លង់់វែ�ង់ក្រៀសំហា» និ�ងា ប� «គ្មាា ន្តិឥន្តិ ធនូ្តិក្រៀសំហ៍៍» 

ខ�លបងាាប់និ�ូអតនិិយ័�ក៏្រុជ្ឈាលវេក្រុជ្ឈៅ�ា�់�ងានិងឹា�ារវេធេើស់មារហណ្ឌ�មមែច�ងាវេក្រុ�ោយរបស់់ចលនិាតស់៊ូ

ខខាមែរក្រុ�ហមវេនិៅអនិង់ឺាខ�ងា �ារផ្ទាំសះផ្ទាំសា និ�ងា�ារ�ស់ាងាស់និំ�ភាពជ្ឈាវេ�ើម។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលស់និំ�ភាពអនិង់ឺាខ�ងា 

នៃនិមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា ស់ូមបួងាស់ួងាឲ្យ្យ��ញ្ជាញណ្ឌ�ិនិធរបស់់��ីនិ�ពនិធ ស់៊�� ស់ាវេរឿនិ បានិវេស់ោយស់�ខា

�្ន�ងាស់�គីត�ភព���បីវេឃុំ�ឺងាឃុំាឺតវេឡុើយ។
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 កា�ពរីលេវិ�ាលេមិាោង២ រលេសៀ� នថុងៃេរី២២ ខែខមិិថុនុាា  
ឆ្នាំាំ�២០២១ ការយិា�័យស្រីសាវិកជាវិ នាងិ្រណ ៈា�័យ 
ឯកសារខែខែរកកហមិ លេខតក្�ពង់ចាមិ �នាលេរៀ្រច�លេ��ង 
លេវិេិកាអនារ្ជ�នាានា ់ជាមួិយអំករស់រានាមិានាជរីវិតិពរីរ្រ្រ 

ខែខែរកកហមិ។ លេវិេិកាអនារ្ជ�នាានា ់�នាលេធាិ�លេ��ងតាមិក្រពន័ាធ 
វិរីលេ�អូ (Conference) លេ�ោយមិានាការអលេ�ើ �ញចូ�រួមិពរី  
សានា ់ ថុា សិ�បកររស់រានាមិានាជរីវិិតពរីរ្រ្រខែខែរ 

កកហមិ នាងិនាសិ្ិត ច�នានួា២៥នាាក់មិកពរីវិិេ្យាសាានា 

ពហ្ុរលេចចកលេេសលេខតក្�ពង់ចាមិ សាក�វិិេ្យា�័យ 

លេវិលេសា�នាលេខតក្�ពង់ចាមិ នាងិសាក�វិិេ្យា�័យភូូមិិនាា 

ភូំ�លេពញ។ លេគ្គោ�្រ�ណងននាលេវិេិកាអនារ្ជ�នាានាល់េនាះគឺ្គ 

លើវទកិាអ្នៃរ្ជំនាៃ់រវាង្លិែកររ្់រាៃមាៃ 
ជតីវតិពតីរបបស� ែរក្រកហម ៃងិក្រកុមៃិ្ ្សិត
ទចូ្ច វលើណា ត ៃងិ គ្គមឹ ្ុភូតី 

លេ��មិបរីឲ្យនាសិ្តិខែ���នាចូ�រួមិ ខែសងិយ�អ់�ពរីលេរឿង 
រាាវិរ្រស់អំករស់រានាមិានាជរីវិិតពរីរ្រ្រខែខែរកកហមិ នាងិ 
េេួ��នាច�លេណះ�ងឹអ�ពរីក្រវិត្សិាស្ត្រសខ្ែខែរកកហមិ។ 

 សានា ់ថុា �នារ�ឭកអ�ពរីក្រវិត្រិ្រសខ់ានួា នាងិលេរឿងរាាវិ 
ជរីវិតិមុិនាលេព� នាងិកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ �ចូជាការលេ��ក 
ក្រពន័ាធភូាខឺែស្រីស ការ្រ�ខែ្រកពរីកកមុិកគ្គសួារ ការហ្ូរចកុមិិនា 
កគ្គ្់រកគ្គានា ់ការចា្់រ្រ�ើូនាលេេៅសមិរភូូមិិ នាងិការចា្់រ 
ខានួាយកលេេៅសមិាា្់រ។ សានា ់ថុា �នា្រនាល្េេៀតថុា «ខំុ� 
�នាច�ូកំុងកងស�ិប�ខែខែរកកហមិលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦។  
លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំុ�កតវូិ�នា្រ�ើូនាលេេៅលេធាិ�ជាលេយោធាាខែខែរ

 
កកហមិ នាងិ�នាហិកឹហិនឺា�នារយ�លេព�១ស�ាហ ៍មុិនា

ស់ានិ ់ថ្លា រ�ឭ�អ�ពីក្រុប�តំ� និ�ងាវេរឿងារេា�ជ្ឈី��តវេនិៅ�្ន�ងារបបខខាមែរក្រុ�ហមក្រុបាប់�ល់ក្រុ�ុម 
និ�ស់ស�តតាមរយ�ក្រុបព័និធ�ីវេ�អូ (ConferenCe)ពី�ារ�យាល័យ�ស់ា�ក្រុជ្ឈា� និ�ងាបណ្ឌ ណាល័យ
ឯ�ស់ារខខាមែរក្រុ�ហម វេខាត�ំ�ពង់ាចាម។ (ស់៊ាងា ច�និាំ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

ស់ានិ ់ថ្លា វេក្រុបើក្រុបាស់់ឧប�រណ៍្ឌក្រុ�វេស់ោ វេ�ើមបី 
ក្រុបគី��ប�ចវេក្រុម�ងា «១៧ វេមស់ា» ខ�លនិ�ពនិធ 
វេ�ោយក្រុ�ុមខខាមែរក្រុ�ហមវេ�ើមបីឲ្យ្យក្រុ�ុមនិ�ស់ស�ត
ស់ាំប់ និ�ងាវេ�េងាយលព់ីអតនិិយ័ ក្រុពម�ា�ងាអ�វេពើ 
វេឃុំោរវេឃុំៅខ�លបានិវេ�ើតវេឡុើងាវេនិៅក្រុបវេ�ស់
�មុ�ជ្ឈា �្ន�ងាអ�ឡុ�ងារបប�មុ�ជ្ឈាក្រុបជ្ឈាធ�បវេតយ្យ 
(ពី�្នា�១៩៧៥-១៩៧៩)។ (ស់៊ាងា ច�និាំ/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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ស់ានិ ់ថ្លា ស់មឹឺងាវេមើលព�ពរ័ណ៍្ឌរូបថ្លតខ�ល 
ក្រុតូ�បានិ�ា�់តា�ងាបងាាាញវេនិៅ�ារ�យាល័យ
�ស់ា�ក្រុជ្ឈា� និ�ងាបណ្ឌ ណាល័យឯ�ស់ារខខាមែរ 
ក្រុ�ហម វេខាត�ំ�ពង់ាចាម។ (ស់៊ាងា ច�និាំ/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)

លេព�្រ�ើូនាលេេៅសមិរភូូមិិកតពា�ងផាុងលេ��មិបរី ក្រយុេធជា
 

មួិយកងេ័ពលេវិៀតណាមិ។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំុ�កតូវិ�នា 
ចា្់រ្រ�ើូនាលេេៅលេធាិ�ការលេនាៅកព�ានាយនាល្េហោះថុែរី លេនាៅលេខត ្
ក�ពង់ឆ្នាំាំ�ង។ ខំុ�កតវូិលេធាិ�ការេា�ងនថុងៃេា�ងយ្់រ គ្គែានាលេព� 
សកមិាក នាងិគ្គែានាអាហារហ្ូរចកុកគ្គ្់រកគ្គានា។់ លេនាៅលេ��មិ 
ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំុ�កតវូិ�នាចា្់រខានួាយកលេេៅ�ាក់លេនាៅច�ណត

 
រថុលេភូា�ងឬ (រាារមិាស) សាតិលេនាៅលេខតក្�ពង់ឆ្នាំាំ�ង។ ខំុ��នា�ងឹ 
ខានួាមុិនាថុា ខែខែរកកហមិចា្់រខំុ�យកលេេៅក�ក�ជាសមិាា្់រ

 
លេចោ�មិិនាខានា �លូេចះំខំុ��នារតល់េភូៀសខានួាលេេៅភូំ�ឱរាា�់ 
លេហ�យ�នាសមិងៃ��ាក់ខានួា នាងិរស់លេនាៅកុំងនកពលេ��ភូំ�

 
រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៨០។ 

 លេនាៅលេព� សានា ់ថុា �នា្រ�ច្់រការនាយិាយលេរៀ្ររា្់រ 
អ�ពរី��លេណ�រជរីវិិតរ្រស់គ្គាត ់កកុមិនាសិ្ិត�នាលេចោេសួរ 
ស�ណួរជាលេកច�នាលេេៅកានាគ់្គាត ់រួមិមិានា៖ 

លើតើលើលាកបាៃសាគ ល់លើ�ែ ះក្របធាៃភូមូភិាគ្គសដរឬលើទ? 

លើ�លើពលសដលលើលាកបាៃច្ចុះពតីលើលើភូនំឱរាាល់វញិ លើតើលើលាកក្រតូវ 

បាៃចាប់យកលើ��ក់គុ្គក ៃងិ្ួរច្ចលើមៃើយបានុាែ ៃដង? 

លើតើលើលាកបាៃច្ចូលកនពុងវិ្ ័ យ្លិែៈស� នកលើលងក្រទលើសា 
លើ�លើពលណា? 

លើតើលើលាកទទលួរងការលើរ ើ្ លើអ្នើងសដរលើទលើ�លើពលសដលបាៃ 

ជលើមៃ�្លើ�កសៃ ៃងលើ�្សង? 

លើតើក្រពតឹ ្កិារណ៍ជលើមៃ�្ក្របជាជៃភូមូភិាគ្គប�ូាបាៃចាប់ 

លើ� ាើមលើ�លើពលណា?

 ្រនាាា្់រពរីលេឆ្នាំា�យស�ណួររ្រស់នាសិ្ិតរួច សានា ់ថុា 
�នាលេក្រ�ក�សឧ់្រករណ៍កេលេសោ លេ��មិបរីក្រគុ្គ�្រេចលេកមិ�ង 

«១៧ លេមិសា» ខែ��នាពិនាធលេ�ោយកកមុិខែខែរកកហមិលេ��មិបរី 
ឲ្យកកមុិនាសិ្តិសា្្់រ នាងិលេ�ងិយ�ព់រីអតានាយ័ កពមិ 
េា�ងអ�លេព�លេឃុំោរលេឃុំៅខែ���នាលេក�តលេ��ងលេនាៅក្រលេេស 
កមុ្ិជា កំុងអ��ុងរ្រ្រកមុ្ិជាក្រជាធាិ្រលេតយ្យ (ពរីឆ្នាំាំ�

 ១៩៧៥-១៩៧៩)។ 

 វិាា �ារាាលេពកជ នាសិ្ិតឆ្នាំាំ�េរី២ខែផកំក្រវិត្ិសាស្ត្រស ្
ននាសាក�វិេិ្យា�យ័ភូូមិិនាាភូំ�លេពញ �នាលេ��កលេ��ងថុា 
«លើវទកិាអ្នៃរ្ជំនាៃ់លើៃះបាៃ�ាល់ចំ្ចលើណះដឹងក្របវត្សិាស្រ្ត្្  

ៃិងមាៃសារ្ំខាៃ់ដល់ក្របធាៃបទក្រសាវក្រជាវរប្់�ំពុំ 
ៃងិក្រកុម ទាំក់ទងៃងឹរបបស�ែរក្រកហម។

 នារី សុផ� នាសិ្ិតឆ្នាំាំ�េរី២ខែផកំក្រវិត្ិសាស្ត្រសន្នា 
សាក�វិេិ្យា�យ័ភូូមិិនាាភូំ�លេពញ �នា្រលេ�ចញេស្នា� 
ថុា «� ំពុំទទលួបាៃការយល់ដឹងអំ្នពតីក្រជុងមួយលើទៀតនៃ
ក្របវត្សិាស្រ្ត្្ស� ែរក្រកហម សដលលើច្ចញពតីលើរឿងរាាវរប្់អ្ននក
រ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបស�ែរក្រកហមមាន ក់គ្គអឺ្នាំ  ថា។ ជតីវតិ
រប្់គាំត់ គ្គលឺើ�រលើពញលើ�លើ�យភាពភ័ូយខាៃ ច្ច ៃងិការ
បាក់្�ត»។

 ជា សមិបត្�ិកិណា នាសិ្តិឆ្នាំាំ�េរី ២ខែផកំក្រវិត្សិាស្ត្រស ្
ននាសាក�វិិេ្យា�័យភូូមិិនាាភូំ�លេពញ មិានាលេយោ្រ�់ថុា 
«លើបើលើទាំះបតីជាមៃិអាច្ចជួបផី្ទាល់ជាមយួអ្នាំ  សាៃ់ ថា ក៏លើ�យ 
ក៏� ំពុំពតិជាបាៃទទលួៃូវបទពលិើសាធៃ៍ជតីវតិជាក់ស ា្ង
រប្់គាំត់កនពុងរបបស� ែរក្រកហម ៃងិទទលួបាៃចំ្ចលើណះដឹង
ជាលើក្រច្ចើៃអំ្នពតីក្របវត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជាក្របជាធបិលើតយយ សដល
ជាចំ្ចលើណះដឹងបសៃ ែមកនពុងកចិ្ច ចការក្រសាវក្រជាវរប្់�ំពុំ  ៃងិ
ក្រកុមសដរ»។
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លេលខ២៥៨ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២១

«លើ�ះ�ង់ធូលតី»
លើរឿងរាាវលើច្ចញពតីក្របជាជៃ�ែតីលើក្រកាមរបបកម្ពុជាក្របជាធបិលើតយយ

សច្ចម ហុតីង ៖ អ្ន នកលើបើកបរ

 បាតុ លតី ជាក្របពៃរ្ប្់ ឈឺមិ ហតីង  

បាៃៃយិ៉ាយលើរៀបរាប់ក្របាប់ថា៖

 លេនាៅលេព�ខែ��ខំុ�លេនាៅតចូ ខំុ�មិិនា
 

ខែ��មិានាឱកាស�នាច�ូលេរៀនាលេ�� យ។  

្រាខុែនា្្រែនូាៗរ្រសខ់ំុ��នាច�ូលេរៀនា។ ខំុ�លេនាៅ
 

ផាះលេហ�យជយួលេធាិ�ខែស្រីសឪពកុមិាាយរ្រស ់

ខំុ�។ ខំុ�ក៏ជាអំកលេមិ��ខែថុឪពុកមិាាយ
 

ខែ��មិានាសុខភូាពមិិនាសូវិរងឹមិា�ខែ�រ។ 

 ្រារីរ្រសខ់ំុ�លេ�ែោះ ខែចមិ ហុរីង មិានា 
ស្រីសុកក�លេណ�តលេនាៅកុំងលេខតក្ណាា�។  
នថុងៃមួិយគ្គាត�់នាលេេៅលេ�ងមិរីងរ្រស់

គ្គាតល់េនាៅកុំងភូូមិិរ្រស់ខំុ� លេហ�យមិរីង

រ្រស់គ្គាត�់នា្រ�ចុះ្រ�ចូ�គ្គាតឲ់្យ

សុ�ខំុ�លេរៀ្រការ។ លេយ�ង�នាកាាយជាគូ្គ

�ណាឹង លេហ�យ�នាសលេកមិចចតិល្េរៀ្រការ 

លេនាៅឆ្នាំាំ�លេកកោយ។ ��្ូរង្រារីរ្រសខ់ំុ�ជាអំក 
លេ��ងលេតោំត ្រាុខែនាល្េកកោយមិក គ្គាត់

�នាសលេកមិចចិតល្េធាិ�ជាអំកលេ្រ�ក្ររ។ 

គ្គាត�់នាជ�ួ�ានាពរីលេគ្គ លេហ�យគ្គាត ់

កតូវិ្រង់នថុា�ំួ�ឲ្យលេគ្គច�នានួាក្រខែហ� 
ជា៥០០លេរៀ�កំុងមួិយខែខ។ កខែនាាង

ខែ��គ្គាតល់េ្រ�កលេេៅ�ចូជា តាលេខែៅ។ 

លេេោះ្ររីយាាងណា ខំុ�មិិនាខែ���នាលេធាិ� 
��លេណ�រជាមួិយគ្គាតល់េេៅផាូវិឆ្នាំងៃាយលេេ។  
្រារីរ្រស់ខំុ�ខែតងលេកកោកលេេៅលេធាិ�ការលេព� 
កពកឹ នាងិកត�្់រមិកវិញិលេនាៅលេព�យ្់រ  

លេហ�យ�នា្រនាក្ារងារលេ�ោយលេ��ងលេតោំត  

រកកតរី នាងិលេធាិ�ខែស្រីស ។

 ហុរីង គឺ្គជាកូនាក្រុសចបងលេនាៅកំុង 
កគ្គួសារ លេហ�យគ្គាតក់តូវិលេមិ��ខែថុ្រែូនាៗ 
ច�នានួា៩នាាក់លេេៀត។ �លូេចះំលេយ�ងខែតង 

មិានា្រញ្ាលេរឿងក�ក់កាក់។ គ្គាតមិ់ិនា 

ខែ��ខងឹ នាងិមិិនាខែ��លេ�ាោះក្រខែកក 

ជាមួិយខំុ� ឬកគ្គួសារគ្គាតល់េ��យ។ លេនាៅ 
កុំងរ្រ្រ �នា ់នា�់ កគ្គា្់រខែ្រកជាលេកច�នា 
�នាេមិាាក់លេនាៅកុំងភូូមិិរ្រសព់កួលេយ�ង  
លេហ�យមិានាកគួ្គសារជាលេកច�នា�នាសលេកមិច 

ចិតច្ាកលេចញពរីភូូមិិ្រលេណ្ោះអាសនា ំ

លេ�ោយលេេៅរស់លេនាៅេរីរួមិលេខតខ្ែ��លេនាៅ 

ជិតេរីកកុងភូំ�លេពញ។ លេនាៅលេព�ខែ��

កគ្គា្់រខែ្រកចា្់រលេផា�មិេមិាាក់ច�លេព�

រ�វូិខែ��ចា្់រលេផា�មិក្រមូិ�ផ� កគួ្គសារ 

រ្រស់លេយ�ង�នា�ូនាចូ�មិកកំុងភូូមិិ 
លេ��មិបរីក្រមូិ�យកស្រីសូវិ។ អំកភូូមិិមួិយ 

ច�នានួាក៏�នាព្យាយាមិក្រមូិ�យកអងៀរ 

ខែ��េមិាាក់ពរីលេ��យនាល្េហោះ ្រាុខែនាវ្ិា 

ក៏មិិនាងាយស្រីសួ�លេនាោះលេេលេកពោះយនា ្

លេហោះេមិាាក់អងៀរលេនាៅឆ្នាំងៃាយពរីភូូមិិខែកបរ 

កព�ានាយនាល្េហោះលេពោធា�ចិនាតងុ 

ខែ��ក្រជាជនាក្រជាជនារសល់េនាៅខែកបរ

លេនាោះក្រមូិ��នាអងៀរយាាងលេកច�នា។  

លេកកោយលេព�សភូាពការណ៍មិានាភូាព 

សងៃ្់រសងៃាត្់រនា្ចិ លេយ�ង�នាកត�្់រលេេៅ 

ភូូមិិរ្រស់លេយ�ងវិិញលេ��មិបរីជរីកកាាមិ 

នាងិរកឧសេុក�តុ។ 

 លេនាៅកុំងខែខលេមិសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

លេយោធាាខែខែរកកហមិ�នាចា្់រលេផា�មិ 

្រលេណាញពួកលេយ�ងលេចញពរីផាះ។ ខំុ�ពិត 
ជាមិិនា�ងឹថុាពួកលេគ្គលេធាិ�អិរីលេេ ្រាុខែនាខ្ំុ� 
កគ្គានាខ់ែត�ងឹថុាខំុ�ភ័ូយខាាចខាា�ងណាស ់ 
�លូេចះំ លេយ�ង�នាលេធាិ�តាមិ្រញ្ើរ្រស ់

ពួកលេគ្គ។ លេយ�ង�ា��យហ្ូរលេនាៅតាមិ 

ផាវូិ លេហ�យលេយ�ងចា្់រលេផា�មិលេធាិ���លេណ�រលេេៅ 
លេខតក្ណាា�។ លេនាៅលេព�ខែ��លេយ�ងលេេៅ 

��់ លេយ�ងមិិនាមិានាផាះសកមិាកលេនាោះ

លេេ �លូេចះំលេយ�ង�នាយកធាាងលេតោំត មិក 

�ាក់គ្គងលេ��គ្គាំក្រក់លេធាិ�ជា��្ូរ�ននាកូនា 

ខាមិតចូមួិយ។ លេ�ោយសារលេយ�ងជា 

ក្រជាជនាថុែរី លេយ�ងមិិនាកតូវិ�នាអនាញុ្ញាត 

ខចម ហ�ងីា ម�និវេពលវេរៀប�ារ 
(បណ្ឌ ណស់ារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯ�ស់ារ�មុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៥៨ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២១

ឲ្យរសល់េនាៅជាមួិយក្រជាជនាមូិ��្ឋានាលេេ។ 

 ខំុ�ជាអំកលេធាិ�អងៀរ ច�ខែណក្រារីរ្រស ់
ខំុ�កា្់រលេ��មិលេតោំត នាងិលេកច�កលេ��។ 

លេយ�ងមិានាខែតសមិាមិើូរកតកួនា នាងិសមិា 
លេ��មិលេចកសកមិា្់រហ្ូរ្រាុលេណ ៈោះ លេេោះ 

្ររីជាលេយ�ងហតល់េនាឿយលេធាិ�ការលេពញមួិយ

នថុងៃក៏លេ�ោយ។ ខំុ�មិិនា�ងឹថុាក្រជាជនា 
មូិ��្ឋានាហ្ូរអិរីលេេ ្រាុខែនាយ្ាាងលេហោច 

ណាស់ ពកួលេគ្គមិានាលេពោតកកហមិ លេហ�យ 

លេយោធាាខែខែរកកហមិមិានា�យ

សកមិា្់រហ្ូរ។

 ខំុ�គិ្គតថុាសាចញ់ាត្ិរារីរ្រសខ់ំុ� �នា
 

នាា�្្ររីរ្រស់ខំុ�យកលេេៅសមិាា្់រ។ ពូ្រារី 
រ្រស្្់ររីខំុ�គឺ្គជាលេយោធាាខែខែរកកហមិ នាងិ 
ជាក្រជាជនាមូិ��្ឋានា។ លេនាៅយ្់រមួិយ  

ពូរ្រស់្្ររីខំុ��នាមិកផាះរ្រស់ខំុ�លេហ�យ
 

�នាក�្់រ្រារីរ្រស់ខំុ�ថុា មិិនា�ចល់េេៅកា្់រ 
លេ��លេេៀតលេេលេនាៅនថុងៃខែសែក។ ្រាុខែនាក្តូវិ 

លេេៅេលេនាា�េរីជ�នាសួវិិញ។ ្រារីរ្រស់ខំុ�

មិានាការ�រមិាពរីលេរឿងលេនាះ្រនា្ចិ។ គ្គាត ់

�នានាយិាយថុា៖ ព!ូ ខំុ��ងឹថុាពនូាា� 
ខំុ�មិកឆ្នាំងៃាយលេ��មិបរីយកលេេៅសមិាា្់រ។  
�លូេចះំពូមិិនា�ច់ក�្់រខំុ�ថុានាា�ខំុ�លេេៅ

 
កខែនាាងណាលេផ្ងលេេ។ ឪពកុមិាាយរ្រស ់

្្ររីខំុ��នាយ�់ស្ិ្រថុា ក្រសិនាលេ្រ�្រារី 
រ្រសខ់ំុ�កតូវិ�នាលេគ្គនាា�យកលេេៅលេនាៅលេព� 
កពឹក ឬលេព��ងៃាច គ្គាតន់ាងឹកតូវិ�នា

លេគ្គយកលេេៅសមិាា្់រ ្រាខុែនាល្េ្រ�គ្គាតក់តូវិ�នា 

លេគ្គ្រ�ើូនាលេេៅលេនាៅលេព�រលេសៀ�គ្គាត់

នាងឹមិិនាកតូវិ�នាខែខែរកកហមិយកលេេៅ

សមិាា្់រលេនាោះលេេ។ ពូរ្រស្្់ររីខំុ��នាលេហៅ 
្្ររីរ្រស់ខំុ�លេេៅលេនាៅលេព�យ្់រ ្រាុខែនា្្រារី

រ្រស់ខំុ��នា្រ�លិេសធា្្ររីរ្រស់ខំុ�ថុានាងឹ

លេេៅលេព�កពឹក។ 

 ហុរីង �នានាយិាយលេេៅកានាព់រូ្រស ់

គ្គាតថ់ុា «ពនូាា�ខំុ�លេេៅសមិាា្់រ ពមិូិនា�ច ់

នាយិាយកុហកខំុ� លេហ�យក�្់រខំុ�ថុា
 

យកខំុ�លេេៅលេធាិ�ការលេេ»។ លេនាៅលេវិ�ាលេមិាោង 
៨កពឹក្រនាាា្់រ ្រារីរ្រស់ខំុ�កតូវិ�នាចង 
ខែខ្លេហ�យ្រលេណា�រលេចញលេេៅជាមួិយ 

អំកភូូមិិពរីរនាាក់លេផ្ងលេេៀត។  មិិនាមិានា 

អំកណាមំិាក់លេនាៅកុំងភូូមិិមិានាលេសចការី 
កាាហានាសូមិបរីខែតកកលេ�កលេមិ��។  

ខំុ�មិិនា�នា�ងឹលេរឿងលេនាះលេេ រហតូ�� ់
ពរីរនថុងៃ្រនាាា្់រលេកពោះខំុ�កតូវិ�នា្រ�ើូនា 
ឲ្យលេេៅលេធាិ�អងៀរ។ ខំុ�គិ្គតថុា្រារីរ្រស់ខំុ� 
កតូវិ�នាសមិាា្់រលេនាៅគុ្គកសែាង។ ស្ត្រស្រី 

មំិាក់លេ�ែោះ កត្់រ ជាអំកស្រីសុកជាមួិយ 

្រារីរ្រស់ខំុ�ក៏ធាាា្់រជា្់រគុ្គកលេនាៅេរីលេនាោះ

ខែ�រ។ លេកកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ គ្គាត�់នា 

ក�្់រខំុ�ថុា គ្គាតធ់ាាា្់រមិានា្រ�ណងរត ់
លេគ្គចពរីគុ្គកសែាង លេហ�យ�នា្រ្ួរ� ហុរីង  

រតល់េេៅជាមួិយ។ ្រារីរ្រស់ខំុ�នាយិាយថុា 
រតល់េេៅមិិនាលេក�តលេេ លេកពោះន�េា�ងពរីរ

នាងិលេជ�ងរ្រស់គ្គាតជ់ា្់រលេខោំះ។ គ្គាត់

�ងឹថុាគ្គាតន់ាងឹសាា្់រលេនាៅកុំងគុ្គក ឬ

សាា្់រលេ�ោយការរតល់េគ្គចខានួា។

 ្រនាាា្់រពរី ហុរីង �តខ់ានួាអងគការ�នា 
លេហៅខំុ�លេេៅអ្់ររ�។ ពួកលេគ្គ�នា្រញ្ើខំុ� 
ឲ្យជរីករលេណាៅលេហ�យក្់រខានួាឯងលេកពោះ 
ខំុ�មិិនា�នាលេធាិ�អងៀរ�នាតាមិច�នានួាក�ណត ់
រ្រស់អងគការ។ ខំុ��នាសួរពួកលេគ្គថុា  
លេត�ខំុ��នាលេធាិ�អិរីខសុ? ពួកលេគ្គ�នាលេឆ្នាំា�យ 
ត្រមិកខំុ�វិិញថុាខំុ��នាក្រឆ្នាំា�ងជាមួិយ

អងគការ។ ខំុ��នាក�្់រលេគ្គថុា ខំុ�មិិនា�នា

លេធាិ�អិរីច�លេពោះអងគការលេនាោះលេេ លេហ�យពតិ 

ជាអាកកក់ខាា�ងណាស់ខែ��អងគការ

ក្់រខំុ�។ ខំុ�ក៏�នានាយិាយខែ�រថុាពួកលេគ្គ
 

ធាាា្់រ�នានាា�្រារីខំុ�យកលេេៅសមិាា្់រ។  
លេហតអិុរី�នាជាខំុ�កតូវិ�នាលេធាិ�េារុណកមិែ 
មិាងលេេៀត?

 កូនារ្រសខ់ំុ�េា�ងពរីរកតូវិ�នាសមិាា្់រ  

លេនាៅលេព�ខែ��អងគការ្រញ្ើក្រជាជនា 

ឲ្យជរីកលេ�ណ�្ឋានាលេនាៅជុ�វិិញវិតមួ្ិយ។   

 ភូាាមិៗលេនាោះកូនារ្រស់ខំុ�កតូវិ�នា 
សាា្់រ លេ�ោយសារកគ្គា្់រខែ្រក�នាផាុះ 
លេ��ង។ វិា�ូចជាសមិារី្រារីរ្រស់ខំុ��នា

នាយិាយថុា  អាចហំងឹសាា្់រលេ�ោយ

ការលេធាិ�ការងារ ឬការក្រឆ្នាំា�ងនាងឹ

អងគការ។ 

 មិាាយលេកែករ្រស់ខំុ��នា�ាក់

រូ្រថុត្រារីរ្រស់ខំុ�លេនាៅកុំងក្រអ្់រ�ាក់
 

សាាលេនាៅកុំងរ្រ្រលេនាោះ។ ខំុ��នា្រងាាញ
 

រូ្រថុតគ្គាតល់េេៅកូនាៗរ្រស់ខំុ��លូេចះំ

ពួកវិាអាចលេនាៅចា�មុិខឪពុករ្រស់លេគ្គ។ 

កូនាៗ រ្រស់ខំុ�ធាាា្់រលេេៅេាយ លេហ�យ

កគ្គូេាយ�នាក�្់រថុា ឪពុករ្រស់ពួក 

លេគ្គលេនាៅមិានាជរីវិិតរស់លេហ�យនាងិកត�្់រ 

មិកផាះលេនាៅកុំងខែខធាំ។ូ ខំុ��នាេនាាងឹរង់ចា�
 

គ្គាតជ់ាលេរៀងរា�់ខែខធាំូចា្់រតា�ងពរីឆ្នាំាំ� 
១៩៧៩។ ខំុ�ក៏�នារកកគូ្គជានាអ់ារក្  
លេហ�យកគូ្គលេនាោះ�នាជានារូ់្រថុត្រារីរ្រស់ 

ខំុ� លេ�ោយខំុ�សងឃឹមិថុាខំុ�នាងឹអាចជួ្រ

មុិខគ្គាតល់េ�ោយផាា�់លេនាៅនថុងៃណាមួិយ 

ក៏្រាុខែនាខ្ំុ��នាកតមឹិស្រីសនមិលេឃុំ�ញគ្គាត់

អងគុយ លេជ�ងជា្់រកចវិាក់្រាុលេណ ៈោះ។ 

្រចចុ្របនាលំេនាះលេនាៅលេព�ខែ��ខំុ�លេមិ��
 

រូ្រថុតរ្រស់គ្គាត ់ខំុ��នាលេឃុំ�ញវិាចា្់រ 
លេផា�មិ�ត្់រង់ពណ៌្រនា្ចិមិាងៗ។ ខំុ�អត ់
មិានាអារមិែណ៍គិ្គតអ�ពរី គ្គាតន់ាឹ ងកត�្់រ 

មិកវិិញលេេៀតលេេ លេកពោះខំុ��ងឹថុាគ្គាត់

�នា�ត្់រង់ជរីវិិតលេេៅលេហ�យ។

បាាង ពតីវ័ៃ ្ៃងិ លើវៃតី �កលើហក �ល



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ៖ ការយិ៉ាលយ័ពត័ាមាៃសាធារណៈ

ផាះលេ�ខ៦៦ មិហាវិថិុរីកពះសរីហនា ុរាជធាានារីភូំ�លេពញ កពះរាជាណាចកកកមុ្ុ្ិជា េូរសពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥

DC-Cam/PIR: #66 Preah Sihanouk Blvd Phnom Penh Cambodia Tel: (855) 23 211 875 dccam@online.com.kh www.dccam.org

A magazine of the Documentation Center of Cambodia: Searching for the Truth Issue 258, June 2021 Funded by USAID  
Licensed by the Ministry of Information of the Kingdom of Cambodia, Prakas No. 375 P.M. PRA. KA, 30 October 2018.

រូ្រកក្រមុិខ៖  រូ្រកក្រមុិខ៖  

លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ នាាយកមិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជាេេួ�សាិគ្គមិនារ៍�្ឋមិននា្រីការ្ររលេេស នាងិអភិូវិឌ្ឈ្ឈនាន៍នាចកកភូពអង់លេគ្គាស  លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យុ នាាយកមិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជាេេួ�សាិគ្គមិនារ៍�្ឋមិននា្រីការ្ររលេេស នាងិអភិូវិឌ្ឈ្ឈនាន៍នាចកកភូពអង់លេគ្គាស  
�មូិរីនាកិ រាាអា្់រ លេនាៅការយិា�័យកណ្ា�រ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជាកំុងេរីកកុងភូំ�លេពញ លេនាៅនថុងៃេរី២៣ ខែខមិិថុុនាា ឆ្នាំាំ�២០២១។

 
�មូិរីនាកិ រាាអា្់រ លេនាៅការយិា�័យកណ្ា�រ្រស់មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជាកំុងេរីកកុងភូំ�លេពញ លេនាៅនថុងៃេរី២៣ ខែខមិិថុុនាា ឆ្នាំាំ�២០២១។

 
(សុភ័ូនក្ ភូាណា នាងិ គឹ្គមិ សុវិណ ៈ�ានារី/មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា)(សុភ័ូនក្ ភូាណា នាងិ គឹ្គមិ សុវិណ ៈ�ានារី/មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា)

រូ្រកក្រលេកកោយ៖ រូ្រកក្រលេកកោយ៖ 

ខែកវិ កុ�ធារីតា ឯកស័ក លេក�តលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥៩ លេនាៅេរីកកុងភូំ�លេពញ។ ខែកវិ កុ�ធារីតា ឯកស័ក កតូវិ�នាជលេមិា�សឲ្យលេេៅរស់លេនាៅភូូមិិកតពា�ងខែវិង ខែកវិ កុ�ធារីតា ឯកស័ក លេក�តលេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥៩ លេនាៅេរីកកុងភូំ�លេពញ។ ខែកវិ កុ�ធារីតា ឯកស័ក កតូវិ�នាជលេមិា�សឲ្យលេេៅរស់លេនាៅភូូមិិកតពា�ងខែវិង 

ឃុំុ�កពះលេនាកតកពះ ស្រីសុកកពះលេនាកតកពះ លេខត្្រនាាាយមិានាជ័យ លេនាៅកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ ខែកវិ កុ�ធារីតា ឯកស័ក �នាេេួ�មិរណភូាពឃុំុ�កពះលេនាកតកពះ ស្រីសុកកពះលេនាកតកពះ លេខត្្រនាាាយមិានាជ័យ លេនាៅកុំងរ្រ្រខែខែរកកហមិ។ ខែកវិ កុ�ធារីតា ឯកស័ក �នាេេួ�មិរណភូាព

លេ�ោយសារជ�ងឺមិហាររីកធាងៃនាធ់ាងៃរ លេនាៅនថុងៃេរី១៩ ខែខមិករា ឆ្នាំាំ�២០១៥។ (រូ្រថុត៖ ឆ្នាំា�ង យុ/មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា)លេ�ោយសារជ�ងឺមិហាររីកធាងៃនាធ់ាងៃរ លេនាៅនថុងៃេរី១៩ ខែខមិករា ឆ្នាំាំ�២០១៥។ (រូ្រថុត៖ ឆ្នាំា�ង យុ/មិជ្ឈមិណ្ឌ�ឯកសារកមុ្ិជា)


