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�
និិ ងជាាស្ថាា�បនិិ កវិិ ទ្យា�ាស្ថាា�នស្លឹឹ� ករឹឹ ត។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

កាារក្រោ��ោកឈរឡើ�ើងវិិញរបស់់តាាលីីបង់់ និិងកាារ

ដួួលរលំំនៃ�សាាធាារណរដ្ឋឋអ៊ីី� ស្លាា�មអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន គឺឺជាា
សោ�ោកនាាដកម្មមដ៏៏រន្ធធត់់មួួយដែ�លបានកម្រើ��ើ កមកវិិញ

នូូវកាារចងចាំំ�អំំពីីសង្គ្រា�ា�មពីីអតីីតកាាល និិងកាារជជែ�ក

ប្រ�ជាាជនអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន ជាាមួួ យនឹឹងរូូ បភាាពនៃ�កាារ
ចាាកចេ�ញរបស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកពីីអាាស៊ីីអាាគ្នេ�េ
�
យ៍៍ឡើ�ើយ។

មាានប្រ�ព័័ន្ធផ្សសព្វវ
ធ
ផ្សា�ាយព័័ត៌៌មាានល្បីី�ៗជាាច្រើ�ើ�នបានធ្វើ�ើ�
កាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនេះ�ះ ដោ�ោយប្រើ��ើប្រា�ស់់រូូបភាាពនៃ�កាារជម្លៀ�ៀ�ស
ចេ�ញរបស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកដោ�ោយឧទ្ធធ ម្ភាា�គចក្រ�នៅ�ៅទីី

ក្រុ�ុងសៃ�ហ្គគន ឬ ទីីក្រុ�ុងព្រៃ�ៃនគរ (ទីីក្រុ�ុងហូូជីីមិិញ)
ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ យើ�ើងមិិ នអាាចបដិិសេ�ធទេ�ថាាកាារ
ចាាកចេ�ញរបស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ពីីលើ�ើដំំបូូលសណ្ឋាា �គាារ

នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងកាាប៊ុុ� ល គឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងរូូ បភាាពនៃ�កាារ

វែ�កញែ�កអំំពីីគោ�ោលនយោ�ោបាយផ្សេ�េងៗ។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែយើ�ើង
ជម្លៀ�ៀ�សដ៏៏វឹឹកវររបស់់ស្ថា�ា នទូូតអាាមេ�រិិកនៅ�ៅប្រ�ទេ�ស
ត្រូ�ូវគិិតឲ្យ�បានហ្មមត់់ចត់់ និិងប្រើ��ើគំំនិត
ិ ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខក្នុុងកាារ
�

វៀ�ៀតណាាម ប្រ�មាាណជាាហាាសិិបឆ្នាំំ�មុុន
�
ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� ភាាពប្រ�ហាាក់់

ហ្គាា�នីីស្ថាា�ន គឺឺមិិនទាាន់ត្រូ�
់ ូវបានកំំណត់់ជាាក់់លាាក់់នៅ�ៅ

ទីីនោះ�ះ� ហើ�ើយព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាគឺឺសាាក

ដោះ�ះ�ស្រា�ាយវិិបត្តិិ�នេះ�ះ។ អនាាគតរបស់់ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវ-

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ប្រ�ហែ�លគ្នាា�នៃ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ទាំំ�ងពីីរគឺឺបញ្ចចប់់នៅ�ៅត្រឹ�ឹម

1

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

សមបំំផុុតក្នុុ�ងកាារលើ�ើកមកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបដោ�ោយសាារ
ហេ�តុុផលមួួ យចំំនួួន។

ពិិសេ�សមន្រ្តី�ីរ� ដ្ឋឋកាារដែ�លបានធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា
�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធ

នៅ�ៅខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ កងកម្លាំំ��ងទាាហាានអាាមេ�រិិក

ខ្មែ�ែរលោ�ោក ចន កាាន់់ធឺដីីន
ឺ
(១៩៧៤-១៩៧៥) បាន

នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមដណ្តើ�ើ�មអំំណាាច

ជាាមួួ យមន្រ្តី�ីអាាមេ�រិ
�
ក
ិ ។ អតីីតឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក

ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ក្នុុ�ងអំំឡុុងរបបសាាធាារណរដ្ឋឋ

ចែ�ករំំលែ�កសំំបុុត្រ�មួួយច្បា�ាប់់ដែ�លផ្ញើ�ើ�ជូនលោ
ូ �ោកប្រ�ហែ�ល
បានធ្វើ�ើ�កាារចាាកចេ�ញយ៉ាា
�ងប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ពីីប្រ�ទេ�ស
ិ ជម្លៀ�ៀ�ស
កម្ពុុ�ជាា និិងរៀ�ៀបចំំកាារជម្លៀ�ៀ�សជនជាាតិិអាាមេ�រិក
ិ មន្ត្រី� �ី ជាាពីីរបីីម៉ោ�ោ�ងមុុនពេ�លដែ�លសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។
រដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាា និិងអ្ននកដែ�លអាាចទទួួលបានសិទ្ធិិ�ជន
ិ

ភៀ�ៀសខ្លួួ�ន ឬឋាានៈៈផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ កាារជម្លៀ�ៀ�សនេះ�ះត្រូ�ូវ
សំំបុុត្រ�នេះ�ះសរសេ�រដោ�ោយមេ�ដឹឹកនាំំ�នយោ�ោបាយ
បានចងចាំំ�មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�ពីីភាាពច្រ�បូូ កច្រ�បល់់តែ�ប៉ុុ
ណ្ណោះ�
�
��
ះ
នៃ�របបសាាធាារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ និិងជាាសមាាជិិកម្នាា�ក់់នៃ�គ្រួ�ួសាារ

ទេ� ប៉ុុ
ន្តែ�ែគឺ
�
ភា
ឺ ាពក្ដុុ�កក្ដួួ�លយ៉ាា
�ងខ្លាំំ�ង
� របស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា
រាាជវង្សសកម្ពុុ� ជាាគឺឺ ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ស៊ីី�សុុវត្ថិិ� សិិរិម
ិ តៈៈ
ដែ�លមាានអាារម្មមណ៍៍ ថាា ខ្លួួ�នត្រូ�វូ បានបោះ�ះបង់់ ចោ�ោលជាា

មាានខ្លឹឹ�មសាារដូូចខាាងក្រោ��ោម ៖

ជូូនឯកឧត្តតម និិងប្រិ�ិយមិិត្តត,
ខ្ញុំំ��សូូមអរគុុណដោ�យស្មោះ�ះ�ចំំ ពោះ�ះការផ្តតល់់ ជូូនរបស់់លោ�កដើ�ើម្បីី�នាំខ្ញុំ
ំ
�រកសេ�រីីភាព។ ខ្ញុំំ��មិន
ិ អាចចាកចេ�ញដោ�យ
ំ ��ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ
ភាពកំំ សាកបែ�បនេះ�ះបានទេ�។ ចំំ ពោះ�ះរូូបលោ�ក និិងប្រ�ទេ�សដ៏៏ អស្ចាារ្យ�របស់់លោ�កខ្ញុំំ��ស្ទើ�ើ� រតែ�មិិនអាចជឿ�ឿទាល់់ តែ�សោះ�ះថា
លោ�កនឹឹងបោះ�ះបង់់ ចោ�លប្រ�ជាជនដែ�លជ្រើ�ើ�សរើ� ើសសេ�រីីភាព។ លោ�កបានបដិិសេ�ធមិន
ិ ការពារប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា ហើ�ើ យ

យើ�ើ ងទាំង
ំ អស់់គ្នាាមិិនអាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បានទេ�។ លោ�កចាកចេ�ញទៅ� ខ្ញុំំ��សូូមប្រ�សិិទ្ធធពរជូូនលោ�ក និិងប្រ�ទេ�សរបស់់លោ�កឲ្យយជួួប
តែ�សុុ ភមង្គគលនៅ�ក្រោ��មមេ�ឃ។ ប៉ុុ �ន្តែ�ែសូូមលោ�កចងចាំឲ្យ
ើ ��ស្លាា
ំ ប់់ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់
ំ យបានល្អអ ថា ប្រ�សិិនបើ�ខ្ញុំ

គឺឺសូូមឲ្យយបែ�បហ្នឹឹ�ងទៅ�ចុះះ�។ ខ្ញុំំ��បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុសតែ�មួួយគត់់ គឺឺជឿ�ឿជាក់់ ទៅ�លើ�ើលោ�ក និិងជនជាតិិអាមេ�រិ ិក។ សូូ មឯកឧត្តតម
និិងមិិត្តតទទួួលយកនូូ វការរាប់់ អាននិិងសេ�ចក្តីី�ស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ ពីីខ្ញុំំ��។
ហត្ថថលេ�ខា,
សិិរិ ិមតៈៈ

មួួ យសប្តាាហ៍៍ក្រោ��ោយមកព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ សិិរិម
ិ តៈៈ

ជាាច្រើ�ើ�នជួួបប្រ�ទះះនៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ជាាពិិសេ�សអ្នន ក

មតៈៈដែ�រ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានសហរដ្ឋឋ
អាាមេ�រិិកបោះ�ះបង់់ចោ�ោលនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្លួួ�នចាាកចេ�ញទៅ�ៅ

សេ�រីីភាាពឲ្យ�ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន។

ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់ ។ ដូូចជាាព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ សិិរិ ិ

និិងទុុកឲ្យ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�ល

ជាាចលនាាកុុម្មុុ�យនីីស្តត និិងបានសម្លាា�ប់់ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា
ជាាង២លាាននាាក់់ ។ អាារម្មមណ៍៍ ដែ�លត្រូ�ូវបានបោះ�ះបង់់
ចោ�ោល ភាាពអសន្ដិិ�សុុខ និិងភេ�រវកម្មមដ៏៏ឃោ�ោរឃៅ�ៅដែ�ល
បានកើ�ើតឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥
គឺឺពិត
ិ ជាាដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងអ្វីី� ដែ�លជនជាាតិិអាាហ្វវហ្គា�ា នីីស្ថាា�ន

2

ដែ�លបានលះះបង់់ ជីីវិិ ត របស់់ ខ្លួ�នដើ
ួ �ើ ម្បីី� ស្វែ�ែ ងរក

ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អាារម្មមណ៍៍ នៃ�កាារបោះ�ះ
បង់់ចោ�ោលនេះ�ះ មិិនសំំដៅ�ៅចំំពោះ�ះ�តែ�សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ នោះ�ះ�

ទេ�។ សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ បានដឹឹកនាំំ�យុុទ្ធនាាកាា
ធ
រដែ�លបាន

ផ្តួួ�លរំំលំំរបបតាាលីីបង់់ និិងប៉ុុ
នប៉៉
� ងកសាាងឡើ�ើងវិិញនូូវ

របបសាាធាារណរដ្ឋឋអាាហ្វវហ្គា�ា នីីស្ថាា�ន ប៉ុុ
� ន្តែ�ែប្រ�ទេ�ស
អាាហ្វវហ្គាា� នីីស្ថាា� នមិិ នត្រូ�ូ វ បានបោះ�ះបង់់ ចោ�ោលដោ�ោយ
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ តែ�មួួ យនោះ�ះ�ទេ�។អង្គគកាារសហប្រ�ជាា

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ជាាតិិ និិងសហគមន៍៍អន្តតរជាាតិិ គឺឺមាានចំំណែ�កទទួួល

ត្រូ�ូវដោ�ោយមូូ លហេ�តុុរៀ�ៀបរាាប់់ ខាាងលើ�ើ។ កាារវាាយដំំជាា

ហ្គាា�នីីស្ថាា�ន ដូូចដែ�លពួួកគេ�មាានទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ចំំពោះ�ះ�

ប្រ�ហាារសងសឹឹកអតីីតអ្ននកគាំំ�ទ្រ�សាាធាារណរដ្ឋឋអាាហ្វវ

ខុុសត្រូ�ូវស្មើ�ើ�គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ស្ថាា�នកាារណ៍៍ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សអាាហ្វវ-

អ្វីី� ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា នាាចុុង
សតវត្សសរ៍៍ទីី២០។ កាារយល់់ដឹង
ឹ មួួ យចេ�ញពីីកាារប្រៀ��ៀប
ធៀ�ៀបរវាាងស្ថាា�នភាាពប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន
គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអាាចជំំនួួសកាារដឹឹកនាំំ�របស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ

បានឡើ�ើយ។ ភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�របស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ

គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាកត្តាា�ដ៏៏សំំខាាន់ហើ�
់ យ
ើ អាាចនិិយាាយបានថាា
ជាាធាាតុុផ្សំំ�ដ៏សំំខាាន់
៏
ក្នុុ
់ �ងកាារកាារពាារ ក៏៏ដូច
ូ ជាាកាារដោះ�ះ�
ស្រា�ាយបញ្ហាាសន្តិិ�សុុខអន្តតរជាាតិិ។

កាារយល់់ដឹឹងមួួ យទៀ�ៀតដែ�លទទួួ លបានពីីកាារ
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបរវាាងប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន និិងកម្ពុុ�ជាា

សាាធាារណៈៈទៅ�ៅលើ�ើ ជនស៊ីី� វិិ លស្លូូ� តត្រ�ង់់ កាា រវាាយ

ហ្គាា�នីីស្ថាា�ននិិងកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រសមត្ថថភាាពស្ត្រី�ីក្នុុ
� �ងកាាររស់់
នៅ�ៅ និិងធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយគ្មាា�នកាារគាាបសង្កកត់់ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺ

បង្ហាា�ញថាាហេ�តុុកាារណ៍៍ ដែ�លអាាក្រ�ក់់ បំំផុុតគឺឺនឹង
ឹ នៅ�ៅ
មាានបន្តតទៀ�ៀត។

កាារពិិចាារណាារបស់់សហគមន៍៍អន្តតរជាាតិិក្នុុ�ងកាារ

សហកាារជាាមួួ យ តាាលីីបង់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��នឹ ក
ឹ ឃើ�ើ ញ អំំពីី
ស្ថាា�នភាាពស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាា នៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លសហគមន៍៍អន្តត រជាាតិិបានអនុុញ្ញាា តឲ្យ�ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមធ្វើ�ើ�ជាាតំំណាាងប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាបណ្តោះ�ះ��អាាសន្នន

គឺឺអំំពីីកាារបើ�ើ កបង្ហាា�ញ ឬកាារបញ្ជាាក់់ឲ្យ�ឃើ�ើញថាា កាារ

នៅ�ៅក្នុុ�ងមហាាសន្និិ�បាតអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ។ សេ�ចក្ដីី�
ព្យា�ាយាាមក្នុុ�ងកាារបកស្រា�ាយពីីភាាពចាំំ�បាច់់ក្នុុ�ងកាារ

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស កាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ប្រ�ជាាជនងាាយរងគ្រោះ��ះ�

ឈាានទៅ�ៅមុុខ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានវាាយតម្លៃ�ៃដោ�ោយប្រិ�ិតប្រៀ��ៀង

ស្វែ�ែងរកគោ�ោលដៅ�ៅអភិិវឌ្ឍឍន៍៍មនុុស្សស ដូូចជាា កាារកាារពាារ
និិងកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់សង្គគមស៊ីី�វិិល គឺឺត្រូ�ូវតែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
មាានលក្ខខខណ្ឌឌ និិងអន្តតរកាាល។ អ្ននកវិិភាាគទុុទ្ទិិ�ដ្ឋិិ�និយ
ិ ម

និិងប្រ�វត្តិិ�វិិទូូជាាច្រើ�ើ�ននឹង
ឹ ធ្វើ�ើ�កាារជជែ�កវែ�កញែ�កថាា

សហកាារជាាមួួ យរបបភេ�រវកម្មមដើ�ើម្បីី�គោ�ោលបំំណង
ថាា តើ�ើគោ�ោលដៅ�ៅអភិិវឌ្ឍឍន៍៍មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវលះះបង់់ ក្នុុ�ង

កម្រិ�ិ តណាាខ្លះះ�សម្រា�ាប់់ បំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាារនយោ�ោបាយឬ
សន្តិិ�សុុខ? តើ�ើយើ�ង
ើ អាាចទទួួលយកភាាពសាាហាាវឃោ�ោរ

កាាលៈៈទេ�សៈៈនេះ�ះគឺឺមិិនមែ�នជាាកាារបើ�ើ កបង្ហាា�ញ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ឃៅ�ៅប៉ុុ
�ន្មាា�នដងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ភាាពចាំំ�បាច់់នៃ�ស្ថាា�នភាាព
យើ�ើងជឿ�ឿជាាក់់ថាា កាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតរបស់់សហគមន៍៍អន្តតរជាាតិិ

នយោ�ោបាយ? ហើ�ើយថាាតើ�ើកាារទទួួលស្គា�ា ល់់នៃ�របប

ចិិត្តតដែ�លជាាកត្តាា�ដ៏៏សំំខាាន់ចំំពោះ�ះ�
់
កិិច្ចចខិត
ិ ខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនាា

កាាត់់ បន្ថថយភាាពជឿ�ឿជាាក់់

ចំំពោះ�ះ�គោ�ោលដៅ�ៅអភិិវឌ្ឍឍន៍៍មនុុស្សសគឺឺបានបាត់បង់
់ ់ទំំនុុក
ពេ�លអនាាគត ហើ�ើយផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�កាាលៈៈទេ�សៈៈនេះ�ះ
នឹឹងបន្តតវិិវឌ្ឍឍន៍៍ទៅ�ៅមុុខ។

ទោះ�ះ�បីីជាាមាានសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ កាារណ៍៍ ជាាសាាធាារណៈៈ

ភេ�រវកម្មម ឬរបបដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយភេ�វរកម្មមអាាច
និិង សុុចរិិត ភាាពរបស់់

សហគមន៍៍ពិភពលោ
ិ
�ោកដែ�លផ្ដដល់់សាារសំំខាាន់់ដល់សិ
់ ទ្ធិិ�
ិ

មនុុស្សស និិងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយយ៉ា�ា
ងដូូចម្ដេ�េចខ្លះះ�?

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅមាានក្តីី�សង្ឃឹឹម
� មួួ យបានកើ�ើតឡើ�ើង បន្ទាា�ប់់ពីី

ដោ�ោយថ្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�តាាលីីបង់់ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែជាាក់់ស្ដែ�ែងគឺឺ
គ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា
កាារស្វែ�ែងរកគោ�ោលដៅ�ៅអភិិវឌ្ឍឍន៍៍មនុុស្សសនៅ�ៅប្រ�ទេ�ស

នៅ�ៅក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម គឺឺជាាក្តី�សង្ឃឹ
ី
ឹ�មនេះ�ះហើ�ើយ

បាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ របបនេះ�ះបានបង្ហាា�ញពីីទំំនោ�ោររួួ ចទៅ�ៅ

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៥ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

អាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន ត្រូ�ូ វបានប្រ�គល់់ទៅ�ៅឲ្យ�អង្គគកាារភេ�រវកម្មម

ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ និិងអរិិភាាពចំំពោះ�ះ�សង្គគម

ស៊ីី�វិិល ហើ�ើយគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ដែ�ី �លទើ�ើបបង្កើ��ើតថ្មីី�របស់់
តាាលីីបង់់ មិិនមាានលក្ខណ
ខ :រាាប់់ បញ្ចូូ�ល ឬមិិ នតំំណាាងឲ្យ�
កាារសន្យា�ានៃ�កាារកែ�ទម្រ�ង់់របស់់ខ្លួ�នឡើ
ួ �ើយ។ កាារលើ�ើក
ឡើ�ើងថ្មីីៗ
� ថាាតាាលីីបង់់ បច្ចុប្បបន្ននអាាចមាានភាាពខុុសប្លែ�ែ
ក
�ុ

ពីីតាាលីីបង់់ ពីីអតីីតកាាលអាាចបញ្ជាាក់់ថាា គឺឺមិិនត្រឹ�ឹម
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ដែ�លកើ�ើ តឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន។
បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើសាាហាាវឃោ�ោរឃៅ�ៅដែ�លមិិ នអាាច
បរិិយាាយបាន។ មេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបប
ភេ�រវកម្មមដែ�លជាាអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

សង្គ្រា�ា�ម និិងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិក្រោ��ោម

ហេ�តុុផលដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងមនោ�ោគមវិិជ្ជា�ា កុុម្មុុ� យនីីស្តតទទេ�

មួួ យ ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើទស្សសនៈៈខុុស

3

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ឆ្គគងនៃ�សង្គគមនិិយមមហាាលោ�ោតផ្លោះ�ះ�� មហាាអស្ចាា�រ្យ�។

ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�ខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញភាាពភ័័យរន្ធធត់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ និិង

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

របស់់យុុវជននៅ�ៅក្នុុងប្រ�ទេ�សនេះ�ះ។
សំំឡេ�ងរបស់់យុុវជន
�

អាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នត្រូ�ូវបានគេ�កត់់សម្គាា�ល់់ថាា មិិ នមាាន

ច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ� ងកាារវិិភាាគស្តីី�ពីីអាាហ្វវហ្គា�ា នីីស្ថាា�នដែ�ល
ជួួបប្រ�ទះះកាារបាត់់បង់់យ៉ា�ា
ងណាាក្ដីី� ក៏៏ ខ្ញុំំមិ
�� ិ នមាានកាារ
ផ្ទុុ�យពីីភាាគរយដ៏៏លើ�ើ សលប់់ រ បស់់ យុុ វជននៃ�ចំំនួួន
អាាក់់អន់់ស្រ�ពោ�ោនចិិត្តត ឬមាានអាារម្មមណ៍៍ ថាា ត្រូ�ូវបានបោះ�ះ
បង់់ចោ�ោលដែ�រ។ ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាក្មេ�េងវ័័យជំំទង់់មួួយរូូប ខ្ញុំំគ្រា�ាន់
��
់

ប្រ�ជាាជនសរុុប។ ស្ទើ�ើ�រតែ� ៧០ ភាាគរយនៃ�ជនជាាតិិអាាហ្វវ-

ប្រា�ថ្នាា�អាាចកើ�ើតឡើ�ើង ហើ�ើយក្តីី�សង្ឃឹឹ�មនេះ�ះហើ�ើយដែ�ល

ច្រើ�ើ�នដែ�លឮចេ�ញពីីអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នគឺឺមកពីីអតីីតមន្រ្តី�ី�

តែ�យល់់ថាា សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ គឺឺជាាទឹឹកដីីដែ�លបំំណង
ិ ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតមាាន
ជួួយខ្ញុំំ�� និិងអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ជីីវិិតបន្តតរស់់នៅ�ៅ។

កាារក្រោ��ោកឈរឡើ�ើងវិិញរបស់់តាាលីីបង់់ និិងកាារ

ដួួលរលំំនៃ�រដ្ឋឋអាាហ្វវហ្គា�ា នីីស្ថាា�នចាំំ�បាច់់បង្ខំំ�ឲ្យ�មាានកាារ

សិិក្សា�ាឡើ�ើងវិិញទៅ�ៅលើ�ើគោ�ោលនយោ�ោបាយកាារបរទេ�ស

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ និិងកាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតរបស់់សហគមន៍៍

ហ្គាា�នីីស្ថាា�នមាានអាាយុុក្រោ��ោម២៥ឆ្នាំំ�� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែសំំឡេ�ងភាាគ
រដ្ឋាា�ភិិបាល និិ ងជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នមាានវ័័យចំំណាាស់់។ ជាាកាារ
ពិិ ត ណាាស់់ ជនជាាតិិ អាាហ្វវហ្គា�ា នីីស្ថាា� នដែ�លមាានវ័័ យ
ចំំណាាស់់ គឺឺចាំំបាច់
�
ជាាប្រ
់ �ជាាជនដែ�លមាានសាារសំំខាាន់់ក្នុុង
�

កាារសិិក្សា�ាអំំពីីអ្វីី� ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង និិងភាាពខុុសឆ្គគង

នៃ�កាារចាាកចេ�ញរបស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ និិងសហគមន៍៍

អន្តតរជាាតិិពីីប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន ក៏៏ប៉ុុ
ន្តែ�ែគឺ
�
ជាាយុុ
ឺ
វជន

អាាហ្វវហ្គាា�នីស្ថា
ី �ននោះ�ះ
ា
�ទេ�ដែ�លមាានសាារសំំខាាន់់បំំផុុតចំពោះ�ះ�
ំ
អន្តតរជាាតិិចំំពោះ�ះ�គោ�ោលដៅ�ៅអភិិវឌ្ឍឍន៍៍មនុុស្សស ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគឺជាា
ឺ
ចម្លើ�ើ�យនាាពេ�លអនាាគតលើ�ើសំំណួួ រថាាតើ�ើនឹ ង
ឹ មាានអ្វីី�
រឿ�ឿងខុុសឆ្គគងក្នុុ�ងកាារមើ�ើ លកាាលៈៈទេ�សៈៈទាំំ�ងនេះ�ះថាាជាា
កើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះ។ ប្រ�ហែ�លជាាគ្មាា�នក្រុ�ុមប្រ�ជាាជន
កាាររាំំ�ងស្ទះះ�ដល់់ឱកាាសរបស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ និិង
ណាាដែ�លសំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�អនាាគតរបស់់ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�សហគមន៍៍អន្តតរជាាតិិដើ�ើម្បីីជះ
� ះឥទ្ធិិ�ពលទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ទេ�ស
នីីស្ថាា�នជាាងក្រុ�ុមយុុវជននោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយគ្មាា�នពេ�លណាាដែ�ល
អាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយតាាលីីបង់់។ ស្រ�ប
ប្រ�សើ�ើរជាាងនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មគិិតអំំពីីវិិធីី
គ្នាា�ជាាមួួ យនឹឹងរូូ បភាាព ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�នៅ�ៅលើ�ើដំំបូូលអគាារ
ធ្វើ�ើ�យ៉ា�ា
ងណាាដើ�ើម្បីីរាាប់
� ់បញ្ចូូ�លក្រុ�ម
ុ យុុវជននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ភាាពវឹឹកវរនៅ�ៅតាាមដងផ្លូូ�វ និិងកាារបំំផ្ទុះះ��គ្រា�ាប់់ បែ�ក
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក និិងសហគមន៍៍អន្តតរជាាតិិ
អត្តតឃាាតដែ�លសម្លាា�ប់់ ជនជាាតិិអាាហ្វវហ្គា�ា នីីស្ថាា�នស្លូូ�ត
នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាមិិ នមែ�នជាាផែ�នទីីបង្ហាា�ញផ្លូូ�វ ឬមគ្គគ
ត្រ�ង់់ និិងទាាហាានអាាមេ�រិិកក៏៏ មាានរូូបភាាពវិិជ្ជជមាានជាា
ទេ�សក៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ាប់
�
់ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ននោះ�ះ�ទេ�
ច្រើ�ើ�ននៃ�វីីរភាាព កាារតស៊ូូ� និិងក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម។
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគឺឺជាាចំំណុុ ចយោ�ោងមួួ យដែ�លផ្តតល់់នូវូ កាារយល់់ដឹង
ឹ
អនាាគតរបស់់ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ននឹឹងមិិ ន
និិងកាាររំំឭកសំំខាាន់់ៗដែ�លអាាចបង្ហាា�ញអំំពីីវិិធីីសាាស្រ្ត�ត
ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�ោយកាារបោះ�ះបង់់ ចោ�ោល និិងកាារអាាក់់

និិងគោ�ោលនយោ�ោបាយនាាពេ�លអនាាគត។ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�មាាន
អន់់ស្រ�ពោ�ោនចិិត្តតនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគឺវីីឺ រភាាព កាារតស៊ូូ� និិងក្តីី�
សោ�ោកនាាដកម្មមកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន
សង្ឃឹឹ�ម។ ដូូចជាាប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាាដែ�រ អនាាគតរបស់់

ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅតែ�មាានក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម ហើ�ើយយើ�ើងត្រូ�ូវចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម

សុុបិិន្តតបំំណងប្រា�ថ្នាា�របស់់យុុវជន ហើ�ើយគោ�ោលនយោ�ោបាយ

អនាាគតប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នមិិ នត្រឹ�ម
ឹ តែ�សម្រា�ាប់់

ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នគឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងក្តីី�សង្ឃឹឹម
� និិងក្តីី�

កាារបរទេ�សរបស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ និិងយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រ
របស់់សហគមន៍៍អន្តតរជាាតិិក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួ យ
ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នគួួរតែ�រួួ មបញ្ចូូ�លយុុវជនអាាហ្វវ-

ហ្គាា�នីីស្ថាា�ននៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាាររយៈៈពេ�លវែ�ងរបស់់ខ្លួ�ន
ួ ។

គិិតអំំពីីវិិធីីសាាស្រ្ត�តដើ�ើម្បីីបង្កើ�
�
�នក្តី
ើ សង្ឃឹ
�ី
ឹ�មនេះ�ះ និិងកសាាង

ប្រ�ជាាជនអាាហ្វវហ្គាា� នីីស្ថាា� នប៉ុុ
� ណ្ណោះ���ទេ�
ះ
ប៉ុុ
� ន្តែ�ែគឺឺ កាា រ
ប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតរបស់់យើ�ើងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ និិងសន្តិិ�សុុខ
ពិិភពលោ�ោកនាាពេ�លអនាាគត។

អត្ថថបទនេះ�ះចុះះ�ផ្សា�ាយជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសនៅ�ៅទស្សសនាា

គួួរកត់់សម្គាា�ល់់ថាា សំំឡេ�ងយុុវជនអាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន

វដ្តីីកាា
� រទូូត (The Diplomat) និិងបកប្រែ�ែមកជាាភាាសាាខ្មែ�ែរ

នេះ�ះទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើ ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងចំំនួួនសមាាមាាត្រ�

រដ្ឋឋបាលសង្គគមស៊ីី�វិិល នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកូូរ៉េ�េខាាងត្បូូ� ង។

មិិ នមាានភាាពលេ�ចធ្លោ�ោ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារផ្សា�ាយព័័ត៌មាានថ្មី
៌
�ៗ
ី
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ិ ត្រ�
ដោ�ោយ សូូវិចិ
ិ មេ�ត្តាា� ដែ�លជាានិិស្សិិ�តអនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែក

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

កងទ័័ ពវៀ�ៀតណាម ប៊ូូយ
� ហុុ ងវ៉េ�េ ៖ ពលបាល
ផ្កាាយបីីកងរថក្រោះ��ះ វរសេ�នាធំំ លេ�ខ២៦
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

រថក្រោះ��ះ� និិ ងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅលើ�ើ សមរភូូមិិ ។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ប៊ូូ�យ ហុុងវ៉េ�េ
អាាយុុ២៧ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្ញុំំទៅ�� �ៅនៅ�ៅកងរថក្រោះ��ះ�។ ក្រោ��ោយមកបក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តត
ឆ្នាំំ��១៩៧៨។ ខ្ញុំំមាាននាាទីីជាាពលបាលផ្កាា
��
�យបីី អនុុ វៀ�ៀតណាាមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំឲ្យ� �ទៅ�ៅរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាារថក្រោះ��ះ�វិិញភូូ
�
ប្រ�ធាាន អនុុសេ�នាាតូូចលេ�ខ២ អនុុសេ�នាាធំំលេ�ខ៣
គឺឺជាាសាាលាារថក្រោះ��ះ�មួួ យដែ�លល្បីី�ល្បាា�ញជាាងគេ�នៅ�ៅ
វរសេ�នាាតូូចលេ�ខ២១ វរសេ�នាាធំំលេ�ខ២៦។ ខ្ញុំំមាាន
��
ក្នុុងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។
ខ្ញុំំចាំំ
�� ទ្រី� �ីស្ដីី�នៅ�ៅសាាលាារថក្រោះ��ះ�
�
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅដុុងបុុង ឃុំំ�ហាាទៀ�ៀន ស្រុ�ុកហាាត្រុ�ុង
និិយាាយថាា រថក្រោះ��ះ� គឺឺជាាអាាវុុធវាាយលុុកមួួ យបែ�ប

ខេ�ត្តតថាាញ់់វ៉ា�ា
ភាាគខាាងជើ�ើងនៃ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។
ដែ�លមាានប្រ�សិិទ្ធធ ភាាពបំំផុុត។ បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតវៀ�ៀតណាាម
នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧២ បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតវៀ�ៀតណាាម ចាាប់់ បង្ខំំ�

ខ្ញុំំឲ្យ
�� �ធ្វើ�ើ�ជាាទាាហាាន។ ខ្ញុំំមិ
�� ិ នចង់់ ធ្វើ��ទាាហាានទេ
ើ
� ខ្ញុំំច
�� ង់់
នៅ�ៅជួួយកាារងាារឪពុុកម្ដាា�យដែ�លកំំពុុងមាានជីីវភាាព

លំំបាក។ បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតវៀ�ៀតណាាមចាាប់់ ខ្ញុំំ�� រួួ ចបញ្ជូូ�ន
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

តែ�ងតែ�អួួ តសរសើ�ើរអំំពីីរថក្រោះ��ះ�ធុុនតេ�៥៤ របស់់
ប្រ�ទេ�សសូូវៀ�ៀត។ បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតវៀ�ៀតណាាមហាាមមិិ ន
ឲ្យ�បង្រៀ��ៀនយុុទ្ធធជនអំំពីីចំំណុុ ចខ្សោ�ោ�យរបស់់រថក្រោះ��ះ�តេ�

៥៤ទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគ្រូ�ខ្ញុំំ
ូ ម្នាា
�� �ក់់លួច
ួ ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំអំំពីី
�� រថក្រោះ��ះ�តេ�៥៤
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

មាានចំំណុុចខ្សោ�ោ�យជាាច្រើ�ើ�ន។ គ្រូ�ូរបស់់ខ្ញុំំប្រា�� �ប់់ថាា ប្រ�សិិន

បើ�ើ ខ្មាំំ��ងបាញ់់គ្រា�ាប់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងត្រូ�ូវចំំហៀ�ៀងផ្នែ�ែកខាាងស្ដាំំ��
ច្រើ�ើ�នពេ�ក វាានឹឹងធ្វើ�ើឲ្យ
� �ក្ដៅ�ៅ�ធុុងសាំំ�ងអាាចឆេះ�ះរថក្រោះ��ះ�

ហើ�ើយត្រូ�ូវមាានស្មាា�រតីីប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននសត្រូ�វូ ផ្ដុំំ��បាញ់់យើ�ើង
បាញ់់ដាាច់ច្រ�វាាក់
់
់ និិងបរចំំមីីនដែ�លកប់់ក្នុុងដីី។
រយៈៈពេ�ល
�

មួួ យឆ្នាំំ�ចុុ
� ងក្រោ��ោយនេះ�ះ មាានរថក្រោះ��ះ�តេ�៥៤ថ្មីីៗ
� ដែ�ល

ប្រ�ទេ�សសូូវៀ�ៀតទើ�ើបតែ�ផ្ដដល់ឲ្យ់ �វៀ�ៀតណាាម។ ក្នុុ�ងពេ�ល
ដែ�លសូូវៀ�ៀតកំំពុង
ុ តែ�ផ្ដដល់់រថក្រោះ��ះ�មកជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់
នាាយទាាហាានជំំនិិតៗរបស់់បក្សសកុុម្មុុ� នីីស្តតវៀ�ៀតណាាម

និិយាាយដដែ�លថាា បើ�ើ យើ�ើងចុះះ�សន្ធិិ�សញ្ញាាយោ�ោធាាជាា

មួួ យនឹឹងសូូវៀ�ៀត សូូវៀ�ៀតនឹឹងផ្ដដល់់កៅ�ៅស៊ូូ�គម្រ�បម៉ាា
�ស៊ីី�ន
និិងពោ�ោងមុុជទឹឹកមក ទើ�ើបរថក្រោះ��ះ�តេ�៥៤ មាានគ្រឿ��ឿង
បន្លាា�ស់់គ្រ�ប់់ ដែ�លអាាចមុុជទឹឹកជម្រៅ��ៅបានពីីរទៅ�ៅបីី

ម៉ែ�ែត្រ�។ សូូវៀ�ៀតអាាចនឹឹងជួួយផ្ដដល់់រថក្រោះ��ះ�ធុុនតេ�៧៦

មកទៀ�ៀត រថក្រោះ��ះ�នេះ�ះមាានអនុភា
ុ ាពកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងក្លាា�។

រថក្រោះ��ះ� និិ ងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅលើ�ើ សមរភូូមិិ ។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

សភាាពកាារណ៍៍ នយោ�ោបាយ សតិិអាារម្មមណ៍៍ របស់់កង

បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតវៀ�ៀតណាាម ពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើតែ�
សព្វាា�វុុធទំំនើ�ើបរបស់់សូវៀ�
ូ ៀត។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣ ខែ�វិិច្ឆិ�កាា
ិ ឆ្នាំំ��

បំំផុុតដែ�លជាាផ្នែ�ែកងងឹឹ តបន្លំំ�ខ្លួ�ន
ួ ទីី២) កងរថក្រោះ��ះ�គឺឺ

ស្រ�ឡះះ ដោ�ោយកម្មាា�ភិិបាលជំំនិត
ិ ៗរបស់់វៀ�ៀតណាាមគិិត

រថក្រោះ��ះ� មាានបែ�ងចេ�ញជាា៣ផ្នែ�ែកគឺឺទីី១) មាានគ្នាា�តិិច
មិិ នពេ�ញចិិត្តតនឹង
ឹ របបរបស់់បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតវៀ�ៀតណាាម

ជិះះ�ជាាន់់ប្រ�ជាាជន និិងឪពុក
ុ ម្ដាា�យយុុទ្ធធជន។ បក្សសកុុម្មុុ�យ

នីីស្តតវៀ�ៀតណាាម វាាយបង្ខំំ� ឲ្យ�យុុទ្ធធជនមកធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ា�ម
ស្លាា�ប់់ ចោ�ោលឆ្អឹឹ�ងនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា។ ទីី៣) អ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ង

ជាាប់់ លាាប់់ជាាខ្សែ�ែសង្វាា�ក់់ ដោ�ោយរថក្រោះ��ះ�ឈប់់ នៅ�ៅ
កន្លែ�ែងណាា តែ�ងត្រូ�ូវខ្មាំំ��ងលួួចបំំផ្លាា�ញជាាប្រ�ចាំំ�។

ចំំណែ�កនៅ�ៅមូូលដ្ឋាា�នវិិញ មាានប្រ�ជាាជនក្រោ��ោកឡើ�ើង
តស៊ូូ�ច្រើ�ើ�នណាាស់់ មាានបាចខិិ តប័័ណ្ណណ បាតុុកម្មមកើ�ើ តមាាន

ឡើ�ើងកាាន់់តែ�ញឹឹកញាាប់់ ។ ប្រ�ជាាជនរត់់ចូូលព្រៃ�ៃកាាន់ ់
អាាវុុធតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ង កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង។ ចលនាាតស៊ូូ�

របស់់ប្រ�ជាាជនគគ្រឹ�ឹកគគ្រេ�េង ចាាប់់ តាំំ�ងពីីខេ�ត្តតកាាវ

បាក់់ឡាាង រហូូតដល់់ជ្រោ��ោយកាាម៉ៅ�ៅ�។ ប្រ�ជាាជនមាាន
មូូ លដ្ឋាា�នបង្អែ�ែក តំំបន់់ឈ្លលប កងឈ្លលបរបស់់ប្រ�ជាាជន

គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់។
់ កាារបរាាជ័័យរបស់់កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ ជាាកត្តាា�
ជំំរុុញខាាងផ្លូូ�វចិិត្តតមាានមហិិច្ឆិ�តាាចំំពោះ�ះ�កាា
ិ
រតស៊ូូ�នេះ�ះឲ្យ�
រឹឹតតែ�ខ្លាំំ��ងក្លាា�ណាាស់់ដែ�រ។

6

១៩៧៨ វរសេ�នាាធំំ ខ្ញុំំ�មាានសភាាពកាារណ៍៍
កើ�ើតឡើ�ើ ងផ្ទុុយ
�
�
តែ�សប្បា�ាយ។ ទាាហាានទាំំ� ងអស់់ព្រួ�ួ យបារម្ភភសោ�ោកស្ដាា�យ
ឈឺឺចាាប់់ចងកំំហឹង
ឹ ជាាមួួយបក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តវៀ�
ត ៀតណាាម។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ ទីី ៤ ខែ�វិិ ច្ឆិ�កាា
ិ
ឆ្នាំំ �� ១ ៩៧៨ ដៃ�ជើ�ើ ង ជំំ និ ិត

វៀ�ៀតណាាមបាននិិយាាយថាា សភាាពកាារណ៍៍ វៀ�ៀតណាាម

ល្អអប្រ�សើ�ើរណាាស់់ វៀ�ៀតណាាមប្រ�មូូលផ្ដុំំ�� កងទ័័ពបានជាាង
១០កងពល នៅ�ៅតាាមបណ្ដោ�ោ�យព្រំ�ំប្រ�ទល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាា។
�

វៀ�ៀតណាាមអាាចដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាាស្បៀ�ៀ�ងបានមួួ យ

កម្រិ�ិ ត ដោ�ោយបក្សសសន្សំំ�ស្បៀ�ៀ�ងជំំនួួយបរទេ�សចំំពោះ�ះ�
ទឹឹកជំំនន់់ ហើ�ើយតាាមរយៈៈសន្ធិិ�សញ្ញាា សូូវៀ�ៀតនឹឹងជួួយ

ឲ្យ�ម្សៅ�ៅ�មីី និិងស្រូ�ូវសាាលីីមកទៀ�ៀត។ ស្រូ�ូវសាាលីី ទោះ�ះ�

ជាាយ៉ាា
�ងណាាមាានរសជាាតិិឆ្ងាា�ញ់់ជាាងកន្ទទក់់ ដែ�រ។ បើ�ើ
យើ�ើ ងខំំវាាយយកប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាា គឺឺ យើ�ើងយកអង្កក

រជ្រូ�ូក មាាន់់ ទាា ត្រី�ីសាាច់់ បន្លែ�ែបង្កាា�រ។ កន្លលងមកយើ�ើងខ្វះះ�

អាាវុុធទំំនើ�ើបៗ ឥឡូវនេះ�ះសូូ
វៀ�ៀតនឹឹងផ្ដដល់់មកច្រើ�ើ�នជាាង
ូ

មុុន។ យើ�ើងកុំំ�អស់់សង្ឃឹឹ�ម កុំំ�អាាលច្រ�ឡំំថាា កងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមយើ�ើងចាាញ់់។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៧ ខែ�វិិច្ឆិ�កាា
ិ
ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ឈ្មោះ�ះ�� គ្រី�ីន

ប្រា�ប់់ ថាាឲ្យ�ខ្ញុំំខំំប្រឹ
�� �ឹ ងតាំំ�ងស្មាា�រតីី កុំំ�ភ័័យ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំភ័
�� ័យផង

អនុុសេ�នាាធំំចូូលប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាា។ រថក្រោះ��ះ�ធុុនតេ�

ព្រា�ាងទុុកដូូចគ្នាា�។

វ៉ាា
�ន់់យិិក វរសេ�នីីយ៍៍ផ្កាា�យពីីរ ប្រ�ធាានវរសេ�នាាធំំ កង
និិងខឹឹងផង។ រថក្រោះ��ះ�របស់់ខ្ញុំំពីី
�� រទៀ�ៀតខូូច ៧០៥
រថក្រោះ��ះ�លេ�ខ២៦ ចេ�ញបញ្ជាាឲ្យ�ខ្ញុំំចេ�
�� ញរថក្រោះ��ះ�មួួ យ
និិង ៣៦៥ សុុទ្ធធតែ�ជួួបគ្រោះ��ះ� អាាសន្ននដែ�លមិិ នបាន
៥៤ ចំំនួួន៣គ្រឿ��ឿងគឺឺលេ�ខ៧០៥ លេ�ខ៨០៦ និិង លេ�ខ

នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៩យប់់ មេ�ឃងងឹឹ ត ខ្ញុំំខំំប្រឹ
�� �ឹ ងគេ�ច

៣៦៥។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅចាំំ�គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនខ្ញុំំឲ្យ
�� �ជៀ�ៀសវាាងចំំណុុ ច
ខ្លួួ�ន ដោ�ោយខ្ញុំំភ្លេ�េ
�� ចទាំំ�ងកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងអាាកាារ និិងមិិ នហ៊ាា�ន
ិ
ខ្សោ�ោ�យទាំំ�ងប៉ុុ
�ន្មាា�នដែ�លខ្ញុំំបានរៀ�
��
ៀន ក្រែ�ែងលោ�ោគង់់ជីីវិត
ត្រ�ឡប់់មកយកទេ�។ ខ្ញុំំខំំប្រឹ
�� �ឹ ងលូូន ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំលូ
�� ូនមិិនបាន
ត្រ�ឡប់់ មកមាាតុុប្រ�ទេ�សវិិញ។ ពេ�លចូូលដល់់ទឹឹកដីី
ចម្ងាា�យ១២០ម៉ែ�ែត្រ�ពីីរថក្រោះ��ះ�ផង កងឈ្លលបកម្ពុុ� ជាា
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបានមួួ យស្ទុះះ�
ខ្ញុំំ
ឃើ
�
�ើ
ញ
កន្លែ�ែងកប់់
មីីន
ខ្ញុំំ
�
� �
�
ឡោ�ោមព័័ ន្ធ ចាាប់
ធ
់ ខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វ ចាាប់់ ខ្លួ�នបាននៅ�
ួ
ៅថ្ងៃ�ៃទីី ៧
បញ្ជាាឲ្យ�បត់់រថក្រោះ��ះ�ទៅ�ៅស្ដាំំ��គេ�ចចេ�ញពីីមីីនកប់់ ក្នុុ�ងដីី
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ នៅ�ៅសមរភូូមិិស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។
បណ្តាា�លឲ្យ�រថក្រោះ��ះ�ធ្លាា�ក់់រណ្ដៅ�ៅ�ចម្រូ�ូង ផ្អៀ�ៀ�ងកល់់មិិន
អាាចបាញ់់គ្រា�ាប់់បាន។ ខ្ញុំំឲ្យ�� �សមាាជិិកក្រុ�ុមអើ�ើ តក្បា�ាល
មើ�ើ លក្ដាា�ប់់ សភាាពកាារណ៍៍ ស្រា�ាប់់ តែ�ស្នាា� ហើ�ើយច្រ�វាាត់់

កំំណត់់ចំំណាំំ� ៖ អត្ថថបទនេះ�ះ ដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីចម្លើ�ើ�យ

ទៅ�ៅទីីបញ្ជាាកាារ។ បញ្ជាាកាារប្រា�ប់់ ថាា នឹឹងឲ្យ�កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងធំំ

របស់់អ្នន កទោ�ោសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខស-២១

មកត្រូ�ូវស្លាា�ប់់ ទាំំង
� ពីីរនាាក់់។ ខ្ញុំំកាាន់
��
តែ�ភ័
់
័យ ខ្ញុំំទាាក់
��
់ទង
មកជំំនួួយ។ បក្សសកុុម្មមយនីីស្តតឲ្យ�ខ្ញុំំប្រា�� �ប់់ ទីីតាំំ�ងហើ�ើយ
ប្រា�ប់់ ថាា កងថ្មើ�ើ�ជើ�ើងជិិតមកដល់់ដែ�រ។ ខ្ញុំំស្មាា
�� �នតែ�ជិិត

មកដល់់មែ�ន ទើ�ើបខ្ញុំំរ�� ង់់ ចាំំ�។ ខ្ញុំំចាំំ
�� �បាត់ៗ
់ ខ្ញុំំចេះ�
�� ះតែ�សួួរ
ទៀ�ៀត ហើ�ើយមេ�ឃកាាន់់តែ�ងងឹឹត។ ខ្ញុំំសួ
�� រួ ម្ដដងទៀ�ៀត បក្សស

សាារភាាពឯកសាារ D07132 ។ រាាល់់ចម្លើ�ើ�យសាារភាាព

សុុទ្ធធតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ� និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ពីីកងសួួរចម្លើ�ើ�យរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងមិិ ន
អាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាា ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពរបស់់ ប៊ូូ�យ ហុុង

វ៉េ�េ
ពិិតឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ�។
រថក្រោះ��ះ�របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧៨។
(ហ្គុុនណាា
បឺឺ យស្រ្ត�តម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា
�
�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ទីីភ្នាាក់់ ងារផ្តតល់់ ជំំនួួយសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកប្រ�កាស
អំំ ពីីហិរិ ញ្ញញប្បបទានថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើ ងនូូ វស្ថាានភាពសុុ ខភាព
របស់់អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
សោ�ម ប៊ុុ�នថន

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា

W. Patrick Murphy ចូូលរួួមកម្មមវិិធីីប្រ�កាាសផ្តតល់់ហិរិ ញ្ញញប្បបទាាន

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១ ទីីភ្នាា�ក់់ងាារផ្តតល់់
ជំំនួួយសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�

កម្ពុុ�ជាា ប្រ�កាាសអំំពីីហិិរញ្ញញប្បបទាានបន្ថែ�ែមក្នុុ�ងទំំហំំទឹឹក
ប្រា�ក់់៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ដើ�ើម្បីីធ្វើ�
� ឲ្យ�ើ �ប្រ�សើ�ើរ
ិ
ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម តាាមរយៈៈគម្រោ��ោងដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��
ថាា “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�
ិ និិងកាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវ

ិ ពីីរបប
ស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិត

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

8

បន្ថែ�ែមក្នុុ�ងទំំហំំទឹឹកប្រា�ក់់៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ
ដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីីធ្វើ�
� �កាា
ើ រងាារលើ�ើគម្រោ��ោង

“កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�
ិ និិងកាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាព

សុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម”

ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនៅ�ៅកាារិិយាាល័័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កម្ពុុ�ជាា។ ហិិរញ្ញញប្បបទាានបន្ថែ�ែមនេះ�ះ នឹឹងធ្វើ�ើឲ្យ� �សកម្មមភាាព
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារមាានតម្លៃ�ៃសរុុបចំំនួួន ៦,៥លាានដុុល្លាា�រ
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានឹឹងចំំណាាយប្រា�ក់់ចំំនួន
ួ ៥

ពេ�លឆ្លលងកាាត់់ របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។”

លាាន៥សែ�នដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ក្នុុ�ងជំំហាានបឋម

ិ
អំំពីីស្ថាា�នភាាពសុុខុុមាាលភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ នៃ�ទឹឹកប្រា�ក់់សរុុបចំំនួន
ួ ៦
របស់់ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅក្នុុង
� ០២១ ដើ�ើម្បីីលើ� �ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�
ិ និិង
� ឆ្នាំំ�២

ធ្វើ�ើឲ្យ� �ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង នូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់
រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

កម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារចំំណាាយនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ឲ្យើ �ប្រ�សើ�ើរ
ិ
ឡើ�ើង នូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជនពិិកាារ ១) សំំដៅ�ៅទៅ�ៅដល់់កាារ

លើ�ើកកម្ពពស់់ នៃ�កាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីីសុុខភាាពសាាធាារណៈៈ

និិង ២)ទទួួលបានសេ�វាាកម្មមសុុខភាាពសាាធាារណៈៈ។

កាារងាារថ្មីីមួ
� ួយនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវផ្ទាា�ល់់

ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងបន្ទាា�ប់់ មក ធ្វើ�ើ�កាារប្រែ�ែក្លាា�យ

លទ្ធធផលរកឃើ�ើញឲ្យ�ទៅ�ៅជាាយុុទ្ធធនាាកាារបង្កើ�ើ�នកាារ

យល់់ដឹង
ឹ របស់់សាាធាារណជន។ គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនាានាាដើ�ើម្បីីធ្វើ�
� ឲ្យ�ើ �ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុខភាាព

សុុខុុមាាលភាាពនិិងភាាពសុុខស្រួ�ួល របស់់អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�ស។

អ្ននកស្រី�ី សូូ ហ្វាា�រីីណាា នាាយិិកាារង មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះដែ�រ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា សិិក្សា�ា

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងជាាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងគម្រោ��ោងនេះ�ះ រំំពឹឹង
ថាា៖ កាារទទួួលបានសេ�វាាកម្មមថែ�ទាំំ�សុុខភាាព និិងសង្គគម

ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជនពិិកាារ នៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជាាពិិសេ�សក្រុ�ុមជនជាាតិិភាាគតិិច ដែ�ល

ស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីស្ថាា�នភាាព របស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិត
ដាាច់់ស្រ�យាាល សម្រា�ាប់់ ជាាព័ត៌
័ មាានមូ
៌
ូ លដ្ឋាា�ន ក្នុុ�ងកាារ
រៀ�ៀបចំំជំំនួួយអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ នាាពេ�លអនាាគត ដល់់ប្រ�ជាាជន
ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ។

សកម្មមភាាពថ្មីីនេះ�
� ះ គឺឺជាាកេ�រដំំណែ�លមួួយនៅ�ៅក្រោ��ោយ

ពេ�លដែ�លតុុលាាកាារបានបញ្ចចប់់ ទៅ�ៅ ក៏៏ដូច
ូ ជាា កាារចូូល

រួួ មដល់់កិិច្ចចខិត
ិ ខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងរបស់់រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាា
ក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាាដែ�លទាាក់់ ទងជាាមួួ យនឹឹង
សុុខភាាពសាាធាារណៈៈ ហើ�ើយនឹឹងបន្តតអនុុវត្តត ៣ កាារពាារ
និិង ៣ កុំំ� ដែ�លជាាសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ�ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់របស់់
សម្តេ�េចអគ្គគមហាាសេ�នាាបតីីតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុន
� សែ�ន។

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក W. Patrick Murphy បាន

ថ្លែ�ែ ងថាា៖ “យើ�ើងមាានមោ�ោទកភាាព ក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់
គម្រោ��ោងនេះ�ះ។ រដ្ឋាា�ភិិបាលសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ មាានសេ�ចក្តីី�
ប្តេ�េជ្ញាា�យូូរអង្វែ�ែងក្នុុ�ងកាារលើ�ើកកម្ពពស់់សន្តិិ�ភាាពនិិងកាារ

ផ្សះ�ះផ្សា�ាជាាតិិ តាាមរយៈៈកាារចងចាំំ�អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម” គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងផ្តតល់់ជូនអ្នន
ូ ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនូូវកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សេ�វាាថែ�ទាំំ�
សុុខភាាព ដែ�លសម្រួ�ួលដល់ស្ថា
់ �ា នភាាពជំំងឺឺទូទៅូ �ៅ ក្តីីព្រួ�
� យ
ួ

បារម្ភភ ស្ថាា�នភាាពសង្គគមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងបទពិិសោ�ោធន៍៍
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

កិិ ច្ចចមួួយចំំនួួនសម្រា�ាប់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
រស់់នៅ�ៅតាាមតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាល នាាកាាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏
លំំបាកក្នុុ�ងកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជំំងឺឺ រាាតត្បា�ាតកូូ វីីដ ១៩
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាកាារសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។
លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកប្រ�តិិបត្តិិ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានលើ�ើកឡើ�ើងថាា “សោ�ោកនាាដកម្មម និិង
ភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌ ដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាទទួួលរងនៅ�ៅក្នុុ�ង
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម មាានទំំហំំមហាាសាាលដែ�លគ្មាា�នអ្វីី�

អាាចជំំនួួស ឬប៉ះះ�ប៉ូូ�វជូូនអ្នន កទាំំ�ងអស់់បានទេ�។ ទោះ�ះ�បីី

ជាាយ៉ាា
�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ កិិច្ចចខិត
ិ ខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងមួួ យនេះ�ះ គឺឺ
ជាាជំំហាានឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅសម្រេ��ចបានកាារថែ�ទាំំ� និិងគាំំ�ពាារ

ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ហិិរញ្ញញប្បបទាានពិិសេ�ស នេះ�ះ រួួ មបញ្ចូូ�លនូូវ
អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតប្រ�កបដោ�ោយភាាពមោះ�ះ�មុុតចំំនួួន ៥០០
នាាក់់ ដែ�លបំំពេ�ញកាារងាារនៅ�ៅទូូទាំំង
� ប្រ�ទេ�ស ក្នុុ�ងកាារ

ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ង
ជួួយនាំំ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

ភូូមិិឋាានរបស់់ខ្លួ�នទៅ
ួ �ៅមន្ទីី�រសុុខភាាពក្នុុ�ងសហគមន៍៍។

តាាមរយៈៈកាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនេះ�ះ យុុវជន-យុុវនាារីីទទួួល

បានឱកាាសបង្ហាា�ញចេ�ញនូូវភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� រួួ មជាា

មួួ យនឹឹងកាារបំំពេ�ញកាារងាារដោ�ោយមិិ នគិត
ិ ពីីប្រ�យោ�ោជន៍៍
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

(រូូ បទីី១រាាប់់ ពីីស្តាំំ��) ចូូលរួួមកម្មមវិិធីីទទួួលហិិរញ្ញញប្បបទាាន

ិ ពីីរបប
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួ�ន
ួ ដើ�ើម្បីីគាំំ
� ពាា
� រដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក៏៏ដូច
ូ ជាាចំំពោះ�ះ�ប្រ�ជាាជាាតិិកម្ពុុ�ជាា។ ទន្ទឹឹ�ម

ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួល
នឹឹងនេះ�ះ អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

បន្ថែ�ែមក្នុុ�ងទំំហំំទឹឹកប្រា�ក់់៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ
ពីីទីីភ្នាា�ក់់ងាារផ្តតល់់ជំំនួយ
ួ សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ដែ�លត្រូ�ូវបាន
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនៅ�ៅកាារិិយាាល័័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
ខេ�ត្តតតាាកែ�វ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បានឱកាាសចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា
�វឆ្លលងកាាត់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅ
ក្នុុ�ងអំំឡុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ទៅ�ៅកាាន់់ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ
ដើ�ើម្បីីធាានាាថាាយើ�
�
ើងនៅ�ៅតែ�ចងចាំំ� ពេ�លវេ�លាាដ៏៏លំំបាក

សួួរសុុខទុុក្ខខតាាមមូូលដ្ឋាា�ន និិងផ្តតល់់សេ�វាាថែ�ទាំំ�សុុខភាាព

នូូវចរិិក មនុុស្សសធម៌៌ របស់់យើ�ើង និិងពង្រឹ�ឹ ងបន្ថែ�ែមនូូវ

រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីរបស់់សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅឯវត្តតលលក

ឧទាាហរណ៍៍ ខ្លះះ�ៗនៃ�ផែ�នកាារសកម្មមភាាពថ្មីីទាំំ
� ង
� នេះ�ះ

ចាាប់់ តាំំង
� ពីីឆ្នាំំ�២
� ០១៧ មកម្ល៉េះ�ះ��។ កាារចុះះ�សួួរសុុខទុុក្ខខ

បឋម ជូូនដល់អ
់ តីីតអ្ននកដាាក់់ពាាក្យយបណ្តឹឹ� ង ដើ�ើមបណ្តឹឹ�ង
យ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ងមួួ យនោះ�ះ�។ ជាារួួ ម គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងរំំលេ�ច
ស្មាា�រតីី មិិ នងាាយទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោមរបស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។”

រួួ មមាាន កាារបង្កើ�ើ�តជាាអាាហាារូូ បករណ៍៍ ក្នុុ�ងចំំនួួនកំំណត់់

សម្រា�ាប់់សិស្សស
ិ
សិិក្សា�ាផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាាស្ត្រ�រ សុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តត
សុុខភាាពសាាធាារណៈៈ និិងសុុខភាាពបឋម។ សកម្មមភាាព

៍ ាត់់ និិងបណ្តាា�ខេ�ត្តតដទៃ�ទៀ�ៀត
សថ្មីី� ស្ថិិ�តក្នុុ�ងខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា
ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមតាាមមូូ លដ្ឋាា�ន
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

គឺឺ ជាាផ្នែ�ែកមួួ យ នៃ�កាារផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មរបស់់ ម ជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ខាាងលើ�ើថែ�មទាំំ�ងផ្តើ�ើ�មផងដែ�រនូូវសកម្មមភាាពស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�លឈាានទៅ�ៅដល់់កាារចំំណាាយទឹឹក
ប្រា�ក់់ ៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២១

ពាារដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដោ�ោយផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�លគាំំ�
ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាារួួ មមាាន
វេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ� ត ដេ�មីី រេ�យស៍៍ និិង គឹឹម សុុវណ្ណណដាានីី បានចុះះ�
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នេះ�ះ ដើ�ើម្បីីសិ
� ក្សា
ិ �ាអំំពីីស្ថាា�នភាាពសុុខភាាព របស់់អ្ននករស់់
អប់់ រំំ ពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់អំំពីីបញ្ហាាសុុខភាាពដល់់អ្នន ក

ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅទូូទាំំង
រស់់រាានមាានជីីវិត
� ប្រ�ទេ�ស
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

កម្ពុុ�ជាា និិងតាាមរយៈៈកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់រថយន្តតសុុខភាាព
ចល័័តខ្នាា�តតូូច ដែ�លឯកឧត្តតមអគ្គគបណ្ឌិិ� តសភាាចាារ្យ�

តាាមរយៈៈកាារសិិ ក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវជាាបឋមបាន

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិង
ិ ហិិរញ្ញវញ ត្ថុុ� បានអនុុគ្រោះ��ះ�ពន្ធធឲ្យ�នាំំ�ចូូល

នូូវជំំងឺឺ ប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា� ចំំនួួន ៥ប្រ�ភេ�ទ រួួ មមាាន៖

អូូ ន ព័័ន្ធមុុនីីរ័
ធ
ត្នន
័ ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី� �ី រដ្ឋឋមន្ត្រី�ក្រ�ី �សួួង
រថយន្តតនេះ�ះ។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករស់់

ឃើ�ើញថាា មួួ យចំំនួួននៃ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម២០០០នាាក់់ តែ�ងពើ�ើបប្រ�ទះះ
១)ជំំងឺឺ លើ�ើសឈាាម ២)ជំំងឺឺ បេះ�ះដូូង ៣)ជំំងឺឺ ទឹឹក

នោ�ោមផ្អែ�ែម ៤)ជំំងឺឺ ស្ទះះ�ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�មរ៉ាំំ��រ៉ៃ�ៃ
និិងជំំងឺឺ របេ�ង

រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម អាាចបន្តតចែ�ករំំលែ�ក

សួួត និិង ៥)ជំំងឺឺ មហាារីីកសុុដន។

ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជំំនាាន់់ក្រោ��ោយរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាា

ដួួលរលំំទៅ�ៅនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៧ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ អ្ននក

បទពិិ សោ�ោធន៍៍ជីីវិិ ត របស់់ ខ្លួ�នក្នុុ�
ួ
ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

និិងនៅ�ៅលើ�ើពិភពលោ
ិ
�ោក។ កាារចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍
ជីីវិិតក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម គឺឺ ជាាកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារ
អប់់ រំំពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ� ជាា ដើ�ើម្បីី�

ទប់់ ស្កាា�ត់់នូវូ អំំពើ�ើឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមអមនុុស្សសធម៌៌ នាានាា មិិ ន
ឲ្យ�កើ�ើតឡើ�ើងជាាថ្មីី�ម្តត ងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស និិងក្នុុ�ង
តំំបន់់ថែ�មទៀ�ៀតផង។

នៅ�ៅក្រោ��ោយពេ�លដែ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន
រស់់ រាានមាានជីីវិិ ត ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ� ង អស់់ បាន
ខិិត ខំំកសាាងប្រ�ទេ�សពីីបាតដៃ�ទទេ�រហូូត មកដល់់
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា មាានប្រ�សាាសន៍៍បន្ថែ�ែមថាា៖ «ទំំហំំនៃ�កាារបាត់់បង់់
របស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមគឺឺធំំធេ�ង
ណាាស់់ ដែ�លគ្មាា�នអ្វីី� ក្នុុ�ងលោ�ោកនេះ�ះ អាាចមកជំំនួួស
ឬសំំណងបានឡើ�ើយ។ កាារងាារខាាងលើ�ើនេះ�ះ គឺឺជាាកាារ

ខិិ ត ខំំទៅ�ៅតាាមសមត្ថថភាាពដែ�លយើ�ើ ង អាាចធ្វើ�ើ�បាន
ដល់់អ្នន កដែ�លបានស្លាា�ប់់ ទៅ�ៅ និិងអ្ននកដែ�លកំំពុុងរស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងវ័័យជរាា ឬពិិកាារ ហើ�ើយមាានជីីវភាាពលំំបាកឯ
តំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាលមួួ យចំំនួួន»។
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ចូូលរួួមចំំណែ�កលើ�ើ

កិិ ច្ចចកាា រនេះ�ះដើ�ើ ម្បីី� ធ្វើ��យ៉ា
ើ �ា
ងណាាឲ្យ�វិិ ស័័ យ សុុខភាាព
សាាធាារណៈៈ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាមាានភាាពកាាន់់តែ�
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង និិងជាាទីីទុុកចិិត្តតដល់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាា
គ្រ�ប់់ ៗរូូ ប។

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅខេ�ត្តត
ពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារងាារលើ�ើគម្រោ��ោង “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់
សិិទ្ធិិ� និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាព
របស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅ
ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កិិច្ចចសហការរវាងសកលវិិទ្យា�ល័័ យស្ទែ�ែនហ្វវ ត
និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា លើ�ើគម្រោ��ងសុុ ខភាព
អ៊ុុ�ន សុុ ដាវីី

Daryn Reicherter ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់អង្គគប្រ�ជុំំ�នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ា

សន្តិិ�សុុខអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងញូូវយ៉៉
ក។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ិ សិ
«កម្មមវិធី
ី ទ្ធិិ�មនុុស្សស
ិ
និិងសុុខភាាពផ្លូូវចិិ
� ត្តត របស់់

សកលវិិទ្យា�ាល័័យស្ទែ�ែនហ្វវត នៃ�សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកមាាន
សេ�ចក្ដីី� សោ�ោមនស្សសរីីករាាយក្នុុងកិិ
ច
ារណ៍៍ ជាាមួួយ
� ច្ចសហកា

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាក្នុុងនាាមជាាអ្ននកផ្ដដល់់
ប្រឹ�ឹក្សា�ា
�

ក្នុុង
� យប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើ ង
� គម្រោ��ោង ការលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិ� ិ និិងធ្វើ�ើឲ្យ
ី តពី
នូូវស្ថាានភាពសុុ ខភាពដល់់ អ្ននករស់់រានមានជីវិ
ិ រី បប

ិ សិ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កម្មមវិធី
ី ទ្ធិិ�មនុុស្សសនិ
ិ
ង
ិ សុុខភាាពផ្លូូវចិិ
� ត្តត
របស់់សកលវិិទ្យា�ាល័័យស្ទែ�ែនហ្វវតនឹង
ឹ ផ្តតល់កា
់ ារប្រឹ�ឹក្សា�ា

កាារណែ�នាំំ�ដល់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា លើ�ើកាារ
បង្កើ�ើ� តវិិធីីសាាស្ត្រ�រដែ�លមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព សម្រា�ាប់់
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ផ្សសព្វវផ្សា�ាយព័័ត៌៌មាានលើ�ើផ្នែ�ែកសុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តត និិង
ិ ី
កាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពទូូទៅ�ៅដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី

ិ សិ
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កម្មមវិធី
ី ទ្ធិិ�មនុុស្សស
ិ
និិងសុុខភាាព

របួួសផ្លូូវចិិ
ត
ង
ឹ ផ្ដដល់់កាារណែ�នាំំ�ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
� ត្តនេះ�ះនឹ

នៃ�កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ និិងធ្វើ�ើ�កាារឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារផ្សសព្វវ
ផ្សា�ាយព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លមាានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពខ្ពពស់់។ លើ�ើសពីី

ិ សិ
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតកម្មមវិធី
ី ទ្ធិិ�មនុុស្សស
ិ
និិងសុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តត
របស់់សកលវិិទ្យា�ាល័័យស្ទែ�ែនហ្វវតនឹង
ឹ ផ្ដដល់់កាារណែ�នាំំ�
កាារប្រឹ�ឹ ក្សា�ាជាាមួួ យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា លើ�ើ

កាារបង្កើ�ើ� ត ប្រ�ព័័ន្ធផ្សសព្វ
ធ
ផ្សា
វ �ាយចម្រុះ�ះ� រួួ មមាាន អត្ថថបទ
កម្មម វិិធីីផ្សសព្វផ្សា
វ �ាយសំំឡេ�ង វីីដេ�អូូ អប់់ រំ ំ និិងសម្ភាា�រ

សម្រា�ាប់់ ផ្សសព្វផ្សា
វ �ាយ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតលើ�ើប្រ�ធាានបទនៃ�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

បញ្ហាាសុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តត និិងសុុខភាាពទូូទៅ�ៅដែ�លកើ�ើត
ិ របបខ្មែ
មាានឡើ�ើងលើ�ើអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហម

ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សា�ាយ និិងចែ�កជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិត និិងសាាធាារណជនទូូទៅ�ៅ។ កាារសហកាាររវាាង
រូូបរាាប់់ ពីីស្តាំំ��៖ Jessie Bruner, Beth van Schaack,
DarynReicherter នៅ�ៅសាាកលវិិទ្យា�ាល័័យកូូឡំំប៊ីី� ទីីក្រុ�ុង

ញូូវយ៉៉
ក។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កាារប្រ�ជុំំ�ស្តីី�អំំ ពីីកម្មមវិិធីីសុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តនៅ�
ត ៅ

សាាកលវិិទ្យា�ាល័័យស្ទែ�ែនហ្វវដ រដ្ឋឋកាាលីីហ្វញ៉ាា�
វ
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

Beth van Schaack, Daryn Reicherter
នៅ�ៅតុុលាាកាារព្រ�ហ្មម ទណ្ឌឌអន្តតរជាាតិិ
ទីីក្រុ�ុងឡាាអេ�

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា និិង សលវិិទ្យា�ាល័័ យ
ស្ទែ�ែនហ្វវត គឺឺប្រើ��ើប្រា�ស់់ វិិ ធីី សាាស្ត្រ�រចម្រុះ�ះ� និិង កាារ

បង្កើ�ើ� តថ្មីី� ធ្វើ�ើ� យ៉ាា� ងណាាដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ធនធាានព័័ ត៌៌ មាាន

សំំ ខាាន់់ៗ បានទៅ�ៅដល់់ អ្នន ករស់់ រាានមាានជីី វិិ តពីី របប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសងាាយទទួួលកាារ
រងគ្រោះ��ះ�ជាាងគេ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា» ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូត
ូ អាមេ�រិ ិក ផាទ្រី�ីក ម័័រហ្វីី�

ចូូលរួួមកម្មមវិិធីីប្រ�កាសអំំ ពីីហិរិ ញ្ញញប្បបទានថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើ ងនូូ វ
ស្ថាានភាពសុុ ខភាពរបស់់អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
សោ�ម ប៊ុុ�នថន

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា

W. Patrick Murphy ចូូលរួួមកម្មមវិិធីីប្រ�កាាសផ្តតល់់ហិរិ ញ្ញញប្បបទាាន

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ ទីីភ្នា�ក់
ា ់ងាារផ្តតល់់
ជំំនួយ
ួ សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�

កម្ពុុ� ជាា ប្រ�កាាសអំំ ពីី ហិ រញ្ញញប្បបទា
ិ
ានបន្ថែ�ែមក្នុុ� ងទំំ ហំ ំ
ទឹឹកប្រា�ក់់៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម តាាមរយៈៈគម្រោ��ោងដែ�ល

បន្ថែ�ែមក្នុុ�ងទំំហំំទឹឹកប្រា�ក់់៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ
ដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីីធ្វើ�
� �កាា
ើ រងាារលើ�ើគម្រោ��ោង

“កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�
ិ និិងកាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាព

សុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម”

ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនៅ�ៅកាារិិយាាល័័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មាានឈ្មោះ�ះ��ថាា “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�

ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា។ ហិិរញ្ញញប្បបទាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សរុុបចំំនួន
ួ ៦,៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក។

ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក W. Patrick M urphy បាន

ថ្លែ�ែងថាា៖ “យើ�ើងមាានមោ�ោទនភាាព ក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់
គម្រោ��ោងនេះ�ះ។ រដ្ឋាា�ភិិបាលសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក មាានសេ�ចក្តីី�

ប្តេ�េជ្ញាា�យូូរអង្វែ�ែងក្នុុ�ងកាារលើ�ើកកម្ពពស់់សន្តិិ�ភាាពនិិងកាារ
ផ្សះ�ះផ្សា�ាជាាតិិ តាាមរយៈៈកាារចងចាំំ�អំំ ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម” គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងផ្តតល់ជូូនអ្នន
់
ករស់់រាានមាាន

ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនូូវកាារប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាាថែ�ទាំំ�
សុុខភាាព ដែ�លសម្រួ�ួលដល់់ស្ថា�នភា
ា
ាពជំំងឺឺទូូទៅ�ៅ ក្តីី�ព្រួ�ួយ

បារម្ភភ ស្ថាា�នភាាពសង្គគមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងបទពិិសោ�ោធន៍៍

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

កម្ពុុ� ជាា។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួ ល បានឱកាាសចែ�ករំំលែ� ករឿ�ឿងរ៉ាា�វ
ឆ្លលងកាាត់់ ផ្ទាា� ល់់ ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ� ងអំំ ឡុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ទៅ�ៅកាាន់់ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាាយើ�ើងនៅ�ៅតែ�
ចងចាំំ� ពេ�លវេ�លាាដ៏៏លំំបាកយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងមួួ យនោះ�ះ�។ ជាា

រួួ ម គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងរំំលេ�ចនូូវចរិក
ិ មនុុស្សសធម៌៌ របស់់

យើ�ើង និិងពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនូូវស្មាា�រតីី មិិ នងាាយទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោម
របស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។”

ឧទាាហរណ៍៍ ខ្លះះ�ៗនៃ�ផែ�នកាារសកម្មមភាាពថ្មីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ

ពេ�លឆ្លលងកាាត់់ របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។”

រួួ មមាាន កាារបង្កើ�ើ� តជាាអាាហាារូូបករណ៍៍ ក្នុុ�ងចំំនួនកំ
ួ ំណត់់

ផ្ទាា�ល់់អំំពីីស្ថា�នភា
ា
ាពសុុខុុមាាលភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន
ិ របបខ្មែ
មាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហម និិងបន្ទាា�ប់់ មក ធ្វើ�ើ�កាារប្រែ�ែ

ផ្លូូ�វចិិត្តត សុុខភាាពសាាធាារណៈៈ និិងសុុខភាាពបឋម។
សកម្មមភាាពខាាងលើ�ើថែ�មទាំំ�ងផ្តើ�ើ�មផងដែ�រនូូវសកម្មមភាាព

កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់សាាធាារណៈៈ។ គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�

ិ របបខ្មែ
ដែ�លគាំំ�ពាារដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហម។

កាារងាារថ្មីី�មួួ យនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវ

ក្លាា�យលទ្ធធផលរកឃើ�ើញឲ្យ�ទៅ�ៅជាាយុុទ្ធធនាាកាារបង្កើ�ើ� ន

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនាានាាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុខភាាព

សម្រា�ាប់់ សិិស្សស សិិក្សា�ាផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាាស្ត្រ�រ សុុខភាាព

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តប្រ�តិ
ត
ិបត្តិិ�ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

សុុខុុមាាលភាាពនិិងភាាពសុុខស្រួ�ួល របស់់អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�ស។

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកប្រ�តិិបត្តិិ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានលើ�ើកឡើ�ើងថាា “សោ�ោកនាាដកម្មម និិង
ភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌ ដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាទទួួលរងនៅ�ៅក្នុុ�ង
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម មាានទំំហំមហា
ំ
ាសាាលដែ�លគ្មាា�នអ្វីី�

អាាចជំំនួស
ួ ឬប៉ះះ
�ប៉ូូ
�វជូូនអ្នន កទាំំ�ងអស់់បានទេ�។ ទោះ�ះ�បីី
ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ កិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹងប្រែ�ែងមួួ យនេះ�ះ គឺឺជាា

ជំំ ហាានឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅសម្រេ��ចបានកាារថែ�ទាំំ�និិង គាំំ�ពាារ

ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីរបបប្រ�ល័
ី
យ
័ ពូូជសាាសន៍៍
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ហិិរញ្ញញប្បបទាានពិិសេ�ស នេះ�ះ រួួ មបញ្ចូូ� លនូូវ
អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តប្រ�
ត កបដោ�ោយភាាពមោះ�ះ�មុុតចំំនួន
ួ ៥០០

នាាក់់ ដែ�លបំំ ពេ�ញកាារងាារនៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�ស ក្នុុ�ងកាារ

ិ របបខ្មែ
ជួួយនាំំ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ង

ភូូមិិ ឋាានរបស់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅមន្ទីី�រសុុខភាាពក្នុុ�ងសហគមន៍៍។

តាាមរយៈៈកាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតនេះ�ះ យុុវជន-យុុវនាារីី
ទទួួលបានឱកាាសបង្ហាា�ញចេ�ញនូូវភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�
រួួ ម ជាាមួួ យ នឹឹង កាារបំំ ពេ�ញកាារងាារដោ�ោយមិិ នគិិ តពីី

ប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ពាារដល់់អ្នន ករស់់រាាន

ិ របបខ្មែ
មាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហម ក៏៏ដូូចជាាចំំពោះ�ះ�ប្រ�ជាាជាាតិិ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា

W. Patrick M urphy ទស្សសនកិិច្ចចនៅ�ៅបណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េច

ម៉ែ�ែ
។(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អំំ ពីទី
ី ភ្នាាក់
ី
់ ងារផ្តតល់់ជំំនួួយ ប្រ�ចាំនៅំ �

អំំ ពីម
ី ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា

នៅ�ៅទូូទាំំ�ង២៥រាាជធាានីី- ខេ�ត្តត ក្នុុ� ងប្រ�ទេ�ស

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅឆ្នាំំ��

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

កម្ពុុ� ជាា ទីីភ្នា�ក់
ា ់ងាារផ្តតល់់ជំំនួយ
ួ សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក
ធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួ យដៃ�គូូកម្ពុុ� ជាានិិងអន្តតរជាាតិិ ដើ�ើម្បីី�
អនុុវត្តតក ម្មម វិិ ធីី នាានាា ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ស ម្រា�ាប់់

ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាទាំំ�ងអស់់។ កាារងាាររបស់់យើ�ើង
ផ្តោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើកាារពង្រឹ�ឹ ងអភិិបាលកិិច្ចប្រ�
ច ជាាធិិប-

តេ�យ្យយនិិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស, កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
នូូវសុុខភាាពនិិងអាាហាារូូបត្ថថម្ភភ, កាារទ្រ�ទ្រ�ង់់ ដល់់
កាារអប់់រំនិ
ំ ង
ិ កាារលូូតលាាស់់របស់កុុមា
់ ារ, កាារបង្កើ�ើ�ន

ទិិ ន្ននផល កសិិ ក ម្មម និ ង
ិ សុុវត្ថិិ�ភាាពចំំ ណីី អាាហាារ,
កាារអភិិរក្សសព្រៃ�ៃឈើ�ើនិង
ិ តំំបន់រ់ ងទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង រួួ មជាា
មួួ យនឹឹងកាារជួួយដល់់កសិិករនិិងប្រ�ជាាជនក្នុុ�ង

តំំបន់ឲ្យ់ �អាាចសម្រ�បខ្លួួ�ននិិងកាាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់
ធម្មមជាាតិិ។

១៩៩៥ បន្ទាា�ប់់ ពីសភា
ី
ាសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកអនុុម័័ ត
ឲ្យ�មាានច្បា�ាប់់ ស្តីី�ពីយុុត្តិិ�ធម៌
ី
៌ សម្រា�ាប់់ អំំពើ�ើប្រ�ល័យ
័

ពូូជសាាសន៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៩៤ ដែ�ល

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាចូូលជាាធរមាានដោ�ោយប្រ�ធាានាា-

ធិិបតីី ឃ្លីី�នតុុន។ រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាា បានគាំំ�ទ្រ�

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាផ្លូូ�វកាារ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បានទទួួលកាារកោ�ោតសរសើ�ើរ

និិងមេ�ដាាយជាាច្រើ�ើ�ន សម្រា�ាប់់ កិិច្ចកា
ច ារគាំំ�ទ្រ�ឲ្យ�

មាានកាារចងចាំំ�និិងយុុត្តិិ�ធម៌៌ សម្រា�ាប់់ ជនរងគ្រោះ��ះ�
នៃ�អំំ ពើ�ើប្រ�ល័យ
័ ពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ� ជាា។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

២០០៧ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ទទួួលបាន
ពាានរង្វាា�ន់់សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស ជូូឌិិត លីី ស្ត្រូ�ូ�ណាាច់់ ពីី
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លយុុត្តិិ�ធម៌៌និង
ិ កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ដដែ�ល ព្រះ�ះបាទសម្តេ�េច ព្រះ�ះបរមនាាថ
នរោ�ោត្តតម សីីហមុុ នីី ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះរាាជទាានគ្រឿ��ឿង
ឥស្សសរិិយយសព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ� ជាា ថ្នាា�ក់់

ធិិបឌិិន្ទទ ដល់់លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ ជាាកាារទទួួលស្គាា�ល់់
ស្នាា�ដៃ�ដ៏ល្បីី�ល្បាា�ញរបស់
៏
លោ�
់ ោកនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះរាាជាា

ណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៨ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ក៏៏ជាាម្ចាា�ស់់ពាានរង្វាា�ន់់ រ៉ាា�ម៉ុុ
�ន ម៉ាា�ក
សៃ�សៃ� ដែ�លត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុុកថាាជាាពាានរង្វាា�ន់់
ណូូបែ�លអាាស៊ីី� ក្នុុ�ងកាារថែ�រក្សា�ាកាារចងចាំំ�ជាា
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រដើ�ើម្បីី�កាារព្យា�ាបាលរបួួ សផ្លូូ�វចិិត្តត និិង
យុុត្តិិ�ធម៌៌ ។
ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�

កម្ពុុ�ជាា W. Patrick M urphy ចូូលរួួមកម្មមវិិធីីប្រ�កាាស
ផ្តតល់់ហិរិ ញ្ញញប្បបទាានបន្ថែ�ែមក្នុុ�ងទំំហំំទឹឹកប្រា�ក់់៥លាានដុុល្លាា�រ

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�កាារងាារលើ�ើគម្រោ��ោង “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងកាារ

ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
នៅ�ៅកាារិិយាាល័័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ នៅ�ៅ

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ម៉ែ�ែ
។(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១។
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W. Patrick M urphy ទស្សសនកិិច្ចចនៅ�ៅបណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េច

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ព្រះ�ះមហាក្្សត្រី�ីនរោ�ត្តតម មុុនិិនាថ សីីហនុុ
នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា

ជូូនលោ�ក
ឆាំំង យុុ នាយកមជ្្ឈមណ្ឌឌលឯកសារកម្ពុុ�ជា
និិងជាស្ថាាបនិិកវិិទ្្យាស្ថាានស្លឹឹ�ករឹឹត
ផ្ទះះ�លេ�ខ៦៦ មហាវិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
ខ្ញុំំ�សូូមសម្ដែ�ែងនូូវអំំ
ណរគុុណចំំពោះ�ះ�លិិខិតរបស់
ិ
់លោ�ោកចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ ដែ�លផ្ដដល់់
�
ដំំណឹឹងដល់់ខ្ញុំ�ថាា
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាាបានទទួួលជំំនួយ
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់សរុុបចំំនួន
ួ ៦លាាន៥សែ�នដុុល្លាា�រ
�ំ

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ពីីរដ្ឋាា�ភិិបាលសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់គម្រោ��ោងថែ�ទាំំ�សុុខភាាព និិងសេ�វាាកម្មមសង្គគម
សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ខ្ញុំំ�មាានសេ�ចក្ដីី
�សោ�ោមនស្សសរីីករាាយជាាអនេ�ក ដោ�ោយបានដឹឹងថាាជំំនួយ
ួ នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបម្រុ�ុងទុុកសម្រា�ាប់់ ជួយ
ួ
�

ដល់់ប្រ�ជាាជនដែ�លមាានវ័័យជរាា និិងជនពិិកាារដែ�លជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបដ៏ជូូរចត់
៏
នៃ់ �ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ជាាតិិយើ�ើង។
ខ្ញុំំ�សូូមសម្ដែ�ែងនូូវកាារអបអរសាាទរចំំ
ពោះ�ះ�លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ និិងសូូមជូូនពរឲ្យ�លោ�ោកទទួួលបានជោ�ោគជ័័យ
�
ពេ�ញលេ�ញក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតគម្រោ��ោងថ្មីី�នេះ�ះ។

សូូមលោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ ទទួួលនូូវសេ�ចក្ដី�រាី ាប់់ អាានដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុតពីីខ្ញុំ។
��ំ

នរោ�ត្តតម មុុនិិនាថ សីីហនុុ

ព្រះ�ះបរមរាជវាំំង,
ភ្នំំ�ពេ�ញ, ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១

ព្រះ�ះរាាជលិិខិត
ិ របស់់ព្រះ�ះមហាាក្សសត្រី�ីនរោ�ោត្តតម មុុនិិនាាថ សីីហនុុ ព្រះ�ះវររាាជមាាតាាជាាតិិខ្មែ�ែរ ជូូនលោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ
នាាយកជម្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ការលើ�ើកម្ពពស់់សិិទ្ធិ� ិ និិងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើ ង
នូូ វស្ថាានភាពសុុ ខភាពរបស់់អ្ននករស់់រានមាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
សារព័័ ត៌មានហ្វ្រេ
៌
��េសញ៉ូូ� ធ្វើ� ើ�បទសម្ភាាសន៍៍ជាមួួយលោ�ក ឆាំង
ំ យុុ
ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១
សោ�ម ប៊ុុ�នថន
កាាលពីីម្សិិ�លមិិញ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានទទួួលហិរញ្ញញប្បបទា
ិ
ានសរុុបជាាសាាច់់ប្រា�ក់់ ៦លាាន៥សែ�ន

ដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ពីីទីីភ្នា�ក់
ា ់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ ដែ�លនឹឹងផ្ដដល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ដ៏៏
សំំខាាន់់ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ គោ�ោលបំំ ណងនៃ�ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះគឺឺ (១) ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមតាាមគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លបានគ្រោ��ោងទុុក

(២) បង្កើ�ើ� នកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំ ពីបញ្ហា
ី
សុុខភា
ា
ាពសាាធាារណៈៈ និិងកាារទទួួលបានសេ�វាាកម្មមសុុខភាាពសាាធាារណៈៈដល់់
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិង (៣) ធ្វើ�ើ�កាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំ ពីីស្ថា�នភា
ា
ាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ក

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍ដាាច់់ស្រ�យាាល ដែ�លនឹឹងប្រើ��ើជាាមូូលដ្ឋាា�ន
ព័័ត៌មា
៌ ានជំំនួយ
ួ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍នាាពេ�លអនាាគតដល់់សហគមន៍ ៍ និិងប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។

សំំ ណួួ រចម្លើ�ើ�យ ជាមួួយលោ �ក ឆាំំង យុុ
ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ ហេ�តុុអ្វីី�បានជាហិិរញ្ញញប្បបទាននេះ�ះមាន

និិងអប់់រំ។
ំ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាានឹឹ
ងធ្វើ�ើ�កាារសិិក្សា�ា
�

លោ�ក ឆាំង
ំ យុុ ៖ ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះគឺឺជាាជំំហ៊ាា�នបន្ត ត

ិ របបខ្មែ
លើ�ើកាារថែ�ទាំំ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហម

សារសំំ ខាន់់ ?

លើ�ើកាារងាារយុុតិ្តត�ធម៌៌ សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីី
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមសរុុបប្រ�មាាណ ៥លាាននាាក់់ ដែ�ល

រស់់នៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ ។ តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
នូូវកាារទទួួលបានកាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាព ឈាានទៅ�ៅដល់់

កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះរួួ ម
បញ្ចូូ� លទាំំ�ងសាារសំំខាាន់់នៃ�សមាាសភាាគស្រា�ាវជ្រា�ាវ
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ស្រា�ាវជ្រា�ាវដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ� នកាារយល់់ដឹង
ឹ សាាធាារណៈៈ

ដើ�ើម្បីី�ជាាមូូលដ្ឋាា�នព័័ត៌មា
៌ ានសម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍនាាពេ�ល
អនាាគតសម្រា�ាប់់ សហគមន៍ ៍ និិងប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ តើ�ើអ្វីី�ជាទិិដ្ឋ ឋភាពពិិសេ�សនៃ�ហិិរញ្ញញប្បបទាននេះ�ះ?
លោ�ក ឆាំង
ំ យុុ ៖ ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះរួួ មបញ្ចូូ� ល សិិស្សស
និិស្សិិ�តដែ�លជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចំំនួន
ួ ៥០០នាាក់់ ផ្ដដល់់

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

សេ�វាាកម្មមស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តទូូទាំំ�
ត
ងប្រ�ទេ�ស។ គោ�ោលបំំ ណង

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ និិងរាារាំំ�ងអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតក្នុុ�ងកាារ

សម្រ�បខ្លួួ�ន និិងធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួ យអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត

ដឹឹងអំំ ពីកា
ី ារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់របស់អ្នន
់ ករស់់

នៃ�គំំនិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ
ិ
�មនេះ�ះគឺឺ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តម្នា
ត ា�ក់់ៗ
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ដ្ឋាា�ន និិងជួួយនាំំ�អ្ននក

ិ របបខ្មែ
រស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហមទៅ�ៅពិិនិត្យយសុុខភា
ិ
ាព
នៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រសម្រា�ាកព្យា�ាបាលឯកជននៅ�ៅក្នុុ�ង
សហគមន៍៍។ នេះ�ះជាាកិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងដ៏៏សំំខាាន់់

សិិស្សសនិស្សិិ�តដែ�ល
ិ
ជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�មាានឱកាាលបង្ហាា�ញ

អំំ ពីីភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� និិងកាារប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្តរបស់
ត
់ខ្លួួ�នក្នុុ�ង
ិ របបខ្មែ
កាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហម
និិងប្រ�ទេ�សជាាតិិកម្ពុុ�ជាា។

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ តើ�ើការថែ�ទាំសុ
ំ ុ ខភាពជាទម្រ�ង់់ អ្វីី�ដែ�លអ្ននក
ី តពី
រស់់រានមានជីវិ
ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានទទួួលពីី

ថែ�ទាំំ�សុុខភាាព។ ផ្ដដល់់ព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លអាាចជាាចំំណេះ�ះ

រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកាារថែ�ទាំំ�ដែ�ល
ទទួួលបានពីីគ្រួ�ួសាារ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

នឹឹ ងផ្ដដល់់កាារថែ�ទាំំ� សុុខភាាពមូូលដ្ឋាា�ន ដោ�ោយប្រ�យោ�ោល
ដែ�លអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនឹឹ ង

ទទួួលបាននៅ�ៅក្នុុងកាារពិិ
និត្យយ
ិ សុុខភាាព។ គោ�ោលកាារណ៍៍
�
ណែ�នាំំ�មូូលដ្ឋាា�នទាំំ�ងនេះ�ះ អាាចចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មពីីគ្រ�ប់់
កន្លែ�ែង ពីីកាារពិិនិត្យយ
ិ និិងផ្ដដល់់ប្រឹ�ឹក្សា�ាលើ�ើកាារថែ�ទាំំ�

បណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននដ៏៏ល្អមួ
អ ួ យ ទៅ�ៅជាាកាារព្យា�ាបាលរបួួ ស
និិងស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពខ្នាា�តតូូច។

ហិិរញ្ញញប្បបទាននេះ�ះ?

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ�៖ តើ�ើហិរិ ញ្ញញប្បបទាននេះ�ះកើ�ើតចេ�ញពីអ្វីី�
ី ?

លោ�ក ឆាំង
ំ យុុ ៖ គោ�ោលបំំ ណងនៃ�ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះគឺឺ

លោ�ក ឆាំង
ំ
ំ យុុ ៖ ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីដំណើ�ើរ

ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពខ្លះះ�ដែ�លអាាចបង្កក

ស្រា�ាវជ្រា�ាវ ចម្រា�ាញ់់ រៀ�ៀបចំំសក្ដាា�នុុពលសម្រា�ាប់់

គាំំ�ទ្រ�លើ�ើកាារទទួួលបានកាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាព ក៏៏ដូូចជាា

១០ឆ្នាំំ��របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ក្នុុងកាារសិិ
ក្សា�ា
�

រូូ បរាាប់់ពីីឆ្វេ�េង៖ សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�អន្តតរជាាតិិលោ�ោក

Andrew T. Cayley, នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ និិងសហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�ជាាតិិ លោ�ោកជំំទាាវ
ជាា លាាង ចូូលរួួមកម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធពាាក្យយស្លោ�ោ�កខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅវិិទ្យា�ាល័័យឥន្រ្ទ�ទទេ�វីី នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០១០។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គម្រោ��ោងនេះ�ះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៧ ឧទាាហរណ៍៍

ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាារួួ មទាំំ�ង

វេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ដេ�មីី រេ�យស៍៍ និិងលោ�ោកស្រី�ី គឹឹម សុុវណ្ណណ

ដាានីី បានចុះះ�សួួរសុុខទុុក្ខខតាាមមូូលដ្ឋាា�ន និិងផ្តតល់សេ�វា
់
ា
ថែ�ទាំំ�សុុខភាាពបឋម ជូូនដល់់អតីីតអ្នន កដាាក់់ពាាក្យយ
បណ្តឹឹ� ង ដើ�ើមបណ្តឹឹ� ងរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីរបស់់សាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរ

៍ ាត់់
ក្រ�ហម នៅ�ៅឯវត្តតលលកសថ្មីី� ស្ថិិ�តក្នុុ�ងខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា
និិងបណ្តាា�ខេ�ត្តតដទៃ�ទៀ�ៀត។

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ តើ�ើហិិរញ្ញញប្បបទាននេះ�ះទាក់់ ទងនឹឹង
យុុ ត្តិិ�ធម៌៌យ៉ាាងដូូចមេ្ដ�ដច?

ឆាំង
ំ យុុ ៖ និិយមន័័យនៃ�យុុត្តិិ�ធម៌៌ គឺឺមិិ នមែ�នមាានផ្ដោ�ោ�ត
លើ�ើដំំណើ�ើរកាាររបស់់តុុលាាកាារតែ�ម៉្យា��ាងនោះ�ះ�ទេ�

យុុត្តិិ�ធម៌៌ សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមនឹឹ ងបន្តតតស៊ូូ�រយៈៈពេ�លយូូរទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតបន្ទាា�ប់់

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាកំំពុុងធ្វើ�ើ�

កាារងាារលើ�ើគម្រោ��ោង “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម” នៅ�ៅតាាមតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាល
នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ពីីតុុលាាកាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមត្រូ�ូវបញ្ចច ប់់។ ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះ
គឺឺជាាកាារខិិតខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងថ្មីី�មួួយដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ឲ្យើ �សុុខភាាព

ិ របបខ្មែ
របស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហមប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើង ដែ�លជាាផ្នែ�ែកនៃ�កិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងរបស់់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាសម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ តើ�ើមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជាកំំ ណត់់ អ្ននក
ី តពី
រស់់រានមានជីវិ
ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដោ�យវិិធីណា
ី
?

លោ�ក ឆាំងំ យុុ ៖ អំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម
ទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំបានបំំ ផ្លា�ញភា
ា
ាពជាាមនុុស្សសរបស់់

ប្រ�ជាាជន។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុកមាានគោ�ោលដៅ�ៅ
�
ស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវអំំពើ�ើមនុុស្សសធម៌៌នៃ�ប្រ�ជាាជនទាំំ�ង

អស់់ មិិ នមែ�នត្រឹ�មតែ�ជនរ
ឹ
ងគ្រោះ��ះ�តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគឺឺរួួមបញ្ចូូ� លទាំំ�ងជនដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តអំ
ត ំ ពើ�ើឃោ�ោរ
ឃៅ�ៅ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានឹឹងផ្ដដល់់កាារគាំំ�ទ្រ�
និិងសេ�វាាកម្មមដល់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាឲ្យ�ច្រើ�ើ�នតាាមអ្វីី�ដែ�ល
អាាចធ្វើ�ើ�បាន ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកាារជឿ�ឿជាាក់់ថាាប្រ�ជាាជន
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កម្ពុុ�ជាាទាំំ�ងអស់់ដែ�លធ្លា�ា ប់់ បានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមទទួួលកាាររងទុុក្ខខវេ�ទនាា។

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ តើ�ើជនដៃ�ដល់់ នឹឹងទទួួលបានការគាំទ្រ�
ំ និិង
សេ�វាកម្មមដូូចជនរងគ្រោះ��ះដែ�រឬទេ�?

ឆាំង
�� ក
ឹ ឃើ�ើញដល់់កាារសន្ទទនាា
ំ យុុ ៖ សំំណួួ រនេះ�ះធ្វើ�ើឲ្យ� �ខ្ញុំំនឹ

របស់់ខ្ញុំជា
��ំ ាមួួ យជនរងគ្រោះ��ះ�ម្នាា�ក់់ ដែ�លចង្អុុ�លបង្ហាា�ញ
មកខ្ញុំំ�អំំ
� ពីី កាារផ្ដដល់់កាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាព និិងសេ�វាាកម្មម
ដ៏៏អស្ចាា�រ្យ�នេះ�ះដល់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋខណៈ
ឋ
ៈ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

លោ�ក ឆាំំង យុុ ៖ សោ�ោកនាាដកម្មម និិងអំំ ពើ�ើអយុុត្តិិ�ធម៌៌

ដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាបានជួួបប្រ�ទះះក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមគឺឺ ធំំធេ�ងគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអាាចតបស្ននងបាននោះ�ះ�
ទេ� យ៉ាា�ងណាាមិិ ញ កិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងនេះ�ះគឺឺជាា

ជំំហ៊ាា�នដ៏ចាំំ�
៏ បាច់់មួួយឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារគាំំ�ទ្រ� និិងកាារ
ជួួយជ្រុំ�ំ�ជ្រែ�ែងពិិតប្រា�កដមួួ យដល់់អ្នន ករស់់រាានមាាន

ជីីវិិតពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ កាារងាារនេះ�ះនឹឹង
កំំណត់គោ�
់ ោលដៅ�ៅមិិ នត្រឹ�មតែ�ចំ
ឹ
ំពោះ�ះ�មនុុស្សសចាាស់់

ដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាជាាច្រើ�ើ�នដែ�លធ្លា�ា ប់់ បានរស់់នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតែ�បន្តតរងទុុក្ខខពីីរបួួ ស និិង

និិងជនពិិកាារដែ�លជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

កិិច្ចខិ
ច ត
ិ ខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងនេះ�ះគឺឺ ជាាសកម្មមភាាពសំំខាាន់់ប្ដេ�េជ្ញាា�

ដាាច់់ស្រ�យាាល និិងនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីមន្ទីី�រសម្រា�ាប់់ ព្យា�ាបាល

ស្ថាា�នភាាពសុុខភាាព ទាំំ�ងផ្លូូ�វកាាយ និិងផ្លូូ�វចិិត្ត។
ត

ក្នុុ�ងកាារផ្ដដល់់កាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពដល់់អ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនអាាចទទួួល
បានកាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាព និិង អ្ននកដែ�លកំំពុុងរងទុុក្ខខ
ដែ�លគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដឹង
ឹ ឮ។

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ តើ�ើប្រ�ភេ�ទជំំងឺ ឺ ឬស្ថាានភាពសុុ ខភាពណាខ្លះះ�
ដែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជារំំពឹង
ឹ ថានឹឹងរកឃើ�ើ ញ
ី តពី
លើ�ើអ្នក
ន រស់់រានមានជីវិ
ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម?

លោ�ក ឆាំំង យុុ ៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បាន
ធ្វើ�ើ�កាារជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ប្រ�មាាណជាាង ២០០០ នាាក់់ចាាប់់ តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��២០១៧។
កាារងាាររបស់់យើ�ើងបានប្រ�ទះះឃើ�ើញជំំងឺឺប្រ�ហាាក់់

ប្រ�ហែ�លគ្នាា�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺចំំនួន
ួ ៥

ប្រ�ភេ�ទ រួួ មមាាន៖ ១)ជំំងឺឺលើ�ើសឈាាម ២)ជំំងឺឺបេះ�ះ
ដូូង ៣)ជំំងឺឺទឹឹកនោ�ោមផ្អែ�ែម ៤)ជំំងឺឺស្ទះ�
ះ ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ� មរុំាា��

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� គឺឺរួួ មបញ្ចូូ� លទាំំ�ងអ្ននករស់់
រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍
ឯកជន។ នេះ�ះគឺឺជាាយុុត្តិិ�ធម៌៌ «កាារគិិតឡើ�ើងវិិញ»…
វាាគឺឺជាា «យុុត្តិិ�ធម៌៌ ផ្សះ�ះផ្សា�ា» សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

យុុត្តិិ�ធម៌៌ អន្តតរកាាលត្រូ�ូវតែ�រួួមបញ្ចូូ� លលើ�ើសពីីសំំណង
ជាានិិមិិត្តរូូប
ត វាាត្រូ�ូវតែ�រួួមបញ្ចូូ� លទាំំ�ងសកម្មមភាាព

យ៉ាា�ងយោ�ោចណាាស់់ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំ ណងធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ

ិ
ឡើ�ើងនូូវសុុខុុមាាលភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិត

ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាអាាចជាាប្រ�ទេ�ស
ទីី១ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីអំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមសម្លាា�ប់់ រង្គាា�លលើ�ើ

ជនជាាតិិជី្វវ�ហ្វវនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ
� ប ក្នុុ�ងន័័យដែ�លអ្ននករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីអំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំ និិងអំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍ទទួួលបានសំំណងទាាក់់ទងនឹឹងកាារស្ដាា�រ
ឡើ�ើងវិិញនូូវសេ�វាាកម្មម កាារគាំំ�ទ្រ� និិងកាារថែ�ទាំំ�

សុុខភាាពពីីសហគមន៍អ
៍ ន្តតរជាាតិិ។ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នា�ា
រ៉ៃ�ៃ
និិងជំំងឺឺរបេ�ងសួួត និិង ៥)ជំំងឺឺមហាារីីកសុុដន។
គួួរតែ�ទទួួលស្គាា�ល់់ថាាកិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងក្នុុ�ងកាារ
គាំំ�ទ្រ�ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ហ្វ្រេ��េសញ៉ូូ� ៖ តើ�ើអ្វីី�អាចគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ក្នុុ�ងការតបស្នន ង

គឺឺជាា ជំំហ៊ាា�នទៅ�ៅមុុខមួួ យដែ�លគួួរឲ្យ�កោ�ោតសរសើ�ើរ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម?

យុុតិ្តត�ធម៌៌ ក្រោ��ោយជម្លោះ�ះ��។

ី តក្នុុ�
ដល់់ ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាដែ�លបានបាត់់ បង់់ ជីវិ
ិ ងរបប

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ក៏៏ដូូចជាាកាារចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មនៃ�កាារសន្ទទនាាថ្មីី�លើ�ើនិិយមន័័យ
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កិិច្ចចសម្ភាាសន៍៍រវាងសារព័័ ត៌មាន
៌
រស្មីី ក
� ម្ពុុ�ជា
ជាមួួយ លោ�ក ឆាំង
ំ យុុ

លើ�ើកិច្ចចខិ
ិ ត
ិ ខំំ ប្រឹ�ង
ឹ ប្រែ�ែថ្មីី�ដើ�ើម្បីី�ផ្សះ�ះផ្សាាការឈឺឺចាប់់ នៃ�អំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យ

ពូូជសាសន៍៍តាមរយៈៈការធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើ ងនូូ វស្ថាានភាពសុុ ខភាព
របស់់អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
សោ�ម ប៊ុុ�នថន
ថ្មីី�ៗនេះ�ះ លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ បានទទួួលហិរញ្ញញប្បបទា
ិ
ានសរុុបជាាសាាច់់ប្រា�ក់់ ៦លាាន៥សែ�ន ដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក

ពីីរដ្ឋាា�ភិិបាលសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកតាាមរយៈៈទីីភ្នា�ក់
ា ់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅ
រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញសម្រា�ាប់់ អនុុវត្តតគម្រោ��ោងរបស់់លោ�ោក មាានឈ្មោះ�ះ��ថាា កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

សំំ ណួួ រចម្លើ�ើ�យ ជាមួួយលោ �ក ឆាំំង យុុ
សារព័័ ត៌មា
៌ នរស្មីី�កម្ពុុ�ជា ៖ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បានជាហិិរញ្ញញប្បបទាន
នេះ�ះពិិសេ�សសម្រា�ប់់លោ�ក?

លោ�ក ឆាំង
ណរគុុណយ៉ាា�ង
ំ យុុ ៖ ជាាដំំបូូង ខ្ញុំំ�សូូមថ្លែ�ែងអំំ
�
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះមហាាក្សសត្រី�ី

នរោ�ោត្តតម មុុនិិនាាថ សីីហនុុ ព្រះ�ះវររាាជមាាតាាជាាតិិខ្មែ�ែរ

សាាធាារណៈៈ និិង បន្តតអនុុវត្តត ៣ កាារពាារ និិង ៣ កុំំ�

ដែ�លជាាសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ�ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់របស់់ សម្តេ�េចអគ្គគ
មហាាសេ�នាាបតីីតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន។

ខ្ញុំំ�សូូមថ្លែ�ែងអំំ
ណរគុុណដល់់ឯកឧត្តតម អគ្គគ បណ្ឌិិ�ត
�
សភាាចាារ្យ� អូូន ព័័ន្ធមុុ
ធ នីីរ័ត្នន
័ ឧបនាាយក រដ្ឋឋ មន្ត្រី�ី�

លើ�ើកិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងនេះ�ះ។

រដ្ឋឋ មន្ត្រី�ី� ក្រ�សួួង សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច និិង ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បានអនុុគ្រោះ��ះ�

ខ្ញុំំ�សូូមថ្លែ�ែងអំំ
ណរគុុណដល់់រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ� ជាា
�
ជាាពិិសេ�សគឺឺ ក្រ�សួួងមហាាផ្ទៃ�ៃ ដែ�លតែ�ងតែ�ជួួយ

គាំំ�ទ្រ�សកម្មមភាាពខ្លះះ�នៃ�គម្រោ��ោងនេះ�ះ។

ពន្ធធឲ្យ�នាំំ�ចូូលរថយន្តតសុុខភាាពចល័័តខ្នា�តតូូចដើ�ើម្បីី�
ា

គាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ខ្ញុំំ�មាានសេ�ចក្ដីី
�សោ�ោមនស្សសរីីករាាយដែ�លទទួួល
�
បានហិិរញ្ញញប្បបទាានពីីរដ្ឋាា�ភិិបាលសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ចូូលរួួ មដល់់កិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ំ

អភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញដែ�ល

ចាាប់់ តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៩៥។

ប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងរបស់់រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាល កម្ពុុ�ជាា ក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�
ស្រា�ាយបញ្ហាាដែ�លទាាក់់ទងជាាមួួ យនឹឹងសុុខភាាព
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តាាមរយៈៈ ទីីភ្នា�ក់
ា ់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារ
នឹឹងផ្ដដល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ដ៏៏សំំខាាន់់ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាហរិ ិញ្ញញប្បបទាននេះ�ះពិិសេ�សម្រា�ប់់រូូបខ្ញុំំ��?

ហិិរញ្ញញប្បបទាាននេះ�ះរួួ មបញ្ចូូ� ល សិិស្សសនិស្សិិ�តដែ�ល
ិ
ជាា
អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចំំនួន
ួ ៥០០នាាក់់ ផ្ដដល់់សេ�វាាកម្មមស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

ទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សសម្រា�ាប់់ ជួួយគាំំ�ទ្រ�ដល់់អ្នន ករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមតាាមភូូមិិ ដ្ឋាា�ន និិងជួួយនាំំ�
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទៅ�ៅពិិនិត្យយ
ិ

សុុខភាាពនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រសម្រា�ាកព្យា�ាបាលឯកជននៅ�ៅ

ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។ កិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងដ៏៏សំំខាាន់់នេះ�ះ
័ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញអំំពីភា
នឹឹងផ្តតល់ឳ
់ កាាសដល់់យុុវវ័យ
ី ាពជាា

W. Patrick Murphy (រូូ បទីី៤រាាប់់ ពីីស្តាំំ��) និិងនាាយកមជ្ឈឈ
មណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ឆាំំ�ង យុុ (រូូ បទីី៦រាាប់់ ពីីឆ្វេ�េង)

នៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីប្រ�កាាសផ្តតល់់ហិរិ ញ្ញញប្បបទាានបន្ថែ�ែមក្នុុ�ងទំំហំំ
ទឹឹកប្រា�ក់់៥លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ ដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនៅ�ៅកាារិិយាាល័័យ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�កញ្ញាា
ឆ្នាំំ��២០២១។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សារព័័ ត៌មា
៌ នរស្មីី�កម្ពុុ�ជា ៖ តើ�ើលោ�កអាចកំំ ណត់់ អ្ននករស់់
ី តពី
រានមានជីវិ
ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដោ�យវិិធីណា
ី ?

អ្ននកដឹឹកនាំំ� និិងស្វែ�ែងរកកាារពិិតដោ�ោយខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់

លោ�ក ឆាំង
ំ យុុ ៖ អំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ

រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងប្រ�ទេ�សជាាតិិ

ប្រ�ជាាជន។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានគោ�ោលដៅ�ៅ

និិងកាារប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្តរបស់
ត
់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់អ្នន ករស់់
កម្ពុុ�ជាា។ ទន្ទឹឹ�ម នឹឹងនេះ�ះអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបាន ឱកាាសចែ�ករំំលែ�ក រឿ�ឿងរ៉ាា�វ

កម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំបានបំំ ផ្លា�ញមនុុស្សសធម៌
ា
៌ របស់់

ស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវអំំពើ�ើមនុុស្សសធម៌៌នៃ�ប្រ�ជាាជនទាំំ�ង

អស់់ មិិ នមែ�នត្រឹ�មតែ�ជនរ
ឹ
ងគ្រោះ��ះ�តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

ជំំនាាន់់ក្រោ��ោយដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រា�កដថាា យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នា�ា

ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� គឺឺរួួ មបញ្ចូូ� លទាំំ�ងជនដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តអំ
ត ំ ពើ�ើឃោ�ោរ
ឃៅ�ៅ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានឹឹងផ្ដដល់់កាារគាំំ�ទ្រ�

ជាារួួ ម គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងរំំលេ�ចនូូវចរិតមនុុស្សសធម៌
ិ
៌

អាាចធ្វើ�ើ�បាន ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកាារជឿ�ឿជាាក់់ថាាប្រ�ជាាជន

ដែ�លធ្លាា�ប់់បានឆ្លលងកាាត់់ក្នុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ទៅ�ៅយុុវវ័័យ
�

និិងសេ�វាាកម្មមដល់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាឲ្យ�ច្រើ�ើ�នតាាមអ្វីី�ដែ�ល
ចងចាំំ� រឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
�
របស់់យើ�ើង និិងពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនូូវស្មាា�រតីីមិិនងាាយទ្រុ�ុឌ
ទ្រោ��ោមរបស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

កម្ពុុ�ជាាទាំំ�ងអស់់ដែ�លធ្លា�ា ប់់ បានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមទទួួលកាាររងទុុក្ខខវេ�ទនាា។ បើ�ើនិិយាាយអំំ ពីតួ
ី លេ�ខ
ួ
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ិ អំ
គឺឺមាានអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី ំពើ�ើប្រ�ល័យ
័ ពូូជសាាសន៍៍

លោ�ក ឆាំង
ំ យុុ ៖ យុុត្តិិ�ធម៌៌ អន្តតរកាាលត្រូ�ូវតែ�រួួមបញ្ចូូ� ល

ពីី៥០ឆ្នាំំ��) ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ ៣៣.១៦ ភាាគរយនៃ�ប្រ�ជាាជន

សកម្មមភាាពយ៉ាា�ងយោ�ោចណាាស់់ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំ ណងធ្វើ�ើ�

ចំំនួន
ួ ៥,១៤៣,៣៨៦ នាាក់់ (អាាយុុ៥០ឆ្នាំំ�� និិងលើ�ើស

សរុុប ក្នុុង១៩៦ស្រុ�ុ
ក ក្នុុងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ
�
�
�ជាា ឆ្នាំំ��២០១៧។
មូូលហេ�តុុគឺឺ បច្ចុុប្បបន្នននេះ�ះប្រ�ជាាជនដែ�លមាានអាាយុុ
�

ចាាប់់ ពីី ៥០ឆ្នាំំ�� ឬច្រើ�ើ�នជាាង៥០ឆ្នាំំ�� យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់
ជាាក្មេ�េងដែ�លមាានអាាយុុ ៨ទៅ�ៅ១០ឆ្នាំំ��នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំក្នុុ�ង១៩៧៩។ គាាត់់គឺឺជាាក្រុ�ុម

មនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅចងចាំំ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង

ក្នុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
និិងជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លមាានរឿ�ឿង
�
រ៉ាា�វសម្រា�ាប់់ចែ�ករំំលែ�កជាាមួួ យយុុវវ័័យបច្ចុុប្បបន្នននេះ�ះ។
�

សារព័័ ត៌មា
៌ នរស្មីី�កម្ពុុ�ជា ៖ តើ�ើអ្វីី�អាចគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ក្នុុ�ងការ
ី ត
តបស្ននងដល់់ ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាដែ�លបានបាត់់ បង់់ ជីវិ
ិ
ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម?

លោ�ក ឆាំង
ំ យុុ ៖ សោ�ោកនាាកម្មម និិងអំំ ពើ�ើអយុុត្តិិ�ធម៌៌

ដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាបានជួួបប្រ�ទះះក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមគឺឺ ធំំធេ�ងគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអាាចតបស្ននងបាននោះ�ះ�

លើ�ើសពីីសំំណងជាានិិមិិត្តរូូប
ត វាាត្រូ�ូវតែ�រួួមបញ្ចូូ� លទាំំ�ង
ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុខុុមាាលភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាអាាច
ជាាប្រ�ទេ�សទីី១ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីអំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមសម្លាា�ប់់

រង្គាា�លលើ�ើជនជាាតិិជី្វវ�ហ្វ វនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ
�ប ក្នុុងន័័
� យដែ�លអ្ននករស់់
រាានមាានជីីវិិតពីីអំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំ និិងអំំ ពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទទួួលបានសំំណងទាាក់់ទងនឹឹង

កាារស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវសេ�វាាកម្មម កាារគាំំ�ទ្រ� និិងកាារថែ�

ទាំំ�សុុខភាាពពីីសហគមន៍អ
៍ ន្តតរជាាតិិ។ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នា�ា
គួួរតែ�ទទួួលស្គាា�ល់់ថាាកិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងក្នុុ�ងកាារ

គាំំ�ទ្រ�ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

គឺឺជាា ជំំហ៊ាា�នទៅ�ៅមុុខមួួយដែ�លគួួរឲ្យ�កោ�ោតសរសើ�ើរ ក៏៏
ដូូចជាាកាារចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មនៃ�កាារសន្ទទនាាថ្មីី�លើ�ើនិិយមន័័យ
យុុតិ្តត�ធម៌៌ ក្រោ��ោយជម្លោះ�ះ��។

ទេ� យ៉ាា�ងណាាមិិ ញ កិិច្ចខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែងនេះ�ះគឺឺជាា

ជំំហ៊ាា�នដ៏ចាំំ�
៏ បាច់់មួួយឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារគាំំ�ទ្រ� និិងកាារ
ជួួយជ្រោ��ោមជ្រែ�ែងពិិតប្រា�កដមួួ យដល់់អ្នន ករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ កាារងាារនេះ�ះ

នឹឹងកំំណត់គោ�
់ ោលដៅ�ៅមិិ នត្រឹ�មតែ�ចំ
ឹ
ពោះ�ះ
ំ
�មនុុស្សសចាាស់់
និិងជនពិិកាារដែ�លជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� គឺឺរួួ មបញ្ចូូ� លទាំំ�ងអ្ននករស់់
រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍
ដាាច់់ស្រ�យាាល និិងនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីមន្ទីី�រសម្រា�ាកព្យា�ាបាល
ឯកជន។ នេះ�ះគឺឺជាាយុុត្តិិ�ធម៌៌ «កាារគិិតឡើ�ើងវិិញ»…
វាាគឺឺជាា «យុុត្តិិ�ធម៌៌ ផ្សះ�ះផ្សា�ា» សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

រូូ បខាាងស្តាំំ��៖ គឹឹម សុុវណ្ណណដាានីី អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួល

គម្រោ��ោង “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង

សារព័័ ត៌មា
៌ នរស្មីី�កម្ពុុ�ជា ៖ តើ�ើហិរិ ញ្ញញប្បបទាននេះ�ះមាន
អត្ថថន័័ យយ៉ាាងដូូចម្តេ�េចចំំ ពោះ�ះប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា?
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នូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ជួួបជាាមួួយគ្រូ�ូពេ�ទ្យយធ្វើ��កាា
ើ រនៅ�ៅគ្លីី�និក
ិ ឯកជន។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១
ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតអាាមេ�រិិក ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាា

ណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា W. Patrick Murphy ជូូនកញ្ចចប់់
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីប្រ�កាាស
ផ្តតល់់ហិរិ ញ្ញញប្បបទាានបន្ថែ�ែមក្នុុ�ងទំំហំំទឹឹកប្រា�ក់់ ៥
លាានដុុល្លាា�រសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិ ិ ក ដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��កាា
ើ រងាារលើ�ើគម្រោ��ោង
“កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ

ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម” ដែ�លត្រូ�ូ វបានរៀ�ៀប
ចំំឡើ�ើ ងនៅ�ៅកាារិិ យាាល័័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

ខេ�ត្តត តាាកែ�វ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរបស់
ត
់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារងាារលើ�ើគម្រោ��ោង “កាារ
លើ�ើ កកម្ពពស់់សិិ ទ្ធិិ� និិ ងកាារធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើ ង
នូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម” នៅ�ៅតាាមតំំបន់ ់
ដាាច់់ស្រ�យាាលនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរបស់
ត
់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�
ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��ទទួួលកញ្ចចប់់ អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
ឡុុ ង ដានីី

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ចែ�កកញ្ចច ប់់
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១១
ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ ។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
កម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��)

កាាលពីីរសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មមបន្តទៀ�
ត ៀត។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�

រួួ មមាាន ៖ ឡុុង ដាានីី និិង សុុខ វណ្ណៈៈ� បានដឹឹកកញ្ចច ប់់

អនុុស្សាា�វរីីយ៍ចំ
៍ នួ
ំ ន
ួ ១០០កញ្ចច ប់់ដល់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរបស់
ត
់

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ កោះ�ះ�ថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ចំំនួន
ួ ១០០កញ្ចច ប់់ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ

ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម ក្នុុ�ងស្រុ�ុក

មេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៦៖៣០នាាទីីល្ងាា�ចថ្ងៃ�ៃ
ដដែ�ល ក្រុ�ុមកាារងាារបានមកដល់់ទីីរួួមស្រុ�ុកមេ�មត់់
និិងបានស្នាា�ក់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មួួ យយប់់ ។ នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង
៧៖៣០ព្រឹ�ឹក ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ លោ�ោក

ឡុុង ដាានីី និិង សុុខ វណ្ណៈៈ� បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់
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លោ�ោក ឡុុង ដាានីី និិង សុុខ វណ្ណៈៈ� បានផ្តតល់់កញ្ចច ប់់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� ដើ�ើម្បីី�
ិ របប
រៀ�ៀបចំំនិង
ិ ចែ�កជូូនបន្តតដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លអ្ននកស្ម័័�គ្រ�របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា បានសម្ភាា�សន៍ ៍ និិងបំំ ពេ�ញតាារាាងស្ទាា�បស្ទទង់់មតិិ
លើ�ើគម្រោ��ោងសុុខភាាពកាាលពីីខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១
កន្លលងមក។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��
ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ ។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�)
�
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�
ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ស្ពឺឺ� ទទួួលកញ្ចចប់់ អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
មីីន សាណាស់់

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�

ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ ។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�)

នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៧:៣០នាាទីីព្រឹ�ក
ឹ ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កញ្ញាា

ឆ្នាំំ��២០២១ ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាាកម្ពុុ�ជាា
រួួ មមាាន៖ ឡុុង អូូន និិង មីី ន សាាណាាស់់ បានដឹឹក

កញ្ចច ប់់ អនុុស្សាា�វរីី យ៍៍ ចំំ នួ ួ ន ៥០កញ្ចច ប់់ នៃ�គម្រោ��ោង

សុុខភាាពរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាាចេ�ញពីី

កាារិិយាាល័័យនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ ខេ�ត្តត
កំំ ពង់់ ស្ពឺឺ� ដើ�ើម្បីី�ចែ�កជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីី

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកភ្នំំ�ស្រួ�ួច ស្រុ�ុកថ្ពពង និិង
ស្រុ�ុកឧដុុង្គគ។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១១: ០០នាាទីីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃដដែ�ល

ក្រុ�ុមកាារងាារបានមកដល់់ ក្រុ�ុងច្បា�ាមន ដើ�ើម្បីី�ជួួបជុំំ�

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តរបស់
ត
់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាាខេ�ត្តត
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កំំពង់់ ស្ពឺឺ។
� នៅ�ៅអំំ ឡុុងពេ�លនោះ�ះ�យើ�ើងពិិភាាក្សា�ាពីីបញ្ហាា
ប្រ�ឈម និិងដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយចំំពោះ�ះ�កាារចុះះ�ធ្វើ�ើ�កាារ
កន្លលងមក ព្រ�មទាំំ�ងប្រ�គល់់ជូូននូូវអាាវ និិងថង់់ យាាម

ដល់់អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត និិងបរិិភោ�ោគអាាហាារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ជុំំ�គ្នា�ា ។

បន្ទាា�ប់់ ពីីហូូបបាយថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់រួួច អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តក
ត ម្ពុុ� ជាា

របស់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា ខេ�ត្តតកំំ ព ង់់ ស្ពឺឺ�
រៀ�ៀបចំំសម្ភាា�រ និិងកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�ររីីយ៍៍យកទៅ�ៅចែ�ក
ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបក្រ�ហម ដែ�ល

ខ្លួួ�នបានសម្ភាា�សន៍ ៍ និិងបំំ ពេ�ញតាារាាងស្ទាា�បស្ទទង់់ មតិិ
លើ�ើគម្រោ��ោងសុុខភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�សីីហាា និិង ខែ�កញ្ញាា
ឆ្នាំំ��២០២១ កន្លលងមក។

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�

ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ ។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�)
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សហគមន៍៍ជនជាតិិភាគតិិចចាម នៅ�ក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា រ ទទួួលបានកញ្ចចប់់ អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
មីីន សាណាស់់

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម រួួ ម

មាាន ឡុុង ដាានីី និិង មីី ន សាាណាាស់់ បានដឹឹកកញ្ចច ប់់
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ចំំនួន
ួ ១០០កញ្ចច ប់់ ចេ�ញពីីកាារិិយាាល័័យ

នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ ខេ�ត្តត
ត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� ដើ�ើម្បីី�ចែ�កជូូនដល់់សហគមន៍ជន
៍ ជាាតិិចាាម
ដែ�លជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១១៖៤៥នាាទីីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ
ទីី ៩ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ ក្រុ�ុមកាារងាារបានមកដល់់ឃុំំ�
ស្វាា�យឃ្លាំំ��ង ស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ។
�� បន្ទាា�ប់់ ពីហូូប
ី

បាយថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់រួួចក្រុ�ុមកាារងាារ និិងអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តក
ត ម្ពុុ� ជាា
នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំ�ស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�របាន

ជញ្ជូូ� នសម្ភាា�រ និិងកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍ចេ�ញពី
៍
ក្នុុ
ី ងរថយន្តត
�
ដើ�ើម្បីី�វេ�ចខ្ចចប់់។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�មាាណ១៖៤០នាាទីីរសៀ�ៀល
ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម និិងអ្ននក
ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តក
ត ម្ពុុ� ជាារៀ�ៀបចំំវេ�ចខ្ចប់
ច ់ ប្រ�អប់់ អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍

ចំំ នួន
ួ ១០០កញ្ចច ប់់ ដើ�ើម្បីី�យកទៅ�ៅចែ�កជូូនដល់់អ្នន ក

ិ របបខ្មែ
រស់់រាានមាានជីីវិតពី
ី
�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍
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ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ ។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តនៃត �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា
ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម)
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ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាម នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ ដែ�ល
ក្រុ�ុមអ្នន កស្ម័័�គ្រ�កម្ពុុ�ជាាបានសម្ភាា�សន៍ ៍ និិងបំំ ពេ�ញតាារាាង

ស្ទាា�បស្ទទង់់ មតិិលើ�ើគម្រោ��ោងសុុខភាាពកាាលពីីខែ�សីីហាា
ឆ្នាំំ��២០២១ កន្លលងមក។
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អនុុ ព័័ន្ធធយោ�ធាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកទស្សសនកិិច្ចច
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកោះ�ះថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��
ឡុុ ង ដានីី

មន្ត្រី�អ
�ី នុុព័័ន្ធយោ�
ធ ោធាាសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ Eric T Phillips ទស្សសនកិិ ច្ចចនៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម។
អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��

នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង១១៖៣០នាាទីីព្រឹ�ឹ ក ថ្ងៃ�ៃ ទីី ១២
ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ លោ�ោក ឡុុង ដាានីី នាាយក

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ កោះ�ះ�ថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� បាន
ទទួួលស្វាា�គមន៍៍លោ�ោក Eric T Phillips មន្រ្តី�ីអ
� នុុព័័ន្ធ ធយោ�ោធាា

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ� ជាា និិងសហកាារីីដែ�លបានមកទស្សសនកិិ ច្ចចនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម និិងពិិភាាក្សា�ាអំំពីីកាារងាារ

ស្រា�ាវជ្រា�ាវនៅ�ៅអតីីតតំំបន់់សមរភូូមិិ រវាាងទាាហាាន
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ និិងកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង នៅ�ៅអំំឡុុងដើ�ើម
ទសវត្ស៍៍�ឆ្នាំំ��១៩៧០ ។
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មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា

ផ្តតល់់ ម៉ាាស៊ីី�នបាញ់់ថ្នាំំ�សម្លាា ប់់ មេ�រោ�គ និិងទឹឹកថ្នាំំ�សម្លាា ប់់ មេ�រោ�គជូូន
រដ្ឋឋបាលស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង
ឡុុ ង អូូន

នៅ�ៅព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ រដ្ឋឋបាល
ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ទទួួលម៉ាា�ស៊ីី�នបាញ់់ថ្នាំំ��សម្លាា�ប់់ មេ�រោ�ោគ

ចំំនួន
ួ ៤គ្រឿ��ឿង និិងទឹឹកថ្នាំំ��សម្លាា�ប់់ មេ�រោ�ោគចំំនួន
ួ ៥០លីីត្រ�
ពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លកាាររីីក
រាាលដាាលជំំងឺឺកូូវីីដ១៩ និិងមេ�រោ�ោគបំំ ប្លែ�ែងថ្មីី�ប្រ�ភេ�ទ

ដែ�លតាានៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សបានឈាានដល់់កម្រិ�ិ តមួួយដ៏៏
គួួរបារម្ភភ។ លោ�ោក ហោ�ោ ជិិនវិិរយុុទ្ធធ អភិិបាល នៃ�គណៈៈ
អភិិបាលស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង បានថ្លែ�ែងអំំ ណរគុុណយ៉ាា�ង
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅជូូនចំំពោះ�ះ�លោ�ោកបណ្ឌិិ�ត លីី សុុខឃាាង នាាយក

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
កម្ពុុ� ជាា ដែ�លបានផ្តតល់់សម្ភាា�រទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�រួួ ម
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ចំំណែ�កទប់់ ស្កាា�ត់កា
់ ាររីីករាាលដាាលនៃ�មេ�រោ�ោគនេះ�ះ។

ី ១៩
ថ្មីី�ៗនេះ�ះ មាានកាារឆ្លលងរីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីដ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាផ្តតល់់ម៉ាា�ស៊ីី�នបាញ់់ថ្នាំំ��
សម្លាា� ប់់ មេ�រោ�ោគ និិង អាាល់់ កុុលជូូនរដ្ឋាា� បាលស្រុ�ុ ក

អន្លលង់់ វែ�ង គឺឺជាាកាារួួ មចំំណែ�កក្នុុ�ងកាារទប់់ ស្កាា�ត់កា
់ ាររីីក

ី -១៩ ជាាពិិសេ�សគឺឺជំងឺឺកូូវី
ី -១៩ បំំ ប្លែ�ែង
រាាលជំំងឺឺកូូវីដ
ំ
ដ
ថ្មីី�ប្រ�ភេ�ទដែ�លតាា។
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ព្រះ�ះអង្គគម្ចាាស់់ក្សសត្រី�ី នរោ�ត្តតម ម៉ាារីី
យាងទស្សសនកិិច្ចច «បណ្ណា
ា ល័័ យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ»
សុុ ភ័័ ក្រ្ត� ត ភាណា

ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ក្សសត្រី�ី នរោ�ោត្តតម ម៉ាា
�រីី ព្រះ�ះប្រ�ធាាន
មូូ លនិធិ
ិ ិស្ត្រី��ី សម្តេ�េចរស្មីី�សោ�ោភ័័ណ ទ្រ�ង់់ ដឹក
ឹ នាំំ�ប្រ�តិិភូូ
កិិត្តិិ�យស រួួ មមាាន ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ក្សសត្រី�ី នរោ�ោត្តតម រតនាា

ទេ�វីី, ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ នរោ�ោត្តតម សីីហឫទ្ធិិ�, ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់
ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ក្សសត្រី�ី នរោ�ោត្តតម ម៉ាា�រីី ព្រះ�ះប្រ�ធាានមូូលនិិធិិស្ត្រី�ី�
សម្តេ�េចរស្មីី�សោ�ោភ័័ណ ទ្រ�ង់់ ដឹក
ឹ នាំំ�ប្រ�តិិភូូកិិត្តិិ�យស រួួ មមាាន
ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ក្សសត្រី�ី នរោ�ោត្តតម រតនាាទេ�វីី, ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់

នរោ�ោត្តត ម សីីហឫទ្ធិិ� , ព្រះ�ះអង្គគ ម្ចាា�ស់់ ស៊ីី�សុុវត្ថិិ� តេ�សូូ និិងលោ�ោក

ស៊ីី�សុុវត្ថិិ� តេ�សូូ និិងលោ�ោកជំំទាាវ ប៉ុុ
� ក បុុប្ផាា យាាង

ទស្សសនកិិច្ចច «បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
» នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ� ជាា នាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រ ទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា
ឆ្នាំំ��២០២១។

ជំំទាាវ ប៉ុុ
�ក បុុប្ផាា យាាងទស្សសនកិិច្ចច «បណ្ណា�ល័័
ា យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
»
នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា នាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រ ទីី១៤

ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១។

(សុុភ័័ក្ត្រ�រ ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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�រីី ព្រះ�ះប្រ�ធាាន
មូូ លនិធិ
ិ ិស្ត្រី��ី សម្តេ�េចរស្មីី�សោ�ោភ័័ណ ទ្រ�ង់់ ប្រ�សូូតនៅ�ៅ

ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នាាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៤៨ និិង
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ទទួួលកាារសិិក្សា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងប្រ�ទេ�ស
បារាំំ�ង។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៨៥ ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ក្សសត្រី�ី ព្រះ�ះរាាជ

បង្កើ�ើ�តសមាាគមស្ត្រី�ីក
� ម្ពុុ�ជាា ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងដំំបូូ ងនៅ�ៅ
ឯជំំរំំជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នតាាមបណ្តោ�ោ�យព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ� ជាាថៃ�
ដែ�លធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដោ�ោយគណបក្សសហ្វ៊ុុ��នស៊ិិ�នប៉ិិ� ច។
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ឡើ�ើងវិិញនៃ�សូូត្រ�ខ្មែ�ែរ ដែ�លបានដើ�ើរតួួនាាទីីយ៉ា�ា
ងសំំខាាន់់
ក្នុុ�ងដំំណើ�ើ ររស់់រាានផ្នែ�ែកសិិល្បៈៈ� កាារស្តាា�រមុុខមាាត់់ និិង
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ប្រ�ទេ�សជាាតិិ។

នៅ�ៅក្នុុងដំំណើ�ើ
រទស្សសនកិិ ច្ចចនេះ�ះ លោ�ោក ឆាំំ� ង យុុ នាាយក
�
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា, លោ�ោកឯកអគ្គគរាាជទូូត

បន្ទាា�ប់់ពីីសន្ធិិ�សញ្ញាាសន្តិិ�ភាាពទីីក្រុ�ុងប៉ាា
រីីស សមាាគម
បណ្ឌិិ� ត ហូូលីីយ៉ូូ� អេ�. ហែ�លឌ្រេ�េស អតីីតលេ�ខាាព្រះ�ះ
ស្ត្រី�ី�កម្ពុុ�ជាា បានប្តូូ�រឈ្មោះ�ះ��ទៅ�ៅជាាមូូ លនិធិ
ិ ិស្ត្រី��ី សម្តេ�េច

បរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ និិងលោ�ោកស្រី�ី សូូ ហ្វាា�រីីណាា នាាយិិកាារ

ក្សសត្រី�ី នរោ�ោត្តតម រស្មីី� សោ�ោភ័័ណ ព្រះ�ះអនុុជរបស់់ព្រះ�ះបាទ

ព្រះ�ះប្រ�តិិភូូកិិត្តិិ�យសយ៉ាា
�ងកក់់ក្តៅ�ៅ�។ លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ

រស្មីី�សោ�ោភ័័ណ ដែ�លជាាព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់
សម្តេ�េច នរោ�ោត្តតម សុុរាាម្រិ�ិត។ មូូលនិធិ
ិ នេះ�
ិ ះ មាានទីីស្នាា�ក់់កាារ

នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ដោ�ោយត្រូ�ូវបានទទួួលស្គា�ា ល់់ជាា
អង្គគ កាារមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាលមួួ យ ដែ�លជួួ យដល់់ស្ត្រី�ី�កម្ពុុ�ជាា
ិ យ
លើ�ើវិស័
័ អប់់ រំំ សុុខាាភិិបាល និិងកាារបណ្តុះះ� �បណ្តាា�ល។

មូូ លនិធិ
ិ ស្ត្រី�
ិ �ី សម្តេ�េចរស្មីីសោ�
� ោភ័័ណ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
និិ ងគឺឺជាាអង្គគកាារឈាានមុុខក្នុុងកាារលើ�ើកកម្ពពស់់
កាារកកើ�ើត
�

រងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បានទទួួលស្វាា�គមន៍៍
បានបង្ហាា� ញភ្ញៀ�ៀ�វកិិ ត្តិិ� យសនូូវ ពិិ ព័័ រ ណ៍៍ នៃ�ប្លលង់់ រ ចនាា
វិិទ្យា�ាស្ថាា�នស្លឹឹ�ករឹឹត ដែ�លជាាស្នាា�ដៃ�របស់់លោ�ោកស្រី�ី

ហ្សាា�ហាា ហាាឌីីដ ស្ថាា�បត្យយករស្ត្រី�ីដ៏
� ល្បីី
៏
ល្បាា
�
�ញកម្រិ�ិ ត

ពិិភពលោ�ោក។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ លោ�ោកឯកអគ្គគរាាជទូូត

បណ្ឌិិ� ត ហូូលីីយ៉ូូ� អេ�. ហែ�លឌ្រេ�េស បានណែ�នាំំ�អំំពីី

បន្ទទប់់ បណ្ណាា�ល័័យនៃ� «បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
» ដែ�ល
មាានរក្សា�ាទុុកឯកសាារកម្រ�នាានាាស្តីី�ពីីព្រះ�ះរាាជកិិច្ចចនិង
ិ
ព្រះ�ះរាាជដំំណើ�ើ រជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ។

ព្រះ�ះប្រ�តិិភូូកិិត្តិិ�យស បានយាាងទតបរិិក្ខាា�ររក្សា�ាទុុក

ឯកសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមបែ�បឌីីជីីថល។ ព្រះ�ះប្រ�តិិភូកិ
ូ ិត្តិិ�យស
ក៏៏បានយាាងទស្សសនាាបរិិក្ខាា�ររក្សា�ាទុុកឯកសាារជាាសំំឡេ�ង

ដែ�លជាាសមិិ ទ្ធផល
ធ
នៃ�គម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនិិយាាយ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់មាាត់រ់ បស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។

គម្រោ��ោងនេះ�ះ បានប្រ�មែ�ប្រ�មូូ លសាាច់់រឿ�ឿងប្រ�មាាណជាាង

១លាាន ពីីអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
គួួរបញ្ជាាក់់ថាា ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាប្រ�មាាណជាាង៥លាាន

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�ល
នាាក់់ បានបន្តតរស់់រាានមាានជីីវិត

បច្ចុុប្បបន្នន
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បាននិិងកំំពុុងស្វះះ�
�
ស្វែ�ែងចងក្រ�ងបទពិិសោ�ោធន៍៍ និិងលើ�ើកស្ទួួ�យសុុខភាាព

ិ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងនោះ�ះ�
របស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
តាាមរយៈៈគម្រោ��ោងលើ�ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�និ
ិ ង
ិ កាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ប្រ�សើ�ើរ
ិ ពីី
ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

បន្ទាា�ប់់ មក ព្រះ�ះប្រ�តិិភូូកិិត្តិិ�យស និិងក្រុ�ុមកាារងាារ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ពិិភាាក្សា�ាជុំំ�វិិញកាារងាារ

ដែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានបន្តតអនុុវត្តត និិង
កាារចូូលរួួមចំំណែ�ករបស់់ស្ត្រី��នៅ�
ី ៅក្នុុ�ងកាារងាារសង្គគម

ឈាានទៅ�ៅសម្រេ��ចបានកាារអភិិវឌ្ឍឍ។ កិិច្ចចពិភា
ិ ាក្សា�ាបាន
ផ្តោ�ោ�តជាាពិិសេ�សលើ�ើ គម្រោ��ោងសូូត្រ�ចាាមរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�លបច្ចុុប្បបន្ននស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ
ងដំំ
�
� ណាាក់់

កាាលស្រា�ាវជ្រា�ាវលម្អិិ�តស្តីី�ពីីទម្រ�ង់់ ពណ៌៌ កាាររចនាា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នៃ�សហគមន៍៍ជនជាាតិិចាាមដែ�លស្ទើ�ើ�រតែ�នឹឹងបាត់់បង់់

តាាមរយៈៈកាារផ្តតល់់ឱកាាសដល់់អ្ននកត្បា�ាញនៃ�សហគមន៍៍
នេះ�ះឲ្យ�វិិលត្រ�ឡប់់មកប្រ�កបមុុខរបរត្បា�ាញ និិងអាាច
បង្កើ�ើ�នប្រា�ក់់ចំំណូូលគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្លួ�ន
ួ ។ គម្រោ��ោងនេះ�ះ

នឹឹងដើ�ើរតួួនាាទីីយ៉ា�ា
ងសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារអប់់ រំំដល់ក្មេ�េ
់ ងជំំនាាន់់
ក្រោ��ោយអំំពីីសម្បបត្តិិ�វប្បបធម៌៌ ដ៏ក
៏ ម្រ� ព្រ�មទាំំ�ងចូូលរួួម
ថែ�រក្សា�ាកេ�រដំំណែ�លនេះ�ះឲ្យ�ប្រ�កបដោ�ោយចីីរភាាព។
គម្រោ��ោងសូូត្រ�ចាាមរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា
នឹឹងប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ធនធាានដែ�លបង្កើ�ើ�តបានពីីកាារលក់់ផលិត
ិ

ផលសម្រេ��ច ដើ�ើម្បីី�បន្តតនិរិ ន្តតរភាាពរបស់់ខ្លួ�ន
ួ ក៏៏ដូច
ូ ជាា
លើ�ើកស្ទួួ�យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់អ្នន កតម្បា�ាញដទៃ�ទៀ�ៀត។

នៅ�ៅមុុនពេ�លបញ្ចចប់់ព្រះ�ះរាាជទស្សសនកិិច្ចច ព្រះ�ះប្រ�តិិភូូ

កិិត្តិិ�យសបានសម្តែ�ែងនូូវអំំណរគុុណ ចំំពោះ�ះ�គាារវកិិច្ចច
ស្វាា�គមន៍៍ដ៏សោ�
៏ ោមនស្សសរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

និិងកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាាដើ�ើម។ កាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះ

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ ព្រះ�ះអង្គគម្ចាា�ស់់ក្សសត្រី�ី នរោ�ោត្តតម ម៉ាា
�រីី
ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យរាាជទាានបណ្តុំំ�� ឯកសាារដែ�លមាាន

ស្តែ�ែង តាាមរយៈៈ កាារធ្វើ�ើ�ពិិសោ�ោធន៍៍បែ�បវិិទ្យា�ាសាាស្ត្រ�រ

សម្តេ�េចម៉ែ�ែ
» សម្រា�ាប់់ បម្រើ��ើដល់់កិិច្ចចកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ

គ្រោ��ោងនឹឹងត្រូ�ូ វបោះ�ះពុុម្ពព ជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅ និិងធ្វើ�ើ�ប្រ�តិបត្តិិ�
ិ ជាាក់់
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ� តជាាផលិិតផលសម្រេ��ច។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាសង្ឃឹឹ�មថាា គម្រោ��ោង

តម្លៃ�ៃជាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ដើ�ើម្បីីដាាក់
�
់តម្កកល់់នៅ�ៅ «បណ្ណាា�ល័័យ
និិងអប់់ រំំដល់់មនុុស្សសជំំនាាន់់ក្រោ��ោយរបស់់កម្ពុុ�ជាា។

នេះ�ះនឹឹងអាាចស្តាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវកេ�រដំំណែ�លវប្បបធម៌៌

36

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

យូូ ព្រឿ��ឿង ៖ អតីីតពេ�ទ្យយផ្នែ�ែកផលិិត
អំំ ពូូលកែ�វដាក់់ ថ្នាំំ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា
«នៅ�ៅពេ�លទឹឹ កជន់់ ចំំ រដូូវស្រូ�ូ វទុំំ� កងរបស់់ខ្ញុំំ�� ច្រូ�ូ ត
ស្រូ�ូវមិនទាាន់់
ិ
ធ្វើ�ើឲ្យ� �ទឹឹកលិិចស្រូ�ូវខូូចអស់់ ពេ�លនោះ�ះ�អង្គគកាារ

ចោ�ោទថាាកងរបស់់ខ្ញុំំបំំផ្លាា
��
�ញបដិិវត្តតន៍៍ ហើ�ើយបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��
និិងសមាាជិិកផ្សេ�េងទៀ�ៀតទៅ�ៅលត់់ដំំខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅមន្ទីី�រព-២
ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងក្បែ�ែរផ្ទះះ�១០០ខ្ននង»។

ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��ដើ�ើម
ទឹឹម ព្រឿ��ឿង ។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ�ចូូលបដិិវត្តត
ន៍ ៍
�
�
ខ្ញុំំដូ
�� រូ ត្រ�កូូលដោ�ោយយកឈ្មោះ�ះ��ជីីតាា ដាាក់់គឺឺ តាាយូូ ទើ�ើប

ខ្ញុំំជាាប់
��
់ ឈ្មោះ�ះ�� យូូ ព្រឿ��ឿង រហូូតមក។ ពេ�លខ្ញុំំចេ�
�� ញទៅ�ៅ
ធ្វើ�ើ�កាារងាារឆ្ងាា�យៗ ខ្ញុំំដាាក់
��
់ឈ្មោះ�ះ��ថ្មីទៀ�ី �ៀតគឺឺ សំំអូូ ន។ ខ្ញុំំ��
មាានប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� ឡេ�ង យ៉េ�េន។ យើ�ើងរៀ�ៀបកាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��១៩៦៨។ ខ្ញុំំ�មាានកូូនចំំ
នួន
ួ ៨នាាក់់គឺឺស្រី�៦
ី នាាក់់ និិងប្រុ�ុស
�

ចំំនួួន២នាាក់់។ កូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ��ពីី រនាាក់់ គឺឺ ឈ្មោះ�ះ�� យៀ�ៀត
ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ កញ្រ្ជិ�ិ�ល និិង ឈ្មោះ�ះ�� វឿ�ឿន ស្លាា�ប់់

យូូ ព្រឿ��ឿង រស់់នៅ�ៅឃុំំ�អំំ ពិិលក្រៅ��ៅ ស្រុ�ុកស៊ីី�ធរកណ្ដាា�ល

ខ្ញុំំចូ
�� លបដិ
ូ
វិ ត្តតន៍៍នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៦ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៤
នៅ�ៅក្នុុងឃុំំ�
ត្នោ�ោ�តតាាមរយៈៈប្រ�ធាានភូូមិិឈ្មោះ�ះ�� ទិិ ត ណោ�ោ។
�

ស៊ីី�ធរកណ្ដាា�ល ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ជាា

ដោ�ោយសាារកើ�ើតពិិសកុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ខ្ញុំំស្ម័័�គ្រ�ចិ
��
ត្តតចូ
ិ លបដិ
ូ
វិ ត្តតន៍៍ ព្រោះ��ះ�ឃើ�ើញមាានកាារជិះះ�ជាាន់់
ទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ជាាជន, កម្មមករ, កសិិករ ទើ�ើបធ្វើ��ឲ្យើ �ខ្ញុំំមាាន
��

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បន្ទាា�យហ្វឹឹ�កហាាត់់យុុទ្ធជន
ធ
រត់់ ពួួន លូូន ក្រា�ាប បាញ់់ ជាា
ដើ�ើម។ ក្រោ��ោយមកអង្គគកាារបានផ្លាា�ស់់ទីីតាំំង
� ពីីឃុំំ�អំំពិល
ិ

ក្រៅ��ៅ ទៅ�ៅភូូមិិស្វាា�យរមៀ�ៀត ឃុំំ�ក្ដឿ�ឿ�ងរាាយ ស្រុ�ុកកញ្ជៀ�ៀ�ច
កំំហឹឹងជាាមួួ យរបប លន់់ នល់់។ មិិ នយូូរប៉ុុ
�ន្មាា�ន អង្គគកាារ
ក្នុុ�ងខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងដដែ�ល។ ខ្ញុំំ�ហាាត់់
រៀ�ៀនរយៈៈពេ�ល២ខែ�
�
ជ្រើ�ើ�សរើ�ើសខ្ញុំំ�� និិងចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�� �ធ្វើ�ើ�ជាាយោ�ោធាាស្រុ�ុករយៈៈ
ពីីរបៀ�ៀបបាញ់់ ក្រា�ាប ដើ�ើរ លូូន និិងវាាយឆ្មមក់់។ ប្រ�ធាាន
ពេ�ល៣ខែ�។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅស-២០០ ដែ�ល
ខ នៅ�ៅស្រុ�ុកកញ្ជៀ�ៀ�ច ឈ្មោះ�ះ�� ខេ�ន និិង ប្រ�ធាានគ របស់់ខ្ញុំំ��
មាានផ្ទៃ�ៃដីីទំំហំំប្រ�ហែ�លជាា១០០ម៉ែ�ែត្រ�កាារ៉េ�េ
គឺឺជាាសាាលាា
ហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នផ្នែ�ែកយោ�ោធាារបស់់តំំបន់២
់ ០ ភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�។

ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំហ្វឹឹ�
�� កហាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតចាាស់់ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅ
លើ�ើដីីទួួល ក្បែ�ែរភូូមិិស្វាា�យទាាប ឃុំំ�អំំពិិលក្រៅ��ៅ ស្រុ�ុក
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ឈ្មោះ�ះ��សីី ។ ពេ�ល បងសីី និិ យាាយជាាមួួយខ្ញុំំ�� គាាត់តែ�
់ ងតែ�

លើ�ើកពាាក្យយ «អង្គគកាារ» ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំឲ្យ�� �ធ្វើ�ើ�អ្វីី� មួួយ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំមិ
�� ិ ន
ដឹឹងអង្គគកាារគឺឺជាានរណាាទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំគ្រា�ាន់
តែ�ហៅ�
់
ៅតាាម
��
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គាាត់់តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
កងខ្ញុំំ�� នៅ�ៅលេ�ខ៤គ គឺឺ ជាាកងចំំណុះះ�មិិ ន
ប្រេះ��ះបែ�ក ហើ�ើយយើ�ើងដុុតកម្ដៅ�ៅ�នៅ�ៅសីីតុុណ្ហហភាាពខ្ពពស់់
ទាាន់់មាានកាារបែ�ងចែ�កជាាកងពលនៅ�ៅឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

បំំផុុត។ ក្រុ�ុមខ្ញុំ�ខាាងរៀ�ៀបឡ
មាានសមាាជិិក១០នាាក់់ គឺឺស្រី�ី
�ំ

នាានាាដែ�លត្រូ�ូវកាារ ហើ�ើយអង្គគកាារគឺឺជាាអ្នន កសម្រេ��ចចិិត្តថា
ត ា

ត្រូ�ូវយកអំំបែ�ងដបឈប់់ ប្រើ��ើ ដែ�លយើ�ើងប្រ�មូូ លបាន

ចប់់វគ្គគហ្វឹឹ� កហ្វឺឺ�ន អង្គគកាារបានបែ�ងចែ�ងកម្លាំំ�� ងតាាមក្រ�សួួង
អ្ននកត្រូ�ូ វចាាត់់តាំំ� ងទៅ�ៅខាាងទ័័ព អ្ននកណាាត្រូ�ូ វទៅ�ៅខាាងក្រ�សួួង

សង្គគមកិិច្ចច ឬទៅ�ៅខាាងភ័័ស្តុុ�ភាារ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាាស២០០ មាានបែ�ងចែ�កផ្នែ�ែកផ្សេ�េងៗជាាច្រើ�ើ�ន។ បើ�ើ ទោះ�ះ�

៥នាាក់់ និិងប្រុ�ុស៥នាាក់់។ របៀ�ៀបនៃ�កាារធ្វើ�ើ�អំំពូូលកែ�វដំបូូ
ំ ង

ហើ�ើយយកទៅ�ៅដាាក់់ ក្នុុ�ងឡធំំមួួ យ។ យើ�ើងយកប្រេ��ង

ចំំណុះះ�ចំំនួួន២០០ ទៅ�ៅ៣០០លីីត្រ�ចាាក់់ចូលក្បា�ាលបូ
ូ
ូម

មាានរន្ធធ ប៉ុុ
នមេ�ដៃ�
�
ហើ�ើយបាញ់់ បញ្ចូូ� លទៅ�ៅក្នុុ�ងឡរយៈៈ

បីីជាាខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនខាាងយោ�ោធាា ប៉ុុ
�ន្តែ�ែអង្គគកាារបានបែ�ងចែ�កខ្ញុំំ��
ពេ�ល១ម៉ោ�ោ�ងទៅ�ៅ២ម៉ោ�ោ�ង អំំបែ�ងដបនៅ�ៅពេ�លក្ដៅ�ៅ�ដល់់
ទៅ�ៅខាាងសង្គគមកិិច្ចច។
សីីតុុណ្ហហភាាពវាារលាាយហូូរដូូចទឹឹកទើ�ើបអាាចប្រើ��ើ បាន។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំម
�� កនៅ�ៅផ្នែ�ែកសង្គគមកិិ ច្ចចមន្ទីី�រ
ព-២ ដែ�លមាានទីីតាំំ� ងនៅ�ៅជ្រោ��ោយចង្វាា� ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ� ពេ�ញ។

យើ�ើងមាានបំំពង់់ ដែ�កមួួ យប៉ុុ
�នមេ�ដៃ�ប្រ�វែ�ងមួួ យម៉ែ�ែត្រ�

៍ នតុុ
មាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅខាាងលិិចផ្លូូ�វពោ�ោធិ៍ចិ
ិ ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងវគ្គគ

ម្ដុំំ�� ។ ដបថ្នាំំ��ដែ�លយើ�ើងផលិិតបានសម្រា�ាប់់ ប្រើ��ើ តែ�នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយព-២ និិងទុុកដាាក់់ថ្នាំ�ំ �អាាសន្ននរោ�ោគ គោ�ោ

នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំមាាននាាទីីគឺ
��
ឺជាាប្រ�ធាានក្រុ�ុម។ ខ្ញុំំចូ
�� ូលរៀ�ៀន
វគ្គគបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា�លនយោ�ោបាយនៅ�ៅសាាលាាវិិជ្ជា�ា ជាាន់់ខ្ពពស់់
បណ្ដុះះ� �បណ្ដាា�ល សមាាជិិកមន្ទីី�ររបស់់ខ្ញុំំចូ
�� ូលរួួមចំំនួួន
១០នាាក់់ ហើ�ើ យមាានកម្មាា�ភិិ បាលប្រ�មាាណជាា ១០០ទៅ�ៅ
២០០នាាក់់ មកពីីច្រើ�ើ�នភូូមិិភាាគផ្សេ�េងគ្នាា� រួួ មមាានភូូមិិ

ភាាគបស្ចិិ�ម ភូូមិិភាាគនិិរតីី ភូូមិិភាាគពាាយ័័ព្យយ ភូូមិិភាាគ

ឧត្តតរ ភូូមិិភាាគឦសាាន និិងភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា� ។ នួួន ជាា និិង

អៀ�ៀង ធីីរិិទ្ធិិ� គឺឺជាាអ្នន កបង្រៀ��ៀនវគ្គគនយោ�ោបាយនេះ�ះ។

អៀ�ៀង ធីីរិិទ្ធិិ� បង្រៀ��ៀនជាារៀ�ៀងរាាល់់ឆមាាស និិងត្រី�ីមាាស។
ទីីតាំំ�ងខ្ញុំំធ្លាា
�� �ប់់ ចូូលរៀ�ៀនវគ្គគបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា�លនយោ�ោបាយ

មាាននៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកាាល់់ម៉ែ�ែត្រ� និិងស្ថាា�នីីយ៍៍រថភ្លើ�ើ�ង។
ខ្ញុំំ�� ធ្លាា�ប់់រៀ�ៀនវគ្គគនយោ�ោបាយ ៤ទៅ�ៅ៥ដង។ នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹ ក
យើ�ើងរៀ�ៀនរយៈៈពេ�ល២ទៅ�ៅ៣ម៉ោ�ោ�ង ដោ�ោយបំំពាាក់់បំំប៉៉ន

នយោ�ោបាយទ្រី�ីស្ដីី�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃកម្មាា�ភិិ បាលទាំំ� ងអស់់

ចូូលរៀ�ៀនពីីរវេ�ន គឺឺពេ�លព្រឹ�ឹកចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មម៉ោ�ោ�ង៧ដល់់
ម៉ោ�ោ�ង១១ និិងពេ�លរសៀ�ៀលដល់់ម៉ោ�ោ�ង៤កន្លះះ�ទើ�ើបសម្រា�ាក។
ជួួនកាាលនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ បិទវគ្គគ
ិ
អង្គគ កាារសម្ដែ�ែងសិិល្បៈៈ�ឲ្យ�សិិក្ខាា�កាាម

ជាាង រួួចយកមកផ្លុំំ�� ដោ�ោយមាានរបៀ�ៀបនៃ�កាារផ្លុំំ�� បើ�ើអ្ននកមិិ ន

ចេះ�ះផ្លុំំ�� ផ្លុំំ�មិិ
� នចេ�ញជាារូូបរាាងដបកែ�វទេ� ។ ពេ�លផ្លុំំ�កែ�វហើ�ើយ
�
យើ�ើងយកកែ�វមកកាាត់់តាាមប្រ�វែ�ងកំំណត់់ រួួ ចគវាាទុុក

ក្រ�បីី តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ ចំំណែ�កថ្នាំំ�ប្រើ�
� �ើ លើ�ើមនុុស្សស គឺឺមាានដប
ដែ�លស្នើ�ើ�ពីីខាាងក្រ�សួួង។ ពេ�លខ្លះះ�អង្គគកាារហៅ�ៅសមាាជិិ ក
ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំគ្នាា
�� �៤ទៅ�ៅ៥នាាក់់ ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ថ្នាំ�ំ �។ យើ�ើងចូូល

ធ្វើ�ើ�ថ្នាំ�ំ �មួួយលើ�ើកៗមាានរយៈៈពេ�ល២ទៅ�ៅ៣ម៉ោ�ោ�ង ទើ�ើប
ចេ�ញមកវិិញ។ កាារងាារធ្វើ�ើ�ថ្នាំំ��មិិនទៀ�ៀងទាាត់់ទេ� ជួួនកាាល

១អាាទិិត្យយ ឬជួួនត្រឹ�ម
ឹ តែ�៣ថ្ងៃ�ប៉ុុ
ៃ �ណ្ណោះ���។
ះ
ថ្នាំំ��ដែ�លមន្ទីី�រ
ព-២ធ្វើ�ើ�គឺឺថ្នាំ�ំ មេ�រោ�
�
ោគអុុត គោ�ោ-ក្រ�បីី។ ថ្នាំំ�ទាំំ
� ង
� នោះ�ះ�បាន

មកពីីកាារធ្វើ�ើ�ពិិ សោ�ោធន៍៍លើ�ើ គោ�ោ ក្រ�បីី និិ ង មនុុស្សស។ ថ្នាំំ��

ឬវ៉ាា
�ក់់សាំំ� ងដែ�លអង្គគភាាពខ្ញុំំ�� បណ្ដុះះ� �បានយកមកព្យា�ាបាល
អ្ននកជំំងឺឺនិង
ិ មាានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពយ៉ាា
�ងខ្លាំំ�ង
� ។ នៅ�ៅពេ�លមាាន
អ្ននកជំំងឺឺ កើ�ើតអាាសន្ននរោ�ោគ ហើ�ើយអង្គគកាារហៅ�ៅប្រ�ជាាជន

ទៅ�ៅចាាក់់ដើ�ើម្បីីទប់
� ់ ស្កាា�ត់់កុំំ�ឲ្យ�រីីករាាលដាាលខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។
តាាវ៉៉ន គឺឺជាាអ្ននកក្ដាា�ប់់ ខាាងមន្ទីី�រពិិសោ�ោធន៍៍ និិងមាានគណៈៈ

មន្ទីី�រឈ្មោះ�ះ�� សុុវណ្ណណ។ តាាវ៉៉ន មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ខ្ពពស់់ទេ�

មើ�ើល រួួ ចត្រ�ឡប់់ មកធ្វើ�ើ�កាាររៀ�ៀងខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅក្នុុងមន្ទីី�រព-២
�
ខ្ញុំំ��កាាន់ ់ខាាងធ្វើ�ើ� អំំពូូលសម្រា�ាប់់ដាាក់ថ្នាំំ��ពេ�ទ្យយ
់
។ កាារងាារធ្វើ�ើ�

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគាាត់ធ្លាា
់ �ប់់ ដើ�ើរបកប្រែ�ែភាាសាាឲ្យ�បារាំំ�ង ហើ�ើយបារាំំ�ង

ចាំំ�បាច់រ់ កឥដ្ឋឋដែ�លធន់់នឹង
ឹ កម្ដៅ�ៅ�ខ្លាំំ��ងទើ�ើបអាាចទប់់ កាារ

ថ្នាំំ�� និិងរបៀ�ៀបពិិសោ�ោធន៍៍។ ខ្ញុំំធ្លាា
�� �ប់់ រៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីតាា តាាវ៉៉ន

អំំពូូលនេះ�ះពិិ បាកត្រ�ង់់ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លយើ�ើ ងរៀ�ៀបឡ គឺឺ
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ឲ្យ�គាាត់់ដើ�ើរមើ�ើលកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនៅ�ៅកន្លែ�ែងពិិសោ�ោធន៍៍មន្ទីី�រ

ពេ�ទ្យយប៉ាា
ស្ទ័័�រ ដូូចជាាកាារធ្វើ�ើ�ថ្នាំ�ំ ។
� តាាវ៉៉ន ពូូកែ�ចំំណាំំប្រ� �ភេ�ទ

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

បានតិិចតួួ ច ហើ�ើយខ្ញុំំ�ចេះ�ះភាាសាាបារាំំ�
ងបានតិិចៗប៉ុុ
ណ្ណោះ�ះ�
�
�។
នួួន ជាា និិយាាយអំំពីីកាារកសាាងប្រ�ទេ�ស និិងកាារពាារ
�
ពេ�លរៀ�ៀនម្ដដងៗ អង្គគកាារសរសេ�រអក្សសរចំំណាំំ� ជាាភាាសាា

បារាំំ�ងលើ�ើថ្នាំំ��ឲ្យ�យើ�ើងមើ�ើល។ នៅ�ៅពេ�ល តាាវ៉៉ន ពិិ សោ�ោធន៍៍

ប្រ�ទេ�សឲ្យ�បានជឿ�ឿនលឿ�ឿនមហាាលោ�ោតផ្លោះ�ះ��មហាា
អស្ចាា�រ្យ�។ អង្គគកាារមាានឡាានមកដឹឹកខ្ញុំំពីី
�� មន្ទីី�រ និិងជូូន

ទៅ�ៅមកដោ�ោយមាានរៀ�ៀបចំំបាយទឹឹកឲ្យ�ហូូប។ ថ្ងៃ�ៃខ្លះះ�
ថ្នាំំ��ឬវ៉ាា
�ក់់សាំំ�ងម្ដដងៗខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញបរទេ�សដូូចជាា កូូរ៉េ�េ
ចុះះ�មកមើ�ើ លមួួយខែ�ម្ដដង។

បន្ទាា�ប់់ ពីីរៀ�ៀននយោ�ោបាយជាាមួួ យ នួួន ជាា ហើ�ើយ គាាត់់

នៅ�ៅក្នុុងឆ្នាំំ
� ៩៧៧ ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំបានផ្លាា
��
�ស់់មកមន្ទីី�រ
� �១
ព-៣ ដើ�ើម្បីី�លត់់លំំ បន្ទាា�ប់់ ពីីគណៈៈមន្ទីី�រ សុុវណ្ណណត្រូ�ូវបាន

ប្រា�ប់់ ថាា «មិិ ត្តតអើ�ើយនាំំ�គ្នាា�ជិះះ�រថភ្លើ�ើ�ងមួួ យស្រ�បក់់ទៅ�ៅ»

យើ�ើងនាំំ�គ្នាា�ឡើ�ើងជិះះ�រ៉ាា
�រថភ្លើ�ើ�ងប្រ�ហែ�លជាាកន្លះះ�ម៉ោ�ោ�ង

ពីីកាារចាាប់់ ខ្លួ�ន
ួ សុុវណ្ណណ តាាមរយៈៈអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង

មន្ទីី�រជាាមួួ យគ្នាា�។ សុុវណ្ណណ គឺឺជាាអ្ននកស្រុ�ុកកោះ�ះ�សូូទិិន។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្ញុំំផ្លាា
�� �ស់់មកមន្ទីី�រព-១ ពេ�ទ្យយ
ិ ។ មុុនដំំបូូងអង្គគកាារប្រា�ប់់ថាា ឲ្យ�មកជួួសជុុល
កាាល់់ម៉ែ�ែត្រ�វិញ

អង្គគកាារបានហៅ�ៅគាាត់់ និិងគ្រួ�ួសាារទាំំ�ងអស់់។ នៅ�ៅពេ�ល

ឲ្យ�មកតែ�មួួ យថ្ងៃ�ប៉ុុ
ៃ �ណ្ណោះ���។
ះ
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគណៈៈមន្ទីី�រឲ្យ�នៅ�ៅមន្ទីី�រ

ធីីរិិទ្ធធ និិយាាយថាា «សុុវណ្ណណក្បបត់់នឹង
ឹ អង្គគកាារ រួួ មជាាមួួ យ

ថាាបើ�ើខ្ញុំំ�ទៅ� �ៅវិិញមិិនមាានអ្ននកណាាជួួសជុុលអគាារចាាស់់ៗទេ�។

ចាាប់់ ខ្លួ�នដោ
ួ �ោយអង្គគកាារចោ�ោទថាាក្បបត់់។ ខ្ញុំំបានដឹ
��
ង
ឹ ដំំណឹឹ ង

ទើ�ើបត្រ�ឡប់់ មកវិិញ។

ប្រ�ហែ�លជាានៅ�ៅពេ�លរសៀ�ៀល ខែ�មិិ ថុុនាា ឬខែ�កក្កកដាា

មន្ទីី� រពេ�ទ្យយ ដោ�ោយក្រុ�ុមប្រុ�ុសៗមកមុុន។ អង្គគកាារប្រា�ប់់ ថាា

នោះ�ះ� អង្គគកាារបានហៅ�ៅគ្រ�ប់់ មន្ទីី�រទៅ�ៅប្រ�ជុំំ�ដែ�រ។ អៀ�ៀង

ព-១ តែ�ម្ដដងដោ�ោយសាារខ្ញុំំចេះ�
�� ះខាាងសំំណង់់។ គណៈៈមន្ទីី�រ

ធុុច ក៏៏ក្បបត់់ដែ�រ។ អង្គគកាារឲ្យ�គាាត់់រៀ�ៀនសូូត្រ� និិងឲ្យ�គាាត់់
កែ�ប្រែ�ែខ្លួួ�ន»។ នៅ�ៅមន្ទីី�រព-៣ យើ�ើងត្រូ�ូវលត់់ដំំដោ�ោយ
លើ�ើកដីីទប់់ ភ្លឺឺ�ស្រែ��ប្រាំ�ង
ំ ។ អ្ននកដែ�លផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅមន្ទីី�រព-៣
ជាាមួួ យខ្ញុំំប្រ�� �ហែ�លជាា២០នាាក់់។ អង្គគភាាពខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវបាន
ចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��៤ទៅ�ៅ៥ហិិកតាា។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាាន

ត្រ�ពាំំ� ង មួួ យ ធំំ ហើ�ើយ អង្គគកាារប្រា�ប់់ ថាាស្រូ�ូ វ ធ្វើ�ើ�ទុុ ក
ចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវ។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅចាំំ�កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំលើ�� �ើកភ្លឺឺ�អែ�បៗផ្ទះះ�
១០០ខ្ននង ហើ�ើយមាានផ្លូូ�វរទេះ�ះភ្លើ�ើ�ងនៅ�ៅជិិតនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំចាំំ
�� �

មិិ នភ្លេ�េច «ពេ�លមួួ យនៅ�ៅពេ�លដល់់ខែ�ទឹឹកជន់់ ចំំពេ�ល

ស្រូ�ូ វទុំំ� ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំ��ច្រូ�ូតស្រូ�ូ វមិិ នទាាន់់ក៏៏លិិចស្រូ�ូ វអស់់។

អង្គគកាារចោ�ោទថាា ក្រុ�ុមខ្ញុំំបំំផ្លាា
��
�ញបដិិវត្តតន៍៍ តាាមពិិតខ្ញុំំខំំ
��
ប្រឹ�ឹងធ្វើ�ើ�កាារហត់់នឿ�ឿយស្ទើ�ើ�រស្លាា�ប់់។ យើ�ើងយកម៉ាា�ស៊ីី�នមក

បូូមទឹឹកចេ�ញ ប៉ុុ
ន្តែ�ែនៅ�
�
ៅតែ�បូូមមិិនទាាន់់»។ ទោះ�ះ�អង្គគកាារ

មិិ នបានយកខ្ញុំំទៅ�� �ៅរៀ�ៀនសូូត្រ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំបានក្លាា
��
�យជាាមុុខ
សញ្ញាារបស់់អង្គគកាារ។ នៅ�ៅមន្ទីី�រព-៣ គឺឺជាាអង្គគភាាព
ព្យា�ាបាលជំំងឺឺ ទូូទៅ�ៅ។ ខ្ញុំំឃើ�� �ើញអង្គគភាាពនោះ�ះ�ផលិិតថ្នាំំ��
សុុលកូូនក្មេ�េង និិងថ្នាំំ��ជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ ព្រ�មទាំំ�ងមាាន

ឃ្លាំំ��ងសម្រា�ាប់់ ទុុកថ្នាំំ�។
� ខ្ញុំំចូ
�� លរៀ�
ូ
ៀនវគ្គគនយោ�ោបាយនៅ�ៅ
បុុរីីកីីឡាាបានប្រ�ហែ�លជាា២ទៅ�ៅ៣ដងជាាមួួ យ នួួន ជាា។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

រោ�ោងចក្រ�ផលិិតដប នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។
កម្មមករកំំពុុងផ្លុំំ�ដប
ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��១៩៧៨។
�

(ហ្គុុនណាា
បឺឺយស្រ្ត�ម
ត /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
�
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

យើ�ើងជួួសជុុលផ្ទះះ� មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិង ពិិនិត្យយមើ�
ិ
ើលអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ

ថ្ងៃ�ផុុ
ៃ តកំំណត់់ធ្វើ��ដំំណើ�
ើ
ើ រ មាានឈ្មោះ�ះ��ខ្ញុំំ�� និិងត្រ�កូូលរបស់់
ខ្ញុំំ។
�� នៅ�ៅក្នុុងសំំបុុត្រ�មាានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាារបស់់
នួួន ជាា និិង
�

ពិិនិត្យយលើ
ិ
�ើកាារងាារនេះ�ះ។ ពេ�លព្រ�លឹឹមខ្ញុំំ�ជិះះ�កង់់
ទៅ�ៅឈរ
�
មើ�ើលពីី ចម្ងាា�យនៅ�ៅចំំណតរទេះ�ះភ្លើ�ើ� ង ឃើ�ើញ មាានអ្ននក

ច្បា�ាប់់ រយៈៈពេ�ល១៥ថ្ងៃ�ៃ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែក្នុុ�ងសំំបុុត្រ�សរសេ�រថាា
ផុុតកំំណត់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១០ថ្ងៃ�ទៅៃ �ៅវិិញ ដោ�ោយសំំបុុត្រ�

ស្វាា�យរៀ�ៀង។ ខ្ញុំំបានដើ
��
�ើរទៅ�ៅសួួរប្រ�ជាាជនដែ�លអង្គគកាារ

ប្រា�ប់់ខ្ញុំំ�ថាា
សំំបុុត្រ�នេះ�ះហួួសកំំណត់់ រួួ ចបានចាាប់់ ខ្ញុំំឃុំំ
�� �
�

នៅ�ៅក្នុុងមន្ទីី�រ
អ្ននកណាាដើ�ើរចេ�ញអ្ននកណាាដើ�ើរចូូលចំំនួន
ួ
�
ប៉ុុ
ន្មាា�ននា
�
ាក់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ដឹឹងចំំនួន
ួ ។ ខ្ញុំំ�មាានគ្នាា
�១០នាាក់់ត្រួ�ួ ត
បោះ�ះត្រា�ាជាាសេ�នាាធិិកាារក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ ខ្ញុំំសុំំ
�� �អនុុញ្ញាា ត
�

ជម្លៀ�ៀ�សភាាគច្រើ�ើ�នមកពីីស្រុ�ុកប្រ�សូូត្រ� និិងស្រុ�ុកចន្ទ្រា�ា�
បញ្ជូូ�នមកនៅ�ៅជុំំ�វិិញផ្សា�ារថ្មីី�មាានទាំំ�ងចាាស់់ និិងក្មេ�េង។
ព្រ�លឹឹមឡើ�ើងអង្គគកាារបញ្ជូូ�នអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�តាាមរថភ្លើ�ើ�ង

ទៅ�ៅនៅ�ៅដីីខ្លាា�ញ់់។ ក្មេ�េងស្រី�ីម្នាា�ក់់ស្គា�ា ល់់ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅកន្លែ�ែងមន្ទីី�រ
សង្គគមកិិច្ចច យំំពេ�លឃើ�ើញខ្ញុំំ។
�� ក្មេ�េងស្រី�ីនោះ�ះ�ផ្តាំំ��ខ្ញុំំឲ្យ�� �ប្រា�ប់់

សរសេ�រខុុស។ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វយោ�ោធាាសុំំ�មើ�ើលសំំបុុត្រ� ហើ�ើយ

ខ្លួួ�នមួួយប់់ ។ ខ្ញុំំបាន
តវ៉ាា
�អំំពីីសំំបុុត្រ�នេះ�ះទើ�ើ បអ្ននកត្រួ�ួ ត
��
ពិិ និិ ត្យយដោះ�ះ�លែ�ងខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ�� ជិះះ�កង់់ មកតាាមផ្លូូ�វដល់់ផ្សា�ារ
អូូ ររាំំ�ងឪ ឃើ�ើញយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់រាំំង
� ផ្លូូ�វមិិ នឲ្យ�

ចូូល។ ខ្ញុំំជិះះ�វៀ�
��
ៀងទៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វមួួ យផ្សេ�េងទៀ�ៀត អ្ននកភូូមិិ
ម៉ែ�ែ
ឪគាាត់់ផង ព្រោះ��ះ�គាាត់់ចេ�ញទៅ�ៅដីីខ្លាា�ញ់់មិិនដឹង
ឹ ស្លាា�ប់់
ប្រា�ប់់ ថាាយោ�ោធាាវាាយមនុុស្សសទម្លាា�ក់់ចូលទៅ
ូ �ៅក្នុុ�ងអណ្ដូូ�ង
ឬរស់់ទេ�។ ខ្ញុំំមិ
�� ិនដឹឹងជួួយក្មេ�េងនោះ�ះ�យ៉ាា
�ងណាាទេ� ខ្ញុំំត
�� បថាា
ជាាច្រើ�ើ�ន។ ខ្ញុំំឃើ�� �ើញយោ�ោធាាឈរត្រៀ��ៀបតាាមផ្លូូ�វដោ�ោយ
ចាំំ�អ៊ំំ� ជួួយប្រា�ប់់ ។ កាារជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនតាាមរថភ្លើ�ើ�ង
ដៃ�កាាន់់កាំំភ្លើ�ើ�
� ងជាាប់់ រហូូត។ ខ្ញុំំសុំំ
�� យោ�
� ោធាាជិះះ�កាាត់់ដោ�ោយ
ក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ៥០០នាាក់់ ។ នៅ�ៅមន្ទីី�រព-១ ពេ�ទ្យយចំំនួួន
ខ្ញុំំប្រា�� �ប់់ ថាា «ខ្ញុំំសុំំ
�� �ទៅ�ៅផង» ទើ�ើបយោ�ោធាាឲ្យ�ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �ដំំណើ�
ើ
ើរ
១៥០នាាក់់ និិងមាានអ្ននកជំំងឺឺ ប្រ�មាាណជាា ៣០០នាាក់់
បន្តតទៅ�ៅមុុខ។ ខ្ញុំំម
�� កដល់់ផ្ទះះ�នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង ៦ល្ងាា�ច។
រួួមមាានកុុមាារ និិងស្រ្តី�ីសម្រា�ាលកូ
�
ន
ូ ។ មន្ទីី�ព-១ ឬហៅ�ៅថាា
នៅ�ៅស្រុ�ុ ក កញ្ជៀ�ៀ�ចប្រ�ធាានសហករណ៍៍ មាានឈ្មោះ�ះ��
«ពេ�ទ្យយកុុមាារ» មាានអ្ននកជំំងឺឺ មកពីីខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីីដែ�រ។
ណោ�ោ , ឈិិត និិង ត្រេ�េន។ បងត្រេ�េន បានចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�� �
ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យខ្ញុំំបានដឹ
��
ង
ឹ ដំំណឹឹ ងតាាមអ្ននកបើ�ើ កបររថយន្តតអំំពីី
ធ្វើ�ើ�ខាាងនេ�សាាទ និិងមិិ នឲ្យ�ខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់មកអង្គគភាាពវិិញ
កាារបោ�សសម្អាា�តនៅ�ៅភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�។ អ្ននកបើ�ើ ករថយន្តត
ទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចយួួនសម្លាា�ប់់ ។ ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅរកត្រី�ីបានរយៈៈពេ�ល
និិយាាយប្រា�ប់់ ខ្ញុំំថាា
�� «នៅ�ៅខាាងភូូមិិភាាគបូូព៌ាា� ឥឡូូវអង្គគ កាារ
ប្រ�ហែ�លជាាកន្លះះ�ខែ� អង្គគកាារជម្លៀ�ៀ�សអ្ននកភូូ មិិ ទៅ�ៅដីី
សម្លាា�ប់់ អស់់ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ឲ្យ�តែ�អ្ននកតំំបន់់ ២០ សម្លាា�ប់់
ខ្លាា�ញ់់។ ខ្ញុំំឃើ�� �ើញយោ�ោធាាស្រុ�ុកមកពីីខេ�ត្តតកណ្ដាា�ល និិង
អស់់»។ ពេ�លខ្ញុំំឮ
�� ដំំណឹឹ ងនេះ�ះ ខ្ញុំំជឿ�
�� ឿខ្លះះ�មិិ នជឿ�ឿខ្លះះ�។ ខ្ញុំំ��
កំំពង់់ ចាា ម ក្នុុ� ងគោ�ោលបំំណងកៀ�ៀរយើ�ើ ង ទៅ�ៅខាាង
ចង់់ ទៅ�ៅលេ�ងផ្ទះះ� ទោះ�ះ�បីីជាាអង្គគកាារសម្លាា�ប់់ ក៏៏ដោ�ោយ គឺឺ
កំំពង់់ ចាាមវិិញ។ មុុនជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញទៅ�ៅ បងប្អូូ�នខ្ញុំំកាាប់
��
់
ខ្ញុំំសុំំ
�� ទៅ� �ៅលេ�ងផ្ទះះ�ឲ្យ�ទាាល់់តែ�បាន។ ពេ�លមួួ យ ខ្ញុំំអ
�� ង្គុុ�យ
ផ្លែ�ែដូូងដាាក់់ប៉ោ�ោ
តទុុកផឹឹក។ បងត្រេ�េន ប្រ�ធាានសហករណ៍៍
រៀ�ៀននៅ�ៅបន្ទទប់់ ផ្ទាា�ល់់ដីីនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកាាល់់ម៉ែ�ែត្រ� ខ្ញុំំ��
និិយាាយថាា «បើ�ើ ងាាប់់ គឺឺងាាប់់ទាំំ�ងអស់់គ្នាា� កុំំ�រត់់ចោ�ោល
សម្រេ��ចចិិត្តតសុំំ�បងៗ គណៈៈសាាលាាដោ�ោយប្រា�ប់់ថាា «ខ្ញុំំ��
គ្នាា�។ ខ្ញុំំបាននិ
��
យាា
ិ
យថាា «បងឯងមិិ នរត់់ ខ្ញុំំក៏
�� ៏ មិិនរត់់
សុំំ� ទៅ�ៅលេ�ងផ្ទះះ�២ទៅ�ៅ៣ថ្ងៃ�ៃ»។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគណៈៈសាាលាាមិិ ន
ដែ�រ»។ នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹកឡើ�ើងស្រា�ាប់់ តែ�មាានកាារផ្ទុះះ��អាាវុុធ
បានឆ្លើ�ើ�យតបជាាមួួ យខ្ញុំំទេ�� �។ ខ្ញុំំម
�� កកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅវិិញ។
គឺឺកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ស្រុ�ុកកំំចាាយមាារ
ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យពេ�លខ្ញុំំក្រោ��
�� ោកពីីដេ�កមិិ នទាាន់លុុបលាា
់
ងមុុខផង
ដូូ ច្នេះ�ះ�យើ�ើ ង ចំំនួួន ៥គ្រួ�ួ សាារមិិ នបានជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅដីី
មាានទូូរស័័ព្ទទពីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារខ្ញុំំប្រា�� �ប់់ ខ្ញុំំថាា
�� ឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�� �ៅជួួប
មួួ យភ្លេ�េត។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំភ័
�� ័យបុុកពោះ�ះ� ព្រោះ��ះ�គិិតថាាខ្ញុំំ��
បានធ្វើ�ើ�អ្វីី� ខុុសហើ�យ
ើ តាាមពិិតបងៗអនុុញ្ញាា តច្បា�ាប់់ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��
ទៅ�ៅលេ�ងផ្ទះះ�។ លិិខិតធ្វើ�ើ
ិ
ដំ
� ណើ�ើ
ំ រទៅ�ៅលេ�ងស្រុ�ុក សរសេ�រ
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ខ្លាា�ញ់់ទេ�។ ខ្ញុំំបន្តត
�� រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត បន្ទាា�ប់់ ពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួ ល រលំំដោ�ោយប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��
បន្តិិ�ចបន្តួួ�ច។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

វ៉ាា យ៉ែ�ែម ៖ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្ខំំ� ឲ្យយខ្ញុំំ��សឹក
ឹ
ដើ�ើម្បីី�ចូូលធ្វើ� ើ�យោ�ធា
ភា រស្មីី �

វ៉ាា� យ៉ែ�ែម រស់់នៅ�ៅភូូមិិ រោ�ោង ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

យ៉ែ�ែ
ម មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម
ពេ�លខ្ញុំំអាាយុុ
��
៨ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៦២ ខ្ញុំំចូ
�� លរៀ�
ូ
ៀននៅ�ៅវត្តត
ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ យ៉ែ�ែ
ម រស់់
សិិរីឧ
ី ត្តតមរយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�� ។ ខ្ញុំំ�� រៀ�ៀនដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី ៨ ក៏៏
នៅ�ៅជាាមួួយប្រ�ពន្ធធ បងថ្លៃ�ៃ ក្មួួ�យ និិ ងចៅ�ៅពីីរនាាក់់។ គ្រួ�ួសាារ

កើ�ើតមាានរដ្ឋឋ ប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះនរោ�ោត្តត ម សីីហនុុ

ផ្ទះះ�សម្រា�ាប់់ ផ្គគត់់ផ្គគង់់ជីីវភាាពប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�។
ៃ ក្រៅ��ៅពីីប្រ�កប

ភូូមិិ រួួ មទាំំ�ងរូូបខ្ញុំំបា
�� នឈប់់រៀ�ៀន ដោ�ោយសាារប្រ�ទេ�សជាាតិិ

ិ
របស់់ យ៉ែ�ែម ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ ដាំំ�ដំំណាំំ�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចនៅ�ៅជុំំ�វិញ

ចេ�ញពីីតំណែ�
ំ
ងប្រ�មុុខរដ្ឋឋ ដូូច្នេះ�ះ� សិិស្សាា�នុុសិិស្សសនៅ�ៅក្នុុង
�

របរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ យ៉ែ�ែម គឺឺ ជាាអាាចាារ្យ�រៀ�ៀបចំំវេ�លាាកាារ និិង

ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�ម។

ី -១៩
នេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�មាានកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីដ

សីីហនុុ ប្រ�កាាសតាាមវិិទ្យុុ�ពីីក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សឲ្យ�កូូនចៅ�ៅទាំំ�ង
អស់់ចូូលព្រៃ�ៃម៉ាា
�គីីដណ្ដើ�ើ� មអំំណាាចឲ្យ�ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើ យ

អាាពាាហ៍៍ពិពាា
ិ ហ៍៍របស់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ ពេ�លបច្ចុុប្បបន្នន
�
ទើ�ើបធ្វើ��ឲ្យ
ើ �កាារងាារជាាអាាចាារ្យ�រៀ�ៀបចំំវេ�លាាកាារ និិង
អាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍មិិនសូូវមមាាញឹឹក។

នៅ�ៅក្រោ��ោមផ្ទះះ�ដែ�លមាានគ្រា�ាប់់ពូូជស្រូ�ូ វជាាច្រើ�ើ�នបាវ

បន្ទាា�ប់់ពីីថ្ងៃ�ៃ ១៨ មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៧០ សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តត ម

ព្រះ�ះអង្គគ នឹ ឹងយាាងត្រ�ឡប់់ចូូលប្រ�ទេ�សវិិញ។ ប្រ�ជាាជន

នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិរបស់់
ខ្ញុំំ�មួួ
់
បដិិវត្តតន៍ ៍ និិង
�
� យចំំនួួនរត់ចូូលព្រៃ�ៃធ្វើ�ើ�
និិ ងមាានរុុក្ខខជាាតិិ លម្អអនៅ�ៅជុំំ� វិិ ញផ្ទះះ� យ៉ែ�ែ
ម រៀ�ៀបរាាប់់ថាា
មួួ យចំំនួួនទៀ�ៀតរត់់ចូូលទៅ�ៅតំំបន់់ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

លន់់ នល់់ ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅសេ�សសល់់បន្ដដរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ភូូមិិដដែ�ល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំចាាប់
��
់ ផ្ដើ�ើ�មមាានកាារ
ប្រ�យុុទ្ធធ គ្នា�ា ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់រវាាងកងទ័័ពបដិិវត្តតន៍ ៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជាាមួួ យទាាហាាន លន់់ នល់់។ កងទ័័ពបដិវិ ត្តតន៍៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

សហកាារជាាមួួ យវៀ�ៀតណាាមខាាងជើ�ើង (ត្រូ�ូវបានស្គាា�ល់់
ថាា វៀ�ៀតកុុង) ហើ�ើ យកងទ័័ព លន់់ នល់់ រួួមដៃ�ជាាមួួយវៀ�ៀត

ណាាមខាាងត្បូូ�ង (ត្រូ�ូវបានស្គាា�ល់់ថាា ធីីវគីី)។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�

ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម ទាំំ�ងអស់់

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

វាាយឈ្នះះ� ទាាហាាន លន់់ នល់់ ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ចំំណែ�ក
អង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំំវាា
�� យយកតំំបន់់អ្នន កលឿ�ឿង។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ កងទ័័ពបដិិវត្តតន៍ ៍
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកជ័័យជម្នះះ�លើ�ើ តំំបន់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់របប
លន់់ នល់់ នៅ�ៅតាាមបណ្តាា�ស្រុ�ុក និិងដណ្ដើ�ើ� មយកក្រុ�ុង

ភ្នំំ� ពេ�ញទាំំ� ងស្រុ�ុង។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំ�� ឲ្យ�មក

ឈរជើ�ើងនៅ�ៅស្រុ�ុកព្រះ�ះស្ដេ�េច ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងកាារពាារ

តាាមបណ្តោ�ោ�យព្រំ�ំដែ�នកុំំ�ឲ្យ�វៀ�ៀតណាាមចូូលឈ្លាា�នពាាន។
មាានកាារលំំបាកយ៉ាា
�ងខ្លាំំ�� ង ដោ�ោយសាារភូូមិិ រោ�ោងប្រែ�ែទៅ�ៅ
នៅ�ៅខណៈៈនោះ�ះ� ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ត្រូ�វូ បានជម្លៀ�ៀ�ស
ជាាសមរភូូមិិប្រ�យុុទ្ធធ ហើ�ើយប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិមួួយចំំនួួន
មកពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សជាាច្រើ�ើ�ន
ទទួួលរងកាារធ្វើ�ើ�បាបពីីសំំណាាក់់កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមខាាង
ត្បូូ� ង ពេ�លចូូលមកក្នុុ�ងភូូមិិម្ដដងៗ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧១ ដោ�ោយសាារតែ�មាានកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�

គ្រួ�ួ សាារបានមករស់់ នៅ�ៅជាាមួួ យ ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�ន
នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិ
និិងជិិតអង្គគ ភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�ឈរជើ�ើ
ង។ ខ្ញុំំ�ឃើ�ើញ
�
�
�
យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ទាាហាាន លន់់ នល់់ ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់

កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីីភូូមិិរោ�ោង។

ដែ�លជាាឈ្លើ�ើ� យសឹឹក ហើ�ើយប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារធ្ងងន់់ធ្ងងរ

គ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងមួួ យចំំនួួនទៀ�ៀតរត់់ចូលទៅ
ូ �ៅតំំបន់់រំំដោះ�ះ�

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដូូចជាាសត្វវធាាតុុ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនបាញ់់សម្លាា�ប់់

អ្ននកភូូមិិ រួួមទាំំ� ងគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� រត់់ចូូលទៅ�ៅតំំបន់់ លន់់ នល់់

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំបានបួ
��
ួ សជាាព្រះ�ះសង្ឃឃនៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត

ព្រៃ�ៃពោ�ោន ទើ�ើបខ្ញុំំ�� អាាចបន្តតកាាររៀ�ៀនសូូត្រ�តទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��
រៀ�ៀនរយៈៈពេ�លត្រឹ�ឹ មតែ�៣ខែ� កងទ័័ពបដិិ វត្តតន៍៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
វាាយចូូលមកទៀ�ៀត។ រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧២ កងទ័័ព

បដិិវត្តតន៍ ៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលជ័័យជម្នះះ�ទៅ�ៅលើ�ើទាាហាាន លន់់
នល់់ និិងចូូលគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

១៩៧៤ ដោ�ោយសាារមាានកាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ�កងទ័័ពបដិវិ ត្តតន៍៍
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំរួ�� ួ មជាាមួួ យព្រះ�ះសង្ឃឃក្មេ�េងៗជាាច្រើ�ើ�នអង្គគ

ដូូចជាា ជីីកប្រ�ឡាាយ លើ�ើកទំំនប់់ និិងកាារងាារធ្វើ�ើ�កាារងាារ
ឈ្លើ�ើ�យសឹឹកទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទេ� គឺឺអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យ�ស្លាា�ប់់ដោ�ោយ

ជំំងឺឺ កាារអត់់អាាហាារ និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារហួួសកម្លាំំ��ង។
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ក្រុ�ម
ុ របស់់ខ្ញុំំ�� ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារ
លើ�ើកទំំបន់់ ជីីកប្រ�ឡាាយនៅ�ៅរដូូវប្រាំ�ំង ហើ�ើយនៅ�ៅរដូូវ

វស្សាា� ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� និិងភ្ជូូ�ររាាស់់ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្បែ�ែរព្រំ�ំដែ�ន។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមផ្តតល់់អាាហាារមួួ យចាានក្នុុ�ងមួួ យពេ�ល។ ខ្ញុំំ��
ហូូបមិិ នឆ្អែ�ែតទេ� ហើ�ើ យត្រូ�ូ វធ្វើ�ើកា
� ារងាារធ្ងងន់់ៗ ជាារៀ�ៀងរាាល់់
ថ្ងៃ�។
ៃ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្ញុំំឮ
�� ដំំណឹឹ ងថាាកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត សម្រេ��ចចិិត្តតលាាចាាកសិិក្ខាា�បទ លើ�ើក
វាាយចូូលក្នុុងស្រុ�ុ
កកំំពង់់ត្រ�បែ�ក បណ្តាា�លឲ្យ�យោ�ោធាាខ្មែ�ែរ
�
លែ�ងតែ�ព្រះ�ះសង្ឃឃដែ�លមាានអាាយុុច្រើ�ើ�នប៉ុុ
ណ្ណោះ�ះ�
�
� ដែ�ល
ក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់រងរបួួ ស និិងស្លាា�ប់់ ។
អាាចនៅ�ៅតស៊ូូ� បួួសបន្ត ទៀ�
ត ៀត។ បន្ទាា�ប់់ពីីសឹឹករួួ ច កងទ័័ព

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ អង្គគកាារដាាក់់គោ�ោលនយោ�ោបាយថ្មីី�

បញ្ជូូ�នខ្ញុំំឲ្យ�� �ចូូលធ្វើ��ជាាយោ�
ើ
ោធាាតំំបន់់២៤។ យោ�ោធាាតំំបន់់
២៤ ឈរជើ�ើងនៅ�ៅក្នុុងស្រុ�ុ
កព្រះ�ះស្ដេ�េច ហើ�ើ យខ្ញុំំឡើ�ើ
�� ងវាាយ
�

ក្រ�ហមមកពីីខាាងភូូមិិភាាគនិិរតីដឹ
ី ក
ឹ នាំំ�ដោ�ោយ តាាម៉ុុ
ក
� ចូូល

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ កងទ័័ពបដិវិ ត្តតន៍៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

សម្លាា�ប់់ ជាាពិិសេ�សអ្នន កដែ�លធ្លាា�ប់់ ទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ�នៅ�ៅ

បដិិវត្តតន៍ ៍ខ្មែ� ែរក្រ�ហម បង្ខំំ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ�ចូូលបម្រើ��ើជាាយោ�ោធាា
និិងបាន
�

គឺឺវាាយចូូលប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមតាាមព្រំ�ំដែ�ន នៅ�ៅក្នុុងតំំបន់់
�
បញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅរៀ�ៀនក្បួួ�នយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�ទ័
ត ព
័ នៅ�ៅស្រុ�ុកព្រះ�ះ
២៤ ប៉ុុ
ន្តែ�ែមិ
�
ិនទទួួលបានជោ�ោគជ័័យឡើ�ើ យ។ អំំឡុុងពេ�ល
ស្ដេ�េច។ ចំំណែ�កប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំំ�� ម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� វ៉ាា
� យ៉៉ន នៅ�ៅធ្វើ�ើ�
នោះ�ះ� ខ្ញុំំឮ
�� ដំំណឹឹ ងថាា សោ�ោ ភឹឹម ក្បបត់់អង្គគកាារ ហើ�ើយអង្គគកាារ
ជាាយោ�ោធាាក្នុុងស្រុ�ុកកំំពង់់
ត្រ�បែ�ក។ ក្រោ��ោយពីីរៀ�ៀនក្បួួ�នយុុទ្ធធ
កំំពុុងតាាមចាាប់់ខ្លួួ�ន។ ក្រោ��ោយមកក៏៏បានឮដំំណឹង
ឹ សោ�ោ ភឹឹម
�
សាាស្រ្ត�តទ័័ពរយៈៈពេ�ល៣ខែ� កងទ័័ពបដិិវត្តន៍
ត ខ្មែ�ែ
៍ រក្រ�ហម
ធ្វើ�ើ�អត្តតឃាាត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីហេ�តុុកាារណ៍៍ នោះ�ះ� យោ�ោធាាខ្មែ�ែរ

ប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួយទាាហាាន លន់់ នល់់ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើក។
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មកគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ៅភូូមិិភាាគបូូព៌ាា� ហើ�ើ យប្រ�ធាានវរសេ�នាាតូូច

ធំំនៅ�ៅខាាងភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ត្រូ�វូ ចាាប់់ យកទៅ�ៅ

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ នៅ�ៅអំំឡុុងខែ�ឧសភាា និិងមិិ ថុុនាា

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ឆ្នាំំ��១៩៧៨ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមកទឹឹកដីីកម្ពុុ�ជាា

ក្នុុងក្រុ�ុ
មសម្រេ��ចចិិ ត្តតត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិ ញ។ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ សមាាជិិ ក
�
នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមបានទទួួលស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារសម្រា�ាប់់ កាារធ្វើ�ើ�

ចុុងក្រោ��ោយ កងទ័័ពរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាា

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិងផ្សា�ារលក់់ដូរូ ។ រហូូតមកដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៨២

ម្តតងទៀ�ៀត និិងសម្លាា�ប់់ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់។

ដំំណើ�ើ រ និិងចែ�កផ្លូូ�វគ្នាា�ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមកក៏៏ដកថយទៅ�ៅវិិញ។ នៅ�ៅពេ�លកងទ័័ព
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វខ្ញុំំបាន
��
យកអង្កករដែ�លកងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមកម្ដដងទៀ�ៀត ខ្ញុំំឃើ�� �ើញមាានកាារ
រណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាាតិក
ិ ម្ពុុ�ជាាចែ�កឲ្យ� ទៅ�ៅដូូរ
ចែ�កចាាយខិិត្តតប័័ណ្ណណជាាច្រើ�ើ�នសន្លឹឹ�កមាានរូូប ប៉ុុ
ល
� ពត និិង
ជាាមួួ យនំំ និិងផ្លែ�ែឈើ�ើ តាាមផ្លូូ�វហូូបរហូូតដល់់ផ្ទះះ�។ ខ្ញុំំ��
មាានសរសេ�រអក្សសរដែ�លមាានអត្ថថន័័យថាា ប៉ុុ
ល
� ពត គឺឺជាា
ចំំណាាយពេ�លចំំនួួន២ថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើម្បីីដើ� �ើរពីីភ្នំំ�ពេ�ញទៅ�ៅស្រុ�ុក
បិិសាាច។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ�មិិនហ៊ាា�ននិិ
យា
ាយទាាក់់
ទងនឹឹ
ង
រូូប
�
កំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ដោ�ោយរួួ មដំំណើ�ើ រជាាមួួ យប្រ�ជាាជនដែ�ល
ប៉ុុ
�ល ពត នៅ�ៅក្នុុ�ងខិិតប័័ ណ្ណណទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ដើ�ើ រត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅស្រុ�ុកកំំពង់់រោ�ោទិ៍៍ ខេ�ត្តត
នៅ�ៅដើ�ើមខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម
ស្វាា�យរៀ�ៀង។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងភាាគច្រើ�ើ�ន
វាាយចូូលយ៉ាា�ងម្ដដងទៀ�ៀត បណ្តាា�លឲ្យ�ខ្ញុំំ�� និិងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរ
អង្គគកាារជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ និិងបាត់់ដំំបង។
ក្រ�ហមផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាក់់ទ័ព
័ និិងរត់់ទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតភាាគខាាង
ពេ�លខ្ញុំំធ្វើ�
�� �ដំំណើ�
ើ
ើ រមកដល់់ផ្ទះះ� ខ្ញុំំបានជួ
��
ួបជាាមួួយឪពុុក
លិិច។ នៅ�ៅពេ�លរត់់ទៅ�ៅដល់់ភ្នំំ�ស្រ�ង់់ ក្នុុងខេ�ត្តត
កំំពង់ស្ពឺឺ�
់ ខ្ញុំំ��
�
ម្ដាា�យបងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំំទាំំ
�� ង
� អស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ លើ�ើកលែ�ង
និិងសមាាជិិកនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពចំំនួួន ១២នាាក់់ សម្រេ��ច
តែ�ប្អូូ�នប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំម្នាា
�� �ក់់ដែ�លចូូលធ្វើ��ជាាយោ�
ើ
ោធាាខ្មែ�ែរ
ចិិត្តចុះះ
ត �ចូូលជាាមួួ យកងទ័័ពរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាាតិិ
ក្រ�ហមបាត់់ដំំណឹឹងរហូូតមកដល់់បច្ចុ�ប្បបន្នន។
ុ
ខ្ញុំំឃើ�� �ើញ
កម្ពុុ�ជាា ដែ�លគាំំ�ដោ�ោយវៀ�ៀតណាាម ព្រោះ��ះ�យើ�ើងគិិតថាា
ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរោ�ោងនាំំ�គ្នាា�ទៅ�ៅសែ�ងផ្ទះះ�របស់់ខ្លួ�ន
ួ
នឹឹងស្លាា�ប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងរត់់ចូូលព្រៃ�ៃបន្តតទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់់
នៅ�ៅភូូ មិិផ្សេ�េងៗត្រ�ឡប់់ មកវិិញ ព្រោះ��ះ�ក្នុុ�ងសម័័ យ
ពីីចុះះ�ចូូលកងទ័័ពរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងភូូមិិរោ�ោងជាាសមរភូូមិិប្រ�យុុទ្ធធ ដូូច្នេះ�ះ�
បានបញ្ជូូ� នយើ�ើងឲ្យ�មករៀ�ៀនសូូត្រ�បីី ថ្ងៃ�ៃ នៅ�ៅចាាក់់អង្រែ�ែ ក្នុុង
�
ប្រ�ជាាជនមិិ នអាាចរស់់នៅ�ៅបានទេ�។ ក្រោ��ោយមកប្រ�ជាាជន
ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ តាាមពិិត យើ�ើងមិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�អ្វីី�ទេ� គឺឺ
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសាាងសង់់វត្តតអាារាាម សាាលាារៀ�ៀន
យើ�ើ ងនៅ�ៅសម្រា�ាកឲ្យ�គ្រ�ប់់ចំំនួនថ្ងៃ�ៃដែ�លកំំណត់់
ួ
។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
មកសាាកសួួរអំំពីីចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍របស់យើ�ើ
់ ងថាា ចង់់ចូូល

ធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ពវិិញ ឬក៏៏ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�? ខ្ញុំំ�និិ
� ងសមាាជិិកនៅ�ៅ

ខ្ញុំំបានរៀ�
��
ៀបកាារជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធរបស់ខ្ញុំំ់ �� និិងបានរួួ មរស់់
នៅ�ៅជាាមួួ យគ្នាា�រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

ស្រ្តី�ី� ជិះះ�កងនៅ�ៅលើ�ើ ភ្លឺឺ�ប្រ�ឡាាយ

ស្ថិិ� តនៅ�ៅក្នុុងឃុំំ�
ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក
�

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� /
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ការិ ិយាល័័ យ

ព័័ ត៌មាន
៌
សាធារណៈៈ

«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបានបើ�ើកបម្រើ��ើជូូន និិស្សិិ�ត អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បុុគ្គគលិក
ិ រាាជកាារ
និិងអង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងបុុគ្គគលទាំំ�ងឡាាយដែ�លមាាន

ចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ពីីកាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ង
តុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា ឬសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូលផ្តុំំ�� និិងចងក្រ�ងឯកសាារ
អំំ ពីរបប
ី
កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានច្រើ�ើ�នបំំផុុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ំប្រ�ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួយ

គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួនជិ
ួ ិតមួួយលាានទំំព័័រ។

ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីពីរី គឺឺជាាបទសម្ភាា�សន៍ដែ�លបុុគ្គ
៍
លិ
គ ក
ិ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចុះះ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សម្ភាា�សន៍ជា
៍ ាមួួ យជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបីីគឺឺជាារូូបថតទាាក់់ទង

ទៅ�ៅនឹឹងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបួួនគឺឺជាាឯកសាារ
ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�ផែ�នទីរណ្តៅ�ៅ�សា
ី
ាកសព និិងទីីតាំំ�ងសម្លាា�ប់់

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

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

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ� យសាារភាាពកំំណត់ហេ�តុុរបស់
់
់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍ជា
៍ ាមួួយអតីីត

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទិិន្ននន័យ
័ គន្ថថនិិទ្ទេ�េសបង្ហាា�ញពីរណ្តៅ�ៅ�សា
ី
ាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូជនីីយដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៦៦

មហាាវិិ ថីី ព្រះ�ះសីី ហនុុ សង្កាា�ត់់ ទន្លេ�េបាសាាក់់ ខណ្ឌឌ ចំំ កាារមន

រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ កាារិិយាាល័័យរបស់់យើ�ើងបើ�ើកជូូនសាាធាារណ
ជនចាាប់់ ពីី ថ្ងៃ�ៃចន្ទទដ ល់់ ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ពេ�លព្រឹ�ឹ ក ពីី ម៉ោ�ោ� ង ៨៖០០

ដល់់ម៉ោ�ោ�ង ១២៖០០ និិងពេ�លរសៀ�ៀលពីីម៉ោ�ោ�ង ២៖០០ ដល់់
ម៉ោ�ោ�ង ៥៖០០។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អស់់លោ�ោកអ្ននកមាានចម្ងងល់់ ឬចង់់ រៀ�ៀបចំំ

ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ជាាក្រុ�ុមណាាមួួ យ សូូមទាាក់់ទងបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើង
ស៊ាា�ង ចិិ ន្តាា� អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួ ល តាាមរយៈៈទូូរសព្ទទលេ�ខ៖
០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែល ៖
truthchenda.s@dccam.org
សូូមអរគុុណ!

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់
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សាលក្រ�មសំំ ណុំំ�រឿ�ឿង០០២/០២
ដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីឯកសារដែ�លបានផ្សសព្វវផ្សាាយជា
សាធារណៈៈរបស់់សាលាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

(តពីីលេ�ខមុុន)

៦១៥. នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រកាារនៃ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវប្រ�វត្តិិ�
សាាស្រ្ត�តរបស់់ខ្លួ�ន
ួ អ្ននកជំំនាាញលោ�ោក Philip SHORT

ដើ�ើរផ្លូូ�វ) ទៅ�ៅឲ្យ�កម្មាា�ភិិបាលភូមិ
ូ ិ ភាាគដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើ

ណាាមួួ យដែ�លបញ្ជាាក់់ថាា ខៀ�ៀវ សំំផន ជំំនួួសតំំណែ�ង

ភ័័ស្ថុុតាាងបង្ហាា
�ញថាា ខៀ�ៀវ សំំផន បំំពេ�ញមុុខងាារជាាក់់
�

និិងលោ�ោក David CHANDLER ពុំំ�បានរកឃើ�ើញឯកសាារ

ប្រ�តិិភូូមកធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចចនិង
ិ ជាាទូូទៅ�ៅ គឺឺចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាា

ផងដែ�រ លើ�ើលិិខិត
ិ អនុុញ្ញាាតឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទាំំ�ងនេះ�ះ។

របស់់ ឌឿ�ឿន ជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រ ៨៧០ ឡើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� លោ�ោក
លាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ៨៧០ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លប៉៉ង់់ ត្រូ�ូវ
Philip SHORT បានថ្លែ�ែងប្រា�ប់់ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះថាា ផ្អែ�ែក

បានចាាប់់ ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ អាាចដោ�ោយសាារតែ�

ហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យ�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន» បានថាា ខៀ�ៀវ សំំផន

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុងនាាមជាាសមាាជិិ
កបក្សសជាាន់់
�

លើ�ើឯកសាារនាានាាដែ�លលោ�ោកបានអាាន លោ�ោក «មាាន
«មាានតួួនាាទីីសំំខាាន់»់ នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រនោះ�ះ�ក្រោ��ោយពីី ឌឿ�ឿន
ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួ�ន
ួ ។ លោ�ោក David CHANDLER ក៏៏បាន
សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ខៀ�ៀវ សំំផន ជំំនួួសតំំណែ�ង ឌឿ�ឿន។ ទោះ�ះ�បីី

ជាាអង្គគជំំនុំំ� ជម្រះ�ះទទួួលស្គាា�ល់់មូូលដ្ឋាា�នរបស់់អ្ននកជំំនាាញ

ទីីតាំំ�ងគាាត់់ទៅ�ៅកាាន់់មន្ទីី�រនោះ�ះ� ឬជាាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�កាារ
ខ្ពពស់់។ ដោ�ោយសាារតែ�មិិ នមាានភ័័ស្តុុតាាងគ្រ�ប់់
គ្រា�ាន់ទាាក់
់
់
�
ទងនឹឹងតួួនាាទីី របស់់ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ៨៧០ អង្គគ

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមិិ នអាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នបានទេ�ថាា គាាត់់បានបំំពេ�ញ

តួួនាាទីីជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រ៨៧០ ឬគាាត់់គ្រា�ាន់តែ�ជាា
់
«កម្មាា�

ក្នុុងកាារទាាញសន្និិ�ដ្ឋាា�នទាំំ�
ងនេះ�ះ ដែ�លជាាកាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវ
ភិិបាលដឹក
ឹ នាំំ�» នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រនេះ�ះដូូចដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយ
�
ជ្រា�ាវយ៉ាា
�ងលម្អិិ�តរបស់់អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងពីី
បានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ដែ�រឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�។

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមិិ ន
៨.៣.៤.២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាណិិ ជ្ជកម្មម
ជ
អាាចផ្ដដល់់ទម្ងងន់់សំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើ កាារស្មាា�នបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ
៦១៧. នៅ�ៅខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ
នៅ�ៅពេ�លពិិ ចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើភ័័ស្ថុុតាាងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�ល
�
អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍នៃ� ប.ក.ក. បានតែ�ងតាំំ�ង ខៀ�ៀវ សំំផន ឲ្យ�
មាាននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអង្គគជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ទាាក់់ទងនឹឹ ងមុុខងាារ
ទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្នែ�ែក «ពាាណិិ ជ្ជជកម្មមខាាងបញ្ជីី �និិងតម្លៃ�ៃ»
ជាាក់់លាាក់់របស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅក្នុុងមន្ទីី�
រ៨៧០។
�
បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះលើ�ើមុុ ខងាារដែ�លមាានស្រា�ាប់់ របស់់គាាត់ជាា
់
៦១៦. កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវជាាក់់លាាក់រ់ បស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងមន្ទីី�រ៨៧០ ដែ�លខុុសប្លែ�ែកពីីកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូ វរបស់់
អ្ននកដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងមន្ទីី�រ៨៧០ ពីីមុុនឬអ្ននកដែ�លទទួួល

ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ីនិ
� ង
ិ ជាារដ្ឋឋមន្រ្តី�ីក្រ� �សួួងកាារពាារជាាតិិ
នោះ�ះ�។ នៅ�ៅខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអ

កាារតែ�ងតាំំ�ងដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ៅតែ�មាានភាាពមិិនច្បា�ាស់់លាាស់់។

ចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍បានតែ�ងតាំំ�ង ខៀ�ៀវ សំំផន ទៅ�ៅក្នុុ�ងគណៈៈ
កម្មាា�ធិិកាារទទួួលបន្ទុុក«ពិិ
និត្យយរៀ�
ិ
ៀបចំំបញ្ជីី �ទំំនិិញដែ�ល
�

ខៀ�ៀវ សំំផន ចេ�ញលិិខិត
ិ អនុុញ្ញាាតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ (លិិខិត
ិ

ទៀ�ៀតដែ�លមាាន អៀ�ៀង សាារីី , វន វ៉េ�េ
ត និិ ង ឌឿ�ឿន ក្រោ��ោមកាារ

អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបានស្ដាា�ប់់ ភ័័ស្ថុុ�តាាងមួួ យចំំនួួនទៀ�ៀតថាា

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ត្រូ�ូវទិិញ» មកពីីប្រ�ទេ�សចិិន រួួ មជាាមួួ យសមាាជិិកផ្សេ�េង
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

ដឹឹកនាំំ�របស់់ កុុយ ធួួន។ នៅ�ៅក្នុុងកិិ
� ច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ

មិិ នអាាចបង្ហាា� ញឲ្យ�បានជាាក់់ លាាក់់ អំំពីីមុុ ខតំំណែ�ង

ជាាប្រ�ធាានគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារមួួ យបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដែ�លបង្កើ�ើ�ត

ឡើ�ើងដើ�ើម្បីីពិ
� និ
ិ ត្យយ
ិ «បញ្ហាាធនាាគាារ» រួួ មជាាមួួ យនឹឹង កុុយ

នោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងនេះ�ះក្ដីី� ភ័័ស្ថុុ�តាាងជាាឯកសាារ
នាាសម័័ យកាាលនោះ�ះ� បានបង្ហាា�ញថាា ខៀ�ៀវ សំំផន

៦១៨. នៅ�ៅពេ�លបើ�ើកសម័័ យប្រ�ជុំំ�សភាាតំំណាាងប្រ�ជាាជន

កិិច្ចចកាារពាាណិិ ជ្ជជកម្មមនៃ�របបកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។

អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ដដែ�លនោះ�ះ� ខៀ�ៀវ សំំផន ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំ�ង

ធួួន, អៀ�ៀង សាារីី និិង ឌឿ�ឿន។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១១ ដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៣ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ «គណៈៈ
កម្មាា�ធិិកាារពាាណិិ ជ្ជក
ជ ម្មម» ថ្មីី�មួួយត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយ
ស្ថិិ� តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខុុទ្ទទកាារល័័យឧបនាាយក

ទាំំ�ងអស់់ដែ�ល ខៀ�ៀវ សំំផន ត្រូ�ូវទទួួ លខុុសត្រូ�ូវ

មាានតួួនាាទីីយ៉ា�ា
ងសំំខាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារត្រួ�ួតពិិនិត្យយលើ
ិ
�ើ
ឧទាាហរណ៍៍ គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារពាាណិិ ជ្ជជកម្មម ជាាញឹឹកញាាប់់

បានស្នើ�ើ�សុំំ�សេ�ចក្ដីី� ណែ�នាំំ�ពីី ខៀ�ៀវ សំំផន លើ�ើបញ្ហាា
ពាាណិិ ជ្ជជកម្មមហើ�ើយរបាយកាារណ៍៍ គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារនេះ�ះ

និិងឯងសាារពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ពាាណិិ ជ្ជជកម្មមផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវ
រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� វន វ៉េ�េ
ត ទទួួលបន្ទុុកខាាងសេ�ដ្ឋឋ
កិិច្ចច រួួ មជាាមួួ យ
�
បានផ្ញើ�ើ�ជូូន ចម្លលងជូូនឬ ត្រូ�ូវបានអះះអាាងថាាប្រ�គល់់ជូូន
គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារចំំនួួនប្រាំ�ំផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ
នេះ�ះត្រូ�ូវបានបរិិយាាយនៅ�ៅក្នុុងកំំណត់់
ហេ�តុុកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈ
�

ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ពីីខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ ដល់់

មន្ទីី�រ៨៧០» ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅមួួ យសប្ដាាហ៍៍បន្ទាា�ប់់ ពីី

ពិិភាាក្សា�ាជាាមួួ យគណៈៈប្រ�តិិភូូពាាណិិជ្ជជកម្មមបរទេ�ស និិង

ិ
កម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ថាាជាាគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ « នៅ�ៅជុំំ�វិញ

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ដែ�លរួួ មមាានរបាយកាារណ៍៍ នៃ�កាារ

ទំំនាាក់់ទំំនងផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាាក់់ទិិនពាាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាាតិិ
វ៉ាា
�ន់់ រិិត,ព្រុំ�ំ� ញ៉ែ�ែ
ម និិង «ឈឿ�ឿន» ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំ�ងជាា
របាយកាារណ៍៍ ស្ដីីពីីបរិ
�
មាាណស្រូ�
ិ
វូ អង្កករដែ�លបញ្ជូូ�នទៅ�ៅ
សមាាជិិក។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ០៧ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ នង
សួួន ហៅ�ៅ ជ័័យ ត្រូ�ូវបានផ្លាា�ស់់ពីីគណៈៈកម្មាា�ធិិ កាារកសិិកម្មម

ឃ្លាំំ�� ង រដ្ឋឋពីីបណ្ដាា �ភូូ មិិ ភាាគនាានាា និិង របាយកាារណ៍៍

តាំំ� ងជាាបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននឲ្យ�មកជួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ

សំំណើ�ើ រសុំំ�ទិិញទំំនិិញនិិងសម្ភាា�រពីីក្រ�សួួងនាានាា និិង

មក «កាាន់់កាាប់់ពាាណិិ ជ្ជជកម្មម» ជាាមួួយ ឌឿ�ឿន ដែ�លត្រូ�ូ វតែ�ង

នេះ�ះរយៈៈពេ�លបីីខែ�បន្ថែ�ែមលើ�ើភាារកិិច្ចចរបស់់គាាត់់នៅ�ៅ

មន្ទីី�រ៨៧០។ របាយកាារណ៍៍ ដែ�លមាាននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ
អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបញ្ជាាក់់ថាា ត្រឹ�ឹមចុុងខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦

ខ្សែ�ែបណ្ដាា�ញរាាយកាារណ៍៍ របស់់ គ ណៈៈកម្មាា�ធិិ កាា រ
ពាាណិិ ជ្ជជកម្មម បានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពីី ឌឿ�ឿន ទៅ�ៅ ខៀ�ៀវ សំំផន វិិញ។

៦១៩. ខៀ�ៀវ សំំផន ទទួួលស្គា�ា ល់់ថាាជាាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�

ស្ដីី�ពីីកាារនាំំ�ចេ�ញស្រូ�ូវអង្កករ និិងទំំនិិញផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត

បញ្ជីី �សម្ភាា�រនាំំ�ចូូលពីីប្រ�ទេ�សចិិន របាយកាារណ៍៍ ស្ដីី�ពីី

កាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឥណទាានរបស់់ចិិនពីីសំំណាាក់់ កម្ពុុ� ជាា

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយនិង
ិ សាារផ្ញើ�ើ�ទៅ�ៅមករវាាងក្រុ�ុមហ៊ុុន
� FORTRA និិង ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� Ren Fung។

៦២០. ទោះ�ះ�បីីជាាមាានភាាពច្បា�ាស់់លាាស់ថាា
់ ខៀ�ៀវ សំំផន

មិិ នមាានតួនាាទីីណាាមួ
ួ
ួ យនៅ�ៅក្នុុ�ងគណៈៈរដ្ឋឋមន្រ្តី�ីពាាក់
�
់ព័ន្ធ
័ ធ

គាាត់់ ធ្វើ��ទំំនាាក់
ើ
់ ទំំន ងជាាមួួ យ ក្រ�សួួ ង នាានាានៃ�កម្ពុុ� ជាា

នឹឹងពាាណិិ ជ្ជជកម្មមឬ ពាាណិិ ជ្ជជកម្មមអន្តតរជាាតិិ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបប
កម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយក៏៏ដោ�ោយរដ្ឋឋមន្រ្តី�ីពាាក់
�
់ ព័័ន្ធនិ
ធ ង
ិ

ជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�នាំំ�ចូូលទំំនិញ
ិ ដែ�លគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអ

ហើ�ើយឧបនាាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ីទទួ
� ួលបន្ទុុកខាាងសេ�ដ្ឋឋ
កិិច្ចច
�

កាារទទួួ លខុុសត្រូ�ូ វ របស់់ គាាត់់ នៅ�ៅក្នុុ� ងមន្ទីី�រ ៨៧០

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិងក្រ�សួួងរបស់់ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀត

វិិស័័យនេះ�ះត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�ជូូនជាាសំំខាាន់ទៅ់ �ៅ ខៀ�ៀវ សំំផន

សម្ភាា� រនិិង ផលិិ ត ផលទៅ�ៅតាាមកបណ្ដាា�ភូូ មិិ ភាាគ។

គឺឺ វន វ៉ែ�ែ
ត ជាាញឹឹកញាាប់់ ត្រូ�ូវបានចម្លលងជូូននៅ�ៅក្នុុ�ង
របាយកាារណ៍៍ ក្នុុ� ងនាាមជាាអ្ននកទទួួ លទីីពីី របន្ទាា�ប់់ ពីី

កាារទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�ើមុុ ខដទៃ�ទៀ�ៀត បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើភាាព

មុុខអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទាាក់់ ទិិ នបញ្ហាា ពាាណិិ ជ្ជជកម្មម មាាន

របស់់ ក ម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិ បតេ�យ្យយ ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

អ្ននកទទួួលឯកសាារតែ�ម្នាា�ក់់ឯង ដូូចជាាករណីីថាាមិិ នមាាន

ចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍បានអនុុម័័ ត និិងសម្រួ�ួលដល់់កាារបែ�ងចែ�ក

ខៀ�ៀវ សំំផន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឯកសាារដែ�លបានដាាក់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
កាារជាាន់់ភាារកិិ ច្ចចគ្នាា�យ៉ាា
�ងច្បា�ាស់់បែ�បនេះ�ះជាាមួួ យនិិង
មិិ នច្បា�ាស់់លាាស់់នៃ�រដ្ឋឋបាលផ្នែ�ែកកិិច្ចចកាារនយោ�ោបាយ
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ឯសាារតិិចតួួចប៉ុុ
�ណ្ណោះ���ដែ�លបញ្ជាា
ះ
ក់់ថាា វន វ៉េ�េ
ត គឺឺជាា

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

កាារនាំំ�ចេ�ញនាំំ�ចូល
ូ របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
ផ្ញើ�ើ�ជូូន ខៀ�ៀវ សំំផន ជាាដើ�ើមនោះ�ះ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីី វន វ៉េ�េ
ត
ទាំំ�ងក្នុុ�ងស្រុ�ុកនិិងអន្តតរជាាតិិ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ពីីខែ�តុុលាា
ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខៀ�ៀវ សំំផន
នៅ�ៅបន្តតទទួួ លលិិ ខិិ ត និិ ង របាយកាារណ៍៍ ស្ដីី� ពីីបញ្ហាា
ពាាណិិ ជ្ជជកម្មម។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ខៀ�ៀវ សំំផន ក៏៏បាន

ឆ្នាំំ��១៩៧៦ ដល់់ដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩។

៨.៣.៤.៣. ការទទួួលខុុ សត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�សួួ ងការបរទេ�ស
ទៅ�ៅមើ�ើ លឃ្លាំំ��ងរដ្ឋឋជាាមួួយ វ៉ាា
�ន់់ រិិត ដែ�លនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
ខៀ�ៀវ សំំផន បានពិិនិត្យយផលិ
ិ
ិតផលដែ�លត្រូ�ូវបាន

៦២២. ដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយបានបង្ហាា�ញអំំពីីកំំណត់់ហេ�តុុ

ពាាណិិ ជ្ជជកម្មម ដោ�ោយបង្រៀ��ៀនពួួកគេ�អំំពីីភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�

ថាា នៅ�ៅពេ�ល អៀ�ៀង សាារីី នៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស ខៀ�ៀវ សំំ

នាំំ� ចេ� ញ និិង ប្រ�ជុំំ� ជាាមួួ យកម្មមករនិិង កម្មាា�ភិិ បាល
គោ�ោលកាារណ៍៍ និិងសីីលធម៌៌ និិងកាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោស
«ពួួកដែ�លខ្ជិិ�លធ្វើ�ើ�កាារ» ថាាជាាខ្មាំំ��ងរបស់់បក្សស។

៦២១. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះជឿ�ឿជាាក់់ ថាា ខៀ�ៀវ សំំផន បាន
អនុុវត្តតន៍៍កិិច្ចចកាារពិិនិត្យយដ៏
ិ
សំំខាាន់
៏
់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ គាាត់់បាន

ទទួួលព័័ត៌មាានពេ�
៌
ញលេ�ញ អំំពីីបញ្ហាាពាាណិិជ្ជជកម្មម និិង

ស្ដាា�ប់់ ចម្លើ�ើ�យ ឡុុង នរិិន្ទទ ដែ�លបញ្ជាាក់់ថាាមាាន«ភ័័ស្ថុុតាាង
�

ផន ទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�ើក្រ�សួួងកាារបរទេ�ស»។ សាាក្សីី�
បានឆ្លើ�ើ�យប្រា�ប់់ អ្នន កស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរបស់់ ក.ស.ច.ស.

ថាា«ពេ�លដែ�ល អៀ�ៀង សាារីី មិិ ននៅ�ៅ ខៀ�ៀវ សំំផន

គាាត់់មកទទួួលខុុសត្រូ�ូវ មកទទួួលពីីរដង តាាមខ្ញុំំចាំំ
�� �
ប្រ�ហែ�លជាា វន វ៉េ�េ
ត មកពីីរដងដែ�រ អត់់មាានថ្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�

ណាាមួួ យជំំនួួសទេ� ក្រៅ��ៅពីី ខៀ�ៀវ សំំផន និិង វន វ៉េ�េ
ត។

កម្មម ករនៅ�ៅកំំ ពង់់ ផែ�ព្រះ�ះសីីហនុុ កំំ ពុុងផ្ទេ�េរធុុងប្រេ��ងចេ�ញ
ពីីកប៉ាា
ល់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។
ថតនៅ�ៅខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��១៩៧៨។
(ហ្គុុនណាា
បឺឺយស្រ្ត�ត ម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

47

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

៦២៣. សាាក្សីី�បានអះះអាាងម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ង

សវនាាកាារថាា «ពេ�លខ្លះះ� ខៀ�ៀវ សំំផន មក» ក្រ�សួួងកាារ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

ខៀ�ៀវ សំំផន ត្រូ�ូវទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�ើក្រ�សួួងកាារបរទេ�ស
នោះ�ះ�បានទេ�។

បរទេ�សក្នុុ�ងនាាមជាា «ប្រ�ធាានស្ដីី�ទីី» ជាាអ្ននកជំំនួួស អៀ�ៀង
សាារីី ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនបានផ្ដដល់ព័
់ ត៌
័ មាានអ្វីី
៌
� បន្ថែ�ែមកទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
៨.៤ សេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបពីីសំំអាងហេ�តុុ
អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់់ថាា ទោះ�ះ�បីីជាាអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
យល់់ឃើ�ើញថាា ឡុុង នរិិន្ទទ ជាាសក្សីី�ដែ�លអាាចជឿ�ឿជាាក់់

បានជាាទូូទៅ�ៅក្ដីី� ក្រៅ��ៅពីីចំំណុុចដែ�លថាា ខៀ�ៀវ សំំផន ទៅ�ៅ

៦២៤. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរកឃើ�ើញថាា វត្តតមាានដ៏៏យូូររបស់់

ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅក្នុុ� ងមជ្ឈឈដ្ឋាា�ននយោ�ោបាយរបស់់
កម្ពុុ�ជាា បានធ្វើ�ើឲ្យ
� �ចលនាាតស៊ូូ�នេះ�ះមាានភាាពស្រ�បច្បា�ាប់់
ប៉ុុ
� ន្តែ�ែអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមិិ នមាានភ័័ស្ថុុ�តាាងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ
ដែ�លក្រោ��ោយមកត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញខ្លួួ�នថាាជាា ប.ក.ក.។
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដែ�លគាំំ� ទ្រ�ដល់់ អំំណះះអំំណាាងរបស់់
បន្ទាា�ប់់ ពីីជ័យ
័ ជម្នះះ�របស់់កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា
សាាក្សីី�នេះ�ះឡើ�ើយ។ សាាក្សីី� សាាឡុុត បាន ក៏៏បានឃើ�ើញ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខៀ�ៀវ សំំផន បាន
ខៀ�ៀវ សំំផន នៅ�ៅក្រ�សួួងកាារបរទេ�សដែ�រ នៅ�ៅពេ�ល
បន្តតដើ�ើរ តួួ នាាទីីជាាមុុ ខមាាត់់សាាធាារណៈៈរបស់់ ក ម្ពុុ� ជាា
ដែ�ល អៀ�ៀង សាារីី អវត្តតមាាន ដោ�ោយ ខៀ�ៀវ សំំផន បាន
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ដែ�លដំំបូូ ងឡើ�ើ យ គឺឺជាាឧបនាាយក
ពិិភាាក្សា�ាអំំពីីសំំបុុត្រ�យន្តតហោះ�ះ�និិងបានដឹឹកនាំំ�កាារប្រ�ជុំំ�
រដ្ឋឋមន្រ្តី�ីរ� បស់់រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលបង្រួ�បបង្រួ�
ួ
ម
ួ ជាាតិិកម្ពុុ�ជាា
អំំពីីជនបរទេ�ស។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមិិ នច្បា�ាស់់ថាា តើ�ើកាារ
ហើ�ើយចាាប់់ តាំំ�ងពីីដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៦ គាាត់់បានក្លាា�យជាា
ប្រ�ជុំំ�បែ�បនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងទៅ�ៅតាាមមុុខងាារផ្លូូ�វកាារ ឬក្រៅ��ៅ
ប្រ�ធាានគណៈៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� កាារទទួួល
ក្រ�សួួងកាារបរទេ�សនៅ�ៅពេ�លអវត្តតមាាន អៀ�ៀង សាារីី

ផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រ�សួួងនោះ�ះ�ទេ�។ សាាក្សីី� សួួង ស៊ីី�គឿ�ឿន
ក៏៏ បានជួួប ខៀ�ៀវ សំំផន ពីីរដងដែ�រនៅ�ៅក្រ�សួួងកាារ
បរទេ�ស ដោ�ោយពួួកគាាត់់ទាំំង
� ពីីរនាាក់់បានពិភា
ិ ាក្សា�ាអំំពីី
របៀ�ៀបរៀ�ៀបចំំសេ�ចក្ដីី�ព្រា�ាងអត្ថថបទសាារព័័ត៌មាានមួ
៌
ួ យ។

អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសូូ ម រម្លឹឹ� កអំំពីីកាាររក្សា�ាកាារសម្ងាា�ត់់
ទូូទៅ�ៅនៃ�កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនយោ�ោបាយរបស់់កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាា

ធិិបតេ�យ្យយ និិងអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទទួួលស្គា�ា ល់់ពីីលទ្ធភា
ធ ាព

ដែ�លថាា តាាមពិិត ខៀ�ៀវ សំំផន អាាចជួួយដល់់ផ្នែ�ែក
ផ្សេ�េងៗនៃ�កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរដ្ឋាា�ភិិបាលទៅ�ៅតាាមពេ�លវេ�លាា
ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�មុុខងាារបន្ទាា�ប់់ បន្សំំ�

របស់់គាាត់។
់ ត្រ�ង់់ចំំណុុ ចនេះ�ះអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបានរកឃើ�ើញ

រួួ ចហើ�ើយថាា គាាត់់បានបំំពេ�ញមុុខងាារបន្ទាា�ប់់ បន្សំំមួ
� ួយ

ខុុសត្រូ�ូ វរបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន គឺឺ មាានត្រឹ�ឹ មតែ�ទំំនាាក់់ទំំនង

កាារទូូត កាារចេ�ញសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ ក្នុុ�ងនាាមកម្ពុុ�ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិងកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់មាាគ៌ាា� ប.ក.ក.។

ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងនេះ�ះក្ដីី� ក្រៅ��ៅពីីតួួនាាទីីជាាប្រ�មុុខរដ្ឋឋដែ�ល
មាានត្រឹ�ឹមតែ�ឈ្មោះ�ះ��នោះ�ះ� មាានភ័័ ស្ថុុ�តាាងបង្ហាា�ញថាា

កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងមុុខងាាររបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន
បានពង្រី�ីករហូូតដល់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសំំខាាន់់ៗរបស់់បក្សស
និិ ងរដ្ឋឋ រួួមទាំំ� ង កាារត្រួ�ួតពិិនិត្យយមើ�ើលទៅ�
ិ
ៅលើ�ើកាារងាារ

ពាាណិិ ជ្ជជកម្មម និិងកាារនាំំ�ចេ�ញនាំំ�ចូូលរបស់់ប្រ�ទេ�ស
ចិិន និិងកាារដឹឹកនាំំ�វគ្គគរៀ�ៀនសូូត្រ�និង
ិ អប់់ រំំនយោ�ោបាយ។

លើ�ើសពីីនេះ�ះដោ�ោយមិិ នគិិតពីីអំំណៈៈអំំណាាងរបស់់គាាត់់
ដែ�លថាាគាាត់់មិិនបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់តួនាាទីីណាាមួ
ួ
ួ យនៅ�ៅក្នុុ�ង

ចំំនួួនក្រៅ��ៅពីីតំំណែ�ងផ្លូូ�វកាាររបស់់គាាត់។
់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែភ័័ស្ថុុតាាង
គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារមជ្ឈិិ�មបក្សសប៉ុុ
�ណ្ណោះ���ទេ�
ះ
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ខៀ�ៀវ
�
មាានភាាពមិិ នច្បា�ាស់ទាាក់
់
់ទងនិិងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ពីីកាារ

សំំផន ថែ�មទាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងតួួនាាទីីមួួយដែ�លមាាន

ក្រ�សួួងកាារបរទេ�ស ដែ�លមិិ នអាាចឲ្យ�អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

របស់់គាាត់់នៅ�ៅឯកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍

ទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន ក្នុុ�ងនាាមជាារដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�
សម្រេ��ចថាា នៅ�ៅពេ�លអវត្តតមាាន អៀ�ៀង សាារីី និិងក្រៅ��ៅពីី
កាារជួួយបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចនិិងម្ដដងម្កាា�លនោះ�ះ�
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ភាាពលេ�ចធ្លោ�ោ�ខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងបក្សស ដោ�ោយសាារតែ�វត្តតមាាន
ដែ�លពិិភាាក្សា�ាពីីបញ្ហាាសំំខាាន់ៗ
់ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច
សំំខាាន់់ៗត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�នោះ�ះ�។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

៩
៩.១.

ច្បា�ប់់ ជាធរមាន ៖ ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម
ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងមនុុ ស្សសជាតិិ

៩.១.១. ការធ្វើ�ម
ើ� នុុ ស្សសឃាត
៦២៥. ទាាក់់ទិិនសំំណុំំ� រឿ�ឿង ០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ចោ�ោទពីីឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ង

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

១៩៧៥ នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនេះ�ះធ្លាា�ប់់ បានយក
គោ�ោលកាារណ៍៍ ទូូទៅ�ៅដែ�លតុុលាាកាារមិិ នអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍នាានាា
៍

យកទៅ�ៅអនុវុ ត្តតយ៉ាា
�ងស៊ីី�សង្វាា�ក់់គ្នាា� ដែ�លថាា «បទឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ
មួួ យអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តឡើត �ើយដោ�ោយអំំ ពើ�ើអកម្មម ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�

មាានពិិ រុុទ្ធធ ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពដែ�លមាានកាាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងកាារ
ិ
ចាាត់់វិធាានកាា
រ»។ ទោះ�ះ�បីីជាា សេ�ចក្ដីី�សង្កេ�េតនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង

មនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតនៅ�ៅក្នុុ�ង

នៅ�ៅក្នុុងបរិិ
បទនៃ�កាារទទួួលខុុសត្រូ�វូ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ជាាបុុគ្គគល
�
ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� អង្គគ ជំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ំ
យល់់ឃើ�ើញថាា គោ�ោលកាារណ៍៍

កាារងាារទំំបន់់ ១មករាា និិងកាារដ្ឋាា�នសាាងសង់់ ព្រ�លាាន

វិិធាានកាារ អនុវុ ត្តតបានចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើអសកម្មមទាំំ�ងអស់់

កាារដ្ឋាា�នកាារងាារសាាងសង់់ ទំំបន់ត្រ�ពាំំ
់
�ងថ្មម កាារដ្ឋាា�ន
យន្តតហោះ�ះ�យោ�ោធាាកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង មន្ទីី�របន្តិិ�សុុខ ស-២១

មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខត្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ មន្ទីី�រសនតិិសុុខអូូ រន្សែ�ែង
និិងមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខភ្នំំ�ក្រោ��ោល និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រ�ខណ្ឌឌ នៃ�
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ចំំពោះ�ះ�ពុុទ្ធធសាាសនិិក ជនជាាតិិចាាម និិង
ជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម។
៦២៦.

អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបានសម្រេ��ចពីីមុុនរួួ ចមក

ហើ�ើយថាា កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតត្រូ�ូវបានទទួួលស្គា�ា ល់់
ជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ ក្រោ��ោមច្បា�ាប់់

ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។ ភាាគីី

នាានាានៃ�សំំណុំំ� រឿ�ឿងនេះ�ះ មិិ នបានជំំទាាស់់អំំពីីអត្ថិិ�ភាាព

នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ម នុុស្សសឃាាតដែ�លជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋ ឋក ម្មមប្រ�ឆាំំ� ង
មនុុស្សសជាាតិិ គិិតត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៦នោះ�ះ�ទេ�។

ទូូ ទៅ�ៅដែ�លចាំំ� បាច់់ ត្រូ�ូ វ បានកាាតព្វវកិិ ច្ចចក្នុុ� ងកាារចាាត់់
ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�មាានពិិរុុទ្ធ។
ធ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�អំំពើ�ើអកម្មមនឹឹងមាាន
ពិិរុុទ្ធធតែ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពដែ�លមាានកាាតព្វវកិិ ច្ចចក្នុុ�ងកាារ

ចាាត់់វិិធាានកាារតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
៦២៨. ធាាតុុផ្សំំ�នៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតអាាចត្រូ�ូវបាន
បំំពេ�ញ ទោះ�ះ�បីីជាាសាាកសពរបស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវ

បានរកឃើ�ើញឬ មិិ នត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ។ អង្គគហេ�តុុ
នៃ�កាារបាត់់ បង់់ ជីីវិិ ត របស់់ ជន រងគ្រោះ��ះ�អាាចត្រូ�ូ វ

បានសន្និិ�ដ្ឋាា�នតាាមរយៈៈភ័័ ស្ថុុ�តាាងដែ�លបានបង្ហាា� ញ
ទាំំ� ងអស់់។ អ្វីី�ដែ�លតម្រូ�ូ វឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នពីីភ័័ស្ថុុតាាង
�
នោះ�ះ�គឺឺកាារទាាក់់ទាាញសេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នដ៏៏សមហេ�តុុផល

តែ�មួួ យគត់់ដែ�លថាា ជនរងគ្រោះ��ះ�ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារ

អំំពើ�ើសកម្មម ឬអសកម្មមរបស់់ជនជាាប់់ចោ�ោទ ឬរបស់់

៦២៧. ធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ានុុម័័ តនៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត

ជនណាាម្នាា�ក់់ ឬច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�លជនជាាប់់ ចោ�ោទជាាអ្ននក

របស់់ជនណាាម្នាា�ក់់ ឬច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�លជនជាាប់់ ចោ�ោទ

ពីីកាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតពុំំ�ត្រូ�ូវបានដកចេ�ញដោ�ោយសាារ

ឬអសកម្មមដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ស្លាា�ប់់ ។ អំំពើ�ើ

កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណរបស់់ចាារីីផ្ទាា�ល់់ និិងជនរងគ្រោះ��ះ�

កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតដែ�លជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង

៦២៩. សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�លើ�ើ ក ឡើ�ើ ង ថាា កាារធ្វើ�ើ�

ផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិគិិតត្រឹ�ឹម

ជាាកាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត នៅ�ៅពេ�លដែ�លអំំពើ�ើសកម្មម ឬ

រួួ មមាានអំំពើ�ើសកម្មមឬអសកម្មម របស់់ជនជាាប់់ចោ�ោទឬ

ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�នោះ�ះ�
ើ
។ ពិិរុុទ្ធភា
ធ ាព

ជាាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើសកម្មម

តែ�ពុំំ�អាាចកំំណត់់ចំំនួន
ួ មនុុស្សសស្លាា�ប់់ សរុុប ឬពុំំ�អាាច

ទៅ�ៅតាាមករណីី មួួ យ ៗបានឡើ�ើ យ ។ ដើ�ើម្បីី�មាានកាារ
សកម្មម ឬ អសកម្មមត្រូ�ូវតែ�បានរួួ មចំំណែ�កយ៉ាា
�ងពិិត
សន្និិ�ដ្ឋាា�នរួួ មដែ�លថាាកាារសម្លាា�ប់់ បានកើ�ើតឡើ�ើងឲ្យ�ហួួស
ប្រា�កដក្នុុ� ងកាារធ្វើ�ើ� ឲ្យ�បាត់់ បង់់ ជីីវិិ ត ជនរងគ្រោះ��ះ�។
ពីីវិិមតិិសង្ស័័�យនោះ�ះ� ហេ�តុុកាារណ៍៍ ជាាក់់ លាាក់់នៃ�កាារ
អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងកត់់សម្គាា�ល់់ថាា មិិ នមាាន
ិ សង្ស័័�
សម្លាា�ប់់មនុុស្សសត្រូ�ូ វតែ�បង្ហាា�ញឲ្យ�ហួួសពីវិី មតិ
ិ
យ។
ភាាគីីណាាមួួ យជំំទាាស់់ទៅ�ៅនឹឹងចំំណុុចដែ�លថាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ត ត
មនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈអំំពើ�ើអកម្មម ដែ�លបង្កើ�ើ�តបានជាា

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

អត្តតឃាាតរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ អាាចត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុុកថាា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

អសកម្មមរបស់់ចាារីី « បាននាំំ� ឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព»

ត្រូ�ូវព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ចំំពោះ�ះ�កាារសម្លាា�ប់់ ឬកាារបង្កកឲ្យ�មាាន

ជម្រះ�ះនឹឹងបញ្ជជក់់ថាា តើ�ើកាារធ្វើ�ើអ
� ត្តតឃាាតរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់

សមស្រ�បដែ�លនាំំ�ឲ្យ�ដឹឹងថាា អំំពើ�ើសកម្មមឬអសកម្មមនោះ�ះ�

ដែ�លបានបណ្ដាា�លឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ស្លាា�ប់់ »។ អង្គគជំំនុំំ�
អាាចជាាកាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាតបានដែ�រឬទេ� ដោ�ោយសាារតែ�

បញ្ហាានេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើអង្គគហេ�តុុនាានាានៃ�
រឿ�ឿងក្ដីី� និិងចំំពោះ�ះ�ករណីីថាា ហេ�តុុកាារណ៍៍ នាានាានៃ�កាារ

ធ្វើ�ើអ
� ត្តតឃាាតត្រូ�ូវបានអះះអាាងថាា ជាាកាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត
នៅ�ៅក្នុុ�ងដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយ។

៦៣០. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះធ្លាា�ប់់ បានសម្រេ��ចថាា ធាាតុុផ្សំំ�
អត្តតនោ�ោម័័ តនៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត តម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារ
បង្ហាា�ញភ័័ស្ថុុតាាងអំំពីីចេ�តនាាជាាប់់
ចោ�ោទឬរបស់់ជនណាា
�
ម្នាា�ក់់ឬច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�លជនជាាប់់ ចោ�ោទជាាអ្ននកទទួួលខុុស

កម្មមករនៅ�ៅរោ�ោងចក្រ�នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ� ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ កៀ�ៀបសម្លីី� គដើ�ើម្បីី�នាំំ�ចេ�ញទៅ�ៅ
បរទេ�សថតនៅ�ៅខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��១៩៧៨។
(ហ្គុុនណាា
បឺឺ យស្រ្ត�តម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�
�

ព្យយសនកម្មមលើ�ើរូូបកាារធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដោ�ោយមាានហេ�តុុផល

ិ មនុុស្សស។ យុុត្តិិ�សាាស្ដ្រ�រ
អាាចធ្វើ�ើឲ្យ� �មាានកាារបាត់់បង់់ជីីវិត
បានបញ្ជាាក់់ច្បា�ាស់់ថាា កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតដែ�លជាា
ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ មិិ នត្រូ�វូ ឲ្យ�មាានកាារគិិត
ទុុកជាាមុុននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

៦៣១. នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបដិិសេ�ធកាារជំំទាាស់់ ទៅ�ៅនឹឹងកាារ
កំំណត់់និយ
ិ មន័័យនៃ�កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាតរបស់់អង្គគជំំនុំំ�
ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងនៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២/០១ អង្គគ

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូ លបានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាាធាាតុុផ្សំំ�
អត្តតនោ�ោម័័ តនៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លអត្ថិិ�ភាាពក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥

«ត្រូ�ូវតែ�កំំណត់់និយ
ិ មន័័យឲ្យ�មាានលក្ខខណៈៈទូូលាាយ

តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ

50

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

(Largo sensu) ដើ�ើ ម្បីី� រួួ មបញ្ចូូ�លនូូវ ចេ�តនាាដោ�ោយ

ទាំំ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�អះះអាាងថាា ធាាតុុផ្សំំ�

ទទួួលយកនិិយមន័័យដូូចខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ៖

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ បានកំំណត់់

ប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) ផងដែ�រ» និិង បាន
កាារកំំណត់់និយ
ិ មន័័យ ដែ�លជាាលក្ខខណៈៈបច្ចេ�េកទេ�សលើ�ើចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis)

សំំខាាន់់ៗ នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ម នុុស្សសឃាាតនៅ�ៅក្នុុ� ងឧក្រិ�ិ ដ្ឋ ឋក ម្មម

ត្រឹ�ឹមតែ�ចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ ប៉ុុ
� ណ្ណោះ���និិ
ះ
ងមិិ នបាន
ពន្លាា�តទៅ�ៅដល់់ចេ�តនាាបង្កកឲ្យ�មាានព្យយសនកម្មមលើ�ើរូូប

មាានដូូចតទៅ�ៅ៖ ប្រ�សិិនបើ�ើ ចាារីីបង្ហាា�ញពីីអាាកប្បបកិិរិយាា
ិ

ិ
កាាយដោ�ោយដឹឹងថាា អាាចនឹឹងនាំំ�ឲ្យ�មាានកាារបាត់់បង់់ជីីវិត

សម្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារតែ�ចាារីី «សម្រ�បសម្រួ�ួលខ្លួ�នទទួ
ួ
ួល

នេះ�ះ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន បានបញ្ជជក់់សាា

ដែ�លបង្កកឲ្យ�បាត់់បង់់ជីីវិិតមនុុស្សស ចាារីីមាានចេ�តនាា

មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន

យក» ឬ «ស្រុះ�ះ�ស្រួ�ួលទទួួលយក» បើ�ើ ទោះ�ះ�បីីទំំនងជាា

ឡើ�ើងវិិញនូូវទឡ្ហីី�ករណ៍៍ នាានាាដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើង និិង

សម្លាា�ប់់ ត្រូ�ូវបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងដោ�ោយ «មិិ នអើ�ើពើ�ើអំំពីី

នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលប្ដឹឹ�ងសាាទុុក្ខខ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត មេ�ធាាវីី

ហាានិិភ័័យតិិចតួួចក៏៏ ដោ�ោយ ក៏៏ អាាចកំំណត់់បានថាា ជាា

បានរំំលោ�ោភលើ�ើគោ�ោលកាារណ៍៍ នីីត្យា�ានុុកូូលភាាព ដោ�ោយ

ក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំដែ�លត្រូ�ូវបានចាាត់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ ថាា
ជាាកាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតដោ�ោយសាារកាារធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស

ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ដោ�ោយមិិ នត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវ និិងថាាច្បា�ាប់់ នាានាាមុុន

នឹឹងមាានកាារសម្លាា�ប់់ ក៏៏ដោ�ោយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�សិិនបើ�ើ កាារ

ត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធដោ�ោយអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូល

តម្លៃ�ៃជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស» បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអំំពើ�ើនោះ�ះ�មិិនមាាន

កាារពាារក្ដីី�ឆ្លើ�ើ�យតបថាា អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូល

កាារសម្លាា�ប់់ មនុុស្សសដោ�ោយចេ�តនាាដែ�រ។កាារសម្លាា�ប់់

ផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើច្បា�ាប់់ពីីបណ្ដាា �លប្រ�ទេ�សនាានាា នៅ�ៅក្រោ��ោយ

ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដែ�លអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបាន

នៅ�ៅក្នុុងសហរដ្ឋឋ
អាាមេ�រិិក អាាចបំំពេ�ញតាាមលក្ខខណៈៈ
�
វិិ និ ិច្ឆ័័� យនៃ�ប្រ�ព័័ ន្ធ ច្បា�ាប់
ធ
់ ស៊ីី� វិិ លស្ដីី� ពីីចេ� តនាាដោ�ោយ

យកមកធ្វើ�ើ�ជាាសំំអាាងនោះ�ះ� មិិ នបានបង្ហាា�ញអំំពីីអត្ថិិ�ភាាព

ចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) ពុំំ�បាន

បង្ហាា�ញឆន្ទៈៈ�ទទួួ លយកជាាច្បា�ាប់់ របស់់រដ្ឋឋ (opinion

ប្រ�ហែ�សទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

១៩៧៥ នោះ�ះ�ឡើ�ើង។

ប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis)។ […] គោ�ោលគំំនិិតនៃ�

នៃ�កាារអនុុវត្តតច្បា�ាប់់ ជាាទូូទៅ�ៅនិិងស៊ីី�ចង្វាា�ក់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ង

ចំំណោ�ោមរដ្ឋឋទាំំ� ងឡាាយ ហើ�ើយក៏៏មិិនបានបង្ហាា�ញអំំពីីកាារ

រួួ មបញ្ចូូ�លនូូវបទដ្ឋាា�ននៃ�កាារធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សឬ ធ្វេ�េស

juris) ដែ�លបង្កើ�ើ�តបានជាាវិិធាានទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ មុុនឆ្នាំំ��

៦៣២. មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន អះះអាាងថាា

៦៣៣. បន្ទាា�ប់់ មក មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន លើ�ើក

មនុុស្សសឃាាតដែ�លបានទទួួលយកដោ�ោយអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

ពាាក់់ព័័ន្ធនិ
ធ ង
ិ បញ្ហាានេះ�ះថាា ហេ�តុុអ្វីី� បានជាាអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

កាារកំំណត់់និយ
ិ មន័័យអំំពីីធាាតុុផ្សំំ�សំំខាាន់នៃ់ �កាារធ្វើ�ើ�

ទឡ្ហីី�ករណ៍៍ ជាាច្រើ�ើ�ន តាាមកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់ខ្លួ�ន
ួ

នេះ�ះនិិងអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូល រំំលោ�ោភបំំពាាន

តុុលាាកាារកំំពូូលមាានកំំហុុសនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវិិភាាគទាាក់់ទង

ជាាកាារអនុុវត្តតបទដ្ឋាា�នធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័ តិិក្នុុ�ងកម្រិ�ិ ត

ដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ។ មេ�ធាាវីី

អាាចប្រ�មើ�ើលឃើ�ើញជាាមុុន និិងមិិនអាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់

របស់់អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារអំំពីីរឿ�ឿងក្ដីី� ពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ

ទៅ�ៅលើ�ើគោ�ោលកាារណ៍៍ នីីត្យា�ានុុកូូលភាាព ដោ�ោយហេ�តុុថាាវាា

និិងបទដ្ឋាា�នធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័ តិនៃិ �កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត

ទាាបជាាងចេ�តនាាដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ ដែ�លមិិ ន

កាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន ជំំទាាស់់ទៅ�ៅនឹឹងកាារបកស្រា�ាយ

ចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�លើ�ើកឡើ�ើង
ថាា អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងបានផ្អែ�ែកលើ�ើនិយ
ិ មន័័យ

វេ�ជ្ជជសាាស្រ្ត�ត (Medical Case) និិងកាារផ្អែ�ែករបស់់អង្គគ

តុុលាាកាារមិិ នអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍នាានាា
៍
ដែ�លសុុទ្ធធតែ�មិិនត្រូ�វូ បាន

អនុុលោ�ោមតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ នីីត្យា�ានុុកូូលភាាពនិិយមន័័យ

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទៅ�ៅលើ�ើច្បា�ាប់់ជាាតិិនិង
ិ ច្បា�ាប់់ យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត។

ដែ�លយកមកពីីយុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តក្រោ��ោយៗមកទៀ�ៀតរបស់់

៦៣៤. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងសូូមរម្លឹឹ�កថាា ដើ�ើម្បីី�

ទទួួលយកដោ�ោយអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅតុុលាាកាារ

នៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត ដែ�លអាាចអនុុវត្តតបាននៅ�ៅក្នុុ�ង

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

រឿ�ឿងក្ដីី� នេះ�ះត្រូ�ូវតែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងអំំពីីស្ថាា�នភាាពនៃ�ច្បា�ាប់់

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិនៅ�ៅត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ ផ្ទុុយទៅ�ៅ
�

នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពលំំបាកឬជាាពិិសេ�ស នៅ�ៅពេ�លមាាន
ជំំងឺឺ ធ្ងងន់ធ្ងង
់ របានដែ�រឬទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពបែ�បនេះ�ះ

ប្រ�កាារនេះ�ះមិិ នបានរាារាំំ�ងអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមិិ នឲ្យ�យោ�ោង

ិ របស់់បុុគ្គគលទាំំង
លើ�ើអាាយុុជីីវិត
� ឡាាយដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�

នឹឹងកាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នរបស់់មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន
ទៅ�ៅសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចក្រោ��ោយៗមកទៀ�ៀតដែ�លស្រា�ាយ
បំំភ្លឺឺ� ឬបកស្រា�ាយច្បា�ាប់់ នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

ចេ�តនាាបានរួួ មបញ្ចូូ�លកាារប្រ�ថុុយនឹឹងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ទៅ�ៅ
យកមកពិិសោ�ោធ ដោ�ោយដឹឹងថាាកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទំំនងជាា

ិ ។ ដូូច្នេះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាារឿ�ឿង
នឹឹងនាំំ�ឲ្យ�មាានកាារបាត់់បង់់ជីីវិត

៦៣៥. នាាពេ�លបច្ចុុប្បបន្នន
យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់តុុលាាកាារមិិ ន
�

ក្ដីី�ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ វេ�ជ្ជជសាាស្រ្ត�ត (Medical Case) មិិ នបានយោ�ោង

នៃ�កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត រួួ មបញ្ចូូ�លទាំំ�ងគោ�ោលគំំនិិតនៃ�

នោ�ោម័័ តិិ ដែ�លជាាចំំណុុ ចដែ�លអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារ

អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍នាានាាបានទទួ
៍
លស្គា
ួ
�ា ល់់ថាា ធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័ តិិ

ឲ្យ�បានច្បា�ាស់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារអនុុវត្តតបទដ្ឋាា�ននៃ�ធាាតុុផ្សំំ�អន្តត

ចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) ។ ទោះ�ះ�បីីជាា

កំំពូូលបានទទួលស្គា
ួ
�ា ល់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាា

ទេ� ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី� សម្រេ��ចមួួ យចំំនួួនរបស់់តុុលាាកាារ

សំំអាាងមួួ យក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមូូ លដ្ឋាា�នសំំអាាងផ្លូូ�វច្បា�ាប់់

បាច់់សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត។

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ដោើ �ោយចេ�តនាាក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តទាាបជាាងចេ�តនាា

អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ពិិតជាាបានផ្ដដល់់នូវូ គោ�ោលកាារណ៍៍ ណែ�នាំំ�ក៏៏

៦៣៧. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងកត់់សម្គាា�ល់់ថាា អង្គគ

កំំពូូលបានវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើស្ថា�ា នភាាពនៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀម

ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ វេ�ជ្ជជសាាស្រ្ត�ត ( Medical Case) ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���ទេ�
ះ
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ

៦៣៦. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានបកស្រា�ាយ

« បានបញ្ជាាក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត » ទៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន

ដំំបូូ ង ជឿ�ឿជាាក់់ ថាា រឿ�ឿងក្ដីី� ពាាក់់ ព័័ ន្ធ នឹ
ធ ង
ឹ វេ�ជ្ជជសាាស្រ្ត�ត
យ៉ាា
�ងណាា ទាាក់់ទិនកាា
ិ
រប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ជាាក់់លាាក់់
(Medical Case) អាាចត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុុកថាា ជាាមូូ លដ្ឋាា�ន
នោះ�ះ� យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនេះ�ះមិិ នស៊ីីច
� ង្វាា�ក់់គ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�

ជាាច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងកាារដាាក់់ កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ អន្តតរជាាតិិសម្រា�ាប់់ប្រ�ទេ�សរវ៉ាា
�ន់់ដាា (ICTR)
ចំំណោះ�ះ�កាារសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយចេ�តនាា ទោះ�ះ�បីីជាាចាារីីបាន
បានលើ�ើកឡើ�ើងថាាកាារគិិតទុុកជាាមុុន គឺឺជាាតម្រូ�ូវកាារចាំំ�
ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាាយុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់តុុលាាកាារមិិ ន

ដោ�ោយចំំពោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ។

ដោ�ោយ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលមិិនផ្អែ�ែកតែ�ទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងក្ដីី�
ទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥។

ក៏៏បានយល់់ឃើ�ើញផងដែ�រថាា ទម្លាា�ប់់ អនុវុ ត្តតក្នុុ�ងស្រុ�ុក

ជាាពិិសេ�សរឿ�ឿងក្ដីី�ពាាក់់ព័័ន្ធនិ
ធ ង
ិ វេ�ជ្ជជសាាស្រ្ត�ត (Medicaial

របស់់ខ្លួួ�នដែ�លថាា កាារធ្វើ�ើ� មនុុស្សសឃាាតដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម
ប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ បានរួួ មបញ្ចូូ�លនូូវសញ្ញាានៃ�ចេ�តនាា

ប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិយមន័័យនៃ�កាារធ្វើ�ើ�

៦៣៨. ដូូចដែ�លអង្គគបុុរេ�ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបានទទួួលស្គា�ា ល់់

កាារវិិភាាគលើ�ើអង្គគហេ�តុុនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី�បង្ហាា�ញថាា ទោះ�ះ�បីីជាា

ទូូទៅ�ៅអាាចជាាជំំនួួយចំំពោះ�ះ�កាារកំំណត់់អំំពីីធាាតុុផ្សំំ�នៃ�

យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តក្រោ��ោយសង្គ្រា�ា� មលោ�ោកលើ�ើ ក ទីីពីីរនិិង

case) ដោ�ោយរួួ មបញ្ចូូ�លនូូវសញ្ញាាណនៃ�ចេ�តនាាដោ�ោយ

ដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) ។

មនុុស្សសឃាាតដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ។

រួួ ចមកហើ�ើយ កាារពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើគោ�ោលកាារណ៍៍ ច្បា�ាប់់

វេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�តរបស់់ពួក
ួ ណាាហ្ស៊ីី�� មិិ នបានយកចិិត្តតទុុកដាាក់់

ិ របស់់បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�ូវបាន
ទាាក់់តែ�សោះ�ះ�អំំពីីអាាយុុជីីវិត

ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមអន្តតរជាាតិិ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមនោះ�ះ�ត្រូ�ូវ
បានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុងច្បា�ាប់់
ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិ ។
�

គេ�យកមកពិិសោ�ោធយ៉ាា
�ងឃោ�ោរឃៅ�ៅឬថែ�មទាំំ�ងគិិតថាា
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃអំំពីីអត្ថិិ�ភាាពនៃ�គោ�ោលកាារណ៍៍
កាារស្លាា�ប់់ រ បស់់ ម នុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លជាាលទ្ធធផល

ច្បា�ាប់់ ទូូទៅ�ៅ « កាារយោ�ោងមិិ នត្រូ�វូ សម្អាា�ងទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធ ធ

គោ�ោលបំំណងរបស់់ពួក
ួ គេ� គឺឺដើ�ើម្បីីធ្វើ�
� �កាា
ើ រវាាយតម្លៃ�ៃថាា

ស៊ីី�វិិល «រហូូទដល់ទាាត់
់
ចោ�
់ ោលប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ ដទៃ�ទៀ�ៀត

នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីមួួ យចំំនួួន
ិ
តើ�ើ បុុគ្គគលទាំំ�ងនោះ�ះ�អាាចមាានលទ្ធធភាាពរស់់រាានមាានជីីវិត
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ច្បា�ាប់់ ជាាតិិតែ�មួួយមុុខដូូចជាា ច្បា�ាប់់ កុំំ�មិិនឡឬ ច្បា�ាប់់

នោះ�ះ�ទេ�» និិងតម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើគោ�ោល
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

កាារណ៍៍ នាានាា «ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធគ
ធ តិិយុុត្តិិ�សំំខាាន់ៗ
់

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

នៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោក» ។ ទោះ�ះ�បីីជាាខ្លឹឹ�មសាារនៃ�គោ�ោល

ខ្លួួ�នក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៨៨១ មកប្រ�ទេ�សហូូឡង់់បានបែ�ងចែ�ក
ដាាច់់ពីីគ្នាា�រវាាងមនុុស្សសឃាាតដោ�ោយចេ�តនាា («doodslad»)

ទូូលាាយទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធច្បា�
ធ ាប់់ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោក

បទល្មើ�ើ� សមួួ យ ប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតឡើ�ើ ង «ដោ�ោយមាានចេ�តនាា»

កាារណ៍៍ ទូូទៅ�ៅ «មិិ នតម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារអង្កេ�េតឲ្យ�បានទូូលំំ
ក៏៏ដោ�ោយ» ក៏៏វាាមាានសាារសំំខាាន់់ផងដែ�រក្នុុ�ងកាារចៀ�ៀស

វាាងនូូវ «កាារយកតាាមលំំនាំំ� ឬកាារផ្ទេ�េរដោ�ោយមិិ នបាន

និិងកាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត («moord») ។ ដើ�ើម្បីី�អាាចឲ្យ�
(«opzettelijk») ច្បា�ាប់់ ប្រ�ទេ�សហូូឡង់់បានទទួួលស្គា�ា ល់់ថាា

ពិិចាារណាាពីីច្បា�ាប់់ ជាាតិិ ទៅ�ៅដាាក់់ បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រ

ចេ�តនាាក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តណាាក៏៏ដោ�ោយ រួួ មទាំំ�ង ចេ�តនាាដោ�ោយ
ប្រ�យោ�ោលផងដែ�រនោះ�ះ�(dolus evetualis) («voorwaar-

៣៣៩. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូល បានពិិនិត្យយទៅ
ិ �ៅលើ�ើ

នៃ�ចេ�តនាាប្រ�យោ�ោល (dolus evetualis) ត្រូ�ូវបានទទួួលយក

កាារនីីតិិវិិធីីព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ អន្តតរជាាតិិ»។

ច្បា�ាប់់ ដែ�លយកមកអនុុវត្តត នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ កុំំ�មិិន
ិ
ឡ និិងច្បា�ាប់់ ស៊ីីវិ� លមួ
ួ យចំំនួួន និិងបានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា «នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងយុុត្តិិ�កាារក្នុុ�ងស្រុ�ុកទាំំ�ងអស់់ដែ�ល […] បានពិិនិត្យយ
ិ
នោះ�ះ�ឃើ�ើញថាា ធាាតុុផ្សំំ�អន្តតនោ�ោម័័ តនៃ�អំំពើ�ើមនុុស្សសឃាាត

ដោ�ោយចេ�តនាា គឺឺជាាលក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាា
ចាារីីបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ដោើ �ោយចេ�តនាាក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តទាាបជាាង
ចេ�តនាាដោ�ោយចំំពោះ�ះ�ក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ ក៏៏ដោ�ោយ»។

៦៤០. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូង បានធ្វើ�ើ�កាារវិិភាាគបន្ថែ�ែម

ទៀ�ៀត ទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ នាានាាដែ�លអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

តុុលាាកាារកំំពូូលបានយោ�ោង៧ទៅ�ៅលើ�ើច្បា�ាប់់យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
ដែ�លចុះះ�កាាលបរិិច្ឆេ�េទក្រោ��ោយឆ្នាំំ��១៩៧៥។

delijk opzet») មាានភាាពគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ ់ហើ�ើ យ។ គោ�ោលគំំនិិ ត

ដោ�ោយតុុលាាកាារកំំពូូលប្រ�ទេ�សហូូឡង់់ ចាាប់់ តាំំ�ងពីី
ឆ្នាំំ��១៩១១។

៦៤៣. នៅ�ៅប្រ�ទេ�សអ៊ីី� តាាលីី ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៣១

បានចែ�ងអំំពីីប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗនៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត
(omicidio) ដើ�ើ ម្បីី� កំំណត់់ លក្ខខ ណៈៈអំំពើ�ើ ដែ�លបង្កកឲ្យ�

ជនរងគ្រោះ��ះ�ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើ ក ម្រិ�ិ ត នៃ�ធាាតុុ
អត្តតនោ�ោម័័ តិ៖
ិ «omicidio doloso (បទមនុុស្សសឃាាតដោ�ោយ

ចេ�តនាា)» «omicidio perterintenzionale (បទមនុុស្សស
ឃាាតដែ�លកើ�ើតចេ�ញមកពីីអំំពីីហិិង្សា�ាដែ�លចាារីីមាាន

ចេ�តនាាធ្វើ�ើឲ្យ� �ជនរងគ្រោះ��ះ�មាានរបួួ សស្នាា�ម ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនមាាន
ចេ�តនាាធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ស្លាា�ប់់ ទេ�)» ឬ omicidio

៦៤១. ក្រៅ��ៅពីីប្រ�ភពនាានាាមុុនឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដែ�លជាា

colposo (កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាតដែ�លកើ�ើតចេ�ញមកពីីកាារ

ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សអាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ មាានយុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត

យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តប្រ�ទេ�សអ៊ីី� តាាលីី បានកំំ ណត់់តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��

អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានធ្វើ��កាា
ើ រពិិនិត្យយនោះ�ះ�
ិ

ច្បា�ាស់់លាាស់់និង
ិ ស៊ីី�ចង្វាា�ក់់គ្នាា�តាំំ�ងពីីដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៥៥

ដែ�លបង្ហាា�ញពីីចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) ថាាមាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់សម្រា�ាប់
់
់ គោ�ោលបំំណង

នៃ�កាារកំំណត់់និយ
ិ មន័័យអំំពីីកាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត។ នៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សអូូ ទ្រី�ីស ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ បាន

កំំណត់់ឲ្យ�មាានកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ចំំពោះ�ះ�
អំំពើ�ើដោ�ោយចេ�តនាាដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាា ដោ�ោយមាាន
ចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) បានចាាក់់

ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សឬកាារមិិ នយកចិិត្តតទុុកដាាក់់របស់់ចាារីី)»។

១៩៧០ ថាាពាាក្យយចេ�តនាា (dolus) សម្រា�ាប់់ គោ�ោលបំំណង

នៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតដោ�ោយចេ�តនាា (omicidio doloso)
រួួ មបញ្ចូូ�លទាំំ�ងចេ�តនាា ដោ�ោយប្រ�យោ�ោល dolus eventualis(«dole eventuale») ផងដែ�រ។

៦៤៤. ទោះ�ះ�បីីជាាក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ប្រ�ទេ�សប៊ែ�ែលហ្ស៊ីី��ប

និិង ប្រ�ទេ�សបារាំំ�ង មាានបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�យ៉ាា
�ង

ខ្លាំំ�ង
� ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ
ន្តែ�ែច្បា�ាប់
�
់ប្រ�ទេ�សប៊ែ�ែលហ្ស៊ីី�ក
� បានទទួួល

ស្គាា�ល់់តាំំ�ងពីីយូូ រយាារណាាស់់មកហើ�ើយនូូវគំំនិិតនៃ�
ឫសយ៉ាា
�ងមាំំ�ចំំពោះ�ះ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមដោ�ោយចេ�តនាា
ចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus evenrualis) ថាាជាាទម្រ�ង់់
នៅ�ៅប្រ�ទេ�សស្វីី�ស នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៤៣។
នៃ�ចេ�តនាាដែ�លមាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់ក្នុុ
់ �ងកាារបំំពេ�ញ
៦៤២. ចាាប់់ តាំំង
� ពីីកាារអនុវុ ត្តតម័័ តិក្រិ �មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ របស់់
នូូវធាាតុុផ្សំំ�អន្តតនោ�ោម័័ តិនៃិ �កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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៦៤៥. កាារវិិភាាគរបស់់អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូល

ទៅ�ៅលើ�ើយុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនិង
ិ ច្បា�ាប់់ មុុនឆ្នាំំ��១៩៧៥ ក៏៏បាន

បង្ហាា�ញឲ្យ�ឃើ�ើញច្បា�ាស់់ផងដែ�រថាា ធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័ តិិ
នៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ កុំំ� មិិនឡ
(Common Law) រួួ មមាាន ប្រ�ទេ�សអង់់ គ្លេ�េស ប្រ�ទេ�ស

ឥណ្ឌាា� និិងប្រ�ទេ�សអូូ ស្រា្ត�ត�លីី គឺឺមាានភាាពស៊ីី�ចង្វាា�ក់់គ្នាា�

ជាាមួួ យនឹឹងសញ្ញាានៃ�ចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus
eventualis) ។

៦៤៦. លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ក្រៅ��ៅពីីប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ កុំំ�មិិនឡ

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

ដោ�ោយចេ�តនាាក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តទាាបជាាងចេ�តនាាដោ�ោយចំំពោះ�ះ�
ក៏៏ដោ�ោយ។
៦៤៨. ករណីីលើ�ើកលែ�ងដែ�លគួួរឲ្យ�កត់់សម្គាា�ល់់មួួយ

ចំំពោះ�ះ�គោ�ោលកាារណ៍៍ នេះ�ះ គឺឺច្បា�ាប់់ប្រ�ទេ�សបារាំំ�ងនិិង
ច្បា�ាប់់ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាដែ�លចូូលជាាធរមាាននៅ�ៅមុុនឆ្នាំំ��
១៩៧៥។ កាារពិិនិត្យយមើ�
ិ
ើ លទៅ�ៅលើ�ើប្រ�វត្តិិ�នៃ�គោ�ោល
គំំនិិតនៃ�កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតនៅ�ៅក្នុុ�ងច្បា�ាប់់ ប្រ�ទេ�ស
បារាំំ�ងបង្ហាា�ញឲ្យ�ឃើ�ើញថាា កាារកំំណត់់និយ
ិ មន័័យផ្នែ�ែក

ច្បា�ាប់់ នៃ�បទល្មើ�ើ�សនេះ�ះមាានភាាពខុុសគ្នាា�។ ក្រ�មព្រ�ហ្មម

និិងប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ ទ្វីី�បអ៊ឺឺ�រ៉ុុ
�ប ដែ�លអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារ
ទណ្ឌឌ ដែ�លបានអនុុម័័ ត នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៨១០ បានកំំណត់់
កំំពូូលបានពិិនិត្យយនោះ�ះ�
ិ
អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងក៏៏

និិយ មន័័យ នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ម នុុស្សសឃាាតត្រឹ�ឹ ម តែ�ជាាអំំពើ�ើ

គោ�ោលគំំនិិតស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នៃ�កាារកំំណត់់ឲ្យ�មាានកាារទទួួល

បង្ហាា�ញភ័័ស្ថុុតាាងអំំពីីចេ�តនាាជាាក់់
លាាក់់ក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់
�

៦៤៧. មាាត្រា�ា១០៣ នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៦០ របស់់

បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតហិិង្សា�ាដោ�ោយចេ�តនាាហើ�ើយអំំពើ�ើហិង្សា
ិ �ា

បានសង្កេ�េតឃើ�ើញដែ�លថាា នៅ�ៅប្រ�ទេ�សរុុស្ស៊ីី�� និិង ជប៉ុុ
�ន
ចេ�តនាាប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ ហើ�ើយច្បា�ាប់់ មិិនបានត្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារ
ខុុសត្រូ�ូវព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ មាានអត្តិិ�ភាាពត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។

ឡើ�ើយ។ វាាជាាកាារគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់ក្នុុ
់ �ងកាារបង្ហាា�ញថាា ចាារីី

ឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមនៃ�កាារសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយចេ�តនាាដែ�លកំំណត់់

នោះ�ះ�បានបណ្ដាា�លឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ស្លាា�ប់់ ។ នៅ�ៅក្នុុ� ង
ឆ្នាំំ��១៨៣២ ក្រុ�ុមអ្ននកតាាក់់ តែ�ងច្បា�ាប់់ របស់់បារាំំ�ង

មនុុស្សស។ មាាត្រា�ា៨ នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ដដែ�លនេះ�ះ

និិង«អំំពើ�ើហិង្សា
ិ �ាដោ�ោយចេ�តនាាដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យ�ស្លាា�ប់់

ដូូចតទៅ�ៅនេះ�ះ៖ «បទឧក្រិ�ិដ្ឋមួ
ឋ ួ យត្រូ�ូវបានទទួួលស្គា�ា ល់់ថាា

ភ័័ស្ថុុ�តាាងអំំពីីចេ�តនាាជាាក់់ លាាក់់ក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ បាន

លក្ខខណៈៈនៃ�សកម្មមភាាពឬភាាពប្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យរបស់់ខ្លួ�ន
ួ

ដែ�ល «អំំពើ�ើហិង្សា
ិ �ាដោ�ោយចេ�តនាាដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យ�

ផលវិិបាកដែ�លមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់ជីីវិ
់ ិតមនុុស្សស នឹឹង

ថាា ចាារីីមាានចេ�តនាាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតហិិង្សា�ា ហើ�ើយថាាអំំពើ�ើហិង្សា
ិ �ា

អនុញ្ញា
ុ ត
ា ឲ្យ�ផលវិិបាកទាំំ�ងនោះ�ះ�កើ�ើតមាានឡើ�ើង»។ នៅ�ៅ

ត្រូ�ូវបានពិិពណ៌៌នាាថាា គ្មាា�នមរណៈៈចេ�តនាា(dolus prae-

ឡើ�ើង ប្រ�សិិនបើ�ើ ចាារីីបានដឹង
ឹ ថាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្លួ�ន
ួ

ហេ�តុុកាារណ៍៍ ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យ�ស្លាា�ប់់ នេះ�ះដែ�រ។ ភាាព

ជាាកាារសម្លាា�ប់់ ចេ�តនាា ប្រ�សិិនបើ�ើ ចាារីីប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើ

៦៤៩. ទាំំ�ងច្បា�ាប់់បារាំំង
� និិងច្បា�ាប់់កម្ពុុ�ជាា បានចាាត់់ទុុកថាា

សាាធាារណរដ្ឋឋសង្គគមនិិយមសហភាាពសូូវៀ�ៀត ចែ�ងអំំពីី
នូូវអំំពើ�ើដោ�ោយចេ�តនាាដែ�លបណ្ដោ�ោ�លឲ្យ�បាត់់បង់់ជីីវិិត

បានកំំណត់់ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាង«កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត»

បានកំំណត់់និយ
ិ មន័័យនៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយចេ�តនាា

ដោ�ោយគ្មាា�នចេ�តនាាសម្លាា�ប់់ » ។ ជាាលទ្ធធផលកាារបង្ហាា�ញ

បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងដោ�ោយចេ�តនាា ប្រ�សិិនបើ�ើ ចាារីីដឹង
ឹ អំំពីី

ក្លាា�យជាាធាាតុុផ្សំំ�នៃ�កាារកាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត ខណៈៈ

ិ មនុុស្សស ប្រ�មើ�ើ លដឹង
ដែ�លមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់ជីីវិ
់ ត
ឹ អំំពីី

មនុុស្សសស្លាា�ប់់ ដែ�លគ្មាា�នចេ�តនាាសម្លាា�ប់់ » គ្រា�ាន់់តែ�តម្រូ�ូវ

មាានបំំណងចង់់ កើ�ើតមាានផលវិិបាកនោះ�ះ�ឬ មាានចេ�តនាា

នេះ�ះបានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ស្លាា�ប់់ ។ ធាាតុុផ្សំំ�នៃ�ចេ�តនាា

ter intentionem) ដោ�ោយសាារចាារីីពុំំ�មាានចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារ
ប្រ�ទេ�សជប៉ុុ
�ន នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៤៩ តុុលាាកាារកំំពូូលបាន
សម្លាា�ប់់ ហើ�យ
ើ ចាារីីក៏៏ មិិនបានទទួួលយកហាានិិភ័័យនៃ�
សម្រេ��ចថាា កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាតអាាចត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត

ខុុសគ្នាា�នេះ�ះត្រូ�ូវបានយកមកដាាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងច្បា�ាប់់
អាាចធ្វើ�ើឲ្យ� �មនុុស្សសស្លាា�ប់់ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាា ប្រ�សិិនបើ�ើ
ចាារីីបានដឹឹងថាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្លួ�នអាា
ួ
ចធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ព័័ន្ធ ធ កម្ពុុ� ជាា និិងមាានអត្ថិិ�ភាាពតាំំ�ងពីីដាាក់់ បញ្ជូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ង
ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ កម្ពុុ�ជាាឆ្នាំំ��១៩៥៦ ត្រ�ង់់ មាាត្រា�ា ៥០៣
ច្បា�ាប់់ ទាំំ�ងនេះ�ះ ច្បា�ាប់់ ឬច្បា�ាប់់ យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តបានកំំណត់់
មកម្ល៉េះ�ះ��។
យ៉ាា
�ងច្បា�ាស់់ថាា អំំពើ�ើនោះ�ះ�ជាាបទល្មើ�ើ�សព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ដែ�ល

54

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ អាាចត្រូ�ូវបានសន្និិ�ដ្ឋាា�នចេ�ញពីី
ភ័័ស្ថុុតាាងប្រ�យោ�ោល
ជាាពិិសេ�ស នៅ�ៅពេ�លដែ�លអំំពើ�ើ
�

បណ្ដោ�ោ�យឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ម្នាា�ក់់ឬច្រើ�ើ�ននាាក់់ស្លាា�ប់់ និិង

វាាអាាចបណ្ដាា�លឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�សម្លាា�ប់់ ដោ�ោយគេ�អាាច

បង់់ ជីីវិិតនោះ�ះ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះជឿ�ឿជាាក់់

នោះ�ះ�បង្ហាា�ញឲ្យ�ឃើ�ើញនូូវភវនីីយភាាពកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់ ដែ�ល

យ៉ាា
�ងហោ�ោចណាាស់់បុុគ្គគលនោះ�ះ�ទទួល
ួ យក ឬជ្រើ�ើ�សរើ�ើស
យកលទ្ធធ ភាាពដែ�លអាាចបណ្ដាា�លឲ្យ�មាានកាារបាត់់

សន្និិ�ដ្ឋាា�នយ៉ាា
�ងសមហេ�តុុផលបានថាាចាារីីបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ថាា កាារពិិនិត្យយពិ
ិ
ិច័័យទៅ�ៅលើ�ើយុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តជាាតិិ និិង
ដោ�ោយមាានចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ ។ ដូូចដែ�លអង្គគ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានកត់់សម្គាា�ល់់ ក្រ�មព្រ�ហ្មម
ទណ្ឌឌ កម្ពុុ� ជាាឆ្នាំំ��១៩៥៦ ចែ�ងថាា «ចាាត់់ទុុ កថាាមាាន

យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តអន្តតរជាាតិិមុុនឆ្នាំំ��១៩៧៥ និិងច្បា�ាប់់ ទាំំ�ង
ឡាាយដែ�លចែ�ងពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ ទូូទៅ�ៅនៃ�ច្បា�ាប់់ ដែ�ល

ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លបុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើ

ចេ�តនាាបាន កាាលបើ�ើ ឃើ�ើញឃាាតករ ប្រ�ហាារយ៉ាា
�ងពេ�ញ
ដោ�ោយស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត និិងដោ�ោយដឹឹងថាាអំំពើ�ើនោះ�ះ�ទំំនងជាា
ទំំហឹឹង កាាលបើ�ើ មាានមុុ ខរបួួ សមុុ តសាំំ�លើ�ើខ្លួ�នអ្នន
ួ កស្លាា�ប់់

ិ មនុុស្សស អំំពើ�ើនោះ�ះ�
នឹឹងបណ្ដាា�យឲ្យ�មាានកាារបាត់់បង់់ជីីវិត

លើ�ើខ្លួ�នអ្នន
ួ កស្លាា�ប់់ គួួរដល់់ស្លាា�ប់់ មែ�ន» ។ ចំំណុុចនេះ�ះអាាច

ទម្ងងន់់ប្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ ជាាតិិនីីមួួយៗ។

កាាលបើ�ើ ឃើ�ើញថាា ឃាាតករបានរើ�ើសរកកន្លែ�ែងសំំណំំនៅ�ៅ
ត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុុកថាាជាា « ចេ�តនាាដោ�ោយមិិ នចំំពោះ�ះ�» នៅ�ៅ

គឺឺជាាកាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាតឬជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមដែ�លមាានស្ថាា�ន

ចំំណុុចនេះ�ះស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួ យនឹឹង សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នរបស់់

ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ ដទៃ�ទៀ�ៀត ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅតែ�តម្រូ�ូវឲ្យ�មាាន
អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលដែ�លថាា «ធាាតុុផ្សំំ�អត្តត
ចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ ដែ�លមិិ នមែ�នដូច
ូ គ្នាា�នឹឹង ចេ�តនាា
នោ�ោម័័ តនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ម នុុស្សសឃាាតដែ�លជាាបទឧក្រិ�ិ ដ្ឋ ឋ
ប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

៦៥០. បន្ទាា�ប់់ ពីីបានពិិនិត្យយពិ
ិ
ិច័័យទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់

ប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លមាានអត្ថិិ�ភាាពក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥

ត្រូ�ូ វ តែ�កំំណត់់ និ យ
ិ មន័័យ ឲ្យ�មាានលក្ខខ ណៈៈទូូ លាា យ

ជាាតិិ បានបញ្ជាា ក់់ ខាា ងលើ�ើ ប្រ�ព័័ ន្ធ ច្បា�ាប់
ធ
់ ជាាតំំណាា ង

( Largo sensu) ដើ�ើ ម្បីី� រួួ មបញ្ចូូ�លនូូវ ចេ�តនាាដោ�ោយ

កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត(ដែ�លមាានន័័យថាាជាាកាារសម្លាា�ប់់

កាារលើ�ើកឡើ�ើងរបស់់មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន

កាារមិិ នពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើច្បា�ាប់់និង
ិ ច្បា�ាប់់ យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត

៦៥១. ទាាក់់ទងនឹឹងភាាពអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញថាាជាាបទ

កំំពូូលបានយោ�ោងទៅ�ៅនោះ�ះ� អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ង

មនុុស្សសឃាាតដែ�លជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សស

សំំខាាន់់ៗ នៅ�ៅលើ�ើពិភពលោ
ិ
�ោក កាារកំំណត់់និយ
ិ មន័័យអំំពីី

ប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) ផងដែ�រ»។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�

មនុុស្សសដោ�ោយខុុសច្បា�ាប់់ និង
ិ ដោ�ោយមាានចេ�តនាា) និិង

ដែ�លខុុសពីីនេះ�ះត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធចោ�ោល។

ក្រោ��ោយឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដែ�លអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារ

ល្មើ�ើ�ស និិងភាាពអាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ ចែ�ងអំំពីីកាារធ្វើ�ើ�

យល់់ឃើ�ើញថាា ទោះ�ះ�បីីជាាកាារកំំណត់់និយ
ិ មន័័យច្បា�ាប់់

លាាស់់នៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមនេះ�ះអាាចមាានភាាពខុុសគ្នាា� និិងទោះ�ះ�

បីីជាាច្បា�ាប់់ បារាំំ�ង និិងច្បា�ាប់់ កម្ពុុ�ជាា អាាចខុុសគ្នាា�ពីីវិិធីី

ជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្ដីី� នេះ�ះ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរម្លឹឹ�កថាាបញ្ហាា
សំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវពិិចាារណាានោះ�ះ� គឺឺគោ�ោលបំំណងអំំពើ�ើ

សាាស្រ្ត�តដទៃ�ទៀ�ៀតក៏៏ ដោ�ោយ ក៏៏ ប្រ�ព័័ន្ធច្បា�ាប់
ធ
់ ក្នុុ�ងស្រុ�ុក

ដែ�លខ្លួួ�នមិិនអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញជាាមុុនបានថាាជាាបទ
ល្មើ�ើ�ស នៅ�ៅពេ�លខ្លួួ�នប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�នេះ�
ើ ះនោះ�ះ�ទេ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

អត្តតនោ�ោម័័ តិិ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តទាាបជាាងចេ�តនាាដោ�ោយចំំពោះ�ះ�

ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម និិងតួួនាាទីីរបស់់ជនចោ�ោទក្នុុ�ង

ទាំំ�ងនេះ�ះ ភាាគច្រើ�ើ�នទទួួលស្គា�ា ល់់ថាា បទដ្ឋាា�ននៃ�ធាាតុុផ្សំំ�
អាាចយកមកអនុុវត្តតបាន ទាាក់់ទិិនកាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត

ដោ�ោយចេ�តនាាកម្រិ�ិ តទាាប់់ បំំផុុត នោះ�ះ�គឺឺចេ�តនាាដោ�ោយ
ប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) ។ ចំំណុុចនេះ�ះរួួ មទាំំ�ងករណីី

ដែ�លបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ បានបង្ហាា� ញឆន្ទៈៈ�ក្នុុ� ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តត
ដោ�ោយដឹឹងថាា អំំពើ�ើសកម្មម ឬអសកម្មមរបស់់ខ្លួ�នទំំន
ួ
ងជាា
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

បានពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើក្រ�បខណ្ឌឌ នៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់

នាាមជាាសមាាជិិកនៃ�អាាជ្ញាា�ធរគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាា
ធិិបតេ�យ្យយ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ជនជាាប់់ចោ�ោទអាាច

ប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញនិិងដឹឹងជាាទូូទៅ�ៅថាា កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត

ត្រូ�ូវផ្តតន្ទាា�ទោ�ោសជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិនាាឆ្នាំំ��១៩៧៥។
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លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទនេះ�ះអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសូូមរម្លឹឹ�កអំំពីីកាារ
យល់់ឃើ�ើញរបស់់ខ្លួ�នថាា
ួ
ពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ភាាពប្រ�មើ�ើ ល

សន្តិិ�សុុខរដ្ឋឋយ៉ា�ា
ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ» ។ សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�លើ�ើក

នោះ�ះ� អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះត្រូ�ូវតែ�ពិិចាារណាាលើ�ើសពីីនិយ
ិ មន័័យ

ច្បា�ាប់់ ឬ មិិ នមាានកាារធាានាាអំំពីីកាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ គឺឺជាាកាារធ្វើ�ើ�

ឃើ�ើញថាាបទល្មើ�ើ�សនិិងអាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ ចែ�ង

ឡើ�ើងថាា ផ្ទុុ�យពីីកាារអះះអាាងលើ�ើកមុុនរបស់់មេ�ធាាវីី
កាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា កាារសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយគ្មាា�នដំំណើ�ើ រកាារ

បច្ចេ�េកទេ�សនៃ�បទល្មើ�ើ�សនេះ�ះ ដោ�ោយគោ�ោរពទៅ�ៅតាាម

មនុុស្សសឃាាត វាាពុំំ�មែ�នជាាកាារកាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិត

គោ�ោលបំំណងនៃ�គោ�ោលកាារណ៍៍ នីីត្យា�ានុុកូូ ល ភាាព។

មាាត្រា�ា ៥០៣ នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ កម្ពុុ� ជាាឆ្នាំំ��១៩៥៦

ចាាត់់ទុុក«អំំពើ�ើដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងដោ�ោយមាានចេ�តនាា

តាាមទំំនើ�ើង ចិិ ត្តត ពុំំ� អាា ចត្រូ�ូ វ បានធ្វើ�ើ�បដិិ ប្បបញ្ញញត្តិិ�បាន

ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈ ណាាក៏៏ដោ�ោយ រួួ មទាំំ�ង

កាាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សមាានអាាសន្ននផងដែ�រ។
ចង់់ ឲ្យ�ឈឺឺរូូបរាាងកាាយបុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនចង់់
ទឡ្ហីី�ករណ៍៍ ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះមាានទិិដ្ឋភា
ឋ ាពអង្គគហេ�តុុនិិងអង្គគ
ឲ្យ�បុុគ្គគលនោះ�ះ�ស្លាា�ប់់ » ថាាជាាបទឧក្រិ�ិដ្ឋដែឋ �លត្រូ�ូវផ្តតន្ទាា�

ច្បា�ាប់់ ទាាក់់ទិិនភាាពស្រ�បច្បា�ាប់់ នៃ�កាារសម្លាា�ប់់ មនុុស្សស
ទោ�ោសយ៉ាា
�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវចេ�តនាា (គ្មាា�ន
ជាាក់់លាាក់។
់ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់់ថាា កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សស
មរណៈៈចេ�តនាា dolus praeter intentionem) គឺឺបទដ្ឋាា�ន
ឃាាត ជាាទូូទៅ�ៅ ត្រូ�ូវបានយល់់ថាាជាាកាារសម្លាា�ប់់ មនុុស្សស
ដែ�លមាានកម្រិ�ិ តទាាបជាាងចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល

( dolus eventualis)។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ វាាមិិ នមាានភាាព

ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលទេ�ដែ�លថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ គេ�
អាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើ ញ ថាាកាារសម្លាា�ប់់ ម នុុស្សសដោ�ោយ

ចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) គឺឺជាាបទ

ឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ ហើ�ើយធ្វើ�ើឲ្យ� �មាានកាារទទួួលខុុសត្រូ�វូ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ជាា
លក្ខខណៈៈបុុគ្គគល។

៦៥២. មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា អះះអាាងថាា កាារ
សម្លាា�ប់់ មួួយចំំនួួនក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកាារសម្លាា�ប់់ ដែ�លបាន

ចោ�ោទប្រ�កាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្ដីី�នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារ
តែ� «ដំំណើ�ើ រកាារផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ និង
ិ ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នអង្គគ

ហេ�តុុ និិងអង្គគច្បា�ាប់់ » ទាាក់់ទិិនជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលនាានាា
ដែ�ល « បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរបំំផុុតដូូចជាា អំំពើ�ើ

ក្បបត់់ជាាតិិ អំំពើ�ើរចាារកម្មម កាារសហកាារជាាមួួ យខ្មាំំ��ង

នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លសង្គ្រា�ា�ម ឬកាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញជាាដើ�ើម»។
នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នពីីមុុន មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា
បានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងថាា វាាអាាចថាាមិិ នមាានភាាពច្បា�ាស់់លាាស់ថាា
់
តើ�ើច្បា�ាប់់ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥
ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៩ « បានហាាមឃាាត់់ដែ�រឬទេ� ចំំពោះ�ះ�

កាារកាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិត (រួួ មទាំំ�ងកាារមិិ នផ្ដដល់កាា
់ រ
ធាានាាពីីដំណើ�ើរ
ំ
កាារឆាាប់់រហ័័សពេ�ញលេ�ញ)» ជាាពិិសេ�ស

ដោ�ោយខុុសច្បា�ាប់់ ហើ�ើយថាា សិិទ្ធិិ�រស់់រាានមាានជីីវិិតដូូច

មាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងលិិខិត
ិ តុុបករណ៍៍ អន្តតរជាាតិិ រួួ មទាំំ�ង
កតិិ កាាស ញ្ញាា អ ន្តតរជាាតិិ ស្ដីី�ពីីសិិ ទ្ធិិ�ពល រដ្ឋឋ និិង សិិ ទ្ធិិ�
នយោ�ោបាយ រាារាំំ�ង មិិ នឲ្យ�មាានកាារសម្លាា�ប់់ តាាមទំំនើ�ើង

ចិិត្តតឡើ�ើយ។ កាារកាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិតដែ�លមាាន

ចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងច្បា�ាប់់ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកនោះ�ះ� អាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបានលុះះ�
ត្រា�ាតែ�មាានដំំណើ�ើ រកាារតាាមផ្លូូ�វតុុលាាកាារដែ�លបានផ្ដដល់់
កាារធាានាាដល់់ជនជាាប់់ចោ�ោទនូូវកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្ដីី�ដោ�ោយ

យុុត្តិិ�ធម៌៌ ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
រដ្ឋឋមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បដិប្ប
ិ បញ្ញាាតិលើិ �ើសិទ្ធិិ�
ិ
ជាាមូូ លដ្ឋាា�ននេះ�ះបានឡើ�ើយ។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនិិងធ្វើ�ើ�កាារ
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយទៅ�ៅលើ�ើបញ្ហានៃា �ភាាពស្រ�បច្បា�ាប់់ ជាាពិិសេ�ស

អត្ថិិ�ភាាពនៃ�ដំំណើ�ើ រតាាមផ្លូូ�វតុុលាាកាារ មុុនកាារប្រ�ហាារ
ជីីវិិត ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើអង្គគហេ�តុុនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី�នេះ�ះ។
៩.១.២. ការសម្លាា ប់់ រង្គាាល
៦៥៣. ទាាក់់ ទិិនសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�
ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់ចោ�
់ ោទពីី ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ� ង

នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈកាារសម្លាា�ប់់ រង្គាា�លនៅ�ៅក្នុុ�ង
អំំឡុុងកាារផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅប្រ�ជាាជនដំំណាាក់់កាាលទីី ២
(ដែ�លបានកម្រិ�ិតត្រឹ�ឹមកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តចំ
ត ំពោះ�ះ�ជនជាាតិិចាាម)

នៅ�ៅសហករណ៍៍ ត្រាំ�ំក
� ក់់ កាារដ្ឋាា�នកាារងាារទំំបន់់ត្រ�ពាំំង
�

ថ្មម កាារដ្ឋាា�នកាារងាារទំំបន់់ ១មករាា និិងកាារដ្ឋាា�នសាាង
ពាាក់់ ព័័ន្ធជាាមួ
ធ
ួ យនឹឹង «បុុគ្គគលដែ�លបានចូូលរួួមយ៉ាា
�ង
សកម្មម នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារគំំរាាមកំំហែ�ងទៅ�ៅលើ�ើ
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កម្មមវិិធីីផ្សាាយសំំ ឡេ�ងតាមស្ថាានីីយ៍៍ វិិទ្យុុ�
អេ�ហ្វវអឹឹមជាតិិ ភ្នំំ�ក្រាំ�ង
ំ ដីីមាស ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ឆ្នាំំ�ង
ដើ�ើម្បីី�អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាសុីី�

ស្ថាា�នីីយ៍៍វិិទ្យុុ�អេ�ហ្វវអឹឹ មជាាតិិ ភ្នំំ�ក្រាំ�ំ�ងដីីមាាស
មន្ទីី�រព័័ត៌៌មាាន ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំំ��ង។
(សេ�ង លីីរតនៈៈ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា សហកាារបង្កើ�ើ� ត

នៅ�ៅរៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�សៅ�
ៃ ៅរ៍៍និង
ិ អាាទិិត្យយ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ៃទីី១

ដីីមាាស ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង សម្រា�ាប់់ ផ្សសព្វវផ្សា�ាយកម្មមវិិធីី

២០២២។ កាារផ្សា�ាយនេះ�ះ ផ្តោ�ោ�តជាាសំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើ៖

ិ � ជាាមួួ យស្ថាា�នីីយ៍៍វិទ្យុុ
ិ � អេ�ហ្វវអឹឹ មជាាតិិ ភ្នំំ�ក្រាំ�ំង
កម្មមវិិធីីវិទ្យុុ
�
អប់់ រំំស្តីី� អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិ បតេ�យ្យយ

(១៩៧៥-១៩៧៩) និិងលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ�និង
ិ ធ្វើ�ើ�
ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់

ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��២០២១ រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣០ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��
(១) បទពិិសោ�ោធន៍៍ឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងបង្ហាា�ញ

ិ សាាស្ត្រ�របង្រៀ��ៀនមេ�រៀ�ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ពីីវិធីី

រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅ

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកស្តាា�ប់់ ដែ�លជាាអ្ននក
រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងក្មេ�េងៗជំំនាាន់់

ដល់់ម៉ោ�ោ�ង១រសៀ�ៀល ហើ�ើយចាាក់់ ផ្សា�ាយឡើ�ើងវិិញ

ិ
ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទដល់់សុុក្រ� ពីីម៉ោ�ោ�ង១២ថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ក្រោ��ោយ។ (២) កាារលើ�ើ កកម្ពពស់់សិិ ទ្ធិិ�និ ិ ងធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើ រ
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ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជនពិិកាារ និិង(៣) កាារផ្តតល់់

គោ�ោលបំំណងរបស់់គម្រោ��ោង។ (២) ផែ�នកាារសកម្មមភាាព

នៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍ដាាច់់ស្រ�យាាល ស្តីី�អំំពីីស្ថា�ា នភាាព

(៣) តួួនាាទីីនិង
ិ ភាារកិិច្ចចរបស់់អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា។

នូូវកិិច្ចចកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនៅ�ៅតាាមមូូ លដ្ឋាា�ន ជាាពិិសេ�ស
សុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតនិិងជនពិិកាារពីី
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

សម្រា�ាប់់ កាារផ្សា�ាយពីីនាាទីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ� ជាា

ប្រ�ជាាធិិ បតេ�យ្យយ គ្រូ�ូ បង្រៀ��ៀនមុុខវិិ ជ្ជា�ា ប្រ�វត្តិិ�វិិ ទ្យា�ា
និិងជាាអ្ននកដែ�លធ្លាា�ប់់ បង្រៀ��ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ� ជាា

កាារងាារដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ ក្នុុ�ងទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

(៤) កាារពន្យយល់់ពីីកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទម្រ�ង់់សំំណួួរស្ទាា�ប

ស្ទទង់់មតិិ។ (៥) អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ដែ�លអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តក
ត ម្ពុុជាា
�
នឹឹងទទួួលបានពីីគម្រោ��ោងដូូចជាា បទពិិសោ�ោធន៍៍កាារងាារ

ិ កាារ
ទំំនាាក់់ទំំនងអន្តតរជំនាាន់់
ំ ជាាមួួយអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត

បំំពេ�ញបន្ថែ�ែមនូូវចំំណេះ�ះដឹឹងពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩) នៅ�ៅតាាម

និិងកាារចូូលរួួ មទ ប់់ស្កាា�ត់់អំំពើ�ើប្រ�ល័យ
័ ពូូជសាាសន៍៍។

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ វិិធីីសាាស្ត្រ�របង្រៀ��ៀន និិងបទពិិសោ�ោធន៍៍

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមសហកាារ និិងផ្តតល់់មេ�រៀ�ៀន
ជីីវិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួ�នដល់
ួ
ក្មេ�េ
់ ងៗជំំនាាន់់ក្រោ��ោយដើ�ើម្បីីស្តាា
� �ប់់ និង
ិ

សាាលាារៀ�ៀននាានាាក្នុុ�ងទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ចូូលរួួម
ជាាវាាគ្មិិ�នប្រ�ចាំំ� ថ្ងៃ�ៃ សម្រា�ាប់់ កាារពិិ ភាាក្សា�ាពីីមាាតិិ កាា
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួ�នឆ្លល
ួ ងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម តាាមកាាររៀ�ៀបចំំ
របស់់កម្មមវិិធីីវិិទ្យុុ�ដូូចតទៅ�ៅ៖ (១) អធិិប្បា�ាយដោ�ោយ

សង្ខេ�េបពីីមេ�រៀ�ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
ដោ�ោយប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជំំពូូកនៃ�មេ�រៀ�ៀនទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាាន

នៅ�ៅក្នុុងសៀ�ៀវភៅ�ៅ
«ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
�
ិ សាាស្ត្រ�រ
(១៩៧៥-១៩៧៩)»។ (២) ពន្យយល់់ពីីវិធីី
បង្រៀ��ៀននៃ�មេ�រៀ�ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
ដោ�ោយប្រើ��ើប្រា�ស់់សៀ�ៀវភៅ�ៅ «ណែ�នាំំ�សម្រា�ាប់់គ្រូ�បង្រៀ��
ូ
ៀន
ស្តីី� ពីីកាា របង្រៀ��ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិ ប

តេ�យ្យយ»។ (៣) វេ�ទិិកាាពិភា
ិ ាក្សា�ា និិងផ្តតល់់ចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�
សំំណួួ រដែ�លមាានពីីអ្ននកស្តាា�ប់់ ។ (៤) និិយាាយពីីបទ
ពិិសោ�ោធន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នឆ្លល ងកាាត់់របបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ

ដើ�ើម្បីីជាា
� ឧទាាហរណ៍៍ បន្ថែ�ែមទៅ�ៅលើ�ើមេ�រៀ�ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
និិង(៥) ពិិភាាក្សា�ាពីីកិិច្ចចកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវទាាក់់ទងនឹឹង

ប្រ�ធាានបទ «ជីីវិិតរស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ� ថ្ងៃ�ក្នុុ
ៃ �ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម»

តាាមរយៈៈសំំណេ�រស្រា�ាវជ្រា�ាវ វីីដេ�អូូ ឯកសាារ និិងកាារ

ពិិភាាក្សា�ាផ្ទាា�ល់់មាាត់។
់

(៦) តួួនាាទីីរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតក្រោ��ោយរបប

រៀ�ៀនសូូត្រ�ក្នុុ�ងន័័យចងចាំំ�និង
ិ ទប់់ស្កាា�ត់់អំំពើ�ប្រើ �ល័័យពូូជ

សាាសន៍៍ និិង (៧) អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជនពិិកាារ ដែ�លទទួួល
បានពីីគម្រោ��ោងដូូចជាា កាារទទួួលបានកាារពិិនិត្យយនិ
ិ
ង
ិ
ព្យា�ាបាលសុុខភាាពជាាប្រ�ចាំំ� នៅ�ៅមន្ទីី�រ ពហុុព្យា�ាបាល

ឯកជនដែ�លបានសហកាារណ៍៍ ជាាមួួ យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ� ជាា និិង កាារអប់់ រំំពីីបញ្ហាា សុុ ខភាាពពីី
អ្ននកជំំនាាញនិិងវេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ� តល្បីី�ៗ ដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�ោយ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។

សូូមរំំឭកថាា មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា ធ្លាា�ប់់

បានរៀ�ៀបចំំកម្មមវិិធីីផ្សា�ាយសំំឡេ�ងតាាមវិិទ្យុុ�ដដែ�ល

នេះ�ះម្តតងរួួ ច មកហើ�ើយ កាាលពីីឆ្នាំំ�� ២ ០១៧-២០១៨
ស្តីីអំំពីីកាា
�
ររៀ�ៀននិិងបង្រៀ��ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាា
ធិិបតេ�យ្យយជាាមួួយគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនមុុខវិិជ្ជា�ា ប្រ�វត្តិិ�វិិទ្យា�ា ដែ�ល

ធ្លាា�ប់់ បានចូូលរួួមក្នុុ�ងវគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាា�លរៀ�ៀបចំំដោ�ោយ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ស្តីី�អំំពីីវិិធីីសាាស្ត្រ�រនៃ�កាារ

សម្រា�ាប់់ កម្មមវិិធីីផ្សា�ាយនាាទីីស្តីី�ពីីកាារលើ�ើកកម្ពពស់់

បង្រៀ��ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិងកាារ
ពិិភាាក្សា�ាពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍ឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាមួួយ

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម អ្ននក

កំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ ង
� ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�២
� ០២១នេះ�ះ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

សិិទ្ធិិ� និិងធ្វើ�ើឲ្យ� �ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់
ិ � ដែ�លទទួួលបានកាារចង្អុុ�ល
សម្រ�បសម្រួ�ួលកម្មមវិិធីីវិទ្យុុ
បង្ហាា�ញពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាលើ�ើគម្រោ��ោង នឹឹង

ធ្វើ�ើ�កាា រពន្យយល់់ ប កស្រា�ាយច្បា�ាស់់ លាាស់់ ពីី ៖ (១)
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ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ
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ស្រ�បពេ�លដែ�លអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះវិិ សាាមញ្ញញក្នុុ� ង

តុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា បានបិិ ទបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្លួ�ននៅ�
ួ
ៅ
ត្រឹ�ឹមពេ�លនេះ�ះ ស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាាន
មាានជីីវិិតទាំំ�ងអស់់ កាាន់់តែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកកម្ពពស់់ និិង

យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ហើ�ើយស្ថាា�នភាាពនៃ�កាាររីីករាាលដាាល

នៃ�ជំំងឺឺ កូូវិិដ-១៩នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ក៏៏កាាន់តែ�ជំំរុុ
់
ញឲ្យ�

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា គិិតគូូរយ៉ាា
�ងយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�សុុខុុមាាលភាាពរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងអស់់។ កាារផ្សសព្វវផ្សា�ាយ

កម្មមវិិធីីតាាមវិិទ្យុុ�នាាពេ�លនេះ�ះ គឺឺជាាកាារចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មផ្សសព្វវ
ផ្សា�ាយជាាលើ�ើកដំំបូូ ងនៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ងសម្រា�ាប់់

ឆ្នាំំ��២០២១ ហើ�ើយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា នឹឹង

បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដូូចគ្នាា�នេះ�ះ នៅ�ៅតាាមបណ្តាា�ខេ�ត្តតមួួ យចំំនួួន

សេ�ង លីីរតនៈៈ អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលកម្មមវិិធីីវិិទ្យុុ�អេ�ហ្វវអឹឹ ម
ជាាតិិ ភ្នំំ�ក្រាំ�ំ�ងដីីមាាស ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង។

(សេ�ង លីីរតនៈៈ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ទៀ�ៀតក្នុុ�ងទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�ស។

ឧបករណ៍៍ ផ្សា�ាយសំំឡេ�ងរបស់់ស្ថា�ា នីីយ៍៍វិិទ្យុុ�អេ�ហ្វវអឹឹ មជាាតិិ
ភ្នំំ�ក្រាំ�ំ�ងដីីមាាស ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង។

(សេ�ង លីីរតនៈៈ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

«ផេះ�ះផង់់ ធូូលីី»

រឿ�ឿងរ៉ាាវចេ�ញពីីប្រ�ជាជនថ្មីី�ក្រោ��មរបបកម្ពុុ�ជាប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ជា គីីមស្រេ��ង៖ មេ�ផ្ទះះ�

រៀ�ៀបរាប់់ ប្រា�ប់់ ដោ�យកូូនស្រី�ីឈ្មោះ�
ះ�

និិងជាាអនុុសេ�នីីយ៍៍ឯកនៅ�ៅក្នុុ�ងកង

ជា គីីមវណ្ណីី�

ទ័័ព ដែ�លជាាអ្ននកមាានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�

ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំគឺ
�� ជាា
ឺ កសិិករមកពីីទន្លេ�េ

ស្តុុកស្តតម។
គាាត់់ និិងកូូនប្រុ�ុស២នាាក់់
�

បិិ ត រីីឯឪពុុករបស់់ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �ជាាជាា
ើ
ងមាាស

បានបាត់់ខ្លួ�នក្នុុ�
ួ ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មកពីីខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ គាាត់់ជួបគ្នាា
ួ �នៅ�ៅ

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ស្ថាា�នកាារណ៍៍

វត្តតមួួ យ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�� បានសុំំ�ម្តាា�យ

នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាកាាន់់តែ�យ៉ា�ា
ប់់

ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀបកាារជាាច្រើ�ើ�នដងមុុនពេ�លដែ�ល

យឺឺនទៅ�ៅៗ។ យើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង

ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំយ
�� ល់់ព្រ�មរៀ�ៀបកាារ

ភ្នំំពេ�
� ញ ដែ�លជាាកន្លែ�ែងមួួយដែ�លសាាច់់

ជាាមួួ យគាាត់់។ បន្ទាា�ប់់ ពីីពួួកគាាត់់រៀ�ៀប

ញាាតិិម្នាា�ក់់របស់់ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �កាា
ើ រងាារជាាអ្ននក

កាាររួួ ច ឪពុក
ុ របស់់ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅបន្តតធ្វើ�ើ�ជាាជាាង

មាាសទៀ�ៀត ចំំណែ�កម្តាា�យខ្ញុំំស្នាា
�� �ក់់នៅ�ៅ
ផ្ទះះ�មើ�ើ លថែ�រក្សា�ាកូូនចំំនួន
ួ ១២នាាក់់។

ជាារឿ�ឿយៗ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំធ្វើ�
ើ
ើ រទៅ�ៅ
�� �ដំំណើ�

សួួរសុុខទុុក្ខខប្អូូ�នរបស់់គាាត់នៅ�
់ ៅទីីក្រុ�ុង

ភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយតែ�ងតែ�យកខ្ញុំំ�� និិងកូូនៗ
៤ឬ៥នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទៅ�ៅជាាមួួ យ។

ឪពុុកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម

បកប្រែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងមណ្ឌឌ លកុុមាារកំំព្រា�ា
ជាា គីីមស្រេ��ង

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយមិិ នអាាចត្រ�ឡប់់ មក

ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ ព្រោះ��ះ�តែ�មាានកាារ

ប្រុ�យុុទ្ធ
ុ
គ្នាា
ធ �។ យើ�ើងស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់

ហើ�ើយម្តាា�យរបស់់ក៏៏ធ្វើ��ជាាអ្នន
ើ
កចម្អិិ�ន

អាាហាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺអាាច

អនុុញ្ញាាតិឲ្យ
ិ �យើ�ើងអាាចស្នើ�ើ�សុំំ�ទិិដ្ឋាា�កាារ

ចាាកចេ�ញទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ
បាន។ សាាច់់ញាាតិិរបស់ខ្ញុំំ់ បា
�� នចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��
ខ្ញុំំ�� និិងបងបង្អអស់់របស់់ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅមណ្ឌឌ ល

មួួ យជាាមួួ យនឹឹងប្អូូ�នស្រី�ីម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��

កុុមាារកំំព្រា�ា ដោ�ោយបាននិិយាាយថាា

ទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា�បានឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ឪពុុក

ល្អអខ្លាំំ��ងណាាស់់ និិងយល់់ពីីស្ថា�ា នភាាព

សាារមូូ លហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបយើ�ើង

ដោ�ោយខ្មែ�ែរក្រ�ហម ស្រ�បពេ�លដែ�ល

នាាក់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ គាាត់់ឲ្យ�យើ�ើងរស់់

អាាមេ�រិិកបាន។

រស់់នៅ�ៅបែ�កគ្នាា�ក្នុុ�ងអំំឡុុងរបប លន់់

ឈ្មោះ�ះ�� ជាា យិិចណៃ�។ គាាត់់ពិិតជាាចិិត្តត

យើ�ើងមិិ នមាានឪពុុកម្តាា�យទេ�។ ដោ�ោយ

របស់់ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅក្នុុងតំំបន់់
ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ង
�

ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវចិិញ្ចឹឹ�មកូូនជាាច្រើ�ើ�ន

អាាចស្នើ�ើ�សុំំ�ទិិដ្ឋាា�កាារដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅ

ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�ល

នៅ�ៅជាាមួួ យគាាត់់។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា យើ�ើងបាន

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំបាន
��

ជាាមួួ យប្អូូ�នប្រុ�ុសរបស់់ម្តាា�យខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��

នល់់។ ឪពុុកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំមិ
�� ិ នអាាច

វេ�ចខ្ចចប់់ សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់មួួយចំំនួួន

គ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�ោយទាាហាាន លន់់ នល់់។

ជួួនពេ�លខ្លះះ� យើ�ើងស្នាា�ក់់នៅ�ៅ

ទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខប្អូូ�នរបស់់គាាត់នៅ�
់ ៅឯ

យន្តតហោះ�ះ�ដែ�លនឹឹងមកដឹឹកកុុមាារកំំព្រា�ា
ប៉េ�ង
េ
គាា។ គាាត់់គឺជាាអ្នន
ឺ
កបើ�ើកយន្តតហោះ�ះ�

60

និិងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅវត្តតភ្នំំ�ដើ�ើម្បីី�រង់់ ចាំំ�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦១ ខែ�កញ្ញាា ឆាំ្នន� ២០២១

ទៅ�ៅអាាមេ�រិិក។ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់

ថ្ងៃ�ៃមួួយ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំបានឈ្លោះ�ះ��
��

កូូនរបស់់គាាត់ណាាស់
់
់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្មែ�ែរ

អាាមេ�រិិកចុុងក្រោ��ោយគេ�បង្អអស់់។

មកអង្គគកាារបានយកគាាត់់ទៅ�ៅរៀ�ៀន

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នអនុុញ្ញាាតឲ្យ�ម្តាា�យ

យើ�ើងគឺឺជាាអ្នន កដែ�លចាាកចេ�ញទៅ�ៅ
យើ�ើងឃើ�ើញយន្តតហោះ�ះ�ហោះ�ះ�ឆ្វែ�ែល

ប្រ�កែ�កជាាមួួ យបងរបស់់ខ្ញុំំ។
�� បន្ទាា�ប់់

សូូត្រ�ដែ�លជាាកាារព្រ�មាានមិិ នឲ្យ�វាាយ

ក្រ�ហមមិិ នបានអនុុញ្ញាាតឡើ�ើយ។

របស់់ខ្ញុំំមើ�
�� ើ លសាាកសពបងស្រី�ីរបស់់

ខ្ញុំំជាាលើ
�� �ើកចុុងក្រោ��ោយឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏
កូូនទៀ�ៀត។
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនបានចុះះ�ចតនោះ�ះ�ទេ�។
មួួ យស្រ�បក់់ក្រោ��ោយមក យោ�ោធាា

អង្គគកាារបានប្រា�ប់់ យើ�ើងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�

មិិនបានប្រា�ប់់យើ�ង
ើ ថាាកន្លែ�ែងបញ្ចុះះ� �សព

កម្រ�បានជួួបគ្នាា�ណាាស់់។ ខ្ញុំំសែ�
��
ង

ដែ�លបងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំស្លាា
�� �ប់់គ្មាា�ននរណាា

ដែ�លស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ�

កាារងាារបែ�កគ្នាា� ដូូច្នេះ�ះ�គ្រួ�ួសាារយើ�ើង

បានបញ្ជាាយើ�ើងឲ្យ�ចាាកចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុង

អាាចម៍៍ គោ�ោនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ។ បងៗ

កាាន់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង បានមកដល់់។ យោ�ោធាា

ភ្នំំពេ�
� ញទៅ�ៅតាាខ្មៅ�ៅ�។ សមាាជិិកគ្រួ�ួសាារ
៧នាាក់់ រួួ មមាាន ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��

កូូនស្រី�ីចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ កូូនប្រុ�ុសម្នាា�ក់់
និិងបងប្អូូ�នជីីដូូនមួួយចំំនួួន២នាាក់់
បានដើ�ើរអស់់រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល

១ខែ�ទើ�ើបទៅ�ៅដល់់ភូូមិិព្រែ�ែកអំំបិិ ល

របស់់ខ្ញុំំចំំនួ
�� នពីី
ួ រនាាក់់បានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បងរបស់់ខ្ញុំំ��

ម្នាា�ក់់បានទៅ�ៅសម្រា�ាកនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

ហើ�ើយបានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារអត់់ឃ្លាា�ន។
ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំច
�� ង់់ ទៅ�ៅមើ�ើ លថែ�រក្សា�ា

ក្នុុ�ងស្រុ�ុកកោះ�ះ�ធំំ។

បងស្រី�ីខ្ញុំំនៅ�
�� ៅទីីណាាដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�ល

ម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារដឹឹងថាាខ្មោ�ោ�ច
របស់់បងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំយ
�� កទៅ�ៅណាា

ឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយមក បងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ��
ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតបានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ
ក្រ�ពះះនៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់កំំពុុងតែ�
កាាប់់ ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃ។

ប៊ាាង ពីីវ័័ ន្តត និិង វេ�នីី ខកហ្កៀ�ៀ �ល

ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� និិងខ្ញុំំធ្វើ�
�� �កាា
ើ រងាារ
ស្រែ��ចម្កាា�រ រីីឯបងៗរបស់់ខ្ញុំំលើ�� �ើក
ទំំនប់់ ។ ដំំបូូ ង យើ�ើងអាាចរស់់នៅ�ៅ

ជាាមួួ យគ្នាា�។ តំំបន់់នោះ�ះ�មាានដាំំ�ពោ�ោត

ហើ�ើយយើ�ើងអាាចស្វែ�ែងរកបន្លែ�ែបន្ថែ�ែម

ដើ�ើម្បីី�បរិភោ�
ិ ោគ។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ក្រោ��ោយមក
អង្គគកាារបានបញ្ជូូ�ន ១០០គ្រួ�ួសាារចេ�ញ
ទៅ�ៅខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
ទៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដោ�ោយរថយន្តត ហើ�ើយ

បន្ទាា�ប់់ មកជិះះ�ត្រា�ាក់់ទ័័រ និិងរទេះ�ះគោ�ោ
បន្តត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីយើ�ើងបានទៅ�ៅដល់់

ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង យើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំរំំ
មួួ យដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃជ្រៅ��ៅ។

អង្គគកាារបានបញ្ជាាឲ្យ�បុុរសទៅ�ៅលើ�ើក

ទំំនប់់ និិងស្រី�ីៗធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។ ដំំបូូ ង

យើ�ើងគ្មាា�នអាាហាារបរិិភោ�ោគគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់ ់

ជាា យិិចណៃ� ត្រូ�ូ វជាាប្អូូ�នស្រី�ី ជាា គីីមស្រេ��ង

ប៉េ�េ
ង គាា ត្រូ�ូវជាាប្អូូ�នប្រុ�ុសរបស់់ ជាា គីីមស្រេ��ង
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ល
ឯកសាារកម្ពុុ
ជាា)
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
�
នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមកយើ�ើង

ទទួួលបានបបរខាាប់់ ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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រូូ បក្រ�បមុុខ៖
ក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយពិិនិត្យយសុុ
ិ
ខភាាពជូូនប្រ�ជាាជនបន្ទាា�ប់់ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ នៅ�ៅដើ�ើមខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
រូូ បក្រ�បក្រោ��ោយ៖

ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ វិិលត្រ�ឡប់់មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត
បន្ទាា�ប់់ ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ នៅ�ៅដើ�ើមខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ជា
ពុ ៖ ការិយាល័យព័តមាន
៌
សាធារណៈ
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