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អាកនីពិនីធ នីងិ�សំាវិម្រាជាាវិ៖ អាកនីពិនីធ នីងិ�សំាវិម្រាជាាវិ៖ ដ្ឋា�ាេ�ដ្ឋឋ ឡេម្មតាតា អាកប់កស្ទែម្រាប់៖អាកប់កស្ទែម្រាប់៖  ល់មី្ម អ�ិភី្នាង នីងិ ជាយ័ ច្ចានីស់ំ�សី្ទែណាតា នីពិនីធនីាយកទ្យុ�ឡេទ្យុៅ៖នីពិនីធនីាយកទ្យុ�ឡេទ្យុៅ៖ ឡេសំោម្ម បូ់�នីថ្មនី   
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អនីត�ជាាតិច�លេពុោះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុអ�ហ្វវហ្វគានីសីំាានុគឺ លេនុៅខែតម�នុ។

 ឡេយ�ងមិ្មនីអាច្ចមិ្មនីឡេម្រាប់�ប់ឡេធីៀប់��ប់ភ្នាាពនៃនីកា�ជាឡេម្មា�សា 

លេចញ�វ៏កឹវរត�មយនុលីេហិោះរ�សាស់ាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នុងិ 

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ ជ្ឈ�មួយនុងឹរូ�ភា�ពុនៃនុក�រ

ច្ចាកឡេច្ចញ៉ូ�ប់សាស់ាហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិពអី�សា��អ�លេគយ៍ំឡេ��យ។  

ម�នុក្រ�ពុ័នុធផ្សា�ពុើផ្សា��យពុ័ត៌ម�នុ�ប�ៗជ្ឈ�លេក្រចើនុ�នុលេធូើើ 

កា�ឡេម្រាប់�ប់ឡេធីៀប់ឡេនី� ឡេដ្ឋោយឡេម្រាប់�ម្រាបាសារូ់�ភ្នាាពនៃនីកា�ជាឡេម្មា�សា 

ឡេច្ចញ៉ូ��សាស់ាហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិឡេដ្ឋោយឧទ្យុធម្មាាគីច្ចម្រាកឡេនីៅទ្យុី 

ម្រាកងុនៃសាហិានុ ឬ ��ក្រកុងនៃក្រពុនុគរ (��ក្រកុងហិជូ្ឈ�មិញ) 

ក្រ�លេ�សាលេវៀតណ្ឌ�ម។ លេយើងមិនុអ�ច��លិេសាធូលេ���ក�រ 

ច�កលេចញរ�សាស់ាហិរ�ឋអ�លេមរកិពុ�លេ�ើ���ូ�សាណ្ឌឋ�គ�រ 

លេនុៅ��ក្រកុងក��ុ�� គឺស្រសាលេ�ៀងគ�ំនុងឹរូ�ភា�ពុនៃនុក�រ

ជ្ឈលេមួៀសា�វ៏ឹកវររ�សា់សាា�នុ�ូតអ�លេមរកិលេនុៅក្រ�លេ�សា

លេវៀតណ្ឌ�ម ក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ�ហិ�សា�ិឆ្នាំ�ំ�ម�នុ �ា�ខែនុភីា�ពុក្រ�ហិ�ក់ 

ក្រ�ខែហិ�គ�ំនៃនុក្រពុឹតីិក�រណ៍្ឌ���ងពុ�រគឺ�ញុ្ញ�់លេនុៅក្រតឹម

��លេនុោះ លេហិើយក្រពុឹតីិក�រណ៍្ឌលេនុៅក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�គឺសា�ក

មេមមេរៀៃកម្ពុជា 
្ម្រា�ប់់អនាគតអាហ្វវែហ្គាា ៃតីសាា ៃ
ឆាំំង យុុ

 ក�រលេក្រកោកឈរលេ�ើងវញិរ�សាត់����ង់ នុងិក�រ

��ួរ��នៃនុសា�ធូ�រណ្ឌរ�ឋអ��សា�ួមអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ គឺជ្ឈ�

លេសាោកនុ��កមី�រ៏នុធត់មួយខែ���នុកលេក្រមើកមកវិញ

នុវូក�រចងច��អ�ពុ�សាន្ត្រីងា�មពុ�អត�តក�� នុងិក�រជ្ឈខែជ្ឈក 

ខែវកខែញកអ�ពុ�លេគោ�នុលេយោ�យលេផ្សា�ងៗ។ �ា�ខែនុលីេយើង

ក្រតូវគិតឲ្យ��នុហិតីច់ត ់នុងិលេក្រ�ើគ�នុតិលេឆ្នាំោុះលេ�ៅម�ខកំ�ងក�រ 
លេ�ោះស្រសា�យវ�ិតីលិេនុះ។ អនុ�គតរ�ស់ាក្រ�លេ�សាអ�ហិើ- 

ហិា�នុ�សាា�នុ គឺមិនុ��នុក់្រតូវ�នុក�ណ្ឌត់ជ្ឈ�ក់��ក់លេនុៅ 

លេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� នុ�យកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�  
នុិងជ្ឈ�សាា��នុិកវិ���សាា�នុសាួឹ ករឹ ត។  
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦១ សខកញ្ញាា  ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦១ សខកញ្ញាា  ឆាំ្នំ� ២០២១

សាម��ផ្សា�តកំ�ងក�រលេ�ើកមកលេក្រ�ៀ�លេធូៀ�លេ�ោយសា�រ

លេហិត�ផ្សា�មួយច�នុនួុ។

 លេនុៅលេពុ�ខែ��កង�័ពុខែខរីក្រកហិម�លេណី្ឌើមអ�ណ្ឌ�ច

លេនុៅខែខលេមសា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ កងកមួ��ង��ហិ�នុអ�លេមរកិ 

�នុលេធូើើក�រច�កលេចញយា�ងក្រ�ញ��់ក្រ�ញ��់ពុ�ក្រ�លេ�សា

កមុ�ជ្ឈ� នុងិលេរៀ�ច�ក�រជ្ឈលេមួៀសាជ្ឈនុជ្ឈ�តអិ�លេមរកិ មន្ត្រីនុី�

រ�ឋ�ភិា��កមុ�ជ្ឈ� នុងិអំកខែ��អ�ច��ួ��នុសា�ិធជិ្ឈនុ 
លេភាៀសាខួនួុ ឬឋា�នុៈលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។ ក�រជ្ឈលេមួៀសាលេនុះក្រតូវ 
�នុចងច��មិនុក្រតមឹខែតពុ�ភា�ពុក្រច�ូកក្រច��ខ់ែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ

លេ� �ា�ខែនុគឺីភា�ពុកុ�កកួុ�យា�ងខ�ួ�ងរ�សាក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�
 ខែ��ម�នុអ�រមីណ៍្ឌ�� ខួនួុក្រតូវ�នុលេ�ះ�ង់លេចោ�ជ្ឈ� 

ពុិលេសាសាមន្ត្រីនុី�រ�ឋក�រខែ���នុលេធូើើក�រយា�ងជ្ឈិតសាំិ�ធ

ជ្ឈ�មួយមន្ត្រីនុី�អ�លេមរកិ។ អត�តឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ

ក្រ�ច��លេនុៅក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� កំ�ងអ���ងរ��សា�ធូ�រណ្ឌរ�ឋ

ខែខរីលេ�ោក ចនុ ក�នុធ់ូ�ឺ�នុ (១៩៧៤-១៩៧៥) �នុ

ខែចករ�ខែ�កសា���ក្រតមួយចប��់ខែ��លេផ្សាើើជ្ឈនូុលេ�ោកក្រ�ខែហិ� 

ជ្ឈ�ពុ�រ��លេមាោងម�នុលេពុ�ខែ��សាហិរ�ឋអ�លេមរកិជ្ឈលេមួៀសា

លេចញពុ���ក្រកុងភាំ�លេពុញ។ 

 សា���ក្រតលេនុះសារលេសារលេ�ោយលេម�កឹនុ��នុលេយោ�យ

នៃនុរ��សា�ធូ�រណ្ឌរ�ឋខែខរី នុងិជ្ឈ�សាម�ជ្ឈកិមំ�ក់នៃនុក្រគួសា�រ 

រ�ជ្ឈវង�កមុ�ជ្ឈ�គឺ ក្រពុះអងាមុ�សា់សា��សា�វតាិ សាិរមិតៈ 

ម�នុខួមឹសា�រ�ចូខ�ងលេក្រកោម ៖

 មួយសា�ីហិល៍េក្រកោយមកក្រពុះអងាមុ�សា់ សាិរមិតៈ 

ក្រតវូ�នុខែខរីក្រកហិមសាមួ��់។ �ចូជ្ឈ�ក្រពុះអងាមុ�សា ់សារិិ

មតៈខែ�រ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�ជ្ឈ�លេក្រចើនុក្រតូវ�នុសាហិរ�ឋ 
អ�លេមរកិលេ�ះ�ង់លេចោ�លេនុៅលេពុ�ខែ��ខួនួុច�កលេចញលេ�ៅ  
នុងិ��កឲ្យ�ក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�ធូ�ួក់កំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិមខែ��

 
ជ្ឈ�ច�នុ�ក�មី�យនុ�សា ីនុងិ�នុសាមួ��់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�

ជ្ឈ�ង២��នុនុ�ក់។ អ�រមីណ៍្ឌខែ��ក្រតូវ�នុលេ�ះ�ង់ 

លេចោ� ភា�ពុអសានុុសិា�ខ នុងិលេភារវកមី�ល៏េ�ោរលេ�ៅខែ��

�នុលេកើតលេ�ើងលេ�ៅលេ�ើក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ 

គឺពុតិជ្ឈ��ចូគ�ំលេ�ៅនុងឹអើ�ខែ��ជ្ឈនុជ្ឈ�តអិ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ

ជ្ឈ�លេក្រចើនុជ្ឈួ�ក្រ��ះលេនុៅលេពុ��ចុ��បនុ ំជ្ឈ�ពុិលេសាសាអំក

ខែ���នុ�ះ�ង់ជ្ឈ�វិតរ�សា់ខួួនុលេ�ើមប�ខែសាើងរក

លេសារ�ភា�ពុឲ្យ�ក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ។

 លេ�ោះ��ជ្ឈ�យា�ងណ្ឌ�ក៏លេ�ោយ អ�រមីណ៍្ឌនៃនុក�រលេ�ះ 

�ង់លេចោ�លេនុះ មិនុសា�លេ�ៅច�លេពុោះខែតសាហិរ�ឋអ�លេមរកិលេនុោះ 

លេ�។ សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ�នុ�កឹនុ��យ��ធនុ�ក�រខែ���នុ

ផ្សាី�ួរ���រ��ត����ង់ នុងិ�ា�នុ�ាងកសា�ងលេ�ើងវញិនុវូ 
រ��សា�ធូ�រណ្ឌរ�ឋអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ �ា�ខែនុកី្រ�លេ�សា

អ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុមិនុក្រតូវ�នុលេ�ះ�ង់លេចោ�លេ�ោយ

សាហិរ�ឋអ�លេមរកិខែតមួយលេនុោះលេ�។អងាក�រសាហិក្រ�ជ្ឈ� 

ជូៃឯកឧតម្ ៃងិម្រាប់យិមតិ,្

ខ ំពុំ្ូមអរគុណមេ�យមេសីាះ�ំមេ�ះការផ្តល់្ជូៃរប់្់មេ�កមេដើមបតីនាខំ ំពុំមេឆ្្នាំះមេ�រកមេ្រ តីភ្នាព។ ខ ំពុំមៃិអា�ចាកមេ�ញមេ�យ

ភ្នាពកំសាកសប់ប់មេៃះបាៃមេទ។ �ំមេ�ះរបូ់មេ�ក ៃងិម្រាប់មេទ្ដ៏អសាា រយរប់្់មេ�កខំពុំមេ្ីើ រសតមៃិអា�មេជឿទាល់សតមេសាះថា 

មេ�កៃងឹមេបាះប់ង់មេចាលម្រាប់ជាជៃសដលមេម្រាជើ្ មេរ ើ្ មេ្រ តីភ្នាព។ មេ�កបាៃប់ដិមេ្�មៃិការ�រម្រាប់ជាជៃកម្ពុជា មេហ្វើយ

មេយើងទាងំអ្់គ្នាា មៃិអា�មេ�វែើអ វែតីបាៃមេទ។ មេ�កចាកមេ�ញមេ� ខំពុំ្ូមម្រាប់្ទិពិរជូៃមេ�ក ៃងិម្រាប់មេទ្រប់្់មេ�កឲ្យយជួប់

សត្ុភ្នំមងាលមេ�មេម្រាកាមមេមឃុំ។ បុ់សុៃ ្្ ូមមេ�ក�ងចាឲំ្យយបាៃលអថា ម្រាប់្ៃិមេប់ើខ ំពុំសាៃ ប់់មេ�កាពុងម្រាប់មេទ្សដលខំពុំស្រុ្ឡាញ់

គឺ្ ូមឲ្យយសប់ប់ហ្វា ងឹមេ��ុះ។ ខ ំពុំបាៃម្រាប់ម្រាពតឹកំ្ហុ្វ្សតមយួគត់គមឺេជឿជាក់មេ�មេលើមេ�ក ៃងិជៃជាតអិាមេមរកិ។ ្ ូមឯកឧតម្ 

ៃងិមតិទ្ទលួយកៃូវការរាប់់អាៃៃងិមេ្�ក្តីមេសីាះម្រាតង់ពតីខ ំពុំ។

ហ្វតាមេលខា, 

្រិមិតៈ

2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦១ សខកញ្ញាា  ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦១ សខកញ្ញាា  ឆាំ្នំ� ២០២១

ជ្ឈ�តិ នុងិសាហិគមនុអ៍នុរីជ្ឈ�តិ គឺម�នុច�ខែណ្ឌក��ួ� 

ខ�សាក្រតូវលេសាីើគ�ំច�លេពុោះសាា�នុក�រណ៍្ឌលេនុៅក្រ�លេ�សាអ�ហិើ- 

ហិា�នុ�សាា�នុ �ចូខែ��ពុកួលេគម�នុ��នុ�ួខ�សាក្រតវូច�លេពុោះ

អើ�ខែ���នុលេកើតលេ�ើងលេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� នុ�ច�ង

សាតវត�រ�៍�២០។ ក�រយ�់�ងឹមួយលេចញពុ�ក�រលេក្រ�ៀ� 

លេធូៀ�រវ�ងសាា�នុភា�ពុក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� នុងិអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ 
គឺគ�ីនុអើ�ខែ��អ�ចជ្ឈ�នុសួាក�រ�កឹនុ��រ�សាស់ាហិរ�ឋអ�លេមរកិ 

�នុលេ�ើយ។ ភា�ពុជ្ឈ�អំក�កឹនុ��រ�សាស់ាហិរ�ឋអ�លេមរកិ

គឺលេនុៅខែតជ្ឈ�កត�ី�ស៏ា�ខ�នុល់េហិើយអ�ចនុយិ�យ�នុ�� 

ជ្ឈ�ធូ�ត�ផ្សា���ស៏ា�ខ�នុកំ់�ងក�រក�រពុ�រ ក៏�ចូជ្ឈ�ក�រលេ�ោះ 
ស្រសា�យ�ញ្ញាាសានុីសិា�ខអនុរីជ្ឈ�ត។ិ

 ក�រយ�់�ឹងមួយលេ�ៀតខែ����ួ��នុពុ�ក�រ 

លេក្រ�ៀ�លេធូៀ�រវ�ងក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ នុងិកមុ�ជ្ឈ�

គឺអ�ពុ�ក�រលេ�ើក�ងា�ញ ឬក�រ�ញ្ញាាក់ឲ្យ�លេ�ើញ�� ក�រ 

ខែសាើងរកលេគោ�លេ�ៅអភិាវឌ្ឍឍនុម៍នុ�សា� �ចូជ្ឈ� ក�រក�រពុ�រ 

សា�ិធមិនុ�សា� ក�រលេ�ីជ្ឈើ�ចតិចី�លេពុោះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុង�យរងលេក្រគោះ 

នុងិក�រគ��ក្រ���់សាងាមសា��វិ� គឺក្រតូវខែតក្រតឹមក្រតូវ 

ម�នុ�កខខណ្ឌឌ នុងិអនុរីក��។ អំកវភិា�គ���ិិ�ឋនិុយិម 

នុងិក្រ�វតីិវិ�ូជ្ឈ�លេក្រចើនុនុងឹលេធូើើក�រជ្ឈខែជ្ឈកខែវកខែញក�� 

ក��ៈលេ�សាៈលេនុះគឺមិនុខែមនុជ្ឈ�ក�រលេ�ើក�ងា�ញ �ា�ខែនុី

លេយើងលេជ្ឈឿជ្ឈ�ក់�� ក�រលេ�ីជ្ឈើ�ចតិរី�សាស់ាហិគមនុអ៍នុរីជ្ឈ�ត ិ

ច�លេពុោះលេគោ�លេ�ៅអភិាវឌ្ឍឍនុម៍នុ�សា�គឺ�នុ�ត�់ង់��នុ�ក 

ចតិខីែ��ជ្ឈ�កត�ី�ស៏ា�ខ�នុច់�លេពុោះ កិចខុតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងនុ� 

លេពុ�អនុ�គត លេហិើយផ្សា��ាះពុ��់នៃនុក��ៈលេ�សាៈលេនុះ

នុងឹ�នុវីិវឌ្ឍឍនុល៍េ�ៅម�ខ។

 លេ�ោះ��ជ្ឈ�ម�នុលេសាចកី�ខែ�ងួក�រណ៍្ឌជ្ឈ�សា�ធូ�រណ្ឌៈ

លេ�ោយ��ំក់�កឹនុ��ត����ង់ក៏លេ�ោយ �ា�ខែនុជី្ឈ�ក់ខែសាងុគឺ

ក�រខែសាើងរកលេគោ�លេ�ៅអភិាវឌ្ឍឍនុម៍នុ�សា�លេនុៅក្រ�លេ�សា

អ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ ក្រតូវ�នុក្រ�គ�ល់េ�ៅឲ្យ�អងាក�រលេភារវកមី 

�តល់េ�ៅលេហិើយ។ រ��លេនុះ�នុ�ងា�ញពុ���លេនុោររួចលេ�ៅ

លេហិើយច�លេពុោះអ�លេពុើលេ�ោរលេ�ៅ នុងិអរភិា�ពុច�លេពុោះសាងាម

សា��វិ� លេហិើយគណ្ឌៈរ�ឋមន្ត្រីនុី�ខែ��លេ�ើ��លេងើើត�ី�រ�សា់

ត����ង់មិនុម�នុ�កខណ្ឌ:រ��់�ញូុ្ញ� ឬមិនុត�ណ្ឌ�ងឲ្យ�

ក�រសានុ��នៃនុក�រខែក�ក្រមង់រ�សាខ់ួនួុលេ�ើយ។ ក�រលេ�ើក

លេ�ើង�ី�ៗ ��ត����ង់�ចុ��បនុអំ�ចម�នុភា�ពុខ�សាខែ�ួក

ពុ�ត����ង់ពុ�អត�តក��អ�ច�ញ្ញាាក់�� គឺមិនុក្រតឹម 

ក្រតូវលេ�ោយមូ�លេហិត�លេរៀ�រ��់ខ�ងលេ�ើ។ ក�រវ�យ��ជ្ឈ� 

សា�ធូ�រណ្ឌៈលេ�ៅលេ�ើជ្ឈនុសា��វិ�សាួូតក្រតង់ក�រវ�យ 
ក្រ�ហិ�រសាងសាឹកអត�តអំកគ��ក្រ�សា�ធូ�រណ្ឌរ�ឋអ�ហិើ 

ហិា�នុ�សាា�នុនុងិក�រផ្សា�ួសា�ូី់រសាមតាភា�ពុស្រ្តសាី�កំ�ងក�ររសា់
 

លេនុៅ នុងិលេធូើើក�រលេ�ោយគ�ីនុក�រគ��សាងើត�់��ងលេនុះ គឺ

�ងា�ញ��លេហិត�ក�រណ៍្ឌខែ��អ�ក្រកក់��ផ្សា�តគឺនុងឹលេនុៅ

ម�នុ�នុលីេ�ៀត។

 ក�រពុិច�រណ្ឌ�រ�ស់ាសាហិគមនុអ៍នុរីជ្ឈ�តិកំ�ងក�រ

សាហិក�រជ្ឈ�មួយត����ង់ លេធូើើឲ្យ�ខើ��នុកឹលេ�ើញអ�ពុ�

សាា�នុភា�ពុស្រសាលេ�ៀងគ�ំលេ�ៅនុងឹក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� លេនុៅ 
ឡេពល់ស្ទែដ្ឋល់សំហ្វគីម្មនុអ៍នីត�ជាាតាិបានីអនី�ញ្ញាា តាឲ្យុស្ទែ�ម � 

ក្រកហិមលេធូើើជ្ឈ�ត�ណ្ឌ�ងក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ��លេណី្ឌោះអ�សានុំ

លេនុៅកំ�ងមហិ�សានុំ�ិតអងាក�រសាហិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈ�ត។ិ លេសាចកុ� 
ពុ��យ�មកំ�ងក�រ�កស្រសា�យពុ�ភា�ពុច���ច់កំ�ងក�រ

សាហិក�រជ្ឈ�មួយរ��លេភារវកមីលេ�ើមប�លេគោ���ណ្ឌង

ឈ�នុលេ�ៅម�ខ គួរខែតក្រតូវ�នុវ�យតនៃមួលេ�ោយក្រ�ិតលេក្រ�ៀង 

�� លេតើលេគោ�លេ�ៅអភិាវឌ្ឍឍនុម៍នុ�សា�នុងឹក្រតវូ�ះ�ង់កំ�ង

កក្រមិតណ្ឌ�ខះួសាក្រម��់��លេពុញតក្រមវូក�រនុលេយោ�យឬ

សានុីសិា�ខ? លេតើលេយើងអ�ច��ួ�យកភា�ពុសា�ហិ�វលេ�ោរ 

លេ�ៅ�ា�នុ�ីនុ�ងលេ�ៀតលេ�ើមប�ភា�ពុច���ច់នៃនុសាា�នុភា�ពុ

នុលេយោ�យ? លេហិើយ��លេតើក�រ��ួ�សាា��់នៃនុរ��

លេភារវកមី ឬរ��ខែ���លេងើើតលេ�ើងលេ�ោយលេភាវរកមីអ�ច

ក�ត់�នុាយភា�ពុលេជ្ឈឿជ្ឈ�ក់ នុិងសា�ចរិតភា�ពុរ�សា់

សាហិគមនុព៍ុភិាពុលេ�ោកខែ��ផ្សា�់ុសា�រសា�ខ�នុ�់�ស់ា�ិធិ 

មនុ�សា� នុងិ��ធិក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ�យា�ង�ចូលេមុចខះួ?

 �ា�ខែនុលីេនុៅម�នុកី�សាងឹមឹមួយ�នុឡេក�តាឡេ��ង �នុ�ិ�់ពុ�

លេក្រគោះមហិនុរុ�យខែ��ក្រគ��ណី្ឌ�់លេ�ើក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�

លេនុៅលេក្រកោមរ��ខែខរីក្រកហិម គឺជ្ឈ�កី�សាងឹឹមលេនុះលេហិើយ 

ខែ��លេកើតលេ�ើងលេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ។

លេនុៅចលេនុោួះឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ នុងិឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ ខែខរីក្រកហិម

�នុក្រ�ក្រពុឹតីអ�លេពុើសា�ហិ�វលេ�ោរលេ�ៅខែ��មិនុអ�ច

�រយិ�យ�នុ។ លេម�កឹនុ��ខែខរីក្រកហិម�នុក្រ�ក្រពឹុតរី��

លេភារវកមីខែ��ជ្ឈ�អ�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈសា�សានុ ៍ឧក្រកិ�ឋកមី

សាន្ត្រីងា�ម នុងិឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈ�តលិេក្រកោម

លេហិត�ផ្សា�លេ�ើមប�ពុក្រងឹងមលេនុោគមវិជ្ឈា�ក�មី�យនុ�សា�ីលេ�

មួយ ខែ��ក្រតូវ�នុ�លេងើើតលេ�ើងលេនុៅលេ�ើ�សា�នុៈខ�សា 

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦១ សខកញ្ញាា  ឆាំ្នំ� ២០២១ លេ�ខ២៦១ សខកញ្ញាា  ឆាំ្នំ� ២០២១

ឆ្នាំាងនៃនុសាងាមនុយិមមហិ�លេ�ោតលេផ្សាោួះ មហិ�អសា�ុរ�។ 

�ើ�តបិតខែតខើ���នុលេ�ើញភា�ពុភ័ាយរនុធតល់េ�ោយផ្សា�ិ� ់នុងិ

ជ្ឈួ�ក្រ��ះក�រ�ត់�ង់យា�ងណ្ឌ�កុ� ក៏ខើ��មិនុម�នុក�រ

អ�ក់អនុស់្រសាលេពុោនុចតិ ីឬម�នុអ�រមីណ៍្ឌ�� ក្រតវូ�នុលេ�ះ 

�ង់លេចោ�ខែ�រ។ ក្រតមឹខែតជ្ឈ�លេកីងវយ័ជ្ឈ��ង់មួយរូ� ខើ��ក្រគ�នុ ់
ខែតយ�់�� សាហិរ�ឋអ�លេមរកិគឺជ្ឈ��ឹក��ខែ����ណ្ឌង 

ក្រ���ំអ�ចលេកើតលេ�ើង លេហិើយកី�សាងឹមឹលេនុះលេហិើយខែ��

ជ្ឈយួខើ�� នុងិអំករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតជ្ឈ�លេក្រចើនុនុ�ក់លេ�ៀតម�នុ 
ជ្ឈ�វិត�នុរីសា់លេនុៅ។

 ក�រលេក្រកោកឈរលេ�ើងវញិរ�សាត់����ង់ នុងិក�រ

��ួរ��នៃនុរ�ឋអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុច���ច់�ងខ�ឲ្យ�ម�នុក�រ

សាកិ��លេ�ើងវញិលេ�ៅលេ�ើលេគោ�នុលេយោ�យក�រ�រលេ�សា

សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នុងិក�រលេ�ីជ្ឈើ�ចិតរី�សា់សាហិគមនុ៍

អនុរីជ្ឈ�តចិ�លេពុោះលេគោ�លេ�ៅអភិាវឌ្ឍឍនុម៍នុ�សា� �ា�ខែនុគឺីជ្ឈ�

លេរឿងខ�សាឆ្នាំាងកំ�ងក�រលេមើ�ក��ៈលេ�សាៈ���ងលេនុះ��ជ្ឈ� 
ក�ររ��ងសាះិ��់ឱក�សារ�សា់សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នុងិ

សាហិគមនុអ៍នុរីជ្ឈ�តលិេ�ើមប�ជ្ឈះឥ�ធិពុ�លេ�ៅលេ�ើក្រ�លេ�សា

អ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុខែ��ក្រគ�់ក្រគងលេ�ោយត����ង់។ ស្រសា� 

គ�ំជ្ឈ�មួយនុងឹរូ�ភា�ពុ ឧ�ធមា�គចក្រកលេនុៅលេ�ើ���ូ�អគ�រ 

ភា�ពុវឹកវរលេនុៅត�ម�ងផ្សាួូវ នុងិក�រ��ផ្សាិ�ះក្រគ��់ខែ�ក

អត�ី�តខែ��សាមួ��់ជ្ឈនុជ្ឈ�តិអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុសាួូត 
ក្រតង់ នុងិ��ហិ�នុអ�លេមរកិក៏ម�នុរូ�ភា�ពុវិជ្ឈាម�នុជ្ឈ� 

លេក្រចើនុនៃនុវ�រភា�ពុ ក�រតសាុូ នុងិកី�សាងឹឹម។

 អនុ�គតរ�សា់ក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុនុងឹមិនុ

ក្រតវូ�នុក�ណ្ឌតល់េ�ោយក�រលេ�ះ�ង់លេចោ� នុងិក�រអ�ក់ 

អនុស់្រសាលេពុោនុចតិលីេនុោះលេ� �ា�ខែនុគឺីវ�រភា�ពុ ក�រតសាុ ូនុងិកី� 

សាងឹឹម។ �ចូជ្ឈ�ក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�ខែ�រ អនុ�គតរ�សា់

ក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុគឺសាាតិលេនុៅកំ�ងកី�សាងឹមឹ នុងិកី� 
សា��ិនុ�ី�ណ្ឌងក្រ���ំរ�ស់ាយ�វជ្ឈនុ លេហិើយលេគោ�នុលេយោ�យ 

ក�រ�រលេ�សារ�សាស់ាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នុងិយ��ធសា�ស្រ្តសា ី

រ�សាស់ាហិគមនុអ៍នុរីជ្ឈ�តកំិ�ងក�រលេ�ោះស្រសា�យជ្ឈ�មួយ

ក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុគួរខែតរួម�ញូុ្ញ�យ�វជ្ឈនុអ�ហិើ- 
ហិា�នុ�សាា�នុលេនុៅកំ�ងខែផ្សានុក�ររយៈលេពុ�ខែវងរ�សាខ់ួនួុ។

 គួរកតស់ាមា���់� សា�លេ�ងយ�វជ្ឈនុអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ

មិនុម�នុភា�ពុលេ�ចលេធូោួលេនុៅកំ�ងក�រផ្សា��យពុ័តម៌�នុ�ី�ៗ

លេនុះលេ� ក្រ�សានិុលេ�ើលេក្រ�ៀ�លេធូៀ�លេ�ៅនុងឹច�នុនួុសាម�ម�ក្រត

រ�សាយ់�វជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សាលេនុះ។ សា�លេ�ងរ�សាយ់�វជ្ឈនុ 
អ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុក្រតូវ�នុលេគកត់សាមា��់�� មិនុម�នុ
លេក្រចើនុលេនុៅកំ�ងក�រវិភា�គសាី�ពុ�អ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុខែ��
ផ្សាិ�យពុ�ភា�គរយ�៏លេ�ើសា��់រ�សា់យ�វជ្ឈនុនៃនុច�នុនួុ
ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុសារ��។ លេសាិើរខែត ៧០ ភា�គរយនៃនុជ្ឈនុជ្ឈ�តអិ�ហិើ- 
ហិា�នុ�សាា�នុម�នុអ�យ�លេក្រកោម២៥ឆ្នាំ�ំ� �ា�ខែនុសីំឡំេ�ងភា�គ 
លេក្រចើនុខែ��ឮលេចញពុ�អ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុគឺមកពុ�អត�តមន្ត្រីនុី�
រដ្ឋឋាភិ្នាបាល់ នុិងជ្ឈនុលេភាៀសាខួនួុម�នុវយ័ច�ណ្ឌ�សា។់ ជ្ឈ�ក�រ 
ពុិតណ្ឌ�ស់ាជ្ឈនុជ្ឈ�តិអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុខែ��ម�នុវ័យ
ច�ណ្ឌ�សា ់គឺច���ចជ់្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��ម�នុសា�រសា�ខ�នុកំ់�ង 
ក�រសាកិ��អ�ពុ�អើ�ខែ���នុលេកើតលេ�ើង នុងិភា�ពុខ�សាឆ្នាំាង
នៃនុក�រច�កលេចញរ�សាស់ាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នុងិសាហិគមនុ៍
អនុរីជ្ឈ�តពិុ�ក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ ក៏�ា�ខែនុគឺីជ្ឈ�យ�វជ្ឈនុ 
អាហ្វវហ្វគានីសីំាានីឡេនីោ�ឡេទ្យុស្ទែដ្ឋល់ម្មានីសំា�សំ�ំានីបំ់់ផ្សា�តាច្ចឡំេពោ�
ចលេមួើយនុ�លេពុ�អនុ�គតលេ�ើសា�ណួ្ឌរ��លេតើនុងឹម�នុអើ� 
លេកើតលេ�ើង�នុ�ិ�់ពុ�លេនុះ។ ក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ�គ�ីនុក្រកុមក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 
ណ្ឌ�ខែ��សា�ខ�នុច់�លេពុោះអនុ�គតរ�សាក់្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�- 
នុ�សាា�នុជ្ឈ�ងក្រកុមយ�វជ្ឈនុលេនុោះលេ� លេហិើយគ�ីនុលេពុ�ណ្ឌ�ខែ�� 
ក្រ�លេសាើរជ្ឈ�ងលេនុៅលេពុ�លេនុះលេ�ើមប�ច��់លេផ្សាីើមគិតអ�ពុ�វិធូ�
លេធូើើយា�ងណ្ឌ�លេ�ើមប�រ��់�ញូុ្ញ�ក្រកមុយ�វជ្ឈនុលេនុោះលេ�ើយ។

 ក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសាសីាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នុងិសាហិគមនុអ៍នុរីជ្ឈ�ត ិ
លេនុៅក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�មិនុខែមនុជ្ឈ�ខែផ្សានុ���ងា�ញផ្សាួូវ ឬមគា
លេ�សាក៍ខែណ្ឌនុ��សាក្រម��់ក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុលេនុោះលេ�  
�ា�ខែនុគឺីជ្ឈ�ច�ណ្ឌ�ចលេយោងមួយខែ��ផ្សា�់ីនុវូក�រយ��់ងឹ 
នុងិក�ររ�ឭកសា�ខ�នុ់ៗ ខែ��អ�ច�ងា�ញអ�ពុ�វធិូ�សា�ស្រ្តសា ី
នុងិលេគោ�នុលេយោ�យនុ�លេពុ�អនុ�គត។ �ើ�តបតិខែតម�នុ
លេសាោកនុ��កមីលេកើតលេ�ើងលេនុៅក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ 
ក៏�ា�ខែនុលីេនុៅខែតម�នុកី�សាងឹមឹ លេហិើយលេយើងក្រតវូច��់លេផ្សាីើម
គិតអ�ពុ�វធិូ�សា�ស្រ្តសាលីេ�ើមប��លេងើើនុកី�សាងឹមឹលេនុះ នុងិកសា�ង 

អនុ�គតក្រ�លេ�សាអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុមិនុក្រតមឹខែតសាក្រម��់
ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុអ�ហិើហិា�នុ�សាា�នុ�ា�លេណ្ឌ ះោះលេ� �ា�ខែនុគឺីក�រ 
លេ�ីជ្ឈើ�ចតិរី�សាល់េយើងច�លេពុោះមនុ�សា�ជ្ឈ�ត ិនុងិសានុីសិា�ខ
ពុិភាពុលេ�ោកនុ�លេពុ�អនុ�គត។

 អតា��លេនុះច�ះផ្សា��យជ្ឈ�ភា�សា�អង់លេគសួាលេនុៅ�សា�នុ� 
វ�ី�ក�រ�ូត (The Diplomat) នុងិ�កខែក្រ�មកជ្ឈ�ភា�សា�ខែខរី 
លេ�ោយ សាវូចិកិ្រត លេមត�ី ខែ��ជ្ឈ�នុសិា�តិអនុ��ណ្ឌឌិតខែផ្សាកំ 

រ�ឋ��សាងាមសា��វិ� លេនុៅក្រ�លេ�សាកូលេរាខ�ងតបូង។

4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

កងទ័័ពវៀ�ៀតិណាម បុូ�យុ ហុុងវៀ�េ ៖ ពលបាល
ផ្កាាយុបុកីងរថវៀត្រកាះ �រវៀសំនាធំំវៀលខ២៦
�រាុរដ ឋ មេមត្ា 

 ខើ��លេឈោីះ �ូុយ ហិ�ងលេវា អ�យ�២៧ឆ្នាំ�ំ� លេនុៅកំ�ង

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨។  ខើ��ម�នុនុ���ជ្ឈ�ពុ���ផ្សាើ�យ�� អនុ� 
ក្រ�ធូ�នុ អនុ�លេសានុ�តូចលេ�ខ២ អនុ�លេសានុ�ធូ�លេ�ខ៣ 

វរលេសានុ�តចូលេ�ខ២១ វរលេសានុ�ធូ�លេ�ខ២៦។ ខើ��ម�នុ

ស្រសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុៅ��ង��ង ���ហិ�លេ�ៀនុ ស្រសាុកហិ�ក្រតុង 

លេខត�ី�ញ់វា� ភា�គខ�ងលេជ្ឈើងនៃនុក្រ�លេ�សាលេវៀតណ្ឌ�ម។ 

លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧២ �ក�ក�មី�យនុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�ម ច��់�ងខ�

ខើ��ឲ្យ�លេធូើើជ្ឈ���ហិ�នុ។ ខើ��មិនុចង់លេធូើើ��ហិ�នុលេ� ខើ��ចង់

លេនុៅជ្ឈួយក�រង�រឪពុ�កមុ�យខែ��ក�ពុ�ងម�នុជ្ឈ�វភា�ពុ

���ក។ �ក�ក�មី�យនុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�មច��់ខើ�� រួច�ញ្ញាូនុ

ខើ��លេ�ៅលេនុៅកងរ�លេក្រកោះ។ លេក្រកោយមក�ក�ក�មី�យនុ�សាី

លេវៀតណ្ឌ�ម�ញ្ញាូនុខើ��ឲ្យ�លេ�ៅលេរៀនុលេនុៅសា���រ�លេក្រកោះវញិភូា 
 

គឺជ្ឈ�សា���រ�លេក្រកោះមួយខែ���ប��ប�ញជ្ឈ�ងលេគលេនុៅ 

កំ�ងក្រ�លេ�សាលេវៀតណ្ឌ�ម។ ខើ��ច��ក្រ��សាុ�លេនុៅសា����ថ្មឡេម្រាកោ� 

នីយិាយថ្មា �ថ្មឡេម្រាកោ� គី�ជាាអាវិ�ធីវិាយល់�កមួ្មយស្ទែប់ប់ 

ស្ទែដ្ឋល់ម្មានីម្រាប់សំទិ្យុធភ្នាាពបំ់ផ្សា�តា។ ប់ក�ក�ម្មម�យនុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�ម 

ខែតងខែតអួតសារលេសាើរអ�ពុ�រ�លេក្រកោះធូ�នុលេត៥៤ រ�សា ់

ក្រ�លេ�សាសូាលេវៀត។ �ក�ក�មី�យនុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�មហិ�មមិនុ 
ឲ្យ��លេក្រងៀនុយ��ធជ្ឈនុអ�ពុ�ច�ណ្ឌ�ចលេខ�ោយរ�សារ់�លេក្រកោះលេត 

៥៤លេ� �ា�ខែនុកី្រគូខើ��មំ�ក់�ចួក្រ��់ខើ��អ�ពុ�រ�លេក្រកោះលេត៥៤
 

រ�លេក្រកោះ នុិងលេយោធូ�ខែខរីក្រកហិមលេនុៅលេ�ើ សាមរភូាមិ ។ 
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 5



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ម�នុច�ណ្ឌ�ចលេខ�ោយជ្ឈ�លេក្រចើនុ។ ក្រគរូ�សាខ់ើ��ក្រ��់�� ក្រ�សានិុ 
លេ�ើខ�ី�ង�ញ់ក្រគ��់ក��លេភាួើងក្រតូវច�លេហិៀងខែផ្សាកំខ�ងសា�ុ�

លេក្រចើនុលេពុក វ�នុងឹលេធូើើឲ្យ�លេកុៅធូ�ងសា��ងអ�ចលេឆ្នាំះរ�លេក្រកោះ 

លេហិើយក្រតូវម�នុសា�ីរត�ក្រ�ងុក្រ�យ័តសំាក្រតូវផ្សាុ���ញ់លេយើង  
�ញ់��ចក់្រចវ�ក់ នុងិ�រច�ម�នុខែ��ក�់កំ�ង��។ រយៈលេពុ� 
មួយឆ្នាំ�ំ�ច�ងលេក្រកោយលេនុះ ម�នុរ�លេក្រកោះលេត៥៤�ី�ៗ  ខែ�� 

ក្រ�លេ�សាសាលូេវៀតលេ�ើ�ខែតផ្សា�ុឲ់្យ�លេវៀតណ្ឌ�ម។  កំ�ងលេពុ�

ខែ��សូាលេវៀតក�ពុ�ងខែតផ្សា�ុរ់�លេក្រកោះមកជ្ឈ��នុ�ីនុ�ិ�់ 

នុ�យ��ហិ�នុជ្ឈ�នុតិៗរ�ស់ា�ក�ក�មី�នុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�ម 

នុយិ�យ�ខែ���� លេ�ើលេយើងច�ះសានុធសិាញ្ញាាលេយោធូ�ជ្ឈ� 

មួយនុងឹសាលូេវៀត សាលូេវៀតនុងឹផ្សា�ុល់េកៅសាុគូក្រម�មា�សា��នុ  

នុងិលេពុោងម�ជ្ឈ�ឹកមក លេ�ើ�រ�លេក្រកោះលេត៥៤ ម�នុលេក្រគឿង 

�នុ�ួសា់ក្រគ�់ ខែ��អ�ចម�ជ្ឈ�ឹកជ្ឈលេក្រមៅ�នុពុ�រលេ�ៅ��

ខែមាក្រត។ សាលូេវៀតអ�ចនុងឹជ្ឈយួផ្សា�់ុរ�លេក្រកោះធូ�នុលេត៧៦ 

 មកលេ�ៀត រ�លេក្រកោះលេនុះម�នុអនុ�ភា�ពុក�នុខ់ែតខ�ួ�ងកួ�។  

 សាភា�ពុក�រណ៍្ឌនុលេយោ�យ សាតអិ�រមីណ៍្ឌរ�ស់ាកង 

រ�លេក្រកោះ ម�នុខែ�ងលេចញជ្ឈ�៣ខែផ្សាកំគឺ��១) ម�នុគ�ំតចិ

��ផ្សា�តខែ��ជ្ឈ�ខែផ្សាកំងងឹត�នុួ�ខួនួុ ��២) កងរ�លេក្រកោះគឺ 
មិនុលេពុញចតិនីុងឹរ��រ�សា�់ក�ក�មី�យនុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�ម 

ជ្ឈិះជ្ឈ�នុក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ នុងិឪពុ�កមុ�យយ��ធជ្ឈនុ។ �ក�ក�មី�យ 
នុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�ម វ�យ�ងខ�ឲ្យ�យ��ធជ្ឈនុមកលេធូើើសាន្ត្រីងា�ម

សា�ួ�់លេចោ�ឆ្នាំអឹងលេនុៅកមុ�ជ្ឈ�។ ��៣) អំកខែ��ក្រ�ឆ្នាំ��ង

ជ្ឈ��់���់ជ្ឈ�ខែខ�សាងើ�ក់ លេ�ោយរ�លេក្រកោះឈ�់លេនុៅ 

កខែនុងួណ្ឌ� ខែតងក្រតូវខ�ី�ង�ួច��ផ្សា�ួញជ្ឈ�ក្រ�ច��។ 

 ច�ខែណ្ឌកលេនុៅមូ��ឋ�នុវញិ ម�នុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេក្រកោកលេ�ើង 

តសាុលូេក្រចើនុណ្ឌ�សា់ ម�នុ�ចខិ ត�័ណ្ឌ ះ �ត�កមីលេកើ តម�នុ 

លេ�ើងក�នុខ់ែតញឹកញ��់។ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុរត់ចូ�នៃក្រពុក�នុ ់

អ�វ�ធូតសាុូក្រ�ឆ្នាំ��ង ក�នុខ់ែតលេក្រចើនុលេ�ើង។ ច�នុ�តសាុូ 

រ�សា់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុគក្រគឹកគលេក្រគង ច��់ត��ងពុ�លេខតកី�វ

�ក់��ង រហិតូ��់លេក្រជ្ឈោយក�លេមាៅ។ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុម�នុ

មូ��ឋ�នុ�ខែងអក ត��នុឈ់�ួ កងឈ�ួរ�សាក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

ក្រគ�់ក្រគ�នុ។់ ក�រ�រ�ជ្ឈយ័រ�សាក់ង�័ពុលេវៀតណ្ឌ�មលេនុៅ 

កំ�ងក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� លេនុៅខែខមករ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ ជ្ឈ�កត�ី

ជ្ឈ�រ�ញខ�ងផ្សាួូវចតិមី�នុមហិចិិតិ�ច�លេពុោះក�រតសាុលូេនុះឲ្យ�

រតឹខែតខ�ួ�ងកួ�ណ្ឌ�សា់ខែ�រ។ 

 �ក�ក�មី�យនុ�សាលីេវៀតណ្ឌ�ម ពុឹងខែផ្សាអកលេ�ៅលេ�ើខែត 
សាពុើ�វ�ធូ��លេនុើ�រ�សាស់ាលូេវៀត។ លេនុៅនៃ�ៃ��៣ ខែខវចិិកិ� ឆ្នាំ�ំ� 

១៩៧៨ វិ�ឡេសំនីាធី ំ�ំ�មំ្មានីសំភ្នាាពកា�ណ៍ាឡេក�តាលេ�ើ ងផ្សាះ�យ 
�សំ�� លេ�ោយកមី�ភិា��ជ្ឈ�នុតិៗរ�សាល់េវៀតណ្ឌ�មគិត 

ខែតសា�ប�យ។ ��ហិ�នុ���ងអសាក់្រពុួយ�រមាលេសាោកសា�ុយ 

ឈឺ�ច្ចាប់់ច្ចងកំហ្វងឹជាាមួ្មយប់ក�ក�ម្មម�យនីសីំតឡេវិៀតាណាាម្ម។  
លេនុៅនៃ�ៃ��៤ ខែខវិចិិក� ឆ្នាំំ��១៩៧៨ នៃ�លេជ្ឈើងជាំនីិតា 

ឡេវិៀតាណាាម្មបានីនីយិាយថ្មា សំភ្នាាពកា�ណ៍ាឡេវិៀតាណាាម្ម 

�អម្រាប់ឡេសំ��ណ្ឌ�សា ់លេវៀតណ្ឌ�មក្រ�មូ�ផ្សាុ��កង�័ពុ�នុជ្ឈ�ង 
១០កងពុ� លេនុៅត�ម�លេណុ្ឌោយក្រពុ�ក្រ���ក់្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�។  
លេវៀតណ្ឌ�មអ�ចលេ�ោះស្រសា�យ�ញ្ញាាលេសាបៀង�នុមួយ

កក្រមិត លេ�ោយ�ក�សានុ��លេសាបៀងជ្ឈ�នុយួ�រលេ�សាច�លេពុោះ

�ឹកជ្ឈ�នុនុ ់លេហិើយត�មរយៈសានុធសិាញ្ញាា សាលូេវៀតនុងឹជ្ឈយួ

ឲ្យ�លេម�ៅម� នុងិស្រសាវូសា���មកលេ�ៀត។ ស្រសាវូសា��� លេ�ោះ 

ជ្ឈ�យា�ងណ្ឌ�ម�នុរសាជ្ឈ�តិឆ្នាំៃ�ញ់ជ្ឈ�ងកនុក់ិខែ�រ។ លេ�ើ

លេយើងខ�វ�យយកក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� គឺលេយើងយកអងើ 
រក្រជ្ឈកូ ម�នុ ់�� ក្រត�សា�ច ់ �ខែនុ�ួងើ�រ។ កនុងួមកលេយើងខើះ 

អ�វ�ធូ��លេនុើ�ៗ ឥ�វូលេនុះសាលូេវៀតនុងឹផ្សា�ុម់កលេក្រចើនុជ្ឈ�ង

ម�នុ។ លេយើងក��អសា់សាងឹឹម ក��អ��ក្រច���� កង�័ពុ

លេវៀតណ្ឌ�មលេយើងច�ញ់។

រ�លេក្រកោះ នុិងលេយោធូ�ខែខរីក្រកហិមលេនុៅលេ�ើ សាមរភូាមិ ។ 
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

6 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 លេនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខវិចិិក� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ លេឈោីះ ក្រគ�នុ  

វា�នុយិ់ក វរលេសានុ�យ៍ផ្សាើ�យពុ�រ ក្រ�ធូ�នុវរលេសានុ�ធូ� កង 

រ�លេក្រកោះលេ�ខ២៦ លេចញ�ញ្ញាាឲ្យ�ខើ��លេចញរ�លេក្រកោះមួយ 
អនុ�លេសានុ�ធូ�ចូ�ក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�។ រ�លេក្រកោះធូ�នុលេត 
៥៤ ច�នុនួុ៣លេក្រគឿងគឺលេ�ខ៧០៥  លេ�ខ៨០៦ នុងិ លេ�ខ 

៣៦៥។ ខើ��លេនុៅច��ក្រគូ�លេក្រងៀនុខើ��ឲ្យ�លេជ្ឈៀសាវ�ងច�ណ្ឌ�ច
 

លេខ�ោយ���ង�ា�នុ�ីនុខែ��ខើ���នុលេរៀនុ ខែក្រកងលេ�ោគង់ជ្ឈ�វតិ 

ក្រត��់មកម�ត�ក្រ�លេ�សាវិញ។ លេពុ�ចូ���់�ឹក��

ក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ��នុមួយសាិ�ះ ខើ��លេ�ើញកខែនុងួក�់ម�នុ ខើ��

�ញ្ញាាឲ្យ��តរ់�លេក្រកោះលេ�ៅសា�ុ�លេគចលេចញពុ�ម�នុក�់កំ�ង�� 

�ណី្ឌ��ឲ្យ�រ�លេក្រកោះធូ�ួក់រលេណុ្ឌៅចក្រមូង លេផ្សាអៀងក�មិ់នុ

អ�ច�ញ់ក្រគ��់�នុ។ ខើ��ឲ្យ�សាម�ជ្ឈិកក្រកុមលេអើតកប��

លេមើ�កុ��់សាភា�ពុក�រណ៍្ឌ ស្រសា��់ខែតសា�ំ លេហិើយក្រចវ�ត់

មកក្រតវូសា�ួ�់���ងពុ�រនុ�ក់។ ខើ��ក�នុខ់ែតភ័ាយ ខើ����ក់�ង

លេ�ៅ���ញ្ញាាក�រ។ �ញ្ញាាក�រក្រ��់�� នុងឹឲ្យ�ក��លេភាួើងធូ�

មកជ្ឈ�នុយួ។ �ក�ក�មីយនុ�សាឲី្យ�ខើ��ក្រ��់��ត��ងលេហិើយ

ក្រ��់�� កងលេ�ីើលេជ្ឈើងជ្ឈិតមក��់ខែ�រ។ ខើ��សា�ីនុខែតជ្ឈិត

មក��់ខែមនុ លេ�ើ�ខើ��រង់ច��។ ខើ��ច���ត់ៗ  ខើ��លេចះខែតសាួរ

លេ�ៀត លេហិើយលេម�ក�នុខ់ែតងងឹត។ ខើ��សារួមុងលេ�ៀត �ក�

ក្រ��់��ឲ្យ�ខើ��ខ�ក្រ�ឹងត��ងសា�ីរត� ក��ភ័ាយ �ា�ខែនុខីើ��ភ័ាយផ្សាង 

នុងិខងឹផ្សាង។ រ�លេក្រកោះរ�សា់ខើ��ពុ�រលេ�ៀតខចូ ៧០៥ 

នុងិ ៣៦៥ សា��ធខែតជ្ឈួ�លេក្រគោះ អ�សានុខំែ��មិនុ�នុ

ក្រពុ�ង��ក�ចូគ�ំ។ 

 លេនុៅលេវ��លេមាោង៩យ�់ លេម�ងងឹត ខើ��ខ�ក្រ�ឹងលេគច 
ខួនួុ លេ�ោយខើ��លេភាចួ���ងក��លេភាួើងអ�ក�រ នុងិមិនុហិ�ុនុ

ក្រត��់មកយកលេ�។ ខើ��ខ�ក្រ�ឹង�ូនុ �ា�ខែនុខីើ���ូនុមិនុ�នុ
 

ចមៃ�យ១២០ខែមាក្រតពុ�រ�លេក្រកោះផ្សាង កងឈ�ួកមុ�ជ្ឈ�

លេ�ោមពុ័នុធច��់ខើ��។ ខើ��ក្រតូវច��់ខួួនុ�នុលេនុៅនៃ�ៃ��៧ 

ខែខកកើ�� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ លេនុៅសាមរភូាមិសាំ�ួ លេខតកី្រកលេចះ។ 

 

ក�ណ្ឌតច់�ណ្ឌ�� ៖ អតា��លេនុះ �កស្រសាង់លេចញពុ�ចលេមួើយក�ណ្ឌតច់�ណ្ឌ�� ៖ អតា��លេនុះ �កស្រសាង់លេចញពុ�ចលេមួើយ

សា�រភា�ពុឯកសា�រ សា�រភា�ពុឯកសា�រ D07132 D07132 ។ រ��់ចលេមួើយសា�រភា�ពុ។ រ��់ចលេមួើយសា�រភា�ពុ

រ�សា់អំកលេ�ោសា���ងអសា់លេនុៅមនុិ�រសានុីសិា�ខសា-២១ រ�សា់អំកលេ�ោសា���ងអសា់លេនុៅមនុិ�រសានុីសិា�ខសា-២១ 

សា��ធខែតឆ្នាំងួក�តក់�រ�ងខិត�ងខ� នុងិលេធូើើ��រ�ណ្ឌកមីធូៃនុធ់ូៃរសា��ធខែតឆ្នាំងួក�តក់�រ�ងខិត�ងខ� នុងិលេធូើើ��រ�ណ្ឌកមីធូៃនុធ់ូៃរ

ពុ�កងសាួរចលេមួើយរ�សា់ខែខរីក្រកហិម �លូេចះំ លេយើងមិនុពុ�កងសាួរចលេមួើយរ�សា់ខែខរីក្រកហិម �លូេចះំ លេយើងមិនុ

អ�ចសានុំ�ិឋ�នុ�នុ�� ចលេមួើយសា�រភា�ពុរ�សា ់�ូុយ ហិ�ងអ�ចសានុំ�ិឋ�នុ�នុ�� ចលេមួើយសា�រភា�ពុរ�សា ់�ូុយ ហិ�ង

លេវា ពុិតឬយា�ងណ្ឌ�លេនុោះលេ�។លេវា ពុិតឬយា�ងណ្ឌ�លេនុោះលេ�។

រ�លេក្រកោះរ�សាខ់ែខរីក្រកហិម។ ខែខសា� ហិ� ឆ្នាំំ��១៩៧៨។ 
(ហិា�នុណ្ឌ� �ឺ យស្រ្តសាមី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ទតីភ្នាា ក់ងារផ្តល់្ជំៃួយ្ហ្វរដឋអាមេមរកិម្រាប់កា្ 
អំពតីហ្វរិញ្ញញប់បទាៃថ្មីីតី មេដើមបតីមេ� វែើឲ្យយម្រាប់មេ ើ្ រមេ�ើងៃូវសាា ៃភ្នាព្ុខភ្នាព 

រប់្់អាករ្់រាៃ�ៃជតីវតិពតីរប់ប់សខរីម្រាកហ្វម

កមុ�ជ្ឈ�។ ហិរិញ្ញា�ប��នុ�ខែនុាមលេនុះ នុងឹលេធូើើឲ្យ�សាកមីភា�ពុ

ក្រ�តិ�តីិក�រម�នុតនៃមួសារ��ច�នុនួុ ៦,៥��នុ����ួរ

សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ។

វៀសាម បុូុនថន 

 លេនុៅនៃ�ៃ��២៣ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ�២០២១ ��ភា�ំក់ង�រផ្សា�ី់

ជ្ឈ�នុយួសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រក

កមុ�ជ្ឈ� ក្រ�ក�សាអ�ពុ�ហិរិញ្ញា�ប��នុ�ខែនុាមកំ�ង��ហិ��ឹក
 

ក្រ�ក់៥��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ លេ�ើមប�លេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរ 

លេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សាអំ់ករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិ

ពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម ត�មរយៈគលេក្រមោងខែ��ម�នុលេឈោីះ

�� “ក�រលេ�ើកកមុសាស់ា�ិធ ិនុងិក�រលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូ 

សាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សាអំ់ករស់ារ�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��

ខែខរីក្រកហិម” ខែ��ក្រគ�់ក្រគងលេ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ 

ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រកកមុ�ជ្ឈ�  
W. Patrick Murphy ចូ�រួមកមីវធិូ�ក្រ�ក�សាផ្សា�ីហ់ិរិញ្ញា�ប��នុ
�ខែនុាមកំ�ង��ហិ��ឹកក្រ�ក់៥��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ  
��ម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេ�ើមប�លេធូើើក�រង�រលេ�ើគលេក្រមោង 
 “ក�រលេ�ើកកមុសាស់ា�ិធ ិនុងិក�រលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុ
សា�ខភា�ពុរ�សា់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម” 
 ខែ��ក្រតូវ�នុលេរៀ�ច�លេ�ើងលេនុៅក�រយិ��័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសា�រ លេខតតី�ខែកវ លេនុៅនៃ�ៃ��២៣ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ�២០២១។  
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�នុងឹច�ណ្ឌ�យក្រ�ក់ច�នុនួុ ៥ 
��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នៃនុ�ឹកក្រ�ក់សារ��ច�នុនួុ ៦ 

��នុ៥ខែសានុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ កំ�ងជ្ឈ�ហិ�នុ�ឋាម

រ�សាខ់ួនួុលេនុៅកំ�ង ឆ្នាំ�ំ�២០២១ លេ�ើមប�លេ�ើកកមុសាស់ា�ិធ ិនុងិ
 

លេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើង នុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សាអំ់ករសា់ 

រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម។

 កមីវតា�នៃនុក�រច�ណ្ឌ�យលេនុះ គឺលេ�ើមប�លេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរ

លេ�ើង នុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សាអំ់ករស់ារ�នុម�នុជ្ឈ�វតិ

ពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម នុងិជ្ឈនុពុកិ�រ ១) សា�លេ�ៅលេ�ៅ��់ក�រ 

លេ�ើកកមុស់ា នៃនុក�រយ�់�ងឹអ�ពុ�សា�ខភា�ពុសា�ធូ�រណ្ឌៈ 

នុងិ ២)��ួ��នុលេសាវ�កមីសា�ខភា�ពុសា�ធូ�រណ្ឌៈ។ 

�នុិមឹនុងឹលេនុះខែ�រ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� សាកិ��

ស្រសា�វក្រជ្ឈ�វអ�ពុ�សាា�នុភា�ពុ រ�សា់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិត

ពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម នុងិជ្ឈនុពុិក�រ លេនុៅត�មសាហិគមនុ៍

��ចស់្រសាយ�� សាក្រម��់ជ្ឈ�ពុត័ម៌�នុមូ��ឋ�នុ កំ�ងក�រ 
លេរៀ�ច�ជ្ឈ�នុយួអភិាវឌ្ឍឍនុ ៍នុ�លេពុ�អនុ�គត ��ក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

កំ�ងសាហិគមនុ�៍��ងលេនុះ។

 សាកមីភា�ពុ�ី�លេនុះ គឺជ្ឈ�លេករ��ខែណ្ឌ�មួយលេនុៅលេក្រកោយ 

លេពុ�ខែ��ត���ក�រ�នុ�ញុ្ញ�់លេ�ៅ ក៏�ចូជ្ឈ� ក�រច�ូ 

រួម��កិ់ចខុតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងរ�សារ់�ជ្ឈរ�ឋ�ភិា��កមុ�ជ្ឈ� 

កំ�ងក�រលេ�ោះស្រសា�យ�ញ្ញាាខែ����ក់�ងជ្ឈ�មួយនុងឹ

សា�ខភា�ពុសា�ធូ�រណ្ឌៈ លេហិើយនុងឹ�នុអីនុ�វត ី៣ ក�រពុ�រ 

នុងិ ៣ ក�� ខែ��ជ្ឈ�លេសាចកី�ខែណ្ឌនុ���៏ខង់ុខស់ុារ�សា ់

សាលេមីចអគាមហិ�លេសានុ��ត�លេតលេជ្ឈោ ហិុ�នុ ខែសានុ។ 

 ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ W. Patrick Murphy �នុ

ស្ទែថ្មា ងថ្មា៖ “ឡេយ�ងម្មានីឡេម្មោទ្យុកភ្នាាព កា�ងកា�គីាមំ្រាទ្យុដ្ឋល់់

គលេក្រមោងលេនុះ។ រ�ឋ�ភិា��សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ ម�នុលេសាចកី� 

លេ�ីជ្ឈើ�យូរអខែងើងកំ�ងក�រលេ�ើកកមុស់ាសានុីភិា�ពុនុងិក�រ 
ផ្សា�ះផ្សា��ជ្ឈ�តិ ត�មរយៈក�រចងច��អ�ពុ�ក្រ�វតីិសា�ស្រ្តសាី

ខែខរីក្រកហិម” គលេក្រមោងលេនុះនុងឹផ្សា�ីជ់្ឈនូុអំករស់ារ�នុម�នុ 

ជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិមនុវូក�រលេក្រ�ើក្រ�សា់លេសាវ�ខែ����

សា�ខភា�ពុ ខែ��សាក្រមួ���់សាា�នុភា�ពុជ្ឈ�ងឺ�ូលេ�ៅ កី�ក្រពួុយ 

�រមា សាា�នុភា�ពុសាងាមលេសា�ឋកិច ុនុងិ��ពុិលេសាោធូនុ៍

លេពុ�ឆ្នាំងួក�ត ់រ��ខែខរីក្រកហិម។”

 ក�រង�រ�ី�មួយលេនុះនុងឹលេធូើើក�រសាកិ��ស្រសា�វក្រជ្ឈ�វផ្សា�ិ� ់

អ�ពុ�សាា�នុភា�ពុសា�ខ�ម��ភា�ពុរ�ស់ាអំករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិ 

ពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម នុងិ�នុ�ិ�់មក លេធូើើក�រខែក្រ�កួ�យ

��ធផ្សា�រកលេ�ើញឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈ�យ��ធនុ�ក�រ�លេងើើនុក�រ 

យ�់�ងឹរ�សា់សា�ធូ�រណ្ឌជ្ឈនុ។ គលេក្រមោងលេនុះនុងឹលេធូើើ

ក្រ�ត�ិតីកិ�រនុ�នុ�លេ�ើមប�លេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសា�ខភា�ពុ 

សា�ខ�ម��ភា�ពុនុងិភា�ពុសា�ខស្រសាួ� រ�សា់អំករសា់រ�នុ

ម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិមលេនុៅ�ូ���ងក្រ�លេ�សា។

 អំកស្រសា� សាូ ហិើ�រ�ណ្ឌ� នុ�យិក�រង មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� នុងិជ្ឈ�អំកក្រគ�់ក្រគងគលេក្រមោងលេនុះ រ�ពឹុង

��៖ ក�រ��ួ��នុលេសាវ�កមីខែ����សា�ខភា�ពុ នុងិសាងាម 

កិចមួុយច�នុនួុសាក្រម��់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��

ខែខរីក្រកហិម ជ្ឈ�ពុិលេសាសាក្រកុមជ្ឈនុជ្ឈ�តិភា�គតិច ខែ��

រសា់លេនុៅត�មត��នុ�់�ច់ស្រសាយ�� នុ�ក��ៈលេ�សាៈ�៏

���កកំ�ងក�រក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹជ្ឈ�ងឺរ�តតប�តកូវ�� ១៩ 

សាពុើនៃ�ៃលេនុះ គឺជ្ឈ�ក�រសា�ខ�នុខ់�ួ�ងណ្ឌ�សា់។

 លេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� នុ�យកក្រ�តិ�តីិមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ��នុលេ�ើកលេ�ើង�� “លេសាោកនុ��កមី នុងិ

ភា�ពុអយ�តីធិូម៌ ខែ��ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ���ួ�រងលេនុៅកំ�ង

រ��ខែខរីក្រកហិម ម�នុ��ហិ�មហិ�សា��ខែ��គ�ីនុអើ�

អ�ចជ្ឈ�នុសួា ឬ�ាះ�ាូវជ្ឈនូុអំក���ងអសា�់នុលេ�។ លេ�ោះ�� 

ជ្ឈ�យា�ងណ្ឌ�ក៏លេ�ោយ កិចខុតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងមួយលេនុះ គឺ 

ជ្ឈ�ជ្ឈ�ហិ�នុលេឆ្នាំោុះលេ�ៅសាលេក្រមច�នុក�រខែ���� នុងិគ��ពុ�រ

��់អំករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសា�សានុ៍

ខែខរីក្រកហិម” ហិរិញ្ញា�ប��នុពុលិេសាសា លេនុះ រួម�ញូុ្ញ�នុវូ

អំកសាី័ក្រគចិតកី្រ�ក�លេ�ោយភា�ពុលេមោះម�តច�នុនួុ ៥០០ 

នុ�ក់ ខែ����លេពុញក�រង�រលេនុៅ�ូ���ងក្រ�លេ�សា កំ�ងក�រ

ជ្ឈយួនុ��អំករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��ខែខរីក្រកហិមលេនុៅកំ�ង

ភូាមិឋា�នុរ�ស់ាខួនួុលេ�ៅមនុិ�រសា�ខភា�ពុកំ�ងសាហិគមនុ។៍ 

ត�មរយៈក�រង�រសាីក័្រគចតិលីេនុះ យ�វជ្ឈនុ-យ�វនុ�រ���ួ� 

�នុឱក�សា�ងា�ញលេចញនុវូភា�ពុជ្ឈ�អំក�កឹនុ�� រួមជ្ឈ� 

មួយនុងឹក�រ��លេពុញក�រង�រលេ�ោយមិនុគិតពុ�ក្រ�លេយោជ្ឈនុ៍

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 9



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្សា�ិ�ខ់ួនួុ  លេ�ើមប�គ��ពុ�រ��់អំករស់ារ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ�� 
ខែខរីក្រកហិម ក៏�ចូជ្ឈ�ច�លេពុោះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈ�តកិមុ�ជ្ឈ�។ �នុិមឹ

នុងឹលេនុះ អំករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម��ួ�

�នុឱក�សាខែចករ�ខែ�កលេរឿងរា�វឆ្នាំងួក�តផ់្សា�ិ�់ខួនួុលេនុៅ 
កំ�ងអ���ងរ��ខែខរីក្រកហិម លេ�ៅក�នុល់េកីងជ្ឈ�នុ�នុល់េក្រកោយ 

លេ�ើមប�ធូ�នុ���លេយើងលេនុៅខែតចងច�� លេពុ�លេវ����៏��ក

យា�ងខ�ួ�ងមួយលេនុោះ។ ជ្ឈ�រួម គលេក្រមោងលេនុះនុងឹរ�លេ�ច

នុវូចរកិ មនុ�សា�ធូម៌រ�សា់លេយើង  នុងិពុក្រងឹង�ខែនុាមនុវូ

សា�ីរត� មិនុង�យក្រ�ុឌ្ឍលេក្រ�ោមរ�សា់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�។”

 ឧ��ហិរណ៍្ឌខះួៗនៃនុខែផ្សានុក�រសាកមីភា�ពុ�ី����ង លេនុះ 

រួមម�នុ ក�រ�លេងើើតជ្ឈ�អ�ហិ�រូ�ករណ៍្ឌកំ�ងច�នុនួុក�ណ្ឌត់

សាក្រម��់សាសិា� សាកិ��ខែផ្សាកំលេវជ្ឈាសា�ស្រ្តសា ីសា�ខភា�ពុផ្សាួវូចតិ ី 
សា�ខភា�ពុសា�ធូ�រណ្ឌៈ នុងិសា�ខភា�ពុ�ឋាម។ សាកមីភា�ពុ

ខ�ងលេ�ើខែ�ម���ងលេផ្សាីើមផ្សាងខែ�រនុវូសាកមីភា�ពុសាីក័្រគចតិី

ក្រ�ត�ិតីលិេ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� ខែ��គ�� 
ពុ�រ��់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម។

 ក្រកមុក�រង�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�រួមម�នុ 

លេវជ្ឈា�ណ្ឌឌិត លេ�ម� លេរយសា៍ នុងិ គឹម សា�វណ្ឌ ះ��នុ� �នុច�ះ

សារួសា�ខ��កខត�មមូ��ឋ�នុ នុងិផ្សា�ីល់េសាវ�ខែ����សា�ខភា�ពុ 

�ឋាម ជ្ឈនូុ��អ់ត�តអំក��ក់ពុ�ក��ណឹី្ឌង លេ�ើម�ណឹី្ឌង 

រ�ឋ�បលេវណ្ឌ�រ�សាស់ា���កី�ខែខរីក្រកហិម លេនុៅឯវត�ី�ក 

សា�ី� សាាតិកំ�ងលេខតលីេពុោធូស៍ា�ត ់នុងិ�ណី្ឌ�លេខត�ីនៃ�លេ�ៀត 

ច��់ត��ងពុ�ឆ្នាំ�ំ�២០១៧ មកលេមួាះ។ ក�រច�ះសារួសា�ខ��កខ

អំករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��ខែខរីក្រកហិមត�មមូ��ឋ�នុ 

គឺជ្ឈ�ខែផ្សាំកមួយ នៃនុក�រផ្សាីួចលេផ្សាីើមរ�ស់ាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� ខែ��ឈ�នុលេ�ៅ��់ក�រច�ណ្ឌ�យ�ឹក 
ក្រ�ក់ ៥��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិកំ�ងឆ្នាំ�ំ�២០២១ 
លេនុះ លេ�ើមប�សាកិ��អ�ពុ�សាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុ រ�សាអំ់ករសា ់

រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម លេ�ោយលេផ្សាោីតលេ�ើក�រ 

អ�់រ� ពុិលេក្រគោះលេយោ��់អ�ពុ��ញ្ញាាសា�ខភា�ពុ��់អំក

រសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��ខែខរីក្រកហិមលេនុៅ�ូ���ងក្រ�លេ�សា

លេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� នុ�យកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�  
(រូ���១រ��់ពុ�សា�ី�) ចូ�រួមកមីវិធូ���ួ�ហិរិញ្ញា�ប��នុ
�ខែនុាមកំ�ង��ហិ��ឹកក្រ�ក់៥��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ 
ពុ���ភា�ំក់ង�រផ្សា�ី់ជ្ឈ�នុយួសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ ខែ��ក្រតូវ�នុ
លេរៀ�ច�លេ�ើងលេនុៅក�រយិ��័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ 
លេខតតី�ខែកវ លេនុៅនៃ�ៃ��២៣ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ�២០២១។  
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កមុ�ជ្ឈ� នុងិត�មរយៈក�រលេក្រ�ើក្រ�សា់រ�យនុសីា�ខភា�ពុ

ច�័តខ�ំតតូច ខែ��ឯកឧតមីអគា�ណ្ឌឌិតសាភា�ច�រ� 

អូនុ ពុ័នុធម�នុ�រត័ ំឧ�នុ�យករ�ឋមន្ត្រីនុី� រ�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាួង 

លេសា�ឋកិចនុុងិហិរិញ្ញាវតា� �នុអនុ�លេក្រគោះពុនុធឲ្យ�នុ��ចូ�

រ�យនុលីេនុះ។ 

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� សាងឹឹម�� អំករសា ់
រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម អ�ច�នុខីែចករ�ខែ�ក 

��ពុិលេសាោធូនុជ៍្ឈ�វិតរ�សា់ខួួនុកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម

លេ�ៅក�នុម់នុ�សា�ជ្ឈ�នុ�នុល់េក្រកោយរ�សា់ក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� 

នុងិលេនុៅលេ�ើពុភិាពុលេ�ោក។ ក�រខែចករ�ខែ�ក��ពុលិេសាោធូនុ៍

ជ្ឈ�វិតកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម គឺជ្ឈ�ក�រគ��ក្រ���់ក�រ 
អ�់រ�ពុ�អ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសា�សានុល៍េនុៅកមុ�ជ្ឈ� លេ�ើមប�

��់សាើ�ត់នុវូអ�លេពុើឧក្រកិ�ឋកមីអមនុ�សា�ធូម៌នុ�នុ� មិនុ 

ឲ្យ�លេកើតលេ�ើងជ្ឈ��ី�មីងលេ�ៀតលេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សា នុងិកំ�ង

ត��នុខ់ែ�មលេ�ៀតផ្សាង។ 

 ត�មរយៈក�រសាិក��ស្រសា�វក្រជ្ឈ�វជ្ឈ��ឋាម�នុ 

លេ�ើញ�� មួយច�នុនួុនៃនុអំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��

ខែខរីក្រកហិម កំ�ងច�លេណ្ឌោម២០០០នុ�ក់ ខែតងលេពុើ�ក្រ��ះ

នុវូជ្ឈ�ងឺក្រ�ហិ�ក់ក្រ�ខែហិ�គ�ំ ច�នុនួុ ៥ក្រ�លេភា� រួមម�នុ៖ 

១)ជ្ឈ�ងឺលេ�ើសាឈ�ម ២)ជ្ឈ�ងឺលេ�ះ�ូង ៣)ជ្ឈ�ងឺ�ឹក 

លេនុោមខែផ្សាអម ៤)ជ្ឈ�ងឺសាះិផ្សាួូវ�លេងាើមរ���នៃរា នុងិជ្ឈ�ងឺរលេ�ង

សាួត នុងិ ៥)ជ្ឈ�ងឺមហិ�រ�កសា��នុ។ 

 លេនុៅលេក្រកោយលេពុ�ខែ��រ��ខែខីរក្រកហិម�នុ 

��ួរ��លេ�ៅលេនុៅនៃ�ៃ�� ៧ខែខមករ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ អំក

រស់ារ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម���ងអសា់�នុ 

ខិតខ�កសា�ងក្រ�លេ�សាពុ��តនៃ��លេ�រហិតូមក��់

សាពុើនៃ�ៃលេនុះ។ 

 លេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� នុ�យកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ

កមុ�ជ្ឈ� ម�នុក្រ�សា�សានុ�៍ខែនុាម��៖ «��ហិ�នៃនុក�រ�ត�់ង់

រ�សាក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�លេនុៅកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិមគឺធូ�លេធូង

ណ្ឌ�ស់ា ខែ��គ�ីនុអើ�កំ�ងលេ�ោកលេនុះ អ�ចមកជ្ឈ�នុសួា 
ឬសា�ណ្ឌង�នុលេ�ើយ។ ក�រង�រខ�ងលេ�ើលេនុះ គឺជ្ឈ�ក�រ

ខិតខ�លេ�ៅត�មសាមតាភា�ពុខែ��លេយើងអ�ចលេធូើើ�នុ  

��់អំកខែ���នុសា�ួ�់លេ�ៅ នុងិអំកខែ��ក�ពុ�ងរសា់ 

លេនុៅកំ�ងវ័យជ្ឈរ� ឬពុិក�រ លេហិើយម�នុជ្ឈ�វភា�ពុ���កឯ 
ត��នុ�់�ច់ស្រសាយ��មួយច�នុនួុ»។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� ចូ�រួមច�ខែណ្ឌកលេ�ើ

កិចុក�រលេនុះលេ�ើមប�លេធូើើយា�ងណ្ឌ�ឲ្យ�វិសា័យសា�ខភា�ពុ

សា�ធូ�រណ្ឌៈ លេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�ម�នុភា�ពុក�នុខ់ែត

ក្រ�លេសាើរលេ�ើង នុងិជ្ឈ�����កចិត�ី�់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�

ក្រគ�់ៗរូ�។

អំកសាី័ក្រគចិតរី�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�លេនុៅលេខត ី
លេពុោធូ៍សា�ត ់ក�ពុ�ងលេធូើើក�រង�រលេ�ើគលេក្រមោង “ក�រលេ�ើកកមុសា់
សាិ�ធិ នុងិក�រលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុ
រ�សា់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម” ។ 
(អំកសាី័ក្រគចិតរី�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�លេនុៅ
លេខតលីេពុោធូ៍សា�ត)់
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក�ិ ា្ ហ្វការរវាង្កលវទិ�ល័យស្ីៃហ្វវែត 
ៃងិមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា មេលើគមេម្រា�ង្ុខភ្នាព

 «កម្មមវិធិីសីំទិ្យុធមិ្មនី�សំ� នីងិសំ��ភ្នាាពផ្សាា�វិច្ចតិាត �ប់សំ ់
សំកល់វិទិ្យុុាល់យ័ស្ទែសំះនីហ្វវតា នៃនីសំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិម្មានី

ឡេសំច្ចកី ីឡេសំោម្មនីសំ��កី�ាយកា�ងកិច្ចចសំហ្វកា�ណ៍ាជាាមួ្មយ

ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាកា�ងនីាម្មជាាអាកផ្សាលី់ម់្រាបឹ់ក�ា

កា�ង គីឡេម្រាម្មោង ការវៀលើកកមស់្ំសំទិ័ ិ ិនងិវៀធំ ើើឲ្យយត្របុវៀសំើរវៀ�ើង

ន��សាា នភាពសុំខភាពដល់អ្នែករស់ំរានមានជ�ីតិិពរីបុបុ

ផ្នែខែរត្រកហុម។ កម្មមវិធិីសីំទិ្យុធមិ្មនី�សំ�នីងិសំ��ភ្នាាពផ្សាា�វិច្ចតិាត 

�ប់សំស់ំកល់វិទិ្យុុាល់យ័ស្ទែសំះនីហ្វវតានីងឹផ្សាតល់ក់ា�ម្រាបឹ់ក�ា 

កា�ស្ទែណានីាដំ្ឋល់ ់ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ឡេល់�កា� 
ប់ឡេងៀ�តាវិិធីីសំាស្រ្តសំតស្ទែដ្ឋល់ម្មានីម្រាប់សំិទ្យុធភ្នាាព សំម្រាម្មាប់់

អុៃុ ្ុ�វតី 

ផ្សា�ពវផ្សា�ាយព័តា៌ម្មានីឡេល់�ស្ទែផ្សាាកសំ��ភ្នាាពផ្សាា�វិច្ចិតាត នីងិ

កា�ស្ទែថ្មទ្យុាសំំ��ភ្នាាពទ្យុ�ឡេទ្យុៅដ្ឋល់អ់ាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាពី

�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ កម្មមវិធិីសីំទិ្យុធមិ្មនី�សំ� នីងិសំ��ភ្នាាព

�បួ់សំផ្សាា�វិច្ចតិាតឡេនី�នីងឹផ្សាលី់ក់ា�ស្ទែណានីាកំា�ងដ្ឋណំាាក់កាល់

នៃនីកា�ឡេ�ៀប់ច្ចសំ្ទែផ្សានីកា� នីងិឡេធីវ�កា�ឡេឆាំោុ�ឡេទ្យុៅ�កកា�ផ្សា�ពវ 

ផ្សា�ាយពត័ាម៌្មានីស្ទែដ្ឋល់ម្មានីម្រាប់សំទិ្យុធភ្នាាព�សុំ។់ ឡេល់�សំពី 

ឡេនី�ឡេទ្យុៅឡេទ្យុៀតាកម្មមវិធិីសីំទិ្យុធិម្មនី�សំ� នីងិសំ��ភ្នាាពផ្សាា�វិច្ចតិាត  
�ប់សំស់ំកល់វិទិ្យុុាល់យ័ស្ទែសំះនីហ្វវតានីងឹផ្សាលី់ក់ា�ស្ទែណានីាំ 

កា�ម្រាបឹ់ក�ាជាាមួ្មយម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ឡេល់�

កា�ប់ឡេងៀ�តា ម្រាប់ព័នីធផ្សា�ពវផ្សា�ាយច្ចម្រាម្មុ� �ួម្មម្មានី អតាាប់ទ្យុ 

កម្មមវិិធីីផ្សា�ពវផ្សា�ាយសំំឡេ�ង វិីឡេដ្ឋអ�អប់់� ំនីងិសំម្មាា�

សំម្រាម្មាប់់ផ្សា�ពវផ្សា�ាយ ឡេផ្សា�ងៗឡេទ្យុៀតាឡេល់�ម្រាប់ធីានីប់ទ្យុនៃនី 

Daryn Reicherter ខែ�ងួលេ�ៅក�នុអ់ងាក្រ�ជ្ឈ��នៃនុក្រកុមក្រ�ឹក��
សានុីសិា�ខអងាក�រសាហិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈ�ត ិលេនុៅ��ក្រកុងញូវយាក។ 
(ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)

12 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កា�ម្រាប់ជា�ំសំតីអំពីកម្មមវិិធីីសំ��ភ្នាាពផ្សាា�វិច្ចិតាតឡេនីៅ 
សំាកល់វិិទ្យុុាល់័យស្ទែសំះនីហ្វវដ្ឋ �ដ្ឋឋកាល់ីហ្វវញ៉ូេា 
(ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)

��ប់�ាប់់ពីសំតាំ៖ Jessie Bruner, Beth van Schaack,  
DarynReicherter ឡេនីៅសំាកល់វិិទ្យុុាល់័យកូ���ុ� ទី្យុម្រាកុង 
ញ៉ូ� វិយេក។ (ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)

Beth van Schaack, Daryn Reicherter 
ឡេនីៅតា�ល់ាកា�ម្រាពហ្វមទ្យុណាឌអនីត�ជាាតា ិ 
ទី្យុម្រាកងុ�ាឡេអ 
(ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា) 

ប់ញ្ញាាសំ��ភ្នាាពផ្សាា�វិច្ចិតាត នីងិសំ��ភ្នាាពទ្យុ�ឡេទ្យុៅស្ទែដ្ឋល់ឡេក�តា 
ម្មានីឡេ��ងឡេល់�អាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម 

ឡេដ្ឋ�ម្មូីផ្សា�ពវផ្សា�ាយ នីងិស្ទែច្ចកជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានី 

ជាីវិិតា នីងិសំាធីា�ណាជានីទ្យុ�ឡេទ្យុៅ។ កា�សំហ្វកា��វិាង 

ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា នីងិសំល់វិិទ្យុុាល់័យ 
ស្ទែសំះនីហ្វវតា គី�ឡេម្រាប់�ម្រាបាសំ់វិិធីីសំាស្រ្តសំតច្ចម្រាម្មុ� នីងិកា� 

ប់ឡេងៀ�តាថ្មមី  ឡេធីវ�យេាងណាាឡេដ្ឋ�ម្មូីឲ្យុធីនីធីានីព័តា៌ម្មានី 

សំំ�ានី់ៗ បានីឡេទ្យុៅដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ស្ទែដ្ឋល់ជាាម្រាកុម្មម្មនី�សំ�ងាយទ្យុទួ្យុល់កា�

�ងឡេម្រាគីោ�ជាាងឡេគីកា�ងម្រាប់ឡេទ្យុសំកមុ្ម�ជាា» ។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 13



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 នៃថ្មៃទី្យុ២៣ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ ទី្យុភ្នាាាក់ងា�ផ្សាតល់់

ជាំនីយួសំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ ម្រាប់ច្ចាំឡេនីៅម្រាព��ាជាាណាាច្ចម្រាក

កមុ្ម�ជាា ម្រាប់កាសំអំពីហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីប់ស្ទែនីាម្មកា�ងទំ្យុហ្វំ

ទឹ្យុកម្រាបាក់៥ល់ានីដ្ឋ�ល់ាា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ ឡេដ្ឋ�ម្មូីឡេធីវ�ឲ្យុ

ម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ងនី�វិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំអ់ាក�សំ�់ានី

ម្មានីជាវីិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម តាាម្ម�យៈគីឡេម្រាម្មោងស្ទែដ្ឋល់

ម្មានីឡេឈឺមោ�ថ្មា “កា�ឡេល់�កកមុ្មសំ់សំិទ្យុធិ នីងិកា�ឡេធីវ�ឲ្យុ

ម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ងនី�វិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំអ់ាក�សំ�់ានី

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម” ស្ទែដ្ឋល់នីងឹម្រាតាូវិម្រាគីប់់ម្រាគីង

ឡេដ្ឋោយម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា។ ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានី

ប់ស្ទែនីាម្មឡេនី� នីងឹឡេធីវ�ឲ្យុសំកម្មមភ្នាាពម្រាប់តាបិ់តាតកិា�ម្មានីតានៃម្មា

សំ��ប់ច្ចំនីនួី ៦,៥ល់ានីដ្ឋ�ល់ាា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ។

ឯកអគារដ ឋទតូអាមេមរកិ ផាម្រាទតីក ម័រហ្វវែ តី
�ូលរមួកមវី�ិតីម្រាប់កា្អំពតីហ្វរិញ្ញញប់បទាៃថ្មីីតី មេដើមបតីមេ� វែើឲ្យយម្រាប់មេ ើ្ រមេ�ើងៃូវ

សាា ៃភ្នាព្ុខភ្នាពរប់្់អាករ្់រាៃ�ៃជតីវតិពតីរប់ប់សខរីម្រាកហ្វម

វៀសាម បុូុនថន 

ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រកកមុ�ជ្ឈ�  
W. Patrick Murphy ចូ�រួមកមីវធិូ�ក្រ�ក�សាផ្សា�ីហ់ិរិញ្ញា�ប��នុ
�ខែនុាមកំ�ង��ហិ��ឹកក្រ�ក់៥��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ  
��ម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេ�ើមប�លេធូើើក�រង�រលេ�ើគលេក្រមោង 
 “ក�រលេ�ើកកមុសាស់ា�ិធ ិនុងិក�រលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុ
សា�ខភា�ពុរ�សា់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម” 
 ខែ��ក្រតូវ�នុលេរៀ�ច�លេ�ើងលេនុៅក�រយិ��័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសា�រ លេខតតី�ខែកវ លេនុៅនៃ�ៃ��២៣ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ�២០២១។  
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

14 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ឯកអគីគ�ដ្ឋឋទ្យុ�តាអាឡេម្ម�កិ W. Patrick MurPhy បានី

ស្ទែថ្មាងថ្មា៖ “ឡេយ�ងម្មានីឡេម្មោទ្យុនីភ្នាាព កា�ងកា�គីាំម្រាទ្យុដ្ឋល់់

គីឡេម្រាម្មោងឡេនី�។ �ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ ម្មានីឡេសំច្ចកតី 

ឡេប់តជាាំយ��អស្ទែងវងកា�ងកា�ឡេល់�កកមុ្មសំស់ំនីតភិ្នាាពនីងិកា� 
ផ្សា��ផ្សា�ាជាាតាិ តាាម្ម�យៈកា�ច្ចងច្ចាំអំពីម្រាប់វិតាតិសំាស្រ្តសំត

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម” គីឡេម្រាម្មោងឡេនី�នីងឹផ្សាតល់ជ់ា�នីអាក�សំ�់ានីម្មានី 

ជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មនី�វិកា�ឡេម្រាប់�ម្រាបាសំ់ឡេសំវិាស្ទែថ្មទ្យុា ំ

សំ��ភ្នាាព ស្ទែដ្ឋល់សំម្រាមួ្មល់ដ្ឋល់ស់ំាានីភ្នាាពជាងំ�ទ្យុ�ឡេទ្យុៅ កតមី្រាពួយ 

បា�ម្មា សំាានីភ្នាាពសំងគម្មឡេសំដ្ឋឋកិច្ចច នីងិប់ទ្យុពិឡេសំោធីនី៍

ឡេពល់ឆាំាងកាតា ់�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។”

 កា�ងា�ថ្មមីមួ្មយឡេនី�នីងឹឡេធីវ�កា�សំិក�ា�សំាវិម្រាជាាវិ 

ផ្សាះាល់់អំពីសំាានីភ្នាាពសំ���ម្មាល់ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានី

ម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិប់នីះាប់់ម្មក ឡេធីវ�កា�ស្ទែម្រាប់ 

កាាយល់ទ្យុធផ្សាល់�កឡេឃ្មុំ�ញ៉ូឲ្យុឡេទ្យុៅជាាយ�ទ្យុធនីាកា�ប់ឡេងៀ�នី

កា�យល់់ដ្ឋងឹ�ប់សំ់សំាធីា�ណាៈ។ គីឡេម្រាម្មោងឡេនី�នីងឹឡេធីវ�

ម្រាប់តាបិ់តាតកិា�នីានីាឡេដ្ឋ�ម្មូឡីេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ងនី�វិសំ��ភ្នាាព 

សំ���ម្មាល់ភ្នាាពនីងិភ្នាាពសំ���សំួល់ �ប់សំ់អាក�សំ់�ានី

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅទ្យុ�ទ្យុាំងម្រាប់ឡេទ្យុសំ។

 ឡេល់ោក ឆាំាំង យ� នីាយកម្រាប់តាិប់តាតិម្មជាឈម្មណាឌល់

ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាបានីឡេល់�កឡេ��ងថ្មា “ឡេសំោកនីាដ្ឋកម្មម នីងិ 
ភ្នាាពអយ�តាតធិីម៌្ម ស្ទែដ្ឋល់ម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាាទ្យុទួ្យុល់�ងឡេនីៅកា�ង 
�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ម្មានីទំ្យុហ្វមំ្មហ្វាសំាល់ស្ទែដ្ឋល់គីមានីអវី

អាច្ចជាំនីសួំឬប់េ�ប់េ�វិជា�នីអាកទ្យុាំងអសំប់ានីឡេទ្យុ។ ឡេទ្យុោ�បី់ 

ជាាយេាងណាាក៏ឡេដ្ឋោយ កិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងមួ្មយឡេនី� គី�ជាា 

ជាំហ្វានីឡេឆាំោុ�ឡេទ្យុៅសំឡេម្រាម្មច្ចបានីកា�ស្ទែថ្មទ្យុាំនីិងគីាំពា�

ដ្ឋល់អ់ាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ម្រាប់ល់យ័ព�ជាសំាសំនី៍

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម” ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីពឡិេសំសំ ឡេនី� �ួម្មប់ញ្ចច�ល់នី�វិ 
អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតម្រាប់កប់ឡេដ្ឋោយភ្នាាពឡេម្មោ�ម្ម�តាច្ចំនីនួី ៥០០ 

នីាក់ ស្ទែដ្ឋល់បំ់ឡេពញ៉ូកា�ងា�ឡេនីៅទ្យុ�ទ្យុាងំម្រាប់ឡេទ្យុសំ កា�ងកា�

ជាយួនីាំអាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅកា�ង

ភ្នា�មិ្មឋាានី�ប់សំ់�ានួីឡេទ្យុៅម្មនីះ�ីសំ��ភ្នាាពកា�ងសំហ្វគីម្មនី។៍ 

តាាម្ម�យៈកា�ងា�សំម័ម្រាគីច្ចិតាតឡេនី� យ�វិជានី-យ�វិនីា� ី

ទ្យុទួ្យុល់បានីឱកាសំប់ងាាញ៉ូឡេច្ចញ៉ូនី�វិភ្នាាពជាាអាកដ្ឋកឹនីាំ 

�ួម្មជាាមួ្មយនីងឹកា�បំ់ឡេពញ៉ូកា�ងា�ឡេដ្ឋោយមិ្មនីគិីតាពី

ម្រាប់ឡេយោជានីផ៍្សាះាល់់�ានួី  ឡេដ្ឋ�ម្មូីគីាំពា�ដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានី

ម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ក៏ដ្ឋ�ច្ចជាាច្ចឡំេពោ�ម្រាប់ជាាជាាតាិ

កមុ្ម�ជាា។ ទ្យុនីះមឹ្មនីងឹឡេនី� អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មទ្យុទួ្យុល់បានីឱកាសំស្ទែច្ចក�ំស្ទែល់កឡេ�ឿង�េាវិ

ឆាំាងកាតា់ផ្សាះាល់់�ាួនីឡេនីៅកា�ងអំ��ង�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម 

ឡេទ្យុៅកានីឡ់េកមងជានំីានីឡ់េម្រាកោយ ឡេដ្ឋ�ម្មូធីីានីាថ្មាឡេយ�ងឡេនីៅស្ទែតា

ច្ចងច្ចាំ ឡេពល់ឡេវិល់ាដ្ឋល៏់ំបាកយេាង�ាាំងមួ្មយឡេនីោ�។ ជាា

�ួម្ម គីឡេម្រាម្មោងឡេនី�នីងឹ�ឡំេល់ច្ចនី�វិច្ច�កិ ម្មនី�សំ�ធីម៌្ម�ប់សំ់

ឡេយ�ង  នីងិពម្រាងឹងប់ស្ទែនីាម្មនី�វិសំមា�តា ីមិ្មនីងាយម្រាទ្យុឌុឡេម្រាទ្យុោម្ម

�ប់សំ់ម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាា។”

 ឧទ្យុាហ្វ�ណ៍ា�ា�ៗនៃនីស្ទែផ្សានីកា�សំកម្មមភ្នាាពថ្មមទី្យុាំងឡេនី� 

�ួម្មម្មានី កា�ប់ឡេងៀ�តាជាាអាហ្វា��ប់ក�ណ៍ាកា�ងច្ចនំីនួីកំណាតា់

សំម្រាម្មាប់់សំិសំ� សំិក�ាស្ទែផ្សាាកឡេវិជាជសំាស្រ្តសំត សំ��ភ្នាាព 

ផ្សាា�វិច្ចិតាត សំ��ភ្នាាពសំាធីា�ណាៈ នីងិសំ��ភ្នាាពប់ឋាម្ម។  
សំកម្មមភ្នាាព�ាងឡេល់�ស្ទែថ្មម្មទ្យុាងំឡេផ្សាត�ម្មផ្សាងស្ទែដ្ឋ�នី�វិសំកម្មមភ្នាាព 

សំម័ម្រាគីច្ចិតាតម្រាប់តាបិ់តាតិឡេដ្ឋោយម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា 
ស្ទែដ្ឋល់គីាពំា�ដ្ឋល់អ់ាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។

ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រកកមុ�ជ្ឈ�  
W. Patrick MurPhy �សា�នុកិចលុេនុៅ�ណ្ឌ ះ��័យសាលេមីច
ខែមា។(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 15



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំ្នពទី័ភីាែ ក់ងារ�តល់ជំនួយុ ត្របុចាំវំៀ�

ត្រពះរាជាណាចត្រកកម្ពុជា

 ឡេនីៅទ្យុ�ទ្យុាំង២៥�ាជាធីានីី-ឡេ�តាតកា�ងម្រាប់ឡេទ្យុសំ

កមុ្ម�ជាា ទី្យុភ្នាាាក់ងា�ផ្សាតល់់ជាំនីយួសំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ 

ឡេធីវ�កា�ជាាមួ្មយនៃដ្ឋគី�កមុ្ម�ជាានីងិអនីត�ជាាតាិ ឡេដ្ឋ�ម្មូី

អនី�វិតាតកម្មមវិិធីីនីានីា ជាាម្រាប់ឡេយោជានី៍សំម្រាម្មាប់់

ម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាាទ្យុាំងអសំ់។ កា�ងា��ប់សំ់ឡេយ�ង  
ឡេផ្សាតោតាឡេទ្យុៅឡេល់�កា�ពម្រាងឹងអភិ្នាបាល់កិច្ចចម្រាប់ជាាធីិប់- 

ឡេតាយុនីងិសំិទ្យុធិម្មនី�សំ�, កា�ឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ង

នី�វិសំ��ភ្នាាពនីងិអាហ្វា��ប់តាាម្មា, កា�ម្រាទ្យុម្រាទ្យុង់ដ្ឋល់់ 

កា�អប់់�នំីងិកា�ល់�តាល់ាសំ�់ប់សំក់�ម្មា�, កា�ប់ឡេងៀ�នី 

ទិ្យុនីាផ្សាល់កសំិកម្មមនីងិសំ�វិតាាិភ្នាាពច្ចំណីាអាហ្វា�,  

កា�អភិ្នា�ក�នៃម្រាពឡេឈឺ�នីងិតាបំ់នី�់ងទឹ្យុកឡេភ្នាា�ង  �ួម្មជាា 

មួ្មយនីងឹកា�ជាួយដ្ឋល់់កសំិក�នីងិម្រាប់ជាាជានីកា�ង

តាបំ់នីឲ់្យុអាច្ចសំម្រាម្មប់�ានួីនីងិកាតាប់់នីាយឡេម្រាគីោ�ថ្មាាក់

ធីម្មមជាាតា។ិ 

អំ្នពមីជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ប់ឡេងៀ�តាឡេ��ងឡេនីៅឆាំាាំ 
១៩៩៥ ប់នីះាប់់ពសីំភ្នាាសំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិអនី�ម័្មតា 
ឲ្យុម្មានីច្ចូាប់់សំតពីយី�តាតធិីម៌្មសំម្រាម្មាប់់អំឡេព�ម្រាប់ល់យ័ 
ព�ជាសំាសំនី ៍ឡេនីៅកា�ងស្ទែ�ឡេម្មសំា ឆាំាា១ំ៩៩៤ ស្ទែដ្ឋល់ 
ច្ច��ហ្វតាាឡេល់�ាច្ច�ល់ជាាធី�ម្មានីឡេដ្ឋោយម្រាប់ធីានីា- 
ធីបិ់តា ីឃ្មុំានីីតា�នី។ �ាជា�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់កមុ្ម�ជាា បានីគីាមំ្រាទ្យុ 
ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាជាាផ្សាា�វិកា�។ ម្មជាឈ-

 
ម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា បានីទ្យុទួ្យុល់កា�ឡេកោតាសំ�ឡេសំ��  
នីងិឡេម្មដ្ឋាយជាាឡេម្រាច្ច�នី សំម្រាម្មាប់់កិច្ចចកា�គីាំម្រាទ្យុឲ្យុ 
ម្មានីកា�ច្ចងច្ចានំីងិយ�តាតធិីម៌្ម សំម្រាម្មាប់់ជានី�ងឡេម្រាគីោ� 
នៃនីអំឡេព�ម្រាប់ល់យ័ព�ជាសំាសំនីឡ៍េនីៅកមុ្ម�ជាា។ កា�ងឆាំាាំ

 
២០០៧ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ទ្យុទួ្យុល់បានី 
ពានី�ងវានីស់ំិទ្យុធិម្មនី�សំ� ជា�ឌិតា ល់ី ស្រ្តសំត�ណាាច្ច់ ព ី
ម្មជាឈម្មណាឌល់យ�តាតិធីម៌្មនីងិកា�ទ្យុទួ្យុល់��សំម្រាតាូវិ។  
ឡេនីៅកា�ងឆាំាាដំ្ឋស្ទែដ្ឋល់ ម្រាព�បាទ្យុសំឡេម្មតច្ច ម្រាព�ប់�ម្មនីាថ្ម 
នីឡេ�ោតាតម្ម សំីហ្វម្ម�នី ី ម្រាទ្យុង់ម្រាព��ាជាទ្យុានីឡេម្រាគីឿង 
ឥសំ��យិយសំម្រាព��ាជាាណាាច្ចម្រាកកមុ្ម�ជាា ថ្មាាក់ 
ធីបិ់ឌិនីះ ដ្ឋល់ឡ់េល់ោក ឆាំាងំ យ� ជាាកា�ទ្យុទួ្យុល់សំគាល់ ់
សំាានៃដ្ឋដ្ឋល៏់ូលី់ូាញ៉ូ�ប់សំឡ់េល់ោកឡេនីៅកា�ងម្រាព��ាជាា 
ណាាច្ចម្រាកកមុ្ម�ជាា។ ឡេនីៅកា�ងឆាំាា២ំ០១៨ ម្មជាឈម្មណាឌល់
ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ក៏ជាាម្មចាសំព់ានី�ងវានី ់�េាម្មេ�នី ម្មេាក
នៃសំនៃសំ ស្ទែដ្ឋល់ម្រាតាូវិបានីច្ចាតា់ទ្យុ�កថ្មាជាាពានី�ងវានី់
ណា�ស្ទែប់ល់អាសំ�ី កា�ងកា�ស្ទែថ្ម�ក�ាកា�ច្ចងច្ចាំជាា
ម្រាប់វិតាតសិំាស្រ្តសំតឡេដ្ឋ�ម្មូកីា�ពុាបាល់�បួ់សំផ្សាា�វិច្ចតិាត នីងិ 
យ�តាតធិីម៌្ម។

ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រក
កមុ�ជ្ឈ� W. Patrick MurPhy ចូ�រួមកមីវិធូ�ក្រ�ក�សា
ផ្សា�ី់ហិរិញ្ញា�ប��នុ�ខែនុាមកំ�ង��ហិ��ឹកក្រ�ក់៥��នុ����ួរ
សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ ��់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេ�ើមប�
លេធូើើក�រង�រលេ�ើគលេក្រមោង “ក�រលេ�ើកកមុសា់សាិ�ធិ នុងិក�រ
លេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សា់អំករសា់រ�នុ
ម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម” ខែ��ក្រតូវ�នុលេរៀ�ច�លេ�ើង
លេនុៅក�រយិ��័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ លេខតតី�ខែកវ លេនុៅ
នៃ�ៃ��២៣ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ�២០២១។  
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រកកមុ�ជ្ឈ�  
W. Patrick MurPhy �សា�នុកិចលុេនុៅ�ណ្ឌ ះ��័យសាលេមីច
ខែមា។(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រពុះរ�ជ្ឈ�ិខតិរ�សា់ក្រពុះមហិ�ក�ក្រត�នុលេរោតមី ម�នុនិុ�� សា�ហិនុ� ក្រពុះវររ�ជ្ឈម�ត�ជ្ឈ�តខិែខរី ជ្ឈូនុលេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� 
នុ�យកជ្ឈមឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�។ (�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

ព្រះ�ះមហាក្្សព្រះ�ីនរោ��តម មុនិនាថ សីីហនុ 

នៃនព្រះ�រោ�សីក្មុ�ជា 

ជូូនរោ�ក្ 

ឆាំំង យុុ នាយុក្មជូ្ឈមណ្ឌឌលឯក្សារក្មុ�ជា

និងជាសាា�និក្វិិ�្យាសាានសីឹ�ក្រឹ�

ផ្ទះះះរោលខ៦៦ មហាវិិថីព្រះ�ះសីីហនុ �ជូធានីភ្នំំំរោ�ញ

 �ំ�សំំ�ម្មសំស្ទែមី្មងនី�វិអំណា�គី�ណាច្ចំឡេពោ�ល់ិ�តិា�ប់សំ់ឡេល់ោកច្ច��នៃថ្មៃទី្យុ ១ ស្ទែ�កកៀដ្ឋា ឆាំាាំ២០២១ ស្ទែដ្ឋល់ផ្សាលី់់

ដ្ឋណឹំាងដ្ឋល់់�ំ�ថំ្មា ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាបានីទ្យុទួ្យុល់ជាំនីយួទឹ្យុកម្រាបាក់សំ��ប់ច្ចំនីនួី ៦ល់ានី៥ស្ទែសំនីដ្ឋ�ល់ាា�

សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ ព�ីដ្ឋឋាភិ្នាបាល់សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ ឡេដ្ឋ�ម្មូគីីាមំ្រាទ្យុដ្ឋល់គ់ីឡេម្រាម្មោងស្ទែថ្មទ្យុាសំំ��ភ្នាាព នីងិឡេសំវិាកម្មមសំងគម្ម

សំម្រាម្មាប់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។

 �ំ�មំ្មានីឡេសំច្ចកីីឡេសំោម្មនីសំ��កី�ាយជាាអឡេនីក ឡេដ្ឋោយបានីដ្ឋងឹថ្មាជានំីយួឡេនី� ម្រាតាវូិបានីប់ម្រាម្មងុទ្យុ�កសំម្រាម្មាប់់ជាយួ

ដ្ឋល់់ម្រាប់ជាាជានីស្ទែដ្ឋល់ម្មានីវិ័យជា�ា នីងិជានីពិកា�ស្ទែដ្ឋល់ជាាអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ដ្ឋជ៏ា��ច្ចតាន់ៃនីម្រាប់វិតាតិសំាស្រ្តសំត

ជាាតាឡិេយ�ង។ 

 �ំ�សំំ�ម្មសំស្ទែមី្មងនី�វិកា�អប់អ�សំាទ្យុ�ច្ចឡំេពោ�ឡេល់ោក ឆាំាងំ យ� នីងិសំ�ម្មជា�នីព�ឲ្យុឡេល់ោកទ្យុទួ្យុល់បានីឡេជាោគីជាយ័

ឡេពញ៉ូឡេល់ញ៉ូកា�ងកា�អនី�វិតាតគីឡេម្រាម្មោងថ្មមីឡេនី�។

 សំ�ម្មឡេល់ោក ឆាំាំង យ� ទ្យុទួ្យុល់នី�វិឡេសំច្ចកីី�ាប់់អានីដ្ឋ�៏ង់ុ�សុំ់បំ់ផ្សា�តាពី�ំ�។ំ

 នរោ��តម មុនិនាថ សីីហនុ

ព្រះ�ះ�រម�ជូវាំំង,

ភ្នំំំរោ�ញ, នៃថៃ�ី៧ ខែខក្ក្កដា ឆាំំំ២០២១
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ការមេលើកម្្ ់ ្ទិ ិ ិៃងិមេ� វែើឲ្យយម្រាប់មេ ើ្ រមេ�ើង
ៃូវសាា ៃភ្នាព្ុខភ្នាពរប់្់អាករ្់រាៃ�ៃ
ជតីវតិពតីរប់ប់សខរីម្រាកហ្វម
សារព័ត�៌ៃមេ�ហ្វវែ្ញូុ មេ� វែើប់ទ្�ា ្ៃជ៍ាមយួមេ�ក ឆ្នាំងំ យុ 
នថ្មី ៃទតី២៥ សខកញ្ញាញ  ឆ្នាំា ២ំ០២១

 កាល់ពមី្ម�លិ់មិ្មញ៉ូ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាបានីទ្យុទួ្យុល់ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីសំ��ប់ជាាសំាច្ចម់្រាបាក់ ៦ល់ានី៥ស្ទែសំនី  កាល់ពមី្ម�លិ់មិ្មញ៉ូ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាបានីទ្យុទួ្យុល់ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីសំ��ប់ជាាសំាច្ចម់្រាបាក់ ៦ល់ានី៥ស្ទែសំនី 

ដ្ឋ�ល់ាា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ ពទីី្យុភ្នាាាក់ងា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិសំម្រាម្មាប់់កា�អភិ្នាវិឌឍអនីត�ជាាតា ិស្ទែដ្ឋល់នីងឹផ្សាលី់ក់ា�គីាមំ្រាទ្យុដ្ឋ៏ដ្ឋ�ល់ាា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ ពទីី្យុភ្នាាាក់ងា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិសំម្រាម្មាប់់កា�អភិ្នាវិឌឍអនីត�ជាាតា ិស្ទែដ្ឋល់នីងឹផ្សាលី់ក់ា�គីាមំ្រាទ្យុដ្ឋ៏

សំំ�ានីដ់្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ ឡេគីោល់បំ់ណាងនៃនីហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី�គី� (១) ឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��សំំ�ានីដ់្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ ឡេគីោល់បំ់ណាងនៃនីហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី�គី� (១) ឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��

ឡេ��ងនី�វិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មតាាម្មឡេគីោល់ឡេដ្ឋៅស្ទែដ្ឋល់បានីឡេម្រាគីោងទ្យុ�ក ឡេ��ងនី�វិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មតាាម្មឡេគីោល់ឡេដ្ឋៅស្ទែដ្ឋល់បានីឡេម្រាគីោងទ្យុ�ក 

(២) ប់ឡេងៀ�នីកា�យល់ដ់្ឋងឹអំពបី់ញ្ញាាសំ��ភ្នាាពសំាធីា�ណាៈ នីងិកា�ទ្យុទួ្យុល់បានីឡេសំវិាកម្មមសំ��ភ្នាាពសំាធីា�ណាៈដ្ឋល់់(២) ប់ឡេងៀ�នីកា�យល់ដ់្ឋងឹអំពបី់ញ្ញាាសំ��ភ្នាាពសំាធីា�ណាៈ នីងិកា�ទ្យុទួ្យុល់បានីឡេសំវិាកម្មមសំ��ភ្នាាពសំាធីា�ណាៈដ្ឋល់់

អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិ (៣) ឡេធីវ�កា�សំិក�ា�សំាវិម្រាជាាវិអំពីសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាកអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិ (៣) ឡេធីវ�កា�សំិក�ា�សំាវិម្រាជាាវិអំពីសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាក

�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ជាាពិឡេសំសំឡេនីៅតាាម្មសំហ្វគីម្មនីដ៍្ឋាច្ច់�សំយាល់ ស្ទែដ្ឋល់នីងឹឡេម្រាប់�ជាាម្ម�ល់ដ្ឋឋានី�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ជាាពិឡេសំសំឡេនីៅតាាម្មសំហ្វគីម្មនីដ៍្ឋាច្ច់�សំយាល់ ស្ទែដ្ឋល់នីងឹឡេម្រាប់�ជាាម្ម�ល់ដ្ឋឋានី

ព័តាម៌្មានីជាំនីយួអភិ្នាវិឌឍនីន៍ីាឡេពល់អនីាគីតាដ្ឋល់់សំហ្វគីម្មនី ៍នីងិម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាា។ ព័តាម៌្មានីជាំនីយួអភិ្នាវិឌឍនីន៍ីាឡេពល់អនីាគីតាដ្ឋល់់សំហ្វគីម្មនី ៍នីងិម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាា។ 

វៀសាម បុូុនថន 

វៀ�ហុើសំញ៉ូេ�  ៖ វៀហុតុិអ្នើបីានជាហុរិញ្ញញបុបទានវៀនះមាន
សារសំំខាន់? 

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ ៖ ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី�គី�ជាាជាំហ្វាូនីប់នីត

ឡេល់�កា�ងា�យ�តាិតធីម៌្មសំម្រាម្មាប់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី

�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មសំ��ប់ម្រាប់ម្មាណា ៥ល់ានីនីាក់ ស្ទែដ្ឋល់ 

�សំឡ់េនីៅសំពវនៃថ្មៃឡេនី�។ តាាម្ម�យៈកា�ឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ង 

នី�វិកា�ទ្យុទួ្យុល់បានីកា�ស្ទែថ្មទ្យុាំសំ��ភ្នាាព ឈឺានីឡេទ្យុៅដ្ឋល់់

កា�ឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ងនី�វិសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានី 

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី��ួម្ម 

ប់ញ្ចច�ល់ទ្យុាំងសំា�សំំ�ានីន់ៃនីសំម្មាសំភ្នាាគី�សំាវិម្រាជាាវិ 

សំំណួរចវៀមើើយុជាមួយុវៀ�ក ឆាំំង យុុ

នីងិអប់់�។ំ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាានីងឹឡេធីវ�កា�សំកិ�ា 
�សំាវិម្រាជាាវិឡេដ្ឋ�ម្មូីប់ឡេងៀ�នីកា�យល់់ដ្ឋងឹសំាធីា�ណាៈ 

ឡេល់�កា�ស្ទែថ្មទ្យុាអំាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម 

ឡេដ្ឋ�ម្មូជីាាម្ម�ល់ដ្ឋឋានីពត័ាម៌្មានីសំម្រាម្មាប់់កា�អភិ្នាវិឌឍនីាឡេពល់ 

អនីាគីតាសំម្រាម្មាប់់សំហ្វគីម្មនី ៍នីងិម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាា។ 

វៀ�ហុើសំញ៉ូេ� ៖ វៀតិើអ្ន ើជីាទ័ដិ ឋភាពពវិៀសំសំនៃនហុរិញ្ញញបុបទានវៀនះ?

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ៖ ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី��ួម្មប់ញ្ចច�ល់ សំិសំ�

នីសិំ�ិតាស្ទែដ្ឋល់ជាាអាកសំម័ម្រាគីច្ចំនីនួី៥០០នីាក់ ផ្សាលី់់

18 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឡេសំវិាកម្មមសំម័ម្រាគីច្ចិតាតទ្យុ�ទ្យុាំងម្រាប់ឡេទ្យុសំ។ ឡេគីោល់បំ់ណាង

នៃនីគំីនីតិាផ្សាីួច្ចឡេផ្សាី�ម្មឡេនី�គី� ឡេដ្ឋ�ម្មូីឲ្យុអាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតម្មាាក់ៗ

សំម្រាម្មប់�ានួី នីងិឡេធីវ�កា�ជាាមួ្មយអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតា

ពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅកា�ងភ្នា�មិ្មដ្ឋឋានី នីងិជាួយនីាំអាក

�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេទ្យុៅពនិីតិាុសំ��ភ្នាាព 

ឡេនីៅតាាម្មម្មនីះ�ីសំម្រាម្មាកពុាបាល់ឯកជានីឡេនីៅកា�ង

សំហ្វគីម្មនី។៍ ឡេនី�ជាាកិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងដ្ឋស៏ំំ�ានី ់

សំិសំ�នីសិំ�ិតាស្ទែដ្ឋល់ជាាអាកសំម័ម្រាគីម្មានីឱកាល់ប់ងាាញ៉ូ

អំពីភ្នាាពជាាអាកដ្ឋកឹនីាំ នីងិកា�ឡេបី់ជាាំច្ចិតាត�ប់សំ់�ានួីកា�ង 
កា�គីាមំ្រាទ្យុដ្ឋល់អ់ាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម 

នីងិម្រាប់ឡេទ្យុសំជាាតាកិមុ្ម�ជាា។ 

  

វៀ�ហុើសំញ៉ូេ� ៖ វៀតិើការផ្នែថទាសុំំខភាពជាទ័ត្រមង់អ្នើផី្នែដលអ្នែក
រស់ំរានមានជ�ីតិិពរីបុបុផ្នែខ ែរត្រកហុមបានទ័ទ័លួពី
ហុរិញ្ញញបុបទានវៀនះ?

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ៖ ឡេគីោល់បំ់ណាងនៃនីហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី�គី�  

គីាំម្រាទ្យុឡេល់�កា�ទ្យុទួ្យុល់បានីកា�ស្ទែថ្មទ្យុាំសំ��ភ្នាាព ក៏ដ្ឋ�ច្ចជាា

ឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ងនី�វិសំាានីភ្នាាព�ា�ស្ទែដ្ឋល់អាច្ចប់ងៀ

ឡេម្រាគីោ�ថ្មាាក់ នីងិ�ា�ាំងអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាកា�ងកា� 
ស្ទែថ្មទ្យុាំសំ��ភ្នាាព។ ផ្សាលី់់ព័តាម៌្មានីស្ទែដ្ឋល់អាច្ចជាាច្ចំឡេណា� 

ដ្ឋងឹអំពកីា�ស្ទែថ្មទ្យុាសំំ��ភ្នាាព�ានួីឯងផ្សាះាល់�់ប់សំអ់ាករសា ់

�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិកា�ស្ទែថ្មទ្យុាំស្ទែដ្ឋល់

ទ្យុទួ្យុល់បានីពីម្រាគីួសំា�។ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា

នុឹ ងផ្សា�់ុក�រខែ����សា�ខភា�ពុមូ��ឋ�នុ លេ�ោយក្រ�លេយោ�  

ស្ទែដ្ឋល់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មនុឹ ង

��ួ��នុលេនុៅកំ�ងក��ពិនីតិាុសា�ខភា�ពុ។ លេគោ�ក�រណ៍្ឌ

ស្ទែណានីាំម្ម�ល់ដ្ឋឋានីទ្យុាំងឡេនី� អាច្ចច្ចាប់់ឡេផ្សាី�ម្មពីម្រាគីប់់ 

កស្ទែនីាង ពីកា�ពិនីតិាុ នីងិផ្សាលី់់ម្រាបឹ់ក�ាឡេល់�កា�ស្ទែថ្មទ្យុាំ

ប់ឡេណីាោ�អាសំនីាដ្ឋល៏់អមួ្មយ ឡេទ្យុៅជាាកា�ពុាបាល់�បួ់សំ 

នីងិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ាាតាតា�ច្ច។ 

វៀ�ហុើសំញ៉ូេ�៖ វៀតិើហុរិញ្ញញបុបទានវៀនះវៀកើតិវៀចញ៉ូពអី្ន ើ?ី

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ៖ ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី�ឆាំា��ប់ញ្ញាចំងពីដ្ឋឡំេណា��  
១០ឆាំាា�ំប់សំម់្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា កា�ងកា�សំកិ�ា

 
�សំាវិម្រាជាាវិ ច្ចម្រាម្មាញ់៉ូ ឡេ�ៀប់ច្ចំសំកីានី�ពល់សំម្រាម្មាប់់

រូ�រ��់ពុ�លេឆ្នាំើង៖ សាហិក្រពុះរ�ជ្ឈអ�ជ្ឈើ�អនុរីជ្ឈ�តលិេ�ោក 
Andrew T. Cayley, នុ�យកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�
លេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� នុងិសាហិក្រពុះរ�ជ្ឈអ�ជ្ឈើ�ជ្ឈ�ត ិលេ�ោកជ្ឈ���វ 
ជ្ឈ� ��ង ចូ�រួមកមីវិធូ�សាលេមុោធូពុ�ក�លេសាោួកខែខរីក្រកហិម
លេនុៅវិ����័យឥន្ត្រីនុលិេ�វ� លេនុៅនៃ�ៃ��១ ខែខត��� ឆ្នាំ�ំ�២០១០។ 
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គីឡេម្រាម្មោងឡេនី�។ ឡេនីៅកា�ងឆាំាាំ២០១៧ ឧទ្យុាហ្វ�ណ៍ា  
ម្រាកុម្មកា�ងា��ប់សំម់្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា�ួម្មទ្យុាងំ  
ឡេវិជាជប់ណាឌិតា ឡេដ្ឋមី្ម ឡេ�យសំ៍ នីងិឡេល់ោក�សំី គឹីម្ម សំ�វិណា ា

ដ្ឋានី ីបានីច្ច��សំ�ួសំ��ទ្យុ�កតំាាម្មម្ម�ល់ដ្ឋឋានី នីងិផ្សាតល់ឡ់េសំវិា 

ស្ទែថ្មទ្យុាំសំ��ភ្នាាពប់ឋាម្ម ជា�នីដ្ឋល់់អតាតីាអាកដ្ឋាក់ពាកុ

ប់ណាតឹង ឡេដ្ឋ�ម្មប់ណាតឹង�ដ្ឋឋប់ូឡេវិណីា�ប់សំ់សំាល់ាកតីស្ទែ�ម� 

ម្រាកហ្វម្ម ឡេនីៅឯវិតាតល់ល់កសំថ្មម ីសំាតិាកា�ងឡេ�តាតឡេពោធីស៍ំាតា ់

នីងិប់ណាតាឡេ�តាតដ្ឋនៃទ្យុឡេទ្យុៀតា។

វៀ�ហុើ សំញ៉ូេ�  ៖ វៀតិើហុិរញ្ញញបុបទានវៀនះទាក់ទ័ងនឹង 
យុុតិតិធំមយ៌៉ាេងដ�ចវៀមដច?

ឆាំងំ យុុ៖ នីយិម្មនីយ័នៃនីយ�តាតធិីម៌្ម គី�មិ្មនីស្ទែម្មនីម្មានីឡេផ្សាោីតា 

ឡេល់�ដ្ឋឡំេណា��កា��ប់សំ់តា�ល់ាកា�ស្ទែតាម្មេុាងឡេនីោ�ឡេទ្យុ  

យ�តាតធិីម៌្មសំម្រាម្មាប់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម� 

ក្រកហិមនុឹ ងប់នីតតាសាុរូយៈលេពុ�យូរលេ�ៅម�ខលេ�ៀត�នុ�ិ�់

ពតីា�ល់ាកា�ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មម្រាតូាវិប់ញ្ចចប់់។ ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីលេនុះ 

គឺជ្ឈ�ក�រខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង�ី�មួយលេ�ើមប�លេធូើើឲ្យ�សា�ខភា�ពុ

�ប់សំអ់ាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មម្រាប់ឡេសំ�� 

ឡេ��ង ស្ទែដ្ឋល់ជាាស្ទែផ្សាាកនៃនីកិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ង�ប់សំ់

ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាសំម្រាម្មាប់់អាក�សំ់�ានី

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ 

វៀ�ហុើ សំញ៉ូេ�  ៖ វៀតិើមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាកំណត់ិអ្នែក

រស់ំរានមានជ�ីតិិពរីបុបុផ្នែខ ែរត្រកហុមវៀ�យុ�ធិំណីា?

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ ៖ អំឡេព�ម្រាប់ល់យ័ព�ជាសំាសំនី ៍នុងិឧម្រាកិដ្ឋឋកម្មម 

ម្រាទ្យុង់ម្រាទ្យុាយធីំបានីបំ់ផ្សាាាញ៉ូភ្នាាពជាាម្មនី�សំ��ប់សំ់

ម្រាប់ជាាជានី។ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�កម្មានីឡេគីោល់ឡេដ្ឋៅ 
សំាី�ឡេ��ងវិិញ៉ូនី�វិអំឡេព�ម្មនី�សំ�ធីម៌្មនៃនីម្រាប់ជាាជានីទ្យុាំង 

អសំ់ មិ្មនីស្ទែម្មនីម្រាតាមឹ្មស្ទែតាជានី�ងឡេម្រាគីោ�ស្ទែតាប់េ�ឡេណា ាោ�ឡេទ្យុ  

ប់េ�ស្ទែនីតគី��ួម្មប់ញ្ចច�ល់ទ្យុាងំជានីស្ទែដ្ឋល់បានីម្រាប់ម្រាពតឹាតអំឡេព�ឡេឃ្មុំោ� 
ឡេឃ្មុំៅ។ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាានីងឹផ្សាលី់ក់ា�គីាមំ្រាទ្យុ  
នីងិឡេសំវិាកម្មមដ្ឋល់ម់្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាាឲ្យុឡេម្រាច្ច�នីតាាម្មអវីស្ទែដ្ឋល់ 
អាច្ចឡេធីវ�បានី ឡេដ្ឋោយស្ទែផ្សាអកឡេល់�កា�ឡេជាឿជាាក់ថ្មាម្រាប់ជាាជានី

អំកសាី័ក្រគចិតរី�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�ក�ពុ�ងលេធូើើ 
ក�រង�រលេ�ើគលេក្រមោង “ក�រលេ�ើកកមុសា់សាិ�ធិ នុងិក�រលេធូើើឲ្យ�
ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សា់អំករសា់រ�នុ
ម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម” លេនុៅត�មត��នុ�់�ច់ស្រសាយ��
នៃនុក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�។ (អំកសាី័ក្រគចិតរី�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កមុ្ម�ជាាទ្យុាំងអសំ់ស្ទែដ្ឋល់ធីាាប់់បានី�សំ់ឡេនីៅកា�ង�ប់ប់ស្ទែ�ម�
 

ម្រាកហ្វម្មទ្យុទួ្យុល់កា��ងទ្យុ�កំឡេវិទ្យុនីា។ 

វៀ�ហុើ សំញ៉ូេ� ៖ វៀតិើជននៃដដល់នឹងទ័ទ័លួបានការគាំតំ្រទ័ និង

វៀសំវាកមែដ�ចជនរងវៀត្រគាំះផ្នែដរឬវៀទ័?

ឆ្នាំងំ យុ ៖ សា�ណួ្ឌរលេនុះលេធូើើឲ្យ�ខើ��នុកឹលេ�ើញ��ក់�រសានុនិុ�

�ប់សំ�់ំ�ជំាាមួ្មយជានី�ងឡេម្រាគីោ�ម្មាាក់ ស្ទែដ្ឋល់ច្ចងអ�ល់ប់ងាាញ៉ូ
 

ម្មក�ំ�អំំពី កា�ផ្សាលី់់កា�ស្ទែថ្មទ្យុាំសំ��ភ្នាាព នីងិឡេសំវិាកម្មម

ដ្ឋអ៏សំចា�ុឡេនី�ដ្ឋល់់ជានីជាាប់់ឡេច្ចោទ្យុពីប់ទ្យុឧម្រាកិដ្ឋឋ�ណាៈ

ស្ទែដ្ឋល់ម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាាជាាឡេម្រាច្ច�នីស្ទែដ្ឋល់ធីាាប់់បានី�សំ់ឡេនីៅ

លេក្រកោមរ��ខែខរីក្រកហិមលេនុៅខែត�នុរីង��កខពុ�រ�ួសា នុងិ

សំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព ទ្យុាំងផ្សាា�វិកាយ នីងិផ្សាា�វិច្ចិតាត។ 
 

កិច្ចច�តិខ�ក្រ�ឹ ងខែក្រ�ងលេនុះគឺ ជ្ឈ�សាកមីភា�ពុសា�ខ�នុល់េ�ុជ្ឈើ�

កា�ងកា�ផ្សាលី់់កា�ស្ទែថ្មទ្យុាំសំ��ភ្នាាពដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានី 
ជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មជាាឡេម្រាច្ច�នីស្ទែដ្ឋល់មិ្មនីអាច្ចទ្យុទួ្យុល់

បានីកា�ស្ទែថ្មទ្យុាំសំ��ភ្នាាព នីងិ អាកស្ទែដ្ឋល់កំព�ង�ងទ្យុ�កំ

ស្ទែដ្ឋល់គីមានីអាកណាាម្មាាក់ដ្ឋងឹឮ។ 

វៀ�ហុើ សំញ៉ូេ� ៖ វៀតិើត្របុវៀ�ទ័ជំង ឺឬសាា នភាពសុំខភាពណាខើះ

ផ្នែដលមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជារពំងឹថានឹងរកវៀ�ើញ៉ូ

វៀលើអ្ន ែករស់ំរានមានជ�ីតិិពរីបុបុផ្នែខ ែរត្រកហុម?

វៀ�ក ឆាំំង យុុ ៖ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា បានី

ឡេធីវ�កា�ជាាអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម

ម្រាប់ម្មាណាជាាង ២០០០ នីាក់ច្ចាប់់តាាំងពីឆាំាាំ២០១៧។ 

កា�ងា��ប់សំ់ឡេយ�ងបានីម្រាប់ទ្យុ�ឡេឃ្មុំ�ញ៉ូជាំង�ម្រាប់ហ្វាក់

ម្រាប់ស្ទែហ្វល់គីាាកា�ងច្ចំឡេណាោម្មអាកទ្យុាំងឡេនីោ�គី�ច្ចំនីនួី ៥ 
ម្រាប់ឡេភ្នាទ្យុ �ួម្មម្មានី៖ ១)ជាំង�ឡេល់�សំឈឺាម្ម ២)ជាំង�ឡេប់� 

ដ្ឋ�ង ៣)ជាំង�ទឹ្យុកឡេនីោម្មស្ទែផ្សាអម្ម ៤)ជាំង�សំះ�ផ្សាា�វិដ្ឋឡេងា�ម្ម��ាំ

នៃ�េ នីងិជាំង��ឡេប់ងសំួតា នីងិ ៥)ជាំង�ម្មហ្វា�កីសំ�ដ្ឋនី។ 

វៀ�ហុើ សំញ៉ូេ� ៖ វៀតិើអ្ន ើអីាចត្រ�ប់ុត្រគាំន់កែពុងការតិបុសំែង 
ដល់ត្របុជាជនកម្ពុជាផ្នែដលបានបាត់ិបុង់ជ�ីតិិកែពុងរបុបុ

ផ្នែខែរត្រកហុម?

វៀ�ក ឆាំំង យុុ ៖ ឡេសំោកនីាដ្ឋកម្មម នីងិអំឡេព�អយ�តាតធិីម៌្ម

ស្ទែដ្ឋល់ម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាាបានីជាួប់ម្រាប់ទ្យុ�ឡេម្រាកោម្ម�ប់ប់ស្ទែ�ម� 
ម្រាកហ្វម្មគី� ធីំឡេធីងគីមានីអវីស្ទែដ្ឋល់អាច្ចតាប់សំាងបានីឡេនីោ� 

ឡេទ្យុ យេាងណាាមិ្មញ៉ូ កិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងឡេនី�គី�ជាា 

ជាំហ្វាូនីដ្ឋច៏្ចាំបាច្ច់មួ្មយឡេឆាំោុ�ឡេទ្យុៅ�កកា�គីាំម្រាទ្យុ នីងិកា� 

ជាួយម្រាជាុំស្ទែម្រាជាងពិតាម្រាបាកដ្ឋមួ្មយដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានី 

ជាីវិិតាពីអំឡេព�ម្រាប់ល់័យព�ជាសំាសំនី។៍ កា�ងា�ឡេនី�នីងឹ

កំណាតាឡ់េគីោល់ឡេដ្ឋៅមិ្មនីម្រាតាមឹ្មស្ទែតាច្ចំឡេពោ�ម្មនី�សំ�ច្ចាសំ់ 

នីងិជានីពិកា�ស្ទែដ្ឋល់ជាាអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មស្ទែតាប់េ�ឡេណា ាោ�ឡេទ្យុ គី��ួម្មប់ញ្ចច�ល់ទ្យុាំងអាក�សំ ់
�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅតាាម្មសំហិគមនុ៍

ដ្ឋាច្ច�់សំយាល់ នីងិឡេនីៅឆាំៃាយពមី្មនីះ�ីសំម្រាម្មាប់់ពុាបាល់ 

ឯកជានី។ ឡេនី�គី�ជាាយ�តាតធិីម៌្ម «កា�គិីតាឡេ��ងវិិញ៉ូ»… 

វិាគី�ជាា «យ�តាតធិីម៌្មផ្សា��ផ្សា�ា» សំម្រាម្មាប់់អាក�សំ់�ានី

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។

យ�តាតធិីម៌្មអនីត�កាល់ម្រាតូាវិស្ទែតា�ួម្មប់ញ្ចច�ល់ឡេល់�សំពីសំំណាង

ជាានីមិិ្មតាត��ប់ វិាម្រាតាូវិស្ទែតា�ួម្មប់ញ្ចច�ល់ទ្យុាំងសំកម្មមភ្នាាព

យេាងឡេយោច្ចណាាសំ់កា�ងឡេគីោល់បំ់ណាងឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��

ឡេ��ងនី�វិសំ���ម្មាល់ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាវីិតិា

ព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ ម្រាប់ឡេទ្យុសំកមុ្ម�ជាាអាច្ចជាាម្រាប់ឡេទ្យុសំ

ទី្យុ១ ច្ចាប់់តាាងំពអំីឡេព�ឧម្រាកិដ្ឋឋកម្មមសំម្មាាប់់�ងគាល់ឡេល់� 

ជានីជាាតាជិាីវហ្វវឡេនីៅអ��េ�ប់ កា�ងនីយ័ស្ទែដ្ឋល់អាក�សំ់�ានីម្មានី 
ជាីវិិតាពីអំឡេព�ឧម្រាកិដ្ឋឋកម្មមម្រាទ្យុង់ម្រាទ្យុាយធីំ នីងិអំឡេព�ម្រាប់ល់័យ 

ព�ជាសំាសំនីទ៍្យុទួ្យុល់បានីសំំណាងទ្យុាក់ទ្យុងនីងឹកា�សំាី� 

ឡេ��ងវិិញ៉ូនី�វិឡេសំវិាកម្មម កា�គីាំម្រាទ្យុ នីងិកា�ស្ទែថ្មទ្យុាំ

សំ��ភ្នាាពពសីំហ្វគីម្មនីអ៍នីត�ជាាតា។ិ ឡេយ�ងទ្យុាងំអសំគ់ីាា 

គួី�ស្ទែតាទ្យុទួ្យុល់សំគាល់ថ់្មាកិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងកា�ងកា�

គីាំម្រាទ្យុដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម 

គី�ជាា ជាំហ្វាូនីឡេទ្យុៅម្ម��មួ្មយស្ទែដ្ឋល់គួី�ឲ្យុឡេកោតាសំ�ឡេសំ�� 

ក៏ដ្ឋ�ច្ចជាាកា�ច្ចាប់់ឡេផ្សាី�ម្មនៃនីកា�សំនីះនីាថ្មមីឡេល់�នីយិម្មនីយ័ 

យ�តាិតធីម៌្មឡេម្រាកោយជាឡេម្មាោ�។
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក�ិ ា្ �ា ្ៃរ៍វាងសារព័ត�៌ៃរ្ីតីកម្ពុជា
ជាមយួ មេ�ក ឆ្នាំងំ យុ 
មេលើក�ិ ាខតិខំម្រាប់ងឹសម្រាប់ថ្មី ីតីមេដើមបតីផ្ត្សះផ្តាការឈឺចឺាប់់នៃអំមេពើម្រាប់ល័យ

ពូជសា្ៃត៍ាមរយៈការមេ�វែើឲ្យយម្រាប់មេ ើ្ រមេ�ើងៃូវសាា ៃភ្នាព្ុខភ្នាព

រប់្់អាករ្់រាៃ�ៃជតីវតិពតីរប់ប់សខរីម្រាកហ្វម

ថ្មមីៗឡេនី� ឡេល់ោក ឆាំាំង យ� បានីទ្យុទួ្យុល់ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីសំ��ប់ជាាសំាច្ច់ម្រាបាក់ ៦ល់ានី៥ស្ទែសំនី ដ្ឋ�ល់ាា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិថ្មមីៗឡេនី� ឡេល់ោក ឆាំាំង យ� បានីទ្យុទួ្យុល់ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីសំ��ប់ជាាសំាច្ច់ម្រាបាក់ ៦ល់ានី៥ស្ទែសំនី ដ្ឋ�ល់ាា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ

ពី�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិតាាម្ម�យៈទី្យុភ្នាាាក់ងា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិសំម្រាម្មាប់់កា�អភិ្នាវិឌឍអនីត�ជាាតាិ ម្រាប់ច្ចាំឡេនីៅពី�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិតាាម្ម�យៈទី្យុភ្នាាាក់ងា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិសំម្រាម្មាប់់កា�អភិ្នាវិឌឍអនីត�ជាាតាិ ម្រាប់ច្ចាំឡេនីៅ

�ាជាធីានីភី្នាាំឡេពញ៉ូសំម្រាម្មាប់់អនី�វិតាតគីឡេម្រាម្មោង�ប់សំ់ឡេល់ោក ម្មានីឡេឈឺមោ�ថ្មា កា�ឡេល់�កកមុ្មសំ់សំិទ្យុធិ នីងិឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ���ាជាធីានីភី្នាាំឡេពញ៉ូសំម្រាម្មាប់់អនី�វិតាតគីឡេម្រាម្មោង�ប់សំ់ឡេល់ោក ម្មានីឡេឈឺមោ�ថ្មា កា�ឡេល់�កកមុ្មសំ់សំិទ្យុធិ នីងិឡេធីវ�ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��

ឡេ��ងនី�វិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ឡេ��ងនី�វិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។

វៀសាម បុូុនថន 

សារព័តិម៌ានរសំែកីម្ពុជា ៖ វៀតិើវៀហុតុិអ្នើបីានជាហុរិញ្ញញបុបទាន

វៀនះពវិៀសំសំសំត្រមាប់ុវៀ�ក?

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ ៖ ជាាដ្ឋបំ់�ង �ំ�សំំ�ម្មស្ទែថ្មាងអំណា�គី�ណាយេាង 
ម្រាជាាល់ឡេម្រាជាៅច្ចំឡេពោ�ម្រាព�ព��ប់សំ់ម្រាព�ម្មហ្វាក�ម្រាតាី

នីឡេ�ោតាតម្ម ម្ម�នីនិីាថ្ម សំីហ្វនី� ម្រាព�វិ��ាជាម្មាតាាជាាតាសិ្ទែ�ម� 

ឡេល់�កិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងឡេនី�។

�ំ�សំំ�ម្មស្ទែថ្មាងអំណា�គី�ណាដ្ឋល់់�ាជា�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់កមុ្ម�ជាា 

ជាាពិឡេសំសំគី� ម្រាកសំួងម្មហ្វានៃផ្សាះ ស្ទែដ្ឋល់ស្ទែតាងស្ទែតាជាួយ

គីាំម្រាទ្យុដ្ឋល់់កា�ងា��ប់សំ់ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា

ច្ចាប់់តាាំងពីឆាំាាំ១៩៩៥។

ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ច្ច�ល់�ួម្មដ្ឋល់់កិច្ចច�តិា�ំ

ម្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ង�ប់សំ់�ាជា�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់ កមុ្ម�ជាា កា�ងកា�ឡេដ្ឋោ�
 

�សំាយប់ញ្ញាាស្ទែដ្ឋល់ទ្យុាក់ទ្យុងជាាមួ្មយនីងឹសំ��ភ្នាាព

សំំណួរចវៀមើើយុជាមួយុវៀ�ក ឆាំំង យុុ

សំាធីា�ណាៈ នីងិ ប់នីតអនី�វិតាត ៣ កា�ពា� នីងិ ៣ ក�ំ 

ស្ទែដ្ឋល់ជាាឡេសំច្ចកតីស្ទែណានីាំដ្ឋ�៏ង់ុ�សុំ់�ប់សំ់ សំឡេម្មតច្ចអគីគ 

ម្មហ្វាឡេសំនីាប់តាឡីេតាឡេជាោ ហ្វូ�នី ស្ទែសំនី។

�ំ�សំំ�ម្មស្ទែថ្មាងអំណា�គី�ណាដ្ឋល់់ឯកឧតាតម្ម អគីគ ប់ណាឌិតា 

សំភ្នាាច្ចា�ុ អ�នី ព័នី ធម្ម�នី�ីត័ាា ឧប់នីាយក �ដ្ឋឋ ម្ម�នីត ី 

�ដ្ឋឋ ម្ម�នីត ីម្រាកសំងួ ឡេសំដ្ឋឋកិច្ចច នីងិ ហ្វ�ិញ្ចាវិតាា� បានីអនី�ឡេម្រាគីោ�  
ពនីធឲ្យុនីាំច្ច�ល់�ថ្មយនីតសំ��ភ្នាាពច្ចល់័តា�ាាតាតា�ច្ចឡេដ្ឋ�ម្មូី

គីាំម្រាទ្យុសំកម្មមភ្នាាព�ា�នៃនីគីឡេម្រាម្មោងឡេនី�។

�ំ�មំ្មានីឡេសំច្ចកីីឡេសំោម្មនីសំ��កី�ាយស្ទែដ្ឋល់ទ្យុទួ្យុល់

បានីហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីពី�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិ

តាាម្ម�យៈ ទី្យុភ្នាាាក់ងា�សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិសំម្រាម្មាប់់កា�

អភិ្នាវិឌឍអនីត�ជាាតា ិម្រាប់ច្ចាំឡេនីៅ�ាជាធីានីភី្នាាំឡេពញ៉ូស្ទែដ្ឋល់

នីងឹផ្សាលី់់កា�គីាំម្រាទ្យុដ្ឋស៏ំំ�ានីដ់្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានី 

ជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។

22 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វៀហុតុិអ្នើបីានជាហុរញិ្ញញបុបទានវៀនះពវិៀសំសំត្រមាប់ុរ �បុខ ំពុំ? 
ហ្វ�ិញ្ចាប់ូទ្យុានីឡេនី��ួម្មប់ញ្ចច�ល់ សំិសំ�នីសិំ�ិតាស្ទែដ្ឋល់ជាា 
អាកសំម័ម្រាគីច្ចំនីនួី៥០០នីាក់ ផ្សាលី់់ឡេសំវិាកម្មមសំម័ម្រាគីច្ចិតាត

ទ្យុ�ទ្យុាំងម្រាប់ឡេទ្យុសំសំម្រាម្មាប់់ជាួយគីាំម្រាទ្យុដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានី

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មតាាម្មភ្នា�មិ្មដ្ឋឋានី នីងិជាួយនីាំ

អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេទ្យុៅពិនីតិាុ

សំ��ភ្នាាពឡេនីៅតាាម្មម្មនីះ�ីសំម្រាម្មាកពុាបាល់ឯកជានីឡេនីៅ 

កា�ងសំហ្វគីម្មនី។៍ កិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងដ្ឋស៏ំំ�ានីឡ់េនី� 
នីងឹផ្សាតល់ឳ់កាសំដ្ឋល់យ់�វិវិយ័ឡេដ្ឋ�ម្មូបី់ងាាញ៉ូអំពភី្នាាពជាា 

អាកដ្ឋកឹនីាំ នីងិស្ទែសំវង�កកា�ពិតាឡេដ្ឋោយ�ានួីឯងផ្សាះាល់់  
នីងិកា�ឡេបី់ជាាំច្ចិតាត�ប់សំ់�ានួីកា�ងកា�គីាំម្រាទ្យុដ្ឋល់់អាក�សំ់

 
�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិម្រាប់ឡេទ្យុសំជាាតាិ

កមុ្ម�ជាា។ ទ្យុនីះមឹ្ម នីងឹឡេនី�អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មទ្យុទួ្យុល់បានី ឱកាសំស្ទែច្ចក�សំ្ទែល់ក ឡេ�ឿង�េាវិ

ស្ទែដ្ឋល់ធីាាប់់បានីឆាំាងកាតាក់ា�ង�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ឡេទ្យុៅយ�វិវិយ័ 
ជានំីានីឡ់េម្រាកោយឡេដ្ឋ�ម្មូឡីេធីវ�ឲ្យុម្រាបាកដ្ឋថ្មា ឡេយ�ងទ្យុាងំអសំគ់ីាា 

ចងច��លេរឿងរា�វខែ���នុឡេក�តាឡេ��ងកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម។

ជាា�ួម្ម គីឡេម្រាម្មោងឡេនី�នីងឹ�ឡំេល់ច្ចនី�វិច្ច�តិាម្មនី�សំ�ធីម៌្ម

�ប់សំឡ់េយ�ង នីងិពម្រាងឹងប់ស្ទែនីាម្មនី�វិសំមា�តាមិី្មនីងាយម្រាទុ្យុឌ 

ឡេម្រាទ្យុោម្ម�ប់សំម់្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាា។

ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រកកមុ�ជ្ឈ�  
W. Patrick Murphy (រូ���៤រ��់ពុ�សា�ី�) នុងិនុ�យកមជ្ឈឈ 
មណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� ឆ្នាំ��ង យ� (រូ���៦រ��់ពុ�លេឆ្នាំើង) 
លេនុៅកំ�ងកមីវិធូ�ក្រ�ក�សាផ្សា�ី់ហិរិញ្ញា�ប��នុ�ខែនុាមកំ�ង��ហិ�
�ឹកក្រ�ក់៥��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ ��់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� ខែ��ក្រតូវ�នុលេរៀ�ច�លេ�ើងលេនុៅក�រយិ��័យ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ លេខតតី�ខែកវ លេនុៅនៃ�ៃ��២៣ ខែខកញ្ញាា 
ឆ្នាំ�ំ�២០២១។ (�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

សារព័តិម៌ានរសំែកីម្ពុជា ៖ វៀតិើវៀ�កអាចកំណត់ិអ្នែករស់ំ 
រានមានជ�ីតិិពរីបុបុផ្នែខែរត្រកហុមវៀ�យុ�ធិំណីា?

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ ៖ អំឡេព�ម្រាប់ល់័យព�ជាសំាសំនី ៍នីងិឧម្រាកិដ្ឋឋ 

កម្មមម្រាទ្យុង់ម្រាទ្យុាយធីំបានីបំ់ផ្សាាាញ៉ូម្មនី�សំ�ធីម៌្ម�ប់សំ់

ម្រាប់ជាាជានី។ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាម្មានីឡេគីោល់ឡេដ្ឋៅ 
សំាី�ឡេ��ងវិិញ៉ូនី�វិអំឡេព�ម្មនី�សំ�ធីម៌្មនៃនីម្រាប់ជាាជានីទ្យុាំង 

អសំ់ មិ្មនីស្ទែម្មនីម្រាតាមឹ្មស្ទែតាជានី�ងឡេម្រាគីោ�ស្ទែតាប់េ�ឡេណា ាោ�ឡេទ្យុ  

ប់េ�ស្ទែនីត គី��ួម្មប់ញ្ចច�ល់ទ្យុាងំជានីស្ទែដ្ឋល់បានីម្រាប់ម្រាពតឹាតអំឡេព�ឡេឃ្មុំោ� 
ឡេឃ្មុំៅ។ ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាានីងឹផ្សាលី់ក់ា�គីាមំ្រាទ្យុ 
នីងិឡេសំវិាកម្មមដ្ឋល់ម់្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាាឲ្យុឡេម្រាច្ច�នីតាាម្មអវីស្ទែដ្ឋល់ 
អាច្ចឡេធីវ�បានី ឡេដ្ឋោយស្ទែផ្សាអកឡេល់�កា�ឡេជាឿជាាក់ថ្មាម្រាប់ជាាជានី

កមុ្ម�ជាាទ្យុាំងអសំ់ស្ទែដ្ឋល់ធីាាប់់បានី�សំ់ឡេនីៅកា�ង�ប់ប់ស្ទែ�ម�
 

ម្រាកហ្វម្មទ្យុទួ្យុល់កា��ងទ្យុ�កឡំេវិទ្យុនីា។ ឡេប់�នីយិាយអំពតីាឡួេល់�  

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 23



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គី�ម្មានីអាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាពអំីឡេព�ម្រាប់ល់យ័ព�ជាសំាសំនី ៍

ច្ចនំីនួី ៥,១៤៣,៣៨៦ នីាក់ (អាយ�៥០ឆាំាា ំនីងិឡេល់�សំ 

ពី៥០ឆាំាាំ) ឡេសំម�នីងឹ ៣៣.១៦ ភ្នាាគី�យនៃនីម្រាប់ជាាជានី

សំ��ប់ កា�ង១៩៦�សំកុ កា�ងម្រាប់ឡេទ្យុសំកមុ្ម�ជាា ឆាំាា២ំ០១៧។ 
 ម្ម�ល់ឡេហ្វតា�គី� ប់ច្ចច�ប់ូនីាឡេនី�ម្រាប់ជាាជានីស្ទែដ្ឋល់ម្មានីអាយ� 

ច្ចាប់់ព ី៥០ឆាំាា ំឬឡេម្រាច្ច�នីជាាង៥០ឆាំាា ំយេាងឡេហ្វោច្ចណាាសំ ់

ជាាឡេកមងស្ទែដ្ឋល់ម្មានីអាយ� ៨ឡេទ្យុៅ១០ឆាំាាំឡេនីៅឡេពល់ស្ទែដ្ឋល់

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មដ្ឋលួ់�ល់ំកា�ង១៩៧៩។ គីាតាគ់ី�ជាាម្រាកុម្ម

ម្មនី�សំ�ស្ទែដ្ឋល់ឡេនីៅច្ចងច្ចាំឡេ�ឿង�េាវិស្ទែដ្ឋល់បានីឡេក�តាឡេ��ង

កា�ង�ប់ប់ស្ទែ�ម �ម្រាកហ្វម្ម នីងិជាាម្រាកុម្មម្មនី�សំ�ស្ទែដ្ឋល់ម្មានីឡេ�ឿង 
�េាវិសំម្រាម្មាប់់ស្ទែច្ចក�សំ្ទែល់កជាាមួ្មយយ�វិវិយ័ប់ច្ចច�ប់ នូី ា ឡេនី�។

 

សារព័តិម៌ានរសំែកីម្ពុជា ៖ វៀតិើអ្ន ើអីាចត្រ�ប់ុត្រគាំន់កែពុងការ

តិបុសំែងដល់ត្របុជាជនកម្ពុជាផ្នែដលបានបាត់ិបុង់ជ�ីតិិ 

ក ែពុងរបុបុផ្នែខែរត្រកហុម?

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ ៖ ឡេសំោកនីាកម្មម នីងិអំឡេព�អយ�តាតធិីម៌្ម

ស្ទែដ្ឋល់ម្រាប់ជាាជានីកមុ្ម�ជាាបានីជាួប់ម្រាប់ទ្យុ�ឡេម្រាកោម្ម�ប់ប់ស្ទែ�ម� 
ម្រាកហ្វម្មគី� ធីំឡេធីងគីមានីអវីស្ទែដ្ឋល់អាច្ចតាប់សំាងបានីឡេនីោ� 

ឡេទ្យុ យេាងណាាមិ្មញ៉ូ កិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងឡេនី�គី�ជាា 

ជាំហ្វាូនីដ្ឋច៏្ចាំបាច្ច់មួ្មយឡេឆាំោុ�ឡេទ្យុៅ�កកា�គីាំម្រាទ្យុ នីងិកា� 

ជាួយឡេម្រាជាោម្មស្ទែម្រាជាងពិតាម្រាបាកដ្ឋមួ្មយដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានី 

ម្មានីជាីវិិតាពីអំឡេព�ម្រាប់ល់័យព�ជាសំាសំនី។៍ កា�ងា�ឡេនី� 

នីងឹកំណាតាឡ់េគីោល់ឡេដ្ឋៅមិ្មនីម្រាតាមឹ្មស្ទែតាច្ចឡំេពោ�ម្មនី�សំ�ច្ចាសំ់ 

នីងិជានីពិកា�ស្ទែដ្ឋល់ជាាអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មស្ទែតាប់េ�ឡេណា ាោ�ឡេទ្យុ គី��ួម្មប់ញ្ចច�ល់ទ្យុាំងអាក�សំ ់
�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅតាាម្មសំហ្វគីម្មនី ៍

ដ្ឋាច្ច�់សំយាល់ នីងិឡេនីៅឆាំៃាយពមី្មនីះ�ីសំម្រាម្មាកពុាបាល់ 

ឯកជានី។ ឡេនី�គី�ជាាយ�តាតធិីម៌្ម «កា�គិីតាឡេ��ងវិិញ៉ូ»… 

វិាគី�ជាា «យ�តាតធិីម៌្មផ្សា��ផ្សា�ា» សំម្រាម្មាប់់អាក�សំ់�ានី

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។

សារព័តិម៌ានរសំែ កីម្ពុជា ៖ វៀតិើហុរិញ្ញញបុបទានវៀនះមាន

អ្នតិាន័យុយ៉ាេងដ�ចវៀមតចចំវៀ�ះត្របុវៀទ័សំកម្ពុជា?

វៀ�ក ឆាំងំ យុុ៖ យ�តាតធិីម៌្មអនីត�កាល់ម្រាតាូវិស្ទែតា�ួម្មប់ញ្ចច�ល់

ឡេល់�សំពីសំំណាងជាានីមិិ្មតាត��ប់ វិាម្រាតាូវិស្ទែតា�ួម្មប់ញ្ចច�ល់ទ្យុាំង

សំកម្មមភ្នាាពយេាងឡេយោច្ចណាាសំ់កា�ងឡេគីោល់បំ់ណាងឡេធីវ� 
ឲ្យុម្រាប់ឡេសំ��ឡេ��ងនី�វិសំ���ម្មាល់ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានី 

ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ ម្រាប់ឡេទ្យុសំកមុ្ម�ជាាអាច្ច 
ជាាម្រាប់ឡេទ្យុសំទី្យុ១ ច្ចាប់់តាាំងពីអំឡេព�ឧម្រាកិដ្ឋឋកម្មមសំម្មាាប់់ 

�ងគាល់ឡេល់�ជានីជាាតាជិាីវហ្វវឡេនីៅអ��េ�ប់ កា�ងនីយ័ស្ទែដ្ឋល់អាក�សំ ់
�ានីម្មានីជាីវិិតាពីអំឡេព�ឧម្រាកិដ្ឋឋកម្មមម្រាទ្យុង់ម្រាទ្យុាយធីំ នីងិអំឡេព� 

ម្រាប់ល់័យព�ជាសំាសំនីទ៍្យុទួ្យុល់បានីសំំណាងទ្យុាក់ទ្យុងនីងឹ 

កា�សំាី�ឡេ��ងវិញិ៉ូនី�វិឡេសំវិាកម្មម កា�គីាមំ្រាទ្យុ នីងិកា�ស្ទែថ្ម 

ទ្យុាសំំ��ភ្នាាពពសីំហ្វគីម្មនីអ៍នីត�ជាាតា។ិ ឡេយ�ងទ្យុាងំអសំគ់ីាា 

គួី�ស្ទែតាទ្យុទួ្យុល់សំគាល់់ថ្មាកិច្ចច�តិា�មំ្រាបឹ់ងស្ទែម្រាប់ងកា�ងកា�

គីាំម្រាទ្យុដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម

គី�ជាា ជាហំ្វាូនីឡេទ្យុៅម្ម��មួ្មយស្ទែដ្ឋល់គួី�ឲ្យុឡេកោតាសំ�ឡេសំ�� ក៏ 

ដ្ឋ�ច្ចជាាកា�ច្ចាប់់ឡេផ្សាី�ម្មនៃនីកា�សំនីះនីាថ្មមីឡេល់�នីយិម្មនីយ័ 

យ�តាិតធីម៌្មឡេម្រាកោយជាឡេម្មាោ�។

រូ�ខ�ងសា�ី�៖ គឹម សា�វណ្ឌ ះ��នុ� អំកសាក្រម�សាក្រមួ�
គលេក្រមោង “ក�រលេ�ើកកមុសា់សាិ�ធិ នុងិក�រលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើង
នុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សា់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��
ខែខរីក្រកហិម” ជ្ឈួ�ជ្ឈ�មួយក្រគូលេពុ��លេធូើើក�រលេនុៅគួ�នុកិឯកជ្ឈនុ។ 
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

24 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាត�ប់សំ់ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�
កមុ្ម�ជាាកំព�ងឡេធីវ�កា�ងា�ឡេល់�គីឡេម្រាម្មោង “កា�
លេ�ើ កកមុសាស់ាិ�ធិ នុិងក�រលេធូើើ ឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើ ង 
នី�វិសំាានីភ្នាាពសំ��ភ្នាាព�ប់សំ់អាក�សំ់�ានី
ម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម” ឡេនីៅតាាម្មតាបំ់នី ់
ដ្ឋាច្ច់�សំយាល់នៃនីម្រាប់ឡេទ្យុសំកមុ្ម�ជាា។  
(អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាត�ប់សំ់ម្មជាឈម្មណាឌល់ 
ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)

ឯកអគារ�ឋ�ូតអ�លេមរកិ ក្រ�ច��លេនុៅក្រពុះរ�ជ្ឈ� 
ណ្ឌ�ចក្រកកមុ�ជ្ឈ� W. Patrick Murphy ជ្ឈូនុកញុ្ញ�់
អនុ�សា��វរ�យ៍��់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតលេនុៅ 
កំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម លេនុៅកំ�ងកមីវិធូ�ក្រ�ក�សា

 
ផ្សា�ី់ហិរិញ្ញា�ប��នុ�ខែនុាមកំ�ង��ហិ��ឹកក្រ�ក់ ៥ 
��នុ����ួរសាហិរ�ឋអ�លេមរិក ��ម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេ�ើមប�លេធូើើក�រង�រលេ�ើគលេក្រមោង 
“ក�រលេ�ើកកមុសា់សាិ�ធិ នុងិក�រលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរ
លេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សា់អំករសា់រ�នុ
ម្មានីជាវីិតិាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម �ម្រាកហ្វម្ម” ស្ទែដ្ឋល់ម្រាតាូវិបានីឡេ�ៀប់
ច�លេ�ើ ងលេនុៅក�រិ យ��យ័មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ  
ឡេ�តាតតាាស្ទែកវិ ឡេនីៅនៃថ្មៃទី្យុ២៣ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាា២ំ០២១។ 
(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 25



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អាករ្់រាៃ�ៃជតីវតិពតីរប់ប់សខរីម្រាកហ្វមមេ�
មេខតត្បូងឃីុំពុ ំទទលួកញ្ញាប់់អៃុ្ាវរ តីយ៍

�ុង �ន ី

អំកសាី័ក្រគចិតនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ
កមុ�ជ្ឈ� លេខតតីបូង�ី�� ស្ទែច្ចកកញ្ចចប់់
អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានី 
ជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅនៃថ្មៃទី្យុ១១ 
ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ ។  
(អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតនៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�
កមុ្ម�ជាាឡេ�តាតតា �ូងឃ្មុំម�ំ)

 កាល់ពី�ឡេសំៀល់នៃថ្មៃទី្យុ១១ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ 

ម្រាកមុ្មកា�ងា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា� ឡេកោ�ថ្មម ឡេ�តាតតា �ូងឃ្មុំម�ំ 

�ួម្មម្មានី ៖ ��ង ដ្ឋានី ីនីងិ សំ�� វិណា ាៈ បានីដ្ឋកឹកញ្ចចប់់

អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីច្ចំនីនួី១០០កញ្ចចប់់ឡេច្ចញ៉ូពីទី្យុម្រាកុងភ្នាាំឡេពញ៉ូ

ឡេឆាំោុ�ឡេទ្យុៅកានីម់្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�ឡេកោ�ថ្មម កា�ង�សំុក

ឡេម្មម្មតា ់ឡេ�តាតតា �ូងឃ្មុំម�ំ។ ឡេនីៅឡេម្មេោង៦៖៣០នីាទី្យុល់ៃាច្ចនៃថ្មៃ

ដ្ឋស្ទែដ្ឋល់ ម្រាកុម្មកា�ងា�បានីម្មកដ្ឋល់់ទី្យុ�ួម្ម�សំុកឡេម្មម្មតា ់

នីងិបានីសំាាក់ឡេនីៅទី្យុឡេនីោ�មួ្មយយប់់។ ឡេនីៅឡេវិល់ាឡេម្មេោង 

៧៖៣០ម្រាពឹក នៃថ្មៃទី្យុ១២ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ ឡេល់ោក 

��ង ដ្ឋានី ី នីងិ សំ�� វិណា ាៈ បានីឡេធីវ�ដ្ឋំឡេណា��ឡេទ្យុៅកានី់

ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�ឡេកោ�ថ្មមប់នីតឡេទ្យុៀតា។ ឡេនីៅទី្យុឡេនីោ� 

ឡេល់ោក ��ង ដ្ឋានី ីនីងិ សំ�� វិណា ាៈ បានីផ្សាតល់់កញ្ចចប់់

អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីច្ចនំីនួី១០០កញ្ចចប់់ដ្ឋល់អ់ាកសំមម័្រាគីច្ចតិាត�ប់សំ់

ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាម្រាប់ច្ចាំឡេ�តាតតា �ូងឃ្មុំម�ំ ឡេដ្ឋ�ម្មូី

ឡេ�ៀប់ច្ចនំីងិស្ទែច្ចកជា�នីប់នីតដ្ឋល់អ់ាក�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់

ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មស្ទែដ្ឋល់អាកសំមម័្រាគី�ប់សំម់្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�

កមុ្ម�ជាា បានីសំម្មាាសំនី ៍នីងិបំ់ឡេពញ៉ូតាា�ាងសំះាប់សំះង់ម្មតាិ

ឡេល់�គីឡេម្រាម្មោងសំ��ភ្នាាពកាល់ពីស្ទែ�សំីហ្វា ឆាំាាំ២០២១ 

កនីាងម្មក។ 

26 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំកសាី័ក្រគចិតនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេខតតីបូង�ី�� 
ស្ទែច្ចកកញ្ចចប់់អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតា 
ពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅនៃថ្មៃទី្យុ១១ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ ។  
(អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតនៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាឡេ�តាតតា �ូងឃ្មុំម�ំ)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 27



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អាករ្់រាៃ�ៃជតីវតិពតីរប់ប់សខរីម្រាកហ្វមមេ�
មេខតកំ្ពង់្្ ឺទទលួកញ្ញាប់់អៃុ្ាវរ តីយ៍

មីន សាណាស់ំ 

 ឡេនីៅឡេវិល់ាឡេម្មេោង៧:៣០នីាទី្យុម្រាពកឹនៃថ្មៃទី្យុ១៨ ស្ទែ�កញ្ញាា 

ឆាំាាំ២០២១ ម្រាកុម្មកា�ងា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំាកមុ្ម�ជាា

�ួម្មម្មានី៖ ��ង អ�នី នីងិ មី្មនី សំាណាាសំ់ បានីដ្ឋឹក

កញ្ចច ប់់អនី�សំ�ាវិ�ីយ៍ច្ចំនីួនី៥០កញ្ចច ប់់នៃនីគីឡេម្រាម្មោង

សំ��ភ្នាាព�ប់សំ់ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាឡេច្ចញ៉ូពី

កា�យិាល់័យឡេនីៅទី្យុម្រាកុងភ្នាាំឡេពញ៉ូឡេឆាំោុ�ឡេទ្យុៅកានី ់ ឡេ�តាត

កំពង់សំុ� ឡេដ្ឋ�ម្មូីស្ទែច្ចកជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី

�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅកា�ង�សំុកភ្នាាំ�សំួច្ច �សំុកថ្មងុ នីងិ 

�សំុកឧដ្ឋ�ងគ។ ឡេនីៅឡេម្មេោង១១: ០០នីាទី្យុម្រាពឹកនៃថ្មៃដ្ឋស្ទែដ្ឋល់ 

ម្រាកុម្មកា�ងា�បានីម្មកដ្ឋល់់ ម្រាកុងច្ចូាម្មនី ឡេដ្ឋ�ម្មូីជាួប់ជា�ំ

អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាត�ប់សំ់ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាឡេ�តាត

អំកសាី័ក្រគចិតនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេខតកី�ពុង់សាុ ឺ
ស្ទែច្ចកកញ្ចចប់់អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ 
ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅនៃថ្មៃទី្យុ១១ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ ។  
(អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតនៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាឡេ�តាតកំពង់សំុ�)

28 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំកសាី័ក្រគចិតនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេខតកី�ពុង់សាុ ឺ
ស្ទែច្ចកកញ្ចចប់់អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ 
ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅនៃថ្មៃទី្យុ១១ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ ។  
(អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតនៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាឡេ�តាតកំពង់សំុ�)

កំពង់សំុ�។ ឡេនីៅអំ��ងឡេពល់ឡេនីោ�ឡេយ�ងពភិ្នាាក�ាពបី់ញ្ញាា

ម្រាប់ឈឺម្ម នីងិដ្ឋំឡេណាោ��សំាយច្ចំឡេពោ�កា�ច្ច��ឡេធីវ�កា�

កនីាងម្មក ម្រាពម្មទ្យុាំងម្រាប់គីល់់ជា�នីនី�វិអាវិ នីងិថ្មង់យាម្ម

ដ្ឋល់់អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាត នីងិប់�ឡិេភ្នាោគីអាហ្វា�នៃថ្មៃម្រាតាង់ជា�ំគីាា។ 

ប់នីះាប់់ពីហ្វ�ប់បាយនៃថ្មៃម្រាតាង់�ួច្ច អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតកមុ្ម�ជាា

�ប់សំ់ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ឡេ�តាតកំពង់សំុ� 

ឡេ�ៀប់ច្ចំសំម្មាា� នីងិកញ្ចចប់់អនី�សំ�ា��យ៍ីយកឡេទ្យុៅស្ទែច្ចក

ជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ម្រាកហ្វម្ម ស្ទែដ្ឋល់

�ានួីបានីសំម្មាាសំនី ៍នីងិបំ់ឡេពញ៉ូតាា�ាងសំះាប់សំះង់ម្មតាិ

ឡេល់�គីឡេម្រាម្មោងសំ��ភ្នាាពឡេនីៅកា�ងស្ទែ�សំីហ្វា នីងិ ស្ទែ�កញ្ញាា 

ឆាំាាំ២០២១ កនីាងម្មក។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 29



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

្ហ្វគមៃជ៍ៃជាតភិ្នាគត�ិចាម មេ�កាពុង 
ស្រុ្ុកម្រាកូ�ឆី្នាំរ ទទលួបាៃកញ្ញាប់់អៃុ្ាវរ តីយ៍
មតីៃ សាណា្់

 ម្រាកុម្មកា�ងា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�ឡេកោ�ថ្មម �ួម្ម 

ម្មានី ��ង ដ្ឋានី ីនីងិ មី្មនី សំាណាាសំ់ បានីដ្ឋកឹកញ្ចចប់់

អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីច្ចំនីនួី១០០កញ្ចចប់់ ឡេច្ចញ៉ូពីកា�យិាល់័យ

ឡេនីៅទី្យុម្រាកុងភ្នាាំឡេពញ៉ូឡេឆាំោុ�ឡេទ្យុៅកានី�់សំុកម្រាកូច្ចឆាំមា� ឡេ�តាត

តា �ូងឃ្មុំម�ំ ឡេដ្ឋ�ម្មូីស្ទែច្ចកជា�នីដ្ឋល់់សំហ្វគីម្មនីជ៍ានីជាាតាិច្ចាម្ម 

ស្ទែដ្ឋល់ជាាអាក�សំ់�ានីម្មានីជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅ 

កា�ង�សំុកម្រាកូច្ចឆាំមា�។ ឡេនីៅឡេម្មេោង១១៖៤៥នីាទី្យុម្រាពឹកនៃថ្មៃ 
ទី្យុ ៩ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាា២ំ០២១ ម្រាកមុ្មកា�ងា�បានីម្មកដ្ឋល់ឃ់្មុំ�ំ 

សំវាយឃ្មុំាាងំ �សំកុម្រាកចូ្ចឆាំមា� ឡេ�តាតតា �ូងឃ្មុំម�។ំ ប់នីះាប់់ពហី្វ�ប់
 

បាយនៃថ្មៃម្រាតាង់�ួច្ចម្រាកុម្មកា�ងា� នីងិអាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតកមុ្ម�ជាា 
នៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាម្រាប់ច្ចា�ំសំកុម្រាកចូ្ចឆាំមា�បានី 
ជាញ្ចជ�នីសំម្មាា� នីងិកញ្ចចប់់អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីឡេច្ចញ៉ូពកីា�ង�ថ្មយនីត

 
ឡេដ្ឋ�ម្មូឡីេវិច្ច�ចប់់។ ឡេនីៅឡេម្មេោងម្រាប់ម្មាណា១៖៤០នីាទី្យុ�ឡេសំៀល់ 

ម្រាកុម្មកា�ងា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�ឡេកោ�ថ្មម នីងិអាក

សំម័ម្រាគីច្ចិតាតកមុ្ម�ជាាឡេ�ៀប់ច្ចំឡេវិច្ច�ចប់់ម្រាប់អប់់អនី�សំ�ាវិ�យ៍ី

ច្ចំនីនួី១០០កញ្ចចប់់ ឡេដ្ឋ�ម្មូីយកឡេទ្យុៅស្ទែច្ចកជា�នីដ្ឋល់់អាក

�សំ�់ានីម្មានីជាវីិតិាព�ីប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅកា�ងសំហ្វគីម្មនី៍

អំកសាី័ក្រគចិតនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេខតតីបូង�ី��
 ស្ទែច្ចកកញ្ចចប់់អនី�សំ�ាវិ�យ៍ីជា�នីដ្ឋល់់អាក�សំ់�ានីម្មានី 

ជាីវិិតាពី�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មឡេនីៅនៃថ្មៃទី្យុ៩ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ ។  
(អាកសំម័ម្រាគីច្ចិតាតនៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា 
ឡេ�តាតកំពង់ច្ចាម្ម)

30 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជានីជាាតាិភ្នាាគីតាិច្ចច្ចាម្ម ឡេនីៅកា�ង�សំុកម្រាកូច្ចឆាំមា� ស្ទែដ្ឋល់

ម្រាកមុ្មអាកសំមម័្រាគីកមុ្ម�ជាាបានីសំម្មាាសំនី ៍នីងិបំ់ឡេពញ៉ូតាា�ាង

សំះាប់សំះង់ម្មតាិឡេល់�គីឡេម្រាម្មោងសំ��ភ្នាាពកាល់ពីស្ទែ�សំីហ្វា 

ឆាំាាំ២០២១ កនីាងម្មក។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 31



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អៃុព័ៃមិេ�ធា្ហ្វរដឋអាមេមរកិទ្្សៃក�ិ ា
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារមេកាះថ្មី ីមេខតត្បូងឃីុំពុ ំ
�ុង �ន ី

 លេនុៅលេវ��លេមាោង១១៖៣០នុ���ក្រពុឹកនៃ�ៃ��១២ 

ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ�២០២១ លេ�ោក ��ង ��នុ� នុ�យក

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ លេកោះ�ី លេខតីតបូង�ី�� �នុ

��ួ�សាើ�គមនុល៍េ�ោក  Eric T Phillips មន្ត្រីនុី�អនុ�ពុន័ុ ធលេយោធូ� 

សំហ្វ�ដ្ឋឋអាឡេម្ម�កិម្រាប់ច្ចាំឡេនីៅទី្យុម្រាកុងភ្នាាំឡេពញ៉ូ ម្រាប់ឡេទ្យុសំ 

កមុ�ជ្ឈ� នុងិសាហិក�រ�ខែ���នុមក�សា�នុកិចលុេនុៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រលេកោះ� ីនុងិពុភិា�ក��អ�ពុ�ក�រង�រ

ស្រសា�វក្រជ្ឈ�វលេនុៅអត�តត��នុស់ាមរភូាមិ រវ�ង��ហិ�នុ

សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ នុងិកង�័ពុលេវៀតក�ង លេនុៅអ���ងលេ�ើម

�សាវត�៍ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ ។

មន្ត្រីនុី�អនុ�ពុ័នុ ធលេយោធូ�សាហិរ�ឋអ�លេមរកិ Eric T Phillips �សា�នុកិចលុេនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រលេកោះ�។ី
អំកសាី័ក្រគចិតនីៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� លេខតតីបូង�ី��

32 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
ផ្តល់្�ុ្ុតីៃបាញ់ថាា ំ្ �ៃ ប់់មេមមេរាគ ៃងិទកឹថាា ំ្ �ៃ ប់់មេមមេរាគជូៃ 
រដ ឋបាលស្រុ្ុកអៃ ៃង់សវង

�ុង អ្ន�ន

 ឡេនីៅម្រាពឹកនៃថ្មៃទី្យុ១១ ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១ �ដ្ឋឋបាល់

�សំកុអនីាង់ស្ទែវិង ទ្យុទួ្យុល់ម្មេាសំ�នីីបាញ់៉ូថ្មាាសំំម្មាាប់់ឡេម្មឡេ�ោគី

ច្ចនំីនួី៤ឡេម្រាគីឿង នីងិទឹ្យុកថ្មាាសំំម្មាាប់់ឡេម្មឡេ�ោគីច្ចនំីនួី៥០ល់មី្រាតា 

ពីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា កា�ង�ណាៈស្ទែដ្ឋល់កា��កី

�ាល់ដ្ឋាល់ជាំង�ក�វីិដ្ឋ១៩ នីងិឡេម្មឡេ�ោគីបំ់ស្ទែប់ាងថ្មមីម្រាប់ឡេភ្នាទ្យុ

ស្ទែដ្ឋល់តាាឡេនីៅកា�ងម្រាប់ឡេទ្យុសំបានីឈឺានីដ្ឋល់់កម្រាមិ្មតាមួ្មយដ្ឋ៏

គួី�បា�ម្មា។ ឡេល់ោក ឡេហ្វោ ជាិនីវិិ�យ�ទ្យុធ អភិ្នាបាល់ នៃនីគីណាៈ

អភិ្នាបាល់�សំុកអនីាង់ស្ទែវិង បានីស្ទែថ្មាងអំណា�គី�ណាយេាង 

ម្រាជាាល់ឡេម្រាជាៅជា�នីច្ចឡំេពោ�ឡេល់ោកប់ណាឌិតា ល់ ីសំ��ឃ្មុំាង នីាយក 

ម្មជាឈម្មណាឌល់សំនីតភិ្នាាពអនីាង់ស្ទែវិង នៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា� 

កមុ្ម�ជាា ស្ទែដ្ឋល់បានីផ្សាតល់់សំម្មាា�ទ្យុាំងអសំ់ឡេនី� ឡេដ្ឋ�ម្មូី�ួម្ម 

ច្ចំស្ទែណាកទ្យុប់់សំៀាតាក់ា��កី�ាល់ដ្ឋាល់នៃនីឡេម្មឡេ�ោគីឡេនី�។

 ថ្មមីៗ ឡេនី� ម្មានីកា�ឆាំាង�កី�ាល់ដ្ឋាល់នៃនីជាងំ�ក�វិដី្ឋ១៩ 

ច្ច�ល់ឡេទ្យុៅកា�ងសំហ្វគីម្មនី ៍កា�ង�សំុកអនីាង់ស្ទែវិង។

 ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាផ្សាតល់់ម្មេាសំ�ីនីបាញ់៉ូថ្មាាំ

សំម្មាាប់់ឡេម្មឡេ�ោគី នីងិអាល់់ក�ល់ជា�នី�ដ្ឋឋាបាល់�សំុក

អនីាង់ស្ទែវិង គី�ជាាកា�ួម្មច្ចំស្ទែណាកកា�ងកា�ទ្យុប់់សំៀាតាក់ា��កី

�ាល់ជាងំ�ក�វិដី្ឋ-១៩ ជាាពឡិេសំសំគី�ជាងំ�ក�វិដី្ឋ-១៩ បំ់ស្ទែប់ាង

ថ្មមីម្រាប់ឡេភ្នាទ្យុស្ទែដ្ឋល់តាា។  
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ក្រពុះអងាមុ�សា់ក�ក្រត� នុលេរោតមី មា�រ� ក្រពុះក្រ�ធូ�នុ

មូ�នុធិូិស្រ្តសាី� សាលេមីចរសាី�លេសាោភ័ាណ្ឌ ក្រ�ង់�កឹនុ��ក្រ�តភូិា

កិតីយិសា រួមម�នុ ក្រពុះអងាមុ�សាក់�ក្រត� នុលេរោតមី រតនុ�

លេ�វ�, ក្រពុះអងាមុ�សា ់នុលេរោតមី សា�ហិឫ�ធិ, ក្រពុះអងាមុ�សា ់

សា��សា�វតាិ លេតសូា នុងិលេ�ោកជ្ឈ���វ �ា�ក ���ា យ�ង

�សា�នុកិច ុ«�ណ្ឌ ះ��័យសាលេមីចខែមា» នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� នុ�ក្រពុឹកនៃ�ៃអងា�រ ��១៤ ខែខកញ្ញាា 

ឆ្នាំ�ំ�២០២១។

 ក្រពុះអងាមុ�សា់ក�ក្រត� នុលេរោតមី មា�រ� ក្រពុះក្រ�ធូ�នុ

មូ�នុធិូិស្រ្តសាី� សាលេមីចរសាី�លេសាោភ័ាណ្ឌ ក្រ�ង់ក្រ�សាូតលេនុៅ

��ក្រកុងភាំ�លេពុញ នុ�នៃ�ៃ��២១ ខែខធូំូ ឆ្នាំ�ំ�១៩៤៨ នុងិ

ម្រាពះអងា�ា ្់ក្សម្រាតតី ៃមេរាតម្ �ុរ តី  
�ងទ្្សៃក�ិ ា «ប់ណាា ល័យ្មេម�្សមុ»
សុំ�័�កត ភាណា 

ម្រាព�អងគម្មចាសំ់ក�ម្រាតា ីនីឡេ�ោតាតម្ម ម្មេា� ីម្រាព�ម្រាប់ធីានីម្ម�ល់នីធិីិស្រ្តសំតី  
សំឡេម្មតច្ច�សំមីឡេសំោភ័្នាណា ម្រាទ្យុង់ដ្ឋកឹនីាំម្រាប់តាភិ្នា�កិតាតយិសំ �ួម្មម្មានី 
ម្រាព�អងគម្មចាសំ់ក�ម្រាតា ីនីឡេ�ោតាតម្ម �តានីាឡេទ្យុវីិ, ម្រាព�អងគម្មចាសំ់ 
នីឡេ�ោតាតម្ម សំហី្វឫទ្យុធ ិ, ម្រាព�អងគម្មចាសំ ់សំ�សីំ�វិតាា ិឡេតាសំ� នីងិឡេល់ោក 
ជាំទ្យុាវិ ប់េ�ក ប់�បាា យាងទ្យុសំ�នីកិច្ចច «ប់ណា ាាល់័យសំឡេម្មតច្ចស្ទែម្មេ» 
 នៃនីម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា នីាម្រាពឹកនៃថ្មៃអងគា� ទី្យុ១៤ 
ស្ទែ�កញ្ញាា ឆាំាាំ២០២១។  
(សំ�ភ័្នា�កត ភ្នាាណាា/ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)
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��ួ�ក�រសាកិ��លេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� នុងិក្រ�លេ�សា

�រ��ង។ កំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៨៥ ក្រពុះអងាមុ�សាក់�ក្រត� ក្រពុះរ�ជ្ឈ

�លេងើើតសាម�គមស្រ្តសាី�កមុ�ជ្ឈ� ខែ��ម�នុ��ត��ង���ូងលេនុៅ

ឯជ្ឈ�រ�ជ្ឈនុលេភាៀសាខួួនុត�ម�លេណី្ឌោយក្រពុ�ខែ�នុកមុ�ជ្ឈ�នៃ� 

ខែ��លេធូើើក្រ�ត�ិតីកិ�រលេ�ោយគណ្ឌ�ក�ហិើុ�នុសា�ិនុ��ិច។

 �នុ�ិ�់ពុ�សានុធសិាញ្ញាាសានុីភិា�ពុ��ក្រកងុ�ារ�សា សាម�គម 

ស្រ្តសាី�កមុ�ជ្ឈ� �នុ�ូីរលេឈោីះលេ�ៅជ្ឈ�មូ�នុធិូិស្រ្តសាី� សាលេមីច

រសាី�លេសាោភ័ាណ្ឌ ខែ��ជ្ឈ�ក្រពុះនុ�មរ�សា់ក្រពុះអងាមុ�សា់

ក�ក្រត� នុលេរោតមី រសាី� លេសាោភ័ាណ្ឌ ក្រពុះអនុ�ជ្ឈរ�សាក់្រពុះ�� 

សាលេមីច នុលេរោតមី សា�រ�ក្រមិត។ មូ�នុធិូលិេនុះ ម�នុ��សា�ំក់ក�រ 

លេនុៅកំ�ង��ក្រកងុភាំ�លេពុញ លេ�ោយក្រតវូ�នុ��ួ�សាា��់ជ្ឈ� 
អងគកា�មិ្មនីស្ទែម្មនី�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់មួ្មយ ស្ទែដ្ឋល់ជាួយដ្ឋល់ស់្រ្តសំតកីមុ្ម�ជាា

លេ�ើវសិាយ័អ�់រ� សា�ខ�ភិា�� នុងិក�រ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌ��។ 

 មូ�នុធិូសិ្រ្តសាី� សាលេមីចរសាី�លេសាោភ័ាណ្ឌ �នុ�លេងើើតលេ�ើង 

នុិងគី�ជាាអងាក�រឈ�នុម�ខកំ�ងក�រឡេល់�កកមុសាក់�រកឡេក�តា 

លេ�ើងវញិនៃនុសូាក្រតខែខរី ខែ���នុលេ�ើរតនួុ���យា�ងសា�ខ�នុ់

កំ�ង��លេណ្ឌើររសារ់�នុខែផ្សាកំសា�ិបៈ ក�រសា�ីរម�ខម�ត ់នុងិ

លេសា�ឋកិចរុ�សា់ក្រ�លេ�សាជ្ឈ�ត។ិ

 លេនុៅកំ�ង��លេណ្ឌើ រ�សា�នុកិចលុេនុះ លេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� នុ�យក 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�, លេ�ោកឯកអគារ�ជ្ឈ�ូត

�ណ្ឌឌិត ហិ�ូ�យា ូលេអ. ខែហិ�លេក្រឌ្ឍសា អត�តលេ�ខ�ក្រពុះ

�រមរតនុលេកោ�ឋ នុងិលេ�ោកស្រសា� សា ូហិើ�រ�ណ្ឌ� នុ�យិក�រ 

រងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� �នុ��ួ�សាើ�គមនុ៍

ក្រពុះក្រ�តភូិាកិតីយិសាយា�ងកក់លេកីៅ។ លេ�ោក ឆ្នាំ��ង យ� 

�នុ�ងា�ញលេភាើៀវកិតីិយសានុវូពុិពុ័រណ៍្ឌនៃនុ�ួង់រចនុ�

វិ���សាា�នុសាួឹករតឹ ខែ��ជ្ឈ�សា�ំនៃ�រ�សា់លេ�ោកស្រសា� 

ហិ��ហិ� ហិ�ឌ្ឍ�� សាា��ត�ករស្រ្តសាី���៏ប��ប�ញកក្រមិត

ពុិភាពុលេ�ោក។ �នុិមឹនុងឹលេនុះ លេ�ោកឯកអគារ�ជ្ឈ�ូត

�ណ្ឌឌិត ហិ�ូ�យា ូលេអ. ខែហិ�លេក្រឌ្ឍសា �នុខែណ្ឌនុ��អ�ពុ� 

�នុ�់ិ�ណ្ឌ ះ��័យនៃនុ «�ណ្ឌ ះ��័យសាលេមីចខែមា» ខែ��

ម�នុរក����កឯកសា�រកក្រមនុ�នុ�សាី�ពុ�ក្រពុះរ�ជ្ឈកិចនុុងិ

ក្រពុះរ�ជ្ឈ��លេណ្ឌើរជ្ឈ�វិតរ�សា់ក្រពុះ�រមរតនុលេកោ�ឋ។ 

 ម្រាព�ម្រាប់តាភិ្នា�កិតាតយិសំ បានីយាងទ្យុតាប់�កិំា��ក�ាទ្យុ�ក 

ឯកសា�រខែខរីក្រកហិមខែ��ឌ្ឍ�ជ្ឈ���។ ក្រពុះក្រ�តភូិាកិតាតយិសំ  

ក៏បានីយាងទ្យុសំ�នីាប់�កិំា��ក�ាទ្យុ�កឯកសំា�ជាាសា�លេ�ង 

ខែ��ជ្ឈ�សាមិ�ធផ្សា�នៃនុគលេក្រមោងក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសានីុយិ�យ 

លេ�ោយផ្សា�ិ�់ម�តរ់�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�។  
គលេក្រមោងលេនុះ �នុក្រ�ខែមក្រ�មូ�សា�ចល់េរឿងក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ�ង 

១��នុ ពុ�អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម។  

គួរ�ញ្ញាាក់�� ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ�ង៥��នុ 
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នុ�ក់ �នុ�នុរីសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម ខែ�� 

ប់ច្ចច�ប់ នូី ា ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា បានីនីងិកំព�ងសំវ�
 

ខែសាើងចងក្រកង��ពុលិេសាោធូនុ ៍នុងិលេ�ើកសាិយួសា�ខភា�ពុ

រ�សាអំ់ករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម���ងលេនុោះ  

ត�មរយៈគលេក្រមោងលេ�ើកកមុសាស់ា�ិធនិុងិក�រលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរ 

លេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សាអំ់ករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិពុ� 

រ��ខែខរីក្រកហិម។ 

 �នុ�ិ�់មក ក្រពុះក្រ�តភូិាកិតីយិសា នុងិក្រកុមក�រង�រ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� ពុិភា�ក��ជ្ឈ��វិញក�រង�រ

ខែ��មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ��នុ�នុអីនុ�វត ីនុងិ

ក�រចូ�រួមច�ខែណ្ឌករ�សា់ស្រ្តសាី�លេនុៅកំ�ងក�រង�រសាងាម 

ឈ�នុលេ�ៅសាលេក្រមច�នុក�រអភិាវឌ្ឍឍ។ កិចពុុភិា�ក���នុ 

លេផ្សាោីតជ្ឈ�ពុិលេសាសាលេ�ើ គលេក្រមោងសាូក្រតច�មរ�សាម់ជ្ឈឈ- 

ម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា ស្ទែដ្ឋល់ប់ច្ចច�ប់ នូី ាសំាតិាឡេនីៅកា�ងដ្ឋណំាាក់
 ក��ស្រសា�វក្រជ្ឈ�វ�មអិតសាី�ពុ��ក្រមង់ ពុណ៌្ឌ ក�ររចនុ� 

នុងិក�រលេក្រ�ើក្រ�សាជ់្ឈ�លេ�ើម។ ក�រសាកិ��ស្រសា�វក្រជ្ឈ�វលេនុះ 

ឡេម្រាគីោងនីងឹម្រាតាូវិឡេបា�ព�មុ្មជាាឡេសំៀវិឡេភ្នាៅ នីងិឡេធីវ�ម្រាប់តាបិ់តាតជិាាក់ 

ស្ទែសំតង តាាម្ម�យៈ កា�ឡេធីវ�ពិឡេសំោធីនីស៍្ទែប់ប់វិទិ្យុុាសំាស្រ្តសំត 

ឡេដ្ឋ�ម្មូីប់ឡេងៀ�តាជាាផ្សាល់ិតាផ្សាល់សំឡេម្រាម្មច្ច។ 

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�សាងឹឹម�� គលេក្រមោង

លេនុះនុងឹអ�ចសា�ីរលេ�ើងវិញនុវូលេករ��ខែណ្ឌ�វ�បធូម៌

នៃនុសាហិគមនុជ៍្ឈនុជ្ឈ�តិច�មខែ��លេសាិើរខែតនុងឹ�ត់�ង់ 

ត�មរយៈក�រផ្សា�ីឱ់ក�សា��់អំកតប�ញនៃនុសាហិគមនុ៍

លេនុះឲ្យ�វិ�ក្រត��់មកក្រ�ក�ម�ខរ�រតប�ញ នុងិអ�ច

�លេងើើនុក្រ�ក់ច�ណូ្ឌ�ក្រគួសា�ររ�ស់ាខួនួុ។ គលេក្រមោងលេនុះ

នុងឹលេ�ើរតនួុ���យា�ងសា�ខ�នុកំ់�ងក�រអ�់រ���ល់េកីងជ្ឈ�នុ�នុ់

លេក្រកោយអ�ពុ�សាមបតីិវ�បធូម៌�ក៏ក្រម ក្រពុម���ងចូ�រួម

ខែ�រក��លេករ��ខែណ្ឌ�លេនុះឲ្យ�ក្រ�ក�លេ�ោយច�រភា�ពុ។ 

គលេក្រមោងសូាក្រតច�មរ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�  
នុងឹលេក្រ�ើក្រ�សាធ់ូនុធូ�នុខែ���លេងើើត�នុពុ�ក�រ�ក់ផ្សា�តិ 

ផ្សា�សាលេក្រមច លេ�ើមប��នុនីុរិនុរីភា�ពុរ�ស់ាខួនួុ ក៏�ចូជ្ឈ�

លេ�ើកសាិួយលេសា�ឋកិចរុ�សា់អំកតមប�ញ�នៃ�លេ�ៀត។ 

 លេនុៅម�នុលេពុ��ញុ្ញ�់ក្រពុះរ�ជ្ឈ�សា�នុកិច ុក្រពុះក្រ�តភូិា

កិតីិយសា�នុសាខែមីងនុវូអ�ណ្ឌរគ�ណ្ឌ ច�លេពុោះគ�រវកិចុ

សាើ�គមនុ�៍ល៏េសាោមនុសា�រ�សា�់�ំក់�កឹនុ��មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�។ ក្រពុះអងាមុ�សា់ក�ក្រត� នុលេរោតមី មា�រ�  
ក្រ�ង់សាពុើក្រពុះហិឫ�័យរ�ជ្ឈ��នុ�ណី្ឌ��ឯកសា�រខែ��ម�នុ 
តនៃមួជ្ឈ�ក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសា ីលេ�ើមប���ក់តមើ�ល់េនុៅ «�ណ្ឌ ះ��យ័ 

សាលេមីចខែមា» សាក្រម��់�លេក្រមើ��់កិចកុ�រស្រសា�វក្រជ្ឈ�វ  

នុងិអ�់រ���់មនុ�សា�ជ្ឈ�នុ�នុល់េក្រកោយរ�សា់កមុ�ជ្ឈ�។ 

36 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យូ មេម្រាពឿង ៖ អតតីតមេពទយសផ្តាកផ្តលតិ 
អំពូលសកវ�ក់ថាា កំ ាពុងរប់ប់សខរីម្រាកហ្វម
�រាុរដ ឋ មេមត្ា 

 «លេនុៅលេពុ��ឹ កជ្ឈនុ ់ច�រ�វូស្រសាូវ��� កងរ�សាខ់ើ��ក្រចូត 
�សូំវិមិ្មនីទ្យុានីឡ់េធីវ�ឲ្យុទឹ្យុកល់ចិ្ច�សូំវិ��ច្ចអសំ ់ឡេពល់ឡេនីោ�អងាក�រ 

លេចោ���កងរ�ស់ាខើ����ផ្សា�ួញ��វិតនីុ ៍ លេហិើយ�ញ្ញាូនុខើ�� 

នុងិសាម�ជ្ឈកិលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេ�ៅ�ត�់�ខួនួុលេនុៅមនុិ�រពុ-២ 

ខែ��ម�នុ��ត��ងខែកបរផ្សាះិ១០០ខងំ»។ 

 �ំ�ឡំេឈឺមោ�ឡេដ្ឋ�ម្ម ទឹ្យុម្ម ឡេម្រាពឿង ។ ឡេនីៅឡេពល់�ំ�ចំ្ច�ល់ប់ដ្ឋវិិតាតនី៍

ខើ���រូក្រតកូ�លេ�ោយយកលេឈោីះជ្ឈ�ត� ��ក់គឺ ត�យូ លេ�ើ�

ខើ��ជ្ឈ��់លេឈោីះ យូ លេក្រពុឿង រហិតូមក។ លេពុ�ខើ��លេចញលេ�ៅ

លេធូើើក�រង�រឆ្នាំៃ�យៗ ខើ����ក់លេឈោីះ�ី�លេ�ៀតគឺ សា�អូនុ។  ខើ��

ម�នុក្រ�ពុនុធលេឈោីះ លេ�ង លេយានុ។ លេយើងលេរៀ�ក�រលេនុៅកំ�ង

ឆាំាា១ំ៩៦៨។ �ំ�មំ្មានីក�នីច្ចនំីនួី៨នីាក់គី��សំ៦ីនីាក់ នីងិម្រាបុ់សា 

ច�នុនួុ២នុ�ក់។ កូនុក្រ�សុារ�សាខ់ើ��ពុ� រនុ�ក់ គឺ លេឈោីះ លេយៀត  
សា�ួ�់លេ�ោយសា�រជ្ឈ�ងឺកន្ត្រីញ្ញា�ិ នុងិ លេឈោីះ លេវឿនុ សា�ួ�់

លេ�ោយសា�រលេកើតពុិសាក�កលេនុៅកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម។ 

 ខើ��ច�ូ��វិតនីុល៍េនុៅនៃ�ៃ��២៦ ខែខសា�ហិ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៤  

លេនុៅកំ�ង���លេតោំតត�មរយៈក្រ�ធូ�នុភូាមិលេឈោីះ �ិ ត លេណ្ឌោ។  
ខើ��សាីក័្រគចតិចី�ូ��វិតនីុ ៍លេក្រពុោះលេ�ើញម�នុក�រជ្ឈិះជ្ឈ�នុ់

លេ�ៅលេ�ើក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ, កមីករ, កសាិករ លេ�ើ�លេធូើើឲ្យ�ខើ��ម�នុ

ក�ហិងឹជ្ឈ�មួយរ�� �នុ ់នុ�។់ មិនុយូរ�ា�នុ�ីនុ អងាក�រ

ឡេម្រាជា�សំឡេ��សំ�ំ� ំនីងិច្ចាតាត់ាាំង�ំ�ឲំ្យុឡេធីវ�ជាាឡេយោធីា�សំកុរយៈ 

លេពុ�៣ខែខ។ ខែខរីក្រកហិម�ញ្ញាូនុខើ��ឲ្យ�លេ�ៅសា-២០០ ខែ��

ម�នុនៃផ្សា�ិ���ហិ�ក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ�១០០ខែមាក្រតក�លេរា គឺជ្ឈ�សា���

ហិើកឹហិើនឺុខែផ្សាកំលេយោធូ�រ�សា់ត��នុ២់០ ភូាមិភា�គ�ូពុ៌�។ 

លេពុ�លេនុោះខើ��ហិើកឹហិ�តល់េនុៅកំ�ងវតចី�សាខ់ែ��សាាតិលេនុៅ

លេ�ើ���ួ� ខែកបរភូាមិសាើ�យ��� ���អ�ពុិ�លេក្រកៅ ស្រសាុក

យ� ឡេម្រាពឿង �សំ់ឡេនីៅឃ្មុំ�ំអំពិល់ឡេម្រាកៅ �សំុកសំ�ីធី�កណីាាល់ 
ឡេ�តាតនៃម្រាពស្ទែវិង។ (ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា) 

សា��ធូរកណុ្ឌ�� លេខតនីៃក្រពុខែវង។ ខែខរីក្រកហិមលេរៀ�ច�លេធូើើជ្ឈ�

�នុ�ិយហិើកឹហិ�តយ់��ធជ្ឈនុ រត ់ពុនួុ �នូុ ក្រក�� �ញ់ ជ្ឈ� 

លេ�ើម។ លេក្រកោយមកអងាក�រ�នុផ្សា�ួសា�់�ត��ងពុ����អ�ពុ�ិ 

ឡេម្រាកៅ ឡេទ្យុៅភ្នា�មិ្មសំវាយ�ឡេម្មៀតា ឃ្មុំ�ឡំេកីឿង�ាយ �សំកុកឡេញ្ចជ�ច្ច  

កា�ងឡេ�តាតនៃម្រាពស្ទែវិងដ្ឋស្ទែដ្ឋល់។ �ំ�ហំ្វាតាឡ់េ�ៀនី�យៈឡេពល់២ស្ទែ� 

ព�ីឡេប់ៀប់បាញ់៉ូ ម្រាកាប់ ឡេដ្ឋ�� ល់�នី នីងិវិាយឆាំមក់។ ម្រាប់ធីានី 

ខ លេនុៅស្រសាកុកលេញ្ញាៀច លេឈោីះ លេខនុ នុងិ ក្រ�ធូ�នុគ រ�សាខ់ើ��

លេឈោីះសា� ។ លេពុ� �ងសា� នុិយ�យជ្ឈ�មួយខើ��គ�តខ់ែតងខែត 
លេ�ើកពុ�ក� «អងាក�រ» ក្រ��់ខើ��ឲ្យ�លេធូើើអើ�មួយ �ា�ខែនុខីើ��មិនុ

 
�ងឹអងាក�រគឺជ្ឈ�នុរណ្ឌ�លេ� លេហិើយខើ��ក្រគ�នុខ់ែតលេហិៅត�ម
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គ�តខ់ែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ កងខើ��លេនុៅលេ�ខ៤គ គឺ ជ្ឈ�កងច�ណ្ឌ�ះមិ្មនី 

ទ្យុានីម់្មានីកា�ស្ទែប់ងស្ទែច្ចកជាាកងពល់ឡេនីៅឡេ��យ។ ប់នីះាប់់ពី 

ច�់វគាហិើឹកហិើឺនុ អងាក�រ�នុខែ�ងខែចងកមួ��ងត�មក្រកសាងួ 

នីានីាស្ទែដ្ឋល់ម្រាតូាវិកា� ឡេហ្វ�យអងគកា�គី�ជាាអា កសំឡេម្រាម្មច្ចច្ចតិាតថ្មា

អំកក្រតូវច�តត់��ងលេ�ៅខ�ង�័ពុ អំកណ្ឌ�ក្រតូវលេ�ៅខ�ងក្រកសាងួ 

សាងាមកិច ុឬលេ�ៅខ�ងភ័ាសាី�ភា�រ។ លេនុៅកំ�ងសា���សា-

២០០ ម�នុខែ�ងខែចកខែផ្សាកំលេផ្សា�ងៗជ្ឈ�លេក្រចើនុ។ លេ�ើលេ�ោះ 

��ជ្ឈ�ខើ��លេរៀនុខ�ងលេយោធូ� �ា�ខែនុអីងាក�រ�នុខែ�ងខែចកខើ��

លេ�ៅខ�ងសាងាមកិច។ុ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ ខើ��មកលេនុៅខែផ្សាកំសាងាមកិចមុនុិ�រ

ពុ-២ ខែ��ម�នុ�� ត��ងលេនុៅលេក្រជ្ឈោយចងើ� ទី្យុម្រាកងុភាំ�លេពុញ។ 

លេនុៅ��លេនុោះខើ��ម�នុនុ���គឺជ្ឈ�ក្រ�ធូ�នុក្រកុម។ ខើ��ចូ�លេរៀនុ

វគា�ណុ្ឌ�ះ�ណុ្ឌ��នុលេយោ�យលេនុៅសា���វជិ្ឈា�ជ្ឈ�នុខ់ស់ុា 

ម�នុ��ត��ងលេនុៅខ�ង�ចិផ្សាួូវលេពុោធូច៍និុត�ង។ លេនុៅកំ�ងវគា

�ណុ្ឌ�ះ�ណុ្ឌ�� សាម�ជ្ឈិកមនុិ�ររ�សា់ខើ��ចូ�រួមច�នុនួុ
 

១០នុ�ក់ លេហិើ យម�នុកមី�ភិា ��ក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ� ១០០លេ�ៅ 

២០០នុ�ក់ មកពុ�លេក្រចើនុភូាមិភា�គលេផ្សា�ងគ�ំ រួមម�នុភូាមិ 

ភា�គ�សាុិម ភូាមិភា�គនុរិត� ភូាមិភា�គពុ�យ័ពុ� ភូាមិភា�គ

ឧតរី ភូាមិភា�គឦសា�នុ នុងិភូាមិភា�គ�ូពុ៌� ។ នីនួី ជាា នីងិ 

លេអៀង ធូ�រ�ិធិ គឺជ្ឈ�អំក�លេក្រងៀនុវគានុលេយោ�យលេនុះ។ 

លេអៀង ធូ�រ�ិធ ិ�លេក្រងៀនុជ្ឈ�លេរៀងរ��ឆ់្នាំម�សា នុងិក្រត�ម�សា។ 

��ត��ងខើ��ធូ�ួ�់ចូ�លេរៀនុវគា�ណុ្ឌ�ះ�ណុ្ឌ��នុលេយោ�យ

ម�នុលេនុៅមនុិ�រលេពុ��ក��់ខែមាក្រត នុងិសាា�នុ�យ៍រ�លេភាួើង។ 

ខើ��ធូ�ួ�់លេរៀនុវគានុលេយោ�យ ៤លេ�ៅ៥�ង។ លេនុៅលេពុ�ក្រពុឹ ក 
លេយើងលេរៀនុរយៈលេពុ�២លេ�ៅ៣លេមាោង លេ�ោយ��ពុ�ក់���ានុ

នុលេយោ�យក្រ��សាុ�។ លេនុៅកំ�ងមួយនៃ�ៃកមី�ភិា �����ងអសា់ 
ចូ�លេរៀនុពុ�រលេវនុ គឺលេពុ�ក្រពុឹកច��់លេផ្សាុើមលេមាោង៧��់ 

ឡេម្មេោង១១ នីងិឡេពល់�ឡេសំៀល់ដ្ឋល់ឡ់េម្មេោង៤កនីា�ឡេទ្យុ�ប់សំម្រាម្មាក។  

ជានួីកាល់ឡេនីៅនៃថ្មៃបិ់ទ្យុវិគីគ អងគកា�សំស្ទែមី្មងសំលិ់ូៈឲ្យុសំកិំាកាម 

ឡេម្ម�ល់ �ួច្ចម្រាតា�ប់់ម្មកឡេធីវ�កា�ឡេ�ៀង�ានួី។  ឡេនីៅកា�ងម្មនីះ�ីព-២  

ខើ��ក�នុខ់�ងលេធូើើ អំព�ល់សាក្រម��់��ក់ថ្មាាឡំេពទ្យុុ។ ក�រង�រលេធូើើ

អ�ពុ�ូលេនុះពុិ �កក្រតង់�� លេនុៅលេពុ�ខែ��លេយើ ងលេរៀ�� គឺ

ច���ចរ់កឥ�ឋខែ��ធូនុន់ុងឹកលេមុៅខ�ួ�ងលេ�ើ�អ�ច��់ក�រ

លេក្រ�ះខែ�ក លេហិើយលេយើង��តកលេមុៅលេនុៅសា�ត�ណ្ឌាភា�ពុខសុា់

បំ់ផ្សា�តា។ ម្រាកមុ្ម�ំ��ំាងឡេ�ៀប់� ម្មានីសំម្មាជាកិ១០នីាក់ គី��សំី 
៥នីាក់ នីងិម្រាបុ់សំ៥នីាក់។  �ឡេប់ៀប់នៃនីកា�ឡេធីវ�អំព�ល់ស្ទែកវិដ្ឋបំ់�ង  

ក្រតូវយកអ�ខែ�ង��ឈ�់លេក្រ�ើខែ��លេយើងក្រ�មូ��នុ 

លេហិើយយកលេ�ៅ��ក់កំ�ង�ធូ�មួយ។ លេយើងយកលេក្រ�ង

ច�ណ្ឌ�ះច�នុនួុ២០០ លេ�ៅ៣០០��ក្រតច�ក់ច�ូកប���ូម

ម្មានី�នីធប់េ�នីឡេម្មនៃដ្ឋ ឡេហ្វ�យបាញ់៉ូប់ញ្ចច�ល់ឡេទ្យុៅកា�ង��យៈ
 

លេពុ�១លេមាោងលេ�ៅ២លេមាោង អ�ខែ�ង��លេនុៅលេពុ�លេកុៅ��់

សា�ត�ណ្ឌាភា�ពុវ�រ��យហិរូ�ចូ�ឹកលេ�ើ�អ�ចលេក្រ�ើ�នុ។ 

លេយើងម�នុ��ពុង់ខែ�កមួយ�ា�នុលេមនៃ�ក្រ�ខែវងមួយខែមាក្រត

ជ្ឈ�ង រួចយកមកផ្សាួ�� លេ�ោយម�នុរលេ�ៀ�នៃនុក�រផ្សាួ�� ឡេប់�អាកមិ្មនី 

ឡេច្ច�ផ្សាា� ំផ្សាា�មិំ្មនីឡេច្ចញ៉ូជាា��ប់�ាងដ្ឋប់ស្ទែកវិឡេទ្យុ ។ ឡេពល់ផ្សាា�សំ្ទែកវិឡេហ្វ�យ 

 លេយើងយកខែកវមកក�តត់�មក្រ�ខែវងក�ណ្ឌត ់រួចគវ���ក

មុ��។ ����ំ�ខែ��លេយើងផ្សា�ិត�នុសាក្រម��់លេក្រ�ើខែតលេនុៅ 
កំ�ងមនុិ�រលេពុ��ពុ-២ នុងិ��ក��ក់��ំ�អ�សានុលំេរោគ លេគោ 

ក្រក�� ខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ ច�ខែណ្ឌក��ំ�លេក្រ�ើលេ�ើមនុ�សា� គឺម�នុ��

ខែ��លេសាំើ ពុ� ខ�ងក្រកសាងួ។ លេពុ�ខះួអងាក�រលេហិៅសាម�ជ្ឈិក 

ក្រកុមរ�សា់ខើ��គ�ំ៤លេ�ៅ៥នុ�ក់ លេ�ៅលេធូើើ��ំ�។ លេយើងចូ�

លេធូើើ��ំ�មួយលេ�ើកៗម�នុរយៈលេពុ�២លេ�ៅ៣លេមាោង លេ�ើ�

ឡេច្ចញ៉ូម្មកវិញិ៉ូ។ កា�ងា�ឡេធីវ�ថ្មាាមិំ្មនីឡេទ្យុៀងទ្យុាតាឡ់េទ្យុ ជានួីកា� 

១អ��ិត� ឬជ្ឈួនុក្រតមឹខែត៣នៃ�ៃ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ ��ំ�ខែ��មនុិ�រ 

ពុ-២លេធូើើគឺ��ំ�លេមលេរោគអ�ត លេគោ-ក្រក��។ ��ំ����ងលេនុោះ�នុ

មកពកីា�លេធូើើ ពុិ លេសាោធូនុល៍េ�ើ លេគោ ក្រក�� នុិង មនុ�សា�។ ��ំ� 

ឬវា�ក់សា��ងខែ��អងាភា�ពុខើ���ណុ្ឌ�ះ�នុយកមកពុ����
 

អំកជ្ឈ�ងឺនុងិម�នុក្រ�សា�ិធភា�ពុយា�ងខ�ួ�ង។ លេនុៅលេពុ�ម�នុ

អំកជ្ឈ�ងឺលេកើតអ�សានុលំេរោគ លេហិើយអងាក�រលេហិៅក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

លេ�ៅច�ក់លេ�ើមប���់សាើ�តក់��ឲ្យ�រ�ករ�����ខ�ួ�ងលេ�ើង។  

ត�វានុ គឺជ្ឈ�អំកកុ��់ខ�ងមនុិ�រពុលិេសាោធូនុ ៍ នុងិម�នុគណ្ឌៈ

ម្មនីះ�ីឡេឈឺមោ�  សា�វណ្ឌ ះ។ ត�វានុ មិ្មនី�នុលេរៀនុសាកូ្រតខសុាល់េ�  

�ា�ខែនុគី�តធ់ូ�ួ�់លេ�ើរ�កខែក្រ�ភា�សា�ឲ្យ��រ��ង លេហិើយ�រ��ង

ឲ្យ�គ�តឡ់េដ្ឋ��ឡេម្ម�ល់ការស្រសា�វក្រជ្ឈ�វលេនុៅកខែនុងួពឡិេសំោធីនីម៍្មនីះ�ី 

លេពុ���ាសាិរ័ �ចូជ្ឈ�ក�រលេធូើើ��ំ�។ ត�វានុ ពុខូែកច�ណ្ឌ��ក្រ�លេភា�

��ំ� នុងិរលេ�ៀ�ពុលិេសាោធូនុ។៍ ខើ��ធូ�ួ�់លេរៀនុសូាក្រតពុ�ត� ត�វានុ 

38 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បានីតាចិ្ចតាួច្ច ឡេហ្វ�យ�ំ�ឡំេច្ច�ភ្នាាសំាបា�ាងំបានីតាចិ្ចៗប់េ�ឡេណា ាោ�។  
លេពុ�លេរៀនុមុងៗ អងាក�រសារលេសារអក�រច�ណ្ឌ��ជ្ឈ�ភា�សា�

បា�ាងំឡេល់�ថ្មាាំឲ្យុឡេយ�ងឡេម្ម�ល់។ លេនុៅលេពុ� ត�វានុ ពុិ លេសាោធូនុ៍

��ំ�ឬវា�ក់សា��ងមុងៗខើ���នុលេ�ើញ�រលេ�សា�ចូជ្ឈ� កូលេរា 

ច�ះមកលេមើ�មួយខែខមុង។  

 លេនុៅកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៧ ក្រកុមរ�សាខ់ើ���នុផ្សា�ួសាម់កមនុិ�រ
 

ព-៣ ឡេដ្ឋ�មប��ត�់� ប់នីះាប់់ពុ�គណាៈម្មនីះ�ី សំ�វិណា ា ម្រាតូាវិ�នុ 

ច��់ខួនួុលេ�ោយអងាក�រលេចោ���កបត។់ ខើ���នុ�ងឹ��ណឹ្ឌង

ពុ�ក�រច��់ខួនួុ សា�វណ្ឌ ះ ត�មរយៈអំកលេធូើើក�រលេនុៅកំ�ង

មនុិ�រជាាមួ្មយគីាា។ សំ�វិណា ា គី�ជាាអាក�សុំកឡេកោ�សំ�ទិ្យុនី។ 

ក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ�លេនុៅលេពុ�រលេសាៀ� ខែខមិ��នុ� ឬខែខកកើ�� 

អងាក�រ�នុលេហិៅគ�ត ់នុងិក្រគសួា�រ���ងអសា។់ លេនុៅលេពុ�

លេនុោះ អងាក�រ�នុលេហិៅក្រគ�់មនុិ�រលេ�ៅក្រ�ជ្ឈ��ខែ�រ។ លេអៀង 

ធូ�រ�ិធ នុយិ�យ�� «សា�វណ្ឌ ះ កបតន់ុងឹអងាក�រ រួមជ្ឈ�មួយ 

ធូ�ច ក៏កបតខ់ែ�រ។ អងាក�រឲ្យ�គ�តល់េរៀនុសាកូ្រត នុងិឲ្យ�គ�ត់

ខែកខែក្រ�ខួនួុ»។ លេនុៅមនុិ�រពុ-៣ លេយើងក្រតូវ�ត់��លេ�ោយ

លេ�ើក����់ភាួឺខែស្រសាក្រ��ង។ អំកខែ��ផ្សា�ួសាល់េ�ៅមនុិ�រពុ-៣ 

ជ្ឈ�មួយខើ��ក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ�២០នុ�ក់។ អងាភា�ពុខើ��ក្រតូវ�នុ

ច�តត់��ងឲ្យ�លេធូើើខែស្រសា៤លេ�ៅ៥ហិកិត�។ លេនុៅ��លេនុោះម�នុ

ក្រតពុ��ងមួយធូ� លេហិើយអងាក�រក្រ��់��ស្រសូាវលេធូើើ��ក

ចិញុ្ញមឹសាតើ។ ខើ��លេនុៅច��ក��លេនុោះខើ��លេ�ើកភាួឺខែអ�ៗផ្សាះិ
 

១០០ខងំ លេហិើយម�នុផ្សាួូវរលេ�ះលេភាួើងលេនុៅជ្ឈិតលេនុោះ។ ខើ��ច��

មិនុលេភាចួ «លេពុ�មួយលេនុៅលេពុ���់ខែខ�ឹកជ្ឈនុ ់ច�លេពុ�

ស្រសាូវ��� ក្រកមុរ�សាខ់ើ��ក្រចូតស្រសាូវមិនុ��នុក៏់ល់ចិ្ចស្រសាូវអសា។់ 

អងាក��ឡេច្ចោទ្យុ�� ក្រកុមខើ����ផ្សា�ួញ��វិតនីុ ៍ត�មពុិតខើ��ខ�
 

ក្រ�ឹងលេធូើើក�រហិតល់េនុឿយលេសាិើរសា�ួ�់។ លេយើងយកម្មេាសំ�នីីម្មក 

ប់�ម្មទឹ្យុកឡេច្ចញ៉ូ ប់េ�ស្ទែនីតឡេនីៅស្ទែតាប់�ម្មមិ្មនីទ្យុានី»់។ ឡេទ្យុោ�អងគកា�

មិនុ�នុយកខើ��លេ�ៅលេរៀនុសាូក្រត �ា�ខែនុខីើ���នុកួ�យជ្ឈ�ម�ខ
 

សាញ្ញាារ�ស់ាអងាក�រ។ លេនុៅមនុិ�រពុ-៣ គឺជ្ឈ�អងាភា�ពុ

ពុ����ជ្ឈ�ងឺ�ូលេ�ៅ។ ខើ��លេ�ើញអងាភា�ពុលេនុោះផ្សា�ិត��ំ�

សា��កូនុលេកីង នុងិ��ំ�ជ្ឈ�លេក្រចើនុក្រ�លេភា� ក្រពុម���ងម�នុ

��ួ�ងសាក្រម��់��ក��ំ�។ ខើ��ច�ូលេរៀនុវគានុលេយោ�យលេនុៅ

��រ�ក����នុក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ�២លេ�ៅ៣�ងជ្ឈ�មួយ នុនួុ ជ្ឈ�។ 

នុនួុ ជ្ឈ� នុយិ�យអ�ពុ�ក�រកសា�ងក្រ�លេ�សា នុងិក�រពុ�រ 

ក្រ�លេ�សាឲ្យ��នុលេជ្ឈឿនុលេ�ឿនុមហិ�លេ�ោតលេផ្សាោួះមហិ�

អសា�ុរ�។ អងាក�រម�នុ��នុមក�កឹខើ��ពុ�មនុិ�រ នុងិជ្ឈូនុ

លេ�ៅមកលេ�ោយម�នុលេរៀ�ច��យ�ឹកឲ្យ�ហិ�ូ។ នៃ�ៃខះួ

�នុ�ិ�់ពុ�លេរៀនុនុលេយោ�យជ្ឈ�មួយ នុនួុ ជ្ឈ� លេហិើយ គ�ត់

ក្រ��់�� «មិតលីេអើយនុ��គ�ំជ្ឈិះរ�លេភាួើងមួយស្រសា�ក់លេ�ៅ» 

លេយើងនុ��គ�ំលេ�ើងជ្ឈិះរា�រ�លេភាួើងក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ�កនុះួលេមាោង

លេ�ើ�ម្រាតា�ប់់មកវិញ។ 

 លេនុៅកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ ខើ��ផ្សា�ួសា់មកមនុិ�រពុ-១ លេពុ��

ក��់ខែមាក្រតវញិ។ ម�នុ���ូងអងាក�រក្រ��់�� ឲ្យ�មកជ្ឈសួាជ្ឈ�� 

មនុិ� រលេពុ��  លេ�ោយក្រកុមក្រ�ុសាៗមកម�នុ។ អងាក�រក្រ��់�� 

ឲ្យ�មកខែតមួយនៃ�ៃ�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ �ា�ខែនុគីណ្ឌៈមនុិ�រឲ្យ�លេនុៅមនុិ�រ

ពុ-១ ខែតមុងលេ�ោយសា�រខើ��លេចះខ�ងសា�ណ្ឌង់។ គណ្ឌៈមនុិ�រ 
��លេ�ើខើ��លេ�ៅវញិមិនុម�នុអំកណ្ឌ�ជ្ឈសួាជ្ឈ��អគ�រច�សា់ៗ លេ�។  

ឡេ�ោងច្ចម្រាកផ្សាល់ិតាដ្ឋប់ ឡេនីៅកា�ង�ប់ប់កមុ្ម�ជាាម្រាប់ជាាធីិប់ឡេតាយុ។ 
កម្មមក�កំព�ងផ្សាា�ំដ្ឋប់ ស្ទែ�សំីហ្វា ឆាំាាំ១៩៧៨។ 
(ហ្វគ�នីណាា ប់�យស្រ្តសំតម្ម/ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេយើងជ្ឈសួាជ្ឈ��ផ្សាះិ មនុិ�រលេពុ�� នុងិ ពុនិុតិ�លេមើ�អំកឡេធីវ�កា� 

ឡេនីៅកា�ងម្មនីះ�ី អាកណាាឡេដ្ឋ��ឡេច្ចញ៉ូអំកណាាឡេដ្ឋ��ច្ច�ល់ច្ចំនីនួី 

ប់េ�នីមានីនីាក់ ឡេដ្ឋ�ម្មូីឲ្យុដ្ឋងឹច្ចំនីនួី។ �ំ�មំ្មានីគីាា១០នីាក់ម្រាតាួតា

ពុនិុតិ�លេ�ើក�រង�រលេនុះ។ លេពុ�ម្រាពល់មឹ្ម�ំ�ជំាិ�កង់ឡេទ្យុៅឈឺ�

ឡេម្ម�ល់ពីច្ចម្មៃាយឡេនីៅច្ចណំាតា�ឡេទ្យុ�ឡេភ្នាា�ង ឡេឃ្មុំ�ញ៉ូម�នុអំក 

ជ្ឈលេមួៀសាភា�គីឡេម្រាច្ច�នីមកពុ��សំកុម្រាប់សំ�ម្រាតា នុងិស្រសុាកចន្ត្រីនុ�ិ 

សាើ�យលេរៀង។ ខើ���នុលេ�ើរលេ�ៅសារួក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��អងាក�រ 
�ញ្ញាូនុមកលេនុៅជ្ឈ��វិញផ្សា��រ�ី�ម�នុ���ងច�សា់ នុងិលេកីង។ 

ក្រពុ�មឹលេ�ើងអងាក�រ�ញ្ញាូនុអំក���ងលេនុោះត�មរ�លេភាួើង

លេ�ៅលេនុៅ��ខ�ួញ់។ លេកីងស្រសា�មំ�ក់សាា��ខ់ើ��លេនុៅកខែនុងួមនុិ�រ 
សាងាមកិច ុយ�លេពុ�លេ�ើញខើ��។ លេកីងស្រសា�លេនុោះផ្សា�ី�ខើ��ឲ្យ�ក្រ��់

 
ខែមាឪគ�តផ់្សាង លេក្រពុោះគ�តល់េចញលេ�ៅ��ខ�ួញ់មិនុ�ងឹសា�ួ�់

ឬ�សំល់េ�។ ខើ��មិ្មនី�ងឹជ្ឈយួលេកីងលេនុោះយា�ងណ្ឌ�លេ� ខើ��ត���

ច��អុ�ជ្ឈួយក្រ��់។ ក�រជ្ឈលេមួៀសាក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុត�មរ�លេភាួើង

កំ�ងមួយនៃ�ៃ៥០០នុ�ក់។ លេនុៅមនុិ�រពុ-១ លេពុ��ច�នុនួុ 

១៥០នុ�ក់ នុងិម�នុអំកជ្ឈ�ងឺក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ� ៣០០នុ�ក់ 

រួមម�នុក�ម�រ នុងិស្រ្តសាី�សាក្រម��កូនុ។ មនុិ�ពុ-១ ឬលេហិៅ�� 

«លេពុ��ក�ម�រ» ម�នុអំកជ្ឈ�ងឺមកពុ�លេខតមីណ្ឌឌ�គិរ�ខែ�រ។ 

នៃ�ៃមួយខើ���នុ�ងឹ��ណឹ្ឌងត�មអំកលេ�ើក�ររ�យនុអី�ពុ�

ក�រលេ�សាសាមអ�តលេនុៅភូាមិភា�គ�ូពុ�៌។ អំកលេ�ើករ�យនុី

នុយិ�យក្រ��់ខើ���� «លេនុៅ�ាងភ្នា�មិ្មភ្នាាគីប់�ព៌ា ឥ��វិអងគកា�

សំម្មាាប់់អសំ់ឡេម្រាច្ច�នីណាាសំ ់ឲ្យ�ខែតអំកត��នុ ់២០ សាមួ��់

អសា»់។ លេពុ�ខើ��ឮ��ណឹ្ឌងលេនុះ ខើ��លេជ្ឈឿខះួមិនុលេជ្ឈឿខះួ។ ខើ��

ចង់លេ�ៅលេ�ងផ្សាះិ លេ�ោះ��ជ្ឈ�អងាក�រសាមួ��់ក៏លេ�ោយ គឺ

ខើ��សា��លេ�ៅលេ�ងផ្សាះិឲ្យ����ខ់ែត�នុ។ លេពុ�មួយ ខើ��អងា�យ

លេរៀនុលេនុៅ�នុ�់ិផ្សា�ិ�់��លេនុៅមនុិ�រលេពុ��ក��់ខែមាក្រត ខើ��

សាលេក្រមចចិតសីា���ងៗ គណ្ឌៈសា���លេ�ោយក្រ��់�� «ខើ��

សា��លេ�ៅលេ�ងផ្សាះិ២លេ�ៅ៣នៃ�ៃ»។ �ា�ខែនុគីណ្ឌៈសា���មិនុ 

�នុលេឆ្នាំួើយត�ជ្ឈ�មួយខើ��លេ�។ ខើ��មកកខែនុងួសា�ំក់លេនុៅវញិ។ 

នៃ�ៃមួយលេពុ�ខើ��លេក្រកោកពុ�លេ�កមិនុ��នុ�់����ងម�ខផ្សាង 

ម�នុ�ូរសា័ពុពិុ�កខែនុងួលេធូើើក�រខើ��ក្រ��់ខើ����ឲ្យ�ខើ��លេ�ៅជ្ឈួ�

មួយលេភាតួ។ លេពុ�លេនុោះខើ��ភ័ាយ��កលេពុោះ លេក្រពុោះគិត��ខើ��

�នុលេធូើើអើ�ខ�សាលេហិើយ ត�មពុិតប់ងៗអនី�ញ្ញាា តាច្ចូាប់់ឲ្យុ�ំ�ំ

ឡេទ្យុៅឡេល់ងផ្សាះ�។ ល់�ិតិាឡេធីវ�ដ្ឋឡំេណា�រលេ�ៅលេ�ងស្រសុាក សារលេសារ

នៃ�ៃផ្សា�តក�ណ្ឌតល់េធូើើ��លេណ្ឌើរ  ម�នុលេឈោីះខើ�� នុងិក្រតកូ�រ�ស់ា 
ខើ��។ លេនុៅកំ�ងសា���ក្រតម�នុច�ះហិតាលេ�ខ�រ�សា ់នុនួុ ជ្ឈ� នុងិ

 
លេ�ះក្រត�ជ្ឈ�លេសានុ�ធូិក�រក្រកុងភាំ�លេពុញ។ ខើ��សា��អនី�ញ្ញាា តា

ចប��់រយៈលេពុ�១៥នៃ�ៃ �ា�ខែនុកំី�ងសា���ក្រតសារលេសារ�� 

ផ្សា�តក�ណ្ឌតកំ់�ងរយៈលេពុ� ១០នៃ�ៃលេ�ៅវញិ លេ�ោយសា���ក្រត

សារលេសារខ�សា។ លេនុៅត�មផ្សាា�វិឡេយោធីាសំ�ឡំេម្ម�ល់សំបំ់�ម្រាតា ឡេហ្វ�យ

ម្រាបាប់់�ំ�ថំ្មា សំបំ់�ម្រាតាឡេនី�ហិសួាក�ណ្ឌត់ រួច�នុច��់ខើ����� 
ខួនួុមួយ�់។ ខើ���នុតវា�អ�ពុ� សា���ក្រតលេនុះលេ�ើ �អំកក្រតួត

ពុិនុិត�លេ�ោះខែ�ងខើ��។ ខើ��ជ្ឈះិកង់មកត�មផ្សាួូវ��់ផ្សា��រ

អូររ��ងឪ លេ�ើញលេយោធូ�ខែខរីក្រកហិម��ក់រ��ងផ្សាួូវមិនុឲ្យ�

ច�ូ។ ខើ��ជ្ឈះិលេវៀងលេ�ៅត�មផ្សាួវូមួយលេផ្សា�ងលេ�ៀត អំកភូាមិ

ក្រ��់��លេយោធូ�វ�យមនុ�សា��មួ�ក់ច�ូលេ�ៅកំ�ងអណូុ្ឌង

ជ្ឈ�លេក្រចើនុ។ ខើ��លេ�ើញលេយោធូ�ឈរលេក្រតៀ�ត�មផ្សាួូវលេ�ោយ
 

នៃ�ក�នុក់��លេភាួើងជ្ឈ��់រហិតូ។ ខើ��សា��លេយោធូ�ជ្ឈិះក�តល់េ�ោយ

ខើ��ក្រ��់�� «ខើ��សា��លេ�ៅផ្សាង» លេ�ើ�លេយោធូ�ឲ្យ�ខើ��លេធូើើ��លេណ្ឌើរ

�នុលីេ�ៅម�ខ។ ខើ��មក��់ផ្សាះិលេនុៅលេវ��លេមាោង ៦�ៃ�ច។ 

លេនុៅស្រសុាកកលេញ្ញាៀចក្រ�ធូ�នុសាហិករណ៍្ឌម�នុលេឈោីះ  

លេណ្ឌោ , ឈតិ នុងិ លេក្រតនុ។ �ងលេក្រតនុ �នុច�តត់��ងខើ��ឲ្យ�

លេធូើើខ�ងលេនុសា�� នុងិមិនុឲ្យ�ខើ��ក្រត��់មកអងាភា�ពុវិញ

លេ� លេក្រពុោះខ�ួចយួនុសាមួ��់។ ខើ��លេនុៅរកក្រត� �នុរយៈលេពុ�

ក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ�កនុះួខែខ អងាក�រជ្ឈលេមួៀសាអំកភូាមិលេ�ៅ��

ខ�ួញ់។ ខើ��លេ�ើញលេយោធូ�ស្រសាុកមកពុ�លេខតកីណុ្ឌ�� នុងិ

ក�ពុង់ច�ម កំ�ងលេគោ���ណ្ឌងលេកៀរលេយើងលេ�ៅខ�ង

ក�ពុង់ច�មវញិ។ ម�នុជ្ឈលេមួៀសាលេចញលេ�ៅ �ង�អូនុខើ��ក��់

ខែផ្សា�ួងូ��ក់លេ�ាត��កផឹ្សាក។ �ងលេក្រតនុ ក្រ�ធូ�នុសាហិករណ៍្ឌ 

នុយិ�យ�� «លេ�ើង��់ គឺង��់���ងអសា់គ�ំ ក��រតល់េចោ�

គ�ំ។ ខើ���នុនុយិ�យ�� «�ងឯងមិនុរត់ ខើ��ក៏មិនុរត់

ខែ�រ»។ លេនុៅលេពុ�ក្រពុកឹលេ�ើងស្រសា��់ខែតម�នុក�រផ្សាិ�ះអ�វ�ធូ 

គឺកង�័ពុលេវៀតណ្ឌ�មចូ�មក��់ស្រសាុកក�ច�យម�រ 

�ូលេចះំលេយើងច�នុួនុ៥ក្រគួសា�រមិនុ�នុជ្ឈលេមួៀសាលេ�ៅ�� 

ខ�ួញ់លេ�។ ខើ���នុរីសា់លេនុៅស្រសាុកក�លេណ្ឌើត �នុ�ិ�់ពុ�រ��

ខែខរីក្រកហិម�ួ�រ��លេ�ោយក្រ�ក�ម�ខរ�រលេធូើើខែស្រសា 

�នុីចិ�នុីចួ។

40 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វាុ សយុម ៖ សខរីម្រាកហ្វមប់ងំំឲ្យយខ ំពុំ្កឹ
មេដើមបតី�ូលមេ�វែើមេ�ធា
ភ្នា រ្ីតី 

 ខែយាម ម�នុស្រសាកុក�លេណ្ឌើតលេនុៅកំ�ងភូាមិលេរោង ���ច�ម 

ស្រសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវង។ សាពុើនៃ�ៃ ខែយាម រសា ់

លេនុៅជ្ឈ�មួយក្រ�ពុនុធ �ងនៃ� ួកីយួ នុិងលេចៅព�ីនុ�ក់។ ក្រគួសា�រ 

�ប់សំ ់ស្ទែយេម្ម ឡេធីវ�ស្ទែ�សំច្ចម្មៀា� ដ្ឋាដំ្ឋណំាាបំ់នីតចិ្ចប់នីតចួ្ចឡេនីៅជា�វំិញិ៉ូ

ផ្សាះិសាក្រម��់ផ្សាាត់ផ្សាាង់ជ្ឈ�វភា�ពុក្រ�ច��នៃ�ៃ។ លេក្រកៅពុ�ក្រ�ក� 

�ប់�ឡេធីវ�ស្ទែ�សំច្ចម្មៀា� ស្ទែយេម្ម គឺ ជ្ឈ�អាច្ចា� ឡុេ�ៀប់ច្ចឡំេវិល់ាកា� នីងិ 

អ�ពុ�ហិព៍ុពិុ�ហ្វ�៍�ស់ាក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងភូាមិ។ លេពុ��ចុ��បនុំ
 

ឡេនី� ឡេដ្ឋោយសំា�ស្ទែតាម្មានីកា��កី�ាល់ដ្ឋាល់នៃនីជាងំ�ក�វិដី្ឋ-១៩  

លេ�ើ�លេធូើើឲ្យ�ក�រង�រជ្ឈ�អ�ច�រ�លេរៀ�ច�លេវ��ក�រ នុងិ

អ�ពុ�ហិព៍ុិពុ�ហ្វមិ៍នុសាូវមម�ញឹក។

 លេនុៅលេក្រកោមផ្សាះិខែ��ម�នុក្រគ��់ពុូជា�សំូវិជ្ឈ�ឡេម្រាច្ច�នី�វ  

នុិងម�នុរ�កខជ្ឈ�តិ�មអលេនុៅជ្ឈ��វិ ញផ្សាះិ ខែយាម លេរៀ�រ��់�� 

វិេា ស្ទែយេម្ម �សំ់ឡេនីៅភ្នា�មិ្មឡេ�ោង ឃ្មុំ�ំច្ចាម្ម �សំុកកំពង់ម្រាតាស្ទែប់ក ឡេ�តាតនៃម្រាពស្ទែវិង។ (ឡេផ្សាង ពង��េាសំ�ី/ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)  

លេពុ�ខើ��អ�យ�៨ឆ្នាំ�ំ� លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៦២ ខើ��ច�ូលេរៀនុលេនុៅវតី

សំិ�ឧីតាតម្មរយៈលេពុ�មួយឆ្នាំ�ំ�។ ខើ��លេរៀនុ���់�ំក់�� ៨ ក៏

ឡេក�តាម្មានី�ដ្ឋឋ ម្រាប់ហ្វា�ទ្យុម្មាាក់សំឡេមី្មច្ចម្រាព�នីឡេ�ោតាតម្ម សំហី្វនី� 

ឡេច្ចញ៉ូពីតាសំ្ទែណាងម្រាប់ម្ម���ដ្ឋឋ ដ្ឋ�ឡេច្ចា� សំសិំ�ានី�សំសិំ�ឡេនីៅកា�ង 

ភ្នា�មិ្ម �ួម្មទ្យុាងំ��ប់�ំ�បំានីឈឺប់់ឡេ�ៀនី ឡេដ្ឋោយសំា�ម្រាប់ឡេទ្យុសំជាាតាិ

ច��់លេផ្សាុើមលេកើតម�នុសាន្ត្រីងា�ម។ 

 ប់នីះាប់់ពីនៃថ្មៃ១៨ មី្មនីា ឆាំាា១ំ៩៧០ សំឡេមី្មច្ចម្រាព� នីឡេ�ោតាតម  

សំហី្វនី� ម្រាប់កាសំតាាម្មវិទិ្យុ �ុ ពឡីេម្រាកៅម្រាប់ឡេទ្យុសំឲ្យុក�នីឡេច្ចៅទ្យុាងំ

អសាច់�ូនៃក្រពុមា�គ� �លេណុ្ឌើ មអំណាាចឲ្យ�ក្រពុះអងា លេហិើ យ

ម្រាព�អងគនីងឹយាងម្រាតា�ប់់ច្ច�ល់ម្រាប់ឡេទ្យុសំវិញិ៉ូ។ ម្រាប់ជាាជានី

ឡេនីៅកា�ងភ្នា�មិ្ម�ប់សំ�់ំ�មួំ្មយច្ចនំីនួី�តាច់្ច�ល់នៃម្រាពឡេធីវ�ប់ដ្ឋវិិតាតនី ៍នីងិ
 

មួ្មយច្ចនំីនួីឡេទ្យុៀតា�តា់ច្ច�ល់ឡេទ្យុៅតាបំ់នីស់្ទែដ្ឋល់ម្រាគីប់់ម្រាគីងឡេដ្ឋោយ 
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុ ់នុ�់ លេហិើយអំកលេនុៅលេសាសាសា�់�នុរុសា់លេនុៅកំ�ង

ភូាមិ�ខែ��។ លេនុៅកំ�ងភូាមិរ�សា់ខើ��ច��់លេផ្សាុើមម�នុក�រ

ម្រាប់យ�ទ្យុធគីាាជាាប់នីតប់នីះាប់់�វិាងកងទ័្យុពប់ដ្ឋវិិតាតនីខ៍ែខរីម្រាកហ្វម  

ជ្ឈ�មួយ��ហិ�នុ �នុ ់នុ�។់ កង�័ពុ��វិតនីុខ៍ែខរីក្រកហិម 

សាហិក�រជ្ឈ�មួយលេវៀតណ្ឌ�មខ�ងលេជ្ឈើង (ក្រតវូ�នុសាា��់

�� លេវៀតក�ង) លេហិើ យកង�័ពុ �នុ ់នុ� ់រួមនៃ�ជ្ឈ�មួយលេវៀត 

ណ្ឌ�មខ�ងតបូង (ក្រតូវ�នុសាា���់� ធីវីិគីី)។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ 

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��រសាល់េនុៅកំ�ងភូាមិលេរោង ���ច�ម ���ងអសា់

ម�នុក�រ���កយា�ងខ�ួ�ង លេ�ោយសា�រភូាមិ លេរោងខែក្រ�លេ�ៅ 

ជ្ឈ�សាមរភូាមិក្រ�យ��ធ លេហិើយក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកំ�ងភូាមិមួយច�នុនួុ

��ួ�រងក�រលេធូើើ��ពុ�សា�ណ្ឌ�ក់កង�័ពុលេវៀតណ្ឌ�មខ�ង 

តបូង លេពុ�ចូ�មកកំ�ងភូាមិមុងៗ។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧១ លេ�ោយសា�រខែតម�នុក�រក្រ�យ��ធគ�ំ 

កានីស់្ទែតា�ាាងំ ម្រាប់ជាាជានីទ្យុាងំអសំឡ់េភ្នាៀសំ�ានួីឡេច្ចញ៉ូពភី្នា�មិ្មឡេ�ោង។ 

អំកភូាមិ រួម���ងក្រគួសា�ររ�សាខ់ើ��រតច់�ូលេ�ៅត��នុ ់�នុ ់នុ� ់ 
ក្រគ�់ក្រគង នុងិមួយច�នុនួុលេ�ៀតរតច់�ូលេ�ៅត��នុរ់�លេ�ោះ

រ�សាខ់ែខរីក្រកហិម។ ខើ���នុ�ួសាជ្ឈ�ក្រពុះសាងឹលេនុៅកំ�ងវតី

នៃក្រពុលេពុោនុ ឡេទ្យុ�ប់ខើ��អ�ច�នុកី�រលេរៀនុសាកូ្រតតលេ�ៅលេ�ៀត។ ខើ��

លេរៀនុរយៈលេពុ�ក្រតឹ មខែត៣ខែខ កង�័ពុ��ិ វតនីុខ៍ែខរីក្រកហិម 

វ�យចូ�មកលេ�ៀត។ រហិតូ��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៧២ កង�័ពុ

ប់ដ្ឋវិិតាតនីខ៍ែខរីម្រាកហ្វម្មទ្យុទួ្យុល់ជាយ័ជាម្មា�ឡេទ្យុៅឡេល់�ទ្យុាហ្វានី ល់នី ់

នុ� ់នុងិចូ�ក្រគ�់ក្រគងលេនុៅកំ�ង���នៃក្រពុលេពុោនុ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ� 
១៩៧៤ លេ�ោយសា�រម�នុក�រ�ងខិត�ងខ�កង�័ពុ��វិតនីុ ៍

ខែខរីក្រកហិម ខើ��រួមជ្ឈ�មួយក្រពុះសាងឹលេកីងៗជ្ឈ�លេក្រចើនុអងា

លេ�ៀតលេនុៅកំ�ងវត ីសាលេក្រមចចិត�ី�ច�កសំកិំាប់ទ្យុ ឡេល់�ក 

ស្ទែល់ងស្ទែតាម្រាព�សំង សឹ្ទែដ្ឋល់ម្មានីអាយ�ឡេម្រាច្ច�នីប់េ�ឡេណា ាោ� ស្ទែដ្ឋល់

អាច្ចឡេនីៅតាសំូ�បួ់សំប់នីតឡេទ្យុៀតា។ ប់នីះាប់់ពីសំឹក�ួច្ច កងទ័្យុព 

ប់ដ្ឋវិិតាតនីស៍្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ប់ងំំឲ្យុ�ំ�ចំ្ច�ល់ប់ឡេម្រាម្ម�ជាាឡេយោធីា នុងិ�នុ 

ប់ញ្ចជ�នី�ំ�ឲំ្យុឡេទ្យុៅឡេ�ៀនីកូួនីយ�ទ្យុធសំាស្រ្តសំតទ័្យុពឡេនីៅ�សុំកម្រាព�
 ឡេសំីច្ច។ ច�ខែណ្ឌក�អនូុរ�សាខ់ើ��មំ�ក់លេឈោីះ វា� យានុ លេនុៅលេធូើើ
 

ជ្ឈ�លេយោធូ�កំ�ងស្រសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក។ លេក្រកោយពុ� លេរៀនុកបួនុយ��ធ
 

សា�ស្រ្តសា�័ីពុរយៈលេពុ�៣ខែខ កង�័ពុប់ដ្ឋវិិតាតនីខ៍ែខរីក្រកហិម

�ញ្ញាូនុខើ��ឲ្យ�ច�ូលេធូើើជ្ឈ�លេយោធូ�ត��នុ២់៤។ លេយោធូ�ត��នុ់
 

២៤ ឈឺ�ឡេជា�ងឡេនីៅកា�ង�សំកុម្រាព�ឡេសំីច្ច លេហិើ យ�ំ�លំេ�ើ ងវិាយ 

ក្រ�យ��ធជ្ឈ�មួយ��ហិ�នុ �នុ ់នុ�់ ជ្ឈ�លេក្រចើនុលេ�ើក។ 

 លេនុៅលេ�ើមឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ កង�័ពុ��វិតនីុខ៍ែខរីក្រកហិម

វ�យឈះំ ��ហិ�នុ �នុ ់នុ�់ ជ្ឈ��នុ�ីនុ�ិ�់ ច�ខែណ្ឌក

អងាភា�ពុរ�សា់ខើ��វ�យយកត��នុអំ់កលេ�ឿង។ 

 ឡេនីៅនៃថ្មៃទី្យុ១៧ ស្ទែ�ឡេម្មសំា ឆាំាា១ំ៩៧៥ កងទ័្យុពប់ដ្ឋវិិតាតនី ៍

ខែខរីក្រកហិមយកជ្ឈយ័ជ្ឈមំះលេ�ើ ត��នុក់្រគ�់ក្រគងរ�សារ់��  

�នុ ់នុ�់ លេនុៅត�ម�ណី្ឌ�ស្រសាុក នុងិ�លេណុ្ឌើមយកក្រកុង 

ភាំ�លេពុញ���ងស្រសាងុ។ ខែខរីក្រកហិម�ញ្ញានូុក្រកមុរ�សាខ់ើ�� ឲ្យ�មក
 

ឈរលេជ្ឈើងលេនុៅស្រសាកុក្រពុះលេសាចុ កំ�ងលេគោ���ណ្ឌងក�រពុ�រ

ត�ម�លេណី្ឌោយក្រពុ�ខែ�នុក��ឲ្យ�លេវៀតណ្ឌ�មច�ូឈ�ួនុពុ�នុ។ 

លេនុៅខណ្ឌៈលេនុោះ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�លេក្រចើនុនុ�ក់ក្រតូវ�នុជ្ឈលេមួៀសា

មកពុ���ក្រកងុភាំ�លេពុញ លេហិើយក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈលេមួៀសាជ្ឈ�លេក្រចើនុ

ក្រគួសា�រ�នុមករសា់លេនុៅជ្ឈ�មួយក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុមូ��ឋ�នុ

ឡេនីៅកា�ងភ្នា�មិ្ម នីងិជាតិាអងគភ្នាាព�ប់សំ�់ំ�ឈំឺ�ឡេជា�ង។ �ំ�ឡំេឃ្មុំ�ញ៉ូ

លេយោធូ�ខែខរីក្រកហិមច��់��ហិ�នុ �នុ ់នុ�់ ជ្ឈ�ឡេម្រាច្ច�នីនុ�ក់ 

ខែ��ជ្ឈ�លេឈួើ យសំកឹ លេហិើយលេក្រ�ើឲ្យ�លេធូើើក�រង�រធូៃនុធ់ូៃរ

ដ្ឋ�ច្ចជាា ជាកីម្រាប់�ាយ ឡេល់�កទំ្យុនីប់់ នីងិកា�ងា�ឡេធីវ�កា�ងា�

ឡេផ្សា�ងឡេទ្យុៀតាដ្ឋ�ច្ចជាាសំតាវធីាតា�។ ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្មមិ្មនីបាញ់៉ូសំម្មាាប់់

ឡេឈឺា�យសំកឹទ្យុាងំអសំឡ់េនីោ�ឡេទ្យុ  គី�អំកទ្យុាងំឡេនីោ�ឲ្យុសំាាប់់ឡេដ្ឋោយ 

ជ្ឈ�ងឺ ក�រអតអ់�ហិ�រ នុងិក�រលេធូើើក�រង�រហិសួាកមួ��ង។ 

 លេនុៅទី្យុឡេនីោ�ខែខរីក្រកហិមច�តក់្រកមុរ�សាខ់ើ�� ឲ្យ�លេធូើើ ក�រង�រ 
ឡេល់�កទំ្យុប់នី ់ ជាកីម្រាប់�ាយឡេនីៅ�ដ្ឋ�វិម្រាបាងំ ឡេហ្វ�យឡេនីៅ�ដ្ឋ�វិ 

វសា�� លេធូើើខែស្រសា នុងិភាាូររ�សា់ សាាិតលេនុៅខែកបរក្រពុ�ខែ�នុ។ 

ខែខរីក្រកហិមផ្សា�ី់អ�ហិ�រមួយច�នុកំ�ងមួយលេពុ�។ ខើ��

ហិ�ូមិនុខែឆ្នាំអតលេ� លេហិើ យក្រតូវិឡេធីវ�កា�ង�រធូៃនុ់ៗ  ជ្ឈ�លេរៀងរ�� ់

នៃ�ៃ។ លេនុៅច�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ ខើ��ឮ��ណឹ្ឌង��កង�័ពុលេវៀតណ្ឌ�ម 
វិាយច្ច�ល់កា�ង�សំកុកំពង់ម្រាតាស្ទែប់ក ប់ណាតាល់ឲ្យ ឡុេយោធីាស្ទែ�ម� 
ក្រកហិមជ្ឈ�លេក្រចើនុនុ�ក់រងរ�ួសា នុងិសា�ួ�់។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៧ អងាក�រ��ក់លេគោ�នុលេយោ�យ�ី�  

គី�វិាយច្ច�ល់ម្រាប់ឡេទ្យុសំឡេវិៀតាណាាម្មតាាម្មម្រាពសំ្ទែដ្ឋនី ឡេនីៅកា�ងតាបំ់នី់

២៤ ប់េ�ស្ទែនីតមិ្មនីទ្យុទួ្យុល់បានីឡេជាោគីជាយ័លេ�ើ យ។ អំ��ងឡេព� 

លេនុោះ ខើ��ឮ��ណឹ្ឌង�� លេសាោ ភឹាម កបតអ់ងាក�រ លេហិើយអងាក�រ 
កំព�ងតាាម្មច្ចាប់់�ានួី។ ឡេម្រាកោយម្មកក៏បានីឮដ្ឋណឹំាង ឡេសំោ ភឹ្នាម  

លេធូើើអត�ី�ត។ �នុ�ិ�់ពុ�លេហិត�ក�រណ៍្ឌលេនុោះ លេយោធូ�ខែខរី 

ម្រាកហ្វម្មម្មកព�ីាងភ្នា�មិ្មភ្នាាគីនី�ិតាដី្ឋកឹនីាឡំេដ្ឋោយ តាាម្មេ�ក ច្ច�� 

មកក្រគ�់ក្រគងលេនុៅភូាមិភា�គ�ូពុ�៌ លេហិើយក្រ�ធូ�នុវរលេសានុ�តចូ  

ធូ�លេនុៅខ�ងភូាមិភា�គ�ូពុ៌�ជ្ឈ�លេក្រចើនុនុ�ក់ក្រតវូច��់យកលេ�ៅ

សាមួ��់ ជ្ឈ�ពុិលេសាសាអំកខែ��ធូ�ួ�់លេ�ៅលេរៀនុសាូក្រតលេនុៅ
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�លេ�សាលេវៀតណ្ឌ�ម។  លេនុៅអ���ងខែខឧសាភា� នុងិមិ��នុ� 

ឆាំាា១ំ៩៧៨ កងទ័្យុពឡេវិៀតាណាាម្មវិាយច្ច�ល់ម្មកទឹ្យុកដ្ឋកីមុ្ម�ជាា

មីងលេ�ៀត នុងិសាមួ��់លេយោធូ�ខែខរីក្រកហិមជ្ឈ�លេក្រចើនុនុ�ក់។ 

�ា�ខែនុលីេក្រកោយមកក៏�ក�យលេ�ៅវញិ។ លេនុៅលេពុ�កង�័ពុ

លេវៀតណ្ឌ�មវ�យចូ�មកមុងលេ�ៀត ខើ��លេ�ើញម�នុក�រ

ស្ទែច្ចកច្ចាយខតិ�័ីណ្ឌ ះជាាឡេម្រាច្ច�នីសំនីាកឹម្មានី��ប់ ប់េ�ល់ ពតា នីងិ

ម្មានីសំ�ឡេសំ�អក��ស្ទែដ្ឋល់ម្មានីអតានុយ័ថ្មា ប់េ�ល់ ពតា គី�ជាា

បិ់សំាច្ច។ ឡេនីៅឡេពល់ឡេនីោ� �ំ�មិំ្មនីហ្វាូនីនីយិាយទ្យុាក់ទ្យុងនីងឹ��ប់

�ា�� ពុត លេនុៅកំ�ងខតិ�័ណ្ឌ ះលេ� លេក្រពុោះខ�ួចខែខរីក្រកហិម។ 

 លេនុៅលេ�ើមខែខមករ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ កង�័ពុលេវៀតណ្ឌ�ម 

វិាយច្ច�ល់យេាងមី្មងឡេទ្យុៀតា ប់ណាតាល់ឲ្យុ�ំ� ំនីងិឡេយោធីាស្ទែ�ម�

ក្រកហិមលេផ្សា�ងលេ�ៀត�ក់�័ពុ នុងិរតល់េ�ៅក�នុល់េខតភីា�គខ�ង 

ល់ចិ្ច។ ឡេនីៅឡេពល់�តាឡ់េទ្យុៅដ្ឋល់ភ់្នាា�ំសំង់ កា�ងឡេ�តាតក�ពុង់សាុ ឺ�ំ�ំ

នីងិសាម�ជ្ឈកិលេនុៅកំ�ងអងាភា�ពុច�នុនួុ ១២នុ�ក់ សាលេក្រមច 
ច្ចតិាតច្ច��ច្ច�ល់ជាាមួ្មយកងទ័្យុព�ណាសំ�ិ�សំាម្មគីគីសំឡេ�ងគោ�ជាាតាិ

កមុ�ជ្ឈ� ខែ��គ��លេ�ោយលេវៀតណ្ឌ�ម លេក្រពុោះលេយើងគិត��

នីងឹសំាាប់់ ម្រាប់សំនិីឡេប់�ឡេយ�ង�តាច់្ច�ល់នៃម្រាពប់នីតឡេទ្យុៀតា។ ប់នីះាប់់ 

ពីច្ច��ច្ច�ល់កងទ្យុព័�ណាសំ�ិ�សំាម្មគីគសីំឡេ�ងគោ�ជាាតាកិមុ្ម�ជាា 
បានីប់ញ្ចជ�នីឡេយ�ងឲ្យុម្មកឡេ�ៀនីសំ�ម្រាតាបី់នៃថ្មៃ ឡេនីៅច្ចាក់អស្ទែម្រាង កា�ង

ទី្យុម្រាកងុភ្នាាឡំេពញ៉ូ។ តាាម្មពិតា ឡេយ�ងមិ្មនីបានីឡេ�ៀនីសំ�ម្រាតាអវឡីេទ្យុ គី�

លេយើ ងលេនុៅសាក្រម�កឲ្យ�ក្រគ�់ច�នុនួុនៃ�ៃខែ��ក�ណ្ឌត។់ លេនុៅនៃ�ៃ

ច្ច�ងឡេម្រាកោយ កងទ័្យុព�ណាសំ�ិ�សំាម្មគីគសីំឡេ�ងគោ�ជាាតាកិមុ្ម�ជាា

មកសា�កសារួអ�ពុ�ច�ណ្ឌ��់អ�រមីណ៍ា�ប់សំឡ់េយ�ង�� ចង់ច�ូ 

ឡេធីវ�ជាាកងទ័្យុពវិញិ៉ូ ឬក៏ម្រាតា�ប់់ឡេទ្យុៅផ្សាះ�? �ំ�នំីងិសំម្មាជាកិលេនុៅ 

កំ�ងក្រកមុសាលេក្រមចចិ តកី្រត��់លេ�ៅផ្សាះិវិ ញ។ ខើ��នីងិសាម�ជ្ឈិក 

លេនុៅកំ�ងក្រកុម�នុ��ួ�លេសាបៀងអ�ហិ�រសាក្រម��់ក�រលេធូើើ 
��លេណ្ឌើរ នុងិខែចកផ្សាួូវគ�ំលេ�ើមប�លេ�ៅរសាល់េនុៅស្រសាុកក�លេណ្ឌើត

លេរៀងៗខួនួុ។ លេនុៅត�មផ្សាួូវខើ���នុយកអងើរខែ��កង�័ពុ

រណ្ឌសាិរ�សា�មគា�សាលេន្ត្រីងាោះជ្ឈ�តកិមុ�ជ្ឈ�ខែចកឲ្យ� លេ�ៅ�រូ

ជ្ឈ�មួយនុ� នុងិខែផ្សាលួេឈើត�មផ្សាួូវហិ�ូរហិតូ��់ផ្សាះិ។ ខើ��

ច�ណ្ឌ�យលេពុ�ច�នុនួុ២នៃ�ៃ លេ�ើមប�លេ�ើរពុ�ភាំ�លេពុញលេ�ៅស្រសុាក

ក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេ�ោយរួម��លេណ្ឌើរជ្ឈ�មួយក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��

លេ�ើ រក្រត��់លេ�ៅស្រសាកុក�លេណ្ឌើ តលេនុៅស្រសាកុក�ពុង់លេរោ�៍ លេខត ី

សាើ�យលេរៀង។ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅលេខតសីាើ�យលេរៀងភា�គលេក្រចើនុ

អងាក�រជ្ឈលេមួៀសាលេ�ៅលេខតលីេពុោធូ៍សា�ត ់នុងិ�ត�់��ង។ 

លេពុ�ខើ��លេធូើើ��លេណ្ឌើរមក��់ផ្សាះិ ខើ���នុជួ្ឈ�ជ្ឈ�មួយឪពុ�ក
 

មុ�យ�ង�អូនុរ�សាខ់ើ�����ងអសាល់េនុៅកំ�ងភូាមិ លេ�ើកខែ�ង
 

ខែត�អូនុក្រ�ុសារ�សា់ខើ��មំ�ក់ខែ��ចូ�លេធូើើជ្ឈ�លេយោធូ�ខែខរី
 

ក្រកហិម�ត់��ណឹ្ឌងរហិតូមក��់�ចុ��បនុ។ំ ខើ��លេ�ើញ

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅកំ�ងភូាមិលេរោងនុ��គ�ំលេ�ៅខែសាងផ្សាះិរ�សាខ់ួនួុ

លេនុៅភូាមិលេផ្សា�ងៗក្រត��់មកវិញ លេក្រពុោះកំ�ងសាម័យ

ខែខរីក្រកហិមកំ�ងភូាមិលេរោងជ្ឈ�សាមរភូាមិក្រ�យ��ធ �លូេចះំ

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុមិនុអ�ចរស់ាលេនុៅ�នុលេ�។ លេក្រកោយមកក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 

លេនុៅកំ�ងភូាមិច��់លេផ្សាុើមសា�ងសាង់វតអី�រ�ម សា���លេរៀនុ 

មនុិ�រលេពុ�� នុងិផ្សា��រ�ក់�រូ។ រហិតូមក��ឆ់្នាំ�ំ�១៩៨២  

ខើ���នុលេរៀ�ក�រជ្ឈ�មួយក្រ�ពុនុធ�ប់សំ�់ំ� ំនុងិ�នុរួមរសា់

លេនុៅជ្ឈ�មួយគ�ំរហិតូមក��់សាពុើនៃ�ៃ។

ស្រ្តសាី� ជ្ឈិះកងលេនុៅលេ�ើ ភាួឺ ក្រ���យ  
សាាិ តលេនុៅកំ�ង���ច�ម ស្រសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក
លេខតនីៃក្រពុខែវង។  (លេផ្សាង ពុង�រា�សា�� / 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

 «កា�យិាល់័យព័តាម៌្មានីសំាធីា�ណាៈ» �ប់សំម់្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា� 

កមុ្ម�ជាាបានីឡេប់�កប់ឡេម្រាម្ម�ជា�នី នីសិំ�តិា អាក�សំាវិម្រាជាាវិ ប់�គីគល់កិ�ាជាកា�  
នីងិអងគកា�ឡេម្រាកៅ�ដ្ឋឋាភិ្នាបាល់ នីងិប់�គីគល់ទ្យុាំង�ាយស្ទែដ្ឋល់ម្មានី 

ច្ចំណាាប់់អា�ម្មមណ៍ាពីកា�វិិវិឌឍនី�៍ប់សំ់អងគជាំនី�ជំាម្រាម្ម�វិិសំាម្មញ្ចាកា�ង 
តា�ល់ាកា�កមុ្ម�ជាា ឬសំាល់ាកតីស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។

 ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាជាាកស្ទែនីាងម្រាប់ម្ម�ល់ផ្សាត� ំនីងិច្ចងម្រាកងឯកសំា�
 

អំព�ីប់ប់កមុ្ម�ជាាម្រាប់ជាាធីបិ់ឡេតាយុបានីឡេម្រាច្ច�នីបំ់ផ្សា�តា។ ឯកសំា�ឡេនីៅ 
ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាម្មានីម្រាបាមំ្រាប់ឡេភ្នាទ្យុ។ ម្រាប់ឡេភ្នាទ្យុឯកសំា�ទី្យុមួ្មយ 
គី�ឯកសំា�ជាាម្រាកដ្ឋាសំសំនីាកឹស្ទែដ្ឋល់ម្មានីច្ចំនីនួីជាិតាមួ្មយល់ានីទំ្យុព័�។  

ម្រាប់ឡេភ្នាទ្យុឯកសំា�ទី្យុព�ី គី�ជាាប់ទ្យុសំម្មាាសំនីស៍្ទែដ្ឋល់ប់�គីគល់កិម្មជាឈម្មណាឌល់ 

ឯកសំា�កមុ្ម�ជាាច្ច��ឡេទ្យុៅឡេធីវ�សំម្មាាសំនីជ៍ាាមួ្មយជានី�ងឡេម្រាគីោ� នីងិអតាតីា 
កម្មមាភិ្នាបាល់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ ម្រាប់ឡេភ្នាទ្យុឯកសំា�ទី្យុបី់គី�ជាា��ប់ថ្មតាទ្យុាក់ទ្យុង 

ឡេទ្យុៅនីងឹសំម័្មយស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម។ ម្រាប់ឡេភ្នាទ្យុឯកសំា�ទី្យុបួ់នីគី�ជាាឯកសំា� 

ទ្យុាក់ទ្យុងឡេទ្យុៅនីងឹកា�ឡេធីវ�ស្ទែផ្សានីទី្យុ�ឡេណាតៅសំាកសំព នីងិទី្យុតាាំងសំម្មាាប់់ 

�ប់សំ់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិឯកសំា�ទី្យុម្រាបាំគី�ជាាស្ទែ��ភ្នាាពយនីតឯកសំា�

ស្ទែដ្ឋល់បានីផ្សាល់តិាឡេ��ងកា�ង�ប់ប់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិសំម័្មយឡេម្រាកោយម្មក

ឡេទ្យុៀតា។

 តាាម្ម�យៈកា�យិាល់យ័ពត័ាម៌្មានីសំាធីា�ណាៈ សំាធីា�ណាជានីអាច្ចនីងឹ 

សំម្រា�ាវិម្រាជាាវិឯកសំា�ទ្យុាងំឡេនី�បានី។ ឯកសំា��ា�ឡេទ្យុៀតា�ួម្មម្មានី៖ ម្រាប់វិតាត�ិ�ប់ 

កម្មមាភិ្នាបាល់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម ច្ចឡេម្មា�យសំា�ភ្នាាពកំណាតាឡ់េហ្វតា��ប់សំ់ប់ក� 

ទ្យុ��ឡេល់�ឡេឆាំា�យឆាំាងពត័ាម៌្មានីស្ទែដ្ឋល់បានីម្មកពកីា�សំម្មាាសំនីជ៍ាាមួ្មយអតាតីា 

កម្មមាភិ្នាបាល់ស្ទែ�ម�ម្រាកហ្វម្ម នីងិទិ្យុនីានីយ័គីនីានីឡិេទ្យុះសំប់ងាាញ៉ូព�ីឡេណាតៅសំាក 

សំព ទី្យុតាាំងគី�ក នីងិប់�ជានីយីដ្ឋឋានីម្រាប់ល់័យព�ជាសំាសំនី។៍

 កា�យិាល់័យព័តាម៌្មានីសំាធីា�ណាៈម្មានីទី្យុតាាំងឡេនីៅអគីា�ឡេល់�៦៦ 

ម្មហ្វាវិិថ្មីម្រាព�សំីហ្វនី� សំងៀាតា់ទ្យុឡេនីាបាសំាក់ �ណាឌច្ចំកា�ម្មនី 

�ាជាធីានីភី្នាាំឡេពញ៉ូ។ កា�យិាល់័យ�ប់សំ់ឡេយ�ងឡេប់�កជា�នីសំាធីា�ណា 

ជានីច្ចាប់់ពីនៃថ្មៃច្ចនីះដ្ឋល់់នៃថ្មៃសំ�ម្រាក ឡេពល់ម្រាពឹកពីឡេម្មេោង ៨៖០០ 

ដ្ឋល់់ឡេម្មេោង ១២៖០០ នីងិឡេពល់�ឡេសំៀល់ពីឡេម្មេោង ២៖០០ ដ្ឋល់ ់

ឡេម្មេោង ៥៖០០។ ម្រាប់សំនិីឡេប់�អសំឡ់េល់ោកអាកម្មានីច្ចម្មៃល់ ់ឬច្ចង់ឡេ�ៀប់ច្ចំ 

ម្រាពឹតាតិកា�ណ៍ាជាាម្រាកុម្មណាាមួ្មយ សំ�ម្មទ្យុាក់ទ្យុងប់�គីគល់ិក�ប់សំ់ឡេយ�ង 

សំូាង ច្ចិនីតា អាកសំម្រាម្មប់សំម្រាម្មួល់ តាាម្ម�យៈទ្យុ��សំពះឡេល់�៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ�ីស្ទែម្មេល់ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សំ�ម្មអ�គី�ណា!

ការ�ិល័យ

ព័ត�៌ៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

សាលម្រាកម្ំណំុមេរឿង០០២/០២
ដកស្រុ្ង់មេ�ញពតីឯកសារសដលបាៃផ្ត្សពវែផ្តាយជា 
សាធារណៈរប់្់សា�ក្តីសខរីម្រាកហ្វម

�រាេរដ ឋ វៀមត្តាត

៦១៥. លេនុៅកំ�ង��លេណ្ឌើរក�រនៃនុក�រស្រសា�វក្រជ្ឈ�វក្រ�វតីិ

សា�ស្រ្តសារី�សា់ខួនួុ អំកជ្ឈ�នុ�ញលេ�ោក Philip SHORT 

នុងិលេ�ោក David CHANDLER ពុ���នុរកលេ�ើញឯកសា�រ

ណ្ឌ�មួយខែ���ញ្ញាាក់�� លេខៀវ សា�ផ្សានុ ជ្ឈ�នុសួាត�ខែណ្ឌង

រ�សា ់លេឌ្ឍឿនុ ជ្ឈ�ក្រ�ធូ�នុមនុិ�រ ៨៧០ លេ�ើយ។ ក៏�ា�ខែនុ ីលេ�ោក  

Philip SHORT �នុខែ�ងួក្រ��់អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�� ខែផ្សាអក 

លេ�ើឯកសា�រនុ�នុ�ខែ��លេ�ោក�នុអ�នុ លេ�ោក «ម�នុ 

លេហិត�ផ្សា�ខែ��នុ��ឲ្យ�សានុំ�ិឋ�នុ» �នុ�� លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

«ម�នុតនួុ���សា�ខ�នុ»់ លេនុៅកំ�ងមនុិ�រលេនុោះលេក្រកោយពុ� លេឌ្ឍឿនុ 
ក្រតូវ�នុច��់ខួនួុ។ លេ�ោក David CHANDLER ក៏�នុ 

សានុំ�ិឋ�នុ�� លេខៀវ សា�ផ្សានុ ជ្ឈ�នុសួាត�ខែណ្ឌង លេឌ្ឍឿនុ។ លេ�ោះ�� 

ជ្ឈ�អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ���ួសាា��មូ់��ឋ�នុរ�សាអំ់កជ្ឈ�នុ�ញ 

កា�ងកា�ទ្យុាញ៉ូសំនីាដិ្ឋឋានីទ្យុាងំឡេនី� ស្ទែដ្ឋល់ជាាកា�សំកិ�ាស្រសា�វ 

ក្រជ្ឈ�វយា�ង�មអិតរ�សាអំ់កស្រសា�វក្រជ្ឈ�វ នុងិច�លេណ្ឌះ�ងឹពុ� 

កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូ�ិលេតយ�ក៏លេ�ោយ �ា�ខែនុអីងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុ 
អ�ចផ្សា�ុ�់មៃនុស់ា�ខ�នុល់េ�ៅលេ�ើ ក�រសា�ីនុខែ��លេនុះឡេ��យ  

លេនុៅលេពុ�ពុិ ច�រណ្ឌ�លេ�ៅឡេល់�ភ័្នាសាា�ត�ងលេផ្សា�ង លៗេ�ៀតខែ�� 
ម�នុលេនុៅច�លេពុោះម�ខអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ ��ក់�ងនុឹ ងម�ខង�រ

ជ្ឈ�ក់��ក់រ�សា់ លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេនុៅកំ�ងមនុិ� រ៨៧០។ 

៦១៦. ក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវជ្ឈ�ក់��ក់រ�សា ់លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេនុៅ 

កា�ងម្មនីះ�ី៨៧០ ខែ��ខ�សាខែ�ួកពុ� ក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវរ�សា ់

អំកខែ��ក្រគ�់ក្រគងមនុិ�រ៨៧០ ពុ�ម�នុឬអំកខែ����ួ�

កា�ស្ទែតាងតាាងំដ្ឋនៃទ្យុឡេទ្យុៀតាឡេនីៅស្ទែតាម្មានីភ្នាាពមិ្មនីច្ចូាសំល់់ាសំ។់ 

អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�នុសា�ុ�់ភ័ាសាា�ត�ងមួយច�នុនួុលេ�ៀត�� 
លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេចញ�ិខតិអនុ�ញ្ញាាតលេធូើើ��លេណ្ឌើរ (�ិខតិ 

លេ�ើរផ្សាួវូ) លេ�ៅឲ្យ�កមី�ភិា��ភូាមិភា�គខែ��ក្រគ�់ក្រគងលេ�ើ 
ក្រ�តភូិាមកលេធូើើ�សា�នុកិចនុុងិជ្ឈ��ូលេ�ៅ គឺច�ះហិតាលេ�ខ� 

ផ្សាងខែ�រ លេ�ើ�ិខតិអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�លេធូើើ��លេណ្ឌើរ���ងលេនុះ។  

ភ័ាសាា�ត�ង�ងា�ញ�� លេខៀវ សា�ផ្សានុ ��លេពុញម�ខង�រជ្ឈ�ក់ 
��ក់លេនុៅកំ�ងមនុិ�រ៨៧០ លេក្រកោយលេពុ�ខែ���ាង់ ក្រតូវ 
�នុច��់ខួនួុលេនុៅលេ�ើមឆ្នាំ�ំ�១៩៧៧ អ�ចលេ�ោយសា�រខែត 
��ត��ងគ�ត់លេ�ៅក�នុម់នុិ�រលេនុោះ ឬជ្ឈ�ខែផ្សាកំមួយនៃនុក�រ 

ទ្យុទ្យុលួ់��សំម្រាតូាវិឡេផ្សា�ងឡេទ្យុៀតាកា�ងនីាម្មជាាសំម្មាជាកិប់ក�ជាានី់

ខសុា។់ លេ�ោយសា�រខែតមិនុម�នុភ័ាសាី�ត�ងក្រគ�់ក្រគ�នុ�់�ក់ 
�ងនុងឹតនួុ��� រ�សាល់េខៀវ សា�ផ្សានុ លេនុៅកំ�ងមនុិ�រ៨៧០ អងា 
ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុអ�ចសានុំ�ិឋ�នុ�នុលេ��� គ�ត�់នុ��លេពុញ 

តនួុ���ជ្ឈ�ក្រ�ធូ�នុមនុិ�រ៨៧០ ឬគ�តក់្រគ�នុខ់ែតជ្ឈ� «កមី� 

ភិា���កឹនុ��» លេនុៅកំ�ងមនុិ�រលេនុះ�ចូ��ក���លេណ្ឌោះស្រសា�យ

�នុលេចោ�ក្រ�ក�នុខ់ែ�រឬយា�ងណ្ឌ�លេនុោះ។

  ៨.៣.៤.២. ការម្រាគប់់ម្រាគង�ណិ ជ ជកមី

៦១៧. លេនុៅខែខត��� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ គណ្ឌៈកមី�ធូិក�រ 

អចិនៃន្ត្រីនុយ៍ីនៃនុ �.ក.ក. �នុខែតងត��ង លេខៀវ សា�ផ្សានុ ឲ្យ�

��ួ�ខ�សាក្រតូវខែផ្សាកំ «ពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមីខ�ង�ញ្ញា �នុងិតនៃមួ» 

�ខែនុាមពុ�លេនុះលេ�ើម�ខង�រខែ��ម�នុស្រសា��់រ�សាគ់�តជ់្ឈ�

ឧ�នុ�យករ�ឋមន្ត្រីនុី�នុងិជ្ឈ�រ�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាងួក�រពុ�រជ្ឈ�តិ

លេនុោះ។ លេនុៅខែខម�នុ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ គណ្ឌៈកមី�ធូិក�រអ

ចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី�នុខែតងត��ង លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេ�ៅកំ�ងគណ្ឌៈ 
កមី�ធូកិ�រ��ួ��នុិ�ក«ពុនិុតិ�លេរៀ�ច��ញ្ញា ���នុញិខែ��

ក្រតវូ�ិញ» មកពុ�ក្រ�លេ�សាចនិុ រួមជ្ឈ�មួយសាម�ជ្ឈកិលេផ្សា�ង 

លេ�ៀតខែ��ម�នុ  លេអៀង សា�រ� , វនុ លេវាត នុិង លេឌ្ឍឿនុ លេក្រកោមក�រ 

(តពតីមេលខមៃុ)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 45



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

�កឹនុ��រ�ស់ា ក�យ ធូនួុ។ លេនុៅកំ�ងកិចកុ្រ�ជ្ឈ��គណ្ឌៈកមី�ធូកិ�រ 
អចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី�ខែ��លេនុោះ លេខៀវ សា�ផ្សានុ ក្រតូវ�នុខែតងត��ង 

ជ្ឈ�ក្រ�ធូ�នុគណ្ឌៈកមី�ធូកិ�រមួយ�ខែនុាមលេ�ៀតខែ���លេងើើត

លេ�ើងលេ�ើមប�ពុនិុតិ� «�ញ្ញាាធូនុ�គ�រ» រួមជ្ឈ�មួយនុងឹ ក�យ 

ធូួនុ, លេអៀង សា�រ� នុងិ លេឌ្ឍឿនុ។ 

៦១៨. លេនុៅលេពុ�លេ�ើកសាម័យក្រ�ជ្ឈ��សាភា�ត�ណ្ឌ�ងក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ  

លេនុៅនៃ�ៃ��១១ ��់នៃ�ៃ��១៣ ខែខលេមសា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦  «គណ្ឌៈ 

កម្មមាធីកិា�ពាណិាជាជកម្មម» ថ្មមមួី្មយម្រាតូាវិបានីប់ឡេងៀ�តាឡេ��ងឡេដ្ឋោយ

សាាិ តលេនុៅលេក្រកោមក�រក្រគ�់ក្រគងរ�សាខ់��កិ�រ�យ័ឧ�នុ�យក 

រ�ឋមន្ត្រីនុី� វនុ លេវាត ��ួ��នុិ�កខ�ងលេសា�ឋកិច ុរួមជ្ឈ�មួយ 
គណ្ឌៈកមី�ធូកិ�រច�នុនួុក្រ��លេផ្សា�ងលេ�ៀត។ គណ្ឌៈកមី�ធូកិ�រ 

លេនុះក្រតវូ�នុ�រយិ�យឡេនីៅកា�ងកំណាតាឡ់េហ្វតា�កិច្ចចម្រាប់ជា�គំីណាៈ 
កម្មមាធីកិា�អច្ចនិៃ�នីតយ៍��ជ្ឈ�គណ្ឌៈកមី�ធូកិ�រ « លេនុៅជ្ឈ��វញិ 

មនុិ�រ៨៧០» ខែ��លេធូើើលេ�ើងលេនុៅមួយសា�ុហិ�៍នុ�ិ�់ពុ�  

វា�នុ ់រតិ,ក្រពុុ� ខែញាម នុងិ «លេឈឿនុ» ក្រតវូ�នុខែតងត��ងជ្ឈ� 

សាម�ជ្ឈិក។ លេនុៅនៃ�ៃ��០៧ ខែខឧសាភា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ នុង  

សានួុ លេហិៅ ជ្ឈយ័ ក្រតវូ�នុផ្សា�ួសាព់ុ�គណ្ឌៈកមី�ធូិក��កសំកិម្មម 

មក «ក�នុក់��់ពុ�ណិ្ឌ ជ្ឈាកមី» ជ្ឈ�មួយ លេឌ្ឍឿនុ ខែ��ក្រតូវខែតង 

ត��ងជ្ឈ��លេណុ្ឌោះអ�សានុឲំ្យ�មកជ្ឈួយគណ្ឌៈកមី�ធូិក�រ

លេនុះរយៈលេពុ���ខែខ�ខែនុាមលេ�ើភា�រកិចរុ�ស់ាគ�ត់លេនុៅ

មនុិ�រ៨៧០។ រ�យក�រណ៍្ឌខែ��ម�នុលេនុៅច�លេពុោះម�ខ 

អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�ញ្ញាាក់�� ក្រតមឹច�ងខែខត��� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ 

ខែខ��ណុ្ឌ�ញរ�យក�រណ៍្ឌរ�សា់គណ្ឌៈកមី�ធូិក�រ

ពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី �នុផ្សា�ួសា�ូុ់រពុ� លេឌ្ឍឿនុ លេ�ៅ លេខៀវ សា�ផ្សានុ វញិ។ 

៦១៩. លេខៀវ សា�ផ្សានុ ��ួ�សាា��់��ជ្ឈ�ខែផ្សាកំមួយនៃនុ

ក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវរ�សា់គ�ត់លេនុៅកំ�ងមនុិ�រ៨៧០ 

គ�ត់លេធូើើ��នុ�ក់��នុងជ្ឈ�មួយក្រកសាួងនុ�នុ�នៃនុកមុ�ជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធូ�ិលេតយ� នុងិក្រកសាងួរ�សាក់្រ�លេ�សា�នៃ�លេ�ៀត

ជ្ឈ�លេក្រចើនុ លេ�ើមប�នុ��ចូ���នុញិខែ��គណ្ឌៈកមី�ធូិក�រអ

ចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី�នុអនុ�ម័ត នុងិសាក្រមួ���់ក�រខែ�ងខែចក

សាមា�រនុិងផ្សា�ិតផ្សា�លេ�ៅត�មក�ណុ្ឌ�ភូាមិភា�គ។ 

ក�រជ្ឈ�នុភ់ា�រកិចគុ�ំយា�ងចប�ស់ាខែ��លេនុះជ្ឈ�មួយនុងិ

ក�រ��ួ�ខ�សាក្រតវូលេ�ើម�ខ�នៃ�លេ�ៀត �ខែនុាមពុ�លេ�ើភា�ពុ

មិនុចប�ស់ា��ស់ានៃនុរ�ឋ��ខែផ្សាកំកិចកុ�រនុលេយោ�យ

រ�សា់កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ� លេធូើើឲ្យ�អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

មិនុអ�ច�ងា�ញឲ្យ��នុជ្ឈ�ក់��ក់អ�ពុ�ម�ខត�ខែណ្ឌង

���ងអសា់ខែ�� លេខៀវ សា�ផ្សានុ ក្រតូវ��ួ�ខ�សាក្រតូវ

លេនុោះលេ�។ លេ�ោះជ្ឈ�យា�ងលេនុះកុ�ភ័ាសាា�ត�ងជ្ឈ�ឯកសា�រ

នុ�សាម័យក��លេនុោះ �នុ�ងា�ញ�� លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

ម�នុតួនុ���យា�ងសា�ខ�នុល់េនុៅកំ�ងក�រក្រតួតពុិនុតិ�លេ�ើ

កិចកុ�រពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមីនៃនុរ��កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ�។ 

ឧ��ហិរណ៍្ឌ គណ្ឌៈកមី�ធូកិ�រពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី ជ្ឈ�ញឹកញ��់

�នុលេសាំើសា��លេសាចកុ�ខែណ្ឌនុ��ពុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេ�ើ�ញ្ញាា

ពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមីលេហិើយរ�យក�រណ៍្ឌគណ្ឌៈកមី�ធូិក�រលេនុះ 

នុងិឯងសា�រពុ�ក់ពុ័នុធនុងឹពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមីលេផ្សា�ងលេ�ៀតក្រតូវ

�នុលេផ្សាើើជ្ឈូនុ ចមួងជ្ឈូនុឬ ក្រតូវ�នុអះអ�ង��ក្រ�គ�់ជ្ឈូនុ 

លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេនុៅចលេនុោួះពុ�ខែខត��� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ �� ់

ខែខធូំូ ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ ខែ��រួមម�នុរ�យក�រណ៍្ឌនៃនុក�រ 
ពុភិា�ក��ជ្ឈ�មួយគណ្ឌៈក្រ�តភូិាពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី�រលេ�សា នុងិ 

��នុ�ក់��នុងលេផ្សា�ងលេ�ៀត��ក់�ិនុពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមីអនុរីជ្ឈ�ត ិ 

រ�យក�រណ៍្ឌសាុ�ពុ��រមិ�ណ្ឌស្រសូាវអងើរខែ���ញ្ញាូនុលេ�ៅ

��ួ�ងរ�ឋពុ��ណុ្ឌ�ភូាមិភា�គនុ�នុ� នុងិរ�យក�រណ៍្ឌ 

សាុ�ពុ�ក�រនុ��លេចញស្រសូាវអងើរ នុងិ��នុញិលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត 

សា�លេណ្ឌើរសា���ិញ��នុញិនុងិសាមា�រពុ�ក្រកសាួងនុ�នុ� នុងិ

�ញ្ញា �សាមា�រនុ��ចូ�ពុ�ក្រ�លេ�សាចិនុ រ�យក�រណ៍្ឌសាុ�ពុ�

ក�រលេក្រ�ើក្រ�សា់ឥណ្ឌ��នុរ�សា់ចិនុពុ�សា�ណ្ឌ�ក់កមុ�ជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ�នុងិសា�រលេផ្សាើើលេ�ៅមករវ�ងក្រកុមហិុ�នុ-

FORTRA នុងិ ក្រកុមហិុ�នុ Ren Fung។

៦២០. លេ�ោះ��ជ្ឈ�ម�នុភា�ពុចប�សា�់�សា�់� លេខៀវ សា�ផ្សានុ  

មិនុម�នុតនួុ���ណ្ឌ�មួយលេនុៅកំ�ងគណ្ឌៈរ�ឋមន្ត្រីនុី�ពុ�ក់ពុន័ុ ធ

នុងឹពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមីឬ ពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមីអនុរីជ្ឈ�តិ លេនុៅកំ�ងរ��

កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ�ក៏លេ�ោយរ�ឋមន្ត្រីនុី�ពុ�ក់ពុ័នុធនុងិ

វិសា័យលេនុះក្រតូវ�នុលេផ្សាើើជ្ឈូនុជ្ឈ�សា�ខ�នុល់េ�ៅ លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

លេហិើយឧ�នុ�យករ�ឋមន្ត្រីនុី���ួ��នុិ�កខ�ងលេសា�ឋកិចុ

គឺ វនុ ខែវាត ជ្ឈ�ញឹកញ��់ក្រតូវ�នុចមួងជ្ឈូនុលេនុៅកំ�ង

រ�យក�រណ៍្ឌកំ�ងនុ�មជ្ឈ�អំក��ួ���ពុ�រ�នុ�ិ�់ពុ�  
លេខៀវ សា�ផ្សានុ។ លេនុៅកំ�ងឯកសា�រខែ���នុ��ក់លេនុៅច�លេពុោះ 
ម�ខអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ��ក់�ិនុ�ញ្ញាាពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី ម�នុ 

ឯសា�រតិចតួច�ា�លេណ្ឌ ះោះខែ���ញ្ញាាក់�� វនុ លេវាត គឺជ្ឈ� 

អំក��ួ�ឯកសា�រខែតមំ�ក់ឯង �ចូជ្ឈ�ករណ្ឌ���មិនុម�នុ

46 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

លេផ្សាើើជ្ឈូនុ លេខៀវ សា�ផ្សានុ ជ្ឈ�លេ�ើមលេនុោះ។ �នុ�ិ�់ពុ� វនុ លេវាត  

ក្រតូវ�នុច��់ខួនួុលេនុៅច�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

លេនុៅ�នុី��ួ��ិខិតនុិងរ�យក�រណ៍្ឌសាុ�ពុ��ញ្ញាា

ពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀត លេខៀវ សា�ផ្សានុ ក៏�នុ 

លេ�ៅលេមើ���ួ�ងរ�ឋជ្ឈ�មួយ វា�នុ ់រតិ ខែ��លេនុៅ��លេនុោះ 

លេខៀវ សា�ផ្សានុ �នុពុិនុតិ�ផ្សា�ិតផ្សា�ខែ��ក្រតូវ�នុ

នុ��លេចញ នុិងក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈ�មួយកមីករនុិងកមី�ភិា��

ពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី លេ�ោយ�លេក្រងៀនុពួុកលេគអ�ពុ�ភា�ពុជ្ឈ�អំក�កឹនុ�� 

លេគោ�ក�រណ៍្ឌ នុងិសា��ធូម៌ នុងិក�រលេ�ើោ�លេ�ោសា  

«ពុួកខែ��ខា�ិលេធូើើក�រ» ��ជ្ឈ�ខ�ី�ងរ�សា់�ក�។ 

៦២១. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេជ្ឈឿជ្ឈ�ក់�� លេខៀវ សា�ផ្សានុ �នុ

អនុ�វតនីុកិ៍ចកុ�រពុនិុតិ��ស៏ា�ខ�នុ ់�លូេចះំលេហិើយគ�ត�់នុ 

��ួ�ពុ័តម៌�នុលេពុញលេ�ញ អ�ពុ��ញ្ញាាពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី នុងិ 

ក�រនុ��លេចញនុ��ច�ូរ�សាក់្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូ�ិលេតយ�  
���ងកំ�ងស្រសាុកនុងិអនុរីជ្ឈ�តិ លេនុៅចលេនុោួះពុ�ខែខត��� 

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ ��់លេ�ើមឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩។ 

៨.៣.៤.៣. ការទទលួខុ្ម្រាតូវមេ�កាពុងម្រាក្ួងការប់រមេទ្

៦២២. ��ក���លេណ្ឌោះស្រសា�យ�នុ�ងា�ញអ�ពុ�ក�ណ្ឌតល់េហិត�

សា�ុ�់ចលេមួើយ ��ង នុរនិុ ិខែ���ញ្ញាាក់��ម�នុ«ភ័ាសាា�ត�ង

�� លេនុៅលេពុ� លេអៀង សា�រ� លេនុៅលេក្រកៅក្រ�លេ�សា លេខៀវ សា�

ផ្សានុ ��ួ�ខ�សាក្រតូវលេ�ើក្រកសាងួក�រ�រលេ�សា»។ សា�ក��

�នុលេឆ្នាំួើយក្រ��់អំកលេសា�ើ�អលេងើតរ�សា់ ក.សា.ច.សា. 

��«លេពុ�ខែ�� លេអៀង សា�រ� មិនុលេនុៅ លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

គ�ត់មក��ួ�ខ�សាក្រតូវ មក��ួ�ពុ�រ�ង ត�មខើ��ច��

ក្រ�ខែហិ�ជ្ឈ� វនុ លេវាត មកពុ�រ�ងខែ�រ អតម់�នុ��ំក់�កឹនុ��

ណ្ឌ�មួយជ្ឈ�នុសួាលេ� លេក្រកៅពុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ នុងិ វនុ លេវាត។ 

កម្មមក�ឡេនីៅកំពង់ស្ទែផ្សាម្រាព�សំីហ្វនី� កំព�ងឡេផ្សាះ�ធី�ងឡេម្រាប់ងឡេច្ចញ៉ូ 
ពីកបាេល់់ ឡេនីៅកា�ង�ប់ប់កមុ្ម�ជាាម្រាប់ជាាធីិប់ឡេតាយុ។ 

 
ថ្មតាឡេនីៅស្ទែ�សំីហ្វា ឆាំាាំ១៩៧៨។ 
(ហ្វគ�នីណាា ប់�យស្រ្តសំតម្ម/ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

៦២៣. សា�ក���នុអះអ�ងមុងលេហិើយមុងលេ�ៀតលេនុៅកំ�ង

សាវនុ�ក�រ�� «លេពុ�ខះួ លេខៀវ សា�ផ្សានុ មក» ក្រកសួាងក�រ 

�រលេ�សាកំ�ងនុ�មជ្ឈ� «ក្រ�ធូ�នុសាុ���» ជ្ឈ�អំកជ្ឈ�នុសួា លេអៀង 

សា�រ� �ា�ខែនុមិីនុ�នុផ្សា�់ុពុត័ម៌�នុអើ��ខែនុាមកលេ�ៀតលេ�ើយ។ 

អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះកតស់ាមា���់� លេ�ោះ��ជ្ឈ�អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

យ�ល់េ�ើញ�� ��ង នុរនិុ ិ ជ្ឈ�សាក��ខែ��អ�ចលេជ្ឈឿជ្ឈ�ក់

�នុជ្ឈ��ូលេ�ៅកុ� លេក្រកៅពុ�ច�ណ្ឌ�ចខែ���� លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេ�ៅ

ក្រកសួាងក�រ�រលេ�សាលេនុៅលេពុ�អវតមី�នុ លេអៀង សា�រ� 

�ា�ខែនុអីងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុម�នុភ័ាសាា�ត�ងលេនុៅច�លេពុោះម�ខ

�ខែនុាមលេ�ៀតខែ��គ��ក្រ���់អ�ណ្ឌះអ�ណ្ឌ�ងរ�ស់ា

សា�ក��លេនុះលេ�ើយ។ សា�ក�� សា���ត �នុ ក៏�នុលេ�ើញ 

លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេនុៅក្រកសាួងក�រ�រលេ�សាខែ�រ លេនុៅលេពុ�

ខែ�� លេអៀង សា�រ� អវតមី�នុ លេ�ោយ លេខៀវ សា�ផ្សានុ �នុ

ពុភិា�ក��អ�ពុ�សា���ក្រតយនុលីេហិោះនុងិ�នុ�កឹនុ��ក�រក្រ�ជ្ឈ��

អ�ពុ�ជ្ឈនុ�រលេ�សា។ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុចប�សា់�� លេតើក�រ 

ក្រ�ជ្ឈ��ខែ��លេនុះលេធូើើលេ�ើងលេ�ៅត�មម�ខង�រផ្សាួូវក�រ ឬលេក្រកៅ 
ផ្សាួូវក�រលេនុៅកំ�ងក្រកសាងួលេនុោះលេ�។ សា�ក�� សាងួ សា��លេគឿនុ 

 
ក៏�នុជ្ឈួ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ ពុ�រ�ងខែ�រលេនុៅក្រកសាួងក�រ 

�រលេ�សា លេ�ោយពុកួគ�ត�់��ងពុ�រនុ�ក់�នុពុភិា�ក��អ�ពុ� 

រលេ�ៀ�លេរៀ�ច�លេសាចកុ�ក្រពុ�ងអតា��សា�រពុត័ម៌�នុមួយ។ 

អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសាូមរមឹួកអ�ពុ�ក�ររក��ក�រសាមៃ�ត ់

�ូលេ�ៅនៃនុក�រក្រគ�់ក្រគងនុលេយោ�យរ�ស់ាកមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ� 
ធូិ�លេតយ� នុងិអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ��ួ�សាា��់ពុ���ធភា�ពុ

ខែ���� ត�មពុិត លេខៀវ សា�ផ្សានុ អ�ចជ្ឈួយ��់ខែផ្សាកំ

លេផ្សា�ងៗនៃនុក�រក្រគ�់ក្រគងរ�ឋ�ភិា��លេ�ៅត�មលេពុ�លេវ��

ជ្ឈ�ក់ខែសាងុ ខែ��ជ្ឈ�ខែផ្សាកំមួយនៃនុម�ខង�រ�នុ�ិ�់�នុ��

រ�សាគ់�ត។់ ក្រតង់ច�ណ្ឌ�ចលេនុះអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�នុរកលេ�ើញ 

រួចលេហិើយ�� គ�ត�់នុ��លេពុញម�ខង�រ�នុ�ិ�់�នុ��មួយ 

ច�នុនួុលេក្រកៅពុ�ត�ខែណ្ឌងផ្សាួូវក�ររ�ស់ាគ�ត។់ �ា�ខែនុភ័ីាសាា�ត�ង

ម�នុភា�ពុមិនុចប�ស់ា��ក់�ងនុងិក�រលេចោ�ក្រ�ក�នុព់ុ�ក�រ 

��ួ�ខ�សាក្រតវូរ�សា ់លេខៀវ សា�ផ្សានុ កំ�ងនុ�មជ្ឈ�រ�ឋមន្ត្រីនុី�

ក្រកសាួងក�រ�រលេ�សា ខែ��មិនុអ�ចឲ្យ�អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

សាលេក្រមច�� លេនុៅលេពុ�អវតមី�នុ លេអៀង សា�រ� នុងិលេក្រកៅពុ�

ក�រជ្ឈយួ�លេណុ្ឌោះអ�សានុ�ំនុីចិ�នុីចួនុងិមុងមើ��លេនុោះ  

លេខៀវ សា�ផ្សានុ ក្រតូវ��ួ�ខ�សាក្រតូវលេ�ើក្រកសួាងក�រ�រលេ�សា

លេនុោះ�នុលេ�។ 

៨.៤ មេ្�កីត្ី មេងបំ់ពត្ី ំអាងមេហ្វតុ

៦២៤. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះរកលេ�ើញ�� វតមី�នុ�យូ៏ររ�សា់ 

លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេនុៅកំ�ងមជ្ឈឈ�ឋ�នុនុលេយោ�យរ�សា់

កមុ�ជ្ឈ� �នុលេធូើើឲ្យ�ច�នុ�តសាុលូេនុះម�នុភា�ពុស្រសា�ចប��់  
ខែ��លេក្រកោយមកក្រតូវ�នុ�ងា�ញខួនួុ��ជ្ឈ� �.ក.ក.។ 

�នុ�ិ�់ពុ�ជ័្ឈយជ្ឈមំះរ�សាក់ង�័ពុរ�លេ�ោះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�

លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខលេមសា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ លេខៀវ សា�ផ្សានុ �នុ

�នុលីេ�ើរតួនុ���ជ្ឈ�ម�ខម�ត់សា�ធូ�រណ្ឌៈរ�ស់ាកមុ�ជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ� ខែ�����ូងលេ�ើ យ គឺជ្ឈ�ឧ�នុ�យក

រ�ឋមន្ត្រីនុី�រ�សារ់�ជ្ឈរ�ឋ�ភិា���ក្រង�ួ�ក្រងមួជ្ឈ�តកិមុ�ជ្ឈ�  
លេហិើយច��់ត��ងពុ�លេ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៦ គ�ត់�នុកួ�យជ្ឈ� 

ក្រ�ធូ�នុគណ្ឌៈក្រ�ធូ�នុរ�ឋ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ក�រ��ួ� 

ខ�សាក្រតូវរ�សា់ លេខៀវ សា�ផ្សានុ គឺ ម�នុក្រតឹ មខែត��នុ�ក់��នុង 

ក�រ�ូត ក�រលេចញលេសាចកុ�ខែ�ងួក�រណ៍្ឌកំ�ងនុ�មកមុ�ជ្ឈ�
 

ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ� នុងិក�រគ��ក្រ���់ម�គ៌� �.ក.ក.។  

លេ�ោះជ្ឈ�យា�ងលេនុះកុ� លេក្រកៅពុ�តួនុ���ជ្ឈ�ក្រ�ម�ខរ�ឋខែ�� 

ម�នុក្រតឹមខែតលេឈោីះលេនុោះ ម�នុភ័ាសាា�ត�ង�ងា�ញ�� 

ក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវកំ�ងម�ខង�ររ�សា់ លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

�នុពុក្រង�ករហិតូ��់ក្រ�ត�ិតីកិ�រសា�ខ�នុ់ៗ រ�សា�់ក�

នុិងរ�ឋ រួម���ង ក�រម្រាតាួតាពិនីតិាុឡេម្ម�ល់ឡេទ្យុៅឡេល់�ការង�រ

ពុ�ណិ្ឌជ្ឈាកមី នុងិក�រនុ��លេចញនុ��ចូ�រ�ស់ាក្រ�លេ�សា

ចនិុ នុងិក�រ�កឹនុ��វគាលេរៀនុសាកូ្រតនុងិអ�់រ�នុលេយោ�យ។ 

លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ោយមិនុគិតពុ�អ�ណ្ឌៈអ�ណ្ឌ�ងរ�សា់គ�ត ់

ខែ����គ�តមិ់នុ�នុលេក្រ�ើក្រ�សាត់នួុ���ណ្ឌ�មួយលេនុៅកំ�ង

គណ្ឌៈកមី�ធូិក�រមជ្ឈឈិម�ក��ា�លេណ្ឌ ះោះលេ� �ា�ខែនុ ីលេខៀវ 

សា�ផ្សានុ ខែ�ម���ងសាាិតលេនុៅកំ�ងតួនុ���មួយខែ��ម�នុ

ភា�ពុលេ�ចលេធូោួខ�ួ�ងលេនុៅកំ�ង�ក� លេ�ោយសា�រខែតវតមី�នុ

រ�សា់គ�ត់លេនុៅឯកិចកុ្រ�ជ្ឈ��គណ្ឌៈកមី�ធូិក�រអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី

ខែ��ពុភិា�ក��ពុ��ញ្ញាាសា�ខ�នុ់ៗ  លេហិើយលេសាចកុ�សាលេក្រមច

សា�ខ�នុ់ៗ ក្រតូវ�នុលេធូើើលេ�ើងកំ�ងកិចកុ្រ�ជ្ឈ��លេនុោះ។
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

 ៩  ��ប់់ជា�រ�ៃ ៖ ឧម្រាកដិ ឋកមី
 

៩.១. ឧម្រាកដិ ឋកមមី្រាប់ឆ្នាំងំៃងឹមៃុ្្សជាតិ

៩.១.១. ការមេ�វែើមៃុ្្សឃាត

៦២៥. ��ក់�ិនុសា�ណ្ឌ�� លេរឿង ០០២/០២ ��ក���លេណ្ឌោះ 

ស្រសា�យលេចោ�ក្រ�ក�នុជ់្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�ពុ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ង

មនុ�សា�ជ្ឈ�តិត�មរយៈក�រលេធូើើមនុ�សា���តលេនុៅកំ�ង

ក�រ�ឋ�នុក�រង�រសា�ងសាង់���នុក់្រតពុ��ង� ីក�រ�ឋ�នុ

ក�រង�រ���នុ ់១មករ� នុងិក�រ�ឋ�នុសា�ងសាង់ក្រពុ��នុ 

យនុលីេហិោះលេយោធូ�ក�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង មនុិ�រ�នុីសិា�ខ សា-២១ 

មនុិ�រសានុីសិា�ខក្រត��ងត�ច�នុ ់មនុិ�រសានុតសិា�ខអូរខែនុ�ង 

នុងិមនុិ�រសានុីសិា�ខភាំ�លេក្រកោ� នុងិលេនុៅកំ�ងក្រកខណ្ឌឌនៃនុ

ក�រក្រ�ក្រពុឹតីិច�លេពុោះពុ��ធសា�សានុកិ ជ្ឈនុជ្ឈ�តិច�ម នុងិ

ជ្ឈនុជ្ឈ�តលិេវៀតណ្ឌ�ម។ 

៦២៦. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�នុសាលេក្រមចពុ�ម�នុរួចមក 

លេហិើយ�� ក�រលេធូើើមនុ�សា���តក្រតូវ�នុ��ួ�សាា��់ 

ជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈ�តិ លេក្រកោមចប��់

��លេនុៀម�មួ��់អនុរីជ្ឈ�តិ ក្រតឹមឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ ភា�គ� 

នុ�នុ�នៃនុសា�ណ្ឌ�� លេរឿងលេនុះ មិនុ�នុជ្ឈ���សា់អ�ពុ�អតាិភា�ពុ 

នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ង

មនុ�សា�ជ្ឈ�ត ិគិតក្រតមឹឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦លេនុោះលេ�។

៦២៧. ធូ�ត�ផ្សា��សាត��នុ�ម័តនៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត 

រួមម�នុអ�លេពុើសាកមីឬអសាកមី រ�សា់ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�ឬ

រ�សា់ជ្ឈនុណ្ឌ�មំ�ក់ឬលេក្រចើនុនុ�ក់ ខែ��ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�

ជ្ឈ�អំក��ួ�ខ�សាក្រតូវក្រពុហិ�ីណ្ឌឌច�លេពុោះអ�លេពុើសាកមី 

ឬអសាកមីខែ���ណុ្ឌ��ឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសា�ួ�់។ អ�លេពុើ 

សាកមី ឬ អសាកមីក្រតូវខែត�នុរួមច�ខែណ្ឌកយា�ងពុិត 

ក្រ�ក�កំ�ងក�រលេធូើើឲ្យ��ត់�ង់ជ្ឈ�វិតជ្ឈនុរងលេក្រគោះ។  
អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា������ូងកត់សាមា��់�� មិនុម�នុ 

ភ្នាាគីីណាាមួ្មយជាទំ្យុាសំឡ់េទ្យុៅនីងឹច្ចំណា�ច្ចស្ទែដ្ឋល់ថ្មាកា�ម្រាប់ម្រាពឹតាត

ក�រលេធូើើមនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹ

មនុ�សា�ជ្ឈ�តតិ�មរយៈអ�លេពុើអកមី ខែ���លេងើើត�នុជ្ឈ� 

ខែផ្សាំកមួយនៃនុចប��់��លេនុៀម�មួ��់អនុរីជ្ឈ�តិគិតក្រតឹម 

១៩៧៥ លេនុោះលេ�ើយ។ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេនុះធូ�ួ�់�នុយក 

លេគោ�ក�រណ៍្ឌ�ូលេ�ៅខែ��ត���ក�រមិនុអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីនុ�នុ� 

យកលេ�ៅអនុ�វតយីា�ងសា��សាងើ�ក់គ�ំ ខែ����  «��ឧក្រកិ�ឋ 

មួ្មយអាច្ចម្រាប់ម្រាពឹតាតឡេ��យឡេដ្ឋោយអំឡេព�អកម្មម ស្ទែដ្ឋល់នីាំឲ្យុ 

ម�នុពុិ រ��ធ កំ�ងសាា�នុភា�ពុខែ��ម�នុក�តពុើកិចកុំ�ងក�រ
 

ច�តវ់ធិូ�នុក�រ»។ លេ�ោះ��ជ្ឈ� លេសាចកុ�សាលេងើតលេនុះលេធូើើលេ�ើង 

លេនុៅកំ�ង�រ�ិ�នៃនុក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវក្រពុហិ�ីណ្ឌឌជ្ឈ���គា� 
ក៏ឡេដ្ឋោយ ប់េ�ស្ទែនីតអងគជានំី�ជំាម្រាម្ម�យល់ឡ់េឃ្មុំ�ញ៉ូថ្មា ឡេគីោល់កា�ណ៍ា 

�ូលេ�ៅខែ��ច���ច់ក្រតូវ�នុក�តពុើកិចុកំ�ងក�រច�ត ់
វិធូ�នុក�រ អនុ�វត�ីនុច�លេពុោះអ�លេពុើអសាកមី���ងអសា់

ខែ��នុ��ឲ្យ�ម�នុពុិរ��ធ។ លេហិត��លូេចះំអ�លេពុើអកមីនុងឹម�នុ

ពុិរ��ធខែតកំ�ងសាា�នុភា�ពុខែ��ម�នុក�តពុើកិចកំុ�ងក�រ

ច�តវ់ិធូ�នុក�រខែត�ា�លេណ្ឌ ះោះ។

៦២៨. ធូ�ត�ផ្សា��នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តអ�ចក្រតូវ�នុ

��លេពុញ លេ�ោះ��ជ្ឈ�សា�កសាពុរ�សា់ជ្ឈនុរងលេក្រគោះក្រតូវ

�នុរកលេ�ើញឬ មិនុក្រតូវ�នុរកលេ�ើញ។ អងាលេហិត�

នៃនុក�រ�ត់�ង់ជ្ឈ�វិតរ�សា់ជ្ឈនុរងលេក្រគោះអ�ចក្រតូវ

�នុសានុំ�ិឋ�នុត�មរយៈភ័ាសាា�ត�ងខែ���នុ�ងា�ញ

���ងអសា។់ អវីស្ទែដ្ឋ�តក្រមូវឲ្យ�លេធូើើ ក�រសានុំិ�ឋ�នីពភ័ី្នាសំា�ត�ង 

លេនុោះគឺក�រ��ក់��ញលេសាចកុ�សានុំ�ិឋ�នុ�ស៏ាមលេហិត�ផ្សា�

ខែតមួយគត់ខែ���� ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសា�ួ�់លេ�ោយសា�រ

អ�លេពុើសាកមី ឬអសាកមីរ�សា់ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ� ឬរ�សា់

ជ្ឈនុណ្ឌ�មំ�ក់ឬលេក្រចើនុនុ�ក់ ខែ��ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�ជ្ឈ�អំក 

��ួ�ខ�សាក្រតវូក្រពុហិ�ីណ្ឌឌច�លេពុោះអ�លេពុើលេនុោះ។ ពុរិ��ធភា�ពុ 

ពុ�ក�រលេធូើើមនុ�សា���តពុ��ក្រតូវ�នុ�កលេចញលេ�ោយសា�រ 

ខែតពុ��អ�ចក�ណ្ឌត់ច�នុនួុមនុ�សា�សា�ួ�់សារ�� ឬពុ��អ�ច

ក�ណ្ឌត់អតសីាញ្ញាាណ្ឌរ�ស់ាច�រ�ផ្សាះាល់់ នីងិជានី�ងឡេម្រាគីោ� 

ឡេទ្យុៅតាាម្មក�ណីាមួ្មយៗបានីឡេ��យ។ ឡេដ្ឋ�ម្មូីម្មានីកា� 

សំនីាដិ្ឋឋានីរួមខែ����ក�រសាមួ��់�នុលេកើតលេ�ើងឲ្យ�ហិសួា 

ពុ�វិមតិសាង�័យលេនុោះ លេហិត�ក�រណ៍្ឌជ្ឈ�ក់��ក់នៃនុក�រ 

សំម្មាាប់់ម្មនី�សំ�ម្រាតាូវិស្ទែតាប់ងាាញ៉ូឲ្យុហ្វសួំពវីិមិ្មតាសិំង�យ័។ 

៦២៩. សាហិក្រពុះរ�ជ្ឈអ�ជ្ឈើ�លេ�ើកលេ�ើង�� ក�រលេធូើើ

អត�ី�តរ�ស់ា��គា�មំ�ក់អ�ចក្រតូវ�នុច�ត់��ក��

ជ្ឈ�ក�រលេធូើើមនុ�សា���ត លេនុៅលេពុ�ខែ��អ�លេពុើសាកមី ឬ  

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 49



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

អសាកមីរ�សាច់�រ�  « បានីនុ��ឲ្យ�ជានី�ងឡេម្រាគីោ�ឡេធីវ�សំកម្មមភ្នាាព» 

ខែ���នុ�ណុ្ឌ��ឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសា�ួ�់»។ អងាជ្ឈ�នុ�� 

ជ្ឈក្រមះនុងឹ�ញ្ញាក់�� លេតើក�រលេធូើើអត�ី�តរ�ស់ា��គា�មំ�ក់

អ�ចជ្ឈ�ក�រលេធូើើមនុ�សា���ត�នុខែ�រឬលេ� លេ�ោយសា�រខែត

�ញ្ញាាលេនុះលេកើតលេ�ើងលេ�ោយខែផ្សាអកលេ�ើអងាលេហិត�នុ�នុ�នៃនុ

លេរឿងកុ� នុងិច�លេពុោះករណ្ឌ��� លេហិត�ក�រណ៍្ឌនុ�នុ�នៃនុក�រ

លេធូើើអត�ី�តក្រតវូ�នុអះអ�ង�� ជ្ឈ�ក�រលេធូើើមនុ�សា���ត

លេនុៅកំ�ង��ក���លេណ្ឌោះស្រសា�យ។ 

៦៣០. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះធូ�ួ�់�នុសាលេក្រមច�� ធូ�ត�ផ្សា��

អតលីេនុោម័តនៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត តក្រមូវឲ្យ�ម�នុក�រ 

�ងា�ញភ័ាសាា�ត�ងអ�ពុ�លេចតនុ�ជ្ឈ��់លេចោ�ឬរ�សាជ់្ឈនុណ្ឌ�

មំ�ក់ឬលេក្រចើនុនុ�ក់ ខែ��ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�ជ្ឈ�អំក��ួ�ខ�សា 

ក្រតូវក្រពុហិ�ីណ្ឌឌច�លេពុោះក�រសាមួ��់ ឬក�រ�ងើឲ្យ�ម�នុ

ពុ�សានុកមីលេ�ើរូ�ក�រធូៃនុធ់ូៃរ លេ�ោយម�នុលេហិត�ផ្សា�

សាមស្រសា�ខែ��នុ��ឲ្យ��ងឹ�� អ�លេពុើសាកមីឬអសាកមីលេនុោះ  

អ�ចលេធូើើឲ្យ�ម�នុក�រ�ត�់ង់ជ្ឈ�វតិមនុ�សា�។ យ�តីសិា�ស្រ្តសា ុ

�នុ�ញ្ញាាក់ចប�សា់�� ក�រលេធូើើមនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ�

ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងមនុ�សា�ជ្ឈ�ត ិមិនុក្រតូវឲ្យ�ម�នុក�រគិត 

��កជ្ឈ�ម�នុលេនុោះលេ�ើយ។

៦៣១. លេនុៅកំ�ងក�រ��លិេសាធូក�រជ្ឈ���ស់ា លេ�ៅនុងឹក�រ 
ក�ណ្ឌតន់ុយិមនុយ័នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តរ�សាអ់ងាជ្ឈ�នុ�� 

ជ្ឈក្រមះសា������ូងលេនុៅកំ�ងសា�ណ្ឌ�� លេរឿង០០២/០១ អងា

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពូុ��នុសានុំ�ិឋ�នុ��ធូ�ត�ផ្សា��

អតលីេនុោម័តនៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមី 

ក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈ�ត ិខែ��អតាភិា�ពុកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥  
«ក្រតូវខែតក�ណ្ឌត់នុយិមនុយ័ឲ្យ�ម�នុ�កខណ្ឌៈ�ូ��យ 

តមេ�មេលខមេម្រាកាយ

កមីករលេនុៅលេរោងចក្រកលេនុៅកំ�ងរ��កមុ�ជ្ឈ�
 

ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ� លេកៀ�សាមួ�គលេ�ើមប�នុ��លេចញលេ�ៅ 
�រលេ�សា�តលេនុៅខែខសា�ហិ� ឆ្នាំំ��១៩៧៨។  
(ហិា�នុណ្ឌ� �ឺ យស្រ្តសាមី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

(Largo sensu) លេ�ើមប�រួម�ញូុ្ញ�នុវូលេចតនុ�លេ�ោយ 
ក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) ផ្សាងខែ�រ» នុងិ�នុ

��ួ�យកនុយិមនុយ័�ចូខ�ងលេក្រកោមលេនុះ៖

 ក�រក�ណ្ឌត់នុយិមនុយ័ ខែ��ជ្ឈ��កខណ្ឌៈ�លេចកុ- 

លេ�សាលេ�ើលេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventualis)  

ម�នុ�ចូតលេ�ៅ៖ ក្រ�សានិុលេ�ើច�រ��ងា�ញពុ�អ�ក�បកិរយិ� 

ខែ���ងើឲ្យ��ត់�ង់ជ្ឈ�វិតមនុ�សា� ច�រ�ម�នុលេចតនុ� 

សាមួ��់លេ�ោយសា�រខែតច�រ� «សាក្រម�សាក្រម�ួខួនួុ��ួ� 
យក»  ឬ  «ស្រសាុះស្រសា�ួ��ួ�យក» លេ�ើលេ�ោះ����នុងជ្ឈ� 

នុងឹម�នុក�រសាមួ��់ក៏លេ�ោយ។ �លូេចះំក្រ�សាិនុលេ�ើក�រ 

សាមួ��់ក្រតូវ�នុក្រ�ក្រពុឹតលីេ�ើងលេ�ោយ «មិនុលេអើលេពុើអ�ពុ� 

តនៃមួជ្ឈ�វតិរ�សាម់នុ�សា�» លេ�ើលេ�ោះ��ជ្ឈ�អ�លេពុើលេនុោះមិនុម�នុ 

ហិ�នុភ័ិាយតិចតួចក៏លេ�ោយ ក៏អ�ចក�ណ្ឌត់�នុ�� ជ្ឈ� 

ក�រសាមួ��់មនុ�សា�លេ�ោយលេចតនុ�ខែ�រ។ក�រសាមួ��់ 

កំ�ងក្រ�ង់ក្រ��យធូ�ខែ��ក្រតូវ�នុច�ត់ច�ណ្ឌ�ត់��ំក់��  
ជ្ឈ�ក�រលេធូើើមនុ�សា���តឡេដ្ឋោយសំា�កា�ឡេធីវសំម្រាប់ស្ទែហ្វសំ 

ឡេនីៅកា�ងសំហ្វ�ដ្ឋឋ អាឡេម្ម�កិ អ�ច��លេពុញត�ម�កខណ្ឌៈ 

វិនុិចិ័យនៃនុក្រ�ពុ័នុធចប��់សា��វិ�សាុ�ពុ�លេចតនុ�លេ�ោយ 

ក្រ�លេយោ� (dolus eventualis)។ […] លេគោ�គ�នុតិនៃនុ  

លេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) ពុ���នុ 

រួម�ញូុ្ញ�នុវូ���ឋ�នុនៃនុក�រលេធូើសាក្រ�ខែហិសាឬ លេធូើសា 
ក្រ�ខែហិសា���ងស្រសាុងលេនុោះលេ�ើយ។

៦៣២. លេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ អះអ�ង�� 

ក�រក�ណ្ឌត់នុយិមនុយ័អ�ពុ�ធូ�ត�ផ្សា��សា�ខ�នុន់ៃនុក�រលេធូើើ

មនុ�សា���តខែ���នុ��ួ�យកលេ�ោយអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

លេនុះនុងិអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុូ� រ�លេ�ោភា��ពុ�នុ

លេ�ៅលេ�ើលេគោ�ក�រណ៍្ឌនុ�ត��នុ�កូ�ភា�ពុ លេ�ោយលេហិត���វ� 

ជ្ឈ�ក�រអនុ�វត�ី��ឋ�នុធូ�ត�ផ្សា��អតលីេនុោម័តិកំ�ងកក្រមិត 
���ជ្ឈ�ងលេចតនុ�លេ�ោយផ្សា�ិ�កំ់�ងក�រសាមួ��់ខែ��មិនុ 
អ�ចក្រ�លេមើ�លេ�ើញជ្ឈ�ម�នុ នុងិមិនុអ�ច�ងឹ��ម�នុចប��់ 

ខែចងលេនុៅកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ លេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ�លេ�ើកលេ�ើង

�� អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា������ូង�នុខែផ្សាអកលេ�ើនុយិមនុយ័ 

ខែ��យកមកពុ�យ�តីសិា�ស្រ្តសាលីេក្រកោយៗមកលេ�ៀតរ�សា់

ត���ក�រមិនុអចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីនុ�នុ� ខែ��សា��ធខែតមិនុក្រតូវ�នុ

��ួ�យកលេ�ោយអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ���ងអសាល់េនុៅត���ក�រ

���ងលេនុោះលេ�ើយ។ លេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ�អះអ�ង�� ធូ�ត�ផ្សា��

សា�ខ�នុ់ៗ នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តលេនុៅកំ�ងឧក្រកិ�ឋកមី

ក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈ�តិកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ �នុក�ណ្ឌត់

ក្រតឹមខែតលេចតនុ�កំ�ងក�រសាមួ��់�ា�លេណ្ឌ ះោះនុងិមិនុ�នុ

ពុនុ�ួតលេ�ៅ��់លេចតនុ��ងើឲ្យ�ម�នុពុ�សានុកមីលេ�ើរូ� 

ក�យលេ�ោយ�ងឹ�� អ�ចនុងឹនុ��ឲ្យ�ម�នុក�រ�ត�់ង់ជ្ឈ�វតិ 

មនុ�សា�លេនុោះលេ�ើយ។ លេនុៅកំ�ងក�រគ��ក្រ�លេសាចកុ�សានុំ�ិឋ�នុ

លេនុះ លេមធូ�វ� ក�រពុ�រកុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ �នុ�ញ្ញាក់សា� 

ឡេ��ងវិិញ៉ូនី�វិទ្យុ�ាកី�ណ៍ានីានីាស្ទែដ្ឋល់បានីឡេល់�កឡេ��ង នីងិ 
ក្រតវូ�នុ��លិេសាធូលេ�ោយអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុ�ូ

លេនុៅ��ណ្ឌ�ក់ក���ឹុងសា���កខ។ លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀត លេមធូ�វ� 

ក�រពុ�រកុ�លេឆ្នាំួើយត��� អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុូ�

�នុរ�លេ�ោភាលេ�ើលេគោ�ក�រណ៍្ឌនុ�ត��នុ�កូ�ភា�ពុ លេ�ោយ

ខែផ្សាអកលេ�ៅលេ�ើចប��់ពុ��ណុ្ឌ��ក្រ�លេ�សានុ�នុ� លេនុៅលេក្រកោយ

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ លេ�ោយមិនុក្រតមឹក្រតវូ នុងិ��ចប��់នុ�នុ�ម�នុ 

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខែ��អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពូុ��នុ 

យកមកលេធូើើជ្ឈ�សា�អ�ងលេនុោះ មិនុ�នុ�ងា�ញអ�ពុ�អតាភិា�ពុ 

នៃនុក�រអនុ�វតចីប��់ជ្ឈ��ូលេ�ៅនុងិសា��ចងើ�ក់គ�ំលេនុៅកំ�ង 
ច�លេណ្ឌោមរ�ឋ���ង��យ លេហិើយក៏មិនុ�នុ�ងា�ញអ�ពុ�ក�រ 

�ងា�ញឆ្នាំនុៈិ��ួ�យកជ្ឈ�ចប��់រ�សា់រ�ឋ (opinion 

juris) ខែ���លេងើើត�នុជ្ឈ�វិធូ�នុ��លេនុៀម�មួ��់ ម�នុឆ្នាំ�ំ� 

១៩៧៥ លេនុោះលេ�ើង។ 

៦៣៣. �នុ�ិ�់មក លេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ លេ�ើក

��ា�ករណ៍្ឌជ្ឈ�លេក្រចើនុ ត�មក�រយ�់លេ�ើញរ�សា់ខួនួុ

ពុ�ក់ពុ័នុ ធនុងិ�ញ្ញាាលេនុះ�� លេហិត�អើ��នុជ្ឈ�អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

ត���ក�រក�ពុ�ូម�នុក�ហិ�សាលេនុៅកំ�ងក�រវភិា�គ��ក់�ង

នុងិ���ឋ�នុធូ�ត�ផ្សា��អតលីេនុោម័តនិៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត

ខែ��ជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹមនុ�សា�ជ្ឈ�តិ។ លេមធូ�វ�

ក�រពុ�រកុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ ជ្ឈ���សាល់េ�ៅនុងឹក�រ�កស្រសា�យ

រ�សា់អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រអ�ពុ�លេរឿងកុ�ពុ�ក់ពុ័នុធនុងឹ

លេវជ្ឈាសា�ស្រ្តសា ី (Medical Case) នុងិក�រខែផ្សាអករ�សា់អងា

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេ�ៅលេ�ើចប��់ជ្ឈ�តនិុងិចប��់យ�តីសិា�ស្រ្តសា។ី 

៦៣៤. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា������ូងសាូមរមឹួក�� លេ�ើមប� 

អនុ�លេ�ោមត�មលេគោ�ក�រណ៍្ឌនុ�ត��នុ�កូ�ភា�ពុនុយិមនុយ័ 

នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត ខែ��អ�ចអនុ�វត�ីនុលេនុៅកំ�ង
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ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

លេរឿងកុ�លេនុះក្រតូវខែតឆ្នាំួ�ះ�ញុ្ញា�ងអ�ពុ�សាា�នុភា�ពុនៃនុចប��់

��លេនុៀម�មួ��់អនុរីជ្ឈ�តលិេនុៅក្រតមឹឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ ផ្សាិ�យលេ�ៅ 
នុងឹក�រសានុំ�ិឋ�នុរ�ស់ាលេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

ក្រ�ក�រលេនុះមិនុ�នុរ�រ��ងអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះមិនុឲ្យ�លេយោង

លេ�ៅលេសាចកុ�សាលេក្រមចលេក្រកោយៗមកលេ�ៀតខែ��ស្រសា�យ

��ភាួឺ ឬ�កស្រសា�យចប��់លេនុោះលេ�ើយ។ 

៦៣៥. នុ�លេពុ��ចុ��បនុ ំយ�តីសិា�ស្រ្តសារី�សាត់���ក�រមិនុ 
អចនិៃន្ត្រីនុយ៍ីនុ�នុ��នុ��ួ�សាា���់� ធូ�ត�ផ្សា��អតលីេនុោម័តិ

នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត រួម�ញូុ្ញ����ងលេគោ�គ�នុតិនៃនុ 
លេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) ។ លេ�ោះ��ជ្ឈ�

យា�ងណ្ឌ� ��ក់�ិនុក�រលេក្រ�ើក្រ�សាព់ុ�ក�លេពុចនុជ៍្ឈ�ក់��ក់

លេនុោះ យ�តីសិា�ស្រ្តសាលីេនុះមិនុសា��ចងើ�ក់គ�ំ���ងស្រសាងុលេនុោះ

លេ� លេហិើយលេសាចកុ�សាលេក្រមចមួយច�នុនួុរ�សា់ត���ក�រ

ក្រពុហិ�ីណ្ឌឌអនុរីជ្ឈ�តសិាក្រម��់ក្រ�លេ�សារវា�នុ�់� (ICTR) 

�នុលេ�ើកលេ�ើង��ក�រគិត��កជ្ឈ�ម�នុ គឺជ្ឈ�តក្រមវូក�រច�� 

�ច់សាក្រម��់លេគោ���ណ្ឌងនៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត។ 

លេហិត��លូេចះំលេ�ោះ��ជ្ឈ�យ�តីិសា�ស្រ្តសារី�សា់ត���ក�រមិនុ 

អចិនៃន្ត្រីនុយ៍ីពុិតជ្ឈ��នុផ្សា�់ុនុវូលេគោ�ក�រណ៍្ឌខែណ្ឌនុ��ក៏ 

លេ�ោយ �ា�ខែនុអីងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ នុងិអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រ

ក�ពូុ��នុវ�យតនៃមួលេ�ៅលេ�ើសាា�នុភា�ពុនៃនុចប��់��លេនុៀម 

�មួ��់អនុរីជ្ឈ�ត ិលេនុៅកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ 

៦៣៦. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពូុ��នុ�កស្រសា�យ

យ�តីិសា�ស្រ្តសាីលេក្រកោយសាន្ត្រីងា�មលេ�ោកលេ�ើក��ពុ�រនុងិ

ជ្ឈ�ពុិលេសាសាលេរឿងកុ�ពុ�ក់ពុ័នុធនុងិលេវជ្ឈាសា�ស្រ្តសា ី (Medicaial 

case) លេ�ោយរួម�ញូុ្ញ�នុវូសាញ្ញាាណ្ឌនៃនុលេចតនុ�លេ�ោយ 
ក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) លេនុៅកំ�ងនុយិមនុយ័នៃនុក�រលេធូើើ

មនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងមនុ�សា�ជ្ឈ�ត។ិ 

ក�រវភិា�គលេ�ើអងាលេហិត�នៃនុលេរឿងកុ��ងា�ញ�� លេ�ោះ��ជ្ឈ�

លេវជ្ឈា�ណ្ឌឌិតរ�ស់ាពុកួណ្ឌ�ហិ�� � មិនុ�នុយកចតិ�ី�ក��ក់

��ក់ខែតលេសាោះអ�ពុ�អ�យ�ជ្ឈ�វតិរ�សា�់�គា�ខែ��ក្រតូវ�នុ

លេគយកមកពុលិេសាោធូយា�ងលេ�ោរលេ�ៅឬខែ�ម���ងគិត��

ក�រសា�ួ�់រ�សា់មនុ�សា�ជ្ឈ�លេក្រចើនុខែ��ជ្ឈ���ធផ្សា� 

នៃនុក�រលេធូើើ�ូលេចះំក៏លេ�ោយ ក៏លេនុៅកំ�ងករណ្ឌ�មួយច�នុនួុ 

លេគោ���ណ្ឌងរ�សាព់ុកួលេគ គឺលេ�ើមប�លេធូើើក�រវ�យតនៃមួ�� 

លេតើ ��គា����ងលេនុោះអ�ចម�នុ��ធភា�ពុរសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិ 

លេនុៅកំ�ងសាា�នុភា�ពុ���កឬជ្ឈ�ពុិលេសាសា លេនុៅលេពុ�ម�នុ

ជ្ឈ�ងឺធូៃនុធ់ូៃរ�នុខែ�រឬលេ�។ លេនុៅកំ�ងសាា�នុភា�ពុខែ��លេនុះ 

លេចតនុ��នុរួម�ញូុ្ញ�ក�រក្រ���យនុងឹលេក្រគោះ��ំក់លេ�ៅ 
លេ�ើអ�យ�ជ្ឈ�វតិរ�សា�់�គា����ង��យខែ��ក្រតូវ�នុលេគ 

យកមកពុលិេសាោធូ លេ�ោយ�ងឹ��ក�រលេធូើើខែ��លេនុះ��នុងជ្ឈ�

នុងឹនុ��ឲ្យ�ម�នុក�រ�ត�់ង់ជ្ឈ�វតិ។ �លូេចះំលេ�ោះ��ជ្ឈ�លេរឿង 

កុ�ពុ�ក់ពុន័ុ ធនុងឹលេវជ្ឈាសា�ស្រ្តសា ី(Medical Case) មិនុ�នុលេយោង

ឲ្យ��នុចប�ស់ាលេ�ៅលេ�ើក�រអនុ�វត�ី��ឋ�នុនៃនុធូ�ត�ផ្សា��អនុី

លេនុោម័តិ ខែ��ជ្ឈ�ច�ណ្ឌ�ចខែ��អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រ

ក�ពូុ��នុ��ួ�សាា��ក៏់លេ�ោយ ក៏អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា��� 

���ូងលេជ្ឈឿជ្ឈ�ក់�� លេរឿងកុ�ពុ�ក់ពុ័នុធនុងឹលេវជ្ឈាសា�ស្រ្តសា ី 

(Medical Case) អ�ចក្រតូវ�នុច�ត់��ក�� ជ្ឈ�មូ��ឋ�នុ

សា�អ�ងមួយកំ�ងច�លេណ្ឌោមមូ��ឋ�នុសា�អ�ងផ្សាួូវចប��់

ជ្ឈ�លេក្រចើនុ កំ�ងក�រ��ក់ក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវក្រពុហិ�ីណ្ឌឌ

ច�លេណ្ឌោះក�រសាមួ��់លេ�ោយលេចតនុ� លេ�ោះ��ជ្ឈ�ច�រ��នុ

ក្រ�ក្រពុតឹអី�លេពុើលេ�ោយលេចតនុ�កំ�ងកក្រមិត���ជ្ឈ�ងលេចតនុ�

លេ�ោយច�លេពុោះក៏លេ�ោយ។

៦៣៧. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា������ូងកតស់ាមា���់� អងា 

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុូ�មិនុខែផ្សាអកខែតលេ�ៅលេ�ើលេរឿងកុ�  

ពុ�ក់ពុន័ុ ធនុងឹលេវជ្ឈាសា�ស្រ្តសា ី( Medical Case) �ា�លេណ្ឌ ះោះលេ� �ា�ខែនុី

ក៏�នុយ�់លេ�ើញផ្សាងខែ�រ�� �មួ��់អនុ�វតកំី�ងស្រសុាក 
« �នុ�ញ្ញាាក់�ខែនុាមលេ�ៀត » លេ�ៅលេ�ើលេសាចកុ�សានុំ�ិឋ�នុ 

រ�សាខ់ួនួុខែ���� ក�រលេធូើើ មនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ�ឧម្រាកិដ្ឋឋកម្មម 

ក្រ�ឆ្នាំ��ងមនុ�សា�ជ្ឈ�ត ិ�នុរួម�ញូុ្ញ�នុវូសាញ្ញាានៃនុលេចតនុ�

លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) ។ 

៦៣៨. �ចូខែ��អងា��លេរជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ�នុ��ួ�សាា��់

រួចមកលេហិើយ ក�រពុចិ�រណ្ឌ�លេ�ៅលេ�ើលេគោ�ក�រណ៍្ឌចប��់

�ូលេ�ៅអ�ចជ្ឈ�ជ្ឈ�នុយួច�លេពុោះក�រក�ណ្ឌត់អ�ពុ�ធូ�ត�ផ្សា��នៃនុ

ឧក្រកិ�ឋកមីអនុរីជ្ឈ�ត ិកំ�ងករណ្ឌ�ខែ��ឧក្រកិ�ឋកមីលេនុោះក្រតវូ 
�នុ���ួសាា��ល់េនុៅកំ�ងចប��់��លេនុៀម�មួ��់អនុរីជ្ឈ�តិ ។ 

លេនុៅកំ�ងក�រវ�យតនៃមួអ�ពុ�អតាិភា�ពុនៃនុលេគោ�ក�រណ៍្ឌ

ចប��់�ូលេ�ៅ « ក�រលេយោងមិនុក្រតវូសាមអ�ងលេ�ៅលេ�ើក្រ�ពុន័ុធ

ចប��់ជ្ឈ�តិខែតមួយម�ខ�ចូជ្ឈ� ចប��់ក��មិនុ�ឬ ចប��់ 

សា��វ�ិ «រហិ�ូ���់�តល់េចោ�ក្រ�ពុន័ុធចប��់�នៃ�លេ�ៀត

លេនុោះលេ�» នុងិតក្រមវូឲ្យ�ម�នុក�រវ�យតនៃមួលេ�ៅលេ�ើលេគោ� 
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

ក�រណ៍្ឌនុ�នុ� «ខែ��ម�នុលេនុៅកំ�ងក្រ�ពុន័ុធគតយិ�តីសិា�ខ�នុ់ៗ  
លេនុៅលេ�ើពុិភាពុលេ�ោក» ។ លេ�ោះ��ជ្ឈ�ខួមឹសា�រនៃនុលេគោ� 

ក�រណ៍្ឌ�ូលេ�ៅ «មិនុតក្រមូវឲ្យ�ម�នុក�រអលេងើតឲ្យ��នុ�ូ�� 

ទ្យុ�ល់ាយឡេទ្យុៅឡេល់�ម្រាប់ពន័ីធច្ចូាប់់ទ្យុាងំអសំឡ់េនីៅឡេល់�ពភិ្នាពឡេល់ោក 

ក៏ឡេដ្ឋោយ» ក៏វិាម្មានីសំា�សំ�ំានីផ់្សាងស្ទែដ្ឋ�កា�ងកា�ឡេច្ចៀសំ

វ�ងនុវូ «ក�រយកត�ម��នុ�� ឬក�រលេផ្សារិលេ�ោយមិនុ�នុ 

ពុិច�រណ្ឌ�ពុ�ចប��់ជ្ឈ�តិ លេ�ៅ��ក់�ញូុ្ញ�កំ�ង��លេណ្ឌើរ
 

ក�រនុ�តវិិធូ�ក្រពុហិ�ីណ្ឌឌអនុរីជ្ឈ�ត»ិ។

៣៣៩. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុ�ូ �នុពុនិុតិ�លេ�ៅលេ�ើ

ចប��់ខែ��យកមកអនុ�វត ីលេនុៅកំ�ងក្រ�ពុន័ុធចប��់ក��មិនុ 
� នុងិចប��់សា��វ�ិមួយច�នុនួុ នុងិ�នុសានុំ�ិឋ�នុ�� «លេនុៅ 

កំ�ងយ�តីកិ�រកំ�ងស្រសាុក���ងអសា់ខែ�� […] �នុពុិនុតិ�
 

លេនុោះលេ�ើញ�� ធូ�ត�ផ្សា��អនុលីេនុោម័តនៃនុអ�លេពុើមនុ�សា���ត

លេ�ោយលេចតនុ� គឺជ្ឈ��កខខណ្ឌឌតក្រមូវ លេហិើយលេ�ោះ��ជ្ឈ�

ច�រ��នុក្រ�ក្រពុតឹអី�លេពុើលេ�ោយលេចតនុ�កំ�ងកក្រមិត���ជ្ឈ�ង

លេចតនុ�លេ�ោយច�លេពុោះកំ�ងក�រសាមួ��់ក៏លេ�ោយ»។

៦៤០. អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា������ូង �នុលេធូើើក�រវភិា�គ�ខែនុាម 

លេ�ៀត លេ�ៅលេ�ើក្រ�ពុ័នុធចប��់នុ�នុ�ខែ��អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

ត���ក�រក�ពូុ��នុលេយោង៧លេ�ៅលេ�ើចប��់យ�តីសិា�ស្រ្តសាី

ខែ��ច�ះក���រលិេច�ិលេក្រកោយឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ 

៦៤១. លេក្រកៅពុ�ក្រ�ភាពុនុ�នុ�ម�នុឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខែ��ជ្ឈ�

អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុូ��នុលេធូើើក�រពុិនុតិ�លេនុោះ

ឧ��ហិរណ៍្ឌ លេនុៅក្រ�លេ�សាអ��ួឺមាង់ម�នុយ�តីិសា�ស្រ្តសាី

ចប�ស់ា��សា់នុងិសា��ចងើ�ក់គ�ំត��ងពុ�លេ�ើមឆ្នាំ�ំ�១៩៥៥ 

ខែ���ងា�ញពុ�លេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventu-

alis) ��ម�នុ�កខណ្ឌៈក្រគ�់ក្រគ�នុស់ាក្រម��់លេគោ���ណ្ឌង

នៃនុក�រក�ណ្ឌតន់ុយិមនុយ័អ�ពុ�ក�រលេធូើើមនុ�សា���ត។ លេនុៅ

ក្រ�លេ�សាអូក្រ��សា ក្រតមឹឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ក្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌ�នុ

ក�ណ្ឌត់ឲ្យ�ម�នុក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវក្រពុហិ�ីណ្ឌឌច�លេពុោះ

អ�លេពុើលេ�ោយលេចតនុ�ខែ��ក្រតូវ�នុក�ណ្ឌត�់� លេ�ោយម�នុ

លេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) �នុច�ក់ 

ឫសាយា�ងម��ច�លេពុោះក�រក្រ�ក្រពុតឹឧីក្រកិ�ឋកមីលេ�ោយលេចតនុ� 

លេនុៅក្រ�លេ�សាសាើ�សា លេនុៅលេ�ើមឆ្នាំ�ំ�១៩៤៣។

៦៤២. ច��់ត��ងពុ�ក�រអនុ�វតម័ីតកិ្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌរ�សា់ 

ខួនួុកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៨៨១ មកក្រ�លេ�សាហិ�ូង់�នុខែ�ងខែចក
 

��ចព់ុ�គ�ំរវ�ងមនុ�សា���តលេ�ោយលេចតនុ� («doodslad») 

នុងិក�រលេធូើើមនុ�សា���ត («moord») ។ លេ�ើមប�អ�ចឲ្យ� 

ប់ទ្យុឡេល់ម�សំមួ្មយម្រាប់ម្រាពឹតាតឡេ��ង «ឡេដ្ឋោយម្មានីឡេច្ចតានីា» 

(«opzettelijk») ចប��់ក្រ�លេ�សាហិ�ូង់�នុ��ួ�សាា���់� 

លេចតនុ�កំ�ងកក្រមិតណ្ឌ�ក៏លេ�ោយ រួម���ង លេចតនុ�លេ�ោយ 
ក្រ�លេយោ�ផ្សាងខែ�រលេនុោះ(dolus evetualis) («voorwaar-

delijk opzet») ម�នុភា�ពុក្រគ�់ក្រគ�នុល់េហិើ យ។ លេគោ�គ�នុិត 

នៃនុលេចតនុ�ក្រ�លេយោ� (dolus evetualis) ក្រតូវ�នុ��ួ�យក

លេ�ោយត���ក�រក�ពូុ�ក្រ�លេ�សាហិ�ូង់ ច��់ត��ងពុ�

ឆ្នាំ�ំ�១៩១១។ 

៦៤៣. លេនុៅក្រ�លេ�សាអ��ត��� ក្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌឆ្នាំ�ំ�១៩៣១ 

�នុខែចងអ�ពុ�ក្រ�លេភា�លេផ្សា�ងៗនៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត 

(omicidio) លេ�ើមប�ក�ណ្ឌត់�កខណ្ឌៈអ�លេពុើខែ���ងើឲ្យ�

ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសា�ួ�់ លេ�ោយខែផ្សាអកលេ�ើកក្រមិតនៃនុធូ�ត�

អតលីេនុោម័ត៖ិ «omicidio doloso (��មនុ�សា���តលេ�ោយ 

លេចតនុ�)» «omicidio perterintenzionale (��មនុ�សា� 

��តខែ��លេកើតលេចញមកពុ�អ�ពុ�ហិងិ��ខែ��ច�រ�ម�នុ

លេចតនុ�លេធូើើឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះម�នុរ�ួសាសា�ំម �ា�ខែនុមិីនុម�នុ 

លេចតនុ�លេធូើើឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសា�ួ�់លេ�)» ឬ omicidio  

colposo (ក�រលេធូើើមនុ�សា���តខែ��លេកើតលេចញមកពុ�ក�រ 

លេធូើសាក្រ�ខែហិសាឬក�រមិនុយកចតិ�ី�ក��ក់រ�សាច់�រ�)»។  

យ�តាតិសំាស្រ្តសំតម្រាប់ឡេទ្យុសំអ�ីតាាល់ី បានីកំណាតា់តាាំងពីឆាំាា ំ

១៩៧០ ��ពុ�ក�លេចតនុ� (dolus) សាក្រម��់លេគោ���ណ្ឌង

នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តលេ�ោយលេចតនុ� (omicidio doloso) 

រួម�ញូុ្ញ����ងលេចតនុ� លេ�ោយក្រ�លេយោ� dolus eventu-

alis(«dole eventuale») ផ្សាងខែ�រ។ 

៦៤៤. លេ�ោះ��ជ្ឈ�ក្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌក្រ�លេ�សាខែ�ុ�ហិ�� ��

នុងិ ក្រ�លេ�សា�រ��ង ម�នុ���បញ្ញាតីសិ្រសាលេ�ៀងគ�ំយា�ង 

ខ�ួ�ងក៏លេ�ោយ �ា�ខែនុចីប��់ក្រ�លេ�សាខែ�ុ�ហិ�� �ក �នុ��ួ� 
សាា��់ត��ងពុ�យូរយ�រណ្ឌ�សា់មកលេហិើយនុវូគ�នុតិនៃនុ

លេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus evenrualis) ��ជ្ឈ��ក្រមង់

នៃនុលេចតនុ�ខែ��ម�នុ�កខណ្ឌៈក្រគ�់ក្រគ�នុកំ់�ងក�រ��លេពុញ

នុវូធូ�ត�ផ្សា��អនុលីេនុោម័តនិៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត។ 
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

៦៤៥. ក�រវិភា�គរ�សាអ់ងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុូ�

លេ�ៅលេ�ើយ�តីិសា�ស្រ្តសានីុងិចប��់ម�នុឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ក៏�នុ

�ងា�ញឲ្យ�លេ�ើញចប�សាផ់្សាងខែ�រ�� ធូ�ត�ផ្សា��អតលីេនុោម័តិ

នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តលេនុៅកំ�ងក្រ�ពុ័នុធចប��់ក��មិនុ� 

(Common Law) រួមម�នុ ក្រ�លេ�សាអង់លេគសួា ក្រ�លេ�សា

ឥណ្ឌឌ� នុងិក្រ�លេ�សាអូស្រសា�ី�� គឺម�នុភា�ពុសា��ចងើ�ក់គ�ំ

ជ្ឈ�មួយនុងឹសាញ្ញាានៃនុលេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus 

eventualis) ។ 

៦៤៦. លេ�ើសាពុ�លេនុះលេ�ៀត លេក្រកៅពុ�ក្រ�ពុន័ុធចប��់ក��មិនុ� 

នុងិក្រ�ពុន័ុធចប��់�ើ��អ�ឺរា�� ខែ��អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រ

ក�ពុូ��នុពុិនុតិ�លេនុោះ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា������ូងក៏ 

�នុសាលេងើតលេ�ើញខែ���� លេនុៅក្រ�លេ�សារ�សា�� � នុងិ ជ្ឈ�ា�នុ  
លេគោ�គ�នុតិស្រសាលេ�ៀងគ�ំនៃនុក�រក�ណ្ឌតឲ់្យ�ម�នុក�រ��ួ� 

ខ�សាក្រតូវក្រពុហិ�ីណ្ឌឌម�នុអតីភិា�ពុក្រតមឹឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ 

៦៤៧. ម�ក្រត�១០៣ នៃនុក្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌឆ្នាំ�ំ�១៩៦០ រ�សា់

សា�ធូ�រណ្ឌរ�ឋសាងាមនុយិមសាហិភា�ពុសាលូេវៀត ខែចងអ�ពុ�

ឧក្រកិ�ឋកមីនៃនុក�រសាមួ��់លេ�ោយលេចតនុ�ខែ��ក�ណ្ឌត់

នុវូអ�លេពុើលេ�ោយលេចតនុ�ខែ���លេណុ្ឌោ�ឲ្យ��ត�់ង់ជ្ឈ�វិត

មនុ�សា�។ ម�ក្រត�៨ នៃនុក្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌ�ខែ��លេនុះ

�នុក�ណ្ឌត់នុយិមនុយ័នៃនុក�រក្រ�ក្រពុឹតីលេ�ោយលេចតនុ�

�ចូតលេ�ៅលេនុះ៖ «��ឧក្រកិ�ឋមួយក្រតូវ�នុ��ួ�សាា���់�

�នុក្រ�ក្រពុតឹលីេ�ើងលេ�ោយលេចតនុ� ក្រ�សានិុលេ�ើច�រ��ងឹអ�ពុ�

�កខណ្ឌៈនៃនុសាកមីភា�ពុឬភា�ពុក្រ�លេងើយកលេនុីើយរ�សាខ់ួនួុ

ខែ��ម�នុលេក្រគោះ��ំក់��់ជ្ឈ�វតិមនុ�សា� ក្រ�លេមើ��ងឹអ�ពុ�

ផ្សា�វ�ិកខែ��ម�នុលេក្រគោះ��ំក់��់ជ្ឈ�វតិមនុ�សា� នុងឹ

ម�នុ��ណ្ឌងចង់លេកើតម�នុផ្សា�វ�ិកលេនុោះឬ ម�នុលេចតនុ�

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ផ្សា�វ�ិក���ងលេនុោះលេកើតម�នុលេ�ើង»។ លេនុៅ

ក្រ�លេ�សាជ្ឈ�ា�នុ លេនុៅលេ�ើមឆ្នាំ�ំ�១៩៤៩ ត���ក�រក�ពុ�ូ�នុ 

សាលេក្រមច�� ក�រលេធូើើមនុ�សា���តអ�ចក្រតូវ�នុ�លេងើើត

លេ�ើង ក្រ�សាិនុលេ�ើច�រ��នុ�ងឹ��ក�រក្រ�ក្រពុឹតរី�សា់ខួនួុ

អ�ចលេធូើើឲ្យ�មនុ�សា�សា�ួ�់ លេ�ោះ��ជ្ឈ�យា�ងណ្ឌ� ក្រ�សានិុលេ�ើ

ច�រ��នុ�ងឹ��ក�រក្រ�ក្រពុឹតរី�សា់ខួនួុអ�ចលេធូើើឲ្យ�ក្រ�ពុ័នុធ

ចប��់���ងលេនុះ ចប��់ឬចប��់យ�តីិសា�ស្រ្តសា�ីនុក�ណ្ឌត់

យា�ងចប�សា�់� អ�លេពុើលេនុោះជ្ឈ���លេ�ីើសាក្រពុហិ�ីណ្ឌឌខែ�� 

ជ្ឈ�ក�រសាមួ��់លេចតនុ� ក្រ�សាិនុលេ�ើច�រ�ក្រ�ក្រពុឹតីអ�លេពុើ

លេ�ោយលេចតនុ�កំ�ងកក្រមិត���ជ្ឈ�ងលេចតនុ�លេ�ោយច�លេពុោះ

ក៏លេ�ោយ។ 

៦៤៨. ករណ្ឌ�លេ�ើកខែ�ងខែ��គួរឲ្យ�កតស់ាមា��់មួយ 

ច�លេពុោះលេគោ�ក�រណ៍្ឌលេនុះ គឺចប��់ក្រ�លេ�សា�រ��ងនុងិ

ចប��់ក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�ខែ��ចូ�ជ្ឈ�ធូរម�នុលេនុៅម�នុឆ្នាំ�ំ� 
១៩៧៥។ ក�រពុិនុតិ�លេមើ�លេ�ៅលេ�ើក្រ�វតីិនៃនុលេគោ� 

គ�នុតិនៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តលេនុៅកំ�ងចប��់ក្រ�លេ�សា

�រ��ង�ងា�ញឲ្យ�លេ�ើញ�� ក�រក�ណ្ឌតន់ុយិមនុយ័ខែផ្សាកំ 

ចប��់នៃនុ��លេ�ីើសាលេនុះម�នុភា�ពុខ�សាគ�ំ។ ក្រកមក្រពុហិ ី

�ណ្ឌឌខែ���នុអនុ�ម័ត លេនុៅកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៨១០ �នុក�ណ្ឌត់

នុយិមនុយ័នៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តក្រតឹមខែតជ្ឈ�អ�លេពុើ

លេចតនុ��ា�លេណ្ឌ ះោះ លេហិើយចប��់មិនុ�នុក្រតូវឲ្យ�ម�នុក�រ 

�ងា�ញភ័ាសាា�ត�ងអ�ពុ�លេចតនុ�ជ្ឈ�ក់��ក់កំ�ងក�រសាមួ��់

លេ�ើយ។ វ�ជ្ឈ�ក�រក្រគ�់ក្រគ�នុកំ់�ងក�រ�ងា�ញ�� ច�រ�

�នុក្រ�ក្រពុឹតហីិងិ��លេ�ោយលេចតនុ�លេហិើយអ�លេពុើហិងិ��

លេនុោះ�នុ�ណុ្ឌ��ឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសា�ួ�់។ លេនុៅកំ�ង

ឆ្នាំ�ំ�១៨៣២ ក្រកុមអំកត�ក់ខែតងចប��់រ�ស់ា�រ��ង

�នុក�ណ្ឌត់ភា�ពុខ�សាគ�ំរវ�ង«ក�រលេធូើើមនុ�សា���ត» 

នុងិ«អ�លេពុើហិងិ��លេ�ោយលេចតនុ�ខែ���ណុ្ឌ��ឲ្យ�សា�ួ�់

លេ�ោយគ�ីនុលេចតនុ�សាមួ��់» ។ ជ្ឈ���ធផ្សា�ក�រ�ងា�ញ 

ភ័ាសាា�ត�ងអ�ពុ�លេចតនុ�ជ្ឈ�ក់��ក់កំ�ងក�រសាមួ��់ �នុ

កួ�យជ្ឈ�ធូ�ត�ផ្សា��នៃនុក�រក�រលេធូើើមនុ�សា���ត ខណ្ឌៈ

ខែ�� «អ�លេពុើហិងិ��លេ�ោយលេចតនុ�ខែ���ណុ្ឌ��ឲ្យ�

មនុ�សា�សា�ួ�់ខែ��គ�ីនុលេចតនុ�សាមួ��់» ក្រគ�នុខ់ែតតក្រមវូ

�� ច�រ�ម�នុលេចតនុ�ក្រ�ក្រពុតឹហីិងិ�� លេហិើយ��អ�លេពុើហិងិ��

លេនុះ�នុលេធូើើឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសា�ួ�់។ ធូ�ត�ផ្សា��នៃនុលេចតនុ�

ក្រតូវ�នុពុិពុណ៌្ឌនុ��� គ�ីនុមរណ្ឌៈលេចតនុ�(dolus prae-

ter intentionem) លេ�ោយសា�រច�រ�ពុ��ម�នុលេចតនុ�កំ�ងក�រ

សាមួ��់លេហិើយច�រ�ក៏មិនុ�នុ��ួ�យកហិ�នុភ័ិាយនៃនុ

លេហិត�ក�រណ៍្ឌខែ���ណុ្ឌ��ឲ្យ�សា�ួ�់លេនុះខែ�រ។ ភា�ពុ

ខ�សាគ�ំលេនុះក្រតូវ�នុយកមក��ក់�ញូុ្ញ�លេ�ៅកំ�ងចប��់

កមុ�ជ្ឈ� នុងិម�នុអតាិភា�ពុត��ងពុ���ក់�ញ្ញាូ�លេនុៅកំ�ង

ក្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌកមុ�ជ្ឈ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៥៦ ក្រតង់ម�ក្រត� ៥០៣ 

មកលេមួាះ។ 

៦៤៩. ���ងចប��់�រ��ង នុងិចប��់កមុ�ជ្ឈ� �នុច�ត�់�ក�� 

54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

លេចតនុ�កំ�ងក�រសាមួ��់អ�ចក្រតូវ�នុសានុំ�ិឋ�នុលេចញពុ� 
ភ័ាសាា�ត�ងក្រ�លេយោ� ជ្ឈ�ពុិលេសាសា លេនុៅលេពុ�ខែ��អ�លេពុើ 
លេនុោះ�ងា�ញឲ្យ�លេ�ើញនុវូភាវនុ�យភា�ពុកក្រមិតខស់ុា ខែ�� 

វ�អ�ច�ណុ្ឌ��ឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះសាមួ��់ លេ�ោយលេគអ�ច

សានុំ�ិឋ�នុយា�ងសាមលេហិត�ផ្សា��នុ��ច�រ��នុក្រ�ក្រពុឹតី

លេ�ោយម�នុលេចតនុ�កំ�ងក�រសាមួ��់។ �ូចខែ��អងា

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុ�ូ�នុកតស់ាមា�� ់ក្រកមក្រពុហិ ី

�ណ្ឌឌកមុ�ជ្ឈ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៥៦ ខែចង�� «ច�ត់��ក��ម�នុ

លេចតនុ��នុ ក��លេ�ើលេ�ើញ��តករ ក្រ�ហិ�រយា�ងលេពុញ 

��ហិងឹ ក��លេ�ើម�នុម�ខរ�ួសាម�តសា��លេ�ើខួនួុអំកសា�ួ�់ 

ក��លេ�ើលេ�ើញ�� ��តករ�នុលេរើសារកកខែនុងួសា�ណ្ឌ�លេនុៅ 

លេ�ើខួនួុអំកសា�ួ�់ គួរ��់សា�ួ�់ខែមនុ» ។ ច�ណ្ឌ�ចលេនុះអ�ច 
ក្រតវូ�នុច�ត�់�ក��ជ្ឈ� « លេចតនុ�លេ�ោយមិនុច�លេពុោះ» លេនុៅ 

កំ�ងក្រ�ពុ័នុធចប��់�នៃ�លេ�ៀត �ា�ខែនុលីេនុៅខែតតក្រមូវឲ្យ�ម�នុ

លេចតនុ�កំ�ងក�រសាមួ��់ ខែ��មិនុខែមនុ�ចូគ�ំនុងឹ លេចតនុ�

ក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) លេនុោះលេ�ើយ។ 

៦៥០. �នុ�ិ�់ពុ��នុពុិនុតិ�ពុិច័យលេ�ៅលេ�ើក្រ�ព័ុនុធចប��់

ជ្ឈ�តិ �នុ�ញ្ញាាក់ខ�ងលេ�ើក្រ�ពុ័នុធចប��់ជ្ឈ�ត�ណ្ឌ�ង 

សា�ខ�នុ់ៗ  លេនុៅលេ�ើពុភិាពុលេ�ោក ក�រក�ណ្ឌតន់ុយិមនុយ័អ�ពុ�  

ក�រលេធូើើមនុ�សា���ត(ខែ��ម�នុនុយ័��ជ្ឈ�ក�រសាមួ��់

មនុ�សា�លេ�ោយខ�សាចប��់នុងិលេ�ោយម�នុលេចតនុ�) នុងិ 

ក�រមិនុពុិច�រណ្ឌ�លេ�ៅលេ�ើចប��់នុងិចប��់យ�តីសិា�ស្រ្តសាី

លេក្រកោយឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខែ��អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រ

ក�ពុ�ូ�នុលេយោងលេ�ៅលេនុោះ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា������ូង

យ�ល់េ�ើញ�� លេ�ោះ��ជ្ឈ�ក�រក�ណ្ឌតន់ុយិមនុយ័ចប��់

��ស់ានៃនុឧក្រកិ�ឋកមីលេនុះអ�ចម�នុភា�ពុខ�សាគ�ំ នុងិលេ�ោះ 

��ជ្ឈ�ចប��់�រ��ង នុងិចប��់កមុ�ជ្ឈ� អ�ចខ�សាគ�ំពុ�វិធូ�

សា�ស្រ្តសា�ីនៃ�លេ�ៀតក៏លេ�ោយ ក៏ក្រ�ពុ័នុធចប��់កំ�ងស្រសាុក

���ងលេនុះ ភា�គលេក្រចើនុ��ួ�សាា���់� ���ឋ�នុនៃនុធូ�ត�ផ្សា��

អតលីេនុោម័ត ិកំ�ងកក្រមិត���ជ្ឈ�ងលេចតនុ�លេ�ោយច�លេពុោះ

អ�ចយកមកអនុ�វត�ីនុ ��ក់�ិនុក�រលេធូើើមនុ�សា���ត

លេ�ោយលេចតនុ�កក្រមិត���់��ផ្សា�ត លេនុោះគឺលេចតនុ�លេ�ោយ 

ក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) ។ ច�ណ្ឌ�ចលេនុះរួម���ងករណ្ឌ�

ខែ����គា�មំ�ក់�នុ�ងា�ញឆ្នាំនុៈិកំ�ងក�រក្រ�ក្រពុឹតី

លេ�ោយ�ងឹ�� អ�លេពុើសាកមី ឬអសាកមីរ�សាខ់ួនួុ��នុងជ្ឈ� 

�លេណុ្ឌោយឲ្យ�ជ្ឈនុរងលេក្រគោះមំ�ក់ឬលេក្រចើនុនុ�ក់សា�ួ�់ នុងិ

យា�ងលេហិោចណ្ឌ�ស់ា��គា�លេនុោះ��ួ�យក ឬលេក្រជ្ឈើសាលេរើសា 

យក��ធភា�ពុខែ��អ�ច�ណុ្ឌ��ឲ្យ�ម�នុក�រ�ត ់

�ង់ជ្ឈ�វិតលេនុោះ។ លេហិត��ូលេចះំ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេជ្ឈឿជ្ឈ�ក់ 

�� ក�រពុិនុតិ�ពុិច័យលេ�ៅលេ�ើយ�តីិសា�ស្រ្តសាជី្ឈ�តិ នុងិ 

យ�តីសិា�ស្រ្តសាអីនុរីជ្ឈ�តមិ�នុឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ នុងិចប��់���ង 

��យខែ��ខែចងពុ�លេគោ�ក�រណ៍្ឌ�ូលេ�ៅនៃនុចប��់ខែ��

�� លេនុៅលេពុ�ខែ����គា�ណ្ឌ�មំ�ក់�នុក្រ�ក្រពុឹតអី�លេពុើ

លេ�ោយសាី័ក្រគចិត ីនុងិលេ�ោយ�ងឹ��អ�លេពុើលេនុោះ��នុងជ្ឈ�

នុងឹ�ណុ្ឌ�យឲ្យ�ម�នុក�រ�ត�់ង់ជ្ឈ�វតិមនុ�សា� អ�លេពុើលេនុោះ

គឺជ្ឈ�ក�រលេធូើើមនុ�សា���តឬជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីខែ��ម�នុសាា�នុ

�មៃនុក់្រ�លេ�ៀងគ�ំលេនុៅកំ�ងក្រ�ពុ័នុធចប��់ជ្ឈ�តិនុ�មួយៗ។ 

ច�ណ្ឌ�ចលេនុះស្រសា�គ�ំជ្ឈ�មួយនុងឹ លេសាចកុ�សានុំ�ិឋ�នុរ�សា់

អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុូ�ខែ���� «ធូ�ត�ផ្សា��អត ី

លេនុោម័តនៃនុក�រលេធូើើមនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ���ឧក្រកិ�ឋ

ក្រ�ឆ្នាំ��ងមនុ�សា�ជ្ឈ�ត ិខែ��ម�នុអតាភិា�ពុកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥  
ក្រតូវខែតក�ណ្ឌត់នុយិមនុយ័ឲ្យ�ម�នុ�កខណ្ឌៈ�ូ��យ  

(Largo sensu) លេ�ើមប�រួម�ញូុ្ញ�នុូវលេចតនុ�លេ�ោយ 
ក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) ផ្សាងខែ�រ»។ លេហិត��លូេចះំ  

ក�រលេ�ើកលេ�ើងរ�សា់លេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ� លេខៀវ សា�ផ្សានុ 

ខែ��ខ�សាពុ�លេនុះក្រតូវ�នុ��លិេសាធូលេចោ�។ 

៦៥១. ��ក់�ងនុងឹភា�ពុអ�ចក្រ�លេមើ�លេ�ើញ��ជ្ឈ��� 

លេ�ីើសា នុងិភា�ពុអ�ច�ងឹ��ម�នុចប��់ខែចងអ�ពុ�ក�រលេធូើើ

មនុ�សា���តខែ��ជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹមនុ�សា� 

ជ្ឈ�តិលេនុៅកំ�ងលេរឿងកុ�លេនុះ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះរមឹួក���ញ្ញាា

សា�ខ�នុខ់ែ��ក្រតូវពុិច�រណ្ឌ�លេនុោះ គឺលេគោ���ណ្ឌងអ�លេពុើ 

ខែ��ខួនួុមិនុអ�ចក្រ�លេមើ�លេ�ើញជ្ឈ�ម�នុ�នុ��ជ្ឈ��� 
លេ�ីើសា លេនុៅលេពុ�ខួនួុក្រ�ក្រពុតឹអី�លេពុើលេនុះលេនុោះលេ�។ �នុ�ិ�់ពុ� 
�នុពុចិ�រណ្ឌ�លេ�ៅលេ�ើក្រក�ខណ្ឌឌនៃនុចប��់��លេនុៀម�មួ��់ 

ភា�ពុធូៃនុធ់ូៃរនៃនុឧក្រកិ�ឋកមី នុងិតនួុ���រ�សាជ់្ឈនុលេចោ�កំ�ង 
នុ�មជ្ឈ�សាម�ជ្ឈកិនៃនុអ�ជ្ឈើ�ធូរក្រគ�់ក្រគងរ��កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ� 
ធូ�ិលេតយ� អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសានុំ�ិឋ�នុ�� ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�អ�ច 

ក្រ�លេមើ�លេ�ើញនុងិ�ងឹជ្ឈ��ូលេ�ៅ�� ក�រលេធូើើមនុ�សា���ត 

ក្រតូវផ្សានីុ�ិលេ�ោសាជ្ឈ�ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ងមនុ�សា�ជ្ឈ�ត ិលេនុៅ 

កំ�ងចប��់��លេនុៀម�មួ��់អនុរីជ្ឈ�តិនុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ 
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

លេនុៅកំ�ង�រ�ិ�លេនុះអងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសាូមរមឹួកអ�ពុ�ក�រ 
យ�់លេ�ើញរ�សា់ខួនួុ�� ពុ�ក់ពុ័នុធនុងឹភា�ពុក្រ�លេមើ�

លេ�ើញ����លេ�ីើសានុងិអ�ច�ឹង��ម�នុចប��់ខែចង

លេនុោះ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះក្រតូវខែតពុចិ�រណ្ឌ�លេ�ើសាពុ�នុយិមនុយ័

�លេចកុលេ�សានៃនុ��លេ�ីើសាលេនុះ លេ�ោយលេគោរពុលេ�ៅត�ម

លេគោ���ណ្ឌងនៃនុលេគោ�ក�រណ៍្ឌនុ�ត��នុ�កូ�ភា�ពុ។ 

ម�ក្រត� ៥០៣ នៃនុក្រកមក្រពុហិ�ីណ្ឌឌកមុ�ជ្ឈ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៥៦ 

ច�ត់��ក«អ�លេពុើខែ��ក្រ�ក្រពុឹតលីេ�ើងលេ�ោយម�នុលេចតនុ�

ចង់ឲ្យ�ឈរូឺ�រ�ងក�យ��គា�ណ្ឌ�មំ�ក់ �ា�ខែនុមិីនុចង់ 

ឲ្យ���គា�លេនុោះសា�ួ�់» ��ជ្ឈ���ឧក្រកិ�ឋខែ��ក្រតូវផ្សានីុ�ិ 

លេ�ោសាយា�ងធូៃនុធ់ូៃរ។ �កខខណ្ឌឌតក្រមូវលេចតនុ� (គ�ីនុ 

មរណ្ឌៈលេចតនុ� dolus praeter intentionem) គឺ���ឋ�នុ 

ខែ��ម�នុកក្រមិត���ជ្ឈ�ងលេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� 

 ( dolus eventualis)។ លេហិត��លូេចះំលេហិើយ វ�មិនុម�នុភា�ពុ

ស្រសាលេពុចស្រសាពុិ�លេ�ខែ���� លេនុៅកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ លេគ

អ�ចក្រ�លេមើ�លេ�ើញ��ក�រសាមួ��់មនុ�សា�លេ�ោយ 

លេចតនុ�លេ�ោយក្រ�លេយោ� (dolus eventualis) គឺជ្ឈ��� 

ឧក្រកិ�ឋ លេហិើយលេធូើើឲ្យ�ម�នុក�រ��ួ�ខ�សាក្រតវូក្រពុហិ�ីណ្ឌឌជ្ឈ� 

�កខណ្ឌៈ��គា�។ 

៦៥២. លេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ� នុនួុ ជ្ឈ� អះអ�ង�� ក�រ

សាមួ��់មួយច�នុនួុកំ�ងច�លេណ្ឌោមក�រសាមួ��់ខែ���នុ 
លេចោ�ក្រ�ក�នុល់េនុៅកំ�ងលេរឿងកុ�លេនុះលេកើតលេ�ើងលេ�ោយសា�រ 
ខែត «��លេណ្ឌើរក�រផ្សាួូវចប��់នុងិខែផ្សាអកលេ�ើមូ��ឋ�នុអងា 
លេហិត� នុងិអងាចប��់ » ��ក់�ិនុជ្ឈ�មួយនុងឹ��គា�នុ�នុ�

ខែ�� « �នុក្រ�ក្រពឹុតឧីក្រកិ�ឋកមីធូៃនុធ់ូៃរ��ផ្សា�ត�ចូជ្ឈ� អ�លេពុើ

កបត់ជ្ឈ�តិ អ�លេពុើរច�រកមី ក�រសាហិក�រជ្ឈ�មួយខ�ី�ង

លេនុៅកំ�ងលេពុ�សាន្ត្រីងា�ម ឬក�រ��ផ្សាួិច��ផ្សា�ួញជ្ឈ�លេ�ើម»។ 

លេនុៅកំ�ងលេសាចកុ�សានុំ�ិឋ�នុពុ�ម�នុ លេមធូ�វ�ក�រពុ�រកុ� នុនួុ ជ្ឈ� 

�នុលេសាំើលេ�ើង�� វ�អ�ច��មិនុម�នុភា�ពុចប�សា�់�ស់ា��

លេតើចប��់��លេនុៀម�មួ��់អនុរីជ្ឈ�តកំិ�ងចលេនុោួះឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ 

��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ « �នុហិ�ម��ត់ខែ�រឬលេ� ច�លេពុោះ

ក�រក�តល់េ�ោសាក្រ�ហិ�រជ្ឈ�វតិ (រួម���ងក�រមិនុផ្សា�ុក់�រ 

ធូ�នុ�ពដី្ឋឡំេណា��ក�រឆ្នាំ��់រហិស័ាលេពុញលេ�ញ)» ជ្ឈ�ពុលិេសាសា 

ពុ�ក់ពុ័នុធជ្ឈ�មួយនុងឹ «��គា�ខែ���នុចូ�រួមយា�ង 

សាកមី លេនុៅកំ�ងក�រលេរៀ�ច�ខែផ្សានុក�រគ�រ�មក�ខែហិងលេ�ៅលេ�ើ 

សានុីសិា�ខរ�ឋយា�ងធូៃនុធ់ូៃរ» ។ សាហិក្រពុះរ�ជ្ឈអ�ជ្ឈើ�លេ�ើក 

លេ�ើង�� ផ្សាិ�យពុ�ក�រអះអ�ងលេ�ើកម�នុរ�ស់ាលេមធូ�វ�

ក�រពុ�រកុ� នុនួុ ជ្ឈ� ក�រសាមួ��់លេ�ោយគ�ីនុ��លេណ្ឌើរក�រ

ចប��់ឬ មិនុម�នុក�រធូ�នុ�អ�ពុ�ក�រក្រតមឹក្រតវូ គឺជ្ឈ�ក�រលេធូើើ

មនុ�សា���ត វ�ពុ��ខែមនុជ្ឈ�ក�រក�តល់េ�ោសាក្រ�ហិ�រជ្ឈ�វតិ

ត�ម��លេនុើងចិតី ពុ��អ�ចក្រតូវ�នុលេធូើើ��ិ�បញ្ញាតីិ�នុ

លេ�ើយ លេ�ោះ��កំ�ងក��ៈលេ�សាៈ ណ្ឌ�ក៏លេ�ោយ រួម���ង 
ក��ៈលេ�សាៈខែ��ក្រ�លេ�សាម�នុអ�សានុផំ្សាងខែ�រ។  

��ា�ករណ៍្ឌ���ងពុ�រលេនុះម�នុ�ិ�ឋភា�ពុអងាលេហិត�នុងិអងា 
ចប��់ ��ក់�ិនុភា�ពុស្រសា�ចប��់នៃនុក�រសាមួ��់មនុ�សា� 

ជ្ឈ�ក់��ក់។ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះកតស់ាមា��់�� ក�រលេធូើើមនុ�សា� 

��ត ជ្ឈ��ូលេ�ៅ ក្រតូវ�នុយ��់�ជ្ឈ�ក�រសាមួ��់មនុ�សា�

លេ�ោយខ�សាចប��់ លេហិើយ�� សា�ិធិរសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិ�ចូ 

ម�នុខែចងលេនុៅកំ�ង�ិខតិត��ករណ៍្ឌអនុរីជ្ឈ�តិ រួម���ង 
កតិក�សាញ្ញាាអនុរីជ្ឈ�តិសាុ�ពុ�សាិ�ធិពុ�រ�ឋ នុងិសាិ�ធិ 

នុលេយោ�យ រ�រ��ង មិនុឲ្យ�ម�នុក�រសាមួ��់ត�ម��លេនុើង 

ចិតលីេ�ើយ។ ក�រក�ត់លេ�ោសាក្រ�ហិ�រជ្ឈ�វិតខែ��ម�នុ

ខែចងលេនុៅកំ�ងចប��់កំ�ងស្រសាកុលេនុោះ អ�ចលេធូើើលេ�ៅ�នុ��ះ
 

ក្រត�ខែតម�នុ��លេណ្ឌើរក�រត�មផ្សាួូវត���ក�រខែ���នុផ្សា�់ុ 
ក�រធូ�នុ���់ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�នុវូក�រជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះកុ�លេ�ោយ 

យ�តីធិូម៌�ា�លេណ្ឌ ះោះ។ រ�ឋមិនុអ�ចលេធូើើ���ិបញ្ញាាតលិេ�ើសា�ិធិ 

ជ្ឈ�មូ��ឋ�នុលេនុះ�នុលេ�ើយ។ អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះនុងិលេធូើើក�រ 

លេ�ោះស្រសា�យលេ�ៅលេ�ើ�ញ្ញាានៃនុភា�ពុស្រសា�ចប��់ ជ្ឈ�ពុលិេសាសា  

អតាិភា�ពុនៃនុ��លេណ្ឌើរត�មផ្សាួូវត���ក�រ ម�នុក�រក្រ�ហិ�រ

ជ្ឈ�វិត លេ�ោយខែផ្សាអកលេ�ើអងាលេហិត�នៃនុលេរឿងកុ�លេនុះ។ 

៩.១.២. ការ្�ៃ ប់់រងាា ល

៦៥៣. ��ក់�ិនុសា�ណ្ឌ�� លេរឿង០០២/០២ ��ក���លេណ្ឌោះ 

ស្រសា�យលេចោ�ក្រ�ក�នុជ់្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�ពុ� ឧក្រកិ�ឋកមីក្រ�ឆ្នាំ��ង

នុងឹមនុ�សា�ជ្ឈ�តិត�មរយៈក�រសាមួ��់រងា��លេនុៅកំ�ង

អំ��ងក�រផ្សា�ួសា់����លេនុៅក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ��ណ្ឌ�ក់ក���� ២ 

(ស្ទែដ្ឋល់បានីកម្រាមិ្មតាម្រាតាឹម្មកា�ម្រាប់ម្រាពឹតាតច្ចំឡេពោ�ជានីជាាតាិច្ចាម្ម)  

លេនុៅសាហិករណ៍្ឌក្រត��កក់ ក�រ�ឋ�នុក�រង�រ���នុក់្រតពុ��ង

� ីក�រ�ឋ�នុក�រង�រ���នុ ់១មករ� នុងិក�រ�ឋ�នុសា�ង

តមេ�មេលខមេម្រាកាយ
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� សាហិក�រ�លេងើើត

កមីវធិូ�វ�ិ�� ជ្ឈ�មួយសាា�នុ�យ៍វ�ិ�� លេអហិើអឹមជ្ឈ�ត ិភាំ�ក្រក��ង 
��ម�សា លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង សាក្រម��់ផ្សា�ពុើផ្សា��យកមីវិធូ�

អ�់រ�សាី�អ�ពុ�ក្រ�វតីិសា�ស្រ្តសាីកមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩) នុងិលេ�ើកកមុសា់សាិ�ធិនុងិលេធូើើ 

ឱ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�ស់ាអំករសា ់

រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម ខែ��ក្រ�ក្រពឹុតលីេ�ៅ

ជ្ឈ�លេរៀងរ��់នៃ�ៃច័នុ�ិ�់សា�ក្រក ពុ�លេមាោង១២នៃ�ៃក្រតង់

��់លេមាោង១រលេសាៀ� លេហិើយច�ក់ផ្សា��យលេ�ើងវិញ

កមវី�ិតីផ្តាយ្ំមេ�ងតាមសាា ៃតីយ៍វទិយុ
មេអហ្វវែអមឹជាត ិភ្នំាំម្រាកាងំដតី�្ មេខតកំ្ពង់ឆ្នាំា ងំ
មេដើមបតីអ ាករ្់រាៃ�ៃជតីវតិពតីរប់ប់សខរីម្រាកហ្វម

មេផ្តង ពង្សរាុ្ុតី

លេនុៅលេរៀងរ��់នៃ�ៃលេសាៅរន៍ុងិអ��ិត� ច��់ត��ងពុ�នៃ�ៃ��១ 

ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ�២០២១ រហិតូ��់នៃ�ៃ��៣០ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំ�ំ� 

២០២២។ ក�រផ្សា��យលេនុះ លេផ្សាោីតជ្ឈ�សា�ខ�នុល់េ�ៅលេ�ើ៖ 

(១) ប់ទ្យុពឡិេសំោធីនីឆ៍ាំាងកាតា�់ប់ប់ស្ទែ�ម �ម្រាកហ្វម្ម នីងិប់ងាាញ៉ូ 

ពវីធិូ�សា�ស្រ្តសា�ីលេក្រងៀនុលេមលេរៀនុក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសាកី្រ�វតីសិា�ស្រ្តសា ី

កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូ�ិលេតយ� លេ�ៅក�នុអំ់កសា�ី�់ខែ��ជ្ឈ�អំក

រសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម នុងិលេកីងៗជ្ឈ�នុ�នុ់

លេក្រកោយ។ (២) ក�រលេ�ើ កកមុសាស់ាិ�ធិ នុិងលេធូើើ ឲ្យ�ក្រ�លេសាើ រ

លេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សាអំ់ករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិ

សាា�នុ�យ៍វិ��� លេអហិើអឹមជ្ឈ�តិ ភាំ�ក្រក��ង��ម�សា  
មនុិ�រព័ុត៌ម�នុ លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំំ��ង។ 
(លេសាង ��រតនុៈ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

ពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម នុងិជ្ឈនុពុិក�រ នុងិ(៣) ក�រផ្សា�ី់

នុវូកិចកុ�រស្រសា�វក្រជ្ឈ�វលេនុៅត�មមូ��ឋ�នុ ជ្ឈ�ពុិលេសាសា

លេនុៅត�មសាហិគមនុ�៍�ច់ស្រសាយ�� សាី�អ�ពុ�សាា�នុភា�ពុ

សា�ខភា�ពុរ�សា់អំករស់ារ�នុម�នុជ្ឈ�វិតនុងិជ្ឈនុពុិក�រពុ�

រ��ខែខរីក្រកហិម។ 

 សាក្រម��់ក�រផ្សា��យពុ�នុ���ក្រ�វតីិសា�ស្រ្តសាកីមុ�ជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ� ក្រគូ�លេក្រងៀនុម�ខវិជ្ឈា�ក្រ�វតីិវិ��� 

នុងិជ្ឈ�អំកខែ��ធូ�ួ�់�លេក្រងៀនុក្រ�វតីិសា�ស្រ្តសាីកមុ�ជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) លេនុៅត�ម

សា���លេរៀនុនុ�នុ�កំ�ង�ូ���ងក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ� ចូ�រួម

ជ្ឈ�វ�គីិនុក្រ�ច��នៃ�ៃសាក្រម��់ក�រពុិភា�ក��ពុ�ម�តិក�

ក្រ�វតីិសា�ស្រ្តសា ីវិធូ�សា�ស្រ្តសា�ីលេក្រងៀនុ នុងិ��ពុិលេសាោធូនុ៍

ផ្សា�ិ�់ខួនួុឆ្នាំួងក�ត់រ��ខែខរីក្រកហិម ត�មក�រលេរៀ�ច�

រ�សាក់មីវិធូ�វិ��� �ចូតលេ�ៅ៖ (១) អធូិ�ប�យលេ�ោយ 
សាលេងខ�ពុ�លេមលេរៀនុក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសាកីមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូ�ិលេតយ� 

លេ�ោយលេក្រ�ើក្រ�សា់ជ្ឈ�ពូុកនៃនុលេមលេរៀនុ���ងអសា់ខែ��ម�នុ 

ឡេនីៅកា�ងឡេសំៀវិឡេភ្នាៅ «ម្រាប់វិតាតសិំាស្រ្តសំតកមុ្ម�ជាាម្រាប់ជាាធីបិ់ឡេតាយុ

(១៩៧៥-១៩៧៩)»។ (២) ពុនុ��ព់ុ�វធិូ�សា�ស្រ្តសា ី

ប់ឡេម្រាង�នីនៃនីឡេម្មឡេ�ៀនីម្រាប់វិតាតសិំាស្រ្តសំតកមុ្ម�ជាាម្រាប់ជាាធីបិ់ឡេតាយុ 

លេ�ោយលេក្រ�ើក្រ�សាល់េសាៀវលេភាៅ «ខែណ្ឌនុ��សាក្រម��់ក្រគ�ូលេក្រងៀនុ  

សាី�ពុ�ក�រ�លេក្រងៀនុក្រ�វតីិសា�ស្រ្តសាីកមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូិ� 
លេតយ�»។ (៣) លេវ�ិក�ពុភិា�ក�� នុងិផ្សា�់ីចលេមួើយច�លេពុោះ 

សា�ណួ្ឌរខែ��ម�នុពុ�អំកសា�ី�់។ (៤) នុយិ�យពុ��� 

ពឡិេសំោធីនីផ៍្សាះាល់�់ានួីឆាំា ងកាតា�់ប់ប់កមុ្ម�ជាាម្រាប់ជាាធីបិ់ឡេតាយុ 

លេ�ើមប�ជ្ឈ�ឧ��ហិរណ៍្ឌ�ខែនុាមលេ�ៅលេ�ើលេមលេរៀនុក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសា ី

នុងិ(៥) ពុិភា�ក��ពុ�កិចកុ�រស្រសា�វក្រជ្ឈ�វ��ក់�ងនុងឹ 

ក្រ�ធូ�នុ��  «ជ្ឈ�វតិរសាល់េនុៅក្រ�ច��នៃ�ៃកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម» 
 ត�មរយៈសា�លេណ្ឌរស្រសា�វក្រជ្ឈ�វ វ�លេ�អូឯកសា�រ នុងិក�រ 

ពុិភា�ក��ផ្សា�ិ�់ម�ត។់ 

 សាក្រម��់កមីវិធូ�ផ្សា��យនុ���សាី�ពុ�ក�រលេ�ើកកមុសា់

សា�ិធ ិនុងិលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សា ់

អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតលេក្រកោយរ��ខែខរីក្រកហិម អំក 

សាក្រម�សាក្រម�ួកមីវធិូ�វ�ិ��  ខែ����ួ��នុក�រចងអ�� 
�ងា�ញពុ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�លេ�ើគលេក្រមោង  នុងឹ 
លេធូើើក�រពុនុ��់�កស្រសា�យចប�សា់��ស់ាពុ�៖ (១)  

លេគោ���ណ្ឌងរ�សាគ់លេក្រមោង។ (២) ខែផ្សានុក�រសាកមីភា�ពុ 

ក�រង�រខែ��ក្រគ��ណី្ឌ�់កំ�ង�ូ���ងក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�។ 

(៣) តួនុ���នុងិភា�រកិចរុ�សា់អំកសាី័ក្រគចិតកីមុ�ជ្ឈ�។ 

(៤) ក�រពុនុ��ព់ុ�ក�រលេក្រ�ើក្រ�សា�់ក្រមង់សា�ណួ្ឌរសា�ិ� 

សាង់ិមត។ិ (៥) អតាា ម្រាប់ឡេយោជានីស៍្ទែដ្ឋល់អាកសំមម័្រាគីច្ចតិាតកមុ្ម�ជាា

នុងឹ��ួ��នុពុ�គលេក្រមោង�ចូជ្ឈ� ��ពុលិេសាោធូនុក៍�រង�រ 

��នុ�ក់��នុងអនីត�ជានំីានុជ់្ឈ�មួយអំក�សារ់�នីម្មានីជាវីិតិា កា�

��លេពុញ�ខែនុាមនុវូច�លេណ្ឌះ�ងឹពុ�ក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសាខីែខរីម្រាកហ្វម្ម  

នីងិកា�ច្ច�ល់�ួ ម្មទ្យុប់់សំៀាតាអំ់ឡេព�ម្រាប់ល់យ័ព� ជាសំាសំនី។៍ 

(៦) តនួុ���រ�សា់អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតលេក្រកោយរ�� 

ខែខរីក្រកហិមកំ�ងក�រច�ូរួមសាហិក�រ នុងិផ្សា�ីល់េមលេរៀនុ

ជ្ឈ�វតិផ្សា�ិ�ខ់ួនួុ��់លេកីងៗជ្ឈ�នុ�នុល់េក្រកោយលេ�ើមប�សា�ី�់នុងិ

លេរៀនុសូាក្រតកំ�ងនុយ័ចងច��នុងិ��់សាើ�តអ់�លេពុើក្រ��យ័ពុជូ្ឈ 
សា�សានុ ៍នុងិ (៧) អតាក្រ�លេយោជ្ឈនុរ៍�សា់អំករសា់រ�នុ 

ម�នុជ្ឈ�វតិពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម នុងិជ្ឈនុពុកិ�រ ខែ����ួ�

�នុពុ�គលេក្រមោង�ចូជ្ឈ� ក�រ��ួ��នុក�រពុិនុតិ�នុងិ

ពុ����សា�ខភា�ពុជ្ឈ�ក្រ�ច��លេនុៅមនុិ�រពុហិ�ពុ����

ឯកជ្ឈនុខែ���នុសាហិក�រណ៍្ឌជ្ឈ�មួយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� នុិងក�រអ�់រ�ពុ��ញ្ញាាសា�ខភា�ពុពុ�

អំកជ្ឈ�នុ�ញនុងិលេវជ្ឈា�ណ្ឌឌិត�ប�ៗ ខែ��លេរៀ�ច�លេ�ោយ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�។

 សាូមរ�ឭក�� មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� ធូ�ួ�់ 
�នុលេរៀ�ច�កមីវិធូ�ផ្សា��យសា�លេ�ងត�មវិ��� �ខែ��

លេនុះមីងរួចមកលេហិើយក��ពុ�ឆ្នាំ�ំ�២០១៧-២០១៨ 

សាី�អ�ពុ�ក�រលេរៀនុនុងិ�លេក្រងៀនុក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសាកីមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ� 
ធូ�ិលេតយ�ជ្ឈ�មួយក្រគ�ូលេក្រងៀនុម�ខវជិ្ឈា�ក្រ�វតីវិ�ិ�� ខែ��

ធូ�ួ�់�នុចូ�រួមកំ�ងវគា�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌ��លេរៀ�ច�លេ�ោយ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� សាី�អ�ពុ�វិធូ�សា�ស្រ្តសានីៃនុក�រ

�លេក្រងៀនុក្រ�វតីសិា�ស្រ្តសាកីមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធូ�ិលេតយ� នុងិក�រ 
ពុភិា�ក��ពុ���ពុលិេសាោធូនុឆ៍្នាំងួក�តរ់��ខែខរីក្រកហិមជ្ឈ�មួយ 

អំករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិតមកពុ�ស្រសុាកមួយច�នុនួុកំ�ងលេខតី

ក�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�២០២១លេនុះ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ

កមុ�ជ្ឈ��នុ�នុ ីនុងិពុក្រង�ក�ខែនុាមនុវូកមីវធិូ�លេ�ើកកមុសា់

សាិ�ធិ នុងិលេធូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេ�ើងនុវូសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុ

រ�សាអំ់ករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វតិលេក្រកោយរ��ខែខរីក្រកហិម។
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ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

 ស្រសា�លេពុ�ខែ��អងាជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសា�មញ្ញាកំ�ង

ត���ក�រកមុ�ជ្ឈ� �នុ�ិ��ញុ្ញ�់កិចកុ�ររ�សា់ខួនួុលេនុៅ

ក្រតឹមលេពុ�លេនុះ សាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សា់អំករសា់រ�នុ

ម�នុជ្ឈ�វិត���ងអសា់ ក�នុខ់ែតក្រតូវ�នុលេ�ើកកមុស់ា នុងិ 

យកចតិ�ី�ក��ក់ លេហិើយសាា�នុភា�ពុនៃនុក�ររ�ករ�����

នៃនុជ្ឈ�ងឺកូវិ�-១៩នុ�លេពុ��ចុ��បនុ ំក៏ក�នុខ់ែតជ្ឈ�រ�ញឲ្យ�

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� គិតគូរយា�ងយកចិត ី
��ក��ក់ច�លេពុោះសា�ខ�ម��ភា�ពុរ�ស់ាអំករសា់រ�នុម�នុ 

ជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម���ងអសា់។ ក�រផ្សា�ពុើផ្សា��យ

កមីវិធូ�ត�មវិ��� នុ�លេពុ�លេនុះ គឺជ្ឈ�ក�រច��់លេផ្សាីើមផ្សា�ពុើ 
ផ្សា��យជ្ឈ�លេ�ើក���ូងលេនុៅកំ�ងលេខតកី�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ងសាក្រម��់

ឆ្នាំ�ំ�២០២១ លេហិើយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� នុងឹ

�នុលីេធូើើកិចកុ�រ�ចូគ�ំលេនុះ លេនុៅត�ម�ណី្ឌ�លេខតមួីយច�នុនួុ

លេ�ៀតកំ�ង�ូ���ងក្រ�លេ�សា។

ឧ�ករណ៍្ឌផ្សា��យសា�លេ�ងរ�សា់សាា�នុ�យ៍វិ��� លេអហិើអឹមជ្ឈ�ត ិ
ភាំ�ក្រក��ង��ម�សា លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង។
(លេសាង ��រតនុៈ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

លេសាង ��រតនុៈ អំកសាក្រម�សាក្រមួ�កមីវិធូ�វិ��� លេអហិើអឹម
ជ្ឈ�ត ិភាំ�ក្រក��ង��ម�សា លេខតកី�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង។
(លេសាង ��រតនុៈ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាកសាសាធារណៈ



លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ទនព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេលខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេលខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

«មេផ្តះផ្តង់�ូលតី»
មេរឿងរាុវមេ�ញពតីម្រាប់ជាជៃថ្មីីតីមេម្រាកាមរប់ប់កម្ពុជាម្រាប់ជា�បិ់មេតយយ

ជា គតីមមេស្រុ្ង៖ មេមផ្តះី 

មេរៀប់រាប់់ម្រាបាប់់មេ�យកូៃស្រុ្តីមេ�ីះ  

ជា គតីមវណា តី

 មី�យរ�សាខ់ើ��គឺជ្ឈ�កសាកិរមកពុ��លេនុ ួ
�ិត រ�ឯឪពុ�ករ�សា់ខើ��លេធូើើជ្ឈ�ជ្ឈ�ងម�សា 

មកពុ�លេខតកី�ពុង់ច�ម។ គ�តជ់្ឈ�ួគ�ំលេនុៅ 

វតមួីយ។ ឪពុ�ករ�សា់ខើ�� �នុសា��មី�យ 
ខើ��លេរៀ�ក�រជ្ឈ�លេក្រចើនុ�ងម�នុលេពុ�ខែ�� 
មី�យរ�សា់ខើ��យ�់ក្រពុមលេរៀ�ក�រ

ជ្ឈ�មួយគ�ត។់ �នុ�ិ�់ពុ�ពុួកគ�តល់េរៀ� 

ក�ររួច ឪពុ�ករ�ស់ាខើ��លេនុៅ�នុលីេធូើើជ្ឈ�ជ្ឈ�ង 
ម�សាលេ�ៀត ច�ខែណ្ឌកមី�យខើ��សា�ំក់លេនុៅ 
ផ្សាះិលេមើ�ខែ�រក��កូនុច�នុនួុ១២នុ�ក់។ 

ជ្ឈ�លេរឿយៗ មី�យរ�សាខ់ើ��លេធូើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅ 
សាួរសា�ខ��កខ�អូនុរ�សា់គ�តល់េនុៅ��ក្រកុង

ភាំ�លេពុញ លេហិើយខែតងខែតយកខើ�� នុងិកូនុៗ 
៤ឬ៥នុ�ក់លេផ្សា�ងលេ�ៀតលេ�ៅជ្ឈ�មួយ។ 

 ឪពុ�កមី�យរ�សា់ខើ�� �នុច��់លេផ្សាីើម

រសា់លេនុៅខែ�កគ�ំកំ�ងអ���ងរ�� �នុ ់

នុ�់។ ឪពុ�កមី�យរ�សា់ខើ��មិនុអ�ច

��នុ�ក់��នុងគ�ំ�នុលេ�ើយ លេក្រពុោះឪពុ�ក 

រ�សាខ់ើ��រសាល់េនុៅកំ�ងត��នុខ់ែ��ក្រគ�់ក្រគង
 

លេ�ោយខែខរីក្រកហិម ស្រសា�លេពុ�ខែ��

មី�យរ�សា់ខើ��រសា់លេនុៅកំ�ងត��នុខ់ែ��

ក្រគ�់ក្រគងលេ�ោយ��ហិ�នុ �នុ ់នុ�់។ 

លេនុៅលេពុ�លេនុោះ មី�យរ�សា់ខើ���នុ

លេ�ៅសាួរសា�ខ��កខ�អូនុរ�សា់គ�តល់េនុៅឯ

ភាំ�លេពុញ លេហិើយមិនុអ�ចក្រត��់មក

ស្រសាុកក�លេណ្ឌើតវិញ លេក្រពុោះខែតម�នុក�រ 

ក្រ�ុយ��ធគ�ំ។ លេយើងសា�ំក់លេនុៅកំ�ង�នុ�់ិ 
មួយជ្ឈ�មួយនុងឹ�អូនុស្រសា�មី�យរ�សា់ខើ�� 
លេឈោីះ ជ្ឈ� យិចនៃណ្ឌ។ គ�តព់ុិតជ្ឈ�ចិត ី

�អខ�ួ�ងណ្ឌ�សា់ នុងិយ�់ពុ�សាា�នុភា�ពុ 

មី�យរ�សា់ខើ��ក្រតូវចិញុ្ញមឹកូនុជ្ឈ�លេក្រចើនុ

នុ�ក់។ �លូេចះំលេហិើយ គ�តឲ់្យ�លេយើងរសា ់

លេនុៅជ្ឈ�មួយគ�ត។់ 

 ជ្ឈួនុលេពុ�ខះួ លេយើងសា�ំក់លេនុៅ

ជ្ឈ�មួយ�អូនុក្រ�ុសារ�ស់ាមី�យខើ��លេឈោីះ 
 

លេ�ាង គ�។ គ�តគឺ់ជ្ឈ�អំកលេ�ើកយនុលីេហិោះ 

នុងិជ្ឈ�អនុ�លេសានុ�យ៍ឯកលេនុៅកំ�ងកង 
�័ពុ ខែ��ជ្ឈ�អំកម�នុក្រ�ពុ�សាមបតីិ

សាី�កសាមី។ គ�ត ់នុងិកូនុក្រ�ុសា២នុ�ក់ 

�នុ�តខ់ួនួុកំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម។ 

 លេនុៅកំ�ងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ សាា�នុក�រណ៍្ឌ

លេនុៅកំ�ងក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�ក�នុខ់ែតយា��់

យឺនុលេ�ៅៗ។ លេយើងរសា់លេនុៅកំ�ង��ក្រកុង

ភាំ�លេពុញ ខែ��ជ្ឈ�កខែនុងួមួយខែ��សា�ច់ 

ញ�តមំិ�ក់រ�សា់ខើ��លេធូើើក�រង�រជ្ឈ�អំក 
�កខែក្រ�លេនុៅកំ�ងមណ្ឌឌ�ក�ម�រក�ក្រពុ� 

លេហិើយមី�យរ�សា់ក៏លេធូើើជ្ឈ�អំកចមអិនុ

អ�ហិ�រលេនុៅ��លេនុោះខែ�រ។ លេនុះគឺអ�ច 

អនុ�ញ្ញាាតឲិ្យ�លេយើងអ�ចលេសាំើសា���ិ�ឋ�ក�រ 

ច�កលេចញលេ�ៅរសាល់េនុៅសាហិរ�ឋអ�លេមរកិ 

បានី។ សំាច្ចញ់៉ូាតា�ិប់សំ�់ំ�បំានីច្ច��ឡេឈឺមោ�

ខើ�� នុងិ�ង�ងអសា់រ�សា់ខើ��លេនុៅមណ្ឌឌ�
 

ក�ម�រក�ក្រពុ� លេ�ោយ�នុនុយិ�យ��  

លេយើងមិនុម�នុឪពុ�កមី�យលេ�។ លេ�ោយ 

សា�រមូ�លេហិត�លេនុះលេហិើយ លេ�ើ�លេយើង 

អាច្ចឡេសំា�សំ�ំទិ្យុដ្ឋឋាកា�ឡេដ្ឋ�ម្មូឡីេទ្យុៅ�សំ់ឡេនីៅ 

អ�លេមរកិ�នុ។

 លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខលេមសា� លេយើង�នុ 

លេវចខ�់ុសាលេមួៀក��ពុ�ក់មួយច�នុនួុ 

នុងិលេធូើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅវតភីាំ�លេ�ើមប�រង់ច�� 

យនុលីេហិោះខែ��នុងឹមក�កឹក�ម�រក�ក្រពុ� 

ជាា គីីម្មឡេ�សំង 
(ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)
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លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦១ ខែខកញ្ញាា  ឆាំ្នន� ២០២១

លេ�ៅអ�លេមរកិ។ ក្រកុមក្រគួសា�ររ�សា់

លេយើងគឺជ្ឈ�អំកខែ��ច�កលេចញលេ�ៅ

អ�លេមរកិច�ងលេក្រកោយលេគ�ងអសា់។ 

លេយើងលេ�ើញយនុលីេហិោះលេហិោះខែឆ្នាំើ�  

�ា�ខែនុមិីនុ�នុច�ះចតលេនុោះលេ�។ 

មួយស្រសា�ក់លេក្រកោយមក លេយោធូ�

ខែ��លេសាៀួកសាលេមួៀក��ពុ�ក់ពុណ៌្ឌលេខៅី

ក�នុក់��លេភាួើង �នុមក��់។ លេយោធូ�

�នុ�ញ្ញាាលេយើងឲ្យ�ច�កលេចញពុ���ក្រកុង 

ភាំ�លេពុញលេ�ៅត�លេខៅី។ សាម�ជ្ឈកិក្រគួសា�រ 

៧នុ�ក់ រួមម�នុ មី�យរ�សា់ខើ�� 

កូនុស្រសា�ច�នុនួុ៣នុ�ក់ កូនុក្រ�ុសាមំ�ក់  

នុងិ�ង�អូនុជ្ឈ��នូុមួយច�នុនួុ២នុ�ក់ 

�នុលេ�ើរអសា់រយៈលេពុ�ក្រ�ខែហិ� 

១ខែខលេ�ើ�លេ�ៅ��់ភូាមិខែក្រពុកអ��ិ� 

កំ�ងស្រសាុកលេកោះធូ�។

 មី�យរ�សា់ខើ�� នុងិខើ��លេធូើើក�រង�រ

ខែស្រសាចមើ�រ រ�ឯ�ងៗរ�សា់ខើ��លេ�ើក 
��នុ�់។ ���ូង លេយើងអ�ចរសា់លេនុៅ

ជ្ឈ�មួយគ�ំ។ ត��នុល់េនុោះម�នុ���លេពុោត 

លេហិើយលេយើងអ�ចខែសាើងរក�ខែនុ�ួខែនុាម

លេ�ើមប��រលិេភាោគ។ �ា�ខែនុ ីលេក្រកោយមក 

អងាក�រ�នុ�ញ្ញាូនុ ១០០ក្រគួសា�រលេចញ 
លេ�ៅលេខត�ីត�់��ង។ លេយើងលេធូើើ��លេណ្ឌើរ

លេ�ៅ��លេនុោះលេ�ោយរ�យនុ ីលេហិើយ

�នុ�ិ�់មកជ្ឈិះក្រត�ក់�័រ នុងិរលេ�ះលេគោ

�នុ។ី �នុ�ិ�់ពុ�លេយើង�នុលេ�ៅ��់

លេខត�ីត�់��ង លេយើងរសា់លេនុៅកំ�ងជ្ឈ�រ�

មួយខែ��សាាិតលេនុៅកំ�ងនៃក្រពុលេក្រជ្ឈៅ។ 

អងាក�រ�នុ�ញ្ញាាឲ្យ���រសាលេ�ៅលេ�ើក

��នុ�់ នុងិស្រសា�ៗលេធូើើខែស្រសាចមើ�រ។ ���ូង 

លេយើងគ�ីនុអ�ហិ�រ�រលិេភាោគក្រគ�់ក្រគ�នុ់

លេនុោះលេ� �ា�ខែនុលីេក្រកោយមកលេយើង

��ួ��នុ��រខ��់។ 

 នៃ�ៃមួយ មី�យរ�សា់ខើ���នុលេឈោួះ 
ក្រ�ខែកកជ្ឈ�មួយ�ងរ�សា់ខើ��។ �នុ�ិ�់ 
មកអងាក�រ�នុយកគ�តល់េ�ៅលេរៀនុ

សាូក្រតខែ��ជ្ឈ�ក�រក្រពុម�នុមិនុឲ្យ�វ�យ

កូនុលេ�ៀត។ 

 អងាក�រ�នុក្រ��់លេយើងឲ្យ�លេធូើើ 

ក�រង�រខែ�កគ�ំ �លូេចះំក្រគួសា�រលេយើង 

កក្រម�នុជ្ឈួ�គ�ំណ្ឌ�សា់។ ខើ��ខែសាង

អ�ចម៍លេគោលេនុៅកំ�ងកងក�ម�រ។ �ងៗ 
រ�សា់ខើ��ច�នុនួុពុ�រនុ�ក់�នុសា�ួ�់លេនុៅ 
កំ�ងរ��ខែខរីក្រកហិម។ �ងរ�សា់ខើ��

មំ�ក់�នុលេ�ៅសាក្រម�កលេនុៅមនុិ�រលេពុ�� 

លេហិើយ�នុសា�ួ�់លេ�ោយសា�រអត�់�ួនុ។ 

មី�យរ�សា់ខើ��ចង់លេ�ៅលេមើ�ខែ�រក�� 

បាុង ពតីវ័ៃ ្ៃងិ មេវៃតី ខកមេហ្វៀ �ល

កូនុរ�សា់គ�តណ់្ឌ�សា់ �ា�ខែនុខីែខរី 

ក្រកហិមមិនុ�នុអនុ�ញ្ញាាតលេ�ើយ។ 

ខែខរីក្រកហិមមិនុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�មី�យ

រ�សា់ខើ��លេមើ�សា�កសាពុ�ងស្រសា�រ�សា ់
ខើ��ជ្ឈ�លេ�ើកច�ងលេក្រកោយលេ�ើយ លេហិើយក៏ 
មិនុ�នុក្រ��់លេយើង��កខែនុងួ�ញុ្ញ�ះសាពុ 
�ងស្រសា�ខើ��លេនុៅ��ណ្ឌ�ខែ�រ។ លេនុៅលេពុ�

ខែ���ងស្រសា�រ�សាខ់ើ��សា�ួ�់គ�ីនុនុរណ្ឌ� 
មំ�ក់លេនុៅកំ�ងក្រកុមក្រគួសា�រ�ងឹ��លេខោីច

រ�សា់�ងស្រសា�រ�សា់ខើ��យកលេ�ៅណ្ឌ�

លេ�ើយ។ លេក្រកោយមក �ងស្រសា�រ�សា់ខើ��

មំ�ក់លេ�ៀត�នុសា�ួ�់លេ�ោយសា�រជ្ឈ�ងឺ

ក្រកពុះលេនុៅលេពុ�ខែ��គ�តក់�ពុ�ងខែត

ក��់ឆ្នាំើ�រនៃក្រពុ។

ជាា យិច្ចនៃណា ម្រាតាូវិជាាប់អ�នី�សំី ជាា គីីម្មឡេ�សំង 
(ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)

ឡេប់េង គីា ម្រាតូាវិជាាប់អ�នីម្រាបុ់សំ�ប់សំ ់ជាា គីីម្មឡេ�សំង  
(ប់ណា ាសំា�ម្មជាឈម្មណាឌល់ឯកសំា�កមុ្ម�ជាា)
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រូ�ក្រក�ម�ខ៖  រូ�ក្រក�ម�ខ៖  

ក្រកុមក្រគូលេពុ��ពុិនុតិ�សា�ខភា�ពុជ្ឈូនុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ�នុ�ិ�់ពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម��ួរ�� លេនុៅលេ�ើមខែខមករ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩។ ក្រកុមក្រគូលេពុ��ពុិនុតិ�សា�ខភា�ពុជ្ឈូនុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ�នុ�ិ�់ពុ�រ��ខែខរីក្រកហិម��ួរ�� លេនុៅលេ�ើមខែខមករ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩។ 

(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)(�ណ្ឌ ះសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

រូ�ក្រក�លេក្រកោយ៖ រូ�ក្រក�លេក្រកោយ៖ 
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