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អ្ននកនិពិនិធ និងិស្រា�ាវជ្រា�ាវ៖ អ្ននកនិពិនិធ និងិស្រា�ាវជ្រា�ាវ៖ ដាារា៉ា�រា៉ដាឋ មេ�ត្តាាា អ្ននកបកប្រែជ្រាប៖អ្ននកបកប្រែជ្រាប៖  លី�ី អិិ្នភីីង និងិ �យ័ ចាានិ�់ិបី្រែ�ត្តា និពិនិធនិាយកទូូមេទូៅ៖និពិនិធនិាយកទូូមេទូៅ៖ មេ�ោ� បិុនិថនិ   

�ំនិយួការា៉និពិនិធនិាយក៖ �ំនិយួការា៉និពិនិធនិាយក៖ អិុ្ននិ �ិដាាវី ជ្រាកាហ្វិិកិកំិពូូទ័ូរា៉៖ ជ្រាកាហ្វិិកិកំិពូូទ័ូរា៉៖ លីី មេ�និ�ូនិឡីាា ជ្រា�ប់ជ្រា�ងការា៉ប្រែចាកផ្សា�ាយ៖ជ្រា�ប់ជ្រា�ងការា៉ប្រែចាកផ្សា�ាយ៖ មេ�ង មេវ�ង 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

ឡុ�ង �ាមេ��ត្តា ជ្រាត្តាូវ�ាបូូនិរា៉ប�់ ឡិាង វង���ិទូធ
 

 អ្ននកនិពិនិធមេ�ៀវមេភីៅ ទួូលីពិឃាាដា  

(មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា /ឡាិង វង���ិទូធ)
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 លេពុ�លេនុោះគឺំជ្ឈា��លេណ្ឌើរ���ូងរ�សាខ់ំ��មកាកាានុ�់�ក្រកាងុ

មួយលេនុះ ខែ��សាិតិលេនុៅ�លេណី្ឌោយឈូងូសាម�ក្រ�នៃ�លេ�ោយ 

ក្រតូវិ�នុ�ាក់ាលេឈូែោះតាមក្រពុះនុាមរ�សា់សាលេមីច្ឆិក្រពុះ 

នុលេរោតមី សា�ហនុ� កំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៥៨។ លេ�ោយសាារខែតវិតមីានុ 
នៃនុសាន្ត្រីងគាមសា��វិ�ិ នុងិរ��ខែខែរក្រកាហមកំា�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ� 
១៩៧០ ខំ��មិនុមានុឱកាាសាមកាកាានុ�់�ក្រកាងុមួយលេនុះលេ�។

 ជ្ឈាលេកាែងមំាក់ាខែ��ធា�ធាាត់លេឡុើងលេនុៅកាំ�ង��ក្រកាុង

ភាំ�លេពុញនុាអំ្នឡុ�ង�សាវិត�រ�៍�៦០ កាារលេធាើើ��លេណ្ឌើរឆ្នាំៃាយ

��ផ្សា�តរ�ស់ាខំ�� គឺំកាារលេ�ៅសារួសា�ខ��កាខជ្ឈ��នូុរ�ស់ាខំ��ខែ��រសា់
 

លេនុៅឯក្រកាុង�ត់���ង។ ខំ���នុលេធាើើ��លេណ្ឌើរតាមរ�លេភាើើង 

ក្រុកុងក្រុពះ្តីហៃុ ការចងចាំចំក្រុមងូចក្រុ�្
នៅ�កុពុងនៅទ្ភាពដ៏ស្រ្្់ក្រុតកាលបំំផុតុមយួ

ឆាំងំ យុុ នាយុកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា

 កាារច្ឆិងច្ឆិា��ស៏្រីសាសាក់្រតកាា���ផ្សា�តមួយរ�សាខ់ំ��ច្ឆិ�លេពុោះ 
ក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា លេកាើតមានុលេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ��ជ្រាត្តាឡុ�់មកា 

កាានុម់ាត�ក្រ�លេ�សាលេនុះលេនុៅកំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៩២ លេ�ើមី���លេពុញ 
កាារងារជ្ឈាមួយអ៊�នុតាក់ា គឺំលេនុៅលេពុ�លេនុោះលេហើយ ខែ��

ខំ���នុលេមើ�លេ�ើញ�ិ�ឋភាាពុសាម�ក្រ� នុងិលេឆ្នាំរំខ�ាច្ឆិ�់ាត 
សានុធងឹ�ាច្ឆិ់កានុី�យខែភាកំាលេនុៅក្រកាុងក្រពុះសា�ហនុ�។

មេលីោក �ាំង យិ បំពាក់មេជ្រា�ឿងការា៉ពារា៉�ិវត្តាិភិីាពមេពលីមេ�ិ� 
ដាមំេ��រា៉ កនិងអំ្នឡាងិមេពលីបំមេពញត្តានួិាទីូ�ាបិ�គលីិកជ្រាត្តាួត្តាពិនិតិ្តាូ
ការា៉មេ�ះមេ�នោត្តារា៉ប�់ អិុ្ននិត្តាាក់  �និមេលី�កមេឡា�ងថា ការា៉មេ�ិ� 
ដាមំេ��រា៉មេនិៅត្តាា�ដាងផ្សាូូវកនិងជ្រាបមេទូ�ក�ិុ�ា មេនិៅ�ិនិការា៉មេ�ះ

 មេ�នោត្តា�ាត្តាកិនិង�នាំ១៩៩៣ �ឺជ្រាបកបមេដាោយមេជ្រា�ោះថនាក់។ 
(វិត្តាាិ/��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១

លេ�ើមី�លេ�ៅសារួសា�ខ��កាខជ្ឈ��នូុសា��វិ��យ័រូ�លេនុះ។ ជ្ឈ��នូុខំ��

�នុខែតងកាាយលេឆ្នាំើតឆ្នាំាយនុងិ��ួ�ក្រកាុមក្រគួំសាារខំ��

ជ្ឈាមួយនុងឹ�ខែងែមសាាច្ឆិ់�ងូអ�់កាើិនុក្រកាអូ�នុងិ�ា�

�័ខ ខែ��មានុពុណ៌្ឌលេខៀវិខី� នុងិពុណ៌្ឌផ្សាាាឈូកូា។

 �នុាី�់មកាលេ�ៀត គឺំកាារលេធាើើ��លេណ្ឌើរលេភាៀសាខើនួុលេច្ឆិញពុ�

ក្រ�លេ�សារ�ស់ាខំ��លេនុៅកំា�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៧០ លេក្រកាោយពុ�
 

លេនុោះ គឺំលេ�ៅកាានុជ់្ឈ�រ�ជ្ឈនុលេភាៀសាខើនួុកំា�ងក្រ�លេ�សានៃ� តមកា

គឺំក្រ�លេ�សាហើ���ពុ�នុ នុងិច្ឆិ�ង�ញី្ច�់អលេនុោីក្រ�លេវិសានុ៍

លេ�ៅកាានុស់ាហរ�ឋអាលេមរកិា។

 �នុាី�់ពុ�រ�ឋាភិា��កាមុ�ជ្ឈា នុងិក្រកាុមភាាគំ�នុលេយោ- 
�យ �នុច្ឆិ�ះហតលិេ�ខាលេ�ើកិាច្ឆិកី្រពុមលេក្រពុៀងសានុីភិាាពុកំា�ង 
ឆ្នាំាំ�១៩៩១ ខំ���នុ��លេពុញតនួុា��ជ្ឈា��គំគ�កិាក្រតួតពុនិុតិ�

ការា៉មេ�ះមេ�នោត្តាអ្ននិារា៉�ាត្តាិលេរៀបចាមំេដាោយអ្នា�ាា�រា៉អ្ននិារា៉កាលី

សាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតលិេនុៅកាមុ�ជ្ឈា លេហៅកាាត�់ា អ៊�នុតាក់ា។ ខំ���នុ
 

លេធាើើ��លេណ្ឌើរមកាកាានុ�់�ក្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ�តាមឧ�ធមាាគំច្ឆិក្រកា 

នុងិ�នុគំយគំនុល់េ�សាភាាពុស្រីសាសា់ក្រតកាា�នៃនុលេឆ្នាំរំតាម

�លេណី្ឌោយឈូងូសាម�ក្រ� ខែ��ខំ��មិនុធាើា�់�នុ�ងឹ�ា�់ 
ខែតលេសាោះ�ាមានុលេ�សាភាាពុ�ែលេឆ្នាំើតយាាង�លូេច្ឆិះំលេនុៅកំា�ង

ក្រ�លេ�សារ�សា់ខំ��។ 

 �ាមេជ្រាចា�និ�នាបំនិាាប់�កមេទូៀត្តា ខ្ញុំាិ�ំនិមេ�ិ�ដាមំេ��រា៉�ាមេជ្រាចា�និ 
លេ�ើកាលេក្រច្ឆិើនុសាាលេ�ៅកាានុក់្រកុាងក្រពុះសា�ហនុ� ខែ��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កាមុ�ជ្ឈា�ូលេ�ៅលេនុៅខែតនុយិមលេហៅ�ា កា�ពុង់លេសាោម។  �ចូ្ឆិលេ�ៅ 
នុងឹក្រកាមុហ៊�នុ នុងិអងគកាារមិនុខែមនុរ�ឋាភិា���នៃ�លេ�ៀត

ខែ�រ ខំ���នុនុា���គំគ�កិារ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា

�ា�ងអសាល់េ�ៅកាានុ�់�លេនុោះ នុាច្ឆិ�ងសា�ីហ ៍កាា�ពុ�អំ្នឡុ�ង

�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�២០០០ នុងិឆ្នាំាំ�២០១០។

 លេ�ោយសាារកាតាីជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ ជ្ឈាពុលិេសាសាលេ�ោយសាារខែត

ជ្ឈ�ងឺរាតតីាតកូាវិ��-១៩ផ្សាងលេនុោះ ខំ��មិនុ�នុលេ�ៅកាានុ់

ក្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ�អសារ់យ�កាា�ជ្ឈាងពុ�រឆ្នាំាំ�។ លេហត�លេនុះ 

លេ�ើមី�អ�អរពុិធា�ច្ឆិលេក្រមើនុក្រពុះជ្ឈនុែរ�សាអ់ត�តក្រពុះមហា 

កា�ក្រត សាលេមីច្ឆិក្រពុះ�រមរតនុលេកាោ�ឋ នុលេរោតមី សា�ហនុ� 

ខែ��ក្រ�ង់ក្រ�សាូតលេនុៅនៃ�ៃ��៣១ ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�១៩២២ 

ខែ��គឺំជ្ឈា�ិវិា��ណ្ឌ�ជ្ឈាតិខែ�រលេនុោះ ខំ���នុលេធាើើ��លេណ្ឌើរ

លេ�ៅកាានុក់្រកាុងក្រពុះសា�ហនុ� ខែ��មានុច្ឆិមៃាយក្រ�មាណ្ឌ

ជ្ឈាង២២៥គំ�ឡុូខែមាក្រតពុ�រាជ្ឈធាានុ�ភាំ�លេពុញ។

 ក្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ�ខែ��ខំ���នុលេ�ើញនុាលេពុ�លេនុះ គឺំ

មិនុខែមនុជ្ឈា��ក្រកាុងមួយខែ��ខំ��ធាើា�់សាគា�់លេនុោះលេ�។ 

តាម�លេណី្ឌោយផ្សាើូវិនុានុាលេនុៅកំា�ងក្រកាុង លេពុោរលេពុញលេ�ៅ

លេ�ោយអគំារខសុា់ៗឈូរច្ឆិន្ត្រីងគ�ង ខែ��ភាាគំលេក្រច្ឆិើនុជ្ឈា

សាណ្ឌឋាគំារ នុងិកាាសា��ណូ្ឌ ឯអគំារខើះលេ�ៀតសាិតិលេនុៅ�លេ� 

ឬកា�ពុ�ងសាាងសាង់។

 លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកាី� ភាំ�ខែ��ខំ��លេ�ើរលេឡុើងនុាលេពុ�

���ូង��ផ្សា�ត កាា�ពុ�រយ�កាា�លេក្រច្ឆិើនុឆ្នាំាំ�កានុើងមកា លេ�ើមី�

គំយគំនុល់េ�សាភាាពុលេឆ្នាំរំនុងិសាម�ក្រ� មិនុ�ានុម់ានុកាារខែកា 

នៃច្ឆិមំេនិៅលេឡុើយ។

 �ា�ខែនុជី្ឈា���ូង ខំ��សាមូរ�ឭកាអ�ពុ�ក្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ�ខែ��

ខំ���នុលេ�ើញកាា�ពុ�២៩ឆ្នាំាំ�ម�នុ។ 

គិយគិៃ់ទតីក្រុកុងដ៏មនៅនារមយតាមបំនៅណ្ាយ្មកុ្រុទ

 �សា�នុកិាច្ឆិ�ី��ូង��ផ្សា�តលេ�ៅកាានុក់្រកុាងក្រពុះសា�ហនុ� គឺំ 

ជ្ឈា��ពុិលេសាោធានុ�៍អ៏សាាីរ� ខំ��អាច្ឆិនុយិាយ�នុ�ាពុិត 
ជ្ឈាមហសាាីរ� លេ�ោយអាកាាសាយានុិកាជ្ឈនុជ្ឈាតរិ�សា�� � ខែ�� 

លេ�ោកា ឆ្នាំា�ង យ� កា�ពុ�ងលេរៀ�លេឡុើងឧ�ធមាាគំច្ឆិក្រការ�សា ់
អ៊�នុតាក់ាកាំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩២ លេនុៅក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា នុាលេពុ�
��លេពុញកាារងារជ្ឈា��គំគ�ិកាក្រតួតពុិនុតិ�កាារលេ�ះលេឆ្នាំោំត 
អនុរីជ្ឈាតលិេរៀ�ច្ឆិ�លេ�ោយអ៊�នុតាក់ា។ 
(ក្រពុ�ជ្ឈ�ត ន្ត្រីហើង់កូា /��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)

2 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១

ក្រ�កា�លេ�ោយកាី�រ�លេភាើ� �នុលេ�ើកា�នុាី�ឧ�ធមាាគំច្ឆិក្រកា�ាះ

នុងឹនៃផ្សាសីាម�ក្រ� លេធាើើឲ្យ�សាាច្ឆិខាីត�ឹកាលេឡុើងគួំរឲ្យ�គំយគំនុ។់ 

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងក្រកាុងលេនុះមានុច្ឆិ�នុនួុក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាង១ 
ម�ឺនុ៥ពុានុន់ុាក់ា�ា�លេណ្ឌ ះោះ កាា�ពុ��សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០។ 

លេនុៅនៃ�ៃមួយកំា�ងខែខកាញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៩២ អើ�ខែ��ខំ��មេ��� 

លេ�ើញ គឺំ��ក្រកាងុតចូ្ឆិមួយអមមកានុវូិសាម�ក្រ��ាតសានុធងឹ

�ខ៏ែវិងអនុើាយ។ នៃផ្សាសីាម�ក្រ�ពុណ៌្ឌលេខៀវិសាិតិលេនុៅជ្ឈា�់ពុធ�៏

អាកាាសាលេខៀវិស្រីសាងាត។់ �ិ�ឋភាាពុលេនុះលេក្រ�ៀ��នុ�ចូ្ឆិជ្ឈា

ឋាានុសួាគ៌ំ។ លេធាើើ��លេណ្ឌើរលេឡុើងលេ�ៅលេ�ើភាំ�នុងិលេមើ�លេ�ើញនុវូិ 

លេ�សាភាាពុខែសានុ�ែលេឆ្នាំើតលេនុះ ខំ��មានុអារមែណ៍្ឌ�ា ខំ��សាិតិ
 

លេនុៅក្រតង់ច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិខសុា�់�ផ្សា�តនៃនុពុភិាពុលេ�ោកា។ គំែានុនុរណ្ឌា

មំាក់ា�នុលេ�ៅ��់��លេនុោះលេ�។

 បនិាាប់ពទីូ��និកិចាចដាបូំងមេនិះ ខ្ញុំាិ�ំនិមេ�ិ�ដាមំេ��រា៉មេដាោយ

រ�យនុ។ី កំា�ងនុាមជ្ឈា��គំគ�កិាក្រតួតពុនិុតិ�កាារលេ�ះលេឆ្នាំោំត  

ខំ��ក្រតវូិ�នុច្ឆិាតត់ា�ងឲ្យ���លេពុញកាារងារលេនុៅកំា�ងលេខតកីា�ពុង់
 

�ុ។ឺ ខ្ញុំាិ�ំនិបមេជ្រា��ការា៉ងារា៉�ា�ួយអិុ្ននិត្តាាក់រា៉ហ្វិតូ្តាដាលីម់េប�ក- 
កាមែរ�សាអ់ងគកាារសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាត�ិនុ�ញី្ច�់លេ�ៅកំា�ង

ខែខកាញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៩៣។ ខំ���នុផ្សា�� ា�ខើនួុជ្ឈាមួយនុងឹកាារលេធាើើ
 ��លេណ្ឌើរតាម�ងផ្សាើូវិ។ 

 �ញ្ញាាក្រ�ឈូមមួយកាំ�ងច្ឆិ�លេណ្ឌោម�ញ្ញាានុានុា គឺំខែខែរ 
ក្រកាហមខែតងខែត�ា�នុ�ាង�ងែាក់ាច្ឆិរាច្ឆិរណ៍្ឌ នុងិកាាតផ់្សាាីច្ឆិ់

វិិ��� �ាក់ា�ង។ 

 �នុាី�់ពុ�កាារច្ឆិ�ះហតិលេ�ខាលេ�ើកិាច្ឆិីក្រពុមលេក្រពុៀង

សានុីភិាាពុ��ក្រកាុង�ារ�សាកំា�ងខែខត��ា ឆ្នាំាំ�១៩៩១មកា 

លេម�កឹានុា�ខែខែរក្រកាហម�នុ��ពុានុលេ�ើកិាច្ឆិកី្រពុមលេក្រពុៀងលេនុះ 

លេហើយពុ�ាយាម�ងែាក់ា��ក់ាារលេ�ះលេឆ្នាំោំត។ លេហត�លេនុះ 

ក្រកាមុខែខែរក្រកាហម�នុពុ�ាយាម��ភ័ាយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ �ិ�ផ្សាើូវិ 

នុងិលេធាើើសាកាមែភាាពុលេផ្សា�ងៗជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ លេ�ើមី�រារា�ងកាារ 

ក្រ�ក្រពុតឹលីេ�ៅនៃនុកាារលេ�ះលេឆ្នាំោំត។ ក៏ា�ា�ខែនុ ីក្រកាមុខែខែរក្រកាហម

�នុ��ួ��រាជ្ឈ័យយាាង��ណ្ឌ�។ លេនុៅកំា�ងខែខឧសាភាា 

ឆ្នាំាំ�១៩៩៣ លេសាីើរខែត៩០ភាាគំរយនៃនុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុសា�ិធិ

លេ�ះលេឆ្នាំោំត �នុអនុ�វិតសីាិ�ធិរ�សា់ខើនួុ។

 លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ��លេធាើើ��លេណ្ឌើរលេ�ើមី���លេពុញកាារងារ

ឲ្យ�អ៊�នុតាក់ា ខំ��លេធាើើ��លេណ្ឌើរកាំ�ងកាា�វិភិាាគំជ្ឈាក់ា�ាក់ា លេ�ើមី�
 

ឲ្យ�អងគភាាពុសានុីសិា�ខអាច្ឆិរកា�ាសា�វិតិភិាាពុ នុងិក្រតួសាក្រតាយ 

ផ្សាើូវិសាក្រមា�់ខំ����កាជ្ឈាម�នុ។ ក៏ា�ា�ខែនុ ីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាាមញ្ចា
 

មិនុ��ួ��នុកាារកាារពុារពុិលេសាសាយាាង�លូេច្ឆិះំលេ�។

 លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកីា� នុាលេពុ�ច្ឆិ�ងសា�ីហ ៍ ឬ

នៃ�ៃឈូ�់សាក្រមាកាខើះ �នុាី�់ពុ��សា�នុកិាច្ឆិលីេ�ើកា���ូង

រ�សាខ់ំ�� ខំ���នុសាលេក្រមច្ឆិច្ឆិតិលីេធាើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅកាានុក់្រកាងុក្រពុះ
 

សា�ហនុ�តាមរយ�រ�យនុ។ី �ចូ្ឆិកាាររ�ពុងឹ��កា ខំ��ក្រតូវិ�នុ

�ងែាក់ា��លេណ្ឌើរលេ�ោយក្រកាមុខែខែរក្រកាហម។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ 

មានុ�ាហានុលេសាើៀកាពុាក់ាឯកាសាណ្ឌឋានុលេ�ើមី�គំ�រាម��់

��គំគ�កិារ�សាអ៊់�នុតាក់ា។ ជ្ឈនួុកាា� អំកា�ា�ងលេនុោះលេមើ� 

លេ�ៅហាក់ា�ចូ្ឆិជ្ឈាក្រកុាមឧ�ាីមខែខែរក្រកាហម ឯជ្ឈនួុកាា��ចូ្ឆិជ្ឈា 

�ាហានុរ�សា់រ�ឋាភិា��។ មិនុខើ�់�ាអំកា�ា�ងលេនុោះ

ជ្ឈាក្រកុាមណ្ឌាលេ� អំកា�ា�ងលេនុោះខែតងជ្ឈ�រតិ�ារក្រ�ក់ាពុ�អំកា

ឆ្នាំើងកាាតផ់្សាើវូិជ្ឈាត។ិ លេ�ោយសាារខំ��អាច្ឆិនុយិាយភាាសាាខែខែរ

�នុ ខំ��អាច្ឆិច្ឆិរច្ឆិានុងិ�នុ�ី�លេណ្ឌើរលេ�ៅម�ខលេ�ៀត។

 ជ្ឈាលេកាែងមំាក់ាខែ��ធា��ឹងកាី�លេឡុើងលេនុៅកាំ�ង��ក្រកាុង

ភាំ�លេពុញ ខំ���នុក្រគំានុខ់ែត�នុសាគា�អ់�ពុ�ក្រកាុងក្រពុះសា�ហនុ�

តាមរយ�លេសាៀវិលេភាៅសាកិា�ាអ�ពុ�ភូាមិវិ�ិ�ាលេនុៅ�ាំក់ា�ឋាម 

សាកិា�ា។ លេក្រកាៅពុ�កាារលេធាើើ��លេណ្ឌើរតាមរ�លេភាើើងគួំរជ្ឈា��រ�កា 

រាយលេ�ៅកាានុក់្រកុាង�ត�់��ងលេនុោះ ខំ���នុក្រតមឹខែតលេធាើើ��លេណ្ឌើរ 
លេ�ៅកាានុល់េខតតីាខែកាវិ លេ�ើមី�លេ�ៅសាួរសា�ខ��កាខជ្ឈ��នូុមំាក់ា 

លេ�ៀតខាងមីាយរ�សា់ខំ��។ 

 �ខែនុមិលេ�ើសាពុ�លេនុះ កា�ណ្ឌាតផ់្សាើូវិពុ�ភាំ�លេពុញលេ�ៅកាានុ់

ក្រកុាងក្រពុះសា�ហនុ� សាិតិលេក្រកាោមកាារសាាិ�នុាជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុឆ្នាំាំ�កំា�ង 
អំ្នឡុ�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០។ �នុាី�់ពុ�លេនុោះមកា សាន្ត្រីងគាម 
ក៏ា�នុឆ្នាំា�លេឆ្នាំះលេឡុើង លេនុៅច្ឆិ�ង�សាវិត�រ�៍�៦០នុងិលេ�ើម

�សាវិត�រ�៍�៧០។

 នុារយ�កាា�ជ្ឈាង៣០ឆ្នាំាំ�លេក្រកាោយមកា លេ�ើ�ខំ���ងឹ

�ា ខំ���នុសាគា�ក់្រ�លេ�សារ�សាខ់ើនួុ�នុតចិ្ឆិតចួ្ឆិណ្ឌាសា។់ 

នុាលេពុ�កានុើងលេ�ៅ ខំ��គិំត�ាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈាមិនុលេធាើើ
 

��លេណ្ឌើរលេ�សាច្ឆិរណ៍្ឌលេនុៅកំា�ងមាត�ក្រ�លេ�សារ�សាខ់ើនួុលេ�។ 

លេ�ោយសាារខែតកាតាីជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ រួមមានុ លេសា�ឋកិាច្ឆិ ីជ្ឈ�វិភាាពុ 

មលេធា�ោ�យលេធាើើ��លេណ្ឌើរជ្ឈាលេ�ើម ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈាមិនុអាច្ឆិ

លេធាើើ��លេណ្ឌើរខែសាើងយ�អ់�ពុ�ក្រ�លេ�សារ�សាខ់ើនួុ។ លេហត�លេនុះ 

លេយើងមិនុ�នុ�ងឹលេក្រច្ឆិើនុអ�ពុ�ក្រ�សាា�អងគរវិត ីឬត��នុល់េឆ្នាំរំ

��៏ើឹងលេ�ើើយលេនុោះលេ�។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១

 លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ��ធា��ងឹកាី� ឪពុ�ការ�សាខ់ំ��លេធាើើកាារងារ

ពុ�ក្រពុកឹា���់ៃាច្ឆិ។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ លេ�ោយមានុ

មីាយខំ��ជ្ឈាអំកា�ា�សាើឲ្យ��រលិេភាោគំជ្ឈាលេរៀងរា�ន់ៃ�ៃ។ លេនុៅ

លេរៀងរា�់នៃ�ៃអា�ិត� លេយើង�នុក្រតមឹខែតខើាយខើ�់អ�ពុ�

ជ្ឈ�វិិតក្រ�ច្ឆិា�នៃ�ៃ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ ខំ��មិនុខែ��សាគា�់ពុាកា��ា

វិសិា�មកាា�លេនុោះលេ�។ លេនុៅរា�់�សាវិត�រល៍េក្រកាោយមកា 

លេ�ើ�ខំ��យ�់អ�ពុ�អតនិុយ័នៃនុពុាកា�វិិសា�មកាា�លេនុះ។

 �ចូ្ឆិគំាំលេ�ៅនុងឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈា�នៃ�លេ�ៀតខែ�រ ខំ��

�នុក្រតមឹខែតឮអ�ពុ�ក្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ� តាមរយ���នុ�កាលេភាើង

នុងិ��ច្ឆិលេក្រមៀង។ �លូេច្ឆិះំ ខំ��មិនុ�នុ�ងឹលេសាោះ�ាលេយើង

មានុ��ក្រកាងុតាម�លេណី្ឌោយមាតស់ាម�ក្រ� លេនុៅលេពុ�ខែ��

ខំ���នុលេ�ើញក្រកាុងក្រពុះសា�ហនុ����ូង�ងែសា់។ 

 លេក្រកាៅពុ� លេ�សាភាាពុ�ស៏្រីសាសា�់ែឯកា មូ�លេហត្តាមួិយលេផ្សា�ង 

លេ�ៀតខែ��ខំ��ច្ឆិង់លេ�ៅកាានុក់្រកាងុក្រពុះ�ហីនុ� �ឺលេ�ោយសាារ 

ខែតលេ�ោកាជ្ឈ��ាវិ ច្ឆិាកា�ើ�នុ លេកាណឺ្ឌឌី�។ លេនុៅកំា�ង�សាវិត�រ៍

�នា១ំ៩៦០ ជ្រាពះអ្នងគ�ចា� ់និមេរា៉ោត្តាា� �ហី្វិនិ ិ�និដាាក់មេ�ះោះ

�ងវិ�ិ�មួយតាមលេឈូែោះសាើាម�រ�សាល់េ�ោកាជ្ឈ��ាវិ គឺំលេ�ោកា 

ក្រ�ធាានុាធា�ិត�សាហរ�ឋអាលេមរកិា ច្ឆិនុ លេកាណឺ្ឌឌី� ប្រែដាលីជ្រាត្តាូវ

�និមេ�ិ�ឃាាត្តាមេនិៅថ្ងៃថៃទីូ២២ ប្រែខ្ញុំវចិាិកិា �នា១ំ៩៦៣។

 លេនុៅលេពុ�ខែ��លេ�ោកាជ្ឈ��ាវិលេធាើើ�សា�នុកិាច្ឆិឯីកាជ្ឈនុ

�កកានុជ់្រាបមេទូ�ក�ិុ�ា ប្រែដាលី�ិនិប្រែ�និកនងិផ្សាូូវការា៉ទូូត្តា លេនុៅ

ខែខវចិាិកិា ឆ្នាំាំ�១៩៦៧ ជ្រាពះអ្នងគ�ចា� ់និមេរា៉ោត្តាា� �ហី្វិនិ ិ�និ 

អលេញ្ចើ ើញលេ�ោកាជ្ឈ��ាវិឲ្យ�សាលេមុោធាវិ�ិ�លេនុោះ។ លេនុៅវិយ័លេកាែង 

ខំ��មានុកាារច្ឆិា�់អារមែណ៍្ឌជ្ឈាខើា�ងច្ឆិ�លេពុោះក្រ�ធាានុាធាិ�ត� 

ច្ឆិនុ លេកាណឺ្ឌឌី� នុងិលេ�ោកាជ្ឈ��ាវិ ច្ឆិាកា�ើ�នុ លេកាណឺ្ឌឌី�។ អំកា

�ា�ងពុ�រគឺំជ្ឈាជ្ឈនុគំ�រូ ខែ��ជ្ឈាកាមើា�ងជ្ឈ�រ�ញច្ឆិិតីឲ្យ�ខំ��

សាលេក្រមច្ឆិកាី�ស្រីសានៃម គឺំលេ�ៅកាានុស់ាហរ�ឋអាលេមរកិា។ លេនុះក៏ា 

អាច្ឆិនុយិាយ�នុ�ា គឺំជ្ឈាអើ�ខែ��ជួ្ឈយលេស្រីសាោច្ឆិស្រីសាង់

ជ្ឈ�វិិតខំ��ពុ�រ��ខែខែរក្រកាហម។

មេនិៅចាិងទូ�វត្តា�រា៉�៍នាំ២០០០ និងិមេនិៅទូ�វត្តា�រា៉ ៍
�នាំ២០១០ ជ្រាប�ា�និក�ិុ�ា�ានិការា៉មេពញនិយិ�កនិងការា៉
មេលីងកីឡាានិងិ�ក�ះភីាពនិានិាមេនិៅមេលី�ថ្ងៃផ្សាាទឹូកមេនិៅត្តាា�
�ាត្តា�់�ិជ្រាទូ។ រូា៉បថត្តា�នាំ ២០១៤ ។  
(�ាំង យិ/��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)

4 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១

 ការរឭំកដ៏នៅក្រុ�តក្រុ�តពតីអំំពើ�ើក្រុបំល័យពូជសា្ៃ៍

សខ ែរក្រុកហមនៅ�កុពុងសដៃ្មកុ្រុទដ៏ស្រ្្់ក្រុតកាលមយួ

 នុា�ា�នុែានុ�សាវិត�រល៍េក្រកាោយៗមកា ខំ��ខែតងក្រតឡុ�់លេ�ៅ

កាានុក់្រកុាងក្រពុះសា�ហនុ�វិញិ ជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុលេ�ើកាលេក្រច្ឆិើនុសាា ជ្ឈាកាារ 

សាក្រមាកាកាម�ានិាច្ឆិ�ងសា�ាហ ៍ឬជ្ឈា��មេ��រកាម�ានិាជ្ឈា 

ក្រកាុមជ្ឈាមួយនុឹង��គំគ�ិកាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា

រ�សា់ខំ��។

 ក៏ាប�បិ្រែនិា ទូ��និកិចាច�ួយរា៉ប�ខ់្ញុំាិមំេនិៅកនិង�នា១ំ៩៩៧ 
 

�នុលេក្រកាើនុរ�ឭកាខំ��អ�ពុ�ភាាពុក្រពុឺក្រពុួច្ឆិនៃនុរ��ខែខែរក្រកាហម  
ប្រែដា�បនិាដាតិ្តាដាា�មេនិៅកនងិជ្រាបមេទូ�ក�ិុ�ារា៉ហ្វិតូ្តា�កទូលី់

មេពលី�ច្ឆិី��ីនុ។ំ

 ��លេណ្ឌើរកាម�ានុនីុាច្ឆិ�ងសា�ហីមួ៍យ ច្ឆិ�នៃ�ៃ��៣១ ខែខ 

ត��ា ខែ��ជ្ឈាកាារអ�អរ��ព់ុធិា�ច្ឆិលេក្រមើនុក្រពុះជ្ឈនុែរ�ស់ា

ក្រពុះមហាកា�ក្រត សាលេមីច្ឆិ នុលេរោតមី សា�ហនុ� ខំ���នុសាលេក្រមច្ឆិ

ច្ឆិតិលីេធាើើ��លេណ្ឌើរជ្ឈាមួយក្រកុាមក្រគំសួាាររ�សាខ់ំ��លេ�ៅកាានុក់្រកុាង

ក្រពុះសា�ហនុ�។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ���នុមកា��់ក្រកាុងក្រពុះ 
សា�ហនុ� លេនុៅ��លេនុះគំែានុមនុ�សា�លេសាោះ។ លេនុៅឯសាណ្ឌឋាគំារ 

អំកជ្រា�ប់ជ្រា�ង�និជ្រា�ប់មេយ�ងថា �ន្ត្រីនុី�រា៉ដាឋាភិី�លីនិងឹ�កា 

កាានុ�់�លេនុះ។ �ាហានុនុងិមន្ត្រីនុី��ា�ូ�សា នុងឹបិ�ក្រកុាងលេ�ើមី� 

��ួ�សាើាគំមនុម៍ន្ត្រីនុី�រ�ឋាភិា��រូ�លេនុោះ។

 អំកាក្រគំ�់ក្រគំងសាណ្ឌឋាគំារ�នុក្រ��់ខំ��លេ�ៀត�ា ខំ��មិនុ

អាច្ឆិសាាំក់ាលេនុៅកាំ�ង�នុ�់ីសាណ្ឌឋាគំារខែ��ខំ���នុកាក់ារួច្ឆិ

លេនុោះលេ� លេ�ោះ��ជ្ឈាខំ���នុ�ូ�ាត់ក្រ�ក់ាជ្ឈាម�នុលេហើយកាី�។ 

សាណ្ឌឋាគំារលេនុះ គឺំជ្ឈាសាណ្ឌឋាគំារ�ែគួំរសាមនុាលេពុ�លេនុោះ 

លេហើយអំកាក្រគំ�់ក្រគំងសាណ្ឌឋាគំារមិនុអាច្ឆិ��លិេសាធាច្ឆិ�លេពុោះ

មន្ត្រីនិារី�ឋាភិា ��រូា៉�លេនុោះលេ�។ សាណ្ឌឋាគំារលេនុះ មានុក្រ�មាណ្ឌ 

១០�នុ�់ី លេហើយមន្ត្រីនុី�រ�ឋាភិា��រូ�លេនុោះ �នុកាក់ាយកា

�ា�ងអសា។់ លេហត�លេនុះ អំកាក្រគំ�់ក្រគំងសាណ្ឌឋាគំារ�នុលេសាំើ

ឲ្យ�ខំ��សាាំក់ាលេនុៅជ្ឈាមួយ��គំគ�កិាសាណ្ឌឋាគំារ លេនុៅកំា�ង�នុ�់ី

តចូ្ឆិមួយជ្ឈា�លេណី្ឌោះអាសានុសំាិនុ។

 ខ្ញុំាិទិំូកឲ្យូបងស្រា� ីនុិង�ាាយរា៉ប�ខ់ំ���នាក់ាមេនិៅ��ឋា�ារា៉  

ចំាប្រែ�កឯខំ���និមេចាញមេទូៅស្រា�ូបយកខ្ញុំូ�់អ្នាកា�មេនិៅត្តាា�

លេឆ្នាំរំសាម�ក្រ�។ “លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ���ូរសាពុលីេ�ៅកាានុ�់ងស្រីសា� 
ខំ��នុាលេពុ��នុាី�់មកា គំាតម់ានុកាារភិាតភ័ាយនុយិាយ�ិនិ

ចាង់មេចាញ។ �ាត់ភ័ាយញញ័រា៉មេនិៅមេពលីនុិ យាយទូូរា៉�ពា។ 

ខំ���នុសារួគំាត�់ាមានុលេរឿងអីិ្នមេក�តលេឡុើង?” គំាត់�នុក្រ��់ 

�ា៖ “ខែខែរក្រកាហមលេនុៅទីូលេនុះ។ ខែខែរក្រកាហមលេនុៅសាណ្ឌឋាគំារលេនុះ។”

 លេនុោះគឺំ លេអៀង សាារ� អត�តលេម�កឹានុា�ខែខែរក្រកាហម 

ខែ���នុផ្សាាីច្ឆិខ់ើនួុ និងិច្ឆិ�ះច្ឆិ�ូជ្ឈាមួយរាជ្ឈរ�ឋាភិា��កាមុ�ជ្ឈា 
កំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៦។ �ងស្រីសា�រ�សាខ់ំ��មានុកាារ�រមាច្ឆិ�លេពុោះខំ�� 

 ពុ�លេក្រពុោះ�ា ខំ��លេធាើើកាារលេសា�ើ�អលេងាតអ�ពុ�ខែខែរក្រកាហមលេនុៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា។ ច្ឆិ�លេពុោះខំ�� ខំ��លេងឿងឆ្នាំៃ�់�ា 
 លេហត�អើ��នុជ្ឈាអំក�ា�ងលេនុោះលេនុៅខែតរ�ខានុ��់�ងស្រីសា�ខំ��?  

មេហ្វិត្តាអីិិ្ន�និ�ាអ្ននកទូាងំមេនិោះមេនិៅប្រែត្តា�ាការា៉�រំា៉ា�កំប្រែហ្វិង

ចាមំេពោះបងស្រា�ខី្ញុំាិនំិងិ�ាាយខ្ញុំាិ ំ ប្រែដាលី�ា�និរា៉ងមេជ្រា�ោះលេ�ោយ 

សាារអំកា�ា�ងលេនុោះ?

 មេនិៅមេពលីប្រែដាលីខ្ញុំាិជំ្រាត្តាឡាប់�ក��ឋា�ារា៉វញិ �ានិកង 
អងគរកា�លេនុៅពុាសាលេពុញ ក៏ា�ា�ខែនុលីេ�ោយសាារខែតភាាគំលេក្រច្ឆិើនុ

�នុ�ងឹ�ា ខំ��ជ្ឈានុរណ្ឌា អំកា�ា�ងលេនុោះអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ខំ��ច្ឆិ�ូ

លេ�ៅកំា�ងសាណ្ឌឋាគំារ។ ខំ���នុលេ�ៅនុយិាយជ្ឈាមួយ�ងស្រីសា�

នុងិមីាយរ�ស់ាខំ��។ លេយើងជ្ឈា�់លេនុៅកំា�ងគំ�ការ�សា់ខែខែរ
 

ក្រកាហមលេ�ៀតលេហើយ។ 

 នុាលេពុ��នុាី�់កំា�ងនៃ�ៃ�ខែ�� ខំ���នុលេផ្សាំើសា���ក្រតមួយ

លេ�ៅកាានុ ់លេអៀង សាារ� លេ�ោយលេសាំើសា��សារួនុា�គំាត�់ាក់ា�ង

នុងឹឯកាសាារមួយច្ឆិ�នុនួុនៃនុរ��ខែខែរក្រកាហម។ លេនុៅលេមាោង 

១០យ�់ ជ្ឈ�នុយួកាាររ�ស់ា លេអៀង សាារ� លេឈូែោះ ឡុ�ង នុរនិុ ី 
�នុក្រ��់ខំ��ឲ្យ��ូរសាពុលីេ�ៅកាានុ�់នុ�់ីរ�ស់ាគំាត។់ ខំ��ក៏ា 
�នុលេធាើើតាម។ លេយើង�នុជ្ឈខែជ្ឈកាគំាំអសា់មួយស្រីសា�ក់ា។ 

គំាត�់នុក្រ��់ខំ���ា ឯកាសាារ�ា�ងលេនុោះ�ចូ្ឆិជ្ឈាក្រតមឹក្រតូវិ 

លេហើយ�នុអលេញ្ចើ ើញខំ��លេ�ៅកាានុន់ៃ�ា�ិនុ គឺំជ្ឈាត��នុមួ់យ

សាិតិលេនុៅឯភាាគំ�សាីមិនៃនុក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា ខែ��សាិតិលេនុៅ

លេក្រកាោមកាារក្រគំ�់ក្រគំងរ�សា់ លេអៀង សាារ�។

 លេនុៅយ�់លេនុោះ ខំ��លេ�កាមិនុ�ក់ាលេសាោះ។ ខំ��ច្ឆិង់�ញ្ញាើក់ាឲ្យ�
 

ច្ឆិីាសា់�ានុងឹគំែានុនុរណ្ឌាមកាលេគំោះ�ើារ�នុ�់ីរ�ស់ាខំ��។ 

អារមែណ៍្ឌរ�សាខ់ំ��លេនុៅលេពុ�លេនុោះហាក់ា���ចូ្ឆិជ្ឈា “លេក្រតៀម 
ខើនួុរួច្ឆិជ្ឈាលេស្រីសាច្ឆិលេ�ើមី�តតា�ងនុងិក្រ�យ��ធ” ខែ���នុ�� ់
��កាពុ�រ��ខែខែរក្រកាហម។ ខំ��ក្រ��់ខើនួុឯង�ា ខំ��និងឹមិនុឲ្យ� 

អើ�លេកាើតលេឡុើងលេ�ើខើនួុខំ��មីងលេ�ៀតលេ�។ ខំ��នុងឹមិនុឲ្យ�ខែខែរ
 ក្រកាហម�ាះពុា�ខ់ំ�� នុិងក្រកាមុក្រគំួសាារ�ា�ខ់ែតលេសាោះ។ខំ��

មេជ្រាត្តាៀ�ខ្ញុំូនួិរួា៉ចា�ាមេស្រា�ចាមេដា��ីតី្តាថ្ងៃដា ជ្រាប�និិមេប��ានិមេរា៉ឿងអីិ្ន

លេកាើតលេឡុើង។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 5



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២១

 លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខំ��សារលេសារព័ុត៌មានុ�មែិតអ�ពុ�អើ�

ខែ��ខំ���នុជ្ឈួ�ក្រ��ះលេហើយលេផ្សាំើលេ�ៅកាានុក់ាាខែសាត លេខម

�ូឌីា លេ��� ខែ��ខំ��សាគា�អំ់កានុពិុនុធលេនុៅ��លេនុោះ។ ខំ��ក្រគំានុ់
 

ខែតច្ឆិង់ឲ្យ�គំាត�់ងឹអ�ពុ�អើ�ខែ���នុលេកាើតលេឡុើង លេ�ើមី�ក្រជ្ឈា�

ជ្ឈា��ណឹ្ឌង��កាជ្ឈាម�នុ។

 ខំ��ភាាំក់ាលេឡុើងលេនុៅលេមាោង៥ក្រពឹុកា នុងិច្ឆិ�ះលេ�ៅជ្ឈានុល់េក្រកាោម 
នៃនុសាណ្ឌឋាគំារ តាមកាារណ្ឌាតជ់្ឈួ�រ�សា ់លេអៀង សាារ� ក៏ា 

�ា�ខែនុកីាខែនុើង��ួ�លេភាៀំវិលេនុៅជ្ឈានុល់េនុោះ�លេ�សាែាត។ ខំ���នុ 
��ួ�នុងិរកា�ា��កាច្ឆិ�ណ្ឌារមួយ ខែ��លេក្រកាោយមកាខំ���នុ 
ក្រ�គំ�់ជ្ឈូនុលេ�ៅអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិិសាាមញ្ចាកំា�ងត��ាកាារ

កាមុ�ជ្ឈា ខែ��ក្រតូវិ�នុសាគា�់�ាជ្ឈា សាា�ាកាី�ខែខែរក្រកាហម។

 លេនុៅកាំ�ងច្ឆិ�ណ្ឌារលេនុោះ លេអៀង សាារ� នុយិាយ�ានុងឹ

លេរៀ�ច្ឆិ�លេពុ�ជួ្ឈ�ខំ��លេនុៅលេពុ�លេក្រកាោយ។ ក្រគំានុខ់ែតជ្ឈា��គំគ�

វិយ័លេកាែងមំាក់ា លេហត�អើ� ខំ��ហា៊នុលេមើាះកាំ�ងកាារស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិអំ្នពុ� 

រ��ខែខែរក្រកាហមរ�សាក់ាមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ� ក៏ា�ា�ខែនុលីេ�ើ 
ខំ��ច្ឆិង់ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិពុិ តខែមនុ ខំ��ក្រតូវិខែតលេ�ៅកាានុន់ៃ�ាលីនិិ ប្រែដាលី 

�ាត្តាបំនិ�ួ់យ�ិិត្តាមេនិៅប្រែប�កប�ចិ�ជ្រាបមេទូ�ក�ិុ�ា សាិតិ

លេក្រកាោមកាារក្រគំ�់ក្រគំងរ�សា់ លេអៀង សាារ� ។ ច្ឆិ�ណ្ឌារលេនុោះ

មានុលេសាច្ឆិកាី�ក្រតឹមខែតពុ�រលេ�ៅ���នុាីត់�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ ខំ���នុ

អានុច្ឆិ�ណ្ឌារលេនុោះសាាច្ឆិ�ះលេឡុើងជ្ឈាង��់�ង។ លេតើច្ឆិ�ណ្ឌារ

លេនុះគឺំជ្ឈា�ិខតិអលេញ្ចើ ើញ ឬជ្ឈា�ិខតិគំ�រាម? ពុ�លេក្រពុោះ 

�ាលេនុៅកាំ�ងភាាសាាខែខែរ លេនុៅលេពុ�ខែ��អំកាលេក្រ�ើក្រ�សា់

គំ�ណ្ឌនុាមច្ឆិ�នុនួុ���ង លេនុះសា�ញ្ញាើក់ាអ�ពុ�កាារគំ�រាម។  

ខំ��មានុអារមែណ៍្ឌលេកាីៅក្រកាហាយយាាងខើា�ង។

 លេនុៅលេពុ�ខែ��ក្រកុាមខែខែរក្រកាហមលេនុោះច្ឆិាកាលេច្ឆិញលេ�ៅ  

លេយើងហាក់ា���ចូ្ឆិជ្ឈា�នុច្ឆិាកាផ្សា�តពុ�រ��ខែខែរក្រកាហមមីង

លេ�ៀតអ��ច្ឆិឹង។ មនុ�សា�មំាលេនុៅកំា�ងសាណ្ឌឋាគំារញញឹម 
ញខែញម នុងិធាូរក្រ�ូងលេនុៅលេពុ�ខែ��ក្រកុាមខែខែរក្រកាហម

ច្ឆិាកាលេច្ឆិញលេ�ៅ�ត។់

 លេនុៅតាមផ្សាើូវិក្រតឡុ�់មកាកាានុ�់�ក្រកាុងភាំ�លេពុញវិិញ ខំ��

�នុ��ួ��ូរសាពុពីុ�អំកាយកាពុត័ម៌ានុជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុរូ�។ អំកា

�ា�ងលេនុោះច្ឆិង់��ួ�ព័ុតម៌ានុពុសិាាីរអ�ពុ�កាារលេពុើ�ក្រ��ះ

រ�សា់ខំ��ជ្ឈាមួយនុងឹ លេអៀង សាារ�។ កាាខែសាត លេខម�ូឌីា 

លេ��� ពុតិជ្ឈា�នុច្ឆិ�ះផ្សា�ាយ�ខិតិខែ��ខំ���នុលេផ្សាំើជូ្ឈនុជ្ឈា

��ណឹ្ឌងលេនុោះខែមនុ។

 �នុាី�់មកា ខំ���នុ��ួ��ូរសាពុពីុ�ជ្ឈនុជ្ឈាតខិែខែរមំាក់ា

រសាល់េនុៅឯសាហរ�ឋអាលេមរកិា ខែ��គំាត�់នុនុយិាយមកា 

កាានុខ់ំ���ា “កា�សាាកា លេហត�អើ��នុជ្ឈាអំកាមិនុសាមើា�់ លេអៀង 

សាារ� លេច្ឆិោ�? អំកាគួំរខែត�ញ់សាមើា�់វិា”។ ��រសាមំាក់ា

លេនុោះក្រ��់ខំ���ា គំាត់�នុ�ត់�ង់មីាយនុងិសាមាជ្ឈិកា

ក្រគំួសាារជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុលេក្រកាោមរ��ខែខែរក្រកាហម។ ខំ���នុត�

លេ�ៅគំាត់វិិញ�ា ���ូង�ងែស់ា ខំ��គំែានុកាា�លេភាើើងលេនុៅកំា�ង

នៃ�លេ� លេហើយ�ខែនុមិពុ�លេនុះ ខំ��លេ�ីជ្ឈាំច្ឆិ�លេពុោះ��លេណ្ឌើរកាារ

ខែសាើងរកាយ�តីិធាម៌។ ខំ��មិនុច្ឆិង់លេធាើើអើ� ខែ�� លេអៀង សាារ� 

�នុលេធាើើមកាកាានុល់េយើង�ា�ងអសា់គំាំលេ�។

 �នុាី�់ពុ�ខំ��មកា���់�ក្រកាងុភាំ�លេពុញវិញិ ខំ���នុលេ�ើញ

�ារា៉ពត័្តា�៌ានិទូាងំអ្ន��់និចាះិផ្សា�ាយអំ្នពកីារា៉មេព�បជ្រាបទូះ 

រ�សាខ់ំ��ជ្ឈាមួយនុងឹ លេអៀង សាារ�។ លេក្រកាោយមកា លេអៀង សាារ� 
ក្រតូវិ�នុកាាតល់េ�ោសាលេនុៅឯសាា�ាកាី� ខែខែរក្រកាហម ពី�� 

ឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុ�សា�ជ្ឈាតិ ។ លេអៀង សាារ� �នុសាើា�់

កាំ�ងអំ្នឡាងិលេពុ�ជ្ឈា�់���ខើនួុកំា�ងឆ្នាំាំ�២០១៣ លេនុៅម�នុលេពុ�

កាារលេច្ឆិញសាា�ក្រកាមសាលេក្រមច្ឆិលេ�ោសា។

 លេនុៅកំា�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�២០០០ នុងិលេ�ើម�សាវិត�រ៍

ឆ្នាំាំ�២០១០ ខំ��ឧសា�ាហល៍េ�ៅកាានុក់្រកាុងក្រពុះសា�ហនុ�។

 �ចូ្ឆិលេ�ៅនុងឹអងគកាារមិនុខែមនុរ�ឋាភិា��នុងិក្រកាុម 

ហ៊�នុ�នៃ�លេ�ៀតខែ�រ ខំ��នុា���គំគ�កិារ�សាខ់ំ��លេ�ៅកាានុក់្រកាងុ

ក្រពុះសា�ហនុ�កាំ�ងអ�ឡុ�ងនៃ�ៃឈូ�់សាក្រមាកា លេ�ើមី�ក្រ�ជ្ឈ��

ក្រ�ច្ឆិា�ឆ្នាំាំ�។ ខំ��ជ្ឈ�ួ�ូកាធា�មួយសាក្រមា�់��គំគ�កិា�ា�ងអសា ់

លេ�ៅលេ�ងលេកាោះលេ�ើមី�លេធាើើ��លេណ្ឌើរកាម�ានុផី្សា�ងលេក្រពុង។ 

លេយើងខែហ��ឹកាលេនុៅកាណី្ឌា�សាម�ក្រ�។ �នុាី�់មកាលេយើង

គំយគំនុន់ៃ�ៃ�ិច្ឆិពុាសានុងឹនៃផ្សាសីាម�ក្រ�។

 លេយើង�ា�ងអសា់គំាំជ្ឈានុចិ្ឆិកីាា�ខែតងសាាំក់ាលេនុៅ�� 

លេនុោះយាាងតចិ្ឆិច្ឆិ�នុនួុពុ�រយ�់។ ��លេនុះពុតិជ្ឈាស្រីសាសាស់ាែាត

ណ្ឌាសា ់ខំ��ច្ឆិង់ឲ្យ���គំគ�កិារ�សាខ់ំ��លេមើ�លេ�ើញលេ�សាភាាពុ

លេនុះ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ មានុកាខែនុើងសាាំក់ាលេនុៅខែ��ធារូនៃ�ើ

ជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ។

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈាមិនុចូ្ឆិ�ច្ឆិិតសីាាំក់ាលេនុៅកំា�ង�នុ�់ី

ខែតមំាក់ាឯងលេនុោះលេ�។ ខំ���នុជ្ឈ�ួ�នុ�់ីច្ឆិ�នុនួុពុ�រសាក្រមា�់

មនុ�សា��ួនុនុាក់ា លេ�ោយ��កា�នុ�់ីមួយឲ្យ�លេនុៅ��លេនុរ

លេច្ឆិោ�។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈាច្ឆិូ�ច្ឆិិតសីាាំក់ាលេនុៅជ្ឈ��គំាំ លេ�ើរ 

6 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

លេ�ងជ្ឈ��គំាំ, ញ� ា�រួមគំាំ នុងិលេមើ����់ាតជ់្ឈាក្រកាុម។ ខំ��

គិំត�ាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈាលេនុៅខែតរួ�រួមគំាំណ្ឌាសា់ លេហើយ

លេនុៅខែតផ្សា�ាភាើា�់លេ�ៅនុងឹលេ�ើមកា�លេណ្ឌើតរ�សា់ខើនួុ។

 ស្រីសា�លេពុ�ខែ��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈាច្ឆិា�់លេផ្សាីើមលេធាើើ 
��លេណ្ឌើរលេ�ៅលេ�ងកាម�ានុកី្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ� លេយើងសាលេងាត 

លេ�ើញមានុក្រគូំ�ាយលេនុៅតាមមាតស់ាម�ក្រ� លេកាែងៗក្រតាច្ឆិច់្ឆិរ 

�ក់ា�ា�ងឬមំាសា ់នុងិមនុ�សា�ធា�លេ�ើរ�ក់ាលេក្រគំឿងសិា�ីកាមែ។ 

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈា�នុសាគា�់ឈូ�តខែហ��ឹកា នុងិលេ�ើរ 
កាម�ានុលីេ�ើ លេឆ្នាំរំខ�ាច្ឆិ ់លេពុោ�គឺំ សាកាមែភាាពុខែ��ក្រតូវិ�និ 

រា៉ារា៉ាងំមេដាោយ�ន្ត្រីងគា� និងិ�មេ�ូោះអ្ន��់ាងពីរទូ�វត្តា�រា៉៍

កានុើងមកា លេនុៅរវិាង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៧០ នុងិ១៩៨០។ 

 លេឆ្នាំរំខ�ាច្ឆិ�់អ៏សាាីរ�លេនុះ គឺំ ជ្ឈាកាមែសា�ិធិ រ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

កាមុ�ជ្ឈា�ា�ងអសា។់ លេយើងអាច្ឆិលេ�ើញកាារផ្សាើាស់ា�ូីរ។ អំកា
 

�ក់ាច្ឆិា�់លេផ្សាីើម�ាក់ាពុ�ួរសាលេមើៀកា��ពុាក់ាសាក្រមា�់លេ�ងលេ�ើ 
លេឆ្នាំរំសាម�ក្រ� នុិងរ�សារ់�រនុានុាខែ���ាក់ា�ាញអត្តា�ិិ ជ្ឈនុ 

ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតខិែខែរ ជ្ឈាជ្ឈាងលេភាៀំវិលេ�សាច្ឆិរ។

 លេក្រកាោយមកាលេ�ៀត អាជ្ឈាំធារច្ឆិា�់លេផ្សាីើមច្ឆិាតវ់ិធិាានុកាារ

រកា�ាអនុាម័យលេឆ្នាំរំសាម�ក្រ� លេ�ោយតក្រមូវិឲ្យ�ត�ូ�ក់ាអាហារ 

រកា�ាគំមើាតពុ�នៃផ្សា�ឹីកា។ �នុាី�់មកាលេ�ៀត លេសាវិាកាមែឡុានុ 

ក្រកាុងក៏ាច្ឆិា�់��លេណ្ឌើរកាារ។

 ខំ��ខែតងខែតរ�នៃពុ�ា ��គំគ�ិការ�សា់ខំ��អាច្ឆិលេធាើើ��លេណ្ឌើរ

លេ�ៅកាានុក់្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ�តាមរយ�យនុលីេហោះពុ�លេក្រពុោះ

ខំ��លេជ្ឈឿជ្ឈាក់ា�ា ក្រ�សាិនុលេ�ើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈាអាច្ឆិលេមើ�
 

លេ�ើ ញ នុិងខែសាើងយ�ក់្រ�លេ�សារ�សាខ់ើនួុតាមខែ�នុសាម�ក្រ� 
និងិត្តាា�លីហំ្វិអ្នាកា� អ្ននកទូាងំមេនិោះនិងឹប្រែថទូាំ រួា៉�ទូាងំ

ការា៉ពារា៉ក្រ�លេ�សារ�សា់ខើនួុ។

 �លូេច្ឆិះំ ខំ��ខែតងខែតលេ�ើកា�ឹកាច្ឆិិតឲី្យ���គំគ�ិការ�សា់ខំ��

សាគា�់ពុ�ក្រ�លេ�សាខើនួុ ខែ��ជ្ឈ�រ�ញឲ្យ�អំកា�ា�ងលេនុះមានុ 
សាែារត�កាារពុារក្រ�លេ�សាជ្ឈាត�ិើ�តីតិខែតអាច្ឆិក្រ�ឈូមនុងឹ

�ញ្ញាាខើះ ពុ�លេក្រពុោះ�ាក្រ�លេ�សាលេនុះពុតិជ្ឈាស្រីសាស់ាក្រតកាា�

ជ្ឈាពុនុល់េពុកាណ្ឌាសា់។

 សាមូី�នុាលេពុ�សាពុើនៃ�ៃ ខណ្ឌ�ខែ��កាាររតឹ�នុីងឹកាារ 

លេធាើើ��លេណ្ឌើរកំា�ងអំ្នឡាងិជ្ឈ�ងឺរាតតីាត កូាវិ��-១៩ ក្រតូវិ�នុ 

�នុធ�ូនុយិភាើាម មនុ�សា�មំាអាច្ឆិលេធាើើ��លេណ្ឌើរលេឡុើងវិិញ ខំ��

ច្ឆិា�់លេផ្សាីើម�ញ្ចើូនុ��គំគ�កិារ�សាខ់ំ��លេ�ៅកាានុ�់�តា�ងលេផ្សា�ងៗ
 

ជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុកាខែនុើង។ ខំ��ច្ឆិង់ក្រ��់��់��គំគ�ិកា�ា�ងលេនុះ�ា 

អំកាក្រតវូិខែតលេ�ៅលេមើ�ក្រ�លេ�សាខើនួុ លេក្រពុោះ�ាក្រ�លេ�សាលេនុះ

គឺំជ្ឈាក្រ�លេ�សារ�សា់លេយើងមំាក់ាៗ។

 កាា�ពុ��ា�នុែានុសា�ីហម៍�នុ គឺំលេនុៅកំា�ងខែខត��ា ឆ្នាំាំ� 
២០២១ ខំ��សាលេក្រមច្ឆិច្ឆិតិលីេ�ៅកាានុក់្រកុាងក្រពុះសា�ហនុ�ជ្ឈាមួយ

��គំគ�ិការ�សា់ខំ�� លេ�ើមី�លេមើ�ឲ្យ��នុជ្ឈាក់ានុវូិកាារផ្សាើាស់ា

�ូីរខែ��ខំ��ធាើា�់�នុឮ�ាលេកាើតមានុលេឡុើងលេនុៅកំា�ងនុងិជ្ឈ��
 វិិញក្រកាុង។ លេ�ោយសាារខែតជ្ឈ�ងឺរាតតីាត កូាវិ��-១៩ ខំ��

មិនុខែ��លេ�ៅកាានុ�់�លេនុះតា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�២០១៩មកាលេមើាះ។

 លេនុៅលេពុ�ខំ��មកា�� ់ខំ��មានុអារមែណ៍្ឌ�លេ�សាែាត គឺំ�លេ�
 

សាែាតខែតមីង។ ខំ����់�លេងាើម។ អើ�ខែ��ខំ��ធាើា�់�នុសាគា�់
 

អំ្នពីក្រកាងុក្រពុះ�ហីនុ� គឺំ ខែ�ងមានុវិតមីានុលេ�ៀតលេហើ យ។ 

ខំ��ខែ�ងមានុអារមែណ៍្ឌស្រីសាសាស់្រីសាាយលេ�ៀតលេហើយ។

 �នុាី�់មកា ខំ��លេច្ឆិោ�សួារខើនួុឯង�ាលេតើខំ��លេកាើតអើ�។ ���ូង 
 ខំ��មិនុ�នុ�ងឹលេ��ាមានុលេរឿងអើ�លេកាើតលេឡុើង។ លេពុ�ខែ��

រ�យនុលីេ�ះពុយួលេ�ៅម�ខ លេ�ះ�ងូរ�ស់ាខំ��លេសាីើរខែតលេ�ោត

លេច្ឆិញលេក្រកាៅក្រ�ូងលេ�ៅលេហើយ។ ខំ��ភាានុភ់ាា�ងលេ�ោយពុ�ាយាម 
លេមើ��ាលេតើផ្សាើូវិ��ខែ�កាលេនុះសាិិតក្រតង់កាខែនុើងណ្ឌា លេហើយ

ផ្សាើវូិលេនុះលេឆ្នាំោុះលេ�ៅកាានុ�់�ណ្ឌា។ រា��់មេងិ��ា�ងអសាស់ា��ធខែត 

លេច្ឆិោ�ជ្ឈាសា�ណួ្ឌរមកាកាានុរូ់�ខំ��។

 �នុាី�់មកា ខំ��ធា�ញក្រ�ានុន់ុងឹខើនួុឯង លេហត�អើ��នុជ្ឈាខំ��
 សារួសា�ណួ្ឌរលេក្រច្ឆិើនុយាាងលេនុះ ��លេនុះគឺំជ្ឈាក្រកុាងក្រពុះសា�ហនុ�។

 អគំារភាាគំលេក្រច្ឆិើនុខែ��ខំ���នុលេ�ើញ មិនុ�ានុ�់ញី្ច�់

កាារសាាងសាង់ នុងិលេនុៅ��លេនុរ។ មនុ�សា�មំាក្រ��់ខំ���ា 

លេ�ោយសាារខែតជ្ឈ�ងឺឆ្នាំើង កូាវិ��-១៩ វិនិុលិេយោគិំនុ ខែ��ភាាគំ 

លេក្រច្ឆិើនុជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតចិ្ឆិនិុ �នុច្ឆិាកាលេច្ឆិញ ក៏ា�ា�ខែនុកីា�ពុ�ងក្រតឡុ�់

មកាវិិញ�លេណី្ឌើរៗលេហើយ។

 អគំារខែ���នុ�ញី្ច�់កាារសាាងសាង់ជ្ឈាសាាិពុរ 

ភាាគំលេក្រច្ឆិើនុគឺំជ្ឈាសាណ្ឌឋាគំារ នុងិកាាសា��ណូ្ឌ។ ខំ���ូច្ឆិជ្ឈា

មិនុលេ�ើញមានុធានុាគំារ អគំារអនុរីជ្ឈាតិ នុងិអគំារ

ពុាណិ្ឌជ្ឈើកាមែលេ�។

 ខំ��មានុអារមែណ៍្ឌ�លេ�សាែាតលេ�ោះ��អគំារ�ា�ងលេនុះ

សាិតិលេនុៅលេក្រតៀ�ក្រតាយាាងណ្ឌាកាី�។ អារមែណ៍្ឌ�លេ�សាែាតលេនុះ 

លេកាើតមានុលេ�ោយសាារខែតខំ��មានុអារមែណ៍្ឌ�ា ក្រកុាងលេនុះមិនុ 
ខែមនុជ្ឈាក្រកាងុរ�សាខ់ំ��លេ�ៀតលេឡុើយ។ ��លេនុះ�ចូ្ឆិជ្ឈា��កាខែនុើង

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 7



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

មួយលេផ្សា�ង មិនុខែមនុសាិិតលេនុៅកំា�ងក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា។ ផ្សាើូវិ

លេនុះមិនុខែមនុជ្ឈាអើ�ខែ��ខំ��ធាើា�់សាគា�់លេនុោះលេ�។ 

 លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកាី� ��ក្រកាងុលេនុះហាក់ា�ចូ្ឆិជ្ឈាលេក្រ�ើ 

ក្រ�សា់សាណ្ឌឋានុនៃនុ�ើង់លេហ�ឋារច្ឆិនុាសាម័ុនុ ធ��ក្រកុាងច្ឆិាសា ់ 

កាា�ពុ�អំ្នឡាងិ�សាវិត�រ�៍�៦០ លេ�ោយក្រគំានុខ់ែតពុក្រង�កា

��ហ�ផ្សាើូវិឲ្យ��ូ�ាយជ្ឈាងម�នុ លេ�ោយវវិឌ្ឍឍនុល៍េ�ៅជ្ឈាមហា 

វិិ��ខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។

 លេនុៅលេភាោជ្ឈនុ�យ�ឋានុកំា�ងសាណ្ឌឋាគំារមួយកាខែនុើង ជ្ឈនុ 
ជ្ឈាតចិ្ឆិនិុហាក់ា�ចូ្ឆិជ្ឈាលេនុៅក្រ�មូ�ផ្សាី��ខែតគំាំឯង។ ��គំគ�កិា

រ�សា់ខំ��មំាក់ាខែ��លេច្ឆិះភាាសាាច្ឆិិនុ ក្រតូវិ�នុលេរៀ�ច្ឆិ�ឲ្យ�

អងគ�យជ្ឈាមួយក្រកាមុជ្ឈនុជ្ឈាតចិ្ឆិនិុ ឯលេយើងវិញិខែ�រជ្ឈាក្រតវូិ

លេរៀ�ច្ឆិ�ឲ្យ�អងគ�យលេនុៅកាខែនុើងមួយលេផ្សា�ង។ សាមូី�ខែតលេឈូើ 
ច្ឆិាក់ាលេធាែញនុងិក្រកា�ាសាអនុាម័យ គឺំសា��ធខែតជ្ឈា��នុញិនុា� 

ច្ឆិូ�មកាពុ�ក្រ�លេ�សាច្ឆិិនុ។ ជ្ឈនុជ្ឈាតិច្ឆិិនុ�ា�ងលេនុោះលេក្រ�ើ 

ក្រ�សា់ខែតផ្សា�ិតផ្សា�រ�សា់ខើនួុ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។

 គំែានុលេក្រមច្ឆិកា�ពុត ឬផ្សា�តិផ្សា�រ�សាក់ាមុ�ជ្ឈា។ អាច្ឆិ

នុិយាយ�នុ�ាលេនុះលេកាើតមានុលេនុៅរយ�កាា����ូង 

មេហ្វិ�យអ្ននកទូាងំមេនិោះអ្នាចានិងឹមេជ្រាប�ផ្សាលីតិ្តាផ្សាលីរា៉ប�ក់�ិុ�ា 
លេនុៅលេពុ�លេក្រកាោយៗមកា ក៏ា�ា�ខែនុកីាតាីលេនុះគឺំជ្ឈាអើ�ខែ��គួំរ

លេ�ើកាលេឡុើង។

 ច្ឆិ�លេពុោះលេឆ្នាំំរសាម�ក្រ�សាាធាារណ្ឌ�វិិញ លេនុៅមានុលេឆ្នាំំរ 

សាម�ក្រ�មួយខែ��មនុ�សា�មំាអាច្ឆិលេ�ៅខែហ��ឹកា�នុ 

ខែតសាិតិលេនុៅឆ្នាំៃាយ។ មានុមិតភីាកិីាក្រ��់ខំ���ា លេឆ្នាំរំសាម�ក្រ�

សាាធាារណ្ឌ�ក្រតូវិ�នុ�ក់ា លេហើយក្រកាុមហ៊�នុខែ���ិញ

យកា នុងឹអភិាវិឌីឍលេ�ៅជ្ឈាលេឆ្នាំរំសាម�ក្រ�ឯកាជ្ឈនុ។

 ពុត័ម៌ានុ�ា�ងលេនុះ គឺំជ្ឈាពុាកា�ច្ឆិច្ឆិាមអារាម ខំ��រ�ពុងឹ

�ា រាជ្ឈរ�ឋាភិា��កាមុ�ជ្ឈាធាានុា�ានុងឹមានុលេឆ្នាំរំសាម�ក្រ�

សាាធាារណ្ឌ�លេនុៅកំា�ងក្រកាងុក្រពុះសា�ហនុ�។ ជ្រាប�ា�និក�ិុ�ា

អ្នាចា�ានិឱកា�ក��ានិាមេលីងមេនិៅទីូមេនិោះ។

 លេនុៅឯសាណ្ឌឋាគំារខែ��ខំ��សាាំក់ាលេនុៅ ��គំគ�កិាជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ

មកាពុ��ណី្ឌាលេខតលីេផ្សា�ងៗកំា�ងក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា លេ�ើមី�មកា

��លេពុញកាារងារ ពុ�លេក្រពុោះ�ាអំកា�ា�ងលេនុះ�នុ�ត់�ង់

កាារងារលេធាើើ លេ�ោយសាារខែតជ្ឈ�ងឺរាតតីាត កូាវិ��-១៩។ អើ� 

ខែ��ជ្ឈាកីា�សាងឹឹមរ�សា់អំកា�ា�ងលេនុះ គឺំក្រតឹមខែតអាច្ឆិ

�នុរីសា់ខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។

 តាមអើ�ខែ��លេយើង�និឮ លេសាីើរខែតមិនុមានុ ឬគំែានុកាារ 

ហើកឹហើនឺិការា៉ងារា៉ទូាលីប់្រែត្តាមេ�ោះមេនិៅ��ឋា�ារា៉ ពីមេជ្រាពោះ

មេភីាៀវភាាគំលេក្រច្ឆិើនុខែ��មកាលេ�ងខែ�ីងលេនុៅ��លេនុះ ក្រតូវិកាារ

ខែតលេសាវិាកាមែសាាមញ្ចា�ា�លេណ្ឌ ះោះ។

 អ្ននករា៉ត្តាត់្តា�ិនាក់ប្រែត្តាង�រា៉��ឹូងមេ��លីមេទូៅ��ិជ្រាទូ អ្នប្រែ�ាត្តា

អណូី្ឌង។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ��សារួនុា�គំាត ់គំាតក់្រ��់ខំ���ា គំាត់
 មកាពុ�លេខតលីេពុោធាស៍ាាត ់លេហើយមិនុខែ��លេ�ើញសាម�ក្រ�ពុ� 

ម�នុមកាលេ�។

នៅតើអនាគិតរបំ្់ក្រុកុងក្រុពះ្តីហៃុៃងឹសក្រុបំនៅ�ជាយ៉ាាងណា?

 លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ����លេពុញកាារងារជ្ឈា��គំគ�ិកាក្រតួត 
ពុិនុតិ�កាារលេ�ះលេឆ្នាំោំតមំាក់ារ�សាអ៊់�នុតាក់ា ខំ���នុជ្ឈួ�ជ្ឈា 
មួយនុងឹ លេតកា ងា�យ ខែ���នុ�លេងាើតគំណ្ឌ�កា�សាាធាារណ្ឌ 

រ�ឋអភិាវិឌីឍនុល៍េសារ�។ គំាត់គឺំជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតិខែខែរខែ���នុ

រស់ាលេនុៅឆ្នាំើងកាាត់រ��ខែខែរក្រកាហម មកាកាានុស់ាហរ�ឋ 

អាលេមរកិាកំា�ងនុាមជ្ឈាជ្ឈនុលេភាៀសាខើនួុលេនុៅកំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៨៥ 

រកាច្ឆិ�ណូ្ឌ��នុកាាក់ាកា�ពុ�អាជ្ឈ�វិកាមែ�ក់ានុ��ូណ្ឌាត ់

ច្ឆិាញ់ខែ�ីងអសា់ពុ�ខើនួុ នុងិធាើា�់�នុឧ�តមិា��់ក្រកាុម

ក្រគំួសាារជ្ឈនុលេភាៀសាខើនួុកាមុ�ជ្ឈាជ្ឈាង១០០ក្រគួំសាារលេនុៅឯ
 

សាហរ�ឋអាលេមរកិា កំា�ងច្ឆិ�ង�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៨០។ ខែខ� 
ភាាពុយនុឯីកាសាារមួយ�នុ�តអ�ពុ�ខែខ�ជ្ឈ�វិតិរ�សាគ់ំាត ់

មានុច្ឆិ�ណ្ឌងលេជ្ឈើង�ា “លេសាចី្ឆិនុ��ណូ្ឌាត់៖ ��លេណ្ឌើរជ្ឈ�វិិតពុ�

លេតោកាយាកាលេ�ៅជ្ឈាមានុក្រ�ពុ�ធានុរ�សាជ់្ឈនុលេភាៀសាខើនួុក្រកា� 
ក្រកាមំាក់ាខែ��ផ្សាើាស់ា�ូីរពុិភាពុលេ�ោកា” ក្រតូវិ�នុលេច្ឆិញ 
ផ្សា�ាយលេនុៅសាហរ�ឋអាលេមរកិាកំា�ងឆ្នាំាំ�២០២០ នុងិអាច្ឆិ

រកា�នុលេនុៅតាមក្រ�ពុ័នុធអ��នុធាឺខែណ្ឌត។

 លេនុៅកំា�ងអ�ឡុ�ងយ��ធនុាកាារលេ�ះលេឆ្នាំោំតឆ្នាំាំ�១៩៩៣ 

លេតកា ងា�យ ខែតងខែតនុយិាយ�ា ក្រ�សានិុលេ�ើគំាតជ់្ឈា�់លេឆ្នាំោំត 

គំាត់នុឹងអភិាវិឌីឍក្រកាុងក្រពុះសា�ហនុ�ឲ្យ��ូច្ឆិជ្ឈា��ក្រកាុង

ហ�ងកា�ងមួយលេ�ៀត ខែ��ជ្ឈា��ក្រកុាងមួយកំា�ងច្ឆិ�លេណ្ឌោម�� 
ក្រកាុងធា�ៗ លេពុោរលេពុញលេ�ៅលេ�ោយកា�លេណ្ឌើនុលេសា�ឋកិាច្ឆិកីាំ�ង

ត��នុអ់ាសា��អាលេគំយ៍ំ។

 លេ�ោយសាារខែត លេតកា ងា�យ នុងិកាី�ស្រីសានៃមរ�សាគ់ំាត,់ 

លេ�ោយសាារខែត លេអៀង សាារ� នុងិភាាពុភ័ាយខើាច្ឆិខែ�� 

លេអៀង សាារ� នុា�យកាមកាវិញិ នុងិលេ�ោយសាារខែតសាក្រមសា់

8 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

�ក៏្រតកាា�ខែ��លេធាើើឲ្យ�ខំ��ភាើកឹាសាែារត� លេនុៅលេពុ�លេមើ�លេ�ើញ 
លេឆ្នាំរំសាម�ក្រ�នៃនុ��ក្រកុាងលេនុះ���ូងកំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៩២ ក្រកុាងក្រពុះ 
សា�ហនុ� គឺំជ្ឈា�ណី្ឌ�� នៃនុកាារច្ឆិងច្ឆិា� នុងិអារមែណ៍្ឌ�ច៏្ឆិក្រមូង 
ច្ឆិក្រមាសាសាក្រមា�់រូ�ខំ��។

 លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ���នុលេ�ើញ�ិ�ឋភាាពុនុាលេពុ��ែ�ៗ 

ក្រកាុងលេនុះ�នុកាើាយជ្ឈាពុិភាពុលេ�ោកា�ែ�មួយ�ា�ងស្រីសុាង។ 

លេហត�លេនុះលេហើយ�នុជ្ឈា��ក្រកុាងមួយលេនុះអក្រងួនុច្ឆិិតីខំ�� 

លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ���នុលេ�ៅ��់នុាលេពុ��ែ�ៗកានុើងលេ�ៅ។ 

��លេនុះ គឺំជ្ឈាពុិភាពុលេ�ោកា�ែ�មួយ ក៏ា�ា�ខែនុមិីនុ�ានុអ់ាច្ឆិ

កា�ណ្ឌតរូ់�រាង�នុលេនុៅលេឡុើយ។

 លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកាី� ខំ��លេនុៅខែតអាច្ឆិរកាលេ�ើញ 
ផ្សាើូវិលេ�ៅកាានុភ់ាំ�មួយ ខែ��ខំ���នុលេឡុើងលេ�ៅកំា�ងលេពុ�

�សា�នុកិាច្ឆិ�ី��ូងមកាកាានុ�់�លេនុះកំា�ងនុាមជ្ឈា��គំគ�កិាក្រតួត 
ពុនិុតិ�កាារលេ�ះលេឆ្នាំោំតរ�សាអ៊់�នុតាក់ា�ខែ��។ ភាំ�លេនុះមិនុ 

�ានុក់្រតូវិ�នុខែកានៃច្ឆិលំេនុៅលេឡុើយ។ ភាំ�លេនុះសាិតិលេនុៅច្ឆិ�កាណី្ឌា� 

��ក្រកាុង ក៏ា�ា�ខែនុមិីនុ�ានុ�់នុខែកានៃច្ឆិ។ំ 

 ក្រ�សាិនុលេ�ើសាលេមីច្ឆិក្រពុះ�រមរតនុលេកាោ�ឋ នុលេរោតមី 

សា�ហនុ� ក្រ�ង់គំង់លេនុៅមានុក្រពុះជ្ឈនុែ ខំ��ឆ្នាំៃ��់ាលេតើក្រ�ង់នុងឹ

មានុក្រពុះតក្រមិះយាាង�ចូ្ឆិលេមីច្ឆិច្ឆិ�លេពុោះ��ក្រកាុងលេនុះ។

 សាមគា�់៖ ពុ័ត៌មានុសាី�អ�ពុ�ក្រកាុងក្រពុះសា�ហនុ� កំា�ង

�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៥០ នុងិឆ្នាំាំ�១៩៦០ មានុតមា�់លេនុៅ

�ណ្ឌ ះា�័យសាលេមីច្ឆិខែមា ខែ���លេងាើតលេឡុើងលេ�ោយមជ្ឈឈ 

��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា កនងិ�នា២ំ០២០ មេជ្រាកោ��នំិួយ�ាជំ្រាទូ
 

ព�ីាិនិទូូត្តាអ្នាមេ�រា៉កិ និងិទីូភីនាក់ងារា៉�ហ្វិរា៉�ឋអ្នាមេ�រា៉កិ�ជ្រា�ាប់

អ្នភិីវឌ្ឍឍនុអ៍្ននិារា៉�ាត្តាជិ្រាបចាាមំេនិៅក�ិុ�ា។ �ិតិ្តាមេនិៅមេលី�ផ្សាូូវ 
មេលីខ្ញុំ១៩ កំា�ងច្ឆិមៃាយលេកាៀកា�លេងាើយលេ�ៅនុងឹវិមិានុឯការាជ្ឈ�  
�ណ្ឌ ះា�យ័សាលេមីច្ឆិខែមាមានុតមា�ឯ់កាសាារជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ�ាក់ា�ង 

នុឹងសាលេមីច្ឆិក្រពុះ�រមរតនុលេកាោ�ឋ នុលេរោតមី សា�ហនុ� ជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ 

�សាវិត�រ។៍

ជ្រាកុងជ្រាពះ�ីហ្វិនិ�ិពថិ្ងៃថៃ៖ ទិូដាឋភីាពថ្ងៃនិ��ឋា�ារា៉ និងិ
កា�ិី�ូខ្ញុំ�ុ់ជ្រាត្តាប្រែដាត្តា។ រូា៉បថត្តាមេដាោយ �ាំង យិ,  
ថ្ងៃថៃទីូ៣០ ប្រែខ្ញុំត្តាលិីា �នាំ២០២១។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

សារមៃីតីរ្នៅមច្ក្រុពះបំរមរតៃនៅកាដឋ  
ៃនៅ�តម្ ្តីហៃុ ៃងិសារមៃ ីតីរក្រុពះករណុា  
ក្រុពះបាទ្នៅមច្ក្រុពះបំរមនាថ ៃនៅ�តម្ ្តីហមៃុតី

ឆាំំង យុុ

មេលីោក �ាំង យិ និាយក��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា  
មេនិៅ�ារា៉�និារីា៉�មេ�ាចាជ្រាពះបរា៉�រា៉ត្តានិមេកោដាឋ និមេរា៉ោត្តាា� �ីហ្វិនិ ិ
និងិ�ារា៉�និារីា៉ជ្រាពះករិា៉�ា ជ្រាពះ�ទូ�មេ�ាចាជ្រាពះបរា៉�និាថ 
និមេរា៉ោត្តាា� �ីហ្វិ�ិនិ ីមេនិៅជ្រាពះបរា៉�រា៉ា�វាំង ថ្ងៃថៃទីូ១២  
ប្រែខ្ញុំវិចាិិកា �នាំ២០២១។  
(�ាង �ិខ្ញុំា ជ្រាពះបរា៉�រា៉ា�វាំង/ប� ណ�ារា៉��ឈ��ឌលី
ឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 �ូ�ក្រពុះ�ងគ� សាមូសារលេសារ�ើាយនុវូិខើមឹសាារលេនុះ កំា�ងលេគំោ���ណ្ឌងខែ�ើងអ�ណ្ឌរក្រពុះគំ�ណ្ឌ��ក់្រពុះមហាកា�ក្រតយ៍ិ 

ក្រពុះវិររាជ្ឈមាតាជ្ឈាតខិែខែរ ខែ��ក្រ�ង់សាពុើក្រពុះហ្វិឫ�័យក្រ��ានុឱកាាសា�វ៏ិលិេសាសាវិសិាា���់�ូ��ងគ� កំា�ងកាារច្ឆិ�ូ

�សា�នុាសាារមនុី�រសាលេមីច្ឆិក្រពុះ�រមរតនុលេកាោ�ឋ នុលេរោតមី សា�ហនុ� នុងិសាារមនុី�រក្រពុះការ�ណ្ឌា ក្រពុះ��សាលេមីច្ឆិក្រពុះ

�រមនុា� នុលេរោតមី សា�ហម�នុ� សាិតិលេនុៅកំា�ង�រលិេវិណ្ឌនៃនុក្រពុះ�រមរាជ្ឈវិា�ង។ �សា�នុកិាច្ឆិលីេនុះគឺំជ្ឈា��ពុលិេសាោធានុ�៍ន៏ៃ�ើ 
�ើាសាក្រមា�់�ូ��ងគ�។ �ូ��ងគ��នុលេ�ើញសាម�ច្ឆិីយ័ខែ��សាលេមីច្ឆិក្រពុះ�រមរតនុលេកាោ�ឋ ក្រ�ង់ក្រពុះ�ខិតិផ្សាាី� ់ខែ��ពុតិ 

ជ្ឈាគួំរឲ្យ�ច្ឆិា�់អារមែណ៍្ឌច្ឆិ�លេពុោះ�ូ��ងគ� លេនុៅកំា�ងលេនុោះក៏ាមានុភាើា�់មកាជ្ឈាមួយនុវូិ�ិខតិសារលេសារលេ�ោយនៃ�រ�សា់

លេ�ោកាជ្ឈ��ាវិ ច្ឆិាកា�ើ�នុ លេកាណឺ្ឌឌី� លេនុៅកំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៧ មានុលេសាច្ឆិកីា��ា៖ �ើាយជ្ឈូនុក្រពុះការ�ណ្ឌា ក្រពុះ��សាលេមីច្ឆិ 

នុលេរោតមី សា�ហនុ� លេ�ោយលេសាច្ឆិកីា�លេគំោរពុ�ខ៏ង់ុខស់ុាពុ�ខំ��មីាសា ់ច្ឆិាកា�ើ�នុ លេកាណឺ្ឌឌី� ខែខវិចិ្ឆិិកិាា ឆ្នាំាំ�១៩៦៧។ លេ�ោកាជ្ឈ��ាវិ 

ច្ឆិាកា�ើ�នុ លេកាណឺ្ឌឌី� គឺំជ្ឈាភារយិារ�សាក់្រ�ធាានុាធាិ�ត�សាហរ�ឋអាលេមរកិា ច្ឆិនុ លេអហើ. លេកាណឺ្ឌឌី� នុងិជ្ឈាស្រ្តសាី���មួយរ�សា់

សាហរ�ឋអាលេមរកិា លេនុៅរវិាងឆ្នាំាំ�១៩៦១��់ឆ្នាំាំ�១៩៦៣។

ឆាំ្នងំ យុ

នាយកមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មេលីោក �ាងំ យិ និាយក��ឈ��ឌលី
ឯក�ារា៉ក�ិុ�ា មេនិៅ�ារា៉�និារីា៉ 
�មេ�ាចាជ្រាពះបរា៉�រា៉ត្តានិមេកោដាឋ និមេរា៉ោត្តាា�  
�ីហ្វិនិ ិនិងិ�ារា៉�និារីា៉ជ្រាពះករិា៉�ា 
ជ្រាពះ�ទូ�មេ�ាចាជ្រាពះបរា៉�និាថ 
និមេរា៉ោត្តាា� �ីហ្វិ�ិនិ ីមេនិៅជ្រាពះបរា៉� 
រា៉ា�វាំង ថ្ងៃថៃទីូ១២ ប្រែខ្ញុំវិចាិិកា 
�នា២ំ០២១។  
(�ាង �ខិ្ញុំា ជ្រាពះបរា៉�រា៉ា�វាំង/
��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្ុខវរៈ នៅ� យិៃ  
យុទនិារ តីនៅ�សាធារណៈការជញ្ជូូ�ៃថ ែ 

ក្រគំ�ូលេក្រងៀនុលេនុៅសាា�ាលេគំោកា�ែ��។ លេក្រកាោយមកាលេនុៅកាំ�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំ��សា��ឪពុ�កាច្ឆិ�ងមការសា់លេនុៅជ្ឈាមួយឪពុ�កា 
�លេងាើត លេឈូែោះ សា�កា ឌី� គឺំជ្ឈាអំកាលេ�ើកាឡុានុលេនុៅរ�ឋសាភាា 

ពុាក់ាសាកិី័ា៣។ ឪពុ�កា�លេងាើតរ�ស់ាខំ��លេ�ើកាឡុានុឲ្យ�លេឈូែោះ 

អ��ង �៊�នុលេហោ គឺំជ្ឈាក្រ�ធាានុរ�ឋសាភាា។ លេពុ�ខំ��មការសាល់េនុៅ

ជ្ឈាមួយឪពុ�កា�លេងាើត ខំ����ួ��នុកាារអ�់រ�ពុ�គំាតគឺ់ំឲ្យ�

ខំ��ក្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយ��ិតនីុ។៍ ឪពុ�កា�លេងាើតរ�ស់ាខំ���នុ

លេ�ើកាលេឡុើងកា��ឲ្យ�ខំ��ច្ឆិ�ូរួមជ្ឈាមួយរណ្ឌសារិ�លេក្រពុោះក្រកាមុ

លេនុះរស់ាលេនុៅគំែានុសាិ�ធិ លេសារ�ភាាពុ មានុខែតរ�ឋាភិា�� 

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ ពើមត្តាា  

 ខំ��លេឈូែោះ សា�ខវិរ� លេហៅ យិនុ  អាយ�២០ (លេនុៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៧)។ ខំ��មានុស្រីសុាកាកា�លេណ្ឌើតលេនុៅភូាមិកាណ្ឌាា� 

���លេគំោកា�ែ�� ស្រីសាុកាសាខែងា (�ច្ឆិី��ីនុសំ្រីសាុកា�ែលេគំោ�) 

លេខត�ីត�់��ង។ លេពុ�ខំ��មានុអាយ�៧ឆ្នាំាំ� ខំ��ច្ឆិូ�លេរៀនុ

លេនុៅសាា�ាលេគំោកា�ែ�� រហតូ��់�ាំក់ា��៨។ លេនុៅកំា�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ��ឈូ�់លេរៀនុមកាជ្ឈយួ�ក់ាអ�វិាានុម់ាាយ នុងិ

ឪពុ�កាច្ឆិ�ងលេនុៅផ្សា�ារលេគំោកា�ែ��។ ខំ��ជ្ឈយួ�ក់ាអ�វិាានុម់ាាយខំ��

រហតូ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧២។ �នុាី�់ពុ�មាាយរ�សា់ខំ��សាើា�់

លេ�ៅ ខំ��លេនុៅរសា់លេនុៅជ្ឈាមួយឪពុ�កាច្ឆិ�ងលេឈូែោះ ជ្ឈ�� ហ�� គឺំជ្ឈា

កាសាិ ការសាហការណ៍្ឌលេនុៅស្រីសាកុាភាំ�សា�លេពុៅ ជ្ឈញ្ចើនូុ�យអយកាលេ�ៅ
ច្ឆិាក់ាក្រគឹំះ��នុ�់ (�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

12 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុ ់នុ� ់ខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះខែ��រសាល់េនុៅមានុលេសារ�ភាាពុ អាច្ឆិ

សា��ច្ឆិាយសា�ីាយហ�ហឺារ។ ឪពុ�កា�លេងាើតរ�សា់ខំ���នុ

�ាក់ាភាារកិាច្ឆិឲី្យ�ខំ��យាមកាារពុារឡុានុមិនុឲ្យ�នុរណ្ឌាចូ្ឆិ�

មកាជ្ឈតិលេឡុើយ លេក្រពុោះខើាច្ឆិក្រកាមុរណ្ឌសារិ�យកាក្រគំា�់ខែ�កា

មកា�ាក់ាកាំ�ងឡុានុលេ�ើមី���ផ្សាី�ះ។ 

 លេក្រកាោយរ�លេ�ោះ�នុ��ក្រកាុងភាំ�លេពុញឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខំ��

ក្រតូវិ�នុជ្ឈលេមើៀសាលេ�ៅតាលេខែៅជ្ឈាមួយឪពុ�កា�លេងាើតរ�សា ់

ខំ��។ ខំ���នុច្ឆិ�ះលេឈូែោះច្ឆិូ�លេធាើើជ្ឈាកាមែការលេនុៅលេរោងច្ឆិក្រកា

លេកាៅសា៊កូាង់ឡុានុ។ លេក្រកាោយមកាអងគកាារ�ញ្ចើូនុខំ��មកាលេនុៅ

មនុី�រនុារ�លេនុៅតាលេខែៅ�ខែ��។ លេនុៅខែខកាញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

�ខែ�� អងគកាារច្ឆិា�់ឪពុ�ការ�សា់ខំ�� ច្ឆិ�ខែណ្ឌកាខំ��អងគកាារ

�នុច្ឆិាត់តា�ងឲ្យ�មកាលេធាើើកាារលេនុៅលេរោងច្ឆិក្រកា�ឹកាលេនុៅ

លេក្រជ្ឈោយច្ឆិងើាវិិញ។ 

 លេនុៅខែខមការា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ����ួ��នុកាារអ�់រ�ពុ� 
លេឈូែោះ លេអឿនុ គឺំជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុលេរោងច្ឆិក្រកា�ឹកា។  លេអឿនុ 

លេ�ើកាលេឡុើង�ា «ឥឡាូវមិតលីេ�ើញលេហើយអំកា��វិិតនីុស៍ាែ�់

លេយើងណ្ឌាសា់ លេយើងខតិខ�លេធាើើកាារយាាងណ្ឌា លេគំលេនុៅខែត 

មិនុនុយិាយសាា�មការកាលេយើង �លូេច្ឆិះំមិតកី្រតូវិខែតមានុកាារ

ឈូចឺ្ឆិា�់»។ �នុាី�់មកា ខំ���នុចូ្ឆិ�រួមលេធាើើសាកាមែភាាពុ

ក្រ�ឆ្នាំា�ង��វិិតនីុជ៍្ឈាមួយលេឈូែោះ គំង់, ផ្សា�ើា, លេហៀកា 

លេ�ោយ�នុយកា�ាំ�អង់ក្រ��នុលេ�ៅ�ាក់ាកំា�ង�យសាមើឲ្យ�

កាមែាភិា��ហ�ូ។ លេនុៅខែខកា�មា� ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��រួមជ្ឈា 
មួយមិតនីុារ�ខែ��ជ្ឈាខែខ�កាីត់�នុ��ផ្សាើាញមានុអ់សា់

ច្ឆិ�នុនួុ២០កាីា�, �ា២០កាីា� នុងិក្រជ្ឈូកា៥កាីា�។ 

លេនុៅខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ��រួមជ្ឈាមួយធា�, ផ្សា�ើា, គំង់, 

លេហៀកា �នុយកា�ឹកាលេ�ៅច្ឆិាក់ា�ាយសាា�ង។ លេនុៅខែខ 

កាកាា�ា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខំ�� រួមជ្ឈាមួយនុារ�៤នុាក់ាលេ�ៀត

��ផ្សាើាញមាាសា��នុកាាណូ្ឌតអស់ាច្ឆិ�នុនួុ១លេក្រគំឿង។ �នុាី�់មកា

ខំ��នុងិនុារ��ួនុនុាក់ា�នុយកា�ាំ�ពុ��លេ�ៅ�ាយ�ឹកាឲ្យ� 
លេគំោផឹ្សាកាងា�់លេគំោអសាច់្ឆិ�នុនួុ៥កាីា� គឺំលេគំោញ�ពុ�រកាីា� 

នុងិលេឈូែោ���កាីា�។  

 លេនុៅខែខកា�មា� ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ��ច្ឆិ�ូរួមជ្ឈាមួយលេឈូែោះ 

ឌី�, គំង់ នុងិ ធា� ��តផ្សាះីលេនុៅជ្ឈតិលេរោងច្ឆិក្រកា�ឹកាលេក្រជ្ឈោយច្ឆិងើា

លេឆ្នាំះអសា់ច្ឆិ�នុនួុមួយខងំ។ លេនុៅខែខមិ��នុា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ 

អងគកាារ�នុផ្សាើាសា់ខំ��ឲ្យ�លេ�ៅ រ�ញ�ែលេនុៅក្រតពុា�ងក្រកាឡុឹ ង 

កំា�ងស្រីសុាកាឧ��ងគ។ លេនុៅ��លេនុោះ ខំ��កាសាាងកាមើា�ង�នុ
 

៥នុាក់ា ខែ��សា��ធខែតនុារ�កាមែការច្ឆិាសា ់មានុលេឈូែោះ ធាា, 

�ា, ខនុ, លេហង នុងិ ខា។ លេពុ�ខែ��ខំ��លេ�ៅលេធាើើកាារលេនុៅ

��លេនុោះខំ���ាច់្ឆិកាារ�ាក់ា�ងជ្ឈាមួយលេឈូែោះ លេអឿនុ ខែ��

ជ្ឈាកាមើា�ងច្ឆិាសា។់ លេនុៅខែខសា�ហា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខំ���នុលេរើសា 
ក្រគំា�់ខែ�កាពុ�រក្រគំា�់យកា��កា�ាក់ាលេនុៅគំ�នុរសា�រាមខែកាីរ

��់ំ លេ�ើមី�ឲ្យ�មិតលីេយើងលេ�ើរឬកាា�់ច្ឆិ�ផ្សាី�ះ។ ខំ���នុលេធាើើ
 

សាកាមែភាាពុលេនុះជ្ឈាមួយលេឈូែោះ �ា, លេហង, ធាា, ធា� នុងិ 

លេមោង។ ��់នៃ�ៃ��២៣ ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ អងគកាារច្ឆិា�់ខំ��

ខែតមាង។  

កា�ណ្ឌត់ច្ឆិ�ណ្ឌា�៖ �កាស្រីសាង់លេច្ឆិញពុ�ឯកាសាារច្ឆិលេមើើយ

សាារភាាពុលេ�ខ D៥៩៦៥៦។ រា�់ច្ឆិលេមើើយសាារភាាពុ

រ�សា់អំកាលេ�ោសា�ា�ងអសា់លេនុៅមនុី�រសានុីសិា�ខសា-២១ 

សា��ធខែតឆ្នាំើងកាាតក់ាារ�ងខិត�ងខ� នុងិលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែធាៃនុធ់ាៃរ

ពុ�កាងសួារច្ឆិលេមើើយរ�សាខ់ែខែរក្រកាហម �លូេច្ឆិះំលេយើងមិនុអាច្ឆិ

សានុំ�ិឋានុ�នុ�ា ច្ឆិលេមើើយរ�សា ់សា�ខវិរ� លេហៅ យិនុ ពុតិ

ឬយាាងណ្ឌាលេនុោះលេ�។

កាសាិការសាហការណ៍្ឌ លេនុៅស្រីសាុកាភាំ�មងគ��ូរ�កាំ�ងភូាមិភាាគំ 
ពុាយ័ពុ�កា�ពុ�ងលេធាើើក្រ�ពុ័នុធសា�ណ្ឌង់ច្ឆិាតខ់ែច្ឆិង�ឹកា 
(�ណ្ឌ ះាសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ការងារនៅ�តាម្ហករណ៍កុពុងរបំបំសខ ែរក្រុកហម

 ខ្ញុំាិមំេ�ះោះ ឃាួនិ ឃាឹ���និ �ានិមេ�ះោះមេជ្រាកៅមេហ្វិៅថា 

ឃាួនិ ថិនិ អ្នាយិ៦៧�នាំ មេក�ត្តាមេនិៅ�នាំ១៩៥៤ មេនិៅកនិង

ភូី�ិជ្រាត្តាាចា ឃាិំប្រែស្រា�រា៉មេនិោង ស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ។ 

ឪពិករា៉ប�់ខ្ញុំាិំមេ�ះោះ ឃាួនិ ប្រែខ្ញុំ� និងិ�ាាយមេ�ះោះ 

��� ប្រែ�ត្តា។ ខ្ញុំាិ�ំានិបងបូូនិបមេងើ�ត្តាទូាងំអ្ន�ច់ានំិនួិ៦និាក់ 

ជតីម ្ុខ� 

កនិងមេនិោះ�ានិស្រា�៤ីនិាក់ និងិជ្រាប�ុ២និាក់។ បចាចបិីនិនខ្ញុំាិំ

�ានិកូនិ៦និាក់ ស្រា�៤ីនិាក់និងិជ្រាប�ុ២និាក់ រា៉�ម់េនិៅកនិង

ភូី�ិជ្រាត្តាពាងំ�ាិយ ឃាិតំ្តាាមេភី� ស្រា�កុជ្រាត្តាាកំក់ មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ 

ប្រែដាលី�ាស្រា�ុកកំមេ��ត្តារា៉ប�់ជ្រាបពនិធខ្ញុំាិ។ំ

 កាលីពី�ងគ�ចាា�់ ខ្ញុំាិ�ំនិមេរា៉ៀនិមេនិៅ�ាលីាបឋ� 
�កិ�ាមេហ្វិ�យជ្រាបឡាង�ាប់ឌី្ឍបូូ�មេនិៅ�ាលីា�ាិយថ្ងៃជ្រាព

មេកៅឌិ្ឍនិ។ មេជ្រាកោយ�កមេដាោយ�ារា៉�ាិនិភីាពមេនិៅកនិងភូី�ិ

ចាលីាចាលី ខ្ញុំាិបំ្រែលីង�និមេទូៅ�ាលីាមេរា៉ៀនិមេទូៀត្តា។ មេនិៅមេដា��

�នា១ំ៩៧០ �ានិការា៉មេ�ិ��ត្តាកិ�ះមេនិៅថ្ងៃជ្រាព�ប្រែ�ាកប្រែដាលី

ប�ាាលីឲ្យូ�ាូប់�និ�ិ�អ្ន��់ាមេជ្រាចា�និនិាក់ មេជ្រាពោះមេពលី 

មេនិោះកងទ័ូពរា៉មំេដាោះប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� និងិកងទ័ូព លីនិ ់និលី់ 

កំពិង�ានិ�មេ�ូោះនិងឹ�នា និងិដាមេ�ា��ជ្រា�ប់ជ្រា�ងមេលី�

ជ្រាប�ា�និ។ ខ្ញុំាិកំាលីមេនិោះជ្រាត្តាូវ�និប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��មេ�ូៀ�

មេចាញពីឃាិំប្រែស្រា�រា៉មេនិោងរា៉ហ្វិតូ្តា�កដាលី់�ាិក, ��ូាញ, 

អ្នងគរា៉�័យ មេហ្វិ�យមេជ្រាកោយ�កប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ឲ្យូ�កមេនិៅ�ាិំ

វត្តាាជ្រា�ុ។ំ ជ្រាពតឹ្តាាកិារា៉�៍មេពលីមេនិោះ�ឺ�ួរា៉ឲ្យូភ័ីយខ្ញុំាូចា�ា�់

មេជ្រាពោះ �ានិការា៉�ញ់រា៉ះ និងិទូ�ូាក់ជ្រា�ាប់ប្រែបកមេដា��ីីឲ្យូ

ជ្រាប�ា�និ�មេ�ូៀ�ពីស្រា�ុកភូី�ិមេទូៅកប្រែនិងូមេផ្សា�ងៗ ។  

 មេនិៅកនិងកំឡាងិ�នា១ំ៩៧៥ មេពលីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេឡា�ង

កានិអំ់្ន�ាចា ជ្រាប�ា�និមេនិៅភូី�ិឃាិជំ្រាត្តាវូ�និជ្រាប�ូលីផ្សាាិំ�ា

��ូហ្វិភីាពមេដាោយប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ឲ្យូហ្វិបូ�យរួា៉�, រា៉�ម់េនិៅ

រួា៉� និងិមេ�ិ�ការា៉ងារា៉រួា៉�។ រា៉ប�រ់ា៉បរា៉រា៉ប�ជ់្រាប�ា�និ ដាចូា�ា 

ស្រា�វូ អ្នងើរា៉ រួា៉�ទូាងំជ្រាទូពូ��ីត្តាាទិូាងំអ្ន�ជ់្រាត្តាវូ�និប្រែខ្ញុំះរា៉ 

ជ្រាកហ្វិ�យកមេទូៅដាាក់មេនិៅ�ហ្វិករា៉�៍មេ�ិ��ាកមែ�ទិូធិរួា៉�។  

កាលីមេនិោះប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��មេ�ូៀ�ជ្រាប�ា�និពីទីូជ្រាកុង�ក 

រា៉�ម់េនិៅត្តាា����និបទូវញិ។ ជ្រាប�ា�និ�មេ�ូៀ��ាមេជ្រាចា�និ�និ 

�ួនុ �ឹមមានុ លេហៅ �ួនុ ��នុ អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ� រសា់លេនុៅ 
កាំ�ងភូាមិក្រតាច្ឆិ ���ខែស្រីសារលេនុោង ស្រីសាុកាក្រតា�កាក់ា លេខតតីាខែកាវិ។ 
ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�២០២១។  
(ជ្ឈ�ម សា�ខគំា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

14 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ចាូលី�ករា៉�់មេនិៅកនិងភូី�ិរា៉ប�់ខ្ញុំាិ ំ រួា៉��ានិទូាំងបងថ្ងៃថូ

រា៉ប�ខ់្ញុំាិមំេ�ះោះ � �ា�ិត្តាា។ បងថ្ងៃថរូា៉ប�ខ់្ញុំាិ�ឺំ�ានិ�ិ�តិ្តា
 

មេពទូូមេនិៅភីនំមេពញ និងិ�ិនិទូានិ�់និក្រ�ឡុងចាលូីជ្រាកបខ្ញុំ�ឌ 

មេឡា�យ។ ជ្រាប�ា�និប្រែដាលី�មេ�ូៀ��ករា៉�់មេនិៅកនិងភូី�ិ 
�ួយចាំនិនួិជ្រាត្តាូវ�និប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��មេ�ូៀ�បនិាឲ្យូមេទូៅរា៉� ់

មេនិៅកប្រែនិងូមេផ្សា�ងៗព�ីនា។ ការា៉�មេ�ូៀ�មេនិះ�ឺប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� 

ប្រែបងប្រែចាកមេទូៅត្តាា��ហ្វិករា៉�៍ជ្រាបមេភីទូទីូ១ ទីូ២ និងិ 

ទីូ៣។ �ហ្វិករា៉�៍ជ្រាបមេភីទូទីូ១ �ឺ�ជ្រា�ាប់ជ្រាប�ា�និមេពញ 

�ទិូធ ិឬ ជ្រាប�ា�និ�ូលីដាឋានិ មេដាោយ�ារា៉ជ្រាប�ា�និទូាងំមេនិះ 

�ិនិ�ាប់ពាក់ព័និធ�ា�ួយទូាហ្វិានិ លីនិ ់និលី់ និងិ�ា

ក�ិករា៉ជ្រាកីជ្រាក មេ�ិ�ប្រែស្រា�ចា�ើារា៉ �ះានិជ្រាបវត្តាាិ�ិក�ា�និ

មេជ្រាចា�និ។ ជ្រាប�ា�និមេនិៅ�ហ្វិករា៉�៍ទីូ១មេនិះ �ិនិ�វូលី�ំក

មេទូ អ្ននកទូាំងមេនិះ�ានិ�ិទូធិត្តាា�ដាានិ និងិចាាប់កំហ្វិ�ិ

ជ្រាប�ា�និមេនិៅ�ហ្វិករា៉�៍ទីូ២ និងិ ទីូ៣។ ជ្រាប�ា�និមេនិៅ 

�ហ្វិករា៉�៍ទីូ២ និងិទីូ៣ �ឺ�ាជ្រាប�ា�និ�ិនិមេពញ�ិទូធិ 

ឬមេហ្វិៅថា ជ្រាប�ា�និថះីមេដាោយ�ារា៉អ្ននកទូាំងមេនិះ�ាូប់ 

�ាប់ពាក់ពន័ិ ធ�ា�ួយទូាហ្វិានិ លីនិ ់និលី ់និងិ�ានិត្តានួិាទីូ 

ការា៉ងារា៉�ំ រា៉�់មេនិៅភីនំមេពញ ជ្រាព�ទូាំង�ាអ្ននក�ានិការា៉ 

�ិក�ា�និខ្ញុំង់ុខ្ញុំ�ុ។់ អ្ននកទូាំងមេនិះ �ឺប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ចាាត្តា ់

ត្តាាងំឲ្យូមេ�ិ�ការា៉ងារា៉ហ្វិ�ួក�ូាងំ �ិនិឲ្យូអ្នាហ្វិារា៉ហ្វិបូជ្រា�ប់ 

ជ្រា�ានិ ់និងិទូទួូលីការា៉មេរា៉��មេអ្ន�ងពីជ្រាប�ា�និ�ូលីដាឋានិ។ 

ជ្រាប�និិមេប�ជ្រាប�ា�និថះ�ីានិកំហ្វិ�ិ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�និងឹយក 

មេទូៅមេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ ឬយកមេទូៅ��ូាប់មេចាោលីប្រែត្តា�ាង។ 

ចាំមេពោះកប្រែនិងូប្រែដាលីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�យកមេទូៅឃាិំ �ឺមេនិៅ�ិក 

ជ្រាកាងំត្តាាចាានិ ់ប្រែដាលី�ាកប្រែនិងូមេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ  បងូត្តាអ់្នាហ្វិារា៉  

និងិ�ាកប្រែនិងូ��ូាប់�និ�ិ�។  

 ខ្ញុំាិជំ្រាត្តាវូ�និប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ប្រែបងប្រែចាកឲ្យូមេទូៅមេនិៅ�ហ្វិ- 
ករា៉�៍ទីូ២ មេដាោយ�ារា៉ប្រែត្តាខ្ញុំាិ�ំាប់ពាក់ព័និធ�ា�ួយបង  
� �ា�ិត្តាា ប្រែដាលី�ានិ�ិ�ិត្តាមេពទូូមេនិៅភីនំមេពញ។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ 

ជ្រាកហ្វិ��និបញូូ្ជូនិខ្ញុំាិំឲ្យូមេទូៅរា៉�់មេនិៅភូី�ិ�ហ្វិាមេ�និា 

មេដាោយ�ិនិឲ្យូរា៉�់មេនិៅកនិងភូី�ិជ្រាត្តាពាំង�ាិយមេឡា�យ។ 

ជ្រាប�ានិ�ហ្វិករា៉�៍រា៉ប�ខ់ំ��មេ�ះោះ �ខិ្ញុំ ។ �ាត្តា�ិ់និ�វូ 

កាចាមេទូ ជ្រាប�ិនិមេប��ាត្តាក់ាចាមេនិោះ ខ្ញុំាិ ំនិងិបងថ្ងៃថរូា៉ប� ់

ខ្ញុំាិក៏ំ�ះានិ�វីតិ្តាអ្នាចារា៉��់និដាលី�់ពថិ្ងៃថៃមេនិះប្រែដារា៉។ ខ្ញុំាិ�ិំនិ
 

�និរា៉�់មេនិៅ�ួប�ិំ�ា�ួយជ្រា�ួ�ារា៉មេនិោះមេទូ មេដាោយ�ារា៉

ជ្រាប�ានិ�ហ្វិករា៉�៍មេជ្រាប�ខ្ញុំាិមំេ�ិ�ការា៉ងារា៉�ះានិមេពលី�ជ្រា�ាក

មេឡា�យ �ឺមេនិៅរា៉ដាវូវ��ា ខ្ញុំាិជំ្រាត្តាូវមេទូៅភីូួរា៉ប្រែស្រា� និងិកាប់
 

�ា�់ដាីដាាំដាំ�ាំ។ �ួនិកាលីខ្ញុំាិមំេទូៅមេ�ិ�ការា៉មេនិៅស្រា�ុក 
មេជ្រាកោ� ឬវាលីទំូនិាប មេហ្វិ�យ�ួនិកាលីមេទូៅមេ�ិ�ការា៉មេនិៅ

ថ្ងៃជ្រាពមេលី�ភីនំ។ មេនិៅប្រែខ្ញុំ�ាងូ ជ្រាប�ានិកងដាា�ខ់្ញុំាិឲំ្យូមេង�បមេទូៅ
 

ភីូួរា៉ដាតី្តាាំងពីមេ��ោង១១យប់ �ឺមេជ្រាប�ឲ្យូមេ�ិ�ការា៉�ះានិមេពលី 
�ជ្រា�ាកមេឡា�យ។ កាលីមេនិោះ�ានិ�ិត្តាាភីកាិរួា៉�កងរា៉ប�ខ់្ញុំាិំ

�ួយចាំនិនួិ�និដាួលី�និប់ូមេនិៅកប្រែនិងូមេ�ិ�ការា៉ប្រែត្តា�ាង 

មេជ្រាពោះប្រែត្តាមេ�ិ�ការា៉ងារា៉ហ្វិ�ួក�ូាំង មេហ្វិ�យអ្នាហ្វិារា៉ក៏�ិនិ 

�និហ្វិបូជ្រា�ប់ជ្រា�ានិ។់ ចាបំ្រែ�ករា៉ដាវូជ្រា�ងំជ្រាប�ានិកងឲ្យូខ្ញុំាិំ

�ីកជ្រាបឡាាយ ប្រែរា៉កដា ីមេនិៅត្តាា�ការា៉ដាឋានិមេផ្សា�ងៗ។

 មេនិៅមេពលី�ានិការា៉ជ្រាប�ិំ�ំៗ�ាងៗ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��ិនិ 

ប្រែដាលីឲ្យូមេយ�ងចាលូីរួា៉�ជ្រាប�ិមំេទូ មេជ្រាពោះការា៉ងារា៉រា៉ប�ប់្រែខ្ញុំះរា៉ 

ជ្រាកហ្វិ�ថនាក់មេលី��ទិូធប្រែត្តាលីាក់ការា៉�៍ទូាងំអ្ន�។់ ខ្ញុំាិជំ្រាត្តា�ឹ 
ប្រែត្តាទូទួូលីការា៉ងារា៉បនិាពជី្រាប�ានិកងប�ិមេ� ណោះ។ ជ្រាប�និិមេប�

ជ្រាប�ានិកងដាាក់ប្រែផ្សានិការា៉�ីកជ្រាបឡាាយ ខ្ញុំាិជំ្រាត្តាូវប្រែត្តា�ីក

ជ្រាបឡាាយ មេប�មេ�ិ�ប្រែស្រា�ជ្រាត្តាូវមេទូៅមេ�ិ�ប្រែស្រា� និងិមេ�ិ�ការា៉កាប់ 

�ា�ដ់ាដីាាដំា�ំា ំមេពោត្តា ដាឡំាងូ និងិដា�ំាមំេផ្សា�ងៗមេទូៀត្តា។  

មេនិៅមេពលី�ានិជ្រាប�ិ�ំាជ្រាក�ុត្តាចូាៗ �ាជ្រាប�ានិជ្រាក�ុប្រែត្តាងប្រែត្តា

ជ្រា�ប់ដាលី់��ា�ិកកនិងកងឲ្យូខ្ញុំតិ្តាខ្ញុំមំេ�ិ�ការា៉យ�ាង�ា

ឲ្យូ�និលី។ូ ចាមំេពោះការា៉ងារា៉�ឺខ្ញុំាិជំ្រាត្តាវូមេ�ិ�ត្តាា�ប្រែផ្សានិការា៉ ប�ិប្រែនិា

អ្នាហ្វិារា៉ ចាងិមេភីៅ�ិនិប្រែដាលីឲ្យូមេយ�ងហ្វិបូជ្រា�ប់ជ្រា�ានិម់េទូ។ ខ្ញុំាិំ

ទូទួូលី�និរា៉បបអ្នាហ្វិារា៉ប្រែត្តាពរីា៉មេពលីប�ិមេ� ណោះកនិង�ួយថ្ងៃថៃ 

�ឺមេពលីថ្ងៃថៃ និងិមេពលីលីៃាចា ចាំប្រែ�កឯមេពលីជ្រាពឹក�ឺ�ះានិ

�យ�ូ�ីីប្រែត្តា�ួយជ្រា�ាប់។ ខ្ញុំាិមំេ��លីអ្នងើរា៉មេឃា�ញមានុ 

មេពញៗឃាាូងំ ប�ិប្រែនិាប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��ិនិឲ្យូមេយ�ងហ្វិបូប្រែ�តូ្តាមេទូ 

�ឺឲ្យូហ្វិបូបបរា៉ខ្ញុំាប់លីាយ�ា�ួយ��ូជ្រាពលីតឹ្តាប�មិេ� ណោះ។ 

ជ្រាប�និិមេប�មេយ�ង� ឺប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ឲ្យូមេយ�ងមេទូៅ�ជ្រា�ាកមេនិៅ 

មេពទូូ មេហ្វិ�យមេពទូូនិងឹផ្សាាលីអ់្នាហ្វិារា៉ឲ្យូមេយ�ងហ្វិបូ។ កាលី 

មេនិោះខ្ញុំាិ�ំាូប់��ឺាង ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��និបញូូ្ជូនិខ្ញុំាិមំេទូៅ�ជ្រា�ាក
 

មេនិៅមេពទូូ។ មេនិៅមេពលីប្រែដាលីខ្ញុំាិមំេជ្រាកោកពីមេដាក �ឺ�ានិប្រែត្តា

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 15



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បបរា៉ជ្រាប�ា�៣ មេទូៅ ៤�ាូបជ្រាពាប្រែដាលីមេពទូូទិូកឲ្យូខ្ញុំាិ ំ
ហ្វិបូ។ មេទូោះខ្ញុំាិហំ្វិបូឬ�ិនិហ្វិបូ ក៏មេពទូូ�ិនិខ្ញុំលិីព់ខី្ញុំាិបំ្រែដារា៉។ 

មេពលីមេនិោះខ្ញុំាិខំ្ញុំជំ្រាបឹងហ្វិបូបបរា៉មេដា��ី�ីានិក�ូាងំបនិា�វីតិ្តា

មេទូៅមេទូៀត្តា មេជ្រាពោះខ្ញុំាិ�ិំត្តាថាមេប�ខ្ញុំាិ�ិំនិហ្វិបូមេទូចាីា��់ា�ាូប់
 

មេដាោយ�ារា៉អ្នត្តាឃ់ាាូនិ�ិនិខ្ញុំានិ ។

 មេនិៅអំ្នឡាងិ�នា១ំ៩៧៦ ខ្ញុំាិមំេឃា�ញជ្រាប�ា�និ�ួយចានំិនួិ

មេភីៀ�ខ្ញុំូនួិមេទូៅជ្រាបមេទូ�មេវៀត្តា�ា�មេដាោយ�ារា៉អ្ននកទូាងំ 
មេនិោះដាងឹថា និងឹជ្រាត្តាវូ�ាូប់មេប�បនិារា៉�ម់េនិៅជ្រាបមេទូ�ក�ិុ�ា 
មេទូៀត្តា។ អ្ននកទូាងំមេនិោះភីា�មេជ្រាចា�និ�ឺ�ាអ្ននកប្រែដាលីមេចាះដាងឹ 

�ា�ន្ត្រីនិាមីេនិៅកនិង�ងគ�ចាា�់ និងិអ្ននក�ាប់ពាក់ព័និធ

�ា�ួយទូាហ្វិានិ លីនិ ់និលី់។ មេនិៅថ្ងៃថៃទីូ៧ ប្រែខ្ញុំមេ��ា �នា ំ

១៩៧៩ �ានិការា៉ជ្រាបយិទូធ�នារា៉វាងកងទ័ូពមេវៀត្តា�ា�

�ា�ួយនិងឹកងទ័ូពប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�។ មេនិៅមេពលីមេនិោះខ្ញុំាិមំេ�ិ� 
ការា៉មេនិៅកំពង់មេយោលី។ ខ្ញុំាិមំេឃា�ញ�ានិការា៉ទូ�ូាក់ជ្រា�ាប់ 
ប្រែបក និងិ�ញ់មេផ្សាោូងដាាក់�នាមេទូៅវិញមេទូៅ�កបងើរា៉ឲ្យូ 

�ានិ�និ�ិ��ាូប់អ្ន��់ាមេជ្រាចា�និនិាក់។ អ្ននកប្រែដាលី�ាូប់ 

ទូាំងមេនិោះជ្រាត្តាូវ�និប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ដាឹកយកមេទូៅកប់ទូាំង 

យប់។ អ្ននកប្រែដាលី�ាូប់�ទិូធប្រែត្តា�ាបងបូូនិប្រែខ្ញុំះរា៉ប្រែដាលីប្រែខ្ញុំះរា៉ 
ជ្រាកហ្វិ�ចាាប់យកមេទូៅមេ�ិ�កងទ័ូព។  ខ្ញុំាិ�ំនិ�ត្តាប់ង់បង 
ជ្រាបុ�បមេងើ�ត្តា�នាក់ និងិបងថ្ងៃថ�ូនាក់មេ�ះោះ � វ�ានិ�់ា  

ប្រែដាលីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ចាាប់យកមេទូៅមេ�ិ�កងទ័ូព។ មេជ្រាកោយ 

មេពលីរា៉បបប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ដាលួីរា៉លី ំខ្ញុំាិនំិងិជ្រាប�ា�និ�និ�ក

រា៉�់មេនិៅកនិងភូី�ិឃាិំមេរា៉ៀងៗខ្ញុំូនួិ។

ជ្ឈ�ម សា�ខគំា នុសិា�ិតសាែ័ក្រគំច្ឆិិតរី�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា លេខតតីាខែកាវិ ក្រ�គំ�់កាញី្ច�់អនុ�សា�ាវិរ�យ៍ 
ជ្ឈូនុ �ួនុ �ឹមមានុ រសា់លេនុៅកំា�ងភូាមិក្រតាច្ឆិ ���ខែស្រីសារលេនុោង  
ស្រីសាុកាក្រតា�កាក់ា លេខតតីាខែកាវិ។ ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�២០២១។  
(ជ្ឈ�ម សា�ខគំា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ខ្ញុំាិមំេ�ះោះ យិនិ មេអ្នឿនិ មេភីទូជ្រាប�ុ អ្នាយិ៦១�នា ំមេក�ត្តា

មេនិៅភូី�ិថ្ងៃជ្រាពត្តាាខ្ញុំាប ឃាិ�ិំ� ស្រា�កុជ្រាត្តាាកំក់ មេខ្ញុំត្តាាាប្រែកវ។ 

បចាចិបីនិនខ្ញុំាិរំា៉�់មេនិៅកនិងភូី�ិឃាិំដាប្រែដាលី។ ខ្ញុំាិ�ំានិឪពិក

មេ�ះោះ ជ្រាពំ មេអ្នៀ� �ាូប់ត្តាាំងប្រែត្តាពីខ្ញុំាិមំេក�ត្តា�និ៣ប្រែខ្ញុំ និងិ 
�ានិ�ាាយមេ�ះោះ មេជ្រាបៀប មេ�ឿង។ ខ្ញុំាិ�ំានិបងបូូនិបមេងើ�ត្តា

 
ចានំិនួិ៤និាក់ (ជ្រាប�ុ២និាក់ និងិស្រា�២ីនិាក់) មេហ្វិ�យខ្ញុំាិ ំ
�ឺ�ាកូនិចាីងមេនិៅកនិងជ្រា�ួ�ារា៉។ ខ្ញុំាិ�ំានិជ្រាបពនិធមេ�ះោះ 

ប្រែប�និ ខ្ញុំនិ អ្នាយិ៦១�នាំ រា៉�់មេនិៅភូី�ិឃាិំ�ា�ួយ�នា  

មេហ្វិ�យមេយ�ង�ានិកូនិចាំនិនួិ៤និាក់ (ជ្រាបុ�១និាក់ និងិ

ស្រា�ី៣និាក់)។

 កាលីពីមេនិៅកិ�ារា៉ ខ្ញុំាិមំេរា៉ៀនិដាលី់ថនាក់ទីូ១០�ងគ� 
ចាា�។់ មេនិៅ��័យមេនិោះ�ិនិ�វូ�ានិ�ាលីា�ជ្រា�ាប់

មេកះងៗចាូលីមេរា៉ៀនិមេទូ�ឺ�ិ��ជ្រាត្តាូវមេរា៉ៀនិមេនិៅ�ាលីាវត្តាា

មេលីោក។ ខ្ញុំាិ�ំនិចាូលីមេរា៉ៀនិមេនិៅវត្តាានិមិេជ្រា�ោ�ារា៉ា� ប្រែដាលី

�ិិត្តាមេនិៅកនិងភូី�ិជ្រាត្តាពាំងថះ ឃាិំ�ិ� ស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ មេខ្ញុំត្តាា 
ត្តាាប្រែកវ។ មេនិៅ��័យមេនិោះ ជ្រាប�ា�និមេនិៅកនិងភូី�ិឃាិំ

រា៉ប�ខ់្ញុំាិរំា៉�ម់េនិៅ�ខិ្ញុំ�បីាយមេដាោយ�ិនិ�ានិ�ន្ត្រីងគា�

មេឡា�យ។ បនិាាប់�ក លីនិ ់និលី់ មេ�ិ�រា៉ដាឋជ្រាបហ្វិារា៉ទូ�ូាក់

នៅ�យសារសតភាពក្រុកៃិ ក្រុបំធាៃកងឲ្យយខំពុំ
នៅ�កងកុ�ររហូតដល់អាយុ១៧ឆុាំ្នំ
ហួួ សុំ�ណាតិ 

ហ ួសា�� ណ្ឌាត (ខាងលេឆ្នាំើង)និ�ិ�តិ្តាសាែក័្រគំចាិតរី�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា សាមាាសានុ ៍យិនុ លេអឿនុ លេភា�ជ្រាបសុា អាយ�៦១ 
ឆ្នាំាំ� រសា់លេនុៅភូាមិនៃក្រពុតាខា� ���គំ�សា ស្រីសាុកាក្រតា�កាក់ា លេខតាីខែកាវិ 
អ�ពុ�លេរឿងរាាវិលេនុៅកំា�ងរ��ខែខែរក្រកាហម។ ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�២០២១។  
(ហ ួសា��ណ្ឌាត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�មេ�ាចាជ្រាពះ និមេរា៉ោត្តាា� �ហី្វិនិ ិមេចាញពតី្តាបំ្រែ�ងប�ាាលី

ឲ្យូជ្រាប�ាពលីរា៉ដាឋរា៉ត្តា់ចាូលីថ្ងៃជ្រាពត្តា�ុូ�ា�ួយប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� 

ជ្រាប�ា�និខ្ញុំះូមេទូៀត្តាចាលូីមេ�ិ��ា�បូការា៉ពារា៉ភូី�ិ ខ្ញុំះូមេទូៀត្តា

កានិអ់្នាវិ�មេដា��ីជី្រាប�ាងំនិងឹ លីនិ ់និលី។់ មេនិៅមេពលីមេនិោះ

ខ្ញុំាិមំេនិៅកិ�ារា៉មេនិៅមេឡា�យ។

 មេនិៅកនិងភូី�ិឃាិរំា៉ប�ខ់្ញុំាិ ំប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ចាាប់មេផ្សាា��បមេងើ�ត្តា
 

ឲ្យូ�ានិរា៉ចានិា��័ុនិធដាឹកនិាំត្តាា��ូលីដាឋានិរា៉មំេដាោះចាាប់ 

ត្តាាំងពី�នាំ១៩៧៣�ក រួា៉��ានិ រា៉ចានិា��័ុនិធបក�  

ការា៉មេរា៉ៀបចាំកិចាចការា៉��ៃាត្តា ់និងិមេ�ិ�បការា៉�៍�ាមេដា��។ 

ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�យកទីូត្តាាងំ��ឌលីឧជ្រាកិដាឋក�ះជ្រាបលី័យពូ� 

�ា�និជ៍្រាកាងំត្តាាចាានិ ់ បចាចបិីនិនមេ�ិ��ាកប្រែនិងូ�ជ្រា�ាប់ 
ជ្រាប�ិកិំចាចការា៉�ំខ្ញុំានិ់ៗ  ប�ិប្រែនិា�ិនិទូានិ�់ានិការា៉ឃាិំឃាាំង 

និងិ��ូាប់�និ�ិ�មេនិៅមេឡា�យ។ ចាាប់ត្តាាងំព�ីនា១ំ៩៧៥ 

ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ចាលូីជ្រា�ប់ជ្រា�ង់ និងិ�មេ�ូៀ�ជ្រាប�ា�និមេចាញពី 

ទីូជ្រាកងុ�កកានិទី់ូ�និបទូមេដា��ីមីេ�ិ�ប្រែស្រា�ចា�ើារា៉ មេនិៅមេពលី

មេនិោះ��ឌលីឧជ្រាកិដាឋក�ះជ្រាបលីយ័ព�ូ�ា�និជ៍្រាកាងំត្តាាចាានិ ់

�និប្រែជ្រាបកូាយមេទូៅ�ាកប្រែនិងូ�ជ្រា�ាប់ឃាិឃំាាងំ កប្រែនិងូ�រួា៉ 

ចាមេ�ូ�យ មេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ និងិ��ូាប់�និ�ិ�។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�

ប្រែបងប្រែចាកជ្រាប�ា�និឲ្យូរា៉�់មេនិៅកនិង�ហ្វិករា៉�៍ មេហ្វិ�យ 

បិរា៉� ស្រ្តី�ា ីមេកះង ចាា� ់ជ្រាប�ុ ស្រា� ីរួា៉��ា�ួយជ្រាប�ា�និថះី 

(ជ្រាប�ា�និ ១៧ មេ��ា) មេ�ិ�ការា៉ងារា៉មេផ្សា�ងៗ�នា។ កាលី 

មេនិោះ ខ្ញុំាិ�ំានិអ្នាយិ១៧�នា ំប�ិប្រែនិាមេដាោយ�ារា៉ប្រែត្តាខ្ញុំាិ�ំានិរូា៉ប
 

រា៉ាងត្តាចូាលីូិត្តា (ជ្រាកិនិ) មេទូ�បជ្រាប�ានិកងប្រែខ្ញុំះជ្រាកហ្វិ�ចាាត្តា ់

ត្តាាំងឲ្យូខ្ញុំាិរំា៉�់មេនិៅ និងិមេ�ិ�ការា៉មេនិៅកនិងកងកិ�ារា៉។ មេនិៅ

��័យមេនិោះ ជ្រាប�ា�និថះ ី(ជ្រាប�ា�និ ១៧ មេ��ា) មេ�ិ� 

ការា៉ងារា៉លីំ�ក�ាងជ្រាប�ា�និចាា�់ (ជ្រាប�ា�និ�ូលី 

ដាឋានិ)។ កនិងចាំមេ�ោ�ជ្រាប�ា�និប្រែដាលីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��និ 
�មេ�ូៀ��កពីទីូជ្រាកុង ខ្ញុំាិមំេឃា�ញ �ិប ប្រែ�� និងិ �ី�  
�ូវ�ា �ឺ�ាត្តាកិួនិ រួា៉�ទូាងំជ្រាប�ា�និ�ាមេជ្រាចា�និនិាក់មេទូៀត្តា។ 

 ប្រែខ្ញុំះជ្រាកហ្វិ� ចាងអ្ននកទូាងំមេនិោះ�ាប្រែខ្ញុំ�ប្រែដាលី�ានិបមេ�ាោយ 

ជ្រាប�ា�២០០ប្រែ��ជ្រាត្តា បមេ�ា�រា៉�កកានិ�ិ់កជ្រាកាងំត្តាាចាានិ។់

 មេចាញពកីងកិ�ារា៉ ខ្ញុំាិមំេទូៅរា៉�ម់េនិៅកងយិវ�និ។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ 
ជ្រាកហ្វិ�មេជ្រាប�ឲ្យូខ្ញុំាិមំេ�ិ�ការា៉ងារា៉ប្រែរា៉កដា ីមេ�ិ�ប្រែស្រា��ះានិមេពលី 
�ជ្រា�ាក និងិផ្សាាលី់អ្នាហ្វិារា៉ឲ្យូខ្ញុំាិហំ្វិបូ�ិនិ�ាក��និងឹ

ផ្សាះីរ�សា់ យិនុ លេអឿនុ លេនុៅភូាមិនៃក្រពុ 
ត្តាាខា� ���គំ�សា ស្រីសាុកាក្រតា�កាក់ា  
លេខតាីខែកាវិ។ ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�២០២១។  
(ហ ួសា��ណ្ឌាត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

18 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ពលីក�ះមេឡា�យ។ បបរា៉�ួយខ្ញុំាះ� ំចាិងមេភីៅដាាក់អ្នងើរា៉ប្រែត្តា 

៣កំប�ិងប�ិមេ� ណោះ។ ចាងិមេភីៅប្រែចាកបបរា៉ឲ្យូខ្ញុំាិ�ួំយមេពលីប្រែត្តា 
�ួយប្រែវកប�ិមេ� ណោះ ប�ាាលីឲ្យូខ្ញុំាិ�ំក់ក�ូាងំរា៉ហ្វិតូ្តាដាលីខ់្ញុំាិំ

�ិត្តាថាខ្ញុំាិ�ិំនិ�ានិ�វីតិ្តារា៉�ម់េនិៅត្តាមេទូៅមេទូៀត្តាមេឡា�យ មេជ្រាពោះ 
ការា៉ងារា៉�ៃនិម់េពក និងិមេ�ិ�ឲ្យូខ្ញុំាិ�ំានិ�ងឺំញ័រា៉រា៉ហ្វិតូ្តា�កដាលី់

�ពថិ្ងៃថៃ។ �ូលីមេហ្វិត្តាបិ្រែដាលីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេជ្រាប�ខ្ញុំាិឲំ្យូមេ�ិ�ការា៉ងារា៉ 
�ៃនិ�់ៃរា៉ មេជ្រាពោះប្រែត្តាបងបូូនិរា៉ប�់ខ្ញុំាិពំីរា៉និាក់�នាក់មេ�ះោះ 

មេយោក ជ្រា�ីត្តា និងិ�នាក់មេទូៀត្តាមេ�ះោះ ជ្រាព ំជ្រា�ី រា៉ត្តាម់េទូៅជ្រាបមេទូ� 

មេវៀត្តា�ា� មេហ្វិ�យជ្រាត្តាវូ�និមេយោ�ាប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ចាាប់ខ្ញុំូនួិ

�និមេនិៅភូី�ិត្តាាលីាក់ រួា៉ចាមេហ្វិ�យ��ូាប់អ្ននកទូាំងពីរា៉

មេចាោលី។ មេ�កងរា៉ប�់ខ្ញុំាិ�ឺំ�ា�និ�ិ�ប្រែដាលី�ានិចារា៉កិ

កាចា�ាហ្វិាវ។ មេនិៅមេពលីប្រែដាលីជ្រាប�ា�និជ្រាបជ្រាពតឹ្តាាកំហ្វិ�ិ 

មេ�កងនិាយំកមេទូៅ��ូាប់មេដាោយ�ិនិជ្រាត្តាាជ្រាប�ីមេឡា�យ។ 

ជ្រាប�ា�និ�ិនិអ្នាចាលីួចាហ្វិបូអ្នាហ្វិារា៉�និមេទូ �ូ�ីីប្រែត្តា

ហ្វិបូ�យមេហ្វិ�យមេ�ិ�ឲ្យូ�ក់�ាូបជ្រាពា�ួយក៏�ានិមេទូោ�

ប្រែដារា៉។ ជ្រាប�និិមេប�ជ្រាប�ា�និហ្វិាុនិលីចួាអ្នាហ្វិារា៉ហ្វិបូ �បូ 

និងឹចាាប់ខ្ញុំូួនិនិាំយក�ក�ិកជ្រាកាំងត្តាាចាានិ ់ មេដា��ីីមេ�ិ� 
ទូារិា៉�ក�ះ និងិ��ូាប់ មេចាោលី�ិនិខ្ញុំានិ។ មេជ្រាកោយពី

�ជ្រា�ាកពកីារា៉ងារា៉ មេ�កងមេហ្វិៅជ្រាប�ា�និ�កជ្រាប�ិមំេដា��ីី

និយិាយពកីារា៉ខ្ញុំតិ្តាខ្ញុំមំេ�ិ�ការា៉ងារា៉ឲ្យូ�និលី ូនិងិឲ្យូអ្នងគការា៉

មេពញចាតិ្តាា។ មេ��ោង១១យប់មេទូ�បខ្ញុំាិ�ំនិ�ជ្រា�ាក មេហ្វិ�យជ្រាត្តាវូ 
មេជ្រាកោកមេ��ោង៣មេទូៀបភីូឺមេដា��ីីមេ�ិ�ការា៉ងារា៉បនិាមេទូៀត្តា។ 

មេនិៅកនិងឃាិំប្រែដាលីខ្ញុំាិរំា៉�់មេនិៅ�ឺ�ានិការា៉ដាឋានិចាំនិនួិពីរា៉។

 មេជ្រាកោយ�ក ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ចាាត្តាត់្តាាំងឲ្យូខ្ញុំាិចំាូលីមេ�ិ��ា 
និរីា៉�ារា៉ មេដាោយ�ារា៉ប្រែត្តាខ្ញុំាិមំេចាះ�ិះមេ�ះ។ ខ្ញុំាិយំក�បិំជ្រាត្តា

 
ព�ិីកជ្រាកាងំត្តាាចាានិ ់មេទូៅកានិភូ់ី�ិជ្រាត្តាពាងំជ្រាពងីខ្ញុំាងលីចិា

ប្រែដាលី�ាកប្រែនិងូ�នាក់ការា៉។ ខ្ញុំាិមំេ�ិ�ការា៉ងារា៉រា៉ត្តា�់បិំជ្រាត្តាមេនិះ 
ប្រែត្តា�នាក់ឯងប�ិមេ� ណោះ។ ខ្ញុំាិមំេឃា�ញប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ

�រួា៉ចាមេ�ូ�យជ្រាប�ា�និ និងិ��ូាប់មេចាោលី។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�

យកប្រែដាកឃានាប�មេកៀបថ្ងៃដាអ្ននកមេទូោ�មេដា��ី�ីរួា៉ចាមេ�ូ�យ 

យកត្តាីូងចាប�កវាយ យកប្រែខ្ញុំ�រា៉តឹ្តាក និងិយកចាពំិះទិូង 
�កចាាក់អ្ននកមេទូោ�។ ជ្រាប�ានិ�ិកជ្រាកាំងត្តាាចាានិ�់ានិ 

មេ�ះោះ មេអ្នោ� អ្នានិ។ ខ្ញុំាិមំេ��លីមេឃា�ញពកីារា៉មេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ 

ការា៉�រួា៉ចាមេ�ូ�យ និងិ��ូាប់�និ�ិ�រា៉យ:មេពលី�ួយ�នា។ំ 

អ្ននក�រួា៉ចាមេ�ូ�យនិងិ��ូាប់�និ�ិ� �ានិ�នាចានំិនួិបីនិាក់

ប្រែដាលីកនិងចាំមេ�ោ�មេនិោះខ្ញុំាិ�ំនិ�គាលី់មេ�ះោះ មេ�ឿនិ។ 

មេ�ឿនិ និងិបកខពួករា៉�់មេនិៅកនិងភូី�ិថ្ងៃជ្រាពត្តាាខ្ញុំាប ឃាិំ�ិ� 

ស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ។ មេជ្រាកោយ�កមេទូៀត្តាជ្រាប�ានិ

�ិកប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេជ្រា���យក�និ�ិ�ប្រែដាលី�ាប់មេទូោ�

មេនិៅទីូមេនិោះ មេដា��ីី�ួយមេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះអ្ននកមេទូោ�មេផ្សា�ង 

មេទូៀត្តា។ អ្ននក�រួា៉ចាមេ�ូ�យ និងិ��ូាប់អ្ននកមេទូោ�ទូាងំអ្ន�់

មេនិោះ �និ�ាូប់មេនិៅមេពលីរា៉បបប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ដាួលីរា៉លីំ

�នាំ១៩៧៩។ 

 ខ្ញុំាិំ និងិ ត្តាាមេ�និ អ្ននិជិ្រាប�ានិ�ិកជ្រាកាំងត្តាាចាានិ ់

�មេជ្រា�ចាចាិត្តាា�ប់មេ�ិ�ការា៉ងារា៉ មេជ្រាពោះប្រែត្តា�ិនិអ្នាចាជ្រាទូាំ

មេឃា�ញការា៉មេ�ិ��បជ្រាប�ា�និ ការា៉មេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ និងិការា៉

��ូាប់�និ�ិ�មេទូៀត្តា មេហ្វិ�យ�ូ�ាងមេទូៀត្តាប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�

ប្រែលីងទិូកចាតិ្តាាមេយ�ងទូាងំពរីា៉និាក់។ �ពថិ្ងៃថៃ មេ�និ បាូរា៉មេទូៅ 
រា៉�ម់េនិៅស្រា�កុអ្ននិង់ូប្រែវង។ មេជ្រាកោយ�ក ខ្ញុំាិ�ំនិចាលូីមេ�ិ��ា

កងទ័ូព�រា៉មេ��ងមេនិៅភីនំដានិិ កនិងស្រា�ុក�ិរា៉វីង�។ មេនិៅទីូ 
មេនិោះ�ានិការា៉ជ្រាបយិទូធ�នារា៉វាងកងទ័ូពប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� និងិ 

កងទ័ូពមេវៀត្តា�ា�។ កងទ័ូពប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��ានិបីកង 

ពលី កងពលីទីូ១០ កងពលីទីូ៣០ និងិកងពលីទីូ៥០ 

មេដាោយ�ានិមេ�បញូ្ជាការា៉រា៉ប�់ខ្ញុំាិមំេ�ះោះ ត្តាា�ិត្តា។ មេនិៅ

ចាងិ�នា១ំ៩៧៨ �ានិការា៉ជ្រាបយិទូធ�នា�ា�ួយនិងឹកងទ័ូព

មេវៀត្តា�ា�មេនិៅ�ាុនិ�ាូ�ូប�ាាលីឲ្យូ�ាូប់កងទ័ូពប្រែខ្ញុំះរា៉ 

ជ្រាកហ្វិ�អ្ន�់�ាមេជ្រាចា�និនិាក់។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��និរា៉ត្តា់ចាូលី 

ថ្ងៃជ្រាពអ្ន�់ ចាំប្រែ�កខ្ញុំាិវំិលីក្រតឡុ�់�កភូី�ិកំមេ��ត្តាវិញ។ 

�ាិនិភីាពជ្រា��ួារា៉រា៉ប�ខ់្ញុំាិមំេជ្រាកោយ�នា១ំ៩៧៩ �ានិការា៉

លីំ�កមេជ្រាពោះប្រែត្តាមេនិៅមេ�ិ�ប្រែស្រា�រួា៉� មេហ្វិ�យមេនិៅមេពលី�និ 

ផ្សាលីមេយ�ងជ្រាត្តាវូប្រែចាក�នា។ ខ្ញុំាិហំ្វិបូ�ិនិ�និជ្រា�ប់ជ្រា�ានិក៏់មេដា�រា៉ 
រា៉កអ្នាហ្វិារា៉ត្តាា�ស្រា�កុមេផ្សា�ងៗ។ រា៉លំីង�និពរីា៉�នាមំេជ្រាកោយ

�កមេទូ�បខ្ញុំាិ�ំានិប្រែស្រា� និងិមេ�ិ�ស្រា�វូ�និហ្វិបូជ្រា�ប់ជ្រា�ានិវ់ញិ 
មេហ្វិ�យខ្ញុំាិរំា៉�់មេនិៅ�ិំជ្រា�ួ�ារា៉�ិខ្ញុំ�ានិាចាាប់ត្តាាំងពីមេពលី 
មេនិោះ�ក។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យឹង យុយ ៖ សខ ែរក្រុកហមយកខំពុំនៅ�អប់ំរនំៅក្រុចើៃ 
ដង បំាសុៃ ្្ ំណាងលអនៅ�រ្់ជតីវតិ
កាៃ់ ្ុខភាព 

 ខ្ញុំាិមំេ�ះោះ យឹង យិយ មេក�ត្តាមេនិៅ�នា១ំ៩៤៦។ �ពថិ្ងៃថៃ

ខ្ញុំាិរំា៉�់មេនិៅភូី�ិជ្រាត្តាពាំង�ាិយ ឃាិំត្តាាមេភី� ស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ 

មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ។ ខ្ញុំាិ�ំានិឪពិកមេ�ះោះ ឡាាង យឹង �ាាយ

មេ�ះោះ �ី អ្នង់។ ខ្ញុំាិ�ំានិបងបូូនិ៨និាក់ ជ្រាបុ�៥និាក់ 

និងិស្រា�ី៣និាក់។ ជ្រាបពនិធរា៉ប�់ខ្ញុំាិមំេ�ះោះ �ីិ មេលីៀង 

�ានិអ្នាយិ៧៤�នាំ។ មេជ្រាកោយមេពលីមេរា៉ៀបការា៉មេយ�ង

�ានិកូនិ៥និាក់ កូនិ�នាក់�និ�ាូប់ និងិកូនិ�នាក់មេទូៀត្តា

�ានិ�ត្តា�ិិនិលី ូនិងិពិការា៉ប្រែភីនក។ 

 កាលីខ្ញុំាិមំេនិៅវ័យកិ�ារា៉ �ាាយឪពិករា៉ប�់ខ្ញុំាិ�ំានិ

�វីភីាពខ្ញុំះិខ្ញុំាត្តាយ�ាងខ្ញុំាូងំ។ ឪពកិ�ាាយរា៉ប�ខ់្ញុំាិជំ្រាបកប 
រា៉បរា៉មេ�ិ��ើរា៉មេត្តានោត្តា និងិកាប់�ូឹកមេត្តានោត្តា ត្តាាំងពីខ្ញុំាិមំេនិៅ 
មេកះង។ កាលីមេនិោះខ្ញុំាិ�ិំនិ�វូព�ិកកនិងការា៉រា៉ក�ូូបមេទូ។ ខ្ញុំាិំ

រា៉កជ្រាត្តា ីកាា� ខ្ញុំូង ត្តាា�ជ្រាត្តាពាងំ មេហ្វិ�យប្រែចាកត្តាា�ជ្រា��ួារា៉ 

១០មេទូៅ២០ជ្រា��ួាមេដា��ីហី្វិបូ។ ខ្ញុំាិមំេរា៉ៀនិជ្រាត្តា�ឹថនាក់ទីូ៩ មេនិៅ 
�ាលីាអ្នងគ�ិំ បនិាាប់�កខ្ញុំាិ�ំនិចាូលីបួ�មេរា៉ៀនិមេនិៅវត្តាា 
អ្នងគ�ិំ។ កាលី��័យមេនិោះ មេ�ភូី�ិរា៉ប�ខ់្ញុំាិ�ំានិមេ�ះោះ 

�ិប  បនិាាប់�កមេ�ះោះ ទូលី ់�ខិ្ញុំ,  ប្រែអ្នលី មេ�ឿ,  ត្តានួិ ប្រែត្តា�   

និងិ ចាានិ ់�ី�។

កានិ ់�ិខ្ញុំភីាព (ខ្ញុំាងមេ�ងិ) និ�ិ�ិត្តា�ះ័ជ្រា�ចាិត្តាារា៉ប� ់
��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ ជ្រាប�លី់កញ្ជូចប់
អ្ននិ�ិ�ាវរា៉យ៍ី�ូនិ យឹង យិយ (ខ្ញុំាង�ាាំ) រា៉�់មេនិៅភូី�ិ
ជ្រាត្តាពាំង�ាិយ ឃាិំត្តាាមេភី� ស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ។ 
ប្រែខ្ញុំត្តាលិីា �នាំ២០២១។  
(ញ�ាញ់ �ីប/��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 មេជ្រាកោយ�កខ្ញុំាិ�ំឹក មេហ្វិ�យមេរា៉ៀបការា៉ជ្រាបពនិធ។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ 
ជ្រាកហ្វិ�មេចាោទូជ្រាបកានិជ់្រាបពនិធរា៉ប�ខ់្ញុំាិថំា �និលីចួា �ាូ �ូូ 

 
បនិាាប់ពីជ្រាបពនិធរា៉ប�់ខ្ញុំាិំ�ជ្រា�ាលីកូនិ�និ១០ថ្ងៃថៃ។ 

ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�យកជ្រាបពនិធរា៉ប�ខ់្ញុំាិមំេទូៅមេរា៉ៀនិ�ជូ្រាត្តា និងិយក 
ខ្ញុំាិមំេទូៅអ្នប់រា៉�ំាមេជ្រាចា�និមេលី�ក។ មេលី�កទីូ�ួយ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� 
យកខ្ញុំាិមំេទូៅដាលី�់ាលីាឃាិមំេនិៅជ្រាបប្រែហ្វិលីមេ��ោង១២យប់

ក៏�និមេដាោះប្រែលីងខ្ញុំាិឲំ្យូរួា៉ចាខ្ញុំូនួិ។ ពីរា៉ថ្ងៃថៃមេជ្រាកោយ�ក អ្ននក

ប្រែដាលីមេ�ិ�ការា៉�ា�ួយខ្ញុំាិ�ំនិជ្រា�ប់ខ្ញុំាិថំា �ិត្តាាឯងលីមូេហ្វិ�យ
 

ប្រែដាលី�នុក្រតឡុ�់�កវិញ ជ្រាប�ិនិមេប��ិត្តាាឯងមេទូៅដាលី់

ជ្រាកាំងត្តាាចាានិ ់ ប្រែដាលី�ិិត្តាមេនិៅឃាិំ�ិ� ស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ 

មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ �ឺចាីា�់�ា�ាូប់មេហ្វិ�យ។ មេលី�កទីូ២ ប្រែខ្ញុំះរា៉ 

ជ្រាកហ្វិ��កមេហ្វិៅខ្ញុំាិ�ំាងមេទូៀត្តាមេដាោយជ្រា�ប់ថាមេទូៅចាលូីរួា៉�

�ីទូាីញ ប្រែដាលីជ្រា�ានិប់្រែត្តា�ាលីីចិាកិហ្វិករា៉ប�ប់្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�

មេដា��ីីចាាប់ខ្ញុំាិនំិងិមេលី�កទីូ៣ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ជ្រា�ប់ខ្ញុំាិថំាមេទូៅ
 

�ីទូាីញដាប្រែដាលី។

 �ួយរា៉យៈមេជ្រាកោយ�ក ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ចាាត្តា់ត្តាាំងខ្ញុំាិ ំ
ឲ្យូមេទូៅមេ�ិ�ការា៉ងារា៉ខ្ញុំាងប្រែផ្សានកមេ�ដាឋកិចាច។ ខ្ញុំាិដំាកឹអ្នងើរា៉មេចាញ 
ពី�ាលីាឃាិំត្តាាមេភី� មេទូៅប្រែចាកត្តាា��ហ្វិករា៉�៍មេនិៅ 

ភូី�ិជ្រាត្តាពាំង�ាិយ ភូី�ិ�ខ្ញុំងិខ្ញុំាងលីិចា និងិភូី�ិ�ខ្ញុំងិ

ខ្ញុំាងមេក�ត្តា។ កាលីមេនិោះមេ�កងរា៉ប�់ខ្ញុំាិ�ំនិនិយិាយថា  
ជ្រាប�ិនិមេប��ានិអ្ននក�ូលីដាឋានិចាលូី�កថះ ី��ូឲ្យូខ្ញុំាិរំា៉ាយ 
ការា៉�៍�កខ្ញុំាង�ហ្វិករា៉�៍មេដា��ីីទូទួូលី�និចាំប្រែ�ក

អ្នងើរា៉បប្រែនិ�ិមេទូៀត្តា។ ឮដាមូេចានះខ្ញុំាិបំ្រែត្តាងប្រែត្តារា៉ាយការា៉�៍ជ្រា�ប់

មេ�កងថា �ានិអ្ននកថះចីាលូី�កបនិាបនិាាប់ មេទូោះបី�ា�ិនិ

�ានិអ្ននកថះចីាលូី�កក៏មេដាោយ មេជ្រាពោះខ្ញុំាិ�ិំត្តាថាអ្នងើរា៉ប្រែដាលី

ទូទួូលី�និមេនិោះ�ានិចាំនិនួិត្តាិចាត្តាួចាមេពក និងិបរា៉មិេភីោ�

�ិនិ�និប្រែ�ូត្តាមេឡា�យ។ ខ្ញុំាិ�ំនិលីួចាបប្រែនិ�ិចាំនិនួិ�និ�ិ�

មេដា��ីីទូទួូលី�និអ្នងើរា៉មេជ្រាចា�និឲ្យូអ្ននកប្រែដាលីមេ�ិ�ការា៉ងារា៉

ហ្វិត្តាម់េនិឿយ �និហ្វិបូជ្រាបមេ��រា៉�ាង�ិនិបនិាចិា។ ស្រា�ាប់ប្រែត្តា

មេជ្រាកោយ�ក ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�បញ្ជូឈប់ខ្ញុំាិបំ្រែលីងឲ្យូដាឹកអ្នងើរា៉

មេចាញពឃីាាូងំមេទូៀត្តា។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�រា៉កមេឃា�ញថា មេនិៅ�លី់

អ្នងើរា៉មេជ្រាចា�និមេនិៅត្តាា�ភូី�ិប្រែដាលី�ិនិ��និងឹចានំិនួិ�និ�ិ�

ប្រែដាលីខ្ញុំាិ�ំនិរា៉ាយការា៉�៍ មេទូ�បប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��កត្តាា�ចាាប់ខ្ញុំាិំ 
យកមេទូៅ�រួា៉ចាមេ�ូ�យ។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��និមេចាោទូខ្ញុំាិថំា ខ្ញុំាិចំាង់

 
�និអ្នងើរា៉មេជ្រាចា�និកីត្តា់មេ�ោលីការា៉�៍រា៉ប�់អ្នងគការា៉។ 

ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�យកខ្ញុំាិមំេទូៅឃាិំឃាាំង និងិអ្នប់រា៉ខំ្ញុំាិ ំ មេហ្វិ�យក៏

មេដាោះប្រែលីងខ្ញុំាិឲំ្យូ�កភូី�ិវិញ។

 មេជ្រាកោយ�កមេទូៀត្តា ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេចាោទូជ្រាបកានិខ់្ញុំាិថំា 
មេ�ិ�ខ្ញុំិ��ីលី��៌មេជ្រាពោះខ្ញុំាិំប�ះពាលី់និារា៉មីេនិៅកនិងមេរា៉ោង

�យ។ ខ្ញុំ�ៈមេពលីមេនិោះ �ានិនិារា៉២ីនិាក់ប្រែដាលី�ាអ្ននក 

�គាលី�់នា�ា�ួយខ្ញុំាិ ំនិងិរា៉�ម់េនិៅកនិងស្រា�កុភូី�ិ�ា�ួយ�នា 

�និពងឹពាក់ខ្ញុំាិឲំ្យូ�យួប្រែវក�ក់ឲ្យូ�ាត្តាប់និាចិាមេជ្រាពោះ�ាត្តា់

កំពិងមេ�ិ�ជ្រាត្តាី មេហ្វិ�យថ្ងៃដារា៉ប�់�ាត្តា់ជ្រាបឡាាក់ស្រា�កាជ្រាត្តាី។ 

�ក់រា៉ប�់�ាត្តា់�និជ្រា�បប្រែភីនករា៉ប�់�ាត្តា់ មេហ្វិ�យមេពលី 

មេនិោះខ្ញុំាិក៏ំ�ិនិដាងឹថា�ានិ�បូ�កមេ�ិ�បការា៉�៍មេនិៅប្រែកីរា៉ 
មេនិោះប្រែដារា៉។ មេនិៅមេពលីយប់ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេហ្វិៅខ្ញុំាិំមេទូៅ

ចាូលីរួា៉��ីទូាីញ និងិបញ្ជាូឲ្យូខ្ញុំាិមំេរា៉���ាារា៉មេជ្រាប�ជ្រា��់មេចាញ

ឲ្យូអ្ន�ព់អី្នងគភីាព មេដាោយ�និនិយិាយថា អ្ននកមេ�ដាឋកិចាច

�ា�និ�ិ�ជ្រាបុ� មេហ្វិ�យអ្ននកដាាំ�យ�ានិារា៉មីេនិៅកប្រែនិងូ

�ា�ួយ�នា�ឺ�ាមេរា៉ឿង�ួយប្រែដាលី�ិនិ��រា៉�ូ។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ 

ជ្រាកហ្វិ�យកខ្ញុំាិមំេទូៅដាាក់�ិក និងិជ្រាព�ានិខំ�� រួា៉ចាមេហ្វិ�យក៏

មេដាោះប្រែលីងខ្ញុំាិ�ំកវិញ។

 ខ្ញុំាិ�ំួបការា៉លីំ�កយ�ាងខ្ញុំាូំង មេជ្រាពោះប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�

ចាាត្តាខ់្ញុំាិឲំ្យូហ្វិបូ�យរួា៉�កនិង�ហ្វិករា៉�៍ និងិមេ�ិ�ការា៉ងារា៉

មេលី�កទំូនិប់ជ្រាបឡាាយ។ ចាបំ្រែ�កជ្រាបពនិធរា៉ប�ខ់្ញុំាិបំ្រែដាលីមេទូ�ប

�ជ្រា�ាលីកូនិ�និ១ប្រែខ្ញុំ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេជ្រាប�ឲ្យូមេទូៅប្រែ�ងដា ី

មេ�ិ�ឲ្យូជ្រាបពនិធរា៉ប�់ខ្ញុំាិ�ំានិ�ំងឺ�ីូនិ និងិទូា�់�រា៉ថ្ងៃ�។ 

�ំ�ាងលី�ូាាយមេកះកខ្ញុំាិមំេចាះកីួនិថនាំបិរា៉ា� មេហ្វិ�យរា៉ក
 

ថនា�ំកដាាទឹំូកឲ្យូជ្រាបពនិធខ្ញុំាិផឹំ្សាកមេទូ�ប�និ�រូា៉មេ�ី�យ។ មេនិៅ

��័យមេនិោះ ជ្រាប�ិនិមេប�មេយ�ងមេ�ិ�ការា៉ងារា៉�ិនិ�និលី ូ 

និងិ�ះានិការា៉ខ្ញុំតិ្តាខ្ញុំជំ្រាបឹងប្រែជ្រាបង ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��ិនិឲ្យូហ្វិបូ 

�យលេឡុើ យ។ មេពលី�ាងូស្រា�វូ�ាងៗជ្រាបពនិធរា៉ប�ខ់្ញុំាិជំ្រាត្តាវូ

រា៉ក�ាទិូកចា�ំងក�ាាប់ មេជ្រាពោះមេពលីជ្រាប�ានិកងមេឃា�ញ

អ្ននក�ាងូ�ានិចា�ំងក�ាាប់មេជ្រាចា�និ�ឺមេ�កងប្រែត្តាងប្រែត្តាមេកោត្តា 
�រា៉មេ��រា៉។ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��និមេជ្រាប�ខ្ញុំាិឲំ្យូប្រែរា៉កដាមីេដាោយកំ�ត្តា់

ចាំនិនួិ២មេទូៅ៣ប្រែ��ជ្រាត្តា�ីបកនិង១ថ្ងៃថៃ។ ខ្ញុំាិមំេ�ិ�ការា៉�ះានិមេពលី
 

�ជ្រា�ាកមេឡា�យ �ឺខ្ញុំជំ្រាបឹងឲ្យូ�និជ្រា�ប់ចាំនិនួិ។ មេនិៅមេ��ោង 

១២មេពលីមេចាញពមីេ�ិ�ការា៉ខ្ញុំាិ�ំកហ្វិបូ�យ រួា៉ចាមេហ្វិ�យជ្រាត្តាវូ

ចាូលីមេ�ិ�ការា៉វិញ។ មេនិៅមេពលីយប់មេ�កង�និមេហ្វិៅមេទូៅ

ជ្រាប�ិមំេទូៀត្តា។ រា៉ាលីម់េពលីប្រែដាលីជ្រាប�ិ�ំាងៗ ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ឲ្យូ
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មេយ�ងមេបា�ាាថា មេយ�ងជ្រាត្តាវូ�ះជ័្រា�មេ�ះោះ ត្តា�ុ ូនិងិ�ា��គី

�នាកនិងមេ��ោងមេ�ិ�ការា៉មេដាោយមេ�ោរា៉ពត្តាា�មេ�ោលីការា៉�៍ 

�ហ្វិាមេលីោត្តាមេផ្សាោូះ �ហ្វិាអ្ន�ចារា៉ូ មេដាោយ�ិនិឲ្យូយកកូនិ

មេចាៅមេ�ិ��ាបប្រែងូក មេជ្រាពោះប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�យលីថ់ា�ឺមេរា៉ឿងមេដា��ីី 

មេដាោះ�ារា៉�ជ្រា�ាប់អ្ននកប្រែដាលីខ្ញុំូលិីមេ�ិ�ការា៉។ មេនិៅ��័យ

ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��ានិការា៉ជ្រាប�ិំ�ំកនិង១មេទូៅ២ប្រែខ្ញុំ�ាង។ 

 ការា៉ហ្វិបូចាិកមេនិៅ��័យមេនិោះ �ិនិ�និជ្រា�ប់ជ្រា�ានិ់

មេទូ ខ្ញុំាិហំ្វិបូប្រែត្តាបបរា៉លីាយ�ា�ួយ��ូរា៉ជ្រាបលីិត្តា។ ការា៉

បរា៉មិេភីោ��ឺ�ិនិ�ាក���ា�ួយការា៉មេជ្រាប�ក�ូាងំពលីក�ះ

មេទូ។ មេយ�ងហ្វិបូត្តាចិាត្តាចូា ប្រែត្តាមេ�ិ�ការា៉ងារា៉មេជ្រាចា�និ និងិ�ះានិ�ទិូធិ

ត្តាវ�ាមេឡា�យ។ មេពលីមេយ�ងហ្វិបូលីៃាចារួា៉ចាមេហ្វិ�យ ជ្រាប�ានិ

�ហ្វិករា៉�៍មេដា�រា៉�រួា៉ថា �ៃាញ់ឬអ្នត្តា?់  ឬប្រែ�តូ្តាមេទូ ?  ជ្រាប�និិ 

មេប�មេយ�ងមេ�ូ�យថា �ិនិ�ៃាញ់ �ិនិប្រែ�តូ្តា លីៃាចាមេឡា�ងអ្នងគការា៉

�កយកមេយ�ងមេទូៅមេរា៉ៀនិ�ូជ្រាត្តា មេហ្វិ�យពាកូថាមេរា៉ៀនិ 

�ជូ្រាត្តាប្រែដាលីអ្នងគការា៉មេជ្រាប�មេនិោះ�ឺ�ាការា៉យក�និ�ិ�មេទូៅ

វាយមេ�ិ��ប ឬ��ូាប់មេចាោលី។ 

 មេនិៅកនិងស្រា�ុកភូី�ិរា៉ប�់ខ្ញុំាិ ំ�ានិការា៉មេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ

ចាំមេពោះ�ិត្តាា�ាប្រែដាលីលីួចាមេបះប្រែផ្សាដូាូង ឬលីួចាដាឡំាូង។ 

អ្នងគការា៉ចាាប់យកអ្ននកលីចួាទូាំងមេនិោះមេទូៅអ្នប់រា៉មំេលី�កទីូ១ 

និងិមេ�ិ�ការា៉ប្រែ�និាំ ប�ិប្រែនិាជ្រាប�ិនិមេប��ានិមេលី�កទីូ២ �ឺ

អ្នងគការា៉និងឹយកអ្ននកទូាំងមេនិោះមេទូៅ��ូាប់មេនិៅជ្រាកាងំត្តាា

ចាានិ�ិ់និខ្ញុំានិ។ មេនិៅ��័យមេនិោះជ្រាប�ា�និនិយិាយត្តាៗ

�នាថា ថ្ងៃដាពទ័ូធពមីេជ្រាកោយ បមេ�ាោយមេទូៅលីចិា  មេជ្រាពោះវា�ា

ជ្រាបមេយោ�ប្រែដាលីអ្នងគការា៉និយិាយមេដា��ី�ំីរា៉ា�ជ្រាប�ា�និ។ 

ខ្ញុំាិ�ំាូប់មេឃា�ញ�និ�ិ�ពរីា៉ ឬបីនិាក់ ប្រែដាលី�បូចាាប់យក

មេទូៅវាយ��ូាប់មេនិៅ�ិកជ្រាកាំងត្តាាចាានិ។់ 

 មេជ្រាកោយមេពលី ថ្ងៃថៃ៧�ករា៉ា �នា១ំ៩៧៩ កូនិរា៉ប�ខ់្ញុំាិំ

�នាក់មេ�ះោះ ឡាាង �ឹនិ មេហ្វិៅ មេរា៉ឿង �ឺ�ាមេ�ះោះប្រែដាលី

អ្នងគការា៉ដាាក់ងារា៉ឲ្យូមេពលីចាូលីកងនិារា៉�ីនិ�ាូប់។ កូនិ 

ស្រា�ីរា៉ប�់ខ្ញុំាិ�ំនិមេដា�រា៉មេ�ិ�ការា៉ងារា៉ចាលី័ត្តាត្តាា�កង មេហ្វិ�យ 
�ត្តាខ់្ញុំូនួិត្តាាំងពីមេពលីមេនិោះ�ក។ ខ្ញុំាិទំូទួូលីដា�ឹំង�កថា 

 
កូនិរា៉ប�់ខ្ញុំាិ�ំាូប់មេនិៅមេលី�ភីនំ មេហ្វិ�យអ្ននកខ្ញុំះូនិយិាយថា 
កូនិខ្ញុំាិ�ំាូប់មេជ្រាពោះជ្រាត្តាូវមេ�យកមេទូៅ��ូាប់។ �ពថិ្ងៃថៃខ្ញុំាិំ 
មេនិៅ�លី់កូនិ៤និាក់ ប�ិប្រែនិា�ានិប្រែត្តា៣និាក់មេទូ ប្រែដាលីពឹង 

ពាក់�និមេជ្រាពោះកូនិ�នាក់មេទូៀត្តា�ានិ�ងឺំ�រា៉ថ្ងៃ�ជ្រាប�ាទូ 

រួា៉�ទូាងំងងឹត្តាប្រែភីនក។ ខ្ញុំាិនំិងិជ្រាបពនិធមេនិៅមេ��លីប្រែថកូនិពកិារា៉

ប្រែដាលី�ាការា៉ងារា៉លីំ�ក�ជ្រា�ាប់មេយ�ង។

 វាលីមេនិៅកនិងស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ។ 
(លីី កិក�ាយ/��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គំិៃំុ្ង្កឹសដលមៃិអាចរលំត់បាៃ

នៅផុង ពង្ស�ា្ុតី

 �ិនិខ្ញុំ�ិពជី្រាប�ា�និ�ូលីដាឋានិឯមេទូៀត្តាកនិងភូី�ិជ្រាកាងំ

ប្រែវង និងិភូី�ិដាថ្ងៃទូមេទូៀត្តាកនិងឃាិ�ំាងប្រែដាកមេឡា�យ �ផិ្សាលី 

ជ្រាត្តាូវ�និដាកហ្វិូត្តា�ិទូធិពីជ្រាប�ា�និ�ូលីដាឋានិ�ក�ា

ជ្រាប�ា�និបមេញ្ជូើ� បនិាាប់ព�ីាត្តា�់និ�ាប់កនិង�និារីា៉ឃាិឃំាាងំ

មេនិៅទួូលីមេជ្រា�ញអ្ន�់រា៉យៈមេពលី�ួយ�នាំ�ត្តា់ �ឺពីថ្ងៃថៃ 

ទីូ១ ប្រែខ្ញុំ�ករា៉ា �នាំ១៩៧៤ រា៉ហ្វិតូ្តាដាលី់ថ្ងៃថៃទីូ១ ប្រែខ្ញុំ�ករា៉ា 

�នាំ១៩៧៥។ មេទូោ�កំហ្វិ�ិថ្ងៃនិការា៉ចាាប់ខ្ញុំូនួិ �ឺ «�និាិ

��័ុនិធ» ប្រែដាលី�មំេដាៅមេលី�កំហ្វិ�ិ�គង�លីី��៌ និងិភីនាក់ 

ងារា៉ចាារា៉ក�ះខ្ញុំះាំង (មេ�.អីិ្ន.អ្នា) រា៉ប�់អ្នាមេ�រា៉កិ។ 

 រា៉ហ្វិតូ្តា�កដាលីម់េពលីមេនិះ �ផិ្សាលី មេនិៅប្រែត្តាចាា�ិំនិមេភីចូា

មេឡា�យពបីទូពមិេ�ោ�និ�៍វីតិ្តាកនិង�និារីា៉ឃាិឃំាាងំ និងិមេនិៅប្រែត្តា 
�ានិចាតិ្តាាខ្ញុំងឹ��ីារា៉�ា�ួយ ប្រែ��និ ពតិ្តា �ាកង�និា�ិខិ្ញុំ

ស្រា�កុកំពង់ជ្រាត្តាប្រែបក ប្រែដាលី�និមេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ�ាត្តា�់ៃនិ�់ៃរា៉

រា៉ហ្វិតូ្តាបនិ�លីទិ់ូក�ាូក�នា�ដាលីម់េពលីបចាចបិីនិន។ មេ�ា�រា៉ 
ប្រែត្តាជ្រា�ប់ពាកូប្រែដាលី �ិផ្សាលី �និនិយិាយជ្រា�ប់មេយ�ង 

�ាត្តាម់េនិៅប្រែត្តា�ានិកំហ្វិងឹជ្រា�ាលីមេជ្រា�ៅចាមំេពោះក�ះាភិី�លី

ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� �ាពមិេ��អ្ននកប្រែដាលីពាក់ពន័ិ ធនិងឹការា៉ចាាប់ 

ខ្ញុំូនួិ�ាត្តា់�កដាាក់កនិង�និារីា៉ឃាិំឃាាំងទួូលីមេជ្រា�ញ។ �ំនិិំ
 

�ង�ឹកប្រែដាលី�ិិត្តាកនិងចាិត្តាា�ាត្តា់ �ឺ�ិនិជ្រាត្តាូវ�និរា៉លំីត្តា់

�ិខ្ញុំ �ិផ្សាលី ផ្សាាលី់បទូ��ាា�និអំ៍្នពីមេរា៉ឿងរា៉�ាវមេនិៅកនិងរា៉បប
ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ដាលី់មេលីោក មេផ្សាង ពង�រា៉�ា�ិី និាយកក�ះវិ�ីអ្នប់រា៉ ំ
ពីអំ្នមេព�ជ្រាបលី័យពូ��ា�និម៍េនិៅក�ិុ�ា។ ភូី�ិជ្រាកាំងប្រែវង ឃាិំ 
�ាងប្រែដាក ស្រា�ុកកំពង់ជ្រាត្តាប្រែបក មេខ្ញុំត្តាាថ្ងៃជ្រាពប្រែវង ប្រែខ្ញុំត្តាលិីា �នា ំ
២០២១។ (មេផ្សាង ពង�រា៉�ា�ិី/��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មេឡា�យ មេទូោះបី�ា ប្រែ��និ ពតិ្តា ជ្រាត្តាវូ�និ��ូាប់កាលីពបី្រែខ្ញុំ 

�ករា៉ា �នាំ១៩៧៩ រួា៉ចា�កមេហ្វិ�យក៏មេដាោយ។ �ិផ្សាលី 

�និនិយិាយថា �ាត្តាម់េនិៅប្រែត្តាចាង់��ូាប់ ពតិ្តា មេដាោយផ្សាាាលី ់

ថ្ងៃដា។ ប�ិប្រែនិា�ាត្តា់�ិនិចាង់បមេញ្ជូចញ�ំនិិមំេនិះ�ា�ួយជ្រាកុ�

ជ្រា�ួ�ារា៉�ាចា់ញាត្តារិា៉ប�់ ពិត្តា មេឡា�យ។

 បចាចបិីនិនមេនិះ �ផិ្សាលី មេនិៅប្រែត្តា�ា�និ�ិ��នាក់ប្រែដាលី

�ានិក�ូាងំពលី�ំា�ួំនិ �ិនិខ្ញុំ�ិពមីេពលីប្រែដាលី�ាត្តាម់េនិៅ

វ័យមេកះងមេឡា�យ។ �ិផ្សាលី �និ�ិះកង់ចាា�់រា៉ប�់�ាត្តា់

កាត្តាវ់ាលីប្រែស្រា�ពីផ្សាាះរា៉ប�់�ាត្តាក់និងភូី�ិជ្រាកាំងប្រែវង �ក

�ួបមេយ�ងមេនិៅភូី�ិអ្នន្ត្រីងគង មេដា��ីីនិយិាយមេរា៉ឿងរា៉�ាវ�ីវិត្តា

រា៉ប��់ាត្តា។់ �ា�ួយនិងឹកាយវកិារា៉មេ�ិ�ជ្រាត្តាាប់មេពលីប្រែដាលី

�ាត្តាជ់្រាត្តាវូ ពតិ្តា មេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះ �ផិ្សាលី �និរា៉ឭំកមេឡា�ងវញិ

យ�ាងចាីា�់ និងិហ្វិាក់មេនិៅថះីៗ។ «�ាាយ�ា�់ប្រែដាលី 

អ្នាពតិ្តា វា�ាូប់�ត្តា ់កំិអី្នជ្រាត្តាវូរា៉ប�ខ់្ញុំាិមំេហ្វិ�យ» មេនិះ�ាការា៉

មេលី�កមេឡា�ងរា៉ប� ់�ផិ្សាលី កនិងមេពលីមេ�ិ���ាា�និ។៍ អ្ននក 
ភូី�ិពរីា៉បីនិាក់ប្រែដាលីអ្នងគិយមេនិៅ�តិ្តាៗ �ផិ្សាលី �និបមេញ្ជូចញ 
មេយោបលីត់្តាចិាត្តាចួាប្រែដារា៉ពភីីាពមេឃាោរា៉មេឃាៅរា៉ប� ់ពតិ្តា ប្រែដាលី

ពាកូ��ាីទូាំងអ្ន�់មេនិះអ្នាចាបញូ្ជាក់�និថា អីិ្នប្រែដាលី 

�ិផ្សាលី កំពិងមេរា៉ៀបរា៉ាប់ �ឺ�ាមេរា៉ឿងរា៉�ាវពិត្តាប្រែដាលី�ិនិ 

អ្នាចាលីាក់�ំង�និពី�ក�ះភីាព�ាហ្វិាវមេឃាោរា៉មេឃាៅ 

ថ្ងៃនិក�ះាភិី�លីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�ថនាក់�ូលីដាឋានិមេនិៅស្រា�កុកំពង់ 

ជ្រាត្តាប្រែបក។

 មេនិៅថ្ងៃថៃទីូ១ ប្រែខ្ញុំមេ��ា �នាំ១៩៧៥ �ិផ្សាលី ជ្រាត្តាូវ

�និមេដាោះប្រែលីងមេចាញពី�និារីា៉ឃាិំឃាាំង។ ពិត្តា �ាអ្ននក

�រា៉មេ�រា៉លីិខ្ញុំតិ្តាមេដាោះប្រែលីង�ួយចាីាប់ រួា៉ចាជ្រាប�លី់ឲ្យូ 

�ិផ្សាលី កានិ�់កជ្រាប�លី់ឲ្យូជ្រាប�ានិភូី�ិមេ�ះោះ ប្រែ��និ 

ឃាឹ�។ និយិាយដាលី់មេ�ះោះមេនិះ �ិផ្សាលី �និ�ំប្រែដាង

ឲ្យូដាឹងពីការា៉ផ្សាាិះកំហ្វិងឹ�ារា៉�ាថះី�ាងមេទូៀត្តា។ �ាត្តា់

និយិាយដាមូេចានះថា៖ «អ្នា ប្រែ��និ ឃាឹ� �ឺ�និ�ិ�ប្រែត្តា�នាក់

�ត្តាប់្រែដាលី�និរា៉ាយការា៉�៍ពីមេទូោ�កំហ្វិ�ិ�គងរា៉ប�ខ់្ញុំាិ ំ

ជ្រា�ប់មេទូៅកង�និា�ិខិ្ញុំស្រា�កុឲ្យូ�កចាាប់ខ្ញុំូនួិខ្ញុំាិយំកមេទូៅ

កាលីព�ីនា១ំ៩៧៤»។ �ផិ្សាលី �និរា៉ឭំកមេទូៀត្តាថា �ាត្តា់

ពិត្តា�ា�ានិចាិត្តាាចាង់�ង�ឹក ប្រែ��និ ឃាឹ� �នាក់មេទូៀត្តា 

មេជ្រាពោះ ឃា�ឹ �ឺ�ាមេដា��ចា�ថ្ងៃនិការា៉ចាាប់ខ្ញុំូនួិ�ាត្តា។់ �ផិ្សាលី 

និយិាយបនិាថា៖ «មេពលីប្រែដាលីខ្ញុំាិយំក�ំបិជ្រាត្តា អ្នាពិត្តា 

មេទូៅជ្រាប�លី់ឲ្យូវា ខ្ញុំាិពំិត្តា�ាចាង់��ូាប់ អ្នាឃាឹ� មេចាោលី

កនិងមេពលីមេនិោះ ប្រែត្តាខ្ញុំាិទំូប់ចាិត្តាាទូានិ។់ �កដាលី់ផ្សាាះ ខ្ញុំាិ�ំនិ

�ំមេលីៀងកាំបិត្តាផ្សាគាក់រួា៉ចាមេហ្វិ�យ ជ្រាបុងនិងឹមេដា�រា៉មេចាញមេទូៅ 

កានិផ់្សាាះវា។ ប្រែត្តា�ាាយឪពកិខ្ញុំាិឃំាាត្តាខ់្ញុំាិ�ិំនិឲ្យូមេទូៅមេទូ មេជ្រាពោះ

�ាត្តាជ់្រា�ប់ថា ជ្រា�ួ�ារា៉មេយ�ងអ្នាចា�ាូប់ទូាងំអ្ន��់នាមេដាោយ 

�ារា៉ប្រែត្តាខ្ញុំាិ។ំ អីិ្នចាងឹមេហ្វិ�យ! ខ្ញុំាិមំេចាះប្រែត្តាជ្រាទូាទំូាងំលី�ំកជ្រាទូាំ
 

រា៉ហ្វិតូ្តាដាលី់មេពលីប្រែបក�នាំ១៩៧៩»។

 ភីាូ�ៗមេជ្រាកោយថ្ងៃថៃរា៉មំេដាោះ ៧ �ករា៉ា ១៩៧៩ និងិកនងិ 
មេពលីប្រែដាលីស្រា�ុកភូី�ិកំពិងជ្រាត្តាូវ�និមេរា៉ៀបចាំមេឡា�ងវិញ 

�ផិ្សាលី �និប្រែ�ងិរា៉ក ឃា�ឹ និងិ ពតិ្តា។ ប�ិប្រែនិា�ាត្តា�ិ់និ�និ

�បួអ្ននកទូាងំពរីា៉ដាចូាបំ�ងមេឡា�យ។ ឃា�ឹ �និរា៉ត្តាម់េភីៀ� 

ខ្ញុំូនួិមេទូៅរា៉�ម់េនិៅកប្រែនិងូមេផ្សា�ង�ត្តាត់្តាាងំព�ីានិការា៉ជ្រា�លួី 
ជ្រាចាបលី់មេនិៅកនិងភូី�ិនិាចាិង�នាំ១៩៧៨ មេហ្វិ�យ�ត្តា ់
ដា�ឹំង�នូិូ�ងឹរា៉ហ្វិតូ្តា�កដាលី�់ពថិ្ងៃថៃ។ ចាបំ្រែ�ក ពតិ្តា 

ជ្រាត្តាវូ�និ�ញ់��ូាប់មេចាោលីមេនិៅកនិងទឹូកទូមេនិមូេ��ងគ កនិង

មេពលីប្រែដាលី ពិត្តា �និមេលីោត្តាមេចាញពីទូូកចា�ូងទូាំងថ្ងៃដា

�ាប់ចាំ�ងចាូលីមេទូៅកនិងទឹូកទូមេនិកូនិងមេ�ោលីបំ�ង

��ូាប់ខ្ញុំូនួិ។ 

 រា៉យៈមេពលី�ាង៤២�នាំ ថ្ងៃនិការា៉ដាលួីរា៉លីំរា៉បបប្រែខ្ញុំះរា៉ 

ជ្រាកហ្វិ��និកនិងូផិ្សាត្តាមេទូៅ �ំនិិ�ំង�ឹងរា៉ប�់ �ិផ្សាលី 

មេនិៅប្រែត្តា�ិតិ្តាកនិងចាតិ្តាា�ំនិតិ្តារា៉ប��់ាត្តា�់ានិចិាច។ �ាូក�នា�

ប្រែដាលីបនិ�លីទិ់ូកពកីារា៉មេ�ិ�ទូារិា៉�ក�ះរា៉ប� ់ពតិ្តា មេនិៅប្រែត្តា

អ្នាចាមេ��លីមេឃា�ញយ�ាងចាីា�់ មេហ្វិ�យ�ាូក�នា�ទូាំង 

មេនិះ�និរា៉ឭំក�ាត្តា�់ាមេរា៉ៀងរា៉ហ្វិតូ្តាពីទូមេងិ�រា៉រា៉ប�់ ពិត្តា និងិ

ឃាឹ� �កមេលី�រូា៉ប�ាត្តា។់ �ិផ្សាលី �និរា៉ឭំកពីការា៉ចាងចាាំ

រា៉ប��់ាត្តាជ់្រា�ប់មេយ�ងមេដាោយកាីមេ�ោ�និ�� មេហ្វិ�យការា៉

ច្ឆិងក្រកាងខែខ��វីតិ្តារ�សាគ់ំាតស់ាក្រមា�់កាារអ�់រ� ក៏ាក្រតូវិ�នុលេធាើើ

មេឡា�ងជ្រាព��នា និងិជ្រាត្តាវូ�និបមេងូ�បជ្រា�ប់�ាត្តាឲ់្យូដាងឹ�ា�ិនិ 

ប្រែដារា៉។ �ាចាម់េរា៉ឿង�វីតិ្តារា៉ប� ់�ផិ្សាលី �ឺ�ាមេ�មេរា៉ៀនិបប្រែនិ�ិ 

�ួយមេទូៀត្តា�ជ្រា�ាប់មេកះងៗ�នំិានិម់េជ្រាកោយ កនងិការា៉ពចិាារា៉�ា 
ឲ្យូ�ិ�ីមេជ្រា�ៅព ី«�ំនិិ�ំង�កឹ និងិការា៉ផ្សា�ះផ្សា�ាប្រែដាលី�ិនិ 

អ្នាចាខ្ញុំះិ�និ»។ មេត្តា�មេកះងៗ�ំនិានិម់េជ្រាកោយប្រែដាលី�និដាងឹ

មេរា៉ឿងរា៉�ាវ�ីវិត្តារា៉ប�់ �ិផ្សាលី �ិត្តាយ�ាងដាចូាមេ�ាចាចាំមេពោះ

�ំនិិ�ំង�ឹកប្រែដាលី�ិនិអ្នាចារា៉លំីត្តា�់និប្រែបបមេនិះ? 

24 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហៃិ អក៊ ៖ 
រត់នៅគិចពតីការតាមចាំប់ំរបំ្់សខ ែរក្រុកហម 
ងាាៃ់ វតីៃ 

 ខ្ញុំាិមំេ�ះោះ ហ្វិនិិ អុ្នក អ្នាយិ៧៩�នាំ មេក�ត្តាមេនិៅភូី�ិ 
លីញីាា ���តាលេភាម ស្រីសាុកាក្រតា�កាក់ា លេខតតីាខែកាវិ។ ឪពុ�កា

រ�សាខ់ំ��លេឈូែោះ លេពុក្រជ្ឈ �និុ (សាើា�់) នុងិមីាយលេឈូែោះ 

នុ ូ ខែងាត (សាើា�់)។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�លេងាើត�ា�ងអស់ា

ច្ឆិ�នុនួុ៧នុាក់ា ក្រ�ុសា៤នុាក់ា នុងិស្រីសា�៣នុាក់ា។ លេនុៅអាយ� 

២១ឆ្នាំាំ� ខំ���នុលេរៀ�កាារក្រ�ពុនុធខែ��មានុលេឈូែោះ អ៊�កា 

លេសាៀង អាយ�៧៧ឆ្នាំាំ� រស់ាលេនុៅភូាមិក្រតពុា�ងសាើាយ ���

តាលេភាម ស្រីសុាកាក្រតា�កាក់ា លេខតតីាខែកាវិ។ �ច្ឆិី��ីនុខំំ��រសាល់េនុៅ

ខាងក្រ�ពុនុធ លេហើយលេយើងមានុកូានុច្ឆិ�នុនួុ៧នុាក់ា (ក្រ�សុា 

៣នុាក់ា នុងិស្រីសា�៤នុាក់ា) ច្ឆិ�ខែណ្ឌកាកូានុមំាក់ា�នុសាើា�់។ 

 តា�ងពុ�កា�មារខំ��រសាល់េនុៅកំា�ងវិត ីនុងិលេធាើើជ្ឈាកូានុសាសិា�

ក្រពុះសាងឹលេនុៅវិតអីងគជ្ឈ��មានុ�កាខណ៍្ឌ។ ខំ��លេរៀនុក្រតមឹ�ាំក់ា

��២លេនុៅសាា�ាវិតគីំ�សា សាិតិកំា�ងភូាមិក្រតពុា�ង�ែ ���គំ�សា 

ស្រីសាុកាក្រតា�កាក់ា លេខតតីាខែកាវិ។ ខំ�� �ួសាលេរៀនុលេនុៅវិតអីងគជ្ឈ��

មានុ�កាខណ៍្ឌច្ឆិ�នុនួុ៣វិសា�ា រហតូ��អ់ាយ�២១ឆ្នាំាំ�លេ�ើ�

សាឹកា នុងិមកាលេរៀ�កាារក្រ�ពុនុធ។ លេពុ�លេនុោះលេនុៅកាំ�ងភូាមិ

រ�សាខ់ំ��មិនុមានុក្រពុតឹីកិាារណ៍្ឌច្ឆិ�ាច្ឆិ�លេ� ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធ

រសា់លេនុៅលេ�ោយសា�ខសាានុ�ីចូ្ឆិក្រកាុមក្រគួំសាារ�នៃ�លេ�ៀត

ខែ�រ។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ មានុកាារលេធាើើ�ត�កាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ 

�នុ ់នុ�់ ខែ���មើាក់ាសាលេមីច្ឆិក្រពុះ នុលេរោតមី សា�ហនុ� 

លេច្ឆិញពុ�អ�ណ្ឌាច្ឆិ លេនុៅមី��ផ្សា�ារអងគតាលេសាោម។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ ខំ��ជ្ឈាមួយ�ង�ែូនុ៣នុាក់ាលេ�ៀត 

�នុច្ឆិូ�នៃក្រពុមាាគំ�តសា៊ូជ្ឈាមួយសាលេមីច្ឆិក្រពុះនុលេរោតីម 

សា�ហនុ� លេ�ើមី�ក្រ�យ��ធក្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយកាង�័ពុរ�សា ់�នុ ់

នុ�់។ �នុាី�់ពុ�រ�� �នុ ់នុ�់ ក្រតូវិ�នុផ្សាីួ�រ���ខំ��

�ត�់ង់�ង�ែូនុ៣នុាក់ា ខែ��លេធាើើជ្ឈាកាង�័ពុខែខែរក្រកាហម

ក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយ�ាហានុ �នុ ់នុ�់។ 

ង�ានិ ់វនីិ (ខ្ញុំាង�ាា)ំ និ�ិ�តិ្តា�ះជ័្រា�ចាតិ្តាារា៉ប��់�ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ 
ក�ិុ�ា មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ ជ្រាប�លីក់ញ្ជូចប់អ្ននិ�ិ�ាវរា៉យ៍ី�នូិ ហ្វិនិិ អុ្នក អ្នាយិ 
៧៩�នា ំរា៉�ម់េនិៅភូី�ិលីញី�ា ឃាិតំ្តាាមេភី� ស្រា�ុកជ្រាត្តាាកំក់ មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ 
ប្រែខ្ញុំត្តាលិីា �នាំ២០២១។ (ង�ានិ ់វីនិ/��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)

លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរក្រកាហមច្ឆិា�់លេផ្សាីើមស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិរកា

ក្រ�វិតីិរូ�អំកាខែ���នុលេធាើើ�ាហានុតសា៊ូជ្ឈាមួយក្រកុាម

រ�សាស់ាលេមីច្ឆិក្រពុះ នុលេរោតមី សា�ហនុ� យកាលេ�ៅសាមើា�់ 

លេច្ឆិោ�។ ខំ���នុរត់លេគំច្ឆិខើនួុរហតូ��់ខាង�ិច្ឆិអងគតា
 

លេសាោម �ា�ខែនុខីែខែរក្រកាហមសាាីក់ាច្ឆិា�់�នុ។ សា�ណ្ឌាង�ែ

ខំ��មិនុក្រតូវិ�នុខែខែរក្រកាហមច្ឆិា�់យកាលេ�ៅសាមើា�់លេ�។ ខែខែរ 
ក្រកាហមច្ឆិាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�លេ�ៅលេធាើើកាារជ្ឈសួាជ្ឈ��ផ្សាើូវិ�ក់ាខែ�កា

លេនុៅ���តានុ� កាំ�ងស្រីសាុកាអងគរជ្ឈ័យ លេខតកីា�ពុត។ �នុាី�់ពុ�

លេធាើើកាារជ្ឈួសាជ្ឈ��ផ្សាើូវិ�នុមួយឆ្នាំាំ� ខែខែរក្រកាហម�នុ�កាខំ��

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 25



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហ្វិនិិ អុ្នក មេនិៅខ្ញុំាង�ិខ្ញុំផ្សាាះរា៉ប�់�ាត្តាម់េនិៅភូី�ិលីីញ�ា  
ឃាិំត្តាាមេភី� ស្រា�ុកជ្រាត្តាាំកក់ មេខ្ញុំត្តាាត្តាាប្រែកវ។ (ង�ានិ ់វីនិ/
��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា)

នុងិអំកាជួ្ឈសាជ្ឈ��ផ្សាើូវិជ្ឈាមួយខំ��ច្ឆិ�នុនួុ៨នុាក់ាលេ�ៀតលេ�ៅ
 

កាានុម់ាាសា��នុអារលេឈូើ។ លេយើងលេធាើើ��លេណ្ឌើរលេ�ោយលេ�ែើរលេជ្ឈើង

ពុ����តានុ� លេ�ៅ��់ភាំ��ាក់ា�ងា�់។ ខំ��ភិាតភ័ាយលេក្រពុោះ

ខើាច្ឆិខែខែរក្រកាហម�ញ្ចើូនុខំ�� នុងិអំកាលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេ�ៅវិាយ
 

សាមើា�់លេច្ឆិោ�។ កំា�ងអំ្នឡាងិលេពុ�លេធាើើ��លេណ្ឌើរមកាលេធាើើកាារ

លេនុៅលេរោងមាាសា��នុអារលេឈូើ ខំ��នុា�កូានុៗរ�សាខ់ំ��លេ�ៅជ្ឈាមួយ

ខែ�រ។ កាខែនុើងកាានុម់ាាសា��អារលេឈូើលេនុោះលេនុៅ�ូរផ្សាង់  សាិតិ 

លេនុៅជ្ឈិតផ្សា�ារក្រតពុា�ងអលេណី្ឌើកា កំា�ងភូាមិ�ួ�ខើងឹ ���អូរ 
សាារាយ ស្រីសាកុាក្រតា�កាក់ា លេខតតីាខែកាវិ។ ខែខែរក្រកាហមយកា

លេឈូើមកាឲ្យ�ខំ��អារលេ�ើមី�លេធាើើជ្ឈាលេរោង លេធាើើជ្ឈាកាីា នុងិលេធាើើ 
ជ្ឈាផ្សាះីខែ�ើង។ អំកាកាានុម់ាាសា��នុអារលេឈូើជ្ឈាមួយខំ��មានុ

ច្ឆិ�នុនួុ៩នុាក់ា។ អំកា�ា�ងលេនុោះគឺំសា��ធខែតអំកាធាើា�់លេធាើើ

�ាហានុកំា�ងរ�� �នុ ់នុ�។់ �នុាី�់មកាខែខែរក្រកាហមច្ឆិាត ់
តា�ងខំ��ឲ្យ�សាាងសាង់អាង�ឹកាលេ�ើមី�យកា�ឹកាលេស្រីសាោច្ឆិច្ឆិមាារ 
លេក្រមច្ឆិ លេនុៅខាងលេជ្ឈើង�ូរផ្សាង់ជ្ឈាមួយក្រកុាមសាហការណ៍្ឌ 

លេផ្សា�ងលេ�ៀតខែ��រសាល់េនុៅ��លេនុោះស្រីសាា�់។ ខែខែរក្រកាហម�នុ 

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ខំ��នុា�កូានុៗរ�ស់ាខំ��មការស់ាលេនុៅជ្ឈាមួយខែ�រ។ 

អំកាកាានុ�់�ាសា��នុអារលេឈូើក្រកាុមកាារងាររ�សា់ខំ��ខើះលេនុៅ 
កាខែនុើងអារលេឈូើ�ខែ�� នុងិខើះលេ�ៀត�នុខែ�កាគំាំលេ�ៅ

លេធាើើកាារងារខែ��ខែខែរក្រកាហមច្ឆិាតឲ់្យ�លេធាើើ។ សាក្រមា�់កាារ

ហ�ូច្ឆិ�កាសាក្រមា�់ខំ�� គឺំហ�ូខែត��ររួមគំាំជ្ឈាមួយក្រកាុម

សាហការណ៍្ឌលេផ្សា�ងលេ�ៀត។ ខំ��ហ�ូមិនុ�នុខែឆ្នាំែត នុងិមិនុ

មានុកាមើា�ងក្រគំ�់ក្រគំានុល់េធាើើកាារលេ�។ ខំ���នុ�ួច្ឆិ�កា��ឡូុង

តចិ្ឆិតចូ្ឆិយកាមកាហ�ូ �ា�ខែនុកី្រតូវិឈូើ�តាម�ានុ។់ ឈូើ�

មិនុ�នុច្ឆិា�់ខំ��វិាយលេធាើើ��លេ�។ លេ�ោយសាារលេនុឿយហត ់

ខំ���នុ�ួច្ឆិសាក្រមាកា។ ��តា�ងកាារ�ឋានុខែ��ខំ��សាគា�់មានុ
 

ពុ�រកាខែនុើង គឺំមួយលេនុៅ�ូរផ្សាង់ នុងិមួយលេ�ៀតលេនុៅច្ឆិមាារ

លេក្រមច្ឆិមី��ផ្សា�ារក្រតពុា�ងអលេណី្ឌើកា។ កាារ�ឋានុរ�សាខ់ំ��លេធាើើកាារ

មិនុមានុកាខែនុើងលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែ នុងិមនុី�រ����ា�ងលេ�។ ខំ��

�នុលេ�ើញឈូើ��ញ្ចើូនុមនុ�សា�លេច្ឆិញពុ���កាខែនុើងលេធាើើកាារ

លេ�ៅ�ត់ៗ  ខែតមិនុ�ងឹ�ា�ញ្ចើូនុមនុ�សា��ា�ងអសាល់េនុោះលេ�ៅ 
��កាខែនុើងណ្ឌាលេ�។ ច្ឆិ�ខែណ្ឌកាកាារសាមើា�់មនុ�សា�ខំ��មិនុ 
ខែ��លេ�ើញលេ�។ ខំ��ក្រគំានុខ់ែត�ងឹ�ាខែខែរក្រកាហម�ញ្ចើូនុ

មនុ�សា�លេ�ៅ�ត់ៗ  នុងិគំែានុ��ណឹ្ឌងអើ��ា�់ខែតលេសាោះ។

 លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ��់លេ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ��

លេ�ើញកាង�័ពុលេវិៀតណ្ឌាមវិាយក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយខែខែរ 

ក្រកាហម។ ខំ��នុា�កូានុៗរតល់េច្ឆិញពុ�សាហការណ៍្ឌ។ ខំ��លេធាើើ��លេណ្ឌើរ

រហតូមកា��់លេខតលីេពុោធ៍ាសាាត ់នុងិ�ត់���ង។ ខំ��នុងិ

អំការួម��លេណ្ឌើរលេផ្សា�ងលេ�ៀត សាលេងាតលេ�ើញសាភាាពុកាារ

សាៃ�់សាៃាត ់ក៏ានុា�កូានុៗ នុងិក្រកាុមក្រគំួសាារលេ�ើរក្រតឡុ�់មកា

�ូរផ្សាង់ សាិតិលេនុៅជ្ឈតិផ្សា�ារក្រតពុា�ងអលេណី្ឌើកា កំា�ងភូាមិ�ួ�

ខើងឹ ���អូរសាារាយ ស្រីសុាកាក្រតា�កាក់ា លេខតតីាខែកាវិ វិញិ។ 

លេនុៅតាមផ្សាើូវិ ខំ��ជ្ឈួ�កាង�័ពុលេកាែងៗ។ កាង�័ពុ�ា�ងលេនុោះ

លេសាើៀកាសាលេមើៀកា��ពុាក់ាពុណ៌្ឌលេខែៅ។ កាង�័ពុ�ា�ងលេនុោះ

��ួ�ខំ��នុងិក្រកុាមរ�សា់ខំ�� នុងិផ្សា�ី់អាហារឲ្យ�ហ�ូច្ឆិ�កា

ក្រគំ�់ក្រគំានុ។់ កាង�័ពុលេកាែងៗ�ា�ងអសាល់េនុោះ�នុនុា�ខំ��ឆ្នាំើង 
តាមផ្សាើវូិជ្ឈាតលិេ�ខ៤ លេ�ើមី�មកាស្រីសុាកាជ្ឈ�ួជ្ឈ��ក្រគួំសាាររ�សា់ 
ខំ��វិិញ។ 

 លេក្រកាោយលេពុ�រ��ខែខែរក្រកាហម��ួរ��លេនុៅលេក្រកាោយ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ���នុ�ត់�ង់សាមាជ្ឈិកា�ង�ែូនុលេធាើើជ្ឈា

�ាហានុលេនុៅកំា�ងរ�� �នុ ់នុ�់ ច្ឆិ�នុនួុ៣នុាក់ា គឺំមំាក់ា

�នុសាើា�់  នុងិពុ�រនុាក់ាលេ�ៀត�នុ�ត់ខើនួុ រហតូមកា��់

សាពុើនៃ�ៃលេនុះ។ ខំ��មិនុ�នុ��ួ���ណឹ្ឌងពុ�រកាារ�ត់ខើនួុ

រ�សា�់ង�ែូនុខំ��លេ�។ លេក្រកាោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ក្រកុាមក្រគំសួាារ

រ�សាខ់ំ��រសាល់េនុៅសា�ខសាានុ ីនុងិក្រ�កា�រ�រលេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារ។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ពធិីត្ី នៅ�្ធីនៅចតតីយ៍រឭំកវញិ្ញាា ណកខៃ ិ
ជៃរងនៅក្រុ�ះពតីរបំបំសខ ែរក្រុកហម៖
ក្រុបំជាជៃនាយំកអដឋិធាតុសាច់ញាតសិដលបាៃសាៃ ប់ំមកតមកល់ទកុនៅ�

នៅចតតីយ៍សដលនៅទើបំៃងឹសាង្ង់រចួ

នៅផុង ពង្ស�ា្ុតី

 លេ�ោយមានុកាារឯកាភាាពុពុ�អាជ្ឈាំធារមូ��ឋានុកំា�ង

���ច្ឆិាម នុងិពុ�នុាយកាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា លេនុៅ

នៃ�ៃ��២៧ ខែខវិចិ្ឆិិកិាា ឆ្នាំាំ�២០២១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារ

លេខតនីៃក្រពុខែវិង �នុលេរៀ�ច្ឆិ�កាមែវិិធា�សាលេមុោធា�ាក់ាឲ្យ�លេក្រ�ើ 

ក្រ�សា់សា�ណ្ឌង់លេច្ឆិត�យ៍ នុងិផ្សាាី�ងពុាកា�លេសាើោការ�ឭកាអ�ពុ�

កាារច្ឆិងច្ឆិា�ក្រ�វិតីិសាាស្រ្តសាខីែខែរក្រកាហម លេនុៅលេ�ើ��តា�ង 

«�ួ�ធាាត�» សាិតិលេនុៅកំា�ងភូាមិលេរោង ���ច្ឆិាម ស្រីសាកុាកា�ពុង់ 
ក្រតខែ�កា លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ កាមែវិិធា�លេនុះ�នុលេរៀ�ច្ឆិ�រួមគំាំ

“ពុិធា�ក្រកាុងពុ�� ឬក្រកាុងពុា��” លេ�ើមី�សា��មីាសា ់
�ឹកាមីាសា់��កាំ�ងកាារក្រ�រពុធលេធាើើកាមែវិធិា�ក្រ�កា� 
លេ�ោយលេសាច្ឆិកាី�សា�ខសា�ីាយ នុងិគំែានុឧ�សាគំគ 
រា៉ារា៉ាងំ។ ជ្រាពះ�ងឃ�ូជ្រាត្តា�និាបង�ិកូលីមេដា��ីី
ឧទូាិ�កិ�លីដាលី់វញិ្ជាើ �កខនិធអំកប្រែដាលី�និ 
ខែច្ឆិកាឋាានុលេ�ៅ ជ្ឈាពុិ លេសាសាអំកាខែ���នុ�ត ់
�ង់ជ្ឈ�វិិតកាំ�ងរ��ខែខែរក្រកាហម។ �នុាី�់មកា 
ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកាំ�ង���ច្ឆិាម នុងិពុ��ធ�រសិា័�
ខែ���នុមកាច្ឆិូ�រួមនុា�គំាំលេធាើើពុិធា�រា�់�ក្រត
ឧទូាិសាកា�សា�ជ្ឈនូុញាតសិានុាីនុរ�សាខ់ើនួុខែ��
�នុខែច្ឆិកាឋាានុលេ�ៅ។ នៃ�ៃ��២៧ ខែខវិិច្ឆិិិកាា 
ឆ្នាំាំ�២០២១ ភូាមិលេរោង ���ច្ឆិាម ស្រីសាុកាកា�ពុង់ 
ក្រតខែ�កា លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  
(លេផ្សាង ពុង�រាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រវិាងអាជ្ឈាំធារមូ��ឋានុ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងភូាមិ នុងិមជ្ឈឈម- 
ណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈាសាាខាលេខតីនៃក្រពុខែវិង លេធាើើពុិធា�

សាលេមុោធា សាូក្រតមនុ ី�ង�� កូា�ឧ�ីិសាកា�សា���ស់ាាច្ឆិ ់
ញាតខិែ���នុសាើា�់លេនុៅកំា�ងរ��ខែខែរក្រកាហមលេ�ៅតាម

��លេនុៀម�មើា�់ ក្រ�នៃពុណ្ឌ� នុងិ សាាសានុារ�សា់ខែខែរ។ 

សាិិតលេនុៅច្ឆិ�កាណី្ឌា�វិា�ខែស្រីសាលេខៀវិស្រីសាងាត់ លេច្ឆិត�យ៍

ពុណ៌្ឌក្រ�លេផ្សាះ លេនុៅលេ�ើ�ួ�ធាាត��នុ�ងាាញរូ�រាងកាានុ ់

ខែតច្ឆិីាសា់ �នុាី�់ពុ���តា�ងលេនុះក្រតូវិ�នុខែ�រកា�ា នុងិ 

លេ�សាមែាត។ សាិិតលេនុៅច្ឆិមៃាយក្រ�មាណ្ឌ២០ខែមាក្រតពុ�

ផ្សាើូវិ��កាំ�ងភូាមិ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអាច្ឆិលេមើ�លេ�ើញយាាងច្ឆិីាសា់

នុវូិផ្សាាី�ងពុាកា�លេសាើោការ�ឭកាអ�ពុ�កាារច្ឆិងច្ឆិា�ក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាី

ខែខែរក្រកាហម នុងិសា�ណ្ឌង់លេច្ឆិត�យ៍��៏ែ�សានុើាងមួយលេនុៅ 

លេ�ើ���ួ�។ លេ�ើមលេតោំតក្រ��លេ�ើម ��ះលេនុៅលេ�ើ���ួ�លេនុះ

ខែ��អាច្ឆិផ្សា�់ីជ្ឈាមើ�់សាក្រមា�់អំកាភូាមិខែ��មកាជ្ឈួ� 

ជ្ឈ�� ក្រពុម�ា�ងមានុលេកាៅអ� នុងិត�លេធាើើពុ�ឥ�ឋ នុងិសា��មាង់ត៍ 

ច្ឆិ�នុនួុពុ�រសាក្រមា�់អងគ�យលេនុៅខែកាីរលេ�ើមលេតោំត�ា�ងលេនុះ។ 

សានួុច្ឆិីារច្ឆិ�នុនួុពុ�រលេ�ៀត ក្រតវូិ�នុសាាងសាង់លេឡុើងលេ�ើមី�

�ា�ផ្សាាា�មែ នុងិមានុលេ�ើមផ្សាាាក្រតខែ�កានៃក្រពុច្ឆិ�នុនួុ៨លេ�ើម 

��ះលេនុៅជ្ឈ��វិិញ��តា�ង�ួ�លេនុោះ។

 �នុពីុ�កាមែវិិធា�សាាសានុា លេ�ោកា លេផ្សាង ពុង�រាាសា�� 

នុាយកាកាមែវិធិា�អ�់រ�ពុ�អ�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈសាាសានុ�៍នុជ្ឈ�ួ

សា�លេណ្ឌះសា�ណ្ឌា�ជ្ឈាមួយអាជ្ឈាំធារ នុងិអំកាភូាមិកំា�ង

កាមែវិធិា�សាលេមុោធាលេនុះ លេ�ោយ�នុលេ�ើកាលេឡុើងពុ�ច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិសា�

ខានុ់ៗ មួយច្ឆិ�នុនួុ �ូច្ឆិជ្ឈា កាារលេធាើើលេសាច្ឆិកីា�រាយកាារណ៍្ឌ

ក្រតួសាៗអ�ពុ�សាកាមែភាាពុកាារងារសាាងសាង់លេច្ឆិត�យ៍ នុងិ

ផ្សាាី�ងពុាកា�លេសាើោកា កាារខែ�ើងអ�ណ្ឌរគំ�ណ្ឌ��មី់ាស់ាជ្ឈ�នុយួ

គឺំ��ភាាំក់ាងារសាហរ�ឋអាលេមរកិាសាក្រមា�់កាារអភិាវិឌីឍ

អនុរីជ្ឈាត ិខែ���នុឧ�តមិាកាំ�ងកាារសាាងសាង់លេច្ឆិត�យ៍ 

នុងិផ្សាាី�ងពុាកា�លេសាើោកា, កាារក្រ�កាាសាអ�ពុ�កាារ�លេងាើត 

«សាមាគំមអំការសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកាហម» 

ជ្ឈាផ្សាើូវិកាារ នុងិយ��ធសាាស្រ្តសាកំីា�ងកាារអនុ�វិតសីាកាមែភាាពុ

មួយច្ឆិ�នុនួុលេ�ើមី�ជ្ឈាគំ�នុតិកំា�ង��លេណ្ឌើរកាារសាមាគំមលេនុះ

ជ្ឈាលេ�ើកា���ូងលេនុៅកំា�ងមូ��ឋានុ។ លេ�ោកា លេផ្សាង ពុង�រាា

សា�� �នុឲ្យ��ងឹ�ា លេ�ោកា ម�� ខែវិានុ ខែ���ច្ឆិី��ីនុគឺំំជ្ឈា
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេម���ច្ឆិាម គឺំជ្ឈាក្រ�ធាានុសាមាគំមអំការសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិ

ពុ�រ��ខែខែរក្រកាហម លេហើយលេមភូាមិ�ា�ងអសាក់ាំ�ង���ច្ឆិាម 

គឺំជ្ឈាសាមាជ្ឈិការ�សា់សាមាគំមលេនុះ។ កំា�ងលេសាច្ឆិកីា�

ខែ�ើងកាារណ៍្ឌ�ខែ�� លេផ្សាង ពុង�រាាសា�� �នុលេ�ើកាលេឡុើង

ខែ�រពុ�តួនុា�� នុងិភាារកិាច្ឆិីរ�សា់សាមាគំមកំា�ងកាារ 
សាលេក្រមច្ឆិ�នុនុវូិ��ធផ្សា�ខែ���នុលេក្រគំោង��កា កំា�ងកាារ 
�លេងាើតលេវិ�ិកាាសាាធាារណ្ឌ�មួយច្ឆិ�នុួនុ�ាក់ា�ងនុឹង 

កាារផ្សា�់ីឱកាាសា��់អំការសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកាហម ��ួ��នុសាិ�ធិក្រគំ�់ក្រគំានុកំ់ា�ងកាារនុយិាយ

លេ�ោយច្ឆិ�ហរពុ�ក្រ�វិតីឆិ្នាំើងកាាតរ់��ខែខែរក្រកាហម ក៏ា�ចូ្ឆិជ្ឈា

កាារ�លេញី្ចញមតលិេយោ��រ់�ស់ាខើនួុច្ឆិ�លេពុោះភាាពុយ�តីធិាម៌

ខែ��គួំរ��ួ��នុ�នុាី�់ពុ�ត��ាកាារកាាត់លេ�ោសាលេម 

�ឹកានុា�ខែខែរក្រកាហមក្រតូវិ�ញី្ច�់ លេ�ៅកាានុល់េកាែងៗជ្ឈ�នុានុ់

លេក្រកាោយ លេ�ើមី�កាារច្ឆិងច្ឆិា�នុងិកាារផ្សា�ះផ្សា�ា។ លេ�ើសាពុ� 

លេនុះលេ�ៀត សាមាជ្ឈកិារ�ស់ាសាមាគំម�ា�ងអសា ់ក្រតូវិ�នុ 

លេ�ើកា�ឹកាច្ឆិិតីឲ្យ�លេធាើើកិាច្ឆិីកាារស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិពុ�លេឈូែោះអំកា

ខែ���នុសាើា�់ នុងិ�ត់ខើនួុលេនុៅកំា�ងរ��ខែខែរក្រកាហម

លេនុៅតាមក្រគំួសាារនុ�មួយៗលេនុៅកំា�ងភូាមិរ�ស់ាខើនួុ លេ�ើមី�

�ងាាញឲ្យ�លេ�ើញពុ�ឧក្រកិា�ឋកាមែលេ�ោរលេ�ៅរ�ស់ាខែខែរ 

ក្រកាហមច្ឆិ�លេពុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈា។ ម�នុនុងឹ�ញី្ច�់កាមែវិធិា�

សាលេមុោធាជ្ឈាផ្សាើូវិកាារលេនុះ លេ�ោកាលេម���ច្ឆិាម នុងិជ្ឈាក្រ�ធាានុ

សាមាគំមអំការសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខែរក្រកាហម  

�នុនុយិាយពុ�ច្ឆិ�ណ្ឌា�់អារមែណ៍្ឌរ�សា់គំាតច់្ឆិ�លេពុោះកាារ

ក្រ�គំ�ល់េច្ឆិត�យ៍ នុងិផ្សាាី�ងពុាកា�លេសាើោកា��អ់ាជ្ឈាំធារ នុងិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងភូាមិ ក៏ា�ចូ្ឆិជ្ឈា ច្ឆិ�ណ្ឌា�់អារមែណ៍្ឌច្ឆិ�លេពុោះ

កិាច្ឆិកីាារងារលេនុៅកំា�ងសាមាគំម ក្រពុម�ា�ង�នុក្រ��់ពុ� 
កាារលេ�ីជ្ឈាំច្ឆិិតកំីា�ងកាារខែ�រកា�ា នុងិកាារពុារសា�ណ្ឌង់

�ា�ងពុ�រលេនុះឲ្យ�លេនុៅឋាតិលេ�រជ្ឈានុរិនុនីុ។៍ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀត 

ក្រ�ធាានុសាមាគំម ម�� ខែវិានុ �នុខែ�ើងអ�ណ្ឌរគំ�ណ្ឌ��់

លេ�ោកានុាយកាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា នុងិមីាសា់

ជ្ឈ�នុយួ ខែ���នុផ្សា�ីជ់្ឈូនុអំការសារ់ានុមានុជ្ឈិវិិតពុ�រ��

ខែខែរក្រកាហមលេនុៅកំា�ង���រ�សាគ់ំាតន់ុវូិលេច្ឆិត�យ៍�ម៏ានុតនៃមើ

ខែ��មិនុអាច្ឆិកាាត់នៃ�ើ�នុ។ លេ�ោកាក្រ�ធាានុសាមាគំម 

�នុខែ�ើងក្រ��់អំកាច្ឆិ�ូរួម�ា�ងអសាព់ុ�ក្រ�វិតីរិ�សាគ់ំាត់

“ពុិធា�ក្រកាុងពុ�� ឬក្រកាុងពុា��” លេ�ើមី�សា��មីាសា់�ឹកាមីាសា់��កាំ�ងកាារ
ក្រ�រពុធលេធាើើកាមែវិធិា�ក្រ�កា�លេ�ោយលេសាច្ឆិកាី�សា�ខសា�ីាយ នុងិគំែានិឧ�សាគំគ 
រា៉ារា៉ាងំ។ ជ្រាពះ�ងឃ�ូជ្រាត្តា�និាបង�ិកូលីមេដា��ីឧីទូាិ�កិ�លីដាលី់
វញិ្ជាើ�កខនិធអំកប្រែដាលី�និខែច្ឆិកាឋាានុលេ�ៅ ជ្ឈាពុិលេសាសាអំកាខែ���នុ�ត ់
�ង់ជ្ឈ�វិតិកំា�ងរ��ខែខែរក្រកាហម។ �នុាី�់មកា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំា�ង���ច្ឆិាម 

 
នុងិពុ��ធ�រសិា័�ខែ���នុមកាច្ឆិូ�រួមនុា�គំាំលេធាើើពុិធា�រា�់�ក្រតឧទូាិសា
កា�សា�ជ្ឈនូុញាតសិានុាីនុរ�សាខ់ើនួុខែ���នុខែច្ឆិកាឋាានុលេ�ៅ។ នៃ�ៃ��២៧ 
ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២១ ភូាមិលេរោង ���ច្ឆិាម ស្រីសាុកាកា�ពុង់ក្រតខែ�កា 
លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ (លេផ្សាង ពុង�រាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កំា�ងរ��ខែខែរក្រកាហមខែ��គំាត�់នុឆ្នាំើងកាាត ់លេ�ោយ�នុ

លេ�ើកាលេឡុើងពុ�ជ្ឈ�វិិតជ្ឈា�់កំា�ងមនុី�រ����ា�ង�ួ�លេក្រមញ 

ខែ��កាារលេ�ើកាលេឡុើងលេនុះលេធាើើឲ្យ�គំាតន់ុកឹាលេ�ើញលេឡុើងវិញិ

ពុ�ភាាពុភ័ាយរនុធត់រហតូ��់គំាត់ស្រីសាក់ា�ឹកាខែភាកំានុងិយ� 

ខ�ឹកាខ�ួ�លេនុៅច្ឆិ�លេពុោះម�ខច្ឆិ�លេណ្ឌោមអំកាច្ឆិូ�រួម�ា�ង 
អសា់។ គំាត់�នុ�ងាាញពុ���ពុិលេសាោធានុឆ៍្នាំើងកាាត ់

កាារ���កា���ិនុកំា�ងសាម័យខែខែរក្រកាហម។ �នុាី�់ពុ�

ក្រ�សាាសានុរ៍�សា់ក្រ�ធាានុសាមាគំម�ញី្ច�់ សាមាជ្ឈិកា

រ�សា់សាមាគំមមំាក់ាខែ��សាពុើនៃ�ៃគំាត់�លេក្រមើកាារជ្ឈា

លេមភូាមិលេរោង លេឈូែោះ សា� �ាង អាយ�៦៨ឆ្នាំាំ� �នុលេឡុើង

លេធាើើកាារច្ឆិា�់អារមែណ៍្ឌ�ា គំាតស់ា�ីាយច្ឆិិតជី្ឈាពុនុល់េពុកា

ខែ��មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈាក្រ�គំ�់សា�ណ្ឌង់ 
លេច្ឆិត�យ៍ នុងិផ្សាាី�ងពុាកា�លេសាើោការ�ឭកាពុ�កាារច្ឆិងច្ឆិា���់ 

ភូាមិរ�សាគ់ំាត។់ គំាត់ក៏់ាធាើា�់ជ្ឈាអំកាលេ�ោសាខែខែរក្រកាហម

មំាក់ាខែ��ជ្ឈា�់លេនុៅកំា�ងមនុី�រសានុីសិា�ខ�ួ�លេក្រមញខែ�រ។ 

គំាតជ់្ឈា�់���លេនុៅ��លេនុោះអសារ់យ�លេពុ�៤៤៥នៃ�ៃ គិំត

ច្ឆិា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៤មកា។ គំាតល់េនុៅខែតនុកឹាលេ�ើញពុ�

�លេងើើរ�សា់កាមែាភិា��ខែខែរក្រកាហមខែ��ជ្ឈាអំកាភូាមិ

ជ្ឈាមួយគំាំ ខែ���នុលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែមកាលេ�ើរូ�គំាត់

លេ�ោយវិាយគំាត់ជ្ឈាមួយនុងឹខែ�កាលេភាើៅរលេ�ះ នុងិច្ឆិង 

ពុ�ួរលេឡុើងលេ�ើលេ�ើមី�សាួរច្ឆិលេមើើយ។ លេក្រកាៅពុ�ក្រ�ធាានុ 
នុងិសាមាជ្ឈិកាសាមាគំម លេនុៅមានុអំការស់ារានុមានុ 

ជ្ឈ�វិិតជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុនុាក់ាលេផ្សា�ងលេ�ៀតខែ��ធាើា�់មានុក្រ�វិតីិ

ជ្ឈា�់����ា�ងលេនុៅកំា�ងមនុី�រសានុីិសា�ខ�ួ�លេក្រមញ។  
លេ�ើតាមលេ�ោកា លេផ្សាង ពុង�រាាសា�� �នុលេ�ើកាលេឡុើង�ា 

ខែខែរក្រកាហម�នុ�លេងាើតមនុី�រសានុីសិា�ខរ�សា់ខើនួុច្ឆិ�នុនួុ 
១៩៧លេនុៅ�ូ�ា�ងក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា លេហើយ�ួ�លេក្រមញ

គឺំជ្ឈាមនុី�រសានុីសិា�ខត��នុ២់៤រ�សា់ខែខែរក្រកាហមខែ��

�នុ����ា�ងអំកាលេ�ោសារា�់ពុានុ់នុាក់ាមកាពុ�ជ្ឈ��វិិញ

ត��នុ២់៤។ 

 មិនុខ�សាពុ�លេ�ោកាក្រ�ធាានុសាមាគំមលេឡុើយ សា��ាង  

�នុសានុ�ាលេនុៅច្ឆិ�លេពុោះម�ខអំកាច្ឆិ�ូរួម�ា�ងអសា�់ា គំាត់

នុងឹ�កឹានុា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងភូាមិច្ឆិ�ូរួមខែ�រកា�ា នុងិកាារពុារ

សា�ណ្ឌង់�ា�ងពុ�រលេនុះឲ្យ�សាិតិសាិរិ ក្រពុម�ា�ងសានុ�ា�ានុងឹ

ច្ឆិ�ះលេធាើើកិាច្ឆិកីាារស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិពុ�លេឈូែោះអំកាសាើា�់ នុងិ�តខ់ើនួុ

កំា�ងរ��ខែខែរក្រកាហមលេនុៅកំា�ងភូាមិខែ��គំាត់កា�ពុ�ង

ក្រគំ�់ក្រគំងគឺំ ភូាមិលេរោង។ កាមែវិធិា�សាលេមុោធា �នុ�ញី្ច�់លេនុៅ

ក្រតមឹលេមាោងក្រ�មាណ្ឌ១១កានុើះនៃ�ៃ�ខែ�� �នុាី�់ពុ�មានុ 

កាារពុិភាាកា�ាគំាំ�ខែនុមិពុ�យ��ធសាាស្រ្តសានីៃនុកាារខែ�រកា�ា 

នុងិកាារពុារសា�ណ្ឌង់លេច្ឆិត�យ៍ នុងិភាាពុងាយស្រីសាួ�កំា�ង

កាារច្ឆិូ�មកាកាានុ�់�តា�ង�ួ�ធាាត� ខែ��សាពុើនៃ�ៃគឺំជ្ឈា

��តា�ងសាាធាារណ្ឌ�ខែ��ហ៊��ពុ�័ធលេ�ោយ��ខែស្រីសាមានុមីាសា់

ក្រគំ�់ក្រគំងមួយច្ឆិ�នុនួុ។ តាមកាារឲ្យ��ងឹពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ង

ភូាមិ នុងិលេមភូាមិលេរោង�ា មីាសា�់�ខែស្រីសាខែ��កា�ពុ�ងរសាល់េនុៅ

ខែកាីរលេនុោះ�នុច្ឆិូ�រួម�រិច្ឆិាីកាខែផ្សាំកាខើះនៃនុ��ខែស្រីសា

កាមែសា�ិធិរ�សាគ់ំាត ់សាក្រមា�់លេធាើើផ្សាើូវិច្ឆិ�ូលេ�ៅកាានុ�់�តា�ង

�ួ�ធាាត�។ លេ�ោយលេហត��ា កាារ�រចិ្ឆិាីកាច្ឆិ�ខែណ្ឌកា��ខែស្រីសា

លេនុះលេនុៅមានុ��ហ�តូច្ឆិលេពុកា អំកាភូាមិខែ���នុច្ឆិូ�រួម

លេនុៅកំា�ងពុិធា�សាលេមុោធា �នុឯកាភាាពុគំាំ�រចិ្ឆិាីកា�វិិកាា

ផ្សាាី�់ខើនួុលេ�ើមី��ិញ��ខែស្រីសាលេនុះពុក្រង�កាផ្សាើូវិច្ឆិ�ូឲ្យ�កាានុខ់ែត

ធា��ូ�ាយ។ លេនុៅកាំ�ងឱកាាសាលេនុោះ អំកាច្ឆិ�ូរួម�ា�ងអសា់

�នុលេសាំើសា��ឲ្យ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈាជ្ឈយួ��លេពុញ

�ន្ត្រីងគ�់នៃ�ើ�ិញ��លេនុះ លេ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារ

កាមុ�ជ្ឈា �នុ��ួ�យកា��លេណ្ឌើរលេនុះលេ�ើមី�ពុភិាាកា�ាគំាំ�នុី

លេ�ៀត។ លេ�ោះ��យាាងណ្ឌាលេ�ោកា លេផ្សាង ពុង�រាាសា�� �នុ

�ញ្ញាើក់ា�ា មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈានុងឹ��ពុាក់ា

អ�ពុ�ូលេភាើើងសាឡូុាច្ឆិ�នុនួុ៨ក្រគំា�់ភាើា�់ជ្ឈាមួយលេជ្ឈើងអ�ពូុ� 

នុងិលេធាើើសាើាកាសាញ្ញាា�ងាាញផ្សាើូវិច្ឆិ�នុនួុ��ផ្សាាី�ង�ាក់ាលេនុៅ

តាមផ្សាើូវិច្ឆិូ�លេ�ៅកាានុ�់�តា�ង�ួ�លេច្ឆិត�យ៍លេនុះ។

30 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 មេនិៅចាមេនិោូះពីនៃ�ៃទីូ២៣ ដាលី់២៧ ប្រែខ្ញុំវិចាិកិា �នា ំ

២០២១ ក្រកាមុកាារងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារលេកាោះ�ែ �នុ

ចាិះ��ាា�នុជ៍្រាប�ា�និចានំិនួិ ៨ជ្រា�ួ�ារា៉ រា៉�ម់េនិៅភូី�ិ�ាទំិូ 

���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសុាកាលេមមត ់លេខត្តាាតីូង�ែ�� តាមរយ�គំលេក្រមោង
 

លេវិ�ិកាាក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសាកី្រគំសួាារខែ��ជ្ឈាសាកាមែភាាពុ�នុពីុ�

ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�២០២១។ 

 ភូាមិសាា��� គឺំជ្ឈាភូាមិមួយសាិិតលេនុៅជ្ឈា�់ក្រពុ�ខែ�នុ

កាមុ�ជ្ឈា-លេវិៀតណ្ឌាម នុងិជ្ឈាអត�តសាមរភូាមិក្រ�យ��ធរវិាង

ទូាហ្វិានិ�ហ្វិរា៉�ឋអ្នាមេ�រា៉កិ និងិកងទ័ូពមេវៀត្តាកិងមេនិៅអំ្នឡាងិ 

�សាវិត�រច៍្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦០ និងិលេ�ើ មឆ្នាំាំ�១៩៧០។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

កនងិភូី�ិ�ាទំិូ�និឲ្យូដាងឹថាមេនិៅចាងិ�នា ំ១៩៦០ កងទ័ូពមេវៀត្តា

កា�ង�នុសាាងសាង់�នុាីយ នុងិមនុី�រលេពុ��ធា�មួយកាខែនុើង

�ិតិ្តាមេនិៅចា�ៃាយជ្រាប�ា� ៤�ីឡាូប្រែ��ជ្រាត្តា ប្រែប�កខ្ញុំាងមេ��ងភូី�ិ

�ាទំិូ។ បនិាាយ និងិ�និារីា៉មេពទូ មូេនិោះ�ិតិ្តាមេនិៅកនងិថ្ងៃជ្រាពកីាលី

ជ្ឈា�នៃក្រជ្ឈ នៃក្រពុកាញ្ចើនុ ់ខែកាីរក្រតពុា�ង�ឹកាមួយ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ 

មានុកាង�័ពុលេវិៀតកា�ងក្រតូវិរ�ួសាលេនុៅតាមសាមរភូាមិជ្ឈា 

លេក្រច្ឆិើនុក្រតវូិ�នុ�កឹាមកាពុ�ា��លេនុៅកំា�ងមនុី�រលេពុ��លេនុះ។ 

មេនិៅអំ្នឡាងិមេពលីមេនិោះ ក៏�ានិជ្រាប�ា�និកនងិភូី�ិ�ាទំិូមួយ 

ច្ឆិ�នុនួុ�នុលេ�ៅសាក្រមាកាពុ�ា��លេនុៅកំា�ងមនុី�រលេពុ��រ�ស់ា

លេវិៀតកា�ងលេនុោះខែ�រ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងភូាមិសាា���ខែ��មានុ

អាយ�លេ�ើសាពុ�៦០ឆ្នាំាំ�ភាាគំលេក្រច្ឆិើនុ�នុសាគា��់នុាីយ នុងិ

មនុី�រលេពុ��រ�សាក់ាង�័ពុលេវិៀតកា�ងយាាងច្ឆិីាសា ់ពុ�លេក្រពុោះ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងលេនុោះធាើា�់�នុលេ�ៅលេ�ង ឬយកា�ខែនុើ�ងាារ

មេទូៅលីក់ាឲ្យូកងទូព័មេវៀត្តាកិងមេនិៅកនងិបរា៉មិេវ��និារីា៉មេពទូូ។ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាំ�ងភូាមិ សាា��� �នុឲ្យ��ឹ ងលេ�ៀត�ា លេនុៅកាំ�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ ឬឆ្នាំំា�១៩៧០ យនុលីេហោះ�មើាក់ាក្រគំា�់ខែ�កា

មេប៥២ រា៉ប�ទ់ូាហ្វិានិ�ហ្វិរា៉ដាឋអ្នាមេ�រា៉កិ�និ�កទូ�ូាក់

ក្រគំា�់ខែ�កាលេ�ើ�នុាីយ នុងិមនុី�រលេពុ��ខែ��លេធាើើឲ្យ�កាង�័ពុ

លេវិៀតកា�ងជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ�នុសាើា�់ នុងិរ�ួសា។ ច្ឆិ�ខែណ្ឌកាកាង�័ពុ

ខែ��លេនុៅលេសាសាសា�់�នុរត់លេគំច្ឆិខើនួុលេច្ឆិញពុ��នុាីយ  
នុិងមនិារីលេពុ��អ្ន�ប់្រែត្តាមីង។ មេនិៅអំ្នឡាងិ�នា ំ១៩៨៥ ឬ �នាំ 
១៩៨៦ កង�័ពុលេវិៀតណ្ឌាម �នុច្ឆិ�ះមកាពុិនុតិ���តា�ង

�នុាីយ នុងិមនុី�រលេពុ��កនងិភូី�ិ�ាទំិូ មេហ្វិ�យ�និ�ា�យ់ក

�ាក�ពកងទ័ូពមេវៀត្តាកា�ងខែ��កា�់លេនុៅខែកាីរ�នុាីយ នុងិ

មនុី�រលេពុ��នុា�យកាលេ�ៅក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌាមវិញិ។ ខាងលេក្រកាោម 

គំឺលេរឿងរាាវិសាលេងខ�រា៉ប�់ជ្រាប�ា�និប្រែដាលី�និមេរា៉ៀបរា៉ាប់ 

ជ្រា�ប់ជ្រាកុ�ការា៉ងារា៉�មេជ្រា�ោងជ្រាបវតី�ិាស្រ្តី�ាក្រគំួ�ារា៉៖

នៅវទកិាក្រុបំវត្សិាស្រ្ត្្ក្រុគួិសារនៅ�ភូមូសិាទុំ  
ឃំុុំជាកំ្រុកនៅវៀៃ ស្រ្ុកនៅមមត់ នៅខតត្ូូងឃុំែពុ ំ
ឡុុង �ៃតី, រ តី លកខណិា, �ត ស្រ្តីសឡុៃ

ឡាិង �ានុ� ខាងលេឆ្នាំើង នុងិ �ានុ សា៊ានុ ់។ 

(រ��កាខិណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

 ខំ��លេឈូែោះ �ានុ សា៊ានុ ់លេភា�ក្រ�សុា អាយ�៤៩ឆ្នាំាំ� មានុ 
ស្រីសាកុាកា�លេណ្ឌើតលេនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាកុាលេមមត ់

លេខតកីា�ពុង់ច្ឆិាម។ សាពុើនៃ�ៃខំ��រសា់លេនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា� 
ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាកុាលេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ ឪពុ�ការ�សាខ់ំ��លេឈូែោះ 

 លេមាៅ �ានុ នុងិមីាយលេឈូែោះ សាើូត នៃកា។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ

�លេងាើតច្ឆិ�នុនួុ ១០នុាក់ា គឺំ ស្រីសា� ៣នុាក់ា នុិងក្រ�ុសា ៧នុាក់ា។ ខំ�� 
លេធាើើជ្ឈាលេមភូាមិសាា��� ច្ឆិា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�២០១៥ រហតូមកា��់

�ច្ឆិី��ីនុ។ំ ឪពុ�ការ�សាខ់ំ���នុនុយិាយ�ា លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៩ 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 31



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មីាយម�ងរ�សា់ខំ��ក្រតូវិក្រគំា�់លេផ្សាើោងសាើា�់។ ក្រគំា�់លេផ្សាើោង

លេនុោះ�នុ�ញ់លេច្ឆិញពុ�ក្រពុ�ខែ�នុលេវិៀតណ្ឌាមសា�លេ�ៅមកាភូាមិ

សាា��� លេនុៅខណ្ឌ�លេពុ�លេនុោះមីាយរ�សា់ខំ��ក៏ាក្រតូវិរ�ួសា 

នុងិក្រតូវិយកាលេ�ៅពុ�ា��លេនុៅមនុី�រលេពុ��រ�សាល់េវិៀតកា�ង

លេនុៅកំា�ងកាីា�នៃក្រពុជ្ឈា�នៃក្រជ្ឈ ខែ��មានុច្ឆិមៃាយក្រ�មាណ្ឌ

ជ្ឈា ៣�ីឡាូប្រែ��ជ្រាត្តា ខែ�ាកាខាងមេ��ងភូា�ិសាា���។ អំកាភូាមិរ�សា ់

ខំ��កាា�ពុ� ម�នុសាង់ផ្សាះីតចូ្ឆិៗរសាល់េនុៅក្រ�មូ�ផ្សាី��គំាំរលេ�ៀ��ា 

កិលី��័ុនិធ។ ចាបំ្រែ�ក�ិខ្ញុំរា៉បរា៉រា៉ប�អ់្ននកភូី�ិ �ឺអ្នាស្រា�យ័ 

ផ្សា�លេ�ើនៃក្រពុលេឈូើ គឺំរកាជ្ឈរ័�ឹកា នុងិជ្ឈរ័ច្ឆិ�ង។ លេក្រកាោយរ�� 

ខែខែរក្រកាហម��ួរ��ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ��នុងិលេកាែងៗ�នៃ�លេ�ៀត

លេនុៅកំា�ងភូាមិ�នុរតល់េ�ងកំា�ងនៃក្រពុ នុងិ�នុលេ�ើញក្រគំា�់

�ិនុ�ានុផ់្សាី�ះជ្ឈាមេជ្រាចា�នុ។ ខំ��នុងិលេកាែងៗ �នុ��តក្រគំាប់�ា�ង 

លេនុោះឲ្យ�ផ្សាី�ះ លេហើយលេពុ�ក្រតឡុ�់មកាផ្សាះីវិិញក្រតូវិឪពុ�កា 
ខំ��សាី��លេនុោីសា ពុ�លេក្រពុោះគំាតខ់ើាច្ឆិមានុលេក្រគំោះ�ាំក់ាខែ��

�ណី្ឌា�ឲ្យ�រងរ�ួសាឬសាើា�់។ កាា�ពុ��ា�នុែានុឆ្នាំាំ�ម�នុ 

លេនុះ ខំ�� នុងិគំណ្ឌ�កាមែាធាិកាារភូាមិ�នុសាលេក្រមច្ឆិអភិារកា� 
វិា�មួយកាខែនុើងមានុលេឈូែោះ�ា វិា�លេខើោ� គឺំជ្ឈា�� 

តា�ងក្រ�វិតីសិាាស្រ្តសា�ី�កាសាក្រមា�់ឲ្យ�លេកាែងៗ ជ្ឈ�នុានុល់េក្រកាោយ

�នុលេ�ើញ។ ��វិា�លេនុោះគឺំជ្ឈាកាខែនុើងខែ��កាង�័ពុ

សាហរ�ឋអាលេមរកិា�មើាក់ាក្រគំា�់ខែ�កាលេ�៥២ លេហើយលេនុៅ

មានុលេសាសាសា�រ់លេណី្ឌៅ ក្រគំា�់លេ� ៥២ ជ្ឈាមេជ្រាចា�នុកាខែនុើង។ 

លេយើង�នុឯកាភាាពុគំាំ�ាមិនុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាា�់ 

ឆ្នាំាារ ឬឈូសូា�����តា�ងរលេណ្ឌាៅក្រគំា�់ខែ�កាលេ�៥២លេនុះ

លេ� គឺំ��កាសាក្រមា�់ឲ្យ�លេកាែងជ្ឈ�នុានុល់េក្រកាោយ�នុសាគា�់។ 

 លេនុៅអ�ឡុ�ងឆ្នាំាំ�១៩៨៥ ឬឆ្នាំាំ�១៩៨៦ កាង�័ពុលេវិៀត 
ណ្ឌាម�នុច្ឆិ�ះមកាលេ�ះ��តា�ង�នុាីយ នុងិមនុី�រលេពុ��កំា�ង

ភូាមិសាា��� លេ�ោយគំាសាយ់កាសាាកាសាពុកាង�័ពុលេវិៀតកា�ង

ប្រែដាលី�និកប់មេនិៅប្រែកីរា៉បនិាាយ និងិ�និារីា៉មេពទូូជ្រាត្តាឡាប់លេ�ៅ 

ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌាមវិិញ។

 ខំ��លេឈូែោះ ឯម ឆ្នាំនុ ឬ លេម�ើ ឆ្នាំនុ លេភា�ក្រ�សុា អាយ�៦១ 
ឆ្នាំាំ�។ ខំ��មានុស្រីសាកុាកា�លេណ្ឌើ តលេនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ 
ស្រីសាុកាលេមមត់ លេខតកីា�ពុង់ច្ឆិាម។ សាពុើនៃ�ៃខំ��រសា់លេនុៅភូាមិ

សាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាុកាលេមមត់ លេខតកីា�ពុង់ច្ឆិាម។ 

ឪពុ�កាខំ��លេឈូែោះ លេម�ើ នុងិមីាយលេឈូែោះ យ��។ ខំ��មានុកូានុ

ច្ឆិ�នុនួុ ៥នុាក់ា គឺំក្រ�ុសាច្ឆិ�នុនួុ ៤នុាក់ា ស្រីសា�ច្ឆិ�នុនួុ ១នុាក់ា។ 

កាា�ពុ�តូច្ឆិខំ��លេរៀនុ�នុក្រតឹម�ាំក់ា�� ២ លេ�ោយសាារខែត

មានុកាារ�មើាក់ាក្រគំា�់ខែ�កាញឹកាញា�់ នុងិកាារ�ញ់

លេផ្សាើោងរវិាង�ាហានុសាហរ�ឋអាលេមរកិានុងិកាង�័ពុលេវិៀត 

កា�ង។ លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦០ កាង�័ពុលេវិៀតកា�ង�នុមកាលេ�ះ 

��តា�ងលេនុៅតាមក្រពុ�ខែ�នុកាមុ�ជ្ឈាលេវិៀតណ្ឌាម នុងិចូ្ឆិ�មកា

កាំ�ង�ឹកា��ក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈាសាាងសាង់�នុាីយ ក្រពុម�ា�ង

មនុី�រលេពុ��លេនុៅកាំ�ងនៃក្រពុ �ចូ្ឆិជ្ឈា នៃក្រពុកាីា�ជ្ឈា�នៃក្រជ្ឈ នុងិ

នៃក្រពុកាញ្ញាើនុ ់ជ្ឈាលេ�ើម។ កាង�័ពុលេវិៀតកា�ង�នុក្រ�មូ��ិញ

អងារ លេគំោ ក្រកា�� ក្រជ្ឈកូា នុងិ�ខែនុើរ�ងាារពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកាមុ�ជ្ឈា

សាក្រមា�់ជ្ឈាលេសាីៀង��ក់ាង�័ពុរ�សាខ់ើនួុ ។ មនុី�រលេពុ��

រ�សា់លេវិៀតកា�ងខែ��សាាងសាង់លេនុៅកំា�ងនៃក្រពុកាញ្ញាើនុ ់គឺំ

ជ្ឈ�កាលេ�ៅលេក្រកាោម��លេ�ើមី�លេធាើើជ្ឈាកាខែនុើងវិះកាាត ់លេហើយខាង 

លេ�ើ��ក្រ�ក់ាតង់ សាក្រមា�់ឲ្យ�អំកាជ្ឈ�ងឺសាក្រមាកា។ អំកាជ្ឈ�ងឺភាាគំ 

លេក្រច្ឆិើនុជ្ឈាកាង�័ពុលេវិៀតកា�ងខែ��ក្រតវូិរ�ួសា នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែ��ក្រតូវិរ�ួសាលេ�ោយសាារក្រគំា�់លេផ្សាើោងរ�សាស់ាហរ�ឋ 

អាលេមរកិា នុងិ�ាហានុធា�វិគំ�។ លេនុៅលេពុ�មានុកាារ�មើាក់ា

ក្រគំា�់ខែ�កាលេ� ៥២ កាានុខ់ែតលេក្រច្ឆិើនុលេនុៅកាំ�ងនៃក្រពុខែកាីរភូាមិ 
សាា��� ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុលេភាៀសាខើនួុលេច្ឆិញពុ�ភូាមិមកាសាាំក់ាលេនុៅ

ភូាមិ�ងូខែ��ជ្ឈាភូាមិមួយមានុច្ឆិមៃាយក្រ�ខែហ� ១០ 

�ីឡាូប្រែ��ជ្រាត្តាប្រែប�កខ្ញុំាងលីិចាភូី�ិ�ាទំិូ។ មេនិៅកនិង�នា១ំ៩៧៤ 
 

លេពុ�សាភាាពុកាារសាៃ�់សាៃាត ខែ�ងមានុកាារ�មើាក់ាក្រគំា�់ 

ខែ�កា នុងិយនុលីេហោះខែកាីរភូាមិ លេ�ើ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមការសាល់េនុៅ

ឯម ឆ្នាំនុ កា�ពុ�ងផ្សា�ី់��សាមាាសានុម៍កាកាានុ�់�គំគ�ិកាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា ។ (រ��កាខិណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្សាះីរ�សា់ ឯម ឆ្នាំនុ ខែខវិិច្ឆិិកិាា ឆ្នាំាំ�២០២១ ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ  
ស្រីសាុកាលេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ (រ� �កាខិណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

តចូ្ឆិ អ៊នុ លេនុៅផ្សាះីរ�សា់គំាត។់  
(ឡុ�ង �ានុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

 ខំ��លេឈូែោះ តូច្ឆិ អ៊នុ អាយ�៩១ឆ្នាំាំ�។ ខំ��មានុស្រីសាុកា
 

កា�លេណ្ឌើតលេនុៅភូាមិស្រីសាមារ ����ឹកាលេក្រជ្ឈៅ ស្រីសាុកា��ខែ�រ លេខតី

កា�ពុង់ច្ឆិាម។ សាពុើនៃ�ៃ ខំ��រសាល់េនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ 

ស្រីសាកុាលេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ ខំ��មានុខែត�ងក្រ�សុាមំាក់ា។ 

កាលីខ្ញុំាិមំេនិៅមេកះងខំ��មិនុ�និមេរា៉ៀនិ�ជូ្រាត្តាមេទូ មេដាោយ�ារា៉មេនិៅ 

កំា�ងភូាមិកា�លេណ្ឌើតរ�សាខ់ំ��មិនុមានុសាា�ាលេរៀនុ។ ខំ��លេនុៅផ្សាះី
 លេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារជ្ឈាមួយឪពុ�កាមាាយ។ លេក្រកាោយមកាខំ��លេច្ឆិញពុ� 

ផ្សាះីលេធាើើកាារជ្ឈាអំការតត់�កាាលេហើ នុងិវិាយសាារាាខែសាីកាលេជ្ឈើង

លេនុៅសាួងកំា�ងស្រីសាុកាតីូង�ែ��។ លេក្រកាោយមកាខំ���នុច្ឆិូ�

លេធាើើ�ាហានុជ្ឈាមួយ�រា�ងលេនុៅសាងួ�នុរយ�លេពុ�៥ឆ្នាំាំ� 

នុិងខំ��លេរៀ�កាារជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុធរ�ស់ាខំ��លេឈូែោះសួានុ 

កំា�ងភូាមិសាា���វិិញ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុ�នុកី្រ�កា�រ�រ�ា� 
ស្រីសាវូិសាក្រមា�់ច្ឆិញីិ្ចមឹជ្ឈ�វិតិ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខែខែរក្រកាហម

ច្ឆិូ�មកាក្រគំ�់ក្រគំងកំា�ងភូាមិរ�សា់ខំ��កំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

ខែខែរក្រកាហមច្ឆិាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�ច្ឆិូ�កំា�ងកាងច្ឆិ�័ត លេធាើើខែស្រីសា 

លេ�ើកាភាើឺខែស្រីសា លេ�ើកា��នុ�់ នុងិជ្ឈ�ក្រ�ឡុាយ។

 លេនុៅលេ�ើមឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខែខែរក្រកាហម�នុច្ឆិាតត់ា�ងឲ្យ�

ខំ��លេ�ៅខែរកា��លេធាើើ��នុ�់លេនុៅ�ឹងក្រកាច្ឆិា�់ សាិតិលេនុៅកំា�ងស្រីសុាកា

តីូង�ែ�� ខែកាីរសាាុនុមាតខ់ែងួជ្ឈាមួយយ�វិជ្ឈនុក្រ�ខែហ�
 ៣០នុាក់ាលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេនុៅកំា�ងភូាមិ។ លេនុៅពុាក់ាកាណី្ឌា�

ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខែខែរក្រកាហម�នុលេក្រជ្ឈើសាខំ��ឲ្យ�លេ�ៅលេធាើើ�ាហានុ 

លេនុៅលេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ���នុហាតល់េរៀនុយ��ធសាាស្រ្តសាលីេយោធាា

លេនុៅសាា�ាសា ២០៣ កំា�ងលេខតនីៃក្រពុខែវិង រយ�លេពុ�៦ខែខ។ 

�នុាី�់មកាខំ���នុ�នុសីាាំក់ាលេនុៅលេខតនីៃក្រពុខែវិងរយ�លេពុ� 
៦ខែខលេ�ៀត។ �ា�ខែនុខីំ��មិនុ�នុចូ្ឆិ�សាមរភូាមិក្រ�យ��ធ 
លេ� លេ�ោយខំ��ក្រតូវិ�នុលេក្រជ្ឈើសាឲ្យ�ច្ឆិូ�លេធាើើកាមែការជ្ឈួសាជ្ឈ��

��ាារា៉យិទូធភ័ី�ឌចាា�់ៗ  ។ មេនិៅកនងិ�ួយជ្រាក�ុរា៉ប�ខ់្ញុំាិ�ំានិ

សាមាជ្ឈកិាច្ឆិលេនុើោះពុ� ២០ លេ�ៅ៣០នុាក់ា។ សាមាារខែ��ជ្ឈសួា 

ជ្ឈ�� រួមមានុ កាា�លេភាើើង នុងិសាមាារសាក្រមា�់�លេក្រមើ��ក់ាារ 

ក្រ�យ��ធ។ អងគភាាពុរ�សាខ់ំ��មានុក្រ�ធាានុលេឈូែោះ លេហង។ 

លេក្រកាោយក្រពុឹតកីាារណ៍្ឌលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុភូ់ាមិភាាគំ�ូពុ៌ាកាីត ់

កាង�័ពុមកាពុ�ភូាមិភាាគំនុរិត��នុជ្ឈលេមើៀសាខំ�� នុងិកាមែការ

លេផ្សា�ងៗលេ�ៀត លេ�ៅខែក្រពុកាលេពុោធា ៍កំា�ងស្រីសាកុាស្រីសា�សានុធរ លេខតី

កា�ពុង់ច្ឆិាម។ លេនុៅខែក្រពុកាលេពុោធាខ៍ំ��នុងិសាមាជ្ឈកិា�នៃ�លេ�ៀត

ក្រតូវិ�នុច្ឆិាត់តា�ងឲ្យ�លេធាើើខែស្រីសារយ�លេពុ�មួយឆ្នាំាំ� លេ�ើ�

កងទូព័មេវៀត្តា�ា�ចាូលី �កដាលីជ់្រាបមេទូ�ក �ិុ�ា។  
លេនុៅលេពុ�ខែខែរក្រកាហម��ួរ�� ខំ���នុក្រតឡុ�់មកាស្រីសាកុា 
កា�លេណ្ឌើតវិិញ �ា�ខែនុមិីនុ�នុជួ្ឈ�ជ្ឈាមួយឪពុ�កាមីាយលេ� 

លេក្រពុោះឪពុ�កាមីាយខំ��ក្រតូវិខែខែរក្រកាហមជ្ឈលេមើៀសាឲ្យ�លេ�ៅ

លេខតកី្រកាលេច្ឆិះ។ រយ�លេពុ�កានុើះខែខ លេ�ើ�ឪពុ�កាមីាយខំ��

ក្រតឡុ�់មកា��ស់្រីសាកុាកា�លេណ្ឌើ តវញិ។ ខំ��លេរៀ�កាារលេនុៅឆ្នាំាំ� 
១៩៨៨ នុងិ�នុរស់ាលេនុៅភូាមិសាា���រហតូ��់សាពុើនៃ�ៃ។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

(សាើា�់)។ លេក្រកាោយមកាខំ��ផ្សាើាសា់មការសា់លេនុៅកំា�ងភូាមិមួង 

���តាលេមាៅ ស្រីសាកុាលេមមត ់លេខតកីា�ពុង់ច្ឆិាម នុងិ�នុលេរៀ�កាារ

ក្រ�ពុនុធ�� ២លេ�ៀត។ លេនុៅមួងខំ�� នុងិក្រកាុមក្រគំួសាារ�នុ

ក្រ�កា�រ�រលេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារ�ចូ្ឆិអំកាភូាមិ�នៃ�លេ�ៀតខែ�រ។ 

លេនុៅកំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំ�� នុងិក្រកាុមក្រគំួសាារ�នុផ្សាើាសា់មកា

រសា់លេនុៅកាំ�ងភូាមិសាា��� លេ�ោយសាារលេនុៅភូាមិមួង មានុ

ច្ឆិ�នុាខែខែរក្រកាហមចូ្ឆិ�មកាអិ្នកឡាកិាយាយ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

រសា់លេនុៅកំា�ងភូាមិ នុងិតាមច្ឆិា�់ខំ�� ។ លេពុ�ខែខែរក្រកាហម

ច្ឆិ�ូកាានុអ់�ណ្ឌាច្ឆិលេនុៅខែខលេមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរក្រកាហម

�នុច្ឆិាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�ភាើួរខែស្រីសា នុងិលេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារ។ លេនុៅភូាមិ

សាា���ខំ��ហ�ូមិនុក្រគំ�់ក្រគំានុល់េឡុើយ គឺំមួយនៃ�ៃខំ��ហ�ូពុ�រ

លេពុ��ា�លេណ្ឌ ះោះ។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខែខែរក្រកាហម�នុជ្ឈលេមើៀសាខំ��នុងិ

ក្រ�ពុនុធកូានុលេ�ៅ រសាល់េនុៅភូាមិខែក្រពុកាតាហ�� ���ជ្ឈ�នុ�កា ស្រីសាកុា

ក្រកាចូ្ឆិឆ្នាំែារ។ លេនុៅ��លេនុោះខែខែរក្រកាហមច្ឆិាតត់ា�ងឲ្យ�ខំ���ើា� 
ក្រកា�� នុងិភាើួរខែស្រីសា។ នៃ�ៃមួយខំ���នុលេជ្ឈរក្រកា���ា «អារ�កា 

ម�ច្ឆិលេក្រមើនុ»។ �នុាី�់មកាក៏ាមានុអំកាលេ�ៅរាយកាារណ៍្ឌក្រ��់

ក្រ�ធាានុកាងតចូ្ឆិ នុងិមានុឈូើ�ពុ�រនុាក់ា កាានុក់ាា�លេភាើើង៣ 

លេ�ើមសួាររកាខំ��។ ខណ្ឌ�លេពុ�លេនុោះខំ��កា�ពុ�ងខែតជ្ឈក្រមះលេសាែៅ 

កាងឈូើ��នុនុា�ខំ��លេ�ៅកាានុស់ាា�ាស្រីសាុកាក្រកាូច្ឆិឆ្នាំែារ។ 

លេនុៅលេពុ�លេនុោះខំ���នុជ្ឈួ�គំណ្ឌ�ស្រីសាុកាក្រកាូច្ឆិឆ្នាំែារខែ��ខំ��

ធាើា�់�នុជ្ឈួ�កាា�ពុ�លេពុ�ម�នុ។ គំណ្ឌ�ស្រីសាុកា�នុសួារ

ឈូើ��ា មានុលេរឿងអ��នុជ្ឈាច្ឆិា�់គំាត?់ កាងឈូើ�រាយ 

កាារណ៍្ឌក្រ��់គំណ្ឌ�ស្រីសាុកាតាម��លេណ្ឌើរលេរឿងរួច្ឆិ គំណ្ឌ�

ស្រីសាុកាលេឆ្នាំើើយ�ាខំ��ខែតងខែតនុយិាយខែតអ��ច្ឆិឹង នុងិ�ញ្ញាើឲ្យ�

កាងឈូើ�លេ�ោះខែ�ងខំ��ក្រតឡុ�់មកាវិញិ។ លេពុ�ខំ��រស់ាលេនុៅ

ស្រីសាុកាក្រកាូច្ឆិឆ្នាំែារ គឺំក្រតូវិលេក្រកាោកាលេមាោង៤ភាើឺ លេ�ៅភាើួរខែស្រីសា 

លេហើយលេនុៅលេមាោង១០ សាក្រមាកាលេក្រពុោះលេម�លេកាាៅក្រកា��លេ�ើរ

មិនុរួច្ឆិ។ រហតូ��់លេមាោង ២ ឬ៣ រលេសាៀ�លេ�ើ�ខំ��ច្ឆិ�ះ

ភាួួរ�នុលីេ�ៀត។ ខំ��រសា់លេនុៅក្រកូាច្ឆិឆ្នាំែារ�នុមួយរយ�ក៏ា

ក្រតឡុ�់មកាលេនុៅ���ជ្ឈា�តាលេមាៅ។ �ា�នុែានុនៃ�ៃលេក្រកាោយមកា 

ខែខែរក្រកាហម�នុជ្ឈលេមើៀសាខំ���នុលីេ�ៅលេនុៅស្រីសាកុាសាំ�ួ លេខតី
 

ក្រកាលេច្ឆិះ ខែ��ជ្ឈាកាខែនុើង���កាលេវិ�នុា លេហើយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុនុាក់ា�នុសាើា�់លេ�ោយអត់អាហារ។ លេនុៅច្ឆិ�ង 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរក្រកាហម�នុជី្ឈលេមើៀសាខំ��លេ�ៅលេនុៅភូាមិ 
ភាាគំកាណី្ឌា�លេ�ោយលេធាើើ��លេណ្ឌើ រតាមកាាណូ្ឌតពុ�លេខត ី

ក្រកាលេច្ឆិះលេ�ៅស្រីសុាកាសាីងឹក្រតង់ នុងិ�នុលីេ�ៅរសាល់េនុៅកំា�ងស្រីសុាកា 
ច្ឆិ�កាារលេ�ើ។ លេក្រកាោយលេពុ�ខែខែរក្រកាហម��ួរ��លេនុៅឆ្នាំាំ� 

១៩៧៩ ខំ��នុងិក្រកាុមក្រគំួសាារ�នុក្រតឡុ�់មកាលេនុៅភូាមិ

សាា��� លេ�ោយក្រ�កា�រ�រកាា�់��លេធាើើខែស្រីសា នុងិ�ា���ណ្ឌា�។

លេសាៀវិ លេមាៅ កា�ពុ�ងលេរៀ�រា�់អ�ពុ�ជ្ឈ�វិិតឆ្នាំើងកាាតរ់�� 
ខែខែរក្រកាហមក្រ��់��គំគ�ិកាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា។ 
 (ឡុ�ង �ានុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

 ខំ��លេឈូែោះ លេសាៀវិ លេមាៅ លេភា�ស្រីសា� អាយ�៦៩ឆ្នាំាំ�។ ខំ��

មានុស្រីសាុកាកា�លេណ្ឌើតលេនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ លេខតី

កា�ពុង់ច្ឆិាម។ សាពុើនៃ�ៃខំ��រសាល់េនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ 

ស្រីសាកុាលេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ មាាយរ�សាខ់ំ��លេឈូែោះ សាានុ ់

នុងិឪពុ�កាលេឈូែោះ សា��វិ។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុច្ឆិ�នុនួុ៧នុាក់ា គឺំ

ស្រីសា�ច្ឆិ�នុនួុ៤ នុងិក្រ�សុាច្ឆិ�នុនួុ៣។ �ា�រ�សាខ់ំ��លេឈូែោះ លេ�ើោកា 

រសា ់លេហើយលេយើងមានុកូានុច្ឆិ�នុនួុ១៣នុាក់ា គឺំស្រីសា�១០នុាក់ា 

នុងិក្រ�ុសាច្ឆិ�នុនួុ៣នុាក់ា។ កាា�ពុ�ខំ��លេនុៅលេកាែងខំ��មិនុ�នុ

លេរៀនុសាូក្រតលេ� លេ�ោយសាារមិនុ�ានុម់ានុសាា�ាលេរៀនុ

លេនុៅកំា�ងភូាមិ។ �លូេច្ឆិះំខំ��ក្រតូវិលេនុៅផ្សាះីជ្ឈួយលេធាើើកិាច្ឆិកីាារផ្សាះី 

នុងិជ្ឈួយលេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារឪពុ�កាមាាយ។ កាា�លេនុោះកំា�ង 
ភូាមិមានុកាង�័ពុលេវិៀតកា�ងច្ឆិ�ូមកាកំា�ងនៃក្រពុខែកាីរភូាមិសាា

���លេ�ើមី��ិញអងារ នុងិ�ខែនុើ�ងាារពុ�អំកាភូាមិ។ លេពុ�មានុ

�័ពុលេវិៀតកា�ងច្ឆិូ�កាំ�ងភូាមិ ក៏ាមានុយនុលីេហោះអាលេមរកិា

មកា�មើាក់ាក្រគំា�់ខែ�កាលេ�ើមី�លេ�ញកាង�័ពុលេវិៀតកា�ង។ 

លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៨ ខំ��នុងិអំកាភូាមិ�នៃ�លេ�ៀត�នុរតល់េភាៀសា 
ខើនួុលេ�ៅភូាមិក្រតមូង។ លេ�ៅ��់��លេនុោះខំ��នុងិក្រគំួសាារលេធាើើ
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេពុៅ �៊�ច្ឆិ លេនុៅផ្សាះីរ�សា់គំាត។់  
(ឡុ�ង �ានុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

 ខំ��លេឈូែោះ លេពុៅ �៊�ច្ឆិ អាយ�៨៥ឆ្នាំាំ�។ ខំ��មានុស្រីសុាកា
 

កា�លេណ្ឌើតលេនុៅភូាមិ�ែតាលេ�ោកា ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាុកាលេមមត ់

លេខតកីា�ពុង់ច្ឆិាម។ សាពុើនៃ�ៃខំ��រសា់លេនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា� 
ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាកុាលេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ ខំ��មានុឪពុ�កាលេឈូែោះ

លេពុៅ ក្រ�កុា នុងិ មាាយលេឈូែោះ ច្ឆិកឹា។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�លេងាើត

ច្ឆិ�នុនួុ៣នុាក់ា គឺំក្រ�សុាច្ឆិ�នុនួុ១នុាក់ា នុងិស្រីសា�ច្ឆិ�នុនួុ២នុាក់ា។ 

ក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ំ��លេឈូែោះ សានួុ ម�� លេយើងមានុកូានុច្ឆិ�នុនួុ៧នុាក់ា 

គឺំស្រីសា�៦ នុងិក្រ�ុសា១។ កាា�ពុ�ខំ��លេនុៅលេកាែងៗឪពុ�កាមីាយ

�នុផ្សាើាស់ាមការសាល់េនុៅភូាមិសាា��� �នុាី�់មកាខំ��លេ�ៅរសាល់េនុៅ

ជ្ឈាមួយក្រគួំសាារឪពុ�កាធា�លេនុៅ��រួមស្រីសាុកាលេមមត់ នុងិ�នុ

ច្ឆិ�ូលេរៀនុលេនុៅសាា�ាវិតលីេមមតកំ់ា�ង��រួមស្រីសាកុាលេមមត។់ 

�នុាី�់ពុ�ឈូ�់លេរៀនុ ខំ���នុច្ឆិ�ូលេធាើើ�ាហានុលេជ្ឈើងក្រកាហម

រ�សា់�រា�ងលេនុៅជ្ឈ�់ ស្រីសាុកាតីូង�ែ��។ �នុាី�់ពុ�ឈូ�់

លេធាើើ�ាហានុលេជ្ឈើងក្រកាហម ខំ���នុលេ�ៅលេធាើើកាមែការលេនុៅផ្សាះីច្ឆិនិុ

លេនុៅ�លេនុើ�ិ��នុរយ�លេពុ�មួយឆ្នាំាំ�។ លេ�ៅខែកាច្ឆិិនុលេនុោះ

�ញ្ចើូនុខំ��ឲ្យ�លេ�ៅលេរៀនុជ្ឈសួាជ្ឈ�� នុងិលេ�ើកា�រឡុានុលេនុៅក្រកុាង

កា�ពុង់ច្ឆិាម។ �នុាី�់ពុ�លេរៀនុលេច្ឆិះច្ឆិ�់លេហើយ ខំ��សា��អនុ�ញ្ញាាត

លេ�ៅខែកាច្ឆិិនុមកាលេ�ងផ្សាះី លេក្រពុោះនុកឹាផ្សាះី �ា�ខែនុលីេ�ៅខែកាច្ឆិិនុ

�ិនុអនុ�ញ្ញាាត ខំ��ក៏ារត់ក្រតឡុ�់មកាផ្សាីះវិិញខែតមីង។ កំា�ង

សាម័យលេនុោះលេនុៅកំា�ងភូាមិសាា��� សាមីូរសាតើខើាណ្ឌាសា។់ 

លេនុៅលេពុ�យ�់លេឡុើង ខើាច្ឆិ�ូមកាខា�អូសាក្រជូ្ឈកាយកាលេ�ៅសា��  

ជ្ឈាលេហត�នុា�ឲ្យ�អំកាភូាមិមានុកាារខើាច្ឆិរអានុងិនុា�កូានុលេច្ឆិៅ

សាាំក់ាលេនុៅខែតកំា�ងផ្សាះីលេនុៅលេពុ�យ�់ គឺំមិនុហា៊នុលេច្ឆិញលេ�ៅ

លេក្រកាៅលេឡុើយ។ លេនុៅ�សាវិត�រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០ ខំ��ធាើា�់រកាសា���ក់ា 
អងារឲ្យ�កាង�័ពុលេវិៀតកា�ង ខែ��ច្ឆិ�ូមកាកំា�ង�ឹកា��កាមុ�ជ្ឈា

ខែស្រីសាច្ឆិមាារលេ�ើមី�ច្ឆិិញី្ចមឹជ្ឈ�វិិត។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ���នុ

លេរៀ�កាារជ្ឈាមួយនុងឹ�ា�រ�សា់ខំ��ខែ���នុរត់មកាពុ�ភូាមិ

សាា���ជ្ឈាមួយគំាំ។ ខំ��លេរៀ�កាារមិនុ�នុ�ា�នុែានុផ្សាង ក៏ាមានុ

�ាហានុអាលេមរកិាលេ�ៅ��់ក្រតមូងលេ�ៀត។ �នុាី�់មកាខំ�� 

នុងិក្រកាុមក្រគំួសាារ�នុរត់លេភាៀសាខើនួុលេ�ៅកាខែនុើងលេផ្សា�ង 
លេ�ៀត។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ខំ�� នុងិក្រគំសួាារក្រតឡុ�់មកាលេនុៅ

ភូាមិសាា���វិិញ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះខំ�� នុងិក្រគំួសាារក្រតូវិ�នុ

ច្ឆិាត់តា�ងឲ្យ�លេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារក្រ�វិាសា់នៃ�ជ្ឈាមួយអំកាភូាមិ

លេផ្សា�ងលេ�ៀត។ �នុាី�់ពុ�លេធាើើក្រ�វិាសាន់ៃ��នុមួយរយ� ខែខែរ 

ក្រកាហម�នុច្ឆិាតត់ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅកំា�ងភូាមិឲ្យ�លេធាើើកាារងារ

រួម នុងិហ�ូរួមលេនុៅកាំ�ងសាហការណ៍្ឌ។

 លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ខែខែរក្រកាហម�នុជ្ឈលេមើៀសាខំ�� 

នុងិអំកាភូាមិ�ា�ងអសា់ឲ្យ�លេ�ៅរសា់លេនុៅភូាមិច្ឆិឹង ���ខែស្រីសា

រនុាម ស្រីសាកុាសាំ�ួ លេខតកី្រកាលេច្ឆិះ។ លេនុៅទីូលេនុោះពុិ �កាលេវិ�នុា 

ខើា�ងណ្ឌាសា់ លេ�ោយសាារខែខែរក្រកាហមលេច្ឆិោ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ជ្ឈលេមើៀសាពុ�ភូាមិភាាគំ�ូពុ៌ា�ា កាីា�យួនុខើនួុខែខែរ។ ខែខែរ 

ក្រកាហម�នុ�ងខ� ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈលេមើៀសា�ា� ងលេនុោះឲ្យ�មេ�ិ� 

កាារងារធាៃនុ់ៗ  �ចូ្ឆិជ្ឈា គំាស់ាគំ�ល់េឈូើ លេធាើើខែស្រីសា នុងិហ�ូ

ខែត�ឹកា��ររាវិៗខែ��ជ្ឈាលេហត�នុា�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាើា�់ជ្ឈា 

លេក្រច្ឆិើនុនុាក់ា។ លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរក្រកាហម�នុជ្ឈលេមើៀសា 

ខំ�� នុងិអំកាភូាមិ�នៃ�លេ�ៀតលេ�ៅស្រីសុាកាច្ឆិ�កាារលេ�ើ លេ�ោយលេធាើើ

��លេណ្ឌើរតាមកាាណូ្ឌតពុ�លេខតកី្រកាលេច្ឆិះមកាឈូ�់លេនុៅស្រីសុាកា

សាីងឹក្រតង់។ �នុាី�់មកាខំ��ជ្ឈិះឡុានុពុ�សាីងឹក្រតង់ លេ�ៅស្រីសុាកា 
ច្ឆិ�កាារលេ�ើ�នុលីេ�ៀត។ �នុាី�់ពុ�កាង�័ពុលេវិៀតណ្ឌាមច្ឆិូ�

មកា��់ក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈាលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខំ��នុងិក្រកាុម

ក្រគំសួាារ�នុលេធាើើ��លេណ្ឌើរពុ�ស្រីសាកុាច្ឆិ�កាារលេ�ើមកាស្រីសាកុាលេមមត់

វិញិ។ លេពុ�ក្រតឡុ�់មកាវិញិ ខំ��មិនុ�ានុច់្ឆិ�ូភូាមិកា�លេណ្ឌើត 
លេ� លេក្រពុោះខើាច្ឆិជ្ឈានុ�ី់នុ ។ ខំ�� រង់ច្ឆិា� រហតូ��អំ់កាស្រីសាកុា��ត 
ភូាមិលេ�ើម�ី��ខែ�កាម�នុអស់ា លេ�ើ�ខំ��ច្ឆិ�ូលេ�ៅភូាមិ។ �នុាី�់ពុ�

មកា��់ភូាមិខំ��កាា�់ច្ឆិមាារ �ា���ណ្ឌា� នុងិ�ា�លេកាៅសា៊សូាក្រមា�់ 
ច្ឆិិញី្ចមឹជ្ឈ�វិិត។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែកាីរភូាមិសាា���។ កាង�័ពុលេវិៀតកា�ង�នុ�ិញអងារ �ិញ

�ខែនុើ លេគំោ ក្រកា�� នុងិខែឆ្នាំា ពុ�អំកាភូាមិ។ កាង�័ពុលេវិៀតកា�ង�នុ 

សាង់�នុាីយ មនុី�រលេពុ��ជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុកាខែនុើងលេនុៅកំា�ងនៃក្រពុខែកាីរ

ភូាមិសាា���។ �នុាី�់មកាមានុ�ាហានុសាហរ�ឋអាលេមរកិា

មកា�មើាក់ាក្រគំា�់ខែ�កាជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ ជ្ឈាលេហត�លេធាើើឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កំា�ងភូាមិលេភាៀសាខើនួុលេ�ៅរសាល់េនុៅភូាមិលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។ លេនុៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងភូាមិសាា����នុក្រតឡុ�់មការសា ់
លេនុៅកំា�ងភូាមិវិញិ លេហើយខែខែរក្រកាហម�នុច្ឆិា�់លេផ្សាាើមក្រ�មូ�

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនិឲ្យ�លេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារក្រ�វិាសា់នៃ�។ �នុាី�់ពុ�ខែខែរ 

ក្រកាហមច្ឆិូ�កាានុអ់�ណ្ឌាច្ឆិលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែខែរក្រកាហម

�នុ�ងខ�ឲ្យ�អំកាភូាមិក្រ�មូ�រ�សា់រ�រ�ាក់ារួមលេនុៅកំា�ង

សាហការណ៍្ឌ នុងិក្រតូវិលេធាើើកាារងាររួម នុងិហ�ូរួម។ 

លេនុៅលេពុ�លេនុោះខែខែរក្រកាហម�នុច្ឆិាតត់ា�ងខំ��លេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារ 

នុងិ�កាសាីូង។ ខំ���នុលេធាើើខែស្រីសាលេនុៅកាំ�ងភូាមិ�នុជ្ឈាង១ឆ្នាំាំ� 

ខែខែរក្រកាហមជ្ឈលេមើៀសាខំ�� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងភូាមិសាា����ា�ង
 

អសា់លេ�ៅរសា់លេនុៅកំា�ងស្រីសាុកាសាំួ� លេខតកី្រកាលេច្ឆិះ ។ លេនុៅ��
 

លេនុោះមានុកាារអត�់ើានុខើា�ង គឺំខែខែរក្រកាហមច្ឆិាតត់ា�ងឲ្យ�

ខំ�� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈលេមើៀសាលេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារ នុងិហ�ូខែត 
�ឹកា��ររាវិៗ។ លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរក្រកាហម�នុ

ជ្ឈលេមើៀសាខំ�� នុងិអំកាភូាមិ�នុលីេ�ៅ�ែខែក្រគំ លេខតកី្រកាលេច្ឆិះ នុងិ

លេឡុើងជ្ឈិះកាាណូ្ឌតលេ�ៅស្រីសុាកាសាីឹងក្រតង់។ �នុាី�់មកាខំ��

�ិះឡុានុ�នុលីេ�ៅស្រីសាុកាច្ឆិ�កាារលេ�ើ សាិិតលេនុៅកំា�ងភូាមិភាាគំ

កាណី្ឌា�។ ខំ��រសាល់េនុៅច្ឆិ�កាារលេ�ើ�នុជ្ឈាងមួយខែខកាង�័ពុ

លេវិៀតណ្ឌាម�នុច្ឆិ�ូមកា��់ក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា។ ខំ��ក្រតឡុ�់
 

លេ�ៅលេមមត ់លេ�ោយលេ�ើររហតូ��់ស្រីសាុកាកា�លេណ្ឌើតខំ��។

លេ�ើោកា រសា់ (រ� �កាខិណ្ឌា/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

 ខំ��លេឈូែោះ លេ�ើោកា រសា ់អាយ�៧៥ឆ្នាំាំ�។ ខំ��មានុឪពុ�កា

លេឈូែោះ លេស្រីសាម លេ�ើោកា នុងិ មីាយលេឈូែោះ �ូច្ឆិ នុងិ មានុ

�ង�ែូនុច្ឆិ�នុនួុ៥នុាក់ា។ ខំ��មានុកូានុច្ឆិ�នុនួុ៨នុាក់ា គឺំក្រ�ុសា

ច្ឆិ�នុនួុ៣នុាក់ា នុងិស្រីសា�ច្ឆិ�នុនួុ៥នុាក់ា។ សាម័យលេនុោះ ច្ឆិាសា់

ៗលេនុៅកំា�ងភូាមិខែ��លេច្ឆិះអានុ លេច្ឆិះសារលេសារ មកា�លេក្រងៀនុ

លេកាែងលេនុៅតាមផ្សាះី។ ខំ��លេរៀនុ�នុរយ�លេពុ�ក្រ�ខែហ�១ 
លេ�ៅ២ខែខក៏ាឈូ�់លេរៀនុ។ ខំ��មិនុ�ានុល់េច្ឆិះអានុ នុងិលេច្ឆិះ

សារលេសារអកា�រច្ឆិីាសា់�ាសា់លេ�។ លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦០ 

មានុយនុលីេហោះសាហរ�ឋអាលេមរកិាមកា�មើាក់ាតាម�លេណី្ឌោយ 

ក្រពុ�ខែ�នុកាមុ�ជ្ឈា-លេវិៀតណ្ឌាម។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៦ មានុ�័ពុ

លេវិៀតកា�ងលេ�ះ�នុាីយលេនុៅជ្ឈ��វិិញភូាមិ គឺំលេនុៅនៃក្រពុលេខើោ� 

នៃក្រពុរ�ាកា នុងិនៃក្រពុជ្ឈញ្ញាើតន់ៃ�។ នុាសាម័យលេនុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

ជ្ឈ�កាលេ�ណ្ឌ�ឋានុ�ាក់ាខើនួុលេពុ�ក្រគំា�់លេផ្សាើោង នុងិកាារ

�មើាក់ាក្រគំា�់ខែ�កា។ �នុាី�់មកាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសា់លេនុៅភូាមិ

សាា��� �នុលេភាៀសាខើនួុមកាលេនុៅភូាមិ�ូង ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ 

ស្រីសាកុាលេមមត។់ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច្ឆិ�នុនួុ�នុ

�នុលីេភាៀសាខើនួុលេ�ៅរសាល់េនុៅភូាមិខែកាីរៗ��រួមស្រីសាកុាលេមមត។់ 

ខំ�� នុងិក្រកុាមក្រគួំសាារក៏ា�នុលេភាៀសាខើនួុលេ�ៅរសាល់េនុៅភូាមិក្រតមូង
 

ខែកាីរ��រួមស្រីសុាកាលេមមតខ់ែ�រ។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ ខំ���នុលេរៀ� 
កាារក្រ�ពុនុធ លេហើយរស់ាលេនុៅនុងិលេធាើើខែស្រីសាច្ឆិមាារលេនុៅ���រូង។ 

 លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុក្រតឡុ�់មការស់ាលេនុៅ

ស្រីសាកុាកា�លេណ្ឌើតលេនុៅភូាមិសាា���វិញិ លេ�ោយលេពុ�លេនុោះមានុ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រ�មាណ្ឌពុ�៣០លេ�ៅ៤០ក្រគំសួាារ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ កាង 

កាមើា�ងរណ្ឌសារិ�រួ�រួមជ្ឈាតកិាមុ�ជ្ឈា �នុលេរៀ�ច្ឆិ� ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ឲ្យ�លេធាើើកាារងារក្រ�វិាសាន់ៃ�គំាំវិញិ។ លេនុៅលេពុ�ខែខែរក្រកាហម

លេឡុើងកាានុអ់�ណ្ឌាច្ឆិកំា�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រតូវិ 
�នុ�ងខ�ឲ្យ�ច្ឆិូ�សាហការណ៍្ឌនុងិក្រតូវិលេ�ៅលេធាើើកាារងារ

ខែស្រីសាច្ឆិមាារ។ លេនុៅលេពុ���់លេមាោងហ�ូ�យក្រ�ធាានុកាង

វិាយជ្ឈួងជ្ឈាសាញ្ញាាឲ្យ�លេយើង�ា�ងអសា់គំាំលេ�ៅហ�ូ�យ

លេនុៅលេរោង�យសាហរណ៍្ឌ។ �នុាី�់ពុ�ហ�ូ�យលេពុ�នៃ�ៃ 

36 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សា��វិ ច្ឆិានុ ់(គំាត ស្រីសា�ខែឡុនុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

 ខំ��លេឈូែោះ សា��វិ ច្ឆិានុ ់លេភា�ស្រីសា� អាយ�៧២ឆ្នាំាំ�។ ខំ��

មានុស្រីសាុកាកា�លេណ្ឌើតលេនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាុកា

លេមមត់ លេខតកីា�ពុង់ច្ឆិាម។ សាពុើនៃ�ៃខំ��រស់ាលេនុៅភូាមិសាា��� 

���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាកុាលេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ ឪពុ�ការ�សាខ់ំ��

លេឈូែោះ សា��វិ នុងិមីាយលេឈូែោះ សាានុ។់ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ

�លេងាើតច្ឆិ�នុនួុ៧នុាក់ា ស្រីសា�ច្ឆិ�នុនួុ៤នុាក់ា នុងិក្រ�ុសាច្ឆិ�នុនួុ 

៣នុាក់ា។ សាពុើនៃ�ៃ�ង�ែូនុរ�ស់ាខំ��លេនុៅរានុមានុជ្ឈ�វិិត

ច្ឆិ�នុនួុ៤នុាក់ា។ �ី�រ�សា់ខំ��លេឈូែោះ ក្រពុឹកា លេឈូៀង លេហើយ

លេយើងមានុកូានុច្ឆិ�នុនួុ៤នុាក់ា ស្រីសា�ច្ឆិ�នុនួុ២នុាក់ា នុងិក្រ�សុា

ច្ឆិ�នុនួុ២នុាក់ា។ កូានុរ�ស់ាខំ��សាើា�់អសា់ច្ឆិ�នុនួុ៣នុាក់ា 

លេនុៅកំា�ងជ្ឈ�នុានុខ់ែខែរក្រកាហមលេក្រពុោះអតអ់ាហារហ�ូ។ 

 កាា�ពុ�លេកាែងៗខំ��មិនុ�នុលេរៀនុសាូក្រតលេ� លេក្រពុោះខែត

កំា�ងភូាមិរ�សា់ខំ��គំែានុសាា�ាលេរៀនុ។ លេ�ើច្ឆិង់លេ�ៅលេរៀនុខំ��

ក្រតវូិលេ�ើរច្ឆិមៃាយ១០គំ�ឡុខូែមាក្រត។ លេ�ោយសាារខែតជ្ឈ�វិភាាពុ

ខើះខាត នុងិមានុ�ង�ែូនុលេក្រច្ឆិើនុ ខំ��ក្រតូវិជ្ឈួយលេធាើើច្ឆិមាារ

�ា�ស្រីសាូវិមីាយឪពុ�កា។ លេពុ�ខែ��ឪពុ�កាមីាយខំ��ក្រ�មូ�

ផ្សា� សាខែណ្ឌាកា �ៃ ស្រីសាូវិ រួច្ឆិលេយើងក្រតូវិ�កឹាតាមរលេ�ះ

យកាលេ�ៅ�រូអ��ិ� ក្រ�ហ�កា លេនុៅផ្សា�ារលេមមត់។ លេពុ�

លេ�ៅផ្សា�ារលេមមត់មីងៗ ខំ��ក្រតូវិលេ�កាផ្សាើូវិរយ�លេពុ� ២
 

យ�់លេ�ើ�ក្រតឡុ�់មកាវិញិ។ លេពុ�ខែ���ាហានុសាហរ�ឋ 

អាលេមរកិា�មើាក់ាក្រគំា�់ខែ�កាលេក្រច្ឆិើនុលេនុៅកំា�ងភូាមិរ�សា់ខំ��

លេ�ើមី�លេ�ញកាង�័ពុលេវិៀតកា�ង ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំា�ងភូាមិក៏ាលេភាៀសា 
ខើនួុលេ�ៅលេនុៅភូាមិក្រ�ិយ ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ រយ�លេពុ�ក្រ�ខែហ� 
៣ឆ្នាំាំ� លេ�ើ�មការសាល់េនុៅកាំ�ងភូាមិសាា���វិិញ។ លេពុ�ខែ��

ខែខែរក្រកាហមច្ឆិូ�មកាក្រគំ�់ក្រគំង ខែខែរក្រកាហមឲ្យ�ខំ��លេ�ៅ

កាា�់���ា�លេពុោត។ នៃ�ៃមួយសាហការណ៍្ឌមិនុយកា�យលេ�ៅ

ឲ្យ�អំកាកាាច្ឆិល់េពុោត �លូេច្ឆិះំខំ��នុងិអំកាកាាច្ឆិល់េពុោត �នុនុា�គំាំ

�ចួ្ឆិលេពុោតហ�ូ លេហើយកា�់កំា�ង�� �ា�ខែនុមីានុអំកាមកាលេ�ើញ

សាមីកាលេពុោត ក៏ារាយកាារណ៍្ឌលេ�ៅកាងឈូើ� នុងិគំណ្ឌ�

���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ លេឈូែោះ ច្ឆិ�រា�ង។ ឈូើ�ក្រ�ងុនុងឹ�ញ់សាមើា�់

ខំ��លេច្ឆិោ� �ា�ខែនុកី្រ�ធាានុភូាមិលេឈូែោះ តាខើចិ្ឆិ �នុអងើរ�ា 

ក្រតង់រួច្ឆិលេយើងក្រតូវិលេច្ឆិញលេ�ៅវិា�ខែស្រីសាជ្ឈ�កាក្រ�ឡុាយ 

លេ�ោយមានុអំកាមកាពុ�ភូាមិលេផ្សា�ងមកា�លេក្រងៀនុលេធាើើកាារងារ

លេ�ើកាភាើឺខែស្រីសា នុងិជ្ឈ�កាក្រ�ឡុាយ។ ខំ��លេធាើើកាារងារច្ឆិា�់ពុ�

លេមាោង៧ក្រពឹុការហតូ��់លេមាោង១១:០០ នៃ�ៃ �នុាី�់មកា

លេយើងសាក្រមាកាហ�ូ�យនៃ�ៃក្រតង់។ លេនុៅរវិាងលេមាោង ១:០០ 

លេមាោង ២:០០ រលេសាៀ� ខំ��ក្រតវូិច្ឆិ�ូលេធាើើកាារវិញិរហតូ��់

លេមាោង ៦:០០ �ៃាច្ឆិលេ�ើ�ខែខែក្រកាហមវិាយជ្ឈងួឲ្យ�លេយើងលេ�ៅ 

ហ�ូ��រ នុងិសាក្រមាកា។ លេនុៅរ�វូិក្រច្ឆិូតកាាតល់េយើងក្រតូវិ

លេធាើើកាារងារ�ខែនុមិ គឺំខែ�នុស្រីសាូវិលេនុៅលេពុ�យ�់។

  លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ខែខែរក្រកាហមច្ឆិាតត់ា�ងខំ��លេ�ៅលេ�ើកា

��នុ�់�ឹងច្ឆិា�់រយ�លេពុ�មួយឆ្នាំាំ�លេ�ើ�ក្រតឡុ�់មកាវិញិ។ 

�នុាី�់មកាខែខែរក្រកាហមច្ឆិាត់តា�ងឲ្យ�លេ�ៅលេធាើើ��នុ�់�ឹង

ក្រកាច្ឆិា�់ជ្ឈាលេ�ើកា��២លេ�ៀត រយ�លេពុ�ពុ�រលេ�ៅ��ខែខ

លេ�ៀត។ លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ខំ�� នុងិ ក្រ�ពុនុធកូានុក្រតវូិខែខែរ 
ក្រកាហមជ្ឈលេមើៀសាលេ�ៅភូាមិតាអឹម ���ជ្ឈា�តាលេមាៅ។ លេនុៅ�� 

លេនុោះខែខែរក្រកាហមឲ្យ�ខំ��ហ�ូខែតលេពុោត នុងិ�ឹកា��រខែត 
�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ លេពុ�លេនុោះ មនុ�សា�ក្រ�ុសាឆ្នាំា�់អសា់កាមើា�ង

ជ្ឈាងមនុ�សា�ស្រីសា� លេហើយលេពុ�ខើះ��ួលេនុៅនុងឹកាខែនុើង។ 

លេនុៅច្ឆិ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែខែរក្រកាហមជ្ឈលេមើៀសាខំ��តាមកាាណូ្ឌត

ពុ�លេខតកី្រកាលេច្ឆិះមកាស្រីសុាកាសាីឹងក្រតង់ នុងិ�នុ�ីិះឡុានុមកា

រស់ាលេនុៅភូាមិអូរក្រកាវិាានុ ់���ច្ឆិមាារអណ្ឌាូង ស្រីសាុកាច្ឆិ�កាារ

លេ�ើ។ ខំ��លេនុៅ��លេនុោះ�នុក្រ�មាណ្ឌរយ�លេពុ�១ខែខ លេ�ើ�

កាង�័ពុលេវិៀតណ្ឌាមច្ឆិូ�មកា��់លេ�ើ�ខំ��ក្រតឡុ�់មកាផ្សាះី

វិិញ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខំ��ក្រតឡុ�់មកាផ្សាះី ខំ���នុលេ�ៅសា��

ក្រគំា�់ស្រីសាូវិពុូជ្ឈពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេវិៀតណ្ឌាមយកាមកា�ា���ះ

សាក្រមា�់ច្ឆិិញី្ចមឹជ្ឈ�វិិត។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កា��អា�សាមើា�់ ច្ឆិា�លេពុ�ខែ��ខំ��ក្រ�ក្រពុតឹខី�សាមីងលេ�ៀត

ច្ឆិា�សាមើា�់លេច្ឆិោ�។ ខំ��ក្រតវូិកាងឈូើ��ាតមំ់ាក់ាមួយលេជ្ឈើង 

លេហើយច្ឆិា�់ពុ�លេពុ�លេនុោះ ខំ��មិនុហា៊នុ�ួច្ឆិលេ�ៀតលេ�។ 

រយ�លេពុ�មួយឆ្នាំាំ�លេក្រកាោយមកា ខែខែរក្រកាហម�នុជ្ឈលេមើៀសា

ខំ�� ឲ្យ�លេ�ៅលេខតកី្រកាលេច្ឆិះ។ លេនុៅ��លេនុោះ លេឈូែោះសាូក្រត គឺំជ្ឈា

ជ្ឈនុជ្ឈាតិលេសាៀីង �នុឲ្យ�ខំ��គំាសា់គំ�់លេឈូើ លេ�ើមី�រានុ��

លេធាើើច្ឆិមាារ។ ខំ��លេធាើើកាារលេនុៅកំា�ងភូាមិ�នុរយ�លេពុ�៨ខែខ 

កូានុៗរ�សាខ់ំ��៣នុាក់ា�នុសាើា�់លេក្រពុោះខែតមិនុមានុអាហារ

ហ�ូក្រគំ�់ក្រគំានុ។់ លេនុៅលេពុ�លេនុោះមានុកាង�័ពុលេវិៀតណ្ឌាម

ច្ឆិ�ូមកា ខែខែរក្រកាហមក៏ាជ្ឈលេមើៀសាខំ��មកា�ែខែក្រគំ លេហើយឆ្នាំើង

កាាណូ្ឌតមកាកា�ពុង់ច្ឆិាមវិញិ។ ខំ��ជ្ឈិះឡុានុមកា��ច់្ឆិ�កាារ 
មេលី� មេទូ�បកងទ័ូពមេវៀត្តា�ា��កទូានិ។់ កងទ័ូពមេវៀត្តា�ា� 

�នុឲ្យ�ខំ��នុងិអំកាភូាមិក្រតឡុ�់មការសា់លេនុៅស្រីសាុកាកា�លេណ្ឌើត 
វិិញ។ លេពុ�មកា��់ស្រីសាុកាកា�លេណ្ឌើតខំ���នុលេ�ើរសា��ឈូំួ�

លេវិៀតណ្ឌាម នុងិកាា�់ឫសា��លេ�ើមី��ក់ាឲ្យ�លេវិៀតណ្ឌាម។ 

ខំ���នុលេ�ើរមេរា៉�សាខែ�កា ក៏ា�ចូ្ឆិជ្ឈាសាមីកាក្រគំា�់រ�សា�់ាហានុ

សាហរ�ឋអាលេមរកិា�ក់ាលេ�ៅឲ្យ�ឈូែួញលេវិៀតណ្ឌាម។ រយ� 
លេពុ�៣ឆ្នាំាំ�លេក្រកាោយមកា ខំ���នុខែ�កា�ក់ាជ្ឈាមួយ�ី�រ�ស់ាខំ�� 

លេហើយខំ��រសា់លេនុៅជ្ឈាមួយកូានុរហតូ��់សាពុើនៃ�ៃ។

�ិ�ឋភាាពុវិា�ខែស្រីសាលេនុៅខែខវិិច្ឆិិកិាា ឆ្នាំាំ�២០២១ ។ 
(រ� �កាខិណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

តីា�់��កាលេក្រគំឿងរ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ
លេនុៅ���ជ្ឈា�តាលេមាៅ។ ខែខវិិច្ឆិិកិាា 
ឆ្នាំាំ�២០២១ ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ ស្រីសាុកា
លេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ 

ក្រ�ូ ខែ��ជ្ឈាឧ�ការណ៍្ឌលេនុសាា�
រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេនុៅ���ជ្ឈា�តាលេមាៅ។ 
ខែខវិិច្ឆិិកិាា ឆ្នាំាំ�២០២១ ���ជ្ឈា�ក្រកាលេវិៀនុ 
ស្រីសាុកាលេមមត ់លេខតតីីូង�ែ��។ 
(គំាត ស្រីសា�ខែឡុនុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

 «ការា៉យិាលី័យព័ត្តា�៌ានិ�ា�ារា៉�ៈ» រា៉ប�់��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ 

ក�ិុ�ា�និមេប�កបមេជ្រា���នូិ និ�ិ�តិ្តា អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បិ�គលីកិរា៉ា�ការា៉  
និងិអ្នងគការា៉មេជ្រាកៅរា៉ដាឋាភិី�លី និងិបិ�គលីទូាំងឡាាយប្រែដាលី�ានិ 

ចាំ�ាប់អ្នារា៉�ះ�៍ពីការា៉វិវឌ្ឍឍនិរ៍ា៉ប�់អ្នងគ�ំនិិ�ំជ្រា�ះវិ�ា�ញ្ជូើកនិង 
ត្តាលិីាការា៉ក�ិុ�ា ឬ�ាលីាកាីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�។

 ��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា�ាកប្រែនិងូជ្រាប�ូលីផ្សាាិ ំនិងិចាងជ្រាកងឯក�ារា៉
 

អំ្នពរីា៉បបក�ិុ�ាជ្រាប�ា�បិមេត្តាយូ�និមេជ្រាចា�និបំផិ្សាត្តា។ ឯក�ារា៉មេនិៅ 
��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា�ានិជ្រា�ជំ្រាបមេភីទូ។ ជ្រាបមេភីទូឯក�ារា៉ទីូ�ួយ 
�ឺឯក�ារា៉�ាជ្រាកដាា��និូកឹប្រែដាលី�ានិចាំនិនួិ�ិត្តា�ួយលីានិទំូព័រា៉។  

ជ្រាបមេភីទូឯក�ារា៉ទីូពរីា៉ �ឺ�ាបទូ��ាា�និប៍្រែដាលីបិ�គលីកិ��ឈ��ឌលី 

ឯក�ារា៉ក�ិុ�ាចាិះមេទូៅមេ�ិ���ាា�និ�៍ា�ួយ�និរា៉ងមេជ្រា�ោះ និងិអ្នត្តាតី្តា 
ក�ះាភិី�លីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�។ ជ្រាបមេភីទូឯក�ារា៉ទីូបី�ឺ�ារូា៉បថត្តាទូាក់ទូង 

មេទូៅនិងឹ��័យប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�។ ជ្រាបមេភីទូឯក�ារា៉ទីូបួនិ�ឺ�ាឯក�ារា៉ 

ទូាក់ទូងមេទូៅនិងឹការា៉មេ�ិ�ប្រែផ្សានិទីូរា៉មេ�ាៅ�ាក�ព និងិទីូត្តាាំង��ូាប់ 

រា៉ប�់ប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� និងិឯក�ារា៉ទីូជ្រា�ំ�ឺ�ាប្រែខ្ញុំ�ភីាពយនិាឯក�ារា៉

ប្រែដាលី�និផ្សាលីតិ្តាមេឡា�ងកនិងរា៉បបប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� និងិ��័យមេជ្រាកោយ�ក

មេទូៀត្តា។

 ត្តាា�រា៉យៈការា៉យិាលីយ័ពត័្តា�៌ានិ�ា�ារា៉�ៈ �ា�ារា៉��និអ្នាចានិងឹ 

ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯក�ារា៉ទូាងំមេនិះ�និ។ ឯក�ារា៉ខ្ញុំះូមេទូៀត្តារួា៉��ានិ៖ ជ្រាបវត្តាារូិា៉ប 

ក�ះាភិី�លីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� ចាមេ�ូ�យ�ារា៉ភីាពកំ�ត្តាម់េហ្វិត្តារិា៉ប�់បក� 

ទូូរា៉មេលីខ្ញុំមេ�ូ�យ�ងូពត័្តា�៌ានិប្រែដាលី�និ�កពកីារា៉��ាា�និ�៍ា�ួយអ្នត្តាតី្តា 

ក�ះាភិី�លីប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ� និងិទិូនិននិយ័�និនិិមិេទូា�បងូាញពរីា៉មេ�ាៅ�ាក 

�ព ទីូត្តាាំង�ិក និងិបូ�និយីដាឋានិជ្រាបលី័យពូ��ា�និ។៍

 ការា៉យិាលី័យព័ត្តា�៌ានិ�ា�ារា៉�ៈ�ានិទីូត្តាាំងមេនិៅអ្ន�ារា៉មេលីខ្ញុំ៦៦ 

�ហ្វិាវិថីជ្រាពះ�ីហ្វិនិិ �ងើាត្តា់ទូមេនិ�ូ�ាក់ ខ្ញុំ�ឌចាំការា៉�និ 

រា៉ា��ានិភីីនំមេពញ។ ការា៉យិាលី័យរា៉ប�់មេយ�ងមេប�ក�ូនិ�ា�ារា៉� 

�និចាាប់ពីថ្ងៃថៃចានិាដាលី់ថ្ងៃថៃ�ិជ្រាក មេពលីជ្រាពឹកពីមេ��ោង ៨៖០០ 

ដាលី់មេ��ោង ១២៖០០ និងិមេពលីរា៉មេ�ៀលីពីមេ��ោង ២៖០០ ដាលី ់

មេ��ោង ៥៖០០។ ជ្រាប�និិមេប�អ្ន�ម់េលីោកអ្ននក�ានិចា�ៃលី ់ឬចាង់មេរា៉ៀបចា ំ

ជ្រាពឹត្តាាិការា៉�៍�ាជ្រាកុ��ា�ួយ �ូ�ទូាក់ទូងបិ�គលីិករា៉ប�់មេយ�ង 

�ុាង ចាិនិាា អ្ននក�ជ្រា�ប�ជ្រា�ួលី ត្តាា�រា៉យៈទូូរា៉�ពាមេលីខ្ញុំ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អីិ្នប្រែ��លី ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

�ូ�អ្នរា៉�ិ�!

ការយិ៉ាល័យ

ព័ត�៌ៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

សាលក្រុកម្ំណំុនៅរឿង០០២/០២
ដកស្រ្ង់នៅចញពតីឯកសារសដលបាៃផុ្សពវែផុាយជា 
សាធារណៈរបំ្់សាលាក្តីសខ ែរក្រុកហម

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ ពើមត្តាា

៩.១.៥. ការ�ក់កុពុងមៃ ីតីរឃំុុំឃំាង

៦៨៧. �ាក់ា�ិនុសា�ណ្ឌ�� លេរឿង០០២/០២ ��កាា��លេណ្ឌោះ 

ស្រីសាាយលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុជ់្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�ពុ�ឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ង

មនុ�សា�ជ្ឈាតតិាមរយ�កាារ�ាក់ាកាំ�ងមនុី�រ����ា�ង លេនុៅ

សាហការណ៍្ឌក្រតា�កាក់ា មនុី�រសានុីសិា�ខសា-២១ មនុី�រសានុីសិា�ខ 

ក្រកាា�ងតាច្ឆិានុ ់ មនុី�រសានុីសិា�ខអូរកាខែនុ�ង នុងិមនុី�រ

សានុីសិា�ខភាំ�លេក្រកាោ� នុងិតាមរយ�កាារក្រ�ក្រពុឹតចី្ឆិ�លេពុោះ

ជ្ឈនុជ្ឈាតចិ្ឆិាម។ 

៦៨៨. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�នុសាលេក្រមច្ឆិពុ�ម�នុរួច្ឆិមកាលេហើយ

�ា កាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ងក្រតវូិ�នុ��ួ�សាគា�់លេ�ៅ 
តាមច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់អនុរីជ្ឈាតកិ្រតមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ 

ពុ����ូង លេនុៅកំា�ងក្រកា�ខណ្ឌឌ��លេនុៀម�មើា�់នៃនុកាារហាម 
�ាតក់្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹកាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ងតាម��លេនុើង 
ច្ឆិិត ី លេក្រកាោមច្ឆិីា�់អនុរីជ្ឈាតិ ខែ���នុវិិវិតពីុ�ច្ឆិីា�់

សាន្ត្រីងគាម នុងិកាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ���ា�ា�ង ក្រតវូិ�នុ��ួ� 
សាគា�់�ា ជ្ឈាឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈាតិច្ឆិា�់ 

តា�ងពុ�លេពុ�ខែ��កាារហាម�ាតល់េនុះ ក្រតូវិ�នុ�ញូី្ច�

លេ�ៅកំា�ងច្ឆិីា�់លេ�ខ១០ រ�សាក់្រកុាមក្រ�ឹកា�ាក្រគំ�់ក្រគំងលេនុៅ 
ឆ្នាំាំ�១៩៤៥។ កាារហាម�ាតក់ាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ង 

ក្រតវូិ�នុគំា�ក្រ��ខែនុមិលេ�ៀតលេ�ោយ�ខិតិត��ការណ៍្ឌសា�ិធិ 

មនុ�សា�លេនុៅកំា�ងត��នុអ់នុរីជ្ឈាតិ ខែ��មានុលេនុៅម�នុឆ្នាំាំ� 
១៩៧៥ ផ្សាងខែ�រ។ ពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹភាាពុអាច្ឆិក្រ�លេមើ�លេ�ើញ 

ជ្ឈាម�នុ�ា��លេ�ែើសា នុងិភាាពុអាច្ឆិ�ងឹ�ាមានុច្ឆិីា�់ខែច្ឆិង 

អ�ពុ�កាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ង �ាជ្ឈាឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ង

នុងឹមនុ�សា�ជ្ឈាត ិអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះពុិច្ឆិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើក្រកា� 

ខណ្ឌឌនៃនុច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់ ភាាពុធាៃនុធ់ាៃរនៃនុឧក្រកិា�ឋកាមែ 

នុងិតួនុា��រ�សា់ជ្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�កំា�ងនុាមជ្ឈាអាជ្ឈាំធារ

ក្រគំ�់ក្រគំងរ��កាមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈធាិ�លេតយ�។ �នុាី�់ពុ��នុ

�ើឹងខែ�ើងលេ�ៅលេ�ើកាតាីនុ�ម័ត អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសានុំ�ិឋានុ�ា 

ជ្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�អាច្ឆិក្រ�លេមើ�លេ�ើញ នុងិ�ងឹជ្ឈា�ូលេ�ៅ

�ាកាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ក្រតូវិ�នុសានុំិ�ឋានុ�ា 

ជ្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�អាច្ឆិក្រ�លេមើ�លេ�ើញ នុងិ�ងឹជ្ឈា�ូលេ�ៅ�ា

កាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ងក្រតូវិ�នុផ្សាានុាីលេ�ោសាពុ�ឧក្រកិា�ឋ

កាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈាត ិគិំតក្រតមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ 

៦៨៩. ធាាត�ផ្សា��សាត�ានុ�ម័តនៃនុកាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ��� 
�ា�ង រួមមានុ កាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុរ�សា�់�គំគ�តាម 

��លេនុើងច្ឆិតិ ីលេ�ោយពុ��មានុ��លេណ្ឌើរកាារតាមច្ឆិីា�់។ កាារ�កា 

ហតូលេសារ�ភាាពុលេនុៅលេពុ����ូងនុងឹកាើាយជ្ឈាអ�លេពុើតាម 

��លេនុើងច្ឆិិត ីក្រ�សាិនុលេ�ើគំែានុមូ��ឋានុគំតិយ�តីិលេ�ើមី�លេធាើើ

យ�តីកិាមែច្ឆិ�លេពុោះអ�លេពុើលេនុះលេ�លេនុោះ។ ក្រ�សានិុលេ�ើមានុកាារ

ពុឹងខែផ្សាែកាលេ�ើច្ឆិីា�់ជ្ឈាតខិែ��ជ្ឈាយ�តីកិាមែលេនុៅកាំ�ង�ញ្ញាា 
លេនុះ វិាក្រតូវិខែតមានុកាារ�ងាាញ�ា���ីញ្ចាតីខិែ��ពុាក់ា 

ពុន័ុ ធមិនុ�នុរ�លេ�ោភា��ពុានុច្ឆិីា�់អនុរីជ្ឈាតលិេនុោះលេឡុើយ។ 

មូ��ឋានុផ្សាើូវិច្ឆិីា�់ច្ឆិ�លេពុោះកាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុពុ����ូង  
ក្រតូវិខែត�នុមីានុក្រគំ�់លេពុ�នៃនុកាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ង។  
លេនុៅលេពុ�ខែ��មូ��ឋានុស្រីសា�ច្ឆិីា�់នៃនុកាារ�ាក់ា 

កំា�ងមនុី�រ����ា�ងអាច្ឆិក្រតូវិ�នុច្ឆិាត់��កា�ាជ្ឈាអ� លេពុើ

តាម��លេនុើងច្ឆិិត។ី

៦៩០. មេ��ាវកីារា៉ពារា៉កាមីេលី�កមេឡា�ងថា «មេ�ោលីនិមេយោ�យ 

រ�សា�់កា�កា�មែ�យនុ�សាាកាមុ�ជ្ឈាមានុ��ណ្ឌងលេធាើើកាារលេសា�ើ�
 

អលេងាតនុងិ���ខើនួុជ្ឈនុជ្ឈា�់សាង�័យពុ�សាកាមែភាាពុខ�សា 
ច្ឆិីា�់ ខែ���ងាលេក្រគំោះ�ាំក់ា��់សានុីសិា�ខរ�ឋ ឬ គំ�រាម 

(តពតីនៅលខមៃុ)

40 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

កា�ខែហង��ស់ាងគម» លេហើយ�ាលេនុះ «គឺំជ្ឈាកាារក្រតមឹក្រតវូិ

តាមច្ឆិីា�់នុងិស្រីសា�ច្ឆិីា�់»។ លេមធាាវិ�កាារពុារកាា� នុនួុ ជ្ឈា 

លេ�ើកាលេឡុើង�ាលេគំោ�នុលេយោ�យលេនុះ« ស្រីសា�លេ�ៅនុងឹ

លេគំោ�នុលេយោ�យពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹវិសិាយ័សានុីសិា�ខជ្ឈាលេក្រច្ឆិើនុ

លេនុៅ�ូ�ា�ងពុិភាពុលេ�ោកា» លេហើយ�ា«�កា�កា�មែ�យនុ�សាី

កាមុ�ជ្ឈា�នុអនុ�វិត�ីក្រមង់សាង�័យពុ�កាារក្រ�ក្រពុឹត�ី� 
លេ�ែើសា» នុងិសាក្រមា�់កា�ណ្ឌត់មូ��ឋានុគំតិយ�តីិច្ឆិ�លេពុោះ

កាារច្ឆិា�់ខើនួុពុកួាលេគំ។ លេមធាាវិ�កាារពុារកាា�អះអាង�ា កាារ 
អនុ�វិតលីេគំោ�នុលេយោ�យកាមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ� គួំរ

ក្រតូវិ�នុវិាយតនៃមើលេនុៅកំា�ង�រិ��នៃនុកាា��លេ�សា�

ពុិលេសាសាខែ��មានុភាាពុអាសានុជំ្ឈាសាាធាារណ្ឌ� ខែ��

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�មានុ���ិីញ្ចាតីខិ ើះច្ឆិ�លេពុោះកាាតពុើកិាច្ឆិរី�ស់ា

រ�ឋ ខែ��ពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹកាារច្ឆិា�់ខើនួុ��គំគ�នុងិកាារធាានុា

ឲ្យ�មានុកាារជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេ�ោយយ�តីធិាម៌។ លេមធាាវិ�កាារពុារ

កាា�អះអាង�ា មានុ«��លេណ្ឌើរកាារ�មែិតនៃនុកាារតាម�ានុ 

លេសា�ើ�អលេងាត នុងិសាួរច្ឆិលេមើើយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ» លេហើយ�ាកាារ

សានុំ�ិឋានុសាមលេហត�ផ្សា�មួយពុ�ភ័ាសាិ�តាងគឺំ�ា �.កា.កា. 

ពុតិជ្ឈា�នុពុ�ាយាមលេ�ោយលេសាែោះក្រតង់ កំា�ងកាារកា�ណ្ឌត់

អតសីាញ្ញាាណ្ឌ��គំគ�ខែ��មានុពុរិ��ធភាាពុនៃនុសាកាមែភាាពុ

ខ�សាច្ឆិីា�់។ ភាាគំ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតមិនុ�នុ�ាក់ាសាារណ្ឌា

ពុាក់ាពុ័នុធនុងឹច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេនុះលេនុោះលេ�។

៦៩១. �ញ្ញាាសា�ខានុខ់ែ��អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះក្រតវូិវិាយតនៃមើគឺំ 

�ា លេតើកាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុមានុមូ��ឋានុគំតយិ�តី ិឬជ្ឈា 

អ�លេពុើតាម��លេនុើងច្ឆិិត ីលេ�ោយសាារអ�លេពុើលេនុះក្រតូវិ�នុលេធាើើ 

លេឡុើងឬក្រ�ក្រពុឹតលីេ�ោយគំែានុ��លេណ្ឌើរកាារតាមច្ឆិីា�់ក្រតមឹ 

ក្រតូវិខែ�រឬលេ�។

៦៩២. កាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុរ�សា�់�គំគ�ជ្ឈាអ�លេពុើតាម 

��លេនុើងច្ឆិតិ ីក្រ�សានិុលេ�ើអ�លេពុើលេនុោះក្រតវូិ�នុលេធាើើលេឡុើងលេ�ោយ 

ពុ��មានុ��លេណ្ឌើរកាារតាមច្ឆិីា�់ក្រតឹមក្រតូវិ។ កំា�ងកាារវិាយ 
តនៃមើខែ��លេនុះ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះពុិច្ឆិារណ្ឌាលេ�ើញ�ា អនុ� 

សាញ្ញាាសាា�ពុ�សា�ិធិមនុ�សា�អឺរា�� គឺំមានុសាារសា�ខានុល់េ�ោយ 

អត�តមនុី�រសានុីសិា�ខលេនុៅវិតចី្ឆិ�ពុ�ះ 
ខែកាែកា កំា�ងរ��កាមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ� 

 
(ឆ្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
(�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

សាារខែតអនុ�សាញ្ញាាលេនុះមានុលេរៀ�រា�់ពុ�ការណ្ឌ�លេផ្សា�ងៗ  

ខែ��កំា�ងលេនុោះកាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុ« ស្រីសា�លេ�ៅនុងឹនុ�ត ិ
វិធិា�ខែច្ឆិងកំា�ងច្ឆិីា�់» មិនុខែមនុជ្ឈាកាាររ�លេ�ោភាលេ�ៅនុងឹសា�ិធិ

មានុលេសារ�ភាាពុនុងិសានុីសិា�ខលេនុោះលេ�។ លេហត��លូេច្ឆិះំលេហើយ 

កាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុមិនុខែមនុជ្ឈាអ�លេពុើតាម��លេនុើងច្ឆិិត ី

ក្រ�សានិុលេ�ើវិាលេកាើតលេច្ឆិញពុ� (កា) កាារ���ខើនួុជ្ឈនុណ្ឌាមំាក់ា 
លេ�ោយស្រីសា�ច្ឆិីា�់លេក្រកាោយលេពុ�ត��ាកាារមានុសាមតកិិាច្ឆិ ី

�នុផ្សាានុាីលេ�ោសារួច្ឆិលេហើយ (ខ) កាារច្ឆិា�់ខើនួុឬ ���ខើនួុជ្ឈនុ
 

ណ្ឌាមំាក់ាលេ�ោយស្រីសា�ច្ឆិីា�់ច្ឆិ�លេពុោះកាារមិនុអនុ�វិតតីាម

��កាា�ងគា�់តាមផ្សាើូវិច្ឆិីា�់ត��ាកាារឬលេ�ើមី�ធាានុា��់

កាារអនុ�វិតកីាាតពុើកិាច្ឆិនីុានុាខែ��មានុខែច្ឆិងកំា�ងច្ឆិីា�់

ឬ (គំ) កាារច្ឆិា�់ខើនួុឬ���ខើនួុជ្ឈនុណ្ឌាមំាក់ាលេ�ោយស្រីសា�
 

ច្ឆិីា�់ ខែ��មានុលេគំោ���ណ្ឌងនុា�ខើនួុជ្ឈនុលេនុោះមកាកាានុ់

អាជ្ឈាំធារមានុសាមតកិិាច្ឆិតីាមច្ឆិីា�់ លេ�ោយមានុកាារ 

សាង�័យសាមលេហត�សាមផ្សា��ា ជ្ឈនុលេនុោះ�នុក្រ�ក្រពុឹតី

��លេ�ែើសាឬលេនុៅលេពុ�មានុកាារយ�់លេ�ើញ�ា ជ្ឈាកាារ 

ច្ឆិា��ច់្ឆិខែ��ក្រតូវិ��់សាាាតមិ់នុឲ្យ�ជ្ឈនុលេនុោះក្រ�ក្រពឹុត�ី� 

លេ�ែើសាឬលេគំច្ឆិខើនួុ លេក្រកាោយលេពុ��នុក្រ�ក្រពុតឹ�ី�លេ�ែើសា។ 

កំា�ងកាារវិាយតនៃមើ�ាលេតើកាារ�កាហូតលេសារ�ភាាពុលេនុះ

វិា«ស្រីសា�ច្ឆិីា�់លេ�ៅនុងឹនុ�តវិិធិា�ខែ��មានុខែច្ឆិងកំា�ងច្ឆិីា�់» 

ខែ�រឬយាាងណ្ឌា �ូលេច្ឆិះំលេហើយ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះនុងិមិនុ

ក្រតឹមខែតពុិច្ឆិារណ្ឌា�ា លេតើវិាស្រីសា�លេ�ៅនុងឹច្ឆិីា�់ជ្ឈាតិឬ 

យាាងណ្ឌាលេនុោះលេ� �ា�ខែនុពីុិច្ឆិារណ្ឌាផ្សាងខែ�រ�ា លេតើកាារ

���ខើនួុលេនុះ�នុលេគំោរពុ��ល់េគំោ�កាារណ៍្ឌជ្ឈាសាារវិន័ុនីុងិ

កាារកាារពុារតាមច្ឆិីា�់អនុរីជ្ឈាតខិែ�រឬលេ�។ 

៦៩៣. កាំ�ងការណ្ឌ�លេនុះ កាារ�ាក់ាកាំ�ងមនុី�រ����ា�ងខែ��

�នុលេធាើើយ�តីិកាមែពុ����ូង អាច្ឆិជ្ឈាអ�លេពុើតាម��លេនុើងច្ឆិិត ី

ក្រ�សាិនុលេ�ើកាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុលេ�ើរូ�កាាយក្រតូវិ�នុ 

លេធាើើលេឡុើងលេ�ោយ «��ពុានុយាាងធាៃនុធ់ាៃរលេ�ៅលេ�ើសាិ�ធិជ្ឈា 

សាារវិ័នុខីែផ្សាកំានុ�តិវិិធា�» តាមច្ឆិីា�់អនុរីជ្ឈាតិ។ កំា�ងកាារ 
វិាយតនៃមើ�ាលេតើកាារ���ខើនួុក្រតូវិ�នុលេធាើើលេឡុើងលេ�ោយពុ��

មានុ��លេណ្ឌើរកាារតាមច្ឆិីា�់ឬយាាងណ្ឌាអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

អត� តមនុី� រសានិាសិា�ខរ�សាខ់ែខែរក្រកាហមលេនុៅវិត្តាាច្ឆិ�ពុ�ះខែកាែកា។ 
(�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

អាច្ឆិពុិច្ឆិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើកាារធាានុាជ្ឈាមូ��ឋានុខែផ្សាំកា

នុ�តិវិិធា�ខែ��មានុខែច្ឆិងលេនុៅកំា�ង កាតិកាាសាញ្ញាាអនុរីជ្ឈាតិ

សាា�ពុ�សា�ិធិពុ�រ�ឋនុងិសា�ិធិនុលេយោ�យ នុងិអនុ�សាញ្ញាាសាា� 

ពុ�សាិ�ធិមនុ�សា�អឺរា��។ កាារធាានុាជ្ឈាមូ��ឋានុខែផ្សាកំានុ�ត ិ

វិធិា��ា�ងលេនុះ រួមមានុសា�ិធិកំា�ងកាារ��ួ��នុកាារនុា�ខើនួុ
 

ឲ្យ��នុ�ានុល់េពុ�លេវិ�ាលេនុៅច្ឆិ�លេពុោះម�ខលេច្ឆិៅក្រកាមឬ មន្ត្រីនុី�

ខែ����ួ�កាារអនុ�វិតឲី្យ�អនុ�វិតសីា�ិធិអ�ណ្ឌាច្ឆិត��ាកាារ 

សា�ិធ�ិ�ួ�កាារជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះកំា�ងរយ�លេពុ� មួយសាមស្រីសា� 

នុងិសាិ�ធិកំា�ងកាារ��លេណ្ឌើ រកាារនុ�តិវិិធា� លេ�ើមី�សាលេក្រមច្ឆិ

លេ�ៅលេ�ើភាាពុស្រីសា�ច្ឆិីា�់នៃនុកាារ���ខើនួុលេនុោះ។ 

៦៩៤. លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀត កាំ�ងកាារវិាយតនៃមើ�ាលេតើកាារ

�កាហតូលេសារ�ភាាពុក្រតវូិ�នុក្រ�ក្រពុតឹលីេ�ោយពុ��មានុ��លេណ្ឌើរ

កាារតាមច្ឆិីា�់ឬយាាងណ្ឌាលេនុោះ វិាគឺំជ្ឈាកាារសា�ខានុខ់ែ��

ក្រតូវិពុិច្ឆិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើកាារកាារពុារខែផ្សាកំានុ�តិវិិធា�ខែ��

មានុលេនុៅកំា�ងមាក្រតា៤៣ នៃនុអនុ�សាញ្ញាា��ក្រកាងុហ�ឺខែណ្ឌវិ 

IV។ លេ�ោះ��ច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេនុះលេឆ្នាំើើយត�លេ�ៅហំងឹកាារ�កាហតូ

សា�ិធិរ�ស់ាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសា��វិ�ិក៏ាលេ�ោយ មានុកាារសានុំ�ិឋានុ

�ា លេនុៅលេពុ�ខែ��កាារកាារពុារខែផ្សាកំានុ�តិវិិធា�ខែ��មានុ 

ខែច្ឆិងកំា�ងអនុ�សាញ្ញាា��ក្រកុាងហ�ឺខែណ្ឌវិ IV មិនុក្រតូវិ�នុ 

អនុ�វិតីតាមការណ្ឌ� លេនុះអាច្ឆិជ្ឈាកាារពុាក់ាពុ័នុធកំា�ងកាារ

លេធាើើកាារវិាយតនៃមើ �ាលេតើមានុកាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ង

លេ�ោយខ�សាច្ឆិីា�់ខែ��ជ្ឈាឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុ�សា� 

ជ្ឈាតខិែ�រឬយាាងណ្ឌា។ កាារកាារពុារនុានុាខែ��មានុខែច្ឆិង 

កំា�ងមាក្រតា ៤៣ នៃនុអនុ�សាញ្ញាា��ក្រកាុងហ�ឺខែណ្ឌវិ IV 

រួមមានុសាិ�ធិ��ួ��នុកាារពុិច្ឆិារណ្ឌាជ្ឈា�ែ�ច្ឆិ�លេពុោះកាារ

���ខើនួុលេ�ោយ�នុកាារពុិច្ឆិារណ្ឌាជ្ឈាលេ�ៀង�ាត់ច្ឆិ�លេពុោះ

កាារ���ខើនួុលេនុះ។ 

៦៩៥.  អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះនុងិពុិច្ឆិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើ�កាខណ្ឌ�

វិិនុចិ្ឆិិ័យ�ា�ងលេនុះកំា�ងកាារវិាយតនៃមើ�ា លេតើនុ�តិវិិធា�នុងិ 
កាារអនុ�វិតខីែ��កាមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�លេតយ��នុក្រ�កាានុ ់
យកា ពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹកាារ���ខើនួុ��គំគ�លេនុៅតាម��តា�ងឧក្រកិា�ឋ

កាមែនុ�មួយៗខែ���នុលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុ ់លេធាើើឲ្យ�មានុកាារ�កា 

ហតូលេសារ�ភាាពុនៃនុ��លេណ្ឌើរកាារតាមច្ឆិីា�់ខែ�រឬយាាងណ្ឌា។ 

ច្ឆិ�លេពុោះច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិខែ��លេមធាាវិ�កាារពុារកាា� នុនួុ ជ្ឈា អះអាង�ា 

មានុមូ��ឋានុគំតិយ�តីិ�ាំក់ាជ្ឈាតិសាក្រមា�់កាារ�កាហតូ

លេសារ�ភាាពុ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះនុងឹវិាយតនៃមើ�ា លេតើច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេនុះ 

មានុមូ��ឋានុលេនុៅកំា�ងច្ឆិីា�់កាមុ�ជ្ឈាឬលេ�។ �ូច្ឆិ�នុ
 

លេ�ើកាលេឡុើងខាងលេ�ើ ក្រ�សាិនុលេ�ើសា�អាងលេ�ៅលេ�ើច្ឆិីា�់

កាមុ�ជ្ឈា លេ�ើមី�លេធាើើជ្ឈាយ�តីិកាមែ ច្ឆិ�លេពុោះកាារ�កាហតូ

លេសារ�ភាាពុ លេហត��លូេច្ឆិះំ ���ីញ្ញាាតិ�ា�ងលេនុះមិនុក្រតូវិ

រ�លេ�ោភា��ពុានុលេ�ៅលេ�ើច្ឆិីា�់អនុរីជ្ឈាតលិេនុោះលេឡុើយ។ កាំ�ង

កាារវិាយតនៃមើលេ�ៅលេ�ើច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេនុះ វិាជ្ឈាកាារសា�ខានុខ់ែ��

�ា «ច្ឆិីា�់ជ្ឈាតិផ្សាាី�់មិនុក្រតូវិជ្ឈាច្ឆិីា�់តាម��លេនុើងច្ឆិិតី

លេ�» លេហើយកាារអនុ�វិតចី្ឆិីា�់លេនុះលេ�ៀតលេសាោតវិាមិនុខែមនុ

ជ្ឈាអ�លេពុើតាម��លេនុើងច្ឆិិតលីេនុោះខែ�រ។

៦៩៦. លេមធាាវិ�កាាពុារកាា� នុនួុ ជ្ឈា អះអាង�ា តាមច្ឆិីា�់

សាិ�ធិមនុ�សា�អនុរីជ្ឈាតិកំា�ងកាា��លេ�សា�ជ្ឈាក់ា�ាក់ា 

រ�ឋអាច្ឆិលេធាើើ���ិីញ្ចាតីិកាាតពុើកិាច្ឆិរី�ស់ាខើនួុមួយច្ឆិ�នុនួុ

ខែ��ពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹកាារច្ឆិា�់ខើនួុ��គំគ�នុងិកាារធាានុាកាារ

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេ�ោយយ�តីិធាម៌កំា�ងលេពុ�មានុភាាពុអាសានុំ

ជ្ឈាសាាធាារណ្ឌ�។ ភាាគំ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតមិនុ�នុ�ាក់ា

សាារណ្ឌាពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេនុះលេនុោះលេ�។ កាតកិាាសាញ្ញាា

តីិអនុរីជ្ឈាតិសាា�ពុ�សាិ�ធិពុ�នុងិសាិ�ធិនុលេយោ�យពុិតជ្ឈា

�នុខែច្ឆិងលេ�ោយអនុ�សាញ្ញាាតឲ្យ�លេធាើើ���ិីញ្ចាតីកិាាតពុើកិាច្ឆិី

មួយច្ឆិ�នុនួុ �ា�ខែនុលីេធាើើ�នុខែតកំា�ងកាា��លេ�សា�តចិ្ឆិតចួ្ឆិខែ��

ក្រតូវិ�នុកា�ណ្ឌត់យាាងតឹងខែតង�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ អនុ�លេ�ោម

តាមមាក្រតា៤(១) នៃនុកាតិកាាសាញ្ញាាអនុរីជ្ឈាតិសាា�ពុ�

សាិ�ធិពុ�រ�ឋនុងិសាិ�ធិនុលេយោ�យ ���ិីញ្ញាាតិអីាច្ឆិលេធាើើ

�នុក្រតមឹខែត «កំា�ងការណ្ឌ�មានុភាាពុអាសានុសំាាធាារណ្ឌ�

ពុិលេសាសាខែ��គំ�រាមកា�ខែហង��់អតិិភាាពុជ្ឈាតិ» កំា�ង

�កាខខណ្ឌឌខែ��សាាិនុភាាពុលេនុះក្រតូវិ�នុក្រ�កាាសាជ្ឈាផ្សាើូវិ 
កាារខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀត���ិីញ្ញាាតីិក្រតូវិ

�នុ អនុ�ញ្ញាាតខែត«កាំ�ងកាក្រមិតខែ��សាាិនុភាាពុតក្រមូវិខែត 
�ា�លេណ្ឌ ះោះ» លេហើយកំា�ង�កាខខណ្ឌឌ�ា វិធិាានុកាារ�ា�ងលេនុះមិនុ 
មានុវិិសាមតិភាាពុជ្ឈាមួយនុងឹកាាតពុើកិាច្ឆិរី�សា់ពុួកាលេគំ

តាមច្ឆិីា�់លេឡុើយ។ ស្រីសាលេ�ៀងគំាំលេនុះផ្សាងខែ�រអនុ�សាញ្ញាា

សាា�ពុ�សា�ិធិមនុ�សា�អឺរា�� ក៏ា�នុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�រ�ឋជ្ឈាភាាគំ� លេធាើើ

���ិីញ្ចាតីិកាាតពុើកិាច្ឆិមួីយច្ឆិ�នុនួុ «កំា�ងការណ្ឌ�ក្រ�លេ�សា

មានុសាន្ត្រីងគាមឬមានុអាសានុជំ្ឈាពុិលេសាសា ខែ��គំ�រាម

គំ�ខែហង��់អតិិភាាពុជ្ឈាតិ» ក្រតមឹខែត«កំា�ងកាក្រមិតខែ��

សាាិនុភាាពុតក្រមូវិខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ» លេហើយកំា�ង�កាខខណ្ឌឌ�ា  
វិធិាានុកាារ�ា�ងលេនុះមិនុមានុវិសិាមភាាពុជ្ឈាមួយនុងឹកាាតពុើ 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 43



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

កិាច្ឆិរី�សាព់ុកួាលេគំតាមច្ឆិីា�់អនុរីជ្ឈាតលិេឡុើយ។ លេ�ើសាពុ� 

លេនុះលេ�ៀត រ�ឋ«ខែ��លេក្រ�ើក្រ�សាស់ា�ិធ�ិ��ិីញ្ចាតី»ិ ក្រតូវិ�នុ 

តក្រមូវិឲ្យ� «ផ្សាា�់ពុ័ត៌មានុជ្ឈា�នុ�ីនុាី�់��់រ�ឋភាាគំ�ឯ 

លេ�ៀត[នៃនុកាតិកាាសាសាញ្ញាាអនុរីជ្ឈាតិសាា�ពុ�សាិ�ធិពុ�រ�ឋ

នុងិសាិ�ធិនុលេយោ�យ]» នុវូិ «���ីញ្ញាាតនិុងិមូ�លេហត�

ខែ��ខើួនុ�នុលេធាើើ��ិ�ីញ្ចាតិលេនុះ»។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ 
នុងឹពុចិ្ឆិារណ្ឌាលេ�ើកាារខែណ្ឌនុា�លេនុះលេនុៅកំា�ងកាារវិាយតនៃមើ

�ាលេតើ ក្រ�សានិុលេ�ើខែផ្សាែកាលេ�ើអងគលេហត�នៃនុលេរឿងកាា�លេនុះ ���ិី- 

ញ្ចាតីនិុានុាពុាក់ាពុ័នុធនុងឹសាិ�ធិក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹកាារ���ខើនួុតាម 
��លេនុើងច្ឆិតិមីានុភាាពុស្រីសា�ច្ឆិីា�់នុងិស្រីសា�លេ�ៅនុងឹកាាតពុើ 

កិាច្ឆិតីាមច្ឆិីា�់អនុរីជ្ឈាត ិកាំ�ងអ�ឡុ�ងលេពុ�ពុាក់ាពុ័នុធខែ�រ

ឬលេ�។

៦៩៧. ធាាត�ផ្សា��សាត�ានុ�ម័តនៃនុកាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ��� 
�ា�ង តក្រមូវិ�ាច្ឆិារ�មានុលេច្ឆិតនុា�កាហតូលេសារ�ភាាពុ

��គំគ�តាម��លេនុើងច្ឆិិត ីឬច្ឆិារ� �នុក្រ�ក្រពុឹតលីេ�ោយ�ងឹ

យាាងសាមលេហត�ផ្សា��ា សាកាមែភាាពុរ�សា់ខើនួុម�ខជ្ឈា

�ងាឲ្យ�មានុកាារ�កាហតូតាម��លេនុើងច្ឆិិតនីុវូិលេសារ�ភាាពុ

រ�សា់��គំគ�។ 

៦៩៨. លេមធាាវិ�កាារពុារកាា� នុនួុ ជ្ឈា  អះអាង�ា លេនុៅកំា�ង

កាារវិាយតនៃមើ�ា លេតើកាារច្ឆិា�់ខើនួុជ្ឈាអ�លេពុើតាម��លេនុើងច្ឆិតិី

ឬយាាងណ្ឌាលេនុោះអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះក្រតូវិពុិច្ឆិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើ

ភាាពុសាមលេហត�ផ្សា�នៃនុកាារច្ឆិា�់ខើនួុមន្ត្រីនុី�ណ្ឌាមួយខែ��

សាង�័យ�ាកាា��លេ�សា�ខែផ្សាកំាអងគលេហត�តក្រមូវិឲ្យ�មានុ 

កាារច្ឆិា�់ខើនួុ។  លេមធាាវិ�កាារពុារកាា�អះអាង�ខែនុមិលេ�ៀត�ា  
មូ��ឋានុអងគលេហត�ច្ឆិ�លេពុោះកាារសាង�័យខែ��សាម

លេហត�ផ្សា�មិនុច្ឆិា��ច្ឆិក់្រតវូិឈូានុ��ក់ាក្រមិតមួយខែ��

ក្រតវូិលេធាើើកាារលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុជ់្ឈាផ្សាើូវិកាារលេនុោះលេ� លេហើយ�ា អើ�

ខែ��អាច្ឆិច្ឆិាត�់�កា�ាសាមលេហត�ផ្សា�លេនុោះគឺំអាស្រីសាយ័

លេ�ើកាា��លេ�សា�ពុិលេសាសា «សាាិនុភាាពុលេនុៅម�នុនុងិ

លេក្រកាោយសាម័យកាមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិលេតយ�»។ ផ្សាី�យលេ�ៅវិញិ 

សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំអះអាង�ា« កាារសាង�័យ» ខែ��

�ាជ្ឈនុណ្ឌាមំាក់ាអាច្ឆិពុាក់ាពុ័នុធកំា�ងអ�លេពុើកាីត់ជ្ឈាតិ គឺំពុ��

�ានុក់្រគំ�់ក្រគំានុជ់្ឈាមូ��ឋានុគំតយិ�តីលិេ�ើមី�ផ្សាា�យ់�តីកិាមែ

��់កាារ����ា�ង��គំគ�នុានុា លេ�ោយគំែានុ��លេណ្ឌើរកាារ

ក្រតមឹក្រតូវិ លេ�ោយគំែានុ��លេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុល់េ�ោយគំែានុកាារ

ពុិនុតិ�ភ័ាសាិ�តាងតាមផ្សាើូវិត��ាកាារ លេ�ោយគំែានុលេមធាាវិ�

កាារពុារកាា� នុងិលេ�ោយគំែានុសា�ិធិ��ួ��នុកាារជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

លេ�ោយយ�តីធិាម៌» លេនុោះលេឡុើយ។ ភាាគំ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតមិនុ�នុ

លេធាើើសាារណ្ឌាពុាក់ាពុ័នុធនុងឹច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេនុះលេ�។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

សានុំ�ិឋានុ�ា លេ�ោះ��ជ្ឈាកាមែាភិា��ខែ��លេធាើើកាារច្ឆិា�់ខើនួុ

មានុកាារសាង�័យសាមលេហត�ផ្សា�ពុ�កាា��លេ�សា�

ខែ��តក្រមូវិឲ្យ�ច្ឆិា�់ខើនួុក៏ាលេ�ោយ �ា�ខែនុកីាមែាភិា��រូ�

លេនុោះមិនុអាច្ឆិឲ្យ�រួច្ឆិផ្សា�តពុ�កាារ��ួ�ខ�សាក្រតូវិ�នុខែ�រ 

ក្រ�សាិនុលេ�ើ��គំគ�លេនុោះក្រតូវិ�នុ���ខើួនុលេ�ោយពុ���នុ

លេធាើើតាម��លេណ្ឌើរកាារច្ឆិីា�់។ 

៩.១.៦. ការនៅធីវែើទាំរណុកមែ

៦៩៩. �ាក់ា�ិនុសា�ណ្ឌ�� លេរឿង០០២/០២ ��កាា��លេណ្ឌោះ 

ស្រីសាាយលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុជ់្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�ពុ�ឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ង 

មនុ�សា�ជ្ឈាតិតាមរយ�កាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែ លេនុៅសាហ- 

ការណ៍្ឌក្រតា�កាក់ា មនុី�រសានុីសិា�ខ សា-២១ មនុី�រសានុីសិា�ខ

ក្រកាា�ងតាច្ឆិានុ ់នុងិមនុី�រសានុីសិា�ខភាំ�លេក្រកាោ� នុងិតាមរយ�

កាារក្រ�ក្រពុឹតចី្ឆិ�លេពុោះជ្ឈនុជ្ឈាតចិ្ឆិាម។ 

៧០០. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�នុសាលេក្រមច្ឆិពុ�ម�នុរួច្ឆិមកាលេហើយ�ា 

កាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែក្រតូវិ�នុ��ួ�សាគា�់ជ្ឈាឧក្រកិា�ឋកាមែ

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈាតិ លេក្រកាោមច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់

អនុរីជ្ឈាត ិក្រតមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ គំែានុ�ឡុ�ាការណ៍្ឌ�ែ�ណ្ឌាមួយ

ក្រតូវិ�នុភាាគំ�លេ�ើកាលេឡុើ ងលេនុៅកំា�ងលេរឿងកាា�លេនុះខែ��តក្រមូវិ 
ឲ្យ�អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះពុិច្ឆិារណ្ឌាលេ�ើ�ញ្ញាាលេនុះ�ខែនុមិលេនុោះ

លេឡុើយ។ ពុាក់ាពុ័នុធនុងឹភាាពុអាច្ឆិក្រ�លេមើ�លេ�ើញជ្ឈាម�នុ

�ាជ្ឈា��លេ�ែើសា នុងិភាាពុអាច្ឆិ�ងឹ�ាមានុច្ឆិីា�់ខែច្ឆិង�ា  

កាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែ គឺំជ្ឈាឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុ�សា� 

ជ្ឈាត ិអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�នុពុចិ្ឆិារណ្ឌាលេ�ៅលេ�ើក្រកា�ខណ្ឌឌច្ឆិីា�់ 

��លេនុៀម�មើា�់ ភាាពុធាៃនុធ់ាៃរនៃនុឧក្រកិា�ឋកាមែ នុងិតនួុា��រ�សា ់

ជ្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ� កំា�ងនុាមជ្ឈាសាមាជ្ឈិកានៃនុអាជ្ឈាំធារក្រគំ�់ 
ក្រគំងក្រ�លេ�សាកាមុ�ជ្ឈា។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀត អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

កាត់សាមគា�់លេ�ើញ�ា អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត��ាកាារកា�ពុូ�

�នុលេយោងលេ�ៅ «កាារ��ួ�សាគា�យ់ាាង�ូ���ូ�ាយ

លេ�ោយ�ណ្ឌាាសាហគំមនុក៍្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតិនុានុាអ�ពុ�ភាាពុធាៃនុ ់

ធាៃរនៃនុអ�លេពុើ�ារ�ណ្ឌកាមែ» លេនុៅកំា�ងកាារសានុំ�ិឋានុ�ា កាារ 
លេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុល់េ�ើ��លេ�ែើសាក្រពុហែ�ណ្ឌឌច្ឆិ�លេពុោះអ�លេពុើ

�ារ�ណ្ឌកាមែអាច្ឆិក្រ�លេមើ�លេ�ើញក្រតឹមឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ 

44 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

�នុាី�់ពុ��នុ�ើឹងខែ�ើងលេ�ៅលេ�ើកាតាី�ា�ងលេនុះលេ�ោយ

សាត�ានុ�ម័តអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសានុំ�ិឋានុ�ាជ្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�

អាច្ឆិក្រ�លេមើ�លេ�ើញ នុងិ�ងឹជ្ឈា�ូលេ�ៅ�ាកាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌ 

កាមែក្រតូវិ�នុផ្សានីុាីលេ�ោសាជ្ឈាឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងមនុ�សា�ជ្ឈាត ិ

 គិំតក្រតមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ 

៧០១.  នុយិមនុយ័នៃនុ�ារ�ណ្ឌកាមែខែ��មានុខែច្ឆិងលេនុៅកំា�ង

លេសាច្ឆិកាា�ក្រ�កាាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ សាា�ពុ��ារ�ណ្ឌកាមែគឺំជ្ឈាកាារ 

ក្រ�កាាសា�ញ្ញាើក់ាអ�ពុ�ច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់អនុរីជ្ឈាតិ

លេនុៅកំា�ងអ�ឡុ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ��់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ តាម

នុយិមនុយ័លេនុះ ធាាត�ផ្សា��នៃនុ�ារ�ណ្ឌកាមែរួមមានុ៖

(១)  អ�លេពុើណ្ឌាមួយខែ���ណ្ឌាា�ឲ្យ�មានុកាារឈូ ឺ

ច្ឆិា�់ឬ កាាររង��កាខយាាងធាៃនុធ់ាៃរខែផ្សាកំារាងកាាយ

ឬសាែារត�( ធាាត�ផ្សា��សាត�ានុ�ម័ត)

(២)  ខែ��ក្រ�ក្រពុតឹលីេឡុើងលេ�ោយលេច្ឆិតនុាលេ�ៅលេ�ើ��គំគ�

ណ្ឌាមួយ( ធាាត�ផ្សា��អតលីេនុោម័ត)ិ

(៣)   លេ�ោយមន្ត្រីនុី�សាាធាារណ្ឌ�ឬ លេ�ោយកាារញ� ះញង់

មន្ត្រីនុី�សាាធាារណ្ឌ�

(៤)   កំា�ងលេគំោ���ណ្ឌងលេ�ើមី���ួ��នុនុវូិពុតម៌ានុ

ឬ ច្ឆិលេមើើយសាារភាាពុឬ កាារ�ាក់ា�ណ្ឌឌកាមែ ឬកាារ

��ភិាត��ភ័ាយ។

៧០២. សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំសានុំ�ិឋានុ�ា កាារហាម�ាត់

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ�ារ�ណ្ឌកាមែគឺំជ្ឈា វិិធាានុអាអាជ្ឈាំ�ញ្ញាើ ( Jus 

cogeus) លេហត��ូលេច្ឆិះំ កាារលេធាើើ��ិ�ីញ្ញាាតីិមិនុក្រតូវិ�នុ

អនុ�ញ្ញាាត លេ�ោះ��ជ្ឈាកាំ�ងកាា��លេ�សា�ណ្ឌាក៏ាលេ�ោយរួម

�ា�ងកំា�ងកាា��លេ�សា�ក្រ�លេ�សាមានុអាសានុ ំឬមានុ�ញ្ញាា 
សានុីសិា�ខជ្ឈាតផិ្សាងខែ�រ។ ភាាគំ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតមិនុ�នុ�ាក់ា 

សាារណ្ឌាពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ 

�នុតមា�ក់ាារយ�ល់េ�ើញកាា�ពុ�ម�នុរ�សាខ់ើនួុខែ�� 
�ា កាារហាម�ាតច់្ឆិ�លេពុោះកាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែ ��ួ��នុ 

នុវូិឋាានុ�ជ្ឈា វិធិាានុអាជ្ឈាំ�ញ្ញាើ ឬជ្ឈាលេគំោ�កាារណ៍្ឌ ខែ�� 

���ិីញ្ចាតីមិិនុក្រតូវិ�នុអនុ�ញ្ញាាតនៃនុច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់ 

អនុរីជ្ឈាតិ។ ត��ាកាារយ�តីិធាម៌អនុរីជ្ឈាតិក៏ា�នុ��ួ� 

សាគា�់ផ្សាងខែ�រ�ាកាារហាម�ាត់ច្ឆិ�លេពុោះ�ារ�ណ្ឌកាមែ 

គឺំជ្ឈាវិធិាានុអាជ្ឈាំ�ញ្ញាើ ( Jus cogeus) ខែ���នុ « ខែផ្សាែកាលេ�ើ 

មូ��ឋានុនៃនុកាារអនុ�វិតជី្ឈា�កាខណ្ឌ�អនុរីជ្ឈាតយិាាង�ូ�� 

�ូ�ាយនុងិ កាារ�ងាាញពុ�ឆ្នាំនុ�ី��ួ�យកាជ្ឈាច្ឆិីា�់

រ�សា់រ�ឋ(Opinio juris)»។ លេនុៅកំា�ងកាារឈូានុ��់កាារ

សានុំ�ិឋានុលេនុោះ ត��ាកាារយ�តីធិាម៌អនុរីជ្ឈាត�ិនុសា�អាង

លេ�ើ�ិខតិត��ការណ៍្ឌអនុរីជ្ឈាត�ិចូ្ឆិជ្ឈា លេសាច្ឆិកាា�ក្រ�កាាសា

ជ្ឈាសាាកា�សាា�ពុ�សា�ិធមិនុ�សា� អនុ�សាញ្ញាា��ក្រកាងុហ�ឺខែណ្ឌវិ  

នុងិកាតកិាាសាញ្ញាាអនុរីជ្ឈាត ិក្រ�កាាសាជ្ឈា តសិាា�ពុ�សា�ិធិពុ�

រលេណី្ឌៅសាាកាសាពុរ�សាជ់្ឈនុរងលេក្រគំោះពុ� 
រ��ខែខែរក្រកាហមលេនុៅវិតចី្ឆិ�ពុ�ះខែកាែកា។ 
(�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា 45



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

រ�ឋនុងិសាិ�ធិនុលេយោ�យខែ��ក្រតូវិ�នុលេរៀ�ច្ឆិ�ច្ឆិ�់សាពុើ 

ក្រគំ�់លេនុៅម�នុឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ លេហត��លូេច្ឆិះំ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

លេជ្ឈឿជ្ឈាក់ា�ា លេនុៅក្រតមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៥ កាារហាម�ាតច់្ឆិ�លេពុោះ 

�ារ�ណ្ឌកាមែគឺំជ្ឈាវិិធាានុកាារ�ញ្ញាើ ( jus cogens) ខែ��មិនុ

អាច្ឆិលេធាើើ���ិីញ្ចាតី�ិនុលេឡុើយ លេ�ោះ��ជ្ឈាមានុលេហត�ផ្សា�

ណ្ឌាមួយក៏ាលេ�ោយ។

៧០៣. លេនុៅលេពុ�វិាយតនៃមើលេ�ៅលេ�ើកាាររង��កាខ ឬកាារ 

ឈូចឺ្ឆិា�់ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេនុះ នុងិត��ាកាារមិនុអច្ឆិនិៃន្ត្រីនុយ៍ី 

លេផ្សា�ងលេ�ៀត �នុពុចិ្ឆិារណ្ឌាលេ�ើ�កាខណ្ឌ�វិនិុចិ្ឆិិយ័សាត�ានុ� 

ម័ត �ចូ្ឆិជ្ឈាភាាពុធាៃនុធ់ាៃរនៃនុពុ�សានុកាមែខែ���នុ�ងាលេឡុើង

នុងិ�កាខណ្ឌ�នៃនុពុ�សានុកាមែ លេគំោ���ណ្ឌង នុងិភាាពុសា�� 

ច្ឆិងើាក់ានៃនុអ�លេពុើខែ��ក្រតូវិ�នុក្រ�ក្រពឹុត ីក្រពុម�ា�ង�កាខណ្ឌ�

វិិនុចិ្ឆិិ័យអតលីេនុោម័ត រួមមានុ �កាខខណ្ឌឌរូ�រាងឬរាង 

កាាយឬផ្សាើូវិច្ឆិិតរី�សា់ជ្ឈនុរងលេក្រគំោះ ផ្សា��ាះពុា�់នៃនុ

កាារក្រ�ក្រពុឹត ីនុងិលេនុៅកំា�ងការណ្ឌ�ខើះ កាតាីនុានុា�ូច្ឆិជ្ឈា 

អាយ�រ�សា់ជ្ឈនុងលេក្រគំោះលេភា� សាាិនុភាាពុសា�ខភាាពុ នុងិ

តនួុា��កាំ�ងនុាមជ្ឈា�ាំក់ាលេក្រកាោម។ 

៧០៤. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះកាតស់ាមគា�់លេ�ើញ�ា យ�តីសិាាស្រ្តសាី

អនុរីជ្ឈាតិមិនុ�នុកា�ណ្ឌត់�កាខខណ្ឌឌជ្ឈាក់ា�ាក់ាអ�ពុ�កាារ

រង��កាខឬកាារឈូចឺ្ឆិា�់ខែ��ក្រតូវិសាក្រមា�់�ងាាញអ�ពុ�

ឧក្រកិា�ឋកាមែនៃនុកាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែលេឡុើយ។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

ត��ាកាារកា�ពុ�ូនៃនុត��ាកាារ ICTY �នុកា�ណ្ឌតស់ាមគា�់

�ា «អ�លេពុើមួយច្ឆិ�នុនួុមានុ�កាខណ្ឌ�ជ្ឈាក់ាខែសាាងខែមនុខែ�នុ

ខែ��លេធាើើឲ្យ� [អ�លេពុើ�ា�ងលេនុោះ] មានុ�កាខណ្ឌ�ជ្ឈាកាារលេធាើើ 

�ារ�ណ្ឌកាមែ»។ លេ�ោយសា�អាងលេ�ើកាារងាររ�សា់អំកា 

រាយកាារណ៍្ឌពុសិាលេសាសាអងគកាារសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាត ិច្ឆិ�លេពុោះ

កាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែសាា�ក្រកាមនៃនុលេរឿងកាា� Delalic នុងិជ្ឈនុ 

ជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�លេផ្សា�ងលេ�ៀត �នុផ្សាា�់នុវូិ  « �ញ្ចើ �រាយលេឈូែោះ

�មែិតលេ�ោះជ្ឈាមិនុ�នុលេពុញលេ�ញកាា� អ�លេពុើ�ា�ងឡុាយ 

ខែ��ពុាក់ាពុន័ុ ធនុងឹកាារ�ងាឲ្យ�មានុកាាររង��កាខធាៃនុធ់ាៃរខែ�� 

មានុ�កាខណ្ឌ�ក្រគំ�់ក្រគំានុ�់លេងាើត�នុជ្ឈា���ារ�ណ្ឌកាមែ» 

រួមមានុ៖

 កាារវិាយ�� កាារ�កាក្រកាច្ឆិកា កាារ�កាលេធាែញ ។�។  

កាារយកាលេភាើើង��ត កាារឆ្នាំក់ាខែខ�លេភាើើង កាារច្ឆិងពុ�ួរ កាារ

លេធាើើឲ្យ���់�លេងាើម កាារ�ាក់ាឲ្យ�ក្រតូវិពុនុើ ឺឬសា�លេឡុងខើា�ង

ហសួាលេហត� កាារ��ពុារ��ពុានុផ្សាើូវិលេភា� កាារឲ្យ�លេក្រ�ើក្រ�សា់

ឱសា�លេនុៅកំា�ងមនុី�រ����ា�ងឬមនុី�រលេពុ��វិកិា�ច្ឆិរតិ កាារ 
�ដាលិេសា��ិនុឲ្យ�សាក្រមាកា ឬលេ�ការយ�លេពុ�យូរ �ិនុឲ្យ�

ច្ឆិ�ណ្ឌ�អាហាររយ�លេពុ�យូរ គំែានុអនុាម័យក្រគំ�់ក្រគំានុ់

រយ�លេពុ�យូរ មិនុឲ្យ�មានុជ្ឈ�នុយួខែផ្សាកំាលេពុ��រយ�លេពុ�

យូរ កាារ�ាក់ាឲ្យ�លេនុៅឆ្នាំៃាយពុ�លេគំ នុងិកាារ�កាហតូលេសារ�ភាាពុ

ខាងផ្សាើូវិអារមែណ៍្ឌ�ា�ងស្រីសុាង កាាររកា�ា��កាកំា�ងភាាពុមិនុ
 

ច្ឆិីាសា�់ាសាច់្ឆិ�លេពុោះ��កាខែនុើង និងិលេពុ�លេវិ�ា កាារគំ�រាមលេធាើើ 

�ារ�ណ្ឌកាមែ ឬសាមើា�់សាាច្ឆិញ់ាត ិកាារលេ�ះ�ង់លេច្ឆិោ� នុងិ 

កាារលេធាើើក្រតា�់ពុ�កាារសាមើា�់។

៧០៥. អ�លេពុើនុានុាខែ��មិនុឈូានុ��ក់ាក្រមិតធាៃនុធ់ាៃរនៃនុ 

កាារក្រ�ក្រពុឹតកី្រ�លេភា�លេនុះលេ� អាច្ឆិជ្ឈា��លេ�ែើសាលេផ្សា�ង 

លេ�ៀត។ ឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈាតិតាមរយ�

អ�លេពុើអមនុ�សា�ធាម៌លេផ្សា�ងលេ�ៀត នុងិ កាារ��ពុារ��ពុានុ

យាាងធាៃនុធ់ាៃរតាមរយ�កាារលេធាើើ�នុលេ�ោយមនុ�សា�ធាម៌ 

ក្រពុម�ា�ងកាារក្រ�ក្រពុតឹ�ីល៏េ�ោរលេ�ៅខែ��អ�លេពុើ�ា�ងអសា់

លេនុះមានុធាាត�ផ្សា��គំតិយ�ត�ីចូ្ឆិគំាំ តក្រមូវិឲ្យ�កាារក្រ�ក្រពុឹតី

លេនុោះ�ងាឲ្យ�មានុកាាររង��កាខផ្សាើូវិកាាយ នុងិផ្សាើូវិច្ឆិិតធីាៃនុ់
 

ធាៃរ ខែ��មិនុខែមនុជ្ឈាកាាររង��កាខផ្សាើូវិកាាយនុងិផ្សាើូវិច្ឆិិតី

ធាៃនុធ់ាៃរ ខែ���ា�កាខខណ្ឌឌតក្រមូវិនៃនុកាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែ

លេនុោះលេឡុើយ។ អ�លេពុើនុានុាខែ��ក្រតូវិ�នុកា�ណ្ឌត់លេ�ោយ

អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសាា�ា���ូង�ា មានុភាាពុធាៃនុធ់ាៃរមិនុក្រគំ�់ 

ក្រគំានុល់េនុៅកាំ�ងកាា��លេ�សា�ជ្ឈាក់ា�ាក់ាណ្ឌាមួយ លេ�ើមី�

ច្ឆិាត�់�កា�ាជ្ឈាកាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែលេនុោះ រួមមានុកាារសាួរ 

ច្ឆិលេមើើយ កាារក្រ�មា�តិច្ឆិតួច្ឆិលេ�ើ�ូរណ្ឌភាាពុរាងកាាយ

រ�សាជ់្ឈនុរងលេក្រគំោះ កាារ�ាក់ាកំា�ងមនុី�រ����ា�ង នុងិកាារ

�ងែតអ់ាហារ។ 

៧០៦. សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំសានុំ�ិឋានុ�ា លេគំោ���ណ្ឌង

�ា�ងឡុាយខែ�នុមានុខែច្ឆិងលេនុៅកំា�ងលេសាច្ឆិកាា�ក្រ�កាាសាឆ្នាំាំ� 
១៩៧៥ សាា�ពុ��ារ�ណ្ឌកាមែ គឺំជ្ឈាលេគំោ���ណ្ឌងត�ណ្ឌាង  

មិនុខែមនុជ្ឈាលេគំោ���ណ្ឌង�ា�ងអសា់លេនុោះលេ�។ ខែផ្សាែកាលេ�ើ 

មូ��ឋានុលេនុះ សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំសានុំ�ិឋានុ�ា នុតិភិាាពុ 

នៃនុកាារខែច្ឆិងឲ្យ��នុច្ឆិីាសា�់ាសាល់េនុៅកំា�ងលេសាច្ឆិកាា�ក្រ�កាាសា 
លេនុោះ មិនុ�នុ�កាលេច្ឆិញនុវូិកាាររកាលេ�ើញអ�លេពុើ�ារ�ណ្ឌកាមែ 

លេ�ោយខែផ្សាែកាលេ�ើកាារលេរើសាលេអើងលេឡុើយ។ ភាាគំ�លេផ្សា�ងលេ�ៀត

�ិនុ�នុ�ាក់ាសាារណ្ឌាពុាក់ាពុ័នុ ធនុងឹ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�។  

46 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះយ�ល់េ�ើញថា�ើា  «សាក្រមា�់លេគំោ���ណ្ឌង 

ខែ��លេនុះ» លេនុៅកាំ�ងមាក្រតា១ នៃនុលេសាច្ឆិកាា�ក្រ�កាាសាឆ្នាំាំ� 
១៩៧៥ សាា�ពុ��ារ�ណ្ឌកាមែ �ញ្ញាើក់ាយាាងច្ឆិីាសា់លេគំោ� 

��ណ្ឌងខែ��លេនុះ» លេនុៅកំា�ងមាក្រតា១ នៃនុលេសាច្ឆិកាា�ក្រ�កាាសា

ឆ្នាំាំ� ១៩៧៥ សាា�ពុ��ារ�ណ្ឌកាមែ �ញ្ញាើក់ាយាាងច្ឆិីាសា�់ាសា់

�ា ច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេផ្សា�ងៗខែ���នុលេរៀ�រា�់លេនុោះក្រគំានុខ់ែតជ្ឈា 

ត�ណ្ឌាង មិនុខែមនុជ្ឈាកាារលេរៀ�រា�់ក្រគំ�់ច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិ�ា�ង 

អសា់លេនុោះលេ�។ លេ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌា ការណ្ឌ�លេនុះមិនុ�នុ

�ងាាញ�ា កាារលេរើសាលេអើងក្រតូវិ�នុ��ួ�សាគា�់�ាជ្ឈា 

លេគំោ���ណ្ឌងនៃនុ�ារ�ណ្ឌកាមែខែ��ក្រតូវិ�នុហាម�ាត ់

លេក្រកាោមច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់អនុរីជ្ឈាតិ លេនុៅជ្រាត្តាមឹឆ្នាំាំ�១៩៧៩ 

លេនុោះលេ�។ លេ�ើ�ខែតមកា��ល់េពុ�មានុអនុ�សាញ្ញាាក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ 

�ារ�ណ្ឌកាមែឆ្នាំាំ�១៩៨៤ លេនុោះលេ�លេ�ើ�  «កាារលេរើសាលេអើង  

លេនុោះកំា�ងក្រ�លេភា�ណ្ឌាក៏ាលេ�ោយ» ក្រតូវិ�នុខែច្ឆិងកា�ណ្ឌត់

�ា ជ្ឈាលេគំោ���ណ្ឌងណ្ឌាមួយ កំា�ងលេគំោ���ណ្ឌងនៃនុ

�ារ�ណ្ឌកាមែខែ��ក្រតូវិ�នុហាម�ាត។់

៧០៧. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត��ាកាារកា�ពុ�ូកាតស់ាមគា�់យាាង 

ច្ឆិីាស់ា�ា លេសាច្ឆិកាា�ក្រ�កាាសាឆ្នាំាំ�១៩៧៥ សាា�ពុ��ារ�ណ្ឌកាមែ 

ខែ��ជ្ឈាកាារឆ្នាំើ�ះ�ញី្ញា�ងអ�ពុ�ច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់អនុរី- 
ជ្ឈាតមិានុ�កាខណ្ឌ�រតឹតីឹតជ្ឈាង លេហើយមិនុ�នុ�ញូី្ច� 
« ការា៉មេរា៉�សាលេអើង លេ�ោះកាំ�ងក្រ�លេភា�ណ្ឌាក៏ាលេ�ោយ» លេនុៅកាំ�ង 
�ញ្ចើ �លេរៀ�រា�់ពុ�លេគំោ���ណ្ឌងខែ���នុហាម�ាតល់េនុោះ។  

សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំមិនុ�នុ�ងាាញពុ�យ�តសីាាស្រ្តសា ី�� 

�ីញ្ចាតីគិំតយិ�តីកិាារអនុ�វិតរី�សារ់�ឋ នុងិ/ឬកាារ�ងាាញ

ពុ�ឆ្នាំនុ�ី��ួ�យកាជ្ឈាច្ឆិីា�់រ�សារ់�ឋ (opinion juris) ខែ�� 

�ាលេនុៅម�នុឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់អនុរីជ្ឈាតិ �នុ 

ជ្រាបមេ��លីទិូកថា ការា៉មេរា៉��មេអ្ន�ងអ្នាចា�ាមេ�ោលីបំ�ង�ួយ 

នៃនុលេគំោ���ណ្ឌងលេផ្សា�ងលេ�ៀតនៃនុ�ារ�ណ្ឌកាមែ ខែ��ក្រតូវិហាម 

�ាតល់េនុោះលេ�។ លេហត��លូេច្ឆិះំ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះក្រច្ឆិានុលេច្ឆិោ�

លេសាច្ឆិកាា�សានុំ�ិឋានុលេនុះរ�សា់សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំ។

៧០៨. អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះកាត់សាមគា�់លេ�ើញ�ា លេសាច្ឆិកាា� 

ក្រ�កាាសាឆ្នាំាំ�១៩៧៥ សាា�ពុ��ារ�ណ្ឌកាមែមិនុ�នុ�ញូី្ច�

ឲ្យ��នុច្ឆិីាសា់នុវូិ« អ�លេពុើអកាមែ» ខែ���ណ្ឌាា�ឲ្យ�មានុ

��កាខលេសាោកា កាារឈូចឺ្ឆិា�់ធាៃនុធ់ាៃរលេនុោះលេ�។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ 

�នុ��ួ�សាគា�់កាា�ពុ�ម�នុរួច្ឆិលេហើយ ច្ឆិ�លេពុោះលេគំោ� 

កាារណ៍្ឌ�ូលេ�ៅខែ��ក្រតូវិ�នុអនុ�វិតយីាាងសា��ច្ឆិងើាក់ាគំាំ

លេ�ោយត��ាកាារមិនុអច្ឆិិនៃន្ត្រីនុយ៍ីលេផ្សា�ងៗ�ា «��ឧក្រកិា�ឋ

មួយអាច្ឆិក្រ�ក្រពុឹតលីេឡុើងលេ�ោយអ�លេពុើអកាមែខែ��អាច្ឆិ 

នុា�ឲ្យ�មានុពុរិ��ធភាាពុ កំា�ងសាាិនុភាាពុខែ��មានុកាាតពុើកិាច្ឆិ ី
កំា�ងកាារច្ឆិាតវ់ិធិាានុកាារ»។  លេ�ោះ��ជ្ឈាលេសាច្ឆិកាា�សាលេងាតលេនុះ

ក្រតូវិ�នុលេធាើើលេឡុើងលេនុៅកាំ�ង�រ�ិ�នៃនុកាារ��ួ�ខ�សាក្រតូវិ

ក្រពុហែ�ណ្ឌឌជ្ឈា��គំគ�ក៏ាលេ�ោយ ក៏ាអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះយ�់ 

លេ�ើញ�ា លេគំោ�កាារណ៍្ឌ�ូលេ�ៅខែ���ា ច្ឆិា��ច្ឆិក់្រតូវិមានុ 

កាាតពុើកិាច្ឆិកំីា�ងកាារច្ឆិាត់វិិធាានុកាារអនុ�វិតចី្ឆិ�លេពុោះអ�លេពុើ

អកាមែច្ឆិ�លេពុោះអកាមែ�ា�ងអសាខ់ែ��អាច្ឆិនុា�ឲ្យ�មានុពុរិ��ធ- 

ភាាពុ រួម�ា�ងលេគំោ���ណ្ឌងនៃនុកាារលេធាើើ�ារ�ណ្ឌកាមែផ្សាង 

ខែ�រ។ ខែផ្សាែកាលេ�ើលេគំោ�កាារណ៍្ឌលេនុះ អងគជ្ឈ�នុ��ក្រជ្ឈះយ�ល់េ�ើញ 

�ា �រា�ណ្ឌាមានុកាាតពុើកិាច្ឆិកំីា�ងកាារច្ឆិាត់វិិធាានុកាារ 

អ�លេពុើអកាមែខែ���នុលេធាើើលេឡុើងលេ�ោយលេច្ឆិតនុា នុងិ�ណ្ឌាា� 

ឲ្យ�មានុកាារឈូឺច្ឆិា�់ធាៃនុធ់ាៃរ ក្រតូវិ�នុច្ឆិាត់��កា�ាជ្ឈា 

�ារ�ណ្ឌកាមែ លេ�ោយសាារធាាត�ផ្សា��លេផ្សា�ងលេ�ៀតនៃនុ��លេ�ែើសា 

លេនុះក្រតូវិ�នុ��លេពុញ។ 

៧០៩. លេ�ោយសាារវិាជ្ឈា�ញ្ញាាច្ឆិីា�់ក្រពុហែ�ណ្ឌឌអនុរីជ្ឈាត ិ

សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំជ្ឈ��ាសា់លេ�ៅនុងឹ�កាខខណ្ឌឌខែ���ា 

�ារ�ណ្ឌកាមែក្រតូវិខែតក្រ�ក្រពឹុតលីេឡុើងលេ�ោយ ឬ លេក្រកាោមកាារ

ញ� ះញង់ពុ�មន្ត្រីនុី�សាាធាារណ្ឌ� លេហើយសាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំ

�នុលេ�ើកាលេឡុើង�ា ត��ាកាារ ICTY នុងិ ICTR ក៏ា�នុ

ក្រច្ឆិានុលេច្ឆិោ��កាខខណ្ឌឌលេនុះយាាងក្រតឹមក្រតូវិផ្សាងខែ�រ។ ជ្ឈា 

មួយគំាំលេនុោះខែ�រ សាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំសានុំ�ិឋានុ�ា �ញ្ញាា

លេនុះមិនុពុាក់ាពុ័នុ ធនុងឹកាារជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេនុះលេ� «លេ�ោយសាារ

អ�លេពុើ�ារ�ណ្ឌកាមែ�ា�ងអស់ាខែ��ក្រតូវិ�នុលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុ់

ក្រតូវិ�នុក្រ�ក្រពុតឹលីេឡុើងលេ�ោយកាមែាភិា��ឬកាង�័ពុ�ាំក់ា 

លេក្រកាោមនៃនុរ��លេនុោះ»។ ភាាគំ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតមិនុ�នុ�ាក់ា

សាារណ្ឌាពុាក់ាពុន័ុ ធនុងិ�ញ្ញាាលេនុះលេនុោះលេ�។ មានុ�ញ្ញាើក់ា�ា  

ច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់អនុរីជ្ឈាតលិេនុៅកំា�ងអំ្នឡាងិឆ្នាំាំ�១៩៧៥  

��ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ មានុ�កាខខណ្ឌឌតក្រមូវិ�ា �ារ�ណ្ឌកាមែក្រតវូិ 

�និជ្រាបជ្រាពតឹ្តាាលេឡុើងឬ មេជ្រាកោ�ការា៉ញិះញង់ព�ីន្ត្រីនិា�ីា�ារា៉�ៈ  

លេ�ើមី�អាច្ឆិច្ឆិាត�់�កា�ា ជ្ឈា��ឧក្រកិា�ឋមួយ�នុ។ សាហក្រពុះ 

រាជ្ឈអាជ្ឈាំយ�តីសិាាស្រ្តសាលីេនុៅម�នុឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ���ីញ្ញាាតី ិ

គំតយិ�តី ិកាារអនុ�វិតរី�សារ់�ឋ នុងិ/ឬកាារ�ងាាញពុ�ឆ្នាំនុ�ី 

��ួ�យកាជ្ឈាច្ឆិីា�់រ�សារ់�ឋ (opinion juris) ខែ��អាច្ឆិ

�ងាាញឲ្យ�លេ�ើញពុ�កា�ហ�សារ�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត��ាកាារ
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

កា�ពុ�ូ លេនុៅកំា�ងកាារវិភិាាគំលេ�ើច្ឆិីា�់��លេនុៀម�មើា�់អនុរី- 
�ាត្តាមិេនិោះមេទូ។ មេហ្វិត្តាដិាូមេចានះអ្នងគ�ំនិិ�ំជ្រា�ះជ្រាចាានិមេចាោលី

លេសាច្ឆិកាា�សានុំ�ិឋានុលេ�ើអងគច្ឆិីា�់រ�សាស់ាហក្រពុះរាជ្ឈអាជ្ឈាំ

ក្រតង់ច្ឆិ�ណ្ឌ�ច្ឆិលេនុះ។ 

៩.១.៧. ការនៅធីវែើទកុ ខបំកុនៅមញុនៅ�យមលូនៅហតុៃនៅយ៉ាបាយ 

ពូជសា្ៃ ៍ឬសា្នា 

៧១០. �ាក់ា�ិនុសា�ណ្ឌ�� លេរឿង០០២/០២ ��កាា��លេណ្ឌោះ 

ស្រីសាាយលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុជ់្ឈនុជ្ឈា�់លេច្ឆិោ�ពុ�ឧក្រកិា�ឋកាមែក្រ�ឆ្នាំា�ង

នុងឹមនុ�សា�ជ្ឈាត ិតាមរយ�កាារលេធាើើ��កាខ��កាលេមំញ លេ�ោយ

សា�អាងលេ�ើមូ�លេហត��ចូ្ឆិខាងលេក្រកាោម៖ 

 (កា) កាារលេធាើើ��កាខ��កាលេមំញលេ�ោយមូ�លេហត�

នុលេយោ�យ លេនុៅកំា�ងអ�ឡុ�ងលេពុ�នៃនុកាារផ្សាើាស់ា����លេនុៅ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ��ណ្ឌាក់ាកាា���២ (លេ�ោយកាក្រមិតក្រតឹមកាារ 

ក្រ�ក្រពុតឹចី្ឆិ�លេពុោះជ្ឈនុជ្ឈាតចិ្ឆិាម) លេនុៅសាហការណ៍្ឌក្រតា�កាក់ា 

កាាររ�ឋានុកាារងារ�� �នុក់្រតពុា�ង�ែ កាារ�ឋានុកាារងារ 

���នុ១់មការា នុិងកាារ�ាំនុសាាងសាង់ក្រ��ានុយនុលីេហោះ

តនៅ�នៅលខនៅក្រុកាយ

អត� តមនុី� រសានិាសិា�ខរ�សាខ់ែខែរក្រកាហមលេនុៅវិត្តាាច្ឆិ�ពុ�ះខែកាែកា។ 
(�ណ្ឌ ះសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកាសាារកាមុ�ជ្ឈា)

លេយោធាាកា�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង មនុី� រសានុីសិា�ខសា-២១ មនុី�រសានិាសិា�ខ

ក្រកាា�ងតាច្ឆិានុ ់មនុី�រសានុីសិា�ខអូរកាខែនុ�ង នុងិមនុី�រសានុីសិា�ខ

ភាំ� លេក្រកាោ�។ 

 (ខ) កាារលេធាើើ��កាខ��កាលេមំញលេ�ោយមូ�លេហត�សាាសានុា  

មេនិៅកនិងអំ្នឡាិងមេពលីការា៉ផ្សាាូ�ទ់ូលីីមំេនិៅជ្រាប�ា�និដា�ំាក់
 

កា���២ (លេ�ោយកាក្រមិតក្រតឹមកាារក្រ�ក្រពុឹតចី្ឆិ�លេពុោះជ្ឈនុ 

ជ្ឈាតចិ្ឆិាម) លេនុៅសាហការណ៍្ឌក្រតា�កាក់ា( លេ�ោយកាក្រមិតក្រតមឹ 

កាារក្រ�ក្រពុឹតចី្ឆិ�លេពុោះពុ��ធសាាសានុកិា) កាារ�ឋានុកាារងារ

���នុ១់មការា (លេ�ោយកាក្រមិតក្រតមឹកាារក្រ�ក្រពុតឹលីេ�ៅលេ�ើ

ជ្ឈនុជ្ឈាតិច្ឆិាម) នុងិពុាក់ាពុ័នុធនុងឹកាារក្រ�ក្រពុឹតលីេ�ៅលេ�ើ

ជ្ឈនុជ្ឈាតចិ្ឆិាម។ នុងិ

 (គំ) កាារលេធាើើ��កាខម�កាលេមំញលេ�ោយមូ�លេហត�

ពុជូ្ឈសាាសានុល៍េ�ៅលេ�ើជ្ឈនុជ្ឈាតលិេវិៀតណ្ឌាម លេនុៅសាហការណ៍្ឌ

ក្រតា�កាក់ា មនុី�រសានុីសិា�ខក្រកាា�ងតាច្ឆិានុ ់មនុី�រសានុីសិា�ខអូរ

កាខែនុ�ង នុងិពុាក់ាពុ័នុធនុងឹកាារក្រ�ក្រពុឹតចី្ឆិ�លេពុោះជ្ឈនុជ្ឈាតិ

លេវិៀតណ្ឌាម លេនុៅលេខតនីៃក្រពុខែវិង នុងិសាើាយលេរៀង។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

 មេលីោក ខ្ញុំាមេឡាត្តា ឃាីអ្នារា៉ ីអ្ននិជិ្រាប�ានិអ្នងគការា៉�ហ្វិ 

ជ្រាប�ា�ាត្តា ិ ទូទួូលីបនិាកិនិាយកដាឋានិក�ាង�និាភិីាព និងិ 
កិចាចការា៉និមេយោ�យជ្រាបចាាមំេនិៅត្តាបំនិ�់�ឈ�ិបូព៌ា, អ្នា�ិី  

និងិ�ា�ិហី្វិិកិ, មេលីោក ខ្ញុំឌីូ្ឍ ន្ត្រីហ្វិគមីេហ្វិគ� �ន្ត្រីនិាខីែផ្សាកំនិមេយោ�យ, 

និងិមេលីោកស្រា�ី ផ្សាលីលីនីិ មេថ�ឺ�ិ�ី ត្តាំ�ាងអ្នងគការា៉�ហ្វិ 

អៃុក្រុបំធាៃអងគការ្ហក្រុបំជាជាត ិពភិាកា 
អំពត្ី ៃ ្ភិាព ្ទិ ិមិៃុ្្ស ៃងិការអប់ំរពំតីអំនៅពើក្រុបំល័យពូជសា្ៃន៍ៅ�
កម្ពុជាៃងិនៅ�កុពុងក្រុបំនៅទ្ដនទនៅទៀតជាមយួៃងឹនៅលាក ឆាំ្នងំ យុ

្ុភ័ូក្រ្តក ្ភាណា

ជ្រាប�ា�ាត្តាិជ្រាបចាាំជ្រាពះរា៉ា�ា�ាចាជ្រាកក�ិុ�ា និងិជ្រាបត្តាិភូី 
កិត្តាាយ� �និពភិីាក�ាអំ្នព�ីនិាភិីាព �ទិូធ�ិនិ�ិ� និងិការា៉ 

អ្នប់រា៉ពំអំី្នមេព�ជ្រាបលីយ័ព�ូ�ា�និម៍េនិៅក�ិុ�ានិងិមេនិៅកនិង

ជ្រាបមេទូ�ដាថ្ងៃទូមេទូៀត្តា�ា�ួយនិងឹមេលីោក �ាំង យិ មេនិៅឯ 

ប� ណាលីយ័�មេ�ាចាប្រែ�� និាថ្ងៃថៃទីូ ១១ ប្រែខ្ញុំវចិាិកិា �នា២ំ០២១។

 មេលីោក �ាំង យិ និាយក��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉

ក�ិុ�ា និងិ�ា�ាិបនិកិថ្ងៃនិវទិូូា�ាិនិ�ូកឹរា៉តឹ្តា �និទូទួូលី 
�ាិ��និជ៍្រាបត្តាភូិីកិត្តាាយិ�យ�ាងកក់មេកាៅ។
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

 មេភីាៀវកិត្តាាយិ� �និចាារា៉ចា�ំារា៉អ្ននិ�ិ�ាវរា៉យ៍ី ប្រែដាលី

�ានិខ្ញុំូ�ឹ�ារា៉ដាចូាខ្ញុំាងមេជ្រាកោ�៖

“. . .សូំមអំរគុុណ្ឌផ្នែដ្ឋលផ្នែ�រកាការចងចាំំឲ្យយពើ�រស់ំ 
រពើ�ើក។...” - ខ្ញុំាមេឡាត្តា ឃាីអ្នារា៉ ីអ្ននិជិ្រាប�ានិអ្នងគការា៉�ហ្វិ 

ជ្រាប�ា�ាត្តា ិទូទួូលីបនិាកិនិាយកដាឋានិក�ាង�និាភិីាព និងិ 
កិចាចការា៉និមេយោ�យជ្រាបចាាមំេនិៅត្តាបំនិ�់�ឈ�ិបូព៌ា, អ្នា�ិី 

និងិ���ិីហ្វិិកិ

“ ការចងត្រកងឯកសារគុជឺាសំកមមភា�នពើ�បាយុ។”  

ខ្ញុំំ�ំបានពើរៀនសូំត្រតិអំំ��ចំណុ្ឌចពើនះ និងពើមពើរៀនជាពើត្រចើន

ពើ�ៀតិ��ដំ្ឋពើណ្ឌើ រ�សំសនកិច ចខ្ញុំ ី�មួយុកែ�ងថ្ងៃ� ៃពើនះ មកកាន់

បុណាា ល័យុសំពើមាចផ្នែមា។ ពើនះ�តិិជាកតិិាយិុសំនិងពើសំចកា�

ពើសាមនសំសរ �ករ៉ាយុជា�នី�ក ផ្នែដ្ឋល��លួបានការយុល់ដ្ឋ�ង

អំំ��សារសំំខាន់ថ្ងៃនត្របុ�តិាសិាស្ត្រសំារបុស់ំត្របុជាជ្ឈនកមុ�ជា ផ្នែដ្ឋល

បានអំភិរិកសកែ�ងបុណ្ឌា សារជា�ត្រមង់លាយុលកខណ៍្ឌអំកសរ 

ការពើរៀបុរ៉ាប់ុពើដាយុផ្ទាាល់មាត់ិ នងិរបូុភា� នងិត្រ�មទាំងំត្រតូិ�

បានត្របុផ្នែមត្របុមលូចងត្រកងពើដាយុសិំតិិសិាញនងិត្របុពើសំើរ។ 

�ាងណាកា� ត្របុ�តិាសិាស្ត្រសំាមនិសិំតិិផ្នែតិពើ�កែ�ងអំតិ�តិកាលពើនាះ

ពើ�។ ត្របុ�តិាសិាស្ត្រសំាកំណ្ឌត់ិនូ�អំនាគុតិ។ ពើហួើយុ�តិិជាចាំបំាច់

ណាស់ំ ផ្នែដ្ឋលពើយុើងត្រតូិ�សំកិាអំំ��ត្របុ�តិាសិាស្ត្រសំា  ពើដ្ឋើមី�

លូតិលាស់ំកែ�ងបុច ច�បុីន ែកាល។ ពើដាយុពើសំចកា�ដ្ឋ�ងគុុណ្ឌ។” 

ផ្សាលីលីីនិ មេថ�ឺ�ិី� ត្តា�ំាងអ្នងគការា៉�ហ្វិជ្រាប�ា�ាត្តាិ

ជ្រាបចាាំជ្រាពះរា៉ា�ា�ាចាជ្រាកក�ិុ�ា

 ��ឈ��ឌលីឯក�ារា៉ក�ិុ�ា បមេងើ�ត្តាប� ណាលី័យ

�មេ�ាចាប្រែ��មេឡា�ង មេដាោយ�ានិការា៉�ាំជ្រាទូពី�ាិនិទូូត្តា

�ហ្វិរា៉ដាឋអ្នាមេ�រា៉កិ និងិទីូភីនាក់ងារា៉�ហ្វិរា៉ដាឋអ្នាមេ�រា៉កិ

�ជ្រា�ាប់ការា៉អ្នភិីវឌ្ឍឍអ្ននិារា៉�ាត្តាិ កនិងមេ�ោលីបំ�ង

ថាិយជ្រាពះកិត្តាាិយ��ូនិ �មេ�ាចាជ្រាពះ�ហ្វិាក�ជ្រាត្តាីយ៍ 

ជ្រាពះវរា៉រា៉ា��ាត្តាា�ាត្តាិប្រែខ្ញុំះរា៉ និមេរា៉ោត្តាា� �ិនិនិិាថ �ីហ្វិនិ ិ

ប្រែដាលី�និលីះបង់មេពញ�ួយជ្រាពះ�វីតិ្តារា៉ប�ជ់្រាទូង់ចាមំេពោះ

ជ្រាបមេទូ�ក�ិុ�ា, ចាំមេពោះ�មេ�ាចាជ្រាពះបរា៉�រា៉ត្តានិមេកោដាឋ 

និមេរា៉ោត្តាា� �ហី្វិនិ ិជ្រាពះវរា៉រា៉ា�បិត្តាា�ាត្តាបិ្រែខ្ញុំះរា៉, និងិចាមំេពោះ

ជ្រាប�ា�និក�ិុ�ា។ 
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ
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លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

«ទលួពឃិាដ»
១. មតីនៅតុាត នៅមនៅ�អងគការ (ត) 

សាភាាវិគំតមិ�លេតោំតនុា�ឲ្យ�ខំ��លេ�ើញរលេណ្ឌាៅមរណ្ឌ�ក្រគំួសាារ (ត)សាភាាវិគំតមិ�លេតោំតនុា�ឲ្យ�ខំ��លេ�ើញរលេណ្ឌាៅមរណ្ឌ�ក្រគំួសាារ (ត)

 កាា�លេនុោះកាមុសាខ់ំ��នុងិកមុសាម់�លេតោំត 

គឺំក្រ�ខែហ�គំាំ ខំ��យកានៃ�លេ�ៅអខែងែ�

កាខែនុើងសាាំមខែ��ខំ��វិាយ លេហើយច្ឆិង់ 
នុយិាយក្រ��់វិា�ា ឲ្យ�ខំ�� សា��លេ�ោសាផ្សាង កា�� 
ខ្ញុំងឹនិងឹខំ��អី្ន ខ្ញុំាិក៏ំ�ានិការា៉មេ�ោក�ាាយប្រែដារា៉ 

រួច្ឆិក៏ា�កឹាវិាលេ�ៅផ្សាះី។

 លេនុៅតាមផ្សាើូវិ ក្រគំ�់រូ�ភាាពុខែ��ខំ�� 
�នុលេ�ើញម�នុលេនុះលេនុៅខែតមកាតាម�ង 

កំា�ងអារមែណ៍្ឌខំ��រហតូ។ ខំ��មានុច្ឆិិតតីក់ា
 

សាើ�តយាាងខើា�ងលេនុៅលេពុ��នុមេឃា�ញរា៉លេណ្ឌាៅ 

ពួកមេខ្ញុំោអ្នាវមេខ្ញុំះៅ�កីមេនិោះ។ ដាកឹមេ�ោបលេណ្ឌាើរា៉

គិំត�លេណ្ឌាើ រ ខែតម�លេតោំតវិាប្រែត្តាងប្រែត្តាយក

អ្ន�ាាត្តា�កលីឍិមេលី�កីាលីរា៉ប�ខ់្ញុំាិ ំហ្វិាក់

�ចូ្ឆិជ្ឈាច្ឆិង់ក្រ��់នុវូិលេរឿងអើ�មួយ។ 

 ខំ���ា�និ�ិ�   វា�ា�ត្តាបិ្រែ�និ ប្រែត្តាមេជ្រាបៀ� 

�ចូ្ឆិជ្ឈាមិតភីាកាាិនុងឹគំាំ លេក្រពុោះលេមកាងនុារ�

កា�មារឲ្យ�ខំ��លេមើ�ខែ�រកា�ាវិា។ មិនុ�ានៃ�ៃ ឬ 
យ�់ ខំ��ខែតងខែត�កឹាវិាឲ្យ�សា��លេសាែៅឲ្យ�ខែឆ្នាំែត  
លេ�ើលេមើ�លេគំោមិនុឲ្យ�សា��លេសាែៅខែឆ្នាំែត ឬលេមើ� 

ប្រែថ�ិនិដាតិ្តាដាលីម់េនិោះ មេ�កងកិ�ារា៉និងឹដាាក់

ពុនិុយ័លេ�ើខំ��ជ្ឈាមិនុខានុ ខែ��អងគកាារលេគំ 
គិំត�ា “សាូវិឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ាច្ឆិ់�យ ខែត 

មិនុឲ្យ�លេគំោ�ាច្ឆិល់េសាែៅលេឡុើយ” នុងិ ខែតងខែត 

�ាង�ឹកា លេហើយលេពុ�យ�់��ពុក់ាលេភាើើង

លេ�ញមូសា ក្រ�ខែហ�វិាគិំត�ាខំ��ជ្ឈាមិត ី
�ែ លេហើយមិនុច្ឆិង់ឲ្យ�ខំ��ខែ�កាពុ�វិាលេក្រពុោះ 
មានុអនុ�សា�ាវិរ�យ៍ នុងិមលេនុោសាលេញី្ចតនុា 

�ែៗ នុងឹគំាំលេក្រច្ឆិើនុ។ 

 យ�់លេនុោះខំ��លេ�កាមិនុ�ក់ាលេ� លេច្ឆិះខែត

រសាា�់រសា�ស់្រីសានៃមលេ�ើញសា�ណ្ឌ�់ រូ� 

ភាាពុរលេណី្ឌៅសាមើា�់មនុ�សា�លេនុៅនិងឹខែភាកំា។   

រូា៉បភីាពបចាចិបី�នាំ ២០១៩៖ កប្រែនិងូប្រែដាលីខ្ញុំាិ�ំនិមេឃា�ញកង�បូប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ��ីករា៉មេ�ាៅ 
មេពលីខ្ញុំាិ�ំករា៉ក�ីមេត្តានោត្តា មេនិៅកនិងទួូលី�ាូំង។ (ឡាងិ វង���ិទូធ/មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា)

ខំ��ខែក្រ�ខើនួុច្ឆិ�ះលេឡុើងៗ លេហើយខ�លេ�ើកាខែភាកំា

សាមើឹងលេមើ� លេ�ោកាពុ�កា អំកាមាាយ �ង 

ស្រីសា� នុងិ�ែូនុៗ �ា�ងស្រីសាងូតស្រីសាងាតកំ់ា�ង 
ច្ឆិតិ ីលេក្រពុោះគិំត�ា លេតើវិាសានុាក្រគំសួាារខំ��

អាច្ឆិឆ្នាំើងផ្សា�តលេក្រតើយពុ�� ះកាមែលេវិរា�ក៏ាាច្ឆិ     

សាាហាវិមួយលេនុះ�នុខែ�រឬលេ�? 
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

នៅក្រុជាះទកឹសភូកុនៅ�ៃ ចផុា

 ពុតិក្រ�កា�ណ្ឌាសា ់ខែសាែកាលេឡុើងមាាយ 

ឪពុ�កាខំ���នុនុយិាយមកាកាានុខ់ំ��  នុងិ�ង
 

ស្រីសា� �ា លេតោះកូានុ!លេយើងលេរៀ�ច្ឆិ�អ�វិាានុ ់

លេ�ៅរសាល់េនុៅ�ួ�សាើា�ង  (�ួ�សាើា�់) លេក្រពុោះ 

លេមកាងកាមែាភិា��សាយច្ឆិាត់តា�ងឲ្យ�

ក្រគំួសាារលេយើងលេ�ៅរសាល់េនុៅលេ�ើ�ួ�លេនុោះ។  

 ក្រគំានុខ់ែតឮពុាកា�លេនុះភាើាម ខំ��លេសាីើរខែត

អសា់ក្រពុ�ឹងក្រពុ�ះពុ�កំា�ងខើនួុ កំា�ងច្ឆិិតី

ខែស្រីសាការកាខែតពុ�លេ�ធោៗជ្ឈា�់រហតូ។ 

 កាារ�រមា កាារក្រពួុយ កាារគិំតកានុើង 

មកា ឥឡុវូិមកា��ល់េហើយ កាមែកា�ណ្ឌាច្ឆិអើ� 
�នុជ្ឈាធាើាក់ាមកាលេ�ើក្រគួំសាារខំ��។ �ឹកាខែភាកំា 
ខំ��ច្ឆិា�់លេផ្សាាើមហរូឥតឈូ�់ លេហើយ�នុ��ត 
ជ្ឈងគង់និយិាយលេ�ៅកាានុល់េ�ោកាឪពុ�កាមាាយ 

�ា�ងយ��ា ពុ�កា ខែមា លេគំ�ិនុខែមនុឲ្យ�លេយើង 

លេ�ៅរសាល់េនុៅ�ួ�សាើា�ងលេ� គឺំ លេគំក្រ�កា�ជ្ឈា 

សាមើា�់ក្រគំសួាារលេយើងលេនុៅ��លេនុោះលេហើយ 

លេក្រពុោះកូានុ�នុលេ�ើញលេគំជ្ឈ�ការលេណ្ឌាៅ��កា 

ជ្ឈាលេស្រីសាច្ឆិ លេនុៅលេពុ�កូានុលេ�ៅច្ឆិា�លេគំោ លេហើយ 

ខែ�ម�ា�ងឮវិាសារួគំាំវិាលេ�ៀត�ា លេតើ រលេណ្ឌាៅ 

លេនុះ�ាក់ា�នុលេគំោ�ា�នុែានុកាីា�លេ�ៀតផ្សាង។ 

 ឮ�លូេច្ឆិះំ ឪពុ�កាខំ��មានុ�ឹកាខែភាកំារ��ង 
រលេ�ោង  ខែតគំាត់ខ�ជ្ឈូតលេច្ឆិញ លេហើយ

អខែងែ�កាីា�ខំ���ា�ងក្រ�ឹងញញឹមលេពុ� 
មេដាោយមេពោលីថា “�ិនិអី្នមេទូកូនិ ��័យ 

លេនុះមនុ�សា�មិនុសាមើា�់មនុ�សា�លេ�។” ខំ�� 

២. ជតីវតិកុពុងជំរសំក អកនៅ�ែ បំដិវតៃ្៍

�ងគងខែ�កា�ក់ាកាំ�ងឋាានុ��វិិតនីុ៍�ងគងខែ�កា�ក់ាកាំ�ងឋាានុ��វិិតនីុ៍

�ងឹ�ាគំាតន់ុយិាយលេនុះជ្ឈាកាារ�ងួច្ឆិតិី

ខំ���ា�លេណ្ឌ ះោះ។ 

 ពុ�កាខែមាខំ��គំាត់�នុសាលេក្រមច្ឆិច្ឆិិតរួីច្ឆិ 
លេហើយ�ា លេយើងមិនុអាច្ឆិលេគំច្ឆិលេវិះពុ�ខែភាកំា

អងគកាារ�នុលេឡុើយ គំាតន់ុងឹយកាខំ��នុងិ

�ែូនុក្រ�ុសាលេពុៅលេភាើោះវសិា��ធ នុងិវសិាា�

លេ�ៅជ្ឈាមួយ លេហើយ�ាក់ា��កា�ងស្រីសា��ា  

នុងិ�ែូនុក្រ�សុាវិាា�នុាី�់ខំ��ឲ្យ�លេនុៅជ្ឈាមួយ

ជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តា។ 

 ខំ��ខែស្រីសាកាក្រ�លេហោយ� ខ�ក្រ�ខែកាកានុងឹ

ឪពុ�កាមាាយ លេ�ោយ�ាញនៃ�គំាត ់លេហើយ

ខែស្រីសាកាក្រ��់គំាត�់ា “ពុ�កាកា��លេ�ៅអ�ៗៗៗ 

លេគំនុងឹសាមើា�់លេយើងលេហើយៗ។” លេនុៅម�ខ

ជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តាខំ��ផ្សាង ខំ��សាមើឹងលេ�ៅលេមើ�ម�ខ

អំកាមានុគំ�ណ្ឌ�ា�ងពុ�រ�ា�ងស្រីសាវិា�ងខែភាកំា 

ខែ��គំាតក់ា�ពុ�ងហរូ�ឹកាខែភាកំាលេច្ឆិញមកា

មិនុ�ងឹខើនួុ។ 

 លេ�ោយមានុច្ឆិិតីអាណិ្ឌត��់កូានុ  

គំាត់�នុនុិយាយជ្ឈាមួយមាាយនុិង

�ងស្រីសា� �ា “អាណិ្ឌ តកូានុវិង��ិនុ�ច្ឆិ ់

យកាវិាលេ�ៅជ្ឈាមួយលេ� លេក្រពុោះកូានុ�នុ 

លេ�ើញលេគំជ្ឈ�ការលេណ្ឌាៅសាមើា�់លេនុៅច្ឆិ�លេពុោះ 

ម�ខពុតិជ្ឈាមានុកាារតក់ាសាើ�តរនុធតកំ់ា�ងច្ឆិតិី
 

ខើា�ងណ្ឌាសា។់ �លូេច្ឆិះំលេយើង�ាក់ា��កាវិាឲ្យ� 

លេនុៅជ្ឈាមួយគំាំ�ា�ង��នុាក់ាច្ឆិ�ះ”។ 

 មាាយក៏ាងក់ាកាីា�ជ្ឈាមួយ�ឹកាខែភាកំា 

នុងិអារមែណ៍្ឌខ�កឹាខ�ួ�សាមើឹងមកាលេមើ� 
ខំ�� លេហើយលេពុោ�មកាកាានុខ់ំ���ា “មិនុអ�លេ�ៗ 

ពុ�កាខែមាមិនុលេ�ៅរសា់លេនុៅលេ�ើ�ួ�លេនុោះ 

លេ�។”  រួច្ឆិគំាតក៏់ា�កឹានៃ�ខំ��លេ�ៅលេ�កាលេនុៅកនងិ 
អ្នជ្រាងឹងកំមេ�ូក ប្រែត្តាខ្ញុំាិមំេនិៅប្រែត្តាយំអ្ន�ាឺត្តា-     
អណ្ឌាកាកំា�ងច្ឆិតិ។ី គំាតល់េច្ឆិះខែត�ចួ្ឆិលេមើ�

មកាខំ�� លេ�ោយសាែានុខែតខំ��លេ�កា�ក់ា  ខែតកាារ
 

ពុិតមិនុ�ូលេច្ឆិះំលេ� ខំ��លេនុៅខែត�ួច្ឆិលេមើ�

សាកាមែភាាពុរ�សា់គំាត�់នុាលេ�ៅលេ�ៀត។ 

 គំាត�់ា�ងពុ�រ�នុងាកាមកានុយិាយ

ជ្ឈាមួយជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តាខំ��មាង លេ�ោយអងគ�យ�ត់
 

លេជ្ឈើងសា�ពុះ។ លេពុ�លេនុោះ មាាយខំ���នុ

លេពុោ�លេ�ៅកាានុជ់្ឈ��នូុជ្ឈ�តាខ្ញុំាិថំា “ពកិប្រែ�� 

កូនិ�ិលំីាពកិប្រែ��មេទូៅរា៉�ម់េនិៅមេលី�ទួូលី�ាូងំ 

លេហើយ សាូមពុ�កាខែមាជ្ឈួយមេ���ខែ�កូានុៗ

រ�សាខ់ំ��ផ្សាង លេ�ើខំ��ក្រតូវិលេគំសាមើា�់ លេហើយលេ�ើ
 

លេ�ើញលេមកាង ឬកាងឈូើ�មកាសាួររកា 

កូានុៗខំ�� សាូមពុ�កាខែមាឲ្យ�ពុួកាលេគំលេគំច្ឆិពួុនុ 
លេនុៅកាខែនុើងណ្ឌាមួយ លេហើ យក្រ��់ពុកួាកាង 

ឈូើ��ា�ងលេនុោះ�ា កូានុ នៗុិងលេច្ឆិៅៗ ខំ��ក្រតូវិ 
អងគកាារ�ដាវិិតនីុឲ៍្យ�លេ�ៅរសាល់េនុៅមេលី��ួ�

សាើា�ងអសាល់េហើ យ។” 

 ពកួក�ះាភិី�លីបដាវិត្តាានិ�៍និដាងឹចាីា�់

អំ្នពុ�អ្នត្តាតី្តាភីាពមេលីោកពកិ។ មេលីោកាពុ�កាខំ�� 
គំាតជ់្ឈាក្រគូំ�លេក្រងៀនុ លេហើយក៏ាជ្ឈា��ា�កិ 

លេឆ្នាំើើយឆ្នាំើងជ្រាក�ុ�នំិិទំំូមេនិៀ�ទូ�ូាប់ខែខែរ នៃនុ 

វិ�ិ�ាសាាិនុពុ��ធសាាសានុ�ណ្ឌឌិត�។  ពុកួាវិា 

កាមីាតល់េច្ឆិោ�ឲ្យ�អសាន់ុវូិអំកាលេច្ឆិះ�ងឹ លេក្រពុោះ 

គិំត�ាជ្ឈាពុកួាសាកាាិភូាមិក្រ�តកិិារយិាសា��ធ 

ខែតជ្ឈាខែា�ង។  



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

 ក្រពុះលេអើយក្រគំានុខ់ែតជ្ឈាអំកា�ងាាត់

�លេក្រងៀនុកូានុខែខែរឲ្យ��នុលេច្ឆិះ�ងឹក៏ាកាើាយ 

ជ្ឈាខែា�ងខែ�រ។ លេ�ោកាពុ�កាមិនុអាច្ឆិ�ាក់ា

ក្រ�វិតីរូិ��នុលេ�លេក្រពុោះលេ�ៅរសាល់េនុៅកាំ�ង 
ភូាមិស្រីសាុកាកា�លេណ្ឌើតខែ��មានុអំកាធាើា�់ 

សាគា�ល់េក្រច្ឆិើនុ លេ�ើហា៊នុ�ាក់ាលេ�ៀមនុងឹ

ក្រតូវិរង�ារ�ណ្ឌកាមែខើា�ងជ្ឈាងលេនុះលេ�ៀត 

លេក្រពុោះមិនុលេសាែោះក្រតង់នុងឹអងគកាារ��-ិ 

វិតនីុ។៍ ក្រ��់ក្រតង់ក៏ាសាើា�់ កា�ហកាក៏ាសាើា�់  

លេតើលេធាើើលេមាច្ឆិលេ�ៅលេ�ើ��ែ? 

 សាភាាពុកាារណ៍្ឌកំា�ងសាម័យលេនុោះមិនុ 
ខ�សាពុ�ពុាកា�លេសាើោកា��រាណ្ឌ�នុច្ឆិារមកា 

�ា ច្ឆិ�ះ�ឹ កាក្រកាលេពុើ លេឡុើ ងលេ�ើខើា ច្ឆិ�ូនៃក្រពុ 

�នុើា។ លេគំច្ឆិលេ�ៅណ្ឌាក៏ាមិ នុរួច្ឆិ �លូេច្ឆិះំ 

លេហើយមានុខែតរង់ច្ឆិា�កាារសាើា�់ខែតមួយ 

ម�ខ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ មនុ�សា�សាាហាវិមេថូ�មលេខែៅ  

យង់�ងំ ពុតិជ្ឈាមិនុក្រ�ណ្ឌ���់ក្រគំសួាារ

ខំ��លេឡុើយ។ 

លខិតិបំណំាទំកឹសភូកុ�ំយចងុនៅក្រុកាយចាំរ

នៅ�យកូៃស្រ្តី

 លេពុ�លេនុោះខំ��សាលេងាតលេ�ើញអំកា�ា�ង 
�ួនិនិងិបងស្រា�ខី្ញុំាិជំ្រាទូមេហ្វិោយំមេដាោយកាី�មេងិ�

ឥតឧ�មា លេសាីើរខែត��ួលេ�ៅ�ា�ងជ្ឈ�ហរ។ 

 គំាត�់នុអងគ�យក្រកាា�សា�ពុះ��ួ� 
នុវូិធាម៌ជ្ឈយលេនុោី ខ�ឹ�ៗ ��ច្ឆិ�់ នុងិ�ឹកាមនុ ី

លេក្រ�សាក្រពុ�រ�លេ�ោះលេក្រគំោះ ពុ�ជ្ឈ��ូនុជ្ឈ�តា

រ�សាខ់ំ�� លេ�ោយខែភាកំាក្រកាឡុា�់ច្ឆិ�ះក្រកាឡុា�់ 
មេឡា�ង មេ��លីមេទូៅមេជ្រាកោ�ផ្សាាះខ្ញុំាូចាប្រែជ្រាកងកង

ឈូើ�មកាលេ�ើញ គឺំលេគំក្រ�កា�ជ្ឈាមេចាោ�

ថា ជ្រា�ួ�ារា៉�ិនិ�ាូត្តា�ូំ �ិនិមេ�ះោះជ្រាត្តាង់

នុងឹ��វិិតនីុ ៍ លេនុៅលេក្រ�ើកាខែមែ�វិ�ីធាម៌

សាាសានុាច្ឆិាសាគ់ំ�រា៉�ឹខែ��លេគំហាម�ាត ់ 

លេហើយលេគំអាច្ឆិលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុល់េយើងភាើាមៗ 

នុងិអាច្ឆិសាមើា�់មេចាោ�មួយពុជូ្ឈលេនុៅនុងឹ

កាខែនុើងខែ��មានុភាសាា�តាងស្រីសាា�់។

 រ�លេពុច្ឆិលេនុោះស្រីសាា�់ខែតលេ�ើញ�ងសា��ម 

ខែ��ជ្ឈាកូានុក្រ�សាាធា�ហ�ង �ងស្រីសា�ឪពុ�កា

ខំ��រសាល់េនុៅភូា�ិលេយោត លេសាើៀកាលេខោខើ� ច្ឆិលេងាះ 

ក្រកាវិាតក់្រកាមា មានុពុាក់ាលេឆ្នាំៀងប្រែខ្ញុំ�មេ�ោ �នងឹ  

និងិកាលេឡុោ�៍�ចាទឹូក កនិងទឹូក�ិខ្ញុំភ័ីយ 

ខើាច្ឆិមកាជ្ឈ�ួមាាយខំ��។  លេ�ើញ�ូលេច្ឆិោំះ 

បំងគងសបំកបាក់កុពុងឋាៃបំដិវតៃ្៍បំងគងសបំកបាក់កុពុងឋាៃបំដិវតៃ្៍

មាាយក៏ាសាី�ះលេ�ៅយកាកាញី្ច�់មួយហ�ច្ឆិ 
លេ�ៅឲ្យ�គំាត ់ លេហើយនុយិាយ�ា  “លេនុះខែនុ!៎  

កាែួយយការ�សា់លេនុះលេ�ៅឲ្យ�មាាយឯង  
លេនុៅឯភូាមិលេយោត រកា�ា��កាច្ឆិ�ះ”។  

 ក្រ�សានិុលេ�ើ ពុមូ�ង នុងិ�ែូនុរ�ស់ាកាែួយ 
ឯង ក្រតូវិលេគំសាមើា�់លេច្ឆិោ� កាែួយក្រ��់

មាាយឯងខែច្ឆិការ�សា�់ា�ងលេនុះលេ�ៅឲ្យ��ង 

�ែូនុលេយើងលេក្រ�ើច្ឆិ�ះ។  �ា�ខែនុ ីលេ�ើ�ែូនុៗឯងលេនុៅ
 

រា៉សា់ចាូរា៉កះួយជ្រាប�លីឲ់្យូបូូនិវញិផ្សាង�ា
 

កះួយណ៎្ឌា លេហើយជ្ឈួយលេមើ��ែូនុៗផ្សាង។  

អំកា�ា�ងក្រ��នុាក់ាលេពុោរលេពុញលេ�ោយ��នុញួ 

�ួញលេសាោកា យ�កាា�កាកាាួ�ឥតឧ�មា។ 

�នុាី�់មកា�ងសា��ម �ាក់ាកំា�ងរមូរក្រកាមា

ច្ឆិងច្ឆិលេងាះ រួច្ឆិជ្ឈក្រមា��ាឪពុ�កាមាាយ 

លេហើយលេច្ឆិញលេ�ៅយាាងលេ�ឿនុ។  

 រួច្ឆិរា�់មាាយខំ��នុយិាយលេ�ៅកាានុ់

�ងស្រីសា��ា “ច្ឆិនិុ ាា កូានុមាសាមាាយ ច្ឆិរូកូានុ  

សារលេសារ�ណ្ឌាា�មាាយ��កាណ្ឌា៎!”។  លេពុ� 

លេនុោះ�ងស្រីសា� លេ�ៅយកាក្រកា�ាសាលេសាៀវិលេភាៅ 

មួយសានុើកឹាពុណ៌្ឌសា��មាងត ៍មូរ�ា�ួយមេខ្ញុំះៅ 

ទិូដាឋភីាព៖ ត្តាាយាយឲ្យូ��៌�យមេនិាោមេទូៅកានិឪ់ពិក�ាាយខ្ញុំាិ ំនិងិបូូនិមេភីោូះ
 

�ិនិមេពលី�ាត្តាល់ីាចាាកមេចាញ។ (ឡាងិ វង���ិទូធ/មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា)



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

មជ្ឈមណ្ឌ �ឯករារកម្ពុរា 55

លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

រូា៉បភីាពបចាចិបីនិន�នាំ២០២០៖ 
�រា៉ត្តាកលីិខ្ញុំតិ្តាប�ាាំ�ាាយ  
ចាារា៉មេដាោយបងស្រា�ីចាិនិ ាា  
ថ្ងៃថៃទីូ២២ ប្រែខ្ញុំកកើដាា 
�នាំ១៩៧៨។ (ឡាងិ វង���ិទូធ/
មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា)

ថ្ងៃដាជ្រាបប្រែវងពីរា៉ថនាងំថ្ងៃដាមេនិៅកមេនិៀូត្តា��រ 

ផ្សាាះ�ក�រា៉មេ�រា៉ត្តាា��ាាយនិិយាយ។  

�រា៉មេ�រ�លេណ្ឌាើរ ស្រីសាក់ា�ឹកាខែភាកំា�លេណ្ឌាើរ 

នៃនុអកាខរាច្ឆិារលេ�ោយ�ឹកាខែភាកំា ខ�ក្រ�ឹងកំា�ង 

�ឹកាច្ឆិិតមី�តស្រីសាួច្ឆិ�ា�ងកាានុល់េខែៅនៃ�ញ័រ 

�លេក្រ�ើត យ�អណ្ឌាឺតអណ្ឌាកា។ 

 “ច្ឆិិនុ ាាកូានុស្រីសា�ខែមា! ក្រ�សាិនុលេ�ើមិនុ 

លេ�ើញមាាយក្រតឡុ�់មកាវិិញលេ�លេនុោះ 

ក្រ�កា�ជ្ឈាលេគំសាមើា�់ឪពុ�កាមាាយ នុងិ 

�ែូនុៗលេនុៅ���ួ�លេនុោះលេហើយ។  លេនុៅលេពុ� 

ស្រីសុាកាសាានុកី្រតាណ្ឌ ធា�ហ�ងឯងនុងឹក្រ�គំ� ់

កាញី្ច�់លេនុោះមកាកូានុវិិញ លេហើយកូានុកា��

លេភាើច្ឆិឲ្យ�រ�សាមួ់យគូំលេនុៅនុងឹកូានុលេនុះ លេ�ៅ 

ឲ្យ�ម�ហ��មកូានុស្រីសា��ងសា��មឯងច្ឆិ�ះ”។

 �ណ្ឌាា�មាាយខំ��ផ្សាាា�លេ�ៅ�ងស្រីសា�មិនុ 

�ានុច់្ឆិ�់ផ្សាង ឮសា�លេឡុងខែស្រីសាកាពុ�លេក្រកាៅផ្សាះី 

អនុងីមកា�ា “សាមមិតឡីុ�ង សាមមិតនីុារ� 

លេឆ្នាំងយឺតយូរក្រកាលេច្ឆិញលេ�ៅ�ួ�សាើា�ង

លេមាើះ? ឥឡុវូិលេមកាងកាមែាភិា���ាំក់ាលេ�ើ

ឲ្យ�ខំ��មកាតាម”។  

 មាាយខំ��លេ�ើកា�ើារលេច្ឆិញមកាលេក្រកាៅ 

លេ�ើញមនុ�សា�ពុ�រនុាក់ាច្ឆិ�ូមកា��កំ់ា�ង 

ផ្សាះី�ង់កាក្រកាមា គឺំពុហូាត នុងិពុវូិាានុ ់ជ្ឈា 

អនុ�គំណ្ឌ�ម�ខក្រពុួញលេរោង�យ នុងិនុ�រ 

សាារកាងឈូើ�ភូាមិលេនុៅរង់ច្ឆិា�ខាងលេក្រកាៅ

ផ្សាះី។  មាាយខំ���នុក្រ��់លេ�ៅពុួកាលេគំ�ា 

“សាមមិត ីខំ��លេ�ៅឥឡុូវិលេហើយ លេរៀ�ច្ឆិ�

អ�វិាានុស់ាិនុ”។ 

 ពុកួាលេគំត�មកា�ា�ងសាមា�ម�ឺងមាាត ់“ខំ��

នុងឹច្ឆិា�សាមមិតឯីងលេនុៅខាងលេជ្ឈើងភូាមិកា��

យូរលេពុកា... ឮលេ�?” មាាយត�លេ�ៅពុកួាលេគំ 

�ា “ច្ឆិាសា ៎សាមមិត”ី។  �នុាី�់មកា ពុ�កាខែមា 

ខំ��រូតរះជ្ឈក្រមា��ាតាយាយ�ា�ង�ឹកា 
ខែភាកំាហរូរហាម មានុខែតពុាកា���មាាតគ់ំត ់

�ា “កូានុ�ាលេហើយ!”។   

 គួំរឲ្យ�ក្រ�លេហោងលេពុោះណ្ឌាសា ់លេពុ� 

ខែ���ង សា��ម លេច្ឆិញផ្សា�ត�នុ�នុីចិ្ឆិ។    

អនុ�គំណ្ឌ�ម�ខក្រពួុញ នុងិកាងឈូើ�មកា 

��់ផ្សាះី តាមលេហៅឪពុ�កាមាាយខំ��។ លេនុះ

ជ្ឈាសា�ណ្ឌាងណ្ឌាសា ់លេ�ើសានិុជ្ឈាពុកួាលេគំមកា 

�ានុ ់អាច្ឆិលេច្ឆិោ�ក្រ�កាានុ�់ា លេយើងជ្ឈាខែា�ង 

�ចួ្ឆិមានុ��នុាក់ា��នុងគំាំលេនុោះ ក្រ�កា�ជ្ឈា 

លេគំសាមើា�់លេច្ឆិោ��ា�ងអសា់មិនុខានុ។



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

សខ ៃង�ច់សខ្សជតីវតិអ្ំងគត, បំណំាលំា

សាៃ ប់ំ យំរ តីងទកឹសភូកុ

 �ងស្រីសា�ខំ��យ�រួច្ឆិឱ�លេ�ោកាពុ�កា លេហើយ 
ហ�ច្ឆិក្រកាមាមួយលេ�ៅឲ្យ�គំាត់ លេ�ោយ

នុយិាយ�ា “ពុ�កា លេនុះក្រកាមាខែ��កូានុ

ឆ្នាំើាក់ាលេឈូែោះកូានុលេនុៅក្រតង់ជ្ឈាយ ��កាឲ្យ�

ពុ�កាលេក្រ�ើក្រ�សា់ លេក្រពុោះពុ�កាលេ�ៅឆ្នាំៃាយ”។  

ពុ�កាត�វិិញ�ា កូានុស្រីសា�សាមើាញ់មាសា 

ឪពុ�កាកូានុ��កាលេក្រ�ើច្ឆិ�ះ  ខែត�ងស្រីសា�ខំ���ខែនុមិ 
�ាពុ�កាយកាលេ�ៅៗ  លេពុ�ពុ�កានុកឹាកូានុ ពុ�កា 

មេ���ជ្ឈាយក្រកាមា�ងឹ�ាកូានុលេនុៅជ្ឈតិលេ�ោកា 

ពុ�កាលេហើយ។   រួច្ឆិលេ�ោកាពុ�កា��ួ�យកា

លេមើ�ម�ខ�ងស្រីសា�ក៏ាយ�ខែ�រ លេហើយក៏ា

�ឹកានៃ��ែូនុលេភាើោះ វិិសា��ធ នុងិ វិិសាា� 

លេច្ឆិញលេ�ៅ។

  មាាយខំ���ូ�អងារមួយកាលេញ្ចើ ើតូច្ឆិ  
ច្ឆិ�ខែណ្ឌកាឪពុ�កាសាាុយលេខោអាវិលេវិច្ឆិនុងឹ

ក្រកាមា។ មាាយខំ���នុងាកាមកាឱ�អខែងែ� 
កាីា��ងស្រីសា�ខំ��លេ�ោយកាអីាណិ្ឌតស្រីសាលេណ្ឌោះ

ស្រីសាលេណ្ឌោកា នុងិនុយិាយ�ា “ខែនុកូនុច្ឆិនិុាា 

ខែមាលេ�ៅលេហើយ លេមើ�ខែ��ា��ែនូុ�ា�ងពុ�រផ្សាង។  
កា��លេភាើច្ឆិក្រ��់�ងវិ�ឌីឍឯងផ្សាង�ា ខែមាលេ�ៅ 

រសាល់េនុៅលេ�ើ�ួ�សាើា�ងលេហើយ។” (លេពុ� 

លេនុោះ�ងវិ�ឌីឍខំ��ជ្ឈាក្រកុាមកាងច្ឆិ�ត័លេធាើើកាារ 
កាខែនុើងលេផ្សា�ង លេគំលេហៅ�ាសាមរភូាមិម�ខ 

�ួ�សាាំយឌួីច្ឆិ ���កាញី្ច �)។ ពុាកា�សាមា��� 

មាាត់រ�ស់ាមាាយនុយិាយមកាកាានុកូ់ានុ 

“ខែមាលេ�ៅលេហើយ!” ពុតិជ្ឈាលេធាើើឲ្យ�ខំ��ម�ជ្ឈឈូើក់ា 
��់ជ្ឈលេក្រមៅ�ត��កាខលេសាោកានៃនុក្រគំួសាារ

�ត�់ង់។

 ឮសាមា�មាាយលេពុោ��លូេច្ឆិះំ ច្ឆិតិខីំ��រតឹ 
ខែតកាា�កាកាាួ� លេហើយ�នុលេងើ�ពុ�អក្រងឹងសាី�ះ

លេ�ៅ�ាញនៃ�ឪពុ�កា លេ�ោយខែស្រីសាកាយ��ា 

“ពុ�កាខែមាកា��លេ�ៅអ�ៗ” លេពុ�លេនុោះពុ�កា�នុសាី�ះ 
មកា��តជ្ឈងគង់ឱ�ខំ�� លេហើយលេពុោ�ពុាកា��ា  
“លេ�ើពុ�កាខែមាមិនុលេ�ៅលេ�  អងគកាារ��វិិតនីុ ៍

នុងឹមកាសាមើា�់លេយើង�ា�ងអសា�់នាមេនិៅទីូ 

មេនិះមេហ្វិ�យ។ កូនិ�ានិឮមេ�ប្រែស្រា�កលេហៅ 

អមីាញ់មិញលេ�? លេគំ�ិនុសាមើា�់ពុ�កាលេ�  

លេក្រពុោះពុ�កាជ្ឈាក្រគំូ�លេក្រងៀនុ”។ ពុ�កាគំាត ់

និយិាយ ខំ��ដាងឹថា មេនិះជ្រា�ានិប់្រែត្តា�ាពាកូ 

�នុីនុ់អារមែណ៍្ឌលេសាោកាលេសាៅរ�សា់ខំ�� 
ប�មិេ� ណោះ។ លេមើ�មកាខំ���ចូ្ឆិជ្ឈាធារូអារមែណ៍្ឌ 
�នុាចិ្ឆិ គំាត�់នុលេពុោ�តចិ្ឆិៗ លេ�ោយជ្ឈូត

ទិូដាឋភីាព៖ បងស្រា�ីហ្វិចិាជ្រាក�ា��ក់�ាយ ប្រែដាលី�ានិមេ�ះោះ“ចាិនិ ាា” ។  
(ឡាងិ វង���ិទូធ/មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា)

�ឹកាខែភាកំា�លេណ្ឌាើ រ�ា៖ 

 “កូានុឈូ�់យ�លេ�ៅ លេពុ�ពុ�កាខែ�កាពុ�  “កូានុឈូ�់យ�លេ�ៅ លេពុ�ពុ�កាខែ�កាពុ� 

កូានុ កូានុកា��នុកឹាពុ�កាខែមាអ� លេហើយកូានុក្រតូវិលេច្ឆិះ កូានុ កូានុកា��នុកឹាពុ�កាខែមាអ� លេហើយកូានុក្រតូវិលេច្ឆិះ 

ស្រីសាឡុាញ់�ង�ែូនុ កា��លេឈូើោះក្រ�ខែកាកាគំាំ ស្រីសាឡុាញ់�ង�ែូនុ កា��លេឈូើោះក្រ�ខែកាកាគំាំ 
ណ្ឌា។ លេ�ើលេគំសាមើា�់ពុ�កា សាមូកូានុកា��សាង ណ្ឌា។ លេ�ើលេគំសាមើា�់ពុ�កា សាមូកូានុកា��សាង 

សាកឹានុងឹលេគំអ� លេក្រពុោះលេនុះជ្ឈាកាមែពុ�កាខែ�� សាកឹានុងឹលេគំអ� លេក្រពុោះលេនុះជ្ឈាកាមែពុ�កាខែ�� 

�នុ���់�កាពុ� ជ្ឈាតិ ម�នុ។ លេ�ើ កូានុសាងសាឹ កា  �នុ���់�កាពុ� ជ្ឈាតិ ម�នុ។ លេ�ើ កូានុសាងសាឹ កា  

កូានុនុងឹមានុកាមែលេ�ៅជ្ឈាតលិេក្រកាោយមិនុលេច្ឆិះ កូានុនុងឹមានុកាមែលេ�ៅជ្ឈាតលិេក្រកាោយមិនុលេច្ឆិះ 

ច្ឆិ�់។  �លូេច្ឆិះំ�ញី្ច�់វិាក្រតមឹពុ�កាច្ឆិ�ះ កា��ឲ្យ� ច្ឆិ�់។  �លូេច្ឆិះំ�ញី្ច�់វិាក្រតមឹពុ�កាច្ឆិ�ះ កា��ឲ្យ� 

មានុកាមែលេវិរា�នុ�ី�កូ់ានុ��ល់េច្ឆិៅលេ�ៀត។  មានុកាមែលេវិរា�នុ�ី�កូ់ានុ��ល់េច្ឆិៅលេ�ៀត។  

�ូ�ាងមេទូៀត្តា ពកិ�ិនិចាង់មេឃា�ញកូនិ�ូ�ាងមេទូៀត្តា ពកិ�ិនិចាង់មេឃា�ញកូនិខែខែរខែខែរ

ជ្ឈ�នុានុល់េក្រកាោយកាា�់សាមើា�់  គំ��កួានុ�នុនីុវូិ ជ្ឈ�នុានុល់េក្រកាោយកាា�់សាមើា�់  គំ��កួានុ�នុនីុវូិ 

អ្នាកបីកិរា៉យិាមេរា៉��មេអ្ន�ង លីាបព�៌�នា  អ្នាកបីកិរា៉យិាមេរា៉��មេអ្ន�ង លីាបព�៌�នា  

លេក្រ�ើអាវិ�ធាជ្ឈា��លេណ្ឌោះស្រីសាាយជ្ឈលេមើោះ �ត ់លេក្រ�ើអាវិ�ធាជ្ឈា��លេណ្ឌោះស្រីសាាយជ្ឈលេមើោះ �ត ់

�ង់�ង់អ្នអ្នសា់សាន់ិវូកិត្តាូានិភិីាព  ប្រែដាលី�ាូប់�ានិពី និវូកិត្តាូានិភិីាព  ប្រែដាលី�ាូប់�ានិពី 

��័យ��័យអងគរ រកា�ានុវូិវិ�ីធាម៌ច្ឆិាញ់ជ្ឈា អងគរ រកា�ានុវូិវិ�ីធាម៌ច្ឆិាញ់ជ្ឈា 

ក្រពុះ ឈូះំជ្ឈាមារ ច្ឆិ�លេពុោះខែខែរគំាំឯង។” ក្រពុះ ឈូះំជ្ឈាមារ ច្ឆិ�លេពុោះខែខែរគំាំឯង។” 

 “កូានុលេអើយ! តា�ងពុ�ពុ�កា�ងឹកាា�លេ�ើញ “កូានុលេអើយ! តា�ងពុ�ពុ�កា�ងឹកាា�លេ�ើញ

ខែតកាារលេវិច្ឆិ�លេងើច្ឆិរត់លេភាៀសាសាឹកាលេគំច្ឆិខែតកាារលេវិច្ឆិ�លេងើច្ឆិរត់លេភាៀសាសាឹកាលេគំច្ឆិ

លេច្ឆិញពុ�លេភាើើងសាន្ត្រីងគាមខែខែរគំាំឯងគំែានុលេច្ឆិញពុ�លេភាើើងសាន្ត្រីងគាមខែខែរគំាំឯងគំែានុ

�សា់លេពុ�។”�សា់លេពុ�។”

 កូានុៗរសាល់េនុៅលេច្ឆិះកាសាាងលេការ ីល៍េឈូែោះ  កូានុៗរសាល់េនុៅលេច្ឆិះកាសាាងលេការ ីល៍េឈូែោះ 

ឲ្យ��ែពុ�លេរោះ ជ្ឈាពុជូ្ឈពុង��ឧ៏តមីសាក្រមា�់ ឲ្យ��ែពុ�លេរោះ ជ្ឈាពុជូ្ឈពុង��ឧ៏តមីសាក្រមា�់ 

ជ្ឈាគំ� រូ��កូ់ានុលេច្ឆិៅជ្ឈ�នុានុល់េក្រកាោយ លៗេ�ៀត។ជ្ឈាគំ� រូ��កូ់ានុលេច្ឆិៅជ្ឈ�នុានុល់េក្រកាោយ លៗេ�ៀត។

 សាមា�លេនុះគំាតខ់ែតងខែតលេពុោ�ក្រ��់

កូានុៗជ្ឈាលេរឿយៗ។ ពុាកា��ា�ងលេនុះលេហើយ 

ខែ��លេធាើើឲ្យ�អារមែណ៍្ឌខំ��កាានុខ់ែតកាា�កាកាាួ�

គំែានុលេពុ�ស្រីសាាកាស្រីសាានុ ីរហតូមកា��់

លេពុ�លេនុះ លេនុៅខែតនុកឹាលេ�ើញ លេហើយយ�

រង�កាំ�ងច្ឆិិត ីគិំតលេ�ៅ�ឹកាច្ឆិិតឪីពុ�កាមាាយ

មិនុខែមនុគិំតគូំរកូានុកំា�ងជ្ឈាតិលេនុះលេ� គឺំ

មេ���ជ្ឈាតិ លេក្រកាោយរ�សា់កូានុលេ�ៀត។ 

លេពុ�ពុ�កាលេពុោ��ណ្ឌាា��ាសាើា�់ច្ឆិ�់

គំាត់ក៏ាក្រ��់�ងស្រីសា�ខំ�� “ខែនុច្ឆិិនុាាកូានុនុា�

�ែូនុលេ�ៅលេ�កាច្ឆិ�ះ!”។ 
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ទិូដាឋភីាព៖ ខ្ញុំាិ�ំាិះមេទូៅទូាញថ្ងៃដាមេលីោកឪពិកមេដាោយមេពោលីថា ពិកកំិមេទូៅអី្នៗ មេ�និងឹ��ូាប់
ពិកប្រែ�� និងិបូូនិមេភីោូះមេនិៅទីូមេនិោះមេហ្វិ�យ មេជ្រាពោះកូនិមេឃា�ញមេ��ីករា៉មេ�ាៅទិូក�ាមេស្រា�ចា។ 
(ឡាងិ វង���ិទូធ/មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា)

ទិូដាឋភីាព៖ យំមេលីបទឹូកប្រែភីនក�នូិដាមំេ��រា៉ឪពកិ�ាាយ និងិបូូនិមេភីោូះមេទូៅកានិទួ់ូលី�ាូងំពឃិាាដា។ 
(ឡាងិ វង���ិទូធ/មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា)

 �នុាី�់មកា�ងស្រីសា�ក៏ា�កឹានៃ�ខំ��មកាកំា�ង 
ផ្សាះី លេ�ោយលេពុោ�ពុាកា��ាយឡុ�នុងឹ�ឹកា 

ខែភាកំា�ា  “�ែូនុកា��យ�អ� លេយើងមានុ�ង�ែូនុ��
 

នុាក់ា នុិងយាយតាលេនុៅជ្ឈាមួយខែ�រលេតើ !”។

 ពុាកា���ា�ីណ្ឌាា���កាខរយពុានុល់េនុះគំែានុ 

នុយ័សាក្រមា�់ខំ��លេ�ៀតលេ�។ ខំ��យ�រ�ងលេខ�ោះ

�ឹកាខែភាកំា �លេងាើមលេឡុើង�ងាក់ា ខ�ឈូរ��់ខើនួុ 
កាានុន់ៃ��ងស្រីសា� មេ�ា�រា៉�ិនុជ្ឈា�់ សាមើឹងមេ��� 

ពកិប្រែ��មេ�ិ�ដាមំេ��រា៉មេ�ោុះមេទូៅរា៉កទីូអ្នវ�ានិ

ជ្ឈ� វិិ ត។ 

 លេពុ�លេនុោះខំ�� នុងិ�ងស្រីសា�សា�់ខែត 
សាមីកាកាាយ គំែានុក្រពុ�ឹងក្រពុ�ះកាំ�ង 
ខើនួុ�ា�ងអា�័យនុកឹាអាណិ្ឌត�ែូនុលេភាើោះ 

 
វ�ិ�ិធ នុងិ វសិាា� កាានុន់ៃ�គំាំលេ�ើរ�លេណ្ឌាើរ

ជ្រាបប្រែឡាងគំាំ�លេណ្ឌាើរ លេក្រពុោះគំាំលេនុៅលេកាែងខី� 

មិនុ�ានុ�់ងឹកាា� �ាច្ឆិងាូមលេពុជ្ឈឈ�ា�នៃ� 
មេ�ៅកំពងិរា៉ង់ចាាមំេនិៅឯ�ាតរ់ា៉មេ�ាៅ�រា៉�ៈ

លេ�ើ�ួ�ពុ�ិា�លេនុៅសា�ល់េពុ�មិនុយូរ

�ា�នុែានុលេនុោះ។ 

 លេ�ើរលេច្ឆិញ�នុ�នុីចិ្ឆិ លេ�ោកាពុ�កា នុងិ 

អំកាខែមាងាកាមកាលេមើ�កូានុៗ រួច្ឆិយកានៃ� 

ជ្ឈតូខែភាកំា ច្ឆិង់�ញ្ញាើក់ាលេច្ឆិញពុ�ភាកាា�សា�ណ្ឌាញ់ 

ជ្ឈ�វិិត�ា ពុួកាគំាត់ក៏ាកា�ពុ�ងខែតយ�យាាង

កាលេក្រកាើការលេ�ើកា�ងួច្ឆិិតលីេសាោកាសាលេក្រងង

នុកឹាអា�យ័អាលេឡុោះស្រីសាលេណ្ឌោះអាណិ្ឌត 

កូានុ    តចូ្ឆិ  ៗ  ខើា�ងណ្ឌាសា។់   សា�ខច្ឆិតិជី្ឈ�វិតិសាើា�់ 

លេ�ើមី�រកា�ាកូានុឲ្យ�គំង់វិង�   លេ�ោះជ្ឈាក្រពុហែ

�ខិតិកាាច្ឆិសាាហាវិឥតលេមតាីយាាងណ្ឌា 

ក៏ាលេ�ោយ។ 

 តាយាយ �ងស្រីសា� នុងិខំ��មានុ�ឹកា 
ខែភាកំាហរូសាស្រីសាាក់ាលេច្ឆិញមកាជូ្ឈនុ��លេណ្ឌើរ

លេ�ោកាឪពុ�កាអំកាមាាយនុងិ�ែូនុលេភាើោះ។ កូានុ

ពុិ តជ្ឈាគំែានុលី�ធភាាពុជ្ឈយួពុ�កាខែមា មានុខែត 

�ចួ្ឆិ�នុស់្រីសានុកំ់ា�ងលេពុោះ  ឱ! ក្រពុះជ្ឈាមីាសា ់ 
នុងិវិតិ�សាក័ាាិសា�ិធិកំា�ងលេ�ោកា លេមតាីជ្ឈយួ

 
ខែ�រកា�ាឪពុ�កាមាាយ នុិង�ែនូុ ខៗំ��ផ្សាង។ 

 ខំ��ឈូរសាមើឹងលេមើ�ពុ�រនុាក់ា�ងស្រីសា� 
រហតូ��់ផ្សា�តកានុី�យខែភាកំា លេ�ោយខើនួុ

ញ័រ�លេក្រ�ើតនុឹកាអាលេឡុោះរយ�ានុ

អា�័យ នុងឹគំែានុនៃ�ៃ�នុជ្ឈួ�គំាំវិិញ

កាំ�ងលេ�ោកិាយលេនុះ។ 

 �ឹកាខែភាំកាឈូាមរា�់ពុានុ់ត�ណ្ឌក់ា 

ស្រីសាក់ាលេ�ើរនុា�ឫសា�� កាំ�ងនៃផ្សាផី្សាះី�ត៏ចូ្ឆិ

មួយក្រគំ��ណ្ឌា�់លេ�ោយសាើឹកាកាណី្ឌ�

ធាើ�ះធាើាយ�ាយឡុ�នុងឹសា�លេឡុងយ��ួញ 
លេសាោកាមំាក់ាៗកាំ�ងលេពុោះ �ា�ងជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តា 

�ងស្រីសា� លេក្រ�ៀ��ចូ្ឆិមនុ�សា�រសា ់មិនុរសា់

សាើា�់មិនុសាើា�់។ ជ្ឈា�ណ្ឌឌកាមែជ្ឈ�វិិត�៏

កា�ណ្ឌាច្ឆិរ�ញក្រច្ឆិានុក្រ�នុ�វិាសានុា ឲ្យ���ួ 

រ���ូច្ឆិខែខើង�ាច្ឆិ់ខែខ� ខែកាខែក្រ�ក្រពុហែ 

�ិខតិឥតលេមតាីនុវូិសាងខាស្រីសាវិាក្រត�រ 

ខ��់លេនុៅកំា�ងភាពុ�ក៏ាងើ�់លេនុះ។
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ជតីវតិនថ ៃ

 ច្ឆិ�ខែណ្ឌកា�ែូនុក្រ�ុសាវិាា�នុាី�់ខំ�� មិនុ
 

�នុ�ងឹលេរឿង�ល៏េក្រកាៀមក្រកា�លេនុះលេ� លេក្រពុោះ

លេមកាងកា�មារឲ្យ��ែូនុលេ�ៅច្ឆិា�លេគំោលេនុៅឯវិា� 
�ួ�តា�ញ្ញាា។ ខែតមិនុ�លូេច្ឆិោំះលេ� �ែូនុខំ��ក៏ា 
�នុ�ងឹលេរឿងលេនុះខែ�រ លេក្រពុោះមិតកីា�មារ

ខែ���នុលេ�ើញឪពុ�កាមាាយខំ��លេធាើើ��លេណ្ឌើរ

លេ�ៅ�ួ�សាើា�ង ក៏ាខែស្រីសាកាក្រ��់�ែូនុខំ��

រលេ�ៀ�នុយិាយលេសាើច្ឆិច្ឆិ�អកា�ា “ខែនុអាវិាា 

អាអំកា�ែ� ពុ�កាខែមាឯងអងគកាារឲ្យ�លេ�ៅលេនុៅ

�ួ�សាើា�ងលេហើយ លេមាច្ឆិឯងមិនុលេ�ៅ?”។  

ឮ�លូេច្ឆិោំះភាើាម�ែូនុខំ��ធាើាក់ាខែខ�ច្ឆិ�ណ្ឌង នុងិ

សាំងឹលេគំោលេច្ឆិញពុ�នៃ�លេ�ោយមិនុ�ងឹខើនួុ រួច្ឆិ

សាី�ះរតក់ាាតវ់ិា�ខែស្រីសាលេពុោរលេពុញលេ�ោយ 
ភាក់ាសា�លេ�ៅលេ�ៅកាានុ�ួ់�សាើា�ងលេនុោះ។  

 មកា��ភ់ាើាម �ែនូុខំ��រ��ច្ឆិ�ូរ�ងលេ�ៅ
 

កំា�ង�ួ�លេនុោះសាមើឹងលេររាច្ឆិ�ះលេឡុើង កំា�ងច្ឆិតិី
 

ភ័ាយផ្សាងអរផ្សាង។ ខ�រកាលេមើ�ពុ����ូកា�ួយ 

មេទូៅដាបូំក�ួយដាូចា�ា�ិនិមេឃា�ញអីិ្នមេ�ោះ  

�ឺ�ៃាត្តាជ់្រា�ងំ មេឃា�ញប្រែត្តាមេដា��មេត្តានោត្តា និងិសាតើ 

�កា��លេហើរ យ�លេឆ្នាំើើយឆ្នាំើងគំាំ។ �ែូនុខំ��មានុ
 

អារមែណ៍្ឌ�ចូ្ឆិជ្ឈាឆ្នាំៃ�ល់េហត�អើ�មិនុលេ�ើញ 

អើ�លេសាោះអ� �ច្ឆិងឹ? លេតើឪពុ�កាមាាយ នុងិ�ែូនុខំ�� 
លេនុៅកាខែនុើងណ្ឌាលេ�ៅ? ខ�លេ�ើររកាលេពុញ�ួ� 

ក្រគំ�់��កាខែនុើង មិនុលេ�ើញមនុ�សា�ណ្ឌា 

មំាក់ាលេ�។  កំា�ងច្ឆិតិអីសាស់ាងឹមឹ លេហើយគិំត 
�ាក្រ�ខែហ�ជ្ឈាកា�មារមូ��ឋានុ�ា�ងលេនុោះ 

នុយិាយភូាតកា�ហកាលេហើយ រួច្ឆិ�ែូនុវិាាក៏ា

ក្រតឡុ�់លេ�ៅផ្សាះីវិិញ។ 

 លេ�ើរមកាជ្ឈិត���ូកាមួយក៏ាលេ�ើញពុូ

ផ្សាាត ជ្ឈាអំកា១៧ លេមសាា �ចូ្ឆិគំាំ  ខែ��មានុ 

អ�ខែរកាលេ�ើសាែា ក្រ�ពុនុធគំាត់�ូ�កាលេញ្ចើ ើ

ពុ�លេ�ើកាីា� នុងិ�កឹានៃ�កូានុគំាតអ់ាយ�

ជនៅក្រុ�ចតិឪ្ពុក�ំយ

ស្រីសា���ែូនុលេភាើោះខំ��។ �ែូនុវិាាក៏ាសាី�ះលេ�ៅ
 កាាតម់�ខគំាត។់ មិនុ�ានុស់ារួនុា�គំាតផ់្សាង  

គំាតក៏់ានុយិាយមកាកាានុ�់ែូនុ�ា កាែួយវិាា
 

លេ�ៅណ្ឌានុងឹ។ �ែូនុវិាាក៏ាលេឆ្នាំើើយ�ា ខំ��មការកា
 

ពុ�កាខែមាខំ��លេនុៅ��លេនុះ លេតើពុូមានុ�ងឹលេ�? 

គំាត់ត�មកា�ា លេមាោះកាែួយលេ�ើរតាមពុូ 
មកា។ លេមើ�លេ�ៅ�ឹកាម�ខពុផូ្សាាត ហាក់ា�ចូ្ឆិ 

ជ្ឈា�ិនុមានុកាារភ័ាយក្រពុួយអីិ្ន�និាចិ្ឆិលេសាោះ។ 

�ែូនុវិាាក៏ាលេ�ើរតាមលេក្រកាោយគំាត។់ មិនុយូរ

�ា�នុែានុក៏ាមេឃា�ញកាងឈូើ�ខែខែរក្រកាហម

ក្រ�ខែហ��ួនុក្រ��នុាក់ាមានុសាាុយកាលំេភាើើ ង 

អាកាាអូសា��។  ពុផូ្សាាត ក៏ាក្រ��់លេ�ៅពុកួាលេគំ 

�ា ក្រគួំសាារខំ��ក្រតូវិលេមកាង   អងគកាារឲ្យ�មកា 
លេនុៅ��លេនុះ។  ពុកួាកាងឈូើ��ា�ងលេនុោះ�នុ 

ច្ឆិងែ��លេ�ៅលេរោងមួយលេធាើើថះីពុ�មេដា�មឫសា��

ក្រ�ក់ាសាើឹកាលេតោំត។  

 លេ�ើរ�នុ�នុីិច្ឆិស្រីសាា�់ខែតមេឃា�ញ 

មនុ�សា�អងគ�យកំា�ងលេរោងលេនុោះ ក្រ�ខែហ�
 

នៃមាលេ�ៅសាាមសា�ិនុាក់ា មានុ�ា�ងលេកាែង កូានុ 

ខែងាតមាាយកា�ពុ�ង��លេ�លេ�ោះ មានុសាគា�់ 

ខើះគឺំជ្ឈាអំកាភូាមិខំ�� មានុក្រគួំសាារ ពុមូ�យ 
ម�ងត��ក្រគួំសាារក្រគូំលេញឿនុ ម�ងញឹ�  

ក្រគំូលេមានុ ម�ង�ិលីេមាត្តា ពូផ្សាាត្តា ជ្រាបពនិធ នុងិ 

ជ្រា�ូវ�ាង ��ិធ�ងឹអំកា ១៧ លេមសាា នុងិជ្ឈា 

សាាស្រ្តសាាីច្ឆិារ� នុិងក្រគំូ�លេក្រងៀនុជ្ឈខែជ្ឈកា 

�នាពីមេនិះពីមេនិោះ។ បូូនិ វ�ា ខ្ញុំ�ំ�ឹូងរា៉ក 
មេទូៀត្តា ក៏ាលេ�ើញលេ�ោកាឪពុ�កាអំកាមាាយ។  

ឪពុ�កាកា�ពុ�ងឱ�កូានុលេភាើោះកាំ�ងកាា�អាណិ្ឌត 

ឯមាាយអងគ�យ�ញ្ចឈរកាីា�ជ្ឈងគង់នុកឹា 
គិំតលេរឿងខែវិងឆ្នាំៃាយ។ លេមើ�លេ�ៅគំាត ់

�ា�ងពុ�រមានុ�ឹកាម�ខស្រីសាលេពុោនុសាលេងើគំ 

អសាស់ាងឹមឹលេសាីើរលេ�កាក្រ�ណ្ឌ។  �ែូនុវិាា  
ក្រកាលេឡុកាលេ�ើញយ�លេងាោង មាាយភាាំក់ាលេ�ើកា

ខែភាំកាធា�ៗសាី�ះមការកាកូានុ រួច្ឆិឱ�យ�។  
�ែូនុនុយិាយ�ា “ពុ�កាខែមា កូានុមកាលេនុៅនុងឹ 
��លេនុះខែ�រ!” លេហើយ�ែូនុលេភាើោះ�ា�ងពរីរត ់

មកាឱ��ែូនុ វិាា លេ�ោយកាសីា�ីាយ �ា�នុ 

រតល់េ�ងជ្ឈាមួយគំាំ។ 

 លេពុ�លេនុោះ មាាយខំ��ស្រា�ឡុា�ងកាា�ង 

ខែក្រ��ឹកាម�ខ ងាកាលេមើ�លេឆ្នាំើងលេមើ�សាាា� 

�ិ�ឋភាាពុត�ណ្ឌា�៖ �ែូនុវិាារតល់េ�ៅរកាឪពុ�កាមីាយលេនុៅ�ួ�សាើា�ងពុិ�ា�  
�នុាី�់ពុ�កា�មារមូ��ឋានុ�និជ្រា�ប់។ (ឡាងិ វង���ិទូធ/មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពិឃាាដា)



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

យកានៃ�ខ�់ីមាត់នុយិាយខ�ឹ�ៗ ជ្ឈា

សា�លេឡុងខ��់�ា�ងអួ�លេ�ើមកា�ាយ

នុងឹ�ឹកាខែភាកំារ��ងរលេ�ោង�ា “យ�កូានុ

មកា��លេនុះលេធាើើអើ� កូានុក្រ�ញា�់លេ�ៅវិញិលេ�ៅ  

�ងឯង�ា�ងពុ�រ នុងិយាយតាច្ឆិា�លេនុៅឯ

ផ្សាះី។”  រួច្ឆិគំាតយ់កានៃ�អខែងែ�កាីា� 

លេហើយរ�ញលេច្ឆិញលេ�ោយក្រ��់តិច្ឆិៗ�ា 

ឆ្នាំា�់លេ�ៅៗ ក្រ�យ័តកំា��ឲ្យ�កាងឈូើ�លេខោ 

អាវិលេខែៅលេ�ើញ។ 

 ឪពុ�កាខំ�� គំាត់មិនុមានុមាត់កាអើ�លេ�  
��ឹូងមេ��លី�ក�ែូនិខំ��មេ�ិ�ខែភាំកភីូឹ�ៗ 

មេជ្រាបៀបដាចូ្ឆិមនុ�សា�សាើា�់លេ�ៅលេហើយ សា�់ 

ប្រែត្តា��ីកកាយ និងិ�ានិប្រែត្តាទឹូកខែភាកំ 

ហ្វិរូា៉លេច្ឆិញមកាលេពុញខែផ្សានុ�ាុ�់លេ�ោយ 

�ួងក្រពុ�ឹងវិិញ្ញាាណ្ឌលេហោះលេហើរលេច្ឆិញ

�តអ់សា់។ 

 បូូនិវ�ាក៏រួា៉ត្តារា៉ះរា៉ត្តាម់េចាញមេទូៅឱនិមេង�បៗ 

ខើាច្ឆិខែភាកំាកាងឈូើ�លេខោអាវិលេខែៅលេ�ើញ 

�ា�ងភ័ាយរនុធត់។ កា�ពុ�ងរ��រ�ងលេច្ឆិញ  

លេហើយឆ្នាំើងផ្សាើូវិរលេ�ះ ឮសា�លេឡុងខែស្រីសាកា�ា 

“ខែនុពុួកាអាច្ឆិក្រកាពុតី ិខែហែងច្ឆិង់រតល់េច្ឆិញ

ពុ�ជ្ឈ�រ�អងគកាារ��វិិតនីុល៍េ�ៅណ្ឌា?” លេពុ� 

លេនុោះ�ែូនុវិាា ក៏ា��ួលេ�ៅកំា�ងគំ�លេមុោតលេ�ើម
 

រា៉ចំាាក�ួយ�ិ�ុ កនងិចាតិ្តាាអ្ន�ជ់្រាពលីងឹជ្រាពលីះ 

សាើា�់�ត់លេ�ៅលេហើយ រួច្ឆិក៏ាលេអើតលេមើ� 

តាមក្រ�លេ�ោះនៃក្រពុ លេ�ើញកាងឈូើ�ពុ�រ 

នុាក់ាលេសាើៀកាលេខោលេជ្ឈើងខែវិងអូសា�� កាានុគ់ំ� ់

ឫសា��មំាក់ាមួយ លេ�ើរតក្រមង់មកាយាាង

លេ�ឿនុ។ �ែូនុវិាា ភ័ាយញ័រក្រកាា�ខើនួុផ្សាាី�់

�� �ចួ្ឆិសាមើឹងមិនុ�ាក្រ�ិច្ឆិខែភាកំា គិំត�ាលេគំ

សាមើា�់លេនុៅ��លេនុះលេហើយ។ 

 មិនុយូរ�ា�នុែានុស្រីសាា�់ខែតលេ�ើញ

មនុ�សា�ច្ឆិ�ណ្ឌាសាមំ់ាក់ា សាី�ះលេច្ឆិញពុ����ូកា

ខែកាីរលេនុោះ មានុខែតលេខោរខែហការលេយារនៃយា 

នៃ�ជ្ឈា�់ច្ឆិ�ណ្ឌងសាើា�លេសាកាលេ�ោយខែខ�

ធាាងលេតោំត។ លេពុ�លេនុោះ កាងឈូើ�ពុ�រ 

នុាក់ាលេនុោះសាី�ះលេ�ៅវិាយកាីា�នុងឹគំ�់

ឫសា�� ឮសាូរភា�ះ លេហើយនុយិាយ�ា  

“ខែនុអាខែា�ងច្ឆិក្រកាពុតីនិុយិម ខែហែងគិំត�ា

រួច្ឆិខើនួុឬ? ” កាងឈូើ��ា�ងពុ�រនុាក់ាលេនុោះ

វិាយមិនុ�នុធរូនៃ� ឮខែតសា�លេឡុងខែស្រីសាកា 

“អូយៗកា��វិាយខំ��អ� សាមមិត!ី” លេហើយក៏ា

�លេណ្ឌាើ រច្ឆិ�ូលេ�ៅកាំ�ង�ួ�សាើា�ង�តល់េ�ៅ។

 �នុាី�់មកា�ែូនុវិាា ក៏ា�នូុលេច្ឆិញពុ�គំ�មុ

លេ�ើមរ�ច្ឆិាកា លេហើយរតផ់្សាង លេ�ើរផ្សាង លេសាីើរ

�នុជ់្ឈងគង់ �ា�ខែនុសីា�ណ្ឌាង�ែ�ែូនុខំ���នុ

លេច្ឆិញមកា��់ខាងលេក្រកាៅ�ួ�លេ�ោយ

សា�វិតិភិាាពុ លេហើយរតយ់ាាងលេ�ឿនុកាាត់

វិា�ខែស្រីសាខែ��លេពុោរលេពុញលេ�ៅលេ�ោយ

គំ�ជ់្ឈក្រញ្ញាើ�ងច្ឆិាសា់ៗ �ាយទូឹកា�ើ�កាក្រកា��  
នុងិនៃក្រពុ���ូកាមួយៗ។ 

 លេ�ើរ�លេណ្ឌាើ រ រត�់លេណ្ឌាើ រ �ែូនុនុកឹាមិនុ 
អសាច់្ឆិតិ ីលេហត�អើ�អា�ក៌ា���ងមេ��ូះ អមីាញ់ 

�ិញមេដា�រា៉កាតក់ាខែនុ ើងហ្វិនងឹ�ិនិមេឃា�ញ�ានិ

លេរោង នុិងមនុ�សា�ណ្ឌាមំាក់ាលេសាោះ  ច្ឆិ�ះលេហត� 

អើ�ពុូផ្សាាតមេ���លេ�ើញមេរា៉ោងលេនុោះ? ពុិត 

ជ្ឈា�ួ�អា�ក៌ា���ងនុងិក្រពុសឺាម �ីរខែមនុ។ 

ក្រ�ខែហ�ជ្ឈាមានុអំកាសាច្ឆិី�មកា����ងលេរោង  

នុងិមនុ�សា��ិនុឲ្យ��ែូនុវិាាលេ�ើញលេហើយ?។  
����ផ្សា�ត�ែូនុខំ���នុមកា��់ផ្សាះី។

 លេពុ�មកា��ផ់្សាះី �ែូនុ�នុរាយរា�់

លេរឿងលេនុះក្រ��់��ល់េយើង�ា �នុលេ�ៅរកា

ពុ�កាខែមាលេនុៅកំា�ង�ួ�សាើា�ង ខែតខែមា�នុ

លេ�ញមកាផ្សាះីវិិញ។ តាយាយ �ងស្រីសា� 

នុងិខំ��ឈូរលេមើ��ែូនុលេ�ោយកាា�អាណិ្ឌត

ជ្ឈាពុនុល់េពុកា។ លេមើ�លេ�ៅ�ឹកាម�ខមានុ

សាភាាពុភ័ាយសាើនុល់េសាើោរលេសាើកាសាើា�ង នុងិ 

ក្រ�ឡុាក់ាភាក់ាលេពុញលេជ្ឈើង �ាយសាាំម

ឈូាមលេ�ោយម�ត�នុើា សាក់ា�ះកាលេន្ត្រីនុីើង  

មានុខែតលេខោខើ�កាញី្ញាសារ់ខែហកាម�ខលេក្រកាោយ 

ជ្រា�បដា�ា ប់�ួរា៉ឲ្យូអ្នា�ិត្តាបូូនិមេខ្ញុំោូចាចាតិ្តាា។ 

ទិូដាឋាភីាពត្តា�ំាលី៖ បូូនិវ�ារា៉ត្តាម់េ�ចាមេចាញពីទួូលី�ាូំង បនិាាប់�កមេឃា�ញកង�បូចាាប់ចាង
មេ�ូ�យ�កឹប្រែដាលីលីចួារា៉ត្តាម់េចាញពទួីូលី�ាូងំ។ (ឡាងិ វង���ិទូធ/មេ�ៀវមេភីៅទួូលីពឃិាាដា)



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេលខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

 បនិាាប់�កបូូនិមេរា៉ៀបរា៉ាប់បនិាមេទូៀត្តា

ថា អ្នាមេភីោូះទូាងំពរីា៉រា៉ត្តាយំ់មេត្តាោងថ្ងៃដាខ្ញុំាិ�ំក 
�ា�ួយប្រែដារា៉មេដាោយប្រែស្រា�កជ្រា�ប់�ាាយ

ថា កូនិមេទូៅផ្សាាះ�ា�ួយបងវ�ាមេហ្វិ�យ។ 

 មេដា�រា៉�និបនិាចិា �ាាយខ្ញុំាិ�ំាិះមេទូៅទូាញ
 

បូូនិមេភីោូះខ្ញុំាិមំេដាោយលីួងថា បនិាចិាមេទូៀត្តា

ចាាំមេទូៅ�ា�ួយប្រែ��។ �ាត្តាហ់្វិរូា៉ទឹូកប្រែភីនក

យំខ្ញុំាំ�ាត្តា់មេពបទូប់កនិងចាិត្តាាលីាក់ការា៉

ពិត្តាចាំមេពោះកូនិមេភីោូះទូាំងពីរា៉មេ�ា�រា៉ដាាចា ់

វញិ្ជាើ�និវូពាកូភូីត្តាភីរា៉មេនិះ និងិអ្នា�ិត្តា 

កូនិមេភីោូះប្រែដាលីមេនិៅ�ានិ�ីវិត្តាចាង់រា៉� ់ 

�ិនិដាងឹថា បនិាចិាមេទូៀត្តាជ្រាត្តាូវមេ���ូាប់ 

ឬយ�ាង�ា?។ 

 �ាាយខ្ញុំាិ�ិំនិឲ្យូបូូនិមេភីោូះ�ក�ា�ួយ
 

បូូនិវ�ា មេដាោយ�ាត្តា�ិ់ត្តាថា ខ្ញុំាូចា�ួបកង 
�បូប្រែខ្ញុំះរា៉ជ្រាកហ្វិ�មេ�និងឹ��ូាប់មេចាោលី

ទូាំងអ្ន�់ មេជ្រាពោះ�ីវិត្តារា៉ប�់�ាត្តា់ដាូចា 

�ឹ កាមេលី�សាើឹ កាឈូូកាសាិិ តកំា�ងសាភាាពុលេ�ើង 

មេឃាោូងមេនិៅមេឡា�យ។ មេប�មេយ�ង�ា�ាត្តាជ់្រាត្តាវូ 

�ិត្តាយ�ាង�ា?។  ដាចូាមេនិះ �ាត្តាព់ិត្តា�ា

វិ�វិ�ព់ុិ�កាគិំ តកាំ�ងលេរឿងលេនុះណ្ឌាសា។់ 

មេពលី�ាាប់ចាប់ពកួមេយ�ងទូាងំអ្ន��់ានិ 

ប្រែត្តាទឹូកប្រែភីនករា៉លីងីរា៉មេលីោង�ាូប់អ្នារា៉�ះ�៍ 

និកឹអ្នា�ិត្តាឪពិក�ាាយនិងិបូូនិមេភីោូះ។ 

 បនិាា�់�កបងស្រា�ខី្ញុំាិ�ំាះិមេទូៅដាកឹថ្ងៃដាបូូនិ
 

យកមេទូៅងូត្តាទឹូកមេនិៅពាងប្រែកីរា៉មេនិោះ �ាត្តា់ 

ដា�ិប្រែកលូីឲ្យូទូាំងទឹូកប្រែភីនកហ្វិរូា៉រា៉ហ្វិា�។ 

 ត្តា�ំក់ទឹូកប្រែដាលីមេស្រា�ោចាមេលី�បូូនិ  មេ�ិ� 
ឲ្យូរា៉ងាញាប់ញ័រា៉ �ឺមេព�ត្តាផ្សា�ានិឹង

�នា�រា៉បួ�បនិាូរា៉ចំាាក និងិអ្ន�ិុលីទឹូក

ប្រែដាលី�ាប់មេនិៅនិងឹខ្ញុំូនួិ �ួយៗ  ប្រែត្តាបូូនិរា៉�ា
 

ខ្ញុំាំ�ាត្តា�ិ់និប្រែស្រា�កថៃូរា៉�ួយអុ្នះមេទូ។ 

អាណិតបំអ�ៃនៅភាៃ ះ�ច់ទងក្រុបំ�ត់

 រួា៉ចារា៉ាលី់មេហ្វិ�យ យាយត្តាាក៏មេហ្វិៅ

ហ្វិបូ�យ�ិ�ំនា ប្រែដាលី�ាត្តាប់្រែត្តាងប្រែត្តាលីចួា

ដាាំនិងឹកំមេ�ៀវទឹូក  ចាានិ�ាូបជ្រាពាកប់ 

កនងិមេផ្សាះមេផ្សានោះចាន្ត្រីងើានិ  ការា៉ពារា៉ខ្ញុំាូចាប្រែជ្រាកង 
អ្នងគការា៉មេឃា�ញ។ មេប��និិ�ាថ្ងៃចាដានិូ ពកួ 

មេ�មេឃា�ញមេនិោះនិងឹជ្រា�ប់ពកួមេ�ថា ដាាទឹំូក 

ទិូកហ្វិបូ មេជ្រាពោះមេពលីមេនិោះអ្នងគការា៉�ិនិ

ឲ្យូដាា�ំយបបរា៉មេនិៅផ្សាាះមេទូ  �ឺដាា�ំនិប្រែត្តា

ទឹូក។ ចាានិ�នាំង�ាូបជ្រាពា�ិនិជ្រាត្តាូវឲ្យូ

�ានិ�ាដាាចា់ខ្ញុំាត្តា។  

 និកឹដាលីជ់្រាត្តា�ឹមេនិះ មេនិៅរា៉ដាវូរា៉មំេហ្វិ�យ 

មេ�កងកិ�ារា៉អ្នងគការា៉បដាវិត្តាានិឲ៍្យូខ្ញុំាិមំេទូៅ 
ចាាចំាាបមេនិៅវាលីប្រែស្រា��ិនិហ្វិាុនិចាាប់ជ្រាត្តា ី

យក�កផ្សាាះមេទូ។ ប្រែថៃ�ួយ �កពចីាាចំាាប 

វិញ ប្រែដាលី�ានិប្រែត្តាឧបករា៉�៍រា៉យាលី 

ចាាបលីនីិងឹ�ះា មេនិៅត្តាា�ដាងផ្សាូូវមេឃា�ញ

ជ្រាត្តាី�ូូញមេនិៅកនិងចាងូូរា៉ប្រែស្រា�យ�ាងមេជ្រាចា�និ

ប្រែត្តាខ្ញុំាិចំាាប់វាប្រែត្តា�ួយដាាក់កនិងរា៉�ូរា៉ថ្ងៃដាអ្នាវ 

កំិឲ្យូមេ�មេឃា�ញ។  

 �កដាលី់ផ្សាាះខ្ញុំាិ�ំនិហ្វិចិាឲ្យូឪពិកខ្ញុំាិំ 
មេហ្វិ�យជ្រា�ប់�ាត្តា់ថា �ូ�ពិកាក្រ�ឡុាក់ា 

ជ្រាត្តាឲី្យូខ្ញុំាិផំ្សាង �ាត្តា�់និជ្រា�ប់ថា កំិយក�ក 
មេទូៀត្តាជ្រាបយ័ត្តានកង�បូមេឃា�ញ។ រួា៉ចា�ាត្តា ់

មេ�ះចាូលីមេទូៅកនិងមេផ្សាះមេផ្សានោះចាន្ត្រីងើានិ។ 

ចាបំ្រែ�កបងស្រា�ខី្ញុំាិក៏ំដាចូា�នាប្រែដារា៉ ប្រែត្តាងប្រែត្តា

លីួចាដាកដាឡំាូង�កផ្សាាះ ប្រែត្តាឪពិកខ្ញុំាិ�ំនិ

ហ្វិា� �ឺថាអ្នងគការា៉បដាិវត្តាានិ�ិ៍និឲ្យូ

�ានិរា៉ប�់រា៉បរា៉ហ្វិបូចាិក�ានិមេនិៅកនិង

ផ្សាាះ�ាដាាចា់ខ្ញុំាត្តា។ 

 យាយត្តាាទំូពា�យ�ួយៗ រួា៉ចា

��ឹូងមេ��លី�ិខ្ញុំមេចាៅទូាងំបីនិាក់មេដាោយ

កាីអ្នា�ិត្តា  រា៉កអីិ្ន�កមេជ្រាបៀបផ្សាាឹ�ពិំ�និ  

មេហ្វិ�យមេពោលីត្តាិចាៗថា  មេចាៅៗហ្វិបូចាិះ 

ហ្វិបូឲ្យូប្រែ�ូត្តា�ា �ាប់ទំូពាមេលីបឲ្យូ

មេលីឿនិ ខ្ញុំាូចាកង�បូ�កមេឃា�ញ ។ 

 មេទូោះ�ាឃាាូនិយ�ាង�ា�និជ្រាត្តាឹ� 

ប្រែត្តាទំូពា�ះានិរា៉��ាត្តាអីិិ្នមេទូ មេជ្រាពោះអ្នារា៉មែ�៍

កា�ពុ�ងខែតលេហោះលេហើ រ វិិ�វិ� ់គំែានុលេកាោះ 

មេជ្រាត្តា�យ �ិត្តាពភីីាពមេ�ោកមេ�ៅកនងិ�មេងិៀនិ 
ថូិក�ា��ីវិត្តាជ្រា�ួ�ារា៉�ក់ប្រែបក។ 

�ជ្រា�ាប់ខ្ញុំាិ ំមេពលីមេនិោះ �ឺអ្នារា៉�ះ�៍កំពងិ 
ប្រែត្តា�ិត្តាមេទូៅដាលី់មេលីោកពិក និងិអ្ននកប្រែ�� 

ជ្រាព�ទូាំងបូូនិៗ �ិនិដាងឹថា�និ�ខិ្ញុំទិូកខ

យ�ាង�ាមេទូ។

 បងស្រា�ខី្ញុំាិលំីបមេ��លី�ិខ្ញុំខ្ញុំាិ ំរួា៉ចាមេ��លី

ម�ខ�ែនូុវិាា លេហើ យងាកាលេ�ៅជ្ឈតូទឹូកាខែភាកំា

កំពិងហ្វិរូា៉។ ខ្ញុំាិតំ្តាា�មេ��លី�ាត្តា ់និងិបូូនិ

មេរា៉ៀងអួ្នលីមេដា��ក មេហ្វិ�យហ្វិរូា៉ទឹូកប្រែភីនក

�ក�ិនិដាងឹខ្ញុំូនួិ។ ហ្វិបូ�យស្រា�ូបទឹូក

ប្រែភីនករួា៉ចារា៉ាលី់មេហ្វិ�យ ត្តាាយាយក៏ជ្រា�ប់

�ងស្រីសា� ខំ�� ឲ្យ�នុា� �ែនូុៗច្ឆិ�ូលេ�កាច្ឆិ�ះ។ 
 

កាលេនុលីីកញ្ជាច�រ់ា៉ប្រែហ្វិកជ្រាកាលីមេលី�រា៉និាប 

ឫ�� ីបីនិាក់បងបូូនិមេដាកត្តាមេជ្រា�ៀប�នា។  
យាយយកជ្រាក�ាកញ្ជាច��ួ់យ�កដា�ាប់ 

ឲ្យ�ខំ�� និងិ�ែនូុក្រ�សុាលេពុោរលេពុញលេ�ោយកាា�

អ្នា�ិត្តា�ាពនិម់េពក។  

 យប់មេនិោះដាងួចាន្ត្រីនិាអ្នាប់រា៉�ះីមេ�ឃា 

ងងឹត្តា�ងឹផ្សាគរា៉លីានុជ់្រា��ឹៗលីាយឡុ�និងឹ 

មេផ្សាកូបមេនិាោរា៉ប្រែភីតូ្តាៗហ្វិាក់ដាូចា�ា�ំរា៉ា�

�ង�ែនូុខំ���ា�ង�� �ាកា�� ឲ្យ�មាតក់ា ក្រតូវិលេនុៅ

ឲ្យូមេ�ៃៀ�។ 

 �ិត្តាចាិះមេឡា�ង ខ្ញុំាិមំេនិៅប្រែត្តានិកឹមេឃា�ញ

ដាលី់រា៉មេ�ាៅពិឃាាដាមេនិៅទួូលី�ាូំង និកឹ 

ដា លី់ �ី មេត្តានោ ត្តា ប្រែដា លី និាំ ខ្ញុំាិំ មេទូៅ ដា លី់



លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ
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លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៣ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២១

ទីូមេនិោះ។ ខ្ញុំាិលំីចួាយំ�នាក់ឯង និងិយកថ្ងៃដា 
វា�ទឹូកប្រែភីនក ចាតិ្តាាមេនិៅប្រែត្តារា៉និធត្តា ់រួា៉ចាលីចួា 

មេ��លីមេទូៅមេជ្រាកោ�ផ្សាាះត្តាា�ឪពិកខ្ញុំាិ ំប្រែជ្រាកង

�ានិកង�បូ�កយកការា៉�៍ ប្រែត្តា�ិនិ

�ានិមេឃា�ញ�ានិនិរា៉�ា�នាក់មេទូ មេជ្រាពោះ

ពួកមេ��ិត្តាថា ជ្រា�ួ�ារា៉ខ្ញុំាិមំេទូៅមេនិៅទួូលី

�ាូំងអ្ន�់មេហ្វិ�យ។ 

 មេភីៀូង�ាូក់�កមេហ្វិ�យ �មំេឡាងកូនិ 

កូាត្តា់យំ ដាំបូលីផ្សាាះ�ូិះ�ាូយ ហ្វិរូា៉ទឹូក 
មេភីៀូងចាូលី�ាចា�កកនិងផ្សាាះ ប្រែត្តាមេដាោយ 
អំ្ន�ាចាហ្វិត្តា់មេនិឿយ មេហ្វិវអ្ន�់ក�ូាំង

កា�ខែហង នុិង�ក់ាសាីាតផ្សាើូវិច្ឆិតិផី្សាងមំាក់ាៗ 
មេង��មិនុរួច្ឆិ ក៏ាលេច្ឆិះខែតក្រ�ា�សា�ង�លេ�កាឱ�នៃ� 

រងារញ័រញាក់ាគួំរឲ្យ�ស្រីសាលេណ្ឌោះ កនងិរា៉លីក 
�ីវិត្តាផ្សាូូវចាិត្តាាបក់មេ�ក�កឥត្តា�ប់។ 

 ខ្ញុំាិយំកថ្ងៃដា�តូ្តាទឹូកប្រែភីនកនិកឹដាលីអ់្ននក 
ប្រែ�� ប្រែដាលីប្រែត្តាងប្រែត្តាលីួងបំមេពឲ្យូកូនិមេដាក 

និកឹដាលី់��ាីមេលីោកពិក ប្រែដាលី�ាូប់ប្រែត្តា

ប្រែ�និា�ំាជី្រាបមេដាៅកូនិៗ ឲ្យូ�ាងអំ្នមេព�លី ូ

ប្រែត្តាមេពលីមេនិះ ពកួកូនិប្រែលីង�និ�បួ�ិខ្ញុំ 

ប្រែលីង�ានិភីាពកក់មេកាៅមេទូៀត្តាមេហ្វិ�យ។ 

មេលីោកពកិ និងិអ្ននកប្រែ��ឃាាូត្តាមេទូៅ�ៃាយពី 

កូនិៗប្រែលីងវិលីវិញ។ 

 កាា�ស្រីសានៃមស្រីសាលេណ្ឌោះអាលេឡុោះអា�យ័ 

មេនិៅប្រែត្តាដាក់កនងិអ្នារា៉�ះ�៍រា៉ប�ខ់្ញុំាិ។ំ  ខ្ញុំាិមំេដាក
 

�ិនិលីក់រា៉�ាប់រា៉�លី ់�ាងប្រែជ្រាបមេទូៅមេ�ងិ

�ាងប្រែជ្រាបមេទូៅ�ាា ំមេប�កប្រែភីនកលីចួាមេ��លីត្តាា� 

ចាមេនិោូះបងួូចាមេឃា�ញមេផ្សាកូបមេនិាោរា៉។ 

 មេភីៀូងផ្សាគរា៉រា៉និាះបមេងូោរា៉យ�ាងខ្ញុំាូងំដាចូា 

�ាមេភីូ�ងក�ះ�ាប�ួលីមេនិៅកនិងដាួងចាិត្តាា 

ប្រែដាលី�ា�ញ្ជាើចាង់ជ្រា�ប់ថា មេពលី 

មេនិះ�ីវិត្តាជ្រា�ួ�ារា៉រា៉ប�់ខ្ញុំាិំ កំពិង�ួប 
និវូពូិះក�ះកំ�ាចាមេ�កបក់ដាូចាមេនិះ

ប្រែដារា៉ ប្រែដាលីឪពិក�ាាយកំពិងប្រែត្តារា៉ងនិវូ 

ទូារិា៉�ក�ះកាប់��ូាប់កនិងមេពលីមេនិះ 
មេហ្វិ�យមេ��លីមេទូៅ។  

 ខ្ញុំាិលំីចួាមេ��លីមេទូៅត្តាាយាយត្តាា�មេផ្សាកូ 
បមេនិាោរា៉រា៉និាះ�ាងៗ ដាចូា�ា �ាត្តា�ិ់និទូានិ់

�ជ្រា�ានិាលីង់លីក់ មេដាោយយកថ្ងៃដាទូះ 

�ូ�និងិ�ងថៃា� មេនិៅនិកឹអ្នាមេឡាោះកូនិ 

ស្រា�មីេពៅ��ូាញ់រា៉ប��់ាត្តា ់មេដាោយ�ាូប់

រួា៉�រា៉�់ប្រែថរា៉ក�ា�ាត្តាម់េពលីកនិងូ�ក។ 

 រូ�ភាាពុ�ា�ង�ា�នុែានុ�នុ�ត��កា ផ្សាី�កា

កំា�ងលេ�ះ�ងូលេសាីើរខែ�កាក្រ�ូង។ ខំ��យកានៃ�

�ា�ងលេ�ើក្រ�ណ្ឌម��ាក់ាលេ�ើកាីា� លេពុោ�

ខ��ឹៗកំា�ងច្ឆិតិ ីឱ! លេភាើៀងផ្សាគររនុះី ជ្ឈ�លេនុោរ

នុរិត�លេអើយ! លេមតាីក្រ�ណ្ឌ���់ជ្ឈ�វិិត

ក្រគំសួាាររ�ស់ាខំ��ផ្សាង! មិនុយូរ�ា�នុែានុខំ��ក៏ា

�ង់�ក់ាជ្ឈនុល់េជ្ឈោរកំា�ងរាក្រត���កាខ�ឹកាខែភាកំា

រ�ការានុលេពុញក្រ�ណ្ឌ៕  

្មមតិយុ្វនារ តីបំដិវតៃ្៍

 នៃ�ៃមួយក្រពុកឹាក្រពុ�មឹស្រីសាាងៗ មានុ ់

រងាវិ�ានុ់ឮញា�់រនុាិនុ់�ញ្ញាើក់ា�ា 

ជ្ឈិតភាើឺលេហើយ។ លេម�ច្ឆិា�់លេផ្សាីើមក្រកាហម

លេក្រពុឿងៗនុា�ិសា�ូពុ៌។ 

 កំា�ងខមីជ្ឈ�វិិតកាម�ត់ យាយ�នុ

មកាអក្រងនួុ�ាសាល់េច្ឆិៅ�ា�ង��នុាក់ា លេ�ោយ 

និយិាយត្តាចិា ថៗា “មេចាៅៗ មេង�បមេឡា�ងភីូមឺេហ្វិ�យ 

លេ�ៅ���ម�ខ���ភាក់ាលេច្ឆិញ”។ ពុួកាខំ���� 
នុាក់ាភាាំក់ាលេហើ យរាង�ីងមា�ងយកានៃ� 

ញ�ខែភាកំាហាក់ា�ចូ្ឆិជ្ឈាលេនុៅសាាីយ��លេណ្ឌកា។ 

៣. វញិ្ញាា ណក្រុពលងឹក្រុក�បាាក់ជាយ

ក្រុក�បាាក់ជាយទ�ៃ យអាថកំ៌បាងំ

 �ងស្រីសា�លេងើ�លេ�ើរលេ�ៅរកាពុាង�ឹកា រួច្ឆិ 

យកាផ្សាីិ�កាញី្ញាសាធ់ាើ�ះធាើាយមកា�ង�ឹកា 
��់ម�ខ រួច្ឆិក៏ាហ�ច្ឆិឲ្យ�ពុកួាខំ���និាលេ�ៀត ខំ���នុ 
យកាលេផ្សាះមួយច្ឆិ�ងក្រមាមនៃ��ាក់ាកាំ�ងមាត ់
លេ�ើមី���ះលេធាែញ។ រួច្ឆិរា�ល់េហើយ យាយ 

ក៏ាហ�ច្ឆិខែផ្សាើលេខមាឲ្យ�ពុួកាខំ��មំាក់ាមួយៗ។  
ខែផ្សាើលេនុះគឺំគំាត�់នុលេ�ះ�នុី�កាា�ពុ��ៃាច្ឆិ 

លេហើយក្រ��់�ា លេច្ឆិៅៗ��កាហ�ូច្ឆិ�ះ។  

 �ងស្រីសា�គំាតល់េរៀ�ច្ឆិ�ខើនួុលេច្ឆិញលេ�ៅលេធាើើ 
កាារ�ា�ងម�ខលេក្រកាៀមក្រកា� លេក្រពុោះគំាតហ់ាក់ា 

�ចូ្ឆិជ្ឈានិកឹាលេ�ៅ��ល់េ�ោកាពុ�កាអំកាមីាយ។  

ច្ឆិ�ខែណ្ឌកាខំ��ក៏ាលេច្ឆិញលេ�ៅ�ើា�លេគំោ នុងិ

�ែូនុវិាាលេ�ៅលេធាើើកាារ�ចូ្ឆិសាពុើ�ង។  ��នុាក់ា

�ង�ែូនុលេច្ឆិញលេ�ៅក្រតសាង។ 

 ពុួកាលេយើងលេ�ើរលេ�ើ��នុ�់ខែ��អាច្ឆិ

លេមើ�លេ�ើញ�ួ�សាើា�ង។ ក្រគំានុខ់ែតលេ�ើញ 

ភាើាម លេធាើើឲ្យ�អារមែណ៍្ឌខំ��នុកឹាស្រីសាលេណ្ឌោះលេ�ៅ 
��់លេ�ោកាអំកាមានុគំ�ណ្ឌ នុងិ�ែូនុៗ�ា�ង 
ពុ�រខើា�ងណ្ឌាសា។់ កំា�ងច្ឆិតិ�ួីច្ឆិគិំតសួារនុា�

�ា លេតើលេ�ោកាឪពុ�កាអំកាមាាយនុងិ�ែូនុ

លេភាើោះសា�ខសា�ីាយជ្ឈាលេ�? លេហើយលេពុ� 

តនៅ�នៅលខនៅក្រុកាយ
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