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ឆាំំង យុុ
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់ ួ យនៅ�ៅ
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រូូបថត៖ ហូូលីីយ៉ូូ
� អេ�. ហែ�លឌ្រេ�េស/បណ្ណា�ល័័
ា យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
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មាានគោ�ោលបំំណងផ្តតល់់ នូ ូវ

ព័័ត៌៌មាានមួួ យចំំនួួនស្តី�អំំពីីដំំណើ�
ី
ើ រដ៏៏វែ�ងអន្លាា�យរបស់់
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ិ
�ោក ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
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សង្គគមក្រោ��ោយជម្លោះ�ះ��ដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�ន
កាារឆ្លើ�ើ�យតបត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�ររាារាំំ�ងចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

សកលមួួ យយ៉ាា
�ងណាាក្តីី� យើ�ើងជឿ�ឿជាាក់់ថាាប្រា�កដជាា
មាានដំំណើ�ើ រទូូទៅ�ៅមួួ យ ដែ�លសង្គគមក្រោ��ោយជម្លោះ�ះ��អាាច

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចៀ�ៀ �សកាាររាាតត្បា�ាតនៃ�អំំពើ�ើហិិង្សា�ា។
នៅ�ៅរវាាងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៩ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ចលនាាកុុម្មុុ� យនីីស្តតខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម ដែ�លបានបង្កកភាាពភ័័យខ្លាា�ចហួួសពីីកាារស្មាា�ន និិង

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូវកា
ូ ារសម្លាា�ប់់រង្គាា�ល។ គោ�ោលដៅ�ៅនៃ�របបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម គឺឺបំំផ្លា�ា ញប្រ�ទេ�សជាាតិិ និិងចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម “ឆ្នាំំ�សូ
� ន្យយ
ូ ”

របស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លត្រូ�ូវបានពិិភពលោ�ោកស្គាា�ល់់ថាា “វាាល

ពិិឃាាដ”។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងរយៈៈពេ�លតិិ
ចជាាងបួួ នឆ្នាំំ��
ុ
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ប៉ុុ�ណ្ណោះ���
ះ របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរ
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ជាាជំំហាានដំំបូូង។ កាារពិិត យុុត្តិិ�ធម៌៌ កាារផ្សះ�ះផ្សា�ា និិងកាារ

កម្ពុុ�ជាា គឺឺជាាជំំហាានដ៏៏ពិសេ�សសម្រា�
ិ
ាប់់ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា
ពីីព្រោះ��ះ�តុុលាាកាារនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចខិតខំំប្រឹ
ិ
�ឹ ងប្រែ�ែងយ៉ាា
�ង
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�ងសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារជំំរុុញដល់់
ដំំណើ�ើ រកាារស្វែ�ែងរកកាារពិិត និិងឈាានទៅ�ៅសម្រេ��ចយុុត្តិិ�ធម៌៌
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ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺនៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

១៩៧៩ កម្ពុុ�ជាាបានបង្កើ�ើ�ត “តុុលាាកាារប្រ�ជាាជនបដិិវត្តតន៍ ៍ ”

កំំបាំំងមុុ ខ។ ខណៈៈពេ�លដែ�លកិិច្ចចខិតខំំប្រឹ
ិ
�ឹ ងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�
ហេ�តុុសមផល កិិច្ចចខិតខំំប្រឹ
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�ឹ ងប្រែ�ែងនេះ�ះមិិ នបានឈរ
លើ�ើ បទដ្ឋាា�នយុុ ត្តិិ�ធម៌៌ ដែ�លទទួួ លស្គា�ល់
ា
់ ជាាផ្លូូ�វកាារ

អន្តតរជាាតិិទេ� ហើ�ើយកិិច្ចចខិតខំំប្រឹ
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�ឹ ងប្រែ�ែងនេះ�ះក៏៏មិិនអាាច
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅបានដែ�រ ពីីព្រោះ��ះ�ថាាក្នុុ�ងខណៈៈនោះ�ះ�ប្រ�ទេ�ស
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ដែ�លមិិ នមែ�នតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់ សវនាាកាារប៉ុុ�ណ្ណោះ���ទេ�
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ពូូជសាាសន៍៍និង
ិ កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែយុុត្តិិ�ធម៌៌អាាច
នឹឹងរឹឹតតែ�ប្រ�សើ�ើរ នៅ�ៅពេ�លដែ�លជនរងគ្រោះ��ះ�មួួ យរូូ ប

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

រូូបពីីឆ្វេ�េងទៅ�ៅស្តាំំ�� ៖ ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� និិ ងជាារដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� ក្រ�សួួង
កាារពាារជាាតិិ ទាា បាញ់់, តំំណាាងពិិសេ�សអគ្គគលេ�ខាាធិិកាារ

អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ យ៉ាា
�សុុស៊ីី� អាាកាាស៊ីី�, ព្រះ�ះបាទសម្តេ�េច
ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ព្រះ�ះប្រ�ធាានឧត្តតមក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សា�ាជាាតិិ ចូូល

រួួ មពិិធីីទទួួលស្វាា�គមន៍៍កាារវិិលត្រ�ឡប់់របស់់ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នកម្ពុុ�ជាា
នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៩២។
រូូបថត៖ Pernaca Sudhakaran
ប្រ�ភព ៖ Benny Widyono

សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ និិងលោ�ោកនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�
ហ៊ុុ�ន សែ�ន អមដំំណើ�ើ រដោ�ោយលោ�ោកជំំទាាវ ប៊ុុ�ន រ៉ាា�នីី

ហ៊ុុ�ន សែ�ន បិិទបញ្ចច ប់់ជំំនួបលើ�
ួ
ើកដំំបូូងក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨៧
ប្រ�កបដោ�ោយជោ�ោគជ័័យ។

រូូបថត៖ ហូូលីីយ៉ូូ
� អេ�. ហែ�លឌ្រេ�េស/បណ្ណា�ល័័
ា យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បានរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងតុុលាាកាារ។
យុុត្តិិ�ធម៌៌អាាចសម្រេ��ចបានតាាមរយៈៈកាារចងក្រ�ងនូូវអ្វីី�
ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង និិងមូូ លហេ�តុុដែ�លហេ�តុុកាារណ៍៍

នោះ�ះ�កើ�ើតឡើ�ើង។ យុុត្តិិ�ធម៌៌អាាចលេ�ចជាារូូ បរាាងឡើ�ើងនៅ�ៅ

ពេ�លដែ�លសាាច់់រឿ�ឿងរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតនាានាា

ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបរាាប់់ម្តតងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។ យុុត្តិិ�ធម៌៌អាាចសម្រេ��ចបានតាាម
រយៈៈកាារសះះស្បើ�ើ�យផ្លូូ�វចិិត្តត ក៏៏ដូច
ូ ជាាកាារថែ�ទាំំ�ដល់អ្នន
់ ក
រស់់រាានមាានជីីវិិត តាាមរយៈៈតំំហែ�ទាំំ�វេ�ជ្ជសា
ជ ាស្ត្រ�រ សេ�វាាកម្មម

សុុខភាាពនិិងប្រ�ព័័ន្ធគាំំ
ធ ពា
� ារសង្គគម។ តាាមរយៈៈកាារលើ�ើក
ឡើ�ើងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ យុុត្តិិ�ធម៌៌គឺមា
ឺ ានពហុុសណ្ឋាា�ន និិងគឺឺ
ជាាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�ដំំណើ�ើ រកាារស្តាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវអរិិយធម៌៌
និិងមនុុស្សសធម៌៌សម្រា�ាប់់ សង្គគមក្រោ��ោយជម្លោះ�ះ��មួួ យ។

បន្ទាា�ប់់ពីីមាានកាារបង្កើ�ើ�តសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមកម្ពុុ�ជាា
មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�គាំំ�ពាារដល់់កាារស្វែ�ែងរកយុុត្តិិ�ធម៌៌នៅ�ៅឯសាាលាា

ក្តីី�នេះ�ះតាាមរយៈៈកាារផ្គគ ត់ផ្គគង់
់ ឯ
់ កសាារ វត្ថុុ�តាាង និិងបទ
សម្ភាា�សន៍តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
៍
��ទេ�
ះ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងគាំំ�ពាារដល់់កាារ

កងកម្លាំំ��ងបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននរបស់់អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ,

សង្គគម និិងកាារទំំនុុកបម្រុ�ុងដទៃ�ទៀ�ៀតដល់់អ្ននករស់់រាាន

ចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃនេះ�ះតទៅ�ៅ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនេះ�ះ កាារ

សម្រេ��ចបានយុុត្តិិ�ធម៌៌ក្នុុ�ងកាារអប់់ រំំ កាារចងចាំំ� សេ�វាាកម្មម
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមថែ�មទៀ�ៀតផង។

កម្ពុុ�ជាាបានបណ្តុះះ��បណ្តាា�លគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនមធ្យយមសិិក្សា�ា
សិិស្សាា�នុុសិិស្សសកម្រិ�ិ តវិិទ្យា�ាល័័យ និិងគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន

កម្រិ�ិ តឧត្តតម រាាប់់ ពាាន់់នាាក់់អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�រែ ក្រ�ហម
ដោ�ោយប្រើ��ើ ប្រា�ស់់វិិធីីសាាស្ត្រ�រសិិក្សា�ាបែ�បសិិស្សសមជ្ឈឈ-

មណ្ឌឌ ល។ កម្ពុុ�ជាាគាំំ�ទ្រ�ដល់់សិិល្បៈៈ� វប្បបធម៌៌ និិងកិិច្ចច
ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មអប់់ រំំសាាធាារណៈៈ ដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
និិងបទពិិ សោ�ោធន៍៍របស់់ជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអ្ននករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នឹឹងមិិ នត្រូ�វបានបំំភ្លេ�េ
ូ
ចចោ�ោល។

ស្រុ�ុកកំំចាាយមាារ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៣ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៩២។

ដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនៃ�បទឈប់់បាញ់នៅ�
់ ៅកម្ពុុ�ជាាមាានសុុពលភាាព
ទទួួលខុសត្រូ�
ុ
ូ វរបស់់ អ៊ុុ�នតាាក់់ រួួ មមាាន កាារត្រួ�ួតពិិនិត្យយ
ិ បទ

ឈប់់ បាញ់់ កាារដាាក់់ទ័ព
័ បណ្តោះ�ះ��អាាសន្នន កាាររំំសាាយទ័័ពពីីភាាគីី
ទាំំ�ងបួួ នរបស់់កម្ពុុ�ជាា។ អ៊ុុ�នតាាក់់ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយ
សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ាសន្តិិ�សុុខ លេ�ខ៧៤៥

(១៩៩២) និិងត្រូ�ូ វអនុុវត្តតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៩២។
អ៊ុុ�នតាាក់់ មាានភាារកិិច្ចចដឹក
ឹ នាំំ�កម្ពុុ�ជាាឆ្លលងកាាត់់ដំំណាាក់់កាាល

អន្តតរកាាលទៅ�ៅរកកាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�ោយសេ�រីី និិងយុុត្តិធម៌៌
�ិ
ដែ�ល
នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅ នៅ�ៅខែ�មេ�សាា ឬឧសភាា ឆ្នាំំ��១៩៩៣ ក្នុុ�ង
គោ�ោលបំំណងបង្កើ�ើ�តរដ្ឋាា�ភិិបាលប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយមួួ យ។
រូូ បថត៖ អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ
ប្រ�ភព៖ Benny Widyono

កម្ពុុ�ជាាកំំពុុងអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីថែ�ទាំំ�សុខភា
ុ ាព និិងទំំនុុកបម្រុ�ុង
ដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លជួួយ

ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ទទួួល
បានកាារថែ�ទាំំ�និង
ិ កាារគាំំ�ពាារ។ កម្ពុុ�ជាាបានប្រ�តិិបត្តិិ�
កម្មមវិិធីីមួួយដែ�លរួួ មមាាន អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចំំនួន
ួ ៥០០នាាក់់
ដែ�លជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�យុវជនជំំនា
ុ
ាន់់ក្រោ��ោយជាាមួួ យនឹឹងអ្ននក

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍
របស់់ខ្លួួ�ន។ សកម្មមភាាពនេះ�ះផ្តតល់់ជូូនអ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតនូវកា
ូ ារគាំំ�ទ្រ�បន្ថែ�ែម និិងបង្កើ�ើ�តជាាឱកាាសបន្ថែ�ែម
សម្រា�ាប់់ យុុវជន-យុុវនាារីីដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀនសូូត្រ�។

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាមាានកាារលូូតលាាស់់គួរួ ឲ្យ�កត់់សម្គា�ល់
ា ់
ជាាច្រើ�ើ�ន ចាាប់់តាំំ� ងពីី ឆ្នាំំ�� ១៩៩៩ មកម្ល៉េះ�ះ�� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែកម្ពុុ�ជាា
ត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់កាារតស៊ូូ�និង
ិ ភាាពឈឺឺចាាប់់ ជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�

ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាធ្វើ�ើ�មាាតុុភូូមិិនិវត្តតពីីជំំរំំជនភៀ�
ិ
ៀសខ្លួួ�ននៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សថៃ�តាាមរយៈៈរថភ្លើ�ើ�ងដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�ោយឧត្តតម
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ាជាាន់់ខ្ពពស់់ទទួួលបន្ទុុ�កជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នរបស់់

អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិសំំដៅ�ៅមកទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅ

ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៩២។ (ប្រ�ភព៖ Benny Widyono)
ឈាានមកដល់់ចំំណុុចនេះ�ះ។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក្តីី�
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លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

បុុ រសម្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�ត្រា�ាប់់ តាាមរូូ បផ្សា�ាយអំំពីីកាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��

បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�ោយលើ�ើកបង្ហាា�ញបណ្ណណចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

អ៊ុុ�នតាាក់់ របស់់គាាត់់ ។ រូូបថតនេះ�ះ ថតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា
ឆ្នាំំ��១៩៩២។ រូូបថត៖ Pernaca Sudhakaran
ប្រ�ភព ៖ Benny Widyono

ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាប្រ�មូូលផ្តុំំ�� គ្នាា�នៅ�ៅក្បែ�ែរកាារិិ យាាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តមួួយ
នៅ�ៅខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីីពីី
ៃ
រនៃ�កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតទៅ�ៅ
ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៨ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�� ១៩៩៣។
រូូបថតនេះ�ះ ថតនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៤ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�� ១៩៩៣។

រូូបថត៖ Pernaca Sudhakaran/ប្រ�ភព៖ Benny Widyono

កម្ពុុ�ជាាមិិ នដែ�លរួួ ញរាាសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន អ្ននករស់់
រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�មាាណជាាង៥លាាន
នាាក់់ទៀ�ៀត រួួ មទាំំ�ងជនដៃ�ដល់់ផង នៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិត

ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ� ងអំំឡុងរបប
ុ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ដំំណើ�ើ ររបស់់កម្ពុុ�ជាាឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់កាារផ្សះ�ះផ្សា�ា
មិិនទាាន់់បញ្ចចប់់ ហើ�ើយក៏៏នឹង
ឹ គ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ដែ�រ។ កាាររាារាំំ�ង

ទប់់ ស្កាា�ត់់ ទាាមទាារនូូវកាារប្តេ�េជ្ញាា�ដ៏មោះ�ះ�មុ
៏
ុ តក្នុុ�ងកាារចង
ចាំំ�អំំពីីអតីីតកាាល។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

អ្ននកបើ�ើ កម៉ូូ
�តូូរឺម៉៉
ឺ កដឹឹកមនុុស្សស និិងទំំនិិញទៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពត
នៅ�ៅខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��១៩៩២។

រូូ បថត ៖ អ៊ុុ�នតាាក់់ / Pernaca Sudhakaran
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ហេ�តុុអ្វីប្រ�
� ី វត្តិិសា
� ស្ត្រ�រយោ�ធាកម្ពុុ�ជា

មានសារសំំ ខាន់់ ឥតពីីរចំំ ពោះ�ះសន្តិ�សុ
ិ ុ ខជាតិិ និិងសន្តិ�សុ
ិ ុ ខតំំ បន់់អាស៊ាាន
ឆាំង
ំ យុុ

សម្តេ�េចពិិជ័័យសេ�នាា ទៀ�ៀ បាញ់់ ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី� �ី និិងជាា

រដ្ឋឋមន្ត្រី�កា
�ី ារពាារជាាតិិកម្ពុុ�ជាា (ខាាងស្តាំំ��) និិងឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍
ណឹឹម សុុវត្ថិិ� ទីីប្រឹ�ឹក្សា�ាពិិសេ�សរបស់់សម្តេ�េចពិិជ័័យសេ�នាា
ទៀ�ៀ បាញ់់ (ខាាងឆ្វេ�េង) អញ្ជើ�ើ�ញពិិនិត្យយគម្រោ��
ិ
ោងនៅ�ៅឯ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ� ភាាពអន្លលង់់វែ�ង (មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា) ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តជាាស្តូូ�បអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ឈ្នះះ� ឈ្នះះ� ។
រូូបថតដោ�ោយ លីី កុុកឆាាយ ថ្ងៃ�ៃទីី ៦ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��២០២០។

មួួយ ជំំរុុញដល់់កាារអភិិវឌ្ឍឍជាាយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�ររបស់់ប្រ�ទេ�ស

ជាាតិិ ជះះឥទ្ធិិ�ពល និិងភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�របស់់កម្ពុុ�ជាានៅ�ៅ
ក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ាា�ន។

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តយោ�ោធាា ត្រូ�ូវបានពិពណ៌
ិ
៌ នាាថាា គឺឺជាាកាារ
ខណៈៈពេ�លដែ�លយើ�ើ ង រំំឭកខួួបលើ�ើ ក ទីី៣០នៃ�

សិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីសង្រ្គា�ា�ម និិងកាារវិិភាាគអំំពីីជ័័យ

ជម្នះះ� និិងបរាាជ័័យ។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ប្រ�វត្តិិ�-

សន្ធិិ�សញ្ញាាសន្តិិ�ភាាពទីីក្រុ�ុងប៉ាា
រីីស យើ�ើងនឹឹងបំំពេ�ញ
សាាស្រ្ត�តយោ�ោធាា រួួ មបញ្ចូូ�លនូូវធាាតុុផ្សំំជា
� ាច្រើ�ើ�នដទៃ�ទៀ�ៀត

កាាតព្វវកិិច្ចចបានយ៉ា�ា
ងប្រ�សើ�ើរមួួ យក្នុុ�ងកាារទទួួលស្គា�ល់
ា ់
លើ�ើសពីីនេះ�ះ។ ប្រ�វត្តិិសា
� ាស្ត្រ�រយោ�ោធាាក្តោ�ោ�បនូូវប្រ�ធាានបទ
សាារសំំខាាន់់នៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ជាាពិិសេ�សប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
យោ�ោធាាកម្ពុុ�ជាា ចំំពោះ�ះ�តំំបន់់ និិងពិិភពលោ�ោក។ ប្រ�វត្តិិ�
សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា គួួរតែ�ត្រូ�ូ វទទួួលស្គាា�ល់ថាាជាាធនធាានជាាតិិ
់
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ជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លរួួ មមាានវឌ្ឍឍនភាាព និិងបរាាជ័័យនៃ�របប
នីីមួួយៗរហូូតដល់កា
់ ារវិិវត្តតរបស់់ប្រ�ទេ�សជាាតិិនាានាា ព្រ�ម
ទាំំ�ងសកម្មមភាាពដែ�លមនុុស្សសជាាតិិសាាងកំំហុុសដដែ�លៗ
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ឬបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីកំំហុស
ុ របស់់ខ្លួួ�ន។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
កម្ពុុ�ជាា ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយមេ�រៀ�ៀនឥតមាានពីី រសម្រា�ាប់់
ប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�ន តំំបន់់ និិ ងពិិ ភពលោ�ោក។

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា គឺឺជាាចំំណុុ ចប្រ�សព្វវដ៏៏សំំខាាន់់ជាា
យុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រមួួយ នៃ�កាារតស៊ូូ�ប្រ�ទាាញប្រ�ទង់់គ្នាា�ក្នុុ�ងអំំឡុង
ុ

សង្គ្រា�ា�មត្រ�ជាាក់់រវាាង មនោ�ោគមវិិជ្ជាា� ប្រ�ព័័ន្ធនយោ�
ធ
ោបាយ

និិងទំំនោ�ោរនៃ�គោ�ោលនយោ�ោបាយកាារបរទេ�ស។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាដែ�លញ៉ាំំ��ងឲ្យ�កើ�ើតមាាន និិងជាាផ្នែ�ែកខ្លះះ�
នៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រទាាក់់ ទងនឹឹងអន្តតរាាគមន៍៍ពីីសំំណាាក់់

បរទេ�សនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ សបញ្ជាាក់់ ឲ្យ�ឃើ�ើញថាា ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាាមាានសាារសំំខាាន់់យ៉ាា� ងដូូចម្តេ�េចចំំពោះ�ះ�សន្តិិសុ
� ុខ
នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ ហើ�ើយសន្តិិ�សុុខនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់មាានសាារ

សំំខាាន់់យ៉ា�ា
ងដូូចម្តេ�េច ចំំពោះ�ះ�សន្តិិ�សុុខពិិភពលោ�ោក។
បន្ថែ�ែមលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�ល សង្គ្រា�ា�ម
និិងកាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ កើ�ើតមាានជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាា

នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំព័័ រ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាានាាចុុ ង សតវត្សសរ៍៍
ទីី២០ បានផ្តតល់់ជាាមេ�រៀ�ៀនសំំខាាន់់ៗ ស្តីី�អំំពីីស្ថាា�នភាាព

ដែ�លកើ�ើតមាានឡើ�ើង និិងលទ្ធធផលពីីអស្ថិិរ� ភាាព សង្គ្រា�ា�ម
និិងអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា គឺឺជាា

តឹឹកតាាងមួួ យនៃ�ស្មាា�រតីីដ៏៏រឹង
ឹ មាំំ�របស់់មនុុស្សស ក៏៏ដូច
ូ ជាា
មេ�រៀ�ៀនស្តីី�ពីីជម្រៅ��ៅនៃ�ទុុច្ចចរិត
ិ ភាាពរបស់់មនុុស្សស។

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា ត្រូ�ូវបានបន្ទទច់បង្អាា�ក់
់
់ជាាច្រើ�ើ�ន

លើ�ើកច្រើ�ើ�នសាា ដោ�ោយប្រ�ទេ�សជិិតខាាង ដើ�ើម្បីី�ទន្ទ្រា�ា�ន
យក គ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងដណ្តើ�ើ� មកាាន់់កាាប់់ ទឹឹកដីីពីីប្រ�ជាាជន

កម្ពុុ�ជាា។ កាារសិិក្សា�ាអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនៃ�ទំំនាាក់់ទំំនង
ទំំនាាស់់ និិងជម្លោះ�ះ��កាាលពីីអតីីតកាាលទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិ ន
អាាចត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ កាារទូូត ឬកិិច្ចចកាារយោ�ោធាា
នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននឬអនាាគតទេ� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនេះ�ះ
គឺឺជាាធនធាានជាាតិិមួួយ ដែ�លផ្តតល់់អំំណាាចដល់់អ្នន កដឹឹក

សម្តេ�េចពិិជ័័យសេ�នាា ទៀ�ៀ បាញ់់ ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី� �ី និិង
ជាារដ្ឋឋមន្ត្រី�កា
�ី ារពាារជាាតិិកម្ពុុ�ជាា និិងឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ ណឹឹ ម

សុុវត្ថិ�ិ (ខាាងស្តាំំ��)។ នាាយទាាហាានបន្ទាា�ប់់ ពីីឯកឧត្តតម ណឹឹ ម
សុុវត្ថិ�ិ គឺឺឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក មាាស ស៊ីី�ណាា (នៅ�ៅខាាងឆ្វេ�េង)

និិងលោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ (អង្គុុ�យ)។ គណប្រ�តិិភូូកិិត្តិិ�យសបាន
ធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចចនៅ�ៅទីីតាំំ�ងដាាក់់ស្នើ�ើ�ជាាតំំបន់់ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
យោ�ោធាា ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្បែ�ែរមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង
ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ តាាមបណ្តោ�ោ�យព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាា-ថៃ�។

រូូ បថតដោ�ោយ លីី កុុកឆាាយ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៦ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��២០២០។

ដឹឹកនាំំ�កម្រិ�ិ តពិភពលោ
ិ
�ោក។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាកម្ពុុ�ជាា

ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយមេ�រៀ�ៀន អំំពីីវិិធីីសាាស្ត្រ�របែ�បណាានិិង

ពេ�លវេ�លាាសក្តិិ�សមណាាមួួយដែ�លគួួរដាាក់់កំំហិ ិ ត អត់់

នាំំ�តាាមរយៈៈគតិិបណ្ឌិិ�តជាាយុុទ្ធធ សាាស្ត្រ�រក្នុងកាារគ្រ�ប់់
គ្រ�ង
�ុ

ធ្មមត់់ ឬតតាំំ� ងដោ�ោយអង់់អាាច ក្នុុងកាារកាារពាារសន្តិិ�សុុ
ខ
�
ជាាតិិប្រ�កបដោ�ោយភាាពវៀ�ៀងវៃ�។ ថ្នាា�ក់់ ដឹឹកនាំំ� យោ�ោធាា

ប្រ�វត្តិិ� សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា ជាាពិិ សេ�សប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ

ថាាជាាធនធាានជាាតិិមួួយ ក្នុុ�ងកាារដុុសខាាត់់កសាាងគតិិ

ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយនឹឹ ងប្រ�ទេ�សជិិ តខាាងនិិងពិិ ភពលោ�ោក។
យោ�ោធាា ផ្តតល់់ជាាធនធាានដ៏៏ចាំំ�បាច់់មួួយ សម្រា�ាប់់ កាារ
អភិិ វ ឌ្ឍឍគតិិ បណ្ឌិិ�តជាាយុុ ទ្ធ ធសាាស្ត្រ�ររបស់់អ្នន កដឹឹក នាំំ�

ប្រ�ទេ�សជាាតិិរបស់់យើ�ើង អ្ននកដឹឹកនាំំ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងអ្ននក
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

របស់់កម្ពុុ�ជាា អាាចចាាត់់ទុុកប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាកម្ពុុ�ជាា
បណ្ឌិិ�តជាាយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួួ�ន និិងកាារបង្កើ�ើ�នជំំនាាញ

វិិជ្ជាា�ជីីវៈៈរបស់់អង្គគភាាព និិងមន្ត្រី�យោ�
�ី ោធាារបស់់ខ្លួួ�នថែ�ម
ទៀ�ៀតផង។
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

សន្តិិ�សុុខជាាតិិរបស់់កម្ពុុ�ជាា ពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើអង្គគភាាព

របស់់យើ�ើងបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់យុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រដូច
ូ គ្នាា� ឬខុុសគ្នាា�

ប្រ�កបដោ�ោយជំំនាាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈៈទាាមទាារនូូវថ្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�

សមាាសធាាតុុស្នូូ�លគួួបផ្សំំ� បញ្ចូូ�លគ្នាា�នូូវយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រយោ�ោធាា

យោ�ោធាាប្រ�កបដោ�ោយជំំនាាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈៈ។ អង្គគភាាពយោ�ោធាា

ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសមត្ថថភាាព ដែ�លមិិ នត្រឹ�ឹមជាាអ្ននក
ជំំនាាញរៀ�ៀបចំំយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រ ប៉ុុ�ណ្ណោះ���ទេ�ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�
ះ
ងជាា

អ្ននកប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រទៀ�ៀតផងពីីព្រោះ��ះ�ថាាគ្មាា�នយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រ
ជោ�ោគជ័័យណាាមួួ យ ដែ�លអាាចបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងបានដោ�ោយ
គ្មាា�នកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកំំណត់នូ
់ វសមា
ូ
ាសធាាតុុស្នូូ�ល សម្រា�ាប់់

យុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រជោ�ោគជ័័យនាានាា។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាា

ធាានាាថាាយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រមួួយមិិ នមែ�នរួួមបញ្ចូូ�លតែ�បរិិបទ

ិ និិងទ្រឹ�ឹស្តីបច្ចុុ�ប្បបន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ យុុទ្ធវិធ ធីី
�ី
��ទេ�
ះ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

បែ�បណាានាាពេ�លកន្លលងទៅ�ៅ? ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តយោ�ោធាា គឺឺជាា
និិងសន្តិិ�សុុខជាាតិិ។

ប្រ�ជាាជាាតិិជាាសមាាជិិក និិងសហថ្នាា�ក់់ ដឹក
ឹ នាំំ�នៃ�
សមាាគមប្រ�ជាាជាាតិិអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ (អាាស៊ាា�ន) ត្រូ�ូវកាារ

អ្ននកដឹឹកនាំំ�ដែ�លជាាអ្ននកប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រផងនិិងជាាអ្ននករៀ�ៀប

ចំំយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រផង។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាកម្ពុុ�ជាា មាាន

សាារសំំខាាន់់ឥតពីីរ ចំំពោះ�ះ�សន្តិិ�ភាាព និិងសន្តិិ�សុុខនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងតំំបន់់ ពីីព្រោះ��ះ�ថាាសមរភូូមិិ កាារតស៊ូូ� និិងយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រ
ភូូមិិសាាស្ត្រ�រនយោ�ោបាយជាាច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវបានផ្តោ�ោ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង

ថែ�មទាំំ�ងគួួបផ្សំំនូ
� វជោ�
ូ ោគជ័័យនិិងកំំហុុសពីីអតីីតកាាល

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាកម្ពុុ�ជាា។ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា គឺឺជាា
ចំំណុុ ចប្រ�ជុំំ�ទម្ងងន់ដ៏
់ ៏សំំខាាន់់មួួយក្នុុ�ងអំំឡុុងសង្គ្រា�ា�ម

ដល់់យើ�ើង ថាាតើ�ើគោ�ោលបំំណងនៃ�យុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�ររបស់់

តំំបន់់នាាសតវត្សសរ៍៍ទីី២០។ បន្ទាា�ប់់ ពីីសង្គ្រា�ា�មឥណ្ឌូូ�ចិិន

ថែ�មទៀ�ៀតផង។ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តអាាចផ្តតល់់ជាាគោ�ោលគំំនិិត

ិ សាាស្ត្រ�រឈាាន
យើ�ើងអាាចទទួួលយកបានឬទេ�? ថាាតើ�ើវិធីី

ទៅ�ៅសម្រេ��ចគោ�ោលបំំណងរបស់់យើ�ើង អាាចបត់់បែ�ន

តាាមកាាលៈៈទេ�សៈៈ ដែ�រឬទេ�? ថាាតើ�ើអ្នន កដឹឹកនាំំ�ពីីមុុនៗ

ជម្លោះ�ះ�� និិងកាារតស៊ូូ�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លកើ�ើ តមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង

លើ�ើកទីីមួួ យបានបញ្ចចប់់ ទៅ�ៅ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាទទួួលបាន
ឯករាាជ្យយ ចំំណែ�កឯនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងសង្គ្រា�ា�មឥណ្ឌូូ�ចិិន
លើ�ើកទីីពីីរ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាគឺឺជាាចំំណុុ ចកណ្តាា�លមួួ យ

សម្តេ�េចពិិជ័័យសេ�នាា ទៀ�ៀ បាញ់់ ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី� �ី និិងជាា

រដ្ឋឋមន្ត្រី�កា
�ី ារពាារជាាតិិកម្ពុុ�ជាា (ខាាងស្តាំំ��) និិងឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍
ណឹឹម សុុវត្ថិិ� ទីីប្រឹ�ឹក្សា�ាពិិសេ�សរបស់់សម្តេ�េចពិិជ័័យសេ�នាា

ទៀ�ៀ បាញ់់ (ខាាងឆ្វេ�េង) និិងលោ�ោក ឆាាង យុុ (រូូ បកណ្តាា�ល)
អញ្ជើ�ើ�ញពិិនិិត្យយគម្រោ��ោងនៅ�ៅឯមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាព

អន្លល ង់់វែ�ង (មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា) ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តជាាស្តូូ�ប
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ ឈ្នះះ� ឈ្នះះ� ។

រូូបថតដោ�ោយ លីី កុុកឆាាយ ថ្ងៃ�ៃទីី ៦ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��២០២០។
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

នៃ�កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំបំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ង

សក្តិិ�សមជាាងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននក្នុុ�ងកាាររំំលេ�ចចេ�ញនូូវ

បាយរបស់់កម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងសង្គ្រា�ា
�មឥណ្ឌូូ�ចិិនលើ�ើក
ុ

កំំពុុងត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�ជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�នៃ�កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�អាាស៊ាា�នក្នុុ�ង

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រពិិភពលោ�ោក។ ទីីតាំំ�ងភូូមិិសាាស្ត្រ�រនយោ�ោ

ទីីពីីរ ញ៉ាំំ��ងឲ្យ�កម្ពុុ�ជាាក្លាា�យជាាវាាលសមរភូូមិិដ៏សំំខា
៏
ាន់់

សាារសំំខាាន់់នៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ស្រ�បពេ�លដែ�លកម្ពុុ�ជាា

មួួ យរវាាងគូូប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងអំំណាាចមួួ យចំំនួួន។

ឆ្នាំំ��២០២២។ ខណៈៈពេ�លដែ�លកម្ពុុ�ជាា កំំពុុងត្រៀ��ៀម
រៀ�ៀបចំំកិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ�អាាស៊ាា�ន យើ�ើងគួួរតែ�ទទួួលស្គា�ល់
ា
់តួួ

កម្ពុុ�ជាាបានទទួួលរងទុុក្ខវេ�ទនា
ខ
ា ពីីសោ�ោកនាាដកម្មមហួួស
ពីីកាារស្មាា�ននៅ�ៅក្រោ��ោមរបបប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ខ្មែ�រែ

កាារប្រើ��ើ ប្រា �ស់់ ធ នធាាននាានាា ក្នុុ� ងចំំណោ�ោមធនធាាន
ទាំំ� ងឡាាយ ជាាពិិសេ�សប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាឲ្យ�មាាន

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៩ ប្រ�ជាាជន

ក្រ�ហម។ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមត្រូ�ូវផ្តួួ�លរំំលំំតាំំង
� ពីី
ឆ្នាំំ��១៩៧៩ទៅ�ៅហើ�ើយក្តីី� ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបន្តតប្រ�ឈម

នាាទីីក្នុុ�ងកាារដឹឹកនាំំ�កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�នេះ�ះ ថាាជាាឱកាាសមួួ យក្នុុ�ង

ប្រ�សិិទ្ធធ ភាាព ឈាានទៅ�ៅសម្រេ��ចបានកាារអភិិវឌ្ឍឍភាាព
ជាាដៃ�គូូសហកាារ និិងភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ជាារួួ មសម្រា�ាប់់

ិ កាារជម្លៀ�ៀ�សទីីតាំំ�ង
ដែ�លបង្កកឲ្យ�មាានកាារបាត់់បង់់ជីីវិត

ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាានិិងប្រ�ជាាជនអាាស៊ាា�ន។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
កម្ពុុ�ជាា គឺឺជាាផ្នែ�ែកនិិងធាាតុុផ្សំំច
� ម្បបងក្នុុ�ងកាារឈាានទៅ�ៅ

បរាាជ័័យរបស់់ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម មិិ នត្រឹ�ម
ឹ តែ�ជាាជោ�ោគជ័័យជាា

អាាស៊ាា�ន។

ជាាមួួ យនឹឹងសង្គ្រា�ា�ម ទុុរភិិក្សស និិងវិិបត្តិិ�មនុុស្សសធម៌៌នាានាា

ឬកាារប្តូូ�រទីីជម្រ�ករបស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាារាាប់់ លាាននាាក់់។

យុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�ររបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ���ទេ�
ះ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ថែ�មទាំំ�ងជាាជោ�ោគជ័័យជាាយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រសម្រា�ាប់់ អាាស៊ាា�ន

បង្កើ�ើ�តសន្តិិ�ភាាពនិិងសន្តិិ�សុុខរួួ មគ្នាា�មួួ យសម្រា�ាប់់ តំំបន់ ់
លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ គឺឺជាានាាយកប្រ�តិិបត្តិិ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

និិងពិិភពលោ�ោកថែ�មទៀ�ៀតផង។

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ម្នាា�ក់់លើ�ើកាារអប់់ រំំ
កាាររាារាំំ�ងទប់់ ស្កាា�ត់់ និិងកាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវពីីអំំពើ�ើ

ដែ�លបានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សក ម្ពុុ�ជាានៅ�ៅរវាាងឆ្នាំំ��

យុុ ទទួួលបានពាានរង្វាា�ន់់ រ៉ាា
�មុុន ម៉ាា
�កសៃ�សៃ� ដែ�ល

កាារចូូលរួួម សមយុុទ្ធធ និិងយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រយោ�ោធាា
១៩៧៩ ដល់់ឆ្នាំំ�� ១៩៩៣ បានអង្រួ�ួនតំំបន់អា
់ ាស៊ាា�ន

ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តមួួយ កម្លាំំ��ងចលករទាំំ�ងនេះ�ះបាន
(និិងនៅ�ៅតែ�បន្តត)កំំណត់់សណ្ឋាា�ននៃ�ភូូមិិសា ាស្ត្រ�រនយោ�ោ

បាយរបស់់អាាស៊ាា�នបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាា

កម្ពុុ�ជាា គឺឺ ជាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមតែ�រួួមបញ្ចូូ�ល
សមរភូូមិិនិង
ិ សមយុុទ្ធយោ�
ធ ោធាាប៉ុុ�ណ្ណោះ���ទេ�
ះ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�ម
ទាំំ�ងរួួ មផ្សំំ�នូូវកាារសម្រេ��ចចិិត្តតនយោ�ោបាយជាាគោ�ោលនិិង

យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រសំំខាាន់់ៗ ដែ�លនៅ�ៅតែ�ជាាកំំណត់់យោ�ោងដ៏៏

ចាំំ�បាច់សម្រា�
់
ាប់់ផ្តតល់ដល់
់
សន្តិ
់
សុ
�ិ ខ
ុ ជាាតិិនិិងយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រ
អាាស៊ាា�នជាារួួ ម នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍សព្វវថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ។

ខណៈៈពេ�លដែ�លយើ�ើងរំំឭកខួួបលើ�ក
ើ ទីី៣០នៃ�សន្ធិិ�

ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២
� ០១៨ លោ�ោក ឆាំំ�ង
ត្រូ�ូវស្គា�ល់
ា ់ថាាជាា “ពាានរង្វាា�ន់់ណូូបែ�លអាាស៊ីី�” សម្រា�ាប់់

កាារងាាររបស់់លោ�ោកក្នុុ�ងកាារថែ�រក្សា�ាកាារចងចាំំ�ពីីអំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងកាារស្វែ�ែងរកយុុត្តិិ�ធម៌៌សម្រា�ាប់់

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាានិិងពិិភពលោ�ោក។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ២០០៧
លោ�ោកត្រូ�ូ វបានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសជាាបុុគ្គគលដ៏៏មាានឥទ្ធិិ�ពលបំំផុុត
ទាំំ� ង១០០ នាាក់់របស់់ទស្សសនាាវដ្ដីី� ថាាមស៍៍។ លោ�ោក ឆាំំ� ង យុុ

បានបំំពេ�ញកាារងាារជាាមួួ យស្ថាា�ប័័ ននិង
ិ អ្ននកដឹឹកនាំំ�សង្គគម
ិ
ិ ពិិភពលោ�ោក ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�រួួ ម
ស៊ីី�វិលជា
ាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅជុំំ�វិញ

មាាន ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�រ៉ាា�ក់់ ប្រ�ទេ�សអាាហ្វវហ្កាា�នីីស្ថាា�ន ប្រ�ទេ�ស

ស៊ីី�រីី ប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាា
�ន់ម៉ា
់ ា
� និិងប្រ�ទេ�សកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍ
ក្រោ��ោយជម្លោះ�ះ��ដទៃ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ នាារយៈៈពេ�ល១៨ខែ�

ចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ លោ�ោកបានសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវលម្អិិ�តអំំពីី
សញ្ញាាសន្តិិ�ភាាពទីីក្រុ�ុងប៉ាា
រីីស យើ�ើងគួួរឆ្លៀ�ៀ�តយកឱកាាស
នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�សញ្ជឹឹ�ងគិិតអំំពីីអ្វីី� ដែ�លយើ�ើងបានរៀ�ៀនសូូត្រ�

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាកម្ពុុ�ជាា និិងតំំបន់់ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ

អំំពីីអ្វីី� ខ្លះះ� ដែ�លយើ�ើងបានឈ្វេ�េងយល់់ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ

ក្រ�សួួងកាារពាារជាាតិិកម្ពុុ�ជាា។

ិ សន្ធិិ�សញ្ញាានេះ�ះ និិងឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង
ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនៅ�ៅជុំំ�វិញ

ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់កម្ពុុ�ជាា។ គ្មាា�នពេ�លវេ�លាាណាាដែ�ល
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

យោ�ោធាា ជាាមួួ យនឹឹងឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ ណឹឹ ម សុុវត្ថិ�ិ នៃ�
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អ៊ូូ� សៀ�ៀង ៖ អនុុ ប្រ�ធានសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច

ឃុំំ�ស្រែ��សង្គគម ស្រុ�ុកអូូររាំង
ំ តំំ បន់់ ១០៥ ភូូមិិភាគឦសាន
ដារ៉ាា រ ដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

យុុវនាារីីកងចល័័តនៅ�ៅស្រុ�ុកស្អាា�ង កំំពុុង
វាាយសម្រុ�ុកបោ�កបែ�នស្រូ�ូវ។

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� អ៊ូូ� សៀ�ៀង ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៣៣ឆ្នាំំ�� (នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨)។ ខ្ញុំំ��មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃកំំពែ�ង

ឃុំំ�អញ្ចើ�ើ�ម ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម (បច្ចុុ�ប្បបន្នន ខេ�ត្តត
ត្បូូ� ងឃ្មុំំ��)។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាាររួួ ចហើ�ើយ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ចា
� ាក

ចេ�ញពីីស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ� នៅ�ៅ
ពាាមជាំំ�ង ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�ម
� ករៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាា

គីីឡូូបាយសៅ�ៅ ក្នុុ�ងចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ� ដែ�រ។ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនកម្រិ�ិត
កុុមាារដ្ឋាា�ន និិងអាាចអាានអក្សសរបាន ហើ�ើយក្រោ��ោយមក

កៅ�ៅស៊ូូ�ពាាមជាំំ�ង ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម, ផុុន គឺឺជាាថីីត្រួ�ួត
កម្មមករចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ�ពាាមជាំំ�ង ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៤ ខ្ញុំំ��ទទួួលកាារអប់់ រំំពីីឈ្មោះ�ះ�� ភិិន,

ផុុន និិង វាាន់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��បានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូូលធ្វើ��គិ
ើ ិញតាាម
ដាានខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ� ពាាមជាំំ�ង។ តាាមរយៈៈ
ភិិន, ផុុន និិង វាាន់់ ខ្ញុំំ��បានទាាក់់ទងខ្សែ�ែគិិញមាានឈ្មោះ�ះ��

ស៊ឹឹ�ម គឺឺជាាថីីត្រួ�ួតកម្មមករចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ�នៅ�ៅពាាមជាំំ�ង ខេ�ត្តត

ក៏៏ឈប់់រៀ�ៀន។ ក្រោ��ោយឆ្នាំំ�១
� ៩៦០ ខ្ញុំំ��ធ្វើ��ជា
ើ ាកម្មមករចៀ�ៀរ

កំំពង់់ ចាាម, សាារ៉េ�េត គឺឺជាាថីីត្រួ�ួតកម្មមករកៅ�ៅស៊ូូ�នៅ�ៅពាាម

ទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បានជួួបឈ្មោះ�ះ�� ភិិន គឺឺជាាថីីត្រួ�ួតកម្មមករចម្កាា�រ

កម្លាំំ��ងនិិងតាាមដាានខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ជ័័រកៅ�ៅស៊ូូ�នៅ�ៅគីីឡូូបាយសៅ�ៅ ជាាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យ។ នៅ�ៅ
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នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៨ វាាន់់, ហម និិង សេ�ង គឺឺជាា

រយៈៈពេ�ល២ថ្ងៃ�ទើៃ �ើបអស់់។ នៅ�ៅខែ�មេ�សាា ក្រុ�ុមរំំដោះ�ះ�

រាំំ�ង បានណែ�នាំំ�ខ្ញុំំ�ឲ្យ
� �ស្គាា�ល់់កម្លាំំ��ងចាាស់់របស់់គាាត់់

ឃើ�ើញ កាំំ�ភូូន សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចតំំបន់១
់ ០៥ (បានបាញ់់សម្លាា�ប់់

ប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគម ឃុំំ�ស្រែ��សង្គគម ស្រុ�ុកអូូ រ

មាានឈ្មោះ�ះ�� ឈុំំ� គឺឺជាាប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគម,
ស្ងួួ�ន គឺឺជាាប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគម ហើ�ើយយើ�ើង
បានប្រ�ជុំំ�លើ�ើកអំំពីីផែ�នកាារ។ ហ៊ុុ�ម បានចាាត់់ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ចុះះ�

ទៅ�ៅភូូមិិលំំទិិត្យយ រកខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ�� បាននាំំ�
ស្ងួួ�ន និិង ឈុំំ� ទៅ�ៅជាាមួួ យដែ�រ។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិ

លំំទិិត្យយ និិយាាយថាា «សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ�ដូ
� ច
ូ ជាាឆ្ងងល់់នៅ�ៅត្រ�ពាំំ�ង
ឮតែ�សំំឡេ�ងត្រ�ដោ�ោកក្រ�បីីរាាល់់តែ�យប់់ ហើ�ើយឆ្ងងល់់ទៅ�ៅ

មើ�ើ លដាានជើ�ើងមិិ នឃើ�ញ
ើ សោះ�ះ�»។ ពេ�លត្រ�ឡប់់មកវិិញ

ខ្ញុំំ��រាាយកាារណ៍៍ ទៅ�ៅឲ្យ� វង វ៉៉ន អតីីតស័័ក្តិិ�៤ ទទួួលខុសត្រូ�
ុ
វូ

កូូនទាាហាាន នៅ�ៅបន្ទាា�យស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក តំំបន់់១០៥។

ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��បាននាំំ� ម៉ុុ�ល គឺឺជាាកម្មមករអាាឈើ�ើ នៅ�ៅ
តំំបន់់១០៥, ញ៉ើ�ើ�ង គឺឺជាាកម្មមករអាាឈើ�ើ នៅ�ៅតំំបន់់១០៥,

ឈុំំ�, វាាន់់, សេ�ង ទៅ�ៅរកខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅត្រ�ពាំំ�ងលំំទិិត្យយ
ទើ�ើបដឹង
ឹ ដំំណឹឹ ងថាាមាានខ្មែ�ែរក្រ�ហម រួួ ចហើ�ើយក៏៏រាាយ
កាារណ៍៍ ឲ្យ� វង វ៉៉ន ។ វង វ៉៉ន បានឲ្យ�ទាាហាានចំំនួួន៥នាាក់់

ទៅ�ៅចាាប់់ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម ប៉ុុ�ន្តែ�ែចាាប់់ បានតែ�១នាាក់់នៅ�ៅត្រ�ពាំំ�ង

ជីីមៀ�ៀត រួួ ចនាំំ�ទៅ�ៅជួួប វង វ៉៉ន នៅ�ៅបន្ទាា�យស្រុ�ុកកោះ�ះ�
ញែ�ក។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ១៩៦៨ វង វ៉៉ន បានហៅ�ៅ វាាន់់, សេ�ង

និិងខ្ញុំំ��ទៅ�ៅប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅបន្ទាា�យកោះ�ះ�ញែ�ក។ វង់់ បានលើ�ើក
ឡើ�ើងថាា «សូូមឲ្យ�បងៗទៅ�ៅពិិនិត្យយ
ិ រកខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅភូូមិិ
ជីីមៀ�ៀតម្ដដងទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើឃើ�ញ
ើ សូូមរាាយកាារណ៍៍ និិង
ខិិតខំំកសាាងកម្លាំំ��ងថែ�មទៀ�ៀត»។ ក្រោ��ោយពីីប្រ�ជុំំ�រួួច វង់់
ឲ្យ�លុុយពួួកខ្ញុំំ��ម្នាា�ក់់៥០០រៀ�ៀល។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧០ វង់់ មកភូូមិិ ស្រែ��សង្គគម ស្នើ�ើ� ឲ្យ�មាាន
កាារប្រ�ជុំំ�ដោ�ោយអ្ននកចូូលរួួមមាាន ខ្ញុំំ��, សេ�ង, ហ៊ឹឹ�ម, វាាន់់,

ឈុំំ�, ស្ងួួ�ន, ញ៉ើ�ើ�ង, ម៉ុុ�ល និិង ខ្ញុំំ��។ វង់់ លើ�ើកឡើ�ើងថាា

ឥឡូវនេះ�ះកងរំំដោះ�ះ�បានមកដល់់
ភូូមិិមវើ�ើច ហើ�ើយយើ�ើង
ូ
នៅ�ៅតតាំំ�ងក៏៏មិិនឈ្នះះ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�កូូនទាាហាានមាានតែ�

ចំំនួួន១៥០នាាក់់ ។ ដើ�ើម្បីី�ដកទាាហាានចេ�ញពីីបន្ទាា�យ

ដោ�ោយសុុវត្ថិ�ភា
ិ ាព ឥឡូូវសូូមបងៗយករទេះ�ះទៅ�ៅដឹឹក
កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង និិងគ្រា�ាប់់ យកមកលាាក់់ នៅ�ៅព្រៃ�ៃចាាស់់មាាត់់
ច្បា�ារ។ ប្រ�ជុំំ�រួួចយើ�ើងបានអនុុវត្តតផែ�នកាារដឹឹកសម្ភាា�រ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

បានមកចាាប់់ វង់់ ។ រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��
ខ្លួួ�នឯងនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧) មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្រែ��

សង្គគម និិង អប់់ រំំប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់ នៅ�ៅភូូ មិិ ស្រែ��
សង្គគម។ ម៉ីី� គឺឺជាាអនុុលេ�ខាាតំំបន់់១០៥។ ម៉ីី� និិង កាំំ�ភូូន
បានមកលេ�ងផ្ទះះ� សេ�ង ហៅ�ៅ វាាន់់, ខ្ញុំំ�� និិង ហ៊ុំំ��ម។ ម៉ីី�

បានអប់់ រំំយើ�ើងខ្ញុំំ��ថាា បងៗដឹឹងខ្សែ�ែគិិញទាំំ�ងអស់់គ្នាា�
ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននកុំំ� ឲ្យ�មាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ ។ យើ�ើងត្រូ�ូវ

កសាាងកម្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងជួួរទាាហាានឲ្យ�បានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។

ខ្ញុំំ�� និិង កាំំ�ភូូន ទទួួលខុសត្រូ�
ុ
វគិ
ូ ិញទាំំ�ងអស់់។ ក្រោ��ោយ
មកខ្ញុំំ�� និិ ង វាាន់់ កសាាងកម្លាំំ�� ងបានចំំនួួន២នាាក់់ មាាន

ឈ្មោះ�ះ�� មាាស និិ ង យ៉៉ន។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ�� និិ ង វ់ាា�ន់់ បាននាំំ�

យ៉៉ន និិង មាាស ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពនៅ�ៅមន្ទីី�រយោ�ោធាាមាាត់់
ច្បា�ារ។ ខ្ញុំំ��បានបញ្ជាាឲ្យ�រើ�ើសដុំំថ្មមគប់
�
់ ទៅ�ៅលើ�ើដំំបូូលផ្ទះះ�

ប្រ�ជាាជនហើ�ើយនាំំ�គ្នាា�រត់់។ ក្រោ��ោយមក ហ៊ឹឹ�ម និិង សេ�ង
ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ថា
� ា កម្លាំំ��ងរបស់់គាាត់់មាានពីីរនាាក់់ រួួ មមាាន យ៉ុុ�ន

គឺឺជាាប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិជីីមាាត ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក និិង សុុខ

ប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិជីីមាាត ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក។ ខ្ញុំំ��នាំំ� សុុខ
និិង យ៉ុុ�ន ដើ�ើរបំំផុុសប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិចាាខ្លលប មិិ នឲ្យ�
ឪពុុកម្ដាា�យអនុុញ្ញាាតឲ្យ�កូូនចូូលធ្វើ��យោ�
ើ ោធាា។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧១ កាំំ�ភូូន មកដល់់ផ្ទះះ� ម៉ីី� ហើ�ើយ បានឲ្យ�
ហ៊ឹឹ�ម មកហៅ�ៅខ្ញុំំ,�� វាាន់់ និិង សេ�ង ទៅ�ៅជួួប។ ម៉ីី� ប្រា�ប់់ថាា នៅ�ៅ

មាានកម្លាំំ��ងចំំនួួន៣នាាក់់ទៀ�ៀត មាានឈ្មោះ�ះ�� ស្វាា�យ គឺឺជាា

គណៈៈស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក តំំបន់់១០៥, រ៉ាា
� គឺឺជាាអនុុលេ�ខាា
ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក តំំបន់់១០៥ និិង មាានីីត គឺឺជាាកម្មាា�

ភិិបាលក្ដាា�ប់់កងវរសេ�នាាតូូច យោ�ោធាាតំំបន់់១០៥។ ថ្ងៃ�ៃ

ក្រោ��ោយឈ្មោះ�ះ�� រ៉ាា
�, មាានីីត និិង ស្វាា�យ ហៅ�ៅខ្ញុំំ��ចូលរួ
ូ ួ មធ្វើ�ើ�
សកម្មមភាាពដុុតរោ�ោងដាាក់់អង្កករអស់់ចំំនួនួ ១ខ្ននង ដែ�លមាាន
ផ្ទុុ�កអង្កករចំំនួួន៥០បាវ និិងអំំបិិលចំំនួួន៣០បាវ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ម៉ីី�, កាំំ�ភូន
ូ , ស្វាា�យ, រ៉ាា
�, មាានីីត, ភុុត
គឺឺជាាកម្មាា�ភិិបាលទទួួលខុសត្រូ�
ុ
វូ កម្មមករ ក្នុុ�ងតំំបន់់១០៥
និិងបងហ៊ឹឹ�ម បានហៅ�ៅខ្ញុំំ��, វាាន់់, សេ�ង, ឈុំំ�, ស្ងួួ�ន ទៅ�ៅផ្ទះះ�
របស់់គាាត់់ ហើ�ើយបានណែ�នាំំ�យើ�ើងឲ្យ�បានស្គាា�ល់ក
់ ម្លាំំ��ង

ចាាស់់ចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ទៀ�ៀត មាានឈ្មោះ�ះ�� ខាំំ� គឺឺជាាគណៈៈ
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ធំំ កំំពុុងនាំំ�គ្នាា�

ប្រ�មូូ លផលពោ�ោតដើ�ើម្បីី�ឧត្ថថម្ភភកងទ័័ពបដិវត្តតន៍
ិ
នៅ�
៍ ៅសមរភូូមិិ

ស្រុ�ុកច្បា�ារ នៅ�ៅតំំបន់់១០៥, ប៊ុុ�ន គឺឺជាាប្រ�ធាានយោ�ោធាា
ស្រុ�ុកអូូ ររាំំ�ង និិង សឿ�ឿង គឺឺជាាសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចយោ�ោធាាស្រុ�ុក

អូូ ររាំំ�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ជុំំ� ម៉ីី� បានលើ�ើកឡើ�ើងថាា យើ�ើង

មុុ ខ។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចម្ងាា�យ៤គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីីព្រំ�ំដែ�នដែ�លក្រុ�ុមរំំដោះ�ះ�រស់ ់នៅ�ៅ

ដល់់ខ្លួួ�នមុុននឹង
ឹ ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព, ត្រូ�ូវធ្វើ��ស
ើ កម្មមភាាព

ឯកម្លាំំ��ងនៅ�ៅខាាងក្នុុង
� កម្មមភាាពក្រោ��ោយ កុំំ�ឲ្យ�យោ�ោធាា
� ធ្វើ�ើស
ដកកម្លាំំ��ងទៅ�ៅជួួយបាន។

ត្រូ�ូវកសាាងកម្លាំំ��ងទាាហាានឲ្យ�បានច្រើ�ើ�ន។ ក្រោ��ោយមក

ម៉ីី� , បានមកផ្ទះះ� សេ�ង ហើ�ើយពេ�លនោះ�ះ� សេ�ង ទៅ�ៅហៅ�ៅ

ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ដែ�លជាាខ្សែ�ែគិិញត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់

គ្រ�ប់់ កន្លែ�ែងកុំំ� ឲ្យ�ដកកម្លាំំ��ងយោ�ោធាានៅ�ៅខាាងមុុ ខបាន,
ខាំំ�, ប៊ុុ�ន, សឿ�ឿង, បានមកហៅ�ៅខ្ញុំំ��, វាាន់់ និិង ឈុំំ�, ម៉ុុ�ល

ទៅ�ៅមន្ទីី�រយោ�ោធាាតំំបន់់ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ហើ�ើយនៅ�ៅ
ម៉ោ�ោ�ង១០យប់់ យើ�ើងក៏៏ទៅ�ៅដុុតឃ្លាំំ��ងដាាក់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង និិង
គ្រា�ាប់់ អស់់១ឃ្លាំំ��ង។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ កាំំ�ភូូន, ស្វាា�យ, រ៉ាា
�, មាានីីត, ភុុត,
ខ្ញុំំ�� នឹឹង ហ៊ឹឹ�មគឺឺជាា ប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគម ,ឈុំំ� គឺឺ

ជាាប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគម, វាាន់់ គឺឺជាា សង្គគមកិិច្ចច
នៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគ ម ទៅ�ៅជួួ បគ្នាា�នៅ�ៅផ្ទះះ�គាាត់់ ។ ពេ�លប្រ�ជុំំ�

ម៉ីី� បានលើ�ើកឡើ�ើងឲ្យ�យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ធ្វើ��ស
ើ កម្មមភាាព

រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ និិងពេ�លយប់់ ។ ពិិសេ�សកសាាងកម្លាំំ��ងឲ្យ�បាន
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ម៉ីី� , កាំំ�ភូូន, ស្វាា�យ, រ៉ាា
�, ភុុន,

ច្រើ�ើ�នដើ�ើម្បីី�បង្កកប់់ក្នុុ� ងបដិិវត្តតន៍។
៍ ក្រោ��ោយមក កាំំ�ភូូន
ឈុំំ�, ប៊ុុ�ន, ង៉ែ�ែ
ម, សឿ�ឿង, ធឿ�ឿន មកផ្ទះះ�ម៉ីី� ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ជុំំ�។
ម៉ីី� បានទទួួល ហើ�ើយបានណែ�នាំំ�កម្លាំំ��ងចាាស់់ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត

បានមកផ្ទះះ�ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយយើ�ើងនាំំ�គ្នាា�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពយក

ទទួួលខុសត្រូ�
ុ
វខា
ូ ាងកងទ័័ពយួួន។ ថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយមកមាាន

មន្ទីី�រ។ យើ�ើងនាំំ�គ្នាា�រត់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញហើ�ើយបានរាាយ

ឈ្មោះ�ះ�� ឌឹឹក ជនជាាតិិយួួន (វៀ�ៀតណាាម) កម្មាា�ភិិបាល
កងទ័័ពយួួនចំំនួន
ួ ១៥នាាក់់ចូូលមកមន្ទីី�រស្វាា�យ ហើ�ើយ

ចូូលលាាក់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងព្រៃ�ៃចាាស់់ខាាងកើ�ើតភូូមិិស្រែ��ហ៊ុុ�យ។

ម៉ីី� បានប្រា�ប់់ ទៅ�ៅ ឌឹឹក ឲ្យ�ចូូលវាាយនៅ�ៅភ្នំំ�ខាាងមណ្ឌឌ លគិិរីី
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ដុំំ�ថ្មមគប់់ទៅ�ៅលើ�ើមន្ទីី�រយោ�ោធាាធ្វើ�ើឲ្យ� �មាានកាារឆោ�ោឡោ�ោពេ�ញ
កាារណ៍៍ ប្រា�ប់់ ម៉ីី� ឲ្យ�បានដឹឹង។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��, យឿ�ឿន, ស៊ីី�ម,

អូូ ន បានចុះះ�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពនៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគម។ ខ្ញុំំ��បាន
ដើ�ើរចូូលផ្ទះះ�ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើឲ្យ� �មាានកាារឆោ�ោឡោ�ោពេ�ញភូូមិិ។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

សេ�ង។ យើ�ើងមាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងកសាាងកម្លាំំ��ង
ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតខ្ញុំំ��, ម៉ីី� , ស្វាា�យ, កាំំ�ភូូន, រ៉ាា
�, មាានីីត,
ភុុត, ខាំំ�, និិង ឌឹឹក ជួួបគ្នាា�ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ។ សេ�ង

បង្កកប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជួួរបដិិវត្តតន៍។
៍ យើ�ើងបានទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព

ឌឹឹក នាំំ�កងទ័័ពចំំនួន
ួ ៥០នាាក់់ទៅ�ៅអូូ រប៉ូូ�ត និិង ភ្នំំ�ណាំំណា
� ា

ជាាមួួ យខ្ញុំំ��មាាន វាាន់់, សេ�ង និិង រ៉ាា
�។ យើ�ើងបានទៅ�ៅដល់់

ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�� វាាន់់ និិង ហ៊ឹឹ�ម ទៅ�ៅព្រៃ�ៃចាាស់់ខាាងស្រែ��ហ៊ុុ�យ។
ចំំនួួន៧០នាាក់់ ដោ�ោយទាាហាានរំំដោះ�ះ�មិិ នបានដឹង
ឹ ទេ�។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៧ ខ្ញុំំ�� វាាន់់ ,សេ�ង បានដើ�ើរ ធ្វើ�ើ�
សកម្មមភាាពតាាមមន្ទីី�រយោ�ោធាានៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្រែ��សង្គគម។

ពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ដើ�ើរគប់់ និង
ិ ដើ�ើរបាញ់់លើ�ើមន្ទីី�រធ្វើ�ើឲ្យ� �យោ�ោធាា
ឆោ�ោឡោ�ោពេ�ញមន្ទីី�រ។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ�� វាាន់់ និិង សេ�ង

កសាាងបានកម្លាំំ��ងចំំនួួន៤នាាក់់ មាានទ្រី�ី, ស៊ុុ�ក, ស្រ៊ា�ា�

និិង ស្រា�ាល។ នៅ�ៅខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ឌឹឹក បានឲ្យ�
យើ�ើងត្រៀ��ៀមអង្កករ សម្ភាា�រសឹឹកដើ�ើម្បីី�ទទួួលកងកម្លាំំ��ង
របស់់គាាត់់ដែ�លត្រៀ��ៀមកម្លាំំ��ងវាាយចូូលមណ្ឌឌ លគិិរីី។

នៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រយោ�ោធាាតំំបន់់១០៥ ដោ�ោយអ្ននកចូូលរួួម

មន្ទីី�រយោ�ោធាាតំំបន់់១០៥នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១០យប់់ និិងនាំំ�គ្នាា�
ចូូលទៅ�ៅបាញ់់នៅ�ៅមន្ទីី�រ១០៥ដោ�ោយប្រើ��ើ កាំំភ្លើ�ើ�
� ងខ្លីី� ធ្វើ�ើឲ្យ
� �

កើ�ើតមាានកាារឆោ�ោឡោ�ោពេ�ញមន្ទីី�រយោ�ោធាា។ ក្រោ��ោយមក
អង្គគកាារបានចាាប់់ ស្វាា�យ។ មិិ នយូូរប៉ុុ�ន្មាា�នខ្ញុំំ��ឃើ�ើញ

យោ�ោធាាស្រុ�ុកអូូ ររាំំ�ង តំំបន់់១០៥ មកចាាប់់ ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
ទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧។ អង្គគកាារបាននាំំ�ខ្ញុំំ�ម
� ក
សន្តិិ�សុុខតំំបន់់១០៥ ភូូមិិភាាគឦសាាន ហើ�ើយបានបញ្ជូូ�ន
បន្តតមកអង្គគភាាពនៅ�ៅភ្នំំពេ�
� ញ នៅ�ៅខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧។

ម៉ីី� យល់់ព្រ�មត្រៀ��ៀមអង្កករ និិងថ្នាំំ�ពេ�ទ្យយ
�
ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ ពីី

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

ស្ងួួ�ន គឺឺជាាឈ្លលបនៅ�ៅភូូមិិស្រែ��សង្គគម ដើ�ើរធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព

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

ប្រ�ជុំំ�រួួចយើ�ើងបំំបែ�កគ្នាា�។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��, វាាន់់, សេ�ង,
នៅ�ៅមន្ទីី�រស្រែ��សង្គគម ដោ�ោយដើ�ើរគប់់ ផ្ទះះ�របស់់ប្រ�ជាាជន។

ក្រោ��ោយមក អង្គគកាារបានចាាប់់ ម៉ីី� ។ អត់់ពីី ម៉ីី� យើ�ើងនៅ�ៅ

មាាន កាំំ�ភូូន និិង ភុុត គឺឺជាាអ្ននកទទួួលខុសត្រូ�
ុ
ូវបន្តត។
ក្រោ��ោយពីីអង្គគកាារចាាប់់ ម៉ីី� យើ�ើងបាននាំំ�គ្នាា�ប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅផ្ទះះ�

សាារភាាពឯកសាារ J00484 ។ រាាល់់ចម្លើ�ើ�យសាារភាាព

សុុទ្ធតែ�ឆ្លល
ធ
ងកាាត់់កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ� និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មមធ្ងងន់់
ធ្ងងរពីីកងសួួរចម្លើ�ើ�យរបស់់ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងមិិ ន
អាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាា ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពរបស់់ អ៊ូូ� សៀ�ៀង

ពិិតឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ�?
កងចល័័តកំំពុុងគាាស់់គល់់ឈើ�ើនិង
ិ រាានដីីដើ�ើម្បីី�ដាំំ�ដុះះ�ស្រូ�ូវ
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ឆ្នាំំ��១៩៧៥១៩៧៩)។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គង់់ សារិ ិន៖
កងចល័័ តនារីីក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
សុុ ខ ចន្ទ្រា�ា
ខ្ញុំំឈ្មោះ�� �ះ�� គង់់ សាារិិន កើ�ើតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី០២ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��១៩៥៧ នៅ�ៅភូូមិិចន្ទ្រា��ា ឃុំំ�បន្ទា�យក្រាំ�ំ
ា
�ង ស្រុ�ុក

កំំពង់់ រោ�ោទិ៍៍ ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។ ខ្ញុំំបា
�� នផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅ
ក្នុុងភូូមិិស្វាា�យតាាភ្លល
ឃុំំ�បាសាាក់់ ស្រុ�ុកស្វាា�យជ្រំ�ំ ខេ�ត្តតស្វាា�យ
�
រៀ�ៀងបន្ទាា�ប់់ពីី របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ ឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៩។

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំឈ្មោះ��ំ �ះ�� ឈុុន ស្រី�ី ចំំណែ�កម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំ��ំ
ឈ្មោះ�ះ�� ហ៊ីី�ង ភឿ�ឿង។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�នពីីរនាាក់់ ហើ�ើយខ្ញុំគឺ
��ំ ឺ
ជាាកូូនទីីពីីរ។

នៅ�ៅអំំឡុុងឆ្នាំំ��១៩៧២ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនថ្នាា�ក់់ ទីីប្រាំ�ំបួួ ន។
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មាានកាារទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់ បែ�កបេ�៥២

យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយខ្ញុំត្រូ�
��ំ ូវរត់់គេ�ចខ្លួួ�ន ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនមិិន
បានជាាប់់ លាាប់់ ទេ�។ កាាលនោះ�ះ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុ ងបាន
ចូូលមកបាញ់់នៅ�ៅម្តុំំ�� ត្រ�ឡោ�ោងខុុស ដែ�លប្រ�ជាាជននៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ�ហៅ�ៅជាាទូូទៅ�ៅថាាសំំយ៉ោ�ោ�ង ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្បែ�ែរៗភូូមិិ

គង់់ សាារិិន ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ដល់
៍
់ សុុខ ចន្រ្ទា�ា�

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។
ស្វាា�យរៀ�ៀង ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។

(សុុខ ចន្រ្ទា�ា�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សុុខ ចន្ទ្រា��ា គឺឺជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ� ជាានៃ�មជ្ឃឃមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។ ថ្មីី�ៗ
នេះ�ះ សុុខ ចន្ទ្រា��ា បានទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខអ៊ំំ� គង់់ សាារិិន
ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្បែ�ែរផ្ទះះ�របស់់ខ្លួួ�ន និិងស្តាា�ប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា�វ
របស់់អ៊ំំ� គង់់ សាារិិន គឺឺជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លបានរៀ�ៀបរាាប់់ ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
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របស់់ ខ្ញុំ��។
ំ ខ្ញុំំ��ចូូលដេ� កនៅ�ៅក្នុុ� ងស្រះ�ះដើ�ើម្បីី� លាាក់់ ខ្លួួ�ន
ចំំណែ�កប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជួួបប្រ�ទះះនូូវកាារលំំបាក

វេ�ទនាា និិងស្លាា�ប់់ ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំគឺ
��ំ ឺជាា

ទាាហាាន លន់់ នល់់។ កាាលនោះ�ះ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំមា
��ំ ានជំំងឺឺ ។
ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំបា
��ំ ននាំំ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំពីីក្រុ�
��ំ
ុងស្វាា�យរៀ�ៀង
ទៅ�ៅព្យា�ាបាលនៅ�ៅភូូមិិទាាហាាន ស្ថិិ�តនៅ�ៅខាាងលិិចផ្សា�ារ
ប្រ�សូូត្រ�។ ចំំណែ�កខ្ញុំំស្នាា�ក់
��
់ នៅ�ៅជាាមួួ យបង និិងជីីតាា
របស់់ខ្ញុំនៅ�
��ំ ៅផ្ទះះ�នៅ�ៅឯស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ទីីតាំំ�ងនៅ�ៅខាាងលិិចភូូមិិទាាហាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយទាាហាាន

លន់់ នល់់ ហើ�ើយទីីតាំំ�ងចាាប់់ ពីីភូូមិិទាាហាានទៅ�ៅទិិស

ខាាងកើ�ើតគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយចលនាាបដិិវត្តតន៍៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំបា
��ំ នលាាក់់ កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងខ្លីី�នៅ�ៅក្នុុ�ងអាាវ ហើ�ើយ
និិយាាយប្រា�ប់់ មេ�កងនៅ�ៅភូូមិិទាាហាាន តាាមត្រ�ង់់ថាា «អូូន
អើ�ើ យ បងមកព្យា�ាបាលជំំងឺឺ ឥឡូូវអូូនឯងចង់់ ធ្វើ�ើ�អ្វីី� ក៏៏ធ្វើ�ើ�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ទៅ�ៅព្រោះ��ះ�អូូនដឹឹងប្រ�វត្តិិ�បងហើ�ើយ»។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ហ៊ាា�ននិិយាាយដូូច្នេះ�ះ� ដោ�ោយសាារតែ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំនិិ
��ំ ង

បាញ់់អបអរ»។ ខ្ញុំំបារម្ភ
��
ភ ពីីម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំខ្លាំំ�
��ំ �ងណាាស់់។
ក្រោ��ោយមកប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិប្រា�ប់់ ថាា «មិិត្តតនាារីី

តបថាា «មិិនអីីទេ�បង បើ�ើ បងមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី� ខ្ញុំ��ំ ខ្ញុំំក៏
�� ៏មិិ នធ្វើ�ើ�អ្វីី�
បងឯងដែ�រ» ទើ�ើបឪពុុករបស់់ខ្ញុំរួ��ំ ួ ចខ្លួួ�ននៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�។

ឮដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំត្រេ�េ
��
កអរយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ យើ�ើងជួួបគ្នាា� និិងយំំ
នៅ�ៅពេ�លឃើ�ើញធាាតុុឪពុុក។ យើ�ើងបានសុំំ�កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�

មេ�កងស្គាា�ល់់គ្នាា� និិងត្រូ�ូវជាាបងប្អូូ�ននឹឹងគ្នាា�។ មេ�កង

រហូូតដល់់ ឪ ពុុ ក ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ក់់ ខ្លួួ�នឈឺឺធ្ងងន់មើ�
់ លមិិនជាា
ើ
ទើ�ើ ប
ឪពុុកខ្ញុំំ��សុំំ� មេ�កងត្រ�ឡប់់មកក្រុ�ុងស្វាា�យរៀ�ៀងវិិញ។ មេ�កង
អនុុញ្ញាតដោ�
ា
ោយប្រា�ប់់ឪពុុករបស់់ខ្ញុំថា
��ំ ា «បងឯងទៅ�ៅក៏៏ទៅ�ៅ

ចុះះ�ៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបងកុំំ� រាាយកាារណ៍៍ ចេះ�ះចុះះ�ទៅ�ៅបានហើ�ើយ»

បន្ទាា�ប់់មកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំនាំំ
��ំ �ឪពុុករបស់់ខ្ញុំដើ�
��ំ រកា
ើ ាត់់តាាម
ភូូមិិបាសាាក់់ ឆ្លលងមកវត្តតកោះ�ះ�ជុំំ�សំំដៅ�ៅចូូលមកក្នុុ�ងក្រុ�ុង
ស្វាា�យរៀ�ៀងវិិញ។ នៅ�ៅខណៈៈនោះ�ះ�ដែ�រ ខ្ញុំំបា
�� នស្នើ�ើ�សុំំ�
ប្រ�ធាានកងចល័័តដែ�លត្រូ�ូ វជាាបងប្អូូ�នជីីដូូនមួួ យរបស់់

ខ្ញុំំឆ្ល
�� លងព្រែ�ែក មកជូូនដំំណើ�ើ រឪពុុកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� មកដល់់
ត្រឹ�ឹមភូូមិិទាាហាានក្រោ��ោម ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនអនុុញ្ញាា ត
ឲ្យ�កងចល័័តចេ�ញចូូលពីីតំំបន់់មួួយទៅ�ៅតំំបន់់មួួយឡើ�យ
ើ
លើ�ើកលែ�ងតែ�ចាាស់់ៗទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមអនុុញ្ញាត
ា ឲ្យ�ចេ�ញ

ចូូលនៅ�ៅពេ�លឈឺឺថ្កា�ត់
ា ម្តត
់ ងៗ។ ក្រោ��ោយមកឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ
ទៅ�ៅព្យា�ាបាលជំំងឺឺ បន្តតនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយមិិ នយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន

គាាត់់បានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ ពេ�លបូូជាាសពឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��

រួួ ចហើ�ើយ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំយ
��ំ កធាាតុុរបស់់ឪពុុកខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់
មកខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងវិិញ។ ក្រោ��ោយមកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំ��ំ
សុំំ�អនុញ្ញា
ុ ាតពីីខាាង លន់់ នល់់ ដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ក្រុ�ុង ស្វាា�យរៀ�ៀងយកធាាតុុប្តីី� ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�បុុ ណ្យយនៅ�ៅស្រុ�ុក

ដែ�លត្រូ�ូវជាាម្តាា�យរបស់់មិិត្តតមកដល់់ហើ�ើយ»។ ពេ�ល

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជូូនឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
មាានព្រះ�ះសង្ឃឃទេ�។

នៅ�ៅអំំឡុងឆ្នាំំ��
១៩៧៨ ខ្ញុំំ�� បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្តីី�
ុ

របស់់ខ្ញុំឈ្មោះ��ំ �ះ�� រាាម សាាវុុ ធ។ កាាលនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

រៀ�ៀបចំំពិិធីីរៀ�ៀបកាារឲ្យ�ខ្ញុំំដែ�លសរុ
��
ុ បទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ
២៥គូូ ។ យើ�ើងរៀ�ៀបកាារក្នុុ�ងយប់់ តែ�មួួយជាាមួួ យគ្នាា�។
នៅ�ៅមុុនពេ�លរៀ�ៀបកាារ ប្តីី�របស់់ខ្ញុំំ�� ស្នើ�ើ�សុំំ� ទៅ�ៅប្រ�ធាានកង

របស់់គាាត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគូូខ្លះះ�ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្ខិិ� តបង្ខំំ�។

គណអធិិបតីីរៀ�ៀបចំំឲ្យ�យុុវជន-យុុវនាារីី អង្គុុ�យទល់់
មុុ ខគ្នាា� រួួ ចហើ�ើយហៅ�ៅឈ្មោះ�ះ��ឲ្យ�ឡើ�ើ ងកាាន់់ដៃ�គ្នាា� និិ ង
មាានមេ�ក្រុ�ុមម្នាា�ក់់ឡើ�ើងស្រែ��កប្តេ�េជ្ញាា�។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៨ ដដែ�ល ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សគ្រួ�ួសាារ
ខ្ញុំំទៅ�� �ៅកន្ទូូត
� ស្រុ�ុកកណ្តាា�លស្ទឹឹ�ង ខេ�ត្តតកណ្តាា�ល។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំរែ�
�� កដីី ជីីកប្រ�ឡាាយដែ�លមាាន
ជម្រៅ��ៅ២០ម៉ែ�ែត្រ�។ ខ្ញុំំចូូលធ្វើ�ើ�កា
��
ារនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៧ព្រឹ�ឹក
រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់ ទើ�ើបសម្រា�ាកហូូបបាយ។ នៅ�ៅពេ�ល
រសៀ�ៀល ខ្ញុំំ��បន្តតរែ�កដីីរហូូតដល់់ ម៉ោ�ោ� ង៥ ទើ�ើ បឈប់់
ហូូបបាយ។ ខ្ញុំំពិិបា
��
កស្វែ�ែងរកទឹឹកងូូតខ្លាំំ��ងណាាស់់ព្រោះ��ះ�

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅឃុំំ�បន្ទា�យក្រាំ�ំ
ា
�ង ស្រុ�ុកកំំពង់់ រោ�ោទិ៍៍។ អ្ននក

មនុុស្សសច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយអណ្តូូ� ងមាានតែ�មួួ យ។ ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ រង់់ចាំំ�
មួួ យម៉ោ�ោ�ងទៅ�ៅពីីរម៉ោ�ោ�ងទម្រាំ�ំ�បានទឹឹកកន្លះះ�ធុុងយកមក

ប្រា�ប់់ ម្តាា�យខ្ញុំឲ្យ��ំ �ដើ�ើរតាាមថ្ននល់់ជាាតិិ ព្រោះ��ះ�បើ�ើ ដើ�រតា
ើ ាមផ្លូូ�វ

មាានចៃ�សាាច់់នៅ�ៅលើ�ើកលើ�ើខ្ននងលើ�ើក្លៀ�ៀ�កនិិងចង្កេះ�ះ�ព្រោះ��ះ�

គ្រ�ប់់គ្រ�ងបានយល់់ព្រ�មតាាមសំំណើ�ើ ររបស់់ម្តាា�យខ្ញុំ��ំ និិង
វាាង (ផ្លូូ�វកាាត់់) គឺឺអាាចជាាន់់មីី នផ្ទុះះ��ស្លាា�ប់់ ។ ពេ�លម្តាា�យ

របស់់ខ្ញុំដើ�
��ំ រចេ�
ើ
ញមក ខាាង លន់់ នល់់ ធ្វើ�ើ�ជាាស្រែ��កថាា

«គ្នាា�យើ�ើងរត់់ចូូលខ្មាំំ�ង
� ហើ�ើយកនយើ�ើង» ហើ�ើយក៏៏នាំំគ្នាា�
�
បាញ់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនឲ្យ�ចំំម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំឡើ�
��ំ ើយ។នៅ�ៅ
ពេ�លម្តាា�យខ្ញុំំចូូលទៅ
��
�ៅដល់់តំំបន់ ់កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
គ្រ�ប់់គ្រ�ង ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនាំំ�គ្នាា�ស្រែ��កថាា មាានខ្មាំំ��ងរត់់ចូូល

មកហើ�ើយ គឺឺប្រ�ពន្ធធទាាហាានរត់់ចូូល ហើ�ើយក៏៏នាំំ�គ្នាា�
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ងូូត។ ខ្ញុំំស្លៀ�ៀ
�� �កពាាក់់ខោ�ោអាាវដដែ�លៗ បណ្តាា�លឲ្យ�កើ�ើត
គ្មាា�នទឹឹកងូូតជម្រះ�ះខ្លួួ�ន។ ពេ�លងូូតទឹឹកហើ�ើយ ប្រ�ធាានកង

ផ្លុំំ��កញ្ចែ�ែឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�� �ៅចូូលរួួ មប្រ�ជុំំ� រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង១២ ឬ

ម៉ោ�ោ�ង ១យប់់ ។ យើ�ើងអង្គុុ�យងោ�ោក ហើ�ើយព្រឹ�ឹកឡើ�ើង
យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារទាំំ�ងងងុុ យដេ�ក។ ពេ�លខ្លះះ�យើ�ើងជំំពប់់

ជើ�ើងបណ្តាា�លឲ្យ�ខ្ចាា�យដីីពីីបង្គីី� ។ ចំំណែ�កអាាហាារ គឺឺខ្ញុំ��ំ
ទទួួលបបរខាាប់់ មួួយវែ�ក និិងសម្លល មួួយចាានចែ�កគ្នាា�
៥នាាក់់។ ខ្ញុំំហូូបមិិ
��
នគ្រា�ាន់់ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំលួ
�� ួចខ្សឹឹ�បប្រា�ប់់

15

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

សមាាជិិកក្នុុ�ងកងជាាមួួ យគ្នាា�ឲ្យ�លួួចបេះ�ះស្លឹឹ�កឈើ�ើ និិង
បន្លែ�ែពេ�លចេ�ញពីីប្រ�ជុំំ�ដើ�ម្បី
ើ ី�យកឲ្យ�ខ្ញុំំស្ល
�� ឲ្យល �ហូូប។ ខ្ញុំំមិិ
�� ន
ហ៊ាា�នស្លលឲ្យ�ប្រ�ធាានកងដឹឹងទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ ប្រ�ធាានកង
ដឹឹង យើ�ើងប្រា�កដជាាស្លាា�ប់់ ទាំំង
� អស់់គ្នាា�មិិ នខាាន។ ខ្ញុំំប្រា�� �ប់់

ឲ្យ�អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ� ងកងជាាមួួ យចាំំ� មើ�លផ្លូូ
ើ
� វ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��គឺឺ
ជាាអ្ននកដាំំ�ស្ល។
ល ពេ�លសម្លលកំំពុង
ុ តែ�ពុះះ� ហើ�ើយប្រ�ធាានកង

ចល័័តជិះះ�កង់់ មក អ្ននកចាំំ� មើ�ើលផ្លូូ�វត្រូ�ូវស្រែ��កប្រា�ប់់ថាា

មកហើ�ើ យវើ�ើ យ! នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំឮ
�� ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវចាាក់់ទឹឹក
រំំលត់់ភ្លើ�ើ�ង។ នៅ�ៅពេ�លខ្លះះ�ប្រ�ធាានកងចល័័តស្រែ��កសួួរ
ថាា នាារីីអើ�ើ យកំំពុុងធ្វើ�ើ�អីីខ្ញុំំឆ្លើ�ើ�យតបវិិ
��
ញថាា គ្មាា�នធ្វើ�ើ�អីី

ទេ�បង ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀបចូូលដេ�កហើ�ើយ។ ឮដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ធាានកង
ចល័័តក៏៏ជិះះ�ផុុតទៅ�ៅ ទើ�ើបខ្ញុំបង្កា
��ំ
ា�ត់់ភ្លើ�ើ�ងស្លលម្តត ងទៀ�ៀត។
យើ�ើងឃ្លាា�នយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង និិងភិិតភ័័យផង ទម្រាំ�ំ�តែ�សម្លល

ឆ្អិិ�ន។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចែ�កចំំនួួនមនុុស្សសទៅ�ៅតាាមក្រុ�ុម
រួួ មមាាន ៖ «ក», «ខ», «គ», និិង «ឃ» ។ ក្រុ�ុម «ក»

មាានចំំនួួនសមាាជិិកតិិចជាាងគេ� គឺឺ១០នាាក់់។ ក្រុ�ុម «ខ»
មាានសមាាជិិកចំំនួួន ៣០នាាក់់ ហើ�ើយក្នុ�ងមួួ
ុ
យ «គ» មាាន

៣ «ខ» មាានសមាាជិិកចាាប់់ ពីី ៩០នាាក់់ ទៅ�ៅមួួ យរយ
នាាក់់ជាាង។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុម «ខ»។

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ប្រ�ធាានសន្តិិសុ
� ខជិះះ�
ុ
កង់់ មកពីីក្រោ��ោយ ចំំណែ�កប្រ�ធាាន

កងមិិនមាាត់់កទេ�។ លុះះ�ដល់់ពេ�លល្ងាា�ច ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ហៅ�ៅឈ្មោះ�ះ�� ក្រឹ�ឹ ង មកអង្គុុ�យកណ្តាា�លហ្វូូងប្រ�ជុំំ�
។
�
ប្រ�ធាានអង្គគប្រ�ជុំំ�លើ�ក
ើ ឡើ�ើងថាា «មិិត្តតឯងសាាហាាវណាាស់់
មិិត្តតឯងឃ្លាា�នណាាស់់ ឥឡូូវយើ�ើងយកថ្នាំំ��ជក់់ដែ�លដាំំ�

បានមកមូូរជាាមួួ យសន្លឹឹ�កសៀ�ៀវភៅ�ៅពីីរសន្លឹឹ�កឲ្យ�មិិត្តតឯង
ជក់់ឲ្យ�ឆ្អែ�ែត។ មិិត្តតឯងមិិនត្រូ�ូវបង្ហុុ�យផ្សែ�ែងចោ�ោលទេ� គឺឺ

បឺឺ តផ្សែ�ែងចូូលក្នុុ�ងពោះ�ះ�»។ នៅ�ៅពេ�លប្រ�ធាានអង្គគប្រ�ជុំំ�
និិយាាយចប់់ កងឈ្លលបយកបារីីឲ្យ� ក្រឹ�ឹង បឺឺ ត។ គ្រា�ាន់់តែ�

ក្រឹ�ឹង បឺឺ តតែ�មួួយភ្លែ�ែតក៏៏ប្រ�កាាច់់នៅ�ៅនឹឹងមុុខអង្គគប្រ�ជុំំ�។
ប្រ�ជាាជនផ្អើ�ើ�លឈូូរឆរ ខណៈៈនោះ�ះ�ប្រ�ធាានកងស្រែ��ក

ថាា «មិិត្តតៗត្រូ�ូវនៅ�ៅឲ្យ�ស្ងៀ�ៀ�ម» គ្រា�ាន់់តែ�ឮដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ជាាជន
ក៏៏អង្គុុ�យចុះះ�វិិញ។ មួួ យសន្ទុះះ��ក្រោ��ោយមក ក្រឹ�ឹង ដឹឹងខ្លួួ�ន
ឡើ�ើងវិិញ រួួ ចកងឈ្លល បយកគាាត់់ទៅ�ៅដាាក់់ នៅ�ៅមួួ យ

កន្លែ�ែងដោ�ោយមាានឆ្មាំំ��ម្នាា�ក់់ចាំំយា
� ាម។ ព្រ�លឹឹមឡើ�ង
ើ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមយក ក្រឹ�ឹង ចេ�ញទៅ�ៅ ហើ�ើយចាាប់់ តាំំង
� ពីីថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�
មកបាត់់ ក្រឹ�ឹង រហូូត។

វេ�លាាថ្ងៃ�ៃមួួយ ខ្ញុំំឈឺ
��
ឺគ្រុ�ុន ហើ�ើយលេ�បថ្នាំំ��ដែ�ល
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចែ�កឲ្យ�មិិនបានធូូរស្បើ�ើ�យ ខ្ញុំំក៏
�� ៏ទៅ�ៅរកអ្ននក

ក្រ�ហមយកអ្ននកនោះ�ះ�ទៅ�ៅព្រ�មាាននិិងធ្វើ�ើ�កាារទិិតៀ�ៀន

នៅ�ៅក្នុុ�ងកងជាាមួួ យកោ�ោសខ្យយល់់ឲ្យ�។ កាាលនោះ�ះ� ខ្ញុំំកោ�
�� ោស
ខ្យយល់់តែ�ជាាមួួ យទឹឹកប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ�� ព្រោះ��ះ�គ្មាា�នប្រេ��ង។ ពីីរ

នៅ�ៅចំំកណ្តាា�ល។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ប្រ�ជាាជនមើ�ើ លអ្នន ក

ប្រា�កដឬធ្វើ�ើ�ពុុត ប្រ�សិិនបើ�ើ ធ្វើ�ើ�ពុុតជាាឈឺឺកងឈ្លលបនឹង
ឹ

នៅ�ៅពេ�លដែ�លនរណាាម្នាា�ក់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុស
ុ ដំំបូូងខ្មែ�ែរ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ដែ�លអង្គុុ�យជាារង្វវង់់
ហើ�ើយអ្នន កដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតខុុសខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�អង្គុុ�យ
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុស
ុ
ហើ�ើយកុំំ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនយកគំំរូូតាាម។ នៅ�ៅ
ពេ�លនោះ�ះ�មាានមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ខមួ
ុ ួ យស្ថិិ�តនៅ�ៅម្តុំំ�� ស្ពាា�នអូូរ

ក្រ�ញូូ ង ឬវត្តតឫស្សីី�សាាញ់់។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនាំំ�អ្នន កទោ�ោស
នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំពង់់រោ�ោទិ៍៍ មកឃុំំ� នៅ�ៅមន្ទីី� រសន្តិិ�សុុខវត្តតឫស្សីី�

សាាញ់់។ ខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ ឃើ�ើញកងចល័័តឈ្មោះ�ះ�� ក្រឹ�ឹង អតីីត
ទាាហាាន លន់់ នល់់ ដែ�លនៅ�ៅលីីវ។ ក្រឹ�ឹង ឃើ�ើញកន្ទុុ�យ
បារីីដែ�លគេ�បោះ�ះចោ�ោលលើ�ើដីី ក៏៏ទៅ�ៅរើ�ើសយកមកជក់់។

ពេ�លនោះ�ះ� មាានកងចល័័តម្នាា�ក់់ស្រែ��កប្រា�ប់់ថាា «អ្ហែ�ែ ង
ប្រ�យ័័ត្ននតែ�គេ�ឃើ�ើញដឹឹងតែ�មាានទោ�ោសហើ�ើយ» ។ ច្រឹ�ឹង

ើ
តបវិិញថាា «ស្អីី�វើ�យគ្រា�
ាន់់តែ�បារីីបោះ�ះចោ�ោលចឹឹងគ្នាា�រើ�ើស
ជក់់ ម៉ាា�ហឺតចឹ
ឺ ឹងក៏៏ មាានទោ�ោសដែ�រ» ស្រ�បពេ�លដែ�ល
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ថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំចេ�
�� ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារវិិញ ព្រោះ��ះ�មាានកង
ឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមតាាមសង្កេ�េតមើ�ើ ល អ្ននកណាាឈឺឺពិិត
កត់់ឈ្មោះ�ះ�� រួួ ចយកអ្ននកជំំងឺឺ នោះ�ះ�ទៅ�ៅដាាក់់មួួយឡែ�ក។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងឈ្លលបយកទៅ�ៅហើ�ើយអ្នន កជំំងឺឺ នោះ�ះ�
ដឹឹងតែ�បាត់់ដំំណឹឹងហើ�ើយ។

នៅ�ៅរដូូវច្រូ�ូតស្រូ�ូវ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ក្រុ�ុម

នាារីី និិងយុុវជន ទៅ�ៅច្រូ�ូតស្រូ�វូ នៅ�ៅព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាាម។

យើ�ើងច្រូ�ូតស្រូ�ូវទាំំ�ងយប់់ ងងឹឹ តដោ�ោយមិិនហ៊ាា�នតមាាត់់
ឡើ�ើយ។ យើ�ើងពិិបាកចងកណ្តាា�ប់់ ណាាស់់ដោ�ោយសាារ
យប់់ ងងឹឹ តមើ�ើលមិិ នឃើ�ើញ ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងប្រ�មូូលស្រូ�ូវ

ដែ�លច្រូ�ូតបានដាាក់់ ចូូលគ្នាា�ដើ�ើម្បីី�ចងជាាកណ្តាា�ប់់ រួួ ច
ហើ�ើយទើ�ើបបែ�ងចែ�កកណ្តាា�ប់់ គ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�លប្រ�ធាាន

ក្រុ�ុមសួរថា
ួ ា តើ�ើមិិត្តតច្រូ�តបា
ូ
នប៉ុុ�ន្មាា�នក្តាា�ប់់ ? ខ្ញុំំឆ្លើ�ើ�យតបថា
��
ា
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ច្រូ�ូតបានពីីរកណ្តាា�ប់់ ។ ប្រ�ធាានក្រុ�ុមបញ្ជាខ្ញុំ
ា ឲ្យ��ំ �ច្រូ�ូតស្រូ�វូ

ក៏៏ យំំ។ ង៉ោ�ោ�ល យំំមិិនហ៊ាា�នឲ្យ�ប្រ�ធាានកងដឹឹងឡើ�ើយ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ តាំំ� ង ខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅច្រូ�ូ តស្រូ�ូ វ នៅ�ៅកន្លែ�ែង

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំនាំំ
�� គ្រួ�
� សា
ួ ារដើ�ើរត្រ�ឡប់់មកស្រុ�ុក

ថែ�មទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�បានត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ។ នៅ�ៅយប់់ ទីីពីីរ

ដដែ�ល យប់់ នោះ�ះ�វៀ�ៀតណាាមបានដឹឹង និិងបាញ់់ត្រូ�ូវ
កងចល័័តម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ណិិ ធ្លុះះ��ភ្លៅ�ៅ�។ កងចល័័តបាន

នាំំ�គ្នាា�រត់់ ចំំណែ�កឈ្មោះ�ះ�� ណិិ បានស្រែ��កហៅ�ៅខ្ញុំំឲ្យ�� �ជួួយ
«បងៗជួួយខ្ញុំផ
��ំ ងៗ» ព្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់ រត់់មិិ នរួួ ច។ ខ្ញុំំ��

ទៅ�ៅជួួយគ្រា�ាគាាត់់។ ពេ�លនោះ�ះ�វៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅតែ�បន្តត
បាញ់់ក្បែ�ែរៗជើ�ើងរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្ញុំំគ្រា�
�� ា ណិិ ដើ�ើរបានចម្ងាា�យ
ប្រ�ហែ�លបាន ១៥០ម៉ែ�ែត្រ� ប្រ�ធាាន «ខ» មកជួួយគ្រា�ាបន្តត
ទៀ�ៀត ហើ�ើយ ណិិ នៅ�ៅតែ�អរគុុណខ្ញុំម
��ំ កដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

មាានថ្ងៃ�ៃមួួយ ប្រ�ពន្ធធពូូ មុុ ន្នីី� ទៅ�ៅស្ទូូងនៅ�ៅកន្លែ�ែងខ្ញុំំ
��
�
ដែ�រ។ គាាត់់មាាត់់រអិិលណាាស់់ នៅ�ៅពេ�លឃើ�ើញមេ�ឃ

ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ទៀ�ៀត។

កំំណើ�ើ តវិិញ។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�ដំំ
��
ណើ�ើ របានចម្ងាា�យ ២០គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�
ក៏៏នាំំ�គ្នាា�សម្រា�ាក បន្ទាា�ប់់មកទើ�ើបបន្តតដំំណើ�ើ រទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��
មកដល់់ភូូមិិស្វាា�យតាាភ្លលដំំបូូ ងមិិនទាាន់់មាានប្រ�ជាាជនមក
រស់់នៅ�ៅច្រើ�ើ�នទេ� ព្រោះ��ះ�ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅស្រុ�ុកឆ្ងាា�យមិិនទាាន់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ចំំណែ�ក
ប្រ�ជាាជនខ្លះះ�ក៏៏មិិ នត្រ�ឡប់់មកស្រុ�ុកដែ�រ។ ខ្ញុំំនិិ
�� ងគ្រួ�ួសាារ

នាំំ�គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងបន្តតរស់់នៅ�ៅភូូមិិស្វាា�យតាាភ្លល
រហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

ស្រ�ទំំនិិងពពកខ្មៅ� ៅ� គាាត់់និិយាាយថាា «ឱលោ�ោកអើ�ើ យ

លោ�ោកភ្លៀ�ៀ�ងមកឲ្យ�ច្រើ�ើ�នមក ហើ�ើយរន្ទះះ�បាញ់់ពួួកអាា
យួួនឲ្យ�ងាាប់់ឲ្យ�អស់់ទៅ�ៅ កុំំ�ឲ្យ�វាាបាញ់់ខ្មែ�ែរ» ស្រា�ាប់់តែ�ផ្លេ�េក

បន្ទោ�ោ�រច្រា�ាវមកបាញ់់ចំំគាាត់់ស្លាា�ប់់តែ�ម្តតង។ ប្រ�ជាាជននាំំ�
គ្នាា�និិយាាយថាា នៅ�ៅកន្លែ�ែងនៅ�ៅនោះ�ះ�មាានអ្ននកថែ�រក្សា�ា។
នៅ�ៅពេ�លយប់់ ខ្មោ� ោ�ចប្រ�ពន្ធធ ពូូមុុ ន្នីី� លងបន្លាា�ចអ្ននកភូូមិិ

សឹឹងគ្រ�ប់់ គ្នាា�។ ខ្ញុំំក៏
�� ៏ធ្លាា�ប់់ខ្មោ� ោ�ចប្រ�ពន្ធធ ពូូមុុ ន្នីី� លងបន្លាា�ច
ដែ�រ ហើ�ើយចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មកទើ�ើ បខ្ញុំជឿ�
��ំ ឿថាា
មាានខ្មោ� ោ�ចលង។

ពូូរបស់់ខ្ញុំម្នាា�ក់
��ំ
់គឺឺជាាទាាហាាន លន់់ នល់់ ត្រូ�ូវបាន
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ� ហើ�ើយបាត់់ ដំំណឹឹ ង
រហូូត។ តាាមកាារពិិតខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកគាាត់់ទៅ�ៅវាាយ

សម្លាា�ប់់ ចោ�ោល ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំឃើ�
�� ើញសាាកសពមនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងអណ្តូូ� ង។ ខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ ឃើ�ើញឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

វាាយសម្លាា�ប់់ ឈ្មោះ�ះ�� សាារិិន ជាាប់់ និិន្នាា�កាារជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
និិងប្រ�ពន្ធធរបស់់គាាត់់នៅ�ៅក្រោ��ោលគោ�ោដែ�រ។ កងឈ្លលប

យកគាាត់់ទៅ�ៅវាាយទាំំ�ងយប់់ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំឮ
�� សូូរសម្រែ�ែក
ស្រែ��កអូូយៗ។ ព្រឹ�ឹកឡើ�ើងបាត់់គ្រូ�ូ សាារិិន និិងប្រ�ពន្ធធ
របស់់គាាត់់ រួួ មទាំំ�ងកូូនពីីរនាាក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ�� សូូរិិយាា
និិង ចន្ទ្រា��ា គឺឺនៅ�ៅរស់់តែ�កូូនច្បបងឈ្មោះ�ះ�� ង៉ោ�ោ�ល ម្នាា�ក់់

ប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ�� ព្រោះ��ះ� ង៉ោ�ោ�ល ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងចល័័តផ្សេ�េង។
ព្រឹ�ឹកឡើ�ើង ង៉ោ�ោ�ល មករកឪពុុកម្តាា�យនិិងប្អូូ�នៗអត់់ឃើ�ញ
ើ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ផ្ទះះ�របស់់ គង់់ សាារិិន នៅ�ៅឃុំំ�បាសាាក់់

ស្រុ�ុកស្វាា�យជ្រំ�ំ ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(សុុខ ចន្រ្ទា�ា�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សួួ ន ពិិន ៖ គ្រូ�ូថ្នាំំ�បុរា
ុ ណក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
កែ�វ ស្រី�ីណុុ ច

សួួន ពិិន ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍អំំពីីរឿ�
៍
ឿងរ៉ាា
�វនៅ�ៅក្នុុ�ងរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដល់់ កែ�វ ស្រី�ីណុុ ច អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតកំំពត។ ភូូមិិថ្ននង់់ ឃុំំ�បន្ទាា�យមាាស
ខាាងកើ�ើត ស្រុ�ុកបន្ទាា�យមាាស ខេ�ត្តតកំំពត ។

ខ្ញុំំឈ្មោះ�� �ះ�� សួួន ពិិន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៨០ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��
មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិថ្ននង់់ ឃុំំ�បន្ទា�យមា
ា
ាសខាាង

(កែ�វ ស្រី�ីណុុ ច/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កើ�ើត ស្រុ�ុកបន្ទាា�យមាាស ខេ�ត្តតកំំពត។ កាាលពីីក្មេ�េង ខ្ញុំំ��
រៀ�ៀនសូូត្រ�បានតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំមា
�� ាន

គោ�ោភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅខាាងជើ�ើ ងស្រុ�ុកឈូូក ព្រោះ��ះ�

សឹឹកវិិញនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ២៩ឆ្នាំំ��។ ក្នុុ�ង
សម័័ យ លន់់ នល់់ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀបកាារជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធរបស់់

បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំនិិ
�� ងគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំបា
��ំ នវិិលត្រ�ឡប់់មករស់់

អាាយុុ ១៨ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំសម្រេ��ចចិិត្តតបួ
��
ួ សជាាព្រះ�ះសង្ឃឃ ហើ�ើយ

ខ្ញុំំឈ្មោះ�� �ះ�� មួួ ខន ស្រ�បពេ�លដែ�លសង្រ្គា�ា�មស៊ីី�វិិលបានផ្ទុះះ��
ឡើ�ើ ងរវាាងក្រុ�ុមខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងរដ្ឋាា�ភិិបាលសាាធាារណរដ្ឋឋ
ខ្មែ�ែរ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ខ្ញុំបា
��ំ នបរទេះ�ះ
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នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិខ្ញុំំមា
�� ានយន្តតហោះ�ះ�ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កជាាច្រើ�ើ�ន។
ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅខាាងជើ�ើងស្រុ�ុកឈូូករហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ�� ១៩៧៤
នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ ដោ�ោយចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ស្រែ��បង្កក
បង្កើ�ើ�នផលចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជ័័យជម្នះះ�
ឡើ�ើងកាាន់់កាាប់់ អំំណាាច នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ
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១៩៧៥ មាានប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវខ្មែ� ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�ស

កាារងាាររបស់់ខ្ញុំ��ំ គឺឺយកថ្នាំំ��ចែ�កជូូនឲ្យ�ប្រ�ជាាជនណាា

នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិ
ថ្ននង់ដែ�ល
់
ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅមាានប្រ�ជាាជនថ្មីី� (ប្រ�ជាាជន
�
១៧មេ�សាា) ប្រ�ហែ�លជាាង៣០គ្រួ�ួសាារ ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមគឺឺមាានថ្នាំំ��អាាចម៍៍ ទន្សា�ាយផ្សំំ�ចេ�ញពីីឫស

ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញនិិងទីីប្រ�ជុំំ�ជនមកកាាន់់ជនបទ។

ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សមក រួួ មទាំំង
� ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាម និិង

ចិិន។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានធ្វើ�ើ�ទុុ ក្ខខបុុកម្នេ�េញ និិងលត់់ដំំ
ប្រ�ជាាជនថ្មីី�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាម ដែ�ល

គោ�ោរពសាាសនាាអុីី� ស្លាា�មហើ�ើយតមមិិ នបរិិភោ�ោគសាាច់់

ជ្រូ�ូក ត្រូ�ូវខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្ខិិ� តបង្ខំំ�ឲ្យ�ហូូបសាាច់់ជ្រូ�ូក និិង
សាាច់់ឆ្កែ�ែ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ព្យា�ាយាាមធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាឲ្យ�តែ�
កើ�ើតមាានទំំនាាស់់ជាាមួួ យនឹង
ឹ ប្រ�ជាាជនដើ�ើម្បីី�យកលេ�ស

ដែ�លឈឺឺលេ�បព្យា�ាបាលជំំងឺឺ ។ ថ្នាំំ�� នៅ�ៅក្នុុ� ងសម័័ យ
ឈើ�ើ ដែ�លមាានរូូបរាាងមូូលតូូចដូូចអាាចម៍៍ ទន្សា�ាយ និិង
មាានថ្នាំំ��ស្លមួ
ល ួ យមុុខទៀ�ៀត។ រាាល់់ពេ�លដែ�លមាានអ្ននកជំំងឺឺ

ឈឺឺធ្ងងន់មិិ
់ នមាានថ្នាំំ��សម្រា�ាប់់ ព្យា�ាបាល គ្រូ�ូពេ�ទ្យយតែ�ងតែ�

យកទឹឹកដូូងជំំនួួសឲ្យ�សេ�រ៉ូូ
�មចាាក់់ឲ្យ�អ្ននកជំំងឺឺ ។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លមាានអ្ននកជំំងឺឺ ត្រូ�ូវបានសែ�ងមកដល់់មន្ទីីរពេ�ទ្យយ
�

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយតែ�ងតែ�រត់់ទៅ�ៅហៅ�ៅគ្រូ�ូខ្មែ�ែរ ព្រោះ��ះ�គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ
សម័័ យនោះ�ះ�មិិ នមាានសមត្ថថភាាពព្យា�ាបាលជំំងឺឺ ទេ�។

នាំំ� ជ នជាាតិិភាាគតិិចចាាមដែ�លមិិនគោ�ោរពបញ្ជាា ទៅ�ៅ

ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅចាំំ�បានថាាថ្ងៃ�ៃមួួយ នាារីីកងចល័័តម្នាា�ក់់ដែ�ល
ជាាអ្ននកកាាប់់ ដើ�មទ
ើ
ន្ទ្រា��ា នខែ�ត្រ�ធ្វើ�ើ�ជីីនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្នោ�ោ�ត

ហូូបសាាច់់ជ្រូ�ក
ូ ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទ

បានសម្អាា�តឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពស្រេ��ក

សម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាមទាំំ�ងអស់់នាំំគ្នាា�
�

ថាាជាាខ្មាំំ��ងហើ�ើយនាំំ�យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ។ ចំំណែ�កជន

ជាាតិិភាាគតិិចចិិនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមយកសម្លាា�ប់់ ទាំំង
� គ្មាា�នកំំហុុស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជន
ដទៃ�ទៀ�ៀតខ្លាា�ចរអាាកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាា
ពេ�ទ្យយជំំនាាញថ្នាំំ��បុុរាាណ។ ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំគឺ
�� ឺជាាពេ�ទ្យយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ស្ថាា�នភាាពរបស់់ខ្ញុំក៏
��ំ ៏មិិនខុុសប្លែ�ែកពីីប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�រ។ ខ្មែ� ែរក្រ�ហមមិិនអនុុញ្ញាត
ា ឲ្យ�ខ្ញុំំរស់
�� នៅ�
់ ៅជួួបជុំំជា
� ាមួួ យ

គ្រួ�ួសាារទេ�។ យើ�ើងត្រូ�ូវទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក

ពីីគ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គ្មាា�ននរណាាអាាចជួួយនរណាា

បានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា ់ ក្នុ�ុងចិិត្តត
ថាា «ក្បា�ាលនរណាា សក់់ អ្នន កនោះ�ះ�»។ ខ្ញុំំ�រស់
់
� នៅ�ៅរង
ទុុក្ខខវេ�ទនាាបំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ ខ្មែ�ែរ

ចុុងស្រ�ង់់ បានចាាប់់ យកគីីង្គគក់់មកអាំំ�ងហូូបដោ�ោយមិិន

ឃ្លាា�នខ្លាំំ��ងពេ�ក។ នាារីីនោះ�ះ�ហូូបបណ្តើ�ើ�រនិិយាាយបណ្តើ�ើ�រថាា
«ឆ្ងាា�ញ់់ណាាស់់ៗ» ហើ�ើយហូូបអស់គីីង្គ
់ គក់់អាំំង
� មួួ យម្នាា�ក់់
ឯង។ បន្ទាា�ប់់ពីីហូូបគីីង្គគក់់អាំំ�ងរួួ ច នាារីីនោះ�ះ�ក៏៏ពុុលពង

គីីង្គគក់់ ហើ�ើយរួួញអណ្តាា�តនិិយាាយលែ�ងរួួ ច។ ពេ�ទ្យយនៅ�ៅ
កងចល័័តបានសែ�ងនាារីីនោះ�ះ�មកដល់់មន្ទីីពេ�ទ្យយនៅ�
�
ៅភូូមិិ

ពោ�ោធិ៍៍ ហើ�ើយពេ�ទ្យយមករកថ្នាំំ��របស់ខ្ញុំ
់ ។
��ំ នៅ�ៅក្នុុ�ងក្បួួ� នគម្ពីី� រ
ថ្នាំំ��ខ្មែ�ែរសរសេ�រថាា «យកអាាចម៍៍ គោ�ោសម្បុុ�រខ្មៅ�ៅ� ទៅ�ៅកូូរ
ជាាមួួ យទឹឹករួួ ចច្រោះ��ះ�យកកាាកចេ�ញ ហើ�ើយយកទឹឹក

ដែ�លច្រោះ��ះ�រួួ ចនោះ�ះ�ផឹឹក»។ ក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈបង្ខំំ� ដូូច្នេះ�ះ�

ខ្ញុំំមិិ
�� នអាាចរកគោ�ោសម្បុុ�រខ្មៅ�ៅ�បានទេ� ខ្ញុំំបា
�� នសម្រេ��ចចិិត្តត
យកអាាចម៍៍ គោ�ោសម្បុុ�រសមកធ្វើ�ើ�ថ្នាំំ��ឲ្យ�អ្ននកជំំងឺឺផឹឹកជំំនួួស
វិិញ។ សំំណាាងល្អអ នាារីីដែ�លពុុលគីីង្គក់
គ ់នោះ�ះ�បានជាាឡើ�ើង
វិិញ ហើ�ើយវាាគឺឺជាារឿ�ឿងហួួសចិិត្តតណាាស់់សម្រា�ាប់់ ខ្ញុំ។
��ំ

ក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ដើ�ើររកថ្នាំំ�� និិងស្លលថ្នាំំ��។ ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ ខ្មែ�ែរ

ក្រោ��ោយពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានដួួលរលំំនៅ�ៅឆ្នាំំ��

នោះ�ះ�ផ្សែ�ែផ្សំំ� ពីីលាាមកមនុុស្សស ។ កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរ

ប្រ�ពន្ធធកូូនវិិញ ដោ�ោយប្រ�កបមុុ ខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិង

ក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ឲ្យ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�ជីីសម្រា�
��
ាប់់ ដាាក់់ ស្រូ�ូវ ដែ�លជីី

១៩៧៩ ខ្ញុំំបា
�� នត្រ�ឡប់់ មករស់់នៅ�ៅជួួបជុំំក្រុ�
� មគ្រួ�
ុ
សា
ួ ារ

ក្រ�ហម មាានចេ�តនាាធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាឲ្យ�តែ�ខ្ញុំំមា
�� ានទំំនាាស់់
ដើ�ើម្បីី�រកលេ�សចោ�ោទថាាខ្ញុំំគឺ
�� ឺជាាខ្មាំំ��ងប្រ�ឆាំំ�ងអង្គគកាារ

ដាំំ�បន្លែ�ែ។ រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំមា
�� ានកូូន៧នាាក់់។
កូូនៗរបស់់ខ្ញុំរៀ�
��ំ ៀបកាារអស់់ហើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ខ្ញុំំរស់
�� ់

និិងយកខ្ញុំំទៅ�� �ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ ខ្ញុំំមា
�� ានសំំណាាង ព្រោះ��ះ�
ខ្ញុំំមិិ
�� នបានធ្វើ�ើ�កាារងាាររែ�កដីីដូូចប្រ�ជាាជនដ៏៏ទៃ�ទៀ�ៀត។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

នៅ�ៅតែ�ពីីរនាាក់់ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។
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លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជានាំយ
ំ កកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
ជូូនអ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ខេ�ត្តតស្វាា យរៀ�ៀង
សោ�ម ប៊ុុ�នថន

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង ចែ�កកញ្ចច ប់់
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅខែ�តុុលាា
ឆ្នាំំ��២០២១ ។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
កម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង)

នៅ�ៅវេ�លាាព្រឹ�ឹក ថ្ងៃ�ៃពុធ
ុ ទីី២០ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១

អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លបានកើ�ើ តឡើ�ើ ង នៅ�ៅក្នុុ� ងរបបខ្មែ�ែ

កម្ពុុ� ជាា បានដឹឹក កញ្ចច ប់់ អនុ ស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ ចំំនួ ន
ួ ៣០០ពីី
កាារិិយាាល័័យនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញយកទៅ�ៅចែ�កជូូនអ្ននក

កាារ៣កុំំ�៣កាារពាាររបស់់ក្រ�សួួងសុុខាាភិិបាល និិងរាាជ

សោ�ោម ប៊ុុ�នថន ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

រក្រ�ហម និិងបញ្ហាាសុុខភាាព ដោ�ោយអនុុវត្តតតាាមវិិធាាន

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លក្រុ�ុមអ្នន ក

រដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាា។ អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងនឹឹងបន្តតសម្ភាា�សន៍៍

ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង បានជួួបសម្ភាា�សន៍។
៍ បច្ចុុ�ប្បបន្ននក្រុ�ុម

ព័័ត៌មា
៌ ានណែ�នាំំ�អំំពីីសុខភា
ុ ាព, ២) ជែ�ល, ៣) សាាប៊ូូ�លាាង

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាាប្រ�ចាំំ�

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចំំនួួន
៣២នាាក់់ នៅ�ៅស្រុ�ុករមាាសហែ�ក, ស្រុ�ុកស្វាា�យទាាប,
ស្រុ�ុករំំដួួល, ស្រុ�ុកចន្រ្ទា�ា�, ស្រុ�ុកកំំពង់់រោ�ោទិ៍,៍ ស្រុ�ុកស្វាា�យ

ជ្រំ�ំ និិងក្រុ�ុងស្វាា�យរៀ�ៀង នៃ�ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង កំំពុុង

សម្ភាា�សន៍៍ និិងសួួរនាំំ�យាាយតាាឪពុុកម្តាា�យអ៊ំំ� ពូូមីី ង
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និិងនាំំ�យកកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ រួួ មមាាន ១) ព្រឹ�ឹត្តិបត្រ�
�ិ

ដៃ�, ៤) ម៉ាា�ស់់, ៥) នំំ, ៦) សៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�ត
កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩),
៧) សៀ�ៀវភៅ�ៅអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងកាារសម្លាា�ប់់
រង្គាា�លនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តពិិភពលោ�ោក, ៨) ឧបករណ៍៍
សង្រ្គោះ��ះ��បឋម, ៩) សេ�វាាកម្មមពិិនិិត្យយសុុខភាាពនៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង

ចែ�កកញ្ចច ប់់ អនុ ុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�� ២០២១ ។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង)

តាាមមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឯកជនក្នុុ�ងសហគមន៍៍ដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ,

និិង ១០) សម្ភាា�រជំំនួួយដល់់ជនពិិកាារ ទៅ�ៅចែ�កជូូន
ដល់់យាាយតាាឪពុុកម្តាា�យអ៊ំំ� ពូូមីី ងដែ�លរស់់នៅ�ៅតំំបន់់
ដាាច់់ស្រ�យាាលក្នុុ�ងខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដៃ�។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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អ្ននកស្មមគ្រ័�័ចិត្តត
ិ កម្ពុុ�ជាចែ�កកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍
ជូូនអ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ឆ្នាំំ�ង
យីី សុុ ឃីី

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង

ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១ ។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង)

ពីីថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�តុុលាាឆ្នាំំ�� ២០២១ ក្រុ�ុម

កាារងាារអ្ននកស្មមគ្រ័�័ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំំ��ង បាន

រៀ�ៀបចំំប្រ�អប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ចំំនួន
ួ ៦៥០ ប្រ�អប់់ ចែ�កជូូន
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម រួួ មមាាន៖
លោ�ោកយាាយ លោ�ោកតាា អ៊ំំ� ពូូ មីីង ដែ�លបានផ្តតល់់បទ

សម្ភាា�សន៍៍ទាាក់់ទងនឹឹងរឿ�ឿងរ៉ាា�វពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិង
សុុខភាាព ក្នុុ�ងនោះ�ះ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមក្នុុ�ងស្រុ�ុកបរិិបូូណ៍៍ ទទួួលបាន ៣៥៨ ប្រ�អប់់ ,
ស្រុ�ក
ុ ទឹឹកផុុសទទួលបា
ួ
ន ១២២ ប្រ�អប់់, ស្រុ�ក
ុ រលាាប្អៀ��ៀ រ
ទទួួលបាន៣៦ ប្រ�អប់់ , ស្រុ�ុកកំំពង់់ លែ�ងទទួួលបាន
១៧ ប្រ�អប់់ , ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�ឡាាចទទួួលបាន ៦១ប្រ�អប់់
និិងស្រុ�ុកសាាមគ្គីី�មាានជ័័យ ទទួួលបាន ៥៦ប្រ�អប់់ ។

22

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ខ្ញុំំនិិ
�� ងក្រុ�ុមកាារងាារអ្ននកស្មមគ្រ័�័ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ឆ្នាំំ��ង សូូមគោ�ោរពថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ លោ�ោកយាាយ
លោ�ោកតាា អ៊ំំ� ពូូ មីីង ដែ�លបានចំំណាាយពេ�លនិិយាាយ
រឿ�ឿងរ៉ាា�ងដែ�លឆ្លលងកាាត់់ និិងចង់់ ចាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម។

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង

ចែ�កកញ្ចច ប់់អនុស្សា
ុ ា�វរីីយ៍៍ជូូនដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�តុុលាាឆ្នាំំ�� ២០២១។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំំ��ង)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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នួួ ន មិិន៖ ជាប់់ ទោ�សនៅ�ទួួលម្រេ�េញទាំង
ំ
មិិនដឹឹងពីីទោ�សកំំ ហុុសពិិតប្រា�កដ
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�

នួួន មិិ ន ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍អំំពីីរឿ�
៍
ឿងរ៉ាា
�វនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមដល់់លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� នាាយកកម្មមវិិធីីអប់់ រំំពីី
អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាារបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ ភូូមិិបឹឹងក្រ�ទីីប ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់
ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�សុីី� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ផ្ទះះ�ឈើ�ើ ប្រ�ក់់សង្កកសីីតូូចល្មមមមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិកំំណើ�ើ ត
របស់់គាាត់់ គឺឺភូូមិិបឹឹ ងក្រ�ទីីប ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់

អស់់ រយៈៈពេ�លជាាង៤០ឆ្នាំំ�� ក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមដួួលរលំំ និិងជាាង៤០ឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយជាាប់់ ឃុំំ�ឃាំំង
�
នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខទួួលម្រេ��ញ នួួន មិិន មិិនដែ�លមាាន
សុុខភាាពល្អអប្រ�សើ�ើរឡើ�ើយ។ ឆ្នាំំ��នេះ�ះ គាាត់់មាានអាាយុុ

៧៦ឆ្នាំំ��ហើ�ើយ ហើ�ើយបញ្ហាាសុុខភាាពរបស់់គាាត់់ក៏៏កាាន់់
តែ�ទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោមជាាងឆ្នាំំ��មុុនៗដែ�រ។ គាាត់់ឧស្សាា�ហ៍៍ឈឺឺ និិង

ចុុកចាាប់់ ខ្លួួ�នប្រា�ណដោ�ោយសាារស្នាា�មរបួួ សចាាស់់រើ�ឡើើ �ើង

វិិញ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ មិិន រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធនិិងកូូនៗ ក្នុុ�ង
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ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ មិិន មិិនអាាចប្រ�កបកាារងាារអ្វីី�

បានឡើ�ើយក្នុ�ុងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ គាាត់់រស់់នៅ�ៅពឹឹងផ្អែ�ែក

លើ�ើ ប្រា�ក់់ ចំំណូូលបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចដែ�លបា នមកពីីកាារ
ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងកាារឧបត្ថថម្ភភ ពីីកូូ នៗ ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�
កម្មមករសំំណង់់ នៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ។ ជាាមួួ យនឹង
ឹ ភាាពគ្រាំ�ំ�គ្រា�ា

ដោ�ោយសាារកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មមរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម មិិន
មាានជំំងឺឺ ប្រ�ចាំំ�កាាយមួួ យទៀ�ៀត គឺឺជំំងឺឺរបេ�ង។ រូូបរាាង

កាាយរបស់់គាាត់់ មាានសភាាពស្គគមស្គាំំ�ង
� ដង្ហើ�ើ�មខ្លីី� និិងទន់់
ជ្រា�ាយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ជំំងឺឺ ប្រ�ចាំំ�កាាយនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើប
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លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

គាាត់់មិិ នត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឲ្យ�ទទួួលវ៉ាា�ក់់សាំំ�ងកាារពាារ

បួួ នប្រាំ�ំនាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កងសន្តិិសុ
� ខម្នាា�ក់
ុ
់មាានស្ពាា�យ

កាាលពីីជាាង៤៧ឆ្នាំំ��មុុនគឺឺក្នុងខែ�មេ�សាា
ឆ្នាំំ��១៩៧៤
�ុ

នាាក់់ទៀ�ៀតកាាត់់វាាលស្រែ��ជាាច្រើ�ើ�នឆ្ពោះ�ះ��មកកាាន់់មន្ទីីរ�

ជំំងឺឺ កូូវិិដ-១៩ ដូូចអ្ននកភូូមិិឯទៀ�ៀត។

មិិន ត្រូ�ូ វ បានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ពីី កម្មាា�ភិិបាល គឺឺ ជាាកង

សន្តិិសុ
� ុខស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�កឈ្មោះ�ះ�� គង់់ ថាាគាាត់់មាាន
ជាាប់់ ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ «សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
»ធ ហើ�ើយត្រូ�វូ បញ្ជូូ� នខ្លួួ�នទៅ�ៅ

កាាន់់វត្តតសំំព័័រក្នុងភូូមិិទ័័ពសៀ�ៀម
ឃុំំ�កន្សោ��ោមអក ស្រុ�ុក
�ុ

កំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ដើ�ើម្បីី�ឃុំំឃាំំ
� ង
� និិងសួួរចម្លើ�ើ�យ។ ស្ថិិ�តក្នុ�ង
ុ

កាារឃុំំ�ឃាំំង
� ក្នុុ�ងបរិិវេ�ណវត្តតសំំព័័រ មិិន ត្រូ�ូវកងសន្តិិសុ
� ខ
ុ

កាំំ�ភ្លើ�ើ� ងផង បានបណ្តើ�ើ�រ មិិន និិងអ្ននកទោ�ោសប៉ុុ�ន្មាា�ន

សន្តិិសុ
� ុខទួួលម្រេ��ញ។ មិិន បានបញ្ជាាក់់ថាាកាារផ្លាា�ស់់

ប្តូូ�រនេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុគាាត់់ និិងអ្ននកឯទៀ�ៀត
មិិនព្រ�មឆ្លើ�ើ�យទៅ�ៅនឹឹងសំំណួួ រទាាក់់ទងនឹឹងពាាក្យយ «សន្តិិ�
សម្ព័័�ន្ធធ»។ មិិន បានប្រា�ប់់ ថាា គាាត់់ក្នុ�ងពេ�លនោះ�ះ�នៅ�ៅតែ�
ុ
មិិនយល់់ពាាក្យយចោ�ោទប្រ�កាាន់់នេះ�ះ ថាាមាានន័័យយ៉ាា�ងដូូច

ម្តេ�េចឡើ�ើយ។ ដើ�ើរបណ្តើ�ើ�រ គិិតបណ្តើ�ើ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅតែ�គិិត

មិិនយល់់ពីីអត្ថថន័យ
័ នៃ�ពាាក្យយ «សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
»ធ ដដែ�ល។
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ម៉ែ�ែ
ន ពុុត គឺឺជាាកងសន្តិិសុ
� ុខ
មកដល់់បរិិវេ�ណមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខទួួលម្រេ��ញ មិិន បាន
ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�កធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មមយ៉ាា�ងដំំណំំក្នុុ�ងពេ�ល
រៀ�ៀបរាាប់់ ថាាគាាត់់ បានឃើ�ើញទិិដ្ឋឋភាាពដ៏៏គួួរឲ្យ�ភ័័យខ្លាា�ច
សួួរចម្លើ�ើ�យ។ ពុុត គឺឺជាាអ្ននកភូូមិិជាាមួួ យ មិិន និិងជាា
មនុុស្សសធ្លាា�ប់់រាាប់់ អាានគ្នាា�យ៉ាា�ងជិិតដិិត។ ដោ�ោយមូូល

និិងនឹឹកស្មាា�នមិិនដល់់ថាាមាានមនុុស្សសរាាប់់ រយនាាក់់កំំពុង
ុ

មិិន មិិនបានឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងសំំណួួ រដែ�លសួួរថាា៖

សន្តិិសុ
� ខ
ុ មិិន បានមើ�ើ លឃើ�ញ
ើ រោ�ោងឃុំំ�ឃាំំង
� អ្ននកទោ�ោស

ហេ�តុុខ្លួួ�នមិិនបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុសដូូចកា
ុ
ារចោ�ោទប្រ�កាាន់់
«តើ�ើឯងពិិតជាាជាាប់់ ពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
ធ ជាាមួួ យ

ខ្មាំំ��ងមែ�នអត់់?»។ មិិន ត្រូ�ូវកងសន្តិិសុ
� ុខប្រ�ចាំំ�វត្តត
សំំព័័រ សួួរចម្លើ�ើ�យបីីដង ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏ទទួួលរងកាារធ្វើ�ើ�

ទាារុុ ណកម្មមគ្រ�ប់់ ពេ�លសួួរចម្លើ�ើ�យដែ�រ ដោ�ោយសាារតែ�

បានផ្តតល់់ចម្លើ�ើ�យដែ�លកងសន្តិិសុ
� ខមិិ
ុ នចង់់បាន។ មិិន បាន
រំំឭកប្រា�ប់់ ថាា៖ «អាា ពុុត វាាវាាយខ្ញុំំនឹ
�� ង
ឹ ខ្សែ�ែតីីសម្រា�ាប់់
វាាត់់ក្រ�បីី ។ ខ្ននងរបស់់ខ្ញុំរប
��ំ កស្បែ�ែកគ្រ�ប់់ ពេ�លដែ�លវាា
វាាយខ្ញុំំម្តត
�� ងៗ»។ កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម គឺឺមិិ នមែ�នមាានតែ�
មួួ យប្រ�ភេ�ទទេ�។ ក្រៅ��ៅពីីរំំពាាត់់ខ្សែ�ែតីី ពុុត នៅ�ៅមាានដែ�ក

ភ្លៅ�ៅ�រទេះ�ះមួួ យទៀ�ៀតដែ�លតែ�ងតែ�ដាាក់់ជាាប់់ ខ្លួួ�នជាានិិច្ចច
រាាល់់ពេ�លចល័័តពីីកន្លែ�ែងមួួ យទៅ�ៅកន្លែ�ែងមួួ យទៀ�ៀត។

បើ�ើ តាាមកាារផ្តតល់់ព័ត៌
័ មា
៌ ានពីីអតីីតអ្ននកទោ�ោសទួួលម្រេ��ញ

ចំំនួួនពីីរនាាក់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លយើ�ើងបានជួួបគឺឺ សុុខ
សុុផល និិង ទែ�ន ឡាាង បានឲ្យ�ដឹឹងដូូចគ្នាា�ថាា ពុុត បាន
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�កភ្លៅ�ៅ�រទេះ�ះនេះ�ះសម្លាា�ប់់ អ្នន កទោ�ោសដែ�ល

ជាាប់់ ឃុំំនៅ�
� ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ខទួ
ុ ួលម្រេ��ញអស់់ជាាច្រើ�ើ�ន

នាាក់់ ហើ�ើយ ពុុត តែ�ងតែ�យកដែ�កភ្លៅ�ៅ�រទេះ�ះនោះ�ះ�តាាម
ខ្លួួ�នជាានិិច្ចចគ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រចេ�ញចូូលក្នុុ�ង
មន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខម្តតងៗ។

នៅ�ៅខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��១៩៧៤ មិិន ត្រូ�ូវផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រ
ទៅ�ៅកាាន់់មន្ទីីរសន្តិ
�
សុ
�ិ ុខទួួលម្រេ��ញជាាមួួ យអ្នន កទោ�ោស
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ជាាប់់ ឃុំំឃាំំ
� ង
� នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិវេ�ណមន្ទីី�រ
ស្រ្តី�ី�មួួយ រោ�ោងឃុំំ�ឃាំំ�ងអ្ននកទោ�ោសបុុរសមួួយ មន្ទីី�រសួួរ

ចម្លើ�ើ�យមួួ យ មន្ទីី�ររោ�ោងបាយមួួ យ និិងមន្ទីី�រធ្វើ�ើ�កាាររបស់់
កម្មាា�ភិិបាលមួួ យ។ ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ គាាត់់ សង្កេ�េតឃើ�ើញអ្ននក

ទោ�ោសរាាប់់រយនាាក់់កំំពុង
ុ ធ្វើ�ើ�ពលកម្មមទាំំ�ងជើ�ើងជាាប់់ខ្នោះ� ះ��
ខ្លះះ� និិងមិិនមាានខ្នោះ� ះ��ខ្លះះ�។

តាាមរបាយកាារណ៍៍ ស្រា�ាវជ្រា�ាវពីីទីីតាំំ�ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាកាាលពីីឆ្នាំំ��១៩៩៧

បានបង្ហាា�ញថាា មន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខទួួលម្រេ��ញ បានលេ�ច
រូូបរាាងឡើ�ើងនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ដោ�ោយមាានឈ្មោះ�ះ��មួួ យ
ទៀ�ៀតថាា «មន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ខតំំបន់
ុ
២
់ ៤» របស់់ខ្មែ�ែររំំដោះ�ះ�។

ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខនេះ�ះបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ឆ្មាំំ��គុុក
នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខនេះ�ះ ឃុំំ�ឃាំំ�ងនិិងសម្លាា�ប់់ អ្នន កទោ�ោស

រាាប់់ រយនាាក់់ ដែ�លអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ជាាប្រ�ភេ�ទប្រ�ជាាជន
មូូលដ្ឋាា�នមកពីីភូូមិិឃុំំ�នាានាាក្នុុ�ងស្រុ�ុកមួួ យចំំនួន
ួ ក្នុុ�ង
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ក្រោ��ោមកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ពីីបទដូូចៗគ្នាា�
គឺឺ «សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
»ធ ។ ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៥ រហូូតដល់់ដើ�ើម
ឆ្នាំំ��១៩៧៨ អ្ននកទោ�ោសដែ�លជាាប់់ ឃុំំ�ឃាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
មន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខនេះ�ះ គឺឺមាានទាំំ�ងប្រ�ជាាជនចាាស់់ដែ�ល

ជាាប់់ ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ «សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
»ធ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង
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លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិងប្រ�ជាាជនថ្មីី�ដែ�លបានជម្លៀ�ៀ�សមកពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ

លើ�ើកដំំបូូង មិិន បានទទួួលចម្លើ�ើ�យខុស
ុ ៗគ្នាា�ទាាក់់ទង

ស្វាា�យរៀ�ៀង។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពាាក់់កណ្តាា�លឆ្នាំំ��១៩៧៨

ទាំំ�ងនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបាន មិិន រៀ�ៀបរាាប់់ ថាា មិិនជាាប់់ ពាាក់់ព័័ន្ធ ធ

ព្រ�មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតមកពីីខេ�ត្តត
មក កងសន្តិិសុ
� ខនៅ�
ុ
ៅក្នុុងមន្ទីី�
រនេះ�ះ បានសម្លាា�ប់់អ្ននកទោ�ោស
�
ទ្វេ�េដងបើ�ើ ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងឆ្នាំំ��មុុនៗ។ ទោះ�ះ�បីីជាា

យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកទោ�ោសដែ�លជាាប្រ�ជាាជនមូូល

ដ្ឋាា�នមួួ យចំំនួន
ួ ត្រូ�ូវបានដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យ�រួួ ចខ្លួួ�នពីីមន្ទីី�រឃុំំ�
ឃាំំ�ងនិិងកាារសម្លាា�ប់់ ហើ�ើយបានវិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់់ភូូមិិ

ស្រុ�ុកជួួបជុំំគ្រួ�
� សា
ួ ារវិិញ។ តាាមរបាយកាារណ៍៍ ដដែ�លបាន
បង្ហាា�ញថាា ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខរបស់់

នឹឹងកាារពន្យយល់់ពាាក្យយ «សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
»ធ ដែ�លចម្លើ�ើ�យ

នឹឹង សកម្មមភាាពប្រ�ចាំំ� ថ្ងៃ�ៃដែ�លគាាត់់បា នធ្វើ�ើ�មុុ ន ពេ�ល
ចាាប់់ ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។ ចុុងបញ្ចច ប់់នៃ�កាារសួួរចម្លើ�ើ�យ មិិន នៅ�ៅ

តែ�ជាាអ្ននកដែ�លទទួួលរងនូូវកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មមយ៉ាា�ង
ធ្ងងន់់ធ្ងងរបំំផុុតដដែ�ល។ មិិន ត្រូ�ូវកងសន្តិិសុ
� ុខប្រ�ចាំំ�
មន្ទីី�រប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ពលកម្មមធ្ងងន់់ៗនៅ�ៅជុំំ�វិិញមន្ទីី�រ និិងឆ្ងាា�យ

ពីីមន្ទីី�រ មុុ នពេ�លដែ�លគាាត់់ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅកាាន់់

មន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ងទួួលវែ�ងបន្តតទៀ�ៀត។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ ក្នុុ�ងពេ�ល
សមមិិត្តត និិន, សឹឹម, កែ�វ, សាាម៉ាា�ន់់, ម៉ែ�ែ
ន ពុុត, និិង ណាាវ
ដែ�ល មិិន កំំពុុងធ្វើ�ើ�ពលកម្មមឆ្ងាា�យពីីមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ខ
ុ គាាត់់
ដែ�លជាាកម្មាា�ភិិបាលទទួួលបន្ទុុ�កសន្តិិសុ
� ខ
ុ ប្រ�ចាំំ�ស្រុ�ុក

បានជួួបជាាមួួ យអ្នន កទោ�ោសវ័័យចំំណាាស់់ម្នាា�ក់់ដែ�លបាន

នៅ�ៅទីីតាំំ�ងមួួ យចំំនួន
ួ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក និិងជុំំ�

វ័័យចំំណាាស់់ម្នាា�ក់់នោះ�ះ� បានខ្សឹឹ�បប្រា�ប់់ មិិន ឲ្យ�ឆ្លើ�ើ�យ

កំំពង់់ត្រ�បែ�ក មាានអ្ននកទោ�ោសរាាប់់ពាាន់់នាាក់់ត្រូ�ូ វបានសម្លាា�ប់់

វិិញមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ុខទួួលម្រេ��ញដូូចជាា ត្រ�ពាំំ�ងត្នោ�ោ�ត
ត្រ�ពាំំ�ងឈូូក ទួួលច្រេះ��ះ ទួួលរកាា ត្រ�ពាំំ� ងរុុន ឫស្សីី�ជួួរ និិង

ឫស្សីី� ចិិ ន ហើ�ើ យរណ្តៅ�ៅ�សាាកសពទាំំ� ងអស់់ត្រូ�ូ វបាន

គាាស់់កកាាយឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�រកមាាស និិងវត្ថុុ�មាានតម្លៃ�ៃចេ�ញ
ពីីខ្លួួ�នសាាកសព នៅ�ៅក្រោ��ោយឆ្នាំំ�� ១៩៧៩។

នួួន មិិន និិងអ្ននកភូូមិិបីីបួួ ននាាក់់ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបានចាាប់់

ខ្លួួ�ននិិងបញ្ជូូ� នទៅ�ៅកាាន់់មន្ទីីរសន្តិ
�
សុ
�ិ ខទួ
ុ ួលម្រេ��ញក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃ
តែ�មួួ យនៅ�ៅខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៤ ដោ�ោយមូូលហេ�តុុ

ជាាប់់ ពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
។
ធ នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសន្តិសុ
� ិ ុខ
ទួួលម្រេ��ញ មិិន បានទទួួលរងទាារុុ ណកម្មមតែ�ម្តតងគត់់
បន្ទាា�ប់់ពីីគាាត់់បានទទួួលរងទាារុុ ណកម្មមចំំនួួនបីីលើ�ើក
នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសន្តិសុ
�ិ ខ
ុ វត្តតសំំព័័រ។ ក្នុុ�ងពេ�លសួួរចម្លើ�ើ�យ
នៅ�ៅទួួលម្រេ��ញ កម្មាា�ភិិបាលសួួរចម្លើ�ើ�យ បានសួួរសំំណួួរ

ជាាប់់ ក្នុ�ងមន្ទីី�
ុ
រឃុំំឃាំំ
� ង
� ទួួលម្រេ��ញមុុ នគាាត់់។ អ្ននកទោ�ោស

តាាមអ្វីី�ដែ�លក្រុ�មសន្តិ
ុ
សុ
�ិ ខចង់
ុ
់បានដើ�ើម្បីី�ឆាាប់់ បានរួួ ចខ្លួួ�ន

ពីីមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង។ មិិន មិិនបានយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ស្តាា�ប់់

ចំំពោះ�ះ�ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើ យ ព្រោះ��ះ�គាាត់់គិិតថាា គាាត់់ពុំំ�

បានធ្វើ�ើ�អ្វីី� ដែ�លខុសទៅ
ុ �ៅនឹឹងវិិន័័យ បម្រា�ាម ឬក្បបត់់នឹង
ឹ
ចលនាាខ្មែ�ែររំំដោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

ក្នុុ�ងអំំឡុុងខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ មិិន ត្រូ�ូវកង
សន្តិិសុ
� ុខបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅជាាប់់ ឃុំំ�ឃាំំ�ងបន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ
សន្តិិសុ
� ុខទួួលវែ�ង ស្ថិិ�តក្នុ�ុងឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់

ត្រ�បែ�ក។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� មិិន ត្រូ�ូវសួួរចម្លើ�ើ�យម្តតងទៀ�ៀតអំំពីី

សកម្មមភាាពដែ�លជាាប់់ ពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
ជា
ធ ាមួួ យ

ខ្មាំំ��ង។ ដូូចលើ�ើកមុុ នៗដែ�រ មិិន បានសួួរត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់
កងសន្តិិសុ
� ខពីីអត្ថថន័
ុ
យពា
័
ាក្យយ «សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
»ធ ។ លើ�ើកនេះ�ះ
មិិន បានទទួួលចម្លើ�ើ�យខុសពីីចម្លើ�ើ�យមុ
ុ
ុ នៗ ដែ�លចម្លើ�ើ�យ

ដដែ�លទៅ�ៅកាាន់់ មិិន ថាា«តើ�ើឯងជាាប់់ ពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ

លើ�ើកក្រោ��ោយនេះ�ះត្រូ�ូវគ្នាា�នឹឹងអ្វីី� ដែ�លគាាត់់បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត

តែ�ជាាសំំណួួ រដែ�លពិិបាកឆ្លើ�ើ�យបំំផុុត ព្រោះ��ះ�គាាត់់មិិ ន

ឡើ�ើ ង វិិញពីីចម្លើ�ើ�យរបស់់ អ្នន កសួួ រចម្លើ�ើ�យប្រា�ប់់ ថាា៖

សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
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បានយល់់ច្បា�ាស់់ពីីពាាក្យយសន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
។
ធ គាាត់់នៅ�ៅតែ�រក

ចម្លើ�ើ�យឆ្លើ�ើ�យប្រា�ប់់ ទៅ�ៅកម្មាា�ភិិបាលសន្តិិសុ
� ុខមន្ទីីរវិិ
� ញ

មិិនបាន។ មិិន តែ�ងតែ�សួួរត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់អ្នន កសួួរ

ចម្លើ�ើ�យវិិញថាា តើ�ើ «សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
»ធ មាានន័័យយ៉ាា�ងដូូច
ម្តេ�េច? ហើ�ើយចម្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�សំំណួួររបស់់ មិិន ក៏៏ត្រូ�វូ

បានឆ្លើ�ើ�យត្រ�ឡប់់ មកវិិញដែ�រ។ ចាាប់់ តាំំង
� ពីីសួួរចម្លើ�ើ�យ

26

កាាលពីីគាាត់់មិិ នទាាន់់ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួួ�ន។ មិិន បានរំំឭក
«សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
ធ មាានន័័យថាា សមមិិត្តតឯង! គេ�ប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�

ក៏៏មិិ នធ្វើ�ើ� ហើ�ើយគេ�ស្នើ�ើ�សុំំ�អ្វី�ី ក៏៏មិិ នឲ្យ�គេ�»។ ចុុងបញ្ចច ប់់

មិិន បានស្វែ�ែងយល់់ច្បា�ាស់់ពីីពាាក្យយនេះ�ះ ហើ�ើយបាន

ឆ្លើ�ើ�យសាារភាាពប្រា�ប់់ ទៅ�ៅអ្ននកសួួ រចម្លើ�ើ�យថាា គាាត់់
ពិិតជាាជាាប់់ ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ សន្តិិសម្ព័័�ន្ធ
�
មែ�
ធ ន គឺឺបានប្រ�កែ�ក
ជាាមួួ យ គណៈៈឃុំំ� ជាាញឹឹ ក ញាាប់់ ចំំពោះ�ះ�កាារស្នើ�ើ�សុំំ� ឲ្យ�

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គាាត់់ ធ្វើ�ើ�កិិ ច្ចច កាារងាារផ្សេ�េងៗក្នុុ� ងឃុំំ�

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

និិងធ្លាា�ប់់ បាន

មាានចិិត្តតចង់់ សងសឹឹកចំំពោះ�ះ�អតីីតកម្មាា�ភិិបាលទាំំ�ង

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់របស់របរផ្ទា
់
�ល់
ា ខ្លួួ�
់ នគាាត់់។ ចម្លើ�ើ�យសាារភាាព

អាាជ្ញាា�ធរឃុំំ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីអង្គគមីីទ្ទីី�ញបញ្ចច ប់់ទៅ�ៅ អតីីត

បដិិសេ�ធជាាមួួ យកម្មាា�ភិិបាលឃុំំ�ដែ�រចំំពោះ�ះ�កាារស្នើ�ើ�សុំំ�

នេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�គាាត់់បានរួួ ចខ្លួួ�នពីីកាារឃុំំ�ឃាំំ�ង ហើ�ើយ

គាាត់់ ត្រូ�ូ វ បានដោះ�ះ�លែ�ងមកផ្ទះះ�វិិញនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�
មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។

ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដោ�ោយ

សាារតែ�គាាត់់មាានប្រ�វត្តិិ�ជាាប់់ គុុកនៅ�ៅទួួលម្រេ��ញ មិិន
ត្រូ�ូ វ បានចាាត់់ចូូលក្នុ�ុ ងប្រ�ភេ�ទប្រ�ជាាជនថ្មីី� និិងស្ថិិ�ត

នោះ�ះ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបំំណងប្រា�ថ្នាា�ទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបានរាារាំំ�ងពីី
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមួួ យចំំនួន
ួ បានបង្ខំំ� ចិិត្តតផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ �រ
ទីីលំំនៅ�ៅទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េង ហើ�ើយអ្នន កខ្លះះ�ទៀ�ៀត

បានបន្តតស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរហូូតដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ មិិន
បានឲ្យ�ដឹឹងថាា អតីីតកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមភាាគច្រើ�ើ�ន
បានស្លាា�ប់់ បាត់បង់
់
់ ជីីវិិតអស់់ហើ�ើយ។

ក្រោ��ោមកាារតាាមដាានជាាប្រ�ចាំំ�ពីីកម្មាា�ភិិបាលមូូលដ្ឋាា�ន។

ក្នុុ�ងជំំនួួបជាាមួួ យ មិិន កាាលពីីពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ គាាត់់
នៅ�ៅចងចាំំ�យ៉ាា�ងច្បា�ាស់់ពីីទិិដ្ឋឋភាាពមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង និិង

បានរបបអាាហាារគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨

ពីីកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លជាាអ្ននករាាប់់ អាានគ្នាា�

គាាត់់ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារធ្ងងន់់ៗជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ និិងមិិនទទួួល

មិិន និិងគ្រួ�ួសាារបានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទីីលំំនៅ�ៅជាាញឹឹកញាាប់់ តាាម
បញ្ជាារបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិ នបានជាាប់់ ក្នុ�ុង
បញ្ជីី �ឈ្មោះ�ះ��ដែ�លត្រូ�ូវបញ្ជូូ� នទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់
ឡើ�ើយ។ កាារផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅរបស់់ មិិន ចុុងក្រោ��ោយ គឺឺ

ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅកាាន់់ទីីប្រ�ជុំំ�ជនអ្ននកលឿ�ឿង។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� គាាត់់
ត្រូ�ូ វ បានកងកម្លាំំ�� ង ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតវៀ�ៀតណាាមកៀ�ៀងឲ្យ�

ត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញជាាមួួ យប្រ�ជាាជន
ឯទៀ�ៀត។ នៅ�ៅឯស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត អាាជ្ញាា�ធរឃុំំ�ជាាងដែ�ក
ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយអតីីតកម្មាា�ភិិបាល

បទពិិសោ�ោធន៍៍ជីីវិិតរបស់គា
់ ាត់់ក្រោ��ោមកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម

ស្និិ�ទ្ធស្នាា�ល
ធ
។ មិិន នៅ�ៅតែ�មាានកាារគំំគួួន និិងចង់់ សង

សឹឹកទៅ�ៅលើ�ើឈ្មោះ�ះ�� គង់់ និិង ពុុត ដដែ�ល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់
នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចសម្រេ��ចបំំណងប្រា�ថ្នាា�បាន ព្រោះ��ះ� គង់់

បានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទីីលំំនៅ�ៅទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងផ្សេ�េង ហើ�ើយបាត់់
ដំំណឹឹ ងរហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ចំំណែ�ក ពុុត ត្រូ�ូវបានបាញ់់

សម្លាា�ប់់ ចោ�ោលទាំំ�ងដៃ�ជាាប់់ ចំំណង បន្ទាា�ប់់ពីីបានលោ�ោត
ចេ�ញពីីលើ�ើទូូកចម្លលងមួួ យចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកនៅ�ៅឯកំំពង់់
ចម្លលងអ្ននកលឿ�ឿងក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងសម្លាា�ប់់ ខ្លួួ�ន។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមកម្រិ�ិតមូូលដ្ឋាា�ន រាាប់់ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីគណៈៈឃុំំ�
រហូូតដល់់ប្រ�ធាានរោ�ោងបាយ ត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យ�ចូូល

ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគមីីទ្ទីី�ញមួួ យ ដើ�ើម្បីី�និិយាាយសាារភាាព
ពីីទោ�ោសកំំហុុសដែ�លខ្លួួ�នបានប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតកាាលពីីពេ�ល
កន្លលងមក នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុ ខហ្វូូងមនុុ
ស្សសរាាប់់ ពាាន់់នាាក់់
�

ដែ�លសុុទ្ធសឹ
ធ ឹងតែ�ជាាប្រ�ជាាជនធ្លាា�ប់់ ទទួួលរងគ្រោះ��ះ�

ដោ�ោយសាារតែ�កម្មាា�ភិិបាលទាំំ�ងនោះ�ះ� ក្នុុ�ងន័័យសុំំ�កាារ
អនុុគ្រោះ��ះ�និិងយល់់យោ�ោគពីីអ្ននកភូូមិិ ចំំពោះ�ះ�ទោ�ោស
កំំហុុសដែ�លបានកើ�ើ តឡើ�ើងនាាពេ�លកន្លលងមក។ មិិន

បានចូូលរួួ មនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគមីីទ្ទីី�ញនោះ�ះ�។ គាាត់់មាានចិិត្តតមិិន

ស្ងងប់់ ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយមិិ នចង់់ ស្តាា�ប់់កាារសាារភាាព

នួួន មិិ ន ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍អំំពីីរឿ�
៍
ឿងរ៉ាា
�វនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ

ប្រា�ប់់ ថាា គាាត់់មាានបំំណងប្រា�ថ្នាា�ចង់់ សងសឹឹងទៅ�ៅលើ�ើ

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ភូូមិិបឹឹងក្រ�ទីីប ឃុំំ�ជាាងដែ�ក
ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។

ទោ�ោសកំំហុុសរបស់់អ្នន កទាំំ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គាាត់់បាន

ឈ្មោះ�ះ�� គង់់ ដែ�លបានចាាប់់ គាាត់់កាាលពីីឆ្នាំំ��១៩៧៤។

ក្រៅ��ៅពីី មិិន នៅ�ៅមាានអ្ននកភូូមិិជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតដែ�ល
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ក្រ�ហម និិងសុុខភាាពដល់់អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�សុីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ប៉ូូ�យ សុុ ត ៖ អនុុ ប្រ�ធានកងចល័័ តភូូមិិរំចេ�
ំ ក
ហ៊ាាន ពិិសីី
ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ប៉ូូ�យ សុុត ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�។
� ខ្ញុំំ��

រស់់នៅ�ៅភូូមិិរំំចេ�ក ឃុំំ�អន្លលង់់ វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តត
ឧត្តតរមាានជ័័យ។ ភូូមិិរំំចេ�ក គឺឺជាាភូូមិិដ៏៏ចំំណាាស់់មួួយ

ហើ�ើយកាាលពីីមុុ នសម្បូូ� រដើ�ើមឈើ�ើ ធំំៗ និិងសត្វវព្រៃ�ៃរស់់

នៅ�ៅ។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិនេះ�ះភាាគច្រើ�ើ�នរស់់នៅ�ៅដោ�ោយ
ប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងបរបាញ់់សត្វវ។

ខ្ញុំំ��មិិនបានសិក្សា
ិ �ារៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ដោ�ោយសាារសង្គ្រា�ា�ម
បានកើ�ើតឡើ�ើង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ភូូមិិរំំចេ�កស្ថិិ�តក្រោ��ោម

កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ខ្មែ�រែ រំំដោះ�ះ� ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយឈ្មោះ�ះ�� រ៉ុុ�ង
និិងមនុុស្សស៤នាាក់់ទៀ�ៀត។ រ៉ុុ�ង បានដឹឹកនាំំ� ប្រ�ជាាជនឲ្យ�ចូូល

រួួ មសកម្មមភាាពផ្សេ�េងៗ និិងបង្ហាា�ត់បង្រៀ��ៀនប្រ
់
�ជាាជនឲ្យ�

យល់់ដឹង
ឹ អំំពីីនយោ�ោបាយរបស់់ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម។ រ៉ុុ�ង បង្កើ�ើ�ត
ឲ្យ�មាានមន្ទីី�រស្លលរថ្នាំំ�បុ
� ុ រាាណមួួ យកន្លែ�ែង មាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�ត

នៅ�ៅចម្ងាា�យ៥០០ម៉ែ�ែត្រ�ពីីភូូមិិរំំចេ�ក។ ប្រ�ជាាជនដែ�ល

មាានវ័័យចាាស់់ៗក្នុុ�ងភូូមិិត្រូ�វបាន
ូ
រ៉ុុ�ង ជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ចូូល
រួួ មស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតធ្វើ��ជា
ើ ាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយស្លលរថ្នាំំ��។ ចំំណែ�កយុុវជន

យុុវជនមួួយចំំនួួនត្រូ�វបាន
ូ
ឲ្យ�ចូូលក្នុុ�ងក្រុ�ុមសិិល្បៈៈ�ស្រុ�ក
ុ

ដែ�លមាានគ្រូ�ូ ឈ្មោះ�ះ�� នាាង គឺឺជាាអ្ននកបង្ហាា�ត់បង្រៀ��ៀន
់
។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ នៅ�ៅពេ�ល

ប៉ូូ
�យ សុុត រស់់នៅ�ៅភូូមិិរំំចេ�ក ឃុំំ�អន្លង់
ល ់ វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តត
ឧត្តតរមាានជ័័យ។ (សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អ្ននកដឹឹកនាំំ�។ យើ�ើងលើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ�� នៅ�ៅតាាមភូូមិិជាាច្រើ�ើ�ន

រួួ មមាាន ភូូមិិរហាាល ភូូមិិលំំទង និិងភូូមិិផ្អាា�វ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

ភ្នំំ�ពេ�ញ រ៉ុុ�ង បានឡើ�ើងតំំណែ�ងធ្វើ�ើ�ជាាគណៈៈស្រុ�ុកអន្លលង់់

១៩៧៧ខ្ញុំំឮ
�� ដំំណឹឹ ងមកថាា មេ�ដឹឹកនៅ�ៅភូូមិិភាាគឧត្តតរ
ក្បបត់់។ ក្រោ��ោយមក រ៉ុុ�ង បានបាត់់ខ្លួួ�ននិិងគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់

បង្កើ�ើ�តឲ្យ�មាានជាាសហករណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ដែ�លអ្វីី� ៗ

ពីីភូូមិិភាាគនិិរតីី ចូូលមកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជំំនួួស ដោ�ោយមាាន

ដែ�លខ្មែ�ែរ ក្រ�ហមទទួួ លបានជ័័ យ ជម្នះះ�នៅ�ៅទីីក្រុ�ុ ង
វែ�ង ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ�� ម៉ែ�ែន គឺឺជាានីីរសាារ។ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ទទួួលដំំណឹឹ ងពីី រ៉ុុ�ង ឡើ�ើយ។ តាាវន គឺឺជាាកម្មាា�ភិិបាលមក

ឈ្មោះ�ះ�� ម៉ែ�ែ
ន គឺឺ ជាានីី រសាារដដែ�ល។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត
គ្រ�ប់់ យ៉ា�ា
ងត្រូ�ូ វចាាត់់ចូូលជាាសម្បបត្តិិ�រួួមទាំំ�ងអស់់។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានបញ្ចូូ�លខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀតឲ្យ�ក្នុុ�ង
កងចល័័តស្រុ�ក
ុ អន្លលង់់វែ�ង ដោ�ោយមាាន ឈ្មោះ�ះ�� រ៉ុុ�ង គឺឺជាា
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តាាវន ធ្វើ�ើ�កាារជ្រើ�ើ�សរើ�ើសខ្ញុំំឲ្យ�� �ឡើ�ើងធ្វើ�ើ�ជាាអនុុប្រ�ធាានក្រុ�ុម

កងចល័័ត។ តាាវន ចែ�កកន្សែ�ែងសូូត្រ�មួួយ ស្បែ�ែកជើ�ើង
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

មួួ យគូូ និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់មួួយឈុុតឲ្យ�ខ្ញុំំ��។ កិិច្ចចកាារងាារ

ប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀតយល់់ព្រ�មដោ�ោយមិិ នស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ

ធ្វើ�ើ�កាារហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវឡើ�ើងទៅ�ៅប្រ�ជុំំ�ជាារៀ�ៀងរាាល់់ខែ�។

ក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សយើ�ើងឲ្យ�មករស់់នៅ�ៅភូូមិិដំំណាាក់់

ជាាអនុុប្រ�ធាានកងចល័័តក្រៅ��ៅពីីដឹឹកនាំំ�ក្រុ�ុមកងចល័័ត
កាារប្រ�ជុំំ� នេះ�ះគឺឺ ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូ វរាាយកាារណ៍៍ អំំពីីសកម្មម ភាាព
កាារងាារផ្សេ�េងៗដែ�លយើ�ើងបានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័ត។
ជាាទូូទៅ�ៅខ្ញុំំ��ពុំំ�សូូវរាាយកាារណ៍៍ ត្រ�ង់់ ៗនោះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�

លាាក់់បាំំងរាាល់់កំំហុស
ុ របស់់ប្រ�ជាាជនមួួ យចំំនួួនដែ�ល
បានប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តត ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ�� មាានកាារអាាណិិ តអាាសូូរដល់់អ្ននក
ភូូមិិ ដែ�លត្រូ�ូ វខ្មែ� ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅដាាក់់ទោ�ោស។ ទោះ�ះ�បីី

នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ុកក្រ�ឡាាញ់់។ ខ្មែ�ែរ
ខ្ចាា�ស់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ លុះះ�ដល់់រដូូវវស្សាា�ភូមិ
ូ ិ
ដំំណាាក់់ខ្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូ វលិិចទឹឹកពិិ បាករស់់នៅ�ៅ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏

ជម្លៀ�ៀ�សយើ�ើងឲ្យ�មកទប់់ទំំនប់់ នៅ�ៅក្នុុងស្រុ�ុ
កក្រ�ឡាាញ់់វិិញ។
�

ពេ�លទៅ�ៅដល់់កាារដ្ឋាា�នលើ�ើកទំំនប់់ ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ មាានមនុុស្សស
យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដែ�លកំំពុុងស្វិិ�តស្វាា�ញក្នុុងកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារលើ�ើ
ក
�

ទំំនប់់។ អាាហាារហូូបចុក
ុ ពិិតជាាពិិបាកណាាស់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��

ខ្ញុំំ��ព្យា�ាយាាមលាាក់់ បាំំងយ៉ាា
�ងណាា ក៏៏ មិិនអាាចជួួយបាន
និិងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�នឹឹង
គ្រ�ប់់ គ្នាា�ដែ�រ។ អ្ននកភូូមិិឈ្មោះ�ះ�� លឿ�ឿន និិង ឡូន
ូ ត្រូ�ូវបាន

ត្រូ�ូ វបង្អអត់់បាយ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារងាារលើ�ើកទំំនប់់ មិិនទាាន់់រួួច

ពីីរឈប់់ សម្រា�ាកមុុ នម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�កាារ។ ឈ្មោះ�ះ�� រឿ�ឿន ត្រូ�ូវ

សម្បែ�ែងរស់់នៅ�ៅត្រឹ�ឹមត្រូ�វឡើ
ូ �ើយ យើ�ើងតែ�ងតែ�សម្រា�ាកនៅ�ៅ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់ពិិន័យ
័ បង្អអត់់បាយ ព្រោះ��ះ�តែ�អ្ននកទាំំ�ង
បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារលួួចលាាក់់
មាានស្នេ�េហាាធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ខុុសសីីលធម៌៌។

ចាាប់់ តាំំង
� ពីីពេ�លដែ�លកម្មាា�ភិិបាលមកពីីភូូមិិភាាគ

រាាល់់ទៅ�ៅតាាមផែ�នកាារដែ�លកំំណត់់។ យើ�ើងពុំំ�មាានផ្ទះះ�
ក្រោ��ោមដើ�ើមឈើ�ើ ឬនៅ�ៅតាាមគុុម្ពោ�ោ�តព្រៃ�ៃ។ លុះះ�ក្រោ��ោយមក

យើ�ើងត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីស្រុ�ុកក្រ�ឡាាញ់់ទៅ�ៅកាាន់់ឃុំំ�
សំំបួួ រវិិញម្ដដង។

និិរតីីចូូលមកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ជីីវិិតរបស់់ប្រ�ជាាជនមាានកាារ

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ពេ�លដែ�លវៀ�ៀតណាាមវាាយ

ដាាក់់ឲ្យ�យើ�ើងធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមិិ នគិតពេ�លវេ�លា
ិ
ា។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចាំំ�ថាា

អស់់នៅ�ៅឃុំំ�សំំបួួរចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបែ�កខ្ញែ�ែកគ្នាា�អស់់។ ខ្ញុំំ�� និិង

ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មគោះ�ះ�ជួួងឲ្យ�យើ�ើងចុះះ�ធ្វើ�ើ�កាារបន្តតទៀ�ៀតដោ�ោយ

រយៈៈពេ�ល៥យប់់ ៥ថ្ងៃ�ទើៃ �ើបទៅ�ៅដល់់។ យើ�ើងរស់់នៅ�ៅ

លំំបាកថែ�មមួួយកម្រិ�ិតទៀ�ៀត។ កាារងាារគ្រ�ប់់យ៉ា�ា
ងគឺឺត្រូ�វូ
លុុកចូូលមកដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ជាាជនទាំំ�ង
បន្ទាា�ប់់ ពីីយើ�ើងហូូបបាយពេ�លល្ងាា�ចរួួ ច ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
គិិតចាាប់់ពីីម៉ោ�ោ�ង៧យប់់ ទៅ�ៅដល់់ពាាក់់កណ្ដាា�លអធ្រា�ាត្រ�។

កាារហូូបចុុក បើ�ើទោះ�ះ�បីីខ្ញុំំជា
�� ាអនុុប្រ�ធាានកងចល័័ត ក៏៏ខ្ញុំនៅ�
��ំ ៅ
តែ�ទទួួលបានរបបអាាហាារពីីរពេ�លដូូចទៅ�ៅនឹឹងប្រ�ជាាជន
ឯទៀ�ៀតដែ�រ។

គ្រួ�សា
ួ ារបានរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នមកកាាន់់ស្រុ�ក
ុ វ៉ាា
�រិន
ិ ដោ�ោយប្រើ��ើ

ស្រុ�ុកវ៉ាា
�រិនបាន
ិ
រយៈៈពេ�ល២ខែ� ទើ�ើ បខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារ
ិ មកភូូមិិរំំចេ�កដែ�លជាាភូូមិិកំំណើ�ើតវិញ
ិ ។
សម្រេ��ចចិិត្តតវិល
កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរគឺឺស្ថិ�តនៅ�
ិ
ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពលំំបាកវេ�ទនាា

បំំផុុតសម្រា�ាប់់ យើ�ើង ដោ�ោយសាារយើ�ើងពុំំ�មាានអាាហាារ

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��និ ិ ងប្រ�ជាាជន

សម្រា�ាប់់ ហូបចុ
ូ ក
ុ គ្រា�ាប់់ គ្រា�ាន់់។ យើ�ើងនាំំ�គ្នាា�ជីីកក្ដួួ�ចមក

មុុ នពេ�លជម្លៀ�ៀ�ស តាាវន បានធ្វើ�ើ�កាារប្រ�ជុំំ�និង
ិ សួួរទៅ�ៅ

យ៉ាា
�ងនោះ�ះ� ក៏៏ ខ្ញុំំ�តែ�បន្តត
�
រស់់នៅ�ៅភូូមិិរំំចេ�ករហូូតដល់់ខ្ញុំំ��

រស់់នៅ�ៅអន្លលង់់ វែ�ងនេះ�ះបន្តត? ប្រ�សិិនបើ�ើ មាានខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ក្រោ��ោយមកនៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៨៣ វៀ�ៀតណាាមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម

ចេ�ញពីី អន្លលង់់វែ�ង ទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ុកក្រ�ឡាាញ់់ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។

ិ ។ បើ�ើ ទោះ�ះ�បីីជាាលំំបាក
ធ្វើ�ើ�ជាាអាាហាារហូូបដើ�ើម្បីី�រស់់ជីីវិត

កាាន់់ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ថាា «តើ�ើមាាននរណាាដែ�លចង់់

រៀ�ៀបកាារនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៨១ ។

នឹឹងចែ�កដីីឲ្យ�នៅ�ៅ? នីីម បានឲ្យ�ដំំណឹឹ ងមកខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជន

ចូូលមកដល់់ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង។ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ជាាជនទាំំ�ង

ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញទៅ�ៅតាាមកាារស្នើ�ើ�របស់់អង្គគកាារ។ ខ្ញុំំ��និង
ិ

ណូូ យ ស្រុ�ុកវ៉ាា
�រិនជា
ិ ាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត។ លុះះ�ឆ្នាំំ��១៩៩០ ខ្ញុំំ��

មុុ នថាា ប្រ�ជាាជននឹឹងត្រូ�ូវសម្លាា�ប់់ប្រ�សិិនបើ�ើ មិិនព្រ�ម

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

អស់់ត្រូ�ូវបានខ្មែ�រែ ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញទៅ�ៅកាាន់់ស្រែ��
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិងគ្រួ�ួសាារ ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតត្រូ�ូវ

បានបញ្ជូូ�នពីីស្រែ��ណូូ យមករស់់នៅ�ៅភូូមិិអូូរតាាម៉េ�េ
ច ស្រុ�ុក
អន្លលង់់ វែ�ងវិិញ ដោ�ោយមាាន តាាម៉ុុ�ក គឺឺជាាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង។
ចាាប់់ តាំំង
� ពីីពេ�លនោះ�ះ�មកជីីវិិតយើ�ើងមាានភាាពប្រ�សើ�ើរ

ជាាងមុុ ន។ យើ�ើងមាានអាាហាារហូូបចុុកគ្រា�ាប់់ គ្រា�ាន់់។
តាាម៉ុុ�ក បានអនុុញ្ញាាតឲ្យ�យើ�ើ ងដាំំ�ដំំណាំំ�ទុុកសម្រា�ាប់់

ផ្គគត់់ ផ្គគង់់ គ្រួ�ួ សាារបានថែ�មទៀ�ៀត។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១ ៩៩៨
អន្លលង់់ វែ�ងក៏៏ ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� មធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មមបញ្ចចប់់

សង្រ្គា�ា�ម។ ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅអន្លលង់់វែ�ង មាាន

សេ�រីីភាាពពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស់់នៅ�ៅ និិងលែ�ងមាាន
សង្គ្រា�ា�មរ៉ាំំ��រ៉ៃ�ៃដូច
ូ ពីីពេ�លមុុ នទៀ�ៀត។

ផ្ទះះ�របស់់ ប៉ូូ�យ សុុត នៅ�ៅភូូមិិរំំចេ�ក ឃុំំ�អន្លលង់់ វែ�ង
ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ប៉ូូ
�យ សុុត ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍អំំពីីរឿ�
៍
ឿងរ៉ាា�វនៅ�ៅក្នុុ�ង
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដល់់ ហ៊ាា�ន ពិិសីី អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាពអន្លលង់់វែ�ង។ ភូូមិិរំំចេ�ក

ឃុំំ�អន្លង់
ល ់ វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ពិិធីប
ី ង្សុុ�កូូលថ្វាា យព្រះ�ះរាជកុុសលដល់់ សម្តេ�េច
ព្រះ�ះបរមរតនកោ�ដ្ឋឋ នរោ�ត្តតម សីីហនុុ
ព្រះ�ះវររាជបិិតាជាតិិខ្មែ�រែ នៅ�វត្តតលង្កាា
សុុ ភ័័ ក្រ្ត �ត ភាណា

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា,

ឯកអគ្គគរាាជទូូតបណ្ឌិិ� ត ហូូលីីយ៉ូូ
� អេ�. ហែ�លដ្រេ�េស និិង
សម្តេ�េចព្រះ�ះធម្មមលិិខិិតបណ្ឌិិ� ត សៅ�ៅរ៍៍ ចន្ទទថុុល្លល ព្រះ�ះចៅ�ៅអធិិកាារ

វត្តតលង្កាា� និិមន្តតចូូលរួួ មពិិធីីបង្សុុ�កូូលថ្វាា�យព្រះ�ះរាាជកុុសលដល់់
សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ព្រះ�ះវរ

រាាជបិិតាាជាាតិិខ្មែ�ែរ នៅ�ៅវត្តតលង្កាា� នាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលាា
ឆ្នាំំ��២០២១ ។ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឯកអគ្គរាជទូតបណ្ឌិត ហូលីយ៉
ូ អេ. ហែលដ្រេស

អតីតអ្ន កសរសេរព្រះរាជជីវប្រវត្តិរបស់សម្តេចព្រះ
បរមរតនក�ោដ្ឋ នរ�ោត្តម សីហនុ ព្រះវររាជបិតា

ជាតិខ្មែរ និងល�ោក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌល
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ឯកសារកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

បានចូលរួ មប្រារព្ធពិធីបង្សុ កូលថ្វាយព្រះរាជកុសល

ដល់សម្តេ ចព្រះបរមរតនក�ោដ្ឋ នរ�ោត្តម សីហនុ ព្រះ
វររាជបិ តាជាតិខ្មែរ ន�ៅវត្តលង្កា។ ពិធីបង្សុ កូលនេះ
ទទួលបានការចូលរួ មពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទ យាយជី
តាជី និងព្រះសង្ឃ។

វត្តតលង្កាា�នឹឹ ង ប្រា� រ ព្ធធ ពិិ ធីីបង្សុុ�កូូ លថ្វាា� យ ព្រះ�ះ

រាាជកុុសលដល់់សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម
សីីហនុុ ព្រះ�ះវររាាជបិិ តាាជាាតិិខ្មែ�រែ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ឆ្នាំ�ំ �។

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា, ឯកអគ្គគរាាជទូូត
បណ្ឌិិ� ត ហូូលីីយ៉ូូ
� អេ�. ហែ�លដ្រេ�េស
និិងសម្តេ�េចព្រះ�ះធម្មមលិិខិិតបណ្ឌិិ� ត
សៅ�ៅរ៍៍ ចន្ទទថុុល្លល ព្រះ�ះចៅ�ៅអធិិកាារវត្តត
លង្កាា� និិមន្តតចូូលរួួ មពិិធីីបង្សុុ�កូូល
ថ្វាា�យព្រះ�ះរាាជកុុសលដល់់សម្តេ�េច
ព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ
ព្រះ�ះវររាាជបិិតាាជាាតិិខ្មែ�ែរ នៅ�ៅ
វត្តតលង្កាា� នាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលាា
ឆ្នាំំ��២០២១ ។ (បណ្ណណសាារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មាស ពៅ� ៖
នារីីរោ�ងចក្រ�នៅ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
មេ�ក វិិន
មាាស ពៅ�ៅ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៦ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិតាំំង
� បន្ទាា�យ ឃុំំ�វាាលពន់់ ស្រុ�ុកថ្ពពង ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ស្ពឺឺ�។ ពៅ�ៅ បច្ចុុ�ប្បបន្ននរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង

ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ ពៅ�ៅ បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ពីីកាារ
តស៊ូូ� និិងបទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

កាាលពីីកុុមាារភាាព ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមួួ យដែ�ល

មាានជីីវភាាពធូូរធាារ។ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាក្មេ�េងស្រី�ីម្នាា�ក់់ដែ�លរៀ�ៀន

បានខ្ពពស់់ជាាងគេ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ��មាាន

បងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួួន៨នាាក់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូ នពៅ�ៅ។
ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� មាានជីីវភាាពធូូរធាាក៏៏ពិតមែ�ន
ិ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារប្រ�កបមុុ ខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រមិិនដែ�លខកខាាន

នោះ�ះ�ឡើ�ើ យ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នសូវជា
ូ ាមាានពេ�លទំំនេ�រ
ក្នុុ�ងកាារជួួយធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រប៉ុុ�ន្មាា�នទេ� ព្រោះ��ះ�គាាត់់ជាាក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្សា�ាឃុំំ�ដែ�លត្រូ�ូវទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារជាាប្រ�ចាំំ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យ

សង្គគមរាាស្រ្ត�តនិិយម ខ្ញុំំ��មើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថាាកាាររស់់នៅ�ៅមាាន

មាាស ពៅ�ៅ រៀ�ៀបរាាប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់គាាត់់ប្រា�ប់់ មេ�ក វិិន អ្ននកស្រា�ាវ

គ្រួ�ួសាារ ជាាពិិសេ�សប្រ�ជាាជនមាានសិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាាពក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ��២០២១។ (សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សិិក្សា�ាមួួ យរយៈៈដោ�ោយសាារកងទ័័ព លន់់ នល់់ ផ្ដាា�ច់់

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧១ និិងឆ្នាំំ��១៩៧២ នៅ�ៅក្នុុ�ង

គ្នាា�មិិ នអាាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរបាន។ កាាលណោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ទើ�ើបតែ�មាាន

សន្ធៅ�ៅ�។ កាាលណោះ�ះ� ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារមិិ នទាាន់់ជម្លៀ�ៀ�ស

ភាាពសម្បូូ� រសប្បា�ាយ និិងមាានភាាពកក់់ ក្ដៅ�ៅ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាាររស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៨ ខ្ញុំំ��ផ្អាា�កកាារ
ផ្លូូ�វ និិងស្ពាា�នមួួ យចំំនួួនដែ�លជាាហេ�តុុធ្វើ�ឲ្យ
�ើ �សិិស្សសគ្រ�ប់់

អាាយុុ១៦ឆ្នាំំ��។ ភាាពវឹឹកវរនេះ�ះចេះ�ះតែ�កើ�ើតមាានជាាបន្តត
បន្ទាា�ប់់ រហូូតដល់ឆ្នាំ
់ �ំ ១
� ៩៧០ នៅ�ៅតាាមសាាលាារៀ�ៀនមិិ ន
ិ �ាល័័យ ឬវិិទ្យា�ាល័័យទេ�ត្រូ�ូវបិិទទាំំង
ថាាអនុុវិទ្យា
� ស្រុ�ុង។
ចំំណែ�កឯគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនក៏៏បែ�កខ្ញែ�ែកគ្នាា�ដែ�រ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ជ្រា�ាវនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាពអន្លលង់់វែ�ង។ អន្លលង់់វែ�ង ខែ�តុុលាា

ភូូមិិតាំំង
� បន្ទាា�យ មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កយ៉ាា
�ងសន្ធោ�ោ�
ចេ�ញពីីភូូមិិកំំណើ�ើតទេ� ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិអាាចចេ�ញ
ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ស្រែ��ម្តតងម្កាា�ល។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយន្តតហោះ�ះ�មក
ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កនៅ�ៅវាាលស្រែ��ម្ដដងៗ ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងអ្ននកភូូមិិ
ដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លកំំពុុងដកសំំណាាបនាំំ�គ្នាា�រត់់គេ�ចគ្រា�ាប់់

បែ�ក បេ�៥២ ដែ�លទាាហាាន លន់់ នល់់ បានទម្លាា �ក់់។
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កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខូូចខាាតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�

កាារហូូបចុុក ខ្ញុំំ��ទទួួលបានកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់របបអាាហាារ

ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់។

ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�សម្រា�
ៃ
ាប់់ ក្រុ�ម
ុ កម្មមករទាំំ�ងអស់់។

សម្ភាា�រ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ស្លាា�ប់់ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃម៉ិិ� ចអស់់
នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ខ្ញុំំ��បានសម្រេ��ចចិិត្តតចូលខា
ូ
ាង
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅរោ�ោងចក្រ�ស្កករសក្រុ�ុងឧដុុង្គគ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�។ ចាាប់់

តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានចាាកចេ�ញពីីស្រុ�ុក
កំំណើ�ើ ត និិងឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីឪពុុកម្ដាា�យបងប្អូូ�នរហូូតមក។
ចំំណែ�ក ឪពុុកម្ដាា�យ របស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ�
� វបានជម្លៀ�ៀ
ូ
�សចេ�ញទៅ�ៅ

ខេ�ត្តតកោះ�ះ�កុុង។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចាាត់់

គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ មិិ នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ���
ះ តុុង បានបញ្ជាាឲ្យ�ចុុងភៅ�ៅ
នៅ�ៅព្រឹ�ឹកព្រ�លឹឹម ចុុងភៅ�ៅឆាាមីីសួួរទុុកឲ្យ�កម្មមករម្នាា�ក់់

មួួ យចាានៗជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកម្មាា�ភិិបាល

ក្រ�សួួងពាាណិិ ជ្ជជកម្មម វន វ៉េ�េត ចុះះ�មកទស្សសនកិិច្ចចម្ដដងៗ
តុុង មិិ នដែ�លរាាយកាារណ៍៍ ប្រា�ប់់ ពីីកម្មមករដែ�លមាានភាាព
ខ្ជិិ�លច្រ�អូូ ស មិិ នធ្វើ��កា
ើ ារទៅ�ៅដល់់ វន វ៉េ�េត ឡើ�ើយ។ មង
ដែ�លយើ�ើងផលិិតបានត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�ៅតាាមសហករណ៍៍

និិងតំំបន់់។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�សៅ�
ៃ ៅរ៍៍ និិងថ្ងៃ�អា
ៃ ាទិិត្យយ ខ្ញុំំ��រួួម

តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាមេ�ក្រុ�ុមកិិនអំំពៅ�ៅ និិងរែ�កស្កករ។ ក្នុុ�ងមួួ យ

ទាំំ� ងកម្មមករដទៃ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូ វទៅ�ៅកាាប់់ដីី ជីីកប្រ�ឡាាយ លើ�ើក

ទាំំ�ងស្រី�ី។ កាារហូូបចុក
ុ មិិ នមាានកាារខ្វះះ�ខាាតឡើ�ើយ ថែ�ម

រោ�ោងចក្រ�ធ្វើ�ើ�មង អាាចដាំំ�បន្លែ�ែ និិងឳឡឹឹ កទុុកសម្រា�ាប់់

ក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំ��ហូបអា
ូ
ាហាារចំំនួួនបីីដង ហើ�ើយកម្មមករ

ពេ�លរដូូវវស្សាា�ចូូលមកដល់់ ខ្ញុំំ��និង
ិ កម្មមករដទៃ�

ណោះ�ះ� ប្រ�ធាានមន្ទីី�រនៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងចក្រ�ស្កករសឈ្មោះ�ះ��

ខែ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ប្រើ �ហុុក និិងផ្អអកចំំនួួន១០០ពាាង ទុុកសម្រា�ាប់់

ក្រុ�ុមខ្ញុំំ��មាានសមាាជិិកចំំនួួន១០នាាក់់ មាានទាំំ�ងប្រុ�ុស

ភ្លឺឺ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ស្រែ��
ើ
។ នៅ�ៅពេ�លទំំនេ�រពីីកាារងាារ កម្មមករក្នុុ�ង

ទាំំ�ងមាានបង្អែ�ែម មាានដូូចជាា ស្កករស ល្ពៅ�ៅ� និិងដំំឡូង។
ូ

ហូូបខ្លួួ�នឯងបានថែ�មទៀ�ៀត។

ទាំំ�ងអស់់អាាចជ្រើ�ើ�សរើ�ើសហូបបា
ូ
យ ឬបបរ។ កាាល

ទៀ�ៀតនាំំ�គ្នាា�ឡើ�ើងទៅ�ៅទន្លេ�េរយៈៈពេ�លកន្លះះ�ខែ�ទៅ�ៅមួួ យ

ឆយ។ កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ ឆយ ល្អអណាាស់់គឺឺមិិនដែ�ល
ស្ដីី�បន្ទោ�ោ�ស ឬវាាយធ្វើ�ើ�បាបកម្មមករទេ�។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ��កា
ើ ារក្នុុ�ង
រោ�ោងចក្រ�ស្កករស រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហក៏៏

ទទួួលជ័័យជម្នះះ�។ បន្ទាា�ប់់ មកទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងកម្មមករ
ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។

កាាលនោះ�ះ� ប្រ�ធាានមន្ទីី�រយកឡាានមកដឹឹកកម្មមករក្នុុ�ង
មួួ យឡាានមាានកម្មមករចំំនួួន៣០នាាក់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��ធ្វើ��ដំំណើ�
ើ
ើ រទៅ�ៅដល់់ភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញផ្សែ�ែងភ្លើ�ើ�ងដែ�ល
កំំពុុងឆេះ�ះ និិងផ្ទះះ�ថ្មមដែ�លបាក់់បែ�ក។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ធំំ

ក្លិិ�នស្អុុ�យចេ�ញពីីសាាកសពនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ ប្រ�ជាាជនដែ�ល

រស់់នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូវបានខ្មែ�រែ ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅ
ជនបទទាំំ�ងអស់់។ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំំ�ស្នាា�ក់
�
់ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�រយៈៈ
ពេ�លមួួ យសប្តាាហ៍៍ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារ

ិ �ាល័័យបាក់់ទូូក។
នៅ�ៅរោ�ោងចក្រ�ធ្វើ�ើម
� ង ស្ថិិ�តនៅ�ៅជិិតវិទ្យា

កាាលណោះ�ះ� កម្មមករដែ�លធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងចក្រ�ធ្វើ�ើ�
មង មាានចំំនួួន៣០០នាាក់់។ ប្រ�ធាានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ៅរោ�ោង
ចក្រ�មង ឈ្មោះ�ះ�� តុុង។ គាាត់់គឺជា
ឺ ាមនុុស្សសមាានសីីលធម៌៌

ល្អអ មិិ នដែ�លបង្ខំំ� ឲ្យ�កម្មមករធ្វើ�ើ�កាារធ្ងងន់់ៗឡើ�ើយ។ ចំំពោះ�ះ�
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ហូូបក្នុុ�ងរោ�ោងចក្រ�ធ្វើ�ើ�មង។ កាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឮកម្មមករធ្វើ�ើ�
កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងចក្រ�កង់់នាំំ� គ្នាា�និ ិ យាាយពីីកាារយកមនុុស្សស
ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោល និិងយកទៅ�ៅដាាក់់គុុកព្រៃ�ៃស។ មិិ ន
ត្រឹ�ឹមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ���
ះ ថែ�មទាំំ�ងបានប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�កុំំ
� �ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី� ខុសពីី
ុ

បទបញ្ជាារបស់់ប្រ�ធាាន ឬធ្វើ�ើ�ខុសសីីលធម៌
ុ
៌ នៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោង

ចក្រ�។ ខ្ញុំំ�� ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងរោ�ោងចក្រ�មងរហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ � ១៩៧៩
កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមកដល់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។

ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងកម្មមករជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរចាាក
ចេ�ញពីីភ្នំំ�ពេ�ញដោ�ោយថ្មើ�ើ�ជើ�ើង។ ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់

បានដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វថ្ននល់បន្តតបន្ទាា�ប់
់
់គ្នាា�រាាប់់ពាាន់់នាាក់់សំំដៅ�ៅទៅ�ៅ

ព្រំ�ំដែ�នថៃ�។ ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងអ្ននករួួ មដំំណើ�ើ រទាំំ�ងអស់់បានធ្វើ��ើ
ដំំណើ�ើ រឆ្លលងពីីភូូមិិមួួយទៅ�ៅភូូមិិមួួយ ចេ�ញពីីខេ�ត្តតមួួ យទៅ�ៅ

ខេ�ត្តតមួួ យទៀ�ៀតរហូូតទៅ�ៅដល់់ទឹឹកដីីនៃ�ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង។
បន្ទាា�ប់់ ពីីធ្វើ��ដំំណើ�
ើ
ើ រទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�ហើ�យ
ើ អ្ននកនាំំ�ផ្លូូ�វបាន

ឲ្យ�យើ�ើងឈប់់ សម្រា�ាកនៅ�ៅស្រុ�ុកបវេ�លរយៈៈពេ�លមួួ យ

សប្តាាហ៍៍សិន
ិ ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ន
នាាក់់ទៀ�ៀតបន្តតដំំណើ�ើ រឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅភ្នំំ�១០០២។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៨០ ខ្ញុំំ��ធ្វើ��ដំំណើ�
ើ
ើ រទៅ�ៅដល់់ភ្នំ១
�ំ ០០២។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

បន្ទាា�ប់់ ពីីទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�ហើ�យ
ើ
ខ្ញុំំ��ចូូលធ្វើ��ជា
ើ ាកងនាារីី

ខ្លាា�ញ់់ ជាាដើ�ើម គឺឺ តាាម៉ុុ�ក ជាាអ្ននកបើ�ើ កឲ្យ�។ ប្រ�ជាាជនអាាច

គឺឺខ្ញុំំ�ត្រូ�
� ូវដឹក
ឹ ជញ្ជូូ�នគ្រា�ាប់់ ទៅ�ៅឲ្យ�កងទ័័ពនៅ�ៅសមរភូូមិិ

បានថែ�មទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំរំំភូូណយរហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �

ដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ កាារងាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ��ក្នុុ�
ើ ងកងដឹឹកជញ្ជូូ�ន

មុុខ។ គោ�ោលដៅ�ៅដែ�លខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅញឹឹ កញាាប់់គឺឺ តំំបន់់ជាំំ� ក្សា�ាន្តត។

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៨០ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារប្តីី�។ បន្ទាា�ប់់ពីីមាានគ្រួ�ួសាារ
ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ផ្លា�ស់
ា ទៅ់ �ៅតាាមប្ដីី�ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅអណ្ដែ�ែងមុុ តដែ�លស្ថិិ�ត

នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីអូូ រស្មាា�ច់់។ ខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាាររស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
រយៈៈពេ�ល៨ខែ� ក៏៏ផ្លា�ស់
ា ម
់ កនៅ�ៅកងអង្គគភាាព៨០៨វិិ ញ។
ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាាររស់់នៅ�ៅអង្គគភាាព៨០៨ អស់់រយៈៈពេ�ល

មួួយឆ្នាំំ�� ក៏ផ្លា
៏ �ស់
ា ទៅ់ �ៅនៅ�ៅជាំំ�សាាងុំាា� �។ ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅលើ�ើ ភ្នំំ� រហូូត

ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៩០ តាាម៉ុុ�ក បញ្ជាាឲ្យ�ប្រ�ជាាជនចុះះ�មកនៅ�ៅ

ទៅ�ៅលក់់ដូរូ ជាាមួួ យជនជាាតិិថៃ� និិងអាាចរកប្រា�ក់់ចំំណូូល
១៩៩៨ តំំបន់់អន្លលង់់វែ�ងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មដំំណើ�ើ រកាារផ្សះ�ះផ្សា�ា
បង្រួ�ួ បបង្រួ�ួ មជាាតិិ បញ្ចច ប់់នូូវសង្គ្រា�ា�មក្នុុងប្រ�ទេ�ស។
កាាល
�

ណោះ�ះ� តាាម៉ុុ�ក បញ្ជាាកងកម្លាំំ��ងចែ�កដីីឲ្យ�ប្រ�ជាាជនដែ�ល
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ងក្នុុ�ងមួួ យគ្រួ�ួសាារចំំនួួន៥០
ម៉ែ�ែត្រ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ជា
ើ ាផ្ទះះ�សម្បែ�ែងសម្រា�ាប់់ រស់់នៅ�ៅ។ បន្ទាា�ប់់

ពីីអន្លលង់់វែ�ងទទួួលបានសន្តិិ�ភាាពហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មករស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិអូូរគគីីរកណ្ដាា�លវិិញ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៩៩

អន្លលង់់វែ�ង ហើ�ើយខ្ញុំំ��ទៅ�ៅសង់់ផ្ទះះ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិលំំទង។

ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចូូលបង្រៀ��ៀនក្មេ�េងៗថ្នាា�ក់់មតេ្ត�តយ្យយដោ�ោយស្ម័័�គ្រ�

ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនមួួ យចំំនួួនធំំរត់់ទៅ�ៅនៅ�ៅ ជំំរំំភូូណយ

មាានកាារគោ�ោរពស្រ�ឡាាញ់់ពីី ប្រ�ជាាជន ទើ�ើបប្រ�ជាាជនជ្រើ�ើ�ស

មាានកាារហូូបចុក
ុ គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ អាាហាារហូូបចុក
ុ ទាំំ�ងអស់់
មាានដូូចជាា អង្កករ អំំបិិ ល ប៊ីី� ចេ�ង ទឹឹកដោះ�ះ�គោ�ោ ត្រី�ីខ មីី

បង្ហាា�ត់បង្រៀ��ៀនសិ
់
ិស្សស និិងធ្វើ�ើ�ជាាមេ�ភូូមិិរហូូតមកដល់់

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៩៣ អ៊ុុ�នតាាក់់ចូលមកដល់់ទឹឹ
ូ
កដីី អន្លលង់់វែ�ង។

ក្នុុ�ងទឹឹកដីីថៃ�វិិញ។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំរំំភូូណយប្រ�ជាាជន

ចិិត្តត។ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��មាានចំំណេះ�ះដឹឹងបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច ហើ�ើយ

រើ�ើសខ្ញុំំ�ឲ្យ� �ឡើ�ើងជាាប្រ�ធាានភូូមិិនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២
� ០០៦។ ខ្ញុំំ��បន្តត
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។

រូូបខាាងស្តាំំ��៖ មាាស ពៅ�ៅ ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ដល់
៍
់

មេ�ក វិិន អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាព
អន្លលង់់វែ�ង។ អន្លលង់់វែ�ង ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សំំ ហន៖ អតីីតយោ�ធាខ្មែ�ែរក្រ�ហម
សួួ ត វិិចិត្រ�
ិ

សំំ ហន ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ដល់
៍
់ សួួត វិិចិិត្រ� អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ
នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង។ អន្លលង់់ វែ�ង ខែ�តុុលាា

ឆ្នាំំ��២០២១។ (សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សំំ ហន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

ចាារ ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ទីីប្រ�ជុំំ�នៃ�ខេ�ត្ដដតាាកែ�វដោ�ោយមាាន

បច្ចុុ�ប្បបន្នន ហន កំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងតាាវ ស្រុ�ុក

ទៅ�ៅដុុតផ្ទះះ�ចោ�ោល!»។ ទិិដ្ឋភា
ឋ ាពនៃ�សំំឡេ�ងដ៏៏កងរំំពងទាំំ�ង

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ជាាងទង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្ដដតាា កែ�វ។
អន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្ដដឧត្ដដរមាានជ័័យ។ ហន បាននិិយាាយរៀ�ៀប
រាាប់់ ពីីកាារតស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�នដូូចខាាងក្រោ��ោមថាា ៖

នៅ�ៅត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុប្រ�ហែ�ល១២ឆ្នាំំ��
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ប្រ�ទេ�សជាាតិិរបស់់យើ�ើងកំំពុុងមាានភាាព
វឹឹកវរក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្ដិិ�កាារណ៍៍ រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្ដេ�េចព្រះ�ះ

នរោ�ោត្ដដម សីីហនុុ ចេ�ញពីីតំំណែ�ងជាាព្រះ�ះប្រ�មុុ ខរដ្ឋឋ។ ខ្ញុំំ��
ឃើ�ើញ ក្បួួ� នបាតុុកម្មមដ៏៏ធំំមួួយបានដង្ហែ�ែរចេ�ញពីីវត្ដដមឿ�ឿង
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សំំឡេ�ងស្រែ��កបន្ទទរថាា «ជយោ�ោសម្ដេ�េចឪៗ! អ្ននកណាាមិិន
នោះ�ះ�មិិនបានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ព្រឹ�ឹត្ដិិកា
� ារណ៍៍ ប្រ�ឆាំំ�ងតវ៉ាា�មាានភាាពធូូរ
ស្រា�ាលនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែវាាថែ�មទាំំ�ងបានជំំរុុ ញឲ្យ�មាានកាារ

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អំំពើ�ហិិង្សា�
ើ
ា និិងកាារបាញ់់កាំំភ្លើ�ើ�
� ងស្រោ��ោចទៅ�ៅ

លើ�ើក្រុ�មបា
ុ
តុុករដែ�លចេះ�ះតែ�រុុ ល ទៅ�ៅមុុ ខកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
ឡើ�ើងថែ�មទៀ�ៀត។ ដោ�ោយសាារស្ថាា�នភាាពក្នុុងភូូមិិឋាានរបស់់
�

ខ្ញុំំ�� ច្រ�បូូកច្រ�បល់់ ខ្ញុំំ�� ក៏ចូ
៏ ូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃជាាមួួ យប្រ�ជាាជន
មួួ យចំំនួន
ួ ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជាាមួួ យគ្នាា�។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ
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លុះះ�ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧១ ខ្ញុំំវិិលត្រ�ឡប់
��
់ មកផ្ទះះ�វិិញ
ដោ�ោយបានជួួបជុំំជា
� ាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យ និិងបងប្អូូ�ន។ ខ្ញុំំបន្ដ
�� ដ

រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៥ កងកម្លាំំ��ងរបស់់ខ្ញុំវា��ំ ាយ

ចិិញ្ចឹឹ�មគោ�ោ។ ថ្ងៃ�ៃមួួយមិិត្ដភក្ដិិ
ដ �របស់ខ្ញុំ
់ ម្នាា�ក់
��ំ
់ បានមកលេ�ង

និិងប្រ�មែ�ប្រ�មូូលរបស់់របរមាានតម្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�រក្សា�ាទុុក

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិដោ�ោយប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិង

នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំ។
��ំ យើ�ើងស្គាា�ល់់គ្នាា�អំំឡុងពេ�លយើ�ើ
ងនៅ�ៅ
ុ
សិិក្សា�ា និិងរួួ មដំំណើ�ើ រជាាមួួ យគ្នាា�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃអំំឡុង
ុ

ពេ�លរដ្ឋឋប្រ�ហាារ។ គាាត់់ចូូលបម្រើ��ើនៅ�ៅក្នុុ�ងចលនាាខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិវិិញ។ ខ្ញុំំឃើ�
ើ ស្បែ�ែកជើ�ើងដែ�លផលិិត
�� ញ

៍ នតុុង។ កងកម្លាំំ��ង
រហូូតដល់់ព្រ�លាានយន្ដដហោះ�ះ�ពោ�ោធិ៍ចិិ

របស់់ខ្ញុំ��ំ មាានតួួនាាទីីដើ�ើរបោ�សសម្អាា�ត រៀ�ៀបចំំផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

ជូូនអង្គគភាាព។ ជីីវិិតរបស់់យើ�ើងនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គឺឺមិិ ន
ចង់់ បានអ្វីី� ទាំំង
� អស់់ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ផ្ទា�ល់
ា ខ្លួួ�
់ នឡើ�ើយ។ ជាាក់់

ស្ដែ�ែង មាាសប្រា�ក់់ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លយើ�ើងប្រ�មូូលបាន គឺឺរក្សា�ា
ទុុកជាារបស់់រួួម។ ក្រោ��ោយមកយើ�ើងផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅកាាន់់ទួលកីី
ួ

ចេ�ញពីីសម្បបកកង់់ឡាានមួួ យសម្រា�ាប់់ ពាាក់់ ជាាប់់ នៅ�ៅ

តាាមបណ្ដោ�ោ�យផ្លូូ�វជាាតិិលេ�ខ៣ ។ ខ្ញុំំឃើ�
�� ើញប្រ�ជាាជន
ជម្លៀ�ៀ�សជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់កំំពុង
ុ ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រនៅ�ៅតាាមដងផ្លូូ�វ។

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំក៏
័
ចូូលរួ
ដ
ួ មជាា
�� ៏ស្ម័�គ្រ�ចិិត្ដ

រថយន្ដដដឹក
ឹ ទំំនិិញដែ�លកងកម្លាំំ��ងរបស់់យើ�ើងប្រ�មែ�

នឹឹងជើ�ើងរបស់់គាាត់់ ទើ�ើបខ្ញុំដឹ
��ំ ង
ឹ ថាា គាាត់់គឺឺជាាកងរំំដោះ�ះ�
មួួយចលនាាខ្មែ� ែរក្រ�ហម ដោ�ោយបានស្នាា�ក់់នៅ�ៅខាាងក្រោ��ោយ
វត្ដដព្រៃ�ៃស្បាា�ត។

មួួយរយៈៈក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំមា
�� ានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដោ�ោយសាារ
ខ្ទាា�តអំំបែ�ងគ្រា�ាប់់ ត្រូ�វូ ចំំក្បា�ាល ហើ�ើយត្រូ�វូ បានបញ្ជូូ� នទៅ�ៅ

សម្រា�ាកព្យា�ាបាលនៅ�ៅពេ�ទ្យយក្នុុ�ងអង្គគភាាពលេ�ខ៣៥០។
អង្គគភាាព ៣៥០ មិិនមាានទីីតាំំ�ងច្បា�ាស់់លាាស់់ ទេ� វាាគឺឺ

ជាាអង្គគភាាពចល័័ត ហើ�ើយលាាក់់ កាារណ៍៍ បំំផុុតក្នុ�ុងកាារ

ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��កងទ័័ពដែ�លរងរបួួ សនៅ�ៅសមរភូូមិិ។
សំំ ហោ�ោ ដែ�លត្រូ�ូវជាាបងប្រុ�ុសបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំគ្រ�ប់
��ំ
់ គ្រ�ង
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ គាាត់់បានមើ�ើ លថែ�ខ្ញុំយ៉ាា�
��ំ ងយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់

បំំផុុត រហូូតដល់់ខ្ញុំជា
��ំ ាសះះស្បើ�ើ�យ និិងអាាចត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅ
សមរភូូមិិវិិញ។

យើ�ើងមាានតួួនាាទីីយាាមកាាម និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយទៅ�ៅលើ�ើ
ប្រ�មូូលបាន។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គ្មាា�នកងរំំដោះ�ះ�ណាាម្នាា�ក់់

មាានចិិត្ដដលោ�ោភលន់់ចង់់ បានរបស់់របរ ឬមាាសប្រា�ក់់របស់់
ប្រ�ជាាជនឡើ�ើយ។ កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�មួួ យចំំនួន
ួ នៅ�ៅទួួលកីីខ្លះះ�
ក៏៏មាានភាាពសាាហាាវព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃ ដោ�ោយបានសម្លាា�ប់់ប្រ�ជាាជន

ដែ�លបានជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញដែ�រ។ ក្រោ��ោយមក

ខ្ញុំំ��ទទួួលដំំណឹឹ ងថាា បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�� ដែ�លជាាប្រ�ធាាន

អង្គគភាាពពេ�ទ្យយត្រូ�ូ វបានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅនៅ�ៅកំំពង់់សោ�ោម និិ ង
ត្រូ�ូ វបានសម្លាា�ប់់នៅ�ៅរោ�ោងកុុនមួួ យកន្លែ�ែ ងនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។

អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នខែ�ក្រោ��ោយមក ប្រ�ធាានអង្គគភាាពបញ្ជូូ� នខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅព្រំ�ំប្រ�ទល់់វៀ�ៀតណាាមដើ�ើម្បីី�ឈរជើ�ង
ើ
កាារពាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំឃើ�
�� ញ
ើ ប្រ�ជាាជនវៀ�ៀតណាាមមក

លុះះ�ដល់់ឆ្នាំ�ំ � ១៩៧៣ ខ្ញុំំ�� ប្តូូ�រមកនៅ�ៅក្នុុ�ងកងវរសេ�នាាធំំ

ស្ទូូ�ងស្រូ�ូវនៅ�ៅតំំបន់់ព្រំ�ំដែ�ននៃ�ទឹឹកដីីរបស់់យើ�ើង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
យើ�ើងបានប្រា�ប់់ ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងនោះ�ះ�ឆាាប់់ ដកខ្លួួ�នចេ�ញ

មុុ ខសញ្ញាាកងកម្លាំំ��ងរបស់់ខ្ញុំ��ំ គឺឺប្រ�យុុទ្ធជា
ធ ាមួួ យទាាហាាន

លុះះ�ដល់់អំំ ឡុងឆ្នាំំ��
១៩៧៨ កងកម្លាំំ��ងរបស់់យើ�ើង
ុ

លេ�ខ៤០៦ ដែ�លដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ ស៊ីី� គឺឺជាាប្រ�ធាានអង្គគភាាព។

លន់់ នល់់ នៅ�ៅម្តុំំ�� កំំបូូល ខាាងលិិចភ្នំំ�ពេ�ញ។ យើ�ើងវាាយ
ប្រ�យុុទ្ធធ គ្នាា�យ៉ាា�ងស្វិិ�តស្វាា�ញ និិងមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់

បែ�កដ៏៏សន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់ពីីទាាហាាន លន់់ នល់់ អស់់រយៈៈពេ�ល

ជាាច្រើ�ើ�នខែ�។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កងកម្លាំំ��ង

របស់់ខ្ញុំនៅ�
��ំ ៅតែ�មាានភាាពក្លាា�ហាាន និិងមិិនខ្លាា�ចបាត់់បង់់
ជីីវិិតឡើ�ើយ។ យើ�ើងជឿ�ឿទុុកចិិត្ដដគ្នាា� និិងមិិនបោះ�ះបង់់ គ្នាា�
ទោះ�ះ�បីីកងម្លាំំ��ងរបស់់យើ�ើងស្លាា�ប់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លព្រៃ�ៃជ្រៅ��ៅ។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

បន្ទាា�ប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួួ ច។

ប៉ះះ�ទង្គិិ� ចជាាមួួ យកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម ហើ�ើយយើ�ើងវាាយ

ប្រ�យុុទ្ធគ្នាា�យ៉ាា�
ធ
ងខ្លាំំ��ង។ កងកម្លាំំ��ងរបស់់យើ�ើងសរុុ ប

ចំំនួួន៤អនុុសេ�នាាធំំ ត្រៀ��ៀមតាាមមុុ ខស ញ្ញាា ពីីភ្នំំ�ដិិន
រហូូតទៅ�ៅដល់់ព្រៃ�ៃស្មាា�ច់់ ដើ�ើម្បីី�វាាយតទល់់ជាាមួួ យកម្លាំំ��ង
ថ្មើ�ើ�រជើ�ើង និិងរថក្រោះ��ះ�របស់់កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ យើ�ើង

វាាយពីីផ្សា�ារអន្លលង់់បិិណ្ឌឌ រហូូតទៅ�ៅដល់់កោះ�ះ�គគីីរ ដោ�ោយ

រឹឹបអូូសបានរថក្រោះ��ះ�វៀ�ៀតណាាមជាាច្រើ�ើ�នគ្រឿ��ឿង។ យើ�ើង
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

បានប្រើ��ើ កាំំ� ភ្លើ�ើ� ងធំំ ដើ�ើម្បីី�វាាយប្រ�ហាារទៅ�ៅលើ�ើកងរថក្រោះ��ះ�

ជីីវិិតនាំំ�គ្នាា�ហែ�លឆ្លលងកាាត់់ព្រែ�ែកឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ព្រំ�ំដែ�នថៃ�

ទីីនោះ�ះ�គឺឺមាានភាាពបត់់បែ�នចុះះ�ឡើ�ើងៗ និិងមាានសភាាព
ជាាជ្រ�លង។ យើ�ើងវាាយប្រ�យុុទ្ធគ្នាា�រហូូតដល់
ធ
រដូូ
់ វវស្សាា�។

ដោ�ោយឮស្នូូរគ្រា�ាប់់
កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងបេ�នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយជាាប់់ ជាានិិច្ចច
�
ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យ�យើ�ើងប្រ�ញ៉ាា�ប់់ ប្រ�ញ៉ាា�ល់់បន្តតដំំណើ�ើ រទៅ�ៅមុុ ខ។

ចំំនួួនតិិច ទើ�ើបផ្ដល់
ដ លទ្ធ
់
ភា
ធ ាពឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមវាាយ

ឆ្នាំំ��ង និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់។

របស់់វៀ�ៀតណាាម ដោ�ោយសាារទីីតាំំ�ងយុុទ្ធសា
ធ ាស្រ្ដ�ដនៅ�ៅ

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារកងទ័័ពរបស់់យើ�ើងមាាន
ប្រ�ហាារចូូលមក ហើ�ើយបណ្តាា�លឲ្យ�ស្លាា�ប់់ កងកម្លាំំ��ង

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមអស់់ជាាច្រើ�ើ�ន។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��
កងទ័័ពរបស់់យើ�ើងទទួួលបរាាជ័័យ និិងបានបាក់់បែ�ក

ខ្ចាា�ត់់ខ្ចាា�យដាាច់់ខ្សែ�ែរយៈៈពីីគ្នាា�។ កងកម្លាំំ��ងដែ�លនៅ�ៅរស់់

ដើ�ើម្បីី�គេ�ចខ្លួួ�ន។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅដល់់ខេ�ត្ដដកំំពង់់ឆ្នាំំ��ង

យើ�ើងស្ពាា�យអីីវ៉ាា�ន់់ និិងរបស់់របរមួួយចំំនួន
ួ ដូូចជាា ចាាន

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៨៤-១៩៨៥ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�កា
��
ារនៅ�ៅខេ�ត្ដដ
ប៉ៃ�ៃលិិន។ ខ្ញុំំរស់
�� នៅ�
់ ៅទីីនោះ�ះ� ជាាមួួ យនឹង
ឹ ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារបាន

មួួ យរយៈៈទើ�ើបធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមកកាាន់់តំំបន់អន្ល
់ ង់
ល ់វែ�ង និិងរស់់
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មកទល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

សំំ ហន ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ដល់
៍
់ សួួត វិិចិិត្រ�

អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាពអន្លលង់់វែ�ង។
អន្លលង់់វែ�ង ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។

(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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សំំ ណង់់ ចេ�តីីយ៍៍ តម្កកល់់ អដ្ឋិិ�ធាតុុជនរងគ្រោះ��ះដែ�ល
បានស្លាាប់់ បាត់់ បង់់ ជីីវិិត និិងរំំឭកអំំ ពីីរឿ�ឿងរ៉ាាវ
ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើ ងនៅ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ឃុំំ�គគរ
ស្រុ�ុកកំំ ពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាម
ស៊ាាង ចិិន្តាា

ចេ�តីីយ៍៍ អដ្ឋិិ�តម្កល់់
ក ធាាតុុជនរងគ្រោះ��ះ�នៅ�ៅភូូមិិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា សហកាារជាាមួួ យក្រុ�ុម

កាារងាារឃុំំ�គគរ សាាងសង់់ ចេ�តីីយ៍៍តម្កកល់់អដ្ឋិិ�ធាាតុុជន

ចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ� គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។
(ទូូច វណ្ណេ� េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ិ និិងរំំឭកអំំពីីរឿ�ឿង
រងគ្រោះ��ះ�ដែ�លបានស្លាា�ប់់បាត់បង់
់ ់ជីីវិត

របស់់ តុុង សុុភាា គឺឺជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ

នៅ�ៅកណ្ដាា�លវាាលស្រែ�� ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប

យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង

ក្រ�ហម និិងជាាក្មេ�េងកំំព្រា�ាឪពុុកត្រូ�ូវបានខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចាាប់់
រ៉ាា
�វដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅឃុំំ�គគរនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ កាារសាាង

សង់់ ចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹង ស្នើ�ើ�សុំំ�
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

វត្តតគគរ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៨។
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ប្រ�វត្តិិ�មន្ទីរ� ី សន្តិិ�សុុ ខឃុំំ�គគរ
ឃុំំ�គគរ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅតាាមដងទន្លេ�េមេ�គង្គគនិិងមាាន

ចម្ងាា�យប្រ�ហែ�ល១៥គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីីទីីរួួ
មខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម
ូ
ដោ�ោយមាានភូូមិិទាំំង
� អស់់ចំំនួន
ួ ៤។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�គគរ មាាន

ទីីតាំំ�ង ធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម សួួរចម្លើ�ើ�យ និិងសម្លាា�ប់់ប្រ�ជាាជន

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិងដឹឹកយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឡដុុតថ្នាំ�ំ �ជក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប។ ជនរងគ្រោះ��ះ�រាាប់់រយនាាក់់ត្រូ�វបាន
ូ

ស្លាា�ប់់បាត់បង់
់
់ ជីីវិិតនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�។ នៅ�ៅពាាក់់កណ្ដាា�ល
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ទៅ�ៅជាា
ឃ្លាំំ��ងសម្រា�ាប់់ ស្ដុុ�កទុុកសម្ភាា�រ និិងស្រូ�ូវអង្កករ។

ដែ�លត្រូ�ូវបានខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចោ�ោទប្រ�កាាន់់ទាំំង
� អស់់ចំំនួន
ួ ៣៖

ទីីតាំំ�ងចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះបង្កើ�ើ�តឱកាាសសម្រា�ាប់់កាារនិិយាាយ

ថ្នាំំ�ជក់
� ់ និិង ទីី៣) មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង

ជាាទីីតាំំ� ងរំំឭកកាារចងចាំំ� ជាាសមូូហភាាព និិងកាារទប់់ស្កាា�ត់់

១៩៧៥។ បន្ទាា�ប់់ ពីីកាារមកដល់់របស់់កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�រែ

លោ�ោក លន់់ លាាងហេ�ង អាាយុុ៦៦ឆ្នាំំ�� អ្ននករស់់រាាន

គគរ កាារកាាប់់ សម្លាា�ប់់ប្រ�ជាាជនកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងចាាប់់

អំំណរគុុណដល់ម
់ ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងក្រុ�ុម

ទីី ១) ទីី វាាលស្រែ��នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ទីី ២)ឡដុុត

អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្តតខ្មែ�ែរក្រ�ហម (១៩៧៥-១៩៧៩)និិង

វត្តតគគរ។ មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខឃុំំ�គគរ បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍

ក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីី បានគ្រ�ប់់គ្រ�ងភូូមិិសាាស្រ្ត�តឃុំំ�

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាាមេ�ឃុំំ�គគរ ថ្លែ�ង
ែ

ពីីឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ រហូូតដល់ឆ្នាំ
់ �ំ ១
� ៩៧៨។ ប្រ�ជាាជនមូូ ល
ដ្ឋាា�នត្រូ�ូវបានយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅវាាលស្រែ�� ខណៈៈពេ�ល

ដែ�លអតីីតកម្មាា�ភិិបាលភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�កម្រិ�ិ តមូូលដ្ឋាា�ន

និិងអ្ននកពាាក់់ព័័ន្ធត្រូ�
ធ ូវបានចាាប់់ ឃុំំ�ឃាំំ�ងនិិងសម្លាា�ប់់នៅ�ៅ
មន្ទីី�រសនិ្ដដ�សុុខឃុំំ�គគរ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ជនជាាតិិភាាគតិិច

ចាាមនៅ�ៅភូូមិិកំំពង់់ក្រ�បីីជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួួ�ន

កាារងាារ ដែ�លសាាងសង់់ ចេ�តីីយ៍៍រំំឭកអំំពីីជនរងគ្រោះ��ះ�

ដែ�លបានស្លាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នរបស់់គាាត់់។ លោ�ោក
លាាងហេ�ង បញ្ជាាក់់ ថាា៖ “ចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះ គឺឺជាានិិមិិត្តតរូូប
សម្រា�ាប់់កាារចងចាំំ� ដ៏៏ជូូរជត់់របស់់រូូបខ្ញុំំ�� ផ្ទាា�ល់់ និិ ងប្រ�ជាាជន
នៅ�ៅមូូលដ្ឋាា�នឃុំំគគ
� រដែ�លបានឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះ ដើ�ើរតួួនាាទីីផ្សសព្វវផ្សា�ាយ និិងផ្ដដល់់សក្ខីីភា
� ាពអំំពីី

វាាលស្រែ��នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ
ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។

(ទូូច វណ្ណេ� េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហមដល់់ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយដើ�ើម្បីី�

ទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ពលកម្មម ដោ�ោយបានដើ�ើរលើ�ើកអាាចម៍៍

កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នរបស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�ចូលរួ
ូ ួ មទប់់

រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង១២ថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ ទើ�ើបអ្នន កគ្រូ�ូ និិងកុុ មាារ

ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តមូូលដ្ឋាា�នរបស់់ខ្លួួ�ន។

ករណ៍៍ ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីសម្រា�ាកថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់បន្តិិ�ច កុុមាារមូូ លដ្ឋាា�ន

ធ្វើ�ើ�កាារស្វែ�ែងយល់់ និិងពិិភាាក្សា�ាអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លបាន
គោ�ោពីីផ្ទះះ�របស់់ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�នដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ជីីដា
ើ ាក់់ស្រូ�វូ
ស្កាា�ត់់អំំពើ�ប្រើ �ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងកាារសម្លាា�ប់រ់ ង្គាា�លនៅ�ៅ
តុុង សុុភាា អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ�� អតីីតកុុមាារមូូ លដ្ឋាា�នរៀ�ៀន

ថ្នាា�ក់់ទីី១និិងជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានរំំឭកអំំពីីកាារដេ�កលើ�ើដៃ�ឪពុុកជាាចុុងក្រោ��ោយ មុុនពេ�ល
ដែ�លត្រូ�ូវបានកងឈ្លលបចាាប់់ ខ្លួួ�នយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោល

នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ និិងគូូសបញ្ជាាក់់អំំពីីកាារស្នើ�ើ�សុំំ�
សាាងសង់់ ចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះ៖

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� តុុង សុុភាា កើ�ើតនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��
១៩៦៦ នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម

ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� តុុង វ៉៉ន និិងម្តាា�យ

មូូលដ្ឋាា�នទាំំ� ងអស់់ដើ�ើរទៅ�ៅហូូបបាយនៅ�ៅរោ�ោងបាយសហទាំំ�ងអស់់ ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយអ្ននកគ្រូ�ូ ឈាាង ត្រូ�ូវបន្តតដើ�ើរប្រ�មូូល

អាាចម៍៍គោ�ោយកទៅ�ៅទុុកនៅ�ៅកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ជីីដាាក់់ស្រែ��រហូូតដល់់

ម៉ោ�ោ�ង៥ល្ងាា�ច។ ពេ�លនោះ�ះ� គឺឺមិិនទាាន់់មាានសាាលាារៀ�ៀន
និិងម៉ោ�ោ�ងសិិក្សា�ាជាាប់់លាាប់់នោះ�ះ�ឡើ�ើ យ។ អ្ននកគ្រូ�ូ ឈាាង
បង្រៀ��ៀនកុុមាារមូូ លដ្ឋាា�នដោ�ោយបានចល័័តនៅ�ៅក្រោ��ោមផ្ទះះ�

របស់់ប្រ�ជាាជនមូូលដ្ឋាា�ន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ១៩៧៦ ខ្ញុំំ��មាានវ័័យ
ធំំបន្តិិ�ច។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានផ្លា�ស់
ា ទៅ់ �ៅកងចល័័តទីី

២ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ស្រែ�� និិងបន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានផ្លា�ស់
ា ់

មកភូូមិិវិិញដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរប្រ�មូូ លអាាចម៍៍ គោ�ោវិិញ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

១៩៧៧ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបានបញ្ជូូ�នទៅ
ូ
�ៅជញ្ជូូ�នកណ្ដាា�ប់់ ស្រូ�វូ អស់់
ឈ្មោះ�ះ�� ប៉ាា
ច សៃ�អេ�ង។ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនទីី៣ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបង
រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល២ខែ�។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ
ប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីទាំំង
� អស់់ចំំនួន
ួ ៤នាាក់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកើ�ើត
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំ��ទើ�ើបតែ�

១១ឆ្នាំំ�� ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្ញុំំទទួួ
�� លបានកាារអនុុញ្ញាា តឲ្យ�
វិិលត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�វិិញ។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៧ ដល់់ឆ្នាំ�ំ �

បានពរខ្ញុំំ��និង
ិ បងប្អូូ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតរត់់ចេ�ញពីីភូូមិិចំំកាារ

មកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងក្នុុ�ងភូូមិិ និិងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មចាាប់់ អ្ននកភូូមិិជាាច្រើ�ើ�ន

មាានសង្រ្គា�ា�មរវាាងទាាហាាន លន់់ នល់់ និិងកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�
មាានអាាយុុប្រ�ហែ�ល៥ឆ្នាំំ�។
� នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ឪពុុកម្ដាា�យ

សាាមសិិប ដែ�លជាាសមរភូូមិិប្រ�ទាាញប្រ�ទង់់ ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��
ិ
ិ និិងរស់់
១៩៧១ គ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ខ្ញុំំ�វិ� លត្រ�ឡប់
់មកភូូមិិវិញ

នៅ�ៅរហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៥ ទើ�ើបឪពុុកម្ដាា�យ និិងបង
ស្រី�ី២នាាក់់របស់់ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាម
កងចល័័តរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ៩ឆ្នាំំ��

និិងត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅកងចល័័តកុុមាារមូូ លដ្ឋាា�នដើ�ើម្បីី�

រៀ�ៀនសូូត្រ� និិងដើ�ើររើ�ើសលាាមកសត្វវមកធ្វើ�ើ�ជីីដាាក់់ស្រែ��។
កងកុុមាារ គឺឺមាានទាំំ�ងកុុមាារាា និិងកុុមាារីី សរុុ បទាំំង
� អស់់
ប្រ�ហែ�លចំំនួួន ៣០នាាក់់ ដែ�លមាានមិិ ត្តតបងឈ្មោះ�ះ�� លីីម

គឺឺជាាប្រ�ធាានកងកុុមាារ។ សមមិិ ត្តតនាារីី ឈាាង គឺឺជាាគ្រូ�ូ
បង្រៀ��ៀនថ្នាា�ក់់ទីី១នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប។ ខ្ញុំំ��និង
ិ

កុុ មាារមូូ លដ្ឋាា�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រោ��ោកពីីព្រ�លឹឹមដើ�ើរទៅ�ៅ
រៀ�ៀនជាាមួួយអ្ននកគ្រូ�ូ ឈាាង នៅ�ៅក្រោ��ោមផ្ទះះ�របស់់តាា សៀ�ៀ

ដែ�លជាាប្រ�ជាាជនមូូ ល។ នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹក អ្ននកគ្រូ�ូ ឈាាង
បង្រៀ��ៀនអក្សសរ និិងលេ�ខអស់់រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល ៣

ម៉ោ�ោ�ង។ បន្ទាា�ប់់ មក អ្ននកគ្រូ�ូ ឈាាង ដឹឹកនាំំ�កុុមាារមូូ លដ្ឋាា�ន
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

១៩៧៨ កងទ័័ពខ្មែ�រែ ក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីចូូល

គ្រួ�ួសាារយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោលនៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខគគរ។
ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ត្រូ�វបានចា
ូ
ាប់់ យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ផងដែ�រ។
នៅ�ៅយប់់ដ៏ស្ងងប់់
៏ ស្ងាា�ត់មួ
់ យ
ួ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៨ កងឈ្លលបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមប្រ�ហែ�ល៤នាាក់់មកហៅ�ៅឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�� ខណៈៈ

ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ�� កំំ ពុុ ង ដេ�កលក់់ កើ�ើ យ ដៃ�របស់់ គាាត់់ ។

ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺជាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�លខ្ញុំំ��ដេ�កលើ�ើដៃ�របស់់
ឪពុុក។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ ឪពុុកខ្ញុំំ��ចុះះ�ពីីលើ�ើ ផ្ទះះ� និិ ងត្រូ�ូវបានកងឈ្លលប
ចាាប់់ ចងស្លាា�បសេ� កបណ្ដើ�ើ� រជាាមួួ យ អ្ននកភូូមិិប្រ�ហែ�ល

១២នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិសុ
� ុខគគរ។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីី

ពេ�លនោះ�ះ�មក ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លបានជួួបឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ទៀ� �ៀត
ទេ�។ គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�លកងឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមយក

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅសម្លាា�ប់ចោ�
់ ោល គឺឺនៅ�ៅតែ�ដក់់ជាាប់់ក្នុុ�ងកាារ
ចងចាំំ�របស់់ខ្ញុំំ�� ។ ខ្ញុំំ��សូូមឧទ្ទិិ�សកុុសលជូូនចំំពោះ�ះ�វិិញ្ញាាណ

ក្ខខន្ធធ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅចេ�តីីយ៍៍រំំឭកអំំពីីជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�ល
បានស្លាា�ប់់ បាត់់បង់់ជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
(១៩៧៥�
១៩៧៩)នេះ�ះ។
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ការិ ិយាល័័ យ

ព័័ ត៌មា
៌ នសាធារណៈៈ

«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបានបើ�ើ កបម្រើ��ើ ជូូន និិស្សិិ�ត អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បុុ គ្គលិិ
គ ករាាជកាារ
និិងអង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងបុុ គ្គលទាំំ
គ
�ងឡាាយដែ�លមាាន
ចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ពីីកាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ង
តុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា ឬសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូលផ្តុំំ�� និិងចងក្រ�ងឯកសាារ
អំំពីីរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានច្រើ�ើ�នបំំផុុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ប្រំ �ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួ យ
គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួួនជិិតមួួ យលាានទំំព័័រ។

ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីពីីរ គឺឺជាាបទសម្ភាា�សន៍៍ដែ�លបុុគ្គលិិ
គ កមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចុះះ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួ យជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបីីគឺឺជាារូូបថតទាាក់់ទង

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

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

តាាមរយៈៈកាារិិយាាល័័យព័ត៌
័ មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ សាាធាារណជនអាាចនឹឹង
ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះបាន។ ឯកសាារខ្លះះ�ទៀ�ៀតរួួមមាាន៖ ប្រ�វត្តិិរូូប
�

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពកំំណត់់ហេ�តុុរបស់់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយអតីីត

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទិិន្ននន័័យគន្ថថនិិទ្ទេ�េសបង្ហាា�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�សាាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូជនីីយដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៦៦

មហាាវិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់ ទន្លេ�េបា សាាក់់ ខណ្ឌឌ ចំំកាារមន
រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ កាារិិយាាល័័យរបស់់យើ�ើងបើ�ើ កជូូនសាាធាារណ

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

ព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ ជាាក្រុ�ុមណាាមួួ យ សូូមទាាក់់ទងបុុ គ្គលិិ
គ ករបស់់យើ�ើង
ស៊ាា�ង ចិិន្តាា� 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)

...សង់់ ព្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�យោ�ោធាា កំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង មន្ទីី�រ

ជនរងគ្រោះ��ះ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តអប្បបបរមាាណាាមួួ យនោះ�ះ�ទេ�។

សន្តិិ�សុុខអូូ រកន្សែ�ែង និិងមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខភ្នំំ�ក្រោ��ោល និិង

តាាមករណីីនីីមួួ យៗដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកត្តាា�ពេ�លវេ�លាា និិង

សន្តិិ�សុុខស-២១ មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ មន្ទីី�រ

តាាមរយៈៈកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ជនជាាតិិចាាម និិងជនជាាតិិ
វៀ�ៀតណាាម។

លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�វូ នៃ�ទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំ ត្រូ�ូវបានវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅ
ទីីកន្លែ�ែងនៃ�កាារសម្លាា�ប់់ កាារសម្រិ�ិតសម្រាំ�ំង
� ជនរងគ្រោះ��ះ�

និិ ងវិិធីីកំំណត់់គោ�ោលដៅ�ៅជនរងគ្រោះ��ះ� និិ ងថាាតើ�ើកាារសម្លាា�ប់់

៦៥៤. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបានសម្រេ��ចពីីមុុ នរួួចមកហើ�ើយថាា

មាានចេ�តនាាសំំដៅ�ៅលើ�ើក្រុ�ម
ុ រួួមណាាមួួយ ជាាជាាងសំំដៅ�ៅតែ�

កម្មមប្រ�ឆាំំ�នឹង
ឹ មនុុស្សសជាាតិិ ក្រោ��ោមច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់

៦៥៦. ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយនៃ�កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លអាាចត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ

ឃើ�ើញជាាមុុ នថាាជាាបទល្មើ�ើ�ស និិងភាាពអាាចដឹឹងថាាមាាន

ឡែ�កៗ ពីីគ្នាា�។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ហេ�តុុកាារណ៍៍ ទាំំ�ងនេះ�ះចាំំ�

កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គា�ល់
ា
់ថាាជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋ ឋ

ទៅ�ៅលើ�ើជនរងគ្រោះ��ះ�ម្នាា�ក់់ៗ។

អន្តតរជាាតិិនាាឆ្នាំំ��១៩៧៥។ ពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ភាាពប្រ�មើ�ើ ល

ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នប្រ�មូូលផ្ដុំំ��នៃ�ហេ�តុុកាារណ៍៍ ដោ�ោយ

ច្បា�ាប់់ ចែ�ងអំំពីីកាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លដែ�លជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពិិចាារណាាទៅ�ៅ

លើ�ើក្រ�បខណ្ឌឌ នៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិ ភាាពធ្ងងន់់
ធ្ងងរនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម និិងតួួនាាទីី របស់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទក្នុុ�ងនាាម
ជាាសមាាជិិកនៃ�អាាជ្ញាា�ធរគ្រ�ប់់ គ្រ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

បាច់់ត្រូ�វស្ថិ
ូ
�តនៅ�
ិ
ៅក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនៃ�កាារធ្វើ�ើម
� នុុស្សសឃាាត
តែ�មួួយ។ វាាមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិចាារណាាជាារួួ ម

នូូវ«ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ផ្សេ�េងៗគ្នាា�ដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនៅ�ៅទីីតាំំ�ង

ផ្សេ�េងគ្នាា� កាាលៈៈទេ�សៈៈខុុសគ្នាា� ប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតដោ�ោយចាារីីខុុសគ្នាា�

បន្ទាា�ប់់ ពីីបានថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែ ង លើ�ើ ក ត្តាា�ទាំំ� ង នេះ�ះដោ�ោយមិិ ន

នៅ�ៅក្នុុងរយៈៈពេ�លដ៏៏
វែ�ង» នោះ�ះ�។ គ្មាា�នភាាគីីណាាមួួ យបាន
�
ជំំទាាស់់ទៅ�ៅនឹឹងនិិយ័័មន័យ
័ នៃ�ធាាតុុផ្សំំសត្យា�ានុុ
�
ម័័ត នៃ�កាារ

ប្រ�មើ�ើ លឃើ�ញ
ើ និិងដឹឹងជាាទូូទៅ�ៅថាា កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�ល

៦៥៧. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានសម្រេ��ចថាា ធាាតុុ

លម្អៀ�ៀ�ង អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ជនជាាប់់ ចោ�ោទអាាច

ត្រូ�ូវបានផ្តតន្ទាា�ទោ�ោសជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ឆ្នាំំ��១៩៧៥។

៦៥៥. ធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ានុុម័័តនៃ�កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�ល រួួ ម

មាាន អំំពើ�ើសកម្មម អំំពើ�ើអសកម្មម ឬកាាររួួ មបញ្ចូូ�លគ្នាា�
នៃ�អំំពើ�ើទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�មាានកាារបាត់់បង់់ជីីវិិត

មនុុស្សសក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំ។ កាារកំំណត់់បទល្មើ�ើ�ស កាារ
សម្លាា�ប់់រង្គាា�ល មិិ នតម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារបង្ហាា�ញនូូវចំំនួន
ួ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

សម្លាា�ប់់ រង្គាា�ល ដែ�លបានរៀ�ៀបរាាប់់ខាាងលើ�ើនេះ�ះទេ�។

ផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័ តិនៃិ �កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ តម្រូ�ូវឲ្យ�មាានចេ�តនាាផ្ទាា�ល់់របស់់
ចាារីីក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់មនុុស្សសក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំ។ ដោ�ោយ

សាារតែ�គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លគឺឺសំំដៅ�ៅ

កម្ទេ�េចបុុ គ្គគលដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមណាាមួួ យ ហេ�តុុនេះ�ះ
ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមនៃ�កាារសម្លាា�ប់រ់ ង្គាា�លមិិនស៊ីីច
� ង្វាា�ក់់នឹង
ឹ សញ្ញាាណ

នៃ�ចេ�តនាាដោ�ោយប្រ�យោ�ោល (dolus eventualis) នោះ�ះ�
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

ព្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�ពោ�ោធិ៍៍ចិិនតុុង ក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥-១៩៧៩)។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឡើ�ើយ។ វាាមិិ នតម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់ចាារីី

ហើ�ើយថាា ជន ជាាប់់ ចោ�ោទមាានចេ�តនាាចង់់ បានលទ្ធផល
ធ

សម្លាា�ប់់សមាាជិិករបស់់ក្រុ�ុមមួួ យកើ�ើតចេ�ញពីីចេ�តនាា

សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�អះះអាាងទៀ�ៀតថាា ពុំំ�មាានលក្ខខខណ្ឌឌ

អំំពីីកាារសម្លាា�ប់់ជាាក់់លាាក់់នោះ�ះ�ទេ�។ កាារបង្ហាា�ញនៃ�កាារ
របស់់ចាារីី មាានភាាពគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារកំំណត់់នៃ�
ធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័ តិនៃិ �បទល្មើ�ើ�សនេះ�ះ។

៦៥៨. សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�លើ�ើកឡើ�ើងថាា អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
តុុលាាកាារកំំពូូលបានអនុុវត្តតបទដ្ឋាា�ននៃ�ធាាតុុផ្សំំអ
� ត្តតនោ�ោម័័ត

ដែ�លរួួ មបញ្ចូូ�លចេ�តនាារបស់់ចាារីីក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តលក្ខខ
ខណ្ឌឌ នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅ ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�មាានកាារបាត់់បង់់អាាយុុ

ជីីវិិតមនុុស្សសមួួយចំំនួួនធំំ។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់់
ថាា ជាាក់់ស្ដែ�ែងអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានយោ�ោង

និិងយល់់ស្រ�បនឹង
ឹ យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តដែ�លស៊ីី�សង្វាា�ក់់ជាាមួួ យ

នឹឹងបទដ្ឋាា�ននៃ�ធាាតុុផ្សំំអ
� ត្តតនោ�ោម័័ តិនៃិ �ចេ�តនាា សំំដៅ�ៅទៅ�ៅ
លើ�ើមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដោ�ោយ «ដាាក់់លក្ខខ
ខ ណ្ឌឌ នៃ�កាាររស់់
នៅ�ៅដែ�លបង្កកឲ្យ�មាានកាារស្លាា�ប់់មិិនអាាចជៀ�ៀសផុុតបាន
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បែ�បនេះ�ះ តាាមរយៈៈអំំពើ�ើសកម្មម ឬអសកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន»។
តម្រូ�ូវដែ�លថាាជងរងគ្រោះ��ះ�«ប្រា�កដជាាត្រូ�ូវប្រ�ឈមនឹឹង

លក្ខខខណ្ឌឌ ដែ�លមិិ នអាាចចៀ�ៀសរួួ ចពីីសេ�ចក្ដីី�ស្លា�ប់
ា ់ នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ»។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបានដាាក់់សាារណាាពាាក់់

ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។ ដូូចដែ�លអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបាន
សម្រេ��ចពីីមុុនរួួចមកហើ�ើយ សំំណុំំ� រឿ�ឿងនាានាាដែ�លយោ�ោង

ទៅ�ៅលើ�ើលក្ខខ
ខ ណ្ឌឌ តម្រូ�វូ នៃ�«កាារចៀ�ៀសមិិ នរួួចពីីសេ�ចក្ដីី�
ស្លាា�ប់់» ពុំំ�មាានមូូ លដ្ឋាា�នសំំអាាង និិងត្រូ�ូវបានពិិភាាក្សា�ា
ឡើ�ើយ។ ផ្អែ�ែកលើ�ើធាាតុុផ្សំំអ
� ត្តតនោ�ោម័័តិនៃិ �កាារស្លាា�ប់់រង្គាា�ល
ដែ�លតម្រូ�ូ វឲ្យ�ជនជាាប់់ចោ�ោទមាានចេ�តនាាដោ�ោយចំំពោះ�ះ�

ក្នុុងកាារសម្លាា�ប់់
មនុ ុស្សសក្នុុងទ្រ�ង់់
ទ្រា�ាយធំំនោះ�ះ� វាាជាាកាារ
�
�
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុងកាារកំំណត់់
ធាាតុុផ្សំំនៃ� �បទល្មើ�ើ�សនេះ�ះ ប្រ�សិិន
�ុ

បើ�ើ ចាារីីមាានចេ�តនាាបង្កកឲ្យ�មនុុស្សសស្លាា�ប់ក្នុ
់ ងចំំនួួ
នដ៏៏ច្រើ�ើ�ន។
�ុ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់
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មិិ នចាំំចា
� ាច់់មាានកាារបង្ហាា�ញបន្ថែ�ែមអំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌ ដែ�ល

កត្តាា�ទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយសត្យា�ានុុម័័ត អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសន្និិ�ដ្ឋាា�ន

មិិ នរួួចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដរាាបណាាគេ�អាាចបង្ហាា�ញថាា ចាារីី

កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករត្រូ�ូវផ្តតន្ទាា�ទោ�ោសជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

បណ្ដាា�លឲ្យ�មាានកាារស្លាា�ប់ប្រ់ �ជាាជនទាំំ�ងអស់់ដោ�ោយចៀ�ៀស

មាានចេ�តនាាបង្កើ�ើ�តលក្ខខខណ្ឌឌ នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅដើ�ើម្បីី�សម្លាា�ប់់
មនុុស្សសជាាទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំ។

ថាា ជនជាាប់់ចោ�ោទអាាចប្រ�មើ�ើល ឃើ�ើញនិិងដឹឹងជាាទូូទៅ�ៅថាា

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ នាាឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

កត់់សម្គាា�ល់់ថាា សំំអាាងហេ�តុុនេះ�ះស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួ យនឹឹង

៦៥៩. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានឯកភាាពលើ�ើ

សំំអាាងហេ�តុុរបស់់អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលនៅ�ៅ

អត្ថិិ�ភាាពនិិង កាារដឹឹ ង ឮរបស់់ ជនជាាប់់ ចោ�ោទអំំពីីកាារ

ចោ�ោទអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ញ
ើ ជាាមុុ នថាា ជាាអំំពើ�ើ ឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ និិង

កាាររកឃើ�ើញរបស់់អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងដែ�លថាា

សម្លាា�ប់់ក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំ មិិ នមែ�នជាាធាាតុុផ្សំំ�នៃ�កាារ
សម្លាា�ប់់រង្គាា�ល នៅ�ៅក្នុុ�ងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សស
ជាាតិិ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ទេ�។

៩.១.៣. ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយទៅ�ជាទាសករ
៦៦០. ទាាក់់ ទិិនសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�
ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីបទ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋក ម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈកាារឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករ

នៅ�ៅសហករណ៍៍ ត្រាំ�ំក
� ក់់ កាារដ្ឋាា�នកាារងាារ ទំំនប់់ ត្រ�ពាំំង
�
ថ្មម កាារដ្ឋាា�នកាារងាារទំំបន់់១មករាា និិងកាារដ្ឋាា�នសាាងសង់់

ព្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�យោ�ោធាាកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ
ស-២១ មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខអូូ រ
កន្សែ�ែង និិងមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខភ្នំំ�ក្រោ��ោល។

៦៦១. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបានសម្រេ��ចពីីមុុ នរួួចមកហើ�ើយ
ថាា កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករត្រូ�ូវបានទទួួលស្គា�ល់
ា ់ថាា

ជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិក្រោ��ោមច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀម
ទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។ ពុំំ�មាានកាារលើ�ើក

ឡើ�ើងនូូវទឡ្ហីី�ករណ៍៍ ថ្មីី�ៗ ពីីសំំណាាក់់ភាាគីីនាានាានៅ�ៅក្នុុ�ង

ករណីីនេះ�ះដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យ�អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះត្រូ�ូវពិិចាារណាា
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតលើ�ើបញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាាក់់ទិិនភាាព
អាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញជាាមុុ នថាាជាាបទល្មើ�ើ�ស និិងភាាព
អាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ចែ�ងអំំពីីកាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ទៅ�ៅជាាទាាសករ
ថាា ជាាបទឧក្រិ�ិដ្ឋនៃឋ �ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ អង្គគ

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើក្រ�បខណ្ឌឌ នៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀម
ទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិ ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម និិងតួួនាាទីី

របស់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទក្នុុ�ងនាាមជាាសមាាជិិកនៃ�អាាជ្ញាា�ធរ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ បន្ទាា�ប់់ពីីបានថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅលើ�ើ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ក្នុុ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០១ ដែ�លថាាត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ជនជាាប់់

អាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ចែ�ងថាា ខ្លួួ�នអាាចត្រូ�ូវបានតុុលាាកាារ
ចោ�ោទប្រ�កាាន់់អំំពីីកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ។

៦៦២. និិយមន័័យនៃ�កាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ទៅ�ៅជាាទាាសករដែ�លជាា

ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ បានទាាញចេ�ញពីីនិិ យម
ន័័យនៃ�ទាាសភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងអនុុសញ្ញាាស្ដីី�ពីីទាាសភាាពឆ្នាំំ��

១៩២៦។ ធាាតុុផ្សំំសត្យា�
�
ានុុម័័តនៃ�កាារធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករ

ត្រូ�ូវបានកំំណត់ដោ់ �ោយកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អំំណាាចមួួ យ ឬទាំំ�ង
ស្រុ�ុងដែ�លភ្ជាា�ប់់ ជាាមួួ យនឹឹងសិិទ្ធិិ�ដែ�លជាាម្ចាា�ស់់កម្មមសិិទ្ធិិ�

ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស។ បើ�ើ ទោះ�ះ�បីីជាាសញ្ញាាណនៃ�ពាាក្យយ « ម្ចាា�ស់់
កម្មមសិិទ្ធិិ�លើ�ើវត្ថុុ�ណាាមួួ យ» ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអំំពើ�ើមួួយអាាច
ចាាត់់ទុុកថាាជាាកាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ទៅ�ៅជាាទាាសករ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល

ចាារីី «បង្ហាា�ញអាាកប្បបកិិ រិយា
ិ ាជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�លើ�ើជងរង
គ្រោះ��ះ�» ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃនោះ�ះ� អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

តុុលាាកាារកំំពូូលបានសម្រេ��ចថាា អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះត្រូ�ូវតែ�

កំំណត់់អំំពីីសញ្ញាាណនៃ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ពោ�ោល គឺឺអង្គគហេ�តុុទាំំង
�

នោះ�ះ�ដែ�លចង្អុុ�លបញ្ជាាក់់ថាា ជងរងគ្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវបានគេ�
បន្ទាា�បមកជាាទំំនិិញត្រូ�ូវបានគេ�យកមកប្រើ��ើ ត្រូ�ូវបានគេ�

ជិះះ�ជាាន់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចច «ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់»
និិង «ទីីបញ្ចចប់់ ត្រូ�ូវបានគេ�បោះ�ះបង់់ ចោ�ោល»។ កាារប្រើ��ើ

ប្រា�ស់់អំំណាាចទាំំ�ងឡាាយក្នុុ�ងនាាមជាាម្ចាា�ស់់ លើ�ើមនុុស្សស
តម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារត្រួ�ួតត្រា�ាច្រើ�ើ�នមកលើ�ើជនរងគ្រោះ��ះ�។
កាារធ្វើ�ើឲ្យ
� �ទៅ�ៅជាាទាាសករមិិ នមាានអត្ថិិភា
� ាពឡើ�ើ យ«ក្នុុ�ង

ករណីីដែ�លកាារត្រួ�ួតត្រា�ាមាានគោ�ោលដៅ�ៅច្បា�ាស់់លាាស់់
ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីកាារផ្ដដល់់លទ្ធភា
ធ ាពឲ្យ�មាានកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់

អំំណាាចទាំំ�ងឡាាយក្នុុ�ងនាាមជាាម្ចាា�ស់់»។ «កាារខិិតខំំប្រឹ�ឹ ង
ប្រែ�ែងក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តផលចំំណេ�ញ» ដែ�លមិិ នមែ�នជាា
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លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

ធាាតុុផ្សំំ�បន្ថែ�ែមនៃ�បទឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ គឺឺជាាគោ�ោលបំំណងយ៉ាា
�ង
វាាមិិ នមែ�នជាាបុុ រេ�លក្ខខខណ្ឌឌ ក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញអំំពីីឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ
ច្បា�ាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អំំណាាចក្នុុ�ងនាាមជាាម្ចាា�ស់់។

កម្មមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាាក់់ទិិនកាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� កាារធ្វើ�ើឲ្យ
� �

៦៦៣. តម្រុ�ុយទាំំ�ងអស់់នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករ

ទៅ�ៅជាាទាាសករនោះ�ះ� មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា លើ�ើក

ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៥

«ទស្សសនៈៈអត្តតនោ�ោម័័តតែ�មួួ យប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��របស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�

ដំំណើ�ើ ររបស់់មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងកន្លែ�ែងរស់់

បានធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។

ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះមាានលក្ខខខណ្ឌឌ ស្រ�ប

ឡើ�ើងថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញនត្ថិិភា
� ាពនៃ�កាារយល់់ព្រ�ម

ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៩ ដែ�លជាាកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើកាារធ្វើ�ើ�

ដែ�លជាាភ័័ស្តុុ�តាាងសត្យា�ានុុម័ត
័ »។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ ន

័ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើផ្លូូ�វចិត្តត
ិ ានកាារ
នៅ�ៅជាារូូ បវ័ន្តត
ិ កាារចាាត់់វិធា

អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះយល់់ឃើ�ញ
ើ ថាា ទស្សសនៈៈអត្តតនោ�ោម័័ តិរិ បស់់

នាានាាដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាា�ត់់ឬរាារាំំ�ងមិិ នឲ្យ�គេ�ចខ្លួួ�ន កាារប្រើ��ើ

កម្លាំំ��ង កាារគំំរាាមកំំហែ�ងថាានឹឹងប្រើ��ើ កម្លាំំ��ង ឬកាារបង្ខិិ�ត

បង្ខំំ� រយៈៈពេ�លនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ជាាទាាសករ កាារអះះអាាងជាា
ម្ចាា�ស់់កម្មមសិិទ្ធិិ�ផ្ដាា�ច់មុ
់ ុ ខ កាារដាាក់់ឲ្យ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារ

ជនរងគ្រោះ��ះ�តែ�មួួ យមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ

នៅ�ៅទីីបំំផុុតត្រូ�វតែ�មា
ូ
ានភ័័ស្ថុុ�តាាងជាាសត្យា�ានុុម័័តដែ�ល
បង្ហាា�ញថាា ជនរងគ្រោះ��ះ�មិិ នមាានជម្រើ��ើ សផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីី
កាារបង្ខំំ� ចិិត្តតធ្វើ��កា
ើ ារនោះ�ះ�ទេ�។

៦៦៧. មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា អះះអាាងថាា កាារចោ�ោទ
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតយ៉ា�ា
ងព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃ និិងកាាររំំលោ�ោភបំំពាាន កាារគ្រ�ប់់
ប្រ�កាាន់់អំំពីីកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករទាាក់់ទងនឹឹងមន្ទីី�រ
គ្រ�ងលើ�ើផ្លូូ�វភេ�ទ និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� ។
៦៦៤. មិិ នចាំំ�បាច់់មាានកាារបង្ហាា�ញថាា ជងរងគ្រោះ��ះ�

មិិ នបានយល់់ព្រ�មឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភ័័ស្ថុុ�តាាងនៃ�កាារយល់់

សន្តិិ�សុុខកម្រិ�ិ តត្រឹ�ម
ឹ កាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� ។ ភាាគីីផ្សេ�េង
ទៀ�ៀតមិិ នបានធ្វើ��សេ�
ើ ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះ

នោះ�ះ�ទេ�។ ទាាក់់ទងនឹឹងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់នាានាាដែ�លផ្អែ�ែក
ព្រ�មអាាចជាាប់់ ពាាក់់ព័ន្ធ
័ យ៉ា
ធ �ា
ងសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារកំំណត់់អំំពីី
លើ�ើកាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់់ថាា
កាារអនុុវត្តតសិិទ្ធិិ�ជាាម្ចាា�ស់់កម្មមសិិទ្ធិិ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាព
ដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ជជ ក់់ថាា វាាមិិ នមែ�នជាាកាារងាារ
ដែ�លមិិ នអាាចបង្ហាា�ញកាារយល់់ព្រ�មបាន គេ�សន្មមតថាា
ដោ�ោយបង្ខំំ� តែ�មួួយនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារងាាររួួ មជាាមួួ យនឹឹង
ពុំំ�មាានកាារយល់់ព្រ�មឡើ�ើយ។
កាារដាាក់់កំំហិតទៅ
ិ �ៅលើ�ើជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�ល «បានដកហូូត
៦៦៥. នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិភាាក្សា�ាអំំពីីធាាតុុផ្សំំនៃ� �កាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ទៅ�ៅ
ពីីជនរងគ្រោះ��ះ�នូូវអំំណាាចសម្រេ��ចរបស់់ខ្លួួ�នបង្កើ�ើ�តបាន
ជាាទាាសករ ទាំំ�ងអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលក៏៏ដូច
ូ ជាា
ជាាកាារធ្វើ�ើឲ្យ
� �ទៅ�ៅជាាទាាសករ»។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតដីីកាា
តុុលាាកាារ ICTY បានយោ�ោងទៅ�ៅរឿ�ឿងក្ដីី� Pohl ដែ�លបាន
ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយ កំំណត់់អំំពីីធាាតុុផ្សំំសត្យា
�
�ានុុម័័តដែ�ល
សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា « យើ�ើងអាាចលុុបបំំបាត់ចោ�
់ ោលរាាល់់ភ័ស្ថុុ�តា
័
ាង
មាានលក្ខខណៈៈទូូលាាយមួួ យ ពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ សហករណ៍៍
នៃ�កាារធ្វើ�ើ�បាប អាាចមើ�ើលរំំលងកាារស្រេ��ចឃ្លាា�ន កាារវាាយ
កាារដ្ឋាា�នកាារងាារ និិងមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ ដែ�លថាាបានអនុុវត្តត
ដំំ និិងអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅដទៃ�ទៀ�ៀត ប៉ុុ�ន្តែ�ែអង្គគហេ�តុុនៃ�

ទាាសករដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គា�ល់
ា ់ គឺឺកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារ
ដោ�ោយទាាសភាាពដែ�លមិិ នមាានកាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត នៅ�ៅតែ�ជាា
ទាាសភាាពដដែ�ល ទោះ�ះ�បីីជាាមាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយមនុុស្សស
ធម៌៌ ខ្លះះ�ៗ ក៏៏ដោ�ោយ»។

៦៦៦. ប្រ�សិិនបើ�ើ ធាាតុុផ្សំំ�ទាំំ�ងអស់់នៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមនោះ�ះ�
ត្រូ�ូវបានបំំពេ�ញ កាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� អាាចមាានលក្ខខណៈៈ
គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់បង្កើ�ើ�តបានជាាកាារធ្វើ�ើឲ្យ� �ទៅ�ៅជាាទាាសករដែ�ល

«កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនិិងអំំណាាច ទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�លដូូចគ្នាា�នឹឹង

សិិទ្ធិិ�លើ�ើកម្មមសិិទ្ធិិ�ទៅ�ៅលើ�ើបុុគ្គគលដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�

ដោ�ោយមិិ នឲ្យ�បុុ គ្គគលទាំំង
� នោះ�ះ�មាានលទ្ធធភាាពគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់
ក្នុុ�ងកាារទទួួលយកឡើ�ើយ។ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយចោ�ោទ

ប្រ�កាាន់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា ប.ក.ក. បានបង្កើ�ើ�តបណ្ដាា�ញ
សហករណ៍៍ កាារដ្ឋាា�នកាារងាារ និិងមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខដែ�ល

«រាាល់់កាារសម្រេ��ចស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំ�ងអស់់ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹង

មជ្ឈឈដ្ឋាា�នផ្លូូ�វកាាយរបស់់ជនរងគ្រោះ��ះ� ត្រូ�ូវធ្វើ��ឡើើ �ើង

ដោ�ោយយកកម្មាា�ភិិបាលមូូលដ្ឋាា�នរបស់់ ប.ក.ក.។
ជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាា

46

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

៦៦៨. ទាាក់់ទិិនកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់នាានាាផ្អែ�ែកលើ�ើកាារងាារ

ពីីសិិទ្ធិិ�ពលរដ្ឋឋ និិងសិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយចែ�ងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា

កំំណត់់ជាាបទឧក្រិ�ិដ្ឋកា
ឋ ារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករ កាារងាារ

បញ្ចូូ�ល «សេ�វាាដែ�លតម្រូ�ូវក្នុុ�ងករណីីមាានអាាសន្នន ឬ

ដោ�ោយបង្ខំំ� មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា លើ�ើកឡើ�ើងថាា ដើ�ើម្បីី�
ដោ�ោយបង្ខំំ� ត្រូ�ូវតែ�ខុសច្បា�
ុ
ាប់់ និង
ិ មាានភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួ យ

ជាាក់់លាាក់់។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�អះះអាាងថាា កាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
កាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ�ពុំំមែ�នខុ
�
សច្បា�
ុ
ាប់់រហូូតនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ

ថាា កាារតម្រូ�ូវឲ្យ�បុុ គ្គគលម្នាា�ក់់ៗធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រកាារ
ឃុំំ�ខ្លួួ�នស្រ�បច្បា�ាប់់ ពុំំ�អាាចចាាត់់ទុុកជាាកាាររំំលោ�ោភសិិទ្ធិិ�

មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�

អះះអាាងថាា «សេ�វាាណាាមួួយដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើ ងក្នុុ�ង
ករណីីស្ថាា�នភាាពបន្ទាា�ន់់ ឬកាារគំំរាាមកំំហែ�ងជីីវិិត ឬសុុខភាាព

របស់់សហគមន៍៍» ពុំំ�ត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុុកជាាកាាររំំលោ�ោភ
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃអំំពីីភាាព

ធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�កាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� បានចោ�ោទប្រ�កាាន់់នោះ�ះ� មេ�

ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា លើ�ើកឡើ�ើងថាា អំំពើ�ើនេះ�ះគួួរត្រូ�ូវ
បានយកមកពិិនិត្យយដោ
ិ
�ោយពិិចាារណាាអំំពីីស្ថាា�នភាាពរស់់
នៅ�ៅនិិងលក្ខខខណ្ឌឌ កាារងាារលំំបាកធ្ងងន់់ធ្ងងររបស់់កសិិករ និិង

អ្នន កធ្វើ�ើ�កាារផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត នៅ�ៅក្នុុងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ
�
�ជាានៅ�ៅពេ�ល
នោះ�ះ�។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិនបានធ្វើ��សេ�
ើ ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នពាាក់់
ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។

៦៦៩. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់ថា
់ ា អនុុលោ�ោមតាាមកតិិកាា

សញ្ញាាអន្តតរជាាតិិស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ�ពលរដ្ឋឋ និិងសិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយ
កាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� ឬដោ�ោយខាានមិិ នបាន មិិ នត្រូ�ូវរាាប់់

បញ្ចូូ�លកាារងាារ ឬសេ�វាា «ដែ�លតម្រូ�ូវជាាធម្មមតាាចំំពោះ�ះ�
ជនជាាប់់ ឃុំំ�តាាមបទបញ្ជាាស្រ�បច្បា�ាប់់ របស់់តុលា
ុ ាកាារ»
នោះ�ះ�ទេ�។ កាារងាារបែ�បនេះ�ះ មិិ នមែ�នជាាផលវិិបាកនៃ�
កាារបំំពាារបំំពាានទៅ�ៅលើ�ើសិទ្ធិិ�មា
ិ ានសេ�រីីភាាព និិងសន្តិិ�សុុខ

កាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ� ឬដោ�ោយខាានមិិ នបានមិិនត្រូ�ូវរាាប់់

គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយនោះ�ះ� លក្ខខណៈៈ និិងលក្ខខខណ្ឌឌ កាារងាារ
ត្រូ�ូវតែ�មាានតុុល្យយភាាពជាាមួួ យនឹឹងលក្ខខណៈៈនៃ�កាារគំំរាាម

កំំហែ�ងដល់់សុខុ
ុ មា
ុ ាលភាាពសហគមន៍៍និង
ិ កាាលៈៈទេ�សៈៈ
នៃ�ស្ថាា�នភាាពអាាសន្នននោះ�ះ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើ

វិិបត្តិិ� ឬស្ថាា�នភាាពអាាសន្ននគឺឺជាាលទ្ធធផលនៃ�សកម្មមភាាពខុុស

ច្បា�ាប់់ ផ្ទាា�ល់រ់ បស់់ចាារីីនោះ�ះ� វិិធាានកាារបែ�បនោះ�ះ�មិិ នមាាន

យុុត្តិិ�កម្មមឡើ�ើយ។ ដូូចបានពិិភាាក្សា�ាពីីខាាងលើ�ើរួួចហើ�ើយ

ទោះ�ះ�បីីជាាយុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តបានបញ្ជាាក់់ច្បា�ាស់់ថាាកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�
ទៅ�ៅជាាទាាសករ មាានលក្ខខណៈៈទូូលំំទូូលាាយជាាងទាាសភាាព
(ដែ�លកាារហាាមឃាាត់់ចំំពោះ�ះ�បទល្មើ�ើ�សនេះ�ះជាា បទដ្ឋាា�ន
មាានលក្ខខណៈៈអាាជ្ញាា�បញ្ជាាក់់) ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមាានប្រ�ភព

ដើ�ើមតែ�មួួ យដែ�រ។ ហេ�តុុដូច្នេះ�ះ�ទោះ
ូ
�ះ�បីីជាាមាានស្ថាា�នភាាព

តិិចតួួចដែ�លប្រ�ជាាជនត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារក៏៏ដោ�ោយ
ប្រ�សិិនបើ�ើ លក្ខខ
ខ ណ្ឌឌ នាានាាហួួសពីីកាារងាារមនុុស្សស អំំពើ�ើ
បែ�បនេះ�ះបង្កើ�ើ�តបានជាាកាារធ្វើ�ើឲ្យ
� �ទៅ�ៅជាាទាាសករ ដូូច្នេះ�ះ�

មិិ នមាានយុុត្តិិ�ធម៌៌ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈណាា

ក៏៏ដោ�ោយ។ យ៉ាា
�ងណាាម៉ិិ�ញ កាារវាាយតម្លៃ�ៃចុុងក្រោ��ោយនឹឹង
ត្រូ�ូវធ្វើ��ឡើើ �ើងដូូចខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ តាាមកាារចាំំ�បាច់ទៅ់ �ៅលើ�ើ
អង្គគហេ�តុុនាានាានៃ�រឿ�ឿងក្ដីី�។

៦៧០. ធាាតុុផ្សំំអ
� ត្តតនោ�ោម័័ តិនៃិ �កាារធ្វើ�ើឲ្យ
� �ទៅ�ៅជាាទាាសករ

គឺឺកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាានូូវ«អំំណាាចណាាមួួ យ ឬ
ទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងនាាមជាាម្ចាា�ស់់»ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស។
៩.១.៤. កាារនិិរទេ�ស

ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ជនណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើ យ។ កតិិកាាសញ្ញាាអន្តតរជាាតិិ

៦៧១. ទាាក់់ទិិនសំំណុំំ� រឿ�ឿង ០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

ថាាកាារហាាមឃាាត់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារងាារដោ�ោយបង្ខំំ�ឬដោ�ោយ

នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈកាារនិិរទេ�ស នៅ�ៅសហគមន៍៍ត្រាំ�ំ�

ស្ដីីពីីសិ
�
ទ្ធិិ�ពល
ិ
រដ្ឋឋនិង
ិ សិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយ បានបញ្ជាាក់់ច្បា�ាស់់
ខាានមិិ នបានមិិនត្រូ�វូ យកមកបកស្រា�ាយថាា ហាាមឃាាត់់
កាារអនុុវត្តតទោ�ោសឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយបង្ខំំ� ស្រ�បតាាមកាារ
វិិនិច្ឆ័
ិ យ
�័ ទោ�ោសដោ�ោយតុុលាាកាារមាានសមត្ថថកិិច្ចចនៅ�ៅក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាដែ�លបទឧក្រិ�ិដ្ឋខ្លះះ�អា
ឋ
ាចមាានទោ�ោសជាាប់់
គុុកឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយបង្ខំំ� ទេ�។ កតិិកាាសញ្ញាាអន្តតរជាាតិិស្ដី�ី
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ង
កក់់ ព្រ�មទាំំ�ងនៅ�ៅខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង និិង ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។
មាានកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាា ជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាមដែ�ល
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យ�ចាាកចេ�ញ
ពីីទីីកន្លែ�ែងដែ�លពួួកគេ�បានស្នាា�ក់់នៅ�ៅដោ�ោយស្រ�បច្បា�ាប់់
និិងឲ្យ�ឆ្លលងព្រំ�ំដែ�នទៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

៦៧២. ជាាបញ្ហាាបឋម អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះត្រូ�ូវកំំណត់ថា
់ ា តើ�ើ

អនុុម័័តជាាឯកច្ឆឆន្ទទនូូវសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចលេ�ខ ៩៥ (I) គាំំ�ទ្រ�

និិរទេ�សត្រូ�ូវបានកំំណត់ថា
់ ាជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមដែ�រឬទេ� ក្រោ��ោម

ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ នៃ�ច្បា�ាប់់អន្តតរជាាតិិ។ អង្គគ

ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិក្រោ��ោមទម្រ�ង់់ជាាកាារ
ច្បា�ាប់់ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិ នៅ�ៅមុុនថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ ខែ�មេ�សាា

ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ កាារនិិរទេ�សដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិបានវិិវត្តតចេ�ញពីីកាារនិិរទេ�សដែ�លជាា

ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមសង្គ្រា�ា�ម ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គា�ល់
ា នៅ�
់ ៅមុុ ន

សង្គ្រា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរ។ កាារនិិរទេ�សដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ
កម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ ត្រូ�ូវបានប្រ�មូូ លចងក្រ�ងនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងធម្មមនុុញ្ញញរបស់់តុុលាាកាារយោ�ោធាាអន្តតរជាាតិិ (IMT)

ធម្មមនុុញ្ញញតុុលាាកាារយោ�ោធាាអន្តតរជាាតិិចុុងបូូ ព៌ាា� (IMTFE) ច្បា�ាប់់ លេ�ខ១០ របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ាគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិង

គោ�ោលកាារណ៍៍ Nuremberg។ បន្ទាា�ប់់ មកទៀ�ៀតតុុលាាកាារ
បង្កើ�ើ�តក្រោ��ោយសង្គ្រា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរមួួ យចំំនួួនបាន

ធ្វើ�ើ�កាារផ្ដដន្ទទនាាទោ�ោសទៅ�ៅលើ�ើឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមនេះ�ះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ�១
� ៩៤៦ មហាាសន្និិ�បាតអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ បាន

ដល់់ធម្មមនុុញ្ញញតុុលាាកាារយោ�ោធាាអន្តតរជាាតិិ និិងសាាលក្រ�ម
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានកត់់សម្គាា�ល់់ថាាសេ�ចក្ដីី�
សម្រេ��ចនេះ�ះជាាភ័័ស្ថុុ�តាាងនៃ� «កាារបង្ហាា�ញឆន្ទៈៈ�ទទួួល

យកជាាច្បា�ាប់់ (Opinion juris) ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរដ្ឋឋជាាសមាាជិិក

អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាជាាតិិ ដែ�លធម្មមនុុញ្ញញតុុលាាកាារ
យោ�ោធាាអន្តតរជាាតិិ និិងសាាលក្រ�មនេះ�ះ»។ ផ្អែ�ែកលើ�ើកាារ
ពិិនិត្យយ
ិ មើ�ើលឡើ�ើងវិិញរបស់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅលើ�ើយុត្តិិ�
ុ សាាស្រ្ត�តលិិខិត
ិ

តុុបករណ៍៍ មុុនឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពិិចាារណាា កាារ
និិរទេ�សដែ�លជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ

ត្រូ�ូវបានកំំណត់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិ
ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។

៦៧៣. ពាាក់់ព័័ន្ធភា
ធ ាពអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញជាាមុុ នថាាជាា

បទល្មើ�ើ�ស និិងអាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ ចែ�ងអំំពីីកាារ

និិរទេ�សថាាជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ អង្គគជំំនុំំ�
ជម្រះ�ះពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើក្រ�បខណ្ឌឌ នៃ�ច្បា�ាប់់ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់

ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនិិងតួួនាាទីីរបស់់ជន
ជាាប់់ ចោ�ោទក្នុុ�ងនាាមជាាសមាាជិិកនៃ�អាាជ្ញាា�ធរគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ បន្ទាា�ប់់ ពីីបានថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅលើ�ើកត្តាា�ទាំំ�ង
នេះ�ះដោ�ោយសត្យា�ានុុម័័ត អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះស្និិ�និិដ្ឋាា�នថាា ជន
ជាាប់់ ចោ�ោទអាាចមើ�ើ លឃើ�ើញនិិងដឹឹងជាាទូូ ទៅ�ៅថាាកាារ

និិរ ទេ�សត្រូ�ូ វបានផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋ ឋ ក ម្មមប្រ�ឆាំំ� ង
មនុុស្សសជាាតិិ គិិតត្រឹ�ម
ឹ ឆ្នាំំ��១៩៧៥។

៦៧៤. ធាាតុុផ្សំំសត្យា
�
�ានុុម័័តនៃ�កាារនិិរទេ�ស គឺឺកាារផ្លាា�ស់់
ទីីលំំនៅ�ៅមនុុស្សសដោ�ោយបង្ខំំ� តាាមរយៈៈកាារបណ្ដេ�េ ញ

ចេ�ញ ឬអំំពើ�ើបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតអំំពីីតំំបន់់ដែ�ល

ពួួ ក គេ�កំំពុុ ង មាានវត្តតមាានដោ�ោយស្រ�បច្បា�ាប់់ ឲ្យ�ឆ្លលង
កាាត់់ព្រំ�ំដែ�នដោ�ោយមិិ នមាានមូូ លដ្ឋាា�នអនុុញ្ញាាតក្រោ��ោម

ច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិ។ មិិ នមាានភាាគីីណាាមួួ យជំំទាាស់់ចំំពោះ�ះ�
និិយមន័័យនេះ�ះទេ�។

យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមឈរនៅ�ៅជិិតយន្តតហោះ�ះ�ដែ�លខ្ទេ�េចខ្ទាំំ��ដោ�ោយ
៍ ិនតុុង
សាារគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងនៅ�ៅព្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�ពោ�ោធិ៍ចិ
ក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩)។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

៦៧៥. សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�បានលើ�ើកឡើ�ើងថាា លក្ខខខណ្ឌឌ

បានស្នាា�ក់់នៅ�ៅជាាក់់ស្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងរដ្ឋឋជាាក់់លាាក់់ណាាមួួ យ

ច្បា�ាប់់ » នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់នោះ�ះ�គឺឺមិិនអាាចដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹង

ស្នាា�ក់់នៅ�ៅរបស់់ពួក
ួ គេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូច្នេះ�ះ�
ូ
អង្គគជំំនុំំ�

តម្រូ�ូវដែ�លថាា ជនរងគ្រោះ��ះ�«មាានវត្តតមាានដោ�ោយស្រ�ប

ទស្សសនៈៈនៃ�«លំំនៅ�ៅដ្ឋាា�នស្រ�បច្បា�ាប់់ ហើ�យ
ើ ថាាអ្ននករស់់

នៅ�ៅស្រ�បច្បា�ាប់់ រួួ មបញ្ចូូ�លទាំំ�ងជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន និិង

បុុ គ្គគលដែ�លគ្មាា�នសញ្ជាាតិិ។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបាន
ដាាក់់សាារណាាពាាក់់ព័័ន្ធបញ្ហា
ធ
ានេះ�ះនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

៦៧៦. បញ្ហាានេះ�ះត្រូ�ូវបានដោះ�ះ�ស្រា�ាយនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុ ខ
តុុលាាកាារ ICTY ដោ�ោយអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ង ក្នុុ�ង
រឿ�ឿងក្ដីី� Popovic ដែ�លបញ្ជជ ក់់ថាា៖

អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងយល់់ឃើ�ញ
ើ ថាា ពាាក្យយ

«មាានវត្តតមាានដោ�ោយស្រ�បច្បា�ាប់់ » គួួរទទួួ លបាននូវូ
អត្ថថន័័យទូូទៅ�ៅរបស់់ពាាក្យយនេះ�ះ ហើ�ើយមិិ នគួរួ ចាាត់់ទុុកថាា

មាានន័័យដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងទស្សសនៈៈនៃ�ច្បា�ាប់់នៃ�ពាាក្យយលំំនៅ�ៅ

ដ្ឋាា�នស្រ�បច្បា�ាប់់ ឡើ�ើ យ។ ចេ�តនាាច្បា�ាស់់លាាស់់នៃ�កាារ
ហាាមឃាាត់់មិិនឲ្យ�ផ្លាា�ស់ទៅ់ �ៅដោ�ោយបង្ខំំ�និង
ិ កាារនិិរទេ�ស គឺឺ

ដើ�ើម្បីី�រាារាំំ�ងមិិ នឲ្យ�មាានកាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញជាាទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ

ធំំទៅ�ៅលើ�ើសហគមន៍៍។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាបុុ គ្គគល

ម្នាា�ក់់បានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីកន្លែ�ែងមួួ យក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លសម
ស្រ�បគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ ឬមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបានតាាម

លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�វកា
ូ ារនៃ�កាារតាំំ�ងទីីលំំនៅ�ៅឬថាាតើ�ើបុុគ្គគល

នោះ�ះ�ត្រូ�ូវបានផ្ដដល់់នូវូ ឋាានៈៈបែ�បនេះ�ះ តាាមច្បា�ាប់់ អន្តោ�ោ�
ប្រ�វេ�សន៍៍ គឺឺជាាបញ្ហាាដែ�លមិិនមាានភាាពពាាក់់ព័ន្ធ
័ ឡើធ �ើ យ។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី� ដែ�លសំំខាាន់់គឺឺថាា កាារកាារពាារត្រូ�ូវបានផ្ដដល់ជូ
់ ន
ូ

ទៅ�ៅអ្ននកទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លបានមក «រស់់នៅ�ៅ» នៅ�ៅក្នុុ�ង
សហគមន៍៍មួួយ ទោះ�ះ�បីីជាាដោ�ោយសាារហេ�តុុផលអ្វីី� ក៏៏

ដោ�ោយ មិិនថាាកាាររស់់នៅ�ៅនោះ�ះ�ជាាកាាររស់់នៅ�ៅរយៈៈពេ�ល
វែ�ងឬបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននឡើ�ើយ[…]។

៦៧៧. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូ ងពិិចាារណាាថាា សំំអាាង

ហេ�តុុនេះ�ះ គឺឺអាាចជឿ�ឿជាាក់់ បាន។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក៏៏ កត់់
សម្គាា�ល់ផ
់ ងដែ�រថាា យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តក្រោ��ោយសង្គ្រា�ា�មលោ�ោក

លើ�ើកទីីពីីរ បានសម្រេ��ចថាា កាារនិិរទេ�សគ្រ�បដណ្ដដប់់ ផង
ដែ�រទៅ�ៅលើ�ើ បុុ គ្គគលដែ�លគ្មាា�នសញ្ជាាតិិ ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ននៅ�ៅ

ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�ល
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ដោ�ោយមិិ នបានយោ�ោងទៅ�ៅរកឋាានៈៈតាាមច្បា�ាប់់ នៃ�កាារ
ជម្រះ�ះពិិចាារណាាថាា មិិ នចាំំ�ចាាច់់ត្រូ�ូវបង្ហាា�ញភ័័ស្ថុុ�តាាង

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់ឋា
់ ានៈៈផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ របស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ឡើ�ើយ។
៦៧៨. នាាពេ�លនោះ�ះ� អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនឹឹងពិិនិត្យយទៅ
ិ
�ៅលើ�ើ

លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវ គឺឺកាារឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នសម្រា�ាប់់ កាារ

និិរទេ�សដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ។

យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់តុលា
ុ ាកាារ ICTY បានពិិចាារណាាយ៉ាា
�ង
លម្អិិ�តទៅ�ៅលើ�ើលក្ខខណៈៈនៃ�លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំ

ដែ�ន ហើ�ើយបានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាាកាារនិិរទេ�សដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ
កម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិតម្រូ�វថា
ូ ា បុុ គ្គគលទាំំង
� ឡាាយ
ត្រូ�ូវបានផ្លា�ស់
ា ់ទីី «ឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នរដ្ឋឋ ឬក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈ

ជាាក់់លាាក់់គឺឺព្រំ�ំដែ�នជាាក់់ស្ដែ�ែង»។ អង្គគហេ�តុុដែ�លបាន

ចោ�ោទប្រ�កាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២/០២ មាានត្រឹ�ឹម

តែ�កាារផ្លាា�ស់ទីីឆ្លល
់ ងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នប្រ�ទេ�ស រវាាងប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជាានឹឹងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ���។
ះ ហេ�តុុដូច្នេះ�ះ�
ូ
អង្គគ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពិិចាារណាាថាា អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�វកំំណត់
ូ
់

ដោ�ោយយោ�ោងទៅ�ៅបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ច្បា�ាប់់ និិងយុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
នៅ�ៅមុុ នឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ប៉ុុ�ណ្ណោះ���
ះ ដើ�ើម្បីី�ថាាតើ�ើច្បា�ាប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ��១៩៧៥ បានគ្រ�បដណ្ដដប់់ ទៅ�ៅលើ�ើកាារផ្លាា�ស់់ទីីឆ្លលង

កាាត់់ព្រំ�ំដែ�នរដ្ឋឋបែ�បនេះ�ះដែ�រឬយ៉ាា
�ងណាា។
៦៧៩. រឿ�ឿងក្ដីី�ក្រោ��ោយសង្គ្រា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរជាា
ច្រើ�ើ�នបានធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ��ចលើ�ើអង្គគច្បា�ាប់់ ឬអង្គគហេ�តុុ ថាា
កាារនិិរទេ�សគ្រ�បដណ្ដដប់់ ទៅ�ៅលើ�ើកាារឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�ន

រដ្ឋឋ។ សាាលក្រ�មនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី� The Krupp បានអនុុម័័តយក
មតិិស្រ�បរបស់់ចៅ�ៅក្រ�ម Philips ពីីសាាលក្រ�មនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី�
Milch ដោ�ោយបញ្ជាាក់់ថាា « កាារផ្លាា�ស់់ទីីក្រុ�ុមមនុុស្សសពីី

ប្រ�ទេ�សមួួ យទៅ�ៅប្រ�ទេ�សមួួ យទៀ�ៀត គឺឺជាាក្ដីី�កង្វវល់់ដ៏៏
សមស្រ�បរបស់់ច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិ ដោ�ោយសាារតែ�វាានាំំ�ឲ្យ�
មាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ដល់ស
់ ហគមន៍៍ប្រ�ជាាជាាតិិ។ ច្បា�ាប់់

អន្តតរជាាតិិបានបញ្ជាាក់់យ៉ា�ា
ងច្បា�ាស់់នូវលក្ខ
ូ
ខខណ្ឌឌ មួួ យ
ចំំនួួន ដែ�លអង្គគហេ�តុុនៃ�កាារនិិរទេ�ស ពីីប្រ�ទេ�សមួួ យ

ទៅ�ៅប្រ�ទេ�សមួួ យទៀ�ៀត ក្នុុ�ងអំំឡុងសង្រ្គា�ា
�មអាាចក្លាា�យ
ុ
ទៅ�ៅជាាឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមបាន» ។ ក្នុុ�ងន័័យប្រ�ហែ�លគ្នាា�នេះ�ះនៅ�ៅ
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ក្នុុ�ងសាាលក្រ�មនៃ�តុុលាាកាារ Nuremberg តុុលាាកាារ
យោ�ោធាាអន្តតរជាាតិិបានសម្រេ��ចថាា «មិិ នត្រឹ�ម
ឹ តែ�ប្រ�ឆាំំ�ង

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

ក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតត្រា�ា ទៅ�ៅកាាន់់តំំបន់ម
់ ហាាអំំណាាចត្រួ�ួត
ត្រា�ា ឬទៅ�ៅកាាន់់ប្រ�ទេ�សដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» ដែ�លករណីីនេះ�ះ

យ៉ាា
�ងងងើ�ើ លទៅ�ៅនឹឹងវិិធាានច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិដែ�លបាន
ស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួ យនឹឹងនិិយមន័័យនៃ�កាារនិិរទេ�សដែ�ល

កំំណត់់យ៉ា�ា
ងច្បា�ាស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ���ទេ�
ះ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងមិិ នខ្វវល់់
តម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ទីីឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នប្រ�ទេ�ស។
ខ្វាា�យទាាល់់តែ�សោះ�ះ�អំំពីីវិិធាានជាាសាារវន្តតនៃ�មនុុស្សស

ជាាតិិ […] ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ត្រូ�វបាននិ
ូ
រិ ទេ�សទៅ�ៅកាាន់់
ប្រ�ទេ�សអាាឡឺឺ ម៉៉ង់់ ក្នុុ�ងគោ�ោលដៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាពលកម្មមទាាសករ»។

សាាលក្រ�មនៃ�តុុលាាកាារ Nuremberg បានសម្រេ��ចទៅ�ៅ

លើ�ើកាារនិិរទេ�សប្រ�ជាាជនរាាប់់ ពាាន់់លាាននាាក់់ ពីីតំំបន់ ់
ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ទៅ�ៅកាាន់់ប្រ�ទេ�ស

អាាឡឺឺ ម៉៉ង់់ ហើ�ើយនិិងកាារនិិរទេ�សជនជាាតិិជ្វីីបពីី
�
«តំំបន់់
រណបរបស់់ក្រុ�ម
ុ សម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត » ទៅ�ៅកាាន់់ភាាគខាាងកើ�ើត មុុ ន
ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានសម្លាា�ប់់ផ្ដាា�ច់ពូ
់ ជ
ូ ។ សាាលក្រ�ម
នៃ�រឿ�ឿងក្ដីី� Flick ក៏៏បានធ្វើ��កា
ើ ារសម្រេ��ចចិិត្តតផងដែ�រទាាក់់

ទងទៅ�ៅនឹឹង «កាារនិិរទេ�សទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាពលកម្មមទាាសករ

[នៅ�ៅក្នុុ�ងឧស្សាា�ហកម្មមអាាឡឺឺ ម៉៉ង់់ ] ក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ទ្រា�ាយធំំ

៦៨១. បន្ទាា�ប់់ ពីីបានត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យយរួ
ិ
ួ ចហើ�ើយ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

សម្រេ��ចថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ កាារនិិរទេ�សតម្រូ�ូវឲ្យ�
មាានកាារផ្លាា�ស់់ទីីឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នប្រ�ទេ�សមួួ យ។

៦៨២. លក្ខខណៈៈបង្ខំំ� នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅ ត្រូ�ូវបាន
សម្រេ��ចតាាមរយៈៈកាារមិិនមាានជម្រើ��ើសពិតប្រា
ិ �កដហើ�ើយ

ពាាក្យយថាា«បង្ខំំ� » អាាចរួួ មបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារបង្ខំំ� ខាាងរាាយ
កាាយ ព្រ�មទាំំ�ងកាារគំំរាាមថាានឹឹងប្រើ��ើ កម្លាំំ��ងឬកាារបង្ខិិ�ត
បង្ខំំ� ដែ�លមាានដូូចជាាកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ភ័័យខ្លាា�ចដោ�ោយអំំពើ�ើ

ហិិង្សា�ា កាារបង្ខិិ�តង្ខំំ� កាារឃុំំ�ខ្លួួ�ន កាារគាាបសង្កកត់ផ្លូូ�វចិ
់
ិត្តត

កាាររំំលោ�ោភអំំណាាច ឬអំំពើ�ើកេ�ងយកផលប្រ�យោ�ោជន៍៍
ពីីបរិិយាាកាាសបង្ខិិ�តបង្ខំំ� ។ ដោ�ោយសាារតែ�មិិ នមាាន

សម្បើ�ើ�មរបស់់សមាាជិិកនៃ�ប្រ�ជាាជនស៊ីី�វិិល នៅ�ៅក្នុុ�ង

ជម្រើ��ើ សពិតប្រា
ិ �កដ ដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ
� �មាានកាារផ្លាា�ស់ទីីលំំនៅ�
់
ៅ

ពួួកឈ្លាា�នពាានអាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ ឬស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតត្រា�ា

យល់់ព្រ�ម កាារយល់់ព្រ�មនោះ�ះ�ត្រូ�ូវធ្វើ��ឡើើ �ើងដោ�ោយស្ម័័�គ្រ�

បណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារកាាន់់កាាប់់ របស់់

ក្លាា�យជាាអំំពើ�ើខុសច្បា�
ុ
ាប់់ ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីដែ�លមាានកាារ

របស់់អាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ »។

ចិិត្តតដែ�លជាាលទ្ធធផលនៃ�ឆន្ទៈៈ�ដោ�ោយសេ�រីីរបស់់បុុគ្គគល

៦៨០. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក៏៏បានពិចា
ិ ារណាាផងដែ�រថាា ប្រ�ភព
នាានាាពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ កាារនិិរទេ�សជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមសង្គ្រា�ា�ម

នោះ�ះ� ហើ�ើយត្រូ�ូវវាាយតម្លៃ�ៃផ្អែ�ែកលើ�ើកាាលៈៈទេ�សៈៈដែ�ល
នៅ�ៅជំុុ�វិិញនោះ�ះ�។

មាានលក្ខខណៈៈ «ជួួយផ្ដដល់់ព័័ត៌មា
៌ ាន ដោ�ោយសាារតែ�កាារ

៦៨៣. មាានកាាលៈៈទេ�សៈៈមាានកម្រិ�ិ តមួួយចំំនួួនតាាម

ចេ�ញពីីកាារនិិរទេ�សដែ�លជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមសង្គ្រា�ា�ម»។

មនុុស្សសដោ�ោយពុំំ�ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ឧទាាហរណ៍៍ កាារផ្លាា�ស់ទីី
់ មនុុស្សស

និិរទេ�សដែ�លជាា ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិកើ�ើត

មាាត្រា�ា២៣ នៃ�ក្រ�ម Lieber ឆ្នាំំ�១
� ៨៦៣ បានហាាមឃាាត់់
មិិ នឲ្យ�មាានកាារនិិរទេ�សនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លសង្គ្រា�ា�ម

ដោ�ោយបង្គាា�ប់់ថាាក្រ�ម Lieber មិិ នបានយោ�ោងជាាក់់ច្បា�ាស់់
ទៅ�ៅរកលក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�វូ នៃ�កាារផ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នក៏៏ដោ�ោយ

តែ�នេះ�ះជាាកត្តាា�នាំំ�មុុខដែ�លឈាានទៅ�ៅដល់់កាារហាាម

ឃាាត់់នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ទៅ�ៅលើ�ើកាារនិិរទេ�ស

ដែ�លរួួ មបញ្ចូូ�លនូូវលក្ខខ
ខ ណ្ឌឌ តម្រូ�វបែ
ូ �បនេះ�ះ។ អង្គគជំំនុំំ�
ជម្រះ�ះបានកាាត់់សម្គាា�ល់បន្ថែ�ែ
់
មថាាមាាត្រា�ា ៤៩ នៃ�អនុុសញ្ញាា

ទីីក្រុ�ុងុុហ្សីីណែ�វ
�
IV បានយោ�ោងទៅ�ៅរក « កាារនិិរទេ�ស
បុុគ្គគលដែ�លទទួួលបានកាារកាារពាារពីីតំំបន់់ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅ
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ច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិ ដែ�លអនុុញ្ញាាតឲ្យ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ទីី

ដើ�ើម្បីី�សន្តិិ�សុខ
ុ ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួក
ួ គេ�ឬដោ�ោយសាារហេ�តុុ
ផលយោ�ោធាាចាំំ�បាច់។
់ សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�បានលើ�ើកឡើ�ើង
ថាា ដោ�ោយសាារតែ�លក្ខខណៈៈធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�កាារផ្លាា�ស់ទីីលំំនៅ�
់
ៅ
ដោ�ោយបង្ខំំ�យុុត្តិិក
� ម្មមសម្រា�ាប់់កាារជម្លៀ�ៀ�ស «អាាចស្រ�បច្បា�ាប់់

ទៅ�ៅបានតែ�ក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏ធ្ងងន់ធ្ងង
់ របំំផុុតប៉ុុ�ណ្ណោះ� ��»។
ះ

សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�បានលើ�ើ ក ឡើ�ើ ង បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា
ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់យុុត្តិិ�កម្មមលើ�ើកាារផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅដោ�ោយបង្ខំំ�

ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ភាាពចាំំ�បាច់់ផ្នែ�ែកយោ�ោធាា
នោះ�ះ� ផ្នែ�ែកយោ�ោធាាគឺឺ ជាាកត្តាា�ចាំំ� បាច់់ ត្រូ�ូ វពិិ ចាារណាា
ហើ�ើយបើ�ើ ត្រឹ�ឹមតែ�ដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្នែ�ែកយោ�ោធាា

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

តែ�មួួ យគត់់នោះ�ះ� គឺឺមិិនគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងន័័យ

ទីីលំំនៅ�ៅដោ�ោយមូូ លហេ�តុុមនុុស្សសធម៌៌អាាចធ្វើ�ើ�យុុត្តិិ�កម្មម

ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណង«ទប់់ ស្កាា�ត់់ចាារកម្មមដកហូូតកម្លាំំ��ង

អាាចធ្វើ�ើ�យុត្តិិ�
ុ កម្មមបានឡើ�ើយ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លស្ថាា�នភាាព

នេះ�ះសហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�លើ�ើកឡើ�ើងថាា កាារជម្លៀ�ៀ�ស
ខ្មាំំ��ង» ពុំំ�មែ�នជាាយុុត្តិិ�កម្មមឡើ�ើយ។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�

នួួន ជាា បានលើ�ើកឡើ�ើងថាាសហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�មិិនបាន
អនុុវត្តតបន្ទុុ�កក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញភ័័ស្ថុុ�តាាងដែ�លកំំណត់់ថាា

កាារផ្លាា�ស់ទីីលំំនៅ�
់
ៅប្រ�ជាាជនបានលើ�ើឡើ�ើង ជាាកាាររំំលោ�ោភ
ទៅ�ៅលើ�ើច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិនោះ�ះ�ទេ�។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ ន
បានដាាក់់សាារណាាពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

៦៨៤. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់់ថាា កាារសម្រេ��ចថាា
តើ�ើអំំពើ�ើមួួយអាាចអនុុញ្ញាាតបានដែ�រឬទេ� តាាមច្បា�ាប់់

បាននៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពមួួយចំំនួួនក៏ដោ៏ �ោយ តែ�អំំពើ�ើនេះ�ះមិិន
មនុុស្សសធម៌៌នោះ�ះ�បណ្ដាា�លមកពីីអំំពើ�ើមិិនស្រ�បច្បា�ាប់់

របស់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទ ខ្លួួ�នឯងដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យ�មាានកាារ
ផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅដូូច្នេះ�ះ�។

៦៨៥. មេ�ធាាវីីកាារពាារ នួួន ជាា បានលើ�ើកឡើ�ើងថាា អត្ថិិភា
� ាព

នៃ�ជម្លោះ�ះ��រវាាងវៀ�ៀតណាាម និិង កម្ពុុ�ជាាបង្កើ�ើ�តឲ្យ�មាាន
«មូូ លហេ�តុុស្រ�បច្បា�ាប់់ ដែ�លនាំំ�ដល់កា
់ ារបញ្ជូូ�នជនជាាតិិ
វៀ�ៀតណាាមទៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមវិិញ» ដែ�លជាា

ទស្សសនៈៈមួួ យគាំំ�ទ្រ�ដោ�ោយកាារពិិតដែ�លថាា រដ្ឋឋអំំណាាច

ប្បបញ្ញាាតិិនៃ�ក្រ�បខណ្ឌឌ ច្បា�ាប់់ ជាាធរមាាននិិងអំំពើ�ើបរិបទ
ិ

កម្ពុុ�ជាានិិងវៀ�ៀតណាាមបានសហកាារគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ហាា
នេះ�ះ។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបានធ្វើ��សេ�
ើ
ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន

កាារជម្លៀ�ៀ�សបុុ គ្គគលធ្វើ��ឡើើ �ើងដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍សន្តិិ�សុខ
ុ

យល់់ឃើ�ើញថាា ត្រឹ�ឹមតែ�អត្ថិិ�ភាាពនៃ�កិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

អន្តតរជាាតិិនោះ�ះ� គឺឺត្រូ�វូ ឲ្យ�មាានកាារវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើបទ

អង្គគហេ�តុុតាាមករណីីនីីមួួ យៗ។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លវិិធាាននៃ�
ិ ឬភាាពចាំំ�បាច់ផ្នែ�ែ
ដល់់ជនស៊ីីវិ� ល
់ កយោ�ោធាា វិិធាានកាារនេះ�ះ
ត្រូ�ូវតែ�សមាាមាាត្រ�ទៅ�ៅនឹឹងផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ដែ�លត្រូ�ូវបាន

កាារពាារនិិងត្រូ�ូវតែ� «ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមមធ្យោ�ោ�បាយដែ�លមិិ ន
បង្កកផលប៉ះះ�ពាាល់់ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមវិិធាានកាារទាំំ�ង

ឡាាយដែ�លអាាចយកមកប្រើ��ើ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចគោ�ោលដៅ�ៅ

ដែ�លចង់់បាន»។ ដោ�ោយស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួ យនឹឹងកាារកាារពាារ
ដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងមាាត្រា�ា ៤៩ នៃ�អនុុសញ្ញាាទីីក្រុ�ង
ុ

ហ្សឺឺ�ណែ�វ IV អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះយល់់ឃើ�ញ
ើ ថាា បើ�ើ ទោះ�ះ�បីីជាា
បុុ គ្គគលទាំំង
� ឡាាយត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សដោ�ោយស្រ�បច្បា�ាប់់

ដើ�ើម្បីី�សន្តិិ�សុុខរបស់់ពួួកគេ�ឬដោ�ោយសាារភាាពចាំំ�បាច់់
ផ្នែ�ែកយោ�ោធាាក៏៏ដោ�ោយ តែ�អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវជម្លៀ�ៀ�សទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ�ចាំំ� បាច់ត្រូ�
់ ូវតែ�បញ្ជូូ�នឲ្យ�វិិលត្រ�ឡប់ម
់ កកាាន់់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

ពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះបញ្ហាានោះ�ះ�ទេ�។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
រវាាងរដ្ឋឋអំំណាាចតំំណាាងឲ្យ�ភាាគីីនៃ�ជម្លោះ�ះ��ប្រ�ដាាប់់ អាាវុុ ធ

ក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ�
់ រក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវផ្លា�ស់
ា ទីីពីី
់ កន្លែ�ែង
មួួ យទៅ�ៅកន្លែ�ែងមួួ យគឺឺមិិនមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ទៅ�ៅលើ�ើ
លក្ខខណៈៈស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតឬភាាពស្រ�បច្បា�ាប់់ នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ទីី

លំំនៅ�ៅនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យពីីកាារលើ�ើកឡើ�ើងរបស់់មេ�ធាាវីី
កាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា «មេ�បញ្ជាាកាារយោ�ោធាាឬមេ�ដឹឹកនាំំ�

នយោ�ោបាយមិិ នអាាចផ្ដដល់់កាារយល់់ព្រ�មក្នុុ�ងនាាមបុុ គ្គគល

ម្នាា�ក់់ៗឡើ�ើយ» កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងបែ�បនេះ�ះមិិ នអាាចផ្លាា�ស់់

ប្ដូូ�រស្ថាា�នភាាពដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ� �កាារផ្លាា�ស់ទីីលំំនៅ�
់
ៅ ក្លាា�យទៅ�ៅជាា
ស្រ�បច្បា�ាប់់ ឡើ�ើយ» ហើ�ើយ « អ្វីី� ដែ�លសំំខាាន់់គឺឺកាារ
យល់់ព្រ�មផ្ទាា�ល់់ឬបំំណងប្រា�ថ្នាា�ផ្ទាា�ល់់របស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ

ដែ�លខុុសគ្នាា�ពីីកាារយល់់ព្រ�មជាារួួ មក្នុុ�ងនាាមជាាក្រុ�ុមមួួយ

ឬ កាារយល់់ព្រ�មដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយរដ្ឋឋអំំណាាចផ្លូូ�វកាារ
របស់់ពួួកគេ�វិិញភ្លាា�មៗ បន្ទាា�ប់់ ពីីភាាពប្រ�ទូូសរ៉ា�ា
យនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងនាាមមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗឬ ក្រុ�ុមមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុម។
ក្នុុ�ងតំំបន់់នោះ�ះ�បានបញ្ចចប់់។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត អ្ននក
ដែ�លទទួួលខុសត្រូ�
ុ
វចំំពោះ�ះ�កា
ូ
ារជម្លៀ�ៀ�ស« ត្រូ�ូវធាានាាក្នុុ�ង

៦៨៦. ធាាតុុផ្សំំអ
� ត្តតនោ�ោម័័ តិនៃិ �កាារនិិរទេ�ស តម្រូ�ូវឲ្យ�មាាន

អាាស្រ័�័យសមរម្យយត្រូ�ូវបានផ្ដដល់ជូ
់ ន
ូ ដើ�ើម្បីី�ទទួលជនដែ
ួ
�ល

ឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នប្រ�ទេ�សមួួ យ។ មិិ នមាានភាាពចាំំ�បាច់ក្នុុ�
់ ង

កម្រិ�ិ តដែ�លអាាចអនុុវត្តតជាាក់់ស្ដែ�ែងបានថាា កន្លែ�ែងស្នាា�ក់់

ត្រូ�ូវទទួួលបានកាារកាារពាារហើ�ើយកាារផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅ

ត្រូ�ូវធ្វើ��ឡើើ �ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌ ផ្នែ�ែកអនាាម័័ យ សុុខភាាព

សុុវត្តិិ�ភាាព និិង អាាហាារូូ បត្ថថម្ភភ ហើ�ើយសមាាជិិកគ្រួ�ួសាារមិិន

ត្រូ�ូវបានបំំបែ�កចេ�ញពីីគ្នាា�ឡើ�ើយ»។ ទោះ�ះ�បីីជាាកាារផ្លាា�ស់់
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់ទីីលំំនៅ�
់
ៅជនរងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយបង្ខំំ�ឲ្យ�

កាារបង្ហាា�ញនូូវចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់ទីីតាំំ
់
ង
� នៅ�ៅមនុុស្សស
ឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នជាាអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍នោះ�ះ�ឡើ�ើ យ។

តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ
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ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

រឿ�ឿងរ៉ាាវសង្ខេ�េបរបស់់ប្រ�ជាជន

នៅ�ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ងតាមរយៈៈវេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសារ
សួួ ត វិិចិត្រ�
ិ
ក្រុ�ុ មកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់ វែ� ង

រួួ មមាាន បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង, សួួត វិិចិិត្រ� មេ�ក វិិន,

ហ៊ាា�ន ពិិសីី តាាមរយៈៈគម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសាារ
បានរៀ�ៀបចំំវេ�ទិិកាាសាាធាារណ និិង សម្ភាា�សន៍៍ប្រ�ជាាជន
នៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍អន្លង់
ល ់ វែ�ងអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វនៅ�ៅក្នុុ�ងរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម រយៈៈពេ�ល៤ថ្ងៃ�ៃ ចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៩ ដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ

២២ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។ ខាាងក្រោ��ោមគឺឺជាាសាាច់់រឿ�ឿង
សង្ខេ�េបរបស់អ្នន
់ ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម៖

កងទ័័ព។ បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំចូូលធ្វើ�ើ�
��ំ
កងទ័័ព ខ្មែ� ែរក្រ�ហមបានបញ្ជូូ� ន

ខ្ញុំំទៅ�� �ៅខាាងភ្នំំ�ដិិន។ បន្ទាា�ប់់ពីីទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ� កាារងាារដែ�ល
ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវធ្វើ�ើ�គឺឺស្ពាា�យបាយឲ្យ�កងទ័័ពនៅ�ៅសមរភូូមិិមុុ ខ។

ខ្ញុំំ��ឈរជើ�ើ ង នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�រហូូតដល់់ ឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៥ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមទទួួលបានជ័័យជម្នះះ�នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ
បានបញ្ជូូ� នឲ្យ�នៅ�ៅទីីរួួ មខេ�ត្តតតាាកែ�វវិិញ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនបានឲ្យ�ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�កា
��
ារធំំដុំំ�ទេ� គឺឺខ្ញុំទៅ��ំ �ៅឃ្វាា�លគោ�ោ
និិងឃ្វាា�លក្រ�បីី។ ចំំណែ�កខែ�ប្រាំ�ង
ំ ខ្ញុំំទៅ�� �ៅជួួយស្ទូូងស្រូ�ូ
វ
�

មីីងៗ។ កាាលណោះ�ះ�អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ៅទីីរួួ មខេ�ត្តតតាាកែ�វ
គឺឺមាាន តាាម៉ុុ�ក និិង តាាសោ�ោម។ តាាសោ�ោម មាានតួួនាាទីីជាា

ប្រ�ធាានតំំបន់់។ របបអាាហាារនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ មិិន
ទាាន់់មាានកាារខ្វះះ�ខាាតប៉ុុ�ន្មាា�នទេ�។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៦
ទើ�ើបមាានកាារលំំបាកខ្លាំំ��ង ទាំំ�ងកាារហូូបចុុកទាំំ�ងកាារ
រស់់នៅ�ៅដោ�ោយសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ចូូ� លប្រ�ជាាជនទៅ�ៅ

អៀ�ៀ ណុុប
អៀ�ៀ ណុុ ប ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃស្បាា�ត ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងធំំខាាងជើ�ើង
ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�
អន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

កាាលពីីសម័័ យសង្គគមរាាស្រ្ត�តនិិយមគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ំ
មាានជីីវភាាពលំំបាកណាាស់់។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ� នបង្កើ�ើ�ត
ចំំនួួន៩នាាក់់។ កាាលពីីកុុមាារភាាព ខ្ញុំំមិិ
�� នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�

ក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ហូូបរួួ ម ដេ�ករួួ ម និិងធ្វើ�ើ�កាាររួួ ម។ ខ្ញុំំរស់
��
់
នៅ�ៅ និិងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅសហករណ៍៍ ដូូចជាា ស្ទូូងស្រូ�ូ
វ និិងរែ�ក
�
ដីី។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៩ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានចូូល

ដល់់ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៨០ ខ្ញុំំបា
�� នធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅជួួបជុំំ�ឪ ពុុក ម្ដាា�យនៅ�ៅស្រុ�ុក កំំណើ�ើ តវិិញ។

ខ្ញុំំជួ
�� យ
ួ ឪពុុកម្ដាា�យធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រនិិងឡើ�ើងត្នោ�ោ�ត ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��
១៩៨១ ខ្ញុំំបា
�� នរៀ�ៀបកាារ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០០ ខ្ញុំំបា
�� នសម្រេ��ចចិិត្តតមករកស៊ីី�កាាន់់
ម៉ាា�ស៊ីី�នអាាឈើ�ើ ឲ្យ�តាា នូូ រ៉ាា�ត់់ បានរយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ��នៅ�ៅ
អន្លលង់់វែ�ង។ បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំបា
�� នទាាក់់ ទងទៅ�ៅប្រ�ពន្ធធកូូ ន
នៅ�ៅឯស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តឲ្យ�មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង

ជាាមួួ យគ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំម
�� កដល់់តំំបន់អន្ល
់ ង់
ល ់ វែ�ង
ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះទេ�ដោ�ោយសាារតែ�ជីីវភាាពខ្វះះ�ខាាត ម្យ៉ា�ា�
ញ
មុុ នដំំបូូងគឺឺសុុទ្ធតែ�ព្រៃ�ៃ
ធ
មិិនសូូវមាានប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅ
ទៀ�ៀតស្រុ�ុកទេ�សកំំពុុងកើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�ម។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��
ឆ្នាំំ��១៩៧៣-១៩៧៤ ខ្ញុំំបា
�� នសម្រេ��ចចិិត្តតចូូលធ្វើ�ើ�ជាា
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ដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�។ ទឹឹកដីីអន្លលង់់វែ�ងសម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយ

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ដើ�ើ មឈើ�ើ មាានតម្លៃ�ៃ។ ខ្ញុំំ��ម ករស់់ នៅ�ៅអន្លលង់់ វែ� ងក្នុុ� ង
គោ�ោលបំំណងប្រ�កបរបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមក

១៩៧៣ មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរំំចេ�ក

ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅតាាកែ�វដូូចខ្ញុំំដែ�រ
��
ទើ�ើបខ្ញុំសម្រេ��ចចិិត្តត
��ំ

មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាាររស់់នៅ�ៅដោ�ោយប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់

ទើ�ើបដឹង
ឹ ថាាអ្ននក មករស់់នៅ�ៅអន្លលង់់វែ�ងភាាគច្រើ�ើ�នមាាន

ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់នាំំ�គ្នាា�រត់់ឡើ�ើងភ្នំំ�
ដងរែ�ក។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៦ ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម

រស់់នៅ�ៅអន្លលង់់វែ�ងបន្តតរហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ។

ត្រូ�ូវប្រ�មូូលទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិដា
� ាក់់ចូូលក្នុងសហករណ៍៍
ហើ�ើយ
�ុ

ត្រូ�ូវហូូបបាយរួួ ម និិងធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ ម។ ចាាប់់ ពីីពេ�លនោះ�ះ�
មកកាារហូូបចុុកមិិនបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ទេ�។ ពេ�លខ្លះះ�ខ្ញុំំហូូប
��

បាយ ពេ�លខ្លះះ�ហូូបបបរ ដំំឡូូង និិងក្ដួួ�ចខ្លះះ�។ ចំំណែ�កកាារ
ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ និិងអង្គគភាាពស្លៀ�ៀ�ក
ពាាក់់ពណ៌៌ ខ្មៅ� ៅ�។

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមក

ដល់់រំំចេ�ក ខ្ញុំំបា
�� នរត់់ឡើ�ង
ើ ភ្នំំ� និិងបន្តតទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំរំំ
ឆាំំ ឡុុង
ឆាំំ�ឡុង
ុ ភេ�ទស្រី�ីអាាយុុ៦៥មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅឃុំំ�
គៀ�ៀនសង្កែ�ែ ស្រុ�ុកជីីក្រែ�ែង ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។ សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិទឹឹកជុំំ� ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងប្រិ�ិយ៍៍ ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង
ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧១ ខ្ញុំំបា
�� នធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមកកាាន់់ទឹឹកដីី
អន្លលង់់វែ�ង។ កាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំម
�� កអន្លលង់់វែ�ងដោ�ោយមើ�ើ ល
ត្រី�ីវិិស័័យ។ ខ្ញុំំម
�� កជាាមួួ យក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយមួួយចំំនួន
ួ រួួ ម

ជាាមួួ យកងពលនិិងវរសេ�នាាតូូច។ ខ្ញុំំ�� និិងអ្ននករួួ មដំំណើ�ើ រ

ភូូណយ។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំរំំភូូណយយើ�ើងមាានជីីវភាាព

ប្រ�សើ�ើរជាាងមុុ ន។ ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុុក កាាកបាទក្រ�ហម
និិង តាាម៉ុុ�ក ជាាអ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ឲ្យ�មិិនមាានកាារខ្វះះ�ខាាតឡើ�ើយ។

បន្ទាា�ប់់ពីីទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�បានមួួ យឆ្នាំំ��ខ្ញុំបា
��ំ នរៀ�ៀបកាារ។
ក្រោ��ោយពីីរៀ�ៀបកាាររួួច ខ្ញុំំបន្តតរស់
��
នៅ�
់ ៅក្នុុងជំំរំំភូូណយទៀ�ៀត។
�

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៩៨ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតំំបន់់អន្លង់
ល ់វែ�ង

ធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មមចុះះ�ចូូលជាាមួួ យរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាល។
ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំរំំភូូណយ
ចេ�ញពីីជំំរំំមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ អន្លលង់់វែ�ងរហូូតមកដល់់
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។

ទាំំ�ងអស់់បានដើ�ើរកាាត់់ព្រៃ�ៃស្អាា�ក។ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វជួួបសត្វវ
ជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទដូូចជាា ខ្លាា� ដំំរីី ទន្សោ��ោង និិង ខ្ទីី�ញ ជាា

ដើ�ើម។ ក្រុ�ុមខ្ញុំដើ�
��ំ ររហូូតម
ើ
កដល់់ភូូមិិរំំចេ�ក ក៏៏ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ព្យា�ាបាលជំំងឺឺ ឲ្យ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុក

អន្លលង់់វែ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំទៅ�� �ៅដល់់ភូូមិិរំំចេ�កមុុ ន
ដំំបូូង ប្រ�ជាាជននៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ភាាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតជំំងឺឺក្រាំ�ំ�ង។
ជំំងឺឺ ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះភាាគច្រើ�ើ�នចេ�ញដំំបៅ�នៅ�ៅលើ�ើមាាត់់ និិង
ច្រ�មុះះ�។ ក្រុ�ុមគ្រូ�ពេ�ទ្យយរបស់
ូ
ខ្ញុំ
់ បា
��ំ នព្យា�ាបាលជំំងឺឺក្រាំ�ំង
� ឲ្យ�

យូូ ណេ�ត

ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិរំំចេ�ករហូូតជាាសះះស្បើ�ើ�យ។ បន្ទាា�ប់់មក
ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំត្រូ�
��ំ ូវទៅ�ៅព្យា�ាបាលប្រ�ជាាជន នៅ�ៅភូូមិិផ្អាា�វ

យូូ ណេ�ត ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

គ្រុ�ុនចាាញ់់ ប្រ�ជាាជនរួួ មទាំំ�ងក្រុ�ុមខ្ញុំក៏
��ំ ៏ កើ�ើតមាានច្រើ�ើ�ន

សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិទឹឹកជុំំ� ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងប្រិ�ិយ៍៍ ស្រុ�ុក

បាក់់នឹម
ឹ តាាដេ�វ លំំទង និិង ភូូមិិចាា ទៀ�ៀត។ ចំំពោះ�ះ�ជំំងឺឺ

ដែ�រ ដោ�ោយសាារយើ�ើ ងចាាញ់់ ទឹឹកដីី។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅឃុំំ�ផ្សា�ារដែ�ក ស្រុ�ុកពញាាឮ ខេ�ត្តតកណ្ដាា�ល។
អន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
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លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

កាាលពីីខ្ញុំំនៅ�
�� ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តក្នុុ�ងកំំឡុុងឆ្នាំំ��១៩៧០
មាានកាារទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់ បែ�កក្នុុ�ងភូូមិិឃុំំ�របស់់ខ្ញុំ��យ៉ាា�
ំ
ង
សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�។ ដោ�ោយសាារតែ�មាានភាាពវឹឹកវរអសន្តិិសុ
� ខ
ុ
ខ្លាំំ��ងពេ�ក ខ្ញុំំសម្រេ��ចចិិត្តតចូូលបម្រើ��
ើ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
��
ចំំណែ�កបងប្រុ�ុសរបស់ខ្ញុំ
់ ២
��ំ នាាក់់ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�ស

រើ�ើសឲ្យ�ចូូលធ្វើ�ើ�ជាាពេ�ទ្យយ។ បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំចូូលធ្វើ�ើ�យោ
��ំ
�ោធាាខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហម ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វ បានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅឈរជើ�ើ ង នៅ�ៅខេ�ត្តត
រតនគិិរីី។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅទីីនោះ�ះ�រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៧ កងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មមាានជម្លោះ�ះ��ជាាមួួ យ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ហោ�ម សាង
ហោ�ោម សាាង ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

ចាាប់់តាំំង
� ពីីពេ�លនោះ�ះ�មកយោ�ោធាាខ្មែ� ែរក្រ�ហម និិងកងទ័័ព

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅឃុំំ�កណ្ដាា�ល ស្រុ�ុកឈូូក ខេ�ត្តតកំំពត។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ

បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំភៀ�
�� ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅកាាន់់ទន្លេ�េរពៅ�ៅស្ថិិ�តនៅ�ៅជាាប់់

ឧត្តតរមាានជ័័យ។ សាាងចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិតដូូច

វៀ�ៀតណាាមវាាយប្រ�ហាារគ្នាា�ជាាប់់រហូូតដល់ឆ្នាំ
់ ំ��១៩៧៩។
ព្រំ�ំដែ�នឡាាវ។ ខ្ញុំំរស់
��
នៅ�
់ ៅទន្លេ�េរពៅ�ៅបានរយៈៈពេ�លមួួ យ

ខែ� ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅភ្នំំ�១០០៣វិិញ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� តាាម៉ុុ�ក
គឺឺជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់កាារហូូបចុុកដល់់ប្រ�ជាាជន

រួួ មទាំំង
� យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងអស់់។ បន្ទាា�ប់់មក តាាម៉ុុ�ក
ហៅ�ៅខ្ញុំំ�� រួួមទាំំង
� កងយោ�ោធាាដទៃ�ទៀ�ៀតទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីតស៊ូូ�

ជាាមួួ យសត្រូ�វូ ។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៨៧ តាាម៉ុុ�ក បានឲ្យ�
ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀបកាារជាាមួួយកូូនស្រី�ីរបស់់គាាត់់។ ក្រោ��ោយពីីរៀ�ៀបកាារ
ហើ�ើយ ខ្ញុំំ�បន្តតរស់
់នៅ�ៅជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធខ្ញុំ�រហូូតដល់
់ឆ្នាំំ��
�
�ំ
១៩៨៩។ ជើ�ើងរបស់់ខ្ញុំពិិកា
��ំ ារដោ�ោយសាារជាាន់់មីីន។ ចាាប់់

តាំំ�ងពីីនោះ�ះ�មក ខ្ញុំំឈរជើ�
��
ង
ើ នៅ�ៅសមរភូូមិិក្រោ��ោយដោ�ោយ
មាានតួួនាាទីីមើ�ើ លកាារខុុសត្រូ�ូវឃ្លាំំ��ងសម្ភាា�ររហូូត។

ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ងប្រ�ពន្ធធបន្តតរស់់នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ករហូូត
ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩០ ទើ�ើបចុះះ�មកនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង
វិិញ ហើ�ើយ តាាម៉ុុ�ក បានចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�� �កាាន់់ឃ្លាំំ��ងអង្កករ

ដដែ�លៗ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៩៣ ខ្ញុំំបា
�� នរត់់ឡើ�ើងភ្នំំ�ម្ដដងទៀ�ៀត។

ខ្ញុំំរស់
�� នៅ�
់ ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�កដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩៨ កងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមដែ�លឈរជើ�ើងនៅ�ៅទឹឹកដីីអន្លលង់់វែ�ងបានផ្សះ�ះផ្សា�ា
គ្នាា�ជាាមួួ យរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលដើ�ើម្បីី�បញ្ចច ប់់សង្គ្រា�ា�ម។ បន្ទាា�ប់់
មក ខ្ញុំំរួ�� ួមទាំំង
� ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារបានសម្រេ��ចចិិត្តតមករស់់ក្នុងភូូមិិ
�ុ
ទឹឹកជុំំ� រហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

54

រស់់នៅ�ៅភូូមិិស្វាា�យចេ�ក ឃុំំ�លំំទង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តត
ខាាងក្រោ��ោម៖

កាាលពីីកុុមាារ ខ្ញុំំបា
�� នរៀ�ៀនត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី៧។ បន្ទាា�ប់់មក

ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ បានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ចូូលធ្វើ�ើ�ជាាជាាងកាាត់់ដេ�ខោ�ោអាាវ
ផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ ដល់សហ
់
ករណ៍៍ ។ កាារងាារជាាអ្ននកកាាត់់ដេ�រនៅ�ៅ
ជំំនាាន់់នោះ�ះ� គឺឺពេ�លព្រឹ�ក
ឹ ចាាប់់ ពីីម៉ោ�ោ�ង៧ដល់់ម៉ោ�ោ�ង១១

និិងពេ�លរសៀ�ៀលពីីម៉ោ�ោ�ង១ ដល់់ម៉ោ�ោ�ង៥។ កាារហូូបចុុក

ខ្ញុំំទទួ
�� លបា
ួ
នបាយហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។ លុះះ�ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៣
អង្គគកាារជ្រើ�ើ�សរើ�ើសខ្ញុំឲ្យ��ំ �ចូូលធ្វើ�ើ�ជាាពេ�ទ្យយ។ អង្គគកាារជ្រើ�ើ�ស
រើ�ើស និិងសួួរខ្ញុំថា
��ំ ា តើ�ើខ្ញុំចេះ�
��ំ ះមើ�ើ លអក្សសរបារាំំង
� ដែ�រឬទេ�
ដើ�ើម្បីី�ងាាយស្រួ�ួលក្នុងកាារមើ�ើ
លឈ្មោះ�ះ��ថ្នាំំ��។ ចំំណែ�កកាារ
�ុ
វះ�កាាត់់អ្ននកជំំងឺឺ គឺឺខ្ញុំំរៀ�ៀនជាាមួួ
��
យតាា ជួួន ជឿ�ឿន ដោ�ោយផ្ទាា�ល់។់

ខ្ញុំំបា
�� នដើ�ើរព្យា�ាបាលអ្ននកជំំងឺឺ ជាាមួួ យកងទ័័ពដោ�ោយ
មិិនដែ�លមាានឧបសគ្គគ អ្វីី�ឡើ�ើ យ។ ខ្ញុំំ�� បានដើ�ើរតាាមព្យា�ាបាល
កងទ័័ព រហូូតដល់ឆ្នាំ
់ �ំ �១៩៧៥ទើ�ើបខ្ញុំំ��ចូលមកទីីក្រុ�ុ
ូ
ងភ្នំំ�ពេ�ញ។
ចំំពោះ�ះ�សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ក្នុងមួួ
�ុ យឆ្នាំំ��ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបើ�ើកឲ្យ�ចំំនួួន

២សម្រា�ាប់់។ ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុុកខ្ញុំំទទួ
�� លបា
ួ
នគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
ដោ�ោយសាារតែ�ក្រុ�ុមខ្ញុំជា
��ំ ាក្រុ�ុមគ្រូ�ពេ�ទ្យយជំំនា
ូ
ាញ។ ខ្ញុំំបន្តតធ្វើ�ើ�
��

ជាាពេ�ទ្យយនៅ�ៅប្រ�ចាំំ�កាារនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញរហូូតដល់់កងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមកដល់់នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩។ ប្រ�ជាាជន

បានបំំបែ�កគ្នាា�ទៅ�ៅស្វែ�ែងរកបងប្អូូ�ននិិងស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ។ ចំំណែ�កឯក្រុ�ុមគ្រូ�ពេ�ទ្យយខ្ញុំ
ូ
បា
��ំ នភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

ទៅ�ៅនៅ�ៅខាាងភូូមិិភាាគឧត្តតរនិិងព្យា�ាបាលអ្ននកជំំងឺឺ នៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ�រហូូតដល់់មាានកាារផ្សះ�ះផ្សា�ាជាាតិិ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ខ្ញុំំម
�� កនៅ�ៅភូូមិិស្រះ�ះឈូូក។ តាាម៉ុុ�ក បានឲ្យ�ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅបើ�ើ ក
ត្រា�ាក់់ទ័រដឹ
័ ក
ឹ អង្កករយកទៅ�ៅឲ្យ�កងទ័័ពនៅ�ៅសមរភូូមិិមុុ ខ។
ក្រៅ��ៅពីីបើ�ើ កត្រា�ាក់់ទ័័រ ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវទៅ�ៅច្នៃ�ៃមីីននៅ�ៅភូូមិិទឹឹកជុំំ�។
កាាលណោះ�ះ�មាានមនុុស្សស៧នាាក់់បានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារ

ផ្ទុះះ��មីីនពេ�លកំំពុុងច្នៃ�ៃ។ ចាាប់់តាំំង
� ពីីពេ�លនោះ�ះ�មកប្រ�ពន្ធធ
របស់់ខ្ញុំក៏
��ំ ៏ឈប់់ឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�� �ៅកែ�ច្នៃ�ៃមីីនទៀ�ៀត។
ស៊៊ ន ណុុល
ស៊៊ន ណុុ ល ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៥៦ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងធំំខាាងជើ�ើង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់

ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងភូូមិិទឹឹកជុំំ� ឃុំំ�ត្រ�ពាំំង
�
ប្រិ�ិយ៍៍ ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

កាាលពីីកុុ មាារភាាពខ្ញុំំរស់
��
់នៅ�ៅជាាមួួ យគ្រួ�ួសាារនៅ�ៅ
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត។ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនបានបន្តិិចបន្តួួ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ
�
� ះ��កាាលពីី

សង្គគម។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៤ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំបា
�� ន

ចូូលជាាកងកុុ មាារ។ កាារងាារដែ�លខ្ញុំំធ្វើ�ើ�គឺ
��
ឺឃ្វាា�លគោ�ោ
ឃ្វាា�លសេះ�ះ ច្រូ�ូតស្មៅ�ៅ�ឲ្យ�គោ�ោស៊ីី� ជីីកដីីដំំបូូក កាាប់់ទន្ទ្រា��ា ន
ខែ�ត្រ�យកទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជីី។ កាាលណោះ�ះ� ខ្ញុំំទើ�� �ើបតែ�មាានអាាយុុ

៩ឆ្នាំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។ ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ងកុុមាារដទៃ�ទៀ�ៀតបានបែ�កពីី

បាវ ណាង
បាវ ណាាង ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃខ្លាា� ស្រុ�ុកកោះ�ះ�អណ្ដែ�ែត ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិទួួលសាាលាា ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងប្រិ�ិយ៍៍
ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

ឪពុុកម្ដាា�យទៅ�ៅដេ�កនៅ�ៅរោ�ោងកុុមាារដែ�លមាានចម្ងាា�យ

កាាលពីីសម័័ យសម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅ

កុុមាារចំំនួួន៥០នាាក់់ រួួ មទាំំង
� កុុមាារាា និិងកុុមាារីី។ ចំំពោះ�ះ�

ចម្កាា�រ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ បងប្រុ�ុសរបស់ខ្ញុំ
់ ៤
��ំ នាាក់់បាន

ប្រ�មាាណជាា១០ គីីឡូូ ពីីភូូមិិ។ កាាលណោះ�ះ�មួួ យកងខ្ញុំំមា
�� ាន

កាារហូូបចុុក ថ្ងៃ�ៃខ្លះះ�ខ្ញុំហូូបបបរ
��ំ
ថ្ងៃ�ៃខ្លះះ�ហូូបដំំឡូូង និិងថ្ងៃ�ៃ
ខ្លះះ�ទៀ�ៀតហូូបបាយ។ ក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ កុុមាារអាាចទៅ�ៅរៀ�ៀន
បានមួួ យម៉ោ�ោ�ង។ កុុមាារត្រូ�ូវសរសេ�រ និិងចាំំ�អក្សសរឲ្យ�

បាន៥តួួ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកុុមាារនឹឹកឪពុុកម្ដាា�យ អាាចសុំំ�
ច្បា�ាប់់ប្រ�ធាានកងមួួ យឬពីីរថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅលេ�ងឪពុុកម្ដាា�យបាន។

ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្នុុ�ងកងកុុមាាររហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៩ កងទ័័ពវៀ�ៀត
ណាាមបានវាាយចូូលមក ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមរំំសាាយកង
កុុមាាររបស់់ខ្ញុំឲ្យ��ំ �មករកជួួបជុំំគ្រួ�
� សា
ួ ារវិិញ។ ខ្ញុំំនិិ
�� ងម្ដាា�យ
បានបន្តតរត់់គេ�ចគ្រា�ាប់់ ពីីផ្លោ�ោ�ង។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ប្រ�ជាាជន
ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ បានស្លាា�ប់់ បាត់់ បង់់ ជីីវិិតនៅ�ៅតាាមផ្លូូ� វ
ដោ�ោយសាារអត់់អាាហាារ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៨៣ ខ្ញុំំបា
�� នរៀ�ៀបកាារ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
ដដែ�លខ្ញុំំបា
�� នពិិកាារជើ�ើងម្ខាា�ង។ បន្ទាា�ប់់មក តាាម៉ុុ�ក ឲ្យ�
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

តូូចៗណាាស់់។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំប្រ��ំ �កបមុុ ខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��

ចូូលធ្វើ�ើ�បដិិវត្តតន៍៍ជាាមួួយខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ�� និិងប្អូូ�នៗ
រួួ មទាំំង
� ម្ដាា�យរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃខ្លាា�
ដដែ�ល។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លម្ដាា�យឪពុុកខ្ញុំំចេ�
�� ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារ
លើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ�� ស្ទូូងស្រូ�ូ
វ ខ្ញុំំជា
�� ាអ្ននកនៅ�ៅមើ�ើ លថែ�ប្អូ�ូនៗ ។ នៅ�ៅ
�
ពេ�លម៉ោ�ោ�ងឈប់់សម្រា�ាក ទើ�ើបម្ដាា�យរបស់ខ្ញុំ
់ យ
��ំ កអាាហាារ

មកឲ្យ�ខ្ញុំំនិិ
�� ងប្អូូ�នៗហូូប។ បន្ទាា�ប់់ពីីយកអាាហាារឲ្យ�ខ្ញុំំនិិ
�� ង
ប្អូូ�នហើ�ើយម្ដាា�យខ្ញុំត្រ�ឡប់
់ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាាររហូូតដល់់ល្ងាា�ច ទើ�ើប
��ំ
បានមកជួួបជុំំ�គ្នាា�វិិញ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមអ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំចាំំ
�� មិិ
� នភ្លេ�េចនោះ�ះ�គឺឺបងប្រុ�ុសខ្ញុំត្រូ�
��ំ វូ បានបែ�កបាក់់

ពីីគ្រួ�ួសាារ ចំំណែ�កកាារហូូបចុុកមិិនបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ទេ�។
មុុ ន ពេ�លខ្ញុំំ��ម កដល់់ ស្រុ�ុ ក អន្លលង់់ វែ� ង ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ ដឹឹង ថាា
អន្លលង់់វែ�ងជាាតំំបន់់សង្គ្រា�ា�ម តំំបន់់គ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង និិងមាាន
អតីីតខ្មែ�ែរក្រ�ហមរស់់នៅ�ៅច្រើ�ើ�ន។
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ខ្ញុំំសម្រេ��ចចិិត្តតម
��
ករស់់នៅ�ៅក្នុុងស្រុ
ុ អន្លលង់់វែ�ង ដោ�ោយ
� �ក
ខ្ញុំំមា
់ ៅទីីនេះ�ះ។ ម្យ៉ា�ា�ងទៀ�ៀតខ្ញុំំមិិ
�� ានបងប្រុ�ុសខ្ញុំរស់
��ំ នៅ�
�� នមាាន

ឪពុុកម្ដាា�យបាន២ដង។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�កុ
ៃ ុ មាារអាាច

ខ្ញុំំ�� រួួមទាំំ� ងគ្រួ�ួសាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិទួួលសាាលាានេះ�ះរហូូតដល់់

យ៉ាា�ន ហើ�ើយគាាត់់គឺជា
ឺ ាប្រ�ធាានកងកុុមាារដែ�រ។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្នុុ�ង

ដីីធ្លីី�សម្រា�ាប់់ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងដាំំ�ដំំណាំំនៅ�
� ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត។

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅទីីនេះ�ះស្រ�ឡាាញ់់រាាប់់ អាានគ្នាា�

ដូូចបងប្អូូ�ន និិងមិិនមាានកាាររើ�ើសអើ�ើងអ្ននកចំំណូូលថ្មីី�ដូូច
ជាារូូបខ្ញុំំទេ�� �។ ខ្ញុំំមិិ
�� នចង់់ ឲ្យ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមកើ�ើ តឡើ�ើង
ម្ដដងទៀ�ៀតទេ� ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហមលំំបាកខ្លាំំ�� ង
ណាាស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ នេះ�ះកាាររស់់នៅ�ៅ គឺឺ ធូូរធាាជាាងមុុន ថែ�ម
ទាំំ�ងមាានសេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គគម។

ទៅ�ៅរៀ�ៀនបានមួួ យម៉ោ�ោ� ងជាាមួួ យគ្រូ�ូ បង្រៀ��ៀននៅ�ៅក្នុុ� ង
សហករណ៍៍ ។ គ្រូ�ូដែ�លបង្រៀ��ៀនខ្ញុំំជំំនា
�� ាន់់នោះ�ះ�ឈ្មោះ�ះ��

កងកុុមាារហូូបតែ�បបរ ចំំណែ�កឯបាយវិិញយូូរៗទើ�ើបខ្ញុំ��ំ
បានហូូបម្ដដង។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត កុុមាារដែ�លមាានមាាឌធំំៗ
ត្រូ�ូវដកឲ្យ�ទៅ�ៅមើ�ើលក្មេ�េងៗវិិញ។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំមា
�� ាឌធំំ ទើ�ើប

ប្រ�ធាានកងកុុមាារឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�� �ៅមើ�ើ លក្មេ�េងៗ តូូចៗ ចំំនួួន៣
នាាក់់។ ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវបញ្ចុុ� កបាយ បបរ រៀ�ៀបចំំឲ្យ�ក្មេ�េងៗដេ�ក
រហូូតដល់់ម្ដាា�យក្មេ�េងៗទាំំ�ងនោះ�ះ�មកពីីច្រូ�ូតស្រូ�ូវវិិញ
ទើ�ើបខ្ញុំំ�បា
� នសម្រា�ាក។ កាារងាារនោះ�ះ�គឺឺលំំបាកណាាស់់ ព្រោះ��ះ�

ខ្ញុំំមិិ
�� នហ៊ាា�នដើ�ើរទៅ�ៅណាាទេ� ទោះ�ះ�បីីខ្ញុំំចង់
�� ់ ទៅ�ៅដកដំំឡូូង
មកហូូប។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅមើ�ើ លក្មេ�េងៗ អស់់រយៈៈពេ�ល ២ខែ� កង
ទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានវាាយចូូលមកដល់់។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�

ម្ដាា�យរបស់់ក្មេ�េងៗ បានមកយកកូូនៗពីីខ្ញុំំហើ�� �ើយរត់ចេ�
់ ញ
ទៅ�ៅ និិងប្រា�ប់់ ខ្ញុំឲ្យ��ំ �រត់់ទៅ�ៅរកឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំវិិ�� ញ។ ក្រោ��ោយ

ពីីជួួបម្ដាា�យហើ�ើយ ម្ដាា�យខ្ញុំំរបស់
��
ខ្ញុំ
់ នាំំ
��ំ ខ្ញុំ
� រត់
��ំ តា
់ ាមប្រ�ជាាជន

ដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លមាានយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម អមដំំណើ�ើ រ។
សៀ�ៀង ថេ�ន
សៀ�ៀង ថេ�ន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៦ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិពាាក់់ បង្អោ�ោ�ង ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងធំំខាាងជើ�ើង

ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់់
ថ្មីី� ឃុំំ�អន្លង់
ល ់ វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

កាាលពីីកុុមាារភាាពខ្ញុំំរស់
��
់នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យ។

រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧១ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមស្នើ�ើ�សុំំ�ឪពុុកម្ដាា�យ

របស់់ខ្ញុំយ
��ំ កខ្ញុំំទៅ�� �ៅចូូលក្នុុ�ងកងកុុមាារ។ កាារងាារដែ�ល
ខ្ញុំំត្រូ�
�� វូ ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងកងកុុមាារ រួួ មមាាន កាាប់់ ទន្ទ្រា��ា នខែ�ត្រ� រែ�ក
ដីីដំំបូូក រើ�ើសអាាចម៍៍ គោ�ោ ធ្វើ�ើ�ជាាជីីដាាក់់ស្រែ��។ ខ្ញុំំរែ�
�� កជីី
ដែ�លធ្វើ�ើ�ហើ�ើយយកទៅ�ៅដាាក់់ក្នុ�ងស្រែ��។
ុ
ក្នុុ�ងមួួ យក្រុ�ុម

កុុមាារមាានកុុមាារចំំនួួន១២នាាក់់។ កាាលណោះ�ះ�សម្បូូ�រ
ណាាស់់ក្មេ�េងៗដែ�លរត់់ទៅ�ៅរកឪពុុកម្ដាា�យដោ�ោយក្ដីី�នឹក
ឹ
រឭក។ កុុមាារខ្លះះ�លួួចទៅ�ៅផ្ទះះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លប្រ�ធាានកងកុុមាារ
ចាាប់់ បានគឺឺដាាក់់វិិន័យ
័ ឲ្យ�កុុមាារដែ�លលួួចទៅ�ៅជួួបឪពុុក

ម្ដាា�យឲ្យ�រែ�កដីី។ ក្នុុ�ងមួួ យខែ� ខ្ញុំំសុំំ
�� ប្រ� �ធាានកងទៅ�ៅលេ�ង
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កាាលណោះ�ះ� យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនឲ្យ�យើ�ើងបកក្រោ��ោយ
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ មាានអ្ននកជំំទាាស់់គឺយោឺ �ោធាាខ្មែ� ែរក្រ�ហម
បាញ់់សម្លាា�ប់់ចោ�ោលភ្លាា�ម។ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រា�ប់់

គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� រួួ មទាំំង
� ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រតាាមផ្លូូ�វ
ជាាតិិលេ�ខ២ និិងលេ�ខ៣ ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅទិិសខាាងលិិចរហូូត

ទៅ�ៅដល់់ភ្នំំ�លះះបង់់ ។ ភ្នំំ�លះះបង់់ គឺឺជាាភ្នំំ�មួួយដែ�លមាាន

ប្រ�ជាាជនស្លាា�ប់់ ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ពីីព្រោះ��ះ�គ្រួ�ួសាារដែ�លមាាន
ឪពុុកម្ដាា�យចាាស់់ជរាា អ្ននកកូូនតូូចដែ�លឡើ�ើងភ្នំំ�មិិនរួួ ច គឺឺ

ត្រូ�ូវទុុកចោ�ោល។ ខ្ញុំំនិិ
�� ងគ្រួ�ួសាារមិិនទាាន់់បានឡើ�ើងភ្នំំ�ទេ�
ស្រា�ាប់់ តែ�មាានអ៊ំំ� ម្នាា�ក់់មកប្រា�ប់់ គ្រួ�សា
ួ ារឲ្យ�គេ�ចទៅ�ៅទិិស

ខាាងកើ�ើតវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើ ទៅ�ៅមុុ ខទៀ�ៀតប្រា�កដជាាស្លាា�ប់់ ។
ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត មាានកងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�ល

ផ្តាា�ច់់ខ្លួួ�នចូូលជាាមួួ យកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម បានប្រា�ប់់ ឲ្យ�
យើ�ើងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុកភូូមិិវិិញ ព្រោះ��ះ�ប្រ�ទេ�សបានរំំដោះ�ះ�

និិងកុំំ�ភ័័យខ្លាា�ចទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ងគ្រួ�ួសាារក៏៏ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ
ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ភូូមិិខ្ញុំំ��
ឃើ�ើញសុុទ្ធតែ�
ធ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

មិិនធ្វើ�ើ�បាបយើ�ើងទេ� ថែ�មទាំំ�ងប្រា�ប់់ ឲ្យ�យើ�ើងរស់់នៅ�ៅ
ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

រស់់បន្តត ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជន កងទ័័ពដែ�លនៅ�ៅសេ�ស
សល់់បាននាំំ�គ្នាា�ជីីកដំំឡូូង មើ�ើ មក្ដួួ�ច យកមកធ្វើ�ើ�អាាហាារ

ហូូបនៅ�ៅក្នុុ� ងព្រៃ�ៃខេ�ត្តតរតនគិិរីីដើ�ើ ម្បីី� រ ងចាំំ� ដំំណឹឹ ងពីី
ខាាងខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កម្លាំំ��ងដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃមាានទាំំ�ង

ប្រ�ជាាជន និិងកងទ័័ពចំំនួួន ៦០០នាាក់់។ មកដល់់ឆ្នាំំ��

ខៀ�ៀវ ថន
ខៀ�ៀវ ថន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត

នៅ�ៅភូូមិិសំំរោ�ោង ឃុំំ�មនោ�ោរម្យយ ស្រុ�ុកថ្ពពង ខេ�ត្តតកំំពង់់ស្ពឺឺ�។
សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងភូូមិិទួួលគ្រួ�ស
ួ ឃុំំ�ថ្លាា�ត ស្រុ�ុកអន្លលង់់
វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនាាន់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំបា
�� នចូូលរួួ មធ្វើ�ើ�ជាាកង
កុុ មាារ។ ខ្ញុំំរែ�
�� កដីី កាាប់់ ទន្ទ្រា��ា នខែ�ត្រ�ធ្វើ�ើ�ជីី និិងកាាប់់ ដីី

១៩៨០ ខ្ញុំំបា
�� នធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់មុំំ� បីី ឬហៅ�ៅថាា
ទន្លេ�េរល្ពៅ�ៅ�។ កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រតាាមផ្លូូ�វខ្ញុំំជួ
�� ួបកាារលំំបាក
ច្រើ�ើ�នណាាស់់ រហូូតដល់់មាានកងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចុះះ�

មកទទួួលខ្ញុំ។
��ំ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�ហើ�ើយខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានយកអាាហាារហូូបចុុកមកបំំប៉៉
នប្រ�ជាាជន និិងកងទ័័ព
ដែ�លទើ�ើបទៅ�ៅដល់់។ កងទ័័ពមាានអាាវុុ ធច្រើ�ើ�នជាាងមុុ ន
ក្នុុ�ងកាារវាាយតទល់់ជាាមួួ យវៀ�ៀតណាាម ព្រោះ��ះ�អាាវុុ ធ
ទំំនើ�ើបនិិងសម្បូូ�របែ�បដូូចជាា៤០,៤៧,៦៧ និិងគ្រា�ាប់់
បែ�ក រួួ មទាំំ�ងមាានកងនាារីីដឹឹកជញ្ជូូ� ន។ កងទ័័ពខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មវាាយទប់់ ទល់់ជាាមួួ យកងទ័័ពវៀ�ៀត

ដំំបូូក។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�កា
��
ារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុ មាារបានមួួ យរយៈៈ។
បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំក៏
�� ៏ចូូលធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅខាាង

ណាាមរហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៨៥។ បន្ទាា�ប់់ពីីវៀ�ៀតណាាមវាាយ

គ្រ�ងដោ�ោយ តាារុំំ� តាានីីម តាានាាង។ មុុខសញ្ញាាដែ�លខ្ញុំឡើ�
��ំ ង
ើ

១០០៣ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩៣ មាានកាារចុះះ�កិិច្ចចព្រ�ម

ភូូមិិភាាគបស្ចិិ�ម។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្នុុ�ងកងពល១១៧ ដែ�លគ្រ�ប់់

ចូូលខ្លាំំ��ង ខ្ញុំំរួ�� ួ មទាំំ�ងកងទ័័ពបានរត់់មកនៅ�ៅភ្នំំ� ១០០៣
វិិញ ដោ�ោយមាាន តាាម៉ុុ�ក គឺឺជាាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង។ ខ្ញុំំបន្តតនៅ�
��
ៅ

ទៅ�ៅវាាយគឺឺ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំំ��ង។ មួួ យរយៈៈក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��

ព្រៀ��ៀងទីីក្រុ�ុងប៉ាារីីសបញ្ចច ប់់សង្រ្គា�ា�ម។ បន្ទាា�ប់់មកបងប្អូូ�ន

សាារនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៧ មាានជម្លោះ�ះ��នៅ�ៅ

ចម្កាា�រនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ដោ�ោយតាាម៉ុុ�ក គឺឺជាាអ្ននក

ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅឈរជើ�ើងនៅ�ៅតាាមព្រំ�ំដែ�ន ដោ�ោយ
តាាមព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាាម។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីខ្ញុំំទៅ�� �ៅឈរជើ�ើង

ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�កបានចុះះ�មកធ្វើ�ើ�ស្រែ��
ចែ�កដីីធ្លីី�សម្រា�ាប់់ ធ្វើ�ើ�ផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរស់់នៅ�ៅ។

នៅ�ៅតាាមព្រំ�ំដែ�ន ខ្ញុំំបា
�� នដាាច់់ទំំនាាក់់ទំំនងពីីឪពុុកម្ដាា�យ
បងប្អូូ�ន។ ក្រោ��ោយមក យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម

វាាយជាាមួួ យកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ រហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ��
១៩៧៨ កាារវាាយប្រ�យុុទ្ធកា
ធ ាន់់តែ�ខ្លាំំ�ង
� ក្លាា� ហើ�ើយដោ�ោយ
សាារយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម មាានចំំនួួនតិិចជាាងកងទ័័ពវៀ�ៀត
ណាាម ទើ�ើបបណ្តាា�លឲ្យ�យោ�ោធាាខ្មែ� ែរក្រ�ហមត្រូ�ូវស្លាា�ប់់អស់់

ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ។ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយទប់់ កងទ័័ព

វៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅព្រំ�ំដែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះយោ�ោធាា
ខ្មែ� ែរក្រ�ហមមិិនអាាចវាាយទប់់ ទល់់ និិងរុុ ញច្រា�ានកង

ទ័័ពវៀ�ៀតណាាមទៅ�ៅក្រោ��ោយវិិញបានទេ�ព្រោះ��ះ�កងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមមាានចំំនួួនច្រើ�ើ�ន។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំបា
�� នរត់់ទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ក្នុុ�ង
ខេ�ត្តតរតនគិិរីី។ កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបាក់់បែ�ក

គ្នាា� និិងខ្វះះ�ខាាតស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារហូូបចុុក។ ដើ�ើម្បីី�បាន
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ឡុុង ចាន់់ ថន
ឡុុង ចាាន់់ថន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ�� មាានទីី

កន្លែ�ែងកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិជ្រៃ�ៃ ឃុំំ�ទឹឹកវិិល ស្រុ�ុកពួួក ខេ�ត្តត
សៀ�ៀមរាាប។ ចាាន់់ថន សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅភូូមិិថ្ននល់់ថ្មីី� ឃុំំ�

អន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ ចាាន់់
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ថន បានចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់គាាត់់ដូូចខាាងក្រោ��ោម ៖

កាាលពីីជំំនាាន់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុប្រ�ហែ�ល
ជាា១០ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ចូូល
ធ្វើ�ើ�ជាាកងកុុមាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិអណ្ដូូ� ងតាាអោ�ោន ឃុំំ�គោ�ោក

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

ខ្លាា�ចខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅតស៊ូូជា
� ាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ដល់់ថ្ងៃ�ទីីៃ ២០ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ�� ១៩៩៨ ខ្ញុំំ��ក៏ផ្ដាា�ច់
៏
់ខ្លួួ�នរួួ មរស់់
ជាាមួួ យនឹង
ឹ រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលវិិញ។

ធ្លលកលើ�ើ ស្រុ�ុកជីីក្រែ�ែង ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។ ចំំណែ�កឪពុុក

ខ្ញុំំ�� និិងបងប្អូូ�នខ្ញុំំផ្សេ�� �េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� ន
ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងចល័័ត។ កាារងាារខ្ញុំំនៅ�
�� ៅពេ�លនោះ�ះ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ឲ្យ�ខ្ញុំំឃ្វាា�លគោ�
��
ោនៅ�ៅខែ�វស្សាា� ហើ�ើយ
កាាប់់ដីីដំំបូូកធ្វើ�ើ�ជីី និិងរើ�ើសគួរស្រូ�
ួ
វូ នៅ�ៅខែ�ប្រាំ�ង
ំ ។ ចំំណែ�ក

កាារហូូបចុុកនៅ�ៅជំំនាាន់់នោះ�ះ�គឺឺខ្ញុំហូូបចុ
��ំ
ក
ុ បានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់
ដោ�ោយសាារតែ�មេ�ភូូមិិអណ្ដូូ� ងតាាអោ�ោន យកចិិត្តតទុុកដាាក់់
ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុុករបស់់ប្រ�ជាាជន។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំពុំំ
�� ចាំំ
� �

ថាាគាាត់់ឈ្មោះ�ះ��អ្វីី� នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ចិិត្តតល្អអ
សន្ដោ�ោ�សប្រ�ណីីរបស់់គាាត់់នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គាាត់់ក៏៏ត្រូ�វូ បាន

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទថាាក្បបត់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនាាន់់នោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំច
�� ងចាំំ�មិិ នភ្លេ�េច គឺឺខ្ញុំបា
��ំ នប្រ�ទះះឃើ�ើញសាាកសព
ជាាច្រើ�ើ�នដេ�កស្លាា�ប់់ ហើ�ើមស្អុុ�យពេ�ញមាាត់់ទឹឹកបារាាយណ៍៍

ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។ សាាកសពទាំំ�ងនោះ�ះ�សុុទ្ធតែ�
ធ ប្រ�ជាាជន
ដែ�លត្រូ�ូ វបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមកុហ
ុ កថាា ឲ្យ�ទទួួលសម្ដេ�េចព្រះ�ះ

នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារពិិត គឺឺយកមកសម្លាា�ប់់ចោ�ោល
ទាំំ�ងអស់់។ នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩ កងវៀ�ៀតណាាមចូូល
មកប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាខ្ញុំំ�� បានរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នមកនៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ។
ពេ�លនោះ�ះ�ក្នុុ�ងភូូមិិខ្ញុំំចា
�� ាប់់ កើ�ើតមាានកាារចលាាចលដោ�ោយ

ស្រី�ី សុុ ខ
ស្រី�ី សុុខ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅស្រុ�ុកកោះ�ះ�ធំំ ខេ�ត្ដដកណ្ដាា�ល។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិទួួលសាាលាា ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងប្រិ�ិយ៍៍ ស្រុ�ុក

អន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្ដដឧត្ដដរមាានជ័័យ។ សុុខ បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា៖

ខ្ញុំំរស់
�� នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងសម័័ យសង្គគមរាាស្រ្ដ�ដនិិយម នៅ�ៅពេ�ល
ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុប្រ�ហែ�ល១៨ឆ្នាំំ��។ ក្រោ��ោយមកក៏៏មាានកាារ
បំំផុុសបំំផុុលឲ្យ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិចូូលរួួ មជាាមួួ យ
ចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម បន្ទាា�ប់់ពីីមាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់

សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្ដដម សីីហនុុ ចេ�ញពីីតំំណែ�ងព្រះ�ះប្រ�មុុ ខ

សាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកភូូមិិអណ្ដូូ� ងតាាអោ�ោន ជាាទីីតាំំ�ងវាាយ
ព្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ជាាជនមិិនហ៊ាា�នរស់់នៅ�ៅទេ�។

រដ្ឋឋ។ ភ្លាា�មៗនោះ�ះ� ខ្ញុំំមិិ
�� នទាាន់់បានចូូលរួួ មក្នុ�ុងចលនាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទេ�។ រយៈៈពេ�លប្រ�មាាណ៥ខែ�ក្រោ��ោយមក

លេ�ខ៦។ អស់់រយៈៈពេ�លមួួ យសប្ដាាហ៍ក្រោ��
៍
ោយពេ�ល

នៅ�ៅមុុ ន ពេ�លនៃ�កាារចូូលរួួ ម ជាាមួួ យចលនាានេះ�ះ ខ្ញុំំ��
បានកត់់សម្គាា�ល់់មើ�ើលពីី បាតុុភូូតនៃ�ផ្កាា�យដុះះ�កន្ទុុ�យ

ប្រ�ជាាជនរត់់ចេ�ញពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែងទៅ�ៅដេ�កនៅ�ៅតាាមផ្លូូវជាាតិិ
�

ដែ�លភាាពកាារណ៍៍ ស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ ទើ�ើបយើ�ើងហ៊ាា�នចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងភូូមិិវិិញ។

ទើ�ើបខ្ញុំបា
��ំ នសម្រេ��ចចិិត្ដដចូូលរួួមជាាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ជាាបន្ដដបន្ទាា�ប់់ធ្លាា�ក់់ពីីលើ�ើមេ�ឃ ដែ�លសន្មមត់់ថាាប្រ�ទេ�ស

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៨៤ ខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ១៦ឆ្នាំំ��ខ្ញុំក៏
��ំ ៏ចូូលធ្វើ�ើ�ជាា

ជាាតិិរបស់់យើ�ើងប្រា�កដជាាមាានរឿ�ឿងមិិនល្អអកើ�ើតឡើ�ង
ើ ។

បញ្ជូូ� នឲ្យ�មកកាាន់់អន្លង់
ល ់ វែ�ង នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៨៨។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅ
ឈរជើ�ើងកាារពាារនៅ�ៅព្រំ�ំដែ�នខ្មែ�ែរ-ថៃ�បាន៥ខែ� ខ្ញុំំក៏
�� ៏លួច
ួ

ឡើ�ើ ង ពិិតប្រា�កដមែ�នដោ�ោយឧទ្ធធម្ភាា� គចក្រ�ប្រ�មាាណ

កងទ័័ពសាាធាារណរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជាា។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំក៏
�� ៏ត្រូ�វូ បាន
រត់់មកផ្ទះះ�នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៨៨។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខណៈៈពេ�លដែ�ល

រត់់មកនោះ�ះ� ខ្ញុំំក៏
�� ៏បានជួួបនឹង
ឹ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមពាាក់់កណ្ដាា�ល
ផ្លូូ�វ ខ្ញុំំក៏
�� ៏លែ�ងហ៊ាា�នបន្តតដំំណើ�ើ រទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតដោ�ោយសាារ
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ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្ញុំំឃើ�
�� ើញរឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងនោះ�ះ�បានកើ�ើត

១០០គ្រឿ��ឿង បានហោះ�ះ�ចូូលមកក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។
ពេ�លមួួ យ ខ្ញុំំបា
�� នទៅ�ៅនេ�សាាទត្រី�ីនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រែ�ែកដូូចសព្វវ
មួួ យដង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ កងទ័័ព លន់់ នល់់ ចាាប់់

ខ្លួួ�ន និិងដកហូូតលុុយកាាក់់ អស់់។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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យើ�ើងត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រថ្មើ�ើ�រជើ�ង
ើ តាាមបណ្ដោ�ោ�យ

និិងមាានចរិិតម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់។ នៅ�ៅពេ�លប្រ�យុុទ្ធគ្នាា�
ធ កងកម្លាំំ��ង

មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន យើ�ើងត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�

ឲ្យ�យើ�ើងដកកងទ័័ព។ ខណៈៈពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំបា
�� នត្រូ�ូវរបួួ ស

មាាត់់ព្រែ�ែកទៅ�ៅកាាន់់តំំបន់ដីីក្រ�ហមនៅ�
់
ៅទួួលបាក់់ភ្លើ�ើ�ង។

វិិញ។ ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់ខ្ញុំ��ចា
ំ ាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�ត
ជាាកងជីីវពលតស៊ូូ។
� យើ�ើងរត់់ទៅ�ៅលាាក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ

ដើ�ើម្បីី�គេ�ចចេ�ញពីីកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ករបស់់កងទ័័ព
លន់់នល់់។ខ្ញុំំឃើ�
�� ញ
ើ កងទ័័ពលន់់នល់់បានធ្វើ�ើ�បាបប្រ�ជាាជន
ខ្លាំំ��ងពេ�ក ខ្ញុំំក៏
�� ៏ បានចាាកចេ�ញពីីផ្ទះះ� ទៅ�ៅចូូលតស៊ូូ�ជាា
មួួ យចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កាាលណោះ�ះ� មាានមេ�ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� គួួក ដែ�លមាានដំំណើ�ើ រប៉ាាក់់ពាាចៗ

របស់់យើ�ើងទទួួលរងរបួួ សជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�លបង្ខំំ� ចិិត្ដដ
ចំំត្រ�ង់់ ឆ្អឹឹ�ងជំំនីី។ អង្គគភាាពបានបញ្ជូូ� នខ្ញុំំទៅ�� �ៅព្យា�ាបាលនៅ�ៅ
ពេ�ទ្យយកំំពង់់គរ។ ក្រោ��ោយជាាសះះស្បើ�ើ�យ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

ដាាក់់ឲ្យ�ខ្ញុំំរស់
�� នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រពិិកាារ។ ខ្ញុំំបា
�� នដឹឹកនាំំ�កុុមាារធ្វើ�ើ�
កាារដាំំ�ដើ�មចេ�
ើ
ក ដើ�ើម្បីី�ផ្គត់
គ ផ្គ
់ ង់
គ ់ កងកម្លាំំ��ងនៅ�ៅសមរភូូមិិ

មុុ ខ។ ក្រោ��ោយមកនៅ�ៅពេ�លមាានកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងវិិសុុទ្ធធ

កម្មមពីីកម្មាា�ភិិបាលភូូមិិភាាគនិិរតីី មេ�អង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំ��ំ
ក៏៏ត្រូ�ូវបានចាាប់់ ខ្លួួ�នដែ�រ។

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ងជួួបសម្ភាា�សន៍ ៍

ព្រំ�ំ រ៉ាា
�ន់ ់ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ អូូរតាាម៉េ�េ
ង ឃុំំ� អន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់
វែ�ង ខេ�ត្ដដឧត្ដដរមាានជ័័យ តាាមរយៈៈគម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�ត
គ្រួ�ួសាារ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�� ២០២១។

(សួួត វិិ ចិិ ត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

«ទួួលពិិឃាដ»

មីីត្នោ�ោ ត មេ�គោ�អង្គគការ
សភាាវគតិិមីីត្នោ�ោ�តនាំំ�ឱ្យយខ្ញុំំ�ឃើ�
� ើញរណ្ដៅ�ៅ�មរណៈៈគ្រួ�ួសាារ
ជំំនោ�ោរពេ�លព្រឹ�ឹកនាាខែ�កត្តិិ�កបក់់

ទំំហំំធំំធេ�ងពេ�ក ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ប្រឹ�ឹ ងពង្រឹ�ឹ ង

មេ�សាា ដទៃ�ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបានក្រុ�ុមពេ�ជ្ឈឈ

ស្រិ�ិប។ ក្លិិ�នប្រ�ហើ�ើរពិិដោ�ោរនៃ�ម្អអម និិង

ឡើ�ើងវិិញ នូូវសាាច់់រឿ�ឿងចាាស់់ទាំំង
� អស់់

គ្មាា�នញញើ�ើតដៃ� សូូម្បីី�តែ�រូូបខ្ញុំំ�ក៏
� ៏សឹង
ឹ តែ�

បោ�កមករអឹឹ កពីីទិិសខាាងជើ�ើងត្រ�ជាាក់់

លម្អអងស្រូ�ូវកំំពុុងធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នសាាយភាាយមក
ម្តតងៗធ្វើ�ើ� ឲ្យ�អាារម្មមណ៍៍ជ្រះ�ះថ្លាា�ធូូរស្បើ�ើ� យ

ក្នុុ�ងទ្រូ�ូង ដែ�លធ្លាា�ប់់ដក់់នូវទុ
ូ ុក្ខខកង្វវល់់

កប់់ ងំំមិិ នអាាចបំំភ្លេ�េចបាន។ តែ�ទោះ�ះ�ជាា

ស្មាា�រតីី ហើ�ើយខំំបើ�ើ កភ្នែ�ែកតាាមដាានសាា
ដែ�លខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាារបានឆ្លលងកាាត់់ក្នុុ� ង
របបអាាវខ្មៅ�ៅ�។

ម៉ូូ�តូូបាននាំំ�ខ្ញុំំ�ម
� កដល់់ទីីទួួលមួួយ

ឃាាដខោ�ោអាាវខ្មៅ�ៅ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម សម្លាា�ប់់
អស់់ជីីវិិតនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ដែ�រ។

ខ្ញុំំ��អង្គុុ�យចុះះ�គិិត រួួ ចងាាកមើ�ើ លជុំំ�
វិិញខ្លួួ�ន។ ខ្ញុំំ��បិិទភ្នែ�ែកបន្តិិ�ចរួួ ចបើ�ើ កមក

ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់ បានស្គា�ល់
ា
់ យ៉ា�ា
ងច្បា�ាស់់
វិិញខំំរកនឹឹកមើ�ើ លពីីគ្រ�ប់់ ជ្រុ�ុងជ្រោ��ោយ

យ៉ាា
�ងណាាក៏៏មិិនអាាចលុុបលាាងនូូវស្លា�ា ក
បំំផុុត កាាលពីី៣៩ឆ្នាំំ�មុ
� ុ ន (១៩៧៨នៃ�រឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លបានកើ�ើ តមាានឡើ�ើង
ស្នាា�មឈឺឺចាាប់់ និិងស្រ�មោ�ោលអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍

ខ្លោ�ោ�ចផ្សា�ាដែ�លធ្លាា�ប់់កើ�ើតមាានកន្លលងមក
បានឡើ�ើយ។

ខ្ញុំំ��ជិះះ�ម៉ូូ�តូូ ពីីក្រោ��ោយមាានអ្ននកឌុុ ប

កាាត់់ផ្លូូ�វលំំ កាាត់់ភ្លឺឺ�ស្រែ��សំំដៅ�ៅទៅ�ៅភូូមិិ

កំំណើ�ើ តរបស់់ខ្ញុំំ�� ម្ដាា�យ និិងជីីដូូនជីីតាានៅ�ៅ

ឯភូូមិិក្រាំ�ំង
� ឃុំំ�ព្រៃ�ៃស្រ�ឡិិត ស្រុ�ុកពាារាំំ�ង
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ជិះះ�បណ្តើ�ើ�រភ្នែ�ែកខ្ញុំំ�� ងាាកមើ�ើល

ទេ�សភាាពជុំំ�វិិញខ្លួួ�នបណ្តើ�ើ� រអាារម្មមណ៍៍ រវើ�ើ

រវាាយ ស្រ�មើ�ើ ស្រ�មៃ�នឹក
ឹ គិិតវែ�ងឆ្ងាា�យ។
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ស្រ�មោ�ោលអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍

ខ្លោ�ោ�ចផ្សា�ាបាននាំំ�គ្នាា�រត់់ចេ�ញមកប្រ�សេ�ច

ប្រ�សាាច ហើ�ើយសាាច់់រឿ�ឿងឈឺឺចាាប់់ខ្លោ�ោ�ច

ផ្សា�ាក៏៏ ចាាប់់ ផ្តើ�ើ� មបញ្ចាំំ� ង ហ្វីី�ល សាាជាា

ថ្មីី�ម្តតងមួួ យៗ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ភ្នែ�ែកខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��អួួល
ដើ�ើមក ខំំបិិ ទភ្នែ�ែកបំំភ្លេ�េចទុុក្ខខតែ�បំំភ្លេ�េច

មិិនបាន ព្រោះ��ះ�តែ�កាារឈឺឺចាាប់់ វាាមាាន
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២០១៧ ដែ�លកាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ

នៅ�ៅទីីនេះ�ះ កាាលពីីជិិត៤០ឆ្នាំំ�មុ
� ុន។ ដោ�ោយ

គឺឺជាាទួួលមួួយដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅខាាងជើ�ើង

ទើ�ើបខ្ញុំំ�មា
� ាន ឱកាាសច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងកាារស្រ�មៃ�

ប្រ�ហែ�លដប់់ មួួយឆ្នាំំ��)។ ទីីនេះ�ះហើ�ើយ
ភូូមិិកំំណើ�ើតរបស់់ម្ដាា�យ ជីីដូូនជីីតាា និិង
រូូ បខ្ញុំំ�� គឺឺភូូមិិក្រាំ�ំ�ង ហើ�ើយទួួលនេះ�ះអ្ននក
ភូូមិិគេ�ហៅ�ៅថាា ទួួលស្លាំំ�ង
� តែ�ពេ�លនោះ�ះ�

សម្រា�ាប់់ ខ្ញុំំ�ហៅ�
� ៅថាា «ទួួលស្លា�ប់
ា ់ » ស្ថិិ�ត

ក្នុុ�ងភូូមិិក្រាំ�ំ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃស្រ�ឡិិត ស្រុ�ុក
ពាារាំំ�ង ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

សាារអ្ននកបើ�ើ កម៉ូូ�តូូជាាអ្ននកភូូមិិស្គា�ល់
ា ់គ្នាា�
រើ�ើកកាាយមកវិិញនូូវគ្រ�ប់់ រូូបភាាពទាំំ�ង
អស់់ដែ�លធ្លាា�ប់់មាាន។

ខ្ញុំំ��ចាំំបានថា
�
ា ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យមិិ ត្តតនាារីីប្រ�ធាាន
ក្រុ�ុមកុុមាារបានឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅឃ្វាា�លគោ�ោនៅ�ៅ

វាាលស្រែ��ត្រ�ពាំំ�ងលាាក់់ស្រូ�វខា
ូ ាងជើ�ើង
ទួួលនោះ�ះ�។ ទីីទួួលនោះ�ះ�មាានរបងដើ�ើម

ម៉ូូ
�តូូបានឈប់់ ខ្ញុំំ��ស្រ�ក់់ទឹឹ កភ្នែ�ែកច្រោ��ោក
បន្លាា� អម្ពិិ�លទឹឹ ក និិង ដើ�ើម រំំចាាកពទ្ធ័័�ជុំំ�
ឈរសម្លឹឹ�ងមើ�ើ លទីីទួួលនោះ�ះ� ព្រោះ��ះ�ទីី

វិិញ។ ខ្ញុំំ��មាានមេ�គោ�ោមួួ យដែ�លអង្គគកាារ

នូូវស្លា�ា កស្នាា�មអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍រាាប់់ រយ

ហើ�ើយបានដាាក់់ឈ្មោះ�ះ��ថាា «មីីត្នោ�ោ�ត»

ទួួលនោះ�ះ�ហើ�យ
ើ ដែ�លជាាកន្លែ�ែងបានផ្ទុុ�ក

លាានតំំណក់់ ទឹឹកភ្នែ�ែកឈាាមដ៏៏ជូូរចត់់

ក្នុុ�ងឆាាកជីីវិិតខ្ញុំំ�ក្នុុ�
� ងរបបខ្មៅ�ៅ�ងងឹឹ ត ៣
ឆ្នាំំ�� ៨ខែ� ២០ថ្ងែ�ែ ដែ�លឪពុុកម្ដាា�យ ប្អូូ�ន

ប្រុ�ុសពៅ�ៅភ្លោះ�ះ�� និិងបងប្អូូ�នអ្ននក ១៧

ឲ្យ�ខ្ញុំំ��មើ�លថែ�ទាំំ�វាា។
ើ
ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់វាាណាាស់់

ព្រោះ��ះ�វាាមាានសម្បុុ�រពណ៌៌ត្នោ�ោ�ត។ ថ្ងៃ�ៃ
នោះ�ះ�មិិនដឹឹងថាាមីីត្នោ�ោ�តមាានបំំណង ឬក៏៏

ដោ�ោយចៃ�ដន្យយទេ� មីីត្នោ�ោ�តបានរុុ លរបង

ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទួួលនោះ�ះ�។ ទីីនោះ�ះ� ជាា
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦២ ខែ�តុុលា ឆាំ្នន� ២០២១

កន្លែ�ែងដែ�លអង្គគកាារហាាមឃាាត់់មិិ ន

ក្នុុ�ងកាារងាារ។ ភ្លាា�មនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ក៏៏រុុលតាាម

ទៅ�ៅមនុុស្សសកំំ ពុុងជីីករណ្ដៅ�ៅ�នោះ�ះ�ថាា

ថ្ងៃ�ៃបាក់រ់ សៀ�ៀលកុុមាារទាំំ�ងអស់់ត្រូ�វូ

ងើ�ើ បៗ ភ្នែ�ែកសម្លឹឹ�ងរេ�រកមីីត្នោ�ោ�តក្នុុ�ង

គោ�ោ ប៉ុុ�ន្មាា�នក្បា�ាល?” ពេ�លនោះ�ះ�មនុុស្សស

ពីីវាាល ខ្ញុំំ��ក៏៏សួួរទៅ�ៅកុុមាារចាំំ�គោ�ោទាំំ�ង

ខណៈៈនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឮសំំឡេ�ងកាាប់់ដីីគឹឹបៗ

“បាទ សមមិិ ត្តតបានប្រ�ហែ�លជាាងម្ភៃ�ៃ

ទៅ�ៅរកសំំឡេ�ងនោះ�ះ� ស្រា�ាប់់ តែ�ឃើ�ញ
ើ

ខ្ញុំំ��ព្រឺ�ក្បា�
ឺ ាលខ្ញាា�កពេ�លឮពាាក្យយសម្ដីី�

បួួនឆ្នាំំ�� ពាាក់់ខោ�ោអាាវខ្មៅ�ៅ� ជួួតក្បា�ាលក្រ�មាា

ប្រា�កដជាាគេ�សម្លាា�ប់់មនុុស្សសដាាក់់ក្នុុ�ង

ឲ្យ�អ្ននកណាាចូូលឡើ�ើយ។

កៀ�ៀងគោ�ោបញ្ចូូ�លក្រោ��ោល។ បាត់់មីីត្នោ�ោ�ត

នោះ�ះ�ថាា “មិិ ត្តតកុុមាារអើ�ើ យ មាានឃើ�ើញ

មីីត្នោ�ោ�តគោ�ោខ្ញុំំ��ទេ�?” កុុ មាារម្នាា�ក់់ ក្នុុ� ង
ចំំណោ�ោមបួួ នប្រាំ�ំនាាក់់

ដែ�លខ្ញុំំ��ភ្លេ�េ ច

ឈ្មោះ�ះ��បានប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ថា
� ា “មិិ ត្តតកុុមាារវង្សស”

ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញមីីត្នោ�ោ�តរុុ លរបងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង

ប្រ�លោះ�ះ�តូូចមួួ យចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទួួល ឱន
អាារម្មមណ៍៍ ភ័័យខ្លាា�ច។

“មើ�ើ ល៍៍សមមិិ ត្តត តើ�ើរណ្ដៅ�ៅ�នេះ�ះដាាក់់បាន
ទាំំ� ង នោះ�ះ�បានឆ្លើ�ើ�យតបព្រ�មៗគ្នាា�ថាា

និិងមនុុស្សសនិិយាាយគ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ក្រ�ឡេ�កសម្លឹឹ�ង

ក្បា�ាលដែ�រ។”

មនុុស្សសប្រុ�ុសបីីបួួននាាក់់អាាយុុបងខ្ញុំំ��បីី

នេះ�ះភ្លាា�ម ខ្ញុំំ��គិិតថាា មិិ នមែ�នដាាក់់គោ�ោទេ�

កំំពុុងជីីករណ្ដៅ�ៅ�ទំំហំំប្រ�ហែ�លបួួនម៉ែ�ែត្រ�
រណ្ដៅ�ៅ�នេះ�ះរួួ មទាំំ�ងគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ផង ព្រោះ��ះ�
ទួួលស្លាំំ�ង
� ។ ខ្ញុំំ��ង៉េ�េ
មង៉ាា
�មស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រមិិ ន
ខ្ញុំំ��បានឮឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ�� ប្រា�ប់់ ថាា “គ្រួ�ួសាារ
បួួនជ្រុ�ង
ុ ជម្រៅ��ៅប្រ�មាាណមួួយម៉ែ�ែត្រ� និិង
ហ៊ាា�នចូូលព្រោះ��ះ�ទើ�ើបតែ�ឃើ�ញ
ើ ពួួកកង
យើ�ើង ត្រូ�ូវប្រ�ធាានកងចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ទៅ�ៅ
បញ្ឈឈរកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងបង់់ ត្រ�ឡោ�ោកកញ្ចាាស់់
ឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដេ�ញបាញ់់ មនុុស្សស
រស់់នៅ�ៅលើ�ើទួួលស្លាំំ��ងនេះ�ះ។” រួួ ចគេ�ក៏៏
មួួ យដើ�ើមនៅ�ៅមាាត់់រណ្ដៅ�ៅ�បែ�រទៅ�ៅទិិស
រត់់ ចេ� ញពីីទួួ លស្លាំំ�� ង ដោ�ោយកាំំ� ភ្លើ�ើ� ង
ដើ�ើរទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មជីីករណ្ដៅ�ៅ�
ខាាងជើ�ើង។
ិ
អាាកាា និិងសឺឺវិនធីីណា
ាយ (M79) ប៉ុុ�ន្មាា�ន
បន្ដដទៅ�ៅទៀ�ៀត។
ខ្ញុំំ��រកកន្លែ�ែងបាំំងខ្លួួ�នខំំតាាមមើ�ើ ល
ថ្ងៃ�មុ
ៃ ុ នរត់់តាាមត្រ�ពាំំ�ងលាាក់់ស្រូ�វដែ
ូ �ល
ក្មេ�េងៗ ចាំំ� គោ�ោទាំំ� ង នោះ�ះ�បានស្គាា�ល់់

សកម្មមភាាពពួួកគេ�បន្តតទៀ�ៀតទាំំ�ងខ្លួួ�ន

ពេ�លពួួកគេ�ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅវិិញ ឆ្លៀ�ៀ�ត

គិិតថាាត្រូ�ូវធ្វើ��ដូ
ើ ច
ូ ម្ដេ�េចទៅ�ៅ! បើ�ើ បាត់មេ�
់

ប្រុ�ុសមាាឌធំំម្នាា�ក់់ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ខោ�ោអាាវ

នៅ�ៅក្បែ�ែរខ្លួួ�ន ហើ�ើយក៏៏កៀ�ៀងមីីត្នោ�ោ�តមក

ខាាន។ កន្លលងមកមេ�កងតែ�ងតែ�ហៅ�ៅខ្ញុំំ��

កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងខ្លីី� និិងខ្សែ�ែសេ�នណាារ៉ុុ�ងនៅ�ៅនឹឹង

ច្បា�ាស់់ថាាគឺឺជាាមេ�ភូូមិិអ៊ីី� ។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��

ភ័័យញ័័រ។ រំំពេ�ចនោះ�ះ�ក៏៏ឃើ�ញ
ើ មនុុស្សស

គោ�ោ គេ�ប្រា�កដជាាដាាក់់ទណ្ឌឌ កម្មមខ្ញុំំ��ជាាមិិ ន

ខ្មៅ�ៅ� ពាាក់់មួួកកាាតិិបបង់់កក្រ�មាា ក្រ�វាាត់់

ធ្វើ�ើ�ស្វ័័�យទិិតៀ�ៀនមិិ នដែ�លខាានពីីកំំហុុស

ចង្កេះ�ះ�ប្រ�ហែ�លជាា មេ�គេ� ស្រែ��កសួួរ

ឱកាាសនោះ�ះ�ស្រា�ាប់់ តែ�ខ្ញុំំ�ឃើ�
� ញ
ើ មីីត្នោ�ោ�ត

ក្រៅ��ៅវិិញយ៉ាា
�ងលឿ�ឿនដោ�ោយភ័័យឡើ�ើង
ដង្ហហក់់ត្រ�ដរខ្យយល់់ខ្លួួ�នញ័័រចំំប្រ�ប់់ ដូច
ូ កូូន
ចាាបធ្លាា�ក់់ទឹឹក។

ជីីវិិតមិិនអស់់
នេះ�ះជាាសំំណាាងមួួ យក្នុុ�ងមួួ យលាាន

នឹឹងដៃ�វាាយខ្លួួ�នវាាមួួ យទំំហឹឹងរហូូតមាាន

ឃើ�ើញរណ្ដៅ�ៅ�ពិិឃាាដ និិងដឹឹងពីីហេ�តុុ

ពួួកវាាបាញ់់សម្លា�ប់
ា ់ខ្ញុំំ�ចោ�
� ោលជាាមិិនខាាន។

បានខឹឹងច្រ�លោ�ោតទេ� បែ�រជាាស្ងាា�ត់់ស្ងៀ�ៀ�ម។

ខ្ញុំំ��មាានចិិត្តតអាាណិិ តវាាវិិញស្ទើ�ើ�រស្រ�ក់់ទឹឹក

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ បើ�ើសិិនជាាពួួកវាាឃើ�ើញពិិតជាា

ដោ�ោយមិិ នបានគិិតវែ�ងឆ្ងាា�យនិិង

ស្នាា�មកន្ទួួ�លនៅ�ៅនឹឹងខ្លួួ�នវាា។ មីីត្នោ�ោ�តមិិ ន
មិិ នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ���
ះ វាាបានយកអណ្ដាា�តមក

គំំនិិតនៅ�ៅក្មេ�េងខ្ចីី�ផង ខ្ញុំំ��បែ�រជាាខឹឹងមីី

លិិឍលើ�ើក្បា�ាលរបស់់ខ្ញុំំ�ទៀ� �ៀតផង។ ខ្ញុំំ��

គិិតចុះះ�គិិតឡើ�ើងដោ�ោយទ្រាំ�ំ�ពុំំ�បាន

ខ្ញុំំ��អង្អែ�ែលក្បា�ាលវាាតិិចៗ ហើ�ើយគិិត

កាារណ៍៍ គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជីីវិិតនៃ�គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��។
ភ្នែ�ែក។ សូូម្បីី�តែ�សត្វវក៏៏មាានសភាាវគតិិ
ឱ្យយយើ�ើងដឹឹងដែ�រ។

ឈប់់វាាយមីីត្នោ�ោ�ត ហើ�ើ យសម្លឹឹ�ងមើ�ើលមុុខ
ត្នោ�ោ�តយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ងទៅ�ៅវិិញ ព្រោះ��ះ�គិិតថាា
កាាលនោះ�ះ�កម្ពពស់ខ្ញុំំ��់ និង
ិ កម្ពពស់់មីីត្នោ�ោ�ត
វាា រួួ ចក៏៏ប្រែ�ែជាាអាាណិិ តទៅ�ៅវិិញ។
បាននាំំ�ខ្ញុំំ�ទៅ� �ៅរកសេ�ចក្តីី�ស្លា�ប់
ា ់។
គឺឺប្រ�ហែ�លគ្នាា� ខ្ញុំំ��យកដៃ�ទៅ�ៅអង្អែ�ែល
ខ្ញុំំ��បានយកដំំបងដើ�ើមត្រ�បែ�កដែ�លជាាប់់
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ថាា នេះ�ះជាាប្រ�ផ្នូូ�លមួួ យដែ�លនាំំ�ខ្ញុំំ�ឱ្យយ
�

(តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ)

ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធធ
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រូូ បក្រ�បមុុ ខ៖
ទិិដ្ឋឋភាាពកងឈ្លលបជីីករណ្តៅ�ៅ�សម្លាា�ប់់ មនុស្សសនៅ�
ុ
ៅលើ�ើទួួលស្លាំំ��ង។
(សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ/ឡុង
ធ
ុ វង្សសសមិិ ទ្ធ)
រូូ បក្រ�បក្រោ��ោយ៖
ឡុង
ុ វង្សសសមិិ ទ្ធធ

(សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ/ឡុង
ធ
ុ វង្សសសមិិ ទ្ធ)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ជា
ពុ ៖ ការិយាល័យព័តមា
៌ នសាធារណៈ
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