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កិងទ័ពណើ�ើងណើ�ោកិនៃនកិងណើយោធពល័ណើខមីរភូួមិីនទ កំិពុងអាាន
ទស្សសនាវដំីឡីែស្សែងរកិកិារពិត កិុុងអំា�ុងណើពល័ច្ចូល័រួមីវ�គប�ុី�

 ប�ីាល័ស្សីីពីកិារស្សិកិសាជ្របវតីសិ្សាស្រ្តស្សកីិមុុី�ាជ្រប�ាធិបណើតយ� 
(ឆ្នាំាុំ១៩៧៥-១៩៧៩) ណើនៅមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារណើកិោ�ថាម 
ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ។ (�ុង ដំាន/ីមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

«ទ្ធិលួពិឃិាដ»

 ភូូ�ិលេយោតក�លេណ្ឌើតអំក�ួសា ................ ៥៧
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ក�លេណ្ឌើត�ីាយរ�សាល់េយើង ខែ��សាិតិលេនុ�ឯលេខតតីាខែកវិ។ 

កា�លេនុោះ គឺួលេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេហើយ�ានុពុាក�ចចា�

អារា��នុលេ�ចលេឡុើង�ា លេយើងអាចក្រតឡុ�់�កផ្សាះំលេនុ�

��ក្រកងុភូំ�លេពុញវិញិ។ នៃ�ៃ�ួយ ខែខែរក្រកហ��នុ�កក្រ��់

លេយើងឲ្យ�លេរៀ�ច��លេងវច នុងិលេចញ��លេណ្ឌើរ។ លេយើងសាងឹ�ឹ

កំ�ងចិត�ីា លេនុះគឺួជ្ឈាការលេធាវើ��លេណ្ឌើរវិិ�ក្រតឡុ�់�កផ្សាះំ

លេយើងវិិញលេហើយ។

 ខែខែរក្រកហ��នុ�ញ្ញាាលេយើងឲ្យ�លេឡុើងរ�លេភូើើង។ លេនុ�

លេ�ើរ�លេភូើើង�ានុ�នុ�សា��ំាជ្ឈាលេក្រចើនុ ខែ��លេយើង�ិនុ

អាចអងគ�យ�នុ។ �ងស្រុសា�រ�សាខ់ំ���ំាក់�ានុកូនុស្រុសា��ួយ 

ខែ��លេ�ើ�ខែត�ានុអាយ�ពុ�រ-��ខែខ�ា�លេណ្ឌ ាោះ។ នុាង�ានុ 

លេឈាែោះ�ា តានុ ់ខែកវិកិតាណ្ឌា។ លេយើងក្រគួ�់គួាំចា�់លេផ្សាីើ�

ក្រពួុយ�រ�ភច�លេពុោះលេរឿងរាាវិខែ��អាចលេកើតលេឡុើង�នុាំ�់។  

លេនុ�លេពុ�យ�់ ពុូ រ�សា់ខំ��លេឈាែោះ ខែកវិ លេឈាឿនុ �នុ

ក្រកលេឡុកលេ�ើ�លេ��ផ្សាាាយឯលេ�ើលេ�ឃ្មុំ លេហើយ��ណ្ឌា�ក្រ��់ 

លេយើងអ�ពុ�ផ្សាាាយក្រកលេពុើ។

ណើមីដំកឹិនាំឡែខមរជ្រកិហមី�ិ�ណើល័ើរថាណើភួើើង។  
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

ឆាំងំ យុុ នាយុក្សាមជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 1
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 ផ្សាាាយក្រកលេពុើ គឺួជ្ឈាលេរឿងនុ�ិានុខែ��លេយើង�នុលេរៀនុ

កា�ពុ�លេកែង។ លេនុះគឺួជ្ឈាលេរឿងនុ�ិានុ សាី�អ�ពុ�ក្រកលេពុើ�ួយ

កូា� ខែ���នុសាាងអ�លេពុើ�អ លេហើយ�នុកើាយលេ��ជ្ឈា

ផ្សាាាយលេនុ�លេ�ើលេ�ឃ្មុំ។ ផ្សាាាយក្រកលេពុើត�ណ្ឌាងឲ្យ�លេសាចកី�

សាងឹឹ� �ិសាលេ�� នុងិលេសាចកី��អ។ លេគួអាចសា�ើឹងរក 

លេ�ើ�ផ្សាាាយក្រកលេពុើលេនុ�លេ�ើលេ�ឃ្មុំ លេក្រពុោះផ្សាាាយលេនុះអាច

ជ្ឈួយចងអ��ក្រ��់�ិសាលេ����់លេយើង�នុ។

 លេនុ�លេពុ�លេធាវើ��លេណ្ឌើរតា�រ�លេភូើើងនុាលេពុ�រាក្រត� ពុូ

រ�សា់ខំ��ខែតងខែតចងអ��ក្រ��់ខំ��អ�ពុ�ផ្សាាាយក្រកលេពុើលេនុោះ។ 

គួាត់�នុក្រ��់លេយើង�ា�ងអសា់គួាំ�ា លេយើងក�ពុ�ងលេធាវើ 

��លេណ្ឌើរក្រតឡុ�់លេ����ក្រកុងភូំ�លេពុញ។ លេយើង�ា�ងអសាគ់ួាំ

សា�ូាយចតិខីើា�ងណ្ឌាសា ់លេ�ោយ�ងឹ�ានុងឹ�នុក្រតឡុ�់

�កផ្សាះំវិញិ។ លេ�ើលេ�ោះ��ជ្ឈា លេយើងក្រតវូិលេធាវើ��លេណ្ឌើរជ្ឈាលេក្រចើនុ

នៃ�ៃ នុងិឈា�់តា�ផ្សាើូវិជ្ឈាលេក្រចើនុកខែនុើងក៏លេ�ោយ ក៏លេយើង

�ិនុខវ�ខ់ែ�រ ឲ្យ�ខែតលេយើងលេធាវើ��លេណ្ឌើរលេ�ើ�ិសាលេ��ក្រតវូិ�ួយ

លេនុះ។ រ�លេពុចលេនុោះ លេយើងក៏�នុ�ងឹការពុិត។ �នុាំ�់ពុ�

លេធាវើ��លេណ្ឌើរលេ����់លេខតលីេពុោធា៍សាាត ់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាលេក្រចើនុ

ក្រតូវិ�ញ្ញាាឲ្យ�ច�ះពុ��ូរ�លេភូើើង។ អំក��លេណ្ឌើរលេផ្សា�ងលេ�ៀត

ក្រតូវិលេធាវើ��លេណ្ឌើរ�នុលីេ��កានុល់េខត�ីត់���ង លេនុ�ខែកូរ

ក្រពុ�ខែ�នុក្រ�លេ�សានៃ�។ ការលេធាវើ��លេណ្ឌើររ�សាល់េយើង�ិនុ�ានុ់

�នុ�ញ្ចច�់លេនុ�លេឡុើយលេ� លេពុោ�គឺួការលេធាវើ��លេណ្ឌើររ�សា់

លេយើងលេ�ើ�ខែតចា�់លេផ្សាីើ�ខែត�ា�លេណ្ឌ ាោះ។

 សាពុវនៃ�ៃលេនុះ ខំ��លេនុ�ខែតនុកឹលេឃ្មុំើញ��់ផ្សាាាយក្រកលេពុើ។ 

កំ�ងអ�ឡុ�ងលេពុ��ួយលេនុោះ ផ្សាាាយក្រកលេពុើ�នុនុា��កនុវូិកី�

សាងឹឹ� នុងិភូាពុរ�ករាយ��់លេយើង លេ�ើលេ�ោះ��ជ្ឈាវិា

ហាក់���ចូជ្ឈាការស្រុសាលេ�ើស្រុសានៃ�យាាងណ្ឌាក៏លេ�ោយ។ 

ក្រក�ុក្រគួសួាាររ�សាខ់ំ��ក្រតវូិ��ខែ�កលេចញពុ�គួាំ។ លេយើងចា�់ 
លេផ្សាីើ�ជ្ឈ�វិិត�ែ�លេរៀងៗខើនួុ ជ្ឈា�ួយនុងឹការអត់ឃ្មុំើានុ ការ

លេធាវើការធាៃនុ ់នុងិអ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍ ខំ��យ�់�ា 

ខើនួុខំ���ានុសា�ណ្ឌាង ខែ���នុរសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��

�ល៏េឃ្មុំោរលេឃ្មុំ� ស្រុសា�លេពុ�ខែ��សា�ាជ្ឈិកក្រកុ�ក្រគួួសាារ

រ�សា់ខំ��ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់�នុសាើា�់�ត់�ង់ជ្ឈ�វិិត �ូចជ្ឈា 

កូនុស្រុសា�រ�សា�់ងស្រុសា�ខំ�� នុងិពុូរ�សាខ់ំ��ជ្ឈាលេ�ើ�។ តា�ងពុ�

លេពុ�លេនុោះ�ក ខំ���នុ�ូីរការយ�ល់េឃ្មុំើញរ�សាខ់ំ��ច�លេពុោះ

ផ្សាាាយក្រកលេពុើ។

រូបណើដំើរណើនៅខាងមុីខរាប់ពីស្សាីំ៖ ណើអាៀង ស្សារ ីឧបនាយកិ
រដំឋមីន្រ្តីនីនីងិ�ារដំឋមីន្រ្តីនីជី្រកិស្សួងកិារបរណើទស្ស នងិ វន ណើវាន 
ឧបនាយកិរដំឋមីន្រ្តីនីនីងិ�ារដំឋមីន្រ្តីនីជី្រកិស្សួងណើស្សដំឋកិិច្ចច កិុុងរបប
កិមុុី�ាជ្រប�ាធបិណើតយ� (ឆ្នាំាំុ១៩៧៥-១៩៧៩) ច្ច�ុពនិតិ�
ផ្លូើូវរថាណើភួើើង។ (ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

2 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៨ សខមេ�សា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ សខមេ�សា ឆាំ្នំ� ២០២២

 រហតូ�ក��់ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេនុះ គឺួ�ានុ

រយៈលេពុ�៤៧ឆ្នាំាំ��កលេហើយ ចា�់តា�ងពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកហ�លេឡុើងកានុអ់�ណ្ឌាចលេនុ�នៃ�ៃ��១៧ ខែខលេ�សាា  ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៥។ កំ�ងរយៈលេពុ�ជ្ឈាង៣ឆ្នាំាំ�ខែត�ា�លេណ្ឌ ាោះខែ��

កងលេយោធាារ�សា់ខែខែរក្រកហ�លេឡុើងក្រគួ�់ក្រគួងអ�ណ្ឌាច 

រ��លេនុះ�នុសា�ើា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក�ុ�ជ្ឈាសាើតូក្រតង់ក្រ��ាណ្ឌ

ជ្ឈាងពុ�រ�ានុនុាក់ នុងិ�នុ��ផ្សាើាញលេសាំើរ�ា�ងស្រុសុាងនុវូិលេហ�ឋា 

រចនុាសា�័ុនុធរ�សាក់្រ�លេ�សាជ្ឈាត ិសាាសានុា ��លេនុៀ���ើា�់  

ក្រ�នៃពុណ្ឌ�  នុងិវិ�ូធា�៌។ លេនុ�លេពុ��ចច��ូនុ ំ �ានុ 

១៧ មេមសា ១៩៧៥-១៧ មេមសា ២០២២
សាច់់មេរឿងរប្់អ្ននករ្់រាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរក្រកហមគួួរក្រតូវបាៃ
ផ្ស្សពវែផ្សាយឲ្យយមេក្រច់�ៃ ៃងិជាមេរៀងរហូត

វេសាម បុុនុិថនិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ���ានុអាយ�លេ�ើសាពុ�៥០ ក្រ��ាណ្ឌជ្ឈាង 

៥�ានុនុាក់ខែត�ា�លេណ្ឌ ាោះ ខែ��លេនុ�រសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�

រ��ខែខែរក្រកហ�។ អំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកហ��ា�ងលេនុោះ លេនុ�ខែតចងចា�អ�ពុ���កំ���កនុងិ

លេហត�ការណ៍្ឌ�ភ័៏ូយរនុធត់ខែ��ខើនួុ�នុជ្ឈួ�ក្រ��ះ នុងិ

�នុចា�់លេផ្សាីើ�កសាាងក្រ�លេ�សាជ្ឈាតិលេឡុើងវិិញលេ�ោយ

គួែានុអវ��ា�ងអសា ់ជ្ឈា�ួយនុងឹភូាពុក្រ�ុឌលេក្រ�ោ�ខែ���នុ�� ់

��កពុ�រ��លេនុះ។ លេ�ោះ��យាាងណ្ឌា រហតូ�ក��ន់ុងឹ

លេពុ�សាពុវនៃ�ៃ សាាច់លេរឿងរ�សា់អំករានុ�ានុជ្ឈ�វិិត�ា�ង 

លេនុោះ �ិនុ�ានុក់្រតូវិ�នុ�ាតក្រត�ាង នុងិផ្សា�ពុវផ្សា�ាយឲ្យ� 

�នុ�ូ���ូ�ាយលេនុ�លេឡុើយ។ 

ជ្រប�ា�នជ្រតូវបានកិងណើយោធាឡែខមរជ្រកិហមី�ណើមីើ�ស្ស 
ណើច្ចញពីផ្លូទ�ស្សឡែមីូង ណើនៅនៃថាៃទី១៧ ឡែខណើមីស្សា ឆ្នាំាុំ១៩៧៥។ 
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៨ សខមេ�សា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ សខមេ�សា ឆាំ្នំ� ២០២២

 �ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈាលេ�ោយ�ានុការគួា�ក្រ�

ពុ�ក្រ�លេ�សាជ្ឈានៃ�គូួ នុងិរាជ្ឈរ�ឋាភិូ��ក�ុ�ជ្ឈា�នុ�លេងាើត

ក�ែវិិធា�ជ្ឈាលេក្រចើនុលេ�ើ�ូ�ឲ្យ�អំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខែរក្រកហ� អាចលេរៀ�រា�់សាាចល់េរឿងខើនួុ តា�រយៈការ 
�លេងាើតក�ែវិិធា� លេវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាកី្រគួួសាារខែ��អំក

រសា់�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�អាចលេរៀ�រា�់ពុ�លេរឿង 

រាាវិរ�សាខ់ើនួុក្រ��់លេ����កូ់នុលេច� នុងិសាាចញ់ាតរិ�សា់

ខើនួុ, លេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុសាី�អ�ពុ�ការសាកិ�ាក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈា
 

ក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ� ខែ��ផ្សា�ីឱ់កាសាឲ្យ�សាសិា�សាកិ�ា 

លេឈាវងយ�អ់�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ�

តា�រយៈក្រគូួឧលេ�សំា នុងិវិាគួែនិុលេធាវើ���ងាាញ នុងិ គួលេក្រ�ោង 

សា�ខភូាពុ នុងិក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសា ីខែ���ានុក្រកុ�អំកសាែ័ក្រគួ 

ចតិកី�ុ�ជ្ឈារ�សា�់ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា ខែ��រសា់
 

លេនុ�តា�ត��នុ�់ាចស់្រុសាយា��ូ�ា�ងក្រ�លេ�សាក�ុ�ជ្ឈារា�់ 
ពុានុន់ុាក់ ក�ពុ�ងច�ះលេ��សារួសា�ខ��ក ំនុងិសាាិនុភូាពុសា�ខភូាពុ 

រ�សាអំ់ករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�ក្រពុ��ា�ង 

សាាី�់លេរឿងរាាវិរ�សា់គួាត់។ ក្រកុ�អំកសាែក័្រគួចតិកី�ុ�ជ្ឈា 

នុងឹកតក់្រតា រួចលេហើយសារលេសារសាាចល់េរឿងរ�សាអំ់ករសា ់

រានុ�ានុជ្ឈ�វិតិរ��ខែខែរក្រកហ��ា�ងលេនុោះលេ�ើ�ូ�លេ�ះពុ��ុ

ផ្សា�ាយលេនុ�លេ�ើលេគួហ��ពុរ័សាារពុត័�៌ានុ, �សា�នុាវិ�ី�ខែសាវង 

រកការពុិត នុងិខែចកជ្ឈូនុសាាធាារណ្ឌជ្ឈនុលេ�ើ�ូ�អានុ។ 

ជ្រប�ា�នជ្រតូវបានកិងណើយោធាឡែខមរជ្រកិហមី
�ណើមីើ�ស្សណើច្ចញពីផ្លូទ�ស្សឡែមីូង ណើនៅនៃថាៃទី១៧ 
ឡែខណើមីស្សា ឆ្នាំាុំ១៩៧៥។ 
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

កិងណើយោធាឡែខមរជ្រកិហមីច្ចូល័កិុុងទីជ្រកិុងភួុំណើពញណើនៅ 
នៃថាៃទី១៧ ឡែខណើមីស្សា ឆ្នាំាុំ១៩៧៥។
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៨ សខមេ�សា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ សខមេ�សា ឆាំ្នំ� ២០២២

ស្សីូបឡែដំល័ណើទើបស្សាងស្សង់ថាមីស្សជ្រមីាប់តមីកល័់អាដំឋធិាត�ុនរង 
ណើជ្រ�ោ� ឡែដំល័ជ្រតូវបានឡែខមរជ្រកិហមីស្សមីើាប់ ណើនៅវតឫីស្សសីស្សាញ់ 
ស្សិិតណើនៅកុុិងស្រីស្សុកិកំិពង់ណើរោទ៍ ណើខតសី្សែាយណើរៀង។  
(ណើស្សោមី បុុនថាន/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

អុាកិរស្ស់រានមីាន�ីវិតពីរបបឡែខមរជ្រកិហមីណើរៀបរាប់អំាពី
ណើរឿងរាាវឡែដំល័ខើនួបានឆ្នាំើងកិាតជ់្របាប់ដំល័់អុាកិស្សម័ជ្រ�ច្ចិតកីិមុុី�ា
ណើនៅណើខតសី្សែាយណើរៀង។ (ណើស្សោមី ស្រីស្សីនចិ្ច/មី�ឈមី�ឌល័
ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

អាដំឋធិាតរុបស្ស់�នរងណើជ្រ�ោ�ច្ចំននួ៣៧៧នាក់ិ ឡែដំល័ 
ជ្រតូវបានឡែខមរជ្រកិហមីស្សមីើាប់ ណើនៅវតឫីស្សសីស្សាញ់ ស្សិិតណើនៅ
កិុុងស្រីស្សុកិកំិពង់ណើរោទ៍ ណើខតសី្សែាយណើរៀង។  
(ណើស្សោមី បុុនថាន/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

ពិធីបងសុកូិល័ឧទទិស្សកុិស្សល័��ូនស្សាតញ់ាតឡិែដំល័បាន
ស្សើាប់ ណើនៅខាងមុីខណើច្ចតយ៍ី កិុុងវតឫីស្សសីស្សាញ់ ណើនៅនៃថាៃទី១៦ 
ឡែខណើមីស្សា ឆ្នាំាុំ២០២២។ (ណើស្សោមី បុុនថាន/មី�ឈមី�ឌល័
ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 សាាចល់េរឿងរ�សាអំ់ករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិ�ា�ងលេនុះ គឺួ 

ជ្ឈាឯកសាារក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសា ីនុងិលេនុ�ខែត�ានុសាារក្រ�លេយោជ្ឈនុ ៍

សាក្រ�ា�់យ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយសាកិ�ាលេរៀនុសាកូ្រត ខណ្ឌៈ

ខែ��ក្រ�លេ�សាជ្ឈាលេក្រចើនុលេនុ�លេ�ើពុភិូពុលេ�ោកលេនុ�ខែត�រ�ភ

ពុ�ការលេកើតលេឡុើងនុវូិអ�លេពុើហងិ�ា នុងិកា�់សា�ើា�់យាាង

រងគា� ខែ��នុា�លេ����់អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ដារ៉ាារដ ឋ វេមតិ្តា 

 ខំ��លេឈាែោះ សា�ខ រាា លេភូ�ក្រ�សុា �ានុអាយ�២០ឆ្នាំាំ� កំ�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ ខំ���ានុស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិខែក្រពុកជ្ឈាង

ក្រពុុ� ឃ្មុំ��វិា�សាូូវិ ស្រុសាុកលេកៀនុសាវាយ លេខតកីណ្ឌៅា�។ 

លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ លេនុ�លេពុ�ខែ��កង�័ពុ��វិិតនីុ៍

វិាយចូ�លេ����អ់ងាាញ់ខំ��ក�ពុ�ងជ្ឈយួលេ�ះសាខែណ្ឌៅកអុ�

រ�សាខ់ំ��លេនុ��ឹង�ួ�លេឈាើនុាង ��ះលេពុ�ក្រតឡុ�់�កវិញិ 

ខំ��ជ្ឈ�ួជ្ឈា�ួយលេឈាែោះ លេសាោ� សាាលេ�ឿនុ។ សាាលេ�ឿនុ សារួ 
ខំ���កពុ�ណ្ឌា ខំ��ក្រ��់ សាាលេ�ឿនុ �ា�កពុ�ជ្ឈួយលេ�ះ

សាខែណ្ឌៅកអុ�។ សាាលេ�ឿនុ សាួរនុា�ខំ��អ�ពុ�ការងារខំ�� លេហើយ

គួាតច់ង់ឲ្យ�ខំ��ជ្ឈយួលេធាវើការងារគួាត។់ សាាលេ�ឿនុ ក្រ��់�ា

�ិនុ�ានុការងារអវ�ធា����លេ� គឺួជ្ឈយួលេ�ើរលេ�ើ�កខែនុើងកង�័ពុ

រ�លេ�ោះលេ�ះ�ូ��ឋានុលេនុ�កខែនុើងណ្ឌា លេហើយយក�ករាយ 

ណើខោុ�ដំាក់ិអុាកិណើទោស្សណើនៅខាងណើជ្រកិោមីកុិដំរិបស្ស់ជ្រព�ស្សងឃ
ណើនៅវតចី្ចំពុ�ឡែកិែកិកិុុងជ្រកិុងភួុំណើពញ ឡែដំល័ឡែខមរជ្រកិហមីបាន
ឡែកិឡែជ្របណើទៅ�ាកិឡែនើងឃ្មុំុំឃ្មុំាំងអុាកិណើទោស្សកិុុងរបបកិមុុី�ា
ជ្រប�ាធិបណើតយ� (១៩៧៥-៧៩)។  
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

ការណ៍្ឌក្រ��់គួាត។់  ខែសាអកលេឡុើងខំ��លេ��ជ្ឈ�ួ សាាលេ�ឿនុ លេនុ� 
��ំ់ជ្ឈាតិលេ�ខ១ លេនុ�លេពុ�ខែ��គួាត់ជ្ឈិះ�ាូតូជ្ឈា�ួយ

លេឈាែោះ ខែ�ានុ �ាលេរាត គឺួជ្ឈាគិួញរ�សា់គួាត់ក្រតឡុ�់�ក 

ពុ�ពុិនុតិ�សាភូាពុការណ៍្ឌកងរ�លេ�ោះលេនុ�លេពុ�នៃ�ៃក្រតង់។ 

លេក្រកោយ�កកង�័ពុ��វិិតនីុវ៍ិាយចូ���់ភូូ�ិខំ��។ ខំ��

ក្រតូវិ�នុជ្ឈលេ�ើ�សា�កលេនុ�ត��នុរ់�លេ�ោះសាិិតលេនុ�ភូូ�ិកូនុ

នៃក្រជ្ឈ ឃ្មុំ��ខែក្រពុកអ��ិ� ស្រុសាកុ២០ ត��នុ២់៥។ ខំ���នុ�ាច់

ការ�ាក់�ង�ា�ងអសា់ពុ�ខែខ�រយៈ។ 

 លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ���នុច�ូ�លេក្រ�ើ��វិិតនីុ ៍នុងិ
 

�នុ�កលេនុ�កំ�ងអងគភូាពុវិរលេសានុាតចូ ២៧៥។ រហតូ 
��ច់�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ អងគការ�នុចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ��កលេនុ� 
�នុំ�រ៤៤។ ខំ��លេនុ��នុំ�រ៤៤ រយៈលេពុ�៣នៃ�ៃអងគការចាត ់

្ុ� រាែ ៖  យុវជៃ្ួរច់មេមៃ�យ
ក្រកុមមេ�ៅ  មៃ ីតីរ្-២១
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

តា�ងខំ��ឲ្យ��កលេរៀនុ�លេចចកលេ�សាលេយោធាាលេនុ�សាា�ា៧០៣។

 លេនុ�ពុាក់កណ្ឌៅា�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦  អងគការ�នុចាត ់

តា�ងខំ���ក�នុំ�រសា-២១ លេនុ�កំ�ងអងគភូាពុសារួចលេ�ើើយ។ 

នៃ�ៃ�ួយលេពុ�ខំ��ក�ពុ�ងសាួរចលេ�ើើយអំកលេ�ោសា ស្រុសាា�់ខែត 

�ង�ាានុ លេ�ើរចូ�លេ��កខែនុើងខំ��។ �ង�ាានុ នុយិាយ�ា 
ខំ��រសា់លេនុ��នុ�់ំអា�់អួរលេចះខែតរសា់លេនុ�លេកើតខែ�រ។ លេនុ� 
នៃ�ៃ�នុាំ�់ �ង�ាានុ �នុ�កជ្ឈួ�ខំ��លេនុ��នុ�់ំ�ីងលេ�ៀត  
លេហើយឲ្យ�ខំ���ាក់�ងជ្ឈា�ួយ �ិតអីនុ �ិតកី្រគួ�  �ិតកីាត ់ 
លេធាវើការលេនុ�ក្រក�ុឯកសាារ នុងិ �ិត�ូី។ លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៦  

�ិតកីាត ់ក្រតវូិលេ��លេនុ�ជ្ឈា�ួយក្រក�ុ �ងនុនុ គឺួជ្ឈាអំកគូួរ 

ខែផ្សានុ��រ�សា់�នុំ�រសា-២១ ច�ខែណ្ឌកខំ��លេនុ�ជ្ឈា�ួយ �ិតី

អុនុ។ លេក្រកោយ�កលេនុ�លេពុ�ខំ��នុា�ខែា�ងលេ����ក ខំ��លេ�ើរតា�

ផ្សាើវូិ�នុជ្ឈ�ួនុងឹ �ិតកីាត,់ �ង�ា, �ិតលីេរាត លេធាវើការលេនុ�កំ�ង 
ក្រកុ�អលេងា�� នុងិ�ិតកី្រគួ�។ លេនុ�លេពុ�លេនុោះ �ិតកីាត ់នុយិាយ

�ា លេយើងលេ�ងៗ�នុសា�ាជ្ឈិកលេក្រចើនុខែ�រ។ 

 លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ �ង�ាានុ �កក្រ��់ខំ���ា ឥឡុវូិ

�ានុក�ើា�ងលេគួ�កពុ�លេក្រក��កជ្ឈួយ លេយើងលេនុ�ខាងកំ�ង

�លូេចះំក្រតូវិលេក្រត��ខើនួុរង់ចា�ជ្ឈាជ្ឈ�នុយួខែ�រ។ �កពុ�លេក្រក�

នុងឹឲ្យ�សាញ្ញាា�កលេយើងលេនុ�លេពុ���តផ្សាះំ លេហើយ�ិតកី្រតូវិ 

�ាក់�ងសាហការឲ្យ�ជ្ឈា�់ជ្ឈា�ួយ �ិតឈីា�នុ។  លេក្រកោយ 

�ក�ានុលេភូើើងលេឆ្នាំះផ្សាះំ  �ង�ាានុ នុងិ �ងឈា�នុ �កក្រ��់

ខំ���ាក្រតវូិខែតក្រ�ងុក្រ�យ័តលំេក្រពុោះលេពុ�លេវិ�ា�នុ�ក��់

លេហើយ ក្រតវូិក្រ�ងុលេក្រ���ចា�ជ្ឈយួវិាយលេគួពុ�កំ�ងវិញិ។ លេនុ�

ពុាក់កណ្ឌៅា�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេពុ�លេ�ាោងហ�ូ�យនៃ�ៃ 

ខំ��លេ�ើររក�ូង���លេនុ�ផ្សាើូវិខាងលេជ្ឈើងក្រតង់កខែនុើងក្រកុ�លេកៅ�

�ចច��ូនុ ំលេនុ�លេពុ�លេនុោះខំ��ជ្ឈួ� �ង�ា លេហើយគួាតស់ាួរ

ខំ���ានុលេរឿងអវ�យ�់�ិញ។ ខំ��ក្រ��់គួាត�់ាខំ���ិនុ�ងឹលេ�។ 

លេក្រកោយ�កអងគការ�នុចាតត់ា�ង ខំ���កលេនុ�ក្រកុ�លេកៅ� 

លេហើយខំ��ជ្ឈា�់ការ�ាក់�ងជ្ឈា�ួយ �ង�ា។ តា�រយៈ

�ង�ា ខំ��ភូាា�់��នុាក់��នុងជ្ឈា�ួយលេឈាែោះ ហាុង នុងិ�ិត ី

�ាគួ គឺួជ្ឈាគិួញរ�សា់ លេសាោ� សាាលេរឿនុ។ លេនុ�ខែខសា�ហា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ អងគការឲ្យ�ខំ��លេ��កា�់�ន្ត្រីនុាំនុខែខក្រតលេនុ�

ខាងលេក្រក� ខំ���នុជ្ឈ�ួជ្ឈា�ួយ�ង�ា  �ងហាុង �ិត�ីាគួ 

នុងិ�នុជ្ឈ�ួ សាាលេ�ឿនុ ក�ពុ�ងជ្ឈិះកង់។ ខំ��សារួ សាាលេ�ឿនុ 

�ា លេ��ណ្ឌា�ង? គួាត�់ាលេ��កខែនុើងវិិញ។ ខំ��សាួរគួាត់

�នុលីេ�ៀត�ា កខែនុើង�ងលេនុ���ណ្ឌា? គួាត�់ាលេនុ�ឃ្មុំើា�ង

តា�ផ្សាើវូិ១៨ ��នុា គឺួឃ្មុំើា�ងលេ�ខ៨២។ លេក្រកោយ�កលេ�ៀត 
លេពុ�ខំ��លេ��យកខែា�ង ខំ���នុជ្ឈ�ួ �ិតលីេរាត នុងិ �ិតកីាត។់

 
�ិតកីាត ់សាួរខំ���ាឯកសាារ�ិតលីេធាវើចា��ចឲ់្យ�ចូាសាល់េ�ើាះ  
ក្រគួានុខ់ែតលេ�ញសាួរក្រតួសាៗលេហើយហ�ចឯកសាារ�ក�នុ 

លេហើយ។ �ិតលីេរាត សារួខំ���នុលីេ�ៀត�ា យកអាណ្ឌា�ែ�ៗ 
យកវិាយ�កឲ្យ�ក្រកុ�អលេងា��ខើះលេ�� ក��ឲ្យ�រហស័ា�ានុស់ាភូាពុ 

ការណ៍្ឌ។  លេនុ�ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ��លេចញលេ��លេក្រក�រក

កូនុ�ា�ង លេពុ�លេនុោះខំ��ក៏ជ្ឈ�ួ សាាលេ�ឿនុ �ៅងលេ�ៀត លេហើយ

គួាតស់ាួរខំ��អ�ពុ�សាភូាពុការណ៍្ឌខាងកំ�ង។ គួាតក់្រ��់�ា

លេនុ�លេពុ�សាតវពុពុើាក់យ� គឺួជ្ឈាសាញ្ញាាសាភូាពុការណ៍្ឌលេ�ើ�ូ�

វិាយខាងកំ�ង។ លេក្រកោយ�កខំ���ាក់�ងជ្ឈា�ួយលេឈាែោះ 

ហាុង នុងិ�ិត�ីាគួ លេនុ�លេពុ�លេ��កាតស់ាក់។ �ងហាុង  

នុយិាយ�ា �ិនុ�ានុអវ�សា�ខានុជ់្ឈាងលេធាវើឯកសាារលេ� �ា�ខែនុី

�ិតលីេជ្ឈឿខំ��លេ�� �ិត�ិីនុចា��ច់ខតិខ�លេពុកលេ� លេនុ�លេពុ�

សាួរចលេ�ើើយ�ិតលីេធាវើជ្ឈាងក់ខើះលេ�� គួែានុអំកណ្ឌាអងគ�យ 
ចា�ខែតលេ�ើ�លេ�។ លេក្រកោយ�កខំ��លេធាវើសាក�ែភូាពុវិាយខែា�ង 
ឲ្យ��ានុសាភូាពុ��រនុ�់�រា លេធាវើការ�ិនុលេកើត។ លេនុ�ខែខត��ា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ�� �ង�ា �ងហាុង នុងិ�ិត�ីាគួ លេចញ 
លេ��កា�់�ន្ត្រីនុាំនុខែខក្រតលេនុ�ខាងលេក្រក��ៅងលេ�ៀតក៏�នុជ្ឈ�ួ 

ជ្ឈា�ួយនុងឹ សាាលេ�ឿនុ។ លេពុ�លេនុោះគួាត�់ករកលេក្រគួឿង 

�នុើាសា់រ�យនុ។ី �ង សាាលេ�ឿនុ �នុខែណ្ឌនុា�ឲ្យ�លេយើង

សាគា�់�នុ�សា�៣នុាក់លេ�ៀត �ានុលេឈាែោះ ចានុ ់សា�ផ្សាា 

គឺួជ្ឈាលេ�ក្រក�ុលេនុ�ឃ្មុំើា�ងលេ�ខ៨២, សា� សាាលេរឿនុ លេនុ�កំ�ង

ឃ្មុំើា�ងលេ�ខ៨២ នុងិ សា� អ��  គឺួជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុលេនុ�ឃ្មុំើា�ង

លេ�ខ៨២។ លេនុ�ខែខវិចិិកិា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ���នុលេចញលេ��

កា�់ខែ�កក្រកខ��។ លេពុ�ខំ��លេ�ើរលេចញ�នុ�នុីចិ �នុជ្ឈ�ួ 

�ងហាុង នុងិ សាាលេ�ឿនុ លេហើយលេពុ�លេនុោះគួាត�់ញ្ញាាក់

អ�ពុ�ខែផ្សានុការ �ា ការខែ��លេធាវើសា�លេឡុងជ្ឈាសាតវពុពុើាក់យ�

គឺួជ្ឈាសាញ្ញាាលេ�ើ�ូ�ឲ្យ��ិតខីាងកំ�ង�ងឹ លេហើយក្រ�ងុលេក្រ��� 
ខើនួុលេ�ើ�ូ�ចា�ជ្ឈួយវិាយ។ លេនុ�ខែខធាំូ  ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ លេនុ�

 
លេពុ�ខំ��លេ��យកខែា�ងសាួរចលេ�ើើយ ខំ��ជ្ឈួ��ិតកីាត់ លេ��

យកខែា�ង�កលេធាវើឯកសាារខែ�រ។ ខំ���នុក្រ��់ �ិតកីាត ់ពុ�

ខងំ�ខែងអករងឹ�ា�។ លេនុ�ពុាក់កណ្ឌៅា�ខែខធាំ ូឆ្នាំាំ�១៩៧៧ 

ខំ���នុលេធាវើសាក�ែភូាពុវិាយខែា�ងឲ្យ���រនុ�់�រា លេធាវើឯកសាារ 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 7



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ឲ្យ�រួចខែតពុ�នៃ�, �ិនុសាួរលេ�ញលេ�ោ�, �ិនុវិិភូាគួ លេហើយ 

ខំ��លេនុ�អនុ�វិតសីាក�ែភូាពុលេនុះរហតូ�ក។ 

 លេនុ�ខែខ�ករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំ��លេនុ�ខែតលេធាវើសាក�ែភូាពុ

លេនុះជ្ឈា�នុលីេ�ៀត។ ខំ��យកខែា�ងលេ����កលេហើយក្រតឡុ�់ 
�កវិិញ�នុលេ�ើរជ្ឈ��គួាំជ្ឈា�ួយ�ិតកីាត់។ �ិតកីាត់សាួរ

ខំ���ា លេតើអំកណ្ឌាខើះជ្ឈា�ិត�ីខែងអករ�សា់លេយើង ខំ���នុ

ក្រ��់គួាត�់ាលេនុ�ខាងលេក្រក��ានុ សាាលេ�ឿនុ គឺួជ្ឈាក្រ�ធាានុ 

ឃ្មុំើា�ង លេនុ�តា�ផ្សាើូវិលេ��សាាីត។ លេនុ�ពុាក់កណ្ឌៅា�ខែខ 
ក��ភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេនុ�នៃ�ៃ�ួយលេពុ�ខំ��ហ�ូ�យរួច ខំ�� 
លេ��ជ្ឈញ្ចាូនុលេឈាើច�ូលេធាវើលេក្រ�ើងក្រតឡុាច ស្រុសាា�់ខែតជ្ឈ�ួ �ិត ី
សាាលេ�ឿនុ លេ�ៀត។ សាាលេ�ឿនុ នុយិាយ�ា ឥឡុវូិ�ិត ីលេធាវើ 
សាក�ែភូាពុ�នុលីេ�ៀតលេ��លេក្រពុោះខំ��ជ្ឈិតនុា��័ពុ�កលេហើយ 

គឺួលេនុ�ច�ងខែខក��ភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេនុះ។ លេនុ�ច�ងខែខក��ភៈ  

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំ��នុងិ�ង�ា នុា�គួាំលេធាវើសាក�ែភូាពុសាួរ 
ចលេ�ើើយខែា�ងនុារ� លេហើយឲ្យ�លេ�ើរស្រុសាាត ក្រពុ��ា�ងវិាយ

ខែា�ងនុារ�លេនុោះឲ្យ���រនុ�់�រាលេធាវើការ�ិនុលេកើត។ លេនុ�ខែខ��នុា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ អងគការចា�់ខំ��ខែត�ីង។ 

ក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អត�ិ�លេនុះ�កស្រុសាង់លេចញពុ�ចលេ�ើើយក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អត�ិ�លេនុះ�កស្រុសាង់លេចញពុ�ចលេ�ើើយ

សាារភូាពុឯកសាារលេ�ខJ០០០៧៨។ រា�់ចលេ�ើើយសាារភូាពុឯកសាារលេ�ខJ០០០៧៨។ រា�់ចលេ�ើើយ

សាារភូាពុរ�សាអំ់កលេ�ោសា�ា�ងអសាល់េនុ��នុំ�រសានុីសិា�ខ សាារភូាពុរ�សាអំ់កលេ�ោសា�ា�ងអសាល់េនុ��នុំ�រសានុីសិា�ខ 

សា-២១ សា��ធខែតឆ្នាំើងកាតក់ារ�ងិំត�ងំ� នុងិលេធាវើ�ារ�ណ្ឌក�ែ សា-២១ សា��ធខែតឆ្នាំើងកាតក់ារ�ងិំត�ងំ� នុងិលេធាវើ�ារ�ណ្ឌក�ែ 

យាាងធាៃនុធ់ាៃរពុ�កងសារួចលេ�ើើយរ�សាខ់ែខែរក្រកហ� �លូេចះំយាាងធាៃនុធ់ាៃរពុ�កងសារួចលេ�ើើយរ�សាខ់ែខែរក្រកហ� �លូេចះំ

លេយើង�ិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ា ចលេ�ើើយសាារភូាពុរ�សា ់លេយើង�ិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ា ចលេ�ើើយសាារភូាពុរ�សា ់

សា�ខ រាា ពុិតឬយាាងណ្ឌាលេនុោះលេ�។សា�ខ រាា ពុិតឬយាាងណ្ឌាលេនុោះលេ�។

កុិដំរិបស្ស់ជ្រព�ស្សងឃណើនៅវតចី្ចំពុ�ឡែកិែកិកិុុងជ្រកិុងភួុំណើពញ ឡែដំល័
ឡែខមរជ្រកិហមីឡែកិឡែជ្របណើទៅ�ាកិឡែនើងឃ្មុំុំឃ្មុំាំងអុាកិណើទោស្សកិុុងរបប
កិមុុី�ាជ្រប�ាធិបណើតយ� (១៩៧៥-៧៩)។  
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្នគួគរដ ឋទតូសាធារណរដឋបារាងំក្របចាំកំម្ពុជា
ទ្្សៃកចិ់ ចបណ្ណាា ល័យ្មេមច្់សមែ

 �ណ្ឌ ាា�័យសាលេ�ីចខែ�ា �ានុកិតីិយសានុងិលេសាចកី�

លេសាោ�នុសា���ួ�សាវាគួ�នុ៍ឯកអគួគរ�ឋ�ូត�ែ�នៃនុ

សាាធាារណ្ឌរ�ឋ�រា�ងក្រ�ចា�ក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកក�ុ�ជ្ឈា 

លេ�ោក ហ�ាក់ ��ឹលេឡុ នុងិលេ�ោក នៃ�ាខ� �� ក្រ�ធាានុ

ការយិា�័យនៃនុក្រកសាួងការ�រលេ�សា�រា�ង នុាក្រពុឹក

នៃ�ៃ��១ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 

 �ណ្ឌ ាា�័យសាលេ�ីចខែ�ា គឺួជ្ឈាលេគួហ�ឋានុខែខែរខែ��

សាាងសាង់លេឡុើងកំ�ងសា�័យអាណ្ឌានុិគួ��រា�ង។ 

�ណ្ឌ ាា�យ័លេនុះ�ានុផ្សាំ�កឯកសាារ�កពុ�លេក្រចើនុក្រ�ភូពុ កំ�ង

លេនុោះក៏�ានុ�ណី្ឌ��ឯកសាារជ្ឈាភូាសាា�រា�ង។ ឯកសាារជ្ឈា 

ភូាសាា�រា�ង�ា�ងលេនុះ លេ�ើរតនួុា��ជ្ឈាធានុធាានុ�ស៏ា�ខានុ ់

ពុ�លេក្រពុោះ�ាឯកសាារ�ា�ងលេនុះគឺួជ្ឈាក�ណ្ឌតល់េហត�លេរៀ�រា�់

អ�ពុ�ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌនុានុា លេនុ���នុសា�័យកា�សាន្ត្រីងគា� 

កំ�ងអ�ឡុ�ងសាន្ត្រីងគា� នុងិលេក្រកោយសាន្ត្រីងគា� ខែ��តក្រ�វូិឲ្យ�

អំកសាិក�ាស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ �ានុច�លេណ្ឌះ�ងឹភូាសាា�រា�ង

លេ�ើ�ូ�ខែសាវងយ� ់នុងិ��ួ��នុពុត័�៌ានុ�ា�ងអសាល់េនុះ

ឲ្យ��នុលេពុញលេ�ញ។

 លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យ� នុាយក�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ

ក�ុ�ជ្ឈា �នុ�ងាាញ��ល់េភូ�ំវិកិតីយិសានុវូិ�ើង់សាាិ�ត�- 
ក�ែសាហសា�័យនៃនុវិិ��ាសាាិនុសាើឹករតឹ ខែ��រចនុា 

សុិភ័័ក្រ្តក្សា ិភាណា 

អគួគរ�ឋ�ូតសាាធាារណ្ឌរ�ឋ�រា�ងក្រ�ចា�ក�ុ�ជ្ឈា  
លេ�ោក ហ�ាក់ ��ឹលេឡុ �សា�នុកិចច�ណ្ឌ ាា�័យសាលេ�ីចខែ�ា  
នុាក្រពុឹកនៃ�ៃ��១ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�២០២២។  
(សា�ភ័ូន្ត្រីកា ភូាណ្ឌា/�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា)

គួណ្ឌៈក្រ�តភូិូ��កពុ�សាាិនុ�ូតសាាធាារណ្ឌរ�ឋ�រា�ងក្រ�ចា�ក�ុ�ជ្ឈា 
នុងិលេ�ោកស្រុសា� សាូ ហវារ�ណ្ឌា នុាយករង�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ
ក�ុ�ជ្ឈា លេនុ��ណ្ឌ ាា�័យសាលេ�ីចខែ�ា នុាក្រពុឹកនៃ�ៃ��១ ខែខលេ�សាា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (សា�ភ័ូន្ត្រីកា ភូាណ្ឌា/�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេឡុើងលេ�ោយសាាិ�ត�ករស្រ្តសាី���៏ូ�រនុំកឺក្រ�ិតពុភិូពុលេ�ោក  

គឺួលេ�ោកស្រុសា� ហ�ាហា ហាឌ��។ វិ�ិ�ាសាាិនុសាើកឹរតឹ គឺួ 

ជ្ឈាសា�ណ្ឌង់សាាិ�ត�ក�ែរ�ឭកការចងចា�អ�ពុ�រ��លេឃ្មុំោរ 

លេឃ្មុំ�ខែត�ួយគួត ់ខែ��រចនុាលេ�ោយសាាិ�ត�ករស្រ្តសាី�។ 

ការលេក្រ�ើក្រ�សា់សាាំនៃ�សាាិ�ត�ក�ែសាហសា�័យខែ��

��លេនុើ�រ�សាល់េ�ោកស្រុសា� ហ�ាហា ហាឌ�� គឺួលេ�ើ�ូ�លេ�ើក 

ក�ុសា ់តនួុា��រ�សាស់្រ្តសាី� ខែ��ភូាគួលេក្រចើនុជ្ឈាអំករសារ់ានុ 

ជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� នុងិជ្ឈាក�ើា�ងច�ករ�ច៏ា��ច ់

កំ�ងការកសាាង នុងិការអភិូវិឌឍសាងគ�ជ្ឈាត។ិ សា�ណ្ឌង់

សាាិ�ត�ក�ែលេនុះក្រតូវិលេធាវើលេឡុើងលេ�ោយស្រ្តសាី� ខែ���ានុ

កិតីសិាពុ�ំូ��ូាញកំ�ងឆ្នាំាកអនុរីជ្ឈាត។ិ 

 សាលេ�ីចខែ�ា ក្រពុះអងគសាពុវក្រពុះរាជ្ឈហឫ�័យ រាជ្ឈា

ក្រ��ានុការលេក្រ�ើក្រ�សាក់្រពុះនុា�រ�សាក់្រពុះអងគជ្ឈាលេឈាែោះ

នៃនុ�ណ្ឌ ាា�យ័សាលេ�ីចខែ�ា ខែ��ជ្ឈាខែផ្សាកំ�ួយនៃនុសា�ណ្ឌង់

�ក៏្រ�ណិ្ឌតលេនុះ។ ក្រ�ង់ក្រពុះរាជ្ឈារ�ពុងឹ�ា លេនុ�នៃ�ៃណ្ឌា�ួយ

សា�ណ្ឌង់លេនុះនុងឹលេ�ចវិត�ីានុលេឡុើងជ្ឈាសាាិពុរ។

 �ចច��ូនុ ំ�ណ្ឌ ាា�័យសាលេ�ីចខែ�ា �នុខែចកចាយ

ឯកសាារលេអឡុចិក្រតនូុចិ�ស៏ា�ខានុ ់ផ្សា�ីជ់្ឈាពុត័�៌ានុក្រ�វិតី-ិ 

សាាស្រ្តសារីា�់�ានុចូា�់��យ់�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�ក�ុ�ជ្ឈា ខែ�� 
�ានុច�នុនួុក្រ��ាណ្ឌជ្ឈាង៦៥ភូាគួរយនៃនុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក�ុ�ជ្ឈា 
សារ�� លេ�ើ�ូ�សាកិ�ាស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិយ��់ងឹឲ្យ��នុកានុ ់

ខែតក្រ�លេសាើរអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសារី�សាខ់ើនួុ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក�ុ�ជ្ឈា  
ក៏អាចខែសាវងរកនុវូិក�ណ្ឌតល់េហត�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកីំ�ង�ក្រ�ង់ 
លេអឡុចិក្រតូនុចិ លេនុ�តា��ណី្ឌា�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារសាាខា 

�ា�ងក្រ��រ�សា់�ណ្ឌ ាា�័យសាលេ�ីចខែ�ា ខែ��តា�ង��លេនុ� 

កំ�ងលេខតនីៃក្រពុខែវិង លេខតកី�ពុង់ចា� លេខតតីាខែកវិ ស្រុសាកុអនុើង់ 
ខែវិងនៃនុលេខតឧីតរី�ានុជ្ឈយ័ នុងិ លេកោះ�ែនៃនុលេខតតីូូងឃ្មុំែ��។

 កំ�ងអ�ឡុ�ង�សា�នុកិចចលេនុះ លេភូ�ំវិកិតយីសា នុងិលេ�ោក
 

នុាយក�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា �នុពុិភូាក�ា

អ�ពុ�ក្រ�ធាានុ��ជ្ឈាលេក្រចើនុជ្ឈ��វិិញយ�តីធិា�៌អនុរីកា� នុងិ

��លេណ្ឌើរការនៃនុអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រ�ះវិិសាា�ញ្ចាកំ�ងត��ាការ

ក�ុ�ជ្ឈា នុងិកិចចការខែ��ក្រតូវិលេធាវើ�នុ។ី គួួររ�ឭក�ា 

សាាធាារណ្ឌរ�ឋ�រា�ង គឺួជ្ឈាសាហហតលិេ�ខ�នៃនុការគួា�ក្រ�

�លេងាើតឲ្យ��ានុសាា�ាកី�ខែខែរក្រកហ� ខែ���លេក្រ�ើ��់

យនុកីារខែសាវងរកការពុិតនុងិយ�តីិធា�៌សាក្រ�ា�់អំក

រសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�រា�់�ានុនុាក់។ 

អគួគរ�ឋ�ូតសាាធាារណ្ឌរ�ឋ�រា�ងក្រ�ចា�ក�ុ�ជ្ឈា លេ�ោក ហ�ាក់ ��ឹលេឡុ 
�សា�នុកិចច�ណ្ឌ ាា�័យសាលេ�ីចខែ�ា នុាក្រពុឹកនៃ�ៃ��១ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ� 
២០២២។ (សា�ភ័ូន្ត្រីកា ភូាណ្ឌា/�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា)

 លេនុ�ច�ង�ញ្ចច�់ លេ�ោកឯកអគួគរ�ឋ�ូត ហ�ាក ��ឹលេឡុ 

�នុខែ�ើងអ�ណ្ឌរគួ�ណ្ឌច�លេពុោះការ��ួ�សាវាគួ�នុយ៍ាាង

រាក់�ាក់ នុងិ�ងាាញការលេកោតសារលេសាើរ��់កិចចការ

ចងក្រកងឯកសាារ��៏ានុសាារសា�ខានុរ់�សា�់ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�

ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា ខែ���លេក្រ�ើ��ក់ារសាកិ�ាស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ 

នុងិជ្ឈ�រ�ញការយ��់ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាលេនុ�កំ�ង

ស្រុសា�ា�់យ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�ជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយកំ�ងកក្រ�ិតជ្ឈាត ិ

ត��នុ ់នុងិអនុរីជ្ឈាត។ិ
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ដំមេណ� រទ្្សៃកចិ់ ច្ កិា
រប្់្ិ្ ្ស វទិ�ល័យ ្មេមៅច់មេតមេជា ហុុៃ ស្ៃ កំពង់លាវ 
មកកាៃ់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារស�ែរក្រកហមមេ�តន្ក្រពសវង

 កា�ពុ�ខែខ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២២ កនុើង�ក �ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�

ឯកសាារខែខែរក្រកហ�លេខតនីៃក្រពុខែវិង �នុ�លេងាើតក�ែវិិធា�

��លេណ្ឌើរ�សា�នុកិចចសាកិ�ា�ួយជ្ឈា�ួយសាសិា�ានុ�សាសិា�

�កពុ�វិ�ិ�ា�យ័ សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ ក�ពុង់�ាវិ  កំ�ង

លេគួោ���ណ្ឌងចង់សាសិា�ានុ�សាសិា�សាកិ�ាលេឈាវងយ� ់

អ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាៅក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� តា�រយៈ

ការលេ�ើ�ផ្សាាំ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌរូ�ភូាពុ។ ��លេណ្ឌើរ�សា�នុកិចច

សាកិ�ាលេនុះ�ានុការជ្ឈយួសាក្រ��សាក្រ��ួពុ�លេ�ោក ហនួុ 

�ុ�នុ គឺួជ្ឈានុាយកវិ�ិ�ា�យ័ សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ 

ក�ពុង់�ាវិ។ 

 សាិសា�ានុ�សាិសា�ច�នុនួុ២៣នុាក់ នុងិលេ�ោកក្រគួូ

ក្រ�វិតីវិិ�ិ�ា១នុាក់ �នុលេធាវើ��លេណ្ឌើរ�ក���់ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ� 

ឯកសាារ លេខតនីៃក្រពុខែវិង លេ�ោយអនុ�វិតតីា�លេគួោ�ការ 

ខែណ្ឌនុា�រ�សាក់្រកសាងួសា�ខាភិូ��។ សាសិា�ានុ�សាសិា��នុ 

លេ�ើ�ផ្សាាំ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌរូ�ភូាពុអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ីលេនុ�ខាងលេក្រក�

�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ លេខតនីៃក្រពុខែវិង រួ��ានុ៖ ក្រ�វិតីរូិ�

ក�ែាភិូ��ជ្ឈានុខ់សុា់ខែខែរក្រកហ� ការលេរៀ�អាពុាហ៍

ពុពិុាហ ៍ការ ហ�ូអាហាររួ� ការលេធាវើការងាររួ� ��តា�ង

សា�ើា�់ នុងិ��តា�ងត�ា�់អ�ឋធិាាត�។ �ខែនុ�ិលេ�ើលេនុះ 

សាសិា�ានុ�សាសិា��នុពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��តសាី�អ�ពុ�ជ្ឈ�វិតិក្រគួសួាារ

ភា រសីិ�

ស្សិស្សសវិទ�ាល័័យ ស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន កំិពង់ល័ាវ 
ទស្សសនកិិច្ចចស្សិកិសាណើនៅមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមី
ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។ (ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ 
ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ស្សិស្សសវិទ�ាល័័យ ស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន  
កំិពង់ល័ាវ ទស្សសនកិិច្ចចស្សិកិសាណើនៅមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារ
ឡែខមរជ្រកិហមីណើខតនីៃជ្រពឡែវង។  
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧ លេ�សាា ខែ���នុជ្ឈលេ�ើ�សាលេចញពុ��� 

ក្រកុងភូំ�លេពុញ។ 

 �នុ�ីកសាិសា�ានុ�សាិសា��នុលេ�ើ�ផ្សាាំ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ 

រូ��តអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីលេនុ�ខាងកំ�ងការយិា�យ័ �ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ� 
ឯកសាារខែខែរក្រកហ�លេខតនីៃក្រពុខែវិង រួ��ានុ៖ រូ�ភូាពុ

ខែផ្សានុ��រលេណ្ឌៅ�សាាកសាពុលេនុ�ភូូ�ិភូាគួ�ូពុ៌ា, ��តា�ង

សា�ើា�់�នុ�សា�, កខែនុើងត�ា�់អ�ឋិធាាត� នុងិ�នុំ�រ

សានុីសិា�ខ។ សាិសា�ានុ�សាិសា��នុសាិក�ាលេឈាវងយ�់

�ាក់�ងលេ��នុងឹរូ��តរ�សា់ជ្ឈនុរងលេក្រគួោះខែ���នុ

�តកំ�ងគួ�ក�ួ�ខែសាើង ការលេធាវើការងារលេ�ើក��នុ�់ ១ 

�ករា លេខតកី�ពុង់ធា� នុងិរូ��តខែ��នុយិាយអ�ពុ�ជ្ឈ�វិិត

រ�សា់ក្រកុ�រណ្ឌសាិរ�សាា�គួគ�រ�លេ�ោះជ្ឈាតិក�ុ�ជ្ឈាខែ��

រសា់លេនុ�កំ�ងនៃក្រពុ។ 

 លេក្រកោយពុ��នុ�សា�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌរូ�ភូាពុ សាិសា�ា 

នុ�សាិសា��នុ�ងាាញពុ�ច�ណ្ឌា�់អារ�ែណ៍្ឌរ�សា់ខើនួុ�ចូ

ខាងលេក្រកោ� ៖

 សាុនិ សាុងល� លេភូ�ស្រុសា� អាយ�១៧ឆ្នាំាំ� លេរៀនុលេនុ�

វិិ��ា�័យសាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ ក�ពុង់�ាវិ 

�ាំក់��១២ ខែផ្សាកំវិិ��ាសាាស្រ្តសាៅសាងគ� �នុនុយិាយ�ា 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

��នុ���ូងខំ���នុ�ងឹអ�ពុ�សា�័យខែខែរក្រកហ�តា�រយៈ តា 

នុងិ យាយរ�សាខ់ំ��។ យាយរ�សាខ់ំ��លេរៀ�រា�់�ា លេនុ�កំ�ង

សា�័យខែខែរក្រកហ� ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតវូិលេធាវើការងារធាៃនុធ់ាៃរជ្ឈា 

លេក្រចើនុ �ា�ខែនុ�ិីនុ��ួ��នុអាហារហ�ូក្រគួ�់ក្រគួានុល់េនុោះ

លេ� លេហើយលេនុ�លេពុ�ខែ���ានុជ្ឈ�ងឺលេផ្សា�ងៗ�ិនុ�ានុ�ាំ�

ពុ�ា��។ ខំ��លេនុ�ចា�លេរឿង�ួយរ�សាល់េ�ោក យាយខំ�� លេធាវើ
 

ឲ្យ�ខំ���ានុលេសាចកៅ�អាណិ្ឌតច�លេពុោះលេ�ោកយាយជ្ឈាខើា�ង

គឺួលេនុ�លេពុ�ខែ��ខែខែរក្រកហ�យក លេ�ោកយាយ�ួត

រ�សា់ខំ��លេ��កសាាង លេហើយលេ�ោកយាយខំ���ិនុ�ងឹលេនុ�
 

ខែតរងចា�លេនុ�ផ្សាះំ រហតូ�ា�់ខែតសាួរលេ�ោកយាយ�ួត

�ំាក់លេ�ៀតលេ�ើ��ឹង�ាអងគការយកគួាត់លេ��សា�ើា�់

�តល់េហើយ។ កំ�ងលេពុ�នុយិាយលេរឿងលេនុះ ខំ���ានុលេសាចកៅ�

អាណិ្ឌត��់លេ�ោកយាយខំ��យាាងខើា�ង លេក្រពុោះ�ឹក��ខ

រ�សាគ់ួាតល់េក្រក��ក្រក� លេសាំើរខែតស្រុសាក់�ឹកខែភូកំ លេហើយខំ�� 
�ានុអារ�ែណ៍្ឌ�ាខំ���ានុសា�ណ្ឌាងណ្ឌាសា់ខែ��លេកើត�ិនុ 
�ានុស់ា�័យលេខែ�ងងឹត�ួយលេនុោះ។ �ួយវិិញលេ�ៀត លេនុ� 

លេពុ�លេឃ្មុំើញផ្សាាំ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ�ងាាញពុ���តា�ងសា�ើា�់ នុងិ 

ត�ា�់អ�ឋិធាាត�លេនុ�វិតធីាើក ខំ���ានុអារ�ែណ៍្ឌអាណិ្ឌត 
អាសារូ��ក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា ់លេក្រពុោះ�ាលេយើង�ិនុ�ងឹ

អ�ពុ�លេ�ោសាក�ហ�សាអវ�លេសាោះក្រតូវិ�នុអងគការយកលេ��

សា�ើា�់លេ�ោយ�ិនុ�ងឹខើនួុ។ នុយិាយជ្ឈារួ�លេ�� ��លេណ្ឌើរ

�សា�នុកិចចសាកិ�ាលេនុ�នៃ�ៃលេនុះ�ានុសាារសា�ខានុណ់្ឌាសា់

សាក្រ�ា�ខំ�� លេក្រពុោះអាចឲ្យ�ខំ���ងឹកានុខ់ែតចូាសាអ់�ពុ�ជ្ឈ�នុានុ ់

�ា�� ពុត នុងិ�លេងាើនុច�លេណ្ឌះ�ងឹ�ខែនុ�ិលេ�ៀត�ាក់�ង

ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាៅរ�សា់ជ្ឈាតខិើនួុ។ 

 ឆាំ ំរស់ិ លេភូ�ក្រ�ុសា អាយ�១៧ឆ្នាំាំ� សាពុវនៃ�ៃរសា់លេនុ�

ភូូ�ិធាើយ ស្រុសាុកលេពុោធា៍លេរៀង លេខតនីៃក្រពុខែវិង �នុលេរៀ�រា�់ 

ខំ��គឺួជ្ឈាសាិសា��ាំក់��១២នៃនុវិិ��ា�័យ សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ 

ហុ�នុ ខែសានុ ក�ពុង់�ាវិ។ កា�ពុ�លេកែងលេ�ោកយាយ

រ�សា់ខំ��ធាើា�់�នុនុិយាយអ�ពុ�ជ្ឈ�វិិតរ�សា់គួាត់កំ�ង

សា�័យខែខែរក្រកហ� �ាអត់�ានុអាហារហ�ូច�ះក្រគួ�់ 

ក្រគួានុ ់លេធាវើការហសួាក�ើា�ង នុងិយកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ��សា�ើា�់ 

លេចោ�អសា់ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់។ អ�ឡុ�ងលេពុ�លេនុោះខំ���ិនុសាូវិ

ជ្ឈាលេជ្ឈឿគួាត�់ា�នុែានុលេ� លេក្រពុោះខំ��លេនុ�លេកែង�ិនុ�នុគិួត �ា�ខែនុី

ឥឡុវូិខំ��លេជ្ឈឿជ្ឈាក់�ារ��ខែខែរក្រកហ�ពុតិជ្ឈាលេកើត�ានុខែ�នុ 
 

លេហើយអវ�ខែ��លេ�ោកយាយរ�សា់ខំ��នុយិាយគឺួជ្ឈាការ 
ពុតិ។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ��លេ�ៀត ខំ��ធាើា�់�នុលេ�ើ�វិ�លេ�អូចាក់ 
ផ្សា�ាយកំ�ង�ូរ�សា�នុ ៍ខែ��នុយិាយអ�ពុ�ក្រ�វិតីិរ�សា់

ខែខែរក្រកហ� ការគួា�សាងាតឲ់្យ�លេធាវើការធាៃនុ់ៗ  នុងិការលេធាវើ

�ារ�ណ្ឌក�ែលេផ្សា�ងៗ។ 

សាាុនុ សាាុង�� អាយ�១៧ឆ្នាំាំ� លេរៀនុលេនុ�វិ�ិ�ា�យ័សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ 
ហុ�នុ ខែសានុ ក�ពុង់�ាវិ �ាំក់��១២ ខែផ្សាកំវិ�ិ�ាសាាស្រ្តសាៅសាងគ�។ 
(លេផ្សាង ពុង�រាាសា��/�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា)

ឆ្នាំា� រសា ់អាយ�១៧ឆ្នាំាំ� គឺួជ្ឈាសាសិា��ាំក់��១២នៃនុវិ�ិ�ា�យ័ 
សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ ក�ពុង់�ាវិ។ 
(លេផ្សាង ពុង�រាាសា��/�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា)

 សុុិនិ និិត្តា លេភូ�ស្រុសា� អាយ�១៨ឆ្នាំាំ� គឺួជ្ឈាសាិសា�

�ាំក់��១២C នៃនុវិិ��ា�័យ សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ 

ក�ពុង់�ាវិ ខែផ្សាំកវិិ��ាសាាស្រ្តសាៅសាងគ� �នុនុយិាយ

�ា ��នុ���ូងលេនុ�លេពុ�ខែ��ខំ��ឮ�ៅាយ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��

នុយិាយអ�ពុ�សា�័យខែខែរក្រកហ��ាគួាត់ពុិ�កកំ�ងកា
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាុ�នុ នុតិា អាយ�១៨ឆ្នាំាំ� គឺួជ្ឈាសាសិា��ាំក់��១២ នៃនុវិ�ិ�ា�យ័ 
សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ ក�ពុង់�ាវិ ខែផ្សាកំវិ�ិ�ាសាាស្រ្តសាៅ 
សាងគ�។ (លេផ្សាង ពុង�រាាសា��/�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា)

រសា់លេនុ� នុងិការហ�ូច�ក �ា�ខែនុខីំ���ិនុ�នុលេជ្ឈឿគួាតល់េនុោះ

លេ� លេក្រពុោះគិួត�ាគួាត់នុយិាយក�ហក។ លេក្រកោយ�ក

លេនុ�លេពុ�ខែ��ខំ���នុច�ណ្ឌាយលេពុ��ួយក្រពុឹកកំ�ង

ការលេ�ើរ�សា�នុាផ្សាាំ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌពុ��ួយលេ���ួយ លេធាវើឲ្យ�ខំ��

�ានុការផ្សាើាសា់�ៅូរគួ�នុតិ�ាសា�័យខែខែរក្រកហ�ពុិតជ្ឈា

លេកើត�ានុខែ�នុលេនុ�កំ�ងក្រ�លេ�សាក�ុ�ជ្ឈា។ ច�លេពុោះ�ូ�
 

លេហត�ខែ��ខំ��លេជ្ឈឿខែ��លេនុះគឺួ �កពុ�ខំ���នុលេឃ្មុំើញផ្សាាំ�ង

ពុពិុរ័ណ៍្ឌជ្ឈាលេក្រចើនុខែ���ងាាញអ�ពុ�ការលេធាវើការងាររ�សា់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ការជ្ឈលេ�ើ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ការហ�ូអាហាររួ�គួាំ 

ការលេធាវើ�ារ�ណ្ឌក�ែ នុងិការសា�ើា�់�នុ�សា�យាាងលេឃ្មុំោរ 

លេឃ្មុំ�រ�សា ់�ា�� ពុត។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ��លេ�ៀត ពុពិុរ័ណ៍្ឌ

ខែ���ងាាញអ�ពុ�ឆ្នាំអឹងជ្ឈនុរងលេក្រគួោះលេនុ�ភូំ�ក��ើ�ក ស្រុសាុក

�ភូំ� លេខតនីៃក្រពុខែវិង នុងិលេនុ��នុំ�រសានុីសិា�ខវិតធីាើក លេខត ី

សាវាយលេរៀង គឺួជ្ឈាភ័ូសាី�តាង�ស៏ា�ខានុ�ួ់យ ខែ���នុ

�ងាាញឲ្យ�លេកែងជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយលេឃ្មុំើញ នុងិលេជ្ឈឿជ្ឈាក់។ 

ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយខំ��ចង់សា�ណូ្ឌ�ពុរឲ្យ�ក្រក�ុការងារលេនុ�ខែត

�នុលីេធាវើក�ែវិធិា��ួយលេនុះលេឡុើងលេ�ើ�ូ�ឲ្យ�លេកែងជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយ

�នុ�ងឹ នុងិ�នុសាគា�រ់��ខែខែរក្រកហ�កានុខ់ែតចូាសា។់ 

ស្សិស្សសវិទ�ាល័័យ ស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន កំិពង់ល័ាវ 
ទស្សសនកិិច្ចចស្សិកិសាណើនៅមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមី
ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។ (ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ 
ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនុ�ក្រពុកឹនៃ�ៃ��២៥ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�២០២២ សាសិា�ា 

នុ�សាិសា��ាំក់��៨ច�នុនួុ១១នុាក់ �កពុ�វិិ��ា�័យ

ជ្ឈាសា��� តាខែកវិ �នុចូ��ក�សា�នុាផ្សាាំ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ

រូ��ត ខែ���ាក់តា�ង�ងាាញលេនុ�កំ�ង�រលិេវិណ្ឌ�ជ្ឈឈ- 
�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា លេខតតីាខែកវិ។ �ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�

ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា លេខតតីាខែកវិ �នុ�ាក់តា�ង�ងាាញផ្សាាំ�ង 
ពុពិុរ័ណ៍្ឌច�នុនួុ៨ផ្សាាំ�ងលេនុ�កំ�ង�រលិេវិណ្ឌខាង��ខ��សាាំក់ 
ការ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈាលេខតតីាខែកវិ លេ�ើ�ូ�  
�ងាាញពុ�ក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌជ្ឈាក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសា�ីាក់�ងនុងឹរ�� 

ខែខែរក្រកហ��ចូជ្ឈា៖ រូ��ត�ងាាញពុ�ការ��ផ្សាើិច��ផ្សាើាញ 

លេហ�ឋារចនុាសា�័ុនុធរ�សាក់្រ�លេ�សាក�ុ�ជ្ឈាកំ�ងអ�ឡុ�ងលេពុ�
 សាន្ត្រីងគា�រ� �ានៃរា នុាលេ�ើ��សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៧០ (រូ��តសាាុនុ 

លេក្រជ្ឈោយចងវារ), រូ��តលេ��កឹនុា�ខែខែរក្រកហ�ខែ���នុ 

�ងាឲ្យ��ានុការ�ត�់ង់ជ្ឈ�វិតិ�នុ�សា�រា�់�ានុនុាក់កំ�ង 
អ�ឡុ�ងលេពុ�ក្រគួ�់ក្រគួងរ�សាខ់ើនួុ នុងិរូ��តសាី�ពុ���លេណ្ឌើរវិ�ិ

 
ក្រតឡុ�់រ�សាអំ់ករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� �ក 

កានុស់្រុសុាកក�លេណ្ឌើតរ�សាខ់ើនួុ �នុាំ�់ពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� 
��ួរ��លេនុ�កំ�ងខែខ�ករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។

 ជ្ឈា���ូង ក្រក�ុការងាររ�សា�់ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ

ក�ុ�ជ្ឈា លេខតតីាខែកវិ �នុខែណ្ឌនុា�សាសិា�ានុ�សាសិា��ា�ងលេនុោះ 
ឲ្យ�ពុនិុតិ�លេ�ើ�នុងិខែសាវងយ�ព់ុ�រូ��តនុងិខើ�ឹសាារនៃនុ 

ង៉ាាន់ិ វ�និ

ស្សិស្សសានសុ្សិស្សសថាាុក់ិទី៨ច្ចំននួ១១នាក់ិ មីកិពីវិទ�ាល័័យ
�ាស្សុីមី តាឡែកិវ ទស្សសនាផ្លូទាំងពិព័រ�៍រូបថាត ឡែដំល័ដំាក់ិ
តាំងបងាាញណើនៅកុុិងបរណិើវ�មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា 
ណើខតតីាឡែកិវ។ (ងាាន ់វីន/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

្ិ្ ាៃុ្ិ្ ្សវទិ�ល័យជា្ុតីម តាសកវ
ស វ្ែងយល់ពតីផី្កាងំពព័ិរណ៍របូ�តស� ែរក្រកហម មេ�មជ្ឈមណ្ឌ ល
ឯកសារកម្ពុជា មេ�តត្ាសកវ
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រូ��តនុ��ួយៗនៃនុផ្សាាំ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ�ា�ង៨ផ្សាាំ�ង។ សាិសា�

�ំាក់កំ�ងច�លេណ្ឌោ�សាសិា��ា�ងអសា ់�នុសារួសា�ណួ្ឌរកំ�ង

លេគួោ���ណ្ឌងចង់សាគា��់�ខ�ាតរ់�សាត់ា�ា�ក ខែ��ជ្ឈា

ក្រ�ធាានុភូូ�ិភូាគួនុរិត�។ ក្រក�ុការងារ �នុចងអ���ងាាញ

សាិសា��ំាក់លេនុោះពុ�រូ��ត តា�ា�ក អ�ជ្ឈា�ួយនុងឹការ

ពុនុ��់�ខែនុ�ិពុ�តនួុា�� នុងិក្រ�វិតីរិ�សា់ តា�ា�ក។ 

 តា�ា�ក គឺួជ្ឈាលេ�ខាភូូ�ិភូាគួនុរិត� ឬភូូ�ិភូាគួ៤០៥។ 

ភូូ�ិភូាគួលេនុះ រួ��ានុលេខតកី�ពុតនុងិលេខតតីាខែកវិ�ា�ង�ូ� 

ស្រុសាកុពុ�រកំ�ងលេខតកី�ពុង់សាុ ឺ(ស្រុសាកុសា�លេរោង�ងនុងិស្រុសាកុ

គួងពុិសា�) នុងិស្រុសាុកក្រ��កំ�ងលេខតកីណី្ឌា� (ស្រុសាុក

កណី្ឌា�សាំងឹ សាអាង លេកោះធា� លេកៀនុសាវាយ នុងិ ស្រុសាកុលេ�ើ

កខែ�ក)។ ភូូ�ិភូាគួ លេនុះខែចកលេចញជ្ឈា�ួនុត��នុគឺ់ួ ៖ 

ត��នុ១់៣ ត��នុ៣់៣ ត��នុ៣់៥ នុងិ ត��នុ២់៥។ លេយោង

តា�លេសាៀវិលេភូ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� 

លេ�ះពុ��ុឆ្នាំាំ�២០២០ លេ�ោយ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា 

�នុឲ្យ��ងឹពុ�សាាវិតាររ�សា ់តា�ា�ក លេ�ោយសាលេងំ��ា៖ 

«តា�ា�កលេកើតឆ្នាំាំ�១៩២៦ លេនុ�លេខតតីាខែកវិ។ តា�ា�ក �នុ

�ួសាលេរៀនុអសាជ់្ឈាលេក្រចើនុឆ្នាំាំ� លេហើយ�នុលេរៀ�ការ ជ្ឈា�ួយ

�អូនុជ្ឈ��នូុ�ួយរ�សាគ់ួាតល់េឈាែោះ អុ�ក ឃ្មុំឹ� លេហើយ�ានុ 
កូនុ�ួនុនុាក់។ ឆ្នាំាំ�១៩៤៩ តា�ា�កលេធាវើជ្ឈាក្រ�ធាានុឥសា�រ

ស្រុសាុកកំ�ងលេខតតីាខែកវិ។ តា�ា�ក �នុចូ�ជ្ឈាសា�ាជ្ឈិក

ក្រកុ�ក��ែ�យនុ�សាលីេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៦៣។ ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៦៨ ��់

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ តា�ា�កជ្ឈាលេ�ខាភូូ�ិភូាគួនុរិត�។ លេនុ�ខែខ 

វិិចិិកាឆ្នាំាំ�១៩៧៨ តា�ា�ក ក្រតូវិ�នុខែតងតា�ងជ្ឈាអនុ�

លេ�ខា��ពុ�រ�ក�ក��ែ�យនុ�សាកី�ុ�ជ្ឈា។ �នុាំ�់ពុ� ការ��ួ

រ��រ�សា់ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� តា�ា�ក �ិនុខែ��

លេសាំើសា��ការលេ�ើកខែ�ងលេ�ោសា លេហើយ�ិនុខែ���ានុ 

��ណ្ឌងច�ះច�ូជ្ឈា�ួយរ�ឋាភិូ��លេ�។ តា�ា�ក ក្រតវូិ�នុ

ចា�់ខើនួុលេ�ោយកង�័ពុរ�ឋាភិូ��លេនុ�ខែកូរក្រពុ�ខែ�នុនៃ� 

លេនុ�ខែខ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៩៩។

 ��នុនុងឹសាសិា�ានុ�សាសិា�វិ�ិក្រតឡុ�់លេ��កានុ�់ាំក់ 

លេរៀនុរ�សា់ខើនួុវិិញ ក្រកុ�ការងារលេយើង�នុខែណ្ឌនុា�ពុ���

តា�ង�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា�ួយកខែនុើងលេ�ៀត 

ខែ���ានុ��តា�ងសាិិតលេនុ�កំ�ង�រលិេវិណ្ឌ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�

គួរ�លេកោសា��ភូូ�ិភូាគួ លេខតតីាខែកវិ ក្រពុ��ា�ង�នុ 

ពុិពុណ៌្ឌនុាពុ�លេគួោ���ណ្ឌងនៃនុការ�លេងាើត�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ� 

លេនុះ�ា លេ�ើ�ូ�ផ្សា�ីឱ់កាសា��ស់ាសិា�ានុ�សាសិា�គួរ�សាសិា�  

ក្រគួូ�លេក្រង�នុ អំកស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិអំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិត 

ពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� �នុចូ�លេក្រ�ើក្រ�សា់ឯកសាារនុងិ 

លេរៀនុសាូក្រត�ខែនុ�ិលេ�ៀតពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាីខែខែរក្រកហ�  

សាក្រ�ា�់ការចងចា� នុងិ��់សាាាត់ការវិិ�ក្រតឡុ�់នៃនុ

រ��ក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុជ៍្ឈាលេ�ើក��ពុ�រលេ�ៀត។

ស្សិស្សសានសុ្សិស្សសថាាុក់ិទី៨ច្ចំននួ១១នាក់ិ មីកិពីវិទ�ាល័័យ
�ាស្សុីមី តាឡែកិវ ទស្សសនាផ្លូទាំងពិព័រ�៍រូបថាត ឡែដំល័ដំាក់ិ
តាំងបងាាញណើនៅកុុិងបរណិើវ�មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា 
ណើខតតីាឡែកិវ។ (ងាាន ់វីន/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនុ�ក្រពុកឹនៃ�ៃ��៥ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ក្រក�ុការងារ 

វិ�ិានុឈាះំឈាះំ�នុ�កឹនុា�សាកិំាកា�ខែ��ជ្ឈាកង�័ពុ 

លេជ្ឈើងលេគួោកច�នុនួុ៩០រូ��ក�សា�នុកិចចសាកិ�ា លេនុ��ជ្ឈឈ- 

�ណ្ឌឌ�ឯកសាារលេកោះ�ែលេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ ជ្ឈាការចា�់លេផ្សាីើ� 

លេ�ោក ឡុ�ង �ានុ� នុាយក�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារលេកោះ�ែ  
�នុ�ានុក្រ�សាាសានុជ៍្ឈក្រ�ា���ស់ាិកំាកា��ា �ជ្ឈឈ- 

�ណ្ឌឌ�ឯកសាារលេកោះ�ែ ក្រតូវិ�នុ�លេងាើតលេឡុើងលេក្រកោ�

ការផ្សាីួចលេផ្សាីើ�រ�សា់ឯកឧត�ី នុាយឧត�ីលេសានុ�យ៍ ណឹ្ឌ� 

សា�វិតិ ិ��ក្រ�ឹក�ាពុលិេសាសាសាលេ�ីចពុជិ្ឈយ័លេសានុា លេ�ៀ �ញ់ 

ឧ�នុាយករ�ឋ�ន្ត្រីនុី� រ�ឋ�ន្ត្រីនុី�ក្រកសាួងការពុារជ្ឈាតិ នុងិ 

ជ្ឈាអគួគនុាយក អគួគនុាយក�ឋានុនុលេយោ�យ នុងិកិចចការ

�រលេ�សាក្រកសាួងការពុារជ្ឈាតិ នុងិលេ�ោក ឆ្នាំា�ង យ� 

នុាយក �ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា។ �ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�

ឯកសាារលេកោះ�ែក្រតូវិ�នុ�ាក់ឲ្យ���លេណ្ឌើរការលេក្រ�ើក្រ�សា់

ជ្ឈាសាាធាារណ្ឌៈចា�់ពុ�នៃ�ៃ��២០ ខែខ�ិ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២០ 

លេក្រកោ�ការសាហការយាាងជ្ឈិតសាំិ�ធរវិាងក្រកសាួងអ�់រ�  

យ�វិជ្ឈនុ នុងិក�ឡុា, ក្រកសាងួការពុារជ្ឈាត ិនុងិ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ� 

ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈាកំ�ងលេគួោ���ណ្ឌង�ចូខាងលេក្រកោ�៖ 

១)  លេ�ើ�ូ��ងាាញពុ�ក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី្រ�លេ�សា

ក�ុ�ជ្ឈាចា�់ពុ��សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០ រហតូ��់

�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៩០។ 

កងទ័ពមេជ�ងមេ�កចំ់ៃួៃ៩០របូ ទ្្សៃកចិ់ ច្ កិា
មេ�មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារមេកាះ� ែមេ�តត្ូូងឃុំែពុ ំ

ឡុុង ដានិ� 

កិងទ័ពណើ�ើងណើ�ោកិទស្សសនកិិច្ចចស្សិកិសាណើនៅ
មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារណើកិោ�ថាម ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ  
ណើនៅនៃថាៃទី៥ ឡែខណើមីស្សា ឆ្នាំាុំ២០២២ ។  
(ស្សុខ វ� ណ� នងិ ឈុំុ ំរាា/មី�ឈមី�ឌល័ 
ឯកិស្សារកិមុុី�ា) 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

២)  លេ�ើ�ូ�ពុក្រងឹង��់��លេណ្ឌើរការសានុីភិូាពុ នុងិ��់ 

សាាាតជ់្ឈលេ�ើោះនុានុាតា�រយៈក�ែវិធិា�អ�់រ�។ ក�ែវិធិា� 

អ�់រ�លេនុះនុងឹផ្សា�ីឱ់កាសាឲ្យ�យ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយ 

ខែ��ភូាគួលេក្រចើនុរសា់លេនុ�តា�ជ្ឈនុ���នុចូ�រួ�

លេរៀនុសាូក្រត។ 

៣)  លេ�ើក�ឹកចិត�ី�់អំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខែរក្រកហ�កំ�ងការខែចករ�ខែ�កអ�ពុ�លេរឿងរាាវិ ឬ��

ពុិលេសាោធានុផ៍្សាាំ�់ខើនួុ��់លេកែងៗជ្ឈ�នុានុល់េក្រកោយ។ 

៤)  ក្រ�ខែ�ក្រ��ូ�លេរឿងរាាវិរ�សាអំ់ករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិ

ពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� នុងិ��តា�ង��ឧក្រកិ�ឋខែ���នុ

�នុ��់ពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�។ 

 ជ្ឈាកិចច�នុលីេ�ោក ឡុ�ង �ានុ� �នុ�កឹនុា�សាកិំាកា�

លេ�ើរ�សា�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��តខែ���នុ��់��កពុ�

�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០ ���់សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៩០។ រូ� 

�ត�ា�ងលេនុោះរួ��ានុ ៖ រូ��ត�ងាាញពុ�ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌ 

ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាកី្រ�លេ�សាក�ុ�ជ្ឈាលេ�ោយចា�់លេផ្សាីើ�លេចញពុ�

ត��នុល់េកោះ�ែ ឃ្មុំ���នុើងូ ស្រុសាុកលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ�� នុងិ
 

ស្រុសាុកសាំួ� លេខតីក្រកលេចះ។ រូ��តនៃនុរ��ក�ុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� (១៩៧៥ -១៩៧៩) ខែ��លេធាវើឲ្យ� 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក�ុ�ជ្ឈាក្រ��ាណ្ឌ២�ានុនុាក់�នុសាើា�់។ 

រូ��តភ័ូសាី�តាង�ួយច�នុនួុអ�ពុ���ឧក្រកិ�ឋក�ែរ�សា់

ខែខែរក្រកហ��កលេ�ើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក�ុ�ជ្ឈា។ រូ�គួ�នុរូ�ងាាញ

អ�ពុ���លេណ្ឌើ រលេឆ្នាំោុះលេ��ការផ្សាីួ�រ���រ��ក្រ��័យពុូជ្ឈ 
សាាសានុ ៍�ា�� ពុត លេនុ�នៃ�ៃ��២០ ខែខ�ិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ នុងិ 

ច�ងលេក្រកោយគឺួរូ��តសាី�អ�ពុ�ការផ្សាីួចលេផ្សាីើ��លេងាើតលេគួោ� 
នុលេយោ�យឈាះំឈាះំរ�សា ់សាលេ�ីចអគួគ�ហាលេសានុា�ត� 

លេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ លេនុ�កំ�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៩០ នុងិការ 
��ួ��នុសានុីភិូាពុលេពុញលេ�ញលេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៨។ 

លេកោះ�ែ គឺួជ្ឈា��តា�ងក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសានីៃនុ��លេណ្ឌើរផ្សា�ងលេក្រគួោះ 

�ាំក់��អ់ាយ�ជ្ឈ�វិតិរ�សាស់ាលេ�ីចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ នុងិ 

យ��ធ�ិត៤ីនុាក់លេផ្សា�ងលេ�ៀត រួ��ានុ៖ នុ�ច �នុ, ញឹក ហនួុ,  

ស្សុូ �ឹ មីស្រីស្សុាង ណើហៅ ស្សាញ់ និង វាា ណើបាាអុាាន ណើដំើមីូី ស្សែ� 

ខែសាវងរកកិចចអនុរីាគួ�នុ ៍នុងិកសាាងក�ើា�ងវិាយផ្សាីួ�

រ���រ��ក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍�ា�� ពុត។ លេនុ�យ�់នៃ�ៃ 

ទី ២០ ឡែខ�ិថានុា ឆ្នាំុាំ១៩៧៧ ស្សណើមីីច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន  

នុងិយ��ធ�ិត៤ីនុាក់លេ�ៀត �នុសាលេក្រ�ចចិតកីំ�ងសាាិនុ 
ភូាពុ��៏��កជ្ឈា����ផ្សា�ត លេ�ោយ�នុលេធាវើ��លេណ្ឌើរចាកលេចញ

ពុ����ញ្ញាាការ�ឋានុវិរលេសានុាធា�ត��នុ២់១ សាិតិលេនុ�កំ�ងភូូ�ិ

លេកោះ�ែ ឃ្មុំ���នុើងូ ស្រុសាកុលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ���ា�ងយ�់លេឆ្នាំោុះ
 

លេ��កានុស់្រុសាកុឡុ�កនុញិ លេខតសីា�ងខែ�ុ (�ចច��ូនុសំ្រុសាកុ

ឡុ�កនុញិ លេខត�ិុីញលេហវឿក) ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌា�។ 

 លេ�ោក លេផ្សាង ពុង�រាាសា�� នុាយកក�ែវិិធា�អ�់រ�អ�លេពុើ

ក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុន៍ៃនុ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក៏�នុលេធាវើ���ងាាញអ�ពុ�ក្រពុឹតិីការណ៍្ឌក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសា ី

សា�ខានុ់ៗ កំ�ងរ��ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ� (១៩៧៥-

១៩៧៩)នុិយ�នុ័យអ� លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ 

ឧក្រកិ�ឋក�ែក្រ�ឆ្នាំា�ង�នុ�សា�ជ្ឈាត ិនុងិឧក្រកិ�ឋក�ែសាន្ត្រីងគា�

កំ�ងលេគួោ���ណ្ឌង��់សាាាត់ក��ឲ្យ��ានុអ�លេពុើលេឃ្មុំោរលេឃ្មុំ�

លេកើតលេឡុើង�ីងលេ�ៀតលេនុ�ក្រ�លេ�សាក�ុ�ជ្ឈា នុងិក្រ�លេ�សា

លេផ្សា�ងៗលេ�ៀតលេនុ�លេ�ើសាក�លេ�ោក។ 

 លេនុ�ច�ង�ញ្ចច�់លេ�ោក លេផ្សាង ពុង�រាាសា�� �នុចាក់

�ញ្ញាច�ងភូាពុយនុឯីកសាារច�នុនួុ២��ស់ាកិំាកា�ខែ��

ជ្ឈាកង�័ពុលេជ្ឈើងលេគួោក�នុ�សា�នុា គឺួខែខ�ភូាពុយនុី

ឯកសាារសាី�ពុ���លេណ្ឌើររ�សា់សា��ិត ីហុ�នុ ខែសានុ លេ��

ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌា� លេ�ើ�ូ�ក្រ�ខែ�ក្រ��ូ�កងក�ើា�ង

វិាយ�ក�កលេ�ើរ��ក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍�ា�� ពុត 

លេនុ�នៃ�ៃ��២០ ខែខ�ិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ នុងិភូាពុយនុ�ួីយ 

លេ�ៀត គឺួខែខ�ភូាពុយនុសីាី�អ�ពុ��រតក នុងិការ�លេងាើត

រណ្ឌសារិ�សាា�គួគ�សាលេន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិ�ុ�ជ្ឈាលេនុ�នៃ�ៃ��២ ខែខធាំូ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ លេ�ោក លេផ្សាង ពុង�រាាសា�� ក៏�នុពុនុ��់

ខែណ្ឌនុា���់សាិកំាកា�ខែ��ជ្ឈាកង�័ពុលេជ្ឈើងលេគួោក

�ា�ងអសាអ់�ពុ�សាារសា�ខានុន់ៃនុការ��់សាាាតអ់�លេពុើក្រ��យ័ 

ពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ នុងិផ្សា��ាះពុា�់នៃនុអ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈ 

សាាសានុជ៍្ឈា�កណំ្ឌៈ��គួគ��ំាក់ ក្រក�ុក្រគួសួាារ សាហគួ�នុ ៍ 

នុងិសាងគ�ជ្ឈាត�ិា�ង�ូ�។ 

 សាិកំាកា�ខែ��ជ្ឈាកង�័ពុលេជ្ឈើងលេគួោក�នុ�ងាាញ

នុវូិច�ណ្ឌា�់អារ�ែណ៍្ឌ�ចូខាងលេក្រកោ�៖ 

 វេ�ក្សាជំ្ឈទាវ ឧតិមិវេសិនិ�យ៍ុត្រតិ� ខឹមឹ បុណូា នុាយិកា

រងលេសានុាធាកិារកង�័ពុលេជ្ឈើងលេគួោក �នុ�ានុក្រ�សាាសានុ៍

កិងទ័ពណើ�ើងណើ�ោកិទស្សសនកិិច្ចចស្សិកិសាណើនៅមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារ
ណើកិោ�ថាម ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ ណើនៅនៃថាៃទី៥ ឡែខណើមីស្សា ឆ្នាំាុំ២០២២ ។ 

 
(ស្សុខ វ� ណ� នងិ ឈុំុ ំរាា/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា) 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ា នុាងខំ���នុ�កចូ�រួ��សា�នុកិចចសាិក�ាជ្ឈាក្រ�វិតីិ

សាាស្រ្តសា�ីអ៏សាចារ�លេនុះ លេ�ោយ�នុលេឃ្មុំើញនុវូិភ័ូសាី�តាង

ជ្ឈាក់ខែសាងី នុងិ រូ��តក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាលីេនុះ លេធាវើឲ្យ�នុាងខំ��

រ�លេភូើ� នុងិកី�កកីួ�នុកឹ��់គួ�ណ្ឌ��ណ្ឌាច់សាលេ�ីចលេត

លេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ ខែ���នុយកជ្ឈ�វិិតលេធាវើជ្ឈាលេ�ើ���នុ

លេ�ើ�ូ�រ�លេ�ោះក្រ�លេ�សាជ្ឈាតលិេយើងឲ្យ�រួចផ្សា�តរ��ក្រ��យ័

ពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ �ា�� ពុត។ ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយនុាងខំ��សាូ�

លេគួោរពុជ្ឈនូុពុរឲ្យ�សាលេ�ីចលេតលេជ្ឈោ�ានុសា�ខភូាពុ�អ �កឹនុា�

ក្រ�លេ�សាឲ្យ��ានុសានុីភិូាពុជ្ឈាលេរៀងរហតូ។

 អនុិវេសិនិ�យ៍ុវេទា ជុ្ឈនិ សុិធី� លេធាវើការលេនុ�ការរយិា�យ័

��៥កង�័ពុលេជ្ឈើងលេគួោក�នុ�ានុក្រ�សាាសានុ�៍ា ខំ���ានុ 
ការរ�លេភូើ�រ�ករាយណ្ឌាសា់ខែ���កលេធាវើ�សា�នុកិចចលេនុ� 

�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារលេកោះ�ែខែ��ជ្ឈា��តា�ងក្រ�វិតី ិ

សាាស្រ្តសាលីេយោធាា�ួយ ខែ��សាលេ�ីចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ  

នុិងយ��ធ�ិតី៤នុាក់លេ�ៀតធាើា�់�នុចាកលេចញលេ��

ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌា� លេ�ើ�ូ�ក្រ�ខែ�ក្រ��ូ�ក�ើា�ង នុងិរក

ជ្ឈ�នុយួពុ�ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌា� លេ�ើ�ូ��ករ�លេ�ោះក្រ�លេ�សា

កិងទ័ពណើ�ើងណើ�ោកិទស្សសនកិិច្ចចស្សិកិសាណើនៅមី�ឈមី�ឌល័
ឯកិស្សារណើកិោ�ថាម ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ ណើនៅនៃថាៃទី៥ ឡែខណើមីស្សា 
ឆ្នាំាុំ២០២២ ។  
(ស្សុខ វ� ណ� នងិ ឈុំុ ំរាា/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា) 

ក�ុ�ជ្ឈាលេយើងឲ្យ�រួចផ្សា�តពុ�រ��ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍�ា�� 

ពុត។ លេ�ោក អនុ�លេសានុ�យ៍លេ�ោ ជ្ឈ�នុ សា�ធា� ក៏�ានុការ 

រ�ករាយខែ�រខែ��ក្រកុ�ការងារវិិ�ានុឈាះំឈាះំ នុងិ 

�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា�នុលេរៀ�ច���ួ�សាវាគួ�នុ ៍ 
នុងិលេធាវើ���ងាាញយាាងចូាសា់អ�ពុ��ណី្ឌ�� រូ��ត នុងិ

��លេណ្ឌើ រលេឆ្នាំោុះលេ��រកការផ្សាីួ�រ���រ��ក្រ��័យពុូជ្ឈ 
សាាសានុ ៍�ា�� ពុត លេនុ�នៃ�ៃ��២០ ខែខ�ិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧។
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វា្នារប្់ គួមឹ កំ្ត់ អ្ន នកមេ្ុ�បការណ៍
ឲ្យយមេវៀតកុង ៃងិៃតីរសារតំបៃ់២៤ 

 លេនុ�នៃ�ៃ��៧ ខែខ១ �ករា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ���នុច�ូ�លេក្រ�ើ 
��វិិតនីុ។៍ ���ូងលេឡុើយ ខំ��លេធាវើការលេនុ�កំ�ងកងលេសា�ើ�ការណ៍្ឌ

 
ឲ្យ�កងក�ើា�ងលេវិៀតណ្ឌា� ជ្ឈា�ួយសា�ាជ្ឈិក១២នុាក់

លេផ្សា�ងលេ�ៀត។ រា�់លេពុ�ខែ��ខំ��លេចញលេ��លេសា�ើ�កា

រណ៍្ឌ�ីងៗ ខំ��អត់�ានុកានុអ់ាវិ�ធាលេ� លេហើយលេ�ើរធា�ែតា

�ចូលេគួ�ចូឯង លេ�ើ�ូ�ក��ឲ្យ�ខាង�នុ ់នុ� ់ចា�់អារ�ែណ៍្ឌ

ខំ��។ �លូេចះំតនួុា��រ�សា់ខំ�� គឺួក្រគួានុខ់ែតលេ��យកពុ័ត�៌ានុ

ពុ���តា�ងកង�័ពុខែា�ងលេនុ�កខែនុើងណ្ឌា? កខែនុើង�ាក់អាវិ�ធា 

ធា�នុធា�លេនុ�កខែនុើងណ្ឌា? កខែនុើងលេ��ញ្ញាាការធា�ៗសាាំក់ 

លេនុ�កខែនុើងណ្ឌា? លេហើយ�ូ��ឋានុកា�លេភូើើងធា�រ�សា់ខែា�ង 

លេនុ�ក្រតង់ណ្ឌា�ា�លេណ្ឌ ាោះ។ ��ខក្រពុួញលេសា�ើ�ការណ៍្ឌរ�សា ់

ខំ�� គឺួចា�់ពុ�(ឃ្មុំ��)ក�ពុង់សាឹងលេ��(ស្រុសាុក)ពុា�ជ្ឈរ 

កាត់តា�តាលេគួោក �វា នុងិអំកលេ�ឿង។ ក្រកុ�ខំ���ានុ 
សា�ាជ្ឈិក�ា�ងអសា់ក្រ��នុាក់។ វិិធា�សាាស្រ្តសាលីេសា�ើ�ការណ៍្ឌ 

រ�សាខ់ំ�� គឺួខំ��លេធាវើជ្ឈាអំក�ក់�រូ។ ខំ��ពុ�នុ (ខែរក)�ានុ ់ពុ�នុ�ា 
 យកលេ���ក់លេនុ�កំ�ងផ្សា�ារ លេ�ើ�ូ��នុើ�ខើនួុច�ូលេ��លេសា�ើ�
 

ការណ៍្ឌឲ្យ�កានុ់ខែតលេក្រជ្ឈ�កំ�ង�ឹក��ខែា�ងកានុ់កា�់។  
រា�ល់េពុ�ច�ូលេ��លេសា�ើ�ការណ៍្ឌ�ីងៗ គឺួខំ��ក្រ���យជ្ឈ�វិតិ 
ណ្ឌាសា់។ នៃ�ៃ�ួយ ខំ���នុជ្ឈួ�ជ្ឈា�ួយ�ិតភីូកីិធាើា�់លេរៀនុ

ជ្ឈា�ួយគួាំលេនុ�តា�ផ្សាើូវិ។ �ិតខីំ��លេគួលេធាវើជ្ឈា�ាហានុខាង 

�នុ ់នុ�។់ លេយើង�នុជ្ឈខែជ្ឈកគួាំពុ�លេរឿងការងារ។ លេយើង

ឯកភូាពុគួាំ�ា �ាក់ការណ៍្ឌសា�ៃាតល់េរៀងខើនួុ។ ជ្ឈាលេរៀង 
រា�់លេពុ�ខែ��ខំ��យកពុ័ត៌�ានុ�នុ�ីងៗ ខំ��ក្រតូវិរាយ

 

ភ័ួង សុិខឹថា 

�ឹមី កំិស្សត ់អាាយុ៧៨ឆ្នាំាុំ �ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅភូួមិី
ស្សែាយណើ�ោរ ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាង ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។ 
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ការណ៍្ឌពុ�ពុ័ត៌�ានុ�ា�ងលេនុោះ�កឲ្យ� អាឡុ�ង ខែ��ជ្ឈា 
លេ��ញ្ញាាការខាងកងក�ើា�ងលេវិៀតណ្ឌា� (លេវិៀតក�ង)។  

អាឡុ�ង ក�ណ្ឌតន់ៃ�ៃ (លេពុ�លេវិ�ា) វិាយនៃ�ៃណ្ឌាគឺួលេស្រុសាច

ខែតគួាត។់ 

 រហតូ�ក��ព់ុាក់កណី្ឌា�ឆ្នាំាំ�១៩៧២ សាន្ត្រីងគា�

រវិាង�ាហានុ �នុ ់នុ� ់នុងិលេវិៀតក�ង �នុលេកើតលេឡុើង។ 

ខំ��នុងិសា�ាជ្ឈិកក្រកុ�២នុាក់លេ�ៀត ក្រតូវិលេចញលេ��កានុ ់
��ខក្រពុញួ�វា លេហើយសា�ាជ្ឈកិក្រក�ុ២នុាក់លេផ្សា�ងលេ�ៀត

គឺួក្រតូវិលេចញលេ����ខក្រពុួញខាងក្រកា�ងពុ�ក លេឆ្នាំោុះលេឡុើង

លេ��(ក�ពុង់)ក្រតខែ�ក។ ខំ��លេចញលេ����់ក្រតឹ�ខែតពុាក់ 
កណី្ឌា�ផ្សាើូវិ�ា�លេណ្ឌ ាោះ ក៏ក្រតូវិផ្សាអាក នុងិរត់ពុួនុលេនុ�កំ�ង

ក្រតង់លេសា (លេ�ណ្ឌ�ឋានុ) លេក្រពុោះ�ានុសាន្ត្រីងគា�លេកើតលេឡុើង។ 

ខំ��លេឃ្មុំើញ�ានុយនុលីេហោះ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក នុងិ�ានុការ

�ាក់ពុក្រងាយកង�័ពុខាង �នុ ់នុ�់ ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់។ 

លេនុ�លេ�ាោងក្រ�ខែហ�ជ្ឈា១០ក្រពុកឹ អាវិ�ធាចា�់លេផ្សាីើ�ផ្សាំ�ះលេនុ�

សា�រភូូ�ិក្រកសាា�ងចារ។ លេនុ�លេ�ាោងក្រ�ខែហ�១១កនុើះ 

ក្រគួា�់លេផ្សាើោង�ួយក្រគួា�់�នុធាើាក់ច�ក្រតង់លេសាខែ��ខំ��នុងិ

សា�ាជ្ឈិក�ំាក់លេ�ៀតក�ពុ�ង�ាក់ខើនួុ។ ក្រតង់លេសា �នុ

�ក់សាងាត់សា�ាជ្ឈិកក្រកុ�ខំ���ំាក់លេនុោះសាើា�់ភូើា�ៗ។ 

�នុីចិលេក្រកោយ�ក ក្រគួា�់លេផ្សាើោង�ួយក្រគួា�់លេ�ៀត �នុ

ធាើាក់ច�កខែនុើង�ខែ��។ លេ�ើកលេនុះ ខំ��ក្រតវូិរ�ួសានុងិសានុើ�់

ខែ�ង�ងឹខើនួុ។ លេនុ�លេ�ាោងក្រ�ខែហ�១២យ�់ លេ�ើ�ខំ��

�ងឹខើនួុលេឡុើងវិញិ។ លេគួយកខំ��លេ���ាក់លេនុ�លេសានុាធាកិារ

ត��នុ២់៤។ ក្រតលេចៀករ�សា់ខំ���ា�ងសាងខាង សាាី�់

ខែ�ងឮអវ��ា�ងអសា់។ ខំ���នុសាក្រ�ាកពុ�ា��លេនុ�កំ�ង

លេសានុាធាិការត��នុ២់៤រហតូ���់នុក្រគួានុល់េ�ើ លេ�ើ�លេគួ 

(ក�ែាភិូ�� �ាំក់លេ�ើ) ក្រ�គួ�់ខំ���កឲ្យ�ខាង�នុំ�រ

នុ�សាារត��នុ២់៤។ ខំ��លេធាវើការលេនុ�កំ�ងកងលេសា�ើ�ការណ៍្ឌ 

អសា់រយៈលេពុ�ជ្ឈាង២ឆ្នាំាំ�។ កំ�ងរយៈលេពុ�លេនុះ ខំ���នុ

រាយការណ៍្ឌពុ�ត��នុខ់ែា�ងលេ��ឲ្យ�កងក�ើា�ងលេវិៀតណ្ឌា� 

�ិនុតចិជ្ឈាង៣០�ងលេ�។ 

 ខំ��អាចសាាី�់ឮ�នុខើះៗ។ ចា�់តា�ងពុ�លេពុ�លេនុោះ 
�ក ខំ��ខែ�ងលេធាវើការលេនុ�កំ�ងកងលេសា�ើ�ការណ៍្ឌលេ�ៀត

 
លេហើយ។ ខំ��ក្រតូវិលេនុ�លេធាវើការកំ�ង�នុំ�រនុ�រសាារត��នុ២់៤

 
វិិញ។ លេនុ���លេនុោះ ខំ��សាគា�់ក�ែាភិូ��ធា�ៗ�ួយច�នុនួុ

�ចូជ្ឈា តាជ្ឈ័យ ជ្ឈាក្រ�ធាានុ�នុំ�រត��នុ២់៤។ តាឈាកូ 

ជ្ឈាក្រ�ធាានុត��នុ២់៤។ តាឈា�ឹ ជ្ឈាក្រ�ធាានុលេសា�ឋកិចច

ត��នុ២់៤។ តា�ាក់ ជ្ឈាក្រ�ធាានុនុ�រសាារត��នុ២់៤ នុងិ  

ចានុ ់ចក្រក� ជ្ឈាលេ��ញ្ញាាការកងពុ�លេ�ខ២ក្រ�ចា�ភូូ�ិ 

ភូាគួ�ូពុ៌ា។ ភូារកិចចរ�សា់ខំ��លេនុ�កំ�ង�នុំ�រនុ�រសាារ គឺួជ្ឈា

អំករតស់ា���ក្រតពុ��នុំ�រត��នុ២់៤លេ��ឲ្យ�ក�ែាភិូ��តា�

ឃ្មុំ���ួយច�ណ្ឌ�ះឲ្យ�ត��នុ២់៤។ ខំ��ធាើា�់យក�ខិតិលេ��ឲ្យ� 

ចានុ ់ចក្រក� �ីងខែ�រ។

 លេនុ�ពុាក់កណី្ឌា�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��ក្រតូវិអងគការលេសាំើ

ឲ្យ�លេរៀ�ការក្រ�ពុនុធ។ ចា�់តា�ងពុ�លេរៀ�ការក្រ�ពុនុធរួច 

ខំ��ក្រតូវិអងគការផ្សាើាសា់�ូីរកខែនុើងលេធាវើការរហតូ។ ���ូង ខំ��

ក្រតូវិ�ញ្ចាូនុលេ��លេធាវើការលេនុ�កខែនុើងឡុឥ�ឋ។ លេក្រកោយ�ក 

�អូនុខំ���ំាក់ខែ��ជ្ឈិត�តិជ្ឈា�ួយអងគការ�ាំក់លេ�ើ �នុ

�លេងាើ�ក្រ��់ខំ���ា ខំ���ានុលេឈាែោះកំ�ង�ញ្ចា �ខែ��ក្រតវូិចា�់
 ខើនួុយកលេ���ាក់គួ�ក�ួ�នៃក្រជ្ឈ។ �អូនុខំ��វិា�នុសារលេសារ
 សា���ក្រតខែកើងកើាយ�ួយឲ្យ�ខំ��។ ខំ��កានុស់ា���ក្រតលេនុះរត់
 

លេចញពុ�ការ�ឋានុឡុឥ�ឋ លេឆ្នាំោុះលេ��កានុ�់នុំ�រត��នុ ់លេ�ើ�ូ�

លេ��រកក្រ�ពុនុធខំ��។ លេនុ�តា�ផ្សាើូវិ �ានុក�ែាភិូ��លេក្រចើនុ

នុាក់ណ្ឌាសា់សាួរនុា�ខំ��ពុ���លេណ្ឌើររ�សា់ខំ��។ ក្រគួ�់លេពុ� ខំ��

�ងាាញសា���ក្រតខែកើងកើាយលេនុោះលេ��ពុួកលេគួ។ ����ផ្សា�តខំ��

�នុ�ក���់នុំ�រត��នុ។់ លេពុ�លេនុោះ ក្រ�ពុនុធខំ��ក�ពុ�ងក្រ�ជ្ឈ��

ជ្ឈា�ួយ តាជ្ឈ័យ លេក្រពុោះគួាត់ក៏ជ្ឈានុ�រសាារត��នុខ់ែ�រ។ 

ក្រ�ពុនុធខំ��ច�ះ�កជ្ឈួ�ខំ��។ ខំ���នុក្រ��់គួាត់តា���លេណ្ឌើរ

សាាចល់េរឿងខែ��សា��ិត ីសាាញ់ រកចា�់ខើនួុខំ���កកានុ់

�ួ�នៃក្រជ្ឈ។ �ងឹលេរឿងលេហើយ ក្រ�ពុនុធខំ���នុនុា�ខំ��លេ��ជ្ឈួ�

ជ្ឈា�ួយ តាជ្ឈយ័។ ខំ��ហ�ច�ខិតិខែ��ខំ��កានុជ់្ឈា�់លេនុ�នុងឹ

នៃ�លេ��ឲ្យ�ក្រ�ពុនុធខំ��ហ�ច�នុលីេ��ឲ្យ� តាជ្ឈ័យ។ តាជ្ឈ័យ 

អានុរួចក៏នុយិាយ�ា «លេ�ើវិា (សាាញ់) ហាុនុ�កចា�់គឺួ

ក្រតវូិចា�់វិា�ាក់គួ�កជ្ឈ�នុសួាខែត�ីងលេ��»។ លេក្រកោយ�ក ខំ��

�នុលេ��សាាំក់លេនុ�កំ�ងការ�ឋានុ�វា អសារ់យៈលេពុ�៣ខែខ

លេ�ៀត លេ�ើ�ក្រតូវិផ្សាើាសា់�ូីរលេ��លេនុ��ឹកវិិ� ពុា�ជ្ឈរ នុងិ

លេនុ�ក្រពុ�ក្រ���់ក្រក��៥០០។

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ក្រពុឹតីកិារណ៍្ឌតា�ចា�់ លេសាោភឹូ� 

�នុរ�លេជ្ឈើ�រ�ជ្ឈួ�ខើា�ង។ ក�ែាភិូ��ធា�ៗ�ួយច�នុនួុក្រតូវិ

ចា�់ខើនួុ នុងិសា�ើា�់។ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធ�នុគិួតគួាំ�ា នុងឹ

22 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ចាកលេចញពុ�កខែនុើងលេធាវើការលេ��កានុស់្រុសាកុក�លេណ្ឌើត�ីាយ

លេនុ�ឯសាវាយលេជ្ឈោរ។ ក្រ�ពុនុធខំ���នុលេឡុើង (លេធាវើ��លេណ្ឌើរ) លេ��

�នុំ�រត��នុ២់៤ លេ�ើ�ូ�យកគួ�រូ�ខិតិអនុ�ញ្ញាាត�ួយច�នុនួុ

��កក្រគួានុល់េក្រ�ើក្រ�សាល់េនុ�តា�ផ្សាើវូិ។ គួាត ់(ក្រ�ពុនុធ) សា��លេញា 
លេហើយលេ�ះក្រតាលេ�ើ�ខិតិ�ា�ងលេនុោះរួចរា�អ់សា ់��កខែត 

ចលេនុ ើោះខែ��ក្រតូវិ�� លេពុញតា�ជ្ឈាក់ខែសាីង�ា�លេណ្ឌ ាោះ។  

ក្រពុ�ឹ�លេឡុើងលេ�ាោងក្រ�ខែហ�៤ក្រពុឹក លេយើង�នុចាក 

លេចញតា��ូក�ួយលេក្រគួឿងខែ���ួចពុ�លេគួ លេឆ្នាំោុះ�ក 

កានុស់្រុសាុកក�លេណ្ឌើត�ីាយ។ កា�លេនុោះ �ឹកក�ពុ�ង�ិច 

ភូូ�ិអំកស្រុសាុកលេនុ�លេឡុើយ។ លេ�ាោងក្រ�ខែហ�១០នៃ�ៃ 

�ខែ�� លេយើង�នុ�ក��់លេគួោ�លេ��។ សាាំក់លេនុ�ផ្សាះំ

�ីាយ�នុក្រ�ខែហ�កនុើះខែខ លេយើង�ា�ងអសា់គួាំក្រតូវិ

ក�ែាភិូ��ខែខែរក្រកហ�ខាងនុរិត� �ងំ�ឲ្យ�ចាកលេចញ

លេ�ៀត។  លេនុ�តា�ផ្សាើូវិ ខំ���នុ�ូីរលេឈាែោះរ�សា់ខំ��ពុ� គឹួ� 

ក�សាត ់�កជ្ឈា ស្រុសា� លេអង វិិញ លេក្រពុោះចង់លេគួចឲ្យ�ផ្សា�តពុ�

ការតា�រកចា�់ខើនួុពុ�សា�ណ្ឌាក់ខែខែរក្រកហ�ខាងនុរិត� 

តា�រយៈការស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិក្រ�វិតីិរូ�ពុ���នុរ�សា់ខំ��។  
ខំ��លេក្រ�ើលេឈាែោះ ស្រុសា� លេអង រហតូ�ក��់�ចច��ូនុលំេនុះ។

 រហតូ�ក��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ���នុវិិ�ក្រតឡុ�់�ក

រសា់លេនុ�ឯផ្សាះំវិិញ។ លេ�ភូូ�ិ �នុលេសាំើឲ្យ�ខំ��លេធាវើជ្ឈាក្រ�ធាានុ

ក្រកុ�កងក្រ�វិាសា់នៃ�លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ។ លេក្រកោយ�ក ខំ��ក្រតូវិ

�នុលេសាំើឲ្យ�លេធាវើជ្ឈាក្រ�ធាានុក្រកុ��ក�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក�ុ�ជ្ឈា

រហតូ��ស់ាពុវនៃ�ៃ។ ច�លេពុោះក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌខែ��ខំ���នុជ្ឈ�ួ

កនុើង�ក��ល់េពុ�លេនុះ ខំ��គួែានុស្រុសាលេណ្ឌោះស្រុសាលេណ្ឌោកអវ�

�នុីចិលេ�។ លេ�ោះ��ជ្ឈាក្រតលេចៀក�ា�ងសាងខាងរ�សា់ខំ�� 

លេនុ�ខែតសាាី�់អវ��ិនុឮរហតូ��់�ចច��ូនុ ំលេ�ោយសាារ

សាន្ត្រីងគា�នុាលេពុ�លេនុោះក៏លេ�ោយ ក៏ខំ���ិនុសាី��លេនុោំសាអវ�

�ា�ងអសា់។ ផ្សាំ�យលេ��វិិញ ខំ��សា�ូាយចិតចី�លេពុោះជ្ឈ�វិិត

រ�សាខ់ំ��នុាលេពុ�លេនុះ។ ខំ��រសាល់េនុ�ខែតពុ�រនុាក់�ី�ក្រ�ពុនុធលេនុ�

ឯស្រុសាកុក�លេណ្ឌើត។ កូនុៗរ�សាខ់ំ���ានុ�ី�ក្រ�ពុនុធអសាល់េហើយ 

លេហើយពុកួលេគួរសាល់េនុ�ឆ្នាំៃាយៗពុ�ខំ��កំ�ងជ្ឈ�វិភូាពុខែ��អាច

រាា�់រងខើនួុឯង�នុលេ�ោយ�ិនុលេធាវើឲ្យ�ឪពុ�ក�ីាយពុ�ិកចតិី

លេឡុើយ។ លេ�ើ�ិនុរវិ�់ពុ�កិចចការគួណ្ឌ�ក�លេ� ខំ��លេនុ�ផ្សាះំ

ផឹ្សាកខែត ជ្ឈួយក្រ�ពុនុធ�ា�សាើ នុងិលេធាវើខែស្រុសា�នុីចិ�នុីចួ។

ណើទស្សភួាពវាល័ឡែស្រីស្សរដំវូជ្របាំង កិុុងឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស  
ស្រីស្សុកិណើមីស្សាង ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។  
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឈា ្ុមេ�ឿៃ៖ នារ តីមេពទយឃំុុំ
្ម័យស�ែរក្រកហម

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�លេនុះ ឈាា សា�លេខឿនុ �ានុអាយ�ជ្ឈតិ៧០ឆ្នាំាំ�

លេហើយ។ គួាត�ិ់នុសាវូិ�ានុលេពុ���លេនុរលេនុ�ផ្សាះំលេឡុើយ លេក្រពុោះ 

គួាត�់ានុភូារកិចចសា�ខានុ�ួ់យច�នុនួុខែ��ក�ពុ�ងអនុ�វិតី

លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ ឃ្មុំ�� រ�សាគ់ួាត។់ សា�លេខឿនុ លេក្រក�ពុ�ជ្ឈយួលេរៀ�ច� 
�ាូ�អាហារសាក្រ�ា�់ចងាានុក់្រ�លេគួនុក្រពុះសាងឹលេនុ�កំ�ងវិត ី

 
គួាតគឺ់ួជ្ឈាជ្ឈ�នុយួការរ�សាក់្រកុ�ក្រគួូលេពុ��ឃ្មុំ��។ សា�លេខឿនុ 

�នុអ�់រ�អំកភូូ�ិឲ្យ�យ�់�ងឹអ�ពុ�សាារសា�ខានុន់ៃនុការ 

លេក្រ�ើក្រ�សា់�នុំ�រលេពុ��សាក្រ�ា�់ខែ�រក�ាសា�ខភូាពុផ្សាាំ�់ 

ខើនួុ។ សា�លេខឿនុ �ានុសា�ខភូាពុ�អ នុងិរងឹ��ឹង�ចូលេពុ�ខែ�� 
គួាត់សាិិតកំ�ងវិ័យលេកែងអញ្ចចងឹ។ កា�ពុ��សាវិត�រឆ៍្នាំាំ� 
១៩៧០ សា�លេខឿនុ គឺួជ្ឈាក�ែាភិូ��នុារ�ភូូ�ិខែកវិសាាំ គឺួ 

ជ្ឈាក�ែាភិូ��លេពុ��ឃ្មុំ��នៃក្រពុណើឃ្មុំសុា នុងិជ្ឈាអំកខែ��អងគការ 

ចាត់តា�ងជ្ឈាខែខែររ�លេ�ោះក្រ�ចា�ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំាខែ����ក 

ចិតកីំ�ងការសាលេក្រ�ច�ញ្ចាូនុយ�វិជ្ឈនុ នុងិយ�វិនុារ� នៃនុឃ្មុំ��
 

នៃក្រពុលេឃ្មុំសំាឲ្យ�ចូ��លេក្រ�ើ��វិិតនីុ។៍ សា�លេខឿនុ �នុតអូញ 
ខែតអរ�ា គួាត់លេសាោកសាាីយច�លេពុោះការច�ណ្ឌាយលេពុ�

លេវិ�ាច�ូ�លេក្រ�ើ��វិិតនីុរ៍�សាគ់ួាតន់ុាលេពុ�កនុើង�ក។ 

ខាងលេក្រកោ�លេនុះ គឺួជ្ឈាសា�ី�រ�សា់ សា�លេខឿនុ ខែ���នុ

នុិយាយក្រ��់ក្រកុ�ការងារ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ

ខែខែរក្រកហ� លេខតនីៃក្រពុខែវិង   អ�ពុ���ពុលិេសាោធានុរ៍�សាគ់ួាត៖់

 «ខំ��លេឈាែោះ ឈាា សា�លេខឿនុ អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ�។ សាពុវនៃ�ៃ 

ខំ��រសា់លេនុ�ភូូ�ិខែកវិសាាំ ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា ស្រុសាុកលេ�សាាង 

ភា រសីិ� 

ឈុំា ស្សុណើខឿន ណើនៅផ្លូទ�របស្ស់�ាត ់ស្សិិតណើនៅ 
ភូួមិីឡែកិវស្សាុ ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាង ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។  
(ភួា រស្សមី /មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧០ �នុាំ�់ពុ��ានុរ�ឋ 
ក្រ�ហារ��ើាក់សាលេ�ៅច ក្រពុះនុលេរោត�ី សា�ហនុ� ខំ��សាលេក្រ�ច 
ចិតចីូ�លេធាវើជ្ឈាកងឈាើ�លេនុ�កំ�ងភូូ�ិក�លេណ្ឌើតរ�សា់ខំ�� 

លេ�ើ�ូ��ា��ារឲ្យ�សាលេ�ៅចឪ លេឡុើងក្រគួ�់ក្រគួងអ�ណ្ឌាច

វិិញ នុងិលេ�ើ�ូ�ការពុារក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុ�កំ�ងភូូ�ិ។ ក្រកុ�

រ�សា់ខំ���ានុសា�ាជ្ឈិកច�នុនួុ១២នុាក់។ �ានុ នុងិ សាារាា

ត គឺួជ្ឈាអំកក្រគួ�់ក្រគួងក្រកុ�កងឈាើ�។ ពុួកលេយើងគឺួជ្ឈា

ក�ើា�ងជ្ឈរួ��ខ ខែ��លេក្រត��ខើនួុក្រគួ�់លេពុ�សាក្រ�ា�់ការ

សាែក័្រគួចិតចី�ូលេធាវើជ្ឈាលេយោធាា។ ក្រក�ុកងឈាើ��ា�ងអសា ់

តក្រ�ូវិឲ្យ�ចូ�លេរៀនុវិគួគនុលេយោ�យលេនុ�លេពុ�យ�់ �ចូ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឯលេ�ៀតខែ�រ។ លេយើងលេរៀនុអ�ពុ� «លេគួោ��ាគួា៌

សាន្ត្រីងគា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ»។ លេក្រក�ពុ�លេរៀនុសាកូ្រតវិគួគនុលេយោ�យ 

តនួុា��រ�សាល់េយើងជ្ឈាកងឈាើ� គឺួលេ�ើរលេ�ើ� យា�កា� 

នុិងលេសា�ើ�យកការណ៍្ឌពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុ�កំ�ងភូូ�ិអ�ពុ�

សាក�ែភូាពុលេធាវើ��នុាក់��នុងកូត់ ឬ�ក់ស្រុសាូវិអងារ

នុងិសាតវចិញ្ចច�ឹលេផ្សា�ងៗលេ��ឲ្យ�ខាង �នុ ់ នុ�់ យក 

លេ��រាយការណ៍្ឌឲ្យ�ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�នុ�ឹង។  

លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧២ �ានុ នុងិសាារាាត �នុ�ញ្ចាូនុសា�ាជ្ឈិក

ក្រកុ�រ�សា់ខំ���ួយច�នុនួុ ឲ្យ�ចូ��លេក្រ�ើជ្ឈាលេយោធាាលេ�ើ�ូ�

ក្រ�យ��ធជ្ឈា�ួយ�ាហានុ �នុ ់នុ�់។ ច�ខែណ្ឌកខំ�� ក្រតូវិ

�នុផ្សាើាសា់�ៅូរឲ្យ�លេ��ក្រគួ�់ក្រគួងកងយ�វិនុារ�ភូូ�ិជ្ឈ�នុសួា

វិញិ។ ខំ���ានុតនួុា��ជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុកងនុារ� �ានុភូារកិចច

ក្រគួ�់ក្រគួង នុងិលេ�ើ�ការខ�សាក្រតូវិនុារ�ៗ លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ 
ខែកវិសាាំ ការការពុារសានុីសិា�ខរ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុ�កំ�ង

ភូូ�ិ នុងិលេក្រជ្ឈើសាលេរើសានុារ�ៗ ឲ្យ�ចូ��លេក្រ�ើជ្ឈាលេយោធាា។  

កំ�ងលេពុ�ខែ��ខំ��លេធាវើជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុកងនុារ�ភូូ�ិ ខំ��នុងិ�ិតី

នុារ�ពុ�រនុាក់លេ�ៀត ក្រតូវិ�ាំក់លេ�ើចាត់តា�ងឲ្យ�ចូ�លេរៀនុ

វិិជ្ឈាាលេពុ�� លេ�ើ�ូ�ចូ��លេក្រ�ើការជ្ឈាក�ែាភិូ��លេពុ��

លេនុ��នុំ�រលេពុ��ភូូ�ិសាវាយលេជ្ឈោរ ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា។ ខំ��លេរៀនុ

លេពុ��អសា់រយៈលេពុ���ខែខ ជ្ឈា�ួយក្រគួូលេពុ��ជ្ឈ�នុាញ

លេនុ�កំ�ងឃ្មុំ��នៃក្រពុណើឃ្មុំសុា។ លេនុ�ខែខ���ូង ខំ��លេរៀនុផ្សា���ាំ� 

លេរៀនុច�ណ្ឌា�លេឈាែោះ�ាំ� នុងិលេរៀនុចាក់�ាំ�លេ�ើលេខំើយ។ លេនុ�

ខែខ��ពុ�រនុងិ���� ខំ��លេចញលេ��ពុ�ា�� នុងិចាក់�ាំ�ឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុ�កំ�ងឃ្មុំ��ជ្ឈា�ួយក្រគួូលេពុ��ជ្ឈ�នុាញក្រ�ចា�ឃ្មុំ��

នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា។ ខំ��សា�ូាយចតិកីំ�ងការលេធាវើការងារលេនុះខើា�ង

ណ្ឌាសា ់លេក្រពុោះខំ��គិួត�ា ខំ��លេធាវើឲ្យ�ក្រ�លេ�សាជ្ឈាត�ិានុសា�ខ

សានុីភិូាពុ នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ានុសា�ខភូាពុ�អ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣រហូត��់នៃ�ៃជ្ឈ័យជ្ឈ�ំះ១៧ 

ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��ច�ូ�លេក្រ�ើការជ្ឈាក�ែាភិូ��

លេពុ��ក្រ�ចា�នៃក្រពុណើឃ្មុំសុាលេពុញលេ�ញ។ តួនុា��រ�សា់ខំ�� 
គឺួពុ�ា��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងឃ្មុំ��។ ��នុ���ូង ការពុ�ា�� 
គឺួលេក្រ�ើក្រ�សា់�ាំ�លេពុ��ខែ���នុ�កពុ�ការនៃរអងគាសា

��យពុ�អំកភូូ�ិយកលេ���ិញ�ាំ�ពុ�ស្រុសាុកលេ�សាាង។ 

�នុាំ�់�ក ការពុ�ា��គឺួលេក្រ�ើក្រ�សា�់ាំ���រាណ្ឌ �ាំ�ឫសា

លេឈាើជ្ឈ�នុសួាវិិញ។ 

 �នុាំ�់ពុ�នៃ�ៃ១៧ លេ�សាា ១៩៧៥�ក ខំ��លេនុ�ខែត

លេធាវើជ្ឈាក�ែាភិូ��លេពុ��ក្រ�ចា�ការលេនុ�កំ�ងឃ្មុំ��នៃក្រពុណើឃ្មុំសុា

�ខែ��។ ការហ�ូច�កលេនុ�លេពុ�លេនុោះ គឺួខវះខាតខើា�ង

ណ្ឌាសា។់ រ��អាហារតចិលេ��ៗ។ �ំាក់ៗ��ួ��នុអងារ

ខែតពុ�រខា�កនុើះ�ា�លេណ្ឌ ាោះកំ�ង�ួយនៃ�ៃ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុចា�់លេផ្សាៅើ�

ខវះខាតលេសាូ�ងអាហារកំ�ងការហ�ូច�ក លេហើយក៏�ានុ

ជ្ឈ�ងឺរាតតូាតលេក្រចើនុលេ�ៀត �ចូជ្ឈាជ្ឈ�ងឺក្រគួនុុចាញ់ រាគួ�ូ� 

នុងិលេកៅ�ខើនួុជ្ឈាលេ�ើ�។ ខំ��លេនុ�ពុ�ា��ជ្ឈ�ងឺអំក�ា�ងលេនុោះ

គួែានុលេពុ���លេនុរលេឡុើយ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ��សា��ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌច�ះលេ��

លេធាវើការលេនុ�តា�ការ�ឋានុវិញិ�ីង លេក្រពុោះខំ��គិួត�ាខំ��អាច
 

សាគា�ក់ខែនុើងលេផ្សា�ងៗ នុងិអាច��ួ��នុរ��អាហារ 

ក្រគួានុល់េ�ើជ្ឈាងលេនុ�កំ�ងសាហករណ៍្ឌ។ អងគការ�នុយ� ់
ក្រពុ� នុងិ�នុ�ញ្ចាូនុខំ��លេ��កានុ�ូ់��ឋានុលេក�នៃ� កំ�ងតួ

 នាទី �ាអុាកិព�ាបាល័�ំងឺ ឲ្យ�ជ្រកិមុីកិងច្ចល័័តឡែដំល័បំណើពញ 

ភូារកិចចលេ�ើកសាណ្ឌៅរ �ឹក  (��នុ�់�ឹក) នុងិលេ�ើ�ការខ�សា 

ក្រតវូិពុ�សា�ខភូាពុកងច�ត័នុារ�ៗ ។ លេក្រកោយ�ក អងគការ 

�ញ្ចាូនុខំ��ឲ្យ�លេ��លេធាវើការលេនុ�កំ�ង�ូ��ឋានុខែស្រុសាជ្ឈលេក្រ���នុី
 លេ�ៀត កំ�ងតនួុា���ខែ��។ លេនុ�ខែស្រុសាជ្ឈលេក្រ�� ខំ��ក្រតវូិរ�ួសា
 

លេភូើ�លេ�ោយក្រគួា�់កា�លេភូើើងរ�សា់កង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា�។ ខំ��

�ងឹលេរឿងរាាវិជ្ឈាលេក្រចើនុ�ាក់�ងនុងឹការក្រ�យ��ធគួាំ នុងិ 

ខែផ្សានុការគួ�់ក្រគួា�់ខែ�កសា�ើា�់កងច�ត័កំ�ងលេពុ���លេពុញ 
ការងារលេនុ�កខែនុ ើងលេ�ើក��នុ�់�ឹកលេនុ�ខែស្រុសាជ្ឈលេក្រ��។  

ខែផ្សានុការលេនុះ �នុខែ�កការណ៍្ឌ លេហើយពុ���ានុនុរណ្ឌា�ំាក់ 

ចូ�កំ�ងការ�ឋានុលេ�ើកសាណី្ឌរលេនុះលេ�ៀតលេ�។ 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេ�ោយសាារខំ��ក្រតូវិរ�ួសា អងគការ�នុ�ញ្ចាូនុខំ��ឲ្យ�

�កពុ�ា��ខើនួុលេនុ�កំ�ងភូូ�ិវិិញលេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ 

លេពុ��ក��ស់ាហករណ៍្ឌ ខំ��លេឃ្មុំើញលេយោធាាខែខែរក្រកហ�

�កពុ�ភូូ�ិភូាគួនុរិត� ក�ពុ�ង�ញ្ញាាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈ�ករលេណ្ឌៅ�

ជ្ឈាលេក្រចើនុលេនុ�ភូូ�ិខែកវិសាាំ លេ�ោយ�ិនុក្រ��់ពុ��ូ�លេហត�

នៃនុការជ្ឈ�កលេឡុើយ។ ខំ���នុឮ��ណឹ្ឌង�ិនុចូាសា់ការ�ា 

ការជ្ឈ�ករលេណី្ឌ��ា�ងលេនុះគឺួសាក្រ�ា�់លេក្រត����កសា�ើា�់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ ក្រគួានុខ់ែតឮ��ណឹ្ឌងលេនុះ ខំ��នុងិ�ិតនីុារ�លេពុ��

លេផ្សា�ងលេ�ៀត�នុលេក្រត���ាំ���កសាក្រ�ា�់សា�ើា�់ខើនួុឯង

រួចជ្ឈាលេស្រុសាច �ា�ខែនុលីេក្រកោយ�ក លេយើង�ិនុ�នុលេ���ាំ�

សា�ើា�់ខើនួុលេឡុើយ។ 

 លេនុ�លេ�ើ�ខែខ�ករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ��លេធាវើ��លេណ្ឌើរលេចញ 
ពុ�ភូូ�ិ�ា�ងលេជ្ឈើងលេនុ�ឈា ឺលេក្រពុោះលេវិៀតណ្ឌា�ជ្ឈិតចូ��ក 

��់ឃ្មុំ��នៃក្រពុណើឃ្មុំសុា។ ខំ��លេធាវើ��លេណ្ឌើរលេ����់ឃ្មុំ���លេ�ង 

លេរៀ�នុងឹលេធាវើកូូនុឆ្នាំើង�ឹកលេ���នុលីេ�ៀត ក៏ក្រតូវិកង�័ពុ

លេវិៀតណ្ឌា�តា��ានុ ់លេហើយកង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា��ា�ង 

លេនុោះ�នុក្រ��់ខំ��ឲ្យ�វិិ�ក្រតឡុ�់�កភូូ�ិក�លេណ្ឌើតវិិញ។ 

 �នុាំ�់ពុ�ខែខែរក្រកហ���ួរ��លេនុ�នៃ�ៃ��៧ ខែខ�ករា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ��ក៏�នុចូ�លេធាវើការសាែ័ក្រគួចិតលីេនុ�កំ�ងឃ្មុំ��

នៃក្រពុណើឃ្មុំសុា�នុលីេ�ៀត គឺួលេនុ�កំ�ងក្រកុ�ក្រ�ក្រ�ង់សា�ខភូាពុ  
លេ�ើ�ូ�ខែណ្ឌនុា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ��កពុ�ា��ជ្ឈ�ងឺលេនុ��ណ្ឌឌ� 

សា�ខភូាពុ រួ��ា�ងការឆ្នាំើង�លេនុើ។ កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៨២ ខំ��

លេរៀ�ការជ្ឈា�ួយ��រសា�ំាក់លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ នុងិ�នុរសាល់េនុ�

ជ្ឈា�ួយគួាំរហតូ�ានុកូនុ៥នុាក់។ �ា�ខែនុ ី ឥឡុូវិកូនុ 
រ�សា់ខំ��សាើា�់អសា់៣នុាក់លេហើយ។ ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ  
ខំ���ានុការលេសាោកសាៅាយខើា�ងណ្ឌាសា់ខែ���នុចូ�

�លេក្រ�ើការងារឲ្យ�ខែខែរក្រកហ� លេក្រពុោះខំ��ចង់ឲ្យ�ក្រ�លេ�សា

�ានុសានុីភិូាពុ នុងិយ�តីធិា�៌ �ា�ខែនុអីងគការលេធាវើឲ្យ�ក្រ�លេ�សា

ធាើាក់កំ�ងសាន្ត្រីងគា� នុងិកា�់សា�ើា�់ជ្ឈ�វិិត�នុ�សា�អសា់

ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់»។ 

ណើទស្សភួាពវាល័ឡែស្រីស្ស ស្សិិតណើនៅឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស  
ស្រីស្សុកិណើមីស្សាង ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។ 
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វមេងវែងបាត់ប្តីមេ�ន� ៃជមេមៃ�្ 
ស�មេមសា ឆាំ្នន ១ំ៩៧៥

 ខំ��លេឈាែោះ ខែកវិ លេសាោភ័ូណ្ឌឌ អាយ�៧១ឆ្នាំាំ� �ានុ

ស្រុសាកុក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិនៃក្រពុនៃក្រជ្ឈ ឃ្មុំ��នៃក្រពុនៃក្រជ្ឈ ស្រុសាកុពុា�រក៍ 

លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ កា�ពុ�សា�័យសាងគ�រាស្រ្តសានីុយិ� ខំ��

គឺួជ្ឈាសាិសា� នុងិលេរៀនុ�នុក្រតឹ��ាំក់��៣ចាសា់ លេនុ�

វិ�ិ�ា�យ័អងគឌួង។ លេក្រកោយ�ក ខំ���នុផ្សាើាសា�់កលេរៀនុ 

�នុលីេនុ���ក្រកងុភូំ�លេពុញ។ លេនុ���នុលេពុ�ក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌ �នុ ់ 

នុ� ់លេធាវើរ�ឋក្រ�ហារ��ើាក់សាលេ�ៅចក្រពុះ នុលេរោត�ី សា�ហនុ� 

លេចញពុ�ត�ខែណ្ឌង លេនុ�នៃ�ៃ��១៨ ខែខ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ��

�នុលេរៀ�អាពុាហព៍ុិពុាហជ៍្ឈា�ួយ��រសា�ំាក់លេឈាែោះ  

ជ្ឈា ជ្ឈនុ �ានុ��ខរ�រជ្ឈាក្រគួ�ូលេក្រង�នុលេនុ�វិ�ិ�ា�យ័លេកៀនុ

ឃ្មុំើា�ង កំ�ងសាងាាតល់េក្រជ្ឈោយចងវា ក្រកុងភូំ�លេពុញ។

 លេនុ�នៃ�ៃ��១៧ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេពុ�ខែខែរ 

ក្រកហ���ួ��នុជ្ឈយ័ជ្ឈ�ំះលេ�ើរ��សាាធាារណ្ឌរ�ឋខែខែរ 

រ�សា់ �នុ ់ នុ�់ ខំ��លេ�ើ�ខែតឆ្នាំើង�លេនុើកូនុក្រ�ុសា�នុ 
រយៈលេពុ�ក្រ�ខែហ�ពុ�រខែខខែត�ា�លេណ្ឌ ាោះ។ ខំ���នុ�កសាាំក់ 
លេនុ�ផ្សាះំ�ងនៃ�ើរ�សា់ខំ��លេនុ��ី���ួ�លេគួោក។ ខំ��ក្រពុ��ា�ង

 
សាាច់ញាតិនុងិកែួយៗក្រតូវិលេយោធាាខែខែរក្រកហ��ងំ�ឲ្យ�

ចាកលេចញពុ�ផ្សាះំ។ លេនុ�លេពុ�ខំ��លេ�ើរលេចញ�កខាងលេក្រក� 

ខំ��លេឃ្មុំើញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ�ើរលេពុញ�ងផ្សាើូវិ លេ�ោយខើះ �� ខែសាង 

នុងិ�កឹអ�វិាានុ។់ ខំ��នុងិ�ង�អូនុលេ�ើរសា�លេ��លេ��ផ្សាះំរ�សាខ់ំ��

�ំាក់លេ�ៀតលេនុ��ី���ឹងក្រតខែ�ក លេក្រពុោះ�ី�រ�សាខ់ំ��លេនុ�ចា�ផ្សាះំ

�ងរ�សា់ខំ��លេនុ���លេនុោះ។ 

 លេនុ�នៃ�ៃ��១៩ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ក្រគួសួាាររ�សា ់

ខំ��ក្រតូវិ�នុខែខែរក្រកហ�លេ�ញឲ្យ�ចាកលេចញពុ�ផ្សាះំលេនុ�

�ឹងក្រតខែ�ក កំ�ង��ក្រកុងភូំ�លេពុញលេឆ្នាំោុះលេ��ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើត

ជ្ឈា�នុាំនុ។់ ខំ�� នុងិសាវា����កូនុអាយ�លេ�ើ�ពុ�រខែខលេធាវើ��លេណ្ឌើរ

លេ�ែើរលេជ្ឈើងកាតត់ា�ពុ���ខវិ�ិ�ា�យ័�ឹងក្រតខែ�ក លេ�ោយ 

គួែានុ�នុលេរៀ�ច�រ�សារ់�រអវ��ា�ងអសា ់កំ�ងលេគួោ���ណ្ឌង

ឆ្នាំើងលេ��ផ្សាើូវិជ្ឈាតិលេ�ខ�ួយ។ ខណ្ឌៈលេនុោះ លេយោធាាខែខែរ 
ក្រកហ�ខែ��ឈារយា�លេនុ�កូា�សាាុនុក្រពុះ��នុ�វិង�

លេក្រតើយខាង�ចិ�នុឃ្មុំាតក់្រក�ុក្រគួសួាាររ�សាខ់ំ�� នុងិ�ញ្ញាា 
ឲ្យ�ក្រគួសួាាររ�សាខ់ំ��លេ�ើរវិាងលេ��កានុផ់្សាើូវិចាក់អខែក្រងលេឆ្នាំោុះ

 

ម�និ សាណាស់ិ 

ឡែកិវ ណើស្សោភ័ួ�ឌ  អាាយុ៧១ឆ្នាំាុំ រស្ស់ណើនៅភូួមិីនៃជ្រពនៃជ្រ� ឃ្មុំុំនៃជ្រព
នៃជ្រ� ស្រីស្សុកិពាមីរក៍ិ ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។  
(មីីន ស្សា�ាស្ស់/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេ��កានុ�់�ក្រកុងតាលេខែ�វិិញ។ លេនុ�តា�ផ្សាើូវិខំ��ឮសាខែក្រ�ក

លេយោធាាខែខែរក្រកហ��ញ្ញាាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�លេ�ើរលេ����ខឲ្យ�

លេ�ឿនុ។ ខំ��នុងិ�ី�រ�សា់ខំ��ក្រតូវិ�នុលេយោធាាខែខែរក្រកហ�

ឃ្មុំាតន់ុងិសារួនុា�លេនុ�តា�ផ្សាើូវិ។ �នុាំ�់ពុ�សារួនុា�រួចលេហើយ 

�ានុលេយោធាាខែខែរក្រកហ��ំាក់�ញ្ញាាឲ្យ�ខំ��លេ�ើរពុ�ខាង 
��ខ�ី�រ�សា់ខំ�� ច�ខែណ្ឌក�ី�រ�សា់ខំ��លេ�ើរតា�លេក្រកោយ 

 
លេក្រពុោះ�ានុកងលេយោធាាខែខែរក្រកហ�ជ្ឈាលេក្រចើនុឈារយា�

លេនុ�អ�សាងខាងផ្សាើូវិ។ ខំ���នុសា��លេយោធាាខែខែរក្រកហ�

លេ�ើរ�នុំ�ឹគួាំជ្ឈា�ួយ�ី�រ�សា់រ�សា់ខំ�� �ា�ខែនុលីេយោធាា

ខែខែរក្រកហ�លេនុោះ�ិនុអនុ�ញ្ញាាត។ ខំ��លេ�ើរ�លេណ្ឌៅើ រ ខ�ងាក 
លេ�ើ��ី�រ�សា់ខំ��លេ�ើរពុ�លេក្រកោយ�លេណី្ឌើរ។ ស្រុសាា�់ខែត�ួយ 
រ�លេពុចលេក្រកោយ�ក ខំ��ងាកលេ��លេក្រកោយ�ីងលេ�ៀតស្រុសាា�់ 
ខែតវិលេងវង�ត�ី់�។ លេនុះជ្ឈាលេពុ�លេវិ�ាច�ងលេក្រកោយខែ��

ខំ���នុខែ�កពុ��ី�។ ខំ��ខ�ក្រ�ឹង��កូនុអាយ�ពុ�រខែខលេ�ើរលេ��
 

��ខលេ�ៀត នុងិខ�ក្រ�ឹង��់�ឹកខែភូំក លេក្រពុោះភ័ូយខើាច

សាខែក្រ�កលេយោធាាខែខែរក្រកហ�។ 

 �នុាំ�់ពុ�លេធាវើ��លេណ្ឌើ រលេ�ោយលេ�ែើរលេក្រកោ�កលេ�ី�នៃ�ៃ  

នុងិលេភូើ�ងផ្សាគរ អសា់រយៈលេពុ�ជ្ឈាង��់នៃ�ៃខំ���នុ�ក 
��់ភូូ�ិនៃក្រពុនៃក្រជ្ឈ ឃ្មុំ��នៃក្រពុនៃក្រជ្ឈ ស្រុសាុកពុា�រក៍ លេខត ី

នៃក្រពុខែវិង។ លេពុ��ក��់ភូូ�ិភូើា� ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ 

�នុលេហ�ខំ��លេ��សាួរនុា��ា លេតើកា�រសា់លេនុ�ភូំ�លេពុញ  
�ី�រ�សា់�ិតនីុារ��ានុតួនុា��អវ�? លេតើ�ី�រ�សា់�ិតធីាើា�់ 

លេធាវើជ្ឈាកងក��ែង់�រូខែ�រឬលេ�? ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌសាួរ 

នុា�ខំ���ិនុខែ�នុ�ួយ�ងលេ�  ក្រពុ��ា�ង�ចួខែឆ្នាំកលេឆ្នាំររ�សា ់
រ�រលេនុ�លេ�ើផ្សាះំរ�សា់ខំ��ខែ��លេ�ៀតផ្សាង។ រា�់ចលេ�ើើយ

ខែ��ខំ��លេឆ្នាំើើយក្រ��់ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌលេនុោះ គឺួខំ���ិនុ
 

�ាក់លេ�ៀ�លេ�។ ខំ���នុលេឆ្នាំើើយ�ា �ី�រ�សា់ខំ��គឺួជ្ឈាក្រគួូ
 

�លេក្រង�នុ លេហើយខំ��គឺួជ្ឈាលេ�ផ្សាះំ។ លេក្រកោយពុ�សាួរនុា� 
អសា់ចិតីលេហើយ ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�នុឲ្យ�ខំ��យក 
កូនុលេ��ឲ្យ�ចាសា់ៗលេ�ើ�ខែ�។ ច�ខែណ្ឌកខំ��ក្រតូវិច�ះលេ�� 
សាំូងស្រុសាូវិ នុងិលេធាវើខែស្រុសាជ្ឈូនុអងគការ ក្រពុ��ា�ងលេធាវើ 
ការងារកសាិក�ែលេផ្សា�ងៗលេ�ៀតលេនុ�កំ�ងសាហករណ៍្ឌ 

ស្រុសុាកពុា�រក៍។ ក្រ�ធាានុកង�ិនុ�នុគិួត�ាខំ���ានុកូនុ 
ខច�លេឡុើយ។ លេពុ�កូនុរ�សាខ់ំ���ានុអាយ��ួយឆ្នាំាំ� អងគការ 
ចា�់លេផ្សាៅើ�ច�័តខំ��ឲ្យ�លេ��លេធាវើការខែរក�� លេ�ើក��នុ�់ នុងិ

ជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយលេនុ�ត��នុល់េផ្សា�ងៗ។ ខំ��ក្រតូវិ�នុ�ញ្ចាូនុឲ្យ�

លេ��លេធាវើការលេនុ�កំ�ងកងស្រុសាួចឲ្យ�កង�័ពុ��វិិតនីុខ៍ែ�រ។  
ខំ��ខ�លេធាវើការជ្ឈូនុអងគការអសា់ពុ�ក�ើា�ងកាយចិត ី�ា�ខែនុពីុ��

�ានុអាហារសាក្រ�ា�់�រលិេភូោគួក្រគួ�់ក្រគួានុល់េឡុើយ។ 

 លេក្រកោយ�ក ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�ានុខែផ្សានុការ

�ញ្ចាូនុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ួយច�នុនួុឲ្យ�លេ��រសាល់េនុ�ត��នុ�់�ខើាញ់ 

លេ�ោយ�នុលេកោះលេហ�ខំ��នុងិក្រក�ុក្រគួសួាារឲ្យ��កជ្ឈ�ួជ្ឈ��គួាំ

�ា�ងយ�់។ ក្រ�ធាានុ��ក្រ�ជ្ឈ��គឺួ ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ

ក្រ�កាសាលេឈាែោះអំកខែ���ានុលេនុ�កំ�ង�ញ្ចា � ខែ��សា��ធ 
សាឹងជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ� ឲ្យ�លេក្រត��លេរៀ�ច�ខើនួុផ្សាើាសា់�ៅូរ លេ��

រសា់លេនុ�ត��នុ�់�ខើាញ់ ខែ��សា�ូូររ�សា់ហ�ូច�ក។ ខំ��

�ិនុអាចក្រ�ខែកក�នុលេ�។ ខំ���នុលេរៀ�ច�លេខោអាវិ នុងិ

លេក្រត���ាូ�ខើះ��កឲ្យ�កូនុហ�ូលេនុ�តា�ផ្សាើូវិ។ លេនុ�ក្រពុឹក

លេចញ��លេណ្ឌើរ ស្រុសាា�់ខែតក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូូ�ិជ្ឈា�ួយគួាំ 

�កក្រ��់ខំ���ាអងគការខែ�ងឲ្យ�ចាកលេចញលេហើយ។ ខំ��ឮ 
ខែ��លេនុះ�ួចលេក្រតកអរកំ�ងចិត ី នុងិគិួត�ាខើនួុខំ��នុងិ

 
កូនុអាច�ានុជ្ឈ�វិតិរសារ់ានុតលេ����ខលេ�ៀតជ្ឈា�ិនុខានុ។ 

�ិនុយូរ�ា�នុែានុកង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា�ក៏ចូ��ក��់។ 

 លេក្រកោយនៃ�ៃរ�លេ�ោះ នៃ�ៃ��៧ ខែខ�ករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ 

ក្រ�លេ�សាជ្ឈាតិ�នុសា�ខសានុីភិូាពុ។ ខំ��ក៏ចូ�លេធាវើជ្ឈាក្រគួូ 
�លេក្រង�នុលេនុ�វិ�ិ�ា�យ័អងគឌួងខែផ្សាកំគួណិ្ឌតវិ�ិ�ា។ លេនុ� 

លេពុ��លេក្រង�នុ ខំ��ខែតងខែតលេឆ្នាំើ�តឱកាសា�ក្រញ្ញាា�សាិសា�

ពុ�ក្រ�វិតីិសាាច់លេរឿងរ�សា់ខំ��ខែ���នុឆ្នាំើងកាត់រ��

ខែខែរក្រកហ� នុងិការក្រពុាតក់្រ�សាក់្រគួសួាារ។ សាពុវនៃ�ៃរសា ់

លេនុ�ខំ��រសា់លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ��៨ សាងាាត់ក�ពុង់�ាវិ ក្រកុង

នៃក្រពុខែវិង លេខតនីៃក្រពុខែវិង ជ្ឈា�ួយកូនុក្រ�ុសា�ំាក់ខែ��

រសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�។
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មេរឿងរាែវរប្់អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិ 
ពតីរបបស� ែរក្រកហមមេ�ឃំុុំនក្រពមេឃុំន្ ស្រុ្ុកមេមសាង មេ�តន្ក្រពសវង

ថុនិ ស្រីសិ�វេពិត្រជ្ឈ 

១) ក្សាយុ ក្សានិ ៖ ក្សាងចល័តិ

 កយ កនុ �ានុអាយ�៧៤ឆ្នាំាំ�គឺួជ្ឈាអំករសា់រានុ

�ានុជ្ឈ�វិតិ�ំាក់ពុ�រ��ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានុខ៍ែខែរក្រកហ�។ 

កនុ �នុខែចករ�ខែ�កនុវូិ��ពុិលេសាោធានុរ៍�សា់ខើនួុ ខែ��

�នុឆ្នាំើងកាតក់ំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ� ក្រ��់�កកានុ�់�គួគ�កិ 
រ�សា់�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា។លេនុ�កំ�ងរ��

ខែខែរក្រកហ� កនុ �នុលេ�ើកលេឡុើង�ា �ានុលេរឿងរាាវិ�ួយ 

ច�នុនួុខែ��ខើនួុលេនុ�ខែតចងចា��ិនុលេភូើចលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរ
 

ក្រកហ�លេនុោះ គឺួ ��ក�ំ��ករ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ការជ្ឈលេ�ើ�សា

គួាតន់ុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ��កានុល់េខតលីេពុោធាស៍ាាត ់ការសា�ើា�់

�នុ�សា� ការវិាយលេធាវើ�� ការលេធាវើការងារជ្ឈា��ៃនុ ់ 

នុងិការហ�ូច�កពុ��ក្រគួ�់ក្រគួានុជ់្ឈាលេ�ើ�។ «កា�លេនុ�ជ្ឈា

ក��ារភូាពុ កំ�ងអាយ�៧ឆ្នាំាំ� ខំ���នុចូ�លេរៀនុលេនុ�វិតី
 

�រាច ខែ���ានុក្រពុះសាងឹជ្ឈាអំក�លេក្រង�នុ អ�ពុ�ច�លេណ្ឌះ 

�ងឹ�ូលេ�� ខែផ្សាកំជ្ឈ�វិសាាស្រ្តសា ីនុងិសាងគ�សាាស្រ្តសា។ី ខំ��លេរៀនុ

ក្រតឹ��ាំក់��១០ លេនុ�កំ�ងសា�័យសាងគ�រាស្រ្តសានីុយិ�។ 

�នុាំ�់ពុ�ឈា�់លេរៀនុ ខំ���នុ�ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឹលេនុ�វិត ី
�រាច អសា់រយៈលេពុ�៦វិសា�ា លេហើយក៏�នុសាឹកវិិញ 

លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៦៨។ ខំ���ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ៤នុាក់ ស្រុសា�១នុាក់ 

នុងិក្រ�ុសា៣នុាក់។ ខំ��គឺួជ្ឈាកូនុចូងលេនុ�កំ�ងក្រគួួសាារ។ 
 

ខំ��លេរៀ�ការជ្ឈា�ួយក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ 

 លេក្រកោយរ�ឋក្រ�ហារ��ើាក់សាលេ�ីច ក្រពុះនុលេរោត�ី 

សា�ហនុ� លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេនុ�កំ�ងភូូ�ិខែ��ខំ��ក�ពុ�ងរសា់
 

លេនុ�ក៏ចា�់លេផ្សាីើ��ានុភូាពុក្រច�ូកក្រច��់។ �ានុការ

��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កជ្ឈាលេក្រចើនុលេ�ើកលេក្រចើនុសាារ �នុលេធាវើឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈាពុ�រ�ឋ�ានុការ���កយាាងខើា�ង ជ្ឈាពុិលេសាសា 

លេធាវើឲ្យ�ខំ��រត់ចូ�កំ�ងលេ�ណ្ឌ�ឋានុ លេហើយក្រតូវិរត់ចាក
 

លេចញពុ�ផ្សាះំ លេឆ្នាំោុះលេ����វិា� លេ�ើ�ូ�រកកខែនុើងសា�វិតិភិូាពុ 

នុងិសាាំក់អាស្រុសាយ័�លេណី្ឌោះអាសានុលំេ�ៀត។ ការ��ើាក់

ក្រគួា�់ខែ�ក �នុសាៃាតល់េនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣។

 លេនុ�នៃ�ៃ��១៧លេ�សាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហ��នុ

��ួ�ជ្ឈ័យជ្ឈ�ំះ�ា�ងស្រុសាុងលេ��លេ�ើ រ�� �នុ ់នុ�់។ 

កំ�ងក្រគួាលេនុោះខែ�រ ខែខែរក្រកហ��នុលេរៀ�ច�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

�ា�ងអសា ់លេធាវើការងាររួ�គួាំ។ លេនុ�រ�វូិក្រ��ងខែខែរក្រកហ�

�នុលេក្រ�ើឲ្យ� ខំ��ជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយ លេ�ើកក្រ�ពុន័ុធភូើឺខែស្រុសាលេនុ�ស្រុសាកុ

លេ�សាាង។ រ�ឯរ�វូិវិសា�ាវិិញខែខែរក្រកហ��នុចាត់ឲ្យ�  

ខំ��ភូាួររាសា�់�លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ។ ច�ខែណ្ឌកឯការហ�ូច�ករ�សា ់

ខំ��វិញិ គឺួហ�ូខែត��រ�ា�លេណ្ឌ ាោះ ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ 
�ក រហតូ��់ខែខែរក្រកហ��រាជ្ឈ័យ។ 

 លេនុ�ខែខធាំូ ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំ��នុងិក្រគួួសាារក្រតូវិ�នុខែខែរ
 

ក្រកហ�ជ្ឈលេ�ើ�សាលេ��កានុ ់លេខតលីេពុោធា៍សាាតជ់្ឈា�ួយនុងឹ

ក្រគួួសាារ�នៃ�ជ្ឈាលេក្រចើនុលេ�ៀត។ ខំ���នុ�ងឹ �ាការខែ��

ខើនួុក្រតូវិ�នុអងគការ�ញ្ចាូនុលេ��ខែ��លេនុះ គឺួ�ិនុ�អលេ� 
 

កិយ កិន អាាយុ៧៤ឆ្នាំាុំ �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋ រស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីបារាច្ច ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាង ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នុិង�ានុ��ណ្ឌងចង់រត់ជ្ឈាលេក្រចើនុលេ�ើកលេក្រចើនុសាារ។  

�ានុនៃ�ៃ�ួយលេពុ��ក��់ភូូ�ិក្រគួួសា ខំ��សាលេក្រ�ចចិត ី
�ានុងឹរត់�ីងលេ�ៀត �ា�ខែនុជី្ឈាអក�សា� ខំ��ក្រតូវិ�នុ

ក�ែាភិូ��ខែខែរក្រកហ�ចា�់ខើួនុលេនុ�លេពុ�លេនុោះ។  
«ខំ��ក្រតូវិ�នុក�ែាភិូ��ខែខែរក្រកហ� វិាយលេធាវើ��យាាង 
��ណ្ឌ� លេ�ោយវិាយផ្សាងធាាក់ផ្សាង នុងិយកកា�លេភូើើងវិាយ 

កូា�ខំ��លេ�ៀត លេធាវើឲ្យ�ខំ��ឈាចឺា�់យាាងខើា�ង នុងិ�ត�់ង់

សាែារត��ួយរ�លេពុច» ។ ��ះក្រពុកឹលេឡុើង ខំ��នុងិអំកឯលេ�ៀត

ក្រតវូិជ្ឈលេ�ើ�សាលេ����ខ�នុលីេ�ៀត។ ��លេណ្ឌើរលេឆ្នាំោុះលេ��កានុ់

លេពុោធា៍សាាត ់ខំ���នុជ្ឈិះក�ា�់លេឡុើងលេ��ចូារអ�លេពុ� រួច

លេឡុើងជ្ឈិះរ�លេភូើើង�នុ។ី រ�លេភូើើង�នុឈា�់លេនុ��ី�� អូ�ត។់ 

កនុ  �នុចា�់លេផ្សាីើ�លេធាវើការលេនុ���លេនុោះតា�ការ�ញ្ញាា

រ�សា់ខែខែរក្រកហ�។ ខំ��ក្រតូវិលេ�ើ�លេគួោក្រក��ច�នុនួុ ១០០ 
កូា� ខែរក�ឹក�ាក់ពុាង កា�់ឧសា នុងិភូាួរខែស្រុសា។ ខំ��

�នុសាក្រ�ាកតិចតួចណ្ឌាសា់។ រ�ឯការហ�ូច�កវិិញ ក៏

យាា�់ណ្ឌាសា់ខែ�រ លេ�ោយលេរៀងរា�់នៃ�ៃគឺួហ�ូខែត��រ 

កំ�ងរយៈលេពុ�ជ្ឈលេ�ើ�សាលេ��ត��នុល់េពុោធា៍សាាតល់េនុោះ។ 

 លេនុ�នៃ�ៃ��៧ ខែខ�ករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេ�ើលេ�ោះ��ជ្ឈា 

លេនុ���ក្រកុងភូំ�លេពុញ ខែ�កលេហើយក៏លេ�ោយ ខំ���ិនុអាច 
វិ�ិក្រតឡុ�់�កភូូ�ិក�លេណ្ឌើតវិិញខែ�រ។ រយៈលេពុ�៦ 

ខែខ�នុាំ�់ពុ�ខែ�ក ខែខែរក្រកហ� �នុ�ងំា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ិនុ

ឲ្យ�រត់លេចញលេ��ណ្ឌាលេឡុើយ លេពុោ�គឺួខែខែរក្រកហ��នុ

�ងំ�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុ�លេធាវើការឲ្យ�ខើនួុ នុងិយកលេ��សា�ើា�់

�ីង�ួយៗ រហតូ��់លេក្រចើនុ តួយាាង�ូចជ្ឈា�ានុនៃ�ៃ 

�ួយលេនុ�លេវិ�ាក្រ�ខែហ�លេ�ាោង៥កនុើះ�ៃាច  ខណ្ឌៈលេពុ� 

ខែ�� ខំ��ក�ពុ�ងលេ�ះក�លេ�ើកឲ្យ�លេរោង�យ ខំ���នុលេឃ្មុំើញ
 

លេយោធាាខែខែរក្រកហ�ច�នុនួុ ៣នុាក់ �នុ�លេណី្ឌើ រ�នុ�សា�

ច�នុនួុច�នុនួុ ៧នុាក់ យកលេ���ញ់សា�ើា�់លេចោ�លេនុ�

ក្រតពុា�ង�ង�ឹក។ ខំ��ភ័ូយខើា�ងណ្ឌាសា ់នុងិលេចះខែតនុកឹគិួត

កំ�ងចិត ីខើាចខែតខើនួុ�ានុ��ធផ្សា��ចូជ្ឈាពុួកលេគួ។ 

 លេនុ�ខែខ�ិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខែខែរក្រកហ��នុលេកៀរ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ឲ្យ�លេឡុើងលេ��លេ�ើភូំ� (�ិនុសាគា�ភ់ូំ�)លេ�ើ�ូ�យក 

លេ��សា�ើា�់ �ា�ខែនុក៏ីក្រតូវិ�នុក្រ��់ឲ្យ�ក្រតឡុ�់�កវិិញ 

លេ�ោយ��រសាជ្ឈិះលេសាះ�ំាក់�ិនុសាគា�់អតសីាញ្ញាាណ្ឌ។  

ខំ��សា�ូាយចិតីខើា�ងណ្ឌាសា់ លេនុ�លេពុ�ខែ���ឹង�ា 

�ានុអំក�ករ�លេ�ោះខំ�� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ង�ូ�ឲ្យ�រួចផ្សា�ត

ពុ�កណី្ឌា�់នៃ�ខែខែរក្រកហ�។ ខំ��នុងិក្រគួសួាារ�នុលេ�ើរក្រតឡុ�់

�កផ្សាះំវិិញ។ លេនុ�តា�ផ្សាើូវិ �ានុ�នុ�សា�សាើា�់លេក្រចើនុ 
ណ្ឌាសា ់លេ�ោយអំកខើះសាើា�់ លេហើ�សាអ�យលេពុញវិា�។ ខំ��

�នុ�ក��់ផ្សាះំវិិញលេ�ោយលេ�ែើរលេជ្ឈើង កំ�ងរយៈលេពុ� 
�ួយខែខ។ �ក��់ភូូ�ិ ខំ��លេឃ្មុំើញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ានុសាិ�ធិ

លេសារ�ភូាពុលេឡុើងវិញិ លេហើយលេនុ�កំ�ងភូូ�ិក៏�ានុការលេរៀ� 
ច�រចនុាសា�័ុនុធភូូ�ិឃ្មុំ��រួចជ្ឈាលេស្រុសាចលេហើយខែ�រ។ លេនុ�

ឆ្នាំាំ�២០០៦ ខំ��ក្រតូវិ�នុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេក្រជ្ឈើសាតា�ងឲ្យ�លេធាវើជ្ឈា

លេ�ភូូ�ិ �រាច រហតូ�ក��់�ចច��ូនុ ំ» ។

២) �តិិ រ ានិ៖ យុុវនារ �ក្សាមំំាងស្រីសួិច

�ិត រាន អាាយុ៦៦ឆ្នាំាុំ �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅភូួមិីបារាច្ច  
ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាងណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 លេឈាែោះរ�សា់ខំ��គឺួ គិួត រានុ។ ខំ���ានុអាយ� ៦៦ឆ្នាំាំ�។ 

�ចច��ូនុខំំ��រសាល់េនុ� ភូូ�ិឫសា��សាូាត ឃ្មុំ��នៃក្រពុណើឃ្មុំសុា ស្រុសាកុ

លេ�សាាង លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ�� �ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ ៥នុាក់។ 

�ង�អូនុក្រ�សុា ២នុាក់ រ�សាខ់ំ��ក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ�យក
 

លេ��សា�ើា�់លេ�ោយសាារ�ិនុក្រពុ�ចូ�លេធាវើលេយោធាា។ 

លេនុ�កំ�ងរ��ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ�ខំ��គឺួជ្ឈាយ�វិនុារ�

ក�ើា�ងស្រុសាចួ ខំ��ក្រតវូិលេធាវើការងារធាៃនុ់ៗ ជ្ឈាលេក្រចើនុ ក្រពុ��ា�ង

ក្រតូវិចាកឆ្នាំៃាយពុ�ផ្សាះំ លេ�ើ�ូ�ច�័តលេ��លេធាវើការលេនុ�ត��នុ់

លេផ្សា�ងៗលេ�ៀត លេនុ�កំ�ងឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំំសា។ ខំ��ក្រតូវិ�នុ

ខែខែរក្រកហ�លេក្រ�ើឲ្យ�លេធាវើការ�ា�ងនៃ�ៃ�ា�ងយ�់។ រា�់

កិចចការងារខែ��ខែខែរក្រកហ� �នុលេក្រ�ើខំ�� ខំ���ិនុខែ��
 

30 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហាុនុក្រ�ខែកកលេ� ខំ��ខែតងខែតពុ�ាយា� នុងិខិតខ�លេធាវើ 
យាាងណ្ឌាឲ្យ�ការងាររួចរា�ត់ា�ការក�ណ្ឌតរ់�សាខ់ែខែរ 

ក្រកហ� លេក្រពុោះខែត�ិនុចង់ឲ្យ�ខែខែរក្រកហ�យកលេ��លេរៀនុ

សាកូ្រត។ កា�លេនុ�ពុ�តចូខំ���នុច�ូលេរៀនុសាកូ្រតលេនុ�សាា�ា 
វិត�ីរាច លេហើយ�នុឈា�់លេរៀនុក្រត�ឹ�ាំក់��១០ លេនុ�ច�ង 

ឆ្នាំាំ�១៩៦៩។ �ូ�លេហត�នៃនុការឈា�់លេរៀនុរ�សាខ់ំ�� គឺួ

លេ�ោយសាារខែតស្រុសុាកលេ�សាចា�់លេផ្សាីើ�លេកើត�ានុសាន្ត្រីងគា� 

រវិាង �នុ ់នុ� ់នុងិកងក�ើា�ងខែខែររ�លេ�ោះ។ សាន្ត្រីងគា�លេនុះ 

�នុ�ងាឲ្យ��ានុការភ័ូយខើាច��ក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតវូិរតល់េចញ

ពុ�ភូូ�ិ លេ��ត��នុស់ា�វិតិភិូាពុលេផ្សា�ងៗ លេហើយជ្ឈាពុិលេសាសា 

លេធាវើឲ្យ��នុ�សា�សាើា�់ នុងិរងរ�ួសា ក្រពុ��ា�ង�នុ���់�ក

នុវូិរលេណី្ឌ���ធា�ៗពុ�ការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក។

 ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣�ក ការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក

ខែ�ង�ានុតលេ��លេ�ៀត។ លេនុ�កំ�ងភូូ�ិក្រតវូិ�នុក្រគួ�់ក្រគួង

លេ�ោយកងក�ើា�ងខែខែររ�លេ�ោះ លេហើយជ្ឈាលេពុ�ខែ��ខែខែរ 

ក្រកហ� �នុខែ�ងខែចកការងារឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុ�កំ�ងភូូ�ិ

លេធាវើការងារជ្ឈា�លេណី្ឌើរៗខែ�រ។ ការងារ���ូងខែ��ខែខែរ 

ក្រកហ��នុលេក្រ�ើខំ��លេនុោះ គឺួការលេ�ើរ�ូាតលេពុញភូូ�ិលេ�ើ�ូ�

ការពុារភូូ�ិពុ�សាក្រតូវិឈាើានុពុានុ។ ខំ��លេធាវើកិចចការលេនុះ

រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ លេ�ើ�ឈា�់លេធាវើ។ �ានុនៃ�ៃ�ួយ

ខណ្ឌៈលេពុ�ខែ��ខំ��ក�ពុ�ងយា��ូាតលេនុ�លេពុ�យ�់ ខំ��

លេឃ្មុំើញខែខែរក្រកហ�វិាយសា�ើា�់�នុ�សា���ើាក់ច�ូលេ��

កំ�ងក្រតពុា�ង�ង�ឹកជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់ខែ��សា��ធខែតជ្ឈាអំក

ជ្ឈលេ�ើ�សា�កពុ���ក្រកងុភូំ�លេពុញខែ��ក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ�

ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ�ងឹ�ា អំក�ា�ងអសា់លេនុោះ�ានុច�លេណ្ឌះ�ងឹ

ខង់ុខសុា។់ ខំ��ភ័ូយណ្ឌាសា។់ លេ�ើលេ�ោះជ្ឈា�ងឹ�ាខែខែរក្រកហ� 
�នុយក�នុ�សា�លេ��វិាយសា�ើា�់អសា់ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់  

ក៏ខំ���ិនុហាុនុ�ាត់ខែ�រ។ ខំ��ខែតងខែតលេធាវើ�ិនុ�ងឹ�ិនុឮនុវូិ

លេរឿង�ា�ងអសា់លេនុះ។

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ខែ�� កំ�ងលេពុ�ខែ��ខែខែរក្រកហ� 
�លេណី្ឌើ�អ�ណ្ឌាចពុ� លេសានុាក្រ���ខ �នុ ់នុ�់ �នុ�ា�ង 

ស្រុសុាង ខែខែរក្រកហ�លេក្រ�ើឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេធាវើខែស្រុសារួ�គួាំ។ នុា 

រ�វូិក្រ��ង ខំ��ក្រតូវិច�័តលេ��ត��នុឆ់្នាំៃាយៗលេ�ើ�ូ� ជ្ឈ�ក

ក្រ�ឡុាយ នុងិលេ�ើកក្រ�ពុ័នុធភូើឺខែស្រុសា។ រ�ឯរ�វូិវិសា�ាវិិញ 

ខំ��ក្រតូវិ�នុចាតខ់ែចងឲ្យ�សាំូង។ កំ�ងខែខស្រុសាូវិ���ខំ��ក៏�កឹនុា�

ក្រកុ�លេ��ក្រចូតលេ�ៀត។ ច�ខែណ្ឌកឯអាហារហ�ូច�កវិិញ 

លេពុ�ណ្ឌាខែ��លេធាវើខែស្រុសាសា�ស់្រុសូាវិលេក្រចើនុក៏�នុ�យហ�ូ 

លេពុ�ណ្ឌាខែ���ិនុ�ានុស្រុសូាវិ គឺួលេយើងហ�ូ��រ។  

កំ�ងសា�័យលេនុោះខំ��ឆ្នាំៃ�់ណ្ឌាសា់ស្រុសាូវិនុាសា�័យលេនុោះ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខិតខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេធាវើណ្ឌាសា់ លេហើយស្រុសាូវិក៏

��ួ��នុផ្សា�លេក្រចើនុខែ�រ លេតើលេហត�អវ��នុជ្ឈា�ិនុឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូឲ្យ��នុខែឆ្នាំអតក្រគួ�់គួាំលេ�ើ�ូ��ានុក�ើា�ង

លេធាវើការ�នុ?ី ខំ��លេចះខែតឆ្នាំៃ�់ លេហើយក៏ជ្ឈាច�ៃ�់រហតូ 
�ក��់សាពុវនៃ�ៃលេនុះ។ ខំ��លេធាវើការខែ��លេនុះ នុងិហ�ូច�ក

ខែ��លេនុះ�ខែ��ៗរហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។

 លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌលេនុ�កំ�ងភូូ�ិ  
�នុជ្ឈលេ�ើ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសាល់េចញពុ�ភូូ�ិ កំ�ង��ណ្ឌង

លេគួចពុ�កងក�ើា�ងលេវិៀតណ្ឌា�។ ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�នុ

លេកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុពុ�កងធា� រហតូលេ����ល់េសាហំ ៍ក៏ក្រតវូិ�នុ

ក្រតឡុ�់�កវិិញ លេ�ោយ�ងឹ�ាលេនុ�អំកលេ�ឿង�ានុការ

ផ្សាំ�ះអាវិ�ធាយាាងខើា�ង លេហើយក្រ�លេ�សាក៏ក្រតូវិ�នុរ�លេ�ោះ

ខែ�រ។ លេក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ��ចា�់លេផ្សាីើ�រកសា���ិញ��ឡូុង

�ក�ក់នុងិ�ូរយកអងារ។ សាពុវនៃ�ៃខំ��ជ្ឈាកសាិករលេធាវើ 
ខែស្រុសាលេនុ�កំ�ងភូូ�ិឫសា��សាូាត។

៣) ឆនិ មានិ ៖ វេ�ធាផ្នែខឹរីត្រក្សាហម

ឆ្នាំន មីាន  អាាយុ៦៧ឆ្នាំាុំ �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីបារាច្ច ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាងណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ ឆ្នាំនុ �ានុ គឺួជ្ឈាអត�តកងក�ើា�ងលេយោធាា

នុងិជ្ឈាអំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិត�ំាក់ពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�។ 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 31



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខំ���ានុអាយ� ៦៧ឆ្នាំាំ�។ សាពុវនៃ�ៃ  ខំ��រសា់លេនុ�ភូូ�ិសានុើងូ

លេ�ៀ� ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា ស្រុសាុកលេ�សាាង លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ��

�ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ៧នុាក់ លេ�ោយកំ�ងលេនុោះ�ានុស្រុសា�១
 

នុាក់។ ខំ���នុចូ�លេរៀនុលេនុ�អាយ�៧ឆ្នាំាំ� លេនុ�វិតសីានុើងូ

លេ�ៀ� ក្រតឹ��ាំក់��៩។ លេ�ោយសាារខែត�ានុសាន្ត្រីងគា�

លេកើតលេឡុើង ខំ���នុផ្សាអាកការសាិក�ា�ួយរយៈ។ 

លេក្រកោយ�កខំ�� �ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឹ លេ�ើ�ូ��នុលេរៀនុ 
សាូក្រត�នុ។ី �ិនុយូរ�ា�នុែានុ ខំ��ក៏សាឹក លេហើយចូ��ក

�លេក្រ�ើលេនុ�កំ�ងជ្ឈួរកង�័ពុ។ លេនុ�កំ�ងក្រកុ�គួ២ ។ កា�

ចូ����ូង ខំ���នុលេ��លេរៀនុកូូនុយ��ធសាាស្រ្តសា ីជ្ឈាលេរៀង
 

រា�ន់ៃ�ៃ លេនុ�សាា�ាហវកឹហវនឺុ ភូូ�ិភូាំត លេ�ោយកំ�ងលេនុោះ

លេរៀនុអ�ពុ� រលេ�ៀ�លេគួចពុ�ក្រគួា�់ ការ�ូនុ នុងិការក្រកា�

ជ្ឈាលេ�ើ�។ ខំ���នុលេរៀនុលេនុ���លេនុោះ ច�នុនួុ១វិគួគ កំ�ង 
រយៈលេពុ�១ខែខ ក៏ផ្សាើាសា់លេ��ត��នុ២់០ លេ�ើ�ូ�ក្រ�យ��ធ

ជ្ឈា�ួយនុងឹកង�័ពុ �នុ ់នុ�់ នុងិកងក�ើា�ង �ាហានុ

ធា�វិគួ� លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣។ ក្រគួាលេនុោះខំ�� នុងិ�ាហានុ

�នៃ�លេ�ៀត�នុជ្ឈ�ករលេណី្ឌ�លេ�ណ្ឌ�ឋានុលេ�ើ�ូ��ាក់ខើនួុពុ�

ការ��ើាក់ក្រគួា�់ នុងិលេធាវើកូូនុ��វិាយក្រ�ហារលេ��ខាង

�ាហានុ �នុ ់ នុ�់ លេនុ�លេពុ�យ�់។ ការក្រ�យ��ធ 

គួាំលេនុះ លេធាវើឲ្យ��ានុអំកសាើា�់នុងិរងរ�ួសាជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់។ 

 លេនុ�ឆ្នាំំា�១៩៧៥ លេ��ញ្ញាាការកងក�ើា�ងខែខែរ 

ក្រកហ� �នុ�ញ្ចាូនុ ខំ��នុងិ�ាហានុលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេឡុើងលេ��

វិាយយក��ក្រកុងភូំ�លេពុញ។ ក្រគួា�់លេផ្សាើោងរ�សា់លេយោធាា

ខែខែរក្រកហ��នុលេផ្សាើោងពុ�ចូារអ�លេពុ�ច�ូលេ��កំ�ង��ក្រកងុ

ភូំ�លេពុញលេនុ�លេវិ�ាលេ�ាោង៩ក្រពុកឹ។ ក្រគួា�់លេផ្សាើោង�នុ�ញ់

ចូ�លេ����ក្រកុងភូំ�លេពុញឥតឈា�់ឈារកំ�ងរយៈលេពុ� 
២នៃ�ៃ លេធាវើឲ្យ��ាហានុ �នុ ់នុ�់ លេ�ើក�ង់ជ្ឈ័យសា សា��

ច�ះចាញ់។ លេនុ�នៃ�ៃ��១៧ លេ�សាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ាហានុ 

ខែខែរក្រកហ��នុចូ��កលេពុញ��ក្រកុង នុងិ�នុ�ងំ�ឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុចាកលេចញពុ�រ�ឋធាានុ� កំ�ងរយៈលេពុ�៣នៃ�ៃ។  
ខំ���ិនុ�នុលេនុ�កំ�ងក្រពុឹតីិការណ៍្ឌជ្ឈលេ�ើ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ�។ 

 
ខំ��ក្រតូវិ�នុលេ��ញ្ចាូនុការរ�សា់ខំ���ញ្ចាូនុឲ្យ�លេ��ការពុារ

 លេនុ��លេនុើអំកលេ�ឿង រួចក្រតឡុ�់�កស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតវិិញ។ 

�ក��ស់្រុសុាកក�លេណ្ឌើត ខំ���នុ�កលេធាវើខែស្រុសាជ្ឈា�ួយ�ាហានុ  
�នៃ�លេ�ៀត�ចូក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�រ។

 លេនុ�ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេ�ោយសាារខែត ខំ��ជ្ឈា

ក�ែាភិូ��លេនុ�ភូូ�ិភូាគួ�ូពុា៌  ខំ��ក្រតូវិ�នុខែខែរក្រកហ� 
លេចោ�ក្រ�កានុ�់ាជ្ឈាកូា�យួនុខើនួុខែខែរ។ ខែខែរក្រកហ�

�នុជ្ឈលេ�ើ�សា ខំ��លេ��កានុល់េពុោធា៍សាាត់ �ត់���ង កំ�ង

លេគួោ���ណ្ឌងសា�ើា�់លេចោ�លេនុ���លេនុោះ។ ��នុនុងឹលេ�� 

��់លេពុោធា៍សាាត់ ខំ��ក្រតូវិខែខែរក្រកហ�លេក្រ�ើឲ្យ�លេធាវើការលេនុ�

ក្រពុ�ានុយនុលីេហោះជ្ឈា�ួយជ្ឈនុជ្ឈាតចិនិុរយៈលេពុ��ួយ

ខែខលេនុ�លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង។

 លេនុ�ខែខវិចិិិកា  ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរក្រកហ��នុ�ញ្ចាូនុ 

ខំ���នុលីេ��កានុល់េខត�ីត់���ង លេហើយជ្ឈាលេពុ�ខែ��ខំ�� 

លេសាំើរខែត�ត់�ងជ្ឈ�វិិតលេ��លេហើយលេនុ�លេពុ�លេនុោះ។ លេនុ�

លេ�ើភូំ�ធាិ�ត� លេនុ�លេវិ�ាលេ�ាោង៩ក្រពុឹក ខំ��ក្រតូវិ�នុខែខែរ 
ក្រកហ�វិាយសា�ើា�់ លេ�ោយការកា�់កូា�ខំ��ច�នុនួុ ៥ 
ពុូលេ�� ចាក់កខំ��ច�នុនួុ ៣�ង រួចក្រចានុខំ����ើាក់ចូ�លេ��

កំ�ងរលេណី្ឌ�សាពុ។ លេ�ោយលេសាចកី�ឈាចឺា�់ខើា�ងលេពុក ខំ�� 
ក៏�នុសានុើ�់�ត់សាែារត�។ ��ះក្រពុឹកលេឡុើងលេនុ�លេវិ�ា

ក្រ�ខែហ�លេ�ាោង៩ �ខែ�� ខំ��ក៏�នុ�ងឹខើនួុវិិញ។ លេនុ�

ជ្ឈ��វិញិខើនួុខំ��គឺួសា��ធជ្ឈាសាាកសាពុរា�់រយនុាក់ខែ��ខែខែរ
 

ក្រកហ��នុសា�ើា�់។ កំ�ងក្រគួាលេនុោះ ខំ��ក៏�នុលេឃ្មុំើញអំក

ខែ��ខំ��សាគា�់ ក៏លេ��អក្រងួនុអំក�ា�ងលេនុោះ ខែក្រកងលេ�ោ

�នុរសា់ ខែតគួួរឲ្យ�សាាីយ លេហើយអសា់សាងឹឹ� �ិនុ�ានុ

នុរណ្ឌា�ំាក់លេនុ�រសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិត�ំាក់លេឡុើយ។ ខំ��ខ� 
ក្រ�ឹងលេងើ�លេចញពុ�រលេណី្ឌ�យាាងក្រត�ា�ក្រត�សួា។ ជ្ឈ�វិិត

ហាក់គួែានុលេកោះលេក្រតើយ លេ�ោយ�ិនុ�ឹងលេ����ណ្ឌា�នុី

លេ�ៀត ខំ���នុលេ��សា�ៃ��ាក់ខើនួុលេនុ�កំ�ងនៃក្រពុ។ ខំ�� អងគ�យ

លេនុ�លេក្រកោ�លេ�ើ�លេឈាើខែ��សា�ូូរលេ��លេ�ោយសាតវ

អន្ត្រីងាង។ សាតវអន្ត្រីងាងជ្ឈាលេក្រចើនុ �នុ�កលេរោ�ខា�ខំ��លេ�ោយ 
សាារខែតធា�កើិនុឈាា�។ លេនុ�លេវិ�ាភូើឺស្រុសាាងៗ ខំ��ឮសា�លេឡុង

�ានុអំ់កស្រុសាុករងាវិ។ ខំ��ហាក់�ានុសាងឹឹ�លេឡុើងវិិញ។ 

ខំ��ពុ�ាយា�លេ�ើរតា�សា�លេឡុង�ានុរ់ងាវិ រហតូ�នុជ្ឈ�ួ

ជ្ឈា�ួយកងក�ើា�ងលេវិៀតណ្ឌា�។ កង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា��នុ

ជ្ឈួយសាលេន្ត្រីងគោះ ខំ��នុងិយកខំ��លេ��ពុ�ា��ច�នុនួុ៣ខែខ។ 

ខំ���នុរសា់លេនុ�ជ្ឈា�ួយកង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា� រហតូ��់

ឆ្នាំាំ�១៩៨២ លេ�ើ�ក្រតឡុ�់�កភូូ�ិក�លេណ្ឌើតវិិញ។ លេនុ�

ឆ្នាំាំ�១៩៨២ �ខែ�� ខំ���នុលេរៀ�ការជ្ឈា�ួយភូរយិា 

32 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេហើយ�ានុកូនុច�នុនួុ៦នុាក់ លេក្រកោយ�កសាើា�់អសា់ 

២នុាក់។ សាពុវនៃ�ៃ ខំ��គឺួជ្ឈាកសាិករ។

៤) ប៉ាាវ �ភ័ ៖ ក្សាងចល័តិនារ �

បាាវ ល័ាភួ អាាយុ៧៥ឆ្នាំុាំ �ឺ �ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្សណ់ើនៅ 
ភូួមិីបារាច្ច ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាងណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ �ាវិ �ាភូ រសា់លេនុ�កំ�ងផ្សាះំក្រ�ក់សា័ងាសា�

តូច�ែ��ួយលេនុ�ភូូ�ិសានុើ�ង ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំំសា ស្រុសាុក

លេ�សាាង លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ���ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ៥នុាក់ 

ក្រ�ុសា២ ស្រុសា�៣ សាើា�់២នុាក់។ ខំ��គឺួជ្ឈាកងច�័តនុារ�

�ំាក់លេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�។ ខំ��ច�័តក្រគួ�់ត��នុ់

លេ�ើ�ូ� លេធាវើ កា រងារកសាិក�ែ តា�ការ�ញ្ញាារ�សា់

ខែខែរក្រកហ�។ ខំ��ខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេធាវើការណ្ឌាសា់ លេ�ើ�ូ�

�ានុជ្ឈ�វិិតរសា់ លេ�ើលេ�ោះជ្ឈាក្រតូវិលេងើ�ពុ�យ�់លេធាវើការ ក៏ខំ��

�ិនុហាុនុក្រ�ខែកកខែ�រ។ ខំ��ចូ�លេរៀនុអកំរក�ែ���ូងលេនុ�

អាយ�១៥ ឆ្នាំាំ�។ 

 លេនុ�កំ�ងរ�� �នុ ់នុ�់ ចលេនុើោះឆ្នាំាំ�១៩៧១ ��់

ឆ្នាំាំ�១៩៧២ យនុលីេហោះ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កយាាងខើា�ង

�កលេ�ើភូូ�ិសានុើ�ងខែ��ខំ���នុរសាល់េនុ�។ ខំ��ក្រតវូិជ្ឈលេ�ើ�សា

ខើនួុ�ួយរយៈលេ��កានុ ់ភូូ�ិសាើា នុងិសាាំក់លេនុ���លេនុោះ

�លេណី្ឌោះអាសានុំ លេ�ើ�ូ�លេគួចពុ�ការ��ើាក់ក្រគួា�់ 

ខែ�ក។ ការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក�នុ�ញ្ចឈ�់លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣។ 

 �ក��់សា�័យខែខែរក្រកហ� ចា�់ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

ខែខែរក្រកហ��នុឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា់លេធាវើខែស្រុសារួ�គួាំ។ 

សាក្រ�ា�់ ខំ��ខែខែរក្រកហ��នុចាតត់ា�ងឲ្យ�លេធាវើជ្ឈាកងច�ត័

នុារ�។ ការងារ���ូងខែ��អងគការឲ្យ� ខំ��លេធាវើលេនុោះគឺួលេ�ើក

ក្រ�ឡុាយ លេនុ�លេជ្ឈោរ �នុ�ាយជ្ឈ�ហ�ិ នុងិលេសាែោង។ 

លេក្រក�ពុ�លេនុោះ លេពុ���រ់�វូិក្រ��ូ�ផ្សា�ស្រុសាវូិ ខំ��ច�ត័

លេ��ក្រ��ូ�ផ្សា�រហតូ��់សាវាយលេរៀង។ ខំ���នុលេធាវើ

កិចចការ�ា�ងលេនុះរហតូ��់ខែ�ក។ ច�ខែណ្ឌកឯអាហារ

ហ�ូច�ករ�សា់ខំ�� �ិនុខែ���នុហ�ូខែឆ្នាំអត�ីងណ្ឌា

លេឡុើយ។ ខំ��ខែតងខែត��ួ��នុរ����រ ក្រពុកឹ�ៃាច ជ្ឈា

លេរៀងរា�់នៃ�ៃ។ 

 លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេនុ�លេពុ�ខែ��កង�័ពុ 

លេវិៀតណ្ឌា�លេរៀ�វិាយចូ��ក ខំ��ក្រតូវិ�នុជ្ឈលេ�ើ�សាលេ��

ភូូ�ិជ្ឈលេភូើោក។ ខំ��លេ����លេនុោះ ច�នុនួុ�ួយយ�់ ក៏ឮក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែស្រុសាក�នុ�ីនុាំ�់គួាំ�ា ឲ្យ�ក្រតឡុ�់�កលេក្រកោយវិិញ។ 

ចា�់ពុ�លេពុ�លេនុោះ�ក ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�ងសាិិតលេនុ�លេក្រកោ�

ការក្រគួ�់ក្រគួងរ�សា់ខែខែរក្រកហ�តលេ��លេ�ៀតលេហើយ។ 

លេរឿងរាាវិ�ួយច�នុនួុខែ�� ខែ��ខំ��លេនុ�ខែតចងចា��ិនុលេភូើច

លេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ� លេនុោះគឺួ អងគការលេក្រ�ើឲ្យ�ខំ��

លេធាវើការងារធាៃនុ់ៗ  ឲ្យ�អាហារហ�ូច�កពុ���នុក្រគួ�់ក្រគួានុ ់

នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុគួែានុសាិ�ធិលេសារ�ភូាពុ �ូចជ្ឈាពុាក��ួយ

ខែ��លេគួនុយិាយ�ា គួ�ក ឥតជ្ឈញ្ញាា�ង។

៥) បុុ� ណារ � ៖ ក្សាងកុ្សាមារ

 នុាងខំ��លេឈាែោះ �ុ� ណ្ឌារ�។ ខំ���ានុ អាយ�៥៨ ឆ្នាំាំ�

លេហើយ។ ខំ���នុជ្ឈួ�លេរឿងរាាវិជ្ឈាលេក្រចើនុលេសាំើរខែត�ិនុអាច

លេរៀ�រា�់អសា។់ ខំ���ត�់ង់សា�ាជ្ឈកិក្រគួសួាាររហតូ�� ់
លេ��៨ នុាក់លេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�។ ឪពុ�ករ�សាខ់ំ��ជ្ឈា

 
លេ�ភូូ�ិ�ំាក់ កំ�ងជ្ឈ�នុានុ ់លេសាោ ភឹូ� ។ ឪពុ�កខំ���នុលេធាវើអតឃី្មុំាត

 
ខើនួុឯង លេ�ោយការចងកសា�ើា�់ខើនួុ លេ�ើ�ូ�ក��ឲ្យ�អងគការ

យកខើនួុលេ��សា�ើា�់។ រ�ឯ�ង�អូនុក្រ�ុសា�ា�ង៧នុាក់

លេ�ៀតរ�សា់ខំ�� ក្រតូវិខែខែរក្រកហ�យកលេ��សា�ើា�់លេនុ�

លេខតលីេពុោធាស៍ាាត។់  ខំ��លេនុ�សា�ខ់ែត�ង�អូនុច�នុនួុ៣នុាក់ 

ខែ��លេនុ�រសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� រហតូ�ក 

��ស់ាពុវនៃ�ៃលេនុះ។ ខំ��លេរៀនុលេនុ�សាា�ា�ឋ�សាកិ�ា នៃក្រពុ 
លេឃ្មុំសំា។ ខំ��ចូ�លេរៀនុលេនុ� អាយ�១៣ឆ្នាំាំ�។ ខំ��អាចអានុ 

�នុតចិតចួ។
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បីុ �ារ ីអាាយុ៥៨ឆ្នាំាុំ  �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅ 

ភូួមិីបារាច្ច ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាងណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

សាក្រ�ា�់លេ�ាោងសាិក�ាលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ� គឺួខំ�� 
លេរៀនុរយៈលេពុ��ួយលេ�ាោង ជ្ឈាលេរៀងរា�់នៃ�ៃ កំ�ងលេនុោះ

ខំ��លេរៀនុអ�ពុ�ស្រុសាៈ ពុ�ញ្ចានុៈ នុងិពុាក�ក្រ�ក��ញ្ចចូ�គួាំ។ 

លេនុ�កំ�ងសាក�ែភូាពុក្រ�ចា�នៃ�ៃរ�សា់ខំ�� លេក្រក�ពុ�ការលេរៀនុ
 

សាកូ្រត ខំ��ក្រតូវិលេ��សាាី�តស្រុសាះ កា�់�ន្ត្រីនុាំនុខែខក្រត លេ�ើរ 
លេរើសា�ា�កលេគួោ�កលេធាវើជ្ឈ� ជ្ឈនួុកា�ក្រតូវិលេ��ជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយ  

នុងិលេ�ើកក្រ�ពុ័នុធភូើឺខែស្រុសាលេនុ�លេ�សាាង។ ខំ��ខែតងខែតលេធាវើ 
ខែ��លេនុះតា�ការ�ញ្ញាារ�សា់អងគការ។

 មីាននៃថាៃមួីយណើនៅច្ចងុឆ្នាំាុំ១៩៧៨ ជ្របធានកិងពល័តចូ 

លេឈាែោះ គួនុ ់ �ុ�នុ �នុលេ�ើរផ្សា�ពុវផ្សា�ាយលេពុញភូូ�ិឲ្យ�

ជ្រប�ា�ន�ណើមីើ�ស្សណើទៅណើខតលីេពុោធា៍សាាត់ ណើដំោយនិយាយ

�ាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ��រសា់លេនុ�លេ�ើ�ឹក���ែ� លេធាវើការងារលេ�ើ 

�ឹក���ែ� �ចូជ្ឈាការ�ា���ឡុងូជ្ឈាលេ�ើ� នុងិ�ានុរ�សាហ់�ូ 
ច�កហរូលេហៀរ�ិនុខវះលេឡុើយ។ ក្រគួួសាាររ�សាខ់ំ���នុលេ�� 
ណើខតណីើពោធា៍ស្សាតទ់ាំងអាស្ស�់ាុ ណើដំោយពុំបាន�ឹងថាាមុីាក់ិៗ

ក�ពងុឡែតច្ចាញណ់ើបាកិនវូណើ�ោល័នណើយោបាយរបស្ស់អាងគកិារ 

លេឡុើយ។ លេ����ល់េពុោធាស៍ាាតខ់ែខែរក្រកហ��នុវិាយសា�ើា�់ 

�នុ�សា��ា�ងខែខ�ៗ រួ�ជ្ឈា�ួយ�ង�អូនុក្រ�ុសារ�សាខ់ំ��ខែ�រ។ 

ខំ��លេធាវើ��លេណ្ឌើ រលេ��កានុ់លេខតីលេពុោធា៍សាាត់កំ�ងរយៈលេពុ�

៣នៃ�ៃ លេ�ោយ���ូងលេឡុើយ ខំ�� នុងិក្រគួួសាារ�នុលេ�ើរលេ���� ់
អំកលេ�ឿង លេ�ើ�ូ�លេឡុើងជ្ឈិះក�ា�់ នុងិក្រតូវិជ្ឈិះរ�លេភូើើង

�នុលីេ�ើ�ូ��នុ�ក��ល់េខតលីេពុោធាស៍ាាត។់ ខំ��នុងិក្រគួសួាារ

�នុខែ�កគួាំលេនុ�លេពុ�លេនុោះខែត�ីង។ ខំ��ក្រតវូិ�នុអងគការ 

�ញ្ចាូនុលេ��នៃក្រពុធា� លេ�ើ�ូ�លេ��លេ�ើក�� នុងិជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយ។ 

សាក្រ�ា�់អាហារហ�ូច�ក ខំ��ពុ��ខែ��ហ�ូ ខែឆ្នាំអតលេ�។ ខំ���នុ
 

�ួចលេ�ះសាើឹកលេឈាើខើះៗ ក្រគួានុ�់�កសាក្រ�ា�់ហ�ូលេនុ� 

លេពុ�យ�់លេ�ើ�ូ����តភ់ូាពុលេស្រុសាកឃ្មុំើានុ។ លេនុ�កំ�ងនៃក្រពុ 

ខំ��លេ�កលេនុ�លេក្រកោ�លេ�ើ�លេឈាើជ្ឈាលេរៀងរា�់យ�់ជ្ឈា�ួយ 
នុងឹអំកឯលេ�ៀតខែ�រ។ សា�ាជ្ឈិកខែ���កលេ�កលេក្រកោ�

លេ�ើ�លេឈាើជ្ឈា�ួយគួាំ ក៏�នុ�តអ់សា់ជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់ខែ�រ

ពុ��ួយនៃ�ៃលេ���ួយនៃ�ៃ �នុាំ�់ពុ�ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ�ងឹ�ាពុកួលេគួ

�កពុ�ភូូ�ិភូាគួ�ូពុា ៌នុងិក្រតវូិ�នុសាង�យ័�ាជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតិ

លេវិៀតណ្ឌា�។ លេក្រក�ពុ�លេនុះខំ��ក៏�ងឹលេ�ៀតខែ�រអ�ពុ�ការយក

�នុ�សា�លេ��សា�ើា�់រ�សាខ់ែខែរក្រកហ�។ ខំ���នុលេឃ្មុំើញខែខែរ 
ក្រកហ�យកកា�លេភូើើងភូាង់�នុ�សា� រួច�លេណី្ឌើរយកលេ��លេរៀនុ 

សាកូ្រតលេ�ោយផ្សាាំ�ន់ុងឹខែភូកំ។ លេពុ�លេនុោះ ខំ��ភ័ូយណ្ឌាសា់ 

លេហើយក៏រនុធតខ់ើា�ងណ្ឌាសាខ់ែ�រ។ ខំ���នុលេឃ្មុំើញសាាកសាពុ។ 

ខំ��គិួតខែតពុ�ខតិខ�ក្រ�ឹងលេធាវើការ លេ�ោយពុ��ហាុនុនុយិាយអវ�

លេចញ�កលេក្រក�លេឡុើយ�ាក់�ងនុងឹលេរឿង�ា�ងលេនុះ។ 

 �ា�នុែានុខែខកនុើងផ្សា�តលេ�� លេនុ�កំ�ងលេខតលីេពុោធា៍សាាត់

ខែខែរក្រកហ��នុជ្ឈលេ�ើ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរួ��ា�ងខំ�� ឲ្យ�

�នុ�ី�លេណ្ឌើ រលេ����ខលេ�ៀត �ា�ខែនុក៏ីជ្ឈួ�ជ្ឈា�ួយនុឹង

កងក�ើា�ងលេវិៀតណ្ឌា� ក្រ��់ឲ្យ��កលេក្រកោយវិ�ិ�កភូូ�ិ 

ក�លេណ្ឌើតវិិញ។ ខំ��នុងិក្រគួួសាារ�នុជ្ឈួ�ជ្ឈ��គួាំលេហើយ�នុ

លេ�ើរ�ក��់ភូំ�លេពុញកំ�ងរយៈលេពុ�១៥នៃ�ៃ។ ខំ��នុងិ

ក្រគួួសាារ�នុសាាំក់លេនុ���ក្រកុងភូំ�លេពុញច�នុនួុ២នៃ�ៃ លេ�ោយ 

សាារខែតលេនុ���ក្រកុងភូំ�លេពុញ �ានុការ��ួ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេ�ោយ

ការខែចកជ្ឈនូុនុវូិ�ឹកលេ�ោះលេគួោ នុងិអាហារហ�ូច�កលេផ្សា�ងៗ។  

�នុាំ�់�កខំ���នុ�ក��ស់្រុសាកុក�លេណ្ឌើតវិញិលេហើយចា�់ 
លេផ្សាីើ�រកសា���ក់នុ��ញ្ចច�ក។ សាពុវនៃ�ៃខំ��គឺួជ្ឈាកសាកិរលេធាវើច�ាារ

 
លេនុ�កំ�ងភូូ�ិនៃក្រពុលេឃ្មុំសំាខ ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា ស្រុសាុកលេ�សាាង 

លេខតនីៃក្រពុខែវិង។

៦) រត័ិ ែ សាវេរឿនិ ៖ វេ�ធាផ្នែខឹរីត្រក្សាហម
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រត័ ុស្សាណើរឿន អាាយុ៧៨ឆ្នាំាុំ �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីបារាច្ច ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាងណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ រត័ ំសាាលេរឿនុ �ានុអាយ�៧៨ឆ្នាំាំ�។ សាពុវនៃ�ៃ

ខំ��រសាល់េនុ�ជ្ឈា�ួយនុងឹភូរយិារ�សាខ់ំ��លេឈាែោះ លេឡុ លេហឿនុ 

លេនុ�កំ�ងភូូ�ិក្រគួួសា ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា ស្រុសាុកលេ�សាាង លេខត ី
នៃក្រពុខែវិង ។ ខំ���ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ៥នុាក់ នុងិសាើា�់អសា់

ច�នុនួុ៣នុាក់។ ខំ��ធាើា�់លេរៀនុលេនុ�វិតសីាាំយ លេក្រកោយ�ក �នុ 
�ូីរលេ��លេរៀនុលេនុ�សាា�ាសា��ួរ។ លេ�ោយសាារខែតជ្ឈ�វិភូាពុ

ក្រក�ក្រក ខំ���នុឈា�់លេរៀនុ ក្រតឹ��ាំក់��៩។ ខំ��ក្រតូវិជ្ឈួយ

ឪពុ�ក�ីាយលេ�ើរ�ក់នុ��ញ្ចច�កលេ�ើ�ូ�ចិញ្ចច�ឹជ្ឈ�វិិត។

 លេក្រកោយរ�ឋក្រ�ហារឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ��ក៏�នុសាែក័្រគួច�ូ

�លេក្រ�ើលេនុ�កំ�ងជ្ឈួរកង�័ពុតា�ភូូ�ិស្រុសាុក។ ខំ���នុហាត់
 

លេរៀនុកូួនុយ��ធសាាស្រ្តសា ី�ូនុ នុងិក្រកា�។ រហតូ��់

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ អងគការ�នុលេសាំើឲ្យ�ខំ�� �កឹនុា�កងច�ត័លេ��

លេធាវើខែស្រុសាលេនុ�ត��នុល់េផ្សា�ងៗ។ ភូាគួលេក្រចើនុ ខំ���កឹនុា�ក្រកុ�

អំកលេធាវើខែស្រុសាលេ��ខាងនៃក្រពុ��ឹង។ ខំ��ក្រតូវិរាយការណ៍្ឌឲ្យ�

ឃ្មុំ��ជ្ឈាលេរៀងរា�់នៃ�ៃអ�ពុ�ការលេធាវើខែស្រុសារ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ 

លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំ��ក្រតូវិ�នុអងគការជ្ឈលេ�ើ�សាលេ��កានុ ់
លេពុោធាស៍ាាត។់ លេពុ�លេនុោះ គឺួជ្ឈាលេពុ�ខែ��ខំ��ពុិ�កជ្ឈាង 
លេគួ លេក្រពុោះពុ���ានុអាហារហ�ូច�កក្រគួ�់ក្រគួានុល់េឡុើយ។  

ការងារលេនុ�ត��នុល់េពុោធាស៍ាាតរ់�សាខ់ំ�� គឺួលេឡុើងលេតោំត នុងិ

កា�់ភូើឺខែស្រុសា។ ខំ��លេធាវើការខែ��លេនុះ�ខែ��ៗជ្ឈាលេរៀងរា� ់
នៃ�ៃរហតូ��់នៃ�ៃខែខែរក្រកហ���ួរ��។

 លេក្រកោយខែ�កឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ���នុវិ�ិ�កភូូ�ិក�លេណ្ឌើត 
វិិញ។ លេរឿងរាាវិខែ��ខំ��ចា��ិនុលេភូើចលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរ

 
ក្រកហ�គឺួអងគការ�នុលេក្រ�ើឲ្យ�ខំ��លេធាវើការ�ា�ងនៃ�ៃ�ា�ងយ�់ 

នុងិហ�ូច�កពុ��ក្រគួ�់ក្រគួានុ។់

៧) វេ� វេត្រពិឿង ៖ វេពិទ្ធិយ

ណើអាោ ណើជ្រពឿង អាាយុ៧០ឆ្នាំាុំ �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីបារាច្ច ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាងណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�២០២២ លេនុះ លេអោ លេក្រពុឿង �ានុអាយ�៧០ 

ឆ្នាំាំ�លេហើយ។ សាពុវនៃ�ៃ លេអោ លេក្រពុឿង រសាល់េនុ�ភូូ�ិក្រតពុា�ងផ្សាើ�ង 

ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា ស្រុសាកុលេ�សាាង លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ លេអោ លេក្រពុឿង 

�នុនុយិាយលេរៀ�រា�់�ា កា�លេនុ�លេកែង ខំ��ពុ��សាូវិលេរៀនុ

�នុ�តិ��់លេ� ក៏លេក្រពុោះខែតជ្ឈ�វិភូាពុក្រក�ក្រក���ក។ ខំ��

�នុលេរៀនុក្រតឹ��ាំក់��១១ ពុ�សាងគ�ចាសា់ លេនុ�សាា�ា 

�ឋ�សាិក�ាខែក្រពុកនៃក្រជ្ឈ។ �ីាយរ�សា់ខំ�� លេឈាែោះ យនុ ់

�នុ ់គឺួជ្ឈាអំក�ក់នុ��ញ្ចច�កកំ�ងភូូ�ិខែក្រពុកនៃក្រជ្ឈ។

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ ខំ���ានុអាយ�១៥ឆ្នាំាំ� �ីាយរ�សាខ់ំ��

�នុសាើា�់លេ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ ខំ���ិនុ�ងឹលេ��ណ្ឌា�នុលីេ�ៀត

លេ�។ ខំ��សាលេក្រ�ចចតិលីេ��សា��ឈាំួ�ឲ្យ�ជ្ឈនុជ្ឈាតចិនិុលេនុ�កំ�ង

ភូូ�ិខែក្រពុកនៃក្រជ្ឈ។ ជ្ឈនុជ្ឈាតចិិនុលេនុោះគឺួជ្ឈាអំករកសា�� ជ្ឈួ�

កាណូ្ឌតពុ�នៃក្រពុខែវិងលេ��អំកលេ�ឿង នុងិលេ��ភូំ�លេពុញ។

 លេក្រកោយរ�ឋក្រ�ហារ��ើាក់សាលេ�ីចក្រពុះ នុលេរោត�ី 

សា�ហនុ� លេនុ�នៃ�ៃ��១៨ ខែខ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ក្រ�លេ�សាជ្ឈាតចិា�់ 

លេផ្សាីើ�លេកើត�ានុសាន្ត្រីងគា�។ កាណូ្ឌតរ�សា់ជ្ឈនុជ្ឈាតចិិនុក៏

លេចញ រកសា��ពុ���នុតលេ��លេ�ៀត។ ខំ��ក៏�នុឈា�់ពុ�ការងារ
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កាណូ្ឌត។ កំ�ងក្រគួាលេនុោះ�ានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាលេក្រចើនុក្រពុ��ា�ងលេ� 
ភូូ�ិ �នុច�ះច�ូជ្ឈា�ួយនុងឹក្រកុ�ខែខែររ�លេ�ោះ លេហើយខំ��ក្រតូវិ 
�នុលេ�ភូូ�ិលេ�ើកឲ្យ�លេធាវើជ្ឈាលេសានុាជ្ឈនុ លេ�ើ�ូ�ការពុារភូូ�ិ។

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧១ ខំ���ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឹ។ កំ�ងលេពុ��ួសា
 

ជ្ឈាក្រពុះសាងឹ ខំ��អាចលេរៀនុសាូក្រតលេចះ�ងឹ�នុលេក្រជ្ឈ�ក្រជ្ឈះ

ខែ�រ។ ខំ���ួសា�នុរយៈលេពុ��ួយឆ្នាំាំ� ក៏�នុសាឹកលេ�ោយ 
សាារខែត�ានុការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កយាាងខើា�ង លេនុ�កំ�ង

ភូូ�ិរ�សាខ់ំ��។ �នុាំ�់ពុ�សាកឹរួច លេ�ភូូ�ិ�នុលេ�ើ�លេឃ្មុំើញ

�ាខំ��លេ�ើ�ខែតសាឹកពុ��ួសាលេហើយក៏�ានុច�លេណ្ឌះ�ងឹក្រគួានុ ់
លេ�ើខែ�រ ខំ��ក៏ក្រតូវិ�នុ�ញ្ចាូនុឲ្យ�លេ��លេរៀនុខែផ្សាកំលេពុ��កំ�ងភូូ�ិ

 �រាច។ ខំ��យ�ក់្រពុ�លេ��លេ�ោយពុ���ានុនុរណ្ឌា�ំាក់�ងំ�

លេឡុើយ លេ�ោយសាារខែតគួែានុឪពុ�កគួែានុ�ីាយ លេ�ើាោះលេហើយ

លេ�ើ��នុជ្ឈា ខំ��សាែ័ក្រគួចិតចីូ�លេរៀនុខែផ្សាកំលេពុ�� ។ ខំ��លេរៀនុ

លេពុ���នុរយៈលេពុ�៣ខែខ លេ�ោយក្រ�ធាានុលេពុ��លេឈាែោះ 

សានុុ គឺួជ្ឈាអំក�លេក្រង�នុ។ អំកលេរៀនុលេពុ��លេពុ�លេនុោះ�ានុ

គួាំ៥នុាក់�ូករួ��ា�ងខំ��ផ្សាងខែ�រ។ កា�លេរៀនុលេពុ��

���ូង ក្រ�ធាានុ សាុនុ �នុឲ្យ�ខំ��លេរៀនុចាក់�ា��លេ�ើលេខំើយ

ខែ��គូួររាងជ្ឈាក្រតគួាក�នុ�សា� លេរៀនុផ្សា���ាំ�ចាក់ ផ្សា���ាំ�

�ឹក��ពុណ៌្ឌ�ឹកក្រកូច នុងិ�ាំ�អ�ពុូ�។ លេក្រក�ពុ�លេនុះ �ានុ

អាសាុ�រនិុ វិ�តា��នុកា វិ�តា��នុលេ� ជ្ឈាលេ�ើ� ខែ��ក��ែាង់ពុ�

ក្រ�លេ�សាចិនុ។ រយៈលេពុ�៣ខែខលេក្រកោយ�ក វិគួគសាិក�ា

លេពុ���នុ�ញ្ចច�់ ខំ��ក៏�នុលេ��លេរៀនុនុលេយោ�យច�នុនួុ

រយៈលេពុ�៣ខែខលេ�ៀត លេនុ�ភូូ�ិលេពុោធា៍សាាំយ។ �នុាំ�់ពុ�

ច�់វិគួគនុលេយោ�យ ខំ���ិនុ�នុក្រតឡុ�់លេ��ស្រុសុាកវិញិលេ� 

ច�ខែណ្ឌកឯអំកលេផ្សា�ងលេ�ៀត ខែ���នុលេរៀនុជ្ឈា�ួយ ខំ��

ក្រគួ�់វិគួគក្រគួ�់លេ�ាោងលេនុោះ ពុកួលេគួ�នុក្រតឡុ�់លេ��ផ្សាះំវិញិ

លេហើយលេ�ោយសាារខែតពុួកលេគួ�ានុក្រគួួសាារខែ��ក្រតូវិ

លេ�ើ�ខែ�។ ច�ខែណ្ឌកឯខំ��វិិញ �ិនុ�ានុក្រគួួសាារខែ��ក្រតូវិ

លេ�ើ�ខែ��ចូអំកឯលេ�ៀតលេ� អងគការក៏�ញ្ចាូនុ ខំ��លេ��លេធាវើ

លេពុ���ាហានុ�នុលីេនុ�វិតកី្រ�សាាំលេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ លេនុ�

វិតកី្រ�សាាំ ខំ���នុលេរៀនុពុ�វិិធា�លេធាវើ�ាំ�អាច�៍�នុ�ាយ នុងិ

កា�់លេឈាើនៃក្រពុ�កកិនុលេធាវើ�ាំ�ជ្ឈាលេ�ើ�។

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��ក៏ផ្សាើាសាល់េ��ក្រ�ចា�ការលេនុ�លេកោះ

សាាូ។ ខំ���នុក្រ�ចា�ការលេនុ���លេនុោះ រហតូ��់លេ�ើ�ឆ្នាំាំ�
 

១៩៧៩។ លេនុ�លេ�ើ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេវិៀតណ្ឌា� �នុវិាយ

ច�ូ�ក��ល់េកោះសាា ូលេនុ�លេក្រតើយ �ំាង។ ខំ��ក៏�នុលេចញ
 

លេ��ចូា�ងលេនុ�សា�រភូូ�ិខែ�រ។ ខំ��ក្រតូវិលេវិៀតណ្ឌា��ញ់

ច�ក្រតង់លេភូើ�។ ខំ���នុរត�់កស្រុសាកុខាង ឪពុ�ក លេនុ�ឯស្រុសាកុ

�ភូំ� លេ�ើ�ូ�ពុ�ា��រ�ួសា �ា�ខែនុពីុ���ានុនុរណ្ឌា�ំាក់ហាុនុ

ពុ�ា��រ�ួសាខំ��លេឡុើយ។ ខំ���នុរត់�កអំកលេ�ឿង
 

�នុលីេ�ៀតក៏ជ្ឈួ�ជ្ឈា�ួយកង�័ពុនុារ� លេហើយខំ��ក៏�នុ 
��ួ�ការពុ�ា��លេនុ�ក្រគួាលេនុោះខែត�ីង។  លេក្រកោយខែ�ក

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ�� លេរៀ�ការជ្ឈា�ួយនុងឹភូរយិារ�សាខ់ំ�� នុងិ

�ានុកូនុច�នុនួុ៣នុាក់ ក្រ�ុសា២ ស្រុសា�១។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�២០២០ 

ភូរយិារ�សា ់ខំ���នុសាើា�់លេ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ ខំ��សា��ឈាំួ� 

��តឡុឥ�ឋ រហតូ�ក��់សាពុវនៃ�ៃ។

៨) �ស់ិ សុិខា ៖ ត្រកុ្សាមកុ្សាមារឈានិមខុឹ

ល័ាស្ស់ ស្សុខា �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីជ្រតពាំងជ្រព� ឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស ស្រីស្សុកិណើមីស្សាងណើខតនីៃជ្រពឡែវង។
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 នុាងខំ���ានុលេឈាែោះ �ាសា់ សា�ខា ។ លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ� 

២០២២ លេនុះ ខំ���ានុអាយ� ៥៨ ឆ្នាំាំ�។ ខំ��រសាល់េនុ�ភូូ�ិ

ក្រតពុា�ងក្រពុះ២ ឃ្មុំ��នៃក្រពុលេឃ្មុំសំា ស្រុសុាកលេ�សាាង លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  

ខំ���នុលេរៀនុក្រតឹ��ាំក់��៣ លេនុ�កំ�ងរ��ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា
 ធា�ិលេតយ�។ សា�័យលេនុោះពុ���ានុ�នុ�់ំលេរៀនុក្រត�ឹក្រតូវិលេ�  

ការលេរៀនុសាកូ្រតគឺួ�នុក្រ�ក្រពុតឹលីេ��លេនុ�លេក្រកោ�លេ�ើ�លេឈាើ។ 

�ួយនៃ�ៃខំ��លេរៀន�នុ ២ លេ�ាោង គឺួចា�់ពុ�លេ�ាោង ៧��ល់េ�ាោង 

៩ក្រពុកឹ។ �នុាំ�់ពុ�ច�់លេ�ាោងលេរៀនុ ខំ��ក្រតវូិលេ��លេធាវើការ�នុី

លេ�ៀត។ ជ្ឈ�វិតិលេនុ�លេពុ�លេនុោះគឺួពុ�ិកណ្ឌាសា។់ កា�លេនុ� 

កំ�ងរ�� �នុ ់នុ� ់វិញិ ស្រុសុាកលេ�សា ក៏�ានុការ���កខើា�ង 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ណើទស្សភួាពវាល័ឡែស្រីស្សកិុុងឃ្មុំុំនៃជ្រពណើឃ្មុំសុ្ស  
ស្រីស្សុកិណើមីស្សាង ណើខតនីៃជ្រពឡែវង។  
(ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

ណ្ឌាសាខ់ែ�រ។ �ានុការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក�កលេ�ើភូូ�ិខំ�� 

�ណី្ឌា�ឲ្យ�ខំ��រតល់េគួចខើនួុជ្ឈា លេក្រចើនុកខែនុើង។ កា�លេនុោះ 

ខំ��លេ�ើ�ខែត�ានុអាយ�១២ឆ្នាំាំ��ា�លេណ្ឌ ាោះ។ ក្រគួសួាាររ�សាខ់ំ��

�នុខែ�កផ្សាើូវិគួាំ កំ�ងអ�ឡុ�ងលេពុ���ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក។ ខំ��

�ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ៦នុាក់ ក្រ�ុសា២នុងិ ស្រុសា�៤។ ខំ��នុងិ

�ងស្រុសា�រ�សាខ់ំ��លេឈាែោះ �ាសា ់សា�ូតី ិ�នុរតល់េគួចលេ��

ភូូ�ិសាាំយលេ�ើ�ូ�រកកខែនុើងសា�វិតិិភូាពុ�ួយរយៈ។ ខំ��

ជ្ឈា�ួយ�ងស្រុសា� ភ័ូយ នុងិយ�ខើា�ងណ្ឌាសាល់េនុ�លេពុ�ខែ��

�ិនុ�ានុ�ីាយលេនុ�ខែកូរ។ ពុ�រនុាក់�ង�អូនុខំ�� �នុលេ�� 

សា�� ផ្សាះំអំកភូូ�ិ លេ�ើ�ូ�សា��សាាំក់អាស្រុសា័យជ្ឈា�លេណី្ឌោះ 

អាសានុ។ំ លេពុ�សាភូាពុការណ៍្ឌសាៃ�់សាៃាត ់�ួយខែខលេក្រកោយ 

�ក លេយើងក៏�នុរកគួាំលេឃ្មុំើញវិិញ។ 

 លេក្រកោយនៃ�ៃ១៧ លេ�សាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ជ្ឈានៃ�ៃខែ��

ខែខែរក្រកហ��នុវិាយខែ�ក��ក្រកុងភូំ�លេពុញ អងគការ�នុ

ក�ណ្ឌតឲ់្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេធាវើការក្រគួ�់ៗគួាំ។ សាក្រ�ា�់ខំ�� ការងារ 
���ូង សាិិតលេនុ�កំ�ងរ�វូិក្រ��ង ខែខែរក្រកហ� �នុលេក្រ�ើឲ្យ�ខំ��

លេ��លេ�ើកអាង�ឹក លេស្រុសាោចលេ�ើ�ក្រកលេច� ខែរក�� នុងិជ្ឈ�ក

ជ្របឡុាយ។ ភូាគួលេក្រចើនុលេយើងលេ��នៃក្រពុណើឃ្មុំសុា ជ្ឈនិុ�័យ នុងិ

លេ�សាាង លេ�ើ�ូ�លេធាវើកិចចការលេនុះ។ ខំ��សាិិតកំ�ងក្រកុ�ក��ារ
 

ឈាានុ��ខ �ានុសា�ាជ្ឈិកក្រកុ�ច�នុនួុ ១៥នុាក់ ខែ��

�ានុតា ធានិុ ជ្ឈាអំកក្រគួ�់ក្រគួង។ តា ធានិុ ជ្ឈា�នុ�សា�កាច

ណ្ឌាសា។់ ខំ��ខើាចគួាត់។ ខំ���ិនុហាុនុ�កលេធាវើការយឺត

�ួយនៃ�ៃណ្ឌាលេឡុើយ។ លេនុ�លេពុ�ខែ����់រ�វូិវិសា�ា 

អងគការ�នុ�ញ្ចាូនុខំ���កកំ�ងភូូ�ិវិញិ លេ�ើ�ូ��កលេធាវើ�ងគនុ់

អនុា�័យ លេធាវើជ្ឈ�លេ�ខ១ �ូ�ជ្ឈ�យកលេ���ាក់ខែស្រុសា នុងិ

សាំងូស្រុសាវូិ។ ការងារសាំងូលេនុោះ ជ្ឈនួុកា�ខំ���នុលីេធាវើរហតូ
 ��់យ�់លេក្រជ្ឈ�លេ�ៀតក៏�ានុ លេ�ើ�ូ�ឲ្យ��ានុខ់ែផ្សានុការ

ក�ណ្ឌត ់១ហកិតា ២០នុាក់ កំ�ង១នៃ�ៃ។ ខំ��លេធាវើការខែ��លេនុះ 

រហតូ��់នៃ�ៃខែខែរក្រកហ���ួរ��។ សាក្រ�ា�់អាហារ

ហ�ូច�កវិិញ កា�ពុ����ូងលេឡុើយ�ានុក្រគួ�់ក្រគួានុ ់�ា�ខែនុី

ចា�់ពុ�ឆ្នាំាំ� ១៩៧៧ �� ់១៩៧៨ លេ�� គឺួចា�់លេផ្សាីើ�

រតឹ�នុីងឹលេ��ៗ �ា�ងការហ�ូច�ក �ា�ងការងារ នុងិការ 

រសាល់េនុ�។ ការហ�ូច�ក��ួ��នុរ��អាហារតចិជ្ឈាង

��នុ ការងារក៏កានុខ់ែតលេក្រចើនុជ្ឈាង��នុ នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសា ់

លេនុ�គួែានុសា�ិធិលេសារ�ភូាពុ។

 លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេពុ�លេវិៀតណ្ឌា�វិាយជ្ឈិត

ចូ��ក��់ភូូ�ិ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ានុភូាពុច�ាច�។ 

ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�នុជ្ឈលេ�ើ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេចញពុ� 

ភូូ�ិលេ�ើ�ូ�ការពុារក��ឲ្យ�កង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា�លេកៀរយក 

�ា�ខែនុលីេ�ោយសាារលេនុ�អំកលេ�ឿង�ានុការ��ផ្សាំ�ះក្រគួា�់ 
ខែ�កយាាងខើា�ងលេ�ើ�ខំ��ក្រតវូិវិ�ិក្រតឡុ�់ច�ូ�កភូូ�ិវិញិ។ 

លេក្រកោយខែ�កឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ���នុលេ�ើរក្រ��ូ�ស្រុសាូវិ��ក

ហ�ូលេនុ�ផ្សាះំ។ ខំ���ា���ណ្ឌា�លេ�ើ�ូ���កហ�ូខើនួុឯង �ិនុ

�ានុការភ័ូយខើាច�ចូលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�លេ�ៀត

លេឡុើយ។ លេក្រកោយខែខែរក្រកហ���ួរ�� ខំ���នុលេរៀ�ការ

ជ្ឈា�ួយនុងឹសាវា��រ�សាខ់ំ�� លេឈាែោះ ស្រុសា� លេពុ�។ ខំ��លេរៀ�ការ

លេហើយ �ានុកូនុក្រ�សុាច�នុនួុ១នុាក់។ សាពុវនៃ�ៃខំ��ជ្ឈាកសាកិរ

លេធាវើខែស្រុសា នុងិលេនុ�លេ�ើ�ខែ�ឪពុ�កចាសា់ជ្ឈរាលេនុ�ផ្សាះំ។ 

សាក្រ�ា�់��ពុិលេសាោធានុរ៍�សា់ខំ�� ខែ��ខំ��ចា��ិនុលេភូើច

លេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�លេនុោះគឺួ  ខែខែរក្រកហ��នុលេក្រ�ើឲ្យ� 
ខំ��លេធាវើការ�ា�ងនៃ�ៃ�ា�ងយ�់ �ិនុ�ានុសាលេ�ើ�ក��ពុាក់  
ហ�ូច�កពុ���នុក្រគួ�់ក្រគួានុ ់ លេហើយ�ិនុ�ានុសាិ�ធិលេធាវើអវ� 

ខែ��ខើនួុឯងចង់លេធាវើ។
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មេរឿងរាែវរប្់អ្ននករ្់រាៃមាៃជតីវតិ 
ពតីរបបស� ែរក្រកហមមេ�ភូមូបិងឹមេក្រជាង ឃំុុំជាសំ្រុ្ុកមេមមត់ មេ�តកំ្ពង់ចាំម

ឡុុង ដានិ�, គាតិ ស្រីសិ�ផ្នែឡុនិ និងិ ឈំុុំ រ៉ាា

 ភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោងសាិិតលេនុ�ច�ៃាយក្រ��ាណ្ឌ ២៣ 

គួ�ឡូុខែ�ាក្រតពុ���រួ�ស្រុសាុកលេ��ត ់នុងិក្រ��ាណ្ឌ ១៣ គួ�ឡូុ
 

ខែ�ាក្រតខែ�ាកខាងលេកើត��ំ់ជ្ឈាតិលេ�ខ៧។ ភូូ�ិសាាស្រ្តសាី

ភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោងសាិិតលេនុ�ជ្ឈា�់ក្រពុ�ខែ�នុនៃនុក្រ�លេ�សាលេវិៀត 

ណ្ឌា�។ លេ�ើតា�លេ�ោក លេ�ើក នុវូិ លេ�ឃ្មុំ��ជ្ឈា� �នុឲ្យ��ងឹ�ា  

ចាសា់ៗ ជ្ឈ�នុានុ�់�នុ��ណ្ឌា�តៗគួាំ�ក�ាភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោង 

លេនុះកា�ពុ�លេ�ើ�លេឡុើយ�ានុលេឈាែោះ�ា ភូូ�ិសាាងលេក្រជ្ឈោង  

គឺួជ្ឈ�នុានុអ់ាណ្ឌានុិគួ�នុិយ��រា�ងលេនុ�ក្រ��ាណ្ឌជ្ឈា 

ឆ្នាំាំ�១៨៨០�ានុកូនុក្រ�ុសាលេ�ោក លេពុោធា៍ក�លេ�រ លេឈាែោះ  

រនិុ សាៃា �នុ�កលេរៀ�ច�កសាាងកង�័ពុលេ�ើ�ូ�តសាុ ូ

ក្រ�ឆ្នាំា�ងអាណ្ឌានុិគួ�នុិយ��រា�ងលេនុ�ត��នុ់លេនុះ។ 

�នុាំ�់�កអំកស្រុសាុករសា់លេនុ�ត��នុល់េនុះខែ���ានុពុូជ្ឈ

ពុង�ជ្ឈាអំកងារ នុងិ�នុលេភូៀសាខើនួុពុ�តូូងឃ្មុំែ��ជ្ឈ�នុានុ�់��
 

�ាវិ�ករសា់លេនុ���លេនុះ�នុនុា�គួាំលេហ�លេឈាែោះត��នុល់េនុះ 

�ា ភូូ�ិសាាងលេក្រជ្ឈោង។ លេក្រកោយៗ�កភូូ�ិសាាងលេក្រជ្ឈោងលេនុះ 

ក្រតវូិ�នុអំកភូូ�ិលេហ�ជ្ឈាភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោងវិញិលេ�ោយសាារ

ខែ�ាកខាងតូូងនៃនុភូូ�ិលេនុះជ្ឈា�់នុងឹ�ឹងធា��ួយ�ានុលេឈាែោះ 
�ឹងលេក្រជ្ឈោង។ 

 លេនុ�ច�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០ ភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោង �នុ

ធាើា�់ចូ�កំ�ងសាន្ត្រីងគា�លេវិៀតណ្ឌា� លេ�ោយសាារកង�័ពុ

លេវិៀតក�ង�នុឆ្នាំើងចូ��ករសា់លេនុ� នុងិលេធាវើសាក�ែភូាពុ

ក្រ�ឆ្នាំា�ងសាហរ�ឋអាលេ�រកិលេនុ�កំ�ង�ឹក��ក�ុ�ជ្ឈា �ាហានុ

សាហរ�ឋអាលេ�រកិ�នុ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក�កលេ�ើភូូ�ិ�ឹង

លេក្រជ្ឈោង នុងិភូូ�ិ�នៃ�លេ�ៀតខែ��សាិតិលេនុ�តា��លេណី្ឌោយ

ក្រពុ�ខែ�នុលេវិៀតណ្ឌា�។ ការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក�៏លេក្រចើនុ

សានុធកឹសានុធា�់�កលេ�ើភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោងលេនុោះ�នុលេធាវើឲ្យ�

អំកភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោងរតល់េភូៀសាខើនួុលេ��រសាល់េនុ�ភូូ�ិលេផ្សា�ងៗ 

លេ�ៀតអសា។់ ភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោងក្រតវូិ�នុលេ�ះ�ង់លេចោ�លេនុ�

ក�ឡុ�ងសាន្ត្រីងគា�ឆ្នាំាំ�១៩៧០- ១៩៧៥។ 

 លេនុ�លេពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�លេឡុើងកានុក់ា�់អ�ណ្ឌាច

លេនុ�ចលេនុើោះឆ្នាំាំ�(១៩៧៥ -១៩៧៩) ភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោង

�នុកើាយជ្ឈាសា�រភូូ�ិក្រ�យ��ធ�លេណី្ឌើ��ឹក��គួាំ រវិាង

កង�័ពុខែខែរក្រកហ�នុងិកង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា�។ លេនុ�លេពុ�

លេនុោះ��ធាើា នុងិវិិហារវិត�ឹីងលេក្រជ្ឈោង�នុកើាយជ្ឈាត��នុ់

ក្រ��ាញក្រ��ង់រវិាងកង�័ពុនៃនុក្រ�លេ�សា�ា�ងពុ�រ។ 

 �នុាំ�់ពុ�រ��ខែខែរក្រកហ��នុ�ួ�រ��លេ��លេនុ�

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ អំកភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោង�នុក្រតឡុ�់�ករសាល់េនុ�

ភូូ�ិក�លេណ្ឌើតវិញិ �ា�ខែនុលីេនុ�ក្រគួា���ូងអាជ្ឈាំធារលេវិៀតណ្ឌា�

�ិនុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ករសាល់េនុ�កំ�ងភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោង

លេឡុើយ លេ�ោយភូាគួ�លេវិៀតណ្ឌា��នុអះអាង�ា ភូូ�ិ 

�ឹងលេក្រជ្ឈោងជ្ឈាត��នុក់្រពុ�ខែ�នុ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ិនុអាចរសា់លេនុ� 

�នុលេឡុើយ �ា�ខែនុអំីកភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោង�នុតវិាា លេ�ោយ

សា�អាង�ាពុកួគួាត�់នុរសាល់េនុ�កំ�ងភូូ�ិលេនុះតា�ងពុ�ជ្ឈ��នូុ 
ជ្ឈ�តាតៗ�ក។ ��ាាងលេ�ៀតអំកភូូ�ិក៏�នុ�ងាាញ�� ់

អាជ្ឈាំធារលេវិៀតណ្ឌា�នុូវិលេសាចកី� ខែ�ើងការណ៍្ឌច�នុួនុ 

១១ (ខ) រ�សារ់ណ្ឌសារិ�សាា�គួគ�សាលេន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិ�ុ�ជ្ឈា 

ច�ណ្ឌ�ច (ខ)��៤ ខែ���នុនុយិាយអ�ពុ�ការអនុ�វិតី

សាិ�ធិលេសារ�ភូាពុ ��ធិក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ�ពុិតក្រ�ក�។ 

លេគួោរពុសាិ�ធិ នុងិតនៃ�ើ�នុ�សា�រ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រគួ�់ជ្ឈានុ ់

�ាំក់។ លេ�ើកសា�ិធជិ្ឈនូុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�វិ�ិក្រតឡុ�់�ករសាត់ា� 

ភូូ�ិឋានុចាសារ់�សាខ់ើនួុ នុងិកសាាងជ្ឈ�វិភូាពុរសាល់េនុ�ក្រ�ក� 
លេ�ោយសា�ភូ�ងគ�កំ�ងក្រគួសួាារលេឡុើងវិញិ។ ធាានុាសា�ិធកិំ�ង 
ការសាាំក់អាស្រុសាយ័ នុវូិការលេធាវើ��លេណ្ឌើរកំ�ងក្រ�លេ�សាលេ�ោយ 
លេសារ� �ានុសា�ិធកិំ�ងការឈារលេឈាែោះជ្ឈាលេ�កជំ្ឈនុលេ�ះលេឆ្នាំោំត 

38 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេក្រជ្ឈើសាតា�ង �ានុសា�ិធិលេសារ�ភូាពុកំ�ងការនុយិាយសាី� �ានុ 
សាិ�ធិលេសារ�កំ�ងការ�លេងាើតសា�ាគួ� �ានុសាិ�ធិលេសារ�ភូាពុ 
កំ�ងជ្ឈ�លេនុឿសាាសានុា �ានុសា�ិធកិ្រ�ក�ពុ�ក�ែ សាក្រ�ាក នុងិ 
លេរៀនុសាូក្រត។ ធាានុាអះអាងនុវូិសាិ�ធិលេសារ�ភូាពុខាងរូ� 

កាយរ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រគួ�់រូ�។ �ានុសាិ�ធិរសា់លេនុ�លេសាែើ 

ភូាពុ។ �ានុកាតពុវកិចច នុងិ�ានុផ្សា�ក្រ�លេយោជ្ឈនុ�៍ចូគួាំ។ 

លេ�ើ�ភូាគួ�លេវិៀតណ្ឌា�យ�់ក្រពុ�ឲ្យ�អំកភូូ�ិចូ��ក

រសា់លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ�ឹងលេក្រជ្ឈោងជ្ឈាធា�ែតាវិិញ។ 

ខាងលេក្រកោ�គឺួជ្ឈាការលេរៀ�រា�់រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុូវិខាងលេក្រកោ�គឺួជ្ឈាការលេរៀ�រា�់រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុូវិ

លេរឿងរាាវិខែ���នុឆ្នាំើងកាតរ់��ខែខែរក្រកហ� ៖លេរឿងរាាវិខែ���នុឆ្នាំើងកាតរ់��ខែខែរក្រកហ� ៖

១) វេខឹនិ វេដនិ ៖ ក្សាងទ័្ធិពិផ្នែខឹរីត្រក្សាហមតំិបុន់ិ២១

ណើខន ណើដំន អាាយុ៦៩ឆ្នាំាុំ រស្ស់ណើនៅភូួមិីល័ា�ណើជ្រកិោមី  
ឃ្មុំុំ�ាំ ស្រីស្សុកិណើមីមីត ់ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ។ 

 
(�ុង ដំាន/ីមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ លេខនុ លេ�នុ លេភូ�ក្រ�សុា អាយ� ៦៩ឆ្នាំាំ� លេកើត

លេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� (ភូូ�ិ��ំ�់ែ�) ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាកុលេ��ត ់

លេខតកី�ពុង់ចា� �ចច��ូនុរំសា់លេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� ឃ្មុំ��

ជ្ឈា� ស្រុសាុកលេ��ត់ លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��លេឈាែោះ 
 លេអើ� លេខនុ �នុសាើា�់កំ�ងឆ្នាំាំ�២០១៩លេ�ោយសាារចាសា ់

ជ្ឈរា ច�ខែណ្ឌក�ីាយលេឈាែោះ សាុូរ តូច សាើា�់ឆ្នាំាំ�២០១០ 

លេ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ ក្រ�ពុនុធខំ��លេឈាែោះ ពុ ូសា�គួនុធ �ានុអាយ� 

៧២ឆ្នាំាំ� នុងិ�ានុកូនុក្រ�សុា២នុាក់។ ខំ���ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ 

២នុាក់ ( ស្រុសា�១ នុងិក្រ�សុា១ )។ ខំ��ជ្ឈាកូនុ��  ២ កំ�ងក្រគួសួាារ។ 
 

លេនុ�អាយ�១០ឆ្នាំាំ� ឪពុ�កខំ���នុយកខំ��លេ��លេរៀនុលេនុ�វិត។ី 

កា�លេនុោះគួែានុសាា�ាលេរៀនុលេ� គឺួលេកែងៗក្រតូវិលេ��លេរៀនុ

លេនុ�វិតជី្ឈា�ួយក្រពុះសាងឹ។ ខំ���នុលេរៀនុជ្ឈា�ួយលេ�ោក

ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៦៣រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៦៨។ 

 លេពុ��ាហានុអាលេ�រកិ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កលេនុ�កំ�ង 
ភូូ�ិ អំកភូូ�ិក៏រតល់េចញពុ�ភូូ�ិអសាខ់ំ��ក៏�នុរតល់េ��តា� 
ពុ�ក�ីាយខំ��ខែ�រ។ រសា់លេនុ�ស្រុសាុកលេ��ត�់នុរយៈលេពុ� 
១ឆ្នាំាំ� ខំ�� នុងិឪពុ�ក�ីាយ�នុលេចញពុ�លេ��តល់េ��រសាល់េនុ�

ភូូ�ិលេ�អោរ។ �នុាំ�់�ក�នុលីេ��រសា់លេនុ�ភូូ�ិក្រតពុា�ឫសា�� 

ឃ្មុំ��រូង ស្រុសាកុលេ��ត។់ លេពុ�លេ��លេនុ�ស្រុសាកុលេគួ���ូងគួែានុ 

ផ្សាះំសា�ខែ�ងលេឡុើយ ក្រគួសួាារខំ���នុសា��ផ្សាះំអំកភូូ�ិសាាំក់លេនុ� 
�លេណី្ឌោះអាសានុ�ំក្រ�ា�ខែតលេធាវើខ�ំរួចរា�់។ លេនុ�លេពុ�

លេនុោះអំកភូូ�ិលេហ�ក្រគួសួាារខំ���ា អំក�ក់ក្រគួ ួគឺួ�ានុនុយ័ 
�ាអំករតល់េភូៀសាខើនួុ។ ឪពុ�កខំ���នុលេធាវើផ្សាះំសាក្រ�ា�់សាាំក់

 
លេនុ�រួចក៏លេ��កា�់នៃក្រពុគួាសា់រានុ��សាក្រ�ា�់�ា�ស្រុសាូវិ 

�ា�លេពុោត �ា�សាខែណី្ឌកខើះ។ ក្រគួួសាារខំ��លេនុ�ភូូ�ិក្រតពុា�ង 
ឫសា���នុ ៣ឆ្នាំាំ� �ា�ស្រុសាូវិ�នុ ៣ ជ្ឈក្រ�ុក។ លេក្រកោយ�ក

ក្រគួសួាាខំ��ក្រតឡុ�់�កលេនុ�ភូូ�ិក�លេណ្ឌើតវិញិ។ លេពុ�ខំ����់

ភូូ�ិគួែានុលេសាសាសា�អ់�វ សា�ូូ�ខែតកលេនុ�ំ�ួយគួែានុផ្សាង។  

លេពុ�លេ�ក ខំ��យកសាើឹកលេឈាើ�កលេធាវើជ្ឈាកក្រ�ា�ជ្ឈ�នុសួា

កលេនុ�ំវិិញ។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខែខែរក្រកហ��នុលេក្រជ្ឈើសា 

លេរើសាយ�វិជ្ឈនុឲ្យ�លេធាវើលេយោធាារ�លេ�ោះជ្ឈាតលិេនុ�កំ�ងភូូ�ិខំ��។ ខំ��

�នុច�ះលេឈាែោះលេធាវើលេយោធាាខែត�ំាក់ឯង។ ���ូងខែខែរក្រកហ� 

ឲ្យ�ខំ��លេធាវើលេយោធាាស្រុសាកុលេ��តរ់យៈលេពុ� ៣ខែខ �នុាំ�់�ក

ខែខែរក្រកហ��នុ�ញ្ចាូនុខំ��លេ��ខាង�លេនុើ�ិ�វិិញ។ លេពុ�
 

លេនុោះខំ��សាិិតលេនុ�កំ�ងកងវិរលេសានុាតចូលេ�ខ ៥៩ ត��នុ់
 

២១ ភូូ�ិភូាគួ�ូពុ៌ា។ ក្រ�ធាានុវិរលេសានុាតូចលេ�ខ៥៩ 

�ានុលេឈាែោះ លេសាឿង លេឈាែោះ �� សា�ភូាពុ ខែតលេក្រកោយ�ក 

លេឈាែោះ �� សា�ភូាពុ ក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ�សា�ើា�់លេចោ�។ 

កងវិរលេសានុាតចូលេ�ខ ៥៩ �ានុកងអនុ�លេសានុាធា�ច�នុនួុ 

៣ជ្ឈាច�ណ្ឌ�ះ គួ៩៥ គួ៩៦ នុងិគួ៩៧។ ខំ��សាិតិលេនុ�កំ�ង 
កងអនុ�លេសានុាធា�លេ�ខ៩៧ ខែ���ានុលេឈាែោះ សា�ិា ជ្ឈា 

ក្រ�ធាានុ។ លេពុ�វិាយក្រ�យ��ធជ្ឈា�ួយ�ាហានុ �នុ ់នុ� ់ 

លេនុ��លេនុើ�ិ�លេនុោះកង�័ពុត��នុ ់២១ �ានុ ៣ កងវិរលេសានុា 

តូច គឺួ កងវិរលេសានុាលេ�ខ៥៥ កងវិរលេសានុាតូចលេ�ខ 

៥៩ នុងិកងវិរលេសានុាតចូលេ�ខ៣១។ 

 លេពុ�ខែខែរក្រកហ��លេណី្ឌើ��នុ��ក្រកុងភូំ�លេពុញលេនុ�

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 39



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ អងគភូាពុខំ��ក្រតូវិ�នុ�ក�កលេធាវើខែស្រុសា

លេនុ�កំ�ងស្រុសាុក��ខែ�រ។ លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ឬ

លេ�ើ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ អងគភូាពុខំ��ក្រតូវិ�ញ្ចាូនុ�កលេ�ះ��តា�ង

លេនុ�ភូូ�ិរ�លេ�ងខែកូរភូូ�ិលេកោះ�ែកំ�ងឃ្មុំ���នុើងូ។ លេនុ�

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ អងគភូាពុខំ��ក្រតូវិ�ញ្ចាូនុលេ��លេ�ើកអាងលេនុ�

�ឹងកញ្ញាច�់ ខែកូរសាាុនុ�ាត់ឃ្មុំែង់។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ 

អងគភូាពុខំ��ក្រតវូិ�នុរ�សាាយលេ�ោយកង�័ពុ�ជ្ឈឈ�ិ ខំ��ក្រតវូិ

�នុខែខែរក្រកហ��ញ្ចាូនុលេ��រសាលេនុ�ខាងភូំ�ក្រពុិច ស្រុសាុក

សា��ូរ លេខតីក្រកលេចះ ក្រចូតកាត់�នុរយៈលេពុ�៣ខែខ 

ក៏�នុ�ីករសា់លេនុ�តា��ាត់�លេនុើ ខាង��សា��ាវិ ។ 

ច�ងលេក្រកោយខំ��ក្រតូវិខែខែរក្រកហ��ញ្ចាូនុលេឡុើងកាណូ្ឌតពុ�

ក្រកលេចះលេ��ស្រុសាុកសាំឹងក្រតង់ នុងិជ្ឈិះឡុានុ�នុលីេ��ស្រុសាុក

ច�ាារលេ�ើលេ�ៀត។ លេនុ�ច�ាារលេ�ើ�ិនុយូរ�ា�នុែានុ កង�័ពុ

លេវិៀតណ្ឌា�ក៏ចូ��ក��់ នុងិ�នុក្រ�កាសាឲ្យ�លេយើង

ក្រតឡុ�់�កស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេរៀងៗខើនួុវិិញ។

២) វេខឹនិ វេ�ឿនិ៖ នារ �ក្សាងចល័តិសិម័យុផ្នែខឹរីត្រក្សាហម

ណើខន ណើឃ្មុំឿន អាាយុ៧០ឆ្នាំាុំ �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីថាលុ័់ថាមី ឃ្មុំុំ�ាំ ស្រីស្សុកិណើមីមីត ់ណើខតកំីិពង់ច្ចាមី។
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ លេខនុ លេឃ្មុំឿនុ លេភូ�ស្រុសា� អាយ�៧០ឆ្នាំាំ� �ានុ

ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិ��ំ់�ែ� ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុកលេ��ត ់លេខតី

ក�ពុង់ចា� �ចច��ូនុលំេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេ�ើ ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុក

លេ��ត់ លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ ខំ���ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ២នុាក់ 

(ស្រុសា�១នុាក់ នុងិក្រ�ុសា១នុាក់) រា�់ខែ�ៃខំ��រសា់លេនុ�ខែត 
�ំាក់ឯង ហ�ូ�យខែត�ំាក់ឯង លេក្រពុោះខំ���ិនុធាើា�់�ានុ 

ក្រគួួសាារនុងឹលេគួ។ កា�ពុ�ក��ារភូាពុខំ���ិនុខែ���នុ

លេរៀនុសាូក្រតលេ�។ កា�ពុ�លេកែងខែ�ាឲ្យ�ខែតលេ�ើ�លេគួោ នុងិ

ក្រក��។ ��ាាងលេ�ៀតកា�ជ្ឈ�នុានុព់ុ�លេ�ើ��ិនុ�ានុសាា�ា 

លេរៀនុលេក្រចើនុ�ចូឥឡុូវិលេ� ចាសា់ៗនុយិាយ�ា�នុ�សា�ស្រុសា� 
�ិនុចា��ច់លេរៀនុសាូក្រតលេចះ�ងឹលេ� លេ�ោះ��ជ្ឈាលេរៀនុ�នុ 

លេចះ�ងឹក៏�ិនុ�ងឹយកលេធាវើអ�លេកើតខែ�រ។ សាពុវនៃ�ៃខំ���ិនុលេចះ 
អក�រលេ�។ អំក�នុលេរៀនុសាូក្រតលេចះ�ងឹកា�ពុ�សា�័យ 

��នុភូាគួលេក្រចើនុជ្ឈា�នុ�សា�ក្រ�សុា លេ�ោយសាារខែតពុកួគួាត់

អាច�ួសាលេរៀនុលេនុ�កំ�ងវិត�ីនុ។ 

 ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៦០ នុងិលេ�ើ�ឆ្នាំាំ�១៩៧០ អាលេ�រកិ

��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក នុងិចូ��ក�ញ់លេយៀកក�ង ខំ��នុងិ 
អំកភូូ�ិ�នុរត់ចូ�កំ�ងរលេណី្ឌ�លេ�ើ�ូ��ាក់ខើនួុពុ�ក្រគួា�់

 
ខែ�ក។ នៃ�ៃ�ួយ ខំ��លេឃ្មុំើញយនុលីេហោះរ�សាអ់ាលេ�រកិច�ះចត 
ខំ���ានុការភ័ូយខើាច �នុរត់លេចញពុ�រលេណី្ឌ�លេហើយក្រតូវិ 
�នុ�ាហានុអាលេ�រកិចា�់ខើនួុ។ ច�ខែណ្ឌក�ីាយខំ��លេនុ�

 
កំ�ងភូូ�ិ�ិនុក្រតូវិ�នុអាលេ�រកិចា�់លេ� ពុ�លេក្រពុោះ�ាហានុ 
អាលេ�រកិ�ិនុ�នុចូ�ភូូ�ិលេឡុើយ។ �ាហានុអាលេ�រកិ 

ចា�់ខំ��លេ�ោយសាែានុ�ាខំ��ជ្ឈាអំកយកការណ៍្ឌឲ្យ�កង�័ពុ
 

លេយៀកក�ង។ ���ូង�ាហានុអាលេ�រកិចា�់ខំ��លេ���ា�សាី៍

សាាលេឡុ�លេនុ�កំ�ងឃ្មុំ��ជ្ឈា�។ អំក�កខែក្រ�ភូាសាារ�នុសាួរ 
ខំ���ា លេតើ�ានុ�នុចូ�នៃ�លេជ្ឈើងជ្ឈា�ួយលេយៀកក�ងលេ�?  
ខំ��លេឆ្នាំើើយ�ា�ិនុ�ឹងលេ� លេ�ើ�លេគួឈា�់សាួរនុា�លេ�ៀត។ 

�ាហានុអាលេ�រកិឲ្យ�ខំ��ហ�ូ�យខែឆ្នាំអត។ ខំ��លេនុ���លេនុោះ
 

�នុ�ួយខែខ លេ�ើ�អាលេ�រកិ�ញ្ចាូនុខំ��លេ��លេនុ�ជ្ឈា�ួយ

លេ�ោយលេ�ះ��តា�ងលេនុ�តា�នៃក្រពុខែកូរភូូ�ិក្រ�ានុ ់ភូូ�ិនៃក្រជ្ឈ 

លេឡុើង កំ�ងឃ្មុំ��ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ�នុលីេ�ៀត។ �ាហានុអាលេ�រកិ

�នុឲ្យ�ខំ���ា��យឲ្យ��ាហានុហ�ូ ខែត��នុលេពុ�ចូ�លេ��

កខែនុើង�ា��យ�ាហានុអាលេ�រកិខែឆ្នាំកលេឆ្នាំរខែក្រកងលេ�ោ 

ខំ���ានុ�ាក់កា�លេភូើើង ឬក្រគួា�់ខែ�ក។ �ាហានុអាលេ�រកិចតិ ី
�អណ្ឌាសា់ �នុខែចកនុ�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូលេ�ៀតផ្សាង។ ខំ��

��ួ��នុក្រត�លេងៀត ក្រត�ខ នុងិអងារ លេគួខែចកលេនុ�ភូូ�ិក្រ�ានុ។់ 

 លេក្រកោយ�ក ខំ���នុលេ��រសាល់េនុ���រួ�ស្រុសាកុលេ��ត។់  
ច�ខែណ្ឌកយាយនុងិ�ីាយខំ���នុរសា់លេនុ�ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើត 
ជ្ឈា�ួយគួាំ។ លេក្រកោយ�ក �ីាយខំ���នុ��កយាយខំ�� 
លេចោ�ឲ្យ�លេនុ�កំ�ងផ្សាះំ�ំាក់ឯង លេក្រពុោះយាយខំ���ានុជ្ឈ�ងឺ

 

40 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ិនុអាចណើដំើរ�នុ។ ��ាាងលេ�ៀត គួាត់�ិនុ�ានុអវ�សាក្រ�ា�់ 

�ឹកយាយខំ��រត់លេ��ជ្ឈា�ួយគួាំ។ �ីាយខំ���នុរត់លេ��
 

រសា់លេនុ�ភូូ�ិកនុំតួ ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា� លេក្រកោយ�កលេ�ើ� 
គួាត�់ក លេ��ត ់ជ្ឈួ�ខំ�� នុងិរសា់លេនុ�លេ��តជ់្ឈា�ួយគួាំ។  
ខំ��លេនុ� លេ��ត ់�នុ�ួយឆ្នាំាំ� ក៏រត�់ករសាល់េនុ�ភូូ�ិក្រតពុា�ង 
ឫសា�� ឃ្មុំ��រូង។ លេនុ���លេនុោះ លេយើងគួែានុផ្សាះំសា�ខែ�ងលេឡុើយ 

គឺួសា��អំកភូូ�ិក្រជ្ឈកលេកោនុ�លេណី្ឌោះអាសានុ។ំ �នុាំ�់�ក 

លេយើង�នុចាកលេចញពុ�ភូូ�ិក្រតពុា�ងឫសា�� ឃ្មុំ��រូង ក្រតឡុ�់ 

�កភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ�វិញិ។ កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំ�� នុងិ�ីាយ

�នុរសាល់េនុ�ផ្សាះំជ្ឈា�ួយឪពុ�ក�ា លេធាវើខែស្រុសាច�ាារ�ា�ស្រុសាវូិ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហ��នុច�ូ�ក��ក់ំ�ង 
ភូូ�ិនុងិ�នុចាតត់ា�ង ខំ�� នុងិអំកភូូ�ិឲ្យ�លេធាវើការងារខែស្រុសា 
ច�ាារក្រ�វិាសាន់ៃ�។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខែខែរក្រកហ��នុចាត ់

តា�ងអំកភូូ�ិ នុងិខំ��ហ�ូ�យរួ�គួាំ។ លេនុ�លេពុ�លេនុោះ  
ខំ���ានុអាយ�២៥ឆ្នាំាំ� ក្រតូវិខែខែរក្រកហ�ចាត់តា�ងឲ្យ�លេធាវើ 
ការងារលេនុ�កំ�ងកងច�័ត។ យ�វិជ្ឈនុយ�វិនុារ�ខែ�� 
�ានុអាយ�ចា�់ពុ�១៥ឆ្នាំាំ�លេឡុើងលេ��ក្រតូវិលេក្រជ្ឈើសាលេរើសាឲ្យ�លេធាវើ 

ការងារលេនុ�កំ�ងកងច�ត័�ា�ងអសា។់ កា�លេនុោះក្រ�ធាានុ 
សាហករណ៍្ឌលេនុ�កំ�ងភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ��ានុលេឈាែោះលេខង។ 
លេក្រកោយ�កខែខែរក្រកហ��នុ�ញ្ចាូនុកងច�័តខំ��លេ��លេធាវើ

 
ខែស្រុសាលេនុ�ខែសាូកគឺួ ឃ្មុំ��កណី្ឌ�រក្រជ្ឈុ� ស្រុសាកុពុញាខែក្រកក។ លេនុ� 
ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ខែខែរក្រកហ��នុ�ញ្ចាូនុកងច�ត័ខំ��លេចញពុ�

ភូូ�ិខែសាូកគឺួលេ��លេ�ើក��លេធាវើ��នុ�់លេនុ��ឹងកញ្ញាច�់។   

 ខំ��លេនុ�កំ�ងក្រកុ���២ ។ លេពុ�លេនុោះ�ិនុ�ានុអាហារ

ការហ�ូច�កក្រគួ�់ក្រគួានុល់េ� �ានុខែត��រ�ាយជ្ឈា�ួយ

លេពុោតខែត�ា�លេណ្ឌ ាោះ។ លេ�ោយសាារខែតអងគការខែខែរក្រកហ�

លេឃ្មុំើញខំ��ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេធាវើការ នុងិ�ិនុសាូវិលេចះ�ាត់ក

លេនុោះខែខែរក្រកហ��នុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ខំ���ក�ា��យឲ្យ�

សា�ាជ្ឈិកកំ�ងកងច�័តហ�ូវិិញ។ ចា�់ពុ�លេពុ�លេនុោះ

�កខំ���ិនុ�នុលេ��លេ�ើកភូើឺខែស្រុសានុងិ��នុ�់លេ�ៀតលេឡុើយ។ 

លេនុ�លេពុ�លេ�ើក��នុ�់ក៏�ានុសា�ាជ្ឈិកកងច�័តឈាឺ

សាើា�់ពុ�លេក្រពុោះ�ិនុ�ានុលេពុ�� នុងិ�ាំ�ពុ�ា��ក្រត�ឹក្រតវូិ។ 

លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ខំ��ក្រតូវិ�នុ�ញ្ចាូនុ�កលេ�ើកភូើឺខែស្រុសាលេនុ�

ភូូ�ិតាលេ�ា� ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា�។ ក្រក�ុខំ��ជ្ឈាអំកលេ�ើក�� ច�ខែណ្ឌក

ក្រក�ុក្រ�សុាៗជ្ឈាអំកកា�់��។ �នុាំ�់�ក ខែខែរក្រកហ��នុ 

ជ្ឈលេ�ើ�សាខំ�� នុងិអំកភូូ�ិជ្ឈាលេក្រចើនុលេ�ៀតលេ��លេនុ�ភូូ�ិអា�ចួ 
ស្រុសាកុសាំ�ួ នុងិ�នុលីេ��លេនុ�សា� �ូកសា��ូរ លេខតកី្រកលេចះ ។ 

 
លេនុ���លេនុោះ�ានុការ���កខើា�ងណ្ឌាសា ់លេធាវើការធាៃនុ ់នុងិ 

�ិនុ�ានុអាហារហ�ូច�កក្រគួ�់ក្រគួានុ។់ ច�ងលេក្រកោយ ខំ�� 
នុងិអំកភូូ�ិក្រតូវិ�នុ�កឹតា�កាណូ្ឌតពុ�លេខតកី្រកលេចះលេ�� 

ស្រុសាុកសាំឹងក្រតង់ នុងិ�នុលីេ��រសា់លេនុ�ស្រុសាុកច�ាារលេ�ើ។  

លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា�ចូ��ក��់

ក្រ�លេ�សាក�ុ�ជ្ឈា លេ�ើ�ខំ���នុរួចផ្សា�តពុ�លេសាចកី�សាើា�់ នុងិ

�នុក្រតឡុ�់�ករសា់លេនុ�ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតវិិញ។

៣) ទ្ធិន់ិ ញ៉ាា៖ ក្សាងចល័តិវេលើក្សាទំ្ធិនិប់ុជ្ឈ�ក្សាត្របុឡាយុ

ទន ់ញាា អាាយុ៧៧ឆ្នាំាុំ �ឺ�ាជ្រប�ាពល័រដំឋរស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីល័ា�ណើជ្រកិោមី ឃ្មុំុំ�ាំ ស្រីស្សុកិណើមីមីត ់ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ។ 
(ប� ណស្សារមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 �នុ ់ ញាា លេភូ�ក្រ�ុសា អាយ�៧៧ឆ្នាំាំ� �ានុស្រុសាុក 

ក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិ ឆ្នាំៃក់កណ្ឌៅា� ឃ្មុំ���ារ ស្រុសាកុលេ��ត ់លេខតី

ក�ពុង់ចា�។ សាពុវនៃ�ៃរសា់លេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� ឃ្មុំ��ជ្ឈា� 

ស្រុសាកុលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ �នុ ់ញាា �នុលេរៀ�រា�់�ា៖ 

«ខំ���ានុឪពុ�កលេឈាែោះ �នុ ់នុងិ�ានុ�ៅាយលេឈាែោះ �ឹ�។ 

ខំ���ានុ�ង�អូនុ ៣នុាក់ ស្រុសា�១ នុាក់ នុងិក្រ�ុសា២នុាក់។ 

ខំ���ានុក្រ�ពុនុធលេឈាែោះ ឡុាក ��ិ អាយ�៥៥ឆ្នាំាំ� នុងិ�ានុ 
កូនុ៩នុាក់ ស្រុសា�៥ នុាក់ នុងិក្រ�ុសា ៤ នុាក់។ 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 កា�ពុ�លេកែង ខំ��លេរៀនុ�នុីចិ�នុីចួលេនុ�តា�ផ្សាះំ ពុ�លេក្រពុោះ
 

អត�់ានុ�់ានុសាា�ាលេរៀនុ។ ខំ��លេរៀ�ការលេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧០។  
កា�ខំ��អាយ�១៨ឆ្នាំាំ��ានុសាន្ត្រីងគា�រវិាងកង�័ពុលេវិៀតក�ង  
នុងិ�ាហានុសាហរ�ឋអាលេ�រកិ នុងិ�ានុការ��ើាក់

ក្រគួា�់ខែ�កលេធាវើឲ្យ�ខចូខាតក្រ�ពុ�សា�ូតិលីេនុ�កំ�ងភូូ�ិ។ 

លេនុ�លេពុ�លេនុោះឪពុ�កខំ���នុក្រតូវិក្រគួា�់លេផ្សាើោងក្រតូវិច�ក 
លេជ្ឈើង។ គួាត�់នុសាើា�់�នុាំ�់ពុ��ញ្ចាូនុលេ���នុំ�រលេពុ���នុ 

២នៃ�ៃ ពុ�លេក្រពុោះលេនុ��នុំ�រលេពុ��គួែានុលេពុ��ក្រ�ចា�ការ នុងិ

ពុ�ា��អំកជ្ឈ�ងឺ។ 

 លេក្រកោយ�កលេ�ៀតខែខែរក្រកហ��នុចូ�កំ�ងភូូ�ិ

រ�សា់ខំ�� ខែខែរក្រកហ��នុឲ្យ�អំកភូូ�ិលេធាវើខែស្រុសាក្រ�វិាសា់នៃ� 

នុងិ�ួយរយៈលេក្រកោយ�កខែខែរក្រកហ��នុឲ្យ�អំកភូូ�ិ

ហ�ូរួ�។ កា�លេនុោះ�ានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��ជ្ឈលេ�ើ�សា�ក

ពុ�ភូំ�លេពុញ�កលេធាវើការលេនុ�ភូូ�ិរ�សា់ខំ��នុងិលេធាវើខែស្រុសាច�ាារ 
�ចូអំកភូូ�ិ�នៃ�លេ�ៀតខែ�រ។  ក្រ�ធាានុឃ្មុំ��ជ្ឈា�លេឈាែោះ �ានុ, 

តា យនុ,់ �ង ផ្សា�។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ� ខែ��ជ្ឈលេ�ើ�សា�ក

ពុ�ភូំ�លេពុញអំកខើះក្រតូវិខែខែរក្រកហ�យកលេ��លេរៀនុសាូក្រត 

ខើះលេ�ៀតសាើា�់ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ធាានុឈាើ�លេឈាែោះ យឹ�។  

លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ឬ១៩៧៧ ខែខែរក្រកហ��នុចាតត់ា�ងខំ��

ឲ្យ�លេ��លេ�ើក��នុ�់ លេ�ើកក្រ�ពុន័ុធភូើឺខែស្រុសាលេនុ��ឹងក្រកចា�់។ 

ច�ខែណ្ឌកក្រ�ពុនុធខំ���ិនុ�នុលេ��ជ្ឈា�ួយខំ��លេ� គឺួលេនុ�លេធាវើខែស្រុសា

ច�ាារលេនុ�ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតជ្ឈា�ួយកូនុៗ។ លេពុ�លេនុ��ឹង

ក្រកចា�់ ការហ�ូច�ក�ិនុក្រគួ�់ក្រគួានុល់េ�។ 

 លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ឬលេ�ើ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរ 

ក្រកហ�ជ្ឈលេ�ើ�សាខំ��លេ��សាំួ� រយៈលេពុ� ៤លេ��៥ខែខ 
 

ក៏�នុជី្ឈលេ�ើ�សាលេ���ែខែក្រក លេខតកី្រកលេចះ។ �នុាំ�់�កលេ�ៀត 

ខែខែរក្រកហ�ជ្ឈលេ�ើ�សាខំ��លេ��ស្រុសាុកសាំឹងក្រតង់ នុងិស្រុសាុក 
ច�ាារលេ�ើ។ លេនុ�ច�ាារលេ�ើ�ិនុ�នុ�ា�នុែានុផ្សាង ក៏�ានុ 

ការក្រ�កាសាតា�យនុលីេហោះឲ្យ�ក្រតឡុ�់លេ��ស្រុសាកុវិញិ។ 

ខំ��ក៏ក្រតឡុ�់�កស្រុសាកុវិញិ  ផ្សាះំរ�សាខ់ំ�� �ក់ខែ�កខចូខាត

គួែានុសា�់។ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធ�នុលេធាវើផ្សាះំ�ែ� នុងិលេធាវើច�ាារ

�ា�ស្រុសាូវិរហតូ�ក��់សាពុវនៃ�ៃ»។

៤) � មាងុ ៖ ផ្នែខឹរីត្រក្សាហមសិមំាប់ុមិាយុរបុស់ិខឹំ�ំ

�ា មីាុង ណើកិើតឆ្នាំាុំ១៩៦២ បច្ចចុបូនរុស្ស់ណើនៅភូួមិីល័ា�ណើល័ើ  
ឃ្មុំុ�ំាំ ស្រីសុ្សកិណើមីមីត ់ណើខតតីូូងឃ្មុំមុ។ំ (�ងុ ដំាន/ីមី�ឈមី�ឌល័
ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ ជ្ឈា �ា�ង លេភូ�ក្រ�ុសា លេកើតឆ្នាំាំ�១៩៦២។

ខំ���ានុស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុក

លេ��ត ់លេខតកី�ពុង់ចា�។ �ចច��ូនុខំំ��រសាល់េនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេ�ើ 

ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុកលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ ខំ���ានុឪពុ�កលេឈាែោះ 

ជ្ឈា �នុសាើា�់កំ�ងសា�័យ �ា�� ពុត លេ�ោយសាារខែត�ានុ

ជ្ឈ�ងឺ កា�លេនុោះអងគការខែខែរក្រកហ��នុយកពុ�កខំ��លេ��

ពុ�ា��លេនុ��នុំ�រលេពុ�� ពុ២ លេនុ�ខាងស្រុសាុកអូរា�ងឪ។  

ច�ខែណ្ឌក�ីាយខំ��លេឈាែោះ ខើងឹ ក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ�សា�ើា�់ 
លេ�ោយខែខែរក្រកហ�លេចោ��ា�ួចកា�់�ានុហ់�ូលេនុ� 

ផ្សាះំ។ ខំ���ានុក្រ�ពុនុធលេឈាែោះ �ិត� លេសាឿនុ អាយ�៦០ឆ្នាំាំ� នុងិ

�ានុកូនុច�នុនួុ៦នុាក់ (ស្រុសា�១នុាក់នុងិក្រ�ុសា៥នុាក់)។ 

កា�ពុ�ជ្ឈ�នុានុស់ាងគ�រាស្រ្តសានីុយិ�ពុ�កលេកែកខំ��ជ្ឈាលេ�ឃ្មុំ��ជ្ឈា�  
ស្រុសាកុលេ��ត។់ �ង�អូនុសាាចញ់ាតខិាងពុ�កលេកែកខំ��សាពុវនៃ�ៃ

 
រសា់លេនុ�ភូូ�ិលេជ្ឈើង នុងិភូូ�ិជ្ឈា� ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុកលេ��ត។់ 

 ខំ���ានុ�ង�អូនុច�នុនួុ៣នុាក់ (ក្រ�សុា១នុាក់ នុងិស្រុសា�
 

២នុាក់)។ ខំ��ជ្ឈាកូនុ��៣នៃនុក្រគួសួាារ។ �ងខំ��ពុ�រនុាក់�នុ

សាើា�់។ �ង��១ក្រតូវិខែខែរក្រកហ�ចាតឲ់្យ�លេធាវើកង�័ពុខែខែរ 

ក្រកហ� លេក្រកោយ�ក�នុ�ត�់�ណឹ្ឌងគួាតរ់ហតូ។ ខំ��គិួត 
�ាគួាត�់នុសាើា�់ លេ�ើសានិុលេនុ�រសា ់ចូាសាជ់្ឈាគួាតក់្រតឡុ�់ 

�កស្រុសាុកក�លេណ្ឌើត�ិនុខានុ។ ច�ខែណ្ឌក�ងស្រុសា��� ២ �នុ 

សាើា�់ លេ�ោយសាារផ្សាំ�ះក្រគួា�់��នុលេនុ�លេក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ 
លេនុ�ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើត។
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ចាសា់ៗ �នុនុយិាយតៗគួាំ�ាលេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៦៤  

�ាហានុអាលេ�រកិ�នុ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កលេនុ�ភូូ�ិ�ាង់  

ឃ្មុំ��ជ្ឈា�លេនុះ �ណី្ឌា�ឲ្យ�អំកភូូ�ិ�នុសាើា�់នុងិខចូខាត 

ផ្សាះំសា�ខែ�ងអសា់�ួយច�នុនួុធា�។ លេក្រកោយ�កសាលេ�ីច  

សា�ហនុ� �នុឲ្យ�សាហរ�ឋអាលេ�រកិសាង់ផ្សាះំ នុងិសាងនៃ�ើខចូ 

ខាត��អំ់កភូូ�ិ�ាង់វិញិ។ ផ្សាះំ�ា�ងលេនុោះ ក្រតវូិ�នុសាាង 

សាង់អ�ពុ�លេឈាើ���ូ�ក្រ�ក់សា��ក្រ�ូសា���ាង់។ លេនុ�អ�ឡុ�ង 
ឆ្នាំាំ�១៩៧០ �ាហានុអាលេ�រកិ�នុ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក

លេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� នុងិភូូ�ិលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត នុងិ��ើាក់ 

តា�វិា�ខែស្រុសា តា�ច�ាារលេក�សាុ។ូ �ក��ស់ាពុវនៃ�ៃ�ានុ 

លេនុ�លេសាសាសា�់រលេណី្ឌ�លេ� ៥២ ជ្ឈាលេក្រចើនុកខែនុើង។ លេនុ� 

កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧០លេនុះខែ�រ ក្រគួួសាារខំ���នុរត់លេចញពុ�ភូូ�ិ
 

�ាជ្ឈលេក្រកោ� លេ��រសាល់េនុ�ស្រុសាកុលេ��ត។់ ខំ��រសាល់េនុ�ភូូ�ិ

តូូងវិត ីលេ����ខ�នុីចិភូូ�ិលេ�អោរ លេ��ខាងលេ�ើភូូ�ិខងំក្រកលេពុើ។  
លេនុ�ស្រុសាុកលេ��ត់ �ាហានុសាហរ�ឋអាលេ�រកិសាហការ 

ជ្ឈា�ួយ�ាហានុលេធាៀវិគួ��នុក្រ�យ��ធជ្ឈា�ួយកង�័ពុលេវិៀត 

ក�ងយាាងខើា�ងកើា លេពុ�លេនុោះក្រគួួសាារខំ���នុរតល់េចញពុ�

លេ��ត់។ កង�័ពុលេយៀកក�ង�នុ�ញ់យនុលីេហោះលេធាៀវិ

គួ�ធាើាក់អសា�ួ់យលេក្រគួឿងលេនុ�ភូូ�ិខងំក្រកលេពុើ នុងិ�នុលេធាវើឲ្យ�

�ាហានុលេធាៀវិគួ�សាើា�់នុងិរ�ួសាជ្ឈាលេក្រចើនុនុាក់។

 លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧០លេនុះខែ�រអំកភូូ�ិ�នុលេធាវើ�ត�ក�ែ

ក្រ�ឆ្នាំា�ង �នុ ់នុ�់ ខែ����ើាក់សាលេ�ីចឪ។ អំកខែ��

�នុលេ��លេធាវើ�ត�ក�ែ�នុនុយិាយ�ា    ជ្ឈលេយោសាលេ�ីចឪ

អំកណ្ឌា�ិនុលេ��កា�់លេចោ�។ លេពុ�លេធាវើ�ត�ក�ែលេនុោះ

�ានុ�នុ�សា�សាើា�់ នុងិរ�ួសា�ួយច�នុនួុខែ�រ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ខំ���នុរតល់េចញពុ�ស្រុសាកុលេ��ត ់លេ��

រសាល់េនុ�ខាងឃ្មុំ��គួគួ�រ លេ�ោយសាារខែត�ានុការក្រ�យ��ធគួាំ

ខើា�ងរវិាងកង�័ពុខែខែរក្រកហ� នុងិកង�័ពុលេវិៀតណ្ឌា�

លេនុ�តា�ក្រពុ�ខែ�នុ។  លេនុ�លេពុ�លេនុោះឪពុ�កខំ���នុឈាខឺែខែរ 
ក្រកហ��ិនុឲ្យ�លេយើងលេ��សារួសា�ខ��កលំេឡុើយ។ លេពុ�ឪពុ�ក 

ខំ��សាើា�់ សាូ�ូ�ខែតឆ្នាំអឹងក៏ខំ���ិនុលេឃ្មុំើញនុងិ�ឹង�ាលេនុ�
 

កខែនុើងណ្ឌាផ្សាង។ ច�ខែណ្ឌក�ីាយខំ��ក្រតូវិខែខែរក្រកហ�យក

លេ��សា�ើា�់លេចោ�លេ�ោយក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�នុលេចោ�

គួាត�់ា �នុកា�់�ានុហ់�ូលេ�ោយ�ិនុខែចកសា�ូហភូាពុ។ 

លេកែងៗនុិយាយ�ា�នុលេឃ្មុំើញ�ីាយខំ��ចា�់�ានុ់លេ�� 

សា��លេ�ោយសាារខែតឃ្មុំើានុខើា�ងលេពុក។ ក្រពុឹកលេឡុើងក្រ�ធាានុ 

សាហករណ៍្ឌ�នុ�ក��ផ់្សាះំខំ�� នុងិ�នុនុយិាយ�ាយក

�ីាយខំ��លេ��លេរៀនុសាកូ្រត។ លេពុ�លេនុោះខំ���ិនុ�នុ�ងឹលេរឿង

លេ�។ ស្រុសាា�់ខែត�ត�ី់ាយ ខំ��ក៏លេ��សារួអំកភូូ�ិលេហើយអំក 
ភូូ�ិក្រ��់�ាខែខែរក្រកហ�ចា�់យកលេ��លេរៀនុសាូក្រត�ត់

លេហើយ។ ចា�់ពុ�លេពុ�លេនុោះ�កខំ��ខែ�ង�នុលេឃ្មុំើញ នុងិ

�ងឹ��ណឹ្ឌងពុ��ីាយខំ��លេ�ៀត ខំ��គិួតកំ�ងចតិ�ីាខែខែរក្រកហ�

�នុយក�ីាយខំ��លេ��សា�ើា�់លេហើយ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរក្រកហ��នុជ្ឈលេ�ើ�សាខំ��ឲ្យ�លេ��រសា ់
លេនុ�ភូូ�ិក្រ�ាសា ់ឃ្មុំ��សារក្រពុះចន័ុ ំស្រុសុាកពុារា�ង លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  

លេនុ���លេនុោះខំ��ក្រតូវិខែខែរក្រកហ�ចាតត់ា�ងឲ្យ�ខំ��ជ្ឈានុរ់ហាត់

�ឹក �ា�ខែនុលីេ�ោយសាារខែតខំ���ិនុធាើា�់លេធាវើការងារលេនុះពុ� 
��នុ�ក ខំ���នុសា��ខែខែរក្រកហ�លេ��លេ�ើ�ក្រក��វិិញ។ លេនុ� 
ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ លេពុ�កង�័ពុ�ជ្ឈឈ�ិនុងិកង�័ពុ ០៩ 

ក�ពុ�ងក្រ�យ��ធគួាំខើា�ងលេនុោះ ខំ��ជ្ឈា�់លេនុ�ខាង�លេនុើ  ពុ�លេក្រពុោះ 
�ឹក�លេនុើលេ�គួងគ�នុលេឡុើងខើា�ង។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ក្រ�លេ�សា 

ជ្ឈាតកិ្រតវូិ�នុរ�លេ�ោះ ខំ���នុក្រតឡុ�់�កលេនុ�ស្រុសាកុក�លេណ្ឌើត

លេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ�វិិញ។

៥) សិិតិិ ងុយុ

ស្សែិត ងុយ អាាយុ ៦៤ឆ្នាំាុំ បច្ចចុបូនរុស្ស់ណើនៅ 
ភូួមិីតាណើមីាៅ ឃ្មុំុំ�ាំតាណើមីាៅ ស្រីស្សុកិណើមីមីត ់ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ។ 

 
(�ុង ដំាន/ីមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ សាវតិ ង�យ លេភូ�ក្រ�សុា អាយ� ៦៤ឆ្នាំាំ� �ានុ

ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិតាពុួកចាសា់ ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា� ស្រុសាុក

លេ��ត ់លេខតកី�ពុង់ចា� �ចច��ូនុរំសាល់េនុ�ភូូ�ិតាលេ�ា� ឃ្មុំ��
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជ្ឈា�តាលេ�ា� ស្រុសាុកលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ ឪពុ�កខំ��លេឈាែោះ 

ខែឆ្នាំ សាវិត �នុសាើា�់លេ�ោយជ្ឈ�ងឺលេក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩  

ឯ�ីាយខំ��លេឈាែោះ ខអ�� �នុសាើា�់លេ�ោយជ្ឈ�ងឺក្រ�ខែហ�

�នុជ្ឈាង១០ឆ្នាំាំ���នុ។ ខំ���ានុក្រ�ពុនុធលេឈាែោះ លេយាោយ 

លេហឿនុ នុងិ�ានុកូនុច�នុនួុ៩នុាក់ (ស្រុសា�៤នុាក់ នុងិក្រ�សុា 

៥នុាក់) សាពុវនៃ�ៃលេរៀ�ការ�នុ៦នុាក់លេហើយ។ ខំ���ានុ 
�ង�អូនុ�លេងាើតច�នុនួុ៥នុាក់ (ស្រុសា�២នុាក់ នុងិក្រ�ុសា 
៣នុាក់) �ង�អូនុខំ��៤នុាក់�នុសាើា�់លេ�ោយសាារក្រគួា�់

 
១២,៧ កំ�ងសា�័យអាលេ�រកិ�កលេធាវើ�នុាំយលេនុ�តា�

វិា�ខែស្រុសាកំ�ងភូូ�ិតាលេ�ា� លេ�ើ�ូ�ខែសាវងរកកង�័ពុលេយៀក 
ក�ង។ លេពុ��ាហានុអាលេ�រកិ�ញ់ក្រគួា�់១២,៧ លេនុោះ 

�នុក្រតូវិ�នុ�សា�នុងិផ្សាះំសាខែ�ូងខចូខាត។ �ាហានុ

អាលេ�រកិ�ិនុខែ��ចូ��កលេនុ�កំ�ងភូូ�ិលេ� គឺួ�ានុខែត

ពុួកលេយៀកក�ង ខែ���នុចូ��ករក�ិញ �ានុ ់�ា។ 

លេវិៀតក�ងភូាគួលេក្រចើនុចូ�កំ�ងភូូ�ិលេនុ�លេវិ�ាលេ�ាោង 
៥លេពុ��ៃាច។ �ាហានុអាលេ�រកិរា�់រយនុាក់�នុ�ក

លេ�ះ�នុាំយលេនុ�វិា�ខែស្រុសាកំ�ងភូូ�ិតាលេ�ា�រយៈលេពុ�

ក្រ��ាណ្ឌ ៣ខែខ លេ�ើ��ក�័ពុលេចញលេ��លេនុ�ខាងភូូ�ិ 

តាអឹ�វិិញ។ លេនុ�ភូូ�ិតាអឹ� ជ្ឈិត�ួយខែខលេ�ើ��នុលីេ��

តា�ង�នុាំយលេនុ�ភូូ�ិ�ូ�ក្រគួួសា ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា�។ លេពុ� 

�ាហានុអាលេ�រិកវិាយជ្ឈា�ួយកង�័ពុលេយៀកក�ង

ក្រគួា�់កា�លេភូើើងអាលេ�រកិ�នុ�ក��ើ�ះលេ�ើ��ងូ នុងិផ្សាះំ 
ខំ��ធាើាយពុ��ំាងលេ���ំាងលេ�ៀត។ លេ�ើ��ងូលេនុោះលេនុ�រសា ់
��់សាពុវនៃ�ៃលេនុោះ។ លេក្រកោយ�ក ខំ��ខែ�ង�នុលេឃ្មុំើញ

�ាហានុអាលេ�រកិនុងិកង�័ពុលេយៀកក�ងលេ�ៀតលេហើយ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ខែខែរក្រកហ��នុចូ��ក��់

ភូូ�ិខំ�� នុងិ�នុចាតឲ់្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេធាវើការងារក្រ�វិាសា់នៃ� 

នុងិ�ា��យហ�ូលេនុ�តា�ផ្សាះំលេនុ�លេឡុើយ។ លេនុ�ច�ង 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ខំ��លេឃ្មុំើញខែខែរក្រកហ�ជ្ឈលេ�ើ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
�ែ� ឬក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧លេ�សាា �ករសា់លេនុ�ភូូ�ិតាលេ�ា�  

ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា�។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខែខែរក្រកហ��នុឲ្យ� 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា់ហ�ូ�យរួ� រួ��ា�ងក្រគួួសាារ 

ខំ��ខែ�រ។ ច�ខែណ្ឌកផ្សា�ស្រុសាូវិអងារលេធាវើ�នុក្រតូវិយកលេ�� 

�ាក់រួ��ា�ងអសា ់សា�ូូ�ខែតរ�សារ់�រលេក្រ�ើក្រ�សា�់ចូជ្ឈា

ឆ្នាំាំ�ង ចានុ សាតវលេគួោ ក្រក�� រលេ�ះ ក៏ខែខែរក្រកហ�ឲ្យ�ខំ���ាក់ 
ជ្ឈាសា�ូហភូាពុ�ា�ងអសា់។ លេ�ើលេយើង�ិនុយករ�សា ់

រ�រលេ���ាក់រួ�លេ�ខើាចខែខែរក្រកហ�អតឲ់្យ��យហ�ូ។  

ខំ��ខើាចខើា�ងជ្ឈាងលេគួ គឺួខើាចខែខែរក្រកហ�យកលេ��សា�ើា�់ 
លេចោ�។ ខំ��ឮអំកភូូ�ិនុយិាយ�ា គួណ្ឌៈឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា� 

លេឈាែោះ តាខែឆ្នាំ ក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ�ចា�់យកលេ��សា�ើា�់ 

លេចោ�លេនុ�ភូូ�ិកនុំតួ ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា�។ លេ�ោយសាារការ

ហ�ូច�ក�ិនុក្រគួា�់ក្រគួានុ ់លេ�ភូូ�ិ�ួយច�នុនួុ�នុនុា�គួាំលេ��

�ួចស្រុសាូវិពុ�ជ្ឈក្រងុក សាហករណ៍្ឌយកលេ���ាក់លេនុ�កំ�ង

នៃក្រពុឫសា��លេ�ើ�ូ���កហ�ូ។ ខំ���នុយកអងារលេ����កកំ�ង

ផ្សាះំខើះ ខែតក្រតូវិ�ាក់ឲ្យ�ជ្ឈិតក��ឲ្យ�ខែខែរក្រកហ��ានុការ

សាង�័យ។ លេ�ើសាិនុខែខែរក្រកហ�ចា�់�នុលេគួឲ្យ�លេយើង

លេ��លេរៀនុសាូក្រតលេហើយ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ខំ��ក្រតូវិជ្ឈលេ�ើ�សាលេចញពុ�ភូូ�ិជ្ឈា� 
តាលេ�ា�លេ��លេនុ�ភូូ�ិលេ�ោ�ស្រុសាុកសាំួ� លេខតកី្រកលេចះ។ 

ខំ��លេនុ�ភូូ�ិលេ�ោ��នុរយៈលេពុ�ក្រ�ខែហ�៤លេ��៥ខែខ 

លេ�ើ�ខែខែរក្រកហ�ជ្ឈលេ�ើ�សាខំ��លេ��លេនុ�ភូូ�ិអា�ចូលេ�ៀត។  
លេនុ�ភូូ�ិអា�ូច�ានុ�នុ�សា�សាើា�់លេក្រចើនុណ្ឌាសា់ ភូាគួ 

លេក្រចើនុពុួកគួាត់សាើា�់លេ�ោយសាារអត់�យហ�ូ។ លេនុ�

��លេនុោះខែខែរក្រកហ�លេក្រ�ើលេគួោឲ្យ�ខែ�ានុស្រុសាូវិ លេ�ោយ�ឹក 

លេគួោឲ្យ�លេឡុើងលេ�ើពុ�នុួកស្រុសាូវិរួចលេគួោលេ�ើរជ្ឈានុ់ឲ្យ�ក្រជ្ឈុះ

ក្រគួា�់ស្រុសាូវិពុ�លេ�ើ�។ ច�ងលេក្រកោយខំ��ក្រតូវិខែខែរក្រកហ��កឹ

តា�កាណូ្ឌតពុ�លេខតកី្រកលេចះលេ��ស្រុសាកុសាំងឹក្រតង់ នុងិ�នុ ី

លេ��រសាល់េនុ�ស្រុសាកុច�ាារលេ�ើ។ ខំ��លេនុ�ច�ាារលេ�ើ�នុ�ួយ

រយៈខើ�ក៏�នុលេឃ្មុំើញយនុលីេហោះលេហោះលេនុ�លេ�ើលេ�ឃ្មុំ

លេហើយ�នុក្រ�កាសាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតឡុ�់លេ��ផ្សាះំលេរៀងៗ 

ខើនួុវិិញ។ ខំ���នុលេធាវើ��លេណ្ឌើរ�កតា�ក�ពុង់ចា�លេឡុើង

សាាឡុាងឆ្នាំើង�កខាង�លេនុើ�ិ�។ ខំ��លេ�ើររហតូ�ក��់

ស្រុសាកុលេ��តវ់ិញិ។ �នុាំ�់�ក ខំ���នុលេចញពុ�លេ��ត�់នុ�ី

កភូូ�ិខំ��វិិញ លេពុ���់ភូូ�ិគួែានុផ្សាះំសាខែ�ូងលេ� លេក្រពុោះ

លេភូើើងលេឆ្នាំះនុងិ�ក់ខែ�កលេខចំខំ�គួែានុសា�់។

44 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

៦) បុុនិិ ឆក្សា ៖ ត្របុធានិភ័មូរិបុបុផ្នែខឹរីត្រក្សាហម 

បិុន ឆ្នាំកិ អាាយុ៧១ឆ្នាំាុំ ស្សពែនៃថាៃរស្ស់ណើនៅ 

ភូួមិីថាលុ័់ឡែកិង ឃ្មុំុំ�ាំតាណើមីាៅ ស្រីស្សុកិណើមីមីត ់ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ។ 
(�ុង ដំាន/ីមី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 

 ខំ��លេឈាែោះ �ិុនុ ឆ្នាំក លេភូ�ក្រ�សុា អាយ�៧១ ឆ្នាំាំ�។ �ានុ

ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិ��ំ់ខែកង ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា� ស្រុសាុក

លេ��ត ់លេខតកី�ពុង់ចា�។ សាពុវនៃ�ៃរសាល់េនុ�ភូូ�ិ��ំខ់ែកង 

ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា� ស្រុសាុកលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ ខំ���ានុឪពុ�ក

លេឈាែោះ �ូច �ិុនុ នុងិ�ៅាយ អុ�នុ លេអៀនុ ខំ���ានុ�ង�អូនុ 
៩នុាក់ ស្រុសា�៣ នុាក់ ក្រ�ុសា៧ នុាក់។ ខំ���ានុក្រ�ពុនុធលេឈាែោះ  
គួ�យ �ូ អាយ�៦៨ឆ្នាំាំ� ខំ���ានុកូនុ ៧ នុាក់ ស្រុសា�៣ នុាក់ 

ក្រ�ុសា៤ នុាក់។ កា�ពុ�សា�័យ��នុភូូ�ិរ�សាខ់ំ���ានុ�នុ�សា� 
១០០ក្រគួួសាារខែត�ា�លេណ្ឌ ាោះ �ិនុសាូវិ�ានុ�នុ�សា�លេក្រចើនុ

រសា់លេនុ��ចូសាពុវនៃ�ៃលេនុះលេ�។ 

 កា�ពុ�ខំ��លេនុ�លេកែង ខំ���នុលេរៀនុ�នុីចិ�នុីចួលេនុ�
 សាា�ាវិតកីនុំតួ គឺួច�់ក្រត�ឹ�ាំក់��១០ចាសា់។ លេក្រកោយ 

�កខំ���នុ�ួសាលេរៀនុ ខំ��លេចះអានុ សារលេសារខើះ។ �នុាំ�់
 

�ក ខំ��ឈា�់លេរៀនុលេក្រពុោះ�ានុជ្ឈ�ងឺ។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧០ �ានុ 
រ�ឋក្រ�ហារ��ើាក់សាលេ�ៅចក្រពុះសា�ហនុ� ខំ���នុលេ��ច�ូរួ� 
លេធាវើ�ត�ក�ែ លេ�ើ��ូ�ា��ារសាលេ�ៅចឪ �កកានុអ់�ណ្ឌាច 

វិញិ លេនុ���រួ�ស្រុសាកុលេ��ត។់ �ំាក់ៗ�ានុ����ែជ្ឈា�់នៃ�  �ា�ខែនុ ី

�ិនុ�ានុកា�ងលេភូើើងលេ�។ លេយើង�នុលេវិចអងារ�កសាក្រ�ា�់ 

�ា��យហ�ូលេ�ៀតផ្សាង។ លេពុ�ណើធែើ �ត�ក�ែរយៈលេពុ� 

៤នៃ�ៃលេនុោះ �ានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរ�ួសាលេក្រចើនុ �នុាំ�់�កអំក 

ភូូ�ិ�នុក្រតឡុ�់�កផ្សាះំវិិញលេរៀងៗខើនួុ។   

 ខំ���នុលេរៀ�ការលេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ កា�លេនុោះឪពុ�ក 

លេកែករ�សា់ខំ���នុលេរៀ�ច�ខែសានុលេក្រពុនុខំ�� នុងិក្រ�ពុនុធ�ា�ង
 

យ�់។ ឆ្នាំាំ�១៩៧១ �ានុការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កតា�

នៃក្រពុ។ លេពុ�លេនុោះគួែានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតូវិរ�ួសាលេ� លេក្រពុោះ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុា�គួាំរត់ចូ�រលេណ្ឌៅ�។ អាលេ�រិកតា�រក

លេយៀកក�ង លេ�ើ�ាហានុលេយៀកក�ងរត់ចូ�ភូូ�ិ គឺួ 

�ាហានុអាលេ�រិក�នុចូ��កចា�់លេយៀកក�ង�� ់

កំ�ងភូូ�ិ។ លេក្រកោយ�ក ការ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក�នុ�ញ្ចច�់ 
លេ�� ស្រុសាា�់ខែត�ានុខែខែរក្រកហ�ចូ��ក��់កំ�ងភូូ�ិ 
ខែត�ៅង។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខែខែរក្រកហ�តក្រ�វូិឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

លេនុ�តា�ភូូ�ិលេធាវើខែស្រុសាក្រ�វិាសា់នៃ�។ កា�លេនុោះ គួណ្ឌៈ

ស្រុសាកុក្រត�ូង លេឈាែោះ លេស្រុសាង គួណ្ឌៈឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា�លេឈាែោះ 

នុចួ វិ័�ើ, ឡុាច។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំ��ក្រតូវិ�នុលេរើសាឲ្យ�

លេធាវើក្រ�ធាានុភូូ�ិ។ កា�លេនុោះ ខែខែរក្រកហ��នុកានុក់ា�់

ភូូ�ិរ�សា់ខំ���ា�ង�ូ�លេហើយ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ អំកភូូ�ិក្រតូវិ�នុតក្រ�ូវិឲ្យ�ហ�ូ

រួ�។ នុាលេពុ�លេនុោះ�ានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧ លេ�សាា ជ្ឈលេ�ើ�សា

�ករសា់លេនុ�កំ�ងភូូ�ិរ�សា់ខំ��ខែ�រ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�លេធាវើ
 

ការងារនុងិហ�ូ�យ�ូចក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ូ��ឋានុខែ�រ។  

កា�លេនុោះ�ានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧លេ�សាាច�នុនួុ ១០ក្រគួសួាារ 

�ានុអំកខើះ�កពុ�ស្រុសាកុលេកោះសា�ិូនុ �ចូជ្ឈាលេឈាែោះ លេរក 

លេធាវើលេពុ�� អំក�កពុ�ភូំ�លេពុញ �ានុលេឈាែោះ សា�ង ជ្ឈាពុ�ឡុ�ត 
លេ�ើកយនុលីេហោះក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ�ចា�់យកលេ��វិាយ 

លេចោ� នុងិ�ានុក្រគួួសាារ�ួយលេ�ៀតជ្ឈលេ�ើ�សា�កលេនុ�

ភូូ�ិជ្ឈា�តាលេ�ា�លេឈាែោះ �ូរ រាាវិ� ជ្ឈាតកួ�នុ �ានុ�ី�លេឈាែោះ 

លេឈាឿនុ នុងិ�ានុកូនុ�ួយក្រតូវិ�នុខែខែរក្រកហ�យក 

លេ��វិាយលេចោ�ខែ�រ។  ច�ខែណ្ឌក�ី�លេឈាែោះ លេឈាឿនុ  �នុ 

សាើា�់លេ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ សា�័យលេនុោះ �ានុការងារ

ខែផ្សាំកកសាាង ខែផ្សាំកសានុីសិា�ខ ខែផ្សាំកសាងគ�កិចច ខែផ្សាំក

លេសា�ឋកិចច នុងិវិ�ូធា�៌។ កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ��ានុ

សាា�ា�លេក្រង�នុសាសិា�ខែ�រ ខែត�ិនុ�ានុក្រគួ ូនុងិសាសិា�

�កលេរៀនុ�នុ�តិ��់លេ�។ 

 លេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�ខំ��ជ្ឈាក្រ�ធាានុភូូ�ិ គឺួជ្ឈាអំក
 

�កឹនុា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�លេធាវើខែស្រុសា �ា��ខែនុើ នុងិលេធាវើការពុ�ក�ែ 

លេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។ ខែខែរក្រកហ��នុ�ញ្ញាាឲ្យ�ក្រ�ធាានុភូូ�ិ

ចាតខ់ែចង�ា���រសាក្រ�ា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូជ្ឈ�នុសួា�យ។ 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 45



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហូ��ិនុក្រគួ�់ក្រគួានុ់ ខំ���នុ�ួច�ា��យ

ឲ្យ�អំកភូូ�ិហ�ូ លេ�ោយ�ិនុខើាចខែខែរក្រកហ�លេឃ្មុំើញ

លេឡុើយ។ លេនុ�អ�ឡុ�ងលេពុ�លេនុោះ �ានុ�នុំ�រសានុិសីា�ខ 
ឃ្មុំ��ជ្ឈា�តាលេ�ា�លេនុ�ភូូ�ិ��ំខ់ែកង។ តនួុា��លេ�ភូូ�ិកំ�ង�ួយ 
សា�ីហក៍្រតូវិក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈា�ួយក្រ�ធាានុឃ្មុំ��ច�នុនួុ ២�ង លេរឿង 

ការងារលេធាវើខែស្រុសា នុងិកសាិក�ែលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។ ខំ��លេធាវើ 
ក្រ�ធាានុភូូ�ិពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ រហតូ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៦ លេពុ� 

លេនុោះខំ���ានុកូនុច�នុនួុ ២ នុាក់។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ។ ខំ���នុ
 

ច�ូលេធាវើកង�័ពុស្រុសាកុក្រត�ូង។ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ធាានុភូូ�ិ��ំ់ 

ខែកង�ែ�លេឈាែោះ លេសាោ លេញាោក។

 �នុាំ�់ពុ�ច�ូលេធាវើ�័ពុស្រុសាកុខំ���នុលេធាវើជ្ឈាលេ�ក្រក�ុក្រគួ�់ 
ក្រគួងកង�័ពុច�នុនួុ ១០នុាក់។ ក្រ�ធាានុលេយោធាាស្រុសាុក

លេឈាែោះ លេសាឿនុ។ ខំ���នុលេ��ហាតល់េរៀនុលេនុ��ាតខ់ែក្រពុកឆ្នាំើូង

�នុរយៈលេពុ�កនុើះខែខ ខាង�ជ្ឈឈ�ិ�នុច�ូ�ក�� ់ក៏ 

រ�សាាយពុកួខំ��ឲ្យ�ក្រតឡុ�់�កផ្សាះំវិញិ ។ ខំ���នុក្រតឡុ�់�ក
 

រកក្រគួួសាារលេនុ�ភូូ�ិ�ំ�់ខែកងវិិញ។�នុាំ�់�កលេធាវើជ្ឈា

កសាិករ លេធាវើខែស្រុសា�ចូអំកភូូ�ិ�នៃ�លេ�ៀតខែ�រ។ 

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខែខែរក្រកហ��នុជ្ឈលេ�ើ�សាខំ�� នុងិ

ក្រគួសួាារលេ��លេនុ� ភូូ�ិលេ�ោ� ឃ្មុំ��ខែស្រុសារនុា� ស្រុសាកុសាំ�ួ នុងិ 
កា�់លេឈាើលេធាវើលេរោង�យនុងិលេធាវើខែស្រុសារយៈ៣ លេ��៤ខែខ។ 

ឪពុ�ករ�សា់ខំ��សាើា�់លេនុ���លេនុោះ លេក្រពុោះអត់អាហារ។ 

�នុាំ�់�កខែខែរក្រកហ��នុជ្ឈលេ�ើ�សាខំ�� នុងិក្រក�ុក្រគួសួាារ

លេ��លេនុ� ភូំ�ក្រពុិចស្រុសុាកសា�ូូរ។ ច�ងលេក្រកោយខែខែរក្រកហ�

ជ្ឈលេ�ើ�សាខំ��លេ���ែខែក្រក ជ្ឈះិកាណូ្ឌតលេ��សាំងឹក្រតង់ នុងិ�នុជី្ឈះិ 
ឡុានុលេ��រសាល់េនុ�ស្រុសុាកច�ាារលេ�ើលេ�ៀត។ លេពុ�កង�័ពុ 

លេវិៀតណ្ឌា��នុច�ូ�ក��ក់្រ�លេ�សាក�ុ�ជ្ឈា ក៏ក្រ�កាសា 
ឲ្យ�អំកណ្ឌាលេនុ�ស្រុសាុកណ្ឌាឲ្យ�ក្រតឡុ�់លេ��ស្រុសាុកវិិញច�ះ។ 

ខំ�� នុងិក្រគួសួាារ�នុលេធាវើ��លេណ្ឌើរ�កក�ពុង់ចា�ឆ្នាំើងសាាឡុាង

�ក�លេនុើ�ិ� នុងិលេធាវើ��លេណ្ឌើរលេ�ោយលេ�ែើរលេជ្ឈើងរហតូ��់

ស្រុសាុកលេ��ត់។ �នុាំ�់ពុ�សាក្រ�ាកលេនុ�ស្រុសាុកលេ��ត់ ២ 

នៃ�ៃ ខំ���នុ�នុ�ី�លេណ្ឌើរ�ក��់ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើត។ ខំ��នុងិ
 

ក្រគួួសាារ�នុចា�់លេផ្សាីើ�លេធាវើផ្សាះំ�ែ� លេ��រកក្រគួា�់ស្រុសាូវិពុូជ្ឈ  

លេ�ើ��ូយក�ក�ា� នុងិលេធាវើខែស្រុសាច�ាាររហតូត�ក��់

សាពុវនៃ�ៃលេនុះ។ 

 ខំ���ានុ�អូនុក្រ�សុា�ំាក់លេឈាែោះ លេខែ� លេហ� តចូ សា�ហា 
 

លេធាវើលេយោធាាលេនុ�កៅ�� �ានុតួនុា��ជ្ឈាអនុ�វិរៈ ក្រតូវិខែខែរ 
ក្រកហ�យកលេ��វិាយលេចោ�លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧។

៧) វេនាម ចាន់ិ៖ រត់ិវេភ័ៀសិខឹំ�និវេ�វេវៀតិណាម

 ក្សាែ�ងសិម័យុផ្នែខឹរីត្រក្សាហម

ណើនោមី ច្ចាន ់អាាយុ៦១ឆ្នាំាុំ ស្សពែនៃថាៃខំុរំស្ស់ណើនៅភូួមិីល័ា� 
ណើជ្រកិោមី (ណើហៅភូួមិីថាលុ័់ថាមី) ឃ្មុំុំ�ាំ ស្រីស្សុកិណើមីមីត ់ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ។ 
(�ាត ស្រីស្សីឡែ�ន/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 ខំ��លេឈាែោះ លេនុោ� ចានុ ់លេភូ�ស្រុសា� អាយ�៦១ឆ្នាំាំ� �ានុ

ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុកលេ��ត ់

លេខតកី�ពុង់ចា�។ សាពុវនៃ�ៃខំ��រសា់លេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� 

(លេហ�ភូូ�ិ��ំ់�ែ�) ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុកលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ 

ខំ���ានុឪពុ�កលេឈាែោះ ណ្ឌ�� នុងិ�ានុ�ៅាយលេឈាែោះ �ូ ។ 

ខំ���ានុ�អូនុ�ង២នុាក់ ស្រុសា�១នុាក់ នុងិ ក្រ�ុសា១នុាក់។ 
 

ខំ���ានុ�ៅ�លេឈាែោះ �ុ�នុ លេធាឿនុ សាពុវនៃ�ៃ�ានុអាយ�៦៣ឆ្នាំាំ�។

 កា�ពុ�ខំ��លេនុ�លេកែងៗ ខំ���ិនុ�នុលេរៀនុសាកូ្រតលេ� លេក្រពុោះ
 

លេនុ�កំ�ងភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� នុងិភូូ�ិលេនុ�ខែកូរៗ�ានុសាន្ត្រីងគា� 
រវិាង�ាហានុសាហរ�ឋអាលេ�រកិ នុងិកង�័ពុលេវិៀតក�ង។  

លេនុ�លេពុ��ាហានុសាហរ�ឋអាលេ�រកិ�នុ��ើាក់ក្រគួា�់ 

ខែ�ក�កលេ�ើភូូ�ិរ�សា់ខំ�� លេហើយខំ���ិនុលេរៀនុលេ�។ ឪពុ�ក
 

ខំ���នុសាើា�់តា�ងពុ�ខំ��លេនុ�លេកែង ខំ��រសា់លេនុ�ខែតជ្ឈា�ួយ

�ៅាយ។ ខំ���នុរតល់េគួចក្រគួា�់កា�លេភូើើង ក្រគួា�់ខែ�កជ្ឈា�ួយ 
�ៅាយ �ានុលេពុ�ខើះ ខំ��អត់�យ អត់�ឹក ក៏�ានុ  
ពុ�លេក្រពុោះ�ានុក្រគួា�់លេផ្សាើោងខើា�ងលេពុក។ លេនុ�អ�ឡុ�ងឆ្នាំាំ� 
១៩៧៣-១៩៧៤ សាន្ត្រីងគា� នុងិ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�ក 

�នុ�ញ្ចច�់ ខំ��នុងិ�ៅាយ�នុវិិ�ក្រតឡុ�់�ករសា់លេនុ�

46 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេក្រកោ� នុងិ�នុលេធាវើខែស្រុសាច�ាារធា�ែតា �ា�ខែនុី

�ិនុ�នុ�ា�នុែានុផ្សាង កំ�ងភូូ�ិរ�សា់ខំ���ានុសាន្ត្រីងគា��ៅង
 

លេ�ៀត។ លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហ��នុចូ��ក

ក្រគួ�់ក្រគួងកំ�ងភូូ�ិរ�សា់ខំ��។ ខំ��នុិង�ៅាយក្រតូវិ�នុ

អងគការខែខែរក្រកហ��ងំ�ឲ្យ�លេធាវើខែស្រុសាច�ាាររួ� នុិង 

ហ�ូរួ�ជ្ឈា�ួយអំកភូូ�ិលេផ្សា�ងលេ�ៀត។ លេនុ�លេពុ�លេនុោះ 

អងគការខែខែរក្រកហ��ិនុ�នុឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូច�កក្រគួ�់ 

ក្រគួានុល់េឡុើយ។ លេនុ�លេ�ើ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��នុងិ�ីាយ�នុ 
រត់លេភូៀសាខើនួុលេ��រសា់លេនុ�ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌា�។ �ា�ខែនុី

ក្រ�សាិនុខែខែរក្រកហ��នុ�ឹងនុឹងចា�់យកលេ��វិាយ 

លេចោ��ិនុខានុ។ លេពុ�រសា់លេនុ�ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌា� ខំ��

នុងិ�ៅាយ ក្រតូវិសា��ឈាំួ�លេធាវើជ្ឈាក�ែករឲ្យ�លេ��ខែកជ្ឈាជ្ឈនុ 
ជ្ឈាតិលេវិៀតណ្ឌា�លេ�ើ�ូ��នុក្រ�ក់យក�ក�ិញអងារ  

�ាូ� នុងិរ�សា់រ�រលេក្រ�ើក្រ�សា់លេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។

 លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៨០ ខំ��នុងិ�ៅាយ�នុវិិ�ក្រតឡុ�់�ក

ស្រុសាុកខែខែរនុងិ�ករសា់លេនុ�ស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតវិិញ។ ខំ���នុ

លេរៀ�ការជ្ឈា�ួយ�ៅ� រ�សា់ខំ��លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៨០។ 

កា�លេនុោះ�ៅ�ខំ��ជ្ឈា�ាូ��សា ខែតលេក្រកោយ�ក�ៅ�រ�សាខ់ំ���នុ
 

�ាឈា�់ពុ��ាូ��សា�កលេធាវើខែស្រុសា�ា�ស្រុសាូវិជ្ឈា�ួយក្រកុ�

ក្រគួួសាាររហតូ�ក��់សាពុវនៃ�ៃ។

៨) ទ្ធិតិិយ វេសិៀម

 ខំ��លេឈាែោះ �ិត� លេសាៀ� លេភូ�ស្រុសា� អាយ�៧៤ ឆ្នាំាំ�។ ខំ��

�ានុស្រុសាកុក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេ�ើ ឃ្មុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាកុលេ��ត ់

លេខតកី�ពុង់ចា�។ សាពុវនៃ�ៃខំ��រសាល់េនុ�ភូូ�ិ�ាជ្ឈលេ�ើ ឃ្មុំ��ជ្ឈា� 

ស្រុសាកុលេ��ត ់លេខតតីូូងឃ្មុំែ��។ ឪពុ�កលេឈាែោះ �ិត� នុងិ�ានុ

�ៅាយលេឈាែោះ សា ណូ្ឌ ខំ���ានុ�ង�អូនុ ៩នុាក់ ស្រុសា�៤ នុាក់ 

ក្រ�សុា៥ នុាក់។ �ៅ�រ�សាខ់ំ��លេឈាែោះ យនុ ីអុ�ច ខំ���ានុកូនុ៧ 

នុាក់ ស្រុសា�៤ នុាក់ នុងិក្រ�ុសា៣ នុាក់។ 

 លេនុ�លេពុ�ខំ��អាយ�១០ឆ្នាំាំ� ខំ���នុច�ូលេរៀនុលេនុ�សាា�ា
 

�ាជ្ឈលេ�ើ លេ�ោយចា�់លេផ្សាីើ�ពុ��ាំក់��១២ចាសា់។ កា� 

លេនុោះ�ានុកូនុសាិសា�លេក្រចើនុណ្ឌាសា់�នុ�កលេរៀនុលេនុ�

សាា�ា�ាជ្ឈលេ�ើ។ កូនុសាសិា�ក្រតវូិលេរៀនុលេពុញ�ួយនៃ�ៃគឺួ  

ក្រតូវិលេរៀនុ�ា�ងក្រពុឹក នុងិ�ៃាច លេហើយក្រពុះសាងឈជ្ឈាអំក 

�លេក្រង�នុកូនុសាសិា��ា�ងលេ�ខនុងិអក�រ។ ខំ��ឈា�់លេរៀនុ

លេនុ�អាយ�១៧ឆ្នាំាំ� �នុាំ�់�កខំ��លេរៀ�ការ នុងិលេធាវើខែស្រុសា

ច�ាារ។ លេនុ�លេពុ�ខំ��អាយ�២០ឆ្នាំាំ�កំ�ងភូូ�ិ�ានុសាន្ត្រីងគា�

រវិាងកង�័ពុលេវិៀតក�ង នុងិ�ាហានុសាហរ�ឋអាលេ�រកិ 

នុងិ�ានុ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កជ្ឈាលេក្រចើនុ�កលេ�ើភូូ�ិ។ កា� 

លេនុោះខំ���ានុកូនុ១ ខំ��នុា�កូនុរត់ពុួនុកំ�ងរលេណី្ឌ�លេគួចពុ�
 

ក្រគួា�់លេផ្សាើោង។ �នុាំ�់�កខំ�� នុងិក្រក�ុក្រគួសួាារ�នុលេភូៀសា 
ខើនួុលេ��លេនុ�លេ��ត់ លេហើយអាលេ�រកិ�នុ�កខែចកអងារ

�ំាក់១០គួ�ឡុូ។ លេនុ�លេពុ�លេនុោះ�ានុលេវិៀតក�ងពុួនុតា�

នៃក្រពុ លេក្រពុោះខើាច�ាហានុអាលេ�រកិលេឃ្មុំើញ។ ខំ���នុរតល់េគួច

ពុ�ក្រគួា�់លេផ្សាើោងលេ��លេនុ�ភូូ�ិអ��ិ��នុ៣យ�់ក៏�ានុ

ក្រគួា�់លេផ្សាើោងលេ����់��លេនុោះលេ�ៀត។ �នុាំ�់�កលេ�ៀត 

ខំ��រតល់េ��ខចាយ លេក្រកោយ�កខំ��លេ��លេនុ�ក្រកុ�ហុ�នុលេក�សាុូ
 

�ារាលេនុ�សា�លេពុ��ូនុ។ លេនុ���លេនុោះខំ���នុសាើា�់�អូនុ�ំាក់

លេ�ោយសាារឈា�ិឺនុ�នុពុ�ា��ក្រត�ឹក្រតវូិ។ លេក្រកោយ�ក

លេ�ៀត ខំ��លេ��លេនុ�ខែស្រុសាលេសាោ��នុ�ា�នុែានុនៃ�ៃ លេ�ើ�ក្រតឡុ�់

�កស្រុសាុកវិិញ។ លេពុ��ក��់ស្រុសាុកវិិញផ្សាះំសាខែ�ូង

ក្រតូវិលេឆ្នាំះអសា់ ខំ��នុងិ�ៅ��នុលេធាវើខ�ំតូច�ួយសាក្រ�ា�់

រសាល់េនុ� នុងិ�នុលេ�ះ�ខែនុើ�ងាារលេនុ�ជ្ឈតិផ្សាះំ �ចូជ្ឈា ��ឡូុង 

លេចកយក�កសាើរហ�ូ។ ទិត� ណើស្សៀមី ណើភួទស្រីស្សី អាាយុ៧៤ ឆ្នាំាុំ ស្សពែនៃថាៃរស្ស់ណើនៅភូួមិី
ល័ា�ណើល័ើ ឃ្មុំុំ�ាំ ស្រីស្សុកិណើមីមីត ់ណើខតតីូូងឃ្មុំមុំ 
(�ាត ស្រីស្សីឡែ�ន/មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២

 «ការយិា�័យពុ័ត�៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ» រ�សា់�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ 

ក�ុ�ជ្ឈា�នុលេ�ើក�លេក្រ�ើជ្ឈនូុ នុសិា�តិ អំកស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ ��គួគ�កិរាជ្ឈការ នុងិ 
អងគការលេក្រក�រ�ឋាភិូ�� នុងិ��គួគ��ា�ងឡុាយខែ���ានុច�ណ្ឌា�់ 

អារ�ែណ៍្ឌពុ�ការវិិវិឌឍនុរ៍�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រ�ះវិិសាា�ញ្ចាកំ�ងត��ាការ

ក�ុ�ជ្ឈា ឬសាា�ាកី�ខែខែរក្រកហ�។

 �ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈាជ្ឈាកខែនុើងក្រ��ូ�ផ្សាី�� នុងិចងក្រកងឯកសាារ
 

អ�ពុ�រ��ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ��នុលេក្រចើនុ��ផ្សា�ត។ ឯកសាារលេនុ� 
�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈា�ានុក្រ��ក្រ�លេភូ�។ ក្រ�លេភូ�ឯកសាារ���ួយ 
គឺួឯកសាារជ្ឈាក្រក�ាសាសានុើកឹខែ���ានុច�នុនួុជ្ឈិត�ួយ�ានុ��ពុ័រ។  

ក្រ�លេភូ�ឯកសាារ��ពុ�រ គឺួជ្ឈា��សា�ភាសានុខ៍ែ����គួគ�កិ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ� 

ឯកសាារក�ុ�ជ្ឈាច�ះលេ��លេធាវើសា�ភាសានុជ៍្ឈា�ួយជ្ឈនុរងលេក្រគួោះ នុងិអត�ត 
ក�ែាភិូ��ខែខែរក្រកហ�។ ក្រ�លេភូ�ឯកសាារ����គឺួជ្ឈារូ��ត�ាក់�ង 

លេ��នុងឹសា�័យខែខែរក្រកហ�។ ក្រ�លេភូ�ឯកសាារ���ួនុគឺួជ្ឈាឯកសាារ 

�ាក់�ងលេ��នុងឹការលេធាវើខែផ្សានុ��រលេណី្ឌ�សាាកសាពុ នុងិ��តា�ងសា�ើា�់ 

រ�សាខ់ែខែរក្រកហ� នុងិឯកសាារ��ក្រ��គឺួជ្ឈាខែខ�ភូាពុយនុឯីកសាារខែ�� 

�នុផ្សា�តិលេឡុើងកំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ� នុងិសា�័យលេក្រកោយ�កលេ�ៀត។

 តា�រយៈការយិា�យ័ពុត័�៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ សាាធាារណ្ឌជ្ឈនុអាចនុងឹ 

ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិឯកសាារ�ា�ងលេនុះ�នុ។ ឯកសាារខើះលេ�ៀតរួ��ានុ៖ ក្រ�វិតីរូិ� 

ក�ែាភិូ��ខែខែរក្រកហ� ចលេ�ើើយសាារភូាពុក�ណ្ឌតល់េហត�រ�សា់�ក� 

�ូរលេ�ខលេឆ្នាំើើយឆ្នាំើងពុត័�៌ានុខែ���នុ�កពុ�ការសា�ភាសានុជ៍្ឈា�ួយអត�ត 

ក�ែាភិូ��ខែខែរក្រកហ� នុងិ�ិនុនំុយ័គួនុនិុលិេ�សំា�ងាាញពុ�រលេណី្ឌ�សាាក 

សាពុ ��តា�ងគួ�ក នុងិ�ូជ្ឈនុ�យ�ឋានុក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍

 ការយិា�័យពុ័ត�៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ�ានុ��តា�ងលេនុ�អគួារលេ�ខ៦៦ 

�ហាវិិ��ក្រពុះសា�ហនុ� សាងាាត់�លេនុើ�សាាក់ ខណ្ឌឌច�ាារ�នុ 

រាជ្ឈធាានុ�ភូំ�លេពុញ។ ការយិា�័យរ�សា់លេយើងលេ�ើកជ្ឈូនុសាាធាារណ្ឌ 

ជ្ឈនុចា�់ពុ�នៃ�ៃចនុ�ំ�់នៃ�ៃសា�ក្រក លេពុ�ក្រពុឹកពុ�លេ�ាោង ៨៖០០ 

��់លេ�ាោង ១២៖០០ នុងិលេពុ�រលេសាៀ�ពុ�លេ�ាោង ២៖០០ �� ់

លេ�ាោង ៥៖០០។ ក្រ�សានិុលេ�ើអសាល់េ�ោកអំក�ានុច�ៃ� ់ឬចង់លេរៀ�ច� 

ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌជ្ឈាក្រកុ�ណ្ឌា�ួយ សាូ��ាក់�ង��គួគ�ិករ�សា់លេយើង 

សាុាង ចិនុាី អំកសាក្រ��សាក្រ�ួ� តា�រយៈ�ូរសាពុំលេ�ខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ��ខែ�ា� ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សាូ�អរគួ�ណ្ឌ!

ការយិាល័យ

ព័តម៌ាៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 លេនុ�រលេសាៀ�នៃ�ៃច័នុ ំ��៣ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�២០២២ 

�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចា� លេរៀ�ច�លេវិ�ិកា

�ាំក់លេរៀនុសាៅ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩) លេនុ�ការយិា�័យស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ 

នុងិ�ណ្ឌ ាា�័យឯកសាារខែខែរក្រកហ�លេខតកី�ពុង់ចា� 

នុងិការច�ះ�សា�នុកិចចលេ��កានុ�់�តា�ងលេចត�យ៍រ�ឭក

វិិញ្ញាាណ្ឌកំនុធជ្ឈនុរងលេក្រគួោះពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�សាិិតលេនុ�

មេវទកិាថា្នន ក់មេរៀៃ ៅ្ តីអំ្នពតីក្របវត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា
ក្របជាធិបិមេតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) 
មេ�មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារស�ែរក្រកហមមេ�តកំ្ពង់ចាំម

ភូូ�ិច�ាារសាា�សាិ� ឃ្មុំ��គួគួរ ស្រុសាុកក�ពុង់លេសាៀ�។ 

សាិសា��ាំក់��១២ ច�នុនួុ២០នុាក់ �កឹនុា�លេ�ោយអំកក្រគួូ  

លេសា� វិឌឍនុា នុងិអំកក្រគួ ូលេយឿនុ ស្រុសា�ភ័ូណ្ឌ �លេក្រង�នុ��ខ 

វិ�ិ�ាក្រ�វិតីវិិ�ិ�ានៃនុវិ�ិ�ា�យ័សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ  

សាលេងាើ� លេនុ�ស្រុសាុក�ធាាយ �នុចូ�រួ�ក�ែវិិធា�លេវិ�ិកា 

�ាំក់លេរៀនុសាៅ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ�  
(១៩៧៥-១៩៧៩) នុងិ��លេណ្ឌើរ�សា�នុកិចចលេនុ�

��តា�ងលេចត�យ៍រ�ឭកវិិញ្ញាាណ្ឌកំនុធជ្ឈនុរងលេក្រគួោះពុ�រ��

ខែខែរក្រកហ�។ 

វេមនិ វេនិឿនិ

ស្សិស្សសានសុ្សិស្សសថាាុក់ិទី១២មីកិពីវិទ�ាល័័យស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ 
ហុនុ ឡែស្សន ស្សណើងកើប ទស្សសនាកិារដំាក់ិតាំងស្សមីាាររបស្ស់
អុាកិរស្ស់រានមីាន�ីវិតពីរបបឡែខមរជ្រកិហមី ណើនៅកិារយិាល័័យ
ស្រីស្សាវជ្រ�ាវ នងិប� ណាល័័យឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមីណើខតី
កំិពង់ច្ចាមី។ (ទូច្ច វណើ� ណត/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 49



លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ស្សិស្សសានសុ្សិស្សសថាាុក់ិទី១២ មីកិពី
វទិ�ាល័យ័ស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន 
ស្សណើងកើប ទស្សសនាពិព័រ�៍រូបថាត 
ណើនៅកិារយិាល័័យស្រីស្សាវជ្រ�ាវ នងិ
ប� ណាល័័យឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមី
ណើខតកំីិពង់ច្ចាមី។ (ទូច្ច វណើ� ណត/ 
មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា) 

 ការ�លេងាើតលេឡុើងនុវូិលេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុលេនុះ លេធាវើលេឡុើង 

លេ�ើ�ូ�ជ្ឈ�រ�ញនុងិ�លេងាើនុការយ�់�ឹងអ�ពុ�រ��ក�ុ�ជ្ឈា 
ក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� នុងិការខែសាវងយ�់អ�ពុ�ក្រ�ឹសាៅ� នុងិ 

នុយិ�នុយ័អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុ�៍�់សាិសា�ានុ� 

សាសិា�ច�ូរួ�។ �ខែនុ�ិលេ�ើលេនុះលេ�ៀត លេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុ

លេនុះ�នុជ្ឈ�រ�ញសាសិា�ានុ�សាសិា�ឲ្យ�លេធាវើការពុិភូាក�ា នុងិ

ការពុិចារណ្ឌា លេ�ើ�ូ�ខែសាវងយ�អ់�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាខីែខែរ 

ក្រកហ�។ លេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុលេនុះ�នុ�លេងាើតលេឡុើងក�ែវិធិា�

សាកិ�ារួ��ានុ៖ ការ�សា�នុាពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��ត, ការលេធាវើ��

�ងាាញអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ�, នុងិការ 
ច�ះ�សា�នុកិចចលេ��កានុ�់�តា�ងលេចត�យ៍រ�ឭកវិញិ្ញាាណ្ឌកំនុធ

ជ្ឈនុរងលេក្រគួោះពុ�រ��ខែខែរក្រកហ��លេងាើតលេឡុើងលេ�ោយ

សា�ាគួ�អំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�។

 សាិសា�ចូ�រួ��ា�ងអសា់�នុច�ណ្ឌាយអសា់រយៈ 

លេពុ�១៥នុា��លេ�ើរ�សា�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��ត នុងិសា�ភារ

ខែ��រក�ា��កលេ�ោយអំករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកហ� លេ�ើ�ូ�លេឈាវងយ�់អ�ពុ�លេរឿងរាាវិខែ���នុ

លេកើតលេឡុើងលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�។ �នុាំ�់ពុ�ការលេ�ើរ 

�សា�នុាការ�ាក់តា�ង�ងាាញលេនុះ�នុ�ញ្ចច�់ សាសិា�ានុ�- 

សាសិា� �នុ�សា�នុាវិ�លេ�អូឯកសាារ អ�ពុ�ការ�ាក់សាលេ�ុោធា 

លេចត�យ៍រ�ឭកវិញិ្ញាាណ្ឌកនំុធជ្ឈនុរងលេក្រគួោះពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� 

នុងិអំកសាែ័ក្រគួចិតកី�ុ�ជ្ឈា។ ជ្ឈាកិចច�នុាំ�់ លេ�ោក លេផ្សាង  
ពុង�រាាសា�� នុាយកក�ែវិិធា�អ�់រ�ពុ�អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈ 

សាាសានុល៍េនុ�ក�ុ�ជ្ឈា �នុលេធាវើ���ងាាញអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាី

ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) នុងិ 
នុយិ�នុយ័ នុងិការ��់សាាាតអ់�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានុ។៍  

�នុាំ�់ពុ����ងាាញក្រតូវិ�នុ�ញ្ចច�់ សាិសា�ានុ�សាិសា�

�ា�ងអសា់��ួ��នុឱកាសាពុិភូាក�ា នុងិសាួរលេ�ញ 

លេ�ោ�អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាខីែខែរក្រកហ�។ ��នុលេពុ��ញ្ចច�់ 

លេវិ�ិកា�ាក់ំលេរៀនុ ក្រកុ�ការងាររ�សា�់ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ 

លេខតកី�ពុង់ចា� �នុខែចកលេសាៀវិលេភូ� «ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសា ី

ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ� (ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩)» ជ្ឈា

ភូាសាាខែខែរ លេ�ះពុ��ុលេ�ើក�� ២ ��ស់ាសិា�ានុ�សាសិា�ច�ូ 

រួ��ា�ងអសា់��កជ្ឈាឯកសាារលេ�ើ�ូ�សាិក�ា�ខែនុ�ិពុ�

ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ�។ 

ណើល័ោកិ ណើផ្លូង ពងសរាាស្សុី នាយកិកិមីមវិធីអាប់រពំីអំាណើពើជ្របល័័យ
ពូ�ស្សាស្សនណ៍ើនៅកិមុុី�ា ណើធែើបទបងាាញអំាពីជ្របវតីសិ្សាស្រ្តស្សកីិមុុី�ា
ជ្រប�ាធិបណើតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) ណើនៅកិារយិាល័័យ
ស្រីស្សាវជ្រ�ាវ នងិប� ណាល័័យឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមីណើខតកំីិពង់ច្ចាមី។ 
(ទូច្ច វណើ� ណត/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ណើល័ោកិ តងុ ស្សុភួា អុាកិរស្ស់រានមីាន�ីវិតពីរបបឡែខមរជ្រកិហមី 
នងិ�ាត�ំាងស្សមីា�មីអុាកិរស្ស់រានមីាន�ីវិតពីរបបឡែខមរ 
ជ្រកិហមីណើនៅភូួមិីច្ចមីការស្សាមីស្សិប នយិាយជ្របាប់ស្សិស្សសាន ុ
ស្សិស្សសថាាុក់ិទី១២មីកិពីវិទ�ាល័័យស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន 
ស្សណើងកើបអំាពីកិារស្សាងស្សង់ណើច្ចតយ៍ីណើន�ណើ�ើង នងិណើរឿងរាាវនៃន
កិារបាតប់ង់ឪពុកិឡែដំល័ឡែខមរជ្រកិហមីច្ចាប់យកិណើទៅស្សមីើាប់ណើនៅ
ឆ្នាំាុំ១៩៧៨។ (ទូច្ច វណើ� ណត/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា) ក�ែវិិធា��នុាំ�់ គឺួជ្ឈា��លេណ្ឌើរ�សា�នុកិចចលេ��កានុ�់� 

តា�ងលេចត�យ៍រ�ឭកវិិញ្ញាាណ្ឌកំនុធជ្ឈនុរងលេក្រគួោះពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកហ� ខែ��ផ្សាៅ�ជ់្ឈាលេវិ�ិកាផ្សាាំ� ់នុងិនុ�ិិតរូី� សាក្រ�ា�់

អំករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� លេ�ើ�ូ�ផ្សា�ាភូាា�់ 

ក្រ�ស្រុសាយ័�ាក់�ង នុងិខែចករ�ខែ�ក �ញ្ញាាក្រ�ឈា�ខែ��

ខែតងជ្ឈួ�ក្រ��ះ នុងិលេ�ោះស្រុសាាយ។ លេ�ោក ត�ង សា�ភូា 

អំករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ� នុងិជ្ឈាត�ណ្ឌាង

សា�ាគួ�អំករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�លេនុ�

ភូូ�ិច�ាារសាា�សាិ� �នុ�កឹនុា� នុងិលេរៀ�រា�់យាាង

��អិតអ�ពុ�លេគួោ���ណ្ឌងនៃនុការសាាងសាង់លេចត�យ៍

លេនុះ, លេរឿងរាាវិលេកើតលេឡុើងលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ� នុងិ 
ការ�ត់�ង់ឪពុ�កខែ��ក្រតូវិ�នុខែខែរក្រកហ�ចា�់យក 

លេ��សា�ើា�់លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ �នុាំ�់�ក សាសិា�ានុ�សាសិា� 

�នុលេចោ�សាួរច�ណួ្ឌរអ�ពុ�ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌខែ���នុលេកើត 

លេឡុើងលេនុ�ភូូ�ិច�ាារសាា�សាិ� កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ� 

ក៏�ចូជ្ឈាការចា�់យកឪពុ�ករ�សា់លេ�ោក ត�ង សា�ភូា 

លេ��សា�ើា�់។ 

 ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ សាសិា�ានុ�សាសិា�ច�ូរួ�លេវិ�ិកា�ាំក់ 

លេរៀនុលេនុះ �នុ�ងាាញការយ�ល់េឃ្មុំើញផ្សាាំ�ខ់ើនួុច�លេពុោះ

ក�ែវិិធា��ចូខាងលេក្រកោ� ៖

 

 សាិសា� ញឹឹម បុញ្ញាា រ៉ាាត់ិ អាយ�១៧ឆ្នាំាំ� លេរៀនុ�ាំក់ 

��១២-គួ នៃនុវិិ��ា�័យសាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ  

សាលេងាើ� �នុ�លេញ្ចចញ�សា�នុៈ�ា “ខំ��យ�់�ាលេវិ�ិកា 
�ាំក់លេរៀនុលេនុះ គឺួ�អសាក្រ�ា�់ខំ��ខែ��ក�ពុ�ងលេរៀនុ�ាំក់

��១២។ ខំ����ួ��នុច�លេណ្ឌះ�ងឹយាាងលេក្រចើនុពុ�ក្រ�វិិត-ី 
សាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ� តា�រយៈការ�សា�នុា 
ពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��តខែ���ងា�់នុវូិលេរឿងរាាវិពុ�លេក្រកោយផ្សាាំ�ង 

រូ��តនុ��ួយៗ ការ�ាក់តា�ងសា�ភាររ�សាអំ់ករសារ់ានុ 

�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�ការលេធាវើ���ងាាញអ�ពុ� 

ក្រ�វិតិសីាាស្រ្តសាខីែខែរក្រកហ� នុងិការច�ះលេ�ើ�លេនុ���តា�ង 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

លេចត�យ៍។ ខំ���ានុការអាណិ្ឌតអាសាូរ��់ជ្ឈនុរងលេក្រគួោះ

ខែ���នុសាើា�់�ត�់ង់ជ្ឈ�វិតិលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�។ 

ខំ��នុងឹនុា�យកច�លេណ្ឌះ�ងឹ�ា�ងលេនុះលេ��ខែច�រ�ខែ�ក��់

�ិតរួី��ាំក់លេរៀនុជ្ឈា�ួយខំ�� នុងិសាសិា�ានុ�សាសិា�លេរៀនុ

�ាំក់លេផ្សា�ងលេ�ៀតលេនុ�វិ�ិ�ា�យ័សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោហុ�នុ ខែសានុ  

សាលេងាើ� �ា�ងអសា់ឲ្យ��នុយ�់�ងឹ�ចូខំ��ខែ�រ។ ជ្ឈាច�ង 
លេក្រកោយ ខំ��សា�ណូ្ឌ�ពុរឲ្យ��ានុក�ែវិធិា�លេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុជ្ឈា 
�នុៅ�នុាំ�់លេ�ៀត លេនុ�តា�វិ�ិ�ា�យ័លេនុ�លេខតកី�ពុង់ចា�”។

 សាិសា� វេមាង សិ�ហា អាយ�១៨ឆ្នាំាំ� លេរៀនុ�ាំក់�� 

១២-ខ នៃនុវិ�ិ�ា�យ័សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ សាលេងាើ�  

ខែចករ�ខែ�កការយ�់�ឹងរ�សា់ខើនួុពុ�ក�ែវិិធា�លេវិ�ិកា 
�ាំក់លេរៀនុលេនុះ�ា ៖ “ខំ����ួ��នុច�លេណ្ឌះ�ងឹជ្ឈាលេក្រចើនុ 
ពុ�លេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុលេនុះ រួ��ានុ៖ �� ១ - ការ�ងឹអ�ពុ�ក្រពុតឹី-ិ 

ការណ៍្ឌខែ���នុលេកើតលេឡុើងលេនុ�កំ�ងរ��ក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា
 

ធា�ិលេតយ�, �� ២ - ការយ�អ់�ពុ�នុយិ�នុយ័អ�លេពុើក្រ��យ័ 

ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍នុងិវិធិា�សាាស្រ្តសា�ី�់សាាាត,់ �� ៣ - ការ�ងឹអ�ពុ�

ក្រ�លេភូ�នៃនុឧក្រកិ�ឋក�ែលេឃ្មុំោរលេឃ្មុំ�, �� ៤ - ការ�ងឹអ�ពុ�លេរឿង 

រាាវិរ�សាអំ់ករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�, �� ៥ -  

ការសាគា�់��តា�ងសា�ើា�់រងគា� នុងិការច�ះ�សា�នុា 

��តា�ងលេចត�យ៍រ�ឭកវិិញ្ញាាណ្ឌកំនុធជ្ឈនុរងលេក្រគួោះពុ�រ��

ខែខែរក្រកហ�។ ខំ��នុងឹយកច�លេណ្ឌះ�ងឹខែ��ខំ����ួ��នុ

ពុ�ក�ែវិិធា�លេវិ�ិកាលេនុះលេ��ខែចករ�ខែ�ក��់�ិតរួី��ាំក់ 

នុងិសារួនុា�ក្រគួសួាាររ�សាខ់ំ��អ�ពុ�អវ�ខែ��គួាត�់នុឆ្នាំើងកាត់

លេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ�”។ 

ញឹមី បញ្ញាារាាត ់អាាយុ១៧ឆ្នាំាុំ ណើរៀនថាាុក់ិទី១២-� នៃន
វិទ�ាល័័យស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន ស្សណើងកើប ទស្សសនា 
ពិព័រ�៍រូបថាត ណើនៅកិារយិាល័័យស្រីស្សាវជ្រ�ាវ  
នងិប� ណាល័័យឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមីណើខតកំីិពង់ច្ចាមី។  
(ទូច្ច វណើ� ណត/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា) 

ដំាំ ដំាវី ណើភួទស្រីស្សី អាាយុ១៧ឆ្នាំាុំ ណើរៀនថាាុក់ិទី១២-�  
នៃនវិទ�ាល័័យស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន ស្សណើងកើប  
ទស្សសនាពិព័រ�៍រូបថាត ណើនៅកិារយិាល័័យស្រីស្សាវជ្រ�ាវ  
នងិប� ណាល័័យឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមីណើខតកំីិពង់ច្ចាមី។  
(ទូច្ច វណើ� ណត/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

ណើមីាង ស្សីហា អាាយុ១៨ឆ្នាំាុំ ណើរៀនថាាុក់ិទី១២-ខ នៃនវិទ�ាល័័យ
ស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន ស្សណើងកើប ទស្សសនាពិព័រ�៍រូបថាត 
ណើនៅកិារយិាល័័យស្រីស្សាវជ្រ�ាវ នងិប� ណាល័័យឯកិស្សារ
ឡែខមរជ្រកិហមីណើខតកំីិពង់ច្ចាមី។ (ទូច្ច វណើ� ណត/ មី�ឈមី�ឌល័
ឯកិស្សារកិមុុី�ា) 

 សាសិា� ដា ំដាវ� លេភូ�ស្រុសា� អាយ� ១៧ឆ្នាំាំ� លេរៀនុ�ាំក់��  

១២-គួ នៃនុវិ�ិ�ា�យ័សាលេ�ៅចលេតលេជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ សាលេងាើ� 

�នុ�លេញ្ចចញលេយោ���់ា ៖  “�នុាំ�់ពុ��នុច�ូរួ�លេវិ�ិកា 

�ាំក់លេរៀនុពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាៅក�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� នុងិ 
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ច�ះជ្ឈួ�អំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�លេនុ� 

��តា�ងលេចត�យ៍នុាងខំ��យ�់�នុកានុខ់ែតលេក្រចើនុពុ�ក្រ�វិតីិ- 
សាាស្រ្តសាខីែខែរក្រកហ��ខែនុ�ិលេ�ៀតលេ��លេ�ើអវ�ខែ��នុាងខំ�� 
�ងឹពុ�ការលេរៀនុលេនុ�សាា�ា នុងិការនុយិាយក្រ��់អ�ពុ� 

ក្រ�វិតីខិែខែរក្រកហ�លេចញពុ�ឪពុ�ក�ៅាយរ�សាន់ុាងខំ��ផ្សាាំ�។់  
លេនុ�លេពុ�ខែ��ខំ���នុសាៅា�់លេ�ោកក្រគូួ រាាសា�� លេធាវើ�� 
�ងាាញអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាខីែខែរក្រកហ�សាៅ�ពុ�ការសា�ើា�់ 

រងគា�ខែ��លេផ្សាៅើ�លេចញកំ�ងអ�ឡុ�ងខែខលេ�សាាលេនុះផ្សាាំ� ់
 

នុាងខំ����ួ��នុអារ�ែណ៍្ឌ នុងិនុកឹស្រុសានៃ�ា�ា ខើនួុខំ��
 

ក�ពុ�ងសាិិតលេនុ�កំ�ងលេហត�ការណ៍្ឌលេនុះផ្សាាំ�់។ �ខែនុ�ិលេ�ើ 
លេនុះលេ�ៀត លេនុ�លេពុ�ខែ��នុាងខំ��ឈាានុលេជ្ឈើងចូ�លេ�� 
កំ�ងការយិា�័យស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិ�ណ្ឌ ាា�័យឯកសាារ 
ខែខែរក្រកហ�លេខតកី�ពុង់ចា� ខែ���ានុការលេរៀ�ច��ាក់ 

តា�ង�ងាាញនុវូិរូ��ត ឯកសាារចាសា់ៗ  នុងិវិតិ��នុ�� ់
��កតា�ងពុ�សា�័យខែខែរក្រកហ��ក  ខំ��សាងឹខែត�ិនុគួួរឲ្យ� 
លេជ្ឈឿនៃនុសាភូាពុនៃក្រពុនៃផ្សា� នុងិ��ក���កខែ���នុលេកើត 

លេឡុើងលេនុ�លេពុ�លេនុោះ។  �ា�ងលេនុះ�នុលេធាវើឲ្យ�នុាងខំ�� នុងិ 
�ិតភីូកីិ�ា�ងអសា ់ខែ���ក�សា�នុកិចចលេនុ���លេនុះ �ានុ 

អារ�ែណ៍្ឌរនុធត ់នុងិអាណិ្ឌតអាសារូ។ ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ នុាង 

ខំ��សាូ�ខែ�ើងអ�ណ្ឌរគួ�ណ្ឌយាាងក្រជ្ឈា�លេក្រជ្ឈ���់�ជ្ឈឈ- 
�ណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចា� នុងិក្រក�ុការងារខែ��

�នុលេរៀ�ច�ក�ែវិិធា�លេនុះលេឡុើង នុងិជ្ឈាពុិលេសាសា លេ�ោកក្រគួូ 

ខែ���នុ�កស្រុសាាយរា�់សា�ណួ្ឌររ�សា់នុាងខំ�� នុងិ

�ិតភិីូកា លេ�ើ�ូ�យ�់�ងឹកានុខ់ែតលេក្រចើនុពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាី

ខែខែរក្រកហ�”។

អំកក្រគួូ វេ� វឌ្ឈឈនា �លេក្រង�នុ�ាំក់��១២ ��ខវិិ��ា 

សាងគ� នុងិក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសា ី�នុសាខែ�ៅងការអរគួ�ណ្ឌ��់ 

ក្រកុ�ការងារខែ���នុលេរៀ�ច�ក�ែវិិធា�លេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុ 

លេនុះលេឡុើង�ា “ការ�លេងាើតលេឡុើងលេវិ�ិកា�ាំក់លេរៀនុ នុងិ 

ការច�ះ�សា�នុកិចចលេនុ���តា�ងលេចត�យ៍ខែ���ានុការ 

សា�ើា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុ�កំ�ងរ��ខែខែរក្រកហ� គឺួពុិតជ្ឈា 
សា�ខានុណ់្ឌាសាស់ាក្រ�ា�់សាសិា�ានុ�សាសិា�សាកិ�ាលេឈាវង 

យ�អ់�ពុ�ក្រ�តីសិាាស្រ្តសាខីែខែរក្រកហ�។ ការ�ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតី-ិ 

សាាស្រ្តសា ី គឺួ�ូចជ្ឈាការ�ឹងអ�ពុ�អតសីាញ្ញាាណ្ឌរ�សា់ខើនួុ 
អញ្ចចងឹខែ�រ។ ខំ��សាូ�សា�ណូ្ឌ�ពុរឲ្យ��ានុក�ែវិិធា�អ�់រ� 
ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាខីែខែរក្រកហ�លេនុះជ្ឈា�នុ�ីនុាំ�់លេ�ៀត លេ�ើ�ូ� 

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�សាសិា�ានុ�សាសិា�លេរៀនុលេនុ�វិ�ិ�ា�យ័លេផ្សា�ង 

លេ�ៀតលេនុ�លេខតកី�ពុង់ចា� �ានុឱកាសាសាកិ�ាលេឈាវងយ� ់

កានុច់ូាសា់ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី�ុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ�”។

អុាកិជ្រ�ូ ណើស្សៅ វឌ្ឈឈនា បណើជ្រង�នថាាុក់ិទី១២ មុីខវិទ�ាស្សងគមី 
នងិជ្របវតីសិ្សាស្រ្តស្សដីំកឹិនាំស្សិស្សសានសុ្សិស្សសថាាុក់ិទី១២មីកិពី
វិទ�ាល័័យស្សណើមីេច្ចណើតណើ�ោ ហុនុ ឡែស្សន ស្សណើងកើប ទស្សសនា 
ពិព័រ�៍រូបថាត ណើនៅកិារយិាល័័យស្រីស្សាវជ្រ�ាវ នងិប� ណាល័័យ
ឯកិស្សារឡែខមរជ្រកិហមីណើខតកំីិពង់ច្ចាមី នងិណើច្ចតយ៍ី 
រឭំកិដំល័់វិញ្ញាា�កិខនធ�នរងណើជ្រ�ោ�ពីរបបឡែខមរជ្រកិហមី។  
(ទូច្ច វណើ� ណត/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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មេវទកិាក្របវត្សិាស្រ្ត្្ក្រគួួសារមេ�

ស្រុ្ុកបរូ តីជលសារ មេ�តត្ាសកវ

 ក្រកុ�ការងារ�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវិ

�នុច�ះលេធាវើលេវិ�ិកាក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី្រគួួសាារ លេនុ�កំ�ងស្រុសាុក 
��រ�ជ្ឈ�សាារ លេខតតីាខែកវិ រយៈលេពុ�ពុ�រនៃ�ៃចា�់ពុ�

��២៤ ��់ ២៥ ខែខ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២២ ។ លេនុ�នៃ�ៃ��១  

លេវិ�ាលេ�ាោង៩ក្រពុកឹ ក្រក�ុការងារ�ជ្ឈឹ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ 

លេខតតីាខែកវិ�នុលេ��សាា�ាឃ្មុំ�� លេគួោកលេពុោធា៍ លេ�ោយជ្ឈួ�

ជ្ឈា�ួយជ្ឈ���់ឃ្មុំ����១លេឈាែោះ សាុ�នុ លេ�ក។ �នុាំ�់�ក 

លេ�ោកលេសាែ�នុឃ្មុំ���នុនុា�ក្រក�ុការងារលេ��ជ្ឈ�ួសា�ភាសានុ ៍

អំករសារ់ានុ�ានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខែរក្រកហ�ច�នុនួុ៤ក្រគួួសាារ។  

លេនុ�នៃ�ៃ��២ ក្រកុ�ការងាររ�សា់�ជ្ឈឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសាារ

តាខែកវិ �នុច�ះជ្ឈួ�ជ្ឈា�ួយ�ាហានុ នុងិ�នុលេ��

�សា�នុកិចចផ្សាះំតា�ា�ក លេនុ�ស្រុសាុក�ូរ�ជ្ឈ�សាារ។ ក្រកុ� 

ការងារ�នុសា�ភាសានុ៍អំករសា់រានុ�ានុជ្ឈ�វិិត�ំាក់

លេឈាែោះ ឃ្មុំនួុ សានុ ខែ��លេនុ�ចា�លេរឿងរាាវិ�ួយច�នុនួុ�ាក់ 

�ងផ្សាះំតា�ា�ក កំ�ងស្រុសាកុ�ូរ�ជ្ឈ�សាារ។ ក្រក�ុការងារ�នុ

លេធាវើ��លេណ្ឌើរលេ��កានុភូ់ូ�ិឡុ�ឹកក្រត� នុងិ�នុលេធាវើ��លេណ្ឌើរ�នុី

លេ�ៀតលេ��កានុក់្រពុ�ខែ�នុខែខែរ-លេវិៀតណ្ឌា� លេ�ោយលេឃ្មុំើញ 

�ានុជ្ឈាងសា�ណ្ឌង់ក�ពុ�ងសាាងសាង់សាាុនុ លេនុ�តា�ក្រពុ�ខែ�នុ។

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  និងិ ង៉ាាន់ិ វ�និ

ណើខើោងទែារស្សាល័ាស្រីស្សុកិបុរ�ីល័ស្សារ 
(ងាាន ់វីន/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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១. វេនិតិ �លំ� 

ណើនត ផ្លូល័ើី អាាយុ៥៩ឆ្នាំាុំណើនៅភូួមិីនៃជ្រ�ណើ�ោកិណើពោធ៍  

ឃ្មុំុំណើ�ោកិណើពោធ៍ ស្រីស្សុកិបុរ�ីល័ស្សារ ណើខតតីាឡែកិវ  

(ងាាន ់វីន/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

 លេនុត ផ្សា�ើ� អាយ�៥៩ឆ្នាំាំ�។ លេនុនុ ផ្សា�ើ� �នុលេរៀ�រា�់

អ�ពុ�លេរឿងរាាវិរ�សាខ់ើនួុ�កកានុក់្រក�ុការងារ�ចូតលេ��៖ 

ខំ��លេកើតលេនុ���ក្រកុងភូំ�លេពុញ។ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��លេឈាែោះ លេនុត 

ឈា��(សាើា�់លេនុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ លេ�ោយសាារការ��ើាក់

ក្រគួា�់ខែ�ក)នុងិ�ីាយលេឈាែោះ ជ្ឈ�� អិនុ។ ខំ���ានុ�ង 
�អូនុ�លេងាើត�ា�ងអសា់ច�នុនួុ៦នុាក់ ខែ��កំ�ងលេនុោះ�ានុ

�ង�អូនុក្រ�សុាច�នុនួុ ៤នុាក់ នុងិស្រុសា��ំាក់ (�ងស្រុសា�ក្រតវូិ 
�នុខែខែរក្រកហ�យកលេ��សា�ើា�់លេ�ោយសាារគួាត់ជ្ឈា

អំក�ានុច�លេណ្ឌះ�ងឹពុ�សា�័យ �នុ ់នុ�់)។ កា�ពុ�

ក��ារភូាពុ��នុរ�� �នុ ់នុ� ់ខំ���ិនុ�ានុ�់នុលេរៀនុសាកូ្រត

លេនុោះលេ� លេ�ោយសាារលេនុ�លេកែងលេពុក លេហើយសាាិនុភូាពុ

ស្រុសាកុលេ�សា�ិនុសាវូិ�អ។ រហតូ�ក��ឆ់្នាំាំ�១៩៨០លេ�ើ�

ខំ��អាចលេរៀនុលេនុ�សាា�ា�នុជ្ឈា�់រហតូ��់�ាំក់��៧ 

លេនុ�សាា�ាវិតលីេគួោកលេពុោធា៍ ខែ���ានុ��តា�ងលេនុ�ឃ្មុំ��

លេគួោកលេពុោធា៍ ស្រុសាុក��រ�ជ្ឈ�សាា។ លេនុ�សា�័យ�នុ ់នុ�់ 

ខំ���ិនុសាូវិ�ងឹអ�ពុ�ក្រពុឹតីកិារណ៍្ឌលេនុ�កំ�ងសាងគ�លេនុោះលេ�។ 

លេនុ�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំ���នុ�ត�់ង់ឪពុ�កជ្ឈា��ស្រុសាឡុាញ់ 

លេ�ោយសាារខែតយនុលីេហោះ��ើាក់ក្រគួា�់ខែ�កក្រតវូិច�ឪពុ�ក

រ�សា់ខំ�� (គួាតល់េធាវើជ្ឈា�ាហានុ) ។ 

 �នុាំ�់�ក លេនុ�លេពុ�ខែ��ខែខែរក្រកហ�លេឡុើងកានុ ់

អ�ណ្ឌាចលេនុ�នៃ�ៃ��១៧ ខែខលេ�សាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ���ានុ

អាយ�១០ឆ្នាំាំ�រសាល់េនុ���ក្រកងុភូំ�លេពុញ ក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ�

ជ្ឈលេ�ើ�សាឲ្យ��ករសាល់េនុ�តា�ជ្ឈនុ��វិញិ។ �ីាយរ�សាខ់ំ��

�នុនុា�កូនុៗ ឲ្យ��កស្រុសាកុក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិលេគួោកលេពុោធា ៍ឃ្មុំ��

លេគួោកលេពុោធា ៍ស្រុសាកុ��រ�ជ្ឈ�សាា លេខតតីាខែកវិ។ លេនុ�លេពុ�

ខែ���ក�� ់ខែខែរក្រកហ��នុចាត�់�កក្រគួសួាាររ�សាខ់ំ��

ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�។ ខំ��ក្រតូវិ�នុអងគការចាត់លេ��លេនុ�កំ�ង

កងក��ារ លេ�ោយអងគការលេក្រ�ើឲ្យ�ឃ្មុំវា�លេគួោនុងិខែរក�� 

���ូកជ្ឈាលេ�ើ�។ ច�ខែណ្ឌក �ីាយរ�សាខ់ំ��ក្រតវូិ�នុអងគការ

�ញ្ចាូនុឲ្យ�លេ��ចូ�លេ��ក្រកុ�លេផ្សា�ងជ្ឈាអំកលេ�រ�ួក។ រ�ឯ 
�ងស្រុសា�រ�សាខ់ំ�� ក្រតូវិ�នុអងគការចាតល់េ��លេនុ�កំ�ងកងនុារ� 

 
ខែតលេ�ោយសាារខែខែរក្រកហ��ងឹ�ា�ងស្រុសា�រ�សាខ់ំ��លេរៀនុ 
សាកូ្រតលេចះ�ងឹក៏យកគួាតល់េ��សា�ើា�់លេចោ�។ អងគការ

�ិនុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសា់លេនុ�ជ្ឈួ�ជ្ឈ��ក្រគួួសាារលេ� គឺួ

រសាល់េនុ�តា�កងលេរៀងៗខើនួុ។ ច�លេពុោះការហ�ូច�កវិិញ 

គឺួ�ិនុក្រគួ�់ក្រគួានុល់េនុោះលេ�។ អងគការលេក្រ�ើឲ្យ�លេធាវើការហសួា 

ក�ើា�ង ខែតសា�ណ្ឌាង�អខំ���ិនុខែ��ឈា។ឺ 

 �នុាំ�់ពុ�រ��ខែខែរក្រកហ���ួរ�� ខំ���នុលេរៀនុច�់

នុងិលេធាវើការជ្ឈានុគួរ��ឃ្មុំ��លេហើយក៏លេឡុើង��ខែណ្ឌងជ្ឈា

នុគួរ��ស្រុសាកុតា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៨៦ នុងិចូ�នុវិិតនីុល៍េនុ�

ឆ្នាំាំ�២០២០លេនុះ។ ខំ���ានុក្រ�ពុនុធលេឈាែោះ ខែកវិ ស្រុសា��ានុ

អាយ� ៥៦ឆ្នាំាំ� លេហើយ�ានុកូនុច�នុនួុ៦នុាក់ កំ�ងលេនុោះ

�ានុកូនុស្រុសា�២នុាក់នុងិកូនុក្រ�ុសា៤នុាក់។

២. វេសិ ហុតិ 

ណើស្ស ហតុ អាាយុ៧៨ឆ្នាំាុំ រស្ស់ណើនៅភូួមិីនៃជ្រ�ណើ�ោកិណើពោធ៍  

ឃ្មុំុំណើ�ោកិណើពោធ៍ ស្រីស្សុកិបូរ�ីល័ស្សារ ណើខតតីាឡែកិវ 

(ងាាន ់វីន/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 លេសា ហ�ត �ានុអាយ�៧៨ឆ្នាំាំ� ��ខរ�រជ្ឈាកសាិករ 

�ានុស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុ�ភូូ�ិលេគួោកលេពុោធា៍ ឃ្មុំ��លេគួោកលេពុោធា៍ 

ស្រុសាុក�ូរ�ជ្ឈ�សាារ លេខតតីាខែកវិ។ លេសា ហ�ត �នុ

លេរៀ�រា�់អ�ពុ���លេណ្ឌើរជ្ឈ�វិិតរ�សា់ខើនួុ�ា៖ “ ខំ���ានុឪពុ�ក
 

លេឈាែោះ លេសា (សាើា�់) នុងិ�ៅាយលេឈាែោះ លេភូឿក(សាើា�់)។  

ខំ��ជ្ឈាកូនុលេ�ោ�លេនុ�កំ�ងក្រគួសួាារ។ ខំ��ពុ��ធាើា�់�នុច�ូលេរៀនុ
 លេនុោះលេ� តា�ងពុ�ក��ាររហតូ�ក��់អាយ�១៦ឆ្នាំាំ�។ 

ចូ���់សា�័យឥសា�រ ឬអាណ្ឌានុគិួ�នុយិ��រា�ង 

លេកែងៗកំ�ងភូូ�ិខែ���ានុអាយ�ក្រ�ខែហ�ខំ��ក្រតូវិហាត់
 

�ាហានុ លេនុ�កំ�ងភូូ�ិលេគួោកលេពុោធា៍។ ខំ���នុលេរៀ�ការកំ�ង 
ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ �ានុក្រ�ពុនុធលេឈាែោះ ហុតួ ហ�នុ �ានុអាយ� 

៧៨ឆ្នាំាំ� �ានុស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតរសា់លេនុ�ឃ្មុំ��អងគខែកវិ ស្រុសាុក

អងគរជ្ឈ័យ លេខតកី�ពុត នុងិ�ានុកូនុច�នុនួុ៩នុាក់ ក្រ�ុសា 

៤នុាក់ នុងិស្រុសា�៥នុាក់។ 

 លេនុ�កំ�ងសា�័យ �នុ ់នុ� ់ខំ���នុច�ូលេធាវើជ្ឈា�ាហានុ

លេនុ�ខាងលេកើតវិតីនៃក្រពុលេផ្សាអ� នុងិចូ�ជ្ឈា�ួយសាលេ�ៅច 

សា�ហនុ� វិាយ�ាហានុ �នុ ់នុ�់ ។ កំ�ងអ�ឡុ�ងលេពុ�លេធាវើ
 

សាន្ត្រីងគា� ខំ��ក្រតូវិអ�ខែ�ងក្រគួា�់រ�សា់�ាហានុ �នុ ់នុ�់  
ឃ្មុំាំតច់�ខងំ�ណ្ឌៅា�ឲ្យ�រ�ួសាធាៃនុ។់

 កំ�ងសា�័យខែខែរក្រកហ� ខំ��ក្រតវូិ�នុខែខែរក្រកហ� ចាត់
 

តា�ងឲ្យ�លេធាវើជ្ឈាឈាើ� នុងិលេធាវើខែស្រុសា។ ខំ���នុលេក្រកោកលេឡុើង

លេ�ាោង៤ក្រពុកឹ លេធាវើ��លេណ្ឌើរ�កលេធាវើខែស្រុសាលេនុ�ភូូ�ិនៃក្រពុរ�នុ�ចូជ្ឈា 

�កសាំងូ នុងិភូាួររាសាជ់្ឈាលេ�ើ�។ លេក្រកោយ�ក ខំ���នុក្រតឡុ�់

�កលេធាវើជ្ឈាកងឈាើ�យា�អំកលេ�ោសាលេនុ�ភូូ�ិលេជ្ឈើងចា� 

ឃ្មុំ��រនុា� ស្រុសាុកក្រ�ា�ង លេខតតីាខែកវិ ខែ��សាាិនុភូាពុអំក 

លេ�ោសា�ានុ�ាក់ក្រចវិាាក់លេនុ�នុងឹកលេជ្ឈើង ច�ខែណ្ឌកគួ�កក្រ�ក់

សាើកឹលេតោំត។ អំកលេ�ោសាហ�ូ��រ�ួយនៃ�ៃពុ�រលេពុ� �ចូ 

លេ��នុងឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងសាហករណ៍្ឌ�នៃ�លេ�ៀតខែ�រ នុងិ 
លេធាវើការគួែានុលេពុ�សាក្រ�ាក។ លេនុ�ច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �នុាំ�់ 

ពុ�ក្រ�លេ�សាក្រតូវិ�នុរ�លេ�ោះពុ�ខែខែរក្រកហ� ខំ���ិនុ�ានុ�ត ់
�ង់សា�ាជ្ឈិកក្រគួួសាារណ្ឌា�ំាក់លេឡុើយ។ ខំ���នុក្រតឡុ�់

�ករសា់លេនុ�ភូូ�ិនៃក្រជ្ឈលេគួោកលេពុោធា៍ ឃ្មុំ��លេគួោកលេពុោធា៍ ស្រុសាុក

�ូរ�ជ្ឈ�សាារ ជ្ឈា�ួយក្រគួួសាារ នុងិ�នុក្រ�ក�លេធាវើខែស្រុសា

ច�ាាររហតូ�ក��់សាពុវនៃ�ៃ។

ស្សាុនណើនៅស្រីស្សុកិបុរ�ីល័ស្សារ 
(ងាាន ់វីន/ មី�ឈមី�ឌល័ឯកិស្សារកិមុុី�ា)

56 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 57

លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២

ភូួមិីណើយោតកំិណើ�ើតអុាកិបួស្សភូួមិីណើយោតកំិណើ�ើតអុាកិបួស្ស

សំិវេណាក្សាបុងបុូ�និត្រប៉ានំាក់្សា

 ខែខឆ្នាំាំ� នុងិ��កខែនុើង�ិនុខែក្រ�ក្រ�ួ�

លេ� ខែតក្រពុហែ�ិខតិនុងិវិាសានុា ពុិតជ្ឈា

ផ្សាើាសា�់ៅូរលេ�ើសាពុ�៣៦០ �លឺេក្រក លេនុ�កំ�ង

សាងគ�ភូក់ក្រជ្ឈា�លេនុោះ។ ពុិតជ្ឈា���ក

ណ្ឌាសាន់ៃនុជ្ឈ�វិតិឪពុ�កធាើា�់�ួសាជ្ឈាសាងឹ។ 

 លេក្រកោយពុ�ការសាលេក្រ�ចចិតី�ិនុលេធាវើ

អតឃី្មុំាត លេហើយងាក�កលេ�ោះស្រុសាាយ

លេ�ើ�ូ�ជ្ឈ�វិតិក្រគួសួាារឲ្យ�រួចផ្សា�តពុ�ការយក

លេ��សា�ើា�់លេក្រកោ�អ�ណ្ឌាចក�ែាភិូ��

ខែខែរក្រកហ�កំ�ងការលេចោ�ក្រ�កានុ�់ា

ឪពុ�កខំ��ខែខ�ខែា�ងចក្រកពុតីអិាលេ�រកិ វិាគឺួ 
ជ្ឈា��ៃនុអ់ខែក្រ�ក�ានុ��កខំែ���ិនុអាច 

លេ�ោះស្រុសាាយ�នុ។ 

 �នុាំ�់ពុ��នុ��ួ��ខិតិនុងិលេតឿនុ 

ផ្សាំនួុៗពុ�លេ�កងសាយឲ្យ�ក្រគួួសាារខំ��លេ��លេនុ�
 

�ួ�សាើា�ង។ នៃ�ៃ�ួយលេពុ�ក�ែាភិូ��

�ញ្ញាាឲ្យ�ឪពុ�កខំ��លេ��កា�់ឧសាលេនុ�ឯនៃក្រពុ 
រនុា��ាតស់ាំឹងលេក្រគួ�ង ។ ឪពុ�កខំ���ចួ

�ររលេ�ះលេគួោ�ងាួសាលេ��ភូូ�ិលេយោតស្រុសុាក 
ក�លេណ្ឌើតគួាត់ លេហើយ�នុនុយិាយរាាយ 

រាា�់លេរឿងលេនុះក្រ��់លេ��ធា� �ឹ� ធា�ហ�ង ពុូ

ហុ�� ��ង�ូច ខែ��ជ្ឈា�ង�អូនុ�លេងាើត។ 

 �ង�អូនុ�ា�ងអសា់�ានុ�ឹកខែភូំក

រ��ងរលេ�ោងលេចញ�ក�ិនុ�ងឹខើនួុនុកឹ 
អាណិ្ឌត�អូនុនុងិ�ង។ �នុាំ�់�កធា� �ឹ�  
ធា�ហ�ង �នុនុយិាយ�កកានុឪ់ពុ�កខំ���ា 

“លេ�ោក�អូនុ ក��ក្រតឡុ�់លេ��ភូូ�ិក្រកា�ងវិញិ

អ� លេនុ��ាក់ខើនួុកំ�ងនៃក្រពុខែក្រពុកលេយោត

លេនុះច�ះ �ងនុងិ�អូនុជ្ឈួយ�ាក់��ពុួនុ 
�ិនុឲ្យ�អងគការ�ងឹ”។ លេ�ោកឪពុ�ក�នុ ី

“�ិនុ�នុលេ�លេ�ោក�ង លេ�ោក�អូនុ 

លេ�ើលេធាវើខែ��លេនុះជ្ឈា�លេងវើ�ួយ�ិនុគួ�ូ�

ច�លេពុោះក្រ�ពុនុធកូនុ នុងិឪពុ�ក�ៅាយលេកែក 

ខែ��លេគួពុឹង�កលេ�ើលេយើងខែត�ំាក់! ខំ�� 
សាចចា�ាលេ�ើសាើា�់ក្រតូវិខែតសាើា�់�ា�ងអសា ់

គួាំ លេ�ើរសា់ក្រតូវិខែតរសា់�ា�ងអសា់គួាំ”។  

��ាាងលេ�ៀតលេយើងពុ�ិករតល់េគួចលេចញពុ�

ការតា��ានុរ�សាព់ុកួលេគួណ្ឌាសា។់ �ា�ខែនុី

ខំ��ក្រ�ខែហ�ជ្ឈា�ាក់��កកូនុចិនុៅា នុងិ 
កូនុវិាាលេនុ�ជ្ឈា�ួយតាយាយវិាលេហើយ ខំ�� 
នុងឹយកកូនុវិង� នុងិអាលេភូើោះពុ�រនុាក់ 

លេ��ជ្ឈា�ួយ។  ឪពុ�កខំ���នុលីេ�ៀត�ា�ងអួ� 
លេ�ើ�ក “ខំ���កលេនុះ គឺួ�កជ្ឈក្រ�ា��ា �ង 

នុងិ�អូនុ�ា�ងអសា់ លេហើយក្រ�ខែហ�ជ្ឈា 
�ិនុ�នុជ្ឈួ�គួាំលេ�ៀតលេ�”។ �នុាំ�់�ក

ឪពុ�កខំ��ក៏អងគ�យ�តល់េជ្ឈើងសា�ពុះ ជ្ឈក្រ�ា�
 

�ាធា��ឹ� នុងិធា�ហ�ង។ �ង�អូនុ�ា�ងក្រ�� 
នុាក់ក្រ�លេហោយ�កំ�ងលេពុោះនុវូិ��ៃនុ�់�កំ 
លេសាោកច�លេពុោះ��ខ�ង�អូនុ។  ច�ខែណ្ឌកធា� 
�ឹ��នុសាកូ្រតធា�៌ ខ��ឹៗយកនៃ�អខែងអ� 

កូា�ឪពុ�កខំ��កំ�ងកៅ�អាណិ្ឌត�អូនុ។ 

 នុយិាយច�់ឪពុ�កខំ���រលេ�ះលេចញ 
លេ��វិញិ។ �ង�អូនុ�ា�ង�ួនុនុាក់លេ�ើកនៃ� 
រា នុងិ�នុើសឺា�លេឡុងតា�លេក្រកោយខែផ្សាៅផ្សាៅា��ា 

 “សាូ�លេ�ោក�អូនុ លេ�ោក�ង នុា�កូនុៗ

�ងាួសា�កភូូ�ិលេយោត�ក ក��ចូ��ួ�

សាើា�ងអ�។” ឪពុ�កខំ��ងាកលេ�ើ�លេក្រកោយ

យកក្រក�ាជ្ឈតូ �ឹកខែភូកំ�ឹកសាលេ�ូោរ ��កំ  

លេហើយខែស្រុសាក�ា�ងអួ�លេ�ើ�ក�ក�ា 

“លេ�ោក�ង លេ�ោក�អនូុ លេ�ើខំ��សាើា�់លេ��ជ្ឈយួ
 

លេ�ើ�កូនុៗឲ្យ�ខំ��ផ្សាង”។  

 ពុាក�សា�ៅ�នៃនុសាខែក្រ�ក�ងួចតិពីុតិ  ពុាក�សា�ៅ�នៃនុសាខែក្រ�ក�ងួចតិពីុតិ 

ជ្ឈា�ានុអតនិុយ័រ�ញលេក្រចោនុក្រ�នុ�វិាសានុាជ្ឈា�ានុអតនិុយ័រ�ញលេក្រចោនុក្រ�នុ�វិាសានុា

ឲ្យ���ួរញ្ចាួយឱរាគួួរឲ្យ�អលេណ្ឌោចអាធា�ែឲ្យ���ួរញ្ចាួយឱរាគួួរឲ្យ�អលេណ្ឌោចអាធា�ែ

ណ្ឌាសា។់  �ង�អូនុ�នុើ�ឺនុកី្រពុ�ៗគួាំ “�ិនុអ�ណ្ឌាសា។់  �ង�អូនុ�នុើ�ឺនុកី្រពុ�ៗគួាំ “�ិនុអ�

លេ�! សាងឹ�ឹ�ាក្រគួួសាារលេ�ោក�អូនុ លេ�ោក លេ�! សាងឹ�ឹ�ាក្រគួួសាារលេ�ោក�អូនុ លេ�ោក 
�ង�នុលេសាចកៅ�សា�ខធា�ែតា!”�ង�នុលេសាចកៅ�សា�ខធា�ែតា!”។ 

 ពុ�កខំ��ងាកលេ�ើ�លេក្រកោយលេឃ្មុំើញ�ង 
�អូនុ�ា�ង�ួនុនុាក់លេ�ើកនៃ�សា�ពុះលេ��លេ�ើ។  
គួាតគិ់ួត�ាលេនុះជ្ឈាការ�នុស់្រុសានុ�់�អំ់ក 

តាតនុឲ់្យ�ជ្ឈយួខែ�រក�ា��អំ់កចងក្រកង

៦ក្រ�វិតីអំិកតា  ខែ��រូ�គួាតក់�ពុង់��ួ� 

រងនុវូិ�ណ្ឌឌក�ែជ្ឈ�វិតិឥតលេ�តាី ក្រ�ហារ�ងួ 

ចតិ ីនុងិក្រគួសួាារឲ្យ�ក្រពុាតក់្រ�សានុរិាសា។ 

 គួាត់ងាកលេ�ើ�លេក្រកោយលេឃ្មុំើញខែត

សា�ណ្ឌ�អ់នុ�សា�ាវិរ�យ៍លេខើោចផ្សា�ានៃនុ�ឹក 

ចិតភីូកៅ� នុកឹអា�័យភូូ�ិក�លេណ្ឌើត នុងិ 

�ួ�អំកតាតនុខ់ែ��ធាើា�់�ានុ�ហ�ិធិ 

ឫ�ធសិាក័ៅិសា�ិធគួិួរឲ្យ�លេគួោរពុ�នុស់្រុសានុធ់ាើា�់ 

អងគ�យលេរៀនុធា�៌  រួ�រសាជ់្ឈា�ួយគួាំ លេពុោរ 
លេពុញលេ�ោយ�លេនុោសាលេញ្ចចតនុា ក្រកា�សា�ពុះ 

តា�ផ្សាើូវិពុ�លេ�ធោវិា�កា��ួសាជ្ឈាសាងឹ 
លេធាវើ�ានុ�ាក់�ក្រតសានុ��ក�សា�លេ�ើ�ូ� 

��ួ��នុសាពុវសាារធា�ការ ពុរ ខែ�� 

ពុ��ធសាាសានុកិជ្ឈនុ�ា�ងឡុាយក្រ��ាំចង់ 

�នុក្រគួ�់ៗគួាំ។  ខែតអវ�ៗ�ក��ល់េពុ� 

លេនុះក្រតវូិរ�ាយ�តស់្រុសាលេ�ោ�លេនុ�ច�ង 

�ញ្ចច�់ជ្ឈ�វិិតនៃនុក្រពុហែ�ិខតិគួែានុលេ�តាី

��ក់្រគួួសាារសា�ូូរលេ�ោយធា�៌អា� ៌ចា�់ 
តា�ងពុ�ក�លេណ្ឌើតរហតូ��់លេពុ�លេនុះ។

 លេពុ�លេវិ�ាខែ��ក�ែា ភិូ��

អងគការ��ិវិតនីុក៍្រ��ូ�ក្រគួួសាារអំក 

១៧ លេ�សាាយកលេ��សា�ើា�់លេនុ��ួ�

សាើា�ង កានុខ់ែតកលេក្រកើកលេ��ៗនៃនុអវិសាានុ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២

កិណើមីេៅកិារឈុំចឺ្ចាប់អុាកិណើទោស្សបដំវិតនី!៍កិណើមីេៅកិារឈុំចឺ្ចាប់អុាកិណើទោស្សបដំវិតនី!៍១១  

ជ្ឈ�វិិតក្រគួួសាារ ខែ��លេនុ��ិត�ា�កំ�ង

អារ�ែណ៍្ឌជ្ឈាអខែក្រ�ក��ៃនុ�់�កំលេសាោក

លេសាំើរលេ�កក្រ�ណ្ឌឲ្យ���ួរ�ជ្ឈួ�ចិតខីើា�ង 

កើាយជ្ឈា��ចលេក្រ��ងខើងខែខកខែហកឲ្យ� 

ក�យ័លេនុោះ អវ�ៗគួាត�់នុលេក្រត��ខើនួុសាើា�់ 
រួចជ្ឈាលេស្រុសាចលេហើយកំ�ងការឱនុកូា�

ឲ្យ�ពុកួ�ិសាាចលេខោអាវិលេខែ�សា�ើា�់ �ចូ 

�ានុកំ�ងការលេរៀ�រា�់រ�សា់ពុូ យ� ជ្ឈា

អត�តកូនុសាសិា�ពុ�កធាើា�់លេ�ើរ�ិណ្ឌឌ�ក្រត 

កា�ឪពុ�កខំ���ួសាជ្ឈាសាងឹ�កនុយិាយ 
ក្រ��់ កំ�ងលេពុ�ខំ��ក�ពុ�ងខែតស្រុសាងូត

ស្រុសាងាត�់ា�ង�ឹក��ខលេក្រក��ក្រក�។ 

 គួាត�់នុលេពុោ��កកានុខ់ំ���ា “កែួយ 
វិង� ពុូអាណិ្ឌតពុ�ករ�សា់កែួយណ្ឌាសា ់
ខែ��ជ្ឈាក្រគួរូ�សាព់ុរូកអវ��កលេក្រ���ផ្សាំឹ� 

ពុ���នុលេ� លេ�ោះជ្ឈាគួាត់�ងឹ�ាលេគួយក 

ក្រគួួសាារកែួយលេ��សា�ើា�់ ក៏លេ�ោក�ង

�ិនុលេគួចលេវិសាខែ�រ។ 

 កែួយ�ងឹលេ� នៃ�ៃ�ួយកា�ពុ�ជ្ឈ�នុានុ់

�ា��ពុត  លេពុ��ៃាចពុកួក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ក

ពុ�ខែស្រុសាវិិញ។ លេគួលេ�ើរចូ�ភូូ�ិក្រតសាង 

ខែ���ានុ�ងា�់ការឃ្មុំើា�លេ�ើ�ពុ�កង 

សានុីិសា�ខនុិងគួណ្ឌៈ�� ខក្រពុួញខែខែរ 

ក្រកហ� តា�ពុ�លេក្រកោយ�ិនុឲ្យ�លេយើង

នុយិាយគួាំលេឡុើយ។ លេពុ�លេនុោះពុកូ�ពុ�ង 

ខែត��ពុក់លេភូើើងលេ�ញ�ូសាកំ�ងលេក្រកោ� 
លេគួោ ស្រុសាា�់ខែតពុលូេឃ្មុំើញលេ�ោក�ងខែ�� 

ជ្ឈាពុ�ករ�សា់កែួយលេ�ើរយឺតៗលេគួចលេចញ 
ពុ�ហវងូ�នុ�សា��កលេកៀនុរ�ងផ្សាើូវិ លេហើយ

ក្រកលេឡុកលេ�ើ���ខលេ�ើ�លេក្រកោយ។ ពុូ

�ចួលេ�ើ��នុលីេ�ៀត។ លេ�ឃ្មុំងងឹតលេ�ើ� 

លេឃ្មុំើញស្រុសាលេ�ោ��នុ�សា�សាំ�ងៗ លេ�ោក 
�ង�នុលេ�ើរ�កឈារខែអ�រ�ងផ្សាើូវិ

ខែ���ានុនៃក្រពុ�ា�ងខវងសាុ�់ក្រ�ុ�។ 

 �ិនុយូរ�ា�នុែានុ�នុ�សា�ពុ�រ��នុាក់

ខែ��តា�ឃ្មុំើា�លេ�ើ�ពុ�លេក្រកោយ�នុសាំ�ះ

�កសារួពុ�កកែួយ�ា “សា��ិតឡីុ�ងលេធាវើអវ�

នុងឹ? លេ�ាច�ិនុលេ�ើរលេ��ផ្សាះំ ចង់លេគួចឬ

យាាងលេ�ាច?”លេពុ�លេនុោះពុ�កកែួយ�នុ

លេសាោយលេជ្ឈើងលេខោខែ��ក្រ�ឡុាក់សា��ធខែត

ភូក់រខែហក រលេញារនៃញា  ឱនុលេ��លេអះលេជ្ឈើង 

លេហើយលេឆ្នាំើើយក្រ��់លេគួ�ា “អូ!សា��ិត ី

ខំ��លេ�ះសាតវលេឈាើើង�ា�លេចញពុ�លេជ្ឈើង”។ 

លេពុ�លេនុោះក្រ�ធាានុកងសានុីសិា�ខ�នុ

នុយិាយ�នុ�ីា “លេ�ះលេឈាើើងលេចញលេហើយ

ក្រ�ញា�់លេ��ផ្សាះំ ក��លេគួចលេវិសា” លេហើយ

លេ�ោក�ងលេឆ្នាំើើយ�ា “��សា��ិត”ី ។

 �នុាំ�់ពុ�ក�ែាភិូ��លេនុោះលេ�ើរលេ�� 

�ត់ លេ�ោក�ងលេអះអ�ញលេ�ើ���ខ 

លេ�ើ�លេក្រកោយ ហាក់�ចូចង់នុយិាយអវ�

ជ្ឈា�ួយពុ។ូ លេ�ើ�លេ��លេ�ោក�ងហាក់ 

�ចូជ្ឈា�ានុអារ�ែណ៍្ឌភ័ូយខើាច�ិនុហាុនុ 

នុយិាយ ពុក៏ូសារួលេ��ពុ�កកែយួ�ា�ងខ��ឹៗ 
�ា លេ�ោក�ង�ានុការអវ�នុយិាយ�ក

ក��ខើាចចិតខីំ��អ�។ 

 �នុាំ�់�កលេ�ោក�ងងាកលេ�ើ�ជ្ឈ�� 

វិញិខើនួុ លេ�ោយ�ានុសាភូាពុសាៃាត ់គួាត់

លេពុោ��ា ខែនុ អាកអូនុ! លេតើ�អូនុ �ានុ�ងឹ
 

លេរឿងអវ�លេ�? លេក្រពុោះក្រគួួសាារ�ងក្រតូវិលេ� 

កងឲ្យ�លេ��រសា់លេនុ��ួ�សាើា�ង។ ពុូ�នុ

ក្រ��់លេ��ពុ�កកែួយវិញិ�ា ខែនុលេ�ោក�ង

ក��លេ��អ� លេ�ើលេ�ោក�ងលេ��ក្រ�ក�ជ្ឈា

ក្រតវូិលេគួសា�ើា�់លេនុ���លេនុោះលេហើយ លេក្រពុោះ

ខំ��លេ��ចា�លេគួោលេ�ើ�លេឃ្មុំើញពុ�ច�ៃាយលេគួ

ចង�លេណ្ឌៅើ រ�នុ�សា�លេនុ�លេ�ើ�ួ�លេនុោះ

�ានុ�ា�ងកូនុលេកែងយ�ឮរ�ពុង លេ�ោយភូាពុ

ភ័ូយខើាច។ អ� �ចឹងលេ�ោក�ងលេគួចខើនួុ

�ិ�ឋភូាពុត�ណ្ឌា�៖ ពុកួកងឈាើ�សានុីសិា�ខតា�ឃ្មុំើា�លេ�ើ�ឪពុ�កខំ��ខើាចខែក្រកងគួាតល់េគួចលេវិសា 
�នុាំ�់�កពុ�សាំងូខែស្រុសាវិញិ ។ (ឡុ�ង វិង�សា�ិ�ធ/លេសាៀវិលេភូ��ួ�ពុឃិ្មុំា�)
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លេ��នៃក្រពុច�ឡុក់�ឹងឫសា��ខាងលេជ្ឈើងភូូ�ិ

លេយោតលេ��។

 អវ�ៗពុ�កកែួយ�នុ�ងឹ�ា�ងអសា់ ខែត 
លេ�ោក�ង�កសារួពុកូ្រគួានុ�់�កជ្ឈា��ណឹ្ឌង 

�ខែនុ�ិ លេហើយឲ្យ�អសា់ចិត�ីា�លេណ្ឌ ាោះ។ 

លេពុ�លេនុោះពុ�ករ�សាក់ែួយក៏យកក្រក�ា

ជ្ឈូត�ឹកខែភូំកខែ��ហរូ�កសាស្រុសាាក់ 

លេហើយលេ�ោក�ងលេពុោ��ក�ា “�អូនុ

លេអើយលេ�ោះជ្ឈាលេគួចលេ��ណ្ឌាក៏�ិនុរួច

ខែ�រ។ គឺួច�ះ�ឹកក្រកលេពុើ លេឡុើងលេ�ើខើា” 

លេហើយគួាតន់ុយិាយ�ា  “�ាសានិុលេហើយ

�អូនុ អរគួ�ណ្ឌលេក្រចើនុ។ ពុលូេ�ើ�លេ����លេណ្ឌើរ 
ពុ�កកែួយឯង លេ�ើរលេសាំើរខែត�ិនុរួចលេ�ោយ

យកក្រក�ា�កជ្ឈតូ�ឹកខែភូកំ�ា�ង�ឹក��ខ 

លេក្រក��សាវតិស្រុសាលេពុោនុ នុងិអសាស់ាងឹ�ឹ”។ 

 ពុូ�នុកី្រ��់ខំ��លេ�ៀត�ា ពុ�កកែួយជ្ឈា

អំក�ួសា �ូលេចះំគួាត់ក្រ�កានុភ់ូាា�់នុវូិ

ពុ��ធឱវិា� “ចាញ់�នុជ្ឈាក្រពុះឈាះំ�នុ

ជ្ឈា�ារ”។  

 �ក��ក់្រតង់លេនុះខំ��គិួតកំ�ងចតិ ីពុ�ក
 

ខំ��គួាត�ិ់នុខែ��គិួតអនុ�វិតតីា�ពុ�លេនុោ� 
�ួយឃ្មុំើាខែ��ខំ��គិួត�ា “ផ្សាើូវិលេវិៀចក��

លេ�ះ�ង់ ផ្សាើូវិក្រតង់ក��លេវិៀចលេវិ” លេនុោះលេ�។ 

  លេពុ�លេនុោះពុខូែ��ជ្ឈាអត�តសាសិា�

ពុ�កខំ��លេរៀ�រា�់ច�់។ ខំ��ពុិតជ្ឈា�ានុ

អារ�ែណ៍្ឌកៅ�កកៅួ� លេសាោកសាលេងវគួ រា�់

�ានុ��កកំងវ�ន់ៃនុឆ្នាំាកជ្ឈ�វិតិពុ�កពុតិជ្ឈា

�ានុ�ញ្ញាាលេក្រចើនុលេ�ើសា���ណ្ឌាសាខ់ែ�� 

ក្រតូវិលេ�ោះស្រុសាាយលេហើយខែ��គួួរឲ្យ�

អាណិ្ឌតលេខើោចចិតីនុវូិភូាពុសាើូតសាើា�់ 

លេ�ោះជ្ឈា�ឹង�ាលេគួយកលេ��សា�ើា�់

យាាងណ្ឌាក៏លេ�ោយ។ លេពុ�លេនុោះពុខូែ�� 

ជ្ឈាអត�តសាសិា�រ�សាព់ុ�ក�ងឹ�ាខំ���ានុ

អារ�ែណ៍្ឌកៅ�កកៅួ� គួាតក៏់លេ�ើរលេចញលេ��។  
 

�ក��់ក្រតឹ�លេនុះ ខំ��អួ�លេ�ើ�កស្រុសាក់

�ឹកខែភូកំនុកឹហសួាចិត ីអាណិ្ឌតឪពុ�ក។ 

 ខំ��លេពុោ�កំ�ងចិតពីុ�ក�ានុចា�លេ� នៃ�ៃ
 

�ួយខំ��លេធាើោយ�ាតន់ុយិាយក្រ��់ក��ារ 

យាានុ ់រត័ ំជ្ឈាក��ារ�ូ��ឋានុ�ា ពុ�ក�ា� 

�យនុងឹក�លេសាៀវិ�ឹកឲ្យ�ខំ�� ហ�ូ��នុនុងឹ

លេ��ចា�ចា�។ ខំ��ហរូ�ឹកខែភូកំនុយិាយសា�� 
ណើទោស្សពកុិនវូកំិហសុ្សដំធ៏ៃនល់េសាែើស្សើាប់នៃនកិារ 

លេធាើោយ�ាតល់េនុះ ខែតពុ�ក�ិនុ�នុសាៅ��លេនុោំសា 

��កូ់នុលេ� ខែ���ា�ងអខែងអ�កូា�កូនុ 

លេហើយ នុយិាយ�ា �ិនុអ�លេ�កូនុ។ 

 ខំ�� �ងឹ�ា�ងអសា់ពុ�ក�នុនុយិាយ

�ាក់ការពុតិលេក្រចើនុណ្ឌាសាខ់ើាចកូនុភ័ូយ

ក្រពុួយចា�់តា�ងពុ�លេ�កងច�ចលេឈាែោះ

ក្រគួសួាារលេយើងឲ្យ�លេ���ួ�សាើា�ង។ �នុាំ�់ 

ពុ�ខំ��នុយិាយច�់ ពុ�ក�នុក្រ��ូ�អងារ

�ា�នុែានុក��ា�ង លេនុោះយកលេ��ក�់លេចោ�

កំ�ងគួ��ុលេចកខើាចកងឈាើ��កអលេងាត

លេឃ្មុំើញ។ លេនុះជ្ឈា�ឹកចិត ីឪពុ�កច�លេពុោះ

កូនុ�ិនុអាចកាតន់ៃ�ើ�នុ ខែ��ជ្ឈាកាយ 

វិិការ�ងា�់នុវូិ�លេនុោសាលេញ្ចចតនុាក្រជ្ឈា� 

លេក្រជ្ឈ�រវិាងឪពុ�កនុងិកូនុ។ 

 ស្រុសាលេ�ោ�នៃសាូសា��ិនុអាក្រកក់អត�ត 

កា��នុរសាាត�់តល់េ��ខែ�នុ ខែតសាើាក 

សាាំ���លេ�លេខែ��នុលេនុ��ានុស្រុសាសា់ៗ ជ្ឈា 

�រតកច�កឈាា�អ�លេណ្ឌោយគួែានុលេ�តាី

នៃនុលេ��កឹនុា���ចចរតិកូតក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុផ្សាៅ�់

��ត់អួងគក��ត�់ារ�ណ្ឌក�ែរហតូ��់

សាើា�់។ រសាជ្ឈាតិ�ួយ�ានុជ្ឈូរចត់នៃនុ

កលេ�ៅ�ភូក់ំលេភូើើងជ្ឈ�វិិតពុិតជ្ឈាលេកៅ�ង��នុ

�ក់ជ្ឈា�់�ិនុអាចសាា�រ�ា��នុលេ�ោះ 

��រយខែខឆ្នាំាំ���ក់្រពុ�ងឹឈាចឺា�់រ�សា់

អំកលេ�ោសា��វិិតនីុក៍ំ�ងរ��លេខែ�លេនុោះ។ 

ពនើសឺ្សមីេីមីីងណើហៀបពនើសឺ្សមីេីមីីងណើហៀប

វេមភ័មូអិុ�,  លន់ិ ចតិិបិុណុៈយ 

 លេក្រកោយពុ��នុ��ួ��ខិតិពុ�លេ�កង 

សាយឲ្យ�ក្រគួសួាារខំ��លេ��លេនុ��ួ�សាើា�ង។  
�ៅាយខំ��ពុិតជ្ឈា�ានុអារ�ែណ៍្ឌខវាយ 
ខវ�់យាាងខើា�ងនុងិខ�ក្រ�ឹងរក��លេណ្ឌោះ 

ស្រុសាាយលេសាំើរខែ�កធាើាយលេ�ើ�ក្រ�ូងអក្រងួនុ 

លេ�ះ�ងូឲ្យ�កលេក្រកើក នុកឹស្រុសាលេណ្ឌោះពុ�ឆ្នាំាក 

ជ្ឈ�វិិត��កំលេសាោកលេនុះ។  

 នៃ�ៃ �ួ យ �ៅា យ ខំ�� � នុ នុិយា យ 
លេរឿងលេនុះក្រ��់��ងលេហៀ� ខែ��ជ្ឈាសាាច ់

ញាតិស្រុសាឡុាញ់រា�់អានុក្រគួួសាារខំ��។ 

��ងលេហៀ�ធាើា�់អងគការចាត់តា�ងឲ្យ� 

លេ��ក្រ�ជ្ឈ��លេនុ��ួ�សាើា�ង ក្រ�ខែហ�ជ្ឈាគួាត ់

�នុ�ងឹលេរឿងលេក្រចើនុ។ 

 ��ងលេហៀ��នុនុយិាយខ��ឹ ងាក 

លេ�ើ�លេឆ្នាំវង លេ�ើ�សាៅា� ក្រ��់�ៅាយខំ���ា  

“អំក�ងលេឆ្នាំងក្រតូវិខែតលេ��ជ្ឈួ�លេ�កង

ក�ែាភិូ��សាយសា�ពុះអងវរកគួាត់

លេ�ើ�ូ�សា��រសា់លេនុ�កំ�ងភូូ�ិជ្ឈា�ួយឪពុ�ក 
�ៅាយ លេក្រពុោះគួាតច់ាសា់ៗ លេហើយ។ លេ�ើអំក 

�ងលេឆ្នាំង�ានុ�ចូជ្ឈា នុាឡុកិានៃ� ឬ�ាសា  

ខែខ�ក ចលិេញ្ចច�នុ យកឲ្យ�លេ�កងសាយលេនុោះ 

លេ�� លេក្រពុោះ�ានុក្រគួួសាារខើះលេនុ�ភូូ�ិលេផ្សា�ង 

�នុរួចខើនួុ លេ�ោយលេគួ�ៅូរលេឈាែោះក្រគួសួាារ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២

លេយើង លេហើយយកក្រគួួសាារ�ែ�លេផ្សា�ងលេ��

ជ្ឈ�នុសួា”។ 

 �នុាំ�់�ក��លេហៀ��នុលីេ�ៀត “អំក 

�ង�ងឹលេ� កា�ពុ�ជ្ឈាង�ួយខែខ��នុ រូ� 

ខំ��នុងិអំកភូូ��នៃ�លេ�ៀត  �ានុក្រគួួសាារ �ង 
អូុសា សាា��  ពុ ូស្រុសាុ�នុ  ពុ ូគួ� ពុឈូានូុ  ���� 

នុងិអំកលេផ្សា�ងលេ�ៀតក្រ�ខែហ�១៧នុាក់ 

ក្រតវូិក្រ�ធាានុភូូ�ិអ�� នុងិ�នុក់្រ��់ឲ្យ�លេ��

ក្រ�ជ្ឈ��លេនុ��ួ�សាើា�ង លេគួលេចោ�ជ្ឈាខែា�ង�ិនុ 

លេសាែោះក្រតង់នុងឹ��វិិតនីុ ៍លេក្រពុោះចង់នុា�គួាំ 

ក្រ��ូ�ផ្សាៅ��ក�ើា�ងលេធាវើ�ត�ក�ែតវិាាខែ��

ខ�សាពុ�នុលេយោ�យរ�សាអ់ងគការ �លូេចះំ

ពុួកលេគួក្រតូវិខែតកលេ�ំច ខែតក្រ�ធាានុភូូ�ិអ�� 

នុងិ�នុច់តិ�ី�ណ្ឌ��នុ�ចួខ��ឹក្រ��់�ា  

លេ�ើលេគួសារួចលេ�ើើយ�ា លេធាវើអវ�ពុ���នុ�កក្រ��់ 

�ា ជ្ឈាកសាកិរតា�ងពុ�លេ�ើ�លេរៀង�ក។ លេពុ� 

លេនុោះពុួកខំ��ក៏លេចញលេ���ា�ងអសា់គួាំ។

សិនិិសិិមុ័និ ិ

  �ក��់�ួ�សាើា�ង លេគួឲ្យ�លេនុ�រង់ 

ចា�កំ�ងលេរោងលេតៀ��ួយ ជ្ឈញ្ញាា�ង នុងិ

���ូ�ក្រ�ក់សាើកឹលេតោំត យា�លេ�ោយកង 

ឈាើ�៦នុាក់ ក្រ��ា�់លេ�ោយកា�លេភូើើង

អាកាក្រគួ�់នៃ�។ 

 រង់ចា�ជ្ឈាយូរខំ��ក៏សារួលេ��កងឈាើ�

�ំាក់លេនុ���លេនុោះ�ា ខែនុ!៎ សា��ិត!ី លេគួ

ឲ្យ�ខំ���ក��លេនុះលេធាវើអវ� លេគួលេឆ្នាំើើយ�ា “រង់ចា�

�នុីចិ”។  

 �នុីចិលេក្រកោយ�កលេឃ្មុំើញកងឈាើ�

��នុាក់ចូ��ក លេហើយក៏ចា�់លេផ្សាៅើ�សាួរ 

ចលេ�ើើយ�ំាក់�ៅងៗ។ ���ូងលេគួសាួរលេ��

�ងអូុសា “លេ�ើ�៍! សា��ិតតីា�ងពុ�ឆ្នាំាំ� 

១៩៧០ ��១់៩៧៥ លេធាវើអវ�ខើះ?” �ង

អូុសា លេឆ្នាំើើយ�ា លេធាវើជ្ឈាក្រ�ធាានុក្រកុ�កំ�ង

ភូូ�ិក្រកា�ង កូនុលេធាវើកង�័ពុរ�លេ�ោះ”។ ពុួក 

លេគួសារលេសារ�ា សានុីសិា�័ុនុធពុ�រជ្ឈានុ។់ 

 �នុាំ�់�ក��ល់េវិនុពុសូ្រុសាុ�នុ ពុសូ្រុសាុ�នុ  

លេឆ្នាំើើយ�ា “ធាើា�់លេធាវើក្រ�ធាានុភូូ�ិ លេ�ើរ

ក្រ��ូ�នៃរអងារ ក្រត�លេងៀត លេផ្សាំើជ្ឈូនុ��់

កង�័ពុរ�លេ�ោះលេយើងលេនុ�សា�រភូូ�ិ��ខ 

លេហើយកូនុក្រ�ុសាពុ�រនុាក់ធាើា�់លេធាវើជ្ឈាកង 

�័ពុរ�លេ�ោះ”។  លេឆ្នាំើើយរួចលេគួ លេគួ�ាក់�ញ្ចចូ� 
កំ�ងសានុីសិា�ុ័នុធពុ�រជ្ឈានុ។់  

 �នុាំ�់�កលេគួសាួរ ពុូ ឈានូុ គួាត់

លេឆ្នាំើើយ�ា “ជ្ឈាអំកលេ�ើរលេកោសាខ��់ឲ្យ� 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ���ានុអាការៈ�ិនុស្រុសា�ួ 

ខើនួុ...” ពុួកលេគួសាួរ�នុលីេ�ៀត�ា “អ� �ចឹង 
សា��ិតលីេធាវើលេពុ��ខែ�នុលេ�?” ខំ��កាតល់េហើយ 
ក្រ�ខែកកលេ��ពុួកលេគួ“ �ិនុខែ�នុលេ� ក្រគួានុ ់

ខែតអំកភូូ�ិពុងឹពុាក់ឲ្យ�លេកោសាខ���់ៅង 

�ាា��ា�លេណ្ឌ ាោះ លេ�ើលេឆ្នាំើើយ�ាលេធាវើលេពុ��លេគួ

សា�ើា�់�តល់េហើយ។

 �នុាំ�់�ក��់លេវិនុពុូគួ� ពុូគួ� លេឆ្នាំើើយ

�ា “�នុលេធាវើកងឈាើ���នៃ�អ” លេហើយលេគួ 

�ាក់គួាតក់ំ�ងសានុីសិា�័ុនុធ��នៃ�ៃ។  រួចរា� ់
លេហើយពុកួលេគួកានុក់្រក�ាសាចលេ�ើើយលេ�� 

វិិញ។ 

 �ួយស្រុសា�ក់ លេគួក្រតឡុ�់�កវិិញ 

លេហើយក្រ��់�ា “ឲ្យ�លេឈាែោះ អូុសា នុងិ 

ស្រុសាុ�នុលេ��លេនុ�ជ្ឈា�ួយក្រ�ធាានុសានុីសិា�ខ 

ឌ�ច សាូ�ក���រ�ភអ�។ ខំ��ក្រកលេឡុកតា� 
�ងអួចលេឃ្មុំើញពុួកលេគួលេ�ោះក្រក�ាលេចញពុ�

កអំក�ា�ងពុ�រយក�កចងសាើា�លេសាក

�លេណ្ឌៅើរលេ��។  ���� ពុកួវិាឲ្យ�លេចញតា� 

�វារ�ួយលេ�ៀតលេ��កំ�ង�ួ�ខែ�រ លេហើយ

លេគួក្រ��់ពុួកខំ��ឲ្យ�រង់ចា�។  

 រង់ចា�ជ្ឈាយូរនៃ�ៃលេហៀ��ចិស្រុសាា�់ 

ខែតលេឃ្មុំើញ�នុ�សា�ពុ�រនុាក់ ជ្ឈិះ�ាូត ូCL90 

�ានុកា�លេភូើើងអាកាសាាុយពុ�លេក្រកោយ

�ា�ងពុ�រនុាក់ ខែ��លេគួលេហ��ា គួណ្ឌៈ

ចាត់តា�ង ក�ែាភិូ��ក្រ��់ឲ្យ�ពុួកខំ��

ក្រតឡុ�់�កសាហករណ៍្ឌវិិញ លេហើយ�នុី

លេ�ៀត�ា “លេពុ�អងគការក្រតូវិការ ក្រតូវិ

�កតា�ការចាតត់ា�ង លេហើយក្រតូវិលេចះ

�ាក់ការណ៍្ឌ នុងិរាយការណ៍្ឌខែា�ងជ្ឈូនុ

អងគការលេយើង។ �នុាំ�់�ក��ងលេហៀ� 

�នុលីេ�ៀត�ា លេតើរកខែា�ងរលេ�ៀ�ណ្ឌា? 

ពុកួលេគួក្រ��់�ា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ��ជ្ឈាអត�ត 

ក្រ�ធាានុភូូ�ិគួណ្ឌៈ “ក,ខ,គួ” សា��ធសាឹង

ជ្ឈាខែា�ងនៃ�លេជ្ឈើងលេសាោភឹូ� លេហ�យាានុ។  

ពុកួវិា�នុលីេ�ៀត�ា ក្រគូួលេពុ�� ក្រគូួ�លេក្រង�នុ  

�ាហានុ �ា�ូសិាក៏ជ្ឈាខែា�ងខែ�រ។ ឮ�លូេចោំះ 

ពុួកខំ��ចាកលេចញ�កយាាងលេ�ឿនុ។ 

 លេ�ើរលេចញពុ��ួ��នុពុ�រ�� ខែស្រុសា  

លេឃ្មុំើញកងឈាើ���នុាក់រត់�ក លេហើយ

ខែស្រុសាក�ា “ឈា�់សានិុ!ៗ លេ�កងសានុីសិា�ខ 

ក្រតវូិការសា��ិតនីុារ�ឲ្យ�ជ្ឈយួ�ាក់�យ 

ក្រជូ្ឈកពុ�រ��នៃ�ៃសានិុ។” លេពុ�លេនុោះខំ��ក្រ�ខែកក 
�ា “ខំ��លេ��លេ�ើ�កូនុៗលេនុ�ឯសាហករណ៍្ឌ”។ 
�ួយខែភូើតលេនុោះ ស្រុសាា�់ខែតសាា�� ក្រ�ពុនុធ 

�ងអូុសា លេឆ្នាំើើយ�ា “អ� �ចងឹខំ��ក្រតឡុ�់លេ�� 
វិញិ” ខំ���នុត�ក្រ��់សាា���ា “�ិតនីុារ� 
ឯងលេ��លេធាវើអវ� លេ��ផ្សាះំលេ�� លេក្រពុោះកូនុខច� 

ក�ពុ�ងពុ��លេ�លេ�ោះលេនុះ វិាយ�ខើា�ងណ្ឌាសា ់ 

លេហើយកូនុតចូៗលេនុ�ផ្សាះំលេ�ៀត។ ខែតសាា�� 

�ិនុក្រពុ� លេហើយក្រតឡុ�់លេ��ជ្ឈា�ួយពុកួ

ឈាើ�លេនុោះវិិញលេ��។  ខែតក្រ�ខែហ�ជ្ឈា

សាា��ចង់�ងឹពុ��ៅ� សា�ខ��កំយាាងណ្ឌា?  

 ខែសាអកលេឡុើង អំកលេឡុើងលេតោំតលេនុ� 

��លេនុោះ�នុលេឃ្មុំើញពុួកលេគួសា�ើា�់�ង

អូុសា នុងិ ពុូស្រុសាុ�នុ លេនុ��ៃាចលេនុោះ�ត់

លេហើយ ច�ខែណ្ឌក����នុងិសាា�� លេនុ�លេឃ្មុំើញ 

�ាក់�យក្រជ្ឈកូ ខែត��នៃ�ៃលេក្រកោយ�កពុកួ 

វិាសា�ើា�់លេចោ��ា�ងអសារួ់��ា�ងកូនុ 

ខែងាតរ�សា ់សាា��ផ្សាង ពុកួវិា�នុចា�់លេ�ះ 

ចូ�លេ��កំ�ងរលេណ្ឌៅ��ា�ងរសា់។  

 អ� �ចងឹអំក�ងក្រ�ញា�់ក្រ�ញា�ល់េ�� 

ជ្ឈ�ួលេ�កងសាយជ្ឈា�នុាំនុ ់លេក្រពុោះលេ�កង 

សាយ�ានុសា�ិធិអ�ណ្ឌាចខើា�ងណ្ឌាសា។់

 �ៅាយខំ��ងក់កូា�ជ្ឈាសាញ្ញាា ជ្ឈា�ួយ 
ការរាាយរាា�់�រ៏នុធត់សាើ�តអារ�ែណ៍្ឌឥត 
ឧ��ា។



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 61

លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២

ទមីៃនទុ់កិខណើស្សោកិមីេាយទមីៃនទុ់កិខណើស្សោកិមីេាយ

�ីវិតណើខសោ�ឈុំាមី�ីវិតណើខសោ�ឈុំាមី

មរតិក្សាអស់ិនិសិិ័័យុនៃនិតំិណៈក់្សា
វេញឹើ សិឈាមបុរសុិិទ្ធិ ិ

 �នុាំ�់ពុ��នុ��ួ�ពុនុើសឺា�ៅ�ពុ���

លេហៀ��ក។ ខែសាអកលេឡុើង�កពុ�វិា�វិញិ  

�ៅាយខំ��គួាត�ិ់នុ�នុច�ូហ�ូ�យលេនុ� 
លេរោង�យរួ�លេ�។ ខំ��សាលេងាតលេ�ើ�គួាត ់
�នុចូ�លេ��កំ�ងផ្សាះំ លេហើយលេចញ�ក 
វិញិយាាងលេ�ឿនុ លេ�ោយ�ានុរ�សារ់�រ

�ាក់កំ�ង�ង់ក្រកណ្ឌាត�ូ់រកំ�ងចលេងាះលេខោ

លេខែ�លេ�រំក្រ��ក្រ�ឡុាក់សា��ធខែតភូក់។ 

 ខំ���ងឹ�ាគួាត�់នុយក�ាសាជ្ឈាខែខ� 
ក នុងិលេក្រគួឿងក្រ�ក់ខែ��គួាត�់នុសានុ�� 

��ក�នុីចិ�នុីចួសាក្រ�ា�់ខែចកកូនុ សា�់

ពុ�ក្រ�ក់ខែខជ្ឈាលេញើសាឈាា��រសិា��ធរ�សា ់

ឪពុ�កជ្ឈាក្រគួូ�លេក្រង�នុកំ�ងការចិញ្ចច�ឹកូនុ 
៦នុាក់។  �ៅាយខំ��លេ�ើរយាាងលេ�ឿនុ�ា�ង

លេជ្ឈើង�លេ�លេ��ផ្សាះំសា��ិតលីេ�ភូូ�ិលេ�ើ�ូ�

ខច�កង់ជ្ឈិះលេ��ភូូ�ិនៃក្រជ្ឈនុងិភូូ�ិសាវាយរក

ជ្ឈួ�ក�ែាភិូ��លេ�កងសាយ។ 

 យ�់ងងឹតលេ�ើ�លេឃ្មុំើញ�នុ�សា�

សាំ�ងៗ�ៅាយខំ��លេ�ើរ�កផ្សាះំវិិញ។ ឪពុ�ក 

នុងិ�ងស្រុសា�ខំ��អងគ�យចា�លេនុ�កា�ជ្ឈលេណ្ឌៅើ រ។ 

គួាត�់ា�ងពុ�រច�ូលេ��សាក្រ�ានុ�ីា�ងលេខោ 

អាវិក្រ�ឡុាក់ភូក់ លេពុោះ�លេ�គួែានុអាហារ។  

ឪពុ�កសាួរ�ីាយខំ���ា “�នុជ្ឈួ�លេ�កង

សាយលេ�?” �ៅាយខំ��ក្រគួវិ�កូា�លេហើយ

លេពុោ��ា “�ិនុ�នុជ្ឈ�ួលេ� សារួលេគួសារួឯង 

លេគួ�ាលេ�កងលេ��ក្រ�ជ្ឈ��លេនុ��ាំក់លេ�ើ”។ 

 �ិនុ�នុ�ា�នុែានុនុា��ផ្សាង ឮសា�លេឡុង

ខែស្រុសាកលេហ�ពុ�ខាងលេក្រក�ផ្សាះំ “សា��ិតី

ឡុ�ងលេអើយៗ លេចញ�កលេក្រក�នុរិសាា

ក�ែាភិូ��លេ�កងចង់ជ្ឈួ�។” លេនុះជ្ឈា

សា�លេឡុងសា��ិតីលេ�គួណ្ឌៈ��ខក្រពុួញ

លេរោង�យ។ ឪពុ�ក�ៅាយខំ��លេចញ�ក 

លេគួនុយិាយ�កកានុគ់ួាត់�ា ��់នៃ�ៃ

ក�ែាភិូ��ឲ្យ�លេ��លេនុ��ួ�សាើា�ង លេ�ាច 

�នុសា��ិតី�ែ�ឯង�ិនុលេ�� �ៅាយខំ��

នុយិាយលេ��កានុន់ុរិសាា�ា�ង�ឹកខែភូកំ

រ��ងរលេ�ោងយកនៃ�សា�ពុះ�ា “សាូ�

សា��ិតីលេ�តាីអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ខំ��ពុ�រ��នៃ�ៃ

លេ�ៀត�ក ខំ��រង់ចា��ាឪពុ�ក�ៅាយខំ��សានិុ 

ក្រគួសួាារខំ��គួង់ខែតលេ��រសាល់េនុ���លេនុោះលេ� 

សាូ�សា��ិតីជ្ឈួយរាយការណ៍្ឌ��់

ក�ែាភិូ��លេ�កងសាយផ្សាង”។ 

 លេនុះជ្ឈាលេ�សា�ៅាយរ�សា់ខំ��លេ�ើ�ូ� 
�កឃ្មុំើាខែសាវងរកជ្ឈ�ួលេ�កងសាយឲ្យ�អសា ់

��ធភូាពុ�ា�លេណ្ឌ ាោះ។  លេគួត��កវិញិ�ា  

“សា��ិត�ីែ�ឯងក្រតូវិ��ួ�ខ�សាក្រតូវិច�លេពុោះ 

��ខអងគការ�ាំក់លេ�ើ លេ�ើ�ិនុលេឃ្មុំើញលេ�� 

លេ�ក�ែាភិូ��លេយើងនុឹង�កនុា�ខើួនុ 

�នុាំ�់�កពុួកលេគួក៏លេចញលេ��វិិញ។” 

 ឪពុ�ក�ៅាយខំ��ងាកលេ�ើ���ខគួាំ�ក

�លេងាើ�ធា�ៗ  �ឹកខែភូកំហរូលេចញ�ករ�ឹៗកំ�ង 
ភូាពុអសាស់ាងឹ�ឹយាាងខើា�ង លេហើយច�ូ 

លេ��កំ�ងផ្សាះំសាក្រ�ាកលេរៀងៗខើនួុ។ គួាតល់េនុ�
 

ខែតនុយិាយខ�ឹ�ៗ លេពុោរលេពុញលេ�ោយ

ភូាពុភ័ូយខើាច នុងិច�ខែ�ងចតិខីែរងឱរា។ 

 �ៃាចនៃ�ៃ�នុាំ�់ លេពុ�ខំ��លេចញពុ�លេរោង 
�យរួ� �ីាយខំ��ចូ�លេ��ហ�ូ�យ

ជ្ឈួ��ួយខែភូើតគួាត់សាួរ�ា “កូនុហ�ូ 

�យលេហើយឬលេនុ�?” �ា�ង�ឹក��ខលេក្រក�� 

ក្រក� លេ�ោយកៅ�អាណិ្ឌតកូនុ។  ខំ��លេឆ្នាំើើយ�ា  
“លេហើយៗខែ�ា”។ �ួយស្រុសា�ក់លេក្រកោយ�ក 

គួាត�់ក��ផ់្សាះំរួចច�ូលេ��កំ�ង លេហើយ 
លេចញ�កវិញិភូើា� �ានុរ�សា�់ាក់កំ�ង 
រ�ូ�ចលេងាះលេខោលេ�រំក្រ��ពុណ៌្ឌលេខែ�ក្រជ្ឈ�ក់ 

�លេកើឿ  លេហើយលេ�ើរតក្រ�ង់លេ��ផ្សាះំសា��ិត ី

លេ�ភូូ�ិលេ�ើ�ូ�ខច�កង់ជ្ឈះិ។ លេពុ�លេនុោះលេ�ភូូ�ិ 

សារួ�ា  “សា��ិតនីុារ�លេ��ណ្ឌា?”  លេ�ោយ 

គួាត�ិ់នុ�នុគិួតខែវិងឆ្នាំៃាយ �ៅាយខំ��លេឆ្នាំើើយ 
�ា “ចាស៎ា ខំ��លេ��ជ្ឈ�ួលេ�កងសាយ” លេ�ភូូ�ិ  

�ិ�ឋភូាពុ៖ កញ្ញាច�់ខែខ�ក
�នុីចិ�នុីចួខែ��សា�់ 
ពុ�ក្រ�ក់ខែខជ្ឈាក្រគួូ�លេក្រង�នុ
កំ�ងការចញ្ចច�ឹកូនុៗ៦ 
នុាក់ ខែ���ីាយខំ��យក
លេ��ជ្ឈូនុលេ�កងសាយ សា��
លេគួលេនុ�កំ�ងភូូ�ិលេ�ើ�ូ�រសា់
(ឡុ�ង វិង�សា�ិ�ធ/
លេសាៀវិលេភូ��ួ�ពុិឃ្មុំា�)
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២

ឮ�លូេចះំក៏ក្រ��់�ៅាយខំ���ា “�ិនុ�នុលេ� 

ជ្ឈា�់រវិ�់�ូាតកំ�ងភូូ�ិ។”

 លេ�ភូូ�ិ�ិនុចង់ឲ្យ��ៅាយខំ��ជ្ឈួ�លេ� 
កងសាយលេឡុើយ។ លេគួពុតិជ្ឈា�ានុលេចតនុា 

��ចចរតឹសា�ើា�់ជ្ឈាក្រ�ពុ័នុធ។

  �ៅាយខំ��ក៏សាលេក្រ�ចចតិលីេ�ើរលេជ្ឈើង�លេ�

លេ��ភូូ�ិនៃក្រជ្ឈ នុងិភូូ�ិសាវាយ ខែ���ានុ

ច�ៃាយក្រ�ខែហ�ជ្ឈាង��គួ�ឡូុខែ�ាក្រត�ា�ង 
លេ�ឃ្មុំចា�់លេផ្សាៅើ�ងងឹតរកលេភូើ�ង។  

 ឪពុ�កខំ��អងគ�យរង់ចា�ជ្ឈា�ួយ�ង
 

ស្រុសា�យាាងអនុះំសាាលេ�ើរច�ះលេ�ើរលេឡុើង លេ�ឃ្មុំ 

កានុខ់ែតងងឹតខើា�ង �ាយឡុ�នុងឹត�ណ្ឌក់ 

�ឹកលេភូើ�ងធាើាក់�ក។ �ា�ាងលេ�ៀត�ៅាយ 

ខំ��លេ�ើរខែត�ំាក់ឯង�រ�ភខើាចជ្ឈួ�កង 
ឈាើ�តា�ផ្សាើូវិ ក្រ�ក�ជ្ឈាលេគួសាង�័យ 

លេហើយលេរឿងរាាវិកានុខ់ែតធា�។  

 ស្រុសាលេ�ោ��នុ�សា�សាំ�ងៗ លេ�ើរពុ�ះ 
ខែក្រជ្ឈក�ឹកលេភូើ�ង គឺួជ្ឈាអំក�ៅាយ។ ឪពុ�ក  

នុងិ�ងស្រុសា�ខំ��សាំ�ះលេ��សារួនុា� “យាាងលេ�ាច
 

លេហើយខែ�ាវិា?” �ៅាយខំ��ក្រគួវិ�កូា�ជ្ឈា�ួយ 
�ឹកខែភូកំលេហើយលេពុោ��ា “�ិនុ�នុជ្ឈួ� 

លេ�កងសាយលេ� លេ�ភូូ�ិក្រ��់�ា លេគួលេ��

ក្រ�ជ្ឈ��លេនុ��ាំក់លេ�ើ�ិនុ�ានុ�់កវិិញ។” 

 ខែ�ាក៏ច�ូលេ��សាក្រ�ានុ�ីា�ងអសាក់�ើា�ង 

�ាតិនៃ�ាលេខ�ោះឈាា�សាលេ�ើ�ក��ពុាក់��ឹក 

លេជ្ឈោករួចនុយិាយគួាំ�ា “លេយើង�ិនុអាច 

លេគួច�នុលេ� លេយើងក្រតូវិខែតលេ��លេនុ��ួ� 

សាើា�ងតា��ញ្ញាាលេ�កងសាយ ក្រគួានុខ់ែត 

លេយើងក្រតវូិគិួត�ា លេតើកូនុណ្ឌាក្រតវូិ��កលេនុ� 

��លេនុះ លេហើយកូនុណ្ឌាក្រតវូិលេ��ជ្ឈា�ួយ។” 

កិេីស្សងឃឹមីឆ្នាំៃាយហសួ្សពីណើ�ើងណើមីឃ្មុំ កិេីស្សងឃឹមីឆ្នាំៃាយហសួ្សពីណើ�ើងណើមីឃ្មុំ 

រវំេដាះកូ្សានិវេចញឹពិ�ត្រក្សាញ៉ាអំងគការបុសិាច

 �នុំ�ឹនុងឹការឈាែ�សាឈាែ��កកាយ

រកលេ�កងសាយ�ិនុជ្ឈួ� លេធាវើឲ្យ��ៅាយខំ��

អសា់សាងឹឹ�យាាងខើា�ង។ ពុ�� ះរ�ក

ជ្ឈ�វិិត�នុ�ក់លេ�ក�ក�ិនុឈា�់ពុិតជ្ឈា

លេធាវើឲ្យ��ៅាយខំ��វិ�ិវិ�ស់ាើា�់អារ�ែណ៍្ឌរក

គិួតអវ��ិនុលេចញ។ 

 ��កញំា�ញ�រ�កកួនុលេពុញក្រ�ណ្ឌ លេហើយ 

ក៏ខែ�ងខើាចលេសាចកៅ�សាើា�់លេនុ�ច�លេពុោះ 

��ខលេ�ៀតខែ�រ អវ�ខែ��សា�ខានុ�់�ផ្សា�តលេនុោះ 

លេពុ�អតព់ុ�ឪពុ�ក�ៅាយលេ�� លេតើជ្ឈ�វិតិកូនុៗ  

លេនុ�រសារ់លេ�ៀ�ណ្ឌា ឬក៏លេគួអាច�កឆ្នាំក់ 

យកជ្ឈ�វិតិតា�លេក្រកោយ លេក្រពុោះកូនុៗលេនុ� 

តចូ លេក្រ����ចូកូនុ�ានុល់េ�ើ�នុងឹ��ះសាើា� 

កាក់លេរៀនុលេ�ើរលេតះតះ។  

 �ួយនៃ�ៃៗ គួាតអ់ងគ�យក្រតលេ��កូា� 
ជ្ឈងគង់គិួតខែវិងឆ្នាំៃាយពុ���លេណ្ឌើរជ្ឈ�វិតិកូនុៗ  

�ា�ងហរូ�ឹកខែភូកំសាស្រុសាាក់ស្រុសាវិា�ងលេនុក្រតា 

លេ�ើ�អវ�ពុ��យ�់ពុ�ខែខ�ជ្ឈ�វិិត�៏អា�់អួរ

លេនុះ។ ��ាាងលេ�ៀតលេពុ�លេវិ�ាអងគការ

យកលេ��សា�ើា�់លេនុ�លេ�ើ�ួ�សាើា�ងក៏

�ក��់។  

 អ�ឡុ�ងលេពុ�លេនុោះគួាត�់នុសាលេក្រ�ច

ចិតរួីចលេហើយគួាត់នុងឹយកខំ�� នុងិ�អូនុ

លេភូើោះ�ា�ងពុ�រលេ��ជ្ឈា�ួយ។ លេក្រពុោះលេពុ� 

កនុើង�កគួាត់លេឃ្មុំើញខំ��ក្រតូវិលេ�កង

ក��ារយកលេ��អ�់រ�លេធាវើសាវ័យ�ិលេតៀនុ 

នុងិ�ាក់ពុិនុយ័សាៅ��លេនុោំសាជ្ឈាហរូខែហ

ខែ��គួាតព់ុ�ិកលេ�ើ�នុងឹខែភូកំណ្ឌាសា។់  

ច� ខែណ្ឌក�អូ នុលេភូើោះលេនុ�តូចលេ�ើ អត់ពុ�

គួាត់�ិនុ�ងឹ�ាលេគួលេធាវើ���ា�នុណ្ឌាលេ�? 

លេពុ�លេនុោះក្រពុ�ឹងគួាត់ក្រ�ក�ជ្ឈា�ិនុ 

សាៃ�់លេឡុើយ លេ�ើគួាតក់្រតូវិលេគួសា�ើា�់ �លូេចះំ 

គួាតស់ាលេក្រ�ចចតិយីកលេ��ជ្ឈា�ួយ។  ខែត

គួាត់�ាក់��ក�អូនុវិាា នុងិ�ងស្រុសា�ចិនុៅា

ឲ្យ�លេនុ�ជ្ឈា�ួយតាយាយ។ �ៅាយគួាត់

លេនុ�ខែត�ិនុ��កចិតអីារ�ែណ៍្ឌ�ិនុសាៃ�់

លេសាោះ លេក្រពុោះកូនុវិាាលេនុ�តចូ លេហើយលេនុ� 

កំ�ងភូូ�ិក្រកា�ងខែកូរ�ួ�សាើា�ងលេ�ៀត ខើាច 
ខែក្រកងលេពុ�គួាតច់ាកលេចញលេ��ពុកួកង 

ឈាើ�លេឃ្មុំើញក្រ�ក�ជ្ឈាលេគួតា�យកលេ��

សា�ើា�់លេចោ�  លេនុះជ្ឈាការគិួតលេសាំើរខែ�ក 

ក្រ�ូង អក្រងូនុលេ�ះ�ងូ។ 

 នៃ�ៃលេនុោះគួាត់�នុ�ាញកូា�កូនុ

វិាា�កឱ�នុងឹលេ�ើ�ក្រ�ូង�ា�ង�ឹកខែភូកំ 

�ាអាលេឡុោះអា�យ័�ានុងឹ�ិនុ�នុជ្ឈ�ួ

��ខកូនុលេ�ៀតលេ� លេហើយក្រ��់កូនុវិាា�ា  

“កូនុសា�ើាញ់!  ចរូកូនុលេ��លេ�ងតា  នុងិ

អ��លេនុ�ភូូ�ិនៃក្រពុក្រកឡុាញ់តូចច�ះ លេហើយ
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លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៨ ខែខមេ�សា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្សំណើ�ងអានទងមីរ��ស្សំណើ�ងអានទងមីរ��

 គួាតឈ់ា�់ជ្ឈខែជ្ឈកគួាំ�ិនុ�នុ�ា�នុែានុ

ផ្សាង ក៏ឮសា�លេឡុងខែស្រុសាកលេហ�ពុ�ខាង លេក្រក� 

លេ�វើយៗ គឺួ�ិនុខ�សាពុ��នុ�សា���នុលេ�។ 

 ឪពុ�ក�ៅាយខំ��ក៏លេចញ�កជ្ឈួ��ា�ង

�ិនុ�ានុជ់្ឈូត�ឹកខែភូកំផ្សាង។ ពុាក�សា�ៅ�

សា�លេឡុងសា�លេនុៀងលេខើោចផ្សា�ា�ិនុខ�សាពុ�

��នុលេឡុើយ លេហ�អនុងំខា�ចូា�យក

ក្រពុ�ងឹក្រគួួសាារខំ��ឲ្យ�លេ��លេនុ��ួ�លេនុោះ 

�ៅាយខំ��ក៏ត�វិញិ�ា នុងឹលេហើយក្រគួសួាារ

ខំ�� នុងឹលេធាវើតា��ញ្ញាាក�ែាភិូ��លេ�កង

សាយ ខែសាអកលេឡុើងខំ��នុងឹលេរៀ�ច�អ�វិាានុ់

លេចញលេ��លេហើយ។ 

 នុ�រសាារលេនុោះលេចញលេ��វិិញលេ�ោយ

លេ�ះសា�ៅ�លេក្រគួោតក្រគួាត�ា សា��ិត�ីែ� 

ឯងក្រតូវិលេធាវើតា��ញ្ញាាលេ�កងសាយលេនុះ

ឲ្យ��នុ។

�ិនុ�ចក់្រតឡុ�់�កវិញិលេ� លេនុ�លេ�ង�� 

លេនុោះឲ្យ��នុយូរច�ះ។ គួាត់�នុ�ាក់ 

កូតក់ារពុតិ�ិនុនុយិាយក្រ��់កូនុវិាា�ា 

អងគការឲ្យ�ក្រគួួសាារលេ��លេនុ��ួ�សាើា�ង 

លេឡុើយ ខើាចកូនុសាើ�តអារ�ែណ៍្ឌ�ចូលេពុ�

ខំ��លេឃ្មុំើញលេគួជ្ឈ�ករលេណ្ឌៅ���កជ្ឈាលេស្រុសាច។  

 ខែសាអកលេឡុើងក្រពុ�ងឹក្រពុា�ៗ កូនុវិាា 

ក៏�ចួរតរ់�លេ�ោះលេចញពុ�ភូូ�ិក្រកា�ងលេឆ្នាំោុះ 

លេ��ភូូ�ិនៃក្រពុក្រកឡុាញ់តូចក្រ���យនុងឹ 

លេក្រគួោះ�ាំក់ជ្ឈា����ផ្សា�ត លេក្រកោ�ក្រកខែសា 

ខែភូំក�ៅាយខំ���ួចលេ�ើ��ិនុឲ្យ�កូនុ�ឹង

លេ�ោយត�ណ្ឌក់�ឹកខែភូកំរលេ�ៀ�ធាើាក់�ា�ង 

�ិនុ�ងឹខើនួុ។ �ានុខែតលេខោខើ��ួយចលេងាះ 

ចងនុងឹសា�ូារលេចក�ក��ភូ់ូ�ិនៃក្រពុ

ក្រកឡុាញ់តចូជ្ឈ�ួតា នុងិអ�� លេហើយនុយិាយ 

ក្រ��់�ា �ៅាយឲ្យ��កលេ�ង។ 

 លេនុ�ជ្ឈា�ួយអ���នុ�ួយយ�់លេ�ោយ 

�ានុការនុកឹរ�កឹឪពុ�ក�ៅាយលេពុក កូនុ

វិាា យ�លេសាំើររា�យ់�់ រា�ន់ៃ�ៃ �ឹកខែភូកំ

�ឹកសាលេ�ូោរហរូអណ្ឌៅឺតអណ្ឌៅក លេ�ោះ 

ជ្ឈាតានុងិអ��  �ួងលេ�ោ�យាាងណ្ឌាក៏ 

លេ�ោយ។ តានុងិអ���ងឹ�ា �ៅាយខំ���នុ

រ�លេ�ោះកូនុវិាាលេចញពុ�ក្រកញា�អងគការ

�ិសាាច ��កឲ្យ�តានុងិអ�� ជ្ឈួយលេ�ើ�ខែ�

រក�ាជ្ឈ�វិិត លេក្រពុោះក្រគួួសាារកូនុ នុងិ�អូនុ

�ិនុ�ងឹលេគួសា�ើា�់លេនុ�លេពុ�ណ្ឌា។  

 កូនុវិាា វិាយ�ខើា�ងលេពុក តាពុតិជ្ឈាតងឹ 

ក្រ�ងូ នុងិ�ានុការ�រ�ភយាាងខើា�ងខើាច 

ខែក្រកងឮសា�លេឡុង��់កងឈាើ�ក�ែា- 

ភិូ����ិវិតនីុ ៍ លេគួក្រ�ក�ជ្ឈា�ឹង�ា 

លេយើង�ាក់��ពុួនុឈាា�ខែា�ងក្រ�ឆ្នាំា�ង

��វិិតនីុ ៍លេនុោះនុងឹ�ានុលេរឿងរាាវិកានុខ់ែត

ធា�។ លេ�ោយខើាចអងគការ��វិិតនីុ�៍ងឹ 

��នុនៃ�ៃ�ៅាយខំ��ចាកលេចញលេ���ួ�សាើា�ង

�ា�នុែានុនៃ�ៃ តាក៏សាលេក្រ�ចចិតនីុា�លេច�លេ�ើរ 

�កភូូ�ិក្រកា�ងវិញិ�ា�ង�ឹកខែភូកំអាណិ្ឌត 

��់កូនុស្រុសា�លេខើោចចិត។ី ខើាច�ា ឪពុ�ក  

នុងិ�ងស្រុសា�ចិតី�ិនុ�នុ លេហើយ�នុ

នុយិាយក្រ��់កូនុស្រុសា��ា ឲ្យ�ពុ�កសា�� 

លេ�ោសាផ្សាង ខែ��ពុ�ក�ិនុអាច�ាក់��ក 

លេច�ឲ្យ�លេនុ�កំ�ងភូូ�ិនៃក្រពុក្រកឡុាញ់តចូ�នុ

លេ�ោយលេច�វិាាវិាយ� លេហើយ��ាាងលេ�ៀត

ខើាចអងគការ�ងឹ �លូេចះំពុ�កសាលេក្រ�ចនុា�

លេច��កវិិញ។ �ៅាយខំ���ិនុ�ានុ�ាតក់

អវ�ខែ�រ។ វិាជ្ឈាវិាសានុា នុងិក្រពុហែ�ិខតិ

ខែ��កក្រ�ិតឲ្យ�កូនុវិាា នុងិឪពុ�ក�ៅាយ

�នុជ្ឈ�ួ��ខគួាំជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ��នុលេពុ�

ខែ��គួាតក់្រតូវិលេគួសា�ើា�់។  

 យ�់លេនុោះ លេពុ�លេនុោះ លេ�ាោងលេនុោះ 

គួាត�់ា�ងពុ�រ�ិនុ�ានុស់ាក្រ�ានុលីេ�។ គួាត់

ក�ពុ�ងគិួតយាាងវិក់វិ�កំ�ងអនុើង់�ឹកខែភូកំ

ក�ែនៃនុសាងគ�អនុ�តរិ ិយិ �ិនុក្រ�ណ្ឌ��� ់

ជ្ឈ�វិិតក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាើូតក្រតង់ខែ��គួាំ�ានុ 
ជ្ឈ�វិតិសា��រសារ់ានុ�ីា�ងគួែានុវិញិ្ញាាណ្ឌជ្ឈ�ួជ្ឈ�� 

ក្រគួសួាារខែត�ា�លេណ្ឌ ាោះ។ សា�លេឡុងជ្ឈខែជ្ឈកគួាំ 

លេខ�ោយលេ��ៗ �ៅងឮ�ៅង�តរ់ហតូសាៃាត ់

ឈាឹង គួាត់�ា�ងពុ�រហាក់�ូចជ្ឈាអសា់ 

ក�ើា�ងកាយ នុងិចិត។ី 
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