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បំំពេ�ញកាារងាារជាាបុុគ្គគលិិកត្រួ�ួតពិិនិត្យយ
ិ កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
អន្តតរជាាតិិរៀ�ៀបចំំដោ�ោយអ៊ុុ� នតាាក់់។

(ព្រី�ីជីីត ហ្វ្រ�រង់់ កូូ /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខជីីដូនស៊ីី
ូ
វីីល័
�
យ
័ រូូ បនេះ�ះ។ ជីីដូូនខ្ញុំ��ំ
បានតែ�ងកាាយឆើ�ើ ត ឆាាយនិិង ទទួួ លក្រុ�ុ ម គ្រួ�ួ សាារខ្ញុំំ��
ជាាមួួ យនឹឹងបង្អែ�ែមសាាច់់ដូង
ូ អប់់ ក្លិិ�នក្រ�អូូ បនិង
ិ លាាប
ល័័ខ ដែ�លមាានពណ៌៌ ខៀ�ៀវខ្ចីី� និិងពណ៌៌ ផ្កាា�ឈូូក។

បន្ទាា�ប់់ មកទៀ�ៀត គឺឺកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីី

ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុអស់់រយៈៈកាាលជាាងពីីរឆ្នាំំ�។
� ហេ�តុុនេះ�ះ

នោះ�ះ� គឺឺទៅ�ៅកាាន់់ជំំរំំជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថៃ� តមក

ក្សសត្រ� សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ

ប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្ញុំនៅ�
��ំ ៅក្នុុ�ងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧០ ក្រោ��ោយពីី

គឺឺ ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន និិងចុុងបញ្ចចប់់ អន្តោ�ោ�ប្រ�វេ�សន៍៍
ទៅ�ៅកាាន់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក។

បន្ទាា�ប់់ ពីីរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុ�ុជាា និិងក្រុ�ុមភាាគីីនយោ�ោបាយ បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាលើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាាពក្នុុង
�

ឆ្នាំំ�១
� ៩៩១ ខ្ញុំំបានបំំពេ�
��
ញតួួនាាទីីជាាបុុគ្គគលិកត្រួ�
ិ
ត
ួ ពិិនិត្យយ
ិ
កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តអន្តតរជាាតិិរៀ�ៀបចំំដោ�ោយអាាជ្ញាា�ធរអន្តតរកាាល
សហប្រ�ជាាជាាតិិនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ហៅ�ៅកាាត់់ថាា អ៊ុុ�នតាាក់់។ ខ្ញុំំបាន
��

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកកាាន់់ទីីក្រុ�ង
ុ ព្រះ�ះសីីហនុុតាាមឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�

និិងបានគយគន់់ទេ�សភាាពស្រ�ស់់ត្រ�កាាលនៃ�ឆ្នេ�េរតាាម
បណ្តោ�ោ�យឈូូងសមុុទ្រ� ដែ�លខ្ញុំំមិ
�� ិ នធ្លាា�ប់់បានដឹង
ឹ ទាាល់់

ដើ�ើម្បីី�អបអរពិិធីីចម្រើ��ើនព្រះ�ះជន្មមរបស់់អតីីតព្រះ�ះមហាា

ដែ�លទ្រ�ង់់ ប្រ�សូូតនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣១ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩២២
ដែ�លគឺឺជាាទិិវាាបុុណ្យយជាាតិិដែ�រនោះ�ះ� ខ្ញុំំបានធ្វើ�
��
�ដំំណើ�
ើ
ើរ
ទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ ដែ�លមាានចម្ងាា�យប្រ�មាាណ
ជាាង២២៥គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីីរាាជធាានីីភ្នំំ
�ពេ�ញ។
ូ

ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុដែ�លខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញនាាពេ�លនេះ�ះ គឺឺ

មិិ នមែ�នជាាទីីក្រុ�ុងមួួ យដែ�លខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ ស្គាា�ល់់នោះ�ះ�ទេ�។

តាាមបណ្តោ�ោ�យផ្លូូ�វនាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុង ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅ
ដោ�ោយអគាារខ្ពពស់់ៗឈរចង្គ្រុ�ុ�ង ដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នជាា
សណ្ឋាា�គាារ និិងកាាស៊ីី�ណូូ ឯអគាារខ្លះះ�ទៀ�ៀតស្ថិិត
� នៅ�ៅទទេ�
ឬកំំពុុងសាាងសង់់ ។

ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក្តីី� ភ្នំំ�ដែ�លខ្ញុំំដើ�� �ើរឡើ�ើងនាាពេ�ល
តែ�សោះ�ះ�ថាាមាានទេ�សភាាពល្អអឆើ�ើតយ៉ាា
�ងដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំបូូ ងបំំផុុត កាាលពីីរយៈៈកាាលច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�កន្លល
� ងមក ដើ�ើម្បីី�
ប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ
គយគន់់ទេ�សភាាពឆ្នេ�េរនិិងសមុុទ្រ� មិិ នទាាន់់មាានកាារកែ�
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជាាច្រើ�ើ�ន
ច្នៃ�ៃនៅ�ៅឡើ�ើយ។
លើ�ើកច្រើ�ើ�នសាាទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ ព្រះ�ះសីីហនុ ុ ដែ�លប្រ�ជាាជន
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែជាាដំំបូូ ង ខ្ញុំំសូ
�� ម
ូ រំំឭកអំំពីីក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុដែ�ល
កម្ពុុ�ជាាទូូទៅ�ៅនៅ�ៅតែ�និិយមហៅ�ៅថាា កំំពង់់សោ�ោម។ ដូូចទៅ�ៅ
ខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញកាាលពីី២៩ឆ្នាំំ��មុុន។
នឹឹងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន និិងអង្គគកាារមិិ នមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាលដទៃ�ទៀ�ៀត
ដែ�រ ខ្ញុំំបាននាំំ
��
បុុគ្គ
� លិ
គ ក
ិ របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា
�

ទាំំ� ងអស់់ទៅ�ៅកាាន់់ទីីនោះ�ះ� នាាចុុងសប្តាាហ៍៍ កាាលពីីអំំឡុុង
ទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ �២០០០ និិងឆ្នាំំ��២០១០។

គយគន់់ ទីីក្រុ�ុងដ៏៏ មនោ�រម្យយតាមបណ្តោ�ោ យសមុុទ្រ�

ជំំងឺឺ រាាតត្បា�ាតកូូវីីដ-១៩ផងនោះ�ះ� ខ្ញុំំមិ
�� ិ នបានទៅ�ៅកាាន់់

ជាាមហស្ចាា�រ្យ� ដោ�ោយអាាកាាសយាានិិ កជនជាាតិិរុុស្ស៊ីី�� ដែ�ល

ដោ�ោយសាារកត្តាា�ជាាច្រើ�ើ�ន ជាាពិិសេ�សដោ�ោយសាារតែ�

2

ទស្សសនកិិច្ចចដំំបូូងបំំផុុតទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ ព្រះ�ះសីីហនុុ គឺឺ

ជាាបទពិិសោ�ោធន៍៍ដ៏អ
៏ ស្ចាា�រ្យ� ខ្ញុំំអា
�� ាចនិិយាាយបានថាាពិិត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ប្រ�កបដោ�ោយក្តីី�រំំភើ�ើប បានបើ�ើ កបន្ទាា�បឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�ប៉ះះ�

នឹឹងផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ� ធ្វើ�ើឲ្យ� �សាាចខ្ទាា�តទឹឹកឡើ�ង
ើ គួួរឲ្យ�គយគន់់។

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ ខ្ញុំទុុកជា
��ំ
ាមុុន។ ក៏៏ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ប្រ�ជាាជនសាាមញ្ញញ

មិិ នទទួួលបានកាារកាារពាារពិិសេ�សយ៉ា�ា
ងដូូច្នេះ�ះ�ទេ�។

ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងក្រុ�ុងនេះ�ះមាានចំំនួួនប្រ�មាាណជាាង១
ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក្តីី� នាាពេ�លចុុងសប្តាាហ៍៍ ឬ
ម៉ឺឺ�ន៥ពាាន់់នាាក់់ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���
ះ កាាលពីីទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៦០។
ថ្ងៃ�ឈប់
ៃ
់ សម្រា�ាកខ្លះះ� បន្ទាា�ប់់ ពីីទស្សសនកិិច្ចចលើ�ើកដំំបូូង
នៅ�ៅថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៩២ អ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំមើ�� �ើល
របស់់ខ្ញុំ��ំ ខ្ញុំំបានសម្រេ��ចចិ
��
ត្តតធ្វើ�
ិ
�ដំំណើ�
ើ
ើ រទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ ព្រះ�ះ
ឃើ�ើញ គឺឺទីីក្រុ�ង
ុ តូូចមួួយអមមកនូូវសមុុទ្រ�លាាតសន្ធឹឹ�ង
សីីហនុុតាាមរយៈៈរថយន្តត។ ដូូចកាាររំំពឹឹងទុុក ខ្ញុំំត្រូ�
�� វបាន
ូ
ដ៏៏វែ�ងអន្លាា�យ។ ផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ�ពណ៌៌ ខៀ�ៀវស្ថិិ�តនៅ�ៅជាាប់់ ព្ធដ៏
ធ ៏
បង្អាា�ក់់ដំំណើ�ើរដោ�ោយក្រុ�ុមខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
អាាកាាសខៀ�ៀវស្រ�ងាាត់់។ ទិិដ្ឋភា
ឋ ាពនេះ�ះប្រៀ��ៀបបានដូូចជាា

មាានទាាហាានស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ឯកសណ្ឋាា�នដើ�ើម្បីី�គំំរាាមដល់់

ទេ�សភាាពសែ�នល្អអឆើ�ើតនេះ�ះ ខ្ញុំំមា
�� ានអាារម្មមណ៍៍ ថាា ខ្ញុំំស្ថិ
�� �ត
ិ

ទៅ�ៅហាាក់់ដូចជា
ូ ាក្រុ�ុមឧទ្ទាា�មខ្មែ�ែរក្រ�ហម ឯជួួនកាាលដូូចជាា

ឋាានសួួគ៌។
៌ ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើភ្នំនិ
�ំ ង
ិ មើ�ើលឃើ�ើញនូូវ

នៅ�ៅត្រ�ង់់ចំំណុុចខ្ពពស់បំំផុុ
់ តនៃ�ពិិភពលោ�ោក។ គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់បានទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�ទេ�។

បន្ទាា�ប់់ពីទស្សសនកិ
ី
ិច្ចចដំំបូូ ងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើដំ
� ណើំ �ើរដោ�ោយ

រថយន្តត។ ក្នុុ�ងនាាមជាាបុុគ្គគលិកត្រួ�
ិ
ត
ួ ពិិនិត្យយ
ិ កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

ខ្ញុំំត្រូ�
�� វបានចា
ូ
ាត់់តាំំង
� ឲ្យ�បំំពេ�ញកាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតកំំពង់់
ស្ពឺឺ�។ ខ្ញុំំ��បានបម្រើ��ើកាារងាារជាាមួួ យអ៊ុុ�នតាាក់់រហូតដល់
ូ
បេ�ស
់
ក-

កម្មមរបស់់អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិបានបញ្ចចប់់ ទៅ�ៅក្នុុ�ង

ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៩៣។ ខ្ញុំំបានផ្ស៊ាំ
�ំ�ខ្លួួ�នជា
�
ាមួួ យនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�
��
ដំំណើ�ើ រតាាមដងផ្លូូ�វ។

បញ្ហាាប្រ�ឈមមួួ យក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបញ្ហាានាានាា គឺឺខ្មែ�រែ

បុុគ្គគលិក
ិ របស់់អ៊ុុ� នតាាក់់។ ជួួនកាាល អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�មើ�ើ ល

ទាាហាានរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាល។ មិិ នខ្វវល់់ថាាអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�
ជាាក្រុ�ុមណាាទេ� អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�តែ�ងជំំរិិតទាារប្រា�ក់់ពីីអ្ននក
ឆ្លលងកាាត់់ផ្លូូ�វជាាតិិ។ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំអា
�� ាចនិិយាាយភាាសាាខ្មែ�ែរ
បាន ខ្ញុំំអា
�� ាចចរចាានិិងបន្តតដំំណើ�ើ រទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត។

ជាាក្មេ�េងម្នាា�ក់់ ដែ�លធំំដឹឹង ក្តីី� ឡើ�ើ ង នៅ�ៅក្នុុ� ងទីីក្រុ�ុ ង

ភ្នំំ�ពេ�ញ ខ្ញុំំបានគ្រា�
��
ាន់់តែ�បានស្គាា�ល់អំំពីីក្រុ�
់
ុងព្រះ�ះសីីហនុុ
ិ �ានៅ�ៅថ្នាា�ក់់បឋម
តាាមរយៈៈសៀ�ៀវភៅ�ៅសិិក្សា�ាអំំពីីភូូមិិវិទ្យា

សិិក្សា�ា។ ក្រៅ��ៅពីីកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាាមរថភ្លើ�ើ�ងគួួរជាាទីីរីីក
រាាយទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ បាត់់ដំំបងនោះ�ះ� ខ្ញុំំបានត្រឹ�
��
ម
ឹ តែ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

ទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខជីីដូនម្នាា�ក់
ូ
់

ទៀ�ៀតខាាងម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ
ក្រ�ហមតែ�ងតែ�ប៉ុុ
�នប៉៉
ងបង្អាា�ក់់ចរាាចរណ៍៍ និិងកាាត់់ផ្តាា�ច់់
វិិទ្យុុ�ទាាក់់ទង។
បន្ថែ�ែមលើ�ើសពីីនេះ�ះ កំំណាាត់់ផ្លូូ�វពីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញទៅ�ៅកាាន់់
បន្ទាា�ប់់ ពីីកាារចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាលើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ ស្ថិិត
� ក្រោ��ោមកាារស្ថាា�បនាាជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�ក្នុុ
� ង
�

មេ�ដឹឹកនាំំខ្មែ�
� រែ ក្រ�ហមបានបំំពាានលើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនេះ�ះ

ក៏៏បានឆាាបឆេះ�ះឡើ�ើង នៅ�ៅចុុងទសវត្សសរ៍៍ទីី៦០និិងដើ�ើម

ក្រុ�ុមខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានព្យា�ាយាាមបំំភ័័យប្រ�ជាាជន បិិ ទផ្លូូ�វ

នាារយៈៈកាាលជាាង៣០ឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយមក ទើ�ើបខ្ញុំដឹ
��ំ ង
ឹ

អំំឡុងទសវត្សសរ៍៍
ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៦០។ បន្ទាា�ប់់ពីីនោះ�ះ�មក សង្គ្រា�ា�ម
សន្តិិ�ភាាពទីីក្រុ�ុងប៉ាា
រីីសក្នុុ�ងខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៩១មក
ុ
ហើ�ើយព្យា�ាយាាមបង្អាា�ក់់ដល់កា
់ ារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត។ ហេ�តុុនេះ�ះ

និិងធ្វើ�ើ�សកម្មម ភាាពផ្សេ�េងៗជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�រាារាំំ�ងកាារ

ទសវត្សសរ៍៍ទីី៧០។

ថាា ខ្ញុំំបានស្គាា�ល់
��
ប្រ់ �ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�នបានតិចតួ
ិ ចណា
ួ
ាស់់។
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅនៃ�កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត។ ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ក្រុ�ុមខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នាាពេ�លកន្លលងទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��គិិតថាាប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាមិិ នធ្វើ��ើ
បានទទួួលបរាាជ័័យយ៉ាា
�ងដំំណំំ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�ឧសភាា
ដំំណើ�ើ រទេ�សចរណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងមាាតុុប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�នទេ�។
ឆ្នាំំ�១
� ៩៩៣ ស្ទើ�ើ�រតែ�៩០ភាាគរយនៃ�ប្រ�ជាាជនមាានសិិទ្ធិិ�
ដោ�ោយសាារតែ�កត្តាា�ជាាច្រើ�ើ�ន រួួ មមាាន សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ជីីវភាាព
បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត បានអនុុវត្តតសិិទ្ធិិ�របស់់ខ្លួួ�ន។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំធ្វើ�
�� �ដំំណើ�
ើ
ើ រដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកាារងាារ
ឲ្យ�អ៊ុុ� នតាាក់់ ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �ដំំណើ�
ើ
ើ រក្នុុ�ងកាាលវិិភាាគជាាក់់លាាក់់ ដើ�ើម្បីី�
ឲ្យ�អង្គគភាាពសន្តិិ�សុុខអាាចរក្សា�ាសុុវត្ថិិភា
� ាព និិងត្រួ�ួសត្រា�ាយ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មធ្យោ�ោ�បាយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជាាដើ�ើម ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាមិិ នអាាច

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរស្វែ�ែងយល់់អំំពីីប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�ន។ ហេ�តុុនេះ�ះ

យើ�ើងមិិ នបានដឹង
ឹ ច្រើ�ើ�នអំំពីីប្រា�សាាទអង្គគរវត្តត ឬតំំបន់់ឆ្នេ�េរ
ដ៏៏ល្វឹឹ�ងល្វើ��យ
ើ នោះ�ះ�ទេ�។
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំធំំដឹ
�� ង
ឹ ក្តីី� ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �កា
ើ ារងាារ
ពីីព្រឹ�ឹកទល់ល្ងាា�ច
់
។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�នជាាច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយមាាន
ម្តាា�យខ្ញុំំជា
�� ាអ្ននកដាំំ� ស្លលឲ្យ�បរិិភោ�ោគជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ នៅ�ៅ
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�អា
ៃ ាទិិត្យយ យើ�ើងបានត្រឹ�ឹមតែ�ខ្វាា�យខ្វវល់់អំំពីី

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ឆ្នាំំ��១៩៦០ ព្រះ�ះអង្គគ ម្ចាា�ស់់ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ បានដាាក់់ឈ្មោះ���
ះ
ដងវិិថីីមួួយតាាមឈ្មោះ�ះ��ស្វាា�មីីរបស់់លោ�ោកជំំទាាវ គឺឺលោ�ោក

ប្រ�ធាានាាធិិបតីីសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ចន កេ�ណឺឺ ឌីី ដែ�លត្រូ�ូ វ
បានធ្វើ�ើឃាាតនៅ�ៅថ្ងៃ
�
�ៃទីី២២ ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��១៩៦៣។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លលោ�ោកជំំទាាវធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចចឯកជន
ជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃប៉ុុ
� ណ្ណោះ���។
ះ
ខ្ញុំំមិ
�� ិ នដែ�លស្គាា�ល់់ពាាក្យយថាា
វិិស្សសមកាាលនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅរាាប់់ ទសវត្សសរ៍ក្រោ��
៍ ោយមក
ទើ�ើបខ្ញុំយ
��ំ ល់់អំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�ពាាក្យយវិិស្សសមកាាលនេះ�ះ។

ដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ ខ្ញុំំ��
បានត្រឹ�ឹមតែ�ឮអំំពីីក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ តាាមរយៈៈទំំនុុកភ្លេ�េង
និិងបទចម្រៀ��ៀង។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំមិ
�� ិ នបានដឹង
ឹ សោះ�ះ�ថាាយើ�ើង
មាានទីីក្រុ�ុងតាាមបណ្តោ�ោ�យមាាត់់សមុុទ្រ� នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុដំំបូូ ងបង្អអស់់។

ក្រៅ��ៅពីីទេ�សភាាពដ៏៏ស្រ�ស់់ល្អអឯក មូូលហេ�តុុមួួយផ្សេ�េង

ទៀ�ៀតដែ�លខ្ញុំំ�� ចង់ទៅ់ �ៅកាាន់់ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ គឺឺដោ�ោយសាារ
តែ�លោ�ោកជំំទាាវ ចាាកឃ្លីី�ន កេ�ណឺឺ ឌីី។ នៅ�ៅក្នុុ�ងទសវត្សសរ៍៍

មកកាាន់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ដែ�លមិិនមែ�នក្នុុ�ងផ្លូូ�វកាារទូូ ត នៅ�ៅ
ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ�� ១៩៦៧ ព្រះ�ះអង្គគ ម្ចាា�ស់់ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ បាន
អញ្ជើ�ើ �ញលោ�ោកជំំទាាវឲ្យ�សម្ពោ�ោ�ធវិិថីីនោះ�ះ�។ នៅ�ៅវ័័យក្មេ�េង

ខ្ញុំំមា
�� ានកាារចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ជាាខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�ប្រ�ធាានាាធិិបតីី
ចន កេ�ណឺឺ ឌីី និិងលោ�ោកជំំទាាវ ចាាកឃ្លីី�ន កេ�ណឺឺ ឌីី។ អ្ននក

ទាំំ� ង ពីីរគឺឺ ជាាជនគំំរូូ ដែ�លជាាកម្លាំំ�� ង ជំំរុុញចិិ ត្តតឲ្យ�ខ្ញុំំ��
សម្រេ��ចក្តីី�ស្រ�មៃ� គឺឺទៅ�ៅកាាន់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក។ នេះ�ះក៏៏
អាាចនិិយាាយបានថាា គឺឺជាាអ្វីី� ដែ�លជួួយស្រោ��ោចស្រ�ង់់
ជីីវិិតខ្ញុំំពីី
�� របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

នៅ�ៅចុុងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ��២០០០ និិងនៅ�ៅទសវត្សសរ៍៍

ឆ្នាំំ��២០១០ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាមាានកាារពេ�ញនិិយមក្នុុ�ងកាារ
លេ�ងកីីឡាានិិងសកម្មមភាាពនាានាានៅ�ៅលើ�ើផ្ទៃ�ៃទឹឹកនៅ�ៅតាាម
មាាត់់សមុុទ្រ�។ រូូ បថតឆ្នាំំ�� ២០១៤ ។

(ឆាំំ�ង យុុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ការរំំឭកដ៏៏ គ្រោ��តគ្រា�តពីីអំំ ពើ�ើ ប្រ�ល័័យពូូ ជសាសន៍៍

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ក្នុុង
� ដែ�នសមុុទ្រ�ដ៏៏ស្រ�ស់់ត្រ�កាលមួួយ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ខ្ញុំំ�� បានសួួរគាាត់់ថាាមាានរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង? ” គាាត់់បានប្រា�ប់់
ថាា៖ “ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅទីីនេះ�ះ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារនេះ�ះ។”

នោះ�ះ�គឺឺ អៀ�ៀង សាារីី អតីីតមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម
នាាប៉ុុ
�ន្មាា�នទសវត្សសរ៍៍ក្រោ��ោយៗមក ខ្ញុំំ�� តែ�ងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅ
ដែ�លបានផ្តាា�ច់់ខ្លួួ�ន និិងចុះះ�ចូូលជាាមួួយរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុជាា
ិ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាា ជាាកាារ
កាាន់់ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុវិុ ញ
�ុ
ក្រុ�ុមជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលិិ ក មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា
�

ក្នុុងឆ្នាំំ
� ៩៩៦។ បងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំមា
��ំ ានកាារបារម្ភភចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
� �១
ពីីព្រោះ��ះ�ថាា ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �កា
ើ ារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតអំំពីីខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ

ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទស្សសនកិិច្ចច មួួ យរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៧

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាាអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅតែ�រំំខាានដល់់បងស្រី�ីខ្ញុំ?��ំ

សម្រា�ាកកម្សា�ាន្តតចុុងសប្តាាហ៍ ៍ ឬជាាដំំណើ�ើ រកម្សា�ាន្តតជាា
របស់់ខ្ញុំ។
��ំ

បានក្រើ�ើ�នរំំឭកខ្ញុំំអំំពីី
��
ភាាពព្រឺ�ឺព្រួ�ួចនៃ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដែ�លបន្តតដិិតដាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាារហូូតមកទល់់
ពេ�លបច្ចុុប្បបន្នន។
�

ដំំណើ�ើ រកម្សា�ាន្តតនាាចុុងសប្តាាហ៍៍មួួយ ចំំថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�
តុុលាា ដែ�លជាាកាារអបអរដល់់ពិធីីចម្រើ��
ិ
ើ នព្រះ�ះជន្មមរបស់់
ព្រះ�ះមហាាក្សសត្រ� សម្តេ�េច នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ខ្ញុំំបានសម្រេ��ច
��
ចិិត្តតធ្វើ��ដំំណើ�
ើ
ើ រជាាមួួ យក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំទៅ��ំ �ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ

ព្រះ�ះសីីហនុុ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំបាន
��
មកដល់់ក្រុ�ុងព្រះ�ះ
សីីហនុ ុ នៅ�ៅទីីនេះ�ះគ្មាា�នមនុុស្សសសោះ�ះ�។ នៅ�ៅឯសណ្ឋាា�គាារ
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានប្រា�ប់់យើ�ើងថាា មន្ត្រី�ីរដ្ឋាា�ភិ
�
ិ បាលនឹ ឹងមក
កាាន់់ទីីនេះ�ះ។ ទាាហាាននិិងមន្ត្រី�ប៉ូូ�លីីស
�ី
នឹឹងបិិទក្រុ�ុងដើ�ើម្បីី�
ទទួួលស្វាា�គមន៍៍មន្ត្រី�រ�ី ដ្ឋាា�ភិិបាលរូូបនោះ�ះ�។

អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសណ្ឋាា�គាារបានប្រា�ប់់ ខ្ញុំទៀ��ំ �ៀតថាា ខ្ញុំំមិ
�� ិ ន
អាាចស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់ សណ្ឋាា�គាារដែ�លខ្ញុំំបានកក់
��
់រួួច

នោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំបានទូ
��
ូទាាត់់ប្រា�ក់់ជាាមុុនហើ�ើយក្តីី�។
សណ្ឋាា�គាារនេះ�ះ គឺឺជាាសណ្ឋាា�គាារល្អអគួួរសមនាាពេ�លនោះ�ះ�
ហើ�ើយអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងសណ្ឋាា�គាារមិិ នអាាចបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះ�
មន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិ បាលរូូ បនោះ�ះ�ទេ�។ សណ្ឋាា�គាារនេះ�ះ មាានប្រ�មាាណ
១០បន្ទទប់់ ហើ�ើយមន្ត្រី�រ�ី ដ្ឋាា�ភិិបាលរូូបនោះ�ះ� បានកក់់យក

ទាំំ�ងអស់់។ ហេ�តុុនេះ�ះ អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសណ្ឋាា�គាារបានស្នើ�ើ�
ឲ្យ�ខ្ញុំំស្នាា�ក់
��
់នៅ�ៅជាាមួួ យបុុគ្គគលិកសណ្ឋាា�គា
ិ
ារ នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់
តូូចមួួយជាាបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននសិិន។

ខ្ញុំំ��ទុុកឲ្យ�បងស្រី�ី និិ ងម្តាា �យរបស់់ខ្ញុំំស្នាា�
�� ក់់នៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារ

ចំំណែ�កឯខ្ញុំំ�� បានចេ�ញទៅ�ៅស្រូ�ូបយកខ្យយល់់អាាកាាសនៅ�ៅតាាម
ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�។ “នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំទូ
�� រូ សព្ទទទៅ�ៅកាាន់់បងស្រី�ី

ខ្ញុំំនា
�� ាពេ�លបន្ទាា�ប់់ មក គាាត់់មាានកាារភិិតភ័័យនិិយាាយមិិន
ចង់់ចេ�ញ។ គាាត់់ភ័័យញញ័័រនៅ�ៅពេ�លនិិ យាាយទូូ រសព្ទទ។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំងឿ�
�� ឿងឆ្ងងល់់ថាា
ហេ�តុុអ្វីី�បានជាាអ្នន កទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅតែ�ជាាកាារគំំរាាមកំំហែ�ង

ចំំពោះ�ះ�បងស្រី�ីខ្ញុំនិ
ំ�� ងម្តាា
ិ �យខ្ញុំំ�� ដែ�លជាាជនរងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយ
សាារអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�?

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកសណ្ឋាា�គាារវិិញ មាានកង

អង្គគរក្សសនៅ�ៅពាាសពេ�ញ ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ភាាគច្រើ�ើ�ន
បានដឹឹងថាា ខ្ញុំំជា
�� ានរណាា អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�អនុុញ្ញាត
ា ឲ្យ�ខ្ញុំំចូ
�� ល
ូ

ទៅ�ៅក្នុុ�ងសណ្ឋាា�គាារ។ ខ្ញុំំបានទៅ
��
�ៅនិិយាាយជាាមួួ យបងស្រី�ី
និិងម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ យើ�ើងជាាប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងគុុករបស់់ខ្មែ�រែ
ក្រ�ហមទៀ�ៀតហើ�ើយ។

នាាពេ�លបន្ទាា�ប់់ ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ដដែ
ៃ �ល ខ្ញុំំបានផ្ញើ�ើ�សំំបុុត្រ�មួ
��
ួយ

ទៅ�ៅកាាន់់ អៀ�ៀង សាារីី ដោ�ោយស្នើ�ើ�សុំំ�សួរួ នាំំ�គាាត់់ទាាក់់ទង
នឹឹងឯកសាារមួួ យចំំនួួននៃ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង

១០យប់់ ជំំនួួយកាាររបស់់ អៀ�ៀង សាារីី ឈ្មោះ�ះ�� ឡុង
ុ នរិិន្ទទ
បានប្រា�ប់់ ខ្ញុំឲ្យ��ំ �ទូូរសព្ទទទៅ�ៅកាាន់់បន្ទទប់់របស់់គាាត់់។ ខ្ញុំំក៏
�� ៏
បានធ្វើ�ើ�តាាម។ យើ�ើងបានជជែ�កគ្នាា�អស់់មួួយស្រ�បក់់។
គាាត់់បានប្រា�ប់់ ខ្ញុំថា
��ំ ា ឯកសាារទាំំ�ងនោះ�ះ�ដូូចជាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ហើ�ើយបានអញ្ជើ�ើ �ញខ្ញុំំទៅ�� �ៅកាាន់់ប៉ៃ�ៃលិិន គឺឺជាាតំំបន់់មួួយ

ស្ថិិត
� នៅ�ៅឯភាាគបស្ចិិ�មនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ដែ�លស្ថិិត
� នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ អៀ�ៀង សាារីី។

នៅ�ៅយប់់នោះ�ះ� ខ្ញុំំដេ�� �កមិិនលក់សោះ�ះ�
់
។ ខ្ញុំំចង់
�� បញ្ជាាក់
់
ឲ្យ់ �

ច្បា�ាស់់ថាានឹឹងគ្មាា�ននរណាាមកគោះ�ះ�ទ្វាា�របន្ទទប់់ របស់់ខ្ញុំ។
��ំ

អាារម្មមណ៍៍ របស់់ខ្ញុំនៅ�
��ំ ៅពេ�លនោះ�ះ�ហាាក់់បីីដូចជា
ូ ា “ត្រៀ��ៀម
ខ្លួួ�នរួួ ចជាាស្រេ��ចដើ�ើម្បីី�តតាំំ�ងនិិងប្រ�យុុទ្ធធ” ដែ�លបន្សសល់់

ទុុកពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំ�� ប្រា�ប់់ខ្លួួ�នឯងថាា ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិ នឲ្យ�
អ្វីី� កើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើខ្លួួ�នខ្ញុំម្តត
��ំ ងទៀ�ៀតទេ�។ ខ្ញុំំនឹ
�� ង
ឹ មិិ នឲ្យ�ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមប៉ះះ�ពាាល់់ខ្ញុំ��ំ និិ ងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ខ្ញុំំ��
ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចជាាស្រេ��ចដើ�ើម្បីី�តដៃ� ប្រ�សិិនបើ�ើមាានរឿ�ឿងអ្វីី�
កើ�ើតឡើ�ើង។

5

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំស
�� រសេ�រព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តអំំពីីអ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំបានជួ
ួបប្រ�ទះះហើ�ើយផ្ញើ�ើ�ទៅ�ៅកាាន់់កាាសែ�ត ខេ�ម
��

បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំបានទទួ
��
ួលទូូរសព្ទទពីីជនជាាតិិខ្មែ�រែ ម្នាា�ក់់

តែ�ចង់់ឲ្យ�គាាត់់ដឹង
ឹ អំំពីីអ្វីី� ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ជ្រា�ាប

សាារីី ចោ�ោល? អ្ននកគួួរតែ�បាញ់់សម្លាា�ប់់វាា”។ បុុរសម្នាា�ក់់

បូូ ឌាា ដេ�លីី ដែ�លខ្ញុំំស្គាា�ល់
��
អ្ននកនិ
់
ពន្ធ
ិ នៅ�
ធ ៅទីីនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំគ្រា�
�� ាន់់
ជាាដំំណឹឹ ងទុុកជាាមុុន។

ខ្ញុំំភ្ញាា�ក់
��
ឡើ�
់ ង
ើ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៥ព្រឹ�ឹក និិងចុះះ�ទៅ�ៅជាាន់់ក្រោ��ោម
នៃ�សណ្ឋាា�គាារ តាាមកាារណាាត់់ជួួបរបស់់ អៀ�ៀង សាារីី ក៏៏

រស់់នៅ�ៅឯសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ដែ�លគាាត់់បាននិយា
ិ ាយមក
កាាន់់ខ្ញុំថា
��ំ ា “កំំសាាក ហេ�តុុអ្វីី� បានជាាអ្ននកមិិ នសម្លាា�ប់់ អៀ�ៀង
នោះ�ះ�ប្រា�ប់់ ខ្ញុំថា
��ំ ា គាាត់់បានបាត់់បង់់ម្តាា�យនិិងសមាាជិិក

គ្រួ�ួសាារជាាច្រើ�ើ�នក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំបាន
��
តប
ទៅ�ៅគាាត់់វិិញថាា ដំំបូូ ងបង្អអស់់ ខ្ញុំំគ្មាា�នកាំំ
��
�ភ្លើ��ង
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ប៉ុុ
ន្តែ�ែកន្លែ�ែ
�
ងទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វនៅ�ៅជាាន់់នោះ�ះ�ទទេ�ស្អាា�ត។ ខ្ញុំំបាន
��
ដៃ�ទេ� ហើ�ើយបន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ ខ្ញុំំប្តេ�� �េជ្ញាា�ចំំពោះ�ះ�ដំំណើ�ើ រកាារ
ទទួួលនិង
ិ រក្សា�ាទុុកចំំណាារមួួ យ ដែ�លក្រោ��ោយមកខ្ញុំំបាន
��

ស្វែ�ែងរកយុុត្តិិ�ធម៌៌ ។ ខ្ញុំំ��មិិ នចង់់ ធ្វើ��អ្វីី
ើ � ដែ �ល អៀ�ៀង សាារីី

កម្ពុុ�ជាា ដែ�លត្រូ�ូវបានស្គាា�ល់ថា
់ ាជាា សាាលាាក្តីីខ្មែ�
� រែ ក្រ�ហម។

បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំម
��ំ កដល់់ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញវិិញ ខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញ

ប្រ�គល់់ជូូនទៅ�ៅអង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ងតុុលាាកាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណាារនោះ�ះ� អៀ�ៀង សាារីី និិយាាយថាានឹឹង
រៀ�ៀបចំំពេ�លជួួបខ្ញុំនៅ�
��ំ ៅពេ�លក្រោ��ោយ។ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាបុុគ្គគល

បានធ្វើ�ើ�មកកាាន់់យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ទេ�។

សាារព័័ត៌មា
៌ ានទាំំ�ងអស់់បានចុះះ�ផ្សា�ាយអំំ ពីកា
ី ារពើ�ើបប្រ�ទះះ

របស់់ខ្ញុំជា
��ំ ាមួួយនឹឹង អៀ�ៀង សាារីី។ ក្រោ��ោយមក អៀ�ៀង សាារីី
វ័័យក្មេ�េងម្នាា�ក់់ ហេ�តុុអ្វីី� ខ្ញុំំហ៊ាា�នម្ល៉េះ�ះ��ក្នុុ
��
ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីី
ត្រូ�ូ វបានកាាត់់ទោ�ោសនៅ�ៅឯសាាលាាក្តីី� ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ពីីបទ
�
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមរបស់់កម្ពុ�ជាាប្រ
ុ �ជាាធិិបតេ�យ្យយ ក៏៏ប៉ុុ
ន្តែ�ែបើ
� �ើ
ឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋកម្មមប្រ�ឆាំំ� ងមនុុស្សសជាាតិិ ។ អៀ�ៀង សាារីី បានស្លាា�ប់់

ខ្ញុំំ�� ចង់ស្រា�
់
ាវជ្រា�ាវពិិ តមែ�ន ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វតែ�ទៅ�ៅកាាន់់ប៉ៃ�ៃ
លិិន ដែ�ល
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លជាាប់់ ឃុំំខ្លួួ�នក្នុុ
�
� ០១៣ នៅ�ៅមុុនពេ�ល
�ងឆ្នាំំ�២
ជាាតំំបន់់មួួយស្ថិិ�តនៅ�ៅប៉ែ�ែ
កបស្ចិិ�មប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ស្ថិិត
�
កាារចេ�ញសាាលក្រ�មសម្រេ��ចទោ�ោស។
ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ អៀ�ៀង សាារីី ។ ចំំណាារនោះ�ះ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ �២០០០ និិងដើ�ើមទសវត្សសរ៍៍
មាានសេ�ចក្តីី�ត្រឹ�ឹមតែ�ពីីរទៅ�ៅបីីបន្ទាា�ត់់ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ខ្ញុំំបាន
��
ឆ្នាំំ��២០១០ ខ្ញុំំឧ
�� ស្សាា�ហ៍៍ទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ។
អាានចំំណាារនោះ�ះ�សាាចុះះ�ឡើ�ើងជាាងដប់់ ដង។ តើ�ើចំំណាារ
ដូូចទៅ�ៅនឹឹងអង្គគកាារមិិ នមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាលនិង
ិ ក្រុ�ុម
នេះ�ះគឺឺជាាលិិខិត
ិ អញ្ជើ�ើ �ញ ឬជាាលិិខិត
ិ គំំរាាម? ពីីព្រោះ��ះ�
ហ៊ុុ�នដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ ខ្ញុំំនាំំ
�� បុុគ្គ
� លិ
គ ក
ិ របស់់ខ្ញុំទៅ��ំ �ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ
ថាានៅ�ៅក្នុុ�ងភាាសាាខ្មែ�ែរ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ព្រះ�ះសីីហនុុក្នុុ�ងអំំឡុុងថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ាក ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ជុំំ�
គុុណនាាមចំំនួួនបីីដង នេះ�ះសបញ្ជាាក់់ អំំពីីកាារគំំរាាម។
ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំ�ំ ។
� ខ្ញុំំជួ
�� លទូ
ួ
ូកធំំមួួយសម្រា�ាប់់ បុុគ្គលិ
គ កទាំំ
ិ
ង
� អស់់
ខ្ញុំំមា
�� ានអាារម្មមណ៍៍ ក្តៅ�ៅ�ក្រ�ហាាយយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង។
ទៅ�ៅលេ�ងកោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ដំំណើ�
ើ
ើ រកម្សា�ាន្តតផ្សសងព្រេ�េង។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លក្រុ�ុមខ្មែ�ែរក្រ�ហមនោះ�ះ�ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ
យើ�ើងហែ�លទឹឹកនៅ�ៅកណ្តាា�លសមុុទ្រ�។ បន្ទាា�ប់់ មកយើ�ើង
យើ�ើងហាាក់់បីីដូចជា
ូ ាបានចាាកផុុតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមម្តតង
គយគន់់ថ្ងៃ�លិ
ៃ ិចពាាសនឹឹងផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ�។
ទៀ�ៀតអ៊ីី� ចឹឹង។ មនុុស្សសម្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងសណ្ឋាា�គាារញញឹឹម
យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជាានិិច្ចចកាាលតែ�ងស្នាា�ក់់ នៅ�ៅទីី
ញញែ�ម និិងធូូរទ្រូ�ូងនៅ�ៅពេ�លដែ�លក្រុ�ុមខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ចាាកចេ�ញទៅ�ៅបាត់់។

នោះ�ះ�យ៉ាា
�ងតិិចចំំនួនពីី
ួ រយប់់ ។ ទីីនេះ�ះពិិតជាាស្រ�ស់់ស្អាា�ត

បានទទួួលទូូរសព្ទទពីីអ្ននកយកព័័ត៌មា
៌ ានជាាច្រើ�ើ�នរូូ ប។ អ្ននក

នេះ�ះ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មាានកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅដែ�លធូូរថ្លៃ�ៃ

នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញវិិញ ខ្ញុំំ��

ណាាស់់ ខ្ញុំំចង់
ិ របស់់ខ្ញុំមើ�
�� ់ ឲ្យ�បុុគ្គគលិក
��ំ ើ លឃើ�ើញទេ�សភាាព

ទាំំ�ងនោះ�ះ�ចង់់ ទទួួលព័ត៌
័ មា
៌ ានពិិស្តាា�រអំំពីីកាារពើ�ើបប្រ�ទះះ

ជាាច្រើ�ើ�ន។

របស់់ខ្ញុំជា
��ំ ាមួួ យនឹឹង អៀ�ៀង សាារីី។ កាាសែ�ត ខេ�មបូូ ឌាា
ដេ�លីី ពិិតជាាបានចុះះ�ផ្សា�ាយលិិខិត
ិ ដែ�លខ្ញុំំបានផ្ញើ�ើ�ជូ
��
នជា
ូ ា
ដំំណឹឹ ងនោះ�ះ�មែ�ន។
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ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាមិិ នចូូលចិិត្តតស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់
តែ�ម្នាា�ក់់ឯងនោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំបានជួ
��
លបន្ទទប់
ួ
់ ចំំនួនពីី
ួ រសម្រា�ាប់់

មនុុស្សសបួួ ននាាក់់ ដោ�ោយទុុកបន្ទទប់់ មួួយឲ្យ�នៅ�ៅទំំនេ�រ

ចោ�ោល។ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាចូូលចិិត្តតស្នាា�ក់់នៅ�ៅជុំំ�គ្នាា� ដើ�ើរ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ងជុំំ�គ្នាា�, ញ៉ាំំ��រួួមគ្នាា� និិងមើ�ើ លបាល់ទា
់ ាត់់ជាាក្រុ�ុម។ ខ្ញុំំ��

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

គិិតថាាប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅតែ�រួួ បរួួមគ្នាា�ណាាស់់ ហើ�ើយ

ជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែង។ ខ្ញុំំចង់
�� ់ ប្រា�ប់់ ដល់់បុុគ្គលិ
គ ិកទាំំ�ងនេះ�ះថាា
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទៅ�ៅមើ�ើ លប្រ�ទេ�សខ្លួួ�ន ព្រោះ��ះ�ថាាប្រ�ទេ�សនេះ�ះ

ស្រ�បពេ�លដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាចាាប់់ ផ្តើ�ើ� មធ្វើ�ើ�
ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅលេ�ងកម្សា�ាន្តតក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ យើ�ើងសង្កេ�េត

កាាលពីីប៉ុុ
�ន្មាា�នសប្តាាហ៍មុុន
៍
គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��
២០២១ ខ្ញុំំសម្រេ��ចចិ
��
ត្តតទៅ
ិ �ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ ព្រះ�ះសីីហនុុជាាមួួ យ

នៅ�ៅតែ�ផ្សា�ាភ្ជាា�ប់់ ទៅ�ៅនឹឹងដើ�ើមកំំណើ�ើ តរបស់់ខ្លួួ�ន។

ឃើ�ើញមាានគ្រូ�ូទាាយនៅ�ៅតាាមមាាត់់សមុុទ្រ� ក្មេ�េងៗត្រា�ាច់់ចរ
លក់់ល្ហុុងឬម្នាា�ស់់
និិងមនុុស្សសធំំដើ�ើរលក់់គ្រឿ��ឿងសិិប្បបកម្មម។
�

ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាបានស្គាា�ល់់ឈុុតហែ�លទឹឹក និិងដើ�ើរ
កម្សា�ាន្តតលើ�ើ ឆ្នេ�េរខ្សា�ាច់់ ពោ�ោលគឺឺ សកម្មមភាាពដែ�លត្រូ�ូ វបាន

រាារាំំ�ងដោ�ោយសង្គ្រា�ា�ម និិងជម្លោះ�ះ��អស់់ជាាងពីីរទសវត្សសរ៍៍
កន្លលងមក នៅ�ៅរវាាងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧០ និិង១៩៨០។
ឆ្នេ�េរខ្សា�ាច់់ដ៏៏អស្ចាា�រ្យ�នេះ�ះ គឺឺ ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ� របស់់ប្រ�ជាាជន

កម្ពុុ�ជាាទាំំ�ងអស់់។ យើ�ើងអាាចឃើ�ើញកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រ។ អ្ននក
លក់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដាាក់់ព្យួួ� រសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់សម្រា�ាប់់លេ�ងលើ�ើ

ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ� និិ ងរបស់់របរនាានាាដែ�លទាាក់់ទាាញអតិិថិិ ជន

គឺឺជាាប្រ�ទេ�សរបស់់យើ�ើងម្នាា�ក់់ៗ។

បុុគ្គគលិិករបស់់ខ្ញុំ��ំ ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលឲ្យ�បានជាាក់់នូវូ កាារផ្លាា�ស់់

ប្តូូ�រដែ�លខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ បានឮថាាកើ�ើ តមាានឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិងជុំំ�
វិិញក្រុ�ុង។ ដោ�ោយសាារតែ�ជំំងឺឺ រាាតត្បា�ាត កូូវីីដ-១៩ ខ្ញុំំ��
មិិ នដែ�លទៅ�ៅកាាន់់ទីីនេះ�ះតាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��២០១៩មកម្ល៉េះ�ះ��។

នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំម
�� កដល់់ ខ្ញុំំមា
�� ានអាារម្មមណ៍៍ ទទេ�ស្អាា�ត គឺឺទទេ�
ស្អាា�តតែ�ម្តតង។ ខ្ញុំំថប់
�� ់ ដង្ហើ�ើ� ម។ អ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ បានស្គាា�ល់់

អំំ ពីីក្រុ�ង
ុ ព្រះ�ះសីីហនុុ គឺឺ លែ�ងមាានវត្តតមាានទៀ�ៀតហើ�ើ យ។
ខ្ញុំំលែ�� �ងមាានអាារម្មមណ៍៍ ស្រ�ស់ស្រា�
់ ាយទៀ�ៀតហើ�ើយ។

បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំចោ�
�� ោទសួួរខ្លួួ�នឯងថាាតើ�ើខ្ញុំកើ�
��ំ ើតអ្វីី� ។ ដំំបូូង

ជាាជនជាាតិិខ្មែ�រែ ជាាជាាងភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ។

ខ្ញុំំមិ
�� ិ នបានដឹង
ឹ ទេ�ថាាមាានរឿ�ឿងអ្វីី� កើ�ើតឡើ�ើង។ ពេ�លដែ�ល
រថយន្តតបោះ�ះពួួយទៅ�ៅមុុខ បេះ�ះដូូងរបស់់ខ្ញុំស្ទើ�ើ�
��ំ រតែ�លោ�ោត

រក្សា�ាអនាាម័័យឆ្នេ�េរសមុុទ្រ� ដោ�ោយតម្រូ�ូ វឲ្យ�តូូបលក់អា
់ ាហាារ

មើ�ើ លថាាតើ�ើផ្លូូ�វបំំបែ�កនេះ�ះស្ថិិ�តត្រ�ង់់ កន្លែ�ែងណាា ហើ�ើយ

ិ ានកាារ
ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត អាាជ្ញាា�ធរចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មចាាត់់វិធា
រក្សា�ាគម្លាា�តពីីផ្ទៃ�ៃទឹឹក។ បន្ទាា�ប់់ មកទៀ�ៀត សេ�វាាកម្មមឡាាន
ក្រុ�ុងក៏៏ចាាប់់ ដំំណើ�ើរកាារ។

ខ្ញុំំតែ�
�� ងតែ�រំំពៃ�ថាា បុុគ្គគលិិករបស់់ខ្ញុំអា
��ំ ាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
ទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ង
ុ ព្រះ�ះសីីហនុុតាាមរយៈៈយន្តតហោះ�ះ�ពីីព្រោះ��ះ�
ខ្ញុំំជឿ�
�� ឿជាាក់់ ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាអាាចមើ�ើ ល
ឃើ�ើ ញ និិ ងស្វែ�ែងយល់់ប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�នតាាមដែ�នសមុុទ្រ�

និិងតាាមលំំហអាាកាាស អ្នន កទាំំ�ងនោះ�ះ�នឹឹងថែ�ទាំំ� រួួ មទាំំ�ង
កាារពាារប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�ន។

ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំតែ�
�� ងតែ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យ�បុុគ្គគលិិករបស់់ខ្ញុំ��ំ
ស្គាា�ល់់ពីីប្រ�ទេ�សខ្លួួ�ន ដែ�លជំំរុុញឲ្យ�អ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះមាាន
ស្មាា�រតីីកាារពាារប្រ�ទេ�សជាាតិិថ្វីីត្បិិ�
� តតែ�អាាចប្រ�ឈមនឹឹង

បញ្ហាាខ្លះះ� ពីីព្រោះ��ះ�ថាាប្រ�ទេ�សនេះ�ះពិិតជាាស្រ�ស់់ត្រ�កាាល
ជាាពន់់ពេ�កណាាស់់។

សូូម្បីី�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ខណៈៈដែ�លកាាររឹឹតបន្តឹឹ�ងកាារ
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរក្នុុ�ងអំំឡុុងជំំងឺឺ រាាតត្បា�ាត កូូវីីដ-១៩ ត្រូ�ូវបាន

បន្ធូូ�បន្ថថយភ្លាា�ម មនុុស្សសម្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរឡើ�ើងវិិញ ខ្ញុំំ��
ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មបញ្ជូូ�នបុុគ្គគលិក
ិ របស់់ខ្ញុំទៅ��ំ �ៅកាាន់់ទីីតាំំង
� ផ្សេ�េងៗ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ចេ�ញក្រៅ��ៅទ្រូ�ង
ូ ទៅ�ៅហើ�ើយ។ ខ្ញុំំភា
�� ាន់់ភាំំង
� ដោ�ោយព្យា�ាយាាម

ផ្លូូ�វនេះ�ះឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ទីីណាា។ រាាល់់ទង្វើ�ើ�ទាំំ� ងអស់់សុុទ្ធធតែ�
ចោ�ោទជាាសំំណួួ រមកកាាន់់រូូបខ្ញុំ។
��ំ

បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំធុុ
�� ញទ្រា�ាន់់នឹង
ឹ ខ្លួួ�នឯង ហេ�តុុអ្វីី� បានជាាខ្ញុំំ��

សួួរសំំណួួ រច្រើ�ើ�នយ៉ាា
�ងនេះ�ះ ទីីនេះ�ះគឺឺជាាក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុ។
ុ
អគាារភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញ មិិ នទាាន់់បញ្ចចប់់
កាារសាាងសង់់ និិងនៅ�ៅទំំនេ�រ។ មនុុស្សសម្នាា�ប្រា�ប់់ ខ្ញុំថា
��ំ ា
ដោ�ោយសាារតែ�ជំំងឺឺឆ្លលង កូូវីីដ-១៩ វិិនិយោ�
ិ ោគិិន ដែ�លភាាគ

ច្រើ�ើ�នជាាជនជាាតិិចិន
ិ បានចាាកចេ�ញ ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែកំំពុុងត្រ�ឡប់់
មកវិិញបណ្តើ�ើ� រៗហើ�ើយ។

អគាារដែ�លបានបញ្ចចប់់ កាារសាាងសង់់ ជាាស្ថាា�ពរ

ភាាគច្រើ�ើ�នគឺឺជាាសណ្ឋាា�គាារ និិងកាាស៊ីី�ណូូ។ ខ្ញុំំដូ
�� ូចជាា
មិិ នឃើ�ើញមាានធនាាគាារ អគាារអន្តតរជាាតិិ និិងអគាារ
ពាាណិិ ជ្ជជកម្មមទេ�។

ខ្ញុំំមា
�� ានអាារម្មមណ៍៍ ទទេ�ស្អាា�តទោះ�ះ�បីីអគាារទាំំ�ងនេះ�ះ
ស្ថិិត
� នៅ�ៅត្រៀ��ៀបត្រា�ាយ៉ាា
�ងណាាក្តីី។
� អាារម្មមណ៍៍ ទទេ�ស្អាា�តនេះ�ះ
កើ�ើតមាានដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំមា
�� ានអាារម្មមណ៍៍ ថាា ក្រុ�ុងនេះ�ះមិិ ន

មែ�នជាាក្រុ�ុងរបស់់ខ្ញុំទៀ��ំ �ៀតឡើ�ើយ។ ទីីនេះ�ះដូូចជាាទីីកន្លែ�ែង

7

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

មួួ យផ្សេ�េង មិិ នមែ�នស្ថិ�ត
ិ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ផ្លូូ�វ
នេះ�ះមិិ នមែ�នជាាអ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់ ស្គាា�ល់់នោះ�ះ�ទេ�។

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

តាាមអ្វីី� ដែ�លយើ�ើងបានឮ ស្ទើ�ើ�រតែ�មិិនមាាន ឬគ្មាា�នកាារ

ហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នកាារងាារទាាល់់តែ�សោះ�ះ�នៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារ ពីីព្រោះ��ះ�

ភ្ញៀ�ៀ�វភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លមកលេ�ងល្បែ�ែងនៅ�ៅទីីនេះ�ះ ត្រូ�ូវកាារ
ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក្តីី� ទីីក្រុ�ុងនេះ�ះហាាក់់ដូចជា
ូ ាប្រើ��ើ
តែ�សេ�វាាកម្មមសាាមញ្ញញប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ប្រា� ស់់សណ្ឋាា�ននៃ�ប្លលង់់ ហេ�ដ្ឋាា�រចនាាសម្ព័័�ន្ធធទីីក្រុ�ុងចាាស់់
កាាលពីីអំំឡុុងទសវត្សសរ៍៍ទីី៦០ ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ពង្រី�ីក

អ្ននករត់់តុុម្នាា�ក់តែ�
់ ងឈរសម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅសមុុទ្រ� អណ្តែ�ែត

ទំំហំំផ្លូូ�វឲ្យ�ទូូលាាយជាាងមុុន ដោ�ោយវិិវឌ្ឍឍន៍៍ទៅ�ៅជាាមហាា

អណ្តូូ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំសួ
�� រួ នាំំ�គាាត់់ គាាត់់ប្រា�ប់់ខ្ញុំថា
��ំ ា គាាត់់

នៅ�ៅភោ�ោជនីីយដ្ឋាា�នក្នុុ�ងសណ្ឋាា�គាារមួួ យកន្លែ�ែង ជន
ជាាតិិចិនហា
ិ
ាក់់ដូចជា
ូ ានៅ�ៅប្រ�មូូ លផ្តុំំ��តែ�គ្នាា�ឯង។ បុុគ្គគលិក
ិ

មុុនមកទេ�។

អង្គុុ�យជាាមួួ យក្រុ�ុមជនជាាតិិចិន
ិ ឯយើ�ើងវិិញបែ�រជាាត្រូ�ូវ
រៀ�ៀបចំំឲ្យ�អង្គុុ�យនៅ�ៅកន្លែ�ែងមួួ យផ្សេ�េង។ សូូម្បីី�តែ�ឈើ�ើ

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំបំំពេ�
��
ញកាារងាារជាាបុុគ្គគលិិកត្រួ�ួត
ពិិនិត្យយ
ិ កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តម្នាា�ក់់របស់់អ៊ុុ� នតាាក់់ ខ្ញុំំបានជួ
��
ួបជាា

វិិថីីតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
៍ ាត់់ ហើ�ើយមិិ នដែ�លឃើ�ើញសមុុទ្រ�ពីី
មកពីីខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា

របស់់ខ្ញុំម្នាា�ក់
��ំ
់ ដែ�លចេះ�ះភាាសាាចិិន ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឲ្យ�

តើ�ើអនាគតរបស់់ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ នឹង
ឹ ប្រែ�ែទៅ�ជាយ៉ាាងណា?

ចាាក់់ធ្មេ�េញនិិងក្រ�ដាាសអនាាម័័ យ គឺឺសុុទ្ធតែ�ជា
ធ
ាទំំនិិញនាំំ�

មួួយនឹឹង តេ�ក ង៉ុុ
យ
� ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តគណបក្សសសាាធាារណ

ចូូលមកពីីប្រ�ទេ�សចិិន។ ជនជាាតិិចិិនទាំំ�ងនោះ�ះ�ប្រើ��ើ

រដ្ឋឋអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សេ�រីី។ គាាត់់គឺឺជាាជនជាាតិិខ្មែ�រែ ដែ�លបាន
ប្រា�ស់់តែ�ផលិិតផលរបស់់ខ្លួួ�នប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
រស់់នៅ�ៅឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម មកកាាន់់សហរដ្ឋឋ
គ្មាា�នម្រេ��ចកំំពត ឬផលិិតផលរបស់់កម្ពុ�ុជាា។ អាាច

អាាមេ�រិិកក្នុុ�ងនាាមជាាជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៨៥

ហើ�ើយអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�អាាចនឹឹងប្រើ��ើផលិិតផលរបស់់កម្ពុុ�ជាា

ចាាញ់់ល្បែ�ែងអស់់ពីីខ្លួួ�ន និិងធ្លាា�ប់់ បានឧបត្ថថម្ភភដល់់ក្រុ�ុម

និិយាាយបានថាានេះ�ះកើ�ើ ត មាាននៅ�ៅរយៈៈកាាលដំំបូូ ង

រកចំំណូូ លបានកាាក់់ កបពីីអាាជីីវកម្មមលក់់ នំំដូូ ណាាត់់

នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយៗមក ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែកត្តាា�នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី� ដែ�លគួួរ
គ្រួ�ួសាារជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នកម្ពុុ� ជាាជាាង១០០គ្រួ�ួសាារនៅ�ៅឯ
លើ�ើកឡើ�ើង។

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ក្នុុ�ងចុុងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៨០។ ខ្សែ�ែ

សមុុទ្រ�មួួ យដែ�លមនុុស្សសម្នាា�អាាចទៅ�ៅហែ�លទឹឹកបាន

មាានចំំណងជើ�ើងថាា “ស្តេ�េចនំំដូូណាាត់់៖ ដំំណើ�ើ រជីីវិិតពីី

ចំំពោះ�ះ�ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�សាាធាារណៈៈវិិញ នៅ�ៅមាានឆ្នេ�េរ
តែ�ស្ថិិត
� នៅ�ៅឆ្ងាា�យ។ មាានមិិ ត្តតភក្តិិ�ប្រា�ប់់ ខ្ញុំថា
��ំ ា ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�

សាាធាារណៈៈត្រូ�ូវបានលក់់ ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លទិិញ
យក នឹឹងអភិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅជាាឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�ឯកជន។

ព័័ត៌មា
៌ ានទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាពាាក្យយចចាាមអាារាាម ខ្ញុំំរំំពឹ
�� ង
ឹ

ថាា រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុ�ុជាាធាានាាថាានឹឹងមាានឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�

សាាធាារណៈៈនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុ។
ុ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា
អាាចមាានឱកាាសកម្សា�ាន្តតលេ�ងនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។

នៅ�ៅឯសណ្ឋាា�គាារដែ�លខ្ញុំំស្នាា�ក់
��
់នៅ�ៅ បុុគ្គគលិកជា
ិ ាច្រើ�ើ�ន
មកពីីបណ្តាា�ខេ�ត្តតផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីី�មក
បំំពេ�ញកាារងាារ ពីីព្រោះ��ះ�ថាាអ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះបានបាត់់បង់់
កាារងាារធ្វើ�ើ� ដោ�ោយសាារតែ�ជំំងឺឺរាាតត្បា�ាត កូូវីីដ-១៩។ អ្វីី�

ដែ�លជាាក្តីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់អ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺត្រឹ�ឹមតែ�អាាច

ភាាពយន្តតឯកសាារមួួ យបានថតអំំពីីខ្សែ�ែជីីវិិតរបស់់គាាត់់
តោ�ោកយាាកទៅ�ៅជាាមាានទ្រ�ព្យយធនរបស់់ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នក្រី�ី

ក្រ�ម្នាា�ក់់ ដែ�លផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រពិិភពលោ�ោក” ត្រូ�ូវបានចេ�ញ

ផ្សា�ាយនៅ�ៅសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២០ និិងអាាច
រកបាននៅ�ៅតាាមប្រ�ព័័ន្ធអ៊ីី
ធ � នធឺឺណែ�ត។

នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុទ្ធធនាាកាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តឆ្នាំំ��១៩៩៣
តេ�ក ង៉ុុ
យ
� តែ�ងតែ�និិយាាយថាា ប្រ�សិិនបើ�ើ គាាត់់ជាាប់់ ឆ្នោ�ោ�ត
គាាត់់ នឹ ឹង អភិិ វឌ្ឍឍក្រុ�ុ ង ព្រះ�ះសីីហនុ ុឲ្យ�ដូូ ចជាាទីីក្រុ�ុ ង
ហុុងកុុងមួួ យទៀ�ៀត ដែ�លជាាទីីក្រុ�ុងមួួ យក្នុុ�ងចំំណោ�ោមទីី

ក្រុ�ុងធំំៗ ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយកំំណើ�ើ នសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្នុុ�ង
តំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។

ដោ�ោយសាារតែ� តេ�ក ង៉ុុ
�យ និិងក្តីី�ស្រ�មៃ�របស់់គាាត់់,
ដោ�ោយសាារតែ� អៀ�ៀង សាារីី និិងភាាពភ័័យខ្លាា�ចដែ�ល

បន្តតរស់់តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
អៀ�ៀង សាារីី នាំំ�យកមកវិិញ និិងដោ�ោយសាារតែ�សម្រ�ស់់
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ដ៏៏ត្រ�កាាលដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ� �ខ្ញុំំភ្លឹឹ�កស្មាា�
��
រតីី នៅ�ៅពេ�លមើ�ើ លឃើ�ើញ

ទីីក្រុ�ុង ក៏៏ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនទាាន់់បានកែ�ច្នៃ�ៃ។

សីីហនុុ គឺឺជាាបណ្តុំំ�� នៃ�កាារចងចាំំ� និិងអាារម្មមណ៍៍ ដ៏៏ចម្រូ�ូង

សីីហនុ ុ ទ្រ�ង់់ គង់់នៅ�ៅមាានព្រះ�ះជន្មម ខ្ញុំំឆ្ងងល់
��
ថា
់ ាតើ�ើទ្រ�ង់់ នឹង
ឹ

ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�នៃ�ទីីក្រុ�ុងនេះ�ះដំំបូូងក្នុុងឆ្នាំំ
� ៩៩២ ក្រុ�ុងព្រះ�ះ
� �១
ចម្រា�ាសសម្រា�ាប់់ រូូបខ្ញុំ។
��ំ

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំបានឃើ
��
�ើញទិិដ្ឋភា
ឋ ាពនាាពេ�លថ្មីី�ៗ
ក្រុ�ុងនេះ�ះបានក្លាា�យជាាពិិភពលោ�ោកថ្មីី�មួួយទាំំ�ងស្រុ�ុង។

ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបានជាាទីីក្រុ�ុងមួួ យនេះ�ះអង្រួ�ួនចិិត្តតខ្ញុំ��ំ

ប្រ�សិិនបើ�ើ សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម

មាានព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�យ៉ាា
�ងដូូចម្តេ�េចចំំពោះ�ះ�ទីីក្រុ�ុងនេះ�ះ។
សម្គាា�ល់់៖ ព័័ត៌៌មាានស្តីី�អំំពីីក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុ ុ ក្នុុ�ង
ទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ �១៩៥០ និិងឆ្នាំំ��១៩៦០ មាានតម្កកល់់នៅ�ៅ

បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយមជ្ឈឈ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំបានទៅ
��
�ៅដល់់នាាពេ�លថ្មីី�ៗកន្លលងទៅ�ៅ។
មណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២០ ក្រោ��ោមជំំនួួយគាំំ�ទ្រ�
ទីីនេះ�ះ គឺឺជាាពិិភពលោ�ោកថ្មីី�មួួយ ក៏៏ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនទាាន់់អាាច
ពីីស្ថាា�នទូូតអាាមេ�រិិក និិងទីីភ្នាា�ក់ងា
់ ារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់
កំំណត់់រូូបរាាងបាននៅ�ៅឡើ�ើយ។

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាាតិិប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា។ ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ� វ

ទស្សសនកិិច្ចចដំំបូូងមកកាាន់់ទីីនេះ�ះក្នុុ�ងនាាមជាាបុុគ្គគលិកត្រួ�
ិ
ត
ួ

នឹឹ ងសម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ជាាច្រើ�ើ�ន

ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក្តីី� ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�អាាចរកឃើ�ើញ
លេ�ខ១៩ ក្នុុងចម្ងាា�យកៀ�ៀកបង្កើ�ើ�យទៅ�ៅនឹឹ
ងវិិមាានឯករាាជ្យយ
�
ផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់ភ្នំ�ំមួួយ ដែ�លខ្ញុំំបានឡើ�
��
ើងទៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�ល
បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែមាានតម្កកល់់ឯកសាារជាាច្រើ�ើ�នទាាក់់ទង
ពិិនិត្យយ
ិ កាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ៊ុុ� នតាាក់់ដដែ�ល។ ភ្នំំ�នេះ�ះមិិ ន
ទាាន់់ត្រូ�វបានកែ�ច្នៃ�ៃនៅ�
ូ
ៅឡើ�ើយ។ ភ្នំំនេះ�
� ះស្ថិិត
� នៅ�ៅចំំកណ្តាា�ល

ទសវត្សសរ៍៍។

ក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុសព្វវថ្ងៃ�៖
ៃ ទិិដ្ឋភា
ឋ ាពនៃ�សណ្ឋាា�គាារ និិង
កាាស៊ីី�ណូូ ខ្ពពស់់ត្រ�ដែ�ត។ រូូ បថតដោ�ោយ ឆាំំ�ង យុុ,
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣០ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

សារមន្ទីរ� ី សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ដ្ឋឋ
នរោ�ត្តតម សីីហនុុ និិងសារមន្ទីរ� ី ព្រះ�ះករុុណា

ព្រះ�ះបាទសម្តេ�េចព្រះ�ះបរមនាថ នរោ�ត្តតម សីីហមុុនីី
ឆាំំង យុុ

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

នៅ�ៅសាារមន្ទីី�រសម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ
និិងសាារមន្ទីី�រព្រះ�ះករុុណាា ព្រះ�ះបាទសម្តេ�េចព្រះ�ះបរមនាាថ
នរោ�ោត្តតម សីីហមុុនី ី នៅ�ៅព្រះ�ះបរមរាាជវាំំ�ង ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១២
ខែ�វិិច្ឆិ�កា
ិ ា ឆ្នាំំ��២០២១។

(ឆាាង សុុខាា ព្រះ�ះបរមរាាជវាំំ�ង/បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ទូូលព្រះ�ះបង្គំំ� សូូមសរសេ�រថ្វាា�យនូូវខ្លឹឹ�មសាារនេះ�ះ ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងថ្លែ�ែងអំំណរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះមហាាក្សសត្រិ�ិយ៍៍
ិ
ព្រះ�ះវររាាជមាាតាាជាាតិិខ្មែ�រែ ដែ�លទ្រ�ង់់ សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យប្រ�ទាានឱកាាសដ៏៏វិសេ�ស
វិិសាាលដល់់ទូូលបង្គំំ� ក្នុុ�ងកាារចូូល
ទស្សសនាាសាារមន្ទីីរ� សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ និិងសាារមន្ទីីរ� ព្រះ�ះករុុណាា ព្រះ�ះបាទសម្តេ�េចព្រះ�ះ

បរមនាាថ នរោ�ោត្តតម សីីហមុុនីី ស្ថិិត
� នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិវេ�ណនៃ�ព្រះ�ះបរមរាាជវាំំ�ង។ ទស្សសនកិិច្ចចនេះ�ះគឺឺជាាបទពិិសោ�ោធន៍៍ដ៏ថ្លៃ៏ �ៃ
ថ្លាា�សម្រា�ាប់់ទូលបង្គំំ
ូ
�។ ទូូលបង្គំំ�បានឃើ�ើញសមុុច្ច័័�យដែ�លសម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ ទ្រ�ង់់ព្រះ�ះលិិខិត
ិ ផ្ទាា�ល់់ ដែ�លពិិត

ជាាគួួរឲ្យ�ចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ចំំពោះ�ះ�ទូូលបង្គំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�ក៏៏មាានភ្ជាា�ប់់ មកជាាមួួ យនូូវលិិខិត
ិ សរសេ�រដោ�ោយដៃ�របស់់
លោ�ោកជំំទាាវ ចាាកឃ្លីី�ន កេ�ណឺឺ ឌីី នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៧ មាានសេ�ចក្តីី�ថាា៖ ថ្វាា�យជូូនព្រះ�ះករុុណាា ព្រះ�ះបាទសម្តេ�េច
នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�គោ�ោរពដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់ពីីខ្ញុំ
់ ម្ចាា�ស់
��ំ
់ ចាាកឃ្លីី�ន កេ�ណឺឺ ឌីី ខែ�វិិច្ឆិកា
�ិ ា ឆ្នាំំ�១
� ៩៦៧។ លោ�ោកជំំទាាវ

ចាាកឃ្លីី�ន កេ�ណឺឺ ឌីី គឺឺជាាភរិិយាារបស់់ប្រ�ធាានាាធិិបតីីសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ចន អេ�ហ្វវ. កេ�ណឺឺ ឌីី និិងជាាស្ត្រី�ី�ទីីមួួយរបស់់
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក នៅ�ៅរវាាងឆ្នាំំ��១៩៦១ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៦៣។
ឆាំង
ំ យុុ

នាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅសាារមន្ទីី�រ
សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ នរោ�ោត្តតម
សីីហនុុ និិងសាារមន្ទីី�រព្រះ�ះករុុណាា
ព្រះ�ះបាទសម្តេ�េចព្រះ�ះបរមនាាថ
នរោ�ោត្តតម សីីហមុុនី ី នៅ�ៅព្រះ�ះបរម
រាាជវាំំ�ង ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១២ ខែ�វិិច្ឆិ�កា
ិ ា
ឆ្នាំំ��២០២១។
(ឆាាង សុុខាា ព្រះ�ះបរមរាាជវាំំ�ង/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សុុ ខវរៈៈ ហៅ� យិិន
យុុ ទ្ធធនារីីនៅ�សាធារណៈៈការជញ្ជូូនថ្មម
�
ដារ៉ាា រ ដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

កសិិ ករសហករណ៍៍នៅ�ៅស្រុ�ុកភ្នំ�ំ សំំពៅ�ៅ ជញ្ជូូ�នបាយអយកទៅ�ៅ
ចាាក់់គ្រឹះ�ះ�ទំំនប់់ (បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
សុុខវរៈ� ហៅ�ៅ យិិន អាាយុុ២០ (នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧)។ ខ្ញុំំមា
�� ានស្រុ�ុកកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិកណ្ដាា�ល

ឃុំំ�គោ�ោកឃ្មុំំ�� ស្រុ�ុកសង្កែ�ែ (បច្ចុុ�ប្បបន្ននស្រុ�ុកថ្មមគោ�ោល)
ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង។ ពេ�លខ្ញុំំមា
�� ានអាាយុុ៧ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំចូ
�� ូលរៀ�ៀន

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�ៅសាាលាាគោ�ោកឃ្មុំំ។
�� ក្រោ��ោយមកនៅ�ៅក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំសុំំ
�� �ឪពុុកចុុងមករស់់នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុុក
បង្កើ�ើ�ត ឈ្មោះ�ះ�� សុុក ឌីី គឺឺជាាអ្ននកបើ�ើ កឡាាននៅ�ៅរដ្ឋឋសភាា
ពាាក់់ស័ក្តិិ�
័ ៣។ ឪពុុកបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំបើ��ំ �ើ កឡាានឲ្យ�ឈ្មោះ�ះ��

អ៊ីី� ង ប៊ុុ� នហោ�ោ គឺឺជាាប្រ�ធាានរដ្ឋឋសភាា។ ពេ�លខ្ញុំំម
�� ករស់់នៅ�ៅ
នៅ�ៅសាាលាាគោ�ោកឃ្មុំំ�� រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី៨។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ា
ជាាមួួ យឪពុុកបង្កើ�ើ�ត ខ្ញុំំទទួ
�� ួលបានកាារអប់់ រំំពីីគាាត់់គឺឺឲ្យ�
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ខ្ញុំំឈប់
��
់ រៀ�ៀនមកជួួយលក់់អីីវ៉ា�ន់
ម្ដា
់ ា�យ និិង

ា
ខ្ញុំំប្រ�� �ឆាំំ�ងជាាមួួ យបដិិត្តតន៍។
៍ ឪពុុកបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំបាន
��ំ
ឪពុុកចុុងនៅ�ៅផ្សា�ារគោ�ោកឃ្មុំំ។
�� ខ្ញុំំជួ
ួ លក់់អីីវ៉ា�ន់
ម្ដា
់ ា�យខ្ញុំំ��
�� យ
លើ�ើកឡើ�ង
ើ កុំំ�ឲ្យ�ខ្ញុំំចូ
�� លរួ
ូ ួ មជាាមួួ យរណសិិរ្ស�ព្រោះ��ះ�ក្រុ�ុម
រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧២។ បន្ទាា�ប់់ ពីីម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំស្លាា�ប់
��ំ
់
ទៅ�ៅ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុុកចុុងឈ្មោះ�ះ�� ជុំំ� ហុំំ� គឺឺជាា
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� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

លន់់ នល់់ តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���ដែ�លរស់់
ះ
នៅ�ៅមាានសេ�រីីភាាព អាាច
ស៊ីី�ចាាយសប្បា�ាយហ៊ឺឺ�ហាារ។ ឪពុុកបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំបាន
��ំ
ដាាក់់ភាារកិិច្ចចឲ្យ�ខ្ញុំំយា
�� ាមកាារពាារឡាានមិិ នឲ្យ�នរណាាចូូល
មកជិិតឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចក្រុ�ុមរណសិិរ្ស�យកគ្រា�ាប់់បែ�ក
មកដាាក់់ក្នុុ�ងឡាានដើ�ើម្បីី�បំំផ្ទុះះ��។

ក្រោ��ោយរំំដោះ�ះ�បានទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅតាាខ្មៅ�ៅ�ជាាមួួ យឪពុុកបង្កើ�ើ�តរបស់់
ខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ចូ
��
ូលធ្វើ��ជា
ើ ាកម្មមករនៅ�ៅរោ�ោងចក្រ�
កៅ�ៅស៊ូូ�កង់់ ឡាាន។ ក្រោ��ោយមកអង្គគកាារបញ្ជូូ�នខ្ញុំំម
�� កនៅ�ៅ
មន្ទីីរ� នាារីីនៅ�ៅតាាខ្មៅ�ៅ�ដដែ�ល។ នៅ�ៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥

ដដែ�ល អង្គគកាារចាាប់់ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ ចំំណែ�កខ្ញុំំអ
�� ង្គគកាារ
បានចាាត់់ តាំំ� ង ឲ្យ�មកធ្វើ�ើ� កាារនៅ�ៅរោ�ោងចក្រ�ទឹឹ កនៅ�ៅ
ជ្រោ��ោយចង្វាា�វិិញ។

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្ញុំំទទួ
�� ួលបានកាារអប់់ រំំពីី

ឈ្មោះ�ះ�� អឿ�ឿន គឺឺជាាអនុុប្រ�ធាានរោ�ោងចក្រ�ទឹឹក។ អឿ�ឿន

កសិិករសហករណ៍៍ នៅ�ៅស្រុ�ុកភ្នំ�ម
ំ ង្គគលបូូរីីក្នុុ�ងភូូមិិភាាគ
ពាាយ័័ព្យយកំំពុុងធ្វើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធសំំណង់
ធ
់ ចាាត់់ចែ�ងទឹឹក
(បណ្ណាា�សាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លើ�ើកឡើ�ង
ើ ថាា «ឥឡូូ វមិិ ត្តតឃើ�ើញហើ�ើយអ្ននកបដិិវត្តតន៍ស្អអប់
៍
់

យើ�ើងណាាស់់ យើ�ើងខិិតខំំធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា
�ងណាា គេ�នៅ�ៅតែ�
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកឧដុុង្គគ ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំក
�� សាាងកម្លាំំ��ងបាន
មិិ ននិយា
ិ ាយស្ដីី�មករកយើ�ើង ដូូច្នេះ�ះ�មិិត្តតត្រូ�វតែ�មា
ូ
ានកាារ

៥នាាក់់ ដែ�លសុុទ្ធធតែ�នាារីីកម្មមករចាាស់់ មាានឈ្មោះ�ះ�� ធាា,

ដោ�ោយបានយកថ្នាំំ��អង់់ ទ្រី�ីនទៅ�ៅដាាក់់ក្នុុ�ងបាយសម្លលឲ្យ�

ទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំដា
�� ាច់់កាារទាាក់់ទងជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ�� អឿ�ឿន ដែ�ល
ជាាកម្លាំំ��ងចាាស់់។ នៅ�ៅខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ ខ្ញុំំបានរើ�
��
ស
ើ

ចំំនួួន២០ក្បា�ាល, ទាា២០ក្បា�ាល និិងជ្រូ�ូក៥ក្បា�ាល។

ថ្ននល់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�មិិ ត្តតយើ�ើងដើ�ើរឬកាាប់់ ចំំផ្ទុះះ��។ ខ្ញុំំបានធ្វើ�
��
�ើ
សកម្មមភាាពនេះ�ះជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ�� ដាា, ហេ�ង, ធាា, ធីី និិង

ហៀ�ៀក បានយកទឹឹកទៅ�ៅចាាក់់ លាាយសាំំ�ង។ នៅ�ៅខែ�

តែ�ម្ដដង។

ឈឺឺចាាប់់ »។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំបានចូ
��
ូលរួួមធ្វើ�ើ�សកម្មម ភាាព
ប្រ�ឆាំំ�ងបដិិវត្តតន៍ជា
៍ ាមួួ យឈ្មោះ�ះ�� គង់់ , ផល្លាា�, ហៀ�ៀក

កម្មាា�ភិិបាលហូប
ូ ។ នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំរួ�� ួ មជាា
មួួ យមិិ ត្តតនាារីីដែ�លជាាខ្សែ�ែក្បបត់់បានបំំផ្លាា�ញមាាន់់អស់់
នៅ�ៅខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្ញុំំរួ�� ួ មជាាមួួ យធីី, ផល្លាា�, គង់់ ,

ដាា, ខន, ហេ�ង និិង ខាា។ ពេ�លដែ�លខ្ញុំំទៅ�� �ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ

គ្រា�ាប់់ បែ�កពីីរគ្រា�ាប់់ យកទុុកដាាក់់នៅ�ៅគំំនរសំំរាាមក្បែ�ែរ

មោ�ោង។ ដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ឆ្នាំំ��១៩៧៧ អង្គគកាារចាាប់់ ខ្ញុំ��ំ

កក្កកដាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំ�� រួួ មជាាមួួ យនាារីី៤នាាក់់ ទៀ�ៀត
កំំណត់់ ចំំណាំំ� ៖ ដកស្រ�ង់់ ចេ� ញពីីឯកសាារចម្លើ�ើ� យ
បំំផ្លាា�ញម៉ាា
�ស៊ីីន
� កាាណូូ តអស់់ចំំនួន
ួ ១គ្រឿ��ឿង។ បន្ទាា�ប់់ មក
ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ នាារីីបួួ ននាាក់់ បានយកថ្នាំំ��ពុុលទៅ�ៅលាាយទឹឹកឲ្យ�
គោ�ោផឹឹកងាាប់់ គោ�ោអស់់ចំំនួន
ួ ៥ក្បា�ាល គឺឺគោ�ោញីីពីីរក្បា�ាល

សាារភាាពលេ�ខ D៥៩៦៥៦។ រាាល់់ចម្លើ��ើយសាារភាាព

នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ ខ្ញុំំចូ
�� លរួ
ូ ួ មជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ��

ពីីកងសួួរចម្លើ�ើ�យរបស់់ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ង
ើ មិិ នអាាច

និិងឈ្មោ�ោ�លបីីក្បា�ាល។

ឌីី, គង់់ និិង ធីី ដុុតផ្ទះះ�នៅ�ៅជិិតរោ�ោងចក្រ�ទឹឹកជ្រោ��ោយចង្វាា�
ឆេះ�ះអស់់ចំំនួនមួ
ួ ួ យខ្ននង។ នៅ�ៅខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧
អង្គគកាារបានផ្លាា�ស់់ខ្ញុំឲ្យ
��ំ �ទៅ�ៅ រុុញថ្មមនៅ�ៅត្រ�ពាំំ�ងក្រ�ឡឹឹ ង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

របស់់អ្ននកទោ�ោសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅមន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខស-២១
សុុទ្ធធតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ� និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរ
សន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាា ចម្លើ�ើ�យរបស់់ សុុខវរៈ� ហៅ�ៅ យិិន ពិិត

ឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ�។
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ការងារនៅ�តាមសហករណ៍៍ក្នុុង
� របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជីីម សុុ ខគា
ក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាានស្រី�ី៤នាាក់់ និិងប្រុ�ុស២នាាក់់។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននខ្ញុំំ��
មាានកូូន៦នាាក់់ ស្រី�ី៤នាាក់់និង
ិ ប្រុ�ុស២នាាក់់ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងស្វាា�យ ឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ
ដែ�លជាាស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំ។
ំ��

កាាលពីីសង្គគមចាាស់់ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋម
សិិក្សា�ាហើ�ើយប្រ�ឡងជាាប់់ ឌីីប្លូ�មនៅ�
ូ
ៅសាាលាាស្វាា�យព្រៃ�ៃ

កៅ�ៅឌិិន។ ក្រោ��ោយមកដោ�ោយសាារស្ថាា�នភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
ចលាាចល ខ្ញុំំ��លែ�ងបានទៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀនទៀ�ៀត។ នៅ�ៅដើ�ើម
ឆ្នាំំ��១៩៧០ មាានកាារធ្វើ�ើបាតុុ
�
កម្មមនៅ�ៅព្រៃ�ៃសណ្ដែ�ែ កដែ�ល
បណ្តាា �លឲ្យ�ស្លាា�ប់់ មនុុស្សសអស់ជា
់ ាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ព្រោះ��ះ�ពេ�ល

នោះ�ះ�កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកងទ័័ព លន់់ នល់់
កំំ ពុុងមាានជម្លោះ�ះ��នឹឹងគ្នាា� និិងដណ្តើ�ើ� មគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើ

ប្រ�ជាាជន។ ខ្ញុំំ��កាាលនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�ស
ចេ�ញពីីឃុំំ�ស្រែ��រនោ�ោងរហូូតមកដល់់ស្តុុ�ក, សម្លាា�ញ,
អង្គគរជ័័យ ហើ�ើយក្រោ��ោយមកខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�មកនៅ�ៅម្តុំំ��
ឃួួន ឃឹឹមម៉៉ន ហៅ�ៅ ឃួួន ថុុន អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងភូូមិិត្រា�ាច ឃុំំ�ស្រែ��រនោ�ោង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(ជីីម សុុខគាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

វត្តតជ្រុំ�ំ�។ ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺគួួរឲ្យ�ភ័័យខ្លាា�ចណាាស់់
ព្រោះ��ះ� មាានកាារបាញ់់រះ� និិងទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�
ប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សពីីស្រុ�ុកភូូមិិទៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗ ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងកំំឡុុងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមឡើ�ើង
កាាន់់អំំណាាច ប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិឃុំំ�ត្រូ�វូ បានប្រ�មូូ លផ្ដុំំ��ជាា

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ���
ះ ឃួួន ឃឹឹមម៉៉ន មាានឈ្មោះ�ះ��ក្រៅ��ៅហៅ�ៅថាា

ឃួួន ថុុន អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៥៤ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូមិិត្រា�ាច ឃុំំ�ស្រែ��រនោ�ោង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ ំ��ឈ្មោះ���
ះ
ឃួួន ខែ�ម និិងម្ដាា�យឈ្មោះ���
ះ
ម៉៉ម សែ�ត។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តទាំំ�ងអស់់ចំនួ
ំ ន
ួ ៦នាាក់់
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សមូូ ហភាាពដោ�ោយខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ហូូបបាយរួួ ម, រស់់នៅ�ៅ

រួួ ម និិងធ្វើ�កា
�ើ ារងាាររួួ ម។ របស់់របររបស់់ប្រ�ជាាជន ដូូចជាា
ស្រូ�ូវ អង្កករ រួួ មទាំំ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�វូ បានខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមយកទៅ�ៅដាាក់់នៅ�ៅសហករណ៍៍ ធ្វើ�ជា
�ើ ាកម្មមសិទ្ធិិ�រួ
ិ ួ ម។

កាាលនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនពីីទីីក្រុ�ុងមក
រស់់នៅ�ៅតាាមទីីជនបទវិិញ។ ប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សជាាច្រើ�ើ�នបាន

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ចូូលមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�� រួួ មមាានទាំំ�ងបងថ្លៃ�ៃ

ខ្ញុំំ��ក៏៏គ្មាា�នជីវិី ិតអាាចរស់់បានដល់សព្វវ
់
ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះដែ�រ។ ខ្ញុំំ��មិនិ

ពេ�ទ្យយនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ និិងមិិ នទាាន់់បានប្រ�ឡងចូូលក្រ�បខណ្ឌឌ

ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ប្រើ��ើ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�កា
�ើ ារងាារគ្មាា�នពេ�លសម្រា�ាក

របស់់ខ្ញុំ ំ��ឈ្មោះ���
ះ ណ សាាមិិ ត្តត។ បងថ្លៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំ ំ��គឺឺជាានិិស្សិិ�ត
ឡើ�ើយ។ ប្រ�ជាាជនដែ�លជម្លៀ�ៀ�សមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

មួួ យចំំនួនត្រូ�
ួ
ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សបន្តតឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់
នៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា�។ កាារជម្លៀ�ៀ�សនេះ�ះគឺឺខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាមសហករណ៍៍ ប្រ�ភេ�ទទីី១ ទីី២ និិង
ទីី៣។ សហករណ៍៍ ប្រ�ភេ�ទទី១
ី គឺឺសម្រា�ាប់់ ប្រ�ជាាជនពេ�ញ
សិិទ្ធិិ� ឬ ប្រ�ជាាជនមូូលដ្ឋាា�ន ដោ�ោយសាារប្រ�ជាាជនទាំំ�ងនេះ�ះ

មិិ នជាាប់់ ពាាក់់ ព័័ន្ធជា
ធ ាមួួ យទាាហាាន លន់់ នល់់ និិងជាា
កសិិករក្រី�ី ក្រ� ធ្វើ��ស្រែ�
ើ �ចម្កាា�រ គ្មាា�នប្រ�វត្តិិ�សិិក្សា�ាបាន

ច្រើ�ើ�ន។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅសហករណ៍៍ ទី១
ី នេះ�ះ មិិ នសូវូ លំំបាក
ទេ� អ្នន កទាំំ�ងនេះ�ះមាានសិិទ្ធិិ�តាាមដាាន និិងចាាប់់ កំំហុុស
ប្រ�ជាាជននៅ�ៅសហករណ៍៍ ទីី២ និិង ទីី៣។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅ
សហករណ៍៍ ទីី២ និិងទីី៣ គឺឺជាាប្រ�ជាាជនមិិ នពេ�ញសិិទ្ធិិ�
ឬហៅ�ៅថាា ប្រ�ជាាជនថ្មីី�ដោ�ោយសាារអ្នន កទាំំ�ងនេះ�ះធ្លាា�ប់់

ជាាប់់ ពាាក់់ព័ន្ធ
័ ជា
ធ ាមួួ យទាាហាាន លន់់ នល់់ និិងមាានតួួនាាទីី

កាារងាារធំំ រស់់នៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រ�មទាំំ�ងជាាអ្នន កមាានកាារ

សិិក្សា�ាបានខ្ពពង់់ ខ្ពពស់។
់ អ្នន កទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់
តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើកា
� ារងាារហួួសកម្លាំំ��ង មិិ នឲ្យ�អាាហាារហូូបគ្រ�ប់់

គ្រា�ាន់់ និិងទទួួលកាាររើ�ើសអើ�ើងពីីប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�ន។

ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ជាាជនថ្មីី�មាានកំំហុុស ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនឹឹងយក

ទៅ�ៅធ្វើ��ទា
ើ ារុុណកម្មម ឬយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលតែ�ម្ដដង។
ចំំពោះ�ះ�កន្លែ�ែងដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅឃុំំ� គឺឺនៅ�ៅគុុក

ក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ដែ�លជាាកន្លែ�ែងធ្វើ�ទា
�ើ ារុុណកម្មម បង្អអត់់អាាហាារ
និិងជាាកន្លែ�ែងសម្លាា�ប់់ មនុុស្សស។

ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបែ�ងចែ�កឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅសហ-

ករណ៍៍ ទីី២ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ជាាប់់ ពាាក់់ព័័ន្ធជា
ធ ាមួួ យបង
ណ សាាមិិ ត្តត ដែ�លជាានិិស្សិិ�តពេ�ទ្យយនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ។ ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបានបញ្ជូូ�ន ខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់ នៅ�ៅភូូ មិិ មហាាសេ�នាា
ដោ�ោយមិិ នឲ្យ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងស្វាា�យឡើ�ើយ។
ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ របស់់ខ្ញុំ��ំឈ្មោះ���
ះ សុុខ ។ គាាត់់មិិនសូវូ

កាាចទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើគាាត់់កាាចនោះ�ះ� ខ្ញុំំ�� និិងបងថ្លៃ�ៃរបស់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បានរស់់នៅ�ៅជួួបជុំំ�ជាាមួួ យគ្រួ�ួសាារនោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយសាារ
ឡើ�ើយ គឺឺនៅ�ៅរដូូវវស្សាា� ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវទៅ�ៅភ្ជួួ�រស្រែ�� និិងកាាប់់

គាាស់់ដីីដាំំ�ដំំណាំំ�។ ជួួនកាាលខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ��កា
ើ ារនៅ�ៅស្រុ�ុក

ក្រោ��ោម ឬវាាលទំំនាាប ហើ�ើយជួួនកាាលទៅ�ៅធ្វើ��កា
ើ ារនៅ�ៅ
ព្រៃ�ៃលើ�ើភ្នំំ�។ នៅ�ៅខែ�ស្ទូូ�ង ប្រ�ធាានកងដាាស់់ខ្ញុំឲ្យំ�� �ងើ�ើបទៅ�ៅ

ភ្ជួួ�រដីីតាំំ�ងពីីម៉ោ�ោ�ង១១យប់់ គឺឺប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារគ្មាា�នពេ�ល

សម្រា�ាកឡើ�ើយ។ កាាលនោះ�ះ�មាានមិិ ត្តតភក្តិិ�រួួមកងរបស់់ខ្ញុំំ��
មួួ យ ចំំ នួ នបានដួ
ួ
ួ លសន្លលប់់ នៅ�ៅកន្លែ�ែងធ្វើ��ើកាារតែ�ម្តតង

ព្រោះ��ះ�តែ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារហួួសកម្លាំំ��ង ហើ�ើយអាាហាារក៏៏មិិន

បានហូូបគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ចំំណែ�ករដូូវប្រាំ�ង
ំ ប្រ�ធាានកងឲ្យ�ខ្ញុំំ��
ជីីកប្រ�ឡាាយ រែ�កដីី នៅ�ៅតាាមកាារដ្ឋាា�នផ្សេ�េងៗ។

នៅ�ៅពេ�លមាានកាារប្រ�ជុំំ�ធំំៗម្តតងៗ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ ន
ដែ�លឲ្យ�យើ�ើងចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�ទេ� ព្រោះ��ះ�កាារងាាររបស់់ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមថ្នាា�ក់់លើ�ើសុុទ្ធតែ�លា
ធ
ាក់់កាារណ៍៍ ទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ��ត្រឹ�ឹម
តែ�ទទួួលកាារងាារបន្តតពីីប្រ�ធាានកងប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ប្រ�ធាានកងដាាក់់ផែ�នកាារជីីកប្រ�ឡាាយ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ជីីក
ប្រ�ឡាាយ បើ�ើធ្វើ�ើ�ស្រែ��ត្រូ�ូវទៅ�ៅធ្វើ��ស្រែ�
ើ � និិងធ្វើ��កា
ើ ារកាាប់់

គាាស់់ដីដាំំ�ដំ
ី
ណាំំ�
ំ
ពោ�ោត ដំំឡូង
ូ និិងដំំណាំំ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
នៅ�ៅពេ�លមាានប្រ�ជុំំ�ជាាក្រុ�ុមតូច
ូ ៗ ជាាប្រ�ធាានក្រុ�ុមតែ�ងតែ�

ប្រា�ប់់ ដល់់សមាាជិិកក្នុុ�ងកងឲ្យ�ខិិតខំធ្វើំ ��កា
ើ ារយ៉ាា�ងណាា

ឲ្យ�បានល្អអ។ ចំំពោះ�ះ�កាារងាារគឺឺខ្ញុំ ំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�តា
�ើ ាមផែ�នកាារ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អាាហាារ ចុុងភៅ�ៅមិិ នដែ�លឲ្យ�យើ�ើងហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�។ ខ្ញុំំ��
ទទួួលបានរបបអាាហាារតែ�ពីីរពេ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��ក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ
គឺឺពេ�លថ្ងៃ�ៃ និិងពេ�លល្ងាា�ច ចំំណែ�កឯពេ�លព្រឹ�ឹកគឺឺគ្មាា�ន

បាយសូូម្បីី�តែ�មួួ យគ្រា�ាប់់ ។ ខ្ញុំំ��មើ�ើលអង្កករឃើ�ើញមាាន

ពេ�ញៗឃ្លាំំ��ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�យើ�ើងហូូបឆ្អែ�ែតទេ�
គឺឺឲ្យ�ហូូបបបរខាាប់់ លាាយជាាមួួ យសម្លលព្រ�លឹឹតប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។

ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងឈឺឺ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�យើ�ើងទៅ�ៅសម្រា�ាកនៅ�ៅ

ពេ�ទ្យយ ហើ�ើយពេ�ទ្យយនឹឹងផ្តតល់់អាាហាារឲ្យ�យើ�ើងហូូប។ កាាល
នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ឈឺម្តត
ឺ ង ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��ទៅ�ៅសម្រា�ាក

នៅ�ៅពេ�ទ្យយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ក្រោ��ោកពីីដេ�ក គឺឺមាានតែ�
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

បបរប្រ�មាាណ៣ ទៅ�ៅ ៤ស្លាា�បព្រា�ាដែ�លពេ�ទ្យយទុុកឲ្យ�ខ្ញុំំ��

ជាាមួួ យនឹឹងកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ��ើ

ិ
ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ខំំប្រឹ�ឹងហូូបបបរដើ�ើម្បីី�មាានកម្លាំំ��ងបន្តតជីីវិត

បែ�ក និិងបាញ់់ផ្លោ�ោ�ងដាាក់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកបង្កករឲ្យ�

ហូូប។ ទោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ហូូបឬមិិ នហូប
ូ ក៏៏ពេ�ទ្យយមិិនខ្វវល់ពី
់ ខ្ញុំ
ី ំ��ដែ�រ។
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��គិិតថាាបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនហូប
ូ ទេ�ច្បា�ាស់់ជាាស្លាា�ប់់
ដោ�ោយសាារអត់់ឃ្លាា�នមិិនខាាន ។

នៅ�ៅអំំ ឡុុងឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញប្រ�ជាាជនមួួ យចំំនួន
ួ
ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមដោ�ោយសាារអ្ននកទាំំ�ង

នោះ�ះ�ដឹឹងថាា នឹឹងត្រូ�ូវស្លាា�ប់់ បើ�ើ បន្តតរស់់នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា
ទៀ�ៀត។ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ភាាគច្រើ�ើ�នគឺឺជាាអ្ននកដែ�លចេះ�ះដឹឹង

ជាាមន្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គគ ម ចាាស់់ និិង អ្នន ក ជាាប់់ ពាាក់់ ព័័ ន្ធ ធ
ជាាមួួ យទាាហាាន លន់់ នល់់។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��
១៩៧៩ មាានកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�រវាាងកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

កាារនៅ�ៅកំំពង់់ យោ�ោល។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់

មាានមនុុស្សសស្លាា�ប់់ អស់ជា
់ ាច្រើ�ើ�ននាាក់់។ អ្ននកដែ�លស្លាា�ប់់

ទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមដឹឹកយកទៅ�ៅកប់់ ទាំំ�ង
យប់់ ។ អ្ននកដែ�លស្លាា�ប់់ សុុទ្ធតែ�ជា
ធ
ាបងប្អូូ�នខ្មែ�ែរដែ�លខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមចាាប់់ យកទៅ�ៅធ្វើ��ក
ើ ងទ័័ព។ ខ្ញុំំ��បានបាត់់បង់់ បង
ប្រុ�ុសបង្កើ�ើ�តម្នាា�ក់់ និិងបងថ្លៃ�ៃម្នាា�ក់់ឈ្មោះ���
ះ ណ វ៉ាា�ន់់ណាា
ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ យកទៅ�ៅធ្វើ��ក
ើ ងទ័័ព។ ក្រោ��ោយ
ពេ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ ខ្ញុំនិ
ំ�� ង
ិ ប្រ�ជាាជនបានមក
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឃុំំ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។

ជីីម សុុខគាា និិស្សិិ�តស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ប្រ�គល់់កញ្ចចប់់ អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍
ជូូន ឃួួន ឃឹឹមម៉៉ន រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រា�ាច ឃុំំ�ស្រែ��រនោ�ោង
ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(ជីីម សុុខគាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ដោ�យសារតែ�ភាពក្រិ�ិន ប្រ�ធានកងឲ្យយខ្ញុំំ��
នៅ�កងកុុមាររហូូ តដល់់ អាយុុ ១៧ឆ្នាំំ�
ហួួ ស៊ីី �ណា ត

ហួួ ស៊ីី� ណាាត (ខាាងឆ្វេ�េង)និិស្សិិ�តស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកម្ពុុ� ជាា សម្ភាា �សន៍ ៍ យិិន អឿ�ឿន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦១
ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃតាាខាាប ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តាា�កែ�វ

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ���
ះ យិិន អឿ�ឿន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� កើ�ើត

នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃតាាខាាប ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តាា�កែ�វ។

អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១។
(ហួួ ស៊ីី�ណាាត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បច្ចុុ�ប្បបន្ននខ្ញុំ ំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឃុំំ�ដដែ�ល។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុក

កាាលពីីនៅ�ៅកុុមាារ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី១០សង្គគម

មាានម្តាា�យឈ្មោះ���
ះ ប្រៀ��ៀប សឿ�ឿង។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�ត

ក្មេ�េងៗចូូលរៀ�ៀនទេ�គឺឺសិិស្សសត្រូ�ូវរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាវត្តត

ឈ្មោះ���
ះ ព្រំ�ំ អៀ�ៀម ស្លាា�ប់់ តាំំ�ងតែ�ពីីខ្ញុំ ំ��កើ�ើតបាន៣ខែ� និិង

ចំំនួន
ួ ៤នាាក់់ (ប្រុ�ុស២នាាក់់ និិងស្រី�ី២នាាក់់) ហើ�ើយខ្ញុំំ��
គឺឺជាាកូូ នច្បបងនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។ ខ្ញុំំ��មាានប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ���
ះ

ប៉ែ�ែន ខន អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូ មិិឃុំំ�ជាាមួួ យគ្នាា�
ហើ�ើយយើ�ើងមាានកូូនចំំនួន
ួ ៤នាាក់់ (ប្រុ�ុស១នាាក់់ និិង
ស្រី�ី៣នាាក់់)។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ចាាស់់។ នៅ�ៅសម័័ យនោះ�ះ�មិិ នសូវូ មាានសាាលាាសម្រា�ាប់់

លោ�ោក។ ខ្ញុំំ��បានចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅវត្តតនិិគ្រោ��ោធាារាាម ដែ�ល

ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងថ្មម ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តត
តាាកែ�វ។ នៅ�ៅសម័័ យនោះ�ះ� ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឃុំំ�
របស់់ខ្ញុំ ំ��រស់់នៅ�ៅសុុខសប្បា�ាយដោ�ោយមិិ នមាានសង្គ្រា�ា�ម
ឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់មក លន់់ នល់់ ធ្វើ��រដ្ឋ
ើ ប្រ�ហា
ឋ
ារទម្លាា�ក់់
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្ដដម សីីហនុុ ចេ�ញពីីតំណែំ �ងបណ្តាា �ល

ចម្លើ�ើ�យ ធ្វើ�ទា
�ើ ារុុណកម្មម និិងសម្លាា�ប់់ មនុុស្សស។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ប្រ�ជាាជនខ្លះះ�ទៀ�ៀតចូូលធ្វើ�ើជា
� ាឈ្លលបកាារពាារភូូមិិ ខ្លះះ�ទៀ�ៀត

បុុរស ស្រ្តី�ី� ក្មេ�េង ចាាស់់ ប្រុ�ុស ស្រី�ី រួួ មជាាមួួ យប្រ�ជាាជនថ្មីី�

ឲ្យ�ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរត់់ចូូលព្រៃ�ៃតស៊ូូ�ជាាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម

កាាន់់អាាវុុធដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង លន់់ នល់់។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��នៅ�ៅកុុមាារនៅ�ៅឡើ�ើយ។

បែ�ងចែ�កប្រ�ជាាជនឲ្យ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ហើ�ើយ
(ប្រ�ជាាជន ១៧ មេ�សាា) ធ្វើ�កា
�ើ ារងាារផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ កាាល
នោះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ១៧ឆ្នាំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��មាានរូូ ប

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឃុំំ�របស់់ខ្ញុំំ�� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�ត

រាាងតូូចល្អិិ�ត (ក្រិ�ិន) ទើ�ើបប្រ�ធាានកងខ្មែ�ែក្រ�ហមចាាត់់

តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧៣មក រួួ មមាាន រចនាាសម្ព័័�ន្ធធបក្សស

សម័័ យនោះ�ះ� ប្រ�ជាាជនថ្មីី� (ប្រ�ជាាជន ១៧ មេ�សាា) ធ្វើ��ើ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទីីតាំំ�ងមណ្ឌឌ លឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ល័័យពូូជ

ដ្ឋាា�ន)។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជនដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

ប្រ�ជុំំ�កិិច្ចកា
ច ារសំំខាាន់់ៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នទាាន់់មាានកាារឃុំំ�ឃាំំ�ង

ណូូ វ៉ាា� គឺឺជាាតួួកុុន រួួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀត។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលគ្រ�ប់់ គ្រ�ង់់ និិងជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនចេ�ញពីី

ប្រ�មាាណ២០០ម៉ែ�ែត្រ� បណ្តើ��ើ រមកកាាន់់គុុកក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់។

នោះ�ះ�មណ្ឌឌ លឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់

ក្រ�ហមប្រើ��ើឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ��កា
ើ ារងាាររែ�កដីី ធ្វើ��ស្រែ�
ើ �គ្មាា�នពេ�ល

ឲ្យ�មាានរចនាាសម្ព័័�ន្ធធដឹឹកនាំំ�តាាមមូូ លដ្ឋាា�នរំដោះ�ះ�
ំ
ចាាប់់

តាំំ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅ និិងធ្វើ��កា
ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ។ នៅ�ៅ

កាាររៀ�ៀបចំំកិិច្ចកា
ច ារសម្ងាា�ត់់ និិងស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ ជាាដើ�ើម។

កាារងាារលំំបាកជាាងប្រ�ជាាជនចាាស់់ (ប្រ�ជាាជនមូូ ល

សាាសន៍៍ក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ បច្ចុុ�ប្បបន្ននធ្វើ�ជា
�ើ ាកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់

ជម្លៀ�ៀ�សមកពីីទីីក្រុ�ុង ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញ ណុុ ប ណែ�ម និិង គីីម

និិងសម្លាា�ប់់មនុុស្សសនៅ�ៅឡើ�ើយ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧៥

ខ្មែ�ែក្រ�ហម ចងអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ជាាខ្សែ�ែដែ�លមាានបណ្តោ�ោ�យ

ទីីក្រុ�ង
ុ មកកាាន់់ទីីជនបទដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ស្រែ�
�ើ �ចម្កាា�រ នៅ�ៅពេ�ល

ចេ�ញពីីកងកុុមាារ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅកងយុុវជន។ ខ្មែ�ែរ

បានប្រែ�ែក្លាា�យទៅ�ៅជាាកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់ឃុំំ�ឃាំំ�ង កន្លែ�ែងសួួរ

សម្រា�ាក និិងផ្តតល់់អាាហាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ហូូបមិិ នសាាកសមនឹឹង

ផ្ទះះ�របស់់ យិិន អឿ�ឿន នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃ
តាាខាាប ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់

ខេ�ត្តាា�កែ�វ។ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។
(ហួួ ស៊ីី�ណាាត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ពលកម្មមឡើ�ើយ។ បបរមួួ យខ្ទះះ�ធំំ ចុុងភៅ�ៅដាាក់់អង្កករតែ�

កាារសួួរចម្លើ�ើ�យ និិងសម្លាា�ប់់ មនុុស្សសរយ:ពេ�លមួួ យឆ្នាំំ��។

មួួ យវែ�កប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ�� បណ្តាា �លឲ្យ�ខ្ញុំំ��បាក់់កម្លាំំ��ងរហូូតដល់ខ្ញុំ
់ ំ��

ដែ�លក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បានស្គាា�ល់់ឈ្មោះ���
ះ មឿ�ឿន។

៣កំំប៉ុុ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។ ចុុងភៅ�ៅចែ�កបបរឲ្យ�ខ្ញុំំ��មួួយពេ�លតែ�
ិ
គិិតថាាខ្ញុំំ��មិិនមាានជីីវិតរស់
នៅ�
់ ៅតទៅ�ៅទៀ�ៀតឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�

កាារងាារធ្ងងន់់ពេ�ក និិងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ �ខ្ញុំំ��មាានជំំងឺឺញ័ររហូ
័
តម
ូ កដល់់

សព្វវថ្ងៃ�។
ៃ មូូលហេ�តុុដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើខ្ញុំឲ្យំ�� �ធ្វើ�ើកា
� ារងាារ
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ព្រោះ��ះ�តែ�បងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំ ំ��ពីីរនាាក់់ ម្នាា�ក់់ឈ្មោះ���
ះ
យោ�ោក គ្រី�ីត និិងម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ�� ព្រំ�ំ គ្រី�ី រត់់ទៅ�ៅប្រ�ទេ�ស

វៀ�ៀតណាាម ហើ�ើយត្រូ�ូវបានយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ខ្លួួ�ន

បាននៅ�ៅភូូ មិិតាាលាាក់់ រួួ ចហើ�ើយសម្លាា�ប់់ អ្ននកទាំំ�ងពីីរ
ចោ�ោល។ មេ�កងរបស់់ខ្ញុំ ំ��គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមាានចរិិក

កាាចសាាហាាវ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លប្រ�ជាាជនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុស

មេ�កងនាំំ�យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយមិិ នត្រា�ាប្រ�ណីី ឡើ�ើយ។
ប្រ�ជាាជនមិិ នអាាចលួួចហូប
ូ អាាហាារបានទេ� សូូម្បីី�តែ�

ហូូបបាយហើ�ើយធ្វើ�ឲ្យ
�ើ �បាក់់ស្លាា�បព្រា�ាមួួ យក៏៏មាានទោ�ោស
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ជាាជនហ៊ាា�នលួួចអាាហាារហូូប ឈ្លលប

នឹឹងចាាប់់ ខ្លួួ�ននាំំ�យកមកគុុកក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើ
ទាារុុណកម្មម និិងសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលមិិ នខាាន។ ក្រោ��ោយពីី
សម្រា�ាកពីីកាារងាារ មេ�កងហៅ�ៅប្រ�ជាាជនមកប្រ�ជុំំ�ដើ�ើម្បីី�

អ្ននកសួួរចម្លើ�ើ�យនិិងសម្លាា�ប់់ មនុុស្សស មាានគ្នាា�ចំំនួនបី
ួ ី នាាក់់

មឿ�ឿន និិងបក្ខខពួួករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃតាាខាាប ឃុំំ�គុុស
ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតប្រ�ធាាន
គុុកខ្មែ�ែរក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សយកមនុុស្សសដែ�លជាាប់់ ទោ�ោស

នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ជួួយធ្វើ��ទា
ើ ារុុណកម្មមអ្នន កទោ�ោសផ្សេ�េង

ទៀ�ៀត។ អ្ននកសួួរចម្លើ�ើ�យ និិងសម្លាា�ប់់ អ្ននកទោ�ោសទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ� បានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅពេ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ
ឆ្នាំំ��១៩៧៩។

ខ្ញុំំ�� និិង តាាឆេ�ន អនុុប្រ�ធាានគុុកក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់

សម្រេ��ចចិិត្តតឈប់់ធ្វើ��កា
ើ ារងាារ ព្រោះ��ះ�តែ�មិិ នអាាចទ្រាំ�ំ�

ឃើ�ើញកាារធ្វើ�ើបា
� បប្រ�ជាាជន កាារធ្វើ�ើទា
� ារុុណកម្មម និិងកាារ

សម្លាា�ប់់ មនុុស្សសទៀ�ៀត ហើ�ើយម្យ៉ា�ា�ងទៀ�ៀតខ្មែ�ែរក្រ�ហម
លែ�ងទុុកចិិត្តតយើ�ើងទាំំ�ងពីីរនាាក់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ឆេ�ន ប្តូូ�រទៅ�ៅ
រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បានចូូលធ្វើ�ើជា
� ា
កងទ័័ពឈរជើ�ើងនៅ�ៅភ្នំំ�ដិិន ក្នុុ�ងស្រុ�ុកគិិរីវី ង្សស។ នៅ�ៅទីី

នោះ�ះ�មាានកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�រវាាងកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិង

និិយាាយពីីកាារខិិតខំធ្វើំ �កា
�ើ ារងាារឲ្យ�បានល្អអ និិងឲ្យ�អង្គគកាារ

កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាានបីី កង

ក្រោ��ោកម៉ោ�ោ�ង៣ទៀ�ៀបភ្លឺឺ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��កា
ើ ារងាារបន្តតទៀ�ៀត។

ដោ�ោយមាានមេ�បញ្ជាាកាាររបស់់ខ្ញុំ ំ��ឈ្មោះ���
ះ តាាមុុត។ នៅ�ៅ

ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំ��ចូូលធ្វើ�ើ�ជាា

វៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅស្ពាា�នស្លាា�គូូបណ្តាា �លឲ្យ�ស្លាា�ប់់ កងទ័័ពខ្មែ�ែរ

ពីីគុុកក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ ទៅ�ៅកាាន់់ភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងព្រី�ីងខាាងលិិច

ព្រៃ�ៃអស់់ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��វិិលត្រ�ឡប់់មកភូូមិិកំំណើ�ើតវិិញ។

តែ�ម្នាា�ក់់ឯងប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើទា
� ារុុណកម្មម

លំំបាកព្រោះ��ះ�តែ�នៅ�ៅធ្វើ��ស្រែ�
ើ �រួួ ម ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លបាន

យកដែ�កឃ្នាា�បមកៀ�ៀបដៃ�អ្ននកទោ�ោសដើ�ើម្បីី�សួួរចម្លើ�ើ�យ

រកអាាហាារតាាមស្រុ�ុកផ្សេ�េងៗ។ រំំលងបានពីីរឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយ

ពេ�ញចិិត្តត។ ម៉ោ�ោ�ង១១យប់់ទើ�ើបខ្ញុំំ��បានសម្រា�ាក ហើ�ើយត្រូ�ូវ

ពល កងពលទីី១០ កងពលទីី៣០ និិងកងពលទីី៥០

នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ដែ�លខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅគឺឺមាានកាារដ្ឋាា�នចំំនួនពី
ួ ីរ។

ចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ មាានកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�ជាាមួួ យនឹឹងកងទ័័ព

នីីរសាារ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ចេះ�ះជិះះ�សេះ�ះ។ ខ្ញុំយ
ំ�� កសំំបុុត្រ�

ក្រ�ហមអស់់ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានរត់់ចូូល

ដែ�លជាាកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់កាារ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�កា
�ើ ារងាាររត់់សំបុុត្រ�នេះ�
ំ
ះ

ស្ថាា�នភាាពគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ ំ��ក្រោ��ោយឆ្នាំំ��១៩៧៩ មាានកាារ

សួួរចម្លើ�ើ�យប្រ�ជាាជន និិងសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ផលយើ�ើងត្រូ�ូវចែ�កគ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ហូូបមិិ នបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ក៏៏ដើ�ើរ

យកត្បូូ� ងចបមកវាាយ យកខ្សែ�ែរឹឹតក និិងយកចំំពុះះ�ទុុង

ិ
មកទើ�ើបខ្ញុំំ��មាានស្រែ�� និិងធ្វើ�ស្រូ�ើ �ូវបានហូូបគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់វិញ

មកចាាក់់ អ្ននកទោ�ោស។ ប្រ�ធាានគុុកក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់មាាន
ឈ្មោះ���
ះ អោ�ោម អាាន។ ខ្ញុំំ��មើ�ើលឃើ�ើញពីីកាារធ្វើ�ើទា
� ារុុណកម្មម

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ហើ�ើយខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅជុំំ�គ្រួ�ួសាារសុុខសាាន្តតចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�ល
នោះ�ះ�មក។
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

យឹឹង យុុ យ ៖ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកខ្ញុំំ��ទៅ�អប់់ រំំច្រើ�ើ�ន
ដង ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំ ណាងល្អអ នៅ�រស់់ជីីវិិត
កាន់់ សុុ ខភាព

កាាន់់ សុុខភាាព (ខាាងឆ្វេ�ង
េ ) និិស្សិិ�តស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ប្រ�គល់់កញ្ចច ប់់
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូន យឹឹង យុុយ (ខាាងស្តាំំ��) រស់់នៅ�ៅភូូមិិ
ត្រ�ពាំំ�ងស្វាា�យ ឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។

(ញ៉ាា�ញ់់ ធីីប/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កាាលខ្ញុំំ��នៅ�ៅវ័័យកុុមាារ ម្ដាា�យឪពុុករបស់់ខ្ញុំ ំ��មាាន
ជីីវភាាពខ្វះះ�ខាាតយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ ឪពុុកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំ ំ��ប្រ�កប

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ���
ះ យឹឹង យុុយ កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៤៦។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ

ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងស្វាា�យ ឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់

ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ���
ះ ឡាាង យឹឹង ម្ដាា�យ

ឈ្មោះ���
ះ ណីី អង់់ ។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន៨នាាក់់ ប្រុ�ុស៥នាាក់់
និិងស្រី�ី៣នាាក់់ ។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ ំ��ឈ្មោះ���
ះ
ម៉ីី� លៀ�ៀង
មាានអាាយុុ៧៤ឆ្នាំំ��។ ក្រោ��ោយពេ�លរៀ�ៀបកាារយើ�ើង
មាានកូូន៥នាាក់់ កូូនម្នាា�ក់់បានស្លាា�ប់់ និិងកូូនម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត
មាានសតិិមិិនល្អអ និិងពិិកាារភ្នែ�ែក។
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របរធ្វើ�ើ�ស្កករត្នោ�ោ�ត និិងកាាប់់ ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�ត តាំំ�ងពីីខ្ញុំ ំ��នៅ�ៅ

ក្មេ�េង។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិនសូវូ ពិិបាកក្នុុ�ងកាាររកម្ហូូ�បទេ�។ ខ្ញុំំ��
រកត្រី�ី ក្ដាា�ម ខ្យយង តាាមត្រ�ពាំំ�ង ហើ�ើយចែ�កតាាមគ្រួ�ួសាារ
១០ទៅ�ៅ២០គ្រួ�ួសាាដើ�ើម្បីី�ហូូប។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទី៩
ី នៅ�ៅ

សាាលាាអង្គគជុំំ� បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំ��បានចូូលបួួសរៀ�ៀននៅ�ៅវត្តត
អង្គគជុំំ�។ កាាលសម័័ យនោះ�ះ� មេ�ភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ ំ��មាានឈ្មោះ�ះ��

ណុុប បន្ទាា�ប់់មកឈ្មោះ���
ះ ទល់់ សុុខ, អែ�ល សឿ�ឿ, តួួន តែ�ម
និិង ចាាន់់ ជីីម។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��សឹឹក ហើ�ើយរៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធ។ ខ្មែ�ែរ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅឃុំំ�ឃាំំ�ង និិងអប់់ រំខ្ញុំ
ំ ំ�� ហើ�ើយក៏៏

បន្ទាា�ប់់ ពីី ប្រ� ពន្ធធរ បស់់ ខ្ញុំ ំ��សម្រា�ាលកូូ នបាន ១០ថ្ងៃ�ៃ ។

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទប្រ�កាាន់់ខ្ញុំ ំ��ថាា

ក្រ�ហមចោ�ោទប្រ�កាាន់់ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ ំ��ថាា បានលួួច ស្លាា� ម្លូូ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ ំ��ទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ� និិងយក
ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅអប់់ រំជា
ំ ាច្រើ�ើ�នលើ�ើក។ លើ�ើកទីីមួួយ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
យកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដល់់សាាលាាឃុំំ�នៅ�ៅប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង១២យប់់

ក៏៏បានដោះ�ះ�លែ�ងខ្ញុំឲ្យំ�� �រួួ ចខ្លួួ�ន។ ពីីរថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ
ោយមក អ្នន ក
ដែ�លធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួ យខ្ញុំំ��បានប្រា�ប់់ ខ្ញុំ ំ��ថាា មិិ ត្តតឯងល្អអហើ�ើយ

ដែ�លបានត្រ�ឡប់់មកវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិត្តតឯងទៅ�ៅដល់់
ក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់

ខេ�ត្តតតាាកែ�វ គឺឺច្បា�ាស់់ជាាស្លាា�ប់់ ហើ�ើយ។ លើ�ើកទីី២ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមមកហៅ�ៅខ្ញុំំ��ម្តតងទៀ�ៀតដោ�ោយប្រា�ប់់ ថាាទៅ�ៅចូូលរួួម

មីី ទ្ទីី�ញ ដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ជាាល្បិិ�ចកុុហករបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ ខ្ញុំនិ
ំ�� ង
ិ លើ�ើកទីី៣ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រា�ប់់ ខ្ញុំ ំ��ថាាទៅ�ៅ
មីី ទ្ទីី�ញដដែ�ល។

មួួ យរយៈៈក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំ��
ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�កា
�ើ ារងាារខាាងផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ច។
ច ខ្ញុំំ��ដឹឹកអង្កករចេ�ញ
ពីីសាាលាាឃុំំ�តាាភេ�ម ទៅ�ៅចែ�កតាាមសហករណ៍៍ នៅ�ៅ

ដោះ�ះ�លែ�ងខ្ញុំឲ្យំ�� �មកភូូមិិវិិញ។

ធ្វើ��ើខុុសសីីលធម៌៌ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��ប៉ះះ�ពាាល់់នាារីីនៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោង

បាយ។ ខណៈៈពេ�លនោះ�ះ� មាាននាារីី២នាាក់់ដែ�លជាាអ្នន ក
ស្គាា�ល់់គ្នាា�ជាាមួួ យខ្ញុំំ�� និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកភូូមិិជាាមួួ យគ្នាា�

បានពឹឹងពាាក់់ខ្ញុំឲ្យំ�� �ជួួយវែ�កសក់់ឲ្យ�គាាត់់បន្តិិ�ចព្រោះ��ះ�គាាត់់
កំំពុុងធ្វើ��ត្រី�
ើ ី ហើ�ើយដៃ�របស់់គាាត់់ប្រ�ឡាាក់់ស្រ�កាាត្រី�ី។
សក់់របស់់គាាត់់បានគ្រ�បភ្នែ�ែករបស់់គាាត់់ ហើ�ើយពេ�ល

នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនដឹង
ឹ ថាាមាានឈ្លលបមកស៊ើ�ើប
� កាារណ៍៍ នៅ�ៅក្បែ�ែរ

នោះ�ះ�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លយប់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមហៅ�ៅខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

ចូូលរួួមមីីទ្ទីី�ញ និិងបញ្ជាាឲ្យ�ខ្ញុំំ��រើ�ើសម្ភាា�រប្រើ��ើប្រា�ស់់ចេ�ញ

ឲ្យ�អស់់ពីអង្គ
ី
គភាាព ដោ�ោយបាននិិយាាយថាា អ្ននកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ជាាមនុុស្សសប្រុ�ុស ហើ�ើយអ្នន កដាំំ�បាយជាានាារីីនៅ�ៅកន្លែ�ែង
ជាាមួួ យគ្នាា�គឺឺជាារឿ�ឿងមួួ យដែ�លមិិ នសមរម្យយ។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមយកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដាាក់់គុុក និិងព្រ�មាានខ្ញុំំ�� រួួ ចហើ�ើយក៏៏
ដោះ�ះ�លែ�ងខ្ញុំំ��មកវិិញ។

ខ្ញុំំ��ជួួបកាារលំំបាកយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងស្វាា�យ ភូូមិិបាខុុងខាាងលិិច និិងភូូមិិបាខុុង

ចាាត់់ខ្ញុំឲ្យំ�� �ហូូបបាយរួួ មក្នុុ�ងសហករណ៍៍ និិងធ្វើ��កា
ើ ារងាារ

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានអ្នន កមូូ លដ្ឋាា�នចូលម
ូ
កថ្មីី� សូូមឲ្យ�ខ្ញុំំ��រាាយ

សម្រា�ាលកូូនបាន១ខែ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើឲ្យ�ទៅ�ៅសែ�ងដីី

ខាាងកើ�ើត។ កាាលនោះ�ះ�មេ�កងរបស់់ខ្ញុំ ំ��បាននិិយាាយថាា

កាារណ៍៍ មកខាាងសហករណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានចំំណែ�ក
អង្កករបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ ឮដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�រាាយកាារណ៍៍ ប្រា�ប់់

មេ�កងថាា មាានអ្នន កថ្មីី�ចូូលមកបន្តតបន្ទាា�ប់់ ទោះ�ះ�បីី ជាាមិិ ន
មាានអ្នន កថ្មីី�ចូូលមកក៏៏ដោ�ោយ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��គិិតថាាអង្កករដែ�ល

ទទួួលបាននោះ�ះ�មាានចំំនួនតិ
ួ ិចតួួចពេ�ក និិងបរិិភោ�ោគ

មិិ នបានឆ្អែ�ែតឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��បានលួួចបន្ថែ�ែមចំំនួនមនុុស្សស
ួ

ដើ�ើម្បីី�ទទួួ លបានអង្កករច្រើ�ើ� ន ឲ្យ�អ្នន ក ដែ�លធ្វើ�ើ�កាារងាារ
ហត់់នឿ�ឿយ បានហូូបប្រ�សើ�ើរជាាងមុុនបន្តិិ�ច។ ស្រា�ាប់់ តែ�

ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ឈឈប់់ ខ្ញុំ ំ��លែ�ងឲ្យ�ដឹឹកអង្កករ

ចេ�ញពីីឃ្លាំំ��ងទៀ�ៀត។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមរកឃើ�ើញថាា នៅ�ៅសល់់
អង្កករច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតាាមភូូមិិដែ�លមិិនសមនឹង
ឹ ចំំនួនមនុុស្សស
ួ

ដែ�លខ្ញុំំ��បានរាាយកាារណ៍៍ ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកតាាមចាាប់់ ខ្ញុំំ��
យកទៅ�ៅសួួរចម្លើ�ើ�យ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចោ�ោទខ្ញុំំ��ថាា ខ្ញុំំ��ចង់់

បានអង្កករច្រើ�ើ� នក្បបត់់ គោ�ោលកាារណ៍៍ របស់់ អង្គគ កាារ។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លើ�ើកទំំនប់់ប្រ�ឡាាយ។ ចំំណែ�កប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ ំ��ដែ�លទើ�ើប

ធ្វើ��ឲ្យើ �ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ ំ��មាានជំំងឺឺស្បូូ�ន និិងទាាស់់សរសៃ�។
សំំណាាងល្អអម្ដាា�យក្មេ�េកខ្ញុំំ��ចេះ�ះក្បួួ�នថ្នាំំ��បុុរាាណ ហើ�ើយរក

ថ្នាំំ��មកដាំំ�ទឹឹកឲ្យ�ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំ ំ��ផឹឹកទើ�ើបបានធូូរស្បើ�ើ�យ។ នៅ�ៅ

សម័័ យនោះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងធ្វើ��កា
ើ ារងាារមិិ នបានល្អអ
និិងគ្មាា�នកាារខិិតខំប្រឹ�
ំ ឹ ងប្រែ�ែង ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�ហូូប

បាយឡើ�ើ យ។ ពេ�លស្ទូូ�ងស្រូ�ូវម្តតងៗប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ ំ��ត្រូ�ូវ
រក្សា�ាទុុកចំំណងកណ្ដាា �ប់់ ព្រោះ��ះ�ពេ�លប្រ�ធាានកងឃើ�ើញ
អ្ននកស្ទូូ�ងមាានចំំណងកណ្តាា �ប់់ច្រើ�ើនគឺ
� មេឺ �កងតែ�ងតែ�កោ�ោត

សរសើ�ើរ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើខ្ញុំឲ្យំ�� �រែ�កដីីដោ�ោយកំំណត់់
ចំំនួន
ួ ២ទៅ�ៅ៣ម៉ែ�ែត្រ�គីីបក្នុុ�ង១ថ្ងៃ�។
ៃ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�កា
�ើ ារគ្មាា�នពេ�ល

សម្រា�ាកឡើ�ើយ គឺឺខំប្រឹ�
ំ ឹ ងឲ្យ�បានគ្រ�ប់់ ចំំនួន
ួ ។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង
១២ពេ�លចេ�ញពីីធ្វើ�កា
�ើ ារខ្ញុំំ��មកហូូបបាយ រួួ ចហើ�ើយត្រូ�ូវ

ចូូលធ្វើ�ើ�កាារវិិញ។ នៅ�ៅពេ�លយប់់ មេ�កងបានហៅ�ៅទៅ�ៅ
ប្រ�ជុំំ�ទៀ�ៀត។ រាាល់់ពេ�លដែ�លប្រ�ជុំំ�ម្ដដងៗ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

យើ�ើងប្ដេ�េជ្ញាា�ថាា យើ�ើងត្រូ�ូវស្ម័័�គ្រ�ស្មោះ���
ះ តស៊ូូ� និិងសាាមគ្គីី�

អង្គគកាារចាាប់់ យកអ្ននកលួួចទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៅ�ៅអប់់ រំលើ�ើ
ំ កទីី១

មហាាលោ�ោតផ្លោះ�ះ�� មហាាអស្ចាា�រ្យ� ដោ�ោយមិិ នឲ្យ�យកកូូន

អង្គគកាារនឹឹងយកអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្រាំ�ំ�ងតាា

គ្នាា�ក្នុុ�ងម៉ោ�ោ�ងធ្វើ��កា
ើ ារដោ�ោយគោ�ោរពតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍

ចៅ�ៅធ្វើ�ជា
�ើ ាបង្អែ�ែក ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយល់់ថាាគឺឺរឿ�ឿងដើ�ើម្បីី�
ដោះ�ះ�សាារសម្រា�ាប់់ អ្ននកដែ�លខ្ជិិ�លធ្វើ�ើកា
� ារ។ នៅ�ៅសម័័ យ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាានកាារប្រ�ជុំំ�ធំំក្នុុ�ង១ទៅ�ៅ២ខែ�ម្តតង។

កាារហូូបចុុកនៅ�ៅសម័័ យនោះ�ះ� មិិ នបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់
ទេ� ខ្ញុំំ��ហូូបតែ�បបរលាាយជាាមួួ យសម្លលរប្រ�លិិត។ កាារ
បរិិភោ�ោគគឺឺមិិនសាាកសមជាាមួួ យកាារប្រើ��ើកម្លាំំ��ងពលកម្មម

ទេ�។ យើ�ើងហូូបតិិចតូច
ូ តែ�ធ្វើ�ើកា
� ារងាារច្រើ�ើ�ន និិងគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�

តវ៉ាា�ឡើ�ើយ។ ពេ�លយើ�ើងហូូបល្ងាា�ចរួួ ចហើ�ើយ ប្រ�ធាាន
សហករណ៍៍ ដើ�ើរសួរថា
ួ ា ឆ្ងាា�ញ់់ឬអត់់? ឬឆ្អែ�ែតទេ� ? ប្រ�សិិន

បើ�ើយើ�ើងឆ្លើ��យ
ើ ថាា មិិ នឆ្ងាា�ញ់់ មិិ នឆ្អែ�ែត ល្ងាា�ចឡើ�ើងអង្គគកាារ
មកយកយើ�ើងទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ� ហើ�ើយពាាក្យយថាារៀ�ៀន

សូូត្រ�ដែ�លអង្គគកាារប្រើ��ើនោះ�ះ�គឺឺជាាកាារយកមនុុស្សសទៅ�ៅ
វាាយធ្វើ��បា
ើ ប ឬសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។

នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�� មាានកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម

ចំំពោះ�ះ�មិិត្តតណាាដែ�លលួួចបេះ�ះផ្លែ�ែដូូង ឬលួួចដំឡូ
ំ ូ ង។

និិងធ្វើ��កា
ើ ារណែ�នាំំ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើមាានលើ�ើកទីី២ គឺឺ

ចាាន់់មិិនខាាន។ នៅ�ៅសម័័ យនោះ�ះ�ប្រ�ជាាជននិិយាាយតៗ
គ្នាា�ថាា ដៃ�ព័័ទ្ធពី
ធ ក្រោ��
ី ោយ បណ្ដោ�ោ�យទៅ�ៅលិិច ព្រោះ��ះ�វាាជាា

ប្រ�យោ�ោគដែ�លអង្គគកាារនិិយាាយដើ�ើម្បីី�គំំរាាមប្រ�ជាាជន។

ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ ឃើ�ើញមនុុស្សសពីីរ ឬបីី នាាក់់ ដែ�លឈ្លលបចាាប់់ យក
ទៅ�ៅវាាយសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅគុុកក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់។

ក្រោ��ោយពេ�ល ថ្ងៃ�៧
ៃ មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ កូូនរបស់់ខ្ញុំំ��
ម្នាា�ក់់ឈ្មោះ���
ះ ឡាាង ជឹឹន ហៅ�ៅ រឿ�ឿង គឺឺជាាឈ្មោះ���ដែ�ល
ះ
អង្គគកាារដាាក់់ងាារឲ្យ�ពេ�លចូូលកងនាារីីបានស្លាា�ប់់។ កូូន

ស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំ ំ��បានដើ�ើរធ្វើ�ើ�កាារងាារចល័័តតាាមកង ហើ�ើយ
បាត់់ខ្លួួ�នតាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។ ខ្ញុំំ��ទទួួលដំណឹ
ំ ឹ ងមកថាា

កូូនរបស់់ខ្ញុំ ំ��ស្លាា�ប់់ នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ� ហើ�ើយអ្នន កខ្លះះ�និិយាាយថាា

កូូនខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់ ព្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវគេ�យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ។ សព្វវថ្ងៃ�ខ្ញុំ
ៃ ំ��
នៅ�ៅសល់់កូូន៤នាាក់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមាានតែ�៣នាាក់់ទេ� ដែ�លពឹឹង

ពាាក់់បានព្រោះ��ះ�កូូនម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតមាានជំំងឺឺសរសៃ�ប្រ�សាាទ

រួួ មទាំំ�ងងងឹឹ តភ្នែ�ែក។ ខ្ញុំនិ
ំ�� ង
ិ ប្រ�ពន្ធធនៅ�ៅមើ�ើលថែ�កូូនពិកា
ិ ារ
ដែ�លជាាកាារងាារលំំបាកសម្រា�ាប់់ យើ�ើង។

វាាលនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

(លីី កុុកឆាាយ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

គំំ នុំំ�សងសឹឹកដែ�លមិិនអាចរំំលត់់ បាន
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�

សុុខ សុុផល ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍អំ
៍ ំ ពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វនៅ�ៅក្នុុ�ងរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដល់់លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� នាាយកកម្មមវិិធីីអប់់រំ ំ
ពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា។ ភូូមិិក្រាំ�ំ�ងវែ�ង ឃុំំ�
ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��

២០២១។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មិិ នខុុសពីប្រ�ជា
ី
ាជនមូូ លដ្ឋាា�នឯទៀ�ៀតក្នុុ�ងភូូមិិក្រាំ�ំ�ង

វែ�ង និិងភូូមិិដទៃ�ទៀ�ៀតក្នុុ�ងឃុំំ�ជាាងដែ�កឡើ�ើយ សុុផល
ត្រូ�ូ វ បានដកហូូតសិិ ទ្ធិិ�ពីី ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�នមកជាា
ប្រ�ជាាជនបញ្ញើ�ើ� បន្ទាា�ប់់ពីគា
ី ាត់់បានជាាប់់ ក្នុុ�ងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង

នៅ�ៅទួួ លម្រេ��ញអស់់រយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ��គត់់ គឺឺ ពីីថ្ងៃ�ៃ
ទីី១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៤ រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�មករាា

ឆ្នាំំ��១៩៧៥។ ទោ�ោសកំំហុុសនៃ�កាារចាាប់់ ខ្លួួ�ន គឺឺ «សន្តិិ�
សម្ព័័�ន្ធធ» ដែ�លសំំដៅ�ៅលើ�ើកំំហុុសឆ្គង
គ សីីលធម៌៌ និិងភ្នាា�ក់់
ងាារចាារកម្មមខ្មាំំ��ង (សេ�.អ៊ីី�.អាា) របស់់អាាមេ�រិិក។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ សុុផល នៅ�ៅតែ�ចាំំ�មិិ នភ្លេ�េច
ិ ងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង និិងនៅ�ៅតែ�
ឡើ�ើយពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍ជីវិី តក្នុុ�

មាានចិិត្តតខឹង
ឹ សម្បា�ារជាាមួួ យ ម៉ែ�ែន ពុុត ជាាកងសន្តិិ�សុុខ
ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ដែ�លបានធ្វើ�ើទា
� ារុុណកម្មមគាាត់់ធ្ងងន់ធ្ងងរ
់
រហូូតបន្សសល់់ទុុកស្លាា�កស្នាា�មដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ស្ទើ�រ�ើ

តែ�គ្រ�ប់់ ពាាក្យយដែ�ល សុុផល បាននិិយាាយប្រា�ប់់ យើ�ើង

គាាត់់នៅ�ៅតែ�មាានកំំហឹង
ឹ ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅចំំពោះ�ះ�កម្មាា�ភិិបាល
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជាាពិិសេ�សអ្នន កដែ�លពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារចាាប់់

ខ្លួួ�នគាាត់់មកដាាក់់ ក្នុុ� ងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ងទួួលម្រេ��ញ។ គំំនុំំ�
សងសឹឹកដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងចិិត្តតគាាត់់ គឺឺមិិនត្រូ�ូវបានរំំលត់់
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីី ជាា ម៉ែ�ែន ពុុត ត្រូ�ូវបានសម្លាា�ប់់ កាាលពីីខែ�

ទៅ�ៅប្រ�គល់់ឲ្យ�វាា ខ្ញុំំ��ពិិតជាាចង់់ សម្លាា�ប់់ អាាឃឹឹម ចោ�ោល

បាននិិយាាយថាា គាាត់់នៅ�ៅតែ�ចង់់សម្លាា�ប់់ ពុុត ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់

សំំលៀ�ៀងកាំំ�បិិ តផ្គាា�ក់់រួួចហើ�ើយ ប្រុ�ុងនឹឹងដើ�ើរចេ�ញទៅ�ៅ

មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ រួួ ចមកហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ។ សុុផល
ដៃ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនចង់់បញ្ចេ�េញគំំនុំំ�នេះ�ះជាាមួួ យក្រុ�ុម
គ្រួ�ួសាារសាាច់់ញាាតិិរបស់់ ពុុត ឡើ�ើយ។

បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ សុុផល នៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល

មាានកម្លាំំ��ងពលំំមាំំ�មួួន មិិ នខុុសពីពេ�លដែ�លគា
ី
ាត់់នៅ�ៅ

វ័័យក្មេ�េងឡើ�ើយ។ សុុផល បានជិះះ�កង់់ ចាាស់់របស់់គាាត់់
កាាត់់វាាលស្រែ��ពីីផ្ទះះ�របស់់គាាត់់ក្នុុ�ងភូូមិិក្រាំ�ំ�ងវែ�ង មក

ជួួបយើ�ើងនៅ�ៅភូូមិិអង្គ្រ�រង ដើ�ើម្បីី�និយា
ិ ាយរឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិត
របស់់គាាត់់។ ជាាមួួ យនឹឹងកាាយវិិកាារធ្វើ�ើត្រា�
� ាប់់ ពេ�លដែ�ល

គាាត់់ត្រូ�វូ ពុុត ធ្វើ�ទា
�ើ ារុុណកម្មម សុុផល បានរំំឭកឡើ�ើងវិិញ

យ៉ាា�ងច្បា�ាស់់ និិងហាាក់់នៅ�ៅថ្មីី�ៗ។ «ស្តាា�យណាាស់់ដែ�ល
អាាពុុត វាាស្លាា�ប់់ បាត់់ កុំំ�អីី ត្រូ�វូ របស់់ខ្ញុំ ំ��ហើ�ើយ» នេះ�ះជាាកាារ

លើ�ើកឡើ�ើងរបស់់ សុុផល ក្នុុ�ងពេ�លធ្វើ�ើសម្ភា
�
ា�សន៍។
៍ អ្ននក
ភូូមិិពីរបី
ី ីនាាក់់ដែ�លអង្គុុ�យនៅ�ៅជិិតៗ សុុផល បានបញ្ចេ�េញ
យោ�ោបល់់តិចតួ
ិ ចដែ�រពី
ួ
ភា
ី ាពឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ ពុុត ដែ�ល

ពាាក្យយសម្តីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះអាាចបញ្ជាាក់់បានថាា អ្វីី�ដែ�ល

សុុផល កំំ ពុុងរៀ�ៀបរាាប់់ គឺឺជាារឿ�ឿងរ៉ាា�វពិិតដែ�លមិិន

ក្នុុ�ងពេ�លនោះ�ះ� តែ�ខ្ញុំំ��ទប់់ ចិិត្តតទាាន់់។ មកដល់់ផ្ទះះ� ខ្ញុំំ��បាន
កាាន់់ផ្ទះះ�វាា។ តែ�ម្តាា�យឪពុុកខ្ញុំឃា
ំ�� ាត់់ខ្ញុំ ំ��មិិនឲ្យ�ទៅ�ៅទេ� ព្រោះ��ះ�
គាាត់់ប្រា�ប់់ថាា គ្រួ�សា
ួ ារយើ�ើងអាាចស្លាា�ប់់ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ដោ�ោយ

សាារតែ�ខ្ញុំ។
ំ�� អ៊ីី�ចឹឹងហើ�ើយ! ខ្ញុំំ��ចេះ�ះតែ�ទ្រាំ�ំ�ទាំំ�ងលំំបាកទ្រាំ�ំ�
រហូូតដល់់ពេ�លបែ�កឆ្នាំំ��១៩៧៩»។

ភ្លាា�មៗក្រោ��ោយថ្ងៃ�រំៃ ដោះ�ះ�
ំ
៧ មករាា ១៩៧៩ និិងក្នុុ�ង

ពេ�លដែ�លស្រុ�ុកភូូមិិកំំពុុងត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ
សុុផល បានស្វែ�ែងរក ឃឹឹម និិង ពុុត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនបាន
ជួួបអ្ននកទាំំ�ងពីីរដូចបំ
ូ ំ ណងឡើ�ើយ។ ឃឹឹម បានរត់់ភៀ�ៀស

ខ្លួួ�នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងបាត់់តាំំ�ងពីីមាានកាារជ្រួ�ួល

ច្រ�បល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិនាាចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ហើ�ើយបាត់់
ដំំណឹឹងសូូន្យយឈឹង
ឹ រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�។
ៃ ចំំណែ�ក ពុុត

ត្រូ�ូវបានបាញ់់សម្លាា�ប់់ចោ�ោលនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកទន្លេ�េមេ�គង្គគ ក្នុុ�ង

ពេ�លដែ�ល ពុុត បានលោ�ោតចេ�ញពីីទូូកចម្លលងទាំំ�ងដៃ�

ជាាប់់ ចំំ ណ ងចូូ លទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹ ក ទន្លេ�េក្នុុ�ងគោ�ោលបំំ ណ ង
សម្លាា�ប់់ ខ្លួួ�ន។

អាាចលាាក់់ បាំំងបានពីីសកម្មមភាាពសាាហាាវឃោ�ោរឃៅ�ៅ

រយៈៈពេ�លជាាង៤២ឆ្នាំំ�� នៃ�កាារដួួលរលំំរបបខ្មែ�ែរ

ត្រ�បែ�ក។

នៅ�ៅតែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចិិត្តតគំនិ
ំ តរ
ិ បស់់គាាត់់ជាានិិច្ច។
ច ស្លាា�កស្នាា�ម

នៃ�កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមថ្នាា�ក់់មូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅស្រុ�ុកកំំពង់់

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ សុុផល ត្រូ�ូវ
បានដោះ�ះ�លែ�ងចេ�ញពីីមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង។ ពុុត ជាាអ្នន ក

ក្រ�ហមបានកន្លលងផុុតទៅ�ៅ គំំនុំំ�សងសឹឹងរបស់់ សុុផល

ដែ�លបន្សសល់់ទុុកពីីកាារធ្វើ�ើទា
� ារុុណកម្មមរបស់់ ពុុត នៅ�ៅតែ�

អាាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងច្បា�ាស់់ ហើ�ើយស្លាា�កស្នាា�មទាំំ�ង

សរសេ�រលិិខិតដោះ�ះ�លែ�
ិ
ងមួួ យច្បា�ាប់់ រួួ ចប្រ�គល់់ឲ្យ�

នេះ�ះបានរំំឭកគាាត់់ជាារៀ�ៀងរហូូតពីីទង្វើ�ើ�ររបស់់ ពុុត និិង

ឃឹឹម។ និិយាាយដល់់ឈ្មោះ���នេះ�
ះ
ះ សុុផល បានសំំដែ�ង

របស់់គាាត់់ប្រា�ប់់ យើ�ើងដោ�ោយក្តីី�សោ�ោមនស្សស ហើ�ើយកាារ

និិយាាយដូូច្នេះ�ះ�ថាា៖ «អាា ម៉ែ�ែន ឃឹឹម គឺឺមនុុស្សសតែ�ម្នាា�ក់់

ឡើ�ើងព្រ�មគ្នាា� និិងត្រូ�ូវបានបង្ហើ�ើ�បប្រា�ប់់ គាាត់់ឲ្យ�ដឹឹងជាាមុុន

ប្រា�ប់់ ទៅ�ៅកងសន្តិិ�សុុខស្រុ�ុកឲ្យ�មកចាាប់់ ខ្លួួ�នខ្ញុំយ
ំ�� កទៅ�ៅ

មួួយទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ក្នុុ�ងកាារពិិចាារណាា

សុុផល កាាន់់មកប្រ�គល់់ឲ្យ�ប្រ�ធាានភូូមិិឈ្មោះ���
ះ ម៉ែ�ែន

ឃឹឹម មកលើ�ើរូូ បគាាត់់។ សុុផល បានរំំឭកពីីកាារចងចាំំ�

ឲ្យ�ដឹឹ ង ពីី កាារផ្ទុះះ��កំំ ហឹ ង
ឹ សាារជាាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត។ គាាត់់

ិ របស់់គាាត់់សម្រា�ាប់់កាារអប់់រំំ ក៏៏ត្រូ�ូវបានធ្វើ��ើ
ចងក្រ�ងខ្សែ�ែជីីវិត

គត់់ដែ�លបានរាាយកាារណ៍៍ ពីីទោ�ោសកំំហុុសឆ្គង
គ របស់់ខ្ញុំំ��

ិ បស់់ សុុផល គឺឺជាាមេ�រៀ�ៀនបន្ថែ�ែម
ដែ�រ។ សាាច់់រឿ�ឿងជីីវិតរ

កាាលពីីឆ្នាំំ��១៩៧៤»។ សុុផល បានរំំឭកទៀ�ៀតថាា គាាត់់
ពិិតជាាមាានចិិត្តតចង់់សងសឹឹក ម៉ែ�ែន ឃឹឹម ម្នាា�ក់់ ទៀ�ៀត

ព្រោះ��ះ� ឃឹឹម គឺឺជាាដើ�ើមចមនៃ�កាារចាាប់់ ខ្លួួ�នគាាត់់។ សុុផល
និិយាាយបន្តតថាា៖ «ពេ�លដែ�លខ្ញុំយ
ំ�� កសំំបុុត្រ� អាាពុុត
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ឲ្យ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅពីី «គំំនុំំ�សងសឹឹក និិងកាារផ្សះ�ះផ្សា�ាដែ�លមិិន

អាាចខ្វះះ�បាន»។ តើ�ើក្មេ�េងៗជំំនាាន់់ក្រោ��ោយដែ�លបានដឹឹង
រឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិតរបស់់ សុុផល គិិតយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េចចំំពោះ�ះ�
គំំនុំំ�សងសឹឹកដែ�លមិិ នអាាចរំំលត់បានបែ�
់
បនេះ�ះ?

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ហិិន អ៊៊ក ៖
រត់់ គេ�ចពីីការតាមចាប់់ របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ង៉ាាន់់ វីីន
ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ���
ះ ហិិន អ៊៊ក អាាយុុ៧៩ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិ

លីីញ៉ាា
� ឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ ឪពុុក
របស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
ពេ�ជ្រ� ឃិិន (ស្លាា�ប់់ ) និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ��

នូូ ង៉ែ�ែ
ត (ស្លាា�ប់់ )។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តទាំំ�ងអស់់
ចំំនួួន៧នាាក់់ ប្រុ�ុស៤នាាក់់ និិងស្រី�ី៣នាាក់់។ នៅ�ៅអាាយុុ
២១ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំបានរៀ�
��
ៀបកាារប្រ�ពន្ធធដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ�� អ៊ុុ� ក
សៀ�ៀង អាាយុុ៧៧ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងស្វាា�យ ឃុំំ�
តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំកក់
� ់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ បច្ចុុប្បបន្ននខ្ញុំំ
រ�� ស់់នៅ�ៅ
�
ខាាងប្រ�ពន្ធធ ហើ�ើយយើ�ើងមាានកូូនចំំនួន
ួ ៧នាាក់់ (ប្រុ�ុស
៣នាាក់់ និិងស្រី�ី៤នាាក់់) ចំំណែ�កកូូនម្នាា�ក់់បានស្លាា�ប់់។

តាំំ�ងពីីកុុមាារខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត និិងធ្វើ�ើ�ជាាកូូនសិស្សស
ិ
ព្រះ�ះសង្ឃឃនៅ�ៅវត្តតអង្គគជុំំមា
� ានលក្ខខណ៍៍។ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់

ទីី២នៅ�ៅសាាលាាវត្តតគុុស ស្ថិិត
� ក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំង
� ថ្មម ឃុំំ�គុុស
ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ ខ្ញុំំ�� បួួ សរៀ�ៀននៅ�ៅវត្តតអង្គគជុំំ�

មាានលក្ខខណ៍៍ចំំនួន
ួ ៣វស្សាា� រហូូតដល់់អាាយុុ២១ឆ្នាំំ�ទើ� �ើប
សឹឹក និិងមករៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធ។ ពេ�លនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

របស់់ខ្ញុំមិ
��ំ ិ នមាានព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ចលាាចលទេ� ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ប្រ�ពន្ធធ
រស់់នៅ�ៅដោ�ោយសុុខសាាន្តតដូូចក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារដទៃ�ទៀ�ៀត
ដែ�រ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ មាានកាារធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង

លន់់ នល់់ ដែ�លទម្លាា�ក់់សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ
ចេ�ញពីីអំំណាាច នៅ�ៅម្តុំំ�� ផ្សា�ារអង្គគតាាសោ�ោម។

ង៉ាា�ន់់ វីីន (ខាាងស្តាំំ��) និិស្សិិ�តស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ប្រ�គល់់កញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍ជូ
៍ ន
ូ ហិិន អ៊៊ក អាាយុុ
៧៩ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិលីញ៉ាា�
ី
ឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ក
ុ ត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ
ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។ (ង៉ាា�ន់់ វីីន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មស្រា�ាវជ្រា�ាវរក
ប្រ�វត្តិិ�រូូ បអ្ននកដែ�លបានធ្វើ�ើ�ទាាហាានតស៊ូូ�ជាាមួួ យក្រុ�ុម

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ ខ្ញុំំជា
�� ាមួួ យបងប្អូូ�ន៣នាាក់់ ទៀ�ៀត
របស់់សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់
បានចូូ លព្រៃ�ៃម៉ាា
�គីី តស៊ូូ�ជាាមួួ យ សម្តេ�េចព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម
ចោ�ោល។ ខ្ញុំំបាន
��
រត់់គេ�ចខ្លួួ�នរហូូតដល់់ខាាងលិិចអង្គគតាា
សីីហនុុ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំ�ងជាាមួួ យកងទ័័ពរបស់់ លន់់ សោ�ោម ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្មែ�រែ ក្រ�ហមស្ទាា�ក់់ចាាប់់ បាន។ សំំណាាងល្អអ
នល់់។ បន្ទាា�ប់់ ពីីរបប លន់់ នល់់ ត្រូ�ូវបានផ្តួួ�លរំំលំំខ្ញុំ��ំ
បាត់់បង់់បងប្អូូ�ន៣នាាក់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ពខ្មែ�រែ ក្រ�ហម
ប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួ យទាាហាាន លន់់ នល់់។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ខ្ញុំំមិ
�� ិ នត្រូ�វបានខ្មែ�
ូ
រែ ក្រ�ហមចាាប់់យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ទេ�។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅធ្វើ�ើកា
� ារជួួសជុុលផ្លូូ�វបាក់់បែ�ក

នៅ�ៅឃុំំ�តាានីី ក្នុុ�ងស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ ខេ�ត្តតកំំពត។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ធ្វើ�ើ�កាារជួួសជុុលផ្លូូ�វបានមួួយឆ្នាំំ�� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានដកខ្ញុំំ��
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិងអ្ននកជួួសជុុលផ្លូូ�វជាាមួួ យខ្ញុំំចំំនួ
�� ន
ួ ៨នាាក់់ ទៀ�ៀតទៅ�ៅ

ក្រ�ហម។ ខ្ញុំំនាំំ
�� កូ
� ូនៗរត់់ចេ�ញពីីសហករណ៍៍ ។ ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �ដំំណើ�
ើ
ើរ

ពីីឃុំំ�តាានីី ទៅ�ៅដល់់ភ្នំ�លា
ំ ាក់់ បង្កកប់់។ ខ្ញុំំភិ
�� ិតភ័័យព្រោះ��ះ�
ខ្លាា�ចខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតទៅ�ៅវាាយ

អ្ននករួួ មដំំណើ�ើ រផ្សេ�េងទៀ�ៀត សង្កេ�េតឃើ�ើញសភាាពកាារ

រហូូតមកដល់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ និិងបាត់់ដំំបង។ ខ្ញុំំនិ
ិ
កាាន់់ម៉ាា
�ស៊ីីនអា
� ារឈើ�ើ ។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដោ�ោយថ្មើ�រើ� ជើ�ើង
�� ង
ស្ងងប់់ ស្ងាា�ត់់ ក៏៏នាំំ�កូូនៗ និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារដើ�ើរត្រ�ឡប់់មក

បូូ រផង់់ ស្ថិិត
� នៅ�ៅជិិតផ្សា�ារត្រ�ពាំំ�ងអណ្តើ�ើ�ក ក្នុុ�ងភូូមិិទួល
ួ
សម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកធ្វើ�ើ�កាារ
ខ្លឹឹ�ង ឃុំំ�អូូរសាារាាយ ស្រុ�ុកត្រាំ�ំកក់
� ់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ វិិញ។
នៅ�ៅរោ�ោងម៉ាា
�ស៊ីីនអា
� ារឈើ�ើ ខ្ញុំំនាំំ
�� កូ
� ូនៗរបស់់ខ្ញុំទៅ��ំ �ៅជាាមួួ យ

នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ ខ្ញុំំជួ
�� ួបកងទ័័ពក្មេ�េងៗ។ កងទ័័ពទាំំ�ងនោះ�ះ�
ដែ�រ។ កន្លែ�ែងកាាន់់ម៉ាា
�ស៊ីីអា
� ារឈើ�ើ នោះ�ះ�នៅ�ៅបូូ រផង់់ ស្ថិិត
�
ស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ�។ កងទ័័ពទាំំ�ងនោះ�ះ�
នៅ�ៅជិិតផ្សា�ារត្រ�ពាំំ�ងអណ្តើ�ើ�ក ក្នុុ�ងភូូមិិទួួលខ្លឹឹ�ង ឃុំំ�អូូរ
សាារាាយ ស្រុ�ុកត្រាំ�ំកក់
� ់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយក

ឈើ�ើ មកឲ្យ�ខ្ញុំំអា
�� ារដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ជា
ើ ារោ�ោង ធ្វើ�ើ�ជាាក្តាា� និិងធ្វើ�ើ�

ទទួួលខ្ញុំនិ
��ំ ង
ិ ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំ��ំ និិងផ្តតល់់អាាហាារឲ្យ�ហូូបចុុក
គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ កងទ័័ពក្មេ�េងៗទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�បាននាំំខ្ញុំ
� ឆ្លល
��ំ ង

តាាមផ្លូូ�វជាាតិិលេ�ខ៤ ដើ�ើម្បីី�មកស្រុ�ុកជួបជុំំ
ួ គ្រួ�
� សា
ួ ាររបស់់
ជាាផ្ទះះ�ល្វែ�ែង។ អ្ននកកាាន់់ម៉ាា
�ស៊ីី�នអាារឈើ�ើ ជាាមួួ យខ្ញុំំមា
�� ាន
ខ្ញុំំវិ�� ិញ។
ចំំនួួន៩នាាក់់ ។ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺ សុុទ្ធធតែ�អ្ននកធ្លាា�ប់់ធ្វើ��ើ
ទាាហាានក្នុុងរបប
លន់់ នល់់។ បន្ទាា�ប់់មកខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់
�
តាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�� �សាាងសង់់អាាងទឹឹកដើ�ើម្បីី�យកទឹឹកស្រោ��ោចចម្កាា�រ

ក្រោ��ោយពេ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅក្រោ��ោយ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លរស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ស្រា�ាប់់។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

បានស្លាា�ប់់ និិងពីីរនាាក់់ ទៀ�ៀតបានបាត់់ខ្លួួ�ន រហូូតមកដល់់

ម្រេ��ច នៅ�ៅខាាងជើ�ើងបូូ រផង់់ ជាាមួួ យក្រុ�ុមសហករណ៍៍

អនុញ្ញា
ុ ត
ា ឲ្យ�ខ្ញុំំនាំំ
�� កូ
� ូនៗរបស់់ខ្ញុំម
��ំ ករស់់នៅ�ៅជាាមួួ យដែ�រ។

អ្ននកកាាន់់ម៉ាា�ស៊ីី�នអាារឈើ�ើ ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់ខ្ញុំខ្លះះ�នៅ�
��ំ
ៅ

កន្លែ�ែងអាារឈើ�ើ ដដែ�ល និិងខ្លះះ�ទៀ�ៀតបានបែ�កគ្នាា�ទៅ�ៅ
ធ្វើ�ើកា
� ារងាារដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ។
� សម្រា�ាប់់ កាារ

ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំបានបាត់
��
់បង់់សមាាជិិកបងប្អូូ�នធ្វើ�ើ�ជាា
ទាាហាាននៅ�ៅក្នុុ�ងរបប លន់់ នល់់ ចំំនួួន៣នាាក់់ គឺឺម្នាា�ក់់

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ខ្ញុំំមិ
�� ិ នបានទទួួលដំំណឹឹងពីីរកាារបាត់់ខ្លួួ�ន
របស់់បងប្អូូ�នខ្ញុំំទេ�� �។ ក្រោ��ោយឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ
របស់់ខ្ញុំរ��ំ ស់់នៅ�ៅសុុខសាាន្តត និិងប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។

ហូូបចុុកសម្រា�ាប់់ ខ្ញុំ��ំ គឺឺហូបតែ�បប
ូ
ររួួ មគ្នាា�ជាាមួួ យក្រុ�ុម
សហករណ៍៍ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំហូ
�� បមិ
ូ ិ នបានឆ្អែ�ត
ែ និិងមិិ ន
មាានកម្លាំំ��ងគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ធ្វើ�កា
�ើ ារទេ�។ ខ្ញុំំបានលួ
��
ចដកដំំឡូ
ួ
ង
ូ

តិិចតូច
ូ យកមកហូូប ប៉ុុ
�ន្តែ�ែត្រូ�ូវឈ្លលបតាាមទាាន់់។ ឈ្លលប
មិិ នបានចាាប់់ ខ្ញុំវា��ំ ាយធ្វើ�ើ�បាបទេ�។ ដោ�ោយសាារនឿ�ឿយហត់់
ខ្ញុំំបានលួ
��
ចសម្រា�
ួ
ាក។ ទីីតាំំ�ងកាារដ្ឋាា�នដែ�លខ្ញុំំស្គាា�ល់
��
មា
់ ាន
ពីីរកន្លែ�ែង គឺឺមួួយនៅ�ៅបូូ រផង់់ និិងមួួ យទៀ�ៀតនៅ�ៅចម្កាា�រ

ម្រេ��ចម្តុំំ�� ផ្សា�ារត្រ�ពាំំ�ងអណ្តើ�ើ�ក។ កាារដ្ឋាា�នរបស់់ខ្ញុំធ្វើ�
��ំ កា
�ើ ារ
មិិ នមាានកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម និិងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំ�ងទេ�។ ខ្ញុំំ��
បានឃើ�ើញឈ្លលបបញ្ជូូ�នមនុុស្សសចេ�ញពីីទីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារ
ទៅ�ៅបាត់់ៗ តែ�មិិនដឹង
ឹ ថាាបញ្ជូូ�នមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទៅ�ៅ

ទីីកន្លែ�ែងណាាទេ�។ ចំំណែ�កកាារសម្លាា�ប់់ មនុុស្សសខ្ញុំំមិ
�� ិ ន
ដែ�លឃើ�ើញទេ�។ ខ្ញុំំគ្រា�
�� ាន់់តែ�ដឹង
ឹ ថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�ន
មនុុស្សសទៅ�ៅបាត់់ៗ និិងគ្មាា�នដំំណឹឹ ងអ្វីី� ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ដល់់ដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ��
ឃើ�ើ ញ កងទ័័ ពវៀ�ៀតណាាមវាាយប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួ យ ខ្មែ�ែរ
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ហិិន អ៊៊ក នៅ�ៅខាាងមុុខផ្ទះះ�របស់់គាាត់់នៅ�ៅភូូមិិលីីញ៉ាា�

ឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ (ង៉ាា�ន់់ វីីន/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ពិិធី ីសម្ពោ�ោធចេ�តីីយ៍៍ រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធធ
ជនរងគ្រោះ��ះពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម៖

ប្រ�ជាជននាំយ
ំ កអដ្ឋិិ�ធាតុុសាច់់ ញាតិិដែ�លបានស្លាាប់់ មកតម្កកល់់ទុុកនៅ�
ចេ�តីីយ៍៍ ដែ�លទើ�ើបនឹង
ឹ សាងសង់់ រួួច
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�
“ពិិធីីក្រុ�ុងពលីី ឬក្រុ�ុងពាាលីី” ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ម្ចាា�ស់់
ទឹឹកម្ចាា�ស់់ដីីក្នុុ�ងកាារប្រា�រព្ធធធ្វើ��កម្មម
ើ វិិធីីប្រ�កប

ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�សុុខសប្បា�ាយ និិងគ្មាា�នឧបសគ្គគ
រាារាំំ�ង។ ព្រះ�ះសង្ឃឃសូូត្រ�មន្តតបង្សុុ�កូូលដើ�ើម្បីី�
ឧទ្ទិិ�សកុុសលដល់់វិិញ្ញាាណក្ខខន្ធ ធ អ្ននកដែ�លបាន

ចែ�កឋាានទៅ�ៅ ជាាពិិ សេ�សអ្ននកដែ�លបានបាត់់

បង់់ ជីីវិិតក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បន្ទាា�ប់់ មក

ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ចាាម និិងពុុទ្ធធបរិស័
ិ ័ទ
ដែ�លបានមកចូូលរួួមនាំំ�គ្នាា�ធ្វើ��ពិ
ើ ិធីីរាាប់់ បាត្រ�
ឧទ្ទិិ�សកុុសលជូូនញាាតិិសន្តាា�នរបស់់ខ្លួួ�នដែ�ល
បានចែ�កឋាានទៅ�ៅ។ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៧ ខែ�វិិច្ឆិ�កា
ិ ា

ឆ្នាំំ��២០២១ ភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់
ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដោ�ោយមាានកាារឯកភាាពពីីអាាជ្ញាា�ធរមូូ លដ្ឋាា�នក្នុុ�ង
ឃុំំ�ចាាម និិងពីីនាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅ

ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៧ ខែ�វិិច្ឆិ�កា
ិ ា ឆ្នាំំ�២
� ០២១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង បានរៀ�ៀបចំំកម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធដាាក់់ ឲ្យ�ប្រើ��ើ

ប្រា�ស់់សំំណង់់ចេ�តីីយ៍៍ និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកអំំពីី

កាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅលើ�ើទីីតាំំ�ង

«ទួួលធាាតុុ» ស្ថិិត
� នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់
ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ កម្មមវិិធីីនេះ�ះបានរៀ�ៀបចំំរួួ មគ្នាា�

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រវាាងអាាជ្ញាា�ធរមូូ លដ្ឋាា�ន ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិ និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាាសាាខាាខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ធ្វើ�ើ�ពិិ ធីី
សម្ពោ�ោ�ធ សូូត្រ�មន្តត បង្សុុ�កូូលឧទ្ទិិ�សកុុសលដល់់សាាច់់
ញាាតិិដែ�លបានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទៅ�ៅតាាម

ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ ប្រ�ពៃ�ណីី និិង សាាសនាារបស់់ខ្មែ�រែ ។
ស្ថិិ�តនៅ�ៅចំំកណ្តាា�លវាាលស្រែ��ខៀ�ៀវស្រ�ងាាត់់ ចេ�តីីយ៍៍

ពណ៌៌ ប្រ�ផេះ�ះ នៅ�ៅលើ�ើទួួលធាាតុុបានបង្ហាា�ញរូូ បរាាងកាាន់់
តែ�ច្បា�ាស់់ បន្ទាា�ប់់ ពីីទីីតាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបានថែ�រក្សា�ា និិង

បោ�សម្អាា�ត។ ស្ថិិ�តនៅ�ៅចម្ងាា�យប្រ�មាាណ២០ម៉ែ�ែត្រ�ពីី

ផ្លូូ�វលំំក្នុុ�ងភូូមិិ ប្រ�ជាាជនអាាចមើ�ើ លឃើ�ើញយ៉ាា
�ងច្បា�ាស់់
នូូវផ្ទាំំ�ង
� ពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកអំំពីីកាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងសំំណង់់ ចេ�តីីយ៍៍ដ៏ថ្មីី
៏ �សន្លាា�ងមួួ យនៅ�ៅ

លើ�ើទីីទួួល។ ដើ�ើមត្នោ�ោ�តប្រាំ�ំដើ�ើម ដុះះ�នៅ�ៅលើ�ើទីីទួួលនេះ�ះ
ដែ�លអាាចផ្តតល់់ជាាម្លលប់់ សម្រា�ាប់់ អ្ននកភូូមិិដែ�លមកជួួប

ជុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងមាានកៅ�ៅអីី និិងតុុធ្វើ�ើ�ពីីឥដ្ឋឋ និិងស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍
ចំំនួួនពីីរសម្រា�ាប់់ អង្គុុ�យនៅ�ៅក្បែ�ែរដើ�ើមត្នោ�ោ�តទាំំ�ងនេះ�ះ។

សួួនច្បា�ារចំំនួួនពីីរទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបានសាាងសង់់ ឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�
ដាំំ�ផ្កា�លម្អអ
ា
និិងមាានដើ�ើមផ្កាា�ត្រ�បែ�កព្រៃ�ៃចំំនួួន៨ដើ�ើម
ដុះះ�នៅ�ៅជុំំ�វិិញទីីតាំំ�ងទួួលនោះ�ះ�។

បន្តតពីីកម្មមវិិធីីសាាសនាា លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�
នាាយកកម្មមវិិធីីអប់់ រំំពីីអំំពើ�ប្រើ �ល័័យពូូជសាាសន៍៍បានជួប
ួ

សំំណេះ�ះសំំណាាលជាាមួួ យអាាជ្ញាា�ធរ និិងអ្ននកភូូមិិក្នុុ�ង
កម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធនេះ�ះ ដោ�ោយបានលើ�ើកឡើ�ង
ើ ពីីចំំណុុចសំំ
ខាាន់់ៗមួួ យចំំនួួន ដូូចជាា កាារធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តី�ីរាាយកាារណ៍៍

ត្រួ�ួសៗអំំពីីសកម្មមភាាពកាារងាារសាាងសង់់ ចេ�តីីយ៍៍ និិង
ផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ក កាារថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ម្ចាា�ស់ជំំនួ
់ យ
ួ
គឺឺទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍ
អន្តតរជាាតិិ ដែ�លបានឧបត្ថថម្ភភក្នុុ�ងកាារសាាងសង់់ ចេ�តីីយ៍៍
និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ក, កាារប្រ�កាាសអំំពីីកាារបង្កើ�ើ�ត

«សមាាគមអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម»
ជាាផ្លូូ�វកាារ និិងយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតសកម្មមភាាព

មួួ យចំំនួួនដើ�ើម្បីី�ជាាគំំនិិតក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រកាារសមាាគមនេះ�ះ

ជាាលើ�ើកដំំបូូងនៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�ន។ លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�
ស៊ីី� បានឲ្យ�ដឹឹងថាា លោ�ោក មុំំ� វ៉ែ�ែន ដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺជាា
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មេ�ឃុំំ�ចាាម គឺឺជាាប្រ�ធាានសមាាគមអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ហើ�ើយមេ�ភូូមិិទាំំង
� អស់់ក្នុុ�ងឃុំំ�ចាាម
គឺឺ ជាាសមាាជិិ ក របស់់ សមាាគមនេះ�ះ។

ក្នុុ� ងសេ�ចក្តីី�
ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ ដដែ�ល ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� បានលើ�ើកឡើ�ើង
ដែ�រពីីតួួ នាាទីី និិង ភាារកិិ ច្ចចរបស់់ សមាាគមក្នុុ� ងកាារ
សម្រេ��ចបាននូូវលទ្ធផលដែ
ធ
�លបានគ្រោ��ោងទុុក ក្នុុ�ងកាារ
បង្កើ�ើ� តវេ�ទិិ កាាសាាធាារណៈៈមួួ យចំំនួួនទាាក់់ ទងនឹឹង
កាារផ្តតល់់ឱកាាសដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ
“ពិិធីីក្រុ�ុងពលីី ឬក្រុ�ុងពាាលីី” ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ម្ចាា�ស់់ទឹឹកម្ចាា�ស់់ដីីក្នុុ�ងកាារ

ប្រា�រព្ធធធ្វើ��កម្មម
ើ វិិធីីប្រ�កបដោ�ោយសេ�ចក្តីី�សុុខសប្បា�ាយ និិងគ្មាា�ន ឧបសគ្គគ
រាារាំំ�ង។ ព្រះ�ះសង្ឃឃសូូត្រ�មន្តតបង្សុុ�កូូលដើ�ើម្បីី�ឧទ្ទិិ�សកុុសលដល់់

វិិញ្ញាាណក្ខខន្ធ ធ អ្ននកដែ�លបានចែ�កឋាានទៅ�ៅ ជាាពិិសេ�សអ្ននកដែ�លបានបាត់់

បង់់ជីីវិិតក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បន្ទាា�ប់់មក ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ចាាម
និិងពុុទ្ធធបរិស័
ិ ័ទដែ�លបានមកចូូលរួួមនាំំ�គ្នាា�ធ្វើ��ពិ
ើ ិធីីរាាប់់ បាត្រ�ឧទ្ទិិ�ស

កុុសលជូូនញាាតិិសន្តាា�នរបស់់ខ្លួួ�នដែ�លបានចែ�កឋាានទៅ�ៅ។ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៧
ខែ�វិិច្ឆិ�កា
ិ ា ឆ្នាំំ��២០២១ ភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក

ក្រ�ហម ទទួួលបានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារនិិយាាយ

ដោ�ោយចំំហរពីីប្រ�វត្តិិ�ឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក៏៏ដូចជា
ូ ា
កាារបញ្ចេ�េញមតិិយោ�ោបល់់របស់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ភាាពយុុត្តិិ�ធម៌៌

ដែ�លគួួរទទួួលបានបន្ទាា�ប់់ពីីតុុលាាកាារកាាត់់ទោ�ោសមេ�

ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ ទៅ�ៅកាាន់់ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់
ក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�កាារចងចាំំ�និង
ិ កាារផ្សះ�ះផ្សា�ា។ លើ�ើសពីី
នេះ�ះទៀ�ៀត សមាាជិិករបស់់សមាាគមទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបាន

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវពីីឈ្មោះ�ះ��អ្ននក

ដែ�លបានស្លាា�ប់់ និិងបាត់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅតាាមគ្រួ�ួសាារនីីមួួ យៗនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�

បង្ហាា� ញឲ្យ�ឃើ�ើ ញ ពីីឧក្រិ�ិ ដ្ឋ ឋកម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ ខ្មែ� រែ
ក្រ�ហមចំំពោះ�ះ�ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។ មុុននឹឹងបញ្ចចប់់ កម្មមវិិធីី
សម្ពោ�ោ�ធជាាផ្លូូ�វកាារនេះ�ះ លោ�ោកមេ�ឃុំំ�ចាាម និិងជាាប្រ�ធាាន
សមាាគមអ្ននករស់់ រាានមាានជីីវិិ ត ពីីរបបខ្មែ�ែរ ក្រ�ហម

បាននិិយាាយពីីចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ របស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�កាារ
ប្រ�គល់់ចេ�តីីយ៍៍ និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�កដល់់អាាជ្ញាា�ធរ និិង

ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិ ក៏៏ ដូចជា
ូ
ា ចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ចំំពោះ�ះ�
កិិ ច្ចចកាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសមាាគម ព្រ�មទាំំ�ងបានប្រា�ប់់ ពីី
កាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតក្នុុ�ងកាារថែ�រក្សា�ា និិងកាារពាារសំំណង់់

ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះឲ្យ�នៅ�ៅឋិិតថេ�រជាានិិរន្តតន៍៍។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត

ប្រ�ធាានសមាាគម មុំំ� វ៉ែ�ែន បានថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់

លោ�ោកនាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងម្ចាា�ស់់
ជំំនួួយ ដែ�លបានផ្តតល់់ជូូនអ្ននករស់់រាានមាានជិិវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�របស់់គាាត់់នូវចេ�តីីយ៍
ូ
៍ដ៏មា
៏ ានតម្លៃ�ៃ

ដែ�លមិិ នអាាចកាាត់់ថ្លៃ�ៃបាន។ លោ�ោកប្រ�ធាានសមាាគម

បានថ្លែ�ែងប្រា�ប់់ អ្ននកចូលរួ
ូ ួ មទាំំ�ងអស់់ពីីប្រ�វត្តិិ�របស់់គាាត់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លគាាត់់បានឆ្លលងកាាត់់ ដោ�ោយបាន
លើ�ើកឡើ�ើងពីីជីីវិិតជាាប់់ ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំ�ងទួួលម្រេ��ញ

ចុះះ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវពីីឈ្មោះ�ះ��អ្ននកស្លាា�ប់់ និិងបាត់់ខ្លួួ�ន

ពីីភាាពភ័័យរន្ធធត់់រហូូតដល់់គាាត់់ស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែកនិង
ិ យំំ

ត្រឹ�ឹមម៉ោ�ោ�ងប្រ�មាាណ១១កន្លះះ�ថ្ងៃ�ៃដដែ�ល បន្ទាា�ប់់ ពីីមាាន

ដែ�លកាារលើ�ើកឡើ�ង
ើ នេះ�ះធ្វើ�ើឲ្យ� �គាាត់់នឹកឃើ
ឹ �ើញឡើ�ើងវិិញ

ក្នុុ� ងរបបខ្មែ�ែរ ក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ� ងភូូ មិិ ដែ�លគាាត់់ កំំ ពុុ ង
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងគឺឺ ភូូមិិរោ�ោង។ កម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធ បានបញ្ចចប់់ នៅ�ៅ

ខ្សឹឹ�កខ្សួួ�លនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខចំំណោ�ោមអ្ននកចូូលរួួមទាំំ�ង

កាារពិិភាាក្សា�ាគ្នាា�បន្ថែ�ែមពីីយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនៃ�កាារថែ�រក្សា�ា

អស់់ ។ គាាត់់ បានបង្ហាា� ញពីីបទពិិ សោ�ោធន៍៍ឆ្លល ងកាាត់់
កាារលំំបាកលំំបិិ នក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បន្ទាា�ប់់ ពីី
ប្រ�សាាសន៍៍របស់់ប្រ�ធាានសមាាគមបញ្ចចប់់ សមាាជិិក
របស់់សមាាគមម្នាា�ក់់ ដែ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃគាាត់់បម្រើ��ើកាារជាា

មេ�ភូូមិិរោ�ោង ឈ្មោះ�ះ�� សំំ ឃាាង អាាយុុ៦៨ឆ្នាំំ�� បានឡើ�ើង
ធ្វើ�ើ�កាារចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ថាា គាាត់់សប្បា�ាយចិិត្តតជាាពន់់ពេ�ក

ដែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាាប្រ�គល់់ សំំណង់់

ចេ�តីីយ៍៍ និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីីកាារចងចាំំ�ដល់់
ភូូមិិរបស់់គាាត់់។ គាាត់់់�ក៏៏ធ្លាា�ប់់ជាាអ្ននកទោ�ោសខ្មែ�ែរក្រ�ហម

និិងកាារពាារសំំណង់់ ចេ�តីីយ៍៍ និិងភាាពងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ង

កាារចូូលមកកាាន់់ទីីតាំំ�ងទួួលធាាតុុ ដែ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃគឺឺជាា

ទីីតាំំ�ងសាាធាារណៈៈដែ�លហ៊ុំំ�ព័
� ទ្ធ
័ ដោធ �ោយដីីស្រែ��មាានម្ចាា�ស់់
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងមួួ យចំំនួួន។ តាាមកាារឲ្យ�ដឹឹងពីីប្រ�ជាាជនក្នុុ�ង

ភូូមិិ និិងមេ�ភូូមិិរោ�ោងថាា ម្ចាា�ស់់ដីីស្រែ��ដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅ
ក្បែ�ែរនោះ�ះ�បានចូូ លរួួ មបរិិ ច្ចាា�កផ្នែ�ែកខ្លះះ� នៃ�ដីីស្រែ��
កម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់គាាត់់ សម្រា�ាប់់ ធ្វើ��ផ្លូូ�វចូ
ើ
លទៅ
ូ �ៅកាាន់់ទីីតាំំង
�

ទួួលធាាតុុ។ ដោ�ោយហេ�តុុថាា កាារបរិិច្ចាា�កចំំណែ�កដីីស្រែ��

នេះ�ះនៅ�ៅមាានទំំហំំតូូចពេ�ក អ្ននកភូូមិិដែ�លបានចូូលរួួម

គាាត់់ជាាប់់ ឃុំំ�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�អស់់រយៈៈពេ�ល៤៤៥ថ្ងៃ�ៃ គិិត

នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធ បានឯកភាាពគ្នាា�បរិិច្ចាា�កថវិិកាា
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ទិិញដីីស្រែ��នេះ�ះពង្រី�ីកផ្លូូ�វចូូលឲ្យ�កាាន់់តែ�

ទង្វើ�ើ� របស់់កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�រែ ក្រ�ហមដែ�លជាាអ្ននកភូូ មិិ

បានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជួួយបំំពេ�ញ

ម្នាា�ក់់ដែ�លជាាប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខទួួលម្រេ��ញដែ�រ។

ចាាប់់ តាំំង
� ពីីឆ្នាំំ�១
� ៩៧៤មក។ គាាត់់នៅ�ៅតែ�នឹឹកឃើ�ើញពីី

ធំំទូូលាាយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឱកាាសនោះ�ះ� អ្ននកចូូលរួួមទាំំ�ងអស់់

ជាាមួួ យគ្នាា� ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមមកលើ�ើរូូបគាាត់់

បង្គ្រ�រប់់ ថ្លៃ�ៃទិិ ញ ដីីនេះ�ះ ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

ដោ�ោយវាាយគាាត់់ជាាមួួ យនឹឹងដែ�កភ្លៅ�ៅ�រទេះ�ះ និិងចង

ព្យួួ� រឡើ�ើ ង លើ�ើ ដើ�ើ ម្បីី� សួួ រ ចម្លើ�ើ� យ។ ក្រៅ��ៅពីីប្រ�ធាាន

និិង សមាាជិិ កសមាាគម នៅ�ៅមាានអ្ននករស់់ រាានមាាន
ជីីវិិតជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លធ្លាា�ប់់ មាានប្រ�វត្តិិ�

ជាាប់់ ឃុំំ� ឃាំំ� ង នៅ�ៅក្នុុ� ងមន្ទីី�រ សន្តិិ�សុុខទួួ លម្រេ�� ញ។

កម្ពុុ�ជាា បានទទួួលយកដំំណើ�ើ រនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ពិភា
ិ ាក្សា�ាគ្នាា�បន្តត
ទៀ�ៀត។ ទោះ�ះ�បីីយ៉ាា
�ងណាាលោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� បាន
បញ្ជាាក់់ ថាា មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាានឹឹងបំំពាាក់់

អំំពូូលភ្លើ��ង
ើ សូូឡាាចំំនួួន៨គ្រា�ាប់់ ភ្ជាា�ប់់ជាាមួួ យជើ�ើងអំំពូូល
និិង ធ្វើ�ើ�ស្លាា�កស ញ្ញាា បង្ហាា� ញផ្លូូ�វចំំនួួនបីីផ្ទាំំ�� ង ដាាក់់ នៅ�ៅ

តាាមផ្លូូ�វចូូលទៅ�ៅកាាន់់ទីីតាំំ�ងទួួលចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះ។
បើ�ើ តាាមលោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� បានលើ�ើកឡើ�ើងថាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបង្កើ�ើ�តមន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខរបស់់ខ្លួួ�នចំំនួន
ួ
១៩៧នៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាា ហើ�ើយទួួលម្រេ��ញ

គឺឺជាាមន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខតំំបន់់២៤របស់់ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមដែ�ល

បានឃុំំ� ឃាំំ� ង អ្ននកទោ�ោសរាាប់់ ពាាន់់ នាាក់់ មកពីីជុំំ� វិិ ញ
តំំបន់់២៤។

មិិ នខុុសពីីលោ�ោកប្រ�ធាានសមាាគមឡើ�ើយ សំំឃាាង

បានសន្យា�ានៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកចូូលរួួមទាំំ�ងអស់់ថាា គាាត់់

នឹឹងដឹឹកនាំំប្រ� �ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិចូលរួ
ូ ួ មថែ�រក្សា�ា និិងកាារពាារ
សំំណង់់ ទាំំង
� ពីីរនេះ�ះឲ្យ�ស្ថិិត
� ស្ថិិរ� ព្រ�មទាំំ�ងសន្យា�ាថាានឹឹង
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

វេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសារនៅ�ភូូមិសា
ិ ទុំំ�
ឃុំំ�ជាំក្រ�វៀ�
ៀន ស្រុ�ុ កមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��
ំ
ឡុុង ដានីី, រីី លក្ខិិ�ណា, គាត ស្រី�ីឡែ�ន

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ដល់់២៧ ខែ�វិិចិ្ឆឆ�កាា ឆ្នាំំ��

គ្រា�ាប់់ បែ�កលើ�ើបន្ទាា�យ និិងមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ� �កងទ័័ព

ចុះះ�សម្ភាា�សន៍៍ប្រ�ជាាជនចំំនួួន ៨គ្រួ�ួសាារ រស់់នៅ�ៅភូូ មិសាាទុំំ�
ិ

ដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់ បាន រត់់គេ�ចខ្លួួ�នចេ�ញពីីបន្ទាា�យ

២០២១ ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម បាន
ឃុំំ� ជាំំ� ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� តាាមរយៈៈគម្រោ��ោង

វេ�ទិិកាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តគ្រួ�សា
ួ ារដែ�លជាាសកម្មមភាាពបន្តតពីី
ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។

ភូូ មិិ សាាទុំំ� គឺឺ ជាាភូូ មិិ មួួ យ ស្ថិិ�ត នៅ�ៅជាាប់់ ព្រំ�ំដែ�ន
កម្ពុុ�ជាា-វៀ�ៀតណាាម និិងជាាអតីីតសមរភូូមិិប្រ�យុុទ្ធធរវាាង
ទាាហាានសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក និិងកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងនៅ�ៅអំំឡុុង

ទសវត្សសរ៍៍ចុុងឆ្នាំំ�� ១៩៦០ និិងដើ�ើ មឆ្នាំំ�� ១៩៧០។ ប្រ�ជាាជន

វៀ�ៀតកុុងជាាច្រើ�ើ�នបានស្លាា�ប់់ និិងរបួួ ស។ ចំំណែ�កកងទ័័ព

និិ ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយអស់់តែ�ម្តតង។ នៅ�ៅអំំឡុុងឆ្នាំំ�� ១៩៨៥ ឬ ឆ្នាំំ��

១៩៨៦ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម បានចុះះ�មកពិិនិត្យយទីីតាំំ
ិ
�ង
បន្ទាា�យ និិងមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយក្នុុ�ងភូូ មិសាាទុំំ�
ិ
ហើ�ើយបានគាាស់់យក

សាាកសពកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងដែ�លកប់់នៅ�ៅក្បែ�ែរបន្ទាា�យ និិង
មន្ទីីរពេ�ទ្យយនាំំ�
�
យកទៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមវិិញ។ ខាាងក្រោ��ោម

គឺឺ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វសង្ខេ�េប របស់់ ប្រ�ជាាជនដែ�លបានរៀ�ៀបរាាប់់
ប្រា�ប់់ក្រុ�ុមកាារងាារគម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�គ្រួ�
ត ួសាារ៖

ក្នុុ�ងភូូ មិសាាទុំំ�បានឲ្យ�ដឹឹងថាានៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��
ិ
១៩៦០ កងទ័័ពវៀ�ៀត

កុុងបានសាាងសង់់ បន្ទាា�យ និិងមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយធំំមួួ យកន្លែ�ែង

ស្ថិិ�តនៅ�ៅចម្ងាា�យប្រ�មាាណ ៤គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� ប៉ែ�ែ
កខាាងជើ�ើងភូូ មិិ
សាាទុំំ�។ បន្ទាា�យ និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយនោះ�ះ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃក្បា�ាល

ជាំំ�ជ្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃកញ្ជជន់់ ក្បែ�ែរត្រ�ពាំំ�ងទឹឹកមួួយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�

មាានកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងត្រូ�ូវរបួួ សនៅ�ៅតាាមសមរភូូមិិជាា

ច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានដឹក
ឹ មកព្យា�ាបាលនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយនេះ�ះ។
នៅ�ៅអំំឡុុងពេ�លនោះ�ះ� ក៏៏មាានប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូ មិសាាទុំំ�មួួ
ិ
យ

ចំំនួួនបានទៅ�ៅសម្រា�ាកព្យា�ាបាលនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយរបស់់
វៀ�ៀតកុុងនោះ�ះ�ដែ�រ។ ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�ដែ�លមាាន

ឡុុង ដាានីី ខាាងឆ្វេ�េង និិង ឃាាន ស៊ាា�ន់់ ។

(រីីលក្ខិិ�ណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អាាយុុលើ�ើសពីី៦០ឆ្នាំំ�ភា
� ាគច្រើ�ើ�នបានស្គាា�ល់់បន្ទាា�យ និិង

ខ្ញុំំ�� ឈ្មោះ�ះ�� ឃាាន ស៊ាា�ន់់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៤៩ឆ្នាំំ�� មាាន
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំក្រ� �វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់

ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងនោះ�ះ�ធ្លាា�ប់់ បានទៅ�ៅលេ�ង ឬយកបន្លែ�ែបង្កាា�រ

ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�� ឈ្មោះ�ះ��

ប្រ�ជាាជនក្នុុងភូូមិិ
សាាទុំំ� បានឲ្យ�ដឹឹ ងទៀ�ៀតថាា នៅ�ៅក្នុុង
�
�
ឆ្នាំំ�១
� ៩៦៩ ឬឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ យន្តតហោះ�ះ�ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក

បង្កើ�ើ�តចំំនួួន ១០នាាក់់ គឺឺ ស្រី�ី ៣នាាក់់ និិ ងប្រុ�ុស ៧នាាក់់។ ខ្ញុំំ��

ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំរ��ំ ស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�
មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយរបស់់កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងយ៉ាា
�ងច្បា�ាស់់ ពីីព្រោះ��ះ�
ទៅ�ៅលក់់ ឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិវេ�ណមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

បេ�៥២ របស់់ទាាហាានសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកបានមកទម្លាា�ក់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ម៉ៅ�ៅ� ឃាាន និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ស្លូូ�ត កៃ�។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�ន

ធ្វើ�ើ�ជាាមេ�ភូូមិិសាាទុំំ� ចាាប់់ តាំំង
� ពីីឆ្នាំំ�២
� ០១៥ រហូូតមកដល់់
បច្ចុុប្បបន្នន។
ឪពុុករបស់់ខ្ញុំបាននិ
��ំ
យា
ិ ាយថាា នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៦៩
�

31

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ម្តាា�យមីីងរបស់់ខ្ញុំត្រូ�
��ំ ូវគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងស្លាា�ប់់ ។ គ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង
នោះ�ះ�បានបាញ់់ចេ�ញពីីព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាាមសំំដៅ�ៅមកភូូមិិ

សាាទុំំ� នៅ�ៅខណៈៈពេ�លនោះ�ះ�ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំក៏
��ំ ៏ត្រូ�ូវរបួួ ស
និិងត្រូ�ូវយកទៅ�ៅព្យា�ាបាលនៅ�ៅមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយរបស់់វៀ�ៀតកុុង

នៅ�ៅក្នុុ�ងក្បា�ាលព្រៃ�ៃជាំំ�ជ្រៃ�ៃ ដែ�លមាានចម្ងាា�យប្រ�មាាណ
ជាា ៣គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� ប៉ែ�ែកខាាងជើ�ើងភូូមិិសាាទុំំ� ។ អ្ននកភូូមិិរបស់់
ខ្ញុំំ��កាាលពីីមុុនសង់់ផ្ទះះ�តូូចៗរស់់នៅ�ៅប្រ�មូូលផ្តុំំ�� គ្នាា�របៀ�ៀបជាា
កុុលសម្ព័័�ន្ធធ។ ចំំណែ�កមុុខរបររបស់់អ្ននកភូូមិិ គឺឺអាាស្រ័�័យ
ផលលើ�ើព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺឺរកជ័័រទឹឹក និិងជ័័រចុុង។ ក្រោ��ោយរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ក្មេ�េងៗដទៃ�ទៀ�ៀត

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបានរត់់លេ�ងក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ និិងបានឃើ�ើញគ្រា�ាប់់
មិិ នទាាន់់ផ្ទុះះ��ជាាច្រើ�ើ�ន។ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ក្មេ�េងៗ បានដុុតគ្រា�ាប់់ ទាំំ�ង
នោះ�ះ�ឲ្យ�ផ្ទុះះ�� ហើ�ើយពេ�លត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញត្រូ�ូវឪពុុក
ខ្ញុំំស្តី
�� �បន្ទោ�ោ�ស
ី
ពីីព្រោះ��ះ�គាាត់់ខ្លាា�ចមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដែ�ល

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នេះ�ះ ខ្ញុំំ�� និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារភូូមិិបានសម្រេ��ចអភិិរក្សស
វាាលមួួ យកន្លែ�ែងមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា វាាលខ្ជោ�ោ�ល គឺឺជាាទីី

តាំំ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តទុុកសម្រា�ាប់់ ឲ្យ�ក្មេ�េងៗ ជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ

បានឃើ�ើញ។ ទីីវាាលនោះ�ះ�គឺឺ ជាាកន្លែ�ែងដែ�លកងទ័័ ព

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កបេ�៥២ ហើ�ើយនៅ�ៅ

មាានសេ�សសល់់រណ្តៅ�ៅ� គ្រា�ាប់់បេ� ៥២ ជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែង។
យើ�ើងបានឯកភាាពគ្នាា�ថាាមិិ នអនុុញ្ញាាតឲ្យ�ប្រ�ជាាជនកាាប់់

ឆ្កាា�រ ឬឈូូសលុុបទីីតាំំ�ងរណ្ដៅ�ៅ�គ្រា�ាប់់ បែ�កបេ�៥២នេះ�ះ
ទេ� គឺឺទុុកសម្រា�ាប់់ ឲ្យ�ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយបានស្គាា�ល់់។

នៅ�ៅអំំឡុងឆ្នាំំ
� ៩៨៥ ឬឆ្នាំំ�១
� ៩៨៦ កងទ័័ពវៀ�ៀត
ុ �១
ណាាមបានចុះះ�មកបោះ�ះទីីតាំំ�ងបន្ទាា�យ និិងមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយក្នុុ�ង

ភូូមិិសាាទុំំ� ដោ�ោយគាាស់់យកសាាកសពកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង

ដែ�លបានកប់់នៅ�ៅក្បែ�ែរបន្ទាា�យ និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅ

បណ្តាា�លឲ្យ�រងរបួួ សឬស្លាា�ប់់ ។ កាាលពីីប៉ុុ
�ន្មាា�នឆ្នាំំ��មុុន
ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមវិិញ។

ទីីតាំំ�ងនៅ�ៅតាាមព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាាវៀ�ៀតណាាម និិងចូូលមក

ក្នុុ�ងទឹឹកដីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាសាាងសង់់ បន្ទាា�យ ព្រ�មទាំំ�ង
មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ដូូចជាា ព្រៃ�ៃក្បា�ាលជាំំ�ជ្រៃ�ៃ និិង
ព្រៃ�ៃកញ្ជាាន់់ ជាាដើ�ើម។ កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងបានប្រ�មូូ លទិិញ
អង្កករ គោ�ោ ក្រ�បីី ជ្រូ�ូក និិងបន្លែ�ែរបង្កាា�រពីីប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា

សម្រា�ាប់់ជាាស្បៀ�ៀ�ងដល់់កងទ័័ពរបស់់ខ្លួួ�ន ។ មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយ
ឯម ឆន កំំពុុងផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ម
៍ កកាាន់់បុុគ្គលិ
គ ិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ។ (រីីលក្ខិិ�ណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំ�� ឈ្មោះ�ះ�� ឯម ឆន ឬ ម៉ើ�ើ� ឆន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦១
ឆ្នាំំ�� ។ ខ្ញុំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិ សាាទុំំ� ឃុំំ� ជាំំ� ក្រ�វៀ�ៀន

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំរ��ំ ស់់នៅ�ៅភូូមិិ
សាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។

របស់់វៀ�ៀតកុុងដែ�លសាាងសង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃកញ្ជាាន់់ គឺឺ

ជីីកទៅ�ៅក្រោ��ោមដីីដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ជា
ើ ាកន្លែ�ែងវះ�កាាត់់ ហើ�ើយខាាង
លើ�ើដីីប្រ�ក់់តង់់ សម្រា�ាប់់ឲ្យ�អ្ននកជំំងឺឺសម្រា�ាក។ អ្ននកជំំងឺឺភាាគ

ច្រើ�ើ�នជាាកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងដែ�លត្រូ�ូវរបួួស និិងប្រ�ជាាជន

ដែ�លត្រូ�ូ វរបួួសដោ�ោយសាារគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងរបស់់សហរដ្ឋឋ
អាាមេ�រិិក និិងទាាហាានធីីវគីី។ នៅ�ៅពេ�លមាានកាារទម្លាា�ក់់

ឪពុុកខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ម៉ើ�ើ� និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� យុំំ�។ ខ្ញុំំមា
�� ានកូូន
ចំំនួួន ៥នាាក់់ គឺឺប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ៤នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួួន ១នាាក់់។

គ្រា�ាប់់ បែ�កបេ� ៥២ កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃក្បែ�ែរភូូមិិ

មាានកាារទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់ បែ�កញឹឹកញាាប់់ និិងកាារបាញ់់

គីីឡូូ ម៉ែ�ែត្រ�ប៉ែ�ែ
កខាាងលិិចភូូមិសាាទុំំ�
ិ
។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៤

កាាលពីីតូូចខ្ញុំរៀ�
��ំ ៀនបានត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី ២ ដោ�ោយសាារតែ�
ផ្លោ�ោ�ងរវាាងទាាហាានសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកនិង
ិ កងទ័័ពវៀ�ៀត
កុុង។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៦០ កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងបានមកបោះ�ះ
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សាាទុំំ� ប្រ�ជាាជនបានភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីីភូូមិិមកស្នាា�ក់់នៅ�ៅ

ភូូមិិដូង
ូ ដែ�លជាាភូូមិិមួួយមាានចម្ងាា�យប្រ�ហែ�ល ១០
ពេ�លសភាាពកាារស្ងងប់់ ស្ងាា�ត លែ�ងមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់

បែ�ក និិងយន្តតហោះ�ះ�ក្បែ�ែរភូូមិិ ទើ�ើបប្រ�ជាាជនមករស់់នៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ។ ប្រ�ជាាជនបានបន្តតប្រ�កបរបរដាំំ�
ស្រូ�ូវសម្រា�ាប់់ ចិញ្ចឹឹ�
ិ មជីីវិិត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ទៅ�ៅព្រែ�ែកពោ�ោធិ៍៍ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកស្រី�ីសន្ធធរ ខេ�ត្តត

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�� �ចូូលក្នុុ�ងកងចល័័ត ធ្វើ�ើ�ស្រែ��

កងទ័័ព វៀ�ៀតណាាមចូូ លមកដល់់ប្រ�ទេ�ស ក ម្ពុុ�ជាា។

ចូូ ល មកគ្រ�ប់់ គ្រ� ងក្នុុ� ងភូូ មិិ រ បស់់ ខ្ញុំ��ក្នុុ
ំ � ងឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៥
លើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ�� លើ�ើកទំំនប់់ និិងជីីប្រ�ឡាាយ។

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�

ខ្ញុំំទៅ�� �ៅរែ�កដីីធ្វើ�ើ�ទំំនប់់នៅ�ៅបឹឹ ងក្រ�ចាាប់់ ស្ថិិត
� នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុក
ត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ក្បែ�ែរស្ពាា�នមាាត់់ខ្មួួ�ងជាាមួួ យយុុវជនប្រ�ហែ�ល

៣០នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ នៅ�ៅពាាក់់កណ្តាា�ល
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជ្រើ�ើ�សខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ទាាហាាន

នៅ�ៅខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ខ្ញុំំបានហា
��
ាត់់រៀ�ៀនយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រយោ�ោធាា

៍ និ
កំំពង់់ ចាាម។ នៅ�ៅព្រែ�ែកពោ�ោធិ៍ខ្ញុំ
��ំ ង
ិ សមាាជិិកដទៃ�ទៀ�ៀត

ត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��រយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើប

នៅ�ៅពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ ខ្ញុំំ�� បានត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុក
កំំណើ�ើ តវិិញ ប៉ុុ
� ន្តែ�ែមិិនបានជួួបជាាមួួ យឪពុុកម្តាា�យទេ�
ព្រោះ��ះ�ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវខ្មែ�រែ ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សឲ្យ�ទៅ�ៅ
ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ រយៈៈពេ�លកន្លះះ�ខែ� ទើ�ើបឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ��
ត្រ�ឡប់់មកដល់់ស្រុ�កកំំណើ�
ុ
ើ តវិិញ។ ខ្ញុំំ�� រៀ�ៀបកាារនៅ�ៅឆ្នាំំ��
១៩៨៨ និិងបានរស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ�រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

នៅ�ៅសាាលាាស ២០៣ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង រយៈៈពេ�ល៦ខែ�។

បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំបានបន្តតស្នាា�ក់
��
់នៅ�ៅខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងរយៈៈពេ�ល

៦ខែ�ទៀ�ៀត។ ប៉ុុ
� ន្តែ�ែខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នបានចូូលសមរភូូ មិិប្រ�យុុទ្ធធ
ទេ� ដោ�ោយខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវបានជ្រើ�ើ�សឲ្យ�ចូូលធ្វើ��កម្មមក
ើ
រជួួសជុុល
សម្ភាា�រយុុទ្ធធ ភ័័ណ្ឌឌចាាស់់ៗ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមួួ យក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំ��មាាន
សមាាជិិកចន្លោះ�ះ��ពីី ២០ ទៅ�ៅ៣០នាាក់់។ សម្ភាា�រដែ�លជួួស

ជុុល រួួ មមាាន កាំំ�ភ្លើ�ង
�ើ និិងសម្ភាា�រសម្រា�ាប់់បម្រើ��ើដល់កា
់ ារ
ប្រ�យុុទ្ធធ។ អង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំមា
��ំ ានប្រ�ធាានឈ្មោះ�ះ�� ហេ�ង។

ក្រោ��ោយព្រឹ�ឹត្តតកាារណ៍៍ ចោ�ោទប្រ�កាាន់់ភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�ក្បបត់់
កងទ័័ពមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ�� និិងកម្មមករ

ផ្ទះះ�របស់់ ឯម ឆន ខែ�វិិចិ្ឆឆ�កាា ឆ្នាំំ��២០២១ ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�។
� (រីី លក្ខិិ�ណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
តូូច អ៊៊ ន អាាយុុ៩១ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំមា
�� ានស្រុ�ុក
កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិស្រ�ម៉៉
រ ឃុំំ�ទឹឹកជ្រៅ��ៅ ស្រុ�ុកដំំបែ�រ ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំក្រ� �វៀ�ៀន

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ។
�� ខ្ញុំំមា
�� ានតែ�បងប្រុ�ុសម្នាា�ក់់។
កាាលខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្មេ�េងខ្ញុំំមិ
�� ិ នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ដោ�ោយសាារនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងភូូមិិកំំណើ�ើតរបស់់ខ្ញុំមិ
��ំ ិ នមាានសាាលាារៀ�ៀន។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅផ្ទះះ�

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រជាាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យ។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំចេ�
�� ញពីី

ផ្ទះះ�ធ្វើ�ើកា
� ារជាាអ្ននករត់់តុុកាាហ្វេ�េ និិងវាាយសាារ៉ាា
�ស្បែ�ែកជើ�ង
ើ
នៅ�ៅសួួងក្នុុ�ងស្រុ�ុកត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំបានចូ
��
ូល
ធ្វើ�ើ�ទាាហាានជាាមួួ យបារាំំ�ងនៅ�ៅសួួងបានរយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ��
តូូច អ៊៊ ន នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់គាាត់់។

(ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

និិង ខ្ញុំំ�� រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធរ បស់់ ខ្ញុំ��ំឈ្មោះ�ះ��សួួ ន
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

(ស្លាា�ប់់)។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំផ្លាា�ស់
��
់មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមួួង

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឃុំំ�តាាម៉ៅ�ៅ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម និិងបានរៀ�ៀបកាារ

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំបានជួ
��
ួបគណៈៈស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រដែ�លខ្ញុំំ��
ធ្លាា�ប់់ បានជួួបកាាលពីីពេ�លមុុន។ គណៈៈស្រុ�ុកបានសួួរ

ប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រដូូចអ្ននកភូូមិិដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ។

កាារណ៍៍ ប្រា�ប់់ គណៈៈស្រុ�ុកតាាមដំំណើ�ើ ររឿ�ឿងរួួ ច គណៈៈ

ប្រ�ពន្ធធទីី ២ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅមួួ ងខ្ញុំំ�� និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបាន
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំ�� និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបានផ្លាា�ស់់មក
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ� ដោ�ោយសាារនៅ�ៅភូូមិិមួួង មាាន

ឈ្លលបថាា មាានរឿ�ឿងអីីបានជាាចាាប់់ គាាត់់? កងឈ្លលបរាាយ

ស្រុ�ុកឆ្លើ��យ
ើ ថាាខ្ញុំំតែ�
�� ងតែ�និិយាាយតែ�អុីី� ចឹឹង និិងបញ្ជាាឲ្យ�

ចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលមកអុុកឡុុកយាាយីីប្រ�ជាាជន

កងឈ្លលបដោះ�ះ�លែ�ងខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់មកវិិញ។ ពេ�លខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅ
ស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ គឺឺត្រូ�ូវក្រោ��ោកម៉ោ�ោ�ង៤ភ្លឺឺ� ទៅ�ៅភ្ជួួ�រស្រែ��

ចូូលកាាន់់អំំណាាចនៅ�ៅខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

មិិ នរួួច។ រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង ២ ឬ៣ រសៀ�ៀលទើ�ើបខ្ញុំចុះះ�
��ំ

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ និិងតាាមចាាប់់ ខ្ញុំ��ំ ។ ពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម
បានចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំឲ្យ�� �ភ្ជួួ�រស្រែ�� និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។ នៅ�ៅភូូមិិ

ហើ�ើយនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១០ សម្រា�ាកព្រោះ��ះ�មេ�ឃក្ដៅ�ៅ�ក្រ�បីីដើ�ើរ

សាាទុំំ�ខ្ញុំហូ
��ំ បមិ
ូ ិ នគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ឡើ�ើយ គឺឺមួួយថ្ងៃ�ខ្ញុំ
ៃ ហូ
��ំ បពីី
ូ រ

ភ្ផួួ�របន្តតទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្រូ�ូចឆ្មាា�របានមួួ យរយៈៈក៏៏
ត្រ�ឡប់់មកនៅ�ៅឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�។ ប៉ុុ
�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយមក

ប្រ�ពន្ធធកូូនទៅ�ៅ រស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រែ�ែកតាាហុុប ឃុំំ�ជំំនីីក ស្រុ�ុក

ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ បានស្លាា�ប់់ដោ�ោយអត់់អាាហាារ។ នៅ�ៅចុុង

ក្រ�បីី និិងភ្ជួួ�រស្រែ��។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យខ្ញុំំបានជេ�
��
រក្រ�បីីថាា «អាារីីក

ភាាគកណ្តាា�លដោ�ោយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រតាាមកាាណូូ តពីីខេ�ត្តត

ពេ�លប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំបន្តតទៅ
��
�ៅនៅ�ៅស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តត
ក្រ�ចេះ�ះ ដែ�លជាាកន្លែ�ែងលំំបាកវេ�ទនាា ហើ�ើយប្រ�ជាាជន
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ
ក្រូ�ូចឆ្មាា�រ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ខ្ញុំំឃ្វាា�ល
��
មីីចម្រើ��ើ ន»។ បន្ទាា�ប់់ មកក៏៏មាានអ្ននកទៅ�ៅរាាយកាារណ៍៍ ប្រា�ប់់

ប្រ�ធាានកងតូូច និិងមាានឈ្លលបពីីរនាាក់់ កាាន់់កាំំ�ភ្លើ��ង
ើ ៣
ដើ�ើមសួួររកខ្ញុំំ។
�� ខណៈៈពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំកំំ
�� ពុង
ុ តែ�ជម្រះ�ះស្មៅ�ៅ�

កងឈ្លលបបាននាំំ�ខ្ញុំទៅ��ំ �ៅកាាន់់សាាលាាស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ។

ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបន្តតជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំទៅ�� �ៅនៅ�ៅភូូមិិ
ក្រ�ចេះ�ះទៅ�ៅស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ និិងបន្តតទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុក

ចំំកាារលើ�ើ។ ក្រោ��ោយពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅឆ្នាំំ��

១៩៧៩ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបានត្រ�ឡប់់ មកនៅ�ៅភូូមិិ
សាាទុំំ� ដោ�ោយប្រ�កបរបរកាាប់់ ដីីធ្វើ��ស្រែ��
ើ
និិងដាំំ�ដំំណាំំ�។

និិងឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ស៊ីី�វ។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�នចំំនួួន៧នាាក់់ គឺឺ
ស្រី�ីចំំនួួន៤ និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ៣។ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
ឃ្លោ�ោ�ក
រស់់ ហើ�ើយយើ�ើងមាានកូូនចំំនួន
ួ ១៣នាាក់់ គឺឺស្រី�ី១០នាាក់់

និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ៣នាាក់់។ កាាលពីីខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្មេ�េងខ្ញុំំមិ
�� ិ នបាន
រៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ដោ�ោយសាារមិិ នទាាន់់មាានសាាលាារៀ�ៀន
សៀ�ៀវ ម៉ៅ�ៅ� កំំពុុងរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីជីីវិិតឆ្លលងកាាត់់របប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រា�ប់់ បុុគ្គលិ
គ ិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។
(ឡុង
ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
ុ

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
សៀ�ៀវ ម៉ៅ�ៅ� ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៩ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��
មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំរ��ំ ស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំក្រ� �វៀ�ៀន

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ។
�� ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
សាាន់់
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នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំត្រូ�
��ំ ូវនៅ�ៅផ្ទះះ�ជួួយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារផ្ទះះ�
និិងជួួយធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រឪពុុកម្ដាា�យ។ កាាលនោះ�ះ�ក្នុុ�ង

ភូូមិិមាានកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងចូូលមកក្នុុ�ងព្រៃ�ៃក្បែ�ែរភូូមិិសាា
ទុំំ�ដើ�ើម្បីី�ទិិញអង្កករ និិងបន្លែ�ែបង្កាា�រពីីអ្ននកភូូមិិ។ ពេ�លមាាន
ទ័័ពវៀ�ៀតកុុងចូូលក្នុុ�ងភូូមិិ ក៏៏មាានយន្តតហោះ�ះ�អាាមេ�រិិក
មកទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់ បែ�កដើ�ើម្បីី�ដេ�ញកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៦៨ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ អ្ននកភូូមិិដទៃ�ទៀ�ៀតបានរត់់ភៀ�ៀស

ខ្លួួ�នទៅ�ៅភូូមិិត្រ�មូូង។ ទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំនិ
��ំ ង
ិ គ្រួ�ួសាារធ្វើ�ើ�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្រែ��ចម្កាា�រដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំបាន
��
រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនឹឹងប្ដីី� របស់់ខ្ញុំដែ��ំ �លបានរត់់មកពីីភូូមិិ

ក្រ�ហ មបានបង្ខំំ� ប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សទាំំ� ងនោះ�ះ�ឲ្យ�ធ្វើ��ើ

ទាាហាានអាាមេ�រិិកទៅ�ៅដល់់ត្រ�មូូងទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំ��

ច្រើ�ើ�ននាាក់់។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�� ១៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�ស

កាារងាារធ្ងងន់់ៗ ដូូចជាា គាាស់់គល់ឈើ�
់
ើ ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� និិងហូូប

សាាទុំំ�ជាាមួួ យគ្នាា�។ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀបកាារមិិ នបានប៉ុុ
�ន្មាា�នផង ក៏៏មាាន
តែ�ទឹឹកបបររាាវៗដែ�លជាាហេ�តុុនាំំ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនស្លាា�ប់់ ជាា
និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបានរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េង

ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាារត្រ�ឡប់់ មកនៅ�ៅ
ភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាារត្រូ�ូវបាន
ចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រប្រ�វាាស់់ដៃ�ជាាមួួ យអ្ននកភូូមិិ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីធ្វើ��ប្រើ �វាាស់់ដៃ�បានមួួ យរយៈៈ ខ្មែ�ែរ

ខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកភូូមិិដទៃ�ទៀ�ៀតទៅ�ៅស្រុ�ុកចំំកាារលើ�ើ ដោ�ោយធ្វើ�ើ�
ដំំណើ�ើ រតាាមកាាណូូ តពីីខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះមកឈប់់ នៅ�ៅស្រុ�ុក
ស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំជិះះ�ឡា
��
ានពីីស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុក
ចំំកាារលើ�ើបន្តតទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូល

ក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំង
� ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឲ្យ�ធ្វើ�ើកា
� ារងាារ

មកដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ� ជាានៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ ក្រុ�ុម
គ្រួ�ួសាារបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរពីីស្រុ�ុកចំំកាារលើ�ើមកស្រុ�ុកមេ�មត់់

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��

ទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចជាាន់់មីីន ។ ខ្ញុំំ�� រង់់ចាំំ� រហូូតដល់់អ្ននកស្រុ�កដុុ
ុ ត

រួួ ម និិងហូូបរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។

និិងអ្ននកភូូមិិទាំំ�ងអស់់ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិចឹឹង ឃុំំ�ស្រែ��

រនាាម ស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ពិិ បាកវេ�ទនាា
ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ដោ�ោយសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទប្រ�ជាាជន

ជម្លៀ�ៀ�សពីីភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�ថាា ក្បា�ាលយួួនខ្លួួ�នខ្មែ�រែ ។ ខ្មែ�ែរ

វិិញ។ ពេ�លត្រ�ឡប់់មកវិិញ ខ្ញុំំមិ
�� ិ នទាាន់់ចូលភូ
ូ
ូមិិកំំណើ�ើត

ភូូមិិដើ�ើមី្បប�បំំបែ�កមីីនអស់់ ទើ�ើបខ្ញុំចូ
��ំ លទៅ
ូ �ៅភូូមិិ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី
មកដល់់ភូមិ
ូ ិខ្ញុំកា
��ំ ាប់់ចម្កាា�រ ដាំំ�ដំំណាំំ� និិងដាំំ�កៅ�ៅស៊ូូ�សម្រា�ាប់់
ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។

បានផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំទៅ�� �ៅរស់់នៅ�ៅ
ជាាមួួ យគ្រួ�ួសាារឪពុុកធំំនៅ�ៅទីីរួួ មស្រុ�ុកមេ�មត់់ និិងបាន

ចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាវត្តតមេ�មត់់ក្នុុ�ងទីីរួួ មស្រុ�ុកមេ�មត់់។
បន្ទាា�ប់់ ពីីឈប់់រៀ�ៀន ខ្ញុំំបានចូ
��
លធ្វើ�
ូ
�ទា
ើ ាហាានជើ�ើងក្រ�ហម

របស់់បារាំំ�ងនៅ�ៅជប់់ ស្រុ�ុកត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ បន្ទាា�ប់់ ពីីឈប់់
ធ្វើ�ើ�ទាាហាានជើ�ើងក្រ�ហម ខ្ញុំំបានទៅ
��
�ៅធ្វើ�ើ�កម្មមករនៅ�ៅផ្ទះះ�ចិិន
ពៅ�ៅ ប៊ុុ� ច នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់គាាត់់។

(ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ពៅ�ៅ ប៊ុុ� ច អាាយុុ៨៥ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំមា
�� ានស្រុ�ុក
កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិថ្មមតាាដោ�ោក ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់
ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំរ��ំ ស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�
ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ។
�� ខ្ញុំំមា
�� ានឪពុុកឈ្មោះ�ះ��
ពៅ�ៅ ប្រុ�ុក និិង ម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ចឹឹក។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�ត

ចំំនួួន៣នាាក់់ គឺឺប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ១នាាក់់ និិងស្រី�ីចំំនួួន២នាាក់់។
ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
សួួន មុំំ� យើ�ើងមាានកូូនចំំនួន
ួ ៧នាាក់់

គឺឺស្រី�ី៦ និិងប្រុ�ុស១។ កាាលពីីខ្ញុំំនៅ�
�� ៅក្មេ�េងៗឪពុុកម្តាា�យ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

នៅ�ៅទន្លេ�េបិិ ទបានរយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ��។ ថៅ�ៅកែ�ចិិននោះ�ះ�

បញ្ជូូ�នខ្ញុំំឲ្យ�� �ទៅ�ៅរៀ�ៀនជួួសជុុល និិងបើ�ើ កបរឡាាននៅ�ៅក្រុ�ុង
កំំពង់់ ចាាម។ បន្ទាា�ប់់ ពីីរៀ�ៀនចេះ�ះចប់់ ហើ�យ
ើ ខ្ញុំំសុំំ
� នុញ្ញា
ុ ត
ា
�� អ

ថៅ�ៅកែ�ចិិនមកលេ�ងផ្ទះះ� ព្រោះ��ះ�នឹឹកផ្ទះះ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែថៅ�ៅកែ�ចិិន
មិិនអនុញ្ញា
ុ ាត ខ្ញុំំក៏
�� ៏ រត់់ត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញតែ�ម្តតង។ ក្នុុ�ង
សម័័ យនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ� សម្បូូ� រសត្វវខ្លាា�ណាាស់់។
នៅ�ៅពេ�លយប់់ឡើ�ង
ើ ខ្លាា�ចូូលមកខាំំ�អូូសជ្រូ�ក
ូ យកទៅ�ៅស៊ីី�

ជាាហេ�តុុនាំំ�ឲ្យ�អ្ននកភូូមិិមាានកាារខ្លាា�ចរអាានិិងនាំំ�កូូនចៅ�ៅ

ស្នាា�ក់់នៅ�ៅតែ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�នៅ�ៅពេ�លយប់់ គឺឺមិិនហ៊ាា�នចេ�ញទៅ�ៅ
ក្រៅ��ៅឡើ�ើយ។ នៅ�ៅទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៦០ ខ្ញុំំធ្លាា�ប់
��
់រកស៊ីី�លក់់

អង្កករឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង ដែ�លចូូលមកក្នុុ�ងទឹឹកដីីកម្ពុ�ុជាា
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ក្បែ�ែរភូូមិិសាាទុំំ�។ កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងបានទិិញអង្កករ ទិិញ

និិងដកស្ទូូ�ង។ ខ្ញុំំបានធ្វើ�
��
�ស្រែ��នៅ�
ើ
ៅក្នុុ�ងភូូមិិបានជាាង១ឆ្នាំំ��

សង់់បន្ទាា�យ មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃក្បែ�ែរ

អស់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ ។ នៅ�ៅទីី

បន្លែ�ែ គោ�ោ ក្រ�បីី និិងឆ្កែ�ែ ពីីអ្ននកភូូមិិ។ កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងបាន
ភូូមិិសាាទុំំ�។ បន្ទាា�ប់់ មកមាានទាាហាានសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក

មកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កជាាច្រើ�ើ�ន ជាាហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជន
ក្នុុ�ងភូូមិិភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៤ ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�បានត្រ�ឡប់់មករស់់
ិ ហើ�ើយខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូ ល
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិវិញ
ប្រ�ជាាជនឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រប្រ�វាាស់់ដៃ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្មែ�រែ
ក្រ�ហមចូូលកាាន់់អំំណាាចនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានបង្ខំំ� ឲ្យ�អ្ននកភូូមិិប្រ�មូូ លរបស់់របរដាាក់់រួួមនៅ�ៅក្នុុ�ង
សហករណ៍៍ និិង ត្រូ�ូ វធ្វើ��ើកាារងាាររួួ ម និិង ហូូបរួួ ម ។

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �ស្រែ��ចម្កា
ើ
ា�រ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�ទាំំង
�

នោះ�ះ�មាានកាារអត់់ឃ្លាា�នខ្លាំំ�ង
� គឺឺខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�
ខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងហូូបតែ�
ទឹឹកបបររាាវៗ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកភូូមិិបន្តតទៅ�ៅថ្មមគ្រែ�ែ ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ និិង
ឡើ�ើងជិះះ�កាាណូូ តទៅ�ៅស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ ។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំ��
ជិះះ�ឡាានបន្តតទៅ�ៅស្រុ�ុកចំំកាារលើ�ើ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិភាាគ
កណ្តាា�ល។ ខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅចំំកាារលើ�ើបានជាាងមួួ យខែ�កងទ័័ព

វៀ�ៀតណាាមបានចូូលមកដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់
ទៅ�ៅមេ�មត់់ ដោ�ោយដើ�ើររហូូតដល់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតខ្ញុំំ។
��

វៀ�ៀតកុុងបោះ�ះបន្ទាា�យនៅ�ៅជុំំ�វិិញភូូមិិ គឺឺនៅ�ៅព្រៃ�ៃខ្ជោ�ោ�ល
ព្រៃ�ៃរលាាក និិងព្រៃ�ៃជញ្ជាាត់់ដៃ�។ នាាសម័័ យនោះ�ះ�ប្រ�ជាាជន

ជីីកលេ�ណដ្ឋាា�នលាាក់់ ខ្លួួ�នពេ�លគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង និិងកាារ
ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក។ បន្ទាា�ប់់ មកប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅភូូមិិ

សាាទុំំ� បានភៀ�ៀសខ្លួួ�នមកនៅ�ៅភូូមិិដូូង ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន

ស្រុ�ុកមេ�មត់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ប្រ�ជាាជនមួួ យចំំនួួនបាន
បន្តតភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិក្បែ�ែរៗទីីរួួ មស្រុ�ុកមេ�មត់់។
ឃ្លោ�ោ�ក រស់់ (រីី លក្ខិិ�ណាា/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ឃ្លោ�ោ�ក រស់់ អាាយុុ៧៥ឆ្នាំំ�។
� ខ្ញុំំមា
�� ានឪពុុក
ឈ្មោះ�ះ�� ស្រេ��ម ឃ្លោ�ោ�ក និិង ម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ទូូច និិង មាាន
បងប្អូូ�នចំំនួួន៥នាាក់់។ ខ្ញុំំមា
�� ានកូូនចំំនួន
ួ ៨នាាក់់ គឺឺប្រុ�ុស
ចំំនួួន៣នាាក់់ និិងស្រី�ីចំំនួួន៥នាាក់់។ សម័័ យនោះ�ះ� ចាាស់់

ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិដែ�លចេះ�ះអាាន ចេះ�ះសរសេ�រ មកបង្រៀ��ៀន
ក្មេ�េងនៅ�ៅតាាមផ្ទះះ�។ ខ្ញុំំរៀ�
�� ៀនបានរយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល១

ទៅ�ៅ២ខែ�ក៏៏ឈប់់រៀ�ៀន។ ខ្ញុំំមិ
�� ិ នទាាន់់ចេះ�ះអាាន និិងចេះ�ះ
សរសេ�រអក្សសរច្បា�ាស់់លាាស់់ទេ�។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៦០
មាានយន្តតហោះ�ះ�សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកមកទម្លាា�ក់់តាាមបណ្តោ�ោ�យ

ព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាា-វៀ�ៀតណាាម។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៦ មាានទ័័ព
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ខ្ញុំំ�� និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារក៏៏បានភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�មូូង
ក្បែ�ែរទីីរួួ មស្រុ�ុកមេ�មត់់ដែ�រ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ខ្ញុំំបានរៀ�
��
ៀប

កាារប្រ�ពន្ធធ ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅនិិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រនៅ�ៅឃុំំ�រូូង។
នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ប្រ�ជាាជនបានត្រ�ឡប់់ មករស់់នៅ�ៅ

ិ ដោ�ោយពេ�លនោះ�ះ�មាាន
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ�វិញ

ប្រ�ជាាជនប្រ�មាាណពីី៣០ទៅ�ៅ៤០គ្រួ�ួសាារប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
កង
កម្លាំំ��ងរណសិិរ្ស�រួួ បរួួមជាាតិិកម្ពុ�ុជាា បានរៀ�ៀបចំំ ប្រ�ជាាជន
ឲ្យ�ធ្វើ�ើកា
� ារងាារប្រ�វាាស់់ដៃ�គ្នាា�វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ឡើ�ើ ង កាាន់់អំំណាាចក្នុុ� ងឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៥ ប្រ�ជាាជនត្រូ�ូ វ
បានបង្ខំំ� ឲ្យ�ចូូ លស ហករណ៍៍ និិង ត្រូ�ូ វទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារ

ស្រែ��ចម្កាា�រ។ នៅ�ៅពេ�លដល់់ម៉ោ�ោ�ងហូូបបាយប្រ�ធាានកង
វាាយជួួងជាាសញ្ញាាឲ្យ�យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ទៅ�ៅហូូបបាយ

នៅ�ៅរោ�ោងបាយសហរណ៍៍ ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីហូបបា
ូ
យពេ�លថ្ងៃ�ៃ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ត្រ�ង់់ រួួ ចយើ�ើ ង ត្រូ�ូ វចេ� ញទៅ�ៅវាាលស្រែ��ជីីកប្រ�ឡាាយ

ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ខ្ញុំំ�� និិង ប្រ�ពន្ធធកូូនត្រូ�វខ្មែ�
ូ
រែ

លើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ�� និិងជីីកប្រ�ឡាាយ។ ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �កា
ើ ារងាារចាាប់់ ពីី
ម៉ោ�ោ�ង៧ព្រឹ�ឹករហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង១១:០០ ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាា�ប់់ មក

នោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំហូ
�� បតែ�ពោ�
ូ
ោត និិងទឹឹកបបរតែ�

ដោ�ោយមាានអ្ននកមកពីីភូូមិិផ្សេ�េងមកបង្រៀ��ៀនធ្វើ�ើកា
� ារងាារ

យើ�ើងសម្រា�ាកហូូបបាយថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់។ នៅ�ៅរវាាងម៉ោ�ោ�ង ១:០០

ម៉ោ�ោ�ង ២:០០ រសៀ�ៀល ខ្ញុំំត្រូ�
�� វចូ
ូ លធ្វើ�
ូ
កា
�ើ ារវិិញរហូូតដល់់
ម៉ោ�ោ�ង ៦:០០ ល្ងាា�ចទើ�ើបខ្មែ�ក្រែ �ហមវាាយជួួងឲ្យ�យើ�ើងទៅ�ៅ

ហូូបបបរ និិងសម្រា�ាក។ នៅ�ៅរដូូវច្រូ�ូតកាាត់់យើ�ើងត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�កាារងាារបន្ថែ�ែម គឺឺបែ�នស្រូ�ូវនៅ�ៅពេ�លយប់់ ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំទៅ�� �ៅលើ�ើក

ទំំនប់់ បឹឹងចាាប់់ រយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ�ទើ� �ើបត្រ�ឡប់់មកវិិញ។
បន្ទាា�ប់់ មកខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ទំំនប់់បឹឹង
ក្រ�ចាាប់់ ជាាលើ�ើកទីី ២ទៀ�ៀត រយៈៈពេ�លពីីរទៅ�ៅបីីខែ�

ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅភូូមិិតាាអឹឹ ម ឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�។ នៅ�ៅទីី

ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
ពេ�លនោះ�ះ� មនុុស្សសប្រុ�ុសឆាាប់់ អស់់កម្លាំំ��ង
ជាាងមនុុស្សសស្រី�ី ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�ដួួលនៅ�ៅនឹឹងកន្លែ�ែង។
នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំតា
�� ាមកាាណូូ ត
ពីីខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះមកស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ និិងបន្តតជិះះ�ឡាានមក

រស់់នៅ�ៅភូូមិិអូូរក្រ�វ៉ាា
�ន់ ់ ឃុំំ�ចម្កាា�រអណ្ដូូ� ង ស្រុ�ុកចំំកាារ
លើ�ើ។ ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅទីីនោះ�ះ�បានប្រ�មាាណរយៈៈពេ�ល១ខែ� ទើ�ើប
កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ទើ�ើបខ្ញុំត្រ�ឡប់
��ំ
់ មកផ្ទះះ�
វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំត្រ�ឡប់
��
់មកផ្ទះះ� ខ្ញុំំបានទៅ
��
�ៅសុំំ�
គ្រា�ាប់់ ស្រូ�ូវពូូជពីីប្រ�ជាាជនវៀ�ៀតណាាមយកមកដាំំ�ដុះះ�
សម្រា�ាប់់ ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។

កាាលពីីក្មេ�េងៗខ្ញុំំមិ
�� ិ នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�តែ�
ក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំគ្មាា�ន
��ំ
សាាលាារៀ�ៀន។ បើ�ើ ចង់់ទៅ�ៅរៀ�ៀនខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវដើ�ើរចម្ងាា�យ១០គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�។
ដោ�ោយសាារតែ�ជីីវភាាព
ូ

ខ្វះះ�ខាាត និិងមាានបងប្អូូ�នច្រើ�ើ�ន ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវជួួយធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ
ដាំំ�ស្រូ�ូវម្តាា�យឪពុុក។ ពេ�លដែ�លឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំប្រ�� �មូូ ល
ផល សណ្ដែ�ែក ល្ងង ស្រូ�ូវ រួួ ចយើ�ើងត្រូ�ូវដឹកតា
ឹ
ាមរទេះ�ះ
ស៊ីី�វ ចាាន់់ (គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំឈ្មោះ�ះ��
��
ស៊ីី�វ ចាាន់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��
មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុក
មេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំរ��ំ ស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ�
ឃុំំ�ជាំំក្រ� �វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ។
�� ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ
ឈ្មោះ�ះ�� ស៊ីី�វ និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� សាាន់់។ ខ្ញុំំមា
�� ានបងប្អូូ�ន
បង្កើ�ើ�តចំំនួួន៧នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួួន៤នាាក់់ និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ

៣នាាក់់ ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃបងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំ��នៅ�
ំ ៅរាានមាានជីីវិិត
ចំំនួួន៤នាាក់់។ ប្តីី�របស់់ខ្ញុំឈ្មោះ�ះ��
��ំ
ព្រឹ�ឹក ឈៀ�ៀង ហើ�ើយ
យើ�ើងមាានកូូនចំំនួន
ួ ៤នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួួន២នាាក់់ និិងប្រុ�ុស
ចំំនួួន ២នាាក់់ ។ កូូ ន របស់់ ខ្ញុំ��ស្លាា�ប់
ំ
់ អ ស់់ ចំំនួ ន
ួ ៣នាាក់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនាាន់់ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមព្រោះ��ះ�អត់់អាាហាារហូូប។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

យកទៅ�ៅដូូរអំំបិិ ល ប្រ�ហុុក នៅ�ៅផ្សា�ារមេ�មត់់។ ពេ�ល

ទៅ�ៅផ្សា�ារមេ�មត់់ម្តត ងៗ ខ្ញុំំត្រូ�
�� ូវដេ�កផ្លូូ�វរយៈៈពេ�ល ២
យប់់ ទើ�ើបត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ ពេ�លដែ�លទាាហាានសហរដ្ឋឋ

អាាមេ�រិិកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��ំ
ដើ�ើម្បីី�ដេ�ញកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិក៏៏ភៀ�ៀស
ខ្លួួ�នទៅ�ៅនៅ�ៅភូូមិិប្រិ�ិយ ឃុំំ�ជាំំក្រ� �វៀ�ៀន រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល

៣ឆ្នាំំ�� ទើ�ើបមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ។ ពេ�លដែ�ល
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលមកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំទៅ�� �ៅ

កាាប់់ ដីីដាំំពោ�
� ោត។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យសហករណ៍៍ មិិនយកបាយទៅ�ៅ
ឲ្យ�អ្ននកកាាច់់ពោ�ោត ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំនិ
��ំ ង
ិ អ្ននកកាាច់់ពោ�ោត បាននាំំ�គ្នាា�

លួួចពោ�ោតហូូប ហើ�ើយកប់់ ក្នុុ�ងដីី ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមាានអ្ននកមកឃើ�ើញ
សម្បបកពោ�ោត ក៏៏រាាយកាារណ៍៍ ទៅ�ៅកងឈ្លលប និិងគណៈៈ

ឃុំំ�ជាំំក្រ� �វៀ�ៀន ឈ្មោះ�ះ�� ចំំរ៉ុុ
�ង។ ឈ្លលបប្រុ�ុងនឹឹងបាញ់់សម្លាា�ប់់

ខ្ញុំំចោ�
�� ោល ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�ធាានភូូមិិឈ្មោះ�ះ�� តាាខ្លិិ�ច បានអង្វវរថាា
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កុំំ�អាាលសម្លាា�ប់់ ចាំំ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំប្រ�� �ព្រឹ�ឹត្តតខុុសម្តតងទៀ�ៀត

កាាណូូ តមកកំំពង់់ ចាាមវិិញ។ ខ្ញុំំជិះះ�ឡា
��
ានមកដល់់ចំំកាារ

ហើ�ើយចាាប់់ ពីីពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំមិ
�� ិ នហ៊ាា�នលួួចទៀ�ៀតទេ�។
រយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ�ក្រោ��
� ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�ស

បានឲ្យ�ខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ អ្ននកភូូមិិត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើត
វិិញ។ ពេ�លមកដល់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតខ្ញុំំបានដើ
��
�ើរស៊ីី�ឈ្នួួ�ល

ចាំំ�សម្លាា�ប់់ចោ�ោល។ ខ្ញុំំត្រូ�
�� វក
ូ ងឈ្លលបទាាត់់ម្នាា�ក់់មួួយជើ�ើង

ខ្ញុំំ�� ឲ្យ�ទៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ឈ្មោះ�ះ��សូូត្រ� គឺឺជាា
ជនជាាតិិស្ទៀ�ៀ�ង បានឲ្យ�ខ្ញុំំគា
�� ាស់់គល់់ឈើ�ើ ដើ�ើម្បីី�រាានដីី
ធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ។ ខ្ញុំំធ្វើ�
�� �កា
ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបានរយៈៈពេ�ល៨ខែ�
កូូនៗរបស់់ខ្ញុំ៣
��ំ នាាក់់បានស្លាា�ប់់ព្រោះ��ះ�តែ�មិិនមាានអាាហាារ
ហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មាានកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម
ចូូលមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំម
��ំ កថ្មមគ្រែ�ែ ហើ�ើយឆ្លលង

លើ�ើ ទើ�ើបកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមមកទាាន់់។ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

វៀ�ៀតណាាម និិងកាាប់់ ឫស្សីី�ដើ�ើម្បីី�លក់់ឲ្យ�វៀ�ៀតណាាម។

ខ្ញុំំបានដើ
��
�ើររើ�ើសដែ�ក ក៏៏ដូចជា
ូ ាសម្បបកគ្រា�ាប់់របស់់ទាាហាាន
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកលក់់ទៅ�ៅឲ្យ�ឈ្មួួ�ញវៀ�ៀតណាាម។ រយៈៈ

ពេ�ល៣ឆ្នាំំ�ក្រោ��
� ោយមក ខ្ញុំំបានបែ
��
�កបាក់់ជាាមួួ យប្តីី�របស់់ខ្ញុំ��ំ
ហើ�ើយខ្ញុំំរ�� ស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកូូនរហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

ត្បា�ាល់់បុុកគ្រឿ��ឿងរបស់់ប្រ�ជាាជន
នៅ�ៅឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�។ ខែ�វិិចិ្ឆឆ�កាា

ឆ្នាំំ��២០២១ ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុក
មេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�។
�

ទ្រូ�ូ ដែ�លជាាឧបករណ៍៍ នេ�សាាទ

របស់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�។

ខែ�វិិចិ្ឆឆ�កាា ឆ្នាំំ��២០២១ ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�។
�

(គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ទិិដ្ឋភា
ឋ ាពវាាលស្រែ��នៅ�ៅខែ�វិិចិ្ឆឆ�កាា ឆ្នាំំ��២០២១ ។
(រីី លក្ខិិ�ណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ការិ ិយាល័័ យ

ព័័ ត៌មាន
៌
សាធារណៈៈ

«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

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

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

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូ លផ្តុំំ�� និិងចងក្រ�ងឯកសាារ
អំំ ពីរី បបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានច្រើ�ើ�នបំំផុុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ំប្រ�ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួយ

គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួនជិ
ួ ិតមួួយលាានទំំព័័រ។

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

ទៅ�ៅនឹឹងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបួួនគឺជា
ឺ ាឯកសាារ
ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារធ្វើ�ើផែ�នទី
�
រណ្តៅ
ី �ៅ�សាាកសព និិងទីីតាំំ�ងសម្លាា�ប់់

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

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

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពកំំណត់ហេ�តុុរ
់
បស់់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�ើយ
� ឆ្លលងព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍ជា
៍ ាមួួយអតីីត

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទិិន្នន័
ន យ
័ គន្ថថនិិទ្ទេ�េសបង្ហាា�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�សាាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូ ជនីយ
ី ដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៦៦

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

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

ដល់់ម៉ោ�ោ�ង ១២៖០០ និិងពេ�លរសៀ�ៀលពីីម៉ោ�ោ�ង ២៖០០ ដល់់

ម៉ោ�ោ�ង ៥៖០០។ ប្រ�សិិនបើ�ើអស់លោ�
់ ោកអ្ននកមាានចម្ងងល់់ ឬចង់់ រៀ�ៀបចំំ

ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ជាាក្រុ�ុមណាាមួួ យ សូូមទាាក់់ទងបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើង
ស៊ាា�ង ចិិ ន្តា�ា អ្នន ក សម្រ�បសម្រួ�ួ ល តាាមរយៈៈទូូ រសព្ទទលេ�ខ ៖
០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែល ៖
truthchenda.s@dccam.org
សូូមអរគុុណ!

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

សាលក្រ�មសំំ ណុំំ�រឿ�ឿង០០២/០២
ដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីឯកសារដែ�លបានផ្សសព្វវផ្សាាយជា
សាធារណៈៈរបស់់សាលាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា
៩.១.៥. ការដាក់់ ក្នុុង
� មន្ទីរ� ី ឃុំំ�ឃាំំង
៦៨៧. ទាាក់់ ទិិនសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ង

(តពីីលេ�ខមុុន)
និិងតួួនាាទីីរបស់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទក្នុុ�ងនាាមជាាអាាជ្ញាា�ធរ
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជធិិបតេ�យ្យយ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីបាន

ថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែងទៅ�ៅលើ�ើកត្តាា�នុុម័័ ត អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា

មនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈកាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំ�ង នៅ�ៅ

ជនជាាប់់ ចោ�ោទអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញ និិងដឹឹងជាាទូូទៅ�ៅ

ក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខអូូ រកន្សែ�ែង និិងមន្ទីីរ�

ជនជាាប់់ ចោ�ោទអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញ និិងដឹឹងជាាទូូទៅ�ៅថាា

សហករណ៍៍ ត្រាំ�ំកក់
� ់ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខស-២១ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខ

ថាាកាារដាាក់់ ក្នុុ� ងមន្ទីី�រ ឃុំំ� ឃាំំ� ត្រូ�ូ វបានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា

សន្តិិ�សុុខភ្នំំ�ក្រោ��ោល និិងតាាមរយៈៈកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�

កាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
� ត្រូ�ូវបានផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសពីីឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ

៦៨៨. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះបានសម្រេ��ចពីីមុុនរួួ ចមកហើ�ើយ

៦៨៩. ធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ានុុម័័ តនៃ�កាារដាាក់់ ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�

តាាមច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិត្រឹ�ម
ឹ ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។

ទំំនើ�ើងចិិត្តត ដោ�ោយពុំំ�មាានដំំណើ�ើ រកាារតាាមច្បា�ាប់់ ។ កាារដក

ជនជាាតិិចាាម។

ថាា កាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
� ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់ទៅ់ �ៅ

កម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ គិិតត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។

ឃាំំ�ង រួួ មមាាន កាារដកហូូតសេ�រីីភាាពរបស់់បុុគ្គលតា
គ
ាម

ពីីដំំបូូ ង នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រ�បខណ្ឌឌ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ នៃ�កាារហាាម
ឃាាត់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
� តាាមទំំនើ�ើង

ហូូតសេ�រីីភាាពនៅ�ៅពេ�លដំំបូូ ងនឹឹងក្លាា�យជាាអំំពើ�ើតាាម

សង្គ្រា�ា�ម និិងកាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំាា��ឃាំំង
� ត្រូ�ូវបានទទួួល

ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើច្បា�ាប់់ ជាាតិិដែ�លជាាយុុត្តិិ�កម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ហាា

តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លកាារហាាមឃាាត់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�ល

ព័័ន្ធមិ
ធ ិ នបានរំំលោ�ោភបំំពាានច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។

ទំំនើ�ើងចិិត្តត ប្រ�សិិនបើ�ើ គ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�នគតិិយុុត្តិិ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើ

ចិិត្តត ក្រោ��ោមច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិ ដែ�លបានវិិវត្តតពីីច្បា�ាប់់

យុុត្តិិ�កម្មមចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើនេះ�ះទេ�នោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ មាានកាារ

ស្គាា�ល់់ថាា ជាាឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិចាាប់់

នេះ�ះ វាាត្រូ�ូវតែ�មាានកាារបង្ហាា�ញថាាបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លពាាក់់

ទៅ�ៅក្នុុ�ងច្បា�ាប់់ លេ�ខ១០ របស់់ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹ ក្សា�ាគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ៅ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៤៥។ កាារហាាមឃាាត់់កាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
�

មូូ លដ្ឋាា�នផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ ចំំពោះ�ះ�កាារដកហូូតសេ�រីីភាាពពីីដំំបូូ ង

មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អន្តតរជាាតិិ ដែ�លមាាននៅ�ៅមុុនឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ផងដែ�រ។ ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ភាាពអាាចប្រ�មើ�ើលឃើ�ើញ

ក្នុុ� ងមន្ទីី�រ ឃុំំ� ឃាំំ� ង អាាចត្រូ�ូ វបានចាាត់់ ទុុកថាាជាាអំំពើ�ើ
តាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត។

អំំពីីកាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
� ថាាជាាឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ង

របស់់បក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្ដដកម្ពុុ�ជាាមាានបំំណងធ្វើ�ើ�កាារស៊ើ�ើ�ប

ត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ� �បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដោ�ោយលិិខិត
ិ តុុបករណ៍៍ សិទ្ធិិ�
ិ

ត្រូ�ូវតែ�បន្តតមាានគ្រ�ប់់ពេ�លនៃ�កាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
� ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមូូ លដ្ឋាា�នស្រ�បច្បា�ាប់់ នៃ�កាារដាាក់់

ជាាមុុនថាាបទល្មើ�ើ�ស និិងភាាពអាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ ចែ�ង

៦៩០. មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�លើ�ើកឡើ�ើងថាា «គោ�ោលនយោ�ោបាយ

នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើក្រ�ប

អង្កេ�េតនិិងឃុំំ�ខ្លួួ�នជនជាាប់់ សង្ស័័�យពីីសកម្មមភាាពខុុស

ខណ្ឌឌ នៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មម
ឋ
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ច្បា�ាប់់ ដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់់សន្តិិ�សុុខរដ្ឋឋ ឬ គំំរាាម
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

អតីីតមន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខនៅ�ៅវត្តតចំំពុះះ�

ក្អែ�ែក ក្នុុងរបបកម្ពុុ
�
�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥-១៩៧៩)។

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កំំហែ�ងដល់់សង្គគម» ហើ�ើយថាានេះ�ះ «គឺឺជាាកាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

សន្និិ�ដ្ឋាា�នសមហេ�តុុផលមួួ យពីីភ័័ស្ថុុតាាងគឺឺ
ថាា ប.ក.ក.
�

លើ�ើកឡើ�ើងថាាគោ�ោលនយោ�ោបាយនេះ�ះ« ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹង

អត្តតសញ្ញាាណបុុគ្គលដែ
គ
�លមាានពិិរុុទ្ធភា
ធ ាពនៃ�សកម្មមភាាព

តាាមច្បា�ាប់់ និង
ិ ស្រ�បច្បា�ាប់់ »។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា
គោ�ោលនយោ�ោបាយពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ វិិស័យ
័ សន្តិិ�សុុខជាាច្រើ�ើ�ន

នៅ�ៅទូូទាំំ�ងពិិភពលោ�ោក» ហើ�ើយថាា«បក្សសកុុម្មុុ� យនីីស្តត
កម្ពុុ� ជាាបានអនុុវត្តតទម្រ�ង់់ សង្ស័័�យពីីកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទ
ល្មើ�ើ�ស» និិងសម្រា�ាប់់ កំំណត់់មូូលដ្ឋាា�នគតិិយុុត្តិិ�ចំំពោះ�ះ�

កាារចាាប់់ ខ្លួួ�នពួកគេ�
ួ
។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�អះះអាាងថាា កាារ
អនុុវត្តតគោ�ោលនយោ�ោបាយកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ គួួរ
ត្រូ�ូ វបានវាាយតម្លៃ�ៃនៅ�ៅក្នុុ� ងបរិិបទ នៃ�កាាលៈៈទេ�សៈៈ
ពិិសេ�សដែ�លមាានភាាពអាាសន្ននជាាសាាធាារណៈៈ ដែ�ល

ពិិតជាាបានព្យា�ាយាាមដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ក្នុុ�ងកាារកំំណត់់
ខុុសច្បា�ាប់់ ។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបានដាាក់់ សាារណាា
ពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ចំំណុុចនេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។

៦៩១.បញ្ហាាសំំខាាន់់ដែ�លអង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះត្រូ�ូវវាាយតម្លៃ�ៃគឺឺ

ថាា តើ�ើកាារដកហូូតសេ�រីីភាាពមាានមូូ លដ្ឋាា�នគតិយុុត្តិិ�
ិ
ឬជាា

អំំពើ�ើតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត ដោ�ោយសាារអំំពើ�ើនេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ��ើ
ឡើ�ើងឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយគ្មាា�នដំំណើ�ើ រកាារតាាមច្បា�ាប់់ ត្រឹ�ម
ឹ
ត្រូ�ូវដែ�រឬទេ�។

អនុុញ្ញាត
ា ឲ្យ�មាានបដិិប្បបញ្ញញត្តិិ�ខ្លះះ�ចំំពោះ�ះ�កាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់

៦៩២. កាារដកហូូតសេ�រីីភាាពរបស់់បុុគ្គលជា
គ
ាអំំពើ�ើតាាម

ឲ្យ�មាានកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយយុុត្តិិ�ធម៌៌ ។ មេ�ធាាវីីកាារពាារ

ពុំំ�មាានដំំណើ�ើ រកាារតាាមច្បា�ាប់់ ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ក្នុុ�ងកាារវាាយ
តម្លៃ�ៃបែ�បនេះ�ះ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះពិិចាារណាាឃើ�ើញថាា អនុ ុ

រដ្ឋឋ ដែ�លពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារចាាប់់ ខ្លួួ�នបុុគ្គលនិ
គ
ង
ិ កាារធាានាា

ក្ដីី�អះះអាាងថាា មាាន«ដំំណើ�ើ រកាារលម្អិិ�តនៃ�កាារតាាមដាាន
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិងសួួរចម្លើ�ើ�យប្រ�ជាាជន» ហើ�ើយថាាកាារ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ទំំនើ�ើងចិិត្តត ប្រ�សិិនបើ�ើ អំំពើ�នោះ�ះ�ត្រូ�
ើ
វបានធ្វើ�
ូ
�ឡើ�
ើ ង
ើ ដោ�ោយ

សញ្ញាាស្ដីីពីីសិ
�
ទ្ធិិ�
ិ មនុុស្សសអឺឺ រ៉ុុ
�ប គឺឺមាានសាារសំំខាាន់់ដោ�ោយ

41

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

សាារតែ�អនុុសញ្ញាានេះ�ះមាានរៀ�ៀបរាាប់់ ពីីករណីីផ្សេ�េងៗ

ចាំំ�បាច់់ដែ�លត្រូ�ូវទប់់ស្កា�ត់
ា មិ
់ ិ នឲ្យ�ជននោះ�ះ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទ

មាានសេ�រីីភាាពនិិងសន្តិិ�សុុខនោះ�ះ�ទេ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ

ក្នុុ� ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើ កាារដកហូូត សេ�រីីភាាពនេះ�ះ
ិ �លមាានចែ�ងក្នុុ�ងច្បា�ាប់់»
វាា«ស្រ�បច្បា�ាប់់ទៅ�ៅនឹឹងនីីតិិវិធីីដែ

ប្រ�សិិនបើ�ើ វាាកើ�ើតចេ�ញពីី (ក) កាារឃុំំ�ខ្លួួ�នជនណាាម្នាា�ក់់

ត្រឹ�ឹមតែ�ពិិចាារណាាថាា តើ�ើវាាស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងច្បា�ាប់់ ជាាតិិឬ

ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�កាារដកហូូតសេ�រីីភាាព« ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងនីីតិិ
វិិធីីចែ�ងក្នុុ�ងច្បា�ាប់់ » មិិ នមែ�នជាាកាាររំំលោ�ោភទៅ�ៅនឹឹងសិិទ្ធិិ�
កាារដកហូូតសេ�រីីភាាពមិិ នមែ�នជាាអំំពើ�ើតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត
ដោ�ោយស្រ�បច្បា�ាប់់ក្រោ��ោយពេ�លតុុលាាកាារមាានសមត្ថថកិិច្ចច
បានផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសរួួ ចហើ�យ
ើ (ខ) កាារចាាប់់ ខ្លួួ�នឬ ឃុំំ�ខ្លួួ�នជន

ណាាម្នាា�ក់់ដោ�ោយស្រ�បច្បា�ាប់់ ចំំពោះ�ះ�កាារមិិ នអនុុវត្តតតាាម
ដីីកាាបង្គាា�ប់់ តាាមផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ តុុលាាកាារឬដើ�ើម្បីី�ធាានាាដល់់
កាារអនុុវត្តតកាាតព្វវកិិ ច្ចចនាានាាដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងច្បា�ាប់់

ឬ (គ) កាារចាាប់់ ខ្លួួ�នឬឃុំំ�ខ្លួួ�នជនណាាម្នាា�ក់់ដោ�ោយស្រ�ប

ច្បា�ាប់់ ដែ�លមាានគោ�ោលបំំណងនាំំ�ខ្លួួ�នជននោះ�ះ�មកកាាន់់
អាាជ្ញាា�ធរមាានសមត្ថថកិិ ច្ចចតាាមច្បា�ាប់់ ដោ�ោយមាានកាារ

សង្ស័័�យសមហេ�តុុសមផលថាា ជននោះ�ះ�បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
បទល្មើ�ើ�សឬនៅ�ៅពេ�លមាានកាារយល់់ឃើ�ើញថាា ជាាកាារ

ល្មើ�ើ�សឬគេ�ចខ្លួួ�ន ក្រោ��ោយពេ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទល្មើ�ើ�ស។

ដែ�រឬយ៉ាា
�ងណាា ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ
អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះនិិងមិិ ន

យ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែពិិចាារណាាផងដែ�រថាា តើ�ើកាារ
ឃុំំ�ខ្លួួ�ននេះ�ះបានគោ�ោរពដល់់គោ�ោលកាារណ៍៍ ជាាសាារវ័័ន្តតនិង
ិ
កាារកាារពាារតាាមច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិដែ�រឬទេ�។

៦៩៣. ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ កាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំ�ងដែ�ល

បានធ្វើ�ើ�យុុត្តិិ�កម្មមពីីដំំបូូង អាាចជាាអំំពើ�ើតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត
ប្រ�សិិនបើ�ើ កាារដកហូូតសេ�រីីភាាពលើ�ើរូូបកាាយត្រូ�ូវបាន

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយ «បំំពាានយ៉ាា
�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�ៅលើ�ើសិិទ្ធិិ�ជាា
សាារវ័័ន្តតផ្នែ�ែកនីីតិិវិិធីី» តាាមច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិ។ ក្នុុ�ងកាារ
វាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើកាារឃុំំ�ខ្លួួ�នត្រូ�ូវបានធ្វើ��ឡើ�
ើ
ើងដោ�ោយពុំំ�

មាានដំំណើ�ើ រកាារតាាមច្បា�ាប់់ ឬយ៉ាា
�ងណាាអង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ

អតីី តមន្ទីី� រសន្តិិ�សុុខរបស់់ខ្មែ� ែរក្រ�ហមនៅ�ៅវត្តតចំំពុះះ�ក្អែ�ែក។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

អាាចពិិ ចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើ កាារធាានាាជាាមូូ លដ្ឋាា�នផ្នែ�ែក

នីីតិិវិិធីីដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង កតិិកាាសញ្ញាាអន្តតរជាាតិិ

ស្ដីី�ពីីសិទ្ធិិ�ពល
ិ
រដ្ឋឋនិង
ិ សិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយ និិងអនុុសញ្ញាាស្ដីី�

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

មាានមូូ លដ្ឋាា�ននៅ�ៅក្នុុ� ងច្បា�ាប់់ កម្ពុ�ុ ជាាឬទេ�។ ដូូចបាន
លើ�ើកឡើ�ើងខាាងលើ�ើ ប្រ�សិិនបើ�ើ សំំអាាងទៅ�ៅលើ�ើច្បា�ាប់់

កម្ពុុ� ជាា ដើ�ើ ម្បីី� ធ្វើ��ជា
ើ ាយុុត្តិិ�កម្មម ចំំពោះ�ះ�កាារដកហូូត
ពីីសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអឺឺ រ៉ុុ
� ប។ កាារធាានាាជាាមូូ លដ្ឋាា�នផ្នែ�ែកនីីតិិ
សេ�រីីភាាព ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� បទប្បបញ្ញាាតិិទាំំ�ងនេះ�ះមិិ នត្រូ�ូវ
វិិធីីទាំំង
� នេះ�ះ រួួ មមាានសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារទទួួលបានកាារនាំំ�ខ្លួួ�ន

រំំលោ�ោភបំំពាានទៅ�ៅលើ�ើច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ក្នុុ�ង

ដែ�លទទួួលកាារអនុុវត្តតឲ្យ�អនុុវត្តតសិិទ្ធិិ�អំំណាាចតុុលាាកាារ

ថាា «ច្បា�ាប់់ ជាាតិិផ្ទាា�ល់់មិិនត្រូ�ូវជាាច្បា�ាប់់ តាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត

ឲ្យ�បានទាាន់់ពេ�លវេ�លាានៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខចៅ�ៅក្រ�មឬ មន្រ្តី�ី�
សិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល មួួ យសមស្រ�ប
និិង សិិ ទ្ធិិ�ក្នុុ� ងកាារដំំណើ�ើ រកាារនីីតិិ វិិ ធីី ដើ�ើម្បីី� សម្រេ��ច
ទៅ�ៅលើ�ើភាាពស្រ�បច្បា�ាប់់ នៃ�កាារឃុំំ�ខ្លួួ�ននោះ�ះ�។

៦៩៤. លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើកាារ
ដកហូូតសេ�រីីភាាពត្រូ�ូវបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយពុំំ�មាានដំំណើ�ើ រ

កាារវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើចំំណុុចនេះ�ះ វាាជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�ល
ទេ�» ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតច្បា�ាប់់ នេះ�ះទៀ�ៀតសោ�ោតវាាមិិ នមែ�ន
ជាាអំំពើ�ើតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តតនោះ�ះ�ដែ�រ។

៦៩៦. មេ�ធាាវីីកាាពាារក្ដីី� នួួន ជាា អះះអាាងថាា តាាមច្បា�ាប់់

សិិ ទ្ធិិ� មនុុស្សសអន្តតរជាាតិិក្នុុ� ងកាាលៈៈទេ�សៈៈជាាក់់ លាាក់់

រដ្ឋឋអាាចធ្វើ�ើ�បដិប្បបញ្ញញត្តិិ�
ិ
កាាតព្វវកិិ ច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នមួួយចំំនួួន
កាារតាាមច្បា�ាប់់ឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ� វាាគឺឺជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�ល
ដែ�លពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារចាាប់់ ខ្លួួ�នបុុគ្គលនិ
គ
ង
ិ កាារធាានាាកាារ
ត្រូ�ូវពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើកាារកាារពាារផ្នែ�ែកនីីតិិវិិធីីដែ�ល

មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងមាាត្រា�ា៤៣ នៃ�អនុុសញ្ញាាទីីក្រុ�ង
ុ ហ្សឺឺ�ណែ�វ
IV។ ទោះ�ះ�បីីចំំណុុចនេះ�ះឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅហ្នឹឹ�ងកាារដកហូូត
ិ
សិិទ្ធិិ�របស់់ប្រ�ជាាជនស៊ីី�វិលក៏
៏ដោ�ោយ មាានកាារសន្និិ�ដ្ឋាា�ន

ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារកាារពាារផ្នែ�ែកនីីតិិវិិធីីដែ�លមាាន
ចែ�ងក្នុុ�ងអនុុសញ្ញាាទីីក្រុ�ុងហ្សឺឺ�ណែ�វ IV មិិ នត្រូ�ូវបាន
អនុុវត្តតតាាមករណីីនេះ�ះអាាចជាាកាារពាាក់់ ព័័ ន្ធ ក្នុុ
ធ � ងកាារ
ធ្វើ�ើកា
� ារវាាយតម្លៃ�ៃ ថាាតើ�ើមាានកាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
�
ដោ�ោយខុុសច្បា�ាប់់ ដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សស

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយយុុត្តិិ�ធម៌៌ ក្នុុ�ងពេ�លមាានភាាពអាាសន្នន
ជាាសាាធាារណៈៈ។

ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបានដាាក់់

សាារណាាពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ចំំណុុចនេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។ កតិិកាាសញ្ញាា

ត្តិិ�អន្តតរជាាតិិស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ�ពលនិង
ិ សិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយពិិតជាា

បានចែ�ងដោ�ោយអនុុសញ្ញាាតឲ្យ�ធ្វើ�ើ�បដិប្បបញ្ញញត្តិិ�
ិ
កាាតព្វវកិិច្ចច

មួួ យចំំនួួន ប៉ុុ
�ន្តែ�ែធ្វើ��បានតែ�ក្នុុ
ើ
ួ �ល
�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈតិិចតួចដែ

ត្រូ�ូវបានកំំណត់់យ៉ា�ា
ងតឹឹងតែ�ងប៉ុុ
� ណ្ណោះ���។
ះ
អនុុលោ�ោម
តាាមមាាត្រា�ា៤(១) នៃ�កតិិកាាសញ្ញាាអន្តតរជាាតិិស្ដីី�ពីី

សិិទ្ធិិ�ពលរដ្ឋឋនិង
ិ សិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយ បដិិប្បបញ្ញាាតិ្តត�អាាចធ្វើ�ើ�
ជាាតិិដែ�រឬយ៉ាា
�ងណាា។ កាារកាារពាារនាានាាដែ�លមាានចែ�ង
បានត្រឹ�ឹមតែ� «ក្នុុ�ងករណីីមាានភាាពអាាសន្ននសាាធាារណៈៈ
ក្នុុ�ងមាាត្រា�ា ៤៣ នៃ�អនុុសញ្ញាាទីីក្រុ�ុងហ្សឺឺ�ណែ�វ IV
ពិិសេ�សដែ�លគំំរាាមកំំហែ�ងដល់់អត្ថិិ�ភាាពជាាតិិ» ក្នុុ�ង
រួួ មមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានកាារពិិចាារណាាជាាថ្មីី�ចំំពោះ�ះ�កាារ
លក្ខខខណ្ឌឌ ដែ�លស្ថាា�នភាាពនេះ�ះត្រូ�ូវបានប្រ�កាាសជាាផ្លូូ�វ
ឃុំំ�ខ្លួួ�នដោ�ោយបានកាារពិិចាារណាាជាាទៀ�ៀងទាាត់់ចំំពោះ�ះ�

កាារតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតបដិិប្បបញ្ញាាត្តិិ�ត្រូ�ូវ

៦៩៥. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះនិិងពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើលក្ខខណៈៈ

ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���»
ះ ហើ�ើយក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌ ថាា វិិធាានកាារទាំំ�ងនេះ�ះមិិ ន
មាានវិិសមតិិភាាពជាាមួួ យនឹឹងកាាតព្វវកិិ ច្ចចរបស់់ពួួកគេ�

កាារឃុំំ�ខ្លួួ�ននេះ�ះ។

វិិនិច្ឆ័័�
ិ យទាំំ�ងនេះ�ះក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃថាា តើ�ើនីីតិិវិិធីីនិង
ិ

កាារអនុុវត្តតដែ�លកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានប្រ�កាាន់់
យក ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារឃុំំ�ខ្លួួ�នបុុគ្គលនៅ�
គ
ៅតាាមទីីតាំំ�ងឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ

បាន អនុុញ្ញាាតតែ�«ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តដែ�លស្ថាា�នភាាពតម្រូ�ូវតែ�
តាាមច្បា�ាប់់ ឡើ�យ
ើ ។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះផងដែ�រអនុុសញ្ញាា

ស្ដីី�ពីីសិទ្ធិិ�
ិ មនុុស្សសអឺឺ រ៉ុុ
�ប ក៏៏បានអនុញ្ញា
ុ ត
ា ឲ្យ�រដ្ឋឋជាាភាាគីី ធ្វើ�ើ�

បដិិប្បបញ្ញញត្តិិ�កាាតព្វវកិិច្ចចមួួយចំំនួួន «ក្នុុ�ងករណីីប្រ�ទេ�ស
មាានសង្គ្រា�ា�មឬមាានអាាសន្ននជាាពិិសេ�ស ដែ�លគំំរាាម
ហូូតសេ�រីីភាាពនៃ�ដំំណើ�ើ រកាារតាាមច្បា�ាប់់ដែ�រឬយ៉ាា
�ងណាា។
កម្មមនីីមួួ យៗដែ�លបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ ធ្វើ�ើឲ្យ
� �មាានកាារដក

ចំំពោះ�ះ�ចំំណុុចដែ�លមេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា អះះអាាងថាា

គំំហែ�ងដល់់អត្ថិិ�ភាាពជាាតិិ» ត្រឹ�ឹមតែ�«ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តដែ�ល

សេ�រីីភាាព អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះនឹឹងវាាយតម្លៃ�ៃថាា តើ�ើចំំណុុចនេះ�ះ

វិិធាានកាារទាំំ�ងនេះ�ះមិិ នមាានវិិសមភាាពជាាមួួ យនឹឹងកាាតព្វវ

មាានមូូ លដ្ឋាា�នគតិិយុុត្តិិ�ថ្នាា�ក់់ជាាតិិសម្រា�ាប់់ កាារដកហូូត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្ថាា�នភាាពតម្រូ�ូវតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ���»
ះ
ហើ�ើយក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌ ថាា
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

កិិច្ចចរបស់់ពួកគេ�តា
ួ
ាមច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិឡើ�យ
ើ ។ លើ�ើសពីី

កាារពាារក្ដីី� និិងដោ�ោយគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

តម្រូ�ូវឲ្យ� «ផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មាានជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ដល់់រដ្ឋឋភាាគីីឯ

ធ្វើ�ើ�សាារណាាពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ចំំណុុចនេះ�ះទេ�។ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ

នេះ�ះទៀ�ៀត រដ្ឋឋ«ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់សិទ្ធិិ�បដិ
ិ
ប្បបញ្ញញត្តិិ�
ិ
» ត្រូ�ូវបាន
ទៀ�ៀត[នៃ�កតិិកាាសសញ្ញាាអន្តតរជាាតិិស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ�ពលរដ្ឋឋ
និិងសិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយ]» នូូវ «បទប្បបញ្ញាាតិិនិង
ិ មូូ លហេ�តុុ
ដែ�លខ្លួួ�នបានធ្វើ�ើ�បដិិ ប្បបញ្ញញតិិ នេះ�ះ»។ អង្គគ ជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ
នឹឹងពិិចាារណាាលើ�ើកាារណែ�នាំំ�នេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃ

ថាាតើ�ើ ប្រ�សិិនបើ�ើផ្អែ�កលើ
ែ �ើអង្គគហេ�តុុនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី�នេះ�ះ បដិិប្បបញ្ញញត្តិិ�នាានាាពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ សិិទ្ធិិ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារឃុំំ�ខ្លួួ�នតាាម

ទំំនើ�ើងចិិត្តតមាានភាាពស្រ�បច្បា�ាប់់ និង
ិ ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងកាាតព្វវ
កិិច្ចចតាាមច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពាាក់់ព័័ន្ធដែធ �រ

ដោ�ោយយុុត្តិិ�ធម៌៌ » នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបាន
សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ទោះ�ះ�បីីជាាកម្មាា�ភិិបាលដែ�លធ្វើ�ើកា
� ារចាាប់់ ខ្លួួ�ន
មាានកាារសង្ស័័�យសមហេ�តុុផលពីីកាាលៈៈទេ�សៈៈ

ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យ�ចាាប់់ ខ្លួួ�នក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែកម្មាា�ភិិបាលរូូប
នោះ�ះ�មិិ នអាាចឲ្យ�រួួ ចផុុតពីីកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវបានដែ�រ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ បុុគ្គគ លនោះ�ះ�ត្រូ�ូ វបានឃុំំ� ខ្លួួ�នដោ�ោយពុំំ� បាន
ធ្វើ�ើ�តាាមដំំណើ�ើ រកាារច្បា�ាប់់ ។
៩.១.៦. ការធ្វើ�ើ�ទារុុណកម្មម

ឬទេ�។

៦៩៩. ទាាក់់ទិិនសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

៦៩៧. ធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ានុុម័័ តនៃ�កាារដាាក់់ ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�

មនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម នៅ�ៅសហ-

ឃាំំ� ង តម្រូ�ូ វថាាចាារីីមាានចេ�តនាាដកហូូត សេ�រីីភាាព

បុុគ្គគលតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត ឬចាារីី បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយដឹឹង

ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ង
ករណ៍៍ ត្រាំ�ំ�កក់់ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខ ស-២១ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខ

ក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ និិងមន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខភ្នំំ�ក្រោ��ោល និិងតាាមរយៈៈ
យ៉ាា
�ងសមហេ�តុុផលថាា សកម្មមភាាពរបស់់ខ្លួួ�នមុុ ខជាា
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ជនជាាតិិចាាម។
បង្កកឲ្យ�មាានកាារដកហូូតតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តតនូវសេ�រីី
ូ
ភាាព
៧០០. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះបានសម្រេ��ចពីីមុុនរួួ ចមកហើ�ើយថាា
របស់់បុុគ្គល
គ ។
៦៩៨. មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា អះះអាាងថាា នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារវាាយតម្លៃ�ៃថាា តើ�ើកាារចាាប់់ ខ្លួួ�នជាាអំំពើ�ើតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត

កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាាឧក្រិ�ិ ដ្ឋកម្មម
ឋ
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ ក្រោ��ោមច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់

អន្តតរជាាតិិ ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ គ្មាា�នទឡី្ហហ�ករណ៍៍ ថ្មីីណា
� ាមួួ យ
ឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះត្រូ�ូវពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើ
ត្រូ�ូវបានភាាគីីលើ�ើកឡើ�ើ ងនៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្ដីី�នេះ�ះដែ�លតម្រូ�ូវ
ភាាពសមហេ�តុុផលនៃ�កាារចាាប់់ ខ្លួួ�នមន្រ្តី�ីណា
� ាមួួ យដែ�ល
ឲ្យ�អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះពិិចាារណាាលើ�ើបញ្ហាានេះ�ះបន្ថែ�ែមនោះ�ះ�
សង្ស័័�យថាាកាាលៈៈទេ�សៈៈផ្នែ�ែកអង្គគហេ�តុុតម្រូ�ូវឲ្យ�មាាន
កាារចាាប់់ ខ្លួួ�ន។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�អះះអាាងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា

ឡើ�ើយ។ ពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ភាាពអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញជាាមុុន

ហេ�តុុផលមិិ នចាំំបាច់
�
ត្រូ�
់ វឈា
ូ
ានដល់់កម្រិ�ិតមួួ យដែ�ល

កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម គឺឺជាាឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សស

ដែ�លអាាចចាាត់់ទុុកថាាសមហេ�តុុផលនោះ�ះ�គឺឺអាាស្រ័�័យ

ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មម
ឋ
និិងតួួនាាទីីរបស់់

មូូ លដ្ឋាា�នអង្គគ ហេ�តុុចំំពោះ�ះ� កាារសង្ស័័�យដែ�លសម

ថាាជាាបទល្មើ�ើ�ស និិងភាាពអាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ ចែ�ងថាា

ត្រូ�ូវធ្វើ�កា
�ើ ារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជាាផ្លូូ�វកាារនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយថាា អ្វីី�

ជាាតិិ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះបានពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើក្រ�បខណ្ឌឌ ច្បា�ាប់់

លើ�ើ កាាលៈៈទេ�សៈៈពិិ សេ�ស «ស្ថាា�នភាាពនៅ�ៅមុុននិិង

ជនជាាប់់ ចោ�ោទ ក្នុុ�ងនាាមជាាសមាាជិិកនៃ�អាាជ្ញាា�ធរគ្រ�ប់់
គ្រ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ

ក្រោ��ោយសម័័ យកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ»។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�អះះអាាងថាា« កាារសង្ស័័�យ» ដែ�ល
ថាាជនណាាម្នាា�ក់់ អាាចពាាក់់ ព័័ន្ធក្នុុ
ធ � ងអំំពើ�ើក្បបត់់ជាាតិិ គឺឺពុំំ�
ទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ជាាមូូ លដ្ឋាា�នគតិយុុត្តិិ�ដើ
ិ
�ើម្បីី�ផ្ដដល់យុុត្តិិ�កម្មម
់

ដល់់កាារឃុំំ�ឃាំំ�ងបុុគ្គគលនាានាា ដោ�ោយគ្មាា�នដំំណើ�ើ រកាារ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដោ�ោយគ្មាា�នបទចោ�ោទប្រ�កាាន់់ដោ�ោយគ្មាា�នកាារ

ពិិនិត្យយភ័
ិ
័ស្ថុុ�តាាងតាាមផ្លូូ�វតុុលាាកាារ ដោ�ោយគ្មាា�នមេ�ធាាវីី
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កត់់សម្គាា�ល់់ឃើ�ើញថាា អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះតុុលាាកាារកំំពូូល

បានយោ�ោងទៅ�ៅ «កាារទទួួលស្គាា�ល់យ៉ា
់ �ា
ងទូូលំំទូូលាាយ
ដោ�ោយបណ្ដាា �សហគមន៍៍ប្រ�ជាាជាាតិិនាានាាអំំពីីភាាពធ្ងងន់់
ធ្ងងរនៃ�អំំពើ�ើទាារុុណកម្មម» នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា កាារ
ចោ�ោទប្រ�កាាន់់លើ�ើ បទល្មើ�ើ�សព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើ
ទាារុុណកម្មមអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើ ញ ត្រឹ�ឹ ម ឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៥។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

បន្ទាា�ប់់ ពីីបានថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែ ង ទៅ�ៅលើ�ើ កត្តាា�ទាំំ� ង នេះ�ះដោ�ោយ

៧០២. សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា កាារហាាមឃាាត់់

អាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញ និិងដឹឹងជាាទូូទៅ�ៅថាាកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណ

cogeus) ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� កាារធ្វើ�ើ�បដិិប្បបញ្ញាាត្តិិ�មិិនត្រូ�ូវបាន

សត្យា�ានុុម័័ តអង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាាជនជាាប់់ ចោ�ោទ
កម្មមត្រូ�ូវបានផ្តតន្ទាា�ទោ�ោសជាាឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ
គិិតត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។

៧០១. និិយមន័័យនៃ�ទាារុុណកម្មមដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទាារុុណកម្មមគឺឺជាា វិិធាានអាាអាាជ្ញាា�បញ្ជាា ( Jus

អនុុញ្ញាាត ទោះ�ះ�បីីជាាក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈណាាក៏៏ដោ�ោយរួួ ម
ទាំំ�ងក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈប្រ�ទេ�សមាានអាាសន្នន ឬមាានបញ្ហាា
សន្តិិ�សុុខជាាតិិផងដែ�រ។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបានដាាក់់

សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាស ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ស្ដីី�ពីីទាារុុណកម្មមគឺឺជាាកាារ

សាារណាាពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ

នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៩។ តាាម
និិយមន័័យនេះ�ះ ធាាតុុផ្សំំ�នៃ�ទាារុុណកម្មមរួួ មមាាន៖

ថាា កាារហាាមឃាាត់់ចំំពោះ�ះ�កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម ទទួួលបាន

ប្រ�កាាសបញ្ជាាក់់ អំំពីីច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អ ន្តតរជាាតិិ

(១)អំំពើ�ើណាាមួួ យដែ�លបណ្ដាា �លឲ្យ�មាានកាារឈឺឺ

បានតម្កកល់់កាារយល់់ឃើ�ើញកាាលពីីមុុនរបស់់ខ្លួួ�នដែ�ល
នូូវឋាានៈៈជាា វិិធាានអាាជ្ញាា�បញ្ជាា ឬជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ ដែ�ល
បដិិប្បបញ្ញញត្តិិ�មិិនត្រូ�វបាន
ូ
អនុុញ្ញាត
ា នៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់

អន្តតរជាាតិិ។ តុុលាាកាារយុុត្តិិ�ធម៌៌ អន្តតរជាាតិិក៏៏បានទទួួល
ចាាប់់ ឬ កាាររងទុុក្ខខយ៉ា�ា
ងធ្ងងន់់ធ្ងងរផ្នែ�ែករាាងកាាយ
ស្គាា�ល់់ផងដែ�រថាាកាារហាាមឃាាត់់ចំំពោះ�ះ�ទាារុុណកម្មម
ឬស្មាា�រតីី( ធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ានុុម័័ ត)
គឺឺជាាវិិធាានអាាជ្ញាា�បញ្ជាា ( Jus cogeus) ដែ�លបាន « ផ្អែ�ែកលើ�ើ
(២)ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ង
ើ ដោ�ោយចេ�តនាាទៅ�ៅលើ�ើបុុគ្គល
គ
មូូ លដ្ឋាា�ននៃ�កាារអនុុវត្តតជាាលក្ខខណៈៈអន្តតរជាាតិិយ៉ា�ា
ងទូូលំំ
ណាាមួួ យ( ធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័ តិ)
ិ

(៣) ដោ�ោយមន្រ្តី�ីសា
� ាធាារណៈៈឬ ដោ�ោយកាារញុះះ�ញង់់
មន្រ្តី�ីសា
� ាធាារណៈៈ

(៤) ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាននូវពត៌
ូ
មា
៌ ាន

ឬ ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពឬ កាារដាាក់់ទណ្ឌឌ កម្មម ឬកាារ
បំំភិិតបំំភ័័យ។

ទូូលាាយនិិង កាារបង្ហាា�ញពីីឆន្ទៈៈ�ទទួួលយកជាាច្បា�ាប់់

របស់់រដ្ឋឋ(Opinio juris)»។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារឈាានដល់់កាារ
សន្និិ�ដ្ឋាា�ននោះ�ះ� តុុលាាកាារយុុត្តិិ�ធម៌៌ អន្តតរជាាតិិបានសំំអាាង
លើ�ើលិិខិត
ិ តុុបករណ៍៍ អន្តតរជាាតិិដូចជា
ូ ា សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាស
ជាាសាាកលស្ដីី�ពីីសិទ្ធិិ�
ិ មនុុស្សស អនុុសញ្ញាាទីីក្រុ�ង
ុ ហ្សឺឺ�ណែ�វ

និិងកតិិកាាសញ្ញាាអន្តតរជាាតិិ ប្រ�កាាសជាា តិិស្ដីីពីីសិ
�
ទ្ធិិ�ពល
ិ

រណ្តៅ�ៅ�សាាកសពរបស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីី
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅវត្តតចំំពុះះ�ក្អែ�ែក។

(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

45

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

រដ្ឋឋនិង
ិ សិិទ្ធិិ�នយោ�ោបាយដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំចប់់ សព្វវ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

ហួួសហេ�តុុ កាារបំំពាារបំំពាានផ្លូូ�វភេ�ទ កាារឲ្យ�ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់

ជឿ�ឿជាាក់់ថាា នៅ�ៅត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ កាារហាាមឃាាត់់ចំំពោះ�ះ�

ឱសថនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
� ឬមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយវិិកលចរិត
ិ កាារ
បដិិសេ�ធមិិនឲ្យ�សម្រា�ាក ឬដេ�ករយៈៈពេ�លយូូរ មិិនឲ្យ�

អាាចធ្វើ�ើ�បដិប្បបញ្ញញត្តិិ�បានឡើ�
ិ
យ
ើ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានហេ�តុុផល

រយៈៈពេ�លយូូរ មិិ នឲ្យ�មាានជំំនួួយផ្នែ�ែកពេ�ទ្យយរយៈៈពេ�ល

គ្រ�ប់់ នៅ�ៅមុុនឆ្នាំំ��១៩៧៥។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ

ទាារុុណកម្មមគឺឺជាាវិិធាានកាារបញ្ជាា (jus cogens) ដែ�លមិិ ន
ណាាមួួ យក៏៏ដោ�ោយ។

៧០៣. នៅ�ៅពេ�លវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើកាាររងទុុក្ខខ ឬកាារ
ឈឺឺចាាប់់ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះនេះ�ះ និិងតុុលាាកាារមិិ នអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត បានពិិចាារណាាលើ�ើលក្ខណៈៈ
ខ
វិិនិច្ឆ័័�
ិ យសត្យា�ានុុ
ម័័ ត ដូូចជាាភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ព្យយសនកម្មមដែ�លបានបង្កកឡើ�ើង

ចំំណីីអាាហាាររយៈៈពេ�លយូូរ គ្មាា�នអនាាម័័ យគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់
យូូរ កាារដាាក់់ឲ្យ�នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីគេ� និិងកាារដកហូូតសេ�រីីភាាព

ខាាងផ្លូូ�វអាារម្មមណ៍៍ ទាំំង
� ស្រុ�ុង កាាររក្សា�ាទុុកក្នុុ�ងភាាពមិិ ន

ច្បា�ាស់់លាាស់់ចំំពោះ�ះ�ទីីកន្លែ�ែង និិងពេ�លវេ�លាា កាារគំំរាាមធ្វើ�ើ�
ទាារុុណកម្មម ឬសម្លាា�ប់់សាាច់់ញាាតិិ កាារបោះ�ះបង់់ចោ�ោល និិង
កាារធ្វើ�ើ�ត្រា�ាប់់ពីីកាារសម្លាា�ប់់ ។

និិងលក្ខខណៈៈនៃ�ព្យយសនកម្មម គោ�ោលបំំណង និិងភាាពស៊ីី�

៧០៥. អំំពើ�ើនាានាាដែ�លមិិ នឈាានដល់់កម្រិ�ិតធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�

វិិនិច្ឆ័័�
ិ យអត្តតនោ�ោម័័ ត រួួ មមាាន លក្ខខខណ្ឌឌ រូូបរាាងឬរាាង

ទៀ�ៀត។ ឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈ

កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� កត្តាា�នាានាាដូូចជាា

យ៉ាា
�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បានដោ�ោយមនុុស្សសធម៌៌

ចង្វាា�ក់់នៃ�អំំពើ�ើដែ�លត្រូ�ូវបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ព្រ�មទាំំ�ងលក្ខខណៈៈ

កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទេ� អាាចជាាបទល្មើ�ើ�សផ្សេ�េង

កាាយឬផ្លូូ�វចិិត្តតរបស់់ជនរងគ្រោះ��ះ� ផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�

អំំពើ�ើអមនុុស្សសធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិង កាារបំំពាារបំំពាាន

អាាយុុរបស់់ជនងគ្រោះ��ះ�ភេ�ទ ស្ថាា�នភាាពសុុខភាាព និិង
តួួនាាទីីក្នុុ�ងនាាមជាាថ្នាា�ក់់ក្រោ��ោម។

៧០៤. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះកត់់សម្គាា�ល់ឃើ់ �ើញថាា យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
អន្តតរជាាតិិមិិនបានកំំណត់់លក្ខខខណ្ឌឌ ជាាក់់លាាក់់អំំពីីកាារ
រងទុុក្ខខឬកាារឈឺឺចាាប់់ ដែ�លត្រូ�ូវសម្រា�ាប់់ បង្ហាា�ញអំំពីី

ឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មម
ឋ
នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមឡើ�ើយ។ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ

តុុលាាកាារកំំពូូលនៃ�តុុលាាកាារ ICTY បានកំំណត់់សម្គាា�ល់់
ថាា «អំំពើ�ើមួួយចំំនួួនមាានលក្ខខណៈៈជាាក់់ស្ដែ�ែងមែ�នទែ�ន

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ� [អំំពើ�ើទាំំ�ងនោះ�ះ�] មាានលក្ខខណៈៈជាាកាារធ្វើ�ើ�
ទាារុុណកម្មម»។ ដោ�ោយសំំអាាងលើ�ើកាារងាាររបស់់អ្ននក
រាាយកាារណ៍៍ ពិសសេ�ស
ិ
អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ ចំំពោះ�ះ�

កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមសាាលក្រ�មនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី� Delalic និិងជន

ជាាប់់ ចោ�ោទផ្សេ�េងទៀ�ៀត បានផ្ដដល់់នូវូ « បញ្ជីី �រាាយឈ្មោះ�ះ��

លម្អិិ�តទោះ�ះ�ជាាមិិ នបានពេ�ញលេ�ញក្ដីី� អំំពើ�ើទាំំ�ងឡាាយ
ដែ�លពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារបង្កកឲ្យ�មាានកាាររងទុុក្ខខធ្ងងន់ធ្ងង
់ រដែ�ល

មាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់បង្កើ�ើ� តបានជាាបទទាារុុណកម្មម»
រួួ មមាាន៖

កាារវាាយដំំ កាារដកក្រ�ចក កាារដកធ្មេ�េញ ។ល។

កាារយកភ្លើ�ើ�ងដុុត កាារឆក់់ខ្សែ�ែភ្លើ��ង
ើ កាារចងព្យួួ� រ កាារ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ថប់់ ដង្ហើ�ើ� ម កាារដាាក់់ ឲ្យ�ត្រូ�ូវពន្លឺឺ� ឬសំំឡេ�ងខ្លាំំ��ង
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ព្រ�មទាំំ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដ៏ឃោ៏ �ោរឃៅ�ៅដែ�លអំំពើ�ើទាំំង
� អស់់

នេះ�ះមាានធាាតុុផ្សំំ�គតិិយុុត្តតដូចគ្នាា�
ូ
តម្រូ�ូវឲ្យ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត

នោះ�ះ�បង្កកឲ្យ�មាានកាាររងទុុក្ខខផ្លូូ�វកាាយ និិងផ្លូូ�វចិិត្តតធ្ងងន់ ់
ធ្ងងរ ដែ�លមិិ នមែ�នជាាកាាររងទុុក្ខខផ្លូូ�វកាាយនិិងផ្លូូ�វចិិត្តត
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដែ�លថាាលក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម

នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អំំពើ�ើនាានាាដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�ោយ

អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះសាាលាាដំំបូូ ងថាា មាានភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរមិិ នគ្រ�ប់់
គ្រា�ាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈជាាក់់លាាក់់ណាាមួួ យ ដើ�ើម្បីី�

ចាាត់់ទុុកថាាជាាកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមនោះ�ះ� រួួ មមាានកាារសួួរ
ចម្លើ�ើ� យ កាារប្រ�មាាថតិិចតួួចលើ�ើបូូរណភាាពរាាងកាាយ

របស់់ជនរងគ្រោះ��ះ� កាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីីរ� ឃុំំ�ឃាំំង
� និិងកាារ
បង្អអត់់អាាហាារ។

៧០៦. សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា គោ�ោលបំំណង
ទាំំ�ងឡាាយដែ�នមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ស្ដីី�ពីីទាារុុណកម្មម គឺឺជាាគោ�ោលបំំណងតំំណាាង

មិិ នមែ�នជាាគោ�ោលបំំណងទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្អែ�ែកលើ�ើ
មូូ លដ្ឋាា�ននេះ�ះ សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា នត្ថិិភា
� ាព

នៃ�កាារចែ�ងឲ្យ�បានច្បា�ាស់់លាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាស
នោះ�ះ� មិិ នបានដកចេ�ញនូូវកាាររកឃើ�ើញអំំពើ�ើទាារុុណកម្មម

ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកាាររើ�ើសអើ�ើងឡើ�ើយ។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត
មិិនបានដាាក់់ សាារណាាពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះយល់់ឃើ�ើញថាាឃ្លាា� «សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណង

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ដោ�ោយតុុលាាកាារមិិ នអចិិន្រៃ្ត�ត�យ៍៍ផ្សេ�េងៗថាា «បទឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ

បែ�បនេះ�ះ» នៅ�ៅក្នុុ�ងមាាត្រា�ា១ នៃ�សេ�ចក្ដីី� ប្រ�កាាសឆ្នាំំ��
មួួ យអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងដោ�ោយអំំពើ�ើអកម្មមដែ�លអាាច
១៩៧៥ ស្ដីី�ពីីទាារុុណកម្មម បញ្ជាាក់់យ៉ា�ា
ងច្បា�ាស់់គោ�ោល
នាំំ�ឲ្យ�មាានពិិរុុទ្ធភា
ធ ាព ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពដែ�លមាានកាាតព្វវកិិច្ចច
បំំណងបែ�បនេះ�ះ» នៅ�ៅក្នុុ�ងមាាត្រា�ា១ នៃ�សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាស

ិ ានកាារ»។ ទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�សង្កេ�េតនេះ�ះ
ក្នុុ�ងកាារចាាត់់វិធា
ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥ ស្ដីី�ពីីទាារុុណកម្មម បញ្ជាាក់់យ៉ា�ា
ងច្បា�ាស់់លាាស់់
ត្រូ�ូវបានធ្វើ��ឡើ�
ើ ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
ថាា ចំំណុុចផ្សេ�េងៗដែ�លបានរៀ�ៀបរាាប់់ នោះ�ះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាា

តំំណាាង មិិ នមែ�នជាាកាាររៀ�ៀបរាាប់់ គ្រ�ប់់ចំំណុុចទាំំ�ង

ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ជាាបុុគ្គគលក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះយល់់
ឃើ�ើញថាា គោ�ោលកាារណ៍៍ ទូូទៅ�ៅដែ�លថាា ចាំំ�បាច់ត្រូ�
់ វមា
ូ ាន

អស់់នោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាា ករណីីនេះ�ះមិិ នបាន
កាាតព្វវកិិ ច្ចចក្នុុ�ងកាារចាាត់់វិិធាានកាារអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើ
បង្ហាា�ញថាា កាាររើ�ើសអើ�ើងត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ថាាជាា

អកម្មមចំំពោះ�ះ�អកម្មមទាំំ�ងអស់់ដែ�លអាាចនាំំ�ឲ្យ�មាានពិិរុុទ្ធ-ធ

ក្រោ��ោមច្បា�ាប់់ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិ នៅ�ៅត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�� ១៩៧៩

ដែ�រ។ ផ្អែ�ែកលើ�ើគោ�ោលកាារណ៍៍ នេះ�ះ អង្គគជំំនុំំជ្រះ�
� ះយល់់ឃើ�ើញ

គោ�ោលបំំណងនៃ�ទាារុុណកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានហាាមឃាាត់់
នោះ�ះ�ទេ�។ ទើ�ើបតែ�មកដល់់ពេ�លមាានអនុុសញ្ញាាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង

ទាារុុណកម្មមឆ្នាំំ��១៩៨៤ នោះ�ះ�ទេ�ទើ�ើប «កាាររើ�ើសអើ�ើង

នោះ�ះ�ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទណាាក៏៏ ដោ�ោយ» ត្រូ�ូវបានចែ�ងកំំណត់់
ថាា ជាាគោ�ោលបំំណងណាាមួួ យ ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងនៃ�
ទាារុុណកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានហាាមឃាាត់់។

ភាាព រួួ មទាំំ�ងគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមផង

ថាា ដរាាបណាាមាានកាាតព្វវកិិ ច្ចចក្នុុ�ងកាារចាាត់់វិិធាានកាារ

អំំពើ�ើអកម្មមដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ដោ�ោយចេ�តនាា និិងបណ្ដាា �ល

ឲ្យ�មាានកាារឈឺឺចាាប់់ ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រ ត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុុកថាាជាា
ទាារុុណកម្មម ដោ�ោយសាារធាាតុុផ្សំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�បទល្មើ�ើ�ស
នេះ�ះត្រូ�ូវបានបំំពេ�ញ។

៧០៧. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះតុុលាាកាារកំំពូូលកត់សម្គាា�ល់
់
យ៉ា
់ �ា
ង
៧០៩. ដោ�ោយសាារវាាជាាបញ្ហាាច្បា�ាប់់ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ អន្តតរជាាតិិ
ច្បា�ាស់់ថាា សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ស្ដីី�ពីីទាារុុណកម្មម

ដែ�លជាាកាារឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងអំំពីីច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិមាានលក្ខខណៈៈរឹត
ឹ ត្បឹឹ�តជាាង ហើ�ើយមិិ នបានបញ្ចូូ�ល

« កាាររើ�ើសអើ�ើ ង ទោះ�ះ�ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទណាាក៏៏ដោ�ោយ» នៅ�ៅក្នុុ�ង
បញ្ជីី �រៀ�ៀបរាាប់់ពីីគោ�ោលបំំណងដែ�លបានហាាមឃាាត់់នោះ�ះ�។

សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�មិិ នបានបង្ហាា�ញពីីយុុត្តតសាាស្រ្ត�ត បទ
ប្បបញ្ញញត្តិិ�គតិិយុុត្តិិ�កាារអនុុវត្តតរបស់់រដ្ឋឋ និិង/ឬកាារបង្ហាា�ញ

ពីីឆន្ទៈៈ�ទទួួលយកជាាច្បា�ាប់់ របស់់រដ្ឋឋ (opinion juris) ដែ�ល
ថាានៅ�ៅមុុនឆ្នាំំ�� ១៩៧៥ ច្បា�ាប់់ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិ បាន

ប្រ�មើ�ើលទុុកថាា កាាររើ�ើសអើ�ើងអាាចជាាគោ�ោលបំំណងមួួ យ
នៃ�គោ�ោលបំំណងផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ទាារុុណកម្មម ដែ�លត្រូ�ូវហាាម

ឃាាត់់នោះ�ះ�ទេ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះច្រា�ានចោ�ោល
សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ននេះ�ះរបស់់សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�។

៧០៨. អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះកត់់សម្គាា�ល់់ឃើ�ើញថាា សេ�ចក្ដីី�

ប្រ�កាាសឆ្នាំំ��១៩៧៥ ស្ដីី�ពីីទាារុុណកម្មមមិិ នបានបញ្ចូូ�ល
ឲ្យ�បានច្បា�ាស់់នូវូ « អំំពើ�ើអកម្មម» ដែ�លបណ្ដាា �លឲ្យ�មាាន
ទុុក្ខខសោ�ោក កាារឈឺឺចាាប់់ ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រនោះ�ះ�ទេ�។ អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ

បានទទួួលស្គាា�ល់់កាាលពីីមុុនរួួ ចហើ�យ
ើ ចំំពោះ�ះ�គោ�ោល

សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�ជំំទាាស់់ទៅ�ៅនឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌ ដែ�លថាា
ទាារុុណកម្មមត្រូ�ូវតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងដោ�ោយ ឬ ក្រោ��ោមកាារ

ញុះះ�ញង់់ ពីីមន្រ្តី�ីសា
� ាធាារណៈៈ ហើ�ើយសហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�
បានលើ�ើកឡើ�ើងថាា តុុលាាកាារ ICTY និិង ICTR ក៏៏បាន

ច្រា�ានចោ�ោលលក្ខខខណ្ឌឌ នេះ�ះយ៉ាា
�ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវផងដែ�រ។ ជាា
មួួ យគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា បញ្ហាា
នេះ�ះមិិ នពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនេះ�ះទេ� «ដោ�ោយសាារ

អំំពើ�ើទាារុុណកម្មមទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់
ត្រូ�ូវបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ង
ើ ដោ�ោយកម្មាា�ភិិបាលឬកងទ័័ពថ្នាា�ក់់
ក្រោ��ោមនៃ�របបនោះ�ះ�»។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នបានដាាក់់

សាារណាាពាាក់់ព័ន្ធ
័ និ
ធ ង
ិ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។ មាានបញ្ជាាក់់ថាា
ច្បា�ាប់់ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់អន្តតរជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥

ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៩ មាានលក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវថាា ទាារុុណកម្មមត្រូ�ូវ
បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងឬ ក្រោ��ោមកាារញុះះ�ញង់់ពីមន្រ្តី�ី�សា
ី
ាធាារណៈៈ
ដើ�ើម្បីី�អាាចចាាត់់ទុុកថាា ជាាបទឧក្រិ�ិដ្ឋមួ
ឋ ួ យបាន។ សហព្រះ�ះ

រាាជអាាជ្ញាា�យុុត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនៅ�ៅមុុនឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ បទប្បបញ្ញាាត្តិិ�
គតិិយុុត្តិិ� កាារអនុុវត្តតរបស់់រដ្ឋឋ និិង/ឬកាារបង្ហាា�ញពីីឆន្ទៈៈ�

ទទួួលយកជាាច្បា�ាប់់ របស់់រដ្ឋឋ (opinion juris) ដែ�លអាាច

កាារណ៍៍ ទូូទៅ�ៅដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតយ៉ាា
�ងស៊ីី�ចង្វាា�ក់់គ្នាា�
បង្ហាា�ញឲ្យ�ឃើ�ើញពីីកំំហុុសរបស់់អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះតុុលាាកាារ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

កំំពូូល នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវិិភាាគលើ�ើច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរ-

យោ�ោធាាកំំពង់់ឆ្នាំ�ំ � ង មន្ទីី� រសន្តិិ�សុុខស-២១ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខ

សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នលើ�ើអង្គគច្បា�ាប់់ របស់់សហព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា�

ភ្នំំ� ក្រោ��ោល។

ជាាតិិនោះ�ះ�ទេ�។ ហេ�តុុដូូ ច្នេះ�ះ�អង្គគ ជំំ នុំំ�ជម្រះ�ះច្រា�ានចោ�ោល
ត្រ�ង់់ ចំំណុុចនេះ�ះ។

ក្រាំ�ំ� ងតាាចាាន់់ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខអូូរកន្សែ�ែង និិងមន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខ
(ខ) កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញដោ�ោយមូូលហេ�តុុសាាសនាា

៩.១.៧. ការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខបុ
ខ ក
ុ ម្នេ�េញដោ�យមូូលហេ�តុុនយោ�បាយ

នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លកាារផ្លាា�ស់់ទីីលំំនៅ�ៅប្រ�ជាាជនដំំណាាក់់

៧១០. ទាាក់់ ទិិនសំំណុំំ� រឿ�ឿង០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

ជាាតិិចាាម) នៅ�ៅសហករណ៍៍ ត្រាំ�ំកក់
� ់( ដោ�ោយកម្រិ�ិ តត្រឹ�ឹម

ពូូជសាសន៍៍ ឬសាសនា

ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មមប្រ
ឋ
�ឆាំំ�ង
នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខបុុកម្នេ�េ
ខ
ញ ដោ�ោយ
សំំអាាងលើ�ើមូូលហេ�តុុដូចខា
ូ ាងក្រោ��ោម៖
(ក)

កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខ បុុកម្នេ�េ ញដោ�ោយមូូ លហេ�តុុ

នយោ�ោបាយ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លនៃ�កាារផ្លាា�ស់់
ទីីលំំនៅ�ៅ
ុ

កាាលទីី២ (ដោ�ោយកម្រិ�ិ តត្រឹ�ឹមកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ជន

កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ពុុទ្ធធសាាសនិិក) កាារដ្ឋាា�នកាារងាារ
ទំំបន់់១មករាា (ដោ�ោយកម្រិ�ិ តត្រឹ�ឹមកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅលើ�ើ
ជនជាាតិិចាាម) និិងពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅលើ�ើ
ជនជាាតិិចាាម។ និិង
(គ)

កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខ មុុកម្នេ�េ ញដោ�ោយមូូ លហេ�តុុ

ប្រ�ជាាជនដំំណាាក់់កាាលទីី២ (ដោ�ោយកម្រិ�ិ តត្រឹ�ឹមកាារ

ពូូជសាាសន៍៍ទៅ�ៅលើ�ើជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម នៅ�ៅសហករណ៍៍

កាាររដ្ឋាា�នកាារងាារទំំបន់់ត្រ�ពាំំ� ងថ្មម

កន្សែ�ែង និិងពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ជនជាាតិិ

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ជនជាាតិិចាាម) នៅ�ៅសហករណ៍៍ ត្រាំ�ំកក់
� ់
កាារដ្ឋាា�នកាារងាារ

ទំំបន់់១មករាា និិ ងកាារដ្នាា�នសាាងសង់់ប្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�

ត្រាំ�ំ�កក់់ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ មន្ទីីរ� សន្តិិ�សុុខអូូ រ
វៀ�ៀតណាាម នៅ�ៅខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង និិងស្វាា�យរៀ�ៀង។

តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ
អតីី តមន្ទីី� រសន្តិិ�សុុខរបស់់ខ្មែ� ែរក្រ�ហមនៅ�ៅវត្តតចំំពុះះ�ក្អែ�ែក។
(បណ្ណណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

អនុុ ប្រ�ធានអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ពិិភាក្សាា

អំំ ពីីសន្តិិ�ភាព សិិទ្ធិម
� ិ នុុ ស្សស និិងការអប់់ រំំពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍នៅ�
កម្ពុុ�ជានិិងនៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀតជាមួួយនឹឹងលោ�ក ឆាំង
ំ យុុ
សុុ ភ័័ក្រ្ត�ត ភាណា

ប្រ�ជាាជាាតិិប្រ�ចាំំ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា និិងប្រ�តិិភូូ

កិិត្តតយស បានពិិភាាក្សា�ាអំំពីសន្តិិ�ភា
ី
ាព សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិងកាារ
លោ�ោក ខាាឡេ�ត ឃីីអាារីី អនុុប្រ�ធាានអង្គគកាារសហ
ប្រ�ជាាជាាតិិ ទទួួលបន្ទុុ�កនាាយកដ្ឋាា�នកសាាងសន្តិិ�ភាាព និិង
កិិច្ចកា
ច ារនយោ�ោបាយប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅតំំបន់់មជ្ឈិិ�មបូូព៌ាា�, អាាស៊ីី�

អប់់ រំពី
ំ អំ
ី ំ ពើ�ើប្រ�ល័យ
័ ពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាានិិងនៅ�ៅក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀតជាាមួួ យនឹឹងលោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នៅ�ៅឯ

បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
នាាថ្ងៃ�ៃទីី ១១ ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��២០២១។
លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

និិងប៉ាា
ស៊ីី�ហ្វិក
�ិ , លោ�ោក ខូូឌីី ហ្គ្រី�ី�ហ្គើ�ើ� មន្ត្រី�ី�ផ្នែ�ែកនយោ�ោបាយ,
កម្ពុុ�ជាា និិងជាាស្ថាា�បនិិកនៃ�វិិទ្យា�ាស្ថាា�នស្លឹឹ�ករឹឹត បានទទួួល
និិងលោ�ោកស្រី�ី ផលលីីន ថេ�មឺឺស៊ីី�ស តំំណាាងអង្គគកាារសហ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វាា�គមន៍៍ប្រ�តិិភូូកិិត្តិិ�យសយ៉ាា�ងកក់់ក្តៅ�ៅ�។
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ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

ភ្ញៀ�ៀ�វកិិត្តិិ�យស បានចាារចំំណាារអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ ដែ�ល
មាានខ្លឹឹ�មសាារដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

“...សូូ មអរគុុ ណដែ� លថែ�រក្សាាការចងចាំំ ឲ្យយនៅ�រស់់

រវើ�ើ ក។...” - ខាាឡេ�ត ឃីីអាារីី អនុុប្រ�ធាានអង្គគកាារសហ
ប្រ�ជាាជាាតិិ ទទួួលបន្ទុុ�កនាាយកដ្ឋាា�នកសាាងសន្តិិ�ភាាព និិង
កិិច្ចកា
ច ារនយោ�ោបាយប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅតំំបន់់មជ្ឈិិ�មបូូព៌ាា�, អាាស៊ីី�

និិងប៉ាាស៊ីី�
ក
�ិ

“ ការចងក្រ�ងឯកសារគឺឺជា សកម្មមភា ពនយោ�បាយ។”
ខ្ញុំំ� បា នរៀ�ៀនសូូ ត្រ�អំំ ពីីចំំ ណុុ ចនេះ�ះ និិង មេ�រៀ�ៀនជាច្រើ�ើ�ន
ទៀ�ៀតពីីដំំ ណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ច ខ្លី
ច មួ
� ី ួយក្នុុ�ង ថ្ងៃ� នេះ�
ៃ ះ មកកាន់់

បណ្ណា
ា ល័័ យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ។ នេះ�ះពិិតជាកិិត្តិិ�យសនិិងសេ�ចក្តីី�
សោ�មនស្សសរីីករាយជាពន្លឹឹ�ក ដែ�លទទួួលបានការយល់់ ដឹឹង

អំំ ពីីសារសំំ ខាន់់ នៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ របស់់ប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
� ដែ�ល

បានអភិិរក្សសក្នុុង
� បណ្ណណ សារជាទម្រ�ង់់ លាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ
ការរៀ�ៀបរាប់់ ដោ�យផ្ទាាល់់ មាត់់ និិងរូូបភាព និិងព្រ�មទាំង
ំ ត្រូ�ូវ
បានប្រ�មែ�ប្រ�មូូលចងក្រ�ងដោ�យស្វិិ �តស្វាា ញនិិងប្រ�សើ�ើ រ។

យ៉ាាងណាក្តីី� ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រមិន
ិ ស្ថិិ �តតែ�នៅ�ក្នុុង
� អតីីតកាលនោះ�ះ
ទេ�។ ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រកំំណត់់នូូវអនាគត។ ហើ�ើ យពិិតជាចាំបា
ំ ច់់

ណាស់់ ដែ�លយើ�ើ ងត្រូ�ូវសិក្សា
ិ ាអំំ ពីីប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ ដើ�ើម្បីី�
លូូ តលាស់់ក្នុុង
កាល។ ដោ�យសេ�ចក្តីី�ដឹឹងគុុណ។”
� បច្ចុុប្បបន្នន
�

ផលលីីន ថេ�មឺឺ ស៊ីី�ស តំំណាាងអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ
ប្រ�ចាំំ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បង្កើ�ើ�តបណ្ណាា�ល័័យ

សម្តេ�េចម៉ែ�ែឡើ�ើង ដោ�ោយមាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីី ស្ថាា�ន ទូូ ត
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក និិងទីី ភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក
សម្រា�ាប់់ កាារអភិិ វ ឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំ ណ ង
ថ្វាា�យព្រះ�ះកិិ ត្តិិ�យសជូូន សម្តេ�េចព្រះ�ះមហាាក្សសត្រី�ីយ៍៍

ព្រះ�ះវររាាជមាាតាាជាាតិិខ្មែ�ែរ នរោ�ោត្តតម មុុនិិនាាថ សីីហនុុ
ិ បស់់ទ្រ�ង់់ចំពោះ�ះ�
ដែ�លបានលះះបង់់ពេ�ញមួួ យព្រះ�ះជីីវិតរ
ំ

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា, ចំំពោះ�ះ�សម្តេ�េចព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ
នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ព្រះ�ះវររាាជបិិ តាាជាាតិិខ្មែ�ែរ, និិងចំំពោះ�ះ�
ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។
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«ទួួលពិិឃាដ»
១. មីីត្នោ�ោ ត មេ�គោ�អង្គគការ (ត)
សភាាវគតិិមីីត្នោ�ោ�តនាំំ�ឲ្យ�ខ្ញុំំឃើ�� �ើញរណ្ដៅ�ៅ�មរណៈៈគ្រួ�ួសាារ (ត)
កាាលនោះ�ះ�កម្ពពស់់ខ្ញុំនិ
��ំ ិងកម្ពពស់់មីីត្នោ�ោ�ត

គឺឺប្រ�ហែ�លគ្នាា� ខ្ញុំំយ
�� កដៃ�ទៅ�ៅអង្អែ�ែល
កន្លែ�ែងស្នាា�មដែ�លខ្ញុំំវា�� ាយ ហើ�ើយចង់់
និិយាាយប្រា�ប់់វាាថាា ឲ្យ�ខ្ញុំំ�� សុំំ�ទោ�ោសផង កុំំ�

ខឹឹងនឹឹងខ្ញុំំ�� អីី ខ្ញុំំ��ក៏មាានកាារសោ�ោកស្ដាា
៏
�យដែ�រ
រួួ ចក៏៏ដឹកវា
ឹ ាទៅ�ៅផ្ទះះ�។

នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ គ្រ�ប់់ រូូបភាាពដែ�លខ្ញុំំ��
បានឃើ�ើញមុុននេះ�ះនៅ�ៅតែ�មកតាាមលង

ដេ�ញមូូ ស ប្រ�ហែ�លវាាគិិតថាាខ្ញុំំជា
�� ាមិិ ត្តត

ខ្ញុំំប្រែ�ែខ្លួួ�នចុះះ�ឡើ�
��
ង
ើ ៗ ហើ�ើយខំំបើ�ើ កភ្នែ�ែក

មាានអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ និិងមនោ�ោសញ្ចេ�េតនាា

ស្រី�ី និិងប្អូូ�នៗ ទាំំ�ងស្រ�ងូូតស្រ�ងាាត់់ក្នុុ�ង

ល្អអ ហើ�ើយមិិ នចង់់ឲ្យ�ខ្ញុំំបែ�� �កពីីវាាព្រោះ��ះ�
ល្អអៗនឹឹងគ្នាា�ច្រើ�ើ�ន។

យប់់នោះ�ះ�ខ្ញុំដេ��ំ �កមិិ នលក់់ទេ� ចេះ�ះតែ�

រសាាប់់រសល់់ស្រ�មៃ�ឃើ�ើញសំំណល់់ រូូ ប
ភាាពរណ្តៅ�ៅ�សម្លាា�ប់់មនុុស្សសនៅ�ៅនឹឹងភ្នែ�ែក។

សម្លឹឹ�ងមើ�ើ ល លោ�ោកពុុក អ្ននកម្ដាា�យ បង
ចិិត្តត ព្រោះ��ះ�គិិតថាា តើ�ើវាាសនាាគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��
អាាចឆ្លលងផុុតត្រើ�ើ�យព្យុះ�ះ�កម្មមវេ�រាាដ៏៏កាាច
សាាហាាវមួួ យនេះ�ះបានដែ�រឬទេ�?

ក្នុុ�ងអាារម្មមណ៍៍ ខ្ញុំំរ�� ហូូត។ ខ្ញុំំមា
�� ានចិិត្តតតក់់
ស្លុុតយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ងនៅ�ៅពេ�លបានឃើ�ើញរណ្ដៅ�ៅ�
�
ពួួកខោ�ោអាាវខ្មៅ�ៅ�ជីីកនោះ�ះ�។ ដឹឹកគោ�ោបណ្ដើ�ើ�រ

គិិតបណ្ដើ�ើ� រ តែ�មីីត្នោ�ោ�តវាាតែ�ងតែ�យក
អណ្ដាា �តមកលិិឍលើ�ើក្បា�ាលរបស់់ខ្ញុំំ�� ហាាក់់
ដូូចជាាចង់់ ប្រា�ប់់ នូវរឿ�
ូ ឿងអ្វីី� មួួយ។

ខ្ញុំំជា
�� ាមនុុស្សសវាាជាាសត្វវមែ�នតែ�ប្រៀ��ៀប
ដូូចជាាមិិ ត្តតភក្ដិិ�នឹង
ឹ គ្នាា� ព្រោះ��ះ�មេ�កងនាារីី
កុុមាារឲ្យ�ខ្ញុំំមើ�
�� ើលថែ�រក្សា�ាវាា។ មិិនថាាថ្ងៃ�ៃឬ
យប់់ ខ្ញុំំតែ�
�� ងតែ�ដឹឹកវាាឲ្យ�ស៊ីី�ស្មៅ�ៅ�ឲ្យ�ឆ្អែ�ែត

បើ�ើមើ�ើលគោ�ោមិិ នឲ្យ�ស៊ីី�ស្មៅ�ៅ�ឆ្អែ�ត
ែ ឬមើ�ើ ល
ថែ�មិិនដិិតដល់់នោះ�ះ� មេ�កងកុុមាារនឹឹងដាាក់់

ពិិន័យ
័ លើ�ើខ្ញុំជា
��ំ ាមិិនខាាន ដែ�លអង្គគកាារគេ�

គិិតថាា “សូូវឲ្យ�ប្រ�ជាាជនដាាច់់បាយ តែ�

រូូ បភាាពបច្ចុុ�ប្បបឆ្នាំំ�� ២០១៩៖ កន្លែ�ែងដែ�លខ្ញុំំ��បានឃើ�ើញកងឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមជីីករណ្ដៅ�ៅ�

ពេ�លខ្ញុំំ��មករកមីី ត្នោ�ោ�ត នៅ�ៅក្នុុ�ងទួួលស្លាំំ��ង។ (ឡុុង វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

មិិ នឲ្យ�គោ�ោដាាច់់ស្មៅ�ៅ�ឡើ�យ
ើ ” និិង តែ�ងតែ�
លាាងទឹឹក ហើ�ើយពេ�លយប់់ បំំពក់់ភ្លើ��ង
ើ
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២. ជីីវិិតក្នុុង
ំ កខ្មៅ�ៅបដិិវត្តតន៍៍
� ជំំរំក្អែ�ែ
បង្គគងបែ�កបាក់់ក្នុុ�ងឋាានបដិិវត្តតន៍ ៍
ជ្រោះ��ះទឹឹកភ្នែ�ែកខ្លោ�ោចផ្សាា

ដឹឹងថាាគាាត់់និយា
ិ ាយនេះ�ះជាាកាារលួួងចិិត្តត

ពុុកម៉ែ�ែមិិ នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅលើ�ើទួួលនោះ�ះ�

ប្អូូ�នប្រុ�ុសពៅ�ៅភ្លោះ�ះ��វិិសុុទ្ធធ និិងវិិសាាល

ពិិតមិិ នដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅតែ�លួួចមើ�ើល
សកម្មមភាាពរបស់់គាាត់់បន្ដដទៅ�ៅទៀ�ៀត។

ខ្ញុំំប៉ុុ
�� �ណ្ណោះ���។
ះ
ទេ�។” រួួ ចគាាត់់ក៏ដឹ
៏ កដៃ
ឹ �ខ្ញុំំទៅ�� �ៅដេ�កនៅ�ៅក្នុុ�ង
អង្រឹ�ឹងកំំប្លោ�ោ ក តែ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�យំំអណ្ដឺឺ�តពុុកម៉ែ�ែខ្ញុំំគា
�� ាត់់បានសម្រេ��ចចិិត្តតរួួច
ឪពុុកខ្ញុំំបាននិ
��
យា
ិ ាយមកកាាន់់ខ្ញុំ��ំ និិងបង
អណ្ដដកក្នុុ�ងចិិត្តត។ គាាត់់ចេះ�ះតែ�លួួចមើ�ើល
ហើ�ើយថាា យើ�ើងមិិ នអាាចគេ�ចវេះ�ះពីីភ្នែ�ែក
ស្រី�ី ថាា តោះ�ះ�កូូន!យើ�ើងរៀ�ៀបចំំអីីវ៉ាា
�ន់ ់
មកខ្ញុំំ�� ដោ�ោយស្មាា�នតែ�ខ្ញុំំដេ�� �កលក់់ តែ�កាារ
អង្គគកាារបានឡើ�ើយ គាាត់់នឹង
ឹ យកខ្ញុំំនិ
�� ង
ិ
ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅទួួលស្លាំំ�� ង (ទួួលស្លាា�ប់់) ព្រោះ��ះ�
ពិិតប្រា�កដណាាស់់ ស្អែ�ែកឡើ�ង
ើ ម្ដាា�យ

មេ�កងកម្មាា�ភិិបាលសយចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�
គ្រួ�ួសាារយើ�ើងទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅលើ�ើទួួលនោះ�ះ�។

គ្រា�ាន់់តែ�ឮពាាក្យយនេះ�ះភ្លាា�ម ខ្ញុំំស្ទើ�ើ�
�� រតែ�

អស់់ព្រ�លឹឹងព្រ�លះះពីីក្នុុ�ងខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងចិិត្តត
ស្រែ��ករកតែ�ពុុទ្ធោ�ោ�ៗជាាប់់ រហូូត។
កាារបារម្ភភ កាារព្រួ�ួយ កាារគិិតកន្លលង

មក ឥឡូវមកដល់់
ហើ�យ
ើ កម្មមកំំណាាចអ្វីី�
ូ

បានជាាធ្លាា�ក់់មកលើ�ើគ្រួ�សា
ួ ារខ្ញុំំ។
�� ទឹឹកភ្នែ�ែក

ខ្ញុំំចា
�� ាប់់ផ្ដើ�ើ�មហូូរឥតឈប់់ ហើ�ើយបានលុុត
ជង្គគង់់និយា
ិ ាយទៅ�ៅកាាន់់លោ�ោកឪពុុកម្ដាា�យ

ទៅ�ៅជាាមួួ យ ហើ�ើយលាាក់់ទុុកបងស្រី�ីដាា

ា
និិងប្អូូ�នប្រុ�ុសវ៉ា�បន្ទាា�ប់
់ ខ្ញុំឲ្យ��ំ �នៅ�ៅជាាមួួ យ
គាាត់់ទាំំ�ងពីីរបានងាាកមកនិិយាាយ
ជីីដូូនជីីតាា។

ខ្ញុំំស្រែ��កទ្រ
��
�ហោ�ោយំំ ខំំប្រ�កែ�កនឹឹង
ឪពុុកម្ដាា�យ ដោ�ោយទាាញដៃ�គាាត់់ ហើ�ើយ
ស្រែ��កប្រា�ប់់ គាាត់់ថាា “ពុុកកុំំ�ទៅ�ៅអីីៗៗៗ

គេ�នឹឹងសម្លាា�ប់់ យើ�ើងហើ�ើយៗ។” នៅ�ៅមុុខ
ជីីដូូនជីីតាាខ្ញុំំផ
�� ង ខ្ញុំំសម្លឹឹ�
��
ងទៅ�ៅមើ�ើ លមុុ ខ

អ្ននកមាានគុុណទាំំ�ងពីីរទាំំ�ងស្រ�វាំំ�ងភ្នែ�ែក

ជាាមួួយជីីដូូនជីីតាាខ្ញុំំម្ដដ
�� ង ដោ�ោយអង្គុុយបត់់
�

ជើ�ើងសំំពះះ។ ពេ�លនោះ�ះ� ម្ដាា�យខ្ញុំំបាន
��

ពោ�ោលទៅ�ៅកាាន់់ជីីដូនជីីតា
ូ
ាខ្ញុំំ��ថាា “ពុុកម៉ែ�ែ
កូូនសុំំ�លាាពុុកម៉ែ�ែទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅលើ�ើទួួលស្លាំំ��ង

ហើ�ើយ សូូមពុុកម៉ែ�ែជួួយមើ�ើលថែ�កូូនៗ
របស់់ខ្ញុំផ
��ំ ង បើ�ើខ្ញុំត្រូ�
��ំ វគេ�សម្លាា�ប់
ូ
់ ហើ�ើយបើ�ើ

ឃើ�ើញមេ�កង ឬកងឈ្លលបមកសួួររក

ដែ�លគាាត់់កំំពុុងហូូរទឹឹកភ្នែ�ែកចេ�ញមក
កូូនៗខ្ញុំំ�� សូូមពុុកម៉ែ�ែ
ឲ្យ�ពួួកគេ�គេ�ចពួួន
ទាំំ�ងយំំថាា ពុុក ម៉ែ�ែ
គេ�មិិនមែ�នឲ្យ�យើ�ើង
មិិ នដឹង
ឹ ខ្លួួ�ន។
នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាមួួយ ហើ�ើ យប្រា�ប់់ពួួកកង
ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ងទេ� គឺឺ គេ�ប្រា�កដជាា
សម្លាា�ប់់ គ្រួ�សា
ួ ារយើ�ើងនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ហើ�ើយ
ព្រោះ��ះ�កូូនបានឃើ�ើញគេ�ជីីករណ្ដៅ�ៅ�ទុុក

ជាាស្រេ��ច នៅ�ៅពេ�លកូូនទៅ�ៅចាំំ� គោ�ោ ហើ�ើ យ

ថែ�មទាំំ� ងឮវាាសួួរគ្នាា�វាាទៀ�ៀតថាា តើ�ើ រណ្ដៅ�ៅ�

ដោ�ោយមាានចិិ ត្តតអាាណិិ តដល់់ កូូ ន

ឈ្លលបទាំំ� ងនោះ�ះ�ថាា កូូនៗនិិ ងចៅ�ៅៗខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូ វ

បងស្រី�ីថាា “អាាណិិ តកូូនវង្សសមិិនបាច់់

ស្លាំំ�� ងអស់់ហើ� ើ យ។”

គាាត់់ បាននិ ិយាាយជាាមួួ យម្ដាា� យនិិង

យកវាាទៅ�ៅជាាមួួ យទេ� ព្រោះ��ះ�កូូ នបាន

អង្គគកាារបដិិវត្តតន៍ ៍ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅលើ�ើទួួល
ពួួកកម្មាា�ភិិបាលបដិិវត្តតន៍៍បានដឹឹងច្បា�ាស់់

ឃើ�ើញគេ�ជីីករណ្ដៅ�ៅ�សម្លាា�ប់់ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
អំំពីីអតីីតភាាពលោ�ោកពុុក។ លោ�ោកពុុកខ្ញុំំ��
នេះ�ះដាាក់់ បានគោ�ោប៉ុុ
�ន្មាា�នក្បា�ាលទៀ�ៀតផង។
មុុខពិិតជាាមាានកាារតក់់ស្លុុតរន្ធធ
ត់ក្នុុ
់ ងចិិ
គាាត់់ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន ហើ�ើយក៏៏ជាាសមាាជិិក
�
� ត្តត
ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ង
ើ លាាក់់ទុុកវាាឲ្យ�
ឮដូូច្នេះ�ះ� ឪពុុកខ្ញុំំមា
�� ានទឹឹកភ្នែ�ែករលីីង
ឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងក្រុ�ុមជំនុំំ�ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់
ំ
ខ្មែ�រែ នៃ�
រលោ�ោង តែ�គាាត់់ខំំជូូតចេ�ញ ហើ�ើយ

នៅ�ៅជាាមួួ យគ្នាា�ទាំំ�ងបីីនាាក់់ចុះះ�”។

ដោ�ោយពោ�ោលថាា “មិិនអីីទេ�កូូន សម័័យ

និិងអាារម្មមណ៍៍ ខ្សឹឹ�កខ្សួួ�លសម្លឹឹ�ងមកមើ�ើល

អង្អែ�ែលក្បា�ាលខ្ញុំំទាំំ
�� ង
� ប្រឹ�ឹ ងញញឹឹមពេ�ប

នេះ�ះមនុុស្សសមិិ នសម្លាា�ប់់មនុុស្សសទេ�។” ខ្ញុំំ��
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ម្ដាា�យក៏៏ងក់់ក្បា�ាលជាាមួួយទឹឹកភ្នែ�ែក
ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយពោ�ោលមកកាាន់់ខ្ញុំថា
��ំ ា “មិិ នអីីទេ�ៗ

វិិទ្យា�ាស្ថាា�នពុុទ្ធធសាាសនបណ្ឌិិ�ត្យយ។ ពួួកវាា
កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលឲ្យ�អស់់នូ ូវអ្ននកចេះ�ះដឹឹង ព្រោះ��ះ�

គិិតថាាជាាពួួកសក្ដិិ�ភូូមិិប្រ�តិិកិិរិយា
ិ ាសុុទ្ធធ
តែ�ជាាខ្មាំំ��ង។
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ព្រះ�ះអើ�ើ យគ្រា�ាន់់តែ�ជាាអ្ននកបង្ហាា�ត់់

ត្រូ�ូវរងទាារុុណកម្មមខ្លាំំ��ងជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត

ថាា ចុះះ�ទឹឹ កក្រ�ពើ�ើ ឡើ�ើ ងលើ�ើ ខ្លាា� ចូូលព្រៃ�ៃ

ជាាខ្មាំំ��ងដែ�រ។ លោ�ោកពុុកមិិ នអាាចលាាក់់

វត្តតន៍៍។ ប្រា�ប់់ត្រ�ង់់ក៏៏ស្លាា�ប់់ កុុហកក៏៏ស្លាា�ប់់

ហើ�ើយមាានតែ�រង់់ ចាំំ�កាារស្លាា�ប់់ តែ�មួួយ

បង្រៀ��ៀនកូូនខ្មែ�រែ ឲ្យ�បានចេះ�ះដឹឹងក៏៏ក្លាា�យ

ប្រ�វត្តិិ�រូូ បបានទេ�ព្រោះ��ះ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូមិិស្រុ�ុកកំំណើ�ើតដែ�លមាានអ្ននកធ្លាា�ប់់

ស្គាា�ល់់ច្រើ�ើ�ន បើ�ើ ហ៊ាា�នលាាក់់លៀ�ៀមនឹឹង

ព្រោះ��ះ�មិិ នស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹង
ឹ អង្គគកាារបដិិតើ�ើធ្វើ��ម៉េ�េចទៅ
ើ
�ៅទើ�ើបល្អអ?

សភាាពកាារណ៍៍ ក្នុុ�ងសម័័ យនោះ�ះ�មិិ ន
ខុុសពីីពាាក្យយស្លោ�ោ�កបុុរាាណបានចាារមក

បន្លាា�។ គេ�ចទៅ�ៅណាាក៏៏មិិ នរួួច ដូូច្នេះ�ះ�

មុុខប៉ុុ
�ណ្ណោះ���។
ះ
មនុុស្សសសាាហាាវថ្លើ�ើ�មខ្មៅ�ៅ�
យង់់ឃ្ននង ពិិតជាាមិិ នប្រ�ណីីដល់់គ្រួ�សា
ួ ារ
ខ្ញុំំឡើ�
�� ើយ។

បង្គគងបែ�កបាក់់ ក្នុុង
� ឋានបដិិវត្តតន៍៍
លិិខិត
ិ បណ្ដាំ
ំ �ទឹឹកភ្នែ�ែកម្ដាា យចុុងក្រោ��យចារ
ដោ�យកូូនស្រី�ី

ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំសង្កេ�េ
��
តឃើ�ើញអ្ននកទាំំ�ង
បួួននិិងបងស្រី�ីខ្ញុំំ��ទ្រ�ហោ�ោយំំដោ�ោយក្ដីី�សង្វេ�េគ

ឥតឧបមាា ស្ទើ�ើ�រតែ�ដួួលទៅ�ៅទាំំ�ងជំំហរ។
គាាត់់បានអង្គុុ�យក្រា�ាបសំំពះះទទួួល

នូូវធម៌៌ជយន្តោ�ោ� ខ្សឹឹ�បៗ បីីចប់់ និិងទឹឹកមន្តត
ប្រោ��សព្រំ�ំរំំដោះ�ះ�គ្រោះ��ះ� ពីីជីីដូូនជីីតាា
របស់់ខ្ញុំ��ំដោ�ោយភ្នែ�ែកក្រ�ឡាាប់់ចុះះ�ក្រ�ឡាាប់់

ឡើ�ើង មើ�ើលទៅ�ៅក្រោ��ោមផ្ទះះ�ខ្លាា�ចក្រែ�ែងកង
ឈ្លលបមកឃើ�ើញ គឺឺគេ�ប្រា�កដជាាចោ�ោទ

ថាា គ្រួ�ួសាារមិិនស្អាា�តស្អំំ� មិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
នឹឹងបដិិវត្តតន៍ ៍ នៅ�ៅប្រើ��ើ កម្អែ�ែលវប្បបធម៌៌

ទិិដ្ឋភា
ឋ ាព៖ តាាយាាយឲ្យ�ធម៌៌ ជយន្តោ�ោ�ទៅ�ៅកាាន់់ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ�� និិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��

មុុនពេ�លគាាត់់លាាចាាកចេ�ញ។ (ឡុុង វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

សាាសនាាចាាស់់គំំ រឹឹលដែ�លគេ�ហាាមឃាាត់់

ម្ដាា�យក៏៏ ស្ទុះះ�ទៅ�ៅយកកញ្ចចប់់
មួួយហុុច
�

អ្ននកទាំំ�ងប្រាំ�ំនាាក់់ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយទំំនួួញ

និិងអាាចសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលមួួ យពូូជនៅ�ៅនឹឹង

ក្មួួ�យយករបស់់ នេះ�ះទៅ�ៅឲ្យ�ម្ដាា� យឯង

បន្ទាា�ប់់ មកបងស៊ីី�ម ដាាក់់ក្នុុ�ងរមូូ រក្រ�មាា

ហើ�ើយគេ�អាាចចោ�ោទប្រ�កាាន់់យើ�ង
ើ ភ្លាា�មៗ
កន្លែ�ែងដែ�លមាានភស្ដុុតាាងស្រា�ាប់់
។
�

ទៅ�ៅឲ្យ�គាាត់់ ហើ�ើយនិិយាាយថាា “នេះ�ះនែ៎�៎!
នៅ�ៅឯភូូមិិយោ�ោត រក្សា�ាទុុកចុះះ�”។

ទួួ ញសោ�ោក យំំក្ដុុ�កក្ដួួ�លឥតឧបមាា។
ចងចង្កេះ�ះ� រួួ ចជម្រា�ាបលាាឪពុុកម្ដាា�យ

រំំពេ�ចនោះ�ះ�ស្រា�ាប់់តែ�ឃើ�ើញបងស៊ីី�ម

ប្រ�សិិនបើ�ើ ពូូមីី ង និិងប្អូូ�នរបស់់ក្មួួ�យ

ហើ�ើយចេ�ញទៅ�ៅយ៉ាា
�ងលឿ�ឿន។

ខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិយោ�ោត ស្លៀ�ៀ�កខោ�ោខ្លីី� ចង្កេះ�ះ�

ម្ដាា�យឯងចែ�ករបស់់ទាំំង
� នេះ�ះទៅ�ៅឲ្យ�បង

បងស្រី�ីថាា “ចិិន្ដា�ា កូូនមាាសម្ដាា�យ ចូូរកូូន

ដែ�លជាាកូូនប្រ�សាាធំំហុុង បងស្រី�ីឪពុុក
ក្រ�វាាត់់ក្រ�មាា មាានពាាក់់ឆៀ�ៀងខ្សែ�ែគោ�ោ ស្នឹឹ�ង

និិងកឡោ�ោបិ៍៍ បាចទឹឹក ក្នុុ�ងទឹឹកមុុខភ័័យ
ខ្លាា�ចមកជួួបម្ដាា�យខ្ញុំំ�� ។ ឃើ�ើញដូូច្នោះ�ះ��
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ឯង ត្រូ�ូវគេ�សម្លាា�ប់់ចោ�ោល ក្មួួ�យប្រា�ប់់

រួួ ចរាាល់់ម្ដាា�យខ្ញុំំនិ
�� យា
ិ ាយទៅ�ៅកាាន់់

ប្អូូ�នយើ�ើងប្រើ��ើចុះះ�។ ប៉ុុ
ន្តែ�ែ
� បើ�ើប្អូូ�នៗឯងនៅ�ៅ
សរសេ�របណ្ដាំំ��ម្ដាា�យទុុកណា៎៎�!”។ ពេ�ល
រស់់ចូូ រក្មួួ� យប្រ�គល់់ឲ្យ�ប្អូូ�នវិិញផងណាា

ក្មួួ�យណ៎ាា� ហើ�ើយជួួយមើ�ើ លប្អូូ�នៗផង។

នោះ�ះ�បងស្រី�ីទៅ�ៅយកក្រ�ដាាសសៀ�ៀវភៅ�ៅ

មួួ យសន្លឹឹ�កពណ៌៌ ស៊ីីម៉៉
� ងត៍៍ មូូ រជាាមួួ យខ្មៅ�ៅ�
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ដៃ�ប្រ�វែ�ងពីីរថ្នាំំ��ងដៃ�នៅ�ៅកន្លៀ�ៀ�តសសរ
ផ្ទះះ�មកសរសេ�រតាាមម្ដាា�យនិិយាាយ។
សរសេ�របណ្ដើ�ើ�រ ស្រ�ក់់ទឹកភ្នែ�ែកបណ្ដើ�ើ�
ឹ
រ
នៃ�អក្ខខរាាចាារដោ�ោយទឹឹកភ្នែ�ែក ខំំប្រឹ�ឹ ងក្នុុ�ង

ទឹឹកចិិត្តតមុុ តស្រួ�ួចទាំំ�ងកាាន់់ខ្មៅ�ៅ�ដៃ�ញ័័រ
ទទ្រើ�ើ�ត យំំអណ្ដឺឺ� តអណ្ដដក។

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

បណ្ដាំំ��ម្ដាា�យខ្ញុំំផ្ដាំំ�
�� �ទៅ�ៅបងស្រី�ីមិិ ន

ពួួកគេ�តបមកទាំំ�ងសម្ដីី�ម៉ឺឺ�ងម៉ាា
�ត់់ “ខ្ញុំំ��

អន្ទទងមកថាា “សមមិិ ត្តតឡុង
ុ សមមិិ ត្តតនាារីី

យូូរពេ�ក... ឮទេ�?” ម្ដាា�យតបទៅ�ៅពួួកគេ�

ទាាន់់ចប់់ផង ឮសំំឡេ�ងស្រែ��កពីីក្រៅ��ៅផ្ទះះ�
ឆេ�ងយឺឺតយូូរក្រ�ចេ�ញទៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ង

ម៉្លេះ�ះ��? ឥឡូវមេ�កងកម្មាា�ភិិ
បាលថ្នាា�ក់់លើ�ើ
ូ
ឲ្យ�ខ្ញុំំម
�� កតាាម”។

នឹឹងចាំំ�សមមិិ ត្តតឯងនៅ�ៅខាាងជើ�ើងភូូមិិកុំំ�

ថាា “ចាាស៎៎ សមមិិ ត្តត”។ បន្ទាា�ប់់មក ពុុកម៉ែ�ែ
ខ្ញុំំរូ�� ូ តរះ�ជម្រា�ាបលាាតាាយាាយទាំំ�ងទឹឹក

ភ្នែ�ែកហូូររហាាម មាានតែ�ពាាក្យយបីីម៉ាា
�ត់គត់
់ ់

ថាា “កូូនលាាហើ�ើយ!”។
“ចិិន្ដា�កូ
ា ូ នស្រី�ីម៉ែ�ែ
! ប្រ�សិិនបើ�ើ មិិន
ម្ដាា� យខ្ញុំំ��បើ�ើ កទ្វាា� រចេ�ញមកក្រៅ��ៅ
គួួរឲ្យ�ប្រ�ហោ�ោងពោះ�ះ�ណាាស់់ ពេ�ល
ឃើ�ើ ញ ម្ដាា� យត្រ�ឡប់់ ម កវិិ ញ ទេ�នោះ�ះ�
ឃើ�ើញមនុុស្សសពីីរនាាក់់ចូល
ូ មកដល់់ក្នុុ�ង
ដែ�លបង ស៊ីី�ម ចេ�ញផុុតបានបន្តិិ�ច។
ា
ប្រា�កដជាាគេ�សម្លាា�ប់់ ឪពុុកម្ដាា�យ និិង
ផ្ទះះ�បង់់ កក្រ�មាា គឺឺពូហា
ូ ាត និិងពូូវ៉ា�ន់
់ ជាា
អនុុគណៈៈមុុខព្រួ�ួញ និិងកងឈ្លលបមក
ប្អូូ�នៗនៅ�ៅទីីទួួលនោះ�ះ�ហើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅពេ�ល
អនុុគណៈៈមុុខព្រួ�ួញរោ�ោងបាយ និិងនីីរ
ដល់់ផ្ទះះ� តាាមហៅ�ៅឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ។
�� នេះ�ះ
ស្រុ�ុកសាាន្តតត្រា�ាណ ធំំហុុងឯងនឹឹងប្រ�គល់់
សាារកងឈ្លលបភូូមិិនៅ�ៅរង់់ ចាំំខា
� ាងក្រៅ��ៅ
ជាាសំំណាាងណាាស់់ បើ�ើសិនជា
ិ ាពួួកគេ�មក
កញ្ចចប់់ នោះ�ះ�មកកូូ នវិិញ ហើ�ើយកូូ នកុំំ�

ភ្លេ�េចឲ្យ�របស់់មួួយគូូនៅ�ៅនឹឹងកូូននេះ�ះ ទៅ�ៅ
ឲ្យ�មីីហ៊ីី�មកូូនស្រី�ីបងស៊ីី�មឯងចុះះ�”។

ផ្ទះះ�។ ម្ដាា�យខ្ញុំំបានប្រា
�ប់់ ទៅ�ៅពួួកគេ�ថាា
��

“សមមិិ ត្តត ខ្ញុំំទៅ�� �ៅឥឡូូវហើ�ើយ រៀ�ៀបចំំ

ទាាន់់ អាាចចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាា យើ�ើងជាាខ្មាំំ��ង
លួួចមាានទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា�នោះ�ះ� ប្រា�កដជាា

អីីវ៉ាា
�ន់សិ
់ ិន”។
គេ�សម្លាា�ប់់ ចោ�ោលទាំំ�ងអស់់មិិនខាាន។

រូូ បភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្ននឆ្នាំំ��២០២០៖
មរតកលិិខិត
ិ បណ្ដាំំ��ម្ដាា�យ
ចាារដោ�ោយបងស្រី�ីចិិន្ដា�ា
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២២ ខែ�កក្កកដាា

ឆ្នាំំ��១៩៧៨។ (ឡុុង វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ
សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ខ្លែ�ែងដាច់់ ខ្សែ�ែជីីវិិតអស្ដដង្គគត, បណ្ដាំ
ំ លា
�
ស្លាាប់់ យំំ រីីងទឹឹកភ្នែ�ែក

បងស្រី�ីខ្ញុំយំំរួ
��ំ ួចឱបលោ�ោកពុុក ហើ�ើយ

ហុុចក្រ�មាាមួួ យ ទៅ�ៅឲ្យ�គាាត់់ ដោ�ោយ
និិយាាយថាា “ពុុក នេះ�ះក្រ�មាាដែ�លកូូន

ឆ្លាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��កូូននៅ�ៅត្រ�ង់់ ជាាយ ទុុកឲ្យ�

ពុុកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ព្រោះ��ះ�ពុុកទៅ�ៅឆ្ងាា�យ”។

ពុុកតបវិិញថាា កូូនស្រី�ីសម្លាា�ញ់់មាាស

ឪពុុកកូូនទុុកប្រើ��ើចុះះ� តែ�បងស្រី�ីខ្ញុំំបន្ថែ�ែ
��
ម
ថាាពុុកយកទៅ�ៅៗ ពេ�លពុុកនឹឹកកូូន ពុុក
មើ�ើលជាាយក្រ�មាាដឹឹងថាាកូូននៅ�ៅជិិតលោ�ោក

ពុុកហើ�ើយ។ រួួ ចលោ�ោកពុុកទទួួលយក
មើ�ើ លមុុ ខបងស្រី�ីក៏៏ យំំដែ�រ ហើ�ើយក៏៏

ដឹឹកដៃ�ប្អូូ�នភ្លោះ�ះ�� វិិសុុទ្ធធ និិង វិិសាាល
ចេ�ញទៅ�ៅ។

ម្ដាា� យខ្ញុំំ��ទូូ ល អង្កករមួួ យ កញ្ជើ�ើ �តូូ ច

ចំំណែ�កឪពុុកស្ពាា�យខោ�ោអាាវវេ�ចនឹឹង

ក្រ�មាា។ ម្ដាា�យខ្ញុំំបានងា
ាកមកឱបអង្អែ�ែល
��

ក្បា�ាលបងស្រី�ីខ្ញុំដោ��ំ �ោយក្ដីី�អាាណិិ តស្រ�ណោះ�ះ�
ស្រ�ណោ�ោក និិងនិិយាាយថាា “នែ�កូូនចិន្ដា
ិ �ា
ម៉ែ�ែទៅ�ៅហើ�ើយ មើ�ើលថែ�ទាំំ�ប្អូូ�នទាំំង
� ពីីរផង។

កុំំ�ភ្លេ�េចប្រា�ប់់ បងវុុឌ្ឍឍឯងផងថាា ម៉ែ�ែទៅ�ៅ

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

រស់់នៅ�ៅលើ�ើទួួលស្លាំំ�ង
� ហើ�ើយ។” (ពេ�ល
នោះ�ះ�បងវុុឌ្ឍឍខ្ញុំំជា
�� ាក្រុ�ុមកងចល័័តធ្វើ�ើកា
� ារ
កន្លែ�ែងផ្សេ�េង គេ�ហៅ�ៅថាាសមរភូូមិិមុុ ខ
ទួួលស្នាា�យឌួួច ឃុំំ�កញ្ចំំ �)។ ពាាក្យយសម្ដីី� បីី

ទឹឹកភ្នែ�ែកបណ្ដើ�ើ� រថាា៖
“កូូនឈប់់យំំទៅ�ៅ ពេ�លពុុកបែ�កពីី

កូូន កូូនកុំំនឹ
� ក
ឹ ពុុកម៉ែ�ែអីី ហើ�ើយកូូនត្រូ�វចេះ�
ូ ះ

ស្រ�ឡាាញ់់បងប្អូូ�ន កុំំ�ឈ្លោះ�ះ��ប្រ�កែ�កគ្នាា�

ម៉ាា
�ត់់របស់់ម្ដាា�យនិិយាាយមកកាាន់់កូូន
ណាា។ បើ�ើ គេ�សម្លាា�ប់់ពុុក សូូមកូូនកុំំ�សង
“ម៉ែ�ែទៅ�ៅហើ�ើយ!” ពិិតជាាធ្វើ�ើឲ្យ� �ខ្ញុំំមុុជឈ្លលក់
��
់

សឹឹកនឹង
ឹ គេ�អីី ព្រោះ��ះ�នេះ�ះជាាកម្មមពុុកដែ�ល

បាត់់បង់់។

កូូននឹង
ឹ មាានកម្មមទៅ�ៅជាាតិិក្រោ��ោយមិិនចេះ�ះ

ដល់់ជម្រៅ��ៅបាតទុុក្ខខសោ�ោកនៃ�គ្រួ�ួសាារ
ឮសម្ដីី� ម្ដាា�យពោ�ោលដូូច្នេះ�ះ� ចិិត្តតខ្ញុំរឹ��ំ ត
ឹ

តែ�ក្ដុុកក្ដួួ�ល
ហើ�ើយបានងើ�ើបពីីអង្រឹ�ឹងស្ទុះះ�
�
�
ទៅ�ៅទាាញដៃ�ឪពុុក ដោ�ោយស្រែ��កយំំថាា
“ពុុកម៉ែ�ែកុំំ�ទៅ�ៅអីីៗ” ពេ�លនោះ�ះ�ពុុកបានស្ទុះះ��

មកលុុតជង្គគង់់ឱបខ្ញុំំ�� ហើ�ើ យពោ�ោលពាាក្យយថាា

“បើ�ើ ពុុកម៉ែ�ែមិិ នទៅ�ៅទេ� អង្គគកាារបដិិវត្តតន៍ ៍
នឹឹងមកសម្លាា�ប់់ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�នៅ�ៅទីី

នេះ�ះហើ�ើយ។ កូូនមាានឮគេ�ស្រែ��កហៅ�ៅ
អម្បា�ាញ់់មិិញទេ�? គេ�មិិនសម្លាា�ប់់ពុុកទេ�

ព្រោះ��ះ�ពុុកជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន”។ ពុុកគាាត់់

បន្សសល់់ទុុកពីីជាាតិិ មុុន។ បើ�ើ កូូនសងសឹឹ ក
ចប់់ ។ ដូូច្នេះ�ះ�បញ្ចចប់់ វាាត្រឹ�ឹមពុុកចុះះ� កុំំ�ឲ្យ�
មាានកម្មមវេ�រាាបន្តតដល់់កូូនដល់់ចៅ�ៅទៀ�ៀត។

ម្យ៉ា�ា�ងទៀ�ៀត ពុុកមិិនចង់់ឃើ�ើញកូូ នខ្មែ�ែរ
ជំំនាាន់់ក្រោ��ោយកាាប់់សម្លាា�ប់់ គុំំ�កួួនបន្តតនូវូ

អាាកប្បបកិិរិិយាារើ�ើសអើ�ើង លាាបពណ៌៌គ្នាា�

ប្រើ��ើ អាាវុុធជាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយជម្លោះ�ះ�� បាត់់
បង់់អស់់
ស់់នូូ
នូូវកិិត្យា�ានុុភាាព ដែ�លធ្លាា�ប់់មាានពីី

សម័័យអង្គគ
សម័័យ
អង្គគរ រក្សា�ានូូវវប្បបធម៌៌ចាាញ់់ជាា

ព្រះ�ះ ឈ្នះះ�ជាាមាារ ចំំពោះ�ះ�ខ្មែ�ែរគ្នាា�ឯង។”
“កូូនអើ�ើយ! តាំំ�ងពីីពុុកដឹឹងក្ដីី�ឃើ�ើញ

និិយាាយ ខ្ញុំំដឹ
�� ង
ឹ ថាា នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាពាាក្យយ

តែ�កាារវេ�ចបង្វេ�េចរត់់ភៀ�ៀសសឹឹកគេ�ច

ប៉ុុ�ណ្ណោះ� ះ��។ មើ�ើលមកខ្ញុំំដូ
�� ចជា
ូ ាធូូរអាារម្មមណ៍៍

លស់់ពេ�ល។”

បន្ទទន់់អាារម្មមណ៍៍ សោ�ោកសៅ�ៅរបស់់ ខ្ញុំ��ំ
បន្ដិិ�ច គាាត់់បានពោ�ោលតិិចៗ ដោ�ោយជូូត

ចេ�ញពីីភ្លើ�ើ�ងសង្រ្គា�ា�មខ្មែ�ែរគ្នាា�ឯងគ្មាា�ន
កូូនៗរស់់នៅ�ៅចេះ�ះកសាាងកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��
ឲ្យ�ល្អអពីីរោះ��ះ ជាាពូូជពង្សសដ៏ឧ៏ ត្តតមសម្រា�ាប់់

ជាាគំំរូូដល់កូ
់ ូនចៅ�ៅជំំនាាន់់ក្រោ��ោយៗទៀ�ៀត។
សម្ដីី� នេះ�ះគាាត់់តែ�ងតែ�ពោ�ោលប្រា�ប់់

កូូនៗជាារឿ�ឿយៗ។ ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ
ដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ
� �អាារម្មមណ៍៍ ខ្ញុំកា
��ំ ាន់់តែ�ក្ដុុ�កក្ដួួ�ល

គ្មាា�នពេ�លស្រា�ាកស្រា�ាន្តត រហូូតមកដល់់
ពេ�លនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�នឹឹកឃើ�ើញ ហើ�ើយយំំ

រងំំក្នុុ�ងចិិត្តត គិិតទៅ�ៅទឹឹកចិិត្តតឪពុុកម្ដាា�យ
មិិ នមែ�នគិិតគូូរកូូនក្នុុ�ងជាាតិិនេះ�ះទេ� គឺឺ

មើ�ើលជាាតិិ ក្រោ��ោយរបស់់កូូនទៀ�ៀត។
ពេ�លពុុកពោ�ោលបណ្ដាំំ�� លាាស្លាា�ប់់ ចប់់
គាាត់់ក៏៏ប្រា�ប់់ បងស្រី�ីខ្ញុំំ�� “នែ�ចិិន្ដា�កូ
ា ូននាំំ�

ប្អូូ�នទៅ�ៅដេ�កចុះះ�!”។
ទិិដ្ឋភា
ឋ ាព៖ បងស្រី�ីហុុចក្រ�មាាប៉ាាក់
់ជាាយ ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��“ចិិន្តា�ា ” ។
(ឡុុង វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)
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មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

បន្ទាា�ប់់មកបងស្រី�ីក៏ដឹ
៏ កដៃ
ឹ �ខ្ញុំំម
�� កក្នុុង
�

ផ្ទះះ� ដោ�ោយពោ�ោលពាាក្យយលាាយឡំំនឹឹងទឹឹក
ភ្នែ�ែកថាា “ប្អូូ�នកុំំ�យំំអីី យើ�ើងមាានបងប្អូូ�នបីី

នាាក់់ និិ ងយាាយតាានៅ�ៅជាាមួួយដែ�រតើ�ើ !”។
ពាាក្យយសម្ដីី�បណ្ដាំំ��ទុុក្ខខរយពាាន់់នេះ�ះគ្មាា�ន

ន័័យសម្រា�ាប់់ខ្ញុំ��ំទៀ�ៀតទេ�។ ខ្ញុំំ�� យំំរីីងខ្សោះ��ះ�
ទឹឹកភ្នែ�ែក ដង្ហើ�ើ�មឡើ�ើងដង្ហហក់់ ខំំឈរទប់់ខ្លួួ�ន

កាាន់់ដៃ�បងស្រី�ី ស្ទើ�រមិ
�ើ ិនជាាប់់ សម្លឹឹ�ងមើ�ើល

ពុុកម៉ែ�ែធ្វើ�ដំំណើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកទីីអវសាាន
�ើ
ជីី វិិ ត។

ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� និិងបងស្រី�ីសល់់តែ�
សម្បបកកាាយ គ្មាា�នព្រ�លឹឹងព្រ�លះះក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នទាំំ�ងអាាល័័យនឹឹកអាាណិិ តប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��
វិិសុុទ្ធធ និិង វិិសាាល កាាន់់ដៃ�គ្នាា�ដើ�ើរបណ្ដើ�ើ�រ

ទិិដ្ឋភា
ឋ ាព៖ ខ្ញុំំ��ស្ទុះះ��ទៅ�ៅទាាញដៃ�លោ�ោកឪពុុកដោ�ោយពោ�ោលថាា ពុុកកុំំ�ទៅ�ៅអីី ៗ គេ�នឹឹងសម្លាា�ប់់

ពុុកម៉ែ�ែ
និិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�កូូនឃើ�ើញគេ�ជីីករណ្តៅ�ៅ�ទុុកជាាស្រេ��ច។
(ឡុុង វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

ប្រ�ឡែ�ងគ្នាា�បណ្ដើ�ើ�រ ព្រោះ��ះ�គ្នាា�នៅ�ៅក្មេ�េងខ្ចីី�
មិិ នទាាន់់ដឹង
ឹ ក្ដីី� ថាាចង្កូូ�មពេ�ជ្ឈឈឃាាដដៃ�
ឆៅ�ៅកំំពុុងរង់់ចាំំ�នៅ�ៅឯមាាត់់រណ្ដៅ�ៅ�មរណៈៈ

លើ�ើទួួលពិឃា
ិ ាដនៅ�ៅសល់់ពេ�លមិិនយូរូ

ប៉ុុ
�ន្មាា�ននោះ�ះ�។
ដើ�ើរចេ�ញបានបន្តិិ�ច លោ�ោកពុុក និិង

អ្ននកម៉ែ�ែងាាកមកមើ�ើ លកូូនៗ រួួ ចយកដៃ�
ជូូតភ្នែ�ែក ចង់់បញ្ជាាក់ចេ�
់ ញពីីភក្ដីី�សំំណាាញ់់

ជីីវិិតថាា ពួួកគាាត់់ក៏៏កំំ ពុុងតែ�យំំយ៉ាា
�ង
កក្រើ�ើ�ករបើ�ើ កដួង
ួ ចិិត្តតសោ�ោកសង្រេ��ង
នឹឹកអាាល័័យអាាឡោះ�ះ�ស្រ�ណោះ�ះ�អាាណិិ ត
កូូនតូូចៗខ្លាំំ��ងណាាស់់។សុុខចិិត្តតជីីវិិតស្លាា�ប់់

ដើ�ើម្បីី�រក្សា�ាកូូនឲ្យ�គង់់វង្សស ទោះ�ះ�ជាាព្រ�ហ្មម

ទិិដ្ឋភា
ឋ ាព៖ យំំលេ�បទឹឹកភ្នែ�ែកជូូនដំណើំ �ើរឪពុុកម្តាា�យ និិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ទួលស្លាំំ��
ួ
ងពិិឃាាដ។
(ឡុុង វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

លិិខិត
ិ កាាចសាាហាាវឥតមេ�ត្តាា�យ៉ាា
�ងណាា
តាាយាាយ បងស្រី�ី និិងខ្ញុំំមា
�� ានទឹឹក

ខ្ញុំំឈ
�� រសម្លឹឹ�ងមើ�ើ លពីីរនាាក់់បងស្រី�ី
រហូូតដល់់ផុុតកន្ទុុយភ្នែ�ែក
ដោ�ោយខ្លួួ�ន
�

ធ្លុះះ�ធ្លាា�យលាាយឡំំនឹឹ
ងសំំឡេ�ងយំំទួួញ
�
សោ�ោកម្នាា�ក់់ៗក្នុុ�ងពោះ�ះ� ទាំំ�ងជីីដូូនជីីតាា

លោ�ោកឪពុុកអ្ននកម្ដាា�យនិិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��។ កូូន

អាាល័័យ នឹឹងគ្មាា�នថ្ងៃ�ៃបានជួួបគ្នាា�វិិញ

ស្លាា�ប់់ មិិនស្លាា�ប់់។ ជាាទណ្ឌឌ កម្មមជីីវិិតដ៏៏

ក៏៏ដោ�ោយ។

ភ្នែ�ែកហូូរសស្រា�ាក់់ចេ�ញមកជូូនដំំណើ�ើរ

ញ័័ រទទ្រើ�ើ� តនឹឹ កអាាឡោះ�ះ�រយលាាន

បងស្រី�ី ប្រៀ��ៀបដូូចមនុុស្សសរស់់ មិិ នរស់់

ក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះ។
កំំណាាចរុុញច្រា�ានទ្រ�នំំវាាសនាា ឲ្យ�ដួួល
ពិិ តជាាគ្មាា�នលទ្ធធភាាពជួួយពុុកម៉ែ�ែ
មាានតែ�
រលំំដូូចខ្លែ�ែងដាាច់់ខ្សែ�ែ កែ�ប្រែ�ែព្រ�ហ្មម
ទឹឹ កភ្នែ�ែកឈាាមរាាប់់ ពាាន់់តំំណក់់
លួួចបន់ស្រ�ន់
់
ក្នុុ
់ �ងពោះ�ះ� ឱ! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
លិិខិត
ិ ឥតមេ�ត្តាា�នូូវសង្ខាា�ស្រ�វាាត្រ�ដរ
ស្រ�ក់់លើ�ើរនាាបឫស្សីី� ក្នុុ�ងផ្ទៃ�ៃផ្ទះះ�ដ៏៏តូច
ូ
និិងវត្ថុុស័័
� ក្ដិិ�សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងលោ�ោក មេ�ត្តាា�ជួួយ
ខ្យយល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភពដ៏៏កង្វវល់់នេះ�ះ។
មួួ យ គ្រ�បដណ្ដដប់់ ដោ�ោយស្លឹឹ�កកណ្តតប
ថែ�រក្សា�ាឪពុុកម្ដាា�យ និិ ងប្អូូ�នៗខ្ញុំំ�� ផង។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ជម្រៅ��ចិិត្តតឪពុុកម្ដាា យ
ជីីវិិតថ្លៃ�ៃ

ស្រ�បាលប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��ខ្ញុំំ។
�� ប្អូូ�នវ៉ាា
�ក៏៏ស្ទុះះ��ទៅ�ៅ
ខ្លះះ�គឺឺជាាអ្ននកភូូមិិខ្ញុំ��ំ មាានគ្រួ�ួសាារ ពូូមុុ យ
កាាត់់មុុ ខគាាត់់។ មិិ នទាាន់់សួរួ នាំំ�គាាត់់ផង
មីីងតុុបគ្រួ�ួ សាារគ្រូ�ូ ញឿ�ឿន មីីងញឹឹ ប
ា
ចំំណែ�កប្អូូ�នប្រុ�ុសវ៉ា�បន្ទាា�ប់
់ ខ្ញុំ��ំ មិិ ន
គាាត់់ក៏៏និយា
ិ ាយមកកាាន់់ប្អូូ�នថាា ក្មួួ�យវ៉ាា
�
គ្រូ�ូម៉េ�េន មីីងស៊ីី�ម៉េ�េ
ត ពូូ ផាាត ប្រ�ពន្ធធ និិង
បានដឹឹងរឿ�ឿងដ៏៏ក្រៀ��ៀមក្រំ�ំនេះ�ះទេ� ព្រោះ��ះ�
ទៅ�ៅណាានឹឹង។ ប្អូូ�នវ៉ាា
�ក៏៏ឆ្លើ��យ
ើ ថាា ខ្ញុំំម
�� ករក
គ្រូ�ូ វ៉ាា�ង សុុទ្ធធសឹឹងអ្ននក ១៧ មេ�សាា និិងជាា
មេ�កងកុុមាារឲ្យ�ប្អូូ�នទៅ�ៅចាំំ�គោ�ោនៅ�ៅឯវាាល
ទួួលតាាបញ្ញាា។ តែ�មិិ នដូច្នោះ�ះ��ទេ
ូ
� ប្អូូ�នខ្ញុំំក៏
�� ៏
បានដឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះដែ�រ ព្រោះ��ះ�មិិ ត្តតកុុមាារ

ដែ�លបានឃើ�ើញឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំធ្វើ�
ើ
ើរ
�� �ដំំណើ�

ទៅ�ៅទួួ លស្លាំំ��ង ក៏៏ ស្រែ��កប្រា�ប់់ ប្អូូ�នខ្ញុំ��ំ

ពុុកម៉ែ�ែខ្ញុំំនៅ�
�� ៅទីីនេះ�ះ តើ�ើពូូមាានដឹឹងទេ�?
គាាត់់តបមកថាា ម៉ោះ�ះ��ក្មួួ�យដើ�ើរតាាមពូូ

សាាស្ត្រា�ា�ចាារ្យ� និិ ងគ្រូ�ូ បង្រៀ��ៀនជជែ�ក

ជាាមិិនមាានកាារភ័័យព្រួ�ួ យអ្វីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�។

ឪពុុកកំំពុុងឱបកូូនភ្លោះ�ះ��ក្នុុ�ងក្ដីី� អាាណិិ ត

មក។ មើ�ើ លទៅ�ៅទឹឹកមុុ ខពូូផាាត ហាាក់់ដូច
ូ

គ្នាា�ពីីនេះ�ះពីីនោះ�ះ�។ ប្អូូ�ន វ៉ាា� ខំំសម្លឹឹ� ងរក
ទៀ�ៀត ក៏៏ឃើ�ើញលោ�ោកឪពុុកអ្ននកម្ដាា�យ។

ប្អូូ�នវ៉ាា
�ក៏៏ដើ�ើរតាាមក្រោ��ោយគាាត់់។ មិិ នយូរូ
ឯម្ដាា�យអង្គុុ�យបញ្ឈឈរក្បា�ាលជង្គគង់់នឹក
ឹ
របៀ�ៀបនិិយាាយសើ�ើចចំំអកថាា “នែ�អាាវ៉ាា
�

ប៉ុុ
� ន្មាា�នក៏៏ ឃើ�ើ ញកងឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
គិិតរឿ�ឿងវែ�ងឆ្ងាា�យ។ មើ�ើ លទៅ�ៅគាាត់់
អាាអ្ននកថ្មីី� ពុុកម៉ែ�ែ
ឯងអង្គគកាារឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅ
ទួួលស្លាំំ��ងហើ�ើយ ម្ដេ�េចឯងមិិ នទៅ�ៅ?”។

ប្រ�ហែ�លបួួនប្រាំ�ំនាាក់់មាានស្ពាា�យកាំំ�ភ្លើ��ើ ង

ទាំំ�ងពីីរមាានទឹឹកមុុ ខស្រ�ពោ�ោនសង្វេ�េគ

ថាា គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំត្រូ�
�� វមេ�ក
ូ
ង អង្គគកាារឲ្យ�មក

ក្រ�ឡេ�កឃើ�ើញយំំង៉ោ�ោ�ង ម្ដាា�យភ្ញាា�ក់់បើ�ើ ក

ឮដូូច្នោះ�ះ��ភ្លាា�មប្អូូ�នខ្ញុំំធ្លាា�ក់
��
់ខ្សែ�ែចំំណង និិង

អាាកាាអូូ សដីី។ ពូូផាាត ក៏៏ប្រា�ប់់ទៅ�ៅពួួកគេ�

ស្ទុះះ�រត់់
កាាត់់វាាលស្រែ��ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយ
�
ភក់់សំំដៅ�ៅទៅ�ៅកាាន់់ទួួលស្លាំំ��ងនោះ�ះ�។

នៅ�ៅទីីនេះ�ះ។ ពួួកកងឈ្លលបទាំំ�ងនោះ�ះ�បាន

ស្នឹឹ�ងគោ�ោចេ�ញពីីដៃ�ដោ�ោយមិិនដឹង
ឹ ខ្លួួ�ន រួួ ច

មកដល់់ភ្លាា�មប្អូូ�នខ្ញុំំរុុលចូ
��
ល
ូ របងទៅ�ៅ

ចង្អុុលទៅ�ៅរោ�ោងមួួ
យធើ្វ�វ�ថ្មីី�ពីីដើ�ើមឫស្សីី�
�
ប្រ�ក់់ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�ត។

អស់់សង្ឃឹឹម
� ស្ទើ�ើ�របោ�កប្រា�ណ។ ប្អូូ�នវ៉ាា
�

ភ្នែ�ែកធំំៗស្ទុះះ�មករកកូូ
ន រួួ ចឱបយំំ។
�
ប្អូូ�ននិិយាាយថាា “ពុុកម៉ែ�ែ
កូូនមកនៅ�ៅនឹឹង
ទីីនេះ�ះដែ�រ!” ហើ�ើយប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��ទាំំ� ងពីីររត់់

មកឱបប្អូូ�ន វ៉ាា
� ដោ�ោយក្ដីី�សប្បា�ាយ ថាាបាន

ក្នុុងទួួ
� លនោះ�ះ�សម្លឹឹ�ងរេ�រាាចុះះ�ឡើ�ើង ក្នុុងចិិ
� ត្តត
ភ័័យផងអរផង។ ខំំរកមើ�ើលពីីដំំបូូកមួួ យ

ដើ�ើ រ បានបន្តិិ�ចស្រា�ាប់់ តែ�ឃើ�ើញ

គឺឺស្ងាា�ត់ជ្រ់ �ងំំ ឃើ�ើញតែ�ដើ�ើមត្នោ�ោ�តនិិងសត្វវ

ង៉ែ�ែ
តម្ដាា�យកំំពុង
ុ បំំបៅ�ដោះ�ះ� មាានស្គាា�ល់់
ប្រែ�ែទឹឹកមុុ ខ ងាាកមើ�ើ លឆ្វេ�េងមើ�ើ លស្ដាំំ��

ទៅ�ៅដំំបូូ កមួួ យដូូចជាាមិិនឃើ�ើញអ្វីី�សោះ�ះ�

បក្សីី�ហើ�រើ យំំឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងគ្នាា�។ ប្អូូ�នខ្ញុំំមា
�� ាន

មនុុស្សសអង្គុុ�យក្នុុ�ងរោ�ោងនោះ�ះ� ប្រ�ហែ�ល
ម្ភៃ�ៃទៅ�ៅសាាមសិិបនាាក់់ មាានទាំំ�ងក្មេ�េង កូូន

រត់់លេ�ងជាាមួួ យគ្នាា�។

ពេ�លនោះ�ះ� ម្ដាា�យខ្ញុំំស្រ�� �ឡាំំ�ងកាំំ�ង

អាារម្មមណ៍៍ ដូូចជាាឆ្ងងល់់ហេ�តុុអ្វីី� មិិនឃើ�ើញ

អ្វីី� សោះ�ះ�អ៊ីី��ចឹង
ឹ ? តើ�ើឪពុុកម្ដាា�យ និិងប្អូូ�នខ្ញុំំ��
នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាទៅ�ៅ? ខំំដើ�ើររកពេ�ញទួួល

គ្រ�ប់់ ទីីកន្លែ�ែង មិិ នឃើ�ើញមនុុស្សសណាា

ម្នាា�ក់់ទេ�។ ក្នុុងចិិ
� ត្តតអស់់សង្ឃឹឹ�ម ហើ�ើយគិិត
ថាាប្រ�ហែ�លជាាកុុមាារមូូលដ្ឋាា�នទាំំង
� នោះ�ះ�

ា
និិយាាយភូូតកុុហកហើ�ើយ រួួ ចប្អូូ�នវ៉ា�ក៏
៏
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ។

ដើ�ើរមកជិិតដំំបូូ កមួួយក៏៏ ឃើ�ើញពូូ
ផាាត ជាាអ្ននក១៧ មេ�សាា ដូូចគ្នាា� ដែ�លមាាន

អំំរែ�កលើ�ើស្មាា� ប្រ�ពន្ធធគាាត់់ទូូលកញ្ជើ�ើ �
ពីីលើ�ើក្បា�ាល និិងដឹឹកដៃ�កូូនគាាត់់អាាយុុ
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ទិិដ្ឋភា
ឋ ាពតំំណាាល៖ ប្អូូ�នវ៉ាា
�រត់់ទៅ�ៅរកឪពុុកម្តាា�យនៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ងពិិឃាាដ
បន្ទាា�ប់់ ពីីកុុមាារមូូ លដ្ឋាា�នបានប្រា�ប់់ ។ (ឡុុង វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

យកដៃ�ខ្ទទប់់ មាាត់់និយា
ិ ាយខ្សឹឹ�បៗ ជាា
សំំឡេ�ងខ្យយល់់ទាំំ�ងអួួ លដើ�ើមកលាាយ

នឹឹងទឹឹកភ្នែ�ែករលីីងរលោ�ោងថាា “យីីកូូន

មកទីីនេះ�ះធ្វើ�ើ�អ្វីី� កូូនប្រ�ញាាប់់ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅ

បងឯងទាំំ�ងពីីរ និិងយាាយតាាចាំំ�នៅ�ៅឯ
ផ្ទះះ�។” រួួ ចគាាត់់យកដៃ�អង្អែ�ែលក្បា�ាល
ហើ�ើយរុុញចេ�ញដោ�ោយប្រា�ប់់ តិិចៗថាា

ឆាាប់់ ទៅ�ៅៗ ប្រ�យ័័ត្ននកុំំ�ឲ្យ�កងឈ្លលបខោ�ោ
អាាវខ្មៅ�ៅ�ឃើ�ើញ។

ឪពុុកខ្ញុំំ�� គាាត់់មិិនមាានមាាត់់កអ្វីី� ទេ�
សម្លឹឹ�ងមើ�ើលមកប្អូូ�នខ្ញុំំធ្វើ�� ��ើភ្នែ�ែកភ្លឹឹ�សៗ
ប្រៀ��ៀបដូូចមនុុស្សសស្លាា�ប់់ទៅ�ៅហើ�ើយ សល់់

តែ�សម្បបកកាាយ និិងមាានតែ�ទឹឹកភ្នែ�ែក
ហូូរចេ�ញមកពេ�ញផែ�នថ្ពាា�ល់់ដោ�ោយ
ដួួង ព្រ�លឹឹ ង វិិ ញ្ញាា ណហោះ�ះ�ហើ� រើ ចេ�ញ
បាត់់អស់់។

ប្អូូ�នវ៉ាា�ក៏៏រួួ តរះ�រត់់ចេ�ញទៅ�ៅឱនងើ�ើបៗ
ខ្លាា�ចភ្នែ�ែកកងឈ្លលបខោ�ោអាាវខ្មៅ�ៅ�ឃើ�ើញ

ទិិដ្ឋាា�ភាាពតំំណាាល៖ ប្អូូ�នវ៉ាា�រត់គេ់ �ចចេ�ញពីីទួួលស្លាំំ��ង បន្ទាា�ប់់មកឃើ�ើញកងឈ្លលបចាាប់់ ចង
ឈ្លើ��យ
ើ សឹឹកដែ�លលួួចរត់ចេ�
់ ញពីីទួលស្លាំំ��
ួ
ង។ (ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិឃា
ិ ាដ)

ទាំំ�ងភ័័យរន្ធធត់់។ កំំពុុងរុុលរបងចេ�ញ

នាាក់់នោះ�ះ�ស្ទុះះ�ទៅ�ៅវាាយក្បា�ាលនឹឹ
ងគល់់
�

មិិញដើ�ើរកាាត់់កន្លែ�ែងហ្នឹឹ�ងមិិនឃើ�ើញមាាន

“នែ�ពួួកអាាចក្រ�ពត្តិិ� ហ្អែ�ែងចង់់ រត់់ចេ�ញ

“នែ�អាាខ្មាំំ��ងចក្រ�ពត្តិិ�និិយម ហ្អែ�ែងគិិតថាា

អ្វីី� ពូូផាាតមើ�ើលឃើ�ើញរោ�ោងនោះ�ះ�? ពិិត

ហើ�ើយឆ្លលងផ្លូូ�វរទេះ�ះ ឮសំំឡេ�ងស្រែ��កថាា
ពីីជំំរំំអង្គគកាារបដិិវត្តតន៍ទៅ៍ �ៅណាា?” ពេ�ល

ឫស្សីី� ឮសូូរភុះះ� ហើ�ើយនិិយាាយថាា

រោ�ោង និិ ងមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់សោះ�ះ� ចុះះ�ហេ�តុុ

ជាាទួួលអាាថ៌៌កំំបាំំងនិិងព្រឺ�ឺសម្បុុ�រមែ�ន។
រួួ ចខ្លួួ�នឬ? ” កងឈ្លលបទាំំ�ងពីីរនាាក់់នោះ�ះ�
នោះ�ះ�ប្អូូ�នវ៉ាា
� ក៏៏ដួលទៅ
ួ �ៅក្នុុ�ងគុុម្ពោ�ោ�តដើ�ើម
ប្រ�ហែ�លជាាមាានអ្ននកសច្ចំំ�មកបំំបាំំងរោ�ោង
វាាយមិិ នបន្ធូូ�រដៃ� ឮតែ�សំំឡេ�ងស្រែ��ក
រំំចាាកមួួ យគុុម្ពព ក្នុុ�ងចិិត្តតអស់ព្រ�លឹឹងព្រ�លះះ
់

ស្លាា�ប់់ បាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ រួួ ចក៏៏អើ�ើតមើ�ើ ល

តាាមប្រ�លោះ�ះ�ព្រៃ�ៃ ឃើ�ើញកងឈ្លលបពីីរ

“អូូ យៗកុំំ�វាាយខ្ញុំំអីី
�� សមមិិ ត្តត!” ហើ�ើយក៏៏
បណ្ដើ�ើ� រចូូលទៅ�ៅក្នុុងទួួលស្លាំំ��
ងបាត់់ទៅ�ៅ។
�

និិងមនុុស្សសមិិនឲ្យ�ប្អូូ�នវ៉ាា
�ឃើ�ើញហើ�ើយ?។
ទីីបំំផុុតប្អូូ�នខ្ញុំំបាន
��
មកដល់់ផ្ទះះ�។

ពេ�លមកដល់់ផ្ទះះ� ប្អូូ�នបានរាាយរាាប់់
បន្ទាា�ប់់ មកប្អូូ�នវ៉ាា
� ក៏៏លូនចេ�
ូ
ញពីីគុុម្ពព
រឿ�ឿងនេះ�ះប្រា�ប់់ ដល់យើ�
់ ង
ើ ថាា បានទៅ�ៅរក
ដើ�ើមរំំចាាក ហើ�ើយរត់់ផង ដើ�ើរផង ស្ទើ�ើ�រ
ឫស្សីី�ម្នាា�ក់់មួួយ ដើ�ើរតម្រ�ង់់ មកយ៉ាា
�ង
ពុុកម៉ែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងទួួលស្លាំំ��ង តែ�ម៉ែ�ែបាន
ទន់់ជង្គគង់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែសំំណាាងល្អអប្អូូ�នខ្ញុំំបាន
�
�
លឿ�ឿន។ ប្អូូ�នវ៉ាា
� ភ័័យញ័័រក្រា�ាបខ្លួួ�នផ្ទាា�ល់់
ដេ�ញមកផ្ទះះ�វិិញ។ តាាយាាយ បងស្រី�ី
ចេ�ញមកដល់់ ខាាងក្រៅ��ៅទួួ លដោ�ោយ
ដីី លួួចសម្លឹឹ� ងមិិ នប៉៉ប្រិ�ិ ចភ្នែ�ែក គិិតថាាគេ�
និិងខ្ញុំំឈ
��
រមើ�ើ លប្អូូ�នដោ�ោយក្ដីី� អាាណិិ ត
សុុវត្ថិិ
ភា
�
ាព
ហើ�ើ
យ
រត់់
យ៉ា
�
ា
ងលឿ�ឿនកាាត់់
សម្លាា�ប់់ នៅ�ៅទីីនេះ�ះហើ�ើយ។
ជាាពន់់ពេ�ក។ មើ�ើ លទៅ�ៅទឹឹកមុុ ខមាាន
វាាលស្រែ��ដែ�លពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយ
សភាាពភ័័យស្លលន់់ស្លោ�ោ�រស្លេ�េកស្លាំំ��ង និិង
មិិ នយូូ រ ប៉ុុ
� ន្មាា�នស្រា�ាប់់ តែ�ឃើ�ើ ញ
គល់់ជញ្ជ្រាំ�ំ� ងចាាស់់ៗលាាយទឹឹកថ្លុុកក្រ�បីី
�
ប្រ�ឡាាក់់ ភក់់ពេ�ញជើ�ើង លាាយស្នាា�ម
មនុុស្សសចំំណាាស់់ម្នាា�ក់់ ស្ទុះះ��ចេ�ញពីីដំំបូូក
និិ
ង
ព្រៃ�ៃដំំបូូ
កមួ
ួ
យ
ៗ។
ឈាាមដោ�ោយមុុតបន្លាា� សក់់បះះកន្ទ្រើ�ើ��ង
ក្បែ�ែរនោះ�ះ� មាានតែ�ខោ�ោរហែ�ករយ៉េ�េ
រយ៉ៃ�ៃ
នាាក់់ស្លៀ�ៀ�កខោ�ោជើ�ើងវែ�ងអូូសដីី កាាន់់គល់់

ដៃ�ជាាប់់ ចំំណងស្លាា�បសេ�កដោ�ោយខ្សែ�ែ
ធាាងត្នោ�ោ�ត។ ពេ�លនោះ�ះ� កងឈ្លលបពីីរ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ដើ�ើរបណ្ដើ�ើ� រ រត់់បណ្ដើ�ើ� រ ប្អូូ�ននឹឹកមិិន
អស់់ចិត្តត
ិ ហេ�តុុអ្វីី� អាាថ៌៌កំំបាំំងម៉្លេះ�ះ�� អម្បា�ាញ់់

មាានតែ�ខោ�ោខ្លីី�កញ្ចាាស់រ់ ហែ�កមុុខក្រោ��ោយ
គ្រ�បដណ្ដដប់់គួួរឲ្យ�អាាណិិតប្អូ�នខ្លោ�ោ�ចចិ
ូ
ិត្តត។
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លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

អាណិិ ត ប្អូូ�នភ្លោះ�ះ�ដាច់់ ទងប្រ�មាត់់
បន្ទាា�ប់់មកប្អូូ�នរៀ�ៀបរាាប់់ បន្តតទៀ�ៀត

រួួ ចរាាល់់ហើ�ើយ យាាយតាាក៏៏ ហៅ�ៅ

ហើ�ើយពោ�ោលតិិចៗថាា ចៅ�ៅៗហូូបចុះះ�

ជាាមួួ យដែ�រដោ�ោយស្រែ��កប្រា�ប់់ ម្ដាា�យ

ដាំំ�នឹឹងកំំសៀ�ៀវទឹឹក ចាានស្លាា�បព្រា�ាកប់់

លឿ�ឿន ខ្លាា�ចកងឈ្លលបមកឃើ�ើញ ។

ថាា អាាភ្លោះ�ះ��ទាំំ�ងពីីររត់យំ
់ តោ�
ំ ោងដៃ�ខ្ញុំំ��មក
ថាា កូូនទៅ�ៅផ្ទះះ�ជាាមួួ យបងវ៉ាា�ហើ�ើយ។

ហូូបបាយជុំំ�គ្នាា� ដែ�លគាាត់់តែ�ងតែ�លួួច

ក្នុុ�ងផេះ�ះផ្នោះ�ះ��ចង្រ្កា�ា�ន កាារពាារខ្លាា�ចក្រែ�ែង

ដើ�ើរបានបន្តិិ�ច ម្ដាា�យខ្ញុំំ��ស្ទុះះ��ទៅ�ៅទាាញ

អង្គគកាារឃើ�ើញ។ បើ�ើសិិនជាាចៃ�ដន្យយ ពួួក

យំំខាំំ�មាាត់់ពេ�បទប់់ ក្នុុ� ងចិិត្តតលាាក់់ កាារ

ឲ្យ�ដាំំ�បាយបបរនៅ�ៅផ្ទះះ�ទេ� គឺឺដាំំ�បានតែ�

វិិញ្ញាាណនូវូ ពាាក្យយភូូតភរនេះ�ះ និិងអាាណិិ ត

មាានជាាដាាច់់ខាាត។

មិិ នដឹង
ឹ ថាា បន្តិិ�ចទៀ�ៀតត្រូ�ូវគេ�សម្លាា�ប់់

មេ�កងកុុមាារអង្គគកាារបដិិវត្តតន៍៍ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

ហូូប ឲ្យ�ឆ្អែ�ែតណាា ឆាាប់់ ទំំពាាលេ�បឲ្យ�
ទោះ�ះ�ជាាឃ្លាា�នយ៉ាា�ងណាាបានត្រឹ�ឹម
តែ�ទំំពាាគ្មាា�នរសជាាតិិអ្វីី�ទេ� ព្រោះ��ះ�អាារម្មមណ៍៍

គេ�ឃើ�ើញនោះ�ះ�នឹឹងប្រា�ប់់ពួក
ួ គេ�ថាា ដាំំ�ទឹឹក
ប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��ខ្ញុំំ��ដោ�ោយលួួងថាា បន្តិិ�ចទៀ�ៀត
កំំពុុងតែ�ហោះ�ះ�ហើ�ើ រ វិិ លវល់់ គ្មាា�នកោះ�ះ�
ទុុកហូូប ព្រោះ��ះ�ពេ�លនោះ�ះ�អង្គគកាារមិិ ន
ចាំំ�ទៅ�ៅជាាមួួ យម៉ែ�ែ
។ គាាត់់ហូរទឹ
ូ ឹកភ្នែ�ែក
ត្រើ�ើ�យគិិតពីភា
ី ាពសោ�ោកសៅ�ៅក្នុុ�ងសង្វៀ�ៀ�ន
ពិិតចំំពោះ�ះ�កូូនភ្លោះ�ះ��ទាំំ�ងពីីរស្ទើ�ើ�រដាាច់់

ទឹឹក។ ចាានឆ្នាំំ��ងស្លាា�បព្រា�ាមិិ នត្រូ�ូវឲ្យ�

កូូ នភ្លោះ�ះ��ដែ�លនៅ�ៅមាានជីីវិិតចង់់ រស់ ់

នឹឹកដល់់ត្រឹ�មនេះ�
ឹ
ះ នៅ�ៅរដូូវរំំហើ�ើយ

ឬយ៉ាា�ងណាា?។

ចាំំ�ចាាបនៅ�ៅវាាលស្រែ��មិិ នហ៊ាា�នចាាប់់ ត្រី�ី

ម្ដាា�យខ្ញុំំ��មិិនឲ្យ�ប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��មកជាាមួួ យ

ប្អូូ�នវ៉ាា� ដោ�ោយគាាត់់គិិតថាា ខ្លាា�ចជួួបកង
ឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមគេ�នឹឹងសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល
ទាំំ�ងអស់់ ព្រោះ��ះ�ជីីវិិតរបស់់គាាត់់ដូូច

ទឹឹ កលើ�ើស្លឹឹ�កឈូូកស្ថិិ� តក្នុុងសភាាពឃ្លេ�
េង
�
ឃ្លោ�ោ�ងនៅ�ៅឡើ�ើយ។ បើ�ើយើ�ើងជាាគាាត់់ត្រូ�វូ
គិិតយ៉ាា�ងណាា?។ ដូូចនេះ�ះ គាាត់់ពិិតជាា

វិិលវល់ពិ
់ ិបាកគិិ តក្នុុងរឿ�ឿងនេះ�ះណាាស់់
។
�

ថ្លុុ�កឈាាមជីី វិិ តគ្រួ�ួ សាារបាក់់ បែ� ក។

សម្រា�ាប់់ ខ្ញុំំ�� ពេ�លនោះ�ះ� គឺឺអាារម្មមណ៍៍ កំំពុុង

តែ�គិិតទៅ�ៅដល់់លោ�ោកពុុក និិងអ្នន កម៉ែ�ែ
ព្រ�មទាំំ�ងប្អូូ�នៗ មិិ នដឹង
ឹ ថាាបានសុុខទុុក្ខខ
យ៉ាា�ងណាាទេ�។
បងស្រី�ីខ្ញុំ ំ��លបមើ�ើលមុុខខ្ញុំំ�� រួួ ចមើ�ើល

យកមកផ្ទះះ�ទេ�។ ថ្ងែ�ែមួួ យ មកពីីចាំំ�ចាាប

មុុខប្អូូ�នវ៉ាា
� ហើ�ើ យងាាកទៅ�ៅជូូតទឹឹកភ្នែ�ែក

ចាាបលីីនឹង
ឹ ស្មាា� នៅ�ៅតាាមដងផ្លូូ�វឃើ�ើញ

រៀ�ៀងអួួ លដើ�ើមក ហើ�ើយហូូរទឹឹកភ្នែ�ែក

វិិញ ដែ�លមាានតែ�ឧបករណ៍៍ រយាាល
ត្រី�ីឆ្លូ�ូញនៅ�ៅក្នុុ�ងចង្អូូ�រស្រែ��យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
តែ�ខ្ញុំចា
ំ�� ាប់់ វាាតែ�មួួ យដាាក់់ក្នុុ�ងរមូូ រដៃ�អាាវ
កុំំ�ឲ្យ�គេ�ឃើ�ើញ។

កំំពុុងហូូរ។ ខ្ញុំំ��តាាមមើ�ើលគាាត់់ និិងប្អូូ�ន

មកមិិ នដឹង
ឹ ខ្លួួ�ន។ ហូូបបាយស្រូ�ូបទឹឹក
ភ្នែ�ែករួួ ចរាាល់់ហើ�ើយ តាាយាាយក៏៏ប្រា�ប់់

មកដល់់ផ្ទះះ�ខ្ញុំំ��បានហុុចឲ្យ�ឪពុុកខ្ញុំំ��

បងស្រី�ីខ្ញុំំ�� ឲ្យ�នាំំ� ប្អូូ�ន ៗចូូលដេ�កចុះះ�។
កន្ទេ�េលកញ្ចាាស់់រហែ�កក្រា�ាលលើ�ើរនាាប

ត្រី�ីឲ្យ�ខ្ញុំំ��ផង គាាត់់បានប្រា�ប់់ ថាា កុំំ�យកមក

យាាយយកក្រ�មាាកញ្ចាាស់់មួួយមកដណ្ដដប់់

ហើ�ើយប្រា�ប់់ គាាត់់ថាា សូូមពុុកប្រ�ឡាាក់់

ឫស្សីី� បីី នាាក់់បងប្អូូ�នដេ�កតម្រៀ��ៀបគ្នាា�។

ទៀ�ៀតប្រ�យ័័ត្នក
ន ងឈ្លលបឃើ�ើញ។ រួួ ចគាាត់់
បោះ�ះចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងផេះ�ះផ្នោះ�ះ��ចង្ក្រា�ា�ន។

ឲ្យ�ខ្ញុំំ�� និិងប្អូូ�នប្រុ�ុសពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយក្ដីី�
អាាណិិ តជាាពន់់ពេ�ក។

ចំំណែ�កបងស្រី�ីខ្ញុំ ំ��ក៏៏ដូចគ្នាា�ដែ�រ
ូ
តែ�ងតែ�

លួួចដកដំំឡូូងមកផ្ទះះ� តែ�ឪពុុកខ្ញុំំ��បាន

យប់់ នោះ�ះ�ដួង
ួ ចន្ទ្រ�រអាាប់់ រស្មីី�មេ�ឃ

ងងឹឹតឈឹឹងផ្គគ រលាាន់់គ្រឹ�ឹមៗលាាយឡំំនឹឹង

តំំណក់់ទឹក
ឹ ដែ�លស្រោ��ោចលើ�ើប្អូូ�ន ធ្វើ��ើ

មាានរបស់់របរហូូបចុុកមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង

ស្នាា�មរបួួ សបន្លាា�រំំចាាក និិងអម្ពិិ�លទឹឹក

ពេ�លស្ដាា�ប់់ចប់់ពួក
ួ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់មាាន
តែ�ទឹឹកភ្នែ�ែករលីីងរលោ�ោងស្លាា�ប់់អាារម្មមណ៍៍
នឹឹកអាាណិិ តឪពុុកម្ដាា�យនិិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��។

បន្ទាា�ប់់មកបងស្រី�ខ្ញុំំ��ស្ទុះះ��ទៅ�ៅដឹឹ
ី
កដៃ�ប្អូូ�ន

យកទៅ�ៅងូូតទឹក
ឹ នៅ�ៅពាាងក្បែ�ែរនោះ�ះ� គាាត់់

ដុុសក្អែ�ែលឲ្យ�ទាំំ�ងទឹឹកភ្នែ�ែកហូូររហាាម។

ហាាម គឺឺ ថាាអង្គគ កាារបដិិវ ត្តតន៍៍មិិ ន ឲ្យ�

ផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រភ្លែ�ែតៗហាាក់់ ដូូចជាាគំំរាាម

ឲ្យ�រងាាញាាប់់ ញ័័ រ ឈឺឺ ពើ�ើត ផ្សា�ានឹឹង

ផ្ទះះ�ជាាដាាច់់ខាាត។

បងប្អូូ�នខ្ញុំំទាំំ
�� � ងបីីថាាកុំំ� ឲ្យ�មាាត់់ក ត្រូ�ូ វនៅ�ៅ
ឲ្យ�ស្ងៀ�ៀ�ម។

ដែ�លជាាប់់ នៅ�ៅនឹឹងខ្លួួ�ន មួួ យៗ តែ�ប្អូូ�នរ៉ាា�
ខាំំ�មាាត់់មិិនស្រែ��កថ្ងូូ�រមួួ យអ៊ះះ�ទេ�។

យាាយតាាទំំ ពាាបាយមួួ យៗ រួួ ច
សម្លឹឹ�ងមើ�ើលមុុខចៅ�ៅទាំំ�ងបីី នាាក់់ដោ�ោយ

គិិតចុះះ�ឡើ�ើង ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�នឹឹកឃើ�ើញ

ក្ដីី�អាាណិិ ត រកអ្វីី�មកប្រៀ��ៀបផ្ទឹឹ�មពុំំ�បាន

ដល់់ មីី ត្នោ�ោ�តដែ�លនាំំ� ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ ដល់់
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ដល់់រណ្តៅ�ៅ�ពិិឃាាដនៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ង នឹឹក

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៣ ខែ�វិិច្ឆិកា
� ិ ឆាំ្នន� ២០២១

ទីីនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��លួួចយំម្នាា�ក់
ំ
់ឯង និិងយកដៃ�

នឹឹកដល់់សម្ដីី�លោ�ោកពុុក ដែ�លធ្លាា�ប់់ តែ�

ទាារុុណកម្មមកាាប់់ សម្លាា�ប់់ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ

មើ�ើលទៅ�ៅក្រោ��ោមផ្ទះះ�តាាមឪពុុកខ្ញុំំ�� ក្រែ�ែង

តែ�ពេ�លនេះ�ះ ពួួកកូូនលែ�ងបានជួួបមុុខ

ខ្ញុំំ��លួួចមើ�ើលទៅ�ៅតាាយាាយតាាមផ្លេ�េក

វាាសទឹឹកភ្នែ�ែក ចិិត្តតនៅ�ៅតែ�រន្ធធត់់ រួួ ចលួច
ួ

មាានកងឈ្លលបមកយកកាារណ៍៍ តែ�មិិ ន
មាានឃើ�ើញមាាននរណាាម្នាា�ក់់ទេ� ព្រោះ��ះ�

ពួួកគេ�គិិតថាា គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនៅ�ៅទួួល
ស្លាំំ��ងអស់់ហើ�ើយ។

ភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាា�ក់់មកហើ�ើយ សំំឡេ�ងកូូន
ក្អាា�ត់់យំំ ដំំបូូលផ្ទះះ�ធ្លុះះ��ធ្លាា�យ ហូូរទឹឹក

ភ្លៀ�ៀ�ងចូូលសាាចមកក្នុុ�ងផ្ទះះ� តែ�ដោ�ោយ
អំំ ណាាចហត់់នឿ�ឿយ ហេ�វអស់់កម្លាំំ��ង

កំំហែ�ង និិ ងបាក់់ស្បាា�តផ្លូូ�វចិិត្តតផងម្នាា�ក់់ៗ
ងើ�ើបមិិនរួួច ក៏៏ចេះ�ះតែ�ទ្រាំ�ំ�សំំងំំដេ�កឱបដៃ�
រងាារញ័័រញាាក់់គួរួ ឲ្យ�ស្រ�ណោះ�ះ� ក្នុុ�ងរលក
ជីីវិិតផ្លូ�វចិិ
ូ ត្តតបក់់បោ�កមកឥតឈប់់ ។

ខ្ញុំយ
ំ�� កដៃ�ជូូតទឹឹកភ្នែ�ែកនឹឹកដល់់អ្ននក

ណែ�នាំំ�ស្តីី�ប្រ�ដៅ�ៅកូូនៗ ឲ្យ�សាាងអំំ ពើ�ើល្អអ
លែ�ងមាានភាាពកក់់ក្តៅ�ៅ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ។
លោ�ោកពុុក និិងអ្ននកម៉ែ�ែឃ្លាា�តទៅ�ៅឆ្ងាា�យពីី
កូូនៗលែ�ងវិិលវិិញ។

ក្ដីី�ស្រ�មៃ�ស្រ�ណោះ�ះ�អាាឡោះ�ះ�អាាល័័យ

នៅ�ៅតែ�ដក់់ក្នុុ�ងអាារម្មមណ៍៍ របស់់ខ្ញុំ។
ំ�� ខ្ញុំំ��ដេ�ក

មិិ នលក់់រសាាប់់ រសល់់ ម្ដដងប្រែ�ែទៅ�ៅឆ្វេ�ង
េ
ម្ដដងប្រែ�ែទៅ�ៅស្ដាំំ��បើ�ើកភ្នែ�ែកលួួចមើ�ើលតាាម
ចន្លោះ�ះ��បង្អួួ�ចឃើ�ើញផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រ។

ភ្លៀ�ៀ�ងផ្គគររន្ទះះ�បង្អោ�ោ�រយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដូូច

ហើ�ើយមើ�ើលទៅ�ៅ។

បន្ទោ�ោ�ររន្ទះះ�ម្ដដងៗ ដូូចជាា គាាត់់មិិនទាាន់់
សម្រា�ាន្តតលង់់ លក់់ ដោ�ោយយកដៃ�ទះះ

មូូ សនិិងគងថ្ងាា�ស នៅ�ៅនឹឹកអាាឡោះ�ះ�កូូន
ស្រី�ីពៅ�ៅសម្លាា�ញ់់របស់់គាាត់់ ដោ�ោយធ្លាា�ប់់
រួួ មរស់់ថែ�រក្សា�ាគាាត់់ពេ�លកន្លលងមក។

រូូ បភាាពទាំំ�ងប៉ុុ
�ន្មាា�នបានថតទុុក ផ្ទុុ�ក
ក្នុុ�ងបេះ�ះដូូងស្ទើ�ើ�របែ�កទ្រូ�ូង។ ខ្ញុំំយ
�� កដៃ�
ទាំំ�ងទ្វេ�េប្រ�ណម្យយដាាក់់លើ�ើក្បា�ាល ពោ�ោល

ជាាភ្លើ�ើ�ងកម្មមឆាាបឆួួ លនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត

ខ្សឹឹ�បៗក្នុុ�ងចិិត្តត ឱ! ភ្លៀ�ៀ�ងផ្គគររន្ទះះ� ជំំនោ�ោរ
និិរ តីីអើ�ើ យ ! មេ�ត្តាា�ប្រ�ណីីដល់់ ជីី វិិ ត

នេះ�ះជីីវិិតគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� កំំ ពុុងជួួប

លង់់លក់់ជន់ជោ�
់ ោរក្នុុ�ងរាាត្រី�ីទុុក្ខខទឹកភ្នែ�ែក
ឹ

ដែ�លជាាសញ្ញាាចង់់ ប្រា�ប់់ ថាា

ពេ�ល

នូូវព្យុះ�ះ�កម្មមកំំ ណាាចបោ�កបក់់ ដូូចនេះ�ះ

គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំផ
��ំ ង! មិិ នយូរូ ប៉ុុ
�ន្មាា�នខ្ញុំក៏
��ំ ៏
រុុករាានពេ�ញប្រា�ណ៕

ម៉ែ�ែ
ដែ�លតែ�ងតែ�លួួងបំំ ពេ�ឲ្យ�កូូនដេ�ក
ដែ�រ ដែ�លឪពុុកម្ដាា�យកំំ ពុុងតែ�រងនូូវ

៣. វិិញ្ញាាណព្រ�លឹឹងក្រ�មាប៉ាាក់់ជាយ
ក្រ�មាប៉ាាក់់ជាយទម្លាា យអាថ៌៌កំំបាំង
ំ
សមមិិត្តតយុុវនារីីបដិិវត្តតន៍៍

បងស្រី�ីងើ�ើបដើ�ើរទៅ�ៅរកពាាងទឹឹក រួួ ច

ចំំណែ�កខ្ញុំំក៏
�� ៏ ចេ�ញទៅ�ៅឃ្វាា�លគោ�ោ និិង

លប់់មុុខ រួួចក៏៏ហុុចឲ្យ�ពួួកខ្ញុំំ�� បន្តតទៀ�ៀត ខ្ញុំំ�� បាន

បងប្អូូ�នចេ�ញទៅ�ៅត្រ�សង។

ថ្ងៃ�ៃមួួយព្រឹ�ឹកព្រ�លឹម
ឹ ស្រា�ាងៗ មាាន់់

យកផ្តិិ�លកញ្ចាាស់់ធ្លុះះ�ធ្លាា�យមកដងទឹឹ
ក
�

ជិិតភ្លឺឺ�ហើ�ើយ។ មេ�ឃចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មក្រ�ហម

យកផេះ�ះមួួយចុុងម្រា�ាមដៃ�ដាាក់់ក្នុុងមាាត់់
�

រងាាវលាាន់់ ឮ ញាាប់់ រន្ថាា�ន់់ បញ្ជាាក់់ ថាា
ព្រឿ��ឿងៗនាាទិិសបូូព៌៌។

ក្នុុ�ងខ្ទទមជីីវិិតកម្សសត់់ យាាយបាន
មកអង្រួ�ួនដាាស់់ចៅ�ៅទាំំ�ងបីីនាាក់់ ដោ�ោយ

ដើ�ើម្បីី�ដុះះ�ធ្មេ�េញ។ រួួ ចរាាល់់ហើ�យ
ើ យាាយ
ក៏៏ ហុុចផ្លែ�ែខេ�មាាឲ្យ�ពួួកខ្ញុំម្នាា�ក់
��ំ
់ មួួយៗ។

ផ្លែ�ែនេះ�ះគឺឺគាាត់់បានបេះ�ះបន្ទំំ�កាាលពីីល្ងាា�ច

និិយាាយតិិចៗថាា “ចៅ�ៅៗងើ�ើបឡើ�ើងភ្លឺឺ�ហើ�ើយ

ហើ�ើយប្រា�ប់់ ថាា ចៅ�ៅៗទុុកហូូបចុះះ�។

នាាក់់ ភ្ញាា�ក់់ហើ� ើ យរាាងមីីងមាំំ� ងយកដៃ�

កាារទាំំ�ងមុុខក្រៀ��ៀមក្រំ�ំ ព្រោះ��ះ�គាាត់់ហាាក់់

ទៅ�ៅលុុបមុុខលុុបភក់់ចេ�ញ”។ ពួួកខ្ញុំបីី
��ំ

បងស្រី�ីគាាត់់រៀ�ៀបចំំខ្លួួ�នចេ�ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�

ញីីភ្នែ�ែកហាាក់់ដូចជា
ូ ានៅ�ៅស្តាា�យដំំណេ�ក។

ដូូចជាានឹឹកទៅ�ៅដល់់លោ�ោកពុុកអ្ននកម្តាា�យ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ប្អូូ�នវ៉ាា
�ទៅ�ៅធ្វើ�ើកា
� ារដូូចសព្វវដង។ បីីនាាក់់
ពួួកយើ�ើងដើ�ើរលើ�ើទំំនប់់ដែ�លអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញទួួលស្លាំំ�ង
� ។ គ្រា�ាន់់តែ�ឃើ�ើញ

ភ្លាា�ម ធ្វើ�ើឲ្យ� �អាារម្មមណ៍៍ ខ្ញុំនឹ
ឹ
�ៅ
��ំ កស្រ�ណោះ�ះ�ទៅ
ដល់់លោ�ោកអ្ននកមាានគុុណ និិងប្អូូ�នៗទាំំ�ង

ពីីរខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ក្នុុ�ងចិិត្តតលួចគិ
ួ ត
ិ សួួរនាំំ�
ថាា តើ�ើលោ�ោកឪពុុកអ្ននកម្ដាា�យនិិងប្អូូ�ន
ភ្លោះ�ះ��សុុខសប្បា�ាយជាាទេ�? ហើ�ើយពេ�ល

តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ
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រូូ បក្រ�បមុុខ៖

តាាអាាន ត្រូ�ូវជាាតាារបស់់ ឡុង
វង្សសសមិិទ្ធធ
ទ្ធធ អ្ននកនិិពន្ធសៀ�
ធ ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ
ុ វង្សសសមិិ
(សៀ�ៀវភៅ�ៅ ទួួលពិិឃាាដ /ឡុង
វង្សសសមិិទ្ធធ
ទ្ធធ)
ុ វង្សសសមិិ
រូូ បក្រ�បក្រោ��ោយ៖

យាាយហ៊ាា�ង ត្រូ�ូវជាាយាាយឡុង
វង្សសសមិិទ្ធធ
ទ្ធធ អ្ននកនិិពន្ធសៀ�
ធ ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ
ុ វង្សសសមិិ
(សៀ�ៀវភៅ�ៅ ទួួលពិិឃាាដ /ឡុង
វង្សសសមិិទ្ធធ
ទ្ធធ)
ុ វង្សសសមិិ

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ជា
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៌
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