
ស វ្ែងរក

ការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ឧតម្សេ្ៃតីយ៍៍ឯក ចៃ សាៃ់ដឺ្ុៃ អតតីតសេមបញ្ជាា ការកងកមំ្លាំ�ងអងគការ 
 ្ហប្របជាជាត ិរប្់អាជាា ធរបសេ�្�អា្ៃនអងគការ្ហប្របជាជាតសិេ�កម្ពុជា  
 (អុៃុតាក់) ចាប់ពតីឆ្នាំន �១៩៩២ ដល់ឆ្នាំន �១៩៩៣ សេ�អៃង់ំសវង

 កចិ ចពភិាការវាងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាជាមយួ៍សេមបញ្ជាា ការត�បៃ់ 
 ប្របតបិត្កិារ្កឹរងសេ�តប្្រព�វហិារ ៃងិ អភិបិាលស្រុ្ុកជា�កាៃ ្ 
 សេលើគសេប្រម្លាំង្ុ�ភាព ៃងិប្របវត្សិាស្រ្ត្្

សចកជូៃសេ�យ៍ឥតគតិន�ដំល់មៃ ីតីរ ស្រុ្ុក ៃិងឃុុំ� ទទូាំ�ងប្រព�រាជា�ចប្រកកម្ពុជា សេល�២៦៩ ស�ឧ្ភា ឆ្នាំ�ន ២០២២



លេ�ខ ២៦៩ ខែខឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២

រក្សាាសិទិ្ធិ ិិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�បោះ�ះពុ�មុផ្សា�ាយបោះ�ោយ

ក្រកសាួងពុ័តម៌ានុនៃនុក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុ�ជ្ឈា

ក្រ�កាសាបោះ�សារ�ឋមន្ត្រីនុី� នុងិរ�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាួងពុ័តម៌ានុ

បោះលខ៣៧៥ពុ.មក្រ�ក

ច�ះនៃ�ៃ��៣០ ខែខត�លា ឆ្នាំាំ�២០១៨

រូ��តឯកសាារ៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា

លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២

មាតិកិា

សំិបុតុ្រតិ

 ឧតមីបោះសានុ�យ៍ឯក ចនុ សាានុ�់សឺា�នុ  អត�តបោះម 

 �ញ្ញាាការកងកមំា�ងអងគការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាត ិ..១

ផ្នែ� ែក្សាឯក្សាសារ

 �ួត បោះរេត ៖ ក្រ�ធាានុក្រកុមផ្សា��ជ្ឈ�ធាមមជ្ឈាតិ ........ ៥

ផ្នែ� ែក្សាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ និងិការត្រសាវត្រ�វ

 ២០ ឧសាភាា ២០២២ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឃុំ��តាបោះភាម��ួល 

 �នុសា�ណ្ឌងនុមិមិតរូ� នុងិការអ�់រ� ............ ៨

 ការក្រ�រពុធពុិធា��ង�� កូលឧ�ិិសាក�សាលជ្ឈូនុជ្ឈនុរង 
 បោះក្រ�ោះខែ�ល�នុសាាំ�់កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម ...១១

 ��បោះណ្ឌើរ�សា�នុកិចចសាិក�ារ�សាន់ុសិាិ�តសាាកល 

 វិិ��ាល័យភូាមិនុនិុ�តសិាាស្ត្រសា ី ................ ១៥

 �រ�សាសិា�២៧នុាក់មកពុ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�

 ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម ..................... ២០

 �សា�នុកិចចរ�សាន់ុសិា�ិតសាកលវិិ��ាល័យភូាមិនុ ិ

 នុ�តសិាាស្ត្រសា ីនុងិវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាបីោះសា�ឋកិចច .......២៣

 កិចចពុិភាាក�ារវិាងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា 
 ជ្ឈាមួយបោះម�ញ្ញាាការត��នុក់្រ�ត�ិតីកិារ ......២៥

 ឈឹមឹឡុ�ក៖ កងចល័តបោះនុៅកំ�ងរ�� ....... ២៨

 ញឹឹម លាម ៖ បោះរឿងរេាវិជ្ឈ�វិិត ................. ៣១

 ពុ�ធា សាាបោះវិឿនុ ៖ កងចល័តបោះនុៅកំ�ងរ�� ....៣៣

បោះវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកី្រ�ួសាារ កមុ�ជ្ឈា បោះវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកី្រ�ួសាារ កមុ�ជ្ឈា 
ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)

 បោះនុៅឃុំ��មហាលាភា ស្រុសាុកបោះកោះសាូ�ិនុ .......៣៥

 បោះនុៅឃុំ��ផ្សាាាវិស្រុសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� ........... ៤០

ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បោះសាមរបោះលខបោះនុះ ៖បោះសាមរបោះលខបោះនុះ ៖ � ីសខុឃាាង, �ារេារ�ឋ បោះមតាី, បោះផ្សាង ពុង�រេាសា��, សាាាង ចនិុាី, គាាត ស្រីសខីែ�ន, ទូូច វលេ� េត, លេសោម បុុ៊ុនថន,  

សា ូហានុ,់ �ូច វិបោះណ្ឌ េត, បោះអង វិណ្ឌ េ�កា, បោះមក វិនិុ, ហាានុ ពុសិា�, សាតួ វិចិកិ្រត នងិ�ុង វងសសមិទូធ

អំកនុពិុនុធ នុងិស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ អំកនុពិុនុធ នុងិស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ ផ្សាាត ចានុស់ា�នុតិា អំក�កខែក្រ�៖អំក�កខែក្រ�៖  ល�ម អ�ិភា�ង នុងិ ជ្ឈយ័ ចានុស់ា��ខែណ្ឌត នុពិុនុធនុាយក�ូបោះ�ៅ៖នុពិុនុធនុាយក�ូបោះ�ៅ៖ បោះសាោម �ា�នុ�នុ   

ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ �ារេារ�ឋ បោះមតាី ក្រកាហិកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ក្រកាហិកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ល� បោះសានុសាូនុ�ឡុា ក្រ��់ក្រ�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ក្រ��់ក្រ�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ បោះឆ្នាំង បោះវិេង 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

អដ្ឋិិធិាាតរុប៊ុស់ជនរងលេ�គាោ�ពីីរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម លេនៅគុា�សង់។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

ផ្នែ� ែក្សាវេវទ្ធិកិាសាធារណៈៈ

បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុសាី�អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុសាី�អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា
ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) 

 នុងិការ��់សាាាតឧ់ក្រកិ�ឋកមមបោះឃុំោរបោះឃុំៅ»  
 បោះនុៅបោះខតនីៃក្រពុខែវិង ............................ ៤៩

 ចូលរួមបោះ�ោយសាិសា�វិិ��ាល័យសាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ  
 ហា�នុ ខែសានុ �ឹងក�ក ..........................៥៤

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

 «�ួលពុិឃុំា�» (ត) ....................... ៥៧



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២

ឧតម្សេ្ៃតីយ៍៍ឯក ចៃ សាៃ់ដឺ្ុៃ 
អតតីតសេមបញ្ជាា ការកងកមំ្លាំ�ងអងគការ្ហប្របជាជាត ិរប្់អាជាា ធរ
បសេ�្�អា្ៃនអងគការ្ហប្របជាជាតសិេ�កម្ពុជា (អុៃុតាក់) 
ចាប់ពតីឆ្នាំន �១៩៩២ ដល់ឆ្នាំន �១៩៩៣ សេ�អៃង់ំសវង

 លេនៅថ្ងៃថៃទីូ ៣០ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�២០២២ ឧតតមលេសនយ៍ី៍ឯ� 

ចន សានដ់្ឋិសឺនុ អត�តលេមប៊ុញ្ជាា�ារ�ង�មំា�ងរប៊ុសអ់ាជាាធារ

�បោះណី្ឌោះអាសានុអំងគការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតិ�បោះនុៅកមុ�ជ្ឈា 

(អា�នុតាក់) ចា�់ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៩២ �ល់ឆ្នាំាំ�១៩៩៣ �នុបោះធាិើ 

�សា�នុកិចចពុបិោះសាសាមួយបោះ�ៅកានុម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុ 

អនុង់ំខែវិង ខែ�លក្រតូវិ�នុផ្សាីួចបោះផ្សាីើម�បោះងាើតបោះឡុើងបោះ�ោយ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា។ បោះ�ោយសាារមានុការ

�ា�ក្រ�ជ្ឈាចមបងពុ���ភាាំក់ងារសាហរ�ឋអាបោះមរកិបោះ�ើមប�

អភិាវិឌ្ឍឍនុអ៍នុរីជ្ឈាតិ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុង់ំខែវិង

�នុបោះផ្សាោីតការងាររ�សា់ខំនួុបោះ�ៅបោះលើការអ�់រ�អ�ពុ�អ�បោះពុើ

ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ�៍ល់យ�វិជ្ឈនុ។ ការអ�់រ�អ�ពុ�អ�បោះពុើ

ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ�ឺ៍ជ្ឈាក្រ�ធាានុ���ល៏��កមួយ ជ្ឈា 

ពុបិោះសាសាបោះនុៅអនុង់ំខែវិង បោះ�ោយសាារខែតក្រ�វិតីបិោះរឿងរេាវិ�៏

សាម�ក្រ�សាមាញឹបោះនុៅតាមក្រ�ួសាារនុ�មួយៗ ខែ�ល�នុនុងិ

ក�ពុ�ង�នុនីុយិាយនុងិពុា�នុា�បោះ�ៅកានុម់នុ�សា�ជ្ឈ�នុានុ់

រូប៊ុរាប់៊ុពីសីតា�៖ ឯ�អគាគរាជទូូតអូស្រ្តាសតា�ី ប៉ាាបូំ៊ុ �ាង, ឧតតមលេសនយ៍ី៍ឯ� 

ចន សានដ់្ឋិសឺុន នងិភារយិ៍ា នងិ ប៊ុ�ឌិត �ី សុខឃាាង ថតរូប៊ុជុ�គាាំ

ប៊ុនាាប់៊ុពីីទូសសន�ិចចអតតីផ្ទះា��ប៊ុជុ�រប៊ុស់តាមាុ�លេនៅលេ�ើខងំភាំ�ដ្ឋិងខែរ� 

ខែដ្ឋិ�ប៊ុចចុប៊ុបនគឺំាជាទីូតា�ងរប៊ុស់មជឈម�ឌ�សនតភិាាពីអនង់ំខែវង  
លេនៅថ្ងៃថៃទីូ៣០ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 

(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

ឧតតមលេសនយ៍ី៍ឯ� ចន សានដ់្ឋិសឺនុ  
អតតីលេមប៊ុញ្ជាា�ារ�ង�មំា�ង រប៊ុស ់
អាជាាធារប៊ុលេ�តោ�អាសនអំងគ�ារសហ 
�ប៊ុជាជាតលិេនៅ�មុុជា ចាប់៊ុពីឆី្នាំាំ�១៩៩២  
ដ្ឋិ�ឆ់្នាំាំ�១៩៩៣ នងិភារយិ៍ាអមដ្ឋិ�លេ�ើរ 
លេដ្ឋិោយ៍ប៊ុ�ឌិត � ីសខុឃាាង នាយ៍�
មជឈម�ឌ�សនតភិាាពីអនង់ំខែវង លេធាើើ 
ទូសសន�ិចចលេនៅសារមនារីផ្ទះា�តាមាុ� 
លេនៅថ្ងៃថៃទីូ៣០ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

លី ីសុិខឃាង

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២

បោះក្រកោយៗបោះ�ៀត។ អសា់រយៈបោះពុលជ្ឈាង២០ឆ្នាំំា�បោះនុះ 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា �នុនុងិក�ពុ�ងបោះធាិើកិចចការ

បោះនុះបោះ�ោយមានុការសាហការជ្ឈាមួយរាជ្ឈរ�ឋាភិា�ល

កមុ�ជ្ឈា បោះ�ើមប�ធាានុាឲ្យ�ក្រ�ក��ា ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាបីោះនុះក្រតូវិ�នុ 
�បោះក្រងៀនុសាក្រមា�់មនុ�សា�ក្រ��់ជ្ឈ�នុានុន់ុាបោះពុលអនុា�ត។

 ឧតតមលេសនី យ៍៍ឯ� ចន សានដ់្ឋិឺសនុ ប៉ានទូសសន�ិ ចច

មជឈម�ឌ�សនតិភាាពីអនង់ំខែវង និងត�ប៊ុនល់េទូសចរ�៍

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ីក្រពុម�ា�ង�នុជ្ឈ�ួជ្ឈាមួយអត�ត�ាហានុ

ខែខែរ��ហមខែដ្ឋិរ។ ដ្ឋិ�លេ�ើរទូសសន�ិចចរប៊ុសឧ់តតមលេសនយ៍ី៍

ឯក ចនុ សាានុ�់សឺា�នុ បោះ�ៅកានុអ់នុង់ំខែវិង ក្រតូវិ�នុបោះធាិើបោះឡុើង 

ជាលេ�ើ�ដ្ឋិ�បូ៊ុងប៊ុងអស់ ចាប់៊ុតា�ងពីី �ារដ្ឋិ�ួរ��ត�ប៊ុនត់សុូ

ច�ងបោះក្រកោយនៃនុចលនុាខែខមរក្រកហម កាលពុ�ជ្ឈាង២០ឆ្នាំាំ� 

ម�នុ។ បោះលោកឧតមីបោះសានុ�យ៍ឯក ក៏ក្រតូវិ�នុអម��បោះណ្ឌើរ

បោះ�ោយភារយិារ�សាប់ោះលោក ក្រពុម�ា�ងបោះលោកឯកអ�គរាជ្ឈ 

�ូតអូស្ត្រសាាីល� �េ�ូំ កាង ខែ�រ។ 

 ��បោះណ្ឌើរ�សា�នុកិចច�នុចា�់បោះផ្សាីើមបោះ�ោយមានុការ

�ងាាញឹពុ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុង់ំខែវិង។ ខំ��ក៏�នុ

បោះរៀ�រា�់ក្រ��់អ�ពុ�សាកមមភាាពុការងារបោះផ្សា�ងៗរ�សា់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌល បោះ�ោយរា�់�ា�ងកមមវិធិា�អ�់រ�សាី�ពុ�សានុីភិាាពុ

នុងិសា�ិធមិនុ�សា� ខែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុំង់ខែវិងប៉ាន 

ផ្ទះត�ជ់នូដ្ឋិ��ូ់នលេចៅរប៊ុសអ់ត�តសមាជិ�ខែខែរ��ហម។ 

អនុង់ំខែវិងមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុក្រ�មាណ្ឌជ្ឈិត៦ម�ឺនុនុាក់ 

ខែ�ល៨០ភាា�រយនៃនុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅ��បោះនុោះ�ឺជ្ឈាអត�ត

សាមាជ្ឈកិខែខមរក្រកហម។ អនុង់ំខែវិង�នុបោះធាិើសាមាហរណ្ឌកមម 

មកកំ�ងសាងគមជ្ឈាតវិិញិឹបោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៨ ខែ�លមានុ

រយ៍ៈលេពី�៥ឆ្នាំាំ� លេ��ោយ៍ពុ�អុុនតា�់ប៉ានប៊ុញ្ចចប់៊ុលេប៊ុស��មែ

រ�សា់ខំនួុ។

 ឧតមីបោះសានុ�យ៍ឯក ចនុ សាានុ�់សឺា�នុ ក៏�នុបោះផ្សាោីត

ការចា�់អារមមណ៍្ឌបោះលើផ្សាាិ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ីរ�សា់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលខែ�រ ខែ�លមានុ�ងាាញឹរូ�ភាាពុនុងិពុត័ម៌ានុ

សាី�ពុ���បោះណ្ឌើរមាត�ភូាមិនុវិិតនីុរ៍�សាជ់្ឈនុបោះភាៀសាខំនួុកមុ�ជ្ឈា 

កាលពុ�សាម័យអា�នុតាក់។ បោះនុៅបោះក្រកោមការក្រ��់ក្រ�ង

រ�សា់អា�នុតាក់ ជ្ឈនុបោះភាៀសាខំនួុ�នុវិិលក្រតឡុ�់មកកានុ់

ភូាមិឋាានុរ�សា់ខំនួុវិិញឹតាមរបោះ�ះបោះភាំើង ខែ�ល�នុ�ាក់

តា�ង�ងាាញឹបោះនុៅបោះលើពុិពុ័រណ៍្ឌមួយផ្សាាិ�ង។ ច�ខែណ្ឌកឯ 

លេ�ោ� វង សារាន លេពី�ប៊ុ�លេពីញ�ារងារ 
ជាមួយ៍�ង�មំា�ងរប៊ុស់អុុនតា�់។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

2 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២

ឧតតមលេសនយ៍ី៍ឯ� ចន សានដ់្ឋិសឺុន អតតីលេមប៊ុញ្ជាា�ារ�ង 
�មំា�ង រប៊ុស់អាជាាធារប៊ុលេ�តោ�អាសនអំងគ�ារសហ 
�ប៊ុជាជាតលិេនៅ�មុុជា  ចាប់៊ុពីីឆ្នាំាំ�១៩៩២ ដ្ឋិ�់ឆ្នាំាំ�១៩៩៣ 
ទូសសន�ិចចទីូតា�ងបូ៊ុជាសពី ប៊ុាុ� ពីត លេនៅលេ�ើខងំភាំ�ដ្ឋិងខែរ� 
លេនៅថ្ងៃថៃទីូ៣០ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

ឧតតមលេសនយ៍ី៍ឯ� ចន សានដ់្ឋិសឺុន នងិ 
ភារយិ៍ា ជួប៊ុជាមួយ៍លេ�ោ� វង សារាន  
(រូប៊ុទីូ២ រាប់៊ុពីសីតា�) ខែដ្ឋិ�ជាអតតីទូាហាន
ខែខែរ��ហម នងិធាាំប់៊ុជាសហ�ាររីប៊ុស់
លេ�ោ�លេនៅ�ំុងសម័យ៍អុុនតា�់ លេនៅឃាុ�ថាំត 
ស្រីសុ�អនង់ំខែវង លេខតតឧតតរមានជ័យ៍ លេនៅ
ថ្ងៃថៃទីូ៣០ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

ពុិពុ័រណ៍្ឌមួយបោះ�ៀត�នុពុណ៌្ឌនុាអ�ពុ�រូ�ភាាពុ ខែ�ល�នុ

សារបោះសារ�ា៖ «Benny Widyono ឈឹរកំ�ងច�បោះណ្ឌោមកង 
�័ពុខែខមរក្រកហមបោះនុៅនៃ�េលនិុ ខែ�លជ្ឈា��សាាំក់ការកណី្ឌាល 

រ�សា់ខែខមរក្រកហម បោះនុៅជ្ឈា�់ក្រពុ�ខែ�នុនៃ� ជ្ឈាត��នុមួ់យ

ខែ�លមមាញឹឹកជ្ឈាមួយនុងឹការជ្ឈួញឹ�រូតបូងមានុតនៃមំ 

នុងិនៃក្រពុបោះឈឹើជ្ឈាមួយឈឹមញួឹជ្ឈនុជ្ឈាតនិៃ�។ ក្រពុះ��សាបោះមីច 
ក្រពុះនុបោះរោតមី សា�ហនុ� �នុអបោះ�ា ើញឹ Benny Widyono 

អម��បោះណ្ឌើរជ្ឈាមួយក្រ�ង់ បោះ�ើមប�ក្រតួតពុិនុតិ�ត��នុខ់ែខមរ 

ក្រកហម បោះនុៅខែខកញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៩២»។ បោះលោកឧតមី 

បោះសានុ�យ៍ឯក �នុចា�់អារមមណ៍្ឌពុពិុរ័ណ៍្ឌ�ា�ងបោះនុះ បោះ�ោយ 

សាារខែត�នុរ�ឭកបោះឡុើងវិញិឹពុ�សាម័យកាលខែ�លបោះលោក

ឧតមីបោះសានុ�យ៍ឯក �កឹនុា�កងកមំា�ងអា�នុតាក់។ 

 ឧតមីបោះសានុ�យ៍ឯក ចនុ សាានុ�់សឺា�នុ �នុបោះធាិើ��បោះណ្ឌើរ

បោះ�ៅកានុ�់�តា�ងក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាមួីយច�នុនួុខែ�រ បោះ�ោយ

រា�់��ចូល�ា�ងអត�តផ្សាះិក្រ�ជ្ឈ��រ�សាត់ាមេ�ក នុងិ��តា�ង

�ូជ្ឈាសាពុ �េ�ល ពុត។ អត�តផ្សាះិក្រ�ជ្ឈ��រ�សា់តាមេ�ក �ឺជ្ឈា

បោះ�ោលបោះ�ៅ��មួយ ខែ�ល�ចច��បនុ�ឺំជ្ឈា��តា�ងរ�សា់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុង់ំខែវិង។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបោះនុះ

�នុខែក្រ�កាំយអត�តផ្សាះិក្រ�ជ្ឈ��បោះនុះឲ្យ�បោះ�ៅ�ាំក់បោះរៀនុសាក្រមា�់ 

យ�វិជ្ឈនុអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� នុងិ

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាសីាហ�មនុអ៍នុង់ំខែវិង។ បោះ�ោយមានុ��តា�ង 

បោះនុៅបោះលើខងំភាំ��ងខែរក �ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ�ា�ក្រ��លក់ារអ�់រ�

ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូសាាសានុ�៍ល់សាិសា� នុងិនុសិា�ិត

ក្រ�មាណ្ឌជ្ឈា៥០០នុាក់ បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា ក្រពុម�ា�ង
 

នសិសតិប៊ុរលេទូសខែដ្ឋិរ។ �នងំម� នុសិា�តិប៊ុរលេទូស�ប៊ុមា� 

ជាជាង១០នា�់ ថ្ងៃនស��វិទិូ�ា�យ័៍មា�ូាសរប៊ុស�់ប៊ុលេទូស

អូស្ត្រសាាីល� �នុមក��បោះពុញឹបោះ�សាកកមែសាកិ�ាស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិអ�ពុ�

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ីការផ្សា�ះផ្សា�ា នុងិជ្ឈ�ងឺផ្សាំូវិចិត ីក្រពុម�ា�ង

ពុត័ម៌ានុសាី�អ�ពុ��រសិាាានុ នុងិធានុធាានុខែរេបោះនុៅកំ�ងមូល�ឋានុ

បោះ�ៀតផ្សាង។ នុសិា�ិត�ា�ងអសា់បោះនុោះក៏�នុសាាី�់ឮការ

នុយិាយបោះរៀ�រា�់ផ្សាាិល់ពុ�អត�តសាមាជ្ឈិកខែខមរក្រកហម 

នុងិ�នុពុភិាាក�ា ក្រពុម�ា�ងបោះរៀនុសាកូ្រតអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាី

ខែខមរក្រកហម នុងិក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាបីោះនុៅកំ�ងត��នុ។់ 

 បោះ�ោលបោះ�ៅ��២នៃនុ��បោះណ្ឌើរ�សា�នុកិចច�ឺជ្ឈា��តា�ង

�ូជ្ឈាសាពុ �េ�ល ពុត អត�តបោះម�កឹនុា�ខែខមរក្រកហម នុងិជ្ឈា

អត�តនុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី�កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� ខែ�ល�នុ

សាាំ�់បោះនុៅកំ�ង ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៩៨។ ខំ��ក៏�នុជ្ឈក្រមា�

ក្រតួសាៗជ្ឈនូុ បោះលោកឧតមីបោះសានុ�យ៍ អ�ពុ���តា�ងក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ី 

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ សខឧសភា ឆាំ្នំ� ២០២២

នុិងបោះរឿងរេាវិមួយច�នុួនុរហូត�ល់ការសាាំ�់រ�សា ់ 

�េ�ល ពុត។ �នុាិ�់ពុ�ការ�លួរល�ជ្ឈាផ្សាំូវិការរ�សារ់��

ខែខែរ��ហម លេនៅ�ំងុឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ប៊ុា�ុ ពីត និងសមាជិ�

�ា�ងឡុាយ �នុ�នុកីារតសាាូក្រ��ា�់អាវិ�ធាបោះនុៅតាម

ប៊ុលេ�តោយ៍�ពី�ខែដ្ឋិន�មុុជាថ្ងៃថ លេនៅ�ំងុទូសវតសរឆ៍្នាំាំ�១៩៨០។ 

 បោះនុៅបោះ�ើម�សាវិត�នុឆ៍្នាំាំ�១៩៩០ ចលនុារ�សា ់�េ�ល 

ពុត �នុ��ួលរងនុវូិភាាពុឯបោះកោជ្ឈាល��ា�់ បោះហើយការ

�ា�ក្រ�ពុ�អនុរីជ្ឈាតិចា�់បោះផ្សាីើមកាតផ់្សាាីច់ ខែ�លស្រុសា�បោះ�ៅ

នឹ ងសនធិសញ្ជាាសនតិភាាពីទីូ��ងុប៉ាារសី នាថ្ងៃថៃទីូ ២៣ ខែខ 

ត�លា ឆ្នាំាំ�១៩៩១។ �េ�ល ពុត �នុ�នុ�ីក�យពុ�ត��នុ់

តសាាូនុានុា មកកានុត់��នុអ់នុង់ំខែវិងបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៣ ឬ 

១៩៩៤។ �េ�ល ពុត �នុរួមកមំា�ងជ្ឈាមួយ ឈឹតិ បោះជ្ឈឿនុ 

បោះហៅ តាមេ�ក ខែ�លជ្ឈាបោះម�ញ្ញាាការបោះនុៅត��នុអ់នុង់ំខែវិង។ 

បោះនុៅ����ផ្សា�ត បោះម�កឹនុា��ា�ងពុ�រ�នុវិាយក្រ�យ��ធ�ាំ ខែ�ល

កានុខ់ែតបោះធាិើឲ្យ�ច�ះបោះខ�ោយ�ល់ចលនុាខែខមរក្រកហម។ 

បោះក្រកោយមក �េ�ល ពុត ក្រតូវិ�នុនុា�យកបោះ�ៅកាតប់ោះ�ោសា

បោះនុៅកំ�ងត�លាការក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិ�ាក់ឲ្យ�បោះនុៅឃុំ��ខំនួុកំ�ង

ផ្សាះិរហតូ�ល់�ាតស់ាាំ�់។ 

 ឧតមីបោះសានុ�យ៍ឯក ចនុ សាានុ�់ឺសា�នុ ក៏�នុជ្ឈួ�

ជ្ឈាមួយ វិង សាារេនុ ខែ�លជ្ឈាអត�ត�ាហានុខែខមរក្រកហម 

នុងិធាាំ�់ជ្ឈាសាហការ�រ�សា់បោះលោកបោះនុៅកំ�ងសាម័យអា�នុ

តាក់។ ចលនុាខែខមរក្រកហមបោះនុៅខែតជ្ឈា�ញ្ញាា �នុាិ�់ពុ�

សាម័យអា�នុតាក់។ ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា�នុច�ណ្ឌាយបោះពុល

ក្រ��ឆ្នាំាំ�បោះក្រកោយមកបោះ�ៀតបោះ�ើមប���ច�់នុវូិរាល់កមំា�ង

បោះសាសាសាល់រ�សា់ចលនុាខែខមរក្រកហម។ 

 អនុង់ំខែវិង�នុកំាយជ្ឈាត��នុត់សាាូច�ងបោះក្រកោយនៃនុ

ចលនុាបោះនុះខែ�ល�នុបោះធាិើសាមាហរណ្ឌកមមចូលមកកំ�ង

រាជ្ឈរ�ឋាភិា�លកមុ�ជ្ឈា បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៨ បោះនុៅបោះក្រកោម

បោះ�ោលនុបោះយោ�យឈឹះំ ឈឹះំ រ�សាស់ាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ 

ខែសានុ នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី�នៃនុរាជ្ឈរ�ឋាភិា�លកមុ�ជ្ឈា។

 បោះនុៅកំ�ងឱកាសាបោះនុោះខែ�រ វិង សាារេនុ ក៏�នុសាខែមីង

នុវូិបោះសាចកី�រ�ករាយយេាងខាំ�ង ខែ�ល�នុជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយ 

បោះលោកឧតមីនុ�យ៍ឯក ចនុ សាានុ�់សឺា�នុ បោះនុៅអនុង់ំខែវិង។ 

អំក�ា�ងពុ�រ�នុនុយិាយ�ាំក្រ�ក�បោះ�ោយភាាពុសាំិ�ធ 

សាាំលរ�ករាយ បោះ�ោយរា�់ចា�់តា�ងពុ�រយៈកាលខែ�ល

�នុជ្ឈួ��ាំ រហតូ�ល់ក្រ�ាល��កខែ�លខែខមរក្រកហមបោះធាិើ

ពុហកិារមិនុអនុ�វិតតីាមកិចចក្រពុមបោះក្រពុៀង។ អំក�ា�ងពុ�រ

�នុអងគ�យជ្ឈខែជ្ឈក នុងិខែចករ�ខែលកសាាច់បោះរឿងនៃនុ��ពុ័រ

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា នុងិក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសារី�សា់អាសា��

អាបោះ�យ៍ំ។ 

រូប៊ុឈរពីា�់មួ�លេនៅ��តា�៖ លេ�ោ� វង សារាន  
ជាមួយ៍�ង�មំា�ងរប៊ុស់អុុនតា�់។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 រូប៊ុរាប់៊ុពីីសតា�៖ ឯ�អគាគរាជទូូតអូស្រ្តាសតា�ី ប៉ាាបូំ៊ុ �ាង,  
ប៊ុ�ឌិត �ី សុខឃាាង, ឧតតមលេសនយ៍ី៍ឯ� ចន សាន ់នងិ
លេ�ោ� វង សារាន លេនៅឃាុ�ថាំត ស្រីសុ�អនង់ំខែវង  
លេខតតឧតតរមានជ័យ៍ លេនៅថ្ងៃថៃទីូ៣០ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�២០២២។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

4 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 ខំ��បោះឈឹមោះ �ួត បោះរេត �ឺជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតិខែខមរ មានុអាយ� 
៤២ឆ្នាំាំ�(បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧)។ ខំ��បោះកើតបោះនុៅភូាមិពុាម

�ួនុ ឃុំ��វិលិក្រ�ងុ ស្រុសាកុសាាិយ�ង បោះខតមីាតក់្រជ្ឈកូ កមុ�ជ្ឈា 
បោះក្រកោម។ បោះនុៅបោះពុលខំ��មានុអាយ�៦ឆ្នាំាំ� ខំ��មកបោះរៀនុបោះនុៅវិតី

នុនួុមណ្ឌ�យរាម បោះហៅ វិត�ីានុ ់បោះនុៅក្រកុងភាំ�បោះពុញឹ។ បោះនុៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៥៧ ខំ��ក្រ�ឡុងចូលបោះរៀនុបោះនុៅអនុ�វិិ��ាល័យ

ក្រពុះយ��នុធរ �ាំក់��៦��បោះនុើ� បោះហើយបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦០ ខំ��

បោះរៀនុ�ល�់ាំក់��៤��បោះនុើ�។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦០ ខំ���នុជ្ឈ�ួ
 

ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ។  ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ អ�់រ�ខំ��ឲ្យ�មានុការស្រុសាឡុាញ់ឹ

ទតួ សេរ េត ៖ ប្របធាៃប្រកុមផ្សំ្ស�ជតីធមមជាតិ
រប្់ត�បៃ់៥ ភិមូភិាគពាយ័៍ពយ 

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ វេមតិ្តា 

ចលូចតិរីសាប់ោះនុៅតាមរបោះ�ៀ�រ��បោះលោកបោះសារ� មានុសា�ិធិ 

នុងិបោះសារ�ភាាពុបោះធាិើអិ��នុក្រ��់យេាង មិនុខែមនុ�ូចរ�� 

ក�មម�យនុ�សា។ី នៃ�ៃមួយ ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ នុា�ខំ��បោះ�ៅជ្ឈួ�ក្រ�ូ�ងឹិក

ខាងក�ឡុាករមំាក់បោះឈឹមោះ សាូផ្សាល �ងាាតប់ោះនុៅសាាលា

យ��នុធរបោះ�ើមប�ឲ្យ�ខំ��ចូលរួមអងគការ បោះសា-អ��-អា។ បោះនុៅ 
បោះពុលខំ��បោះ�ៅ�ល�់�បោះនុោះខំ���នុជ្ឈ�ួ ចា� �េង �ឺជ្ឈាសាសិា�

�ាំក់��៣សាាលាយ��នុធរខែ�រ។ ���ូង សាផូ្សាល ក្រ�កាសា 

ក្រ��់អំកចលូរួមឲ្យ�បោះ�ោរពុ�ង់ជ្ឈាតអិាបោះមរកិខែ�លមានុ

ផ្សាាាយជ្ឈាង៤០ នុងិ�ង់អងគការ បោះសា-អ��-អា។ �នុមីក

បោះ�ៀតមានុការបោះ�ីជ្ឈាំចិតបីោះសាមោះក្រតង់នុងឹអងគការ �បោះក្រមើ

អងគការ បោះសា-អ��-អា។ សាូផ្សាល �នុក្រ��ល់ភាារកិចចឲ្យ�

�ងច�័តលេនៅ�ំុងរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម��ពីុង�ប៊ុមូ�ច�លេប៊ុើង។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 5



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ខំ���ឺ១)បោះឃុំោសានុាក្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយនុងឹក�មម�យនុ�សា ី២)

អ�់រ�បោះ�ើមប�ក្រ�មូលកមំា�ងខែ�មបោះ�ៀត។ ជ្ឈាបោះរៀងរាល់

មួយអា�ិត�មីងខំ��ក្រតវូិរាយការណ៍្ឌអ�ពុ�សាកមមភាាពុខែ�ល 
�នុ��បោះពុញឹជ្ឈាមួយ ចា� �េង បោះ�ៅឲ្យ��ង សាូផ្សាល។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦១ សាផូ្សាល �តខ់ំនួុមិនុ�ងឹបោះ�ៅណ្ឌា 

បោះហើយបោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ��បោះ�ៅបោះធាិើការបោះនុៅមនុិ�របោះពុ��បោះឈឹមោះ 
សា�នុ មេម, ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ ក៏�កឹនុា�ខំ���នុ។ី បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ��ខែ�ល 

ខំ��អ�់រ��នុកមំា�ងពុ�រនុាក់ឲ្យ�មានុជ្ឈ�បោះនុឿបោះជ្ឈឿជ្ឈាក់បោះលើរ��

បោះសារ� មានុបោះឈឹមោះ ផ្សាារ� �ឺជ្ឈាអត�តសាិសា��ាំក់��៣ បោះនុៅ

សាាលាយ��នុធរ នុងិ សាូកិាង �ឺជ្ឈាអត�តសាិសា��ាំក់

��៤បោះនុៅសាាលាយ��នុធរ។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦២ ខំ��កសាាងកមំា�ង�នុច�នុនួុពុ�រ

នុាក់បោះ�ៀតបោះឈឹមោះ លមិ ហតួក្រ�ជ្ឈ �ឺជ្ឈាក្រ��ូបោះក្រងៀនុបោះនុៅ

សាាលាខែក្រពុកឫសា�� នុងិ ��� សា�ត �ឺជ្ឈាក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុបោះនុៅ

សាាលាខែក្រពុកឫសា�� បោះ�ោយ�នុចាត់តា�ងពុ�រនុាក់បោះនុះ

�ឺជ្ឈាអំកតាម�ានុសាកមមភាាពុខែខមរក្រកហមបោះនុៅសាាលា

ខែក្រពុកឫសា��។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៣ ខំ��កសាាងកមំា�ង�នុ

ច�នុនួុពុ�រនុាក់�ខែនុាមបោះ�ៀត រួមមានុ ៖ ហតួ ល� �ឺជ្ឈាក្រ�ូ 

បោះពុ��បោះនុៅមណ្ឌឌលសា�ខភាាពុតាបោះខមៅ នុងិ បោះសាង �ឺជ្ឈាក្រ�ូ 

�បោះក្រងៀនុបោះនុៅសាាលាវិតកី្រកបោះពុើហា។ ខំ��អ�់រ�ពុួកបោះ��ា�ង 
ពុ�រនុាក់ឲ្យ�ចលូចតិរីសាប់ោះនុៅសា�បាយ បោះសារ� មានុចតិតចង់ 

�ប៊ុមូ��មំា�ង�ប៊ុឆ្នាំា�ងជាមួយ៍រប៊ុប៊ុ�ុមែុយ៍នីសត។ 

នៃ�ៃមួយខំ���នុនុា��ា�ងពុ�រនុាក់បោះ�ៅជ្ឈួ� ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ បោះ�ើមប�

��ួលសាគាល ់នុងិ��ចូលជ្ឈា បោះសា-អ��-អា។ បោះក្រកោយពុ�ខែតង 
តា�ងបោះហើយ ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ ចាតត់ា�ង ហតួល� ឲ្យ�បោះធាិើសាកមមភាាពុ 

បោះឃុំោសានុា នុងិក្រ�មូលកមំា�ងក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹសាកមមភាាពុ

រ�សា់ខែខមរក្រកហមបោះនុៅមណ្ឌឌលសា�ខភាាពុតាបោះខមៅបោះហើយ 

បោះសាង �ឺបោះធាិើសាកមមភាាពុបោះនុៅសាាលាខែ�លខំនួុ�បោះក្រងៀនុ ។  

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៤ ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ �នុនុា� បោះអោម �ូរ� �ឺជ្ឈា

សាាស្ត្រសាាីចារ�បោះនុៅសាាលាយ��នុធរ បោះ�ៅជ្ឈួ�ខំ��បោះនុៅតាបោះខមៅ។  
បោះនុៅបោះពុលជ្ឈួ��ាំ ខែមេនុ ជ្ឈ�នុ នុយិាយ�ញ្ញាាក់ក្រ��់ខំ���ា 

�ាតក់្រតវូិ��ួលភាារកិចចចលូបោះ�ៅកំ�ងត��នុរ់�បោះ�ោះច�ខែណ្ឌក

ការងារអិ�បោះផ្សា�ងបោះ�ៀតក្រតវូិ�ាក់�ងជ្ឈាមួយ បោះអោម �ូរ�។ 

បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៨ ខំ���នុផ្សាលី់ពុ័តម៌ានុបោះ�ៅបោះឈឹមោះ បោះអោម 

�ូរ� ឲ្យ��នុ�ងឹ�ា បោះនុៅវិ�ិ�ាលយ័តាបោះខមៅមានុកូនុសាសិា�

�ះបោះ�រក្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយចាងហាិងសាាលា។ បោះក្រកោយមក 

បោះអោម �ូរ� បោះ�ៅពុនិុតិ�បោះមើលបោះហើយរាយការណ៍្ឌបោះ�ៅក្រកមុ

នុ�រ�លបោះនុៅតាបោះខមៅបោះ�ៅចា�់កូនុសាសិា�មួយច�នុនួុខែ�ល

ជាអំ�ដ្ឋិឹ�នា��ារប៊ុ�លេប៉ារយ៍�លេទូៅឃាុ�ឃាា�ង។

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៩ខំ�� នុងិ បោះអោម �ូរ� បោះ�ៅក្រ�ជ្ឈ��ផ្សាះិសាក័ីិ

ក្រ��មំាក់បោះឈឹមោះ ច�បោះរើនុ សា�និុ មានុ��តា�ងបោះនុៅ�ឹងក្រពុលតឹ។ 

បោះនុៅបោះពុលបោះ�ៅ�ល់ បោះអោម �ូរ� ខែណ្ឌនុា�ខំ�� ខែ�លជ្ឈាសាមាជ្ឈកិ 
បោះសា-អ��-អា បោះនុៅតាបោះខមៅបោះ�ៅកានុ ់ច�បោះរើនុ សា�និុ ។ បោះអោម �ូរ�  

�នុ�ីា «សាពុនិៃ�ៃបោះនុះកមំា�ងខែខមរក្រកហមបោះនុៅ បោះខត ីក្រកុង 

មានុការផ្សា�សាផ្សា�ល ខំ��មកបោះនុះបោះ�ើមប�ចង់ចលូបោះ�ៅជ្ឈ�ួបោះលោក  
លនុ ់នុល»់ ។ ច�បោះរើនុ សា�និុ �នុត��ា «ខំ��មានុបោះយោ�ល់

�ចូ�ាំខែ�រ។ សាមូចា��នុីចិ កាលណ្ឌាខំ����ួល�នុ��ណឹ្ឌង 
យេាងណ្ឌាខំ��នុងឹក្រ��់វិញិឹ»។ បោះនុៅបោះពុលសាកមមភាាពុរ�សា់

ខែខមរក្រកហមកានុខ់ែតរ�ក��ះ�ាលបោះសាិើរក្រ��់�ិសា ខំ��នុងឹ

សាមាជ្ឈកិ បោះសា-អ��-អា ខែចកម�ខសាញ្ញាាច�ះតាមភូាមិខែ�ល

អាចបោះធាិើសាកមមភាាពុ�នុ បោះ�ោយអ�់រ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈយួរួម�ាំ

ក្រ�ឆ្នាំា�ង��់�លជ់្ឈាមួយសាកមមភាាពុរ�សាខ់ែខមរក្រកហម។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៩ បោះអោម �ូរ� ក្រ��់ខំ��ឲ្យ�ក្រ�មូល

សាមាជ្ឈកិ បោះសា-អ��-អា បោះនុៅតាបោះខមៅឲ្យ�ចលូរួមក្រ�ជ្ឈ��បោះនុៅផ្សាះិ 

រ�សា ់លនុ ់នុល។់ បោះនុៅបោះពុលខែ�លក្រកមុរ�សាខ់ំ��បោះ�ៅ�ល ់

បោះអោម �ូរ� �នុនុា�ខំ��បោះ�ៅអងគ�យបោះនុៅកខែនុងំក្រ�ជ្ឈ��។ អំក

ខែ�ល�នុចូលរួមក្រ�ជ្ឈ��បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះមានុបោះឈឹមោះ១) 

សាូខែសានីុ, ២)ច�បោះរើនុ សា�ិនុ, បោះ�ៀនុ ខែ�ល អត�តនុាយ 

�ាហានុ, ឈឹមិ ឈឹនួុ �ឺជ្ឈាអត�តនុាយ�ាហានុ, លនុ ់នុល ់ 

អត�តក្រ�ធាានុាធាិ�ត�, ឡុ�ង �ូបោះរេត �ឺជ្ឈាអត�តនុាយក

រ�ឋមន្ត្រីនុី���១ នុងិអាបោះមរកិកា�ង២នុាក់ ក្រពុម�ា�ង�ាហានុ 

នុងិសា��វិិលមួយច�នុនួុខែ�លខំ��មិនុ�នុសាគាល់បោះឈឹមោះ។ 

លេនៅលេពី��ប៊ុជុ�លេនោ�លេ�ោ� �ន ់ន� ់លេ�ើ �លេ�ើ ងពីបី៊ុញ្ជាា

ច�នុនួុពុ�រ�ឺ ៖ ១) �ញ្ញាា��់�លជ់្ឈាមួយសាកមមភាាពុរ�សា់ 

ខែខមរក្រកហម, ២) ការបោះក្រតៀមបោះធាិើរ�ឋក្រ�ហារ។ បោះនុៅកំ�ងការ 
ពុិភាាក�ាបោះលោក សាូខែសានីុ មានុបោះយោ�ល់�ា កំ�ង�ញ្ញាា

��់�លច់�បោះពុោះសាកមមភាាពុរ�សាខ់ែខមរក្រកហម�ឺក្រតវូិខែត

�ខែនុាមច�នុនួុ�ាហានុឲ្យ��នុបោះក្រចើនុបោះ�ៀតបោះនុៅកខែនុងំណ្ឌា

ខែ�លមានុ�័ពុខែខមរក្រកហមខាំ�ង។ ច�ខែណ្ឌក�ញ្ញាាបោះធាិើរ�ឋ 

ក្រ�ហារ�ឺក្រតូវិខែតបោះធាិើ។ �នុាិ�់មកបោះលោក ឡុ�ង �ូបោះរេត 

6 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

�នុឲ្យ�បោះយោ�ល�់ា �ញ្ញាា��១ បោះលោកយលស់្រុសា�ជ្ឈាមួយ

��នុតិរ�សាប់ោះលោក សាខូែសានីុ �េ�ខែនុ�ីញ្ញាា��២�ួរខែតបោះលើក 

បោះឡុើងបោះ�ៅពុនិុតិ�ឲ្យ��នុលាតិលានុ�់នុីចិ។ បោះក្រកោយពុ�ការ

ពុិក�ា�ាំយេាងយូរ អងគក្រ�ជ្ឈ���នុសាបោះក្រមច ១) ក្រតូវិ

�ខែនុាមច�នុនួុ�ាហានុខែ�ល�័ពុខែខមរក្រកហមរសាប់ោះនុៅ, ២)

�ញ្ញាាបោះធាិើរ�ឋក្រ�ហារក្រតូវិបោះលើកបោះ�ៅពុិនុតិ�នៃ�ៃបោះក្រកោយ។ 

បោះក្រកោយរ�ឋក្រ�ហារនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ�� នុងិ 

ក្រកុមបោះសា-អ��-អា បោះនុៅតាបោះខមៅ�នុច�ះតាមភូាមិបោះនុៅជ្ឈិតៗ

ផ្សា�ារតាបោះខមៅ បោះ�ើមប�បោះធាិើសាកមមភាាពុអ�់រ�អំកស្រុសាកុឲ្យ�មានុ

ជ្ឈ�បោះនុឿបោះហើយជ្ឈួយ�ា�ក្រ�រ���ម�។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��ជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយបោះឈឹមោះ បោះអោម 

�ូរ� បោះនុៅច�ណ្ឌតរបោះ�ះបោះភាំើងសា��សាូផ្សា�នុ បោះនុៅបោះពុលខែ�ល

អងគការជ្ឈបោះមំៀសា�ាតប់ោះចញឹពុ�ភាំ�បោះពុញឹ។ បោះពុលខំ��បោះឃុំើញឹ 

បោះអោម �ូរ� ខំ��បោះ�ៅរាយការណ៍្ឌឲ្យ� ខែមេនុ ផ្សា�នុ បោះហៅ ហងឹ� 

�ឺជ្ឈាបោះលខាត��នុ៥់ភូាមិភាា�ពុាយ័ពុ�។ បោះនុៅបោះពុល ហងឹ�   

�ងឹពុ័ត៌មានុបោះនុះ �ាត់�នុឲ្យ� បោះអោម �ូរ� បោះ�ៅរសា់បោះនុៅ

ស្រុសាុកក្រពុះបោះនុក្រតក្រពុះ បោះហើយចា�់តា�ងពុ�បោះពុលបោះនុោះមក

ខំ��មិនុខែ�ល�នុជ្ឈ�ួ ជ្ឈាមួយបោះឈឹមោះ បោះអោម �ូរ� បោះ�ៀតបោះ�។  
ច�ខែណ្ឌក បោះសា-អ��-អា ចាសា់ខែ�លបោះនុៅតាបោះខមៅខំ��ខតិខ�

ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិខែសាងិរក �េ�ខែនុខីំ��មិនុខែ�ល�នុជ្ឈួ�សាមូប�ខែត

មំាក់។ នៃ�ៃមួយ សាាវិេាត �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុពុាណិ្ឌជ្ឈាកមមត��នុ ់

៤ ក្រ��់ខំ���ា ហងឹ� សាបោះក្រមច�កខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាិើការបោះនុៅ

សាហជ្ឈ�ពុក�បាសាជ្ឈាមួយបោះឈឹមោះ បោះឡុង មានុតួនុា��

ក្រ�ធាានុសាហជ្ឈ�ពុក�បាសាត��នុ៥់។ សាាវិេាត �ញ្ញាាក់�ា 

បោះ�ៅបោះធាិើការបោះនុៅកខែនុងំបោះនុោះស្រុសាួលបោះហើយមិនុចា��ច់

បោះ�ៅណ្ឌាបោះ�ៀតបោះក្រពុោះមានុសា��ធខែត�ាំបោះយើង។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ��នុងិសាមាជ្ឈិក បោះសា-អ��-អា 

ច�នុនួុ១០នុាក់�នុ��ផ្សា�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមិនុឲ្យ�សា�បាយចិតី

ច�បោះពុោះការបោះធាិើ��វិិតនីុស៍ាងគមនុយិមខែ�លអងគការបោះលើក 

បោះឡុើង។ បោះយើង��ផ្សា�សាឲ្យ�មានុការរអាក់រអួលច�បោះពុោះការ 

បោះរៀ�ច��យរួមបោះនុៅតាមចមាារក�បាសា។ នៃ�ៃមួយខំ��នុងិ

សាមាជ្ឈកិ១០នុាក់បោះ�ៀត�នុនុា��ាំក្រ�ជ្ឈ��បោះនុៅផ្សាះិ បោះឡុង ។ 

បោះយើង�នុក្រ�ជ្ឈ��បោះលើកអ�ពុ�ខែផ្សានុការ�ា�ក�បាសា ១២០០ 

ហកិតា នុងិខែផ្សានុការ��ផ្សាាំញឹផ្សាលក�បាសា។ យូរៗមីង

អងគក្រ�ជ្ឈ��សាបោះក្រមចឲ្យ�រកក្រ�ា�់បោះពុោតមក�ា�លាយជ្ឈាមួយ 

ក�បាសាបោះ�ើមប�ឲ្យ�បោះ�ើមក�បាសាខចូ��ណ្ឌភាាពុ, �ា�ក្រ�ា�់

ក�បាសា�ាក់ឲ្យ�តចិបោះ�ើមប�ឲ្យ�បោះឃុំើញឹច�នុនួុ���ា��នុបោះក្រចើនុ 

�េ�ខែនុ�ី�ួល�នុ�ិនុផំ្សាលតចិ។ បោះនុៅបោះពុលក�បាសា��ួល

�នុផ្សាល បោះយើង�នុ��ផ្សាាំញឹក�បាសា�ា�ង ៤ចមាារ�ឺ 

ចមាារ��ឡុ ូ២, ចមាារភាំ��ក់៣, ចមាារកងវិេា ៤ នុងិចមាារ

ពុក្រង។ ចា�់តា�ងពុ�ការ�ា�រហតូ�ល់នៃ�ៃ��៧ ខែខសា�ហា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ អងគការចា�់ខំនួុខំ��។ 

 ក�ណ្ឌតច់�ណ្ឌា�៖ អតា��បោះនុះ�កស្រុសាង់បោះចញឹពុ�ចបោះមំើយ ក�ណ្ឌតច់�ណ្ឌា�៖ អតា��បោះនុះ�កស្រុសាង់បោះចញឹពុ�ចបោះមំើយ

សាារភាាពុឯកសាារ សាារភាាពុឯកសាារ J00J00៦១៣ ។ រាល់ចបោះមំើយសាារភាាពុ៦១៣ ។ រាល់ចបោះមំើយសាារភាាពុ

រ�សាអំ់កបោះ�ោសា�ា�ងអសាប់ោះនុៅមនុិ�រសានុីសិា�ខសា-២១ សា��ធ រ�សាអំ់កបោះ�ោសា�ា�ងអសាប់ោះនុៅមនុិ�រសានុីសិា�ខសា-២១ សា��ធ 

ខែតឆ្នាំងំកាតក់ារ�ងិិត�ងិ�នុងិបោះធាិើ�ារ�ណ្ឌកមមយេាងធាៃនុធ់ាៃរខែតឆ្នាំងំកាតក់ារ�ងិិត�ងិ�នុងិបោះធាិើ�ារ�ណ្ឌកមមយេាងធាៃនុធ់ាៃរ

ពុ�កងសារួចបោះមំើយរ�សាខ់ែខមរក្រកហម �បូោះចះំបោះយើងមិនុអាចពុ�កងសារួចបោះមំើយរ�សាខ់ែខមរក្រកហម �បូោះចះំបោះយើងមិនុអាច

សានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមំើយសាារភាាពុរ�សា ់�ួត បោះរេត ពុិតសានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមំើយសាារភាាពុរ�សា ់�ួត បោះរេត ពុិត

ឬយេាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ� ?ឬយេាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ� ?

�ងច�័ត��ពីុងភាាួរខែស្រីសលេនៅ�ុំងរប៊ុប៊ុ�មុុជា
�ប៊ុជាធាិប៊ុលេតយ៍� (ពីីឆ្នាំំា�១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេ�ង ពងសរ៉ាាសុិ ី

 នៃ�ៃ��២០ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ អំករសារ់ានុមានុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមរសា់បោះនុៅឃុំ��តាបោះភាម ស្រុសាុកក្រតា� 

កក់ បោះខតតីាខែកវិ ��ួល�នុសា�ណ្ឌង់បោះចត�យ៍សាមូហភាាពុ 

មួយ នុងិផ្សាាិ�ងពុាក�បោះសាោំករ�ឭកពុ�ការចងចា�មួយ សាាង 

សាង់បោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះក្រកោមជ្ឈ�នុយួ 
ក្រ�ក្រ�ង់ពុ���ភាាំក់ងារសាហរ�ឋអាបោះមរកិសាក្រមា�់ការ 

អភិាវិឌ្ឍឍអនុរីជ្ឈាត។ិ សា�ណ្ឌង់�ា�ងពុ�របោះនុះ �នុសាាងសាង់ 

រួចរាល់បោះនុៅពុាក់កណី្ឌាលខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�២០២២ បោះនុៅ

បោះលើ��តា�ង�� «នៃក្រពុធាាត�បោះ�ើមបោះឈឹើ�ាលបោះកោង» សាាតិបោះនុៅ

ភូាមិក�ពុង់សាាិយ ឃុំ��តាបោះភាម ស្រុសាកុក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ 

តាមការបោះសាំើសា��រ�សា់បោះមឃុំ��តាបោះភាមបោះឈឹមោះ សាា�� ផ្សាាសាឺត 

កាលពុ�ច�ងឆ្នាំាំ�២០២១ កនុងំមក។ 

 «នៃក្រពុធាាត�បោះ�ើមបោះឈឹើ�ាលបោះកោង» �ឺជ្ឈា��សាាធាារណ្ឌៈ

មួយកខែនុងំខែ�លបោះក្រ�ើក្រ�សា់បោះធាិើជ្ឈាកខែនុងំក�់អ�ឋធិាាត�

អំ�ចូ�រួម�មែវិធាីសលេមុោធាលេចតយ៍ី៍ថតរូប៊ុជុ�គាាំ។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

អំកភូាមិតា�ងពុ�ម�នុរ��សាងគមរាស្ត្រសានីុយិមមកបោះមេំះ។ 

ខណ្ឌៈបោះពុលខែ�លក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិសាាិតបោះក្រកោមការក្រ��់ 

ក្រ�ងរ�សារ់��សាាធាារណ្ឌរ�ឋខែខមរ នុងិរ��ខែខមរក្រកហម 

�របិោះវិណ្ឌ��នៃក្រពុធាាត�បោះ�ើមបោះឈឹើ�ាលបោះកោង �ឺជ្ឈា��នៃក្រពុ�មានុ

មនុ�សា�រសាប់ោះនុៅ បោះហើយមានុសាាកសាពុមួយច�នុនួុខែ�ល

សាាំ�់បោះ�ោយសាារការក្រ�យ��ធ�ាំរវិាងកង�័ពុ លនុ ់នុល ់

នុងិក្រកមុខែខមរក្រកហមកំ�ងអ�ឡុ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ក៏ក្រតវូិខែសាង
 

យកមកក�់បោះនុៅ��បោះនុះខែ�រ។ បោះក្រកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ «នៃក្រពុ 

�ួលធាាត�បោះ�ើមបោះឈឹើ�ាលបោះកោង» ខែលងមានុមចាសា់ក្រ��់ 

ក្រ�ងបោះ�ៀតបោះហើយ បោះហើយអំកភូាមិ�នុក�ណ្ឌតយ់ក��តា�ង

បោះនុះបោះធាិើជ្ឈាកខែនុងំក�់អ�ឋិធាាត�អំកសាាំ�់ បោះនុៅកំ�ងឃុំ��

តាបោះភាម�ា�ងមូលរហតូមក�ល់�ចច��បនុ។ំ 

 សាពុនិៃ�ៃបោះនុះ «��តា�ងនៃក្រពុធាាត�បោះ�ើមបោះឈឹើ�ាលបោះកោង» 

មានុ��ហ���ជ្ឈតិមួយហកិតា ខណ្ឌៈពុ�ម�នុមក ��តា�ងបោះនុះ

២០ ឧ្ភា ២០២២ ប្របជាជៃឃុុំ�តាសេភិម
ទទលួបាៃ �្ណងៃមិមតិរបូ ៃងិការអប់រ �សេប្រ�ផ្សំំ�វការពតីរបបស� មរប្រកហម
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ញ្ជាា វងស សុជាតា ត��ាងទីូភាាំ�់ងារសហរដ្ឋិអិាលេមរ�ិ
សាក្រមា�់ការអភិាវិឌ្ឍឍអនុរីជ្ឈាតបិោះឡុើងខែ�ងំបោះនុៅកំ�ងកមមវិធិា�សាបោះមោោធា
លេចតយ៍ី៍នងិផ្ទះាា�ងពីា��លេសោំ�រ�ឭ�ពីី�ារចងចា��ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសត
ខែខែរ��ហម។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

លេ�ោ� លេផ្ទះង ពីងសរាាសុី នាយ៍�មជឈម�ឌ�ឯ�សារ 
លេខតតតាខែ�វ លេ�ើងខែថងំលេនៅ�ុំង�មែវិធាីសលេមោោធាលេចតយ៍ី៍ នងិផ្ទះាា�ង
ពីា��លេសោំ�រ�ឭ�ពីី�ារចងចា��ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសតខែខែរ��ហម។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

លេ�ោ�លេមឃាុ�តាលេភាមលេ�ើងខែថងំលេនៅ�ុំង�មែវិធាីសលេមោោធាលេចតយ៍ី៍ 
នងិផ្ទះាា�ងពីា��លេសោំ�រ�ឭ�ពី�ីារចងចា��ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសតខែខែរ��ហម។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

មានុក្រតឹមខែតជ្ឈាង១០ខែមេក្រត�ួនុក្រជ្ឈុង�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ តាម
ក្រ�សាាសានុប៍ោះរៀ�រា�់រ�សា ់អាចារ� ឃុំនួុ �ឹមមេនុ ខែ�ល
អះអាង�ា�ាត�់នុ�រចិចាក��រ�សា�់ាតច់លូជ្ឈាច�ខែណ្ឌក
��នៃក្រពុធាាត�បោះនុះ�នុក្រ��់�ា មូលបោះហត�ខែ�លបោះធាិើឲ្យ���នៃក្រពុ
ធាាត�បោះ�ើមបោះឈឹើ�ាលមានុ��ហ�ធា�ជ្ឈាងម�នុ បោះក្រពុោះមានុអំក
�រចិចាក��ផ្សាាិល់ខំនួុច�នុនួុ��នុាក់�ឺ យាយ បោះហៀង, តា 
ឈឹ�វិ នុងិខំនួុ�ាតផ់្សាាិល់។ 

 បោះនុៅបោះវិលាក្រពុឹកនៃ�ៃ��២០ ខែខឧសាភាា ពុិធា�សាបោះមុោធា
�ាក់ឲ្យ�បោះក្រ�ើក្រ�សា ់នុងិក្រ��លស់ា�ណ្ឌង់បោះចត�យ៍ក្រពុម�ា�ង
ផ្សាាិ�ងពុាក�បោះសាោំករ�ឭកពុ�ការចងចា�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរ 
ក្រកហមបោះ�ៅឲ្យ�អាជ្ឈាំធារមូល�ឋានុ នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសាប់ោះនុៅ
កំ�ងឃុំ��តាបោះភាម �នុចា�់បោះផ្សាីើមបោះឡុើង បោះ�ោយមានុការចលូ 
រួមពុ�បោះមឃុំ��តាបោះភាមបោះលោក សាា�� ផ្សាាសាឺត បោះមភូាមិក្រ��់ភូាមិ  
អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិិតច�នុនួុ ៣០នុាក់ សាិសា�ានុ�សាិសា� 
�ាំក់វិ�ិ�ាលយ័ច�នុនួុ ១០នុាក់ ត�ណ្ឌាង��ភាាំក់ងារសាហរ�ឋ 
អាបោះមរកិសាក្រមា�់ការអភិាវិឌ្ឍឍអនុរីជ្ឈាតិ នុងិ���គលិក

មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជាច�ននួ ៦នា�់។ លេមឃាុ�តាលេភាម  
�នុសាខែមីងកី�បោះសាោមនុសា�រ�ករាយច�បោះពុោះសាមិ�ធិផ្សាល�ម� 
បោះនុះ ក្រពុម�ា�ងអានុសា�នុរិក�ាសាី�អ�ពុ���ពុបិោះសាោធានុរ៍�សា ់
�ាត ់នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឯបោះ�ៀតខែ�លធាាំ�់ឆ្នាំងំកាតរ់��ខែខមរ 
ក្រកហម។ បោះលោកបោះមឃុំ�� ក៏�នុផ្សាាី�បោះផ្សាំើ�លអំ់ករសារ់ានុមានុ 
ជ្ឈ�វិិត�ា�ងអសា់ខែ�លមានុវិតមីានុបោះនុៅកំ�ងពុិធា� ក៏�ចូជ្ឈា
ក្រ��់បោះ�ៅបោះមភូាមិ�ា�ងអសាឲ់្យ�ជ្ឈនូុ��ណឹ្ឌង�លអំ់ករសារ់ានុ 
មានុជ្ឈ�វិតិកំ�ងភូាមិបោះរៀងខំនួុ ឲ្យ�នុា�យកអ�ឋធិាាត�សាាចញ់ឹាតិ

 
រ�សាខ់ំនួុខែ�លសាាំ�់កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម មក�ាក់បោះនុៅ

 
កំ�ងបោះចត�យបោះនុះ ចា�់ពុ�នៃ�ៃសាបោះមុោធាបោះនុះតបោះ�ៅ។ ច�ង��ច�់ 
នៃនុសា�នុរិក�ារ�សា�់ាត ់បោះលោកបោះមឃុំ���នុបោះសាំើសា��ឲ្យ�មានុ 
ការសាាងសាង់បោះរោងមួយមានុ��ហ���ឹង៥ខែមេក្រត នុងិ 
�បោះណី្ឌោយ១០ខែមេក្រត បោះ�ើមប���កបោះធាិើជ្ឈាកខែនុងំក្រ�រពុធបោះធាិើ 
ពុធិា�សាាសានុាបោះផ្សា�ងៗ នុងិកមមវិធិា�អ�់រ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�លយ័ពុជូ្ឈ 
សាាសានុខ៍ែ�លបោះរៀ�ច�បោះ�ោយសាមា�មអំករសារ់ានុមានុ 
ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម នុាបោះពុលអនុា�ត។ 
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រេាសា�� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 
បោះខតតីាខែកវិ ខែ�ងំពុ���បោះណ្ឌើរការនៃនុការសាាងសាង់បោះចត�យ៍ 
នុងិផ្សាាិ�ងពុាក�បោះសាោំករ�ឭកពុ�ការចងចា�ង ក្រពុម�ា�ង�នុ
�ូសា�ញ្ញាាក់ពុ�សាារសា�ខានុន់ៃនុការសាាងសាង់សា�ណ្ឌង់
បោះនុះ ពុនុ�លព់ុ�អតានុយ័នៃនុផ្សាាិ�ងពុាក�បោះសាោំក ការ�បោះងាើត
សាមា�មអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម នុងិ
ការអ�់រ�បោះក្រកៅផ្សាំូវិការសាី�អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម 
ខែ�លបោះក្រ�ោងនុងឹបោះរៀ�ច�បោះឡុើងបោះនុៅបោះលើ��តា�ង «នៃក្រពុធាាត�
បោះ�ើមបោះឈឹើ�ាលបោះកោង» ចា�់ពុ�បោះពុលបោះនុះតបោះ�ៅ។ បោះលោក
ក៏�នុបោះសាំើសា��ឲ្យ�អាជ្ឈាំធារមូល�ឋានុ នុងិអំករសា់រានុ
មានុជ្ឈ�វិិត�ា�ងអសា់ សាហការកំ�ងការខែចករ�ខែលក�� 
ពុិបោះសាោធានុឆ៍្នាំងំកាតរ់��ខែខមរក្រកហម �លប់ោះកមងៗជ្ឈ�នុានុ់
បោះក្រកោយខែ�លក្រតូវិជ្ឈាកូនុ បោះចៅ នុងិបោះចៅ�ួតរ�សា់ខំនួុ។ 
បោះនុៅកំ�ងឱកាសាបោះនុះខែ�រ រេាសា�� ក៏�នុពុនុ�ល់ក្រតួសាៗពុ�
មូលបោះហត�ខែ�លនុា�ឲ្យ�មានុការបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាយកនៃ�ៃ២០ 
ខែខឧសាភាា បោះធាិើជ្ឈាពុិធា�រ�ឭកការចងចា� បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សា
កមុ�ជ្ឈា។ ការពុនុ�លប់ោះនុះ �ឺសា�បោះ�ៅបោះ�ៅកានុប់ោះកមងៗជ្ឈ�នុានុ់
បោះក្រកោយឲ្យ��ិត�ូរបោះឡុើងវិិញឹពុ�ការយកចិតី��ក�ាក់
ច�បោះពុោះការសាកិ�ាក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម បោះ�ើមប�ការ
ចងចា� នុងិការផ្សា�ះផ្សា�ា។ 

 �នុាិ�់មក កញ្ញាា វិង� សា�ជ្ឈាតា ត�ណ្ឌាង��ភាាំក់ងារ
សាហរ�ឋអាបោះមរកិសាក្រមា�់ការអភិាវិឌ្ឍឍអនុរីជ្ឈាតិ �នុ
ខែ�ងំពុ���នុាក់��នុងលារវិាងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា  
នុងិ��ភាាំក់ងារសាហរ�ឋអាបោះមរកិសាក្រមា�់ការអភិាវិឌ្ឍឍ
អនុរីជ្ឈាត ិកំ�ងការផ្សាលីក់ារ��ាក្រ��ា�ងសាមារត� នុងិ�វិកិា 
កំ�ងការអភិាវិឌ្ឍឍការអ�់រ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម
បោះនុៅកំ�ងមូល�ឋានុ។ ម�នុនុងឹ��ច�់កមមវិធិា�សាបោះមុោធា�ាក់ 
ឲ្យ�បោះក្រ�ើក្រ�សាស់ា�ណ្ឌង់បោះចត�យ៍នុងិផ្សាាិ�ងពុាក�បោះសាោំកបោះនុះ 
បោះលោកបោះមភូាមិក�ពុង់សាាិយបោះឈឹមោះ សាសួា រេា �នុបោះឡុើងមានុ 
បោះយោ�ល់បោះ�ៅកានុអំ់កចូលរួម នុងិ�ណ្ឌៈក្រ�តិភូា�ា�ង 
អសា់�ា អំកភូាមិរ�សា់�ាត់មានុសា�ណ្ឌាងជ្ឈាងបោះ�កំ�ង
ការ��ួល�នុសា�ណ្ឌង់�ា�ងពុ�របោះនុះ បោះក្រពុោះ�ាបោះនុះជ្ឈា 
បោះលើក���ូង�ងាសា់បោះហើយខែ�លឃុំ��តាបោះភាម��ួល�នុ 
សាមិ�ធផ្សាលរួមសាក្រមា�់អំកភូាមិ�ា�ងអសាក់ំ�ងឃុំ��។ បោះលោក 
�នុខែ�ងំអ�ណ្ឌរ��ណ្ឌយេាងក្រជ្ឈាលបោះក្រជ្ឈៅ�លម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា នុងិ��ភាាំក់ងារសាហរ�ឋអាបោះមរកិសាក្រមា�់ 
ការអភិាវិឌ្ឍឍអនុរីជ្ឈាតិ ខែ�ល�នុសាាងសាង់សា�ណ្ឌង់
�ា�ងពុ�របោះនុះបោះឡុើង បោះហើយបោះលចក្រតខែ�តបោះនុៅកំ�ងភូាមិក�ពុង់ 
សាាិយ។ ច�ង��ច�់ បោះលោក�នុបោះ�ីជ្ឈាំ�ា បោះលោកនុងិ
បោះកៀង�រកមំា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូាមិឲ្យ�ចូលរួមខែ�រក�ា
សា�ណ្ឌង់បោះនុះឲ្យ�សាាិតបោះនុៅ�ង់វិង�រហតូតបោះ�ៅ។ កមមវិិធា�
សាបោះមុោធា �នុ��ច�់បោះនុៅក្រតមឹបោះមេោង១០កនុះំ ជ្ឈាមួយនុងឹ
ការ�តរូ�ជ្ឈ���ាំជ្ឈាអនុ�សា�ាវិរ�យ៍ នុងិការហ�ូនុ���ច�ក
ជ្ឈ���ាំ�នុាិ�់ពុ�កមមវិិធា�។

��ុម�ារងារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា, ត��ាងទីូភាាំ�់ងារ 
សហរដ្ឋិអិាលេមរ�ិស�មាប់៊ុ�ារអភិាវឌ្ឍឍអនតរជាត ិនងិសិសសា 
នសុិសសថតរូប៊ុជុ�គាាំលេនៅពីីមុខផ្ទះាា�ងពីា��លេសោំ�រ�ឭ�ពីី�ារ
ចងចា��ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសតខែខែរ��ហម។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ការប្របារពធពធិតីបង្ុសកូលឧទីិ្ កុ្ល
ជូៃជៃរងសេប្រ��សដលបាៃសំាប់កនពុងរបបស�មរប្រកហម 

កនពុងទវិាជាតនិៃការចងចា� ន� ៃទតី២០ ស�ឧ្ភា សេ�សេចតតីយ៍៍្ប្រម្លាំប់

្ហគមៃស៍េ�សេ�តក្�ពង់ចាម

 បោះនុៅនៃ�ៃ��២០ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ សាមា�ម

អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅឃុំ����រ 

�ា�ក្រ�បោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះរៀ�ច�ក្រ�រពុធ 
ពុធិា��ង�� កូលឧ�ិិសាក�សាល�លជ់្ឈនុរងបោះក្រ�ោះខែ�ល�នុ 
សាំប់៊ុ�ំងុរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហមលេនៅលេចត�យ៍៍ស�មាប់៊ុសហគាមន ៍ 

នុិងបោះ�ើមប�រ�ឭក�ល់ការចងចា�ពុ�អ� បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈ 

សាាសានុប៍ោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម។ បោះចត�យ៍សាក្រមា�់

សាហ�មនុ ៍មានុ��តា�ងសាាិតបោះនុៅភូាមិច�ការសាាមសាិ� 

ឃុំ����រ ស្រុសាកុក�ពុង់បោះសាៀម ខែ�លមានុចមៃាយក្រ�មាណ្ឌ 

១៥��ឡុូខែមេក្រតពុ���រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម។ 

 បោះចត�យ៍សាក្រមា�់សាហ�មនុ ៍ក្រតូវិ�នុកសាាងជ្ឈា

នុមិិតីរូ�បោះ�ើមប�រ�ឭកការចងចា�ជ្ឈាសាមូហភាាពុ�ល់

ជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះ ខែ�ល�នុសាាំ�់�ត់�ង់ជ្ឈ�វិិតកំ�ងរ��

ខែខមរក្រកហម នុងិជ្ឈាបោះវិ�ិកាផ្សាាិល់សាក្រមា�់អំករសា់រានុ

មានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅកក្រមិតមូល�ឋានុបោះ�ើមប�

ខែចករ�ខែលក��ពុិបោះសាោធានុជ៍្ឈ�វិិតកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម

សាាង ចិនិិ្តា

អំ�រស់រានមានជីវិតពីីរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម ចូ�រួម�ប៉ារពីធពីិធាី
ប៊ុងសុ�ូ�ឧទូាិស�ុស�លេនៅលេចតយ៍ី៍រ�ឭ�ស�មាប់៊ុសហគាមន ៍
លេនៅភូាមិច��ារសាមសិប៊ុ ឃាុ�គាគារ ស្រីសុ���ពីង់លេសៀម លេខតត
��ពីង់ចាម។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា) 
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ល់បោះកមងជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ កំ�ងការបោះឈឹងិយល់បោះរឿងរេាវិ

ខែ�ល�នុបោះកើតបោះឡុើងបោះនុៅកំ�ងមូល�ឋានុរ�សាខ់ំនួុ។ ចបោះនុោំះ
 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ល ់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កំ�ងភូាមិសាាស្ត្រសាឃីុំ����រ  
ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមបោះរៀ�ច�បោះធាិើជ្ឈា��តា�ងបោះធាិើ�ារ�ណ្ឌកមម 

សារួចបោះមំើយ នុងិ��តា�ងសាមំា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ ៣កខែនុងំ 

ខែ�លបោះធាិើឲ្យ�ជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះរា�់រាយនុាក់សាាំ�់�ត់�ង់ 

ជ្ឈ�វិតិ ។ ��តា�ងសាមំា�់��១) ការ�ឋានុវិាលខែស្រុសាកំ�ងភូាមិ 
ច�ការសាាមសាិ� (ខែ�លជ្ឈា��តា�ងបោះចត�យ៍សាក្រមា�់

សាហ�មនុស៍ាពុនិៃ�ៃ)។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូល�ឋានុ ខែ�លក្រ�ក្រពុតឹ ី

ខ�សា នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�បោះ�ាើ ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមយកបោះ�ៅ

សាមំា�់បោះនុៅវិាលខែស្រុសា។ ��តា�ង��២)ឡុ��ត�ាំ�ជ្ឈក់  

ខែ�លខែខមរក្រកហមបោះក្រ�ើក្រ�សា់សាក្រមា�់សាមំា�់ជ្ឈនុជ្ឈាតិ 

ភាា�តិចចាមខែ�លរសា់បោះនុៅភូាមិច�ការសាាមសាិ� នុងិ

ភូាមិក�ពុង់ក្រក��។ ជ្ឈនុជ្ឈាតភិាា�តចិចាមជ្ឈាបោះក្រចើនុក្រ�សួាារ

ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហម�កឹយកបោះ�ៅសាមំា�់ នុងិក�់បោះនុៅ 

កំ�ងឡុ�ាំ�ជ្ឈក់សាាតិបោះនុៅឆ្នាំៃាយពុ�ផ្សាះិអំកភូាមិ។ ��តា�ងសាមំា�់ 
��៣) មនុិ�រសានុីសិា�ខវិត�ី�រ ខែ�ល�នុ�បោះងាើតបោះឡុើងបោះនុៅ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លកមមាភិា�លខែខមរក្រកហមមក 

ពុ�ភាូមិភាា�នុរិត�ចូលមកក្រ��់ក្រ�ងភាមិូសាាស្ត្រសាឃីុំ����រ 

រវិាងពុាក់កណី្ឌាលឆ្នាំាំ�១៩៧៧ រហតូ�លច់�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨  

ការកា�់សាមំា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះកើតមានុកានុខ់ែតបោះក្រចើនុបោះឡុើង។  

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូល�ឋានុ នុងិជ្ឈនុជ្ឈាតិភាា�តិចចាមក្រតូវិ�នុ 

យកបោះ�ៅសាមំា�់ជ្ឈា�នុ�ីនុាិ�់ ខណ្ឌៈបោះពុលខែ�លអត�ត 

កមមាភិា�លភូាមិភាា��ូពុ៌ាកក្រមិតមូល�ឋានុជ្ឈាបោះក្រចើនុ នុងិ 

អំ�រស់រានមានជីវិតពីីរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម ចូ�រួម�ប៉ារពីធពីិធាី
ប៊ុងសុ�ូ�ឧទូាិស�ុស�លេនៅលេចតយ៍ី៍រ�ឭ�ស�មាប់៊ុសហគាមន ៍
លេនៅភូាមិច��ារសាមសិប៊ុ ឃាុ�គាគារ ស្រីសុ���ពីង់លេសៀម លេខតត
��ពីង់ចាម។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា) 

លេចតយ៍ី៍រ�ឭ�ស�មាប់៊ុសហគាមន ៍សិិតលេនៅ��ាា�វា�ខែស្រីស  
�ំុងភូាមិច��ារសាមសិប៊ុ ឃាុ�គាគារ ស្រីសុ���ពីង់លេសៀម  
លេខតត��ពីង់ចាម។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំកពុាក់ពុ័នុធក្រតូវិ�នុចា�់ឃុំ��ឃុំា�ង សាួរចបោះមំើយ នុងិ

សាមំា�់បោះនុៅមនុិ�រសានុិសីា�ខឃុំ����រ។ កមមាភិា�លខែខមរ 

ក្រកហមមកពុ�ភូាមិភាា�នុរិត� �នុឲ្យ�អំកបោះ�ោសាជ្ឈ�ករបោះណី្ឌៅ

សាាកសាពុរួមជ្ឈាបោះក្រចើនុម�នុបោះពុលសាមំា�់។ 

 ជ្ឈាបោះរៀងរាល់ឆ្នាំាំ� បោះនុៅនៃ�ៃ�ិវិាជ្ឈាតិនៃនុការចងចា� 

អាជ្ឈាំធារមូល�ឋានុ អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរ 

ក្រកហម បោះលោកក្រ�អំូកក្រ� ូនុងិសាសិា�ានុ�សាសិា� �នុក្រ�រពុធ 

ពុធិា��ង�� កូលឧ�ិិសាក�សាលជ្ឈនូុជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះខែ�ល�នុ 
សាាំ�់កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម បោះនុៅកំ�ង�របិោះវិណ្ឌវិត�ី�រ។ 

បោះនុៅនៃ�ៃ��២០ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២បោះនុះ សា�ណ្ឌង់បោះចត�យ៍ 

ស�មាប់៊ុសហគាមនប៍៉ានលេ�ចលេចញរូប៊ុរាងលេ�ើងជាលេ�ើ� 

���ូងបោះនុៅភូាមិសាាស្ត្រសាឃីុំ����រ ខែ�លអាចឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូល- 

�ឋានុបោះរៀ�ច�ក្រ�រពុធពុិធា��ង�� កូលឧ�ិសិាក�សាលជ្ឈនូុជនរង 

លេ�គាោ�លេនៅលេចតយ៍ី៍ស�មាប់៊ុសហគាមនល៍េន� លេនៅទិូវាជ្ឈាតិ 

នៃនុការចងចា� នៃ�ៃ��២០ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២បោះនុះ។ 

 បោះនុៅកំ�ងពុិធា�សាូក្រតមនុ�ីង�� កូលឧ�ិិសា�ល់ជ្ឈនុរង
 

បោះក្រ�ោះកំ�ងរ��ខែខម រក្រកហម បោះលោកយាយ �ា�នុ បោះសាងហានុ  
អាយ�៧៦ឆ្នាំាំ� អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម 

រសាប់ោះនុៅភូាមិច�ការសាាមសា�ិ ឃុំ����រ ស្រុសាកុក�ពុង់បោះសាៀម 

�នុបោះរៀ�រា�់�ា «ខំ��មានុអារមមណ៍្ឌមិនុសា�បាយចតិរីាល ់
បោះពុលខែ�លខំ��នុកឹបោះឃុំើញឹពុ�ការសាាំ�់រ�សា់�ី� នុងិ�ង 
�ាូនុក្រ�ុសាស្រុសា�រ�សា់ខំ��សារ��ច�នុនួុ៩នុាក់កំ�ងរ��ខែខមរ

 
ក្រកហម។ ជ្ឈាបោះរៀងរាល់ឆ្នាំាំ� ខំ��នុមិនុកី្រពុះសាងឃសាូក្រតមនុ ី
ឧ�ិិសាក�សាលជ្ឈូនុក្រ�សួាារខែ�ល�នុសាាំ�់កំ�ងរ��ខែខមរ 
ក្រកហមបោះនុៅផ្សាះិ។ �េ�ខែនុបីោះនុៅឆ្នាំាំ�បោះនុះ ខំ��អាចចូលរួមការ

ក្រ�រពុធ�ិវិាជ្ឈាតនិៃនុការចងចា�កំ�ងមូល�ឋានុរ�សាខ់ំ�� ខែ�ល
 

មានុការកសាាងបោះចត�យ៍សាក្រមា�់សាហ�មនុប៍ោះនុះ។ ខំ��

រ�បោះភាើ�ផ្សាង នុងិនុកឹបោះឃុំើញឹបោះពុលបោះវិលានៃនុការ�ត់�ង់

ក្រ�សួាារផ្សាង បោះនុៅបោះពុលខែ�លក្រពុះសាងឃសាកូ្រតមនុ។ី ខំ��សាមូ 
ឧ�ិិសាក�សាលជ្ឈូនុក្រ�ួសាាររ�សា់ខំ�� នុងិជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះ

ខែ�ល�នុសាាំ�់�ត�់ង់ជ្ឈ�វិិតកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម»។

អំ�រស់រានមានជីវិតពីីរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម ប៉ានលេស្រីសោចទឹូ�លេ�ោដ្ឋិិ
តមក�់�ុំងលេចតយ៍ី៍រ�ឭ�ស�មាប់៊ុសហគាមន ៍លេដ្ឋិើមបីឧទូាិស�ុស�
ជនរងលេ�គាោ�ខែដ្ឋិ�ប៉ានសាំប់៊ុប៉ាតប់៊ុង់ជីវិត�ំុងរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម 
�ំុងទិូវាជាតថិ្ងៃន�ារចងចា� ថ្ងៃថៃទីូ២០ ខែខឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា) 
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះលោក បោះសាៀង សា��ផ្សាានុ ក្រកុមក្រ�ឹក�ាឃុំ����រ �នុ

បោះលើកបោះឡុើង�ា «បោះនុៅនៃ�ៃ��២០ ខែខឧសាភាា �ឺជ្ឈានៃ�ៃមួយ

ខែ�លក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាក្រតវូិខែតចងចា�ពុ�រង��កបិោះវិ�នុា នុងិ 
ការកា�់សាមំា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ បោះយើងមិនុអាច��បោះភាចំបោះរឿង 

រេាវិខែ�ល�នុបោះកើតបោះឡុើងកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម�ា�ងបោះនុៅ 
កក្រមិតមូល�ឋានុ នុងិ�ូ�ា�ងក្រ�បោះ�សាបោះ�។ ខំ��សាូមខែ�ងំ 
អ�ណ្ឌរ��ណ្ឌ�ល់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា ខែ�ល 
ប៉ានជយួ៍�សាងលេចតីយ៍ស៍�មាប់៊ុសហគាមនល៍េន�ជានុមិិត ី

រូ�សាក្រមា�់ឲ្យ�អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិសាសិា�ានុ�សាសិា� នុងិ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូល�ឋានុអាចមកខែចករ�ខែលក��ពុបិោះសាោធានុ៍

ជីវិត និង�ប៉ារពីធពីិ ធាីប៊ុងសុ�ូ�ឧទូាិ ស�ុស�ជនូជនរង 
បោះក្រ�ោះកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម»។

 ជ្ឈាច�ងបោះក្រកោយ បោះលោក ត�ង សា�ភាា អំករសា់រានុ

មានុជ្ឈ�វិតិ នុងិជ្ឈាត�ណ្ឌាងសាមា�មអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិ

ពុ�រ��ខែខមរក្រកហមកំ�ងមូល�ឋានុឃុំ����រ �ញ្ញាាក់�ា  
«បោះចត�យ៍សាក្រមា�់សាហ�មនុប៍ោះនុះជ្ឈានុមិិតរូី�សាក្រមា�់

អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅមូល�ឋានុ

ឃុំ����រ នុងិបោះនុៅ�ូ�ា�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ សាក្រមា�់ខំ�� ការ

ក្រ�រពុធ�ិវិាចងចា�បោះនុះ �ឺមានុសាារសា�ខានុខ់ាំ�ងណ្ឌាសា ់

ខែ�លអាចជ្ឈួយឲ្យ�អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតនុយិាយក្រ��់

ពុ�អិ� ខែ�ល�នុបោះកើតបោះឡុើងបោះនុៅកំ�ងមូល�ឋានុបោះ�ៅកានុ់

បោះកមងៗជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ បោះ�ើមប���់សាាាតរ់��ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈ 

សាាសានុខ៍ែខមរក្រកហមក��ឲ្យ�បោះកើតបោះឡុើងមីងបោះ�ៀត» ។

លេ�ោ�យ៍ាយ៍ បុុ៊ុន លេសងហាន អំ�រស់រានមានជីវិតពីីរប៊ុប៊ុខែខែរ 
��ហម ខែដ្ឋិ�ប៉ានប៉ាតប់៊ុង់សមាជិ��គាួសារសរុប៊ុច�ននួ៩នា�់ 
ឧទូាិស�ុស�ជូន��ុម�គាួសារ នងិជនរងលេ�គាោ�ខែដ្ឋិ�ប៉ានសាំប់៊ុ
ប៉ាតប់៊ុង់ជីវិត�ំុងរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម �ំុងទិូវាជាតថិ្ងៃន�ារចងចា� 
ថ្ងៃថៃទីូ២០ ខែខឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា) 

14 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ដ�សេណើ រទ្្សៃកចិ ច្ កិា
រប្់ៃិ្ ្ិសតសាកលវទិ�ល័យ៍ភិមូៃិៃីតីតសិាស្រ្ត្្ ៃងិវទិ�សាស្រ្ត្្សេ្ដឋកចិ ច 
មកកាៃ់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារសេកា��មសេ�តត្ូូងឃុំមពុ �  

 បោះនុៅក្រពុឹកនៃ�ៃ��១៤ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ក្រកុម 

នុសិាិ�តនៃនុសាាកលវិិ��ាល័យភូាមិនុនិុ�តិសាាស្ត្រសា ីនុងិ

វិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាបីោះសា�ឋកិចចច�នុនួុ១៩នុាក់ នុងិបោះលោកសាាស្ត្រសាាី

ចារ� �នុមក�សា�នុកិចចសាិក�ាបោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារបោះកោះ�មបោះខតតីបូងឃុំម��។ បោះលោក ឡុ�ង �ានុ� �ឺជ្ឈា
 នុាយកបោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ម �នុ��ួល 

សាាិ�មនុ ៍សាាស្ត្រសាាីចារ� នុសិា�ិត បោះហើយក៏�នុជ្ឈក្រមា�

អ�ពុ�ក្រ�វិតីិនៃនុការ�បោះងាើត មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ម 

បោះខតតីបូងឃុំម��។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�មក្រតវូិ�នុ�បោះងាើតបោះឡុើង

បោះក្រកោមការផ្សាីួចបោះផ្សាីើមរ�សាឯ់កឧតមី នុាយឧតមីបោះសានុ�យ៍ 

ណឹ្ឌម សា�វិតាិ ��ក្រ�ឹក�ាពុិបោះសាសាសាបោះមីចពុិជ្ឈ័យបោះសានុា  

បោះ�ៀ �ញ់ឹ ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� រ�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាួងការពុារ 

ជ្ឈាត ិនុងិជ្ឈាអ�គនុាយក អ�គនុាយក�ឋានុនុបោះយោ�យ នុងិ

កិចចការ�របោះ�សាក្រកសាួងការពុារជ្ឈាត ិនុងិបោះលោក ឆ្នាំា�ង យ�  

នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល 
ឯកសាារបោះកោះ�មក្រតវូិ�នុ�ាក់ឲ្យ�បោះក្រ�ើក្រ�សាជ់្ឈាសាាធាារណ្ឌ 

កាលពុ�នៃ�ៃ��២០ ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�២០២០ កំ�ងបោះ�ោល��ណ្ឌង ៖ 

 ១)�ងាាញឹអ�ពុ�ក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកី្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈាចា�់ពុ��សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០ រហតូ�ល�់សាវិត�រ ៍
ឆ្នាំាំ�១៩៩០។ ជ្ឈាពុសិាបោះសាសា��បោះណ្ឌើរ បោះឆ្នាំោុះបោះ�ៅរកការផ្សាីលួ 
រ�ល�រ��ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍�េ�ល ពុត, សាមមិត ីហា�នុ 

គាតិ ស្រីសិីផ្នែ�និ 

នុសិាិ�តសាាកលវិ�ិ�ាលយ័ភូាមិនុនិុ�តសិាាស្ត្រសា ីនុងិវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាី
លេសដ្ឋិ�ិិចចថតរូប៊ុជុ�គាាំជាមួយ៍��ុម�ារងារមជឈម�ឌ�
ឯ�សារលេ�ោ�ថែ លេខតតតបូងឃាែុ�។ 

 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 15



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេ�ោ��ុង ដ្ឋិាន ីនាយ៍�មជឈម�ឌ�ឯ�សារលេ�ោ�ថែ  
លេខតតតបូងឃាែុ� លេធាើើប៊ុទូប៊ុងាាញអ�ពីីរូប៊ុថតខែដ្ឋិ�ដ្ឋិា�់តា�ងប៊ុងាាញ
លេទូៅដ្ឋិ�់��ុមនសិិសតសា��វិទូ�ា�័យ៍ភូាមិនានតីសិាស្រ្តាសត  
នងិវិទូ�ាសាស្រ្តាសតលេសដ្ឋិ�ិិចច។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

ខែសានុ នុងិយ��ធមិត៤ីរូ� កាលពុ�នៃ�ៃ��២០ ខែខមិ��នុា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧។ 

 ២) ពុក្រងឹង�ល�់�បោះណ្ឌើរការសានុីភិាាពុ នុងិ��់សាាាត់

ជ្ឈបោះមំោះនុានុាតាមរយៈកមមវិធិា�អ�់រ�ខែ�ល នុងឹផ្សាលីឱ់កាសា 

ឲ្យ�យ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយខែ�លភាា�បោះក្រចើនុរសា់បោះនុៅតាម

ជ្ឈនុ��។ 

 ៣) បោះលើក�ឹកចតិ�ីលអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ�� 

ខែខមរក្រកហមកំ�ងការខែចករ�ខែលកអ�ពុ�បោះរឿងរេាវិ ឬ��

ពុិបោះសាោធានុផ៍្សាាិល់ខំនួុ�ល់បោះកមងៗជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ។

 ៤)ក្រ�ខែមក្រ�មូលបោះរឿងរេាវិរ�សា់អំករសា់រានុ

មានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម នុងិ��តា�ង��ឧក្រកិ�ឋខែ�ល

�នុ�ល់ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។

 ៥) បោះលើកកមុសាស់ា�ខ�មាលភាាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុ 

ជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហមតាមរយៈការវិាយតនៃមំសាាានុភាាពុ 

សា�ខភាាពុ នុងិបោះធាិើឲ្យ�ក្រ�បោះសាើរបោះឡុើងនុវូិសាាានុភាាពុ សា�ខភាាពុ 

ពុួក�ាត។់

៦) ពុក្រងឹងតនួុា��ជ្ឈាអំក�កឹនុា��លអំ់កបោះធាិើការងារសាមក័្រ� 

ចិតីតាមរយៈការចូលរួមការ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាលខែផ្សាំក

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ីនុងិសា�ខភាាពុ នុងិផ្សាលីឱ់កាសា�លអំ់កសា័មក្រ� 

ចិតបីោះធាិើការងារបោះ�ោយផ្សាាិល់ជ្ឈាមួយអំករសា់រានុមានុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។

16 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នសិិសតសា��វិទូ�ា�័យ៍ភូាមិនានតីសិាស្រ្តាសត នងិវិទូ�ាសាស្រ្តាសត
លេសដ្ឋិ�ិិចចទូសសនាពីិពី័រ�៍រូប៊ុថតខែដ្ឋិ�ដ្ឋិា�់តា�ងប៊ុងាាញលេនៅ
មជឈម�ឌ�ឯ�សារលេ�ោ�ថែ លេខតតតបូងឃាែុ�។ 

 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 �នុាិ�់មកបោះលោក ឡុ�ង �ានុ�  �នុ�កឹនុា�នុសិាិ�ត នុងិ 
សាាស្ត្រសាាីចារ�បោះ�ើរ�សា�នុាពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��តច�នុនួុ ១៣៣ 

សានុំកឹ រូ���នុរូច�នុនួុ៣៦ផ្សាាិ�ង នុងិខែផ្សានុ��ច�នុនួុ ៦ផ្សាាិ�ង។ 

រូ��ត នុងិរូ���នុរូ�ា�ងបោះនុោះ�ងាាញឹអ�ពុ� ក្រពុឹតីកិារណ៍្ឌ

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកី្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា បោះ�ោយសាន្ត្រីងគាមចា�់បោះផ្សាីើម

បោះចញឹពុ�ត��នុប់ោះកោះ�ម ឃុំ���នុំងូ ស្រុសាកុបោះមមត ់បោះខតតីបូងឃុំម�� 

នុងិស្រុសាកុសាំលួ បោះខតកី្រកបោះចះ,�ណី្ឌ�� រូ��ត នៃនុរ��កមុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥ -១៩៧៩), ភ័ាសាី�តាង

មួយច�នុនួុ អ�ពុ���ឧក្រកិ�ឋកមមរ�សាខ់ែខមរក្រកហមមកបោះលើ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា, ��បោះណ្ឌើរសាមមិត ី ហា�នុ ខែសានុ នុងិ

យ��ធមិត�ីា�ង ៤រូ� បោះធាិើ��បោះណ្ឌើរបោះឆ្នាំោុះបោះ�ៅផ្សាីួលរ�ល�រ�� 
ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍�េ�ល ពុត បោះនុៅនៃ�ៃ��២០ ខែខមិ��នុា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧, ការ�បោះងាើតអងគភាាពុ ១២៥ នុងិរូ��ត 

នៃនុការផ្សាីួចបោះផ្សាីើម�បោះងាើតបោះ�ោលនុបោះយោ�យឈឹះំឈឹះំ

រ�សា់ សាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ បោះនុៅកំ�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ� 
១៩៩០ នុងិការ��ួល�នុសានុីភិាាពុបោះពុញឹបោះលញឹបោះនុៅ 
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នុសិា�ិតសាាកលវិ�ិ�ាលយ័ភូាមិនុនិុ�តសិាាស្ត្រសា ីនុងិវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាី
បោះសា�ឋកិចចមកបោះធាិើ�សា�នុកិចចសាកិ�ាបោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ
បោះកោះ�ម បោះខតតីបូងឃុំម��។ (�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៨។ រូ��ត�ា�ងបោះនុោះ�ត បោះ�ោយ បោះលោក 

បោះ�វិ�ត ហក �ឺជ្ឈាអំក�តរូ�ជ្ឈនុជ្ឈាតអិាបោះមរកិ, បោះលោក 

ឆ្នាំា�ង យ� �ឺជ្ឈាអំក�តរូ�ជ្ឈនុជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា,  បោះលោកស្រុសា� 

សា��វិវិេាណ្ឌា ហរិ �ឺជ្ឈាអំក�តរូ�ជ្ឈនុជ្ឈាតអិាបោះមរកិ, បោះលោក  

នៃមេ ឡុា� �ឺជ្ឈាអំក�តរូ�ជ្ឈនុជ្ឈាតិបោះវិៀតណ្ឌាម, បោះលោក  

ហគនុ�ា លេបុ៊ុើយ៍ស្រ្តាសតម គឺា ជាអំ�ថតរូប៊ុជនជាតិសុយុ៍ខែអត។ 

ច�ខែណ្ឌករូ���នុរូ�ូរបោះ�ោយវិិចិក្រតករ អា�ត បោះរឿនុ។

  បោះនុៅច�ង��ច�់ បោះលោក ឡុ�ង �ានុ� �នុ�ខែនុាម�ា 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌឯកសាារបោះកោះ�ម �ឺជ្ឈា��តា�ងក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

បោះយោធាាមួយខែ�លសាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ �នុយក 

អាយ�ជ្ឈ�វិិតបោះធាិើជ្ឈាបោះ�ើម��នុបោះ�ើមប�សាះិខែសាិងរកកិចច

អនុរីា�មនុ ៍នុងិកសាាងកមំា�ងក្រ��ា�់អាវិ�ធាវិាយផ្សាីួល 
រ�ល�រ��ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍�េ�ល ពុត សាបោះន្ត្រីងគោះអាយ� 

ជ្ឈ�វិិតក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាក្រ�មាណ្ឌ៥លានុនុាក់ឲ្យ�រួចផ្សា�ត

ពុ�បោះសាចកី�សាាំ�់។ ចា�់បោះផ្សាីើមពុ�នៃ�ៃ២០ ខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៧ សាមមិត ីហា�នុ ខែសានុ នុងិយ��ធមិត ី៤រូ�

រួមមានុ៖ នុ�ត �ត, សានុ សាាញ់ឹ, ញឹឹក ហនួុ នុងិ វិេា បោះ�េ 

អាានុ �នុចាកបោះចញឹពុ����ញ្ញាាការ�ឋានុ វិរបោះសានុាធា�

ត��នុ២់១ សាាិតបោះនុៅកំ�ងភូាមិបោះកោះ�ម ឃុំ���នុំងូ ស្រុសាុក

ពីិពី័រ�៍រូប៊ុថតខែដ្ឋិ�ដ្ឋិា�់តា�ងប៊ុងាាញលេនៅមជឈម�ឌ�
ឯ�សារលេ�ោ�ថែ លេខតតតបូងឃាែុ�។ 

 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះមមត ់បោះខតតីបូងឃុំម�� �ា�ងយ�់បោះឆ្នាំោុះបោះ�ៅកានុស់្រុសាកុឡុ�ក

នុញិឹ បោះខតសីា�ងខែ�ា (�ចច��បនុសំ្រុសាកុឡុ�កនុញិឹ បោះខត�ីាិញឹ

បោះហ�ិក) ក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាមក្រ�ក�បោះ�ោយបោះក្រ�ោះ�ាំក់

��ផ្សា�ត។ ឱកាសាលាបោះនុៅនៃ�ៃ��១២ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ 

អងគភាាពុ១២៥ ខែ�លជ្ឈាកងកមំា�ងក្រ��ា�់អាវិ�ធា���ូង

បោះ�ើមប�តសាាូក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹរ��ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍�េ�ល 

ពុត ក្រតវូិ�នុក្រ�កាសាបោះឡុើងបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម

បោះ�ោយមានុ សាមមិត ីហា�នុ ខែសានុ ជ្ឈាក្រ�ធាានុ��ួល�នុិ�ក

នុបោះយោ�យ នុងិបោះយោធាា, សាមមិត ី នុ�ត �នុ �ឺជ្ឈា

អនុ�ក្រ�ធាានុ��ួលខែផ្សាកំនុបោះយោ�យ,សាមមិត ី ខែហម 

សាាមិនុ �ឺជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុ��ួល�នុិ�កភាសាី�ភាារ នុងិ

ហរិ�ាវិតា�។ �នុាិ�់ពុ�ការក្រ�កាសា�បោះងាើតរណ្ឌសាិរ� 
សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈាបោះនុៅនៃ�ៃ��២ ខែខធាំ ូឆ្នាំាំ�១៩៧៨ 

 
អងគភាាពុ១២៥ �នុបោះកើនុបោះឡុើងរហតូបោះ�ៅ�ល់ ២២ 

វិរបោះសានុាតចូ��រសា នុងិមួយកងវិរបោះសានុាតចូនុារ� ខែ�ល 

មានុសាមមិតនីុារ� មានុ សា�អានុ �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុកងវិរ 

បោះសានុាតូច នុងិមានុកមំា�ងសារ��រហតូ�ល់ជ្ឈាង១ម�ឺនុ

នុាក់។ ចា�់បោះផ្សាីើមពុ�នៃ�ៃ��២៣ ខែខធាំ ូឆ្នាំាំ�១៩៧៨ កងកមំា�ង 
ក្រ��ា�់អាវិ�ធាអងគភាាពុ ១២៥ នុងិកង�័ពុសាម័ក្រ�ចិតី

បោះវិៀតណ្ឌាម �នុវិាយសាក្រមុកជ្ឈាក្រ�ង់ក្រ�ាយធា�មកបោះលើ 

រ��ខែខមរក្រកហម នុងិ�នុចូលកានុក់ា�់��ក្រកុងភាំ�បោះពុញឹ

�ា�ងស្រុសាងុបោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ �នុាិ�់ 

មកអងគភាាពុ ១២៥ �នុកំាយបោះ�ៅជ្ឈាកង�័ពុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

��វិិតនីុន៍ៃនុរ��សាាធាារណ្ឌរ�ឋក្រ�ជ្ឈាមានុតិកមុ�ជ្ឈា នុងិ

រ�ឋកមុ�ជ្ឈាពុ�ឆ្នាំាំ� ១៩៧៩ រហតូ�លឆ់្នាំាំ�១៩៩៣។ �ាំក់ 
�កឹនុា�កងបោះយោធាពុលបោះខម រភូាមិនុនិុាបោះពុល�ចច��បនុភំាា� 
បោះក្រចើនុ�នុក្រ�សាូក្រតបោះចញឹពុ�អងគភាាពុ១២៥បោះនុះ។ 

 នុសិា�តិមក�សា�នុកិចចបោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

បោះកោះ�ម មានុច�ណ្ឌា�់អារមមណ៍្ឌ�ា៖ �ង់ តាយបោះសាង បោះភា� 

ក្រ�ុសា អាយ�២១ ឆ្នាំាំ� �ឺជ្ឈានុសិាិ�តឆ្នាំាំ���៣ខែផ្សាកំ��នុាក់ 

��នុងអនុរីជ្ឈាត ិសាកលវិ�ិ�ាលយ័ភូាមិនុនិុ�តសិាាស្ត្រសា ីនុងិ 

វទិូ�ាសាស្រ្តាសតលេសដ្ឋិ�ិិចច លេ�ើ�លេ�ើ ងថា « លេនៅ�ុំងមជឈម�ឌ�

ឯកសាារបោះកោះ�ម �ឺជ្ឈាកខែនុងំមួយខែ�លអាចឲ្យ�ខំ��ស្រុសាាវិ 
ក្រជ្ឈាវិ�ាក់�ងនុងឹឯកសាារមួយច�នុនួុអ�ពុ���បោះណ្ឌើររ�សា ់

សាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ នុងិយ��ធមិត�ីា�ង៤រូ� បោះធាិើ 

��បោះណ្ឌើរបោះ�ៅក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាមបោះនុៅកំ�ងបោះ�ោល��ណ្ឌង

សាបោះន្ត្រីងគោះក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាឲ្យ�រួចផ្សា�តពុ�រ��ក្រ�ល័យពុូជ្ឈ 
សាាសានុ ៍�េ�ល ពុត។ ច�បោះពុោះឯកសាារមួយច�នុនួុបោះ�ៀត

�ចូជ្ឈា រូ��តអ�ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម�ា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា 
ពុតិជ្ឈាល��កបោះវិ�នុាខាំ�ង។ ច�ខែណ្ឌកខែផ្សានុ����បោះណ្ឌើររ�សា ់

សាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ បោះ�ៅបោះវិៀតណ្ឌាមវិញិឹ ខំ���ិត�ា  
បោះ�ើសាិនុខំ��ចង់ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិបោះលើក្រ�ធាានុ��បោះនុះ ខំ��អាច

 
រក�នុ បោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ម។ បោះយើងជ្ឈា 

យ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ�ា�ងអសា ់ក្រតវូិខែតបោះរៀនុសាកូ្រតអ�ពុ�

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសារី��ខែខមរក្រកហមបោះ�ើមប���់សាាាតក់��ឲ្យ�រ��

បោះនុះវិិលមកវិិញឹមីងបោះ�ៀត»។ 

 ក្រតា�ង ��មជ្ឈូ បោះភា�ស្រុសា� អាយ�២០ឆ្នាំាំ� ជ្ឈានុសិាិ�ត

ឆ្នាំាំ���៣ខែផ្សាកំ��នុាក់��នុងអនុរីជ្ឈាតនិៃនុសាកលវិ�ិ�ាភូាមិនុិ

នុ�តសិាាស្ត្រសា ីនុងិវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាបីោះសា�ឋកិចច« ខំ��មានុច�ណ្ឌា�់

អារមមណ៍្ឌខាំ�ង�ាក់�ងនុងឹរ��ខែខមរក្រកហម បោះក្រពុោះ

បោះលោកតា បោះលោកយាយខំ��ខែតងខែតនុយិាយបោះរឿងរេាវិ

កាលពុ�សាម័យខែខមរក្រកហមក្រ��់ខំ��ជ្ឈាបោះក្រចើនុ �ាតន់ុយិាយ 
�ាកាលពុ�សាម័យខែខមរក្រកហម អងគការ�ងិ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ឲ្យ�បោះធាិើការងារពុលកមមធាៃនុ់ៗ  ខែខមរក្រកហម�នុខែ�ងខែចក

ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�បោះធាិើពុលកមមបោះ�ៅតាមកងនុ�មួយៗ �ចូជ្ឈា

មនុ�សា�ចាសា់បោះធាិើពុលកមមបោះនុៅតាមកង�ចូជ្ឈាបោះលើក��, 

បោះធាិើខែស្រុសា។ ច�ខែណ្ឌកកូនុបោះកមង បោះធាិើពុលកមមបោះនុៅកំ�ងកង 
ក�មារ។ បោះនុៅបោះពុលឮបោះលោកតា បោះលោកយាយខំ��នុយិាយ 

ខំ��ចា�់បោះផ្សាីើមចង់�ងឹពុ�ម័យខែខមរក្រកហម បោះក្រពុោះរ��បោះនុះ

�នុបោះធាិើ��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខមររា�លានុនុាក់។ ខំ���ិត�ាខំនួុ
 

ឯងមានុសា�ណ្ឌាង ខែ�លមិនុ�នុឆ្នាំំងកាត់រ��ខែខមរ 

ក្រកហម។ អិ�ខែ�លបោះធាិើឲ្យ�ខំ��ចា�់អារមមណ៍្ឌកានុខ់ែតខាំ�ង

បោះនុោះ �ឺបោះនុៅបោះពុល�នុមក�សា�នុកិចចសាកិ�ាបោះនុៅមជ្ឈឈ- 

មណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ម ខែ�លបោះពុោលបោះពុញឹបោះ�ៅបោះ�ោយ

រូ�ភាាពុបោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម។ ខំ���ិត�ាការសាកិ�ា

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ីវិាមានុសាារសា�ខានុណ់្ឌាសា់ បោះក្រពុោះបោះធាិើឲ្យ�

យ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ �នុយល�់ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតិសីាាស្ត្រសាី

ខែខមរ នុងិ��់សាាាតរ់��ខែខមរក្រកហមក��ឲ្យ�បោះកើតមានុបោះឡុើង

មីងបោះ�ៀត។ 
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 នុាក្រពុកឹនៃ�ៃ��១៩ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ �រ�សាសិា� 

ឆ្នាំាំ���១ ច�នុនួុ២៧នុាក់ (ស្រុសា�២០នុាក់ នុងិ ក្រ�សុា៧នុាក់)  

នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម 

�នុ�សា�នុា «ការយិាលយ័ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិ�ណ្ឌ េាលយ័

ខែខមរក្រកហម» បោះខតកី�ពុង់ចាម ខែ�លសាាតិបោះនុៅកំ�ង�របិោះវិណ្ឌ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម។

 ក្រកមុការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម 

�នុ��ួលសាាិ�មនុ ៍នុងិនុា��រ�សាសិា�ចលូរួម�សា�នុា

ពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��ត នុងិការ�ាក់តា�ងសាមោាររ�សា់អំករសា ់

រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម បោះ�ើមប��បោះងាើនុការចង់ 

�ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាីខែខមរក្រកហម។ កំ�ងឱកាសា�សា�នុកិចច 
បោះនុះ បោះលោក សាាាង ចិនុាី នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

បោះខតកី�ពុង់ចាម �នុ�ងាាញឹ�រ�សាិសា�នុវូិកមមវិិធា�អ�់រ� 

អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម នុងិ�ណ្ឌ េសាារខែខមរក្រកហម

ខែ�លតមាល់បោះនុៅ «ការយិាល័យស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិ

�ណ្ឌ េាលយ័ខែខមរក្រកហម» បោះខតកី�ពុង់ចាមបោះនុះ នុងិជ្ឈ�រ�ញឹ 

ទ្ធិចូិ វវេណៈេ តិ 

គារុសិសសម�ពីីមជឈម�ឌ�គារុលេ�ោស��ភូាមិភាាគា 
លេខតត��ពីង់ចាម ថតរូប៊ុជុ�គាាំលេនៅ�ារយិ៍ា�័យ៍ស្រីសាវ�ជាវ  
នងិប៊ុ� េា�័យ៍ខែខែរ��ហម លេខតត��ពីង់ចាម។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

គរុ្ ិ្ ្ស២៧នាក់មកពតីមជ្ឈមណ្ឌ លគរសុេកា្លយ
ភិមូភិាគសេ�តក្�ពង់ចាម សេធវែើទ្្សៃកចិ ច្ កិាសេ�ការយិាល័យ៍ប្រសាវប្រជាវ 

ៃងិប�ា ល័យ៍ស�មរប្រកហម
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឲ្យ��រ�សាសិា��ា�ងអសា ់ជ្ឈាពុបិោះសាសា �រ�សាសិា�ខែ�លបោះរៀនុ 

ម�ខវិជិ្ឈាាក្រ�វិតីវិិ�ិ�ា�នុមីកកានុ�់�តា�ងបោះនុះ បោះ�ើមប�សាកិ�ា 

បោះឈឹិងយល់អ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម នុងិបោះក្រ�ើ 

ក្រ�សា់ការយិាល័យបោះនុះសាក្រមា�់សាិក�ាស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ។ 

ការយិាល័យស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិនុងិ�ណ្ឌ េាល័យខែខមរក្រកហម

ក្រតូវិ�នុ��ពុាក់បោះក្រ��ង�រកិិា��បោះនុើ� នុងិសាមបូរខែ��

សាក្រមា�់ការសាិក�ាស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។ 

 ជ្ឈាកិចច�នុ ី�រ�សាិសា��នុ�សា�នុាវិ�បោះ�អូឯកសាារ

ខែ�លមានុច�ណ្ឌងបោះជ្ឈើង�ា «ក��សាមានុ�ងបោះភាចំ៖ ខែខមរ�ត ់

�ង់តន្ត្រីនុី�រេក់» ខែ�លរ�ឭកអ�ពុ�តន្ត្រីនុី� វិ�បធាម៌ នុងិក្រ�វិតីិ

សាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា។ �រ�សាិសា��ា�ងអសា់អងគ�យ�សា�នុា

វិ�បោះ�អូ «ក��សាមានុ�ងបោះភាចំ» យេាងបោះសាៃៀមសាៃាត ់នុងិយក 

ចិត�ី�ក�ាក់។ 

 �នុាិ�់ពុ��នុ�សា�នុាវិ�បោះ�អូឯកសាារ �រ�សាសិា��នុ 

សាួរសា�ណួ្ឌរ នុងិ�នុពុិភាាក�ាជ្ឈ��វិិញឹក្រ�ធាានុ��ក្រ�វិតី-ិ

សាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា។ បោះនុៅកំ�ងឱកាសាបោះនុោះ�រ�សាសិា���ួល�នុ
 

�សា�នុាវិ�ី�ខែសាងិរកការពុិតបោះ�ះពុ�មុបោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈាបោះ�ើមប�អានុ នុងិបោះឈឹងិយល់�ខែនុាមអ�ពុ� 
បោះរឿងរេាវិរ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។ 

 ជ្ឈាច�ងបោះក្រកោយ �រ�សាិសា�ចូលរួម�នុ�ងាាញឹ

ច�ណ្ឌា�់អារមមណ៍្ឌរ�សា់ខំនួុ�ចូខាងបោះក្រកោម៖ 

 ហង� ស្រុសា��ូច �រ�សាសិា�ឆ្នាំាំ���១  ឯកបោះ�សាភាាសាាខែខមរ 

នុងិពុលរ�ឋ នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�ភូាមិភាា�បោះខតី

ក�ពុង់ចាម មកពុ�បោះខតកី្រកបោះចះ បោះលើកបោះឡុើង�ា «នុាងខំ��

��ួល�នុអិ�ខែ�ល�ម��ាក់�ងក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសា ីនុងិតន្ត្រីនុី�

ខែខមរ។ វិ�បោះ�អូបោះនុះ �នុឆ្នាំំ�ះ�ញ្ញាច�ងអ�ពុ�ក្រ�វិតីអិត�តកាល

�ក៏ម�ត់រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា។ នុាងខំ���នុ�ងឹអ�ពុ�

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាីខែខមរក្រកហមតាមរយៈការសាិក�ាបោះនុៅ

�ាំក់��១២ នុងិពុ�ឪពុ�កមីាយខំ�� �េ�ខែនុកីមមវិិធា�នៃ�ៃបោះនុះ�នុ

បោះធាិើឲ្យ�នុាងខំ��យល់�ឹង�ខែនុាមបោះ�ៀតពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

បោះនុះ។ នុាងខំ��នុងឹយកច�បោះណ្ឌះ�ឹងខែ�ល��ួល�នុ

នៃ�ៃបោះនុះបោះ�ៅខែចករ�ខែលកជ្ឈាមួយ�រ�សាិសា�បោះផ្សា�ងបោះ�ៀត 

នុងិសារួ�ខែនុាមអ�ពុ�បោះរឿងរេាវិខែ�លឪពុ�កមីាយរ�សាខ់ំ���នុ

ឆ្នាំងំកាតក់ំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម»។

បោះក្រពុ�ង ខែកវិវិានុា� �រ�សាសិា�ឆ្នាំាំ���១ ឯកបោះ�សាភាាសាាខែខមរ នុងិ
ពុលរ�ឋ នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម មក 
ពុ�បោះខតកី�ពុង់ធា�។ (�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

 បោះក្រពុ�ង ខែកវិវិានុា� �រ�សាិសា�ឆ្នាំាំ���១  ឯកបោះ�សា

ភាាសាាខែខមរ នុងិពុលរ�ឋ នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�

ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម មកពុ�បោះខតកី�ពុង់ធា� ខែចករ�ខែលក

ច�ណ្ឌា�់អារមមណ៍្ឌ�ា «បោះនុៅបោះពុលខែ�លបោះមើលរូ��តសា

បោះខមៅ �ាក់តា�ងបោះនុៅ�ណ្ឌ េាលយ័ខែខមរក្រកហម���ូង នុាងខំ��

មានុអារមមណ៍្ឌភ័ាយ។ ខំ��ធាាំ�់�ងឹបោះរឿងរេាងបោះកើតកំ�ងរ��

ខែខមរក្រកហម តាមរយៈការនុយិាយក្រ��់រ�សាប់ោះលោកតា

បោះលោកយាយ �េ�ខែនុខីំ��មិនុយល់�ងឹ�នុ�ា�ងអសា់បោះនុោះ

បោះឡុើយ។ ឈឹាមក្រកហមបោះឆ្នាំាៅបោះនុៅកំ�ងវិ�បោះ�អូ �ឺជ្ឈាឃុំាំ

ខែ�លបោះធាិើឲ្យ�ខំ��កានុខ់ែតភ័ាយតក់សាំ�តខាំ�ង។ ជ្ឈាច�ងបោះក្រកោយ 

នុាងខំ��យល់�ាកមមវិិធា�ចាក់�ញ្ញាច�ងវិ�បោះ�អូឯកសាារ

ខែខមរក្រកហម នុងិការជ្ឈខែជ្ឈកសាួរបោះ�ញឹបោះ�ោលបោះនុះ�ឺលា

ណ្ឌាសា់សាក្រមា�់ឲ្យ�បោះកមងៗជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ�ចូជ្ឈានុាងខំ��

�នុ�ងឹពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរ»។

ហង� ស្រុសា��ូច �រ�សាសិា�ឆ្នាំាំ���១ ឯកបោះ�សាភាាសាាខែខមរនុងិពុលរ�ឋ 
នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម មកពុ�
បោះខតកី្រកបោះចះ។ (�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 21



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែសាម បោះមឿង �រ�សាិសា�ឆ្នាំាំ���១  ឯកបោះ�សា�ណិ្ឌត នុងិ

រូ�វិិ��ា នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�ភូាមិភាា�បោះខតី

ក�ពុង់ចាម មកពុ�បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈ័យ �នុបោះរៀ�រា�់�ា 

«ខំ����ួល�នុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ�ខែនុាម�ាក់�ងនុងឹ��កបិោះវិ�នុា 

នុងិការហ�ូច�កមិនុក្រ��់ក្រ�ានុរ់�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា 

តាមរយៈការ�សា�នុាពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��ត នុងិសាមោាររ�សា់

អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម, ការបោះមើល

វិ�បោះ�អូឯកសាារ នុងិការពុនុ�ល�់ខែនុាមបោះ�ោយបោះលោកក្រ�ូ 

ចិនុាី។ ខំ��នុងឹមក��បោះនុះមីងបោះ�ៀតបោះ�ើមប�ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិនុងិ

��ួល�នុការយល�់ងឹ�ខែនុាមបោះ�ៀត កំ�ងអ�ឡុ�ងបោះពុល

បោះរៀនុសាូក្រតរ�សា់ខំ��បោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ� បោះកោសាល�

ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាមបោះនុះ»។

គារុសិសសម�ពីីមជឈម�ឌ�គារុលេ�ោស��ភូាមិភាាគាលេខតត
��ពីង់ចាម ទូសសនាវីលេដ្ឋិអូឯ�សារខែដ្ឋិ�មានច��ងលេជើងថា 
«�ុ�សែានប៊ុងលេភាចំ៖ ខែខែរប៉ាតប់៊ុង់តន្ត្រីនតរីា�់» ខែដ្ឋិ�រ�ឭ�អ�ពីីតន្ត្រីនត ី
វប៊ុបធាម៌ នងិ�ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសត�មុុជា។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�
ឯ�សារ�មុុជា)

ខែសាម បោះមឿង �រ�សាសិា�ឆ្នាំាំ���១ ឯកបោះ�សា�ណិ្ឌត នុងិរូ�វិ�ិ�ា នៃនុ 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម មកពុ�
បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។ (�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

22 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 នុារបោះសាៀលនៃ�ៃបោះសាៅរ ៍��១៤ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ 

សាមា�មអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមកំ�ង

មូល�ឋានុឃុំ����រ �ា�ក្រ�បោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

បោះខតកី�ពុង់ចាម បោះរៀ�ច���បោះណ្ឌើរ�សា�នុកិចចសាកិ�ារ�សា់

នុិសា�ិតខែផ្សាំក��នុាក់��នុងអនុរីជ្ឈាតិច�នុួនុ១៩នុាក់ 

�កឹនុា�បោះ�ោយសាាស្ត្រសាាីចារ��ណ្ឌឌិត ជ្ឈា សា��វិម�� នៃនុសាកល 

វិ�ិ�ាលយ័ភូាមិនុនិុ�តសិាាស្ត្រសា ីនុងិវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាបីោះសា�ឋកិចច 

មកកានុប់ោះចត�យ៍រ�ឭកសាក្រមា�់សាហ�មនុ។៍ បោះ�ើមប�ជ្ឈ�រ�ញឹ

ការយល់�ឹងអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម បោះលោក 

សាាាង ចិនុាី នុងិក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

បោះខតកី�ពុង់ចាម �នុបោះធាិើ���ងាាញឹបោះ�ៅកានុន់ុសិា�ិត 

នុងិសាាស្ត្រសាចីារ�ចូលរួម�ា�ងអសា់ អ�ពុ�កមមវិិធា�អ�់រ�ពុ� 

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម, ការក្រ�មូលចងក្រកង នុងិតមាល ់

ឯកសាារខែខមរក្រកហម, ការ�ាក់តា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��ត

អចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីអ�ពុ�បោះម�កឹនុា�ខែខមរក្រកហម នុងិបោះរឿងរេាវិរ�សា ់

អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម នុងិការខែចក 

បោះសាៀវិបោះភាៅសាី�អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� 
(១៩៧៥-១៩៧៩)បោះ�ះពុ�មុបោះលើក��២។

ទ្ធិចូិ វវេណៈេ តិ

ទ្្សៃកចិ ចរប្់ៃិ្ ្សិត្កលវទិ�ល័យ៍
ភិមូៃិៃីតីតសិាស្រ្ត្្ ៃងិវទិ�សាស្រ្ត្្សេ្ដឋកចិ ច មកកាៃ់សេចតតីយ៍៍រ �ឭក្ប្រម្លាំប់

្ហគមៃស៍េដើមូតីរ �ឭកការចងចា�ពតីអ�សេពើប្របល័យ៍ពូជសា្ៃ៍

នុសិាិ�តសាាកលវិ�ិ�ាលយ័ភូាមិនុនិុ�តសិាាស្ត្រសា ីនុងិវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាី
លេសដ្ឋិ�ិិចចថតរូប៊ុជុ�គាាំជាមួយ៍��ុម�ារងារមជឈម�ឌ�
ឯ�សារលេ�ោ�ថែ លេខតតតបូងឃាែុ�។ 

 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

  ជ្ឈាកិចច�នុាិ�់ ក្រ�តិភូា នុសិា�ិត នុងិសាាស្ត្រសាចីារ�

�នុ�នុ�ី�បោះណ្ឌើរបោះ�ៅកានុ�់�តា�ងបោះចត�យ៍រ�ឭកសាក្រមា�់

សាហ�មនុ៍បោះ�ើមប�រ�ឭកការចងចា�ពុ�អ� បោះពុើក្រ�ល័យ 

ពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ សាាិតបោះនុៅភូាមិច�ការសាាមសាិ� ឃុំ����រ 

ស្រុសាកុក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតកី�ពុង់ចាម។ បោះលោក ត�ង សា�ភាា 

អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម នុងិជ្ឈាត�ណ្ឌាង

សាមា�មអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅ

ឃុំ����រ បោះរៀ�រា�់យេាងលមាិតបោះ�ៅកានុក់្រ�តភូិានុសិា�ិត

អ�ពុ�វិតា���ណ្ឌងនៃនុការសាាងសាង់បោះចត�យ៍ នុងិបោះរឿងរេាវិ

ជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះ រួម�ា�ងឪពុ�ករ�សា់ខំនួុ ខែ�ល�នុសាាំ�់

�ត�់ង់ជ្ឈ�វិិតកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម។ 

 �ួររមឹំក�ា បោះចត�យ៍រ�ឭកបោះនុះ ផ្សាលី់ជ្ឈាបោះវិ�ិកាផ្សាាិល់ 

នុងិនុមិិតរូី� សាក្រមា�់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខមរក្រកហម នុងិអំកមានុពុិការភាាពុ បោះ�ើមប�ផ្សា�ាភាាា�់ 

ក្រ�ស្រុសាយ័�ាក់�ង នុងិខែចករ�ខែលក �ញ្ញាាក្រ�ឈឹមខែ�ល

ខែតងជ្ឈួ�ក្រ��ះក្រពុម�ា�ងកិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងជ្ឈា�ូបោះ�ៅ

បោះ�ើមប�បោះ�ោះស្រុសាាយ។ បោះ�ោល��ណ្ឌងនៃនុសាកមមភាាពុបោះនុះ 

�ឺផ្សាលី់ឱកាសា�បោះ�ចញឹមតិ នុងិបោះលើកកមុសា់ការយល់

�ងឹជ្ឈាសាាធាារណ្ឌៈអ�ពុ� ��ពុិបោះសាោធានុ ៍�ញ្ញាាក្រ�ឈឹម 

បោះចត�យ៍រ�ឭកសាក្រមា�់សាហ�មនុប៍ោះ�ើមប�រ�ឭកការចងចា�ពុ�អ�បោះពុើ
ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍សាាិតបោះនុៅភូាមិច�ការសាាមសាិ� ឃុំ����រ 
ស្រុសាុកក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតកី�ពុង់ចាម ។ 
(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា) 

លេ�ោ� តងុ សុភាា អំ�រស់រានមានជីវិតពីីរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម 
លេរៀប៊ុរាប់៊ុ�ប៉ាប់៊ុ�ប៊ុតភូិានសិសិតអ�ពីីលេរឿងរាាវខែដ្ឋិ�ប៉ានលេ�ើត 
លេ�ើង លេនៅភូាមិច��ារសាមសិប៊ុ�ំុងរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

នុងិការសាះិខែសាងិជ្ឈមំះរាលឧ់�សា�គរ�សាអំ់ករសារ់ានុ

មានុជ្ឈវិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម នុងិអំកមានុពុិការភាាពុ 

តាមរយៈការផ្សាលីឱ់កាសាផ្សា�ាភាាា�់ ក្រ�ស្រុសាយ័�ាក់�ង 

នុងិខែចករ�ខែលក��ពុិបោះសាោធានុ ៍�ញ្ញាា នុងិការជ្ឈមំះតសាាូ

�ូបោះ�ៅ នុាអត�តកាលនុងិ�ចច��បនុកំាល។

24 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៣ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ក្រកមុការងារ

រ�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា រួមមានុ អំកស្រុសា� 

�ឹម សា�វិណ្ឌ េ�ានុ� បោះលោក បោះសាោម �ា�នុ�នុ នុងិ បោះលោក 

ផ្សាាត សាិលា �នុជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយបោះលោក ចានុ ់សា�ភាន្ត្រីកីា 

បោះម�ញ្ញាាការត��នុក់្រ�ត�ិតីិការសាឹករងបោះខតកី្រពុះវិិហារ 

នុងិបោះលោក ផ្សាានុ ់សាាខែមេនុ បោះម�ញ្ញាាការត��នុក់្រ�តិ�តីិ

ការសាកឹរងស្រុសាកុជ្ឈា�ក�ានុ ីបោះ�ើមប�ពុភិាាក�ាបោះលើការងារ

�បោះក្រមោងក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម នុងិសា�ខភាាពុ។ បោះនុៅ 

កំ�ងឱកាសាបោះនុោះខែ�រ បោះ�ោយមានុការអនុ�ញ្ញាាតពុ�បោះលោក  

ចានុ ់សា�ភាន្ត្រីកីា នុងិបោះលោក ផ្សាានុ ់សាាខែមេនុ ក្រកុមការងារ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�នុច�ះបោះ�ៅ�សា�នុកិចច

��តា�ងក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាបីោះយោធាាសាាិតបោះនុៅកំ�ងភូាមិបោះតបោះជ្ឈោ  
��សា�សាបូវិ ឃុំ��ស្រុសាខែអម ស្រុសាកុជ្ឈា�ក�ានុ ីបោះខតកី្រពុះវិហិារ។ 

បោះនុៅកំ�ងនៃ�ៃ�ខែ�ល ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈា ក៏�នុជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយបោះលោក វិ�ធា តារេា អភិា�លនៃនុ 
�ណ្ឌៈអភិា�លស្រុសាុកជ្ឈា�ក�ានុ ីនុងិបោះលោក យ�ង ហនួុ 

ក្រកុមក្រ�ឹក�ាស្រុសុាកជ្ឈា�ក�ានុបីោះ�ើមប�ជ្ឈក្រមា�ជ្ឈនូុអ�ពុ�ការងារ 

�បោះក្រមោងក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម នុងិការងារសា�ខភាាពុ   

នុងិសា��ការអនុ�ញ្ញាាតបោះ�ើមប�បោះធាិើកិចចការបោះនុះ។

 បោះ�ោល��ណ្ឌងនៃនុ�បោះក្រមោងក្រ�វិតតសិាាស្ត្រសានីុងិសា�ខភាាពុ �ឺ 

(១) បោះធាិើឲ្យ�ក្រ�បោះសាើរបោះឡុើងនុវូិសាាានុភាាពុសា�ខភាាពុរ�សាអំ់ក 

រសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម បោះ�ៅតាមបោះ�ោលបោះ�ៅ 

វេសាម បុាុនិថនិ 

ឧតតមលេសនយ៍ី៍�ត ីចាន ់សុភាន្ត្រី�តា លេមប៊ុញ្ជាា�ារត�ប៊ុន�់ប៊ុតបិ៊ុតតិ
�ារសឹ�រងលេខតត�ពី�វិហារ (រូប៊ុឈរលេនៅ��តា�)  
ថតរូប៊ុជុ�គាាំជាមួយ៍��ុម�ារងាររប៊ុស់មជឈម�ឌ�ឯ�សារ
�មុុជា។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

កចិ ចពភិាការវាងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
ជាមយួ៍សេមបញ្ជាា ការត�បៃ់ប្របតបិត្កិារ្កឹរងសេ�តប្្រព�វហិារ ៃងិ 

អភិបិាលស្រុ្ុកជា�កាៃ ្សេលើគសេប្រម្លាំង្ុ�ភាពៃងិប្របវត្សិាស្រ្ត្្
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែ�ល�នុក�ណ្ឌត់ (២) បោះលើកកមុសា់ការយល់�ឹង

អ�ពុ�សា�ខភាាពុសាាធាារណ្ឌៈ នុងិការ��ួល�នុបោះសាវិាកមម

សា�ខភាាពុសាក្រមា�់អំករសារ់ានុមានុ ជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខម រក្រកហម  

និង (៣) លេធាើើ�ារស�ិសាស្រីសាវ�ជាវអ�ពីសីាិនភាាពីសខុភាាពី

រ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម ជ្ឈាពុបិោះសាសា 

លេនៅតាមសហគាមន៍ដ្ឋិាច់ស្រីសយ៍ា�ស�មាប់៊ុផ្ទះត�់ជា 

ពីត័ម៌ាន កំ�ងការបោះរៀ�ច�ជ្ឈ�នុយួអភិាវិឌ្ឍឍនុន៍ុាបោះពុលអនុា�ត 
�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុងិសាហ�មនុ�៍ា�ងបោះនុះ។

 ចា�់តា�ងពុ�បោះ�ើម ខែខសា�ហា ឆ្នាំាំ�២០២១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាអំកសាមក័្រ�ចតិកីមុ�ជ្ឈា�ួនុ

ជ្ឈ�នុានុរួ់ចមកបោះហើយ ខែ�លមានុច�នុនួុ ៩០០នុាក់ �នុច�ះ 

បោះធាិើការបោះនុៅតាមមូល�ឋានុ�ូ�ា�ង២៥ រាជ្ឈធាានុ�បោះខតកី្រកងុ

បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ កំ�ងបោះនុោះមានុអំកសាម័ក្រ�ចិតី

ច�នុនួុ ៥០នុាក់ មកពុ�ស្រុសាុក�ូខែលនុ ខែតបងមានុជ្ឈ័យ 

ជ្ឈ័យខែសានុ ខែឆ្នាំ� សាងគម�ម� នុងិស្រុសាុករបោះវិៀង ក្រតូវិ�នុ

បោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាឲ្យ�បោះធាិើការងារបោះនុៅកំ�ង�បោះក្រមោងសា�ខភាាពុ 

នុងិក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាបីោះនុះ។ ក្រកមុអំកសាមក័្រ�ចតិបីោះនុៅកំ�ងបោះខត ី
ក្រពុះវិិហារ �នុច�ះសាមោាសានុអំ៍ករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ� 

រ��ខែខមរក្រកហមខែ�លជ្ឈាឪពុ�កមីាយ អា�ពុ ូម�ង ក៏�ចូជ្ឈា 

អំកស្រុសាកុភូាមិរ�សាខ់ំនួុ សារ��ច�នុនួុក្រ�មាណ្ឌ ២០០០នុាក់  
រួចមកបោះហើយ។ បោះនុៅកំ�ងខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ បោះនុះ ក្រកមុ 
ការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�នុបីោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសា នុងិ 
�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាលអំកសាមក័្រ�ចតិជី្ឈ�នុានុ�់� ៥ មកពុ��ណី្ឌាបោះខត ី
នុានុា បោះនុៅ�ូ�ា�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ ច�បោះពុោះបោះខតកី្រពុះវិហិារ  
ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�នុក�ណ្ឌត ់
យកស្រុសាុកជ្ឈា�ក�ានុ ីជ្ឈាបោះ�ោលបោះ�ៅអ�ិភាាពុបោះ�ើមប��នុ ី

ការងារ បោះក្រពុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងស្រុសាកុបោះនុះភាា�បោះក្រចើនុរសា ់
បោះនុៅត��នុ�់ាចស់្រុសាយាល មានុជ្ឈ�វិភាាពុក្រក�ក្រក នុងិក្រតវូិការ 

ចា��ច់នុវូិការខែ��ា�សា�ខភាាពុ។ 

 សាមូរ�ឭក�ាកាលពុ�នៃ�ៃ�� ២០ ខែខសា�ហា ឆ្នាំាំ� ២០២១  

កនុងំមក ភូាមិសាាស្ត្រសាមួីយច�នុនួុកំ�ងស្រុសាកុជ្ឈា�ក�ានុ ីកំ�ង

បោះខតកី្រពុះវិហិារ រួមមានុ ឃុំ��ជ្ឈា�ក�ានុ ីឃុំ���ឹកក្រកហម ឃុំ��

ក្រពុ�ងធា� ឃុំ��រ�បោះ�ោះខែស្រុសា ឃុំ��យាង ឃុំ��កនុិតួ ឃុំ��ស្រុសាខែអម នុងិ  

��ុម�ារងាររប៊ុស់មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជាជួប៊ុពីិភាា�សា
�ារងារជាមួយ៍លេ�ោ� ផ្ទះាន ់សាខែមាន លេមប៊ុញ្ជាា�ារត�ប៊ុន់
�ប៊ុតបិ៊ុតត�ិារសឹ�ស្រីសុ�ជា��សានត នងិ�ងទ័ូពីឈរលេជើងលេនៅ 
�ច�ជា�ខែត សិិតលេនៅ�ុំងភូាមិលេតលេជោបុ៊ុសសសបូវ ឃាុ�ស្រីសខែអម 
ស្រីសុ�ជា��សានត លេខតត�ពី�វិហារ។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រូប៊ុរាប់៊ុពីីសតា�៖ លេ�ោ� លេសោម បុុ៊ុនថន ��ុម�ារងារ
មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា, លេ�ោ� យ៍ាងុ ហតួ �ប៊ុធាាន
��ុម�បឹ៊ុ�សាស្រីសុ�ជា��សានត, លេ�ោ� វុធា តារាា អភិាប៉ា�ស្រីសុ�ជា�
�សានត នងិអំ�ស្រីសី គឹាម សុវ� េដ្ឋិាន�ី�ុម�ារងារមជឈម�ឌ�
ឯ�សារ�មុុជា។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

��ុម�ារងាររប៊ុស់មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជាថតរូប៊ុជុ�គាាំ
ជាមួយ៍�ងទ័ូពីឈរលេជើងលេនៅ�ច�ជា�ខែត សិិតលេនៅ�ុំងភូាមិលេតលេជោ
បុ៊ុសសសបូវ ឃាុ�ស្រីសខែអម ស្រីសុ�ជា��សានត លេខតត�ពី�វិហារ។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

�ងទ័ូពីឈរលេជើងលេនៅ�ច�ជា�ខែត ��ពីុងពីិនតិ�លេមើ�អ�តូងទឹូ�។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

��ុម�ារងាររប៊ុស់មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជាថតរូប៊ុជុ�គាាំ
ជាមួយ៍�ងទ័ូពីឈរលេជើងលេនៅ�ច�ជា�ខែត សិិតលេនៅ�ុំងភូាមិលេតលេជោ
បុ៊ុសសសបូវ ឃាុ�ស្រីសខែអម ស្រីសុ�ជា��សានត លេខតត�ពី�វិហារ។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

ឃុំ��មរកត ក្រតវូិ�នុ�ិ�ខ�់ិ នុងិ ក�ណ្ឌតស់្រុសាកុជ្ឈា�ក�ានុ ីជ្ឈា 

ត��នុក់្រកហម បោះ�ើមប���់សាាាតក់ារឆ្នាំងំរាល�ាលនៃនុជ្ឈ�ងឺ

កូវិ��-១៩ ��ខែ�ំង�ម� បោះ�លតា (delta) បោះ�ោយសាារត��នុ់

បោះនុះមានុក្រពុ�ក្រ��លជ់្ឈា�់ជ្ឈាមួយក្រ�បោះ�សានៃ� នុងិឡុាវិ ។

 បោះនុៅច�ង��ច�់នៃនុកិចចក្រ�ជ្ឈ�� បោះលោក វិ�ធា �ារេា អភិា�ល 

នៃនុ�ណ្ឌៈអភិា�លស្រុសាកុជ្ឈា�ក�ានុ ីនុងិបោះលោក យ�ង ហនួុ 

ក្រកុមក្រ�ឹក�ាស្រុសាុកជ្ឈា�ក�ានុ ី�នុសាខែមីងការសាាិ�មនុ៍

�ល់ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាខែ�ល

�នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាយកស្រុសាុកជ្ឈា�ក�ានុីជ្ឈាបោះ�ោលបោះ�ៅ

បោះ�ើមប�ច�ះស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ�ាក់�ងនុងឹក្រ�វិតីិក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

ខែខមរក្រកហម នុងិជ្ឈួយបោះលើខែផ្សាំកសា�ខភាាពុ បោះក្រពុោះអំក

រសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមកានុខ់ែតមានុវិ័យ

ច�ណ្ឌាសា់បោះ�ៅបោះហើយ។
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឈឹមឹ ឡុុក៖ កងចល័តសេ�កនពុងរបបស�មរប្រកហម

 ឈឹមឹ ឡុ�ក អាយ�៧២ឆ្នាំាំ� សាពុនិៃ�ៃរសាប់ោះនុៅភូាមិនៃក្រជ្ឈ ឃុំ��

នៃក្រជ្ឈ ស្រុសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ឈឹមឹ ឡុ�ក បោះកើត

បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៥០ កំ�ងក្រ�សួាារខែ�លមានុជ្ឈ�វិភាាពុក្រក�ក្រកបោះនុៅ

ភូាមិបោះក្រតោក ឃុំ��នៃក្រជ្ឈ ស្រុសាុកក�ពុង់ក្រតខែ�ក បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

ឈឹមឹ ឡុ�ក មិនុ�នុបោះរៀនុសាូក្រតបោះក្រជ្ឈៅក្រជ្ឈះបោះ� �ឺ�ាត�់នុ 
ឈឹ�់បោះរៀនុបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៧ បោះ�ើមប�ជ្ឈួយឪពុ�កមីាយបោះធាិើ 

ខែស្រុសា នុងិបោះធាិើការងារកំ�ងផ្សាះិរហតូ�ល ់លនុ ់នុល ់បោះធាិើរ�ឋ 
ក្រ�ហារ�មំាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� បោះនុៅនៃ�ៃ�� 

១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ បោះក្រកោយរ�ឋក្រ�ហារភាាំម មានុ 

បោះហត�ការណ៍្ឌ�ាក់ពុក្រងាយ�ាហានុធា�វិ��បោះនុៅបោះលើ�ឹក

��ភូាមិបោះក្រតោក។ អំកភូាមិ�ា�ងអសា់�នុចាកបោះចញឹពុ�ភូាមិ 

ក�បោះណ្ឌើតរ�សាខ់ំនួុ។ កាលបោះនុោះ��តា�ង «ក្រតពុា�ង�័ពុ» សាាតិ 
កំ�ងភូាមិបោះក្រតោក �នុកំាយជ្ឈាសាមរភូាមិក្រ�យ��ធរវិាង

កងកមំា�ងបោះវិៀតក�ង នុងិធា�វិ�� បោះហើយក៏ជ្ឈា��កខែនុងំមក 

�ល់���ូងនៃនុកង�័ពុធា�វិ��រា�់រយនុាក់ខែ�រ។ ឈឹឹម 

ឡុ�ក �នុបោះឃុំើញឹបោះហត�ការណ៍្ឌបោះនុះផ្សាាិល់ខែភាកំ នុងិ�នុ

រ�ឭកបោះឡុើងវិិញឹ�ា៖ 

 ខំ��រនុ ធត់ខាំ�ងណ្ឌាសា់ បោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ��ក�ពុ�ងបោះនុៅ

បោះលើច�ងបោះតោំត បោះក្រពុោះ�នុបោះឃុំើញឹផ្សាាិល់ខែភាកំនុវូិកនុិ��រ�យ 

(ឧ�ធមោា�ចក្រក) ច�នុនួុ ១០បោះក្រ��ង ផ្សាិ�ក�ាហានុធា�វិ��

បោះពុញឹៗ �នុាិ�ខំនួុច�ះចតបោះនុៅបោះលើ�� បោះ�ើមប�ឲ្យ��ាហានុ

�ា�ងបោះនុោះបោះចញឹពុ�ឧ�ធមោា�ចក្រក។ កំ�ងមួយឧ�ធមោា�ចក្រក 

មានុ�ាហានុ ១២នុាក់ ។ បោះនុៅបោះពុលខែ�ល�ាហានុ�ា�ង 

បោះនុោះច�ះអសា់ ឧ�ធមោា�ចក្រក�ា�ងបោះនុះ�នុបោះហោះក្រតឡុ�់ 

បោះ�ៅវិញិឹ។ មួយសានុិ�ះបោះក្រកោយមក ខំ���នុបោះឃុំើញឹឧ�ធមោា�ចក្រក
 

ក្រតឡុ�់មកវិញិឹ បោះ�ោយ�កឹ�ាហានុធា�វិ��មក�ខែនុាមបោះ�ៀត។  

វេ�ង ពងសរ៉ាាសុិ ី

ឈមឹ �ុ� អាយុ៍៧២ឆ្នាំាំ� សពីើថ្ងៃថៃរស់លេនៅភូាមិថ្ងៃ�ជ  
ឃាុ�ថ្ងៃ�ជ ស្រីសុ���ពីង់�តខែប៊ុ� លេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

28 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខំ��មិនុហាានុច�ះពុ�បោះលើច�ងបោះតោំតបោះឡុើយ បោះក្រពុោះ�ាហានុ 
ធា�វិ��បោះនុៅជ្ឈ���ាំបោះពុញឹ��វិាលចតឧ�ធមោា�ចក្រក។ ខំ��បោះនុៅបោះលើ 
ច�ងបោះតោំតរហតូ�ាលខ់ែតឧ�ធមោា�ចក្រក�ា�ងបោះនុោះក្រតឡុ�់ 

បោះ�ៅវិិញឹ បោះហើយ�ាហានុធា�វិ���ា�ងអសា់�នុចាកបោះចញឹ

ពុ���បោះនុោះ។ ខំ���នុបោះឃុំើញឹឧ�ធមោា�ចក្រក១០បោះក្រ��ង ច�ះចត

ច�នុនួុ ៥បោះលើកកំ�ងនៃ�ៃខែតមួយ បោះ�ើមប��ាក់�ាហានុធា�វិ��

ច�ះ។ ខំ��ភ័ាយខាំ�ងណ្ឌាសា ់បោះក្រពុោះខាំច�ាហានុធា�វិ��បោះឃុំើញឹ

ខំ�� បោះហើយ�ញ់ឹខំ���មំាក់ពុ�បោះលើច�ងបោះតោំត។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ ខំ���នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួយស្ត្រសាី�ខែ�លជ្ឈា 
អំកភូាមិជ្ឈាមួយ�ាំ កំ�ងបោះពុលខែ�លសាាានុភាាពុរសា់បោះនុៅ

រ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ូបោះ�ៅកំ�ងឃុំ��នៃក្រជ្ឈក�ពុ�ង��ួលរងនុវូិការ

�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក នុងិការក្រ�យ��ធ�ាំ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ

ក្រកមុពុកួរ�ឋការ (អំក�បោះក្រមើការខាងរ��សាាធាារណ្ឌរ�ឋ

ខែខមរ) មួយកងមានុ�ាំជ្ឈាង��់នុាក់ �នុនុា��ាំចលូហ�ូ 

អាហារខែ�លបោះរៀ�ច���កសាក្រមា�់��ួលបោះភាៀំវិកំ�ងពុធិា�បោះរៀ�ការ 
រ�សាអំ់កភូាមិ បោះ�ោយមិនុ�នុក្រ��់��ណឹ្ឌងម�នុបោះឡុើយ។ 

ខំ�� នុងិក្រកុមក្រ�ួសាារ ក៏�ចូជ្ឈា អំកភូាមិឯបោះ�ៀតខែ�ល�នុ

ចលូរួមបោះនុៅកំ�ងពុិធា�មងគលការ មានុការភ័ាយសានំុប់ោះសាោំ

ច�បោះពុោះវិតមីានុអំក�ា�ងបោះនុោះ បោះក្រពុោះ�ាហានុមំាក់ៗសា��ធ 

ខែតមានុសាាុយកា�បោះភាំើង នុងិ�ងាាញឹអាក�បកិរយិាក្រចបោះងង 

ក្រចងាង នុងិឫកពុារមិនុសាមរម�។ បោះក្រកោយបោះពុល

បោះរៀ�ការ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធ មិនុខែ�ល�នុសាក្រមាកបោះនុៅកំ�ងផ្សាះិ
 

ជ្ឈា�់លា�់បោះ� នុងិមិនុ�នុក្រ�ក�រ�របោះធាិើខែស្រុសា�ចូរាល ់

�ងខែ�រ បោះក្រពុោះខែតសាន្ត្រីងគាម នុងិការចលូល�កល�យរ�សា់ 

�ាហានុធា�វិ�� នុងិក្រកមុរ�ឋការ។ សាមរភូាមិតចូធា��នុបោះកើត 

បោះឡុើងជ្ឈាហរូខែហបោះនុៅកំ�ងភូាមិបោះក្រតោក។ អំកភូាមិ�ា�ងអសា ់�នុ 
បោះ�ះ�ង់បោះចោលផ្សាះិសាខែមបងរ�សាខ់ំនួុ រួច�នុនុា��ាំខែសាងិ 
រក��ជ្ឈក្រមក�បោះណី្ឌោះអាសានុបំោះនុៅខែកបរផ្សាំូវិជ្ឈាតបិោះលខ១។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធ ក្រពុម�ា�ងអំកភូាមិឯ 
បោះ�ៀត �នុវិិលក្រតឡុ�់មកកានុភូ់ាមិក�បោះណ្ឌើតវិិញឹ �នុាិ�់ 

ពុ��នុ�ងឹ�ា កងកមំា�ងធា�វិ��នុងិពុួករ�ឋការ �នុ�ាក់ 

មូល�ឋានុ�័ពុរ�សា់ខំនួុបោះនុៅកំ�ង�របិោះវិណ្ឌវិតនីៃក្រពុបោះពុោនុ។ 

មក�លផ់្សាះិវិិញឹ អំកភូាមិភាា�បោះក្រចើនុ�នុចូល�បោះក្រមើកំ�ង

ជ្ឈរួ��វិិតនីុត៍ាមការអូសា�ាញឹតៗ�ាំពុ�កខែនុងំមួយបោះ�ៅ 

កខែនុងំមួយ។ កងកមំា�ងបោះវិៀតក�ង (បោះវិៀតណ្ឌាមខាង 

បោះជ្ឈើង) �ឺជ្ឈាអំកជ្ឈួយ�ងាាត�់បោះក្រងៀនុកបួនុយ��ធសាាស្ត្រសាី

�ល់អំកភូាមិខែ�ល�នុសាម័ក្រ�ចិតីចូល�បោះក្រមើកំ�ងកង 
កមំា�ងរ�បោះ�ោះ ឬចលនុារួ�រួមជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា។ មូល�ឋានុ

មួយកខែនុងំសាាិតបោះនុៅខែកបរវិតបីោះ�ង ខែ�លសាាិតបោះនុៅមិនុ

ឆ្នាំៃាយ�េ�នុមានុពុ�មូល�ឋានុបោះយោធាារ�សា់ លនុ ់នុល់ បោះនុៅ

វិតនីៃក្រពុបោះពុោនុ �ឺជ្ឈាកខែនុងំក្រ�មូលផ្សាី�� នុងិ�ងាាត�់បោះក្រងៀនុ

កបួនុយ��ធសាាស្ត្រសា�ីលក់ងកមំា�ងខែខមររ�បោះ�ោះ។ ខំ��មិនុ�នុ

សាម័ក្រ�ចិតចីូល�បោះក្រមើកំ�ងជ្ឈួរ��វិិតនីុប៍ោះឡុើយ។ ក្រ�ធាានុ

ភូាមិ នុងិអំកសាគាល�់ាំជ្ឈាបោះក្រចើនុនុាក់�នុមកអូសា�ាញឹ ខំ��

ឲ្យ�ចលូ�បោះក្រមើជ្ឈាត ិ�េ�ខែនុខីំ��ក្រ�ខែកកបោះ�ោយបោះលើកបោះហត�ផ្សាល

�ា បោះនុៅបោះមើលក្រ�ពុនុធកូនុខច� នុងិរកសា��ចិ�ចមឹក្រ�ួសាារ។ 

 បោះក្រកោយនៃ�ៃជ្ឈយ័ជ្ឈមំះរ�សាខ់ែខមរក្រកហម បោះនុៅ��១៧  

ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��ក្រតូវិ�នុបោះរើសាបោះអើង នុងិចាត់

ចលូជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ម��ចូក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមំៀសាឯបោះ�ៀតខែ�រ។  

ខំ��ក្រតូវិ�នុកមមាភិា�លខែខមរក្រកហម�ាំក់មូល�ឋានុ ចាត ់
តា�ងឲ្យ�បោះធាិើការងារខែរក�� បោះលើក��នុ�់ ជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយ ភាាួរ 
ខែស្រុសា នុងិ�កឹជ្ឈ�ាូនុស្រុសាវូិ។ ខំ���នុហ�ូ�យបោះនុៅក្រតមឹខែត

បោះ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៦�េ�បោះណ្ឌ េោះ បោះក្រកោយមកក្រតូវិ�ូីរមកហ�ូ

��ររហតូ�លន់ៃ�ៃរ�បោះ�ោះ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ 

ខំ��មិនុមានុ�ត�់ង់សាមាជ្ឈិកក្រ�ួសាារណ្ឌាមំាក់កំ�ងរ��

ខែខមរក្រកហមបោះឡុើយ។ អិ�ខែ�លពុ�ិក��ផ្សា�តសាក្រមា�់ខំ��បោះនុៅ 
សាម័យបោះនុោះ �ឺការហ�ូច�កមិនុក្រ��់ក្រ�ានុ ់បោះហើយបោះហត� 

ការណ៍្ឌខែ�លបោះធាិើឲ្យ�ខំ��រនុ ធត�់�ផ្សា�តបោះនុោះ �ឺបោះឃុំើញឹសាាកសាពុ 
មនុ�សា�បោះនុៅកំ�ងរបោះណី្ឌៅ នុងិសាាំកសាាំមនៃនុការបោះធាិើ�ារ�ណ្ឌកមម 
រ�សាក់មមាភិា�លខែខមរក្រកហមខាងភូាមិភាា�នុរិត�មកបោះលើ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុងិអត�តកមមាភិា�លខែខមរក្រកហមខាងភូាមិ 

ភាា��ូពុ៌ា។ 

 ខំ��បោះនុៅចា��ា «នៃ�ៃមួយបោះវិលាបោះមេោងក្រ�មាណ្ឌ ១០ 
ក្រពុកឹកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំ���នុ�បោះណី្ឌើរបោះ�ោឲ្យ�សា��បោះសាមៅរហតូ

 
�លក់្រ��ះបោះឃុំើញឹរបោះណី្ឌៅធា�ៗ ច�នុនួុ�� នុងិ�បោះងគោលឫសា�� 

��ឈរខសុា់ៗ ច�នុនួុពុ�រ ខែ�លបោះនុៅខាងច�ងមានុចងភាាា�់ 

បោះមក្រកពូុ�រសាក្រមា�់ចាក់�នុំសឺា�បោះឡុងបោះឡុើង។ របោះណី្ឌៅ�ា�ង 

លេនោ�មានទូ�ហ��ប៊ុខែហ�៦ខែមា�ត�ាលេរា ។ ខាុ�មិនដ្ឋិឹ ងពីី ជលេ�មៅ 
របោះណី្ឌៅបោះ� បោះក្រពុោះសាាកសាពុមនុ�សា�បោះនុៅបោះពុញឹរបោះណី្ឌៅ�ា�ង 

��បោះនុោះ។ ខំ��រនុ ធតខ់ាំ�ងណ្ឌាសា។់ ខំ��បោះឃុំើញឹសាាកសាពុខែ�ល
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាាំ�់បោះ�ៅបោះហើយ នុងិបោះឃុំើញឹមនុ�សា� ក�ពុ�ងក្រ�កាច ់ក្រពុម 

�ា�ងបោះឃុំើញឹមនុ�សា�ខែ�លខ�ក្រ�ឹងវិារបោះតោងសាាកសាពុ�នៃ� 

បោះ�ៀតបោះ�ើមប�បោះឡុើងមកខាងបោះលើមាត់របោះណី្ឌៅ។ ខំ��បោះឃុំើញឹ 
ឈឹាមក្រ�ឡុាក់សាាកសាពុ អំករងរ�ួសា នុងិបោះឃុំើញឹ 

ឧ�ករណ៍្ឌបោះធាិើ�ារ�ណ្ឌកមម នុងិវិាយសាមំា�់។ ខំ��ហ�ូ��រ 
មិនុចូល �នុាិ�់ពុ�បោះឃុំើញឹបោះហត�ការណ៍្ឌបោះនុោះ។ បោះក្រកោយ 

មក ខែខមរក្រកហមមកពុ�ខាងភូាមិភាា�នុរិត��នុ�ងិ�ខំ�� នុងិ 
ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឯបោះ�ៀតឲ្យ�ចាកបោះចញឹបោះ�ៅកានុស់្រុសាកុក្រពុះបោះសាីច  

នុងិ�នុបីោះ�ៅអំកបោះលឿង។ ខំ��មិនុ�នុបោះ�ៅអំកបោះលឿងបោះ�  
បោះក្រពុោះកងកមំា�ងរណ្ឌសារិ�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈា 
មកជ្ឈយួសាបោះន្ត្រីងគោះ។ ខំ���នុក្រតឡុ�់មកស្រុសាុកក�បោះណ្ឌើត 
វិិញឹ នុងិ�នុរសា់បោះនុៅជ្ឈ��ក្រ�ួសាាររហតូមក។ 

 សាពុនិៃ�ៃខំ��មានុម�ខរ�រជ្ឈាច�ងបោះភាៅ នុងិជ្ឈាអំក�ណី្ឌ�ះ

សាខែណី្ឌកលក់។ ក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ំ���នុជ្ឈយួបោះធាិើកិចចការបោះនុះ។  
�នុាិ�់ពុ�ជ្ឈ�ងឺកូវិ��-១៩ �នុ�ម�យ ខំ��ពុ��សាវូិមានុបោះពុល 
��បោះនុរបោះឡុើយ បោះក្រពុោះខំ��ក្រតូវិបោះ�ៅបោះធាិើច�ងបោះភាៅបោះនុៅតាមពុិធា� 
��ណ្ឌ� នុងិមងគលការបោះនុៅកំ�ងឃុំ��នៃក្រជ្ឈ នុងិឃុំ��បោះផ្សា�ងៗ

បោះ�ៀត។ បោះក្រកៅពុ�កិចចការច�ងបោះភាៅ ខំ��មានុតនួុា��មួយបោះ�ៀត

�ឺ ក្រ�ធាានុក្រកមុការងារ�ណ្ឌ�ក�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាក្រ�ចា� 
ឃុំ��នៃក្រជ្ឈ។ ខំ��សាមូផ្សាាី�បោះផ្សាំើឲ្យ�បោះកមងៗជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ ខតិខ�បោះរៀនុ 
សាកូ្រតអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហមឲ្យ��នុចបាសាល់ាសា់

បោះ�ើមប�ជ្ឈាការចូលរួម��់សាាាតក់ារវិិលក្រតឡុ�់នៃនុរ�� 

�េ�ល ពុត ជ្ឈាបោះលើក��ពុ�រ។

 វា�ខែស្រីសលេនៅ�ំុងភូាមិថ្ងៃ�ជ ឃាុ�ថ្ងៃ�ជ ស្រីសុ���ពីង់�តខែប៊ុ� 
លេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង។  
(លេផ្ទះង ពីងសរាាសុី/ មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ញឹមឹ លាម ៖ សេរឿងរាេវជតីវតិ
កនពុង្ម័យ៍ស�មរប្រកហម

 ញឹឹម លាម អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ� (បោះកើតបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៥៥) 

កំ�ងក្រតកូលកសាកិរក្រក�ក្រក បោះនុៅភូាមិ�ក់ពុរ ឃុំ��នៃក្រជ្ឈ ស្រុសាកុ 
ក�ពុង់ក្រតខែ�ក បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ឪពុ�ករ�សា ់លាម បោះឈឹមោះ  

ញឹឹម ពុ�� នុងិមីាយបោះឈឹមោះ អា� � សាានុ ់។ លាម មិនុ�នុបោះរៀនុ 

សាូក្រតបោះក្រជ្ឈៅក្រជ្ឈះបោះ� �ឺបោះរៀនុក្រតឹម�ាំក់��១១ (បោះសាមើ�ាំក់

��២) កាលពុ�សាម័យសាងគមរាស្ត្រសានីុយិម បោះហើយក៏�នុ

ឈឹ�់បោះរៀនុមកជ្ឈយួបោះមើលខែ��ាូនុកំ�ងក្រ�សួាារ។ លាម �នុ
 

បោះរៀ�ការបោះនុៅអាយ�១៨ឆ្នាំាំ� (កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៩) ជ្ឈាមួយ

�ី�បោះឈឹមោះ យូរ វិង� ។ បោះក្រកោយពុ�បោះរៀ�ការរួច លាម �នុ 

បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយក្រ�សួាារខាង�ី� បោះនុៅកំ�ងភូាមិក្រ�ធាាត� 

ឃុំ��ក្រ�ធាាត� ស្រុសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ បោះពុលខែ�ល 

លាម បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅភូាមិក្រ�ធាាត� ក៏បោះកើតមានុក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌ 

បោះធាិើរ�ឋក្រ�ហារ�មំាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� បោះនុៅ

នៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ បោះ�ោយបោះលោក លនុ ់នុល។់ 

បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧០�ខែ�ល លាម �នុបោះឃុំើញឹមានុវិតីមានុ 
កង�័ពុបោះវិៀតក�ង បោះនុៅកំ�ងឃុំ��ក្រ�ធាាត�។ �នុីចិបោះក្រកោយមក  
ក៏មានុការ�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�កបោះធាិើឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុភិាតភ័ាយ នុងិ 

រតច់លូបោះលណ្ឌ�ឋានុបោះ�ើមប�លាក់ខំនួុបោះសាិើររាលន់ៃ�ៃ។ លាម  
�នុ�នុបីោះ�ៀត�ា មក�លឆ់្នាំាំ�១៩៧៣ ការ�មំាក់ក្រ�ា�់ 

ខែ�កខែលងបោះកើតមានុបោះហើយ បោះហើយការបោះធាិើខែស្រុសាក្រ�វិាសា់ 

នៃ�ក៏ចា�់បោះផ្សាីើមជ្ឈា�បោះណី្ឌើរៗ។ 

 បោះក្រកោយពុ�ខែខមរក្រកហម ��ួល�នុជ្ឈយ័ជ្ឈមំះបោះនុៅនៃ�ៃ�� 

១៧ ខែខលេមសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ាម លេឃាើញមាន�ារជលេមំ�ស

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញឹពុ���ក្រកងុភាំ�បោះពុញឹ មករសាប់ោះនុៅតាម��ជ្ឈនុ 

���ាចស់្រុសាយាល។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមំៀសា�ា�ងបោះនុោះក្រតវូិ

អងគការចាតឲ់្យ�រសា់បោះនុៅ�ាច់បោះ�ោយខែឡុកពុ��ាំ។ លាម 

នុងិក្រ�ួសាារ ក៍ក្រតូវិ�នុអងគការចាត់ឲ្យ�រសា់បោះនុៅខែ�កពុ� 

�ាំខែ�រ បោះ�ោយ�ី�រ�សា ់លាម ក្រតវូិបោះ�ៅបោះធាិើជ្ឈាក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុ

បោះកមងៗបោះនុៅភូាមិបោះផ្សា�ង ច�ខែណ្ឌក លាម រសាប់ោះនុៅកំ�ងភូាមិក្រ�ធាាត� 
ខែ�លជ្ឈាស្រុសាុកក�បោះណ្ឌើតរ�សា់�ី��ខែ�ល។ លាម �នុ

បោះលើកបោះឡុើង�ា កំ�ងរ�� �េ�ល ពុត អងគការបោះក្រ�ើ�ាតឲ់្យ� 
បោះធាិើការងារមិនុខែ�ល�នុសាក្រមាកបោះឡុើយ។ ការងារ�ា�ង 

បោះនុោះមានុ�ចូជ្ឈា បោះធាិើជ្ឈ� បោះលើកក្រ�ពុន័ុធភាំឺខែស្រុសា បោះលើក��ចាក់

��បោះពុញឹភូាមិបោះ�ើមប�សាង់ផ្សាះិ�ម�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាាំក់បោះនុៅ ខែសាង

ផ្សាះិ នុងិ��កស្រុសាូវិ។ រ�ឯការហ�ូច�កវិិញឹ លាម មិនុ�នុ

សូិ ហាន់ិ 

ញឹម �ាម អាយុ៍៦៧ឆ្នាំាំ� រស់លេនៅភូាមិដ្ឋិ�់ពីរ ឃាុ�ថ្ងៃ�ជ 
ស្រីសុ���ពីង់�តខែប៊ុ� លេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 31



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហ�ូខែឆ្នាំាត នុងិក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះឡុើយ �ឺភាា�បោះក្រចើនុហ�ូខែត 

��រលាយជ្ឈាមួយសាមំបោះ�ើមបោះចក ខែ�លជ្ឈាបោះហត�បោះធាិើឲ្យ�  

លាម នុងិ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះ�ៀតមិនុមានុកមំា�ងក្រ��់ក្រ�ានុ ់

បោះ�ើមប�បោះធាិើការងារ។ លាម �នុ�ខែនុាមបោះ�ៀត�ា សាមូប�ខែត

��ណ្ឌា� នុងិសាតរិ�សា់�ាតច់ិ�ចមឹ ក៏អងគការមិនុឲ្យ�ហ�ូ 

ខែ�រ �ឺឲ្យ� យកបោះ�ៅ�ាក់បោះនុៅកំ�ងបោះរោង�យរួម។ ក្រ�សានិុ 
បោះ�ើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុណ្ឌាលចួហ�ូ បោះហើយអងគការបោះសា�ើ��ងឹ នុងឹ 

ចា�់��ាូនុបោះ�ៅបោះរៀនុសាកូ្រតមិនុខានុ។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លអងគការ 
��ាូនុអំកក្រ�ក្រពុឹតកី�ហ�សាបោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រត �ឺមិនុខែ�ល

បោះឃុំើញឹអំក�ា�ងបោះនុោះវិលិក្រតឡុ�់មកវិញិឹបោះ�។ បោះក្រកៅពុ�ការ 

��ាូនុបោះ�ៅបោះរៀនុសាកូ្រត ក៏បោះឃុំើញឹមានុការជ្ឈបោះមំៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
ឲ្យ�បោះ�ៅបោះខតបីោះពុោធា៍សាាត ់នុងិ�ត�់��ងខែ�រ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ បោះពុលខាងកមមាភិា�ល នុងិកង�័ពុ 

មកពុ�ភូាមិភាា�នុរិត�ចលូមកកំ�ងមូល�ឋានុ ការហ�ូច�ក

កានុខ់ែតមានុការខះិខាតបោះ�ៅៗ។ កមមាភិា�ល នុងិកង�័ពុ 

មកពុ�ខាងនុរិត� �នុបោះចោ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូាមិភាា��ូពុ៌ា 
�ា «ខែខមរកបាលសា កបតជ់្ឈាមួយអងគការ»។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ  

លាម បោះឃុំើញឹមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាបោះក្រចើនុ�នុរតប់ោះភាៀសាខំនួុ

ចលូបោះ�ៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម។ អំកខែ�លរតប់ោះភាៀសា 
ខំនួុ�ា�ងបោះនុោះ បោះនុៅបោះពុលខែ�លអងគការចា�់ខំនួុ�នុ ក្រតវូិ

 
�នុអងគការបោះធាិើ�ារ�ណ្ឌកមមយេាងធាៃនុធ់ាៃរ នុងិ�ញ់ឹសាមំា�់

លេចោ�ខែតមាង។ �ាម ប៉ានលេ�ើ�លេ�ើ ងថា លេនៅចងុឆ្នាំាំ�១៩៧៨  

កមមាភិា�ល នុងិកង�័ពុមកពុ�នុរិត��នុ�ញ្ញាាឲ្យ��ាត ់នុងិ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះ�ៀតជ្ឈ�កស្រុសាះខែ�លមានុ��ហ�៤ខែមេក្រត��ណ្ឌ 

នុងឹ៤ខែមេក្រត បោះ�ោយ�ាតឮ់ពុាក�ចចាមអារេាមថា�មែា 

ភិា ប៉ា� និង�ងទ័ូពីខែខែរ��ហមទូា�ងលេនោ�មានគាលេ�មោង

សាមំា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិក�់កំ�ងស្រុសាះបោះនុោះ។  �េ�ខែនុ�ីបោះក្រមោង 
នៃនុការសាមំា�់បោះនុោះ�នុ�រាជ្ឈយ័ បោះ�ោយសាារមានុកង�័ពុ 

សាមក័្រ�ចតិីបោះវិៀតណ្ឌាម នុងិក�័ពុរណ្ឌសាសិា�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះ

ជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈាចូលមករ�បោះ�ោះ�ានុប់ោះពុលបោះវិលា។ 

 បោះ�ោះ��យេាងណ្ឌាបោះនុៅម�នុបោះពុលរ�បោះ�ោះ នៃ�ៃ��៧ ខែខ 

មករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩  លាម នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះ�ៀតក្រតវូិ 

ខែខមរក្រកហមជ្ឈបោះមំៀសាបោះចញឹពុ�ភូាមិ�ា�ងអសា។់ លាម ក្រតវូិ 

�នុខែខមរក្រកហមជ្ឈបោះមំៀសាបោះ�ៅ�លភូ់ាមិក�់ក្រ�ហ�ក សាាតិ 

បោះនុៅខាងបោះកើតអំកបោះលឿង។ �នុាិ�់មកក៏មានុអំកជ្ឈិះបោះសាះ

បោះ�ៅក្រ��់�ាត�់ាឲ្យ�វិលិក្រតឡុ�់មកបោះក្រកោយវិញិឹ បោះក្រពុោះ

ក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតកិ្រតវូិ�នុរ�បោះ�ោះបោះហើយ។ លាម �នុវិលិមក

ផ្សាះិវិិញឹ នុងិ�នុមករសា់បោះនុៅជ្ឈួ�ជ្ឈ��ក្រ�ួសាារបោះឡុើងវិិញឹ។ 

លាម នុយិាយ�ា អិ�ខែ�ល�ាតប់ោះនុៅខែតចងចា�មិនុអាច 

��បោះភាចំ�នុបោះនុោះ �ឺការ�ត�់ង់�ង�ាូនុ២នុាក់ នុងិការ 
ខែ�លអងគការបោះក្រ�ើឲ្យ��ាតប់ោះធាិើការងារ�មានុបោះពុលសាក្រមាក 

�ឺឲ្យ���កស្រុសាវូិកំ�ងមួយនៃ�ៃឲ្យ��នុច�នុនួុ៧បោះតៅ ក្រ�សានិុបោះ�ើ

��កស្រុសាវូិមិនុបោះហើយតាមខែផ្សានុការ �ឺអងគការមិនុឲ្យ�ហ�ូ 

�យបោះឡុើយ។ បោះក្រកោយបោះពុលរ�បោះ�ោះភាាំមៗ លាម នុងិក្រ�ួសាារ 

បោះនុៅខែតមានុការល��កកំ�ងការហ�ូច�ក។ មួយរយៈ

បោះក្រកោយមក បោះនុៅបោះពុលខែ�ល លាម នុងិក្រ�សួាារបោះធាិើខែស្រុសា  

នុងិ�ា���ះ��ណ្ឌា��នុរយៈបោះពុលមួយឆ្នាំាំ� បោះ�ើ�ការហ�ូច�ក 

រ�សា�់ាត�់នុក្រ�បោះសាើរបោះឡុើងវិញិឹ។ សាពុនិៃ�ៃ ជ្ឈ�វិភាាពុរ�សា ់ 

លាម មិនុធាូរធាាបោះឡុើយ បោះក្រពុោះក្រតូវិច�ណ្ឌាយ�វិិកាមួយ 

ច�នុនួុធា� បោះ�ើមប�ពុ�ា�លជ្ឈ�ងឺក្រ�ចា�កាយរ�សា់�ី��ាត។់

ញឹម �ាម ផ្ទះត�់ប៊ុទូសមោាសនដ៍្ឋិ�់ សូ ហាន ់ 
��ុម�ារងារមជឈម�ឌ�ឯ�សារលេខតត ថ្ងៃ�ពីខែវង។  
(លេផ្ទះង ពីងសរាាសុី/មជឈម�ឌ�ឯ�សារ �មុុជា)

32 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ពុធ សាសេវឿៃ ៖ 
កងចល័តសេ�កនពុងរបបស�មរប្រកហម

 ពុ�ធា សាាបោះវិឿនុ អាយ�៦២ឆ្នាំាំ� បោះកើតបោះនុៅភូាមិនៃក្រជ្ឈ ឃុំ��

នៃក្រជ្ឈ ស្រុសាុកក�ពុង់ក្រតខែ�ក បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ សាាបោះវិឿនុ រសា ់

បោះនុៅកំ�ងក្រ�ួសាារកសាិករខែ�លមានុជ្ឈ�វិភាាពុមធា�ម។ 

សាាបោះវិឿនុ ជ្ឈាកូនុ��២កំ�ងច�បោះណ្ឌោម�ង�ាូនុ៩នុាក់។ 

សាាបោះវិឿនុ ចលូបោះរៀនុ���ូងបោះនុៅសាាលា�ឋាមសាកិ�ានៃក្រជ្ឈ។  

បោះក្រកោយបោះកើតមានុក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌរ�ឋក្រ�ហារ�មំាក់សាបោះមីច 

ក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� បោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

សាាបោះវិឿនុ �នុឈឹ�់បោះរៀនុ។ សាាបោះវិឿនុ នុងិក្រកមុក្រ�សួាារ�នុ 

ផ្សាាំសាប់ោះ�ៅរសាប់ោះនុៅមី��វិតរីមាសាឈឹរ សាាតិបោះនុៅកំ�ងឃុំ��បោះ�ោ
 

ខចក ស្រុសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក បោះខតនីៃក្រពុខែវិង បោះ�ោយសាារភ័ាយ 

ខាំចការ�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក នុងិភ័ាយខាំច�ាហានុធា�វិ�� 

ចលូមកបោះធាិើ�� �ំនុយ់កក្រ�ពុ�សាមបតី ិនុងិសាតពិុាហនុៈ។

 បោះក្រកោយពុ�បោះយោធាាខែខមរក្រកហម��ួល�នុជ្ឈយ័ជ្ឈមំះ 

បោះនុៅ��ក្រកុងភាំ�បោះពុញឹ បោះនុៅនៃ�ៃ១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

សាាបោះវិឿនុ បោះឃុំើញឹមានុការជ្ឈបោះមំៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញឹពុ�

��ក្រកុងមករសា់បោះនុៅតាម��ជ្ឈនុ��។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមំៀសា

ពុ���ក្រកុងភាំ�បោះពុញឹមករសាប់ោះនុៅតាមមូល�ឋានុ �នុរយៈបោះពុល 

ច�នុនួុ៣នៃ�ៃខែត�េ�បោះណ្ឌ េោះ ក៏ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមយកបោះ�ៅ

សាមំា�់បោះនុៅ�ួលបោះពុោធាច៍ាម (ឬ�ួលបោះតោំត) ខែ�លមានុ 

��តា�ងសាាិតបោះនុៅខាងបោះកើតវិតនីៃក្រពុបោះវិៀរ។ សាាបោះវិឿនុ �នុ 

នុយិាយ�ា បោះពុលបោះនុោះ �ាត�់នុបោះឃុំើញឹឈឹ�ំខែខមរក្រកហម 

�លេ�ាើរមនុ�សា��ា�ងហិងូៗ យកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោល។ ជ្ឈា 
បោះរៀងរាលប់ោះពុលកមមាភិា�លខែខមរក្រកហមយកមនុ�សា�បោះ�ៅ 

សាមំា�់ �ឺខែតងខែតចាក់បោះមក្រកបូោះ�ើមប�ក��ឲ្យ�សា�បោះឡុងខែស្រុសាក

រ�សា់ជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះឮបោះចញឹមកខាងបោះក្រកៅ។ ឈឹ�ំខែខមរ 

ក្រកហម�នុវិះយកក្រ�មាតរ់�សាជ់្ឈនុរងបោះក្រ�ោះមក�ាក់

ហាល��ក នុងិបោះ�ើមប�រា�់ច�នុនួុរាយការណ៍្ឌជ្ឈនូុ�ាំក់បោះលើ។ 

ច�ខែណ្ឌកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ក្រតវូិខែ�ងខែចកជ្ឈាពុ�រក្រ�បោះភា� �ឺ ��១) 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លរសាប់ោះនុៅកំ�ងមូល�ឋានុរ�បោះ�ោះ ចាតច់លូជ្ឈា 
ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះក្រតៀម នុងិ ��២) ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លជ្ឈបោះមំៀសាមក 

ពុ���ក្រកុងភាំ�បោះពុញឹ ចាតច់ូលជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ម�។ �នុាិ�់មក 

ខែខមរក្រកហម�នុខែ�ងខែចកការរសាប់ោះនុៅរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ �ឺ 

ក�មាររសាប់ោះនុៅបោះ�ោយក្រកមុក�មារ, យ�វិជ្ឈនុរសាប់ោះនុៅបោះ�ោយ 

ក្រកុមយ�វិជ្ឈនុ នុងិមនុ�សា�ចាសារ់សាប់ោះ�ោយមនុ�សា�ចាសា។់  

ច�ខែណ្ឌកការហ�ូច�ក ម�នុ���ូងខែខមរក្រកហមឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ហ�ូ�យ ខែតបោះក្រកោយមកឲ្យ�ហ�ូខែត��រលាយជ្ឈាមួយ

សូិ ហាន់ិ 

ពីុធា សាលេវឿន អាយុ៍៦២ឆ្នាំាំ� រស់លេនៅភូាមិថ្ងៃ�ជ ឃាុ�ថ្ងៃ�ជ  
ស្រីសុ���ពីង់�តខែប៊ុ� លេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាមំបោះ�ើមបោះចក�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ កាលបោះនុោះ បោះនុៅកំ�ងភូាមិនៃក្រជ្ឈ 

មានុបោះរោង�យរួម�ា�ងអសា់ច�នុនួុ៤កខែនុងំ។ 

 សាាបោះវិឿនុ នុងិក្រ�សួាារខំនួុរសាប់ោះនុៅល��កខាំ�ងណ្ឌាសា ់

បោះ�ោយសាារខែតឪពុ�ករ�សា់�ាត់មានុជ្ឈា�់សានុីសិាម័ុនុធ 

(ជ្ឈា�់នុនិុាំនុបោះយោ�យពុ�សាងគមចាសា)់។ ខែខមរក្រកហម

ចាតត់ា�ងឲ្យ� សាាបោះវិឿនុ បោះធាិើជ្ឈ��ាក់ខែស្រុសា �នុាិ�់មក ក៏��ាូនុ

�ាតឲ់្យ�បោះ�ៅបោះលើកក្រ�ពុ័នុធក្រ�ឡុាយបោះនុៅឃុំ��បោះឈឹើកាច ់កំ�ង 
ស្រុសាុក�ភាំ�។ បោះនុៅ��បោះនុោះ ក្រ�ធាានុកង�នុខែ�ងខែចកជ្ឈា

ក្រកមុៗ បោះ�ោយមួយក្រកមុមានុសាមាជ្ឈកិច�នុនួុ៣នុាក់ នុងិ 

ក្រតវូិបោះលើកក្រ�ឡុាយក្រ�ខែវិង១២ខែមេក្រតឲ្យ�បោះហើយកំ�ងមួយ 
នៃ�ៃ។ សាាបោះវិឿនុ �នុនុយិាយ�ា �ាតម់ានុសា�ណ្ឌាងបោះ�ោយ 

សាារសាមាជ្ឈកិកំ�ងក្រកមុរ�សា�់ាតឆ់្នាំាំត នុងិអាចលចួ�នុំ� 
ច�នុនួុខែមេក្រត�នុ។ បោះក្រកៅពុ�បោះលើកក្រ�ពុ័នុធក្រ�ឡុាយ ខែខមរ 

ក្រកហមបោះក្រ�ើ សាាបោះវិឿនុ ឲ្យ�បោះលើកក្រ�ពុ័នុធភាំឺខែស្រុសា នុងិជ្ឈ�ក 

ក្រ�ឡុាយ។ សាាបោះវិឿនុ �នុ�ីា បោះនុៅបោះពុល�ាត់ឈឹ ឺ�ាត់ 

មិនុខែ�លហាានុក្រ��់ក្រ�ធាានុក្រកមុបោះ� បោះក្រពុោះ�ាតប់ោះឃុំើញឹ 

ខែខមរក្រកហម��ាូនុអំកខែ�លសា��ចបា�់ឈឹបឺោះ�ៅបោះរៀនុសាកូ្រត។  
បោះនុៅបោះពុលខែខមរក្រកហម��ាូនុអំក�ា�ងបោះនុោះបោះ�ៅបោះរៀនុសាកូ្រត 
បោះហើយ �ឺមិនុខែ�ល�នុវិិលក្រតឡុ�់មកកងវិិញឹបោះ�។ 

 បោះក្រកោយមក ខែខមរក្រកហម�នុ��ាូនុ សាាបោះវិឿនុ មក 

�កសាិងូ នុងិបោះធាិើខែស្រុសា បោះនុៅឃុំ��ពុាមមនុាិរ ស្រុសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក 
វិិញឹ។ សាាបោះវិឿនុ ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមចាត់តា�ងឲ្យ�បោះ�ៅ

ជ្ឈ�កស្រុសាះ��ហ�៤ខែមេក្រត��ណ្ឌ៤ខែមេក្រត បោះនុៅភូាមិជ្ឈ�ពុាយ 

នុងិបោះ�ៅបោះធាិើការបោះនុៅភូាមិក្រកសាា�ង�ងបោះ�ៀត។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កង�័ពុសាមក័្រ�ចតិី

បោះវិៀតណ្ឌាម នុងិកង�័ពុរណ្ឌសារិ�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិ

កមុ�ជ្ឈា�នុវិាយចូលមករ�បោះ�ោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ បោះពុលបោះនុោះ 

សាាបោះវិឿនុ បោះឃុំើញឹអំកជ្ឈិះបោះសាះក្រ�កាសាក្រ��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ� 

វិិលបោះ�ៅភូាមិក�បោះណ្ឌើតរ�សាខ់ំនួុវិិញឹ បោះក្រពុោះកង�័ពុសាមក័្រ� 
ចិតបីោះវិៀតណ្ឌាម នុងិកង�័ពុរណ្ឌសារិ�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះ

ជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈា�បោះណី្ឌើម�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះពុ�កមំា�ងរ�សា់ �េ�ល 

ពុត បោះហើយ។ សាាបោះវិឿនុ ក៏�ចូក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះ�ៀត�នុវិលិ 

ក្រតឡុ�់មកផ្សាះិបោះនុៅកំ�ងភូាមិនៃក្រជ្ឈ នុងិជ្ឈួ�ជ្ឈ��ក្រ�ួសាារវិិញឹ។ 

 បោះក្រកោយនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ សាាបោះវិឿនុ  

�នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួយ�ី�បោះឈឹមោះ ហ��វិ សាារ�នុ នុងិមានុ 

កូនុច�នុនួុ៨នុាក់ កំ�ងបោះនុោះមានុកូនុស្រុសា�៣នុាក់។ ក្រ�សួាារ 
រប៊ុស ់សាលេវឿន រសល់េនៅមិន��ប៉ា�ដ្ឋិចូសម័យ៍ខែខែរ��ហម

បោះ� បោះក្រពុោះ�ី�រ�សា�់ាតម់ានុក្រ�ក់បោះ�ៀវិត�រ ៍បោះហើយ�ាត ់

អាចរកច�ណូ្ឌល�ខែនុាមពុ�ការចិ�ចមឹសាត ិនុងិ�ា��ខែនុំ

លក់យកក្រ�ក់មកផ្សាគតផ់្សាគង់ជ្ឈ�វិភាាពុរសាប់ោះនុៅកំ�ងក្រ�សួាារ។ 

ពីុធា សាលេវឿន ផ្ទះត�់ប៊ុទូសមោាសនដ៍្ឋិ�់ សូ ហាន ់ 
��ុម�ារងារមជឈម�ឌ�ឯ�សារលេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង។  
(លេផ្ទះង ពីងសរាាសុី/មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សេវទកិាប្របវត្សិាស្រ្ត្្ប្រគួសារ 
សេ�ឃុុំ�មហាលាភិ ស្រុ្ុកសេកា�្ូទៃិ ៃងិ ឃុុំ�គគរ  
ស្រុ្ុកក�ពង់សេ្ៀម សេ�តក្�ពង់ចា

ទ្ធិចូិ វវេណៈេ តិ និងិ វេ�ង វណៈេ កីា 

 ពុ�នៃ�ៃ��១២ �ល់នៃ�ៃ��១៥ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ 

ក្រកមុការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម �នុ

បោះរៀ�ច�បោះវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកី្រ�ួសាារបោះនុៅស្រុសាុកក�ពុង់ 

បោះសាៀម នុងិស្រុសាុកបោះកោះសាូ�ិនុ បោះខតកី�ពុង់ចាម។ ក្រកុម 

ការងារ�នុច�ណ្ឌាយរយៈបោះពុលច�នុួនុ២នៃ�ៃបោះធាិើការ

សាមោាសានុអំ៍ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅ

ភូាមិច�ការសាាមសាិ� ឃុំ����រ ស្រុសាុកក�ពុង់បោះសាៀម។ 

�នុាិ�់មកក្រកុមការងារ�នុ�នុចី�ះសាមោាសានុអំ៍ករសា់

មានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅភូាមិមហាលាភាបោះជ្ឈើង 

ឃុំ��មហាលាភា ស្រុសាុកបោះកោះសាូ�ិនុ។ ខាងបោះក្រកោម�ឺជ្ឈា

បោះរឿងរេាវិរ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម៖ 

១) ឈុុនិ ញាណៈ ក្សាងចិល័ីតិន្តារកី្សា ែពុងរបុបុផ្នែខែរត្រក្សាហម

 ឈឹ�នុ ញឹាណ្ឌ បោះភា�ស្រុសា� អាយ�៧៣ឆ្នាំាំ� �ចច��បនុំ

រសា់បោះនុៅភូាមិមហាលាភាបោះជ្ឈើង ឃុំ��មហាលាភា ស្រុសាុក

បោះកោះសាូ�ិនុ បោះខតកី�ពុង់ចាម �នុបោះរៀ�រា�់បោះរឿងរេាវិជ្ឈ�វិិ

តកំ�រ��ខែខមរក្រកហម�ា ខំ��បោះឈឹមោះ ឈឹ�នុ ញឹាណ្ឌ បោះកើត

បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៤៩ កំ�ងភូាមិមហាលាភា ឃុំ��មហាលាភា 

ស្រុសាុកបោះកោះសាូ�ិនុ បោះខតកី�ពុង់ចាម។ ខំ��មានុ�ី�បោះឈឹមោះ 

ជ្ឈឹម បោះជ្ឈឿនុ នុងិមានុកូនុច�នុនួុ៧នុាក់ �ឺស្រុសា�៤នុាក់ នុងិ

ក្រ�សុា៣នុាក់។ សាពុនិៃ�ៃបោះនុះ ខំ��ក្រ�ក�រ�របោះធាិើខែស្រុសាចមាារ។ 

ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈឹមោះ ឈឹ�នុ ជ្ឈា នុងិមីាយបោះឈឹមោះ បោះសាៀង 

ផ្សាា�។ ខំ��មានុ�ង�ាូនុក្រ�ុសាស្រុសា�សារ��ច�នុនួុ៥នុាក់។ 

 កាលបោះនុៅវិ័យក�មារ ខំ���នុចូលបោះរៀនុបោះនុៅសាាលា 
�ឋាមសាកិ�ាមហាលាភា រហតូ�ាំក់��៧ចាសា។់ បោះ�ោយ 

សាារខែតជ្ឈ�វិភាាពុក្រ�ួសាារល��កបោះពុក ខំ��សា��ឪពុ�កមីាយ

ឈឹ�់បោះរៀនុបោះ�ើមប�មកជ្ឈយួបោះធាិើការងារផ្សាះិ នុងិខែស្រុសាចមាារ

វិិញឹ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៨ ខំ���នុបោះរៀ�ការ នុងិផ្សាាំសា់បោះ�ៅ

រសា់បោះនុៅជ្ឈាមួយឪពុ�កមីាយបោះកមក។ ខំ�� នុងិ�ី�ក្រ�ក�រ�រ

បោះធាិើខែស្រុសាចមាារ។ រហតូ�លន់ៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

ក៏មានុរ�ឋក្រ�ហារ�មំាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� 

នុងិមានុ�ត�កមមបោះនុៅតាមផ្សាំូវិបោះ�ើមប�ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ លនុ ់

នុល់។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ �ី�រ�សា់ខំ���នុចូលរួម�ត�កមម

ជ្ឈាមួយអំកភូាមិបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត នុងិ�នុ�ខែងារកបួនុបោះ�ៅ�ល់

��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម។ បោះនុៅបោះពុលលៃាច �ី�រ�សា់ខំ���នុ

វិលិក្រតឡុ�់មកផ្សាះិវិញិឹ នុងិ�នុក្រ��់ខំ���ា �ាហានុ លនុ ់

នុល ់�នុ�ញ់ឹ�ន្ត្រីងាា��ត�ករ។ ច�ខែណ្ឌក�ាូនុក្រ�សុារ�សា់

បោះលោក លនុ ់នុល ់�ឺបោះឈឹមោះ លនុ ់នុលិ នុងិក្រ�ពុនុធ ខែ�ល

បោះធាិើការបោះនុៅចមាារបោះកៅសាាខូាងជ្ឈ�់ ក្រតូវិ�នុ�ត�ករសាមំា�់ 

បោះ�ោយអារក នុងិវិះបោះពុោះបោះនុៅមី���លំ់��ឹង។ 

ឈនុ ញា� អាយុ៍៧៣ឆ្នាំាំ� ប៊ុចចុប៊ុបនរំស់លេនៅភូាមិមហា�ាភា
លេជើង ឃាុ�មហា�ាភា ស្រីសុ�លេ�ោ�សូទិូន លេខតត��ពីង់ចាម
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ កង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហម �នុ

ចូលមក�ល់កំ�ងភូាមិមហាលាភា នុងិ�នុសាាំក់បោះនុៅ

បោះក្រកោមផ្សាះិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ កង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហមបោះសាៀំក 

បោះខោបោះខមៅអាវិបោះខមៅ នុងិបោះចញឹចលូភូាមិជ្ឈាក្រ�ចា�។ ខំ���ងឹ�ា 

កង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហម ក្រតូវិ�នុ��ាូនុបោះ�ៅបោះក្រតៀម

ឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅមី��បោះកោះចិនុ នុងិក�ពុង់រា� បោះ�ើមប�សាាិក់

�ញ់ឹមេារ�នុរ�សា�់ាហានុ លនុ ់នុល ់ខែ�ល�កឹបោះសាបៀង 

នុិងអាវិ�ធាយ��ធភ័ាណ្ឌឌពុ���ក្រកុងភាំ�បោះពុញឹបោះ�ៅ��រួមបោះខតី

ក�ពុង់ចាម។ ចបោះនុោំះពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧២ �ល់ ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ 

សាន្ត្រីងគាមរវិាង�ាហានុ លនុ ់នុល់ នុងិកង�័ពុរ�បោះ�ោះ

ខែខមរក្រកហម �នុផ្សាិ�ះបោះឡុើងកានុខ់ែតខាំ�ង។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ

មានុការ�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�កជ្ឈាបោះក្រចើនុបោះនុៅបោះលើភូាមិសាាស្ត្រសាី

ឃុំ��មហាលាភា។ ខំ��បោះនុៅចា��ា បោះនុៅម�នុបោះពុល�មំាក់ក្រ�ា�់

ខែ�កមីងៗ មានុយនុបីោះហោះ (ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ូបោះ�ៅបោះហៅ�ា

អាចានុស្រុសាាក់) បោះហោះមកខែឆ្នាំលិច�ះខែឆ្នាំលិបោះឡុើងបោះ�ើមប�

បោះសា�ើ�យកការណ៍្ឌអ�ពុ���តា�ងរ�សាខ់ែខមរក្រកហម។ �នុីចិ

បោះក្រកោយមក យនុបីោះហោះសាាំ�កាត�់នុបោះហោះមក�មំាក់

ក្រ�ា�់ខែ�ក ខែ�ល�ណី្ឌាលឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូាមិសាាំ�់ 

នុងិរងរ�ួសាជ្ឈាបោះក្រចើនុ ច�ខែណ្ឌកផ្សាះិសាខែមបងក្រតវូិបោះខចិខិ�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំ��បោះកើត�នុកូនុក្រ�សុាមំាក់។ �នុាិ�់ 
ពុ�បោះកើតកូនុរួច ខំ���នុសាាំក់បោះនុៅផ្សាះិរហតូ�លព់ុាក់កណី្ឌាល 
ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ បោះ�ើ�ខែខមរក្រកហមចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅខែរក��

បោះនុៅតាមការ�ឋានុកំ�ងភូាមិ។ អំកភូាមិខះំ�កសាិងូ អំកខះំ

ខែរក�� នុងិខះំបោះ�ៀតជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយ �េ�ខែនុខីែខមរក្រកហមមិនុ 

�ានុច់ាតត់ា�ងឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ៅបោះធាិើការបោះនុៅកងចលត័ឆ្នាំៃាយ 

ពុ�ភូាមិបោះឡុើយ។ បោះនុៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��បោះឃុំើញឹមានុអំក 
ភូាមិជ្ឈាបោះក្រចើនុក្រ�ួសាារក្រតូវិ�នុចលត័បោះ�ៅបោះធាិើការងារបោះនុៅតាម 

ការ�ឋានុ កំ�ងបោះខតកី�ពុង់ធា�។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧កមមាភិា�ល 

នុងិបោះយោធាាខែខមរក្រកហមបោះនុៅភូាមភាា�នុរិត��នុចូលមក

ភូាមិមហាលាភា។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ក្រ�ួសាារអំកភូាមិជ្ឈាបោះក្រចើនុ  

រួម�ា�ងក្រ�សួាារខំ��ក្រតវូិ�នុខែខមរក្រកហមជ្ឈបោះមំៀសាបោះ�ៅបោះខត ី
ក�ពុង់ធា�។ ក្រ�សួាារខំ�� �នុបោះ�ើរពុ�ភូាមិមហាលាភាបោះ�ៅបោះ�ក

បោះនុៅ�បោះនុ�ិំ�មួយយ�់។ បោះនុៅបោះពុលក្រពុឹក ក្រ�ួសាារខំ��ឆ្នាំងំ

ស្រុសាឡុាងបោះ�ៅបោះក្រជ្ឈោយ�ម� នុងិជ្ឈិះបោះ�ោយនុ�ីនុបីោះ�ៅវិតតីា�ង 

ក្រកសាា�ង។ បោះនុៅនៃ�ៃ�នុាិ�់ ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ�នុ�នុ�ី�បោះណ្ឌើរ

បោះ�ោយបោះ�មើរបោះជ្ឈើងបោះ�ៅភូាមិសា��ូរ កំ�ងស្រុសាុកសាណី្ឌានុ ់បោះខត ី
ក�ពុង់ធា� នុងិ�នុបោះធាិើការបោះនុៅការ�ឋានុបោះនុោះរយៈបោះពុល 

២៧នៃ�ៃ។ 

 បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខែខមរក្រកហម�នុរ�សាាយ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុពុ�ការ�ឋានុការងារ នុងិ�នុរតប់ោះភាៀសាខំនួុចលូ 
នៃក្រពុ បោះក្រពុោះកង�័ពុសាមក័្រ�ចតិបីោះវិៀតណ្ឌាមវិាយចលូមក។ 

ខំ�� នុងិក្រ�សួាារមិនុ�នុរតប់ោះ�ៅតាមខែខមរក្រកហមបោះឡុើយ។ 

ខំ��សាបោះក្រមចចតិវីិលិក្រតឡុ�់មកស្រុសុាកក�បោះណ្ឌើតវិញិឹ។ ខំ��នុងិ 
ក្រ�ួសាារ�នុរួចផ្សា�តពុ�បោះសាចកី�សាាំ�់ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ួសាារជ្ឈា 

បោះក្រចើនុបោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ងភូាមិ�នុ�តស់ាមាជ្ឈកិក្រ�សួាាររហតូ 
មក�ល់សាពុនិៃ�ៃបោះនុះ។

២) នួិនិ វេរឿនិ �តិតីិយុុទ្ធិជិនិផ្នែខ ែរត្រក្សាហម

ននួ លេរឿន អាយុ៍៧៥ឆ្នាំាំ� គឺាជាអំ�រស់រានមានជីវិតពីីរប៊ុប៊ុ
ខែខែរ��ហម ប៊ុចចុប៊ុបនរំស់លេនៅភូាមិគាគារ២ ឃាុ�គាគារ ស្រីសុ�
��ពីង់លេសៀម លេខតត��ពីង់ចាម។

 នុនួុ បោះរឿនុ បោះភា�ក្រ�សុា អាយ�៧៥ឆ្នាំាំ� �ឺជ្ឈាអំករសារ់ានុ

មានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម �ចច��បនុរំសាប់ោះនុៅភូាមិ��រ 
២ ឃុំ����រ ស្រុសាកុក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតកី�ពុង់ចាម �នុរ�ឭក

អ�ពុ�មូលបោះហត�ចលូរួមជ្ឈាមួយកង�័ពុ នុងិជ្ឈ�វិតិរសាប់ោះនុៅ

កំ�ងកងចល័តកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម�ា ខំ��បោះឈឹមោះ នុនួុ 

បោះរឿនុ បោះកើតបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៤៧ បោះនុៅភូាមិ��រ២ ឃុំ����រ 

ស្រុសាុកក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតកី�ពុង់ចាម។ 

36 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ខំ��បោះរៀ�ការជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុធបោះឈឹមោះ បោះមេង ហាាង នុងិ

មានុកូនុក្រ�សុាស្រុសា��ា�ងអសាច់�នុនួុ៦នុាក់។ ខំ��ក្រ�ក�រ�រ

ជ្ឈាកសាិករ។ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��បោះឈឹមោះ សាួង នុនួុ នុងិមីាយ

បោះឈឹមោះ អា�ង ឈឹមឹ។ ខំ���ឺជ្ឈាកូនុ��៣ កំ�ងច�បោះណ្ឌោម�ង�ាូនុ

ក្រ�ុសាស្រុសា��ា�ងអសា់ច�នុនួុ ១០នុាក់។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ��

មានុអាយ�១២ឆ្នាំាំ� ខំ��ចលូបោះរៀនុបោះនុៅសាាលា�ឋាមសាកិ�ា

នុាងអង។ ខំ��បោះរៀនុ�នុក្រតមឹ�ាំក់��៩ចាសា។់ បោះក្រកោយមក

បោះ�ៀត ខំ���នុ�ួសាបោះរៀនុបោះនុៅវិតកី្រពុះក្រ�ូ អា�ក �នុ ៤ក្រពុះ 
វិសា�ា។ ខំ��លាចាកសាិកិា��បោះនុៅអាយ�១៦ឆ្នាំាំ�។ ខំ��បោះ�ៅ

 
បោះរៀនុបោះធាិើជ្ឈាងមាសាបោះនុៅភាំ�បោះពុញឹ បោះ�ោយ�នុសាាំក់បោះនុៅមី��

ផ្សា�ារអូឡុា�ពុិក រហតូ�ល់ឆ្នាំាំ�១៩៦៨។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៩ ខំ���នុវិិលក្រតឡុ�់មកស្រុសាុកវិិញឹ 

នុងិបោះ�ើកម�ខរ�របោះធាិើជ្ឈាជ្ឈាងមាសាបោះនុៅផ្សាះិខែតមីង។ ខំ��បោះធាិើ

មាសាយកបោះ�ៅលក់បោះនុៅ��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម បោះ�ើមប�

សាក្រមួល�លជ់្ឈ�វិភាាពុក្រ�ួសាារ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ��បោះឃុំើញឹ 
អំកភូាមិជ្ឈាបោះក្រចើនុ�នុចូលរួមបោះធាិើ�ត�កមម�ខែងារតាម

�ងផ្សាំូវិមកពុ��ិសាខាងលិច។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ��ក៏�នុ

ចលូរួម�ខែងារកបួនុជ្ឈាមួយ�ត�ករបោះ�ៅ�លស់ាាលា���ូង

បោះខតកី�ពុង់ចាមខែ�រ។ បោះនុៅបោះពុលបោះ�ៅ�ល�់�កខែនុងំក្រ�មូល 

ផ្សាី�� ខំ��មិនុ�នុបោះឡុើងជ្ឈិះឡុានុ�ខែងារ�នុបីោះ�ៅភាំ�បោះពុញឹបោះ�។ 
 

ខំ��សាបោះក្រមចចិតវីិិលក្រតឡុ�់មកផ្សាះិវិិញឹ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ �ខែ�ល រ�ឋាភិា�លសាាធាារណ្ឌរ�ឋ

ខែខមររ�សា់ លនុ ់នុល់ �នុខែកនុយ�វិជ្ឈនុឲ្យ�ចូល�បោះក្រមើ 

កង�័ពុ។ បោះ�ោយសាារខំ��មិនុចង់ចូលកង�័ពុ បោះ�ើ�ខំ��រត់
 

បោះចញឹពុ�ភូាមិបោះ�ៅបោះនុៅស្រុសាកុបោះកោះសា�ិូនុ។ ខំ��សាាំក់បោះនុៅពុក

ខែសាងំជ្ឈាមួយ�ង�ាូនុរ�សាខ់ំ��។ មិនុ�ានុ�់នុ�េ�នុមានុផ្សាង 

ខំ��បោះឃុំើញឹកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហមចូលមក�ល់ភូាមិ។ 

ខំ��ក្រតវូិ�នុ��ច�ះ��ចូលឲ្យ�សាមក័្រ�ចតិបីោះធាិើជ្ឈាកង�័ពុរ�បោះ�ោះ

ខែខមរក្រកហម។ បោះ�ោយមិនុមានុជ្ឈបោះក្រមើសា នុងិមិនុអាចរត់

មកភូាមិក�បោះណ្ឌើត ខែ�លមានុវិតមីានុ�ាហានុ លនុ ់នុល់ 

ខំ��ក៏�នុសាបោះក្រមចចតិីចលូ�បោះក្រមើកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខម រក្រកហម 
បោះនុៅ��បោះនុោះ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ មានុយ�វិជ្ឈនុក្រ�ខែហល១០០ 

នុាក់រួម�ា�ងរូ�ខំ��ផ្សាាិល់ ក្រតូវិ�នុ��ាូនុបោះ�ៅខាងជ្ឈ�ខែហ

ខែ�លជ្ឈាត��នុរ់�បោះ�ោះខែខមរក្រកហម។ �នុាិ�់មក យ�វិជ្ឈនុ

�ា�ងបោះនុះក្រតូវិ�នុក្រ��ល់ឲ្យ�កងកមំា�ងបោះវិៀតក�ងបោះ�ើមប�

�ងាាត�់បោះក្រងៀនុពុ�កបួនុ�័ពុ បោះនុៅបោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំ��ក្រតូវិ�នុ��ាូនុបោះ�ៅហិកឹហិនឺុ

កបួនុ�័ពុបោះនុៅភូាមិខែឆ្នាំាកូនុ ឃុំ��ជ្ឈាខាំង ស្រុសាុកសាាិយអនុរិ 

បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ��បោះរៀនុពុ�វិធិា�ក្រ�យ��ធ, ��់�ល,់ ក្រ�បោះ�ញឹ 

នុងិបោះក្រ�ើក្រ�សា់កា�បោះភាំើងក្រ��់ក្រ�បោះភា�។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ 

ខំ��ក្រតវូិ�នុ��ាូនុបោះ�ៅក្រ�យ��ធបោះនុៅសាមរភូាមិក�ពុង់ក្រតខែ�ក 

នុងិបោះនុៅសាមរភូាមិបោះផ្សា�ងៗបោះ�ៀត។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ���នុសា��ឈឹ�់បោះធាិើជ្ឈាកង�័ពុបោះ�ើមប�

មកបោះមើលខែ�មីាយបោះនុៅភូាមិវិិញឹ។ �នុាិ�់ពុ�មក�លភូ់ាមិ

វិញិឹ ខំ��ក្រតវូិ�នុចាតត់ា�ងឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាិើការបោះនុៅការ�ឋានុភូាមិ

បោះកៀនុនៃក្រជ្ឈ ឃុំ��បោះកៀនុនៃក្រជ្ឈ ស្រុសាុកក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតី

ក�ពុង់ចាម។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��បោះរៀ�ការក្រ�ពុនុធ នុងិបោះធាិើ 
ការបោះនុៅកងចលត័កំ�ងសាហករណ៍្ឌ��រ។ ខំ���ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុ

កង នុងិមិតនីុារ� បោះសាៅ �ឺជ្ឈាអ�នុក្រ�ធាានុកង។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ កមមាភិា�លនុងិបោះយោធាាខែខមរក្រកហម 

ភូាមិភាា�នុរិត��នុចូលមកក្រ��់ក្រ�ង ឃុំ����រ។ បោះពុល 

បោះនុោះ ខំ��បោះសាំើសា��ឲ្យ�មិតនីុារ� បោះសាៅ បោះឡុើងបោះធាិើជ្ឈាក្រ�ធាានុជ្ឈ�នុសួា 
ខំ�� បោះក្រពុោះខំ��ក្រតវូិបោះ�ៅបោះធាិើជ្ឈាក្រ�ធាានុកងចលត័វិយ័កណី្ឌាល 

បោះ�ោយបោះមើលបោះលើការងារភាាួររាសា,់ �ា�បោះពុោត នុងិ��ណ្ឌា�

បោះផ្សា�ងៗបោះ�ើមប�ផ្សាគត់ផ្សាគង់មូល�ឋានុ។ បោះ�ើបោះ�ោះ��ជ្ឈា��ួល 

ផ្សាល�នុបោះក្រចើនុយេាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ ក៏ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ រួម�ា�ង

ខំ�� មិនុមានុអាហារហ�ូច�កក្រ��់ក្រ�ានុខ់ែ�រ។ បោះនុៅបោះពុល

បោះនុោះ កមមាភិា�លខែខមរក្រកហមមកពុ�ភូាមិភាា�នុរិត� �នុ

ចា�់អំកភូាមិ ជ្ឈនុជ្ឈាតិភាា�តិចចាម នុងិកមមាភិា�ល

ខែខមរក្រកហមបោះនុៅកំ�ងមូល�ឋានុយកបោះ�ៅសាមំា�់អសា់ជ្ឈា 
បោះក្រចើនុនុាក់។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ំ���បោះងាើត�នុកូនុមំាក់។  
ខំ��ពុ�ាយាមលួចជ្ឈ�ក��ឡុូងយកមកបោះសាៃោរឲ្យ�ក្រ�ពុនុធ

ហ�ូ។ �េ�ខែនុនីៃ�ៃមួយ កងឈឹ�ំ�នុបោះឃុំើញឹ នុងិចា�់ខំ��

យកបោះ�ៅសាួរចបោះមំើយ។ ខំ��បោះឆ្នាំំើយក�ហក់�ា ខំ��ជ្ឈ�ក��ឡុូង

នៃក្រពុមិនុខែមនុ��ឡុូងខែ�លក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�បោះ�។ �នុាិ�់មក 

ខំ��ក្រតូវិ�នុបោះ�ោះខែលងវិិញឹ។ បោះ�ោះ��យេាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ 

ខំ��ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមឃុំាំ�បោះមើលក្រ��់បោះពុលបោះវិលា។ 

 បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ�� នុងិក្រ�ពុនុធកូនុ �នុរួចផ្សា�ត
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ពុ�បោះសាចកី�អត់ឃុំាំនុ នុងិសាាំ�់ បោះ�ោយសាារកង�័ពុ

រណ្ឌសាិរ�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា នុងិកង�័ពុ

សាមក័្រ�ចតិបីោះវិៀតណ្ឌាមវិាយចលូមក។ ខំ��នុងិក្រ�សួាារ�នុ

ជ្ឈួ�ជ្ឈ���ាំវិិញឹ នុងិ�នុក្រ�ក�រ�រជ្ឈាកសាិកររហតូមក 

�ល់សាពុនិៃ�ៃបោះនុះ។

៣) វេសិង �នូិ �តិតីិវេពទ្ធិយផ្នែខ ែរត្រក្សាហម

បោះពុ��កង�័ពុ។ ខំ��បោះ�ៅបោះរៀនុបោះពុ��បោះនុៅស្រុសាកុលាិឯម បោះខត ី
កណី្ឌាល �នុរយៈបោះពុល៤ខែខ។ �នុាិ�់មក ខំ��ក្រតូវិ�នុ

��ាូនុឲ្យ�បោះ�ៅតាមកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហមខែ�លបោះឡុើង

បោះ�ៅវិាយបោះនុៅបោះលើសាមរភូាមិ។ បោះពុលខះំ ខំ��ក្រ�មូល�នុ

សាមោារបោះយោធាារ�សាអ់ាបោះមរកិា�ងខែ�ល�នុ�ល�់�កបោះនុៅ

�នុាិយរ�សា់ លនុ ់ នុល់។ ខំ��ធាាំ�់បោះរើសា�នុកាតា�

�ាហានុអាបោះមរកិកា�ង នុងិយកមក�ាក់�ាំ�បោះពុ��។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��ខែលងបោះ�ៅតាមកង�័ពុខែខមរក្រកហម 
ខែ�លបោះឡុើងបោះ�ៅវិាយបោះនុៅបោះលើសាមរភូាមិ បោះ�ៀតបោះហើយ។ 

ខំ��ពុ�ា�លអំកជ្ឈ�ងឺ ខែ�ល�កសាិងួ, ខែរក��, ជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយ 

បោះនុៅតាមការ�ឋានុ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��បោះ�ៅពុ�ា�ល

កងចល័តបោះនុៅស្រុសាុកពុារា�ង បោះខតីនៃក្រពុខែវិង បោះហើយ 

��បោះនុរពុ�ការងារខំ��ជ្ឈួយបោះធាិើពុាង�ឹក។ បោះនុៅចបោះនុោំះពុ�ឆ្នាំាំ� 
១៩៧៧ �ល ់ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ មានុការចា�់កមមាភិា�ល 

នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុយកបោះ�ៅសាមំា�់ជ្ឈាបោះក្រចើនុ។ បោះនុៅកំ�ង

បោះហត�ការណ៍្ឌបោះនុោះ ក្រ�ធាានុបោះពុ��រ�សាខ់ំ��ក៏ក្រតវូិ�នុខែខមរ 
ក្រកហមចា�់ខំនួុ នុងិយកបោះ�ៅសាមំា�់ខែ�រ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខំ���នុបោះរៀ�ការ�ី�បោះឈឹមោះ នៃផ្សា �ឺ 
ជ្ឈាបោះយោធាាត��នុ។់ បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ បោះពុលរ��ខែខមរ 

ក្រកហម�លួរល�  ខំ��នុងិ�ី��នុវិលិក្រតឡុ�់មកភូាមិក�បោះណ្ឌើត 
វិិញឹ។ �ចច��បនុ ំខំ��មានុកូនុក្រ�ុសាស្រុសា�ច�នុនួុ៤នុាក់។

៤) សាត់ិ សំិវេ�ឿនិ �តិតីិក្សាងចិល័ីតិន្តារ ី

លេសង អូន លេ�ើតលេនៅឆ្នាំាំ�១៩៥០ គឺាជាអំ�រស់រានមានជីវិតពីី
រប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម ប៊ុចចុប៊ុបនរំស់លេនៅ�ុំងភូាមិទីូ៧ ឃាុ�លេ�ោ�

 
សូទិូន ស្រីសុ�លេ�ោ�សូទិូន លេខតត��ពីង់ចាម។

សាត ់ស�លេអឿន គឺាជាអំ�រស់រានមានជីវិតពីីរប៊ុប៊ុខែខែរ��ហម 
រស់លេនៅភូាមិមហា�ាភាលេជើង ឃាុ�លេ�ោ�សូទិូន ស្រីសុ�លេ�ោ� 
សូទិូន លេខតត��ពីង់ចាម។

 បោះសាង អូនុ បោះភា�ស្រុសា� បោះកើតបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៥០ �ឺជ្ឈាអំក

រសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម �ចច��បនុរំសា់បោះនុៅ

កំ�ងភូាមិ��៧ ឃុំ��បោះកោះសាូ�ិនុ ស្រុសាុកបោះកោះសាូ�ិនុ បោះខតី

ក�ពុង់ចាម �នុបោះរៀ�រា�់�ា កាលបោះនុៅវិយ័ក�មារ ខំ��បោះរៀនុ

បោះនុៅសាាលា�ឋាមសាិក�ាកណី្ឌាលបោះកោះ។ ខំ��បោះរៀនុក្រតឹម

�ាំក់��៧ចាសា់ ក៏ឈឹ�់បោះរៀនុបោះក្រពុោះខែតក្រ�ឡុងធាាំក់។ 

 បោះក្រកោយនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ក៏មានុ

�ត�កមមបោះកើតបោះឡុើង បោះ�ើមប��ាម�ារយកសាបោះមីចមកកានុ់

អ�ណ្ឌាចវិិញឹ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ ខំ��បោះនុៅជ្ឈួយបោះធាិើការឪពុ�ក 
មីាយបោះនុៅផ្សាះិ បោះហើយបោះពុលបោះនុោះ សាន្ត្រីងគាមរវិាង�ាហានុ

លនុ ់នុល ់នុងិកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហម ក៏�នុផ្សាិ�ះបោះឡុើង

ជ្ឈា�បោះណី្ឌើរៗខែ�រ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំ��សាមក្រ�័ចតិចីលូបោះធាិើ
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 សាាត ់សា�បោះអឿនុ បោះភា�ស្រុសា� �ឺជ្ឈាអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិ

ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម រសា់បោះនុៅភូាមិមហាលាភាបោះជ្ឈើង ឃុំ��

បោះកោះសាូ�ិនុ �នុរ�ឭកអ�ពុ�បោះរឿងរេាវិជ្ឈ�វិិតកំ�ងរ��ខែខមរ 
ក្រកហម�ា ខំ��បោះឈឹមោះ សាាត ់សា�បោះអឿនុ បោះកើតបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦២ 
 បោះនុៅភូាមិមហាលាភា ឃុំ��មហាលាភា ស្រុសាុកបោះកោះសាូ�ិនុ 

បោះខតកី�ពុង់ចាម។ ខំ��បោះរៀ�ការ�ី�បោះឈឹមោះ បោះសាៀង សា�នុាង 

នុងិមានុកូនុក្រ�សុា៣នុាក់ នុងិស្រុសា�២នុាក់។ ឪពុ�ករ�សាខ់ំ��

បោះឈឹមោះ សាាត ់ភួាង នុងិមីាយបោះឈឹមោះ ជ្ឈមឹ ឈឹនុ។់ ខំ��មានុ

�ង�ាូនុសារ��ច�នុនួុ២នុាក់។ 

 កាលបោះនុៅវិយ័ក�មារ ខំ��បោះរៀនុបោះនុៅសាាលា�ឋាមសាកិ�ា 
មហាលាភា �ល់�ាំក់��៩ចាសា់។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ��

�នុឈឹ�់បោះរៀនុ បោះហើយមកជ្ឈួយបោះធាិើការងារឪពុ�កមីាយ 

បោះហើយបោះនុៅបោះពុលបោះនុោះក៏មានុ�ត�កមមបោះកើតបោះឡុើងខែ�រ។ 

បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ ខំ��បោះឃុំើញឹមានុវិតមីានុកង�័ពុរ�បោះ�ោះ

ខែខមរក្រកហមចូលមក កំ�ងភូាមិ នុងិសា��អំកភូាមិសាាំក់បោះនុៅ

បោះក្រកោមផ្សាះិ។ កង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហម�ា�ងបោះនុោះក្រតូវិ

�នុ��ាូ នុឲ្យ�បោះ�ៅឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅតាម�បោះណី្ឌោយ�បោះនុ ំ
បោះម�ងគបោះ�ើមប�បោះក្រតៀមវិាយក្រ�ហារបោះ�ៅបោះលើ�ាហានុ លនុ ់

នុល់។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ មានុការ�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក 

ខាំ�ងណ្ឌាសា់បោះលើភូាមិមហាលាភា ពុ�សា�ណ្ឌាក់កង�័ពុ  

លនុ ់ នុល់ ខែ�ល�នុ�ណី្ឌាលឲ្យ�ឪពុ�ករ�សា់ខំ��សាាំ�់

�ត�់ង់ជ្ឈ�វិតិ។ ខំ��ចា��នុ�ា កំ�ងបោះពុល�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក

បោះនុោះ ឪពុ�ករ�សាខ់ំ���នុយកកង់បោះ�ៅ�េះបោះនុៅផ្សា�ារមហា 
លាភា។ បោះនុៅម�នុបោះពុល�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក�ឺមានុយនុី

បោះហោះ បោះហោះខែឆ្នាំិលច�ះបោះឡុើងបោះ�ើមប�បោះសា�ើ�យកការណ៍្ឌ 

បោះហើយ�នុីចិបោះក្រកោយមកក៏មានុយនុបីោះហោះបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត

មក�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�កខែតមីង។ 

 ឪពុ�ករ�សា់ខំ��រត់ចូលកំ�ងរបោះណី្ឌៅក្រតង់បោះសាជ្ឈាមួយ

ក្រ�ួសាារមួយ ខែ�លមានុកូនុស្រុសា�ក្រ�ុសា។ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��

បោះឃុំើញឹយនុបីោះហោះ�មំាក់ក្រ�ា�់សា�បោះ�ៅមកច�មាតរ់បោះណី្ឌៅ។ 

�ាតភ័់ាយខាំ�ងបោះពុក ក៏�នុបោះលោតបោះចញឹពុ�របោះណី្ឌៅ បោះហើយ

ក្រតវូិអ�ខែ�ងក្រ�ា�់ខែ�ក។ ឪពុ�ករ�សាខ់ំ���នុបោះ��ើងធាាំក់ចលូ

បោះ�ៅកំ�ង�ឹកខែកបរបោះនុោះ។ រយៈបោះពុលពុ�រនៃ�ៃបោះក្រកោយមក 

បោះ�ើ�សាាកសាពុឪពុ�ករ�សា់ខំ��អខែណី្ឌតបោះឡុើង។ មីាយ

រ�សា់ខំ�� នុងិ�ង�ាូនុរ�សា់ខំ�� �នុយកសាាកសាពុឪពុ�ក

រ�សា់ខំ��មកបោះធាិើ��ណ្ឌ�តាមក្រ�នៃពុណ្ឌ�សាាសានុា។ ចា�់ពុ�

បោះពុលបោះនុោះមក រាល់បោះពុលមានុការ�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក

មីងៗ ខំ��នុា��ាូនុៗរតច់ូលក្រតង់បោះសាលាក់ខំនួុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��ខែ�កបោះចញឹពុ�ក្រ�ួសាារបោះ�ៅចូល 
កំ�ងកងយ�វិនុារ�ខែ�លមានុសាមាជ្ឈកិ១៥នុាក់។ មិតនីុារ� 

សា�ភាាពុ �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុកង នុងិមិត ីហ�ត �ឺជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុ។ 

កងយ�វិនុារ�ក្រតូវិ�នុ��ាូ នុបោះ�ៅបោះធាិើការបោះនុៅការ�ឋានុ

សាាិយ�ា� កំ�ងបោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��ក្រតូវិ�នុក្រ�ធាានុកង��ាូនុឲ្យ�

មកបោះធាិើការបោះនុៅកងចលត័នុារ�កំ�ងភូាមិវិញិឹ។ ខំ��បោះធាិើការងារ

�កសាិូង បោះ�ោយចា�់បោះផ្សាីើមពុ�បោះមេោង៧ក្រពុឹក �ល់ បោះមេោង 
១១នៃ�ៃក្រតង់ នុងិពុ�បោះមេោង១ �ល់បោះមេោង៥របោះសាៀល។ 

បោះនុៅបោះពុលយ�់ ខំ��ចូលរួមក្រ�ជ្ឈ��អ�ពុ�ខែផ្សានុការបោះ�ៀត។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ��ក្រតូវិ�នុក្រ�ធាានុកងចាតត់ា�ង

ឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយបោះនុៅក្រតពុា�ង�ា។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ 

ក្រ�ួសាារខំ��ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមជ្ឈបោះមំៀសាបោះ�ៅបោះខតកី�ពុង់ធា�។  
បោះនុៅបោះពុលខែ�លកង�័ពុសាម័ក្រ�ចិតបីោះវិៀតណ្ឌាមវិាយផ្សាីួល

រ�ល�រ��ខែខមរក្រកហម ខំ��នុងិក្រ�សួាារ�នុវិលិក្រតឡុ�់មក

ភូាមិក�បោះណ្ឌើតវិិញឹ។

បុ៊ុរស��ពីុងរាយ៍មងលេនៅទូលេនលំេមគាងគ �ំុង
ស្រីសុ�លេ�ោ�សូទិូន លេខតត��ពីង់ចាម។ 
(សុាង ចិនតា/មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេមក្សា វនិិ, ហាានិ ពសិិ,ី សួិតិ វចិិតិ្រតិ

 ពុ�នៃ�ៃ��១៥ �ល់នៃ�ៃ��១៨ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ 

ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុង់ំខែវិង �នុ

បោះរៀ�ច�បោះវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកី្រ�ួសាារបោះនុៅស្រុសាុកក្រតពុា�ង 

ក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។ ក្រកមុការងារ�នុច�ណ្ឌាយ 

រយៈបោះពុលច�នុនួុ៣នៃ�ៃបោះធាិើការសាមោាសានុអំ៍ករសារ់ានុមានុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅឃុំ��ផ្សាាាវិ បោះហើយខាងបោះក្រកោម

�ឺជ្ឈាបោះរឿងរេាវិសាបោះងិ�រ�សា់�ាត៖់

 

 ១) ឃុុនិ វ ី៖ �តិតីិនិរីសារ

ខែចករ�ខែលក��ពុិបោះសាោធានុរ៍�សា់ខំួនុ�ា បោះនុៅអាយ�

ក្រ�ខែហល១៥ឆ្នាំាំ� ខំ��ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាឲ្យ�

ចូលបោះធាិើជ្ឈាកងចល័ត។ បោះឈឹមោះ ចូនុ នុងិ �ា� ខែ�លមក

ពុ�ភូាមិភាា��ូពុ៌ា�ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុកងរ�សា់បោះយើង។ បោះយើង

ក្រតូវិ�ាក់ឲ្យ�រសា់បោះនុៅជ្ឈាក្រកុមនុងិហ�ូ�យរួម�ាំកំ�ង

បោះរោង�យខែតមួយ។ ខែខមរក្រកហមឲ្យ�បោះយើង��់��នុ�់បោះនុៅ 

�រាយណ៍្ឌបោះ�សាធា�, ��នុ�់ជ្ឈតិក្រ�សាា�បោះសាោភា� នុងិ��នុ�់ 

ជ្ឈាបោះក្រចើនុបោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ងបោះខតកី�ពុង់ធា�។ ជ្ឈា�ូបោះ�ៅបោះយើងក្រតវូិ 
ច�ណ្ឌាយបោះពុលបោះធាិើការមួយវិសា�ា ឬបោះលើសាបោះនុះបោះ�ៅតាម

��នុ�់តូចនុងិធា�។ បោះនុៅពុាក់កណី្ឌាលឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខមរ 

ក្រកហមផ្សាាំសាខ់ំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាិើជ្ឈានុ�រសាារឲ្យ� ចនូុ នុងិ �ា� វិញិឹ។   

កាលបោះណ្ឌោះបោះយើងបោះក្រ�ើបោះសាះសាក្រមា�់ជ្ឈះិរតស់ា���ក្រត បោះហើយ 

អិ�ខែ�លជ្ឈាឧ�សា�គកំ�ងបោះពុលរតស់ា���ក្រត �ឺជ្ឈួ�សាតខិាំ 

�បូោះចះំបោះធាិើឲ្យ�បោះសាះមិនុហាានុបោះ�លបោះ�ៅម�ខ។ ភាា�បោះក្រចើនុខំ�� 
មិនុខែ�ល�នុ�ងឹអ�ពុ�ខំមឹសាារបោះនុៅកំ�ងសា���ក្រតបោះនុោះបោះ�

ខំ���ងឹខែតអងគការបោះក្រ�ើឲ្យ�បោះ�ៅ�ឺខំ��បោះ�ៅខែតមីង។ 

 ល�ះ�លឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ បោះពុលខែ�លបោះវិៀតណ្ឌាមចលូ 

មកបោះយើងខែ�កខែខកំ�ាំ។ ខំ��រតក់្រតឡុ�់មកភូាមិជ្ឈួ�ឪពុ�ក 
មីាយខំ��វិញិឹ។ បោះក្រកោយមកខំ��ក្រតវូិ�នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាឲ្យ�ចលូ

 
បោះធាិើជ្ឈាកងជ្ឈ�វិពុលបោះនុៅកងវិរ ២។ មិនុ�នុ�េ�នុមានុខំ��ក៏ 
សា��ឈឹ�់ បោះហើយមករសា់បោះនុៅជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាពុលរ�ឋធាមមតា

វិញិឹ។ បោះនុៅកំ�ងភូាមិរ�សាខ់ំ��អ�ឡុ�ងបោះពុលបោះនុោះ�ឺមានុភាាពុ

អសានុីសិា�ខ។ បោះក្រកោយមក ខំ��ចូលបោះធាិើជ្ឈាបោះយោធាាខាង

ខែខមរក្រកហមកំ�ងកងពុល៩១៦ ខែ�លមានុ��តា�ងបោះនុៅ

ស្រុសាកុក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។ �នុាិ�់មក

ខែខមរក្រកហម�នុឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅសាមរភូាមិម�ខក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយ

សេវទកិាប្របវត្សិាស្រ្ត្្ប្រគួសារ 
កម្ពុជាប្របជាធបិសេតយ៍យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ឃុុំ�ផ្អាាវ 
ស្រុ្ុកប្រតពា�ងប្របាសាទ សេ�តឧ្តរ្ម្លាំៃជ័យ៍

ឃាុន វី អាយុ៍៦១ឆ្នាំាំ� រស់លេនៅស្រីសុ��តពីា�ង�ប៉ាសាទូ លេខតត
ឧតតរមានជ័យ៍ ។ (ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 ឃុំ�នុ វិ� បោះភា�ក្រ�ុសា អាយ�៦១ឆ្នាំាំ� មានុ��កខែនុងំ

ក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅភូាមិសា�ជ្ឈល់ ឃុំ��ផ្សាានុប់ោះញឹើម ស្រុសាុកក្រ�សាា�

�ល័ងំា បោះខតកី�ពុង់ធា�។ �ចច��បនុ ំឃុំ�នុ វិ� រសា់បោះនុៅស្រុសាុក

ក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈ័យ ។ ឃុំ�នុ វិ� �នុ

40 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម បោះនុៅបោះខតកី�ពុង់ធា�។ បោះ�ោលការណ៍្ឌ

រ�សាខ់ែខមរក្រកហមបោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ក្រ�សានិុបោះ�ើបោះយើងវិាយ 

�េះច�ខែខមរ�ូច�ាំ បោះយើងនុងឹនុយិាយ��ច�ះ��ចូលបោះធាិើ

យេាងណ្ឌាឲ្យ�ចលូមករួមតសាាជូ្ឈាមួយបោះយើង �េ�ខែនុកី្រ�សានិុ 

បោះ�ើមិនុចង់ចលូរួមជ្ឈាមួយបោះយើងបោះ� បោះយើងក៏មិនុ�ងិ�ខែ�រ �ឺ

បោះយើងបោះ�ោះខែលងឲ្យ�ក្រតឡុ�់បោះ�ៅវិញិឹ។  បោះយើង�ិត�ា បោះ�ោយ 

សាារបោះយើងជ្ឈាខែខមរខែតមួយ។ ក្រ�សានិុបោះ�ើវិាយ�េះកង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាម �ឺខាងខែខមរក្រកហមមិនុ��កឲ្យ�រសា់បោះឡុើយ �ឺ

សាមំា�់បោះចោលខែតមីង។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៨៩ ខំ���នុបោះរៀ�ការ

ក្រ�ពុនុធ។ �នុាិ�់ពុ�បោះរៀ�ការរួច ខំ�� ក្រតវូិ�នុ��ាូនុឲ្យ�បោះ�ៅ

សាមរភូាមិម�ខរយៈបោះពុល៦ខែខ បោះ�ើ�ក្រតឡុ�់មកបោះលង

ក្រ�ពុនុធកូនុវិិញឹ។ ខំ��បោះនុៅតសាាូជ្ឈាមួយខែខមរក្រកហមរហតូ 
�ល់ឆ្នាំាំ�១៩៩៨។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លក្រ�បោះ�សាមានុសា�ខ

សានុីភិាាពុ ខំ���នុ ជ្ឈ�ួជ្ឈ��ក្រ�សួាារវិញិឹ នុងិ�នុសាបោះក្រមចចតិី

រសា់បោះនុៅកំ�ងឃុំ��ផ្សាាាវិបោះនុះរហតូមក�ល់បោះពុល�ចច��បនុ។ំ

២) វេលីនិ ថុនិ ៖  យុុទ្ធិនិ្តារផី្នែខ ែរត្រក្សាហម

 បោះលនុ ��នុ �នុបោះរៀ�រា�់�ា បោះនុៅអាយ�១៣ឆ្នាំាំ�ខំ��

ក្រតវូិ�ងិ�ឲ្យ�ចលូសាខែមីងសាលិបៈ ច�ខែណ្ឌកមីាយនុងិឪពុ�ក 

ខំ��មិនុហាានុក្រ�ខែកកបោះឡុើយ។ បោះក្រកៅពុ�ហិកឹហាតស់ាិលបៈ 

ខំ��ក្រតូវិ��ាូនុឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយបោះនុៅសាិឹងជ្ឈ�នុតិ។ បោះនុៅ
 

�� បោះនុោះមានុមនុ�សា�រា�់ពុានុ់នុាក់បោះធាិើការងារជ្ឈ�ក

ក្រ�ឡុាយ។ ខំ��បោះធាិើកិចចការងារបោះនុះ�នុរយៈបោះពុលច�នុនួុ 
២ខែខ។ បោះក្រកោយមក ក្រ�ធាានុកងផ្សាាំសាខ់ំ��ឲ្យ�បោះធាិើជ្ឈាកង�័ពុ

បោះ�ើមប�ចលូរួមកំ�ងយ��ធនុាការវិាយភាំ�ស្រុសា� នុងិភាំ�ក្រ�ុសា។ 

ខែខមរក្រកហមឲ្យ�បោះយើងឆ្នាំាំសា់�ាំបោះ�ៅបោះនុៅតាមខែខ�បោះក្រតៀម

មំាក់រយៈបោះពុល��យ�់��នៃ�ៃ បោះ�ើរួចផ្សា�ត��នៃ�ៃក្រ�ធាានុកង

នុងឹ�ូីរអំក�ម�ឲ្យ�បោះ�ៅមីង។ ខែខមរក្រកហម��ាូនុឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅ

សាមរភូាមិម�ខ�ា�ងខំ��មិនុធាាំ�់�នុហិកឹហាត់អិ�បោះសាោះ

ពុ�ម�នុមក។ ខំ��ពុតិជ្ឈាភ័ាយខាំចណ្ឌាសា។់ ខំ��មិនុអាចបោះធាិើអិ�

�នុបោះក្រកៅពុ�លាក់ខំនួុកំ�ងបោះលណ្ឌ�ឋានុ បោះធាិើយេាងណ្ឌាឲ្យ�ខែត

រួចជ្ឈ�វិតិ�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ បោះក្រកោយវិាយយក�នុភាំ�ស្រុសា� ភាំ�ក្រ�សុា 

បោះ�ើ�ខែខមរក្រកហមឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅហាតប់ោះរៀនុ�ញ់ឹកា�បោះភាំើង។

 ល�ះនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ បោះពុលបោះយោធាា

ខែខមរក្រកហមវិាយយក�នុភាំ�បោះពុញឹភាាំម ខែខមរក្រកហម

��ាូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅភាំ�បោះពុញឹបោះ�ោយមានុយាយ �ានុ �ឺជ្ឈា

អំក�កឹនុា�។ ខំ��មកបោះ�សាមាាតបោះនុៅ�ួលបោះ�ោក�នុរយៈ 
បោះពុល��នៃ�ៃ�េ�បោះណ្ឌ េោះ បោះ�ើ�ខែខមរក្រកហមផ្សាាំសាឲ់្យ�ខំ��នុងិក្រកមុ 
�័ពុស្រុសាួចបោះ�ៅឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅស្រុសាុកបោះជ្ឈើងនៃក្រពុរយៈបោះពុល 

៤នៃ�ៃបោះ�ៀត។ បោះ�ោយសាារបោះពុលបោះនុោះសាៃ�់សាៃាតស់ាន្ត្រីងគាម 

បោះហើយ បោះ�ើ�ខែខមរក្រកហម��ាូនុបោះយើងឲ្យ�បោះ�ៅមណ្ឌឌល�ិរ�។ 

បោះនុៅ��បោះនុោះបោះយើងខែលងកានុក់ា�បោះភាំើងបោះក្រតៀមអិ�បោះ�ៀតបោះហើយ  

�ឺបោះយើងចា�់បោះផ្សាីើមបោះធាិើខែស្រុសាចមាារសាក្រមា�់ផ្សាគតផ់្សាគង់បោះនុៅកំ�ង

អងគភាាពុ។ ��បោះនុោះ បោះយើង��ួល�នុការហ�ូច�កក្រ��់ 

ក្រ�ានុ ់�ឺហ�ូ�យ��បោះពុល រួម�ា�ង�ខែងាមបោះ�ៀត។ ខែខមរ 

ក្រកហមខែចកបោះខោអាវិឲ្យ�បោះយើងមួយឆ្នាំាំ�ពុ�រសាក្រមា�់�ឺ

បោះខោបោះខមៅ នុងិអាវិបោះខមៅ។ ជ្ឈាបោះរឿយៗបោះនុៅបោះពុលយ�់ បោះយើង

ខែតងខែតក្រ�ជ្ឈ���ាំ អ�ពុ�ការងារ នុងិការបោះ�ោរពុវិនិុយ័�ា�ង 

១២ក្រ�ការ។ វិិនុយ័១២ក្រ�ការបោះនុោះ �ឺអ�់រ�ឲ្យ�បោះយើង

បោះចះសាាម�គ�ភាាពុ មិនុក្រ�កានុវ់ិណ្ឌ េៈ រសា់បោះនុៅបោះចះបោះយោ� 

យល�់ាំ មិនុមានុ��នុាសា�់ាសាខ់ែ�ងឬ���កួនុ�ាំ នុងិអ�់រ�

បោះយើងឲ្យ�មានុឥរយិា��លា។ 

លេ�ន ថុន អាយុ៍៦៨ឆ្នាំាំ� ប៊ុចចុប៊ុបនរំស់លេនៅស្រីសុ��តពីា�ង
�ប៉ាសាទូ លេខតតឧតតរមានជ័យ៍។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 បោះលនុ ��នុ បោះភា�ស្រុសា� អាយ�៦៨ឆ្នាំាំ� មានុ��កខែនុងំ

ក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅភូាមិច��ក់ ឃុំ��ច��ក់ ស្រុសាុកខែក្រពុកក្រ�សាពុ ិ

បោះខតកី្រកបោះចះ។ �ចច��បនុ ំ បោះលនុ ��នុ រសា់បោះនុៅស្រុសាុក

ក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈ័យ។ 

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 41



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ បោះពុលកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម

វិាយចូលមក ខំ���នុរត់បោះភាៀសាខំនួុបោះ�ៅភូាមិភាា�ឧតរី។ 

បោះពុលបោះនុោះ ខំ��រសា់បោះនុៅបោះ�ោយខំួនុក្រតូវិ��ពុឹងខំួនុឯង។ 

ក្រ�សាិនុបោះ�ើខំ��មានុកមំា�ង�នុ�ី�បោះណ្ឌើរបោះ�ៅម�ខ�ឺរសា់ �េ�ខែនុី

បោះ�ើខំ���មានុកមំា�ងបោះ�ើរបោះ� �ឺសាាំ�់បោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុ។ ខំ��ពុ��មានុ

បោះសាបៀងអាហារហ�ូក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះ� �ូបោះចះំខំ��ក្រតូវិជ្ឈ�ក

បោះមើម��ឡុងូ ឬបោះមើមកីួចយកមកហ�ូជ្ឈ�នុសួា�យ។ ខំ��នុងិ
 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត �នុច�ណ្ឌាយបោះពុលមួយឆ្នាំាំ�បោះពុញឹ 

បោះ�ើ�បោះ�ើរ�ល់ភាំ�១០០១ ខែ�លសាាិតបោះនុៅបោះក្រកោមការក្រ��់ 

ក្រ�ងរ�សា់តា០៦។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩២ បោះយើងក្រតូវិ�នុជ្ឈបោះមំៀសាបោះចញឹពុ�

ភាំ�១០០១បោះ�ៅកានុភ់ាំ�១០០៣ ខែ�លសាាិតបោះនុៅបោះក្រកោមការ 

ក្រ��់ក្រ�ងរ�សា់ តាមេ�ក វិិញឹ។ បោះនុៅ��បោះនុោះខំ��មិនុបោះធាិើកិចច 
ការងារអិ�បោះ� បោះ�ោយសាារបោះពុលបោះនុោះខំ��មានុកូនុ។ ខំ��បោះនុៅ

 
ខែតបោះមើលខែ�កូនុតចូៗបោះនុៅផ្សាះិ។ ខំ��រសាប់ោះនុៅភាំ�១០០៣ �នុ 
រយៈបោះពុល២ឆ្នាំាំ�។ បោះក្រកោយមក បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៣ បោះ�ើ� 

ខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លមកពុ�ភាំ� ១០០១ �ា�ងអសា ់�នុច�ះ 
មករសាប់ោះនុៅសាាុនុអូរជ្ឈ�ក បោះក្រកោមការបោះមើលការខ�សាក្រតវូិ 

រ�សាត់ា០៦�ខែ�ល។ មក�លស់ាាុនុអូរជ្ឈ�ក���ូង ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

ជ្ឈាបោះក្រចើនុ�នុសាាំ�់ បោះ�ោយសាារចាញ់ឹ�ឹកចាញ់ឹ�� នុងិមូសា

ខា�។ បោះយើងមិនុមានុ�ាំ�បោះពុ��សាក្រមា�់ពុ�ា�លបោះឡុើយ។ 

បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៧ តា០៦ ខែលងក្រ��់ក្រ�ងបោះយើង�ចូម�នុ 

បោះ�ៀតបោះហើយ �បូោះចះំក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុជ្ឈួ�ក្រ��ះនុវូិការខះិ 

ខាតក្រ��់សាពុខិែ��យេាង។

 

៣) ដំ្ឋ វេ�ឿនិ ៖ វេ�ធាផ្នែខែរត្រក្សាហម 

 �� បោះឌ្ឍឿនុ បោះភា�ក្រ�ុសា អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ� មានុ��កខែនុងំ

ក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅ  ស្រុសាុក�រាយណ៍្ឌ បោះខតកី�ពុង់ធា�។ �ចច��បនុ ំ

�� បោះឌ្ឍឿនុ រសា់បោះនុៅស្រុសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុ 

ជ្ឈ័យ។ បោះឌ្ឍឿនុ �នុខែចករ�ខែលកពុ���ពុិបោះសាោធានុក៍ាល

បោះនុៅជ្ឈាកង�័ពុ�ា៖

 «បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំ��ចាកបោះចញឹពុ�ផ្សាះិចូលមកបោះធាិើ 
ជ្ឈាកងរ�បោះ�ោះ នុងិតសាាូជ្ឈាមួយខែខមរក្រកហមរហតូមក 

បោះ�ោយសាារកាលបោះនុោះមានុការបោះឃុំោសានុាឲ្យ�ចូលរួម

តសាាបូោះ�ើមប��ាម�ារអ�ណ្ឌាចជ្ឈនូុសាបោះមីចឪវិញិឹ។ ម�នុ���ូង

ខែខមរក្រកហម�នុបោះរៀ�ច�ជ្ឈាអងគភាាពុ�័ពុ បោះ�ោយបោះពុលបោះនុោះ

ខំ��បោះនុៅកំ�ងកងវិរ ១៦ ក្រ��់ក្រ�ងបោះ�ោយ ខែក ពុក ។ ជ្ឈ�នុានុ់

បោះនុោះមិនុមានុការការហិកឹហិនឺុ�័ពុបោះ� �ឺខំ��អនុ�វិតផី្សាាិល់

ខែតមីង �ឺឲ្យ�ខែតមានុកមំា�ងបោះក្រចើនុ �ឺខែខមរក្រកហម��ាូនុ

បោះ�ៅវិាយជ្ឈាមួយ លនុ ់នុល ់ខែតមីង។ ក្រ�សានិុបោះ�ើនុរណ្ឌា

ខែ�លឆ្នាំាំត បោះហើយរហស័ា�ឺបោះនុៅមានុជ្ឈ�វិតិរសា។់ បោះនុៅកំ�ង

សាម័យសាន្ត្រីងគាម ខំ��ជ្ឈួ�ការល��កខាំ�ង បោះក្រពុោះបោះខោ 
អាវិមានុខែតមួយសាក្រមា�់បោះនុៅជ្ឈា�់នុងឹខំនួុ បោះក្រកៅពុ�បោះនុោះ

មានុខែតក្រកមាមំាក់មួយ�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ ខំ����ួល�នុកា�បោះភាំើង 
បោះសាកាបោះសា ឬ ការេា�ា�នុ មួយបោះ�ើមពុ�អងគភាាពុ�័ពុ បោះនុៅ

ភូាមិភាា�ឧតរី។ បោះ�ោយខែឡុក ភូាមិភាា�នុរិត�បោះ�ើ�មានុ

កា�បោះភាំើងអាកា (aK) ខែ�លនុា�ចលូមកពុ�ចិនុ�ម�ៗ សាក្រមា�់

បោះក្រ�ើក្រ�សា។់ �ិ�តបតិខែតខាងភូាមិភាា�ឧតរីមិនុមានុអាវិ�ធា

��បោះនុើ�បោះក្រ�ើយេាងណ្ឌាកី� �េ�ខែនុខីាងឧតរី�ឺមានុភាាពុសាាម�គ�

�ាំបោះនុៅបោះពុលបោះធាិើសាន្ត្រីងគាមមីងៗ។ 

 អងគភាាពុ�័ពុបោះនុៅភូាមិភាា�ឧតរី�នុបោះឡុើងបោះ�ៅវិាយ 

ក្រ�យ��ធបោះនុៅបោះក្រជ្ឈោយចងិារ ច�ខែណ្ឌកកងកមំា�ងភូាមិភាា� 

នុរិត�មិនុ�នុចូលរួមក្រ�យ��ធបោះ� នុងិសាូមប�ខែតបោះសាបៀង 

អាហារក៏មិនុផ្សាលី់ឲ្យ��័ពុបោះនុៅភូាមិភាា�ឧតរីខែ�រ បោះក្រពុោះ

ចង់�ងឹកងកមំា�ងរ�សា់ភូាមិភាា�ឧតរីអាចវិាយឈឹះំ

កង�ពុ ័លនុ ់នុល ់ខែ�រឬបោះ�។ បោះ�ោយសាារខែតបោះពុលបោះនុោះ

ដ្ឋិ� លេឌ្ឍឿន អាយុ៍៦៧ឆ្នាំាំ� ប៊ុចចុប៊ុបន ំរស់លេនៅស្រីសុ��តពីា�ង
�ប៉ាសាទូ លេខតតឧតតរមានជ័យ៍។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

42 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាាានុការណ៍្ឌ�នុាិនុ ់�បូោះចះំបោះយើងមិនុ�នុបោះក្រតៀមបោះសាបៀង 

អាហារសាក្រមា�់ផ្សាគត់ផ្សាគង់កង�័ពុបោះឡុើយ បោះក្រកៅពុ�ហ�ូ

ក្រ�ា�់ឈឹកូ។ បោះយើងតសាាូវិាយក្រ�យ��ធរហតូ��ួល�នុ 

ជ្ឈ័យជ្ឈមំះ បោះ�ើ�បោះម�កឹនុា�ភូាមិភាា�នុរិត�បោះជ្ឈឿជ្ឈាក់�ាកង 

កមំា�ងខាងភូាមិភាា�ឧតរីមានុសាមតាភាាពុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ អងគភាាពុ�័ពុរ�សាខំ��បោះឡុើងបោះ�ៅ

វិាយបោះនុៅ បោះខតកី�ពុង់ចាមមីង។ យ��ធសាាស្ត្រសានីៃនុការបោះធាិើ 

សាន្ត្រីងគាមរ�សាក់ងកមំា�ងភូាមិភាា�ឧតរីខែតងខែតបោះរៀ�ច�

��កជ្ឈាម�នុ។ ក្រ�សានិុបោះ�ើខែខមរក្រកហម�ាក់បោះ�ោលបោះ�ៅវិាយ

�នុាិយ�នុាិយ�ាហានុ លនុ ់នុល់ �ឺកងកមំា�ង�័ពុ

ខែខមរក្រកហមក្រតូវិបោះសា�ើ�ការណ៍្ឌរយៈបោះពុលមួយខែខម�នុ

ចូលវិាយ។ �នុាិ�់មកខាងខែខមរក្រកហម�នុលួចបោះ�ោះ 

ម�នុខែ�ល�ាហានុ លនុ ់នុល់ �នុ�ាក់ការពុារ�នុាិយ។

�ក្រមា�ខែត �ាហានុ លនុ ់នុល ់�ងឹខំនួុ�ឺខែខមរក្រកហម�នុ

បោះរៀ�ច�ពុ�័ធជ្ឈ��វិញិឹបោះហើយ។ ច�បោះពុោះការជ្ឈ�កបោះលណ្ឌ�ឋានុ�ឺ

ខែខមរក្រកហមជ្ឈ�កបោះ�ោយសាមៃាត�់�ផ្សា�ត បោះហើយយនុបីោះហោះ 

រ�សា ់លនុ ់នុល ់មិនុងាយសាបោះងាតបោះឃុំើញឹបោះឡុើយ។ �ា�ង 

បោះនុះជ្ឈាខែផ្សាកំមួយនៃនុយ��ធសាាស្ត្រសាកីំ�ងការបោះធាិើសាន្ត្រីងគាម

រ�សា់ខែខមរក្រកហមបោះនុៅកំ�ងការយកឈឹះំ�ាហានុ លនុ ់

នុល ់។  បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ បោះវិៀតណ្ឌាមខែលងមានុបោះនុៅកំ�ង

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះហើយ។ ចា�់ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខែខមរក្រកហម

វិាយសាក្រមកុចលូ��ក្រកងុភាំ�បោះពុញឹ បោះហើយខែខមរក្រកហម�នុ 

�ងឹរួចជ្ឈាបោះស្រុសាច�ានុងឹ��ួល�នុជ្ឈយ័ជ្ឈមំះបោះលើ លនុ ់នុល។់

 �នុាិ�់ពុ���ួលជ្ឈ័យជ្ឈមំះបោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខមរក្រកហមចា�់បោះផ្សាីើមបោះរៀ�ច�ការ�កឹនុា�

�ម� នុងិខែ�ងខែចកកមំា�ងបោះ�ៅក្រ�ចា�ការបោះនុៅតាមភូាមិភាា� 

នុងិត��នុ។់ ខំ��បោះនុៅកំ�ងកងពុល៩២០ មកឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅ
 

�ួលបោះ�ោក ខែកបរអង់ខែតនុ�ូរ�សា�នុ។៍ �នុាិ�់មកខែខមរ 

ក្រកហមជ្ឈបោះមំៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញឹពុ���ក្រកុងភាំ� បោះពុញឹ 

បោះ�ោយ�នុក្រ�កាសា�ា នុរណ្ឌាខែ�លធាាំ�់មានុម�ខ

ត�ខែណ្ឌងអិ�កំ�ងរាជ្ឈការពុ�ម�នុមក�ឺរក�ា�នុតី�ខែណ្ឌង

ឲ្យ�បោះនុៅ�ខែ�ល។ ខែខមរក្រកហមបោះធាិើ�បូោះចះំបោះ�ើមប�ខែសាងិរក

អំកបោះចះ�ងឹ មន្ត្រីនុី�រាជ្ឈការខែ�លខែខមរក្រកហម�នុចាត ់

��កជ្ឈាសាក្រតូវិ នុងិយកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោល។ 

 រយៈបោះពុលមួយខែខបោះក្រកោយមក ខំ��ក្រតវូិ�នុ��ាូនុបោះ�ៅ

មណ្ឌឌល�ិរ�។ ខំ���នុ�នុវីិាយជ្ឈាមួយកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម 

បោះ�ោយសាារខែខមរក្រកហមបោះចោ��ាបោះវិៀតណ្ឌាមមានុ��ណ្ឌង

ចង់បោះល�ក្រត�ក់យក�ឹក��ខែខមរ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះក៏មានុ

កងកមំា�ង ហាិ�លរេូ (រណ្ឌសាិរ�រួមជ្ឈនុជ្ឈាតិភាា�តិច

រ�សា់ជ្ឈនុជ្ឈាតិ៣ �ឺ ជ្ឈនុជ្ឈាតិចាម, មេ�ងតាញឹេា នុងិ 

ខែខមរបោះក្រកោម) ចូលរួមតសាាូជ្ឈាមួយខែខមរក្រកហមបោះ�ើមប�

�ាម�ារ�ឹក��ពុ�បោះវិៀតណ្ឌាមមកវិិញឹខែ�រ។

 

៤) វេពត្រជ វេ�ៀនិ ៖ �តិតីិវេ�ធា

លេពី�ជ លេអៀន  អាយុ៍៨៦ឆ្នាំាំ� ប៊ុចចុប៊ុបនរំស់លេនៅស្រីសុ�
�តពីា�ង�ប៉ាសាទូ លេខតតឧតតរមានជ័យ៍។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 បោះពុក្រជ្ឈ បោះអៀនុ  បោះភា�ក្រ�សុា អាយ�៨៦ឆ្នាំាំ� មានុ��កខែនុងំ

ក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅភូាមិនៃក្រពុ�ងូ ឃុំ��នៃក្រពុ�ងូ ស្រុសាុកក�ពុង់សាាិយ 

បោះខតកី�ពុង់ធា�។ �ចច��បនុ ំបោះពុក្រជ្ឈ បោះអៀនុ រសា់បោះនុៅស្រុសាុក

ក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។ បោះពុក្រជ្ឈ បោះអៀនុ �នុ

បោះរៀ�រា�់�ចូខាងបោះក្រកោម�ា ៖

 ខំ��មានុ�ង�ាូនុច�នុនួុ៥នុាក់។ ឪពុ�កមីាយរ�សា់ខំ��

�ឺជ្ឈាកសាិករ បោះធាិើខែស្រុសានុងិចមាារ។ ខំ��មិនុ�នុបោះរៀនុសាូក្រត

បោះក្រចើនុបោះ�។ �នុាិ�់ពុ� លនុ ់នុល ់បោះធាិើរ�ឋក្រ�ហារ �មំាក់សាបោះមីច 

ក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ក៏មានុសាន្ត្រីងគាម 

នុងិមានុការ�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក បោះធាិើឲ្យ�ក្រ�ួសាាររ�សា់ខំ��

នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុា��ាំលាក់ខំនួុ។ បោះក្រកោយមក ក៏មានុការ

ក្រ�កាសាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុចូលនៃក្រពុមេា��តសាាូបោះ�ើមប��ាម�ារ
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ�ណ្ឌាច�ាិយសាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� វិិញឹ ។ ខំ��

សាម័ក្រ�ចូលរួមតសាាូបោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុជ្ឈាមួយនុងឹកង�័ពុខែខមរ 
ក្រកហម បោះ�ោយសាារខែតស្រុសាឡុាញ់ឹសាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី 

សា�ហនុ�។ បោះពុលបោះនុោះល��កណ្ឌាសា់សាក្រមា�់ខំ��បោះក្រពុោះ

មិនុមានុអាហារហ�ូក្រ��់ក្រ�ានុ។់ ខំ��ក្រតូវិហ�ូបោះមើមកីួច

�ខែនុាម។ ខំ���នុ�កឹនុា�កមំា�ង៣០នុាក់ វិាយក្រ�យ��ធបោះនុៅ

ភាា�ខាងបោះជ្ឈើងស្រុសាកុក�ពុង់សាាិយ។ បោះក្រកោយមក ខំ���កឹនុា�

កមំា�ងវិាយ�នុបីោះឆ្នាំោុះបោះ�ៅភាំ�បោះពុញឹ។ អងគភាាពុរ�សា់ខំ��

��ួល�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះជ្ឈាបោះរឿយៗ។

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��មកឈឹរបោះជ្ឈើង 
បោះនុៅមី��បោះក្រជ្ឈោយចងិា។ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហម 
ជ្ឈបោះមំៀសាបោះចញឹពុ���ក្រកុងភាំ�បោះពុញឹ។ ខែខមរក្រកហម�នុចាត ់

ឲ្យ�ខំ��នុា�ផ្សាំូវិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមំៀសាបោះ�ៅបោះខតីមណ្ឌឌល�ិរ�។ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតូវិបោះធាិើ��បោះណ្ឌើរកាត់តាមខែក្រពុកកីាម �ូបោះចះំ

ខំ��នុិងសាមាជ្ឈិកក្រតូវិកា�់ឬសា��យកមកបោះធាិើជ្ឈាកបូនុ

បោះ�ើមប�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឆ្នាំងំ�បោះនុ។ំ ��រា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឆ្នាំងំ�បោះនុអំសា ់ 

�ឺបោះក្រ�ើរយៈបោះពុល��យ�់��នៃ�ៃ។ បោះ�ោយសាារខែតមនុ�សា�

បោះក្រចើនុ បោះយើងមិនុអាចជ្ឈួយចមំងមក�ល់បោះក្រតើយបោះ�ោយ 

សា�វិតាិភាាពុ�ា�ងអសា់បោះ� �ឺមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាបោះក្រចើនុ�នុ 

លង់�ឹកសាាំ�់។ បោះនុៅតាមផ្សាំូវិបោះធាិើ��បោះណ្ឌើរពុិ�ករក�ឹក 
ផឹ្សាកខាំ�ងណ្ឌាសា ់បោះហើយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុសាាំ�់ជ្ឈា�នុ�ីនុាិ�់

បោះ�ៀត បោះ�ោយសាារបោះហវិហត ់នុងិអសាក់មំា�ង។ ល�ះបោះពុល

បោះ�ៅ�លម់ណ្ឌឌល�ិរ� ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតវូិខែ�ងខែចកបោះ�ៅបោះធាិើការ

ងារបោះរៀងៗខំនួុ។ ច�ខែណ្ឌកខំ��ផ្សាាំសាម់កឈឹរបោះជ្ឈើងការពុារ

ក្រពុ�ខែ�នុបោះនុៅស្រុសាុកសាំួល បោះខតកី្រកបោះចះវិិញឹ។ បោះ�ោយសាារ 
ខែតសាភាាពុការណ៍្ឌសាៃ�់  ខែខមរក្រកហមចាតត់ា�ងខំ��នុងិកង 
កមំា�ងបោះនុៅកំ�ងអងគភាាពុ�័ពុបោះធាិើខែស្រុសាចមាារ។ ខំ��រសា់បោះនុៅ

 
��បោះនុោះរហតូ�លក់ង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមចូលមកបោះនុៅបោះ�ើម

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ បោះ�ើ�ខំ��បោះភាៀសាខំនួុមកភាំ��ងខែរក។ បោះនុៅបោះពុល
 

កមំា�ងខែខមរក្រកហមបោះធាិើសាមាហរណ្ឌកមមច�ះចូលជ្ឈាមួយ 

រាជ្ឈរ�ឋាភិា�លកមុ�ជ្ឈា បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩៨ ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ
 

សាបោះក្រមចចតិមីករសាប់ោះនុៅភូាមិអូរជ្ឈ�ករហតូមក�លប់ោះពុល

�ចច��បនុ។ំ

៥) �មឹ ប៉ាាវ ៖ �តិតីិវេ�ធា

គឹាម ប៉ាាវ អាយុ៍៦៨ឆ្នាំំា� ប៊ុចចុប៊ុបន ំរស់លេនៅ ឃាុ�ផ្ទះអាវ  
ស្រីសុ��តពីា�ង�ប៉ាសាទូ លេខតាឧតារមានជ័យ៍។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 �ឹម �េវិ បោះភា�ក្រ�ុសា អាយ�៦៨ឆ្នាំាំ� មានុ��កខែនុងំ

ក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅ ស្រុសាុក�រាយរណ៍្ឌ បោះខតកី�ពុង់ធា�។ �ចច��បនុ ំ

�ឹម �េវិ រសា់បោះនុៅ ឃុំ��ផ្សាាាវិ ស្រុសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតី

ឧតរីមានុជ្ឈ័យ។ �ឹម �េវិ �នុបោះរៀ�រា�់បោះរឿងរេាវិរ�សា់

�ាតប់ោះនុៅកំ�ងសាម័យខែខមរក្រកហម�ា ៖

 ឪពុ�កមីាយរ�សាខ់ំ���ឺជ្ឈាកសាកិរ។ ខំ��បោះរៀនុសាកូ្រតក្រតមឹ
 

កក្រមិតក�មារ�ឋានុ កាលពុ�ជ្ឈ�នុានុ ់សាងគមរាស្ត្រសានីុយិម។ 

បោះក្រកោយមកខំ��ក៏ឈឹ�់បោះរៀនុបោះ�ោយសាារជ្ឈ�វិភាាពុក្រ�ួសាារ

ខះិខាត បោះហើយក្រតវូិជ្ឈយួឃុំាិលបោះ�ោក្រក��ឪពុ�កមីាយវិញិឹ។  

បោះនុៅបោះពុលមានុរ�ឋក្រ�ហារ�មំាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី 

សា�ហនុ� បោះចញឹពុ�ត�ខែណ្ឌងក្រពុះក្រ�ម�ខរ�ឋ បោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខ 

ម�នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ���នុរតច់លូនៃក្រពុបោះ�ើមប�តសាាជូ្ឈាមួយ ខែខមរ 
ក្រកហមបោះ�ើមប��ាម�ារអ�ណ្ឌាច�ាិយក្រពុះអងគវិញិឹ។ ខំ���នុ 
ចលូជ្ឈាបោះយោធាាស្រុសាកុបោះក្រកោមការក្រ��់ក្រ�ងរ�សា ់តាជ្ឈនិុ  

�នុាិ�់មកក្រតវូិ�នុ�ាំក់បោះលើ��ាូនុបោះ�ៅបោះនុៅ ភាំ�ក្រ�ុសា-ភាំ�ស្រុសា�  
លេខតា��ពីង់ចាម។ លេនៅទីូលេនោ� ខាុ��តវូហើ�ឹហាតអ់�ពីយុី៍ទូធ- 
សាស្រ្តាសាកង�័ពុ នុងិសាមារត�តសាា។ូ ខែខមរក្រកហម�ណី្ឌ�ះ��នុតិ 
ខំ��ឲ្យ�ផ្សាីលួរ�ល�រ��សាកីភូិាមិ នុងិអំកជ្ឈះិជ្ឈានុប់ោះកងក្រ�វិ�័ចបោះលើ

 
អំកក្រក បោះហើយបោះធាិើយេាងណ្ឌាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុក�ហងឹឈឹចឺា�់ 

នុងឹចលូរួមចលនុាខែខមរក្រកហមកានុខ់ែតបោះក្រចើនុខែ�មបោះ�ៀត។ 

44 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខែខមរក្រកហមចា�់បោះផ្សាីើមបោះរៀ�ច�អងគភាាពុ 

ចលត័ នុងិមានុការ�បោះងាើនុច�នុនួុ�័ពុក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាង ៤០០ 

នុាក់បោះនុៅកំ�ងមួយកងវិរបោះសានុាតូច។ បោះយើងបោះ�ើរបោះធាិើការ

ចលត័រវិាងបោះខត�ីត�់��ង នុងិក�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង។ អងគភាាពុរ�សា់ 

ខំ���នុក�ណ្ឌត់បោះ�ោលបោះ�ៅក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយ�ាហានុ លនុ ់

នុល ់បោះនុៅតាមម�ខសាញ្ញាាបោះឆ្នាំោុះបោះ�ៅកានុ�់�ក្រកងុភាំ�បោះពុញឹ។

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខមរក្រកហម

�នុក្រ�កាសាអ�ពុ�ជ្ឈយ័ជ្ឈមំះបោះ�ៅបោះលើ�ាហានុ លនុ ់នុល។់ 

បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ��មានុការបោះក្រតកអរខាំ�ងណ្ឌាសា់បោះ�ោយ

យល់�ា បោះយើងឈឹ�់ចបា�ង�ាំ ខែលងមានុរ�ួសា ឬ�ត ់

�ង់ជ្ឈ�វិិតក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ៀតបោះហើយ។ ខំ���នុឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅ

មី���ួលបោះ�ោក បោះហើយភាាំមៗបោះនុោះ ស្រុសាា�់ខែតខំ��បោះឃុំើញឹ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតូវិ�នុកង�័ពុជ្ឈបោះមំៀសាបោះចញឹពុ���ក្រកុង

ភាំ�បោះពុញឹ។ ���ូងខំ��យល�់ា ការជ្ឈបោះមំៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរ�សា់

ខែខមរក្រកហមកាលជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះ �ឺបោះ�ើមប�ការពុារអាយ�ជ្ឈ�វិតិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុពុ�ការ�មំាក់ក្រ�ា�់ខែ�កខែត�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ បោះម

អងគភាាពុរ�សា់ខំ�� �នុហាម�ាច់ខាត មិនុឲ្យ�ខំ��នុងិ

សាមាជ្ឈិកបោះនុៅកំ�ងអងគភាាពុយកក្រ�ពុ�សាមបតី ិឬ��រាម 
ក�ខែហងបោះ�ៅបោះលើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះឡុើយ បោះក្រពុោះខ�សានុងឹវិិនុយ័

រ�សា់កង�័ពុខែខមរក្រកហម។ �នុាិ�់មក ខែខមរក្រកហមក៏

��ាូនុខំ��បោះ�ៅឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅ�លស់ាាុនុបោះក្រជ្ឈោយចងិារវិញិឹ 

ខែ�លសាាិតបោះនុៅបោះក្រកោមការក្រ��់ក្រ�ងរ�សា់ តា�េូល។ 

កងកមំា�ងបោះនុៅកំ�ងអងគភាាពុរ�សា់ខំ��ចា�់បោះផ្សាីើមមានុការ

អនុច់ិត ីបោះក្រពុោះខែខមរក្រកហម�ាក់ខែផ្សានុការឲ្យ�បោះលើក��នុ�់ 

នុងិជ្ឈ�កក្រ�ឡុាយ �េ�ខែនុបីោះយើងមិនុខែ�លហាានុក្រ�ខែកកតវិេា 

បោះក្រពុោះខាំចអងគការយកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោល។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខែខមរក្រកហម�នុ��ាូនុអងគភាាពុ

រ�សា់ខំ��បោះ�ៅកានុភ់ាំ��និុ កំ�ងបោះខតតីាខែកវិ បោះ�ើមប�ការពុារ

ក្រពុ�ខែ�នុ។ រយៈបោះពុល១ឆ្នាំាំ�បោះក្រកោយមក បោះយើងក៏ក្រតូវិ�នុ 

�ាំក់បោះលើ��ាូនុបោះ�ៅឈឹរបោះជ្ឈើងបោះក្រតើយខាងបោះកើត�បោះនុបំោះម�ងគ  
កំ�ងបោះខតកី�ពុង់ចាមវិញិឹ។ បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩  
កង�័ពុបោះវិៀណ្ឌាមវិាយ�បោះណី្ឌើ ម�នុ��ក្រកុងភាំ� បោះពុញឹ 

ច�ខែណ្ឌកខំ��នុងិកងកមំា�ងមួយច�នុនួុខែ�លបោះសាសាសាល់ 
បោះនុៅកំ�ងអងគភាាពុ�នុបោះធាិើ��បោះណ្ឌើរបោះ�ៅភាំ��ងខែរក បោះ�ើមប�

ក្រ�មូលផ្សាី��កមំា�ងបោះឡុើងវិញិឹ។ បោះយើង�នុចលូបោះ�ៅកំ�ងភូាមិ
 

រ�សាអំ់កស្រុសុាកបោះ�ើមប�ខែសាងិរកបោះសាបៀងអាហារ។ ខំ���ឺ 
ជ្ឈាកង�័ពុ �បូោះចះំខំ��មិនុ�នុ�ងឹបោះរឿងរេាវិរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

បោះនុៅសាមរភូាមិបោះក្រកោយជ្ឈួ�បោះក្រ�ោះអត់ឃុំាំនុបោះ�។ �េ�ខែនុី

បោះ�ោះ��ជ្ឈាយេាង ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមិនុបោះធាិើ��បោះយើងខែ�រ។

 រហតូដ្ឋិ�់ឆ្នាំាំ�១៩៨០ ខាុ�លេធាើើ ដ្ឋិ�លេ�ើ រម�ដ្ឋិ�ភ់ាំ�ដ្ឋិងខែរ�។  

ខំ��រសាប់ោះនុៅភូាមិ�នូុអាវិ ខាងលចិត��នុម់����។ ខំ����ួល�នុ
 

អាហារ���េនុកមំា�ង នុងិបោះសាបៀងសាក្រមា�់ហ�ូ។ បោះក្រកោយ 

មក ខំ��បោះធាិើ�នុ��បោះណ្ឌើរចលូបោះ�ៅសាមរភូាមិខាងកំ�ងក្រ�បោះ�សា

ជ្ឈាញឹឹកញឹា�់ បោះ�ើមប��នុ�ី�នុាក់��នុងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះឡុើងវិញិឹ 

នុងិវិាយ�បោះណី្ឌើមត��នុខ់ែ�លធាាំ�់ក្រ��់ក្រ�ងមកវិិញឹ។ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លសាាតិបោះនុៅបោះក្រកោមការក្រ��់ក្រ�ងរ�សារ់��

សាាធាារណ្ឌរ�ឋក្រ�ជ្ឈាមានុតិកមុ�ជ្ឈា ចា�់បោះផ្សាីើម�ាក់�ង នុងិ 
ចូលរួមជ្ឈាមួយចលនុារ�សាខ់ែខមរក្រកហមជ្ឈា�នុ�ីនុាិ�់ 

ខែ�លមានុ��តា�ងបោះនុៅភាា�ខាងបោះជ្ឈើងជ្ឈា�់ជ្ឈរួភាំ��ងខែរក។

៦) ផ្នែក្សាបុ វេវាតិ ៖ ត្របុ�ជនិ

ខែ�ប៊ុ លេវាត អាយុ៍៦២ឆ្នាំាំ� សពីើថ្ងៃថៃរស់លេនៅឃាុ�ផ្ទះអាវ ស្រីសុ�
�តពីា�ង�ប៉ាសាទូ លេខតតឧតតរមានជ័យ៍។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 ខែក� បោះវិេត បោះភា�ស្រុសា� អាយ�៦២ឆ្នាំាំ� មានុស្រុសាកុក�បោះណ្ឌើត

បោះនុៅកំ�ងស្រុសាុកក្រកបោះចះ បោះខតកី្រកបោះចះ។  សាពុនិៃ�ៃ ខែក� បោះវិេត  
រសា់បោះនុៅឃុំ��ផ្សាាាវិ ស្រុសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុ 

ជ្ឈ័យ។ ខែក� បោះវិេត �នុនុយិាយបោះរៀ�រា�់អ�ពុ�បោះរឿងរេាវិ

តសាាូរ�សា់�ាតប់ោះនុៅសាម័យខែខមរក្រកហម�ា ៖

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 45



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 កាលពុ�បោះនុៅតចូ បោះពុលខំ��ក�ពុ�ងបោះរៀនុ�ាំក់��៣ពុ�សាងគម

ចាសា ់ស្រុសាា�់ខែតបោះកើតមានុរ�ឋក្រ�ហារ�មំាក់សាបោះមីចក្រពុះ 

នុបោះរោតមី សា�ហនុ� ពុ�ត�ខែណ្ឌងបោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧០។ ខំ���នុឈឹ�់បោះរៀនុចា�់តា�ងពុ�បោះពុលបោះនុោះមក។ 

សាមាជ្ឈិកក្រ�ួសាាររ�សា់ខំ��សា��ធខែតបោះរៀនុសាូក្រត�នុខសុា ់

បោះ�ោយឪពុ�ករ�សា់ខំ���ឺជ្ឈាក្រ�ូបោះពុ��បោះនុៅសាម័យសាងគម

រាស្ត្រសានីុយិម។ បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ឪពុ�ករ�សាខ់ំ��ក្រតវូិ 
ខែខមរក្រកហមចា�់យកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោលបោះ�ោយបោះចោ� 

ក្រ�កានុ�់ាត�់ា ជ្ឈា�់នុនិុាំការនុបោះយោ�យ។ ច�ខែណ្ឌកខំ�� 

នុងិមីាយក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមជ្ឈបោះមំៀសាបោះចញឹពុ�ភូាមិ 

ក�បោះណ្ឌើតឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅសាហករណ៍្ឌកំ�ងស្រុសាុកសា��ូរ។ 

កាលបោះនុោះខំ��មានុអាយ�១១ឆ្នាំាំ�។ ខំ��នុងិមីាយក្រតូវិ�នុ
 

ខែខមរក្រកហមជ្ឈបោះមំៀសាពុ�កខែនុងំមួយបោះ�ៅកខែនុងំមួយបោះ�ៀត។  

រហតូ�ល់បោះ�ើមឆ្នាំំា�១៩៧៩ កង�័ពុរណ្ឌសាិរ�សាាម�គ�

សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈា នុងិកង�័ពុសាម័ក្រ�ចិតបីោះវិៀតណ្ឌាម 

�នុក្រ�កាសាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ៅរសាប់ោះនុៅកំ�ងស្រុសាកុក�បោះណ្ឌើត

វិិញឹ។ ខំ��មិនុ�នុក្រតឡុ�់បោះ�ៅស្រុសាុកជ្ឈាមួយមីាយរ�សា ់
ខំ��បោះ� បោះ�ោយសាារខែតខំ��បោះនុៅវិយ័បោះកមង ចាញ់ឹការបោះ�ក�បោះញ្ញាាត

 
រ�សា�់ងៗខែ�លរួម��បោះណ្ឌើរជ្ឈាមួយ�ាំក្រ��់�ា «ក្រ�សានិុ 

បោះ�ើខំ��ក្រតឡុ�់បោះ�ៅស្រុសាកុក�បោះណ្ឌើតវិញិឹ �ឺខំ��មិនុ�នុបោះ�ៅបោះលង

បោះនុៅភាំ�ឱរេាលប់ោះ�»។ ខំ��ល�តជ្ឈងគង់ សា��មីាយខំ��បោះ�ៅតាម�ងៗ
 

ចលូនៃក្រពុ បោះ�ោយសាារខែតខំ��ចង់បោះ�ៅបោះលងភាំ�ឱរេាល។់ ខំ��ជ្ឈ�ួ
 

ការល��កបោះវិ�នុាខាំ�ងណ្ឌាសាប់ោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុ បោះហើយខំ��មានុ
 

ការបោះសាោកសាាីយជ្ឈាខាំ�ងខែ�ល�នុសាបោះក្រមចចតិមីកបោះចោល 

មីាយ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខះំបោះ�កសាាំ�់បោះនុៅបោះលើ�� ខះំបោះ�ៀត

អងគ�យសាាំ�់បោះពុលឈឹ�់សាក្រមាក បោះ�ោយសាារខែត�មានុ

អាហារហ�ូច�ក នុងិ �ឹកផឹ្សាក។

 �នុាិ�់ពុ�បោះឃុំើញឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាាំ�់បោះក្រចើនុ កង�័ពុខែខមរ 

ក្រកហមខែ�ល�នុរួម��បោះណ្ឌើរ សាបោះក្រមចចិតនីុា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

បោះធាិើ��បោះណ្ឌើរបោះឆ្នាំោុះបោះ�ៅភាំ�១០០១ កំ�ងបោះខតកី្រពុះវិហិារ។ បោះយើង 
បោះធាិើ��បោះណ្ឌើរអសារ់យៈបោះពុល១ខែខបោះ�ើ�បោះ�ៅ�លភ់ាំ�១០០១។ 

ខំ��រសាប់ោះនុៅភាំ�១០០១រហតូ�លឆ់្នាំាំ�១៩៨១ បោះ�ើ�ខំ��បោះរៀ�
 

ការ។ �នុាិ�់ពុ�មានុក្រ�សួាារបោះហើយ ខំ��ក្រតវូិ�នុ��ាូនុបោះ�ៅ
 

ជ្ឈ�រ�ភូាណ្ឌយ។ ខំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងជ្ឈ�រ�ភូាណ្ឌយ រហតូ�ល់ឆ្នាំាំ�
 

១៩៩៣ បោះ�ើ� តាមេ�ក ឲ្យ�ខំ��ច�ះពុ�បោះលើភាំ�មករសាប់ោះនុៅខាង 

បោះក្រកោមវិិញឹ។ បោះក្រកោយមក �ី�រ�សា់ខំ��ក្រតូវិ�នុបោះ�លួច 
�ញ់ឹសាមំា�់បោះនុៅតាមផ្សាំូវិបោះធាិើ��បោះណ្ឌើរ។ ចា�់តា�ងពុ�បោះពុល 
បោះនុោះមក ខំ���នុកំាយជ្ឈាស្ត្រសាី�បោះមមេាយរហតូមក�ល់ 
�ចច��បនុ។ំ សាពុនិៃ�ៃបោះនុះ ខំ��មានុជ្ឈ�វិភាាពុធាូរធាារជ្ឈាងម�នុ 

 
នុងិជ្ឈាបោះមភូាមិផ្សាាាវិ។

៧) សុិនិ សំិ ៖ �តិតីិឈុល បុវេ�ក្សាែពុងរបុបុផ្នែខែរត្រក្សាហម

សុន ស� អាយុ៍៦៧ឆ្នាំាំ� សពីើថ្ងៃថៃរស់លេនៅ�ុំងភូាមិអូរជី�  
ឃាុ�ផ្ទះអាវ ស្រីសុ��តពីា�ង�ប៉ាសាទូ លេខតតឧតតរមានជ័យ៍។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

 សា�នុ សា� បោះភា�ក្រ�សុា អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ� មានុស្រុសាកុក�បោះណ្ឌើត

បោះនុៅស្រុសាុកក្រកឡុាញ់ឹ បោះខតបីោះសាៀមរា�។ សាពុនិៃ�ៃ សា�នុ  

សា� រសា់បោះនុៅកំ�ងភូាមិអូរជ្ឈ�ក ឃុំ��ផ្សាាាវិ ស្រុសាុកក្រតពុា�ង 
ក្រ�សាា� បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈ័យ។ សា�នុ សា� នុយិាយបោះរៀ� 

រា�់អ�ពុ�ក្រ�វិតីិតសាាូរ�សា់�ាត់ខែ�ល�នុឆ្នាំំងកាត់បោះនុៅ 

កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម�ា ៖

 កាលពុ�ក�មារ ខំ��មិនុបោះរៀនុសាូក្រតបោះ� បោះ�ោយសាារ

ក្រ�ួសាារមានុជ្ឈ�វិភាាពុខះិខាត។ ឪពុ�កមីាយរ�សា់ខំ��

ក្រ�ក�ម�ខរ�របោះធាិើខែស្រុសាចមាារ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំ��ចលូ 
បោះធាិើជ្ឈាឈឹ�ំបោះនុៅកំ�ងភូាមិក�បោះណ្ឌើតខំ��។ បោះក្រកោយមក ខំ��បោះឡុើង

 បោះ�ៅជ្ឈាឈឹ�ំឃុំ�� នុងិឈឹ�ំស្រុសាកុ។ កាលបោះណ្ឌោះការងារ

ឈឹ�ំ�ឺបោះ�ៅខែសាងអំករ�ួសាពុ�សាមរភូាមិម�ខ។ មួយកង 

ឈឹ�ំរ�សាខ់ំ��មានុសាមាជ្ឈកិច�នុនួុ១០នុាក់។ ខំ��សាមក័្រ�ចតិី

បោះធាិើជ្ឈាឈឹ�ំរហតូ�ល់ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ បោះ�ើ�ខំ��ចូលបោះធាិើជ្ឈា

កង�័ពុវិិញឹ។ ខំ��ក្រតូវិ��ាូនុឲ្យ�បោះ�ៅវិាយបោះនុៅភូាមិភាា�
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឧតរី។ កាលបោះណ្ឌោះខំ��បោះនុៅបោះក្រកោមការក្រ��់ក្រ�ងរ�សា ់ 
តាឡុ�ត �ឺជ្ឈាបោះមវិរបោះសានុាតូចបោះលខ៦៧។ ខំ��រួម�ា�ង

កមំា�ងកង�័ពុ�ា�ងអសា ់ក្រ�យ��ធបោះនុៅបោះលើសាមរភូាមិកំ�ង

បោះ�ោលបោះ�ៅបោះឆ្នាំោុះបោះ�ៅ��ក្រកុងភាំ�បោះពុញឹ។

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��រួម�ា�ងកង 
�័ពុខែខមរក្រកហមជ្ឈាបោះក្រចើនុនុាក់បោះ�ៀតវិាយចូល�លក់្រកុង 

ភាំ�បោះពុញឹ។ �នុាិ�់ពុ�វិាយចូលភាំ�បោះពុញឹ�នុរយៈបោះពុល 

២នៃ�ៃ កមំា�ងបោះនុៅកំ�ងអងគភាាពុរ�សាខ់ំ��បោះ�ៅឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅ
 

�ួលបោះ�ោក បោះ�ោយសាាំក់បោះនុៅផ្សាះិរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�បោះណី្ឌោះ 

អាសានុ។ំ បោះនុៅបោះពុលខំ��ចូលបោះ�ៅ�ល់�ួលបោះ�ោក���ូង  
ខំ��មិនុបោះឃុំើញឹមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសា់បោះនុៅបោះ� �ឺសាៃាត់ក្រជ្ឈង�។ 

�នុាិ�់មក កង�័ពុ�ា�ងអសាច់ា�់បោះផ្សាីើមបោះរៀ�ច�សាាជ្ឈា�ម� 

បោះហើយអងគភាាពុរ�សា់ខំ��ក្រតូវិ��ាូនុឲ្យ�បោះនុៅការពុារតាម
 

ក្រពុ�ខែ�នុកំ�ងបោះខតមីណ្ឌឌល�ិរ�។ កាលបោះណ្ឌោះ អងគភាាពុខំ�� 
បោះរៀ�ច�ឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅអូរ�ាក់�ា� នុងិមិាងបោះ�ៀតកង�័ពុ 

បោះវិៀតណ្ឌាម។ ការងារខែ�លខំ��បោះធាិើ�ឺបោះ�ោតចក្រមងូ នុងិបោះ�ើរ 
យាមលបាតតាមក្រពុ�ខែ�នុ។ បោះពុលខែ�លកង�័ពុខែខមរ 

ក្រកហមបោះ�ៅឈឹរបោះជ្ឈើង���ូងៗ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមខែតង 

ខែតមកនុយិាយសាួរនុា� ឬជ្ឈខែជ្ឈក�ាំបោះលង។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមចា�់បោះផ្សាីើមវិាយ 

ចលូមក�ឹក��ខែខមរ �បូោះចះំកង�័ពុខែខមរក្រកហមក៏វិាយ�ក

បោះ�ៅវិិញឹរហតូ�ល់វិាយខែ�ក�នុាិយរ�សា់កង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាម។ �នុាិ�់មកកង�័ពុខែ�លឈឹរបោះជ្ឈើងបោះនុៅ 

អូរ�ាក់�ា�ក៏ផ្សាាំសា់មកបោះនុៅបោះកោះរ�បោះយោល បោះ�ើមប�ងាយ 

ស្រុសាួលកំ�ងការ��ួលបោះសាបៀងអាហារ។

 បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម�នុវិាយ

ចលូមក�លប់ោះកោះរ�បោះយោល បោះធាិើឲ្យ�កង�័ពុ ខែខមរក្រកហម រួម 

�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លរសាប់ោះនុៅបោះកោះរ�បោះយោលរតខ់ែ�កខែខកំ

�ាំអសា។់ ខំ�� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុរតប់ោះភាៀសាខំនួុ បោះហើយបោះនុៅ
 

ឆ្នាំាំ�១៩៨៣ បោះ�ើ�បោះធាិើ��បោះណ្ឌើរបោះ�ៅ�លភ់ាំ��ងខែរក។ ខំ��រសា់ 
បោះនុៅភាំ�១០០១នុងិមានុក្រ�ពុនុធ។ ខំ��បោះនុៅកងពុលវិរបោះសានុាធា� 

៩៧ ខែ�លក្រ��់ក្រ�ងបោះ�ោយ តាអាា។ �នុាិ�់មក ខំ��នុា�

ក្រ�ពុនុធបោះ�ៅរសាប់ោះនុៅកំ�ងជ្ឈ�រ�អូរក្រតាវិវិញិឹ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៩១ 

ខំ�� នុងិក្រ�ពុនុធ រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុមករសាប់ោះនុៅកំ�ងភូាមិ

អូរជ្ឈ�ក កំ�ងស្រុសាកុក្រតពុា�ងក្រ�សាា�វិញិឹ។ ខំ��បោះនុៅកំ�ងកង
 

ពុល៩២០ ក្រ��់ក្រ�ងបោះ�ោយ តាសាានុ។ បោះក្រកោយមក 

តាសាានុ នុងិតាសាាបោះរឿនុ ក្រតូវិ�នុតាមេ�កបោះចោ��ាកបត់

នុងិចា�់យកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោល។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លរសា ់

បោះនុៅកំ�ងស្រុសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា�បោះក្រកោមការក្រ��់រ�សា ់

តាសាានុ នុងិ តាសាាបោះរឿនុ �នុបោះកោះក្រ�ជ្ឈ��សាបោះក្រមចចិតី

ផ្សាាីច់ខំួនុច�ះចូលជ្ឈាមួយរ�ឋាភិា�លកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅកំ�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៩៧។ កងកមំា�ងខែខមរក្រកហមបោះនុៅស្រុសាកុក្រតពុា�ង 

ក្រ�សាា�ចា�់ បោះផ្សាីើម�ាក់�ងបោះ�ៅរាជ្ឈរ�ឋា ភិា�ល 

កមុ�ជ្ឈាបោះ�ើមប�សា��ជ្ឈ�នុយួជ្ឈបោះមំៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញឹពុ�ស្រុសាុក 
ក្រតពុា�ងក្រ�សាា�។ កងមំា�ងរ�សារ់�ឋាភិា�ល�នុមក 

�ឹកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា់បោះ�ៅបោះនុៅខាងនៃ�េតា�់ រហតូ 

�ល់កង�័ពុខែខមរក្រកហមក្រពុមច�ះចូលជ្ឈាមួយរាជ្ឈរ�ឋា 

ភិា�លកមុ�ជ្ឈា បោះ�ើ�ខំ��ក្រតឡុ�់មករសាប់ោះនុៅកំ�ងភូាមិអូរជ្ឈ�ក

បោះនុះរហតូ�ល់�ចច��បនុ។ំ

ផ្ទះំូវលេទូៅវតតលេ�ចោ� សិិតលេនៅ�ុំងស្រីសុ�
�តពីា�ង�ប៉ាសាទូ លេខតតឧតតរមានជ័យ៍។
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២

 «ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ» រ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 

កមុ�ជ្ឈា�នុបោះ�ើក�បោះក្រមើជ្ឈនូុ នុសិា�តិ អំកស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ ���គលកិរាជ្ឈការ នុងិ 
អងគការបោះក្រកៅរ�ឋាភិា�ល នុងិ���គល�ា�ងឡុាយខែ�លមានុច�ណ្ឌា�់ 

អារមមណ៍្ឌពុ�ការវិិវិឌ្ឍឍនុរ៍�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិិសាាម�ាកំ�ងត�លាការ

កមុ�ជ្ឈា ឬសាាលាកី�ខែខមរក្រកហម។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាជ្ឈាកខែនុងំក្រ�មូលផ្សាី�� នុងិចងក្រកងឯកសាារ
 

អ�ពុ�រ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ��នុបោះក្រចើនុ��ផ្សា�ត។ ឯកសាារបោះនុៅ 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាមានុក្រ��ក្រ�បោះភា�។ ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ��មួយ 
�ឺឯកសាារជ្ឈាក្រក�ាសាសានុំកឹខែ�លមានុច�នុនួុជ្ឈិតមួយលានុ��ពុ័រ។  

ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ��ពុ�រ �ឺជ្ឈា��សាមោាសានុខ៍ែ�ល���គលកិមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈាច�ះបោះ�ៅបោះធាិើសាមោាសានុជ៍្ឈាមួយជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះ នុងិអត�ត 
កមមាភិា�លខែខមរក្រកហម។ ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ�����ឺជ្ឈារូ��ត�ាក់�ង 

បោះ�ៅនុងឹសាម័យខែខមរក្រកហម។ ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ���ួនុ�ឺជ្ឈាឯកសាារ 

�ាក់�ងបោះ�ៅនុងឹការបោះធាិើខែផ្សានុ��របោះណី្ឌៅសាាកសាពុ នុងិ��តា�ងសាមំា�់ 

រ�សាខ់ែខមរក្រកហម នុងិឯកសាារ��ក្រ���ឺជ្ឈាខែខ�ភាាពុយនុឯីកសាារខែ�ល 

�នុផ្សាលតិបោះឡុើងកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម នុងិសាម័យបោះក្រកោយមកបោះ�ៀត។

 តាមរយៈការយិាលយ័ពុត័ម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ សាាធាារណ្ឌជ្ឈនុអាចនុងឹ 

ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិឯកសាារ�ា�ងបោះនុះ�នុ។ ឯកសាារខះំបោះ�ៀតរួមមានុ៖ ក្រ�វិតីរូិ� 

កមមាភិា�លខែខមរក្រកហម ចបោះមំើយសាារភាាពុក�ណ្ឌតប់ោះហត�រ�សា់�ក� 

�ូរបោះលខបោះឆ្នាំំើយឆ្នាំងំពុត័ម៌ានុខែ�ល�នុមកពុ�ការសាមោាសានុជ៍្ឈាមួយអត�ត 

កមមាភិា�លខែខមរក្រកហម នុងិ�ិនុនំុយ័�នុានុបិោះ�សិា�ងាាញឹពុ�របោះណី្ឌៅសាាក 

សាពុ ��តា�ង��ក នុងិ�ូជ្ឈនុ�យ�ឋានុក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍

 ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈមានុ��តា�ងបោះនុៅអ�ារបោះលខ៦៦ 

មហាវិិ��ក្រពុះសា�ហនុ� សាងាាត់�បោះនុ�ំសាាក់ ខណ្ឌឌចមាារមនុ 

រាជ្ឈធាានុ�ភាំ�បោះពុញឹ។ ការយិាល័យរ�សា់បោះយើងបោះ�ើកជ្ឈូនុសាាធាារណ្ឌ 

ជ្ឈនុចា�់ពុ�នៃ�ៃចនុ�ិល់នៃ�ៃសា�ក្រក បោះពុលក្រពុឹកពុ�បោះមេោង ៨៖០០ 

�ល់បោះមេោង ១២៖០០ នុងិបោះពុលរបោះសាៀលពុ�បោះមេោង ២៖០០ �ល ់

បោះមេោង ៥៖០០។ ក្រ�សានិុបោះ�ើអសាប់ោះលោកអំកមានុចមៃល ់ឬចង់បោះរៀ�ច� 

ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌជ្ឈាក្រកុមណ្ឌាមួយ សាូម�ាក់�ង���គលិករ�សា់បោះយើង 

សាាាង ចិនុាី អំកសាក្រម�សាក្រមួល តាមរយៈ�ូរសាពុិបោះលខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ��ខែមេល ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សាូមអរ��ណ្ឌ!

ការយិាល័យ៍

ព័តម៌្លាំៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

វេសិចិក្សាិវីេ� ិ�ម

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាបោះខតនីៃក្រពុខែវិង �នុ 
អនុ�វិតបីោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុបោះលើក��៧៧រ�សា់ខំនួុ បោះនុៅនៃ�ៃ 
��១៣ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ជ្ឈាមួយសាសិា�ានុ�សាសិា�

ច�នុនួុ៤៥នុាក់(ស្រុសា�៣៥នុាក់ បោះសាមើនុងឹ៧៨%) មកពុ� 

វិ�ិ�ាលយ័ចន័ុកិ្រកឹសាាំ សាាតិបោះនុៅឃុំ��បោះក្រចសា ស្រុសាកុបោះមសាាង  

បោះខតនីៃក្រពុខែវិង តាមការបោះសាំើសា��រ�សា់�ណ្ឌៈក្រ��់ក្រ�ង

សេវទកិាថា្នន ក់សេរៀៃ្ីតីអ�ពតីប្របវត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា
ប្របជាធបិសេតយ៍យ (១៩៧៥-១៩៧៩) 
ៃងិការទប់សាា ត់ឧប្រកដិ ឋកមមសេ�រសេ�» សេ�សេ�តន្ប្រពសវង

វិ�ិ�ាលយ័បោះនុះកាលពុ�ខែខម�នុា ឆ្នាំាំ�២០២២ កនុងំមក។ 

សាិសា�ានុ�សាិសា��ា�ងអសា់ នុងិក្រ�ូ�កឹនុា�ច�នុនួុ��នុាក់  

�នុបោះធាិើ��បោះណ្ឌើរមក�ល់��តា�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌល ឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈាបោះខតនីៃក្រពុខែវិង បោះនុៅបោះវិលាបោះមេោង៩ក្រពុឹក បោះហើយ

��បោះណ្ឌើរការកមមវិធិា�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ�នុចា�់បោះផ្សាីើមភាាំមៗ  

ខែ�រ។ កមមវិធិា�ខែ�ល�នុបោះរៀ�ច���កម�នុរ�សាក់្រកុមការងារ 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាបោះខតនីៃក្រពុខែវិង ក្រតូវិ�នុ

អនុ�វិត ី ជ្ឈា�នុ�ីនុាិ�់រហតូ�ល់បោះមេោង១៥:០០នុា�� 

របោះសាៀលនៃ�ៃ�ខែ�ល។ 

វេ�ង ពងសរ៉ាាសុិី

សសិសានសុសិសចូ�រូមលេវទិូ�ាថាំ�់លេរៀន សតអី�ពីី  
«សារស�ខានថ់្ងៃន�ារស�ិសា�ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសត�មុុជា�ប៊ុជាធាបិ៊ុលេតយ៍�  
(១៩៧៥-១៩៧៩) នងិ�ារទូប់៊ុសកាតឧ់��ិដ្ឋិ�ិមែលេឃាោរលេឃាៅ»  
លេនៅមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជាសាខាលេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 49



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

លេសៀវលេភាៅ�ត�់តារប៊ុស់សិសស
ខែដ្ឋិ�ចូ�រួម�ំុងលេវទិូ�ាថាំ�់លេរៀន 
សតីអ�ពីី «សារស�ខានថ់្ងៃន�ារសិ�សា
�ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសត�មុុជា�ប៊ុជាធាិប៊ុលេតយ៍� 
(១៩៧៥-១៩៧៩) នងិ�ារ 
ទូប់៊ុសកាតឧ់��ិដ្ឋិ�ិមែលេឃាោរលេឃាៅ»។ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ� 
ឯ�សារ�មុុជា)

ត្របុវតិិសិិវេង េបុវទិ្ធិ�ល័ីយុ ច័ិនិ ទត្រក្សាសឹាែ

 ក្រ�វិតីវិិ�ិ�ាលយ័ ចន័ុកិ្រកឹសាាំ មិនុក្រតវូិ�នុចងក្រកង

លមាិតបោះឡុើយ។ តាមសា�បោះណ្ឌរបោះ�ោយនៃ�ច�នុនួុ៣��ពុ័រ 

ខែ�លក្រតវូិ�នុផ្សាលីឲ់្យ�បោះ�ោយ�ណ្ឌៈក្រ��់ក្រ�ងវិ�ិ�ាលយ័

បោះនុះ �ឺ�នុបោះរៀ�រា�់ក្រតួសាៗពុ��ិសាបោះ�ៅបោះ�ៅកានុ�់�តា�ង 

វិិ��ាល័យ ការកបោះកើតវិិ��ាល័យ សាាានុភាាពុរ�សា់

វិ�ិ�ាលយ័នុាបោះពុល�ម�ៗ បោះនុះ តក្រមវូិការរ�សាវ់ិ�ិ�ាលយ័ 

នុងិការច�ះបោះឈឹមោះចលូបោះរៀនុរ�សាស់ាសិា�សាក្រមា�់ឆ្នាំាំ��ម�ៗ  

កនុងំមកបោះនុះ។ ក្រកមុការងារ�នុសាបោះងិ�ខែតច�ណ្ឌ�ច�ាក់ 

�ងនុងឹក្រ�វិតីិរ�សា់វិិ��ាល័យមក�ញ្ញាាក់�ចូតបោះ�ៅ៖ 

បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៤ នុាសាម័យសាងគមរាស្ត្រសានីុយិម វិ�ិ�ាលយ័ 

បោះនុះក្រតវូិ�នុសាាងសាង់បោះឡុើង បោះ�ើមប�ផ្សាលីន់ុវូិបោះសាចកី�ក្រតវូិ 

ការរ�សាអំ់កភូាមិកំ�ងការ��ាូនុកូនុៗរ�សាខ់ំនួុឲ្យ�ចលូ
 

បោះរៀនុ។ កាលបោះនុោះ�ឺជ្ឈាសាាលា�ឋាមសាកិ�ាចន័ុកិ្រកឹសាាំ។  

ក្រ�� មួយឆ្នាំាំ�បោះក្រកោយមក�ឺបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ សាាលាបោះនុះក្រតូវិ 

�ិ��ាិរបោះ�ោយសាារខែតសាន្ត្រីងគាម។ ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥�ល ់

១៩៧៩ �របិោះវិណ្ឌសាាលា�ា�ងមូលក្រតូវិខែខមរក្រកហម

បោះក្រ�ើក្រ�សា់ជ្ឈាកខែនុងំផ្សាលិតជ្ឈ�ធាមមជ្ឈាតិ�ាក់ខែស្រុសា នុងិ

មនុិ�របោះពុ��ក្រ�ចា�ឃុំ��បោះក្រចសា។ �នុាិ�់ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម

�លួរល� សាាលាបោះរៀនុបោះនុះក្រតូវិ�នុបោះ�ើកឲ្យ���បោះណ្ឌើរការ

បោះឡុើងវិិញឹ បោះ�ោយមានុបោះឈឹមោះជ្ឈាសាាលា�ឋាមសាិក�ា

ចន័ុកិ្រកឹសាាំ�ខែ�ល។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៨៤ ក្រកសាងួអ�់រ��នុ

តបោះមំើងកក្រមិតសាិក�ាពុ�សាាលា�ឋាមសាិក�ា បោះ�ៅជ្ឈា

អនុ�វិិ��ាល័យ បោះហើយចា�់ពុ�ឆ្នាំាំ�២០០៥មក បោះ�ៅជ្ឈា

វិិ��ាល័យ ច័នុកិ្រកឹសាាំ។

កាលីវភិា�វេវទ្ធិកិាថ្នាែ ក់្សាវេរៀនិ

វេពលីត្រពកឹ្សា

១)  ខែណ្ឌនុា�សាសិា�ានុ�សាសិា�ពុ�មូលបោះហ�តនៃនុការ�បោះងាើត

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះខតនីៃក្រពុខែវិង នុងិ

តនួុា��រ�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបោះនុះ។

២)  វិាសាស់ាង់ិច�បោះណ្ឌះ�ងឹសាសិា�ម�នុបោះពុលអនុ�វិតបីោះវិ�ិកា

�ាំក់បោះរៀនុចា�់បោះផ្សាីើម។

សិសសានសុិសស��ពីុងប៊ុ�លេពីញ��មងស��ួរសាាប៊ុសាង់មត។ិ 
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

50 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

៣) ខែណ្ឌនុា� នុងិពុនុ�លស់ាិសា�ានុ�សាិសា�ពុ�ពុិពុ័រណ៍្ឌរូ� 

�តខែ�លតា�ង�ងាាញឹបោះនុៅខែផ្សាកំខាងកំ�ង នុងិខាង 
បោះក្រកៅការយិាល័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា 

បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។

៤)  ខែណ្ឌនុា�សាិសា�ានុ�សាិសា�ឲ្យ�ខែសាងិយល់សា��ជ្ឈបោះក្រមៅ

ពុ��រ�ិ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកី្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា កំ�ងចបោះនុោំះ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ល់១៩៧៩។

វេពលីរវេសិៀលី

៥)  តក្រមង់�ិសាសាសិា�ានុ�សាសិា�ឲ្យ��ិត�ូរសា��ជ្ឈបោះក្រមៅពុ�

វិិធា�សាាស្ត្រសា�ី�់សាាាតអ់�បោះពុើបោះឃុំោរបោះឃុំៅកំ�ងក្រ�បោះ�សា 
កមុ�ជ្ឈា នុាបោះពុលអនុា�ត បោះ�ោយខែណ្ឌនុា�អំក�ា�ង 
បោះនុោះឲ្យ�ខែសាងិយលព់ុ�៖ (ក) នុយិមនុយ័ឧក្រកិ�ឋកមម 

បោះឃុំោរបោះឃុំៅ។ (ខ) កតាីបោះក្រ�ោះ�ាំក់ជ្ឈាក់លាក់ខែ�ល 

នុា�ឲ្យ�បោះកើតមានុអ�បោះពុើបោះឃុំោរបោះឃុំៅកំ�ងពុភិាពុបោះលោក។ 

(�) វិធិា�សាាស្ត្រសា�ី�់សាាាតអ់�បោះពុើក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍

ជ្ឈាលកិណ្ឌៈ���គល ក្រ�ួសាារឬសាហ�មនុ ៍នុងិជ្ឈាត ិ 

បោះ�ើមប�ជ្ឈា��នុិតកំ�ងការក្រតះិរះិពុិចារណ្ឌាពុ�វិិធា� 
សាាស្ត្រសាផី្សាាិលខ់ំនួុកំ�ងការ ��់សាាាតអ់�បោះពុើក្រ�ល័យ

ពុូជ្ឈសាាសានុ។៍

៦) សា�ណួ្ឌរ នុងិចបោះមំើយអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម។

៧) វិាសាស់ាង់ិច�បោះណ្ឌះ�ងឹសាសិា�បោះក្រកោយបោះពុលបោះវិ�ិកាច�់។

៨)  ខែចកចាយបោះសាៀវិបោះភាៅ «ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាីកមុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)»

៩)  �តរូ�អនុ�សា�ាវិរ�យ៍ នុងិ�ិ�កមមវិធិា�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ។

សិក្សាមែភាពវេវទ្ធិកិាថ្នាែ ក់្សាវេរៀនិ

 បោះផ្សាង ពុង�រេាសា�� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈា បោះខតនីៃក្រពុខែវិង �នុខែណ្ឌនុា�សាិសា�ានុ�សាិសា��ា�ង 
អសា់ពុ�ការ�បោះងាើតមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះខត ី
នៃក្រពុខែវិង ក្រពុម�ា�ង�នុ�ងាាញឹពុ�បោះ�ោល��ណ្ឌង តនួុា�� នុងិ

ភាារកិចចរ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលបោះនុះ កំ�ងការផ្សា�ពុផិ្សា�ាយពុ�

ឯកសាារខែខមរក្រកហម�ា�ងអសាខ់ែ�លមានុតមាលប់ោះនុៅកំ�ង

ការយិាល័យបោះនុះ នុងិក្រ�មូលចងក្រកងឯកសាារ�ា�ង 

ឡុាយណ្ឌាខែ�ល�ាក់�ងនុងឹក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម 

�ចូជ្ឈាការចងក្រកង��សាមោាសារ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុ 

ជ្ឈ�វិតិពុ�រ��បោះនុះ បោះ�ើមប�ការចងចា� ការ�បោះក្រងៀនុ នុងិការ 

បោះក្រ�ើក្រ�សា់ជ្ឈាបោះមបោះរៀនុ�ខែនុាមសាី�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ�។

 �នុាិ�់មក សាសិា�ានុ�សាសិា��ា�ងអសា ់ក្រតវូិ�នុបោះសាំើ 

សា��ឲ្យ���បោះពុញឹតារាងសាាិ�សាិង់មតិម�នុបោះពុលអនុ�វិតី

បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ បោះ�ើមប�វិាសាស់ាង់ិច�បោះណ្ឌះ�ងឹពុ�ម�នុរ�សា់

សាសិា�ានុ�សាសិា�អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម។ តារាង

សាាិ�សាង់ិមតមិ�នុបោះពុលបោះធាិើបោះវិ�ិកាច�នុនួុ៤៥ចបា�់ ក្រតវូិ 

�នុខែចកបោះ�ៅកានុស់ាសិា�ានុ�សាសិា��ា�ងអសា ់បោះ�ើមប���បោះពុញឹ។  

តារាងសាាិ�សាង់ិមតបិោះនុះ មានុ១២សា�ណួ្ឌរខែ�លក្រតវូិ�នុ 

ខែ�ងខែចកជ្ឈា��ខែផ្សាកំធា�ៗ�ឺ៖ ខែផ្សាកំច�បោះណ្ឌះ�ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីិ 

សាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ�។ ខែផ្សាកំច�បោះណ្ឌះ�ងឹអ�ពុ� 
នុយិមនុយ័ នុងិកតាីបោះក្រ�ោះ�ាំក់ជ្ឈាក់លាក់ខែ�លនុា�ឲ្យ� 

បោះកើតមានុអ�បោះពុើបោះឃុំោរបោះឃុំៅកំ�ងពុភិាពុបោះលោក នុងិខែផ្សាកំច�បោះណ្ឌះ 
�ងឹអ�ពុ�វិធិា�សាាស្ត្រសាកីំ�ងការចលូរួម��់សាាាតអ់�បោះពុើហងិ�ា 

ឬអ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុប៍ោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ 

សាសិា�ានុ�សាសិា��ា�ងអសា ់មានុបោះពុលក្រតមឹខែត១៥នុា��

�េ�បោះណ្ឌ េោះកំ�ងការ��បោះពុញឹសា�ណួ្ឌរ�ា�ង១២សា�ណួ្ឌរបោះនុះ។

 សាកមមភាាពុ�នុាិ�់បោះ�ៀត �ឺជ្ឈាការ�ងាាញឹពុ�ពុពិុរ័ណ៍្ឌ

រូ��តខែខមរក្រកហម ខែ�លមានុបោះនុៅខាងកំ�ង នុងិខាងបោះក្រកៅ

�នុ�់ិការយិាលយ័។ សាសិា�ានុ�សាសិា�ក្រតវូិ�នុ�ងាាញឹ

ពុ�រូ��តមីងមួយផ្សាាិ�ងៗ អមជ្ឈាមួយនុងឹការពុនុ�ល់ពុ� 

ផ្សាាិ�ងរូ��ត �ា�ងបោះនុោះផ្សាង។ កំ�ងបោះពុលជ្ឈាមួយ�ាំបោះនុះខែ�រ  
សាសិា�ានុ�សាសិា�ក្រតូវិ�នុបោះលើក�ឹកចតិឲី្យ�កតក់្រតានុវូិសា�ណួ្ឌរ 

បោះផ្សា�ងៗខែ�លខំនួុមានុ បោះនុៅកំ�ងបោះសាៀវិបោះភាៅក�ណ្ឌតប់ោះហត� 

បោះ�ើមប�សាួរកំ�ងបោះពុលបោះវិលាខែ�ល�នុក�ណ្ឌត់បោះនុៅកំ�ង

កាលវិិភាា�។ សាិសា�អាចកតក់្រតានុវូិសា�ណួ្ឌរខែ�លខំនួុ

ឆ្នាំៃល់ជ្ឈាយូរយារណ្ឌាសា់មកបោះហើយអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

ខែខមរក្រកហម នុងិអាចជ្ឈាឱកាសានៃនុការសារួសា�ណួ្ឌរពុ�ិកៗ 

ខែ�លក្រ�ូរ�សា់ខំនួុមិនុ�ានុរ់កចបោះមំើយឲ្យ�ខំនួុ�នុ។

 កាលវិភិាា��នុ�ីនុាិ�់បោះ�ៀត �ឺការបោះធាិើ���ងាាញឹពុ� 

ក្រ�វិតិសីាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម។ ក្រ�ឧូបោះ�សិា�នុច�ណ្ឌាយបោះពុល 

បោះវិលាក្រ�ខែហលពុ�បោះមេោង សាក្រមា�់ការបោះធាិើ���ងាាញឹ

ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥-

១៩៧៩)។ ការបោះធាិើ���ងាាញឹ �នុចា�់បោះផ្សាីើមពុ�ការ

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 51



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

កបោះកើតខែខមរក្រកហម នុងិ��ច�់បោះ�ោយការ�ងាាញឹពុ�ផ្សាល

�េះពុាលន់ៃនុរ��ខែខមរក្រកហម មកបោះលើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ូបោះ�ៅ នុងិ 

ក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិ ជ្ឈាពុិបោះសាសាជ្ឈ�ងឺ�ក់សាបាតខែ�លបោះនុៅខែត 

�នុបីោះកើតមានុច�បោះពុោះអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរ 

ក្រកហមនុាបោះពុល�ចច��បនុបំោះនុះ នុងិជ្ឈ�វិតិខែតលបោះតោលរ�សា់ 
បោះកមងក�ក្រពុារា�់ខែសានុនុាក់�នុាិ�់ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម�លួ

រល�បោះនុៅខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។

 បោះនុៅបោះពុលរបោះសាៀលនៃ�ៃ�ខែ�ល ក្រ�ូឧបោះ�សិា�នុពុភិាាក�ា 

ពុ�សា�ណួ្ឌរមួយច�នុនួុខែ�លសាិសា�ានុ�សាិសា��នុសាួរ។ 

�នុាិ�់មក ក្រ�ូឧបោះ�សិា�នុចា�់បោះផ្សាីើមការបោះធាិើ���ងាាញឹ

រ�សាខ់ំនួុ�នុបីោះ�ៀត បោះ�ោយបោះផ្សាោីតបោះលើខែផ្សាកំសា�ខានុព់ុ�រ�ឺ៖  
១) នុយិមនុយ័នៃនុអ�បោះពុើឧក្រកិ�ឋបោះឃុំោរបោះឃុំៅ (រួមមានុ

ឧក្រកិ�ឋកមមក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ឧក្រកិ�ឋកមមក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ 

មនុ�សា�ជ្ឈាត ិនុងិឧក្រកិ�ឋកមមសាន្ត្រីងគាម) នុងិឧ�ាហរណ៍្ឌ

ជ្ឈាក់លាក់មួយច�នុនួុខែ�លនុា�ឲ្យ�បោះកើតមានុឧក្រកិ�ឋកមម

បោះឃុំោរបោះឃុំៅ�ា�ងឡុាយ។ ២) ការ�ងាាញឹពុ�វិធិា�សាាស្ត្រសា ី

ជ្ឈាក់លាក់ច�នុនួុពុ�រកំ�ងការចលូរួម��់សាាាតអ់�បោះពុើបោះឃុំោរ 
បោះឃុំៅឬអ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុក៍ំ�ងកក្រមិត���គល 

ក្រ�ួសាារឬសាហ�មនុ ៍នុងិកក្រមិតក្រ�បោះ�សាជ្ឈាត។ិ 

 សាសិា�ានុ�សាសិា��ា�ងអសា ់ក្រតវូិ�នុបោះលើក�ឹកចតិឲី្យ� 

��បោះពុញឹតារាងសាាិ�សាង់ិមត ិ(បោះក្រកោយបោះពុលបោះធាិើបោះវិ�ិកា)  

មតងលេទូៀត លេដ្ឋិើ មបី ខែសើងយ៍�ព់ីី ច�លេ��ដ្ឋិឹ ងលេ�ើ នលេ�ើ ង 

លេ��ោយ៍បោះពុលខែ�លខំួនុ�នុចូលរួមកំ�ងសាកមមភាាពុ

បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុរយៈបោះពុល��បោះមេោងរួចមក។ បោះលើកបោះនុះ 

សាិសា�ានុ�សាិសា��នុច�ណ្ឌាយបោះពុលបោះវិលាបោះក្រចើនុជ្ឈាង

កនុះំបោះមេោងកំ�ងការ��បោះពុញឹតារាងសាាិ�សាង់ិមតិបោះនុះ  
បោះក្រពុោះ�ា មានុសា�ណួ្ឌរមួយច�នុនួុ�ាម�ារឲ្យ�សាិសា�ានុ� 

សាិសា�សារបោះសារបោះរៀ�រា�់ពុ�ច�បោះណ្ឌះ�ឹងខែ�លខំនួុ�នុ

សាិក�ា�ម�ៗ ពុ�កំ�ងកមមវិធិា�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ ពុ���នុតិយល់ 
បោះឃុំើញឹនុានុារ�សាខ់ំនួុអ�ពុ�វិិធា�សាាស្ត្រសាផី្សាាិល់ខំនួុកំ�ងការ

 ចូលរួម��់សាាាតអ់�បោះពុើហងិ�ា នុងិពុ���នុតិឆ្នាំំ�ះ�ញ្ញាច�ងពុ�

��បោះណ្ឌោះស្រុសាាយច�បោះពុោះការបោះកើតបោះឡុើងនុវូិអ�បោះពុើហងិ�ា

បោះនុៅកំ�ងសាហ�មនុ ៍ខែ�លខំនួុ�ួរមានុនុងិបោះ�ោះស្រុសាាយ 

កំ�ងករណ្ឌ�ខែ�លមានុអ�បោះពុើហងិ�ាបោះកើតបោះឡុើងខែមនុ។

 ច�ង��ច�់នៃនុកមមវិិធា�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ សាិសា�ានុ�- 

សាសិា��ា�ងអសា�់�លួ�នុបោះសាៀវិបោះភាៅក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាីកមុ�ជ្ឈា 

ក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) បោះ�ះពុ�មុបោះលើក 

��២មំាក់មួយចបា�់ បោះ�ើមប���កជ្ឈាឯកសាារស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិ 

បោះរៀនុសាូក្រត�ខែនុាមម�នុបោះពុលខែ�លខំនួុនុងឹក្រតូវិចូលរួម

ក្រ�ឡុងក្រ�ខែជ្ឈង��ច�់�ាំក់មធា�មសាិក�ា��តិយភូាមិ

នុាបោះពុល�េ�នុមានុខែខខាងម�ខបោះនុះ។

 ម�នុនុងឹក្រតឡុ�់បោះ�ៅកានុប់ោះ�ហ�ឋានុបោះរៀងៗខំនួុវិិញឹ  
សាសិា�ានុ�សាសិា��ា�ងអសា�់នុឈឹរ�តរូ�ជ្ឈ���ាំជ្ឈាមួយ 

នុងឹក្រ�ូឧបោះ�សិា ក្រ�ូ�កឹនុា� នុងិក្រកុមការងាររ�សាមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារបោះខតនីៃក្រពុខែវិង បោះនុៅពុ�ម�ខផ្សាាិ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌធា�មួយ

សាាិតបោះនុៅខាងកំ�ង�របិោះវិណ្ឌការយិាល័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

មណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតនីៃក្រពុខែវិង។

លីទ្ធិ�ិលី

 ល�ធផ្សាលខែ�ល��ួល�នុពុ�ការបោះធាិើបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ  

�ឺក្រតូវិ�នុបោះធាិើបោះឡុើងតាមរយៈការ��បោះពុញឹតារាងសាាិ� 

សាង់ិមត ិ(បោះក្រកោយបោះពុលបោះធាិើបោះវិ�ិកា) រ�សាស់ាិសា�ានុ�- 

សាសិា�។ បោះ�ោះ��ជ្ឈាយេាង�បូោះចះំក៏បោះ�ោយ ក៏ល�ធផ្សាលបោះនុះ  

ក្រតូវិ�នុវិាសា់សាិង់តាមរយៈច�បោះណ្ឌះ�ឹងពុ�ម�នុរ�សា់ 

សាសិា�បោះលើខែផ្សាកំសា�ខានុ់ៗ ច�នុនួុ���ឺ៖ មាតកិាក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ី

កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� នុយិមនុយ័នុងិកតាីបោះក្រ�ោះ�ាំក់

ជ្ឈាក់លាក់ខែ�លជ្ឈាមូលបោះហត��ងា�បោះងាើតឲ្យ�មានុឧក្រកិ�ឋ

កមមបោះឃុំោរបោះឃុំៅនុានុា នុងិវិធិា�សាាស្ត្រសាសីា�ខានុ់ៗ មួយច�នុនួុ

កំ�ងការ��់សាាាតអ់�បោះពុើក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុក៍ំ�ងកក្រមិត

���គល ក្រ�សួាារ ឬសាហ�មនុ ៍នុងិក្រ�បោះ�សាជ្ឈាត។ិ សា�ណួ្ឌរ

�ខែ�ល�ា�ងបោះនុះ ក្រតវូិ�នុសារួបោះ�ៅកានុស់ាសិា�ានុ�សាសិា�

មីងបោះ�ៀតបោះនុៅបោះក្រកោយការ��ច�់បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ បោះ�ើមប�

វិាសាស់ាង់ិ�ា បោះតើកក្រមិតនៃនុការយល�់ងឹរ�សាស់ាសិា�បោះលើ 

ខែផ្សាកំសា�ខានុ់ៗ �ា�ង��ខាងបោះលើ �នុបោះកើនុបោះឡុើងកក្រមិតណ្ឌា។

 តារាងខាងបោះក្រកោមបោះនុះ �ឺជ្ឈាល�ធផ្សាលស្រុសាង់បោះចញឹពុ�

តារាងសាាិ�សាង់ិមត�ិា�ងពុ�រ ខែ�លសាសិា��នុ��បោះពុញឹ

�ា�ងម�នុ នុងិបោះក្រកោយការបោះធាិើបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ។ រាល់

ចបោះមំើយខែ�លជ្ឈាក្រ�បោះភា�ចបោះមំើយបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាសាក្រមា�់

ខែផ្សាកំ «នុយិមនុយ័នុងិកតាីបោះក្រ�ោះ�ាំក់ជ្ឈាក់លាក់នៃនុ

ឧក្រកិ�ឋកមមបោះឃុំោរបោះឃុំៅ» នុងិ«វិិធា�សាាស្ត្រសាសីា�ខានុ់ៗ កំ�ង

ការ��់សាាាត់អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ»៍ បោះហើយក្រតូវិ

52 មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ�



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សិសសផ្ទះត�់ប៊ុទូសមោាសនដ៍្ឋិ�់
��ុម�ារងារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ 
�មុុជាសាខាលេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង ប៊ុនាាប់៊ុ 
ពីីលេវទិូ�ាថាំ�់លេរៀន។ (ប៊ុ� េសារ
មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

សិសសានសុិសស �គាូដ្ឋិ�ឹនា� នងិ��ុម�ារងារមជឈម�ឌ�
ឯ�សារ�មុុជាសាខាលេខតតថ្ងៃ�ពីខែវង ថតរូប៊ុជុ�គាាំ។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

�នុយកមក�ាក់បោះនុៅកំ�ងតារាងបោះនុះ �ឺជ្ឈាចបោះមំើយ

បោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាខែ�លក្រតមឹក្រតូវិ��ផ្សា�ត។

បុញ្ហាា ត្របុឈុម

 បោះ�ោយសាារតក្រមូវិការរ�សា់ក្រ�ូ�កឹនុា�សាិសា�មក 

កានុម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�ាឲ្យ�ក្រ�ឧូបោះ�សិាបោះធាិើ�� 
ប៊ុងាាញលេ�ើច��ុចលេ�ចើន និង�មអិតពីី ប៊ុរបិ៊ុទូ�ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសត

ខែខមរក្រកហម បោះយើង�នុច�ណ្ឌាយបោះពុលបោះវិលាយេាងបោះក្រចើនុ 

បោះនុៅបោះវិលាក្រពុកឹនៃនុការបោះធាិើបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ។ សាកមមភាាពុ 

បោះនុះ �នុបោះធាិើឲ្យ�សាិសា�ានុ�សាិសា�មានុអារមមណ៍្ឌ�ាខំនួុ 
ហាក់�ចូជ្ឈា��ួលនុវូិច�បោះណ្ឌះ�ងឹបោះក្រចើនុបោះពុក ខែ�លជ្ឈា 

បោះហត�បោះធាិើឲ្យ�អំក�ា�ងបោះនុោះ�ត់�ង់�ាមពុលបោះនុៅបោះពុល

របោះសាៀលកំ�ងការបោះក្រក�ជ្ឈ�ាក់ច�បោះណ្ឌះ�ងឹអ�ពុ� នុយិមនុយ័ 

នុងិកតាីបោះក្រ�ោះ�ាំក់ជ្ឈាក់លាក់នៃនុឧក្រកិ�ឋកមមបោះឃុំោរបោះឃុំៅ។ 

សាសិា�ានុ�សាសិា�មួយច�នុនួុ �នុ�ងាាញឹឲ្យ�បោះឃុំើញឹពុ�ភាាពុ

អសា់កមំា�ងកំ�ងបោះពុលក្រតងក្រតា�់សាាី�់ក្រ�ូឧបោះ�សិា។ ជ្ឈា

��ពុបិោះសាោធានុ ៍កមមវិធិា�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុខែ�លនុងឹក្រ�រពុធបោះធាិើ 

នុាបោះពុលបោះក្រកោយៗបោះ�ៀត �ឺក្រតវូិក�ណ្ឌតក់្រតមឹខែតរយៈបោះពុល

បោះក្រកោមពុ�របោះមេោងសាក្រមា�់ការបោះធាិើ���ងាាញឹ�ា�ងអសា។់

សិសសទូទួូ�លេសៀវ�ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសត 
�មុុជា�ប៊ុជាធាិ ប៊ុលេតយ៍� (ឆ្នាំាំ�១៩៧៥- 
១៩៧៩) ពី�ី�ុម�ារងារមជឈម�ឌ� 
ឯ�សារ�មុុជាសាខាលេខតត 
ថ្ងៃ�ពីខែវង ប៊ុនាាប់៊ុពីីលេវទិូ�ាថាំ�់លេរៀន។  
(ប៊ុ� េសារមជឈម�ឌ� 
ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 បោះនុៅក្រពុកឹនៃ�ៃ��២៨ ខែខឧសាភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ សាសិា�ា- 

នុ�សាិសា��ាំក់��១២នៃនុវិិ��ាល័យសាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ  

ហា�នុ ខែសានុ �ឹងក�ក ច�នុនួុ២១នុាក់ ចលូរួមបោះវិ�ិកា�ាំក់ 

បោះរៀនុសាី�អ�ពុ� «ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាីកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩)» ខែ�លបោះរៀ�ច�បោះ�ោយ «ការយិាលយ័ 

ស្រុសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិ�ណ្ឌ េាលយ័ខែខមរក្រកហម» បោះខតកី�ពុង់ចាម 

ខែ�លសាាិតបោះនុៅកំ�ង�របិោះវិណ្ឌមជ្ឈឈមណ្ឌឌល�រ�បោះកោសាល�

ភូាមិភាា�បោះខតកី�ពុង់ចាម។

 ក្រកមុការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម 

បោះរៀ�ច�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុជ្ឈាបោះលើក��៣បោះនុះ ខែ�លចា�់ 

បោះផ្សាីើមបោះនុៅបោះវិលាបោះមេោង៩:០០នុា�� នុងិ��ច�់បោះនុៅបោះវិលា

បោះមេោង១១:០០ក្រពុកឹ បោះ�ើមប��បោះងាើនុច�បោះណ្ឌះ�ងឹក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ី

វេ�ង វណៈេ កីា 

សិសសានសុិសសថាំ�់ទីូ១២ថ្ងៃនវិទូ�ា�័យ៍សលេមាចលេតលេជោ  
ហុនុ ខែសន បឹ៊ុង�ុ� ទូសសនាពីពិីរ័�៌រូប៊ុថត លេនៅ�ារយិ៍ា�យ័៍ 
ស្រីសាវ�ជាវ នងិប៊ុ� េា�័យ៍ខែខែរ��ហម លេខតត��ពីង់ចាម។ 
(សុាង ចិនាា/ មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា) 

សេវទកិាថា្នន ក់សេរៀៃ្ីតីអ�ពតីប្របវត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា
ប្របជាធបិសេតយ៍យ (១៩៧៥-១៩៧៩) 
ចូលរមួសេ�យ៍្ិ្ ្សវទិ�ល័យ៍្សេមចីសេតសេជា  
ហុុៃ ស្ៃ បងឹកុក សេរៀបច�សេ�យ៍ «ការយិាល័យ៍ប្រសាវប្រជាវ ៃងិ
ប�ា ល័យ៍ស�មរប្រកហម» សេ�តក្�ពង់ចាម
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ�(១៩៧៥-១៩៧៩) �ល់

សាិសា�ានុ�សាិសា�ខែ�លក�ពុ�ងសាិក�ាបោះនុៅកក្រមិត�ាំក់

វិិ��ាល័យ តាមរយៈ ការ�ាក់តា�ង�ងាាញឹពុិពុ័រណ៍្ឌ

រូ��តអ�ពុ�បោះរឿងរេាវិ នុងិសាមោាររ�សា់អំករសា់រានុមានុ 

ជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម ការបោះធាិើ���ងាាញឹអ�ពុ�ក្រ�វិតី-ិ 

សាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ�បោះ�ោយបោះលោកក្រ�ូ បោះផ្សាង  
ពុង�រេាសា�� នុាយកកមមវិិធា�អ�់រ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈ 

សាាសានុប៍ោះនុៅកមុ�ជ្ឈា នុងិកិចចពុភិាាក�ាបោះ�ៅបោះលើក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ី
ខែខមរក្រកហមរវិាងសាសិា�ានុ�សាសិា�ចលូរួម នុងិវិា�មិនុ។ 

កំ�ងបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុខែ�លមានុរយៈបោះពុល ២បោះមេោងបោះនុះ 

សាសិា�ានុ�សាសិា�ចលូរួម�នុបោះ�ើរ�សា�នុាពុពិុរ័ណ៍្ឌយេាង

យកចតិ�ី�ក�ាក់ សាាី�់ការបោះធាិើ���ងាាញឹរ�សាវ់ិា�មនិុយេាង 

បោះសាៃៀមសាៃាត ់នុងិជ្ឈខែជ្ឈកសាួរបោះ�ញឹបោះ�ោល។ 

 �នុាិ�់មក សាសិា�ានុ�សាសិា�ខែ�ល�នុចលូកំ�ងបោះវិ�ិកា 
�ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ �នុខែចករ�ខែលកច�បោះណ្ឌះ�ងឹខែ�ល��ួល�នុ  

នុងិ�សា�នុៈយល់បោះឃុំើញឹ�ចូខាងបោះក្រកោម ៖ 

«ខំ��បោះឈឹមោះ រ� � អាម�� បោះរៀនុ�ាំក់��១១-B ម�ខវិជិ្ឈាាវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសា ី

សាងគម នៃនុវិ�ិ�ាលយ័បោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ �ឹងក�ក។ បោះនុៅ 

បោះពុលខែ�លបោះលោកក្រ�ូបោះធាិើ���ងាាញឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

ខែខមរក្រកហម ខំ��នុកឹ�លជ់្ឈ��នូុបោះឈឹមោះ បោះយង ស្រុសាា�នុ អាយ�

ក្រ�ខែហល៧០ឆ្នាំាំ� ខែ�ល�នុរសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរ 

ក្រកហម។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម ជ្ឈ��នូុរ�សាខ់ំ��រសាប់ោះនុៅ
 

ភូាមិក្រ�ានុ ឃុំ��ក្រ�ានុ ស្រុសាកុក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតកី�ពុង់ចាម។ 

រ� � អាម�� បោះរៀនុ�ាំក់��១១-B ម�ខវិិជ្ឈាាវិិ��ាសាាស្ត្រសាសីាងគម  

នៃនុវិិ��ាល័យបោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ �ឹងក�ក។  
(សាាាង ចិនុាី/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

វាា ស្រីសី�ា លេរៀនថាំ�់ទីូ១១-D មុខវិជាា 

វទិូ�ាសាស្រ្តាសតពីតិ ថ្ងៃនវិទូ�ា�យ័៍លេតលេជោ ហុនុ ខែសន បឹ៊ុង�ុ�។  

(សុាង ចិនាា/ មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)

ជ្ឈ��នូុរ�សាខ់ំ��ក្រតវូិ�នុ�ាក់ឲ្យ�បោះធាិើការ�មានុបោះពុលសាក្រមាក 

នុងិ�មានុអាហារហ�ូក្រ��់ក្រ�ានុ។់ �ាតស់ាាំក់បោះនុៅកខែនុងំ

បោះធាិើខែស្រុសា នុងិការ�ឋានុបោះលើក��នុ�់។ ជ្ឈ��នូុរ�សាខ់ំ�� ខែតងខែត

នុយិាយក្រ��់ខំ��អ�ពុ���កិល��កបោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ។ ខំ��ក៏

អាណិ្ឌតអាសាូរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាខែ�ល�នុរសា់បោះនុៅកំ�ង

រ��ខែខមរក្រកហម នុងិមិនុចង់ឲ្យ�រ��បោះនុះវិិលក្រតឡុ�់

មកវិិញឹបោះ�។ បោះរឿងរេាវិ��កិល��ករ�សា់ជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះ

ខែ�ល�នុសាាំ�់ នុងិអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខម

ក្រកហម �ឺសាាិតបោះនុៅកំ�ងការចងចា�រ�សា់ខំ��»។

 «ខំ��បោះឈឹមោះ វិេា ស្រុសា�កា បោះរៀនុ�ាំក់��១១-d ម�ខវិិជ្ឈាា

វិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាពីុតិ នៃនុវិ�ិ�ាលយ័បោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ �ឹង 

ក�ក។ ខំ����ួល�នុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ�ខែនុាមអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាី

កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ�។ ខំ��ក៏មានុជ្ឈ��នូុបោះឈឹមោះ អា�ក ផ្សាល 
 

អាយ�៧០ឆ្នាំាំ� ខែ�លជ្ឈាអត�តបោះពុ��ខែខមរក្រកហម នុងិរសា ់

រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។ ជ្ឈ��នូុរ�សា់ខំ���នុ

នុយិាយក្រ��់ខំ��អ�ពុ�ជ្ឈ�វិតិជ្ឈាបោះពុ��ខែខមរក្រកហម ខែ�លមានុ 
ការងារមិនុសាូវិល��ក នុងិហ�ូច�កក្រ��់ក្រ�ានុ ់ខណ្ឌៈ

បោះពុលខែ�លក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះផ្សា�ងបោះ�ៀតរង��កបិោះវិ�នុា នុងិសាាំ�់ 

បោះ�ោយការអតឃ់ុំាំនុ។ �នុាិ�់ពុ��នុសាាី�់ការពុនុ�ល់

រ�សា់បោះលោកក្រ�ូអ�ពុ���កិបោះវិ�នុា នុងិការសាាំ�់រ�សា់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ក្រពុម�ា�ងការនុយិាយក្រ��់បោះរឿងរេាវិរ�សា់

ជ្ឈ��នូុ ខំ��កានុខ់ែតយល់អ�ពុ�ការល��ក នុងិការរសា់បោះនុៅ

រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម»។ 

មជ្ឈមណៈ្ឌ លីឯក្សាសារក្សាម្ពុ� 55



លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 «ខំ��បោះឈឹមោះ មេ�ង ស្រុសា�នុាង បោះរៀនុ�ាំក់��១១-d ម�ខវិជិ្ឈាា 

វិិ��ាសាាស្ត្រសាសីាងគម នៃនុវិិ��ាល័យបោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ  

�ឹងក�ក។ ខំ���នុ�ងឹបោះរឿងរេាវិជ្ឈាបោះក្រចើនុអ�ពុ�ការជ្ឈបោះមំៀសា

បោះ�ោយ�ងិ� ��តា�ងសាមំា�់រងគាល នុងិក្រ�វិតីិបោះម�កឹនុា�

ខែខមរក្រកហម។ ខំ��មានុជ្ឈ��នូុ នុងិជ្ឈ�តាខែ�លក្រតូវិ�នុខែខមរ 
ក្រកហមយកបោះ�ៅសាមំា�់។ ខំ���ងឹអ�ពុ�បោះរឿងបោះនុះតាមរយៈ

ឪពុ�ករ�សា់ខំ��ខែ�លជ្ឈាបោះកមងក�ក្រពុា ចា�់តា�ងពុ�បោះពុល

ខែ�លខែខមរក្រកហម�នុចា�់យកជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តារ�សា់ខំ��បោះ�ៅ

សាមំា�់បោះចោល។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម ឪពុ�ករ�សាខ់ំ��

រសាប់ោះនុៅភូាមិក្រកចូបោះសាើច ឃុំ��ហានុជ់្ឈយ័ ស្រុសាកុក�ពុង់បោះសាៀម 

បោះខតកី�ពុង់ចាម នុងិ�នុរួចផ្សា�តពុ�បោះសាចកី�សាាំ�់។ ការ 

យល�់ងឹកានុខ់ែតបោះក្រចើនុ នុងិការចងចា�អ�ពុ�ជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះ

ខែ�ល�នុសាាំ�់កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម នុងិបោះរឿងរេាវិជ្ឈ�វិតិ

រ�សា់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិត �ចូជ្ឈាឪពុ�ករ�សា់ខំ��ខែ�ល

�នុឆ្នាំំងកាត់រ��បោះនុះ �ឺពុិតជ្ឈាសា�ខានុប់ោះ�ើមប�ក��រ��

ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុវ៍ិិលក្រតឡុ�់មកវិិញឹបោះ�ៀត»។ 

មេ�ង ស្រុសា�នុាង បោះរៀនុ�ាំក់��១១-D ម�ខវិិជ្ឈាា 
វិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាសីាងគម នៃនុវិ�ិ�ាលយ័បោះតបោះជ្ឈោ ហា�នុ ខែសានុ �ឹងក�ក។  

(សាាាង ចិនុាី/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

សិសសានសុិសសថាំ�់ទីូ១២ថ្ងៃនវិទូ�ា�័យ៍សលេមាចលេតលេជោ  
ហុនុ ខែសន បឹ៊ុ ង�ុ� ច�ូរួមលេវទិូ �ាថាំ�់លេរៀនសាីពីី �ប៊ុវតតិសាស្រ្តាសត 
�មុុជា�ប៊ុជាធាិប៊ុលេតយ៍� (១៩៧៥-១៩៧៩) លេនៅ
�ារយិ៍ា�័យ៍ស្រីសាវ�ជាវ នងិប៊ុ� េា�័យ៍ខែខែរ��ហម លេខតត
��ពីង់ចាម។ (សុាង ចិនាា/ មជឈម�ឌ�ឯ�សារ�មុុជា)
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២

សខែ�ម�មចចុរាជលេម�ងអងគ�ារ�ងអនាងសខែ�ម�មចចុរាជលេម�ងអងគ�ារ�ងអនាង

វាលព�ិត (ត)

ជវីតិិ�សងក្សាែពុងសុិបុនិិចិុងវេត្រកាយុ

 មីាយនុិយាយបោះមើលម�ខឪពុ�កខំ�� 
“បោះយើងអសា់សាងឃឹមបោះហើយ”�ា�ងអួល

បោះ�ើមករ�ជ្ឈួលអារមមណ៍្ឌមានុខែកវិខែភាំក

ក្រកហមរងាល។ 

 �នុាិ�់មក�ាតក៏់បោះឡុើងបោះ�ៅបោះលើផ្សាះិ 

នុងិនុយិាយបោះ�ៅកានុត់ាយាយ ខំ���ា 

“ពុ�កខែមេ នៃ�ៃខែសាាកកូនុនុងឹលាពុ�កខែមេបោះ�ៅ

បោះនុៅ�ួលសាាំ�ងបោះហើយ ខំ��នុងឹលាក់��ក

ចិនុាីកូនុស្រុសា� នុងិអាវិេា ឲ្យ�បោះនុៅជ្ឈាមួយ

ពុ�កខែមេ បោះហើយខំ��នុងឹយកអាវិង� នុងិ

អាបោះភាោំះពុ�រនុាក់បោះ�ៅជ្ឈាមួយ សាូមពុ�ក

ខែមេជ្ឈួយបោះមើលកូនុខំ��ផ្សាង។”

 ពុាក�សាមី�លាយឡុ��ឹកខែភាកំយេាង

កី�កកីួល ស្រុសាបោះណ្ឌោះបោះសាោកា�នុក្រ�ហារ

��ខែ�ក�ងួចតិកី្រ�ួសាារឲ្យ�បោះក្រ�ះស្រុសាា�។  ជ្ឈ�វិតិ 

បោះក្រ�ៀ��ូចនុងឹនៃ�ៃជ្ឈតិលចិ បោះហើយកីិច�ង 

ក្រ�មាតឲ់្យ�អួលខែណ្ឌនុឱរាកំ�ងឆ្នាំាកជ្ឈ�វិតិ 
បោះពុោរបោះពុញឹបោះ�ោយសាាកនុា�កមម។

 យ�់បោះនុោះខំ��សាបោះងាតបោះឃុំើញឹបោះលោក 
ឪពុ�កអំកមីាយសាក្រមានុបីោះលើភាក់ក្រជ្ឈា��ឹក 

ខែភាកំ��កកិ្រពុយួបោះមើលមកកូនុៗក�ពុ�ងបោះ�ង

លង់លក់រហង់ ចង់�បោះ�ចញឹ�ណូី្ឌល 
ចិតភីាកី�ភាាពុមបោះនុោសាបោះ�ចតនុារវិាងកូនុ

នុងិពុ�កខែមេ ច�ខែណ្ឌកតាយាយក៏�បូោះចោំះ

ខែ�រ ខែភាកំ�ា�ង�ូសាមឹំងបោះរច�ះបោះរបោះឡុើងបោះមើល 

បោះ�ៅកូនុ�ាត ់ នុងិបោះចៅៗបោះនុៅតចូៗ មិនុ�ងឹ 

�ាវិាសានុាច�ងបោះក្រកោយបោះ�ៅជ្ឈាយេាងណ្ឌា?។  

 បោះ�ោយអសាស់ាងឃមឹ ជ្ឈ�វិតិកានុខ់ែតរួម 

តចូបោះ�ៅៗ មីាយខំ���នុ�បោះ�ចញឹសាមី�មក 
កានុកូ់នុស្រុសា��ា�ងយ�ខ�កឹខ�ួលខ�ាវិៗ 
ជ្ឈាមួយនៃ�អខែងាលកបាលកូនុស្រុសា��ា  

“កូនុស្រុសា�មាសាមីាយ! ខែសាាកខែមេ នុងិពុ�ក 

លាកូនុបោះ�ៅបោះហើយ ខែមេ នុងិពុ�កឯងមិនុ 

�ឹង�ារសា់ឬសាាំ�់បោះ� �ូបោះចះំកូនុបោះ�ង

បោះលើកនៃ�ផ្សា�ងកំ�ងសា��ិនុយ�់បោះនុះលាឬ

អាក្រកក់។” 

 បោះពុោលច�់�ងស្រុសា�បោះ�ើរបោះ�ៅខែកបរ

ជ្ឈញ្ញាា�ងផ្សាះិ អងគ�យ�តប់ោះជ្ឈើងយកនៃ�សា�ពុះ 
�ួលបោះលើកបាលតាមមាត�់ងាួចនុយិាយ

ខ�ឹ�ៗ�ា“សាមូវិតា�សាក័ីិសា�ិធ�ា�ងឡុាយ

កំ�ងបោះលោកជ្ឈយួ�ងាាញឹខំ��កំ�ងផ្សាំូវិសា��ិនុ

ផ្សាង បោះ�ើឪពុ�កមីាយខំ���មានុបោះក្រ�ោះ�ាំក់អិ�

បោះ�?” បោះពុោលរួច�ាតក៏់ចលូបោះ�ៅសាក្រមានុី

�ា�ងអសា់�ាំកំ�ងនៃសាបរាក្រត�បោះខមៅងងឹត

ខែ�លមិនុ�ានុយ់ល់ពុ�អិ��ា�ងអសា់។ 

 បោះនុះជ្ឈាការ�ិតច�ងបោះក្រកោយនៃនុច�ង 

��ច�់ជ្ឈ�វិតិ ពុងឹបោះ�ៅបោះលើអា�មផ្សា��អាយ� 

បោះក្រពុោះវិាអាចជ្ឈាការ�ងាាញឹផ្សាំវូិជ្ឈ�វិតិណ្ឌា 
មួយ បោះធាិើឲ្យ�រ�សាាយអារមមណ៍្ឌខែត�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ 

 ពុូបោះ�ៅបោះខមៅមចច�រាជ្ឈសាងគម �នុពុ�ះ 
បោះក្រចៀកជ្ឈាចបោះក្រមៀកៗ នៃនុផ្សាំវូិជ្ឈ�វិតិក្រ�សួាារ 
ឲ្យ�ខែ�កខែខកំជ្ឈាកង់ៗ ខែ�លមិនុអាចផ្សា�� 

ផ្សាគ���នុកំ�ងឋាានុមនុ�សា�បោះលោកបោះយើងបោះនុះ

ខែ�លមិនុធាាំ�់មានុ។ 

 មួយសានុិ�ះ ឪពុ�ក�ាត់�នុច�ះមក

បោះក្រកោមផ្សាះិរកកន្ត្រីនុកីធាាងបោះតោំតខែ�ល

ពុ�ួរបោះនុៅខែកបរជ្ឈក្រងកុស្រុសាវូិបោះ�ើមប�បោះវិចបោះខោ 

អាវិយកបោះ�ៅ�ួលសាាំ�ងកំ�ង�ឹកម�ខបោះខ�ោះ 

រ�ងនៃរ។ 

 មិនុយូរ�េ�នុមានុ ខំ��បោះឃុំើញឹស្រុសាបោះមោល

មនុ�សា�សាិ�ងៗបោះសាៀំកក្រកមាអត់អាវិ 

ខែសាបកបោះជ្ឈើង... រ�លរ�ងចលូមកកំ�ងផ្សាះិ 
ខំ�� កំ�ង�ឹកម�ខភ័ាយខាំចបោះមើលបោះឆ្នាំងិសាាី�

បោះហើយយកនៃ�ខ�់ិនុងឹក្រតបោះចៀកពុ�កខំ���ា  
“សាមូ�ងក��បោះ�ៅ�ួលសាាំ�ងតាមបោះ��ញ្ញាា 

អ� បោះ�នុងឹសាមំា�់ក្រ�សួាារ�ងបោះនុៅ��បោះនុោះ 

ជ្ឈាមិនុខានុ សាូម�ង�ងាួសាបោះ�ៅភូាមិបោះយោត 
បោះ�ៅ។” ឪពុ�កខំ��ត� “អំកឆ្នាំាយបោះអើយ កូនុ 
ខំ��តចូៗបោះក្រចើនុ ពុ�ិកបោះ�ចណ្ឌាសា ់តាមខែត 

យ�ាកមមច�ះ។” �នុាិ�់មកពុឆូ្នាំាយសាិ�ះ 
ឱ�ពុ�កខំ�� បោះហើយនុយិាយ�ា�ងអួល

បោះ�ើមក “សាមូក្រ�សួាារ�ងសា�ខសា�បាយ

ណ្ឌា!” រួច�ាតក៏់សាិ�ះរ�លរ�ងបោះ�ៅវិញិឹ

យេាងបោះលឿនុ។ ឪពុ�កខំ��ជ្ឈូត�ឹកខែភាកំបោះលើ 
កនៃ�រាពុ�បោះក្រកោយជ្ឈាសាមី��ា “អរ��ណ្ឌ

អំកឆ្នាំាយបោះហើយ” ។ 

ពីូឆ្នាំាយ៍ ទឹូ�ចិតតអំ�ជិតខាងពីូឆ្នាំាយ៍ ទឹូ�ចិតតអំ�ជិតខាង



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២

�ង់�ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសតអា���់ថ្ងៃនអងគ�ារប៊ុដ្ឋិវិតតន៍�ង់�ប៊ុវតតសិាស្រ្តាសតអា���់ថ្ងៃនអងគ�ារប៊ុដ្ឋិវិតតន៍

 យ�់ម�នុនៃ�ៃ�ាត់បោះចញឹបោះ�ៅ�ួល

សាាំ�ង។ យ�់បោះនុោះ�ាត់សាក្រមានុបីោះលើ

��នុរ��កកិ្រពុយួក្រតា��ឹកខែភាកំមិនុរសាាយ 

នុងិរសាា�់រសាល់មិនុលក់។ 

 ក្រពុលមឹអ�រ ក្រពុះអា�ិត�បោះអើតលមឹៗ  

មីាយខំ��បោះងើ�បោះមើលកូនុបោះ�ករ�កូរខែណ្ឌល  
�ឹកខែភាកំហរូបោះសាិើរបោះខ�ោះខំនួុបោះចញឹបោះស្រុសាោច 

បោះពុញឹខែផ្សានុ�ាុល�់ា�ងក្រពុលឹម�មានុភាាពុ

ស្រុសាសាស់្រុសាាយ នុកឹអាណិ្ឌតកូនុៗ បោះហើយ

�នុសាិ�ះបោះ�ើរបោះ�ៅបោះរោង�យកណី្ឌាល  ភូាមិ។  
បោះ�ើរ�បោះណី្ឌើរយកជ្ឈាយក្រកមាជ្ឈតូ�ឹកខែភាកំ 

�ឹកសាបោះមបោរ�បោះណី្ឌើរបោះសាិើរឆ្នាំាួតវិបោះងិងនៃនុ

ជ្ឈ�វិតិសាលមិ់នុ�នុមួយ�បោះងាើមមូសាផ្សាង។ 

 មួយស្រុសា�ក់បោះក្រកោយមកមីាយខំ�� 
បោះចញឹពុ�បោះរោង�យវិញិឹ�នុជ្ឈ�ួម�ងបោះហៀ� 

បោះនុៅកណី្ឌាលផ្សាំវូិ។ ម�ងសារួបោះ�ៅមីាយខំ���ា 
 

“អំក�ង�នុជ្ឈ�ួបោះមកងសាយបោះ�?” មីាយ 

ខំ��ត� “មិនុ�នុជ្ឈ�ួបោះ� បោះ�ៅពុ�រ�ងបោះហើយ”  
ឥឡុវូិអងគការ�ងិ�ឲ្យ�ក្រ�ួសាារ�ងបោះ�ៅ�ួល 
សាាំ�ងបោះនុៅបោះពុលក្រពុកឹបោះនុះជ្ឈា�ាចខ់ាត។ 

 មីាយខំ��ងាកបោះមើលបោះឆ្នាំងិសាាី�យកនៃ�

កានុស់ាមាម�ងបោះហៀ� �ា�ង�ឹកខែភាកំក�ពុ�ង

ហរូសាស្រុសាាក់ ជ្ឈាមួយវិាចា�ាច់ៗ�ា៖

 “អូនុ! ជ្ឈយួបោះមើលមីាយនុងិកូនុៗ�ង 

ផ្សាង អមបាញ់ឹមិញឹ �ងមកជ្ឈ�ួសាមមិតី

ល� ក្រ�ធាានុ�ណ្ឌៈម�ខក្រពុួយបោះរោង�យ

កណី្ឌាល ផ្សាាី�បោះផ្សាំើ�ាត ់បោះ�ើបោះឃុំើញឹកូនុខំ��មក 
បោះរោង�យ ជ្ឈយួឲ្យ��យ��រវិាហ�ូផ្សាង  

បោះក្រពុោះខំ��នុងឹសា��អំកក្រ��់ក្រ�ង�ួលសាាំ�ង 
��កកូនុឲ្យ�បោះនុៅជ្ឈាមួយតាយាយបោះនុៅ 

បោះពុលខំ��បោះ�ៅ�ល�ួ់លសាាំ�ង។ �េ�ខែនុ ីបោះ�ើ 
មិនុបោះឃុំើញឹខំ��ក្រតឡុ�់មកវិញិឹបោះ� ក្រ�ក� 
ជ្ឈាបោះ�អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�កូនុៗខំ��រសា់បោះនុៅកំ�ង

សាហករណ៍្ឌបោះហើយ។ ខែតបោះ�ើបោះ�មិនុក្រពុម

បោះ� ខំ��នុងឹក្រតឡុ�់មកយកូនុវិិញឹជ្ឈាមិនុ 
ខានុ។ �ង�នុ��កចិបោះ�ាៀនុតបូងក្រ�ា�់

លម�តមួយវិង់ឲ្យ��ាតជ់្ឈាសា��ណ្ឌ” (ពុាក� 
សាមី�ខែ�លមីាយខំ���នុក្រ��់បោះ�ៅក្រ�ធាានុ

�ណ្ឌៈម�ខក្រពុញួឹបោះរោង�យជ្ឈា��នុតិមួយ

បោះ�ើមប�ក��ឲ្យ�បោះ�បោះធាិើ��កូនុៗ បោះក្រពុោះ�ាត�់ងឹ 

�ា បោះ�នុងឹសាមំា�់�ាតប់ោះនុៅបោះលើ�ួលសាាំ�ង 

ជ្ឈាមិនុខានុ)។  �នុាិ�់មកមីាយខំ��រលាសា់ 
នៃ�បោះចញឹពុ�ម�បោះហៀ� បោះ�ើរមកផ្សាះិវិញិឹបោះពុោរ 

បោះពុញឹបោះ�ោយ�ណី្ឌា�រា�់រយលានុ��ក ិ

បោះសាោកបោះក្រកៀមក្រក�កំ�ងបោះ�ះ�ងូ។

 បោះពុលបោះនុោះម�ងបោះហៀ� �នុរតម់ក

ក្រ��់�ា�ងកី�កកីួល�ា “អ� �ចងឹបោះហើយ អំក
 

�ងក��យកកូនុ បៗោះ�ៅជ្ឈាមួយអ� ��កក្រពុខែលង  

វិា�ចូកូនុមានុកូ់នុ�ាបោះ�ៅ បោះ�មិនុចា��ា អំក 

ណ្ឌាជ្ឈានុរណ្ឌាបោះ� បោះហើយបោះ�ើរ�ងាូសាបោះ�ៅ 
ភូាមិបោះយោតបោះ�ៅ។” ឮ ការនុយិាយរ�សា ់

ម�ងបោះហៀ� មីាយខំ���មានុមាតក់អិ�បោះឡុើយ  
ក្រ�ានុខ់ែតយកក្រកមាជ្ឈតូ�ឹកខែភាកំ បោះល� 

�ឹកមាត ់នុងិនុយិាយតចិៗ�ា “អរ��ណ្ឌ

�ាូនុបោះក្រចើនុបោះហើយ”។

 មក�ល់ផ្សាះិកូនុៗមិនុ�ានុភ់ាាំក់ពុ� 

��បោះណ្ឌក មីាយនុងិឪពុ�កចា�់បោះផ្សាីើមបោះរៀ� 

ច�អ�វិេានុប់ោះ�ៅ�ួលសាាំ�ងកំ�ងភាាពុអសា ់
សាងឃមឹ សាៃតួបោះក្រកៀមក្រក�រ�ងនៃរ។ �ា�ងអសា ់
�ាំមានុអារមមណ៍្ឌបោះសាិើរខែ�កធាាំយបោះ�ើម 

ក្រ�ូង ហាយ�ខែលងបោះចញឹ �មានុក្រពុលឹង 

ក្រពុលះកំ�ងខំនួុ។ 

 �ងស្រុសា�បោះងើ�មកអងគ�យ�ត់បោះជ្ឈើង

សា�ពុះមីាយ។ មីាយបោះឃុំើញឹ�បូោះចោំះសាួរ 

បោះ�ៅកូនុស្រុសា��បោះណី្ឌើរបោះរៀ�ច�អ�វិេានុ�់បោះណី្ឌើរ 

ជ្ឈាមួយ�ឹកខែភាកំហរូសាស្រុសាាក់អណឺី្ឌត 

អណី្ឌក៖ 

 “បោះតើកូនុយល់សា�ីបោះឃុំើញឹអិ�ខះំ?”  

�ងស្រុសា�ត��ា៖ 

 “ខែមេ! កូនុយលស់ា�ីបោះឃុំើញឹ�ា ក្រពុលងឹ 

រ�សា់កូនុ�នុបោះ�ើរចូលបោះ�ៅកំ�ង�ួល

សាាំ�ងបោះឃុំើញឹផ្សាះិ��រូអងគការ��វិិតនីុក៍្រ�ក់ 

បោះកប�ង បោះហើយក្រពុះសាងឃមួយអងគ�ង់ 

បោះនុៅបោះក្រកោមផ្សាះិ។” 

 ឮ�បូោះចោំះមីាយខំ��មានុ�ឹកម�ខបោះសាមើ  
បោះហើយសាិ�ះមកល�តជ្ឈងគង់ឱ�កូនុ បោះ�ោយ

អខែងាលកបាលនុយិាយ�ា “បោះតើកូនុបោះឃុំើញឹ 

អិ�បោះ�ៀតបោះ�?” 

 �ងស្រុសា��នុ៖ី “�នុាិ�់មកខំ��បោះឃុំើញឹ 
ស្ត្រសាី�មំាក់បោះសាៀំកសាារ�ងបោះលច�ូ�កណី្ឌាល

វិាលបោះនុៅឈឹរពុ�បោះលើផ្សាះិច�ក្រពុះសាងឃ”។ 

 ឮ�បូោះចោំះមីាយខំ��ហរូ�ឹកខែភាកំបោះក្រចោក 
បោះសាិើរបោះ�កក្រ�ណ្ឌ បោះហើយ�ាញឹក្រកមាមក

ចិបោះ�ាៀនុក្រ�ា�់លម�តចិបោះ�ាៀនុក្រ�ា�់លម�ត
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២

សំិវេ�ងយំុបុទ្ធិវេ�លងប៉ាយុខុនិចិងដៃដ្ឋ

 ធាមមជ្ឈាតិ�នុ�បោះងាើតឲ្យ�មានុយ�់

មានុនៃ�ៃ មានុរ�ូវិវិសា�ា ក្រ��ង នុងិ

រ�បោះហើយ បោះហើយក៏មានុបោះខំើតនុងិរបោះនុោច

ខែ�រ។ សាក្រមា�់ក្រ��់ជ្ឈ�វិតិខែ�លរសាប់ោះនុៅ

កំ�ងរ��អាវិបោះខមៅខែខមរក្រកហមបោះនុះវិិញឹ 

�ឺ�មានុក្រ��ង �មានុវិសា�ា �មានុបោះខំើតអ�

បោះ� �ឺមានុខែតរបោះនុោចខែខវិសា�ាបោះភាៀំងផ្សាគរ

ងងឹតសាំ���ា�ងយ�់នៃ�ៃ។ មានុនុយ័�ា 

�ឺ�មានុបោះសារ�ភាាពុ �មានុសាិ�ធិអិ��ា�ងអសា់ 

នុងិរង់ចា�ខែតបោះ�បោះចោ�ក្រ�កានុប់ោះហើយ

យកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោលខែត�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ 

 សាក្រមា�់ជ្ឈ�វិតិកូនុក�ក្រពុា�ា�ង��នុាក់  

បោះក្រកោយពុ�បោះលោកឪពុ�កអំកមីាយនុងិ�ាូនុៗ  
ក្រតូវិ�នុអងគការយកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោល 

ប៉ានតសុរូសល់េនៅទូា�ង��ប៉ា�លេវទូនា�តដ្ឋិាប៊ុ 

ក្រត�សួា ជ្ឈាមួយយាយតា �ា�ង�ិ�មាត ់

ជ្ឈតិ ខែ�លសាម័យបោះនុោះ បោះ�បោះក្រចើនុនុយិាយ 

�ា�ា�បោះ�ើម� �ឺមិនុហាានុនុយិាយមាតក់

៦. អាពាហ៍ពពិាហ៍វេត្រកាមដំ្ឋបុលូីវេមប៉ាបុដិ្ឋវតិនិិ៍

ជ្ឈតូ។ នៃ��ាតប់ោះនុៅខែតអខែងាលកបាលកូនុ 

ស្រុសា�បោះហើយបោះពុោល�ា៖ 

 “ខែមេពុ�ក នុងិ  �ាូនុៗ  ឯង ពុតិជ្ឈាក្រតូវិអសា ់
អាយ�ជ្ឈ�វិិតបោះនុៅបោះលើបោះលោកបោះនុះ បោះហើយ។ 

មានុអំកមានុ��ណ្ឌ�មកជ្ឈយួខែ�រខែតជ្ឈយួ 

មិនុ�នុ”។  

 មីាយខំ��យ�ឱ��ងស្រុសា��នុខ់ំនួុ�ចូ

ក្រតវូិបោះ�សានុធ�់បោះ�ោយអសារ់ល�ង អិ�ៗមិនុ

មានុបោះ�ៀតបោះ�។ �ងស្រុសា�យ�ឱ�មីាយ

បោះហើយនុយិាយ�ា�ង�ងាក់�ា បោះពុលខែមេ 

បោះ�ៅ�ល�ួ់លសាាំ�ង សាមូខែមេសា��បោះ�មកវិញិឹ 

មក។ មីាយខំ��បោះពុ�បោះមើលម�ខកូនុស្រុសា�បោះសាិើរ 
សានុំ �់�ា�ង�កឹខែភាំ កហូរស្រុសាបោះណ្ឌោះបោះខោំច 

ចិត ី នុងិងក់កបាលជ្ឈាសាញ្ញាា កំ�ងកី�

អាណិ្ឌតកូនុឥតឧ�មាជ្ឈាសាខែក្រមក បោះហើយ 

�នុខែស្រុសាកឲ្យ�របោះ�ើក�ងួចិតខីែ�ល�នុ

ក�់ង�ឥឡូុវិ�ចូ   ភាំ�បោះភាំើងក�ពុ�ងផ្សាិ�ះ។  

 ឱ!ក្រពុះជ្ឈាមចាសា់បោះអើយ! បោះតើខំ��មានុ

��កមមអិ�? �បោះងាើតរូ�ខំ��មកបោះហើយបោះមីច 
បោះឡុើយឲ្យ�ជ្ឈ�ួខែតបោះរឿងឈឹចឺា�់បោះខោំចផ្សា�ារ  

កា�់សាមំា�់ក្រពុាតក់្រ�សា នុរិាសាក្រ�សួាារ 

�បូោះចះំបោះ�ៅ  វិញិឹ។  ខំ��អាណិ្ឌតកូនុៗខំ��ខាំ�ង
 

ណ្ឌាសា ់បោះ�ើអតព់ុ�ខំ��បោះ�ៅបោះតើពុកួបោះ�រសាប់ោះនុៅ

របោះ�ៀ�ណ្ឌា ខែ�ល�ាំបោះនុៅតចូមិនុ�ានុ�់ងឹ 

អិ�ៗ �ា�ងអសា ់សាូមក្រពុះបោះលោកជ្ឈួយខំ��ផ្សាង។ 

 ការ�ួញឹបោះសាោកស្រុសាក់�ឹកខែភាកំរា�់ 

លានុត�ណ្ឌក់បោះសាិើរសានុ�់ំនៃនុសាខែក្រមកការ 

ឈឹឺចា�់បោះនុះ�មានុអំកណ្ឌាអាចវិាសា់

សាង់ិ�ងឹពុ�ជ្ឈបោះក្រមៅចតិមីីាយច�បោះពុោះកូនុៗ 

បោះឡុើយ។ ឱ! កមមាភិា�លខែខមរក្រកហមបោះអើយ  

បោះតើអំក�នុពុិចារណ្ឌាលាិតលានុ ់បោះហើយ

ឬបោះនុៅ ម�នុនុងឹអូសាកបាលឪពុ�កមីាយ

យកបោះ�ៅសាមំា�់បោះចោល��កឲ្យ�កូនុតូច

ៗបោះនុៅក�ក្រពុា�មានុសាាីយស្រុសាបោះណ្ឌោះ។ ឱ! 

កូនុតចូៗមាសាមីាយ�ា�ងអសា�់ាំសាមូ

កូនុរសា់បោះនុៅឲ្យ��នុសា�ខណ្ឌា។ 

 បោះភាំើងមចច�រាជ្ឈក�ពុ�ងខែត��តកបោះមំោច

�ងួចិត�ីាតខ់ែ�លសាល់�នុីចិ�នុីចួឲ្យ� 
អសារ់ល�ង បោះហើយសាលខ់ែត�ឹកខែភាកំឈឹាម 

�តិ�ាមស្រុសាវិា�ងកំ�ងខែកវិខែភាកំបោះមើលកូនុៗ  
�ា�ងអសាប់ោះនុៅជ្ឈ��វិញិឹខំនួុយេាងរហង់ នៃនុ នៃនុ 

រសាជ្ឈាតខិែខ�ជ្ឈ�វិតិច�ងបោះក្រកោយខែ�លលិ�ង រសាជ្ឈាតខិែខ�ជ្ឈ�វិតិច�ងបោះក្រកោយខែ�លលិ�ង 

ជរូចតង់ងឹតសនូ�សងុ�ំុង�គាសួារ លេហើយ៍ជរូចតង់ងឹតសនូ�សងុ�ំុង�គាសួារ លេហើយ៍

ចង់ខែស្រុសាកឲ្យ�ខែ�កខែផ្សានុ��។  បោះ�ោះជ្ឈាចង់ខែស្រុសាកឲ្យ�ខែ�កខែផ្សានុ��។  បោះ�ោះជ្ឈា

ខ�ក្រ�ឹងបោះរើ�ក្រមះ�េ�នុណ្ឌាក៏មិនុអាចខ�ក្រ�ឹងបោះរើ�ក្រមះ�េ�នុណ្ឌាក៏មិនុអាច

ឆ្នាំំងផ្សា�តពុ� រ ងិ ង់កង់ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាីឆ្នាំំងផ្សា�តពុ� រ ងិ ង់កង់ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

អាក្រកក់រ�សា់អងគការ��វិិតនីុ�៍ក៏ាចអាក្រកក់រ�សា់អងគការ��វិិតនីុ�៍ក៏ាច

សាាហាវិមួយបោះនុះ�នុបោះឡុើយ។ សាាហាវិមួយបោះនុះ�នុបោះឡុើយ។  

 ����ផ្សា�ត�ាតក៏់សាបោះក្រមចចតិបីោះ�ៅតាម 

យ�ាកមមនៃនុការ�ញ្ញាា�ាចខ់ាតរ�សា ់ 

កមមាភិា�លបោះមកងសាយ ខែ�លអនុ��ណ្ឌៈ 

ម�ខក្រពុួញឹបោះរោង�យបោះឈឹមោះហាត នុងិ 

វិេានុម់ក�បោះណី្ឌើរពុ�ផ្សាះិយកបោះ�ៅ។ សាងឃមឹ 

�ាក្រ�ួសាារបោះយើងបោះ�មិនុសាមំា�់ច�ះ!។ 

បោះនុះជ្ឈាសាមី�ឪពុ�ក ក្រ��់�ល់មីាយខំ��។ 

បោះ�ោះជ្ឈាខំ���នុបោះឃុំើញឹបោះ�ជ្ឈ�ករបោះណី្ឌៅ��ក 
ជ្ឈាសាមំា�់ក្រ�ួសាារបោះស្រុសាច បោះហើយបោះរៀ�រា�់ 

ក្រ��់នុងិ�ាញឹនៃ��ាតមិ់នុឲ្យ�បោះ�ៅយេាង 

ណ្ឌាក៏បោះ�ោយ។  

 ខំ��ក្រតវូិខែត�បោះនុោិសា�លក់្រពុហមលខិតិ

�៏កាចហាវិពុិសាពុ�លនៃនុសាងគមកខក់ិ

អក្រ�ិយ អនុ�តរិ ាយិខែ�ល�នុ�ូចយក

ក្រពុលងឹឪពុ�កមីាយ នុងិ�ាូនុបោះភាោំះបោះហើយ

�នុរ�ញឹក្រចានុក្រ�ួសាារខំ��ឲ្យ�ខចាត់ខចាយ

�លួរល�រលតរ់សាម�ជ្ឈ�វិតិ។ រសាជ់្ឈាតមួិយ 

លានុ លិ�ង ជ្ឈរូចតក់ំាយជ្ឈា��ចបោះក្រមៀង

អវិសាានុជ្ឈ�វិតិក្រ�សួាារបោះក្រចៀង�ួញឹ��បោះពុ

�ាសាអ់ារមមណ៍្ឌ កូនុៗ ល�ះលង់ជ្ឈ�វិតិ�ង់

បោះលើបោះលោកកិយបោះនុះ ៕

ច�ណ្ឌងនៃ��ឹកខែភាកំច�បោះពុោះកូនុស្រុសា�ច�ណ្ឌងនៃ��ឹកខែភាកំច�បោះពុោះកូនុស្រុសា�
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�ិ�ឋភាាពុ៖ រយពុានុ�់ណី្ឌា�មីាយខំ��ខែ�លផ្សាាី��នុងំ�ាត ់ឲ្យ�បោះរៀ�ការកូនុចិនុាី នុងិកូនុណ្ឌាត 
បោះនុៅបោះពុលអងគការក្រ�មូលផ្សាី��បោះរៀ�ការជ្ឈាក្រកុម។ 

អិ� បោះ�។ �ូចពុាក�បោះសាោំកបោះ�បោះក្រ�ើ�ួនុ

វិចិារណ្ឌញឹាណ្ឌ �ឺ  មិនុបោះឃុំើញឹ  មិនុ�ងឹ 

មិនុឮ មិនុនុយិាយ។ 

 ការងារបោះនុៅខែត�ខែ�លៗ បោះក្រកៅពុ�ខំ�� 
នុងិ�ាូនុក្រ�ុសាវិេាបោះ�ៅចា�បោះ�ោ �ងស្រុសា��ា 
បោះ�ៅបោះធាិើខែស្រុសាតាម�ញ្ញាាកមមាភិា�ល�ាំក់ 

បោះលើខែត�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ 

 នៃ�ៃមួយបោះពុលខំ��បោះ�ៅចា�បោះ�ោបោះនុៅខែកបរ 
�ួលតា�ញ្ញាាពុ�រនុាក់�ាូនុក្រ�ុសាវិេា មានុ

ក�មារមូល�ឋានុ���ួនុអំកបោះ�ើរតាមភាំឺ 

ខែស្រុសាខែកបរបោះនុោះ។  បោះ�បោះឃុំើញឹខំ�� នុងិ�ាូនុ 
ក្រ�សុា  ខែស្រុសាកច�អកមក�ា “ខែនុសាមមិតី

ក�មារវិង� នុងិវិេា អាអំក១៧បោះមសាា 

ខែហាងអត់បោះ�ៅបោះមើល�ងស្រុសា�ចិនុាីឯង

បោះរៀ�ការបោះនុៅបោះរោង�យខាងបោះកើតភូាមិ

បោះ�អ�?” 

 ខំ��ស្រុសាឡុា�ងកា�ងងាកបោះមើលម�ខ�ាូនុ 
ក្រ�ុសាបោះ�ៅវិញិឹបោះ�ៅមកបោះហើយក៏នុកឹបោះឃុំើញឹ 

ពុាក�សាមី�មីាយខំ��នុយិាយលា នុងិផ្សាាី� 
បោះផ្សាំើជ្ឈាមួយអា�ខែតម ខែ�លជ្ឈា�នុងំ�ាត់

ម�នុបោះពុលបោះ�យកមីាយខំ��បោះ�ៅសាមំា�់។ 

�ាតប់ោះពុោល�ា�ង�ឹកខែភាកំ�ា អំក�ងខែត 

មក្រ�ួសាារ�ាូនុក្រតូវិបោះមកងសាយឲ្យ�បោះ�ៅ

រសា់បោះនុៅ�ួលសាាំ�ង ខែតបោះ�ើសាិនុជ្ឈាមិនុ 

បោះឃុំើញឹខំ��ក្រតល�់មកវិញិឹបោះ� បោះនុោះក្រ�ក� 
ជ្ឈាខំ��ក្រតូវិបោះ�សាមំា�់បោះនុៅ ��បោះនុោះបោះហើយ  
�ូបោះចះំសាូមអំក�ងបោះរៀ�ច�ផ្សា��ផ្សាគ�� កូនុ 
ក្រ�ុសាណ្ឌាត នុងិកូនុស្រុសា�ចិនុាីបោះយើងច�ះ 

បោះនុៅបោះពុលអងគការ��ិវិតនីុក៍្រ�មូលផ្សាី��

ឲ្យ�បោះរៀ�ការជ្ឈាក្រកុមបោះនុៅកំ�ងភូាមិបោះហើយ

ជ្ឈួយបោះមើលកូនុៗ នុងិឪពុ�កមីាយខំ��ផ្សាង 

ខំ��លាអំក�ងខែតមសាិនុបោះហើយ។  

 នុយិាយរួច�ាតស់ាិ�ះឱ��នុងំ�ាត ់
ខែ�លខំ��បោះហៅ�ាត�់ាអា�ៗ  មីាយខំ��ក៏លានៃ� 
បោះចញឹពុ��ាត ់ ជ្ឈាមួយ�ឹកខែភាកំហរូរហាម 

�ា�ងពុ�រនុាក់។ អា�ខែតម�ាត�់នុំសឺា�បោះឡុង

តាមបោះក្រកោយ�ា “សាមូ�ាូនុបោះឆ្នាំង នុងិ�ាូនុ

ឡុ�ងបោះ�ៅឲ្យ��នុបោះសាចកី�សា�ខណ្ឌា។ �ាូនុ

បោះឆ្នាំង! កូនុ�ងម�ត�� កូនុក្រ�សាាម�យ នុងិ 

បោះចៅមំាក់ក្រតូវិបោះមកងសាយឲ្យ�បោះ�ៅបោះនុៅ

�ួលសាាំ�ងខែ�រ �បូោះចះំ �ាូនុជ្ឈយួបោះមើលវិា

ផ្សាង។” ជ្ឈា�ណី្ឌា�បោះឆ្នាំំើយឆ្នាំងំ��កិបោះសាោក។  

 មីាយខំ��ងាកបោះមើលបោះក្រកោយសាមឹំង

បោះមើលបោះ�ៅអា�ខែតម បោះ�ោយយកក្រកមាជ្ឈតូ 

�ឹកខែភាកំយ�អបោះណី្ឌើតអណី្ឌក �ួញឹបោះសាោក 

អាបោះឡុោះអាលយ័ជ្ឈា��បោះភាងំ�យខ�នុ 

ចងនៃ�ជ្ឈូនុពុរកូនុមាសាមីាយកំ�ងជ្ឈ�រ� 
��វិិតនីុ ៍នៃនុអាពុាហព៍ុិពុាហ�៍មានុបោះភាងំ 

សាក្រមា�់កូនុស្រុសា����ូងកំ�ងជ្ឈ�វិិតរ�សា់

�ាត។់ 

 ពុិតជ្ឈាក្រពុហមលិខតិកាចសាាហាវិ

ជ្ឈះមកបោះលើខែខ�ជ្ឈ�វិិតក្រ�ួសាារមួយបោះនុះ  

ខែ�លផ្សា�សាបោះចញឹពុ��ឹកចិតីនុូវិពុាក� 

�ណី្ឌា�រយពុានុ ់ខែតងខែតផ្សាាី�បោះផ្សាំើ�ល់អំក

សាគាល់ជ្ឈិត�ិត�ាំជ្ឈានុចិច ឲ្យ�ជ្ឈូយបោះមើ

លកូនុៗ �ាតព់ុតិជ្ឈាវិបោះងិងវិងិានុស់ាមារត�

រក�ិតអិ�ពុ��យល់។ 

 បោះមឃុំ�ង់មានុបោះភាៀំង  នៃ�ៃក៏�ង់រះ ខែត 

រសាម�ពុនុំនឺៃនុជ្ឈ�វិិតក្រ�ួសាារខំ��មិនុខែ�លភាំឺ 
ស្រុសាឡុះបោះសាោះបោះឡុើយ។ 
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លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៩ ខែខឧសភា ឆាំ្នន� ២០២២

អាថ៌��ប៉ា�ងលេ��ោយ៍វា�ងននជីវិតអាថ៌��ប៉ា�ងលេ��ោយ៍វា�ងននជីវិត

(តសេ�សេល�សេប្រកាយ៍)

ជវីតិិវេត្តាក្សា�ក្សា

 បោះពុលបោះនុោះ�មានុអំកណ្ឌាអាចវិាសា ់

សាង់ិនុវូិ��ហ���កិរ�សា់អំកមីាយខំ���នុ 
បោះ� �ា�ាតក់�ពុ�ងខែតឈឹចឺា�់�េ�នុណ្ឌា?  

បោះសាចកី�សាាំ�់ក�ពុ�ងខែតឈឹានុមកជ្ឈិត

�ាត�់នុីចិមីងៗ។ មិនុខ�សាពុ�បោះលោកពុ�ក

ខែ�រ �ាតក់�ពុ�ងខែតឈឹចឺា�់កំ�ងចតិខីែតមិនុ 
អាចនុយិាយបោះចញឹមក�នុនុវូិការ�ូល

ភាំ���កិ �ឺ�នុខែតក្រតឹមលួចយ�កំ�ងក្រ�ូង

�េ�បោះណ្ឌ េោះ។  

 រា�់លានុ��កិបោះសាោកនៃនុបោះភាំើងកមម

ឆ្នាំា�ឆួ្នាំល �នុអក្រងួនុបោះ�ក�ក់មកបោះលើ

អារមមណ៍្ឌផ្សាំវូិចតិឪីពុ�កមីាយខំ�� �មានុបោះពុល
 

ខែលា សាមូប�នុាង��ាចាខែខងំឆ្នាំក់កូនុ នុងិ

�ត�់ង់កូនុលង់�ឹក �ួញឹបោះសាោកបោះ�ក

ក្រ�ណ្ឌក្រ�បោះហោយ� ច�ះ�ក្រមា�ឪពុ�កមីាយ

ខំ��ក្រតូវិឃុំាតកឆ្នាំក់យកជ្ឈ�វិិតខំនួុ �ី� កូនុ 

ក្រពុាតក់្រ�សានុរិាសាក្រ�សួាារ បោះតើមានុ��ហ�

ធា�បោះធាង �េ�នុណ្ឌាបោះ�ៅ? 

 ឆ្នាំាកជ្ឈ�វិតិចាក់ខែស្រុសាះបោះ�ោយបោះសាោក 

នុា�កមមខែ�លក្រតវូិ�ិត នុងិបោះ�ោះស្រុសាាយ

បោះសាិើរបោះខ�ោះខ�ល ់�ិតពុ�ឪពុ�កមីាយចាសា ់

ជ្ឈរា កូនុៗបោះនុៅផ្សាះិ ឯកូនុវិ�ឌ្ឍឍ�ងក្រ�ុសា

�ងាសាប់ោះនុៅកងចលត័សាមរភូាមិម�ខ រូ� 

ខំនួុ នុងិកូនុបោះភាោំះបោះពុៅខែ�លក�ពុ�ងឈឹរ

មាតរ់បោះណី្ឌៅ  មរណ្ឌៈមិនុសាលប់ោះពុលមិនុ 

យូរ�េ�នុមានុបោះនុោះ។ មិនុខ�សាពុ�សាតអិក

ខែ�លបោះហើរមក�លស់ាមប�ក�តកូ់នុអសា ់ 
យ�បោះសាោកសាបោះក្រងងបោះ�កក្រ�ណ្ឌ  បោះហើយខ� 

ក្រ�ឹងខែស្រុសាករកកូនុឮនុវូិសា�បោះឡុងអកៗ 

�មានុ����ច�់ មិនុ�ងឹ�ា សាតពិុសាច់នៃក្រង 

�នុបោះល�កូនុ�ា�ងរសា់អសា់បោះហើយ។   

 ����ផ្សា�តសាតអិកអសា់សាងឃឹម�នុ 

សាបោះក្រមចចិតីបោះហើរបោះ�ៅបោះលើយេាងខុសា ់ 

រួច�មំាក់ខំនួុមក��វិិញឹ បោះធាិើអតឃីុំាត

��ច�់ជ្ឈ�វិិតបោះ�ោយខំនួុឯងបោះ�ើមប����ត ់
��កកិងិល�់ា�ងឡុាយពុិតជ្ឈាបោះវិ�នុាណ្ឌាសា ់

បោះក្រ�ៀ��ូចសាតិអបោះណី្ឌើកក្រតូវិបោះភាំើងនៃក្រពុ

ពុឃិុំា�។  ខែតបោះ�ោះជ្ឈាយេាងណ្ឌាក៏មិនុអាច 

បោះ�ចផ្សា�តពុ�កណី្ឌា�់នៃ�បោះភាំើងមចច�រាជ្ឈបោះឡុើយ 
�ឺជ្ឈាជ្ឈ�វិិត�ឹកខែភាកំឈឹាម ខែ�លក្រ�� 

�ណី្ឌ�់ មកបោះលើក្រ�សួាារខំ��កំ�ងចតិពីុតិជ្ឈា

ស្រុសាវិាស្រុសាបោះ�ញឹខែមនុ។ 

 អា�៌ក���ងបោះនុៅពុ�បោះក្រកោយវិា�ងនុនុ

ជ្ឈ�វិិត ពុិតជ្ឈាបោះខមៅងងឹតខាំ�ងណ្ឌាសា ់

��កិញឹា�ញឹ�បោះពុញឹក្រ�ណ្ឌ ខែ�លពុិ�កឲ្យ�

បោះយើងឆ្នាំំ�ះ�ញ្ញាច�ងពុ���បោះណ្ឌើរនៃនុខែខ�ជ្ឈ�វិិត

ក្រកឡុា�់ចាក់យេាងណ្ឌា�នុបោះឡុើយ។  កំ�ង 
សាងគម�ិសាាចបោះខមៅបោះនុោះ �ឺរសាក់��រនៃ�ៃសាាំ�់ 

�េ�បោះណ្ឌ េោះ។ 

 អងគការ��វិិតនីុ ៍អំកយកឈឹះំបោះលើ

ជ្ឈនុជ្ឈាតិខែខមរសាំូតក្រតង់ជ្ឈាបោះមោ�នុភាាពុ

នៃនុ ជ្ឈ័យជ្ឈមំះរះបោះលើ��នុរ�ឹកខែភាកំនុងិ

បោះផ្សាះផ្សាង់រ�សា់ឈឹាមឯង។  

 មរតកច�កឈឹាម ឈឹចឺា�់ អ�បោះណ្ឌោយ 

ក្រពុហមលខិតិសាងគម��ចចរតិ�លក់្រ�សួាារ

ខំ�� ឥតបោះមតាីបោះ�ោះជ្ឈាបោះយើងបោះសាមោះក្រតង់

នុងឹ��វិិតនីុ�៍េ�នុណ្ឌា�ឺបោះ��ា បោះយើងកបត់

�េ�ណ្ឌ េឹង។

កងចល័តក�ពុ�ងសាិូងបោះនុៅកំ�ងរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (ពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)
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រូប៊ុ��ប៊ុលេ��ោយ៍៖ រូប៊ុ��ប៊ុលេ��ោយ៍៖ 
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