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ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេសាមរលេ�ខលេនាះ ៖លេសាមរលេ�ខលេនាះ ៖ ឆ្នាំា�ង យ�, ផ្សាាត ចានាស់ា�នាតិា, �ារែារ�ឋ លេមីតាី, សា�ភ័ិន្ត្រីកី ភិាណ្ឌា, លេមីក វាិនា, លេសាៀង កញ្ញាា,ឡូ�ង �ានា,ី គឹឹម សុវុណ្ណ ណដាានី ី

ទូូច វណ្ណេណ្ណ ណត, ណ្ណេសុៀង កញ្ញាា, ណ្ណេ�ៀក ស្រីសុណី្ណេ�ជ្រ�, មីនី សុាណ្ណាស់ុ, ងាានី ់វីនី, ណ្ណេ�ង �ងសរ៉ាាាសុុ,ី ណ្ណេមនី ណ្ណេនីឿនី  នីងិឡុុង វងសសុមិទូធ

អំកនាពិុនាធ នាងិស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា៖ អំកនាពិុនាធ នាងិស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា៖ ផ្សាាត ចានាស់ា�នាតិា អំក�កខែក្រ�៖អំក�កខែក្រ�៖  �មីី អ�ិភីិង នាងិ ជ្ឈយ័ ចានាស់ា�ខីែណ្ឌត នាពិុនាធនាាយក�ូលេ�ៅ៖នាពិុនាធនាាយក�ូលេ�ៅ៖ លេសាោមី �ា�នា�នា   

ជ្ឈ�នាយួការនាពិុនាធនាាយក៖ ជ្ឈ�នាយួការនាពិុនាធនាាយក៖ �ារែារ�ឋ លេមីតាី ក្រកាហាើកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ក្រកាហាើកិក��ពុ�ូ�័រ៖ �ី លេសានាសាូនាឡីូា ក្រគ្គ�់ក្រគ្គងការខែចកផ្សា�ាយ៖ក្រគ្គ�់ក្រគ្គងការខែចកផ្សា�ាយ៖ លេឆ្នាំង លេវាែង 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

ស្រ្តីសុីីកំ�ុង�ាលស្រីសុូវ។ (បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

 លេខតនីៃក្រពុខែវាង ............................... ៤៧

 លេខតកី�ពុង់ចាមី ............................. ៥១

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

«ទ្ធិលួពិឃិាដ»

 លេចោរ�ួច�យកំា�ង ........................៥៥

ខែវាកឆ្នាំាច�ជ្ឈីក  លេមីច�ងលេភិៅ��វិាតនីា ៍(ត) ....៥៥



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៧ សខមីនីា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ សខមីនីា ឆាំ្នំ� ២០២២

 លេនាៅនៃ�ៃ�ី៨ ខែខមីីនាាជ្ឈាលេរៀងរា�់ឆ្នាំាំ� �ិវាានាារី

អនារីជ្ឈាតិ គឺ្គជ្ឈានៃ�ៃ�វ៏ាិលេសាសាវាិសាា���ផ្សា�តមួីយ ខែ�� 

ក្រតវូា�នាក្រ�រពុធ លេឡូើងលេ�ើមី�អី�អរ��ស់ាមិី�ធផ្សា�រ�សា់

ស្រ្តីសាីី �លេងាើនាការយ�់�ងឹអ�ពុីសាមីភិាពុរ�សា់ស្រ្តីសាីី នាងិ

ជ្ឈ�រ�ញសាមីភិាពុលេយនាឌ័័រ ឲ្យ�កានាខ់ែតក្រ�លេសាើរលេឡូើង។ 

នៃ�ៃលេនាះ ខា��សាមូី�ើាយសាលេមីីចខែមីែនាវូាក្រពុះកិតីយិសា ច�លេពុោះ

ទវិានារ តីអៃរ្ជាត ិ-
ព្រះពះមហាក្សព្រះតតី ព្រះពះវររាជមាតាជាតសិ� ែរ
ឆាំងំ យុុ នាយុក្សាមជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��

ណ្ណេសុៀវណ្ណេ�ៅ «សាក្សតីព្រះ�វត្សិាស្រ្ត្្ ៖ ណ្ណេសុៀវណ្ណេ�ៅកំណ្ណតណ់្ណេ�តុ
រ៉ាបសុ់ជ្រ�ះម�ាកសជ្រត ីនីណ្ណេរ៉ាោតមី មុនីនិីាថ សុី�នី ុជ្រ�ះវរ៉ារ៉ាា�
មាតា�ាតខិ្មែ�ែរ៉ា»។ ណ្ណេសុៀវណ្ណេ�ៅកំណ្ណតណ់្ណេ�តរុ៉ាបសុ់សុណ្ណេមីចជ្រ�ះ
វរ៉ារ៉ាា�មាតា�ាតខិ្មែ�ែរ៉ា ជ្រតូវបានីបកខ្មែជ្រប�ី�ាសុាបារ៉ាាំង ណ្ណេដាោយ
ណ្ណេលោកឯកអគឹគរ៉ាា�ទូូតបណ្ណឌិត �លូីយា ូណ្ណេអ. ខ្មែ�លណ្ណេជ្រដាសុ 
ខ្មែដាលបានីបំណ្ណេ�ញតនួីាទីូ�ាណ្ណេល�ា�ាាល់�ានី�់សុុ់រ៉ាបសុ់សុណ្ណេមីច
ជ្រ�ះបរ៉ាមរ៉ាតនីណ្ណេកោដាឋ ជ្របមាណ្ណ�ាង១២ឆ្នាំាំំ។  
ណ្ណេសុៀវណ្ណេ�ៅកំណ្ណតណ់្ណេ�តណុ្ណេនីះ ណ្ណេបាះ�ុមុណ្ណេឡុើងណ្ណេដាោយគឹណ្ណេជ្រមោង
ស្រីសុាវជ្រ�ាវ�ាសុាចិនី រ៉ាបសុ់ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា។ 
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៧ សខមីនីា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ សខមីនីា ឆាំ្នំ� ២០២២

ការ��លេពុញក្រពុះរាជ្ឈកិចចលេ�ោយឥតលេនាឿយណ្ឌាយរ�សា់

ក្រពុះអងគ សាក្រមីា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុី�ជ្ឈា�ា�ងអសា។់ ក្រពុះរាជ្ឈ

��លេណ្ឌើរជ្ឈីវាិតមួីយខែផ្សាកំនៃនាក្រពុះអងគ ក្រតូវា�នាពុិពុណ៌្ឌនាា

លេនាៅកំ�ងលេសាៀវាលេភិៅ សាក្សាី�ត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ ។ កំ�ងក្រពុះនាាមី

ជ្ឈាក្រពុះរាជ្ឈវារមីាតាជ្ឈាតិខែខមរ ក្រពុះមីហាាក�ក្រតី គឺ្គជ្ឈា

ក្រពុះរាជ្ឈសាាក�ីនៃនាជ្ឈ�ពុូកជ្ឈាលេក្រចើនារ�សា់ក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

ក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា។ តាមីរយៈក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាលីេនាះ ក្រពុះអងគ

�នា��លេពុញក្រពុះរាជ្ឈកិចច�ា�ងលេនាៅលេ�ើឆ្នាំាកជ្ឈាតិនាិង

អនារីជ្ឈាត ិក្រពុមី�ា�ងក្រពុះរាជ្ឈកិចចសា�ខានា់ៗ ជ្ឈាលេក្រចើនាខែ��

មិីនាសាូវា�ងឹឮ លេ�ើមី�ីក្រ�ក្រ�ង់��ក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុី�ជ្ឈា�ា�ង 
អសា។់ លេឆ្នាំេ�តឱកាសាលេនាៅកំ�ងនៃ�ៃខែ����ួ�សាគា�ច់�លេពុោះ 
តនៃមីេ ក៏�ចូជ្ឈាលេ�ើកកមុីសា់សាិ�ធិរ�សា់ស្រ្តីសាីី�ា�ងអសា់ ខា��

សាូមី�ើាយក្រពុះកិតីយិសា សាលេមីីចក្រពុះមីហាាក�ក្រត ីក្រពុះ

វាររាជ្ឈមីាតាជ្ឈាតខិែខមរ ខែ��ជ្ឈាវាីរស្រ្តីសាីីមួីយក្រពុះអងគ នៃនា

ស្រ្តីសាីីក្រគ្គ�់រូ�នាងិជ្ឈនារួមីជ្ឈាតកិមុី�ជ្ឈា�ា�ងអសា់។

 ជ្រ�ះម�ាកសជ្រត ីនីណ្ណេរ៉ាោតមី មុនីនិីាថ សុី�នី ុជ្រ�ះវរ៉ារ៉ាា� 
មាតា�ាតខិ្មែ�ែរ៉ា គឹង់ណ្ណេលើអជ្រងឹងសុរ៉ាណ្ណេសុរ៉ា កំណ្ណតណ់្ណេ�តកុំុងជ្រ�ះ 
រ៉ាា�ដាណំ្ណេណ្ណើរ៉ាយាងមកកានីត់បំនីរ់៉ាណំ្ណេដាោះកំុងជ្របណ្ណេទូសុកមុុ�ាណ្ណេនីៅ
ឆ្នាំាំំ១៩៧៣។ (បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ជ្រ�ះម�ាកសជ្រត ីនីណ្ណេរ៉ាោតមី 
មុនីនិីាថ សុី�នី ុជ្រ�ះវរ៉ារ៉ាា�
មាតា�ាតខិ្មែ�ែរ៉ា យាងទូសុសនីកិចច
ជ្របាសុាទូបនីាាយស្រីសុី កំុង
ណ្ណេ�តណី្ណេសុៀមរ៉ាាប ណ្ណេនីៅឆ្នាំាំំ១៩៧៣។ 
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌល 
ឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

2 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

្ួ្ ណាៃ វេ� វេទព ណៃ
គិណៈស្រុ្ុកពាមជរ

 លេនាៅនៃ�ៃ�ី១១ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ក្រកសាងួសានាីសិា�ខ

ត��នា២់១រួមីមីានាសាមីមិីតភីីិ(ក្រ�ធានាសាួរចលេមីេើយ), 

សាមីមិីតមីីែ�នា (អំកកតក់្រតា) នាងិ សា�ភ័ិនា (កងការពុារ) 

�នាសាួរចលេមីេើយលេ�ៅលេ�ើអំកលេ�ោសាមីកពុីភូិមិីភិាគ្គ�ូពុ៌ា

មំីាក់លេឈមោះ សាសួា ណ្ឌានា ខែ��អងគការលេចោ��ាក�ត។់ 

លេនាៅច�លេពុោះមី�ខអំកសាួរចលេមីេើយ សាួសា ណ្ឌានា �នា

សាារភិាពុ�ចូខាងលេក្រកោមី ៖

 ខា��លេឈមោះ សាសួា ណ្ឌានា លេឈមោះ ��វិាតនីា ៍លេ�ពុ ណ្ឌនា 

លេភិ�ក្រ�ុសា អាយ�៣៣ឆ្នាំាំ� (លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦)។ ខា��មីានា

ផាតិ ចាន់ិសុិនិិតា

ស្រុសាកុក�លេណ្ឌើតលេនាៅភូិមិី ក្រតាច ឃុំ���នូាសារ ស្រុសាកុមីានាជ្ឈយ័

�ម ីត��នា២់៤។ ឪពុ�ករ�សាខ់ា��លេឈមោះ សាសួា ហាង់ នាងិមីីាយ 
លេឈមោះ លេ�ក �ូច។ ខា��មីានា�ង�ូូនា�លេងាើតច�នានួា ៩នាាក់

 
ស្រុសាី៥នាាក់ នាងិក្រ�សុា៤នាាក់។ ក្រកមុីក្រគ្គួសាាររ�សា់ខា��សាាតិ

កំ�ងវាណ្ឌ ាៈកសាកិរ�ាំក់កណី្ឌា�ក្រ�ក�មី�ខរ�រលេធើើខែស្រុសា។ ខា��

មីានាកក្រមិីតវា��ធម៌ីកា�ពុសីាងគមីចាសាល់េរៀនា���់ាំក់�ី 

២។ ខា���នាច�ូលេរៀនាជ្ឈាមួីយ��វិាតនីា ៍ច�នានួា៧វាគ្គគ �ូចជ្ឈា  
លេរៀនាលេនាៅសាា�ាលេយោធាភូិមិីភិាគ្គ នាងិលេរៀនាលេនាៅសាា�ា 

នាលេយោ�យ។ តា�ងពុីលេ�ើមីមីក ខា��ពុ��ខែ��លេធើើជ្ឈា�ាហាានា 

�ែូ�ីសាលេ� �ែ�ខែនាខីា��ធេា�់�នាចូ�នានិាាំការនាលេយោ�យ

ជ្ឈាមួីយសាងគមីរាស្រ្តីសានីាយិមី។

កងចល័តនីារ៉ា ីណ្ណេនីៅ�ូមិ�ាគឹបូ�ាាកំ�ុងជ្របមូល�លស្រីសុូវ។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 3



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 ខា���នាច�ូ��វិាតនីាល៍េនាៅសាា�ាកមុី�ជ្ឈ��ក្រតខែ��មីានា
 

�ីតា�ងសាាិតលេនាៅ�ួ�លេគ្គោក, រាជ្ឈធានាភីិំ�លេពុញ កំ�ងឆ្នាំាំ� 
១៩៦២ តាមីរយៈសាមីមិីត ីវាង់ លេឈមោះ��វិាតនីា ៍ឈកូ 

�ចច���នាជំ្ឈាលេ�ខាត��នា២់៤។ �នាាា�់ពុចី�ូ��វិាតនីាខ៍ា�� 
��ួ��នាត�ខែណ្ឌងជ្ឈា�នា�ីនាាា�់។ លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦២ 

�ខែ�� ខា��មីានាតនួាា�ីជ្ឈាអំក�កឹនាា�សាសិា�លេនាៅកំ�ងសាា�ា
 

កមុី�ជ្ឈ��ក្រត។ លេក្រកោយមីក សាមីមិីត ីឈកូ �នាឧលេ�ាសានាាមី 
ខា��ចូ�ជ្ឈាសាមីាជ្ឈិក�ក�លេក្រត�មីលេនាៅនៃ�ៃ�ី១០ ខែខត��ា 

ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ នាងិកេាយជ្ឈាសាមីាជ្ឈិកលេពុញសាិ�ធិលេនាៅនៃ�ៃ 

�ី១០ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ �នាាា�់ពុចី�ូ�ក�ជ្ឈនាលេពុញ 

សាិ�ធិលេហាើយ ខា���នាលេ�ៅលេនាៅជ្ឈាមួីយសាមីមិីត ីគី្គមី ឡូាក់ 

លេធើើជ្ឈាលេ�ខាស្រុសាកុនៃក្រពុខែវាង។ លេក្រកោយមីក សាមីមិីត ីណ្ឌា� 

សាានា �នាចាតត់ា�ងខា��ឲ្យ�លេធើើជ្ឈាលេ�ខាលេយោធាត��នា២់៣។ 
លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ ខា��លេធើើជ្ឈាក្រ�ធានាលេសានាាធកិារត��នា២់៤។ 

លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខា��មីានាតួនាា�ីជ្ឈាក្រ�ធានាឃុំ២ ត��នា ់
២៤។ រហាតូ��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៣ អងគការ�នាចាតត់ា�ងខា��

ឲ្យ�លេធើើជ្ឈាអនា�លេ�ខាស្រុសាុកពុាមីជ្ឈរ។ 

 ច�លេពុោះសាកមីមភិាពុតសាាូរ�សា់ខា��កំ�ងរយៈកា�

កនាេងមីកចា�់តា�ងពុឆី្នាំាំ�១៩៦២ �� ់ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខា��ច�ូ 
�លេក្រមីើខមា�ងមីានាភិារកិចចជ្ឈាអំកយាមីសាា�ា, យាមី

ក្រកុង, ចា�ចា�់ខែខមរក្រកហាមី�ចខតិ�័ណ្ឌ ា។ ��ះ��់

លេក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខា���នាច�ូ�លេក្រមីើកំ�ងច�ានាាមួីយ

លេឈមោះ ច�ានាាលេសាើលេរើ លេក្រកោមីការ�កឹនាា�រ�សា់លេឈមោះ

ឈកូ គឺ្គជ្ឈាអំក��ួ�ខ�សាក្រតូវារួមីកំ�ងក្រ�លេ�សាខែ��មីានា 
ឋាានាៈពុាក់ផ្សាាាយ៣, ចក្រកី គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធានាលេយោធារួមីកំ�ង

ក្រ�លេ�សា ខែ��មីានាឋាានាៈពុាក់ផ្សាាាយ២ នាងិ សា�ផ្សាានា ពុាក់ 

ផ្សាាាយ១។ ខា���ងឹច�ាសា�់ា ច�នាាលេនាះមីានាការ�លេមូី�ង

សាាី�លេក្រជ្ឈើសាយកជ្ឈនាក�មីម�យនាសីាកីណី្ឌា� នាងិក�មីម�យនាសីាី

លេសាើលេរើកំ�ងក្រ�លេ�សាលេធើើជ្ឈាកមីេា�ងយ��ធសាាស្រ្តីសា ីនាងិលេក្រជ្ឈើសា

យកមូី��ឋានា�ខែងូកមីានាសាលូេវាៀត, លេឆ្នាំកូសាេវូាែាគី្គ, �ែឡូូញូ, 
 

គ្គ�យ� នាងិជ្ឈាពុលិេសាសាលេវាៀតណ្ឌាមី។ ច�នាាលេសាើលេរើមីានា

�ិសាលេ�ៅយ��ធសាាស្រ្តីសាគឺី្គ �ី១)  ក្រតូវាកសាាងកមីេា�ង យកចតិ ី

��ក�ាក់កំ�ងអងគភិាពុក្រកសាួងមូី��ឋានាខែ��មីានាការ

��កចិត ីមីានាជ្ឈ�ហារកណី្ឌា� នាងិជ្ឈ�ហារលេសាើលេរើ។ �ី២) 

ក្រតូវាក្រ�មូី�លេសា��ង នាងិយកចិត�ី�ក�ាក់�ងារ�លេងាើនា

ផ្សា�ឲ្យ��នាលេក្រចើនាជ្ឈាងលេគ្គ នាងិកសាាងមូី��ឋានា�ខែងូកលេក្រត�មី 

លេធើើសាន្ត្រីងគាមីយូរអខែងើង។ �ី៣) ក្រតូវាក្រ�មូី�អាវា�ធ��ក លេហាើយ 

�ញ្ញាហអាវា�ធមីានាលេវាៀតណ្ឌាមីផ្សា�ី់ជ្ឈ�នាយួជ្ឈាមូី��ឋានា។ 

 លេ�ើមី�ឈីានាលេ�ៅរកការសាលេក្រមីច�ិសាលេ�ៅជ្ឈាយ��ធសាាស្រ្តីសា ី

រ�សាច់�នាាលេសាើលេរើមីានាការលេរៀ�ច�សាកមីមភិាពុ�ចូជ្ឈា៖ 

ខាងខែផ្សាកំចាតត់ា�ងរួមីមីានាសាមីមិីត ីឈកូ ��ួ��នាា�កខាង 
កំ�ងក្រ�លេ�សា នាងិ�ាក់�ងជ្ឈាមួីយលេវាៀតណ្ឌាមី។ សាមីមិីត ី

ចានា ់ចក្រកី ��ួ��នាា�កខែផ្សាកំលេយោធា�ូ�ា�ងក្រ�លេ�សា។ 

ច�ខែណ្ឌកខាងខែផ្សាកំនាលេយោ�យមីានាខេមឹីសាារអ�់រ�ច�នានួា

�ីច�ណ្ឌ�ច គឺ្គ៖ ១) កសាាងកមីេា�ងក្រគ្គ�់ខែផ្សាកំឲ្យ��នាលេក្រចើនា

លេនាៅកំ�ងមូី��ឋានា នាងិអងគភិាពុ�ា�ងនាលេយោ�យ នាងិ

សាតិអារមីមណ៍្ឌ។ ២) លេក្រត�មី�កខណ្ឌៈសាមី�តីិលេ�ើមី�ី

តសាាូយូរអខែងើង តាមីរូ�ភិាពុសាមី�ូរខែ��នាងិឈេ�។ 

៣) កសាាងកមីេា�ង�ខែងូកលេសា�ឋកិចចឲ្យ�ខេា�ងកេា��ផ្សា�ត។ 

រឯីខាងខែផ្សាកំលេសា�ឋកិចចគឺ្គ��ផ្សា�សាមីាគ៌្គាលេសា�ឋកិចចរ�សា់

�ក�ឲ្យ�លេធើើឯកជ្ឈនា, ��ផ្សា�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាឲ្យ��ួចលេគ្គោក្រក�ី, 

មីានា�់ា, ក្រជ្ឈកូ�ក់ឲ្យ�លេវាៀតណ្ឌាមី។ ច�លេពុោះខែផ្សាកំវា��ធម៌ី 

អូសា�ាញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាឲ្យ�លេរៀ�ការតាមីក្រ�នៃពុណី្ឌចាសា់, 

ហាាមីមិីនាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាវាាយរូ�ចមីេាក់អំកតា, លេ�ើក�ឹកចតិ ី

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាឲ្យ�លេសាេ�កសាលេមីេ�ក��ពុាក់សា�វីា�ិយ័ នាងិលេក្រច�ង

��ចលេក្រមី�ងឯកជ្ឈនាតាមី��ពុលីេ�ើមីលេ�ោយមិីនាឲ្យ�លេក្រច�ង

អ�ពុីសាមូីហាភិាពុ។

 ខាងលេ�ើលេនាះគឺ្គជ្ឈាចលេមីេើយរភិាពុរ�សា ់សាសួា ណ្ឌានា 

លេហាៅ លេ�ពុ ណ្ឌនា ក្រ��់លេ�ៅកានាអំ់កសារួចលេមីេើយសាីអី�ពុកីារ 

លេរៀ�ច�សាកមីមភិាពុក�តន់ាងឹអងគការ នាងិខែខ��ណី្ឌាញ

ច�នាាលេសាលេរើរ�សា ់ឈកូ, ចក្រកី នាងិ សា�ផ្សាានា លេ�ើមី��ីះ 

លេ�រលេធើើសាន្ត្រីងគាមីក្រ�ឆ្នាំា�ងនាងឹ�ក�ក�មីម�យនាសីាកីមុី�ជ្ឈា។

ក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អតា��លេនាះ�កស្រុសាង់លេចញពុីលេសាចកំី ក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អតា��លេនាះ�កស្រុសាង់លេចញពុីលេសាចកំី 

កតល់េហាត�សារួចលេមីេើយឯកសាារJ00៩២៤។ រា�ច់លេមីេើយ កតល់េហាត�សារួចលេមីេើយឯកសាារJ00៩២៤។ រា�ច់លេមីេើយ 

សាារភិាពុរ�សាអំ់កលេ�ោសា�ា�ងអសាល់េនាៅមីនាារីសានាីសិា�ខ សាារភិាពុរ�សាអំ់កលេ�ោសា�ា�ងអសាល់េនាៅមីនាារីសានាីសិា�ខ 

សា-២១ សា��ធខែតឆ្នាំេងកាតក់ារ�ងខិត�ងខ�នាងិលេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីម សា-២១ សា��ធខែតឆ្នាំេងកាតក់ារ�ងខិត�ងខ�នាងិលេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីម 

ធៃនាធ់ៃរពុកីងសារួចលេមីេើយរ�សាខ់ែខមរក្រកហាមី �លូេចះំលេយើងធៃនាធ់ៃរពុកីងសារួចលេមីេើយរ�សាខ់ែខមរក្រកហាមី �លូេចះំលេយើង

មិីនាអាចសានាំ�ិឋានា�នា�ាចលេមីេើយសាារភិាពុរ�សា ់សាសួា មិីនាអាចសានាំ�ិឋានា�នា�ាចលេមីេើយសាារភិាពុរ�សា ់សាសួា 

ណ្ឌានា លេហាៅ លេ�ពុ ពុនា ពុិតឬយែាងណ្ឌាលេនាោះលេ�?ណ្ឌានា លេហាៅ លេ�ពុ ពុនា ពុិតឬយែាងណ្ឌាលេនាោះលេ�?

4 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ដារ៉ាារដ ឋ វេមតិា 

 ខា��លេឈមោះ លេសាោមី លេពុៅ នាងិមីានាលេឈមោះ ��វិាតនីា ៍

លេសាោមី វាិនា ជ្ឈនាជ្ឈាតខិែខមរ លេភិ�ក្រ�ុសា អាយ�៣៤ឆ្នាំាំ�។ ខា��

មីានា�ី��លេនាៅភូិមិីភ័ិគ្គក្រក�សិា (�ចច���នាអំាចជ្ឈាភូិមិីភិ

គ្គគលេនាសា�) ឃុំ��ក្រតលេកោ� (តាលេកោ) ស្រុសាុកនៃក្រពុខែវាង 

(លេពុោធ៍លេរៀង) លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ ក្រ�ពុនាធរ�សា់ខា��លេឈមោះ 

សា� លេសាឿនា ច�ខែណ្ឌកលេឈមោះ��វិាតនីា ៍�ួនា សាារ ីរសា់លេនាៅ

ភូិមិីរងើះមួីយរយ �ចច���នាភូំិមិីអងើះមួីយរយ ឃុំ��

អលេនា�ោង ស្រុសាុកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ ក្រ�ពុនាធខា��

លេធើើការលេនាៅកំ�ងមីនាារីកាតល់េ�រស្រុសាុក។ 

 ខា���ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឃអសា់រយៈលេពុ�៨ឆ្នាំាំ� លេនាៅវាតី

សាើាយសា�ខា សាាិតលេនាៅភូិមិីសាើាយសា�ខា ឃុំ��នៃក្រពុកលេនាេោង 

ស្រុសាុកនៃក្រពុខែវាង លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ �ងខា��លេឈមោះ មីែ�ក គឺ្គជ្ឈា

កងទ័ូ�ខ្មែ�ែរ៉ាជ្រក�មកំ�ុងវាយជ្របយុទូធ�ាមួយ 
កងទ័ូ�ណ្ណេវៀតណ្ណាម ណ្ណេនីៅតាមបណ្ណេណី្ណោយជ្រ�ំខ្មែដានី។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

អំក���ួសាខា��លេក្រពុោះគ្គាតគឺ់្គជ្ឈាសាន្ត្រីងគាជ្ឈ វាតសីាើាយសា�ខា។ 

ចា�់ពុឆី្នាំាំ�១៩៦១��ឆ់្នាំាំ�១៩៦២ ខា��លេរៀនាលេនាៅវាតសីាាងឹ

សាេតូ សាាតិលេនាៅឃុំ��អំកលេ�ឿង ស្រុសាកុពុាមីជ្ឈរ លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ 

ខា��លេរៀនាភិាសាា�� ីជ្ឈាមួីយក្រគ្គ ូសា�ខ សានិា(�ចច���នាលំេនាៅ

ចមីាារលេកៅសាាូរ�ឋ) ច�ខែណ្ឌកក្រគ្គូ ក្រពុ� សាមី�តីិ �លេក្រង�នា 

ច�លេណ្ឌោ� នាងិសារលេសារតាមីសូាក្រត។ លេនាៅលេពុ�លេនាោះ ក្រគ្គូ 

ហាាយ លេអ� ក៏�លេក្រង�នាភិាសាា��ខីែ�រ នាងិជ្ឈាសាន្ត្រីងគាជ្ឈ 

វាត។ី ហាាយ លេអ� មីានាស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនាៅភូិមិីពុនៃនាេ ឃុំ��

�លេ�ង ស្រុសាកុពុាមីរក៍ លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ កា�ខា��លេនាៅលេរៀនា

�ីលេនាោះមីានាសាិសា�ច�នានួា២០អងគ។ 

 មិីតភីិកីិខែ��ខា��ជ្ឈិតសាំិ�ធជ្ឈាមួីយមីានាលេឈមោះ សា�ខ 

សានិា , លេកៅ មួីនា, ក្រពុ� សាមី�តី ិលេហាៅ មីានា នាងិមីានាលេឈមោះ

លេក្រកៅមួីយលេ�ៀតគឺ្គ ចក្រកី, សាេូត, រ�ឋ, មី�� មីានា, លេមីែង នាងិ 

វេសាម វេ�៖ វេលខា្ង្កាា ត់�នីាយ្យ�ព្រះកតី
ស្រុ្ុកវេកាះជ័យ្យ តំ�ៃ់២៤

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 5



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ណ្ឌនា លេនាៅស្រុសាុកពុាមីជ្ឈរ, ក្រកូច, មិី ឃុំនា (ស្រុសាុកលេកោះ 

ជ្ឈ័យ) , ហាាក់ (លេយោធាភូិមិីភិាគ្គ), ឈនួា ក្រ�ធានារង 

លេយោធាត��នា២់៤, កង, សាា�ត គឺ្គជ្ឈា�ញ្ញាាការរងត��នា ់

២៤, �ែ��, ផ្សា�សា, សាារែនា, វាែានា,់ វាែ�នា គឺ្គជ្ឈាលេ�ខាឃុំ 

លេយោធាត��នា២់៤។ លេនាៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខា����ួ�

�នាការអ�់រ�ពុីសាមីមិីត ីឈកូ នាងិសាមីមិីត ីចក្រកី ។ 

ខេមឹីសាារខែ��សាមីមិីត ីឈកូ នាយិាយអ�់រ�ខា��គឺ្គ «ឥឡូវូា
 

លេនាះលេយើងច�់សាន្ត្រីងគាមី �ែ�ខែនាកីារងារពុ�កមីមកានាខ់ែត

ខេា�ងលេឡូើង �ែ�ណ្ឌ ាឹងលេហាើយលេនាៅជ្ឈីវាភិាពុមិីនាក្រគ្គ�់ក្រគ្គានា់

លេ�ៀត សា�ខភិាពុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកានាខ់ែតលេចោ� លេហាវាហាតឈ់ ឺ

លេហាើយ��ធភិាពុលេ�ោះស្រុសាាយមិីនាលេចញ។ លេ�ើលេក្រ���លេធៀ� 

ជ្ឈាមួីយក្រ�លេ�សា�នៃ�លេ�ៀត គឺ្គលេយើងចាញ់លេគ្គ នាងិមិីនា

លេជ្ឈឿនាលេ�ឿនាលេ�។ លេយើងក្រតូវាយកចិត�ី�ក�ាក់ក្រ�មូី�

លេកៀងគ្គរកមីេា�ងឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាឧ�តាមីភលេយើង លេ�ោយ��ខែ�ក

កមីេា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាពុី��វិាត»ី ។ ច�ខែណ្ឌកខេមឹីសាារខែ��

សាមីមិីត ីចក្រកី អ�់រ�ខា��គឺ្គ «លេ�ើកអ�ពុី�ញ្ញាហលេក្រ���លេធៀ�

សាម័ីយមី�នាសាន្ត្រីងគាមីមីានា�កខណ្ឌៈខ�សាគ្គាំ លេយើងខើះ 

ខាតសាមីភារ លេសា��ងអាហាារមិីនាក្រគ្គ�់ក្រគ្គានា ់ពុីសាងគមី

ចាសា់មីានាហា�ូក្រគ្គ�់ក្រគ្គានា។់ ចក្រកី �នាអ�់រ�ខា���ា «ខ�លេធើើ

សាកមីមភិាពុលេ�ៅចា�ច�់ច�ងច�់លេ�ើមីចា�គិ្គតគ្គាំ»។ ខេមឹីសាារ 

�ា�ងអសា់លេនាះខា���នាយកលេ�ៅលេធើើការលេឃុំោសានាា��ផ្សា�សា 
��ផ្សា��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា លេហាើយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាមួីយច�នានួាយ�ស់្រុសា�

តាមីការលេឃុំោសានាាលេនាះ។ ខា��ចាតត់ា�ងកមីេា�ង�នាលីេ�ៀត

មីានាលេឈមោះ សា�ខ នា ីគឺ្គជ្ឈាសាមីាជ្ឈកិ�ីពុរីកំ�ងគ្គណ្ឌៈស្រុសាកុ

ក្រតខែ�ក, លេ�ពុ លេកត គឺ្គជ្ឈាគ្គណ្ឌៈកសាកិមីមស្រុសាកុក្រតខែ�ក, 

ចនិា ចនា គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធានាឃុំ��ក្រកលេសាោមីអក (កលេនា�ោមីអក), 

ហាតួ លេសាង គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធានាឃុំ��ពុាមី�ារ (ពុាមីមីនាាារ), 

ខមឹី អ�ី គឺ្គជ្ឈាយ�ជ្ឈនាលេនាៅភូិមិី�ែ�ក�ាក ឃុំ��ក្រ�ធាត�, លេមីែត 

គឺ្គជ្ឈាយ�វាជ្ឈនាលេនាៅភូិមិីក្រជ្ឈ�ួ ឃុំ��ក្រកលេសាោមីអក (កលេនា�ោមី 

អក)នាងិលេឈមោះ លេកៅ មួីនា។ 

 លេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៦ ខា��លេរៀនាលេនាៅវាតកី�សាានា សាាតិលេនាៅ

ខាងត�ូងច�ារអ�លេពុៅជ្ឈា�់នាងឹ�លេនាេ�សាាក់ខែ��មីានា

ចមីៃាយ២០០លេ�ៅ៣០០ខែមីែក្រតពុីមីាត់�លេនាេលេក្រតើយ

ខាងលេកើត នាងិមីានាក្រគ្គ�ូលេក្រង�នាលេឈមោះ �ូ ។  �នាាា�់មីក

ខា��មីកលេនាៅភូិមិីសាាងឹសាេតូ កំ�ងឃុំ��អំកលេ�ឿង ស្រុសាកុពុាមីជ្ឈរ 

លេខតនីៃក្រពុខែវាង វាិញ លេ�ោយសាារអាចារ� ហាាយ លេអ� 

ឲ្យ�ខា��ជ្ឈួយ�លេក្រង�នាច�លេណ្ឌោ� នាងិសារលេសារតាមីសាូក្រត 

��់សាិសា��ាំក់�ី១ ច�នានួា២០នាាក់។  

 ខា���នាចូ���វិាតនីាល៍េនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៧ លេនាៅវាតសីាាឹង

សាេូត ភូិមិីសាាឹងសាេូត ឃុំ��អំកលេ�ឿង ស្រុសាុកពុាមីរក៍ លេខតី
 

នៃក្រពុខែវាងខែ��អំកនាា�ច�ូលេឈមោះ លេកៅ មី�នា។ មូី�លេហាត� 

លេកៅ មី�នា អាចអូសា�ាញខា��ឲ្យ�ច�ូ��វិាតនីា�៍នា គឺ្គលេ�ោយ 
សាារគ្គាត់ពុនា��់ខា��អ�ពុីការជ្ឈិះជ្ឈានាស់ាកីិភូិមិី នាងិការ

រ�លេ�ោះខេនួា។ 

 លេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៨ ខា��លេចញពុវីាតសីាាងឹសាេតូមីកវាតី

ក�ខែរែង សាាិតលេនាៅភូិមិីក�ខែរែង ឃុំ��ធាយ ស្រុសាុក�ភិំ� លេខត ី

នៃក្រពុខែវាង �នាាា�់មីកខា��សាកឹខែតមំីង។ តា�ងពុខីា��ច�ូ��វិាតនីា៍
 

មីកលេនាៅខែខឧសាភិា ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ ខា����ួ�ត�ខែណ្ឌងជ្ឈា

កងទ័ូ�ខ្មែ�ែរ៉ាជ្រក�មកំ�ងុវាយជ្របយុទូធ�ាមួយកងទ័ូ�ណ្ណេវៀតណ្ណាម 
ណ្ណេនីៅសុមរ៉ា�ូមិកំុងស្រីសុុកជ្របសុូជ្រត ណ្ណេ�តសីុាាយណ្ណេរ៉ាៀង។ ខ្មែ�មករ៉ាា 
ឆ្នាំាំំ១៩៧៨។ (បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

6 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

លេ�ខាសាងាាត ់លេនាៅ�នាាាយចក្រកី លេនាៅស្រុសាុកលេកោះជ្ឈ័យ។ 

ចា�់តា�ងពុីខែខឧសាភិា ��់ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ 

អងគការឲ្យ�ខា����ួ�ការងារលេនាៅសាងាាត់�ឹងលេ�ោ�។ 

លេនាៅចលេនាេោះពុខីែខត��ា១៩៦៩ �� ់ខែខក�មីភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

 អងគការចាតត់ា�ងខា��ឲ្យ�លេ�ៅលេរៀនាលេនាៅសាា�ាភូិមិីភិាគ្គ។ 

អភិិ��សាា�ាភូិមិីភិាគ្គលេឈមោះ លេសាោ យែានា ់នាងិ តា

មីែា�់។ លេនាៅលេពុ�ខា��ក្រតឡូ�់មីកពុីលេរៀនាវាិញអងគការឲ្យ�ខា��

លេ�ៅ��ួ�ការងារលេនាៅស្រុសាកុក្រតខែ�ក លេ�ោយមីានាតនួាា�ី

ជ្ឈាក្រ�ធានាស្រុសាុកក្រតខែ�ក។ ខា��ចូ��ក�លេនាៅនៃ�ៃ�ី១២ 

ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេ�ោយមីានាអំកឧលេ�ាសានាាមីគឺ្គ �ង

ឈកូ នាងិ �ងជ្ឈយ័ គឺ្គជ្ឈាអំក��ួ�សាគា�។់ លេក្រកោយមីក

ខា���នាចាតត់ា�ង លេឈមោះ �ែ�ក សាាាង លេនាៅសាហាករណ៍្ឌភូិមិី

លេពុោធ ៍សាងាាតក់្រ�ធាត�,ឃុំាវា ឃុំ�នា សាងាាតអ់លេនា�ោង, ��� 

��ីច លេនាៅអងគភិាពុសានាីសិា�ខស្រុសាុក, លេសាៅ សាូលេវាត លេនាៅ

មីនាារីលេពុ��មីធ�មី ឲ្យ�លេធើើសាកមីមភិាពុ��ខែ�កកមីេា�ង

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនានាងិ��វិាតនីា,៍ ពុក្រងីកខាងសាី�ធម៌ី�ី៦ (ក��

ក្រ�ក្រពុឹតអីើីខែ��លេ�មើសានាងឹស្រ្តីសាីីលេភិ�ឲ្យ�លេសាោះ) លេហាើយ

�លេងាើតលេចោរកមីមឲ្យ�លេ�ើរ�ចួលេ�ើមី�វីាាយ��វិាតនីា។៍ លេនាៅកំ�ង 
ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខា����ួ�ឋាានាៈជ្ឈាកមីមាភិិ��លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ 

 អងគការ�នាចា�់ខេនួាខា��មីក�ីលេនាះ លេក្រពុោះខា���នា��ួ�
 

ការអ�់រ� នាងិចាត់តា�ងក�ត់ពុីសាមីមិីត ី ឈូក នាងិ

សាមីមិីតចីក្រកី។ ខា��ក្រតវូាយកមីកសារួចលេមីេើយលេនាៅនៃ�ៃ�ី១១ 

ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦។ 

ក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អតា��លេនាះ�កស្រុសាង់លេចញពុីលេសាចកំី ក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អតា��លេនាះ�កស្រុសាង់លេចញពុីលេសាចកំី 

កត់លេហាត�សាួរចលេមីេើយឯកសាារ D១២៧៥។ រា�់កត់លេហាត�សាួរចលេមីេើយឯកសាារ D១២៧៥។ រា�់

ចលេមីេើយសាារភិាពុរ�សា់អំកលេ�ោសា�ា�ងអសា់លេនាៅមីនាារីចលេមីេើយសាារភិាពុរ�សា់អំកលេ�ោសា�ា�ងអសា់លេនាៅមីនាារី

សានាីសិា�ខសា-២១ សា��ធខែតឆ្នាំេងកាតក់ារ�ងខិត�ងខ�នាងិសានាីសិា�ខសា-២១ សា��ធខែតឆ្នាំេងកាតក់ារ�ងខិត�ងខ�នាងិ

លេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីមយែាងធៃនា់ធៃរពុីកងសាួរចលេមីេើយរ�សា់លេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីមយែាងធៃនា់ធៃរពុីកងសាួរចលេមីេើយរ�សា់

ខែខមរក្រកហាមី �ូលេចះំលេយើងមិីនាអាចសានាំ�ិឋានា�នា�ាខែខមរក្រកហាមី �ូលេចះំលេយើងមិីនាអាចសានាំ�ិឋានា�នា�ា

ចលេមីេើយសាារភិាពុរ�សា់ លេសាោមី លេពុៅ លេហាៅ លេសាោមី វាិនា ចលេមីេើយសាារភិាពុរ�សា់ លេសាោមី លេពុៅ លេហាៅ លេសាោមី វាិនា 

ពុិតឬយែាងណ្ឌាលេនាោះលេ�?ពុិតឬយែាងណ្ឌាលេនាោះលេ�?

យុទូធនីារ៉ាកីងទ័ូ�បដាវិតនីីខ៍្មែ�ែរ៉ាជ្រក�មណ្ណេនីៅ�ូមិ�ាគឹបូ�ាា  
រួ៉ាម�ាមួយកងចល័តកំ�ុង�ញូូ្ជូនី�លស្រីសុូវ�ីសុមរ៉ា�ូមិមុ�  
យកមកទុូកណ្ណេនីៅសុមរ៉ា�ូមិណ្ណេជ្រកោយ ។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អគិគវេទសាភិបិាលធិនាគារជាតនិៃកម្ពុជា
ទ្្សៃក�ិ ច “�ណាា ល័យ្យ្វេម�្សមែ”

 ឯកឧតមីី ជ្ឈា ចានាត់ ូអគ្គគលេ�សាាភិិ�� “ធនាាគ្គារ 

ជ្ឈាតិនៃនាកមុី�ជ្ឈា” អលេ�ា ើញជ្ឈាលេភិា�វាកិតីិយសាមីកកានា ់

“�ណ្ឌ ាា�័យសាលេមីីចខែមីែ” នាាក្រពុឹកនៃ�ៃសា�ក្រក �ី២៥ 

ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេ�ើមី�ី�ើាយក្រពុះរាជ្ឈកិតីិយសា

ច�លេពុោះសាលេមីីចក្រពុះមីហាាក�ក្រតី ក្រពុះវាររាជ្ឈមីាតាជ្ឈាត ិ

ខែខមរ ក្រពុមី�ា�ងគ្គា�ក្រ�ច�លេពុោះការ�លេងាើត “�ណ្ឌ ាា�័យ

សាលេមីីចខែមីែ” រ�សា់មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា នាងិ

អ�អរសាា�រ�ិវាាក្រ�ក់លេរៀ� ខ�ួលេ�ើក�ី៤២ ។ 

 ក្រ�ក់លេរៀ�ក្រតូវា�នាលេ�ះពុ�មុីផ្សា�ាយលេឡូើងវាិញ

លេ�ោយធនាាគ្គារជ្ឈាតិនៃនាកមុី�ជ្ឈា នាានៃ�ៃ�ី២១ ខែខមីីនាា 
ឆ្នាំាំ�១៩៨០ ខែ��មីក��់សាពុើនៃ�ៃគឺ្គមីានារយៈកា� 

៤២ឆ្នាំាំ�មីកលេហាើយ។ លេក្រកោយពុីការលេ�ះពុ�មុីរូ��ិយ

�័ណ្ឌ ាលេឡូើងវាិញ �នាាា�់ពុីរូ��ិយ�័ណ្ឌ ាកមុី�ជ្ឈាក្រតូវា�នា 
������ត�់ា�ងស្រុសាងុកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមីធនាាគ្គារជ្ឈាត ិ
នៃនាកមុី�ជ្ឈា �នាស្រុសាវាាស្រុសាលេ�ញផ្សា�ពុើផ្សា�ាយ នាងិ�លេងាើត

ជ្ឈាយ��ធនាាការចា��ច់ជ្ឈាលេក្រចើនា លេ�ើមី�ី�លេងាើនាសាាិរភិាពុ 

នៃនាតនៃមីេក្រ�ក់លេរៀ�។

សុិភ័័ក្រ្តក្សា ិភាណា 

ឯកឧតមី �ា ចានីត់ ូអគឹគណ្ណេទូសុា�ិ បាល “ធនីាគឹារ៉ា�ាតិ នៃនីកមុុ�ា” 
ទូសុសនីកិ ចច “បណ្ណ ណាលយ័សុណ្ណេមីចខ្មែមា” នីាជ្រ�ឹកនៃថៃសុជុ្រក  
ទីូ ២៥ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(សុ�័ុក្រ្តកី �ាណ្ណា/បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ជ្ឈានាចិចកា� ឯកឧតមីីអគ្គគលេ�សាាភិិ�� ជ្ឈា ចានាត់ ូ 

ខែតងគ្គា�ក្រ�យែាងសាើិតសាើាញច�លេពុោះកិចចការសាិក�ា

ស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវារ�សាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា ចា�់តា�ង 
ពុីឆ្នាំាំ�១៩៩៥ រហាតូមីក។ ឯកឧតមីីអគ្គគលេ�សាាភិិ��  

�នាគ្គា�ក្រ���់ការលេ�ះពុ�មុីលេសាៀវាលេភិៅក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

សាីីពុីក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈាសារលេសាលេឡូើងលេ�ោយក្រ�វាតីិវាិ�ូ

��ី��ាញ ជ្ឈាលេខមីរភិាសាា ខែ��ខែក្រ�សាក្រមីួ�ពុី

ឯកសាារលេ�ើមីជ្ឈាភិាសាាអង់លេគ្គេសា ឬភិាសាា�រា�ង។ 

លេសាៀវាលេភិៅខែ��ខែក្រ�សាក្រមី�ួនាងិលេ�ះពុ�មុីជ្ឈាភិាសាាខែខមរ

�ា�ងលេនាោះ រួមីមីានា “ក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាកី្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា” 

សារលេសារលេឡូើងជ្ឈាភិាសាា�រា�ងកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩១៤លេ�ោយ

ក្រ�វាតីវិាិ�ូជ្ឈនាជ្ឈាត�ិរា�ង អាលេ�មីែារ ឡូឺខែកេរ ខែ��ក្រតូវា 

លេក្រ�ើ ក្រ�សា់ជ្ឈាឯកសាារជ្ឈ�នាួយ��់កមីម វាិធីសាិក�ា

រ�សា់ក្រកសាួងអ�់រ� យ�វាជ្ឈនា នាងិកីឡូា នាងិយែាង�ូ�� 

�ូ�ាយលេនាៅកំ�ងក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា, “សាក្រតូវា�ង�ូូនា

ឯង” នាពិុនាធលេ�ោយលេ�ោក ណ្ឌាយែានា ់ចានា�់ា,  “រ�� 

�ែ�� ពុត” ខែ��ជ្ឈាសាាំនៃ�រ�សាក់្រ�វាតីវិា�ូិជ្ឈានាខ់សុាន់ាងិ 

សាាស្រ្តីសាាីចារ�ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាគឺី្គលេ�ោក ខែ�ានា លេឃុំៀរនានិា, 

នាងិ “ជ្ឈ�ងឺកមុី�ជ្ឈា” សារលេសារលេឡូើងលេ�ោយសាងគមីវាិ�ូ

ជ្ឈនាជ្ឈាតិ�រា�ង មីែារ ី អាឡូិចសាានាក់្រឌី័នា មីែា�ីនា នាងិ

លេសាៀវាលេភិៅសាិក�ាជ្ឈានាខ់សុា់�នៃ�លេ�ៀត។ 

 លេក្រកោយខែក្រ�សាក្រមី�ួ លេសាៀវាលេភិៅ�ា�ងលេនាះ ក្រតវូា�នា

ច�ះផ្សា�ាយជ្ឈាភិាគ្គៗ លេនាៅលេ�ើកាខែសាតរសាមកីមុី�ជ្ឈា លេ�ើមី�ី

ផ្សា�ពុើផ្សា�ាយឲ្យ��នា�ូ���ូ�ាយ នាងិជ្ឈាជ្ឈ�នាយួ��មិ់ីតី

អំកអានា�ូលេ�ៅ។ លេសាៀវាលេភិៅខាងលេ�ើ�នាច�ូរួមីច�ខែណ្ឌក

យែាងសាកមីមកំ�ងការលេ�ើកសាាយួការសាកិ�ាស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា

រ�សា់សាិសា�ានា�សាិសា� នាងិអំកស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវាជ្ឈនាជ្ឈាតិ

ខែខមរ ឲ្យ��នាយ��់ងឹ�ាលេតើអំកស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា�រលេ�សាគិ្គត

យែាង�ចូលេមីីចច�លេពុោះក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាខីែខមរ នាងិជ្ឈាមូី��ឋានា

ក្រគឹ្គះ�៏ចា��ច់សាក្រមីា�់យ�វាជ្ឈនាជ្ឈ�នាានាល់េក្រកោយសាិក�ា

ស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា នាងិសារលេសារក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាលេ�ោយខេនួា
 

ឯង។ �ចច���នា ំឯកឧតមីីអគ្គគលេ�សាាភិិ�� �នានាងិក�ពុ�ង 
លេរៀ�ច� នាងិលេ�ះពុ�មុីសាាលេឡូើងវាិញជ្ឈាភិាសាាខែខមរនាវូា 

លេសាៀវាលេភិៅ “រ�� �ែ�� ពុត” រ�សាល់េ�ោក ខែ�ានា លេឃុំៀរនានិា  

សាាស្រ្តីសាាីចារ�សាាក�វាិ��ា�័យខែយែ�។

 លេក្រកៅពុគី្គា�ក្រ���ក់ារលេ�ះពុ�មុីលេសាៀវាលេភិៅក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសា ី

ជ្ឈាភិាសាាខែខមរ ឯកឧតមីីអគ្គគលេ�សាាភិិ�� �នាគ្គា�ក្រ���់

ការផ្សា�តិជ្ឈាខែខ�ភិាពុយនាឯីកសាារ “ក��សាមានា�ងលេភិេច” 

ខែ��សាីពីុកី្រ�វាតីតិន្ត្រីនាីខីែខមរលេនាៅមី�នាសាម័ីយសាន្ត្រីងគាមី កំ�ង

អ�ឡូ�ងសាម័ីយក�យ�គ្គ នាងិនាាសាម័ីយ�ចច���នា។ំ 

 លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យ� នាាយកមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារ

កមុី�ជ្ឈា �នា��ួ�សាើាគ្គមីនា ៍នាងិ�ងហាញជ្ឈនូា��ក់្រ�តភូិិ 
កិតីយិសានាវូាសាមិី�ធផ្សា�នៃនា�ណ្ឌ ាា�័យសាលេមីីចខែមីែ នាងិ 

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា ក្រពុមី�ា�ងរ�លេ�ចលេគ្គោ� 
��ណ្ឌងសា�ខានាក់ំ�ងការសាាងសាង់�ីតា�ងអចនិៃន្ត្រីនាយ៍ីមួីយ

គឺ្គ វា�ិ�ាសាាានាសាេកឹរតឹ។ គួ្គររ�ឭក�ា វា�ិ�ាសាាានាសាេកឹរតឹ �នា 

��ួ�ការសាពុើក្រពុះរាជ្ឈហាឫ�័យ នាងិការគ្គា�ក្រ�នៃក្រកខែ�ង 

ពុីសាលេមីីចក្រពុះវាររាជ្ឈមីាតាជ្ឈាតិខែខមរ នាងិមីន្ត្រីនាីរីាជ្ឈរ�ឋា 

ភិិ��កមុី�ជ្ឈាជ្ឈាលេក្រចើនា ក្រពុមី�ា�ងលេនាៅកំ�ងជ្ឈរួកង�័ពុ នាងិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុី�ជ្ឈា�ូលេ�ៅជ្ឈាលេក្រចើនាលេ�ៀតផ្សាង ជ្ឈាពុលិេសាសាលេនាៅ 
កំ�ងវាសិាយ័សាាា�ត�កមីម��លេនាើ�រ�សាក់មុី�ជ្ឈា។ វា�ិ�ាសាាានា

សាេកឹរតឹ គឺ្គជ្ឈាសាាំនៃ��ឯូកររ�សាស់ាាា�ត�ករស្រ្តីសាី ី�� ី

��ាញកក្រមិីតពុិភិពុលេ�ោក គឺ្គ លេ�ោកស្រុសាី ហា�ាហាា 

ហាាឌី័ត ខែ���េង់នៃនាសាាំនៃ�ក្រ�ណិ្ឌតលេនាះ ក្រតូវា�នាតា�ង 

�ងហាញជ្ឈាខែផ្សាំកមួីយនៃនាពុិពុ័រណ៍្ឌអចិនៃន្ត្រីនាីយ៍រ�សា ់

“�ណ្ឌ ាា�័យសាលេមីីចខែមីែ”។ 

ឯកឧតមី �ា ចានីត់ ូអគឹគណ្ណេទូសុា�ិ បាល “ធនីាគឹារ៉ា�ាតិ នៃនីកមុុ�ា” 
នីិងណ្ណេលោក ឆ្នាំាំង យុ នីាយក�មឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា  
ណ្ណេនីៅ “បណ្ណ ណាលយ័សុណ្ណេមីចខ្មែមា” ណ្ណេនីៅជ្រ�ឹកនៃថៃសុជុ្រក ទីូ 
២៥ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(សុ�័ុក្រ្តកី �ាណ្ណា/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 �ណ្ឌ ាា�័យ�ើីត�ិតខែតមីានា��ហា�តូច �ែ�ខែនាយី�គ្គ 

សាម័ីយ�លេចចកវា�ិ�ា��លេនាើ� លេយើងអាចលេក្រ�ើក្រ�សាធ់នាធានា

រ�សា�់ណ្ឌ ាា�យ័លេនាះ លេ�ើមី�ផី្សា�ពុើផ្សា�ាយពុត័ម៌ីានាខែ��

មីានារា�់�ានាឯកសាារលេ�ៅ��អំ់កសាកិ�ាស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា

ជ្ឈាតិ នាងិអនារីជ្ឈាតិ។ កំ�ងអ�ឡូ�ង�សា�នាកិចច ក្រ�តិភូិ

កិតីិយសា �នា��ួ�ក្រជ្ឈា�អ�ពុី��លេណ្ឌើរការនៃនាការខែ� 

រក�ាឯកសាារក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសា ីនាងិ�សា�នាាសាមី�ចចយ័�ក៏ក្រមី 

ខែ��មីានាតា�ង�ងហាញលេនាៅកំ�ង�ណ្ឌ ាា�័យសាលេមីីចខែមីែ

ខែ�មីលេ�ៀតផ្សាង។ លេ�ោកឯកអគ្គគរាជ្ឈ�ូត�ណ្ឌឌិត ហា�ូី

យែូ លេអ. ខែហា�លេក្រ�សា �នា�ងហាញអ�ពុីលេសាៀវាលេភិៅ 

«សាាក�ីក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសា»ី ខែ��លេ�ោក�នាខែក្រ�សាក្រមីួ�

ជ្ឈាភិាសាាអង់លេគ្គេសា ពុីសា�លេណ្ឌៅលេ�ើមីនៃនាក�ណ្ឌត់លេហាត�ជ្ឈា

ភិាសាា�រា�ងរ�សា់សាលេមីីចក្រពុះវាររាជ្ឈមីាតាជ្ឈាតិខែខមរ 

កតក់្រតាក្រពុះរាជ្ឈ��លេណ្ឌើររ�សា់ក្រពុះអងគ នាងិសាលេមីីចក្រពុះ

�រមីរតនាលេកោ�ឋមីកកានាត់��នារ់�លេ�ោះកំ�ងក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា

នាាឆ្នាំាំ�១៩៧៣។ �ចច���នា ំមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា 

ក�ពុ�ងលេរៀ�ច�ខែក្រ�សាក្រមី�ួលេសាៀវាលេភិៅលេនាះជ្ឈាភិាសាាខែខមរ។ 

 ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ ឯកឧតមីីអគ្គគលេ�សាាភិិ�� ជ្ឈា ចានាត់ ូ 

�នាសាខែមីីងនាវូាអ�ណ្ឌរគ្គ�ណ្ឌច�លេពុោះការ��ួ�សាើាគ្គមីនា�៍ ៏

ឯកឧតមី �ា ចានីត់ ូអគឹគណ្ណេទូសុា�ិបាល “ធនីាគឹារ៉ា�ាតនិៃនីកមុុ�ា” 
ណ្ណេនីៅ “បណ្ណ ណាល័យសុណ្ណេមីចខ្មែមា” ណ្ណេនីៅជ្រ�ឹកនៃថៃសុុជ្រក  
ទីូ២៥ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(សុុ�័ក្រ្តកី �ាណ្ណា/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ឯកឧតមី �ា ចានីត់ ូអគឹគណ្ណេទូសុា�ិបាល “ធនីាគឹារ៉ា�ាតនិៃនីកមុុ�ា”  
នីងិណ្ណេលោក ឆ្នាំាំង យុ នីាយក�មឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា  
ណ្ណេនីៅ “បណ្ណ ណាល័យសុណ្ណេមីចខ្មែមា” ណ្ណេនីៅជ្រ�ឹកនៃថៃសុុជ្រក  
ទីូ២៥ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។ 
 (សុុ�័ក្រ្តកី �ាណ្ណា/បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

រាក់�ាក់ នាងិ�នាចារច�ណ្ឌារអនា�សា�ាវារយ៍ីលេនាៅលេ�ើ

លេសាៀវាលេភិៅក្រកា�ងមីាសានៃនា “�ណ្ឌ ាា�យ័សាលេមីីចខែមីែ” ខែ��

មីានាលេសាចកីី�ចូតលេ�ៅ៖
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 តាងនាមថ្នាែ ក់្សាដឹក្សានា ំធនាគារ�តិនិៃនិក្សាមុ�� ខ្ញុំ ំ�ំសូិមអរ�ុណៈចំំវេ�ះការទ្ធិទ្ធិលួបុដិសិណាឋ រក្សាចិំ ច  

ត្របុក្សាបុវេដាយុមវេនាសិវេ�ចតិនា ភាតិរៈ របុស់ិវេ�ក្សានាយុក្សា ទ្ធិនិ ឹមឹនិងឹវេនិះ ខ្ញុំ ំ�ំសូិមវេកាតិសិរវេសិើរនូិវសាា រតិ�  

វេរៀបុចំំ ផ្នែ�រក្សាាឯក្សាសារដ៏មានិតិនៃមៃវេនិះ វេដើមី�ទ្ធិកុ្សាឲ្យយយុុវជ្ឈនិជំ្ឈនាន់ិវេត្រកាយុបានិសិកិ្សាាវេរៀនិសូិត្រតិ។ 

សូិមត្របុសិទិ្ធិ ិពិិរឲ្យយមានិសុិខ្ញុំភាពិលអ និងិជ័្ឈយុជ្ឈមែះ។ 

ភិំ�លេពុញនៃ�ៃ�ី ២៥ មីីនាា ២០២២ 

� ចាន់ិតូិ

ឯកឧតមី �ា ចានីត់ ូអគឹគណ្ណេទូសុា�ិបាល “ធនីាគឹារ៉ា�ាតនិៃនីកមុុ�ា” 
នីងិឯកអគឹគរ៉ាា�ទូូត បណ្ណឌិត �លូីយា ូណ្ណេអ.ខ្មែ�លណ្ណេជ្រដាសុ  
អតតីណ្ណេល�ា�ាាល់សុណ្ណេមីចជ្រ�ះបរ៉ាមរ៉ាតនីណ្ណេកោដាឋ សុណ្ណេមីចជ្រ�ះ 
នីណ្ណេរ៉ាោតមី សុី�នី ុណ្ណេនីៅ “បណ្ណ ណាល័យសុណ្ណេមីចខ្មែមា” ណ្ណេនីៅជ្រ�ឹក
នៃថៃសុុជ្រក ទីូ២៥ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។ 
(សុុ�័ក្រ្តកី �ាណ្ណា/បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

គ្គណ្ឌៈក្រ�តភូិិ�នា�តរូ�ជ្ឈ��គ្គាំលេនាៅ “�ណ្ឌ ាា�័យសាលេមីីចខែមីែ” 
លេនាៅក្រពុឹកនៃ�ៃសា�ក្រក �ី២៥ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២។
(សា�ភ័ិន្ត្រីកី ភិាណ្ឌា/មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនាៅនៃ�ៃ�ី២៩ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេ�ោកជ្ឈ��ាវា  

ត�ូ លេឡូលេឆ្នាំង ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូតសាងិហ�ូរកី្រ�ចា�លេនាៅក្រពុះរាជ្ឈា 
ណ្ឌាចក្រកកមុី�ជ្ឈា �នាអលេ�ា ើញមីកលេធើើ�សា�នាកិចច

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�សានាីភិិាពុអនាេង់ខែវាង នាងិត��នាល់េ�សាចរណ៍្ឌ

ក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសានីៃនាស្រុសាុកអនាេង់ខែវាងជ្ឈា�ីខែ��សាន្ត្រីងគាមី 

ក្រតូវា�នា��ច�់ នាងិសានាីភិិាពុចា�់លេផ្សាីើមីលេកើតមីានាលេឡូើង

វាញិ។ លេ�ោកជ្ឈ��ាវាឯកអគ្គគរ�ឋ�ូត�នាកេាយលេ�ៅជ្ឈាអំក 

ការ�ូត�ីពុីរនៃនា�ណី្ឌាក្រ�លេ�សាអាសាាានាខែ���នា

អលេ�ា ើញមីក��ត់�នា�់អនាេង់ខែវាង ខណ្ឌៈខែ��ក្រ�លេ�សា 

កមុី�ជ្ឈាក�ពុ�ងលេធើើជ្ឈាក្រ�ធានា�ូីរលេវានារ�សា់អាសាាានា។

 លេនាៅលេវា�ាលេមីែោង៨:០០នាា�ីក្រពុឹក លេ�ោកជ្ឈ��ាវាឯក 

អគ្គគរ�ឋ�ូត�នាមីក��ម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�សានាីភិិាពុអនាេង់ខែវាង 

លេ�ោយ��ួ��នាការសាើាគ្គមីនាយ៍ែាងកក់លេកំៅពុ ីលេ�ោក 

ឆ្នាំា�ង យ� នាាយកមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា នាងិ

�ណ្ឌឌិត �ី សា�ខឃុំាង នាាយកមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�សានាីភិិាពុ

អនាេង់ខែវាង។ លេនាៅកំ�ង��លេណ្ឌើរ�សា�នាកិចចលេនាះ លេ�ោកជ្ឈ��ាវា 

ឯកអគិគរដ ឋទតូ្ងិ ហ�រូ តីទ្្សៃក�ិ ចតំ�ៃ់អៃ ៃង់សវង

វេមក្សា វិនិ 

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតសុិងហបូរ៉ាជី្របចាំ
ណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា នីងិណ្ណេលោក ឆ្នាំាំង យុ នីាយក
ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា ណ្ណេនីៅសុារ៉ាមនីារី៉ា�ាះ តាមាុក។ 
នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។ 
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតសុិងហបូរ៉ាជី្របចាំណ្ណេនីៅ
ជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ណ្ណេលោក ឆ្នាំាំង យុ នីាយកម�ឈមណ្ណឌល
ឯកសុារ៉ាកមុុ�ា នីងិបណ្ណឌិត លី សុុ�ឃាាង នីាយកម�ឈមណ្ណឌល
សុនីី�ិា�អនីលង់ខ្មែវង ណ្ណេនីៅសុារ៉ាមនីារី៉ា�ាះ តាមាុក។  
នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋ 
ទូូតសុិងហបូរ៉ាជី្របចាំណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រក
កមុុ�ា បានីអណ្ណេញូ្ជូ ើញមកណ្ណេធាើទូសុសនីកិចច
ម�ឈមណ្ណឌលសុនីី�ិា�អនីលង់ខ្មែវង នីងិតបំនី់
ណ្ណេទូសុចរ៉ាណ៍្ណជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុនីៃនីស្រីសុុកអនីលង់ខ្មែវង  
ណ្ណេដាោយទូទួូលបានីការ៉ាសុាាគឹមនីយ៍ាាងកក់ 
ណ្ណេកៅៅ� ីណ្ណេលោក ឆ្នាំាំង យុ នីាយកម�ឈមណ្ណឌល 
ឯកសុារ៉ាកមុុ�ា នីងិបណ្ណឌិត លី សុុ�ឃាាង 
នីាយកម�ឈមណ្ណឌលសុនីី�ិា�អនីលង់ខ្មែវង។ 
នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។ 
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

មីានាលេគ្គោ���ណ្ឌងខែសាើងយ�់ពុីត��នាក់្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

អនាេង់ខែវាងខែ��ជ្ឈា�ីតា�ងតសាាចូ�ងលេក្រកោយរ�សាច់�នាា

ខែខមរក្រកហាមី។ ស្រុសាកុអនាេង់ខែវាង មីានា�ីតា�ងក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាី

ច�នានួា១៤កខែនាេងខែ���លេក្រមីើឲ្យ�លេគ្គោ�លេ�ៅលេ�សាចរណ៍្ឌ

ជ្ឈាត ិនាងិអនារីជ្ឈាត។ិ 

 លេនាៅកំ�ងឱកាសានៃនា��លេណ្ឌើរ�សា�នាកិចចរ�សាល់េ�ោក 
ជ្ឈ��ាវាអគ្គគរ�ឋ�ូតលេនាះ �ណ្ឌឌិត �ី សា�ខឃុំាង ក៏�នា

�ងហាញអ�ពុីកិចចការងារមួីយច�នានួា�ាក់�ងនាងឹការ 

�លេងាើតលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាអ�ពុីក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា 
ធិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)។

 �នាាា�់មីក លេ�ោកជ្ឈ��ាវាឯកអគ្គគរ�ឋ�ូត �នាលេធើើ 

��លេណ្ឌើរលេឆ្នាំោុះលេ�ៅកានាអ់តតីផ្សាាះ �ែ�� ពុត នាងិ លេខៀវា សា�ផ្សានា,  

អតីតផ្សាាះក្រ�ជ្ឈ��រ�សា់ តាមីែ�ក លេនាៅលេ�ើភិំ��ងខែរក នាងិ

សាារមីនាារីផ្សាាះ តាមីែ�ក។ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យ� នាាយកមីជ្ឈឈ 

មីណ្ឌឌ�ឯកសាាកមុី�ជ្ឈា �នាលេរៀ�រា�់យែាងលេក�ោះក�ាយ

អ�ពុី�ីតា�ងក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសានីាមួីីយៗ នាងិ�នាលេផ្សាោីតការ 

ពុិភិាក�ាអ�ពុីពុាក� «សានាីភិិាពុ» ខែ��ក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា

�នា��ួ�នាាលេពុ��ចច���នា។ំ 

 ឧតមីីលេសានាយ៍ីក្រត ីនាតិ ណ្ឌារែ�ង ក៏�នាច�ូរួមីលេធើើអតាា 

ធ�ិ�ាយអ�ពុលីេរឿងរែាវាក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសានីៃនាការលេធើើសាន្ត្រីងគាមីលេនាៅ 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 13



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតសុិងហបូរ៉ាជី្របចាំ
ណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា នីងិណ្ណេលោក ឆ្នាំាំង យុ នីាយក
ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា ណ្ណេនីៅកខ្មែនីលងលាក់�លនួីរ៉ាបសុ់ 

 
បាុល �ត ណ្ណេនីៅក�ាលទូណ្ណេនីសោង។ នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា 
ឆ្នាំាំំ២០២២។ (បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ត��នាអ់នាេង់ខែវាង នាងិការសាលេក្រមីច�នានាវូាសានាីភិិាពុ លេក្រកោមី

លេគ្គោ�នាលេយោ�យ ឈះំ ឈះំ រ�សារ់ាជ្ឈរ�ឋាភិិ��កមុី�ជ្ឈា។  
�ចច���នាលំេនាះ អនាេង់ខែវាងចា�់លេផ្សាំើមីលេ�ះជ្ឈ�ហាានាលេ�ៅរកការ 
ខែក្រ�មី�ខមីាត�់ម ីតាមីរយៈការសាាងសាង់  «សាី�ូឈះំ ឈះំ 
អនាេង់ខែវាង»។ មី�នាលេពុ�វា�ិក្រតឡូ�់មីកវាញិ លេ�ោកជ្ឈ��ាវា 

ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូត ត�ូ លេឡូលេឆ្នាំង សាខែមីីងនាវូាការលេកោតសារលេសាើរ 
ច�លេពុោះ��លេណ្ឌើរ�សា�នាកិចចសាកិ�ាខែសាើងយ�អ់�ពុសីាន្ត្រីងគាមី  

នាងិសានាីភិិាពុលេនាៅក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា ក្រពុមី�ា�ងលេ�សាកកមីម 
រ�សា់មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�សានាីភិិាពុអនាេង់ខែវាង កំ�ងការអ�់រ�

យ�វាជ្ឈនាអ�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាខីែខមរក្រកហាមី។

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតសុិងហបូរ៉ា ី
ជ្របចាំណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ណ្ណេនីៅណ្ណេ�ើយ តាមាុក។  
នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតសុិងហបូរ៉ាជី្របចាំណ្ណេនីៅ
ជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ណ្ណេនីៅកខ្មែនីលងលាក់�លនួីរ៉ាបសុ់ បាុល �ត 
ណ្ណេនីៅក�ាលទូណ្ណេនីសោង។ នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

14 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតសុិងហបូរ៉ាជី្របចាំណ្ណេនីៅ
ជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ណ្ណេនីៅរូ៉ាងលាក់�លនួីរ៉ាបសុ់ បាុល �ត 

 
ណ្ណេនីៅក�ាលទូណ្ណេនីសោង។ នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ណ្ណេលោក�ំទូាវ តូូ ណ្ណេឡុណ្ណេឆ្នាំង ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតសុិងហបូរ៉ាជី្របចាំណ្ណេនីៅ
ជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ទូសុសនីកិចចទីូតាំងបូ�ាសុ� បាុល 
�ត ណ្ណេនីៅណ្ណេលើ�ំំដាងខ្មែរ៉ាក។ នៃថៃទីូ២៩ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។ 
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ដំវេណើ រទ្្សៃក�ិ ចរមួគាា រ�្់ឯកអគិគរាជទតូ
អង់វេគិ ៃ្  ៃងិឯកអគិគរដ ឋទតូឥណា្ឌ
មកកាៃ់�ណាា ល័យ្យ្វេម�ីសមែ

 លេនាៅនៃ�ៃ�ី៣០ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេ�ោកជ្ឈ��ាវា 

ធីណ្ឌា លេរែ�សា ឯកអគ្គគរាជ្ឈ�ូតអង់លេគ្គេសាក្រ�ចា�លេនាៅ

ក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុី�ជ្ឈា នាងិលេ�ោកជ្ឈ��ាវាលេវាជ្ឈា�ណ្ឌឌិត 

លេ�វា�ែានា ីខ�ក្រ�ហាគលឺេ� ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូតឥណ្ឌឌាក្រ�ចា�ក្រពុះរាជ្ឈា 

ណ្ឌាចក្រកកមុី�ជ្ឈា រួមីជ្ឈាមួីយ យ�វាត ី លេហាឿង ហាគចិ �ីមី 

មីានាតនួាា�ីជ្ឈាអំកលេ�ើរតនួាា�ីជ្ឈ�នាសួាលេ�ោកជ្ឈ��ាវា ធណី្ឌា 

លេរែ�សា រ�សា់អង់លេគ្គេសាក្រ�ចា�លេនាៅក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រក

កមុី�ជ្ឈា នាងិ យ�វាត ីលេ�ខ ការ ីមីានាតនួាា�ីជ្ឈាអំកលេ�ើរតួ

នាា�ីជ្ឈ�នាសួាលេ�ោកជ្ឈ��ាវាលេវាជ្ឈា�ណ្ឌឌិត លេ�វា�ែានា ីខ�ក្រ�ហាគលឺេ� 

រ�សាឥ់ណ្ឌឌាក្រ�ចា�លេនាៅក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុី�ជ្ឈា អលេ�ា ើញ

មីកលេធើើ�សា�នាកិចចរួមីគ្គាំលេនាៅ�ណ្ឌ ាា�័យសាលេមំីចខែមីែ។ 

 សាាានា�ូតអង់លេគ្គេសា�នាចា�់លេផ្សាីើមីការក្រ�កួត

ក្រ�ខែជ្ឈង «ឯកអគ្គគរាជ្ឈ�ូតមួីយនៃ�ៃ» លេ�ើមី�ីលេសាំើឲ្យ�

លេ�កខជ្ឈនាជ្ឈាស្រ្តីសាីីវា័យលេកមងចូ�រួមីផ្សា�ិតវាីលេ�អូផ្សាាា�ខ់េនួា 

កំ�ងលេគ្គោ���ណ្ឌងពុិភិាក�ា នាងិលេ�ើកកមុីសា់ការផ្សា�ី់

អ�ណ្ឌាចខែផ្សាកំលេសា�ឋកិចច��ស់្រ្តីសាី ីនាងិក�មីារ, ផ្សា�ីឱ់កាសា 

ដារ៉ាារដ ឋ វេមតិា

ណ្ណេលោក�ំទូាវណ្ណេវ�បូណ្ណឌិត ណ្ណេដាវូាានី ី�ជុ្របា�គ�ណ្ណេដា ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូត
ឥណ្ណឌាជ្របចាំជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា, យុវត ី ណ្ណេល� ការ៉ា ី 
មានីតនួីាទីូ�ាអំកណ្ណេដាើរ៉ាតនួីាទីូ�ំនីសួុណ្ណេលោក�ំទូាវណ្ណេវ�បូណ្ណឌិត 
ណ្ណេដាវូាានី ី�ជុ្របា�គ�ណ្ណេដា រ៉ាបសុ់ឥណ្ណឌាជ្របចាំណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រក
កមុុ�ា នីងិណ្ណេលោកស្រីសុី សុូ �ាារ៉ាណី្ណា នីាយករ៉ាងម�ឈមណ្ណឌល
ឯកសុារ៉ាកមុុ�ា ណ្ណេនីៅបណ្ណ ណាល័យ «សុណ្ណេមីចខ្មែមា»។  
នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(ដាារ៉ាាារ៉ាដាឋ ណ្ណេមតាី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

16 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឲ្យ�សាលេក្រមីច�នាការងារកំ�ងកីីស្រុសានៃមីរ�សា់ខេនួាលេនាៅឆ្នាំាំ�
 

២០៣០។ យ�វាត ីលេហាឿនា ហាគចិ �មីី គឺ្គជ្ឈាអំកឈះំលេនាៅកំ�ង

កមីមវាធិកី្រ�កួតក្រ�ខែជ្ឈងលេនាះ ខែ��នាងឹច�ណ្ឌាយលេពុ�មួីយ 

នៃ�ៃជ្ឈាមួីយឯកអគ្គគរាជ្ឈ�ូតអង់លេគ្គេសា ធីណ្ឌា លេរែ�សា 

លេនាៅកំ�ងក្រពុឹតីកិារណ៍្ឌណ្ឌាមួីយ លេនាៅនៃ�ៃ�ី៣០ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ� 
២០២២ លេនាះ។ សាាានា�ូតឥណ្ឌឌា ក៏មីានាយ�វាត ីលេ�ខការ ី 

ខែ��ជ្ឈាអំកឈះំកំ�ងការក្រ�កួតក្រ�ខែជ្ឈង «ឯកអគ្គគរាជ្ឈ 
�ូតមួីយនៃ�ៃ » លេនាះខែ�រ  លេ�ោះ�ី��លេណ្ឌើរការលេក្រជ្ឈើសាលេរើសាអំក 

ឈះំខ�សាពុីគ្គាំក៏លេ�ោយ។ 

 ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូត�ា�ងពុរូី�ខែ��ជ្ឈា�់កំ�ងការក្រ�កួត 
ក្រ�ខែជ្ឈង «ឯកអគ្គគរាជ្ឈ�ូតមួីយនៃ�ៃ »  �នាមីកលេធើើ�សា�នាកិចច 

រួមីគ្គាំលេនាៅ�ណ្ឌ ាា�័យ «សាលេមីីចខែមីែ» លេនាៅនៃ�ៃ�ី៣០ ខែខ 

មីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេនាះ។ វាាគឺ្គជ្ឈាក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌរួមីគ្គាំលេ�ើក 

�ីមួីយអ�ពុកី្រ�ធានា��លេនាះ រ�សាស់ាាានា�ូតអង់លេគ្គេសា នាងិ

សាាានា�ូតឥណ្ឌឌា ក្រ�ចា�លេនាៅក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុី�ជ្ឈា។

 គ្គណ្ឌៈក្រ�តភូិិ អលេ�ា ើញមីក���់ណ្ឌ ាា�យ័សាលេមំីច 

ខែមីែលេនាៅលេវា�ាលេមីែោង៩:០០ក្រពុឹក លេ�ោយមីានាការ��ួ� 

សាើាគ្គមីនាយ៍ែាងកក់លេកំៅពុអំីកស្រុសា ីសា ូហាើារណី្ឌា នាាយក 

រងនៃនាមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា។ លេ�ោកស្រុសា ីសា ូហាើា

រណី្ឌា លេធើើការខែណ្ឌនាា�នាងិ�ងហាញអ�ពុី�េង់អគ្គារសាេឹករតឹ

ខែ��ក�ពុ�ង�ាក់តា�ង�ងហាញលេនាៅក្រចកច�ូ�ណ្ឌ ាា�យ័ 

«សាលេមីីចខែមីែ»។ �េង់រចនាាអគ្គារសាេកឹរតឹលេនាះ គឺ្គជ្ឈាសាាំនៃ�

រ�សា់សាាា�ត�ករកក្រមិីតពុិភិពុលេ�ោក គឺ្គលេ�ោកស្រុសាី 

ហា�ាហាា ហាាឌី័� ខែ��មីានាភិាពុខ�សាខែ�េកពុីអគ្គារ

ខែ��អភិិរក�នៃនាសា�ណ្ឌង់សាាា�ត�កមីម លេ�ោយ�លេក្រមីើនាា�ី

ជ្ឈា�ូជ្ឈនាយី�ឋានារ�ឭកអ�ពុីអ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានា។៍ 

អគ្គារសាេកឹរតឹ ក៏ជ្ឈា�ីតា�ងអចនិៃន្ត្រីនាយ៍ីរ�សាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�

ឯកសាារកមុី�ជ្ឈាលេនាៅកំ�ងរាជ្ឈធានាភីិំ�លេពុញ ក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា 

លេ�ើមី�ីរ�ឭក នាងិឧ�ាិសា��់វាិញ្ញាាណ្ឌកខនាធជ្ឈនារងលេក្រគ្គោះ  

ខែ���នា�ត់�ង់ជ្ឈីវាិតក្រ�មីាណ្ឌ ២�ានានាាក់ កំ�ង 
អ�ឡូ�ងរ��ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានាខ៍ែខមរក្រកហាមីពុឆី្នាំាំ�១៩៧៥  
��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ 

 លេនាៅកំ�ងឱកាសានៃនា��លេណ្ឌើរ�សា�នាកិចចលេនាះ អំកស្រុសាី 

សា ូហាើារណី្ឌា �ងហាញលេសាៀវាលេភិៅក�ណ្ឌតល់េហាត��គួ៏្គរឲ្យ�ចា�់ 

អារមីមណ៍្ឌរ�សាក់្រពុះមីហាាក�ក្រត ីនាលេរោតមីី មី�នានិាា� សាហីានា� 

ក្រពុះវាររាជ្ឈមីាតាជ្ឈាតិខែខមរ ខែ��មីានាច�ណ្ឌងលេជ្ឈើង�ា  

«ក្រពុះរាជ្ឈ��លេណ្ឌើររ�សាស់ាលេមំីចក្រពុះមីហាាក�ក្រត ីនាលេរោតមីី  

មី�នានិាា� សាហីានា� យាងលេ�ៅកានាត់��នារ់�លេ�ោះ នៃនារណ្ឌសារិ� 

រួមីជ្ឈាតកិមុី�ជ្ឈា កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ��់គ្គណ្ឌៈក្រ�ភិិភូិ។ 

 ជ្ឈាកិចច�នា ីលេ�ោកស្រុសាី សាូ ហាើារណី្ឌា �កឹនាា�គ្គណ្ឌៈ 

ក្រ�តភូិិលេ�ៅ�សា�នាា�នាា�់រក�ា��កឯកសាារលេនាៅ�ណ្ឌ ាា�យ័  

«សាលេមីីចខែមីែ» ខែ��រួមីមីានា លេសាៀវាលេភិៅរា�់ពុានាក់�ា�, 

ឯកសាាររា�់�ានា��ពុរ័, ឯកសាារសា�លេណ្ឌៅលេ�ើមី, �ណ្ឌ ាសាារ 

ជ្ឈារូ��ត នាងិវាីលេ�អូ, �ណ្ឌ ាសាារលេសាោត�សា�នា ៍នាងិ

ណ្ណេលោក�ំទូាវ ធីណ្ណា ណ្ណេរ៉ាាដាសុ ឯកអគឹគរ៉ាា� 
ទូូតអង់ណ្ណេគឹលសុជ្របចាំណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រក
កមុុ�ា នីងិណ្ណេលោក�ំទូាវណ្ណេវ�បូណ្ណឌិត  
ណ្ណេដាវូាានី ី�ជុ្របា�គ� ណ្ណេដា ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតឥណ្ណឌា 
ជ្របចាំជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា មក
ទូសុសនីកិចចណ្ណេនីៅបណ្ណ ណាល័យសុណ្ណេមៅចខ្មែមា  
ណ្ណេដាោយមានីការ៉ាទូទួូលសុាាគឹមនី�៍ីណ្ណេលោក 
ស្រីសុី សុូ �ាារ៉ាណី្ណា នីាយករ៉ាងម�ឈមណ្ណឌល
ឯកសុារ៉ាកមុុ�ា។ នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា 
ឆ្នាំាំំ២០២២។ (�ាត ចានីស់ុុនីតិា/
ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�រកិខារផ្សាា�កឯកសាារជ្ឈា�ក្រមីង់ឌី័ជ្ឈី��។ លេ�ោកស្រុសាី 

សាូ ហាើារណី្ឌា ក៏�នាលេ�ើកលេឡូើងអ�ពុីសាាខារ�សា់មីជ្ឈឈ- 

មីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា ខែ��មីានាលេនាៅតាមី�ណី្ឌាលេខត ី
មួីយច�នានួា �ូចជ្ឈា លេខតីឧតីរមីានាជ្ឈ័យ, នៃក្រពុខែវាង,  

ក�ពុង់ចាមី, ត�ូងឃុំម��, តាខែកវា នាងិ លេពុោធស៍ាាត ់លេ�ើមី��ីលេក្រមីើ 
��់ការស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវារ�សា់សាាធារណ្ឌជ្ឈនា។ 

 លេ�ោកជ្ឈ��ាវាឯកអគ្គគរាជ្ឈ�ូតអង់លេគ្គេសា នាងិឯកអគ្គគ

រ�ឋ�ូតឥណ្ឌឌា �នាសារលេសាើរអ�ពុតីនួាា�ីរ�សាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�

ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា ក៏�ចូជ្ឈា�ណ្ឌ ាា�័យសាលេមំីចខែមីែ កំ�ង

ការខែ�រក�ាឯកសាារ��កសាក្រមីា�់សាាធារណ្ឌជ្ឈនា នាងិ

�នារួមីច�ខែណ្ឌកផ្សា�ំឯ់កសាារ��ស់ាា�ាកំីខែខមរក្រកហាមី 

លេ�ើមី�ខីែសាើងរកយ�តីធិម៌ីជ្ឈនូាជ្ឈនារងលេក្រគ្គោះ ក្រពុមី�ា�ង�នា

លេធើើការអ�់រ�អ�ពុរី��ខែខមរក្រកហាមី��ស់ាសិា�ានា�សាសិា� 

នាងិយ�វាជ្ឈនាជ្ឈ�នាានាល់េក្រកោយ។

 ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ គ្គណ្ឌៈក្រ�តិភូិ�នាច�ណ្ឌារលេនាៅលេ�ើ

លេសាៀវាលេភិៅក្រកា�ងមីាសារ�សា់�ណ្ឌ ាា�័យ «សាលេមីីចខែមីែ» 

ខែ��មីានាខេមឹីសាារ �ចូតលេ�ៅ ៖

 «វេនិះ�ឺ�វេលើក្សាទ្ធិ�មួយុសិត្រមាប់ុខ្ញុំំ�ំ ផ្នែដលបានិមក្សា 

ទ្ធិសិីនិក្សាចិំ ចវេ�បុណាា ល័យុ «សិវេមេចំផ្នែមា»។ ខ្ញុំ ំ�ំពិតិិ�មានិ 

វេសិចំក្សាេ�រ �ក្សារ៉ាយុ វេសាមនិសិីយ៉ាាងនៃត្រក្សាផ្នែលងវេ�វេពិល 

ផ្នែដលបានិសាេ ប់ុនូិវវ�រភាពិដ៏អង់អាចំកាៃ ហានិរបុស់ិ 

សិវេមេចំផ្នែមា។ បុាផុ្នែនិ ិ ខ្ញុំ ំ�ំហាក់្សាដូចំ�មានិអារមាណ៍ៈក្សាមីត់ិ 

វេ�វេពិលបានិសាេ ប់ុអំពិ�របុបុត្របុល័យុពូិជ្ឈសាសិនិ៍ផ្នែខ្ញុំ ារ 

ត្រក្សាហម។ ខ្ញុំ ំ�ំនិឹងចំងចាំនូិវអនុិសិាវ�យ៍ុវេ�នៃ� ៃវេនិះវេហើយុ 

ផ្នែចំក្សារផំ្នែលក្សាឲ្យយសិហ�មនិខ៍្ញុំ ំ�ំបានិដឹង»។ 

— យ�វាត ី វេលខ្ញុំ ការ � មីកពុីលេខតរីតនាគិ្គរ ី

 «ខ្ញុំ ំ�ំពិតិិ�បានិវេ�ើញផឹាល់ផ្នែភ័ែក្សារបុស់ិខ្ញុំំ�ំ។ វា�ួរផ្នែតិ� 

ទ្ធិ�ក្សាផ្នែនិ ៃងផ្នែដលអែក្សាត្រតូិវផ្នែតិមក្សាទ្ធិសិីនាមេងក្សាែ�ងមយួុជ្ឈ�វតិិ

របុស់ិអែក្សា។ ខ្ញុំ ំ�ំបានិសាេ ប់ុនូិវត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិរបុស់ិ�តិខិ្ញុំ ំ�ំ»។

— យ�វាត ីវេហឿង ហិចិំ ល�ម មីកពុី�ីក្រកុងភិំ�លេពុញ

គឹណ្ណៈជ្របត�ូិកំ�ុងសុៅាប់ណ្ណេលោកស្រីសុី សុូ �ាារ៉ាណី្ណា ណ្ណេរ៉ាៀបរ៉ាាប់ 
អំ�ីឯកសុារ៉ាខ្មែដាលតមកល់ណ្ណេនីៅបណ្ណ ណាល័យ «សុណ្ណេមៅចខ្មែមា»។ 
 នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(�ាត ចានីស់ុុនីតិា/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

យុវត ី ណ្ណេល� ការ៉ា ីមានីតនួីាទីូ�ាអំកណ្ណេដាើរ៉ាតនួីាទីូ�ំនីសួុ
ណ្ណេលោក�ំទូាវណ្ណេវ�បូណ្ណឌិ ត ណ្ណេដាវូាានី ី�ជុ្របា�គ� ណ្ណេដា រ៉ាបសុ់ឥណ្ណឌា
ជ្របចាំណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ទូសុសនីកិចចបណ្ណ ណាល័យ
សុណ្ណេមៅចខ្មែមា។ នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(�ាត ចានីស់ុុនីតិា/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

«�ចំុងវេត្រកាយុវេយុើ ងបានិវេរៀបុចំំ�វេត្រមាងមក្សាទ្ធិសិីក្សាចិំ ច

វេ�ក្សាផ្នែនិ ៃងដ៏វវិេសិសិវសិាលមយួុវេនិះ។ អរ�ុណៈផ្នែដលបានិ

នាវំេយុើ ងវេដើរទ្ធិសិីនាបុណាា ល័យុ «សិវេមេចំផ្នែមា»។ អគារ 
ដ៏ស្រសិស់ិសាអ តិ និងិការងារដ៏មានិសារសំិខាន់ិ។ ទាំងំវេនិះ��ឺ

ក្សាចិំ ចការងារដ៏លអត្របុវេសិើរនៃនិ�ំនិតិិ� ិ�ចំវេ� ិើមរបុស់ិ «ឯក្សាអ�ិ

រដ ឋទ្ធិតូិមយួុនៃ� ៃ»។ 

— លេ�ោកជ្ឈ��ាវា ធ�ណា វេរ ាដសិ 

ឯកអគ្គគរាជ្ឈ�ូតអង់លេគ្គេសាក្រ�ចា�លេនាៅក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុី�ជ្ឈា 

ណ្ណេលោក�ំទូាវ ធីណ្ណា ណ្ណេរ៉ាាដាសុ ឯកអគឹគរ៉ាា�ទូូតអង់ណ្ណេគឹលសុជ្របចាំ 
ណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា នីងិ ណ្ណេលោក�ំទូាវណ្ណេវ�បូណ្ណឌិត  
ណ្ណេដាវូាានី ី�ជុ្របា�គ�ណ្ណេដា ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូតឥណ្ណឌាជ្របចាំជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណា 
ចជ្រកកមុុ�ា កំ�ងុទូសុសនីាគំឹនីរូ៉ា ខ្មែដាល�ាសុាំនៃដារ៉ាបស់ុវចិជិ្រតករ៉ា 
ញឹក ឌឹឹម ណ្ណេនីៅបណ្ណ ណាល័យ «សុណ្ណេមៅចខ្មែមា»។  
នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(�ាត ចានីស់ុុនីតិា/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ណ្ណេលោក�ំទូាវ ធីណ្ណា ណ្ណេរ៉ាាដាសុ ឯកអគឹគរ៉ាា�ទូូតអង់ណ្ណេគឹលសុ 
ជ្របចាំណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ណ្ណេនីៅបណ្ណ ណាល័យ 
«សុណ្ណេមៅចខ្មែមា» កាល�ីនៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(ដាារ៉ាាារ៉ាដាឋ ណ្ណេមតាី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

យុវត ីណ្ណេ�ឿង �គចិ លីម មានីតនួីាទីូ�ាអំកណ្ណេដាើរ៉ាតនួីាទីូ 
�ំនីសួុណ្ណេលោក�ំទូាវ ធីណ្ណា ណ្ណេរ៉ាាដាសុ រ៉ាបសុ់អង់ណ្ណេគឹលសុជ្របចាំ
ណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា ទូសុសនីកិចចបណ្ណ ណាល័យ 
«សុណ្ណេមៅចខ្មែមា»។ នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(�ាត ចានីស់ុុនីតិា/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 «អរ�ុណៈសិត្រមាប់ុដំវេណៈើ រទ្ធិសិីនិក្សាចិំ ចដ៏អសាច រយ និងិ

អាហារវេពិលត្រពិកឹ្សាផ្នែដលវេរៀបុចំំសិត្រមាប់ុខ្ញុំំ�ំ  និិងសិត្រមាប់ុ 

«ឯក្សាអ�រិដ ឋទ្ធិតូិមយួុនៃ� ៃ» របុស់ិខ្ញុំំ�ំក្សា ែ�ងក្សាតិិ ិយិុសិ�ត្របុវតិិិ

សាស្ត្រសិិសិត្រមាប់ុស្ត្រសិិ� វេ�ផ្នែខ្ញុំម�នា ឆាំែ ២ំ០២២។ ខ្ញុំ ំ�ំសូិមអរ�ុណៈ

ដល់បុណាា ល័យុ «សិវេមចិំផ្នែមា», ទ្ធិ�ភាែ ក់្សាងារសិហរដឋអាវេមរកិ្សា 

សិត្រមាប់ុការអភ័វិឌ្ឍឍអនិរិ�តិ ិនិងិ មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារ

ក្សាមុ�� ផ្នែដលសិវេត្រមចំបានិការងារដ៏សំិខាន់ិបំុ�តុិក្សាែ�ងការ

ផ្នែ�រក្សាាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិសិត្រមាប់ុយុុវជ្ឈនិ និងិ សិហ�មនិ។៍ 

សូិមចំូលរមួអបុអរសាទ្ធិរ និងិការសិវេត្រមចំបានិនូិវសាែ នៃដ 

និិងការបុវេងើើតិក្សាផ្នែនិ ៃងដ៏ស្រសិស់ិសាអ តិ�មួយុសិិលីៈ � ឺ 

បុណាា ល័យុ «សិវេមចិំផ្នែមា» ។

— លេ�ោកជ្ឈ��ាវាលេវាជ្ឈា�ណ្ឌឌិត វេដវ�ានិ� ខុ្ញុំត្របាហិឺវេដ  

ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូតឥណ្ឌឌាក្រ�ចា�ក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុី�ជ្ឈា

ណ្ណេលោក�ំទូាវណ្ណេវ�បូណ្ណឌិ ត ណ្ណេដាវូាានី ី�ជុ្របា�គ� ណ្ណេដា ឯកអគឹគរ៉ាដាឋទូូត
ឥណ្ណឌាជ្របចាំណ្ណេនីៅជ្រ�ះរ៉ាា�ាណ្ណាចជ្រកកមុុ�ា មកទូសុសនីកិចច
បណ្ណ ណាល័យ «សុណ្ណេមៅចខ្មែមា»  កំ�ងុចារ៉ាណ្ណេលើណ្ណេសុៀវណ្ណេ�ៅជ្រកាំងមាសុ។  
នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(ដាារ៉ាាារ៉ាដាឋ ណ្ណេមតាី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

គឹណ្ណៈជ្របត�ូិកំ�ុងសុៅាប់ណ្ណេលោកស្រីសុី សុូ �ាារ៉ាណី្ណា ណ្ណេរ៉ាៀបរ៉ាាប់
អំ�ីឯកសុារ៉ាខ្មែដាលតមកល់ណ្ណេនីៅបណ្ណ ណាល័យ «សុណ្ណេមៅចខ្មែមា»។  
នៃថៃទីូ៣០ ខ្មែ�មីនីា ឆ្នាំាំំ២០២២។  
(�ាត ចានីស់ុុនីតិា/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

20 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនាៅនៃ�ៃសា�ក្រក ៩លេកើត ខែខផ្សា�គ�នា ឆ្នាំាំ�ឆ្នាំេូវា ក្រតីសា័ក 

ពុ��ធសាករាជ្ឈ ២៥៦៥ ក្រតូវានាងឹនៃ�ៃ�ី១១ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ� 

២០២២ ក្រកមុីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវា 

ច�នានួា៥នាាក់ �នាច�ះលេ�ៅសាា�ាឃុំ���ាយ�ូរ កំ�ងស្រុសាកុ

ក្រតា�កក់ លេខតតីាខែកវា លេ�ើមី�ីជ្ឈួ�ក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈាមួីយអាជ្ឈាាធរ

មូី��ឋានា។ លេគ្គោ���ណ្ឌងនៃនាការច�ះលេ�ៅជ្ឈួ�អាជ្ឈាាធរ

លេនាះ លេ�ើមី�ជី្ឈក្រមីា�ជ្ឈនូានាវូាពុត័ម៌ីានា នាងិលេសាំើសា��ឲ្យ�អាជ្ឈាាធរ 

មូី��ឋានាច�ូរួមីសាហាការកំ�ងការផ្សា�ពុើផ្សា�ាយគ្គលេក្រមីោង 
សាីអី�ពុ ី «ការលេ�ើកកមុីសាស់ា�ិធ ិនាងិការលេធើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេឡូើង 

នាវូាសាាានាភិាពុសា�ខភិាពុរ�សា់អំករសា់រានាមីានាជ្ឈីវាិតពុី

រ��ខែខមរក្រកហាមី»។ 

 ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវា 

ក៏�នាលេសាំើសា��អាជ្ឈាាធរមូី��ឋានាឲ្យ�ជ្ឈយួក្រ�កាសាខែសាើងរក

អំកសាមក័្រគ្គចិតកីមុី�ជ្ឈាជ្ឈ�នាានា�ី់៤ច�នានួា២០នាាក់ លេ�ើមី�លីេធើើ 
ការច�ះជ្ឈ�ួ នាងិសាាី�់សាាចល់េរឿងរ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានា 

ជ្ឈីវាិតកា�ពុីរ��ខែខមរក្រកហាមីកំ�ងភូិមិីឃុំ��ខែ��អំក

សាមក័្រគ្គចតិកី�ពុ�ងរសាល់េនាៅ នាងិលេធើើការផ្សា�ីព់ុត័ម៌ីានាសាីអី�ពុី

ការលេ�ៅពុិនាតិ�សា�ខភិាពុ នាងិជ្ឈូនាអំករសារ់ានាមីានាជ្ឈីវាិត

ពុីរ��ខែខមរក្រកហាមីលេ�ៅពុិនាតិ�សា�ខភិាពុ។ 

 មូី�លេហាត�ខែ��ក្រកមុីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារ

លេខតតីាខែកវា សាលេក្រមីចចិតលីេក្រជ្ឈើសាយកឃុំ���ាយ�ូរជ្ឈា 

ក�ិ ចព្រះ�ជំុរវាងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារវេ�តត្ាសកវ 

ៃងិអាជាា ធិរមលូ�ឋៃកាពុងឃំុុំលាយ្យ�រូ្្តីអំពតីគិវេព្រះមាង្ុ�ភាព ៃងិព្រះ�វត្សិាស្រ្ត្្

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

អា�ាាធរ៉ាឃាុំលាយបូរ៉ាទូទួូលជ្របអប់
អនីសុុសាវរ៉ាយ៍ី�ីជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាម�ឈមណ្ណឌល
ឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តតីាខ្មែកវ។  
(ងាានី ់វីនី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ណ្ណេលោក លី កុកឆ្នាំាយ នីាយកម�ឈមណ្ណឌល
ឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តតីាខ្មែកវ ណ្ណេធាើបទូបងហាញទូាក់ទូង 
នីងឹណ្ណេសុៀវណ្ណេ�ៅជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ា- 
ធិបណ្ណេតយូណ្ណេទូៅកានីអ់ា�ាាធរ៉ាឃាុំលាយបូរ៉ា។ 
(ងាានី ់វីនី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ណ្ណេលោក លី កុកឆ្នាំាយ នីាយកម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ា
ណ្ណេ�តតីាខ្មែកវ នីងិជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាកំ�ុងបងហាញណ្ណេសុៀវណ្ណេ�ៅ
ជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូណ្ណេទូៅកានីអ់ា�ាាធរ៉ាឃាុំ
លាយបូរ៉ា។ (ងាានី ់វីនី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

កិចច�ិ�ាកសារ៉ាបសុ់ជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ា
ណ្ណេ�តតីាខ្មែកវ �ាមួយអា�ាាធរ៉ាឃាុំលាយបូរ៉ា។  
(ងាានី ់វីនី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

�ីកខែនាេងសាក្រមីា�់អំកសាមក័្រគ្គចតិចី�ះលេ�ៅលេធើើការគឺ្គលេ�ោយសាារ 

ឃុំ��លេនាះមីានា�ីតា�ងលេនាៅជ្ឈតិ�ីរួមីលេខតតីាខែកវា ខែ��ផ្សា�ីភ់ិាពុ 

ងាយស្រុសួា���អំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរជ្រក�ម  

ណ្ណេទូៅ�ិនីិត សូុ�ុ�ា�ណ្ណេនីៅមនីាី រ៉ាណ្ណេ�ទូ រូ៉ាកសាសុ�ុតាខ្មែកវ។ 

កមីមវាិធីនៃនាអងគក្រ�ជ្ឈ�� មីានា�ចូខាងលេក្រកោមី៖ 

វេ�វេវ�វេមាាង ៨:០០ ដល់ ៨:៣០ នាទ្ធិ�ត្រពិកឹ្សា 

មីានាការជ្ឈួ�ជ្ឈ�� នាងិការសាើាគ្គមីនាក៍្រកុមីការងារមីជ្ឈឈ-

មីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតីតាខែកវាពុីអាជ្ឈាាធរលេនាៅកំ�ងឃុំ��

�ាយ�ូរ ស្រុសាុកក្រតា�កក់ លេខតតីាខែកវា។ 

វេ�វេវ�វេមាាង ៨:៣០ ដល់ ៩:១០នាទ្ធិ�ត្រពិកឹ្សា 

ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតីតាខែកវា�នា

ខែចកឯកសាារ�ាក់�ងនាងឹគ្គលេក្រមីោងលេ�ៅ��់អំកខែ��

�នាចូ�រួមីក្រ�ជ្ឈ�� នាងិលេធើើ���ងហាញអ�ពុីគ្គលេក្រមីោង 

«ការលេ�ើកកមុីសា់សាិ�ធិ នាងិការលេធើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេឡូើងនាវូា

សាាានាភិាពុសា�ខភិាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��

ខែខមរក្រកហាមី»។ 

 គ្គលេក្រមីោងសា�ខភិាពុលេនាះ�លេងាើតលេឡូើងកំ�ងលេគ្គោ���ណ្ឌង 
គឺ្គ �ី១) លេធើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេឡូើងនាវូាសាាានាភិាពុសា�ខភិាពុរ�សា ់

អំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី លេ�ៅតាមីលេគ្គោ� 

លេ�ៅខែ���នាក�ណ្ឌត់ �ី២) លេ�ើកកមុីសា់ការយ�់�ងឹ 

អ�ពុសីា�ខភិាពុសាាធារណ្ឌៈ នាងិការ��ួ��នាលេសាវាាកមីម 

សា�ខភិាពុសាក្រមីា�់អំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី  

នាងិ �ី៣) លេធើើការសាិក�ាស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវាអ�ពុីសាាានាភិាពុ

សា�ខភិាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី 

ជ្ឈាពុលិេសាសាលេនាៅតាមីសាហាគ្គមីនា�៍ាចស់្រុសាយា�សាក្រមីា�់

ផ្សា�ី់ជ្ឈាពុ័ត៌មីានា កំ�ងការលេរៀ�ច�ជ្ឈ�នាយួអភិិវាឌ័ឍនាន៍ាា

លេពុ�អនាាគ្គត��ក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា នាងិសាហាគ្គមីនា�៍ា�ងលេនាះ។ 

តាមីរយៈលេគ្គោ���ណ្ឌងនៃនាគ្គលេក្រមីោងសា�ខភិាពុខាងលេ�ើ

នាងឹផ្សា�ី់ឱកាសា��់អំករសា់រានាមីានាជ្ឈីវាិតពុីរ��ខែខមរ 

ក្រកហាមី លេនាៅកំ�ងលេខតតីាខែកវា នាងិលេខតលីេផ្សា�ងលេ�ៀត�ូ�ា�ង 
ក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា�នាលេ�ៅពុិនាតិ�សា�ខភិាពុលេ�ោយឥតគិ្គត 
នៃ�េលេនាៅមីនាារីសាក្រមីាកពុ�ា��ឯកជ្ឈនា ខែ��ជ្ឈានៃ�គូ្គច�ះ

កិចចសានា�ាជ្ឈាមួីយមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា។ 

វេ�វេវ�វេមាាង៩:១០ ដល់ ៩:៤០នាទ្ធិ� 

ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវា លេ�ើក 

លេឡូើងអ�ពុីការលេក្រជ្ឈើសាលេរើសាអំកសាម័ក្រគ្គចិតជី្ឈ�នាានា�ី់៤លេនាៅ 

កំ�ងឃុំ���ាយ�ូរ ស្រុសាុកក្រតា�កក់ លេខតតីាខែកវា។ 
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេ�វេវ�វេមាាង៩:៤០ ដល់ ១០:០០នាទ្ធិ� 

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវា�នាខែចកក្រ�អ�់អនា�- 

សា�ាវារយ៍ី��អ់ាជ្ឈាាធរមូី��ឋានា�ា�ងអសាខ់ែ���នាច�ូ 

រួមីក្រ�ជ្ឈ�� នាងិ�នា�តរូ�ជ្ឈ��គ្គាំ។ 

 លេក្រកោយពុ�ី�ច�់ការក្រ�ជ្ឈ�� លេមីឃុំ�� ជ្ឈ���់�ី១ ជ្ឈ���់�ី 

២ ក្រកមុីក្រ�ឹក�ាឃុំ�� លេសាម�នាឃុំ�� ជ្ឈ�នាយួការរ�ឋ��ឃុំ�� នាងិ

ជ្រកុងការ៉ាងារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តតីាខ្មែកវនីងិ 
អា�ាាធរ៉ាឃាុំលាយបូរ៉ា ថតរូ៉ាប�ុំគឹាំ។  
(ងាានី ់វីនី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

លេមីភូិមិី�ា�ង២៥រូ�កំ�ងឃុំ���ាយ�ូរ �នាសាខែមីីងការ

លេពុញចិតគី្គលេក្រមីោងសា�ខភិាពុសាក្រមីា�់អំករសា់រានាមីានា 

ជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី លេក្រពុោះ�ចច���នាលំេនាៅកំ�ងឃុំ���ាយ
 

�ូរ អំករសា់រានាមីានាជ្ឈីវាិតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមីជ្ឈាលេក្រចើនា

ក�ពុ�ងក្រ�ឈមី�ញ្ញាហសា�ខភិាពុ នាងិគ្គមានា��ធភិាពុលេ�ៅ

ពុិនាតិ�ជ្ឈ�ងឺ។
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនាៅក្រពុកឹនៃ�ៃ�ី២២ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ក្រកុមីការងារ 

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេកោះ�ម រួមីមីានា ឡូ�ង �ានា,ី 

សា�ខ វាណ្ឌ ាៈ, គ្គាត ស្រុសាីខែឡូនា នាងិ ឈ�� រែា �នាច�ះលេ�ៅ

លេធើើការងារលេនាៅឃុំ��ជ្ឈា� ស្រុសាុកលេមីមីត ់លេខតតី�ូងឃុំម��។ លេនាៅ

លេវា�ាលេមីែោង៩៖៣០ នាា�ីក្រពុកឹនៃ�ៃ�ខែ�� ក្រកមុីការងារ

�នាមីក��ស់ាា�ាឃុំ��ជ្ឈា� នាងិជ្ឈ�ួជ្ឈាមួីយលេ�ោកលេមីឃុំ��

ជ្ឈា�លេឈមោះ លេមីើក នាវូា នាងិជ្ឈ�នាយួការរ�ឋ��ឃុំ��លេឈមោះ ខា 

សាាលេរឿនា។ �នាាា�់ពុី�នាខែណ្ឌនាា�ខេនួា នាងិ�ងហាញ�ិខតិ

អ�ពុកីារ�លេងាើតមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេកោះ�ម��ល់េ�ោក

លេមីឃុំ�� លេមីើក នាវូា រួចមីក ឡូ�ង �ានា ី�នាលេធើើ���ងហាញអ�ពុី

គ្គលេក្រមីោងនៃនាការលេ�ើកកមុីសាស់ា�ិធិ នាងិការលេធើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរ

លេឡូើងនាវូាសាាានាភិាពុសា�ខភិាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិ

ព្រះកុមការង្ការមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារវេកាះ�ែ
ជួ�ព្រះ�ធាៃឃំុុំជាវំេដើមីតីពភិាកាវេលើគិវេព្រះមាងការង្ការ្ុ�ភាព 

ៃងិវេវទកិាព្រះ�វត្សិាស្រ្ត្្ព្រះគួិសារ

ពុរី��ខែខមរក្រកហាមី (១៩៧៥ -១៩៧៩)។ គ្គលេក្រមីោង

សា�ខភិាពុលេនាះមីានាលេគ្គោ���ណ្ឌង�ចូខាងលេក្រកោមី ៖

១)  លេ�ើមី�លីេធើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេឡូើងសាាានាភិាពុសា�ខភិាពុរ�សា់

អំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី លេ�ៅតាមី

លេគ្គោ�លេ�ៅខែ���នាក�ណ្ឌត់អាយ�ចា�់ពុី៥០ឆ្នាំាំ�

លេឡូើង គឺ្គជ្ឈាអំកខែ��ធេា�់�នាឆ្នាំេងកាត់រ��ខែខមរ 

ក្រកហាមី (១៩៧៥-១៩៧៩)។

២) លេ�ើកកមុីសាក់ារយ��់ងឹអ�ពុសីា�ខភិាពុសាាធារណ្ឌៈ 

នាងិការ��ួ��នាលេសាវាាកមីមសា�ខភិាពុសាក្រមីា�់អំក

រសា់រានាមីានាជ្ឈីវិាតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី។

៣) លេធើើការសាិក�ាស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវាអ�ពុីសាាានាភិាពុសា�ខភិាពុ

រ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមីលេនាៅ

តាមីសាហាគ្គមីនា�៏ាចស់្រុសាយា�សាក្រមីា�់ជ្ឈាពុត័ម៌ីានា

ឡុុង ដានិ�

ជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេកោះថែ រួ៉ាមមានី 
ឡុុង ដាានី ីសុុ� វណ្ណ ណៈ គឹាត ស្រីសុីខ្មែឡុនី នីងិ ឈុំុ ំរ៉ាាា  
�ួប�ាមួយណ្ណេលោក ណ្ណេមើក នីវូ ណ្ណេមឃាុំ�ាំ។ 
(ឈុំុ ំរ៉ាាា/ ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មូី��ឋានាកំ�ងការលេរៀ�ច�ជ្ឈ�នាយួអភិិវាឌ័ឈនាន៏ាាលេពុ�

អនាាគ្គត��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកំ�ងសាហាគ្គមីនា។៍

 �នាាា�់ពុលីេធើើ���ងហាញច�់ ឡូ�ង �ានា ី�នាជ្ឈក្រមីា�

លេ�ោកលេមីឃុំ�� លេមីើក នាវូា ពុីលេពុ�លេវា�ានៃនាការចា�់លេផ្សាីើមី

ការងារគ្គលេក្រមីោងពុខីែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេនាះ នាងិខែខ�នា ី

�នាាា�់លេ�ៅ ក្រកមុីការងារនាងឹច�ះជ្ឈ�ួលេ�ើមី�សីាាី�់លេរឿងរែាវា

អំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី នាងិសាាានាភិាពុ

សា�ខភិាពុរ�សាព់ុកួគ្គាតល់េនាៅតាមីភូិមិីនាមួីីយៗកំ�ងឃុំ��ជ្ឈា� 

ស្រុសាកុលេមីមីត។់ �នាាា�់មីកអំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី�� 

ខែខមរក្រកហាមីអាចលេ�ៅពុនិាតិ�សា�ខភិាពុលេនាៅតាមីមីនាារីពុនិាតិ�  

នាងិសាក្រមីាកពុ�ា��ជ្ឈ�ងឺខែ��ជ្ឈានៃ�គូ្គររ�សាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ� 

ឯកសាារលេកោះ�ម លេនាៅឃុំ���នាេងូ (�នាា�់ពុិលេក្រគ្គោះ នាងិ

ពុ�ា��ជ្ឈ�ងឺ លេវាជ្ឈា�ណ្ឌឌិត តា�ង សា�មីីានា) លេនាៅ�ីរួមីស្រុសាកុ 

លេមីមីត ់(មីនាារីសាក្រមីាកពុ�ា� នាងិសាមីភពុលេមីឌី័កា២៤ 

លេមីែោង) នាងិលេនាៅស្រុសាុកត�ូងឃុំម�� (មីនាារីលេពុ�� KV) �នា

លេ�ោយឥតគិ្គតនៃ�េ។ 

 លេ�ោកលេមីឃុំ�� លេមីើក នាវូា �នាមីានាក្រ�សាាសានា�៍ា លេ�ោក 

មីានាការរកីរាយខែ��ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារ 

លេកោះ�ម�នាច�ះមីកជ្ឈួ�សាួរនាា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនារ�សា់លេ�ោក 

ខែ��ធេា�់�នាឆ្នាំេងកាតក់ារ���កលេវា�នាាកំ�ងរ��ខែខមរ 
ក្រកហាមី នាងិអាចឲ្យ�ពុកួគ្គាតល់េ�ៅពុនិាតិ�សា�ខភិាពុលេ�ោយ 

មិីនាអសា�់វាកិាខែ�មីលេ�ៀត។ ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយលេ�ោក លេមីើក  

នាវូា �នា�ូរសាពុាផ្សា�ី់��ណឹ្ឌង��់លេមីភូិមិី�ា�ងអសា់កំ�ង 
ឃុំ��ជ្ឈា�ឲ្យ��នា�ងឹអ�ពុីវាតមីីានារ�សា់ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈ- 

មីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេកោះ�មច�ះលេ�ៅជ្ឈ�ួអំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិ 

ពុរី��ខែខមរក្រកហាមីលេនាៅកំ�ងភូិមិីរ�សាគ់្គាតល់េនាៅកំ�ងលេពុ�

ឆ្នាំា�់ៗខាងមី�ខលេនាះ។

ណ្ណេលោក ណ្ណេមើក នីវូ ណ្ណេមឃាុំ�ាំ   
(ឡុុង ដាានី/ីម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

ជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេកោះថែ រួ៉ាមមានី 
ឡុុង ដាានី ីសុុ� វណ្ណ ណៈ គឹាត ស្រីសុីខ្មែឡុនី នីងិ ឈុំុ ំរ៉ាាា �ួប 
�ាមួយឃាុំ�ាំ ណ្ណេឈុំែោះ ណ្ណេមើក នីវូ។ 
(ឈុំុ ំរ៉ាាា/ ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

សុាលាឃាុំ�ាំ សុិិតណ្ណេនីៅកុំងស្រីសុុកណ្ណេមមត ់ណ្ណេ�តតី�ូងឃាែុំ។
 (គឹាត ស្រីសុីខ្មែឡុនី/ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក�ិ ចពភិាការវាងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
ៃងិអាជាា ធិរស្រុ្ុកអងគរធំិ វេលើការង្ការគិវេព្រះមាង្ុ�ភាព្ព្រះមា�់

អាករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរ��ស� ែរព្រះកហម

 លេនាៅនៃ�ៃ�ី៣០ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យ� 

នាាយកមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា នាងិ ឧតមីីលេសានាយ៍ី

ក្រតី នាតិ ណ្ឌារែ�ង នាាយលេសានាាធិការរង នាងិជ្ឈាក្រ�ធានា

ក្រកុមីការងារក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាលីេយោធា លេយោធភូិមិីភិាគ្គ

�ី៤ កង�័ពុលេជ្ឈើងលេគ្គោក កងលេយោធពុ�លេខមីរភូិមិីនាា រួមី

ជ្ឈាមួីយក្រកមុីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា �នា

ច�ះលេ�ៅជ្ឈ�ួជ្ឈាមួីយលេ�ោក �ានា ់អានា ់អភិិ��រងស្រុសាកុ

អងគរធ� នាងិលេមីឃុំ��កំ�ងស្រុសាកុអងគរធ�ជ្ឈាលេក្រចើនារូ�លេ�ើមី�ជី្ឈ�ួ

សា�លេណ្ឌះសា�ណ្ឌា� នាងិជ្ឈក្រមីា�ជ្ឈូនាពុ័ត៌មីានា�ាក់�ង

គ្គលេក្រមីោង «ការលេ�ើកកមុីសា់សាិ�ធិ នាងិការលេធើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរ

លេឡូើង នាវូាសាាានាភិាពុសា�ខភិាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិ 

ពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី» ។

 លេគ្គោ���ណ្ឌងនៃនាគ្គលេក្រមីោងសា�ខភិាពុលេនាះ គឺ្គ (១) 

លេធើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេឡូើង នាវូាសាាានាភិាពុសា�ខភិាពុរ�សាអំ់ករសា់ 

រានាមីានាជ្ឈីវាិតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី លេ�ៅតាមីលេគ្គោ�លេ�ៅ

ខែ���នាក�ណ្ឌត ់(២) លេ�ើកកមុីសាក់ារយ��់ងឹអ�ពុី

សា�ខភិាពុសាាធារណ្ឌៈ នាងិការ��ួ��នាលេសាវាាកមីម

សា�ខភិាពុសាក្រមីា�់អំករសា់រានាមីានា ជ្ឈីវាិតពុីរ��ខែខមរ 

ក្រកហាមី នាងិ (៣) លេធើើការសាកិ�ាស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវាអ�ពុសីាាានាភិាពុ 

សា�ខភិាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី 

ជ្ឈាពុលិេសាសាលេនាៅតាមីសាហាគ្គមីនា�៍ាចស់្រុសាយា�សាក្រមីា�់

ផ្សា�ី់ជ្ឈាពុ័ត៌មីានា កំ�ងការលេរៀ�ច�ជ្ឈ�នាយួអភិិវាឌ័ឍនាន៍ាា

លេពុ�អនាាគ្គត��ក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនានាងិសាហាគ្គមីនា�៍ា�ងលេនាះ។

 ចា�់តា�ងពុលីេ�ើមី ខែខសាហីាា ឆ្នាំាំ�២០២១ មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�

ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា�នាលេក្រជ្ឈើសាលេរើសាអំកសាម័ក្រគ្គចិតកីមុី�ជ្ឈា�ី

ជ្ឈ�នាានារួ់ចមីកលេហាើយ ខែ��មីានាច�នានួា៧០០នាាក់ �នា

�មឹ សុិវណៈា ដានិ� 

ជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ាជ្រប�ុំ�ាមួយ 
អា�ាាធស្រីសុុកអងគរ៉ាធំ ណ្ណេ�តណី្ណេសុៀមរ៉ាាប។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

26 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈ��
ជ្ឈាមួីយអាជ្ឈាាធរស្រុសាុកអងគរធ� លេខតលីេសាៀមីរា�។
(�ណ្ឌ ាសាារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈានាងិអាជ្ឈាារធស្រុសាុកអងគរធ� 
លេខតលីេសាៀមីរា� �តរូ�ជ្ឈ��គ្គាំ។ (�ណ្ឌ ាសាារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

ច�ះលេធើើការលេនាៅតាមីមូី��ឋានា�ូ�ា�ង២៥ រាជ្ឈធានាលីេខត ី

ក្រកងុលេនាៅកំ�ងក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា។ កំ�ងលេនាោះមីានាអំកសាមក័្រគ្គ
 

ចិតីច�នាួនា១៥នាាក់មីកពុីស្រុសាុកលេផ្សា�ងៗគ្គាំកំ�ងលេខត ី
លេសាៀមីរា� ក្រតូវា�នាលេក្រជ្ឈើសាលេរើសាឲ្យ�លេធើើការងារលេនាៅកំ�ង

គ្គលេក្រមីោងសា�ខភិាពុលេនាះ។ ក្រកមុីអំកសាមក័្រគ្គចតិលីេនាៅកំ�ងលេខត ី
លេសាៀមីរា� �នាច�ះសាមីភាសានាអំ៍ករសា់រានាមីានាជ្ឈីវាិតពុី

រ��ខែខមរក្រកហាមីខែ��ជ្ឈាឳពុ�កមីីាយ អា�ពុូ មីីង ក៏�ចូ 

ជ្ឈាអំកស្រុសាុកភូិមិីរ�សាខ់េនួា សារ��ច�នានួាក្រ�មីាណ្ឌ ៧០០ 
នាាក់ រួចមីកលេហាើយ។ លេនាៅកំ�ងខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ លេនាះ  
ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា�នាលីេក្រជ្ឈើសាលេរើសា  
នាងិ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌា�អំកសាមក័្រគ្គចតិជី្ឈ�នាានា�ី់�ួនាមីានាច�នានួា

សារ��ជ្ឈាង ២០០នាាក់ មីកពុ�ីណី្ឌាលេខតនីាានាា លេនាៅ�ូ�ា�ង

ក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា។ ច�លេពុោះលេខតលីេសាៀមីរា� ក្រកមុីការងារ

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា�នាក�ណ្ឌត់យកស្រុសាុក

អងគរធ� ជ្ឈាលេគ្គោ�លេ�ៅអ�ិភិាពុលេ�ើមី��ីនាកីារងារ លេក្រពុោះ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាលេនាៅកំ�ងស្រុសាកុលេនាះភិាគ្គលេក្រចើនាមីានាជ្ឈវីាភិាពុក្រកីក្រក 

នាងិខើះខាត នាងិក្រតវូាការចា��ចន់ាវូាការខែ��ា�សា�ខភិាពុ។

 លេនាៅច�ង��ច�់នៃនាកិចចក្រ�ជ្ឈ�� លេ�ោកអភិិ��រងស្រុសាកុ

អងគរធ� លេ�ោក �ានា ់អានា ់នាងិក្រកុមីការងារ�នាខែ�េង 

អ�ណ្ឌរគ្គ�ណ្ឌ��ម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា ខែ���នា

លេក្រជ្ឈើសាលេរើសាយកស្រុសុាកអងគរធ�ជ្ឈាលេគ្គោ�លេ�ៅលេ�ើមី�ចី�ះជ្ឈយួ 

��់អំករសា់រានារានាមីានាជ្ឈីវិាតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី។
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ព្រះកុមៃិ្ ្ិសតស្រ្ត្្តីមកពតីវទិ�សាា ៃពហុ�វេ� ចកវេទ្ 
វេ�តកំ្ពង់ចាមវេធិវែើទ្្សៃក�ិ ច្ កិាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារវេ�តកំ្ពង់ចាម

 នាាក្រពុកឹនៃ�ៃអងគារ ៍�ី២២ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ក្រកមុី

នាសិា�តិស្រ្តីសាីខីែ��ក�ពុ�ងសាកិ�ាឆ្នាំាំ��ី១ ជ្ឈ�នាាញពុត័ម៌ីានា

វា�ិ�ា នៃនាវា�ិ�ាសាាានាពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី លេធើើ 

�សា�នាកិចចសាិក�ាមីកកានាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតី

ក�ពុង់ចាមី។ នាសិា�តិខែ��ច�ូរួមី�សា�នាកិចចលេនាះមីានាច�នានួា 

សារ��១៣នាាក់ នាងិ��ួ��នាការសាើាគ្គមីនាយ៍ែាងកក់លេកៅំ 

ពុីក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី។

 ជ្ឈាកិចចចា�់លេផ្សាំើមី ក្រកមុីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារ

លេខតកី�ពុង់ចាមី�នានាា�នាសិា�ិត�ា�ងអសា់លេ�ៅ�សា�នាា

ពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��ត លេ�ើមី�ខីែសាើងយ��់ខែនាាមីលេ�ៅលេ�ើច�លេណ្ឌះ 

�ងឹក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសា។ី កំ�ងឱកាសា�សា�នាកិចចលេនាះលេ�ោក  
សាាាង ចនិាាំ នាាយកមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី 

�នា�ងហាញនាសិា�តិ�ា�ងអសាន់ាវូាកមីមវាធិអី�់រ�អ�ពុកី្រ�វាតី-ិ 

ទ្ធិចូំ វវេណៈា តិ 

សាាស្រ្តីសាខីែខមរក្រកហាមី នាងិឯកសាារខែខមរក្រកហាមីលេនាៅមីជ្ឈឈ- 

មីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី នាងិ�នាលេ�ើក�ឹកចិតី

នាសិា�ិតលេធើើការស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា�ខែនាាមីអ�ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

ខែខមរក្រកហាមី។ �នាាា�់ពុកីារលេធើើ���ងហាញ នាសិា�តិ�ា�ង 

អសា�់នា�សា�នាាវាលីេ�អូឯកសាារ មីានាច�ណ្ឌងលេជ្ឈើង�ា កីី

សាងឃមឹីសាក្រមីា�់អនាាគ្គត «Hope For The Future» ខែ���នា

លេ�ើកលេឡូើងអ�ពុីស្រ្តីសាំីពុកូនាលេនាៅកំ�ងរូ��ត��៏�ី��ាញ

មួីយសានាេកឹលេនាៅសាារមីនាារីឧក្រកិ�ឋកមីមក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានា៍

�ួ�ខែសាេង ឬអតីតមីនាារីសានាីសិា�ខ សា-២១ លេនាៅ 

កំ�ងរ��កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)។

 �នាាា�់ពុ�ីនា�សា�នាាវាលីេ�អូឯកសាារ នាសិា�តិ�ា�ង 

អសា់ក៏�នាចូ�រួមីលេវា�ិកាសានាានាាអនារីជ្ឈ�នាានាជ់្ឈាមួីយ 

លេអៀង សាាលេរឿនា អំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��ខែខមរក្រកហាមី 

ក្រកុមីនាសិា�ិតស្រ្តីសាីីខែ��ក�ពុ�ងសាិក�ាឆ្នាំាំ��ី១ ជ្ឈ�នាាញពុ័តម៌ីានាវាិ��ា នៃនាវិា��ាសាាានាពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី លេធើើ�សា�នាកិចច
សាិក�ាមីកកានាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី។ (�ី លេ�វាី� នាងិ វាែា �ារែាលេពុក្រជ្ឈ/មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នាងិជ្ឈាសាមីាជ្ឈកិសាមីាគ្គមីអំករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��

ខែខមរក្រកហាមី។ សាាលេរឿនា �នាខែចករ�ខែ�កអ�ពុលីេរឿងរែាវាជ្ឈវីាតិ

រ�សា់ខេនួា នាងិការចូ�លេធើើជ្ឈាលេពុ��កង�័ពុខែខមរក្រកហាមី 
លេ�ៅកានាក់្រកុមីនាសិា�ិត។ លេនាៅលេពុ�ខែ�� សាាលេរឿនា �នា

��ច�់ការនាយិាយលេរៀ�រា�់ពុី��ពុិលេសាោធនាជ៍្ឈីវាិតលេនាៅ 

កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី ការពុភិិាក�ា នាងិការសារួសា�ណួ្ឌរ�នា 
ចា�់លេផ្សាំើមី។ លេនាៅកំ�ងការជ្ឈខែជ្ឈកពុភិិាក�ាលេនាះ ក្រកមុីនាសិា�តិ 
�នាសាួរសា�ណួ្ឌរលេ�ៅកានា ់សាាលេរឿនា រួមីមីានា៖ 

ទ្ធិ�១) វេតិើអំំ ត្របុសុិមានិបាត់ិបុង់សិមាជ្ឈកិ្សាត្រ�ួសារផ្នែដរឬវេទ្ធិ?

ទ្ធិ�២) វេតិើអំំ ត្របុុសិត្រតូិវបានិបុ�ូ�និវេ�សិមរភ័ូមិមុខ្ញុំផ្នែដរ 

 ឬវេទ្ធិ?

ទ្ធិ�៣) វេតិើការហូបុចំុក្សាត្រ�ប់ុត្រគាន់ិផ្នែដរឬវេទ្ធិ

ទ្ធិ�៤)  វេតិើកុ្សាមារវេធើើការងារអើ�ខ្ញុំ ៃះ និងិទ្ធិទ្ធិលួបានិរបុបុអាហារ 

 យ៉ាាងដូចំវេមេចំ?

ទ្ធិ�៥) វេតិើមលូវេហតុិអើ�បានិ�អំំ ត្របុសុិចូំលវេធើើ�វេពិទ្ធិយក្សាង 

 ទ័្ធិពិផ្នែខ្ញុំ ារត្រក្សាហម?

 

 ជ្ឈាកិចច��ច�់ ក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារ

លេខតកី�ពុង់ចាមី ខែចកលេសាៀវាលេភិៅ ក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធិ�តយ� (ពុីឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ��់ ឆ្នាំាំ�១៩៧៩) 

លេ�ះពុ�មុីលេ�ើក�ី២ ��់នាសិា�ិតចូ�រួមីលេ�ើមី�ីសាិក�ា

លេឈើងយ�់�ខែនាាមីលេ�ៀត។ ក្រកុមីនាសិា�ិតចូ�រួមី�នា

សារលេសារច�ណ្ឌា�់អារមីមណ៍្ឌរ�សា់ខេនួា�ចូខាងលេក្រកោមី៖
លេអៀង សាាលេរឿនា អំករសា់រានាមីានាជ្ឈីវិាតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី នាងិ
ជ្ឈាសាមីាជិ្ឈកសាមីាគ្គមីអំករស់ារានាមីានាជី្ឈវិាតពីុរ��ខែខមរក្រកហាមី  
ខែចករ�ខែ�កអ�ពីុលេរឿងរែាវាជី្ឈវិាតរ�ស់ាខេនួាលេនាៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី
លេ�ៅកានាន់ាសិា�ិត។ (�ី លេ�វីា� នាងិវាែា �ារែាលេពុក្រជ្ឈ/
មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

ជ្រកុមនីសិុសិតស្រ្តីសុីីខ្មែដាលកំ�ុងសុិកសាឆ្នាំាំំទីូ១ �ំនីាញ
�តាមានីវិទូូា នៃនីវិទូូាសុាិនី��បុណ្ណេចចកណ្ណេទូសុណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម 
ណ្ណេធាើទូសុសនីកិចចសុិកសាមកកានីម់�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ា
ណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម។ (លី ណ្ណេដាវីដា នីងិវាា ដាារ៉ាាាណ្ណេ�ជ្រ�/
ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រុ៉ា ំអាមីុ នីសិុសិតឆំ្នាំាំទីូ១ �ំនីាញ�័តាមានីវិទូូា នៃនីវិទូូាសិុានី
��ុបណ្ណេចចកណ្ណេទូសុណ្ណេ�តីកំ�ង់ចាម។ (លី ណ្ណេដាវីដា និីង វាា ដាារ៉ាាាណ្ណេ�ជ្រ�/
ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

រ ុ ំអាមុ� នាសិា�តិឆ្នាំាំ��ី១ ជ្ឈ�នាាញពុត័ម៌ីានាវា�ិ�ា នៃនាវា�ិ�ាសាាានា 

ពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី �ងហាញច�ណ្ឌា�់អារមីមណ៍្ឌ 

�ា «�នាាា�់ពុី�នាចូ�រួមីកមីមវាិធីនៃ�ៃលេនាះ នាាងខា����ួ�

�នាច�លេណ្ឌះ�ងឹ�ខែនាាមី នាងិកានាខ់ែតយ�អ់�ពុផី្សា����ក

�នា��់��កលេ�ោយរ��ខែខមរក្រកហាមី»។ 

សិនិ ស្រសិ�កា នាសិា�ិតឆ្នាំាំ��ី១ ជ្ឈ�នាាញពុ័ត៌មីានាវាិ��ា នៃនា

វាិ��ាសាាានាពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី �នាខែចក 

រ�ខែ�ក�ា «នាាងខា��យ��់ារ��ខែខមរក្រកហាមីពុតិជ្ឈាផ្សា�ំ ់
ផ្សា����កខេា�ងណ្ឌាសា់��ក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុី�ជ្ឈា។ នាាងខា��

សាងឃមឹី�ា ការលេរៀនាពុកី្រ�វាតី ិសាាស្រ្តីសាលីេនាះគឺ្គអាច�លេក្រង�នា 

ឲ្យ�កូនាខែខមរលេចះសាាមីគ្គគីភិាពុគ្គាំ»។ 

ហុំនិ ស្រសិ�នុិតិ នាសិា�ិតឆ្នាំាំ��ី១ ជ្ឈ�នាាញពុ័តម៌ីានាវាិ��ា នៃនា 

វាិ��ាសាាានាពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី �នាលេ�ើក 

លេឡូើង�ា «នាាងខា��មីានាអារមីមណ៍្ឌលេសាោកសាាំយ នាងិអាណិ្ឌត 
អាសារូយែាងខេា�ងច�លេពុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាខែខមរខែ���នារសាល់េនាៅ

កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី នាងិ�នារសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី��

លេនាះ។ នាាងខា��ខតិខ�លេរៀនាសាកូ្រតនាងិច�ូរួមីសាហាការគ្គាំលេ�ើមី�ី 
ក��ឲ្យ�រ��ខែខមរក្រកហាមីលេនាះវា�ិក្រតឡូ�់មីកវាញិមំីងលេ�ៀត»។ 

សានា ស្រុសីាកា នាសិា�ិតឆំ្នាំា��ី១ ជ្ឈ�នាាញព័ុត៌មីានាវិា��ា  
នៃនាវិា��ាសាាានាពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី។  
(�ី លេ�វីា� នាងិ វាែា �ារែាលេពុក្រជ្ឈ/មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

ក្រកុមីនាសិា�ិតស្រ្តីសាីីខែ��ក�ពុ�ងសាិក�ាឆ្នាំាំ��ី១ ជ្ឈ�នាាញពុតម៌ីានា
វាិ��ា នៃនាវាិ��ាសាាានាពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី 
លេធើើ�សា�នាកិចចសាិក�ាមីកកានាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារ
លេខតកី�ពុង់ចាមី។ (�ី លេ�វាី� នាងិវាែា �ារែាលេពុក្រជ្ឈ/
មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

ហាា�នា ស្រុសាីនា�ត នាសិា�ិតឆ្នាំាំ��ី១ ជ្ឈ�នាាញពុ័តម៌ីានាវាិ��ា នៃនា
វាិ��ាសាាានាពុហា��លេចចកលេ�សាលេខតកី�ពុង់ចាមី។  
(�ី លេ�វាី� នាងិ វាែា �ារែាលេពុក្រជ្ឈ/មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

30 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឈៃ �សិៃ ាត ៖ ស� ែរព្រះកហមយ្យកឪពុក�ាពុំវេ� 
្មាៃ �់វេ�យ្យសារសត�វេណ្ាយ្យឲ្យយវេគា្ុតីកណ្ា�់
វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  និងិ វេហៀក្សា ស្រសិ�វេពិត្រជ្ឈ 

 ខា��លេឈមោះ ឈនា ខខិែនាតំ អាយ�៥៤ឆ្នាំាំ� លេកើតលេនាៅកំ�ង

ភូិមិីក្រតពុា�ងខើារ ឃុំ��ភិំ�ក�ង ស្រុសាុកអងគរជ្ឈ័យ លេខតកី�ពុត។ 

ខា��មីានាមីីាយលេឈមោះ �ាី ខែសា នាងិឪពុ�កលេឈមោះ ឈនា សានា 

(សាេា�់)។ ខា��មីានា�ង�ូូនា�លេងាើតសារ���ា�ងអសា់ច�នានួា
 

៦នាាក់ (សាេា�់២នាាក់)។ កា�ពុីក�មីារភិាពុ ខា��លេរៀនា

�នាតិចតួចណ្ឌាសា់ លេ�ោយសាារខា��ឧសា�ាហាឈ៍ឺ នាងិ

មីានាការវាាយក្រ�យ��ធគ្គាំរវាាងកង�័ពុ �នា ់នា�់ នាងិ

លេយោធាខែខមរក្រកហាមីខែ���ងារឲ្យ�មីានាច�ាច�ជ្ឈា

ញឹកញា�់។

 លេនាៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមីក្រគ្គួសាាររ�សា់ខា��កានាខ់ែត

���កខេា�ង។ ឪពុ�ករ�សា់ខា��គឺ្គជ្ឈាក្រគ្គូ�លេក្រង�នា �ូលេចះំ

ខែខមរក្រកហាមី�នាចាត់��កក្រគ្គួសាារខា��គឺ្គជ្ឈាពុួកមូី�ធនា។ 

អងគការ�នាខែ�ងខែចកក្រគ្គួសាាររ�សា់ខា��ឲ្យ�លេ�ៅរសា់លេនាៅ

កំ�ងភូិមិី�មីមួីយលេ�ៀត។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាខែ��រសា់លេនាៅ�ីលេនាោះ

អងគការលេហាៅ�ាជ្ឈាពុួក�លេ�ាើ ឬក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាលេក្រត�មី។ 

អងគការ�នាចាត់តា�ងឪពុ�ករ�សា់ខា��ឲ្យ��ររលេ�ះ�ឹក

កណី្ឌា�់ស្រុសាូវា, មីីាយរ�សា់ខា��ក្រចូតស្រុសាូវា លេហាើយ�ង�ូូនា

រ�សា់ខា�� នាងិខា��ជ្ឈ�ាូនាកណី្ឌា�់ស្រុសាូវា។ មីានានៃ�ៃមួីយលេគ្គោ

ខែ��ឪពុ�ករ�សា់ខា��យកលេ�ៅ�ឹមីរលេ�ះ�នាសា�ីកណី្ឌា�់

ស្រុសូាវា ខែខមរក្រកហាមីក៏យកឪពុ�កខា��លេ�ៅវាាយសាមីេា�់លេចោ�។  
 ���ូង ខា��នាងិមីីាយមិីនា�ងឹ�ាខែខមរក្រកហាមីយកឪពុ�ក

ខា��លេ�ៅសាមីេា�់លេ� គឺ្គមីានាអា�ក្រ�សុាមំីាក់ខែ���ររលេ�ះ�កឹ

កណី្ឌា�់ស្រុសាូវាជ្ឈាមួីយឪពុ�កខា�� �នាលេឃុំើញខែខមរក្រកហាមី

សាមីេា�់ឪពុ�ករ�សា់ខា��ផ្សាាា�់នាងឹខែភិកំ លេហាើយគ្គាតក៏់យក

��ណឹ្ឌងលេនាះមីកក្រ��់ក្រគ្គួសាារខា��។ លេក្រកោយលេពុ��ងឹ�ា 

ឪពុ�ករ�សា់ខា��សាេា�់ មីីាយរ�សា់ខា��ឈឺចិតយីែាងខេា�ង 

�ែ�ខែនាគី្គាត់មិីនាហាាានាយ�លេ�លេក្រពុោះខេាចខែខមរក្រកហាមីយក

លេ�ៅសាមីេា�់លេចោ�លេ�ៀត។ មីានាយ�់មួីយ ខា��នាកឹឪពុ�ក

លេពុកក៏យ� លេពុ�លេនាោះកងឈេ��នាមីក��លេមីើ��ក្រមីងុ 

យកខា��លេចញលេ�ៅ �ែ�ខែនាខីា��លេធើើពុ�តជ្ឈាយ�់សា�ិី។ ច�ខែណ្ឌក

�ងស្រុសាីរ�សា់ខា��២នាាក់លេ�ៀត �នាសាេា�់លេ�ោយសាារលេធើើ 
ការងារ�ក់កមីេា�ង នាងិហា�ូមិីនាក្រគ្គ�់ក្រគ្គានា។់ លេនាៅលេពុ�

លេនាោះ មីានាស្រ្តីសាីលីេពុោះធ�មំីាក់ចាញ់កូនាក៏�ចួលេ�ះខែផ្សាេលេឈើ

ឈុំនី �ខិ្មែនីតំ អាយុ៥៤ឆ្នាំាំំមានីទីូកខ្មែនីលងកំណ្ណេណ្ណើតរ៉ាសុ់ណ្ណេនីៅកុំង
�ូមិជ្រត�ាំង�ាារ៉ា ឃាុំ�ំំកុង ស្រីសុុកអងគរ៉ា�័យ ណ្ណេ�តកំី�ត  
(ងាានី ់វីនី/ ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 31



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហា�ូ �ែ�ខែនាខីែខមរក្រកហាមី�នាតាមី�ានាក៏់យកស្រ្តីសាីលីេនាោះលេ�ៅ

វាាយសាមីេា�់លេចោ�។ លេពុ�ខា��លេឃុំើញលេហាត�ការណ៍្ឌលេនាោះ 

ខា��ភិិតភ័ិយខេា�ងណ្ឌាសា់។ ខា��មិីនាហាាានានាយិាយពុីលេហាត�
 

ការណ៍្ឌខែ��ខា���នាលេឃុំើញលេ� លេក្រពុោះខា��ភ័ិយខេាចខែខមរ
 

ក្រកហាមីយកលេ�ៅសាមីេា�់។ ខែខមរក្រកហាមី�នាលេក្រ�ើអំក 

លេ�ោសាឲ្យ�ជ្ឈកីរលេណី្ឌៅ លេនាៅលេពុ�ជ្ឈកីរលេណី្ឌៅរួចលេហាើយ ខែខមរ 

ក្រកហាមីវាាយអំកលេ�ោសាលេនាោះ�មីេាក់ច�ូលេ�ៅកំ�ងរលេណំ្ឌៅ។ 
អំកលេ�ោសាខេះមិីនា�ានាស់ាេា�់លេ� �ូលេចះំខែខមរក្រកហាមីក៏

កាយ�កី�់ពុលីេ�ើ។ ខា��មិីនាហាាានាក្រ�ខែកក ឬក៏តវាែាជ្ឈាមួីយ

ខែខមរក្រកហាមីលេ� លេ�ោះ�ីខែខមរក្រកហាមីសាមីេា�់ឪពុ�ករ�សាខ់ា��, 

លេក្រ�ើខា��ឲ្យ�លេធើើការងារហាសួាកមីេា�ង, មិីនាឲ្យ�ហា�ូខែឆ្នាំតូ នាងិ

មិីនាផ្សា�ី់សាលេមីេ�ក��ពុាក់ឲ្យ�ខា��ក៏លេ�ោយ។ លេក្រកោយមីក 

ខែខមរក្រកហាមី�នាលេក្រ�ើខា��ឲ្យ���កអងារលេ�ើមី�ីលេក្រត�មីលេធើើ

នា���ច�កសាក្រមីា�់ពុធិ�ី�ណ្ឌ� �ែ�ខែនាលីេពុ�ជ្ឈតិ��ន់ៃ�ៃ��ណ្ឌ� 

កង�័ពុលេវាៀតណ្ឌាមី�នាវាាយចូ�មីក��់។ 

 �នាាា�់ពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី��ួរ��លេនាៅនៃ�ៃ�ី៧ ខែខ 

មីករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខា���នាច�ូលេរៀនាលេនាៅសាា�ា រហាតូ�នា 

ក្រ�ឡូងជ្ឈា�់ជ្ឈាក្រគូ្គ�លេក្រង�នា។ លេក្រកោយមីក ខា���នាលេរៀ�ការ 
ជ្ឈាមួីយ�ីីរ�សា់ខា��លេឈមោះ អា�ក សាារែាត់ នាងិមីានាកូនា

ក្រ�ុសា២នាាក់។ ខា��ក្រ�ក�មី�ខរ�រជ្ឈាក្រគូ្គ�លេក្រង�នារហាតូមីក 
��់�ចច���នា។ំ 

ឈនា ខខិែនាតំ រួមីជ្ឈាមួីយអំកសាម័ក្រគ្គចិតកីមុី�ជ្ឈានៃនាមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�
ឯកសាារលេខតតីាខែកវា។  
(ងែានា ់វីានា/ មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

លេ�សាភិាពុលេនាៅតាមីវាា�ខែស្រុសារ�វូាក្រ��ងលេនាៅលេខតតីាខែកវា។ 
(ងែានា ់វីានា/ មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

32 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ន� ថ្នាត ៖ ស� ែរព្រះកហម្មាៃ �់ព្រះកុមព្រះគួិសារ�ាពុំ
វេ�យ្យសារសតលួ�អាហារហូ�
ម�និ សាណាស់ិ

 ខា��លេឈមោះ នៃ� �ាត អាយ�៦២ឆ្នាំាំ� មីានាស្រុសាកុក�លេណ្ឌើត

លេនាៅភូិមិីសាាឡូ�ង ឃុំ��លេកី�ងរាយ ស្រុសាុកកលេន្ត្រី�ា�ច លេខត ី
នៃក្រពុខែវាង។ ខា��មីានា�ង�ូូនា�លេងាើត៤នាាក់ ក្រ�ុសាមំីាក់ 

(សាេា�់កំ�ងសាម័ីយខែខមរក្រកហាមី) នាងិ ស្រុសា�ីីនាាក់។ ឪពុ�ក

រ�សា់ខា��លេឈមោះ លេពុោ នៃ� គឺ្គជ្ឈាកសាិករ នាងិជ្ឈាជ្ឈាងកាត ់
សាក់ ច�ខែណ្ឌកមីីាយរ�សា់ខា��លេឈមោះ សាា�� លេអៀត។ ឪពុ�ក

មីីាយរ�សា់ខា��សាេា�់លេនាៅកំ�ងសាម័ីយខែខមរក្រកហាមី។ 

 កា�ពុកី�មីារភិាពុ ខា��លេរៀនា�នាក្រតមឹី�ាំក់�ី៧ចាសា់

កំ�ងសាម័ីយសាងគមីរាស្រ្តីសានីាយិមី លេនាៅសាា�ាសាើាយរលេមីៀត 
ខែ��មីានា�ីតា�ងលេនាៅស្រុសាកុក�លេណ្ឌើតរ�សាខ់ា��។ ��ះចូ�

��ឆ់្នាំាំ�១៩៧០ សាា�ាក្រតវូា�នា�ិ��ើារលេ�ោយសាារខែត

សាន្ត្រីងគាមី។ ច�ខែណ្ឌកក្រគ្គូៗ ខែ��ធេា�់ជ្ឈ�ួផ្សាាះមីីាយរ�សា ់

ខា��សាាំក់លេនាៅក៏សា��ច�ា�់សាា�ាក្រតឡូ�់លេ�ៅរសាល់េនាៅស្រុសាកុ

ក�លេណ្ឌើតលេរៀងៗខេនួាខែ�រ។ លេនាៅអ�ឡូ�ងលេ�ើមីឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

មីានាយ�វាជ្ឈនា�នានាា�គ្គាំលេចញលេ�ៅលេធើើ�ត�កមីម លេ�ោយ

យ�វាជ្ឈនាលេនាោះ�នាខែ�ងខែចកជ្ឈាពុីរក្រកុមីគឺ្គ ក្រកុមី�ី១) 

គ្គា�ក្រ� �នា ់នា�់ មីកពុី�ីរួមីលេខតនីៃក្រពុខែវាង នាា�គ្គាំខែស្រុសាក

�ា «ជ្ឈលេយោ សាាធារណ្ឌរ�ឋ �នា ់នា�់» នាងិ ក្រកុមី�ី២) 

គ្គា�ក្រ�សាលេមីីចក្រពុះ នាលេរោតមីី សាហីានា� មីកពុសី្រុសុាកអូររា�ងឳ  

នាា�គ្គាំខែស្រុសាក�ា «ជ្ឈលេយោ សាលេមីីចតា»។ ក្រកុមី�ត�កមីម�ា�ង 

ពុីរ�នា�ែះ�ងគិចគ្គាំខេា�ងលេនាៅត��នាផ់្សា�ារពុានាា ឃុំ��លេកី�ង 

រាយ ស្រុសុាកកលេន្ត្រី�ា�ច លេខតនីៃក្រពុខែវាង ខែ���ណី្ឌា�ឲ្យ��ត ់

�ង់ជ្ឈីវាិតយ�វាជ្ឈនាអសា់ជ្ឈាលេក្រចើនានាាក់។ លេក្រកោយលេពុ�

�ត�កមីមច�់ ភូិមិីរ�សា់ខា��ក៏ធេាក់ចូ�លេ�ៅកំ�ងការកានា់
 

កា�់រ�សា់កងកមីេា�ងរ�លេ�ោះខែខមរក្រកហាមី នាងិមីានាការ

ផ្សាេាសា់�ូីរអំក�កឹនាា�លេនាៅកំ�ងភូិមិីខែ�រ។

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �នាាា�់ពុលីេយោធាខែខមរក្រកហាមី��ួ� 

ជ្ឈយ័ជ្ឈមំីះលេ�ើរ�� �នា ់នា� ់អំកក្រគ្គ�់ក្រគ្គង់ខែខមរក្រកហាមី

ក្រ�មូី�ក្រ�ពុ�សាមី�តីឯិកជ្ឈនា�ា�ងអសារ់�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា

�ាក់ច�ូកំ�ងសាហាករណ៍្ឌរួមី លេហាើយសាមូី�ខីែត��ឡូងូ��ះ

លេនាៅកំ�ង�រលិេវាណ្ឌផ្សាាះរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា ក៏ខែខមរក្រកហាមីហាាមី

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាមិីនាឲ្យ��កយកមីកហា�ូខែ�រ។ ច�លេពុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា

ណ្ឌាខែ��មីានានានិាាំការក្រ�ឆ្នាំា�ង ក្រតវូា�នាអងគការនាា�យក

លេ�ៅលេរៀនាសាកូ្រត នាងិ�តខ់េនួា។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកំ�ងភូិមិីសាាឡូ�ង 

នៃ� �ាត អាយ� ៦២ឆ្នាំាំ� រសា់លេនាៅភូិមិីលេជ្ឈើង�ឹក,សាងាាត់
លេជ្ឈើង�ឹក, ក្រកុងនៃក្រពុខែវាង, លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ 
(មីីនា សាាណ្ឌាសា់/មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 33



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រតវូា�នាខែខមរក្រកហាមីជ្ឈលេមីេ�សាលេ�ៅលេនាៅមីី��មីនាារីលេពុ��ពុ-២ 

ជ្ឈិតចមីាារលេកៅសាាពូុាមីជ្ឈា�ង។ ក្រគួ្គសាាររ�សាខ់ា��ក្រតូវាសាាតិ

លេក្រកោមីការតាមី�ានារ�សាខ់ែខមរក្រកហាមី លេក្រពុោះខែខមរក្រកហាមី 

លេចោ�ក្រគ្គួសាារខា���ា ជ្ឈា�់ខែសាស្រុសាឡូាយលេវាៀតណ្ឌាមី។ 

ក្រគួ្គសាាររ�សាខ់ា���នាលេធើើការធៃនាធ់ៃរជ្ឈាងក្រគួ្គសាារលេផ្សា�ងលេ�ៀត  
លេហាើយអងគការ�ក្រមីុងយកក្រគ្គួសាាររ�សាខ់ា��លេ�ៅសាមីេា�់

ជ្ឈាលេក្រចើនាលេ�ើកលេក្រចើនាសាារ �ែ�ខែនាកី្រតវូា�នាឈេ�ភូិមិីជ្ឈយួ។

 លេក្រកោយមីក ខែខមរក្រកហាមី�នាកតល់េឈមោះ នាងិ��ាូនា

ក្រកមុីក្រគ្គសួាាររ�សាខ់ា��ឲ្យ�លេ�ៅរសាល់េនាៅត��នា�់ខីេាញ់ ខែ��

ជ្ឈា�ីកខែនាេង�ត់��។ ខែខមរក្រកហាមី�នាជ្ឈលេមីេ�សាក្រកុមី

ក្រគ្គសួាាររ�សាខ់ា��ឲ្យ�លេ�ៅលេនាៅឃុំ��តា�ងក្រកសាា�ង ស្រុសាកុសានាា�ក   

លេខតកី�ពុង់ធ�។ លេនាៅ�ីលេនាោះ អងគការ�ញ្ញាាឲ្យ�ខា����ីវាស្រុសាវូា

កំ�ងមួីយនៃ�ៃឲ្យ��នា១លេតោនា យកលេ�ៅ�ាក់��កលេនាៅឃុំេា�ង

ធ�មួីយកំ�ងនៃក្រពុ។ លេ�ោយលេឃុំើញខា��ហាតល់េនាឿយ �ងក្រ�ុសា

រ�សាខ់ា���នា�ួចមីកជ្ឈួយជ្ឈ�ាូនាស្រុសាូវា �ែ�ខែនាខីែខមរក្រកហាមី

�ងឹក៏ចា�់�ងក្រ�ុសារ�សា់ខា��លេ�ៅសាមីេា�់លេចោ�។ លេនាៅ

អ�ឡូ�ងលេពុ�លេនាោះ ឪពុ�ករ�សាខ់ា��ពុ��មីានាអាហាារហា�ូក្រគ្គ�់
 

ក្រគ្គានាល់េឡូើយ �លូេចះំគ្គាតក៏់�ចួកាច�់�ឡូងូលេឈើលេនាៅតាមី 
ផ្សាេូវាខែ��គ្គាត់លេ�ើរលេ�ៅលេធើើការយកមីកហា�ូ ក៏ក្រតូវាខែខមរ 
ក្រកហាមីលេឃុំើញ លេហាើយនាា�គ្គាតយ់កលេ�ៅសាមីេា�់លេ�ៀត។  

លេក្រកោយមីក លេ�ោយសាារលេស្រុសាកឃុំេានាខេា�ងលេពុក មីីាយ

រ�សាខ់ា���នា�ចួលេរើសាគួ្គរស្រុសូាវាយកមីក��ក នាងិ�ា��យ 
ឲ្យ�កូនាហា�ូ ក៏ក្រតូវាឈេ�ខែខមរក្រកហាមីលេឃុំើញ លេហាើយរាយ 

ការណ៍្ឌក្រ��់ក្រ�ធានាកងធ�។ លេយោធាខែខមរក្រកហាមី�នាមីក 

ចា�់មីីាយរ�សា់ខា��យកលេ�ៅសាមីេា�់លេចោ�ខែ�មីលេ�ៀត។

 លេនាៅលេ�ើមីខែខមីករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កង�័ពុរណ្ឌសាិរ�

សាាមីគ្គគីសាលេន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុី�ជ្ឈា នាងិកង�័ពុលេវាៀតណ្ឌាមី

�នាចូ�មីកផ្សាីួ�រ���រ��ខែខមរក្រកហាមី។ ខា��នាងិ�ងស្រុសាី

�នាវាិ�ក្រតឡូ�់មីកស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតវាិញ �ែ�ខែនាលីេពុ�

មីក��ភូ់ិមិី ផ្សាាះនាងិ�ធីេីរ�សា់ខា��ក្រតូវា�នាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា�នា

ច�ូមីករសាល់េនាៅមី�នាអសាល់េ�ៅលេហាើយ។ ខា��នាងិ�ងស្រុសាក៏ី 
�នាសាលេក្រមីចចតិមីីករសាល់េនាៅចា�់លេផ្សាីើមីកសាាងជ្ឈវីាតិសាារ

ជ្ឈា�មីកំ�ងភូិមិីលេជ្ឈើង�ឹក សាងាាត់លេជ្ឈើង�ឹក ក្រកុងនៃក្រពុខែវាង 

លេខតនីៃក្រពុខែវាង រហាតូមីក��់លេពុ��ចច���នា។ំ

លេរោង�យរ�សា់អំកភូិមិី កំ�ងស្រុសាុកលេមីសាាង លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ 
(លេផ្សាង ពុង�រែាសា�ី/មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)
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ងាាន់ិ វ�និ

វេ� ្ុ�វេហៀង៖ កង�ល័តភិមូភិាគិ
កាពុងរ��ស� ែរព្រះកហម

 ខា��លេឈមោះ លេ�ៅ សា�ខលេហាៀង អាយ�៦១ឆ្នាំាំ� លេកើតលេនាៅ

ភូិមិីវាា� ឃុំ��កំាញ់ ស្រុសាុកនៃក្រពុក��ាសា លេខតតីាខែកវា។ 

�ចច���នាខំា��រសាល់េនាៅភូិមិីអងគ ឃុំ��កំាញ់ ស្រុសាកុនៃក្រពុក��ាសា 

លេខតតីាខែកវា។ ខា��ក្រ�ក�រ�រត�ាញហា�ូ។ ឪពុ�ករ�សាខ់ា��

លេឈមោះ លេ�ៅ ផ្សាា នាងិមំីាយលេឈមោះ ឈនិា ចិនា។ ខា��មីានា

�ង�ូូនាច�នានួា១២នាាក់ ក្រ�ុសា៥នាាក់ នាងិស្រុសាី៧នាាក់ 

�ែ�ខែនាសីាេា�់អសា៣់នាាក់។ កា�ពុីខា��អាយ�១០ឆ្នាំាំ� ខា���នា

ច�ូលេរៀនាក្រតមឹី�ាំក់�ី១០ លេនាៅសាា�ាវាតសីាេា�ត ស្រុសាកុ

នៃក្រពុក��ាសា លេខតតីាខែកវា។ 

 លេនាៅនៃ�ៃ�ី១៧ ខែខលេមីសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខមរក្រកហាមី

�នាជ្ឈលេមីេ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាលេចញពុីភូិមិីឲ្យ�លេ�ៅលេនាៅភូិមិី

លេផ្សា�ង។ ខា��លេឃុំើញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាមួីយច�នានួាជ្ឈលេមីេ�សាមីកពុី�ី

ក្រកងុភិំ�លេពុញ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា�ា�ងលេនាោះក្រតវូា�នាអងគការចាត ់

��ក�ា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា ១៧ លេមីសាា នាងិក្រតវូាជ្ឈលេមីេ�សា�នាលីេ�ៅ 

កានាល់េខត�ីត�់��ង។ ពុី���ូងខែខមរក្រកហាមី�នាឲ្យ�ខា��រសា ់
លេនាៅតាមីផ្សាាះលេរៀងខេនួា នាងិ��កអងារហា�ូ។ លេក្រកោយមីក 

ខែខមរក្រកហាមី�នាក្រ�មូី�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាឲ្យ�ហា�ូលេនាៅកំ�ងសាហា- 
ករណ៍្ឌ។ ខែខមរក្រកហាមី�នាយកត�លេរៀនារ�សា់សាិសា�លេនាៅ

សាា�ា មីកតលេក្រមី��លេធើើជ្ឈាត�ហា�ូ�យរួមី។ ច�លេពុោះ

រ��អាហាាររ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី គឺ្គ

មីានាខែត��រ�ាយជ្ឈាមួីយលេពុោត លេហាើយច�ងលេភិៅ�សួា

ខែ�ងខែចកលេ�ៅតាមីក្រកមុី។ ខែខមរក្រកហាមី�នាចាតត់ា�ងឲ្យ�

ឪពុ�កមំីាយរ�សា់ខា��កិនាអងារលេនាៅលេរោងមីែាសា�ីនា។ ជ្ឈីតា

រ�សាខ់ា��លេស្រុសាោច�ខែនាេ នាងិ�កឹ��ឡូងូពុភីិំ�ច���់លេ�ៅខែចក

លេនាៅតាមីសាហាករណ៍្ឌ លេ�ោយកំ�ងមួីយនៃ�ៃ�កឹឲ្យ��នាពុីរ

លេ�ៅ�ីរលេ�ះ។ យាយរ�សា់ខា��ខែរងអងារនាងិ�ា��យ

សាក្រមីា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាលេនាៅកំ�ងសាហាករណ៍្ឌ។ រឯីខា��លេនាៅកង
 

ច�័ត ខែរក� ីភិាួរខែស្រុសា ជ្ឈីកខែក្រពុក នាងិលេ�កស្រុសាូវា លេនាៅភិំ�

អងគរ��រ។ី កងច�័តរ�សា់ខា��គឺ្គជ្ឈាកងច�័តភូិមិីភិាគ្គ 

�ែ�ខែនាកីារហា�ូច�កគឺ្គ��ួ��នាតចិជ្ឈាងកងច�ត័លេផ្សា�ង 

លេ�ៀត។ នៃ�ៃខេះខា��គ្គមានាអងារហា�ូលេ� �លូេចះំលេពុ�លេចញលេ�ៅ

សាាងូ�កមីីងៗ ខា���នា�ចួចា�់ក្រត ីឬកំាមីខ�ងហា�ូ�ា�ង

លេ�ៅ សា�ខលេហាៀង អាយ�៦១ឆ្នាំាំ� ��ួ�ក្រ�អ�់អនា�សា�ាវារយ៍ី 
ពុីក្រកុមីការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវា។ 
(លេឆ្នាំង លេវាែង/មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)
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លេឆ្នាំៅ។ ខា��ធេា�់�នាលេឃុំើញខែខមរក្រកហាមីលេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីមអំក 
លេ�ោសា លេ�ោយយកខែ�កលេភិេៅរលេ�ះវាាយលេ�ៅលេ�ើអំក 

លេ�ោសាលេនាោះ។ ខា��ក៏ធេា�់លេឃុំើញឈេ�ខែខមរក្រកហាមីចា�់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាខែ��ជ្ឈា�់សាាច់ញាតិជ្ឈាមួីយខា���ាក់រលេ�ះ

លេសាះយកលេ�ៅវាាយសាមីេា�់លេនាៅលេពុ�យ�់លេនាៅកំ�ងរលេណំ្ឌៅ

រួមី លេ�ោយខែខមរក្រកហាមីលេចោ�អំក�ា�ងលេនាោះ�ា�ចួហា�ូ

អាហាារ។

 លេនាៅលេ�ើមីឆ្នាំាំ�១៩៧៩ខា���នាឮក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាខែស្រុសាក�ា 

កង�័ពុលេវាៀតណ្ឌាមីវាាយចូ�មីកលេហាើយ។ �នាាា�់ពុីឮ 

��ណឹ្ឌងលេនាះ ខា����ួ�គ្គាំរតល់េចញពុសីាហាករណ៍្ឌ។ ខា��លេឃុំើញ

លេយោធាខែខមរក្រកហាមីជ្ឈិះលេសាះ �ែ�ខែនាខីា��មិីនាលេឃុំើញលេយោធា

�ា�ងលេនាោះ�ញ់គ្គាំលេឡូើយ។ ខា��រត់លេភិៀសាខេនួារហាតូលេ�ៅ
 

��់សា�លេរោងលេយែោង។ ខា��មិីនាហាាានាចូ�ផ្សាាះលេ� លេក្រពុោះខា��

លេជ្ឈឿតាមីការលេឃុំោសានាារ�សា់ខែខមរក្រកហាមី�ា កង�័ពុ

លេវាៀតណ្ឌាមីលេធើើ��។ �នាាា�់ពុីកង�័ពុលេវាៀតណ្ឌាមី�នា

វាាយផ្សាីួ�រ���រ��ខែខមរក្រកហាមីរួចលេហាើយ លេ�ើ�ខា��វាិ�
 

ក្រតឡូ�់មីកស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតវាិញ។ 

 លេក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ក្រគ្គួសាាររ�សា់ខា���នារសា់លេនាៅ

ជ្ឈ��គ្គាំក្រ�ក�លេ�ោយលេសាចកីីរកីរាយ លេ�ើកខែ�ងខែត

�ងក្រ�ុសារ�សា់ខា��មំីាក់លេឈមោះ លេ�ៅ ងនា �នា�ត់ខេនួា

រហាូតមីក��់សាពុើនៃ�ៃ។ លេនាៅអ�ឡូ�ងលេពុ�លេនាោះ

រ�ឋអ�ណ្ឌាច�នាខែចក�ឲី្យ�មំីាក់១៥អាលេ�ើមី�ីលេធើើខែស្រុសា។ 

លេយើង�នាលេធើើខែស្រុសាលេ�ោយចងក្រកងជ្ឈាក្រកមុីក្រ�វាាសាន់ៃ� គឺ្គ

ជ្ឈួយភិាួររាសា់ នាងិក្រចូតកាត់គ្គាំ។ លេក្រកោយមីក ខា���នា

លេរៀ�ការលេនាៅអាយ�១៩ឆ្នាំាំ� ជ្ឈាមួីយ��រសាមំីាក់លេឈមោះ 

មីាសា យែ�ង នាងិមីានាកូនាច�នានួា៥នាាក់ គឺ្គស្រុសា២ីនាាក់ នាងិ

ក្រ�សុា៣នាាក់។ លេយើងក្រ�ក�មី�ខរ�រលេធើើខែស្រុសាចមីាារ នាងិ

ត�ាញហា�ូ រហាតូមីក��់សាពុើនៃ�ៃ។ 

អំករសា់រានាមីានាជ្ឈីវិាតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមីក�ពុ�ងត�ាញ។
(ងែានា ់វីានា/ មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

ឧ�ករណ៍្ឌត�ាញ។
(ងែានា ់វីានា/ មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)
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ធិកឹ សងែត៖ កងនារ តីសស្រុ្អំ�លិ

វេហៀក្សា ស្រសិ�វេពិត្រជ្ឈ

 ខា��លេឈមោះ ធកឹ ខែងែត អាយ�៦៥ឆ្នាំាំ� �ចច���នារំសាល់េនាៅ

ភូិមិីខែស្រុសាលេពុោធឃ៍ុំ��ចារ ស្រុសាកុនៃក្រពុក��ាសា លេខតតីាខែកវា។ 

លេនាៅនៃ�ៃ�ី១៧ ខែខលេមីសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �នាាា�់ពុីលេយោធា

ខែខមរក្រកហាមីលេឡូើងកានាអ់�ណ្ឌាច ខែខមរក្រកហាមី�នាលេធើើ��

មីកលេ�ើខា�� នាងិក្រកុមីក្រគ្គួសាាររ�សា់ខា�� លេក្រពុោះ�ងឹ�ា�ង
 

ក្រ�សុារ�សាខ់ា��គឺ្គជ្ឈាអតតីជ្ឈា�ាហាានា �នា ់នា� ់ច�ខែណ្ឌក

ឪពុ�កមំីាយរ�សា់ខា��មីានាជ្ឈីវាភិាពុធូរធារកា�ពុីជ្ឈ�នាានា់

មី�នា។ ខែខមរក្រកហាមី�នាជ្ឈលេមីេ�សាក្រ�ពុនាធកូនា�ងក្រ�ុសា

ធឹក ខ្មែងាត អាយុ៦៥ឆ្នាំាំំ រ៉ាសុ់ណ្ណេនីៅ�ូមិខ្មែស្រីសុណ្ណេ�ោធ៍  

ឃាុំចារ៉ា ស្រីសុុកនៃជ្រ�កប�ាសុ ណ្ណេ�តតីាខ្មែកវ កំ�ុងណ្ណេរ៉ាៀបរ៉ាាប់
បទូ�ិណ្ណេសុោធនី�៍ីវិតឆ្នាំលងកាតរ់៉ាបបខ្មែ�ែរ៉ាជ្រក�មណ្ណេទូៅ 
កានីអំ់កសុែ័ជ្រគឹចិតមី�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តតីាខ្មែកវ។  
(ងាានី ់វីនី/ ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រ�សាខ់ា�� ខែ��ធេា�់លេធើើ�ាហាានា �នា ់នា� ់លេ�ៅកានាល់េខត ី
�ត�់��ង។ ច�ខែណ្ឌកខា��ខែខមរក្រកហាមី�នា��ាូនាឲ្យ�លេ�ៅលេធើើ

 
ការងារខែរកអ��ិ�។ ខា��ខែតងខែតក្រ�ុងក្រ�យ័តនំាវូារា�់

សាកមីមភិាពុសាពុើក្រគ្គ�់ខែ��យែាង តាមីខែ��អាចលេធើើលេ�ៅ

�នា។ ខា��ខតិខ�លេធើើការងារជ្ឈនូាអងគការមិីនាហាាានាសាក្រមីាក

លេ� សាូមី�ីខែតលេពុ�ខា��ឈ។ឺ ខា��លេធើើការរហាតូ�ា�់ខែត��ួ
 

សានាេ�់លេនាៅហាំងឹកខែនាេង លេ�ើ�ក្រ�ធានាកង��ាូនាខា��លេ�ៅមីនាារី
 

លេពុ��។ ខា��សាក្រមីាកលេនាៅលេពុ���នាពុរីយ�់ ខែខមរក្រកហាមី�នា 
ចាតត់ា�ងខា��ឲ្យ�មីកលេធើើការងារធមីមតាវាញិ។ ខា��ខែរកអ��ិ�

�ីលេតោនាកំ�ងមួីយនៃ�ៃលេ�ោយសាារ មីានាអំកខ��ឹក្រ��់ខា���ា 
 

ក្រ�សានិាលេ�ើមិីនាខ�ក្រ�ឹងលេធើើការងារលេ�ក្រ�យ័តអំងគការយក

លេ�ៅសាមីេា�់លេចោ�។ លេក្រកៅពុីលេធើើការលេនាៅខែស្រុសាអ��ិ� 

អងគការ�នាចាតត់ា�ងខា��ឲ្យ�ឃុំើា�ក្រក�ី, លេវាញខែខ�លេគ្គោ, 

លេធើើ�ងគីកំ�ងមួីយនៃ�ៃឲ្យ��នា១២គូ្គរ នាងិ�នា�ា�លេគ្គោសាាាវា

ច�នានួា២៥នាមឹីលេ�ើមី�ីភិាួរខែស្រុសា។ ក្រគ្គ�់ការងារខែ��ខែខមរ 
ក្រកហាមី�នា�ាក់ឲ្យ� ខា��លេធើើ�នា�ា�ងអសាល់េ�ោយមិីនាហាាានា

ក្រ�ខែកក ឬតវាែាលេឡូើយ លេក្រពុោះខេាចខែខមរក្រកហាមីយកលេ�ៅ

សាមីេា�់លេចោ�។ លេនាៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខា��ផ្សាេាសា់មីកលេធើើ 
ការងារជ្ឈាកង�កឹជ្ឈ�ាូនា ច�ខែណ្ឌកការហា�ូច�ក ខា����ួ�

�នាខែត��ររាវាខែ��មីានាខែតអងារមួីយក្រគ្គា�់�ែ�លេណ្ឌ ាោះ។ 

នៃ�ៃខេះ លេពុ�ខែ��ខា��លេចញលេ�ៅឃុំើា�ក្រក�ី ខា���នាលេ�ើរ

លេរើសាលេតោំត���យកមីកហា�ូ�ខែនាាមី។ 

 លេរឿងរែាវាខែ��ខា��ឈចឺា�់នាងិចងចា�មិីនាលេភិេចពុរី��

ខែខមរក្រកហាមីគឺ្គ ខែខមរក្រកហាមី�នាលេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីមនាងិចាក់�ាំ�

សាមីេា�់ឪពុ�ករ�សា់ខា�� លេ�ោយខែខមរក្រកហាមីលេចោ�គ្គាត�់ា 

គឺ្គជ្ឈាក្រកុមីមូី�ធនាកា�ពុីជ្ឈ�នាានាម់ី�នា។ ច�ខែណ្ឌក �ង 

ក្រ�ុសារ�សា់ខា��នាងិក្រ�ពុនាធក្រតូវា�នាខែខមរក្រកហាមីយកលេ�ៅ

សាមីេា�់ លេ�ោយសាារខែតមីានានៃ�ៃមួីយកូនារ�សាព់ុួកគ្គាត់

ចង់ហា�ូក្រត ីលេហាើយពុួកគ្គាត�់ួចលេចញលេ�ៅរកក្រតឲី្យ�កូនា

ហា�ូរហាតូហាសួាលេមីែោងលេធើើការ។ ខា���នាខែសាើងរកកមួយ

ខែ��កងនាារយីកលេ�ៅចិ�ចមឹី �ែ�ខែនាខីា��រកមិីនាលេឃុំើញ។ 

�នាាា�់ពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី�នា��ួរ�� លេនាៅនៃ�ៃ�ី៧ ខែខ 

ធឹក ខែងែត ��ួ�ក្រ�អ�់អនា�សា�ាវារយ៍ីពុអំីកសាមក័្រគ្គចតិកីមុី�ជ្ឈា 
លេខតតីាខែកវា។ (ងែានា ់វីានា/ មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

មីករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខា���នាលេ�ៅលេនាៅជ្ឈ�រ� លេហាើយលេឆ្នាំេ�តច�ូ

លេ�ៅសាួររកកមួយខែ���ត់ខេួនាលេនាៅអងគការកាក��
 

ក្រកហាមីលេនាៅជ្ឈ�រ� �ែ�ខែនាកី្រតូវា�នាអំកលេធើើការលេនាៅ�ីលេនាោះ

��លិេសាធលេក្រពុោះខា��មីកពុីត��នាល់េផ្សា�ង។ 

 លេក្រកោយមីកខា���នាលេរៀ�ការ នាងិខតិខ�រកក្រ�ក់។ ខា��

�នាក្រតឡូ�់មីកស្រុសុាកក�លេណ្ឌើតក្រ�ក�រ�រលេធើើខែស្រុសា រហាតូមីក 

��ស់ាពុើនៃ�ៃ �ែ�ខែនាមិីីនាសាូវាជ្ឈាធូរធារ�ែ�នាមានាលេ�។ លេ�ោះ�ី 

យែាងណ្ឌាខា��រសាល់េនាៅក្រ�ក�លេ�ោយភិាពុរកីរាយនាងិមីានាសា�ិធិ 

លេសារភីិាពុក្រគ្គ�់ក្រគ្គានាក់ំ�ងការក្រ�ក�ការងារលេផ្សា�ងៗ។ 
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ងាាន់ិ វ�និ

អាា� មែងុ ៖ កង�ល័តស្រុ្ុកនព្រះពក��្

 ខា��លេឈមោះ អាា� មីែ�ង អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ� លេកើតលេនាៅភូិមិី

សា�ចត ឃុំ��នៃក្រពុក��ាសា ស្រុសាកុនៃក្រពុក��ាសា លេខតតីាខែកវា។ 

ខា��មីានាឪពុ�កលេឈមោះ សាងឹ សា�មឹី នាងិមីីាយលេឈមោះ លេភិឿក វាែា។ 

 លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៨ ខា��ច�ូលេរៀនាលេនាៅសាា�ានៃក្រពុក��ាសា 
រយៈលេពុ�៣ឆ្នាំាំ� ក៏លេកើតមីានារ�ឋក្រ�ហាារលេនាៅនៃ�ៃ�ី១៨ 

ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ �នាាា�់មីក ខា��លេ�ៅលេរៀនាលេនាៅវាតី

អងាាញ់មួីយរយៈខេ ីក៏�ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឃ។ ខា���ួសា�នា

រយៈលេពុ�ជ្ឈិតមួីយវាសា�ា ខែខមរក្រកហាមីឲ្យ�ខា��សាឹកវាិញ។ 

លេនាៅលេពុ�ខា��អាយ�១៥ឆ្នាំាំ� ខា���នាចូ�លេធើើការលេនាៅកង
 

ច�ត័ឃុំ��នៃក្រពុក��ាសា។ លេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខមរក្រកហាមី 
�នាចាត់តា�ងខា��ឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈីកខែក្រពុកលេនាៅសាាឹងខែក្រពុកលេតោំត 

កំ�ងលេខតកី�ពុង់សាុ ឺរយៈលេពុ�៣ខែខ លេ�ើ�ក្រតឡូ�់មីកភូិមិី

អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាជ្របគឹល់ជ្របអប់អនីសុុសាវរ៉ាយ៍ី�ូនី  
អាាប មាុង។ (តាំង វិមនី/ី ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា) 
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វាញិ។ លេក្រកោយមីក ខែខមរក្រកហាមី�នា��ចូ�ខា��លេ�ៅលេនាៅកំ�ង

កងច�ត័ស្រុសាកុនៃក្រពុក��ាសា នាងិចាតត់ា�ងឲ្យ�ជ្ឈកីខែក្រពុក 

លេ�ើកក្រ�ពុន័ាធភិេឺខែស្រុសា នាងិលេធើើខែស្រុសា។ ខា��ក្រតវូាលេធើើការ�ា�ងយ�់

�ា�ងនៃ�ៃ នាងិ�នាសាក្រមីាករយៈលេពុ�មួីយលេមីែោងលេពុ�

ហា�ូ�យលេនាៅលេមីែោង៥�ៃាច�ែ�លេណ្ឌ ាោះ។ �នាាា�់មីក លេនាៅ

លេវា�ាលេមីែោង៦�ៃាច ខែខមរក្រកហាមីលេក្រ�ើខា��លេធើើការងារ�នាី

លេ�ៀត។ ខែខមរក្រកហាមី�នាជ្ឈលេមីេ�សា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា១៧ លេមីសាា 

មីកលេធើើការជ្ឈាមួីយខា�� នាងិលេក្រ�ើអំក�ា�ងលេនាោះឲ្យ�លេធើើការងារ

គ្គមានា��លេនារលេឡូើយ ច�ខែណ្ឌកអាហាារគឺ្គមីានាខែត��ររាវា

�ែ�លេណ្ឌ ាោះ។ ក្រកមុីក្រគ្គសួាារក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈលេមីេ�សាមីកពុ�ីីក្រកងុ 

ភិំ�លេពុញ ខែខមរក្រកហាមីខែ�ងខែចកឲ្យ�លេ�ៅលេនាៅផ្សាាះជ្ឈាមួីយអំក

មូី��ឋានា ខែ��កំ�ងមួីយផ្សាាះមីានាអំកជ្ឈលេមីេ�សាចា�់ពុ២ី 
លេ�ៅ៣ក្រគ្គសួាារ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈលេមីេ�សាមីក�មខីែ��ក្រ�ក្រពុតឹី

ខ�សា គឺ្គកមីមាភិិ��ខែខមរក្រ�ហាមី�នាយកអំក�ា�ងលេនាោះ

លេ�ៅ�ត�់�លេនាៅនៃក្រជ្ឈអូរលេពុៅំ សាាិតកំ�ងលេខតកី�ពុង់សាុឺ។

 ខា��លេធើើការ�ា�ងឈ។ឺ លេនាៅរ�វូាក្រ��ង ខែខមរក្រកហាមីចាតត់ា�ង 
ខា��ឲ្យ�ជ្ឈកីខែក្រពុក លេហាើយរ�វូាវាសា�ាខែខមរក្រកហាមីឲ្យ�ខា��ខែរក

កណី្ឌា�់ �កសា�ណ្ឌា� សាាងូ នាងិលេ�ើកក្រ�ពុន័ាធភិេឺខែស្រុសា។ 

ក្រ�ធានាកង�នាក�ណ្ឌតក់ំ�ងមំីាក់ក្រតូវាលេ�ើកភិេខឺែស្រុសាឲ្យ��នា

ក្រ�ខែវាង៥ខែមីែក្រតកំ�ងមួីយនៃ�ៃ នាងិក�ណ្ឌត់កំ�ងមួីយក្រកុមី

ខែ��មីានាសាមីាជ្ឈកិច�នានួា១០នាាក់ ក្រតូវាជ្ឈីកខែក្រពុក��ឹង

ក្រ�ខែវាង៤ខែមីែក្រត �លេណី្ឌោយ៥ខែមីែក្រត នាងិជ្ឈលេក្រមីៅ១.៥ខែមីែក្រត។ 

 ខា��ធេា�់លេឃុំើញខែខមរក្រកហាមីលេហាៅក្រកមុីយ�វាជ្ឈនាឲ្យ�លេឡូើង

រលេ�ះលេសាះ លេ�ោយនាយិាយក្រ��់យ�វាជ្ឈនា�ា�ងលេនាោះ�ា 

«ឥឡូូវាអងគការឲ្យ��ូូនាៗលេ�ៅស្រុសាកុវាញិលេហាើយ គឺ្គស្រុសាកុលេនាៅ
 

ឯណ្ឌាអងគការឲ្យ�លេ�ៅ�ីលេនាោះ»។ លេពុ�ខេះខា��ឃុំេានាខេា�ង 
លេពុកចង់�ួចលេ�ះខែផ្សាេលេចក នាងិ�ហ�ង យកមីកហា�ូ �ែ�ខែនាី

ខា��ខេាចឈេ�ខែខមរក្រកហាមីតាមី�ានា។់ សាមីាជ្ឈកិកងខេះមិីនា 
�នាហា�ូអាហាារក្រគ្គ�់ក្រគ្គានា ់�ណី្ឌា�ឲ្យ�លេខ�ោយលេហាវា 

ហាត់នាងិ�ួ�សានាេ�់។ លេយើង�នានាា�គ្គាំខែសាងអំកជ្ឈ�ងឺ

លេនាោះលេ�ៅពុ�ា��លេនាៅមីនាារីលេពុ��ស្រុសាុកនៃក្រពុក��ាសា។ 

លេយើងខែសាងអំកជ្ឈ�ងឺលេនាោះលេ�ៅ��់លេពុ�� លេមីែោង១២ ឬ

លេមីែោង១ រលេសាៀ� លេហាើយលេពុ�ខេះលេពុ��ក៏ជ្ឈយួសាលេន្ត្រីងគោះ�នា  

លេពុ�ខេះក៏ជ្ឈួយសាលេន្ត្រីងគោះអំកជ្ឈ�ងឺលេនាោះមិីនា�នាខែ�រ។ 

�នាាា�់ពុរី��ខែខមរក្រកហាមី��ួរ���នារយៈលេពុ�៤ខែខ 

គឺ្គលេនាៅខែខលេមីសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខា���នាលេរៀ�ការក្រ�ពុនាធលេឈមោះ  
សា�មីី លេសាៀង� ីនាងិមីានាកូនាច�នានួា ៤នាាក់ គឺ្គស្រុសា ី៣នាាក់ 

នាងិក្រ�ុសា១នាាក់។

អាា� មីែ�ង អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ� មីានា�ី��លេនាៅ�ចច���នារំសា់លេនាៅ
កំ�ងភូិមិីអ�ពុិ�លេរៀង ឃុំ��នៃក្រពុក��ាសា ស្រុសាុកនៃក្រពុក��ាសា 
លេខតតីាខែកវា ក�ពុ�ងខែចករ�ខែ�ក��ពុិលេសាោធនាជ៍្ឈីវាិតរ�សា ់
គ្គាតល់េនាៅកំ�ងសាម័ីយខែខមរក្រកហាមី។ 
(តា�ង វាិមីនា/ី មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ងាាន់ិ វ�និ

ឪពុករ�្់�ាពុំសាៃ �់វេ�យ្យសារលួ�ដំឡូូង

 ខា��លេឈមោះ អា�មី អានា មីានាស្រុសាុកក�លេណ្ឌើតលេនាៅភូិមិី

អ�ពុិ�លេរៀង ឃុំ��នៃក្រពុក��ាសា ស្រុសាុកនៃក្រពុក��ាសា 

លេខតតីាខែកវា។ ខា��មីានាឪពុ�កលេឈមោះ អា�មី លេអឿនា នាងិមីីាយ

លេឈមោះ លេពុង លេឡូង។ កា�លេនាៅពុលីេកមងខា���នាលេ�ៅរសាល់េនាៅ

ជ្ឈាមួីយឪពុ�កមីីាយលេនាៅឯស្រុសាុកអងគរ�ូរ ីលេខតតីាខែកវា។  

លេនាៅលេពុ�មីីាយឪពុ�ករ�សា់ខា��លេ�ៅលេធើើខែស្រុសាក��កឲ្យ�ខា��

លេនាៅជ្ឈាមួីយ�ងៗ។ ខា���នាច�ូលេរៀនាក្រតមឹី�ាំក់�ី៧ លេនាៅ

សាងគមីចាសា។់  លេ�ោយសាារជ្ឈវីាភិាពុក្រគ្គសួាារ���ក លេ�ើ�

ឪពុ�កខា��សាលេក្រមីចចិតីយកខា�� ខែ��លេពុ�លេនាោះមីានា

អាយ�១៣ឆ្នាំាំ� ឲ្យ�លេ�ៅរសាល់េនាៅជ្ឈាមួីយនាងឹអា�ក្រ�សុា លេក្រពុោះ 

ខែតខា��មិីនាអាចជ្ឈួយការងារកំ�ង�នាា�កក្រគ្គួសាារ�ចូ�ងៗ

ឯលេ�ៀត។  លេនាៅអ�ឡូ�ងលេពុ�ខា��រសាល់េនាៅជ្ឈាមួីយអា�ក្រ�ុសា ខា��

នាកឹរឭកឪពុ�កមីីាយខេា�ងណ្ឌាសា។់ លេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ 

ខា���នាលេរៀ�ការជ្ឈាមួីយក្រ�ពុនាធលេឈមោះ ឈានា លេយែង។ 

អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាជ្របគឹល់ជ្របអប់អនីសុុសាវរ៉ាយ៍ី�ូនី  
អាុម អានី ។ (ងាានី ់វីនី / ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 41



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខមរក្រកហាមីចាតត់ា�ងខា��ឲ្យ�លេ�ៅ

ជ្ឈកីក្រ�ឡូាយ នាងិខែរក� ីលេនាៅភិំ�អងគរ�ូរ។ី ក្រ�ពុនាធរ�សាខ់ា�� 

ខែខមរក្រកហាមីចាតត់ា�ងឲ្យ�សាាងូស្រុសាវូា នាងិលេធើើខែស្រុសា។ មីីាយ

រ�សា់ខា�� ខែខមរក្រកហាមីចាតត់ា�ងឲ្យ��ា��យ លេហាើយឪពុ�ក

រ�សា់ខា�� អងគការចាត់តា�ងឲ្យ�ឃុំើា�លេគ្គោ នាងិក្រក�ី។ 

អងគការឲ្យ�លេយើងហា�ូខែត��រ�ាយជ្ឈាមួីយសាមីេក្រតកួនា 

�ែ�លេណ្ឌ ាោះ។ ខា��មិីនា�នារសាល់េនាៅជ្ឈ�ួជ្ឈ��ក្រគ្គសួាារលេ�។ អងគការ

�នាខែ�ងខែចកមីនា�សា�ឲ្យ�រសា់លេនាៅតាមីកងលេផ្សា�ងៗគ្គាំ 

�ូចជ្ឈា កងក�មីារ កងយ�វាជ្ឈនា ច�ខែណ្ឌកកងចាសា់ៗ 

អងគការចាតត់ា�ងឲ្យ�លេមីើ�លេកមងៗ។ នៃ�ៃមួីយលេ�ោយសាារ

ឃុំេានាខេា�ងលេពុក ឪពុ�ករ�សា់ខា���នាលេ�ៅ�ួច��ឡូូងមីក

ហា�ូ �ែ�ខែនាកីងឈេ�តាមី�ានាក៏់ចា�់ឪពុ�កខា��យកលេ�ៅ

វាាយលេចោ�លេនាៅវាា�ខែស្រុសា។ ���ូងមីីាយរ�សា់ខា���នា

លេ�ើររកឪពុ�ករ�សា់ខា�� �ែ�ខែនាលីេ�ើររកមិីនាលេឃុំើញ�ា�់ខែត 
លេសាោះ។ មំីាយរ�សាខ់ា��លេ�ៅសារួអំកភូិមិី �ែ�ខែនាគី្គមានានារណ្ឌា

ក្រ��់គ្គាតល់េឡូើយ។ មំីាយរ�សា់ខា��លេ�ើររក�ីី�លេណី្ឌើរ នាងិ

យ��លេណី្ឌើរ។  លេក្រកោយមីកមីានាអំកភូិមិីមំីាក់�នា�ចួខ��ឹ 

ក្រ��់មំីាយរ�សា់ខា���ា ឪពុ�ករ�សា់ខា��ក្រតូវា�នាអងគការ

យកលេ�ៅវាាយលេចោ�លេនាៅឯវាា�ខែស្រុសាលេហាើយ។ លេ�ោយសាារ 

អាណិ្ឌត�ីីខេា�ងលេពុក មីីាយរ�សា់ខា���នាធេាក់ខេួនាឈ ឺ

លេហាើយលេក្រកោយមីកក៏�នាសាេា�់។  

 �នាាា�់ពុីខែខមរក្រកហាមី��ួរ�� លេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខា��

�នារសា់លេនាៅជ្ឈ��ជ្ឈាមួីយក្រ�ពុនាធ នាងិកូនាច�នានួា៤នាាក់ គឺ្គ

ស្រុសាី១នាាក់ ក្រ�ុសា៣នាាក់។ �ចច���នា ំខា��ក្រ�ក�មី�ខរ�រ

លេធើើខែស្រុសា នាងិរសាល់េនាៅកំ�ងឃុំ��នៃក្រពុក��ាសា ស្រុសុាកនៃក្រពុក��ាសា  
លេខតតីាខែកវា �ខែ��។

អា�មី អានា រសា់លេនាៅកំ�ងភូិមិីអ�ពុិ�លេរៀង ឃុំ��នៃក្រពុក��ាសា  
ស្រុសាុកនៃក្រពុក��ាសា លេខតតីាខែកវា ក�ពុ�ងខែចករ�ខែ�ក
��ពុិលេសាោធនាជ៍្ឈីវាិតរ�សា់គ្គាតល់េនាៅកំ�ងសាម័ីយខែខមរក្រកហាមី
ក្រ��់��់អំកសា័ក្រគ្គចិតកីមុី�ជ្ឈា លេខតតីាខែកវា។  
(ងែានា ់វីានា / មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

42 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

 «ការយិា�័យពុ័តម៌ីានាសាាធារណ្ឌៈ» រ�សា់មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារ 

កមុី�ជ្ឈា�នាលេ�ើក�លេក្រមីើជ្ឈនូា នាសិា�តិ អំកស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា ��គ្គគ�កិរាជ្ឈការ នាងិ 
អងគការលេក្រកៅរ�ឋាភិិ�� នាងិ��គ្គគ��ា�ងឡូាយខែ��មីានាច�ណ្ឌា�់ 

អារមីមណ៍្ឌពុីការវាិវាឌ័ឍនារ៍�សាអ់ងគជ្ឈ�នា��ជ្ឈក្រមីះវាិសាាមី�ាកំ�ងត��ាការ

កមុី�ជ្ឈា ឬសាា�ាកីីខែខមរក្រកហាមី។

 មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈាជ្ឈាកខែនាេងក្រ�មូី�ផ្សាី�� នាងិចងក្រកងឯកសាារ
 

អ�ពុរី��កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ��នាលេក្រចើនា��ផ្សា�ត។ ឯកសាារលេនាៅ 
មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈាមីានាក្រ��ក្រ�លេភិ�។ ក្រ�លេភិ�ឯកសាារ�ីមួីយ 
គឺ្គឯកសាារជ្ឈាក្រក�ាសាសានាេកឹខែ��មីានាច�នានួាជ្ឈិតមួីយ�ានា��ពុ័រ។  

ក្រ�លេភិ�ឯកសាារ�ីពុរី គឺ្គជ្ឈា��សាមីភាសានាខ៍ែ����គ្គគ�កិមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ� 

ឯកសាារកមុី�ជ្ឈាច�ះលេ�ៅលេធើើសាមីភាសានាជ៍្ឈាមួីយជ្ឈនារងលេក្រគ្គោះ នាងិអតតី 
កមីមាភិិ��ខែខមរក្រកហាមី។ ក្រ�លេភិ�ឯកសាារ�ី�ីគឺ្គជ្ឈារូ��ត�ាក់�ង 

លេ�ៅនាងឹសាម័ីយខែខមរក្រកហាមី។ ក្រ�លេភិ�ឯកសាារ�ី�ួនាគឺ្គជ្ឈាឯកសាារ 

�ាក់�ងលេ�ៅនាងឹការលេធើើខែផ្សានា�ីរលេណី្ឌៅសាាកសាពុ នាងិ�ីតា�ងសាមីេា�់ 

រ�សាខ់ែខមរក្រកហាមី នាងិឯកសាារ�ីក្រ��គឺ្គជ្ឈាខែខ�ភិាពុយនាឯីកសាារខែ�� 

�នាផ្សា�តិលេឡូើងកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី នាងិសាម័ីយលេក្រកោយមីកលេ�ៀត។

 តាមីរយៈការយិា�យ័ពុត័ម៌ីានាសាាធារណ្ឌៈ សាាធារណ្ឌជ្ឈនាអាចនាងឹ 

ស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវាឯកសាារ�ា�ងលេនាះ�នា។ ឯកសាារខេះលេ�ៀតរួមីមីានា៖ ក្រ�វាតីរូិ� 

កមីមាភិិ��ខែខមរក្រកហាមី ចលេមីេើយសាារភិាពុក�ណ្ឌតល់េហាត�រ�សា់�ក� 

�ូរលេ�ខលេឆ្នាំេើយឆ្នាំេងពុត័ម៌ីានាខែ���នាមីកពុកីារសាមីភាសានាជ៍្ឈាមួីយអតតី 

កមីមាភិិ��ខែខមរក្រកហាមី នាងិ�ិនានំាយ័គ្គនាានាលិេ�ាសា�ងហាញពុរីលេណី្ឌៅសាាក 

សាពុ �ីតា�ងគ្គ�ក នាងិ�ូជ្ឈនាយី�ឋានាក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានា។៍

 ការយិា�័យពុ័តម៌ីានាសាាធារណ្ឌៈមីានា�ីតា�ងលេនាៅអគ្គារលេ�ខ៦៦ 

មីហាាវាិ�ីក្រពុះសាីហានា� សាងាាត់�លេនាេ�សាាក់ ខណ្ឌឌច�ការមីនា 

រាជ្ឈធានាភីិំ�លេពុញ។ ការយិា�័យរ�សា់លេយើងលេ�ើកជ្ឈូនាសាាធារណ្ឌ 

ជ្ឈនាចា�់ពុីនៃ�ៃចនាា��់នៃ�ៃសា�ក្រក លេពុ�ក្រពុឹកពុីលេមីែោង ៨៖០០ 

��់លេមីែោង ១២៖០០ នាងិលេពុ�រលេសាៀ�ពុីលេមីែោង ២៖០០ �� ់

លេមីែោង ៥៖០០។ ក្រ�សានិាលេ�ើអសាល់េ�ោកអំកមីានាចមីៃ� ់ឬចង់លេរៀ�ច� 

ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌជ្ឈាក្រកុមីណ្ឌាមួីយ សាូមី�ាក់�ង��គ្គគ�ិករ�សា់លេយើង 

សាាាង ចិនាាី អំកសាក្រមី�សាក្រមីួ� តាមីរយៈ�ូរសាពុាលេ�ខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ�ីខែមីែ� ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សាូមីអរគ្គ�ណ្ឌ!

ការយិាល័យ្យ

ព័តម៌ាៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 លេនាៅនៃ�ៃ�ី២៦ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�
ឯកសាារកមុី�ជ្ឈាលេខតតីាខែកវា �នាលេរៀ�ច�លេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនា
សាីអី�ពុ ីការសាកិ�ាក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ� 
(១៩៧៥-១៩៧៩) ជ្ឈាមួីយសាសិា�ានា�សាសិា�ច�នានួា 
៣០នាាក់ (សាិសា�ក្រ�ុសា៧នាាក់ នាងិសាិសា�ស្រុសាី២២ 
នាាក់) មីកពុវីា�ិ�ា�យ័នៃក្រពុ��់ ស្រុសាកុក្រ�ា�ង លេខតតីាខែកវា 
លេនាៅកំ�ងការិយា�័យស្រុសាាវាក្រជ្ឈាវា នាងិ�ណ្ឌ ាា�័យ
ឯកសាារខែខមរក្រកហាមី សាាតិលេនាៅកំ�ង�រលិេវាណ្ឌមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�
គ្គរ�លេកោសា��ភូិមិីភិាគ្គតាខែកវា។ 

វេវទកិាថ្នាា ក់វេរៀៃព្រះ�វត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា
ព្រះ�ជាធិ�ិវេតយ្យយវេ�មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារ
វេ�វេ�តត្ាសកវ

 មី�នាលេពុ�លេធើើលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនា ក្រកុមីការងារ�នា
ខែចកតារាងសាាា�សាាង់មីតិច�នានួា៣០ច�ា�់ លេ�ៅ��់
សាិសា�ានា�សាិសា� លេ�ើមី�ីវាាសា់សាាង់ច�លេណ្ឌះ�ងឹ មី�នានាងឹ
លេធើើការ�លេក្រង�នាអ�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាខីែខមរក្រកហាមី។ តារាង
វាាសា់សាាង់ច�លេណ្ឌះ�ងឹលេនាះមីានាសា�ណួ្ឌរច�នានួា ១២ ខែ��
ក្រតូវា�នាខែ�ងខែចកជ្ឈា�ួនាខែផ្សាំកធ�ៗ គឺ្គ ខែផ្សាំក�ីមួីយ)
ច�លេណ្ឌះ�ងឹអ�ពុីក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ�។ 
ខែផ្សាកំ�ីពុរី) ច�លេណ្ឌះ�ងឹអ�ពុនីាយិមីនាយ័ឧក្រកិ�ឋកមីមក្រ��យ័ 
ពុូជ្ឈសាាសានា ៍នាងិឧ�ាហារណ៍្ឌនៃនាការលេកើតមីានាឧក្រកិ�ឋកមីម
លេឃុំោរលេឃុំៅ។ ខែផ្សាកំ�ី�ី) ច�លេណ្ឌះ�ងឹអ�ពុធីាត�ផ្សា��ខែ��នាា� 
ឲ្យ�មីានាអ�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានាល៍េនាៅកំ�ងសាហាគ្គមីនា ៍នាងិ 
ក្រ�លេ�សាជ្ឈាត ិនាងិ ខែផ្សាកំ�ី�ួនា) ច�លេណ្ឌះ�ងឹអ�ពុវីាធីសីាាស្រ្តីសា ី

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

សុិសុសានីសុុិសុសកំ�ុងសុិកសាជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ា 
ធិបណ្ណេតយូកំុងថាំក់ណ្ណេរ៉ាៀនីសុិសុសានីសុុិសុសកំ�ុងសុិកសា
ជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូណ្ណេនីៅកំុងការ៉ាយិាល័យ
ស្រីសុាវជ្រ�ាវ នីងិបណ្ណ ណាល័យឯកសុារ៉ាខ្មែ�ែរ៉ាជ្រក�ម នៃនី
ម�ឈមណ្ណឌលគឹរុ៉ាណ្ណេកោសុលូ�ូមិ�ាគឹតាខ្មែកវ 
(ណ្ណេ�ៀក ស្រីសុីណ្ណេ�ជ្រ�/ ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

44 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

�៏មីានាសាារសា�ខានា់កំ�ងការ��់សាាាត់អ� លេពុើក្រ��័យ
ពុូជ្ឈសាាសានា។៍

 �នាាា�់មីក ក្រគ្គឧូលេ�ាសា�នាផ្សា�ីឱ់កាសា��ស់ាសិា�ានា� 
សាិសា� សាួរសា�ណួ្ឌរ�ាក់�ងនាងឹក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈា
ក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) មី�នាលេពុ�
លេធើើ���ងហាញ។ មូី�លេហាត�ខែ��ឲ្យ�សាិសា�សាួរសា�ណួ្ឌរ
មី�នាលេពុ��លេក្រង�នាគឺ្គ �ី១) ចង់�ងឹអ�ពុីការយ�់�ងឹ
រ�សា់សាិសា��ាក់�ងរ��ខែខមរក្រកហាមីមីានាកក្រមិីត
ណ្ឌា។ �ី២) ផ្សា�ី់ឱកាសា��់សាិសា�សាួររា�់សា�ណួ្ឌរ
ខែ��ចង់�ងឹ�ាក់�ងនាងឹរ��ខែខមរក្រកហាមី �ី៣) ឲ្យ�
សាសិា�ច�ូរួមីសាកមីមភិាពុកំ�ងការគិ្គតលេ�ើមី�លីេក្រត�មីខេនួា
កំ�ងការសាាី�់ក្រគ្គូពុនា��់លេមីលេរៀនា។ 

 តាមីរយៈសា�ណួ្ឌរខែ��សាិសា�ានា�សាិសា�សាួរលេ�ៅ 
កានាល់េ�ោកក្រគ្គូ មីានា�ូចជ្ឈា ១) លេហាត�អើី�នាជ្ឈាខែខមរ 
ក្រកហាមីជ្ឈលេមីេ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាលេចញពុី�ីក្រកុងភិំ�លេពុញ? លេតើ
ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា�ា�ងអសា់លេនាោះរសា់លេនាៅលេ�ោយរលេ�ៀ�ណ្ឌា? 
២) លេតើកំ�ងរ��កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ��ាំក់�កឹនាា�
ក្រ�លេ�សាមីានាយ��ធសាាស្រ្តីសាអីើីខេះ? ៣) លេហាត�អើី�នាជ្ឈាខែខមរ 
ក្រកហាមីសាមីេា�់ជ្ឈាតសិាាសានាខ៍េនួាឯង? ៤) លេតើលេនាៅកំ�ង
រ��កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ�មីានាវាិសា័យសា�ខាភិិ��
ខែ�រឬលេ�? លេ�ើមីានាការពុ�ា��ក្រ�ក្រពុតឹលីេឡូើងយែាង�ចូ
លេមីីច? ៥) លេតើការលេរៀ�ការសាម័ីយខែខមរក្រកហាមីក្រ�ក្រពុតឹ ី
លេ�ៅលេ�ោយរលេ�ៀ�ណ្ឌា? ៦) លេតើលេហាត�អើី�នាជ្ឈាខែខមរក្រកហាមី 
ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនារសាល់េនាៅរួមីគ្គាំ ហា�ូរួមីគ្គាំ នាងិលេធើើការរួមីគ្គាំ? 
៧) លេតើរ��ខែខមរក្រកហាមីមីានាអំកហាាានាក្រ�ឆ្នាំា�ង ឬតវាែា
ខែ�រឬលេ�? ក្រ�សាិនាលេ�ើមីានាលេតើមីានាអើីលេកើតលេឡូើង។

 �នាាា�់ពុ�ី�ួ��នាសា�ណួ្ឌរពុសីាសិា� ក្រគ្គឧូលេ�ាសាមិីនា 
�ានាល់េឆ្នាំេើយត�ភិេាមីៗលេនាោះលេ� គឺ្គ�នាលេធើើ���ងហាញ�ាក់ 
�ងនាងឹក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាខីែខមរក្រកហាមី នាងិចាក់�ញ្ញាច�ងខែខ� 
វាលីេ�អូឯកសាារខេមួីីយ មីានារយៈលេពុ�ក្រ��មួីយនាា�ីខែ�� 
នាយិាយពុ ី«ក�មីារកមុី�ជ្ឈា» ។ ខែខ�វាលីេ�អូមួីយលេនាះ �ងហាញពុ ី
��លេណ្ឌើរគ្គមានាលេគ្គោ�លេ�ៅរ�សាល់េកមងក�ក្រពុាខែ��លេនាៅសា�ព់ុី 
រ��ខែខមរក្រកហាមី។ កំ�ងវាលីេ�អូ�ងហាញពុរូី�ភិាពុសាគមីសាគា�ង  
គ្គមានាអនាាម័ីយកំ�ងការហា�ូច�ក នាងិការរសា់លេនាៅរ�សា់
ក�មីារខែ��មីានាជ្ឈវីាតិខែត�លេតោ�គ្គមានាលេគ្គោ�លេ�ៅ ខែ�� 
��លេណ្ឌើរលេរឿង�ា�ងលេនាះ�នាឆ្នាំេ�ះ�ញ្ញាច�ងឲ្យ�លេឃុំើញពុីភិាពុ
ខែ��មិីនាអាច��ួ�យក�នាពុីសា�ណ្ឌាក់លេកមងៗជ្ឈ�នាានា ់

លេក្រកោយ។ តាមីរយៈវា�ីអូីលេនាះផ្សាងខែ�រក៏�នា�ាសាល់េតឿនា

ឲ្យ�លេកមងជ្ឈ�នាានាល់េក្រកោយសា�់ូលេខុើមីសាន្ត្រីងគាមី នាងិមីានាសាមារតី

ជ្ឈយួ��់សាាាតក់��ឲ្យ�មីានាការលេកើតលេឡូើងនៃនារ��ខែខមរក្រកហាមី 

មីីងលេ�ៀត។ 

 �នាាា�់ពុីការផ្សា�ី់លេពុ�លេវា�ា�នាីចិ�នាីចួសាក្រមីា�់

សាសិា�ានា�សាសិា�សាក្រមីាករយៈលេពុ�ខេ ីក្រគ្គ�ូនាចា�់លេផ្សាីើមី

លេធើើ���ងហាញរ�សាខ់េនួា�នាលីេ�ៀត លេ�ោយលេផ្សាោីតលេ�ើខែផ្សាកំ 
សា�ខានាគឺ់្គ នាយិមីនាយ័នៃនាអ�លេពុើឧក្រកិ�ឋកមីម នាងិកតាីលេក្រគ្គោះ 

�ាំក់ជ្ឈាក់�ាក់ខែ���លេងាើតជ្ឈាឧក្រកិ�ឋកមីមលេឃុំោរលេឃុំៅ។

 លេនាៅលេពុ�លេធើើ���ងហាញក្រគ្គូឧលេ�ាសាលេឆ្នាំេើយនាវូារា�់

សា�ណួ្ឌរខែ��សាសិា�ានា�សាសិា��នាសារួ លេ�ោយលេធើើការ�ក 

ស្រុសាាយយែាងលេក�ោះក�ាយ។ �នាាា�់មីក ក្រគូ្គឧលេ�ាសា�នា

លេ�ើក�ឹកចតិឲី្យ�សាសិា���លេពុញតារាងសាាា�សាាង់មីត ិលេ�ើមី�ី 

ខែសាើងយ�ព់ុចី�លេណ្ឌះ�ងឹរ�សាស់ាសិា�ានា�សាសិា�លេកើនាលេឡូើង 

កក្រមិីតណ្ឌា �នាាា�់ពុី�នាចូ�រួមីលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនារួច។ 

 លេក្រកោយពុលីេធើើការវាាសាស់ាាង់ច�លេណ្ឌះ�ងឹសាសិា�រួច ក្រកុមី 

ការងារមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវា �នាសាាកសារួ 

អ�ពុីច�ណ្ឌា�់អារមីមណ៍្ឌរ�សា់សាិសា�ខែ���នាចូ�រួមី 

លេវា�ិការ�ាំក់លេរៀនាលេនាះ លេ�ោយកំ�ងលេនាោះ លេស្រុសាង ស្រុសា�ីក័ខ  
លេភិ�ស្រុសា ីអាយ�១៨ឆ្នាំាំ� ជ្ឈាសាសិា�នៃនាវា�ិ�ា�យ័នៃក្រពុ��់  

�នា�លេ�ចញច�ណ្ឌា�់អារមីមណ៍្ឌ�ា “លេក្រកោយពុី�នាលេរៀនា 

ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសារួីចមីក ខា���នាយ��់ងឹកានាខ់ែតសា�ជី្ឈលេក្រមីៅជ្ឈាង 
មី�នា នាងិកានាខ់ែតចង់�ងឹខែ�មីលេ�ៀតពុរី��ខែខមរក្រកហាមី។ 

សុិសុសានីសុុិសុសកំ�ុងសុិកសាជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ា 
ធិបណ្ណេតយូកំុងសុិសុសានីសុុិសុសកំ�ុងសុិកសាជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុី
កមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូណ្ណេនីៅកំុងការ៉ាយិាល័យស្រីសុាវជ្រ�ាវ នីងិ
បណ្ណ ណាល័យឯកសុារ៉ាខ្មែ�ែរ៉ាជ្រក�មនៃនីម�ឈមណ្ណឌលគឹរុ៉ាណ្ណេកោសុលូ
�ូមិ�ាគឹតាខ្មែកវ (ណ្ណេ�ៀក ស្រីសុីណ្ណេ�ជ្រ�/ ម�ឈមណ្ណឌល 
ឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 45



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សុិសុសានីសុុិសុសវិទូូាល័យនៃជ្រ�ទូប់នីងិជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាម�ឈ- 
មណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ាខ្មែដាលបានីចូលរួ៉ាមណ្ណេវទិូកាថាំក់ណ្ណេរ៉ាៀនី
ណ្ណេនីៅកុំងការ៉ាយិាល័យស្រីសុាវជ្រ�ាវ នីងិបណ្ណ ណាល័យឯកសុារ៉ា
ខ្មែ�ែរ៉ាជ្រក�ម នៃនីម�ឈមណ្ណឌលគឹរុ៉ាណ្ណេកោសុលូ�ូមិ�ាគឹតាខ្មែកវ។ 
(ណ្ណេ�ៀក ស្រីសុីណ្ណេ�ជ្រ�/ ម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

 ជ្ឈាច�ង��ច�់នាាងខា�� លេសាំើសា��ឲ្យ�លេ�ោកក្រគ្គូ អំកក្រគ្គូ 
ខែណ្ឌនាា�នាាងខា�� ឲ្យ�យ�់�ឹងពុីលេរឿងរែាវាក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី
កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ�កានាខ់ែតច�ាសា់ខែ�មីលេ�ៀត”។

 ក្រកមុីការងារក៏�នាសាមីភាសានា ៍នាងិលេចោ�សារួសា�ណួ្ឌរ
ច�នានួា៣លេ�ៅកានាស់ាសិា�ខែ�មីលេ�ៀត លេ�ោយ សា�ណួ្ឌរ�ី១) លេតើ 
�ូូនាយ�ល់េឃុំើញខែ��ណ្ឌាច�លេពុោះលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេនាះ? 
សា�ណួ្ឌរ�ី២) លេតើមីានាវាិធីសាាស្រ្តីសាណី្ឌាខេះ��់សាាាតក់��ឲ្យ�
រ��ខែខមរក្រកហាមីលេកើតលេឡូើងមីីងលេ�ៀត? សា�ណួ្ឌរ�ី៣) លេតើ
មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈាអាចជ្ឈួយអើី�នាខេះ��់
វាិ��ា�័យ�ូូនា? 

 ខាត ់ស្រុសាលីេពុក្រជ្ឈ អាយ�១៨ឆ្នាំាំ� ជ្ឈាសាសិា�នៃនាវា�ិ�ា�យ័  
នៃក្រពុ��់ �នាលេឆ្នាំេើយនាវូាសា�ណួ្ឌរ�ី១�ា លេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេនាះ 
ពុតិជ្ឈាមីានាសាារសា�ខានាណ់្ឌាសាស់ាក្រមីា�់សាសិា�ានា�សាសិា�  
ជ្ឈាពុិលេសាសាសាិសា��ាំក់�ី១២។ នាងិសា�ណួ្ឌរ�ី២ ខាត ់
ស្រុសាីលេពុក្រជ្ឈ �នាលេឆ្នាំេើយ�ា លេ�ើមី�ីក��ឲ្យ�រ��លេនាះលេកើតលេឡូើង
មីីងលេ� គឺ្គយ�វាជ្ឈនា�ា�ងអសាក់្រតវូាលេរៀនាឲ្យ�មីានាច�លេណ្ឌះ�ងឹ
ឲ្យ��ូ���ូ�ាយអ�ពុីក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសារី�សា់ខេនួា។ 

 លេចង សា�ឃុំីមី លេភិ�ក្រ�ុសា អាយ�២០ឆ្នាំាំ� ជ្ឈាសាិសា�
នៃនាវាិ��ា�័យ នៃក្រពុ��់ �នាលេឆ្នាំេើយ�ា លេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនា
លេនាះ�នា�ងហាញពុីក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសា ីនាងិការរសាល់េនាៅរ�សា់
ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាខែខមរកំ�ងរ��កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ�។ ច�លេពុោះ
វាិធីសាាស្រ្តីសាីលេ�ើមី�ីក��ឲ្យ�រ��លេនាះលេកើតលេឡូើងមីីងលេ�ៀត 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាក្រតូវាហាាានាក្រ�ឆ្នាំា�ងច�លេពុោះរ��ផ្សាាីច់ការ នាងិ
មួីយលេ�ៀតក្រតវូាលេ�ោះស្រុសាាយ�ញ្ញាហលេ�ោយសានាីវិាធិ។ី ខា��ចង់
ឲ្យ�មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា ជ្ឈយួផ្សា�ពុើផ្សា�ាយឲ្យ��នា
�ូ�ាយ��់សាិសា�លេនាៅតាមីវាិ��ា�័យ លេ�ើមី�ីឲ្យ�
សាសិា��ា�ងអសា�់នាយ��់ងឹក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសារី�សាខ់ែខមរ
ឲ្យ�កានាខ់ែតសា�ីជ្ឈលេក្រមីៅ។ 

 គ្គា ស្រុសាីឡូា លេភិ�ស្រុសាី អាយ�១៨ឆ្នាំាំ� ជ្ឈាសាិសា�នៃនា
វា�ិ�ា�យ័ នៃក្រពុ��់ �នាលេឆ្នាំេើយ�ា “លេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនា លេនាះ 
�នាលេធើើឲ្យ�នាាងខា���នា�ឹងអ�ពុីការលេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីមរ�សា់
ខែខមរក្រកហាមីលេ�ៅលេ�ើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា,ការលេក្រ�ើឲ្យ�លេធើើការហាសួា 
កមីេា�ង នាងិការហា�ូ�យមិីនាក្រគ្គ�់ក្រគ្គានាជ់្ឈាលេ�ើមី។ កំ�ង
ការ��់សាាាតរ់��ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានា ៍យ�វាជ្ឈនាគួ្គរខែត
ខែសាើងយ�អ់�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាឲី្យ��នាលេក្រចើនា លេគ្គោរពុសា�ិធិ 
មីនា�សា� មិីនាលេរើសាលេអើងពុជូ្ឈសាាសានា ៍នាងិមិីនាក្រតូវាលេជ្ឈឿលេ�ើការ 
លេឃុំោសានាារ�សាអំ់កនាលេយោ�យងាយៗលេពុកលេនាោះលេ�។

 មី�នានាងឹក្រតឡូ�់លេ�ៅកានាល់េគ្គហា�ឋានាលេរៀងៗខេនួាវាិញ  
សាសិា�ានា�សាសិា��ា�ងអសា ់�នាឈរ�តរូ�ជ្ឈ��គ្គាំជ្ឈាមួីយ 
នាងឹក្រគ្គូខែ���នា�លេក្រង�នាអ�ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាមួីីយក្រពុឹក 
លេនាះ ជ្ឈាមួីយក្រគ្គនូាាយកនៃនាវា�ិ�ា�យ័ នៃក្រពុ��់�កឹនាា� នាងិ
ក្រកមុីការងាររ�សាម់ីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតតីាខែកវា លេនាៅ
ពុមីី�នាផ្សាាា�ងពុពិុរ័ណ៍្ឌធ�មួីយសាាតិលេនាៅខាងកំ�ង�ណ្ឌ ាា�យ័ 
ឯកសាារខែខមរក្រកហាមី។
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតនីៃក្រពុខែវាង ខែ��មីានា 

�ីតា�ងសាាតិលេនាៅកំ�ង�រលិេវាណ្ឌមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�គ្គរ�លេកោសា��

ភូិមិីភិាគ្គ លេខតនីៃក្រពុខែវាង លេនាៅនៃ�ៃ�ី១៩ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២  

�នាលេរៀ�ច�លេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេ�ើក�ី៧០ រ�សាខ់េនួាជ្ឈាមួីយ 
សាសិា�ានា�សាសិា�ច�នានួា៣៦នាាក់ (ស្រុសា៣ី៤នាាក់) មីកពុី 

វាិ��ា�័យ លេមីសាាង ស្រុសាុកលេមីសាាង លេខតនីៃក្រពុខែវាង។ 

វា�ិ�ា�យ័ លេមីសាាង គឺ្គជ្ឈាវា�ិ�ា�យ័មួីយខែ����ួ�

�នាការតលេមីេើងផ្សាាា�ងពុាក�លេសាេោកអ�់រ� សាីីពុីការចងចា�

វេវទកិាថ្នាា ក់វេរៀៃព្រះ�វត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា

ព្រះ�ជាធិ�ិវេតយ្យយវេលើកទតី៧០ 
វេ�មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារវេ�តន្ព្រះពសវង

ក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� ពុីមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�

ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា កា�ពុីឆ្នាំាំ�២០១៨កនាេងមីក។ ការ

តលេមីេើងផ្សាាា�ងពុាក�លេសាេោកលេនាះ ក្រតវូា�នាលេធើើលេឡូើងជ្ឈាមួីយគ្គាំ

នាងឹការរ�ករកអ�ឋិធាត�ជ្ឈនារងលេក្រគ្គោះខែ��ក្រតូវា�នា

សាមីេា�់កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី ពុីក្រកុមីអំកជ្ឈ�នាាញរ�ករក

អ�ឋធិាត�លេក្រកោមី�តីាមីរយៈមីែាសា�ីនាលេសាគនានៃនាក្រកុមីហាា�នា 

សាែ�ារែូហាក។ កា�ពុមីី�នាខែខមីករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �រលិេវាណ្ឌ

វា�ិ�ា�យ័ លេមីសាាង គឺ្គជ្ឈា�ីតា�ងសាមីេា�់មីនា�សា�រ�សា់

ខែខមរក្រកហាមី។ អំកលេ�ោសាខែខមរក្រកហាមី ក្រតូវា�នា�លេណី្ឌើរ

វេ�ង ពិងីរ៉ាាសុិ� 

ជ្រគឹូឧណ្ណេទូាសុណ្ណេធាើបទូបងហាញអំ�ីជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ា
ជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូណ្ណេទូៅកានីស់ុិសុសានីសុុិសុស។ 
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 47



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

លេចញពុីមីនាារីឃុំ��ឃុំា�ងកំ�ង�រលេវាណ្ឌវាត ីជ្ឈីផ្សា�ច ខែ��មីានា

ចមីៃាយក្រ�មីាណ្ឌ២០០ខែមីែក្រត�ែ�លេណ្ឌ ាោះ យកមីកសាមីេា�់

លេនាៅកំ�ងរលេណី្ឌៅច�នានួា៦ ខែ��ក្រតវូា�នារកលេឃុំើញលេ�ោយមីែា

សា�ីនាលេសាគនារ�សា់ក្រកុមីហាា�នា សាែ�ារែូហាក។ លេនាៅកំ�ងអ�ឡូ�ង

�សាវាត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៨០ �ីតា�ងសាមីេា�់លេនាះ ក្រតូវា�នា 

លេ�សាសាមូីាត នាងិខែក្រ�កេាយលេ�ៅជ្ឈា�ីតា�ងសាក្រមីា�់អ�់រ� 

វាញិ។ វា�ិ�ា�យ័ លេមីសាាង នាាលេពុ��ចច���នា ំគឺ្គចា�់លេផ្សាីើមី 
កសាាងតា�ងពុីលេពុ�លេនាោះមីក។ ពុីមួីយឆ្នាំាំ�លេ�ៅមួីយឆ្នាំាំ�  

សាសិា�ានា�សាសិា�រា�់ពុានាន់ាាក់�នាច�ះលេឈមោះច�ូលេរៀនា 

លេនាៅកំ�ងវាិ��ា�័យលេនាះ លេហាើយសាិសា��ាំក់�ី១២ ភិាគ្គ 
លេក្រចើនា ក្រតូវា�នាខែណ្ឌនាា�ឲ្យ��ងឹពុី�ីតា�ងសាមីេា�់លេនាៅកំ�ង

�រលិេវាណ្ឌវាិ��ា�័យខែ��ខេនួាក�ពុ�ងសាិក�ា តាមីរយៈ

ការពុនា�� ់នាងិ�ងហាញពុកី្រគ្គ�ូលេក្រង�នាក្រ�វាតីវិា�ិ�ាខែ��

ធេា�់ច�ូរួមីកំ�ងវាគ្គគ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌា�ក្រគ្គ�ូលេក្រង�នា លេរៀ�ច�

លេ�ោយមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈានាងិក្រកសាួងអ�់រ� 

យ�វាជ្ឈនា នាងិកីឡូា។

វេ�ក្សាែ�ងវេវទ្ធិកិាថ្នាែ ក់្សាវេរៀនិវេនិះត្រតូិវបានិផ្នែបុងផ្នែចំក្សាសិក្សាមាភាពិ

ដូចំតិវេ� ៖ 

១) សាិសា�ានា�សាិសា� ក្រតូវា�នាខែណ្ឌនាា�ឲ្យ��ឹងពុីការ 

�លេងាើតមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារខែខមរក្រកហាមី លេ�ើមី�ីការ

ចងក្រកង នាងិផ្សា�ពុើផ្សា�ាយពុឯីកសាារក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈា 
ក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ� សាក្រមីា�់ជ្ឈាមីលេធ�ោ�យ�ម៏ីានាក្រ�សា�ិធ- 

ភិាពុកំ�ងការខែសាើងយ�់ នាងិចងចា�ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាីលេនាះ។ 

២) តារាងសាាា�សាាង់មីតិ (មី�នាលេពុ�លេធើើលេវា�ិកា�ាំក់ 

លេរៀនា) ច�នានួា ៣៦ ច�ា�់ ក្រតវូា�នាខែចកលេ�ៅកានាស់ាសិា�ា 

នា�សាិសា��ា�ងអសាល់េ�ើមី�ី��លេពុញ កំ�ងលេចតនាាវាាសាស់ាាង់

ច�លេណ្ឌះ�ងឹពុមីី�នាអ�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាខីែខមរក្រកហាមី។ តារាង

សាាា�សាាង់មីតិលេនាះ មីានាសា�ណួ្ឌរច�នានួា ១២ ខែ��ក្រតូវា

�នាខែ�ងខែចកជ្ឈា�ីខែផ្សាកំធ�ៗ គឺ្គ ក) ច�លេណ្ឌះ�ឹងអ�ពុី

ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ�។ ខ) ច�លេណ្ឌះ�ងឹ

អ�ពុីនាយិមីនាយ័ នាងិកតាីលេក្រគ្គោះ�ាំក់ជ្ឈាក់�ាក់ខែ��

នាា�ឲ្យ�លេកើតមីានាអ�លេពុើលេឃុំោរលេឃុំៅកំ�ងពុិភិពុលេ�ោក នាងិ 

គ្គ) ច�លេណ្ឌះ�ងឹអ�ពុវីាធិសីាាស្រ្តីសាកីំ�ងការច�ូរួមី��់សាាាត់

អ�លេពុើហាងិ�ា ឬអ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានា។៍

៣) ក្រគ្គូឧលេ�ាសា�នាផ្សាី�់លេពុ�លេវា�ាច�នានួា២០នាា�ី

��់ក្រកុមីសាិសា��ា�ងអសា់ កំ�ងការសាួរសា�ណួ្ឌរអ�ពុី

ក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� មី�នាការលេធើើ�� 
�ងហាញខេអី�ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាលីេនាះ។ �ក្រមីង់នៃនាការសាួរ 

សា�ណួ្ឌររ�សា់សាិសា� គឺ្គជ្ឈា�ក្រមីង់នៃនាការលេឡូើងមីក

សារលេសារសា�ណួ្ឌរលេនាៅលេ�ើក្រក�ាសាផ្សាាា�ងធ�មួីយ ខែ��

សាាតិលេនាៅច�ពុីមី�ខត�សាិសា��ា�ងអសា។់ មិីនាមីានាសាសិា�ា 

នា�សាិសា�លេក្រចើនានាាក់លេ� ខែ���នាលេឡូើងមីកសារលេសារ

ជ្រគឹូឧណ្ណេទូាសុ, ជ្រគឹូដាកឹនីាំ, ជ្រកុមការ៉ាងារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ា
ណ្ណេ�តនីៃជ្រ�ខ្មែវង នីងិសុិសុសានីសុុិសុសថតរូ៉ាប�ុំគឹាំ។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

សុិសុសានីសុុិសុសសុរ៉ាណ្ណេសុរ៉ាសុំណួ្ណរ៉ាណ្ណេលើកីារ៉ាណ្ណេ�ៀនីមុនីណ្ណេ�ល
ជ្រគឹូឧណ្ណេទូាសុចាប់ណ្ណេ�ីើមបណ្ណេជ្រងៀនី។  
(បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)

48 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សា�ណួ្ឌរខែ��ខេនួាឆ្នាំៃ�់យូរណ្ឌាសា់មីកលេហាើយ លេនាៅលេ�ើ

ផ្សាាា�ងក្រក�ាសាធ�លេនាះ។ 

 មូី�លេហាត�នៃនាការលេផ្សាីើមីឲ្យ�មីានាការសារួសា�ណួ្ឌរមី�នាការ 

�លេក្រង�នាលេនាះគឺ្គ �ី១) �ាញអារមីមណ៍្ឌ នាងិការគិ្គតរ�សា់ 

សាសិា�មីកលេផ្សាោីតលេ�ើអ�ឡូ�ងលេពុ�នៃនារ��ខែខមរក្រកហាមី។ 

�ី២) ផ្សា�ីឱ់កាសា��ស់ាសិា�ខែ��មីានាចមីៃ�ជ់្ឈាយូរ 

មីកលេហាើយអ�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាខីែខមរក្រកហាមី ខែ��ខេនួាមិីនា�ងឹ 
សុរួ៉ាណ្ណេទូៅកានីន់ីរ៉ាណ្ណាណ្ណេដាើ ម�ីទូទួូលបានីចណ្ណេមលើ យ។ ទីូ ៣) អាច 

ជ្ឈាឱកាសានៃនាការសាួរសា�ណួ្ឌរពុិ�កៗខែ��ក្រគ្គូរ�សា់ខេនួា 
មិីនា�ានារ់កចលេមីេើយឲ្យ�ខេនួា�នា។ តាមីរយៈសា�ណួ្ឌរខែ�� 
សាសិា�ានា�សាសិា��នាសារួ មីានាសា�ណួ្ឌរខេះក្រតវូាការចលេមីេើយ 

រហាតូ��ល់េ�ៅពុរីលេមីែោង ឬលេក្រចើនាជ្ឈាងលេនាះ។ ឧ�ាហារណ៍្ឌ ៖  

សាសិា�ស្រុសាមំីីាក់�នាលេសាំើឲ្យ�ក្រគ្គឧូលេ�ាសាពុនា��ល់េរៀ�រា�់ពុី 

ក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌ�ា�ងអសាខ់ែ���នាលេកើតលេឡូើងកំ�ងរ��ខែខមរ 
ក្រកហាមី។ លេ�ើសាពុលីេនាះលេ�ៀត សាសិា�ស្រុសាមំីីាក់លេ�ៀត �នា 

សារួពុវីាធិសីាាស្រ្តីសាខីែ��ណ្ឌាខែ��អាច��់សាាាតអ់�លេពុើក្រ��យ័ 

ពុជូ្ឈសាាសានា�៍នា។ សា�ណួ្ឌរ�ា�ងពុរីលេនាះ គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធានា��

ខែ��ក្រគ្គូឧលេ�ាសានាងឹក្រតូវាលេ�ើកយកមីកលេធើើ���ងហាញ

កំ�ងអ�ឡូ�ងលេពុ�នៃនាលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនានាាលេពុ�លេនាះ។ 

៤) ក្រគ្គូឧលេ�ាសា �នាច�ណ្ឌាយលេពុ�លេវា�ាក្រ�ខែហា�មួីយ 

លេមីែោងកនាេះ សាក្រមីា�់ការលេធើើ���ងហាញពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសា ី

កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)។ ការលេធើើ 
���ងហាញ �នាចា�់លេផ្សាីើមីពុីការពុនា��់ពុាក� «ខែខមរ 

ក្រកហាមី» ខែ��ជ្ឈាពុាក�លេហាៅ���ូងលេ�ោយសាលេមីីចក្រពុះ 

នាលេរោតមីី សាហីានា� លេហាើយក្រតវូា�សា�នាាវា�ីអំីកជ្ឈាតនិាយិមី 

យកមីកច�ះផ្សា�ាយលេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៧ នាងិ��ច�់លេ�ោយ 
ការ�ងហាញពុីផ្សា��ែះពុា�់នៃនារ��ខែខមរក្រកហាមី មីក

លេ�ើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា�ូលេ�ៅ នាងិក្រ�លេ�សាជ្ឈាតិ ជ្ឈាពុិលេសាសាជ្ឈ�ងឺ

�ក់សា�ាតខែ��លេនាៅខែត�នាលីេកើតមីានាច�លេពុោះអំករសារ់ានា

មីានាជ្ឈីវាិតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមីនាាលេពុ��ចច���នាលំេនាះ។

៥) ខែខ�វាីលេ�អូឯកសាារខេ ី ខែ��មីានារយៈលេពុ�ខែត

ក្រ��មួីយនាា�ី មីានាច�ណ្ឌងលេជ្ឈើង�ា «ក�មីារកមុី�ជ្ឈា» ក្រតូវា

�នា�ាក់�ញ្ញាច�ង�នាាា�់ពុីការលេធើើ���ងហាញរ�សា់

ក្រគ្គូឧលេ�ាសា។ ខែខ�វាីលេ�អូលេនាះ �ងហាញអ�ពុី��លេណ្ឌើរគ្គមានា

លេគ្គោ�លេ�ៅរ�សា់លេកមងក�ក្រពុា�ា�ងឡូាយខែ��ឪពុ�ក

មីីាយ នាងិ�ង�ូូនា�នាសាេា�់លេចោ�អសា់។ កំ�ង��លេណ្ឌើរ

ផ្សា�ងលេក្រពុងលេនាះ សាិសា�ានា�សាិសា��នាសាលេងាតលេឃុំើញ

ពុីភិាពុគ្គមានាអនាាម័ីយកំ�ងការហា�ូច�ក នាងិរសា់លេនាៅ

រ�សា់លេកមង ក្រពុមី�ា�ង�នាលេឃុំើញពុីជ្ឈីវាិតខែត�លេតោ�

គ្គមានាលេគ្គោ�លេ�ៅ ខែ����លេណ្ឌើរ�ា�ងលេនាះ�នាឆ្នាំេ�ះ�ញ្ញាច�ង

ឲ្យ�លេឃុំើញពុភីិាពុខែ��មិីនាអាច��ួ�យក�នានាាលេពុ� 

�ចច���នាលំេនាះ ពុីសា�ណ្ឌាក់លេកមងៗជ្ឈ�នាានាល់េក្រកោយ។ ខែខ� 

សុិសុសានីសុុិសុសណ្ណេលើកនៃដាសុួរ៉ាសុំណួ្ណរ៉ាបនីាាប់�ីជ្រគឹូឧណ្ណេទូាសុណ្ណេធាើបទូ
បងហាញចប់។ (បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

៨) ច�ង��ច�់នៃនាកមីមវាិធីលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនា សាិសា�ានា� 

សាិសា��ា�ងអសា់��ួ��នាលេសាៀវាលេភិៅក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) លេ�ះពុ�មុី 
លេ�ើក�ី២ មំីាក់មួីយច�ា�់ លេ�ើមី��ី�កជ្ឈាឯកសាារស្រុសាាវា 

ក្រជ្ឈាវា នាងិលេរៀនាសាូក្រត�ខែនាាមីមី�នាលេពុ�ខែ��ខេនួានាងឹក្រតូវា 
ចូ�រួមីក្រ�ឡូងក្រ�ខែជ្ឈង��ច �់�ាំក់មីធ�មីសាិក�ា

��តយិភូិមិីនាាលេពុ��ែ�នាមានាខែខខាងមី�ខលេនាះ។

៩) មី�នានាងឹក្រតឡូ�់លេ�ៅកានាល់េគ្គហា�ឋានាលេរៀងៗខេនួាវាិញ  
សាសិា�ានា�សាសិា��ា�ងអសា ់�នាឈរ�តរូ�ជ្ឈ��គ្គាំជ្ឈាមួីយ 

នាងឹក្រគ្គូឧលេ�ាសា ក្រគ្គូ�កឹនាា� នាងិក្រកុមីការងាររ�សា់មីជ្ឈឈ- 

មីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតនីៃក្រពុខែវាង លេនាៅពុីមី�នាផ្សាាា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ

ធ�មួីយសាាិតលេនាៅខាងកំ�ង�រលិេវាណ្ឌការយិា�័យមីជ្ឈឈ- 
មីណ្ឌឌ�មីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតនីៃក្រពុខែវាង។ ច�លេពុោះ�ញ្ញាហ

ក្រ�ឈមី សាិសា�ានា�សាិសា�មួីយច�នានួាតចូ �នា�ងហាញ

ឲ្យ�លេឃុំើញពុីភិាពុអសា់កមីេា�ង នាងិងង�យលេ�កកំ�ងលេពុ�

សាាី�់ការលេធើើ���ងហាញ។ លេ�ោះ�ីជ្ឈាយែាងណ្ឌាក៏លេ�ោយ 

ក៏សាសិា�ានា�សាសិា�ភិាគ្គលេក្រចើនាលេ�ើសា��� �នា�ងហាញឲ្យ�

លេឃុំើញពុីការយកចិត�ី�ក�ាក់ខសុា់កំ�ងការក្រតងក្រតា�់

សាាី�់ការពុនា��រ់�សាក់្រគ្គឧូលេ�ាសា។ ការលេធើើលេវា�ិកា�ាំក់ 

លេរៀនារ�សាល់េយើង គឺ្គចា�់លេផ្សាីើមីលេនាៅលេមីែោងមួីយកនាេះរលេសាៀ� 

នាងិ��ច�់លេនាៅលេមីែោង៥រលេសាៀ�នៃ�ៃ�ខែ��។ 

វាីលេ�អូលេនាះ ក៏ជ្ឈាភិសាី�តាង�ញ្ញាាក់ នាងិជ្ឈាលេមីលេរៀនាជ្ឈីវាិត

រ�សា់លេកមងៗជ្ឈ�នាានាម់ី�នា ខែ��លេកមងៗជ្ឈ�នាានាល់េនាះ�នា

�ងហាញពុីភិាពុអាណិ្ឌតអាសាូរច�លេពុោះលេសាោកនាា�កមីម

នាានាាខែ���នាលេកើតមីានាច�លេពុោះលេកមងៗកំ�ងសាម័ីយ

ខែខមរក្រកហាមី។ វាីលេ�អូលេនាះ ក៏ជ្ឈាខែផ្សាកំមួីយខែ����ផ្សា�សា

ឲ្យ�លេកមងៗជ្ឈ�នាានាល់េក្រកោយ ឲ្យ�រះិរកវាធិ�ី�់សាាាតក់��ឲ្យ�រ��

ខែខមរក្រកហាមីវាិ�ក្រតឡូ�់មីកជ្ឈាលេ�ើក�ីពុីរលេ�ៀត។

៦) �នាាា�់ពុីផ្សាី�់លេពុ�លេវា�ាខេីសាក្រមីា�់សាិសា�ានា� 

សាិសា�សាក្រមីាក ក្រគ្គូឧលេ�ាសា�នាចា�់លេផ្សាីើមីការលេធើើ��

�ងហាញរ�សា់ខេួនា�នាលីេ�ៀត លេ�ោយលេផ្សាោីតលេ�ើខែផ្សាំក

សា�ខានាព់ុីរគឺ្គ ១) នាយិមីនាយ័នៃនាអ�លេពុើឧក្រកិ�ឋលេឃុំោរលេឃុំៅ 

(រួមីមីានា ឧក្រកិ�ឋកមីមក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានា ៍ឧក្រកិ�ឋកមីម

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនាងឹមីនា�សា�ជ្ឈាត ិនាងិឧក្រកិ�ឋកមីមសាន្ត្រីងគាមី) នាងិ

ឧ�ាហារណ៍្ឌជ្ឈាក់�ាក់មួីយច�នានួាខែ��នាា�ឲ្យ�លេកើតមីានា

ឧក្រកិ�ឋកមីមលេឃុំោរលេឃុំៅ�ា�ងឡូាយ។ ២) ការ�ងហាញពុី

វាធិសីាាស្រ្តីសាជី្ឈាក់�ាក់ច�នានួាពុរី កំ�ងការច�ូរួមី��់សាាាត់

អ�លេពុើលេឃុំោរលេឃុំៅ ឬអ�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានាក៍ំ�ងកក្រមិីត

��គ្គគ� ក្រគ្គសួាារ ឬសាហាគ្គមីនា ៍នាងិកក្រមិីតក្រ�លេ�សាជ្ឈាត។ិ

៧) សាសិា�ានា�សាិសា��ា�ងអសា ់ក្រតវូា�នាលេ�ើក�ឹកចិតី

ឲ្យ���លេពុញតារាងសាាា�សាាង់មីតិ (លេក្រកោយលេពុ�លេធើើ

លេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនា) មីីងលេ�ៀត លេ�ើមី�ីខែសាើងយ�់ពុី

ច�លេណ្ឌះ�ងឹលេកើនាលេឡូើងលេក្រកោយលេពុ�ខែ��ខេនួា�នាច�ូរួមី

កំ�ងសាកមីមភិាពុលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនារយៈលេពុ��ីលេមីែោង

រួចមីក។ លេ�ើកលេនាះ សាសិា�ានា�សាសិា��នាច�ណ្ឌាយលេពុ�

លេវា�ាលេក្រចើនាជ្ឈាងកនាេះលេមីែោង កំ�ងការ��លេពុញតារាង

សាាា�សាាង់មីតិលេនាះ លេក្រពុោះ�ា មីានាសា�ណួ្ឌរមួីយច�នានួា

�ាមី�ារឲ្យ�សាសិា�ានា�សាសិា�សារលេសារលេរៀ�រា�់ពុចី�លេណ្ឌះ 

�ងឹខែ��ខេនួា�នាសាិក�ា�មីៗពុីកំ�ងកមីមវាិធីលេវា�ិកា�ាំក់
 

លេរៀនា ពុគី្គ�នាតិយ�ល់េឃុំើញនាានាារ�សាខ់េនួាអ�ពុវីាធិសីាាស្រ្តីសាី

ផ្សាាា�់ខេនួាកំ�ងការចូ�រួមី��់សាាាតអ់�លេពុើហាងិ�ា នាងិពុី

គ្គ�នាតិឆ្នាំេ�ះ�ញ្ញាច�ងពុ�ី�លេណ្ឌោះស្រុសាាយច�លេពុោះការលេកើតលេឡូើង

នាវូាអ�លេពុើហាងិ�ាលេនាៅកំ�ងសាហាគ្គមីនា ៍ខែ��ខេនួាគួ្គរមីានា 

នាងិលេ�ោះស្រុសាាយ កំ�ងករណី្ឌខែ��មីានាអ�លេពុើហាងិ�ា

លេកើតលេឡូើងខែមីនា។
សុិសុសានីសុុិសុសបំណ្ណេ�ញតារ៉ាាងវាសុ់សុាង់ចំណ្ណេណ្ណះដាងឹមុនីណ្ណេ�ល
សុិកសា។ (បណ្ណ ណសុារ៉ាម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាកមុុ�ា)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 លេនាៅរលេសាៀ�នៃ�ៃអា�ិត� �ី៦ ខែខមីីនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ 

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី លេរៀ�ច�លេវា�ិកា

�ាំក់លេរៀនាសាំពីុ៖ី « ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩)»  លេ�ោយមីានាការចូ�រួមីពុី

សាិសា�ានា�សាិសា�សារ��ច�នានួា២០នាាក់ (ស្រុសាី១១នាាក់ 

នាងិក្រ�សុា៩នាាក់) មីកពុវីា�ិ�ា�យ័តាមីាង វា�ិ�ា�យ័ 

ពុាមីជ្ឈីកង នាងិវាិ��ា�័យក្រពុះសាីហានា�។ លេវា�ិកា�ាំក់ 

លេរៀនាលេនាះ ក្រ�រពុធលេធើើលេឡូើងលេនាៅមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខត ី

ក�ពុង់ចាមី លេវា�ាលេមីែោង១:៣០រលេសាៀ� រ��ល់េមីែោង៤:៣០ 

រលេសាៀ� លេ�ោយអនា�វាតតីាមីវាធិានាការការពុារ រួមីមីានា 

វេវទកិាថ្នាា ក់វេរៀៃ្ីតីអំពតី «ព្រះ�វត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា
ព្រះ�ជាធិ�ិវេតយ្យយ(១៩៧៥-១៩៧៩)» 
វេ�មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារវេ�តកំ្ពង់ចាម

ការវាាសា់កលេមំីៅ ការពុាក់មីែាសា់ ការសាមូីាតនៃ�ឲ្យ��នា

សាាូតជ្ឈាមួីយអាក�� ការរក�ាគ្គមីេាតសា�វាតាភិិាពុ នាងិ

ការលេ�ើក�ើារ�ងួូចឲ្យ�មីានាខ��ល់េចញច�ូក្រគ្គ�់ក្រគ្គានា។់

 លេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេនាះ លេធើើលេឡូើងកំ�ងលេគ្គោ���ណ្ឌង

លេ�ើមី�ីឲ្យ�សាិសា�ានា�សាិសា���ួ��នាច�លេណ្ឌះ�ឹងអ�ពុី

ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� នាងិផ្សា�ំ់ឱកាសា

កំ�ងការពុភិិាក�ា នាងិការជ្ឈខែជ្ឈកខែវាកខែញែកពុចិារណ្ឌានាវូា

អើីខែ��ខេនួា�នា�ងឹ នាងិធេា�់�នាលេរៀនាអ�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាី

ខែខមរក្រកហាមីកនាេងមីក។ លេ�ើមី�ីសាលេក្រមីចលេគ្គោ���ណ្ឌង

លេនាះ ក្រកុមីការងារ នាងិអំកសាម័ក្រគ្គចិតនីៃនាមីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�

ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី លេរៀ�ច�កមីមវាធិមួីីយច�នានួា�ខែនាាមី 

លេ�ៀត រួមីមីានា ការ�ងហាញពុិពុ័រណ៍្ឌអចិនៃន្ត្រីនាយ៍ីអ�ពុីលេមី 

ទ្ធិចូំ វវេណៈា តិ និងិ វេមនិ វេនិឿនិ 

ណ្ណេលោក ណ្ណេ�ង �ងសរ៉ាាាសុុី នីាយកកមែវិធីអប់រ៉ា�ំីអំណ្ណេ�ើជ្របល័យ
�ូ�សុាសុនីណ៍្ណេនីៅកមុុ�ា ណ្ណេធាើបទូបងហាញសុីីអំ�ីជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុី
កមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូ (១៩៧៥-១៩៧៩) ដាល់
សុិសុសានីសុុិសុស។ (អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

�កឹនាា�ខែខមរក្រកហាមី នាងិការជ្ឈលេមីេ�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាពុី�ីក្រកុង 

ភិំ�លេពុញ នាងិពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��តអ�ពុីលេរឿងរែាវាអំករសា់រានា

មីានាជ្ឈីវាិតពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី នាងិសាកមីមភិាពុការងារ

រ�សា់សាម័ក្រគ្គចិតកីមុី�ជ្ឈាច�ះជ្ឈួ�អំករសា់រានាមីានាជ្ឈីវាិតពុី 
រ��ខែខមរក្រកហាមីលេនាៅមូី��ឋានា ការលេធើើ���ងហាញលេ�ៅលេ�ើ 

ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� ការចាក់�ញ្ញាច�ង

វាលីេ�អូឯកសាារអ�ពុរី��ខែខមរក្រកហាមី នាងិការខែចកលេសាៀវាលេភិៅ 

សាីអី�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ�ិលេតយ� (១៩៧៥- 
១៩៧៩)លេ�ះពុ�មុីលេ�ើក�ី២។ 

 ជ្ឈាកិចចចា�់លេផ្សាំើមី លេ�ោក សាាាង ចិនាាំ នាាយកមីជ្ឈឈ 

មីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី សាើាគ្គមីនា�៍�់វាាគ្គមិនា

នាងិសាសិា�ានា�សាសិា� ខែ��ច�ូរួមីលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេនាះ 

នាងិអ�ពុីសាារសា�ខានាន់ៃនាការសាិក�ាអ�ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� ក្រពុមី�ា�ងការ�លេងាើតលេឡូើងនាវូា

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី ខែ��មីានាតមីា�់

ឯកសាារយែាងសាមី�ូរខែ���ាក់�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី 

នាងិផ្សា�ំ់កមីមវាិធីអ�់រ�ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាខីែខមរក្រកហាមី។ 

 �នាាា�់មីក លេ�ោកក្រគ្គ ូលេផ្សាង ពុង�រែាសា� ីនាាយកកមីមវាធិ ី

អ�់រ�ពុីអ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានាល៍េនាៅកមុី�ជ្ឈា �នាចា�់ 

លេផ្សាំើមីលេធើើ���ងហាញលេ�ៅលេ�ើក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា 
ធិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) នាងិលេ�ើកសា�ណួ្ឌរ

ច�នានួា៣លេ�ើមី�ី�ក្រញ្ញាា�កក្រមិីតនៃនាការយ�់�ឹងរ�សា់

សាិសា�អ�ពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី។ �នាាា�់ពុី��ួ��នា

ចលេមីេើយលេផ្សា�ងៗពុីសាិសា� លេ�ោកក្រគ្គូ រែាសា�ី ពុនា��់អ�ពុី

រចនាាសាម័ុីនាធរ�សា់ខែខមរក្រកហាមី នាងិលេគ្គោ�នាលេយោ�យ

ខែ��មីានាស្រុសាា�់លេនាៅកំ�ង���ងហាញ នាងិឯកសាារ

រូ��ត លេនាៅលេ�ើផ្សាាា�ងសាេាយ។ សាសិា�ានា�សាសិា��ា�ងអសា ់ 

សាាី�់នាងិកតក់្រតាយែាងយកចតិ�ី�ក�ាក់លេ�ើ���ងហាញ 

រ�សាវ់ាាគ្គមិនា។ តមីក លេ�ោកក្រគ្គ ូរែាសា� ីចាក់�ញ្ញាច�ងវាលីេ�អូ 

ឯកសាារខែ��មីានាច�ណ្ឌងលេជ្ឈើង�ា «ក�មីារកមុី�ជ្ឈា»។ 

វាីលេ�អូឯកសាារលេនាះក្រតូវា�នា�តភិេាមីៗ�នាាា�់ពុីឆ្នាំាំ� 

១៩៧៩ ខែ��ឆ្នាំេ�ះ�ញ្ញាច�ងពុ�ិី�ឋភិាពុក�មីារកំ�ងក្រ�លេ�សា

កមុី�ជ្ឈា�នាាា�់ពុីរ��ខែខមរក្រកហាមី��ួរ��។ 

 �នាាា�់ពុី���ងហាញ�នា��ច�់ ក្រកុមីការងារ

មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារលេខតកី�ពុង់ចាមី ខែចកលេសាៀវាលេភិៅ 

ក្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�តយ� (ពុីឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

�� ់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩) លេ�ះពុ�មុីលេ�ើក�ី២ ��ស់ាសិា�ានា� 

សាសិា�លេ�ើមី�អីានា នាងិសាកិ�ាលេឈើងយ��់ខែនាាមីលេ�ៀត។ 

សុិសុសានីសុុិសុសមក�ីវិទូូាល័យតាមាង វិទូូាល័យ
�ាម�កីង នីងិវទិូូាលយ័ជ្រ�ះសុ�ីនី ុចលូរួ៉ាមណ្ណេវទិូកាថាំក់ណ្ណេរ៉ាៀនី 
សុៅី�ី «ជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូ (១៩៧៥-
១៩៧៩)» ណ្ណេនីៅម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម។ 
(អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 ហុក្សា លក្សាិណិា លេភិ�ស្រុសាី គឺ្គជ្ឈាសាិសា��ាំក់�ី១២នៃនា

វាិ��ា�័យតាមីាង �នាលេរៀ�រា�់�ា ខេនួា�នា�ងឹខេះៗ

អ�ពុរី��ខែខមរក្រកហាមីតាមីរយៈការសាកិ�ាលេនាៅសាា�ា។ 

�នាាា�់ពុីការចូ�រួមីលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេនាះ �កខិណ្ឌា 

��ួ��នាច�លេណ្ឌះ�ឹងជ្ឈាលេក្រចើនាអ� ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

កមុី�ជ្ឈាក្រ�ធិ�លេតយ� នាងិការ��ឈ�់ការលេរើសាលេអើង

ពុូជ្ឈសាាសានា។៍ ជ្ឈាច�ងលេក្រកោយ �កខិណ្ឌា �នា�ញ្ញាាក់

លេ�ៀត�ា «ការការពុារក��ឲ្យ�លេកើតលេឡូើងអ�លេពុើហាងិ�ា នាងិ

អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានាគឺ៍្គមីានាសាារសា�ខានាណ់្ឌាសា់

លេ�ើមី�ីរក�ាសានាីភិិាពុសាងគមី នាងិក្រ�លេ�សា»។  

 អានិ ស្រសិ�ជូ្ឈ លេភិ�ស្រុសាី គឺ្គជ្ឈាសាិសា��ាំក់�ី១២នៃនា

វា�ិ�ា�យ័តាមីាង �នា�ងហាញច�ណ្ឌា�់អារមីមណ៍្ឌ�ា «ខា��

យ�់�ងឹ�ខែនាាមីអ�ពុីរ��កមុី�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� នាងិ

កានាខ់ែតយ�់ច�ាសា់ពុីនាយិមីនាយ័រ�សា់អ�លេពុើក្រ��័យ

ពុជូ្ឈសាាសានា។៍ រ��ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានា ៍��ផ្សាេិច��ផ្សាេាញ

សាងគមីជ្ឈាតិខែខមរឲ្យ�ធេាក់��នា�ា�។ �នាាា�់ពុីសាាំ�់��

�ងហាញរ�សា់លេ�ោកក្រគ្គូ រែាសា�ី ខា��យ�់�ាការការពុារ

អ�លេពុើក្រ��័យពុជូ្ឈសាាសានាក៍��ឲ្យ�លេកើតលេឡូើងគឺ្គពុតិជ្ឈាមីានា

សាារសា�ខានាខ់េា�ងណ្ឌាសា។់ លេយើងក្រតូវា��ឈ�់ការលេរើសាលេអើង 

ពុជូ្ឈសាាសានា ៍នាងិការ��ឈ�់អ�លេពុើហាងិ�ាក្រគ្គ�់រូ�ភិាពុ។»

 ផ្នែហល �ងហុង លេភិ�ក្រ�សុា គឺ្គជ្ឈាសាសិា��ាំក់�ី១២  

នៃនាវាិ��ា�័យក្រពុះសាីហានា� �នាខែចករ�ខែ�កច�លេណ្ឌះ�ងឹ 

ខែ��ខេនួា��ួ��នាលេនាៅកំ�ងលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេនាះ�ា៖

�ី១)  ខា���នាយ��់ងឹ�ខែនាាមីអ�ពុរី��ខែខមរក្រកហាមី នាងិ

មិីនាចង់ឲ្យ�ក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈាមីានាសាាានាភិាពុ�ចូ

លេពុ�លេនាោះលេ�ៀតលេ��ើយ។ 

�ី២)  ខា���នាលេឃុំើញរា�ស់ាកមីមភិាពុនៃនាការ������ត់

វាណ្ឌ ាៈ ភិាពុគ្គមានាសា�ិធលិេសារភីិាពុ ការហា�ូ�យរួមី  

ការកា�់សាមីេា�់ លេនាៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហាមី 

លេចញពុកីារលេធើើ���ងហាញអ�ពុកី្រ�វាតីសិាាស្រ្តីសាកីមុី�ជ្ឈា 
ក្រ�ជ្ឈាធិ�លេតយ� នាងិការ�ាក់តា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌរូ� 

�តអ�ពុលីេរឿងរែាវារ�សាអំ់ករសារ់ានាមីានាជ្ឈវីាតិពុរី�� 

ខែខមរក្រកហាមី។ 

�ី៣)   ក្រ�លេ�សាកមុី�ជ្ឈា�នាធេាក់ច�ូកំ�ងលេភិេើងសាន្ត្រីងគាមី 

នាងិអ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានា។៍ ខា��លេពុញចិតី

ច�លេពុោះសានាីភិិាពុនាាលេពុ��ចច���នា ំនាងិមិីនាចង់

លេឃុំើញសាន្ត្រីងគាមី។ ខា��នាងឹខតិខ�លេរៀនាសាូក្រតលេ�ើមី�ី

ចូ�រួមីច�ខែណ្ឌកអភិិវាឌ័ឍនាក៍្រ�លេ�សាជ្ឈាត។ិ 

 មានិ សុិចំតិ្រតា លេភិ�ក្រ�សុា គឺ្គជ្ឈាសាសិា��ាំក់�ី១២នៃនា

វា�ិ�ា�យ័ ហាា�នា ខែសានា ពុាមីជ្ឈកីង �នា�ងហាញអ�ពុចី�ណ្ឌា�់ 

អារមីមណ៍្ឌរ�សាខ់េនួា�នាាា�់ពុចី�ូរួមីលេវា�ិកា�ាំក់លេរៀនាលេនាះ�ា៖ 

-   ខា����ួ��នាច�លេណ្ឌះ�ខែនាាមីអ�ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាខីែខមរ 
ក្រកហាមី នាងិយ�ច់�ាសាព់ុផី្សា��ែះពុា��់�ក់្រគួ្គសាារ 

នាងិសាងគមីជ្ឈាត ិខែ��ក្រតវូា�នា��ផ្សាេិច��ផ្សាេាញលេ�ោយ 

រ��លេនាះ។ 

�កុ លកិិណ្ណា ណ្ណេ�ទូស្រីសុី សុិសុសថាំក់ទីូ១២នៃនីវិទូូាល័យ 
តាមាង។ (អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម)

អានី ស្រីសុី�ូ ណ្ណេ�ទូស្រីសុី សុិសុសថាំក់ទីូ១២នៃនីវិទូូាល័យតា
មាង។(អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

-  ខា��យ��់ងឹអ�ពុវីាធិសីាាស្រ្តីសាកីំ�ងការការពុារក��ឲ្យ�អ�លេពុើ
 

ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានាល៍េកើតលេឡូើង តាមីរយៈការ��ឈ�់ 

ការលេរើសាលេអើង នាងិការ��់សាាាតអ់�លេពុើហាងិ�ា។ 

-   ខា��នាងឹខែចករ�ខែ�កច�លេណ្ឌះ�ឹងអ�ពុីក្រ�វាតីិសាាស្រ្តីសាី

ខែខមរក្រកហាមី នាងិច�ូរួមីផ្សា�ពុើផ្សា�ាយ�ខែនាាមីលេ�ៀតលេនាៅ 

កំ�ង�ាំក់លេរៀនា នាងិភូិមិីរ�សា់ខា��។

សុិសុសានីសុុិសុសមក�ីវិទូូាល័យតាមាង វិទូូាល័យ 

�ាម�ីកង នីងិវិទូូាល័យជ្រ�ះសុី�នី ុចូលរួ៉ាមណ្ណេវទិូកាថាំក់ 
ណ្ណេរ៉ាៀនីសុៅី�ី៖ «ជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូ 
(១៩៧៥-១៩៧៩)» ណ្ណេនីៅម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តី
កំ�ង់ចាម។ (អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម)

សុិសុសានីសុុិសុសមក�ីវិទូូាល័យតាមាង វិទូូាល័យ
�ាម�កីង នីងិវទិូូាលយ័ជ្រ�ះសុ�ីនី ុចលូរួ៉ាមណ្ណេវទិូកាថាំក់ណ្ណេរ៉ាៀនី 
សុៅី�ី៖ «ជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូ (១៩៧៥-
១៩៧៩)» ណ្ណេនីៅម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម។  
(អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម)

សុសិុសានីសុុសិុសមក�វីទិូូាលយ័តាមាង វទិូូាលយ័�ាម�កីង  

នីងិវិទូូាល័យជ្រ�ះសុី�នី ុចូលរួ៉ាមណ្ណេវទិូកាថាំក់ណ្ណេរ៉ាៀនីសុៅី�ី៖  
«ជ្របវតីសិុាស្រ្តីសុកីមុុ�ាជ្រប�ាធិបណ្ណេតយូ (១៩៧៥-
១៩៧៩)» ណ្ណេនីៅម�ឈមណ្ណឌលឯកសុារ៉ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម។  
(អំកសុែ័ជ្រគឹចិតកីមុុ�ាណ្ណេ�តកំី�ង់ចាម)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

 លេ�ោយអត់ក្រ�ា�ការលេស្រុសាកឃុំេានាមិីនា 

�នា ខា��ក៏លេងើ�លេ�ៅលេ�ើកហា�ិ�នាា��ខែផ្សាេលេខមីា
 

រាវារកខែផ្សាេខែ����� ខែតក្រតូវាខកចិតលីេ�ោយ 

មិីនាមីានាខែផ្សាេណ្ឌាមួីយ���លេឡូើយ។ លេពុ�លេនាោះ 

យាយលេពុោ�មីកកានាខ់ា���ា “លេចៅឃុំេានា

ខែមីនាលេ�?” ខា��ត�វាញិ�ា “មិីនាអីលេ�យាយ។” 
យាយ�ងឹចិតលីេចៅ យកខែផ្សាេមួីយខែ��

���ពុីក�ា���លេណ្ឌករ�សា់គ្គាត់មីកឲ្យ�ខា�� 

លេហាើយនាយិាយ�ា “ខែនាលេចៅហា�ូអាលេនាះ

លេ�ៅ” ខា��យកមីក��ពុាហា�ូយែាងឆ្នាំៃាញ់ ខែត

វាាចាញ់ការឈចឺា�់ផ្សាេូវាចិត ីនាងិរ�ួសា 

ក�ា�។ ខា��ខ��ិ�ខែភិកំសា�ង�លេ�ក��លេភិេច 
នាវូា��កខកងើ��់ា�ងឡូាយខែ��លេកើតមីានា 

លេឡូើង�ា�ងអមី�ា�មីែានានៃនាខែខ�ជ្ឈវីាតិលេកមង 

ក�ក្រពុាកំ�ងវាា�វា�សំាង�ារមីហាាធ�លេធង

វាលេងើងលេកោះលេក្រតើយលេនាះ។ 

 សា�ណ្ឌ��ឹ់កខែភិកំជ្ឈាសាខែក្រមីក�ងួចតិ ី

�តិកំ�ងអារមីមណ៍្ឌឲ្យ�លេខេោចផ្សា�ា។  លេតើមីានា

នារណ្ឌាខេះអភ័ិពុើ�ចូក្រគ្គួសាារខា��? កំ�ងចិតី

ខ�លេរើ�ក្រមីះលេ�ោះស្រុសាាយច�ណ្ឌងកមីមឲ្យ�

រួចផ្សា�ត �នាធូរលេសា�ើយ។ យ�់នៃ�ៃលេគ្គង

ឱ�ខែត��កខកងើ�។់  

 ខា��យកនៃ�គ្គង�ៃាសាខ�ក្រ�ឹងសា�ង�លេ�ក 
ឲ្យ�វាា�ក់ ខែតភិក់ំលេភិេើងលេនាៅខែតលេឆ្នាំះកំ�ងចតិី

លេ�ោយសាារការលេធើើ�ារ�ណ្ឌកមីម �ា�ងផ្សាេូវា 
កាយ ផ្សាេូវាចតិ ីលេធើើឲ្យ�លេនាឿយហាត ់ខា��ក៏�ង់

 
�ក់កំ�ងនៃសា�រាក្រតី�ា�ងរ�ួសា�ួងចិត ី

នាងិរ�ួសាក�ា�ឈលឺេពុើតផ្សា�ា ខែ��មិីនា 

អាចហាាក្រ��់អំកណ្ឌា �នា លេក្រពុោះកាយ  

នាងិចតិកី្រតូវារងលេក្រគ្គោះលេក្រកោមីសាាំនៃ�កមីមា- 

ភិិ�� លេមីកងនាារកី�មីារ នាងិច�ងលេភិៅ

រ�សាអ់ងគការ��វិាតនីា៕៍

លេចោរ�ួច�យកំា�ងលេចោរ�ួច�យកំា�ង

ខែវាកឆ្នាំាច�ជ្ឈកី  លេមីច�ងលេភិៅ��វិាតនីា ៍(ត)ខែវាកឆ្នាំាច�ជ្ឈកី  លេមីច�ងលេភិៅ��វិាតនីា ៍(ត)

៥. ការ្វេព្រះម��តិពុ្ះព្រះគួិសារជាពតីរ

រ៉ាបបណ្ណេ�ែៅរុ៉ាញជ្រចានីបងគងវាសុនីាជ្រគឹួសុារ៉ារ៉ាបបណ្ណេ�ែៅរុ៉ាញជ្រចានីបងគងវាសុនីាជ្រគឹួសុារ៉ា

ជ្ឈ�វតិិវេត្រកាមនិមឹទ្ធិកឹ្សាផ្នែភ័ែក្សានៃនិ

បុដិវតិនិិ៍

 យ�់នៃ�ៃ នៃ�ៃយ�់លេចះខែតកនាេងលេ�ៅ 

ជ្ឈីវាិតរសា់លេនាៅកំ�ងរ��អាវាលេខមៅ គឺ្គជ្ឈា

ជ្ឈវីាតិ ផ្សា�យស្រុសាយួ នាងិភិិតភ័ិយក្រគ្គ�់លេពុ� 

លេវា�ា លេក្រពុោះមិីនា�ឹង�ាក្រតូវាអងគការ

យកលេ�ៅសាមីេា�់លេនាៅលេពុ�ណ្ឌាលេឡូើយ។ 

 ក្រគ្គ�់គ្គាំរសាល់េនាៅ�ា�ងគ្គមានាអារមីមណ៍្ឌ

ហាាក់�ចូជ្ឈាសាេា�់ពុាក់កណី្ឌា�ខេនួា។   
ការងារមីានាជ្ឈាក្រ�ចា�គ្គមានាលេពុ���លេនារ 

លេ�ើសាក្រមីាកលេពុ�ហា�ូ�យ គឺ្គមីានា�ខែនាាមី 

ការងារលេផ្សា�ងៗ ឬច�ូរួមីក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈវីាភិាពុ

សាាំ�់កមីមាភិិ��ខែខមរក្រកហាមីនាយិាយ

លេឃុំោសានាាអ�់រ�លេគ្គោ�នាលេយោ�យនាងិ

មីលេនាោគ្គមីវាជិ្ឈាារ�សាល់េគ្គ សារួលេ�ញលេ�ោ�

ពុលីេ�ោសាក�ហា�សានាលេយោ�យ លេ�ាោ�លេ�ោសា 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនា�នៃ�លេ�ៀតខែ��លេធើើខ�សាពុនិាយ័ 

លេ�ោយលេធើើសាើយ័�ិលេតៀនាច�លេពុោះខេនួាឯងនាវូា 
ក�ហា�សា�ា�ងឡូាយ។ �នាាា�់មីកមីានាការ 

លេកោតសារលេសាើរ�ះនៃ�អ�អរសាា�រពុកីមីមា-

ភិិ��ខែខមរក្រកហាមីលេមីអងគក្រ�ជ្ឈ���ាលេយើង 

ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាគ្គ�រូខ�កសាាងខេនួាលេ�ោយខេនួា
 

ឯង �ែ�ខែនាលីេក្រកោយមីកអំក�ា�ងលេនាោះក្រតវូា 

លេគ្គយកលេ�ៅសាមីេា�់លេចោ��ខែ��។ 

 សាក្រមីា�់ក�មីារ គឺ្គគ្គមានាអើីលេក្រកៅពុី

ការងារចា�លេគ្គោ ចា�ចា� ខែ��អងគការ

តក្រមូីវាឲ្យ�លេធើើលេនាោះលេ�។ ក្រតូវាលេងើ�ពុកី្រពុ�មឹី 

លេកើ�អាចម៍ីលេគ្គោ លេហាើយ�កឹលេគ្គោលេ�ៅចង

ជ្ឈាមួីយការភ័ិយខេាចតក់សាេ�តលេក្រកោមី

ក្រកខែសាខែភិកំអងគការខែភិកំមំីាសា់ រង់ចា�



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

ចា�់ក�ហា�សា នាងិលេចោ�ក្រ�កានា ់រា� ់

សាកមីមភិាពុ �ាលេយើងមិីនាលេសាមោះក្រតង់

នាងឹ��វិាតនីា ៍នាងិរង់ចា�ខែតនៃ�ៃអងគការ

យកលេ�ៅកសាាងលេ�ោយចាត�់�កលេយើង

ជ្ឈាអំកលេ�ោសា��វិាតនីា�៍ែ�លេណ្ឌ ាោះ។ 

 មី�ែាងលេ�ៀតលេ�ោយសាារខែតក្រគ្គសួាារ

ខា�� ជ្ឈាអំក១៧លេមីសាា ខែ��ជ្ឈាមី�ខសាញ្ញាា

អងគការ��វិាតនីាក៍្រតូវាកលេមីាចមី�នាលេគ្គ។ 

 ខា��លេនាៅចា��នា�ា មី�នាលេពុ�អងគការ 

ចាត់តា�ងឲ្យ�ក្រគ្គួសាារខា��លេ�ៅលេនាៅ�ួ�

សាេា�ង លេពុ�យ�់�នាជ្ឈួ�ជ្ឈ��ក្រគ្គួសាារ

លេក្រកោយ��លេពុញការងារជ្ឈា�មីៃនាល់េ�ើសា

កមីេា�ងជ្ឈនូាអងគការ��វិាតនីា ៍លេហាើយហា�ូ

ខែត��រ ជ្ឈួនាកា��នា�យមួីយ�ង

មីាា� នាងិសាមីេមីាូរក្រតកួនាក្រពុ�ិតសា��ធ 
ខែត�ឹកលេសាាើររា�ន់ៃ�ៃ ��ូរមីាត ់នាងិលេធមញ  

ពុណ៌្ឌលេខមៅសាើាយក្រគ្គ�់ៗគ្គាំ។

កងឈុំលបយមរ៉ាា� អងគការ៉ាបដាវិតនីី៍កងឈុំលបយមរ៉ាា� អងគការ៉ាបដាវិតនីី៍

ក្សាងឈ្លៃ បុមាែ ក់្សា យុមរ៉ាជ្ឈមាែ ក់្សា

 លេនាៅលេពុ�យ�់សាៃាតម់ី�នាច�ូនាកិ្រ�ា  

ខា��សាលេងាតលេឃុំើញឪពុ�កគ្គាតខ់ែតងខែតលេអើត  
លេមីើ�លេ�ៅលេក្រកោមីតាមីក្រ�លេហាោងរនាា� 

ផ្សាាះ ខែក្រកងលេ�ោមីានាកងឈេ��ចួសាាំ�់

យកការណ៍្ឌ។ ក្រ�សានិាលេ�ើលេយើងនាយិាយ

អើីខែ���ែះពុា��់�អ់ងគការ��វិាតនីា៍

លេគ្គនាងឹរាយការណ៍្ឌជ្ឈូនា�ាំក់លេ�ើភិេាមី។ 

 លេ�ោយមិីនាលេឃុំើញមីានានារណ្ឌាមួីយ 

ឪពុ�ក�នាខ��ឹក្រ��់ មំីាយខា��ជ្ឈាសា�លេឡូង

ខ���់ា ក្រគ្គសួាារអំក�មលីេនាះអំក�មលីេនាោះ  

ក្រតវូាអងគការឲ្យ�លេ�ៅរសាល់េនាៅ�ួ�សាេា�ង។ 

គ្គាតខ់��ឹ�លេណំ្ឌើរ លេអើតលេមីើ�លេ�ៅលេក្រកោមី

�លេណំ្ឌើរ រួចគ្គាត�់�ឈ�់សា�លេឡូង លេ�ោយ 

មានីមនីសុុសណ្ណេដាើ រ៉ាណ្ណេរ៉ាចះុណ្ណេរ៉ាណ្ណេឡុើងរ៉ាង់ចាំសុៅាប់។ 

 មួីយស្រុសា�ក់លេក្រកោយមីកមីនា�សា�

លេខោអាវាលេខមៅលេចញពុលីេក្រកោមីផ្សាាះ គ្គាត�់នាី

ខ�ឹ�ក្រ��់មំីាយខា�� “លេគ្គលេចញលេ�ៅវាិញ

លេហាើយ” លេ�ោយ�ក�លេងហើមីខែវាងមួីយៗ 

កំ�ងចតិសី្រុសាលេណ្ឌោះអសាស់ាងឃមឹី។ លេ�ោក 
ឪពុ�កស្រុសាងូតស្រុសាងាតល់េមីើ�លេ�ៅមី�ខគ្គាត ់

គិ្គតរួចនាយិាយខ��ឹៗ ហា�ឺៗ  គ្គង់ខែតនៃ�ៃណ្ឌា 

មួីយ��ល់េវានាក្រគួ្គសាារលេយើងជ្ឈាមិីនាខានា។  

មំីាយខា��រ�ងីរលេ�ោង�ឹកខែភិកំត�វាញិ

�ា “ពុិតលេហាើយមីានាលេគ្គ�ួចក្រ��់ខា���ា 

សាូមីឲ្យ�លេយើងក្រ�ុងក្រ�យ័តំ អងគការ

��វិាតនីាន៍ាងឹមិីនាលេ�ើកខែ�ងលេ�ោសាឲ្យ� 

លេ�។ លេគ្គនាងឹយកអំក�មលីេ�ៅសាមីេា�់�ា�ង 

អសាមំ់ីងមួីយក្រគួ្គសាារៗ”។  ខា��សាាំ�់�នាខេះ  
មិីនា�នាខេះ។ ឪពុ�កខា��ត�លេ�ៅមីីាយវាញិ

គិ្គត�ា ក្រគ្គួសាារលេយើងមិីនាអ� ីច�ះ។ 

 យ�់ណ្ឌាក៏�ចូយ�់ណ្ឌាខែ�រ លេ�ោក 

ឪពុ�កអំកមំីាយខា��ខែតងខែតពុភិិាក�ាគ្គាំរក

��លេណ្ឌោះស្រុសាាយឲ្យ�ក្រគួ្គសាារលេជ្ឈៀសាផ្សា�តពុី 

លេគ្គយកលេ�ៅសាមីេា�់លេ�ោយសា�លេឡូងខ�ាវាៗ  

នាងិភ័ិយខេាចពុកីងឈេ�មីក�ចួសាាំ�់ 

លេហាើយរាយការណ៍្ឌលេ�ៅអងគការ��វិាតនីា៍

�ាំក់លេ�ើ។ ចង់មិីនាចង់លេស្រុសាចខែតកងឈេ� 

ជ្ឈាអំក�កស្រុសាាយ កងឈេ�មំីាក់ គឺ្គជ្ឈាកងឈេ�មំីាក់ គឺ្គជ្ឈា

យមីរាជ្ឈមំីាក់យមីរាជ្ឈមំីាក់។

�ិ�ឋភិាពុ៖ កងឈេ���លេសា�ើ�ការណ៍្ឌលេនាៅលេក្រកោមីផ្សាាះខា��លេនាៅលេពុ�យ�់ 
(ឡូ�ង វាង�សាមិី�ធ/លេសាៀវាលេភិៅ�ួ�ពុឃិុំា�)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

ចុត�ែាយមចចុរ៉ាា� ណ្ណេមកងកមែា�ិបាលអងគការ៉ាបដាវិតនីី៍ចុត�ែាយមចចុរ៉ាា� ណ្ណេមកងកមែា�ិបាលអងគការ៉ាបដាវិតនីី៍

 ជ្ឈាការពុតិ  កនាេងមិីនា�នា�ែ�នាមានានៃ�ៃ

ផ្សាងលេពុ�ក្រពុ��់ងងឹតក្រពុា�ៗ ក៏មីានា    

នារីសាារមំីាក់  លេសាេ�កពុាក់លេខោអាវាលេខមៅ�ង់ 

កក្រកមីា  �លេណំ្ឌើរកង់កញ្ញាចសាអ់មីជ្ឈាមួីយ     

លេមីភូិមិីគ្គណ្ឌៈមី�ខក្រពួុយលេរោង�យកណំ្ឌា�  

ចូ�មីកកំ�ងផ្សាាះ។  

 លេពុ�លេនាោះខា��ក�ពុ�ង��ពុក់ភិក់ំលេភិេើង

លេ�ើមី�ីលេ�ញមូីសាឲ្យ�លេមីលេតោំត។ លេមីភូិមិី 

នាងិនារីសាារសារួរកលេឈមោះលេ�ោយ�នាេ�ឺា 

“សាមីមិីត ីឡូ�ង នាងិសាមីមិីតនីាារ ីលេឆ្នាំង  
លេនាៅលេ�?” ឪពុ�កមំីាយអងគ�យលេ�ើកា� 
ជ្ឈលេណំ្ឌើរសាា�ះលេ�ៅនាយិាយកានាល់េគ្គ�ា  “មីានា 
ការអីលេឈមោះខា��នាងឹលេហាើយសាមីមិីត ី“ ។

 នាិរសាារលេនាោះ�ូកយកក្រក�ាសា 

លេសាៀវាលេភិៅកញ្ញាចសា់ពុណ៌្ឌសា�ីមីែងត៍មួីយ

សានាេកឹ�តជ់្ឈា�ី�ួនាផ្សាតំល់េចញពុីលេហាោលេ�ែ

អាវា លេហាើយលេ�ើក�ាលេនាៅច�លេពុោះមី�ខឪពុ�ក 

មំីាយខា��។ �នាាា�់មីកលេគ្គលេ�ះពុាក�សាមីំី 
�ា “ក្រ�ធានាលេមីកងសាយ ខែ��ជ្ឈាកមីមា- 

ភិិ���ាំក់លេ�ើចាត់តា�ងឲ្យ�ក្រគ្គួសាារ

សាមីមិីត�ីមី ឡូ�ង លេ�ៅរសាល់េនាៅលេ�ើ�ួ� 
សាេា�ង លេនាៅនៃ�ៃខែសាកូលេនាះ �លូេចះំសាមីមិីត ី

ឡូ�ងឯងក្រតូវាលេរៀ�ច�ខេនួានាងិលេធើើតាមី�ញ្ញាា
 

កមីមាភិិ���ាំក់លេ�ើលេនាះ។” 

 �នាាា�់មីកលេគ្គក៏លេចញលេ�ៅវាិញ។ 

ឪពុ�កមំីាយខា��ងាកលេមីើ�មី�ខគ្គាំលេ�ោយ

ទឹូ កមុ�ស្រីសុណ្ណេ�ោនីសុណ្ណេងាគឹ រួ៉ាចគឹាតន់ីាំគឹាំ 

ណ្ណេឡុើងណ្ណេទូៅណ្ណេលើ�ាះ។  មួយស្រីសុបក់ណ្ណេជ្រកោយ 

មីកខា��លេឡូើងលេ�ៅតាមីលេក្រកោយ  លេឃុំើញគ្គាត ់
ក�ពុ�ងនាយិាយ រែាយរែា�់លេរឿងរែាវាលេនាោះ

ក្រ��់ជ្ឈី�នូាជ្ឈីតា នាងិ�ងស្រុសាីខា��។

  គ្គាតគ់្គមានាពុាក�អើីនាងឹ�េាខែ�េង��់

កូនា�ា�ងពុរីលេនាោះលេឡូើយ  លេក្រកៅពុ�ឹីកមី�ខ

ស្រុសាងូតស្រុសាងាត ់�ងា�់លេ�ោយអារមីមណ៍្ឌ

កី�កកីួ��ាសាអ់ក្រងួនា�ងួចិតកី្រគ្គ�់ៗគ្គាំ

កំ�ងជ្ឈីវាិតលេពុោរលេពុញលេ�ោយ��កខលេសាោក

គ្គមានាលេពុ�ស្រុសាាកស្រុសាានា។ី 

 ឪពុ�កមំីាយកូនា នាងិលេចៅ គឺ្គជ្ឈាគ្គ�ក ឪពុ�កមំីាយកូនា នាងិលេចៅ គឺ្គជ្ឈាគ្គ�ក

កមីមផ្សាេូវាចតិនីាងិជ្ឈវីាតិ�ឹកខែភិកំលេ�ើ�ី�ានាកមីមផ្សាេូវាចតិនីាងិជ្ឈវីាតិ�ឹកខែភិកំលេ�ើ�ី�ានា

�េ�កឈាមី��វិាតនីា�៍ល៏េខមៅងងឹតលេនាះ។  �េ�កឈាមី��វិាតនីា�៍ល៏េខមៅងងឹតលេនាះ។  

 គ្គាត�់ា�ងពុរីនាាក់មិីនា�ានាស់ាក្រមីានាី

លេ� គ្គាតល់េនាៅជ្ឈខែជ្ឈកគ្គាំជ្ឈាសា�លេឡូងខ�� ់

លេអើតលេមីើ�លេក្រកោមី�លេណំ្ឌើរ ខែក្រកងលេ�ោមីានា

កងឈេ�មីក�ចួសាាំ�់លេ�ៀត លេក្រពុោះ 

ជ្ឈួ�គ្គាំកំ�ងក្រគ្គួសាារមីានាខែតលេពុ�រាក្រត ី

លេពុ�នៃ�ៃមីក��់ខែ�កគ្គាំ  លេ�ោយជ្ឈា�់

��លេពុញការងារខែ��អងគការ�ាំក់លេ�ើ

ក្រ�គ្គ�់ឲ្យ�លេធើើលេរៀងៗខេនួា។

�ិ�ឋភិាពុ៖ ឪពុ�កមីីាយខា����ួ��ខិតិមីរណ្ឌៈពុនីារិសាារឲ្យ�ក្រគួ្គសាារខា��លេ�ៅរសាល់េនាៅ�ួ�សាេា�ង
ពុឃិុំា� ។ (ឡូ�ង វាង�សាមិី�ធ/លេសាៀវាលេភិៅ�ួ�ពុឃិុំា�)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

ទូមៃនីទុ់ូកិណ្ណេសុោកឪ�ុកទូមៃនីទុ់ូកិណ្ណេសុោកឪ�ុក

ផ្នែខ្ញុំីចំំណៈងវេជ្ឈើងវេខាអតិឃិាតិ, 
ត្រ�ូបុវេត្រងៀនិផ្នែខ្ញុំីចំត្រក្សាពិតិិិ

 នៃ�ៃណ្ឌាក៏�ចូនៃ�ៃណ្ឌា, យ�់ណ្ឌាក៏�ចូ

យ�់ណ្ឌាខែ�រ! ជ្ឈវីាតិរសាល់េនាៅកំ�ងសាងគមី

មីានាលេមី�កឹនាា�ជ្ឈា�ិសាាចលេខមៅ ខែតងខែត 

រ�កកួនានាងិរកចា�់ក�ហា�សាជ្ឈានាចិច។ លេពុ� 

នៃ�ៃតាមីឃុំេា�លេមីើ�ពុីគ្គណ្ឌៈលេរោង�យ  

លេពុ�យ�់មីានាកងឈេ�មីកយក 

ការណ៍្ឌលេនាៅលេក្រកោមីផ្សាាះលេ�ើមី�ចីា�់ក�ហា�សា

�ាក់�នាា�ក�ខែនាាមីកំ�ងការកលេមីាចក្រគួ្គសាារ
 

ជ្ឈាក្រគ្គ�ូលេក្រង�នាខែខ�ចក្រកពុតីអិាលេមីរកិ។ 

លេរឿងលេហាត��ា�ងលេនាះលេហាើយខែ��លេធើើឲ្យ�

ឪពុ�កខា��ខែសានាចលេងូ�តចតិនីៃក្រក រកគិ្គតអើីពុ��

យ�ខ់ែ��ជ្ឈាអខែក្រមីក�មីៃនា�់�កខកងើ�់

លេសាាើរឆ្នាំាួតវាលេងើងសាមារត។ី លេសាចកំសីាងឃមឹី

មីានាតចិតចួណ្ឌាសាស់ាក្រមីា�់ក្រគួ្គសាារខែ�� 

មីានាលេ�ោសាលេសាមើនាងឹក្រ�ហាារជ្ឈីវាិតលេពុ� 

លេនាះ�នាធេាក់មីក��ល់េហាើយ។ នាកឹអាណិ្ឌត 

កូនាតចូៗខែ��គ្គាំលេនាៅលេកមងមិីនា�ានា�់ងឹអើី 

�ា�ងអសា់។ 

 នៃ�ៃមួីយលេពុ�ខែ��គ្គណ្ឌៈមី�ខក្រពុញួ

លេរោង�យឲ្យ�ឪពុ�កខា��លេ�ៅឃុំើា�ក្រក�ី

លេនាៅលេ�ើមីជ្ឈលេនាៀងតាក�កនៃក្រពុរនាាមីមីាត ់

សាាឹងលេក្រគ្គ�ង ឪពុ�កខា��ខែតងខែត�ួច

នាយិាយជ្ឈាមួីយ ពុូសាារ�នា ខែ��លេគ្គ

ចាត់តា�ងឲ្យ�លេ�ៅចា�ក្រក�ីជ្ឈាមួីយគ្គាំ។ 

លេ�ោយមីានាការ��កចតិ ីណ្ឌាមួីយពុ ូ សាារ�នា  

ជ្ឈាកូនាសាសិា�លេ�ោកតាជ្ឈនីា អតតីក្រគូ្គសាកូ្រត 

លេឆ្នាំើងសាាំ�វាតនីៃក្រជ្ឈនាងិជ្ឈាក្រពុះ វាិនាយ័ធរ

ស្រុសាុកពុារា�ង។ លេពុ�លេនាោះឪពុ�កខា���នា 
នាយិាយក្រ��់ពុសូាារ�នា�ា កមួយ! ពុជូ្ឈាក្រគូ្គ 

�លេក្រង�នា �ចូលេចះំក្រគួ្គសាារពុកូ្រតូវាអងគការ 

លេចោ��ាជ្ឈាខែខ�ពុកួខមា�ងចក្រកពុតីអិាលេមីរកិ។  

លេគ្គនាងឹយកក្រគ្គសួាារពុលូេ�ៅសាមីេា�់ អ� ីចងឹ

មីលេធ�ោ�យមីានាខែតមួីយ។ លេពុ�លេនាោះ

គ្គាត់នាយិាយអួ�លេ�ើមីក ខែ�រសាមីេឹង

លេមីើ�លេ�ៅភូិមិី�ចូជ្ឈានាកឹកូនាៗលេនាៅឯផ្សាាះ  

រួចសាមីេឹងលេមីើ�លេ�ើមីចារតាសា�ខរួចងាក 

មីកនាយិាយជ្ឈាមួីយពុសូាារ�នា�នាលីេ�ោយ

យកនៃ�មីកកានាស់ាមាពុសូាារ�នាលេពុោ�តចិៗ 

�ា កមួយ! ពុ�ូនាគិ្គតរួចលេហាើយពុនូាងឹចង 
កសាមីេា�់ខេនួាលេ�ើមី�ឲី្យ�រួចផ្សា�តពុកីារលេចោ� 
ក្រ�កានា�់ាពុកួខមា�ង។ លេពុ�ពុសូាេា�់លេ�ៅ 

ក្រគ្គសួាារពុកូ្រតវូារួចខេនួា �លូេចះំពុមិូីនាសាាំយ 
ជ្ឈីវាិតលេ� លេ�ើមី�ីឲ្យ�កូនាៗ នាងិក្រ�ពុនាធលេនាៅ 

រសាល់េមីើ�ខែ��ា�ក្រគ្គសួាារ�នាលីេ�ៅលេ�ៀត។  

លេពុ�លេនាោះពុូសាារ�នា �នាត�លេ�ៅវាិញ 

�ា មិីនាលេកើតលេ�លេ�ោកក្រគ្គូលេ�ើលេ�ោកក្រគ្គូ 

លេធើើអតឃីុំាតលេ�ោយខេនួាឯងលេនាោះជ្ឈាអ�លេពុើ 
���ធ៏ៃនាធ់ៃរណ្ឌាសា់ ក្រពុះសាមីមាសាមុី��ធ

មិីនាលេក្រ�សាលេឡូើយ។ ពុ�កខា���នាត��ា 

ពុូ�ឹងអសា់លេហាើយខែតគ្គមានាជ្ឈលេក្រមីើសាលេ� 

លេក្រពុោះនៃ�ៃណ្ឌាក៏�ចូជ្ឈានៃ�ៃណ្ឌាខែ�រពុួក

កមីមាភិិ��ខែតងខែតមីកផ្សាំនាាាក្រគ្គួសាារ

ពុូគ្គមានាលេពុ�ខែ�ហលេឡូើយ។ ពុូសាារ�នា�នាី

�ា លេ�ោកក្រគ្គកូ��អា�គិ្គតខេ ីតក់ក្រកហា�់

លេពុក លេពុ�លេវា�ាលេនាៅមីានា លេយើងអាចលេនាៅ 

គិ្គត�នាខែវាងឆ្នាំៃាយលេ�ៀត។

 ជ្ឈខែជ្ឈកគ្គាំ�នា�នាីចិ ស្រុសាា�់ខែតក្រក�ី

លេចញមីករកសា�ីស្រុសាូវាពុលេក្រងោះ ឪពុ�កខា��

�នារតល់េ�ៅលេ�ញ។ លេឆ្នាំេ�តលេពុ�លេនាោះពុូ

សាារ�នា �នាលេ�ៅ�ួចស្រុសាាយ�ក់ំក្រកមីា

ពុ�កខែ��គ្គាតព់ុ�ួរលេនាៅលេ�ើមីជ្ឈលេនាៀកតា

ក�ក។ ពុូសាារ�នា ភិាាក់ក្រពុឺត លេហាើយគិ្គត

កំ�ងចតិ�ីា លេ�ោកក្រគ្គពូុតិជ្ឈាមីានា��ណ្ឌង

ចងកសាមីេា�់ខេនួាខែមីនា លេ�ោយលេឃុំើញ

ខែខ�ច�ណ្ឌងលេជ្ឈើងលេខោខែវាងលេវាញជ្ឈាពុរីធេ�ង

រួចជ្ឈាលេស្រុសាច នាងិក្រតរីែសា�់�តមួីយខែ��

ពុសូាារ�នាលេ�ើ�នាងឹ��តឲ្យ�គ្គាត។់ មិីនាយូរ

�ែ�នាមានាពុ�កខា��ក្រតឡូ�់មីកវាញិ លេហាើយ�នា

�ាញ�ក់ំក្រកមីាសាាុយលេ�ើរច�ូលេ�ៅកំ�ង 
នៃក្រពុ។ លេពុ�លេនាោះ ពុូសាារ�នា ក៏�ួចលេ�ើរ 

តាមីពុីលេក្រកោយមិីនាឲ្យ��ឹង។ ពុូសាារ�នា

សាលេងាតលេឃុំើញឪពុ�កខា��លេ�ើរតក្រមីង់លេ�ៅ

លេ�ើមីចារតាសា�ក លេហាើយយកក្រតីលេចញ 

ពុី�ក់ំក្រកមីា អងគ�យលេចោងលេហាោងហា�ូ 
�យ។ ពុូសាារ�នា លេចះខែត�ួចលេមីើ�

សាកមីមភិាពុពុ�កខា���នាលីេ�ៅលេ�ៀត។ 

 ពុ�កខា��ហា�ូ�យ�លេណំ្ឌើរលេមីើ�លេ�ៅ

លេ�ើលេ�ើមីចារ�លេណំ្ឌើរ។ មិីនាយូរ�ែ�នាមានា

គ្គាតក៏់�កូយកខែខ�ច�ណ្ឌងលេចញពុ�ីក់ំ 

ក្រកមីា លេហាើយកានាខ់ែមីកចារ�ក្រមីុងសាា�ះ 
លេឡូើង។ រ�លេពុចលេនាោះ ពុូសាារ�នា �នា

ខែស្រុសាក�ា “ពុូ! លេយើង��់លេពុ�លេគ្គៀង

ក្រក�ីលេ�ៅភូិមិីវាិញលេហាើយ។ លេពុ�លេនាោះ

ពុ�កខា��គ្គាតភ់ិាាក់លេ�ោយមិីនានាកឹសាមានា�ា 

ពុូសាារ�នា មីក�ានា។់ ពុ�កខា��ក៏ក្រ�ញា�់

ក្រ�ញា��់ាក់ខែខ�ច�ណ្ឌងច�ូកំ�ង�ក់ំ

ក្រកមីាវាិញ”។  ខែតអើីៗ ពុូសាារ�នា លេធើើជ្ឈា

ធមីមតាហាាក់�ចូជ្ឈាមិីនា�ងឹលេរឿង លេហាើយ

នាា�គ្គាំ�កឹក្រក�ីលេ�ៅភូិមិីវាិញ។ 

 ខែសាកូលេឡូើងមី�នាលេចញលេ�ៅវាា�ចា� 

ក្រក�ីពុ�កខា��គ្គាត�់នា�ចួលេ�ៅជ្ឈ�ួលេ�ោក 
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

តា ជ្ឈនីា ខែ��ជ្ឈាអតតីសាសិា�ច�ងរ�សា ់

គ្គាត់សា��ធសាឹងជ្ឈាអំកធម៌ីអា�៌លេហាើយ

�នា���ាយអា�៌ក���ងកំ�ងចិតកី្រ��់

តាជ្ឈីនា�ានាងឹ��ច�់ជ្ឈីវាិតខេនួាឯងលេ�ើមី�ី

ក្រគ្គួសាារគ្គង់វាង�។ លេ�ោកតាជ្ឈីនា �នា 

លេចញមីកលេក្រកៅផ្សាាះលេ�ៀមី លេមីើ�នាាយ 

អាយលេហាើយក៏ចូ�លេ�ៅវាិញ�ាញ�ើារ

�ិ� រួចនាយិាយខ��ឹៗ�ា លេ�ោកក្រគ្គមិូីនា 

ក្រតូវាគិ្គតខេលីេ� អើីៗ�លេណំ្ឌោយលេ�ៅតាមី

យ�ាកមីមច�ះ លេ�ើជ្ឈវីាតិមិីនាអសាមិ់ីនាសាេា�់

ណ្ណេទូ។ មូាាងណ្ណេទូៀត ណ្ណេបើ ណ្ណេលោកជ្រគូឹសុមលាប់

ខេនួាឯងវាាជ្ឈាអ�លេពុើ��មួីយធៃនាធ់ៃរណ្ឌាសា់ 
ខែ��ក្រពុះមិីនាអាចលេក្រ�សាឲ្យ�រសា�់នាលេ� 

វាាជ្ឈាអនានារីិយកមីមធេាក់នារកគ្គមានានៃ�ៃ

លេងើ�រួចលេឡូើយ។ លេពុ�លេនាោះឪពុ�កខា��ក៏�នា 
ក្រកា��ើាយ�ងគ��ាលេ�ោកតាជ្ឈនីា លេចញ 

លេ�ៅចា�ក្រក�ី។ 

 មួីយសានាា�ះលេក្រកោយមីកពុូសាារ�នា 
�នាចូ�លេ�ៅជ្ឈួ� លេ�ោកតាជ្ឈនីាចង់ 

នាយិាយលេរៀ�រា�់លេរឿងរែាវាខែ��ឪពុ�កខា��

ចង់សាមីេា�់ខេនួា។ មិីនា�ានា�់ា�ងហាាសាំី

ផ្សាង តាជ្ឈនីា �នាក្រ��់ពុសូាារ�នា �ា “ខែនា!៎ 

អនាាិតជ្ឈួយលេមីើ�លេ�ោកក្រគ្គឡូូ�ងផ្សាង

លេពុ�លេ�ៅចា�ក្រក�ី ខេាចខែក្រកងលេ�ោកក្រគ្គូ

ចងកសាមីេា�់ខេនួាលេក្រពុោះលេមីើ�លេ�ៅហាាក់ 
�ចូជ្ឈា�ងា�់នាវូាអារមីមណ៍្ឌលេសាោកលេសាៅ

ជ្ឈា�ី��ផ្សា�ត” ។ �នាាា�់មីក ពុូសាារ�នា

�នាត��ា “មិីនាអីលេ� ខា��នាងឹតាមីលេមីើ�

នាងិជ្ឈួយលេ�ើក�ឹកចិតីគ្គាត់កំ�ងលេរឿង

លេនាះ”។ លេក្រកោយមីកលេ�ៀត ពុសូាារ�នា �ចួ 

លេមីើ�កំ�ង�ក់ំក្រកមីាលេ�ើមី��ីចួយកខែខ� 
ច�ណ្ឌងលេចញ ខែតមិីនាលេឃុំើញលេសាោះក្រ�ខែហា� 

ជ្ឈាលេ�ោកក្រគ្គូលេ�ះលេចោ��តល់េហាើយ។ 

 ខែតលេ�ោះ�ីជ្ឈាខែខ�ច�ណ្ឌងលេ�ះលេចោ� 

លេហាើយក៏លេ�ោយ ខែត�ឹកមី�ខពុ�កខា��លេនាៅ 

ខែតស្រុសាពុា�់ស្រុសាលេពុោនាគ្គមានាលេពុ�ស្រុសាសា ់

ស្រុសាាយលេសាោះកំ�ងការលេ�ោះស្រុសាាយ

ច�ណ្ឌងកមីមផ្សា�កំ�ងក្រគ្គួសាារខែ��ក្រតូវា 
អងគការសាមីេា�់កំ�ងលេពុ��ែ�នាមានានៃ�ៃខាង 
មី�ខលេនាះ។  អើីៗក្រតវូាលេ�ោះស្រុសាាយលេ�ៅតាមី 

យ�ាកមីមនៃនារ��អងគការ��ិវាតីនា ៍

មីលេហាោលេ�ោតលេផ្សាេោះ មីហាាអសាចារ� ��រីនាាឺ

សា�ះសាាយខែ��យកការក្រ�ហាារជ្ឈវីាតិ 

ក្រ�ជ្ឈារាស្រ្តីសាជី្ឈាការអភិិវាឌ័ឍកំ�ងសាងគមីខា�ះ 
ឈាមីជ្ឈាតិឯង លេ�ោយគ្គមានាគិ្គតខែក្រកង 

អាសាូរ��់��កខកងើ�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនានាូវា 

ចលេក្រមី�ងលេស្រុសាកឈាមីរ�សា់��វិាតនីា៍

លេខមៅកខើក់សាូីលេគ្គលេនាោះ។ 

 �មីៃនា�់ារ�ណ្ឌកមីម��កខលេសាោករ�សា់

ឪពុ�កខា��ពុិតជ្ឈាមិីនាអាចសាា�រ�ា�

�នាលេ� លេហាើយកេាយជ្ឈាលេករមីរតកសាូ�យ 
រ�យួរ�សារ់����វិាតនីាល៍េខមៅ�នាលេ�ៅ

មីកលេ�ើក្រគ្គួសាារ�ក៏មី�ត់លេនាះលេសាាើរឆ្នាំាួត

វាិញ្ញាាណ្ឌ។ 

រូ�ភិាពុត�ណ្ឌា�៖ឪពុ�កខា���ក្រមុីងចងកលេធើើអតឃីុំាតលេនាៅលេ�ើមីចារតាសា�ខ ។ 
(ឡូ�ង វាង�សាមិី�ធ/លេសាៀវាលេភិៅ�ួ�ពុឃិុំា�)
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

 នាាងខា��លេឈមោះ នូិរ មក្សារ៉ា លេហាៅ មី�� លេភិ�ស្រុសាី មីានាអាយ� 

៤៥ឆ្នាំាំ�។ �ចច���នាខំា��រសាល់េនាៅភូិមិីលេពុោធត៍ាគួ្គយ ឃុំ����កសា 

ក្រកុងលេពុោធ៍សាាត់ លេខតលីេពុោធ៍សាាត់។ ខា��មិីនាចា�រូ�រាងឪពុ�ក 

មំីាយនាងិ�ងក្រ�ុសារ�សា់ខា��លេ� លេក្រពុោះកា�លេនាោះ ខា��លេនាៅជ្ឈា

កូនាងែាលេនាៅលេឡូើយ។ 

 តាមីរយៈឪពុ�កច�ិចមឹីរ�សាខ់ា�� លេឈមោះ លេពុៅ វាណ្ឌ ា លេហាៅ ធី  

ខែ���នាជ្ឈួយសាលេន្ត្រីងគោះជ្ឈីវាិតខា�� នាងិ�នាយកខា��លេចញពុីសាាក
 

សុ�មៅាយរ៉ាបសុ�់ាុំបានីនីិយាយណ្ណេរ៉ាៀបរ៉ាាប់ជ្របាប់�ាុំថា ណ្ណេនីៅខែខវាចិិកិា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ គ្គាត់គឺ្គជ្ឈា�ាហាានា�ែរែាលេនាៅជ្ឈ�រ�តាមី�លេណី្ឌោយ

ក្រពុ�ខែ�នាខែខមរ-នៃ� នាងិខែតងខែតលេ�ើរ��ាតលេនាៅកំ�ង�ឹក�ខីែខមរ។ 

លេពុ�ខែ��គ្គាត់លេធើើ��លេណ្ឌើរ��់ឃុំ��កី���នូា�ាវា ស្រុសាុកឯកភិំ� 

នារូ មីករា �តឆ្នាំាំ�១៩៩៤។  

(នារូ មីករា / មីជ្ឈឈមីណ្ឌឌ�ឯកសាារកមុី�ជ្ឈា)

លេខត�ីត�់��ង ខែ��ជ្ឈា�ីកខែនាេងសាមីេា�់មីនា�សា�លេនាៅកំ�ងរ��

ខែខមរក្រកហាមី គ្គាតន់ាងិ�ាហាានា៥នាាក់លេ�ៀតលេនាៅកំ�ងអងគភិាពុ

�នា ឮសា�លេឡូងលេកមងយ�។ ���ូងគ្គាតន់ាកឹសាមានា�ាលេខមោច�ង 

�ែ�ខែនាលីេពុ�គ្គាត់ខតិខ�លេផ្សាា�ងសាាំ�់លេ�ើ��ងឹ�ាសា�លេឡូងលេកមង

យ�។ លេនាៅអ�ឡូ�ងលេពុ�លេនាោះគ្គាត់�នាលេឃុំើញលេកមងក្រ�ុសាមំីាក់

អាយ�ក្រ�មីាណ្ឌ៦ឆ្នាំាំ� គឺ្គជ្ឈា�ងក្រ�ុសារ�សា់ខា�� ក�ពុ�ង�ាញខា�� 
លេចញពុសីាាកសាពុមំីាយខែ��មីានាកេិនាសាូ�យលេ�ៅលេហាើយ លេក្រពុោះ 
លេពុ�លេនាោះខា��ក�ពុ�ងលេ�លេ�ោះមីីាយ។ �ងក្រ�សុារ�សាខ់ា��ក្រកលេឡូក

លេក្រកោយក៏លេឃុំើញគ្គាត់ (ឪពុ�កចិ�ចមឹីរ�សា់ខា��)។ �ងក្រ�ុសា

រ�សា់ខា��សាមានា�ា គ្គាត់គឺ្គលេយោធាខែខមរក្រកហាមីក៏��កខា��លេចោ� 

លេហាើយរតល់េគ្គចលេចញលេ�ៅ�ត ់លេ�ោយមិីនា�នាសាាី�់គ្គាតខ់ែស្រុសាក 

លេហាៅលេឡូើយ។ គ្គាត់នាងិ�ាហាានាលេនាៅកំ�ងអងគភិាពុ�នាខែឆ្នាំក

សាាកសាពុមីីាយរ�សាខ់ា�� រកលេឃុំើញឯកសាារ�ាក់�ងនាងឹឪពុ�ក 
មីីាយ�លេងាើតរ�សាខ់ា��។ ឪពុ�ក�លេងាើតរ�សាខ់ា��មីានាស្រុសុាកក�លេណ្ឌើតលេនាៅ

 
�ីក្រកុងភិំ�លេពុញ ច�ខែណ្ឌកមំីាយរ�សាខ់ា��គឺ្គជ្ឈាអំកលេខត�ីត�់��ង។  
ឪពុ�កមីីាយរ�សាខ់ា��ជ្ឈា�់ខែសាស្រុសាឡូាយចនិាមីករសាល់េនាៅស្រុសុាកខែខមរ។   
ឪពុ�ករ�សាខ់ា��មីានារូ�រាងខសុា ់សាមី�� រសា ច�ខែណ្ឌកមំីាយរ�សា់

 
ខា���ា� នាងិមីានាសាមី�� រស្រុសាខែអមី។ 

 លេនាៅអ�ឡូ�ងឆ្នាំាំ�១៩៨០ លេពុ�ខែ��ខា��លេធើើ��លេណ្ឌើរជ្ឈាមួីយ

ឪពុ�កច�ិចមឹីលេនាៅតាមីផ្សាេូវាលេនាៅស្រុសាកុ�មពុកួ លេខត�ីនាាាយមីានាជ្ឈយ័ 

មីានាស្រ្តីសាំីមំីាក់�នាលេសាំើសា��ខា��ពុីឪពុ�កចិ�ចមឹី យកលេ�ៅលេនាៅជ្ឈា

មួីយ។ ឪពុ�កចិ�ចមឹីខា���នាយ�់ក្រពុមីក្រ�គ្គ�់ខា��ឲ្យ�ស្រ្តីសាីីលេនាោះ 

លេក្រពុោះគ្គាត់គិ្គត�ា គ្គាត់មិីនា�ានាម់ីានាក្រ�ពុនាធមិីនាអាចចិ�ចមឹី 

ខា���នាលេឡូើយ។ 

 លេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៤ មីានាឧ��ាវាលេហាត�លេក្រគ្គោះ�ាំក់ចរាចរ

លេកើតលេ�ើមំីាយចិ�ចមឹីរ�សា់ខា��។ លេពុ�លេនាោះខា���នាជ្ឈួ���រសា

មំីាក់ខែ��ជ្ឈាអំក�ងាលេហាត���កមំីាយច�ិចមឹីរ�សាខ់ា���ណី្ឌា�

ឲ្យ�មីានារ�ួសាចលេងាះ។ មំីាយច�ិចមឹីរ�សាខ់ា��ក្រតវូា�នា��ាូនាមីក
 

មីនាារីលេពុ��កា�់ខែមីែក្រតលេ�ើមី�ីពុ�ា��។ ខា��មិីនាចា�ក្រតកូ�

�ាពុំ្ូមព្រះ�កា្រក�ងព្រះ�ុ្ សដលបាត់�ៃ�ៃ
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លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៧ ខែខមីនីា ឆាំ្នន� ២០២២

រ�សាអំ់ក�ងាលេហាត�ច�ាសា�់ាសាល់េ� គ្គាតល់េឈមោះ � ី�ា�នាលេធើនា  

ឬ ឡូ�ង �ា�នាលេធើនា។ គ្គាត�់នាសាួរខា���ា «អា�ស្រុសាីជ្ឈាមំីាយ�លេងាើត

រ�សា់�ូូនាឬ? �ែ�ខែនាមីី�ខរ�សា់�ូូនាមិីនា�ចូមីីាយរ�សា់�ូូនាលេ� 

គឺ្គមី�ខរ�សា់�ូូនា�ចូ�ងលេ�ៅវាិញ»។ ខា��មិីនា�នា�ងឹលេរឿងលេនាះលេ�

លេក្រពុោះមំីាយចិ�ចមឹីរ�សា់ខា��មិីនាខែ��ក្រ��់ខា��។ �ង �ា�នាលេធើនា 

មីានាមី�ខមីាត់ស្រុសាលេ�ៀងខា��លេហាើយគ្គាត់ក៏�ត់�ូូនាស្រុសាីខែ�រ។ 
 

គ្គាត�់នាក្រ��់ខា���ាក្រ�សានិាលេ�ើមីានាកិចចការអើីអាចលេ�ៅរកគ្គាត់

�នា គ្គាតរ់សាល់េនាៅជ្ឈាមួីយមំីាយមីីងលេនាៅមំី��ផ្សា�ារសា��ី�ឹលេ�ោយ

ក្រ�ក�រ�រ�ក់�រូ នាងិ�ក់�ងូ។ លេក្រកោយមីក លេនាៅកំ�ងខែខ 
វាិចិិកា ឆ្នាំាំ�២០១២ លេ�ើ�ខា���ងឹ�ា មំីាយខែ��ខា��រសា់លេនាៅជ្ឈា

 
មួីយគឺ្គជ្ឈាមំីាយចិ�ចមឹី។ លេនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�២០១៥ ខា���នាលេ�ៅរក

�ង �ា�នាលេធើនា លេនាៅមំី��ផ្សា�ារសា�ី�ឹ�លេ�ើមី�ីសាួរនាា�អ�ពុី�ូូនាស្រុសាី

រ�សា់គ្គាតខ់ែ���តខ់េនួាឲ្យ�ច�ាសា់ លេក្រពុោះខា��ក៏�ត�់ងក្រ�ុសា

ខែ�រ �ែ�ខែនាកី្រ�ជ្ឈាជ្ឈនាខែ��រសាល់េនាៅមីី��ផ្សា�ារសា��ី�ឹក្រ��់�ា �ង

លេធើនា �នា�ក់ផ្សាាះលេហាើយ។ �ងលេធើនា ធេា�់នាយិាយក្រ��់ខា���ា
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