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ពេ�លវេ�លាារឹឹតតែ�យូូរថែ�មទៀ�ៀតក្នុុងកាារបំំពេ�ញកាារងាារ
�

1

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ
របស់់ខ្លួ�ន
ួ អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

ជនរងគ្រោះ��ះ�នៃ�របបខ្មែ�រែ ក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�នរូូ ប នូូវឱកាាសក្នុុង
�

ក្រ�ហមទាំំ�ងអស់់ ពិិតជាាចង់់ផ្តតល់ឱ
់ កាាស និិងភាាពស្រ�ប

ពិិ សោ�ោធន៍៍របស់់ក្រុ�មគ្រួ
ុ �ួសាារខ្លួួ�ន។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ សាាលាាក្តីី�

ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរ
តែ�បន្តតអត់់ធ្មមត់់ ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

ច្បា�ាប់់ដល់សា
់ ាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម រហូូតដល់់សវនាាកាារចុុង
ក្រោ��ោយរបស់់ខ្លួ�ន
ួ ។

សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម សម្រេ��ចបានកាារផ្តតន្ទាា�ទោ�ោស
លើ�ើអតីីតប្រ�ធាានមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង ស-២១ និិងមេ�ដឹឹកនាំំ�
ជាាន់់ខ្ពពស់ពី
់ រី រូូ បនៃ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម រួួ មមាាន នួួន ជាា និិង

ខៀ�ៀវ សំំផន។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ ខណៈៈដែ�លសាាលាាក្តីី�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នឹឹងត្រូ�ូវបានចងចាំំ�អំំពីលទ្ធ
ី
ផល
ធ
នៃ�កាារផ្តតន្ទាា�
ទោ�ោសដែ�លខ្លួួ�នសម្រេ��ចបាន សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក៏៏
នឹឹងត្រូ�ូវបានសាាធាារណជនចងចាំំ�អំំពីសា
ី ាលក្រ�មនាានាា
ដែ�លខ្លួួ�នមិិនដែ�លបានសម្រេ��ចទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។

កាារនិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ អំំ ពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍ផ្ទា�ា ល់់ខ្លួួ�ន និិងបទ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានបង្កើ�ើ�តជាាកំំណត់់ត្រា�ាតាាមផ្លូូ�វច្បា�ាប់់យ៉ា�ា
ង
លម្អិិ�តអំំពីីកាារដែ�លអំំពើ�ើប្រ�ល័យ
័ ពូូជសាាសន៍៍, ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ និិងអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅជាាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េង

ទៀ�ៀត ត្រូ�ូ វបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តឡើត �ើ ង។ ដោ�ោយគ្មាា�នមន្ទិិ�លសង្ស័័�យ
សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានជួួយឲ្យ�សង្គគមកម្ពុុ�ជាា មិិ នត្រឹ�ម
ឹ

តែ�ប្រ�ឈមតទល់់នឹង
ឹ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួ�នប៉ុុ
ួ ណ្ណោះ�
�
��ទេ�
ះ

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងក្រ�សោ�ោបយកប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ជាា
មេ�រៀ�ៀនសោ�ោកនាាដកម្មមមួួ យ សម្រា�ាប់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាានិង
ិ
ពិិភពលោ�ោកទាំំ�ងមូូ ល។

នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងរបបខ្មែ�ែ
រក្រ�ហម (ចាាប់់ពីី ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥
ុ

ដល់់ឆ្នាំ�ំ � ១៩៧៩) ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ប៉ុុ
�នប៉៉
ងធ្វើ�ើ� គ្រ�ប់់សព្វវបែ�ប
ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� យើ�ើងអាាចនឹឹងមាានភាាពឆ្គាំំ��ឆ្គង
គ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើង
យ៉ាា
�ងដើ�ើម្បីី�បំំផ្លាា�ញវប្បបធម៌៌ សម្ព័័�ន្ធធភាាពគ្រួ�ួសាារ និិងសូូម្បីី�
វាាយតម្លៃ�ៃសាារសំំខាាន់់នៃ�សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដោ�ោយផ្អែ�ែក
តែ�កាារចងចាំំ� របស់់មនុុស្សស។ នៅ�ៅទីី បំំផុុត មនោ�ោគមវិិ ជ្ជាា�
ទៅ�ៅលើ�ើតែ�កាារផ្តតន្ទា�ា ទោ�ោសដែ�លសាាលាាក្តីី�នេះ�ះសម្រេ��ចបាន។

ក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈជាាច្រើ�ើ�ន សាាលាាក្តីី� ខ្មែ�ែ រក្រ�ហម បានជួួ យ

ជ្រុ�ុលនិយ
ិ មរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានបណ្តាា�លឲ្យ�ប្រ�ជាាជន

ស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�អំំពីីជំំពូក
ូ ដ៏៏ខ្មៅ�ៅ�ងងឹឹ តនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ

ិ ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
កម្ពុុ�ជាាជាាងពីីរលាាននាាក់់បាត់បង់
់ ់ជីវិី ត
សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបិិ ទបញ្ចចប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ យើ�ើងមិិ ន

ជះះឥទ្ធិិ�ពលទៅ�ៅលើ�ើយុុត្តិិ�ធម៌៌ជាាច្រើ�ើ�នសណ្ឋាា�នទៀ�ៀត ដែ�ល

រក្សា�ាកាារចងចាំំ�, កាារសិិក្សា�ា និិងកាារផ្សសព្វវផ្សា�ាយនូូវ

ហើ�ើយទោះ�ះ�បីី ជាាមិិ នដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក្តីី� សាាលាាក្តីី�នេះ�ះបាន

សង្គគមកម្ពុុជាាកំំពុុងតែ�ទាាមទាារ។
សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
�
បានផ្តតល់់ជូូនដើ�ើមបណ្តឹឹ� ងរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ក្នុុ�ងនោះ�ះ�រួួ មមាាន

ត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ កិិច្ចខិ
ច ត
ិ ខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងរបស់់យើ�ើង ក្នុុ�ងកាារថែ�

មេ�រៀ�ៀនអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា
និិងទៅ�ៅកាាន់់ពិិភពលោ�ោកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

អ្នន ករស់់មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហម ធ្វើ�ើ�ព្យុះ�ះ�ហយាាត្រា�ាដើ�ើម្បីី�
យុុត្តិិ�ធម៌៌នៅ�ៅខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩។ (បណ្ណណសាារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

2

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ក្នុុ�ងអំំឡុងទស្សសនកិិ
ច្ចម
ច កកាាន់់សាាលាាក្តីី�
ុ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម បានជួួ បជាាមួួ យនឹឹងអគ្គគរដ្ឋឋទូូតសហរដ្ឋឋ

អាាមេ�រិិក ចូូស្សិិ�ប អេ�. មូូស្សូូ�មេ�លីី នៅ�ៅឯលំំនៅ�ៅ
ឋាានរបស់់លោ�ោក ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០០៧។

រូូបថតនេះ�ះ ទទួួលបានពីីកម្មមវិិធីីផ្សសព្វវផ្សា�ាយ

អប់់រំំរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�ល
កម្មមវិិធីីនេះ�ះបាននាំំ�យកអ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិត

ពីី របបខ្មែ� ែ រក្រ�ហមរាាប់់ម៉ឺឺ�ននាាក់់ពីប
ី ណ្តាា�ភូូមិិនាានាា

មកទស្សសនាាស្តាា�ប់់សវនាាកាាររបស់់សាាលាាក្តីី� ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចចទៅ�ៅកាាន់់ទីីតាំំ�ងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

និិងស្តូូ�បរំំឭក និិងជួួ បជាាមួួ យថ្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�សហគមន៍៍
អន្តតរជាាតិិនាានាានៅ�ៅរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ជាារឿ�ឿយៗ មាានកាារយល់់ខុុសថាា «ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ

ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លមាានចំំនួួនយ៉ា�ា
ងហោ�ោច

ជាាកាារពិិតនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយប្រ�វតិ្តត�សាាស្រ្ត�តរបស់់ប្រ�ទេ�ស

គ្រោះ��ះ�បំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�បន្តត
ពង្រឹ�ឹ ងកាារចងក្រ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ រួួ មបញ្ចូូ�លនូូវកាារ

ត្រូ�ូវបានសរសេ�រឡើ�ង
ើ ដោ�ោយអ្ននកឈ្នះះ�» ។ នេះ�ះមិិ នមែ�ន

ណាាស់់ ៥ លាាននាាក់់ ដែ�លគឺឺជាាក្រុ�ុមប្រ�ជាាជនងាាយរង

ិ
កម្ពុុ�ជាាគឺឺជាាកាារសបញ្ជាាក់់ស្រា�ាប់់។ អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម គឺឺមិិនមែ�នជាាអ្ននកឈ្នះះ�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ប្រ�មែ�ប្រ�មូូ លប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរៀ�ៀបរាាប់់ ដោ�ោយផ្ទាា�ល់មា
់ ាត់់
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមគឺឺជាាវីីរជន។

របស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដោ�ោយ

ផ្ទាា�ល់មា
់ ាត់់របស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជាាសះះស្បើ�ើ�យនិិងកាារផ្សះ�ះផ្សា�ា។ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ព្យា�ាយាាម

ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ចងក្រ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររៀ�ៀបរាាប់់ដោ�ោយ

ដែ�លជាាវីីរជនទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រភាាគច្រើ�ើ�ន
កើ�ើតចេ�ញមកពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររៀ�ៀបរាាប់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់មាាត់។
់

យើ�ើងត្រូ�ូ វតែ�ទទួួលស្គាា�ល់់អំំ ពីីតួួនាាទីីដ៏មាា
៏ នសាារសំំខាាន់់នៃ�
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររៀ�ៀបរាាប់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់មា
់ ាត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចកា
ច ារ

ប្រ�កបដោ�ោយសាារប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដែ�លស្ថិិត
� នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ
យើ�ើង។

កាារបិិ ទបញ្ចចប់់របស់់សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងពេ�ល
ខាាងមុុខនេះ�ះ គឺឺត្រូ�វូ ទទួួលស្គាា�ល់ថា
់ ាជាាកាារចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៃ�

ជំំពូូកថ្មីី�មួួយ ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកយុុត្តិិ�ធម៌៌ របស់់ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាា។ ជំំពូូកថ្មីី�សន្លាា�ងសម្រា�ាប់់ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាានេះ�ះ

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនេះ�ះផ្ទាា�ល់់ គឺឺជាាដំំណើ�ើ រកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�

ប្រើ��ើប្រា�ស់់កំំណត់ត្រា�
់ ាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនេះ�ះ ជាាមេ�រៀ�ៀនមួួ យ

សម្រា�ាប់់ យុុវជន-យុុវនាារីីជំំនាាន់់ក្រោ��ោយរបស់់កម្ពុុ�ជាា
និិងពិិភពលោ�ោក។

នៅ�ៅចុុងបញ្ចច ប់់ នាាពេ�លដែ�លសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
បិិ ទបញ្ចចប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់ខ្លួ�ន
ួ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញកាារងាារ

របស់់យើ�ើងមិិ នទាាន់់បញ្ចចប់់នៅ�ៅឡើ�យ
ើ ទេ�។ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�
ខិិតខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងបំំពេ�ញកាារងាារដោ�ោយស្មោះ�ះ��អស់់ពីី
ចិិត្តត ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើត
� បានជាាសង្គគមកម្ពុុជាាមួួ
យ ដែ�លក្រ�សោ�ោប
�

យកប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនៃ�សោ�ោកនាាដកម្មមរបស់់ខ្លួ�ន
ួ ដែ�លមិិន

គឺឺត្រូ�ូវតែ�ដាាក់់ចេ�ញជាាកិិច្ចខិ
ច ត
ិ ខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងថ្មីី�ៗ ដែ�ល

មែ�នក្នុុ�ងនាាមជាាជនរងគ្រោះ��ះ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគឺឺជាាវីីរជនដែ�ល
រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបនេះ�ះ ដោ�ោយប្តេ�េជ្ញាា�សម្រេ��ច

ត្រូ�ូវតែ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ថែ�ទាំំ�ចំំពោះ�ះ�អ្នន ករស់់រាានមាាន

មាានកាារចូូលរួួមពីីប្រ�ជាាជនគ្រ�ប់់ រូូប។

សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម មិិ នអាាចសម្រេ��ចបាន។ យើ�ើង

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ឲ្យ�បាននូូវអនាាគតមួួ យដែ�លសុុខដុុម ចម្រុ�ុងចម្រើ��ើននិិង
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លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ខៀ�ៀវ សាន៖ នយោ�បាយវរសេ�នាធំំ ៨២
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា
កាំំ�ង ហ្កេ�េកអ៊ាា�វ ហៅ�ៅ ឌុុច អតីីតប្រ�ធាានមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខស-២១

នៅ�ៅពេ�លផ្តតល់ព័
់ ត៌
័ មាា
៌ នទាាក់់នឹង
ឹ អ្ននកទោ�ោសជនជាាតិិបរទេ�សដែ�ល
ត្រូ�ូវបានចាាប់់ខ្លួួ�ននិិងឃុំំឃាំំ
� ង
� នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខស-២១

ដល់់ សីីរិិ សាាវីីណាា បុុគ្គគលិក
ិ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។
(អេ�ង កុុកថាាយ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំចូ
�� លបដិ
ូ
វិ ត្តតន៍៍នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៥ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�១
� ៩៧២។
ដំំបូូ ងខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពដឹឹកជញ្ជូូ�នរបស់់កងវរសេ�នាាធំំ

លេ�ខ៣៩ ដោ�ោយអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វូ ឈ្មោះ�ះ�� ជ័័យ មាាន

នាាទីី គឺឺជាាប្រ�ធាានវរសេ�នាាធំំ ។ មួួ យរយៈៈក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��
ផ្លាា�ស់់មកនៅ�ៅកងថ្មើ��ជើ�ើ
ើ ងនៃ�កងវរសេ�នាាធំំលេ�ខ ៣៩
ដែ�លមាានអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វូ ឈ្មោះ�ះ�� វ៉ីី� គឺឺជាានយោ�ោបាយ
��
កងវរសេ�នាាធំំ៣៩។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត ខ្ញុំំផ្លាា�ស់
ម
់ កនៅ�ៅ
កងវរសេ�នាាតូូចលេ�ខ ២១៨ ភូូមិិភាាគពិិសេ�ស ដោ�ោយមាាន

អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វូ ឈ្មោះ�ះ�� ទាាប គឺឺជាានយោ�ោបាយវរសេ�នាា
តូូច។ ក្រោ��ោយមក ឈ្មោះ�ះ�� ឌួួង មកទទួួលខុុសត្រូ�វូ កង
វរសេ�នាាតូូចលេ�ខ ២១៨ ជំំនួួស ទាាប វិិញ។ នៅ�ៅអំំឡុង
ុ
ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ខៀ�ៀវ សាាន អាាយុុ៣០ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧។ ខ្ញុំំមា
�� ានទីីកន្លែ�ែងកំំណើ�ើតនៅ�ៅឃុំំបារា
� ាយណ៍៍

ស្រុ�ុកបារាាយណ៍៍ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ធំំ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��

ពេ�លនោះ�ះ� អង្គគកាារបានរៀ�ៀបចំំបញ្ចូូ�លកងវរសេ�នាាតូូច

ទៅ�ៅជាាកងពលលេ�ខ ១៤ ហើ�ើយខ្ញុំំនៅ�
�� ៅអង្គគភាាពនេះ�ះរហូូត
ដល់់រំំដោះ�ះ�បានទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំពេ�
� ញ។ ក្រោ��ោយមកអង្គគកាាររៀ�ៀបចំំ
បង្កើ�ើ�តកងពល៨០១ថ្មីី�។

ខៀ�ៀវ អឹឹ ម និិងម្ដាា�យខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ញ៉ែ�ែ
ម លឹឹម។ ខ្ញុំំមា
�� ាន
ក្រោ��ោយពីីអង្គគកាាររៀ�ៀបចំំកងពល៨០១ ដោ�ោយបាន
បងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ ៥នាាក់់ គឺឺស្រី�ចំំនួ
ី ន
ួ ៣នាាក់់
បញ្ចូូ�លកម្លាំំ��ងមកពីីអង្គគភាាពផ្សេ�េងរួួ ចហើ�ើយ អង្គគកាារ
និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ២នាាក់់។

ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុក
ុ ម្ដាា�យរហូូតដល់់ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ
១២ឆ្នាំំ�។
� ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំទៅ�� �ៅនៅ�ៅជាាមួួ យបងស្រី�ីខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំ�� រស់់

នៅ�ៅជាាមួួ យបងស្រី�ីរយៈៈពេ�ល២ឆ្នាំំ�� ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំនាំំ
�� ខ្ញុំំ
� ��
ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យគាាត់់វិិញ។
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បានចាាត់់តាំំ�ងកងពល៨០១ មកឈរជើ�ើងកាារពាារព្រំ�ំ
ដែ�ននៅ�ៅភូូមិិភាាគឦសាាន។ ពេ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រដល់់

ភូូមិិភាាគឦសាាន អង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំំបានសម្រេ��
��
ចចិិត្តតនាំំ�

គ្នាា�សម្រា�ាកនៅ�ៅភូូមិិបាបាំំង ស្រុ�ុកសៀ�ៀមប៉ាា
ខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ង
ត្រែ�ែង។ ខ្ញុំំសម្រា�
��
ាកនៅ�ៅផ្ទះះ�ប្រ�ជាាជនឈ្មោះ�ះ�� ថន គឺឺជាា
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

សមាាជិិកសហករណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
�� ិ នទាាន់់ស្គាា�ល់់ ថន
ដែ�លខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបាបាំំងនេះ�ះ ខ្ញុំំមិ
ច្បា�ាស់់ទេ�។ នៅ�ៅបានរយៈៈពេ�ល៤ ទៅ�ៅ៥ថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ថន
ទាាក់់ទងស្គាា�ល់់គ្នាា�បន្តិិ�ចម្ដដងៗដោ�ោយមាានកាារលេ�ងសើ�ើច

និិងនិិយាាយពីីនេះ�ះពីីនោះ�ះ�។ ថន យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ណាាស់់។ គាាត់់មាានម្ហូូ�នអ្វី�ឆ្ងាា�ញ់
ី
់តែ�ងចែ�ករំំលែ�កដល់់ខ្ញុំំ។
��

ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យខ្ញុំំបាន
�� អង្គុុ�យលេ�ងជាាមួួ យ ថន រួួ ចខ្ញុំំសួ
�� រួ គាាត់់អំំពីី

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

សកម្មមភាាពប្រ�ឆាំំ�ងមាាគ៌ាា�បដិិវត្តតន៍៍ឲ្យ�ខ្លាំំ��ងក្លាា� តាាមគ្រ�ប់់

រូូបភាាព ជាាក់់ស្ដែ�ែងប្រ�សិិនបើ�ើបក្សសមិិនឲ្យ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ហ្នឹឹ�ង

ត្រូ�ូវបំំផុុសអង្គគភាាពខាាងស្រី�ីញីី ពាាលាាអាាវ៉ាា
�សែ� ធ្វើ�ើ�យ៉ាា
�ងណាា
ឲ្យ�អង្គគភាាពនោះ�ះ�រង្គោះ�ះ��រង្គើ�ើ�, ត្រូ�ូវបំំផុុសយុុវជនឲ្យ�សេ�រីី,

ខ្ជិិ�លធ្វើ�ើ�កាារងាារ, ត្រូ�ូវតាាមដាានអប់់ រំំ និិងចាាត់់តាំំង
� គិិញ
និិងខ្សែ�ែរយៈៈឲ្យ�ច្រើ�ើ�ន ពិិសេ�សត្រូ�ូវជួួ យរកខ្សែ�ែខាាងក្នុុ�ងនិិង

ក្រៅ��ៅអង្គគភាាព។ ក្រោ��ោយពីីទទួលផែ�នកា
ួ
ារ និិងកាារអប់់ រំំ

ខ្ញុំំ�បានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពជាាបន្តត
បន្ទាា�ប់់ បំំផុុសយុុទ្ធធ ជនមិិនឲ្យ�
ជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកសៀ�ៀមប៉ាា
ង។ ថន ប្រា�ប់់ថាាកាាល
�

ធ្វើ�ើ�ផ្ទះះ�ស្អាា�ត គុុណភាាពមិិ នឲ្យ�ជាាប់់ បានយូូរទាំំ�ងដំំបូូ ល
ពីីមុុនជីវី ភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកសៀ�ៀមប៉ាា
ងសប្បា�ាយណាាស់់
និិងមាានកាារហូូបចុុកគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។

រនាាប និិងជញ្ជាំំ�ង។ ខ្ជិិ�លដឹឹកនាំំ�យុុទ្ធជននៅ�
ធ
ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាព

រត់់ទៅ�ៅប្រ�ទេ�សឡាាវ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មកខ្ញុំំបាន
��

ដឹឹកនាំំ� បង្កកទំំនាាស់់ បំំផុុសយុុទ្ធធ ជនឲ្យ�ខ្ជិិ�លធ្វើ�ើ�កាារងាារ បង្កកឲ្យ�

នៅ�ៅខែ�មីីនាាឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ថននាំំ�ប្រ�ជាាជនចំំនួួន៤នាាក់់
ដាាច់់កាារទាាក់់ទងជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ�� ថន មួួ យរយៈៈ។

នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ពេ�លនោះ�ះ�មាានឈ្មោះ�ះ��
លីី នាាទីីជាានយោ�ោបាយអនុុសេ�នាាធំំ២២៣ វរសេ�នាា

តូូច៨២២ វរសេ�នាាធំំ៨២ ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មអប់់ រំំអូូសទាាញ

រូូ បខ្ញុំំឲ្យ�� �ក្បបត់់បដិវិ ត្តតន៍៍។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� �កាារពេ�ល
ល្ងាា�ចចប់់ និិងបន្ទាា�ប់់ពីហូ
ី បបា
ូ
យរួួ ច ឈ្មោះ�ះ�� លីី ហៅ�ៅខ្ញុំំសួ
�� រួ
អំំពីីលទ្ធផលកា
ធ
ារងាារប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�។
ៃ ទៅ�ៅដល់់ភ្លាា�ម លីី សួួរ

ពិិសេ�សបញ្ហាាជីវី ភាាព ដឹឹកនាំំ�មិិនឲ្យ�ឯកភាាពជាាមួួ យអ្ននក
យុុទ្ធធមាានទំំនាាស់់នឹង
ឹ កាារស៊ីី�ចុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាព។

នៅ�ៅខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧៧ ថន ត្រ�ឡប់់មកពីីឡាាវវិិញ។

កាារត្រ�ឡប់់មកវិិញលើ�ក
ើ នេះ�ះ ថន មិិ នបានចូលក្នុុ
ូ
�ងភូូមិិ
ស្រុ�ុកទេ� គាាត់់ធ្វើ�ើកា
� ារសម្ងាា�ត់់ឲ្យ�ឡាាវ ចេ�ញចូូលដីក
ី ម្ពុុ�ជាា

ឡាាវ។ ថន ឲ្យ�ខ្ញុំំអ
�� នុុវត្តតនិិងចាាត់់តាំំ�ងខ្សែ�ែរយៈៈដែ�ល
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបដិិវត្តតន៍៍ឲ្យ�បានច្រើ�ើ�ន បំំផ្លាា�ញសម្ភាា�រ បំំផុុស
សីីលធម៌៌ និិង លាាក់់កាារណ៍៍ សម្ងាា�ត់់ឲ្យ�បាន។ ក្រោ��ោយពីី

ដាាក់់ផែ�នកាារហើ�ើយ ថន កំំណត់់ពេ�លវេ�លាា និិងខ្សែ�ែ
ខ្ញុំំថា
�� ា ផ្ទះះ�ដែ�លធ្វើ�ើ�ពីីថ្ងៃ�មុុនធ្វើ�ើ
ៃ
�បានប៉ុុ
�ន្មាា�នខ្ននងហើ�ើយ? ខ្ញុំំ��
រយៈៈដែ�លទាាក់់ទងមាានសមមិិ ត្តត លឿ�ឿន នៅ�ៅអង្គគភាាព
ឆ្លើ�ើ�យប្រា�ប់់ លីី ថាានៅ�ៅខ្វះះ� ផ្លាា�ន ផ្ទោ�ោ�ង និិង សសរ។ បន្ទាា�ប់់
វរសេ�នាាតូូច ៨២១, ចូូម និិង សមមិិ ត្តត វែ�ន ដែ�លធ្វើ�ើ�
មក លីី បាននិិយាាយប្រា�ប់់ ផែ�នកាារឲ្យ�ខ្ញុំំដឹ
�� ង
ឹ និិងយកទៅ�ៅ
នៅ�ៅកងវរសេ�នាាតូូច ៨២១ វរសេ�នាាធំំ ៨២។ អ្ននកទាំំ�ង
អនុុវត្តតទៅ�ៅថ្ងៃ�មុុ
ៃ ខ។ តមក លីី ឃាាត់់ខ្ញុំំឲ្យ�� �នៅ�ៅនិិយាាយលេ�ង
បីី នាាក់់នេះ�ះធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពទ័័ព។ ថន បានប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ��
ជាាមួួ យគាាត់់សិន
ិ ។ ក្រោ��ោយពីីជជែ�កគ្នាា�លេ�ង លីី លើ�ក
ើ
ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំមា
�� ានធុុរៈ�អ្វីី�ត្រូ�វូ ទាាក់់ទងជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ��
ឡើ�ើ ងអំំពីីស្រុ�ុកពីីដើ�ើមប្រា�កដជាាសប្បា�ាយ មាានផ្សា�ារអ៊ូូ� អរ
គគ្រឹ�ឹកគក្រេ�េង។ លីី និិយាាយប្រ�សិិនបើ�ើដូូចបង សាាន ឯង
ពីីមុុនវិិញប្រ�ហែ�លជាាមាានស័័ក្តិិ�ពាាក់់ បាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ

ហួួត។ ប្រ�សិិនបើ�ើ ហួួត បញ្ជាាមកឲ្យ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�អ្វីី
��
� ត្រូ�ូវទទួួលបញ្ជាា
ពីី ហួួត ព្រោះ��ះ�គាាត់់ប្រ�គល់់ភាារកិិច្ចខា
ច ាងក្នុុ�ងឲ្យ� ហួួត ជាា

អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវ។ ថន គឺឺជាាភ្នាា�ក់់ងាារសម្ងាា�ត់់របស់់
ព្រោះ��ះ� សាាន ឯងធ្វើ�ើ�កាារល្អអយ៉ាា
�ងហ្នឹឹ�ង។ ខ្ញុំំនិ
�� យា
ិ ាយប្រា�ប់់

ឡាាវ ធ្វើ�ើ�កាារទាាក់់ ទងចេ�ញចូូលក្ដាា�ប់់សភាាពកាារណ៍៍
លីី ថាាធ្វើ�ើ�យ៉ា�ា
ងម៉េ�េ
ចព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� បដិ
� វិ ត្តតន៍៍សង្គម
គ និិយមទៅ�ៅ
ហើ�ើយមិិនងាាយនឹឹងកែ�ប្រែ�ែទេ�។ លីី តបវិិញថាា ងាាយទេ�ឲ្យ�

តែ�ខ្ញុំំយ
�� ល់់ព្រ�មពិិតជាាធ្វើ�ើ�បាន។ ខ្ញុំំស្ដា
ា ់ទៅ�ៅបង លីី ដូូចជាា
�� �ប់
មាានគោ�ោលគំំនិិ តដូូចខ្ញុំំ��ដែ�រ។ បើ�ើពិត
ិ មែ�នខ្ញុំំ�� អរខ្លាំំ�� ងណាាស់់។

ខ្ញុំំយ
�� ល់់ព្រ�មនិិយាាយជាាមួួ យគាាត់់ហើ�ើយថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយគាាត់់
ប្រា�ប់់ខ្ញុំំនឹ
�� ង
ឹ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វី�ខ្លះះ�
ី ។ ក្រោ��ោយមករំំលងបាន ១០ថ្ងៃ�ៃ លីី

បានហៅ�ៅខ្ញុំំទៅ�� �ៅជួួបនៅ�ៅក្រៅ��ៅផ្ទះះ�របស់់គាាត់់។ លីី ឲ្យ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� �
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាាឲ្យ�ប្រ�ទេ�សឡាាវ យូូ ៗ បានគាាត់់ម ក
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាម្ដដង។ ខ្ញុំំបានសួ
��
រួ សភាាពកាារណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សឡាាវ ពីី ថន។ ថន ប្រា�ប់់ថាា ប្រ�ទេ�សឡាាវឥឡូូវ
កំំពុង
ុ តែ�សម្បូូ�រសប្បា�ាយណាាស់់។ ខ្ញុំំសុំំ
�� គា
� ាត់់ទៅ�ៅប្រ�ទេ�ស
ឡាាវ ចង់់ ឃើ�ើញផ្ទាា�ល់ភ្នែ�ែ
់ កដែ�រ។ ថន ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំថា
�� ាបើ�ើ ចង់់

ទៅ�ៅត្រូ�ូ វ ខិិត ខំំធ្វើ�ើ� កាារចាាត់់តាំំ� ង ខ្សែ�ែរយៈៈ បំំផុុសឲ្យ�
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ប្រ�ឆាំំ�ងមាាគ៌ាា�បដិិវត្តតន៍៍ឲ្យ�បានខ្លាំំ��ងក្លាា� រង់់ ចាំំ�ដល់់ឆ្នាំ�ំ �
�� ាចទៅ�ៅបានហើ�ើយ។
១៩៧៨ ខ្ញុំំអា

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៥ ខែ�ឧសភាា ពេ�លខ្ញុំំដើ�� �ើរទៅ�ៅហូូបបាយ

ផាាន នៅ�ៅវរសេ�នាាតូូច៨២២ វរសេ�នាាធំំ៨២ កងពល

២២២ បានហៅ�ៅខ្ញុំំទៅ�� �ៅកំំពង់់ ទឹឹកនៅ�ៅខាាងជើ�ើងរោ�ោង
�� ា ជាាខ្សែ�ែរយៈៈ
បាយ។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំទៅ�� �ៅដល់់ ផាាន សួួរខ្ញុំំថា

របស់់ ថន មែ�នទេ� ។ ផាាន អប់់រំំខ្ញុំំ�� ឲ្យ�ធ្វើ�ើ� សកម្មមភាាពឲ្យ�
ខ្លាំំ�� ងក្លាា� សកម្មមប្រ�យុុទ្ធធខ្លាំំ�ង
� ឡើ�ើង យើ�ើងនឹឹងទទួួលបាន
ជ័័យជម្នះះ�ទៅ�ៅថ្ងៃ�អ
ៃ នាាគត។ អង្គគកាាររបស់់យើ�ើងមាាន
បងឡាាយសាារឹឹម ហើ�ើយមាានបងៗខាាងលើ�ើទៀ�ៀត។

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ម៉ែ�ែត្រ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃខ្ញុំំឃើ�ើ
�� ញ ចូូម, វ៉ែ�ែន នៅ�ៅអង្គគភាាព
វរសេ�នាាតូូច៨២១ អង្គុុ�យនៅ�ៅក្រោ��ោមដើ�ើមស្វាា�យធំំមួួ យ
ហើ�ើយងើ�ើបមកស្វាា�គមន៍៍ខ្ញុំ��ំ ។ ខ្ញុំំរាា
�� យកាារណ៍៍ អំំ ពីីសកម្មមភាាព

ដែ�លខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ
��
� ហើ�ើយអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�បានបញ្ចូូ�លខ្ញុំំជា
�� ា
សេ�.អ៊ីី�.អាា របស់់ឡាាវ។ ថន គឺឺជាាប្រ�ធាានអង្គគប្រ�ជុំំ�បាន

ប្រ�កាាសកម្មមវិិធីីនិង
ិ និិយាាយអំំពីីគុុណសម្បបត្តិិ�ដែ�លខ្ញុំំ��
ធ្វើ�ើ� ស កម្មមភាាពប្រ�ឆាំំ� ង ជាាមួួ យ បដិិ វ ត្តតន៍៍ក ន្លលងមក។

សកម្មមភាាពរបស់់ខ្ញុំំ��ប្រ�ឆាំំ�ងបដិិវត្តតន៍៍ បានធ្វើ�ើ�ជាាបន្តត
បន្ទាា�ប់់រហូូតដល់់អង្គគកាារចាាប់់ ខ្លួ�នថ្ងៃ
ួ �ៃទីី២១ ខែ�សីីហាា
ឆ្នាំំ��១៩៧៧។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទៅៃ �ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៨ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ វេ�លាា

កំំណត់់ចំំណាំំ� ៖ អត្ថថបទនេះ�ះ ដកស្រ�ង់់ចេ�ញពីីចម្លើ�ើ�យ
ម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�លជាា៩យប់់ ខ្ញុំំឃើ�ើ
��
ញភ្លើ�ើ�ងស៊ីី�ញ៉ូូ�ម្ដុំំ�� អូូរ
សាារភាាពឯកសាារ J០០៤៧៩។ រាាល់់ចម្លើ�ើ� យសាារភាាព
សៀ�ៀមប៉ាា
ង ដែ�លជាាទីី តាំំ� ង របស់់ ក ងវរ៨២២។
របស់់អ្នន កទោ�ោសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខស-២១
ក្រោ��ោយពីីឃើ�ើញភ្លើ�ើ�ងសញ្ញាានេះ�ះខ្ញុំំដឹ
�� ង
ឹ ថាា ថន មករកខ្ញុំំ។
��

សុុទ្ធធតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ� និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ឈ្មោះ�ះ�� លឿ�ឿន កំំពុុងឈរអែ�បគល់់ឈើ�ើដើ�ើរស្រែ��ក

អាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាា ចម្លើ�ើ� យសាារភាាពរបស់់ ខៀ�ៀវ

លុះះ�ព្រឹ�ឹ ក ឡើ�ើ ង ខ្ញុំំ��ដើ�ើរ ទៅ�ៅកាាន់់ក ន្លែ�ែងភ្លើ�ើ� ង នោះ�ះ�មាាន
ហៅ�ៅខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំដើ�� �ើរទៅ�ៅចាាប់់ដៃ� លឿ�ឿន និិងសួួរសុុខទុុក្ខខ។ លឿ�ឿន
នាំំ�ខ្ញុំំចូ
�� លក្នុុ
ូ
�ងព្រៃ�ៃដែ�លមាានចម្ងាា�យប្រ�ហែ�លជាា ១៥០

ពីីកងសួួរចម្លើ�ើ� យរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងមិិ ន

សាាន ពិិត ឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ�។

យោ�ោធាាខ្មែ�រែ ក្រ�ហម នៅ�ៅអំំឡុងឆ្នាំំ
� ៩៧៥-១៩៧៩។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
ុ �១
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អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�
ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់ ទទួួលបានកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
សោ�ម ប៊ុុ�ន ថន និិ ង ដារ៉ាា រ ដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាម នៅ�ៅឃុំំ�អូូ រសណ្តាា�ន់់ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកក្រ�គរ
៍
ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សាាត់
់ ទទួួលកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ពីីអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៥ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់)
់

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា

៍ ាត់់ចំំនួន
នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា
ួ ១០នាាក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក
ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាចំំនួួន ៥០០នាាក់់ នៅ�ៅតាាមតំំបន់់ជនបទ

ដាាច់់ស្រ�យាាលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា កំំពុុងចុះះ�សួួ រសុុខទុុក្ខខ

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ បន្ទាា�ប់់ពីតុុលា
ី
ាកាារ

កាាត់់ទោ�ោសមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមត្រូ�ូវបញ្ចច ប់់ទៅ�ៅ, ២)
ិ យ
សិិក្សា�ាអំំពីីវិស័
័ សុុខភាាពសាាធាារណៈៈ, ៣) ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ

ិ
ឡើ�ង
ើ នូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

ិ ពីីក្នុុ�ងរបប
និិងស្តាា�ប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម, ៤) លើ�ើកម្ពពស់់កាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីី
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ រាាល់់ព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា

សុុខភាាពសាាធាារណៈៈ និិ ងកាារទទួួលបានសេ�វាាកម្មមសុុខភាាព

ទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ាប់់ ៖ ១) វាាស់់ស្ទទង់់កាារ

៥) ដើ�ើម្បីី�សិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់

ទទួួលបានពីីអ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
យល់់ឃើ�ើញពីីដំំណើ�ើ រកាារតុុលាាកាារកាាត់់ទោ�ោសមេ�ដឹឹកនាំំ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកាារយល់់ឃើ�ើញអំំពីីដំំណើ�ើ រកាារអប់់ រំំ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិង
ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ដាាច់់ស្រ�យាាលសម្រា�ាប់់ ផ្ដដល់ជា
់ ាព័័ត៌មា
៌ ានក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំ

7

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ជំំនួួយអភិិវឌ្ឍឍន៍៍នាាពេ�លអនាាគតដល់់ប្រ�ជាាជន និិង

��
នៅ�ៅមាានអ្ននកដែ�លយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ។

នៅ�ៅរសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១ អ្ននក

សាាស្រ្ត�តអង់់ គ្លេ�េស និិង ជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតកម្ពុុ� ជាាខេ�ត្តត

សហគមន៍៍។

ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាានៅ�ៅខេ�ត្តត
៍ ាត់់ បាននាំំ�យកកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍ចំំនួ
ពោ�ោធិ៍សា
៍ ន
ួ ២៤
ដែ�លរួួ មមាាន ព្រឹ�ឹត្តិិ�បត្រ�ព័ត៌
័ មា
៌ ាន ណែ�នាំំ�អំំពីសុុ
ី ខភាាព,

លីី ហាាន់់ណាាហ្វីី� អាាយុុ២៧ឆ្នាំំ�� និិស្សិិ�តផ្នែ�ែកអក្សសរ
�� ាប់់ អាាម្មមណ៍៍ លើ�ើគម្រោ��ោង
ពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ រៀ�ៀបរាាប់់ ថាា «ខ្ញុំំចា

លើ�ើ កកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិ ងធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើ ងនូូវស្ថាា�នភាាព
ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ព្រោះ��ះ�
សុុខភាាពអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

�� លចិ
�� ង
សាាប៊ូូ�លាាងដៃ�, ម៉ាា
�ស់,់ នំំ, សៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុុ�ជាា
ខ្ញុំំចូ
ូ
ត្តតធ្វើ�ើ
ិ
កា
� ារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតសម្រា�ាប់់ សង្គគម។ ខ្ញុំំនឹ
ឹ
ប្រ�ជាាធិិ បតេ�យ្យយ (ពីី ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥-១៩៧៩),សៀ�ៀវភៅ�ៅ

ជួួយមើ�ើលថែ�ចាាស់់ទុំំ�ឲ្យ�មាានសុុខភាាពល្អអប្រ�សើ�ើរ ដែ�ល

នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តពិិភពលោ�ោក, ឧបករណ៍៍ សង្រ្គោះ��ះ��
បឋម, សេ�វាាកម្មមពិិនិត្យយសុុ
ិ
ខភាាពនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

ធ្លាា�ប់់ ទទួួលរងកាារលំំបាក និិងមិិ នបានទទួួលសេ�វាា

អំំពើ�ើប្រ�ល័័ យ ពូូ ជសាាសន៍៍ និិង កាារសម្លាា�ប់់ រ ង្គាា�ល

ឯកជនក្នុុ�ងសហគមន៍៍ដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�,ៃ សម្ភាា�រជំំនួួយ
ដល់់ជនពិិ កាារ រួួមជាាមួួយកាាបូូបស្ពាា�យ និិ ងអាាវយឺឺតទៅ�ៅ
ចែ�កជូូនអ្នន ករស់់មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ង

សហគមន៍៍ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាម នៅ�ៅឃុំំ�អូូរសណ្តាា�ន់់

កិិច្ចកា
ច ារនេះ�ះហាាក់់ដូច
ូ ជាាកាារសងគុុណដល់់គាាត់់ដែ�ល

សុុខភាាពកាាលពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ណាាហ្វីី� បន្តតថាា

«ចាាស់់ទុំំ�ក្នុុ�ងភូូមិិបានចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់គាាត់់

ហើ�ើយខ្ញុំំចូ
�� ូលចិិត្តតស្ដា�ប់
ា ់ គាាត់់និយា
ិ ាយ»។ កាាលពីីខ្ញុំំនៅ�
�� ៅ
ក្មេ�េង ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ ស្ដា�ប់
ា ់ រឿ�ឿងរ៉ាា
� វរបស់់ អ៊ំំ� ខ្ញុំំ��ក្នុុ� ងរបបខ្មែ�ែរ

៍
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សាាត់់
ដែ�លខ្លួួ�នបានចុះះ�ជួួ បសួួ រ

ក្រ�ហម ហើ�ើយបានជំំរុុញខ្ញុំំឲ្យ
�� �ចូូលចិិត្តតកាារងាារនេះ�ះ។
ចាាប់់ តាំំង
� ពីីខ្ញុំំអ
�� នុវុ ត្តតកិិច្ចកា
ច ារងាារនេះ�ះពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�សីីហាា

ស្មាា�ន់់ សៀ�ៀរ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៨ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុងឃុំំ
�
�

ិ ចំំនួួន១០នាាក់់ហើ�ើយ។ ខ្ញុំំនៅ�
មាានជីីវិត
�� ៅចងចាំំ�សាាច់់រឿ�ឿង

សុុខទុុក្ខខ និិងបានស្តាា�ប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់គាាត់់កន្លលងមក។
ឆ្នាំំ�២
� ០២១ មក ខ្ញុំំបានស្តាា�ប់
��
់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់អ្នន ករស់់រាាន
អូូរសន្តាា�ន់់ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ មាានប្រ�សាាសន៍៍

របស់់យាាយ យ៉ាា
�ន អាាយុុ៧៩ឆ្នាំំ�។
� យាាយ យ៉ាា
�ន ប្រា�ប់់

ខ្ញុំំថា
�� ា នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមគាាត់់ទៅ�ៅសុំំ�អាាហាារពីី
ថាា «ខ្ញុំំនិ
�� យា
ិ ាយរឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លខ្ញុំំនៅ�
�� ៅចងចាំំ�ជាាងគេ�ទៅ�ៅ
អង្គគកាារឲ្យ�ឪពុុករបស់់គាាត់់ហូប
ូ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែអង្គគកាារមិិ នឲ្យ�
កាាន់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងវាាយធ្វើ�ើ�បាបគាាត់់ទៀ�ៀត។ ឪពុុករបស់់
�� ង
ចូូលមកចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំនិ
ិ ប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀតឲ្យ�ទៅ�ៅជីីក
យាាយ យ៉ាា
�ន ស្លាា�ប់់ ចំំពោះ�ះ�មុុ ខគាាត់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ និង
ិ
ប្រ�ឡាាយនៅ�ៅភូូមិិថ្មីី� កំំពង់់ពោ�ោធិ៍៍ និិ ងកំំពង់់ឡ។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារ
ច្រើ�ើ�នម៉ោ�ោ�ងទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយមិិនបានសម្រា�ាក គ្មាា�ន
អាាហាារហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិងគ្មាា�នសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ដើ�ើម្បីីផ្លាា
� �ស់់

ប្តូូ�រ។ អង្គគកាារចាាត់់តាំំ� ងប្តីី� របស់់ខ្ញុំំ�� ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ� កាារនៅ�ៅកន្លែ�ែង
ផ្សេ�េង។ ខ្ញុំំ�� មិិ នបានរស់់នៅ�ៅជាាមួួយប្តីី� របស់់ខ្ញុំំ�� ទេ� ចំំណែ�ក
ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� ដែ�លមាានអាាយុុច្រើ�ើ�នត្រូ�ូ វនៅ�ៅមើ�ើលថែ�កូូន

របស់់ខ្ញុំំ៤
�� នាាក់់ ។ សមាាជិិកគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ៦
�� នាាក់់ ត្រូ�ូ វបាន
ឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដឹឹ កតាាមរទេះ�ះសេះ�ះយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅ

កាារអត់់ឃ្លាា�ន។ ទឹឹកភ្នែ�ែករបស់់គាាត់់ហូរូ នៅ�ៅពេ�លគាាត់់

រំំឭករឿ�ឿងរ៉ាា
�វទាំំ�ងអស់់នេះ�ះប្រា�ប់់ ដល់់ខ្ញុំំ។
�� យាាយ យ៉ាា
�ន
ចង់់ ចែ� ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា
� វរបស់់ គាាត់់ ម កខ្ញុំំ�� ដែ�លជាា

យុុវជនជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ។ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់គាាត់់ធ្វើ�ើឲ្យ
� �ខ្ញុំំដឹ
�� ង
ឹ
អំំពីីទឹឹកចិិត្តត និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទោះ�ះ�បីី ស្ថិ�ត
ិ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ស្ថាា�នភាាពលំំបាក ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគាាត់់បានខិត
ិ ខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងអស់់ពីី
លទ្ធធភាាពដើ�ើម្បីី�ជួួយឪពុក
ុ ។ ខ្ញុំំគិ
�� ត
ិ ថាាជាារឿ�ឿងល្អអនៅ�ៅពេ�ល

ណាាស់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ បានមកសួួរអំំពីី

ដែ�លខ្ញុំំស្តាា�ប់
��
់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់គាាត់់ ហើ�ើយជូូនប្រ�អប់់
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ដល់់គាាត់់។

វរីីយ៍៍ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំប្រើ�
�� �ើប្រា�ស់់វាា ខ្ញុំំនឹ
�� ក
ឹ ឃើ�ើញថាា

គណនេ�យ្យយ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ� ជាា

៍ ាត់់។ ខ្ញុំំពិ
ខាាងលិិចខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា
�� ត
ិ ជាាសប្បា�ាយរីីករាាយ

ិ ជូូរចត់់របស់់ខ្ញុំំ។
ជីីវិត
�� ខ្ញុំំទទួ
�� ួលបានប្រ�អប់់ វត្ថុុអនុុស្សាា��

8
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាម នៅ�ៅឃុំំ�អូូ រសណ្តាា�ន់់ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកក្រ�គរ
៍
ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សាាត់
់ ទទួួលកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ពីីអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៥ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់)
់

៍ ាត់់ បាន
រស់់នៅ�ៅភូូមិិចុុងខ្លុុង
� ូ រសន្តាា�ន់់ ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា
� ឃុំំអូ

ខ្ញុំំអា
�� ាណិិ តគាាត់់យ៉ា�ា
ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយមិិ នចង់់ ឲ្យ�របបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមកើ�ើតឡើ�ើងម្ដដងទៀ�ៀតទេ�។ ខ្ញុំំច
�� ង់់ ជួួយម្តាា�យខ្ញុំំឲ្យ�� �
រៀ�ៀបរាាប់់ ថាា «រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំស្តាា�ប់
��
់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វ

មាានជីី វ ភាាពរស់់ នៅ�ៅប្រ�សើ�ើរជាាងកាាលពីី រ បបខ្មែ�ែរ
ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមពីីឪពុក
ុ ម្តាា�យ, យាាយតាា អ៊ំំ� ពូូ មីី ង
ក្រ�ហមដែ�លគាាត់់រស់់នៅ�ៅលំំបាក»។
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបានចំំនួន
ួ ២០នាាក់់។ ខ្ញុំំនៅ�
�វរបស់់
�� ៅចាំំ�រឿ�ឿងរ៉ាា
ម្តាា�យខ្ញុំំ�� និិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា ពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមគ្រ�ប់់
គ្រ�ងអំំណាាចនៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ គាាត់់ត្រូ�វូ បានខ្មែ�ែរក្រ�ហម

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបន្តត

ហៅ�ៅថាា ភូូមិិកាាកាាប។ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ បានខ្មែ�ែរក្រ�ហម

រ៉ាា
�វរបស់់គាាត់់នៅ�ៅក្នុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
កិិច្ចកា
ច ារទាំំ�ងនេះ�ះ
�
គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារអប់់រំំប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហមផ្ទាា�ល់មា
់ ាត់់

ជម្លៀ�ៀ�សពីីភូូមិិចុុងថ្លុុង
� ទៅ�ៅភូូមិិថ្មី�ី ក្រោ��ោយមកប្រ�ជាាជន
បំំបែ�កចេ�ញពីីគ្រួ�ួសាារ និិងចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារក្នុុ�ង

កងកុុមាារ។ ម្តាា�យខ្ញុំំដើ�� �ើរកាាប់់ ទន្ទ្រា��ន
ា ខែ�ត្រ�ធ្វើ�ើ�ជីី ហើ�ើយ

ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ដល់អ្នន
់ ករស់់រាាន
ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លបានចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿង
មាានជីីវិត

និិ ងជាាកាារលើ�ើកកម្ពពស់់នូ ូវសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាាន

គាាត់់ទទួួលបានតែ�បបរប៉ុុ
�ណ្ណោះ���សម្រា�ាប់់
ះ
អាាហាារប្រ�ចាំំ�
ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ហើ�ើយក៏៏ជាាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�សំំណង
ជីីវិត
ថ្ងៃ�។
ៃ ប្អូូ�នប្រុ�ុសរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំម្នាា�ក់
��
់បានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារ

ជំំងឺឺចិិត្តដល់
ត
ជ
់ នរងគ្រោះ��ះ�បន្ទាា�ប់់ពីីតុុលាាកាារកាាត់់ទោ�ោសមេ�

ជំំងឺឺ ។ នៅ�ៅពេ�លស្ដាា�ប់់រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំ�� បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�
ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនឹឹងបញ្ចច ប់់នៅ�ៅពេ�លខាាងមុុខ។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្ននកស័្មម�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា
ចែ�កកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍ ជូូនដល់់ អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីី
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប
អ៊ុុ�ន សុុ ដាវីី

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។ (អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប)

បន្ទាា�ប់់ពីបា
ី នចុះះ�សួួរសុុខទុុក្ខខ សម្ភាា�ស បំំពេ�ញបែ�បបទ

ស្ទទង់់ មតិិ ប្រ�មូូលរូូបថតពីីអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមអស់់រយៈៈពេ�ល១ខែ�កន្លលងមក នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី

២៨និិង២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១ អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តត សៀ�ៀមរាាប បាន
វិិ លត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅជួួបអ្ននករស់់ រាានមាានជីីវិិតពីី រ បបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមម្តតងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូន

ដល់់គាាត់។
់ អ្ននកស័្មម�គ្រ�ចិិត្តត ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូន
ដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ង

ស្រុ�ុកចំំនួួន ៤ នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តត សៀ�ៀមរាាប គឺឺស្រុ�ុកប្រា�សាាទ
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បាគង ស្រុ�ុកសូូទ្រ�និិគម ស្រុ�ុកអង្គគរធំំ និិងស្រុ�ុកសៀ�ៀមរាាប

ដែ�លក្នុុ�ងកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍នោះ�ះ�រួួមមាានព្រឹ�ឹត្តិិ�បត្រ�

ព័័ត៌មាា
៌ នណែ�នាំំ�អំំ ពីីសុុខភាាព, សាាប៊ូូ� លាាងដៃ�, ម៉ាា
�ស់់, នំំ,
សៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិប
ិ តេ�យ្យយ (ពីីឆ្នាំំ��

១៩៧៥-១៩៧៩), សៀ�ៀវភៅ�ៅអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជ

សាាសន៍៍ និិងកាារសម្លាា�ប់់ រង្គាា�លនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
ពិិភពលោ�ោក, ឧបករណ៍៍ សង្រ្គោះ��ះ��បឋម, សេ�វាាកម្មម

ពិិនិត្យ
ិ យសុុខភាាពនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឯកជននៅ�ៅក្នុុ�ង

សហគមន៍៍ដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ, សម្ភាា�រជំំនួួយដល់់ជន
ពិិកាារ រួួ មជាាមួួយកាាបូូបស្ពាា�យ និិងអាាវយឺឺត។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។ (អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�
ខេ�ត្តតតាកែ�វ ទទួួលកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
រីី លក្ខិិ� ណា និិ ង កែ�វ សុុភីី

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតតាាកែ�វ ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។ (អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតតាាកែ�វ)

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅ

ពូូជសាាសន៍៍ និិងកាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត

របស់់អ្នក
ន រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចាាប់់តាំំង
� ពីី

សុុខភាាពនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឯកជននៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍

បានចុះះ�សម្ភាា�សន៍៍ បំំពេ�ញបែ�បបទស្ទទង់់មតិិ ផ្តិិ�តយក

កាាបូូបស្ពាា�យ និិងអាាវយឺឺត។ អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត នឹឹងបន្តតអនុុវត្តត

៨០ប្រ�អប់់ដល់អ្ន
់ នករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�រែ ក្រ�ហម

សូូមអរគុុណដល់អ្ន
់ នកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ពិិភពលោ�ោក, ឧបករណ៍៍ សង្រ្គោះ��ះ��បឋម, សេ�វាាកម្មមពិិនិត្យ
ិ យ
ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចុះះ�សួរួ សុុខទុុក្ខខនិង
ិ ស្ដាា�ប់់រឿ�ឿងរ៉ាា
�វ
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១កន្លលងមក។ អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
រូូបថតពីីមូូលដ្ឋាា�ន និិងប្រ�គល់់កញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ចំំនួន
ួ

ដែ�លកំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកចំំនួួន៧ក្នុុ�ងខេ�ត្តតតាាកែ�វ
គឺឺ ស្រុ�ុកបាទីី,ស្រុ�ុកព្រៃ�ៃកប្បា�ាស, ស្រុ�ុកសំំរោ�ោង, ស្រុ�ុក
អង្គគរបុុរីី, ស្រុ�ុកទ្រាំ�ំ�ង, ស្រុ�ុកគិិរីីវង្សស និិងស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់។
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�រែ ក្រ�ហមទទួួលបានកញ្ចច ប់់

អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�រួួ មមាាន ព្រឹ�ឹត្តិិ�បត្រ�

ដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�,ៃ សម្ភាា�រជំំនួួយដល់់ជនពិិកាារ រួួមជាាមួួយ
កិិច្ចកាា
ច រងាាររបស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់ខែ�កញ្ញាាបន្តតទៅ�ៅទៀ�ៀត។

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅខេ�ត្តតតាាកែ�វមាាន កែ�ប ម៉ៃ�ៃសុុជាាតាា,
អ៊ុំំ�� ស្រី�ីលីី, ស្រឿ��ឿន ធាារ៉ាា
�, ខុំំ� ស្រី�ីនោ�ោរ , គ្រី�ី ភាាព, ថៃ�

ស៊ីីណាា
�
, ហេ�ង លីីដាា, ទុុយ តាារ៉ាា
�, កង ពិិដោ�ោរ, ហៀ�ៀក
ស្រី�ីពេ�ជ្រ�, ពិិន ពុំំ�ពាា, មឿ�ឿន ហាាច, កាាន់់ សុុខភាាព, ហួួ

ស៊ីីណាា
�
ត, ជីីម សុុខគាា, ញ៉ាា
�ញ់់ ធីីប, រឹឹម ស្រី�ីស្រ�ស់់,

សៀ�ៀង កញ្ញាា, វ៉ែ�ែ
ន ចរិិយាា និិង ស៊ុុយ
� ហ៊ីី�ម ម៉េ�េ
ងឡាាង ដែ�ល
ព័័ត៌មាា
៌ នណែ�នាំំ�អំំ ពីីសុុខភាាព, សាាប៊ូូ�លាាងដៃ�, ម៉ាា
�ស់់,
បានបំំពេ�ញកិិច្ចកាា
ច រងាាររបស់់ខ្លួួ�នកន្លលងមក។
នំំ, សៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(ពីីឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥-១៩៧៩), សៀ�ៀវភៅ�ៅអំំពើ�ើប្រ�ល័យ
័
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតតាាកែ�វ ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។ (អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតតាាកែ�វ)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ការផ្តតល់់ ជូូនកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍

ដល់់ អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាម
ស៊ាាង ចិិន្តាា

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម

ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។(អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម)

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចុះះ�សួរួ សុុខទុុក្ខខនិង
ិ ស្ដាា�ប់់

រឿ�ឿងរ៉ាា
�វអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចាាប់់ ពីី
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១ ដោ�ោយបានសម្ភាា�សន៍៍ បំំពេ�ញ

បែ�បបទស្ទទង់់មតិិ ផ្តិិ�តយករូូបថតពីីមូូលដ្ឋាា�ន និិងកញ្ចច ប់់
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមដែ�លកំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកចំំនួួន ៤ នៃ�ខេ�ត្តត
កំំពង់់ចាាម រួួមមាាន៖ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ស្រុ�ុកកោះ�ះ�សូូទិិន

ស្រុ�ុកកងមាាស និិងស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ ។ អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំខេ� �ត្តតកំំពង់់ចាាម

នឹឹងបន្តតអនុវុ ត្តតកិិច្ចកាា
ច រងាាររបស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់ ខែ�កញ្ញាា
នាាពេ�លខាាងមុុ ខនេះ�ះ។
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អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ខេ�ត្តតស្វាា យរៀ�ៀងទទួួលបានកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
សោ�ម ប៊ុុ�នថន
នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៩ ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�អាាទិ
ៃ
ត្យ
ិ យ ទីី២៩ ខែ�សីីហាា

ឆ្នាំំ��២០២១ អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀងចំំនួួន ២០នាាក់់ មកពីីស្រុ�ុករមាាសហែ�ក
ស្រុ�ុកស្វាា�យទាាប ស្រុ�ុករំំដួួល ស្រុ�ុកចន្រ្ទា�ា� និិងស្រុ�ុក
ស្វាា�យជ្រំ�ំ ខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង មកជួួបជុំំ�គ្នាា�នៅ�ៅសាាលាា
សំំណាាក់់ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ព្រៃ�ៃបាសាាក់់ ឃុំំ�ព្រៃ�ៃបាសាាក់់

ិ ាន
ស្រុ�ុកស្វាា�យជ្រំ�ំ ខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង ដោ�ោយអនុុវត្តតតាាមវិធា
កាារ៣កុំំ�៣កាារពាាររបស់់ក្រ�សួង
ួ សុុខាាភិបា
ិ ល និិងរាាជរដ្ឋាា�

ភិិបាលកម្ពុុ�ជាា។ អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាានៃ�ខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង ចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹងគ្នាា�
ទាាក់់ទងនឹឹងកាារអនុុវត្តតកាារងាារសុុខភាាពកន្លលងមក និិង

ពិិភាាក្សា�ាលើ�ប
ើ ញ្ហាាប្រ�ឈមដែ�លខ្លួួ�នទៅ�ៅសម្ភាា�សន៍៍ និិង
ស្តាា�ប់់ ឪពុុក ម្តាា�យ យាាយ តាា អ៊ំំ� ពូូ មីីង រៀ�ៀបរាាប់់អំំ ពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វ
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឃុំរបស់់
ំ�
ខ្លួួ�ននៅ�ៅអំំឡុង
ុ
ពេ�លនៃ�កាាររីីករាាលដាាលជំំងឺឺកូូវីីដ១៩ រួួ មជាាមួួ យដំំណោះ�ះ�

ស្រា�ាយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឱកាាសនោះ�ះ� សោ�ោម ប៊ុុ�នថន បុុគ្គគលិក
ិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បានផ្តតល់់ ជែ�លលាាងដៃ�,

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង
ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។

(អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង)
ម៉ាា
�ស់់, អាាវយឺឺត, លិិខិត
ិ ឧទ្ទេ�េសនាាម,ទម្រ�ង់់សំំ ណួួ រស្ទាា�ប

ស្ទទង់់មតិិ ,ទស្សសនាាវដ្ដីី�ស្វែ�ែងរកកាារពិិត សម្រា�ាប់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�
ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារនៅ�ៅខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀងប្រើ��ើប្រា�ស់់

សៀ�ៀវភៅ�ៅអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងកាារសម្លាា�ប់់

មកអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបាននាំំ�យក

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយឯកជនក្នុុ�ងសហគមន៍៍ដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�,ៃ និិង

ព័័ត៌មាា
៌ នណែ�នាំំ�អំំ ពីីសុុខភាាព, ២) សាាប៊ូូ� លាាងដៃ�, ៣)

និិងអាាវយឺឺត យកទៅ�ៅចែ�កជូូនអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

នៅ�ៅពេ�លចុះះ�ទៅ�ៅសួួ រសុុខទុុក្ខខ និិងស្តាា�ប់់រឿ�ឿងរ៉ាា
�វឪពុុក ម្តាា�យ
រង្គាា�លនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តពិភពលោ�
ិ
ោក, ៧) ឧបករណ៍៍
យាាយ តាា អ៊ំំ� ពូូ មីីង ព្រ�មទាំំ�ងកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍។ បន្ទាា�ប់់
សង្រ្គោះ��ះ��បឋម, ៨) សេ�វាាកម្មមពិិនិត្យ
ិ យសុុខភាាពនៅ�ៅតាាម
កញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ ចំំនួួន៥៥ កេ�ស រួួ មមាាន ១) ព្រឹ�ឹត្តិិ�បត្រ�

៩)សម្ភាា�រជំំនួួយដល់់ជនពិិកាារ រួួមជាាមួយ
ួ កាាបូូបស្ពាា�យ

ម៉ាា
�ស់់, ៤) នំំ, ៥) សៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុុ�ជាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លខ្លួួ�នបានសម្ភាា�សន៍៍កន្លលងមកនៅ�ៅតាាម
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩), ៦)
ភូូមិិ ឃុំំ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរត បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀងចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

16

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។ (អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង)
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អតីីតកងចល័័ តយុុ វជនឃុំំ�អន្លលង់់មៀ�ៀន
មេ�ក វិិន
កាាលពីីកុុមាារភាាព ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមួួ យដែ�ល

មាានជីីវភាាពមធ្យយម។ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� ប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��
ចម្កាា�រ និិងដាំំ�ដំំណាំំបន្តិិ�
� ចបន្តួួ�ចសម្រា�ាប់់ ទ្រ�ទ្រ�ង់់ ជីវី ភាាព

រស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�។
ៃ ចំំណែ�កឯប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ភូូមិិប្រ�វ៉ាា
�ស់់ កាាររកស៊ីី�លក់់ដូរូ ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ មាានភាាព
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ង
ើ ជាាពិិសេ�សកាារហូូបចុុក ប្រ�ជាាជនមិិ នមាាន
កាារខ្វះះ�ខាាតឡើ�ើ យ។ កាាលណោះ�ះ� ខ្ញុំំ�� រួួមទាំំ� ងក្មេ�េងៗនៅ�ៅ
ក្នុុងភូូ
� មិិជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតបាននាំំ�គ្នាា�ទៅ�ៅឃ្វាា�លគោ�ោ ព្រ�ម

ទាំំ�ងរត់់លេ�ងជាាមួួ យគ្នាា�យ៉ាា
�ងសប្បា�ាយក្អាា�កក្អាា�យ។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៨ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់

សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ កើ�ើតមាានឡើ�ើង។ ក្រោ��ោយ

មកក៏៏ មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកព្រៃ�ៃឈរ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ឆាាបឆេះ�ះផ្ទះះ�

ប្រ�ជាាជនអស់់ជាាច្រើ�ើ�នខ្ននង។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត ឪពុុករបស់់
ខ្ញុំំ�� សម្រេ��ចចិិត្តតចូលបម្រើ��ើក្នុុ
ូ
�ងរដ្ឋឋកាាររបស់់ លន់់ នល់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លឪពុុកខ្ញុំំចូ
�� ូលជាាមន្រ្តី�ីរ� ដ្ឋឋកាារ រដ្ឋាា�ភិិបាល

ង៉ាា
�ន ម៉ាា
�ក់់ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ស្រ�ឡៅ�ៅស្រោ��ោង ឃុំំ�លំំទង ស្រុ�ុក
�
ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ លន់់ នល់់ សម្រេ��ចឲ្យ�ឪពុក
ុ ខ្ញុំំមើ�ើលកា
ារខុុស

�
ត្រូ�ូវខាាងផ្នែ�ែកកសិិកម្មម។ ឪពុក
ុ របស់់ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ បានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅ

អន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ រៀ�ៀបរាាប់់ អំំ ពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វនៅ�ៅក្នុុ�ង
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រា�ប់់ មេ�ក វិិន បុុ គ្គគលិិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាព
អន្លលង់់ វែ�ង។ (មេ�ក វិិន/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំពេ�
� ញ បន្ទាា�ប់់ពីបានទទួ
ី
លតំំណែ�
ួ
ង។ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនត្រឹ�ឹម

ថ្នាា�ក់់ទីី១០ពីីសង្គគមចាាស់់ ដោ�ោយសាារតែ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��

ផ្លាា�ស់់ទីលំំនៅ�
ី
ៅទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភ្នំំពេ�
� ញ ម្យ៉ា�ា
�ងវិិញទៀ�ៀតស្រុ�ុក

ទេ�សកំំពុុងតែ�កើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�ម។
ង៉ាា
�ន ម៉ាា
�ក់់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិប្រ�វ៉ាា
�ស់់ ឃុំំបឹ
� ឹងណាាយ ស្រុ�ុកព្រៃ�ៃឈរ ខេ�ត្តត
នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�� ១៩៧១ និិ ងឆ្នាំំ�� ១៩៧២ ភាាពចលាាចល

កំំពង់់ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ម៉ាា
�ក់់ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្រ�ឡៅ�ៅស្រោ��ោង
និិងអសន្តិិ�សុុខនៅ�ៅក្នុុ�ងខណ្ឌឌ ចំំកាារមន រដ្ឋឋធាានីី ភ្នំំ� ពេ�ញ

ឃុំំលំំទ
�
ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ ម៉ាា
�ក់់ បាន
តែ�ងតែ�កើ�ើតមាានជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ សង្គ្រា�ា�មក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
និិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ពីីដំំណើ�ើ រនៃ�កាារតស៊ូូ� និិងទុុក្ខខលំំបាក
របស់់ខ្លួ�នក្នុុ�
ួ ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមដូូចខាាងក្រោ��ោមថាា ៖

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

កាានតែ�រីីកធំំពីីមួួយថ្ងៃ�ទៅៃ �ៅមួួ យថ្ងៃ�។
ៃ បន្ទាា�ប់់ពីមា
ី ានភាាព

វឹឹកវរ និិងអសន្តិិ�សុុខនៅ�ៅចំំកាារមនញឹឹកញាាប់់ ពេ�ក ឪពុក
ុ
ខ្ញុំំ�� សម្រ�ចចិិត្តតត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។
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លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំសម្រេ��
ចចិិត្តតលាា
��
លែ�ងពីី តំំណែ�ងក្នុុងរដ្ឋឋកាាររបស់់
លន់់ នល់់។ កាាលណោះ�ះ�
�

នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដឹឹកនាំំ�ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់

ផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តត ប៉ៃ�ៃលិន
ិ វិិញ ដោ�ោយសាារ

១យប់់ ២ថ្ងៃ�ៃ ក៏៏ទៅ�ៅដល់់រោ�ោងចក្រ�ស្កករស ស្ថិិត
� នៅ�ៅជិិតដង

បរតាំំ�ងស៊ូូ� ក្នុុងខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិ
ន និិងបានប្រ�កបមុុខរបរជាាជាាង
�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បញ្ជាា ឲ្យ�ខ្ញុំំឈ
�� ប់់សម្រា�ាកនៅ�ៅរោ�ោងចក្រ�ស្កករស

ដើ�ើរចុះះ�ពីី ផ្លូូ�វកៅ�ៅស៊ូូ� ហើ�ើ យសំំដៅ�ៅទៅ�ៅទិិ សខាាងកើ�ើ ត ដោ�ោយ

ធ្វើ�ើ� ដំំណើ�ើ រតាាមផ្លូូ�វរទេះ�ះ។ ក្រោ��ោយពីី គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� រួួមទាំំ� ង
ខ្ញុំំទើ�� �ើបតែ�មាានអាាយុុ១៣ឆ្នាំំ�ប៉ុុ
� �ណ្ណោះ���។
ះ
បន្ទាា�ប់់មក ឪពុុក
ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រអស់់រយៈៈពេ�ល
របស់់ខ្ញុំំក៏
� ារអនុុញ្ញាត
ា គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្រុ�ុកព្រៃ�ៃឈរ
�� ៏សុំំកា
តែ�គាាត់់មាានបងប្អូូ�នរស់់នៅ�ៅទីី នោះ�ះ�។ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅ
សាាងសង់់សាាលាាឆទាាន និិងវត្តតអាារាាមជាាដើ�ើម។ គ្រួ�ួសាារ
ខ្ញុំំ�� រួួមទាំំ� ងប្រ�ជាាជនដទៃ�ទៀ�ៀតរស់់នៅ�ៅដោ�ោយសុុខសប្បា�ាយ
មិិ នមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក ឬអសន្តិិ�សុុខអ្វីី�ឡើ�យ
ើ ។

រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៧ មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ចូូលមកដល់់បរតាំំ�ងស៊ូូ។
� បន្ទាា�ប់់មក ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជម្លៀ�ៀ�ស

គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� រួួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�នអ្ននកទៀ�ៀតចាាកចេ�ញ
ទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតបាត់ដំំប
់ ង។ កាាលណោះ�ះ� ប្រ�ជាាជនដែ�ល
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តត ប៉ៃ�ៃលិន
ិ មិិនថាានៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុង ឬស្រុ�ុកស្រែ��

ចម្កាា�រទេ� កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើ�កាារជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីី
ភូូមិិកំំណើ�ើ តទាំំ�ងអស់់។ ចំំណែ�កឯប្រ�ធាានភូូមិិ គណៈៈ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងឃុំំ� និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតំំបន់់បរតាំំ�ងស៊ូូ� ត្រូ�ូវបាន
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ�ទាំំង
� អស់់។ ដោ�ោយឡែ�ក
ចំំពោះ�ះ�ទាាហាាន លន់់ នល់់ កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�កាាសថាា

អ្ននកណាាដែ�លធ្លាា�ប់់ កាាន់់មុុ ខតំំណែ�ងអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ មិិ នថាា
ស័័ក្កិិ�មួួយ ឬស័័ក្តិិ�ពីីរ កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ទទួួលតំំណែ�ង
របស់់ខ្លួួ�នដដែ�ល។ ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅចាំំ� ថាា កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមស្លៀ�ៀ�ក
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ឈុុតពណ៌៌ ខ្មៅ�ៅ� មាានទាំំ� ងក្មេ�េង ទាំំ� ងមនុុស្សស

ស្ទឹឹ�ងសង្កែ�ែ។ បន្ទាា�ប់់ពីធ្វើ�ើ
ី ដំំណើ�ើ
�
រទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ� កងទ័័ព

រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�សិ
ៃ ន
ិ ។ លុះះ�ដល់់ព្រឹ�ក
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី កងទ័័ពខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបញ្ជាាឲ្យ�យើ�ើងបន្តតដំំណើ�ើ រទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត។ យើ�ើង
ដើ�ើររហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង៤ល្ងាា�ច ទើ�ើបបានទៅ�ៅដល់់គោ�ោលដៅ�ៅ
ដែ�លស្ថិិត
� នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិអន្លលង់់មៀ�ៀន ឃុំអ
ំ� ន្លលង់់មៀ�ៀន ស្រុ�ុក

សង្កែ�ែ ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� កងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ប្រ�កាាសប្រា�ប់់ប្រ�ជាាជនឲ្យ�រកអាាហាារហូូបចុុកដោ�ោយខ្លួួ�ន

ឯង។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ៅឃុំំអ
� ន្លលង់់ មៀ�ៀន បានបើ�ើក
ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនដែ�លទើ�ើបតែ�ជម្លៀ�ៀ�សមកថ្មីី� ដែ�លមាានមាាស
ប្រា�ក់់ កែ�វកង ឬសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ថ្មី�ី ៗយកទៅ�ៅដោះ�ះ�ដូូរយក

ជាាអង្កករ គ្រា�ាប់់ ពោ�ោត សណ្ដែ�ែក ដំំឡូង
ូ ជាាមួួ យប្រ�ជាាជន
១៨មីី នាា។ ប្រ�ជាាជន១៨មីី នាា ជាាប្រ�ជាាជនដែ�លបាន

ចាាកចេ�ញពីីភូូមិិកំំណើ�ើ តរបស់់ខ្លួ�ន
ួ មកចូូលរួួមជាាមួួ យ
ចលនាាបដិិវត្តតន៍៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងព្រៃ�ៃតាំំ�ងពីីឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧០

មកម្ល៉េះ�ះ��ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងជាាមួួ យរដ្ឋឋកាារ លន់់ នល់់ និិងទាាម

ទាារតំំណែ�ងជូូនសម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ
ប្រ�ជាាជន១៨មីី នាា មិិ នបានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�អន្លលង់់ មៀ�ៀន
ជាាមួួ យប្រ�ជាាជនទើ�ើបតែ�ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅក្រោ��ោយទេ� គឺឺនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃដាាច់់ឆ្ងាា�យពីីគ្នាា�។ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពអត់់ឃ្លាា�ន
ចាាស់់ ប្រ�ដាាប់់ ដោ�ោយកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងគ្រ�ប់់ ដៃ�។ មិិ នតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ
ខ្វះះ�ខាាតស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារ ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� និិងខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ
��
�
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ទាំំ� ងអស់់ដែ�លកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមស្លៀ�ៀ�ក
ពាាក់់ គឺឺសុុទ្ធតែ�សម្លៀ�ៀ
ធ
�កបំំពាាក់់ចាាស់់ៗ មិិ នមាានថ្មីី�ឡើ�យ
ើ ។

ដំំណើ�ើ រអស់់រយៈៈពេ�ល៤ម៉ោ�ោ�ងទើ�ើបទៅ�ៅដល់់ទីីកន្លែ�ែង

នាាពេ�លនោះ�ះ� ពិិ តជាាមាានកាារសោ�ោកស្ដាា�យ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

មូូ លដ្ឋាា�ន។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំឃើ�ើ
�� ញមាានផ្ទះះ�តូូចៗ

ប្រ�ជាាជនដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីី បរតាំំ� ងស៊ូូ�
និិ ងភូូមិិកំំណើ�ើ តរបស់់ខ្លួួ�នខ្លាំំ�� ងណាាស់់។ អ្ននកខ្លះះ� មាានម៉ូូ�តូូ
អ្ននកខ្លះះ�មាានឡាាន និិ ងអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតមាានរទេះ�ះរុុញ។ ចំំណែ�ក

ឯខ្ញុំំ�� អូូ សរទេះ�ះ ហើ�ើយឪពុក
ុ ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំជា
�� ាអ្ននករៀ�ៀបចំំ
របស់់របរសម្ភាា�រប្រើ��ើប្រា�ស់់ មាានដូូចជាា អង្កករ អំំបិិល កាំំ�បិិត
ពូូថៅ�ៅ និិ ងសម្ភាា�រប្រើ��ើប្រា�ស់មួ
់ ួយចំំនួួនទៀ�ៀត ដាាក់់ក្នុុងរទេះ�ះ។
�
បន្ទាា�ប់់មកគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� រួួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់

ទៀ�ៀត បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រចាាកចេ�ញពីីខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន។ លើ�ើសពីី
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រស់់នៅ�ៅរបស់់ប្រ�ជាាជន១៨មីី នាា ឬហៅ�ៅថាាប្រ�ជាាជន

គឺឺមិិនមាានផ្ទះះ�ធំំទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�ជាាជន១៨មីី នាា មាានអាាហាារ

ហូូបចុុក និិងសម្ភាា�រប្រើ��ើប្រា�ស់់គ្រ�ប់់យ៉ា�ា
ងដូូចជាា៖ ស្រូ�ូវ
អង្កករ គោ�ោ ក្រ�បីី ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧ខ្ញុំំបានចូ
លជា
ូ
ាកងចល័័តយុុវជន
��

យុុវនាារីី។ បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំចេ�
�� ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមមុុខ

សញ្ញាាទាំំង
� អស់់ដែ�លស្ថិិត
� នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំអ
ំ� ន្លលង់់ មៀ�ៀន។ ក្នុុ�ង

កងចល័័តយុុវជនយុុវនាារីី មាានតែ�មួួ យកងប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ហើ�ើយសរុុបសមាាជិិកទាំំ�ងអស់់មាានចំំនួួន៤០០នាាក់់។

វៀ�ៀតណាាមក៏៏វាាយចូូលមកដល់់។ខ្ញុំំ�� រួួមទាំំ� ងយុុវជនយុុវនាារីី

ចល័័តយុុវជនយុុវនាារីីត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�គឺឺ ទីី១) កាារលើ�ក
ើ ភ្លឺឺ�

ជួួបជុំំ� គ្រួ�ួសាារ និិ ងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុកភូូមិិ កំំណើ�ើ តវិិញ។

លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កិិច្ចកា
ច ារសំំខាាន់់ចំំនួនពី
ួ រី ដែ�លកង
ស្រែ�� និិងទីី២) កាារជីីកប្រ�ឡាាយបង្ហូូ� រទឹឹក។ នៅ�ៅពេ�លលើ�ើក

ភ្លឺឺ�ស្រែ��ម្ដដងៗ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ បានបញ្ជាាសមាាជិិកកង

ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតរត់់ទៅ�ៅរកឪពុុកម្ដាា�យរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�

នៅ�ៅដើ�ម
ើ ឆ្នាំំ�១
� ៩៨០ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកព្រៃ�ៃឈរដែ�លជាាស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។ នៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លខ្ញុំំទៅ�� �ៅដល់់ភូូមិិកំំណើ�ើ ត ខ្ញុំំពិ
�� ិតជាាមាានកាារ
៥តឹឹ ក។ យុុវជនយុុវនាារីី ទាំំ� ងអស់់ត្រូ�ូ វធ្វើ�ើ� យ៉ាា
�ងណាាឲ្យ�
សប្បា�ាយចិិត្តតរីក
ី រាាយជាាខ្លាំំ��ង ព្រោះ��ះ�ឃើ�ើញផ្ទះះ�សម្បែ�ែង
ឲ្យ�វាាស់់ម៉ែ�ែត្រ�ចែ�កគ្នាា�ក្នុុងម្នាា�ក់់
ចំំនួន៥ម៉ែ�ែត្រ�
ួ
និិ ងមាានកម្ពពស់់
�

រួួ ចតាាមចំំនួួនកំំណត់រ់ បស់់អង្គគកាារ។ បើ�ើអ្ននកណាាធ្វើ�ើ�មិិន
រួួចតាាមកាារកំំណត់់របស់់អង្គគកាារ មិិ នត្រូ�ូវបានឈប់់សម្រា�ាក

ឡើ�ើយ។ ចំំណែ�កឯ បុុរស ឬស្រ្តី�ី� ណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់គ្នាា�
គឺឺត្រូ�ូវជូូនដំំណឹឹ ងទៅ�ៅដល់់ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ។ បន្ទាា�ប់់មក
ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ នឹឹងកត់់ត្រា�ាឈ្មោះ�ះ��ទុុករហូូតគ្រ�ប់់

ចំំនួួន២០គូូ ទើ�ើបរៀ�ៀបចំំពិិធីកា
ី ារឲ្យ�ម្ដដង។ ជាាក់់ស្ដែ�ែង បង

ស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំក៏
�� ៏រៀ�ៀបកាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោម២០គូូនោះ�ះ�ដែ�រ។
ក្នុុងពិិ
ី ៀបកាារនេះ�ះប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ហៅ�ៅឪពុក
ុ ម្ដាា�យ
� ធីរៀ�
បងប្អូូ�ន សាាមីី ខ្លួួ�នដែ�លរៀ�ៀបកាារមកជួួបជុំំ� ក្នុុងពិិ
� ធីី ។ បន្ទាា�ប់់

និិងជួួបជុំំសា
� ាច់់ញាាតិិ បងប្អូូ�នសាារជាាថ្មីី។
� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៨១

�� ៏រៀ�ៀបកាារ។ ពិិធីរៀ�
�� ិ នមាានអ្វីី�ធំំដុំំនោះ�ះ�
ខ្ញុំំក៏
ី ៀបកាាររបស់់ខ្ញុំំមិ
�
ទេ� គ្រា�ាន់់តែ�មាានបាយសម្លលរសម្រា�ាប់់ ទទួួលអ្ននកចូូលរួួម

ក្នុុ�ងពិិធីបន្តិិ�
ី ចបន្តួួ�ចតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
បន្ទាា�ប់់ពីខ្ញុំំ
ី រៀ�
�� ៀបកាាររួួ ច
�� កដីីធ្លីី�មួួយចំំនួួនដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
ហើ�ើយ ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំចែ�
ស្រែ��ចម្កាា�រនិិងសង់់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង។កាាលណោះ�ះ�ដោ�ោយសាារ

តែ�នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិប្រ�វ៉ាា
�សមិិ នទាាន់់មាានភាាពស្ងងប់់ស្ងាា�ត់ស្រួ�
់
ួល
�
បួួល ជាាពិិសេ�សសង្គ្រា�ា�មតាាមព្រំ�ំដែ�ននៅ�ៅតែ�បន្តត ទើ�ើបធ្វើ�ើ�

មក គូូរស្វាា�មីី ទាំំ� ងកូូនប្រុ�ុស កូូនស្រី�ី ក្រោ��ោកឈរទល់់មុុ ខ

ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិប្រ�វ៉ាា
�ស មិិ នអាាចចេ�ញ

ប្រ�ពន្ធធ ពិិ តប្រា�កដមែ�ន។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កាាររៀ�ៀប

ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិប្រ�វ៉ាា
�ស មាានកាារខ្វះះ�ខាាត

គ្នាា�ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ ដៃ�ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតថាាព្រ�មស្ម័័�គ្រ�យកគ្នាា�ជាាប្ដីី�

ចំំអាាហាារហូូបចុុកក្នុុ�ងពិិធីី គឺឺមាានច្រើ�ើ�នមុុ ខដូូចជាា៖

ទៅ�ៅប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រនៅ�ៅឆ្ងាា�យៗពីីភូូមិិបាន។
កាារហូូបចុុកជាាខ្លាំំ��ង។

នំំបញ្ចុុ� ក បាយសម្លលរ ស្ងោ�ោ�រមាាន់់ ស្ងោ�ោ�រទាា សាាច់់ជ្រូ�ក
ូ និិង
គោ�ោក្រ�បីី។ គូូស្វាា�មីីដែ�លរៀ�ៀបកាាររួួ ចហើ�យ
ើ មាានសិិទ្ធិិ�ឈប់់

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៩០ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុងស្រុ�ុ
កភូូមិិ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ� ម
�

ធ្វើ�ើ�កាារទេ� គឺឺមិិនទទួួលបានបបរហូូបជាាដាាច់់ខាាត។
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកឈឺឺ មិិ នបានធ្វើ�ើកា
� ារ អង្គគកាារបញ្ជាាឲ្យ�ទៅ�ៅបើ�ើ ក

មកកាាន់់ទឹឹ ក ដីីអ ន្លលង់់ វែ� ង។ ខ្ញុំំ��ទិិ ញ ដីីបានមួួ យ ចំំនួួន
សម្រា�ាប់់ ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ ដាំំ�ដំំណាំំ� និិងចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវ។

កន្ទទក់់បានហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�យកកន្ទទក់់ទៅ�ៅដាំំ�ឲ្យ�ឆ្អិិ�ន ខ្លះះ�ទៀ�ៀត

ហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំសម្រេ��
��
ចចិិត្តតចាាកចេ�ញពីីស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើតមក

មាានភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ ប្រ�ជាាជនអាាចចេ�ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�

ស្រែ��ចម្កាា�រឆ្ងាា�យៗ និិងរកស៊ីី�លក់់ដូរូ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបាន។
សម្រា�ាកចំំនួួន៣ថ្ងៃ�ប៉ុុ
ៃ �ណ្ណោះ���។
ះ
បន្ទាា�ប់់មកក៏៏ត្រូ�វូ ចេ�ញទៅ�ៅ
រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៩៣ មាានកាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជាាសកល
ធ្វើ�ើ�កាារតាាមមុុខសញ្ញាារៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។
កើ�ើតមាានឡើ�ើង។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ប្រ�ជាាជន
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ�� ហេ�វហត់់អស់់កម្លាំំ�� ងខ្លាំំ��ង
រស់់នៅ�ៅដោ�ោយមាានសុុខសន្តិិ�ភាាព លែ�ងមាានសង្រ្គា�ា�ម
ពេ�ក ខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�ពុុ
តជាាឈឺឺដើ�ើម្បីី�បានឈប់់សម្រា�ាកមួួ យថ្ងៃ�ៃ ។
�
កើ�ើតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកភូូមិិដូច
ូ មុុនទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ង
ភ្លាា�មៗនោះ�ះ�ឈ្លល បដើ�ើរមកទាាត់់ខ្ញុំំ�� ដែ�លកំំពុុងដេ�កឈឺឺចំំនួួន
គ្រួ�ួសាារបន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តរហូូតដល់់ចុុង
៣ជើ�ើង ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងស្រែ��កឲ្យ�ក្រោ��ោកទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�
ឆ្នាំំ�២
� ០០០។ នៅ�ៅដើ�ម
ើ ឆ្នាំំ�២
� ០០១ ខ្ញុំំសម្រេ��
��
ចចិិត្តតនាំំគ្រួ�
� សា
ួ ារ
ទទួួលបានរបបបបរ។ នៅ�ៅជំំនាាន់់នោះ�ះ� បើ�ើអ្ននកណាាមិិ នទៅ�ៅ

កន្ទទក់់មួួយកូូនចាានមកហូូបក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�។
ៃ បន្ទាា�ប់់ពីបើី �ើ ក
យកទៅ�ៅបបរដាាក់់លាាយត្រ�កួួន ឬស្លឹឹ�កបាស។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��
យកទៅ�ៅលីីងឲ្យ�ឆ្អិិ�នដើ�ើម្បីី�ហូូបកុំំ�ឲ្យ�មាានកាារឈឺឺពោះ�ះ�។

ទឹឹកដីីអន្លលង់់វែ�ងពិិតជាាស្រ�ស់់ស្អាា�តខ្លាំំ��ងណាាស់់ដែ�លជាា
រស់់នៅ�ៅទឹឹកដីីនេះ�ះរហូូតមកដល់់បច្ចុុប្បបន្នន។
�

ខ្ញុំំចូ
�� លធ្វើ�ើ
ូ
ក
� ងចល័័ត រហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ កងទ័័ព
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

19

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

បទចម្រៀ��ៀង «ឱ! ភ្នំំ�ពេ�ញអើ�ើយ»
បានរំំឭកអំំ ពីីការចងចាំំ
សោ�ម ប៊ុុ�នថន

បទចម្រៀ��ៀងបានជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យ�មនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍

ផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រ កាារគិិតពិិចាារណាា និិងជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យ�មាានកាារផ្សះ�ះ
ផ្សា�ាផ្លូូ�វចិិត្តត។ រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះមាានរយៈៈពេ�ល

៤២ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ បទចម្រៀ��ៀង «ឱ! ភ្នំំ�ពេ�ញអើ�ើយ» នៅ�ៅ

តែ�ដក់់ជាាប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា ជាា
ទិិ ដ្ឋឋភាាពផ្សា�ារធំំថ្មីី� បន្ទាា�ប់ពី
់ ី របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅ

ពិិ សេ�សអ្ននកដែ�លបានឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�មាាណ

ឆ្នាំំ�� ១៩៧៩។

ជាាង ៥ លាាន់់នាាក់់ ដែ�លកំំពុុងនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិត។

ឈរនៅ�ៅតាាមបណ្តោ�ោ�យផ្លូូ�វ ហ្សាា�លដឺឺ ហ្គោ�ោ�ល ក្នុុងក្រុ�ុ
ងភ្នំំ� ពេ�ញ
�

កែ�វ ចិិន្តាា� នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១០ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ គឺឺជាាបទ

(រូូ បខាាងលើ�ើ) កងទ័័ពនៃ�របបសាាធាារណរដ្ឋឋប្រ�ជាាមាានិិ តកម្ពពជាា
បន្ទាា�ប់ពី
់ ី របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៩។
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បទចម្រៀ��ៀង «ឱ! ភ្នំំពេ�
� ញអើ�ើយ» និិពន្ធដោធ �ោយលោ�ោក

ចម្រៀ��ៀងទីីមួួយដែ�លត្រូ�ូវបានចាាក់់ផ្សា�ាយបន្ទាា�ប់់ពីរី បប

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ។ បទចម្រៀ��ៀង «ឱ! ភ្នំំ�ពេ�ញអើ�ើយ»
ត្រូ�ូវបានច្រៀ��ៀងឡើ�ើងវិិញដោ�ោយអ្ននកនាាង ពេ�ជ្រ� ចរិិយាា នៅ�ៅ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

សេ�ន វាាសនាា អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តក
ត ម្ពុុជាា
� ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង
ដែ�លបានស្តាា�ប់់ បទចម្រៀ��ៀង «ឱ!ភ្នំំ�ពេ�ញអើ�ើយ» ច្រៀ��ៀង

ដោ�ោយអ្ននកនាាង ពេ�ជ្រ� ចរិិយាា សរសេ�រថាា «បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំំ��
ពេ�លនេះ�ះ បានរំំឭកអំំពីី កាារចងចាំំ� ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិងរឿ�ឿងរ៉ាា
�វ
រន្ធធត់់ ដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាបានឆ្លលងកាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ

�� ានអាារម្មមណ៍៍ ថាា
បានស្ដាា�ប់់បទនេះ�ះអមដោ�ោយរូូ បភាាព ខ្ញុំំមា

នឹឹងបានស្តាា�ប់់បទចម្រៀ��ៀង «ឱ! ភ្នំំពេ�
� ញអើ�ើ យ» គឺឺជាាទម្រ�ង់់

អំំពីីទុុក្ខខលំំបាករបស់់បងប្អូូ�នប្រ�ជាាជនដែ�លរងគ្រោះ��ះ�

ក្រ�ហម ពីីឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៥ ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៩។ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា

បទចម្រៀ��ៀងថ្មីី� ដែ�លនឹឹ ងជួួយឲ្យ�មាានកាារគិិ តពិិ ចាារណាា
ឡើ�ើងវិិញអំំពីីអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ង

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជួួ យឲ្យ�បានធូូរស្បើ�ើ�យអាារម្មមណ៍៍ និិងជួួយ
ឲ្យ�យកឈ្នះះ�លើ�ើអតីីតកាាលដ៏៏ឈឺចា
ឺ ាប់់ ។

អាាណិិ តឈឺឺចាាប់់ ខ្លោ�ោ�ចផ្សា�ា ហើ�ើយបទនេះ�ះបានបង្ហាា�ញ
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម»។

សុុខ ចន្រ្ទា�ា� អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង
សរសេ�រថាា «បទនេះ�ះពិិរោះ��ះរណ្ដំំ� លាាយឡំំជាាមួួ យភាាព

កម្សសត់់ និិ ងចាាក់់ចូូលជ្រៅ��ៅទៅ�ៅក្នុុងចិិ
ឹ
� ត្តត ធ្វើ�ើ� ឲ្យ�អ្ននកស្តាា�ប់់ នឹក

ឃើ�ើញដល់់អតីីតកាាលឈឺឺចាាប់់ នឹឹកដល់់ដួង
ួ ព្រ�លឹឹងជាាតិិ
ហើ�ើយក៏៏ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ធូូរស្បើ�ើ�យក្រោ��ោយកាារវិិលមកសន្តិិ�ភាាពវិិញ»។

ទេ�ព ម៉ាា
�លីី ណាា អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តក
ត ម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង
សរសេ�រថាា «បទនេះ�ះពិិរោះ��ះ ហើ�ើយកម្សសត់់។ ពេ�លខ្ញុំំស្តាា�ប់
់
��
បទនេះ�ះចប់់ ខ្ញុំំ�� មាានអាារម្មមណ៍៍ក្តុុកក្តួួ�ល
ព្រោះ��ះ�ឃើ�ើញរូូបភាាព
�
និិងអត្ថថន័័យបទចម្រៀ��ៀងប្រៀ��ៀបដូូចឃើ�ើញហេ�តុុកាារណ៍៍

ជាាក់់ស្តែ�ែងផ្ទាា�ល់ភ្នែ�ែ
់ កពីីកាារឈឺឺចាាប់់ លំំបាកវេ�ទនាារបស់់
ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម»។

បច្ចុុប្បបន្ននអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ
ត្តត ក ម្ពុុជាារបស់់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
�
�
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាប្រ�មាាណ ៥០០នាាក់់ នៅ�ៅតាាមទីីជនបទដាាច់់
ស្រ�យាាលទូូទាំំង
� ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា កំំពុង
ុ ធ្វើ�ើ�កាារងាារជួួយលើ�ើ

របស់់របរនៅ�ៅរាាយប៉ាា
យនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វម្តុំំ�� ផ្សា�ារអូូរឫស្សីី� បន្ទាា�ប់ពី
់ ី របប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៩។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

ផ្នែ�ែ កសុុខភាាព និិងស្តាា�ប់់នូូវរឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ឪពុុកម្តាា�យ យាាយ
តាា អ៊ំំ� ពូូ មីីង ដែ�លនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ� ែ រក្រ�ហម។

ប្រ�ជាាជនវិិ លត្រ�ឡប់់មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិ ញ បន្ទាា�ប់ពី
់ ី របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៩។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ជីីវិិតអកុុសលរបស់់ម្តាា យខ្ញុំំ��
យីី សុុ ឃីី

រាាប់់ ពីីខាាងឆ្វេ�េង យីី សុុខន (កូូនទីី៤), យីី សុុខាា (កូូនទីី៣), មូូល យាាង (ឪពុុក), យីី កួួ ន (ម្តាា�យ), យីី សុុឃីី (នៅ�ៅលើ�ើដៃ�ម្តាា�យខ្ញុំំ�),
�
យីី សុុឃាា (កូូនទីី២), កូូយ ស្រី�ីដាាវ (កូូនទីី១)។ រូូ បថតនេះ�ះថតនៅ�ៅកំំឡុងទសវត្សសរ៍៍
ទីី៩០ នៅ�ៅភូូមិិអង្គគ ឃុំំពពេ�ល
�
ស្រុ�ុកបរិិបូូណ៍៍
ុ

ខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ��ង ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកសាាច់់ញាាតិិដែ�លបានបែ�កគ្នាា�នៅ�ៅអំំឡុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
(យីី សុុឃីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
ុ

ម្តាា�យខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
យីី កួួន អាាយុុ ៦៩ឆ្នាំំ��។ គាាត់់គឺឺជាា
កូូនទីី៣ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�ន៤នាាក់់។ ម្តាា�យខ្ញុំំមាា
�� នស្រុ�ុក

កំំណើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិអង្គគ ឃុំំពពេ�ល
�
ស្រុ�ុកបរិិបូូណ៌៌ ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ ង
� ។ គាាត់់ រៀ�ៀនសូូត្រ�បានតិច
ិ តួួចណាាស់់ ហើ�ើយ
គាាត់់បានសម្រេ��ចចិិត្តតឈប់់រៀ�ៀនព្រោះ��ះ�តែ�ប្រ�ពៃ�ណីីទំំនៀ�ៀម

ទម្លាា�ប់់ ពីបុុរា
ី ាណដែ�លយល់់ឃើ�ើញថាាកូូនស្រី�ត្រូ�
ី វូ នៅ�ៅចាំំ�
ផ្ទះះ�ថែ�រក្សា�ាកូូន និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារដោ�ោយមិិ នចាំំ�បាច់់រៀ�ៀន
សូូត្រ�ឲ្យ�បានខ្ពពង់់ ខ្ពពស់់នោះ�ះ�ទេ�។

នៅ�ៅពេ�លម្តាា�យខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុប្រ�ហែ�ល១៨ឆ្នាំំ�� គាាត់់
រៀ�ៀបកាារជាាមួួយឪពុុកខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
មូូល យាាង នៅ�ៅផ្ទះះ�ខាាង
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ឪពុុកខ្ញុំំស្ថិ
�� �ត
ិ ក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃសាាក់់ ឃុំំ�អញ្ចាាញរូូ ង ស្រុ�ុក
បរិិបូូណ៌៌ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងថ្ងៃ�រៀ�
ៃ ៀបកាាររបស់់
គាាត់់ មាានកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមមួួ យចំំនួួនចូូលមកក្នុុ�ង

ភូូមិិហើ�ើយចងអង្រឹ�ឹ ងដេ�កយាាមក្បែ�ែររោ�ោងកាារដែ�ល

បង្កកឲ្យ�ប្រ�ជាាជនមាានកាារភ័័យខ្លាា�ចយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
របប លន់់ នល់់ ម្តាា�យខ្ញុំំបង្កើ�
��
�ើតបានកូូន២នាាក់់ គឺឺបងស្រី�ី

របស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
យីី សុុភាា និិង យីី សុុផុុន ។ ឪពុុកម្តាា�យ

ិ ។
របស់់ខ្ញុំំ�� ប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចំំកាារដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិត
នៅ�ៅពេ�លដែ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលមកកាាន់់កាាប់់

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាទាំំ�ងស្រុ�ុងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ អង្គគកាារបាន
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

�� ញពីីគ្នាា�។ អង្គគ កាារមិិ ន
បំំបែ�កម្តាា�យឪពុុករបស់់ខ្ញុំំចេ�

អនុញ្ញា
ុ ាតឲ្យ�ម្តាា�យឪពុុករបស់់ខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់ ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅផ្ទះះ�

នោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�បីី ជាាកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាាររបស់់គាាត់់នៅ�ៅក្បែ�ែរ
ផ្ទះះ�ក៏៏ដោ�ោយ។ ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ត្រូ�វូ រស់់នៅ�ៅរួួ មគ្នាា�ក្នុុ�ង
សហករណ៍៍ ក្នុុ�ងខ្ទទមប្រ�ក់់ស្បូូ� វដែ�លអង្គគកាារបានសាាង

សង់់ទុុកឲ្យ�។ អង្គគកាារបានរុះ� �រើ�ើផ្ទះះ�កេ�រដូូនតាារបស់់ម្តាា�យ
�� ោលខ្ទេ�េចខ្ទីី�អស់់គ្មាា�នសល់់ ដោ�ោយយកសសរ
ឪពុក
ុ ខ្ញុំំចោ�

ផ្ទះះ�ទៅ�ៅសាាងសង់់ ធ្វើ�ើ�ជាាស្ពាា�នឆ្លលងស្ទឹឹ�ងលំំហាាចដែ�ល
នៅ�ៅសល់់រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ អង្គគកាារបានជម្លៀ�ៀ�ស

ម្តាា�យឪពុុករបស់់ខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តត
៍ ាត់់ ព្រោះ��ះ�តែ�អង្គគកាារគិិតថាាឪពុុកខ្ញុំំមា
ពោ�ោធិ៍សា
�� ានអត្តតចរិិត

ស្លូូ�តបូូតពេ�កមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ជាាកងឈ្លលបគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ជាាជន។
ក្រោ��ោយមក អង្គគកាារបានជម្លៀ�ៀ�សគាាត់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកបវិិល ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបងវិិញ ។ បងស្រី�ីទាំំង
� ពីីរនាាក់់

របស់់ខ្ញុំំ�� ស្លាា�ប់់ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វពេ�លជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តត

បាត់់ដំំបង ដោ�ោយសាារគាាត់់កើ�ើ តជំំងឺឺ ហើ�ើម។ ម្តាា�យខ្ញុំំ��
ធ្លាា�ប់់ និយា
ិ ាយរៀ�ៀបរាាប់់ ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំថា
�� ា នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់
៍ ាត់់ទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតបាត់ដំំប
ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា
់ ង

គាាត់់ឃើ�ើញរថក្រោះ��ះ�បើ�ើកកិិនរទេះ�ះគោ�ោរបស់់ប្រ�ជាាជន
ដែ�លបង្កកឲ្យ�មាានមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ហូរូ ឈាាមស្រោ��ោចស្រ�ព

ពាាសពេ�ញដីី។ ប្រ�ជាាជនមួួយចំំនួួនផ្សេ�េងទៀ�ៀត ត្រូ�ូវក្រុ�ុម
ចោ�ោរព្រៃ�ៃប្លលន់់យកសម្ភាា�រប្រើ��ើប្រា�ស់់និង
ិ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រួួ ច

សម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ រទេះ�ះគោ�ោរបស់់ ម្តាា� យឪពុុ ក ខ្ញុំំ��និ ង
ិ

រទេះ�ះគោ�ោរបស់់ប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សដែ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ ររួួ មគ្នាា�

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
មូូល យាាង និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� យីី កួួន ថត
នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០០ ក្នុុ�ងពីីធីីមង្គគលកាារបងស្រី�ីទីី២ នៅ�ៅផ្ទះះ�នៅ�ៅភូូមិិ
អង្គគ ឃុំំ�ពពេ�ល ស្រុ�ុកបរិិបូូណ៍៍ ខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ��ង ។
(យីី សុុឃីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ក្នុុ�ងភូូមិិអង្គគ ឃុំំ�ពពេ�ល ស្រុ�ុកបរិិបូូណ៌៌ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង
ដែ�លជាាដីីកេ�ររបស់់ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំវិ�� ិញ។

បន្ទាា�ប់់ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ ម្តាា�យឪពុុក

របស់់ខ្ញុំំ�� ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រឡើ�ើងវិិញ

ហើ�ើយបង្កើ�ើ�តបានកូូនចំំនួន
ួ ៧នាាក់់ថែ�មទៀ�ៀត។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
១៩៩៥ ឪពុក
ុ ខ្ញុំំ�� ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មឈឺឺភ្នែ�ែក។ ភ្នែ�ែករបស់់គាាត់់
ម្ខាា�ងកើ�ើតជំំងឺឺ ឡើ�ើងបាយភ្នែ�ែក ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ជំំងឺឺ នេះ�ះ

ឆ្លលងទៅ�ៅភ្នែ�ែករបស់់គាាត់់ម្ខាា�ងទៀ�ៀត ថែ�មទាំំ�ងបង្កកឲ្យ�គាាត់់
ត្រូ�ូវចោ�ោរព្រៃ�ៃម្នាា�ក់់ តាាមជាាប់់ រហូូត ប៉ុុ
�ន្តែ�ែពូូម្នាា�ក់់ដែ�ល
ងងឹឹ តភ្នែ�ែកទាំំ�ងសងខាាង។ ម្តាា�យខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ នាំំ�គាាត់់ទៅ�ៅ
ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅជាាមួួ យម្តាា�យឪពុុកខ្ញុំំ�� មាានកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងជាាប់់ ខ្លួ�ន
ួ
ព្យា�ាបាលភ្នែ�ែកជាាមួួយគ្រូ�ូខ្មែ�ែរបុុរាាណ ប៉ុុ
ន្តែ�ែភ្នែ�ែ
�
ករបស់់គាាត់់
ហើ�ើយបានបាញ់់សម្លាា�ប់់ចោ�ោរព្រៃ�ៃ។
មិិ នបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងវិិញនោះ�ះ�ទេ�។
នៅ�ៅពេ�លទៅ�ៅដល់់ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង អង្គគកាារបានឲ្យ�

ិ
ឪពុក
ុ ខ្ញុំំទៅ�� �ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកងភ្ជួួ�រ ចំំណែ�កម្តាា�យខ្ញុំំវិ�� ញ

ក្រោ��ោយមកម្តាា�យខ្ញុំំ�� សម្រេ��ចចិិត្តតនាំំឪ
� ពុក
ុ ខ្ញុំំ�� បងស្រី�ី
ទីី២ និិងប្អូូ�នស្រី�ីពៅ�ៅ ដែ�លទើ�ើបនឹឹងកើ�ើតទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅ

ជាាអ្ននកដាំំ� បាយ គាាត់់ក៏៏ទទួួលបានរបបអាាហាារដូូចៗគ្នាា�ទៅ�ៅ

ស្ថិិត
� ក្នុុ�ងឃុំំអ
� ញ្ចាាញរូូ ង ស្រុ�ុកបរិិបូូណ៌៌ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ ង
� ។

ត្រូ�ូវនៅ�ៅជួួ យដាំំ�បាយក្នុុ�ងរោ�ោងបាយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាម្តាា�យខ្ញុំំ�� គឺឺ

នឹឹងប្រ�ជាាជនដ៏៏ទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ។ រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៩
នៅ�ៅពេ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម ចូូលមកវាាយកងទ័័ពខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហម ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ�� សម្រេ��ចចិិត្តតត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងភូូមិិភ្នៀ�ៀ�ត ឃុំំ�ផ្សា�ារ ស្រុ�ុកបរិិបូូណ៌៌ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង
វិិញ។ ចុុងក្រោ��ោយ ម្តាា�យឪពុុកខ្ញុំំ�� ប្តូូ�រទីីលំំនៅ�ៅមករស់់នៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ិ ដែ�ល
និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រឯស្រុ�ុកកំំណើ�ើតខាាងឪពុុកខ្ញុំំវិ�� ញ
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានចម្ងាា�យប្រ�ហែ�លជាា៣០គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីី

ផ្ទះះ�ដែ�លខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅ។ ម្តាា�យឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�� សាាងសង់់ ខ្ទទម
មួួ យប្រ�ក់់ដំំបូូលស្បូូ� វនិិងបាំំងជញ្ជាំំ�ងស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�តក្បែ�ែរ
ទំំនប់់ ព្រែ�ែកមួួ យដែ�លជីីកតាំំ�ងពីីសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
នៅ�ៅទីី នោះ�ះ�សម្បូូ� រទៅ�ៅដោ�ោយព្រៃ�ៃក្រា�ាស់់ៗ និិងមាាន

23

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីីគ្នាា�ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ឲ្យ�អ្នន កភូូមិិ ជួួយ និិងយកដំំណឹឹ ង
ស្លាា�ប់់របស់់ឪពុក
ុ ខ្ញុំំទៅ�� �ៅប្រា�ប់់ដល់កូ
់ ន
ូ ៗដើ�ើម្បីី�យកសាាកសព

�� ករៀ�ៀបចំំពិិធីបុុណ្យយនៅ�
ឪពុុកខ្ញុំំម
ី
ៅក្នុុ�ងភូូមិិអង្គគ។ បន្ទាា�ប់់ពីី

រៀ�ៀបចំំពិិធីីបុុណ្យយសពឪពុុកខ្ញុំំរួ�� ួ ចរាាល់់ ម្តាា�យខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់ មក
រស់់នៅ�ៅជុំំ�គ្នាា�ជាាមួួ យកូូនៗវិិញ។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២
� ០០៧ ម្តាា�យខ្ញុំំធ្លាា
�� �ក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ ហើ�ើយមកព្យា�ាបាល

នៅ�ៅមន្ទីី� រពេ�ទ្យយសម្តេ�េចឪនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ។ បេះ�ះដូូងរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំ��
ចេះ�ះតែ�លោ�ោតលឿ�ឿនខ្លាំំ�� ងខុុសធម្មមតាា។ គាាត់់ទទួួលបានកាារ

ព្យា�ាបាលជំំងឺឺបេះ�ះដូូងរបស់់គាាត់់រហូូតត្រ�ឡប់់មកជាាធម្មមតាា

វិិញ។ ម្តាា�យខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅជាាស្រ្តី�ី�ម៉េ�េម៉ា�ា
យ ដោ�ោយខិិតខំំចិិញ្ចឹឹ�ម
បីីបាច់កូ
់ ូនៗតែ�ម្នាា�ក់់ឯង។ គាាត់់មិិនដែ�លរអ៊ូូ� រទាំំ� ឡើ�ើ យ។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២១ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
យីី
កួួន ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរហ័័សរកឃើ�ើញវិិជ្ជជមាានមេ�រោ�ោគកូូវីី១៩ ហើ�ើយក្រុ�ុម
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយទៅ�ៅទទួួលគាាត់់យកទៅ�ៅដាាក់់ឲ្យ�សម្រា�ាកព្យា�ាបាលនៅ�ៅ
មណ្ឌឌលព្យា�ាបាលជំំងឺឺ កូូវីីដ ១៩ កម្រិ�ិ តស្រា�ាលនៅ�ៅស្តាា�តអូូឡាំំ� ពិិ ក។
ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំធ្វើ�ើ�ម
��ំ
រណកាាលនៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង ១១ និិង២២នាាទីី
ព្រឹ�ឹក ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ០៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ នៅ�ៅមណ្ឌឌ លព្យា�ាបាលជំំងឺឺ
កូូវីីដ១៩កម្រិ�ិ តស្រា�ាលនៅ�ៅស្តាា�តអូូឡាំំ�ពិិក។ (ក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយដឹឹក
អ្នន កជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សភាាពស្ងាា�ត់់ជ្រ�ងំំ ហើ�ើយរាាល់់ពេ�លល្ងាា�ចឡើ�ើងហ្វូូ�ង

សត្វវចចកយំំលាាន់់ឮពាាសពេ�ញព្រៃ�ៃ។ ចំំណែ�កខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ
បងៗ រស់់នៅ�ៅផ្ទះះ�ក្នុុ�ងភូូមិិអង្គគដដែ�ល និិងជាារឿ�ឿយៗ
ម្តាា�យខ្ញុំំ�� មកសួួរសុុខទុុក្ខខខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ បងប្អូូ�ន។

រហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ�� ២០០៣ ឪពុុកខ្ញុំំ�� ទទួួលបានកាារ
ព្យា�ាបាលភ្នែ�ែករបស់់គាាត់់នៅ�ៅមន្ទីី�ពេ�ទ្យយបង្អែ�ែកខេ�ត្តតកំំពង់់
ឆ្នាំំ��ងដោ�ោយក្រុ�ុមគ្រូ�ូ ពេ�ទ្យយស្ម័័�គ្រ�ចិិត្ត តជនជាាតិិប រទេ�ស។

បន្ទាា�ប់់ពីព្យា
ី �ាបាល ភ្នែ�ែករបស់់គាាត់់អាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាន

ច្បា�ាស់់និង
ិ អាាចត្រ�ឡប់់មកធ្វើ�ើ�កាារងាារបានធម្មមតាាវិិញ។
រហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ�� ២០០៥ ឪពុុកខ្ញុំំ�� កើ�ើតជំំងឺឺ ផ្តាា�សាាយធំំ

ហើ�ើយស្លាា�ប់់ នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹកព្រ�លឹឹមក្នុុ�ងខ្ទទមនោះ�ះ�។ នៅ�ៅ

ពេ�លដែ�លឪពុុកខ្ញុំំស្លាា�ប់
��
់ គឺឺមាានតែ�ម្តាា�យខ្ញុំំទេ�� �ដែ�លរស់់

ថ្ងៃ�ៃ មួួ យកាាលពីីជាាង ១ ឆ្នាំំ��មុុន ម្តាា�យខ្ញុំំ�វិិ� លមុុខដួល
ួ
ទៅ�ៅលើ�ើដីី។ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ បងប្អូូ�នភ័័យខ្លាំំ��ងណាាស់់ រួួ ចនាំំ�គាាត់់ទៅ�ៅ
ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលអាាកាារនៅ�ៅឯមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឯកជនមួួ យក្នុុ�ងស្រុ�ុក

បរិិបូូណ៌៌។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ បូូមឈាាមរបស់់គាាត់់ទៅ�ៅពិិនិត្យ
ិ យរួួ ច
ធ្វើ�ើ�រោ�ោគវិិនិច្ឆ័
ិ យ
�័ ឃើ�ើញថាា គាាត់់មាានមេ�រោ�ោគក្នុុ�ងក្រ�ពះះ។

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបានផ្សំំ�ថ្នាំ�ំ លេ� �ប និិងចាាក់់សេ�រ៉ូូ� មជំំនួួយកម្លាំំ��ង
ដល់់គាាត់់។ ខណៈៈពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ�� មាានបំំណងចង់់ ឲ្យ�គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ

ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលបេះ�ះដូូងរបស់់គាាត់ដែ�
់ រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមន្ទីី�រពេ�ទ្យយនោះ�ះ�
មិិ នមាានឧបករណ៍៍ សម្រា�ាប់់ វាាស់់បេះ�ះដូូងទេ�។

ជាារឿ�ឿយៗ ម្តាា�យខ្ញុំំ�� មាានអាាកាារក្រ�ហាាយក្រ�ហល់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងពោះ�ះ�របស់់គាាត់់ រាាល់់ពេ�លគាាត់់ហូបអា
ូ ាហាារឆៅ�ៅ ឬ
��
អាាហាារផ្អាា�ប់់ ម្តតងៗ។ ខ្ញុំំសម្រេ��
ចចិិត្តតយកគាាត់់មកពិិនិត្យយ
ិ

ព្យា�ាបាលនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយសម្តេ�េចឪនៅ�ៅក្នុុងទីី
ុ ភ្នំំពេ�
� ញ។
� ក្រុ�ង
ក្រៅ��ៅពីីពិិនិត្យ
ិ យឈាាម ខ្ញុំំស្នើ�ើ�សុំំ�
��
ឲ្យ�គ្រូ�ូពេ�ទ្យយពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលបេះ�ះ

ដូូងរបស់់គាាត់់ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំបា
�� រម្ភភថាា ភាាពតក់់ស្លុុតដែ�លគាាត់់
�

បានប្រ�ឈមមុុខតែ�ម្នាា�ក់់ឯងកាាលពីី១០ឆ្នាំំ�មុុន
�
នៅ�ៅពេ�ល

ដែ�លឪពុុកខ្ញុំំស្លាា�ប់
��
់ អាាចប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់បេះ�ះដូូងរបស់់

គាាត់់។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបានស្ទទង់់មើ�ើលចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូង ហើ�ើយ
ពិិនិត្យយឃើ�ើ
ិ
ញថាាបេះ�ះដូូងរបស់់គាាត់់មាានសភាាពធម្មមតាា

ទេ�។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយប្រា�ប់់ ថាាម្តាា�យខ្ញុំំ�� មាានជំំងឺឺក្រ�ពះះពោះ�ះ�វៀ�ៀន

ហើ�ើយគ្រូ�ូពេ�ទ្យយផ្សំំថ្នាំ
� �ំ លេ� �បមួួ យចំំនួួន ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំ��

យកមកលេ�បព្យា�ាបាលនៅ�ៅផ្ទះះ�ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។
យ៉ាា
�ងខ្លាំំ�� ងចំំពោះ�ះ�កាារស្លាា�ប់់របស់់ឪពុុកខ្ញុំំ��។ គាាត់់រៀ�ៀបចំំសាាក
មួួ យរយៈៈពេ�លក្រោ��ោយមក ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�បាន
�
នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្ទទមជាាមួួ យគាាត់់។ ម្តាា�យខ្ញុំំមាា
�� នភាាពភ័័យតក់់ស្លុុ�ត

សពឪពុុកខ្ញុំំ�� រួួចដុុតចង្កៀ�ៀ�ងបំំភ្លឺឺ�ក្នុុងខ្ទទ
� ម បន្ទាា�ប់់មកម្តាា�យខ្ញុំំ��
រត់់ទៅ�ៅហៅ�ៅអ្ននកភូូមិិ ដែ�លរស់់នៅ�ៅចម្ងាា�យប្រ�ហែ�លជាា ២
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ត្អូូ�ញត្អែ�ែរថាា គាាត់់ឆ្អអល់់និង
ិ ចេះ�ះតែ�ក្តៅ�ៅ�នៅ�ៅក្នុុ�ងពោះ�ះ�
ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ជំំងឺឺ កូូវីីដ១៩ មាានកាារឆ្លលងរីីក

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

�� ិ នហ៊ាា�នយកគាាត់់មកពិិនិត្យយ
រាាលដាាលខ្លាំំ��ង ហើ�ើយខ្ញុំំមិ
ិ

�� ង
នៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញទេ�។ ខ្ញុំំនិ
ិ បងប្អូូ�ន
បានសម្រេ��ចចិិត្តតយកគាាត់់មកពិិនិត្យយនៅ�
ិ
ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

ឯកជនក្នុុ�ងស្រុ�ុករលាាប្អៀ�ៀ�រម្តតង។ បន្ទាា�ប់់ពីីពិិនិត្យយជំំងឺ
ិ
ឺ
ម្តាា�យខ្ញុំំរួ�� ួ ច គ្រូ�ូពេ�ទ្យយនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយនោះ�ះ� ប្រា�ប់់ ថាាគាាត់់

មាានជំំងឺឺ ក្រ�ពះះពោះ�ះ�វៀ�ៀន រួួ ចផ្សំំ�ថ្នាំ�ំ �ឲ្យ�ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��
�� រូ ស្បើ�ើ�យបាន
លេ�ប។ បន្ទាា�ប់់ពីលេី �បថ្នាំំ�នោះ�ះ�រួ
�
ួ ច ម្តាា�យខ្ញុំំធូ
មួួ យរយៈៈពេ�លទៀ�ៀត។

រហូូតមកដល់់ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០២១ ម្តាា�យខ្ញុំំ�មាាន
�
អាាកាារវិិលមុុខជាាប្រ�ចាំំ�។ បងស្រី�ីទី១
ី របស់់ខ្ញុំំ�� នាំំ�គាាត់់មក
ពិិនិត្យយនិ
ិ
ង
ិ ព្យា�ាបាលនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឯកជនមួួយក្បែ�ែរផ្សា�ារ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

��
ពីីម្តាា�យខ្ញុំំលេ�� �បថ្នាំំ�បាន
�
រយៈៈពេ�ល៥ថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំសម្គាា�ល់
ឃើ�ើ
់ ញ
ថាាចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូងរបស់់គាាត់់ដើ�ើរលឿ�ឿនល្អអជាាងមុុន។

ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២១ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០២១ ម្តាា�យខ្ញុំំចុ
�� ក
ុ ពោះ�ះ�

រាាកនិិងឈឺឺក្តៅ�ៅ�ក្នុុ�ងពោះ�ះ� ខ្ញុំំបា
�� នហៅ�ៅទូូរសព្ទទទៅ�ៅពិិគ្រោះ��ះ�ជាា

មួួ យគ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ
យបរទេ�សម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត។ គ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ
យ ចេ�ញវេ�ជ្ជជបញ្ជាា

ឲ្យ�ទិិ ញថ្នាំំ��និិ ងប្រា�ប់់ ឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំឈ
�� ប់់លេ�បថ្នាំំ�� បេះ�ះដូូងដែ�ល
��
�� ាប់់ផ្តើ�ើម
ខ្ញុំំធ្លាា�ប់
់ឲ្យ�គាាត់់លេ�ប។ ម្តាា�យខ្ញុំំចា
� លេ�បថ្នាំំ�ទៅ� �ៅតាាម
វេ�ជ្ជជបញ្ជាាថ្មី�ី ហើ�ើយចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូងរបស់់គាាត់់បានប្រ�សើ�ើរ

ឡើ�ើងវិិញយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ន។ បន្ទាា�ប់់ពីទទួ
ី ល
ួ បានកាារព្យា�ាបាល
រួួ ចមក ម្តាា�យខ្ញុំំ�� សុំំ�ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ ដោ�ោយ
សាារគាាត់់មិិនចូូលចិិត្តតរស់់នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ� ។

ពង្រ� ក្នុុ�ងស្រុ�ុករលាាប្អៀ�ៀ�រដដែ�ល។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ បានពិិនិត្យ
ិ យ

នៅ�ៅពេ�លដែ�លម្តាា�យនិិងបងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� ដំំណើ�ើ
�
រ

យឺឺតខុុសចង្វាា�ក់់។ បន្ទាា�ប់់ មក គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបានចេ�ញវេ�ជ្ជជ បញ្ជាា

ដែ�លគាាត់់ជិះះ�ទៅ�ៅផ្ទះះ�នោះ�ះ� មាានដឹឹកអ្ននកដំំណើ�ើ រវិិជ្ជជមាាន

និិងធ្វើ�ើ�រោ�ោគវិិនិ ិច្ឆ័័យ
� ទើ�ើបដឹឹងថាាបេះ�ះដូូងរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំលោ�� �ោត

ឲ្យ�ទិិញថ្នាំំ��លេ�ប។ ម្តាា�យខ្ញុំំ�លេ�បថ្នាំំ��
តាាមវេ�ជ្ជជ បញ្ជាា របស់់
�
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបានចំំនួួន ៣ពេ�ល រួួចក៏៏ឈប់់លេ�បបន្ទាា�ប់ពី
់ ី គាាត់់
កត់់សម្គាា�ល់ឃើ�
់ ើញថាាមាានអាាកាារខុុសប្រ�ក្រ�តីី ដូូចជាា
ងងុុយដេ�ក អស់់កម្លាំំ��ងល្ហិិ�តល្ហៃ�ៃ ហើ�ើមដៃ�ជើ�ើងនិិងហើ�ើម

មុុខជាាដើ�ម
ើ ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ខែ�ឧសភាាឆ្នាំំ�២
� ០២១ បងស្រី�ី
ខ្ញុំំ�� ជូូនម្តាា�យខ្ញុំំម
�� កភ្នំំ�ពេ�ញដើ�ើម្បីី�ព្យា�ាបាលជំំងឺឺរបស់់គាាត់់។
ខ្ញុំំបានទា
��
ាក់់ទងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឯកជនមួួ យក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំពេ�ញ
�

ដើ�ើម្បីីងាា
� យស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាារពិិគ្រោះ��ះ�និង
ិ ព្យា�ាបាល។ ម្តាា�យ
ខ្ញុំំបាន
�� មកដល់់មន្ទីី� រពេ�ទ្យយនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល ៣ រសៀ�ៀល។
មុុនចូូលទៅ�ៅទទួួលកាារព្យា�ាបាល គ្រូ�ូពេ�ទ្យយតម្រូ�ូវឲ្យ�ម្តាា�យ

ខ្ញុំំបំំពេ�
ញសំំណុំំ� បែ�បបទឯកសាារ កូូវីីដ១៩ និិងបាន
��
ី ១៩។ ម្តាា�យខ្ញុំំ�� ជួួប
ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរហ័័សដើ�ើម្បីី�រកមេ�រោ�ោគកូូវីដ
ជាាមួួ យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយបរទេ�សម្នាា�ក់់។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ សួួរនាំំ�អាាកាារ

និិងវាាស់់ស្ទទង់់បេះ�ះដូូងរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំ�� ហើ�ើយរកឃើ�ើញថាា

ចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូងរបស់់គាាត់់លោ�ោតយឺឺត។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ បាន

បញ្ជូូ�នម្តាា�យខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅជួួបជាាមួួ យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយខ្មែ�ែរដែ�លមាាន
ឯកទេ�សជំំងឺឺបេះ�ះដូូង។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយខ្មែ�ែរបានយកម្តាា�យខ្ញុំំទៅ�� �ៅ
ពិិនិត្យយ
ិ ចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូង បន្ទាា�ប់់មកគ្រូ�ូពេ�ទ្យយយកគាាត់់ទៅ�ៅ
ពិិ និិ ត្យយអេ�កូូបេះ�ះដូូងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់ពី
់ ី គ្រូ�ូពេ�ទ្យយខ្មែ�ែរ

ពិិនិត្យយឃើ�ើ
ិ
ញថាាចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូងរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំដើ�� �រើ យឺឺត
ខុុសធម្មមតាា គាាត់់ក៏៏ចេ�ញវេ�ជ្ជជបញ្ជាាឲ្យ�ថ្នាំំ�លេ� �បដើ�ើម្បីី�តាាម

ដាានសុុខភាាពរបស់់គាាត់់រយះះពេ�លមួួ យសប្តាាហ៍៍សិិន
ហើ�ើយអនុុញ្ញាត
ា ឲ្យ�គាាត់់មកសម្រា�ាកនៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ។ បន្ទាា�ប់់
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅផ្ទះះ�បាន១ថ្ងៃ�ៃ គាាត់់ទទួួលបានដំំណឹឹងថាាឡាាន
កូូវីីដ១៩ម្នាា�ក់់។ អាាជ្ញាា�ធរតម្រូ�ូវឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ បងស្រី�ី

របស់់ខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�ចត្តាា�
ឡីីស័័ក១៤ថ្ងៃ�ៃ នៅ�ៅវិិទ្យា�ាល័័យហ៊ុុនសែ�ន
�
�
បរិិបូូណ៌៌។ បងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំស្នើ�ើ�សុំំ�
��
ឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំធ្វើ�ើ�ចត្តាា
��
�ឡីីស័័ក

នៅ�ៅផ្ទះះ�ព្រោះ��ះ�ស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់គាាត់់មិិនល្អអ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ
សាាលាាស្រុ�ុកមិិ នអនុុញ្ញាាតទេ�។

ម្តាា�យខ្ញុំំនិ
ិ បងស្រី�ី រួួ មទាំំ�ងអ្ននកបើ�ើកឡាាន ត្រូ�ូវទៅ�ៅ
�� ង
ធ្វើ�ើ�ចត្តាា�ឡីីស័័កនៅ�ៅក្នុុ�ងមណ្ឌឌ លចត្តាា�ឡីីស័័កដែ�លរៀ�ៀបចំំ
នៅ�ៅក្នុុងសាាលាារៀ�ៀន។
អ្ននកជាាប់់ពាាក់់ព័ន្ធ
័ ជា
ធ ាមួួយអ្ននកវិិជ្ជជមាាន
�
ជំំងឺឺ កូូវីីដ១៩ចំំនួួន៤នាាក់់ ត្រូ�ូវស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់ តែ�
មួួ យ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមណ្ឌឌ លធ្វើ�ើ�ចត្តាា�ឡីីស័័ក មាានបន្ទទប់់ទឹឹករួួ ម
មួួយ និិងកង្ហាា�រពិិដាានពីីរ និិងគ្រែ�ែសម្រា�ាកចំំនួួន៤ស្ថិិត
� នៅ�ៅ

តាាមជ្រុ�ុងបន្ទទប់់ ឃ្លាា�តពីីគ្នាា�។ គ្រែ�ែរបស់់បងស្រី�ីនិង
ិ ម្តាា�យ

ខ្ញុំំនៅ�ៅក្បែ�ែរគ្នាា�។
��
នៅ�ៅក្នុុ�ងមណ្ឌឌលធ្វើ�ើ�ចត្តាា�ឡីីស័័ក មាានអ្ននក
យាាមនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅនិិងមាានកាាររៀ�ៀបចំំបាយម្ហូូ�បចំំនួន
ួ ៣

ពេ�លក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�សម្រា�
ៃ
ាប់់ អ្ននកធ្វើ�ើ�ចត្តាា�ឡីីស័័ក។ ម្តាា�យខ្ញុំំ��
គាាត់់ពិបា
ិ កហូូបអាាហាារដែ�លចុុងភៅ�ៅធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ណាាស់់ ដូូច្នេះ�ះ�
ហើ�ើយបងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំំនាំំ
�� �គ្នាា�យកបាយម្ហូូ�បឲ្យ�គាាត់់ជាា
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ

ថ្ងៃ�ៃទីី ១០ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២១ គាាត់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរក
ី ១៩ ហើ�ើយទទួួលបានលទ្ធផល
មេ�រោ�ោគកូូវីដ
ធ
អវិិជ្ជជមាាន។
ម្តាា�យនិិង បងស្រី�ី រ បស់់ ខ្ញុំំ�� បានចេ�ញពីី ម ណ្ឌឌ លធ្វើ�ើ�

ចត្តាា�ឡីីស័័ក ហើ�ើយត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ។ មិិ នយូូរប៉ុុ
�ន្មាា�ន
បងស្រី�ីទី២
ី របស់់ខ្ញុំំដែ�� �លជាាកម្មមកររោ�ោងចក្រ�ទទួួលបាន
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លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ដំំណឹឹ ងថាា គាាត់់វិិជ្ជជមាានកូូវីីដ១៩។ ម្តាា�យខ្ញុំំ�� បារម្ភភបង
ស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំខ្លាំំ�
�� ង
� ណាាស់់រហូូតឡើ�ើងសម្ពាា�ធឈាាមរហូូត

ណាាត់់ម្តាា�យខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតឈាាមនៅ�ៅព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៤

ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងវិិញទេ�។

បេះ�ះដូូងឲ្យ�បានច្បា�ាស់់លាាស់់។ ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៥ ខែ�មិិ ថុុនាា

ដល់់១៩ ហើ�ើយសុុខភាាពរបស់់គាាត់់ធ្លាា�ក់់ចុះះ�និង
ិ មិិ ន
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៩ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១ ម្តាា�យខ្ញុំំម
�� កដល់់
ភ្នំំ�ពេ�ញនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១១ព្រឹ�ឹក ដើ�ើម្បីី�ពិិនិត្យយតា
ិ
ាមដាានបេះ�ះ

�� ង
ដូូងរបស់់គាាត់់ទៀ�ៀត។ ម្តាា�យខ្ញុំំនិ
ិ ខ្ញុំំចូ
�� ូលទៅ�ៅបំំពេ�ញ
សំំណុំំ� ឯកសាារពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ជំំងឺឺ កូូវីីដ១៩ រួួ ចចូូលទៅ�ៅ

ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១ ថែ�មទាំំ�ងបំំពាាក់់ម៉ាា
�ស៊ីី�នតាាមដាាន
បេះ�ះដូូង២៤ម៉ោ�ោ�ងដល់់គាាត់់ ដើ�ើម្បីី�តាាមដាានចង្វាា�ក់់

ឆ្នាំំ�� ២០២១ ម្តាា�យខ្ញុំំត្រ�ឡប់
ទៅ់ �ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយម្តតងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�
��

ដោះ�ះ�ម៉ាា
�ស៊ីីន
� បេះ�ះដូូង និិ ងទទួួលលទ្ធធផលឈាាម។ បន្ទាា�ប់់
ពីីលទ្ធផលឈា
ធ
ាមចេ�ញមក គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ក៏៏ចេ�ញវេ�ជ្ជជបញ្ជជឲ្យ�

ជួួបជាាមួួយគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ។ ពេ�លនោះ�ះ�ម្តាា�យខ្ញុំំមា
�� ានអាាកាារចុុក

�� ិញថ្នាំំ��យកមកលេ�បបន្តត។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ និិយាាយ
ម្តាា�យខ្ញុំំទិ
មកកាាន់់ខ្ញុំំថា
�� ាម្តាា�យខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ ដាាក់់ថ្មមបេះ�ះដូូងប្រ�សិិនបើ�ើកាារ

ដង្ហើ�ើ� ម។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបរទេ�សម្នាា�ក់់បានពិិនិត្យយឈា
ិ
ាមនិិង

�� ាន
នោះ�ះ�។ ម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល១២យប់់ថ្ងៃ�ដដែ
ៃ �ល ម្តាា�យខ្ញុំំមា

និិងក្តៅ�ៅ�ក្នុុ�ងពោះ�ះ� ណែ�នចុុងដង្ហើ�ើ� ម ពិិបាកក្នុុ�ងកាារដក

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ថ្នាំ�ំ ដែ� �លពេ�ទ្យយផ្តតល់់ឲ្យ�មិិ នមាានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពទេ�

អាាកាារក្តៅ�ៅ�ខ្លួួ�នយ៉ា�ា
ងខ្លាំំ�� ងដែ�លកំំដៅ�ៅរបស់់គាាត់់ឡើ�ង
ើ
អេ�កូូពោះ�ះ�របស់់ម្តាា�យខ្ញុំំ�� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនបានអេ�កូូបេះ�ះដូូងឲ្យ�
រហូូតដល់់៣៨អង្សា�ា។ ខ្ញុំំសួ
�� ួរទៅ�ៅគ្រូ�ូពេ�ទ្យយខ្លាា�ចក្រែ�ែង
គាាត់់នោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�គ្រូ�ូពេ�ទ្យយដែ�លពិិនិត្យយបេះ
ិ
�ះដូូងនៅ�ៅ
�� ិញថ្នាំំ��
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបរទេ�ស ចេ�ញវេ�ជ្ជជបញ្ជាាឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំទិ

ម្តាា�យខ្ញុំំប្រ�� �តិិកម្មមជាាមួួ យនឹឹងថ្នាំំ��ដែ�លគ្រូ�ូពេ�ទ្យយបានឲ្យ�
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគ្រូ�ពេ�ទ្យយប្រា
ូ
�ប់់ថាា ម្តាា�យខ្ញុំំប្រ�� �ហែ�លជាាគ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ�ទេ�។

ទៀ�ៀត។ ថ្ងៃ�ៃ នោះ�ះ�ខ្ញុំនិ
��ំ ង
ិ ម្តាា�យខ្ញុំំអង្គុុ�
��
យរង់់ ចាំំ�លទ្ធធ ផល

ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើម្តាា�យខ្ញុំំមិ
�� ិនបានធូូរស្រា�ាលទេ� គ្រូ�ូពេ�ទ្យយឲ្យ�

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយនោះ�ះ�ជាាប់់ រវល់់មិិនអាាចពិិនិត្យយ
ិ ឲ្យ�គាាត់់បាន។

លេ�ប ហើ�ើយឲ្យ�គាាត់់តាាមដាានសុុខភាាពមួួ យសប្តាាហ៍៍បន្តត

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបានប្រា�ប់់ ខ្ញុំំឲ្យ�� �ថ្នាំំ�បញ្ចុះះ
�
� �កំំដៅ�ៅទៅ�ៅម្តាា�យខ្ញុំំលេ�� �ប

ខ្ញុំំនាំំ
�� គាាត់
�
ត្រ�ឡ
់
ប់់ទៅ�ៅពេ�ទ្យយពិិនិត្យ
ិ យម្តតងទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំឲ្យ�� �ថ្នាំំ��ម្តាា�យ
ខ្ញុំំលេ�� �បទៅ�ៅតាាមដែ�លពេ�ទ្យយណែ�នាំំ� ហើ�ើយមួួយថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយ
ភាាពតាានតឹឹងយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង។ នៅ�ៅពេ�លមកដល់់ផ្ទះះ� ម្តាា�យ
មក ម្តាា�យខ្ញុំំមា
�� ានអាាកាារក្អអកញឹឹកញាាប់់ ឈឺឺក និិង ក្តៅ�ៅ�ខ្លួួ�ន
ខ្ញុំំ�� ព្យា�ាយាាមលេ�បថ្នាំំ�បាន
�
រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយអាាកាារ
ឈាាមរហូូតដល់់ ម៉ោ�ោ� ង៥ល្ងាា�ច ធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំ��មាាន

របស់់គាាត់់នៅ�ៅតែ�ចុុកក្តៅ�ៅ�និិងណែ�នចុុងដង្ហើ�ើ� មដដែ�ល។

គាាត់់ហូបអា
ូ ាហាារមិិនសូវូ បានទេ� ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងសម្រា�ាន្តត
មិិ នសូវូ លក់់ទៀ�ៀត។ បេះ�ះដូូងរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំបានចា
��
ាប់់ ផ្តើ�ើម
�

ត្រ�ឡប់់ មកដើ�រើ យឺឺតវិិញម្តតងទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ�� ពិិភាាក្សា�ាជាាមួួ យ

ម្តាា�យខ្ញុំំថា
�� ាចង់់ឲ្យ�គាាត់់ទៅ�ៅសម្រា�ាកនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយដើ�ើម្បីី�
តាាមដាានសុុខភាាពតែ�ម្តត ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែម្តាា�យខ្ញុំំគាាត់
��
មិ
់ ិ នព្រ�មទៅ�ៅ

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយនោះ�ះ�ទៀ�ៀតទេ� ព្រោះ��ះ�គាាត់់មិិនសប្បា�ាយចិិត្តត
នឹឹងសេ�វាាកម្មមរបស់់ពេ�ទ្យយ។

ខ្ញុំំឃើ�ើ
�� ញម្តាា�យខ្ញុំំមិ
�� ិនសប្បា�ាយចិិត្តតដូច្នោះ�ះ��
ូ
ក៏៏ពិភា
ិ ាក្សា�ា
ជាាមួួ យបងប្រុ�ុសនិង
ិ បងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយសម្រេ��ចចិិត្តត
ថាា យកម្តាា�យខ្ញុំំ��ទៅ�ៅជួួបជាាមួួ យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយឯកទេ�ស
បេះ�ះដូូងថ្មីី�មួួយទៀ�ៀតម្តុំំ�� ទួួលគោ�ោកវិិញ។ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៣ខែ�
មិិ ថុុនាាឆ្នាំំ��២០២១ ខ្ញុំំនាំំ
�� �ម្តាា�យខ្ញុំំទៅ�� �ៅជួួបគ្រូ�ូពេ�ទ្យយនៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ�។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ សាាកសួួរពីីអាាកាារជំំងឺឺ របស់់ម្តាា�យ

ខ្ញុំំ�� និិងពិិនិត្យយមើ�ើលថ្នាំ
ិ
�ំ ដែ� �លគាាត់់កំំពុង
ុ តែ�លេ�ប ហើ�ើយក៏៏
បានដកថ្នាំំ��មួួយមុុខចេ�ញ រីីឯថ្នាំំ��ដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់
គាាត់់អនុញ្ញា
ុ ាតឲ្យ�បន្តតលេ�បតាាមធម្មមតាា។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបាន
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មិិ នបាត់សោះ�ះ�
់
។ ពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំសង្ស័័�
��
យថាាម្តាា�យខ្ញុំំឆ្លល
�� ង
ី ១៩ ព្រោះ��ះ�អាាកាាររបស់់គាាត់់មាានដូូចទៅ�ៅ
មេ�រោ�ោគកូូវីដ
នឹឹងអ្វីី�ដែ�លអ្ននកជំំងឺឺ កូូវីីដ១៩មាាន។

ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�អ
ៃ ង្គាា�រ៍៍ទីី២៩ខែ�មិិ ថុុនាាឆ្នាំំ��២០២១ ខ្ញុំំជូ
�� ូន
ម្តាា�យខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅជួួ បពេ�ទ្យយម្តត ងទៀ�ៀតនៅ�ៅបន្ទទប់់ ពិិ គ្រោះ��ះ�
ជំំងឺឺ បេះ�ះដូូង។ ដូូចសព្វវដង ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ម្តាា�យខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� តេ�ស្តត
�
រហ័័ស
ី ១៩ មុុនចូូលទៅ�ៅជួួបជាាមួួ យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ
រកមេ�រោ�ោគកូូវីដ

នៅ�ៅក្នុុងមន្ទីី�
រពេ�ទ្យយ។ ក្រោ��ោយរង់់ចាំំ�លទ្ធធផលតេ�ស្តត ពេ�ទ្យយ
�
ិ ថាា ម្តាា�យខ្ញុំំសង្ស័័�
ី ១៩។
ប្រា�ប់់ មកខ្ញុំំវិ�� ញ
��
យឆ្លលងជំំងឺឺ កូូវីដ
ចំំណែ�កលទ្ធធផលរបស់់ខ្ញុំំគឺ
�� ឺអវិិជ្ជជមាាន។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបាន

ប្រា�ប់់ ឲ្យ�នាំំ�ម្តាា�យខ្ញុំំម
�� កធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតយកសំំណាាករកមេ�រោ�ោគ

ី ១៩នៅ�ៅសាាលាាបាក់់ទូូក។ ម្តាា�យខ្ញុំំធ្វើ�ើ
កូូវីដ
�� តេ�ស្តត
�
រហ័័ស
ី ១៩។ នៅ�ៅពេ�លទទួួលបាន
រកឃើ�ើញវិិជ្ជជមាានមេ�រោ�ោគកូូវីដ

ី ១៩ ត្រូ�ូ វរៀ�ៀបចំំ ឲ្យ�អង្គុុយ
លទ្ធធផល អ្ននកជំំងឺឺ វិិជ្ជជមាានកូូវីដ
�

ិ ។ រហូូតដល់់
រង់់ចាំំនៅ�
� ៅក្នុុ�ងរោ�ោងដែ�លមាានខ្សែ�ែព័័ទ្ធជុំំ
ធ វិ� ញ

ម៉ោ�ោ�ង៦ល្ងាា�ច ទើ�ើបក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយទៅ�ៅទទួួលយកម្តាា�យខ្ញុំំ��
និិងអ្ននកជំំងឺឺ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទៅ�ៅដាាក់់សម្រា�ាកព្យា�ាបាលនៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ី ១៩កម្រិ�ិ តស្រា�ាលនៅ�ៅស្តាា�ត
មណ្ឌឌ លព្យា�ាបាលជំំងឺឺ កូូវីដ
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អូូឡាំំ� ពិិ ក ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ម្តាា�យខ្ញុំំស្នាា
�� �ក់់នៅ�ៅជាាន់់ទីី១ គ្រែ�ែ

ពោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯងស្លាា�ប់់ ភ្លាា�មៗនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយនោះ�ះ�។ នៅ�ៅ
យប់់ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០៤ខែ�កក្កកដាាឆ្នាំំ��២០២១ ធុុងអុុកស៊ីី�សែ�នក៏៏

ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣០ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២១ ម្តាា�យខ្ញុំំហូ
�� ប
ូ

ខ្លាា�ចស្ទើ�ើ�ររាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ

លេ�ខ ១៩៧ F1។

អាាហាារមិិ នបានទេ� ហើ�ើយគាាត់់ចេះ�ះតែ�ក្អួួ�ត។ ពេ�ទ្យយបាន

បញ្ជូូ�នម្តាា�យខ្ញុំំម
�� កស្នាា�ក់់នៅ�ៅបន្ទទប់់ សង្រ្គោះ��ះ��បន្ទា�ន់
ា ជា
់ ាន់់
ផ្ទាា�ល់់ដីីវិិញ។ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយចាាក់់ថ្នាំំ��ឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំមួ
�� ួ យម្ជុុ�ល និិង
ដាាក់់សេ�រ៉ូូ� ម ហើ�ើយដាាក់់ឧបករណ៍៍ ចាាប់់ ចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូង
ជាាប់់ នៅ�ៅនឹឹងខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់ដោ�ោយមិិ នអាាចចេ�ញដើ�រើ ឬ

ងូូ តទឹឹកបានទេ�។ យប់់ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០២ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១
នៅ�ៅពេ�លដែ�លម្តាា�យខ្ញុំំកំំ
�� ពុុងតែ�សម្រា�ាន្តតលក់់ ស្រា�ាប់់ តែ�
អ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�នធុុងអុុកស៊ីី�សែ�នធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ធុុងនោះ�ះ�រអិិ លដួល
ួ

�� បតែ�រឿ�
ដួួលនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅម្តតងទៀ�ៀត ។ ម្តាា�យខ្ញុំំជួ
ួ
ឿងភ័័យ
ថ្ងៃ�ៃទីី០៦ខែ�កក្កកដាាឆ្នាំំ�២
� ០២១ ម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល១០
នាាទីី ព្រឹ�ឹក បន្ទាា�ប់់ពីី ម្តាា�យខ្ញុំំ��ហូបបប
ូ
រដែ�លជាាអាាហាារ

ពេ�លព្រឹ�ឹ ករបស់់គាាត់់រួួចរាាល់់ គាាត់់មាានអាាកាារញ័័រក្នុុង
�

ពោះ�ះ� និិងមាានអាារម្មមណ៍៍ រងាាញាាក់់។ បងស្រី�ី របស់់ខ្ញុំំ�� បាន

ទៅ�ៅឱបម្តាា�យខ្ញុំំបីីត្រ�
��
កងឡើ�ើង ហើ�ើយម្តាា�យខ្ញុំំក៏
�� ៏ ដង្ហហក់់
ដង្ហើ�ើ�មចុុងក្រោ��ោយ រួួ ចផុត
ុ ដង្ហើ�ើ�មលែ�ងដឹឹងខ្លួួ�ន។ គ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ
យ

នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ព្យា�ាយាាមជួួយសង្គ្រោះ��ះ��គាាត់់ណាាស់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ

មិិ នអាាចជួួយម្តាា�យខ្ញុំំបាននោះ�ះ�ទេ
��
�។ ម្តាា�យខ្ញុំំស្លាា�ប់
��
់ នៅ�ៅ
ផ្ទុះះ��ឡើ�ើងហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំភ្ញា
�� �ក់
ា ់ឡើ�ើងភ័័យយ៉ាា
�ង
វេ�លាាម៉ោ�ោ�ង ១១ និិង ២២នាាទីីព្រឹ�ក
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ០៦ ខែ� កក្កកដាា
ខ្លាំំ��ងរហូូតធ្វើ�ើ�ឲ្យ�បេះ�ះដូូងគាាត់់លោ�ោតញាាប់់ និង
ិ បណ្តាា�ល
ឆ្នាំំ��២០២១។
ឲ្យ�គាាត់់សន្លលប់់ភ្លាា�មៗ។ ក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយបានជួួយសង្គ្រោ��ោ�ដល់់
សាាកសពម្តាា�យខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយដឹក
ឹ យកទៅ�ៅទុុក
គាាត់់ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូូងអស់់រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល
នៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយមិិត្តតភាាពខ្មែ�ែរសូូវៀ�ៀតរង់់ចាំំថ្ងៃ� �បូ
ៃ ូជាា។ ខ្ញុំំនិ
�� ិ ង
មួួ យម៉ោ�ោ�ងទើ�ើបគាាត់់ដឹង
ឹ ខ្លួួ�នត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ នៅ�ៅព្រឹ�ឹក
ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារត្រូ�ូវរង់់ ចាំំ�រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៣ ខែ�កក្កកដាា
ថ្ងៃ�ទីីៃ ៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ�� ២០២១ ម្តាា�យខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកសភាាព
ឆ្នាំំ�� ២០២១ ទើ�ើបសាាកសពម្តាា�យខ្ញុំំ�� យកទៅ�ៅបូូជាានៅ�ៅ
ធម្មមតាាវិិញដោ�ោយអាាចនិិយាាយលេ�ងជាាមួួ យខ្ញុំំ�� និិងអាាច
វេ�លាាម៉ោ�ោ�ង១១ និិង ៤៨នាាទីីយប់់ ក្នុុ�ងវត្តតឬស្សីី�សាាញ់់
ហូូបអាាហាារបានល្មមមគួួរសម។ ម្តាា�យខ្ញុំំ��និ ិ យាាយប្រា�ប់់ខ្ញុំំ��
ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។
ី ១៩ហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�គាាត់់អត់់សូវូ ក្អអក
ថាា គាាត់់ជាាពីីជំំងឺឺកូូវីដ
ទៀ�ៀតទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមាានធ្វើ�ើ�ទុុកក្តៅ�ៅ�ខ្លួួ�នអ្វី�ទៀី �ៀតដែ�រ។

នៅ�ៅយប់់ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០៣ខែ�កក្កកដាាដដែ�ល មាានរឿ�ឿងធ្វើ�ើ�
អត្តតឃាាតរបស់់បុុ រសម្នាា�ក់់ដោ�ោយអាាអណ្តាា�តនិិងចាាក់់

ខ្ញុំំខ្លាា�
�� ចជំំងឺឺ កូូវីីដ១៩ណាាស់់ ប៉ុុ
� ន្តែ�ែអ្វី�ដែី �លខ្ញុំំខ្លាា�
�� ច
បំំផុុតនោះ�ះ�គឺឺរឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ចំំពោះ�ះ�ម្តាា�យ
របស់់ខ្ញុំំ�� ។

រូូ បរាាប់់ ពីីឆ្វេ�េង យីី សុុខន (កូូនទីី៤),

រិិន ឡាាគីីន (ក្មួួ�យប្រុ�ុស), ភឹឹម សាាមឿ�ឿន
(បងប្អូូ�នជីីដូនមួ
ូ ួ យនិិងត្រូ�ូវជាាម្តាា�យក្មួួ�យ

ប្រុ�ុស), យីី យ៉ាា
�នូ ូ (កូូនពៅ�ៅ), យីី កួួន
(ម្តាា�យ), កូូយ ស្រី�ីដាាវ (កូូនទីី១), ម៉៉ប់់
ស៊ីី�ឡេ�ង (កូូនប្រ�សាារ), យាាង មិិ នាា

(ចៅ�ៅស្រី�ី), យីី សុុខាា (កូូនទីី៣) និិង

យីី សុុឃីី។ រូូ បថតនេះ�ះ ថតនៅ�ៅយប់់ ថ្ងៃ�អ
ៃ ង្គាា�រ៍៍
ទីី ៤ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�២
� ០១៧ នៅ�ៅផ្ទះះ�ស្ថិិត
� នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងភូូមិិអង្គគ ឃុំំពពេ�ល
�
ស្រុ�ុកបរិិបូូណ៍៍
ខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំ�ំ ង
� ក្នុុ�ងពិិធីីបុុណ្យយចម្រើ��ើនព្រះ�ះជន្មម
ឆាាក ពុុទ្ធាា�ភិិសេ�ក និិងគម្រ�ប់់ ខួប
ួ ១១ឆ្នាំំ��នៃ�
កាារធ្វើ�ើ�មរណកាាលរបស់់ឪពុុកខ្ញុំំ។
��

(យីី សុុឃីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ថោ�ង សាន៖ អតីីតកងឈ្លលបឃុំំ�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម
សុុ ខ វណ្ណៈៈ�
ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ថោ�ោង សាាន មាានអាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� មាាន
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិជាំំតា
� ាម៉ៅ�ៅ�ខាាងកើ�ើត ឃុំំជាំំ
� តា
� ាម៉ៅ�ៅ�

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំមា
�� ានប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ��ជួួន
អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃយើ�ើងមាានកូូនប្រុ�ុសចំំនួន
ួ
ពីីរនាាក់់។ ខ្ញុំំនិ
ិ ប្រ�ពន្ធធប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។
�� ង
ខ្ញុំំមា
ុ ឈ្មោះ�ះ�� ថោ�ោង
�� ានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តពីីរនាាក់់។ ខ្ញុំំមា
�� ានឪពុក
និិ ងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ហួួន ស្លាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុងសម័័យខ្មែ�ែ
រក្រ�ហម។
�
កាាលពីី កុុមាារភាាព ខ្ញុំំ�� ចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅតាាមសាាលាាបុុណ្យយនៅ�ៅ
ក្នុុងភូូមិិ
ព្រោះ��ះ�ពេ�លនោះ�ះ�គ្មាា�នសាាលាារៀ�ៀនទេ�។ នៅ�ៅភូូមិិ
�
ឈូូក កាាលពីីសម័័យមុុនមិិនមាានផ្លូូវល្អអសម្រា�ាប់់
ធ្វើ�ើ� ដំំណើ�ើ រ
�

ទេ�។ ប្រ�ជាាជនភាាគច្រើ�ើ�នដើ�ើរថ្មើ�រើ� ជើ�ើង ឬជិះះ�រទេះ�ះគោ�ោក្រ�បីី។

នៅ�ៅខ្ញុំំដឹ
ឹ ក្តីី�ឡើ�ង
ើ ខ្ញុំំឃើ�ើ
ើ ឈើ�ើធំំៗ
�� ង
�� ញនៅ�ៅក្នុុងភូូ
� មិិសម្បូូ� រដើ�ម
និិងមាានព្រៃ�ៃព័័ទ្ធធជុំំ� ជិត
ិ ហើ�ើ យប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិឈូូក មាាន

មិិនដល់់៥០គ្រួ�ួសាារទេ�។ តាាមដែ�លខ្ញុំំចាំំ
�� � កាាលពីីជំំនាាន់់
ឪពុុកម្តាា�យជីីដូនជី
ូ ីតាាខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្មេ�េងៗ ប្រ�ជាាជនមាានចំំនួួន

កាាន់់តែ�តិច
ិ គឺឺមាាន២០ទៅ�ៅ៣០គ្រួ�ួសាារប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ ដែ�ល
ថោ�ោង សាាន មាានអាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិជាំំតាាម៉ៅ�ៅ�ខាា
�
ងកើ�ើត ឃុំំ�
រស់់នៅ�ៅលាាយឡំំជាាមួួ យជនជាាតិិស្ទៀ�ៀ�ង។ នៅ�ៅភូូមិិឈូក
ូ

ប្រ�ជាាជនភាាគច្រើ�ើ�នកាាត់់ស្ទៀ�ៀ�ងដូូចជាាជីីដូនជី
ូ តា
ី ារបស់់ខ្ញុំំ��

ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��។ (ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំមិ
�� ិ នចេះ�ះនិិយាាយភាាសាាស្ទៀ�ៀ�ងទេ�។
ស្រួ�ួចជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ដើ�ើរចូូលមកលេ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។
នៅ�ៅអំំឡុងឆ្នាំំ
ុ �� ១៩៦០ មាានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់ជនជាាតិិ
បារាំំ�ងមកដាំំ�ដើ�មកៅ�
ើ
ៅស៊ូូ�នៅ�ៅម្តុំំ��ល្វា�ា , កំំបោ�រ, ខ្ជាា�យ, និិងស្លាា�
នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧០ លន់់ នល់់ ធ្វើ�ើ� រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្តេ�េច
ព្រោះ��ះ�ទីី តាំំ� ងទាំំ� ងនេះ�ះនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វជាាតិិ ងាាយស្រួ�ួលដឹឹក

ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុុ បណ្តាា�លឲ្យ�ប្រ�ជាាជនខឹឹ ងសម្បា�ា

មួួយទៀ�ៀតនៅ�ៅម្តុំំ�� ខ្ននងក្រ�ពើ�ើ ។ កាាលនោះ�ះ�មាានកម្មមករចម្កាា�រ
កៅ�ៅស៊ូូ� ជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម ជនជាាតិិចាាម និិងជនជាាតិិខ្មែ�រែ

របបសាាធាារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយលោ�ោកសេ�នាាប្រ�មុុខ

ជញ្ជូូ�នជ័័រកៅ�ៅស៊ូូ� និិ ងមាានសង់់រោ�ោងចក្រ�ចំំហ៊ុុ�យកៅ�ៅស៊ូូ�

យ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយនាំំ�គ្នាា�តវ៉ាា
� និិងធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង

លន់់ នល់់ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារប្រ�ឆាំំ�ងតវ៉ាា
�នោះ�ះ�មិិនបានសម្រេ��ច

ដែ�លមាានចំំនួួនតិិចតួួចប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ខ្ញុំំធ្លាា�ប់
់ ឃើ�ើញដើ�ម
ើ
ពីី ព្រោះ��ះ� ទាាហាាន លន់់ នល់់ បាញ់់បង្រ្កា�ា�ប ហើ�ើ យបាតុុករ
��
កៅ�ៅស៊ូូ�ធំំៗ និិងឃើ�ើញជនជាាតិិបារាំំ�ងដែ�លមាានច្រ�មុះះ�
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ិ ។ បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំ��
នាំំ�គ្នាា�ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅភូូមិិឋាានរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិញ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ឃើ�ើញមាានកម្លាំំ��ងតស៊ូូ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ទន្លេ�េបិិត រហូូតទទួួលបានជ័័យជម្នះះ�។ កាារធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មនៅ�ៅ

ក៏៏ចាាប់់ កើ�ើតមាានតាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មករហូូតដល់់មាាន

ក្រ�ហម ទាំំ� ងទាាហាាន លន់់ នល់់។

ខាាងជើ�ើង ឬ វៀ�ៀតកុុងបានចូូលមកក្នុុងភូូ
� មិិ ហើ�ើយសង្រ្គា�ា�ម

យន្តតហោះ�ះ�មកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ នៅ�ៅអំំឡុង
ុ
ឆ្នាំំ�នោះ�ះ�មា
�
ានទាាហាានអាាមេ�រិិកាំំង
� មាាឌធំំៗ ខ្ពពស់់ៗ ស្បែ�ែក
ខ្មៅ�ៅ� និិងមាានរថពាាសដែ�កបរចូូលភូូមិិថែ�មទៀ�ៀត។

ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺ ស្លាា�ប់់កងទ័័ពច្រើ�ើ� នណាាស់់ ទាំំ� ងកងទ័័ពខ្មែ�ែរ
នៅ�ៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំរ�� ងរបួួ សដោ�ោយសាារ
អំំបែ�ងគ្រា�ាប់់ដេ�កាា៧៥ ដែ�លទាាហាាន លន់់ នល់់ បាញ់់។

ទាាហាានអាាមេ�រិិកាំំ�ងទាំំ�ងនោះ�ះ� ឈប់់ ចែ�កបារីី និិងស្កករ

ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វអង្គគកាារបញ្ជូូ�នមកព្យា�ាបាលនៅ�ៅមន្ទីី� រពេ�ទ្យយព ២ នៅ�ៅ
ស្រុ�ុកអូូររាំំ�ងឪ រហូូតបានជាាសះះស្បើ�ើ�យទើ�ើបខ្ញុំំចូូ
�� លធ្វើ�ើ�កាារ

ទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅបានមួួ យរយៈៈពេ�លខ្លីី�ក៏៏ដកទៅ�ៅវិិញអស់់។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៧ មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

គ្រា�ាប់់ ឲ្យ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិទៀ�ៀតផង ប៉ុុ
�ន្តែ�ែទាាហាាន
នៅ�ៅអង្គគភាាព វរ៥៥ វិិ ញ។
នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ខ្ញុំំបានស្ម័័�គ្រ�ចិ
��
ត្តតចូ
ិ លជា
ូ
ាកងឈ្លលប

ឡើ�ើងកាាន់់អំំណាាច ខ្ញុំំគិ
�� ិតថាា ប្រ�ទេ�សជាាតិិមាានសុុខ
សន្តិិ�ភាាព និិងមាានកាាររីីកចំំរើ�ើន ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញទាំំ�ង

ឃុំំ�របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� �កាារជាាកងឈ្លលបឃុំំ�បាន
យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅលំំបាកវេ�ទនាា
រយៈៈពេ�លពីីរខែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ ក៏៏ត្រូ�ូវបានអង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ង
ឲ្យ�ឡើ�ើងទៅ�ៅធ្វើ�ើ� យោ�ោធាាស្រុ�ុកមេ�មត់់ ដែ�លកាាលនោះ�ះ�មិិ ន

និិងរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យភាាពភ័័យខ្លាា�ចជាាប្រ�ចាំំ�។ ប្រ�ជាាជន

បានមួួ យរយៈៈពេ�លខ្លីី� អង្គគកាារបញ្ជូូ�នខ្ញុំំបន្តតទៅ
��
�ៅយោ�ោធាា

រស់់នៅ�ៅតាាមជនបទស្រែ��ចម្កាា�រ ដែ�លមិិ នមែ�នជាាស្រុ�ុក

ទាាន់់បែ�ងចែ�កស្រុ�ុកមេ�មត់់ជាាពីី រទេ�។ ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅយោ�ោធាាស្រុ�ុក

តំំបន់់ ២១ ។ ទៅ�ៅដល់់ដំំបូូង ខ្ញុំំស្គាា�ល់
��
់គណៈៈតំំបន់់មាាន
ឈ្មោះ�ះ�� សឿ�ឿង, ដែ�ន និិ ង អ៊ុុ�ក ប៊ុុ�នឈឿ�ឿន។ បន្ទាា�ប់ម
់ កទៀ�ៀត

ខ្ញុំំ�� ស្គាា�ល់តា
់ ាសុុទ្ធធ និិ ងតាាលាាវ។ ខ្ញុំំ�� បានឡើ�ើងវាាយជាាមួួយ
ទាាហាាន លន់់ នល់់ នៅ�ៅចាារូូ , បឹឹងព្រួ�ួល, កំំពង់់ ឫស្សីី� និិង

ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញមកពីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញមក

កំំណើ�ើ តខ្លួួ�ន និិងមិិ នធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�កាារភ្ជួួ�ររាាស់់ កាារងាារស្រែ��
ចម្កាា�រ ទទួួលរងគ្រោះ��ះ�ជាាងប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�ន ។

នៅ�ៅអំំឡុងឆ្នាំំ
ុ �� ១៩៧៥ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុង
�
តំំបន់់២១ បានរៀ�ៀបចំំជាាកងវរដើ�ើម្បីី�កាារពាារព្រំ�ំដែ�ន

បុុគ្គគលិិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាា

កោះ�ះ�ថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ជួួបសម្ភាា�សន៍ ៍

ថោ�ោង សាាន មាានអាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅ
ភូូមិិជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�ខាាងកើ�ើត ឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត ត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។

(ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ជាាមួួយប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ កាាលនោះ�ះ�វរ៥៥ ឬហៅ�ៅថាា
បញ្ជាាកាារ (គ) រួួមមាាន (គ៦១, គ៦២, គ៦៣) ដែ�លដឹឹក

នាំំ�ដោ�ោយបញ្ជាាកាារវរមាានឈ្មោះ�ះ�� សុុខ សាារឿ�ឿន, សេ�ន

និិង លន រីីឯស្ននងកាារនយោ�ោបាយឈ្មោះ�ះ�� អឿ�ឿន ដែ�ល
កាាលនោះ�ះ�មួួ យ(គ) មាានកម្លាំំ��ង១២០នាាក់់។

នៅ�ៅក្នុុងឆ្នាំំ
� �� ១៩៧៥ ដដែ�ល វរ៥៥ របស់់ខ្ញុំំ�� មក
ឈរជើ�ើងនៅ�ៅភូូមិិចង្គុំំ�� និិងវរ៧៥ ឈរជើ�ើងនៅ�ៅភូូមិិ
កោះ�ះ�ថ្មម ក្នុុ� ងគោ�ោលបំំណងកាារពាារព្រំ�ំដែ�នជាាមួួ យ
ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។
នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ សង្រ្គា�ា�មនៅ�ៅតាាមព្រំ�ំដែ�នជាាមួួ យ
ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមផ្ទុះះ�ឡើ�ើ
ង ស្រ�បពេ�លនោះ�ះ�ជម្លោះ�ះ��ផ្ទៃ�ៃក្នុុង
�
�
នៅ�ៅក្នុុងជួួរកម្មាា�ភិិ
បាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅភូូមិិភាាគបូូព៌ាា�
និិ
ង
�
ភូូមិិ ភាាគមួួយចំំនួួនក៏៏កើ�ើតឡើ�ើងដែ�រ។ យោ�ោធាាមជ្ឈិិ�មរួួ ម
ជាាមួួ យយោ�ោធាាភូូមិិ ភាាគនិរិ តីីចុះះ�មកប្រើ��ើគោ�ោលនយោ�ោបាយ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្លួួ�នមិិនរួួ ចត្រូ�ូ វបានសម្លាា�ប់់ទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ�� គឺឺ យុុទ្ធធ ជនក៏៏ភ័័យ
ខ្លាា�ចដែ�រ ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ខ្លួួ�នមេ�របស់់ខ្ញុំំយ
�� កទៅ�ៅអស់់

ហើ�ើយ។ ខ្ញុំំជាាមួួ
��
យយោ�ោធាាមួួ យចំំនួួនទៀ�ៀតសម្រេ��ចចិិត្តត
រត់់ចោ�ោលជួួរ។ ខ្ញុំំដោះ�� �ះ�សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់យោ�ោធាាចេ�ញនិិង
កប់់កាំំ� ភ្លើ�ើ� ង រួួចបន្លំំ�ខ្លួ�នធ្វើ�ើ
ួ
� កាារនៅ�ៅក្នុុងកងចល័័តស្រុ�ុ
ក
�
ត្រ�មូូង។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ�� បានទទួួលដំំណឹឹ ងថាា សុុទ្ធធ, ដែ�ន និិង
យិិ ន សុុភីី គឺឺ ជាាប្រ�ធាានសន្តិិ�សុុខតំំបន់់២១ដែ�លធ្លាា�ប់់ចាាប់់

ប្រ�ជាាជនយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ត្រូ�ូ វបានយោ�ោធាាមកពីីភូូមិិ ភាាគ
និិ រតីី បាញ់់សម្លាា�ប់។
់

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ខ្ញុំំត្រ�ឡប់
់ មករស់់នៅ�ៅភូូមិិកំំណើ�ើ ត
��

និិងប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�ររហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។
នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៩ ទោះ�ះ�របបខ្មែ� ែ រក្រ�ហមដួួលរំំលំំ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកម្លាំំ��ង

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតែ�ប្រ�មូូលផ្តុំំ�� គ្នាា�នៅ�ៅតាាមទល់់ដែ�នថៃ� និិង

បានធ្វើ�ើ� សង្រ្គា�ា�មប្រ�ឆាំំ� ងជាាមួួយរដ្ឋាា�ភិិ បាលរបបសាាធាារណ

ស្រុ�ុក ប្រ�ធាានយោ�ោធាាតំំបន់់ ប្រ�ធាានសេ�នាាធិិ កាារតំំបន់់ក្នុុង
�

រដ្ឋឋកម្ពុុជាា
� និិ ងកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ សង្រ្គា�ា�មនៅ�ៅប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាាបន្តតរហូូតដល់់មាានកាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរៀ�ៀបចំំដោ�ោយ

តាាមកាារពិិតគឺឺហៅ�ៅទៅ�ៅដើ�ើម្បីីចាាប់
� ខ្លួួ�់ ននិិងសម្លាា�ប់់។ ចំំណែ�ក

សង្រ្គា�ា�មនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបានបញ្ចច ប់់ទាំំង
� ស្រុ�ុងទើ�ើប

លួួងលោ�ោមកម្មាា�ភិិបាលថ្នាា�ក់់ស្រុ�ក
ុ ថ្នាា�ក់់តំំបន់់ ប្រ�ធាានយោ�ោធាា

ភូូមិិភាាគបូូព៌ាា�មួួ យចំំនួួនដោ�ោយហៅ�ៅទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកនៅ�ៅសេ�សសល់់មួួយចំំនួួនទៀ�ៀតដែ�លដឹឹងខ្លួួ�ន បានរត់់
ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម ហើ�ើ យអ្ននកខ្លះះ�ដែ�លគេ�ច

អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៩៣។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៩៨
ប្រ�ជាាជនទូូទាំំ� ងប្រ�ទេ�សមាានសិិ ទ្ធិិ�សេ�រីី ភាាពក្នុុងកាារ
�
ធ្វើ�ើ� ដំំណើ�ើ រ និិ ងប្រ�កបរបរចិិ ញ្ចឹឹ�មជីី វិិ ត។

ចម្កាា�រម្រេ��ចនៅ�ៅឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�។
� (ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ទិិត្យយ ផា ស្រ្តី�ី�មេ�ម៉ាាយក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ពេ�ជ សាន

៍ រស់់ ឃុំំបា
ទិិត្យយ ផាា សព្វវថ្ងៃ�ៃអាាយុ៦
ុ ៩ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់គាាត់ក្នុុ�
់ ងភូូមិិ ពោ�ោធិ៍តាា
� សាាក់់ ស្រុ�ុកស្វាា�យជ្រំ�ំ ខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង។ ទិិត្យយ ផាា រៀ�ៀបរាាប់់

អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វជីីវិិតរបស់់គាាត់ដែ�
់ លឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�រែ ក្រ�ហមប្រា�ប់់ ពេ�ជ សាាន គឺឺជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តក
ត ម្ពុុ�ជាានៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅ
ខេ�ត្តតស្វា�ា យរៀ�ៀង ដែ�លបានទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខគាាត់កាា
់ លពីីថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១១ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។ (ពេ�ជ សាាន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីីៃ ១១ ខែ�សីី ហាា ឆ្នាំំ�� ២០២១ តាាមរយៈៈកាារងាារ

ឆ្នាំំ��១៩៥២ នៅ�ៅភូូមិិពោ�ោធិ៍៍តាារស់់ ឃុំំ�បាសាាក់់ ស្រុ�ុក

ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីី

និិ ងរស់់នៅ�ៅម្នាា�ក់់ឯង។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ទិិ ត្យយ សរ មាាន

ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតនៃ�គម្រោ��ោងកាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ពេ�ជ សាាន បានទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខអ៊ំំ� ទិិ ត្យយ

ស្វាា�យជ្រំ�ំខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ៦៩ឆ្នាំំ��

អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ទេ�ព យ៉ាា
� មាានអាាយុុ

៥២ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅអំំឡុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ឪពុក
ុ ម្តាា�យរបស់់
ផាា ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្បែ�ែរៗផ្ទះះ�របស់់ខ្លួួ�ន និិ ងស្តាា�ប់់រឿ�ឿងរ៉ាា
�វ
ខ្ញុំំ��ប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ� ស្រែ��។ ខ្ញុំំ�� មាានបងប្អូូ�នស្រី�ី ចំំនួួន ៦នាាក់់ គឺឺ
របស់់អ៊ំំ� ទិិត្យយ ផាា គឺឺជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ
ទីី ១) ឈ្មោះ�ះ�� ទិិ ត្យយ សាាលីី , ទីី ២) ឈ្មោះ�ះ�� ទិិ ត្យយ ផាា, ទីី ៣)
ក្រ�ហមដែ�លបានរៀ�ៀបរាាប់់ ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
ឈ្មោះ�ះ�� ទិិត្យយ សុុផល, ទីី៤) ឈ្មោះ�ះ�� ទិិត្យយ ផាាន់់, ទីី៥)
ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ទិិត្យយ ផាា កើ�ើតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កញ្ញាា
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ឈ្មោះ�ះ�� ទិិត្យយ ផន និិង ទីី៦) ឈ្មោះ�ះ�� ទិិត្យយ ភន។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ចំំណោ�ោមបងប្អូូ�ន៦នាាក់់ មាានបងប្អូូ�ន៣នាាក់់បានស្លាា�ប់់។

ហូូបអាាហាារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់រួួច ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវទៅ�ៅបំំបៅ�កូូនម្តតងទៀ�ៀត ហើ�ើ យ

នៅ�ៅភូូមិិតាាស្អាា�ង ឃុំំកំំពង់
�
់ចម្លលង ស្រុ�ុកស្វាា�យជ្រំ�ំ ក្រោ��ោយ

ិ ។ ខ្ញុំំដើ�� �រើ រក
មកបានចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជីដា
ី ាក់់ស្រែ��វិញ

ក្រ�ហមបែ�ងចែ�កឲ្យ�អ្ននកដែ�លមាានកូូនខ្ចីី�នៅ�ៅសមរភូូមិិ

ដំំឲ្យ�ហ្មមត់់ដើ�ើម្បីី�ច្រ�កដាាក់់កាារ៉ុុ
� ងទុុក។ ក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ខ្ញុំំ
ៃ ត្រូ�
�� វូ

ដល់់ម៉ោ�ោ�ង២ទើ�ើបខ្ញុំំទៅ�� �ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារបន្តត។ កាារងាារដែ�ល
រឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លខ្ញុំំចាំំ
�� �មិិនភ្លេ�េច គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់ឲ្យ�គឺឺខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ ដេ�រស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�តសម្រា�ាប់់ ប្រ�ក់់
ក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
� ារលំំបាក ទាំំ�ងខ្ញុំំមា
�� កា
�� ានកូូនខ្ចីី�។
�� វូ ដេ�រក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ឲ្យៃ �បាន៣០កណ្តតប។ នៅ�ៅ
ផ្ទះះ� ដោ�ោយខ្ញុំំត្រូ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្ខំំ� ខ្ញុំំឲ្យ�� �ធ្វើ�ើ�កាារទាំំ�ងយប់់ ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ និិងគ្មាា�ន
ពេ�លនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបែ�ងចែ�កអ្ននកដេ�រស្លឹឹ� កត្នោ�ោ�តជាាក្រុ�ុម
ពេ�លសម្រា�ាកឡើ�ើយ។ ចំំណែ�ករបបអាាហាារខ្ញុំំមិ
�� ិ នដែ�ល
ដោ�ោយក្នុុងមួួយក្រុ�ុ
មមាានសមាាជិិក១២នាាក់់។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ហូូបឆ្អែ�ត
ែ ឡើ�ើយ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបំំបែ�កខ្ញុំំជា
�� ាមួួ យ ប្តីី� និិង
�
ចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំឲ្យ�� �ដេ�រស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�តរយៈៈពេ�លកន្លះះ�ខែ� បន្ទាា�ប់់
�� ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារ
កូូន។។ ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំត្រូ�
មកក៏៏ផ្លាា�ស់់ឲ្យ�គាាត់់ទៅ�ៅនៅ�ៅទួួលថ្មមស។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរ
ក្រោ��ោយ ចំំណែ�កអ្ននកគ្មាា�នកូូនគឺឺត្រូ�វូ ទៅ�ៅសមរភូូមិិមុុ ខ។
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�ស្រែ
�� �� និិងមើ�ើលថែ�ទាំំ�
ស្រូ�ូវ។ ប្តីី�របស់់ខ្ញុំត្រូ�
��ំ វូ ហែ�លឆ្លលងទន្លេ�េធំំទៅ�ៅមកដើ�ើម្បីីមើ�
� ើល
ថែ�ទាំំ�ស្រូ�ូ វ។ ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំបា
�� នលង់់ទឹឹកស្លាា�ប់់នៅ�ៅពេ�លរដូូវទឹឹក

ឡើ�ើ ង និិ ងមាានទឹឹ កហូូរខ្លាំំ�� ង។ ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅចាំំ� ថាា នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង
៥រសៀ�ៀលពេ�លខ្ញុំំសម្រា�ាក
��
និិងអង្គុុ�យនៅ�ៅចុុងតុុទិិសខាាងលិិច
បម្រុ�ុងនឹឹ ងហូូបអាាហាារដែ�លចុុងភៅ�ៅដួួសដាាក់់តម្រៀ��ៀប

លើ�ើតុុដែ�លរៀ�ៀបចំំជាាជួួរវែ�ងៗ ស្រា�ាប់់ តែ�មាានយាាយ

ដីីដំំបូូក និិងលាាមកមនុុស្សសយកមកហាាលឲ្យ�ស្ងួួ�តរួួ ច
ប្រ�មូូលលាាមកមនុុស្សសមកហាាលស្ងួួ�តឲ្យ�បាន ៣គីីឡូូក្រា�ាម។

ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំហូូបបាយរួួ
��
ម ដោ�ោយក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ ផ្តល់
ត អាាហាា
់
រ

ឲ្យ�២ពេ�ល។ ចុុងភៅ�ៅបានដាំំ� បាយឆ្នាំំ�� ងលេ�ខ៨ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន

បានពេ�ញទេ� គឺឺ បានតែ�កន្លះះ�ឆ្នាំំ�� ងប៉ុុ
�ណ្ណោះ���សម្រា�ាប់់
ះ
មនុុស្សស
១០នាាក់់។ យើ�ើងត្រូ�ូវដួួសចែ�ករបបគ្នាា�ឲ្យ�ស្មើ�ើ�ភាាពប្រ�សិិន

បើ�ើនរណាាដួួសយកលើ�ើសគេ�អ្ននកនោះ�ះ�បាត់់ខ្លួ�នមិ
ួ ិ នខាាន។
ពេ�លធ្វើ�ើ� ជីី បានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំ� ង

ម្នាា�ក់់មកពីីភូូមិិតាាស្អាា�ងដែ�លអង្គុុ�យនៅ�ៅចុុងតុុខាាងកើ�ើត

ខ្ញុំំ�� ឲ្យ�មកធ្វើ�ើ�ស្រែ�� និិ ងដកស្ទូូ�ងវិិ ញ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ� ង
ខ្ញុំំឲ្យ�� �ស្ទូូ�ងជាាក្រុ�ុម ដោ�ោយដាាក់់កំំណត់ឲ្យ
់ �ស្ទូូ�ងស្រែ��មួួ យ

គាាត់់ថាា «នរណាាស្លាា�ប់់ មីីង! មីី ងនោះ�ះ�មិិ នមើ�ើលមុុ ខខ្ញុំំ��

សម្រា�ាប់់ទុុកស្ទូូ�ងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់ទៀ់ �ៀត។ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងដក

អ្ននកណាាលង់់ ទឹឹកមីី ង! ទើ�ើបគាាត់់បញ្ជាាក់់ម្តត ងទៀ�ៀតថាា

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� យើ�ើងឲ្យ�ដកសំំណាាបទៀ�ៀត ដោ�ោយ

និិយាាយប្រា�ប់់ អ្នន កនៅ�ៅក្បែ�ែរគាាត់់ថាា តាារ៉ាា
�ត់់ លង់់ ទឹឹក
ហិិចតាា ១៥នាាក់់ យើ�ើងស្ទូូ�ងឲ្យ�ហើ�ើយក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�។
ៃ នៅ�ៅ
ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយ។ ពេ�លឮដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំបានស្ទុះះ
��
�ទៅ�ៅសួួ
របញ្ជាាក់់
�� ងរួួ ចហើ�ើយ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�� �ៅដកសំំណាាប
ពេ�លខ្ញុំំស្ទូូ�
�
ទេ� គឺឺគាាត់់ងាាកមុុខចេ�ញ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំសួ
�� រួ គាាត់់ម្តតងទៀ�ៀតថាា

សំំណាាបមិិ នគ្រ�ប់់ចំំនួនសម្រា�
ួ
ាប់់ ស្ទូូ�ងទេ� នៅ�ៅថ្ងៃ�បន្ទា
ៃ �ប់
ា ់

តាារ៉ាា
�ត់់»។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀបដាាក់់ បាយចូូលមាាត់់ទៅ�ៅ
ក្នុុងម្នាា�ក់់
ដកឲ្យ�បាន៥០កណ្តាា�ប់់។ នៅ�ៅពេ�លយើ�ើងដកមិិ ន
�
ហើ�ើយ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លឮឈ្មោះ�ះ��ប្តីី�ខ្ញុំំទម្លាា�ក់
��
់ស្លាា�បព្រា�ាបាយ
គ្រ�ប់់ ចំំនួនទេ
ួ � ប្រ�ធាានរោ�ោងបាយចែ�កអាាហាារឲ្យ�យើ�ើង
ចុះះ�វិិញ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំរ�� ន្ធធត់ចិ
់ ត្តតខ្លាំំ�
ិ
ង
� ណាាស់់។ ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅជាាស្រ្តី�ី�

តិិចជាាងគេ� ហើ�ើយខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកយើ�ើងទៅ�ៅកសាាង

ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅចងចាំំ�ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
៍ រស់់ ខ្ញុំំមាានអាាយុុ
ចូូលមកដល់់ភូូមិិពោ�ោធិ៍តាា
��
២១ឆ្នាំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។

កាារងាារ។ មុុនពេ�លខ្ញុំំចេ�ញទៅ�ៅស្ទូូ
��
�� វូ ក្រោ��ោកឡើ�ើងមុុន
�ង ខ្ញុំំត្រូ�

មេ�ម៉ាា
�យចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។
ដោ�ោយចោ�ោទយើ�ើងថាាដេ�កចាំំ�ស៊ីីកម្លាំំ��ងបាយគេ�
�
និិងខ្ជិិ�លធ្វើ�ើ�
គេ�ដើ�ើម្បីីឲ្យ� �កូូនបៅ� បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំយ
�� កកូូនទៅ�ៅផ្ញើ�ើ�ទុុកជាាមួួ យ

អាាយុុ៣ឆ្នាំំ�� ។ ខ្ញុំំយ
�� កកូូនទៅ�ៅទុុកឲ្យ�យាាយៗមើ�ើលថែ�ទាំំ�នៅ�ៅ

ចាាស់់ៗមើ�ើលថែ�។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ�� ចេ�ញទៅ�ៅស្ទូូ�ង ប្រ�ធាានកង
បានផ្តតល់់របបអាាហាារពន្លឺឺ� (អាាហាារពេ�លព្រឹ�ឹក) ដោ�ោយ

កូូន រួួ ចហើ�ើយទើ�ើបត្រ�ឡប់់ មកហូូបបាយវិិញ។ នៅ�ៅពេ�ល

បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ខ្ញុំំហូ
�� បសម្លលនេះ�
ូ
ះស្ទើ�ើ�ររាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំមាា
�� នកូូនខ្ចីី�ទើ�ប
ើ អាាយុុ៣ខែ� និិងកូូនច្បបងមាាន

ពេ�លដល់់ម៉ោ�ោ�ងឈប់់សម្រា�ាកហូូបអាាហាារ ខ្ញុំំ�� បានទៅ�ៅបំំបៅ�
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ហូូបជាាមួួ យសម្លលដើ�ើមចេ�កលាាយជាាមួួ យត្រី�ី និិងស្កករ

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

នៅ�ៅពេ�លហូូបម្តត ងៗ កងឈ្លលបតាាមមើ�ើលយើ�ើងរហូូត

ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានកំំណត់់។ ខ្ញុំំទៅ�� �ៅដល់់ទួួលអន្ទេ�េបនៅ�ៅ

សម័័ យនោះ�ះ�ប្រ�ជាាជននាំំ�គ្នាា�និយា
ិ ាយថាាយើ�ើងត្រូ�ូវដាំំ�

បាយឲ្យ�យើ�ើងហូូប ។

ដោ�ោយមិិ នឲ្យ�យើ�ើងនិិយាាយស្ដីី� ឬតមាាត់់ទេ� ដែ�លនៅ�ៅ
ដើ�ើមគរ។ ពេ�លត្រ�ឡប់់មកពីីស្ទូូងវិិ
់ ៅឲ្យ�កូូន
� ញខ្ញុំំរួ�� ួ សរាាន់ទៅ�
បៅ�សិិនទើ�ើបមកហូូបបាយ។ នៅ�ៅពេ�លយើ�ើងឈឺឺថ្កាា�ត់់ម្តត ងៗ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទយើ�ើងថាា «ខ្ជិិ�ល» ឬប្រើ��ើពាាក្យយស្លោ�ោ�ក
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបថាា «ដេ�កដួួល រមួួ ល ផ្សំំ�គ្រេ�េច» គឺឺតាាម

ពេ�លរសៀ�ៀលម៉ោ�ោ�ង៣ទៅ�ៅហើ�ើយ ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមចែ�ក

បន្ទាា�ប់់ ពីី យើ�ើ ងហូូបបា យរួួ ច

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមអនុញ្ញា
ុ ត
ា ឲ្យ�យើ�ើងដេ�កនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មួួយយប់់ ។

នៅ�ៅព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�បន្ទា
ៃ �ប់
ា ់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំ� ង និិងបំំបែ�ក
យើ�ើងឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅតាាមសហករណ៍៍ រៀ�ៀងខ្លួួ�ន។

ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទយើ�ើង។ ជាាទូូទៅ�ៅពេ�លវេ�លាាធ្វើ�ើ�

ខ្ញុំំ�� បាន រស់់ នៅ�ៅជុំំ� ជាាមួួ យម្តាា�យក្មេ�េកបានមួួ យរយៈៈ
ចំំណែ�កម្តាា�យបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំំ�� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបំំបែ�កឲ្យ�ទៅ�ៅ

៤ទៀ�ៀបភ្លឺឺ�។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� កា
� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរយៈៈពេ�ល២ឆ្នាំំ�� ទើ�ើប

ក្រ�ហមបានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំទៅ�� �ៅនៅ�ៅសម្បុុ�កប្រ�វឹឹក ឬហៅ�ៅថាាស
ហករណ៍៍ អាាងទំំលែ�ង គឺឺជាាសហករណ៍៍ គំំរូូ ដែ�លមាាន

កាារងាារ គឺឺ ខ្ញុំំ�� ចេ�ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ� កាារនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៦ព្រឹ�ឹ ក ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើ
អ្ននកស្ទូូ�ង អ្ននកភ្ជួួ�រ គឺឺត្រូ�ូវក្រោ��ោកទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារតាំំ�ងពីីម៉ោ�ោ�ង
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំទៅ�� �ៅភូូមិិភាាគពាាយ័័ព្យយ។

រស់់នៅ�ៅផ្សេ�េង។ រយៈៈពេ�លមិិ នបានប៉ុុ
�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃផង ខ្មែ�ែរ

ព្រៃ�ៃដុះះ�ជុំំ�ជិិត និិងមើ�ើលមិិ នឃើ�ើញពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃឡើ�ើ យ។ នៅ�ៅ

ទីីនោះ�ះ�មាានដើ�ើមឈើ�ើធំំៗដុះះ�គ្រ�បពីីលើ�ើ និិងមាានវាាល
�� ិ ងគ្រួ�ួសាារដើ�ើ រពីី ផ្ទះះ�នៅ�ៅខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងទៅ�ៅអ្ននក
ខ្ញុំំនិ
ស្រ�ឡះះមួួ យកន្លែ�ែង។ ពេ�លខ្ញុំំទៅ�� �ៅដល់់ដំំបូូង ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
លឿ�ឿង រួួ ចជិះះ�កប៉ាា
ល់ប
់ ន្តតទៅ�ៅឈប់់នៅ�ៅច្បា�ារអំំពៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុង
��
ភ្នំំ�ពេ�ញ។ ខ្ញុំំសម្រា�
ាកនៅ�ៅច្បា�ារអំំពៅ�ៅរយៈៈពេ�ល១យប់់
ដោ�ោយយប់់នោះ�ះ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ចាំំ� ងកុុនបង្ហាា�ញពីីកាារ

ផ្តតល់់បាយឲ្យ�ខ្ញុំំហូ
�� បឆ្អែ�
ូ
ែត ប៉ុុ
�ន្តែ�ែរយៈៈពេ�លប្រ�មាាណ ៣

ក្រ�ហមបានយកកញ្ចច ប់់បាយ ក្រ�មាា សំំពត់់ មកចែ�កឲ្យ�ខ្ញុំំ��។

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំដេ�កនៅ�ៅក្នុុ�
��
ងរោ�ោងគោ�ោរួួ មជាាមួួ យ

តស៊ូូ� របស់់កងទ័័ពបដិិវត្តតន៍ខ្មែ៍ �ែ រក្រ�ហម។ ព្រឹ�ឹកឡើ�ើងខ្មែ�ែរ

ចំំណែ�កខោ�ោអាាវដែ�លមាានពណ៌៌ យើ�ើងត្រូ�ូវយកទៅ�ៅ
ជ្រ�លក់់ ភក់់ និិងសម្បបកឈើ�ើដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ចេ�ញពណ៌៌ ខ្មៅ�ៅ�

ដើ�ើម្បីី�ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់។ បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំបានឡើ
��
�ើងជិះះ�រថភ្លើ�ើ�ង
បន្តតទៅ�ៅខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំចុះះ�ពី
��
ីរថភ្លើ�ើ� ង
មេ�ឃងងឹឹ តទៅ�ៅហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំឈ
ប់់
��

ដាំំ�បាយហូូប។ នៅ�ៅពេ�លហូូបបាយរួួ ច ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជាា
ឲ្យ�ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារដើ�ើរទាំំ�ងយប់់ ងងឹឹ ត ដោ�ោយកុុហក់់ ថាា
ដើ�ើរទៅ�ៅមុុខបន្តិិ�ចទៀ�ៀតដល់់ហើ�ើ យ។ ខ្ញុំំដើ�� �ើរស្ទើ�ើ�រមួួយ
យប់់នៅ�ៅតែ�មិិ នដល់់។ នៅ�ៅវេ�លាាប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង ៣ទៀ�ៀបភ្លឺឺ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមអនុុញ្ញាាតឲ្យ�យើ�ើងឈប់់សម្រា�ាកមួួយរយៈៈពេ�ល

ខ្លីី�រួួចហើ�ើយដាាស់់យើ�ើងឲ្យ�ក្រោ��ោកដើ�រើ ទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត។ នៅ�ៅ

ពេ�លនោះ�ះ�ដោ�ោយសាារកូូនរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតូូច ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�� បានរែ�ក
វាា ចំំណែ�កម្តាា�យក្មេ�េករបស់់ខ្ញុំំមា
ួ
�� ានវ័័យចំំណាាស់់បានជួយ

ទូូលបង្វេ�េច។ ពេ�លខ្លះះ�ខ្ញុំំ�� យកកូូនម្នាា�ក់់ដាាក់់ស្ពាា�យពីី មុុខ
ហើ�ើ យកូូនម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតខ្ញុំំព
�� រពីីចំំហៀ�ៀង។ ខ្ញុំំដើ�� �រើ រយៈៈពេ�ល
២ យប់់ ៣ថ្ងៃ�ៃ ទើ�ើបទៅ�ៅដល់់ទួួលអន្ទេ�េប គឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយមកសូូម្បីី�តែ�ចាានឆ្នាំំ��ងក៏៏ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដកយក

ពីី ខ្ញុំំ�� ដែ�រ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនអនុញ្ញា
ុ ាតឲ្យ�ខ្ញុំំទុុ�� ករបស់់របរ
អ្ននកជម្លៀ�ៀ�សមកពីីភូូមិិស្រុ�ុកភូូមិិផ្សេ�េងៗ។ រោ�ោងគោ�ោ
មួួយខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�យើ�ើងដេ�ក ៥០គ្រួ�ួសាារ។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅចាំំ�ថាា

ពេ�លនោះ�ះ�គ្មាា�នគោ�ោទេ� គឺឺខ្មែ�ែរក្រ�ហមសង់់ រោ�ោងនោះ�ះ�
សម្រា�ាប់់ ឲ្យ�កងចល័័តដេ�ក។ ខ្ញុំំដេ�� �កលើ�ើកន្ទេ�េលស្លឹឹ�ក
ត្នោ�ោ�ត ដែ�លខ្ញុំំក្រ�� �ងនិិងយកមកពីីខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។

នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំដេ�� �ក គឺឺមាានកងឈ្លលបចាំំ�យាាម។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
បានយកដើ�ើមឈើ�ើធំំៗដុុតភ្ននក់់ ភ្លើ�ើ�ងដោ�ោយសាារក្នុុងព្រៃ�ៃ
�
សម្បូូ�រឈើ�ើ ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដុុតភ្ននក់់បំំភ្លឺឺ�ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�

មាានសត្វវឆ្កែ�ែចចកច្រើ�ើ�ន និិងតែ�ងតែ�លូូនៅ�ៅពេ�លយប់់ ។
ព្រឹ�ឹកឡើ�ើងខ្មែ�ែរក្រ�ហមបែ�ងចែ�កខ្ញុំំទៅ�� �ៅតាាមក្រុ�ុម និិងបែ�ង

ចែ�កកាារងាារឲ្យ�ធ្វើ�ើ�។ ពេ�លនោះ�ះ� ក្រុ�ុមមេ�ម៉ាា
�យ ឬហៅ�ៅ
កងស្រួ�ួ ចខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ� ងឲ្យ�កាាប់់ ដីីត្រ�ឡប់់ប្រ�វែ�ង

១០ម៉ែ�ែត្រ� សម្រា�ាប់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំកាាប់
��
់ដីី ហើ�ើយ

ប៉ះះ�ចំំដើ�ើមឈើ�ើ គឺឺខ្ញុំំត្រូ�ូ
�� វកាាប់់ រំំលំំ និិងគាាស់់គល់ឈើ�ើនោះ�ះ�
់

ចេ�ញទៀ�ៀត។ ពេ�លដល់់ម៉ោ�ោ�ងសម្រា�ាក និិ ងដល់់ពេ�ល

ត្រ�ឡប់់មកកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅវិិ ញ ប្រ�ធាានកងឲ្យ�ខ្ញុំំលី
�� គល់
ី
់
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

��
ឈើ�ើនោះ�ះ�យកមកទុុកនៅ�ៅរោ�ោងបាយរួួ ម ទើ�ើបខ្ញុំំបានហូ
ប
ូ

បាយ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�យើ�ើងទំំនេ�រទេ�។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��
ហូូបបាយល្ងាា�ចរួួ ចហើ�ើយ យាាយៗបានយកកូូនមកឲ្យ�ខ្ញុំំ��
�� ក
បំំបៅ�ដោះ�ះ� បន្ទាា�ប់់មកប្រ�ធាានកងបានចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ខ្ញុំំជី
ី

ស្រះ�ះរហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង១០យប់់ ទើ�ើបបានចូូលដេ�ក។
ប្រ�ធាានកងបែ�ងចែ�កក្រុ�ុមកាារងាារ ដោ�ោយក្នុុ�ងមួួ យក្រុ�ុម

មាានសមាាជិិក១០នាាក់់ ហើ�ើយក្នុុ�ងម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវជីីកឲ្យ�បាន
ប្រ�វែ�ង១០ម៉ែ�ែត្រ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើក្រុ�ុមណាាជីីកមិិ នហើ�ើយ
តាាមផែ�នកាារ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនឹឹងស្តីី�បន្ទោ�ោ�ស ហើ�ើយយើ�ើង

ក៏៏មិិនហ៊ាា�នតវ៉ាា
�ដែ�រ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ចុុងភៅ�ៅបានដាំំ�បាយ

ឆ្នាំំ�ង
� លេ�ខ៨ឲ្យ�យើ�ើងហូូប ប៉ុុ
�ន្តែ�ែដាំំតែ�
� កន្លះះ�ឆ្នាំំ�� ងប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ
សម្រា�ាប់់មនុុស្សស ១០នាាក់់ ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានស្លលសម្លលកន្លះះ�

ឆ្នាំំ�ង
� លេ�ខ៨ ដែ�លមាានតែ�ស្លឹឹ�កដំំឡូង
ូ លាាយផ្លែ�ែពោ�ោត

ខ្ចីី� និិងបង់់ ស្កករបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
សូូម្បីី�តែ�ស្លឹឹ�កផ្ទីី�រក៏៏
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នអនុុញ្ញាត
ា ឲ្យ�យើ�ើងបេះ�ះហូូបដែ�រ។ ឈ្លលប

បានតាាមដាានយើ�ើងជាាប្រ�ចាំំ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកណាាហ៊ាា�ន
បេះ�ះស៊ីី�នឹឹងបាត់់ខ្លួ�ន
ួ មិិនខាាន។ ពេ�លខ្លះះ� ប្រ�ធាានកងចាាត់់

តាំំ� ងខ្ញុំំ�� ឲ្យ�កាាប់់រំំលាាយដំំបូូ កទំំហំំប៉ុុ
�នៗកូូនផ្ទះះ�។ បន្ទាា�ប់់
មកឲ្យ�យើ�ើងរោ�ោយគ្រា�ាប់់ពូជដំំណាំំ
ូ
� ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� កាារនៅ�ៅទីី នោះ�ះ�
រយៈៈពេ�ល៨ខែ� ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមកៀ�ៀរខ្ញុំំទៅ�� �ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េង។

ខ្ញុំំដើ�� �ើរតាំំ�ងពីីព្រឹ�ក
ឹ ទល់់ល្ងាា�ចទើ�ើបទៅ�ៅដល់់ទីីតាំំ�ងថ្មីី�។ ពេ�ល
នោះ�ះ�សមាាជិិកនៅ�ៅក្នុុងកងដែ�លទៅ�ៅដល់់
មុុនខ្ញុំំ�� បានចេ�ញ
�

�� ាប់់ កូូនខ្ចីី�ដើ�ើរទៅ�ៅដល់់
ទៅ�ៅធ្វើ�ើ� កាារអស់់ហើ�ើយ ចំំណែ�កខ្ញុំំជា
ក្រោ��ោយគេ�។ នៅ�ៅពេ�លយប់់ នោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានទទួួល
ដំំណឹឹ ងថាា កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមកជិិតដល់់
ហើ�ើយ ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមរំំសាាយប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុងកងឲ្យ�ទៅ�ៅ
�

រកបងប្អូូ�ននិិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារវិិញ។ ខ្ញុំំដើ�� �ើររយៈៈពេ�ល១៥ថ្ងៃ�ៃ
�� ប់់ សម្រា�ាក់់ដាំំ�
ទើ�ើបមកដល់់ឧដ្តុុង្គគ
� ខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�។ ខ្ញុំំឈ

បាយហូូប និិងដេ�កនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វអស់់ជាាច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�។
ៃ នៅ�ៅ
៍ ារស់់ ឃុំំ�
ពេ�លមកដល់់ស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិពោ�ោធិ៍តា
បាសាាក់់ ខ្ញុំំនិ
�� ិ ងបងប្អូូ�ន៤នាាក់់នាំំ� គ្នាា�កាាប់់រាានដីីដាំំស្រូ�ូ
� វ។
ក្រោ��ោយមករដ្ឋឋអំំណាាច បានចងក្រ�ងជាាក្រុ�ុមប្រ�វាាស់ដៃ�
់

និិងមាានគោ�ោក្រ�បីីសម្រា�ាប់់ព្យួួ� ររាាស់់។ ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ
កូូនស្រី�ី ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមកកូូនស្រី�ី របស់់ខ្ញុំំ��ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ
រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកផ្សេ�េងជាាមួួយប្តីី� ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅម្នាា�ក់់ឯង
រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។
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សៀ�ៀវភៅ� «នរោ�ត្តតម សីីហនុុ និិង ជូូ អេ�នឡាយ៖

មិិត្តតភាពដ៏៏ កម្រ�នៅ�ក្នុុ�ងអំំ ឡុុងនៃ�ការរីីកសាយភាយរបស់់សង្គ្រា�ាមត្រ�ជាក់់ »
ហូូ លីីយ៉ូូ� អេ�. ហែ�លឌ្រេ�េស

សៀ�ៀវភៅ�ៅ «នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ និិង ជូូ អេ�នឡាាយ៖ មិិត្តភាាពដ៏
ត
ក
៏ ម្រ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងនៃ�កាាររីីកសាាយភាាយរបស់់
សង្គ្រា��ា មត្រ�ជាាក់់ »
ុ
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែមាានសេ�ចក្តីី�សោ�ោមនស្សស ធ្វើ�ើ�
សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាសអំំពីី កាារចេ�ញផ្សា�ាយសៀ�ៀវភៅ�ៅ «នរោ�ោត្តតម

សីីហនុុ និិង ជូូ អេ�នឡាាយ៖ មិិ ត្តតភាាពដ៏៏កម្រ�នៅ�ៅក្នុុងអំំឡុ
ង
�
ុ

នៃ�កាាររីីកសាាយភាាយរបស់់សង្គ្រា�ា�មត្រ�ជាាក់់» ដែ�លជាា

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
កម្ពុុ�ជាា មាានប្រ�សាាសន៍៍ថាា សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ ពិិពណ៌៌នាាអំំពីី
ទំំនាាក់់ទំំនងដែ�លគ្មាា�នពីីរ រវាាងប្រ�មុុខរដ្ឋឋពីរី រូូ បដែ�លមាាន

ស្នាា�ដៃ�និិពន្ធរធ បស់់ឯកអគ្គគរាាជទូូត បណ្ឌិិ�ត ហូូលីយ៉ូូ�
ី អេ�.

សាាវតាារផ្ទុុយគ្នាា�
ស្រ�ឡះះ ដែ�លមួួយរូូប គឺឺជាាព្រះ�ះមហាាក្សសត្រ�
�
នៃ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុជាា
� និិ ងមួួយរូូបទៀ�ៀតគឺឺ ជាាអ្ននក

ជីីវប្រ�វត្តិិ�របស់់សម្តេ�េ ចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម

ចិិន។ បុុគ្គគលទាំំ� ងពីី របានព្យា�ាយាាមរក្សា�ាទំំនាាក់់ទំំនងដ៏៏

ហែ�លឌ្រេ�េស អតីីតលេ�ខាាផ្ទាា�ល់់និង
ិ ជាាអ្ននកសរសេ�រ
សីីហនុុ ព្រះ�ះវររាាជបិិ តាាជាាតិិខ្មែ�ែរ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ដឹឹកនាំំ�បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតរបស់់សាាធាារណរដ្ឋឋប្រ�ជាាមាានិិត

យូូរអង្វែ�ែងមួួយ ដែ�លបន្តតផ្តតល់់ជាាសាារៈ�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
ប្រ�ទេ�សទាំំ�ងពីីររហូូតមកទល់់ពេ�លបច្ចុុប្បបន្នន។
�
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

បណ្ឌិិ� ត ហែ�លឌ្រេ�េស បានចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ទៅ�ៅលើ�ើ

ទំំនងរវាាងរដ្ឋឋពីីរប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតទៅ�ៅ ហើ�ើ យទំំនាាក់់ទំំនងខាាងលើ�ើ

ណាាចក្រ�បុុរាាណមួួ យ និិងនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�នៃ�ី �រដ្ឋឋប្រ�កាាន់់

ម្នាា�ក់់ដែ�លអះះអាាងថាាជាាទាាយាាទរបស់់ព្រះ�ះមហាាក្សសត្រ�នៃ�

មិិត្តត ភាាពដ៏៏កម្រ�រវាាងសែ�ស្រ�ឡាាយរាាជវង្សសនៃ�ព្រះ�ះរាាជាា

យករបបកុុម្មុុ�យនីីស្តតដ៏លេ៏ �ចធ្លោ�ោ�មួួ យក្នុុ�ងទ្វីី�បអាាស៊ីី�ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��១៩៧០ នៅ�ៅពេ�លដែ�លលោ�ោកនៅ�ៅជាាសិិស្សសវិិទ្យា�ាល័័យ

ម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុងមាាតុុប្រ�ទេ�សរបស់់
លោ�ោក គឺឺ ប្រ�ទេ�សស៊ីីលីី
�
�
ក្នុុ�ងទ្វីី�បអាាមេ�រិិកខាាងត្បូូ� ង។

បណ្ឌិិ� ត ហែ�លឌ្រេ�េស រំំឭកថាា នៅ�ៅខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��
១៩៧០ បន្ទាា�ប់ពី
់ ី សម្តេ�េច សីី ហនុុ ត្រូ�ូ វបានទម្លាា�ក់់ចេ�ញ

ពីីដំំណែ�ងដោ�ោយរដ្ឋឋប្រ�ហាាររបស់់សេ�នាាប្រ�មុុខ លន់់ នល់់

លោ�ោកមាានកាារឈឺឺចាាប់់ ប្រ�កបដោ�ោយក្តីី� អាាណិិតអាាសូូរ

ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះរាាជកិិ ច្ចចខិិ តខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងរបស់់សម្តេ�េចសីីហនុុ
ក្នុុ�ងកាារកាារពាារបូូ រណភាាពទឹឹកដីី និិងឯករាាជ្យយភាាព
របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

ហាាក់់ដូច
ូ ជាាចម្លែ�ែកសម្រា�ាប់់ រូូបខ្ញុំំ�� ពោ�ោលគឺឺអ្នន កដឹឹកនាំំ�
រាាជវង្សសអង្គគរ បានកសាាងទំំនាាក់់ទំំនងដែ�លគ្មាា�នពីីរជាា
មួួ យនឹឹងអ្ននកដឹឹកនាំំ�នយោ�ោបាយនៃ�ប្រ�ទេ�សដែ�លប្រ�កាាន់់នូូវ
ិ �ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់រាាជវង្សស។»
មនោ�ោគមន៍៍វិជ្ជាា

បណ្ឌិិ� ត ហែ�លឌ្រេ�េស បានស្រា�ាវជ្រា�ាវរកឃើ�ើញថាា

សាាខាានៃ�ភ្នាា�ក់់ងាារសាារព័័ត៌មា
៌ ានចិិន ស៊ីី�នហួួរ ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ
សាាន់់ត្យា�ាហ្គោ�ោ� ប្រ�ទេ�សស៊ីី�លីី បានរក្សា�ាទុុកនូូវឯកសាារ

ទាំំ�ងអស់់ជាាភាាសាាអេ�ស្ប៉ាា��ញ ស្តីី�អំំពីីព្រះ�ះរាាជសេ�ចក្តីី�
ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ របស់់សម្តេ�េច សីី ហនុុ ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ នៅ�ៅ

រដ្ឋឋធាានីីរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិននៅ�ៅមុុនព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ នោះ�ះ�មួួយ
ថ្ងៃ�។
ៃ មើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាាមិិ នទំំនងសោះ�ះ� ដែ�លរបបកុុម្មុុ�យ
នីីស្តតមួួ យ ផ្តតល់នូូវកាារគោ�ោរពរាាក់់
់
ទាាក់់ចំំពោះ�ះ�អតីីតសមាាជិិក

មុុខដំំណែ�ងជាាអ្ននកឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងផ្ទាា�ល់រ់ បស់់សម្តេ�េច សីីហនុុនិង
ិ

រាាជវង្សសយ៉ាា
�ងដូូច្នេះ�ះ� ជាាពិិសេ�សក្នុុ�ងអំំឡុងបដិិវដ្តត
ន៍វ៍ ប្បបធម៌៌
ុ
ចិិនទៀ�ៀតនោះ�ះ�។ តាាមពិិតទៅ�ៅអ្វីី� ៗកើ�ើតឡើ�ើងបែ�បនេះ�ះមែ�ន។

របស់់ទ្រ�ង់់ បន្ទាា�ប់់ពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ដ៏៏ខ្លោ� ោ�ចផ្សា�ារនេះ�ះ កើ�ើ ត

កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវដើ�ើម្បីី�សរសេ�រជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះឡើ�ើ ង

«នេះ�ះបានញ៉ាំំ��ងឲ្យ�រូូ បខ្ញុំំចា
�� ាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ជាាពន់់ពេ�ក

ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះរាាជដំំណើ�ើ រជីីវិិតនយោ�ោបាយរបស់់ សម្តេ�េច

នៅ�ៅអំំឡុងឆ្នាំំ��
២០១៥។ បន្ទាា�ប់់ពីីសំំណេ�របានបញ្ចច ប់់ទៅ�ៅ
ុ
គឺឺ មាានកាារកែ�សម្រួ�ួល និិងកែ�តម្រូ�ូ វបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ៅរវាាង

រដ្ឋឋមន្ត្រី� �ចិ
ី ន
ិ ជូូ អេ�នឡាាយ។ ទំំនាាក់់ទំំនងនេះ�ះ ហាាក់់ដូច
ូ

សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះមាានកម្រា�ាស់់ ២២០ទំំព័័រ និិងត្រូ�ូវ

រដ្ឋឋនៃ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�មួួ យដែ�លប្រ�ណិិ ប័័តន៍៍ព្រះ�ះពុុទ្ធធ

របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា ដែ�លទទួួលបាន

ចាាប់់តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៦៧មក បណ្ឌិិ�ត ហែ�លឌ្រេ�េស កាាន់់
តែ�ងចង់់ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះរាាជសុុខទុុក្ខខ និិងព្រះ�ះរាាជហឫទ័័យ
មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។

មិិ ត្តតភាាពបានយកឈ្នះះ�លើ�ើមនោ�ោគមន៍៍វិិជ្ជាា�។

បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មតាំំ�ងពីីឆ្នាំ�ំ �១៩៧០ និិងបានបញ្ចច ប់់ទៅ�ៅ

សីីហនុុ៖ សម្ព័័�ន្ធធភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាមួួ យនឹឹងនាាយក

ឆ្នាំំ��២០១៥និិងឆ្នាំំ��២០២០។

ិ
ិ ាល រវាាងព្រះ�ះប្រ�មុុខ
ជាាទំំនាាក់់ទំំនងមួួ យដ៏៏វិសេ�សវិ
សា

បោះ�ះពុុម្ពពឡើ�ើងដោ�ោយគម្រោ��ោងស្រា�ាវជ្រា�ាវភាាសាាចិិន

សាាសនាា និិងនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�នៃ�ី �រដ្ឋឋកុុម្មុុ�យនីីស្តតមួួយ។
ក្នុុងនាាមជាាអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវក្មេ�េ
ងវ័័យលើ�ើផ្នែ�ែកទំំនាាក់់ទំំនង
�
អន្តតរជាាតិិ ខ្ញុំំបានដឹ
ង
ឹ តិិចតួួចណាាស់់អំំពីកា
ី ារដែ�លទំំនាាក់់
��
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ
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ម៉៉ម ស្រឿ��ឿន អតីីតកងដឹឹកជញ្ជូូន
� អ្ននកទោ�ស
យកទៅ�សម្លាាប់់ នៅ�មន្ទីរ� ី សន្តិិ�សុុ ខគគរ
កែ�ម សុុ ភីី និិង មេ�ន នឿ�ឿន

ម៉៉ម ស្រឿ��ឿន អតីីតកងដឹឹកជញ្ជូូ� នអ្នន កទោ�ោសយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ និិងអ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ទស្សសនាាកាារិិយាាល័័យស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងបណ្ណាា�ល័័យឯកសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(ទូូច វណ្ណេ�ត/
េ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រ៍៍ ទីី ១៧ ខែ�សីី ហាា ឆ្នាំំ��២០២១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯកសាារកម្ពុុជាា
� ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម បានរៀ�ៀបចំំវេ�ទិិ កាាស្រា�ាវជ្រា�ាវ
អំំពីីដំំណើ�ើ រជីីវិិតរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិត ពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហម តាាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធវីីដេ�អូូ
ធ
ដោ�ោយមាានកាារអញ្ជើ�ើ � ញ

ពិិសោ�ោធន៍៍ និិងកាារចង់់ចាំំរ� បស់់គាាត់់ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងយល់់
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ដ�ដខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

លោ�ោកតាា ម៉៉
ម ស្រឿ��ឿន បានរំំលេ�ចអំំពីីសាាវតាារ

របស់់ខ្លួ�នទៅ
ួ �ៅកាាន់់និស្សិិ�
ិ
តស្រា�ាវជ្រា�ាវថាា ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��ម៉៉
��
ម
ចូូលរួួមពីី លោ�ោកតាា ម៉៉
ម ស្រឿ��ឿន អតីី តកងដឹឹ កជញ្ជូូ�នអ្ននក
ស្រឿ��ឿន កើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៤៧ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមហាាខ្ញូូ�ង
ទោ�ោសយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅមន្ទីី� រសន្តិិ�សុុខគគរ ស្ថិិត
� នៅ�ៅក្នុុង
�

ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម និិ ងនិិ ស្សិិ� តស្រា�ាវជ្រា�ាវ

ឃុំំ�មហាាខ្ញូូ�ង ស្រុ�ុកកោះ�ះ�សូូទិិន ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ ខ្ញុំំ��
រៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� គូូង ហ៊៊ន់់ និិងបច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺជាា

វេ�ទិិកាាស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីីអនុ
� ញ្ញា
ុ ា តឲ្យ�និិស្សិិ�តស្រា�ាវ

កំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ ខ្ញុំំមា
�� ានឪពុក
ុ ម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ��

នៃ�សាាកលវិិទ្យា�ាល័័យភូូមិិន្ទទភ្នំំពេ�ញ។
�
គោ�ោលបំំណងនៃ�

កសិិកររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំគគ
� រ ស្រុ�ុក

ិ
ជ្រា�ាវវ័័យក្មេ�េងស្ដាា�ប់់រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ម៉៉
ម ទុំំ� និិងម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� បាន ណែ�ម។ ខ្ញុំំគឺ
�� ឺជាាកូូនទីី៦
ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងដើ�ើម្បីី�ជាាកាារចែ�ករំំលែ�កនូូវបទ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ក្នុុងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី
ចំំនួួន៧នាាក់់។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនថ្នាា�ក់់
�
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ទីី៧សង្គគមចាាស់់ នៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាវត្តតមហាាខ្ញូូ�ង

�� ិតជាាភ័័យតក់់ស្លលត់់
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមកដល់់ផ្ទះះ�វិិញ ខ្ញុំំពិ

ចម្កាា�ររហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �ចុុងឆ្នាំំ��១៩៦៩។ បន្ទាា�ប់់ពីីមាានរដ្ឋឋ

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១៩៧
�
៨ ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ បានដកឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅរោ�ោង

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំឈ
��
ប់់ រៀ�ៀនដើ�ើម្បីី�ជួួយធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចំំកាារឪពុុកម្តាា�យ
ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយខ្ញុំំបានប្រា
�ប់់ ប្រ�ពន្ធធអំំពីីហេ�តុុកាារណ៍៍
��
�� ានអាាយុុ១៣ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� �ស្រែ��
វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំមា
សម្លាា�ប់់ នោះ�ះ�។
ប្រ�ហាាររបស់់ លន់់ នល់់ នៅ�ៅដើ�ើ មឆ្នាំំ�� ១៩៧០ ខ្ញុំំ�� ឃើ�ើញ
�� នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ។
�� ិ នបានចូូលរួួមបាតុុកម្មមទេ�។
ខ្ញុំំមិ

លោ�ោកតាា ស្រឿ��ឿន រៀ�ៀបរាាប់់ បន្តតថាា នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧១
ខ្ញុំំ��ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូូលធ្វើ�ើ� ជាាកងចល័័ត។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំរៀ�ៀប
��
កាារប្រ�ពន្ធធ និិងមាានកូូ នស្រី�ីម្នាា�ក់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៤
ដល់់១៩៧៥ ខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាារ បានផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិ

ចំំកាារសាាមសិិប និិងធ្វើ�ើ�ជាាកងចល័័តដដែ�ល។ ក្រោ��ោយ

មកទៀ�ៀត ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ស្រែ��រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �
១៩៧៥។ ចាាប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៦ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្ញុំំត្រូ�ូ
�� វបាន
ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅលើ�ើ កទំំនប់់តាាសេ�ក អស់់រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល

២ខែ� ទើ�ើបត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិ ញ។ ៥ថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វ

បានដកឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងដឹឹកជញ្ជូូ�នវិិញ។ មិិ ត្តត សៀ�ៀ
គឺឺជាាប្រ�ធាានកងដឹឹកជញ្ជូូ�ននៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ ដល់់

ជាាងដើ�ើម្បីីសាា
� ងសង់់ រោ�ោងបាយរួួ មសម្រា�ាប់់ សហករណ៍៍។
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� វត្តតគគរ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំជួួសជុុលឡើ�ើងវិិញ

និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាាឃ្លាំំ��ងស្តុុ�កស្រូ�ូ វអង្កករ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកង

ទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ ខ្ញុំំរួ�� ួ មជាាមួួ យក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ
បន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ និិងប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��រហូូតមកដល់់
សព្វវថ្ងៃ�ៃ ។

បន្ទាា�ប់់ពីីលោ�ោកតាា ស្រឿ��ឿន រៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីដំំណើ�ើ រ
ិ ប្រា�ប់់ ដល់និ
ជីីវិត
់ ស្សិិ�
ិ
តស្រា�ាវជ្រា�ាវវ័័យក្មេ�េងរួួ ច និិស្សិិ�ត

មួួ យចំំនួួនបានសួរួ សំំណួួ រទាាក់់ទងនឹឹងកាារកាាប់់ សម្លាា�ប់់

នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ លោ�ោកតាា
ស្រឿ��ឿន ផ្ដាំំ��ផ្ញើ�ើ�ទៅ�ៅកាាន់់និស្សិិ�
ិ
តស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីសាារ

សំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួ�ន
ួ
និិងត្រូ�ូវខិិតខំំសិិក្សា�ារៀ�ៀនសូូត្រ�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ បញ្ជាាខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅដឹឹកជនជាាតិិចាាមតាាមរទេះ�ះ

គោ�ោដើ�ើម្បបយកមកសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ។ មិិ ត្តត
សៀ�ៀ រៀ�ៀបចំំរទេះ�ះគោ�ោចំំនួួន១៥គ្រឿ��ឿងដើ�ើម្បីី�ដឹឹកជញ្ជូូ�ន

ប្រ�ជាាជន និិងប្រា�ប់់ ប្រ�ជាាជនថាា អង្គគកាារជម្លៀ�ៀ�សគាាត់់

ពីីភូូមិិឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅមូូ លដ្ឋាា�នថ្មី�ី ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មកដល់់ផ្លូូ�វក្បា�ាលទំំនប់់គគរ កងឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រា�ប់់

ទិិសឲ្យ�បរទេះ�ះចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត គគរដើ�ើម្បីី�សម្លាា�ប់់ប្រ�ជាាជន

ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៅ�ៅវិិញ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីដឹក
ឹ ប្រ�ជាាជនទៅ�ៅដល់់ទីីតាំំ�ង

ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ បានកងឈ្លលបបញ្ជាាឲ្យ�ទៅ�ៅជីីករណ្ដៅ�ៅ�។ ខណៈៈពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពង់់ជីក
ី ដីី កងឈ្លលបចាាប់់ផ្តើ�ើ� មសម្លាា�ប់់អ្ននកទោ�ោស
ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ដោ�ោយយកពូូថៅ�ៅវាាយក្បា�ាលប្រ�ជាាជន និិ ង
យកដាាវចាាក់់ទម្លុះះ��បំំពង់ក
់ រួួចហើ�ើយតម្រៀ��ៀបនៅ�ៅក្នុុ�ងរណ្ដៅ�ៅ�។

ខ្ញុំំ�� ឃើ�ញ
ើ កាារសម្លាា�ប់់នេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយមាានកង
ឈ្លលបប្រ�មាាណ ៣ទៅ�ៅ៤នាាក់់សម្លាា�ប់់ប្រ�ជាាជនទម្លាា�ក់់

ទៅ�ៅក្នុុ�ងមួួ យរណ្ដៅ�ៅ�។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំជី
�� ក
ី រណ្តៅ�ៅ�រួួ ច និិងស្នើ�ើ�
សុំំ�បររទេះ�ះគោ�ោចេ�ញទៅ�ៅវិិញ គឺឺមាានកងឈ្លលបម្នាា�ក់់ជាា

អ្ននកជូូនខ្ញុំំ។
�� ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំដើ�� �ើរមកម្នាា�ក់់ឯង ខ្ញុំំនឹ
�� ង
ឹ ត្រូ�ូវបាន
យល់់ច្រ�ឡំំថាា ជាាអ្ននកទោ�ោសនិិងត្រូ�ូ វយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ដែ�រ។
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ម៉៉ម ស្រឿ��ឿន អតីីតកងដឹឹកជញ្ចូូ� នអ្នន កទោ�ោសយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅ
មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ និិងអ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់និស្សិិ�
ិ
តស្រា�ាវជ្រា�ាវនៃ�សាាកលវិិទ្យា�ាល័័យ
ភូូមិិ ន្ទទភ្នំំ�ពេ�ញ តាាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធវីីដេ�អូូ
ធ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�សីីហាា
ឆ្នាំំ��២០២១។ (ទូូច វណ្ណេ�ត/
េ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ
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ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជាមួួយសាកសពទាហាន លន់់ នល់់
សួួ ត វិិចិត្រ�
ិ
មៀ�ៀច គីីមហ័័ន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៦ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�អំំពិិលលើ�ើ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្ដដ
កំំពង់់ ចាាម។ បច្ចុុប្បបន្ននរស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្រ�ឡៅ�ៅស្រោ��ោង
�

ឃុំលំំទ
ំ�
ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្ដដឧត្ដដរមាានជ័័យ។ គីីមហ័័ន

ិ របស់់ខ្លួ�នដែ
បានរៀ�ៀបរាាប់់ ពីដំំណើ�ើ
ី
រជីីវិត
ួ �លធ្លាា�ប់់ ឆ្លលងកាាត់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនាាន់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ១៦ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�១
� ៩៧០។ នៅ�ៅពេ�ល
នោះ�ះ�ខ្ញុំំបានរៀ�
��
ៀបកាារជាាមួួ យ ម៉ាា
� ថូូ ដែ�លជាាទាាហាាន
លន់់ នល់់។ រយៈៈពេ�លកន្លះះ�ខែ�ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��និ ិ ងប្ដីី�បាន
ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីគ្នាា� ដោ�ោយសាារតែ�គាាត់់ជាាប់់ កាាតព្វវកិិច្ចជា
ច ា
កងទ័័ពនៅ�ៅឯសមរភូូមិិ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំបានចូ
��
លបម្រើ��ើ
ូ

កាារងាារនៅ�ៅក្នុុងរោ�ោងចក្រ�កាាត់់
ដេ�រ និិ ងតម្បា�ាញ ដែ�លមាាន
�
ចម្ងាា�យប្រ�មាាណ៦គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីី
ទីីរួួមខេ�ត្ដដកំំពង់់ ចាាម។
ូ

នៅ�ៅក្នុុងខែ�មីីនាា
ឆ្នាំំ�� ១៩៧០ រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េច
�
ព្រះ�ះនរោ�ោត្ដដម សីីហនុុ កើ�ើតមាានឡើ�ើង ដែ�លជាាហេ�តុុ

បណ្ដាា �លឲ្យ�កម្មមករនៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងចក្រ�មាានកាារភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�ល

មៀ�ៀច គីីមហ័័ន អាាយុុ៦៦ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ស្រ�ឡៅ�ៅស្រោ��ោង
ឃុំំ�លំំទង ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្ដដឧត្ដដរមាានជ័័យ។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឲ្យ�មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នស្លាា�ប់់ បាត់់បង់់ ជីីវិិត ហើ�ើយប្រ�ជាាជន
និិងនាំំ�គ្នាា�ចេ�ញមកក្រៅ��ៅយ៉ាា
�ងកកកុុញដើ�ើម្បីី�មើ�ើលកាារ

មួួ យចំំនួួនបានចាាកចេ�ញពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីីទៅ�
� ៅ
ហែ�បាតុុកម្មម។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំបានឃើ�ើ
ញបាតុុករជាា
��
សម្ងំំ� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�អំំពិិលលើ�ើ
ច្រើ�ើ�នបាននិិងកំំពុុងនាំំ�គ្នាា�ស្រែ��កតវ៉ាា
�ដើ�ើម្បីី�ទាាមទាារអំំណាាច
ឲ្យ�សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តត ម សីីហនុុ ។ បាតុុករទាំំ� ងនោះ�ះ�កាាន់់

ព្រ�មទាំំ�ងគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំបាននាំំ
��
គ្នាា�ធ្វើ�ើ
�
ដំំណើ�ើ
�
រដោ�ោយថ្មើ�រ�ើ

កងកម្លាំំ�� ងរក្សា�ាសន្ដិិ�សុុខ លន់់ នល់់ ទៀ�ៀតផង។ សកម្មមភាាព

ជួួបកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងនៅ�ៅពាាក់់កណ្ដាា �លផ្លូូ�វ ហើ�ើយកងទ័័ព

កាំំ�បិិត ពូូថៅ�ៅ និិងដំំបង ហើ�ើយបានវាាយប្រ�ហាារទៅ�ៅលើ�ើ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ បានប្រែ�ែក្លាា�យទៅ�ៅជាាកាារប្រើ��ើប្រា�ស់់អំំពើ�ើ
ហិិង្សា�ា និិងកាារបាញ់់តបតមិិ នញញើ�ើតដៃ�ពីីសំំណាាក់់
កងកម្លាំំ��ងប្រ�ដាាប់់ អាាវុុធ លន់់ នល់់។

ខ្ញុំំមា
�� ានកាាររន្ធធត់់ចិិត្ដដណាាស់់ និិងបានអង្គុុ�យយំំនៅ�ៅ
ក្បែ�ែររបងរោ�ោងចក្រ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន។ ខ្ញុំំ��
ឃើ�ើញឪពុក
ុ របស់់ខ្ញុំំរ�� ត់់សំំដៅ�ៅមករកខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្នុុ�ងរោ�ោងចក្រ�
ដើ�ើម្បីី�យកខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់ ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ។ បាតុុកម្មមនេះ�ះបានបង្កក
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ជើ�ើងទៅ�ៅកាាន់់ឃុំំ� រលួួស រកកន្លែ�ែងសុុវត្ថិិ�ភាាព។ ចៃ�ដន្យយយើ�ើង

វៀ�ៀតកុុងទាំំ�ងនោះ�ះ� បានឲ្យ�យើ�ើងចូូលបម្រើ��ើក្នុុ�ងចលនាា
របស់់ខ្លួ�ន
ួ ។ យើ�ើងត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាកងកម្លាំំ��ង

ស្នូូ�លដើ�ើម្បីី�បំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញផ្លូូ�វថ្ននល់់ និិងស្ពាា�ន ដើ�ើម្បីី�កាាត់់
ផ្ដាា�ច់់កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ ររបស់់ទាាហាាន លន់់ នល់់។

បន្ទាា�ប់់ពីបម្រើ��ើដល់
ី
ច
់ លនាាវៀ�ៀតកុុងបានមួួ យរយៈៈ

យើ�ើងក៏៏ មាានឱកាាសធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់ឃុំំ�រលួួស នៃ�
ស្រុ�ុកចំំកាារលើ�ើ បន្ទាា�ប់់ពីក
ី ងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងត្រូ�ូវបានវាាយ
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រុុញច្រា�ានដោ�ោយទាាហាាន លន់់ នល់់ ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅវិិ ញ។ ឃុំំ�

រលួួសជាាទីី តាំំ� ងដែ�លមាានកាារប្រ�មូូលផ្ដុំំ�� ដោ�ោយកងទ័័ព
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិ ងវៀ�ៀតកុុង។

សកម្មមភាាពឆក់់ប្លលន់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងភូូមិិកើ�ើតមាានឡើ�ើងជាា
បន្ដដបន្ទាា�ប់់ និិងបង្កកក្ដីី�ព្រួ�ួយបារម្ភភដល់់កូូនចៅ�ៅរបស់់អ្នន ក

ភូូមិិនៅ�ៅពេ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងបានចូូលមកភូូមិិកាាន់់តែ�

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នឹឹងសាាកសពប្រ�ហែ�ល២០ទៅ�ៅ៣០ ដែ�លមាានសភាាព

ខ្ទេ�េចខ្ទីី�ដោ�ោយសាារកាារផ្ទុះះ��គ្រា�ាប់់ នៅ�ៅសមរភូូមិិ។ ខ្ញុំំមា
�� ាន
អាារម្មមណ៍៍ ព្រឺ�ឺព្រួ�ួចខ្លាំំ��ងណាាស់់ ដោ�ោយបានអើ�ើតក្បា�ាល

ទៅ�ៅកាាន់់អ្នន កបើ�ើកបរនៅ�ៅខាាងមុុខ ខណៈៈពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��
កំំពុុងអង្គុុ�យពីីលើ�ើសាាកសពដែ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរឹឹង។ បន្ទាា�ប់់
ពីីភាាពព្រឺ�ឺព្រួ�ច
ួ នេះ�ះបានកន្លលងផុុតទៅ�ៅ ខ្ញុំំទៅ�� �ៅដល់់រដ្ឋឋធាានីី

ភ្នែ�ែករបស់់កងទ័័ពទាំំ� ងនោះ�ះ� និិ ងត្រូ�ូ វធ្វើ�ើ� សកម្មមភាាពគ្រ�ប់់

�� �ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់ចម្កាា�រដូូង
ភ្នំំ�ពេ�ញ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
��
ដើ�ើម្បីី�ជួួបជាាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យក្មេ�េករបស់់ខ្ញុំំ។

កោ�ោរសក់់ និិងត្រូ�ូវសម្ងំំ� លាាក់់ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�។

ម្ដាា�យក្មេ�េក រួួ មជាាមួួ យកូូនអាាយុុ ៦ខែ�។ បរប៉ៃ�ៃលិិន គឺឺជាា

ទៅ�ៅកាាន់់ឃុំំ�អំំពិិលលើ�ើវិិញ បន្ទាា�ប់់ពីីមាានកាាររំំដោះ�ះ�

សាារតែ�តំំបន់់នេះ�ះមាានកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយនាាយទុុន ឈ្មួួ�ញ

ច្រើ�ើ�ន។ នាារីីៗនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ រស់់នៅ�ៅដោ�ោយលួួចលាាក់់ពីី ក្រ�សែ�

បែ�បយ៉ាា
�ងដើ�ើម្បីី�បំំផ្លាា�ញសម្រ�ស់់របស់់ខ្លួ�ន
ួ ។ នាារីីភាាគ
លុះះ�ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៣ ខ្ញុំំសម្រា�
��
ាលបានកូូនស្រី�ម្នាា�ក់
ី
់។
ច្រើ�ើ�នបានប្រើ��ើប្រា�ស់់មធ្យោ�ោ�បាយដោ�ោយកាារលាាបធ្យូូ� ង
ខ្ញុំំ��សម្រេ��ចចិិ ត្ដដធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់ប រប៉ៃ�ៃលិិ ន បីីនាាក់់
លុះះ�ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧២ យើ�ើងបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រត្រ�ឡប់់

ដោ�ោយទាាហាាន លន់់ នល់់។ យើ�ើ ងបានធ្វើ�ើ� ដំំណើ�ើ រប្រ�ហែ�ល

៥០គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅដល់់
ភូមិ
ូ ិ កំំណើ�ើ តរបស់់ខ្លួ�នដែ
ួ �ល
ូ
មាានសភាាពខ្ទេ�េចខ្ទាំំ��។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំជួ
�� ួបជុំំ�ជាាមួួ យសាាច់់
ញាាតិិ និិងប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយក្រោ��ោយមកខ្ញុំំសម្រេ��ចចិិត្ដដធ្វើ�ើ�
��

ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់អង្គគភាាពតាំំ� ងគោ�ោក បន្ទាា�ប់ពី
់ ី មាានកាារវាាយ

ទីីតាំំ�ងដែ�លមាានសុុខសុុវត្ថិិ� ភាាពកាាលជំំនាាន់់នោះ�ះ� ដោ�ោយ
ជនជាាតិិបារាំំ�ង និិងជាាតំំបន់់ដែ�លមិិ នទាាន់់មាានភាាព

ចលាាចល។ ក្រោ��ោយមកប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំបានទៅ
��
�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�
ដែ�រ បន្ទាា�ប់់ពីគា
ី ាត់់រត់់ចេ�ញអង្គគភាាពដែ�លកំំពុង
ុ ប្រ�យុុទ្ធធ
លើ�ើសមរភូូមិិ។ ប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំបា
�� នរស់់នៅ�ៅដោ�ោយលួួចលាាក់់ គេ�ច

ពីីកាារតាាមចាាប់់របស់់គិិញសម្ងាា�ត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពរបស់់

អង្គគភាាពតាំំ� ងគោ�ោក ជាាអង្គគភាាពទ័័ពរបស់់ លន់់ នល់់ ហើ�ើយ

ខ្លួួ�ន។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែដោ�ោយសាារកាារធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សរបស់់គាាត់់នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃ មួួ យគិិញសម្ងាា�ត់់របស់់ លន់់ នល់់ បានចាាប់់ខ្លួួ�នគាាត់់រួួច

ជួួនកាាលបានរុំំ�សាាកសព នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្នន ករបួួ សស្លាា�ប់់

តម្លឹឹ�ងឲ្យ�ឆ្មាំំ��គុុកជាាថ្នូូ�រជាាមួួ យកាារដោះ�ះ�លែ�ងគាាត់់។

បែ�កដោ�ោយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារចេ�នឡាាទីី១ និិងចេ�នឡាាទីី២។
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�កាា
��
រនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពពេ�ទ្យយដែ�លមាានអ្ននក
របួួសជាាច្រើ�ើ�នមកពីីសមរភូូមិិ។ ខ្ញុំំមើ�
�� ើលថែ�អ្ននករបួួសហើ�យ
ើ
បាត់់បង់ជី
់ ីវិិត។ អ្នន ករបួួសម្នាា�ក់់បានស្រែ��កហៅ�ៅខ្ញុំំ�� ហើ�ើយប្រា�ប់់

ឲ្យ�ជួួ យយកទឹឹកឲ្យ�គាាត់់ផឹឹ ក ប៉ុុ�ន្ដែ�ែត្រូ�ូវបានក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយព្យួួ� រ
សេ�រ៉ូូ�មឲ្យ�គាាត់់វិិ ញដើ�ើម្បីី�ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��គាាត់់បានភ្លាា�មៗ។

ទិិដ្ឋភា
ឋ ាពទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ បានបង្កកឲ្យ�ខ្ញុំំមាា
�� នកាារភ័័យខ្លាា�ច
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ដោ�ោយសាារពុំំ�មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍លើ�ើ

កាារងាារទាំំ� ងអស់់នេះ�ះ។ ក្រោ��ោយមក តំំបន់់តាំំ� ងគោ�ោក ត្រូ�ូ វ
បានវាាយរំំដោះ�ះ�ដោ�ោយកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដោ�ោយសាារតែ�

ប្រ�ជាាជននៅ�ៅតំំបន់់នេះ�ះមាានភក្ដីី�ភាាព ជាាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម
និិងផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នចេ�ញពីីកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ លន់់ នល់់។

ភ្លាា�មៗបន្ទាា�ប់់ពីទទួ
ី លបរា
ួ
ាជ័័យ អង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�� បាន

បញ្ជូូ�នខ្ញុំំទៅ�� �ៅកាាន់់រដ្ឋឋធាានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញតាាមរយៈៈឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�
ដឹឹកសាាកសពទាាហាាន លន់់ នល់់ អំំឡុុងពេ�លកាារ
វាាយប្រ�ហាារ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ
��
ដំំណើ�ើ
�
រជាាមួួ យ
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បញ្ជូូ�នទៅ�ៅគុុកធំំនៃ�ខេ�ត្ដដបរប៉ៃ�ៃលិិន។ រយៈៈពេ�លពីីរថ្ងៃ�ៃ ក្រោ��ោយ
មក ខ្ញុំំទទួួ
�� លបានដំំណឹឹ ងពីីគាាត់់ ហើ�ើយបានយកមាាសមួួ យ

លុះះ�ដល់់ខែ�ចែ�ត្រ� ឆ្នាំំ�� ១៩៧៣ សភាាពកាារណ៍៍ នៃ�កាារ
ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ករបស់់ទាាហាាន លន់់ នល់់ បានកើ�ើតឡើ�ើង

កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងក្លាា� ដែ�លបណ្ដាា �លឲ្យ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅបរប៉ៃ�ៃលិិន
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់តំំបន់ព្រំ�ំដែ
់ �ននៃ�ជួួរភ្នំំ�ដងរែ�កជាាមួួ យ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កងទ័័ព លន់់ នល់់ បានប្រ�កាាសតាាម

ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�ថាា សូូមបងប្អូូ�នកុំំ� ធ្វើ�ើ� ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់ព្រំ�ំដែ�ន
ឲ្យ�សោះ�ះ�ពីីព្រោះ��ះ�វាាជាាគោ�ោលនយោ�ោបាយរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ទេ� ព្រោះ��ះ�ពេ�លនោះ�ះ�កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លត្រៀ��ៀមខ្លួួ�ន
ជាាអ្ននកនាំំ�ផ្លូូ�វប្រ�ជាាជនទៅ�ៅកាាន់់ព្រំ�ំដែ�ន។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំទទួ
�� ួលដំំណឹឹងថាា ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ទទួួលជ័យ
័ ជម្នះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�ល

នោះ�ះ�ខ្ញុំំឃើ�ើ
�� ញកងទ័័ពជាាច្រើ�ើ�នស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ឯកសណ្ឋាា�ន
ពណ៌៌ ខ្មៅ�ៅ�។ ពីីរថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបណ្ដេ�េញ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

យើ�ើងចេ�ញពីីទីីប្រ�ជុំំ�ជនប៉ៃ�ៃលិិនទៅ�ៅកាាន់់ទីីជនបទដាាច់់

ឃ្លាា�នបន្ដដរហូូតដល់់យើ�ើងត្រូ�ូ វបានជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅភ្នំំ�ក្រ�ពើ�ើ

បាត់់ដំំបង។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានឲ្យ�យើ�ើងសម្រា�ាក

ឆ្នាំំ��១៩៧៩។

ស្រ�យាាល។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅដល់់ភ្នំ�ជើ�ើ
ំ ងទីីង ខេ�ត្ដដ
បណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នន និិងរង់់ចាំំនូូ
� វកាារចាាត់់ចែ�ងពីីថ្នាា�ក់់លើ�។
ើ

ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�
�� ៅរស់់នៅ�ៅត្រ�ង់់ម្ដុំំ�� បឹឹងវៀ�ៀង
ជិិតដងស្ទឹឹ�ងអូូ រឈើ�ើទាាលដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។ ខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់

ឃើ�ើញខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកមនុុស្សសទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោល។ នាារីី
ម្នាា�ក់់ដែ�លជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់ក្រុ�ម
ុ គ្រួ�ួសា ារដ៏៏ស្ដុុកស្ដដម្ភភម្នាា�ក់់
�

ត្រូ�ូ វបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាញ់់សម្លាា�ប់់ បន្ទាា�ប់ពី
់ ី គាាត់់បានលួួច
ហូូបម្ហូ�បអា
ូ
ាហាាររបស់់សមូូហភាាព។ គាាត់់ត្រូ�វូ បានខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមតាាមទាាន់់ចំំនួនពី
ួ រី ដង ហើ�ើយបណ្ដើ�ើ� រកាាត់់មុុ ខខ្ញុំំ��

ខេ�ត្ដដបាត់់ដំំបង នៅ�ៅពេ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ
ភ្នំំ�ក្រ�ពើ�ើ គឺឺ ជាាសមរភូូមិិក្ដៅ�ៅ�របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លមាាន

កាារបាញ់់បោះ�ះ និិងជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនពីីទីីតាំំង
� មួួ យទៅ�ៅ
ទីីតាំំង
� មួួយទៀ�ៀត។ យើ�ើងរស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ដោ�ោយមាានកាារ

ប្រ�ទាាញប្រ�ទង់់ គ្នាា�រវាាងកងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកង
ិ
ទ័័ពវៀ�ៀតណាាម ហើ�ើយបណ្តាា�លឲ្យ�មាានកាារបាត់់បង់់ជីវិី ត

មនុុស្សសយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ន។ ខ្ញុំំ�ឃើ�ើ
� ញកងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហមនិិង
កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម ស្លាា�ប់់ ពាាសពេ�ញដីីនៅ�ៅពេ�លដែ�ល

យើ�ើងចល័័តចេ�ញពីីតំំបន់មួ
់ ួ យទៅ�ៅតំំបន់់មួួយទៀ�ៀត។
យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅប្រ�ប់់ មាាត់់ព្រៃ�ៃចម្ងាា�យតែ�ប៉ុុ
� ន្មាា�ន
នៅ�ៅថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ងប្រាំ�ំពីីរកន្លះះ� ខ្ញុំំឃើ�ើ
�� ញ
ម៉ែ�ែត្រ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���ពីី
ះ កន្លែ�ែងខ្ញុំំ�� ។
មាានទង់់ ជ័័យ ដែ�លបង្ហាា�ញថាាជាាជ័័យជម្នះះ�របស់់កង
រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ខ្ញុំំចូ
ូ
�� លក្នុុ
�ង

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតវៀ�ៀតណាាមបានកាាន់់កាាប់់ ស្ទើ�ើ�រពាាសពេ�ញភ្នំំ�

ជាាង៤០ក្បា�ាល។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំជួ
�� ប
ួ ប្រ�ទះះនូូវកាារអត់់ឃ្លាា�ន

និិងរំំដោះ�ះ�យើ�ើង។ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជន

អង្គគភាាពចិិញ្ចឹឹ�មជ្រូ�ក
ូ ដែ�លមាានជ្រូ�ូកសរុុបចំំនួួនប្រ�មាាណ

ក្រ�ពើ�ើ។ ភ្លាា�មៗនោះ�ះ� កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានមកដល់់

យ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង។ ជាាញឹឹកញយខ្ញុំំលួួ
�� ចជ័័រចុុង និិងបាយជ្រូ�ូក
ដទៃ�ទៀ�ៀតវិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់់ភូូមិិកំំណើ�ើ តវិិញ និិង
យកមកហូូបចម្អែ�ែតក្រ�ពះះ។ កាាររស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារអត់់

ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកសាាងជីីវិិតឡើ�ើងវិិញ។

ផ្ទះះ�របស់់ មៀ�ៀច គីីមហ័័ន នៅ�ៅភូូមិិ ស្រ�ឡៅ�ៅស្រោ��ោង ឃុំំ�លំំទង ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្ដដឧត្ដដរមាានជ័័យ។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ការិ ិយាល័័ យ

ព័័ ត៌មា
៌ នសាធារណៈៈ

«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មាា
៌ នសាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបានបើ�ើ កបម្រើ��ើ ជូូន និិស្សិិ�ត អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បុុ គ្គគលិក
ិ រាាជកាារ
និិងអង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងបុុ គ្គគលទាំំ�ងឡាាយដែ�លមាាន
ចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ពីីកាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញក្នុុ�
ញ ង
តុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា ឬសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូលផ្តុំំ�� និិងចងក្រ�ងឯកសាារ
អំំពីីរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិប
ិ តេ�យ្យយបានច្រើ�ើ�នបំំផុុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ំប្រ�ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួ យ

គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួួនជិិតមួួ យលាានទំំព័័រ។

ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីពីីរ គឺឺជាាបទសម្ភាា�សន៍៍ដែ�លបុុ គ្គគលិក
ិ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចុះះ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបីីគឺឺជាារូូបថតទាាក់់ទង

ទៅ�ៅនឹឹងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបួួនគឺឺជាាឯកសាារ
ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�ផែ�នទីីរណ្តៅ�ៅ�សាាកសព និិងទីីតាំំ�ងសម្លាា�ប់់

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងឯកសាារទីីប្រាំ�ំគឺឺជាាខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារ
ដែ�លបានផលិិតឡើ�ើងក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងសម័័ យក្រោ��ោយមក
ទៀ�ៀត។

តាាមរយៈៈកាារិិយាាល័យ
័ ព័័ត៌មាា
៌ នសាាធាារណៈៈ សាាធាារណជនអាាចនឹឹង
ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះបាន។ ឯកសាារខ្លះះ�ទៀ�ៀតរួួមមាាន៖ ប្រ�វត្តិិ�រូូប

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពកំំណត់់ហេ�តុរុ បស់់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងព័័ត៌មាា
៌ នដែ�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយអតីីត

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�រែ ក្រ�ហម និិងទិិន្នន័
ន យ
័ គន្ថថនិិទ្ទេ�េសបង្ហាា�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�សាាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូជនីីយដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មាា
៌ នសាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៦៦

មហាាវិិ ថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់ ទន្លេ�េបាសាាក់់ ខណ្ឌឌ ចំំកាារមន
រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ កាារិិយាាល័័យរបស់់យើ�ើងបើ�ើ កជូូនសាាធាារណ

ជនចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃចន្ទទដល់់ ថ្ងៃ�ៃសុុ ក្រ� ពេ�លព្រឹ�ឹ ក ពីីម៉ោ�ោ�ង ៨៖០០
ដល់់ម៉ោ�ោ�ង ១២៖០០ និិងពេ�លរសៀ�ៀលពីីម៉ោ�ោ�ង ២៖០០ ដល់់
ម៉ោ�ោ�ង ៥៖០០។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អស់លោ�
់ ោកអ្ននកមាានចម្ងងល់់ ឬចង់់ រៀ�ៀបចំំ

ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ជាាក្រុ�ុមណាាមួួយ សូូមទាាក់់ទងបុុ គ្គគលិិករបស់់យើ�ើង
ស៊ាា�ង ចិិ ន្តាា� អ្នន ក សម្រ�បសម្រួ�ួ ល តាាមរយៈៈទូូរសព្ទទលេ�ខ៖

០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ៊ីី� ម៉ែ�ែ
ល៖
truthchenda.s@dccam.org
សូូមអរគុុណ!
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សិិល្បៈៈ�ភូូមិត្រ�ពាំ
ិ
ង
ំ ត្រ�ស់់
ហ៊ាាន ពិិសីី

ហម សឿ�ឿម អាាយុុ៦៧ រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ (ហ៊ាា�ន ពិិសីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ហម សឿ�ឿម ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ មាានទីីកន្លែ�ែង

សីីហនុុ ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�សណ្ដោ�ោ�សប្រ�ណីីចំំពោះ�ះ�ប្រ�ជាាជន

ជីីក្រែ�ែង ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។ សឿ�ឿម ចូូលរួួមចែ�ករំំលែ�ក

អាាចប្រ�កបរបរលក់់ដូូរទៅ�ៅតាាមសមត្ថថភាាពរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ឲ្យ�

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងត្រ�ស់់ ឃុំំ�អន្លលង់់ សំំណរ ស្រុ�ុក
ពីីបទពិិសោ�ោធជីីវិិត ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នៅ�ៅសម័័ យសង្គគមរាាស្រ្ត�តនិិយម គឺឺជាាសម័័ យមួួ យ

ដែ�លពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយភាាពសប្បា�ាយរីីករាាយបំំផុុត
សម្រា�ាប់់ ខ្ញុំំ។
�� យើ�ើងតែ�ងចំំណាំំ�ថាា សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម

សីីហនុ ុ ទ្រ�ង់់ តែ�ងតែ�ប្រ�ទាាននូូវព្រះ�ះរាាជអំំណោ�ោយដល់់
ប្រ�ជាាជនតាាមរយៈៈកាារទម្លាា�ក់់ពីយ
ី ន្តតហោះ�ះ�។ ជាាពិិសេ�

ណាាស់់ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លគៀ�ៀបសង្គគត់់ប្រ�ជាាជន ហើ�ើយប្រ�ជាាជន
តែ�កាារងាារនោះ�ះ�ជាាកាារងាារដែ�លសុុចរិត។
ិ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែមកដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧០ លន់់ នល់់ បានធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារ

ិ ប្រ�ជាាជន
ប្រ�ឆាំំ�ងទម្លាា�ក់់ព្រះ�ះអង្គគចេ�ញពីីតំំណែ�ង។ ជីីវិត
ម្នាា�ក់់ៗមាានកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលទៅ�ៅតាាមនោះ�ះ�ដែ�រ។ ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅចងចាំំ�

ថាា មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កយ៉ាា
�ងសន្ធឹឹ� កនៅ�ៅក្នុុងភូូ
� មិិរបស់់

សក្មេ�េងៗជំំទង់់ ៗ មើ�ើលទៅ�ៅត្រេ�េកអរណាាស់់នៅ�ៅពេ�ល

ខ្ញុំំ�� ដែ�លធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ខូូចខាាតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ប្រ�ជាាជនអស់់ជាាច្រើ�ើ�ន
ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� មិនមាានកាារបាត់់
ិ
បង់់ជីីវិិតមនុុស្សសទេ�។ ស្ថាា�នកាារណ៍៍ នៅ�ៅ

ក្រ�មាា និិងរបស់់របរផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តត ម

ទៅ�ៅក្រៅ��ៅដើ�ើម្បីីប្រ�
� កបរបររកស៊ីីនោះ�ះ�
�
ក្រៅ��ៅពីីត្រូ�ូ វលាាក់់ខ្លួួ�ន

ទទួួលបានអំំណោ�ោយនោះ�ះ�ម្ដដងៗ ដែ�លមាានដូូចជាា សំំពត់់

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺពិិបាកណាាស់់សម្រា�ាប់យើ�ើ
់ ង យើ�ើងមិិនហ៊ាា�នចេ�ញ
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នៅ�ៅក្នុុ�ងលេ�ណដ្ឋាា�នរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន និិងរង់់ចាំំសភាាពកាា
�
រណ៍៍ ស្ងងប់់

��
��
ខែ� ខ្ញុំំបានរៀ�
ៀបកាារមាានគ្រួ�ួសាារ។ ប្ដីី�ខ្ញុំំបានស្នើ�ើ
រ� ទៅ�ៅថ្នាា�ក់់

លុះះ�ឆ្នាំំ��១៩៧៣ យើ�ើងឃើ�ើញមាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលមក

យើ�ើងរៀ�ៀបកាារតែ�ចំំនួួនពីីរគូូប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
លុះះ�ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី

ស្ងាា�ត់់ឡើ�ើងវិិញ។

ពាាសពេ�ញភូូមិិ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តឲ្យ�មាានជាា
ក្រុ�ុមយុុវជន យុុវនាារីី ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៅ�ៅតាាមភូូមិិដែ�លមាាន កង

ឈ្លល ប, ក្រុ�ុមសិល្បៈៈ�ភូូមិិ
ិ
និិងក្រុ�ុមស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតផ្សេ�េងៗជាាច្រើ�ើ�ន

ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំបានស្ម័័�គ្រ�ចិ
��
ិ ត្តតចូូលហ្វឹឹ� កហាាត់់
រាំំ�សម្ដែ�ែ ងសិិល្បៈៈ�ដែ�រ។ កាារហ្វឹឹ�កហាាត់់ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀង
រាាល់់ល្ងាា�ចម៉ោ�ោ�ង ៥ ។ យើ�ើងតែ�ងតែ�ហាាត់់ជាាក្រុ�មនៅ�
ុ
ៅតាាម

ភូូមិិ នីីមួួយៗ។ ក្រុ�ុមសិល្បៈៈ�នីីមួួ
ិ
យៗដាាក់់ឈ្មោះ�ះ��ទៅ�ៅតាាម
ភូូមិិ ដែ�លយើ�ើងរស់់នៅ�ៅដោ�ោយមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា

«ក្រុ�ុម

សិិល្បៈៈ�ភូូមិិត្រ�ពាំំ� ងត្រ�ស់់» ។ ក្រុ�ុមសិិ ល្បៈៈ�ភូមិ
ូ ិខ្ញុំភាាគច្រើ
��ំ
�ើ�ន

លើ�ើមាានភូូមិិ -ឃុំំ� ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបកម្មមពិធីីដោ�
ិ
ោយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�

១៧ មេ�សាា ១៩៧៥ ក្នុុងឆ្នាំំ
� �� ដដែ�លនោះ�ះ� ក៏៏លេ�ចឮដំំណឹឹ ង

មកថាា ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជ័័ យ ជម្នះះ�លើ�ើ របប លន់់
នល់់ នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ� ពេ�ញ។ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុងស្រុ�ុ
ក
�
ជីីក្រែ�ែងត្រូ�ូ វបានជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញមករស់់នៅ�ៅខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប
ហើ�ើ យចាាប់់ តាំំ� ងពីី ពេ�លនោះ�ះ�មកខ្ញុំំ�� និ ិ ងគ្រួ�ួ សាារបាន

បែ�កគ្នាា�។ ប្រ�ជាាជនស្រុ�ុកជីីក្រែ�ែងទាំំ�ងអស់់ត្រូ�វូ បានខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមចាាត់់ទុុកថាា អ្ននកប្រ�ជាាជន ១៧ មេ�សាា ឬជាា
ប្រ�ជាាជនកសាាងខ្លួួ�ន។ គោ�ោលកាារណ៍៍ របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�គឺឺយកប្រ�ជាាជន ១៧ មេ�សាា ឬប្រ�ជាាជន

បុុណ្យយទាានផ្សេ�េងៗដោ�ោយយើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារសម្ដែ�ែ ងនៅ�ៅលើ�ើដីី

កសាាងខ្លួួ�ននោះ�ះ�ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ទាំំង
� អស់់នៅ�ៅភ្នំំ�ហប់់។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ
ដោ�ោយខ្ញុំំបានដឹ
ង
ឹ ខ្លួួ�នមុុន ខ្ញុំំបានប្ដូូ�
រឈ្មោះ�ះ��និិងប្ដូូ�រប្រ�វត្តិិ�
��
��

ចំំពោះ�ះ�សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់សម្រា�ាប់់សម្ដែ�ែងយើ�ើងពុំំ�មាានអ្វីី�

ខ្ញុំំមា
�� ានជីីវិិតរស់់។

ចេ�ញសម្ដែ�ែងនៅ�ៅតាាមកម្មមពិិធីី ដូូចជាា កាារប្រ�ជុំំ�កម្មមពិិធីី
ផ្ទាា�ល់់មិិនមាានឆាាកដូូចខាាងក្រុ�ុមសិល្បៈៈ�ស្រុ�ុ
ិ
កនោះ�ះ�ទេ�។

ច្រើ�ើ�នទេ� ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ធម្មមតាាទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�ល

យើ�ើងប្រើ��ើប្រា�ស់់រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ។ ចំំណែ�កសម្ភាា�រសម្រា�ាប់់សម្ដែ�ែ ង

រូូ បខ្លួ�ន
ួ ឯងថាាខ្ញុំំជា
�� ាប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំង
� ទឹឹម ទើ�ើប

បន្ទាា�ប់់ ពីីនោះ�ះ�មក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ�� ឲ្យ�មកធ្វើ�ើ�

វិិញ យើ�ើងប្រើ��ើទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងមាានរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន អ្ននកខ្លះះ�

ជាាកងចល័័តនៅ�ៅក្នុុងខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប
ដែ�លត្រូ�ូ វធ្វើ�ើ� កាារងាារ
�
ដូូចជាា ភ្ជួួ�រស្រែ�� ស្ទូូ�ងស្រូ�ូវ និិ ងច្រូ�ូតស្រូ�ូវ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

សម័័ យ នោះ�ះ�សាាច់់រឿ�ឿងដែ�លយើ�ើងសម្ដែ�ែងភាាគច្រើ�ើ�ន

នាាក់់។ បើ�ើយើ�ង
ើ គិិតជាាកណ្ដាា �ប់់ស្រូ�ូវក្នុុ�ងម្នាា�ក់់ ១៥០០កណ្ដាា �ប់់

មាាន ចប បង្គីី� អ្ននកខ្លះះ�យកផ្កាា�មកក្រ�ងធ្វើ�ើ�ជាាកម្រ�ងផ្កាា�។
ចង់់ ពន្យយល់់អំំ ពីីកាារធ្វើ�ើ�បដិិវត្តតន៍រ៍ បស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកង

កម្លាំំ��ងសាាធាារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ, ពន្យយល់់អំំ ពីីជីីវិិតប្រ�ជាាជន
ិ ានដែ�ល
ដែ�លត្រូ�ូវខ្មាំំ��ងធ្វើ�ើ�បាប ឬពន្យយល់់អំំពីីផលវិជ្ជជមា
ប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅជាាសហករណ៍៍ ដោ�ោយប្រ�ជាាជនមិិនពិិបាក

ប្រ�កបរបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត និិងមិិ នពិិបាកជំំពាាក់់ បំំណុុល

នរណាាឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុងជំំនាាន់់
នោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅចាំំ� សាាច់់រឿ�ឿង
�
ខ្លះះ�ៗដែ�លខ្ញុំំ�� បានសម្ដែ�ែង ដោ�ោយប្រ�ធាានក្រុ�ុមតម្រូ�ូ វឲ្យ�ខ្ញុំំ��
សម្ដែ�ែងជាាកុុមាារកំំព្រា�ាឪពុុកម្ដាា�យដែ�លត្រូ�ូ វខ្មាំំ��ងយកទៅ�ៅ
សម្លាា�ប់់ ។ ក្នុុ�ងសាាច់់រឿ�ឿងនោះ�ះ� ខ្ញុំំសម្ដែ�ែ
��
ងធ្វើ�ើ�ជាាយំំឱប
ប្អូូ� នពីីរនាាក់់រងចាំំ� ឪពុុក ម្ដាា�យដែ�លចេ�ញទៅ�ៅជីីកទំំពាំំ�ង

កំំណត់់ផែ�នកាារឲ្យ�យើ�ើងច្រូ�ូ តស្រូ�ូវ ១ហិិកតាា មាានគ្នាា�៨
ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវច្រូ�ូតឲ្យ�រួួ ចរាាល់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួ យយប់់

មួួ យថ្ងៃ�ៃ ។ ចំំពោះ�ះ�អ្ននកភ្ជួួ�ររាាស់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមកំំណត់់ផែ�នកាារ

ថាាមួួ យហិិកតាាគ្នាា�បីីនាាក់់ ឲ្យ�រួួ ចរាាល់ត្រឹ�ឹមម៉ោ�ោ�ង១១ថ្ងៃ
់
�ៃ ត្រ�ង់់

ឬស្មើ�ើ�នឹឹងកន្លះះ�ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយប្រើ��ើ នង្គ័័�លសម្រា�ាប់់ ភ្ជួួ�រ។ ចំំណែ�ក

អ្ននកលើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ��វិិញក្នុុ�ងម្នាា�ក់់ កំំណត់់យក២៥ម៉ែ�ែត្រ�

កម្ពពស់់កន្លះះ�ម៉ែ�ែត្រ� ធ្វើ�ើ�យ៉ាា
�ងណាាឲ្យ�រួួចក្នុុងរយៈៈពេ�លមួួ
យ
�
ថ្ងៃ�ៃ ។ កិិច្ចចកាារងាារទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូ វធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅតាាមអ្វីី� ដែ�លខ្មែ�ែ រ
ក្រ�ហមបានកំំណត់់ បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ�យើ�ើងនឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស

ដោ�ោយកាារបង្អអត់់បាយ ឬយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោលតែ�ម្ដដង។

ហើ�ើយបាត់់មិិនឃើ�ើញត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��

ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំគិ
�� ិតថាាទោះ�ះ�បីីខ្ញុំំមាា
�� នជីីវិិតនៅ�ៅរស់់មែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នោះ�ះ�គឺឺជាាពេ�លវេ�លាាដ៏៏សែ�នវេ�ទនាាណាាស់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ។
�� យើ�ើង

សួួរអ្ននកជិិតខាាងថាា «មាានឃើ�ើញពុុកម៉ែ�ែខ្ញុំំទេ�� �?»។

ពេ�លថ្ងៃ�ៃ ។ កាារហូូបចុុកយើ�ើងមាានកំំណត់់ ហើ�ើយយើ�ើងមិិន

បានសម្ដែ�ែងជាាធ្វើ�ើ� ស្រែ��កយំំដង្ហើ�ើ� យហៅ�ៅ ពុុកម៉ែ�ែព្រ�មទាំំ� ង
លុះះ�ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ មុុនពេ�លបែ�កទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញមួួ យ
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ទទួួលបានរបបមួួ យថ្ងៃ�ៃ ពីីរពេ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��គឺឺ ពេ�លព្រឹ�ឹក និិង

ដែ�លស្គាា�ល់់រសជាាតិិបាយយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�បីីមាាន
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

បាយក៏៏ត្រូ�ូវបានចុុងភៅ�ៅច្រ�បល់់លាាយគ្នាា�ជាាមួួ យដំំឡូូងដែ�រ។
បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងទទួួល បានត្រឹ�ឹមបបរម្នាា�ក់់មួួ យកូូនចាាន

ចង្កឹះះ��ដែ�លមាានតែ�ទឹឹកថ្លាា�ឈ្វេ�េង។ ជាារឿ�ឿយៗខ្ញុំំតែ�
�� ង
ឃើ�ើញកម្មាា�ភិិបាលធំំៗចុះះ�មកមើ�ើលកាារខុុសត្រូ�ូវលើ�ើ

កាារងាារដកស្ទូូ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំមិ
�� ិ នស្គាា�ល់់ថាាជាានរណាានោះ�ះ�ទេ�។
គ្រា�ាន់់តែ�ខ្ញុំំដឹ
�� ង
ឹ ថាាក្រុ�ុមដកស្ទូូ�ងណាាធ្វើ�ើ�កាារងាារបានល្អអ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ត្រ�ស់់ ខេ�ត្តត សៀ�ៀមរាាបវិិញ។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំគិ
�� ិតថាា ជីីវិិតខ្ញុំំ��
ហាាក់់បីីដូូចបានកើ�ើតជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំបា
�� នវិិលមកជួួ ប

ជុំំ�គ្រួ�ួសាារនិិងឪពុុកម្ដាា�យវិិញ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៩ ខ្ញុំំនិ
ិ គ្រួ�សាា
ួ រក៏៏ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រមកប្រ�កប
�� ង

របរលក់់បន្លែ�ែនៅ�ៅផ្សា�ារក្រ�ឡាាញ់់ ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដល់់

ឆ្នាំំ�២
� ០០០ ដោ�ោយសាារមុុខរបរខ្ញុំំពុំំ
�� សូូ
� វកាាក់់កប ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ គ្រួ�សាា
ួ រ
ក្រុ�ុមកម្មាា�ភិិបាលសរសើ�ើរទៅ�ៅតាាមនោះ�ះ�ដែ�រ។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែវាា
ក៏៏សម្រេ��ចចិិត្តធ្វើ�ើ�ដំំណើ
ត
�ើ រមករស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។ មូូល
គ្មាា�នយុុត្តិិ�ធម៌៌ សម្រា�ាប់់ យើ�ើងនោះ�ះ�ទេ� កម្មាា�ភិិបាលទាំំ�ង
នោះ�ះ�មកគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ បង្ហាា�ញថាាខ្លួួ�នបានធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីីរាា
� យ

ហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ�� មករស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��
គិិតថាានៅ�ៅទីីនេះ�ះមាានផ្ទៃ�ៃដីីគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ឲ្យ�ខ្ញុំំអាាចប្រ�
��
កបរបរ

កាារណ៍៍ ទៅ�ៅកាាន់់ថ្នាា�ក់់លើ�ើប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រសម្រា�ាប់់ ចិិញ្ចឹឹ�មគ្រួ�ួសាារបាន។
បន្ទាា�ប់់មកនៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��
មករែ�កដីីនៅ�ៅទំំនប់់កោះ�ះ�ខ្យយល់់ ខេ�ត្តត បាត់់ដំំបង។ ខ្ញុំំរែ�
�� កដីីនៅ�ៅ

កន្លលងមកខ្ញុំំធ្លាា
�� �ប់់ បានដឹឹងទាាក់់ទងនឹឹងកាារកាាត់់ទោ�ោស
មេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភ្នំំពេ�
� ញដែ�រ។ សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�� កាារកាាត់់

អ្ននកដេ�រស្លឹឹ�ក និិងជួួសសំំណាាញ់់បង់់ត្រី�ីនៅ�ៅភូូមិិគោ�ោកចាាស់់

ដែ�លជាាអ្នន ករស់់រាានក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំគិ
�� ិតថាា

ទីីនោះ�ះ�បាន១ខែ� ២០ថ្ងៃ�ៃ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏ប្ដូូ�រខ្ញុំំ�� ឲ្យ�មកធ្វើ�ើ�ជាា
ខេ�ត្តតបន្ទាា�យមាានជ័័យវិិញ។ កាាររស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានកាារ
ប្រ�សើ�ើរជាាងមុុនបន្តិិ�ច ដោ�ោយសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានអនុុញ្ញាា ត
ឲ្យ�យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារនេ�សាាទត្រី�ីយកមកហូូបដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ ដូូច្នេះ�ះ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ របស់់យើ�ង
ើ ពុំំ�សូូវជួួបប្រ�ទះះនូូវកាារខ្វះះ�ខាាត
ម្ហូូ�បអាាហាារឡើ�ើយ។

លុះះ�ដល់់ឆ្នាំ�ំ � ១៩៧៩ ពេ�លដែ�លវៀ�ៀតណាាមចូូលមក

ទោ�ោស គឺឺ ជាារឿ�ឿងមួួ យដ៏៏ល្អអ ណាាស់់សម្រា�ាប់់ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរ
អ្ននកដឹឹកនាំំ�ខ្មែ� ែ រក្រ�ហមបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តខុ
ត ុស ធ្វើ�ើ�បាបប្រ�ជាាជនគឺឺ

សាាកសមទទួួលនូូវអ្វីី� ដែ�លខ្លួួ�នបានធ្វើ�ើ�។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីវាាមិិន

អាាចសងនូូវអ្វីី� ដែ�លបាត់់បង់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញក៏៏ពិិ តមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
វាាបានជួួ យផ្សះ�ះផ្សា�ានូូវភាាពឈឺឺចាាប់់របស់់ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរ
យើ�ើងបានមួួ យចំំនួួន។

នៅ�ៅតាាមសហករណ៍៍ នីមួ
ី ួ យៗក៏៏ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបែ�កខ្ញែ�ែកគ្នាា�។

ខ្ញុំំសូ
�� ម
ូ ផ្ដាំំ��ទៅ�ៅកូូនចៅ�ៅជំំនាាន់់ក្រោ��ោយថាាធ្វើ�ើ�យ៉ា�ា
ងណាា
កុំំ�ឲ្យ�របបមួួ យនេះ�ះវិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញម្តត ងទៀ�ៀត។ យើ�ើងត្រូ�ូវ

ខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ
��
�ដំំណើ�ើ រមកកាាន់់ភូូមិិកំំណើ�ើ តខ្ញុំំនៅ�
�� ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ង

ជាាតិិ ឲ្យ�កាាន់់តែ�មាានកាាររីីកចម្រើ��ើ នតទៅ�ៅមុុខជាានិរិ ន្តតរ៍។
៍

យើ�ើងបានរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅតាាមភូូមិិស្រុ�ុករៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ដោ�ោយ

ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរៀ�ៀនសូូត្រ� យកចំំណេះ�ះវិិជ្ជាា�មកកសាាងប្រ�ទេ�ស

ហម សឿ�ឿម អាាយុុ៦៧
រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តត ឧត្តត រមាានជ័័យ។
(ហ៊ាា�ន ពិិ សីី /មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសារនៅ�ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��
ឡុុង ដានីី
ពីីថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៦ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២០ ក្រុ�ុមកាារងាារគម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រគ្រួ�ួសាារ រួួ មមាាន ឡុង
ុ ដាានីី
រីី លក្ខិិ�ណាា និិ ង គាាត់់ ស្រី�ី ឡែ�ន ទៅ�ៅសម្ភាា�សន៍៍ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុងឃុំំ
ជាំំ
� តា
� ាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� ។ គម្រោ��ោងនេះ�ះ
�
នឹឹងផ្តតល់់កាារយល់់ដឹង
ឹ កាាន់់តែ�ច្បា�ាស់់លាាស់់អំំ ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ ក្រៅ��ៅពីីកាារសិិក្សា�ា
រៀ�ៀនសូូត្រ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិ ធីីសិិ ក្សា�ាផ្លូ�ូ វកាារនៅ�ៅតាាមសាាលាាចំំណេះ�ះទូូទៅ�ៅរបស់់រដ្ឋឋ ដែ�លជាាមធ្យោ�ោ�បាយដើ�ើម្បីី�កាារពាារ

ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ សហគមន៍៍ និិងប្រ�ទេ�សជាាតិិពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ ខាាងក្រោ��ោមគឺឺ ជាាសាាច់់រឿ�ឿងរបស់់ប្រ�ជាាជន៖

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ប៉៉
ច សាំំ�ង អាាយុុ ៦៦ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាជនជាាតិិដើ�ម
ើ
ភាាគតិិចស្ទៀ�ៀ�ង មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិទំំពូូក ឃុំំ�
ទន្លូូ�ង ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅ

ភូូមិិកន្ទួួ�ត ឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។

ឪពុុកខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ព្រះ�ះ ប៉៉
ច និិងម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� មិិ ច ទៀ�ៀន។
ខ្ញុំំមា
ួ ១នាាក់់។ បងប្អូូ�ន
�� ានបងប្អូូ�នចំំនួួន៥នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួន
ប្រុ�ុសចំំនួួន២នាាក់់ បានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារតែ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ទាាហាាន
នៅ�ៅភូូមិិភាាគបូូព៌ាា�។ កាាលពីីក្មេ�េងខ្ញុំំ�� បានរៀ�ៀនសូូត្រ�បានរយៈៈ

ពេ�ល ២ឆ្នាំំ�នៅ�
� ៅវត្តតកន្ទួួ�ត ។ ខ្ញុំំឈ
� ៩៧៣
�� ប់់ រៀ�ៀននៅ�ៅឆ្នាំំ�១

ក្រោ��ោយពីីឈប់់ រៀ�ៀនខ្ញុំំបានចូ
��
ូលធ្វើ�ើ�ជាាឈ្លលបនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�
ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ� ដែ�លមាាននាាទីី យាាមកាារពាារប្រ�ជាាជនក្នុុ�ង
ភូូមិិ។ ឆ្នាំំ�� ១៩៧៤ ខ្ញុំំ�� ចូូលធ្វើ�ើ� ជាាយោ�ោធាាសុ្រ�រកមេ�មត់់គណ:

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ឈ្មោះ�ះ�� ញឹឹក ហួួន។ តាា ចាាន់់ គឺឺជាាប្រ�ធាាន

តំំបន់់២១។ បន្ទាា�ប់់ពីីរំំដោះ�ះ�ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំផ្លាា�ស់
��
់ទៅ�ៅ
នៅ�ៅតំំបែ� និិ ងនៅ�ៅមន្ទីី� រស១០០ ដែ�លមាានតាា សឿ�ឿង និិ ង
តាាដែ�ន គឺឺជាាប្រ�ធាាន និិងអនុុប្រ�ធាានយោ�ោធាាតំំបន់់២១។
បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ បានបញ្ជូូ�នមកកាារពាារព្រំ�ំដែ�ននៅ�ៅក្នុុ�ង

ឃុំំចា
� ាន់់មូូល។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ កងទ័័ពមជ្ឈិិ�មបានហៅ�ៅ

ប៉៉ច សាំំ�ង អាាយុុ ៦៦ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាជនជាាតិិដើ�មភាាគតិ
ើ
ិចស្ទៀ�ៀ�ង មាាន
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិ ទំំពូូក ឃុំំ�ទន្លូង
�ូ ស្រុ�ុកមេ�មត់់

ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ (រីី លក្ខិិ�ណាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អ្វីី�គេ�មិិនបានចាាប់់នោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំក៏
�� ៏ដូូរខោ�ោអាាវ និិងយកកាំំ�ភ្លើ�ើ�ង

ទៅ�ៅកប់់ ក្នុុ� ងដីី ហើ�ើយត្រ�ឡប់់មកធ្វើ�ើ�ជាាកងចល័័តវិិញ។
ក្រោ��ោយមកក្រុ�ុមនិរិ តីីបន្តតស្រា�ាវជ្រា�ាវរហូូតដឹឹងពីីសមាាសភាាព

របស់់ខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ ធ្វើ�ើ�យោ�ោធាា ក្រុ�ុមនិិរតីីបានចាាប់់ខ្ញុំំទៅ�
�� ៅមន្ទីី�រ
សន្តិិ�សុុខ ដែ�លមាានគ្នាា�សរុុប ៣០នាាក់់។ ពេ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ

សន្តិិ�សុុខ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបញ្ជាា ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារគាាស់់គល់ឈើ�
់
ើធ្វើ�ើ�

កងទ័័ពដែ�លមាានឋាានៈៈចាាប់់ពីី ប្រ�ធាាន «ខ» ប្រ�ធាាន «គ»

ស្រែ��។ ពេ�លនោះ�ះ�មាានអ្ននកទោ�ោសបានលួួចដំំឡូូង ហើ�ើយត្រូ�ូវ

សម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ ចំំណែ�កខ្ញុំំគឺ
�� ជា
ឺ ាកូូនចៅ�ៅដែ�លគ្មាា�នឋាានៈៈ

ចូូលមកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅស្រែ��រនាាម។ ក្រុ�ុមសន្តិិ�សុខ
ុ

ប្រ�ធាាន «ឃ» ទៅ�ៅប្រ�ជុំំ�និង
ិ ចាាប់់ ដាាក់់ ឡាានយកទៅ�ៅ
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��
រត់់អស់់ ទើ�ើបខ្ញុំំបានរួ
ួ ចខ្លួួ�ន និិងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមកដល់់ស្ទឹឹ�ង
ត្រ�ង់់ជាាមួួ យកងទ័័ព និិងប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ ពេ�លមក

ដល់់ស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ ប្រ�ជាាជនចែ�កបាយឲ្យ�ហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំបា
�� នសុំំ�ឡាានកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមជិះះ�ត្រ�ឡប់់
មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។ ឆ្នាំំ��១៩៨៨ ទើ�ើបខ្ញុំំរៀ�ៀបកាារ។
��

ពៅ�ៅ ញ៉ាា
�ក់់ អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ��។
(ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

តូូច រឿ�ឿង ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� ។

(គាាត ស្រី�ីឡែ�ន / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� តូូច រឿ�ឿង ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាជន
ជាាតិិស្ទៀ�ៀ�ង។ រឿ�ឿង មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិកន្ទួួ�ត ឃុំំ�
ជាំំ� តាាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ រស់់នៅ�ៅ
ភូូមិិកន្ទួួ�ត ឃុំំជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�
�
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត ត្បូូ�ងឃ្មុំំ��។ ឪពុុក
របស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
វ៉ិិ�ក និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ភេ�ម។ ខ្ញុំំគឺឺជាាកូូ
��
នទីី២

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ពៅ�ៅ ញ៉ាា
�ក់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាជន
ជាាតិិដើ�មភាាគតិ
ើ
ិចស្ទៀ�ៀ�ង និិ ងរស់់នៅ�ៅភូូមិិកន្ទួួ�ត ឃុំំ�ជាំំ�តាា
ម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត ត្បូូ�ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំ�� មាានម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ងែ�
ឡាាញ់់ និិងឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ពៅ�ៅ ចប។ ខ្ញុំំមាា
�� នបងប្អូូ�ន ចំំនួួន ៧

នាាក់់ គឺឺប្រុ�ុស ចំំនួួន ៤នាាក់់ និិងស្រី�ីចំំនួួន ៣នាាក់់ ។ កាាលពីី

ក្មេ�េងខ្ញុំំបា
�� នរៀ�ៀនសូូត្រ�ត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី ២ នៅ�ៅវត្តតកន្ទួួ�ត ដែ�ល
ស្ថិិ� តនៅ�ៅក្បែ�ែរផ្ទះះ�។ ខ្ញុំំ�� រៀ�ៀនអក្សសរលេ�ខបានត្រឹ�ឹមចេះ�ះអាាន

សរសេ�របន្តិិ� ចបន្តួួ�ចប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំឈ
�� ប់់រៀ�ៀនមក
ជួួយធ្វើ�ើ�កាារងាារម្ដាា�យខ្ញុំំវិ�� ិញ។ ម្ដាា�យខ្ញុំំកា
�� ាលនោះ�ះ�គាាត់់
ឧស្សាា�ហ៍៍ឈឺឺ ខ្ញុំំមើ�
�� ើលប្អូូនតូូចៗ
និិងជួួយធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រម្ដាា�យ
�

ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�ន៦នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួួន២នាាក់់ និិងប្រុ�ុសចំំនួួន

របស់់ខ្ញុំំ។
�� ក្រោ��ោយមកក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ១៩៧០ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកើ�ើត

៧នាាក់់ ស្រី�ី ៥នាាក់់ និិ ងប្រុ�ុស២នាាក់់។ កាាលពីី តូូចៗខ្ញុំំ�� រៀ�ៀន

ធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មម ។ នៅ�ៅពេ�លគាាត់់ត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ គាាត់់បាន

លោ�ោក។ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់បានទៅ�ៅស៊ីីឈ្នួួ�លចៀ�ៀរជ័័រកៅ�ៅស៊ូូ
�
ឲ្យ�បារាំំ�
�
ង។

ឪ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនថ្មីី�មក

៤នាាក់់។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ពៅ�ៅ ញ៉ាា
�ក់់ និិងមាានកូូនចំំនួួន
មាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារ កាាលនោះ�ះ� ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�� បានទៅ�ៅចូូលរួួ ម
បានតិិចតួួ ច ព្រោះ��ះ�គ្មាា�នសាាលាារៀ�ៀន មាានតែ�រៀ�ៀននៅ�ៅវត្តត
ទីីតាំំ�ងចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ� បារាំំ�ងនៅ�ៅឡាំំ� បោ� ដែ�លមាានចម្ងាា�យពីី

ភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំប្រ�� �មាាណជាា២គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�។
កម្មមករនៅ�ៅក្នុុ�ង
ូ

ចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ�មាាន បងប្អូូ�នជនជាាតិិចាាម និិងជនជាាតិិ
វៀ�ៀតណាាម និិងជនជាាតិិខ្មែ�ែរដែ�លមកពីីភូូមិិផ្សេ�េងៗ។
ភូូមិិខ្ញុំំកា
�� ាលពីីដើ�ម
ើ មាានប្រ�ជាាជនប្រ�ហែ�ល២០ខ្ននងផ្ទះះ�

និិ ងប្រើ��ើ ប្រា�ស់ភា
់ ាសាាស្ទៀ�ៀ�ង។ ពេ�លមាានជំំងឺឺម្តតងៗអត់់មាាន

ពេ�ទ្យយទេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំប្រើ�
�� �ើប្រា�ស់់ថ្នាំ�ំ បុុរា
� ាណ
និិងរកគ្រូ�ូស្ដោះ�ះ��ផ្លុំំ�� ឬបញ្ជាាន់់អាារក្ខខ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំ��
ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរលក់់អង្កករឲ្យ�យៀ�ៀកកុុងនៅ�ៅតាាមព្រំ�ំដែ�ន។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

និិយាាយប្រា�ប់់ខ្ញុំថាា
��ំ មាានគេ�មកឃោ�ោសនាាឲ្យ�ទៅ�ៅទទួួលសម្ដេ�េច
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅតាាមផ្ទះះ�ប្រ�ជាាជន និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��

ធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រដូូចប្រ�ជាាជនទូូទៅ�ៅដែ�រ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ
ខ្មែ� ែ រក្រ�ហមឲ្យ�ទៅ�ៅលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធភ្លឺឺ
ធ �ស្រែ��នៅ�ៅឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�
ដែ�ល នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានមនុុស្សសប្រ�ហែ�លជាា១០០នាាក់់។

នៅ�ៅពេ�លទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅឆ្ងាា�យពីីឪពុុកម្តាា�យ
ហើ�ើយខ្ញុំំ�� បានសុំំ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកលេ�ងឪពុុកម្តាា�យ។ នៅ�ៅ

ឆ្នាំំ�� ១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាននាំំ�ខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅធ្វើ�ើ� ជាាកងទ័័ពនាារីី
នៅ�ៅឃុំំ� ចាាន់់មូូល។ កងទ័័ពនាារីីមាានសមាាជិិកប្រ�ហែ�ល១០០

នាាក់់ ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំង
� កងទ័័ពនាារីីធ្វើ�ើកា
� ារងាារ

47

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ដូូចជាាដាំំ�បាយ ធ្វើ�ើ� ម្ហូូ�បសម្រា�ាប់់កងទ័័ពបុុរសដែ�លទៅ�ៅ
សមរភូូមិិ ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� កាារនៅ�ៅទីី នោះ�ះ�បានមួួយវស្សាា� ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅក្រ�ចេះ�ះ។ ទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ� ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបាន
ឲ្យ�ខ្ញុំំ�� សែ�ងអ្ននករបួួស និិ ងសាាកសពកងទ័័ព។ កាាលនោះ�ះ�

ខ្ញុំំ��សែ�ងអ្ននករបួួសនៅ�ៅស្រែ��ស្រ�ណុុ ក ស្រុ�ុកឆ្លូូ�ង។ ក្នុុ�ង
សាាកសពម្នាា�ក់់ត្រូ�វូ សែ�ងដោ�ោយនាារីីពីី ៣នាាក់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��
��
��
១៩៨០ ខ្ញុំំបានរៀ�
ៀបកាារជាាមួួ យប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ។

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កងទ័័ពរំំដោះ�ះ� ខ្ញុំំត្រូ�ូ
�� វផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅនៅ�ៅតោ�ោញ ក្នុុ�ងឃុំំរូូ� ង។នៅ�ៅ

ទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំបានជួ
ួយធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�ជាាជន។ ប្រ�ធាានគ-២
��

ឈ្មោះ�ះ��យាាយម៉ៅ�ៅ� និិ ងប្រ�ធាានគ-១ ឈ្មោះ�ះ�� យាាយសេ�ង។
ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ�� និិងអង្គគភាាពត្រូ�ូវ

ផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅភូូមិិ ងើ�ើ ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ជាាមួួ យប្រ�ជាាជនបាន
រយៈៈពេ�ល១ខែ� អង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូ វត្រ�ឡប់់មកនៅ�ៅភូូមិិ
�� យ
បេ�ងកោ�ោងវិិញ។ ខ្ញុំំជួ
ួ ធ្វើ�ើ�កាារងាារដាំំ�ស្រូ�វូ ជាាមួួ យអ្ននក
ភូូមិិ រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ � ១៩៧៧។ នៅ�ៅពេ�លកងទ័័ពមជ្ឈិិ�មចូូល

មកចាាប់់ យាាយម៉ៅ�ៅ� និិងយាាយសេ�ង នៅ�ៅបេ�ងកោ�ោង ខ្ញុំំ��
បានរត់់បែ�កពីីក្រុ�ុម មករកឪពុុកម្តាា�យនៅ�ៅជំំនុំំ�ពល។ ខ្ញុំំស្នាា
�� �ក់់

នៅ�ៅផ្ទះះ�ប្រ�ជាាជន។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំត្រូ�ូ
�� វជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅក្រ�ចេះ�ះ។

នៅ�ៅពេ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមក ខ្ញុំំ�� ដើ�ើរត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�
ជាាមួួយបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�� ។

សេ�ក អ៊ូូ� ច អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ��។

(ឡុង
ុ ដាានីី / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំ�� ឈ្មោះ�ះ�� សេ�ក អ៊ូូច
� ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� ។ ខ្ញុំំ�� មាាន
ទីីកន្លែ�ែងកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិកន្ទួួ�ត ឃុំជាំំ
ំ� តា
� ាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់

ខេ�ត្តតកំំពង់ចាាម
់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្ដូូ� រទៅ�ៅជាាខេ�ត្តត ត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំ��ំ
រស់់នៅ�ៅភូូមិិដដែ�ល។ ខ្ញុំំមា
�� ានម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� កែ�វ និិងឪពុុក
ឈ្មោះ�ះ�� នៅ�ៅ។ ប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ស សាារូូ។ ខ្ញុំំមាា
�� នកូូនចំំនួួន៧

នាាក់់ គឺឺ ប្រុ�ុស៤នាាក់់ ស្រី�ី ៣នាាក់់។ កាាលពីី ក្មេ�េងខ្ញុំំ��រៀ�ៀនសូូត្រ�
បន្តិិ� ចបន្តួួ�ចនៅ�ៅពេ�លយប់់ នៅ�ៅសាាលាាវត្តតកន្ទួួ�ត។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង
៧យប់់ខ្ញុំំ�� និិងក្មេ�េងក្នុុ�ងភូូមិិនាំំ�គ្នាា�ដើ�ើរទៅ�ៅវត្តតកន្ទួួ�តដើ�ើម្បីីរៀ�
� ៀន
អក្សសរ។ ខ្ញុំំឈប់់
��
រៀ�ៀនក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧០ ដោ�ោយសាារសង្គ្រា�ា�ម។

ខ្ញុំំឃើ�ើ
�� ញមាានទាាហាានអាាមេ�រិិកចូូលមកដល់់ក្នុុ�ងភូូមិិ។ ប្រ�សិិន
ប្រ�ជាាជនណាាម្នាា�ក់់មាានជំំងឺឺ ទាាហាានអាាមេ�រិិកយកទៅ�ៅ

ព្យា�ាបាល និិងចាាក់់ថ្នាំ�ំ �ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនគ្រ�ប់់ គ្នាា�។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យខ្ញុំំ��
ឈឺឺគ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ� ទាាហាានអាាមេ�រិិកនាំំ�ខ្ញុំទៅ�
��ំ ៅព្យា�ាបាលចាាក់់ថ្នាំំ��
និិ ងឲ្យ�ថ្នាំំ�� លេ�ប។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំត្រូ�ូ
�� វបានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាទាាហាាន
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ខៀ�ៀវ ប៉ិិ� ច អាាយុុ៧៤ឆ្នាំំ�� ។

(ឡុង
ុ ដាានីី / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
ខៀ�ៀវ ប៉ិិ�ច ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៤ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំគឺ
��
�� ឺ
ជាាជនជាាតិិដើ�មភាាគតិ
ើ
ិចស្ទៀ�ៀ�ង និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិកន្ទួួ�ត

ឃុំំជាំំ
� តា
� ាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ។
�� ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��
ឈ្មោះ�ះ�� អៀ�ៀន និិងឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ខៀ�ៀវ។ ខ្ញុំំ�មាានបងប្អូូ
�
�នចំំនួួន

៧នាាក់់ ស្រី�ី ៦នាាក់់ និិ ងប្រុ�ុស១នាាក់់។ ខ្ញុំំ�� មិិ នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�
ទេ� ព្រោះ��ះ�គ្មាា�នសាាលាា ហើ�ើយខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ នៅ�ៅផ្ទះះ�ជួួយកាារងាារ

ឪពុុកម្តាា�យធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ និិងដាំំ�ស្រូ�ូវ។ នៅ�ៅពេ�លទំំនេ�រខ្ញុំំ��
តែ�ងតែ�ទៅ�ៅចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ� របស់់បារាំំ�ងនៅ�ៅឡាំំ�បោ� ដើ�ើម្បីី�
បេះ�ះបន្លែ�ែ បេះ�ះល្ពៅ�ៅ� យកមកធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប។ ខ្ញុំំរៀ�ៀបកាារនៅ�ៅមុុ
��
នរដ្ឋឋ
ប្រ�ហាារ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីរៀ�ៀបកាាររួួ ច ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ប្ដីី� រត់់ចូូលព្រៃ�ៃដើ�ើមី្បប�
គេ�ចពីីទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក។ ខ្ញុំំពួ
�� ន
ួ តាាមព្រៃ�ៃឫស្សីី� ពេ�លនោះ�ះ�

ខ្ញុំំមាា
�� នកូូនមួួ យ ខ្ញុំំរ�� ត់់ឱប កូូនមុុជបន្លាា�ឫស្សីី�ដោ�ោយភ័័យ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្លាា�ចសំំឡេ�ងយន្តតហោះ�ះ�ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់។ កាាលនោះ�ះ�ទាាហាាន

អាាមេ�រិិកមាានបន្ទាា�យនៅ�ៅខាាងកើ�ើតភូូមិិ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ឈ្មោះ�ះ�� មាាស មឿ�ឿន និិងមាានកូូន៥នាាក់់។ កាាលពីីសង្គគម

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ� ក្រោ��ោយមកមិិន

�� ៀននៅ�ៅសាាលាាវត្តត ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំបួ
�� ួ សបាន៤
ចាាស់់ខ្ញុំំរៀ�
�� ឹកនៅ�ៅពេ�លដែ�លកើ�ើតមាាន
វស្សាា�នៅ�ៅវត្តតតំំបែ�រ។ ខ្ញុំំសឹ

ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឡើ�ើងកាាន់់អំំណាាច ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូ វខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមួួយរយៈៈ។

�� ឹកបានរយៈៈពេ�ល៣ខែ� នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
១៩៧០។ ខ្ញុំំសឹ
�� ានកាារជ្រើ�ើ�សរើ�ើសយុុវជនឲ្យ�ចូូលបម្រើ��ើជាា
របស់់ខ្ញុំំមា

��
ខ្ញុំំមើ�ើលថែ
�ក្មេ�េងដែ�លមាានអាាយុុចន្លោះ�ះ��ពីី៧ទៅ�ៅ៨ឆ្នាំំ�។
�
ក្រោ��ោយមកនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារត្រូ�ូ វខ្មែ�ែ រ

មូូ លដ្ឋាា�ន។ មុុនដំំបូូ ង មាានកាារបង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀនពីក
ី ងទ័័ព

បានប៉ុុ
�ន្មាា�ន ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានឲ្យ�ប្រ�ជាាជនហូូបបាយរួួម។ នៅ�ៅ
រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុ ុ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំមើ�
�� ើលក្មេ�េងៗ នៅ�ៅក្នុុ�ងកង។

ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ក្រ�ចេះ�ះ

ខ្ញុំំត្រូ�
ធ
�� វូ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធភ្លឺឺ�ស្រែ��
និិងទំំនប់់ ។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�កាា
��
រងាារមិិនបានប៉ុុ�ន្មាា�ន ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចាាត់់ឲ្យ�

ខ្ញុំំទៅ�
�� ៅមើ�ើលក្មេ�េងៗម្ដដងទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លរំំដោះ�ះ�ឆ្នាំំ�� ១៩៧៩
ខ្ញុំំបា
�� នត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�ដំំណើ
��
�ើ រមក

ជាាមួួ យប្ដីី� និិ ងកូូនតូូចរបស់់ខ្ញុំំ�� ។ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វប្តីី� របស់់ខ្ញុំំឈឺ
�� ឺ
រហូូតព្រោះ��ះ�គាាត់់គ្មាា�នកម្លាំំ��ង និិងគ្មាា�នអាាហាារហូូប។ ខ្ញុំំគ្រា�ា
��

ប្ដីី� និិងពរកូូនមករហូូត។ ខ្ញុំំឈ
�� ប់់សម្រា�ាកនៅ�ៅកាាត់់ដៃ�មួួ យ

ខែ�។ កាាលនោះ�ះ�ប្រ�ជាាជនឲ្យ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�ជ្រូ�
��
ូកក្នុុ�ងទ្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
ម្ហូូ� ប។ ខ្ញុំំ��ស្នាា�ក់នៅ�
់ ៅទីីនោះ�ះ�រយៈៈពេ�ល១ខែ� រង់់ចាំំ� ឲ្យ�ប្ដីី�របស់់
ខ្ញុំំ�� មាានកម្លាំំ��ង។ ក្រោ��ោយមកយើ�ើងមកដល់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត។

កងទ័័ពរំំដោះ�ះ� ដោ�ោយនាំំ�គ្នាា�ចូលព្រៃ�ៃនៅ�
ូ
ៅតំំបែ�រដែ�លជាា
វៀ�ៀតណាាមខាាងជើ�ើង ឈ្មោះ�ះ�� ណាំំ�ប៊ិិ� ញ។ ព្រៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��
នៅ�ៅហ្វឹឹ� កហាាត់់នោះ�ះ�ត្រូ�ូ វបានស្គាា�ល់់ឈ្មោះ�ះ��ថាា ព្រៃ�ៃសង្វាា�ក់់
ដោ�ោយនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងមាានប្រ�ក់់សឹ្លល�កទ្រាំ�ំ�ងធ្វើ�ើ�ជាាជំំរំំ។ យើ�ើង
នាំំ�គ្នាា�ត្រួ�ួសត្រា�ាយស្មៅ�ៅ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាវាាល សម្រា�ាប់់ ហាាត់់
លូូន ក្រា�ាប និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង។ ដំំបូូ ងគឺឺយើ�ើងហ្វឹឹ�ក
ហាាត់់ម្ខាា�ងគឺឺជាាខ្មាំំ��ង ម្ខាា�ងទៀ�ៀតគឺឺជាាកងទ័័ពរៀ�ៀនបាញ់់

កាំំ� ភ្លើ�ើ� ងឈើ�ើ និិ ងគប់់ដុំំ� ដីី ។ ពេ�លដែ�លហ្វឹឹ� កហាាត់់ស្ទា�ត់
ា ់
ជំំនាាញរយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើបយើ�ើងអាាចកាាន់់កាំំភ្លើ�ើ
� ង
� ។
យើ�ើងរៀ�ៀបចំំជាាក្រុ�ុមត្រៀ��ៀមវាាយជាាមួួ យនឹឹងទាាហាានធីីវគីី

ចាាប់់ ពីីស្រុ�ុកតំំបែ�ររហូូតដល់់ស្រុ�ុកឆ្លូូ�ង។ ប្រ�ធាានវរៈ�របស់់

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
ពិិសិិដ្ឋ ឋ ហៅ�ៅ ជ្រោ��ោយ។ ប្រ�ធាានយោ�ោធាាតំំបន់់
��
ឈ្មោះ�ះ��តាាឯក ក្រោ��ោយមកឡើ�ង
ើ ជំំនួួសដោ�ោយ តាាដែ�ន។
វរ ៥៩ ឈ្មោះ�ះ��តាាសឿ�ឿង និិ ង លីី សុុភាាព។ វរ ៥៥ មាាន
ឈ្មោះ�ះ�� តាាសាាធ និិងតាាសីី ហើ�ើយមាានចំំនួួន ២គ គឺឺ

គ-៦២ និិងគ-៦៣។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្នុុ�ងគ-៦២ ឈរជើ�ើងនៅ�ៅ
គោ�ោកចាារ នៅ�ៅជីីរោ�ោទិ៍៍ រហូូតដល់់ទន្លេ�េបិិទ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៥

ខ្ញុំំ�បានសម្រា�ាកពីី
កងទ័័ព មកនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។ ក្រោ��ោយ
�
មកគណៈៈស្រុ�ុកបានឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅសង្កាា�ត់់
��
រំំចេ�ក រយៈៈ

ពេ�ល ២ឆ្នាំំ�� ៣ខែ�។ ខ្ញុំំ�� បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួយនឹឹងកូូនខ្មែ�ែរកាាត់់

សឿ�ឿ យេ�ន អាាយុុ៧៤ឆ្នាំំ�� ។

(រីី លក្ខិិ�ណាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
សឿ�ឿ យេ�ន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧៤ឆ្នាំំ��។
ខ្ញុំំ�មា
� ានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូ មិិជ័័យសម្បបត្តិិ� ឃុំំ�តំំបែ�រ
ស្រុ�ុកតំំបែ�រ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម (សព្វវថ្ងៃ�ៃខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�)
� ។
ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ហែ�ម សឿ�ឿ និិង ម្តាា�យឈ្មោះ�ះ��

ឃ្លោ�ោ�ក មីី ។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�ន ចំំនួួន៨នាាក់់ ។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ��
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

វៀ�ៀតណាាម។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ពនិរិ តីីចូូលមក គឺឺសម្លាា�ប់់

អ្នន កដែ�លជាាប់់សែ�ស្រ�ឡាាយជាាមួួ យនឹឹ ងវៀ�ៀតណាាមចោ�ោល
ទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំទទួួ
�� លដំំណឹឹ ងថាានិិរតីីចង់់ ចាាប់់អ្ននកបូូព៌ាា�ទាំំ�ង

អស់់ដែ�លជាាថ្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�។ ខ្ញុំំ,�� ព្រា�ាប ពិិជ័យ
័ , សុុខ កែ�ម,

សុុខ គង់់ និិង ឈិិត ឃើ�ើញសភាាពកាារណ៍៍ មិិនស្រួ�លក៏
ួ
៏
នាំំ�គ្នាា�រត់់ចូូលព្រៃ�ៃ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ពន្ធធ រ បស់់ខ្ញុំំ�មិិនបានរត់់ទៅ�ៅ
�

ជាាមួួ យខ្ញុំំទេ�� �។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំដែ�� �លកាាត់់វៀ�ៀតណាាមត្រូ�ូវ

ទ័័ពមជ្ឈិិ�ម និិងនិិរតីីសម្លាា�ប់់ចោ�ោល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃខ្ញុំំបាន
��
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

យកអង្កករដែ�លខាាងសហករណ៍៍ យកទៅ�ៅលាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ជួួយកាារងាារម្ដាា�យ។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៧យប់់ ទើ�ើបខ្ញុំំទៅ�� �ៅរៀ�ៀន

វៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលទៅ�ៅដល់់ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃក៏៏បានជួបជា
ួ ាមួួ យ

យើ�ើង ដែ�លកំំពុុងលាាក់់ខ្លួួ�ន។ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានឲ្យ�

�� ូវ
ត្រូ�ូវមើ�ើលប្អូូ�នតូូចៗ ព្រោះ��ះ�ម្ដាា�យទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ។ ខ្ញុំំត្រូ�
�� ាមកាារពាារភូូមិិដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង
មេ�ភូូមិិឲ្យ�ខ្ញុំំយា

�� ង
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមវិិញ។ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំនិ
ិ អ្ននក

ប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា� និិងបង្កកឲ្យ�មាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់ប្រ់ �ជាាជន។

ព្រៃ�ៃហូូបជាាមួួ យនឹឹងអំំបិិ ល។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ កងទ័័ព

កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង និិងខោ�ោអាាវ មកយើ�ើងដើ�ើម្បីី�វាាយជាាមួួ យនឹឹង
ផ្សេ�េងទាំំ�ងអស់់៦២នាាក់់ទៅ�ៅហាាត់់រៀ�ៀននៅ�ៅបន្ទាា�យធូូ
ឌឹឹក សមុុទ្រ�ក្រ�ហមរយៈៈពេ�ល ៣ខែ�។ ទៅ�ៅដល់់វៀ�ៀតណាាម

ខ្ញុំំរៀ�ៀននយោ�ោបាយ
��
យុុទ្ធធ សាាស្រ្ត�ហ្វឹឹ�
ត កហាាត់់ទាាហាាន ច្បា�ាប់់
ទាាហាាន។ ពេ�លត្រ�ឡប់់មកវិិញ ខ្ញុំំនៅ�ៅក្នុុ�ងគណៈៈចាាត់់
��
តាំំ�ង
ស្រុ�ុកមេ�មត់់។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំបានទៅ
�ៅធ្វើ�ើ�ជាាមេ�ឃុំរំំចេ�
ំ�
ក
��

រយៈៈពេ�ល៣ខែ� ៦ថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹ ងនៅ�ៅខាាងឃុំំរំំចេ�
�
ក។
ពេ�លឃុំំរំំចេ�
� ករឹឹងមាំំ�ហើ�ើយ ខ្ញុំំត្រ�ឡប់់
��
មកកាាន់់ទ័័ពនៅ�ៅស្រុ�ុក

ិ ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
មេ�មត់់វិញ
� ៩៨២ ខ្ញុំំក៏
�� ៏សម្រា�ាកពីីកាារធ្វើ�ើ�ទ័័ព

មករស់់នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិ
ជាំំ� តាាម៉ៅ�ៅ� និិ ងបានរៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធទីី ២
�
និិ ងរស់់នៅ�ៅភូូមិិ ជាំំ� តាាម៉ៅ�ៅ�រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

ហើ�ើយម៉ោ�ោ�ង៨ត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹកខ្ញុំំ��

និិងទាាហាានអាាមេ�រិិកចូូលមកដែ�លនាំំ�ឲ្យ�មាានកាារជួួប

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ក្នុុ�ងភូូមិិចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារងាារប្រ�វាាស់់
ដៃ�។ រហូូតមកដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៤ ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិចាាប់់
ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាាររួួ ម។ យើ�ើងមាានរោ�ោងមួួ យសម្រា�ាប់់ ប្រ�ជាាជន
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមកហូូបបាយជុំំ�គ្នាា�។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជន ១៧ មេ�សាា ចូូលមកក្នុុ�ងភូូមិិ
របស់់ខ្ញុំំ�� និិងឲ្យ�រស់់នៅ�ៅតាាមផ្ទះះ�អ្ននកស្រុ�ុក។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រដូូចអ្ននកភូូ មិិ

ដែ�រ។ ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�

ខ្ញុំំ�� ធ្វើ�ើ� ចម្កាា�ររហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ទើ�ើបជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅខេ�ត្តត
ក្រ�ចេះ�ះ។ នៅ�ៅពេ�លទៅ�ៅដល់់ក្រ�ចេះ�ះ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំលើ�
�� ក
ើ
ប្រ�ព័័ន្ធភ្លឺឺ
ធ �ស្រែ�� និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានឲ្យ�ខ្ញុំំរៀ�ៀបកាារ
��
ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំប
�� ដិិសេ�ធ ដោ�ោយប្រា�ប់់ថាា ខ្ញុំំមិ
�� ិ ន
ទាាន់់ចង់់ រៀ�ៀបកាារទេ�។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំទៅ�ៅភូូមិិផ្សេ�េងៗ។
��
ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�កាា
��
រនៅ�ៅកងចល័័តរហូូត
ដល់់ថ្ងៃ�ៃ មួួ យមាានប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិប្រា�ប់់ថាា ប្រ�ទេ�សរំំដោះ�ះ�

បានហើ�ើយ។ ប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅភូូមិិណាា ស្រុ�ុកណាាអាាចទៅ�ៅ

សោ�ោម ហាាច អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� ។

(គាាត ស្រី�ី ឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

��
ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
សោ�ោម ហាាច ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ��។
ខ្ញុំំគឺ
�� ឺជាាជនជាាតិិដើ�ើមភាាគតិិចស្ទៀ�ៀ�ង និិងរស់់នៅ�ៅភូូមិិ

ស្រុ�ុករបស់់ខ្លួួនវិិ
� ញ។ ខ្ញុំំ��ដើ�ើររហូូតដល់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត។ នៅ�ៅ
ពេ�លមកដល់់ភូូមិិកន្ទួួ�ត ខ្ញុំំមិ
�� ិ នហ៊ាា�ននៅ�ៅផ្ទះះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�មាាន

ព្រៃ�ៃដុះះ�ព័័ទ្ធផ្ទះះ�
ធ ។ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបានធ្វើ�ើ�ខ្ទទមតូូចមួួ យ
សម្រា�ាប់់ រស់់នៅ�ៅ។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំរៀ�
�� ៀបកាារ ហើ�ើយប្រ�កប

របរធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត និិងរស់់នៅ�ៅទីីនេះ�ះរហូូត
មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

កន្ទួួ�ត ឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំមា
�� ាន

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
សេ�ង កុុសល ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�។
�
ខ្ញុំំមា
�� ានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិកោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ឃុំំ�កោះ�ះ�ទ្រ�ង់់

ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
សេ�ក ថៅ�ៅ។ ខ្ញុំំរៀ�ៀនសូូត្រ�បានបន្តិិ�ចបន្តួួ�
��
ច

សេ�ង និិ ងម្តាា�យ ឈ្មោះ�ះ�� កែ�វ ឡាំំ� ។ ខ្ញុំំ�� មាានបងប្អូូ�នចំំនួួន៣

ម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� កូូវ សិិន និិងឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� សោ�ោម ផាាន់់។

ស្រុ�ុកក្រ�ចេះ�ះ ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ឃួួន

ជាាមួួយព្រះ�ះសង្ឃឃនៅ�ៅសាាលាាវត្តតកន្ទួួ�ត។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� រៀ�ៀន
នាាក់់ គឺឺ ប្រុ�ុសទាំំ� ងអស់់។ ប្អូូ�នប្រុ�ុសពៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំំ�� ម្នាា�ក់ស្លាា�ប់
់
់
វេ�នយប់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនមិិ នសូូវជាាប់់លាាប់់នោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវ
នៅ�ៅសមរភូូមិិទន្លេ�េបិិទ។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
សំំ សុុខ
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

កែ�វ សំំណាាង ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅភូូមិិ ភាាគ ឈ្មោះ�ះ�� សាាង, សាារ៉ាា
�ត់់
និិងសាាញ់់ ជាាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងបន្តត។ ទីីតាំំង
� មន្ទីី�រតំំបន់់២១

នៅ�ៅព្រៃ�ៃងុុយ ជាាប់់ ស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧២
និិងដើ�ម
ើ ឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំម
�� កកាាន់់ជាាអនុុសេ�នាាធំំលេ�ខ
៩៥។ កងទ័័ពខ្ញុំំឈរជើ�ើ
��
ងនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វលេ�ខ៧ មកទន្លេ�េបិិទ,

កងទ័័ពសុុខ សាារឿ�ឿន ឈរជើ�ើងនៅ�ៅជីីរោ�ោទិ៍៍ បឹឹ ងព្រួ�ួល
សេ�ង កុុសល អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� ។

(រីី លក្ខិិ�ណាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ហៅ�ៅ សុុទ្ធធ អាាយុុ៦៤ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី៧នៅ�ៅ
សាាលាាបឋមសិិក្សា�ាភូូមិិកោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ។ ក្រោ��ោយមនៅ�ៅឆ្នាំំ��

១៩៦៨ ខ្ញុំំឈ
�� ប់់ រៀ�ៀនហើ�ើយចូូលបួួសជាាព្រះ�ះសង្ឈឈ។
រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧០ ខ្ញុំំសឹ
ឹ ដោ�ោយសាារមាានសង្រ្គា�ា�ម
�� ក
មិិ នអាាចគង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតបន្តតទៀ�ៀតបាន។ បន្ទាា�ប់់ពីីសឹឹក

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៩ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំស្ម័័�គ្រ�ចិ
ិត្តតចូូល
��
បម្រើ��ើកងទ័័ពតំំបន់ ់ ២១ តាាមរយៈៈ គ្រូ�ូ ស្រេ��ង ។ គ្រូ�ូ ស្រេ��ង
ទទួួលបន្ទុុកកាារងាារនៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ
និិ ងមាានអ្ននកចូូលរួួម
�
កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមចំំនួួន១០០នាាក់់។ បន្ទាា�ប់់មក លោ�ោក

គ្រូ�ូស្រេ��ង ឲ្យ�កងទ័័ពទាំំ� ងអស់់មកឈរជើ�ើ ងនៅ�ៅកំំពង់់ រាំំង
�
ស្រុ�ុកតំំបែ�រ ជាាប់់ ព្រំ�ំប្រ�ទល់់ជាាមួួ យនឹឹងស្រុ�ុកឆ្លូូ�ង។ នៅ�ៅ

ពេ�លនោះ�ះ�មាានកាារហាាត់់រៀ�ៀនយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រកងទ័័ព។ កង
ទ័័ពតំំបន់ ់ ២១មាានចំំនួួន២កងអនុុសេ�នាាធំំ គឺឺគ-១ គ្រ�ប់់

បឹឹ ងកំំបោ�រ ចំំណែ�ក សាាញ់់ និិងសាាធ ឈរជើ�ើងនៅ�ៅខាាង

ក្រោ��ោមខ្សែ�ែទឹឹក ចាាប់់ ពីីព្រែ�ែកជីីកដូូនម៉ៅ�ៅ� ទៅ�ៅបឹឹ ងមាាត់់
ខ្មុុង
� ៩៧៣ ពេ�លដែ�លបង
� ស្រុ�ុកត្បូូ� ងឃ្មុំំ។
�� នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
សាាង ប្រ�ធាានយោ�ោធាាតំំបន់់២១ បានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារ

ជាាន់់មីី ននៅ�ៅសមរភូូមិិ ឈ្មោះ�ះ�� អ៊ួួ�ង ឯក បានឡើ�ើងជំំនួួស។
នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៤ ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ របួួ សទៅ�ៅសម្រា�ាកព្យា�ាបាលនៅ�ៅ
ពេ�ទ្យយព-២ និិងមាានស្លាា�កស្នាា�ម អំំបែ�ងគ្រា�ាប់់ ជាាប់់ នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងសាាច់់ខ្ញុំំ��រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ឯកសណ្ឋាា�នខ្ញុំំ��
ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់កាាលនោះ�ះ�គឺឺខោ�ោអាាវកងទ័័ពគឺឺពណ៌៌ត្រេ�េអ៊ីី�
និិងស្បែ�ែកជើ�ើងកង់់ឡាាន។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ខាាងកងទ័័ ពបានហៅ�ៅខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅសមរភូូ មិិ
បឹឹ ងព្រួ�ួល គឺឺក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងចាាប់់ ខ្ញុំំ�� ដោ�ោយចោ�ោទថាា
ជាាខ្មែ�ែរស ហើ�ើ យយកទៅ�ៅដាាក់់សន្តិិ�សុុខនៅ�ៅពាាមជីីលាំំ�ង។
ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូ វសន្តិិ�សុុ ខ វាាយនឹឹ ងបំំពង់់ ឫស្សីី� ឲ្យ�សន្លលប់់ ៣ដង
ហេ�តុុកាារណ៍៍ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទខ្ញុំំ�� គឺឺមិិ នពិិតឡើ�ើយ

��
ហើ�ើយខ្ញុំំបានប្រ
�កែ�ក ទើ�ើបឆ្មាំំ��គុុកវាាយខ្ញុំំ។
�� បន្ទាា�ប់់មក តាា
ចាាន់់ ហៅ�ៅសេ�ងហុុង ដឹឹងថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ខ្ញុំំ�� គាាត់់
សាារ៉ាា
�ត់់។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតទើ�ើបមាានបង្កើ�ើ�តជាា គ-៣ គ្រ�ប់់
សរសេ�រសំំបុុត្រ�សុំំ�ឲ្យ�ដោះ�ះ�លែ�ងខ្ញុំំ�វិិ� ញ។ ខ្ញុំំត្រូ�ូ
�� វបានចាាត់់
គ្រ�ងដោ�ោយ ស្រី�ី អាារុុណ។ នៅ�ៅពេ�លហាាត់់នោះ�ះ�គឺឺ មាានទាំំ� ង
តាំំ�ងឲ្យ�នៅ�ៅកន្លែ�ែងពិិកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃស្ទឹឹ�ងក្រ�ពើ�ើ៣ និិង
កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម និិងកងទ័័ពខ្មែ�ែរគឺឺជាាអ្នន កបង្ហាា�ត់់
ត្រូ�ូ វធ្វើ�ើ� គ្រែ�ែ តុុ ធ្វើ�ើ� ផ្ទះះ� ឲ្យ�បងប្អូូ�នដែ�លពិិ កាាររស់់នៅ�ៅ។ នៅ�ៅ
បង្រៀ��ៀន។ខ្ញុំំហា
�� ាត់់យុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រទាាហាានរយៈៈពេ�ល៥ទៅ�ៅ
ឆ្នាំំ��១៩៩២ ខ្ញុំំម
�� ករស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកមេ�មត់់។ ខ្ញុំំគ្រ�ប់
��
់ គ្រ�ង
៦ខែ� នៅ�ៅទួួលប្រោះ��ះ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកតំំបែ�រ ។ នៅ�ៅពេ�លហាាត់់ចប់់
កម្លាំំ��ងជីីវពលនៅ�ៅចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ� និិងគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអ្ននកអតីីត
គឺឺខ្ញុំំចេ�
�� ញទៅ�ៅសមរភូូមិិពីថ្ននល់
ី
ជា
់ ាតិិលេ�ខ៧ រហូូតដល់់
ភាាពកងទ័័ព។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០៦ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
�� �ជាាមេ�ភូូមិិខ្ននងក្រ�ពើ�ើ
ចម្កាា�រកាាហ្វេ�េ នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំកំំពា
� ាន់់ ស្រុ�ុកមេ�មត់់។ អ្ននកដែ�ល
ខាាងលិិច ហើ�ើយចូូលនិវិ ត្តតន៍៍នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៩។
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងកងទ័័ពតំំបន់២
់ ១ គឺឺ កែ�វ សំំណាាង។ បន្ទាា�ប់់ពីី
គ្រ�ងដោ�ោយ វង្សា�ា និិ ងគ-២ គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយ សាាង និិ ង

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

សាលក្រ�មសំំ ណុំំ�រឿ�ឿង០០២/០២
ដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីឯកសារដែ�លបានផ្សសព្វវផ្សាាយជា
សាធារណៈៈរបស់់សាលាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

(តពីីលេ�ខមុុន)

កាារពាារជាាតិិនិង
ិ ជាាអគ្គគបញ្ជាកា
ា ារកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ប្រ�ជាាជន

នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស» ស្រ�បតាាមច្បា�ាប់់ និង
ិ
មាាគ៌ាា�នយោ�ោបាយរបស់់អង្គគនីតិ
ី ប
ិ ញ្ញញត្តិិ�របស់់កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាា

ទេ�ថាាតើ�ើ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅរក្សា�ាតួួនាាទីីជាាអគ្គគមេ�បញ្ជាកា
ា ារ

រដ្ឋឋត្រូ�វូ ជ្រើ�ើ�សរើ�ើសដោ�ោយសភាាតំំណាាងប្រ�ជាាជន។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ

កម្ពុុ� ជាាត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងកងទ័័ពបដិិវត្តតកម្ពុុ� ជាា
នៅ�ៅខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ដែ�រឬទេ�។ ទោះ�ះ�បីី ជាាសាាក្សីី�

គណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋ ដោ�ោយគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារម ជ្ឈិិ�ម

៥៩៥. ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅរក្សា�ាតួួនាាទីីជាារដ្ឋឋមន្រ្តី�ីក្រ� �សួួង

កម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅក្រោ��ោយថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។
ធិិបតេ�យ្យយ ដែ�លជាាសភាាតំំណាាងប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។ ជាា
ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងនេះ�ះក្ដីី� អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះមិិ នអាាចកំំណត់់បាន
គោ�ោលកាារណ៍៍ បេ�ក្ខខជនសម្រា�ាប់់តែ�តំំណែ�ងគណៈៈប្រ�ធាាន
កងទ័័ពដដែ�ល នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ប្រ�ជាាជន

បានបញ្ជាាក់់ថាា គាាត់់បានជួួបមេ�ដឹឹកនាំំ� មេ�បញ្ជាាកាារ

យោ�ោធាានិិងកម្មាា�ភិិបាលថ្នាា�ក់់តំំបន់ ់ ដែ�លក្នុុ�ងកាារប្រ�ជុំំ�
នោះ�ះ�បានពិិភាាក្សា�ាអំំពីីបញ្ហាាយោ�ោធាាក្ដីី� តែ�កាារបដិិសេ�ធ
ច្បា�ាស់់លាាស់់របស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន ដែ�លថាាគាាត់់មាានសិិ ទ្ធិិ�

អំំណាាចពិិតប្រា�កដទៅ�ៅលើ�ក
ើ ងទ័័ពនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបានគាំំ�ទ្រ�

ដោ�ោយសាាក្សីី�ដទៃ�ទៀ�ៀត។ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះជឿ�ឿជាាក់់ ទៅ�ៅ
លើ�ើភ័័ស្ថុុ�តាាងជាារួួ មដែ�លមាាននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខដែ�លថាា
ខៀ�ៀវ សំំផន មិិនមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចប្រ�តិិបត្តិិ�ផ្នែ�ែកកងទ័័ព
ទេ� នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។
៨.៣.២. ប្រ�ធានគណៈៈប្រ�ធានរដ្ឋឋ

៥៩៦. នៅ�ៅខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ សម្ដេ�េច នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ
និិងសមាាជិិកទាំំ�ងអស់់នៃ�រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលបង្រួ�បបង្រួ�
ួ
ម
ួ

ជាាតិិកម្ពុុ� ជាាបានលាាលែ�ងពីីតំំណែ�ង ដើ�ើម្បីី�បើ�ើ កផ្លូូ�វឲ្យ�

មាានកាារបង្កើ�ើ�តរដ្ឋាា�ភិិបាលថ្មី�មួ
ី ួយស្រ�បតាាមរដ្ឋឋធម្មមនុ ុញ្ញ ញ
នៃ�កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។ រដ្ឋឋធម្មមនុញ្ញ
ុ ក
ញ ម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិ
បតេ�យ្យយបានលុុបបំំបាត់់រាាជាានិិយម និិងបង្កើ�ើ�តគណៈៈ
ប្រ�ធាានរដ្ឋឋដែ�លមាានប្រ�ធាានមួួ យរួួ បអនុុប្រ�ធាានពីីររូូ ប

ដែ�លមាានភាារៈ�កិិច្ចច « តំំណាាងឲ្យ�កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
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ជាាក់់ស្ដែ�ែង ខៀ�ៀវ សំំផន ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំ�ងជាាប្រ�ធាាន

ប.ក.ក. នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣០ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ ប៉ុុ
�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃ
មុុនពេ�លដែ�លសភាាតំំណាាងប្រ�ជាាជនបានកោះ�ះ�ប្រ�ជុំំ�
ជាាលើ�ើកដំំបូូ ង។ កាារតែ�ងតាំំ�ង ខៀ�ៀវ សំំផន នេះ�ះត្រូ�ូវបាន

បញ្ជាាក់់ជាាផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីបើ�ើកសម័័ យប្រ�ជុំំ�សភាា

តំំណាាងប្រ�ជាាជន ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១១ ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី
១៣ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦។

៥៩៧. ក្នុុ�ងនាាមជាាប្រ�ធាានគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋ ខៀ�ៀវ សំំផន
បន្តតបំំពេ�ញមុុខងាារកាារទូូតនិិងពិិធីីកាារផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
ដូូចជាា ទទួួលសាារតាំំ�ងពីីអ្នន កកាារទូូត ស្វាា�គមន៍៍និង
ិ

ជួួបប្រ�ជុំំ�ជាាមួួ យគណៈៈប្រ�តិិភូូបរទេ�ស ធ្វើ�ើ�ជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�

និិងចូូលរួួមលៀ�ៀងសាាយភោ�ោជន៍៍ថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋ ផ្ញើ�ើ�និង
ិ ទទួួល

រួួ មមហាាសន្និិ�បាតលើ�ើកទីីប្រាំ�ំនៃ�ចលនាាមិិ នចូូលបក្សស
សម្ពពន្ធធនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងកូូឡុំំ�បូូ ប្រ�ទេ�សស្រី�ីលង្កាា�។

៥៩៨. នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ខៀ�ៀវ សំំផន
ក៏៏ បានបន្តតធ្វើ�ើ�សន្ទទរកថាាសរសើ�ើរប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាានិិង

កងទ័័ ពបដិិវត្តតន៍៍ដែ�លបានដើ�ើរតួួនាាទីី នៅ�ៅក្នុុ�ង «កាារ

រំំដោះ�ះ�» ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញគាំំ�ទ្រ�កាារបង្កើ�ើ�តរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាា

ធិិបតេ�យ្យយថ្មី�មួ
ី ួ យនិិងស្ថាា�ប័័ ននាានាារបស់់ខ្លួ�ន
ួ បង្ហាា�ញ

កាារគាំំ�ទ្រ�ទៅ�ៅលើ�ើគោ�ោលនយោ�ោបាយរបស់់ ប.ក.ក.
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ដូូចជាាកាារបង្កើ�ើ�តសហករណ៍៍ របបហូូបចុុក ពលកម្មម

នៅ�ៅតាាមជនបទ ជាាពិិសេ�សឆ្នាំំ��ដំំបូូងនៃ�របបកម្ពុុ� ជាា

សមិិ ទ្ធផលនៅ�
ធ
ៅក្នុុ�ងកាារកសាាងជាាតិិ និិងកាារកែ�លម្អអ

៦០១. ខៀ�ៀន សំំផន មិិ នដែ�លធ្លាា�ប់់ ជាាសមាាជិិកនៃ�

កុុមាារ និិងកាារដ្ឋាា�នកាារងាារ អបអរសាាទរចំំពោះ�ះ�
លក្ខខខណ្ឌឌ នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅ និិងថ្កកល់់ទោ�ោសជាាសាាធាារណៈៈ
ទៅ�ៅលើ�ើ «កាារឈ្លាា�នពាាន» ពីីសំំណាាក់់ វៀ�ៀតណាាម។

ខៀ�ៀវ សំំផន បានប្រា�ប់់ សហចៅ�ៅក្រ�មស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
ថាា អត្ថថន័័យនៃ�សុុន្ទទរកថាារបស់់គាាត់់ «ត្រូ�ូវបានអាាន

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ជាាផ្លូូ�វកាារម្ដដងណាាឡើ�យ
ើ ។
ខៀ�ៀវ សំំផន បានទទួួលស្គាា�ល់់ថាា គាាត់់បានចូូលរួួមអ្វីី�

ដែ�លហៅ�ៅថាាកិិ ច្ចប្រច �ជុំំ�«បើ�ើកចំំហ» ឬកិិ ច្ចប្រច �ជុំំ� «បើ�ើក

ទូូលាាយ» នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ដែ�លក្នុុ�ង
ឲ្យ�កត់់ត្រា�ា» ដោ�ោយ ប៉ុុ
�ល ពត ហើ�ើយថាា ទោះ�ះ�បីី ជាាគាាត់់
កិិច្ចប្រច �ជុំំ�នោះ�ះ�មាានកាារពិិភាាក្សា�ាលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាច្រើ�ើ�ន
យល់់ស្រ�បតាាមអ្វីី�ដែ�លគាាត់់បាននិយា
ិ ាយ ភាាគច្រើ�ើ�នក៏៏

ហើ�ើយប្រ�ធាានបទទាាក់់ទងនឹឹងតួួនាាទីីកាារទូូតរបស់់គាាត់់

ទៅ�ៅលើ�ើកាារបង្កកឡើ�ង
ើ ជាាក់់លាាក់់មួួយចំំនួួន ដូូចជាា ពាាក់់

អះះអាាងដោ�ោយស៊ីី�សង្វាា�ក់់ថាា គាាត់់មិិនដែ�លមាានមតិិឬ

ពិិ តមែ�ន ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាបុុគ្គគល គាាត់់បង្ហាា�ញមិិនយល់់ស្រ�ប
ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ កាារលុុបបំំបាត់់រូូបិិយប័័ ណ្ណណជាាដើ�ើម។

៥៩៩. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះជឿ�ឿជាាក់់ថាា ខៀ�ៀវ សំំផន មាានតួួ
នាាទីីជាាប្រ�ធាានគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីចុុងខែ�

មីី នាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ រហូូតដល់់ពេ�លដែ�លកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាា
ធិិបតេ�យ្យយដួល
ួ រលំំនៅ�ៅដើ�ើមខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩។

ក៏៏ ត្រូ�ូវបានលើ�ើកយកមកពិិភាាក្សា�ាដែ�រ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគាាត់់បាន
ចូូលរួួមក្នុុងកាារធ្វើ�ើ�
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចចិិត្តត នៅ�ៅអំំឡុុងកិិច្ចប្រច �ជុំំ�
�

ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�បានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាា
ខៀ�ៀវ សំំផន គឺឺជាាសមាាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រៃ�ៃយ៍៍

តាាមព្រឹ�ឹត្តិិ�ហេ�តុុ ហើ�ើយថាា វត្តតមាានរបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន
នៅ�ៅឯកិិច្ចប្រច �ជុំំ�ទាំំង
� នេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�គាាត់់ក្លាា�យជាាសមាាជិិក

ច្រើ�ើ�ននោះ�ះ� អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះជឿ�ឿជាាក់់ ថាាកាារទទួួលខុុស

ក្នុុ�ងក្រុ�ុមតូូចមួួ យរបស់់មជ្ឈិិ�មបក្សសដែ�លមាានអំំណាាច
និិងទទួួលបានព័័ត៌មា
៌ ានពេ�ញលេ�ញ។

ភាារកិិច្ចកា
ច ារទូូតនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយនិង
ិ កាារ

ចំំនួួន៣៨ ត្រូ�ូវបានដាាក់់ ដេ�ញដោ�ោលនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ

ផ្អែ�ែ កលើ�ើតួួ នាាទីីដែ�ល មាានលក្ខខណៈៈជាានិិម្មិិ�ត រូូ បភាាគ

ត្រូ�ូវរបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន ដែ�លជាាផ្នែ�ែកនៃ�តួួនាាទីីនេះ�ះ គឺឺជាា

៦០២. កំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍

អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ ដែ�លជាាកំំណត់់ហេ�តុុចាាប់់ ពីីខែ�សីីហាា
ផ្សសព្វវផ្សា�ាយទូូទៅ�ៅអំំពីីមាាគ៌ាា� ប.ក.ក. ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ិ ភាពនៅ�ក្នុុ�ងគណៈៈកម្មាាធិិការមជ្ឈិិ�ម
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ដល់់ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
៨.៣.៣. សមាជិក
និិងគណៈៈកម្មាាធិិការអចិិន្រ្តៃ�ៃ �យ៍៍

កំំណត់់ហេ�តុុទាំំង
� អស់់នោះ�ះ� មាានកំំណត់់ហេ�តុុចំំនួន
ួ ២២

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារមជ្ឈិិ�ម ប.ក.ក. នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦

ចំំនួួន១៦ នៃ�កិិច្ចប្រច �ជុំំ�បានកត់់ត្រា�ាថាា« សមមិិ ត្តតហែ�ម»

៦០០. ខៀ�ៀវ សំំផន បានក្លាា�យជាាសមាាជិិកពេ�ញសិិទ្ធិិ�នៃ�
ក្រោ��ោយពីីបានធ្វើ�ើជា
� ាសមាាជិិកត្រៀ��ៀមតាំំ�ងពីីឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧១
មក។ ខៀ�ៀវ សំំផន បានលើ�ើ កឡើ�ើ ងថាា ជាាផ្លូូ�វកាារគណៈៈ

ដែ�លមាានបញ្ជីី�វត្តតមាានអ្ននកចូូលរួួមហើ�ើយកំំណត់់ហេ�តុុ
មាានវត្តតមាាន។ ជាារួួ ម ខៀ�ៀវ សំំផន មាានវត្តតមាានជាាច្រើ�ើ�ន

ជាាងគេ�បំំផុុតបន្ទាា�ប់់ពីសមា
ី
ាជិិកអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍គឺ
៍ ឺ នួួន ជាា និិង

ប៉ុុ
�ល ពត ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារផ្ដដល់់ចម្លើ�ើ� យនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២
� ០០៧
ជាាមួួ យសហចៅ�ៅក្រ�មស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ខៀ�ៀវ សំំផន បាន
ទាំំ�ងមូូ ល» ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ គាាត់់បានបញ្ជាាក់់ថាាគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ
កម្មាា�ធិិកាារមជ្ឈិិ�មគឺឺជាា «អង្គគ កាារកំំពូូលរបស់់បក្សស

ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា បានចូូលរួួ មកិិច្ចចប្រ�ជុំំប្រ�ហែ�លជាា១៤ដង។
�
នេះ�ះ «មាានតែ�នៅ�ៅលើ�ើក្រ�ដាាសប៉ុុ
�ណ្ណោះ���»
ះ
ដោ�ោយត្រូ�ូវ
កោះ�ះ�ប្រ�ជុំំ�ពីីរដងក្នុុ�ងមួួ យឆ្នាំំ��និង
ិ មិិ នមែ�នជាា«អង្គគកាារ

កំំណត់់ហេ�តុុដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់បញ្ជជក់ថា
់ ា ខៀ�ៀវ សំំផន

កម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ខៀ�ៀវ សំំផន បាន

កម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍។
៍ ទោះ�ះ�បីីជាាកំំណត់់ហេ�តុុទាំំង
� នោះ�ះ�

ប្រ�តិិបត្តិិ�» ឡើ�យ
ើ ។ ទោះ�ះ�បីី ជាាគាាត់់បានអះះអាាងថាា គណៈៈ
ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារមជ្ឈិិ�មបានចេ�ញ
សេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់ នាានាា ដែ�លមាានបំំណងណែ�នាំំ�ដល់់ «កាារ

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតហួសហេ�តុុ
ួ
» និិងកែ�លម្អអលក្ខខខណ្ឌឌ មួួយចំំនួួន
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ពិិ តជាាបានចូូលរួួ មនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�មួួ យចំំនួួនរបស់់គណៈៈ

មិិនបញ្ជាាក់់អំំពីីកាារលើ�ើកឡើ�ើងរបស់់អ្នន កចូូលរួួមក្នុុ�ងកិិច្ច ច

ប្រ�ជុំំ� ក្ដីី� ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែបង្ហាា�ញថាា ខៀ�ៀវ សំំផន បានរាាយកាារណ៍៍

ទៅ�ៅគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ យ៉ាា
�ងយោ�ោចណាាស់់ពីីរ
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

រូូ បខាាងស្តាំំ��ជួួរមុុខ៖ ខៀ�ៀវ សំំផន អតីីត
គណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋនៃ�របបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(ឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩) ទទួួលស្វាា�គមន៍៍ដំំណើ�ើ រ
មកដល់់របស់់នាាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ភូូមាា នេ� វិិន នៅ�ៅ
ព្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�អន្តតរជាាតិិពោ�ោធិ៍៍ចិិនតុុង។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លើ�ើកដែ�ល អំំពីីទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួ យនឹឹងសម្ដេ�េច នរោ�ោត្តត ម

ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ថែ�មទាំំ�ងស្ថិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងតួួ
�
នាាទីីពិិសេ�សក្នុុ�ង

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២០ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦។

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍មួួយចំំនួួន ដែ�លពិិភាាក្សា�ា

សីីហនុុ និិង «កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត» សភាាតំំណាាងប្រ�ជាាជន
៦០៣. លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត បើ�ើទោះ�ះ�បីី ជាា ខៀ�ៀវ សំំផន
អះះអាាងម្ដដងទៀ�ៀតថាា គាាត់់ពុំំ�បានទទួួលព័័ត៌៌មាានពេ�ញ

បក្សស ដោ�ោយសាារតែ�វត្តតមាានរបស់់គាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចប្រច �ជុំំ�
និិងសម្រេ��ចទៅ�ៅលើ�ើបញ្ហាាសំំខាាន់់ៗ។

៨.៣.៤. មុុខងារបន្ទាាប់់ បន្សំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

លេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងកម្ពុុ
៦០៥. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះមាានភ័័ស្ថុុតាាងអំំពីី
មុុ ខងាារផ្សេ�េងៗ
ុ
�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិងបដិិសេ�ធ
�
អំំពីីកាារដឹឹងឮជាាក់់លាាក់់អំំពីកា
ី ារបាត់់ខ្លួ�នក្ដីី�
ួ
ក៏៏ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� ខៀ�ៀវ
របស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
សំំផន មាានវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចប្រច �ជុំំ�របស់់គណៈៈកម្មាា�
ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍ដែ៍ �លកិិច្ចប្រច �ជុំំ�នីមួ
ី ួ យៗ តែ�ងតែ�មាានកិិច្ចច

ដែ�លមិិ នស្ថិ�ត
ិ នៅ�ៅក្នុុ�ងតួួនាាទីីជាាផ្លូូ�វកាាររបស់់គាាត់់ ឬ

នៅ�ៅតាាមជនបទ (រួួ មមាាន ជំំងឺឺ ដង្កាា�ត់់ កាារស្លាា�ប់់ និិ ងកង្វះះ�

៦០៦. នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�មករាា និិង ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៦
ខៀ�ៀវ សំំផន បានអមព្រះ�ះរាាជដំំណើ�ើ រសម្ដេ�េច នរោ�ោត្តតម

ប្រ�ជុំំ� ពិិ ភាាក្សា�ាអំំពីីកាារចាាប់់ខ្លួួ�ន ឃោ�ោសនាាកាារជីីវភាាពរស់់
ស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារ) ពលកម្មមកុុមាារ កិិច្ចកា
ច ារបរទេ�ស កាារ

កាារពាារជាាតិិ ជម្លោះ�ះ��ប្រ�ដាាប់់ អាាវុុធជាាមួួ យប្រ�ទេ�ស
វៀ�ៀតណាាម និិងពាាណិិ ជ្ជជកម្មម។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត នៅ�ៅក្នុុ�ង

ដែ�លអង្គគ ជំំនុំំជម្រះ�
�
ះមិិ នអាាចបញ្ជូូ�លទៅ�ៅក្នុុ� ងតួួ នាាទីី
ជាាក់់លាាក់់ណាាមួួ យបាន។

សីីហនុ ុ ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ព្រះ�ះរាាជទស្សសនកិិច្ចទៅច �ៅតាាមទីីជនបទ

សៀ�ៀវភៅ�ៅបោះ�ះពុុម្ពពឆ្នាំំ��២០០១ ខៀ�ៀវ សំំផន បានរម្លឹឹ�កពីី

ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ដែ�លក្នុុ�ងពេ�លនោះ�ះ�បានចុះះ�ពិិនិត្យយ
ិ
មើ�ើលគម្រោ��ោងកសិិកម្មមនិិងកាារដ្ឋាា�នកាារងាារ រួួ មទាំំ�ង

អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ដោ�ោយបញ្ជាាក់់ថាា កាារបាត់់បង់់ខ្លួ�នបែ
ួ �បនេះ�ះ

៦០៧. នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ពីីថ្ងៃ�ទៅៃ �ៅ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥

កាារចាាប់់ ខ្លួ�ននិ
ួ ង
ិ កាារបាត់់ខ្លួ�នសមា
ួ
ាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ

មិិ នបានបន្ថថយទំំនុក
ុ ចិិត្តតរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារទៅ�ៅលើ�ើ

កាារដ្ឋាា�នកាារងាារទំំនប់់ ត្រ�ពាំំ�ងថ្មម។

ដល់់ ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ ខៀ�ៀវ សំំផន បានចូូលរួួមនិិងបង្រៀ��ៀន

កាារដឹឹកនាំំ�របស់់ ប៉ុុ
ល
� ពត ឡើ�ើយ។
វគ្គគរៀ�ៀនសូូត្រ�នយោ�ោបាយដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅបុុរីីកីីឡាា
៦០៤. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះជឿ�ឿជាាក់់ថាា ខៀ�ៀវ សំំផន មិិ នគ្រា�ាន់់
តែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមតូូចមួួ យរបស់់សមាាជិិក ប.ក.ក. ដែ�ល
ទទួួលបានព័ត៌
័ មា
៌ ានពេ�ញលេ�ញ ដោ�ោយសាារតែ�សមាាជិិក

(ក-៦) និិងនៅ�ៅវិិទ្យា�ាស្ថាា�នបចេ្ច�ចកទេ�សមិិ ត្តតភាាពខ្មែ�ែរសូូវៀ�ៀត(ក-១៥) ជាាមួួ យនឹឹង នួួន ជាា និិងជាាមេ�ដឹឹកនាំំ�

ប.ក.ក. ដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�។ សិិក្ខាា�កាាមចូូលរួួម

ភាាពរបស់់គាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារមជ្ឈិិ�មប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ
មាានចាាប់់ ពីីយុុទ្ធជន
ធ រហូូតដល់់កម្មាា�ភិិបាល ប.ក.ក.
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និិងអ្ននកត្រ�ឡប់់ មកពីីបរទេ�សដែ�លមាានចំំនួួនចាាប់់ ពីី

ដឹឹ ក នាំំ� វ គ្គគរៀ�ៀនសូូ ត្រ�នយោ�ោបាយនៅ�ៅបឹឹ ង ត្រ�បែ�កក្ដីី�

បានទទួួ លកាារបង្រៀ��ៀនផ្សេ�េងៗអំំពីី គោ�ោលកាារណ៍៍

ចូូលរួួមនិិងដឹឹកនាំំ�វគ្គគរៀ�ៀនសូូត្រ�នយោ�ោបាយនៅ�ៅបុុរីីកីីឡាា

រាាបសិិបនាាក់់ រហូូតដល់់រាាប់់ ពាាន់់នាាក់់ ដោ�ោយពួួកគេ�
បដិិវត្តតន៍៍ សហករណ៍៍ បច្ចេ�េកទេ�សកសិិកម្មម និិងបញ្ហាា

ិ កំំណត់
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដោ�ោយ ខៀ�ៀវ សំំផន បានបង្រៀ��ៀនពីីវិធី
ី
់

តែ�អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះជឿ�ឿជាាក់់ថាា ខៀ�ៀវ សំំផន ពិិតជាាធ្លាា�ប់់
និិងវិិទ្យា�ាស្ថាា�នបច្ចេ�េកទេ�សមិិ ត្តតភាាពខ្មែ�ែរ-សូូវៀ�ៀត។
៨.៣.៤.១. សមាជិ ិ កភាពមន្ទី� ី រ ៨៧០

អត្តតសញ្ញាាណ«ខ្មាំំ��ង» និិងស្វែ�ែងរក«ជនក្បបត់់»។ សាាក្សីី�

៦០៨. មន្ទីី�រ៨៧០ គឺឺជាាមន្ទីី�រដែ�លត្រួ�ួតពិិនិត្យយទៅ
ិ
�ៅលើ�ើ

ចម្លើ�ើ� យក្រៅ��ៅផ្លូូ�វតុុលាាកាារ កាាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ�

អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ដោ�ោយមន្ទីី�រនេះ�ះដំំបូូ ងមាានសមាាជិិកពីីររូូ ប

អុុង ថុុងហឿ�ឿង ដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្ដាា�ប់់
ឆ្នាំំ��២០០៨ ថាា ខៀ�ៀវ សំំផន «មកបឹឹ ងត្រ�បែ�កដើ�ើម្បីី�

ដឹឹកនាំំ�ប្រ�ជុំំ�នយោ�ោបាយ» ដោ�ោយបានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា
ភរិិយាារបស់់គាាត់់ឃើ�ើញ «ខៀ�ៀវ សំំផន ប្រ�ជុំំ�ទីីនោះ�ះ�»។
សាាក្សីី�បានបដិិសេ�ធនៅ�ៅពេ�លគាាត់់សម្ភាា�សន៍ជា
៍ ាមួួ យ

នឹឹងអ្ននកស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរបស់់ ក.ស.ច.ស.ថាា គាាត់់មិិន
ដែ�លបានឆ្លើ�ើ�យបែ�បនេះ�ះទេ� ហើ�ើយគាាត់់ផ្ដដល់់សក្ខីី�កម្មម

នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះថាា ទាំំ�ងគាាត់់និង
ិ ភរិិយាា

របស់់គាាត់់ ពុំំ�ដែ�លបានឃើ�ើញ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅទីីតាំំ�ង
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកបើ�ើកបររបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន គឺឺជាា
សាាក្សីី� ឡេ�ង ឈឿ�ឿន មិិ នបានចាំំថា
� ាគាាត់់ធ្លាា�ប់់បើ�ើ កឡាាន

ជូូន ខៀ�ៀវ សំំផន ទៅ�ៅបឹឹ ងត្រ�បែ�កឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីី ជាា
អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះមិិ នអាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ខៀ�ៀវ សំំផន បាន

កាារអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចនាានាារបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ

យ៉ាា
�ងតិិចគឺឺ សឿ�ឿ វ៉ាា
�ស៊ីី� ហៅ�ៅ ឌឿ�ឿន ដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំ�ង
ជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រនៅ�ៅខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ និិង ខៀ�ៀវ សំំផន
ដែ�លចូូលរួួមប្រ�ហែ�លជាានៅ�ៅពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ។

៦០៩. សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�អះះអាាងថាា ខៀ�ៀវ សំំផន បន្តត
តំំណែ�ងពីី ឌឿ�ឿន ជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�៨៧០ ពេ�លដែ�ល ឌឿ�ឿន

ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧។ ខៀ�ៀវ សំំផន បាន
បដិិសេ�ធម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតថាាខ្លួួ�នមិិនដែ�លត្រូ�ូវបាន
តែ�ងតាំំ�ងជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០ ឬបំំពេ�ញកាារងាារក្នុុ�ង

តួួនាាទីីដូច
ូ នេះ�ះទេ� ហើ�ើយបានអះះអាាងថាា គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�
ទទួួលខុុសត្រូ�ូ វទៅ�ៅលើ�ើកាាររក្សា�ាទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយសម្ដេ�េច

នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ កាារកំំណត់់តម្លៃ�ៃផលិិតផលដែ�លសហករណ៍៍ ផ្សេ�េងៗបង្កើ�ើ�តបាន និិ ងអង្គគភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិ ច្ចចដទៃ�ទៀ�ៀត

រូូ បខាាងស្តាំំ��៖ ខៀ�ៀវ សំំផន អតីីតគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋនៃ�របបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥-១៩៧៩) អមដំំណើ�ើរនាាយក
រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ភូូមាា នេ� វិិន ធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ច។
ច (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

អនុវុ ត្តតសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិ កាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍

ថាាបានផ្ដដល់់ជូននៅ�
ូ
ៅក្នុុ�ងកិិច្ចប្រច �ជុំំ�របស់់គណៈៈអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍

ភូូមិិភាាគ និិងធ្វើ�ើ�កាារងាារលើ�ើកាារនាំំ�ចេ�ញជាាមួួយ «នាាយក

ទំំនងជាាច្រ�ឡំំគ្នាា�រវាាងមុុខងាារមន្ទីី�រ៨៧០ និិងមន្ទីី�រ

ទាាក់់ទងនិិងកាារបែ�ងចែ�កផលិិតផលផ្សេ�េងៗទៅ�ៅកាាន់់បណ្ដាា �

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០៩ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ក្ដីី�តែ�សាាក្សីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ

ដ្ឋាា�នពាាណិិ ជ្ជជកម្មមបរទេ�ស» តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ខៀ�ៀវ សំំផន បាន
ស-៧១។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះមិិ នអាាចជឿ�ឿជាាក់់
អះះអាាងថាា ទោះ�ះ�បីីជាាអាាចមាាន ឬមិិនមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ទំំនិិ ញរវាាងសហករណ៍៍ នោះ�ះ� កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូ វរបស់់ខ្លួួ�ន

ថាា ប៉៉ង់់ គឺឺជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០ ឡើ�ើយ។

ប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។ មុុខងាាររបស់់គាាត់ទាាក់
់ ទងនឹឹ
់
ងពាាណិិ ជ្ជជកម្មម និិង

មន្ទីី�រ៨៧០។ សាាក្សីី� កាំំ� ហ្កេ�េកអ៊ាា�វ ហៅ�ៅ ឌុុច បានផ្ដដល់់

ទៅ�ៅលើ�ើកាាររៀ�ៀបចំំតម្លៃ�ៃផលិិតផល គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាទ្រី�ីស្ដីី�តែ�

កាារនាំំ�ចេ�ញ នាំំ�ចូូល និិងត្រូ�ូវពិិភាាក្សា�ានៅ�ៅផ្នែ�ែ កខាាងក្រោ��ោម។

៦១០. ខៀ�ៀវ សំំផន ទទួួលស្គាា�ល់់ថាាគាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ

៦១២. សាាក្សីី�និិងអ្ននកជំំនាាញមួួ យចំំនួួនផ្ដដល់់សក្ខីី�កម្មម

ថាា ខៀ�ៀវ សំំផន គឺឺជាាអ្ននកឡើ�ើងជំំនួួស ឌឿ�ឿន ជាាប្រ�ធាាន
សក្ខីី�កម្មមថាា មន្ទីី�រដែ�លមាានឌឿ�ឿន ជាាប្រ�ធាាន គេ�ហៅ�ៅ
ថាា «មន្ទីី�រមជ្ឈិិ�ម» ជាាមន្ទីី�រមួួ យដែ�លគាាត់់ហៅ�ៅថាាជាា

មន្ទីី�រ៨៧០ រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៨ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែបានអះះអាាង
«មន្ទីី�រ៨៧០» នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្ដាា�ប់់ចម្លើ�ើ� យរបស់់គាាត់់
ថាា ខ្លួួ�នពុំំ�បានដឹង
ឹ អំំពីីតួនា
ួ ាទីីពិិតប្រា�កដរបស់់ ឌឿ�ឿន ជាា
កន្លលងមកជាាមួួយសហចៅ�ៅក្រ�មស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត។ ទោះ�ះ�បីីជាា
ប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០ឡើ�យ
ើ ។ ខៀ�ៀវ សំំផន បានចងចាំំ�ថាា

គាាត់់បានផ្ដដល់់សក្ខីី� កម្មមផងដែ�រថាា ខៀ�ៀវ សំំផន មាាន

ទទួួលរបាយកាារណ៍៍ បណ្ដាា�ភូូមិិភាាគ និិង «ទទួួលកិិច្ចកា
ច ារ

ក្រោ��ោយពេ�លឌឿ�ឿន ចេ�ញទៅ�ៅខៀ�ៀវ សំំផន ក៏៏កាាន់់តំំណែ�ង

ឌឿ�ឿន អវត្តតមាានជាាញឹឹកញាាប់់ ដោ�ោយសាារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ
នយោ�ោបាយ»។ មន្ទីី�រ៨៧០ នៅ�ៅតែ�បន្តតបំំពេ�ញមុុខនាាទីី

របស់់ខ្លួ�ន
ួ បន្ទាា�ប់់ពីី ឌឿ�ឿន ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅខែ�កុុម្ភៈៈ�

ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ដោ�ោយទូូរលេ�ខមួួ យចំំនួួនដែ�លមាាននៅ�ៅ

ចំំពោះ�ះ�អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះចុះះ�កាាលបរិិច្ឆេ�េទក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧
ហើ�ើយផ្ញើ�ើ�ទៅ�ៅ«មន្ទីី�រ៨៧០»។

៦១១. ខៀ�ៀវ សំំផន សន្មមតថាា ឈឹឹម សំំអោ�ោក ហៅ�ៅ ប៉៉ង់់

អាាចឡើ�ង
ើ ជំំនួួស ឌឿ�ឿន ជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០។ សាាក្សីី�

សាាឡុុត បាន, រ៉៉ចាាម តុុន ហៅ�ៅ ភីី ភួួន, ពាាន ឃាាន និិង
នឹឹម សែ�ម បានផ្ដដល់់សក្ខីី�កម្មមដែ�រថាា ប៉៉ង់់ ធ្លាា�ប់់ ជាាប្រ�ធាាន
មន្ទីី�រ៨៧០។ សាាឡុុត បាន បានចងចាំំ�ថាា បានឃើ�ើញ ប៉៉ង់់

និិង ឌឿ�ឿន ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ ក-១ ឬមន្ទីី�រ៨៧០ នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�ល

តែ�មួួ យ ដោ�ោយទទួួលគ្រ�ប់់គ្រ�ងក្រ�សួួង និិង«ចែ�កចាាយ

ភស្តុុភាារ»
តាាមតួួនាាទីីរបស់់ពួួកគេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ភីី ភួួន
�
បានបញ្ជាាក់់ពីីតួួនាាទីីផ្សេ�េងៗរបស់់បុុគ្គលទាំំ
គ
�ងពីីរនាាក់់
នេះ�ះ ដោ�ោយបញ្ជាាក់់ថាា ប៉៉ង់់ ទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�ើកាារងាារ
«រដ្ឋឋបាល» ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ (សាាក្សីី� ពាាន ឃាាន ក៏៏បានអះះអាាង

បែ�បនេះ�ះដែ�រ) ចំំណែ�ក ឌឿ�ឿន ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើ

«គោ�ោលនយោ�ោបាយ» ដែ�លរួួ មមាានកាារបើ�ើ ក បិិ ទវគ្គគ
រៀ�ៀនសូូត្រ�។ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះកត់់សម្គាា�ល់់ថាា ទោះ�ះ�បីី ជាា
សក្ខីី�កម្មមទាំំ�ងនេះ�ះត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមួួ យផ្នែ�ែកដោ�ោយសាារតែ�

មុុខងាារដែ�លមាានតែ�ឈ្មោះ�ះ�� ដែ�លត្រូ�ូវបានអះះអាាង
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តួួនាាទីីនៅ�ៅមន្ទីី�រ៨៧០ ធំំជាាង ឌឿ�ឿន ទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយ

នេះ�ះ ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ឌុុច បានទទួួលស្គាា�ល់នៅ�
់ ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសហ
ចៅ�ៅក្រ�មស៊ើ�ើ�នអង្កេ�េតថាា គាាត់់ដឹង
ឹ តិិចតួួចណាាស់់អំំពីី

កិិច្ចកា
ច ារនៅ�ៅមន្ទីី�រ៨៧០ និិងបានបញ្ជាាក់់ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកថាា
កាារលើ�ក
ើ ឡើ�ង
ើ របស់់គាាត់់អំំពីតួ
ី នា
ួ ាទីីរបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន

នៅ�ៅមន្ទីី�រនោះ�ះ�គឺឺ ជាាកាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នពីី តួួ នាាទីី ជាាន់់ខ្ពពស់់
ជាាទូូទៅ�ៅរបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈកាាលកម្ពុុ�ជាា

ប្រ�ជាាធិិ បតេ�យ្យយពីី អ ត្ថថបទសិិ ក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិង

ពីីពាាក្យយចចាាមអាារ៉ាា
�ម។ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះក៏៏បានកត់់សម្គាា�ល់់
ផងដែ�រថាា សាាក្សីី�មាានសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារចូូលពិិនិត្យយសំំណុំំ
ិ
�

រឿ�ឿង ក្នុុ�ងនាាមជាាជនជាាប់់ ចោ�ោទក្នុុ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០១ និិង
ជាាជនសង្ស័័�យក្នុុ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២ ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�អង្គគ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះធ្វើ�ើ�កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា សក្ខីី�កម្មមរស់់ ឌុុច មិិ នបាន
ផ្ដដល់់មូូលដ្ឋាា�នឯករាាជ្យយគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ កាារសម្រេ��ច
លើ�ើអង្គគហេ�តុុលើ�ើប្រ�ធាានបទនិិងអំំណះះអំំណាាងពីីតួនា
ួ ាទីី
របស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន ជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០នេះ�ះ។

៦១៣. កិិ ច្ចចសម្ភាា�សន៍ក្រៅ��
៍
ៅតុុលាាកាារចំំនួួនពីីរដែ�ល
រៀ�ៀបចំំដោ�ោយ Stephen HEDER បង្ហាា�ញ ខៀ�ៀវ សំំផន

បានក្លាា�យជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០ បន្ទាា�ប់់ពីីកាារចាាប់់ ខ្លួ�ន
ួ
ឌឿ�ឿន។ កិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
ទី
៍ ីមួួយគឺឺជាាកិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
ជា
៍ ាមួួ យ

វ៉ាា
�ន់ ់ រិិត ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ម្នាា�ក់នៃ់ �គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារពាាណិិ ជ្ជជកម្មម
នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈកាាលម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ដោ�ោយសព្វវថ្ងៃ�ៃ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

វ៉ាា
�ន់ ់ រិិត បានទទួួលមរណភាាពទៅ�ៅហើ�ើយ។ បើ�ើ ទោះ�ះ�បីី ជាា
ថាាបន្ទាា�ប់់ពីី ឌឿ�ឿន បាត់់ខ្លួ�ន
ួ អៀ�ៀង សាារីី បានប្រា�ប់់ គាាត់់
លោ�ោក Stephen HEDER (ជាាសាាក្សីី�ដែ�លអង្គគជំំនុំំ� ថាា «ខៀ�ៀវ សំំផន ត្រូ�ូវទៅ�ៅជំំនួួស ឌឿ�ឿន» ហើ�ើយបង្គាា�ប់់
ជម្រះ�ះយល់់ថាា អាាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបានជាាទូូទៅ�ៅក្ដីី�) បាន

ឲ្យ�គាាត់់ទាាក់់ទងជាាមួួ យ ខៀ�ៀវ សំំផន ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។

កិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
នេះ�
៍ ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះមិិនអាាចផ្ដដល់់
ទម្ងងន់់ធំំធេ�ងចំំពោះ�ះ�កំំណត់់ហេ�តុុនៃ�កិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
ដែ៍ �ល

បន្ថែ�ែមនៅ�ៅក្នុុ�ងតុុលាាកាារនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អៀ�ៀង សាារីី ជាា
បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�អះះអាាងថាាបានធ្វើ�ើ�កាារប្រ�កាាស

៦១៤. កិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
ទី
៍ ីពីីរគឺឺជាាកិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
ជា
៍ ាមួួ យ

ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ទៅ�ៅលើ�ើព័័ត៌៌មាានដែ�លមាានភាាពខុុសគ្នាា�

ផ្ដដល់់ សក្ខីី� កម្មមទាាក់់ ទ ងនឹឹង កាាលៈៈទេ�សៈៈនៃ�កាារធ្វើ�ើ�

សរសេ�រដោ�ោយដៃ�របស់់គាាត់់ឡើ�ើយ។

អៀ�ៀង សាារីី នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៩។ បើ�ើតាាមកំំណត់់ត្រា�ា
កិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
រ៍ បស់់ Stephen HEDER អៀ�ៀង សាារីី បាន

ព័័ត៌៌មាានរបស់់ ភីី ភួួន មិិ នត្រូ�ូវបានសួួរដេ�ញដោ�ោល

កាារអះះអាាងនេះ�ះ ក៏៏មិិនមាានវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងសវនាាកាារ

ទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ទោះ�ះ�បីី ជាា ភីី ភួួន

អះះអាាងបញ្ជាាក់់ពីីកាារ «តែ�ងតាំំ�ង ខៀ�ៀវ សំំផន ជាា

បានបញ្ជាាក់់ថាា ឌឿ�ឿន បាត់់ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ក្ដីី�
តែ�គាាត់់ហាាក់់ ដូូចជាាយល់់ច្រ�ឡំំកាារចាាប់់ ខ្លួ�ន
ួ ឌឿ�ឿន

ប្រ�កាាស ដោ�ោយមាានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាជូូនទៅ�ៅសហចៅ�ៅក្រ�ម

អង្គគ ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះថាាកើ�ើតឡើ�ើ ង នៅ�ៅក្នុុ� ងឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៧)

ប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០»។ អៀ�ៀង សាារីី បានដាាក់់សេ�ចក្ដីី�

ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២
� ០០៩ ដោ�ោយអះះអាាងថាា គាាត់់

(ដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើភ័័ស្ថុុ�តាាងដែ�លមាាននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ
ជាាមួួ យនឹឹងកាារចាាប់់ ខ្លួ�ន
ួ ។ ដោ�ោយសាារតែ�បញ្ហាានេះ�ះ អង្គគ

មិិ នដែ�លបាននិិយាាយបែ�បនេះ�ះទេ�។ នោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងនេះ�ះ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមិិ នអាាចផ្ដដល់់ទម្ងងន់សំំខា
់
ាន់់ដែ�លកំំណត់់ត្រា�ា
ក្ដីី� សាាក្សីី� ភីី ភួួន បានផ្ដដល់់សក្ខីី�កម្មមដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក

កិិច្ចសម្ភាា�សន៍
ច
រ៍ បស់់ Stephen HEDER ឡើ�ើយ។

តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ

ខៀ�ៀវ សំំផន (រូូបទីី៤រាាប់់ ពីីស្តាំំ��) អតីីតគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋនៃ�របប
កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩) ជួួបជាាមួួ យ
ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ សុុផាានុុវង្សស (រូូបទីី៥រាាប់់ ពីីស្តាំំ��) ប្រ�ធាានរដ្ឋឋ
ឡាាវ។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

សមរភូូមិផ្លូ
ិ វ
� ូ ច្បា�ប់់ ចុុងក្រោ��យបង្អអស់់

នៅ�ក្នុុ�ងការកាត់់ សេ�ចក្តីី�នៃ�អំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍នៅ�កម្ពុុ�ជា
លីី សុុ ខឃាង
ខៀ�ៀវ សំំផន អតីីតគណៈៈប្រ�ធាាន
រដ្ឋឋនៃ�របបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(ពីីឆ្នាំ�ំ �១៩៧៥-១៩៧៩)
នៅ�ៅក្នុុ�ងសវនាាកាារបណ្តឹឹ� ងសាាទុុក្ខខ
ក្នុុ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿង ០០២/០២ ពីី
៍
ថ្ងៃ�ច័
ៃ ័ន្ទទ ទីី១៦ ដល់់ថ្ងៃ�ព្រ�ហស្បបតិ៍
ៃ
ទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(អង្គគជំំនុំំជម្រៈ�
�
ៈវិិសាាមញ្ញញនៅ�ៅក្នុុ�ង
តុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា)

ដំំណើ�ើ រកាារនៃ�កាារកាាត់់សេ�ចក្តីី�ចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់
លើ�ើ ខៀ�ៀវ សំំផន អតីីតប្រ�ធាានគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋនៃ�របប

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ បានបិិ ទបញ្ចចប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�សីីហាា
ឆ្នាំំ��២០២១។ ដំំណើ�ើ រកាារតុុលាាកាារនេះ�ះគឺឺចំំណុុ ចរបត់់
សំំខាាន់់មួួយសម្រា�ាប់់ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់យើ�ើង។ ខណៈៈ

ិ ដោ�ោយតុុលាាកាារ
ទោ�ោសឲ្យ�ជាាប់់ពន្ធនា
ធ ាគាារអស់់មួួយជីីវិត

ចាាក់់ឬសជ្រៅ��ៅថែ�មទៀ�ៀត។

បានឃើ�ើញពីីកាារបិិ ទបញ្ចចប់់ដំំណើ�ើ រកាារនៃ�កាារស្វែ�ែងរក

ដែ�លកាារពិិតខ្លះះ�ត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ សន្តិិ�ភាាពក៏៏ចាាប់់ ផ្តើ�ើម
�
ចាាប់់ តាំំ�ងពីីឆ្នាំ�ំ �២០០៦មកម្ល៉េះ�ះ�� ដំំណើ�ើ រកាាររបស់់

កំំពូូល)។ តែ�ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងណាាក៏៏ ដោ�ោយ កាារដែ�ល
យុុត្តិិ�ធម៌៌ អស់់ជាាងមួួ យទសវត្សសរ៍៍កន្លលងមកនេះ�ះ ហាាក់់

ទទួួលបាននូវូ ភាាពរសាាយចិិត្តតច្រើ�ើ�ន។
តុុលាាកាារបានបង្កកឲ្យ�មាានប្រ�តិិកម្មមយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។ កាាលពីីដើ�ើមឡើ�ើយ ប្រ�ជាាជន
កម្ពុុ�ជាាជាាច្រើ�ើ�នបានបង្ហាា�ញចេ�ញនូូវកាារខកចិិត្តតដែ�ល

បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមាានកាារពន្យា�ាពេ�លផ្សេ�េងៗនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើ រកាារតុុលាាកាារក៏៏ដោ�ោយ បទចោ�ោទប្រ�កាាន់់របស់់

ត្រូ�ូវនាំំ�យកទៅ�ៅជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទោ�ោស និិងកាារដាាក់់ទោ�ោសទណ្ឌឌ

ត្រូ�ូវបានស្គាា�ល់់ជាាទូូទៅ�ៅថាាជាា តុុលាាកាារខ្មែ�ែរក្រ�ហម

អតីីតមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមួួ យចំំនួួនតូូចប៉ុុ
�ណ្ណោះ���នឹឹ
ះ ង
អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញាាក្នុុ�ងតុុលាាកាារកម្ពុុ� ជាា ដែ�ល

យ៉ាា
�ងស្រា�ាលទៅ�ៅលើ�ើ កាំំ�ង ហ្កិិ�ចអ៊ាា�វ ហៅ�ៅ ឌុុច នៅ�ៅឯអង្គគ
បានទាាញចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ របស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាា។
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ង (ក្រោ��ោយមក ឌុុច ត្រូ�ូវបានកាាត់់
អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��នៃ�កាារតស៊ូូ�ក្នុុ�ងសមរភូូមិិ
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦០ ខែ�សីីហា ឆាំ្នន� ២០២១

ផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាក៏៏បានចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ចំំពោះ�ះ�
ភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌ នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់អតីីតមេ�ដឹឹកនាំំ�

របបខ្លួួ�នឡើ�ើ យ។ ជាាជំំនួួសវិិញ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅតែ�ទទូូច

បទឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈកាាល

វ័័យ៦៨ឆ្នាំំ�� និិងបានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ងចាាប់់

ជាាន់់ខ្ពពស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លទទួួ លខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�

នៃ�កម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិ បតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)
នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់ ឃុំំ�ខ្លួ�នបណ្តោះ�ះ��អា
ួ
ាសន្ននរបស់់តុុលាាកាារ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ សាាធាារណជនមាានភាាពអាាក់់អន់់ស្រ�ពន់់

ថាា គោ�ោលនយោ�ោបាយរបស់់ខ្លួ�នមា
ួ ានតម្លៃ�ៃដែ�លបម្រើ��ើ
ប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ប្រ�ទេ�សជាាតិិ។ ហម សឿ�ឿន ដែ�លមាាន
តាំំ�ងពីីដើ�ម
ើ ឆ្នាំំ�២
� ០០០មកម៉្លេះ�ះ�� និិង ពេ�ជ សាារេ�ន ដែ�លមាាន

វ័័យ៦៧ឆ្នាំំ�� និិងជាាអតីីតទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ង
អតីីតតំំបន់់តស៊ូូ�ចុុងក្រោ��ោយរបស់់ចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ចិិ ត្តតដោ�ោយសាារតែ�កាាររៀ�ៀបចំំយ៉ាា
�ងសមរម្យយរបស់់
នៅ�ៅអន្លលង់់ វែ�ង បានចែ�ករំំលែ�កទស្សសនៈៈរបស់់ខ្លួ�នថា
ួ ា
តុុលាាកាារ ខណៈៈដែ�លអតីីតមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ង

យុុត្តិិ�ធម៌៌គួួ រជាាទីីទុក
ុ ចិិត្តត បានគួួ រតែ�មាានតុុល្យយភាាពជាាមួួ យ

ជនរងគ្រោះ��ះ�ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងរបបគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
របស់់ខ្លួ�ន
ួ ។ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាបានរិះ��គន់់ពីីកាាររៀ�ៀបចំំ

គណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋរបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន ផង។ តាាមពិិតទៅ�ៅ

នោះ�ះ�ធ្លាា�ប់់ បានបដិិសេ�ធសិិទ្ធិិ�រស់់រាានមាានជីីវិិតរបស់់

អង្គគហេ�តុុពិិតក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�កាារកាាន់់តំំណែ�ងជាាប្រ�ធាាន
សឿ�ឿម គាំំ� ទ្រ�សិិ ទ្ធិិ�សម្តែ�ែងមតិិ យោ�ោបល់់របស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន

យ៉ាា
�ងសមរម្យយនេះ�ះសម្រា�ាប់់ អតីីតមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ហើ�ើយជឿ�ឿជាាក់់ ថាា មិិ នមែ�នគ្រ�ប់់គោ�ោលនយោ�ោបាយ

ដោ�ោយរាាប់់ បញ្ចូូ�លទាំំ�ងបន្ទទប់់ ស្នាា�ក់់នៅ�ៅបំំពាាក់់ម៉ាា
�ស៊ីី�ន
របស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន សុុទ្ធធសឹឹងតែ�ជាាកំំហុុសនោះ�ះ�ទេ�។
ត្រ�ជាាក់់ កាារពិិនិត្យយសុុ
ិ
ខភាាពជាាទៀ�ៀងទាាត់់ និិងកាារ

បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមាានទស្សសនៈៈដទៃ�ពីីគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយទាាក់់ទង
ា
ី
ទទួួលបានវ៉ា�ក់់សំាា�ងកូូវីដ១៩ ខណៈៈដែ�លអ្ននករស់់រាាន
នឹឹងលទ្ធធផលនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដំំណើ�ើរកាារដ៏៏សមស្រ�ប
ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមខ្លះះ�នៅ�ៅរង់់ចាំំកា
មាានជីីវិត
� ារទទួួលបាន
និិង យុុត្តិិ�ធម៌៌ គួួ រ តែ�កេ�រដំំណែ�លដ៏៏ មាានសាារសំំខាាន់់

វ៉ាា
�ក់់សាំំង
� ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមេ�រោ�ោគរាាតត្បា�ាតនេះ�ះ។ តែ�ទោះ�ះ�
របស់់តុុលាាកាារខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ដំំណើ�ើរកាារតុុលាាកាារនេះ�ះ
យ៉ាា
�ងណាា ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាាបទដ្ឋាា�នមូូ លដ្ឋាា�នរបស់់
បានបង្រៀ��ៀនប្រ�ទេ�សយើ�ើងអំំពីីសាារប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ភាាពស្មើ�ើ�
តុុលាាកាារជាាតិិនិង
ិ អន្តតរជាាតិិមួួយនេះ�ះ ដែ�លកាាររៀ�ៀបចំំ

គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�មុុខច្បា�ាប់់ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តបាននូូវសន្តិិ�ភាាព។ កាារ

នៅ�ៅក្នុុ� ងសំំណុំំ� រឿ�ឿងក្តីី�មាានកាាយសម្បបទាានិិង ស្មាា�រតីី
ពេ�ញលេ�ញក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញវត្តតមាានដើ�ើម្បីី�ស្តាា�ប់់ និិង

អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍មិិនអាាចគេ�ចផុុតពីីកាារដាាក់់

ដ៏៏សមរម្យយត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនដើ�ើម្បីី�ធាានាាបានថាា ភាាគីី

ឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�បទចោ�ោទប្រ�កាាន់់ទាំំ�ងឡាាយប្រ�ឆាំំ�ង
មកលើ�ើខ្លួួ�ន។

ខៀ�ៀវ សំំផន ដែ�លជាាមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមវ័័យ

កាាត់់ទោ�ោសគឺឺជាាសញ្ញាាណដែ�លបង្ហាា�ញថាា បទឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

ទោ�ោសទណ្ឌឌ ឡើ�ើយ។ កាារកាាត់់ទោ�ោសនេះ�ះក៏៏បានធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជាាទទួួលបាននូូវកាារគោ�ោរពពីីសំំណាាក់់ប្រ�ជាាជាាតិិ
ដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ ដែ�លបង្ហាា�ញថាាប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបានផ្តតល់់
អាាទិិភាាពខ្ពពស់ក្នុុ�
់ ងដំំណើ�ើ រកាាត់់ទោ�ោស ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាគន្លឹះះ��

ចំំណាាស់់និង
ិ ជាាសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតដ៏ឥ
៏ តងាាករេ�របស់់ ប៉ុុ
�ល ពត
ក្នុុ�ងកាារកសាាងសន្តិិ�ភាាព និិងកាារផ្សះ�ះផ្សា�ាប្រ�កបដោ�ោយ
បានលៃ�លកប្រើ��ើប្រា�ស់់វេ�ទិិកាារបស់់តុុលាាកាារខ្មែ�ែ រក្រ�ហម

ចីីរភាាព។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ ដំំណើ�ើ រកាារនៃ�កាារកាាត់់ទោ�ោស

ដល់់ដង្ហើ�ើ�មចុុងក្រោ��ោយនៃ�ជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�ន។ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅ

កំំណត់់សម្រា�ាប់់កាារបែ�ងចែ�កឲ្យ�ដាាច់់ស្រ�ឡះះពីី គ្នាា�រវាាង

នេះ�ះដើ�ើម្បីីកាា
� រពាារទង្វើ�ើ�របស់់ខ្លួួ�ន និិងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម លុះះ�

តែ�មិិនផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រ និិង មិិនមាានវិិប្បបដិិសាារីីចំំពោះ�ះ�កាារបាត់់
បង់់ អាាយុុជីីវិិតរបស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាជិិតពីីរលាាននាាក់់
ឬស្ថាា�នភាាពរស់់នៅ�ៅដ៏៏លំំបាករបស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅ

ក្រោ��ោមគោ�ោលនយោ�ោបាយប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍របស់់
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

នេះ�ះក៏៏ជាាជំំហាានច្បា�ាស់់លាាស់់ និិងប្រ�កបដោ�ោយអត្ថថន័័យ

អតីីតមេ�ដឹឹកនាំំ�កំំពូល
ូ របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងអ្ននករស់់រាាន
ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�រាាប់់ បញ្ចូូ�ល
មាានជីីវិត

ទាំំ�ងអតីីតសមាាជិិកខ្មែ�ែរក្រ�ហមគ្រ�ប់់ លំំដាាប់់ ថ្នាា�ក់់ផង៕
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«ផេះ�ះផង់់ ធូូលីី»

រឿ�ឿងរ៉ាាវចេ�ញពីីប្រ�ជាជនថ្មីី�ក្រោ��មរបបកម្ពុុ�ជាប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ម៉ាាក ទុុន ៖ អ្ននកធាក់់ ស៊ីី�ក្លូូ�

ដោ�យ ៖ ប៊ាាង ពីីវ័័ ន្តត និិង វេ�នីី ខកហ្កៀ�ៀ �ល

ក្រោ��ោយពេ�លរៀ�ៀបកាារលើ�ើកទីីពីីរ

ខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ
��
�នំំត្នោ�ោ�ត និិងតាាប៉ែ�ែ
លក់់នៅ�ៅ

រៀ�ៀបរាប់់ ដោ�យប្រ�ពន្ធធរបស់់គាត់់ ឈ្មោះ�
ះ�

ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ ទុុន គឺឺជាាអ្ននកធាាក់់

ឈុុ ន យឿ�ឿន ៖

ស៊ីី�ក្លូូ�។ ជួួនពេ�លខ្លះះ� គាាត់់មកហូូបបាយ

��
ខ្ញុំំបានរៀ�
ៀបកាារជាាមួួ យបុុរស

នៅ�ៅផ្ទះះ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែជាាទូូទៅ�ៅគាាត់់ត្រ�ឡប់់មក

ពីីរនាាក់់។ បុុរសទាំំ�ងពីីរគឺឺសុុទ្ធតែ�ជា
ធ
ា

ផ្ទះះ�វិិញក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍ម្តតង។

សាាច់់ញាាតិិរបស់់ខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ បានរៀ�ៀបចំំ
ឲ្យ�រៀ�ៀបកាារដំំបូូ ងនៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង

នៅ�ៅអំំឡុុងរបប លន់់ នល់់

�� ក្រោ��ោយពេ�លយើ�ើង
ពីីភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ។

រួួ ចទៅ�ៅហើ�ើយ និិងមាានកាារទម្លាា�ក់់

ភ្នំំ�ពេ�ញជាាមួួ យបុុរសកសិិករម្នាា�ក់់មក

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានកាាន់់កាាប់់ ភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ��

រៀ�ៀបកាាររួួ ច គាាត់់បានជួួយលក់់នំំក្នុុ�ង

គ្រា�ាប់់ បែ�កជាារឿ�ឿយ ដូូចច្នេះ�ះ� ក្រុ�ុម

ហាាងក្បែ�ែរផ្សា�ារអូូ ឫស្សីី� ចំំណែ�កខ្ញុំំ��
ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។ ទោះ�ះ�បីី ជាាគាាត់់រក

ចំំណូូ លបាន១.៣០០រៀ�ៀលក្នុុ�ងមួួ យខែ�
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់មិិនដែ�លឲ្យ�លុុយ

ទាំំ�ងនោះ�ះ�មកខ្ញុំំដែ�� �រ។ បន្ទាា�ប់់ពីីយើ�ើង
រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យគ្នាា�បានរយៈៈពេ�ល

៩ខែ�មក ខ្ញុំំបានសម្រេ��
��
ចចិិត្តតលែ�ងលះះ
ជាាមួួ យគាាត់់។ យើ�ើងមិិ នដែ�លរស់់នៅ�ៅ
ចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួ យគ្នាា�ទេ�។

កាាររៀ�ៀបកាារលើ�ើកទីី២របស់់ខ្ញុំំគឺ
�� ឺ

គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងអ្ននកភូូមិិផ្សេ�េងទៀ�ៀត

�
ម៉ាា
�ក ទុុន អាាយុុ២០ឆ្នាំំ��
ក្នុុ�ងអំំឡុងឆ្នាំំ��១៩៦០
នៅ�ៅភ្នំំពេ�ញ។
�
ុ

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

វត្តតកោះ�ះ�ស្តេ�េច និិងធ្លាា�ប់់ បួួសជាាសង្ឃឃ។

បន្តិិ�ចគឺឺនៅ�ៅម្តុំំ�� ចំំកាារដូូង។ ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំ��

បានសង់់ ខ្ទទមមួួ យ។ វាាមាានទំំហំំដែ�ល

អាាចដាាក់់បានត្រឹ�ម
ឹ តែ�គ្រែ�ែមួួយប៉ុុ
ណ្ណោះ�
�
��
ះ
គាាត់់គឺឺជាាបុុរសចិិត្តតល្អអ សង្ហាា� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ
ហើ�ើយយើ�ើងបានរស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�អស់់
មិិ នសូូវមាានចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះទេ�។
រយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ��។ គាាត់់បានជួួយខ្ញុំំ��
ខ្ញុំំក៏
�� ៏គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះដែ�រ
ធ្វើ�ើ�ទឹឹកត្នោ�ោ�ត និិងស្រែ��ចម្កាា�រ។ យើ�ើង
ពីីព្រោះ��ះ�ក្រុ�ម
ុ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំមា
�� ានជីីវភាាព
ក្រី�ីក្រ�ណាាស់់។ ពេ�លខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ១៥ឆ្នាំំ��

ខុុសគ្នាា�។ ខ្ញុំំគឺ
�� ជា
ឺ ាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ��ចចិិត្តត

ខ្ញុំំបានរៀ�
��
ៀនថ្នាា�ក់់អនក្ខខរកម្មម។ ខ្ញុំំបាន
��

ឆ្នាំំ��បន្ទា�ប់
ា ់ មក ខ្ញុំំបានរៀ�
��
ៀបកាារជាាមួួ យ

ជាាសិិស្សសពូូកែ�ជាាងគេ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម

ថាាគួួររៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនរណាា។

បានផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រមកនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅក្រុ�ុង

សិិក្សា�ាអស់់រយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយ

មាានកូូនមួួយ។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�ស
ប្រ�ជាាជនចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ

កូូនប្រុ�ុសទីីពីីររបស់់ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ

ត្រឹ�ឹមតែ�មួួ យខែ�តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
វាាពិិតជាា

ម៉ាា
�ក ទុុន។ គាាត់់ធ្លាា�ប់់បានសិក្សា
ិ �ានៅ�ៅក្នុុង
សិិស្សស២០នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
លំំបាកខ្លាំំ��ងណាាស់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��
�
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ដើ�ើរ និិងបីីកូន
ូ របស់់ខ្ញុំំក្នុុ
�� ងពេ�លដំំណាាល
�

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ០, ២០ និិង៣០ ប្រ�ចាំំ�ខែ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៧ ឈឿ�ឿន

(ខ្វាា�ក់់មាាន់់)។ ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំបានទុុ
កដាាក់់
��

ចូូលរួួមកាារប្រ�ជុំំ�ដែ�លនិិយាាយអំំពីី

ជាាមួួ យគាាត់់។ ទុុន មិិ នយល់់ព្រ�មដូូរ

គ្នាា� ពីីព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំង
�� ងឹឹតភ្នែ�ែកនៅ�ៅពេ�លយប់់

សម្ភាា�រនៅ�ៅលើ�ើរទេះ�ះគោ�ោ និិងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

អង្គគកាារបានកោះ�ះ�ហៅ�ៅប្រ�ជាាជនឲ្យ�
ភាាពស្មើ�ើ�គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារ

ប្រ�ធាានកងស្នើ�ើ�ប្តី�ីរបស់់ខ្ញុំំឲ្យ�� �ដូូរគោ�ោ

គោ�ោនោះ�ះ�ទេ� ពីីព្រោះ��ះ�យើ�ើងបានយកគោ�ោ

នោះ�ះ�មកជាាមួួយយើ�ើងតាំំ�ងពីីភ្នំពេ�
�ំ ញ។
និិងកាារបង្កកបង្កើ�ើ�នផល។ ខ្ញុំំសង្ស័័�
��
យ
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅខេ�ត្តតកណ្តាា�ល ប៉ុុ
�ន្តែ�ែយោ�ោធាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រា�ប់់ យើ�ើងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�

ថាាស្រូ�ូវទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបានរក្សា�ាទុុក

បន្ទាា�ប់់មក អង្គគកាារបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់

វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកយើ�ើងធ្វើ�ើ�

អត់់ឃ្លាា�នខ្លាំំ��ងណាាស់់។

មួួ យខែ�ក្រោ��ោយមក អង្គគកាារបានហៅ�ៅ

ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំថា
�� ាជាាវរសេ�នីីយ៍៍ឯក។

ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាបជំំនួួស

នៅ�ៅក្នុុ�ងជង្រុ�ុក ពីីព្រោះ��ះ�ប្រ�ជាាជន

ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ� ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំបាន
��

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់យើ�ើង ប្រ�ជាាជន

គាាត់់និង
ិ បុុរសប្រ�ហែ�ល៨០នាាក់់

សម្រា�ាប់់ យើ�ើង។ កន្លលងទៅ�ៅអស់់

ខ្ញុំំដើ�� �ើរទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារ ហើ�ើយឃើ�ើញប្តីី�

ប្រ�ហែ�ល៧ព្រឹ�ឹក យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម

អនុុញ្ញាាតឲ្យ�ក្រ�ឡេ�កមើ�ើលមុុខរបស់់

ចេ�ញទៅ�ៅក្រៅ��ៅភូូមិិ។ មេ�ភូូមិិបាន

ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មសាាងសង់់ កន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅ

រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល៤ទៅ�ៅ៥ខែ� គាាត់់

បានរៀ�ៀបចំំប្រ�ក់់ដំំបូូលខ្ទទមជាាមួួ យនឹឹង
ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�ត។ យើ�ើងចំំណាាយរយៈៈពេ�ល
ប្រ�ហែ�ល១ឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្បីី�បានផ្ទះះ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
មួួ យសម្រា�ាប់់ ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។

ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ
��
�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ង

កងភ្ជួួ�ររាាស់់ ចំំណែ�កកាារងាាររបស់់ខ្ញុំំ��
គឺឺដាំំ�បបរឲ្យ�ជ្រូ�ូកនិិងសាាបព្រោះ��ះ�។

ថ្មីី� គ្មាា�នសិិទ្ធិិ�និយា
ិ ាយស្តីី�ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាា

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទៅ�ៅកាាប់់ ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃ។ ម៉ោ�ោ�ង

�� ៅតាាមផ្លូូ�វ ក៏៏ខ្ញុំំមិ
�� ិ នត្រូ�ូវបាន
របស់់ខ្ញុំំនៅ�

២នាាក់់បានយកប្តីី�ខ្ញុំំ�� និិងបុុរសទាំំ�ងនោះ�ះ�

�� ឺ
គាាត់់ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំឈឺ

ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំកុំំ
ី នឹ
ឹ
�� �ឲ្យ�បារម្ភភពីីព្រោះ��ះ�ប្តី�ខ្ញុំំ
�� ង

�� កមើ�ើលថែ�ខ្ញុំំ��
អនុុញ្ញាាតឲ្យ�ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំម

៩ខែ� និិង១០ថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយមក។

ដេ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ អង្គគកាារមិិ ន

ត្រ�ឡប់់ មកវិិញនៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

ឡើ�ើយ។ ថ្នាំំ��ដែ�លពេ�ទ្យយឲ្យ�ខ្ញុំំគឺ
�� ឺជាាថ្នាំំ��

អ្ននកភូូមិិបានលួួចខ្សិិ�បប្រា�ប់់ ខ្ញុំំថា
�� ា

ស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងអាាចម៍៍ ទន្សា�ាយ។

�� ូវបានសម្លាា�ប់់ និង
របស់់ខ្ញុំំត្រូ�
ិ ចាាប់់ ជាាតិិ

ដែ�លធ្វើ�ើ�ពីីឫសឈើ�ើ ដែ�លមើ�ើលទៅ�ៅ

��
ជួួនពេ�លខ្លះះ� ខ្ញុំំបានព្រោះ��ះ�ស្រូ�
វូ ទាំំ�ងយប់់

៩ខែ�និិង១០ថ្ងៃ�ៃ មាានន័័យថាាប្តីី�

ថ្មីី�ហើ�ើយ។ ស្រ្តី�ី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លប្តីី�

ទាំំ�ងថ្ងៃ�។
ៃ ខ្ញុំំមិ
�� ិ នដែ�លខ្ជិិ�លច្រ�អូូ ស

របស់់គាាត់់ត្រូ�វូ បានអង្គគកាារនាំំ�យកទៅ�ៅ

នោះ�ះ�ទេ� ពីីព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំខ្លាា�
�� ចស្លាា�ប់់ ។ អ្ននក

យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនាំំ�ប្តី�ីរបស់់ខ្ញុំំ��

និិងខ្ជះះ�ខ្ជាា�យចំំពោះ�ះ�កាារងាាររបស់់ខ្ញុំំ��

�� ា គាាត់់បានឃើ�ើញ
ដែ�រនោះ�ះ�បានប្រា�ប់់ខ្ញុំំថា

ដែ�លខ្ជិិ�លត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅ

ទៅ�ៅកាាន់់គុុកស្អាា�ង ហើ�ើយអ្ននកដែ�ល

នៅ�ៅពេ�លយប់់ និិងសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។

ត្រូ�ូវបាននាំំ�យកទៅ�ៅគុុកស្អាា�ងនោះ�ះ�

ខ្ញុំំបានត្អូូ�
��
ញត្អែ�ែរអំំពីីកាារខ្វះះ�ខាាតអាាហាារ

មិិ នបានទទួួលដំំណឹឹងពីីប្តី�ីរបស់់ខ្ញុំំទេ�� �

ស្រ្តី�ី�ម្នាា�ក់់ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្បែ�ែរខ្ទទមរបស់់

គឺឺកម្រ�នឹឹងមាានជីីវិិតរស់់ណាាស់់។ ខ្ញុំំ��

និិងសួួរថាាតើ�ើស្រូ�ូវអង្កករដែ�លធ្វើ�ើ�បាន

ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។

ខ្ញុំំពិ
�� ត
ិ ជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ សោ�ោកស្តាា�យ

ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�យកទៅ�ៅណាា។

ជាាខ្លាំំ��ងដែ�លខ្ញុំំមិ
�� ិ នបានជួួបប្តី�ីរបស់់ខ្ញុំំ��

អង្គគកាារបានចាាប់់ ខ្លួ�នគា
ួ ាត់់ និិងប្តីី�របស់់

គាាត់់។ អង្គគកាារបានយកអ្ននកទាំំ�ងពីីរទៅ�ៅ
ហើ�ើយទុុកកូូនៗរបស់់គាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
កងកុុមាារ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ជា
ពុ

ឈុុន យឿ�ឿន នៅ�ៅភ្នំំពេ�ញ
�
ក្នុុ�ងអំំឡុង
ុ

ជាាលើ�ើកចុុងក្រោ��ោយ។

ទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៦០។

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ប៊ាាង ពីីវ័័ ន្តត និិង វេ�នីី ខកហ្កៀ�ៀ �ល

61

រូូ បក្រ�បមុុខ៖
ខៀ�ៀវ សំំផន អតីីតគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋនៃ�របបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាជាាធិិបតេ�យ្យយ ពីីឆ្នាំ�ំ � (១៩៧៥-១៩៧៩) ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួ�នពី
ួ ីផ្ទះះ�របស់់គាាត់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៩ ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��២០០៧ និិងបញ្ជូូ�នតាាមឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�មកឃុំំ�ឃាំំ�ងនៅ�ៅអង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញ
ក្នុុ�ងតុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា)
រូូ បក្រ�បក្រោ��ោយ៖

ខៀ�ៀវ សំំផន (នៅ�ៅខាាងឆ្វេ�េង) អតីីតគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋនៃ�របបកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(ពីីឆ្នាំ�ំ � ១៩៧៥ - ១៩៧៩) ។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ជា
ពុ ៖ ការិយាល័យព័តមា
៌ នសាធារណៈ
ផ្ទះលេខ៦៦ មហាវិថព្រះស
ី
ហនុ
ី
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DC-Cam/PIR: #66 Preah Sihanouk Blvd Phnom Penh Cambodia Tel: (855) 23 211 875 dccam@online.com.kh www.dccam.org
A magazine of the Documentation Center of Cambodia: Searching for the Truth Issue 260, August 2021 Funded by USAID
Licensed by the Ministry of Information of the Kingdom of Cambodia, Prakas No. 375 P.M. PRA. KA, 30 October 2018.

