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៌
លេ�ខ៣៧៥ព.មប្រ�ក

ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០១៨

រូូបថតឯកសាារ៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ស្មេ�េរលេ�ខនេះ�ះ ៖ ឆាំំ�ង យុុ, ដាារ៉ាា
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�សុីី�, ភាា រស្មីី� ,
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ុ វង្សសសមិិ ទ្ធធ

អ្ននកនិិពន្ធធ និិងស្រា�ាវជ្រា�ាវ៖ ផាាត ចាាន់់សុុនិតាា
ិ អ្ននកបកប្រែ�ែ៖ លីីម អុិិ�ភីង
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ង
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លើ�ើសំំណុំំ� រឿ�ឿងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង មាាស មុុត។ សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច
នេះ�ះបានបញ្ចច ប់់នូូវរាាល់់ឱកាាសក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះអំំពីី

កាារទទួួលខុុសត្រូ�វូ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ របស់់ជនជាាប់់ចោ�ោទ នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងអង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ងតុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា។ កាារ
សម្រេ��ចរបស់់អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះ តុុលាាកាារកំំពូូលនេះ�ះ ធ្វើ�ើឲ្យ� �

មាានកាារលើ�ើកឡើ�ើ ងពីីគ្រួ�ួសាាររបស់់ មាាស មុុត ថាាមិិ ន
សមស្រ�ប និិងមិិ នត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវ។

ដោ�ោយគ្មាា�នមន្ទិិ�ល អង្គគ ជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ង

តុុលាាកាារកម្ពុុ� ជាា ដំំណើ�ើ រកាារទៅ�ៅយឺឺតយ៉ាា
� វ និិង
អប្រ�សិិ ទ្ធធភាាព ដែ�លបង្កក ជាាកាា រឈឺឺចាាប់់ ដល់់ អ្នន ក
រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ។
អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ងតុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា មិិ នបាន
បំំពេ�ញស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាាររំំពឹឹងទុុក ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�

អាាប់់ ឱនដល់់កេ�រដំំណែ�លរបស់់ស្ថា�ា ប័័ ននេះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ង
ចោ�ោទជាាសំំណួួ រអំំពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះនេះ�ះ

ចំំពោះ�ះ�បច្ចុុប្បបន្នន
និិងអនាាគត។ កាាររិះ��គន់់ខាាងលើ�ើ និិង
�
មតិិដទៃ�ទៀ�ៀត គឺឺពិិតជាាសមហេ�តុុសមផល។
ផ្ទាំំ��ងរូូ បភាាពរបស់់គម្រោ��ោង កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិ�ិ និិងធ្វើ�ើ�

ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លជួួយដល់់អ្ននករស់់រាាន

មាានជីីវិិតទាំំ�ងនេះ�ះទៅ�ៅពិិនិិត្យយសុុខភាាពនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�សម្រា�ាក

ព្យា�ាបាលឯកជនដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនាាពេ�លថ្មីី� ៗនេះ�ះ គ្រួ�ួសាាររបស់់ មាាស មុុត បាន
លើ�ើកឡើ�ើងថាា “[កាារបន្តត] សំំណុំំ� រឿ�ឿង [ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង

ជនជាាប់់ ចោ�ោទ] គឺឺឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទេ� [. . .] កាារនាំំ�ខ្លួួ�ន

អ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះមកកាាត់់ទោ�ោសគឺឺឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ពីីព្រោះ��ះ�

ថាា [ជនជាាប់់ ចោ�ោទទាំំ�ងឡាាយ] មាានវ័័យចំំណាាស់់ ហើ�ើយ
ខ្លះះ�បានបាត់់បង់់ជីីវិិតទៅ�ៅហើ�ើយ។

យុុត្តិិ�ធម៌មិិ
៌ នមែ�នឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទេ�។ កាាលពីី ៤០ឆ្នាំំ��
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

1

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ទង់់ជាាតិិប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាា។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ
ណ
ជាា)
�
�
ទង់់ជាាតិិ អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ
ណ
ជាា)
�

កន្លលងទៅ�ៅជនរងគ្រោះ��ះ�កម្ពុុ� ជាាប្រ�មាាណជាាងពីីរលាាន
នាាក់់បានបាត់បង់
់ ់ សិទ្ធិិ�កាា
ិ
រពាារខ្លួួ�ន ឬសូូម្បីី�តែ�សិទ្ធ
ិ រៀ�
ធ ៀប

៥ លាាននាាក់់ ដែ�លជាាសាាក្សីី�រស់់នៃ�អ្វីី� ដែ�លបានកើ�ើត

ពីីរលាាននាាក់់ បានបាត់់បង់់សិទ្ធិិ�ក្នុុ
ិ �ងកាារប្តឹឹ�ងតបតចំំពោះ�ះ�

ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើង និិងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមដែ�ល

កាារធ្វើ�ើ�កាា រហួួស កម្លាំំ�� ង និិង ជំំងឺឺ ដែ�លបង្កក ឡើ�ើ ង

ជាាច្រើ�ើ�ន ទន្ទឹឹ�ងចង់់បាននូូវយុុត្តិិ�ធម៌៌ ដែ�លពួួកគេ�មិិ នអាាច

ឡើ�ើងក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�អ្ននករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាាសាាក្សីី�នៃ�
រាាប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ខ្លួួ�ន។ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាប្រ�មាាណជាាង
កាារកាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�ន ភាាពអត់់ឃ្លា�ា ន

ដោ�ោយសាារតែ�កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៃ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ឬកាារ

ចោ�ោទទៅ�ៅលើ�ើជនជាាប់់ចោ�ោទ។ អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត

ទទួួលបានតាាមដំំណើ�ើ រកាាររបស់់អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញ

បញ្ជាាដោ�ោយរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនេះ�ះផ្ទាា�ល់់។ ពុំំ�មាានវត្តតមាាន

ក្នុុ�ងតុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា។ អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតមួួ យភាាគធំំ
បានបោះ�ះបង់់ ក្តី�សង្ឃឹ
ី
ឹម
� របស់់ខ្លួួ�នតាំំង
� ពីីយូូរលង់់ ណាាស់់

ដំំបូូង ឬមេ�ធាាវីីកាារពាារក្តីី� ដើ�ើម្បីីកាា
� រពាារសិិទ្ធិិ�របស់់ជន

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតមួួ យចំំនួួនធំំទៀ�ៀត បានលើ�ើក

ចាាប់់ ខ្លួួ�ន កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម និិងកាារប្រ�ហាារជីីវិិតដែ�ល

នៃ�អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះតុុលាាកាារកំំពូូល អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះសាាលាា
រងគ្រោះ��ះ�ដែ�លបានស្លាា�ប់់ ភាាគច្រើ�ើ�នដោ�ោយឯកោ�ោ ដោ�ោយ

សាារកាារកម្ទេ�េច និិងកាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញដ៏៏ឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមគ្មាា�នកាារអាាណិិ តអាាសូូរ

ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់វ័័យ ជនពិិកាារ ឬ លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័យ
�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងដោ�ោយគ្រួ�ួសាាររបស់់ មាាស

មុុត។ មាាស មុុត ក៏៏ដូូចជាាជនជាាប់់ ចោ�ោទទាំំ�ងអស់់ដែ�រ
បានទទួួលសិទ្ធិិ�ច្រើ�ើ�នលើ
ិ
�ើសពីីជនរងគ្រោះ��ះ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម។ ពិិតជាាមាានកាារពិិបាកក្នុុ�ងកាារកំំណត់់ថាា បុុគ្គគល

ម្នាា�ក់់ស្អា�ា តស្អំំ�គ្មាា�នទោ�ោស ដោ�ោយមិិ នឆ្លលងកាាត់់ដំំណើ�ើរកាារ

ផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ ដែ�លជាាសិិទ្ធិិ�ជនជាាប់់ចោ�ោទត្រូ�ូវទទួួលបាន
ហើ�ើយយើ�ើងក៏៏មិិនអាាចមិិ នរវីីរវល់់នឹង
ឹ ជនរងគ្រោះ��ះ�នៃ�បទ
ឧក្រិ�ិដ្ឋដែឋ �លចោ�ោទលើ�ើបុុគ្គលរូូបនោះ�ះ�
គ
។ កាារមាានទោ�ោស

ទៅ�ៅហើ�ើយ។

លែ�ងទោ�ោសដល់់ឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មមរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�រ។
កាារលើ�ើកលែ�ងទោ�ោសដ៏៏លើ�ើសលប់់ (អាាចនិិយាាយបាន

ថាាលើ�ើសលប់់ជ្រុ�ុល) ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់រួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�
សូូមកុំំ�បង្ខំ�ំឲ្យ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតទាំំ�ងអស់់បន្តតលើ�ើក

លែ�ងទោ�ោសទៀ�ៀត។ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់អ្នន កទាំំ�ងនេះ�ះ (មិិ ន
មែ�នតាាមរយៈៈកាាររៀ�ៀបរាាប់់របស់់ មាាស មុុត តែ�ងមាាន

ភាាពលម្អៀ�ៀ�ងជាាមូូលដ្ឋាា�ន ហើ�ើ យកត្តាា�នេះ�ះគឺឺជាាកាារចំំអក
ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរ) ត្រូ�ូ វទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយមនុុស្សសជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ

ដែ�លជាាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូ វក្នុុងកាារធាានាាថាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ
�រ
�
នេះ�ះនឹឹ ងមិិនត្រូ�ូ វបានបំំ ភ្លេ�េចចោ�ោលជាារៀ�ៀងរហូូត។

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ គឺឺជាានាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

ឬភាាពស្អាា�តស្អំំ�របស់់ជនជាាប់់ចោ�ោទនឹឹងមិិ នសាាបរលាាប

កម្ពុុ�ជាា និិងជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតម្នាា�ក់់ពីីវាាលពិឃាាដ
ិ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា គឺឺជាាស្ថាា�ប័័ ន

សំំខាាន់់របស់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅតាាមសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ដែ�រ។

សាារបន្សសល់់ពីីរបបកម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ខ្មែ�ែរ

ទៅ�ៅតាាមអាាយុុទេ� ហើ�ើយយុុត្តិិ�ធម៌៌ ក៏៏មិិនបាត់់បង់់សាារ

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាានវ័័យ

ចំំណាាស់់ដូូចជនជាាប់់ ចោ�ោទដែ�រ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅមាាន

ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯករាាជ្យយរបស់់កម្ពុុ�ជាា ដែ�លតម្កកល់ទុុ
់ កបណ្ណ ណ
ក្រ�ហម) ធំំបំំផុុតនៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោក។ អ៊ីី� មែ�ល៖
dccam@online.com.kh

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�មាាណជាាង

2

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ជូូនចំំពោះ�ះអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
ឆាំំង យុុ

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី១ ទាំំ�ង៤៦២រូូ ប
នៅ�ៅតាាមតំំបន់ដា
់ ាច់់ស្រ�យាាលទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាា ដែ�លបានចូូលរួួ មកាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
គាំំ�ពាារនិិងទំំនុក
ុ បម្រុ�ុងដល់់អ្ននករស់់រាានមាាន

ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៥ខែ�

កន្លលងមក គឺឺចាាប់់ តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�សីីហាា ដល់់
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

កម្ពុុ�ជាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី១ ទាំំ�ង៤៦២រូូប ដែ�លបាន

ចូូលរួួ មកាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត គាំំ�ពាារនិិងទំំនុក
ុ បម្រុ�ុងដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៥ខែ�
កន្លលងមក គឺឺចាាប់់ តាំំង
� ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សីីហាា ដល់់ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២
� ០២១។ សូូមប្រ�កបដោ�ោយសំំណាាងល្អអនៅ�ៅក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ�២
� ០២២ខាាងមុុខ។ កាារងាាររបស់់ប្អូូ�នៗ ពិិតជាាមាានសាារសំំខាាន់់ណាាស់់ ក្នុុ�ងកាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�
ិ និិងកាារធ្វើ�ើឲ្យ
� �
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់ប្អូូ�នៗ។

ក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លនៃ�កាារបំំពេ�ញកាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិ
ត្តតរបស់់ប្អូូ�នៗ ប្អូូ�នបានជួួបសម្ភាា�សជាាមួួ យនឹឹងអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត
ុ
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ឋាានរបស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�រួួ មបញ្ចូូ� លកាារប្រ�មែ�ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាានចាំំ�បាច់់នាានាា

អំំពីីស្ថាា�នភាាពសុុខភាាព និិងបញ្ហាាប្រ�ឈមរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក៏៏ដូូចជាាបទពិិសោ�ោធន៍៍
ឆ្លលងកាាត់់របស់់គាាត់់នៅ�ៅក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមថែ�មទៀ�ៀតផង។ ប្អូូ�នៗក៏៏បានជួយ
ួ សម្រួ�ួលឲ្យ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីី

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងនេះ�ះ ទទួួលសេ�វាាថែ�ទាំំ� ព្រ�មទាំំ�ងជួួយបង្កើ�ើ�នកាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់គាាត់់ស្តីពីីកាា
�ី
រថែ�ទាំំ�សុុខភាាព
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

របស់់ខ្លួួ�នឲ្យ�បានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ កិិច្ចខិ
ច ត
ិ ខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងដោ�ោយមិិ ននឿ�ឿយណាាយរបស់់ប្អូូ�នៗ ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៃ�

គម្រោ��ោងនេះ�ះ បានចូូលរួួ មចំំណែ�កដល់់កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុខភាាពនិិងសុុខុុមាាលភាាព របស់់អ្នន ករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្នុុ�ងគ្រា�ាដ៏៏លំំបាកលំំបិិ ន ដែ�លរួួ មបញ្ចូូ� លទាំំ�ងកាាររាាតត្បា�ាតជាាសាាកលនៃ�ជំំងឺឺ
កូូវីីដ-១៩។ សកម្មមភាាពស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់ប្អូូ�នៗ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងអំំពីីគុុណតម្លៃ�ៃដ៏៏ប្រ�សើ�ើរសម្រា�ាប់់ ខ្លួួ�នឯង សហគមន៍៍
និិងប្រ�ជាាជនកម្ពុុ� ជាាជាារួួ ម។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា សូូមប្រ�គល់់ជូូនប្អូូ� នៗនូូវលិិខិត
ិ សរសើ�ើរ ដែ�ល

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាដោ�ោយប្រ�ធាានទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ សម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា លោ�ោកស្រី�ី
នែ�នសុីី� អុីី� សស្លីី�ក ។

អ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី១

ទាំំ�ង៤៦២រូូ ប នៅ�ៅតាាមតំំបន់ ់

ដាាច់់ស្រ�យាាលទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា
ដែ�លបានចូូលរួួ មកាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

គាំំ�ពាារនិិងទំំនុក
ុ បម្រុ�ុងដល់់អ្ននក

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៥ខែ�កន្លលងមក គឺឺ

ចាាប់់ តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�សីីហាា ដល់់
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លិិខិិតសរសើ�ើរដែ�លចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាដោ�ោយប្រ�ធាានទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារ
អភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា លោ�ោកស្រី�ី Nancy J. Eslick ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

វរសេ�នាតូូច ៤០៥ ការពារព្រំ�ំ ដែ�ន
ស្រុ�ុកកោះ�ះញ៉ែ�ែ ក តំំ បន់់១០៥
ដារ៉ាា រ ដ្ឋឋ មេ�ត្តាា
កងទ័័ពបដិវត្តតន៍
ិ
ខ្មែ�ែ
៍ រក្រ�ហម

កំំពុុងដាាក់់មីីនបិិទផ្លូូ�វនៅ�ៅព្រំ�ំដែ�ន
វៀ�ៀតណាាម។ (បណ្ណសាារ
ណ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ភូូ កាាដាំំ� ហៅ�ៅ ឡាា អាាយុុ២៧ (ឆ្នាំំ��
១៩៧៨)។ ខ្ញុំំ��មាានតួួនាាទីីជាាលេ�ខាាកងធំំ នៅ�ៅវរសេ�នាា

ខ្ញុំំ��ចូូលបដិិវត្តតន៍៍តាាមរយៈៈឈ្មោះ�ះ�� ធាា។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��ចូូលបដិិវត្តតន៍៍ដំំបូូ ងខ្ញុំំ��មិិ នទាាន់់មាានតួួនាាទីី អ្វីី�ទេ� ខ្ញុំំ��

រហូូតដល់ថ្នាា�ក់
់
់ទីី៧ (ពីីសង្គគមចាាស់់)។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៦

បាតុុកម្មមបានចំំនួន
ួ មួួ យថ្ងៃ�ៃ ប៉ូូ�លីីសនៅ�ៅប៉ុុ�ស្ដិ៍៍�ពាាមជីីមាាត

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ឪពុុកម្ដាា�យវិិញ។ នៅ�ៅពាាក់់កណ្ដាា�លឆ្នាំំ��១៩៦៦

ឈ្មោះ�ះ�� យ៉ាា
� គឺឺជាាជំំនួយកា
ួ
ារស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញ៉ែ�ែ
ក តំំបន់ ់

គ្រា�ាន់់តែ�មាានឈ្មោះ�ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងបដិិវត្តតន៍៍តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
តូូច៤០៥។ ខ្ញុំំ��មាានស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិពាាមជីីមាាត
ឃុំំ�ពាាមជីីមាាត ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញ៉ែ�ែ
ក តំំបន់១
់ ០៥ ខេ�ត្តត
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៧ ខ្ញុំំ��ចូូលរួួ មធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមប្រ�ឆាំំ�ង
មណ្ឌឌ លគិិរីី។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនសាាលាាពាាមជីីមាាតពីីថ្នាា�ក់់ទីី១២
ជាាមួួ យប៉ូូ�លីីសនៅ�ៅពាាមជីីមាាត។ ក្រោ��ោយពីីខ្ញុំ��ចូ
ំ ូលធ្វើ�ើ�
ខ្ញុំំបានទៅ�ៅប្រ�ឡងដើ�ើ
ម្បីី�ចូូលរៀ�ៀនថ្នាា�ក់់ទី៦
ី នៅ�ៅទីីរួួមខេ�ត្តត
��
មណ្ឌឌ លគិិរីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំប្រ�ឡងមិិនជាាប់់
ក៏៏ត្រ�ឡប់់មកជួួយ
��

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ឈ្មោះ�ះ�� ម៉៉
ន បានស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ �� បន្ទាា�ប់់ មកហៅ�ៅខ្ញុំំ��និិងមនុុស្សស
៣នាាក់់ទៀ �ៀតឲ្យ�ទៅ�ៅជួួប។ អ្ននកទៅ�ៅជួួបប៉ូូ
�លីីស ម៉៉ន មាាន
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១០៥, វិិន គឺឺជាាអនុុលេ�ខាាកងតូូចនៅ�ៅវរសេ�នាាតូូច៤០៥
យោ�ោធាាតំំបន់១
់ ០៥ និិង ផូូ ហៅ�ៅ ទឹឹម គឺឺជាាអនុុលេ�ខាា

កងតូូច នៅ�ៅវរសេ�នាាតូូច៤០៥។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ទន្លេ�េនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ស្រែ��ហ៊ុុយ
�
ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុជាា)

�
ជួួបជាាមួួ យ ម៉៉
ន សួួរខ្ញុំំ��ថាា «ប្អូូ�នធ្វើ�ើ�ជាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមឬបាន

ជាាប្អូូ�នប្រ�ឆាំំ�ងជាាមួួ យជាាតិិឯង?» យើ�ើងខ្ញុំំ��ទាំំ�ងបួួ ននាាក់់
ឆ្លើ�ើ�យប្រា�ប់់ ប៉ូូ�លីស
ី ម៉៉
ន ថាា «ពួួកខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមែ�ន»។
ម៉៉ន ប្រា�ប់់ខ្ញុំ��ំ ថាា «ប្អូូនជាាទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនឈ្នះះ�
�
ទាាហាានសម្ដេ�េច សីីហនុ ុ ទេ�ព្រោះ��ះ�ទាាហាានសម្តេ�េច

សីីហនុមា
ុ ានកាំំ�ភ្លើ�ើ�ង ហើ�ើយចុះះ�ទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាាន

អ្វីី�? ហូូបតែ�ស្លឹឹ�កឈើ�ើ ស្លាា�ប់់ ពេ�ញតែ�ព្រៃ�ៃ»។ ម៉៉
ន ស្នើ�ើ�
ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាគិិញឲ្យ�គាាត់់។

ក្រោ��ោយពីីខ្ញុំបានសម្រេ��ចចិិត្តតធ្វើ�ើ�ជាាគិិញ
ស៊ើ�ើ�បរក
��ំ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំ,�� យ៉ាា
�, ទឹឹម និិង វិិន បានរាាយកាារណ៍៍ ទៅ�ៅ

ឲ្យ�ប៉ូូ�លីីស ម៉៉
ន ថាាយើ�ើងមាានតាាធ្វើ�ើ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ហើ�ើយ
ត្រូ�ូ វ របួួ សបែ�កមុុ ខនៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់ ចូូ ល រួួ មធ្វើ�ើ�

បាតុុកម្មម។ ឥឡូូវទៅ�ៅលាាក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅស្រែ��លំំម៉ាា
�ន់។
់ ម៉៉
ន
ស៊ិិ�ន ផៃ� គឺឺជាាអនុុសេ�នាាធំំ នៅ�ៅវរជាាមួួ យបង ឡេ�ង
បាននាំំ�ប៉ូូ�លីីសមួួយចំំនួន
ួ ទៅ�ៅចាាប់់ បាន តាាជិិន, តាាចែ�ម,

យោ�ោធាាតំំបន់ ១
់ ០៥, ចាាម គឺឺ ជាាអនុុសេ�នាាធំំ នៅ�ៅ

ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ពាាមជីីមាាត បានរត់់ចូល
ូ

សុុត គឺឺជាាប្រ�ធាានកម្មមករជួួសជុល
ុ ឡាាន។ បងឡេ�ង ឲ្យ�

តាានូូ និិង តាាណាា យកទៅ�ៅដាាក់់នៅ�ៅបន្ទាា�យពាាមជីីមាាត។
ព្រៃ�ៃអូូរឌឿ�ឿ ហើ�ើយពួក
ួ ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងបួួ ននាាក់់ទៅ�ៅជាាមួួ យដែ�រ។
ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មកខ្ញុំំបានដាាច់់
កាារទាាក់់ទងជាា
��

ជាាមួួ យបង ឡេ�ង យោ�ោធាាតំំបន់១
់ ០៥, វិិន, ទឹឹម និិង
យើ�ើងដាាក់់ ផែ�នកាារថ្មីី�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព។ ទោះ�ះ�បីី

យើ�ើងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅតាាមតំំបន់ ់

មួួ យ ប៉ូូ
�លីីស ម៉៉ន ម្យ៉ា�ា
�ងដោ�ោយផ្លូូវធ្វើ�ើ
រៀ�ៀងខ្លួួ�នក្ដីី� គឺឺ យើ�ើ ង នៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពបំំ ផ្លាា�ញ
� �ដំំណើ�ើ រចេ�ញចូូល
ឆ្ងាា�យ ។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�រក្សា�ាទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ�� វិិន,

កន្លែ�ែងយើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��អប់់រំក
ំ ម្លាំំ��ងបាន
ទឹឹម និិង យ៉ាា
�។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃបានរយៈៈពេ�ល២
៧នាាក់់មាានឈ្មោះ�ះ�� ធុុន, ស្រាំ�ំ�, វែ�ង, ឈឹឹម, ស៊ាា�ន, ក្លេះ�ះ�
ទៅ�ៅ៣ថ្ងៃ�ៃ ឡាំំ�ង ចុះះ�មកទទួួលប្រ�ជាាជនហើ�ើយពេ�ល
ជួួបខ្ញុំ��ំ ឡាំំ�ង យកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនៅ�ៅជាាមួួ យគាាត់់នៅ�ៅមន្ទីី�រ៦០។

និិង អន្សា�ា។ ពេ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងច្រូ�ូតស្រូ�ូវ ខ្ញុំំបានហៅ�ៅអ្នន
ក
��
ទាំំ�ង៧នាាក់់ខាាងលើ�ើមកប្រ�ជុំំ�ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពប្រ�ឆាំំ�ង

លេ�ខាាវរសេ�នាាតូូចរបស់់តំំបន់១
់ ០៥) បានចេ�ញពីី

នៅ�ៅពេ�លយាាមយប់់ មាានអ្នន កលួួចទៅ�ៅគោះ�ះ�ត្រ�ដោ�ោក

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៨ បងឡេ�ង (នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៨
ធ្វើ�ើ�យោ�ោធាាបដិិវត្តតន៍៍ដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�ោយយួួន ហើ�ើយ
បងឡេ�ង មកធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ធាានក្រុ�ុមឈ្លបនៅ�
ល
ៅ អូូ រឌឿ�ឿ។
នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧០ ឡាំំ�ង ចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំ��មកធ្វើ�ើ�ជាា
យោ�ោធាានៅ�ៅតំំបន់១
់ ០៥វិិញ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧១ អង្គគកាារបានដកអង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំ��ំ
ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅឃុំំ�ស្រែ��ជិះះ�។ មុុ នពេ�លទៅ�ៅ បងឡេ�ង

បដិិវត្តតន៍៍ មិិនឲ្យ�កងទ័័ពនេះ�ះនៅ�ៅបានស្រួ�ួលឡើ�ើយ។
ទាំំ�ងយប់់ បណ្តាា�លឲ្យ�មាានកាារភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�លពេ�ញមន្ទីី�រ។

នៅ�ៅខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៧២ អង្គគកាារដកយោ�ោធាាតំំបន់ ់
១០៥ ទាំំ�ងអស់់មករៀ�ៀននយោ�ោបាយនៅ�ៅមន្ទីី�រក-១៧
មាានបង ឡាំំ�ង គឺឺជាាអ្ននកបង្រៀ��ៀន។ ខ្ញុំំបានទៅ�ៅរៀ�ៀនដែ�រ
��

ហើ�ើយបានជួួប បងឡេ�ង និិងខ្សែ�ែរយៈៈរបស់់ខ្ញុំ��ទាំំ�
ំ ងអស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងយោ�ោធាាតំំបន់។
់ ទៅ�ៅរៀ�ៀនបានរយៈៈពេ�ល៥ថ្ងៃ�ៃ

បានហៅ�ៅខ្ញុំំ��ទៅ�ៅប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅភូូមិិ ប្រ�ង់់ រួួ មមាានឈ្មោះ�ះ�� យ៉ាា
�,
ខ្ញុំំ,�� ឡេ�ង, ផៃ� បានជួួបពិិភាាក្សា�ាជាាមួួ យគ្នាា�។ យើ�ើងចង់់
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

បងឡេ�ងបកប្រែ�ែជាាភាាសាាឡាាវឲ្យ�ខ្ញុំំ��ស្ដា�ា ប់់។ យួួន យល់់
ព្រ�មជួួយយើ�ើងឲ្យ�តែ�យើ�ើងហ៊ាា�នធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព ទោះ�ះ�

ជោ�ោគជ័័ យឬបរាាជ័័យយួួ ន នៅ�ៅតែ�ឲ្យ�យើ�ើ ង រត់់ ទៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សយួួន។ ផែ�នកាារនេះ�ះមិិនទាាន់់បានធ្វើ�ើ�ផងក៏៏បែ�ក

កាារណ៍៍ ហើ�ើយអង្គគកាារចាាប់់ ខ្លួួ�ន រ៉ាា
�មីី និិង លីី។ ខ្ញុំំ��ចេ�ញពីី
សាាលាាបាន ២ថ្ងៃ�ៃ អង្គគកាារមាានផែ�នកាារដេ�ញយួួនឲ្យ�

ចេ�ញពីីស្រុ�ុកខ្មែ�ែរ។ អង្គគកាារតំំបន់ចា
់ ាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំ�� និិងមិិត្តត
យើ�ើងមួួ យចំំនួន
ួ ឲ្យ�ទៅ�ៅកាារពាារសកម្មមភាាពយួួននៅ�ៅតាាម

ព្រំ�ំដែ�នស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញ៉ែ�ែ
ក។ ពេ�លដើ�ើរដល់់ភូូមិិ កងឡែ�
យើ�ើងបានទៅ�ៅជួួបជាាមួួ យមិិត្តត ឡេ�ង និិងបងផៃ� ។ បង

យួួនត្រូ�ូវអង្គគកាារ
ឡេ�ងប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ថា
ំ ា ឥឡូវសភាាពកាារណ៍៍
ូ

ដេ�ញឲ្យ�ទៅ�ៅដីីយួួ ន វិិញ ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�កាារទាាក់់ ទ ងជាាមួួ យ
កុុក វៀ�ៀត មាានកាារលំំបាក។

សម្រេ��ចផែ�នកាារថ្មីី� ទីី១ គឺឺកម្ទេ�េចកម្លាំំ��ងកម្មាា�ភិិបាល
យោ�ោធាាមួួ យចំំនួន
ួ ។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៩យប់់ យើ�ើងបាននាំំ�គ្នាា�
មកប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅមាាត់់អូូរច្បា�ារ ដែ�លមាានអ្ននកចូូលរួួ មគឺឺ ១)
បងឡេ�ង លេ�ខាាវរសេ�នាាតូូច របស់់តំំបន់១
់ ០៥ ២)

ស៊ិិ�ន ឆៃ� អនុុលេ�ខាាកងធំំ នៅ�ៅក្នុុ�ងវររបស់់ បងឡេ�ង
៣) ចាាម អនុុលេ�ខាាកងធំំ នៅ�ៅក្នុុ�ងវររបស់់ បងឡេ�ង
៤) សុុត ពីីមុុននៅ�ៅតំំបន់១
់ ០៥ក្រោ��ោយមកមាានតួួនាាទីី

ជាាអ្នន កមើ�ើ លកាារខុុសត្រូ�ូវខាាងកម្មមករជួួសជុុលឡាាន

ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកអង្គគភាាពវិិញបាន៧ថ្ងៃ�ៃ អង្គគកាារឲ្យ�
ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅយាាមទៀ�ៀតគឺឺយាាមចាាប់់ ពីីខ្លប់
ល ់ ទៅ�ៅដល់់ភូូមិិ កង

ឡែ� ។ ពេ�លដល់់ភូូមិិ កងឡែ� ខ្ញុំំបានទៅ�ៅជួួ
បជាាមួួ យ
��
បងឡេ�ង និិងមិិត្តតផៃ�។ បងឡេ�ង បានទៅ�ៅជួួបជាាមួួ យ
កុុក វៀ�ៀត នៅ�ៅឃុំំ�អ.៤លើ�ើ ពេ�លដែ�លវៀ�ៀតកុុងរៀ�ៀប

សម្ភាា�រចេ�ញពីីស្រុ�ុកខ្មែ�ែរ។ កុុ ក វៀ�ៀត ប្រា�ប់់ ថាា ថ្ងៃ�ៃ
ក្រោ��ោយបើ�ើ មាានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពអីី គឺត្រូ�
ឺ វូ ទៅ�ៅទាាក់់ទងគាាត់់
នៅ�ៅភ្នំំ�បូូ គោ�ោ ឬភ្នំំ�ណុះះ �ទ្រោ��ោក ក្នុុ�ងទឹឹកដីីយួួន ម្ដុំំ��ភូូមិិក្រា�ាក់់
និិងដីីខ្មែ�ែរខាាងដាាក់់ដាំំ�។

តំំបន់១
់ ០៥។ បងឡេ�ងនិិយាាយថាា «ខ្ញុំំ��មាានផែ�នកាារថ្មីី�

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៣ អង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�
��

និិងកម្មាា�ភិិបាលមួួ យ ចំំ នួ ន
ួ ទៀ�ៀតដែ�លមិិនដើ�ើ រ តាាម

ស្រែ��ហ៊ុុ�យ ហើ�ើយខ្ញុំបានជួួ
បឈ្មោះ�ះ�� ទង គឺឺជាាប្រ�ធាាន
��ំ

សម្រា�ាប់់ ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពកម្ទេ�េចលេ�ខាាតំំបន់ ់ គឺឺបងឡាំំ�ង
យើ�ើង»។ មិិត្តតត្រូ�ូវចុះះ�ទៅ�ៅកសាាងកម្លាំំ��ងជាាមុុ នសិិន។

ទៅ�ៅយកថ្នាំំ��ពេ�ទ្យយនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយយោ�ោធាាតំំបន់ ់ នៅ�ៅភូូមិិ

ផ្សំំ�ថ្នាំំ��ពេ�ទ្យយនោះ�ះ�ទីីនោះ�ះ�។ ក្រោ��ោយពីីកើ�ើតមាានកាារបាញ់់

មន្ទីី�រយោ�ោធាាតំំបន់ ់ អង្គគកាារចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ថាា យួួនចូូល
ក្រោ��ោយកាារប្រ�ជុំំ�ខ្ញុំំកសាាងបានកម្លាំំ��ងបានចំំ
នួន
ួ
��
ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព ហើ�ើយអង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�សមាាជិិក
២នាាក់់មាានឈ្មោះ�ះ�� រ៉ាា
�មីី និិង ឈ្មោះ�ះ�� លីី។ ពេ�លរៀ�ៀន
អង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំ��មួ
ំ ួ យចំំនួន
ួ រួួ មជាាមួួ យអង្គគភាាពបង
បានរយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃ អង្គគកាារឲ្យ�សម្រា�ាក១ថ្ងៃ�ៃ។ នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាក បងឡេ�ង បបួួ លខ្ញុំំឲ្យ�ទាាក់់
ទងជាាមួួ យយួួន
��

ឡេ�ង ទៅ�ៅយាាមកាារពាារនៅ�ៅព្រំ�ំដែ�នខ្មែ�ែរ-យួួន ចាាប់់ តាំំ�ង

វៀ�ៀត នៅ�ៅឃុំំ�អ.៤ព្រោះ��ះ�កាាលនោះ�ះ�វៀ�ៀតកុុងមកនៅ�ៅក្នុុ�ង

នៅ�ៅខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៧៣ អង្គគកាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរៀ�ៀន
នយោ�ោបាយនៅ�ៅភូូមិិ ភាាគឧត្តតរចាាស់់ រហូូតដល់ខែ់ �កញ្ញាា

កុុក វៀ�ៀត។ បងឡេ�ង នាំំ�ខ្ញុំំ��និិងមិិត្តតផៃ� ទៅ�ៅជួួបយួួន កុុក
ទឹឹកដីីកម្ពុុ�ជាាហើ�ើយ។ បងឡេ�ង និិយាាយភាាសាាយួួន

ជាាមួួ យយួួន កុុក វៀ�ៀត ប្រ�ហែ�លជាាកន្លះះ�ម៉ោ�ោ�ង ទើ�ើប
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ពីីដាាក់់ដាំំ�រហូូតដល់់ទន្លេ�េស្រែ��ពក។

ទើ�ើបអង្គគកាារឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ មកវិិញ។
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៤ អង្គគកាារបានដកអង្គគភាាព

របស់់ខ្ញុំ��ំ និិងអង្គគភាាព បងឡេ� ឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅភូូមិិស្រែ��ហ៊ុ ុ�យ

ទៅ�ៅបោះ�ះទីីតាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹងដីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅទីីតាំំ�ង
ដូូចជាា ភ្នំំ�ណុះះ �ទ្រោ��ោកស្ថិិ�តភាាគខាាងជើ�ើងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

ស្រុ�ុ ក កោះ�ះ�ញ៉ែ�ែ
ក ជាាមួួ យគ្នាា�។
នៅ�ៅខែ�ឧសភាា
អូូ រហ៊ុុ�ច អូូ រតាាង និិងទូូយោ�ោសាំំ�ង។ ទីីតាំំ�ងដែ�លយើ�ើង
ឆ្នាំំ��១៩៧៤ ដដែ�ល មាានកាារប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�របង

ឡេ�ង មាានខ្ញុំំ,�� មិិត្តតផៃ�, មិិត្តតចាាម, វិិន និិង ទឹឹម។ បង
ឡេ�ង លើ�ើកឡើ�ើងថាា អង្គគកាារឲ្យ�លើ�ើកទំំនប់់ មួួយប្រើ��ើ

រយៈៈពេ�ល១ខែ�ឲ្យ�រួួ ចរាាល់់។ នៅ�ៅខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំ��
ចុះះ�ទៅ�ៅណែ�នាំំ�មិិត្តត សូូន និិង មិិត្តតខាំំ� ធ្វើ�ើ�ខាាងពាាណិិជ្ជជកម្មម
ឲ្យ�ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពថ្មីី�។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ អង្គគកាារឲ្យ�
បងឡេ�ង

ទៅ�ៅរៀ�ៀននយោ�ោបាយនៅ�ៅមន្ទីី�រក-១៧

រយៈៈពេ�ល១ខែ� ទើ�ើបបងឡេ�ង ត្រ�ឡប់់ មកអង្គគភាាព
វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លល្ងាា�ច ខ្ញុំំបានទៅ�ៅជួួ
បបងឡេ�ង នៅ�ៅមន្ទីី�រ
��
របស់់គាាត់់។ យើ�ើងបានពិិភាាក្សា�ាថាាឥឡូូវនេះ�ះអង្គគកាារ
ឲ្យ�យើ�ើងទៅ�ៅល្បាា�តតាាមព្រំ�ំដែ�ន ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងប្រា�កដជាា

ឲ្យ�បងដាាក់់ទីតាំំ�
ី ងកងទ័័ពនេះ�ះអំំ ណោ�ោយផលខ្លាំំ��ងណាាស់់
កន្លែ�ែងដែ�លគ្មាា�នកម្លាំំ��ងទ័័ព ទីីតាំំ�ងងាាយស្រួ�ួកវាាយ

ចូូលប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងវាាយយកខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី។
កុុក វៀ�ៀត បានសួួរអំំ ពីចំ
ី នួ
ំ ន
ួ កម្លាំំ��ងតំំបន់ដែ់ �លមាាន និិង

ចំំនួន
ួ កម្លាំំ��ងកងពលមុុ ន ពេ�លសម្រេ��ចចិិត្តតយល់់ព្រ�ម
បោះ�ះទីី តាំំ�ងក្នុុ� ងទឹឹ កដីី ក ម្ពុុ�ជាា។

យើ�ើ ងបានប្រា�ប់់

កម្លាំំ��ងយោ�ោធាាតំំ បន់ ់រ បស់់ យើ�ើ ង ទៅ�ៅ

កុុ ក

វៀ�ៀត

មាាន២កន្លែ�ែងនៅ�ៅភូូមិិក្រ�ងតស់់ និិង ស្រែ��អំំ ពូម
ូ ហើ�ើយ

កម្លាំំ��ងកងពលបានដាាក់់ឈរជើ�ើងចាាប់់ ពីទន្លេ�េស្រែ��ព
ី
ក

ដល់់ស្រុ�ុកកែ�វសីីម៉ាា
�ហើ�យ
ើ កម្លាំំ��ងទាំំ�ងនោះ�ះ�យើ�ើងបាន
ដាាក់់ដុំំ�ៗទេ�។

បានជួួបជាាមួួ យ កុុក វៀ�ៀត ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាកាារសម្រេ��ច

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ អង្គគកាារបានឲ្យ�ខ្ញុំំ��រៀ�ៀន
បច្ចេ�េកទេ�ស ដើ�ើម្បីី�ចូូលសមរភូូមិិវាាយយួួន។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនចប់់

បាន១ថ្ងៃ�ៃ អង្គគកាារបានចាាត់់តាំំ�ងអង្គគភាាពរបស់់ខ្ញុំ��ំ និិង

យួួនដែ�លបោះ�ះទីីតាំំ�ងនៅ�ៅទូូយោ�ោសាំំ�ង ក្នុុ�ងទឹឹកដីីខ្មែ�ែរ។

ពីី ប ងម៉ីី� (អនុុលេ�ខាាតំំ បន់ ១
់ ០៥)។ ក្រោ��ោយមក
អង្គគភាាពបងឡេ�ង ទៅ�ៅយាាមល្បាា�តនៅ�ៅដាាក់់ដាំំ� ស្រុ�ុក
អូូ ររាំំ�ង

និិងដើ�ើ រ ស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ នៅ�ៅភ្នំំ�ណុះះ �ទ្រោ��ោក។

ក្រោ��ោយមកបងឡេ�ង បានប្រ�មូូ ល កម្លាំំ��ងរបស់់ ខ្ញុំ��ំ

រយៈៈពេ�ល១ខែ� អង្គគកាារប្រ�កាាសលើ�ើកផែ�នកាារវាាយ

មុុ នលើ�ើកផែ�នកាារវាាយយួួន បងឡេ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំ�� មិិត្តតទឹឹម មិិត្តត
វិិន បងផៃ� និិងមិិត្តតចាាម ទៅ�ៅប្រ�ជុំំ� ហើ�ើយបងឡេ�ង ប្រា�ប់់

ទាំំ�ងអស់់ មាានឈ្មោះ�ះ�� សំំបុុក្រ�, សិិន ផៃ� និិង ទឹឹម

ថាា ឥឡូូវនេះ�ះអង្គគកាារឲ្យ�យើ�ើងទៅ�ៅវាាយយួួនហើ�ើយ។
នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៦ អង្គគកាារបានឲ្យ�ខ្ញុំំ�� មិិត្តតសំំបុុក្រ�

ទ្រោ��ោកដើ�ើរតម្រ�ង់់ ទៅ�ៅទីី កន្លែ�ែងដែ�លយើ�ើ ងធ្លាា�ប់់ បាន

និិង មិិត្តតចាាម ទៅ�ៅសមរភូូមិិភ្នំំ�ណុះះ � ជាាមួួ យបងឡេ�ង។

ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នទៅ�ៅទាាក់់ទងយួួន។ យើ�ើងបានចូូលទៅ�ៅភ្នំំ�ណុះះ �

ទាាក់់ ទងគ្នាា�តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧៣ ដែ�លមាានចម្ងាា�យពីី

ព្រំ�ំដែ�នខ្មែ�ែរ៥០០ម៉ែ�ែត្រ� ក្នុុ�ងខេ�ត្តតឡុុកនិិញ។ ទៅ�ៅដល់់
ជិិតមន្ទីី�រ កុុក វៀ�ៀត ឃើ�ើញយោ�ោធាាយួួនដើ�ើរពេ�ញព្រៃ�ៃ។
ខ្ញុំំ��នាំំ�គ្នាា�លីកាំំ�ភ្លើ�ើ�
ី
ងឡើ�ើងលើ�ើធ្វើ�ើ�ជាាសញ្ញាាហើ�យដា
ើ
ាក់់មក
លើ�ើស្មាា�លីវិិញ
ី
។ កងទ័័ពយួួនឃើ�ើញខ្ញុំ��ប្រុំ �ុងខ្លួួ�នគ្រ�ប់់ គ្នាា�
បន្ទាា�ប់់ មកមាានយួួនម្នាា�ក់់មកសួួរខ្ញុំំ��ទៅ�ៅណាា? បងឡេ�ង
ប្រា�ប់់ ថាា មកធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួ យបង កុុក វៀ�ៀត។ យួួនម្នាា�ក់់

បានសួួរថាា ឈ្មោះ�ះ��អ្វីី�បានសួួររក កុុ ក វៀ�ៀត ហើ�ើយ
ក្រោ��ោយមក កុុក វៀ�ៀត ក៏៏ដើ�ើរចេ�ញមក។

និិងមិិត្តតវិិន ចូូលសមរភូូមិិទូូយោ�ោសាំំ�ងជាាមួួ យគ្នាា�ឯ ផៃ�
ពេ�លដល់់សមរភូូ មិិទូូយោ�ោសាំំ�ង អង្គគកាារបានឲ្យ�ខ្ញុំំ��
សម្រុ�ុកប្រ�យុុទ្ធធ ចំំណែ�ក សំំបុុក្រ� និិង វិិន គឺឺនៅ�ៅកាាន់់
កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងធំំ។ នៅ�ៅពេ�លប្រ�យុុទ្ធធនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរបួួ សដោ�ោយ
យួួនបានបាញ់់ បេ�៤០ មកត្រូ�ូវជើ�ើងនិិងដៃ�របស់់ខ្ញុំ។
��ំ

អង្គគកាារបញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��ទៅ�ៅសម្រា�ាកនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។ ខ្ញុំំ��
ដេ�កពេ�ទ្យយរយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ��ទើ�ើបដៃ�ជើ�ើងជាាសះះស្បើ�ើ�យ
អាាចដើ�ើរបានប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបានឆ្ងាា�យ។

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ បងបាំំង បានយកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

បងឡេ�ង

ព្យា�ាបាលនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយយោ�ោធាាតំំបន់ព្រោះ�
់ �ះ�ជើ�ើងរបស់់ខ្ញុំ��ំ

ឆ្នាំំ��១៩៧៥ បងម៉ីី� ចង់់ ឲ្យ�កងទ័័ពបង កុុក វៀ�ៀត ចូូល

បានទៅ�ៅជួួបបងឡេ�ង នៅ�ៅមន្ទីី�រភ្នំំ�ក្រោ��ោល បន្ទាា�ប់់ ពីដា
ី ាច់់

បានរាាយកាារណ៍៍ អំំ ពីីផែ�នកាារ បងម៉ីី� ដាាក់់មកនៅ�ៅក្នុុ�ង
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ដាាច់់សរសៃ�។ នៅ�ៅខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ដដែ�ល ខ្ញុំំ��

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

កាារទាាក់់ ទងជាាមួួ យគាាត់់យូូរ។ បងឡេ�ង ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ពី
ំ ី
សភាាពកាារណ៍៍ កន្លលងមក បងម៉ីី� ត្រូ�ូវអង្គគកាារចាាប់់ ខ្លួួ�ន

ឥឡូូវនេះ�ះមាានកម្លាំំ��ងយួួនវាាយមកដល់់គ្រ�ប់់ កន្លែ�ែង
ខាា ង យើ�ើ ង ក៏៏ វាា យហើ�ើ យខាា ង បូូ ព៌ាា�ក៏៏ វាា យទៀ�ៀ ត

ប្រា�កដជាាមិិនរស់់ទេ�។ យើ�ើងមាានអ្នន កដឹឹកនាំំ�បន្តតគឺឺ បង

ទៅ�ៅវិិញ។ មកដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៨

ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លបានរម្ភភនោះ�ះ�បើ�ើ បងម៉ីី� ឆ្លើ�ើ�យដាាក់់យើ�ើង

ហើ�ើយដោ�ោយខ្លាា�ចបែ�កកាារណ៍៍ បង ឡេ�ង ប្រ�ញាាប់់

ខាំំ�ភូូន គឺឺជាាអនុុលេ�ខាាតំំបន់១
់ ០៥។

អង្គគកាារបានចាាប់់ ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��មកទីីនេះ�ះតែ�ម្តតង។

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅមន្ទីី�រ១០៦ នៅ�ៅពេ�លអង្គគកាារឃាាត់់ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�
តាាមដាាន។ ពេ�លជួួបគ្នាា� បងឡេ�ង ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ថា
ំ ា យួួនចូូល

សាារភាាពឯកសាារJ00090។ រាាល់់ចម្លើ�ើ�យសាារភាាព

នៅ�ៅខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៧៧ បងឡេ�ង បានស្កាា�ត់ម
់ កជួួប

វាាយដល់់ដាាក់់ដាំំ�ហើ�យ
ើ ឥឡូវមិិត្តតចូូ
លទៅ�ៅរៀ�ៀបចំំកម្លាំំ��ង
ូ

របស់់យើ�ើងឲ្យ�រួួ ចរាាល់់។ ខ្ញុំំបានឆ្លើ
�ើ�យប្រា�ប់់ គាាត់់ថាា ខ្ញុំំ��
��
អស់់ទ័័ពកាាន់់ទៀ�ៀតហើ�ើយឥឡូវទៅ�ៅណាាមិិនរួួ
ចទេ�ព្រោះ��ះ�
ូ
អង្គគកាារតាាមដាាន។ បងឡេ�ង ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��កុំំ�
ំ ឲ្យ�ព្រួ�ួយដោ�ោយ

កំំណត់ចំ
់ ំណាំំ� ៖ អត្ថថបទនេះ�ះ ដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីចម្លើ�ើ�យ
របស់់អ្ននកទោ�ោសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិសុ
� ុខស-២១

សុុទ្ធធតែ�ឆ្លង
ល កាាត់់កាារបង្ខិិ� តបង្ខំំ� និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ពីីកងសួួរចម្លើ�ើ�យរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងមិិន
អាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាា ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពរបស់់ ភូូ កាាដាំំ�

ហៅ�ៅ ឡាា ពិិតឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ�?

ផ្លូូ�វទៅ�ៅស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ៉�៉
ក ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី។
(ឈីីម ពៅ�ៅ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់ អ៊ុុង
� សេ�ង
ងីីម ស៊ីី�ហន

អ៊ុុ� ក សេ�ង អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅឃុំំ�អូូ រគ្រៀ��ៀល

ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រា�ាច ខេ�ត្តតកំំពត។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា
ខេ�ត្តតកំំពត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អ៊ុុ� ក សេ�ង មាានអាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� និិងជាាកូូ នច្បបង

អំំ ពាាវនាាវឲ្យ�កូូនចៅ�ៅចូូលព្រៃ�ៃតស៊ូូ� ទាាមទាារអំំ ណាាចឲ្យ�

កំំណើ�ើតនៅ�ៅឃុំំ�អូូ រគ្រៀ��ៀល ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រា�ាច ខេ�ត្តតកំំពត។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងលន់់ នល់់ ក៏៏បានកើ�ើតឡើ�ើង។

ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នទាំំ�ង៧នាាក់់។ សេ�ង មាានស្រុ�ុក

សេ�ង បានរៀ�ៀបរាាប់់ថាា ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនសូូត្រ�ត្រឹ�មថ្នាា�ក់
ឹ
់ទី២
ី ដោ�ោយ

ព្រះ�ះអង្គគវិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� សង្គ្រា�ា�មរវាាងទាាហាាន
នៅ�ៅពេ�លមាានកាារវាាយប្រ�ហាារគ្នាា� ខ្ញុំំ��និិងគ្រួ�ួសាារ
បានរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពតវិិញ។ នៅ�ៅកំំពត ឪពុុក

សាារខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ នៅ�ៅមើ�ើ លថែ�រក្សា�ាម្ដាា�យដែ�លមាានជំំងឺឺ ហើ�ើយ
ម្យ៉ា�ា
�ងទៀ�ៀតជីីវភាាពគ្រួ�ួ សាាររបស់់ខ្ញុំ��ខ្វះះ�ខាា
ំ
ត។ នៅ�ៅក្នុុង
ម្ដាា�យខ្ញុំំ��បន្តតរកស៊ីី�លក់់ផ្លែ�ែឈើ�ើ នៅ�ៅផ្សា�ារកំំពត។ខ្ញុំំរស់់
�
�� នៅ�ៅ
អំំឡុងឆ្នាំំ��
១៩៦៨ ខ្ញុំំ��ជាាមួួ យម្ដាា�យខ្ញុំបានទៅ�ៅរកស៊ីី�លក់់
ុ
��ំ

នោះ�ះ�បានរយៈៈពេ�ល ២ខែ� យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានវាាយ

ធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្ដេ�េច ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុ ុ

ភាាពភ័័យខ្លាា�ចនិិងព្រួ�ួយបារម្ភភស្រ�បពេ�លដែ�លទាាហាាន

ផ្លែ�ែឈើ�ើ នៅ�ៅខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុ។
ុ មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�នក៏៏មាានកាារ
ហើ�ើយសម្ដេ�េច ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុ ុ ក៏៏បានធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�

10

ចូូលមកកៀ�ៀកក្រុ�ុងកំំពត ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��កាាន់់តែ�មាាន
លន់់ នល់់ បាក់់ទ័័ពដកថយចូូលក្នុុ�ងក្រុ�ុងកំំពតវិិញ។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ដោ�ោយសាារសភាាពកាារចលាាចលខ្លាំំ��ង ឪពុុកម្តាា�យ

ថ្មើ�ើ�រជើ�ើងរយៈៈពេ�ល១ថ្ងៃ�ៃ។ ខ្ញុំំ��ចេ�ញដំំណើ�ើរនៅ�ៅវេ�លាា
ម៉ោ�ោ�ង៥ទៀ�ៀបភ្លឺឺ� ដោ�ោយមាានសំំបុុត្រ�បញ្ជាាក់់ពីីគណៈៈ
ា
ខ្ញុំំបានសម្រេ��ចចិិត្តតរៀ�ៀបចំំ
អីីវ៉ា�ន់
់ ហើ�ើយនាំំ�កូូនៗទៅ�ៅ
��

ឃុំំ�ឈ្មោះ�ះ�� តាាម៉ៅ�ៅ� ថាាខ្ញុំំ��មកជួួយរែ�កដីីទប់់ទំំនប់់ នៅ�ៅ
នៅ�ៅក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុវិិញ
ុ
ដោ�ោយយើ�ើងត្រូ�ូវជិះះ�រ៉ឺឺ�ម៉៉
កពីី
ខេ�ត្តតកំំពតទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុ។
ុ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ទៅ�ៅដល់់ទីនោះ�ះ
ី �យើ�ើងមិិនមាានកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅទេ� ព្រោះ��ះ�

កោះ�ះ�ស្លាា�។

យើ�ើងមិិនមាានផ្ទះះ�សម្បែ�ែង ថែ�មទាំំ�ងមិិនមាានអង្កករ

ខ្ញុំំបានសម្រា�ាកនៅ�ៅកោះ�ះ�ស្លាា�មួួ
យយប់់ លុះះ�ព្រឹ�ឹក
��
ឡើ�ើងប្រ�ធាានកងបានហៅ�ៅខ្ញុំំឲ្យ�ឡើ�ើ
ងទៅ�ៅ រែ�កដីី។ ខ្ញុំំ��
��

ខ្ទទមតូូចល្មមមស្នាា�ក់់នៅ�ៅជាាបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នន។ ឪពុុកខ្ញុំំ��មាាន

បញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅភូូ
មិិគងលាាន់់ និិងព្រៃ�ៃម៉ាា
�ឡេ� ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
��

សម្រា�ាប់់ ដាំំ�បាយហូូបទៀ�ៀត។ ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ��សម្រេ��ចធ្វើ�ើ�
មងនេ�សាាទត្រី�ីនៅ�ៅសមុុ ទ្រ� ហើ�ើយបានត្រី�ីខ្លះះ�យកទៅ�ៅដូូរ

ស្រូ�ូវអង្កករហូូប និិងយកទៅ�ៅលក់់បានប្រា�ក់់បន្តិចបន្តួួ�ច
�ិ
។

លើ�ើកទំំបន់កោះ�ះ
់
�ស្លាា�បានមួួ យរយៈៈ ប្រ�ធាានកងបាន
ជិិតព្រំ�ំដែ�នប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ�កាារងាារដក
��

ស្ទូូ�ងនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ហើ�ើយទទួួលបានរបប បបរ លាាយ

នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បានប្រ�ហែ�លជាា ៣សប្ដាាហ៍៍ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំ��ំ ជាាមួួ យ ព្រ�លិិត ក្រ�កួួន ដើ�ើមចេ�ក និិងគល់់ល្ហុង។
�ុ
ា
ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មប្រ�កបរបរកស៊ីី�លក់់អីីវ៉ា�ន់
់ និិងផ្លែ�ែឈើ�ើ នៅ�ៅ
បន្ទាា�ប់់ ពីីដកស្ទូូ�ងរួួ ច ប្រ�ធាានកងបានបញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�
��
ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុដូ
ុ ចកា
ូ ាលពីីមុុន។ ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំរកស៊ីី�បាន
មកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅភូូមិិ រនេ�សវិិញ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បាន
��
មួួ យរយៈៈខ្លីី�កងទ័័ព លន់់ នល់់ ក៏៏បាក់់ទ័័ព ហើ�ើយយោ�ោធាា

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏ចូល
ូ មកកៀ�ៀរប្រ�ជាាជនឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ប្រ�ហែ�ល៣ខែ� កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានវាាយចូូលមក។

ស្រុ�ុកភូូមិិស្រុ�ុករៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំបាន
��ំ
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកដល់់ស្រុ�ក
ុ ព្រៃ�ៃនប់់ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏

ឃាាត់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយបានសួួរឪពុុកខ្ញុំំ��អំំពីប្រី �វត្តិិរូ� ូ ប ដែ�លមាាន

សំំណួួរដូូចជាា តើ�ើពីមុ
ី ុ នមិិត្តតធ្វើ�ើ�កាារងាារអ្វីី�? តើ�ើមាានបងប្អូូ�ន
ធ្លាា�ប់់ ធ្វើ�ើ�ជាាមន្រ្តី�ី�រាាជកាារឬទេ�? តើ�ើអ្ននកគឺឺគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ឬ និិស្សិិ�ត? ឪពុុករបស់់ខ្ញុំបានប្រា�ប់់
យោ�ោធាា
��ំ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងនោះ�ះ�ថាា ខ្ញុំំ��មិិ នមាានបងប្អូូ� នធ្វើ�ើ�មន្រ្តី�ី�
រាាជកាារទេ� គឺឺបងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�តែ�ស្រែ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ំ
�។ បន្ទាា�ប់់

មក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�ដំ
ំ
ណើ�
ំ ើ រមកកាាន់់
ភូូមិិមួួយ។ យើ�ើងទទួួលបានរបបអង្កករពីីអង្គគកាារក្នុុ�ង
មួួ យថ្ងៃ�ចំ
ៃ នួ
ំ ន
ួ ១កំំប៉ុុ�ងក្នុុ�ង១គ្រួ�ួសាារ។ ខ្ញុំំរស់់
�� នៅ�ៅបានរយៈៈ

ពេ�លប្រ�ហែ�លជាា ៣ថ្ងៃ�ៃ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏រឹតបណ្តឹឹ�
ឹ
ងនិិង
លែ�ងឲ្យ�ប្រ�ជាាជនហូូបបាយឯកជនទៀ�ៀត គឺឺត្រូ�វូ ប្រ�មូូ ល
ផ្ដុំំ��គ្នាា�ជាាសហករណ៍៍ ។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំរស់់
នៅ�ៅរួួ មគ្នាា�
��ំ

និិងធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ មគ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានគណៈៈកងចាាត់់តាំំ�ង
ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័ត។ ខ្ញុំំ��រែ�កដីីលើ�ើកទំំបន់ ់
រនេ�សរយៈៈពេ�ល ៣ខែ� ដោ�ោយខិិតខំំប្រឹ�ឹ ងធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយ
មិិនហ៊ាា�នឈប់់ សម្រា�ាកឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ មក ប្រ�ធាានកង

បានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅកោះ�ះ�ស្លាា�
ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដោ�ោយ
��
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

អ៊ុុ� ក សេ�ង អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅឃុំំ�អូូ រគ្រៀ��ៀល

ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រា�ាច ខេ�ត្តតកំំពត។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា
ខេ�ត្តតកំំពត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាពអន្ល លង់់ វែ�ង
សួួ ត វិិចិត្រ�
ិ , មេ�ក វិិន និិង ហ៊ាាន ពិិសីី
ជួួន សារិ ិន
ជួួន សាារិិន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៦ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក
កំំ ណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងក្រ�សាំំ�ង ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ង ធំំខាាង

ជើ�ើង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ សាារិិន សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងភូូមិិអូូរស្រ�ម៉៉
ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងតាាវ ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តត
ឧត្តតរមាានជ័័យ។ សាារិិន បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីី

ដំំណើ�ើរនៃ�កាារតស៊ូូ�របស់់ ខ្លួួ�នថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូ នស្រី�ីពៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�ន១១នាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។ ខ្ញុំំបាន
��
រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ ឪពុុកម្ដាា�យក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើតដោ�ោយ
ប្រ�កបមុុ ខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��។

រហូូតដល់ឆ្នាំំ��
់ ១៩៦៥ ខ្ញុំំបានរៀ�ៀបកាារ។
ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅ
��
��

ជាាមួួ យប្ដី�ខ្ញុំ
ី ��ំ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧២ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់

ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូ លប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ចូូលជាា

សហករណ៍៍ ហូូបបាយរួួ ម និិងធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ ម។ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ជួួន សាារិិន អាាយុុ៧៦ឆ្នាំ�ំ � ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំង
�

ក្រ�សាំំ�ង ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ង ធំំខាាងជើ�ើង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារ)

ចំំណែ�កឯខ្ញុំំ��បន្តត រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកូូនៗក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។

ឆ្នាំំ��១៩៧២ ដដែ�លប្ដីី�របស់់ខ្ញុំបានចូូ
លធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ព
��ំ

កាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញមាានប្រ�ជាាជនថ្មីី� ដូូចជាា ជនជាាតិិ
ចិិនទាំំ�ងគ្រួ�ួសាារៗ មាានកូូនមាានប្ដីី�ដែ�លជម្លៀ�ៀ�សមកពីី

ទៅ�ៅវាាយនៅ�ៅសមរភូូមិិ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក៏៏បែ�កពីីប្ដី�ចា
ី ាប់់ តាំំ�ង

គ្រ�ប់់ គ្រ�ងជនជាាតិិចិិន និិងជួួយបង្រៀ��ៀនជនជាាតិិចិិន

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កាាលណោះ�ះ�ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវបានបញ្ជូូ� ន

ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ស្រែ��នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ និិងដាំំ�
ដំំណាំំ�ផ្គគត់់ផ្គគង់់ឲ្យ�ចុុងភៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។ បន្ទាា�ប់់

មក ឪពុុកក្មេ�េករបស់់ខ្ញុំបានមកយកខ្ញុំំ
��ំ
�� និិងកូូនទៅ�ៅនៅ�ៅ
ឃុំំ�កំំណប ស្រុ�ុកគិិរីីវង់់ ដែ�លជាាស្រុ�ុកកំំណើ�ើតខាាងប្ដីី�
របស់់ខ្ញុំ��វិិញ
ំ
។

កាាលណោះ�ះ�នៅ�ៅភូូ មិិស្រុ�ុ ក ប្ដីី�ខ្ញុំ��មិិ
ំ នទាាន់់ចូូ ល ជាា
សហករណ៍៍ ទេ�។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បាន រយៈៈពេ�ល៥ខែ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូ លប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងឃុំំ�កំំ ណប់់

ឲ្យ�ចូូលជាាសហករណ៍៍ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំបាន
��
ទទួួលដំំណឹឹងថាាប្ដីី� របស់់ខ្ញុំបានស្លាា�ប់់
នៅ�ៅសមរភូូមិិ ។
��ំ
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ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ។ បន្ទាា�ប់់ មកប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យ�ចេះ�ះ ស្ទូូ�ង ដកសំំណាាប ច្រូ�ូត និិងបង្រៀ��ៀន
ភ្ជួួ�រស្រែ��ដល់់ពូូៗ។ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារចិិនដែ�លជម្លៀ�ៀ�ស

មកពីីភ្នំំ�ពេ�ញ មាានចំំនួន
ួ ១០គ្រួ�ួសាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវមើ�ើល
កាារខុុសត្រូ�ូវ។

បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំ��បង្រៀ��
ំ
ៀនក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារចិិនទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យ�
ចេះ�ះធ្វើ�ើ�កាារហើ�ើយ ជនជាាតិិចិិនទាំំ�ងនោះ�ះ� ស្រ�ឡាាញ់់ចូល
ូ

ចិិត្តតខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់ ៗគ្នាា�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយនាាពេ�លយប់់ ម៉ោ�ោ�ង ១
កន្លះះ�យប់់ កងឈ្លលបមកចាាប់់ ខ្ញុំ��ំ យកទៅ�ៅបម្រុ�ុងសម្លាា�ប់់
ចោ�ោល ដោ�ោយចោ�ោទខ្ញុំំ��ថាាចូូលដៃ� ចូូលជើ�ើងជាាមួួ យចិិន
ដែ�លមកពីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ ប្រ�ហែ�លជាា៣ម៉ោ�ោ�ង ខ្ញុំំបាននិិយាាយ
��

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ប្រា�ប់់ ឈ្លបថា
ល
ា បើ�ើ អង្គគកាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនៅ�ៅគ្រ�ប់់ គ្រ�ងចិិន

ហើ�ើយ បើ�ើ មិិ នឲ្យ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវជាាមួួ យចិិន តើ�ើឲ្យ�ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅ
��

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

សូូត្រ�។ ជំំនាាន់់នោះ�ះ�កាាររៀ�ៀបកាារ គឺឺខ្មែ�ែរក្រ�ហមរៀ�ៀបកាារ

ជាាគូូ ៗ ដោ�ោយរៀ�ៀបកាារម្ដដងៗមាាន៧គូូ ទៅ�ៅ១០គូូ ។

កាាលណោះ�ះ�អង្គគកាាររៀ�ៀបចំំពិិធីីរៀ�ៀបកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ
ជាាមួួ យគ្នាា�យ៉ា�ា
ងម៉េ�េចកើ�ើ តលុះះ�ត្រា�ាតែ�អង្គគកាារឈប់់
ឲ្យ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅជាាមួួ យចិិន ទើ�ើបខ្ញុំ��លែ�
ំ ងបាននៅ�ៅជិិតចិិនទៀ�ៀត។
បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំ��បន្តតថាា បើ�ើ មិិត្តតចង់់សម្លាា�ប់់ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ សម្លាា�ប់់ ចុះះ�
ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��គ្មាា�នសល់់អីីទៀ�ៀតទេ� ប្ដីី�ទៅ�ៅសមរភូូមិិត្រូ�វូ ស្លាា�ប់់
ចោ�ោល ហើ�ើយឥឡូូ វនេះ�ះបើ�ើ យកខ្ញុំំ��មកសម្លាា�ប់់ មួួយទៀ�ៀត

ក៏៏ស្លាា�ប់់ទៅ�ៅចុះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ មិិត្តតមិិ នសម្លាា�ប់់ ខ្ញុំ��ទេំ � សូូមឲ្យ�

ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ ព្រោះ��ះ�កូូនរបស់់ខ្ញុំ��នៅ�
ំ ៅតូូចណាាស់់
វាាច្បា�ាស់់ជាាយំំរកខ្ញុំំ��មិិ នខាានទេ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីីឮពាាក្យយនេះ�ះ

ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងធំំ ខាាងជើ�ើ ង ។ អ្នន ក ខ្លះះ�បានរៀ�ៀបជាាមួួ យ
ប្រ�ជាាជនថ្មីី� ឯខ្លះះ�ទៀ�ៀតបានរៀ�ៀបជាាមួួ យប្រ�ជាាជនចាាស់់
ដូូចគ្នាា�។ ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាាររហូូតដល់វៀ�
់ ៀតណាាម
��

វាាយចូូលមកនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩។ បន្ទាា�ប់់ ពីវៀ�
ី ៀតណាាបាន

វាាយចូូលមកខ្ញុំំ�� បាន ទៅ�ៅរកម្ដាា�យ និិងបានជួួបជុំំ�ជាាមួួ យ
ប្អូូ�នៗរបស់់ខ្ញុំ��នៅ�
ំ ៅឯស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។

កងឈ្លលបដែ�លចាាប់់ ខ្ញុំ��យ
ំ កទៅ�ៅ ក៏៏ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ
មើ�ើ លកូូនវិិញ។

វិិត នឿ�ឿង
វិិត នឿ�ឿង ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៧ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើត

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងក្រ�សាំំ�ង ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងធំំខាាងជើ�ើង
ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ នឿ�ឿង សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ភូូ មិិភូូ មិិអូូ រស្រ�ម៉៉
ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងតាាវ ស្រុ�ុ ក អន្លលង់់វែ� ង
ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ នឿ�ឿង បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាបពីី
ដំំ ណើ�ើ រកាារតស៊ូូ�របស់់ ខ្លួួ� នក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ ក្រ�ហមថាា

ខ្ញុំំ��កំំព្រា�ាឪពុុកតាំំ�ងពីីតូច
ូ ៗ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំបានស្លាា�ប់់
នៅ�ៅ
��ំ
សមរភូូ មិិក្នុុ� ងឆ្នាំំ��១៩៧៦។ ចំំណែ�កឯម្ដាា�យខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ

វិិត នឿ�ឿង អាាយុុ៥៧ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ត្រ�ពាំំ�ង

ក្រ�សាំំ�ង ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងធំំខាាងជើ�ើង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លេ�ង ឌីីវើ�ើន
ក្លាា�យជាាស្រី្ត�ត�មេ�ម៉ាា
�យរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ធ្វើ�ើ�ស្រែ��
លេ�ង ឌីីវើ�ើន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក
លើ�ើកទំំនប់់ និិងជីីកប្រ�ឡាាយយ៉ាា
�ងលំំបាក។
កំំណើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ វើ�ើន សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនៅ�ៅ
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិអូូរតាាម៉េ�េ
ង ឃុំំ�អន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង
កងកុុមាារនិិងរស់់នៅ�ៅបែ�កចេ�ញពីីម្ដាា�យ។ កាារងាារដែ�ល
ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ វើ�ើន បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីី
ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� គឺឺកាាប់់ ទទ្រ្ទា�ា�នខែ�ត្រ� ជីីកដីី
បទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ខ្លួួ�នថាា ខ្ញុំំ��កំំព្រា�ាឪពុុកម្ដាា�យតាំំ�ងតែ�ពីី
ដំំបូូក ដើ�ើម្បីី�យកមកលាាយធ្វើ�ើ�ជីីដាាក់់ស្រែ��។ ចំំពោះ�ះ�
តូូច គឺឺខ្ញុំរស់់
��ំ នៅ�ៅជាាមួួ យបងស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន
កាារហូូបចុុកខ្ញុំំ��ទទួួលរបបមិិនបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ទេ� គឺឺក្នុុ�ង
បង្កើ�ើ�តចំំនួន
ួ ៦នាាក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនៅ�ៅសល់់តែ�៣នាាក់់
មួួ យថ្ងៃ�ខ្ញុំ
ៃ ��ហូ
ំ បបប
ូ
រ២ដង គឺឺពេ�លថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ម្ដដ ង និិង
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំបានរស់់
នៅ�ៅជាាមួួ យបងស្រី�ីរបស់់ដល់់ខ្ញុំ��ំ
ពេ�លល្ងាា�ចម្ដដងទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ដែ�លខ្ញុំំ��
��
មាានអាាយុុ១៣ឆ្នាំំ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំ��ចូល
ូ
រស់់នៅ�ៅ ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ឮដំំណឹឹងថាាបាត់់មនុស្ស
ុ សរហូូត ដោ�ោយ
ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុ មាារ។ នៅ�ៅទីី នោះ�ះ�ប្រ�ធាាន
អ្នន កខ្លះះ�និិយាាយថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល
ឯអ្នន កខ្លះះ�ទៀ�ៀតនិិយាាយថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅរៀ�ៀន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

កងកុុ មាារបានប្រើ��ើ ខ្ញុំឲ្យ�រើ�ើ
សអាាចម៍៍ គោ�ោ និិងកាាប់់ ដើ�ើម
��ំ
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នល់់ ធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុ។
ុ
កាាលណោះ�ះ�របស់់ ភូូ មិិខ្ញុំ��ស្ថិិ
ំ � តនៅ�ៅក្នុុ� ងតំំ បន់ ់ រំ ំ ដោះ�ះ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ដូូច្នេះ�ះ�រាាល់់កាារចេ�ញចូូល ឬ ទៅ�ៅរកស៊ីី�
ឆ្ងាា�យជិិត គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�លិិខិិតអនុុញ្ញាាត ប្រ�សិិនបើ�ើ មិិ នធ្វើ�ើ�

លិិខិិតយើ�ើងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរបានឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយមក

លេ�ង ឌីីវើ�ើន អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារ)

ទទ្រ្ទា�ា�នខែ�ត្រ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជីីដាាក់់ស្រែ��។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�
ចូូលធ្វើ�ើ�ជាាកងឈ្លលបស្រុ�ុក។ តួួនាាទីីរបស់់ឈ្លបស្រុ�
ល
ុក
កាាលណោះ�ះ� គឺឺដើ�ើរត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារពាារនៅ�ៅតាាមភូូមិិ ។

លុះះ�ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយ

រំំដោះ�ះ�បានទីី ក្រុ�ុ ង ភ្នំំ�ពេ�ញ ខ្មែ�ែរ ក្រ�ហមបញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

ភូូមិិ ភាាគឦសាាន រួួ មមាាន ខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង, រតនគិិរីី និិង

របស់់គាាត់់។ កាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតូូចណាាស់់ ខ្ញុំំ��មិិនទាាន់់ដឹង
ឹ

មណ្ឌឌ លគិិរីី។ កាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
របស់់កងវរសេ�នាាធំំ៨២ កងពល៨០១ ដែ�លមាាន

នៅ�ៅពេ�លមាានប្រ�ជុំំ� មិិត្តតនាារីី អេ�ន ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដោ�ោយជិះះ�ដំំរី ី

ដើ�ើរត្បា�ាតនៅ�ៅតាាមព្រំ�ំដែ�នខ្មែ�ែរ-ឡាាវ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកសៀ�ៀម

បានមួួ យរយៈៈ មិិត្តតនាារីី អេ�ន ក៏៏យកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាានីីរសាារ
អ្វីី�ច្រើ�ើ�នទេ�។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំ��ស្ពាា�យកំាំំ��ភ្លើ�ើ�ងអូូ សដី។
ី

និិងបាននាំំ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅជាាមួួ យគាាត់់ដែ�រ។ មិិត្តតនាារីី អេ�ន មិិន
ទាាន់់មាានគ្រួ�ួសាារទេ� គឺឺគាាត់់ជាាក្រ�មុំំ�សៅ�ៅកែ� (ក្រ�មុំំ�
ចាាស់់)។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅដល់់កន្លែ�ែងប្រ�ជុំំ�
មិិត្តតនាារីី អេ�ន ឲ្យ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចាំំ�គាាត់់នៅ�ៅរោ�ោងចុុងភៅ�ៅ និិងមាាន

ផ្ទះះ�មួួ យខ្នង
ន សម្រា�ាប់់ ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។ ខ្ញុំំបានបោ�កសម្លៀ�ៀ�ក
��
បំំ ពាាក់់ និិងរៀ�ៀបចំំបាយសម្លលទុុកឲ្យ�គាាត់់ពេ�លចេ�ញពីី
ប្រ�ជុំំ�វិិញ។ ពេ�លខ្លះះ� មេ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមធំំៗ មកហូូបបាយ

ជាាមួួ យ មិិត្តតនាារីី អេ�ន នៅ�ៅកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់ នៅ�ៅដែ�រ។ ខ្ញុំំ��
ទទួួលបានបាយនិិងម្ហូូ�បគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ចំំណែ�កប្រ�ជាាជន

តាាសាារឿ�ឿន (ហៅ�ៅតាា០៥) គឺឺជាាប្រ�ធាានកងពល។ ខ្ញុំំបាន
��

ប៉ាា
ង។ គោ�ោលបំំ ណងដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នកម្លាំំ��ងមក
កាារពាារតាាមព្រំ�ំដែ�នឡាាវ គឺឺកាារពាារកុំំ�ឲ្យ�ជនជាាតិិឡាាវ

លួួចចូូលមកបាញ់់សត្វវព្រៃ�ៃនៅ�ៅដីីខ្មែ�ែរ និិងកាារពាារសុុ
វត្តិិ�ភាាពនៅ�ៅតាាមព្រំ�ំដែ�ន។ កាាលនោះ�ះ�ក៏៏ មាានបងប្អូូ�ន
ជនជាាតិិរស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ជាាជនទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺ

រស់់នៅ�ៅដាាច់់ដោ�ោយឡែ�កពីីកងទ័័ព។ ជនជាាតិិភាាគតិិច
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� មាានដូូចជាា សួួយ និិង ជង។

នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ហូូបមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ទេ�។

ឌុុច សារិ ិទ្ធធ
ឌុុច សាារិិទ្ធធ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៨ មាានទីីកន្លែ�ែង

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិព្រែ�ែករាំំ�ង ឃុំំ�ទឹឹកហូូត ស្រុ�ុករលាាប្អៀ�ៀ�រ

ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ឆ្នាំំ�� ង។ សាារិិទ្ធធ បច្ចុុ�ប្បបន្ននរ ស់់ នៅ�ៅស្រុ�ុ ក

អន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ សាារិិទ្ធធ បាននិិយាាយថាា

«កាាលពីីកុុមាារខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន១១នាាក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្លាា�ប់់ អស់់
៦នាាក់់ នៅ�ៅសល់់តែ�៥នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០

ខ្ញុំំបានបែ�កពីី
នៅ�ៅឪពុុកម្ដាា�យ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លលន់់
��
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ឌុុច សាារិិទ្ធធ អាាយុុ៦៨ បច្ចុុប្បបន្ននរស់់
នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង
�

ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារ)
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ព ខ្ញុំំ��មិិ នសូូវបានចូូល
ប្រ�យុុទ្ធធក្នុុ� ងសមរភូូ មិិទេ�។ អង្គគភាាពបានបញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��ឲ្យ�

ក្នុុងសម័័
យខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា ខ្ញុំំ�� គឺឺជាាកូូនកំំព្រា�ាឪពុុកម្ដាា �យ
�
តាំំ�ងពីី តូូ ចដោ�ោយបានម្ដាា�យមីី ងយកមកចិិញ្ចឹឹ�ម។ខ្ញុំំ��

ប្រ�យុុទ្ធធក៏៏ត្រ�ឡប់់មកអង្គគភាាពវិិញ។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅព្រំ�ំដែ�នឡាាវ

ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនៅ�ៅវត្តតដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�បានរៀ�ៀនសូូត្រ�។ ខ្ញុំំ��បួួសរៀ�ៀនបាន
រយៈៈពេ�ល ២វស្សាា� ក៏៏សុំំ�លោ�ោកគ្រូ�ូសង្ឃឃរាាជសឹឹក។

ទប់់ ទល់ជា
់ ាមួួ យវៀ�ៀតណាាមម្ដដងម្កាា�ល ហើ�ើយពេ�លចប់់

រហូូតដល់ឆ្នាំំ��
់ ១៩៨០ ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�មក
��
នៅ�ៅឈរជើ�ើងនៅ�ៅមុំំ�បីី បានមួួ យសប្តាាហ៍ ៍ ក៍៍ ផ្លាា�ស់់មក

នៅ�ៅខាាងស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារវិិញ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��
១៩៨៣ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំឲ្យ�មកខាាងជាំំ�ស្លាា�
និិងបាន
��

បំំ បែ�កទៅ�ៅជាាកងពលថ្មីី� គឺឺកងពល៧៨៥ ក្រោ��ោម
កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ តាាតេ�ម។ ជាារឿ�ឿយៗអង្គគភាាពបាន
បញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅឈរជើ�ើ
ងនៅ�ៅមុុ ខកំំពូល
ូ ដែ�រ ដោ�ោយត្រូ�ូវ
��

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដោ�ោយថ្មើ�ើ�រជើ�ើង។ នៅ�ៅមុុ ខកំំពូល
ូ កងទ័័ពយើ�ើង

គឺឺមាានស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារ និិងពេ�លខ្លះះ�មាានទំំនាាក់់ទំំនង
ទិិញពីីប្រ�ជាាជន និិងប្រ�ជាាជនជួួយឧត្ថថម្ភភ។

រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យម្ដាា�យមីីងរហូូតដល់ធំ
់ ដឹ
ំ ង
ឹ ក្ដីី� គាាត់់ក៏៏យក

បន្ទាា�ប់់ ពីីសឹឹកហើ�ើយខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅផ្ទះះ�ជាាមួួ យ

ម្ដាា�យមីី ងវិិញ។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅជាាមួួ យម្ដាា�យមីីងបានមួួ យរយៈៈ

គាាត់់ក៏៏ទៅ�ៅដណ្ដឹឹ� ងប្រ�ពន្ធធឲ្យ�ខ្ញុំំ។
ំ ៀបកាារ
�� ក្រោ��ោយពីីខ្ញុំ��រៀ�
ហើ�ើយខ្ញុំ��និិ
ំ ងប្រ�ពន្ធធបានទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារស៊ីី�ឈ្នូូ�លជៀ�ៀរជ័័រ
កៅ�ៅស៊ូូ�ឲ្យ�បារាំំ�ង។ ជំំនាាន់់នោះ�ះ�ក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ខ្ញុំ
ៃ ��ទទួ
ំ ួលបាន

ប្រា�ក់់តែ�២៥រៀ�ៀលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចូូលដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧០

សភាាពកាារត្រូ�ូ វបានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រទាំំ�ងស្រុ�ុងដោ�ោយ លន់់ នល់់
បានធ្វើ�ើរ� ដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្ដេ�េច ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ពីី

តំំណែ�ង។ តាំំ�ងពីីកើ�ើតមាានព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ រដ្ឋឋប្រ�ហាារមក

ប្រ�ទេ�សជាាតិិចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកើ�ើតសង្គ្រា�ា�ម។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំ��ក៏៏

ចូូលធ្វើ�ើ�កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បានបញ្ជូូ� នទៅ�ៅហាាត់់
រៀ�ៀនយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មនៅ�ៅខាាងខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

កាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅកងពលលេ�ខ៤៩។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��
១៩៧៣ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងកងកម្លាំំ��ងជាាច្រើ�ើ�ន
នាាក់់ ទៀ�ៀតបានចេ�ញទៅ�ៅឈរជើ�ើងនៅ�ៅខាាងព្រែ�ែកតាា
មាាក់់។ ខ្ញុំំ��ឈរជើ�ើងនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៥
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏ទទួួលបានជ័័យជម្នះះ�។

បន្ទាា�ប់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជ័័យជម្នះះ�ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ក៏៏
គុុយ ភាាន់់ អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
យាាងត្បូូ�ង ឃុំំ�អន្លលង់់ វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារ)

ត្រ�ឡប់់ មករកប្រ�ពន្ធធកូូននៅ�ៅឯស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។ ខ្ញុំំ��
បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកដល់់ផ្ទះះ�ជួួបជុំំ�គ្រួ�ួសាាររស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ
គ្នាា�មិិនបានយូូរប៉ុុ�ន្មាា�នផងខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មែ�

ប្រ�មូូ លប្រ�ជាាជនចូូលជាាសហរណ៍៍ ហើ�ើយខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវបាន

បញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅខាាងភ្ជួួ�ររាាស់់ដីស្រែ��វិិញ
ី
។ ចំំណែ�កឯប្រ�ពន្ធធ

គុុយ ភាាន់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើត

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ហើ�ើយកូូនៗដាាក់់នៅ�ៅ
ក្នុុងកងកុុមាារ។
នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៩ ពេ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម
�

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិយាាងត្បូូ� ង ឃុំំ�អន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់

ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។

គុុយ ភាន់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអូូ ររាំំ�ងឪ ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ភាាន់់
វែ�ង។ ភាាន់់ បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ពីកា
ី ារតស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�ន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

វាាយចូូលមក ខ្ញុំំបានរត់់
ទៅ�ៅរកប្រ�ពន្ធធកូូនដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
��
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៦ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម

ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅសហករណ៍៍
ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តត
��
តាាកែ�វ។ កាារងាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅទីី នោះ�ះ�គឺឺ
លើ�ើកទំំនប់់ ជីីកប្រ�ឡាាយ និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��។ ចំំពោះ�ះ�កាារហូូប

ចុុ ក ខ្ញុំំ��មាានកាារខ្វះះ�ខាាតយ៉ាា
� ងខ្លាំំ��ងដោ�ោយមួួ យថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំ��ំ
ហូូបបានតែ�បបរពីីរពេ�លតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

សហករណ៍៍ មាានកាារលំំបាកណាាស់់ គឺឺខ្ញុំំហូូបមិ
��
ិ នគ្រ�ប់់
គ្រា�ាន់់ និិងមិិនសូូវមាានពេ�លសម្រា�ាកទេ�។ ខ្ញុំំ��បន្តតរស់់នៅ�ៅ
តាាក គង់់ អាាយុុ៧៣ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ យាាងត្បូូ�ង
ឃុំំ�អន្លលង់់ វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សហករណ៍៍ រហូូតដល់ឆ្នាំំ��
់ ១៩៧៩ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមក៏៏

វាាយចូូលមក ហើ�ើយខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។

តាក គង់់

នៅ� រិ ិន

តាាក គង់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៣ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើត

នៅ�ៅ រិិន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើត

សព្វវថ្ងៃ�ៃ គង់់ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិយាាងត្បូូ� ង ឃុំំ�អន្លលង់់វែ�ង

តាាកែ�វ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ រិិន រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិទួួលសាាលាា ឃុំំ�

រៀ�ៀបរាាប់់ ពីីប្រ�វត្តិិ�តស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ង

ជីីវភាាពមធ្យយម។ ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំប្រ�កបមុុ
ខធ្វើ�ើ�ស្រែ��
��ំ

របស់់ខ្ញុំ��គឺ
ំ ឺជាាគ្រួ�ួសាារកសិិករ។ ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវរ៉ាា
�ប់់រងកាារងាារ
ស្រា�ាលធ្ងងន់់ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។

នៅ�ៅភូូមិិតាាអូូ រ ឃុំំ�តាាអូូ រ ស្រុ�ុកគិិរីីវង្សស ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ កកោះ�ះ� ឃុំំ�អង្គគប្រា�សាាទ ស្រុ�ុកគិិរីីវង់់ ខេ�ត្តត

ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ គង់់ បានបន្តត

ត្រ�ពាំំ�ងប្រី�ី យ៍៍ ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ រិិន

ថាា ខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ាកូូនស្រី�ីទោ�ោលនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមួួ យដែ�លមាាន

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា ខ្ញុំំ��កំំព្រា�ាម្ដាា�យតាំំ�ងពីីតូច
ូ ។ គ្រួ�ួសាារ

ចម្កាា�រដើ�ើម្បីី�ទ្រ�ទ្រ�ងជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ។

កាាលខ្ញុំំ��នៅ�ៅពីីកុុមាារខ្ញុំំ��រៀ�ៀនសូូត្រ�បានបន្តិិចបន្តួួ�ច
�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យរហូូតដល់់ឆ្នាំំ��
��
១៩៦៥ ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ឲ្យ�ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
១៩៧០ លន់់ នល់់ បានធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះ
នរោ�ោត្តត សីីហនុ ុ ពីីតំណែ�
ំ
ង។ បន្ទាា�ប់់ មកប្ដីី�របស់់ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ចូល
ូ

ធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ព លន់់ នល់់។ ចាាប់់ ពីពេី �លនោះ�ះ�មកនៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកភូូមិិ របស់់ខ្ញុំ��ចា
ំ ាប់់ ផ្ដើ�ើ�មមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំបានភៀ�ៀសទៅ�ៅនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញដោ�ោយ
��
ជិះះ�កាាណូូ ត។ ខ្ញុំំរស់់
់ ១៩៧៥។
�� នៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញរហូូតដល់ឆ្នាំំ��

ពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជ័័យជម្នះះ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន
ចាាប់់ ប្តីី�ខ្ញុំ��យ
ំ កទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មក
រស់់នៅ�ៅជាាម្ដាា�យឪពុុកនៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។

16

នៅ�ៅ រិិន អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ទួួលសាាលាា

ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងប្រី�ីយ៍៍ ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧០ លន់់ នល់់ បានធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារ

ទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តត សីីហនុ ុ ចេ�ញពីីតំំណែ�ង។
បន្ទាា�ប់់ មកស្រុ�ុ ក ទេ�សក៏៏ ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មមាានសង្គ្រា�ា�ម ។
មិិនត្រឹ�ឹ មតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ របស់់ ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ មាានកាារ

ទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់ បែ�កយ៉ាា
�ងសន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�បង្កកឲ្យ�ខូូចខាាត
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ប្រ�ជាាជនអស់់ជាាច្រើ�ើ�ន។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��

១៩៧៣និិងឆ្នាំំ��១៩៧៤ កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបាន
ចូូ ល មកជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនចេ�ញស្រុ�ុ ក កំំ ណើ�ើ ត។
កាាលណោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� និិង

ប្រ�ជាាជនទៅ�ៅនៅ�ៅស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំបានទទួួ
លដំំណឹឹងថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួល
��

បានជ័័យជម្នះះ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីី ទទួួ ល បានជ័័យជម្នះះ�ខ្មែ�ែរ

នៅ�ៅ រិិន អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ទួួលសាាលាា

ឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងប្រី�ីយ៍៍ ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូ លប្រ�ជាាជនចូូលជាាសហកណ៍៍ ។

ទ័័ពនៅ�ៅសមរភូូមិិ ។ តាំំ�ងពីីកើ�ើតមាានព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ នោះ�ះ�

ផ្សេ�េង។ កាារងាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័ចយុុវ

ក្រួ�ួច វន

ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បានបញ្ចូូ�លទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័ចយុុវជនយុុវនាារីី។
ចំំណែ�កឯឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវបានបញ្ជូូ� នទៅ�ៅនៅ�ៅកន្លែ�ែង
ជនយុុវនាារីីគឺឺ លើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ�� លើ�ើកទំំនប់់ និិងជម្រះ�ះស្មៅ�ៅ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងបឹឹ ងដើ�ើម្បីី�រាានដីីធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រាំ�ំង។ កាាលណោះ�ះ�

យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារចែ�កជាាក្រុ�ុម ដោ�ោយក្នុុ�ងមួួ យក្រុ�ុមមាាន
សមាាជិិកចំំនួន
ួ ១២នាាក់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��មកស្រុ�ុកព្រះ�ះនេ�ត្រ�ព្រះ�ះ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតបន្ទាា�យមាាន

ជ័័យ។ កាាលណោះ�ះ�ស្រុ�ុកព្រះ�ះនេ�ត្រ�ព្រះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោម
កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ យាាយ ចែ�ម។ ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅស្រុ�ុកព្រះ�ះ
��

នេ�តព្រះ�ះអស់់រយៈៈពេ�ល២ឆ្នាំំ�� កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបាន
វាាយចូូលមកដល់់ខេ�ត្តតបាត់់ដំប
ំ ង។ ខ្ញុំំ��សម្រេ��ចចិិត្តតរត់់តាាម

មក ខ្ញុំំ��ក្លាា�យជាាស្រ្តី�ី�មេ�ម៉ាា
�យរហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្ន។
ន

ក្រួ�ួច វន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិត្បែ�ែង ឃុំំ�ព្រះ�ះដាាក់់ ស្រុ�ុកបន្ទាា�យស្រី�ី
ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន វន រស់់នៅ�ៅឃុំំ�ត្រ�ពាំំ�ងប្រិ�ិយ៍៍

ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ វន បាននិិយាាយ

រៀ�ៀបរាាប់់ ថាា កាាលពីី កុុ មាារខ្ញុំំ��មិិ នបានរៀ�ៀនសូូ ត្រ�ទេ�
ដោ�ោយសាារតែ�ប្រ�ទេ�សកើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�ម។

ខ្ញុំំ��ចងចាំំ�ថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ របស់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានកាារជ្រើ�ើ�សរើ�ើស
យុុវជនយកទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមសហករណ៍៍ ហើ�យក្នុុ�
ើ
ង

បងៗនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័ចចូូលព្រៃ�ៃឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅព្រំ�ដែំ �នថៃ�។ខ្ញុំំ��

ចំំណោ�ោមនោះ�ះ�ក៏៏មាានខ្ញុំំ��ម្នាា�ក់់ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារងាារដែ�លខ្មែ�រែ

ទៅ�ៅដល់់ស្រុ�ុកបន្ទាា�យអំំ ពិិល ក្នុុ�ងខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

និិងជីីកប្រ�ឡាាយ។ កាាលណោះ�ះ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនបាន

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នខែ�ជាាមួួ យប្រ�ជាាជន

ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៨២ និិងមាានគ្រួ�ួសាារ។
��
បន្ទាា�ប់់ ពីីរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យប្តីី� បានមួួ យឆ្នាំំ��ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ បែ�កគ្នាា�

ដោ�ោយសាារវៀ�ៀតណាាមវាាយចូូល មកដល់់។ ខ្ញុំំ��បាន
ឡើ�ើងជិះះ�ឡាានថៃ�ទាំំ�ងយប់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅជំំរំ ំ
ថៃ� ឯប្ដីី�របស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វូ ចុះះ�ទៅ�ៅដឹឹកជញ្ជូូ� នសម្ភាា�រទៅ�ៅឲ្យ�កង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ក្រ�ហមដាាក់់ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� រួួ មមាាន ដកស្ទូូ�ងស្រូ�ូវលើ�ើកទំំនប់់

បញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��ទៅ�ៅស្រុ�ុកឆ្ងាា�យទេ�។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
កងចល័័តនៅ�ៅជុំំ�វិិញភូូមិិ ។ ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុក
ុ នៅ�ៅជំំនាាន់់
នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិ នសូូវខ្វះះ�ខាាតទេ� ក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ខ្ញុំំ��ហូប
ូ បាយ
គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ក្នុុ�ងមួួ យសប្ដាាហ៍ខ្ញុំ
៍ ��ទទួ
ំ ួលបានបង្អែ�ែមម្ដដង
គឺឺ បបរល្ពៅ�ៅ� និិងសណ្ដែ�ែកខៀ�ៀវ។ ចំំណែ�កសម្ភាា�រធ្វើ�ើ�ស្រែ��
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សម័័យនោះ�ះ�គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីី ចប បង្គីី� និិង នង្គ័័� ល ទេ�។

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សម្រា�ាប់់កន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅគឺឺ មនុុស្សសស្រី�ី និិ ងមនុុស្សសប្រុ�ុស

កងកុុ មាារ។ កាារងាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�គឺឺរើ�ស
ើ
អាាចម៍៍គោ�ោ ចំំណែ�កអាាហាារហូូបចុក
ុ ខ្ញុំំ��ទទួល
ួ បានបបរពីីរ

ចំំណែ�កបុុ រសៗរោ�ោងមួួ យផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំ��

ពេ�លត្រូ�ូវប្រ�ធាានដាាក់់ទោ�ោសដោ�ោយបង្អអត់់អាាហាារ។

រស់់នៅ�ៅផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា�។ នាារីីៗដេ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងមួួ យ

ចាំំ�មិិនថាាខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ដល់ត្រឹ�
់ មឆ្នាំំ��ណា
ឹ
ា
ទេ� គឺឺខ្ញុំ��គ្រាំ �ាន់់តែ�ដឹង
ឹ ថាានៅ�ៅរដូូវច្រូ�ូតកាាត់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានបញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�មកខាាងឧត្តតរមាានជ័័យ។
រថយន្តតដឹឹកខ្ញុំំ��
��
មកដាាក់់នៅ�ៅវត្តតសំំរោ�ោង ហើ�ើយខ្ញុំបានស្នាា�ក់់
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
��ំ

បានប្រ�ហែ�លបីី យប់់។

បន្ទាា�ប់់ មកទៀ�ៀតខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅ
��

តាាមព្រំ�ំដែ�នថៃ�។ ខ្ញុំំ��បន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ដោ�ោយយើ�ើង
ទទួួលបានរបបហូូបគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ខ្ញុំំរស់់
�� នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃតាាម
ព្រំ�ំដែ�នខ្មែ�ែរ-ថៃ� រហូូតខ្ញុំ��រៀ�
ំ ៀបកាារ។ លុះះ�ពេ�លយោ�ោធាា

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅអន្លលង់់វែ�ងធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មមចុះះ�ចូូល
ជាាមួួ យរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាល ខ្ញុំំ��និិងគ្រួ�ួសាារផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅ
ភូូមិិទួួលសាាលាារហូូតដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។

ិ តឿ�ឿ
ជិន
ជិិន តឿ�ឿ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើត

នៅ�ៅស្រុ�ុកមេ�សាាង ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ តឿ�ឿ រស់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងភូូមិិយាាងត្បូូ� ង ឃុំំ�អន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តត

ពេ�លក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�។
ៃ កុុមាារណាាដែ�លទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារមិិនទាាន់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានវាាយ

ចូូលមកដល់់ ខ្ញុំំ��និិងប្រ�ជាាជនដទៃ�ទៀ�ៀតបានរត់់ចូូល
ព្រៃ�ៃ។ កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាាមផ្លូូ�វខ្ញុំំ��ជួួបឧបសគ្គគយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ន
ថ្ងៃ�ៃខ្លះះ�ខ្ញុំំ��ជួប
ួ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម ថ្ងៃ�ៃខ្លះះ�ទៀ�ៀតក៏៏អត់អា
់ ាហាារ

ហូូប។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨០ ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ន

នាាក់់ទៀ�ៀតបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។
ពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅដល់់ក្នុុ�ងស្រុ�ុកមេ�សាាងខ្ញុំំ��ឃើ�ើញកង
ទ័័ពវៀ�ៀតណាាមច្រើ�ើ�នណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមមិិន

បានធ្វើ�ើ�បាបប្រ�ជាាជនទេ�។ ខ្ញុំំបានរស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំណើ�ើត
��
រហូូតដល់ឆ្នាំំ��
់ ១៩៨៤ ក៏៏រៀ�ៀបកាារ។ បន្ទាា�ប់់ ពីរៀ�
ី ៀបកាារ

រួួ ច ខ្ញុំំប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា
�រ និិងចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវ ទុុក
��
សម្រា�ាប់់ ផ្គគត់ផ្គគង់
់ ់ ជីវី ភាាពគ្រួ�ួសាារ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៨

ខ្ញុំំ��បាននាំំ�ប្រ�ពន្ធធមកដងជ័័រនៅ�ៅព្រៃ�ៃស្អាា�ក ក្នុុ�ងស្រុ�ុក
អន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំរស់់
នៅ�ៅព្រៃ�ៃ
��ំ
ស្អាា�ករយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំ��ក៏៏ផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
យាាងត្បូូ� ងនេះ�ះរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�។
ៃ

ឧត្តតរមាានជ័័យ។ តឿ�ឿ បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ពីីកាារតស៊ូូ�

របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងជំំនាាន់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា កាាលនៅ�ៅពីីក្មេ�េងខ្ញុំំ��
រៀ�ៀនសូូត្រ�បានតិិចតួួចណាាស់់ដោ�ោយសាារតែ�ជីីវភាាព
គ្រួ�ួសាារក្រី�ីក្រ�។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៣ ភូូមិិ របស់់ខ្ញុំ��ចា
ំ ាប់់ ផ្ដើ�ើ�មមាានកាារ

ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ ដោ�ោយ ទាាហាាន លន់់ នល់់។ បន្ទាា�ប់់ មក
គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�ស

ចេ�ញពីីភូូមិិ ឋាាន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួល

បានជ័័យជម្នះះ�។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�ត
ជាាសហករណ៍៍ ហូូបរួួម និិងធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ ម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

១៩៧៥ ដដែ�ល ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
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ជិិន តឿ�ឿ អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃ តឿ�ឿ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ យាាងត្បូូ�ង
ឃុំំ�អន្លលង់់ វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�, ភា រស្មីី�, សូូ ហាន់់ និិង ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង បានរៀ�ៀប

អេ�ង ថូូ

ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��២០២១ ជាាមួួយអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតក្រោ��ោយ

ក្រាំ�ំ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ។

ចំំធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាាប្រ�វត្តិិសា
� ាស្ត្រ�រគ្រួ�ួសាារពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៣ ដល់់២៧
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមចំំនួន
ួ ១០នាាក់់ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិក្រូ�ចភូ
ូ ូមិិ

ព្រៃ�ៃក្រាំ�ំ�ង ភូូមិិអង្គគ ភូូមិិពញាាកើ�ើត ក្នុុ�ងឃុំំ�ជាាងដែ�ក និិង

អេ�ង ថូូ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧១ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ព្រៃ�ៃ

អេ�ង ថូូ កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៤៦ ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមាានជីីវភាាព

ធូូរធាារមួួ យ។ គាាត់់មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�ត ៨នាាក់់ ស្រី�ី ៣

ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ វេ�ទិិកាា

នាាក់់។ នៅ�ៅអាាយុុ១០ឆ្នាំំ�� ថូូ បានចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅវត្តតពេ�ជ្ជីី�រតន៍៍

បានគ្រោ��ោងទុុក និិងមាានកាារព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា�ជាាមុុ នជាាមួួ យ

បានបន្តតកាារសិិក្សា�ានៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាពេ�ជ្ជីី�រតន៍៍ ហើ�ើយ

នេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរយៈៈពេ�ល ៥ថ្ងៃ�ៃ តាាមកម្មមវិិធីីដែ�ល
អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតទាំំ�ង១០នាាក់់។ ជាាកិិច្ចចចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម

ដែ�លមាានព្រះ�ះសង្ឃឃជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន។ ពីីរឆ្នាំ�ំ � ក្រោ��ោយមក ថូូ
គាាត់់បាន បន្តតកាារសិិក្សា�ារបស់់គាាត់់នៅ�ៅអនុុវិិទ្យា�ាល័័យ

បុុ គ្គគលិិកជួួបសម្ភាា�ស និិងស្តាា�ប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វជីីវិិតរបស់់គាាត់់
កំំពង់់ត្រ�បែ�ក នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៣។ ថូូ បានបញ្ចច ប់់កាារសិិក្សា�ា
និិងបន្ទាា�ប់់ ក្រុ�ុមកាារងាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់តាារាាងសំំណួួរស្ទាា�ប

របស់់ខ្លួួ�នត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទី៣
ី ចាាស់់។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧០ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ស្ទទង់់មតិិដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

មាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្ដេ�េចសីីហនុ ុ ថូូ រួួ មជាាមួួ យ

បំំ ណងធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់

ក្នុុ�ងចលនាាបដិិវត្តតន៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតពពេ�ល។ អំំ ឡុុងពេ�ល

ដើ�ើម្បីី�ពិិភាាក្សា�ាពីីបញ្ហាាសុុខភាាពរបស់់គាាត់់ក្នុុ�ងគោ�ោល
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បន្ទាា�ប់់

យុុវជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ បាននាំំ�គ្នាា�ចូូលរួួ ម

មក អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតម្នាា�ក់់ៗ ទទួួលបានប្រ�អប់់ កាាដូូ

អនុុស្សាា�វរីីយ៍ម្នាា�ក់
៍
់មួួយប្រ�អប់់។ ដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ទៅ�ៅដោ�ោយមាានកាារឯកភាាពពីីអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត
ទាំំ� ងអស់់ក្នុុងកាារជួួបជុំំ�
កាារស្នើ�ើ�សុំំ� ថតសំំឡេ�ងក្នុុងពេ�ល
�
�

សម្ភាា�ស និិងកាារថតរូូ ប។ ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ ជាាសេ�ចក្តីី�

សង្ខេ�េបពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត
ទាំំ�ង១០នាាក់់ ដែ�លក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្នន កទាំំ�ង១០នាាក់់ អ្នន ក

រស់់រាានមាានជីីវិិម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ភោ�ោគ តាំំ�ង គឺឺជាាអតីីត
គណៈៈឃុំំ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម៖

អេ�ង ថូូ អាាយុុ៧១ឆ្នាំ�ំ � រស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃក្រាំ�ំង
� ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន

ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

វឹឹកហាាត់់ក្បួួ� នធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ា�ម ទាាហាាន ធីីវគីី បានយក

ភោ�គ តាំង
ំ

ថូូ សម្រេ��ចចិិត្តតត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិកំំណើ�ើតវិិញ។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ភោ�ោគ

ទាំំ�ងអស់់ធ្វើ�ើ�ស្រែ��សាាមគ្គីី� ហើ�ើយប្រ�ជាាជនអាាចជ្រើ�ើ�ស

បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ គាាត់់រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធទីីពីរី របស់់

រថក្រោះ��ះ�មកកម្ទេ�េចក្រុ�ុមបដិិវត្តតន៍៍ ដែ�លជាាហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យ�

១៩៧២ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ បានប្រា�ប់់ ឲ្យ�ប្រ�ជាាជន

រើ�ើសក្រុ�មដោ
ុ �ោយខ្លួួ�នឯងរួួ មទាំំ�ងគ្រួ�ួសាាររបស់់ ថូូ ។ នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៣ ថូូ បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យកូូនក្រ�មុំំ�ក្នុុ�ង
ភូូមិិម្នាា�ក់់ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា នួួន សុុផល ។ ពិិធីរៀ�
ី ៀបកាារ

ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅនៅ�ៅផ្ទះះ�ខាាងស្រី�ី គឺឺមាានរយៈៈពេ�លមួួ យ

ព្រឹ�ឹក ហើ�ើយដំំណើ�ើ រកាារនៃ�កម្មមវិិធីី គឺឺសុុទ្ធធតែ�មាានប្រ�ធាាន

ភូូមិិចូល
ូ រួួ ម។ ថូូ និិងកូូនក្រ�មុំំ� គឺឺតម្រូ�វូ ឲ្យ�ឡើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត
ក្នុុ�ងកាារចូូលរួួ មកសាាងបដិិវត្តតន៍៍។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៣

ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ព្រៃ�ៃក្រាំ�ំ�ង បានចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មស្លៀ�ៀ�ក
សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់ខ្មៅ� ៅ� ហើ�ើយស្រី�ីៗតម្រូ�ូវឲ្យ�កាាត់់សក់់ខ្លីី�។
ពិិធីីរៀ�ៀបកាាររបស់់ ថូូ ក៏៏ស្លៀ�ៀ�កតែ�សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់ខ្មៅ� ៅ�

ដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ ចាាប់់តាំំ� ងពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥
រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ថូូ ត្រូ�ូវអង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�អាាឈើ�ើ

(ធ្វើ�ើ�រោ�ោងបាយ តុុ កៅ�ៅអីី ជង្រុ�ុកស្រូ�ូវ និិងគ្រឿ��ឿងផ្សេ�េងៗ

សម្រា�ាប់់ ប្រើ��ើ ប្រា�ប់់ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ) ប្រ�មូូ លជីីលេ�ខ១តាាមផ្ទះះ�

យកទៅ�ៅដាាក់់ក្នុុ�ងឡ និិងជីីកសន្តតរនៅ�ៅព្រៃ�ៃក្ដួួ�ច។ នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�១២ ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍

ឈ្មោះ�ះ�� ក្រូ�ូច សាាភឿ�ឿន បានប្រា�ប់់ ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់

រួួ មទាំំ�ងគ្រួ�ួសាារ ថូូ ជម្លៀ�ៀ�សខ្លួួ�នចេ�ញពីីភូូមិិ ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ

ភោ�ោគ តាំំ�ង អាាយុុ៨២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិពញាាកើ�ើត

តាំំ�ង មាានវ័័យចំំ ណាាស់់ ណាាស់់ ទៅ�ៅហើ�ើយនាាពេ�ល

គាាត់់ឈ្មោះ�ះ�� ប៉ែ�ែ
ន រីី នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៦ ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្បបន្ន ន
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិពញាាកើ�ើ ត ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំ ពង់់
ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ចំំណែ�កប្រ�ពន្ធធទីី១របស់់គាាត់់
បានស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧២ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ។ កូូនៗភាាគ

ច្រើ�ើ�នរបស់់គាាត់់ គឺឺជាាកងទ័័ពបម្រើ��ើ កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុក
អន្លលង់់វែ�ងខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ នៅ�ៅខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន និិងស្រុ�ុក

ម៉ាា
�ឡៃ� ខេ�ត្តតបន្ទាា�យមាានជ័័យ។ តាំំ�ង គឺឺជាាអតីីតកម្មាា�
ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាានមុុ ខងាារជាាគណៈៈឃុំំ� គណៈៈ
សហករណ៍៍ និិងកម្មាា�ភិិបាលថ្នាា�ក់់ស្រុ�ក
ុ កំំពង់់ត្រ�បែ�ក។
ក្រោ��ោយខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ តាំំ�ង មិិនបានរត់់គេ�ច

ចេ�ញពីីស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើតឡើ�យ
ើ ទោះ�ះ�បីី ជាាគាាត់់ត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�
ឲ្យ�សាារភាាពពីីកិិច្ចកា
ច ារដែ�លគាាត់់បានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងពេ�លដែ�ល

គាាត់់ជាាកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុ ខប្រ�ជាាជន

ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ជាាងដែ�ក ភ្លាា�មៗក្រោ��ោយពេ�ល
រំំដោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ។ តាំំ�ង គឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានកាារ

ចងចាំំ�ល្អអ។ គាាត់់បានរៀ�ៀបរាាប់់ ប្រា�ប់់យើ�ើងយ៉ាា
�ងលម្អិិ� ត
ពីីព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង និិងបទពិិសោ�ោធន៍៍

ទីី៤ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ គ្រួ�ួសាាររបស់់ ថូូ ត្រូ�ូវកងទ័័ព

វៀ�ៀតណាាមប្រា�ប់់ ឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែងវិិញ បន្ទាា�ប់់

ពីីបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅជិិតដល់់ស្រុ�ុកពាាមជរ។ នៅ�ៅខែ�២
ឆ្នាំំ�� ១៩៧៩ ថូូ ត្រូ�ូ វបានចាាត់តាំំ
់ � ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាអនុុប្រ�ធាានភូូមិិ

ព្រៃ�ៃក្រាំ�ំ�ង ទទួួលបន្ទុុ�កសេ�ដ្ចចកិិច្ច។
ច នៅ�ៅខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��

១៩៧៩ ថូូ បានសម្រេ��ចចិិត្តតចូូលធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
ដែ�លមាានភាារកិិច្ចចបង្រៀ��ៀនចាាស់់ៗក្នុុ�ងភូូមិិ ឲ្យ�ចេះ�ះអាាន
និិងសរសេ�រខ្លះះ�ៗ។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៩០មក ថូូ ត្រូ�ូវបាន

តែ�ងតាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាានាាយកសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា បេ�ង

បុុ រី។
ី នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០៦ ថូូ បានចូូលនិិវត្តតន៍៍ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃ

គាាត់់ប្រ�កបរបរកសិិកម្មមបន្តិិចបន្តួួ�ចនៅ�
�
ៅជុំំ�វិិញផ្ទះះ�។
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ភោ�ោគ តាំំ�ង អាាយុុ៨២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ពញាាកើ�ើត
ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

របស់់គាាត់់ក្នុុ�ងពេ�លអតីីតកាាល។ ក្នុុ�ងជំំនួបជិិតពី
ួ
រី ម៉ោ�ោ�ង
ជាាមួួ យបុុគ្គគលិិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា តាំំ�ង បាន
បង្ហាា�ញឲ្យ�ឃើ�ើញពីី ភាាពរួួសរាាយរាាក់់ទាាក់់ ទឹឹកមុុខញញឹឹ ម

ញញែ�ម និិងមិិនលាាក់់លៀ�ៀមពីីអ្វីី� ដែ�លគាាត់់បានជួបប្រ
ួ �ទះះ
ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គាាត់់។ ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ ជាាសម្តីី�រៀ�ៀបរាាប់់
សង្ខេ�េបពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍ជីីវិិតរបស់់ ភោ�ោគ តាំំ�ង៖

ខ្ញុំំ��កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៤០ នៅ�ៅភូូមិិពញាាកើ�ើត ឃុំំ�ជាាង
ដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ៧ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំបានចូូ
លរៀ�ៀនជាាមួួ យព្រះ�ះសង្ឃឃ
��
នៅ�ៅវត្តតពញាាកើ�ើត។ លុះះ�ដល់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានអាាយុុ១៥ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំបាន
��

បួួ សជាាសង្ឃឃនៅ�ៅវត្តតនេះ�ះដដែ�ល តាាមសំំណើ�ើរសុំំ�របស់់
យាាយខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ហៀ�ៀក។ ខ្ញុំំ��បួួសបានរយៈៈពេ�ល៤ឆ្នាំំ��
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ក៏៏សម្រេ��ចចិិត្តតសឹឹកយកប្រ�ពន្ធធ។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារ
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៥៩ ជាាមួួយប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ព្រំ�ំ សុុគន្ធធ។

តាំំ�ងពីីរៀ�ៀបកាាររួួ ច ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារផង ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រផង និិង

ប្រ�កបរបររកស៊ីី�នៅ�ៅឆ្ងាា�យៗពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែងផង។ ប្រ�ហែ�ល

កន្លះះ�ខែ�ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃ១៨ មីី នាា ១៩៧០ ដែ�លជាាថ្ងៃ�ៃរដ្ឋឋ

ភោ�ោគ តាំំ�ង កំំពុុងផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍៍ដល់ក្រុ�
់ ម
ុ

កាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។

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

ក្នុុ�ងសមរភូូមិិភូូមិិក្រូ�ូច ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញមាានយន្តតហោះ�ះ�មួួ យ
គ្រឿ��ឿងជាារបស់់កងកម្លាំំ��ងធីីវគីីបានធ្លាា�ក់់ ហើ�ើយខ្ញុំបាន
��ំ

ទៅ�ៅមើ�ើ លកន្លែ�ែងយន្តតហោះ�ះ�ធ្លាា�ក់់ នេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញមាាន
សាាកសពអ្នន កបើ�ើ កយន្តតហោះ�ះ�ម្នាា�ក់់ស្លាា�ប់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅបម្រើ��ើ

ប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្តេ�េចឪ ខ្ញុំំ�� បានចូូលរួួមក្នុុងចលនាាបដិិវត្តតន៍៍
កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចស្រុ�
ច ក
ុ កំំពង់់ត្រ�បែ�ក ប្រ�ចំាា�
�
តាាមរយៈៈកាារអំំពាាវនាាវរបស់់សម្តេ�េចឪឲ្យ�ចូូលព្រៃ�ៃម៉ាា
�គីី ។
កាារនៅ�ៅច្រ�កសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពាាមមន្ទាា�រ (ខាាងលិិចវត្តតក្រ�ចាាប់់)។
ខ្ញុំំ��ចូូលបដិិវត្តតន៍៍តាាមរយៈៈឈ្មោះ�ះ�� ទោ�ោង គឺឺជាាមេ�ស្រុ�ុក
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំបានប្រ�មូូ
លលុុយពន្ធធជាាច្រើ�ើ�នពីីកាាររកស៊ីី�
��
កំំពង់់ត្រ�បែ�ក និិងឈ្មោះ�ះ�� ភ័័ណ្ឌឌ គឺឺជាាបងថ្លៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំ��ំ ដើ�ើម្បីី�
ចេ�ញចូូលពីីវៀ�ៀតណាាមមកកម្ពុុ�ជាា។ លុុយដែ�លខ្ញុំំ��
ចូូលរួួ មរំដោះំ �ះ�ប្រ�ទេ�សជាាតិិ និិងដើ�ើម្បីី�យាាងសម្តេ�េចឪមក
ប្រ�មូូ លបាន គឺឺយកទៅ�ៅប្រ�គល់់ឲ្យ�អង្គគភាាពទាំំ�ងអស់់។
កាាន់់មាាតុុប្រ�ទេ�សវិិញ។ ប្រុ�ុសៗដែ�លមាានអាាយុុស្រ�ករ

ខ្ញុំំ��និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិខ្ញុំ��ទាំំ�
ំ ងអស់់ បាននាំំ�គ្នាា�ចូូលបម្រើ��ើ
បដិិវត្តិិ�ន៍ ៍ ហើ�ើយយើ�ើងត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅហាាត់់រៀ�ៀន
ក្បួួ�នយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃស្ថិិតនៅ�
�
ៅខាាងត្បូូ�ងវត្តតបេ�ង។

ខ្ញុំំឧស្សាា�ហ៍៍
មកលេ�ងផ្ទះះ� ដើ�ើម្បីី�មកយកស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារ
��
ទៅ�ៅទុុកហូូបនៅ�ៅអំំ ឡុងពេ�លហាាត់់
រៀ�ៀន។
ុ

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧២ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�� បានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារ

ទាាស់់ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងហ្វឹឹ�កហាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។
ពួួកយើ�ើងមាានកូូ ន៥នាាក់់ ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវមើ�ើ លកូូ នផង និិង
បម្រើ��ើ ជាាតិិផង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំ��និិងអ្ននកឯទៀ�ៀតត្រូ�ូវ

ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាន
ផ្លាា�ស់់ ប្តូូ� រភាារកិិច្ចចម កបម្រើ��ើ កាារជាាអ្នន ក បើ�ើ ក អង្កករឲ្យ�
អង្គគភាាពយោ�ោធាា ក្នុុ�ងអង្គគភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចដដែ
ច �ល។ ជ័័យ

សាារិិន អនុុគណៈៈស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក គឺឺជាាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
លើ�ើអង្គគភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចស្រុ�
ច ក
ុ ។ ពីីរបីីខែ�ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ
បាន ចាាន់់ ឌឿ�ឿន និិងសួួម វីីរៈ� ចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជប្រ�ធាាន

សហករណ៍៍ ភូមិិស្គា
ូ
�ា រ ឃុំំ�គោ�ោខ្ចចក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�កនិិង

បានឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ប្រ�វត្តិិ�រូូបដោ�ោយដាាក់់ឈ្មោះ�ះ��គាាត់់ គឺឺ ចាាន់់
ឌឿ�ឿន ជាាអ្ននកណែ�នាំំ�។ ក្នុុ�ងតួួនាាទីីជាាប្រ�ធាានសហករណ៍៍

បានបញ្ជូូ� នទៅ�ៅកាាន់់ទីីតាំំ�ងសមរភូូមិិជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែងនៅ�ៅ

ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បានហៅ�ៅឲ្យ�ចូូលរួួ មរៀ�ៀនសូូត្រ�វគ្គគនយោ�ោបាយរយៈៈ
ពេ�ល១ខែ� ដែ�លមាានសមមិិត្តត ទីីវ អុុ ល និិងហ៊ូូ� នឹឹមគឺជា
ឺ ា

សមរភូូមិិមុុខដែ�លកំំពុង
ុ ប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួ យសត្រូ�វូ ។ នៅ�ៅ

គឺឺជាាអ្នន កថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ បើ�ើ ក និិងបិិទកម្មមវិិធីីរៀ�ៀនសូូត្រ�។

ក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំ ពង់់ត្រ�បែ�ក ដើ�ើម្បីី�ត្រៀ��ៀមជាាជំំនួយដល់
ួ
់

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

គ្រូ�ូ បង្រៀ��ៀន។ ចំំណែ�កសមមិិ ត្តត ឈូូក ប្រ�ធាានតំំបន់់ ២៤
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នៅ�ៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ សមមិិត្តត ជ័័យ សាារិិន

ផ្តើ�ើ�មភ័័យខ្លួួ�នម្តតងទៀ�ៀត ហើ�ើយខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏មាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន

រកចាាប់់ ខ្លួួ�នកម្មាា�ភិិបាលក្បបត់់មួួយចំំនួន
ួ នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំពង់់

ប្រ�ហែ�លបួួ នប្រាំ�ំខែ�ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រមកស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ដោ�ោយ

បានស្នើ�ើ�ខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសេ�ច្ចច
កិិច្ចស្រុ�
ច
ុក
��
កំំ ពង់់ត្រ�បែ�កវិិញ បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវតាាម

ត្រ�បែ�ក។ ខ្ញុំំ��ភ័័យខ្លាំំ��ងណាាស់់ ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចក្រែ�ែងជាាប់់ ខ្សែ�ែ
រយៈៈក្បបត់់ជាាមួួយ ចាាន់់ ឌឿ�ឿន។ ចាាន់់ ឌឿ�ឿន ត្រូ�ូ វបានចាាប់ខ្លួួ�ន
់

នៅ�ៅមុុនពេ�លដែ�លខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូ វកោះ�ះ�ហៅ�ៅឲ្យ�ផ្លាា�ស់់ប្តូូរភាារកិិច្ចច
។
�
ក្រៅ��ៅពីី ចាាន់់ ឌឿ�ឿន មាានកម្មាា�ភិិបាលធំំៗ មួួ យចំំនួួនទៀ�ៀត

ខ្ពពស់់ដែ�រ។

មូូលហេ�តុុខ្ញុំំបានផ្តតល់់
ឱកាាសឲ្យ�ប្រ�ជាាជនដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��
��

ត្រូ�ូ វជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ ក្នុុ�ងកាារសម្រេ��ចចិិត្តត
ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងក្នុុ�ងកាារចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ ខ្ញុំំបានធ្លាា�ក់់
ខ្លួួ�នឈឺឺ
��

ហើ�ើយគាាប់់ ជួន
ួ ពេ�លនោះ�ះ� កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានវាាយ
ក៏៏ ត្រូ�ូវបានចាាប់់ខ្លួួ�នដែ�រដូូចជាា សាារ៉ាា
�ន់់ ប្រ�ធាានយោ�ោធាា
ចូូលមកដល់់ទឹឹកដីីឃុំំ�ជាាងដែ�ក។
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក, កែ�វ នីី សមាាជិិកស្រុ�ុក, អុុ ល អាាត
សមាាជិិកសមាាគមយុុវជនស្រុ�ុកទទួួលបន្ទុុ�កកងចល័័ត
និិង អ៊ីី� ខ្វាា�ក់់ភ្នែ�ែកម្ខាា�ង គឺឺជាាសមាាជិិកសមាាគមយុុវជន
ស្រុ�ុកទទួួលបន្ទុុ�កឃោ�ោសនាាកាារ។

ពេ�លខ្ញុំំ��មកដល់់មន្ទីី�រស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក សមមិិត្តត
ជ័័យ សាារិិន បានឲ្យ�ខ្ញុំំ��កែ�ប្រ�វត្តិិរូ� ូ បរបស់់ខ្ញុំ��ំ ដោ�ោយឲ្យ�ប្តូូ�រ
ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកណែ�នាំំ�ពីីឈ្មោះ�ះ�� ចាាន់់ ឌឿ�ឿន មកឈ្មោះ�ះ�� ជ័័យ

សាារិិន វិិ ញ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៦ ជ័័យ សាារិិន បានចាាត់់តាំំ� ង

ខ្ញុំំឲ្យ�មកធ្វើ�ើ�ជាាគណៈៈឃុំំ�ព្រៃ
�ៃពោ�ោន។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� កែ�វ លុុន
��
ជាាអនុុគណៈៈឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន មាានកាារថ្នាំំ��ងថ្នាា�ក់់ជាាមួួ យខ្ញុំ��ំ
ព្រោះ��ះ�គាាត់់មិិ នបានធ្វើ�ើ�ជាាគណៈៈឃុំំ�។ ក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�

ក្នុុ�ងឃុំំ� ប្រ�ជាាជនច្រើ�ើ�នណាាស់់បានចូូលចិិត្តតខ្ញុំំ�� ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��
មិិនបានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ពួួកគាាត់់ថ្នាំំ��ងថ្នាា�ក់់ឡើ�យ
ើ ។ខ្ញុំំ��ដឹក
ឹ នាំំ�កាារងាារ
នៅ�ៅឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោនរហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ វគ្គគរៀ�ៀនសូូត្រ�នយោ�ោបាយមួួយត្រូ�វូ

បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ហើ�ើយគណៈៈឃុំំ�និិងកម្មាា�ភិិបាលជាា
ច្រើ�ើ�ននាាក់់មកពីីឃុំំ�ទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងតំំបន់២
់ ៤ ត្រូ�ូវកោះ�ះ�

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ចាាប់់ខ្លួួ�នពីីផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំ��នៅ�
ំ ៅភូូមិិរោ�ោង យកទៅ�ៅសួួរចម្លើ�ើ�យពីី

កាារងាារដែ�លខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែ
រក្រ�ហម។ នៅ�ៅមុុ ខ
��
កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម និិងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ន ខ្ញុំំបានឆ្លើ
�ើ�យ
��
សាារភាាពតាាមកាារពិិតជាាក់់ ស្តែ�ែ ងដែ�លខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�។
បន្ទាា�ប់់ មក កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានប្រ�គល់់ខ្ញុំ��ទៅំ �ៅឲ្យ�
សមមិិត្តត ញ៉ែ�ែម គឺឺជាាគណៈៈស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�កដែ�ល

ឡើ�ើងតំំណែ�ងក្រោ��ោយ គឺឺជាាអ្ននកចាាត់់ចែ�ង ហើ�ើយសមមិិត្តត
ញ៉ែ�ែម បានអនុុញ្ញាតនិិ
ា ងផ្តតល់់ឱកាាសឲ្យ�ខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ�កាារងាារ
��

បន្តតទៀ�ៀត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំបានប្រ�កែ�កមិិនព្រ�មធ្វើ�ើ�។
ចាាប់់ តាំំ�ង
��

ពីីឆ្នាំំ��១៩៨២ រហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្ន ន ខ្ញុំំបានស្ម័័
គ្រ� �ចិិត្តត
��
ធ្វើ�ើ�ជាាអាាចាារ្យ�វត្តតពញាាកើ�ើ តដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងវិិស័័យសាាសនាា
ក្នុុ�ងភូូមិិឃុំំ�របស់់ខ្ញុំ។
��ំ

ធន់់ ភ្លាាក
ធន់់ ភ្លាា�ក ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិ ព្រៃ�ៃ

ហៅ�ៅឲ្យ�ចូូលរួួ មប្រ�ជុំំ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាងមួួ យខែ� ដើ�ើម្បីី�

សំំរោ�ោង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

និិងចម្រា�ាញ់់សមាាសភាាពក្បបត់់បដិិវត្តតន៍៍ ដែ�លចេ�ញពីី

កំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ កាាលពីីក្មេ�េង ភ្លាា�ក បានចូូល

គឺឺ ចាាន់់ អនុុប្រ�ធាានភូូមិិ ភាាគបូូ ព៌ាា� ហើ�ើយ ជ័័យ និិង

ព្រៃ�ៃពោ�ោន និិងធ្លាា�ប់់ បានបួួ សជាាសង្ឃឃនៅ�ៅវត្តតអាាគ្រា�ាជ។

រៀ�ៀនសូូត្រ� ជ័័យ បានខ្សឹឹ�បប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ថា
ំ ា សមាាសភាាពមួួ យ

វិិញនៅ�ៅក្រោ��ោយរដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្តេ�េច ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម

ចាាប់់ ខ្លួួ�នជាាបណ្តើ�ើ�រៗអស់់ជាាង២០នាាក់់ហើ�យ
ើ ។ ខ្ញុំំ��ចាាប់់

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ភ្លាា�ក បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនាារីី

ពិិនិិត្យយ តាាមដាានសកម្មមភាាពកាារងាាររបស់់គណៈៈឃុំំ�

បច្ចុុ�ប្បបន្នន ធន់់ ភ្លាា�ក រស់់នៅ�ៅភូូមិិក្រូ�ច
ូ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុក

ឃុំំ�នីីមួួយៗ។ គណៈៈអធិិបតីីនៅ�ៅក្នុុ�ងវគ្គគរៀ�ៀនសូូត្រ�នេះ�ះ

រៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាបេ�ងបុុ រីស្ថិិ
ី �តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�

សម្រេ��ច គឺឺជាាអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលនៅ�ៅក្នុុងវគ្គគ
។ ក្នុុងពេ�ល
�
�

ភ្លាា�ក លាាចាាកសិិក្ខាា�បទ និិងត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់ភូូមិិកំំណើ�ើត

ចំំនួន
ួ ដែ�លបានចូូលរួួ មក្នុុ�ងវគ្គគរៀ�ៀនសូូត្រ�នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាន

សីីហនុ។
ុ
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

សព្វវថ្ងៃ�ៃ ភ្លាា�ក រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកូូនម្នាា�ក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម

កូូន១២នាាក់់ (ស្លាា�ប់់ ១នាាក់់) នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិក្រូ�ច
ូ ឃុំំ�ជាាង
ដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

ប៉េ�េន សាខុុ ម

ប៉េ�េ
ន សាាខុុម អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិក្រូ�ូច ឃុំំ�

ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ប៉េ�េ
ន សាា
ខុុម បានចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាព្រៃ�ៃដង្គុំំ�� នៅ�ៅ
ធន់់ ភ្លាា�ក អាាយុុ៧០ឆ្នាំ�ំ � រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ក្រូ�ច
ូ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក

អាាយុុ៧ឆ្នាំំ��។ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនរបស់់ សាាខុុម គឺឺ មាាស យីីម,

ភាា, ស៊ីី�ម, យ៉ាា
�វ និិងគ្រូ�ូដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លគាាត់់មិិ នបាន
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� អ៊ុុ� ង អួួ ន។ បន្ទាា�ប់់ ពីីរៀ�ៀបកាាររួួ ច ប្រ�ធាាន
កងឈ្លលបឈ្មោះ�ះ�� កាាន់់ បានមកចាាប់់ ភ្លាា�ក យកទៅ�ៅដាាក់់

ឃុំំ�ឃាំំ�ងនៅ�ៅវត្តតបេ�ង ក្រោ��ោមកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាា បាន
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទល្មើ�ើ�សចោ�ោរកម្មម និិងសន្តិិសម្ព័័
�
� ន្ធធ។ ភ្លាា�ក ត្រូ�ូវ
បានកាាត់់ទោ�ោសសម្លាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ត្រូ�ូវបានសង្គ្រោះ��ះ��

ដោ�ោយឈ្មោះ�ះ�� វៀ�ៀ លាាង គឺឺជាាប្រ�ធាានកងនាារីី។ លាាង
បានប្រា�ប់់ ទៅ�ៅកងសន្តិិសុ
� ខថា
ុ ា គាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារអប់់ រំកែ�ប្រែ�ែ
ំ
ភ្លាា�ក ឲ្យ�បានល្អអទៅ�ៅថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយ។

ចាាប់់ តាំំ�ងពីី ខ្មែ�ែ រ ក្រ�ហមទទួួ ល បានជ័័យជម្នះះ�
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ មក ភ្លាា�ក ត្រូ�ូវអង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�

ចាំំ�ឈ្មោះ�ះ��អស់់។

ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃទីី១៨ មីី នាា ឆ្នាំំ��១៩៧០ ភូូមិិកំំណើ�ើត
របស់់ សាាខុុម ទទួួលរងនូូវកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កស្ទើ�ើ�រ

រាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧១ និិង ១៩៧៣ សាាខុុម តែ�ង
រត់់ចូល
ូ ពួួនសំំងំំនៅ�ៅក្នុុ�ងលេ�ណដ្ឋាា�នក្បែ�ែរផ្ទះះ� ដើ�ើម្បីី�គេ�ច
ចេ�ញពីីគ្រា�ាប់់ បែ�ក។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៤ កាារទម្លាា�ក់់
គ្រា�ាប់់ បែ�កលែ�ងមាានតទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
កំំណើ�ើតរបស់់ សាាខុុម។ ព្រឹ�ឹត្តិកា
�ិ ារណ៍៍ បង្កើ�ើ�តសហករណ៍៍

និិងរោ�ោងបាយ បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មជាាបណ្ដើ�ើ� រៗ។ ក្រោ��ោយ

ថ្ងៃ�ៃ១៧ មេ�សាា ១៩៧៥ ប្រ�ជាាជនថ្មីី�ចំំនួន
ួ ១២គ្រួ�ួសាារ
បានមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិក្រូ�ូច។

ធ្វើ�ើ�កាារជាាច្រើ�ើ�ន ដូូចជាា លើ�ើកថ្ននល់់នៅ�ៅផ្លូូ�វជាាតិិលេ�ខ១
ដាំំ�បន្លែ�ែ ភ្ជួួ�រស្រែ�� ដាំំ�ដំំឡូូង ជីីកសន្តតរទឹឹក និិងសែ�ង
ទាាហាានរបួួស និិងស្លាា�ប់់ក្នុុងសមរភូូមិិ
។ ភ្លាា�ក បានបន្ថែ�ែម
�
ថាា ក្រុ�ុមរបស់់គាាត់់សែ�ងអ្ននករបួួ សពីឃុំំ�ក្រាំ�ំ�
ី
ងលាាវ យក
ទៅ�ៅព្យា�ាបាលនៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតប្រា�សាាទ និិងសែ�ងអ្ននកស្លាា�ប់់យក

ទៅ�ៅកប់់ នៅ�ៅព្រៃ�ៃស្នាា� វត្តតថ្នាា�ខាាន់់ ភូូមិិក្រូ�ច
ូ និិងកអណ្ដើ�ើ�ក

ដែ�លជាាវិិទ្យា�ាល័័យកំំពង់់ត្រ�បែ�កសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ក្រោ��ោយមក

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ ភ្លាា�ក រួួ មជាាមួួ យអ្នន កភូូមិិផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យ�ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញទៅ�ៅកាាន់់ភាាគខាាងលិិច

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដល់់អ្ននកលឿ�ឿង
ភ្លាា�ក និិងអ្ននកឯទៀ�ៀត ត្រូ�ូ វបានប្រា�ប់់ ឲ្យ�វិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់់
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ប៉េ�េន សាាខុុម អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ក្រូ�ច
ូ

ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៦ សាាខុុម ត្រូ�ូវអង្គគកាារស្នើ�ើ�ឲ្យ�

រៀ�ៀបកាារ។ ក្រោ��ោយរៀ�ៀបកាាររួួ ច សាាខុុម មិិនបានរស់់នៅ�ៅ
ជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធឡើ�ើយ។ គាាត់់ត្រូ�ូវអង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�

ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សន្ដដរនៅ�ៅព្រៃ�ៃក្ដួួ�ច, ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រនៅ�ៅឃុំំ�ពាាមមន្ទាា�រ
និិងទៅ�ៅលើ�ើកទំំនប់់ រាំំ�ងកូូនសត្វវ។ សាាខុុម បានលើ�ើក
ឡើ�ើងថាា កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ប្រ�ជាាជន ត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារ

តាាមដាានរបស់់អង្គគកាារគ្រ�ប់់ ពេ�លវេ�លាា។ សាាខុុម បាន

ឃើ�ើញកងឈ្លលបបណ្តើ�ើ� រអ្ននកទោ�ោសកាាត់់តាាមមុុ ខផ្ទះះ�គាាត់់
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៨ និិងមាានអ្ននកទោ�ោសជាា
ច្រើ�ើ�ននាាក់់ត្រូ�វូ កម្មាា�ភិិបាលចង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ សាាខុុម

ត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីភូូមិិកំំណើ�ើតឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់អូូរ
ប្រ�បូូ ស ស្រុ�ុកព្រះ�ះស្ដេ�េច ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

ក្រោ��ោយឆ្នាំំ��១៩៧៩ កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ សាាខុុម

មាានកាារលំំបាកព្រោះ��ះ�មិិនមាានរបស់់របរប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិង

ស្រូ�ូវអង្កករហូូប។ ដូូចនេះ�ះ សាាខុុម និិងប្រ�ជាាជនដទៃ�

ទៀ�ៀត នាំំ�គ្នាា�ដើ�ើរទៅ�ៅរកច្រូ�ូតស្រូ�វូ ដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់
ខ្លះះ�ៗនៅ�ៅតាាមស្រែ��ដើ�ើម្បីី�យកមកទុុកធ្វើ�ើ�ពូូជ។ ចាាប់់

តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៨២មក ជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅរបស់់ សាាខុុម

បានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងបន្តិិច
� ។ សាាខុុម នៅ�ៅតែ�ចងចាំំ�ជាានិិច្ចច
នូូវព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ ពីីរគឺឺ៖ ១) កាាររត់់គេ�ចខ្លួួ�នពីីកាារតាាម

ចាាប់់ របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិង ២) កាារសម្លាា�ប់់ របស់់

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកលើ�ើប្អូ�ូនរបស់់គាាត់់។ សាាខុុម មិិនចង់់ ឲ្យ�
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមកើ�ើតឡើ�ង
ើ ជាាលើ�ើកទីី២ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

ហ៊ិិ�ន សាផាត
ហ៊ិិ�ន សាាផាាត រស់់នៅ�ៅភូូមិិក្រូ�ច
ូ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុក

កំំ ពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��១៩៥២ គឺឺជាាថ្ងៃ�ៃដែ�ល សាាផាាត ចាាប់់ កំំណើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ង
គ្រួ�ួសាារដែ�លមាានជីីវភាាពធូូរធាាមួួ យក្នុុ�ងសម័័យសង្គគម

រាាស្ត្រ�រនិិយម។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៥៧ សាាផាាត បានចូូលរៀ�ៀន
នៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា បេ�ងបុុ រី ី រហូូតដល់ចប់
់ ់ ថ្នាា�ក

ទីី៩ និិងបានបន្តតកាារសិិក្សា�ានៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា
ព្រៃ�ៃសង្គគម ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ជាាងដែ�ក រហូូតដល់់
ចប់់ ថ្នាា�ក់់ទីី៧។

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក

បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មកើ�ើតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិកំំណើ�ើតរបស់់ សាា

ផាាត ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារ។ ដោ�ោយមូូ លហេ�តុុនេះ�ះ
ហើ�ើយ ទើ�ើប សាាផាាត សម្រេ��ចចិិត្តតទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ
បងប្រុ�ុស ឈ្មោះ�ះ�� ហិិន ថៅ�ៅ គឺឺជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�ៅសាាលាា

បឋមសិិក្សា�ាក្រុ�ុង ឯក្រុ�ុងព្រៃ�ៃវែ�ង និិងបានចូូលរៀ�ៀន
នៅ�ៅវិិទ្យា�ាល័័យព្រះ�ះអង្គគឌួួងបន្តតទៀ�ៀត។ សាាផាាត បាន

ប្រ�ឡងជាាប់់ ថ្នាា�ក់់ទីី៣ និិងបានបន្តតរៀ�ៀនរហូូតដល់ថ្នាា�ក់
់
់

ទីី១ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកឈ្នះះ� លន់់
នល់់ នៅ�ៅអ្នន កលឿ�ឿង ទើ�ើប សាាផាាត ត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុក

កំំពង់់ត្រ�បែ�កវិិញ និិងបានមកស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិពញាា
កើ�ើ ត។ សាាផាាត មិិនបានត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

ព្រៃ�ៃក្រាំ�ំ�ងវិិញទេ� ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក

នៅ�ៅឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងភូូមិិពញាាកើ�ើត សាាផាាត បានចូូលរួួ ម

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��សាាមគ្គីី�ជាាមួួ យអ្នន កភូូមិិ ឯទៀ�ៀត។

រហូូតដល់ចុ
់ ង
ុ ឆ្នាំំ��១៩៧៤ សាាផាាត ត្រូ�ូវកងកម្លាំំ��ង

ខ្មែ�ែររំំដោះ�ះ�ចាាប់់ យកទៅ�ៅដាាក់់ឃុំំ�ឃាំំ�ងនៅ�ៅទួួលម្រេ��ញ
ក្រោ��ោមកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាា ជាាទាាហាានពាាក់់ស័័ក្ដិិ�៥ក្នុុ�ង
ធន់់ ភ្លាា�ក អាាយុុ៧០ឆ្នាំ�ំ � រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ក្រូ�ច
ូ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក

ពេ�លដែ�លគាាត់់ ម កស្នាា�ក់់ នៅ�ៅក្នុុ� ងក្រុ�ុ ង ព្រៃ�ៃវែ�ង។

នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសន្តិិសុ
� ុខទួួលម្រេ��ញ កោ�ោ ស៊ុុ�ម និិង ម៉ែ�ែ
ន

ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ពុុត បានសួួរចម្លើ�ើ�យគាាត់់អំំពីស
ី កម្មមភាាពក្បបត់់បដិិវត្តតន៍៍។
សាាផាាត មិិនបានឆ្លើ�ើ�យសាារភាាពតាាមកាារចង់់ បានរបស់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

សម្រេ��ចចិិត្តតវិិលត្រ�ឡប់់ មកវិិញ ដោ�ោយមូូ លហេ�តកង
ទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានចូូលមកជួួយ និិងប្រា�ប់់ ឲ្យ�វិិលត្រ�ឡប់់
មកកាាន់់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង។

នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ សាាផាាត បានចូូល

បម្រើ��ើ កាារជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាា
បឋមសិិក្សា�ាព្រៃ�ៃសង្គគម។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៩៣ សាាផាាត បាន
ក្លាា�យជាានាាយកនៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាពញាាកើ�ើត រហូូត

ដល់់ពេ�លចូូលនិិវត្តតន៍៍នៅ�ៅ អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ��។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ សាា

ផាាត រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធទីី២របស់់គាាត់់ ដែ�លបាន
ហ៊ិិ�ន សាាផាាត រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ក្រូ�ច
ូ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក

រៀ�ៀបកាារនៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០២ ហើ�ើយប្រ�ពន្ធធទីី១របស់់គាាត់់
ដែ�លបានរៀ�ៀបកាារក្នុុ�ងសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហមឆ្នាំំ��១៩៧៥

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កងកម្លាំំ��ងឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់នៅ�ៅតែ�អះះអាាងថាា គាាត់់
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសិិស្សសសិិក្សា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងវិិទ្យា�ាល័័យប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
សាាផាាត ត្រូ�ូវកងសន្តិិសុ
� ុខទាំំ�ងពីីរនាាក់់ធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម

វាាយនឹឹងក្ដដរត្នោ�ោ�តគ្រា�ាម (ផ្កាា�ត្នោ�ោ�តឈ្មោ�ោ�ល)។ ក្រៅ��ៅពីី

សួួរចម្លើ�ើ�យ សាាផាាត ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារជាាច្រើ�ើ�ន
ដូូចជាាធ្វើ�ើ�ស្រែ�� គាាស់់គល់់ឈើ�ើ និិងស្លលចាាន។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ បន្ទាា�ប់់ ពីីថ្ងៃ�ជ័័យ
ៃ
ជម្នះះ�របស់់ខ្មែ�ែរ

បានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ បន្ទាា�ប់់ ពីីបែ�កបានប្រ�មាាណ
២ឆ្នាំំ��។ សាាផាាត មាានកូូនទាំំ�ងអស់់៨នាាក់់ ស្រី�ី៤នាាក់់

ជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធទីី១។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ សាាផាាត បានសំំណូូម

ពរមកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាឲ្យ�បោះ�ះពុុម្ពពសៀ�ៀវភៅ�ៅ

គោ�ោល ដែ�លនិិយាាយអំំ ពីប្រី �វត្តិិសា
� ាស្រ្ដ�ដខ្មែ�ែរក្រ�ហមយក

ទៅ�ៅបង្រៀ��ៀនកូូនក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយចាាប់់ ពីីថ្នាា�ក់់បឋម
រហូូតដល់់វិិទ្យា�ាល័័យ។

ក្រ�ហម សាាផាាត ត្រូ�ូវបានដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិ

ពុុធ សារ៉ាាន

ប្រើ��ើ សាាផាាត ឲ្យ�លើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ��។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦ សាាផាាត

ឃុំំ� ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ សាារ៉ាា
�ន

ពញាាកើ�ើតវិិញ។ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ឈ្មោះ�ះ�� ឈុំំ� បាន

ពុុធ សាារ៉ាា
�ន អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិពញាាកើ�ើត

ត្រូ�ូ វ បានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅដាំំ�ដំំណាំំ�នៅ�ៅខាាងទួួ ល កៅ�ៅទៃ�

បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា កាាលពីី កុុ មាារភាាពគាាត់់ បា នចូូ ល

បំំ ពេ�ញកាារងាារនៅ�ៅទួួលកៅ�ៅទៃ� សាាផាាត ឧស្សាា�ហ៍៍

បន្ទាា�ប់់ ពីី ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ� រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្ដេ�េច នរោ�ោត្តតម

ស្រុ�ុកពាាមជរ ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ចំំនួន
ួ ៣ខែ�។ ក្នុុ�ងពេ�ល

ត្រ�ឡប់់មកភូូមិិកំំណើ�ើតដើ�ើម្បីី�មកយកស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារ។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ សាាផាាត បានផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រកាារងាារមកធ្វើ�ើ�
កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងភ្ជួួ�រ ដែ�លមាានសមាាជិិកក្នុុ�ងក្រុ�ុម៤នាាក់់។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ សាាកសពមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់

បានអណ្តែ�ែតលើ�ើផ្ទះះ�បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានទឹឹកជំំនន់់ឡើ�ើងលិិច

រៀ�ៀននៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ ក្នុុ�ងសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាថ្នាា�ខាាន់់។

សីីហនុ ុ ដោ�ោយសេ�នាាប្រ�មុុ ខ លន់់ នល់់ មក សាារ៉ាា
�ន បាន
ផ្អាា�កកាារសិិក្សា�ា ដោ�ោយសាារតែ�សង្គ្រា�ា�មកើ�ើតមាានជាា
ហូូរហែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់គាាត់់។ អ្ននកភូូមិិម្នាា�ក់ៗ
់

បានរត់់គេ�ចពីីគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង និិងពុំំ�សូូវបានប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�
ស្រែ�� និិងរកស៊ីី�ឡើ�ើយ។

វាាលស្រែ�� និិងទីីទួួលក្នុុ�ងភូូមិិ របស់់ សាាផាាត។ គាាត់់បាន

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧១ សាារ៉ាា
�ន បានឃើ�ើញមាានវត្តតមាាន

របងផ្ទះះ�គាាត់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��ដដែ�ល សាាផាាត និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ

អ្ននកស្រុ�ុក លួួចយកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងចាាប់់ សត្វវពាាហនៈៈ

ប្រា�ប់់ ថាា គាាត់់បានរុុ ញសាាកសពទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យ�ចេ�ញពីី
ត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យ�ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅខេ�ត្តតភាាគខាាងលិិចប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាា។ គាាត់់បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅដល់់អ្ននកលឿ�ឿង ក៏៏
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ធីីវគីី ចូូលមកក្នុុ�ងភូូមិិស្រុ�ុក និិងបានធ្វើ�ើ�បាបកូូនក្រ�មុំំ�

ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បជាាដើ�ើម។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ១៧ មេ�សាា ១៩៧៥ សាារ៉ាា
�ន
បានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកនូូវកាាររៀ�ៀបចំំពិិធីីអបអរសាាទរ
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កប់់ សាាកសពដែ�លត្រូ�ូវបានសម្លាា�ប់់ ។ សាារ៉ាា
�ន ត្រូ�ូវបាន
ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅដល់់ទន្លេ�េតូូច ក៏៏ត្រូ�ូវវិិលត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់
ភូូមិិកំំណើ�ើតវិិញ ដោ�ោយសាារតែ�ប្រ�ទេ�សទាំំ�ងមូូ លត្រូ�ូវ

បានរំំដោះ�ះ�ដោ�ោយកងទ័័ពស្ម័័គ្រ� �ចិិត្តតវៀ�ៀតណាាម និិងកង
កម្លាំំ��ងរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាា។

ប្រា�ក់់ មឿ�ឿន
ប្រា�ក់់ មឿ�ឿន អាាយុុ៦៨ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិក្រូ�ូច ឃុំំ�
ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំ ពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ប្រា�ក់់

ពុុធ សាារ៉ាា
�ន អាាយុុ៦២ឆ្នាំ�ំ � រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ពញាាកើ�ើត ឃុំំ�ជាាងដែ�ក

មឿ�ឿន បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់គាាត់់ ប្រា�ប់់
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មកកាាន់់ក្រុ�មកា
ុ
ារងាារបស់់មជ្ឍឍមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ដើ�ើម្បីី�កាារចងចាំំ�។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០២១ នេះ�ះ
ថ្ងៃ�ៃជ័័យជម្នះះ�យ៉ាា
�ងគគ្រឹ�ឹកគគ្រេ�េង ហើ�ើយ សាារ៉ាា
�ន ក៏៏ត្រូ�វូ
មឿ�ឿន មាានអាាយុុ៦៨ឆ្នាំំ��ហើ�ើយ។ គាាត់់មាានបងប្អូូ� ន
អង្គគកាារហៅ�ៅឲ្យ�ឡើ�ើងមាានចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី
៥នាាក់់ ស្លាា�ប់់ អស់២
់ នាាក់់ ដោ�ោយម្នាា�ក់់បានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយ
នោះ�ះ�ដែ�រ។
សាារកាារលេ�ងគ្រា�ាប់់ ដែ�លយៀ�ៀកកុុងបានផ្លោ�ោ�ងមក នៅ�ៅ

ចាាប់់ តាំំ�ងថ្ងៃ�ៃជ័័យជម្នះះ�មក សាារ៉ាា
�ន ត្រូ�ូវបានចាាត់់
ឆ្នាំំ��១៩៧១ ហើ�ើយផ្ទុះះ��។ រីីឯម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត ទើ�ើបតែ�ស្លាា�ប់់
តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនក្មេ�េងៗ និិងត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅ

រៀ�ៀនសូូត្រ�បន្ថែ�ែមពីរី បៀ�ៀបបង្រៀ��ៀនសិិស្សស នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត

នាាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះដោ�ោយសាារជំំងឺឺ។ កាាលពីីនៅ�ៅអាាយុុ៧
ឆ្នាំំ�� មឿ�ឿន បានចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាព្រៃ�ៃដង្គុំំ��

បេ�ងបូូ រី។
ី កាារបង្រៀ��ៀនលើ�ើកដំំបូូងរបស់់ សាារ៉ាា
�ន គឺឺ
ហើ�ើយគាាត់់បានឈប់រៀ�
់ ៀននៅ�ៅថ្នាា�ក់់ទីី ៧ ក្នុុងឆ្នាំំ
� �� ១៩៧០។
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត នៅ�ៅ
មូូ លហេ�តុុនៃ�កាារឈប់់ រៀ�ៀនរបស់់គាាត់់ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�

ភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងក្រ�សាំំ�ង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ សាារ៉ាា
�ន ត្រូ�ូវ
ប្រ�ទេ�សជាាតិិបានជួួបនូវូ ភាាពវឹឹកវរ មាានសង្គ្រា�ា�មកើ�ើត
អង្គគកាារបង្គាា�ប់់ឲ្យ�រៀ�ៀបកាារ។

ឡើ�ើ ងបន្ទាា�ប់់ពីី លន់់ លន់់ បានធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្តេ�េច

ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម ស៊ីី�ហនុុ មក។
សាារ៉ាា
�ន បានប្រា�ប់់ ថាា ពិិធីីរៀ�ៀបកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺ
មាានចាាក់់ភ្លេ�េង មាានឧគ្ឃោ�ោ�សនសព្ទទ និិងមាានកាារចូូលរួួ ម

ពីីឪពុុកម្ដាា�យ បងប្អូូ�ន និិងអ្នន កភូូមិិ ។ ក្រោ��ោយរៀ�ៀបកាារ
រួួ ច សាារ៉ាា
�ន និិងប្តីី� មិិនបានរស់់នៅ�ៅជុំំ�គ្នាា�ទេ� ប្ដីី�របស់់គាាត់់
ត្រូ�ូវបានអង្គគកាារឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅអង្គគភាាពដើ�ើមវិិញ

ហើ�ើយក្នុុ�ង១ខែ� សាារ៉ាា
�ន និិងប្ដីី�ត្រូ�វូ បានអង្គគកាារអនុុញ្ញាត
ា

ឲ្យ�មកជួួបគ្នាា�ម្ដដងដែ�លមាានរយៈៈពេ�លយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ន២ថ្ងៃ�ៃ

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សាារ៉ាា
�ន បានបន្តតទៀ�ៀតថាា ក្រៅ��ៅពីីកាារងាារ
ធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន គាាត់់ត្រូ�វូ បានអង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជីីលេ�ខ

១ និិងលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធធភ្លឺឺ�ស្រែ�� នៅ�ៅគោ�ោកស្រុ�ុកដែ�រ។ សាារ៉ាា
�ន
បានអះះអាាងថាា គាាត់់និិងអ្ននកឯទៀ�ៀត ត្រូ�ូវអង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�

ប្រា�ក់់ មឿ�ឿន អាាយុុ៦៨ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ក្រូ�ច
ូ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក

ទួួលម្រេ��ញ ដែ�លរណ្តៅ�ៅ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបានជីីកសម្រា�ាប់់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ជីីករណ្ដៅ�ៅ�ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិដួង
ួ នៅ�ៅទួួលតាាអន និិង

26

ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ក្រោ��ោយពីី បា នដឹឹ ង ថាាសម្តេ�េចបានអំំ ពាាវនាាវឲ្យ�

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ជម្លៀ�ៀ�សមកអូូ សរទេះ�ះដឹឹកថ្មមទប់់ ស្ពាា�ន និិងធ្វើ�ើ�ស្ពាា�ន

រយៈៈពេ�ល២ខែ�រហូូតហើ�យរួ
ើ ួ ចរាាល់់។
ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរត់់ចូូលព្រៃ�ៃម៉ាា
�គីី ហើ�ើយប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរបប
លន់់ នល់់ ដើ�ើម្បីី�យកអំំ ណាាចមកថ្វាា�យព្រះ�ះអង្គគវិិញ

បន្ទាា�ប់់ ពីីធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ ចរាាល់់ មឿ�ឿន ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� ន
ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ន បាននាំំ�គ្នាា�រត់់ចូល
ូ ព្រៃ�ៃម៉ាា
�គីីដើ�ើម្បីី�តស៊ូូ�
ទៅ�ៅកាាន់់វត្តតព្រៃ�ៃម្លុុ� ង និិងត្រូ�ូវបានផ្សឹឹ�កនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�នៅ�ៅ
ហើ�ើយ មឿ�ឿន ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងវ័័យជាាសិិស្សសសាាលាា

ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។ បន្ទាា�ប់់ ពីសឹ
ី ក
ឹ រួួ ច គាាត់់បានវិិល

សិិស្សសសាាលាាជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃតស៊ូូ�

ខ្លះះ�? ពាាក់់ស័័ក្តិិ�ប៉ុុ
�ន្មាា�ន? បើ�ើ ពាាក់ស័
់ ័ក្តិិ� ១ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ឡើ�ើ ង

ដំំបង និិងហាាត់់លូន
ូ ក្រា�ាប។ ហាាត់់រៀ�ៀនបានកន្លះះ�ខែ� គាាត់់

៥វិិញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាាកាារពិិតឡើ�ើយ គោ�ោលបំំ ណង

និិងមាានអាាយុុ១៨ឆ្នាំំ�� ក៏៏ត្រូ�វូ បាននាាយកសាាលាាព្រៃ�ៃដង្គុំំ��

ត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ ហើ�ើយប្រ�ធាានភូូមិិឈ្មោះ�ះ�� វ័័រ បានមក
ឈ្មោះ�ះ�� ស៊ីី�ម បញ្ជូូ� នចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃម៉ាា
�គីីជាាមួួ យនឹង
ឹ
សួួរនាំំ�គាាត់់អំំពីីប្រ�វត្តិិរ� បស់់ ដូូចជាា ធ្លាា�ប់់ ធ្វើ�ើ�កាារងាារអ្វីី�
មឿ�ឿន បានហាាត់់ក្បួួ� នយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�ត ហាាត់់ប្រ�យុុទ្ធធកាាន់់
ក៏៏បានសុំំ�ប្រ�ធាានអង្គគភាាពមករៀ�ៀនធម៌៌ បួួសវិិញ។

ស័័ក្តិិ�១វិិញ បើ�ើ ពាាក់់ផ្កា�យ
ា
៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ពាាក់់ផ្កា�យ
ា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុងរបបសាាធាារណ�

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ ដោ�ោយសាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិដែ�ល

រដ្ឋឋខ្មែ�ែរនឹឹងត្រូ�ូវយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលទាំំ�ងអស់់ ដូូចជាា

គ្រា�ាប់់ បែ�ក មាានរថក្រោះ��ះ� មាានទាាហាានធីីវគីី ទើ�ើប មឿ�ឿន

អង្គគទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបានយកទៅ�ៅទួួលម្រេ��ញ ទួួលតាាអន និិង

មឿ�ឿន រស់់នៅ�ៅមាានសភាាពលំំបាក មាានកាារទម្លាា�ក់់

ពិិភាាក្សា�ាជាាមួួ យនឹង
ឹ មិិត្តតរបស់់គាាត់់ពីរី នាាក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ��

គ្រូ�ូរបស់់ មឿ�ឿន ឈ្មោះ�ះ�� ស៊ីី� ម, សោ�ោម សុុវត្តិិ� , និិ ងគ្រូ�ូ៤ទៅ�ៅ៥

ទួួលជ័័យ ដែ�លមាានកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមឈ្មោះ�ះ��និិន

និិង ពុុត គឺឺជាាអ្ននកវាាយសម្លាា�ប់់ និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ប្រា�ក់់ សាាម៉េ�េត និិង ញិិន សាាម៉៉
ន ដើ�ើម្បីី�បន្តតកាារសិិក្សា�ា
ថ្នាា�ក់់ភាាសាាបាលីី នៅ�ៅឯរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ មឿ�ឿន បាន

សំំណាាងល្អអ មឿ�ឿន បាននិិយាាយប្រា�ប់់ ប្រ�ធាានភូូមិិថាា

ថ្នាា�ក់់ ទីី១នៅ�ៅវត្តតថាាន់់ ថ្នាា�ក់់ ទីី២នៅ�ៅវត្តតពយូូវង្សស និិង

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ មឿ�ឿន ត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំ�ង

ទៅ�ៅគង់់ នៅ�ៅវត្តតស្វាា�យពពែ� ហើ�ើយទៅ�ៅរៀ�ៀនភាាសាាបាលីី
ទីី៣នៅ�ៅវត្តតសុុរាាម្រឹ�ឹ ត។

បីីឆ្នាំំ�� ក្រោ��ោយមក នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីីៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចូូលមកដល់់ ហើ�ើយបានប្រ�កាាសឲ្យ�

ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ចេ�ញពីរាី ាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ មឿ�ឿន បាន

ចាាកចេ�ញជាាមួួ យនឹង
ឹ ហ្វូូ�ងមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀត
ដើ�ើម្បីី�វិិលត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់ស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើតវិិញ។ ហ្វូូ�ងមនុុស្សស

ជាាច្រើ�ើ�នបានចាាកចេ�ញស្រ�បពេ�លជាាមួួ យគ្នាា�ធ្វើ�ើ� ឲ្យ�

ភ្នំំ�ពេ�ញមាានសភាាពកកស្ទះះ�ណែ�នណាាន់់តាាន់់តាាប់់ ។
ក្រោ��ោយពីីប្រ�ជ្រៀ��ៀតគ្នាា�ចេ�ញពីីភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វមក
ផ្ទះះ� មឿ�ឿន បានឃើ�ើញសាាកសពទាាហាាន លន់់ នល់់ ជាា

ច្រើ�ើ�ននាាក់់ស្លាា�ប់់គរ ស្អុុ�យនៅ�ៅទន្លេ�េអ្នន កលឿ�ឿង។ បន្ទាា�ប់់

មកទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្ខំំ�ឲ្យ�គាាត់់បន្តតដំំណើ�ើររហូូត

ដល់់វត្តតក្រ�ចាាប់់ និិងបន្តតហួួសទៅ�ៅដល់់វត្តតពេ�ជ្ជីី�រតន៍៍ ក្នុុ�ង
រយៈៈពេ�ល១០ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយស្នាា�ក់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ នៅ�ៅវត្តតពេ�ជ្ជីី�

រតន៍៍ ព្រះ�ះសង្ឃឃដែ�លគង់់ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ឈ្មោះ�ះ�� ឌាាច បាន

ប្រើ��ើ មឿ�ឿន និិងព្រះ�ះសង្ឃឃជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតដែ�លបាន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

គាាត់់មិិ នបានធ្វើ�ើ�កាារងាារអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។

ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមគ៣ ដែ�លមាានប្រ�ធាានឈ្មោះ�ះ��

លន។ មឿ�ឿន មាានភាារកិិច្ចចលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធធភ្លឺឺ�ស្រែ�� និិងជីីក
ប្រ�ឡាាយទឹឹកពីីត្រ�បែ�កទៅ�ៅក្បា�ាលថ្ននល់ជ
់ ម្រៅ��ៅ២ម៉ែ�ែត្រ�។

នៅ�ៅរដូូវវស្សាា� មឿ�ឿន ត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅភ្ជួួ�រស្រែ��

ហើ�ើយដល់ខែ់ �ប្រ�មូូ លផលស្រូ�ូវ គាាត់់ត្រូ�វូ បានបញ្ជូូ� នឲ្យ�

ទៅ�ៅដឹឹកកណ្តាា�ប់់ ស្រូ�វូ ពីីស្រែ��យកទៅ�ៅទីីលាានស្រូ�ូវដើ�ើម្បីី�
ឲ្យ�អ្ននកនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បោ�កបែ�ន។ មឿ�ឿន បានធ្វើ�ើ�កាារបែ�បនេះ�ះ

រហូូតដល់ថ្ងៃ�
់ រំៃ ដោះំ �ះ�ឆ្នាំំ��១៩៧៩។ រីីឯអាាហាារហូូបចុក
ុ
វិិញ គឺឺគាាត់់ហូបតែ�បប
ូ
រតាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧៦ មក។

នៅ�ៅខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��១៩៧៨ មឿ�ឿន បានរៀ�ៀបកាារ
ជាាមួួ យនឹង
ឹ ភរិិយាារបស់់គាាត់់ឈ្មោះ�ះ�� កែ�វ សយ។ ក្នុុ�ង

ពេ�លរៀ�ៀបកាារ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ពិិធីរៀ�
ី ៀបកាារ

ឲ្យ�អ្នន កផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតសរុុ បទាំំ�ងអស់់មាាន១៨គូូ ក្នុុ�ង
ពេ�លតែ�មួួ យជាាមួួ យ មឿ�ឿន។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមតម្រូ�ូវឲ្យ�
យុុវជននិិងយុុវនាារីី អង្គុុ�យទល់់មុុខគ្នាា�រួួចប្រ�កាាសជាាគូូ
ស្រ�ករ ហើ�ើយគូូស្រ�ករនីីមួួយៗត្រូ�ូវឡើ�ើងចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិងប្តេ�េជ្ញាា�ថាាស្រ�ឡាាញ់់គ្នាា�អស់់មួួយជីីវិិត។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

គាាត់់បែ�រជាាអាាណិិត និិងមិិនចង់់ ធ្វើ�ើ�អ្នន កទាំំ�ងនោះ�ះ�វិិញ។

មឿ�ឿន និិងប្រ�ពន្ធធ ត្រូ�ូវបានកត់់ឈ្មោះ�ះ��ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅខេ�ត្តត

មកផ្ទះះ�រៀ�ៀងខ្លួួ�នវិិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ជាាជនខ្លះះ�មាានកាារមិិន

រៀ�ៀបកាារបាន៧ខែ� នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ដដែ�ល
ពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារប្រ�ពន្ធធរបស់់ មឿ�ឿន ចេះ�ះ

ត្បា�ាញក្រ�មាា ទើ�ើបប្រ�ធាានភូូមិិទុុក មឿ�ឿន និិងភរិិយាានៅ�ៅ

ភូូមិិសិិន។ គាាត់់ទាំំ�ងពីីរត្រូ�ូវបានផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រទីីកន្លែ�ែងពីី

ខាាងត្បូូ� ងភូូមិិក្រូ�ច
ូ ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�អ្ននកដែ�លបាន
ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅពោ�ោធិ៍៍សាាត់់។

ក្រោ��ោយមក មឿ�ឿន និិងភរិិយាា ត្រូ�ូវខ្មែ�ែរក្រ�ហមផ្លាា�ស់់

ឲ្យ�ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ក្រ�ចាាប់់ ។ នៅ�ៅទីី នោះ�ះ� គាាត់់ឃើ�ើញ
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សមកពីី
ស្រុ�ុកផ្សេ�េងៗ កំំពុង
ុ តែ�ឆ្លលងទូូកហើ�ើយកម្លាំំ��ងរណសិិរ្ស�

រំំដោះ�ះ�ជាាតិិកម្ពុុ�ជាាបានវាាយចូូលមកកាាន់់តែ�កៀ�ៀក។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួ យយប់់ ប្រ�ជាាជនបានឆ្លលងទូូកទៅ�ៅដល់់
ប្រា�ស្នាា� ដែ�លជាាកន្លែ�ែងដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយសម្លាា�ប់់

មនុុស្សស។ កងទ័័ពរណសិិរ្ស�សង្រ្គោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាាមក
ដល់់ កំំ ពង់់ សឹឹ ង និិង អ្នន ក លឿ�ឿង បានបាញ់់ កាំំ�ភ្លើ�ើ� ង
ឡើ�ើងលើ�ើធ្វើ�ើ�ជាាសញ្ញាាឲ្យ�ប្រ�ជាាជនត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�វិិញ។

ប្រ�ជាាជន រួួ មជាាមួួ យ មឿ�ឿន សប្បា�ាយចិិត្តតណាាស់់ រួួ ច
បររទះះដឹឹកប្រ�ពន្ធធវិិលមកផ្ទះះ�វិិញ។ មឿ�ឿន ទៅ�ៅប្រ�មូូ ល
ស្រូ�ូវ អង្កករ អំំ បិិ ល ប្រ�ហុុក ស្កករ ចែ�កគ្នាា�។

ពីីរខែ�ក្រោ��ោយមក នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ របស់់ មឿ�ឿន បាន
រៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ពិិធីកា
ី ាត់់ទោ�ោសកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�ល

បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ មកលើ�ើប្រ�ជាាជន ដោ�ោយឲ្យ�
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងនោះ�ះ�ឈរនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុ ខ

ប្រ�ជាាជន និិងឲ្យ�និិយាាយពាាក្យយសុំំ�ទោ�ោសទៅ�ៅកាាន់់
ប្រ�ជាាជន ព្រ�មទាំំ�ងនិិយាាយពីីទោ�ោសកំំហុសដែ
ុ
�លខ្លួួ�ន
បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតពីីមុុនមក និិងសុំំ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនលើ�ើកលែ�ង
ទោ�ោស។ ប្រ�ជាាជនខ្លះះ�បានជេ�រ ប្រ�ជាាជនខ្លះះ�មិិនចង់់

ស្តាា�ប់់ នូវូ ពាាក្យយសុំំ�ទោ�ោសរបស់់កម្មមភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម

នោះ�ះ�ទេ� និិងចង់់ ចូូលទៅ�ៅវាាយកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�សងសឹឹង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបានហាាមឃាាត់់ដោ�ោយ

មេ�ភូូមិិ មេ�ឃុំំ� ដែ�លទើ�ើបតែ�តែ�ងតាំំ�ងថ្មីី�ៗ។ រីីឯ មឿ�ឿន

ក៏៏មាានវត្តតមាាននៅ�ៅកន្លែ�ែងកាាត់់ទោ�ោសដែ�រ។ ដំំបូូងគាាត់់
ខឹឹងកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមនោះ�ះ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចុុងក្រោ��ោយ
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បន្ទាា�ប់់ ពីីកាាត់់ទោ�ោសហើ�ើយ ប្រ�ជាាជននាំំ�គ្នាា�វិិលត្រ�ឡប់់

សុុខចិិត្តតទេ� ក៏៏កាាន់់កាំំ�បិិតទៅ�ៅគំំរាាមអតីីតកម្មាា�ភិិបាលឲ្យ�

លត់់ជង្គគង់់ សូមអភ័័យទោ
ូ
�ោស។ កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិដដែ�ល ខ្លះះ�ក៏៏រត់់ចេ�ញពីភូ
ី ូមិិ ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ច

ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិធ្វើ�ើ� បាបនិិងសម្លាា�ប់់ ដើ�ើ ម្បីី�
សងសឹឹក។ ក្រោ��ោយមក ប្រ�ជាាជនមាានសិិទ្ធិិ�សេ�រីភា
ី ាព

ឡើ�ើងវិិញ ដោ�ោយអ្នន កខ្លះះ�ប្រ�កបរបររកស៊ីី� អ្នន កខ្លះះ�ធ្វើ�ើ�
ស្រែ�� ចំំណែ�ក មឿ�ឿន ត្រូ�ូវបានរដ្ឋឋអំំណាាចលើ�ើកឲ្យ�ធ្វើ�ើ�

ជាាប្រ�ធាានភូូមិិតាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧៩ មករហូូតដល់់ឆ្នាំំ��
១៩៩៥ ទើ�ើបគាាត់់លាាឈប់់ ពីីកាារងាារប្រ�ធាានភូូមិិ
ហើ�ើយមកធ្វើ�ើ�ជាាអាាចាារ្យ�វត្តតរហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្ន។
ន

សេ�ក ឈន
សេ�ក ឈន អាាយុុ៦៦ រស់់នៅ�ៅភូូមិិអង្គគ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ នៅ�ៅវ័័យកុុមាារភាាព

ឈន ចូូលសិិក្សា�ានៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា ព្រៃ�ៃម្លុុ� ង។
គាាត់់បានរៀ�ៀនសូូត្រ�ដល់់ត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី៨ចាាស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើត ហើ�ើយបានបន្តតកាារសិិក្សា�ានៅ�ៅ
សាាលាាបឋមសិិក្សា�ាបឹឹ ងកេ�ងកង ក្នុុ�ងក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញទៀ�ៀត

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២។ គាាត់់បានរៀ�ៀនដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី៥ចាាស់់។
ក្រៅ��ៅពីីកាារសិិក្សា�ា ឈន បានប្រ�កបរបរធាាក់់ស៊ីី�ក្លូូ�ដើ�ើម្បីី�

រកចំំណូូលចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នជីីវិិតក្នុុ�ងពេ�លរៀ�ៀនសូូត្រ�។ ឈន
បានប្រា�ប់់ ថាា នៅ�ៅទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញក៏៏មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់

ដែ�រ។ ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលជ័័យជម្នះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៧
ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ឈន ត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យ�ចាាកចេ�ញ

ពីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតឯភូូមិិអង្គគវិិញ។
មកដល់់វត្តតក្រ�ចាាប់់ ឈន ត្រូ�ូវអង្គគកាារចាាប់់ និិងឃុំំ�ខ្លួួ�ន

អស់់រយៈៈពេ�ល៩ខែ� ដោ�ោយសាារតែ�ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់
គាាត់់មាានជាាប់់ ពាាក់់ ព័័ន្ធធជាាមួួ យរដ្ឋឋកាារ លន់់ នល់់។
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសន្តិិសុ
� ុខបានប្រើ��ើ

ឈន ឲ្យ�សែ�ងគ្រា�ាប់់ ជីីកសន្តតរនៅ�ៅព្រៃ�ៃក្ដួួ�ច ជីីករណ្ដៅ�ៅ�
ដាំំ�ដើ�ើមចេ�ក លើ�ើកទំំនប់់ រាំំ�ងកូូនសត្វវសម្រា�ាប់់ ស្តុុ�កទឹឹក
ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ស្រោ��ោចដំំណាំំ� និិងច្រូ�ូតស្រូ�ូវ។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

វឹឹក ហោ�
វឹឹក ហោ�ោ អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិពញាាកើ�ើត ឃុំំ�

ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ នៅ�ៅពេ�ល
ក្រុ�ុ មកាារងាាររបស់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ទៅ�ៅដល់់ផ្ទះះ�របស់់ ហោ�ោ, ហោ�ោ បានចេ�ញមកទទួួល

ស្វាា�គមន៍៍ក្រុ�ុមកាារងាារដោ�ោយទឹឹកមុុ ខញញឹឹមញញែ�ម
និិងរួួ សរាាយរាាក់់ទាាក់់។ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់ ហោ�ោ និិង
ហោ�ោ បានអញ្ជើ�ើ�ញក្រុ�ុ មកាារងាារឲ្យ�ចូូ ល ទៅ�ៅអង្គុុ�យ
សេ�ក ឈន អាាយុុ៦៦ រស់់នៅ�ៅភូូមិិ អង្គគ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក

ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្ទទមប្រ�ក់់ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�តមួួ យ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅខាាងមុុ ខ
ផ្ទះះ�របស់់គាាត់់។ នៅ�ៅខាាងមុុ ខខ្ទទមរបស់់ ហោ�ោ មាានវាាល

ស្រែ�� និិងស្រូ�ូវទុំំ� លាាតសន្ធឹឹ�ងដាាច់់កន្ទុុ�យភ្នែ�ែកលាាយ

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

ជាាមួួ យនឹង
ឹ ខ្យយល់់បក់់ល្វើ�ើ�យៗចូូលមកក្រោ��ោមខ្ទទមដំំបូូល

នៅ�ៅខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ឈន និិងបុុ រសៗជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត
ត្រូ�ូវបានអង្គគកាាររៀ�ៀបកាារឲ្យ� ដែ�លកម្មមវិិធីីនៃ�កាាររៀ�ៀប

ប្រ�ក់់ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�តផងនោះ�ះ� ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មាាន

អាារម្មមណ៍៍ ស្រ�ស់ស្រា�
់
ាយ និិងរីីករាាយក្នុុ�ងកាារស្តាា�ប់់ រឿ�ឿង

រ៉ាា
� វក៏៏ ដូូចជាាបទពសោ�ោធន៍៍រ បស់់ គាាត់់ដែ�លបានជួួ ប

ប្រ�ទះះនិិងឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ហោ�ោ និិយាាយ
កាារនេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅប៉ែ�ែ
កខាាងក្រោ��ោយវត្តតព្រៃ�ៃ
ម្លុុ�ង។ ក្រោ��ោយរៀ�ៀបកាារ ឈន ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឲ្យ�

រៀ�ៀបរាាប់់ ថាា បច្ចុុ�ប្បបន្ននត្រ�ចៀ�ៀករបស់់គាាត់់ស្តាា�ប់់មិិ នសូូវ

ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់កាារដ្ឋាា�នកាារងាារវិិញ ដែ�លលើ�ើកនេះ�ះ

ហោ�ោ បន្តតថាានៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាារៀ�ៀងរាាល់់

រស់់ នៅ�ៅជាាមួួ យ ប្រ�ពន្ធធត្រឹ�ឹ មតែ� ៣ថ្ងៃ�ៃ និិងតម្រូ�ូ វ ឲ្យ�

គាាត់់ត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�សែ�ងយោ�ោធាា
របួួ សនៅ�ៅឯសមរភូូមិិមុុខ ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងជាាប់់ នឹង
ឹ
ព្រំ�ំប្រ�ទល់់វៀ�ៀតណាាម។

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ឈន ត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យ�ចាាកចេ�ញ

ឮទេ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ��ចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ។

ថ្ងៃ�ៃ គាាត់់រស់់ទាំំ�ងមាានភាាពភ័័យខ្លាា�ចព្រោះ��ះ�គាាត់់ជាា

ប្រ�ជាាជនត្រៀ��ៀម មិិនដឹឹងថាាថ្ងៃ�ៃណាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមយក

គាាត់់ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ទេ�។ គាាត់់ស្ទើ�ើ�រតែ�បាត់់បង់់ស្មាា�រតីីនៅ�ៅ

ពីីស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើត ទៅ�ៅនៅ�ៅត្រ�ពាំំ�ងប្រ�បូូ សស្ថិិតក្នុុ�
� ងស្រុ�ុក

ព្រះ�ះស្ដេ�េច ជាាទីីកន្លែ�ែងដែ�លគាាត់់បានឃើ�ើញវត្តតមាាន
របស់់កងទ័័ពរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាា

និិងកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� និិងបានទទួួលកាារ

ណែ�នាំំ�ឲ្យ�វិិលត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់ស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើតវិិញ។ ឈន
និិងប្រ�ជាាជនដទៃ�ទៀ�ៀតបានធ្វើ�ើ�ដំំ ណើ�ើ រវិិលត្រ�ឡប់់

មកកាាន់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ។ ក្នុុ�ងពេ�លជួួប

ជាាមួួ យក្រុ�មកា
ុ ារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង
ឈន បានរំំឭកថាា គាាត់់មាានជំំងឺឺប្រ�ចាំំ�កាាយ (ជំំងឺឺ

សេ�ក ឈន អាាយុុ៦៦ រស់់នៅ�ៅភូូមិិ អង្គគ ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុក

កាារហួួសកម្លាំំ��ងក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

កាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។

សន្លាា�ក់់) រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
គឺឺបណ្តាា�លមកពីីធ្វើ�ើ�

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

កំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង កំំពុុងផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍៍ដល់ក្រុ�
់ ម
ុ

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ពេ�លដែ�លគាាត់់បានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់នឹង
ឹ ភ្នែ�ែកនូូវទិិដ្ឋឋភាាព

អាំំ�ងហូូបជាាមួួ យនឹង
ឹ មនុុស្សស១១នាាក់់នោះ�ះ�។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

នៅ�ៅទួួលតាាអន។ គាាត់់មិិ នហ៊ាា�នត្អូូ�ញត្អែ�ែរជាាមួួ យកាារងាារ

ហោ�ោ បានត្រ�ឡប់់ មកធ្វើ�ើ�ស្រែ��នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិវិិញ។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបណ្តើ�ើ� រមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់

ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ។ គាាត់់ខំប្រឹំ �ឹ ងធ្វើ�ើ�កាារ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�តែ�បានរស់់ជីវិិត
ី ។ ហោ�ោ គឺឺជាាកូូនកសិិករក្រី�ីក្រ�

ម្នាា�ក់់ ដែ�លមិិនបានទទួួលឱកាាសសិិក្សា�ាទេ�។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��
១៩៧០ ដោ�ោយសាារតែ�នៅ�ៅបរិិវេ�ណផ្ទះះ�របស់់ ហោ�ោ មាានព្រៃ�ៃ

១៩៧៧ នៅ�ៅពេ�លដែ�លប្រ�មូូ លផលពោ�ោតរួួ ចរាាល់់
នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ហោ�ោ បានរៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធ
ឈ្មោះ�ះ�� ព្រំ�ំ ខិិន ដែ�លជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនកុុ មាារតាាមកាារ
ចាាត់់ចែ�ងរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩

ពេ�លសភាាពកាារណ៍៍ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមក
ស្តុុកច្រើ�ើ�ន
ទើ�ើ
បទាាហាានធីីវគីីចូូល
មកអុុកឡុ
ក
ហើ�ើ
យ
�
ុ
ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ បានកៀ�ៀរប្រ�ជាាជនរួួ មជាាមួួ យនឹង
ឹ
ម្យ៉ា�ា
�ងទៀ�ៀតមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នូូវកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅ
គ្រួ�ួសាាររបស់់ ហោ�ោ ឲ្យ�ទៅ�ៅស្រុ�ុកព្រះ�ះស្តេ�េចដោ�ោយប្រា�ប់់
ក្នុុ�ងភូូមិិ បាន ហោ�ោ និិងគ្រួ�ួសាារបានសម្រេ��ចចិិត្តតចាាកចេ�ញ
ហេ�តុុផលថាា ឥឡូវខ្មាំំ��ងបានចូូ
លមកហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើង
ូ
ពីីផ្ទះះ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ពញាាកើ�ើត ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុក
ត្រូ�ូវតែ�ដកថយជាាប្រ�ញាាប់់ ទុុកឲ្យ�កងទ័័ពនៅ�ៅតតាំំ�ងគ្នាា�
កំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងវិិញ។ មិិនដូូចកាារគិិតឡើ�ើយ
ទៅ�ៅ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ស្រុ�ុកព្រះ�ះស្តេ�េច ប្រ�ជាាជនបាន
កាារមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិពញាាកើ�ើតមិិនសូូវខុុសប្លែ�ែកពីីភូមិិ
ូ
ស្រែ��កថាាអាាពតបែ�កហើ�ើយ។ ឮសូូរដូូច្នេះ�ះ� ហោ�ោ មាាន
ប្រ�ច្រ�ត់់ទេ� កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក និិង វត្តតមាានទាាហាាន
កាារត្រេ�េកអរណាាស់់ ហើ�ើយប្រ�ញាាប់់ ប្រ�ញាាល់់ត្រ�ឡប់់
ធីីវគីីនៅ�ៅតែ�មាានស្ទើ�ើ�រតែ�ពេ�ញក្នុុ�ងភូូមិិពញាាកើ�ើត។
មកស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើតវិិញ។ ហោ�ោ ទៅ�ៅប្រ�មូូ លស្រូ�ូវអង្កករ
គ្រា�ាប់់ បែ�កដែ�លត្រូ�ូវបានទម្លាា�ក់់ ដោ�ោយអាាមេ�រិិក
ចាានឆ្នាំំ��ងយកទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ ។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក
ធ្វើ�ើ�ឲ្យ� ហោ�ោ និិងគ្រួ�ួសាាររត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅរកតំំបន់ ់
ប្រ�ជាាជនមាានសិិទ្ធិិ�សេ�រីភា
ី ាពឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយប្រ�កប
សុុវត្ថិិ�ភាាពជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែងទៀ�ៀត។ មាាន់់ ទាា ជ្រូ�ូក គោ�ោ ក្រ�បីី
របររៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ចំំណែ�ក ហោ�ោ បានធ្វើ�ើ�ស្រែ��រហូូតមកដល់់
ដែ�ល ហោ�ោ ខំំចិិ ញ្ចឹឹ�មត្រូ�ូវទាាហាានធីីវគីីចាាប់់យកទៅ�ៅអស់់។
បច្ចុុ�ប្បបន្នន។
ហោ�ោ ត្រ�ឡប់់ មកនៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៤ នៅ�ៅពេ�ល
កងទ័័ពធីីវគីី និិងយៀ�ៀកកុុ ង បានចាាកចេ�ញពីីទឹឹកដីី
កម្ពុុ�ជាាអស់់។

វឹឹក រី ីម

ជម្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ របស់់ ហោ�ោ បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម

កើ�ើត ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

កាារងាារដំំបូូងសម្រា�ាប់់ គាាត់់ គឺឺភ្ជួួ�រស្រែ��១ហិិកតាា ក្នុុ�ង

សិិក្សា�ាពេ�ជ្ជីី�រតន៍៍។ គាាត់់បានរៀ�ៀនពីីថ្នាា�ក់់ទីី១២ ដល់់ថ្នាា�ក់់

កំំណត់នោះ�ះ
់ �គាាត់់នឹង
ឹ ត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅជួួយដក

ច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិពេ�ជ្ជីី�រតន៍៍ និិងមាានកាារ

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលជ័័យ

វឹឹក រីីម ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិពញាា

រៀ�ៀបចំំ រ ចនាាសម្ព័័� ន្ធធកាារងាារសម្រា�ាប់់ ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�។

នៅ�ៅអាាយុុ៩ឆ្នាំំ�� រីីម បានចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋម

មួួ យថ្ងៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លគាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារងាារលឿ�ឿនជាាងកាារ

ទីី៩ ទើ�ើបឈប់់ដោ�ោយសាារតែ�មាានសង្គ្រា�ា�មកើ�ើតឡើ�ង
ើ

ស្ទួួ�ង លើ�ើកដីី លើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ�� និិងឃ្វាា�លគោ�ោក្រ�បីី នៅ�ៅរដូូវ

វស្សាា�។ រីីឯរដូូ វប្រាំ�ំ ប្រ�ធាានសហរណ៍៍របស់់ ហោ�ោ ឈ្មោះ�ះ��

ស្រី�ី ឈុំំ� បានចាាត់់តាំំ� ងគាាត់់ឲ្យ�ទៅ�ៅស្តាា�រត្រ�ពាំំ� ងនៅ�ៅជិិ តៗ
ភូូមិិ ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦ ហោ�ោ បានទៅ�ៅដាំំ�ពោ�ោតនៅ�ៅពាាម
ជរ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ហោ�ោ បានទទួួលកាារពិិន័័យម្តតង គឺឺឈរ

ជើ�ើងមួួ យជាាមួួ យនឹង
ឹ មនុុស្សស១១នាាក់់ទៀ�ៀត តាំំ�ងពីីល្ងាា�ច
រហូូតដល់ម៉ោ�ោ�
់
ង១២យប់់ ដោ�ោយសាារគាាត់់ចាាប់់ កង្កែ�ែប
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រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនាារីីម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ប្រា�ក់់ អ៊ីី� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូមិិពញាាកើ�ើត។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ក៏៏ដូចជា
ូ ាគ្រួ�ួសាារ

រីីម បានរត់់ ចេ�ញពីី ផ្ទះះ�រាាល់់ ពេ�លដែ�លឃើ�ើ ញមាាន

វត្តតមាានកងទ័័ព ធីីវគីី ចូូលមកម្ដដងៗ។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីី
ឆ្នាំំ��១៩៧៥ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៨ រីីម ត្រូ�ូវអង្គគកាារ
ចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ភ្ជួួ�រស្រែ��, ឃ្វាា�លក្រ�បីី , ដកសំំណាាប សែ�ង
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កងទ័័ពរបួួ ស ឬស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសមរភូូមិិមុុខ និិងធ្វើ�ើ�
ចម្កាា�រ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ រឹឹម និិងអ្នន កឯទៀ�ៀត ត្រូ�ូវ

អង្គគកាាររៀ�ៀបចំំជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅភាាគខាាងលិិចប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានបញ្ឈឈប់់ ដំណើ�
ំ ើ រនៅ�ៅពេ�លកងទ័័ពស្ម័័គ្រ� �
ចិិត្តតវៀ�ៀតណាាមបានចូូលមកដល់់ពេ�លដែ�លគាាត់់និិង

ប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដល់់អ្ននកលឿ�ឿង។ នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ��១៩៩២ រីីម ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាមេ�ភូូមិិ

រយៈៈ១០ឆ្នាំំ�� ទើ�ើបគាាត់់ឈប់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ រីីម មាានកូូន១០
នាាក់់ ស្រី�ី៦នាាក់់ ហើ�ើយគាាត់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកូូនស្រី�ីពៅ�ៅ
របស់់គាាត់់។

វឹឹក រីីម អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ពញាាកើ�ើត

ឃុំំ�ជាាងដែ�ក ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

រូូបភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់
ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារខេ�ត្តតតាកែ�វ
កាន់់ សុុ ភាព, សៀ�ៀង កញ្ញាា , មឿ�ឿន ហាច, ង៉ាាន់់ វីីន និិង ជីីមសុុ ខគា
ម៉ែ�ែន ខេ�ម

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ម៉ែ�ែ
ន ខេ�ម ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៥៩ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��មាាន
ឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ម៉ែ�ែ
ន ហ៊ីី�ម និិង ម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� តឹឹង ណែ�ម។
ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តសរុុ ប៨នាាក់់ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាាន
ស្រី�ី៣នាាក់់ និិងប្រុ�ុស៥នាាក់់ ។ ខ្ញុំំ��មាានស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើត

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមហាាសេ�នាា ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តត
តាាកែ�វ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨២ ខ្ញុំំបានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ
យ
��
នាារីីម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� សោ�ោម សៀ�ៀង ព្រ�មទាំំ�ងមាានកូូ ន
ចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ ប្រុ�ុស១ និិងកូូនស្រី�ី២នាាក់់។

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧០ ដល់់ ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ប្រ�ទេ�ស
យើ�ើងកំំពុុងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពចលាាចល និិងមាានកាារ

បាតុុកម្មមជាាញឹឹកញាាប់់ ជាាហេ�តុុមិិ នអាាចឲ្យ�សិិស្សសរៀ�ៀន
បានជាាប់់ លាាប់់ ។ ប្រ�ជាាជនពិិបាកក្នុុ�ងកាារប្រ�កបរបរ

រកស៊ីី�។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតូូចនៅ�ៅឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិ នសូូវ
ដឹឹងអំំ ពីីបាតុុកម្មមនោះ�ះ�ប៉ុុ�ន្មាា�នទេ�។ ខ្ញុំំបានត្រឹ�ឹ
មតែ�ដឹង
ឹ ថាា
��
ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមនៅ�ៅផ្សា�ារអង្គគតាាសោ�ោម និិងផ្សា�ារ
តាាកែ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមាានកាំំ�ភ្លើ�ើ�ង ឬអាាវុុ ធដែ�លបង្កកជាាគ្រោះ��ះ�

ថ្នាា�ក់់ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រទេ�។ ប្រ�ជាាជនខ្លះះ�ទៀ�ៀតដើ�ើរដោ�ោយថ្មើ�ើ�រជើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅចូូលរួួ មធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មម។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្មេ�េង
មិិនហ៊ាា�នចេ�ញទៅ�ៅណាាទេ� គឺឺ នៅ�ៅសម្ងំំ�តែ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�។
ក្រោ��ោយមក មាានកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�រវាាងកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកងទ័័ព លន់់ នល់់ និិងមាានកាារបាន

បាញ់់ផ្លោ�ោ�ងដាាក់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនជាា
ច្រើ�ើ�នស្លាា�ប់់ និិងរងរបួួ ស។

ម៉ែ�ែន ខេ�ម អាាយុុ៥៩ឆ្នាំ�ំ ។
� ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បន្ទាា�ប់់ មកកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានទទួួលជ័័យជម្នះះ�
លើ�ើកងទ័័ព លន់់់� នល់់ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��
១៩៧៥។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនមកពីីទីី
ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅតាាមទីីជនបទ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានបែ�ងចែ�កប្រ�ជាាជនទៅ�ៅតាាមកងនីីមួួយៗ មាាន

ដូូចជាា កងនាារីី កងកុុមាារ កងពិិសេ�ស និិងដើ�ើម្បីី�ងាាយ
ស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ប្រ�ជាាជន

ហូូបបាយរួួ មតាាមកងរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន

ត្រូ�ូវបានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារធ្វើ�ើ�កាារហួួសកម្លាំំ��ង មិិនមាាន
ពេ�លសម្រា�ាក និិងកាារសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារអាាណិិត
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អាាសូូរពីីយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមចាាត់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុ មាារ និិងឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរែ�ក
ដីីដំបូ
ំ ូ កយកទៅ�ៅចាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រែ��។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ខ្ញុំ��ំ
ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារច្រើ�ើ�នហួួសកម្លាំំ��ង ចំំណែ�កឯកាារហូូបចុក
ុ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមឲ្យ�ហូូបតែ�បបររាាវជាាមួួ យសម្លលត្រ�កួួន និិងសម្លល

ព្រ�លឹឹតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបំំ បែ�កឪពុុកម្តាា�យ

បងប្អូូ�នខ្ញុំំ��មិិ នឲ្យ�រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យគ្នាា�ទេ�។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ចាាត់់តាំំ�ងគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមកងផ្សេ�េងៗ។
��
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៧ មីី ងរបស់់ខ្ញុំ��ដែំ �លមាានប្តីី�ធ្វើ�ើ�ជាា

យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានបញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់
នៅ�ៅខេ�ត្តត
��

ស្វាា�យរៀ�ៀង។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��អាាចហូូបចុុកគ្រា�ាប់់ គ្រា�ាន់់
ហើ�ើយកាារងាារក៏៏ មិិ នធ្ងងន់់ធ្ងងរដែ�រ គឺឺ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំ��

សោ�ោម សៀ�ៀង (ខាាងស្តាំំ��) អាាយុុ៥៧ឆ្នាំ�ំ � រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

មហាាសេ�នាា ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារ)

យាាមឃ្លាំំ��ង។ រហូូតដល់ឆ្នាំំ��
់ ១៩៧៩ មាានព្រឹ�ឹត្តិកា
�ិ ារណ៍៍

រថក្រោះ��ះ�កិិន និិងម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតបានបាត់់ខ្លួួ�ន។ ម្តាា�យខ្ញុំំ��នៅ�ៅ

បានវាាយចូូលមកដើ�ើម្បីី�ផ្តួួ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅ

និិងកូូ នប្រុ�ុសត្រូ�ូវស្លាា�ប់់ បែ�បនេះ�ះ គាាត់់ឈឺឺចាាប់់ និិង

ចលាាចលកើ�ើតឡើ�ង
ើ ដោ�ោយសាារមាានកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម
ពេ�លនោះ�ះ�មាានកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមករវាាង

កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម និិងកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លបង្កករ
ឲ្យ�មាានកាារស្លាា�ប់់ ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ។

ជាាចុុងក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមត្រួ�ួវបានផ្តួួ�លរលំំ

ពេ�លនោះ�ះ�កំំពុុងតែ�ពរពោះ�ះ�ប្អូូ�នខ្ញុំំ�� ក្រោ��ោយពីីដឹង
ឹ ថាាប្តីី�

ពិិបាកចិិត្តតយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង។ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបានចាាត់់ខ្ញុំឲ្យ�ចូូ
លធ្វើ�ើ�
��ំ
កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ ហើ�ើយខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វូ រស់់នៅ�ៅបែ�កពីីម្តាា�យ

និិងប្អូូ�ន។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ខ្ញុំឲ្យ�ទៅ�ៅរែ�កដីី
ខ្ញុំំ��មាាន
��ំ
អាារម្មមណ៍៍ ថាាហត់់ហេ�វអស់់កម្លាំំ��ងយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង។ មាានថ្ងៃ�ៃ

កំំណើ�ើតនៅ�ៅខេ�ត្តតតាាកែ�វវិិញ។ ជាាសំំណាាង សមាាជិិក

មួួ យដោ�ោយសាារតែ�ហេ�វខ្លាំំ��ងពេ�ក ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅលួួចបាយពីី
ប្រ�ជាាជនហូូប។ មិិត្តតភក្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកងបាននិិយាាយថាា

រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�។
ៃ

ច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនឲ្យ�ស៊ីី�បាយឆ្អែ�ែត។ ពេ�លនោះ�ះ�ប្រ�ធាានក្រុ�ុម

ហើ�ើយខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ ត្រ�ឡប់់ ពីី ស្វាា�យរៀ�ៀងមករស់់ នៅ�ៅស្រុ�ុ ក

គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��មិិ
ំ នមាានស្លាា�ប់់ ឬក៏៏បាត់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��
បានបន្តតកាារសិិក្សា�ាដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី៨ និិងមាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ

សោ�ម សៀ�ៀង

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� សោ�ោម សៀ�ៀង អាាយុុ៥៧ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងភូូមិិមហាាសេ�នាា ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

ខ្ញុំំបានបាត់់
បង់់ឪពុុក និិងបងប្រុ�ុសបង្កើ�ើ�ត២នាាក់់។ កាារ
��
ព្រា�ាត់់ប្រា�ស់់នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ចងចាំំ�មិិនភ្លេ�េចទេ�។ កងទ័័ព
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាប់់ ឪពុុកខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកពាាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ប្រ�យ័័ត្ននអង្គគកាារឃើ�ើញ។ ខ្ញុំំបានតបទៅ�ៅអ្នន
កទាំំ�ងថាា
��
ឃើ�ើញក៏៏ឃើ�ើញទៅ�ៅព្រោះ��ះ�អង្គគកាារប្រើ��ើ អញឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារ
បានស្តាា�ប់់ឮ ក៏៏បម្រុ�ង
ុ រាាយកាារណ៍៍ទៅ�ៅថ្នាា�ក់់លើ�ើ ឲ្យ�យកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

សម្លាា�ប់់ ចោ�ោលហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំណាាងល្អអអ៊ំំ�ប្រុ�ុសម្នាា�ក់់ បាន
ជួួយនិិយាាយជាាមួួ យប្រ�ធាានថាា កុំំ�ទៅ�ៅឲ្យ�វែ�ងឆ្ងាា�យអីី

អាាណិិ តគ្នាា� គឺឺគ្នាា�នៅ�ៅក្មេ�េងនិិ យាាយមិិនចេះ�ះគិិ តចឹឹ ងហើ�ើ យ។
ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វប្រ�ធាានកងលើ�ើកលែ�ងឲ្យ�មាានជីីវិិតរស់់
បន្តតទៀ�ៀតរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
ឯង។

ដែ�លខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចោ�ោទថាា ជាាទាាហាានពីីសម័័យ លន់់ នល់់

ស៊៊ន លីី

ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�គឺឺខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានសម្លាា�ប់់ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ

ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ លីី និិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ពីជី
ី វិិតដែ
ី
�លបាឆ្លលង

ដើ�ើម្បីី�យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្នន ក

ស៊៊ន លីី រស់់នៅ�ៅភូូមិិអណ្ដូូ� ងថ្មម ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់

ដែ�រ។ ចំំណែ�កបងប្រុ�ុសខ្ញុំ��ម្នាា�ក់
ំ
់បានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារ

កាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លប្រ�ទេ�សស្ថិិ�ត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ភៅ�ៅធ្វើ�ើ�គុុយទាាវឲ្យ�ហូូប ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមិិនទាាន់់បានធ្វើ�ើ�ផង ស្រា�ាប់់

តែ�ប្រ�ជាាជនផ្អើ�ើ�លឆោ�ោឡោ�ោរត់់ចេ�ញអស់។
់ ខ្ញុំំ��មិិ នដឹឹងថាា

មាានមន្ទីី� រសន្តិិ�សុុខទេ� ប៉ុុ
�ន្ដែ�ែខ្ញុំំ�� បានឃើ�ើញខ្មែ�ែរក្រ�ហមយក
មនុុស្សសទៅ�ៅវាាយចោ�ោល ហើ�ើយជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�វេ�លាា
ៃ
ម៉ោ�ោ�ងនៅ�ៅ៤ល្ងាា�ច

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� មចាាក់់ មេ�ក្រូ�ូ

ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនឮសម្រែ�ែករបស់់អ្ននកទោ�ោសពេ�ល
ដែ�លខ្លួួ�នវាាយសម្លាា�ប់់ ឬធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម។ មាានថ្ងៃ�ៃមួួយ
សោ�ោម សៀ�ៀង (ខាាងស្តាំំ��) អាាយុុ៥៧ឆ្នាំ�ំ � រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

មហាាសេ�នាា ឃុំំ�គុុស ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នោះ�ះ� ខ្ញុំំបានប្រ�ទះះឃើ�ើ
ញកាារវាាយសម្លាា�ប់់ មនុស្ស
ុ ស នៅ�ៅ
��

ពេ�លដែ�លខ្ញុំំរត់់
�� ទៅ�ៅលេ�ង ម្ដាា�យនៅ�ៅឯភូូមិិ ។ ខ្ញុំំបានឮ
��
សំំឡេ�ងសម្រែ�ែកក៏៏បានលបលួួចមើ�ើល ហើ�ើ យឃើ�ើញខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមសម្លាា�ប់់មនុស្ស
ុ សជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់។ ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ភិិត

ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ ប៉ុុ�ល ពត ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បានចាាត់់ឲ្យ�

ភ័័យ ខ្ញុំំបានទៅ�ៅបា្រ�ប់់
ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ ពេ�លនោះ�ះ� ឪពុុក
��
របស់់ខ្ញុំបានយកដៃ�ខ្ទទប់់
មាាត់់ខ្ញុំ��ំ ហើ�ើយនិិយាាយប្រា�ប់់ ថាា
��ំ

គោ�ោ និិ ងទៅ�ៅស្ទូូងស្រូ�ូ
វ។ ខ្ញុំំ�� មិិនចេះ�ះស្ទូូងស្រូ�ូ
វឡើ�ើ យដូូច្នេះ�ះ�
�
�

ចងចាំំ�ជាាងគេ� គឺឺខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ស្ដី្រ�រ�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�

ចូូលក្នុុ�ងកងកុុមាារ។ មេ�កងកុុមាារប្រើ��ើ ខ្ញុំឲ្យ�រើ�ើ
សអាាចម៍៍
��ំ

មេ�កងបានសែ�ងខ្ញុំំទម្លាា
��
�ក់់ចូូលក្នុុងថ្លុុ
ហើ�ើ យ
� កអាាចម៍៍ក្រ�បីី
�
វាាយខ្ញុំំ�� ថែ�មទៀ�ៀត។ នៅ�ៅរដូូវស្រូ�ូ វទុំំ� មេ�កងប្រើ��ើ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ច្រូ�ូ ត
ពីីព្រឹ�ឹករហូូតទល់់យប់់។ ពេ�លច្រូ�ូតស្រូ�ូ វរួួច មេ�កងបញ្ជាា

ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដើ�ើរកាាត់់ជញ្ជ្រាំ�ំ�ង និិងកាាត់់ដើ�ើមកន្ទ្រា�ា�នខែ�ត្រ� មក
ចិិញ្ច្រាំ�ំ�ដាាក់់ចូល
ូ ក្នុុ�ងស្រែ��ធ្វើ�ើ�ជីី។ នៅ�ៅពេ�លធំំពេ�ញវ័័យមេ�
កងខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��រែ�កដីីដំបូ
ំ ូ ក ប្រ�សិិនបើ�ើ រែ�ក

មិិនបានតាាមផែ�នកាារកំំ ណត់់ គឺឺមេ�កងមិិនចែ�កបាយ
ឲ្យ�ហូូបឡើ�ើយ។

កាារហូូបចុក
ុ វិិញគឺឺមិិ នសាាកសមទៅ�ៅនឹឹងពលកម្មម

ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ហូបតែ�បប
ូ
រលាាយជាាមួួ យសម្លលព្រ�លិិតដែ�ល
មិិនបានបកសម្បបកឡើ�ើយ។ ចុុងភៅ�ៅកាាត់់ដើ�ើមព្រ�លឹឹត

រួួ មទាំំ�ងស្លឹឹ�កស្លឹឹ�ក ដាាក់់ចូល
ូ បបរឲ្យ�យើ�ើងហូូបពីដ
ី ងក្នុុ�ង
មួួ យថ្ងៃ�។
ៃ ចំំណែ�កខោ�ោអាាវ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចែ�កឲ្យ�ប្រ�ជាាជន

ម្នាា�ក់់តែ�១សម្រា�ាប់់ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លមកពីីធ្វើ�ើ�កាារវិិញ ខ្ញុំំ��
ងូូ តទឹឹកនិិងយកខោ�ោអាាវដែ�លសើ�ើមទៅ�ៅហាាលថ្ងៃ�ៃ។ បើ�ើ

ខ្ញុំំ��ហាាលមិិនស្ងួួ�ត ពេ�លដេ�កខ្ញុំំ��គ្មាា�នខោ�ោអាាវស្លៀ�ៀ�កពាាក់់
ឡើ�ើយ។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបែ�ងចែ�កឲ្យ�កុុមាារាា និិង
កុុមាារីី ដេ�កនៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងគ្នាា�។ ពេ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជិិតដួួលរលំំ អ្ននកនៅ�ៅក្នុុងកងស្រែ��កប្រ�កាាសថាា
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះចុុង
�
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កូូនឯងនៅ�ៅតូូចអត់ដឹ
់ ង
ឹ អីី ទេ�។ ហេ�តុុកាារណ៍៍ ដែ�លខ្ញុំំ��នៅ�ៅ

ជិិតសម្រា�ាលកូូនម្នាា�ក់់កាាប់់ រណ្ដៅ�ៅ�។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជាា
ឲ្យ�ស្រ្តី�ី�នោះ�ះ�អង្គុុ�យនៅ�ៅមាាត់់រណ្ដៅ�ៅ� បន្ទាា�ប់់ មកបានវាាយ

ស្ដ្រី�ី�ចោ�ោល។ ដៃ�ដន្យយស្រ្តី�ី�នោះ�ះ�ក៏៏ សម្រា�ាលកូូ ន។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានសម្លាា�ប់់ ក្មេ�េងនោះ�ះ�រួួ ចធាាក់់ចូូលក្នុុ�ងរណ្ដៅ�ៅ�
ស្លាា�ប់់ ទាំំ�ងពីីនាាក់់ម្ដាា�យនិិងកូូន។

ញិិល សារីី

ញិិល សាារីី បច្ចុុ�ប្បបន្ននរស់់នៅ�ៅភូូមិិអណ្ដូូ� ងថ្មម ឃុំំ�គុុស
ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ថាានៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លខ្មែ�រែ ក្រ�ហមឡើ�ើងកាាន់់អំំណាាចថ្មីី�ៗ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម

បញ្ចូូ� លខ្ញុំំ��ទៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារឈាានមុុ ខ។ មេ�កងកុុមាារ
ប្រើ��ើ ខ្ញុំឲ្យ�រែ�កដីី
ដំបូ
ំ ូ កមួួ យថ្ងៃ�៣
ៃ ០០អំំ រែ�ក និិងរកទំំពាំំ�ង។
��ំ

រាាល់់ពេ�លចេ�ញទៅ�ៅរកទំំពាំំ�ងម្តតងៗ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាាន
ស្ពាា�យកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងអាាកាា បានជូូនខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ ហើ�ើយត្រួ�តពិិនិិត្យយតា
ួ
ាម

ដាានខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់ពេ�ល រួួ មទាំំ�ង កាាច់់ទំពាំំ�
ំ ង បកសម្បបកទំំពាំំ�ង
និិងបន្ទោ�ោ�បង់់។ ចំំណែ�កផ្លូូ�វទៅ�ៅរកទំំពាំំ�ងនោះ�ះ�ទៀ�ៀតសោ�ោត

គឺឺលំបា
ំ កខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ខ្ញុំំ��ដើ�ើរទៅ�ៅរកទំំពាំំ�ងតាាមផ្លូូ�វចិិន

យំំ។ នៅ�ៅពេ�ល មេ�ឃភ្លៀ�ៀ�ងរអិិលខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ
ខ្ញុំំ��ដើ�ើរអិិលហៀ�ៀបធ្លាា�ក់់ចូល
ូ ទៅ�ៅក្នុុ�ងជ្រោះ��ះ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែត្រូ�ូវបាន

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

បើ�ើ យើ�ើងទៅ�ៅមិិនទាាន់់ យើ�ើងមិិនបានបាយហូូបទេ� ព្រោះ��ះ�

១ខ្ទះះ�ចុុងភៅ�ៅដាាក់់អង្កករតែ�៤កំំប៉ុុ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយរោ�ោង
បាយរួួ មនោះ�ះ�គឺឺនៅ�ៅវត្តតនិិគ្រោ��ោធាារាាម។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�

សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់គឺឺខ្ញុំ��មា
ំ ានតែ�មួួ យសម្រា�ាប់់ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��
គ្មាា�នស្បែ�ែកជើ�ើងទេ�។ នៅ�ៅពេ�លងូូ តទឹឹករួួ ច គឺឺខ្ញុំ��ដោះំ �ះ�ខោ�ោ
អាាវហាាលហើ�ើយចាំំ� រហូូតដល់់ ស្ងួួ�តទើ�ើ បយ កមក
ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ ។ ចង្កេះ�ះ�សំំពត់់របស់់ខ្ញុំ��នៅ�
ំ ៅពេ�លនោះ�ះ�គឺឺ

ញិិល សាារីី រស់់នៅ�ៅភូូមិិអណ្ដូូ� ងថ្មម ឃុំំ�គុុស

ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចាាប់់ ដៃ�ទាាញឡើ�ើងមកលើ�ើវិិញ។ ខ្ញុំំ��បន្ដដ
ដំំណើ�ើរទៅ�ៅមុុ ខ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែចៃ�ដន្យយជួួបយាាយរបស់់ខ្ញុំ��ំ នៅ�ៅ

តាាមផ្លូូវ។
��ំ
ទំំពាំំ
�
ង
� ខ្លះះ�ពីីខ្ញុំំៗ
�� ខ្ញុំំក៏
�� ៏យក
� យាាយរបស់់ខ្ញុំបានសុំំ
ទំំពាំំ�ង៣ទៅ�ៅ៤ដុំំ�ឲ្យ�ទៅ�ៅយាាយ។ ពេ�លមកដល់់កន្លែ�ែង
មេ�កងបានចោ�ោទខ្ញុំំ��ថាា សេ�.អ៊ីី�. អាា យកទំំពាំំ�ងឲ្យ�ខ្មាំំ��ង។
សំំណាាង អ្នន កគ្រ�ប់់ គ្រ�ងម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ជឹឹង ជួួយនិិយាាយ
ដោះ�ះ�សាារថាា ទំំពាំំ�ងជ្រុះ�ះ�ព្រោះ��ះ�គាាត់់នៅ�ៅក្មេ�េងស្ពាា�យទំំពាំំ�ង

ច្រើ�ើ�នៗអញ្ចឹឹ�ងពេ�លដើ�ើរជ្រុះ�ះ�មិិនដឹឹងខ្លួួ�នទេ� មិិនមែ�នខ្ញុំំ��
យកទំំពាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅអ្ននកផ្សេ�េងទេ�។ មេ�កង ឈប់់សួរួ ទៀ�ៀត
ទើ�ើបខ្ញុំបានរួួ
ចខ្លួួ�ន។
��ំ

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតខ្ញុំំ��មាានអាាកាារៈ�ឈឺឺក្បា�ាល និិង
អស់់កម្លាំំ��ង។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារមិិនរួួ ចក៏៏សុំំ�ច្បា�ាប់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមេ�កង
មិិនអនុុញ្ញាាតទេ�។ ខ្ញុំំបានរត់់
ទៅ�ៅពួួន ដោ�ោយបានបង
��
ជីីដូន
ូ មួួ យដែ�លជាាមេ�កងជួួយលាាក់់កាារណ៍៍ ។ ខ្ញុំំ��ចូូល
ពួួនកន្ទេ�េល រួួ ចហើ�យប
ើ
ងជីីដូន
ូ មួួ យនិិងអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត

អង្គុុ�យពីីលើ�ើ ទើ�ើបមេ�កងរបស់់ខ្ញុំរកមិិនឃើ�ើ
ញ។ ខ្ញុំំ��
��ំ
មិិនដឹឹងថាាទំំពាំំ�ងដែ�លរកខ្ញុំំ��ជីីកបានទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ន ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមយកទៅ�ៅណាាទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��មិិ នដែ�លបានហូូប
ទំំពាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ ចុុងភៅ�ៅស្លលតែ�សម្លលត្រ�កួួន ដែ�លមាាន

ទឹឹកសម្លល ពណ៌៌ខ្មៅ� ៅ� និិងគ្មាា�នសាាច់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�ល

ដល់់ម៉ោ�ោ�ងហូូបបាយ ប្រ�ធាានកងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មវាាយជួួង

ហើ�ើយពេ�លនោះ�ះ�យើ�ើងប្រ�ញាាប់់ រត់់ចេ�ញទៅ�ៅ។ ប្រ�សិិន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ក្រា�ាស់់ៗ ដូូច្នេះ�ះ�ហាាលមិិនដែ�លស្ងួួ�តទេ�។ ខ្ញុំំ��ស្លៀ�ៀ�កសំំពត់់
ទាំំ�ងសើ�ើម ហើ�ើយយូូៗទៅ�ៅក៏៏កើ�ើតមាានចៃ�ខាំំ�រមាាស់់អេះ�ះ
គ្រ�ប់់ពេ�ល។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចាំំ�ថាា ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមយកប្រ�ជាាជនត្រៀ��ៀម

ទៅ�ៅឃុំំ�នៅ�ៅមន្ទីី�រក្រាំ�ំ�តាាចាាន់់ ហើ�ើយនៅ�ៅទីី នោះ�ះ�ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមតែ�ងតែ�ចាាក់់មេ�ក្រូ�។
ូ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��ដើ�ើរទៅ�ៅរែ�កដីី
ដំំបូូកក្បែ�ែរនោះ�ះ� ប្រ�ធាានកងស្រែ��កប្រា�ប់់ មកថាា កុំំ�ដើ�ើរ
ទៅ�ៅក្បែ�ែរនោះ�ះ�។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមយក

ទៅ�ៅដាាក់់សម្លាា�ប់់នៅ�ៅក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ ដោ�ោយខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ចោ�ោទប្រ�កាាន់់គាាត់់ថាា ជាាប់់ ខ្សែ�ែរយៈៈជាាមួួ យ តាាសាាន់់ គឺឺ

ជាាមនុុស្សសដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមតាាមចាាប់់ ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ
មិិនបានឆ្លើ�ើ�យសាារភាាពតាាមអ្វីី�ដែ�លឆ្មាំំ��ចង់់បានទេ� ព្រោះ��ះ�

គាាត់់ មិិ នដឹឹ ង ថាាខ្លួួ�នគាាត់់ ខុុសរឿ�ឿងអ្វីី�។ ពេ�លដែ�ល
យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកចាាប់់ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំៗ
��ំ បានប្រា�ប់់

ខ្ញុំំឲ្យ�ចាាកចេ�ញពីី
គាាត់់ ទៅ�ៅយកសោ�ោផ្ទះះ�ពីីម្ដាា�យចុុង
��
របស់់ខ្ញុំ��ដែំ �លកំំពុុងស្ទូូ�ងនៅ�ៅវាាលស្រែ��ថ្លុុ�កតាារដ្ឋឋដើ�ើម្បីី�
ចាាក់់សោ�ោយកក្រ�ណាាត់់ទៅ�ៅដណ្ដដប់់ ។ គ្រា�ាន់់តែ�ខ្ញុំ��ចេ�ញ
ំ
ផុុតពីីឪពុុក យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលចាាប់់ ចងដៃ�ឪពុុក

របស់់ខ្ញុំ��ព័័ទ្ធធទៅ
ំ
�ៅក្រោ��ោយបណ្ដើ�ើ�រយកទៅ�ៅក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់។
ពេ�លខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកពីីយកកូូ នសោ�ោវិិញ ខ្ញុំំ��ក៏៏ទៅ�ៅតាាម
មើ�ើលឪពុុក ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាញ់់គម្រា�ាម

៣ទៅ�ៅ៤គ្រា�ាប់់ ។ ខ្ញុំំ��ភ័័យខ្លាា�ចយ៉ា�ា
ងខ្លាំំ��ងក៏៏រត់់ត្រ�ឡប់់មក
ផ្ទះះ�វិិញ។ ពេ�លបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំ��វិិំ លត្រ�ឡប់់ មកពីី
ឃ្វាា�លគោ�ោវិិញ ខ្ញុំំបានបា្រ�ប់់
បងប្រុ�ុសថាា ឪពុុកត្រូ�ូវបាន
��
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ យកទៅ�ៅក្រាំ�ំ�ងតាាចាាន់់ហើ�យ
ើ ។ ចាាប់់

តាំំ� ងពីីពេ�លនោះ�ះ� បងប្អូូនខ្ញុំំ
� �� បានរស់់នៅ�ៅបែ�កគ្នាា�។ ខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅ

ស្នាា�ក់់នៅ�ៅជាាមួួយយាាយ ចំំណែ�កបងប្រុ�ុសទៅ�ៅជាាមួួយ
ម្ដាា�យចុុង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំបានជួួ
បបងប្រុ�ុសវិិញ
��
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ហើ�ើយបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំបានប្រា�ប់់
ខ្ញុំ��ំ ថាាគាាត់់ចូូលធ្វើ�ើ�ជាា
��ំ

កាាលពីីអាាយុុ១១ឆ្នាំំ�� បានចូូលរៀ�ៀនត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី

ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំបានរៀ�ៀបកាារ
និិងខ្ញុំំ��មាានកូូន៦នាាក់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
��
ជាាអកុុ សលប្ដីី� របស់់ខ្ញុំបានស្លាា�ប់់
ចោ�ោលទៅ�ៅ។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
��ំ

និិរោ�ោធ ខណ្ឌឌ ច្បា�ារអំំ ពៅ�ៅ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ សម័័យនោះ�ះ�

ទាាហាានហើ�ើយ។ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ខ្ញុំំ��នៅ�ៅម្នាា�ក់់ឯង។

១០នៅ�ៅសាាលាាវត្តតឫស្សីី�ស្រ�ស់់ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅសង្កាា�ត់់

មើ�ើ លថែ�កូូនប៉ុុ�ន្តែ�ែកូូនម្នាា�ក់់ឈឺធ្ងងន់
ឺ ក៏
់ ៏បានស្លាា�ប់់ បាត់់ទៅ�ៅ។

ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅសុុខសប្បា�ាយនិិងមាានវត្តតអាារាាមធ្វើ�ើ�បុុ ណ្យយ
��
ទាាន មាានសាាលាារៀ�ៀន និិងមាានកាារប្រា�រព្ធធពិិធីីបុុណ្យយ

ចំំណូូល។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននខ្ញុំ��មា
ំ ានជីីវភាាពសមរម្យយ ព្រោះ��ះ�កូូនៗ

ធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមទម្លាា�ក់់សម្តេ�េច នរោ�ោត្តតម សីីហនុ។
ុ

ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក្រ�លំំបាកខ្លាំំ��ងណាាស់់ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��គឺឺជាា
ភ្ជុំំ��បិិណ្ឌឌ យ៉ា�ា
ងរីីករាាយជាាមួួ យយាាយរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
ស្រ្ដី�ី�មេ�ម៉ាា
�យ និិងគ្មាា�នសម្ថថភាាពគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាាររក
ទីី១៨ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំបានឮតាាមវិិទ្យុុ�ថាាមាានកាារ
��
របស់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានគ្រួ�ួសាារ និិងមាានកាារងាាធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់ ៗគ្នាា�។

គឹឹម រីី

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� គឹឹម រីី អាាយុុ៦៤ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើត
នៅ�ៅភូូមិិកោះ�ះ�នរាា ឃុំំ�ច្បា�ារអំំ ពៅ�ៅ ស្រុ�ុកកៀ�ៀនស្វាា�យ ខេ�ត្តត
កណ្តាា�ល។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននខ្ញុំរស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងឈូូក ឃុំំ�
��ំ

ត្រ�ពាំំ�ងធំំខាាងត្បូូ� ង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ និិង
មាានមុុ ខរបរជាាកសិិករ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� គឹឹម ស៊ុុន
�

(ស្លាា�ប់់) និិងម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ម៉៉ម ឆុុន (ស្លាា�ប់់)។ ខ្ញុំំ��មាាន
បងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួន
ួ ៥នាាក់់ ប្រុ�ុស១នាាក់់ និិងស្រី�ី៤នាាក់់។
ខ្ញុំំ��មាានប្តីី�ឈ្មោះ�ះ�� កៅ�ៅ ញឿ�ឿន បានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ
ក្រិ�ិនថ្លើ�ើ�ម និិងទាាចទឹឹក។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំ��មា
ំ ានកូូនចំំនួន
ួ ៥នាាក់់
ប្រុ�ុស៣នាាក់់ និិងស្រី�ី២នាាក់់។

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្មែ�ែ រក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សក្រុ�ុម

គ្រួ�ួសាារ និិ ងឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ�� ឲ្យ�រស់់នៅ�ៅកំំពង់់សោ�ោម។ ខ្ញុំំ�� បាន
ប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមករោ�ោងចក្រ�ស្រា�ាបៀ�ៀរ។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារ
នៅ�ៅកំំ ពង់់សោ�ោមបានរយៈៈពេ�ល២ខែ�មុុ នពេ�លរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលមក។ ពិិធីីរៀ�ៀបកាាររបស់់ខ្ញុំ��មិិ
ំ នធំំដុំំ�ទេ�

និិ ងប្រា�រព្ធធរយៈៈពេ�លមួួយថ្ងៃ�ៃប៉ុុ
ណ្ណោះ�ះ��
�
ព្រោះ��ះ�ក្នុុងភូូមិិ
ឃុំំ�
�

របស់់ខ្ញុំំ��កំំ ពុុងមាានកាារវាាយប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�យ៉ាា
�ងខ្លាំំ�� ង។ បន្ទាា�ប់់
មកពីីរៀ�ៀបកាារ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ំ

និិងឪពុុកម្តាា�យពីីក្រុ�ង
ុ កំំពង់់សោ�ោម មកវាាលរេ�ញ។ ឪពុុក

របស់់ខ្ញុំបានយកជ្រ�ញ់់
ធ្វើ�ើ�ជាាកង់់ និិងស័័ង្កកសីីបាំំងធ្វើ�ើ�ជាា
��ំ

រទេះ�ះសម្រា�ាប់់ ដាាក់់ កន្ទេ�េល មុុ ងភួួយ ចំំណីីអាាហាារ។
ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំបានកាាប់់
ជ្រូ�ក
ូ មួួ យដែ�លក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំបាន
��
��

ចិិញ្ចឹឹ�មយកសាាច់់ប្រ�ឡាាក់់ដាាក់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ង។ យើ�ើងដេ�កដាំំ�

បាយហូូបនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ។ ខ្ញុំំ��ហើ�មជើ�
ើ
ើងដោ�ោយសាារ ដើ�ើរ
ឆ្ងាា�យគឺឺរយៈៈពេ�ល៨ថ្ងៃ�ៃទើ�ើបមកដល់់វាាលរេ�ញ។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានប្រ�កាាសរកអ្នន កដែ�លចេះ�ះធ្វើ�ើ�ស្រែ�� គឺឺខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ស្រែ�� និិងចេះ�ះធ្វើ�ើ�ជាាងឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាង។
បន្ទាា�ប់់មកគ្រួ�ួសាារដែ�លជម្លៀ�ៀ�សទាំំ� ងអស់់ត្រូ�ូ វកត់់ឈ្មោះ�ះ��

យកទៅ�ៅឲ្យ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រ�មូូលគ្រួ�ួសាារ

ជម្លៀ�ៀ�សទាំំ�ងអស់់មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�ធំំមួួយ និិងបាន
បែ�ងចែ�កក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំឲ្យ�រស់់
នៅ�ៅជាាមួួយគ្រួ�ួសាារ
��ំ

ដទៃ�ទៀ�ៀត។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានដាាក់់ឈ្មោះ�ះ��ប្រ�ជាាជនថ្មីី� ឬ
ញិិល សាារីី រស់់នៅ�ៅភូូមិិអណ្ដូូ� ងថ្មម ឃុំំ�គុុស

អ្ននក១៧ ថាា ប្រ�ជាាជនត្រៀ��ៀម ឬប្រ�ជាាជនផ្ញើ�ើ�។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដែ�លធ្វើ�ើ�ទ័័ពពីីមុុន និិងបានស្រា�ាវជ្រា�ាវប៉ះះ
�ចំំប្តីី� របស់់ខ្ញុំ។
��ំ

ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
ល
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បានមួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមស៊ើ�ើ�បប្រ�វត្តិិរូ� ូ បរកអ្ននកណាា
ខ្ញុំំបានប្រា�ប់់
អ្ននកស៊ើ�ើ�បនោះ�ះ�ថាាខ្ញុំំ�� និិងប្តីី�ខ្ញុំំបានធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ង
��
��
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

រោ�ោងចក្រ�ស្រា�ាបៀ�ៀរ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ ខ្ញុំ��ប្រា�ប់
ំ
់ ថាាធ្វើ�ើ�ទាាហាាន

ចែ�កគ្នាា�ម្នាា�ក់់មួួយចាានៗ។ នៅ�ៅពេ�លខាាងចុុងភៅ�ៅមាាន

ខាាន។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់កាារងាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ចំំណែ�ក

ក្នុុ�ងកងមាានកាាតូូម្នាា�ក់់មួួយទៅ�ៅបើ�ើ ករបប ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិ ន
ហូូបទាំំ�ងអស់់ទេ�។ ខ្ញុំំបានដាាក់់
ក្នុុ�ងកាាតូូដើ�ើម្បីី�យកមក
��

និិងប៉ូូ�លីីសខ្មែ�ែរក្រ�ហមនឹឹងយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលមិិន

ប្តីី�របស់់ខ្ញុំ��ភ្ជួួ�
ំ ររាាស់់ និិងឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�ជា
ំ
ាមេ�ជាាង។ ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបានចែ�កអង្កករ១កំំប៉ុុ�ងកន្លះះ�ក្នុុ�ងមួួ យគ្រួ�ួសាារ និិង
មួួ យថ្ងៃ�ឲ្យៃ �ហូូបតែ�មួួយពេ�លតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកស្គាា�ល់ប្តីី�
់

របស់់ខ្ញុំ��ម្នាា�ក់
ំ
បា
់ នធាានាាឲ្យ�គ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ខ្ញុំ��ត្រ�ឡប់
ំ
់មកស្រុ�ុក

កំំណើ�ើតខាាងប្តីី�វិិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បែ�កពីីឪពុុកម្តាា�យរបស់់

ខ្ញុំំ។
ំ ើ រ៣យប់់ ៣ថ្ងៃ�ៃទើ�ើបមកដល់់ស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើត
�� ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំណើ�
របស់់ប្តីី�។ មុុនពេ�លបែ�ក ឪពុុករបស់់ខ្ញុំបាននិិយាាយថាាកូូ
ន
��ំ
អ្ហាា �! បែ�កគ្នាា�ម្តតងនេះ�ះចាាត់់ទុុកជាាព្រា�ាត់់ស្លាា�ប់់មិិ នមែ�នព្រា�ាត់់
រស់់ទេ� ហើ�ើយមិិ នដឹឹងថាាយើ�ើងបានជួួបគ្នាា�ថ្ងៃ�ណា
ៃ ាទេ�។

ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំបានឮដំំ
ណឹឹងថាា ឪពុុកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំបាន
��
��ំ
ស្លាា�ប់់ អស់ហើ�
់ យ
ើ ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារចាាប់់ ពីី
ព្រ�លឹឹមដល់ម៉ោ�ោ�
់
ង១១ និិងពេ�លចូូលធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១
ដល់់ម៉ោ�ោ�ង៧ ឬ ម៉ោ�ោ�ង១១យប់់។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ទើ�ើ បអាាយុុ

១៧ឆ្នាំំ�� ។ ខ្ញុំំ�� មាានកម្លាំំ�� ងធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយមិិនឈឺឺថ្កាា�ត់់ឡើ�ើ យ។

ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារបណ្តើ�ើ�រងោ�ោកបណ្តើ�ើ�រ។ ដោ�ោយអស់់កម្លាំំ��ងពេ�កខ្ញុំំ��
បានធ្វើ�ើ�ពុុតឈឺ។
ឺ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបានសួួរខ្ញុំំ��ថាា ម្សិិ�លមិិញមិិន
ឃើ�ើញមិិត្តតឯងមកធ្វើ�ើ�កាារ? ខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ�យថាា ខ្ញុំំ��ខ្យយល់ណា
់ ាបង។
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានតបមកវិិញថាា ខ្យយល់់ឌឹឹល? ដែ�លមាាន

អង្កករ គឺឺចុុងភៅ�ៅឲ្យ�បាយហូូបឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដែ�រ។ ខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ

ផ្ទះះ�។ ខ្ញុំំ��យកត្រ�កួួន និិងក្ដាា�មស្ងោ�ោ�រហូូបពីីរនាាក់់ប្តីី� ។ ប្តីី�
របស់់ខ្ញុំបានឲ្យ�ដំំ
ឡូងប៉ុុ�នកំំ
ភួួនជើ�ើងមកខ្ញុំំ�� ហើ�ើយខ្ញុំបាន
��ំ
ូ
��ំ

ជីីកដីីកប់់ ដំឡូ
ំ ូងនៅ�ៅកន្លែ�ែងដេ�ករបស់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្ញុំំ��មិិនហ៊ាា�ន
ស្ងោ�ោ�រហូូបឲ្យ�ឈ្លលបឃើ�ើញទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិ នហ៊ាា�នស្ងោ�ោ�រ
នៅ�ៅពេ�លយប់់ ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញដាានជើ�ើងមនុុស្សសនៅ�ៅ

ជុំំ�វិិញរោ�ោងរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមពួួននៅ�ៅក្រោ��ោមដើ�ើម
ស្វាា�យមួួ យហើ�យដើ
ើ �ើរសសៀ�ៀរចូូលមកក្រោ��ោមផ្ទះះ�ដើ�ើម្បីី�
ចាាប់់ យកប្រ�ជាាជនពីីរគ្រួ�ួសាារទៅ�ៅវាាយសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។

គ្រួ�ួសាារមួួ យមាានប្តីី�ធ្វើ�ើ�ជាាអាាចាារ្យ�វត្តត និិងគ្រួ�ួសាារមួួ យ

ទៀ�ៀតមាានប្តីី�ឈ្មោះ�ះ�� មែ�ន ថន បានឈ្លោះ�ះ��ប្រ�កែ�កគ្នាា�
ជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធ។ ប្រ�ពន្ធធបានយកចាានបាយវាាយក្បា�ាល
ប្តីី� ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�កំំពប់់បាយ។ នៅ�ៅសម័័យនោះ�ះ� មាានប្រ�ធាានភូូមិិ

ខ្លះះ�ចិិត្តតល្អអរក្សា�ាប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិ របស់់គាាត់់ឲ្យ�មាានជីីវិិត

និិងមិិនបង្ខិិ� តបង្ខំំ� ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារ។ ប្រ�ធាានភូូមិិខ្លះះ�ចូូលចិិត្តត
អាាក្រ�ក់់ ចោ�ោទប្រ�ជាាជនថាាខ្មាំំ��ងៗ សូូម្បីី�ធ្វើ�ើ�បាក់់ ស្លាា�ប

ព្រា�ា។ ខ្ញុំំបានឃើ�ើ
ញបុុរស៣នាាក់់កំំពុុងបោ�កស្រូ�ូវយ៉ាា
�ង
��
សប្បា�ាយរីីករាាយ ស្រា�ាប់់ តែ�ក្រោ��ោយមកបាត់់ខ្លួួ�ន មិិនដឹឹង

ន័័យថាាខ្ញុំំ��ខ្ជិិល
� ។ ខ្ញុំំ��តបថាា អត់់ទេ�ខ្ញុំំ��ខ្យយល់មែ់ �នទែ�ន។ ខ្មែ�រែ
ក្រ�ហមសួួរទៀ�ៀតថាា ឈឺឺអ្វីី� ? ខ្ញុំំ��ថាាចុុកពោះ�ះ�។

ថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅវាាយចោ�ោល ឬយ៉ាា
�ងណាាទេ�។

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបែ�ងចែ�កជាា

ជ្រោះ��ះ� និិងឡើ�ើងភ្នំំ�ទាំំ�ងខ្ញុំំ��មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�។ ខ្ញុំំបានរែ�កអង្កករ
��

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�ស

បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំបានមករស់់
នៅ�ៅស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើតរបស់់ប្តីី�
��ំ

ប្រ�ជាាជន និិងគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ដំំ
ណើ�ើរកាាត់់ព្រៃ�ៃ កាាត់់ស្ទឹឹ�ង
��

សហករណ៍៍ ម្តតងទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��

ឆ្នាំំ��ងបាយជាាមួួ យប្តីី� ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំ ឡុងពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំ
ណើ�ើរ ខ្ញុំំ��
ុ

រួួ មនៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងត្នោ�ោ�ត។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានកាារប្រ�ជុំំ�

និិយាាយអំំ ពីកា
ី ារធ្វើ�ើ�កាារងាារ និិងលើ�ើកយកពាាក្យយស្លោ�ោ�ក

មួួ យឲ្យ�យើ�ើងនិិយាាយតាាម ជ័័យោ�ោ! បក្សសកុុម្មុុ�យនីស្តតដ៏
ី
៏
មហិិមាាមហាាអស្ចាា�រ្យ� ហើ�ើយប្រ�ធាានអង្គគប្រ�ជុំំ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ក្រោ��ោក

បានប្រ�ទះះឃើ�ើញមនុស្ស
ុ សស្លាា�ប់់ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ។ អ្ននក

ទាំំ�ងនោះ�ះ�ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារគ្មាា�នថ្នាំំ��ព្យា�ាបាល។ អ្នន ក

បើ�ើ កឡាានម្នាា�ក់់បានហៅ�ៅខ្ញុំំឲ្យ�ឡើ�ើ
ងជិះះ�ឡាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិ ន
��
ហ៊ាា�នជិះះ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចវង្វេ�េងជាាមួួ យក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ។

ឈរ និិងលើ�ើកដៃ�ប្ដេ�េជ្ញាា�ៗ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�សម្រា�ាក

បន្ទាា�ប់់ពីីធ្វើ��ដំំណើ�
ើ
ើ រអស់់រយៈៈពេ�ល៧ខែ� ដោ�ោយគ្មាា�ន

ដើ�ើម្បីី�ហូូបបាយ ហើ�ើយចូល
ូ វិិញនៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង១។ កាារ

ដំំណើ�ើរត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�វិិញ ដោ�ោយដើ�ើរ២៧ថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

ពេ�លថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់មួួយម៉ោ�ោ�ង គឺឺម៉ោ�ោ�ង១១ដល់់ម៉ោ�ោ�ង១២
ហូូបចុុកមិិនបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ទេ�គឺឺខ្ញុំ��ហូ
ំ បតែ�បប
ូ
រ ដោ�ោយ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

គោ�ោលដៅ�ៅក៏៏បានជួួបទាាហាានវៀ�ៀតណាាម។ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� ធ្វើ��ើ
ក្រោ��ោយឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ��ឈឺញ័័
ឺ រដៃ�ជើ�ើង ត្រ�ជាាក់់
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ចុុងដៃ�ចុុងជើ�ើង និិងហេ�វ ដោ�ោយសាារគ្មាា�នអាាហាារហូូប

ទេ�។ មួួ យសន្ទុះះ��ក្រោ��ោយមក ប្តីី�ខ្ញុំំបានយកដំំ
ឡូូងស្ងោ�ោ�រ
��
ឆ្អិិ�ន៣មើ�ើ មមកឲ្យ�ខ្ញុំំ។
ូ ឡូ
ំ ងទាំំ�ងសរសៃ�
�� ខ្ញុំំ��ក៏៏ប្រ�ថុុយហូបដំ
ូ
ខ្ចីី� ហើ�ើយគិិតថាាបើ�ើ ស្លាា�ប់់ក៏៏ស្លាា�ប់់ទៅ�ៅចុះះ�។ នៅ�ៅព្រឹ�ឹកឡើ�ើង
មន្រ្តី�ី�ឃុំំ�បានចែ�កអង្កករម្នាា�ក់់១៥កំំប៉ុុ�ងដល់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្ញុំំ��គិិតថាា

ហូូបមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ក៏៏យកក្រ�ណាាត់់២ដុំំ�ដូូរបានអង្កករ
១៥កំំប៉ុុ�ងថែ�មទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំបាត់់
��
បង់់សមាាជិិកចំំនួន
ួ ២នាាក់់គឺឈ្មោះឺ �ះ�� គឹឹម ចម្រើ��ើន និិង គឹឹម

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ធ្វើ�ើ�កាារងាារគ្មាា�នពេ�លសម្រា�ាកគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ និិងក្រោ��ោក

ពេ�លព្រ�លឹឹមធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយគ្មាា�នអាាហាារហូូបរហូូតដល់់

ម៉ោ�ោ�ង១១ឬម៉ោ�ោ�ង១២ទើ�ើបបានហូូបបាយ។ ចំំណែ�ក
សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចែ�កឲ្យ�ខ្ញុំំ��តែ�មួួយកំំផ្លេ�េរ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លខ្ញុំំ��ងូូតទឹឹកគឺឺត្រូ�វូ យកខោ�ោអាាវទៅ�ៅបោ�ក

ហើ�ើយហាាលស្ងួួ�តទើ�ើបបានស្លៀ�ៀ�កពាាក់់បន្តតទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��
ពិិបាកគាំំ�ទ្រ�ជាាមួួ យកាារងាារដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ជាា
ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�។ មាានថ្ងៃ�ៃមួួយខ្ញុំបានលួួ
ចរត់់ចេ�ញពីកា
ី ារដ្ឋាា�នដែ�ល
��ំ

នៅ�ៅ និិងចិិញ្ចឹឹ�មកូូនស្រី�ីអាាយុុ១១ឆ្នាំំ��។ មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ

ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�កាារទាំំ�ងយប់់ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារភ័័យខ្លាា�ចអ្វីី�
ទាំំ�ងអស់់ ។ ខ្ញុំំ��គិិតក្នុុ� ងចិិត្តតថាាទោះ�ះ�បីី មាានសត្វវកាាច

ច្បបង និិងប្រ�កបរបរស្រែ��ចម្កាា�រដោ�ោយសេ�ចក្តីី�សុុខ។

ព្រោះ��ះ�គិិតថាាបើ�ើ រស់់នៅ�ៅកាារដ្ឋាា�នតទៀ�ៀតក៏៏ស្លាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

សុុខាា។ ក្រោ��ោយមក ប្តីី�របស់់ខ្ញុំបានស្លាា�ប់់
ហើ�ើយខ្ញុំបានរស់់
��ំ
��ំ
នេះ�ះ ខ្ញុំំបានចិិញ្ចឹឹ�មកូូ
នៗរស់់ធំធា
ំ ាត់់។ ខ្ញុំំរស់់
��
�� ជាាមួួ យកូូនស្រី�ី

ចាន់់ វណ្ណណរីី

អ្នន កគ្រូ�ូ ចាាន់់ វណ្ណរីីណ មាានអាាយុុ ៥៣ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំរស់់
នៅ�ៅ
��
ភូូមិិឡូរីីូ សង្កាា�ត់រ់ កាាក្រៅ��ៅ ក្រុ�ុងដូូនកែ�វ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
វណ្ណរីីណ រៀ�ៀបរាាប់់ ថាា សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�ជា
ំ
ានាាយិិកាាររងនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគរុុកោ�ោសល្យយ ភូូមិិ ភាាគ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ កាាល

សាាហាាវ ឬក៏៏ត្រូ�វូ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមចាាប់់បានក៏៏ខ្ញុំ��សុ
ំ ខចិិត្តត
ុ
រត់់ដែ�រ

ដោ�ោយសាារគុុណបុុណ្យយទឹឹកដោះ�ះ�ម្តាា�យថ្លៃ�ៃ ខ្ញុំំបានរួួ
ចពីី
��
សេ�ក្តីី�ស្លាា�ប់់ ។

ចំំពោះ�ះ�របបអាាហាារ ខ្ញុំំ��មិិ នបានទទួួលគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់
ឡើ�ើយ។ ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមឲ្យ�ហូូបតែ�បបរសជាាមួួយនឹង
ឹ សម្លល
ព្រ�លឹឹតនិិងត្រ�កួួ ន និិងហូូបបាយលាាយជាាមួួ យនឹង
ឹ

ដំំឡូង។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារ ខ្ញុំំ��មិិនចេះ�ះហូូបនៅ�ៅសម្លលដែ�ល
ូ
នៅ�ៅពីីកុុមាារភាាពខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិ
ឃុំំ� ដដែ�ល ប៉ុុ
�ន្តែ�ែចាាប់់ពីី
អង្គគកាារបានស្លលរ ខ្ញុំំ��ក៏៏បានទៅ�ៅលួួចកាាត់់គល់់ស្លឹឹ�កគ្រៃ�ៃ
�
ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីស្រុ�ុក

កំំណើ�ើតដែ�លធ្លាា�ប់់ រស់់នៅ�ៅឃុំំ�ស្រែ��ននោ�ោង ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�

យកមកបុុ កលាាយជាាមួួ យនឹង
ឹ អំំ បិិ លហូូបជំំនួសសម្ល
ួ
ល

កក់់វិិញ។ កាាលសម័័យនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ទើ�ើបតែ�មាានអាាយុុ៧ឆ្នាំំ��

ជាាប្រ�ចាំំ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ មាាននរណាាជ្រុះ�ះ�បាយ ឬម្ហូូ�បក៏៏ខ្ញុំ��ំ
រើ�ើសមកហូូបដែ�រ ដោ�ោយសាារតែ�ឃ្លាា�ន។ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកុុមាារ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��រើ�សអា
ើ
ាចម៍៍ គោ�ោ សែ�ងដីី កាាត់់ដើ�ើ

បីីបាច់មើ�
់ លថែ�
ើ
មាានអាាហាារហូូបឆ្អែ�ែតគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ ់ មាា

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ ។
មកន្ទ្រា�ា�នខែ�ត្រ� ក្រៅ��ៅពីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយកងមនុុស្សស

ចាាស់់ និិងមនុុស្សសពេ�ញវ័័យដែ�រ ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់
ទុុកជាាអ្នន ក១៧មេ�សាា។

ដែ�លធ្លាា�ប់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួយឪពុុកម្ដាា�យនិិងមាានកាារចិិញ្ចឹឹ�ម

នពេ�លសម្រា�ាក និិងមាានកាាររៀ�ៀនសូូត្រ� បែ�ជាាមកត្រូ�ូ វធ្វើ��ើ
កាារងាារធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

នៅ�ៅទីីតាំំ�ងដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារមាានបែ�ងចែ�ក កងកុុមាារ

នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំបានបាត់់
បង់់ឪពុុក និិង
��
ម្តាា�យជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចាំំ�ហេ�តុុកាាររណ៍៍ ដែ�ល

អ្នន ក១៧មេ�សាា ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារធ្ងងន់់

ដែ�លមាានអ្នន ករាាយកាារណ៍៍ ថាា ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ជា
ំ ាអ្នន ក

កងយុុវជន និិង កងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��គឺឺជាា
ធ្ងងរជាាងប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�ន។ ពេ�លខ្ញុំំបានឃើ�ើ
ញកាារចាាក់់
��

ផ្សា�ាយឯកសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតាាមកញ្ចច ក់់ទូូរស្សសន៍៍
ដែ�លប្រើ��ើ ឲ្យ�កុុ មាាររែ�កដីីពេ�ញៗបង្គីី�រ គឺឺធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��នឹក
ឹ

ឃើ�ើញរឿ�ឿងដែ�លខ្ញុំំបានជួួ
បផ្ទាា�ល់់។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ប្រើ��ើ ខ្ញុំ��ំ
��
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ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ទៅំ �ៅសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅពេ�ល
ធ្លាា�ប់់ ធ្វើ�ើ�កាារជាាមេ�ទាាហាាននៅ�ៅសម័័យ លន់់ នល់់។ ពេ�ល
នោះ�ះ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំបានបន្លំំ�ខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�ជាាអ្នន
ករត់់ស៊ីី�ក្លូូ�ដោ�ោយ
��ំ

ពាាក់់អាាវយឺឺ ត និិ ង ស្លៀ�ៀ�កកន្សែ�ែង ហើ�ើ យរែ�កអំំរែ�កដែ�រ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានដឹឹងនិិងបានយកគាាត់់ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ
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ខ្ញុំំ��ឈឺចា
ឺ ាប់់ យ៉ា�ា
ងខ្លាំំ��ង ពេ�លដែ�លឃើ�ើញយោ�ោធាា ប៉ុុ�ល
ពត ចងស្លាា�បសេ�កឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ហើ�
ំ យបណ្ដើ�ើ�
ើ
រចេ�ញ
ទៅ�ៅ។ ខ្ញុំំ��មិិ នអាាចជួួយឪពុុករបស់់ខ្ញុំបានទេ�ទោះ�ះ�បីី
ដឹង
ឹ
��ំ
ថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកគាាត់់ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ក៏៏ដោ�ោយ។
ខ្ញុំំ��បាត់់ បង់់ ឪ ពុុ ក ជាាទីី ស្រ� ឡាាញ់់ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ដដែ�ល ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ��សម្រា�
ំ
ាលកូូនមួួ យទៀ�ៀត
បន្ទាា�ប់់ មកម្តាា�យបានធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នឈឺឺធ្ងងន់ហើ�
់ យ
ើ បានស្លាា�ប់់

ដោ�ោយបន្សសល់់ទុក
ុ ប្អូូ�នប្រុ�ស
ុ របស់់ខ្ញុំ��និិ
ំ ងខ្ញុំំ��ជាាក្មេ�េងកំំព្រា�ា។

ក្រោ��ោយម្តាា�យស្លាា�ប់់ ទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវមើ�ើ លប្អូូ�នតូូចផង និិង
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារផង។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�កា
ំ
ារគ្រ�ប់់ បែ�ប

អ្ននកគ្រូ�ូ ចាាន់់ វណ្ណរីីណ មាានអាាយុុ ៥៣ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំរ� ស់់នៅ�ៅភូូមិិ ឡូូរីី

�
យ៉ាា
� ង។ ក្រោ��ោយពីី រ បបខ្មែ�ែក្រ�ហមដួួល រលំំ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

១៩៧៩ ខ្ញុំំបានមករស់់
នៅ�ៅជាាមួួ យសាាច់់ញាាតិិវិិញនៅ�ៅ
��
ក្នុុ�ងភូូមិិឡូរីីូ សង្កាា�ត់រ់ កាាក្រៅ��ៅ ក្រុ�ុងដូូនកែ�វ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

សង្កាា�ត់់រកាាក្រៅ��ៅ ក្រុ�ុងដូូនកែ�វ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតតាាកែ�វ ជួួបសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយចាាស់់

ទុំំ�ដែ�លនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតាាម

តំំបន់់ជនបទដាាច់ស្រ�យាាលក្នុុ
់
�ងខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
កម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតតាាកែ�វ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជានាំយ
ំ កកញ្ចចប់់អនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍

១៧០ប្រ�អប់់ ជូូនអ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ខេ�ត្តតស្វាាយរៀ�ៀង
សុុ ខ ចន្រ្ទា�ា

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង
កំំពុុងរៀ�ៀបចំំប្រ�អប់់ អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍

យកទៅ�ៅចែ�កជូូនចែ�កជូូនអ្ននករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតាាម
មូូលដ្ឋាា�នដែ�លខ្លួួ�នកំំពុុងរស់់នៅ�ៅ។

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង ២:០០ រសៀ�ៀល ថ្ងៃ�ៃពុធ
ុ ទីី៨ ខែ�ធ្នូូ�

ភូូមិិឃុំំ�នាាពេ�លកន្លលងមក ព្រ�មទាំំ�ងចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះ

ចំំនួន
ួ ១៤ នាាក់់ មកប្រ�ជុំំ�ជាាមួួ យលោ�ោក សោ�ោម ប៊ុុ� នថន

គុុណភាាពកាារងាារ។ ក្នុុ�ងឱកាាសនេះ�ះ សោ�ោម ប៊ុុ� នថន

ឆ្នាំំ��២០២១ ក្រុ�ុមអ្ននកស្ម័័គ្រ� �ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង

ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ស្ថិិ�ត
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ព្រៃ�ៃបាសាាក់់ ឃុំំ�ព្រៃ�ៃបាសាាក់់ ស្រុ�ុកស្វាា�យជ្រំ�ំ

ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។ ក្នុុ�ងឱកាាសនោះ�ះ� ក្រុ�ុមអ្នន កស្ម័័គ្រ� �ចិិត្តត
កម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងបាននាំំ�កម្រ�ងសំំណួួរស្ទាា�ប់់
ស្ទទង់់ មតិិទាាក់់ទងនឹឹងគម្រោ��ោងលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធធ និិងធ្វើ�ើ�

ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននករស់់
រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លខ្លួួ�នបានបំំ ពេ�ញ

រួួ ច និិងបានពិិភាាក្សា�ាលើ�ើបញ្ហាាដែ�លខ្លួួ�នបានចុះះ�ទៅ�ៅ
សម្ភាា�សន៍ ៍ ឪពុុក, ម្តាា�យ, យាាយ, តាា អ៊ំំ�, ពូូ, មីី ង នៅ�ៅក្នុុ�ង
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ដឹឹងទាាក់់ទងនឹឹងកាារងាារក្នុុ�ងគម្រោ��ោង និិងកាារពង្រឹ�ឹ ង
បានផ្តតល់់ជាា ថង់់ យាាម, អាាវយឺឺត, កញ្ចច ប់់អនុស្សាា�
ុ
វរីីយ៍៍

ចំំនួន
ួ ១៧០ ប្រ�អប់់ ដែ�លរួួ មមាាន ១) ព្រឹ�ឹត្តិបត្រ�ព័័ត៌
�ិ
មា
៌ ាន

ណែ�នាំំ�អំំ ពីសុ
ី ខ
ុ ភាាព, ២) ជែ�ល, ៣) សាាប៊ូូ�លាាងដៃ�,

៤) ម៉ាា
�ស់់, ៥) នំំ, ៦) សៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ�គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
ទាាក់់ ទ ងនឹឹង ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩), ៧) ឧបករណ៍៍ សង្រ្គោះ��ះ��
បឋម, ៨) សេ�វាាកម្មមពិិនិិត្យយសុុខភាាពនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រ

ពេ�ទ្យយឯកជនក្នុុ�ងសហគមន៍៍ដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ, និិង ៩)

សម្ភាា�រជំំនួយដល់
ួ
់ជនពិិកាារសម្រា�ាប់់ ចែ�កជូូនអ្នន ករស់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតកម្ពុុជាាខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង
កំំពុុងរៀ�ៀបចំំប្រ�អប់់
�
អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍យកទៅ�ៅចែ�កជូូនចែ�កជូូនអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត
ពីី របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតាាមមូូលដ្ឋាា�នដែ�លខ្លួួ�នកំំពុុងរស់់នៅ�ៅ។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតកម្ពុុជាា
� ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង/មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

នៅ�ៅចុុងបញ្ចច ប់់កម្មមវិិធីីប្រ�ជុំំ� សោ�ោម ប៊ុុ� នថន ក្រុ�ុម
រាានមាានជីីវិិតពីរី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ព្រ�មទាំំ�ងប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភ

សម្រា�ាប់់ កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជូូនដល់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា
ចំំនួន
ួ ៣២នាាក់់ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

កាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាសម្តែ�ែងកាារ

អរគុុណដល់ក្រុ�
់ ម
ុ អ្ននកស្ម័័គ្រ� �ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង
ដែ�លបានខិិតខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងជួួយដល់់ចាាស់់ទុំំ�នៅ�ៅតាាម
មូូ លដ្ឋាា�នដែ�លខ្លួួ�នកំំពុុងរស់់នៅ�ៅ។
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ការិ ិយាល័័ យ
ព័័ ត៌មា
៌ នសាធារណៈៈ

«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌៌មាានសាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបានបើ�ើ កបម្រើ��ើ ជូន
ូ និិស្សិិ�ត អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បុុ គ្គគលិិករាាជកាារ
និិងអង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងបុុ គ្គគលទាំំ�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�ើ�នបំំ ផុុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ំប្រ�ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួយ

គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួន
ួ ជិិតមួួ យលាានទំំព័័រ។

ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីពីរី គឺឺជាាបទសម្ភាា�សន៍ដែ៍ �លបុុ គ្គគលិិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចុះះ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សម្ភាា�សន៍ជា
៍ ាមួួ យជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបីីគឺឺជាារូូ បថតទាាក់់ទង

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

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

តាាមរយៈៈកាារិិយាាល័័យព័័ត៌៌មាានសាាធាារណៈៈ សាាធាារណជនអាាចនឹឹង
ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះបាន។ ឯកសាារខ្លះះ�ទៀ�ៀតរួួមមាាន៖ ប្រ�វត្តិិរូ� ូប

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពកំំណត់ហេ�តុ
់
រុ បស់់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងព័័ត៌៌មាានដែ�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍ជា
៍ ាមួួយអតីត
ី

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�រែ ក្រ�ហម និិងទិិន្ននន័័យគន្ថថនិិទ្ទេ�េសបង្ហាា�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�សាាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូ ជនីីយដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌៌មាានសាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៦៦

មហាាវិិថីី ព្រះ�ះសីី ហនុ ុ សង្កាា�ត់់ ទន្លេ�េបាសាាក់់ ខណ្ឌឌ ចំំ កាារមន
រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ កាារិិយាាល័័យរបស់់យើ�ើងបើ�ើ កជូូនសាាធាារណ
ជនចាាប់់ ពីី ថ្ងៃ�ៃចន្ទទដល់់ ថ្ងៃ�ៃសុុ ក្រ� 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�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ ជាាក្រុ�ុមណាាមួួ យ សូូមទាាក់់ទងបុុ គ្គគលិិករបស់់យើ�ើង
ស៊ាា�ង ចិិន្តាា� អ្នន ក សម្រ�បសម្រួ�ួ ល តាាមរយៈៈទូូ រ សព្ទទលេ�ខ៖

០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែ
ល៖
truthchenda.s@dccam.org
សូូមអរគុុណ!

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់
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សាលក្រ�មសំំ ណុំំ�រឿ�ឿង០០២/០២

ដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីឯកសារដែ�លបានផ្សសព្វវផ្សាាយជា
សាធារណៈៈរបស់់សាលាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

(តពីីលេ�ខមុុន)

៧១១. កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជាាមូូ លដ្ឋាា�ននៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ

គ្រ�ប់់ គ្រ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ បន្ទាា�ប់់ ពីបា
ី នថ្លឹឹ�ងថ្លៃ�ៃងលើ�ើក

ជាាច្រើ�ើ�នដូូចបានកំំណត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីតាំំ�ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមនាានាា

ថាា ជនជាាប់់ ចោ�ោទអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញ និិងដឹឹងជាាទូូទៅ�ៅ

ដែ�លត្រូ�ូវបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ សំំដៅ�ៅដល់់កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ដែ�លបានពិិភាាក្សា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលក្រ�មនេះ�ះពាាក់់ព័័ន្ធធនឹង
ឹ
កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ។ ក្នុុ�ងករណីី ដែ�លកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបែ�ប

នោះ�ះ�សំំដៅ�ៅទៅ�ៅដល់់កាារប្រ�ហាារជីីវិិត កាារសម្លាា�ប់់ កាារ
ដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង ឬជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនដោ�ោយបង្ខំំ�

នោះ�ះ� អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនឹឹងពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើនិិយមន័័យនៃ�

កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត កាារដាាក់់ក្នុុ�ងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង កាារ
និិរទេ�ស និិងអំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត តាាមរយៈៈ

កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដែ�លត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់ថាាជាាកាារជម្លៀ�ៀ�ស
ដោ�ោយបង្ខំំ�ដែ�លបានកំំណត់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងសាាលក្រ�មនេះ�ះ។

៧១២. កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញដោ�ោយមូូ លហេ�តុុនយោ�ោបាយ
ពូូជសាាសន៍៍ និិងសាាសនាា ត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុក
ុ ថាាជាាផ្នែ�ែកមួួយ
នៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋ កម្មម ប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ នៅ�ៅក្រោ��ោមច្បា�ាប់់ទំំនៀ�ៀម

ទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិនាាឆ្នាំំ��១៩៧៥។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿង

០០១ កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់អង្គគជំនុំំ�
ំ ជម្រះ�ះសាាលាាដំំបូូង
នេះ�ះត្រូ�ូវបានគាំំ�ទ្រ�ដោ�ោយអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូល
ូ
ហើ�ើយរហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះមិិនមាានភាាគីីណាាមួួ យ

ត្តាា�ទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយមិិនលម្អៀ�ៀ�ង អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសន្និិ�ដ្ឋាា�ន
ថាា កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញអាាចត្រូ�ូវបានផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសជាា
ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។

៧១៣. ការធ្វើ�ើ�ទុក្ខ
ុ បុ
ខ ក
ុ ម្នេ�េញត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់និិយមន័័ យ
ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(១) អំំ ពើ�ើសកម្មមឬអសកម្មមដែ�ល[…] ពិិតជាា

រើ�ើសអើ�ើង ហើ�ើយដកហូូតឬរំំលោ�ោភទៅ�ៅលើ�ើសិិទ្ធិ�ិជាា

មូូ លដ្ឋាា�នដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងសន្និិ�សញ្ញាាអន្តតរជាាតិិ ឬ
ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ(ធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ានុុម័័ត)
និិង

(២) កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើដោ�ោយសកម្មមឬដោ�ោយអកម្មម

ដោ�ោយចេ�តនាារើ�ើសអើ�ើង ដោ�ោយមូូ លហេ�តុុនយោ�ោបាយ
ពូូជសាាសន៍៍ឬសាាសនាា (ធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័តិិ)។

អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលក៏៏បានគាំំ�ទ្រ�និិយម

ន័័យនេះ�ះ ចំំណែ�កឯភាាគីីនាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងនេះ�ះ
មិិនបានជំំទាាស់់ទៅ�ៅនឹឹងនិិយមន័័យនេះ�ះ នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

ជំំទាាស់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារយល់់ឃើ�ើញពាាក់់ ព័័ន្ធធនិិងសំំអាាង

៧១៤. ពាាក់់ព័័ន្ធធធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ានុុម័័តនៃ�កាាររើ�ើសអើ�ើង អង្គគ

បទល្មើ�ើ�ស និិងភាាពអាាចដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ ចែ�ងថាាកាារ

កើ�ើ តមាានឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លដែ�លជនរងគ្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវបាន

អង្គគជំំ នុំំ�ជម្រះ�ះពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើ ក្រ�បខ ណ្ឌឌ នៃ�ច្បា�ាប់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមណាាមួួ យដែ�លចាារីីបានកំំណត់ដោ់ �ោយផ្អែ�ែក

នាាទីីរបស់់ជនជាាប់់ចោ�ោទក្នុុ�ងនាាមជាាសមាាជិិកនៃ�អាាជ្ញាា�ធរ

ពូូជសាាសន៍៍ ឬសាាសនាា។ ជាាក់់ស្ដែ�ែងជនរងគ្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវតែ�

ច្បា�ាប់់ នោះ�ះ�ទេ�។ ចំំពោះ�ះ�ភាាពប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញជាាមុុ នថាាជាា

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះយល់់ឃើ�ើញថាា « កាាររើ�ើសអើ�ើងជាាក់់ស្ដែ�ែង»

ធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ គឺឺជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ

កំំណត់ជា
់ ាគោ�ោលដៅ�ៅ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ� គឺឺជាាសមាាជិិក

ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម និិងតួួ

លើ�ើមូូលហេ�តុុជាាក់លាាក់
់
នាានាា
់
ដូូចជាា មូូលហេ�តុុនយោ�ោបាយ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

កងកុុមាារកំំពុុងជីីកដីីនៅ�ៅវាាលស្រែ��ក្នុុ�ងរបប

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-៩៧)។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ស្ថិិ�តក្នុុ�ងក្រុ�ុមនយោ�ោបាយ ពូូជសាាសន៍៍ ឬ សាាសនាាណាា

ករណីី ពាាក់់ព័័ន្ធធនិិងកាារជួួយ និិងជំំរុុញ និិងកាារទទួួលខុុស

ពាាល់់ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីកាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ។ ក្រុ�ុម

ត្រូ�ូ វចំំពោះ�ះ�កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខមុុកម្នេ�េញនៅ�ៅក្នុុងឧក្រិ�ិ
ដ្ឋ ឋកម្មមប្រ�ឆាំំ� ង
�

មួួយជាាក់់លាាក់់ ហើ�ើយក្រុ�មមនុ
ុ
ស្ស
ុ សនោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�រងផលប៉ះះ
�
ត្រូ�ូវរបស់់ថ្នាា�ក់់លើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ើ
� ដើ�ើម្បីី�កំំណត់កា
់ ារទទួួលខុុស
គោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញត្រូ�ូវតែ�ស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យ�

និិងមនុុស្សសជាាតិិ វាាមាានសាារសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញថាា ជន

ឃើ�ើញច្បា�ាស់់ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាចាារីីគឺឺជាាអ្ននកកំំណត់ក្រុ�
់ ម
ុ
ជាាប់់ ចោ�ោទមាានចេ�តនាាជាាក់់លាាក់់។ ជាាទូូទៅ�ៅ បើ�ើ ទោះ�ះ�បីី
គោ�ោលដៅ�ៅ។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូលបានគាំំ�ទ្រ�

ជាាចេ�តនាាជាាក់់លាាក់់មិិនអាាចទាាញចេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីី

ក្នុុងរឿ�ឿងក្ដីី�
នេះ�ះ ជំំទាាស់់ទៅ�ៅនឹឹ ងនិិ យមន័័យនេះ�ះនោះ�ះ�ឡើ�ើ យ។
�

ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាអាាចទាាញចេ�ញតាាមរយៈៈបរិិបទបាន

ចំំពោះ�ះ�និិយមន័័យនេះ�ះ ហើ�ើយមិិ នមាានភាាគីីណាាមួួ យនៅ�ៅ

៧១៥. នាាពេ�លនេះ�ះ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះងាាកមកពិិភាាក្សា�ា
ទាាក់់ទងនឹឹងធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័តិិដែ�លជាាធាាតុុផ្សំំ�តម្រូ�វូ

ចាំំ�បាច់់។ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញតម្រូ�ូវឲ្យ�ជន

ជាាប់់ ចោ�ោទមាានចេ�តនាាជាាក់់លាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររើ�ើសអើ�ើង

ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលហេ�តុុនយោ�ោបាយ ពូូជសាាសន៍៍ ឬសាាសនាា។
ដូូចពិិពណ៌៌នាាលម្អិិ� តខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ លើ�ើកលែ�ងតែ�
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លក្ខខណៈៈនៃ�កាាររើ�ើសអើ�ើងជាាទូូទៅ�ៅនៃ�កាារវាាយប្រ�ហាារនោះ�ះ�

ប្រ�សិិនបើ�ើ កាារពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើអង្គគហេ�តុុនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី� កាាលៈៈ

ទេ�សៈៈជុំំ� វិិញកាារប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតបទល្មើ�ើ�សដែ�លអាាចយកមក

ពិិចាារណាា រួួ មមាានលក្ខខណៈៈជាាប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដែ�ល

បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅលើ�ើក្រុ�មមួ
ុ ួ យនិិងចរិិតលក្ខខណៈៈទូូទៅ�ៅនៃ�
ចាារីី ដែ�លត្រូ�ូវបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ ដែ�លស្ដែ�ែងឡើ�ើ ងតាាមរយៈៈ
អាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់ចាារីីនោះ�ះ�។ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីចេ�តនាា
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

នៃ�កាាររើ�ើសអើ�ើង អាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់ចាារីី នៅ�ៅមុុ នពេ�ល

«ប្រ�ជាាជនថ្មីី�» និិងប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរដែ�លបានត្រ�ឡប់់ មកពីី

គប្បីី�ត្រូ�ូវបានយកមកពិិចាារណាា ដោ�ោយសាារវាាអាាច

នៅ�ៅក្នុុ�ងដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយដែ�លថាា «ខ្មាំំ��ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ

និិងក្រោ��ោយពេ�លដែ�លអំំ ពើ�ើនោះ�ះ�បានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ភ្លាា�មៗ

បង្ហាា�ញឲ្យ�ឃើ�ើញពីស្ថា
ី �ា នភាាពផ្លូូ�វចិិត្តតរបស់់ចាារីី នៅ�ៅក្នុុ�ង
អំំឡុងពេ�លនៃ�អង្គគហេ�តុុ
ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង។
ុ

បរទេ�ស។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�អះះអាាងថាា កាារលើ�ើកឡើ�ើង

កាាន់់តែ�មាានច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ» មាានភាាពស្រ�ពិិចស្រ�ពិិល
ខ្លាំំ��ង។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�បានរិះ��គន់់ទៀ�ៀតថាា នៅ�ៅក្នុុ�ង

៧១៦. អំំ ពើ�ើជាាក់់លាាក់់ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�មាានកាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុក

ដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយក្នុុ�ងគោ�ោលដៅ�ៅត្រូ�ូ វ បានកំំ ណត់់

អំំ ពើ�ើនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញអាាចមាានរួួ មបញ្ចូូ� លទាំំ�ង

នឹឹងមនោ�ោគមន៍៍វិិជ្ជាា�របស់់ ប.ក.ក. ដែ�លបង្កើ�ើ�តបានជាា

នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ (ដូូចជាា កាារធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឃាាត កាារ

ម្នេ�េញមិិនមែ�នស្ថិិ� តនៅ�ៅក្នុុ�ងសមាាជិិកក្រុ�ុ មណាាមួួ យ

មន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង និិងកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម) ក៏៏ ដូចជា
ូ
ាអំំ ពើ�ើ

ដោ�ោយអាាជ្ញញធររបស់់ ប.ក.ក. នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

ស្មើ�ើ�គ្នាា�រួួ មបញ្ចូូ� លទាំំ�ងអំំ ពើ�ើ នាានាាដែ�លមិិនត្រូ�ូ វ បាន

ធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញដោ�ោយមូូ លហេ�តុុនយោ�ោបាយអាាចត្រូ�ូវ

ម្នេ�េញ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ឲ្យ�បានច្បា�ាស់់លាាស់់។

សំំដៅ�ៅលើ�ើបុុគ្គគលទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លមិិនយល់់ស្រ�ប

បទល្មើ�ើ�សជាាក់់លាាក់់ដទៃ�ទៀ�ៀតនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ង

លក្ខខខណ្ឌឌ មួួយដែ�លថាា ជនរងគ្រោះ��ះ�នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុក

សម្លាា�ប់់ រង្គាា�ល កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ទៅ�ៅជាាទាាសករ កាារដាាក់់ក្នុុ�ង

ជាាក់់លាាក់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក្រុ�មនោះ�ះ
ុ
�មិិនត្រូ�ូវបានកំំណត់់

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមាានកម្រិ�ិតស្ថាា�នទម្ងងន់់ឬភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ

៧១៨. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូល
ូ បានបញ្ជាាក់់ថាា កាារ

ចាាត់់ទុុកជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ផង

ប្រ�ព្រឹ�ត្តតឡើ�
ឹ
ង
ើ ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងក្រុ�ុមមនុស្ស
ុ ស ដែ�លរួួ មទាំំ�ងក្រុ�ុម

ដែ�រ។ ក្នុុ�ងកាារសម្រេ��ចថាាតើ�ើ លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវនេះ�ះត្រូ�ូវ

ដែ�លមិិនមែ�នជាាសមាាជិិកនៃ�ក្រុ�ុមនយោ�ោបាយណាាមួួ យ

ឬ ក្រុ�ុមដែ�លមិិនប្រ�កាាន់់ទស្សសនៈៈនយោ�ោបាយផងដែ�រ។
បានបំំ ពេ�ញហើ�ើយឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ� អំំ ពើ�ើទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិន
គួួរត្រូ�ូវបានពិិចាារណាាដោ�ោយឯកឯងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ពោ�ោល

គឺឺវាាគប្បីី�ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយពិិចាារណាានៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទព្រ�ម

កាារធ្វើ�ើ�ទុុ ក្ខខបុុ កម្នេ�េញដោ�ោយមូូ លហេ�តុុ ន យោ�ោបាយ

អាាចសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើក្រុ�ុមបញ្ចូូ� លក្រុ�ុមមនុស្ស
ុ សផ្សេ�េងៗ

រួួ មទាំំ�ងអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបានសន្មមតថាាជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងនយោ�ោជាាមួួ យនឹង
ឹ ផលប៉ះះ
�ពាាល់់នាានាាដែ�លបានកើ�ើ តឡើ�ើង
ដោ�ោយអំំ ពើ�ើទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ជាាញឹឹកញាាប់់ ទោះ�ះ�បីី ជាាកាារធ្វើ�ើ�

បាយ ឬឧបសគ្គគរាារាំំ�ងដល់់កាារអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីនយោ�ោបាយ

បន្តតបន្ទាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអំំ ពើ�ើសកម្មមឬអំំ ពើ�ើអសកម្មមតែ�មួួ យដែ�ល

របស់់មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន ទៅ�ៅលើ�ើ កាារកំំណត់់

ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ រួួ មមាាន អំំ ពើ�ើដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងជាា
មាានសភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឬធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ង ក៏៏អាាចគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ជាា

កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញផងដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើអំំពើ�នោះ�ះ�បណ្ដា
ើ
ា �ល

របស់់ចាារីី ។ អាាស្រ័�័យហេ�តុុនេះ�ះ កាារជំំទាាស់់គោ�ោលកាារណ៍៍

និិយមន័័យក្រុ�ុមមនុុស្សសថាា «ជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ� ងនឹឹងមនោ�ោគមន៍៍

វិិជ្ជាា�របស់់បក្សសកុុម្មុុ�យនីស្ដដ
ី កម្ពុុ�ជាានោះ�ះ�» ត្រូ�ូ វបានអង្គគ ជំំនុំំ�

ជម្រះ�ះច្រា�ានចោ�ោល។ កាារលើ�ើ កឡើ�ើ ងរបស់់មេ�ធាាវីីកាារពាារ
ឲ្យ�មាានកាារបំំពាានយ៉ាា
�ងធ្ងងន់់ធ្ងងន់់ដល់់សិិ ទ្ធិិ� មនុុស្សសជាាមូូ ល
ដ្ឋាា�នដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងសិិន្ធិិស
� ញ្ញាា ឬច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀម

ក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន ដែ�លថាាក្រុ�ុមគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លត្រូ�ូវបានចោ�ោទ

៧១៧. មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន លើ�ើកឡើ�ើងថាា

ស្រា�ាយ ត្រូ�ូវបានកម្រិ�ិតតែ�អតីីតអ្នន ករដ្ឋឋកាារនៃ�របប

លាាស់់ទេ�នោះ�ះ� ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញមិិន

បានត្រ�ឡប់់មកពីីបរទេ�សនោះ�ះ� នឹឹងត្រូ�ូវយកទៅ�ៅវិិភាាគនិិង

ពាារក្ដីី� បា នលើ�ើ ក ឡើ�ើ ង ថាា ដីីកាាដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយបាន

ពាាក់់ ព័័ន្ធធស្ដី�ពី
ី ី កាារធ្វើ�ើ�ទុុ ក្ខខបុុ ក ម្នេ�េញដោ�ោយមូូ ល ហេ�តុុ

រួួ មាាន៖ អតីីតអ្នន ករដ្ឋឋកាារនៃ�របបសាាធាារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ

៧១៩. មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា លើ�ើកឡើ�ើងនូូវកាារអះះ

ទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ។

ប្រ�កាាន់់ថាា បានកំំណត់ដោ់ �ោយចាារីី នៅ�ៅក្នុុ�ងដីីកាាដំំណោះ�ះ�

ប្រ�សិិនបើ�ើ «ក្រុ�ុមគោ�ោលដៅ�ៅ» មិិនត្រូ�ូវបានកំំណត់ច្បា�
់ ាស់់

សាាធាារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ «ប្រ�ជាាជនថ្មីី�» និិងប្រ�ជាាជនខ្មែ�រែ ដែ�ល

មាានអត្ថិិ�ភាាពនោះ�ះ�ទេ�។ ទាាក់់ទិិនបញ្ហាានេះ�ះ មេ�ធាាវីីកាារ

ធ្វើ�ើ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃនៅ�ៅក្នុុ�ងសំំអាាងច្បា�ាប់់ ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�ល

នយោ�ោបាយ។
កំំ ណត់់យ៉ា�ា
ងច្បា�ាស់់នូវូ ក្រុ�ុមគោ�ោលដៅ�ៅបីី តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

អាាងមួួ យចំំនួន
ួ ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹង
ឹ កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញដោ�ោយ

កាារកំំហិិតទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�កំំណត់ដោ់ �ោយបញ្ញញត្តិិច្បា�
� ាប់់

ឡើ�ើងថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រ�បខណ្ឌឌ ច្បា�ាប់់ សិិទ្ធិ�មនុ
ិ ស្ស
ុ សអន្តតរជាាតិិ

សាាធាារណៈៈ សុុខភាាព សីីលធម៌៌ ឬសិិទ្ធិិ�និិងសេ�រីីភាាពជាា

មូូ លហេ�តុុសាាសនាា។ ទីីមួួយ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� បានលើ�ើក

សេ�រីីភាាព សាាសនាានិិងសេ�រីីភាាពសម្ដែ�ែងកាារគោ�ោរព
សាាសនាាត្រូ�ូ វ បានបែ�ងចែ�កដាាច់់ ពីី គ្នាា� ។ ចាាប់់ ពីី ឆ្នាំំ��
១៩៧៥ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៩សេ�រីីភាាពសាាសនាាមិិនត្រូ�ូវបាន

និិ ងមាានសាារសំំខាាន់់ដល់់កាារកាារពាារសន្តិិ�សុុខ សណ្ដាា �ប់់ធ្នាា�ប់់
មូូ លដ្ឋាា�នរបស់់បុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

៧២១. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់ថា
់ ា នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�ល
ុ

នៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមត្រូ�ូវបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�កម្ពុុ�ជាា
ហាាមឃាាត់់ឡើ�ើយយ៉ា�ា
ងណាាមិិញ កាារអនុុវត្តតរបស់់រដ្ឋឋ
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានចែ�ងថាា ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាគ្រ�ប់់ រូូប
ឬ កាារបង្ហាា�ញឆន្ទៈៈ�ទទួួលយកជាាច្បា�ាប់់ (Opinio juris)
មាានសិិទ្ធិិ�ជឿ�ឿជំំនឿ�ឿឬសាាសនាាណាាក៏៏បាន ហើ�ើយក៏៏មាាន
មិិនបានគាំំ�ទ្រ�ថាា សិិទ្ធិិ�របស់់បុុគ្គគលកាារស្ដែ�ែងកាារគោ�ោរព
សិិទ្ធិិ�មិិ នមាានជំំនឿ�ឿអ្វីី�ឬក៏៏មិិ នជឿ�ឿសាាសនាាណាាក៏៏បាន។
សាាសនាា គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�ដាាច់់ខាាតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មេ�ធាាវីី
កាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា ក៏៏បានលើ�ើកឡើ�ើងផងដែ�រថាា ពិិធីីបុុណ្យយ
បែ�បសាាសនាា អគាារជាាទីីកន្លែ�ែងគោ�ោរពបូូ ជាាឬកាារដាាក់់

តាំំ�ងនិិមិិត្តតរូូ បរបស់់សាាសនាា គឺឺជាាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�សេ�រីភា
ី ាព
នៃ�កាារសម្ដែ�ែងកាារគោ�ោរពសាាសនាាមួួ យចំំនួន
ួ ត្រូ�ូវបាន
អនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងច្បា�ាប់់អន្តតរជាាតិិ ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលហេ�តុុនៃ�បញ្ហាា

សណ្ដាា�ប់់ ធ្នាា�ប់់និិងសន្តិិសុ
� ខសា
ុ
ាធាារណៈៈ ហើ�ើយថាាកាារធ្វើ�ើ�
បដិិប្បបញ្ញញត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុងរបបកម្ពុុ
�
�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយមាានភាាព
សមស្រ�ប ព្រោះ��ះ�កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយកំំពុង
ុ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង

ស្ថាា�នភាាពអាាសន្នន ។ មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី�លើ�ក
ើ ឡើ�ើងថាា ហេ�តុុ
ដូូច្នេះ�ះ�ជនជាាប់់ចោ�ោទ នួួន ជាា មិិ នអាាចត្រូ�ូ វបានសន្និិ�ដ្ឋាា�ន
ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�កាារកំំហិិតលើ�ើសេ�រីីភាាពសាាសនាាដែ�លអាាច

ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាតនោះ�ះ
ា
�ឡើ�ើយ។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិនបាន
ដាាក់់សាារណាាពាាក់់ព័័ន្ធធនឹង
ឹ បញ្ហាានេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។

៧២០. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះយល់់ឃើ�ើញថាា សេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាារ

គិិតសម្បបជញ្ញៈៈ� និិងសាាសនាា ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់ជា
់ ា
លក្ខខណៈៈអន្តតរជាាតិិ គឺឺជាាសិិទ្ធិិជា
� ាមូូ លដ្ឋាា�ន។ សិិទ្ធិិនេះ�ះត្រូ�
�
វូ
«រាាប់់បញ្ចូូ� លទាំំ�ងសេ�រីីភាាពក្នុុងកាារកាាន់់
ឬគោ�ោរពសាាសនាា
�

ឬជំំនឿ�ឿណាាមួួ យ តាាមកាារជ្រើ�ើ�សរើ�ើសរបស់់ខ្លួួ�ននិិង
សេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាារសម្ដែ�ែងកាារគោ�ោរពសាាសនាា ឬជំំនឿ�ឿ

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញបានចែ�ងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា « មិិនអនុុញ្ញាាតឲ្យ�

មាានសាាសនាាប្រ�តិិកិិរិិយាាដែ�លបំំ ផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញកម្ពុុ�ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយនិិងប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាដាាច់់ខាាត»។ អង្គគ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើកាារដាាក់់កំំហិិត
ណាាមួួ យលើ�ើសេ�រីភា
ី ាពសាាសនាា ឬសេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាារ

សម្ដែ�ែងកាារគោ�ោរពសាាសនាាផ្អែ�ែកលើ�ើអង្គគហេ�តុុ ក្នុុ�ង

សំំណុំំ�រឿ�ឿងនេះ�ះ ជាាមួួ យនឹង
ឹ កាារពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើបទ

ប្បបញ្ញាា ត្តិ�ិទាំំ� ងនេះ�ះនិិងច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិ ចន្លោះ�ះ��ពីី ឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់ថា
់ ាតើ�ើកាារដាាក់់

កំំហិិតទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបានច្បា�ាប់់ អនុញ្ញញត
ុ
ឬជាាកាាររំំលោ�ោភ
បំំ ពាានលើ�ើសិិទ្ធិ�ជា
ិ ាមូូ លដ្ឋាា�ននៃ�សេ�រីីភាាពសាាសនាា ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានចាាត់់ទុុកថាាជាាកាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញដោ�ោយមូូ ល
ហេ�តុុសាាសនាាដែ�រឬទេ�។

៩.១.៨. អំំ ពើ�ើអមនុុ ស្សសធម៌៌ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
៧២២. ទាាក់់ទិិនសំំណុំំ�រឿ�ឿង ០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ តាាមរយៈៈអំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងៗ

ទៀ�ៀតក្រោ��ោមទម្រ�ង់់ ជាាកាារប៉ះះ
�ពាាល់់ដល់សេ�ចក្ដី
់
�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�
ី
រ
របស់់មនុស្ស
ុ សជាាតិិ និិងអំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត

របស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយម្នាា�ក់់ឯងៗ ឬដោ�ោយរួួ មជាាមួួ យអ្ននកដ៏៏ទៃ�

ក្រោ��ោមទម្រ�ង់់ជាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់ថា
់ ាជាា

ប្រ�តិិបត្តិិតា
� ាម កាារអនុុវត្តត និិងកាារបង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀន។ អង្គគ

កាារជម្លៀ�ៀ�សដោ�ោយបង្ខំំ�និិងកាារបាត់់ខ្លួួ�នដោ�ោយបង្ខំំ�។

ដែ�លថាា សេ�រីីភាាពសម្ដែ�ែងពីីកាារគោ�ោរពសាាសនាា ឬ ជំំនឿ�ឿ

ទទួួលស្គាា�ល់់ជាាប្រ�ភេ�ទបទល្មើ�ើ�សមិិនជាាក់់លាាក់់នៅ�ៅ

និិងជាាសាាធាារណៈៈ ឬជាាឯកជន តាាមកាារគោ�ោរពបូូជាា កាារ

កាារៀ�ៀបអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍ដោ�ោយបង្ខំំ� កាាររំំលោ�ោភផ្លូូ�វភេ�ទ

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះយល់់ស្រ�បជាាមួួ យមេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� នួួន ជាា

៧២៣. «អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត» ត្រូ�ូវបាន

របស់់ខ្លួួ�នអាាចត្រូ�ូវបានដាាក់់ កំំហិិតមួួយចំំនួន
ួ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ក្នុុ�ងក្រ�បខណ្ឌឌ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ តាាម

46
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។

បទល្មើ�ើ�សជាាក់់លាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ង

ជាាបទល្មើ�ើ�ស និិងភាាពអាាចបានដឹឹងថាាមាានច្បា�ាប់់ ចែ�ង

តម្រូ�ូវឲ្យ�មាានកាារវិិភាាគទៅ�ៅតាាមករណីី ជាាក់់ស្ដែ�ែងនីីមួួយៗ

ពាាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹ ងភាាពអាាចប្រ�មើ�ើលមើ�ើលឃើ�ើ ញ ជាាមុុនថាា

អំំ ពីី «អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត» ថាាជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋ-

កម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពិិចាារណាា

ទៅ�ៅលើ�ើ ក្រ�បខ ណ្ឌឌ នៃ�ច្បា�ាប់់ ទំំ នៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ
ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ និិងតួួនាាទីីរបស់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទ
ក្នុុ�ងនាាមជាាសមាាជិិកនៃ�អាាជ្ញាា�ធរគ្រ�ប់់ គ្រ�ងប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជាា។ បន្ទាា�ប់់ ពីី បា នថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែងមើ�ើ ល ទៅ�ៅលើ�ើ ក ត្តាា�
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ដោ�ោយសត្យា�ានុុម័័តរួួចមក អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ជនជាាប់់ ចោ�ោទអាាចមើ�ើ លឃើ�ើញនិិងដឹឹង
ជាាទូូទៅ�ៅថាា«អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» អាាចត្រូ�ូវ

បានផ្តតន្ទាា�ទោ�ោសជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ
គិិតត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥។

៧២៤. «អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» បំំ ពេ�ញមុុ ខ

ងាារជាាប្រ�ភេ�ទបទល្មើ�ើ�សនៅ�ៅសេ�សសល់់ដែ�លត្រូ�ូវ
ផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ចំំ ពោះ�ះ�អំំ ពើ�ើ

ដែ�លបំំ ពេ�ញ

លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបំំ ពេ�ញលក្ខខខណ្ឌឌ នៃ�បទល្មើ�ើ�សណាាមួួ យក្នុុ� ង
ចំំណោ�ោមបទល្មើ�ើ�សជាាក់់លាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ធាាតុុផ្សំំ�សត្យា�ា

នុុម័័តនៃ�« អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» ជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
កម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ តម្រូ�ូវឲ្យ�មាានអំំ ពើ�ើសកម្មម

ឬអសកម្មមដែ�លបង្កកឲ្យ�មាានកាារឈឺឺ ចាាប់់ ផ្លូូ�វចិិត្តតឬ

នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិដែ�លច្បា�ាប់់ បានចែ�ង។ ចំំណុុចនេះ�ះ

អំំ ពីផ
ី លប៉ះះ
�ពាាល់់នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅលើ�ើជនរងគ្រោះ��ះ� និិង
ថាាតើ�ើកាារប្រ�ព្រឹ�ត្តតនេះ�ះអា
ឹ
ាចប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�នឹឹងបទ
ល្មើ�ើ�សជាាក់់លាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង

មនុុស្សសជាាតិិដែ�លច្បា�ាប់់ បានចែ�ងដែ�រឬយ៉ាា
�ងណាា។ កាារ
វាាយតម្លៃ�ៃបែ�បនេះ�ះអាាចពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើលក្ខខណៈៈនៃ�
អំំ ពើ�ើសកម្មមឬអកម្មមនោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ។

៧២៦. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់់ថាា អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

តុុលាាកាារកំំពូល
ូ បានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា កាារវាាយតម្លៃ�ៃថាា តើ�ើកាារ

ប្រ�ព្រឹ�ត្តតនោះ�ះ
ឹ
�រំំលោ�ោភបំំពាានទៅ�ៅលើ�ើ «សិិទ្ធិិ�ជាាសាារវ័័ន្តតរបស់់
មនុុស្សសជាាតិិ ដូូចបានបញ្ជាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលិិខិិតតុុបករណ៍៍ ច្បា�ាប់់

អន្តតរជាាតិិនោះ�ះ�» ឬយ៉ាា
�ងណាា គឺឺជាាវិិធីីមួួយនៃ�កាារបង្ហាា�ញ
«លក្ខខខណ្ឌឌ ត្រូ�វូ នៃ�អនីីត្យា�ាកូូលភាាពផ្លូូវកាារជាាអន្តត
រជាាតិិ»។
�
តាាមកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតុុលាាកាារកំំពូូល
ចំំណុុ ចនេះ�ះជួួ យដល់កាារវាាយតម្លៃ�ៃទាំំ�ងទៅ�ៅលើ�ើ
់
លក្ខខខណ្ឌឌ

នៃ�ភាាពអាាចប្រ�មើ�ើ លឃើ�ើញ និិងថាាតើ�ើកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនោះ�ះ�
ឈាានដល់់កម្រិ�ិតធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�បទល្មើ�ើ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋកម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិដែ�រឬយ៉ាា
�ងណាា។
៧២៧. អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកត់់សម្គាា�ល់ឃើ់ �ើញថាា ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

ស្រា�ាយកំំណត់ថា
់ ាករណីី នៃ�កាាររំំលោ�ោភផ្លូូ�វភេ�ទកាារប៉ះះ
�
ពាាល់់សេ�ចក្ដីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូររបស់់
មនុុស្សស កាាររៀ�ៀបអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍
�

ដោ�ោយបង្ខំំ� កាារជម្លៀ�ៀ�សដោ�ោយបង្ខំំ� និិងកាារបាត់់ខ្លួួ�នដោ�ោយ
ផ្លូូ�វកាាយ របួួ សស្នាា�ម ឬបណ្ដាា�លឲ្យ�ប៉ះះ
�ពាាល់់ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រដល់់
បង្ខំំ� គឺឺជាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជាាមូូ លដ្ឋាា�ននៃ�« អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌
សេ�ចក្ដីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�ររបស់់មនុស្ស
ុ ស។ ធាាតុុផ្សំំ�អត្តតនោ�ោម័័តិិនៃ�«
អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» ជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ង

នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិតម្រូ�ូវថាា អំំ ពើ�ើសកម្មម ឬអសកម្មមត្រូ�ូវ

បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយចេ�តនាា។

៧២៥. កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជាាមូូ លដ្ឋាា�នជាាក់់ លាាក់់ នៃ� «អំំ ពើ�ើ

អមនុុស្សសធម៌៌ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត» មិិនចាំំ�បាច់់ត្រូ�វូ បានកំំណត់់
ថាា ជាាបទល្មើ�ើ�សជាាក់់លាាក់់ដែ�លត្រូ�ូវផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសក្រោ��ោម

ច្បា�ាប់់ អន្តតរជាាតិិនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាា «អំំ ពើ�ើ
អមនុុស្សសធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» អំំ ពើ�ើសកម្មមឬអកម្មមត្រូ�ូវ

មាានលក្ខខណៈៈនិិងសភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» ដែ�លត្រូ�ូវបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណុំំ�

រឿ�ឿង០០២/០២។ ប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងនេះ�ះមិិន
ត្រូ�ូ វបានកំំណត់ថាា
់ ជាាបទល្មើ�ើ�សដោ�ោយឡែ�កនៃ�ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មម

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ទេ� គិិតត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥

ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងនេះ�ះ កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏មិិ ន
ត្រូ�ូវបានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាាជាាបទល្មើ�ើ�សដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក
នោះ�ះ�ដែ�រ។ ហេ�តុុដូច្នេះ�ះ
ូ � អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះត្រូ�ូវវាាយតម្លៃ�ៃលើ�ើ
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងនេះ�ះជាាមួួ យនឹង
ឹ និិយមន័័យនៃ� «អំំ ពើ�ើ

អមនុុស្សសធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត»។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃបែ�ប

នេះ�ះ ភាារកិិច្ចចរបស់់អង្គគជំនុំំ�
ំ ជម្រះ�ះត្រូ�ូវបានជួួយសម្រួ�ល
ួ
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកច្បាប់

ដោ�ោយកាារកំំណត់អំ
់ ំ ពីីធាាតុុផ្សំំ�សំខា
ំ ាន់់ៗ នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត

មាានកម្រិ�ិតធ្ងងន់់ធ្ងងរស្មើ�ើ�នឹឹងបទល្មើ�ើ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�

កាារវិិភាាគសមស្រ�ប។

«អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យ�មាាន

ទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងករណីី ចាំំ�បាច់់

ដើ�ើ ម្បីី�ធាានាាដល់់

៩.១.៨.១. ការរំំលោ�ភផ្លូូវ
� ភេ�ទ
៧២៨. ជាាបញ្ហាាបឋម មេ�ធាាវីីកាារពាារក្ដីី� ខៀ�ៀវ សំំផន
លើ�ើកឡើ�ើងថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំ ឡុងពេ�លពាាក់់
ព័័ន្ធធកាាររំំលោ�ោភ
ុ
ផ្លូូ�វភេ�ទមិិនស្ថិិ�តក្នុុ� ងប្រ�ភេ�ទនៃ� « អំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌

ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត» នោះ�ះ�ទេ�។ ភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិនបានដាាក់់

សាារណាាពាាក់់ ព័័ន្ធធនឹង
ឹ ចំំណុុចនេះ�ះទេ�។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

យល់់ ឃើ�ើ ញថាាអំំ ណះះអំំ ណាាងនោះ�ះ�មាានកាារយល់់

ច្រ�ឡំំចំំពោះ�ះ�លក្ខខណៈៈនៃ�បទល្មើ�ើ�ស។ អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ។ វាាជាាបទល្មើ�ើ�សនៃ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងច្បា�ាប់់ ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ អន្តតរជាាតិិ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុង
ុ
ពេ�លពាាក់់ ព័័ន្ធធ ដែ�លនេះ�ះជាាកាារវាាយតម្លៃ�ៃដែ�លអង្គគ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបានធ្វើ�ើ�ខាាងលើ�ើ។ មិិនមាានលក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�ូវ
ដែ�លថាា កាាររំំលោ�ោភផ្លូូ�វភេ�ទ គឺឺជាាប្រ�ភេ�ទជាាក់់លាាក់់

នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជាាមូូ លដ្ឋាា�នដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់

យ៉ាា
�ងទូូលំំទូូលាាយថាា ស្ថិិ�តក្នុុ�ងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ��១៩៧៥ នោះ�ះ�ទេ�។ ហេ�តុុនេះ�ះអង្គគជំនុំំ�
ំ ជម្រះ�ះច្រា�ាន
ចោ�ោលសេ�ចក្ដីី�សន្និិដ្ឋាា�
� ននេះ�ះ។

សង្កកត់់ធ្ងងន់ថា
់ ា ពុំំ�មាានបញ្ជីី�កំំហិិតអំំពីប្រី �ភេ�ទជាាក់់លាាក់់នៃ�

៧២៩. ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹង
ឹ សំំណុំំ�រឿ�ឿង ០០២/០២ ដីីកាាដំំណោះ�ះ�

អមនុុស្សសធម៌៌ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត» នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ

នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិតាាមរយៈៈអំំ ពើ�ើអមនុស្ស
ុ សធម៌៌ ផ្សេ�េង

កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជាាមូូ លដ្ឋាា�នដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនៃ� «អំំ ពើ�ើ

បទល្មើ�ើ�សនេះ�ះសំំដៅ�ៅដល់់កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជាាច្រើ�ើ�នដែ�ល

មិិនមែ�នជាាបទល្មើ�ើ�សជាាក់់លាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
កម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង មនុុស្សសជាាតិិដែ�លច្បា�ាប់់ បានចែ�ង
ដរាាបណាាធាាតុុផ្សំំ�ទូូទៅ�ៅសម្រា�ាប់់ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋនឹង
ឹ ប្រ�ឆាំំ�ង

មនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវបានបំំ ពេ�ញ ហើ�ើយកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនោះ�ះ�

ស្រា�ាយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាប់់ ចោ�ោទពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ង
ទៀ�ៀត ក្រោ��ោមទម្រ�ង់់ជាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់

ថាាជាាកាាររំំលោ�ោភភេ�ទ នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�កាាររៀ�ៀបអាាពាាហ៍៍
ពិិពាាហ៍៍ដោ�ោយបង្ខំំ�។ ជាាពិិសេ�ស ដីីកាានេះ�ះចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាា

«ដោ�ោយតម្រូ�ូវឲ្យ�រួួ មដំណេ�
ំ
កក្រោ��ោយកាាររៀ�ៀបអាាពាាហ៍៍

(តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ)

កងនាារីីកំំពុុងលើ�ើកភ្លឺឺ� ស្រែ��នៅ�ៅក្នុុងរបប
�
កម្ពុុជាាប្រ�ជាាធិិ
បតេ�យ្យយ
(
១៩៧៥-៩៧)។
�
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ
ណ
ជាា)
�

48

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ក្សា
ិ ាអំំ ពីីសន្តិិ�ភាពនិិងសិិទ្ធិម
� ិ នុុ ស្សស

របស់់សិិស្សាានុុសិស្សសវិ
ិ
ទ្យា
ិ �ល័័យក្នុង
� ុ ខេ�ត្តតបាត់់ ដំំបងទៅ�កាន់់ តំំ បន់់អន្ល លង់់ វែ�ង
ហ៊ាាន ពិិសីី និិង មេ�ក វិិន

ទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា�ាអំំ ពីីសន្តិភា
�ិ ាពនិិងសិិទ្ធិិ�មនុស្ស
ុ សរបស់់

សិិស្សាា�នុុសិិស្សសវិិទ្យា�ាល័័យក្នុុ�ងខេ�ត្តតបាត់់ដំប
ំ ងទៅ�ៅកាាន់់

តំំបន់អន្ល
់ ង់
ល ់ វែ�ង កាាលពីីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១។

(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កាាលពីីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ សិិស្សាា�
នុុសិិស្សសចំំនួន
ួ ៩នាាក់់ លោ�ោកគ្រូ�ូនិិងអ្ននកគ្រូ�ូចំនួ
ំ ន
ួ ៧នាាក់់

នៃ�វិិទ្យា�ាល័័យនេ�តយ៉៉ង់់ និិងវិិទ្យា�ាល័័យសម្តេ�េចឳ ព្រ�ម

ទាំំ�ងមន្ត្រី�ី�ចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ នៃ�មន្ទីី�រអប់់ រំ ំ យុុវជន និិងកីីឡាា
ខេ�ត្តតបាត់់ ដំំប ង និិងព្រះ�ះសង្ឃឃចំំ នួ ន
ួ ២អង្គគ បានធ្វើ�ើ�

ទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា�ាស្តីី�អំំ ពីសន្តិ
ី
ភា
�ិ ាពនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់

វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ ដោ�ោយមាានកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល
របស់់អង្គគកាារវេ�ទិិកាាសេ�វាាពលរដ្ឋឋ។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចចនេះ�ះ សិិស្សាា�នុុសិិស្សសនិិង

លោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូ បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

សន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ងនៅ�ៅលើ�ើខ្នង
ន ភ្នំំ�ដងរែ�ក នៅ�ៅវេ�លាា
ម៉ោ�ោ�ង៨ព្រឹ�ឹក ដែ�លអាាកាាសធាាតុុមាានភាាពត្រ�ជាាក់់បង្គួួ�រ

និិងពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយភាាពស្រ�ស់់ស្រា�ាយ។ អ្ននកចូូលរួួ ម
ខ្លះះ�បានដើ�ើរតម្រ�ង់់ ទៅ�ៅមើ�ើ លពើ�ើយតាាម៉ុុ�ក ដែ�លបាននិិង

កំំពុង
ុ ក្លាា�យជាាទីីគយគន់ ់ ឯអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតក៏៏ដើ�ើរមកមើ�ើ ល
ពិិព័័រណ៍៍ រូូ បថតស្តីី�អំំ ពីីជីីវភាាពរបស់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង និិងពិិធីីផ្លូូ�វកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ�សមាាហរណ-
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កម្មមនៃ�ចលនាាខ្មែ�រែ ក្រ�ហមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី២
ី ៨ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៩៨

មកក្នុុ�ងរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាាវិិញ ព្រ�មទាំំ�ងផ្ទាំំ��ងរូូ ប
ថតរបស់់តាាម៉ុុ�កនិិងផ្ទាំំ��ងរូូ បថតក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចច
ប្រ�តិិភូូចិិនទៀ�ៀតផង។

ក្រោ��ោយពីីបានដើ�ើរមើ�ើ លផ្ទាំំ��ងពិិព័័រណ៍៍ និិងទេ�សភាាព

ដ៏៏ស្រ�ស់ស្អាា�តនៅ�
់
ៅជុំំ�វិិញមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ង

ហើ�ើយ សិិស្សាា�នុុសិិស្សសរួួ មទាំំ�ងលោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូបានបន្តត
ចូូលទៅ�ៅសាាលប្រ�ជុំំ� ដែ�លជាាអតីីតផ្ទះះ�កណ្តាា�លរបស់់
តាាម៉ុុ�ក នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ក។

ជាាកិិច្ចចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ង បានណែ�នាំំ�ខ្លួួ�ន និិងក្រុ�ុម

កាារងាារទៅ�ៅដល់់អ្ននកចូូលរួួ ម ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកបានធ្វើ�ើ�
បទបង្ហាា�ញទាាក់់ទងនឹឹងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ

(១៩៧៥-១៩៧៩)។ បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង បាន
បង្ហាា�ញតាាមរយៈៈផ្ទាំំ��ងស្លាា�យឲ្យ�ឃើ�ើញពីកា
ី ារធ្វើ�ើ�ពលកម្មម

ដោ�ោយបង្ខំំ�របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរ មាាន
ដូូចជាា លើ�ើកទំំនប់់ និិងជីីកប្រ�ឡាាយ។ ចំំណែ�កផ្ទាំំ��ង

ស្លាា�យខ្លះះ�ទៀ�ៀត រំំលេ�ចអំំពីប្រី �វត្តិិរូ� ូ បមេ�ដឹក
ឹ នាំំ�កំំពូល
ូ ៗ

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម មាានដូូចជាា សាាឡុត
ុ ស (ហៅ�ៅ ប៉ុុ�ល
ពត), ឈិិត ជឿ�ឿន(ហៅ�ៅ តាាម៉ុុ�ក) នួួន ជាា, ខៀ�ៀវ សំំផន

និិង សុុន សេ�ន។ បន្ទាា�ប់់ មក បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង បាន
ចាាក់់ បញ្ចាំំ� ងភាាពយន្តតឯកសាារមួួ យស្តីី�ពីី ស្ថា�ា នភាាព

គុុកទួួលស្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩ ដែ�លជាាគុុកដ៏៏អាាថ៌៌
កំំបាំង
ំ បំំ ផុុតក្នុុ�ងសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ភាាពយន្តតឯកសាារ
នេះ�ះ បានបង្ហាា�ញទិិដ្ឋឋភាាពដ៏៏គួួរឲ្យ�រន្ធធត់់និិងព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃបំំផុុត

ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មមលើ�ើប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរ។
ផ្ទាំំ��ងស្លាា�យបន្ទាា�ប់់ បានបង្ហាា�ញប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តសហគមន៍៍អន្លង់
ល ់ វែ�ង ព្រ�មទាំំ�ងរូូ បភាាពស្តីី�ពីីជីវី ភាាពរស់់នៅ�ៅ
របស់់អតីីតសមាាជិិកខ្មែ�ែរក្រ�ហមលើ�ើទឹឹក ដីីអន្លលង់់វែ�ង

រហូូតដល់់មាានកាារធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មមក្នុុងឆ្នាំំ
� �� ១៩៩៨។

ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួ យគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ វាាគ្មិិ�នបានបង្ហាា�ញផ្ទាំំ��ង
ស្លាា�យអំំពីីគម្រោ��ោងសាាងសង់់ដំំបូូលគ្រ�បពីីលើ�ើទីីតាំំង
� បូូជាា

សព ប៉ុុ�ល ពត និិងរបងនៅ�ៅលើ�ើច្រា�ាក់់ភ្នំំ�ដងរែ�កស្ថិិ� តនៅ�ៅ
ក្បែ�ែរមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ� ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។ របងដែ�កនៅ�ៅលើ�ើ

ច្រា�ាកភ្នំំ�ដងរែ�កដែ�លនឹឹងសាាងសង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២២
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នេះ�ះ នឹឹងបង្កើ�ើ�តផ្លូូ�វដើ�ើរ និិងអាាចជិះះ�កង់់បានដើ�ើម្បីី�ភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅ
កាាន់់តំបន់
ំ ប្រ់ �វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តមួួយកន្លែ�ែងទៅ�ៅមួួយកន្លែ�ែងទៀ�ៀត
ដូូចដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុងប្លលង់់
គោ�ោលសម្រា�ាប់់អភិិ វឌ្ឍឍន៍៍ស្រុ�ុក
�
អន្លលង់់វែ�ង។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឱកាាសនោះ�ះ� អ្នន កចូូលរួួ មបានសួួរសំំណួួរ

ផ្សេ�េងៗទាាក់់ទងនឹឹងកម្មមវិិធីីនេះ�ះ។ ព្រះ�ះតេ�ជគុុណ ពន់់
មាានសង្ឃឃដីីកាាថាា «តើ�ើគម្រោ��ោងដ៏៏ធំំក្នុុ�ងកាារសាាងសង
ដំំបូូលគ្រ�បលើ�ើផ្នូូ�រ ប៉ុុ�ល ពត និិង កាារធ្វើ�ើ�របងនៅ�ៅជួួរភ្នំំ�

ដងរែ�កអាាចនឹឹងត្រូ�ូវប្រើ��ើ រយៈៈពេ�លយូូរដល់់កម្រិ�ិតណាា
ទើ�ើបអាាចទទួួលបានជោ�ោគជ័័យ?» ចំំណែ�ក ស៊ីី�ណាា ដែ�ល

ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�ៅវិិទ្យា�ាល័័យសម្ដេ�េចឪ ខេ�ត្តតបាត់់ដំប
ំ ង
បានសួួរសំំណួួរថាា «ប្រ�សិិនបើ�ើ មាានភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍

ឬក្រុ�ុមនិិស្សិិ�តធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ
ើ រមកដល់់ទីីនេះ�ះហើ�យចង់
ើ
់ ដាំំ�

កូូ នឈើ�ើ តើ�ើមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ង មាានដីី
ទំំនេ�រសម្រា�ាប់់ ដាំំ�កូូនឈើ�ើ ដែ�រឬទេ�?

ទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា�ាអំំ ពីីសន្តិភា
�ិ ាពនិិងសិិទ្ធិិ�មនុស្ស
ុ សរបស់់

សិិស្សាា�នុុសិិស្សសវិិទ្យា�ាល័័យក្នុុ�ងខេ�ត្តតបាត់់ដំប
ំ ងទៅ�ៅកាាន់់

តំំបន់អន្ល
់ ង់
ល ់ វែ�ង កាាលពីីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១។

(សួួ ត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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បន្ទាា�ប់់ពីឆ្លើី �ើ�យសំំណួួរនិិងពិិភាាក្សា�ាអំំ ពីប្រី �វត្តិិសា
� ាស្ត្រ�រ
រួួ ចមក អ្នន កចូូលរួួ មបានបង្ហាា�ញពីីកាារចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍

យ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងកាារដាំំ�ដើ�ើមឈើ�ើ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តបាននូូវ
ធម្មមជាាតិិពណ៌៌ បៃ�តង និិងបង្ហាា�ញនូូវក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ធម្មមជាាតិិ
ដ៏៏ស្រ�ស់បំ
់ ំ ព្រ�ងនៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ង លើ�ើ

ខ្ននងភ្នំំ�ដងរែ�កនាារដូូវរំំហើ�យ
ើ ។ យើ�ើងបានថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�

ទុុកជាាអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ មុុ ននឹឹងបន្តតដំំណើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់តំបន់
ំ ់
ប្រ�វត្តិិសា
� ាស្ត្រ�រភ្នំំ�២០០។

ដើ�ើម្បីី�អាាចឡើ�ើងទៅ�ៅដល់់ខ្នង
ន ភ្នំំ�២០០បាន អ្ននកចូូល

រួួ មកម្មមវិិធីីទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវជិះះ�រថយន្តតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរឆ្លលងកាាត់់
អូូ រដែ�លមាានស្ពាា�នឈើ�ើ មួួយ។ បន្ទាា�ប់់ មក រថយន្តតទាំំ�ង

អស់់បើ�ើ កបរសន្សឹឹ�មៗលើ�ើផ្លូូ�វលំំនៃ�ជម្រា�ាលភ្នំំ�ដងរែ�ក។
នៅ�ៅពាាក់់កណ្ដាា�លផ្លូូ�វ ក្រុ�ុមកាារងាារ, សិិស្សាា�នុុសិិស្សស,

លោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូ រួួ មទាំំ�ងព្រះ�ះសង្ឃឃ ត្រូ�ូវចុះះ�ដើ�ើរ ដោ�ោយ

សាារតែ�ផ្លូូ�វចំំណោ�ោទ និិងមាានដំំថ្មមនៅ�ៅរាាយប៉ាា
សាារតែ�ភ្លៀ�ៀ�ងច្រោះ��ះ�កាាលពីីរដូូវវស្សាា� ដែ�លទើ�ើបតែ�កន្លលង

ផុុតកាាលពីីខែ�វិិច្ឆិិ�កាា។ ខណៈៈពេ�លដែ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាាម

ផ្លូូវ� កងកម្លាំំ�� ងនៃ�យោ�ោធាាភូូមិិ ភាាគ៤ របស់់កងទ័័ពជើ�ើ ង
គោ�ោក ទទួួលស្វាា�គមន៍៍ពីមួ
ី ួ យដំណា
ំ ាក់់ទៅ�ៅមួួ យដំណា
ំ ាក់់។
អស់់រយៈៈពេ�លប្រ�មាាណជាា១៥នាាទីីក្រោ��ោយមក ក្រុ�ុម

កាារងាារ, សិិស្សស និិងលោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូ ព្រ�មទាំំ�ងព្រះ�ះសង្ឃឃ

កណ្ដាា �លប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តយោ�ោធាាតេ�ជោ�ោភ្នំំ� ២០០ អន្លលង់់វែ�ង»។

លោ�ោកវរសេ�នីីយ៍៍ឯក បានធ្វើ�ើ�កាារអត្ថាា�ធិិប្បា�ាយ

យ៉ាា
�ងក្បោះ��ះ�ក្បា�ាយទាាក់់ទងនឹឹងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តយោ�ោធាា
និិងដំំណើ�ើរកាារវិិវត្តតសង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា
ពីីឆ្នាំំ��១៩៧០ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៩។ លោ�ោកវរសេ�នីីយ៍ឯ
៍ ក

បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅដល់់ខ្នង
ន ភ្នំំ�២០០។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�យើ�ើង

បានបន្តតថាា អន្លលង់់ វែ� ងជាាតំំ បន់ ធ្វើ�ើ�សមា
់
ាហរណកម្មម

ត្រ�សៀ�ៀកៗ និិងឮសំំឡេ�ងសត្វវស្លាា�បស្រែ��កខ្ញៀ� ៀ�វខ្ញាា�បន្តត

អន្លលង់់ វែ� ងត្រូ�ូ វ បានផ្សះ�ះផ្សា�ាតាាមរយៈៈយុុ ទ្ធធសាាស្រ្ត�ត

ចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៨។ សង្គ្រា�ា�មរ៉ាំំ��រ៉ៃ�ៃនៅ�ៅ
ឃើ�ើញថាាមាានទេ�សភាាពយ៉ាា
�ងស្រ�ស់់ស្អាា�ត ខ្យយល់់បក់់
គ្នាា�មិិនដាាច់់។ ជាាពិិសេ�សយើ�ើងអាាចគយគន់់ទេ�សភាាព
វាាលស្រែ�� ចម្កាា�រ ផ្លូូ�វ និិងភូូមិិឋាានរបស់់ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់

នយោ�ោបាយឈ្នះះ� ឈ្នះះ� ក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់សម្តេ�េច

តេ�ជោ�ោ នាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ហ៊ុុន
� សែ�ន។
នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ងបានយ៉ាា
�ងច្បា�ាស់់ថែ�មទៀ�ៀត។
ជាាកិិច្ចចប ញ្ចច ប់់ នៃ�កាារសំំ ណេះ�ះសំំ ណាាល លោ�ោក
នៅ�ៅក្នុុ� ងឱកាាសនោះ�ះ�ដែ�រក៏៏ មាានកាារចាំំ�ទទួួ ល
វរសេ�នីីយ៍៍ឯក បានធ្វើ�ើ�កាារថ្លៃ�ៃងអំំ ណរគុុណដល់់ក្រុ�ុម
ស្វាា�គមន៍៍ និិងកាារធ្វើ�ើ�របទបង្ហាា�ញ ដោ�ោយវរសេ�នីីយ៍៍ឯក
កាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ង ដែ�លបាន
ឯម វាាសនាា មេ�បញ្ជាាកាាររងនៃ�កងពលតូូចថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ
សម្រ�បសម្រួ�ួលដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា�ាមកកាាន់់តំបន់
ំ ់
៤១ និិងជាាសមាាជិិកក្រុ�ុមកាារងាារប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តយោ�ោធាា
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តភ្នំំ� ២០០នេះ�ះ។ ក្រោ��ោយមកយើ�ើ ង បាន
ភូូមិិ ភាាគ៤។ វរសេ�នីីយ៍ឯ
៍ ក ឯម វាាសនាា បានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�
ថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�នៅ�ៅលើ�ើផ្ទាំំ��ងថ្មមដ៏៏ស្រ�ស់ស្អាា�តនៅ�
់
ៅលើ�ើភ្នំំ�២០០
កាារណែ�នាំំ�ខ្លួួ�នដល់់ព្រះ�ះតេ�ជគុុណ សិិស្សាា�នុុសិិស្សស និិង
លោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូ។ បន្ទាា�ប់់ មក លោ�ោកវរសេ�នីីយ៍៍ឯក ក៏៏

បានបញ្ជាាក់់ ឈ្មោះ�ះ��ថ្មីី�របស់់ភ្នំំ�២០០ថាា «ទីីស្នាា�ក់់កាារ
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ទុុកជាាអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ មុុ នពេ�លក្រុ�ុមទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា�ា
បន្តតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់សាារមន្ទីី�រផ្ទះះ� តាាម៉ុុ�ក។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា�ាអំំ ពីីសន្តិភា
�ិ ាពនិិងសិិទ្ធិិ�មនុស្ស
ុ សរបស់់

សិិស្សាា�នុុសិិស្សសវិិទ្យា�ាល័័យក្នុុ�ងខេ�ត្តតបាត់់ដំប
ំ ងទៅ�ៅកាាន់់

តំំបន់អន្ល
់ ង់
ល ់ វែ�ង កាាលពីីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១។

(សួួ ត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសារកម្ពុុជា
�
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

សិិក្ខាាសាលាអប់់ រំ ំ

«ស្ដីី អំ
� ំពីីការទប់់ ស្កាាត់់ អំំពើ�ឧ
ើ ក្រិ�ិដ្ឋ ឋកម្មមឃោ�រឃៅ� នៅ�ក្នុុង
� តំំ បន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ� េយ៍៍ »
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�

សិិក្ខាា�សាាលាាអប់់ រំ«ំ ស្ដីី�អំំពីីកាារទប់់ ស្កា�ត់
ា អំ
់ ំ ពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម

ឃោ�ោរឃៅ�ៅ នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់អា
់ ាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ » នៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារ

ឡឺឺរ៉ូូ�យ៉ា�ល់
ា
់ កាាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៣ដល់់ទីី១៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១។
(សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សិិក្ខាា�សាាលាាអប់់ រំស្តីី�អំ
ំ
ំ ពីកា
ី ារទប់់ ស្កា�ត់
ា អំ
់ ំ ពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋ

ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាាញ និិងមាានកាារចូូលរួួ មពីសិិក្ខា
ី
ា�កាាមដែ�ល
ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនមុុ ខវិិជ្ជាា�ប្រ�វត្តិិវិិទ្យា
� �ាមកពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

វៀ�ៀតណាាម និិងថៃ�។ សិិក្ខាា�សាាលាាលើ�ើកទីី២ ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅ

ជាាបីី វគ្គគផ្សេ�េងគ្នាា�សម្រា�ាប់់ ចុុងឆ្នាំំ��២០២១ និិងដើ�ើមឆ្នាំំ��

នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៦ដល់់៨ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��
២០២១ គឺឺជាាសិិក្ខាា�សាាលាារយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃ ដែ�លមាាន

ល័័យទីីប្រឹ�ឹក្សា�ា ពិិសេ�សរបស់់អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិស្តីី�

មកពីីខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� កណ្តាា�ល និិងព្រៃ�ៃវែ�ង ហើ�ើយសិិក្ខាា�

កម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់អា
់ ាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ រៀ�ៀបចំំឡើ�ង
ើ
២០២២ ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងកាារិិយាាពីីកាារទប់់ស្កា�ត់
ា អំ
់ ំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ក្រោ��ោមកាារគាំំ�ទ្រ�

សិិក្ខាា�កាាមចូូលរួួ មដោ�ោយផ្ទាា�ល់់គឺឺជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនកម្ពុុ�ជាា

សាាលាាលើ�ើកទីី៣ ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅចាាប់់ពីថ្ងៃ�
ី ទី
ៃ ១
ី ៣ដល់់ទី១
ី ៥

កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ (USAID) និិងកម្មមវិិធីីអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សហ

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ដែ�លមាាន
សិិក្ខាា�កាាមចូូលរួួ មជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនមកពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី២
ី ៨ខែ�វិិច្ឆិិ�កាាឆ្នាំំ��២០២១គឺឺជាាសិិក្ខាា�សាាលាាតាាម

សិិក្ខាា�សាាលាានេះ�ះ មាានគោ�ោលបំំណងបណ្តុះះ� �បណ្តាា�ល

ផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�សពីីទីភ្នាា�ក់
ី
់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់

ប្រ�ជាាជាាតិិ (UNDP)។ សិិក្ខាា�សាាលាាលើ�ើកទីី១ ប្រ�ព្រឹ�ត្តតទៅ
ឹ �ៅ

54

វៀ�ៀតណាាម និិងថៃ�។
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ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនក្នុុ�ងតំំបន់អា
់ ាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ឲ្យ�យល់់ច្បា�ាស់់អំំពីី

នៅ�ៅក្នុុ�ងសិិក្ខាា�សាាលាានេះ�ះ ហឹឹម ហ៊ុុ�យ គឺឺជាាអតីីតកង

ដែ�លនាំំ�ដល់់កាារកកើ�ើតឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅ និិងសាារ

បានអញ្ជើ�ើ�ញឲ្យ�មកចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ខ្លួួ�នចាាប់់

និិយមន័័យនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅ កត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នាានាា

សំំខាាន់់នៃ�កាារទប់់ ស្កា�ត់
ា ឧ
់ ក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម។ លោ�ោក គ្រី�ីស្តូូ�ហ្វ័័រ�

ឌៀ�ៀរីីង គឺឺជាាគ្រូ�ូ ឧទ្ទេ�េសអន្តតរជាាតិិ ដែ�លជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�បទ
បង្ហាា�ញនិិងពន្យយល់់អំំពីនិិយមន័័យ
ី
កត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ និិង
វិិធីីទប់់ស្កា�ត់
ា ់ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅ ដូូចជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម

ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិ
និិងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមសង្គ្រា�ា�មមិិ នឲ្យ�កើ�ើតឡើ�ង
ើ ។ នៅ�ៅវគ្គគសិិក្សា�ា

នេះ�ះគ្រូ�ូឧទ្ទេ�េសជាាតិិនិិងអន្តតរជាាតិិ បានបែ�ងចែ�កជាា៣
ក្រុ�ុមឲ្យ�មាានកាារពិិភ្សា�ាគ្នាា� ហើ�ើយក្រុ�មនី
ុ មួ
ី ួ យៗបានលើ�ើក

ឡើ�ើងរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នអំំ ពីក
ី ត្តាា�មួួ យក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកត្តាា�ទាំំ�ង៨

ពល៧០៣ ដែ�លធ្លាា�ប់់ ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រស-២១ ត្រូ�ូវ

តាំំ�ងពីីកាារជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ចូូលធ្វើ�ើ�ទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ង

តំំបន់រំ់ ដោះំ �ះ� រហូូតដល់រ់ បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
ទីី៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩។

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត មកពីីប្រ�ទេ�សថៃ�បាន

លើ�ើកសំំណួួរទៅ�ៅកាាន់់ ហឹឹម ហ៊ុុ�យ ថាា « ហេ�តុុអ្វីី� បានជាា
អ្នន កអាាចស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�រស់់មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
? តើ�ើយុុវជន

បច្ចុុ�ប្បបន្ននត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នយ៉ាា
�ងដូូចម្ដេ�េចដែ�លប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
របស់់ខ្លួួ�នធ្លាា�ប់់ កើ�ើតមាានអំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍?»

រួួ មមាាន ៖ ១) ស្ថាា�នភាាពជម្លោះ�ះ��ប្រ�ដាាប់់ អាាវុុ ធឬទម្រ�ង់់

ហ៊ឹឹ�ម ហ៊ុុ�យ បានឆ្លើ�ើ�យតបថាា៖ «ខ្ញុំំ��អាាចរស់់ជីីវិិតបាន
ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��ស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ� ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់ ់តែ�ចង់់រស់់មិិនចង់់មាានបុុណ្យយ

នៃ�សិិទ្ធិិ� មនុុស្សសអន្តតរជាាតិិ និិងច្បា�ាប់់ ៣) ចំំណុុចខ្សោ�ោ�យនៃ�

ទទួួលបានចូូលរួួមចង់់ចាំំ�និង
ិ ទប់់ស្កាា�ត់់» ។

អស្ថិិ�រភាាពផ្សេ�េងៗ ២) កំំណត់ត្រា�
់ ានៃ�កាាររំំលោ�ោភធ្ងងន់់ធ្ងងរ
រចនាាសម្ព័័� ន្ធធរដ្ឋឋ ៤) កត្តាា�ជំំរុុញឬកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដែ�ល
សមហេ�តុុ ផ លអាាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ អំំ ពើ�ើ ហិិង្សា�ាលើ�ើ ក្រុ�ុ ម

ប្រ�ជាាជន ឬ បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�ូ វបានកាារពាារ ៥) សមត្ថថភាាព

ក្នុុ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ ៦) នត្តិិភា
� ាពនៃ�ស្ថាា�ន

សក្ក័័�ទេ�ហើ�ើយមាានតែ�កាារអប់់រំប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ំ
�ដែ�លយុុវជនអាាច

ចំំណែ�កអ្នន កស្រី�ី សេ�ក សាាយ គឺឺជាាកូូនស្រី�ីរបស់់

ចាាន់់ គីីមស្រ៊ុ�ុ�ន អតីីតជនរងគ្រោះ��ះ�នៅ�ៅមន្ទីី�រស-២១
ដែ�លត្រូ�ូវបានសម្លាា�ប់់ ជាាមួួ យកូូនស្រី�ីមាានអាាយុុ៥ខែ�

សម្រា�ាល ទីី៧) កាាលៈៈទេ�សៈៈជួួយសម្រួ�ល
ួ ឬវិិធាានកាារ

ត្រៀ��ៀម ៨) កត្តាា�ជំំរុុញគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាក់់លាាក់់ ដែ�លទាំំ�ង
អស់់នេះ�ះជាាសញ្ញាា ឬអាាចនាំំ� ឲ្យ�កើ�ើតមាានអំំពើ�ើ ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មម។

សិិក្ខាា�សាាលាាអប់់ រំ«ំ ស្ដីី�អំំពីីកាារទប់់ ស្កា�ត់
ា អំ
់ ំ ពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម

ឃោ�ោរឃៅ�ៅ នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់អា
់ ាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ » នៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារ

ឡឺឺរ៉ូូ�យ៉ា�ល់
ា
់ កាាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៣ដល់់ទីី១៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១។
(សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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បានរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីរឿ�
ី ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ខ្លួួ�នបានចង់់ ចាំំ�ទាាក់់ទង
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទួួលស្លែ�ែង, សាារមន្ទីី�រជាាតិិ និិង
នឹឹងម្ដាា�យរបស់់ខ្លួួ�ន។ សេ�ក សាាយ បានបន្តតថាា នៅ�ៅពេ�ល

បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
របស់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

ឧទ្ទេ�េសថ្នាា�ក់់ជាាតិិរបស់់កម្ពុុ�ជាា បានលើ�ើកសំំណួួរថាា «តើ�ើ

លោ�ោកស្រី�ីមាានអាារម្មមណ៍៍ ធូូរស្បើ�ើ�យទេ�នៅ�ៅពេ�លបាន

បង្រៀ��ៀនកម្ពុុ�ជាាដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុប
ុ បានយល់់ដឹឹ ង
ពីីនិិ យមន័័យនៃ�អំំពើ�ើ ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋឃោ�ោរឃៅ�ៅ និិងភាាពច្បា�ាស់់

បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតមកលើ�ើគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននកស្រី�ី និិងប្រ�ជាាជន

ដល់់កាារកកើ�ើតអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅក្នុុងប្រ�ទេ�ស
�

ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��រីក
ី រាាយក៏៏ដោ�ោយ។ ខ្ញុំំ��សូូមកុំំ�ឲ្យ�របបឃោ�ោរឃៅ�ៅ
នេះ�ះកើ�ើត ឡើ�ើងម្តតងទៀ�ៀត ហើ�ើយសូម
ូ ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា

នាំំ�ឲ្យ�កកើ�ើតអំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា អាាឡឺឺម៉៉ង់់ និិង

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ ខ្ញុំំ��អាាចរស់់នៅ�ៅបានដោ�ោយ
សាារមាានស្រ្តី�ី�ម្នាា�ក់់យកទៅ�ៅចិិញ្ចឹឹ�ម។ សម វិិចិិត្រ� គ្រូ�ូ

កម្ពុុ�ជាា។ សិិក្ខាា�សាាលាានេះ�ះ មាានកាារចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ពីគ្រូី �ូ
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រមកពីីប្រ�ទេ�សថៃ� វៀ�ៀតណាាម និិងគ្រូ�ូ

ចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា
�វអំំ ពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម
លាាស់់ក្នុុ�ងកាារកំំណត់ពី
់ ីកត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នាានាាដែ�លនាំំ�
កម្ពុុ�ជាា? ។ សេ�ក សាាយ បានតបថាា «ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ចងចាំំ�អំំ ពីី
ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ��បើំ �ើ ទោះ�ះ�ជាាខ្ញុំំ��មាានកូូនប្រុ�ុសស្រី�ីដែ�លអាាច
រស់់នៅ�ៅដោ�ោយសន្តិិភា
� ាព»។

កម្ពុុជាានាាសម័័យខ្មែ�ែ
រក្រ�ហម។ សិិក្ខាា�សាាលាានេះ�ះ បានផ្តតល់់
�
ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ដល់់សិិក្ខាា�កាាមពីីកត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នាានាាដែ�ល

ប្រ�ទេ�សរ៉្វាា
�ន់់ដាាទៀ�ៀតផង។
�
លើ�ើសពីនេះ�
ី ះទៀ�ៀត គ្រូ�ូ បង្រៀ��ៀន

នៅ�ៅក្នុុ�ងសិិក្ខាា�សាាលាាលើ�ើកទីី៣ គ្រូ�ូឧទ្ទេ�េសថ្នាា�ក់់ជាាតិិ

កម្ពុុ�ជាាទាំំ�ងអស់់ បានទទួួលចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ថ្មីី�ៗទាាក់់ទងនឹឹង
វិិធីីសាាស្ត្រ�របង្រៀ��ៀនថ្មីី�ទំំនើ�ប
ើ ៗ ក្នុុ�ងកាារពាំំ�នាំំ� យកទៅ�ៅ

ធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចចនៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម និិងប្រ�ល័័យ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹង
ឹ និិងបង្កើ�ើ�នកាារគិិត

របស់់កម្ពុុ�ជាា និិងគ្រូ�ូប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តមកពីីប្រ�ទេ�សថៃ�បាន
ពូូជសាាសន៍៍បឹឹងជើ�ើងឯក, មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម និិង

បង្រៀ��ៀនសិិស្សសរបស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយដើ�ើរតាាមគោ�ោលវិិធីីសិិស្សស

គូូរយ៉ាា
�ងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅរបស់់សិិស្សស។

សិិក្ខាា�សាាលាាអប់់ រំ«ំ ស្ដីី�អំំពីីកាារ
ទប់់ ស្កា�ត់
ា អំ
់ ំ ពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមឃោ�ោរ

ឃៅ�ៅ នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់អា
់ ាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ »

នៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារឡឺឺរ៉ូូ�យ៉ា�ល់
ា
កា
់ ាលពីី

ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ដល់់ទីី១៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��

២០២១។ (សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

«ទួួលពិិឃាដ»
៣. វិិញ្ញាាណព្រ�លឹឹងក្រ�មាប៉ាាក់់ ជាយ (ត)
ក្រ�មាប៉ាាក់់ ជាយទម្លាាយអាថ៌៌កំំបាំង
ំ (ត)
សមមិិត្តតយុុ វនារី ីបដិិវត្តតន៍៍ (ត)

បងស្រី�ីគាាត់់ដើ�ើរទៅ�ៅមុុ នបន្តិិច
� ពួួក

អ្នន កទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ណាាស់់។

ខ្ញុំំ��ដើ�ើរតាាមក្រោ��ោយ ពេ�លនោះ�ះ�ក៏៏ស្រា�ាប់់
តែ�បានជួួបនឹង
ឹ នាារីីកម្មាា�ភិិបាលបដិិវត្តតន៍៍

ឈាាម ចូូលវាាយកម្ទេ�េចខ្មាំំ��ងអន្ដដរធាាន

នាារីីនោះ�ះ�ក៏៏ ស្រែ�� កសួួ រ ថាា “មិិត្តតនាារីី

...នេះ�ះកំំពុុងធ្វើ�ើ�អ្វីី�? ដឹឹងទេ�ថាាកូូនៗនឹឹក

អស់់ហើ�យ
ើ
ខ្ញុំំ��គ្មាា�នអ្វីី�នៅ�ៅសេ�សសល់់
ទៀ�ៀតទេ� អស់់រលីីងក្នុុ�ងជីីវិិត”។
គ្រ�ប់់គ្នាា�ភ្ញាា�ក់់ស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ង។ ខ្ញុំំ��សួរួ

ពីីររូូ ប ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ខោ�ោអាាវខ្មៅ� ៅ�ក្រិ�ិប បង់់
ទៅ�ៅបងស្រី�ី ថាា “ម៉េ�េចបានបងដឹឹ ង ?
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គ្រ�ប់់ យ៉ា�ា
ងបានត្រឹ�ឹមតែ�ស្រ�មៃ�
កក្រ�មាាថ្មីី�។ បងស្រី�ីខ្ញុំ��ំ គាាត់់ងាាកមក
បងស្រី�ីយំំផងនិិយាាយផងថាា “បង
បានត្រឹ�ឹមតែ�គិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គ្មាា�នអ្វីី�ឆ្លើ�ើ�យ
ខ្សឹឹ�បថាា “ពួួកគេ�ជាានាារីីបដិិវត្តតន៍៍ ដែ�ល
បានឃើ�ើញក្រ�មាាដែ�លមាានប៉ាា
ក់់ជាាយ
តបទេ� គឺឺ មាានតែ�សំំ ឡេ� ងចម្រៀ��ៀង
មាានផ្ទះះ�នៅ�ៅខាាងក្រោ��ោយផ្ទះះ�យើ�ើងដែ�រ”
ឈ្មោះ�ះ��ចិិន្ដាា� ដែ�លបងជូូនទៅ�ៅពុុកពីីថ្ងៃ�ៃ
បដិិវត្តតន៍៍ បន្លឺឺ�តាាមឧគ្ឃោ�ោ�សនសព្ទទចេ�ញ
នៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងយាាមមួួ យជាាប់់ នឹង
ឹ ចុុង
មុុ ន នៅ�ៅនឹឹងមិិត្តតនាារីីសុខា
ុ ាបង់់ ក ដូូច្នេះ�ះ�
ពីី ទួួ ល ស្លាំំ��ងយ៉ាា
� ងរំំព ង ដែ�លមាាន
ភូូមិិ ជិិតចម្កាា�រតាាម៉ុុ�ក។
អត្ថថន័័យ និិងសូូរសៀ�ៀងថាា “យើ�ើងជាា
មាានន័័យថាា ពួួកគាាត់់ត្រូ�ូវគេ�សម្លាា�ប់់
ដោ�ោយសាារតែ�ធ្លាា�ប់់ ស្គា�ល់
ា ់គ្នាា� មិិត្តត
យុុវជនយុុវនាារីី ត្រូ�ូវហ៊ាា�នពលីីបង្ហូូ� រ
អស់់ហើ�យ
ើ !”។
ដែ�លហ៊ាា�នប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបដិិវត្តតន៍៍យើ�ើង”

ចិិន្តាា�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារមែ�នទេ�?” បងស្រី�ី

គឺឺជាាខ្មាំំ��ង ឬក៏៏មាានបទខ្លះះ�ដូូចជាា “យើ�ើង

ធ្វើ�ើ�កាារ។” ពួួកគាាត់់និិយាាយគ្នាា�បានបួួ ន

ដូូចជាាប្រ�ជាាជនប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបដិិវត្តតន៍៍

ញញឹឹមតប “ចា៎ះ�ះ� ! មិិត្តតនាារីី ពួួកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

ស្តាា�ប់់ ចប់់ ខ្ញុំំ��ស្លុុ�តចិិត្តតចង់់ទន់ជ
់ ង្គគង់់

ដួួល។ ខ្ញុំំ��យំំ ហើ�ើយនឹក
ឹ ឃើ�ើញទៅ�ៅដល់់
រូូ បភាាពកាាលពីី បួួ ន ដប់់ ថ្ងៃ�ៃមុុ ន ពេ�ល

សម័័យនោះ�ះ�ដូូចជាា“ឈាាមក្រ�ហមច្រា�ាល

ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ��ទៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ង។ ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�
ដប់់ម៉ាា
�ត់។
់ ពេ�លនោះ�ះ� ស្រា�ាប់់តែ�បងស្រី�ី
ឃើ�ើញបងស្រី�ីខ្ញុំ��អង្គុុ�យប៉ា
ំ
ក់
ា
់ឈ្មោះ�ះ��គាាត់់
គាាត់់ក៏៏ទុុចង៉៉ក់់ រលីីងរលោ�ោងទឹឹកភ្នែ�ែក
លើ�ើក្រ�មាា រឿ�ឿងនេះ�ះគឺឺពិិតមែ�នហើ�ើយ
ហើ�ើយស្ទុះះ��មកទាាញដៃ�ខ្ញុំំ��ពីរី នាាក់់ប្អូ�ូនវ៉ាា
�
មិិនមាានអ្វីី�បិិទបាំំងទៀ�ៀតទេ�។
ដោ�ោយវាាចាាថាា តស់់ប្អូ�ូន! យើ�ើងទៅ�ៅផ្ទះះ�
ក្រ�មាាប៉ាា
ក់់ ជាាយពិិតជាាដិិតដាាម
យើ�ើងវិិញទាំំ�ងទឹឹកភ្នែ�ែកហូូររហាាមមក

ឈាាមយុុទ្ធធជនយុុទ្ធធនាារីីបដិិវត្តតន៍៍” ជាា

តែ�មិិនហ៊ាា�នសួួរនាំំ� ហើ�ើយដើ�ើរតាាមបង

ស្ថិិ�តនៅ�ៅ ដែ�លនាំំ�ក្រ�មាាឲ្យ�ជួួបកូូនស្រី�ី

ហើ�ើយ មាានអាារម្មមណ៍៍ ថាា បទចម្រៀ��ៀង

តាាមផ្លូូ�វ បងស្រី�ីខ្ញុំ��យំ
ំ ំរហូូតធ្វើ�ើ�ឲ្យ�
ពួួកខ្ញុំំ��ឆ្ងងល់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ គ្រា�ាន់់តែ�មក

ម្ដាា�យនិិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��ត្រូ�ូវគេ�សម្លាា�ប់់ លើ�ើ
ទួួលស្លាំំ��ងអស់់ហើ�យ
ើ
កុំំ�ទន្ទឹឹ�ងរង់់ ចាំំ�

និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យ�បេះ�ះដូូងខ្ញុំំ��ឡើ�ើងក្តៅ�ៅ�គគុុកពុះះ�

ហើ�ើយនិិយាាយថាា “លោ�ោកពុុ ក អ្នន ក

យាាយនិិងតាាឱបចៅ�ៅទាំំ�ងបីី នាាក់់

ប្រ�យុុទ្ធធលើ�ើកទំំនប់់ ជីីកប្រ�ឡាាយ តាាម
មាាគ៌ាា�បដិិវត្តតន៍៍ដ៏មហិិមា
៏
ា” “ចូូរកូូនៗ កុំំ�

ភ្លេ�េចឈាាមស្រ�ស់់របស់់យុុទ្ធធមិិត្តតយើ�ើង

ឲ្យ�សោះ�ះ�...” និិងបទគោ�ោរពទង់់ជាាតិិក្នុុ�ង
ក្រា�ាលស្រោ��ោចក្រុ�ុងវាាលកម្ពុុ�ជាាមាាតុុភូមិិ
ូ
ដើ�ើម!។

បានស្តាា�ប់់ បទចម្រៀ��ៀងទាំំ�ងនេះ�ះ

ខ្លោ� ោ�ចផ្សា�ាប្រ�ហាារគ្រួ�ួសាារឲ្យ�បែ�កបាក់់
កញ្ជ្រោ��ោលទៅ�ៅតាាមកម្សួួ� លបដិិវត្តតន៍៍។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

មិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។ ពួួកខ្ញុំំ��ងីីងើ�ើមិិ នយល់់រឿ�ឿង

ដោ�ោយវិិញ្ញាាណព្រ�លឹឹងទឹឹ កភ្នែ�ែកឪពុុក

ស្រី�ីមកផ្ទះះ�វិិញ។

ឲ្យ�បានឃើ�ើញ ឲ្យ�បានយល់់ថាា ឪពុុក

ដល់់ផ្ទះះ�ភ្លាា�ម បងស្រី�ីខ្ញុំ��យំ
ំ ំឱបយាាយតាា

មើ�ើ លផ្លូូ�វឪពុុកម្ដាា�យទៀ�ៀតអីី ។

ម្តាា�យនិិងប្អូូ�នៗរបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវគេ�សម្លាា�ប់់

យំំដោ�ោយក្ដីី�អាាណិិតជាាពន់់ពេ�ក។ ខ្ញុំំ��យំំ

57

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ហើ�ើយយំំទៀ�ៀតរួួ ចគិិតថាា ឱ!ព្រះ�ះអើ�ើ យ
ហេ�តុុអ្វីី�បងប្អូូ�នខ្ញុំំ��ក្លាា�យជាាក្មេ�េងកំំព្រា�ាតែ�

មួួ យប៉៉ប្រិ�ិចភ្នែ�ែកយ៉ាា
�ងនេះ�ះ?
ព្រះ�ះព្រ�ហ្មមលិិខិិតបង្កើ�ើ�តឲ្យ�ជួួបជុំំ�
គ្រួ�ួ សា ារហើ�ើ យ ម្ដេ�េចពួួ កបិិសា ាចចាំំ�បំំ

បែ�កឲ្យ�ខ្លោ� ោ�ចផ្សា�ាទៀ�ៀត។ ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��ស្ទើ�ើ�រឆ្កួួ�ត

វង្វេ�េង ដាាច់់ទងថ្លើ�ើ�មប្រ�មាាត់់រស់់នៅ�ៅជួួប

តែ�សេ�ចក្ដីី�ទុុក្ខខនិិងសោ�ោកស្ដាា�យ។ ឱ!

ជីីវិិតគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� ពិិតជាាងងឹឹ ត ងងឹឹ តខ្លាំំ��ង
ណាាស់់! ហេ�តុុអ្វីី� បានជាាប្ដូូរផ្លាា�ស់់
ប្រែ�ែ
�
ប្រួ�ួលខុុសឆ្ងាា�យ។

ភ្លៀ�ៀ�ងដូូចគេ�ហែ�កមេ�ឃ ខ្យយល់់ និិង

រន្ទះះ�កាាលពីីយប់់នោះ�ះ�ពិិតជាាប្រ�ផ្នូូ�ល
ចង់់ ប្រា�ប់់ខ្ញុំ��ថា
ំ ា ឪពុុកម្ដាា�យ និិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��

ទាំំ�ងពីីរត្រូ�ូវគេ�សម្លាា�ប់់ ចោ�ោលហើ�ើយ។
“ឱ! ជំំនោ�ោរនិិរតីីអើ�ើយ ហេ�តុុអ្វីី� អ្នន កគ្មាា�ន
ប្រ�ណីី ដល់់គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��សោះ�ះ�!”។

ទិិដ្ឋឋភាាព៖ បងស្រី�រ៉ាី �យរ៉ា
ា
�ប់
ា
់ប្រា�ប់់តាាយាាយពេ�លឃើ�ើញក្រ�មាាប៉ាា
ក់់ជាាយឈ្មោះ�ះ�� “ចិិន្ដាា�” ។

(ឡុង
ុ វង្សសសមិិទ្ធធ/សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

ទួួលស្លាំំ�ងខាបព្រ�លឹឹង
រូូបគ្មាានវិញ្ញា
ិ ា ណ សល់់ តែ�ការឈឺឺចាប់់

បង (គាាត់់និយាា
ិ យខ្សឹឹ�បៗងាាកឆ្វេ�េងងាាក

ហើ�ើយគាាត់់រាាប់់អាានឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំបាន
��

អ្ននកភូូមិិ ច្រើ�ើ�នណាាស់់)”។

ពោ�ោលពាាក្យយថាា “នែ�… អ៊ំំ� អាាន អ៊ំំ� ហ៊ាា�ង

ក្រ�មាា អ្ននកបងឆេ�ងទូូលកញ្ជើ�ើ�នៅ�ៅលើ�ើ

ផង។ ខ្ញុំំសួ
�� រួ គាាត់់ថាា លោ�ោកបងឡុង
ុ អ្ននក

បងឆេ�ង ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅណាានឹឹង? គាាត់់
ស្ដាំំ�� ព្រោះ��ះ�ពាាក្យយ លោ�ោកបង អ្ននកបងនេះ�ះ
ពេ�លវេ�លាាកន្លលងផុុតទៅ�ៅបានប៉ុុ
ន្មាា
� �ន
តបមកវិិញទាំំ�ងទឹឹកមុុខស្រ�ងូូ តស្រ�ងាាត់់
គឺឺជាាពាាក្យយសក្ដិិ�ភូូ មិិដែ�លអង្គគកាារបដិិវត្តតន៍៍
ថ្ងៃ�។
ៃ ពេ�លព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យ បងប្អូូ�នបីីនាាក់់
ថាា “គ្រួ�ួសាារបងត្រូ�ូវមេ�កងអង្គគកាារចាាត់់
មិិ នឱ្យយប្រើ��ើ ជាាដាាច់់ខាាត ម្យ៉ា�ា
�ងទៀ�ៀតឪពុុក
អង្គុុ�យជុំំ�គ្នាា�ជាាមួួ យតាាយាាយ ម្នាា�ក់់ ៗ
តាំំ�ងឱ្យយទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅលើ�ើទួួលស្លាំំ��ង ខ្ញុំំក៏
�� ៏
ខ្ញុំំ��ជាាអ្ននកបួួស និិងជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនដែ�លកើ�ើត
ធ្វើ�ើ�មុុ ខស្រ�ពោ�ោនដូូចជាាសញ្ជឹឹ�ងគិិតនូូវ
ស្រែ��កភ្លាា�ត់់សំឡេ�
ំ ង មិិនកើ�ើតទេ�លោ�ោក
ចេ�ញពីីកូូនកសិិករសុុទ្ធធសាាធ មិិនក្លែ�ែ ង
រឿ�ឿងខ្មៅ�ៅ�ងងឹឹ ត ដែ�លកើ�ើ ត មាានឡើ�ើ ង
បងឡុងៗលោ�ោកបងកុំំ�
ចូូលទួលនេះ�
ួ
ះអីីគេ�
ុ
បន្លំំ� ដែ�លបានសាាបព្រោះ��ះ�នូូវចំំណេះ�ះ
កន្លលងមក។
នឹឹងសម្លាា�ប់់គ្រួ�សា
ួ ារលោ�ោកបងនៅ�ៅទីីនេះ�ះ
ដឹឹងដល់់កូូនអ្ននកស្រុ�ុកអ្ននកភូូមិិ មិិនតិិចទេ�
ពេ�លនោះ�ះ�ស្រា�ាប់់តែ�ឃើ�ើញមីីងសន
ហើ�ើយ។ លោ�ោកបង អ្ននកបងអញ្ជើ�ើ�ញធ្វើ�ើ�
ហើ�ើ
យ
មាានសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�
ឡាាញ់់
រាាប់
់
អាានពីី
ដែ�លខ្ញុំំស្គាា
�� �ល់់គាាត់់គឺឺជាាអ្នន កមូូលដ្ឋាា�ន
ដំំណើ�ើ របង្ហូូ�សទៅ�ៅភូូ មិិយោ�ោត ដែ�លជាាភូូ មិិ
ដើ�ើ រ ចូូលមកកាាន់់ ជីីដូូនជីីតាាហើ� ើ យ

ដើ�ើរតាាមទំំនប់់ស្ពាា�យខោ�ោអាាវវេ�ចនឹឹង

កំំណើ�ើ តរបស់់លោ�ោកបងទៅ�ៅ គ្មាា�នអ្ននក
ណាាដឹឹងទេ�”។

ប៉ុុ
ន្មាា
� �នថ្ងៃ�ៃមុុន ខ្ញុំំឃើ�
�� ញ
ើ លោ�ោកបង និិងអ្ននក
ក្បា�ាល និិងដឹឹកដៃ�អាាភ្លោះ�ះ��ពៅ�ៅពីីរនាាក់់
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គិិតហួួសនិស្ស័័�
ិ
យដែ�លសម្ដីី� ឪពុុក

ប្រា�ប់់ មីី ងសនថាា បងលាាសិិនហើ�យ
ើ
ខ្លាា�ចអង្គគកាារចាំំ�យើ�ង
ើ យូូរ។ ពុុទ្ធោ�ោ�! ភាាព

តក់់ស្លុុត
� ខ្លលបខ្លាា�ច រអាា បាក់់ស្បាា�ត សូូម្បីី�
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅឱ្យយគេ�សម្លាា�ប់់ក៏៏ខ្លាា�ចយឺឺតពេ�ល
ដែ�រ។ ពិិតជាាសាាហាាវយង់់ ឃ្ននងណាាស់់

សម្រា�ាប់់ មនុុស្សសជាាតិិដូូចគ្នាា� តែ�មាាន
កម្មមពៀ�ៀរ ខុុសគ្នាា�ដាាច់់ស្រ�ឡះះ។

ចាាប់់ពីពេ�លនេះ�
ី
ះទៅ�ៅពួួកខ្ញុំំ�� លែ�ងបាន

ឃើ�ើញមុុខ លែ�ងបានស្តាា�ប់់ និិងលែ�ង

បានឮសម្ដីី� ពួួកគាាត់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ! ខ្ញុំំ��
បងស្រី�ី និិងប្អូូ�ន យំំរាាល់់យប់់ រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ
ព្រោះ��ះ�តែ�នឹឹកដល់់លោ�ោកពុុកនិិងអ្ននក
ទិិដ្ឋឋភាាពតំំណាាល៖ ពេ�លឪពុុកម្តាា�យ និិងប្អូូ�នភ្លោះ�ះ��ជួួបអ្ននកភូូមិិដែ�លជាាអតីីតកូូនសិិស្សសគាាត់់
ហើ�ើយបានប្រា�ប់់ឪពុុកឱ្យយដើ�ើរបង្ហួួ�សទៅ�ៅភូូមិិយោ�ោត កុំំ�ចូូលទួួលស្លាំំ��ង។

(ឡុង
ុ វង្សសសមិិទ្ធធ/សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

មា្តត�យ ព្រ�មទំាា�ងប្អូូ�នៗទាំំ�ងពីីរ។ បង
ស្រី�ីខ្ញុំំនឹ
�� ក
ឹ ក្ដុុ�កក្ដួួ�លក្នុុ�ងចិិត្តត និិងស្រ�ក់់
ទឹឹ ក ភ្នែ�ែកពេ�លដែ�លគាាត់់ម កពីីវាាល
វិិញឈ រ នៅ�ៅ មាា ត់់ពាា ង ស្រែ�� ក ប្រា�ប់់

ម្ដាា�យថាា “ម៉ែ�ែអើ�ើ យ ម៉ែ�ែបោះ�ះក្រ�មាានិិង
សូូមបញ្ជាាក់់ថាាភូូមិិកំំណើ�ើតរបស់់

សប្បា�ាយធម្មមតាាទេ�។” ខ្ញុំំមើ�
�� ើ លទៅ�ៅគាាត់់

ផ្តិិ�លឱ្យយកូូនបន្តិិ�ចមក កូូនងួួ តទឹឹ ក”។

គឺឺភូូមិិ យោ�ោត។

ដោ�ោយភាាពទុុក្ខខសោ�ោកនៃ�រូូបកាាយគ្មាា�ន

មើ�ើលទៅ�ៅលើ�ើស្ងាា�ត់់ជ្រ�ងំំ មិិនឃើ�ើញរូូប

ទាំំ�ងទឹឹកភ្នែ�ែករលីីងរលោ�ោងថាា “មិិ នបាន

ជីីដូូនជីីតាា និិងបងប្អូូ�នបីីនាាក់់ គ្រា�ាន់់

ស្រ�មោ�ោលខ្លួួ�នឯងនិិងតំំណក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក

រកដល់់ផ្ទះះ� ពេ�លនោះ�ះ�គេ�ឃើ�ើញកូូនៗខ្ញុំំ��

ម្នាា�ក់់ៗដើ�ើរចេ�ញរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ខ្ញុំំខំំដ
�� ក
ដង្ហើ�ើ�ម វែ�ងៗលេ�បទឹឹកមាាត់់ ទប់់ទឹក
ឹ ភ្នែ�ែក

ម្ដាា�យដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ មាានតែ�ពាាងទឹឹកទេ�ជាា

បណ្ដាំំ��ពេ�ជ្រ� រាាប់់ ពាាន់អ
់ ត្ថថន័័យ ដែ�ល

និិយាាយជាាមួួ យពុុកម៉ែ�ែ
ពិិតជាាធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ទាំំ� ងពីីរនាាក់់ទឹឹ ក មុុខស្រ�ពោ�ោន បង្កកប់់

តែ�ពេ�លនេះ�ះគាាត់់មកដល់់ពាាងហើ�ើយ

លោ�ោកបង អ្ននកបងបានតបមកវិិញ

វិិញ្ញាាណ។

ម្ដាា� យ មើ�ើ លទៅ�ៅក្នុុ� ងពាាងឃើ�ើ ញ តែ�

ទេ�ៗប្អូូ�នសន បើ�ើ អង្គគកាាររកមិិ នឃើ�ើញ
គ្រួ�ួសាារបងមកនៅ�ៅទីីនេះ�ះទេ� គេ�នឹឹងទៅ�ៅ

ស្រ�ក់់ចូូលពាាងធ្វើ�ើ�ឱ្យយរលកបាត់់ស្រ�មោ�ោល
តែ�ឮពាាក្យយសម្ដីី� រ៉ា�ា
យរ៉ាា
�ប់់ ដូូចខាាងលើ�ើ
ខ្លួួ�នឯងមួួ យរំំពេ�ច ដូូចជាាកាារបាត់់បង់់
មើ�ើលមុុខគ្នាា�ដោ�ោយទឹឹ ក មុុខក្រៀ��ៀមក្រំ�ំ

ឪពុុកខ្ញុំំស្ថិិ�
�� តនៅ�ៅខាាងជើ�ើងទួួលស្លាំំ��ងនេះ�ះ

នៅ�ៅផ្ទះះ� ប្រា�កដជាាគេ�សម្លាា�ប់់ កូូនៗនិិង
ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំចោ�
�� ោលជាាមិិ នខាាន។ ដូូច្នេះ�ះ�

ខ្ញុំំ��សុុខចិិត្តតស្លាា�ប់់ដើ�ើម្បីី�កូូនរស់់ មិិនអីីទេ�ប្អូូ�ន
សន បងលាាហើ�ើយ ខ្លាា�ចអង្គគកាារចាំំ�យើ�ង
ើ
យូូរ។” ក៏៏លោ�ោកបងឡុង
ុ អ្ននកបងឆេ�ង ដើ�ើរ

ចូូលទួួលស្លាំំ��ង ហើ�ើយងាាកមកស្រែ��ក

ដែ�លកំំពុុងហូូរ នឹឹកស្រ�ណោះ�ះ�ពាាក្យយ

ចេ�ញពីីបេះ�ះដូូងនិិងទឹឹកចិិត្តតលោ�ោកឪពុុក
អ្ននកម្ដាា�យ ប្រ�កបដោ�ោយកត្តតញ្ញូូកត្តតវេ�ទីី
�

រវាាងឪពុុកម្ដាា�យ កូូន និិង ចៅ�ៅ ឱ្យយដើ�ើរ

ផ្ដាំំ��ខ្ញុំថាា
��ំ “ប្អូូ�នសនៗ បើ�ើមាានពេ�លទៅ�ៅសួួរ

តាាមគន្លលងព្រ�ហ្មមវិិហាារធម៌៌ និិងឱ្យយធ្វើ�ើ�តែ�

ខ្ញុំំផ
�� ង ហើ�ើយប្រា�ប់់ គាាត់់ថាា ពួួកខ្ញុំំសុុ
�� ខ

មនុុស្សសប្រា�កដនិិយម។

សុុខទុុក្ខខ ឪពុក
ុ ម្ដាា�យ និិងជួួយលាាក់់កូូនៗ

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

អំំពើ�ើល្អអ សុុចរិិត ទៀ�ៀងត្រ�ង់់ និិងជាា

សាាក្សីី�ក្នុុ�ងក្ដីី�កម្សសត់់នេះ�ះ។

ពាាក្យយសម្ដីី� មីី ង សនដែ� លបាន
ខ្ញុំំចំំបែ
�� �ងរែ�ងទុុក្ខខកង្វវល់់បន្សសល់់តែ�ក្ដីី�
សោ�ោកស្ដាា�យរយលាានអាាល័័យនៃ�ជីីវិិត
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងអន្លលង់់ កម្មមដែ�លគ្មាា�នរស្មីី� អាាប់់
សូូន្យយឈឹឹងថាាឥតរំំពឹឹងបានជួួបទៀ�ៀត
ក្នុុ�ងខ្ទទមជីីវិិតអភ័័ព្វវនេះ�ះ៕
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លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ព្រ�លឹឹងទឹឹកភ្នែ�ែកពូូឌឿ�ឿន និិងកូូនស្រី�ីដែ�ន លេី�ីទួួលស្លាំំ�ង
វិិប្បបដិិសារី ីគ្រួ�ួសារពូូឌឿ�ឿន

មាានកាារសោ�ោកស្ដាា�យយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ង។ មិិន
ដែ�លគាាត់់ខំបញ្ជៀ�ៀ�សពី
ំ
ជំ
ី រំំ ស្លាា�ប់
ំ
់ នេះ�ះ។

គ្រួ�ួសាារពូូឌឿ�ឿន ត្រូ�ូវមេ�កងកម្មាា�

គួួរណាា ឱ្យយចៅ�ៅ និិងក្មួួ�យត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅទួួល

ពួួកអាាវខ្មៅ� ៅ�ត្រៀ��ៀមយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅ

ដ៏៏ឆ្លាា�តវៃ�របស់់ពូូឌឿ�ឿន ដើ�ើម្បីី�រំំដោះ�ះ�ឱ្យយ

ដូូចគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ដែ�រ។

ឪពុុកម្ដាា�យពូូឌឿ�ឿន មិិនបានគិិតវែ�ង

មក ហើ�ើយឃើ�ើញម្ដាា�យខ្ញុំ��រុំ ុ ញក្បា�ាល

ក្រុ�ុ មគ្រួ�ួ សាារពូូ ឌឿ�ឿនពិិតជាាមាាន

ភិិបាលបដិិវត្តតន៍៍ចោ�ោទថាាជាាខ្មាំំ��ង ដែ�ល

ស្លាំំ��ងវិិញសោះ�ះ� ព្រោះ��ះ�នេះ�ះជាាគំំនិិត

ទួួលស្លាំំ��ង គឺឺជាាអ្ននកទោ�ោស១៧ មេ�សាា

កូូ នបានរស់់។ ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ របស់់

បន្ទាា�ប់់ ពីីជជែ�កគ្នាា�ជាាមួួ យឪពុុកខ្ញុំំ��

ឆ្ងាា�យ ទើ�ើបឱ្យយចៅ�ៅត្រ�ឡប់់ មកវិិញ។

ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារពូូឌឿ�ឿន ដែ�លនៅ�ៅរស់់

ដល់់សព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះពិិតជា
ៃ
ាមាានវិិប្បបដិិសាារីី
ជេ�រស្ដីី�ឈឺឺចាាប់់ ខ្លោ� ោ�ចផ្សា�ាធ្ងងន់់ធ្ងងរមិិន

អាាចបំំ ភ្លេ�េចបានរហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃ រ លត់់

ដែ�លមិិនបានយល់់នូវូ ល្បិិ�ចពូូឌឿ�ឿនខំំ
បញ្ជៀ�ៀ�សកូូនចេ�ញពីីទួល
ួ ពិិឃាាដ។ ពួួក

គាាត់់ មាានតែ�លើ�ើ ក ដៃ�សុំំ�ទោ�ោសដល់់

ព្រ�លឹឹងទឹឹកភ្នែ�ែកកូូន បង ប្អូូ�ន ចៅ�ៅ និិង
កាារសោ�ោកស្ដាា�យយ៉ាា
�ងខ្លាំំ��ងគក់់ ទ្រូ�ូង
ប្អូូ�នវ៉ាា
�ឱ្យយចាាកចេ�ញពីីទួល
ួ ។ ពូូឌឿ�ឿង ដឹឹង
ក្មួួ�យ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីី ឧទ្ទិិ�សដល់់
ហួួសចិិត្តតដោ�ោយនឹឹកក្នុុ�ងចិិត្តតថាាកូូនស្រី�ី
កាាន់់តែ�ច្បា�ាស់់ថាា គេ�មាានផែ�នកាារសម្លាា�ប់់
វិិញ្ញាាក្ខខន្ធធ កូូន ប្អូូ�ន បង ចៅ�ៅ និិងក្មួួ�យ ឱ្យយ
បានទៅ�ៅជួួ បពូូ ឌឿ�ឿនវិិញ ឬក៏៏ ត្រូ�ូ វ គេ�
នៅ�ៅទីីនេះ�ះ។ គាាត់់ក៏៏ប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់
សោ�ោយសុុខក្នុុ�ងសុុគតិិភពកុំំ�បីីឃ្លៀ�ៀ�ង
សម្លាា�ប់់ មុុនកូូនស្រី�ីទៅ�ៅដល់់។ តែ�បើ�ើ ពូូ
ប្រា�ប់់កូូ ន ស្រី�ី ច្បប ងរបស់់ គាាត់់ ឈ្មោះ�ះ��
ឃ្លាា�តឡើ�ើយ។
ឌឿ�ឿនមិិនបានជួួ បមុុ ខកូូ ន ស្រី�ី នោះ�ះ�
ដែ�នអាាយុុស្រ�បាលប្អូូ�នប្រុ�ុសខ្ញុំ��ំ ដោ�ោយ
ព្រ�លឹឹងគាាត់់នឹង
ឹ គិិតថាា កូូននៅ�ៅរស់់រាាន
(ដកស្រ�ង់់ សម្ដី�ពី
ី ី ជ័័យ ជាាតិិ ហៅ�ៅ
ប្រា�ប់់កូូនថាា “កូូនទៅ�ៅផ្ទះះ�ចុះះ� បើ�ើកងឈ្លលប
មាានជីី វិិតបន្តតពូូ ជ ពង្សសដល់់ សព្វវថ្ងៃ�ៃ
ញិិល ប្អូូ� នប្រុ�ុ សពូូ ឌឿ�ឿន ដែ�លបាន
អាាវខ្មៅ� ៅ�សួួរឆ្លើ�ើ�យប្រា�ប់់ គេ�ថាា ពុុកភ្លេ�េច
នេះ�ះ។ តែ�បើ�ើ គាាត់់បានជួួបកូូនស្រី�ីវិិញ
រ៉ាា
�យរ៉ា�ប់
ា
់ យ៉ា�ា
ងក្ដុុ�កក្ដួួ�លរំំជួល
ួ អាារម្មមណ៍៍
យកថ្នាំំ��ជក់់ ឥឡូូវគាាត់់ឱ្យយមកយក”។
គាាត់់ ពិិតជាាហួួសនិិស្ស័័� យមិិ នយល់់
នឹឹកអាាណិិតដល់់បងនិិងក្មួួ�យស្រី�ីទាំំ�ង
ពេ�លកូូ នស្រី�ីចាាកចេ�ញទៅ�ៅ ពូូឌឿ�ឿន
ហេ�តុុអ្វីី� បានជាាកូូនស្រី�ីត្រ�លប់់ មកវិិញ
ទឹឹកភ្នែ�ែក)
មាានអាារម្មមណ៍៍ ធូូ រ ស្បើ�ើ�យដោ�ោយដឹឹ ង
ថាា កូូនស្រី�ីគាាត់់រួួចពីសេ�ចក្ដី
ី
�ស្លាា�ប់
ី
់ នេះ�ះ។

កូូនស្រី�ីដែ�នបានមកដល់់ផ្ទះះ�ជួួបតាា

ហើ�ើយរ៉ា�យរ៉ា
ា
�ប់
ា
់ ថាា ពុុកឱ្យយមកយកថ្នាំំ��
ជក់់។ ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�អាាណិិតកូូន តាាក៏៏

រូូ តរះ�លូូ ក យកថ្នាំំ��ចេ�ញពីី ក្រ�ឡដាាក់់

ចូូលក្នុុ�ងស្មុុ�កហុុចឱ្យយចៅ�ៅដោ�ោយយកដៃ�
អង្អែ�ែលក្បា�ាល ហើ�ើយពោ�ោលថាាចៅ�ៅ

ប្រ�ញាាប់់ ទៅ�ៅវិិញ ក្រែ�ែងពុុកចៅ�ៅរង់់ ចាំំ�
ថ្នាំំ��ជក់់ ។ ចៅ�ៅស្រី�ីក៏៏ចាាកចេ�ញសំំដៅ�ៅ
ទៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ងវិិញ។

ក្រោ��ោយពីីដឹង
ឹ ថាាគេ�សម្លាា�ប់់ ចោ�ោល

អស់់ អ្ននកដែ�លគេ�យកទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅទួួល
ស្លាំំ��ង ទើ�ើបឪពុុកម្ដាា�យបងប្អូូ�នពូូឌឿ�ឿន
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រូូបភាាពបច្ចុុប្បបន្នន
ឆ្នាំ�ំ ២
� ០១៩៖ ផ្លូូវចូូល
និិងទួួលស្លាំំ��ងមើ�ើ លពីីចម្ងាា�យ
�
�
(ឡុង
ុ វង្សសសមិិ ទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

៤. ព្យុះ�ះ�ជីីវិត
ិ ក្រោ��យមេ�ឃបាត់់ ដួួងចន្ទ្រ�រ
អ្ននកទោ�ោសកុុមាារបដិិវត្តតន៍ ៍
នារីីមេ�កងកុុមារបដិិវត្តតន៍៍

មួួ យស្រ�បក់់ ក្រោ��ោយមក ឃើ�ើញ

យប់់ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�យ
ៃ ប់់ ចេះ�ះតែ�កន្លលងទៅ�ៅ។

មេ�កងកុុមាារសមមិិ ត្តតនាារីីអឿ�ឿន មក

ខ្លឹឹ�មសាារ ក្នុុ�ងពិិភពខ្មៅ�ៅ�ងងឹឹតបានបិិទបំាាង

សមមិិ ត្តតកុុមាារថ្មីី�វង្សស ទីីនេះ�ះមិិ នមែ�នជាា

ខ្សែ�ែជីីវិិតរុះ��រោ�ោយលម្អអងអស់់ក្លិិ�នឥត

ស្រែ��កដូូចជាាមាានកំំហឹឹងដាាក់់ខ្ញុំថាា
��ំ “នែ�

ដៃ�ខ្ញុំំហើ�
�� យ
ើ និិយាាយថាា “មកៗ លេ�ង
ជាាមួួ យយើ�ើង!” ព្រ�មទាំំ�ងហុុចឈើ�ើ មក

ឱ្យយខ្ញុំំទាំំ
�� �ងនិិយាាយថាា “នែ�វាាយលើ�ើធុុង
សាំំ�ងម៉ូូ
�តូូនេះ�ះទៅ�ៅ ពីីរោះ��ះណាាស់់។”

កន្លែ�ែងច្រៀ��ៀងសប្បា�ាយនូូវបទចម្រៀ��ៀង
អ្វីី� ៗគ្រ�ប់់ យ៉ា�ា
ង មិិ នឱ្យយបានយល់់ដឹឹង
ខ្ញុំំ�� ក្រា�ា ញ ត បដោ�ោ យ បដិិ សេ�ធ
ពីីសង្គគមចាាស់់ទេ� ប្រ�ញាាប់់ ចុះះ�មកភ្លាា�ម
ទាំំ�ងអស់់។ រស់់នៅ�ៅមួួ យថ្ងៃ�ៃ គឺឺបានរស់់
ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំមិ
�� ិ នចង់់ មាានកំំហុុសជាាលើ�ើកទីី
ហើ�ើ
យ
កុំំ�
ឱ្យយមាានជាាលើ
�ើ
ក
ទីីពីីរ។
ខ្ញុំំ
ក៏
�
៏
ចុះះ�
មួួ យថ្ងៃ�ៃ ពេ�លយប់់ មកដល់់គឺឺដេ�កកំំដរ
�
ពីីរ ហើ�ើយប្រា�ប់់ ទៅ�ៅពួួកគេ�ថាា ខ្ញុំំមិ
�� ិ នចេះ�ះ
មកតាាមបញ្ជាា
។
គេ�សម្លលក់់
មើ�
ើ
ល
មកខ្ញុំំ
�
រង់់ចាំំ�សេ�ចក្ដី�ស្លាា�ប់
ី
់ បើ�ើកភ្នែ�ែកឡើ�ើងពេ�ល
�
លេ�ងទេ� សុំំ�ទោ�ោសមិិ ត្តតកុុមាារទាំំ�ងអស់់
តាំំ�
ង
ពីីក្បា�ាលដល់់
ចុុ
ងជើ�ើ
ង
ស្ទើ�ើ�រជ្រុះ�ះ�
ណាាយល់់តែ�ទុុក្ខខអំំពល់ក្នុុ
់ ងចិិ
� ត្តត ព្រោះ��ះ�ថាា
គ្នាា� តែ�ពួួកគេ�មិិ នព្រ�មរហូូតទាាញខ្ញុំំឱ្យយ
��
គ្រា�ាប់់ ភ្នែ�ែក ដូូចជាាស្អអប់់ ខ្ពើ�ើ�មរអើ�ើ មនឹឹង
ក្នុុ�ងសម័័ យនោះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លយប់់ តែ�ងតែ�
អង្គុុ�យជាាមួួ យ ហើ�ើយវាាយលេ�ងបន្តតទៅ�ៅ។
ជីីវិិតខ្ញុំំជាាអ្នន
��
ក១៧មេ�សាាណាាស់់។
មាានអ្ននកស្លាា�ប់់ មិិ នដែ�លខាានឡើ�ើ យ
មិិ នយូូរប៉ុុ
�ន្មាា�នខ្ញុំំឃើ�
�� ើញមិិ ត្តតនាារីីមេ�
ដោ�ោយចោ�ោទជាាថាាខ្មាំំ�� ង ប្រ�តិិ កិិ រិ ិ យាា
ពេ�លថ្ងៃ�ៃជ្រេ�េបាក់់រសៀ�ៀលគេ�ប្រា�ប់់
កងដែ�លជាាប្រ�ធាានកងកុុមាារមកប្រា�ប់់ថាា
ជាាដើ�ើម។
ឱ្យយកុុមាារ កៀ�ៀងគោ�ោត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅភូូ មិិវិិញ។
មិិត្តតកុុមាារទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មកហូូបបាយក្រុ�ុម
ខ្ញុំំ
�
បានបញ្ចូូ
លគោ�ោក្នុុ
ងក្រោ��ោលរួួ
មរួួ
ច
ខ្ញុំំ�និ
ង
ិ
ប្អូូ
នប្រុ�ុ
សត្រូ�
ូ
វប្រ
�ធាានក្រុ�ុ
ម
�
�
�
�
�
កុុមាារនាំំ�គ្នាា�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងបាយរួួ ម។
រាាល់់ហើ�យ
ើ ក៏៏ដើ�ើរសំំដៅ�ៅទៅ�ៅហូូបបាយ
កុុមាារឱ្យយទៅ�ៅចាំំ�គោ�ោដូូចសព្វវមួួ យដង
នាារីីមេ�កងចេះ�ះតែ�លួួចសម្លឹឹ�ងមកខ្ញុំំ��
នៅ�ៅរោ�ោងបាយសហករណ៍៍ កណ្ដាា � ល
ចំំណែ�កបងស្រី�ីខ្ញុំំជាា
�� កងនាារីី គេ�ឱ្យយទៅ�ៅ
ដោ�ោយទឹឹកមុុខមាំំ�មិិនហ៊ាា�នស្ដីី�បន្ទោ�ោ�ស ទេ�
ភូូមិិ ។ ពេ�លនោះ�ះ� មិិ នទាាន់ដល់
់
់ពេ�ល
ធ្វើ�ើ�ស្រែ��នៅ�ៅនឹឹងមូូលដ្ឋាា�ន មិិ នដែ�លបាន
ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំនៅ�
�� ៅជិិតកុុមាារកូូនមូូលដ្ឋាា�ន។
វេ�លាា ឆ្លៀ�ៀ�តឱកាាសនោះ�ះ�ខ្ញុំំឃើ�
ើ កុុមាារ
ជួួបគ្នាា�ទេ� ជួួបតែ�ពេ�លរាាត្រី�ី ពេ�លថ្ងៃ�ៃ
�� ញ
ខ្ញុំំអ
�� ង្គុុ�យលើ�ើតុុបាយតែ�ម្នាា�ក់់ឯងរង់់ ចាំំ�
មកដល់់បែ�កគ្នាា� ដូូចផែ�នដីី និិងចន្រ្ទា�ា�។
មូូលដ្ឋាា�នមួួ យក្រុ�ុមមាានគ្នាា�ប្រ�មាាណបួួ ន
ម្ហូូ�បក្រោ��ោយគេ� ទម្រាំ�ំ�គេ�ដាាក់់ឱ្យយកូូនអ្ននក
ប្រា�ប់់ នាាក់់ អ ង្គុុ� យលើ�ើ គំំន រធុុងសាំំ� ង
ថ្ងៃ�ៃមួួយមេ�កងកុុមាារឱ្យយខ្ញុំំទៅ�� �ៅចាំំ�
មូូលដ្ឋាា�នមុុន។
ម៉ូូ
� តូូចាាស់់ ៗ យកឈើ�ើ វាា យលេ�ងធ្វើ�ើ�
គោ�ោនៅ�ៅខាាងលិិចភូូមិិ ក្បែ�ែរត្រ�ពាំំ�ងតាា

ខ្ញុំំសង្កេ�េ
��
តឃើ�ើញ មេ�កងនាារីីកុុមាារ
នោះ�ះ�ដើ�ើរក្រ�ឡឹឹងសម្លលក់់ ខ្ញុំ��ចុះះ�ឡើ�
ំ
ើងៗ
អាាប៉ោ�ោ
ង ដែ�លវាាស្រ�លាាញ់់អាាណិិតខ្ញុំំ��
ខ្ញុំំឈ
ួ គេ�ដូូចជាាសប្បា�ាយ
�� រមើ�ើលពួក
ចិិញ្ចឹឹ�មចិិត្តតចងកំំហឹឹង នឹឹងខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំមិ
�� ិ នហ៊ាា�ន
មិិ នរើ�សអើ�
ើ
ើ ងដូូចកុុមាារមូូលដ្ឋាា�នដទៃ�
ណាាស់់។ ឃើ�ើញខ្ញុំំមើ�
�� ើ ល ពួួកគេ�ក៏៏ ស្រែ��ក
ទិិត។ មាានកូូនអ្ននកមូូលដ្ឋាា�នម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��

ជាាចង្វាា�ក់់ភ្លេ�េង។

គេ�ហៅ�ៅខ្ញុំំថាា
�� “ម៉ោះ�ះ��មិិ ត្តតវង្សសមកលេ�ង
ជាាមួួ យ អញ” រួួ ច ក៏៏ នាំំ� គ្នាា�ឡើ�ើ ង បេះ�ះ

ព្រ�មគ្នាា�មកកាាន់់ខ្ញុំថាា
��ំ “នែ�ពួួក! អាា១៧

ផ្កាា�ចាារនិិងច្រៀ��ៀងលេ�ង។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

មេ�សាាចូូលមកលេ�ងជាាមួួ យយើ�ើងមក”។

មើ�ើ លមុុ ខគាាត់់ទេ� ចេះ�ះតែ�ងាាកចេ�ញធ្វើ�ើ�
មុុខធម្មមតាាដូូចជាាគ្មាា�នរឿ�ឿងអ្វីី� កើ�ើតឡើ�ើ ង។

ក្នុុ� ងចំំណោ�ោមក្រុ�ុ ម កុុមាារទាំំ� ងនោះ�ះ�ក៏៏
(តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ)
មាានអាាប៉ោ�ោ
វាាបានស្ទុះះ�មកទាាញ
�
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រូូបក្រ�បមុុខ៖

កងកំំពុុងធាាក់់រហាាត់់ទឹឹកបញ្ចូូ� លស្រែ��នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-៩៧)។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
រូូបក្រ�បក្រោ��ោយ៖

កងកុុមាារដើ�ើរជាាជួួរចេ�ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមកាារដ្ឋាា�នកាារងាារ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-៩៧)។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ជា
ពុ ៖ ការិយាល័យព័តមា
៌ នសាធារណៈ
ផ្ទះលេខ៦៦ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុ្ពុជា ទូរសព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
DC-Cam/PIR: #66 Preah Sihanouk Blvd Phnom Penh Cambodia Tel: (855) 23 211 875 dccam@online.com.kh www.dccam.org
A magazine of the Documentation Center of Cambodia: Searching for the Truth Issue 264, December 2021 Funded by USAID
Licensed by the Ministry of Information of the Kingdom of Cambodia, Prakas No. 375 P.M. PRA. KA, 30 October 2018.

