
ស វ្ែងរក

ការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 យុុត្ធិមម៌ៃិសមៃឥតប្រ�យោ�ជៃយ៍ោទ 
 ទ្្សៃកចិ្ច ច្ កិាអំំពត្ី ៃ ្ភិាពៃងិ្ទិ ិមិៃុ្្សរ�្់្ិ្ ាៃុ្ិ្ ្សវទិ�ល័យុកុពុង 

 យោ�តប្ាត់ដំ�ងយោ�កាៃ់តំ�ៃ់អំៃ លង់សវង
 ្កិាា សាលាអំ�់រ ំ«្ីតីអំំពតីការទ�់សាា ត់អំំយោពើឧប្រកដិ ឋកមមយោ�រយោ�  

 យោ�កុពុងតំ�ៃ់អា្ុតីអាយោ�យ៍ុុ»

សច្ចកជូៃយោ�យុឥត�តិន� លដល់មៃ ីតីរ ស្រុ្ុក ៃិងឃំុុំ ទទូាំងំប្រពះរាជាណាច្ចប្រកកម្ពុជា យោល�២៦៤ ស�ធុ� ឆាំ្នំុ ២០២១



លេ�ខ ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២១

រកា្ទិ ិិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�លេ�ះពុ�មុផ្សា��យលេ�ោយ

ក្រកសាួងពុ័តម៌�នុនៃនុក្រពុះរ�ជ្ឈ�ណ្ឌ�ចក្រកកមុ�ជ្ឈ�

ក្រ�ក�សាលេ�សារ�ឋមន្ត្រីនុី� នុងិរ�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាួងពុ័តម៌�នុ

លេ�ខ៣៧៥ពុ.មក្រ�ក

ច�ះនៃ�ៃ��៣០ ខែខត��� ឆ្នាំ�ូ�២០១៨

រ���តឯកសា�រ៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�

លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

មាតិកិា
សំំបុតុ្រតិ

 យុុត្តិិ�ធម៌៌ម៌�នមែម៌នឥត្តិប្រ�យោយុោជនយ៍ោ� ...........១

 ជូនចំំយោ�ោ�អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិ ិ...................... ៣

ផ្នែ� ែកឯកសារ

 វរយោស្ម័នាត្តិចូំ ៤០៥ ការ�ារប្រ�ំមែ�ន ......... ៥

ផ្នែ� ែកត្របុវតិិសិាស្ត្រសិំ និងិការត្រសាវត្រ�វ

 យោរឿងរាាវរ�ស្ម័់ អុុ្នង យោស្ម័ង ...................១០

 ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលស្ម័និ�ភាា�អ្ននលង់មែវង ...........១២

 ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារយោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង .........១៩

 ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារយោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ ......... ៣២

 អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិកិមុុ៌ជានាំយុកកញ្ចច�់ ......... ៤០

ស�កុច្ច��់

 ស្ម័ាលប្រកម៌ស្ម័ំណំុ្ឌយោរឿង០០២/០២ .........៤៣

ស�កុយោវទកិាសាធារណៈ

 �ស្ម័សនក�ចំចស្ម័�កសាអំ្ន�ីស្ម័និ�ភាា�ន�ង 

 ស្ម័��ិ�ម៌នសុ្ម័ស ............................... ៤៩

 ស្ម័�កាាស្ម័ាលាអ្ន�់រ ំ«ស្ម័ីីអំ្ន�ីការ��់ស្ម័ាាត្តិ ់

 អំ្នយោ�ើឧប្រក��ឋកម័៌យោ�ោរយោ�ៅ ..................៥៤

ស�កុប្រសាវប្រជាវរកប្រ�ួសារ

 «ទលួព�ិដ»

 �ួលស្ម័លាំង�ា�ប្រ�លឹង .................... ៥៨

 ប្រ�លឹង�ឹកមែភានក�ូយោ�ឿន ន�ងកូនស្រីស្ម័ី  .......៦០

៤. ��ុ�ជីវ�ត្តិយោប្រកោយុយោម៌�បាត្តិ�់ងួចំន្ទ្រនរ ...... ៦១

 អ្ននកយោ�ោស្ម័កុម៌ារ���វត្តិនិ ៍.................. ៦១
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សា� ហ�នុ,់ ��នុ ស្រីសា� លេពុក្រជ្ឈ, ក�នុ ់សា�ភា�ពុ, លេសាៀង កញ្ញាា, លេមឿនុ ហ�ច, ង�ានុ ់វិ�នុ, ជ្ឈ�ម សា�ខគា�, សា�ខ ចន្ត្រីនុា� នុងិឡុ�ង វិង� សាមិ �ធ

អ្ននកន��ន ិន�ងស្រីស្ម័ាវប្រជាវ៖ អ្ននកន��ន ិន�ងស្រីស្ម័ាវប្រជាវ៖ ផ្សា�ត ច�នុស់ា�នុតិ� អ្ននក�កមែប្រ�៖អ្ននក�កមែប្រ�៖  លមី៌ អុ្ន�ភីាង ន�ង ជ�យុ ចំានស់្ម័ុមីែណ្ឌត្តិ ន��ននិាយុក�ូយោ�ៅ៖ន��ននិាយុក�ូយោ�ៅ៖ យោស្ម័ោម៌ �ុុនថន   

ជំនយួុការន��ននិាយុក៖ ជំនយួុការន��ននិាយុក៖ �ារាារ�ឋ យោម៌ត្តិាិ ប្រកាហ្វិិ�កកំុ��ូ��រ៖ ប្រកាហ្វិិ�កកំុ��ូ��រ៖ លី យោស្ម័នស្ម័នូឡីាា ប្រ��់ប្រ�ងការមែចំកផ្សាសាយុ៖ប្រ��់ប្រ�ងការមែចំកផ្សាសាយុ៖ យោ�ង យោវាង 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

កងក�ម�រលេ�ើកភាឺ�ខែស្រីសាលេនុៅកូ�ងរ��កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធ្នូិ�លេតយ� 

(១៩៧៥-៩៧)។  

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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 លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២១ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

ត���ក�រក�ពុ�� �នុលេចញលេសាចកី�សាលេក្រមចរ�សា់ខឺនួុ

លេ�ើសា�ណ្ឌ��  លេរឿងក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹ ម�សា ម�ត។ លេសាចកី�សាលេក្រមច

លេនុះ�នុ�ញ្ចច�់នុ�វិរ��់ឱក�សាកូ�ងក�រជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះអ�ពុ�

ក�រ��ួ�ខ�សាក្រតូវិ ក្រពុហេ�ណ្ឌឌរ�សាជ់្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ� លេនុៅ 

កូ�ងអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសិា�មញ្ចាកូ�ងត���ក�រកមុ�ជ្ឈ�។ ក�រ
 

សាលេក្រមចរ�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ ត���ក�រក�ពុ��លេនុះ លេធ្នូើើឲ្យ�

ម�នុក�រយោលើកលេឡុើ ងពុ� ក្រគាួសា�ររ�សា ់ម�សា ម�ត ��មិនុ

សាមស្រីសា� នុងិមិនុក្រតមឹក្រតូវិ។

 លេ�ោយគាេ�នុមនុា�ិ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិិសា�មញ្ចាកូ�ង

ត���ក�រកមុ�ជ្ឈ� ��លេណ្ឌើ រក�រលេ�ៅយ�តយា�វិ នុិង 
អក្រ�សាិ�ធភា�ពុ ខែ���ងកជ្ឈ�ក�រឈឺ�ច��់��់អូក

រសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហម នុងិក្រកមុក្រគាសួា�រ។ 

អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិិសា�មញ្ចាកូ�ងត���ក�រកមុ�ជ្ឈ� មិនុ�នុ

��លេពុញស្រីសា�លេ�ៅត�មក�ររ�ពឹុង��ក ខែ���នុលេធ្នូើើឲ្យ�

អ��់ឱនុ��់លេករ��ខែណ្ឌ�រ�សា់សាា��័នុលេនុះ ក្រពុម���ង

យោចំោ�ជ្ឈ�សា�ណួ្ឌរអ�ពុ�ផ្សា��ាះពុ��ន់ៃនុអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះលេនុះ

ច�លេពុោះ�ចច��បនុ ូនុងិអនុ�គាត។ ក�ររះិគានុខ់�ងលេ�ើ នុងិ

មត�ិនៃ�លេ�ៀត គា�ពុិតជ្ឈ�សាមលេហត�សាមផ្សា�។

 �ាមុែននិាយោ�ល�េ� យៗោន� ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័់ ម៌ាស្ម័ មុ៌ត្តិ បាន

លេ�ើកលេឡុើង�� “[ក�រ�នុ]ី សា�ណ្ឌ�� លេរឿង [ក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹ

ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�] គា�ឥតក្រ�លេយោជ្ឈនុល៍េ� [. . .] ក�រនុ��ខឺនួុ

អូក���ងលេនុះមកក�តយ់ោ�ោសាគា�ឥតក្រ�លេយោជ្ឈនុ ៍ពុ�លេក្រពុោះ

�� [ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ����ងឡុ�យ] ម�នុវិយ័ច�ណ្ឌ�សា ់លេហើយ

ខះឺ�នុ�ត�់ង់ជ្ឈ�វិិតលេ�ៅលេហើយ។

 យ�ត្តិិ�ធ្នូម៌ម៌�នុខែមនឥតក្រ�លេយោជ្ឈនុល៍េ�។ ក���ី៤០ឆ្នាំូ��

យុុត្ធិមម៌ៃិសមៃឥតប្រ�យោ�ជៃយ៍ោទ

ឆាំងំ យុុ នាយុកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��

ផ្សារាំងរូ�ភាា�រ�ស្ម័់�យោប្រម៌ោង ការយោលើកកមុ៌ស្ម័់ស្ម័��ិ� ន�ងយោធិើ 
ឲ្យ�ប្រ�យោស្ម័ើរយោឡាើងនវូស្ម័ាានភាា�ស្ម័ុ�ភាា�រ�ស្ម័់អ្ននករស្ម័់រាន
ម៌ានជីវ�ត្តិ�ីរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ មែ�លជួយុ�ល់អ្ននករស្ម័់រាន
ម៌ានជវី�ត្តិ�ាងំយោន�យោ�ៅ��ន�ត្តិ�ស្ម័�ុភាា�យោនៅត្តិាម៌ម៌នរសី្ម័ប្រម៌ាក 
��ាបាលឯកជនយោ�ោយុឥត្តិ��ត្តិព្រៃថល។  
(�ណ្ឌ ណស្ម័ារម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 1
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កនុងឺលេ�ៅជ្ឈនុរងលេក្រគាោះកមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ�ងពុ�រ��នុ

នុ�ក់�នុ�ត�់ង់សា�ិធិក�រពុ�រខឺនួុ ឬសា�មប�ខែតសា�ិធលេរៀ� 
រ��់លេរឿងរា�វិរ�សាខ់ឺនួុ។ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ�ង

ពុ�រ��នុនុ�ក់ �នុ�ត�់ង់សា�ិធិកូ�ងក�រ�ឹីងត�តច�លេពុោះ

ក�រក�ត់លេ�ោសាក្រ�ហ�រជ្ឈ�វិិតរ�សា់ខឺនួុ ភា�ពុអតឃ់្លា�ឺនុ 

ក�រលេធ្នូើើក�រហសួាកមឺ��ង នុងិជ្ឈ�ង� ខែ���ងកលេឡុើង

លេ�ោយសា�រខែតក�រក្រគា�់ក្រគាងនៃនុរ��ខែខេរក្រកហម ឬក�រ

ច��់ខឺនួុ ក�រលេធ្នូើើ��រ�ណ្ឌកមេ នុងិក�រក្រ�ហ�រជ្ឈ�វិតិខែ��

�ញ្ញាាលេ�ោយរ��ខែខេរក្រកហមលេនុះផ្សាា��។់ ពុ��ម�នុវិតមី�នុ

នៃនុអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះត���ក�រក�ពុ�� អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះសា��� 

����ង ឬលេមធ្នូ�វិ�ក�រពុ�រកី� លេ�ើមប�ក�រពុ�រសិា�ធិរ�សាជ់្ឈនុ 

រងលេក្រគាោះខែ���នុសា�ឺ�់ភា�គាលេក្រចើនុលេ�ោយឯលេកោ  លេ�ោយ 

សា�រក�រកលេមាច នុងិក�រ��ផ្សាឺចិ��ផ្សា�ឺញ�ល៏េឃ្លាោរលេឃ្លាៅរ�ស់ា 

ខែខេរក្រកហម។ ខែខេរក្រកហមគាេ�នុក�រអ�ណិ្ឌតអ�សា�រ

ចំំយោ�ោ�ម៌នសុ្ម័សប្រ��់វ�យុ ជន��ការ ឬ លកាណ្ឌៈវ�ន�ចំ័�យុ

យោផ្សាសងលេ�ៀតខែ��លេ�ើកលេឡុើងលេ�ោយក្រគួាសា�ររ�សា ់ម�សា 

ម�ត។ ម�សា ម�ត ក៏��ចជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ����ងអសា់ខែ�រ 

�នុ��ួ�សា�ិធិលេក្រចើនុលេ�ើសាពុ�ជ្ឈនុរងលេក្រគាោះកូ�ងរ��ខែខេរ 
ក្រកហម។ ពុតិជ្ឈ�ម�នុក�រពុ�ិកកូ�ងក�រក�ណ្ឌត�់� ��គាគ� 
មូ�ក់សាា�តសាា�គាេ�នុលេ�ោសា លេ�ោយមិនុឆ្នាំងឺក�ត�់�លេណ្ឌើរក�រ

ផ្សាឺ�វិចប��់ ខែ��ជ្ឈ�សាិ�ធិជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�ក្រតូវិ��ួ��នុ  
លេហើយលេយើងក៏មិនុអ�ចមិនុរវិ�រវិ�ន់ុងឹជ្ឈនុរងលេក្រគាោះនៃនុ�� 

ឧក្រកិ�ឋខែ��លេចោ�លេ�ើ��គាគ�រ��លេនុោះ។ ក�រម�នុលេ�ោសា 

 ឬភា�ពុសាា�តសាា�រ�សាជ់្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�នុងឹមិនុសា��រ���

លេ�ៅត�មអ�យ�លេ� លេហើយយ�តីិធ្នូម៌ក៏មិនុ�ត់�ង់សា�រ 

សា�ខ�នុរ់�សា់ខឺនួុលេ�ៅត�មលេសាចកី�សា�ឺ�់ខែ�រ។

 អូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហមម�នុវិ័យ

ច�ណ្ឌ�សា�់�ចជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�ខែ�រ។ សាពុើនៃ�ៃលេនុះ លេនុៅម�នុ

អូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខេរក្រកហមក្រ�ម�ណ្ឌជ្ឈ�ង 

៥ ��នុនុ�ក់ ខែ��ជ្ឈ�សា�ក��រសាន់ៃនុអើ�ខែ���នុលេកើត 

លេឡុើងកូ�ងរ��ខែខេរក្រកហម។ ភា�គាលេក្រចើនុនៃនុអូករសា់រ�នុ

ម�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហម���ងលេនុោះ គា�ជ្ឈ�សា�ក��នៃនុ

ឧក្រកិ�ឋកមេខែ���នុក្រ�ក្រពុឹតលីេឡុើង នុងិឧក្រកិ�ឋកមេខែ��

លេចោ�លេ�ៅលេ�ើជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ�។ អូករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិិត

ជ្ឈ�លេក្រចើនុ �នុាងឹចង់�នុនុ�វិយ�តីធិ្នូម៌ ខែ��ពុកួលេគាមិនុអ�ច

��ួ��នុត�ម��លេណ្ឌើរក�ររ�ស់ាអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសិា�មញ្ចា

កូ�ងត���ក�រកមុ�ជ្ឈ�។ អូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិមួយភា�គាធ្នូ�

�នុលេ�ះ�ង់កី�សាងឹមឹរ�សាខ់ឺនួុត��ងពុ�យ�រ�ង់ណ្ឌ�សា់

លេ�ៅលេហើយ។ 

 អូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិមួយច�នុនួុធ្នូ�លេ�ៀត �នុលេ�ើក 

ខែ�ងលេ�ោសា��់ឧក្រកិ�ឋកមេរ�សា់ខែខេរក្រកហមខែ�រ។ 

ក�រលេ�ើកខែ�ងលេ�ោសា�ល៏េ�ើសា��់ (អ�ចនុយិ�យ�នុ

��លេ�ើសា��់ក្រជ្ឈុ�) ក្រតូវិ�នុផ្សា�ី់រួចលេហើយ ��លេចះូ

សា�មក���ងំ�ឲ្យ�អូករស់ារ�នុម�នុជ្ឈ�វិតិ���ងអស់ា�នុលីេ�ើក 

ខែ�ងលេ�ោសាលេ�ៀត។ លេរឿងរា�វិរ�សាអូ់ក���ងលេនុះ (មិនុ 

ខែមនុត�មរយៈក�រលេរៀ�រ��់រ�សា់ ម�សា ម�ត ខែតងម�នុ

ភា�ពុ�លេមា�ងជ្ឈ�ម���ឋ�នុ លេហើ យកត�ីលេនុះគា� ជ្ឈ�ក�រច�អក

�ធ៏្នូៃនុធ់្នូៃរ) ក្រតូវិ��ួ�សាគ��ល់េ�ោយមនុ�សា�ជ្ឈ�នុ�នុល់េក្រកោយ 

ខែ��ជ្ឈ�អូក��ួ�ខ�សាក្រតូវិកូ�ងក�រធ្នូ�នុ���ក្រ�វិតីិសា�ស្ត្រសាី

លេនុះនុឹ ងម៌�នុក្រតូវិ�នុ�ំលេភាចឺលេចោ�ជ្ឈ�លេរៀងរហ�ត។

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

កមុ�ជ្ឈ� នុងិជ្ឈ�អូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិមូ�ក់ពុ�វិ��ពុឃិ្លា��

ខែខេរក្រកហម។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� គា�ជ្ឈ�សាា��័នុ

ស្រីសា�វិក្រជ្ឈ�វិឯករ�ជ្ឈ�រ�សាក់មុ�ជ្ឈ� ខែ��តមក��់�ក�ណ្ឌ ណ

សា�រ�នុ��់ពុ�រ��កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធ្នូិ�លេតយ� (ខែខេរ 
ក្រកហម) ធ្នូ���ផ្សា�តលេនុៅលេ�ើពុិភាពុលេ�ោក។ អ��ខែម�៖ 

dccam@online.com.kh

�ង់ជ្ឈ�ត្តិ�ក្រ�លេ�សាកមុ�ជ្ឈ�។ (�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

�ង់ជ្ឈ�តិ អងគក�រសាហក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈ�តិ ។  
(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

2 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ជូៃចំ្ចយោ�ះអំកុ ម្័ ប្រ�ច្ចតិ ្

ឆាំំង យុុ

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� សា�មខែ�ងឺអ�ណ្ឌរគា�ណ្ឌ��អូ់កសាេក័្រគាចតិកីមុ�ជ្ឈ�ជ្ឈ�នុ�នុ�់�១ ���ង៤៦២រ�� ខែ���នុ

ច��រួមក�រង�រសាេក័្រគាចតិ ីគា��ពុ�រនុងិ��នុ�ក�ក្រមុង��់អូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខេរក្រកហម កូ�ងរយៈលេពុ�៥ខែខ

កនុងឺមក គា�ច��់ត��ងពុ�នៃ�ៃ��១ ខែខសា�ហ� ��់ នៃ�ៃ��៣១ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២១។ សា�មក្រ�ក�លេ�ោយសា�ណ្ឌ�ង�ាលេនុៅកូ�ង

ឆ្នាំ�ូ�២០២២ខ�ងម�ខ។ ក�រង�ររ�សា�់ា�នុៗ ពុតិជ្ឈ�ម�នុសា�រសា�ខ�នុណ់្ឌ�ស់ា កូ�ងក�រលេ�ើកកមុសាស់ា�ិធិ នុងិក�រលេធ្នូើើឲ្យ�

ក្រ�លេសាើរលេឡុើងនុ�វិសាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុរ�សាអូ់ករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខេរក្រកហមលេនុៅកូ�ងសាហគាមនុរ៍�សា�់ា�នុៗ។ 

កូ�ងអ�ឡុ�ងលេពុ�នៃនុក�រ��លេពុញក�រង�រសាេក័្រគាចតិរី�សា�់ា�នុៗ �ា�នុ�នុជ្ឈ�ួសាមា�សាជ្ឈ�មួយនុងឹអូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិ

ពុ�រ��ខែខេរក្រកហមលេនុៅកូ�ងភា�មិឋា�នុរ�ស់ាខឺនួុ ខែ��កូ�ងលេនុោះរួម�ញ្ចច��ក�រក្រ�ខែមក្រ�ម��ពុ័ត៌ម�នុច���ច់នុ�នុ�

អ�ពុ�សាា�នុភា�ពុសា�ខភា�ពុ នុងិ�ញ្ញាាក្រ�ឈឺមរ�សាអូ់ករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហម ក៏��ចជ្ឈ���ពុិលេសាោធ្នូនុ៍

ឆ្នាំងឺក�តរ់�ស់ាគា�តល់េនុៅលេក្រកោមរ��ខែខេរក្រកហមខែ�មលេ�ៀតផ្សាង។ �ា�នុៗក៏�នុជ្ឈយួសាក្រមួ�ឲ្យ�អូករសារ់�នុម�នុជ្ឈ�វិតិពុ�

រ��ខែខេរក្រកហម���ងលេនុះ ��ួ�លេសាវិ�ខែ���� ក្រពុម���ងជ្ឈយួ�លេងកើនុក�រយ��់ងឹរ�សាគ់ា�តស់ាី�ពុ�ក�រខែ����សា�ខភា�ពុ

អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិកិមុុ៌ជាជំនាន�ី់១ �ាំង៤៦២រូ� 
យោនៅត្តិាម៌ត្តិ�ំន�់ាចំ់ស្រីស្ម័យុាល�ូ�ាំងប្រ�យោ�ស្ម័ 
កមុុ៌ជា មែ�លបានចំូលរួម៌ការងារស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិ ិ 
�ាំ�ារន�ង�ំនកុ�ប្រម៌ុង�ល់អ្ននករស្ម័់រានម៌ាន 
ជីវ�ត្តិ�ីរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ កនុងរយុៈយោ�ល៥មែ�
កនលងម៌ក �ឺចំា�់ត្តិាំង�ីព្រៃថៃ�ី១ មែ�ស្ម័ីហ្វិា �ល់ 
ព្រៃថៃ�ី៣១ មែ�ធនូ �នាំ២០២១។ (អូកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិិ
កមុុ៌ជា/ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិកិមុុ៌ជាជំនាន�ី់១ 
�ាំង៤៦២រូ� យោនៅត្តិាម៌ត្តិ�ំន់
�ាចំ់ស្រីស្ម័យុាល�ូ�ាំងប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា  
មែ�លបានចំូលរួម៌ការងារស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិ ិ
�ាំ�ារន�ង�ំនកុ�ប្រម៌ុង�ល់អ្ននក 
រស្ម័់រានម៌ានជីវ�ត្តិ�ីរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ 
កនុងរយុៈយោ�ល៥មែ�កនលងម៌ក �ឺ
ចំា�់ត្តិាំង�ីព្រៃថៃ�ី១ មែ�ស្ម័ីហ្វិា �ល់ 
ព្រៃថៃ�ី៣១ មែ�ធនូ �នាំ២០២១។  
(អូកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិកិមុុ៌ជា/ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌល
ឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)

រ�សាខ់ឺនួុឲ្យ��នុក្រតមឹក្រតូវិ។ កិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេ�ោយមិនុលេនុឿយណ្ឌ�យរ�សា�់ា�នុៗ កូ�ងនុ�មជ្ឈ�អូកសាេ័ក្រគាចិតនីៃនុ

គាលេក្រមោងលេនុះ �នុច��រួមច�ខែណ្ឌក��់ក�រលេធ្នូើើឲ្យ�ក្រ�លេសាើរលេឡុើងនុ�វិសា�ខភា�ពុនុងិសា�ខ�ម��ភា�ពុ រ�សា់អូករសា់រ�នុ

ម�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហម កូ�ងក្រគា��៏���ក���ិនុ ខែ��រួម�ញ្ចច�����ងក�ររ�តតប�តជ្ឈ�សា�ក�នៃនុជ្ឈ�ង�
 

ក�វិ��-១៩។ សាកមេភា�ពុសាេ័ក្រគាចិតរី�សា់�ា�នុៗ ឆ្នាំឺ�ះ�ញ្ញាច�ងអ�ពុ�គា�ណ្ឌតនៃមឺ�ក៏្រ�លេសាើរសាក្រម��់ខឺនួុឯង សាហគាមនុ ៍
 

នុងិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈ�ជ្ឈ�រួម។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ� សា�មក្រ�គា�់ជ្ឈ�នុ�ា�នុៗនុ�វិ�ិខតិសារលេសាើរ ខែ��

ច�ះហតាលេ�ខ�លេ�ោយក្រ�ធ្នូ�នុ��ភា�ូក់ង�រសាហរ�ឋអ�លេមរកិសាក្រម��់ក�រអភិាវិឌ្ឍឍអនុរីជ្ឈ�តកិ្រ�ច��លេនុៅកមុ�ជ្ឈ� យោលោកស្រីស្ម័ី 

មែននស្ម័ុី អ��ស្ម័ស្ម័លកី ។

ល���ត្តិស្ម័រយោស្ម័ើរមែ�លចំុ�ហ្វិត្តិាយោល�ាយោ�ោយុប្រ�ធាន�ីភានាក់ងារស្ម័ហ្វិរ�ឋអ្នាយោម៌រ�កស្ម័ប្រម៌ា�់ការ
អ្នភា�វ�ឍអ្ននរិជាត្តិ�ប្រ�ចំាំយោនៅកមុុ៌ជា យោលោកស្រីស្ម័ី Nancy J. Eslick ។
(�ណ្ឌ ណស្ម័ារម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)

4 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��
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វរយោ្នាតូច្ច ៤០៥ ការ�រប្រពំសដៃ 
ស្រុ្ុកយោកាះស�ែក តំ�ៃ់១០៥

�ំុចំំូល���វត្តិនិត៍្តិាម៌រយុៈយោ�ោ័� ធា។ យោនៅយោ�លមែ�ល

�ំុំចំូល���វត្តិិន�៍ំ�ូង�ំុំម៌�ន�ានម់៌ានត្តិួនា�ីអីិ្នយោ� �ំុំ

ប្រ�ានម់ែត្តិម៌ានយោ�ោ័�យោនៅកនុង���វត្តិនិម៍ែត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ�។  

 យោនៅកនុង�នាំ១៩៦៧ �ំុចំំូលរួម៌យោធិើបាត្តិកុម័៌ប្រ��ាំង

ជាមួ៌យុ�ាូលីស្ម័យោនៅ�ាម៌ជីម៌ាត្តិ។ យោប្រកោយុ�ី�ំុចំំូលយោធិើ 
បាត្តិកុម័៌បានចំំននួមួ៌យុព្រៃថៃ �ាូលីស្ម័យោនៅ�ាុស្ម័ី��ាម៌ជីម៌ាត្តិ 

យោ�័ោ� ម៌ាន បានស្ម័ាាល�់ំុំ �នរា�់ម៌កយោហ្វិៅខំ��ន�ងម៌នសុ្ម័ស 

៣នុ�ក់លេ�ៀតឲ្យ�លេ�ៅជ្ឈ�ួ។ អូកលេ�ៅជ្ឈ�ួ�ា�លសីា មានុ ម�នុ 

យោ�ោ័� យុាា �ឺជាជំនយួុការស្រីស្ម័ុកយោកោ�មែ�ាក ត្តិំ�ន ់

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ មេមតិ្តា 

 �ំុយំោ�ោ័� ភូា កា�ាំ យោហ្វិៅ ឡាា អ្នាយុុ២៧ (�នា ំ
១៩៧៨)។ �ំុមំ៌ានត្តិនួា�ីជាយោល�ាកងធ ំយោនៅវរយោស្ម័នា

ត្តិូចំ៤០៥។ �ំុមំ៌ានស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិយោនៅភូាម៌��ាម៌ជីម៌ាត្តិ 

�ុំ�ាម៌ជីម៌ាត្តិ ស្រីស្ម័ុកយោកោ�មែ�ាក ត្តិំ�ន១់០៥ យោ�ត្តិ ិ

ម៌ណ្ឌឌល��រ។ី �ំុយំោរៀនស្ម័ាលា�ាម៌ជីម៌ាត្តិ�ីថនាក់�ី១២ 

រហ្វិតូ្តិ�លថ់នាក់�ី៧ (�សី្ម័ងាម៌ចំាស្ម័)់។ យោនៅ�នា១ំ៩៦៦ 

�ំុបំានយោ�ៅប្រ�ឡាងយោ�ើម៌ីចីំលូយោរៀនថនាក់�ី៦ យោនៅ�ីរួម៌យោ�ត្តិិ

ម៌ណ្ឌឌល��រ ី�ាុមែន�ិំុបំ្រ�ឡាងម៌�នជា�់ក៏ប្រត្តិឡា�់ម៌កជួយុ

យោធិើមែស្រីស្ម័ឪ�កុមី៌ាយុវ��។ យោនៅ�ាក់កណី្ឌាល�នា១ំ៩៦៦ 

កង�័ពុ��វិិតនីុខ៍ែខេរក្រកហម
ក�ពុ�ង��ក់ម�នុ�ិ�ផ្សាឺ�វិលេនុៅក្រពុ�ខែ�នុ
លេវិៀតណ្ឌ�ម។ (�ណ្ឌ ណសា�រ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

១០៥, វ�ន �ឺជាអ្ននយុោល�ាកងត្តិចូំយោនៅវរយោស្ម័នាត្តិចូំ៤០៥ 

យោយុោធាត្តិ�ំន១់០៥ ន�ង ផូ្សា យោហ្វិៅ �ឹម៌ �ឺជាអ្ននយុោល�ា

កងត្តិចូំ យោនៅវរយោស្ម័នាត្តិចូំ៤០៥។ យោនៅយោ�លមែ�ល�ំុយំោ�ៅ

ជួ�ជាមួ៌យុ ម៌ាន ស្ម័ួរ�ំុថំា «�ូូនយោធិើជាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឬបាន

ជា�ូូនប្រ��ាងំជាមួ៌យុជាត្តិ�ឯង?» យោយុើង�ំុ�ំាងំ�ួននាក់

យោ�លើយុប្របា�់�ាូលសី្ម័ ម៌ាន ថា «�កួ�ំុយំោធិើមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌មែម៌ន»។ 

មានុ ក្រ��់ខំ���� «�ា�នុជ្ឈ���ហ�នុខែខេរក្រកហមម៌�នុឈឺះូ 

��ហ�នុស្ម័យោមី៌ចំ ស្ម័ីហ្វិន ុ យោ�យោប្រ�ោ��ាហ្វិានស្ម័យោមិ៌ចំ

ស្ម័ហី្វិនមុ៌ានកាយំោភាលើង យោហ្វិើយុចំុ��ាហ្វិានមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ម៌ាន

អីិ្ន? ហ្វិ�ូមែត្តិស្ម័លឹកយោ�ើ ស្ម័លា�់យោ��មែត្តិព្រៃប្រ�»។ ម៌ាន យោស្ម័នើ 

ឲ្យ��ំុយំោធិើជា���ឲ្យ��ាត្តិ។់ 

 យោប្រកោយុ�ី�ំុបំានស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិយិោធិើជា��� យោស្ម័ុើ�រក

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ �ំុ,ំ យុាា, �ឹម៌ ន�ង វ�ន បានរាយុការណ៍្ឌយោ�ៅ

ឲ្យ��ាូលីស្ម័ ម៌ាន ថាយោយុើងម៌ានត្តិាយោធិើមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ យោហ្វិើយុ

ប្រត្តិូវរ�ួស្ម័មែ�កមុ៌�យោនៅយោ�លមែ�ល�ាត្តិ់ចំូលរួម៌យោធិើ 

បាត្តិុកម័៌។ ឥឡាូវយោ�ៅលាក់�លនួយោនៅមែស្រីស្ម័លំម៌ាាន។់ ម៌ាន 

បាននា�ំាូលសី្ម័មួ៌យុចំនំនួយោ�ៅចំា�់បាន ត្តិាជ�ន, ត្តិាមែចំម៌, 

ត្តិាន ូន�ង ត្តិាណ្ឌា យុកយោ�ៅ�ាក់យោនៅ�នរាយុ�ាម៌ជមី៌ាត្តិ។ 

ប្រ�ជាជន�ាងំអ្នស្ម័យ់ោនៅកនុង�ុ�ំាម៌ជមី៌ាត្តិ  បានរត្តិច់ំលូ 
ព្រៃប្រ�អូ្នរយោ�ឿ យោហ្វិើយុ�កួ�ំុ�ំាងំ�ួននាក់យោ�ៅជាមួ៌យុមែ�រ។ 

ចំា�់ត្តិាំង�ីយោ�លយោនោ�ម៌ក�ំុបំាន�ាចំ់ការ�ាក់�ងជា

មួ៌យុ�ា�លសី្ម័ មានុ ម�ា�ងលេ�ោយផ្សាឺ�វិលេធ្នូើើ��លេណ្ឌើ រលេចញច�� 
�ៃាយុ ។ �ំុយំោនៅមែត្តិរកសា�ំនាក់�ំនងជាមួ៌យុយោ�ោ័� វ�ន, 

�ឹម៌ ន�ង យុាា។ �ំុយំោធិើការយោនៅកនុងព្រៃប្រ�បានរយុៈយោ�ល២
 

យោ�ៅ៣ព្រៃថៃ ឡាាំង ចំុ�ម៌ក��ួលប្រ�ជាជនយោហ្វិើយុយោ�ល

ជ�ួ�ំុ ំឡាាងំ យុក�ំុយំោ�ៅយោនៅជាមួ៌យុ�ាត្តិយ់ោនៅម៌នររី៦០។ 

 យោនៅ�នាំ១៩៦៨ �ងយោឡាង (យោនៅកនុង�នាំ១៩៧៨ 

យោល�ាវរយោស្ម័នាត្តិូចំរ�ស្ម័់ត្តិំ�ន១់០៥) បានយោចំ��ី

យោធិើយោយុោធា���វត្តិនិម៍ែ�លប្រ��់ប្រ�ងយោ�ោយុយួុន យោហ្វិើយុ 

�ងយោឡាង ម៌កយោធិើជាប្រ�ធានប្រកុម៌�ល�យោនៅ អូ្នរយោ�ឿ។ 

យោនៅយោ�ើម៌�នាំ១៩៧០ ឡាាំង ចំាត្តិ់ត្តិាំងឲ្យ��ំុមំ៌កយោធិើជា

យោយុោធាយោនៅត្តិ�ំន១់០៥វ��។     

 យោនៅ�នាំ១៩៧១ អ្នងាការបាន�កអ្នងាភាា�រ�ស្ម័់�ំុំ

ឲ្យ�យោ�ៅយោធិើការយោនៅ�ុមំែស្រីស្ម័ជ��។ មុ៌នយោ�លយោ�ៅ �ងយោឡាង 

បានយោហ្វិៅ�ំុយំោ�ៅប្រ�ជុំយោនៅភូាម៌�ប្រ�ង់ រួម៌ម៌ានយោ�ោ័� យុាា, 

ស្ម័ុ�ន ព្រៃផ្សា �ឺជាអ្ននយុោស្ម័នាធំ យោនៅវរជាមួ៌យុ�ង យោឡាង 

យោយុោធាត្តិំ�ន១់០៥, ចំាម៌ �ឺជាអ្ននយុោស្ម័នាធំ យោនៅ 

ជាមួ៌យុ�ង យោឡាង យោយុោធាត្តិ�ំន១់០៥, វ�ន, �ឹម៌ ន�ង 

ស្ម័តុ្តិ �ឺជាប្រ�ធានកម័៌ករជសួ្ម័ជលុឡាាន។ �ងយោឡាង ឲ្យ�

យោយុើង�ាក់មែផ្សានការថ័ីយោ�ើម៌ីីយោធិើស្ម័កម័៌ភាា�។ យោ�ោ��ី

យោយុើងប្រត្តិូវមែ�ងមែចំកឲ្យ�យោ�ៅយោធិើការងារយោនៅត្តិាម៌ត្តិំ�ន់

យោរៀង�លួនកីី  �ឺយោយុើងយោនៅមែត្តិយោធិើស្ម័កម័៌ភាា��ំផ្សាលា� 
កមែនលងយោយុើងយោធិើការ។ យោប្រកោយុម៌ក �ំុអំ្ន�់រកំម៌លាំងបាន 
៧នាក់ម៌ានយោ�ោ័� ធនុ, ស្រីស្ម័ា,ំ មែវង, �មឹ៌, ស្ម័ាុន, យោកល� 

ន�ង អ្ននសា។ យោ�ល�ំុកំំ�ុងប្រចំូត្តិស្រីស្ម័ូវ �ំុបំានយោហ្វិៅអ្ននក

�ាងំ៧នាក់�ាងយោលើម៌កប្រ�ជុឲំ្យ�យោធិើស្ម័កម័៌ភាា�ប្រ��ាងំ

���វត្តិនិ ៍ ម៌�នឲ្យ�កង���យោន�យោនៅបានស្រីស្ម័ួលយោឡាើយុ។ 

យោនៅយោ�លយុាម៌យុ�់ ម៌ានអ្ននកលួចំយោ�ៅយោ�ោ�ប្រត្តិយោ�ោក

�ាំងយុ�់�ណិ្ឌាលឲ្យ�ម៌ានការភាាំក់យោផ្សាូើលយោ��ម៌នររី។ 

 យោនៅមែ�ធនូ �នាំ១៩៧២ អ្នងាការ�កយោយុោធាត្តិំ�ន ់
១០៥ �ាំងអ្នស្ម័់ម៌កយោរៀននយោយុោបាយុយោនៅម៌នររីក-១៧ 

ម៌ាន�ង ឡាាងំ �ឺជាអ្ននក�យោប្រងៀន។ �ំុបំានយោ�ៅយោរៀនមែ�រ 

យោហ្វិើយុបានជ�ួ �ងយោឡាង ន�ងមែ�សរយុៈរ�ស្ម័�់ំុ�ំាងំអ្នស្ម័់

យោនៅកនុងយោយុោធាត្តិំ�ន។់ យោ�ៅយោរៀនបានរយុៈយោ�ល៥ព្រៃថៃ 

�ំុ,ំ យោឡាង, ព្រៃផ្សា បានជួ���ភាាកសាជាមួ៌យុ�នា។ យោយុើងចំង់

�លេនុលឺេនុៅកូ�ងឃ្លា��ខែស្រីសាហ��យ  
ស្រីសាុកលេកោះខែញក លេខតមីណ្ឌឌ�គិារ�។ 
(អូកសាេ័ក្រគាចិតកីមុ�ជ្ឈ� លេខតមីណ្ឌឌ�គិារ�/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

6 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ស្ម័យោប្រម៌ចំមែផ្សានការថ័ី �ី១ �ឺកយោម៌រចំកម៌លាំងកម័៌ាភា�បាល

យោយុោធាមួ៌យុចំំននួ។ យោនៅយោម៌ាោង៩យុ�់ យោយុើងបាននាំ�នា

ម៌កប្រ�ជុយំោនៅម៌ាត្តិអូ់្នរចំីារ មែ�លម៌ានអ្ននកចំលូរួម៌�ឺ ១) 

�ងយោឡាង យោល�ាវរយោស្ម័នាត្តិូចំ រ�ស្ម័់ត្តិំ�ន១់០៥ ២) 

ស្ម័ុ�ន ព្រៃ� អ្ននយុោល�ាកងធំ យោនៅកនុងវររ�ស្ម័់ �ងយោឡាង 

៣) ចំាម៌ អ្ននយុោល�ាកងធំ យោនៅកនុងវររ�ស្ម័់ �ងយោឡាង 

៤) ស្ម័តុ្តិ �មុី៌នយោនៅត្តិ�ំន១់០៥យោប្រកោយុម៌កម៌ានត្តិនួា�ី

ជាអ្ននកយោម៌ើលការ�សុ្ម័ប្រត្តិូវ�ាងកម័៌ករជួស្ម័ជុលឡាាន

ត្តិ�ំន១់០៥។ �ងយោឡាងន�យុាយុថា «�ំុមំ៌ានមែផ្សានការថ័ី 

ស្ម័ប្រម៌ា�់យោធិើស្ម័កម័៌ភាា�កយោម៌រចំយោល�ាត្តិ�ំន ់�ឺ�ងឡាាងំ 

ន�ងកម័៌ាភា�បាលមួ៌យុចំំននួយោ�ៀត្តិមែ�លម៌�នយោ�ើរត្តិាម៌

យោយុើង»។  ម៌�ត្តិបិ្រត្តិូវចំុ�យោ�ៅកស្ម័ាងកម៌លាំងជាមុ៌នស្ម័�ន។ 

 យោប្រកោយុការប្រ�ជុំ�ំុកំស្ម័ាងបានកម៌លាំងបានចំំននួ 
២នាក់ម៌ានយោ�ោ័� រាាមី៌ ន�ង យោ�ោ័� លី។ យោ�លយោរៀន

បានរយុៈយោ�ល៧ព្រៃថៃ អ្នងាការឲ្យ�ស្ម័ប្រម៌ាក១ព្រៃថៃ។ យោនៅ

ព្រៃថៃស្ម័ប្រម៌ាក �ងយោឡាង ��ួល�ំុឲំ្យ��ាក់�ងជាមួ៌យុយួុន 

កុក យោវៀត្តិ។ �ងយោឡាង នា�ំំុនំ �ងម៌�ត្តិពិ្រៃផ្សា យោ�ៅជ�ួយួុន កុក 

យោវៀត្តិ យោនៅ�ុអំ្ន.៤យោប្រ�ោ�កាលយោនោ�យោវៀត្តិកុងម៌កយោនៅកនុង

�ឹក�កីមុុ៌ជាយោហ្វិើយុ។  �ងយោឡាង ន�យុាយុភាាស្ម័ាយួុន

ជាមួ៌យុយួុន កុក យោវៀត្តិ ប្រ�មែហ្វិលជាកនល�យោម៌ាោង យោ�ើ�

�ងលេឡុង�កខែក្រ�ជ្ឈ�ភា�សា�ឡុ�វិឲ្យ�ខំ��សាា��់។ យួនុ យល់ 

ប្រ�ម៌ជួយុយោយុើងឲ្យ�មែត្តិយោយុើងហ្វិាុនយោធិើស្ម័កម័៌ភាា� យោ�ោ�

យោជោ�ជ� យុឬ�រាជ�យុយួុនយោនៅមែត្តិឲ្យ�យោយុើងរត្តិ់យោ�ៅ

ប្រ�យោ�ស្ម័យួុន។ មែផ្សានការយោន�ម៌�ន�ានប់ានយោធិើផ្សាងក៏មែ�ក

ការណ៍្ឌ យោហ្វិើយុអ្នងាការចំា�់�លនួ រាាមី៌ ន�ង ល។ី �ំុយំោចំ��ី

ស្ម័ាលាបាន ២ព្រៃថៃ អ្នងាការម៌ានមែផ្សានការយោ��យួុនឲ្យ�

យោចំ��ីស្រីស្ម័ុកមែ�រ័។ អ្នងាការត្តិ�ំនច់ំាត្តិត់្តិាំង�ំុ ំន�ងម៌�ត្តិិ

យោយុើងមួ៌យុចំនំនួឲ្យ�យោ�ៅការ�ារស្ម័កម័៌ភាា�យួុនយោនៅត្តិាម៌

ប្រ�ំមែ�នស្រីស្ម័ុកយោកោ�មែ�ាក។ យោ�លយោ�ើរ�ល់ភូាម៌�កងមែឡា 

យោយុើងបានយោ�ៅជួ�ជាមួ៌យុម៌�ត្តិ ិយោឡាង ន�ង�ងព្រៃផ្សា ។ �ង

យោឡាងប្របា�់�ំុថំា ឥឡាូវស្ម័ភាា�ការណ៍្ឌយួុនប្រត្តិូវអ្នងាការ

យោ��ឲ្យ�យោ�ៅ�ីយួុនវ�� យោធិើឲ្យ�ការ�ាក់�ងជាមួ៌យុ  

កុក យោវៀត្តិ ម៌ានការលំបាក។ 

 �ំុបំ្រត្តិឡា�់ម៌កអ្នងាភាា�វ��បាន៧ព្រៃថៃ អ្នងាការឲ្យ� 
�ំុយំោ�ៅយុាម៌យោ�ៀត្តិ�ឺយុាម៌ចំា�់�ី�ល�់យោ�ៅ�ល់ភូាម៌�កង

មែឡា ។ យោ�ល�ល់ភូាម៌�កងខែឡុ �ំុបំានយោ�ៅជួ�ជាមួ៌យុ 

�ងយោឡាង ន�ងម៌�ត្តិពិ្រៃផ្សា។  �ងយោឡាង បានយោ�ៅជួ�ជាមួ៌យុ 

កុក យោវៀត្តិ យោនៅ�ុំអ្ន.៤យោលើ យោ�លមែ�លយោវៀត្តិកុងយោរៀ�

ស្ម័ម៌ាារយោចំ��ីស្រីស្ម័ុកមែ�រ័។ កុក យោវៀត្តិ ប្របា�់ថា ព្រៃថៃ 

យោប្រកោយុយោ�ើម៌ានយោធិើស្ម័កម័៌ភាា�អី្ន�ឺប្រត្តិវូយោ�ៅ�ាក់�ង�ាត្តិ់

យោនៅភានំ�ូយោ�ោ ឬភានំណុ្ឌ�យោប្រ�ោក កនុង�ឹក�យួីុន មំុី៌ភូាម៌�ប្រកាក់ 

ន�ង�មីែ�រ័�ាង�ាក់�ាំ។ 

 យោនៅមែ�ម៌ករា �នាំ១៩៧៣ អ្នងាការចំាត្តិត់្តិាំង�ំុឲំ្យ�

យោ�ៅយុកថនាយំោ���យោនៅម៌នររីយោ���យោយុោធាត្តិ�ំន ់យោនៅភូាម៌�

មែស្រីស្ម័ហ្វិុយុុ យោហ្វិើយុ�ំុបំានជួ�យោ�ោ័� �ង �ឺជាប្រ�ធាន

ផ្សាសថំនាយំោ���យោនោ��ីយោនោ�។ យោប្រកោយុ�យីោកើត្តិម៌ានការបា�់

ម៌នររីយោយុោធាត្តិ�ំន ់អ្នងាការចំា�់អ្នារម័៌ណ៍្ឌថា យួនចំូល

យោធិើស្ម័កម័៌ភាា� យោហ្វិើយុអ្នងាការចំាត្តិ់ត្តិាំងឲ្យ�ស្ម័ម៌ាជ�ក

អ្នងាភាា�រ�ស្ម័់�ំុមួំ៌យុចំំននួ រួម៌ជាមួ៌យុអ្នងាភាា��ង

យោឡាង យោ�ៅយុាម៌ការ�ារយោនៅប្រ�មំែ�នមែ�រ័-យួុន ចំា�់ត្តិាងំ 

�ី�ាក់�ាំរហ្វិតូ្តិ�ល់�យោនលមែស្រីស្ម័�ក។  

 យោនៅមែ�ម៌�ថុនា �នាំ១៩៧៣ អ្នងាការឲ្យ��ំុយំោ�ៅយោរៀន

នយោយុោបាយុយោនៅភូាម៌�ភាា�ឧត្តិរិចំាស្ម័ ់រហ្វិតូ្តិ�លម់ែ�កញ្ញាា 

យោ�ើ�អ្នងាការឲ្យ�ប្រត្តិឡា�់ម៌កវ��។ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 យោនៅមែ�ម៌ករា �នា១ំ៩៧៤ អ្នងាការបាន�កអ្នងាភាា�

រ�ស្ម័�់ំុ ំន�ងអ្នងាភាា� �ងយោឡា ឲ្យ�យោ�ៅយោនៅភូាម៌�មែស្រីស្ម័ហ្វិុយុុ 

ស្រីស្ម័ុកយោកោ�មែ�ាក ជាមួ៌យុ�នា។  យោនៅមែ�ឧស្ម័ភាា 

�នាំ១៩៧៤ �មែ�ល ម៌ានការប្រ�ជុំយោនៅកនុងម៌នររី�ង

យោឡាង ម៌ាន�ំុ,ំ ម៌�ត្តិពិ្រៃផ្សា, ម៌�ត្តិចិំាម៌, វ�ន ន�ង �ឹម៌។ �ង

យោឡាង យោលើកយោឡាើងថា អ្នងាការឲ្យ�យោលើក�ំន�់មួ៌យុយោប្រ�ើ

រយុៈយោ�ល១មែ�ឲ្យ�រួចំរាល់។ យោនៅមែ�ធនូ �នាំ១៩៧៤ �ំុំ

ចំុ�យោ�ៅមែណ្ឌនាមំ៌�ត្តិ ិស្ម័នូ ន�ង ម៌�ត្តិ�ិា ំយោធិើ�ាង�ាណ្ឌ�ជជកម័៌

ឲ្យ�យោប្រត្តិៀម៌�លនួយោធិើស្ម័កម័៌ភាា�ថ័ី។  

 យោនៅព្រៃថៃ�ី១៧ មែ�យោម៌ស្ម័ា �នាំ១៩៧៥ អ្នងាការឲ្យ�

�ងយោឡាង យោ�ៅយោរៀននយោយុោបាយុយោនៅម៌នរីរក-១៧ 

រយុៈយោ�ល១មែ� យោ�ើ��ងយោឡាង ប្រត្តិឡា�់ម៌កអ្នងាភាា�

វ��។ យោនៅយោ�លលៃាចំ �ំុបំានយោ�ៅជ�ួ�ងយោឡាង យោនៅម៌នររី

រ�ស្ម័់�ាត្តិ់។ យោយុើងបាន��ភាាកសាថាឥឡាូវយោន�អ្នងាការ

ឲ្យ�យោយុើងយោ�ៅលីាត្តិត្តិាម៌ប្រ�មំែ�ន �យូោចំន�យោយុើងប្របាក�ជា

បានជ�ួជាមួ៌យុ កុក យោវៀត្តិ យោហ្វិើយុយោន��ឺជាការស្ម័យោប្រម៌ចំ

�ី�ងមីុ៌ (អ្ននយុោល�ាត្តិំ�ន១់០៥)។ យោប្រកោយុម៌ក

បាន១ព្រៃថៃ អ្នងាការបានចំាត្តិ់ត្តិាំងអ្នងាភាា�រ�ស្ម័់�ំុ ំន�ង

អ្នងាភាា��ងយោឡាង យោ�ៅយុាម៌លីាត្តិយោនៅ�ាក់�ាំ ស្រីស្ម័ុក

អូ្នររាំង ន�ងយោ�ើរយោស្ម័ុើ�ការណ៍្ឌយោនៅភានំណុ្ឌ�យោប្រ�ោក។ 

យោប្រកោយុម៌ក�ងយោឡាង បានប្រ�មូ៌លកម៌លាំងរ�ស្ម័់�ំុំ

�ាំងអ្នស្ម័់ ម៌ានយោ�ោ័� ស្ម័ំ�ុប្រក, ស្ម័�ន ព្រៃផ្សា ន�ង �ឹម៌ 

យោប្រត្តិៀម៌�លនួយោ�ៅ�ាក់�ងយួុន។ យោយុើងបានចំលូយោ�ៅភានំណុ្ឌ�

យោប្រ�ោកយោ�ើរត្តិប្រម៌ង់យោ�ៅ�ីកមែនលងមែ�លយោយុើងធលា�់បាន

�ាក់�ង�នាត្តិាំង�ី�នាំ១៩៧៣ មែ�លម៌ានចំម៌ៃាយុ�ី

ប្រ�ំមែ�នមែ�រ័៥០០មែម៌ាប្រត្តិ កនុងយោ�ត្តិឡិាុកន��។ យោ�ៅ�ល់

ជ�ត្តិម៌នររី កុក យោវៀត្តិ យោ�ើ�យោយុោធាយួុនយោ�ើរយោ��ព្រៃប្រ�។ 

�ំុនំា�ំនាលកីាយំោភាលើងយោឡាើងយោលើយោធិើជាស្ម័ញ្ញាាយោហ្វិើយុ�ាក់ម៌ក

យោលើស្ម័ា័លវី��។ កង���យួុនយោ�ើ��ំុបំ្រ�ងុ�លនួប្រ��់�នា 

�នរា�់ម៌កម៌ានយួុនម៌នាក់ម៌កស្ម័រួ�ំុយំោ�ៅណ្ឌា? �ងយោឡាង

ប្របា�់ថា ម៌កយោធិើការជាមួ៌យុ�ង កុក យោវៀត្តិ។ យួុនម៌នាក់

បានស្ម័ួរថា យោ�ោ័�អីិ្នបានស្ម័ួររក កុក យោវៀត្តិ យោហ្វិើយុ

យោប្រកោយុម៌ក កុក យោវៀត្តិ ក៏យោ�ើរយោចំ�ម៌ក។    �ងយោឡាង 

បានរាយុការណ៍្ឌអំ្ន�ីមែផ្សានការ �ងមីុ៌ �ាក់ម៌កយោនៅកនុង

�នាំ១៩៧៥ �ងមីុ៌ ចំង់ឲ្យ�កង����ង កុក យោវៀត្តិ ចំូល

យោ�ៅយោបា��ីត្តិាងំយោនៅកនុង�ឹង�បី្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា យោនៅ�ីត្តិាងំ 

�ចូំជា ភានំណុ្ឌ�យោប្រ�ោកស្ម័ា�ត្តិភាា��ាងយោជើងប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា 

អូ្នរហ្វិុចុំ អូ្នរត្តិាង ន�ង�ូយោយុោស្ម័ាំង។ �ីត្តិាំងមែ�លយោយុើង

ឲ្យ��ង�ាក់�ីត្តិាងំកង���យោន�អំ្នយោណ្ឌោយុផ្សាល�លាងំណ្ឌាស្ម័ ់

កមែនលងមែ�ល�ា័នកម៌លាំង��� �ីត្តិាំងងាយុស្រីស្ម័ួកវាយុ

ចំូលប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា ន�ងវាយុយុកយោ�ត្តិមិ៌ណ្ឌឌល��រ។ី 

កុក យោវៀត្តិ បានស្ម័រួអំ្ន�ចីំនំនួកម៌លាងំត្តិ�ំនម់ែ�លម៌ាន ន�ង

ចំំននួកម៌លាំងកង�លមុ៌ន យោ�លស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិយិុល់ប្រ�ម៌

យោបា��ីត្តិាំងកនុង�ឹក�ីកមុុ៌ជា។ យោយុើងបានប្របា�់

កម៌លាំងយោយុោធាត្តិំ�ន់រ�ស្ម័់យោយុើងយោ�ៅ កុក យោវៀត្តិ 

ម៌ាន២កមែនលងយោនៅភូាម៌�ប្រកងត្តិស្ម័ ់ន�ង មែស្រីស្ម័អំ្ន�មូ៌ យោហ្វិើយុ

កម៌លាងំកង�លបាន�ាក់�រយោជើងចំា�់��ីយោនលមែស្រីស្ម័�ក

�លស់្រីស្ម័ុកមែកវស្ម័ីម៌ាាយោហ្វិើយុកម៌លាំង�ាំងយោនោ�យោយុើងបាន

�ាក់�ុំៗ យោ�។ 

 យោនៅមែ�ម៌ករា �នាំ១៩៧៦ អ្នងាការបានឲ្យ��ំុយំោរៀន

�យោចំចកយោ�ស្ម័ យោ�ើម៌ីចីំលូស្ម័ម៌រភូាម៌�វាយុយួុន។ �ំុយំោរៀនចំ�់

រយុៈយោ�ល១មែ� អ្នងាការប្រ�កាស្ម័យោលើកមែផ្សានការវាយុ

យួុនមែ�លយោបា��ីត្តិាងំយោនៅ�ូយោយុោស្ម័ាងំ កនុង�ឹក�មីែ�រ័។ 

មុ៌នយោលើកមែផ្សានការវាយុយួុន �ងយោឡាងឲ្យ��ំុ ំម៌�ត្តិ�ឹិម៌ ម៌�ត្តិិ

វ�ន �ងព្រៃផ្សា ន�ងម៌�ត្តិចិំាម៌ យោ�ៅប្រ�ជុ ំយោហ្វិើយុ�ងយោឡាង ប្របា�់

ថា ឥឡាូវយោន�អ្នងាការឲ្យ�យោយុើងយោ�ៅវាយុយួុនយោហ្វិើយុ។ 

យោនៅមែ�កុម៌ាៈ �នា១ំ៩៧៦ អ្នងាការបានឲ្យ��ំុ ំម៌�ត្តិសិ្ម័�ុំប្រក 

ន�ងម៌�ត្តិវិ�ន ចំលូស្ម័ម៌រភូាម៌��ូយោយុោស្ម័ាងំជាមួ៌យុ�នាឯ ព្រៃផ្សា 

ន�ង ម៌�ត្តិចិំាម៌ យោ�ៅស្ម័ម៌រភូាម៌�ភានំណុ្ឌ� ជាមួ៌យុ�ងយោឡាង។ 

យោ�ល�ល់ស្ម័ម៌រភូាម៌��ូយោយុោស្ម័ាំង អ្នងាការបានឲ្យ��ំុំ

ស្ម័ប្រម៌ុកប្រ�យុុ� ិចំំមែណ្ឌក ស្ម័ំ�ុប្រក ន�ង វ�ន �ឺយោនៅកាន់

កាំយោភាលើងធំ។ យោនៅយោ�លប្រ�យុុ�យិោនោ��ំុបំ្រត្តិូវរ�ួស្ម័យោ�ោយុ

យួុនបានបា�់យោ�៤០ ម៌កប្រត្តិូវយោជើងន�ងព្រៃ�រ�ស្ម័់�ំុ។ំ 

អ្នងាការ�ញ្ចជូ ន�ំុំយោ�ៅស្ម័ប្រម៌ាកយោនៅម៌នរីរយោ���។ �ំុំ

យោ�កយោ���រយុៈយោ�ល១�នាំយោ�ើ�ព្រៃ�យោជើងជាស្ម័�យោស្ម័ីើយុ

អ្នាចំយោ�ើរបាន�ាុមែនមិ៌�នបាន�ៃាយុ។

  យោនៅមែ�ម៌ករា �នា១ំ៩៧៧ �ងបាងំ បានយុក�ំុយំោ�ៅ

��ាបាលយោនៅម៌នររីយោ���យោយុោធាត្តិ�ំនយ់ោប្រ�ោ�យោជើងរ�ស្ម័�់ំុំ

�ាចំ់ស្ម័រព្រៃស្ម័។   យោនៅមែ�កកា�ា �នាំ១៩៧៧ �មែ�ល �ំុំ

បានយោ�ៅជ�ួ�ងយោឡាង យោនៅម៌នររីភានំយោប្រកោល �នរា�់��ីាចំ់
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ការ�ាក់�ងជាមួ៌យុ�ាត្តិ់យូុរ។ �ងយោឡាង ប្របា�់�ំុ�ំី

ស្ម័ភាា�ការណ៍្ឌកនលងម៌ក �ងមីុ៌ ប្រត្តិូវអ្នងាការចំា�់�លនួ

យោហ្វិើយុអីិ្នមែ�លបានរម៌ាយោនោ�យោ�ើ �ងមីុ៌ យោ�លើយុ�ាក់យោយុើង

ប្របាក�ជាម៌�នរស្ម័យ់ោ�។ យោយុើងម៌ានអ្ននក�កឹនាំ�ន�ឺិ �ង

�ាំភូាន �ឺជាអ្ននយុោល�ាត្តិ�ំន១់០៥។ 

 យោនៅមែ�ធន ូ�នា១ំ៩៧៧ �ងយោឡាង បានស្ម័ាាត្តិម់៌កជ�ួ

�ំុយំោនៅម៌នររី១០៦ យោនៅយោ�លអ្នងាការ�ាត្តិ់�លនួ�ំុយំោ�ើម៌ីី

ត្តិាម៌�ាន។ យោ�លជ�ួ�នា �ងយោឡាង ប្របា�់�ំុថំា យួុនចំលូ

វាយុ�ល�់ាក់�ាយំោហ្វិើយុឥឡាវូម៌�ត្តិចិំលូយោ�ៅយោរៀ�ចំកំម៌លាងំ

រ�ស្ម័់យោយុើងឲ្យ�រួចំរាល់។ �ំុបំានយោ�លើយុប្របា�់�ាត្តិ់ថា �ំុំ

អ្នស្ម័�់��កានយ់ោ�ៀត្តិយោហ្វិើយុឥឡាវូយោ�ៅណ្ឌាម៌�នរួចំយោ�យោប្រ�ោ�

អ្នងាការត្តិាម៌�ាន។ �ងយោឡាង ប្របា�់�ំុកំុំឲ្យ�ប្រ�យួុយោ�ោយុ

ឥឡាូវយោន�ម៌ានកម៌លាំងយួុនវាយុម៌ក�ល់ប្រ��់កមែនលង 

�ាងយោយុើងក៏វាយុយោហ្វិើយុ�ាង�ូ�៌ា ក៏ វាយុយោ�ៀត្តិ 

យោហ្វិើយុយោ�ោយុ�លាចំមែ�កការណ៍្ឌ�ង យោឡាង ប្រ��ា�់

យោ�ៅវ��។ ម៌ក�ល់ព្រៃថៃ�ី៣ មែ�ម៌ករា �នាំ១៩៧៨ 

អ្នងាការបានចំា�់�លនួ�ំុមំ៌ក�ីយោន�មែត្តិមិ៌ង។ 

កំណ្ឌត្តិច់ំំណ្ឌាំ ៖កំណ្ឌត្តិច់ំំណ្ឌាំ ៖ អ្នត្តិា��យោន� �កស្រីស្ម័ង់យោចំ��ីចំយោម៌លើយុ

ស្ម័ារភាា�ឯកស្ម័ារJ00090។ រាល់ចំយោម៌លើយុស្ម័ារភាា�

រ�ស្ម័់អ្ននកយោ�ោស្ម័�ាំងអ្នស្ម័់យោនៅម៌នររីស្ម័និ�ស្ម័ុ�ស្ម័-២១ 

ស្ម័�ុមិែត្តិ�លងកាត្តិក់ារ�ងា�ត្តិ�ងាំ ន�ងយោធិើ�ារុណ្ឌកម័៌ធៃនធ់ៃរ

�ីកងស្ម័ួរចំយោម៌លើយុរ�ស្ម័់មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ �យូោចំន� យោយុើងម៌�ន

អ្នាចំស្ម័នន��ឋានបានថា ចំយោម៌លើយុស្ម័ារភាា�រ�ស្ម័់ ភូា កា�ាំ 

យោហ្វិៅ ឡាា ��ត្តិឬយុាាងណ្ឌាយោនោ�យោ�?

ផ្សាឺ�វិលេ�ៅស្រីសាុកលេកោះខែញាក លេខតមីណ្ឌឌ�គិារ�។  
(ឈឺ�ម លេពុៅ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 អុុ្នក យោស្ម័ង ម៌ានអ្នាយុុ៦៣�នាំ ន�ងជាកូនចំីង

កនុងចំំយោណ្ឌោម៌�ង�ូូន�ាំង៧នាក់។ យោស្ម័ង ម៌ានស្រីស្ម័ុក
 

កំយោណ្ឌើត្តិយោនៅ�ុអូំ្នរយោប្រ�ៀល ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិាចំ យោ�ត្តិកំិ�ត្តិ។ 

យោស្ម័ង បានយោរៀ�រា�់ថា �ំុយំោរៀនស្ម័បូ្រត្តិប្រត្តិមឹ៌ថនាក់�ី២ យោ�ោយុ 
ស្ម័ារ�ំុបំ្រត្តិវូយោនៅយោម៌ើលមែថរកសាមី៌ាយុមែ�លម៌ានជងឺំ យោហ្វិើយុ 
ម�ា�ងលេ�ៀតជ្ឈ�វិភា�ពុក្រគាួសា�ររ�ស់ាខំ��ខើះខ�ត។ លេនុៅកូ�ង

អំ្នឡាងុ�នា ំ១៩៦៨ �ំុជំាមួ៌យុមី៌ាយុ�ំុបំានយោ�ៅរកស្ម័ុលីក់

មែផ្សាលយោ�ើ យោនៅយោ�ត្តិបិ្រ��ស្ម័ហី្វិន។ុ ម៌�នយូុរ�ាុនា័នក៏ម៌ានការ

យោធិើរ�ឋប្រ�ហ្វិារ�ម៌លាក់ ស្ម័យោមី៌ចំ ប្រ��នយោរោត្តិមិ៌ ស្ម័ីហ្វិន ុ

យោហ្វិើយុស្ម័យោមី៌ចំ ប្រ��នយោរោត្តិមិ៌ ស្ម័ីហ្វិន ុក៏បានយោធិើយោស្ម័ចំកីី

អំ្ន�ាវនាវឲ្យ�កូនយោចំៅចំូលព្រៃប្រ�ត្តិស្ម័ុូ �ាម៌�ារអំ្នណ្ឌាចំឲ្យ�

ប្រ��អ្នងាវ��។ យោនៅយោ�លយោនោ� ស្ម័ន្ទ្រងាាម៌រវាង�ាហ្វិាន

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ន�ងលន ់នល់ ក៏បានយោកើត្តិយោឡាើង។ 

 យោនៅយោ�លម៌ានការវាយុប្រ�ហ្វិារ�នា �ំុនំ �ងប្រ�ួស្ម័ារ

បានរត្តិយ់ោភាៀស្ម័�លនួយោ�ៅយោ�ត្តិកំិ�ត្តិវ��។ យោនៅកំ�ត្តិ ឪ�ុក 
មី៌ាយុ�ំុ�ំន ិរកស្ម័ុលីក់មែផ្សាលយោ�ើយោនៅផ្សាសារកំ�ត្តិ។�ំុរំស្ម័យ់ោនៅ

 
យោនោ�បានរយុៈយោ�ល ២មែ� យោយុោធាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានវាយុ 

ចំូលម៌កយោកៀកប្រកុងកំ�ត្តិ យោធិើឲ្យ�ប្រ�ួស្ម័ារ�ំុកំានម់ែត្តិម៌ាន 
ភាា�ភា�យុ�លាចំន�ងប្រ�យួុបារម៌ាស្រីស្ម័�យោ�លមែ�ល�ាហ្វិាន 

លន ់នល់ បាក់����កថយុចំូលកនុងប្រកុងកំ�ត្តិវ��។ 

យោរឿងរាែវរ�្់ អំុងុ យោ្ង

ងីម សុំីហនិ 

អ��ក លេសាង អ�យ�៦៣ឆ្នាំ�ូ� រសា់លេនុៅឃ្លា��អ�រលេក្រគា��  
ស្រីសាុកក�ពុង់ក្រត�ច លេខតកី�ពុត។ (អូកសាេ័ក្រគាចិតកីមុ�ជ្ឈ� 
លេខតកី�ពុត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ��ក លេសាង អ�យ�៦៣ឆ្នាំ�ូ� រសា់លេនុៅឃ្លា��អ�រលេក្រគា��  
ស្រីសាុកក�ពុង់ក្រត�ច លេខតកី�ពុត។ (អូកសាេ័ក្រគាចិតកីមុ�ជ្ឈ�
លេខតកី�ពុត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

 យោ�ោយុស្ម័ារស្ម័ភាា�ការចំលាចំល�លាងំ ឪ�កុមិ៌ាយុ

�ំុបំានស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិយិោរៀ�ចំំអី្នវាាន ់ យោហ្វិើយុនាំកូនៗយោ�ៅ

យោនៅប្រកុងប្រ��ស្ម័ីហ្វិនវុ�� យោ�ោយុយោយុើងប្រត្តិូវជ��រុមឺ៌ាក�ី

យោ�ត្តិកំិ�ត្តិយោ�ៅកានយ់ោ�ត្តិបិ្រ��ស្ម័ីហ្វិន។ុ យោនៅយោ�លមែ�ល

យោ�ៅ�ល�ី់យោនោ�យោយុើងម៌�នម៌ានកមែនលងស្ម័នាក់យោនៅយោ� យោប្រ�ោ�

យោយុើងម៌�នម៌ានផ្សារ�ស្ម័មែម៌ីង មែថម៌�ាំងម៌�នម៌ានអ្នងារ

ស្ម័ប្រម៌ា�់�ាបំាយុហ្វិ�ូយោ�ៀត្តិ។ ឪ�កុមី៌ាយុ�ំុសំ្ម័យោប្រម៌ចំយោធិើ

�រម៌ត្តិចូំលម័៌ស្ម័នាក់យោនៅជា�យោណី្ឌោ�អ្នាស្ម័នន។ ឪ�កុ�ំុមំ៌ាន

ម៌ងយោនស្ម័ា�ប្រត្តិយីោនៅស្ម័មុ៌ប្រ� យោហ្វិើយុបានប្រត្តិ�ីល�យុកយោ�ៅ�រូ

ស្រីស្ម័វូអ្នងារហ្វិ�ូ ន�ងយុកយោ�ៅលក់បានប្របាក់�និ�ចំ�និចួំ។ 

យោនៅ�ីយោនោ�បានប្រ�មែហ្វិលជា ៣ស្ម័បាីហ្វិ ៍មិ៌ាយុរ�ស្ម័់�ំុំ

ចំា�់យោផ្សាិើម៌ប្រ�ក�រ�រកស្ម័ុីលក់អី្នវាាន ់ន�ងមែផ្សាលយោ�ើយោនៅ

យោ�ត្តិបិ្រ��ស្ម័ហី្វិន�ុចូំកាល�មុី៌ន។ ឪ�កុមិ៌ាយុ�ំុរំកស្ម័ុបីាន

មួ៌យុរយុៈ�លកីង��� លន ់នល ់ក៏បាក់��� យោហ្វិើយុយោយុោធា

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ក៏ចំលូម៌កយោកៀរប្រ�ជាជនឲ្យ�យោ�ៅរស្ម័យ់ោនៅកនុង

ស្រីស្ម័ុកភូាម៌�ស្រីស្ម័ុកយោរៀងៗ�លនួវ��។ ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័់�ំុបំាន

យោធិើ�យំោណ្ឌើរម៌ក�លស់្រីស្ម័កុព្រៃប្រ�ន�់ យោយុោធាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ក៏

�ាត្តិ�់លនួ យោហ្វិើយុបានស្ម័រួឪ�កុ�ំុអំំ្ន�បី្រ�វត្តិិ�រូ� មែ�លម៌ាន

ស្ម័ណួំ្ឌរ�ចូំជា យោត្តិើ�មុី៌នម៌�ត្តិយិោធិើការងារអីិ្ន? យោត្តិើម៌ាន�ង�ូូន

ធលា�់យោធិើជាម៌ន្ទ្រនិរីាជការឬយោ�? យោត្តិើអ្ននក�ឺប្រ�ូ�យោប្រងៀន 

ប្រ�ូយោ��� ឬ ន�ស្ម័ស�ត្តិ? ឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុបំានប្របា�់យោយុោធា

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ាំងយោនោ�ថា �ំុមំ៌�នម៌ាន�ង�ូូនយោធិើម៌ន្ទ្រនិី
 

រាជការយោ� �ឺ�ង�ូូនរ�ស្ម័�់ំុយំោធិើមែត្តិមែស្រីស្ម័�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ �នរា�់
 

ម៌ក មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ�ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័់�ំុយំោធិើ�យំោណ្ឌើរម៌កកាន់

ភូាម៌�មួ៌យុ។ យោយុើង��ួលបានរ��អ្នងារ�ីអ្នងាការកនុង

មួ៌យុព្រៃថៃចំនំនួ១កំ�ាុងកនុង១ប្រ�សួ្ម័ារ។ �ំុរំស្ម័យ់ោនៅបានរយុៈ
 

យោ�លប្រ�មែហ្វិលជា ៣ព្រៃថៃ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ក៏រតឹ្តិ�ណឹិ្ឌងន�ង

មែលងឲ្យ�ប្រ�ជាជនហ្វិ�ូបាយុឯកជនយោ�ៀត្តិ �ឺប្រត្តិវូប្រ�មូ៌ល 

ផ្សាីុំ�នាជាស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ។ ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័់�ំុរំស្ម័់យោនៅរួម៌�នា 

ន�ងយោធិើការងាររួម៌�នា។ �ំុបំ្រត្តិូវបាន�ណ្ឌៈកងចំាត្តិ់ត្តិាំង

ឲ្យ�យោធិើការងារយោនៅកនុងកងចំល�ត្តិ។ �ំុមំែរក�យីោលើក�ំ�ន់

រយោនស្ម័រយុៈយោ�ល ៣មែ� យោ�ោយុ��ត្តិ�បំ្រ�ឹងយោធិើការយោ�ោយុ

ម៌�នហ្វិាុន��់ស្ម័ប្រម៌ាកយោឡាើយុ។ �នរា�់ម៌ក ប្រ�ធានកង 

បាន�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�យោ�ៅយោនៅយោកោ�ស្ម័លា យោ�ោយុយោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ោយុ
 

យោថ័ើរយោជើងរយុៈយោ�ល១ព្រៃថៃ។ �ំុយំោចំ��ំយោណ្ឌើរយោនៅយោវលា

យោម៌ាោង៥យោ�ៀ�ភាលឺ យោ�ោយុម៌ានស្ម័ំ�ុប្រត្តិ�ញ្ញាជក់�ី�ណ្ឌៈ

�ុំយោ�ោ័� ត្តិាយោម៌ាៅ ថា�ំុមំ៌កជួយុមែរក�ី��់�ំន�់យោនៅ

យោកោ�ស្ម័លា។

 �ំុបំានស្ម័ប្រម៌ាកយោនៅយោកោ�ស្ម័លាមួ៌យុយុ�់ លុ�ប្រ�ឹក

យោឡាើងប្រ�ធានកងបានយោហ្វិៅ�ំុឲំ្យ�យោឡាើងយោ�ៅ មែរក�។ី �ំុំ

យោលើក�ំ�នយ់ោកោ�ស្ម័លាបានមួ៌យុរយុៈ ប្រ�ធានកងបាន

�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�យោ�ៅភូាម៌��ងលាន ់ន�ងព្រៃប្រ�ម៌ាាយោឡា ស្ម័ា�ត្តិយោនៅ

ជ�ត្តិប្រ�មំែ�នប្រ�យោ�ស្ម័យោវៀត្តិណ្ឌាម៌។ �ំុបំានយោធិើការងារ�ក

ស្ម័រូងយោនៅ�ីយោនោ� យោហ្វិើយុ��ួលបានរ�� ��រ លាយុ

ជាមួ៌យុ ប្រ�ល�ត្តិ ប្រកកួន យោ�ើម៌យោចំក ន�ង�ល់លុុង។ 

 �នរា�់�ី�កស្ម័រូងរួចំ ប្រ�ធានកងបាន�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�

ម៌កយោធិើការយោនៅភូាម៌�រយោនស្ម័វ��។ �ំុយំោធិើការយោនៅ�ីយោនោ�បាន

ប្រ�មែហ្វិល៣មែ� កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌បានវាយុចំលូម៌ក។ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មជ្ឈមណ្ឌ ល្ៃ្ភិាពអំៃ លង់សវង

្ួត វចិ្ចបិ្រត, យោមក វៃិ ៃងិ ហ៊ាុៃ ពិ្ តី

ជួ្ឈនិ សារនិិ

 ជួន ស្ម័ារ�ន យោភា�ស្រីស្ម័ី អ្នាយុុ៧៦�នាំ ម៌ានស្រីស្ម័ុក 

កំយោណ្ឌើត្តិយោនៅភូាម៌�ប្រត្តិ�ាំងប្រកស្ម័ាំង �ុំប្រត្តិ�ាំង ធំ�ាង 

យោជើង ស្រីស្ម័កុប្រត្តិាកំក់ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។ ស្ម័ារ�ន ស្ម័�ពិ្រៃថៃរស្ម័យ់ោនៅ

កនុងភូាម៌�អូ្នរស្រីស្ម័ម៌ា �ុំប្រត្តិ�ាំងត្តិាវ ស្រីស្ម័ុកអ្ននលង់មែវង យោ�ត្តិិ

ឧត្តិរិម៌ានជ�យុ។ ស្ម័ារ�ន បានន�យុាយុយោរៀ�រា�់អំ្ន�ី 

�ំយោណ្ឌើរព្រៃនការត្តិស្ម័ុូរ�ស្ម័់ �លនួថា �ំុ�ឺំជាកូនស្រីស្ម័ីយោ�ៅ

កនុងចំំយោណ្ឌោម៌�ង�ូូន១១នាក់យោនៅកនុងប្រ�ួស្ម័ារ។ �ំុបំាន

រស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុ ឪ�ុកមី៌ាយុកនុងស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិយោ�ោយុ

ប្រ�ក�មុ៌�រ�រយោធិើមែស្រីស្ម័។ 

 រហ្វិតូ្តិ�ល�់នា១ំ៩៦៥ �ំុបំានយោរៀ�ការ។ �ំុរំស្ម័យ់ោនៅ

ជាមួ៌យុ�ីី�ំុ ំ រហ្វិតូ្តិ�ល់�នាំ១៩៧២ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំា�់ 
យោផ្សាីើម៌ប្រ�មូ៌លប្រ�ជាជនយោនៅកនុងស្រីស្ម័ុកប្រត្តិាំកក់ចំូលជា 
ស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌហ្វិ�ូបាយុរួម៌ ន�ងយោធិើការងាររួម៌។ យោនៅកនុង

�នាំ១៩៧២ �មែ�ល�ីីរ�ស្ម័់�ំុបំានចំូលយោធិើជាកង���

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ កាលយោណ្ឌោ��ីីរ�ស្ម័់�ំុបំ្រត្តិូវបាន�ញ្ចជូន 
យោ�ៅវាយុយោនៅស្ម័ម៌រភូាម៌� �យូោចំន��ំុក៏ំមែ�ក�ី�ីីចំា�់ត្តិាំង 
�យីោ�លយោនោ�ម៌ក។ �ំុយំោធិើមែស្រីស្ម័យោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ ន�ង�ាំ

 
�ណំ្ឌាំផ្សាាត្តិ់ផ្សាាង់ឲ្យ�ចំុងយោភាៅយោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ។ �នរា�់ 
ម៌ក ឪ�ុកយោក័ករ�ស្ម័�់ំុបំានម៌កយុក�ំុ ំន�ងកូនយោ�ៅយោនៅ

�ុំកំណ្ឌ� ស្រីស្ម័ុក��រវីង់ មែ�លជាស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិ�ាង�ីី

រ�ស្ម័់�ំុវំ��។ 

 កាលយោណ្ឌោ�យោនៅភូាម៌�ស្រីស្ម័ុក�ីី�ំុំម៌�ន�ាន់ចំូលជា 
ស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌយោ�។ �ំុយំោ�ៅយោនៅ�ីយោនោ�បាន រយុៈយោ�ល៥មែ� 

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំា�់យោផ្សាីើម៌ប្រ�មូ៌លប្រ�ជាជនកនុង�ុំកំណ្ឌ�់ 

ឲ្យ�ចំូលជាស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ។ យោនៅកនុង�នាំ១៩៧៦ �ំុបំាន

��ួល�ំណឹ្ឌងថា�ីីរ�ស្ម័់�ំុបំានស្ម័លា�់យោនៅស្ម័ម៌រភូាម៌�។ 

ចំមំែណ្ឌកឯ�ំុ�ំន ិរស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុកូនៗកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ។ 

កាលយោណ្ឌោ��ំុយំោ�ើ�ម៌ានប្រ�ជាជនថ័ី �ចូំជា ជនជាត្តិ� 

ចំ�ន�ាំងប្រ�សួ្ម័ារៗ ម៌ានកូនម៌ាន�ីីមែ�លជយោម៌លៀស្ម័ម៌ក�ី 

�ីប្រកងុភានំយោ��។ �នរា�់ម៌កប្រ�ធានស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌឲ្យ��ំុយំោនៅ

ប្រ��់ប្រ�ងជនជាត្តិ�ចំ�ន ន�ងជួយុ�យោប្រងៀនជនជាត្តិ�ចំ�ន

�ាំងយោនោ�ឲ្យ�យោចំ� ស្ម័រងូ �កស្ម័ណំ្ឌា� ប្រចំតូ្តិ ន�ង�យោប្រងៀន

ភាជួរមែស្រីស្ម័�ល់�ូៗ។ ប្រកុម៌ប្រ�ួស្ម័ារចំ�នមែ�លជយោម៌លៀស្ម័ 
ម៌ក�ីភានំយោ�� ម៌ានចំំននួ១០ប្រ�ួស្ម័ារមែ�ល�ំុបំ្រត្តិូវយោម៌ើល

ការ�សុ្ម័ប្រត្តិូវ។ 

 �នរា�់�ី�ំុ�ំយោប្រងៀនប្រកុម៌ប្រ�ួស្ម័ារចំ�ន�ាំងយោនោ�ឲ្យ�

យោចំ�យោធិើការយោហ្វិើយុ ជនជាត្តិ�ចំ�ន�ាងំយោនោ� ស្រីស្ម័ឡាា�់ចំលូ 

ចំ�ត្តិ�ិំុបំ្រ��់ៗ�នា។ យោនៅព្រៃថៃមួ៌យុនាយោ�លយុ�់យោម៌ាោង ១ 
កនល�យុ�់ កង�ល�ម៌កចំា�់�ំុ ំយុកយោ�ៅ�ប្រម៌ងុស្ម័ម៌លា�់ 
យោចំោល យោ�ោយុយោចំោ��ំុថំាចំូលព្រៃ� ចំូលយោជើងជាមួ៌យុចំ�ន

មែ�លម៌ក�ភីានយំោ��។ ប្រ�មែហ្វិលជា៣យោម៌ាោង �ំុបំានន�យុាយុ 

ជ្ឈនួុ សា�រនិុ អ�យ�៧៦ឆ្នាំ�ូ� ស្រីសុាកក�លេណ្ឌើតលេនុៅភា�មិក្រតពុ��ង 

ក្រកសា��ង ឃ្លា��ក្រតពុ��ង ធ្នូ�ខ�ងលេជ្ឈើង ស្រីសាុកក្រត��កក់លេខតតី�ខែកវិ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ) 

12 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ប្របា�់�ល�ថា យោ�ើអ្នងាការឲ្យ��ំុយំោ�ៅយោនៅប្រ��់ប្រ�ងចំ�ន

យោហ្វិើយុ យោ�ើម៌�នឲ្យ��ំុបំ្រត្តិូវជាមួ៌យុចំ�ន យោត្តិើឲ្យ��ំុរំស្ម័់យោនៅ

ជាមួ៌យុ�នាយុាាងយោម៌ាចំយោកើត្តិលុ�ប្រត្តិាមែត្តិអ្នងាការ��់ 

ឲ្យ��ំុយំោនៅជាមួ៌យុចំ�ន យោ�ើ��ំុមំែលងបានយោនៅជ�ត្តិចំ�នយោ�ៀត្តិ។ 

�នរា�់ម៌ក�ំុ�ំនថិា យោ�ើម៌�ត្តិចិំង់ស្ម័ម៌លា�់�ំុក៏ំ ស្ម័ម៌លា�់ចំ�ុ 

យោប្រ�ោ��ំុ�ំា័នស្ម័លអី់្នយោ�ៀត្តិយោ� �ីីយោ�ៅស្ម័ម៌រភូាម៌�ប្រតូ្តិវស្ម័លា�់ 
យោចំោល យោហ្វិើយុឥឡាូវយោន�យោ�ើយុក�ំុមំ៌កស្ម័ម៌លា�់មួ៌យុយោ�ៀត្តិ

 
ក៏ស្ម័លា�់យោ�ៅចំុ�។ ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើម៌�ត្តិមិ៌�នស្ម័ម៌លា�់�ំុយំោ� ស្ម័មូ៌ឲ្យ�

�ំុបំ្រត្តិឡា�់យោ�ៅផ្សារ�វ�� យោប្រ�ោ�កូនរ�ស្ម័�់ំុយំោនៅត្តិូចំណ្ឌាស្ម័ ់
 

វាចំីាស្ម័ជ់ាយំុរក�ំុមំ៌�ន�ានយោ�។ �នរា�់�ីឮ�ាក�យោន� 
កង�ល�មែ�លចំា�់�ំុយំុកយោ�ៅ ក៏ឲ្យ��ំុបំ្រត្តិឡា�់ម៌កផ្សារ�វ��

យោម៌ើលកូនវ��។

វតិិ មេនិឿង

 វ�ត្តិ យោនឿង យោភា�ស្រីស្ម័ ីអ្នាយុុ៥៧�នា ំម៌ានស្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិ

យោនៅកនុងភូាម៌�ប្រត្តិ�ាំងប្រកស្ម័ាំង �ុំប្រត្តិ�ាំងធំ�ាងយោជើង 

ស្រីស្ម័កុប្រត្តិាកំក់ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។ យោនឿង ស្ម័�ពិ្រៃថៃរស្ម័យ់ោនៅកនុង

ភូាម៌�ភូាម៌�អូ្នរស្រីស្ម័ម៌ា �ុំប្រត្តិ�ាំងត្តិាវ ស្រីស្ម័ុកអ្ននលង់មែវង  

យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ យោនឿង បានន�យុាយុយោរៀ�រា��ី

�ំយោណ្ឌើ រការត្តិស្ម័ុូរ�ស្ម័់�លួនកនុងរ��មែ�័រប្រកហ្វិម៌ថា
 

 �ំុកំំប្រ�ាឪ�កុត្តិាងំ�តី្តិចូំៗ។ ឪ�កុរ�ស្ម័�់ំុបំានស្ម័លា�់យោនៅ

ស្ម័ម៌រភូាម៌�កនុង�នាំ១៩៧៦។ ចំំមែណ្ឌកឯមី៌ាយុ�ំុំប្រត្តិូវ

កលាយុជាស្រីស្ម័ីយិោម៌ម៌ាាយុរស្ម័់យោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌយោធិើមែស្រីស្ម័ 

យោលើក�ំន�់ ន�ងជីកប្រ�ឡាាយុយុាាងលំបាក។ 

 យោនៅចំុង�នាំ១៩៧៦ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ចជូន�ំុយំោ�ៅយោនៅ

កងកុម៌ារន�ងរស្ម័យ់ោនៅមែ�កយោចំ��មីី៌ាយុ។ ការងារមែ�ល

�ំុយំោធិើជាប្រ�ចំាំយោនៅ�ីយោនោ� �ឺកា�់�ន្ទ្រ�រានមែ�ប្រត្តិ ជីក�ី

��ូំក យោ�ើម៌ីីយុកម៌កលាយុយោធិើជី�ាក់មែស្រីស្ម័។ ចំំយោ�ោ�

ការហ្វិ�ូចំុក�ំុ�ំ�ួលរ��ម៌�នបានប្រ��់ប្រ�ានយ់ោ� �ឺកនុង

មួ៌យុព្រៃថៃ�ំុហំ្វិ�ូ��រ២�ង �ឺយោ�លព្រៃថៃប្រត្តិង់មី៌ង ន�ង

យោ�លលៃាចំមី៌ងយោ�ៀត្តិ។ យោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌមែ�ល�ំុំ

រស្ម័យ់ោនៅ �ំុមំែត្តិងមែត្តិឮ�ណឹំ្ឌងថាបាត្តិម់៌នសុ្ម័សរហ្វិតូ្តិ យោ�ោយុ

អ្ននក�ល�ន�យុាយុថាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុកយោ�ៅស្ម័ម៌លា�់យោចំោល 

ឯអ្ននក�ល�យោ�ៀត្តិន�យុាយុថាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុកយោ�ៅយោរៀន

វិិត លេនុឿង អ�យ�៥៧ឆ្នាំ�ូ� ម�នុស្រីសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុៅកូ�ងភា�មិក្រតពុ��ង
ក្រកសា��ង ឃ្លា��ក្រតពុ��ងធ្នូ�ខ�ងលេជ្ឈើង ស្រីសាុកក្រត��កក់ លេខតតី�ខែកវិ។ 
�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

ស្ម័បូ្រត្តិ។ ជនំានយ់ោនោ�ការយោរៀ�ការ �ឺមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោរៀ�ការ

ជា�ូៗ យោ�ោយុយោរៀ�ការមី៌ងៗម៌ាន៧�ូយោ�ៅ១០�ូ។ 

កាលយោណ្ឌោ�អ្នងាការយោរៀ�ចំំ��ធីយោរៀ�ការយោនៅកនុងម៌នររី

�ុំប្រត្តិ�ាំងធំ�ាងយោជើង។ អ្ននក�ល�បានយោរៀ�ជាមួ៌យុ

ប្រ�ជាជនថ័ ីឯ�ល�យោ�ៀត្តិបានយោរៀ�ជាមួ៌យុប្រ�ជាជនចំាស្ម័់

�ចូំ�នា។ �ំុរំស្ម័យ់ោនៅកនុងកងកុម៌ាររហ្វិតូ្តិ�លយ់ោវៀត្តិណ្ឌាម៌

វាយុចំលូម៌កយោនៅ�នា១ំ៩៧៩។ �នរា�់�យីោវៀត្តិណ្ឌាបាន

វាយុចំលូម៌ក�ំុ ំបាន យោ�ៅរកមី៌ាយុ ន�ងបានជ�ួជុជំាមួ៌យុ

�ូូនៗរ�ស្ម័់�ំុយំោនៅឯស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិវ��។

មេលង ឌីមីេវើនិ

 យោលង �ីយោវើន យោភា�ស្រីស្ម័ី អ្នាយុុ៦១�នាំ ម៌ានស្រីស្ម័ុក 

កំយោណ្ឌើត្តិយោនៅកនុងស្រីស្ម័កុស្ម័នលួ យោ�ត្តិបិ្រកយោចំ�។ យោវើន ស្ម័�ពិ្រៃថៃ

រស្ម័យ់ោនៅកនុងភូាម៌�អូ្នរត្តិាយោម៌ាង �ុអំ្ននលង់មែវង ស្រីស្ម័កុអ្ននលង់មែវង 

យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ យោវើន បានន�យុាយុយោរៀ�រា�់អំ្ន�ី

����យោស្ម័ោធនរ៍�ស្ម័�់លនួថា �ំុកំំប្រ�ាឪ�កុមី៌ាយុត្តិាងំមែត្តិ�ី

ត្តិចូំ �ឺ�ំុរំស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុ�ងស្រីស្ម័រី�ស្ម័�់ំុ។ំ �ំុមំ៌ាន�ង�ូូន

�យោងាើត្តិចំនំនួ៦នាក់ �ាុមែនសិ្ម័�ពិ្រៃថៃយោន�យោនៅស្ម័លម់ែត្តិ៣នាក់

�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ �ំុបំានរស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុ�ងស្រីស្ម័ីរ�ស្ម័់�ល់�ំុំ

ម៌ានអ្នាយុុ១៣�នា។ំ យោនៅកនុងស្ម័ម៌�យុមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ �ំុចំំលូ

យោ�ៅយោធិើការយោនៅកនុងកងកុម៌ារ។ យោនៅ�ីយោនោ�ប្រ�ធាន

កងកុម៌ារបានយោប្រ�ើ�ំុឲំ្យ�យោរើស្ម័អ្នាចំម៍៌យោ�ោ ន�ងកា�់យោ�ើម៌ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ន្ទ្រ�រានមែ�ប្រត្តិយោ�ើម៌ីយីោធិើជ�ីាក់មែស្រីស្ម័។ �ំុយំោនៅកនុងកងកុម៌ារ

បានមួ៌យុរយុៈ ម៌�ត្តិនិារ ីយោអ្នន ក៏យុក�ំុយំោ�ៅយោធិើជានរីស្ម័ារ

រ�ស្ម័�់ាត្តិ។់ កាលយោណ្ឌោ��ំុយំោនៅត្តិចូំណ្ឌាស្ម័ ់�ំុមំ៌�ន�ាន�់ងឹ
 

អីិ្នយោប្រចំើនយោ�។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ��ំុសំ្ម័ាុយុកំាំយោភាលើងអូ្នស្ម័�។ី 

យោនៅយោ�លម៌ានប្រ�ជុ ំម៌�ត្តិនិារ ីយោអ្នន យោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ោយុជ���រំី

ន�ងបាននាំ�ំុយំោ�ៅជាមួ៌យុ�ាត្តិម់ែ�រ។ ម៌�ត្តិនិារ ី យោអ្នន ម៌�ន 
�ានម់៌ានប្រ�ួស្ម័ារយោ� �ឺ�ាត្តិ់ជាប្រកមំុ៌យោស្ម័ៅមែក (ប្រកមំុ៌ 

ចំាស្ម័់)។ យោនៅយោ�ល�ំុយំោធិើ�ំយោណ្ឌើរយោ�ៅ�ល់កមែនលងប្រ�ជុំ 

ម៌�ត្តិនិារ ីយោអ្នន ឲ្យ��ំុយំោនៅចំា�ំាត្តិយ់ោនៅយោរោងចំងុយោភាៅ ន�ងម៌ាន 
ផ្សារ�មួ៌យុ�នងស្ម័ប្រម៌ា�់ស្ម័នាក់យោនៅ។ �ំុបំានយោបាកស្ម័យោម៌លៀក 
�ំ�ាក់ ន�ងយោរៀ�ចំំបាយុស្ម័ម៌ល�ុកឲ្យ��ាត្តិ់យោ�លយោចំ��ី

ប្រ�ជុំវ��។ យោ�ល�ល� យោម៌មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ធំៗ ម៌កហ្វិ�ូបាយុ

ជាមួ៌យុ ម៌�ត្តិនិារ ី យោអ្នន យោនៅកមែនលងស្ម័នាក់យោនៅមែ�រ។ �ំុំ

��ួលបានបាយុន�ងមូុ៌�ប្រ��់ប្រ�ាន។់ ចំមំែណ្ឌកប្រ�ជាជន

យោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌហ្វិ�ូម៌�នប្រ��់ប្រ�ានយ់ោ�។

ឌីចុ សារទិ្ធ ធ

 �ុចំ ស្ម័ារ�� ិយោភា�ប្រ�ុស្ម័ អ្នាយុុ៦៨ ម៌ាន�ីកមែនលង

កំយោណ្ឌើត្តិយោនៅភូាម៌�មែប្រ�ករាងំ �ុ�ឹំកហ្វិតូ្តិ ស្រីស្ម័កុរលាយោ�ូៀរ 

យោ�ត្តិិកំ�ង់�នាំង។ ស្ម័ារ��ិ �ចំចុ�ីននរស្ម័់យោនៅស្រីស្ម័ុក

អ្ននលង់មែវង យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ ស្ម័ារ�� ិបានន�យុាយុថា 

«កាល�ីកុម៌ារ�ំុមំ៌ាន�ង�ូូន១១នាក់ �ាុមែនសិ្ម័លា�់អ្នស្ម័់
 

៦នាក់ យោនៅស្ម័ល់មែត្តិ៥នាក់�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ យោនៅ�នាំ១៩៧០ 

�ំុបំានមែ�ក�ីយោនៅឪ�ុកមី៌ាយុ យោប្រកោយុយោ�លមែ�លលន ់

លេ�ង ឌ្ឍ�លេវិើនុ អ�យ�៦១ឆ្នាំ�ូ� ម�នុស្រីសាុកក�លេណ្ឌើតលេនុៅកូ�ង 
ស្រីសាុកសាូួ� លេខតកី្រកលេចះ។ (�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ)

ឌ្ឍ�ច សា�រ�ិធ អ�យ�៦៨ �ចច��បនុរូសា់លេនុៅស្រីសាុកអនុង់ឺខែវិង  
លេខតឧីតរីម�នុជ្ឈ័យ។ (�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ) 

នល ់យោធិើរ�ឋប្រ�ហ្វិារ�ម៌លាក់ស្ម័យោមី៌ចំប្រ�� នយោរោត្តិមិ៌ ស្ម័ហី្វិន។ុ 

កាលយោណ្ឌោ�រ�ស្ម័់ភូាម៌��ំុំស្ម័ា�ត្តិយោនៅកនុងត្តិំ�ន់រំយោ�ោ�

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ �យូោចំន�រាលក់ារយោចំ�ចំូល ឬ យោ�ៅរកស្ម័ុី

�ៃាយុជ�ត្តិ �ឺប្រត្តិូវយោធិើល���ត្តិអ្ននញុ្ញាាត្តិ ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើម៌�នយោធិើ

ល���ត្តិយោយុើងម៌�នអ្នាចំយោធិើ�យំោណ្ឌើរបានយោឡាើយុ។ យោប្រកោយុម៌ក

យោនៅ�នាំ១៩៧៣ �ំុបំ្រត្តិូវបានមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោប្រជើស្ម័យោរើស្ម័ឲ្យ�

ចំូលយោធិើជាកង�ល�ស្រីស្ម័ុក។ ត្តិួនា�ីរ�ស្ម័់�ល�ស្រីស្ម័ុក

កាលយោណ្ឌោ� �ឺយោ�ើរប្រត្តិួត្តិ��ន�ត្តិ�ការ�ារយោនៅត្តិាម៌ភូាម៌�។ 

 លុ��ល�់នា១ំ៩៧៥ យោ�លមែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌វាយុ

រយំោ�ោ�បាន�ីប្រកុងភានំយោ�� មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ចជូ ន�ំុំយោ�ៅ

ភូាម៌�ភាា�ឦស្ម័ាន រួម៌ម៌ាន យោ�ត្តិសិ្ម័រងឹមែប្រត្តិង, រត្តិន��រ ីន�ង 

ម៌ណ្ឌឌល��រ។ី កាលយោណ្ឌោ��ំុយំោនៅយោប្រកោម៌ការប្រ��់ប្រ�ង

រ�ស្ម័់កងវរយោស្ម័នាធំ៨២ កង�ល៨០១ មែ�លម៌ាន 

ត្តិាស្ម័ាយោរឿន (យោហ្វិៅត្តិា០៥) �ឺជាប្រ�ធានកង�ល។ �ំុបំាន 
យោ�ើរត្តិីាត្តិយោនៅត្តិាម៌ប្រ�ំមែ�នមែ�រ័-ឡាាវ កនុងស្រីស្ម័ុកយោស្ម័ៀម៌ 
បាាង។ យោ�ោល�ំណ្ឌងមែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ចជូនកម៌លាងំម៌ក

ការ�ារត្តិាម៌ប្រ�មំែ�នឡាាវ �ឺការ�ារកំុឲ្យ�ជនជាត្តិ�ឡាាវ 

លួចំចំូលម៌កបា�់ស្ម័ត្តិពិ្រៃប្រ�យោនៅ�មីែ�រ័ ន�ងការ�ារស្ម័ុ

វត្តិិ�ភាា�យោនៅត្តិាម៌ប្រ�ំមែ�ន។ កាលយោនោ�ក៏ម៌ាន�ង�ូូន

ជនជាត្តិ�រស្ម័យ់ោនៅ�ីយោនោ�មែ�រ �ាុមែនបិ្រ�ជាជន�ាងំយោនោ��ឺ

រស្ម័យ់ោនៅ�ាចំយ់ោ�ោយុមែឡាក�កីង���។ ជនជាត្តិ�ភាា�ត្តិ�ចំ

យោនៅ�ីយោនោ� ម៌ាន�ចូំជា ស្ម័ួយុ ន�ង ជង។ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គា�យ ភា�នុ ់អ�យ�៨៣ឆ្នាំ�ូ� សាពុើនៃ�ៃរសា់លេនុៅកូ�ងភា�មិ 
យ�ងតប�ង ឃ្លា��អនុង់ឺខែវិង ស្រីសាុកអនុង់ឺខែវិង។  
(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ)

 យោនៅយោ�លមែ�ល�ំុយំោធិើជាកង��� �ំុមំ៌�នស្ម័វូបានចំលូ

ប្រ�យុុ�ិកនុងស្ម័ម៌រភូាម៌�យោ�។ អ្នងាភាា�បាន�ញ្ចជូន�ំុំឲ្យ�

��់�លជ់ាមួ៌យុយោវៀត្តិណ្ឌាម៌មី៌ងម៌ាាល យោហ្វិើយុយោ�លចំ�់

ប្រ�យុុ�ក៏ិប្រត្តិឡា�់ម៌កអ្នងាភាា�វ��។ �ំុយំោនៅប្រ�មំែ�នឡាាវ

រហ្វិតូ្តិ�ល�់នាំ១៩៨០ យោ�ើ�មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�ម៌ក

យោនៅ�រយោជើងយោនៅមំុ៌�ីបានមួ៌យុស្ម័បាិហ្វិ ៍ ក៍ផ្សាលាស្ម័់ម៌ក 

យោនៅ�ាងស្រីស្ម័ុកជាំកសាន ិយោ�ត្តិបិ្រ��វ�ហ្វិារវ��។ យោនៅ�នា ំ

១៩៨៣ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�ម៌ក�ាងជាសំ្ម័លា ន�ងបាន
 

�ំមែ�កយោ�ៅជាកង�លថ័ី �ឺកង�ល៧៨៥ យោប្រកោម៌

ការប្រ��់ប្រ�ងរ�ស្ម័់ ត្តិាយោត្តិម៌។ ជាយោរឿយុៗអ្នងាភាា�បាន

�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�យោ�ៅ�រយោជើងយោនៅមុ៌�កំ�លូមែ�រ យោ�ោយុប្រត្តិវូ

យោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ោយុយោថ័ើរយោជើង។ យោនៅមុ៌�កំ�លូកង���យោយុើង

�ឺម៌ានយោស្ម័ីៀងអ្នាហ្វិារ ន�ងយោ�ល�ល�ម៌ាន�ំនាក់�ំនង

����ីប្រ�ជាជន ន�ងប្រ�ជាជនជួយុឧត្តិាម៌ា។

កូ�ងសាម័យខែខេរក្រកហម�� ខំ��គា� ជ្ឈ�ក�នុក�ក្រពុ�ឪពុ�កមា�យុ 

ត្តិាំង�ីត្តិូចំយោ�ោយុបានមី៌ាយុមី៌ងយុកម៌កចំ�ញ្ចច មឹ៌។�ំុំ

រស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុមី៌ាយុមី៌ងរហ្វិតូ្តិ�លធ់�ំងឹកីី �ាត្តិក៏់យុក

�ំុយំោ�ៅយោនៅវត្តិយិោ�ើម៌ីីឲ្យ�បានយោរៀនស្ម័បូ្រត្តិ។ �ំុ�ួំស្ម័យោរៀនបាន

រយុៈយោ�ល ២វស្ម័សា ក៏ស្ម័ុំយោលោកប្រ�ូស្ម័ងឃរាជស្ម័ឹក។ 

�នរា�់�ីស្ម័ឹកយោហ្វិើយុ�ំុក៏ំក្រតឡា�់ម៌ករស្ម័យ់ោនៅផ្សារ�ជាមួ៌យុ

មី៌ាយុមី៌ងវ��។ �ំុយំោនៅជាមួ៌យុមី៌ាយុមី៌ងបានមួ៌យុរយុៈ

�ាត្តិ់ក៏យោ�ៅ�ណឹី្ឌងប្រ��នឲិ្យ��ំុ។ំ យោប្រកោយុ�ី�ំុយំោរៀ�ការ

យោហ្វិើយុ�ំុនំ �ងប្រ��នបិានយោ�ៅយោធិើការស្ម័ុី�នូលយោជៀរជ�រ
 

យោកៅស្ម័ុឲូ្យ�បារាងំ។ ជនំានយ់ោនោ�កនុងមួ៌យុព្រៃថៃ�ំុ�ំ�ួលបាន

ប្របាក់មែត្តិ២៥យោរៀលមែត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ ចំលូ�ល�់នា១ំ៩៧០ 

ស្ម័ភាា�ការប្រត្តិូវបានផ្សាលាស្ម័់�ូីរ�ាងំស្រីស្ម័ងុយោ�ោយុ លន ់នល់  
�នុលេធ្នូើើរ�ឋក្រ�ហ�រ�មឺ�ក់ សាលេមាច ក្រពុះនុលេរោតមី សា�ហនុ� ពុ�

ត្តិមំែណ្ឌង។ ត្តិាំង�ីយោកើត្តិម៌ានប្រ�ឹត្តិិ�ការណ៍្ឌរ�ឋប្រ�ហ្វិារម៌ក 

ប្រ�យោ�ស្ម័ជាត្តិ�ចំា�់យោផ្សាីើម៌យោកើត្តិស្ម័ន្ទ្រងាាម៌។ �នរា�់ម៌ក�ំុក៏ំ

ចំលូយោធិើកង���មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ �ំុបំ្រត្តិវូបាន�ញ្ចជូនយោ�ៅហ្វិាត្តិ់
 

យោរៀនយុ�ុសិ្ម័ាស្រ្តស្ម័យិោធិើស្ម័ន្ទ្រងាាម៌យោនៅ�ាងយោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ 

កាលយោណ្ឌោ��ំុយំោនៅកង�លយោល�៤៩។ យោនៅចំយោនលោ��នា ំ
១៩៧៣ ន�ង�នា១ំ៩៧៤ �ំុរួំម៌�ាងំកងកម៌លាងំជាយោប្រចំើន

នាក់យោ�ៀត្តិបានយោចំ�យោ�ៅ�រយោជើងយោនៅ�ាងមែប្រ�កត្តិា 

ម៌ាក់។ �ំុ�ំរយោជើងយោនៅ�ីយោនោ�រហ្វិតូ្តិ�ល់�នាំ១៩៧៥ 

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ក៏��ួលបានជ�យុជម៌ន�។ 

 �នរា�់មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌��ួលបានជ�យុជម៌ន�យោហ្វិើយុ �ំុក៏ំ

ប្រត្តិឡា�់ម៌ករកប្រ��នកូិនយោនៅឯស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិវ��។ �ំុំ

បានយោធិើ�យំោណ្ឌើរម៌ក�លផ់្សារ�ជ�ួជុបំ្រ�សួ្ម័ាររស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុ 

�នាម៌�នបានយូុរ�ាុនា័នផ្សាងមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំា�់យោផ្សាីើម៌ប្រ�មែម៌ 

ប្រ�មូ៌លប្រ�ជាជនចំូលជាស្ម័ហ្វិរណ៍្ឌ យោហ្វិើយុ�ំុបំ្រត្តិូវបាន

�ញ្ចជូនឲ្យ�យោ�ៅ�ាងភាជួររាស្ម័�់មីែស្រីស្ម័វ��។ ចំមំែណ្ឌកឯប្រ��និ

�ំុយំោនៅយោធិើការយោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ យោហ្វិើយុកូនៗ�ាក់យោនៅ
 

កូ�ងកងក�ម�រ។ លេនុៅឆ្នាំូ��១៩៧៩ លេពុ�កង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម៌ 

វាយុចំលូម៌ក �ំុបំានរត្តិយ់ោ�ៅរកប្រ��នកូិនយោ�ើម៌ីយីោធិើ�យំោណ្ឌើរ

ប្រត្តិឡា�់យោ�ៅស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិវ��។

គុុយុ ភាន់ិ

 �ុយុ ភាាន ់យោភា�ស្រីស្ម័ ីអ្នាយុុ៨៣�នា ំម៌ានស្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិ

យោនៅកនុងស្រីស្ម័ុកអូ្នររាំងឪ យោ�ត្តិកំិ�ង់ចំាម៌។ ស្ម័�ពិ្រៃថៃ ភាាន ់ 
រស្ម័់យោនៅកនុងភូាម៌�យុាងត្តិីូង �ុំអ្ននលង់មែវង ស្រីស្ម័ុកអ្ននលង់

 
មែវង។ ភាាន ់ បានន�យុាយុយោរៀ�រា�់�កីារត្តិស្ម័ុរូ�ស្ម័�់លនួ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 15



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ត្តាក គុង់

 ត្តិាក �ង់ យោភា�ស្រីស្ម័ ីអ្នាយុុ៧៣�នា ំម៌ានស្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិ

យោនៅភូាម៌�ត្តិាអូ្នរ �ុំត្តិាអូ្នរ ស្រីស្ម័ុក��រវីងស យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។ 

ស្ម័�ពិ្រៃថៃ �ង់ រស្ម័យ់ោនៅកនុងភូាម៌�យុាងត្តិីូង �ុំអ្ននលង់មែវង 

ស្រីស្ម័ុកអ្ននលង់មែវង យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ �ង់ បាន�និ

យោរៀ�រា�់�ីប្រ�វត្តិិ�ត្តិស្ម័ុូរ�ស្ម័់�លនួកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

ថា �ំុ�ឺំជាកូនស្រីស្ម័យីោ�ោលយោនៅកនុងប្រ�សួ្ម័ារមួ៌យុមែ�លម៌ាន

ជវីភាា�ម៌ធ�ម៌។ ឪ�កុមី៌ាយុរ�ស្ម័�់ំុបំ្រ�ក�មុ៌�យោធិើមែស្រីស្ម័

ចំម៌ាារយោ�ើម៌ីីប្រ�ប្រ�ងជីវភាា�រស្ម័់យោនៅប្រ�ចំាំព្រៃថៃ។ 

 កាល�ំុយំោនៅ�ីកុម៌ារ�ំុយំោរៀនស្ម័ូប្រត្តិបាន�និ�ចំ�និចួំ

�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ �ំុរំស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុឪ�ុកមី៌ាយុរហ្វិតូ្តិ�ល់�នា ំ
១៩៦៥ មី៌ាយុរ�ស្ម័់�ំុក៏ំឲ្យ��ំុយំោរៀ�ការ។ យោនៅកនុង�នាំ

 
១៩៧០ លន ់នល ់បានយោធិើរ�ឋប្រ�ហ្វិារ�ម៌លាក់ស្ម័យោមី៌ចំប្រ�� 

នយោរោត្តិ ិស្ម័ហី្វិន ុ�តី្តិមំែណ្ឌង។ �នរា�់ម៌ក�ីីរ�ស្ម័�់ំុក៏ំចំលូ

យោធិើជាកង��� លន ់នល។់ ចំា�់�យីោ�លយោនោ�ម៌កយោនៅកនុង

ស្រីស្ម័កុភូាម៌�រ�ស្ម័�់ំុចំំា�់យោផ្សាីើម៌ម៌ានការ�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�ក។ 

យោនៅ�នាំ១៩៧៣ �ំុបំានយោភាៀស្ម័យោ�ៅយោនៅភានំយោ��យោ�ោយុ

ជ��កាណូ្ឌត្តិ។ �ំុរំស្ម័យ់ោនៅភានំយោ��រហ្វិតូ្តិ�ល�់នា១ំ៩៧៥។ 

យោ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌��ួលបានជ�យុជម៌ន� មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បាន

ចំា�់�ីិ�ំុយំុកយោ�ៅស្ម័ម៌លា�់យោចំោល។ ចំមំែណ្ឌក�ំុបំ្រត្តិឡា�់ម៌ក

រស្ម័់យោនៅជាមី៌ាយុឪ�ុកយោនៅស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិវ��។ 

ត�ក គាង់ អ�យ�៧៣ឆ្នាំ�ូ� សាពុើនៃ�ៃរសា់លេនុៅកូ�ងភា�មិយ�ងតប�ង 
 

ឃ្លា��អនុង់ឺខែវិង ស្រីសាុកអនុង់ឺខែវិង លេខតឧីតរីម�នុជ្ឈ័យ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

 យោនៅចំយោនលោ��នា១ំ៩៧៦ ន�ង�នា១ំ៩៧៧ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ 

ជយោម៌លៀស្ម័�ំុឲំ្យ�យោ�ៅយោនៅស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌស្រីស្ម័ុកប្រត្តិាំកក់ យោ�ត្តិ ិ
ត្តិាមែកវ។ ការងារមែ�ល�ំុំយោធិើជាប្រ�ចំាំយោនៅ�ីយោនោ��ឺ

លេ�ើក�ំន�់ ជកីប្រ�ឡាាយុ ន�ងយោធិើមែស្រីស្ម័។ ចំយំោ�ោ�ការហ្វិ�ូ 

ចំុក�ំុំម៌ានការ��ិ�ាត្តិយុាាង�លាំងយោ�ោយុមួ៌យុព្រៃថៃ�ំុំ 
ហ្វិ�ូបានមែត្តិ��រ�រីយោ�លមែត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ ការរស្ម័យ់ោនៅកនុង

សាហករណ៍្ឌម�នុក�រ���កណ្ឌ�ស់ា គា�ខំ��ហ��មិនុក្រគា�់ 
ប្រ�ាន ់ន�ងម៌�នស្ម័វូម៌ានយោ�លស្ម័ប្រម៌ាកយោ�។ �ំុ�ំនរិស្ម័យ់ោនៅ

ស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌរហ្វិតូ្តិ�ល�់នា១ំ៩៧៩ កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ក៏ 

វាយុចំលូម៌ក យោហ្វិើយុ�ំុក៏ំប្រត្តិឡា�់យោ�ៅស្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិវ��។

មេ� រនិិ

 យោនៅ រ�ន យោភា�ស្រីស្ម័ី អ្នាយុុ៦០�នាំ ម៌ានស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិ

យោនៅកនុងភូាម៌�កយោកោ� �ុំអ្នងាប្របាស្ម័ា� ស្រីស្ម័ុក��រវីង់ យោ�ត្តិ ិ
ត្តិាមែកវ។ ស្ម័�ពិ្រៃថៃ រ�ន រស្ម័់យោនៅកនុងភូាម៌��ួលស្ម័ាលា �ុំ

ប្រត្តិ�ាងំប្រ�ីយ៍ុ ស្រីស្ម័កុអ្ននលង់មែវង យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ រ�ន 

បានន�យុាយុយោរៀ�រា�់អំ្ន�ី����យោស្ម័ោធនរ៍�ស្ម័់�លនួកនុង

រ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ថា �ំុកំំប្រ�ាមី៌ាយុត្តិាងំ�តី្តិចូំ។ ប្រ�សួ្ម័ារ

រ�ស្ម័់�ំុ�ឺំជាប្រ�ួស្ម័ារកស្ម័�ករ។ �ំុ ំ ប្រត្តិូវរាា�់រងការងារ

ស្រីស្ម័ាលធៃន�់ាំងអ្នស្ម័់យោនៅកនុងប្រ�ួស្ម័ារ។ 

លេនុៅ រនិុ អ�យ�៦០ឆ្នាំ�ូ� សាពុើនៃ�ៃរសា់លេនុៅកូ�ងភា�មិ�ួ�សា���  
ឃ្លា��ក្រតពុ��ងក្រ��យ៍ ស្រីសាុកអនុង់ឺខែវិង លេខតឧីតរីម�នុជ្ឈ័យ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេនុៅ រនិុ អ�យ�៦០ឆ្នាំ�ូ� សាពុើនៃ�ៃរសា់លេនុៅកូ�ងភា�មិ�ួ�សា���  
ឃ្លា��ក្រតពុ��ងក្រ��យ៍ ស្រីសាុកអនុង់ឺខែវិង លេខតឧីតរីម�នុជ្ឈ័យ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

 យោនៅកនុង�នាំ១៩៧០ លន ់នល់ បានយោធិើរ�ឋប្រ�ហ្វិារ

�ម៌លាក់ស្ម័យោមី៌ចំប្រ�� នយោរោត្តិ ិស្ម័ីហ្វិន ុយោចំ��ីត្តិំមែណ្ឌង។ 

�នរា�់ម៌កស្រីស្ម័ុកយោ�ស្ម័ក៏ចំា�់យោផ្សាីើម៌ម៌ានស្ម័ន្ទ្រងាាម៌។  

ម៌�នប្រត្តិឹម៌មែត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ�យោនៅកនុងភូាម៌�រ�ស្ម័់�ំុំក៏ម៌ានការ

�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�កយុាាងស្ម័យោនោិស្ម័យោនៅិ�ងាឲ្យ��ចូំ�ាត្តិ

ប្រ���ស្ម័ម៌ីត្តិិ�ប្រ�ជាជនអ្នស្ម័់ជាយោប្រចំើន។ យោនៅចំយោនលោ��នា ំ

១៩៧៣ន�ង�នា១ំ៩៧៤ កង���រយំោ�ោ�មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បាន 

ចំូលម៌កជយោម៌លៀស្ម័ប្រ�ជាជនយោចំ�ស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើ ត្តិ។ 

កាលយោណ្ឌោ�មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានជយោម៌លៀស្ម័ប្រ�ួស្ម័ារ�ំុ ំ ន�ង

ប្រ�ជាជនយោ�ៅយោនៅស្រីស្ម័ុកប្រត្តិាំកក់ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។ យោនៅកនុង

�នាំ១៩៧៥ �ំុបំាន��ួល�ណឹំ្ឌងថាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌��ួល

បានជ�យុជម៌ន�។ �នរា�់�ី��ួលបានជ�យុជម៌ន�មែ�រ័ 

ប្រកហ្វិម៌ចំា�់យោផ្សាីើម៌ប្រ�មូ៌លប្រ�ជាជនចំលូជាស្ម័ហ្វិកណ៍្ឌ។ 

�ំុបំ្រតូ្តិវបាន�ញ្ចចូលយោ�ៅយោនៅកនងុកងចំល�ចំយុុវជនយុុវនារ។ី 
 

ចំំមែណ្ឌកឯឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុបំ្រត្តិូវបាន�ញ្ចជូនយោ�ៅយោនៅកមែនលង

យោផ្សាសង។ ការងារមែ�ល�ំុបំ្រត្តិូវយោធិើយោនៅកនុងកងចំល�ចំយុុវ

ជនយុុវនារ�ឺី យោលើកភាលឺមែស្រីស្ម័ យោលើក�ំន�់ ន�ងជប្រម៌�យោស្ម័ៅ័

យោនៅកនុង�ឹងយោ�ើម៌ីីរាន�ីយោធិើមែស្រីស្ម័ប្របាំង។ កាលយោណ្ឌោ�

យោយុើងយោធិើការមែចំកជាប្រកុម៌ យោ�ោយុកនុងមួ៌យុប្រកុម៌ម៌ាន

ស្ម័ម៌ាជ�កចំនំនួ ១២នាក់។ យោនៅ�នា១ំ៩៧៧ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

�ញ្ចជូន�ំុមំ៌កស្រីស្ម័ុកប្រ��យោនប្រត្តិប្រ�� កនុងយោ�ត្តិ�ិនរាយុម៌ាន
 

ជ�យុ។ កាលយោណ្ឌោ�ស្រីស្ម័កុប្រ��យោនប្រត្តិប្រ��ស្ម័ា�ត្តិយោនៅយោប្រកោម៌

ការប្រ��់ប្រ�ងរ�ស្ម័ ់យុាយុ មែចំម៌។ �ំុរំស្ម័យ់ោនៅស្រីស្ម័កុប្រ��

យោនត្តិប្រ��អ្នស្ម័់រយុៈយោ�ល២�នាំ កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌បាន

វាយុចំលូម៌ក�លយ់ោ�ត្តិបិាត្តិ�់�ំង។ �ំុសំ្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិរិត្តិត់្តិាម៌ 
�ងៗយោនៅកនងុកងចំល�ចំចំលូព្រៃប្រ�យោ�ោុ�យោ�ៅប្រ�មំែ�នព្រៃថ។�ំុំ 
យោធិើ�យំោណ្ឌើរអ្នស្ម័រ់យុៈយោ�លជាយោប្រចំើនមែ�ជាមួ៌យុប្រ�ជាជន

យោ�ៅ�ល់ស្រីស្ម័ុក�នរាយុអំ្ន��ល កនុងយោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ 

�ំុរំស្ម័់យោនៅ�ីយោនោ��ល់�នាំ១៩៨២ ន�ងម៌ានប្រ�ួស្ម័ារ។ 

�នរា�់�ីរស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុ�ីិបានមួ៌យុ�នាំ�ំុក៏ំ មែ�ក�នា 
យោ�ោយុស្ម័ារយោវៀត្តិណ្ឌាម៌វាយុចំូលម៌ក�ល់។ ខំ��បាន

យោឡាើងជ��ឡុ�នព្រៃថ�ាងំយុ�់យោ�ើម៌ីយីោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ោុ�យោ�ៅជរំំ

ព្រៃថ ឯ�ីីរ�ស្ម័�់ំុបំ្រត្តិវូចំុ�យោ�ៅ�កឹជញ្ចជូនស្ម័ម៌ាារយោ�ៅឲ្យ�កង
 

���យោនៅស្ម័ម៌រភូាម៌�។ ត្តិាំង�ីយោកើត្តិម៌ានប្រ�ឹត្តិិ�ការណ៍្ឌយោនោ�

ម៌ក �ំុកំលាយុជាស្រ្តស្ម័ិីយោម៌ម៌ាាយុរហ្វិតូ្តិម៌ក�ល់�ចំចុ�ីនន។

ត្រកួច វនិ

 ប្រកួចំ វន យោភា�ស្រីស្ម័ី អ្នាយុុ៦១�នាំ ម៌ាន�ីកមែនលង

កំយោណ្ឌើត្តិយោនៅភូាម៌�មែត្តិីង �ុំប្រ���ាក់ ស្រីស្ម័ុក�នរាយុស្រីស្ម័ី 

យោ�ត្តិយិោស្ម័ៀម៌រា�។ �ចំច�ុីនន វន រស្ម័យ់ោនៅ�ុបំ្រត្តិ�ាងំប្រ��យ៍ុ 

ស្រីស្ម័ុកអ្ននលង់មែវង យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ វន បានន�យុាយុ

យោរៀ�រា�់ថា កាល�ីកុម៌ារ�ំុំម៌�នបានយោរៀនស្ម័ូប្រត្តិយោ� 

យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិប្រ�យោ�ស្ម័យោកើត្តិម៌ានស្ម័ន្ទ្រងាាម៌។ 

 �ំុចំំងចំាថំា យោនៅកនុងភូាម៌�រ�ស្ម័�់ំុមំ៌ានការយោប្រជើស្ម័យោរើស្ម័

យុុវជនយុកយោ�ៅយោធិើការយោនៅត្តិាម៌ស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌយោហ្វិើយុកនុង 
ចំយំោណ្ឌោម៌យោនោ�ក៏ម៌ាន�ំុមំ៌នាក់មែ�រ។ ក�ចំចការងារមែ�លមែ�រ័ 
ប្រកហ្វិម៌�ាក់ឲ្យ��ំុយំោធិើ រួម៌ម៌ាន �កស្ម័រូងស្រីស្ម័ូវយោលើក�ំន�់ 

ន�ងជីកប្រ�ឡាាយុ។ កាលយោណ្ឌោ� មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ម៌�នបាន

�ញ្ចជូន�ំុយំោ�ៅស្រីស្ម័ុក�ៃាយុយោ�។ �ំុយំោនៅយោធិើការងារយោនៅកនុង

កងចំល�ត្តិយោនៅជុវំ��ភូាម៌�។ ចំយំោ�ោ�ការហ្វិ�ូចំកុយោនៅជនំាន ់

យោនោ��ំុមំ៌�នស្ម័ូវ��ិ�ាត្តិយោ� កនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ�ំុហំ្វិ�ូបាយុ

ប្រ��់ប្រ�ាន។់ កនុងមួ៌យុស្ម័បាីហ្វិ�៍ំុ�ំ�ួលបាន�មែងូម៌មី៌ង

�ឺ ��រយោលៅុ ន�ងស្ម័មែណី្ឌកយោ�ៀវ។ ចំមំែណ្ឌកស្ម័ម៌ាារយោធិើមែស្រីស្ម័

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 17



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ស្ម័ម៌�យុយោនោ��ា័នអីិ្នយោប្រកៅ�ី ចំ� �ងាី ន�ង នងា�ល យោ�។ 

សាក្រម��់កខែនុងឺសា�ូក់លេនុៅគា� មនុ�សា�ស្រីសា� នុិងមនុ�សា�ក្រ�សុា 

រស្ម័់យោនៅយោផ្សាសងៗ�ី�នា។ នារីៗ យោ�កយោនៅកនុងយោរោងមួ៌យុ 

ចំមំែណ្ឌក�ុរស្ម័ៗយោរោងមួ៌យុយោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ។ កាលយោណ្ឌោ��ំុំ

ចំាមំ៌�នថា�ំុយំោធិើការយោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ�លប់្រត្តិមឹ៌�នាណំ្ឌា

យោ� �ឺ�ំុបំ្រ�ានម់ែត្តិ�ងឹថាយោនៅរ�វូប្រចំូត្តិកាត្តិ់ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

បាន�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�ម៌ក�ាងឧត្តិរិម៌ានជ�យុ។ រថយុន�ិកឹ�ំុំ

ម៌ក�ាក់យោនៅវត្តិសិ្ម័ំយោរោង យោហ្វិើយុ�ំុបំានស្ម័នាក់យោនៅ�ីយោនោ�

បានប្រ�មែហ្វិល�ីយុ�់។ 

 �នរា�់ម៌កយោ�ៀត្តិមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�យោ�ៅយោនៅ
 

ត្តិាម៌ប្រ�ំមែ�នព្រៃថ។ �ំុ�ំនរិស្ម័់យោនៅកនុងព្រៃប្រ� យោ�ោយុយោយុើង

��ួលបានរ��ហ្វិ�ូប្រ��់ប្រ�ាន។់ �ំុរំស្ម័យ់ោនៅកនុងព្រៃប្រ�ត្តិាម៌

ប្រ�ំមែ�នមែ�រ័-ព្រៃថ រហ្វិតូ្តិ�ំុយំោរៀ�ការ។ លុ�យោ�លយោយុោធា

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោនៅអ្ននលង់មែវងយោធិើស្ម័ម៌ាហ្វិរណ្ឌកម័៌ចំុ�ចំូល

ជាមួ៌យុរាជរ�ឋាភា�បាល �ំុនំ �ងប្រ�សួ្ម័ារផ្សាលាស្ម័ម់៌ករស្ម័យ់ោនៅ

ភូាម៌��ួលស្ម័ាលារហ្វិតូ្តិ�ល់យោ�ល�ចំចុ�ីនន។

ជ្ឈនិិ មេតិឿ

 ជ�ន យោត្តិឿ យោភា�ប្រ�សុ្ម័ អ្នាយុុ៦២�នា ំម៌ានស្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិ

យោនៅស្រីស្ម័កុយោម៌ស្ម័ាង យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ ស្ម័�ពិ្រៃថៃ យោត្តិឿ រស្ម័យ់ោនៅ

កនុងភូាម៌�យុាងត្តិីូង �ុំអ្ននលង់មែវង ស្រីស្ម័ុកអ្ននលង់មែវង យោ�ត្តិិ

ឧត្តិរិម៌ានជ�យុ។ យោត្តិឿ បានន�យុាយុយោរៀ�រា�់�ីការត្តិស្ម័ុូ

រ�ស្ម័់�លនួកនុងជំនានម់ែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ថា កាលយោនៅ�ីយោក័ង�ំុំ

យោរៀនស្ម័ូប្រត្តិបានត្តិ�ចំត្តិួចំណ្ឌាស្ម័់យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិជីវភាា�

ប្រ�ួស្ម័ារប្រកីប្រក។ 

 យោនៅកនុង�នា១ំ៩៧៣ ភូាម៌�រ�ស្ម័�់ំុចំំា�់យោផ្សាីើម៌ម៌ានការ

�ម៌លាក់ប្រ�ា�់យោ�ោយុ �ាហ្វិាន លន ់នល់។ �នរា�់ម៌ក

ប្រ�សួ្ម័ារ�ំុរួំម៌�ាងំប្រ�ជាជនប្រត្តិវូបានមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ជយោម៌លៀស្ម័

យោចំ��ីភូាម៌�ឋាាន។ យោនៅ�នាំ១៩៧៥ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌��ួល

បានជ�យុជម៌ន�។ �នរា�់ម៌កមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំា�់យោផ្សាីើម៌�យោងាើត្តិ

ជាស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌហ្វិ�ូរួម៌ ន�ងយោធិើការងាររួម៌។ យោនៅកនុង�នាំ 
១៩៧៥ �មែ�ល មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ចជូន�ំុយំោ�ៅ�ាក់យោនៅកនុង

 

កងកុម៌ារ។ ការងារមែ�ល�ំុយំោធិើយោនៅយោ�លយោនោ��ឺយោរើស្ម័

អ្នាចំម៍៌យោ�ោ ចំមំែណ្ឌកអ្នាហ្វិារហ្វិ�ូចំកុ�ំុ�ំ�ួលបាន��រ�រី 
យោ�លកនុងមួ៌យុព្រៃថៃ។ កុម៌ារណ្ឌាមែ�លយោ�ៅយោធិើការម៌�ន�ាន ់
យោ�លប្រត្តិូវប្រ�ធាន�ាក់យោ�ោស្ម័យោ�ោយុ�ងូត្តិអ់្នាហ្វិារ។ 

 យោនៅកនុង�នាំ១៩៧៩ កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌បានវាយុ

ចំូលម៌ក�ល់ �ំុនំ �ងប្រ�ជាជន�ព្រៃ�យោ�ៀត្តិបានរត្តិ់ចំូល 
ព្រៃប្រ�។ ការយោធិើ�យំោណ្ឌើរត្តិាម៌ផ្សាលូវ�ំុជំួ�ឧ�ស្ម័�ាយុាាងយោប្រចំើន 

ព្រៃថៃ�ល��ំុជំ�ួកង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ ព្រៃថៃ�ល�យោ�ៀត្តិក៏អ្នត្តិអ់្នាហ្វិារ 
ហ្វិ�ូ។ យោនៅកនុង�នា១ំ៩៨០ �ំុរួំម៌�ាងំប្រ�ជាជនជាយោប្រចំើន

នាក់យោ�ៀត្តិបានយោធិើ�យំោណ្ឌើរប្រត្តិឡា�់យោ�ៅស្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិវ��។ 

យោ�លយោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ៅ�លក់នុងស្រីស្ម័កុយោម៌ស្ម័ាង�ំុយំោ�ើ�កង
 

���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌យោប្រចំើនណ្ឌាស្ម័ ់�ាុមែនកិង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ម៌�ន 

បានយោធិើបា�ប្រ�ជាជនយោ�។ �ំុបំានរស្ម័យ់ោនៅកនុងស្រីសុ្ម័កកំយោណ្ឌើត្តិ
 

រហ្វិតូ្តិ�ល�់នា១ំ៩៨៤ ក៏យោរៀ�ការ។ �នរា�់�យីោរៀ�ការ

រួចំ �ំុបំ្រ�ក�រ�រយោធិើមែស្រីស្ម័ចំម៌ាារ ន�ងចំ�ញ្ចចមឹ៌ស្ម័ត្តិ ិ�ុក

ស្ម័ប្រម៌ា�់ផ្សាាត្តិផ់្សាាង់ជវីភាា�ប្រ�សួ្ម័ារ។ យោនៅកនុង�នា១ំ៩៩៨ 

�ំុំបាននាំប្រ��នមិ៌ក�ងជ�រយោនៅព្រៃប្រ�ស្ម័ាូក កនុងស្រីស្ម័ុក

អ្ននលង់មែវង យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ។ �នរា�់�ី�ំុរំស្ម័់យោនៅព្រៃប្រ�

ស្ម័ាូករយុៈយោ�ល៥�នាំ �ំុក៏ំផ្សាលាស្ម័់ម៌ករស្ម័់យោនៅកនុងភូាម៌�

យុាងត្តិីូងយោន�រហ្វិតូ្តិម៌ក�ល់ស្ម័�ពិ្រៃថៃ។

ជ្ឈនិុ លេតឿ អ�យ�៦២ឆ្នាំ�ូ� សាពុើនៃ�ៃ លេតឿ រស់ាលេនុៅកូ�ងភា�មិយ�ងតប�ង 

ឃ្លា��អនុង់ឺខែវិង ស្រីសាុកអនុង់ឺខែវិង លេខតឧីតរីម�នុជ្ឈ័យ។  

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

18 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារយោ�តន្ប្រពសវង

យោ�ង ពង្សរាែ្ុតី, ភា រ ម្ តី, ្ូ ហ៊ាៃ់ ៃងិ �ុៃ ស្រុ្តីយោពប្រជ

 ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជាយោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង បានយោរៀ� 
ចំយំោធិើយោវ��កាប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័បិ្រ�សួ្ម័ារ�ពី្រៃថៃ�ី ២៣ �ល២់៧ 

មែ�វ�ចំ័�កា �នា២ំ០២១ ជាមួ៌យុអ្ននករស្ម័រ់ានម៌ានជវី�ត្តិយោប្រកោយុ 

រ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំនំនួ១០នាក់ រស្ម័យ់ោនៅកនុងភូាម៌�ប្រកចូំភូាម៌� 
ព្រៃប្រ�ប្រកាងំ ភូាម៌�អ្នងា ភូាម៌���ាយោកើត្តិ កនុង�ុជំាងមែ�ក ន�ង 

�ុពំ្រៃប្រ�យោ�ោន ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ យោវ��កា

យោន� បានយោធិើយោឡាើងរយុៈយោ�ល ៥ព្រៃថៃ ត្តិាម៌កម័៌វ�ធីមែ�ល

បានយោប្រ�ោង�ុក ន�ងម៌ានការប្រ�ម៌យោប្រ�ៀង�នាជាមុ៌នជាមួ៌យុ 

អ្ននករស្ម័់រានម៌ានជីវ�ត្តិ�ាំង១០នាក់។ ជាក�ចំចចំា�់យោផ្សាិើម៌ 

�ុ�ាល�កជ�ួស្ម័ម៌ាាស្ម័ ន�ងស្ម័ាិ�់យោរឿងរាាវជវី�ត្តិរ�ស្ម័�់ាត្តិ ់

ន�ង�នរា�់ប្រកុម៌ការងារយោប្រ�ើប្របាស្ម័់ត្តិារាងស្ម័ំណួ្ឌរស្ម័រា� 

ស្ម័រង់ម៌ត្តិ�មែ�លយោរៀ�ចំយំោ�ោយុម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា  
យោ�ើម៌ីី��ភាាកសា�ី�ញុ្ញាស្ម័ុ�ភាា�រ�ស្ម័់�ាត្តិ់កនុងយោ�ោល 
�ំណ្ឌងយោធិើឲ្យ�ប្រ�យោស្ម័ើរ យោឡាើងនវូស្ម័ាានភាា�ស្ម័�ុភាា�រ�ស្ម័់

អ្ននករស្ម័រ់ានម៌ានជវី�ត្តិយោប្រកោយុរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ �នរា�់ 

ម៌ក អ្ននករស្ម័រ់ានម៌ានជវី�ត្តិម៌នាក់ៗ ��ួលបានប្រ�អ្ន�់កា�ូ

អ្ននសុ្ម័សាវរយ៍ីុម៌នាក់មួ៌យុប្រ�អ្ន�់។ �យំោណ្ឌើរការយោន�ប្រ�ប្រ�តឹ្តិ ិ

យោ�ៅយោ�ោយុម៌ានការឯកភាា��ីអ្ននករស្ម័់រានម៌ានជីវ�ត្តិ

���ងអសាក់ូ�ងក�រជ្ឈ�ួជ្ឈ��ក�រលេសាូើសា���តសា�លេឡុងកូ�ងលេពុ�

ស្ម័ម៌ាាស្ម័ ន�ងការថត្តិរូ�។ �ាងយោប្រកោម៌យោន� ជាយោស្ម័ចំកិី

ស្ម័យោងា��ី����យោស្ម័ោធនរ៍�ស្ម័់អ្ននករស្ម័់រានម៌ានជីវ�ត្តិ

�ាំង១០នាក់ មែ�លកនុងចំយំោណ្ឌោម៌អ្ននក�ាងំ១០នាក់ អ្ននក

រស្ម័់រានម៌ានជីវ�ម៌នាក់យោ�ោ័� យោភាោ� ត្តិាំង �ឺជាអ្នត្តិីត្តិ

�ណ្ឌៈ�ុំកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌៖

មេ�ង ថូូ

 យោអ្នង ថូ យោភា�ប្រ�ុស្ម័ អ្នាយុុ៧១�នាំ រស្ម័់យោនៅភូាម៌�ព្រៃប្រ�

ប្រកាងំ �ុពំ្រៃប្រ�យោ�ោន ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង ។  

យោអ្នង ថូ យោកើត្តិយោនៅ�នាំ១៩៤៦ កនុងប្រ�ួស្ម័ារម៌ានជីវភាា�

ធូរធារមួ៌យុ។ �ាត្តិម់៌ាន�ង�ូូន�យោងាើត្តិ ៨នាក់ ស្រីស្ម័ី ៣ 
នាក់។ យោនៅអ្នាយុុ១០�នា ំថ ូបានចំលូយោរៀនយោនៅវត្តិយិោ�ជជរីត្តិន ៍ 

ខែ��ម�នុក្រពុះសាងឹជ្ឈ�ក្រគូា�លេក្រង�នុ។ �រីឆ្នាំ�ូ�លេក្រកោយមក ��

បាន�នកិារស្ម័�កសាយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសាយោ�ជជរីត្តិន ៍យោហ្វិើយុ 

�ាត្តិប់ាន�និការស្ម័�កសារ�ស្ម័�់ាត្តិយ់ោនៅអ្ននុវ���ាល�យុ 

កំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោនៅ�នា១ំ៩៦៣។ ថ ូបាន�ញ្ចច�់ការស្ម័�កសា

រ�ស្ម័�់លនួប្រត្តិមឹ៌ថនាក់�ី៣ចំាស្ម័។់ កនុង�នា១ំ៩៧០ �នរា�់�ី

ម៌ានរ�ឋប្រ�ហ្វិារ�ម៌លាក់ស្ម័យោមី៌ចំស្ម័ីហ្វិន ុថូ រួម៌ជាមួ៌យុ

យុុវជនជាយោប្រចំើននាក់យោ�ៀត្តិយោនៅកនុងភូាម៌� បាននា�ំនាចំលូរួម៌

កនុងចំលនា���វត្តិនិយ៍ោនៅកនុងវត្តិ�ិយោ�ល។ អំ្នឡាុងយោ�ល

លេអង �� អ�យ�៧១ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិនៃក្រពុក្រក��ង ឃ្លា��នៃក្រពុលេពុោនុ  

ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង ។ (លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វឹកហ្វិាត្តិ់កីួនយោធិើស្ម័ន្ទ្រងាាម៌ �ាហ្វិាន ធីវ�ី បានយុក

រថយោប្រកោ�ម៌កកយោម៌រចំប្រកុម៌���វត្តិនិ ៍មែ�លជាយោហ្វិត្តិយុោធិើឲ្យ� 

ថូ ស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិបិ្រត្តិឡា�់ម៌កភូាម៌�កំយោណ្ឌើត្តិវ��។ កនុង�នា ំ
១៩៧២ ប្រ�ធានស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ បានប្របា�់ឲ្យ�ប្រ�ជាជន

�ាំងអ្នស្ម័់យោធិើមែស្រីស្ម័ស្ម័ាម៌�ាី យោហ្វិើយុប្រ�ជាជនអ្នាចំយោប្រជើស្ម័ 

យោរើស្ម័ប្រកមុ៌យោ�ោយុ�លនួឯងរួម៌�ាងំប្រ�សួ្ម័ាររ�ស្ម័ ់ថ ូ។ យោនៅ 
កនុង�នាំ១៩៧៣ ថូ បានយោរៀ�ការជាមួ៌យុកូនប្រកមំុ៌កនុង

ភា�ម៌�មូ�ក់ខែ��ម�នុលេឈឺេោះ�� នុនួុ សា�ផ្សា� ។ ពុធិលីេរៀ�ក�រ

មែ�លប្រ�ប្រ�ឹត្តិិយោ�ៅយោនៅផ្សារ��ាងស្រីស្ម័ី �ឺម៌ានរយុៈយោ�លមួ៌យុ 

ក្រពុឹក លេហើយ��លេណ្ឌើរក�រនៃនុកមេវិិធ្នូ� �ឺសា��ធខែតម�នុក្រ�ធ្នូ�នុ

ភូាម៌�ចំលូរួម៌។ ថ ូន�ងកូនប្រកមំុ៌ �ឺត្តិប្រមូ៌វឲ្យ�យោឡាើងយោ�ិជាំចំ�ត្តិ ិ

កនុងការចំូលរួម៌កស្ម័ាង���វត្តិនិ។៍ ចំា�់�ី�នាំ១៩៧៣ 

ប្រ�ជាជនយោនៅកនុងភូាម៌�ព្រៃប្រ�ប្រកាំង បានចំា�់យោផ្សាីើម៌យោស្ម័លៀក

ស្ម័យោម៌លៀក�ំ�ាក់យោ�ៅ័ យោហ្វិើយុស្រីស្ម័ីៗ ត្តិប្រម៌វូឲ្យ�កាត្តិស់្ម័ក់�ល។ី 

��ធីយោរៀ�ការរ�ស្ម័់ ថូ ក៏យោស្ម័លៀកមែត្តិស្ម័យោម៌លៀក�ំ�ាក់យោ�ៅ័

��ចគា�ូខែ�រ។ ច��់ត��ងពុ� នៃ�ៃ�� ១៧ ខែខលេមសា� ឆ្នាំ�ូ�១៩៧៥  

រហ្វិតូ្តិ�ល់�នាំ១៩៧៨ ថូ ប្រត្តិូវអ្នងាការយោប្រ�ើឲ្យ�អ្នាយោ�ើ 

(យោធិើយោរោងបាយុ ត្តិ ុយោកៅអី្ន ជប្រងុកស្រីសូ្ម័វ ន�ងយោប្រ�ឿងយោផ្សាសងៗ 

ស្ម័ប្រម៌ា�់យោប្រ�ើប្របា�់ប្រ�ចំាពំ្រៃថៃ) ប្រ�មូ៌លជយីោល�១ត្តិាម៌ផ្សារ�

យុកយោ�ៅ�ាក់កនុងឡា ន�ងជីកស្ម័នរិយោនៅព្រៃប្រ�កីួចំ។ យោនៅ

ព្រៃថៃ�ី៣០ មែ�១២ �នាំ១៩៧៨ ប្រ�ធានស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ

យោ�ោ័� ប្រកចូំ ស្ម័ាយោភាឿន បានប្របា�់ឲ្យ�ប្រ�ជាជន�ាងំអ្នស្ម័់

រួម៌�ាំងប្រ�ួស្ម័ារ ថូ  ជយោម៌លៀស្ម័�លនួយោចំ��ីភូាម៌�។ យោនៅព្រៃថៃ 
�ី៤ មែ�ម៌ករា �នា១ំ៩៧៩ ប្រ�សួ្ម័ាររ�ស្ម័ ់ថ ូប្រត្តិវូកង���

យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ប្របា�់ឲ្យ�ប្រត្តិឡា�់ម៌កកានផ់្សារ�ស្ម័មែម៌ីងវ�� �នរា�់ 

�ីបានយោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ៅជ�ត្តិ�ល់ស្រីស្ម័ុក�ាម៌ជរ។ យោនៅមែ�២ 

ឆ្នាំ�ូ�១៩៧៩ �� ក្រតូវិ�នុច�តត់��ងឲ្យ�លេធ្នូើើជ្ឈ�អនុ�ក្រ�ធ្នូ�នុភា�មិ 

ព្រៃប្រ�ប្រកាំង ��ួល�នរកុយោស្ម័�ចក�ចំច។ យោនៅមែ�កកា�ា �នា ំ
១៩៧៩ ថូ បានស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិចិំូលយោធិើជាប្រ�ូ�យោប្រងៀន 

មែ�លម៌ានភាារក�ចំច�យោប្រងៀនចំាស្ម័់ៗ កនុងភូាម៌�ឲ្យ�យោចំ�អ្នាន

ន�ងស្ម័រយោស្ម័រ�ល�ៗ។ ចំា�់�ី�នាំ១៩៩០ម៌ក ថូ ប្រត្តិូវបាន

មែត្តិងត្តិាំងឲ្យ�យោធិើជានាយុកស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសា យោ�ង

�ុរ។ី យោនៅ�នាំ២០០៦ ថូ បានចំូលន�វត្តិនិ ៍យោហ្វិើយុស្ម័�ពិ្រៃថៃ 

�ាត្តិប់្រ�ក�រ�រកស្ម័�កម័៌�និ�ចំ�និចួំយោនៅជុំវ��ផ្សារ�។

មេភាគុ ត្តាងំ

 យោភាោ� ត្តិាំង អ្នាយុុ៨២�នាំ រស្ម័់យោនៅភូាម៌���ាយោកើត្តិ 

�ុជំាងមែ�ក ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ យោភាោ� 

ត្តិាំង ម៌ានវ�យុចំំណ្ឌាស្ម័់ណ្ឌាស្ម័់យោ�ៅយោហ្វិើយុនាយោ�ល

�ចំច�ុីននយោន�។ �ាត្តិយ់ោរៀ�ការជាមួ៌យុប្រ��ន�ីិ�រីរ�ស្ម័់

�ាត្តិយ់ោ�ោ័� មែ�ាន រ ីយោនៅកនុង�នា១ំ៩៧៦ យោហ្វិើយុ�ចំច�ុីនន

រស្ម័់យោនៅកនុងភូាម៌���ាយោកើត្តិ �ុំជាងមែ�ក ស្រីស្ម័ុកកំ�ង់ 
ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ ចំំមែណ្ឌកប្រ��ន�ីិ១រ�ស្ម័់�ាត្តិ់

បានស្ម័លា�់កនុង�នា១ំ៩៧២ យោ�ោយុស្ម័ារជងឺំ។ កូនៗភាា� 
យោប្រចំើនរ�ស្ម័់�ាត្តិ ់�ឺជាកង����យោប្រម៌ើការយោនៅកនុងស្រីស្ម័ុក

អ្ននលង់មែវងយោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ យោនៅយោ�ត្តិពិ្រៃ�ាល�ន ន�ងស្រីស្ម័កុ

ម៌ាាព្រៃឡា យោ�ត្តិ�ិនរាយុម៌ានជ�យុ។ ត្តិាំង �ឺជាអ្នត្តិីត្តិកម័៌ា 

ភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ម៌ានមុ៌�ងារជា�ណ្ឌៈ�ុំ �ណ្ឌៈ

ស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ ន�ងកម័៌ាភា�បាលថនាក់ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក។ 

យោប្រកោយុមែ�ម៌ករា �នាំ១៩៧៩ ត្តិាំង ម៌�នបានរត្តិ់យោ�ចំ

យោចំ��សី្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិយោឡាើយុ យោ�ោ��ីជា�ាត្តិប់្រត្តិវូបានយោស្ម័នើ

ឲ្យ�ស្ម័ារភាា��កី�ចំចការមែ�ល�ាត្តិប់ានយោធិើកនុងយោ�លមែ�ល

�ាត្តិជ់ាកម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ យោនៅចំយំោ�ោ�មុ៌�ប្រ�ជាជន

ជាយោប្រចំើននាក់យោនៅកនុង�ុជំាងមែ�ក ភាលាម៌ៗយោប្រកោយុយោ�ល

រយំោ�ោ�ក៏យោ�ោយុ។ ត្តិាងំ �ឺជាម៌នសុ្ម័សម៌នាក់មែ�លម៌ានការ

ចំងចំាំល។ូ �ាត្តិប់ានយោរៀ�រា�់ប្របា�់យោយុើងយុាាងលមូ៌�ត្តិ

�ីប្រ�ឹត្តិិ�ការណ៍្ឌមែ�លបានយោកើត្តិយោឡាើង ន�ង����យោស្ម័ោធន៍

លេភាោគា ត��ង អ�យ�៨២ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិពុញ�លេកើត  
ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  
(លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

20 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេភាោគា ត��ង ក�ពុ�ងផ្សា�់ី��សាមា�សានុ�៍�ក់្រកុម 
ក�រង�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�។  
(លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

រ�ស្ម័�់ាត្តិក់នុងយោ�លអ្នត្តិតី្តិកាល។ កនុងជនំ�ួជ�ត្តិ�រីយោម៌ាោង

ជាមួ៌យុ�ុ�ាល�កម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា ត្តិាងំ បាន

�ងា�ញឲ្យ�យោ�ើញពុ� ភា�ពុរួសារ�យរ�ក់��ក់ �ឹកម�ខញញឹ ម៌ 

ញខែញម ន�ងម៌�នុ��ក់លេ�ៀម�អីើ� ខែ��គា�ត�់នុជ្ឈ�ួក្រ��ះ

កនុងជវី�ត្តិរ�ស្ម័�់ាត្តិ។់ �ាងយោប្រកោម៌យោន� ជាស្ម័មីិ៌យោរៀ�រា�់

ស្ម័យោងា��ី����យោស្ម័ោធនជ៍ីវ�ត្តិរ�ស្ម័់ យោភាោ� ត្តិាំង៖ 

 �ំុយំោកើត្តិយោនៅ�នាំ១៩៤០ យោនៅភូាម៌���ាយោកើត្តិ �ុំជាង 
មែ�ក ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ យោនៅយោ�លមែ�ល

�ំុមំ៌ានអ្នាយុុ៧�នាំ �ំុបំានចំូលយោរៀនជាមួ៌យុប្រ��ស្ម័ងឃ

យោនៅវត្តិ�ិ�ាយោកើត្តិ។ លុ��ល�់ំុមំ៌ានអ្នាយុុ១៥�នា ំ�ំុបំាន

�ួស្ម័ជាស្ម័ងឃយោនៅវត្តិយិោន��មែ�ល ត្តិាម៌ស្ម័យំោណ្ឌើរស្ម័ុរំ�ស្ម័់

យុាយុ�ំុយំោ�ោ័� យោហ្វិៀក។ �ំុ�ួំស្ម័បានរយុៈយោ�ល៤�នាំ

�ាុយោណ្ឌ ណោ� ក៏ស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិសិ្ម័ឹកយុកប្រ��ន។ិ �ំុយំោរៀ�ការ

យោនៅ�នា១ំ៩៥៩ ជាមួ៌យុប្រ��នរិ�ស្ម័�់ំុយំោ�ោ័� ប្រ� ំស្ម័�ុន។ិ  
ត្តិាងំ�យីោរៀ�ការរួចំ �ំុយំោធិើការផ្សាង យោធិើមែស្រីស្ម័ចំម៌ាារផ្សាង ន�ង

ក្រ�ក�រ�ររកសា��លេនុៅឆ្នាំៃ�យៗ�ីផ្សាាះសាខែមបងផ្សាង។ ក្រ�ខែហ�

កនល�មែ�យោប្រកោយុព្រៃថៃ១៨ មី៌នា ១៩៧០ មែ�លជាព្រៃថៃរ�ឋ 

ក្រ�ហ�រ�មឺ�ក់សាលេមីចឪ ខំ���នុច��រួមកូ�ងច�នុ����វិតនីុ ៍

ត�មរយៈក�រអ�ពុ�វិនុ�វិរ�សាស់ាលេមីចឪឲ្យ�ច��នៃក្រពុមា�គា� ។ 

�ំុចំំូល���វត្តិនិត៍្តិាម៌រយុៈយោ�ោ័� យោ�ោង �ឺជាយោម៌ស្រីស្ម័ុក

កំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក ន�ងយោ�ោ័� ភា�ណ្ឌឌ �ឺជា�ងព្រៃថលរ�ស្ម័�់ំុ ំយោ�ើម៌ីី 
ចំលូរួម៌រយំោ�ោ�ប្រ�យោ�ស្ម័ជាត្តិ� ន�ងយោ�ើម៌ីយីុាងស្ម័យោមិ៌ចំឪម៌ក 

កានម់៌ាត្តិបុ្រ�យោ�ស្ម័វ��។ ប្រ�សុ្ម័ៗមែ�លម៌ានអ្នាយុុស្រីស្ម័ករ

�ំុនំ �ងរស្ម័់យោនៅកនុងភូាម៌��ំុ�ំាំងអ្នស្ម័់ បាននាំ�នាចំូល�យោប្រម៌ើ

���វត្តិិ�ន ៍ យោហ្វិើយុយោយុើងប្រត្តិូវបាន�ញ្ចជូនឲ្យ�យោ�ៅហ្វិាត្តិយ់ោរៀន

កីួនយុុ�សិ្ម័ាស្រ្តស្ម័យិោនៅកនងុព្រៃប្រ�ស្ម័ា�ត្តិយោនៅ�ាងត្តិីូងវត្តិយិោ�ង។
  �ំុឧំស្ម័សាហ្វិម៍៌កយោលងផ្សារ� យោ�ើម៌ីមី៌កយុកយោស្ម័ីៀងអ្នាហ្វិារ

យោ�ៅ�ុកហ្វិ�ូយោនៅអំ្នឡាុងយោ�លហ្វិាត្តិយ់ោរៀន។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ូ�១៩៧២ ក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ំ���នុសា�ឺ�់លេ�ោយសា�រ

�ាស្ម័់ កនុងយោ�លមែ�ល�ំុកំំ�ុងហ្វិិកឹហ្វិាត្តិយ់ោនៅកនុងព្រៃប្រ�។ 

�ួកយោយុើងម៌ានកូន៥នាក់។ �ំុបំ្រត្តិូវយោម៌ើលកូនផ្សាង ន�ង

�យោប្រម៌ើជាត្តិ�ផ្សាង។ យោនៅ�នា១ំ៩៧៣ �ំុនំ �ងអ្ននកឯយោ�ៀត្តិប្រត្តិវូ

បាន�ញ្ចជូនយោ�ៅកាន�ី់ត្តិាងំស្ម័ម៌រភូាម៌�ជាយោប្រចំើនកមែនលងយោនៅ

កនុងស្រីស្ម័ុកកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ើម៌ីីយោប្រត្តិៀម៌ជាជំនយួុ�ល់

ស្ម័ម៌រភូាម៌�មុ៌�មែ�លកំ�ងុប្រ�យុុ�ជិាមួ៌យុស្ម័ប្រត្តិវូ។ យោនៅ 

កនុងស្ម័ម៌រភូាម៌�ភូាម៌�ប្រកូចំ �ំុយំោ�ើ�ម៌ានយុនយិោហ្វិោ�មួ៌យុ

យោប្រ�ឿងជារ�ស្ម័ក់ងកម៌លាំងធីវ�ីបានធលាក់ យោហ្វិើយុ�ំុបំាន

យោ�ៅយោម៌ើលកមែនលងយុនយិោហ្វិោ�ធលាក់យោន�។ �ំុយំោ�ើ�ម៌ាន

ស្ម័ាកស្ម័�អ្ននកយោ�ើកយុនយិោហ្វិោ�ម៌នាក់ស្ម័លា�់យោនៅ�ីយោនោ�។ 

 យោនៅ�នាំ១៩៧៤ �ំុបំ្រត្តិូវបានចំាត្តិត់្តិាំងឲ្យ�យោ�ៅ�យោប្រម៌ើ 
ការយោនៅកនុងអ្នងាភាា�យោស្ម័�ឋក�ចំចស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក ប្រ�ចំំា

ក�រលេនុៅក្រចកលេសា�ឋក�ចំចពុ�មមនុា�រ (ខ�ងល�ចវិតកី្រកច��់)។ 

យោនៅ�ីយោនោ� �ំុបំានប្រ�មូ៌លលយុុ�នជិាយោប្រចំើន�កីាររកស្ម័ុី

យោចំ�ចំូល�ីយោវៀត្តិណ្ឌាម៌ម៌កកមុុ៌ជា។ លុយុមែ�ល�ំុំ

ប្រ�មូ៌លបាន �ឺយុកយោ�ៅប្រ��លឲ់្យ�អ្នងាភាា��ាងំអ្នស្ម័។់ 

 យោប្រកោយុព្រៃថៃ១៧ មែ�យោម៌ស្ម័ា �នាំ១៩៧៥ �ំុបំ្រត្តិូវបាន

ផ្សាលាស្ម័់�ូិរភាារក�ចំចម៌ក�យោប្រម៌ើការជាអ្ននកយោ�ើកអ្នងារឲ្យ�

អ្នងាភាា�យោយុោធា កនុងអ្នងាភាា�យោស្ម័�ឋក�ចំច�មែ�ល។ ជ�យុ  
ស្ម័ារ�ន អ្នន�ុណ្ឌៈស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក �ឺជាអ្ននកប្រ��់ប្រ�ង 

យោលើអ្នងាភាា�យោស្ម័�ឋក�ចំចស្រីសុ្ម័ក។ �រី�ីមែ�យោប្រកោយុម៌ក �ំុបំ្រតូ្តិវ 
បាន ចំាន ់យោ�ឿន ន�ងស្ម័មួ៌ វរីៈ ចំាត្តិត់្តិាងំឲ្យ�យោ�ៅយោធិើជប្រ�ធាន 

ស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌភូាម៌�ស្ម័ាារ �ុយំោ�ោ�ចក ស្រីសុ្ម័កកំ�ង់ប្រត្តិមែ�កន�ង 

បានឲ្យ��ំុយំោធិើប្រ�វត្តិិ�រូ�យោ�ោយុ�ាក់យោ�ោ័��ាត្តិ់ �ឺ ចំាន ់

យោ�ឿន ជាអ្ននកមែណ្ឌនា។ំ កនុងត្តិនួា�ីជាប្រ�ធានស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ 

�ំុបំ្រត្តិវូបានយោហ្វិៅឲ្យ�ចំលូរួម៌យោរៀនស្ម័បូ្រត្តិវ�ានយោយុោបាយុរយុៈ 
យោ�ល១មែ� មែ�លម៌ានស្ម័ម៌ម៌�ត្តិ ិ�ីវ អុ្នល ន�ងហ្វិុ ូនមឹ៌�ឺជា 

ក្រគាូ�លេក្រង�នុ។ ច�ខែណ្ឌកសាមមិត ីឈឺ�ក ក្រ�ធ្នូ�នុត��នុ ់២៤

 �ឺជាអ្ននកមែថលងការណ៍្ឌយោ�ើក ន�ង���កម័៌វ�ធីយោរៀនស្ម័ូប្រត្តិ។ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 យោនៅមែ�កញ្ញាា �នាំ១៩៧៥ ស្ម័ម៌ម៌�ត្តិ ិជ�យុ ស្ម័ារ�ន 

បានយោស្ម័នើ�ំុឲំ្យ�យោ�ៅយោធិើការយោនៅកនុងម៌នររីយោស្ម័ចំចក�ចំចស្រីស្ម័ុក

កំ�ង់ប្រត្តិមែ�កវ�� �នរា�់�ីម៌ានការស្រីស្ម័ាវប្រជាវត្តិាម៌ 

រកចំា�់�លនួកម័៌ាភា�បាលកីត្តិមួ់៌យុចំនំនួយោនៅស្រីស្ម័កុកំ�ង់ 
ប្រត្តិមែ�ក។ �ំុភំា�យុ�លាងំណ្ឌាស្ម័ ់យោប្រ�ោ��លាចំមែប្រកងជា�់មែ�ស 
រយៈកបតជ់្ឈ�មួយ ច�នុ ់លេឌ្ឍឿនុ។ ច�នុ ់លេឌ្ឍឿនុ ក្រតូវិ�នុច��់ខឺនួុ

លេនុៅម�នុលេពុ�ខែ��ខំ��ក្រតូវិលេកោះលេហៅឲ្យ�ផ្សា�ឺសា�ី់�រភា�រក�ចច។ 

យោប្រកៅ� ីចំាន ់យោ�ឿន ម៌ានកម័៌ាភា�បាលធំៗ  មួ៌យុច�នុនួុលេ�ៀត 

ក៏ក្រតូវិ�នុច��់ខឺនួុខែ�រ��ចជ្ឈ� សា�រា�នុ ់ក្រ�ធ្នូ�នុយោយុោធា 

ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក, មែកវ ន ីស្ម័ម៌ាជ�កស្រីស្ម័កុ, អុ្នល អ្នាត្តិ 

ស្ម័ម៌ាជ�កស្ម័ម៌ា�ម៌យុុវជនស្រីស្ម័កុ��ួល�នរកុកងចំល�ត្តិ 

ន�ង អីុ្ន �ាិក់មែភានកម៌ាាង �ឺជាស្ម័ម៌ាជ�កស្ម័ម៌ា�ម៌យុុវជន

ស្រីស្ម័ុក��ួល�នរកុយោ�ោស្ម័នាការ។ 

 យោ�ល�ំុមំ៌ក�លម់៌នររីស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក ស្ម័ម៌ម៌�ត្តិ ិ

ជ�យុ ស្ម័ារ�ន បានឲ្យ��ំុមំែកប្រ�វត្តិិ�រូ�រ�ស្ម័�់ំុ ំយោ�ោយុឲ្យ��ូិរ

យោ�ោ័�អ្ននកមែណ្ឌនា�ំយីោ�ោ័� ចំាន ់យោ�ឿន ម៌កយោ�ោ័� ជ�យុ 

សា�រនិុ វិិ ញ។ លេនុៅឆ្នាំូ��១៩៧៦ ជ្ឈ័យ សា�រនិុ �នុច�តត់��ង 

�ំុឲំ្យ�ម៌កយោធិើជា�ណ្ឌៈ�ុពំ្រៃប្រ�យោ�ោន។ យោនៅ�ីយោនោ� មែកវ លនុ  
ជាអ្នន�ុណ្ឌៈ�ុំព្រៃប្រ�យោ�ោន ម៌ានការថនាំងថនាក់ជាមួ៌យុ�ំុ ំ

យោប្រ�ោ��ាត្តិម់៌�នបានយោធិើជា�ណ្ឌៈ�ុំ។ យោប្រកោម៌ការ�កឹនាំ

កនុង�ុំ ប្រ�ជាជនយោប្រចំើនណ្ឌាស្ម័់បានចំូលចំ�ត្តិ�ិំុ ំ យោប្រ�ោ��ំុំ

ម៌�នបានយោធិើឲ្យ��កួ�ាត្តិថ់នាងំថនាក់យោឡាើយុ។�ំុ�ំកឹនាកំារងារ 
យោនៅ�ុំព្រៃប្រ�យោ�ោនរហ្វិតូ្តិ�ល់ចំុង�នាំ១៩៧៨។ 

 យោនៅ�នា១ំ៩៧៨ វ�ាយោរៀនស្ម័បូ្រត្តិនយោយុោបាយុមួ៌យុប្រតូ្តិវ 

បាន�យោងាើត្តិយោឡាើង យោហ្វិើយុ�ណ្ឌៈ�ុំន�ងកម័៌ាភា�បាលជា 

យោប្រចំើននាក់ម៌ក�ី�ុំ�ាំងអ្នស្ម័់កនុងត្តិំ�ន២់៤ ប្រត្តិូវយោកោ� 
យោហ្វិៅឲ្យ�ចំលូរួម៌ប្រ�ជុកំនុងរយុៈយោ�លជាងមួ៌យុមែ� យោ�ើម៌ីី

��ន�ត្តិ� ត្តិាម៌�ានស្ម័កម័៌ភាា�ការងាររ�ស្ម័់�ណ្ឌៈ�ុំ 

ន�ងចំប្រម៌ា�់ស្ម័ម៌ាស្ម័ភាា�កីត្តិ�់��វត្តិនិ ៍មែ�លយោចំ��ី

�ុំនមួី៌យុៗ។ �ណ្ឌៈអ្នធ��ត្តិីយោនៅកនុងវ�ាយោរៀនស្ម័ូប្រត្តិយោន�

�ឺ ចំាន ់អ្ននបុ្រ�ធានភូាម៌�ភាា��ូ�៌ា យោហ្វិើយុ ជ�យុ ន�ង 

សាលេក្រមច គា� ជ្ឈ�អូកសាក្រម�សាក្រម�ួលេនុៅកូ�ងវិគាគ ។ កូ�ងលេពុ�

យោរៀនស្ម័បូ្រត្តិ ជ�យុ បាន�ស�ឹប្របា�់�ំុថំា ស្ម័ម៌ាស្ម័ភាា�មួ៌យុ 
ចំំននួមែ�លបានចំូលរួម៌កនុងវ�ាយោរៀនស្ម័ូប្រត្តិយោន� ប្រត្តិូវបាន

ចំា�់�លនួជា�យោណិ្ឌើរៗអ្នស្ម័ជ់ាង២០នាក់យោហ្វិើយុ។ �ំុចំំា�់
 

យោផ្សាិើម៌ភា�យុ�លនួមិ៌ងយោ�ៀត្តិ យោហ្វិើយុ�ំុក៏ំម៌ានការប្រ�ងុប្រ�យុ�ត្តិន

�សុ្ម័់មែ�រ។ 

 ប្រ�មែហ្វិល�ួនប្របាំមែ�យោប្រកោយុម៌ក �ំុបំ្រត្តិូវបានផ្សាលាស្ម័់

�ូិរម៌កស្ម័នាក់យោនៅកនុងស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ�ុំជាងមែ�ក យោ�ោយុ

មូ៌លយោហ្វិត្តិ�ុំុបំានផ្សាលិឱ់កាស្ម័ឲ្យ�ប្រ�ជាជនមែ�លម៌ានយោ�ោ័� 
ប្រត្តិូវជយោម៌លៀស្ម័យោ�ៅកានយ់ោ�ត្តិិយោ�ោធ�ស្ម័ាត្តិ ់កនងុការស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិ ិ
យោ�ោយុ�លនួឯងកនងុការចំាកយោចំ�យោ�ៅ។ �ំុបំានធលាក់�លនួ� ឺ

 យោហ្វិើយុ�ា�់ជនួយោ�លយោនោ� កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌បានវាយុ

ចំូលម៌ក�ល់�ឹក��ីុំជាងមែ�ក។ 

 យោនៅមែ�ម៌ករា �នា១ំ៩៧៩ �ំុបំ្រត្តិវូកង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌

ចំា�់�លនួ�ផី្សារ�រ�ស្ម័�់ំុយំោនៅភូាម៌�យោរោង យុកយោ�ៅស្ម័រួចំយោម៌លើយុ�ី
 

ការងារមែ�ល�ំុបំានយោធិើកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ យោនៅមុ៌�

កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ ន�ងប្រ�ជាជនជាយោប្រចំើន �ំុបំានយោ�លើយុ

ស្ម័ារភាា�ត្តិាម៌ការ��ត្តិជាក់មែស្ម័ិងមែ�ល�ំុំបានយោធិើ។ 

�នរា�់ម៌ក កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌បានប្រ��ល់�ំុយំោ�ៅឲ្យ� 

ស្ម័ម៌ម៌�ត្តិ ិមែ�ាម៌ �ឺជា�ណ្ឌៈស្រីស្ម័ុកកំ�ង់ប្រត្តិមែ�កមែ�ល

យោឡាើងត្តិមំែណ្ឌងយោប្រកោយុ �ឺជាអ្ននកចំាត្តិម់ែចំង យោហ្វិើយុស្ម័ម៌ម៌�ត្តិ ិ

មែ�ាម៌ បានអ្ននញុ្ញាាត្តិន�ងផ្សាលិឱ់កាស្ម័ឲ្យ��ំុបំានយោធិើការងារ

�នយិោ�ៀត្តិ។ �ាុមែន�ិំុបំានប្រ�មែកកម៌�នប្រ�ម៌យោធិើ។ ចំា�់ត្តិាងំ 
�ី�នា១ំ៩៨២ រហ្វិតូ្តិម៌ក�ល�់ចំច�ុីនន �ំុបំានស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិិ

យោធិើជាអ្នាចំារ�វត្តិិ��ាយោកើត្តិយោ�ើម៌ី�ីប្រងឹងវ�ស្ម័�យុស្ម័ាស្ម័នា  

កនុងភូាម៌��ុំរ�ស្ម័់�ំុ។ំ

ធន់ិ ភាា ក

 ធន ់ភាលាក យោភា�ប្រ�ុស្ម័ អ្នាយុុ៧០�នា ំយោកើត្តិយោនៅភូាម៌�ព្រៃប្រ� 

ស្ម័យំោរោង �ុពំ្រៃប្រ�យោ�ោន ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ 

�ចំច�ុីនន ធន ់ភាលាក រស្ម័យ់ោនៅភូាម៌�ប្រកចូំ �ុជំាងមែ�ក ស្រីស្ម័កុ

កំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ កាល�យីោកង័ ភាលាក បានចំលូ 

យោរៀនយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសាយោ�ង�ុរសី្ម័ា�ត្តិយោនៅកនុង�ុំ

ព្រៃប្រ�យោ�ោន ន�ងធលា�់បាន�ួស្ម័ជាស្ម័ងឃយោនៅវត្តិអិ្នាប្រ�ាជ។ 

ភាលាក លាចំាកស្ម័�កាា�� ន�ងប្រត្តិឡា�់ម៌កកានភូ់ាម៌�កំយោណ្ឌើត្តិ

វ��យោនៅយោប្រកោយុរ�ឋប្រ�ហ្វិារ�ម៌លាក់ស្ម័យោមិ៌ចំ ប្រ��នយោរោត្តិិម៌ 

ស្ម័ីហ្វិន។ុ 

 យោនៅ�នាំ១៩៧៣ ភាលាក បានយោរៀ�ការជាមួ៌យុនារី
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ម៌នាក់យោ�ោ័� អុុ្នង អួ្នន។ �នរា�់�ីយោរៀ�ការរួចំ ប្រ�ធាន

កង�ល�យោ�ោ័� កាន ់បានម៌កចំា�់ ភាលាក យុកយោ�ៅ�ាក់ 

�ុំ�ាំងយោនៅវត្តិយិោ�ង យោប្រកោម៌ការយោចំោ�ប្រ�កានថ់ា បាន

ប្រ�ប្រ�តឹ្តិ�ិ�យោល័ើស្ម័យោចំោរកម័៌ ន�ងស្ម័និ�ស្ម័មុ៌�ន។ិ ភាលាក ប្រត្តិវូ

បានកាត្តិ់យោ�ោស្ម័ស្ម័ម៌លា�់ �ាុមែន�ិាត្តិ់ប្រត្តិូវបានស្ម័យោន្ទ្រងាោ�

យោ�ោយុយោ�ោ័� យោវៀ លាង �ឺជាប្រ�ធានកងនារ។ី លាង 

បានប្របា�់យោ�ៅកងស្ម័និ�ស្ម័�ុថា �ាត្តិយ់ោធិើការអ្ន�់រមំែកមែប្រ� 

ភាលាក ឲ្យ�បានលយូោ�ៅព្រៃថៃយោប្រកោយុ។ 

 ចំា�់ត្តិាំង�ីមែ�័រប្រកហ្វិម៌��ួលបានជ�យុជម៌ន�

�ាងំស្រីស្ម័ងុយោនៅ�នា១ំ៩៧៥ ម៌ក ភាលាក ប្រត្តិវូអ្នងាការយោប្រ�ើឲ្យ�

យោធិើការជាយោប្រចំើន �ចូំជា យោលើកថនល់យោនៅផ្សាលូវជាត្តិ�យោល�១ 

�ាំ�មែនល ភាជួរមែស្រីស្ម័ �ាំ�ឡំាូង ជីកស្ម័នរិ�ឹក ន�ងមែស្ម័ង

��ហ�នុរ�ួសា នុងិសា�ឺ�់កូ�ងសាមរភា�មិ ។ ភា�ឺក �នុ�ខែនុាម

ថា ប្រកមុ៌រ�ស្ម័�់ាត្តិម់ែស្ម័ងអ្ននករ�ួស្ម័��ីុបំ្រកាងំលាវ យុក

យោ�ៅ��ាបាលយោនៅកនងុវត្តិបិ្របាស្ម័ា� ន�ងមែស្ម័ងអ្ននកស្ម័លា�់យុក 
យោ�ៅក�់យោនៅព្រៃប្រ�ស្ម័នា វត្តិថិនា�ាន ់ភូាម៌�ប្រកចូំ ន�ងកអ្នយោណី្ឌើក

មែ�លជាវ���ាល�យុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�កស្ម័�ពិ្រៃថៃ។ យោប្រកោយុម៌ក

យោនៅ�នាំ១៩៧៨ ភាលាក រួម៌ជាមួ៌យុអ្ននកភូាម៌�យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ 

ប្រត្តិូវបាន�ងាំឲ្យ�ជយោម៌លៀស្ម័យោចំ�យោ�ៅកានភ់ាា��ាងល�ចំ

ប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា។ យោនៅយោ�លយោធិើ�យំោណ្ឌើរ�ល់អ្ននកយោលឿង 

ភា�ឺក នុងិអូកឯលេ�ៀត ក្រតូវិ�នុក្រ��់ឲ្យ�វិ�ិក្រតឡុ�់មកកាន ់

ស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិវ��។ 

ស្ម័�ពិ្រៃថៃ ភាលាក រស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុកូនម៌នាក់ កនុងចំំយោណ្ឌោម៌

កូន១២នាក់ (ស្ម័លា�់១នាក់) យោនៅកនុងភូាម៌�ប្រកចូំ �ុជំាង 
មែ�ក ស្រីស្ម័ុកកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។

មេបុានិ សាខុុម

 យោ�ាន ស្ម័ា�មុ៌ អ្នាយុុ៧២�នាំ រស្ម័់យោនៅភូាម៌�ប្រកូចំ �ុំ

ជាងមែ�ក ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ យោ�ាន ស្ម័ា

�មុ៌ បានចំលូយោរៀនយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសាព្រៃប្រ��ងាុំ យោនៅ

អ្នាយុុ៧�នា។ំ ប្រ��ូយោប្រងៀនរ�ស្ម័ ់ស្ម័ា�មុ៌ �ឺ ម៌ាស្ម័ យីុម៌, 

ភាា, ស្ម័ុីម៌, យុាាវ ន�ងប្រ�ូ�ព្រៃ�យោ�ៀត្តិមែ�ល�ាត្តិ់ម៌�នបាន

ចំាំយោ�ោ័�អ្នស្ម័់។ 

 យោប្រកោយុព្រៃថៃ�ី១៨ មី៌នា �នាំ១៩៧០ ភូាម៌�កំយោណ្ឌើត្តិ

រ�ស្ម័ ់ស្ម័ា�មុ៌ ��ួលរងនវូការ�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�កយោស្ម័រើរ

រាលព់្រៃថៃ។ យោនៅ�នា១ំ៩៧១ ន�ង ១៩៧៣ ស្ម័ា�មុ៌ មែត្តិង

រត្តិច់ំលូ�នួស្ម័ងំំយោនៅកនុងយោលណ្ឌ�ឋានមែកីរផ្សារ� យោ�ើម៌ីយីោ�ចំ

យោចំ��ីប្រ�ា�់មែ�ក។ យោនៅចំុង�នាំ១៩៧៤ ការ�ម៌លាក់

ប្រ�ា�់មែ�កមែលងម៌ានត្តិយោ�ៅយោ�ៀត្តិយោហ្វិើយុយោនៅកនុងភូាម៌� 
កំយោណ្ឌើត្តិរ�ស្ម័ ់ស្ម័ា�មុ៌។ ប្រ�តឹ្តិិ�ការណ៍្ឌ�យោងាើត្តិស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ 

ន�ងយោរោងបាយុ បានចំា�់យោផ្សាិើម៌ជា�យោណី្ឌើ រៗ។ យោប្រកោយុ

ព្រៃថៃ១៧ យោម៌ស្ម័ា ១៩៧៥ ប្រ�ជាជនថ័ចីំនំនួ១២ប្រ�សួ្ម័ារ 

បានម៌ករស្ម័់យោនៅកនុងភូាម៌�ប្រកូចំ។ 

ធ្នូនុ ់ភា�ឺក អ�យ�៧០ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិក្រកូច ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក  
ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  (លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

លេ�ានុ សា�ខ�ម អ�យ�៧២ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិក្រកូច  
ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  
 (លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 យោនៅចំុង�នាំ១៩៧៦ ស្ម័ា�មុ៌ ប្រត្តិូវអ្នងាការយោស្ម័នើឲ្យ�

យោរៀ�ការ។ យោប្រកោយុយោរៀ�ការរួចំ ស្ម័ា�មុ៌ ម៌�នបានរស្ម័យ់ោនៅ

ជាមួ៌យុប្រ��នយិោឡាើយុ។ �ាត្តិ់ប្រត្តិូវអ្នងាការចំាត្តិ់ត្តិាំងឲ្យ�

យោ�ៅយោធិើស្ម័នរីយោនៅព្រៃប្រ�កីួចំ, យោ�ៅយោធិើចំម៌ាារយោនៅ�ុ�ំាម៌ម៌នរារ 

ន�ងយោ�ៅយោលើក�ំន�់រាំងកូនស្ម័ត្តិ។ិ ស្ម័ា�មុ៌ បានយោលើក 

យោឡាើងថា ការរស្ម័យ់ោនៅរ�ស្ម័ប់្រ�ជាជន ប្រតូ្តិវស្ម័ា�ត្តិយោប្រកោម៌ការ 

ត្តិាម៌�ានរ�ស្ម័អ់្នងាការប្រ��់យោ�លយោវលា។ ស្ម័ា�មុ៌ បាន 

យោ�ើ�កង�ល��យោណិ្ឌើរអ្ននកយោ�ោស្ម័កាត្តិត់្តិាម៌មុ៌�ផ្សារ��ាត្តិ់

យោនៅ�នា១ំ៩៧៧ ន�ង�នា១ំ៩៧៨ ន�ងម៌ានអ្ននកយោ�ោស្ម័ជា 

យោប្រចំើននាក់ប្រតូ្តិវកម័៌ាភា�បាលចំង។ យោនៅ�នា១ំ៩៧៨ ស្ម័ា�មុ៌  

ប្រត្តិូវបានជយោម៌លៀស្ម័យោចំ��ីភូាម៌�កំយោណ្ឌើត្តិយោ�ោុ�យោ�ៅកានអូ់្នរ 

ប្រ��ូស្ម័ ស្រីស្ម័ុកប្រ��យោស្ម័ចីំ យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ 

 យោប្រកោយុ�នាំ១៩៧៩ ការរស្ម័់យោនៅរ�ស្ម័់ ស្ម័ា�មុ៌ 

ម៌ានការលបំាកយោប្រ�ោ�ម៌�នម៌ានរ�ស្ម័រ់�រយោប្រ�ើប្របាស្ម័ ់ន�ង

ស្រីស្ម័ូវអ្នងារហ្វិ�ូ។ �ចូំយោន� ស្ម័ា�មុ៌ ន�ងប្រ�ជាជន�ព្រៃ� 

យោ�ៀត្តិ នា�ំនាយោ�ើរយោ�ៅរកប្រចំតូ្តិស្រីស្ម័វូមែ�លយោនៅយោស្ម័ស្ម័ស្ម័ល់

�ល�ៗយោនៅត្តិាម៌មែស្រីស្ម័យោ�ើម៌ីីយុកម៌ក�ុកយោធិើ�ូជ។ ចំា�់ 

ត្តិាំង�ី�នាំ១៩៨២ម៌ក ជីវភាា�រស្ម័់យោនៅរ�ស្ម័់ ស្ម័ា�មុ៌ 

បានប្រ�យោស្ម័ើរយោឡាើង�និ�ចំ។ ស្ម័ា�មុ៌ យោនៅមែត្តិចំងចំាជំាន�ចំច

នវូប្រ�ឹត្តិិ�ការណ៍្ឌ�ីរ�ឺ៖ ១) ការរត្តិ់យោ�ចំ�លនួ�ីការត្តិាម៌

ចំា�់រ�ស្ម័់មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ន�ង ២) ការស្ម័ម៌លា�់រ�ស្ម័់

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ម៌កយោលើ�ូូនរ�ស្ម័�់ាត្តិ។់ ស្ម័ា�មុ៌ ម៌�នចំង់ឲ្យ�

រ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោកើត្តិយោឡាើងជាយោលើក�ី២យោ�ៀត្តិយោឡាើយុ។

ហុនិិ សាផាតិ

 ហ្វិុ�ន ស្ម័ាផ្សាាត្តិ រស្ម័យ់ោនៅភូាម៌�ប្រកចូំ �ុជំាងមែ�ក ស្រីស្ម័កុ

កំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ យោនៅព្រៃថៃ�ី៣ មែ�កកា�ា 

�នា១ំ៩៥២ �ឺជាព្រៃថៃមែ�ល ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ចំា�់កំយោណ្ឌើត្តិយោនៅកនុង

ប្រ�សួ្ម័ារមែ�លម៌ានជវីភាា�ធរូធាមួ៌យុកនុងស្ម័ម៌�យុស្ម័ងាម៌

រាស្រ្តស្ម័និ�យុម៌។ យោនៅ�នា១ំ៩៥៧ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ បានចំលូយោរៀន

យោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសា យោ�ង�ុរ ីរហ្វិតូ្តិ�លច់ំ�់ថនាក

�ី៩ ន�ងបាន�នកិារស្ម័�កសាយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសា

ព្រៃប្រ�ស្ម័ងាម៌ មែ�លស្ម័ា�ត្តិយោនៅកនុង�ុំជាងមែ�ក រហ្វិតូ្តិ�ល់

ចំ�់ថនាក់�ី៧។ 

 យោប្រកោយុម៌កយោ�ៀត្តិ ប្រ�ឹត្តិិ�ការណ៍្ឌ�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�ក

បានចំា�់យោផ្សាិើម៌យោកើត្តិម៌ានយោនៅកនុងភូាម៌�កំយោណ្ឌើត្តិរ�ស្ម័់ ស្ម័ា

ផ្សាាត្តិ ជាយោប្រចំើនយោលើកយោប្រចំើនស្ម័ារ។ យោ�ោយុមូ៌លយោហ្វិត្តិយុោន�

យោហ្វិើយុ យោ�ើ� ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិយិោ�ៅរស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុ

�ងប្រ�សុ្ម័ យោ�ោ័� ហ្វិ�ន យោថៅ �ឺជាប្រ��ូយោប្រងៀនយោនៅស្ម័ាលា 

�ឋាម៌ស្ម័�កសាប្រកុង ឯប្រកុងព្រៃប្រ�មែវង ន�ងបានចំូលយោរៀន

យោនៅវ���ាល�យុប្រ��អ្នងា�ួង�នយិោ�ៀត្តិ។ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ បាន

ប្រ�ឡាងជា�់ថនាក់�ី៣ ន�ងបាន�នយិោរៀនរហ្វិតូ្តិ�លថ់នាក់

�ី១ �ាុមែនយិោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុក�ន� លន ់

នល់ យោនៅអ្ននកយោលឿង យោ�ើ� ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ប្រត្តិឡា�់ម៌កស្រីស្ម័ុក

កំ�ង់ប្រត្តិមែ�កវ�� ន�ងបានម៌កស្ម័នាក់យោនៅកនុងភូាម៌���ា

យោកើត្តិ។ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ម៌�នបានប្រត្តិឡា�់យោ�ៅរស្ម័់យោនៅកនុងភូាម៌�

ព្រៃប្រ�ប្រកាងំវ��យោ� យោប្រ�ោ�យោនៅម៌ានការ�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�ក

យោនៅយោឡាើយុ។ កនុងភូាម៌���ាយោកើត្តិ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ បានចំូលរួម៌

យោធិើមែស្រីស្ម័ស្ម័ាម៌�ាីជាមួ៌យុអ្ននកភូាម៌�ឯយោ�ៀត្តិ។ 

 រហ្វិតូ្តិ�លច់ំងុ�នា១ំ៩៧៤ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ប្រត្តិវូកងកម៌លាងំ

មែ�រ័រយំោ�ោ�ចំា�់យុកយោ�ៅ�ាក់�ុំ�ាំងយោនៅ�ួលយោប្រម៌� 

យោប្រកោម៌ការយោចំោ�ប្រ�កានថ់ា ជា�ាហ្វិាន�ាក់ស្ម័�កី�៥កនុង

យោ�លមែ�ល�ាត្តិ់ម៌កស្ម័នាក់យោនៅកនុងប្រកុងព្រៃប្រ�មែវង។ 

យោនៅកនុងម៌នររីស្ម័និ�ស្ម័ុ��ួលយោប្រម៌� យោកោ ស្ម័ុុម៌ ន�ង មែម៌ាន 

�តុ្តិ បានស្ម័រួចំយោម៌លើយុ�ាត្តិអំ់្ន�សី្ម័កម័៌ភាា�កីត្តិ�់��វត្តិនិ។៍ 

ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ម៌�នបានយោ�លើយុស្ម័ារភាា�ត្តិាម៌ការចំង់បានរ�ស្ម័់

ធ្នូនុ ់ភា�ឺក អ�យ�៧០ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិក្រកូច ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក  
ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  (លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

24 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កងកម៌លាំងយោឡាើយុ �ាុមែន�ិាត្តិ់យោនៅមែត្តិអ្ន�អ្នាងថា �ាត្តិ់

ប្រ�ានម់ែត្តិជាស្ម័�ស្ម័សស្ម័�កសាយោនៅកនុងវ���ាល�យុ�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ 

ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ប្រត្តិូវកងស្ម័និ�ស្ម័ុ��ាំង�ីរនាក់យោធិើ�ារុណ្ឌកម័៌

វាយុនងឹករីយោត្តិនោត្តិប្រ�ាម៌ (ផ្សាាាយោត្តិនោត្តិយោ�ោ័ល)។ យោប្រកៅ�ី

ស្ម័រួចំយោម៌លើយុ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ប្រត្តិវូបានយោប្រ�ើឲ្យ�យោធិើការងារជាយោប្រចំើន

�ចូំជាយោធិើមែស្រីស្ម័ �ាស្ម័់�ល់យោ�ើ ន�ងស្ម័លចំាន។ 

 យោនៅ�នាំ១៩៧៥ �នរា�់�ីព្រៃថៃជ�យុជម៌ន�រ�ស្ម័់មែ�រ័ 

ប្រកហ្វិម៌ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ប្រត្តិវូបានយោ�ោ�មែលងឲ្យ�ប្រត្តិឡា�់ម៌កភូាម៌�

��ាយោកើត្តិវ��។ ប្រ�ធានស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌ យោ�ោ័� �ុ ំបាន

យោប្រ�ើ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ឲ្យ�យោលើកភាលមឺែស្រីស្ម័។ យោនៅ�នា១ំ៩៧៦ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ  

ប្រត្តិូវបាន�ញ្ចជូ នឲ្យ�យោ�ៅ�ាំ�ំណ្ឌាំយោនៅ�ាង�ួលយោកៅព្រៃ� 

ស្រីស្ម័ុក�ាម៌ជរ យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង ចំំននួ៣មែ�។ កនុងយោ�ល

�ំយោ��ការងារយោនៅ�ួលយោកៅព្រៃ� ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ឧស្ម័សាហ្វិ៍

ក្រតឡុ�់ម៌កភូាម៌�កំយោណ្ឌើត្តិយោ�ើម៌ីមី៌កយុកយោស្ម័ីៀងអ្នាហ្វិារ។ 

យោនៅ�នា១ំ៩៧៧ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ បានផ្សាលាស្ម័�ូិ់រការងារម៌កយោធិើ 
ការយោនៅកនុងកងភាជរួ មែ�លម៌ានស្ម័ម៌ាជ�កកនុងប្រកុម៌៤នាក់។ 

 យោនៅ�នាំ១៩៧៨ ស្ម័ាកស្ម័�ម៌នសុ្ម័សជាយោប្រចំើននាក់

បានអ្នមែណិ្ឌត្តិយោលើផ្សារ��នរា�់�ីម៌ាន�ឹកជំននយ់ោឡាើងល�ចំ

វាលមែស្រីស្ម័ ន�ង�ី�ួលកនុងភូាម៌�រ�ស្ម័ ់ស្ម័ាផ្សាាត្តិ។ �ាត្តិប់ាន

ប្របា�់ថា �ាត្តិ់បានរុ�ស្ម័ាកស្ម័��ាំងយោនោ�ឲ្យ�យោចំ��ី

រ�ងផ្សារ��ាត្តិ។់ យោនៅ�នា�ំមែ�ល ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ន�ងប្រកមុ៌ប្រ�សួ្ម័ារ 

ប្រត្តិវូបាន�ងាំឲ្យ�ជយោម៌លៀស្ម័យោ�ៅយោ�ត្តិភិាា��ាងល�ចំប្រ�យោ�ស្ម័

កមុុ៌ជា។ �ាត្តិ់បានយោធិើ�ំយោណ្ឌើរយោ�ៅ�ល់អ្ននកយោលឿង ក៏

ស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិវិ�លប្រត្តិឡា�់ម៌កវ�� យោ�ោយុមូ៌លយោហ្វិត្តិកង 

���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌បានចំលូម៌កជយួុ ន�ងប្របា�់ឲ្យ�វ�លក្រតឡុ�់

ម៌កកានផ់្សារ�ស្ម័មែម៌ីង។ 

 យោនៅកនុងមែ�កកា�ា �នា១ំ៩៧៩ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ បានចំលូ

�យោប្រម៌ើការជាប្រ��ូយោប្រងៀនយោនៅកនុងភូាម៌� ន�ងយោនៅកនុងស្ម័ាលា
 

�ឋាម៌ស្ម័�កសាព្រៃប្រ�ស្ម័ងាម៌។ យោនៅ�នា១ំ៩៩៣ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ បាន 

កលាយុជានាយុកយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសា��ាយោកើត្តិ រហ្វិតូ្តិ 

�ល់យោ�លចំូលន�វត្តិនិយ៍ោនៅ អ្នាយុុ៦០�នាំ។ ស្ម័�ពិ្រៃថៃ ស្ម័ា

ផ្សាាត្តិ រស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុប្រ��ន�ីិ២រ�ស្ម័់�ាត្តិ ់មែ�លបាន

យោរៀ�ការយោនៅ�នាំ២០០២ យោហ្វិើយុប្រ��ន�ីិ១រ�ស្ម័់�ាត្តិ់

មែ�លបានយោរៀ�ការកនុងស្ម័ម៌�យុមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�នា១ំ៩៧៥ 

បានស្ម័លា�់យោ�ោយុស្ម័ារជំងឺ �នរា�់�ីមែ�កបានប្រ�ម៌ាណ្ឌ 

២�នាំ។ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ ម៌ានកូន�ាំងអ្នស្ម័៨់នាក់ ស្រីស្ម័ី៤នាក់ 

ជាមួ៌យុប្រ��ន�ីិ១។ ជាចំងុយោប្រកោយុ ស្ម័ាផ្សាាត្តិ បានស្ម័ណូំ្ឌម៌ 

�រម៌កម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជាឲ្យ�យោបា��មុុ៌យោស្ម័ៀវយោភាៅ 
យោ�ោល មែ�លន�យុាយុអំ្ន�បី្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័មីែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុក 

យោ�ៅ�យោប្រងៀនកូនយោក័ងជំនានយ់ោប្រកោយុចំា�់�ីថនាក់�ឋាម៌

រហ្វិតូ្តិ�ល់វ���ាល�យុ។

ពុុធ សារ៉ាានិ

 �ុធ ស្ម័ារាាន អ្នាយុុ៦២�នាំ រស្ម័់យោនៅភូាម៌���ាយោកើត្តិ 

ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក ស្រីសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ សា�រា�នុ 

បានយោរៀ�រា�់ថា កាល�ីកុម៌ារភាា��ាត្តិ់បានចំូល 

យោរៀនយោនៅ�នា១ំ៩៧០ កនុងស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសាថនា�ាន។់ 

�នរា�់�ីព្រៃថៃយោធិើរ�ឋប្រ�ហ្វិារ�ម៌លាក់ស្ម័យោមី៌ចំ នយោរោត្តិិម៌ 

ស្ម័ហី្វិន ុយោ�ោយុយោស្ម័នាប្រ�មុ៌� លន ់នល ់ម៌ក ស្ម័ារាាន បាន 

ផ្សាាូកការស្ម័�កសា យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិស្ម័ន្ទ្រងាាម៌យោកើត្តិម៌ានជា 

ហ្វិរូមែហ្វិយោនៅកនុងស្រីសុ្ម័កកំយោណ្ឌើត្តិរ�ស្ម័�់ាត្តិ។់ អ្ននកភូាម៌�ម៌នាក់ៗ  
បានរត្តិយ់ោ�ចំ�ីប្រ�ា�់យោផ្សាលោង ន�ង�ុំស្ម័ូវបានប្រ�ក�រ�រយោធិើ 

មែស្រីស្ម័ ន�ងរកស្ម័ុីយោឡាើយុ។ 

 យោនៅ�នាំ១៩៧១ ស្ម័ារាាន បានយោ�ើ�ម៌ានវត្តិមិ៌ាន

ធីវ�ី ចំូលម៌កកនុងភូាម៌�ស្រីស្ម័ុក ន�ងបានយោធិើបា�កូនប្រកមំុ៌

អ្ននកស្រីស្ម័កុ លចួំយុកប្រ���ស្ម័ម៌ីត្តិិ� ន�ងចំា�់ស្ម័ត្តិ�ិាហ្វិនៈ

យោធិើមូុ៌�ជាយោ�ើម៌។ យោនៅព្រៃថៃ១៧ យោម៌ស្ម័ា ១៩៧៥ ស្ម័ារាាន 

បានយោ�ើ�ផ្សារាល់មែភានកនវូការយោរៀ�ចំំ��ធីអ្ន�អ្នរស្ម័ា�រ

ហ�និុ សា�ផ្សា�ត រស់ាលេនុៅភា�មិក្រកូច ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក 
លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  (លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ព្រៃថៃជ�យុជម៌ន�យុាាង�ប្រ�ឹក�យោប្រ�ង យោហ្វិើយុ ស្ម័ារាាន ក៏ប្រត្តិវូ

អ្នងាការយោហ្វិៅឲ្យ�យោឡាើងម៌ានចំណំ្ឌា�់អ្នារម័៌ណ៍្ឌកនុងកម័៌វ�ធី

យោនោ�មែ�រ។ 

 ចំា�់ត្តិាំងព្រៃថៃជ�យុជម៌ន�ម៌ក ស្ម័ារាាន ប្រត្តិូវបានចំាត្តិ ់

ត្តិាងំឲ្យ�យោធិើប្រ��ូយោប្រងៀនយោកង័ៗ ន�ងប្រត្តិវូបាន�ញ្ចជូនឲ្យ�យោ�ៅ 
យោរៀនស្ម័បូ្រត្តិ�មែនាម៌�រីយោ�ៀ��យោប្រងៀនស្ម័�ស្ម័ស យោនៅកនុងវត្តិិ

យោ�ង�ូរ។ី ការ�យោប្រងៀនយោលើក��ូំងរ�ស្ម័់ ស្ម័ារាាន �ឺ

ស្ម័ា�ត្តិយោនៅកនុង�ុំព្រៃប្រ�យោ�ោន យោហ្វិើយុ�នរា�់ម៌កយោ�ៀត្តិ យោនៅ

ភូាម៌�ប្រត្តិ�ាំងប្រកស្ម័ាំង។ យោនៅ�នាំ១៩៧៧ ស្ម័ារាាន ប្រត្តិូវ

អ្នងាការ�ងាា�់ឲ្យ�យោរៀ�ការ។ 

 ស្ម័ារាាន បានប្របា�់ថា ��ធីយោរៀ�ការរ�ស្ម័់�ាត្តិ់ �ឺ

ម៌ានចំាក់យោភាលង ម៌ានឧយោ�ឃោស្ម័នស្ម័�រ ន�ងម៌ានការចំលូរួម៌

�ីឪ�ុកមី៌ាយុ �ង�ូូន ន�ងអ្ននកភូាម៌�។ យោប្រកោយុយោរៀ�ការ

រួចំ ស្ម័ារាាន ន�ង�ីិ ម៌�នបានរស្ម័យ់ោនៅជុ�ំនាយោ� �ីីរ�ស្ម័�់ាត្តិ់

ប្រត្តិូវបានអ្នងាការឲ្យ�យោ�ៅយោធិើការយោនៅអ្នងាភាា�យោ�ើម៌វ�� 

យោហ្វិើយុកនុង១មែ� ស្ម័ារាាន ន�ង�ីីប្រត្តិវូបានអ្នងាការអ្ននញុ្ញាាត្តិ

ឲ្យ�ម៌កជ�ួ�នាមី៌ងមែ�លម៌ានរយុៈយោ�លយុាាងយោប្រចំើន២ព្រៃថៃ

�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ ស្ម័ារាាន បាន�នយិោ�ៀត្តិថា យោប្រកៅ�ីការងារ

យោធិើជាប្រ��ូយោប្រងៀន �ាត្តិប់្រត្តិវូបានអ្នងាការយោប្រ�ើឲ្យ�យោធិើជយីោល� 

១ ន�ងយោលើកប្រ���នភិាលមឺែស្រីស្ម័ យោនៅយោ�ោកស្រីសុ្ម័កមែ�រ។ ស្ម័ារាាន  

បានអ្ន�អ្នាងថា �ាត្តិន់�ងអ្ននកឯយោ�ៀត្តិ ប្រត្តិវូអ្នងាការយោប្រ�ើឲ្យ�

ជកីរយោណី្ឌៅជាយោប្រចំើនយោនៅកនុងភូាម៌��ងួ យោនៅ�ួលត្តិាអ្នន ន�ង

�ួលយោប្រម៌� មែ�លរយោណិ្ឌៅ�ាងំយោនោ�ប្រត្តិវូបានជកីស្ម័ប្រម៌ា�់

ពុ�ធ្នូ សា�រា�នុ អ�យ�៦២ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិពុញ�លេកើត ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក 
ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ (លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

ក្រ�ក់ លេមឿនុ អ�យ�៦៨ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិក្រកូច ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក  
ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ (លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

ក�់ស្ម័ាកស្ម័�មែ�លប្រត្តិវូបានស្ម័ម៌លា�់។ ស្ម័ារាាន ប្រត្តិវូបាន

ជយោម៌លៀស្ម័យោ�ៅ�ល់�យោនលត្តិូចំ ក៏ប្រត្តិូវវ�លប្រត្តិឡា�់ម៌កកាន់

ភូាម៌�កំយោណ្ឌើត្តិវ�� យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិប្រ�យោ�ស្ម័�ាំងមូ៌លប្រត្តិូវ

បានរយំោ�ោ�យោ�ោយុកង���ស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិយិោវៀត្តិណ្ឌាម៌ ន�ងកង 

កម៌លាំងរណ្ឌស្ម័�រសស្ម័ាម៌�ាីស្ម័យោន្ទ្រងាោ�ជាត្តិ�កមុុ៌ជា។

ត្រ�ក់ មេមឿនិ

 ប្របាក់ យោម៌ឿន អ្នាយុុ៦៨�នាំ រស្ម័់យោនៅភូាម៌�ប្រកូចំ �ុំ

ជាងមែ�ក ស្រីស្ម័ុកកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ ប្របាក់ 

យោម៌ឿន បានន�យុាយុយោរៀ�រា�់យោរឿងរាាវរ�ស្ម័់�ាត្តិ ់ប្របា�់

ម៌កកានប់្រកមុ៌ការងារ�ស្ម័ម់៌ជឍម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា

យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង យោ�ើម៌ីីការចំងចំាំ។ យោនៅ�នាំ២០២១ យោន� 

យោម៌ឿន ម៌ានអ្នាយុុ៦៨�នាំយោហ្វិើយុ។ �ាត្តិ់ម៌ាន�ង�ូូន 
៥នាក់ ស្ម័លា�់អ្នស្ម័២់នាក់ យោ�ោយុម៌នាក់បានស្ម័លា�់យោ�ោយុ 

ស្ម័ារការយោលងប្រ�ា�់មែ�លយោយុៀកកុងបានយោផ្សាលោងម៌ក យោនៅ

�នាំ១៩៧១ យោហ្វិើយុផ្សារុ�។ រឯីម៌នាក់យោ�ៀត្តិ យោ�ើ�មែត្តិស្ម័លា�់

នាយោ�លថ័ីៗ យោន�យោ�ោយុស្ម័ារជងឺំ។ កាល�យីោនៅអ្នាយុុ៧ 

�នា ំយោម៌ឿន បានចំលូយោរៀនយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសាព្រៃប្រ��ងាុំ 
លេហើយគា�ត់�នុឈឺ�់លេរៀនុលេនុៅ��ូក់�� ៧ កូ�ងឆ្នាំ�ូ�១៩៧០។  

មូ៌លយោហ្វិត្តិពុ្រៃនការ��់យោរៀនរ�ស្ម័�់ាត្តិ ់�ឺយោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិ

ប្រ�យោ�ស្ម័ជាត្តិ�បានជួ�នវូភាា�វឹកវរ ម៌ានស្ម័ន្ទ្រងាាម៌យោកើត្តិ 

លេឡុើ ង�នុា��់ពុ� �នុ ់�នុ ់�នុលេធ្នូើើរ�ឋក្រ�ហ�រ�មឺ�ក់សាលេមីច 

ប្រ��នយោរោត្តិមិ៌ ស្ម័ុីហ្វិន ុម៌ក។ 

26 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 យោប្រកោយុ�ីបាន�ឹងថាស្ម័យោមិ៌ចំបានអំ្ន�ាវនាវឲ្យ�

ប្រ�ជា�លរ�ឋរត្តិច់ំូលព្រៃប្រ�ម៌ាា�ី យោហ្វិើយុប្រ��ាំងនងឹរ�� 

លន ់នល់ យោ�ើម៌ីីយុកអំ្នណ្ឌាចំម៌កថាិយុប្រ��អ្នងាវ�� 

ប្រ�ជាជនជាយោប្រចំើន បាននា�ំនារត្តិច់ំលូព្រៃប្រ�ម៌ាា�ីយោ�ើម៌ីតី្តិស្ម័ុូ 

យោហ្វិើយុ យោម៌ឿន មែ�លស្ម័ា�ត្តិយោនៅកនុងវ�យុជាស្ម័�ស្ម័សស្ម័ាលា 

ន�ងម៌ានអ្នាយុុ១៨�នា ំក៏ប្រត្តិវូបាននាយុកស្ម័ាលាព្រៃប្រ��ងាុំ 

យោ�ោ័� ស្ម័ុីម៌ �ញ្ចជូនចំូលយោ�ៅកនុងព្រៃប្រ�ម៌ាា�ីជាមួ៌យុនងឹ

ស្ម័�ស្ម័សស្ម័ាលាជាយោប្រចំើននាក់យោ�ៀត្តិមែ�រ។ យោនៅកនងុព្រៃប្រ�ត្តិស្ម័ុូ  
យោម៌ឿន បានហ្វិាត្តិ់កីួនយុុ�សិ្ម័ាស្រ្តស្ម័ ិហ្វិាត្តិ់ប្រ�យុុ�កិាន ់
��ំង ន�ងហ្វិាត្តិល់នូប្រកា�។ ហ្វិាត្តិយ់ោរៀនបានកនល�មែ� �ាត្តិ់ 

ក៏បានស្ម័ុំប្រ�ធានអ្នងាភាា�ម៌កយោរៀនធម៌៌�ួស្ម័វ��។ 

 យោនៅ�នាំ១៩៧២ យោ�ោយុស្ម័ារយោនៅកនុងភូាម៌�មែ�ល 

យោម៌ឿន រស្ម័់យោនៅម៌ានស្ម័ភាា�លំបាក ម៌ានការ�ម៌លាក់

ប្រ�ា�់មែ�ក ម៌ានរថយោប្រកោ� ម៌ាន�ាហ្វិានធវី�ី យោ�ើ� យោម៌ឿន 

��ភាាកសាជាមួ៌យុនងឹម៌�ត្តិរិ�ស្ម័�់ាត្តិ�់រីនាក់យោ�ៀត្តិយោ�ោ័� 

ប្របាក់ ស្ម័ាយោម៌ាត្តិ ន�ង ��ន ស្ម័ាម៌ាន យោ�ើម៌ីី�នកិារស្ម័�កសា

ថនាក់ភាាស្ម័ាបាលី យោនៅឯរាជធានភីានំយោ��។ យោម៌ឿន បាន

យោ�ៅ�ង់យោនៅវត្តិសិ្ម័ាិយុ�មែ� យោហ្វិើយុយោ�ៅយោរៀនភាាស្ម័ាបាលី 

ថនាក់�ី១យោនៅវត្តិថិាន ់ថនាក់�ី២យោនៅវត្តិ�ិយូុវងស ន�ង

�ី៣យោនៅវត្តិសិ្ម័ុរាប្រមឹ៌ត្តិ។ 

 ��ឆ្នាំ�ូ�លេក្រកោយមក លេនុៅនៃ�ៃ�� ១៧ ខែខលេមសា� ឆ្នាំ�ូ�១៩៧៥

 មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានចំូលម៌ក�ល់ យោហ្វិើយុបានប្រ�កាស្ម័ឲ្យ�

ប្រ�ជាជន�ាងំអ្នស្ម័យ់ោចំ��រីាជធានភីានំយោ��។ យោម៌ឿន បាន

ចំាកយោចំ�ជាមួ៌យុនងឹហ្វិិងូម៌នសុ្ម័សជាយោប្រចំើននាក់យោ�ៀត្តិ 

យោ�ើម៌ីវី�លប្រត្តិឡា�់ម៌កកានស់្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិវ��។ ហ្វិិងូម៌នសុ្ម័ស 
ជាយោប្រចំើនបានចំាកយោចំ�ស្រីស្ម័�យោ�លជាមួ៌យុ�នាយោធិើឲ្យ�

ភានំយោ��ម៌ានស្ម័ភាា�កកស្ម័រ�មែណ្ឌនណ្ឌានត់្តិានត់្តិា�់។ 

យោប្រកោយុ�បី្រ�យោប្រជៀត្តិ�នាយោចំ��ភីានំយោ�� យោនៅត្តិាម៌ផ្សាលូវម៌ក

ផ្សារ� យោម៌ឿន បានយោ�ើ�ស្ម័ាកស្ម័��ាហ្វិាន លន ់នល់ ជា 

យោប្រចំើននាក់ស្ម័លា�់�រ ស្ម័ូុយុយោនៅ�យោនលអ្ននកយោលឿង។ �នរា�់ 
ម៌ក�ាហ្វិានមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ងាំឲ្យ��ាត្តិ់�ន�ិំយោណ្ឌើររហ្វិតូ្តិ 

�លវ់ត្តិបិ្រកចំា�់ ន�ង�នហិ្វិសួ្ម័យោ�ៅ�លវ់ត្តិយិោ�ជជរីត្តិន ៍កនុង 
រយុៈយោ�ល១០ព្រៃថៃ យោហ្វិើយុស្ម័នាក់យោនៅ�ីយោនោ�។ យោនៅវត្តិយិោ�ជជី 

រត្តិន ៍ប្រ��ស្ម័ងឃមែ�ល�ង់យោនៅ�ីយោនោ� យោ�ោ័� �ាចំ បាន

យោប្រ�ើ យោម៌ឿន ន�ងប្រ��ស្ម័ងឃជាយោប្រចំើននាក់យោ�ៀត្តិមែ�លបាន

ជយោម៌លៀស្ម័ម៌កអូ្នស្ម័រយោ���ឹកថ�័�់ស្ម័ាុន ន�ងយោធិើស្ម័ាុន 

រយុៈយោ�ល២មែ�រហ្វិតូ្តិយោហ្វិើយុរួចំរាល់។ 

 �នរា�់�ីយោធិើការងាររួចំរាល់ យោម៌ឿន ប្រត្តិូវបាន�ញ្ចជូន

យោ�ៅកានវ់ត្តិពិ្រៃប្រ�ម៌លុង ន�ងប្រត្តិូវបានផ្សាសឹកយោនៅ�ីយោនោ�យោនៅ

មែ�ម៌�ថនុា �នា១ំ៩៧៥។ �នរា�់�សី្ម័កឹរួចំ �ាត្តិប់ានវ�ល 

ប្រត្តិឡា�់ម៌កផ្សារ�វ�� យោហ្វិើយុប្រ�ធានភូាម៌�យោ�ោ័� វ�រ បានម៌ក 

ស្ម័ួរនាំ�ាត្តិអំ់្ន�ីប្រ�វត្តិិ�រ�ស្ម័់ �ចូំជា ធលា�់យោធិើការងារអីិ្ន 

ខះឺ? ពុ�ក់សាក័ីិ�ា�នុេ�នុ? លេ�ើពុ�ក់សាក័ីិ ១ ខែខេរក្រកហមឲ្យ�លេឡុើ ង

ស្ម័�កិ�១វ�� យោ�ើ�ាក់ផ្សាាាយុ៥ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ��ាក់ផ្សាាាយុ 

៥វ��។ �ាុមែនមិ៌�នមែម៌នជាការ��ត្តិយោឡាើយុ យោ�ោល�ំណ្ឌង 

ខែខេរក្រកហម អូកខែ��លេធ្នូើើ ក�រង�រលេនុៅកូ�ងរ��សា�ធ្នូ�រណ្ឌ-

រ�ឋមែ�រ័នងឹប្រត្តិូវយុកយោ�ៅស្ម័ម៌លា�់យោចំោល�ាំងអ្នស្ម័់ �ូចំជា 

ក្រគូារ�ស់ា លេមឿនុ លេឈឺេោះ សា�� ម, លេសាោម សា�វិតីិ , នុិងក្រគាូ៤លេ�ៅ៥ 

អងគយោ�ៀត្តិ ប្រត្តិវូបានយុកយោ�ៅ�ួលយោប្រម៌� �ួលត្តិាអ្នន ន�ង

�ួលជ�យុ មែ�លម៌ានកម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោ�ោ័�ន�ន  

ន�ង �តុ្តិ �ឺជាអ្ននកវាយុស្ម័ម៌លា�់ ន�ងយោធិើ�ារុណ្ឌកម័៌។ �ាុមែនិ

ស្ម័ំណ្ឌាងល ូយោម៌ឿន បានន�យុាយុប្របា�់ប្រ�ធានភូាម៌�ថា 

�ាត្តិម់៌�នបានយោធិើការងារអីិ្ន�ាំងអ្នស្ម័់។ 

 យោនៅមែ�ម៌ករា �នា១ំ៩៧៦ យោម៌ឿន ប្រត្តិវូបានចំាត្តិត់្តិាងំ

ឲ្យ�យោ�ៅយោធិើការយោនៅកនុងប្រកុម៌�៣ មែ�លម៌ានប្រ�ធានយោ�ោ័�  
លន។ យោម៌ឿន ម៌ានភាារក�ចំចយោលើកប្រ���នភិាលឺមែស្រីស្ម័ ន�ងជីក

ប្រ�ឡាាយុ�ឹក�បី្រត្តិមែ�កយោ�ៅកីាលថនលជ់យោប្រម៌ៅ២មែម៌ាប្រត្តិ។  

យោនៅរ�វូវស្ម័សា យោម៌ឿន ប្រត្តិវូបានចំាត្តិត់្តិាងំឲ្យ�យោ�ៅភាជួរមែស្រីស្ម័ 

យោហ្វិើយុ�លម់ែ�ប្រ�មូ៌លផ្សាលស្រីស្ម័វូ �ាត្តិប់្រត្តិវូបាន�ញ្ចជូនឲ្យ�

យោ�ៅ�កឹកណិ្ឌា�់ស្រីស្ម័វូ�មីែស្រីស្ម័យុកយោ�ៅ�ីលានស្រីស្ម័វូយោ�ើម៌ីី 

ឲ្យ�អ្ននកយោនៅ�ីយោនោ�យោបាកមែ�ន។ យោម៌ឿន បានយោធិើការមែ��យោន� 

រហ្វិតូ្តិ�លព់្រៃថៃរយំោ�ោ��នា១ំ៩៧៩។ រឯីអ្នាហ្វិារហ្វិ�ូចំកុ

វ�� �ឺ�ាត្តិហ់្វិ�ូមែត្តិ��រត្តិាំង�ី�នាំ១៩៧៦ ម៌ក។ 

 យោនៅមែ�មី៌នា �នាំ១៩៧៨ យោម៌ឿន បានយោរៀ�ការ

ជាមួ៌យុនងឹភារ�យុារ�ស្ម័់�ាត្តិយ់ោ�ោ័� មែកវ ស្ម័យុ។ កនុង

យោ�លយោរៀ�ការ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានយោរៀ�ចំយំោធិើ��ធយីោរៀ�ការ

ឲ្យ�អ្ននកយោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិស្ម័រុ��ាំងអ្នស្ម័់ម៌ាន១៨�ូ កនុង

យោ�លមែត្តិមួ៌យុជាមួ៌យុ យោម៌ឿន។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ត្តិប្រម៌ូវឲ្យ�

យុុវជនន�ងយុុវនារ ីអ្នងាុយុ�លមុ់៌��នារួចំប្រ�កាស្ម័ជា�ូ

ស្រីស្ម័ករ យោហ្វិើយុ�ូស្រីស្ម័ករនមួី៌យុៗប្រត្តិវូយោឡាើងចំា�់អ្នារម័៌ណ៍្ឌ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ន�ងយោ�ិជាំថាស្រីសាឡុ�ញ់�នាអស្ម័់មួ៌យុជីវ�ត្តិ។ �នរា�់�ី 

យោរៀ�ការបាន៧មែ� យោនៅកនុង�នាំ១៩៧៨ �មែ�ល  
យោម៌ឿន ន�ងប្រ��ន ិប្រត្តិូវបានកត្តិយ់ោ�ោ័�យោ�ៅរស្ម័់យោនៅយោ�ត្តិ ិ

យោ�ោធ�ស្ម័ាត្តិ ់�ាុមែនយិោ�ោយុស្ម័ារប្រ��នរិ�ស្ម័់ យោម៌ឿន យោចំ�

ត្តិីា�ប្រកម៌ា យោ�ើ�ប្រ�ធានភូាម៌��ុក យោម៌ឿន ន�ងភារ�យុាយោនៅ

ភូាម៌�ស្ម័�ន។ �ាត្តិ់�ាំង�ីរប្រត្តិូវបានផ្សាលាស្ម័់�ូិរ�ីកមែនលង�ី

�ាងត្តិីូងភូាម៌�ប្រកចូំ ឲ្យ�យោ�ៅរស្ម័យ់ោនៅកនុងផ្សារ�អ្ននកមែ�លបាន

ជយោម៌លៀស្ម័យោ�ៅយោ�ោធ�ស្ម័ាត្តិ។់ 

 យោប្រកោយុម៌ក យោម៌ឿន ន�ងភារ�យុា ប្រត្តិវូមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ផ្សាលាស្ម័់

ឲ្យ�យោ�ោុ�យោ�ៅកានប់្រកចំា�់។ យោនៅ�ីយោនោ� �ាត្តិ់យោ�ើ�

ម៌នសុ្ម័សជាយោប្រចំើននាក់មែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ជយោម៌លៀស្ម័ម៌ក�ី

ស្រីស្ម័កុយោផ្សាសងៗ កំ�ងុមែត្តិ�លង�ូកយោហ្វិើយុកម៌លាងំរណ្ឌស្ម័�រស

រយំោ�ោ�ជាត្តិ�កមុុ៌ជាបានវាយុចំូលម៌កកានម់ែត្តិយោកៀក។ 

កនុងរយុៈយោ�លមួ៌យុយុ�់ ប្រ�ជាជនបាន�លង�ូកយោ�ៅ�ល់

ប្របាស្ម័នា មែ�លជាកមែនលងមែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌វាយុស្ម័ម៌លា�់

ម៌នសុ្ម័ស។ កង���រណ្ឌស្ម័�រសស្ម័យោន្ទ្រងាោ�ជាត្តិ�កមុុ៌ជាម៌ក 
�ល់កំ�ង់ស្ម័ឹង ន�ង អ្ននកយោលឿង បានបា�់កាំយោភាលើង

យោឡាើងយោលើយោធិើជាស្ម័ញ្ញាាឲ្យ�ប្រ�ជាជនប្រត្តិឡា�់ម៌កផ្សារ�វ��។ 

ប្រ�ជាជន រួម៌ជាមួ៌យុ យោម៌ឿន ស្ម័�ីាយុចំ�ត្តិណិ្ឌាស្ម័់ រួចំ

�ររ���កឹប្រ��នវិ�លម៌កផ្សារ�វ��។ យោម៌ឿន យោ�ៅប្រ�មូ៌ល 

ស្រីស្ម័ូវ អ្នងារ អំ្ន��ល ប្រ�ហ្វិកុ ស្ម័ារ មែចំក�នា។ 

 �ីរមែ�យោប្រកោយុម៌ក យោនៅកនុងភូាម៌�រ�ស្ម័់ យោម៌ឿន បាន

យោរៀ�ចំយំោធិើ��ធកីាត្តិយ់ោ�ោស្ម័កម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌មែ�ល

បានប្រ�ប្រ�ឹត្តិអំិ្នយោ�ើអ្នាប្រកក់ម៌កយោលើប្រ�ជាជន យោ�ោយុឲ្យ�

កម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ាំងយោនោ��រយោនៅចំំយោ�ោ�មុ៌�

ប្រ�ជាជន ន�ងឲ្យ�ន�យុាយុ�ាក�ស្ម័ុំយោ�ោស្ម័យោ�ៅកាន់

ប្រ�ជាជន ប្រ�ម៌�ាំងន�យុាយុ�ីយោ�ោស្ម័កំហ្វិសុ្ម័មែ�ល�លនួ

បានប្រ�ប្រ�ឹត្តិ�ិីមុ៌នម៌ក ន�ងស្ម័ុំឲ្យ�ប្រ�ជាជនយោលើកមែលង 

យោ�ោស្ម័។ ប្រ�ជាជន�ល�បានយោជរ ប្រ�ជាជន�ល�ម៌�នចំង់

ស្ម័ាិ�់នវូ�ាក�ស្ម័ុំយោ�ោស្ម័រ�ស្ម័់កម័៌ភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

យោនោ�យោ� ន�ងចំង់ចំូលយោ�ៅវាយុកម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

យោនោ�យោ�ើម៌ីសី្ម័ងស្ម័ងឹ។ �ាុមែនបិ្រត្តិវូបានហ្វិាម៌�ាត្តិយ់ោ�ោយុ

យោម៌ភូាម៌� យោម៌�ុំ មែ�លយោ�ើ�មែត្តិមែត្តិងត្តិាំងថ័ីៗ។ រឯី យោម៌ឿន 

ក៏ម៌ានវត្តិមិ៌ានយោនៅកមែនលងកាត្តិយ់ោ�ោស្ម័មែ�រ។ ��ូំង�ាត្តិ់

�ងឹកម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោនោ�មែ�រ �ាុមែនចិំងុយោប្រកោយុ

�ាត្តិម់ែ�រជាអ្នាណ្ឌ�ត្តិ ន�ងម៌�នចំង់យោធិើអ្ននក�ាងំយោនោ�វ��។ 

�នរា�់�ីកាត្តិយ់ោ�ោស្ម័យោហ្វិើយុ ប្រ�ជាជននាំ�នាវ�លប្រត្តិឡា�់

ម៌កផ្សារ�យោរៀង�លនួវ�� �ាុមែនបិ្រ�ជាជន�ល�ម៌ានការម៌�ន 
ស្ម័�ុចំ�ត្តិយិោ� ក៏កានក់ា�ំ�ត្តិយោ�ៅ�ំរាម៌អ្នត្តិតី្តិកម័៌ាភា�បាលឲ្យ� 

លត្តិជ់ងាង់ស្ម័មូ៌អ្នភា�យុយោ�ោស្ម័។ កម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

�ល�យោនៅកនុងភូាម៌��មែ�ល �ល�ក៏រត្តិយ់ោចំ��ភូីាម៌� យោប្រ�ោ��លាចំ

ប្រ�ជា�លរ�ឋយោនៅកនុងភូាម៌�យោធិើបា�ន�ងស្ម័ម៌លា�់យោ�ើម៌ីី

ស្ម័ងស្ម័ឹក។ យោប្រកោយុម៌ក ប្រ�ជាជនម៌ានស្ម័��ិ�យោស្ម័រភីាា�

យោឡាើងវ�� យោ�ោយុអ្ននក�ល�ប្រ�ក�រ�ររកស្ម័ុី អ្ននក�ល�យោធិើ 

មែស្រីស្ម័ ចំំមែណ្ឌក យោម៌ឿន ប្រត្តិូវបានរ�ឋអំ្នណ្ឌាចំយោលើកឲ្យ�យោធិើ 

ជាប្រ�ធានភូាម៌�ត្តិាំង�ី�នាំ១៩៧៩ ម៌ករហ្វិតូ្តិ�ល់�នា ំ

១៩៩៥ យោ�ើ��ាត្តិ់លា��់�ីការងារប្រ�ធានភូាម៌�

យោហ្វិើយុម៌កយោធិើជាអ្នាចំារ�វត្តិរិហ្វិតូ្តិម៌ក�ល់�ចំចុ�ីនន។

មេសំក ឈនិ

 យោស្ម័ក �ន អ្នាយុុ៦៦ រស្ម័យ់ោនៅភូាម៌�អ្នងា �ុជំាងមែ�ក 

ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ យោនៅវ�យុកុម៌ារភាា� 

�ន ចំូលស្ម័�កសាយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសា ព្រៃប្រ�ម៌លុង។ 

�ាត្តិ់បានយោរៀនស្ម័ូប្រត្តិ�ល់ប្រត្តិឹម៌ថនាក់�ី៨ចំាស្ម័់�ាុយោណ្ឌ ណោ�

យោនៅកនុងស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិ យោហ្វិើយុបាន�នកិារស្ម័�កសាយោនៅ

ស្ម័ាលា�ឋាម៌ស្ម័�កសា�ឹងយោកងកង កនុងប្រកងុភានយំោ��យោ�ៀត្តិ 

យោនៅ�នាំ១៩៧២។ �ាត្តិប់ានយោរៀន�លថ់នាក់�ី៥ចំាស្ម័។់ 

យោប្រកៅ�កីារស្ម័�កសា �ន បានប្រ�ក�រ�រធាក់ស្ម័ុកីលូយោ�ើម៌ីី

រកចំណូំ្ឌលចំ�ញ្ចចមឹ៌�លនួជវី�ត្តិកនុងយោ�លយោរៀនស្ម័បូ្រត្តិ។ �ន 

បានប្របា�់ថា យោនៅ�ីប្រកងុភានំយោ��ក៏ម៌ានការ�ម៌លាក់ប្រ�ា�់

មែ�រ។ យោប្រកោយុព្រៃថៃមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌��ួលជ�យុជម៌ន�ព្រៃថៃ�ី១៧ 

មែ�យោម៌ស្ម័ា �នា១ំ៩៧៥ �ន ប្រត្តិវូបាន�ងាំឲ្យ�ចំាកយោចំ�

�បី្រកងុភានំយោ�� ប្រត្តិឡា�់យោ�ៅស្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិឯភូាម៌�អ្នងាវ��។ 

ម៌ក�លវ់ត្តិបិ្រកចំា�់ �ន ប្រត្តិវូអ្នងាការចំា�់ ន�ង�ុ�ំលនួ

អ្នស្ម័រ់យុៈយោ�ល៩មែ� យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិប្រកមុ៌ប្រ�សួ្ម័ាររ�ស្ម័់

�ាត្តិ់ម៌ានជា�់�ាក់��នជិាមួ៌យុរ�ឋការ លន ់ នល់។ 

កម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោនៅកនុងម៌នររីស្ម័និ�ស្ម័ុ�បានយោប្រ�ើ 

�ន ឲ្យ�មែស្ម័ងប្រ�ា�់ ជីកស្ម័នរិយោនៅព្រៃប្រ�កួីចំ ជីករយោណី្ឌៅ

�ាំយោ�ើម៌យោចំក យោលើក�ំន�់រាងំកូនស្ម័ត្តិសិ្ម័ប្រម៌ា�់ស្ម័ិកុ�ឹក

យោធិើមែស្រីស្ម័ យោស្រីស្ម័ោចំ�ណំ្ឌាំ ន�ងប្រចំូត្តិស្រីស្ម័ូវ។ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យោនៅមែ�ធន ូ�នា១ំ៩៧៧ �ន ន�ង�ុរស្ម័ៗជាយោប្រចំើនយោ�ៀត្តិ 

ប្រត្តិូវបានអ្នងាការយោរៀ�ការឲ្យ� មែ�លកម័៌វ�ធីព្រៃនការយោរៀ� 

ការយោន�ប្រត្តិូវបានយោធិើយោឡាើងយោនៅមែ�ាក�ាងយោប្រកោយុវត្តិពិ្រៃប្រ�

ម៌លុង។ យោប្រកោយុយោរៀ�ការ �ន ប្រត្តិូវបានអ្ននញុ្ញាាត្តិឲ្យ�

រស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុប្រ��នបិ្រត្តិឹម៌មែត្តិ៣ព្រៃថៃ ន�ងត្តិប្រម៌ូវឲ្យ�

ប្រត្តិឡា�់យោ�ៅកានក់ារ�ឋានការងារវ�� មែ�លយោលើកយោន�

�ាត្តិ់ប្រត្តិូវកម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោប្រ�ើឲ្យ�មែស្ម័ងយោយុោធា

រ�ួស្ម័យោនៅឯស្ម័ម៌រភូាម៌�មុ៌� មែ�លម៌ាន�ីត្តិាំងជា�់នងឹ

ប្រ�ំប្រ��ល់យោវៀត្តិណ្ឌាម៌។ 

 យោនៅចំងុ�នា១ំ៩៧៨ �ន ប្រតូ្តិវបាន�ងាំឲ្យ�ចំាកយោចំ� 

�សី្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិ យោ�ៅយោនៅប្រត្តិ�ាងំប្រ��ូស្ម័ស្ម័ា�ត្តិកនុងស្រីស្ម័កុ

ប្រ��យោស្ម័ចីំ ជា�ីកមែនលងមែ�ល�ាត្តិ់បានយោ�ើ�វត្តិមិ៌ាន

រ�ស្ម័់កង���រណ្ឌស្ម័�រសស្ម័ាម៌�ាីស្ម័យោន្ទ្រងាោ�ជាត្តិ�កមុុ៌ជា 

ន�ងកង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌យោនៅ�ីយោនោ� ន�ងបាន��ួលការ

មែណ្ឌនាឲំ្យ�វ�លប្រត្តិឡា�់ម៌កកានស់្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិវ��។ �ន 

ន�ងប្រ�ជាជន�ព្រៃ�យោ�ៀត្តិបានយោធិើ�ំយោណ្ឌើ រវ�លប្រត្តិឡា�់

ម៌កកានស់្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិយោរៀងៗ�លនួវ��។ កនុងយោ�លជួ�

ជាមួ៌យុប្រកមុ៌ការងារម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារយោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង 

�ន បានរឭំកថា �ាត្តិ់ម៌ានជំងឺប្រ�ចំាំកាយុ (ជងឺំ

ស្ម័នលាក់) រហ្វិតូ្តិ�ល់ស្ម័�ពិ្រៃថៃយោន� �ឺ�ណិ្ឌាលម៌ក�ីយោធិើ 

ការហ្វិសួ្ម័កម៌លាំងកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។

វកឹ មេ�

 វកឹ យោហ្វិោ អ្នាយុុ៧២�នា ំរស្ម័យ់ោនៅភូាម៌���ាយោកើត្តិ �ុំ

ជាងមែ�ក ស្រីស្ម័កុកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ យោនៅយោ�ល

ប្រកុម៌ការងាររ�ស្ម័់ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌ លឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា

យោ�ៅ�ល់ផ្សារ�រ�ស្ម័់ យោហ្វិោ, យោហ្វិោ បានយោចំ�ម៌ក��ួល 

ស្ម័ាិ�ម៌នប៍្រកុម៌ការងារយោ�ោយុ�ឹកមុ៌���ឹម៌�មែ�ម៌ 

ន�ងរួស្ម័រាយុរាក់�ាក់។ ប្រកុម៌ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័ ់យោហ្វិោ ន�ង 

យោហ្វិោ បានអ្នយោញ្ចជ ើ�ប្រកុម៌ការងារឲ្យ�ចំូលយោ�ៅអ្នងាុយុ

យោនៅកនុង�រម៌ប្រ�ក់ស្ម័លកឹយោត្តិនោត្តិមួ៌យុ មែ�លស្ម័ា�ត្តិយោនៅ�ាងមុ៌�

ផ្សារ�រ�ស្ម័�់ាត្តិ។់ យោនៅ�ាងមុ៌��រម៌រ�ស្ម័ ់យោហ្វិោ ម៌ានវាល 

មែស្រីស្ម័ ន�ងស្រីស្ម័ូវ�ំុ លាត្តិស្ម័និងឹ�ាចំ់កនរយុុមែភានកលាយុ

ជាមួ៌យុនងឹ��ល�់ក់យោលិើយុៗចំលូម៌កយោប្រកោម៌�រម៌��ូំល

ប្រ�ក់ស្ម័លឹកយោត្តិនោត្តិផ្សាងយោនោ� យោធិើឲ្យ�យោយុើង�ាំងអ្នស្ម័់�នាម៌ាន

អ្នារម័៌ណ៍្ឌស្រីស្ម័ស្ម័ស់្រីស្ម័ាយុ ន�ងរកីរាយុកនុងការស្ម័ាិ�់យោរឿង 
រាាវក៏�ូចំជា���យោស្ម័ោធនរ៍�ស្ម័់�ាត្តិ់មែ�លបានជួ� 

ប្រ���ន�ង�លងកាត្តិ់រ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ យោហ្វិោ ន�យុាយុ

យោរៀ�រា�់ថា �ចំច�ុីននប្រត្តិយោចំៀករ�ស្ម័�់ាត្តិស់្ម័ាិ�់ម៌�នស្ម័វូ

ឮយោ�កនុងរយុៈយោ�លមួ៌យុ�នាំចំុងយោប្រកោយុយោន�។ 

 យោហ្វិោ �នថិាយោនៅកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ជាយោរៀងរាល ់
ព្រៃថៃ �ាត្តិ់រស្ម័់�ាំងម៌ានភាា�ភា�យុ�លាចំយោប្រ�ោ��ាត្តិ់ជា

ប្រ�ជាជនយោប្រត្តិៀម៌ ម៌�ន�ឹងថាព្រៃថៃណ្ឌាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុក 

�ាត្តិយ់ោ�ៅស្ម័ម៌លា�់យោ�។ �ាត្តិយ់ោស្ម័រើរមែត្តិបាត្តិ�់ង់ស្ម័ា័រត្តិយីោនៅ 

លេសាក ឈឺនុ អ�យ�៦៦ រសាល់េនុៅភា�មិអងគ ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក 
ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  
(លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

លេសាក ឈឺនុ អ�យ�៦៦ រសាល់េនុៅភា�មិអងគ ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក ស្រីសុាក
ក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង ក�ពុ�ងផ្សា�់ី��សាមា�សានុ�៍�ក់្រកុម 
ក�រង�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�។  
(លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យោ�លមែ�ល�ាត្តិ់បានយោ�ើ�ផ្សារាល់នងឹមែភានកនវូ���ឋភាា�

ខែខេរក្រកហម�លេណី្ឌើ រមនុ�សា�ជ្ឈ�យោប្រចំើនុនុ�ក់យកលេ�ៅសាមឺ��់

យោនៅ�ួលត្តិាអ្នន។ �ាត្តិម់៌�នហ្វិាុនត្តិូ�ូមែត្តិរូជាមួ៌យុការងារ

មែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ាក់ឲ្យ�យោធិើយោឡាើយុ។ �ាត្តិ�់បំ្រ�ឹងយោធិើការ 

យោ�ើម៌ីឲី្យ�មែត្តិបានរស្ម័ជ់វី�ត្តិ។ យោហ្វិោ �ឺជាកូនកស្ម័�ករប្រកីប្រក

ម៌នាក់មែ�លម៌�នបាន��ួលឱកាស្ម័ស្ម័�កសាយោ�។ យោនៅ�នាំ 

១៩៧០ យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិយោនៅ�រ�យោវណ្ឌផ្សារ�រ�ស្ម័ ់យោហ្វិោ ម៌ាននៃក្រពុ 

សាី�កលេក្រចើនុ លេ�ើ���ហ�នុធ្នូ�វិគា�ច��មកអ�កឡុ�ក លេហើយ

ម៌�ាាងយោ�ៀត្តិម៌�នអ្នាចំប្រ�ាបំ្រ�នវូការ�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�កយោនៅ 

កនុងភូាម៌�បាន យោហ្វិោ ន�ងប្រ�សួ្ម័ារបានស្ម័យោប្រម៌ចំចំ�ត្តិចិំាកយោចំ�

�ផី្សារ�យោ�ៅរស្ម័យ់ោនៅកនុងភូាម៌� ��ាយោកើត្តិ �ុជំាងមែ�ក ស្រីស្ម័កុ

កំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវងវ��។ ម៌�ន�ចូំការ��ត្តិយោឡាើយុ 

ការម៌ករស្ម័យ់ោនៅកនងុភូាម៌���ាយោកើត្តិម៌�នស្ម័វូ�សុ្ម័មែ�លក�ភូីាម៌� 
ប្រ�ប្រចំត្តិយ់ោ� ការ�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�ក ន�ង វត្តិមិ៌ាន�ាហ្វិាន

ធីវ�ីយោនៅមែត្តិម៌ានយោស្ម័រើរមែត្តិយោ��កនុងភូាម៌���ាយោកើត្តិ។ 

 ប្រ�ា�់មែ�កមែ�លប្រត្តិូវបាន�ម៌លាក់យោ�ោយុអ្នាយោម៌រ�ក

យោធិើឲ្យ� យោហ្វិោ ន�ងប្រ�ួស្ម័ាររត្តិ់យោភាៀស្ម័�លួនយោ�ៅរកត្តិំ�ន់

ស្ម័វុត្តិា�ភាា�ជាយោប្រចំើនកមែនលងយោ�ៀត្តិ។ ម៌ាន ់�ា ប្រជូក យោ�ោ ប្រក�ី 

ខែ�� លេហោ ខ�ចិ ញ្ចច ឹមក្រតូវិ��ហ�នុធ្នូ�វិគា� ច��់យកលេ�ៅអសា។់ 

យោហ្វិោ ប្រត្តិឡា�់ម៌កយោនៅផ្សារ�វ�� យោនៅ�នា១ំ៩៧៤ យោនៅយោ�ល

កង���ធីវ�ី ន�ងយោយុៀកកុង បានចំាកយោចំ��ី�ឹក�ី

កមុុ៌ជាអ្នស្ម័់។ 

 យោនៅ�នាំ១៩៧៥ �នរា�់�ីមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌��ួលជ�យុ 

ជម៌ន��ាងំស្រីស្ម័ុង យោនៅកនុងភូាម៌�រ�ស្ម័ ់យោហ្វិោ បានចំា�់យោផ្សាិើម៌ 

យោរៀ�ចំំរចំនាស្ម័មុ៌�នកិារងារស្ម័ប្រម៌ា�់ប្រ�ជាជនយោធិើ។ 

ការងារ��ូំងស្ម័ប្រម៌ា�់�ាត្តិ់ �ឺភាជួរមែស្រីស្ម័១ហ្វិ�កត្តិា កនុង

មួ៌យុព្រៃថៃ �ាុមែនយិោនៅយោ�ល�ាត្តិយ់ោធិើការងារយោលឿនជាងការ 

កំណ្ឌត្តិយ់ោនោ��ាត្តិន់ងឹប្រត្តិូវបានចំាត្តិត់្តិាំងឲ្យ�យោ�ៅជួយុ�ក

ស្ម័រងួ យោលើក� ីយោលើកភាលឺមែស្រីស្ម័ ន�ង�ាិលយោ�ោប្រក�ីយោនៅរ�វូ 
វស្ម័សា។ រឯីរ�ូវប្របាំ ប្រ�ធានស្ម័ហ្វិរណ៍្ឌរ�ស្ម័់ យោហ្វិោ យោ�ោ័�  

ស្រីសា� ឈឺ�� �នុច�តត់��ងគា�ត់ឲ្យ�លេ�ៅសា�ីរក្រតពុ��ងលេនុៅជ្ឈិ តៗ 

ភូាម៌�។ យោនៅ�នា១ំ៩៧៦ យោហ្វិោ បានយោ�ៅ�ាយំោ�ោត្តិយោនៅ�ាម៌ 

ជរ។ យោនៅ�ីយោនោ� យោហ្វិោ បាន��ួលការ��ន�យុមិ៌ង �ឺ�រ 

យោជើងមួ៌យុជាមួ៌យុនងឹម៌នសុ្ម័ស១១នាក់យោ�ៀត្តិ ត្តិាងំ�លីៃាចំ 

រហ្វិតូ្តិ�លយ់ោម៌ាោង១២យុ�់ យោ�ោយុស្ម័ារ�ាត្តិច់ំា�់កមែងា�

អ្នាំងហ្វិ�ូជាមួ៌យុនងឹម៌នសុ្ម័ស១១នាក់យោនោ�។ យោនៅ�នាំ 

១៩៧៧ យោនៅយោ�លមែ�លប្រ�មូ៌លផ្សាលយោ�ោត្តិរួចំរាល ់

យោហ្វិោ បានប្រត្តិឡា�់ម៌កយោធិើមែស្រីស្ម័យោនៅកនុងភូាម៌�វ��។ 

 យោនៅចំុង�នាំ១៩៧៨ យោហ្វិោ បានយោរៀ�ការប្រ��និ

យោ�ោ័� ប្រ�ំ ��ន មែ�លជាប្រ�ូ�យោប្រងៀនកុម៌ារត្តិាម៌ការ 

ចំាត្តិ់មែចំងរ�ស្ម័់មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ យោនៅយោ�ើម៌�នាំ១៩៧៩ 

យោ�លស្ម័ភាា�ការណ៍្ឌកង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌វាយុចំូលម៌ក

ប្រ�ធានស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌបានយោកៀរប្រ�ជាជនរួម៌ជាមួ៌យុនងឹ

ប្រ�សួ្ម័ាររ�ស្ម័ ់យោហ្វិោ ឲ្យ�យោ�ៅស្រីស្ម័កុប្រ��យោស្ម័ចិំយោ�ោយុប្របា�់

យោហ្វិត្តិផុ្សាលថា ឥឡាវូ�ា័ងំបានចំលូម៌កយោហ្វិើយុ �យូោចំន�យោយុើង

ប្រត្តិវូមែត្តិ�កថយុជាប្រ��ា�់ �ុកឲ្យ�កង���យោនៅត្តិត្តិាងំ�នា

យោ�ៅ។ យោ�លយោ�ៅ�ល់ស្រីស្ម័ុកប្រ��យោស្ម័ចិំ ប្រ�ជាជនបាន

មែស្រីស្ម័កថាអ្នា�ត្តិមែ�កយោហ្វិើយុ។ ឮស្ម័ូរ�យូោចំន� យោហ្វិោ ម៌ាន 

ការយោប្រត្តិកអ្នរណ្ឌាស្ម័់ យោហ្វិើយុប្រ��ា�់ប្រ��ាល់ប្រត្តិឡា�់

ម៌កស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិវ��។ យោហ្វិោ យោ�ៅប្រ�មូ៌លស្រីស្ម័ូវអ្នងារ

ចំាន�នាងំយុកយោ�ៅផ្សារ�វ�� ។ ចំា�់ត្តិាងំ�យីោ�លយោនោ�ម៌ក 

ប្រ�ជាជនម៌ានស្ម័��ិ�យោស្ម័រភីាា�យោឡាើងវ�� យោហ្វិើយុប្រ�ក�

រ�រយោរៀងៗ�លនួ ចំមំែណ្ឌក យោហ្វិោ បានយោធិើមែស្រីស្ម័រហ្វិតូ្តិម៌ក�ល់

�ចំចុ�ីនន។

វកឹ រមី

 វកឹ រមី៌ យោភា�ប្រ�សុ្ម័ អ្នាយុុ៧០�នា ំរស្ម័យ់ោនៅភូាម៌���ា

យោកើត្តិ �ុំជាងមែ�ក ស្រីស្ម័ុកកំ�ង់ប្រត្តិមែ�ក យោ�ត្តិពិ្រៃប្រ�មែវង។ 

យោនៅអ្នាយុុ៩�នាំ រមី៌ បានចំូលយោរៀនយោនៅស្ម័ាលា�ឋាម៌

ស្ម័�កសាយោ�ជជរីត្តិន។៍ �ាត្តិប់ានយោរៀន�ថីនាក់�ី១២ �លថ់នាក់

�ី៩ យោ�ើ���់យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិម៌ានស្ម័ន្ទ្រងាាម៌យោកើត្តិយោឡាើង

យោប្រចំើនយោលើកយោប្រចំើនស្ម័ារយោនៅកនុងភូាម៌�យោ�ជជរីត្តិន ៍ន�ងម៌ានការ

�ម៌លាក់ប្រ�ា�់មែ�កជាយោប្រចំើន។ យោនៅ�នាំ១៩៧១ រមី៌ បាន

យោរៀ�ការជាមួ៌យុនារមី៌នាក់យោ�ោ័� ប្របាក់ អីុ្ន រស្ម័យ់ោនៅកនុង

ភូាម៌���ាយោកើត្តិ។ ប្រ�ជាជនយោនៅកនុងភូាម៌� ក៏�ចូំជាប្រ�សួ្ម័ារ 

រមី៌ បានរត្តិ់យោចំ��ីផ្សារ�រាល់យោ�លមែ�លយោ�ើ�ម៌ាន

វត្តិមិ៌ានកង��� ធីវ�ី ចំូលម៌កមី៌ងៗ។ ចំា�់ត្តិាំង�ី

�នាំ១៩៧៥ រហ្វិតូ្តិ�ល់�នាំ១៩៧៨ រមី៌ ប្រត្តិូវអ្នងាការ

ចំាត្តិត់្តិាងំឲ្យ�ភាជួរមែស្រីស្ម័, �ាិលប្រក�ី, �កស្ម័ណំ្ឌា� មែស្ម័ង
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កង���រ�ួស្ម័ ឬស្ម័លា�់យោនៅកនុងស្ម័ម៌រភូាម៌�មុ៌� ន�ងយោធិើ 
ចំម៌ាារ។ យោនៅចំុង�នាំ១៩៧៨ រមឹ៌ ន�ងអ្ននកឯយោ�ៀត្តិ ប្រត្តិូវ

អ្នងាការយោរៀ�ចំំជយោម៌លៀស្ម័យោ�ៅភាា��ាងល�ចំប្រ�យោ�ស្ម័

កមុុ៌ជា �ាុមែនបិាន�ញ្ចឈ�់�យំោណ្ឌើរយោនៅយោ�លកង���ស្ម័័�ប្រ� 
ចំ�ត្តិយិោវៀត្តិណ្ឌាម៌បានចំូលម៌ក�ល់យោ�លមែ�ល�ាត្តិ់ន�ង

ប្រ�ជាជនយោផ្សាសងយោ�ៀត្តិយោធិើ�យំោណ្ឌើរ�ល់អ្ននកយោលឿង។ យោនៅ

�នាំ១៩៩២ រមី៌ ប្រត្តិូវបានយោប្រជើស្ម័យោរើស្ម័ឲ្យ�យោធិើជាយោម៌ភូាម៌�

រយុៈ១០�នាំ យោ�ើ��ាត្តិ�់�់។ ស្ម័�ពិ្រៃថៃ រមី៌ ម៌ានកូន១០ 

នាក់ ស្រីស្ម័៦ីនាក់ យោហ្វិើយុ�ាត្តិរ់ស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុកូនស្រីស្ម័យីោ�ៅ

រ�ស្ម័់�ាត្តិ។់
វិកឹ រ�ម អ�យ�៧០ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅភា�មិពុញ�លេកើត  
ឃ្លា��ជ្ឈ�ងខែ�ក ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  
(លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

រ��ភា�ពុលេនុៅកូ�ងស្រីសុាកក�ពុង់ 
ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  

(លេផ្សាង ពុង�រា�សា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារយោ�តត្ាសកវ

កាៃ់ ្ុភាព, យោ្ៀង កញ្ញាា , យោមឿៃ ហ៊ាច្ច, ង៉ាែៃ់ វតីៃ ៃងិ ជតីម្ុ�គា

សមែៃ យោ�ម

�ំុយំោ�ោ័� មែម៌ាន យោ�ម៌ យោភា�ប្រ�ុស្ម័ អ្នាយុុ៥៩�នា។ំ �ំុមំ៌ាន

ឪ�កុយោ�ោ័� មែម៌ាន ហ្វិុមី៌ ន�ង មិ៌ាយុយោ�ោ័� ត្តិងឹ មែណ្ឌម៌។ 

�ំុមំ៌ាន�ង�ូូន�យោងាើត្តិស្ម័រុ�៨នាក់ មែ�លកនុងយោនោ�ម៌ាន

ស្រីស្ម័ី៣នាក់ ន�ងប្រ�ុស្ម័៥នាក់។ �ំុមំ៌ានស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិ

យោនៅកនុងភូាម៌�ម៌ហ្វិាយោស្ម័នា �ុំ�ុស្ម័ ស្រីស្ម័ុកប្រត្តិាំកក់ យោ�ត្តិ ិ
ត្តិាមែកវ។ យោនៅកនុង�នាំ១៩៨២ �ំុបំានយោរៀ�ការជាមួ៌យុ

នារមី៌នាក់យោ�ោ័� យោស្ម័ោម៌ យោស្ម័ៀង ប្រ�ម៌�ាំងម៌ានកូន

ចំំននួ៣នាក់ ប្រ�ុស្ម័១ ន�ងកូនស្រីស្ម័ី២នាក់។

 យោនៅចំយោនលោ��នា១ំ៩៧០ �ល ់�នា១ំ៩៧៥ ប្រ�យោ�ស្ម័

យោយុើងកំ�ុងស្ម័ា�ត្តិយោនៅកនុងភាា�ចំលាចំល ន�ងម៌ានការ

បាត្តិកុម័៌ជា�ឹក�ា�់ ជាយោហ្វិត្តិមុ៌�នអ្នាចំឲ្យ�ស្ម័�ស្ម័សយោរៀន

បានជា�់លា�់។ ប្រ�ជាជន��បាកកនុងការប្រ�ក�រ�រ

រកស្ម័ុ។ី យោ�លយោនោ��ំុយំោនៅត្តិចូំយោនៅយោឡាើយុ �យូោចំន��ំុមំ៌�នស្ម័វូ

�ងឹអំ្ន�ីបាត្តិុកម័៌យោនោ��ាុនា័នយោ�។ �ំុបំានប្រត្តិឹម៌មែត្តិ�ងឹថា 

ប្រ�ជាជនយោធិើបាត្តិកុម័៌យោនៅផ្សាសារអ្នងាត្តិាយោស្ម័ោម៌ ន�ងផ្សាសារ

ត្តិាមែកវ �ាុមែនមិ៌�នម៌ានកាយំោភាលើង ឬអ្នាវុធមែ�ល�ងាជាយោប្រ�ោ� 

ថនាក់ធៃនធ់ៃរយោ�។ ប្រ�ជាជន�ល�យោ�ៀត្តិយោ�ើរយោ�ោយុយោថ័ើរយោជើង

យោ�ើម៌ីីយោ�ៅចំូលរួម៌យោធិើបាត្តិុកម័៌។ យោ�លយោនោ��ំុយំោនៅយោក័ង

ម៌�នហ្វិាុនយោចំ�យោ�ៅណ្ឌាយោ� �ឺយោនៅស្ម័ម៌ៃំមែត្តិកនុងផ្សារ�។  
យោប្រកោយុម៌ក ម៌ានការប្រ�យុុ��ិនារវាងកង���រយំោ�ោ� 

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ន�ងកង��� លន ់នល់ ន�ងម៌ានការបាន 

បា�់យោផ្សាលោង�ាក់�នាយោ�ៅវ��យោ�ៅម៌ក យោធិើឲ្យ�ប្រ�ជាជនជា 

យោប្រចំើនស្ម័លា�់ ន�ងរងរ�ួស្ម័។ 

 �នរា�់ម៌កកង���មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បាន��ួលជ�យុជម៌ន�

យោលើកង��� លន់ ់នល់ យោនៅព្រៃថៃ�ី១៧ មែ�យោម៌ស្ម័ា �នា ំ

១៩៧៥។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានជយោម៌លៀស្ម័ប្រ�ជាជនម៌ក�ី�ី

ប្រកងុភានំយោ��ឲ្យ�យោ�ៅរស្ម័យ់ោនៅត្តិាម៌�ីជន��។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

បានមែ�ងមែចំកប្រ�ជាជនយោ�ៅត្តិាម៌កងនមួី៌យុៗ ម៌ាន

�ចូំជា កងនារ ីកងកុម៌ារ កង��យោស្ម័ស្ម័ ន�ងយោ�ើម៌ីងីាយុ 

ស្រីស្ម័ួលកនុងការយោធិើការងារ។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ�ប្រ�ជាជន

ហ្វិ�ូបាយុរួម៌ត្តិាម៌កងយោរៀងៗ�លនួ។ ម៌នសុ្ម័សភាា�យោប្រចំើន

ប្រត្តិវូបានស្ម័លា�់យោ�ោយុស្ម័ារយោធិើការហ្វិសួ្ម័កម៌លាងំ ម៌�នម៌ាន

យោ�លស្ម័ប្រម៌ាក ន�ងការស្ម័ម៌លា�់យោ�ោយុ�ា័នការអ្នាណ្ឌ�ត្តិ 

ខែមានុ លេខម អ�យ�៥៩ឆ្នាំ�ូ�។  ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

32 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្នាស្ម័ូរ�ីយោយុោធាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ ចំំមែណ្ឌក�ំុ ំប្រត្តិូវបានមែ�រ័ 
ប្រកហ្វិម៌ចំាត្តិ់ចំូលយោ�ៅកនុងកងកុម៌ារ ន�ងឲ្យ��ំុយំោ�ៅមែរក

��ី�ូំកយុកយោ�ៅចំាក់យោនៅកនុងមែស្រីស្ម័។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោប្រ�ើ�ំុំ

ឲ្យ�យោធិើការយោប្រចំើនហ្វិសួ្ម័កម៌លាងំ  ចំមំែណ្ឌកឯការហ្វិ�ូចំកុមែ�រ័ 

ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ�ហ្វិ�ូមែត្តិ��ររាវជាមួ៌យុស្ម័ម៌លប្រត្តិកួន ន�ងស្ម័ម៌ល 

ប្រ�លតឹ្តិមែត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បាន�ំមែ�កឪ�កុមិ៌ាយុ

�ង�ូូន�ំុមំ៌�នឲ្យ�រស្ម័់យោនៅជាមួ៌យុ�នាយោ�។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

ចំាត្តិត់្តិាងំប្រ�សួ្ម័ារ�ំុឲំ្យ�យោ�ៅយោធិើការយោនៅត្តិាម៌កងយោផ្សាសងៗ។ 

 យោនៅកនុង�នា១ំ៩៧៧ មី៌ងរ�ស្ម័�់ំុមំែ�លម៌ាន�ីិយោធិើជា

យោយុោធាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ បាន�ញ្ចជូន�ំុឲំ្យ�យោ�ៅរស្ម័់យោនៅយោ�ត្តិិ
 

ស្ម័ាិយុយោរៀង។ យោនៅ�ីយោនោ��ំុអំ្នាចំហ្វិ�ូចំុកប្រ�ា�់ប្រ�ាន ់

យោហ្វិើយុការងារក៏ម៌�នធៃនធ់ៃរមែ�រ �ឺមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ��ំុំ

យុាម៌�លាងំ។ រហ្វិតូ្តិ�ល�់នា១ំ៩៧៩ ម៌ានប្រ�តឹ្តិិ�ការណ៍្ឌ

ចំលាចំលយោកើត្តិយោឡាើង យោ�ោយុស្ម័ារម៌ានកង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ 

បានវាយុចំូលម៌កយោ�ើម៌ីីផ្សាិួលរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ យោនៅ 
យោ�លយោនោ�ម៌ានការប្រ�យុុ��ិនាយោ�ៅវ��យោ�ៅម៌ករវាង

កង���យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ ន�ងកង���មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ មែ�ល�ងារ

ឲ្យ�ម៌ានការស្ម័លា�់ជា�ន�ិនរា�់។ 

 ជាចំុងយោប្រកោយុរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ប្រត្តិួវបានផ្សាិួលរលំ 

យោហ្វិើយុ�ំុំក៏ប្រត្តិឡា�់�ីស្ម័ាិយុយោរៀងម៌ករស្ម័់យោនៅស្រីស្ម័ុក 
កំយោណ្ឌើត្តិយោនៅយោ�ត្តិតិ្តិាមែកវវ��។ ជាស្ម័ំណ្ឌាង ស្ម័ម៌ាជ�ក

ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័់�ំុមំ៌�នម៌ានស្ម័លា�់ឬក៏បាត្តិ់�លនួយោឡាើយុ។ �ំុំ

បាន�នកិារស្ម័�កសា�ល់ថនាក់�ី៨ ន�ងម៌ានចំំយោណ្ឌ��ងឹ

រហ្វិតូ្តិម៌ក�ល់ស្ម័�ពិ្រៃថៃ។

យោសាម យោ្ៀង

      �ំុយំោ�ោ័� យោស្ម័ោម៌ យោស្ម័ៀង អ្នាយុុ៥៧�នាំ រស្ម័់យោនៅ

កនុងភូាម៌�ម៌ហ្វិាយោស្ម័នា �ុ�ុំស្ម័ ស្រីស្ម័កុប្រត្តិាកំក់ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។ 

�ំុបំានបាត្តិ�់ង់ឪ�ុក ន�ង�ងប្រ�ុស្ម័�យោងាើត្តិ២នាក់។ ការ

ប្រ�ាត្តិ់ប្របាស្ម័់យោន�យោធិើឲ្យ��ំុចំំងចំាំម៌�នយោភាលចំយោ�។ កង���

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានចំា�់ឪ�កុ�ំុ ំន�ងអ្ននក�ាក់��នយិោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ

មែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោចំោ�ថា ជា�ាហ្វិាន�សី្ម័ម៌�យុ លន ់នល ់ 

យោ�ើម៌ីីយុកយោ�ៅស្ម័ម៌លា�់យោចំោល។ យោនៅកនុងចំំយោណ្ឌោម៌អ្ននក

�ាំងអ្នស្ម័់យោនោ��ឺមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានស្ម័ម៌លា�់ឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុំ

មែ�រ។ ចំំមែណ្ឌក�ងប្រ�ុស្ម័�ំុមំ៌នាក់បានស្ម័លា�់យោ�ោយុស្ម័ារ

រថយោប្រកោ�ក�ន ន�ងម៌នាក់យោ�ៀត្តិបានបាត្តិ�់លនួ។ មិ៌ាយុ�ំុយំោនៅ
 

យោ�លយោនោ�កំ�ុងមែត្តិ�រយោ�ោ��ូូន�ំុ ំ យោប្រកោយុ�ី�ងឹថា�ីិ

ន�ងកូនប្រ�ុស្ម័ប្រត្តិូវស្ម័លា�់មែ��យោន� �ាត្តិ់�ឺចំា�់ ន�ង

��បាកចំ�ត្តិយិុាាង�លាងំ។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានចំាត្តិ�់ំុឲំ្យ�ចំលូយោធិើ 
ការយោនៅកនុងកងកុម៌ារ យោហ្វិើយុ�ំុបំ្រត្តិវូរស្ម័យ់ោនៅមែ�ក�មិី៌ាយុ 

ន�ង�ូូន។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានយោប្រ�ើ�ំុឲំ្យ�យោ�ៅមែរក� ី�ំុមំ៌ាន

អ្នារម័៌ណ៍្ឌថាហ្វិត្តិយ់ោហ្វិវអ្នស្ម័់កម៌លាំងយុាាង�លាំង។ ម៌ានព្រៃថៃ 

មួ៌យុយោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិយោហ្វិវ�លាំងយោ�ក �ំុយំោ�ៅលួចំបាយុ�ី

ប្រ�ជាជនហ្វិ�ូ។ ម៌�ត្តិភិាកិ�យោនៅកនុងកងបានន�យុាយុថា 

ប្រ�យុ�ត្តិនអ្នងាការយោ�ើ�។ �ំុបំានត្តិ�យោ�ៅអ្ននក�ាំងថា 

យោ�ើ�ក៏យោ�ើ�យោ�ៅយោប្រ�ោ�អ្នងាការយោប្រ�ើអ្ន�ឲ្យ�យោធិើការងារ

យោប្រចំើន �ាុមែនមិ៌�នឲ្យ�ស្ម័ុបីាយុមែ�តូ្តិ។ យោ�លយោនោ�ប្រ�ធានប្រកមុ៌

�នុសា�ី�់ឮ ក៏�ក្រមុងរ�យក�រណ៍្ឌលេ�ៅ��ូក់លេ�ើ ឲ្យ�យកខំ��លេ�ៅ

ស្ម័ម៌លា�់យោចំោលយោហ្វិើយុ �ាុមែនសិ្ម័ណំ្ឌាងលអំុូ្នប្រ�សុ្ម័ម៌នាក់ បាន

ជួយុន�យុាយុជាមួ៌យុប្រ�ធានថា កំុយោ�ៅឲ្យ�មែវង�ៃាយុអី្ន

អ�ណិ្ឌ តគា�ូ គា� គា�ូលេនុៅលេកេងនុិយ�យម៌�នុលេចះគិា តចឹ ងលេហើយ។  

យោ�លយោនោ��ំុបំ្រត្តិូវប្រ�ធានកងយោលើកមែលងឲ្យ�ម៌ានជវី�ត្តិរស្ម័ ់
�នយិោ�ៀត្តិរហ្វិតូ្តិម៌ក�ល់ស្ម័�ពិ្រៃថៃយោន�ឯង។

្ុៃ លតី

 ស្ម័នុ ល ីរស្ម័យ់ោនៅភូាម៌�អ្នណូី្ឌងថ ័�ុ�ុំស្ម័ ស្រីស្ម័កុប្រត្តិាកំក់ 

យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។  ល ីន�យុាយុយោរៀ�រា�់�ជីវី�ត្តិមែ�លបា�លង 

កាត្តិរ់��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ថា យោនៅយោ�លមែ�លប្រ�យោ�ស្ម័ស្ម័ា�ត្តិ

លេសាោម លេសាៀង (ខ�ងសា�ី�) អ�យ�៥៧ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅកូ�ងភា�មិ 
មហ�លេសានុ� ឃ្លា��គា�សា ស្រីសុាកក្រត��កក់ លេខតតី�ខែកវិ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រ) 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យោប្រកោម៌ការប្រ��់ប្រ�ងរ�ស្ម័ ់�ាុល �ត្តិ �ំុបំ្រត្តិវូបានចំាត្តិឲ់្យ�

ចំូលកនុងកងកុម៌ារ។ យោម៌កងកុម៌ារយោប្រ�ើ�ំុឲំ្យ�យោរើស្ម័អ្នាចំម៍៌
 

លេគាោ នុិងលេ�ៅសាា�ងស្រីសាូវិ។ ខំ��ម៌�នុលេចះសាា�ងស្រីសាូវិលេឡុើ យ��លេចះូ

លេមកង�នុខែសាងខំ���មឺ�ក់ច��កូ�ង�ឺ�កអ�ចម៍ក្រក�� លេហើ យុ 

វិ�យខំ��ខែ�មលេ�ៀត។ លេនុៅរ��វិស្រីសាូវិ��� លេមកងលេក្រ�ើ ឲ្យ�ខំ��ក្រចូត

ពុ�ក្រពុកឹរហ�ត��់យ�់។ លេពុ�ក្រចូតស្រីសូាវិរួច លេមកង�ញ្ញាជ 

ឲ្យ��ំុយំោ�ើរកាត្តិជ់ប្រញ្ញាជំង ន�ងកាត្តិយ់ោ�ើម៌កន្ទ្រនរានមែ�ប្រត្តិ ម៌ក

ចំ�ប្រញ្ញាច�ំាក់ចំលូកនុងមែស្រីស្ម័យោធិើជ។ី យោនៅយោ�លធយំោ��វ�យុយោម៌ 
កងមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានយោប្រ�ើឲ្យ��ំុមំែរក��ី�ូំក ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើមែរក

ម៌�នបានត្តិាម៌មែផ្សានការកំណ្ឌត្តិ់ �ឺយោម៌កងម៌�នមែចំកបាយុ 

ឲ្យ�ហ្វិ�ូយោឡាើយុ។

 ការហ្វិ�ូចំកុវ���ឺម៌�នស្ម័ាកស្ម័ម៌យោ�ៅនងឹ�លកម័៌

យោឡាើយុ។ �ំុហំ្វិ�ូមែត្តិ��រលាយុជាមួ៌យុស្ម័ម៌លប្រ�ល�ត្តិមែ�ល

ម៌�នបាន�កស្ម័ម៌ីកយោឡាើយុ។ ចំុងយោភាៅកាត្តិយ់ោ�ើម៌ប្រ�លឹត្តិ 

រួម៌�ាងំស្ម័លកឹស្ម័លកឹ �ាក់ចំលូ��រឲ្យ�យោយុើងហ្វិ�ូ��ីងកនុង

មួ៌យុព្រៃថៃ។ ចំមំែណ្ឌកយោ�ោអ្នាវ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌មែចំកឲ្យ�ប្រ�ជាជន

ម៌នាក់មែត្តិ១ស្ម័ប្រម៌ា�់�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ យោ�លម៌ក�យីោធិើការវ�� �ំុំ

ងូត្តិ�ឹកន�ងយុកយោ�ោអ្នាវមែ�លយោស្ម័ើម៌យោ�ៅហ្វិាលព្រៃថៃ។ យោ�ើ

�ំុហំ្វិាលម៌�នស្ម័ៃតួ្តិ យោ�លយោ�ក�ំុ�ំា័នយោ�ោអ្នាវយោស្ម័លៀក�ាក់

យោឡាើយុ។ យោ�លយោនោ�មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌មែ�ងមែចំកឲ្យ�កុម៌ារា ន�ង

កុម៌ារ ីយោ�កយោនៅកមែនលងយោផ្សាសង�នា។ យោ�លរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

ជ្ឈិត��ួរ�� អូកលេនុៅកូ�ងកងខែស្រីសាកក្រ�ក�សា�� នៃ�ៃលេនុះច�ង 

យោភាៅយោធិើ�ុយុ�ាវឲ្យ�ហ្វិ�ូ �ាុមែនមី៌�ន�ានប់ានយោធិើផ្សាង ស្រីស្ម័ា�់ 

មែត្តិប្រ�ជាជនយោផ្សាូើលយោ�ោយោឡាោរត្តិយ់ោចំ�អ្នស្ម័។់ �ំុមំ៌�ន�ងឹថា

ម�នុមនុា� រសានុីិសា�ខលេ� �ា�ខែនុាខំ���នុលេឃ្លាើញខែខេរក្រកហមយក 

ម៌នសុ្ម័សយោ�ៅវាយុយោចំោល យោហ្វិើយុជាយោរៀងរាល់ព្រៃថៃលេវិ��

លេមាោងលេនុៅ៤�ៃ�ច ខែខេរក្រកហមច��់យោផ្សាីើមច�ក់លេមក្រក ូ

យោ�ើម៌ីីកំុឲ្យ�ប្រ�ជាជនឮស្ម័មែប្រម៌ករ�ស្ម័់អ្ននកយោ�ោស្ម័យោ�ល

មែ�ល�លនួវាយុស្ម័ម៌លា�់ ឬយោធិើ�ារុណ្ឌកម័៌។ ម៌ានព្រៃថៃមួ៌យុ

យោនោ� �ំុបំានប្រ���យោ�ើ�ការវាយុស្ម័ម៌លា�់ម៌នសុ្ម័ស យោនៅ 
យោ�លមែ�ល�ំុរំត្តិ់យោ�ៅយោលង មី៌ាយុយោនៅឯភូាម៌�។ �ំុបំានឮ

សា�យោឡាងសាខែក្រមកក៏�នុ���ចួយោម៌ើ� លេហើ យយោ�ើញខែខេរ

ប្រកហ្វិម៌ស្ម័ម៌លា�់ម៌នសុ្ម័សជាយោប្រចំើននាក់។ យោ�ោយុយោស្ម័ចំកីភីា�ត្តិ 

ភា�យុ �ំុបំានយោ�ៅប្របា�់ឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុ ំ យោ�លយោនោ� ឪ�ុក

រ�ស្ម័់�ំុបំានយុកព្រៃ��រ�់ម៌ាត្តិ�់ំុ ំយោហ្វិើយុន�យុាយុប្របា�់ថា 

កូនឯងយោនៅត្តិចូំអ្នត្តិ�់ងឹអី្នយោ�។ យោហ្វិត្តិកុារណ៍្ឌមែ�ល�ំុយំោនៅ

ចំងចំាំជាងយោ� �ឺមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោប្រ�ើឲ្យ�ស្រ្តស្ម័ីីម៌ានព្រៃផ្សារយោ�ោ�

ជ�ត្តិស្ម័ប្រម៌ាលកូនម៌នាក់កា�់រយោណី្ឌៅ។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ញ្ញាជ

ឲ្យ�ស្រ្តស្ម័ិយីោនោ�អ្នងាុយុយោនៅម៌ាត្តិរ់យោណី្ឌៅ �នរា�់ម៌កបានវាយុ

ស្រ្តស្ម័ីីយោចំោល។ ព្រៃ��ន�ស្រ្តស្ម័ិីយោនោ�ក៏ស្ម័ប្រម៌ាលកូន។ មែ�រ័ 

ប្រកហ្វិម៌បានស្ម័ម៌លា�់យោក័ងយោនោ�រួចំធាក់ចំូលកនុងរយោណី្ឌៅ 

ស្ម័លា�់�ាំង�ីនាក់មី៌ាយុន�ងកូន។ 

�លិ សារ តី

 ��ល ស្ម័ារ ី�ចំច�ុីននរស្ម័យ់ោនៅភូាម៌�អ្នណូី្ឌងថ ័�ុ�ុំស្ម័ 

ស្រីស្ម័កុប្រត្តិាកំក់ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ បានន�យុាយុយោរៀ�រា�់ថាយោនៅ 

យោ�លមែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោឡាើងកានអំ់្នណ្ឌាចំថ័ីៗ  មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ 

�ញ្ចចូល�ំុយំោ�ៅកនុងកងកុម៌ារ�ានមុ៌�។ យោម៌កងកុម៌ារ

យោប្រ�ើ�ំុឲំ្យ�មែរក��ី�ូំកមួ៌យុព្រៃថៃ៣០០អំ្នមែរក ន�ងរក�ំ�ាងំ។ 

រាល់យោ�លយោចំ�យោ�ៅរក�ំ�ាំងមិ៌ងៗ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ម៌ាន

ស្ម័ាុយុកាយំោភាលើងអ្នាកា បានជនូ�ំុយំោ�ៅ យោហ្វិើយុប្រតួ្តិត្តិ��ន�ត្តិ�ត្តិាម៌ 
�ាន�ំុបំ្រ��់យោ�ល រួម៌�ាងំ កាចំ�ំ់�ាងំ �កស្ម័ម៌ីក�ំ�ាងំ  
ន�ង�យោនរោ�ង់។ ចំមំែណ្ឌកផ្សាលវូយោ�ៅរក�ំ�ាងំយោនោ�យោ�ៀត្តិយោស្ម័ោត្តិ 
�ឺលបំាក�លាងំណ្ឌាស្ម័។់ �ំុយំោ�ើរយោ�ៅរក�ំ�ាងំត្តិាម៌ផ្សាលូវចំ�ន

យំុ។ យោនៅយោ�ល យោម៌�យោភាលៀងរអ្ន�ល�លាងំណ្ឌាស្ម័។់ ព្រៃថៃមួ៌យុ

�ំុយំោ�ើរអ្ន�លយោហ្វិៀ�ធលាក់ចំលូយោ�ៅកនុងយោប្រជោ� �ាុមែនបី្រត្តិវូបាន

លេសាោម លេសាៀង (ខ�ងសា�ី�) អ�យ�៥៧ឆ្នាំ�ូ� រស់ាលេនុៅកូ�ងភា�មិ 
មហ�លេសានុ� ឃ្លា��គា�សា ស្រីសុាកក្រត��កក់ លេខតតី�ខែកវិ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)  

34 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ញិ� សា�រ� រស់ាលេនុៅភា�មិអណ្ឌា�ង�េ ឃ្លា��គា�សា  
ស្រីសុាកក្រត��កក់ លេខតតី�ខែកវិ ។ 

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

អ្ននកយោនៅកនុងកងចំា�់ព្រៃ��ា�យោឡាើងម៌កយោលើវ��។ �ំុ�ំន ី

�ំយោណ្ឌើរយោ�ៅមុ៌� �ាុមែនពី្រៃចំ�ន�ជួ�យុាយុរ�ស្ម័់�ំុ ំ យោនៅ

ត�មផ្សាឺ�វិ។ យ�យរ�សាខ់ំ���នុសា����ពុ��ងខះឺពុ�ខំ��ៗ  ខំ��ក៏យក

�ំ�ាងំ៣យោ�ៅ៤�ុឲំ្យ�យោ�ៅយុាយុ។ យោ�លម៌ក�លក់មែនលង 

យោម៌កងបានយោចំោ��ំុថំា យោស្ម័.អីុ្ន. អ្នា យុក�ំ�ាងំឲ្យ��ា័ងំ។ 

ស្ម័ំណ្ឌាង អ្ននកប្រ��់ប្រ�ងម៌នាក់យោ�ោ័� ជឹង ជួយុន�យុាយុ 

យោ�ោ�ស្ម័ារថា �ំ�ាងំប្រជុ�យោប្រ�ោ��ាត្តិយ់ោនៅយោកង័ស្ម័ាុយុ�ំ�ាងំ 

យោប្រចំើនៗអ្នញ្ចចងឹយោ�លយោ�ើរប្រជុ�ម៌�ន�ងឹ�លនួយោ� ម៌�នមែម៌ន�ំុំ

យុក�ំ�ាងំឲ្យ�យោ�ៅអ្ននកយោផ្សាសងយោ�។ យោម៌កង ��់ស្ម័រួយោ�ៀត្តិ  

យោ�ើ��ំុបំានរួចំ�លនួ។ 

 យោប្រកោយុម៌កយោ�ៀត្តិ�ំុមំ៌ានអ្នាការៈ�កឺីាល ន�ង

អ្នស្ម័ក់ម៌លាងំ។ �ំុយំោ�ៅយោធិើការម៌�នរួចំក៏ស្ម័ុចំំីា�់�ាុមែនយីោម៌កង

ម៌�នអ្ននញុ្ញាាត្តិយោ�។ �ំុបំានរត្តិ់យោ�ៅ�ួន យោ�ោយុបាន�ង 
ជី�នូមួ៌យុមែ�លជាយោម៌កងជួយុលាក់ការណ៍្ឌ។ �ំុចំំូល

�នួកយោនរល រួចំយោហ្វិើយុ�ងជ�ីនូមួ៌យុន�ងអ្ននកយោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ

អ្នងាុយុ�ីយោលើ យោ�ើ�យោម៌កងរ�ស្ម័់�ំុរំកម៌�នយោ�ើ�។ �ំុំ

ម៌�ន�ងឹថា�ំ�ាំងមែ�លរក�ំុជំីកបាន�ាំង�ាុនា័ន មែ�រ័ 
ប្រកហ្វិម៌យុកយោ�ៅណ្ឌាយោ� យោប្រ�ោ��ំុមំ៌�នមែ�លបានហ្វិ�ូ

�ំ�ាំងយោនោ�យោ�។ ចំុងយោភាៅស្ម័លមែត្តិស្ម័ម៌លប្រត្តិកួន មែ�លម៌ាន

�ឹកស្ម័ម៌ល�ណ៌្ឌយោ�ៅ័ ន�ង�ា័នស្ម័ាចំ់យោឡាើយុ។ យោនៅយោ�ល

�ល់យោម៌ាោងហ្វិ�ូបាយុ ប្រ�ធានកងចំា�់យោផ្សាីើម៌វាយុជួង 

យោហ្វិើយុយោ�លយោនោ�យោយុើងប្រ��ា�់រត្តិយ់ោចំ�យោ�ៅ។ ប្រ�ស្ម័�ន 

យោ�ើយោយុើងយោ�ៅម៌�ន�ាន ់យោយុើងម៌�នបានបាយុហ្វិ�ូយោ� យោប្រ�ោ� 

១�រ�ចំងុយោភាៅ�ាក់អ្នងារមែត្តិ៤កំ�ាុង�ាុយោណ្ឌ ណោ� យោហ្វិើយុយោរោង

បាយុរួម៌យោនោ��ឺយោនៅវត្តិនិ�យោប្រ�ោធារាម៌។ យោនៅយោ�លយោនោ�

ស្ម័យោម៌លៀក�ំ�ាក់�ឺ�ំុមំ៌ានមែត្តិមួ៌យុស្ម័ប្រម៌ា�់�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ �ំុំ

�ា័នមែស្ម័ីកយោជើងយោ�។ យោនៅយោ�លងូត្តិ�ឹករួចំ �ឺ�ំុយំោ�ោ�យោ�ោ 
អ្នាវហ្វិាលយោហ្វិើយុចំាំរហ្វិូត្តិ�ល់ស្ម័ៃួត្តិយោ�ើ�យុកម៌ក

យោស្ម័លៀក�ាក់។ ចំយោងា�ស្ម័ំ�ត្តិ់រ�ស្ម័់�ំុយំោនៅយោ�លយោនោ��ឺ

ប្រកាស្ម័់ៗ  �យូោចំន�ហ្វិាលម៌�នមែ�លស្ម័ៃតួ្តិយោ�។ �ំុយំោស្ម័លៀកស្ម័�ំត្តិ់

�ាងំយោស្ម័ើម៌ យោហ្វិើយុយូុៗយោ�ៅក៏យោកើត្តិម៌ានព្រៃចំ�ារំម៌ាស្ម័យ់ោអ្ន�

ប្រ��់យោ�ល។ �ំុយំោនៅចំាថំា មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុកប្រ�ជាជនយោប្រត្តិៀម៌ 
យោ�ៅ�ុំយោនៅម៌នររីប្រកាំត្តិាចំាន ់ យោហ្វិើយុយោនៅ�ីយោនោ�មែ�រ័ 

ប្រកហ្វិម៌មែត្តិងមែត្តិចំាក់យោម៌ប្រក។ូ យោនៅយោ�ល�ំុយំោ�ើរយោ�ៅមែរក� ី
��ូំកមែកីរយោនោ� ប្រ�ធានកងមែស្រីស្ម័កប្របា�់ម៌កថា កំុយោ�ើរ 

យោ�ៅមែកីរយោនោ�។ ឪ�កុរ�ស្ម័�់ំុ ំប្រត្តិវូបានមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុក

យោ�ៅ�ាក់ស្ម័ម៌លា�់យោនៅប្រកាំងត្តិាចំាន ់យោ�ោយុមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌

យោចំោ�ប្រ�កាន�់ាត្តិថ់ា ជា�់មែ�សរយុៈជាមួ៌យុ ត្តិាស្ម័ាន ់�ឺ 

ជាម៌នសុ្ម័សមែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ត្តិាម៌ចំា�់។ ឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុ ំ

ម៌�នបានយោ�លើយុស្ម័ារភាា�ត្តិាម៌អីិ្នមែ�ល�ា័ចំំង់បានយោ� យោប្រ�ោ�

�ាត្តិ់ម៌�ន�ឹងថា�លួន�ាត្តិ់�ុស្ម័យោរឿងអីិ្ន។ យោ�លមែ�ល

យោយុោធាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ម៌កចំា�់ឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុំៗ  បានប្របា�់

�ំុឲំ្យ�ចំាកយោចំ��ី�ាត្តិ់ យោ�ៅយុកយោស្ម័ោផ្សារ��ីមី៌ាយុចំុង

រ�ស្ម័�់ំុមំែ�លកំ�ុងស្ម័រូងយោនៅវាលមែស្រីស្ម័ថលុកត្តិារ�ឋយោ�ើម៌ីី

ចំាក់យោស្ម័ោយុកប្រកណ្ឌាត្តិ់យោ�ៅ�ណី្ឌ�់។ ប្រ�ានម់ែត្តិ�ំុយំោចំ� 
ផុ្សាត្តិ�ីឪ�ុក យោយុោធាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំូលចំា�់ចំងព្រៃ�ឪ�ុក

រ�ស្ម័�់ំុ�ំ��យិោ�ៅយោប្រកោយុ�យោណី្ឌើរយុកយោ�ៅប្រកាងំត្តិាចំាន។់ 

យោ�ល�ំុបំ្រត្តិឡា�់ម៌ក�ីយុកកូនយោស្ម័ោវ�� �ំុក៏ំយោ�ៅត្តិាម៌
 

យោម៌ើលឪ�ុក �ាុមែនបិ្រត្តិូវយោយុោធាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បា�់�ប្រម៌ាម៌ 

៣យោ�ៅ៤ប្រ�ា�់។ �ំុភំា�យុ�លាចំយុាាង�លាងំក៏រត្តិប់្រត្តិឡា�់ម៌ក

ផ្សារ�វ��។ យោ�ល�ងប្រ�ុស្ម័រ�ស្ម័់�ំុវំ�លប្រត្តិឡា�់ម៌ក�ី

�ាិលយោ�ោវ�� �ំុបំានប្របា�់�ងប្រ�ុស្ម័ថា ឪ�ុកប្រត្តិូវបាន

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំា�់យុកយោ�ៅប្រកាំងត្តិាចំានយ់ោហ្វិើយុ។ ចំា�់ 

ត��ងពុ� លេពុ�លេនុោះ �ង�ា�នុខំ���នុរសាល់េនុៅខែ�កគា�ូ។ ខំ��លេ�ៅ
 

សា�ូក់លេនុៅជ្ឈ�មួយយ�យ ច�ខែណ្ឌក�ងក្រ�សុាលេ�ៅជ្ឈ�មួយ 

មី៌ាយុចំុង។ យោនៅ�នាំ១៩៧៩ �ំុបំានជួ��ងប្រ�ុស្ម័វ�� 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យោហ្វិើយុ�ងប្រ�ុស្ម័រ�ស្ម័�់ំុបំានប្របា�់�ំុ ំថា�ាត្តិច់ំូលយោធិើជា
 

�ាហ្វិានយោហ្វិើយុ។ ត្តិាងំ�យីោ�លយោនោ�ម៌ក �ំុយំោនៅម៌នាក់ឯង។ 

យោប្រកោយុម៌ក�ំុបំានយោរៀ�ការ ន�ង�ំុមំ៌ានកូន៦នាក់ �ាុមែនី

ជាអ្នកុស្ម័ល�ីីរ�ស្ម័់�ំុបំានស្ម័លា�់យោចំោលយោ�ៅ។ �ំុយំោនៅ

យោម៌ើលមែថកូន�ាុមែនកូិនម៌នាក់�ធឺៃនក៏់បានស្ម័លា�់បាត្តិយ់ោ�ៅ។ 

យោ�លយោនោ��ំុបំ្រកលំបាក�លាំងណ្ឌាស្ម័ ់យោ�ោយុស្ម័ារ�ំុ�ឺំជា

ស្រ្តស្ម័ីីយោម៌ម៌ាាយុ ន�ង�ា័នស្ម័ម៌ាភាា�ប្រ��់ប្រ�ានក់នុងការរក 
ចំណូំ្ឌល។ �ចំច�ុីនន�ំុមំ៌ានជវីភាា�ស្ម័ម៌រម៌� យោប្រ�ោ�កូនៗ

 
រ�ស្ម័់�ំុមំ៌ានប្រ�ួស្ម័ារ ន�ងម៌ានការងាយោធិើប្រ��់ៗ�នា។

�មឹ រ តី

 �ំុយំោ�ោ័� �ឹម៌ រ ីអ្នាយុុ៦៤�នាំ ម៌ានស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិ

យោនៅភូាម៌�យោកោ�នរា �ុចំំីារអំ្នយោ�ៅ ស្រីស្ម័កុយោកៀនស្ម័ាិយុ យោ�ត្តិ ិ

កណិ្ឌាល។ �ចំច�ុីនន�ំុរំស្ម័យ់ោនៅកនុងភូាម៌�ប្រត្តិ�ាងំ�កូ �ុំ

ប្រត្តិ�ាំងធំ�ាងត្តិីូង ស្រីស្ម័ុកប្រត្តិាំកក់ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ ន�ង

ម៌ានមុ៌�រ�រជាកស្ម័�ករ។ ឪ�កុរ�ស្ម័�់ំុយំោ�ោ័� �ឹម៌ ស្ម័ុនុ 

(ស្ម័លា�់) ន�ងមិ៌ាយុយោ�ោ័� ម៌ាម៌ �ុន (ស្ម័លា�់)។ �ំុមំ៌ាន

�ង�ូូន�យោងាើត្តិចំនំនួ៥នាក់ ប្រ�សុ្ម័១នាក់ ន�ងស្រីស្ម័៤ីនាក់។ 

�ំុមំ៌ាន�ីិយោ�ោ័� យោកៅ យោ�ឿន បានស្ម័លា�់យោ�ោយុស្ម័ារជំងឺ

ប្រក�នយោថលើម៌ ន�ង�ាចំ�ឹក។ ស្ម័�ពិ្រៃថៃ�ំុមំ៌ានកូនចំនំនួ៥នាក់ 

ប្រ�ុស្ម័៣នាក់ ន�ងស្រីស្ម័ី២នាក់។ 

ញិ� សា�រ� រស់ាលេនុៅភា�មិអណ្ឌា�ង�េ ឃ្លា��គា�សា  
ស្រីសុាកក្រត��កក់ លេខតតី�ខែកវិ ។ (�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 

ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

 កាល�ីអ្នាយុុ១១�នាំ បានចំូលយោរៀនប្រត្តិឹម៌ថនាក់�ី 

១០យោនៅស្ម័ាលាវត្តិឫិស្ម័សសី្រីស្ម័ស្ម័ ់មែ�លស្ម័ា�ត្តិយោនៅស្ម័ងាាត្តិ់

ន�យោរោធ �ណ្ឌឌចំីារអំ្នយោ�ៅ រាជធានភីានំយោ��។ ស្ម័ម៌�យុយោនោ�

�ំុរំស្ម័់យោនៅស្ម័ុ�ស្ម័�ីាយុន�ងម៌ានវត្តិអិ្នារាម៌យោធិើ�ុណ្ឌ�

�ាន ម៌ានស្ម័ាលាយោរៀន ន�ងម៌ានការប្របារ��ិ�ធី�ុណ្ឌ�

ភាជុំ��ណ្ឌឌយុាាងរកីរាយុជាមួ៌យុយុាយុរ�ស្ម័់�ំុ។ំ យោនៅព្រៃថៃ
 

�ី១៨ មែ�មី៌នា �នា១ំ៩៧០ �ំុបំានឮត្តិាម៌វ���ុថាម៌ានការ

យោធិើបាត្តិកុម័៌�ម៌លាក់ស្ម័យោមិ៌ចំ នយោរោត្តិមិ៌ ស្ម័ីហ្វិន។ុ 

 យោនៅចំងុ�នា១ំ៩៧៤ មែ�័ រប្រកហ្វិម៌បានជយោម៌លៀស្ម័ប្រកមុ៌

ក្រគាួសា�រ នុិងឪពុ�កមី�យខំ�� ឲ្យ�រសាល់េនុៅក�ពុង់លេសាោម។ ខំ���នុ

ប្រ�ក�រ�រយោធិើជាកម័៌កយោរោងចំប្រកស្រីស្ម័ាយោ�ៀរ។ �ំុយំោរៀ�ការ

យោនៅកំ�ង់យោស្ម័ោម៌បានរយុៈយោ�ល២មែ�មុ៌នយោ�លរ��

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំូលម៌ក។ ��ធីយោរៀ�ការរ�ស្ម័់�ំុមំ៌�នធំ�ុយំោ� 

នុិ ងក្រ�រពុធរយៈលេពុ�មួយនៃ�ៃ�ា�លេណ្ឌ ណោះ លេក្រពុោះកូ�ងភា�មិឃ្លា�� 
រ�សាខ់ំ��ក�ពុ�ងម�នុក�រវិ�យក្រ�យ��ធគា�ូយា�ងខ�ឺ�ង។ �នុា��់

ម៌ក�យីោរៀ�ការ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានជយោម៌លៀស្ម័ប្រ�សួ្ម័ាររ�ស្ម័�់ំុំ

ន�ងឪ�កុមិ៌ាយុ�បី្រកងុកំ�ង់យោស្ម័ោម៌ ម៌កវាលយោរ�។ ឪ�កុ

រ�ស្ម័�់ំុបំានយុកប្រជ�់យោធិើជាកង់ ន�ងស្ម័�ងាស្ម័ីបាំងយោធិើជា

រយោ��ស្ម័ប្រម៌ា�់�ាក់កយោនរល មុ៌ងភួាយុ ចំំណី្ឌអ្នាហ្វិារ។ 

ឪ�កុមិ៌ាយុ�ំុបំានកា�់ប្រជូកមួ៌យុមែ�លប្រកុម៌ប្រ�ួស្ម័ារ�ំុបំាន
 

ចំ�ញ្ចចមឹ៌យុកស្ម័ាចំប់្រ�ឡាាក់�ាក់កនុង�នាងំ។ យោយុើងយោ�ក�ា ំ
បាយុហ្វិ�ូយោនៅត្តិាម៌ផ្សាលូវ។ �ំុយំោហ្វិើម៌យោជើងយោ�ោយុស្ម័ារ យោ�ើរ

�ៃាយុ�ឺរយុៈយោ�ល៨ព្រៃថៃយោ�ើ�ម៌ក�ល់វាលយោរ�។ មែ�រ័ 

ប្រកហ្វិម៌បានប្រ�កាស្ម័រកអ្ននកមែ�លយោចំ�យោធិើមែស្រីស្ម័ �ឺមែ�រ័ 

ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ�យោ�ៅយោធិើមែស្រីស្ម័ ន�ងយោចំ�យោធិើជាងឲ្យ�យោ�ៅយោធិើជាង។ 

�នុា��់មកក្រគាួសា�រខែ��ជ្ឈលេមឺ�សា���ងអសាក់្រតូវិកតល់េឈឺេោះ

យកលេ�ៅឲ្យ�ខែខេរក្រកហម។ ខែខេរក្រកហម�នុក្រ�ម��ក្រគាួសា�រ 

ជយោម៌លៀស្ម័�ាំងអ្នស្ម័់ម៌ករស្ម័់យោនៅកនុងផ្សារ�ធំមួ៌យុ ន�ងបាន

មែ�ងមែចំកប្រកុម៌ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័�់ំុឲំ្យ�រស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុប្រ�ួស្ម័ារ 
�ព្រៃ�យោ�ៀត្តិ។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បាន�ាក់យោ�ោ័�ប្រ�ជាជនថ័ ីឬ

អ្ននក១៧ ថា ប្រ�ជាជនយោប្រត្តិៀម៌ ឬប្រ�ជាជនយោផ្សាំើ។ �ំុយំោធិើការ

បានមួ៌យុ�នា ំយោ�ើ�មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោស្ម័ុើ�ប្រ�វត្តិិ�រូ�រកអ្ននកណ្ឌា

មែ�លយោធិើ����មុី៌ន ន�ងបានស្រីស្ម័ាវប្រជាវ�ា�ចំ�ីិំរ�ស្ម័�់ំុ។ំ 

�ំុបំានប្របា�់អ្ននកយោស្ម័ុើ�យោនោ�ថា�ំុ ំន�ង�ីិ�ំុបំានយោធិើការកនុង

36 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យោរោងចំប្រកស្រីស្ម័ាយោ�ៀរ។ ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើ�ំុបំ្របា�់ថាយោធិើ�ាហ្វិាន 

ន�ង�ាូលសី្ម័មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌នងឹយុកយោ�ៅស្ម័ម៌លា�់យោចំោលម៌�ន 

�ាន។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានចំាត្តិក់ារងារឲ្យ��ំុយំោធិើមែស្រីស្ម័ ចំមំែណ្ឌក

�ីិរ�ស្ម័�់ំុភំាជួររាស្ម័ ់ន�ងឪ�កុរ�ស្ម័�់ំុយំោធិើជាយោម៌ជាង។ មែ�រ័
 

ប្រកហ្វិម៌បានមែចំកអ្នងារ១កំ�ាុងកនល�កនុងមួ៌យុប្រ�សួ្ម័ារ ន�ង

មួ៌យុព្រៃថៃឲ្យ�ហ្វិ�ូមែត្តិមួ៌យុយោ�លមែត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ អ្ននកស្ម័ាាល�ីិ់ 

រ�ស្ម័�់ំុមំ៌នាក់បានធានាឲ្យ�ប្រ�ួស្ម័ាររ�ស្ម័�់ំុបំ្រត្តិឡា�់ម៌កស្រីសុ្ម័ក
 

កំយោណ្ឌើត្តិ�ាង�ីិវ�� �ាុមែន�ិំុបំ្រត្តិវូមែ�ក�ឪី�កុមិ៌ាយុរ�ស្ម័ ់
�ំុ។ំ �ំុយំោធិើ�យំោណ្ឌើរ៣យុ�់៣ព្រៃថៃយោ�ើ�ម៌ក�លស់្រីស្ម័កុកំយោណ្ឌើត្តិ

រ�ស្ម័�ីិ់។ មុ៌នយោ�លមែ�ក ឪ�កុរ�ស្ម័�់ំុបំានន�យុាយុថាកូន 
អា�! ខែ�កគា�ូមីងលេនុះច�ត�់�កជ្ឈ�ក្រពុ�តស់ា�ឺ�់ម៌�នុខែមនុក្រពុ�ត់

រស្ម័់យោ� យោហ្វិើយុម៌�ន�ងឹថាយោយុើងបានជួ��នាព្រៃថៃណ្ឌាយោ�។ 

យោប្រកោយុម៌ក �ំុបំានឮ�ណឹំ្ឌងថា ឪ�ុកមិ៌ាយុរ�ស្ម័់�ំុបំាន

ស្ម័លា�់អ្នស្ម័យ់ោហ្វិើយុ។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានឲ្យ��ំុយំោធិើការចំា�់�ី

ប្រ�លមឹ៌�លយ់ោម៌ាោង១១ ន�ងយោ�លចំលូយោធិើការយោនៅយោម៌ាោង១ 

��ល់េមាោង៧ ឬ លេមាោង១១យ�់។ ក��លេនុោះខំ��លេ�ើ �អ�យ�

១៧ឆ្នាំ�ូ�។ ខំ��ម�នុកមឺ��ងលេធ្នូើើ ក�រលេ�ោយម៌�នុឈឺ��ក�តល់េឡុើ យ។  

�ំុយំោធិើការ�យោណិ្ឌើរយោងោក�យោណិ្ឌើរ។ យោ�ោយុអ្នស្ម័ក់ម៌លាងំយោ�ក�ំុំ 
បានយោធិើ�តុ្តិ�។ឺ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានស្ម័រួ�ំុថំា ម៌ស�លម៌��ម៌�ន 
យោ�ើ�ម៌�ត្តិឯិងម៌កយោធិើការ? �ំុយំោ�លើយុថា �ំុ�ំ�លណ់្ឌា�ង។ 

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានត្តិ�ម៌កវ��ថា ��ល�ឹ់ល? មែ�លម៌ាន 

ន�យុថា�ំុ�ំ ជ�ល។ �ំុតំ្តិ�ថា អ្នត្តិយ់ោ��ំុ�ំ�លម់ែម៌នមែ�ន។ មែ�រ័
 

ប្រកហ្វិម៌ស្ម័ួរយោ�ៀត្តិថា �អីិឺ្ន? �ំុថំាចំុកយោ�ោ�។ 

 �នរា�់�ី�ំុបំានម៌ករស្ម័់យោនៅស្រីស្ម័ុកកំយោណ្ឌើត្តិរ�ស្ម័់�ីិ 

យោនៅយោ�ើម៌�នាំ១៩៧៧ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានមែ�ងមែចំកជា 

ស្ម័ហ្វិករណ៍្ឌមិ៌ងយោ�ៀត្តិ។ �ំុបំ្រត្តិវូបានមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ�យោធិើមែស្រីស្ម័

រួម៌យោនៅភូាម៌�ប្រត្តិ�ាំងយោត្តិនោត្តិ។ យោនៅ�ីយោនោ�ម៌ានការប្រ�ជុំ

ន�យុាយុអំ្ន�កីារយោធិើការងារ ន�ងយោលើកយុក�ាក�យោស្ម័លោក

មួ៌យុឲ្យ�យោយុើងន�យុាយុត្តិាម៌ ជ�យោយុោ! �កសកុមុ័៌យុនសី្ម័�ិ ៏
ម៌ហ្វិ�ម៌ាម៌ហ្វិាអ្នស្ម័ចារ� យោហ្វិើយុប្រ�ធានអ្នងាប្រ�ជុឲំ្យ��ំុយំោប្រកោក 
�រ ន�ងយោលើកព្រៃ�យោ�ីជាំៗ។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ�ស្ម័ប្រម៌ាក

យោ�លព្រៃថៃប្រត្តិង់មួ៌យុយោម៌ាោង �ឺយោម៌ាោង១១�ល់យោម៌ាោង១២ 

យោ�ើម៌ីហី្វិ�ូបាយុ យោហ្វិើយុចំលូវ��យោនៅយោវលាយោម៌ាោង១។ ការ

ហ្វិ�ូចំុកម៌�នបានប្រ��់ប្រ�ានយ់ោ��ឺ�ំុហំ្វិ�ូមែត្តិ��រ យោ�ោយុ

មែចំក�នាម៌នាក់មួ៌យុចំានៗ។ យោនៅយោ�ល�ាងចំុងយោភាៅម៌ាន

អងករ គា�ច�ងលេភាៅឲ្យ��យហ��ឲ្យ�ខំ��ខែ�រ។ ខំ�� នុងិអូកលេធ្នូើើក�រលេនុៅ

កនុងកងម៌ានកាត្តិូម៌នាក់មួ៌យុយោ�ៅយោ�ើករ�� �ាុមែន�ិំុមំ៌�ន

ហ្វិ�ូ�ាំងអ្នស្ម័យ់ោ�។ �ំុបំាន�ាក់កនុងកាត្តិយូោ�ើម៌ីីយុកម៌ក

ផ្សារ�។ �ំុយំុកប្រត្តិកួន ន�ងកីាម៌យោស្ម័ៃោរហ្វិ�ូ�ីរនាក់�ីិ។ �ីិ

រ�ស្ម័់�ំុបំានឲ្យ��ឡំាូង�ាុនកំភួានយោជើងម៌ក�ំុ ំយោហ្វិើយុ�ំុបំាន

ជីក�ីក�់�ឡំាូងយោនៅកមែនលងយោ�ករ�ស្ម័់�ំុ។ំ �ំុមំ៌�នហ្វិាុន

យោស្ម័ៃោរហ្វិ�ូឲ្យ��ល�យោ�ើ�យោ� យោហ្វិើយុក៏ម៌�នហ្វិាុនយោស្ម័ៃោរ

យោនៅយោ�លយុ�់មែ�រ យោប្រ�ោ��ំុយំោ�ើ��ានយោជើងម៌នសុ្ម័សយោនៅ

ជុំវ��យោរោងរ�ស្ម័់�ំុ។ំ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�ួនយោនៅយោប្រកោម៌យោ�ើម៌

ស្ម័ាិយុមួ៌យុយោហ្វិើយុយោ�ើរស្ម័យោស្ម័ៀរចំលូម៌កយោប្រកោម៌ផ្សារ�យោ�ើម៌ីី

ចំា�់យុកប្រ�ជាជន�រីប្រ�សួ្ម័ារយោ�ៅវាយុស្ម័ម៌លា�់យោចំោល។ 

ប្រ�ួស្ម័ារមួ៌យុម៌ាន�ីិយោធិើជាអ្នាចំារ�វត្តិ ិន�ងប្រ�ួស្ម័ារមួ៌យុ 

យោ�ៀត្តិម៌ាន�ីិយោ�ោ័� មែម៌ន ថន បានយោ�លោ�ប្រ�មែកក�នា

ជាមួ៌យុប្រ��ន។ិ ប្រ��នបិានយុកចំានបាយុវាយុកីាល

�ីិ យោធិើឲ្យ�កំ��់បាយុ។ យោនៅស្ម័ម៌�យុយោនោ� ម៌ានប្រ�ធានភូាម៌�

�ល�ចំ�ត្តិលិរូកសាប្រ�ជាជនកនុងភូាម៌�រ�ស្ម័�់ាត្តិឲ់្យ�ម៌ានជវី�ត្តិ 

ន�ងម៌�ន�ងា�ត្តិ�ងាំឲ្យ�យោធិើការ។ ប្រ�ធានភូាម៌��ល�ចំូលចំ�ត្តិ ិ

អ្នាប្រកក់យោចំោ�ប្រ�ជាជនថា�ា័ំងៗ ស្ម័ូម៌ីីយោធិើបាក់ស្ម័លា� 

ប្រ�ា។ �ំុបំានយោ�ើ��ុរស្ម័៣នាក់កំ�ុងយោបាកស្រីស្ម័ូវយុាាង

ស្ម័�ីាយុរកីរាយុ ស្រីស្ម័ា�់មែត្តិយោប្រកោយុម៌កបាត្តិ�់លនួ ម៌�ន�ងឹ

ថាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុកយោ�ៅវាយុយោចំោល ឬយុាាងណ្ឌាយោ�។ 

 យោនៅចំុង�នាំ១៩៧៨ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានជយោម៌លៀស្ម័

ប្រ�ជាជន ន�ងប្រ�សួ្ម័ារ�ំុឲំ្យ�យោធិើ�យំោណ្ឌើរកាត្តិព់្រៃប្រ� កាត្តិស់្ម័រងឹ

យោប្រជោ� ន�ងយោឡាើងភានំ�ាងំ�ំុមំ៌ានព្រៃផ្សារយោ�ោ�។ �ំុបំានមែរកអ្នងារ 

�នាងំបាយុជាមួ៌យុ�ីិ។ យោនៅកនុងអំ្នឡាងុយោ�លយោធិើ�យំោណ្ឌើរ �ំុំ

បានប្រ���យោ�ើ�ម៌នសុ្ម័សស្ម័លា�់ជាយោប្រចំើនយោនៅត្តិាម៌ផ្សាលវូ។ អ្ននក 
�ាំងយោនោ�ស្ម័លា�់យោ�ោយុស្ម័ារ�ា័នថនាំ��ាបាល។ អ្ននក

យោ�ើកឡាានម៌នាក់បានយោហ្វិៅ�ំុឲំ្យ�យោឡាើងជ��ឡាាន �ាុមែន�ិំុមំ៌�ន

ហ្វិាុនជ�� យោប្រ�ោ��លាចំវយោងិងជាមួ៌យុប្រកុម៌ប្រ�ួស្ម័ារ។ 

 �នុា��់ពុ� លេធ្នូើើ ��លេណ្ឌើ រអសារ់យៈលេពុ�៧ខែខ លេ�ោយគាេ�នុ

លេគាោ�លេ�ៅក៏�នុជ្ឈ�ួ��ហ�នុលេវិៀតណ្ឌ�ម។ ក្រគាួសា�រខំ��លេធ្នូើើ

�យំោណ្ឌើរប្រត្តិឡា�់ម៌កផ្សារ�វ�� យោ�ោយុយោ�ើរ២៧ព្រៃថៃ�ាុយោណ្ឌ ណោ�។

 យោប្រកោយុ�នាំ១៩៧៩ �ំុ�ំ�ឺ�រព្រៃ�យោជើង ប្រត្តិជាក់
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ចំុងព្រៃ�ចំងុយោជើង ន�ងយោហ្វិវ យោ�ោយុស្ម័ារ�ា័នអ្នាហ្វិារហ្វិ�ូ

យោ�។ មួ៌យុស្ម័នរ�ុយោប្រកោយុម៌ក �ីិ�ំុបំានយុក�ឡំាូងយោស្ម័ៃោរ

�ូ�ន៣យោម៌ើម៌ម៌កឲ្យ��ំុ។ំ �ំុក៏ំប្រ�ថយុុហ្វិ�ូ�ឡំាងូ�ាងំស្ម័រព្រៃស្ម័
 

�ច ីយោហ្វិើយុ��ត្តិថាយោ�ើស្ម័លា�់ក៏ស្ម័លា�់យោ�ៅចំុ�។ យោនៅប្រ�កឹយោឡាើង 

ម៌ន្ទ្រនិ�ីុបំានមែចំកអ្នងារម៌នាក់១៥កំ�ាុង�ល�់ំុ។ំ �ំុ�ំ�ត្តិថា

ហ្វិ�ូម៌�នប្រ��់ប្រ�ានក៏់យុកប្រកណ្ឌាត្តិ់២�ុំ�ូរបានអ្នងារ 

១៥កំ�ាុងមែថម៌យោ�ៀត្តិ។ យោនៅកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ �ំុបំាត្តិ់
 

�ង់ស្ម័ម៌ាជ�កចំនំនួ២នាក់�ឺយោ�ោ័� �ឹម៌ ចំយោប្រម៌ើន ន�ង �ឹម៌  

ស្ម័�ុា។ យោប្រកោយុម៌ក �ីិរ�ស្ម័�់ំុបំានស្ម័លា�់ យោហ្វិើយុ�ំុបំានរស្ម័់
 

យោនៅ ន�ងចំ�ញ្ចចមឹ៌កូនស្រីស្ម័ីអ្នាយុុ១១�នាំ។ ម៌ក�ល់ស្ម័�ពិ្រៃថៃ

យោន� �ំុបំានចំ�ញ្ចចមឹ៌កូនៗរស្ម័ធ់ធំាត្តិ។់ �ំុរំស្ម័ជ់ាមួ៌យុកូនស្រីស្ម័ី

ចំីង ន�ងប្រ�ក�រ�រមែស្រីស្ម័ចំម៌ាារយោ�ោយុយោស្ម័ចំកិីស្ម័ុ�។

ចាៃ់ វណណ រ តី

 អ្ននកប្រ�ូ ចំាន ់វណ្ឌ ណរ ីម៌ានអ្នាយុុ ៥៣�នាំ �ំុរំស្ម័់យោនៅ

ភូាម៌�ឡូារ ី ស្ម័ងាាត្តិរ់កាយោប្រកៅ ប្រកុង�នូមែកវ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។ 

វណ្ឌ ណរ ី យោរៀ�រា�់ថា ស្ម័�ពិ្រៃថៃ�ំុយំោធិើជានាយុ�ការរងយោនៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�គារ�លេកោសា�� ភា�មិភា�គា លេខតតី�ខែកវិ។ ក�� 

លេនុៅពុ�ក�ម�រភា�ពុខំ��រសាល់េនុៅកូ�ងភា�មិឃ្លា���ខែ�� �ា�ខែនុចី��់ពុ�

�នាំ១៩៧៥ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានជយោម៌លៀស្ម័�ំុយំោចំ��ីស្រីស្ម័ុក 
កំយោណ្ឌើត្តិមែ�លធលា�់រស្ម័យ់ោនៅ�ុមំែស្រីស្ម័នយោនោង ស្រីសុ្ម័កប្រត្តិាំ 

កក់វ��។ កាលស្ម័ម៌�យុយោនោ� �ំុយំោ�ើ�មែត្តិម៌ានអ្នាយុុ៧�នាំ

�ាុយោណ្ឌ ណោ� មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ��ំុយំោធិើការយោនៅកនុងកងកុម៌ារ ។ 

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោប្រ�ើឲ្យ��ំុយំោរើស្ម័អ្នាចំម៍៌យោ�ោ មែស្ម័ង� ីកាត្តិ់យោ�ើ

ម៌កន្ទ្រនរានមែ�ប្រត្តិ យោប្រកៅ�យីោនោ��ំុយំោធិើការជាមួ៌យុកងម៌នសុ្ម័ស 
ចំាស្ម័ ់ន�ងម៌នសុ្ម័សយោ��វ�យុមែ�រ យោប្រ�ោ�មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំាត្តិ ់

�ុកជាអ្ននក១៧យោម៌ស្ម័ា។

 យោនៅ�ីត្តិាងំមែ�ល�ំុយំោធិើការម៌ានមែ�ងមែចំក កងកុម៌ារ 

កងយុុវជន ន�ង កងយោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិ។ យោ�ោយុស្ម័ារ�ំុ�ឺំជា

អ្ននក១៧យោម៌ស្ម័ា យោ�ើ�មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោប្រ�ើឲ្យ�យោធិើការងារធៃន ់

ធៃរជាងប្រ�ជាជនមូ៌ល�ឋាន។ យោ�ល�ំុបំានយោ�ើ�ការចំាក់ 
ផ្សាសាយុឯកស្ម័ារមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោនៅត្តិាម៌កញ្ចចក់�ូរស្ម័សន៍

មែ�លយោប្រ�ើឲ្យ�កុម៌ារមែរក�ីយោ��ៗ�ងាីរ �ឺយោធិើឲ្យ��ំុនំកឹ 
យោ�ើ�យោរឿងមែ�ល�ំុបំានជួ�ផ្សារាល់។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ យោប្រ�ើ�ំុំ

យោធិើការងារ�ា័នយោ�លស្ម័ប្រម៌ាកប្រ��់ប្រ�ាន ់ន�ងយោប្រកោក

យោ�លប្រ�លមឹ៌យោធិើការយោ�ោយុ�ា័នអ្នាហ្វិារហ្វិ�ូរហ្វិតូ្តិ�ល ់

យោម៌ាោង១១ឬយោម៌ាោង១២យោ�ើ�បានហ្វិ�ូបាយុ។ ចំំមែណ្ឌក

ស្ម័យោម៌លៀក�ំ�ាក់ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានមែចំកឲ្យ��ំុមំែត្តិមួ៌យុកំយោផ្សាលរ 
�ាុយោណ្ឌ ណោ�។ យោ�ល�ំុងូំត្តិ�ឹក�ឺប្រត្តិវូយុកយោ�ោអ្នាវយោ�ៅយោបាក 

យោហ្វិើយុហ្វិាលស្ម័ៃួត្តិយោ�ើ�បានយោស្ម័លៀក�ាក់�នយិោ�ៀត្តិ។ �ំុំ

��បាក�ាបំ្រ�ជាមួ៌យុការងារមែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បាន�ញ្ញាជ

ឲ្យ�យោធិើ។ ម៌ានព្រៃថៃមួ៌យុ�ំុបំានលចួំរត្តិយ់ោចំ��កីារ�ឋានមែ�ល

�ំុំបានយោធិើការ�ាំងយុ�់យោ�ោយុ�ា័នការភា�យុ�លាចំអីិ្ន 
�ាំងអ្នស្ម័់។ �ំុំ��ត្តិកនុងចំ�ត្តិិថាយោ�ោ��ីម៌ានស្ម័ត្តិិកាចំ

ស្ម័ាហ្វិាវ ឬក៏ប្រតូ្តិវមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ចំា�់បានក៏�ំុសំ្ម័�ុចំ�ត្តិរិត្តិម់ែ�រ  
យោប្រ�ោ���ត្តិថាយោ�ើរស្ម័់យោនៅការ�ឋានត្តិយោ�ៀត្តិក៏ស្ម័លា�់ �ាុមែនិ

យោ�ោយុស្ម័ារ�ុណ្ឌ�ុណ្ឌ��ឹកយោ�ោ�មិ៌ាយុព្រៃថល �ំុបំានរួចំ�ី

យោស្ម័កិីស្ម័លា�់។

 ចំំយោ�ោ�រ��អ្នាហ្វិារ �ំុមំ៌�នបាន��ួលប្រ��់ប្រ�ាន់

យោឡាើយុ។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ឲ្យ�ហ្វិ�ូមែត្តិ��រស្ម័ជាមួ៌យុនងឹស្ម័ម៌ល 

ប្រ�លឹត្តិន�ងប្រត្តិកួន ន�ងហ្វិ�ូបាយុលាយុជាមួ៌យុនងឹ

�ឡំាូង។ �ាុមែនយិោ�ោយុស្ម័ារ �ំុមំ៌�នយោចំ�ហ្វិ�ូយោនៅស្ម័ម៌លមែ�ល

អ្នងាការបានស្ម័លរ �ំុក៏ំបានយោ�ៅលួចំកាត្តិ់�ល់ស្ម័លឹកព្រៃប្រ�

យុកម៌ក�ុកលាយុជាមួ៌យុនងឹអំ្ន��លហ្វិ�ូជំនសួ្ម័ស្ម័ម៌ល 

ជាប្រ�ចំាំ។ ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើម៌ាននរណ្ឌាប្រជុ�បាយុ ឬមូុ៌�ក៏�ំុំ

លេរើស្ម័ម៌កហ្វិ�ូមែ�រ យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិ�លាន។ �ំុ�ឺំជាកុម៌ារ

មែ�លធលា�់រស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុឪ�កុមី៌ាយុន�ងម៌ានការចំ�ញ្ចចមឹ៌ 

�ី�ចយ់ោម៌ើ�ខែ� ម�នុអ�ហ�រហ��ខែឆ្នាំាតក្រគា�់ក្រគា�នុ ់ ម� 

នុលេពុ�សាក្រម�ក ន�ងម�នុក�រលេរៀនុសា�ក្រត ខែ�ជ្ឈ�មកក្រតូវិលេធ្នូើើ

ការងារធៃនធ់ៃរ។

 យោនៅកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ �ំុបំានបាត្តិ�់ង់ឪ�ុក ន�ង 

មិ៌ាយុជា�ីស្រីស្ម័ឡាា�់។ �ំុយំោនៅចំាំយោហ្វិត្តិុការរណ៍្ឌមែ�ល

មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុកឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុយំោ�ៅស្ម័ម៌លា�់ យោនៅយោ�ល

មែ�លម៌ានអ្ននករាយុការណ៍្ឌថា ឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុំជាអ្ននក

ធលា�់យោធិើការជាយោម៌�ាហ្វិានយោនៅស្ម័ម៌�យុ លន ់នល។់ យោ�ល 

យោនោ�ឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុបំាន�នល�ំលនួយោធិើជាអ្ននករត្តិ់ស្ម័ុីកលូលេ�ោយ

ពុ�ក់អ�វិយ� ត នុិង លេសា�ឺកកខែនុ�ង លេហើយខែរកអ�ខែរកមែ�រ  

�ាុមែនមិែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បាន�ងឹន�ងបានយុក�ាត្តិយ់ោ�ៅស្ម័ម៌លា�់។ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ំុ�ំចឺំា�់យុាាង�លាំង យោ�លមែ�លយោ�ើ�យោយុោធា �ាុល 

�ត្តិ ចំងស្ម័លា�យោស្ម័កឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុយំោហ្វិើយុ�យោណី្ឌើរយោចំ� 
យោ�ៅ។ �ំុមំ៌�នអ្នាចំជួយុឪ�ុករ�ស្ម័់�ំុបំានយោ�យោ�ោ��ី�ងឹ

ថាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យុក�ាត្តិយ់ោ�ៅស្ម័ម៌លា�់ក៏យោ�ោយុ។ 

 �ំុំបាត្តិ់�ង់ឪ�ុកជា�ីស្រីស្ម័ឡាា�់។ យោនៅកនុង�នាំ
 

១៩៧៥ �មែ�ល មី៌ាយុរ�ស្ម័�់ំុសំ្ម័ប្រម៌ាលកូនមួ៌យុយោ�ៀត្តិ 

�នរា�់ម៌កមិ៌ាយុបានធលាក់�លនួ�ធឺៃនយ់ោហ្វិើយុបានស្ម័លា�់ 

យោ�ោយុ�នសល�ុ់ក�ូូនប្រ�ុស្ម័រ�ស្ម័�់ំុនំ �ង�ំុជំាយោកង័កំប្រ�ា។ 
 

យោប្រកោយុមិ៌ាយុស្ម័លា�់យោ�ៅ �ំុបំ្រត្តិូវយោម៌ើល�ូូនត្តិូចំផ្សាង ន�ង 

ប្រត្តិូវយោធិើការផ្សាង។ មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោប្រ�ើ�ំុយំោធិើការប្រ��់មែ�� 
យុាាង។ យោប្រកោយុ�ីរ��មែ�ប័្រកហ្វិម៌�ួលរលំយោនៅ�នា ំ

១៩៧៩ �ំុបំានម៌ករស្ម័យ់ោនៅជាមួ៌យុស្ម័ាចំ�់ាត្តិ�វ��យោនៅ 
កនុងភូាម៌�ឡារូ ី ស្ម័ងាាត្តិរ់កាយោប្រកៅ ប្រកងុ�នូមែកវ យោ�ត្តិតិ្តិាមែកវ។

អូកក្រគូា ច�នុ ់វិណ្ឌ ណរ� ម�នុអ�យ� ៥៣ឆ្នាំ�ូ� ខំ��រស់ាលេនុៅភា�មិឡុ�រ�  
 

សាងក�តរ់ក�លេក្រកៅ ក្រកុង��នុខែកវិ លេខតតី�ខែកវិ។  

(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�) 

អូកសាេក័្រគាចតិកីមុ�ជ្ឈ�លេខតតី�ខែកវិ ជ្ឈ�ួសាមា�សានុជ៍្ឈ�មួយច�សា ់
���ខែ��លេនុៅរស់ារ�នុម�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហមលេនុៅត�ម
ត��នុជ់្ឈនុ����ច់ស្រីសាយ��កូ�ងលេខតតី�ខែកវិ។ (អូកសាេក័្រគាចតិី
កមុ�ជ្ឈ�លេខតតី�ខែកវិ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំកុ ម្័ ប្រ�ច្ចតិក្ម្ពុជានាយំុកកញ្ចច�់អំៃុ្ាវរ តីយ៍ុ
១៧០ប្រ�អំ�់ ជូៃអំកុរ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរ��ស� មរប្រកហមយោ�យោ�តស្ាវែ យុយោរៀង

សុំខុ ចន្រ្ទានាា

អូកសាេ័ក្រគាចិតកីមុ�ជ្ឈ�លេខតសីាើ�យលេរៀង 
ក�ពុ�ងលេរៀ�ច�ក្រ�អ�់អនុ�សា��វិរ�យ៍
យកលេ�ៅខែចកជ្ឈ�នុខែចកជ្ឈ�នុអូករសា់រ�នុ
ម�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហមលេនុៅត�ម
ម���ឋ�នុខែ��ខឺនួុក�ពុ�ងរសា់លេនុៅ។ 
(អូកសាេ័ក្រគាចិតកីមុ�ជ្ឈ� លេខតសីាើ�យលេរៀង/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

 យោនៅយោវលាយោម៌ាោង ២:០០ រយោស្ម័ៀល ព្រៃថៃ�ធុ �ី៨ មែ�ធនូ 

�នា២ំ០២១ ប្រកមុ៌អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិកិមុុ៌ជា យោ�ត្តិសិ្ម័ាិយុយោរៀង 

ចំនំនួ១៤ នាក់ ម៌កប្រ�ជុជំាមួ៌យុយោលោក យោស្ម័ោម៌ �ុុនថន  

ប្រកុម៌ការងាររ�ស្ម័់ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា ស្ម័ា�ត្តិ 
យោនៅកនុងភូាម៌�ព្រៃប្រ�បាស្ម័ាក់ �ុពំ្រៃប្រ�បាស្ម័ាក់ ស្រីស្ម័កុស្ម័ាិយុប្រជំ 

យោ�ត្តិសិ្ម័ាិយុយោរៀង។ កនុងឱកាស្ម័យោនោ� ប្រកមុ៌អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិិ

កមុុ៌ជា យោ�ត្តិសិ្ម័ាិយុយោរៀងបាននាំកប្រម៌ងស្ម័ំណួ្ឌរស្ម័រា�់

ស្ម័រង់ម៌ត្តិ��ាក់�ងនងឹ�យោប្រម៌ោងយោលើកកមុ៌ស្ម័ស់្ម័�� ិន�ងយោធិើ 

ឲ្យ�ប្រ�យោស្ម័ើរយោឡាើងនវូស្ម័ាានភាា�ស្ម័ុ�ភាា�រ�ស្ម័់អ្ននករស្ម័ ់

រានម៌ានជីវ�ត្តិ�ីរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌មែ�ល�លនួបាន�ំយោ��

រួចំ ន�ងបាន��ភាាកសាយោលើ�ញុ្ញាមែ�ល�លនួបានចំុ�យោ�ៅ

ស្ម័ម៌ាាស្ម័ន ៍ឪ�កុ, មិ៌ាយុ, យុាយុ, ត្តិា អំុ្ន, �,ូ មី៌ង យោនៅកនុង 

ភូាម៌��ុនំាយោ�លកនលងម៌ក ប្រ�ម៌�ាងំមែចំករមំែលកចំយំោណ្ឌ� 

�ងឹ�ាក់�ងនងឹការងារកនុង�យោប្រម៌ោង ន�ងការ�ប្រងឹង 
�ុណ្ឌភាា�ការងារ។ កនុងឱកាស្ម័យោន� យោស្ម័ោម៌ �ុុនថន 

បានផ្សាលិជ់ា ថង់យុាម៌, អ្នាវយឺុត្តិ, កញ្ចច�់អ្ននសុ្ម័សាវរយ៍ីុ

ចំនំនួ១៧០ ប្រ�អ្ន�់ មែ�លរួម៌ម៌ាន ១) ប្រ�តឹ្តិិ��ប្រត្តិ��ត្តិម៌៌ាន

មែណ្ឌនាអំំ្ន�សី្ម័�ុភាា�, ២) មែជល, ៣) ស្ម័ា�ូុលាងព្រៃ�, 

៤) ម៌ាាស្ម័់, ៥) ន,ំ ៦) យោស្ម័ៀវយោភាៅមែណ្ឌនាំប្រ�ូ�យោប្រងៀន 

�ាក់�ងនឹងប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័ិកមុុ៌ជាប្រ�ជាធ��យោត្តិយុ� 

(��ីនាំ១៩៧៥-១៩៧៩), ៧) ឧ�ករណ៍្ឌស្ម័យោន្ទ្រងាោ�

�ឋាម៌, ៨) យោស្ម័វាកម័៌��ន�ត្តិ�ស្ម័ុ�ភាា�យោនៅត្តិាម៌ម៌នររី 

យោ���ឯកជនកនុងស្ម័ហ្វិ�ម៌នយ៍ោ�ោយុឥត្តិ��ត្តិព្រៃថល, ន�ង ៩)  
ស្ម័ម៌ាារជំនយួុ�ល់ជន��ការស្ម័ប្រម៌ា�់មែចំកជូនអ្ននករស្ម័ ់
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រានម៌ានជវី�ត្តិ�រី��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ប្រ�ម៌�ាងំប្របាក់ឧ�ត្តិាម៌ា

ស្ម័ប្រម៌ា�់ការយោធិើ�ំយោណ្ឌើរជូន�ល់អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិកិមុុ៌ជា

ចំំននួ ៣២នាក់ កនុងយោ�ត្តិសិ្ម័ាិយុយោរៀង។ 

អូកសាេក័្រគាចិ តកីមុ�ជ្ឈ�លេខតសីាើ�យលេរៀង ក�ពុ�ងលេរៀ�ច�ក្រ�អ�់
អនុ�សា��វិរ� យ៍យកលេ�ៅខែចកជ្ឈ�នុខែចកជ្ឈ�នុអូករសា់រ�នុម�នុជ្ឈ�វិិត 
ពុ� រ��ខែខេរក្រកហមលេនុៅត�មម���ឋ�នុខែ��ខឺនួុក�ពុ�ងរសាល់េនុៅ។ 
(អូកសាេក័្រគាចិ តកីមុ�ជ្ឈ� លេខតសីាើ�យលេរៀង/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

 យោនៅចំុង�ញ្ចច�់កម័៌វ�ធីប្រ�ជុំ យោស្ម័ោម៌ �ុុនថន ប្រកុម៌ 

ការងាររ�ស្ម័ម់៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជាស្ម័មែមិ៌ងការ

អ្នរ�ុណ្ឌ�លប់្រកមុ៌អ្ននកស្ម័័�ប្រ�ចំ�ត្តិកិមុុ៌ជា យោ�ត្តិសិ្ម័ាិយុយោរៀង 

មែ�លបាន��ត្តិ�បំ្រ�ឹងមែប្រ�ងជួយុ�ល់ចំាស្ម័់�ំុយោនៅត្តិាម៌

មូ៌ល�ឋានមែ�ល�លនួកំ�ុងរស្ម័់យោនៅ។
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

 «ការ�យុាល�យុ��ត្តិម៌៌ានស្ម័ាធារណ្ឌៈ» រ�ស្ម័់ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារ 

កមុុ៌ជាបានយោ�ើក�យោប្រម៌ើជនូ ន�ស្ម័ស�ត្តិ អ្ននកស្រីស្ម័ាវប្រជាវ �ុ�ាល�ករាជការ  
ន�ងអ្នងាការយោប្រកៅរ�ឋាភា�បាល ន�ង�ុ�ាល�ាំងឡាាយុមែ�លម៌ាន 

ចំំណ្ឌា�់អ្នារម័៌ណ៍្ឌ�ីការវ�វ�ឍនរ៍�ស្ម័់អ្នងាជំនុជំប្រម៌�វ�ស្ម័ាម៌ញ្ចាកនុង 
ត្តិលុាការកមុុ៌ជា ឬស្ម័ាលាកីិមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។

 ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជាជាកមែនលងប្រ�មូ៌លផ្សាិុ ំន�ងចំងប្រកងឯកស្ម័ារ
 

អំ្ន�រី��កមុុ៌ជាប្រ�ជាធ��យោត្តិយុ�បានយោប្រចំើន�ំផុ្សាត្តិ។ ឯកស្ម័ារយោនៅ 
ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជាម៌ានប្របាបំ្រ�យោភា�។ ប្រ�យោភា�ឯកស្ម័ារ�ីមួ៌យុ 
�ឺឯកស្ម័ារជាប្រក�ាស្ម័ស្ម័នលកឹមែ�លម៌ានចំំននួជ�ត្តិមួ៌យុលាន�ំ��រ។  

ប្រ�យោភា�ឯកស្ម័ារ�ី�រី �ឺជា��ស្ម័ម៌ាាស្ម័នម៍ែ�ល�ុ�ាល�កម៌ជឈម៌ណ្ឌឌល 

ឯកស្ម័ារកមុុ៌ជាចំុ�យោ�ៅយោធិើស្ម័ម៌ាាស្ម័នជ៍ាមួ៌យុជនរងយោប្រ�ោ� ន�ងអ្នត្តិតី្តិ 
កម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ ប្រ�យោភា�ឯកស្ម័ារ�ី�ី�ឺជារូ�ថត្តិ�ាក់�ង 

យោ�ៅនងឹស្ម័ម៌�យុមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ ប្រ�យោភា�ឯកស្ម័ារ�ី�ួន�ឺជាឯកស្ម័ារ 

�ាក់�ងយោ�ៅនងឹការយោធិើមែផ្សាន�ីរយោណិ្ឌៅស្ម័ាកស្ម័� ន�ង�ីត្តិាំងស្ម័ម៌លា�់ 

រ�ស្ម័់មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ន�ងឯកស្ម័ារ�ីប្របាំ�ឺជាមែ�សភាា�យុនឯិកស្ម័ារ

មែ�លបានផ្សាល�ត្តិយោឡាើងកនុងរ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ន�ងស្ម័ម៌�យុយោប្រកោយុម៌ក

យោ�ៀត្តិ។

 ត្តិាម៌រយុៈការ�យុាល�យុ��ត្តិម៌៌ានស្ម័ាធារណ្ឌៈ ស្ម័ាធារណ្ឌជនអ្នាចំនងឹ 

ស្រីស្ម័ាវប្រជាវឯកស្ម័ារ�ាងំយោន�បាន។ ឯកស្ម័ារ�ល�យោ�ៀត្តិរួម៌ម៌ាន៖ ប្រ�វត្តិិ�រូ� 

កម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ចំយោម៌លើយុស្ម័ារភាា�កំណ្ឌត្តិយ់ោហ្វិត្តិរុ�ស្ម័់�កស 

�ូរយោល�យោ�លើយុ�លង��ត្តិម៌៌ានមែ�លបានម៌ក�កីារស្ម័ម៌ាាស្ម័នជ៍ាមួ៌យុអ្នត្តិតី្តិ 

កម័៌ាភា�បាលមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ន�ង��ន នន�យុ�នាន�យោ�រស្ម័�ងុា��រីយោណិ្ឌៅស្ម័ាក 

ស្ម័� �ីត្តិាំង�ុក ន�ង�ូជនយីុ�ឋានប្រ�ល�យុ�ូជស្ម័ាស្ម័ន។៍

 ការ�យុាល�យុ��ត្តិម៌៌ានស្ម័ាធារណ្ឌៈម៌ាន�ីត្តិាំងយោនៅអ្ន�ារយោល�៦៦ 

ម៌ហ្វិាវ�ថីប្រ��ស្ម័ីហ្វិនុ ស្ម័ងាាត្តិ់�យោនលបាស្ម័ាក់ �ណ្ឌឌចំំការម៌ន 

រាជធានភីានំយោ��។ ការ�យុាល�យុរ�ស្ម័់យោយុើងយោ�ើកជូនស្ម័ាធារណ្ឌ 

ជនចំា�់�ីព្រៃថៃចំនរ�ល់ព្រៃថៃស្ម័ុប្រក យោ�លប្រ�ឹក�ីយោម៌ាោង ៨៖០០ 

�ល់យោម៌ាោង ១២៖០០ ន�ងយោ�លរយោស្ម័ៀល�ីយោម៌ាោង ២៖០០ �ល ់

យោម៌ាោង ៥៖០០។ ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើអ្នស្ម័យ់ោលោកអ្ននកម៌ានចំម៌ៃល ់ឬចំង់យោរៀ�ចំំ 

ប្រ�ឹត្តិិ�ការណ៍្ឌជាប្រកុម៌ណ្ឌាមួ៌យុ ស្ម័ូម៌�ាក់�ង�ុ�ាល�ករ�ស្ម័់យោយុើង 

ស្ម័ុាង ចំ�នាិ អ្ននកស្ម័ប្រម៌�ស្ម័ប្រម៌ួល ត្តិាម៌រយុៈ�ូរស្ម័�រយោល�៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អីុ្នមែម៌ាល ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

ស្ម័ូម៌អ្នរ�ុណ្ឌ!

ការ�ិល័យុ

ព័តម៌ាៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

សាលប្រកម្ំណំុយោរឿង០០២/០២
ដកស្រុ្ង់យោច្ច�ពតីឯកសារសដលបាៃ�្សពវែ�ាយុជា 
សាធារណៈរ�្់សាលាក្តីស� មរប្រកហម

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ មេមតិ្តា

៧១១. ការប្រ�ប្រ�តឹ្តិជិាមូ៌ល�ឋានព្រៃនការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�

មែ�លប្រត្តិូវបានយោចំោ�ប្រ�កាន ់ស្ម័ំយោ�ៅ�ល់ការប្រ�ប្រ�ឹត្តិិ

ជាយោប្រចំើន�ចូំបានកំណ្ឌត្តិ់យោនៅកនុង�ីត្តិាំងឧប្រក��ឋកម័៌នានា

មែ�លបាន��ភាាកសាយោនៅកនុងស្ម័ាលប្រកម៌យោន��ាក់��ននិងឹ

ការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�។ កនុងករណី្ឌមែ�លការប្រ�ប្រ�តឹ្តិមិែ��

យោនោ�ស្ម័យំោ�ៅយោ�ៅ�លក់ារប្រ�ហ្វិារជវី�ត្តិ ការស្ម័ម៌លា�់ ការ

�ាក់កនុងម៌នររី�ុំ�ាំង ឬជយោម៌លៀស្ម័ប្រ�ជាជនយោ�ោយុ�ងាំ

យោនោ� អ្នងាជនំុជំប្រម៌�នងឹ��ចំារណ្ឌាយោ�ៅយោលើន�យុម៌ន�យុព្រៃន

ការយោធិើម៌នសុ្ម័ស�ាត្តិ ការ�ាក់កនុងម៌នររី�ុំ�ាំង ការ

ន�រយោ�ស្ម័ ន�ងអំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិ ត្តិាម៌រយុៈ

ការប្រ�ប្រ�ឹត្តិមិែ�លប្រត្តិូវបានកំណ្ឌត្តិ់ថាជាការជយោម៌លៀស្ម័

យោ�ោយុ�ងាំមែ�លបានកំណ្ឌត្តិយ់ោនៅកនុងស្ម័ាលប្រកម៌យោន�។ 

៧១២. ការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�យោ�ោយុមូ៌លយោហ្វិត្តិនុយោយុោបាយុ 

�ជូស្ម័ាស្ម័ន ៍ន�ងស្ម័ាស្ម័នា ប្រតូ្តិវបានចំាត្តិ�ុ់កថាជាមែផ្សានកមួ៌យុ 

ព្រៃនឧប្រក��ឋ កម័៌ ប្រ��ាងំម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� យោនៅយោប្រកោម៌ចំីា�់�ំយោនៀម៌ 

�ម៌លា�់អ្ននរិជាត្តិ�នា�នាំ១៩៧៥។ យោនៅកនុងស្ម័ំណំុ្ឌយោរឿង 

០០១ ការយុលយ់ោ�ើ�រ�ស្ម័អ់្នងាជនំុជំប្រម៌�ស្ម័ាលា��ូំង

យោន�ប្រត្តិវូបាន�ាបំ្រ�យោ�ោយុអ្នងាជនំុជំប្រម៌�ត្តិលុាការកំ�លូ 

យោហ្វិើយុរហ្វិតូ្តិម៌ក�ល់យោ�លយោន�ម៌�នម៌ានភាា�ីណ្ឌាមួ៌យុ

ជំ�ាស្ម័់យោ�ៅយោលើការយុល់យោ�ើ��ាក់��ននិ�ងស្ម័ំអ្នាង

ចំីា�់យោនោ�យោ�។ ចំយំោ�ោ�ភាា�ប្រ�យោម៌ើលយោ�ើ�ជាមុ៌នថាជា

��យោល័ើស្ម័ ន�ងភាា�អ្នាចំ�ងឹថាម៌ានចំីា�់មែចំងថាការ

យោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន� �ឺជាឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាងំនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� 

អ្នងាជំនុជំប្រម៌���ចំារណ្ឌាយោ�ៅយោលើប្រក��ណ្ឌឌព្រៃនចំីា�់

�ំយោនៀម៌�ម៌លា�់អ្ននរិជាត្តិ� ភាា�ធៃនធ់ៃរព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌ ន�ងត្តិ ួ

នា�ីរ�ស្ម័ជ់នជា�់យោចំោ�កនងុនាម៌ជាស្ម័ម៌ាជ�កព្រៃនអ្នាជាំធរ

ប្រ��់ប្រ�ងប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា។ �នរា�់�បីានថលងឹព្រៃថលងយោលើក

ត្តិាិ�ាំងយោន�យោ�ោយុម៌�នលយោមូ៌ៀង អ្នងាជនំុជំប្រម៌�ស្ម័នន��ឋាន

ថា ជនជា�់យោចំោ�អ្នាចំប្រ�យោម៌ើលយោ�ើ� ន�ង�ងឹជា�ូយោ�ៅ

ថា ការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�អ្នាចំប្រត្តិូវបានផ្សានីរាយោ�ោស្ម័ជា

ឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាំងនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�ប្រត្តិមឹ៌�នាំ១៩៧៥។

៧១៣. ការមេធើើទ្ធកុ ខបុកុមេមែញត្រតូិវ�និកំណ្ឌត់ិនិិយុមន័ិយុ

ដូ្ឋចខាងមេត្រកាម៖

 (១) អំ្នយោ�ើស្ម័កម័៌ឬអ្នស្ម័កម័៌មែ�ល[…] ��ត្តិជា

យោរើស្ម័យោអ្នើង យោហ្វិើយុ�កហ្វិតូ្តិឬរយំោលោភាយោ�ៅយោលើស្ម័��ិ�ជា

មូ៌ល�ឋានមែ�លម៌ានមែចំងកនុងស្ម័នន�ស្ម័ញ្ញាាអ្ននរិជាត្តិ� ឬ

ចំីា�់�ំយោនៀម៌�ម៌លា�់អ្ននរិជាត្តិ�(ធាត្តិផុ្សាសសំ្ម័ត្តិ�ានមុ៌�ត្តិ) 

ន�ង

 (២) ការប្រ�ប្រ�តឹ្តិអំិ្នយោ�ើយោ�ោយុស្ម័កម័៌ឬយោ�ោយុអ្នកម័៌ 

យោ�ោយុយោចំត្តិនាយោរើស្ម័យោអ្នើង យោ�ោយុមូ៌លយោហ្វិត្តិនុយោយុោបាយុ 

�ូជស្ម័ាស្ម័នឬ៍ស្ម័ាស្ម័នា (ធាត្តិផុ្សាសំអ្នត្តិយិោនោម៌�ត្តិ�)។

 អ្នងាជំនុជំប្រម៌�ត្តិុលាការកំ�ូលក៏បាន�ាំប្រ�ន�យុម៌ 

ន�យុយោន� ចំំមែណ្ឌកឯភាា�ីនានាយោនៅកនុងស្ម័ំណំុ្ឌយោរឿងយោន�

ម៌�នបានជំ�ាស្ម័់យោ�ៅនងឹន�យុម៌ន�យុយោន� យោនោ�យោឡាើយុ។

៧១៤. �ាក់��នធិាត្តិផុ្សាសសំ្ម័ត្តិ�ានមុ៌�ត្តិព្រៃនការយោរើស្ម័យោអ្នើង អ្នងា

ជំនុជំប្រម៌�យុល់យោ�ើ�ថា « ការយោរើស្ម័យោអ្នើងជាក់មែស្ម័ងី»  

យោកើត្តិម៌ានយោឡាើងយោនៅយោ�លមែ�លជនរងយោប្រ�ោ�ប្រត្តិូវបាន 

កំណ្ឌត្តិជ់ាយោ�ោលយោ�ៅ យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិ�កួយោ� �ឺជាស្ម័ម៌ាជ�ក 

យោនៅកនុងប្រកមុ៌ណ្ឌាមួ៌យុមែ�លចំារបីានកំណ្ឌត្តិយ់ោ�ោយុមែផ្សាកូ 
លេ�ើម��លេហត�ជ្ឈ�ក់��ក់នុ�នុ� ��ចជ្ឈ� ម��លេហត�នុលេយោ�យ  

�ជូស្ម័ាស្ម័ន ៍ឬស្ម័ាស្ម័នា។ ជាក់មែស្ម័ងីជនរងយោប្រ�ោ�ប្រត្តិវូមែត្តិ 

(តពតីយោល�មៃុ)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 43



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ស្ម័ា�ត្តិកនុងប្រកមុ៌នយោយុោបាយុ �ជូស្ម័ាស្ម័ន ៍ឬ ស្ម័ាស្ម័នាណ្ឌា 
មួ៌យុជាក់លាក់ យោហ្វិើយុប្រកុម៌ម៌នសុ្ម័សយោនោ�ប្រតូ្តិវមែត្តិរងផ្សាល�ា� 

�ាលម់ែ�ល�ណី្ឌាលម៌ក�ីការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�។ ប្រកុម៌

យោ�ោលយោ�ៅព្រៃនការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�ប្រត្តិវូមែត្តិមែស្ម័ងីយោចំ�ឲ្យ� 

យោ�ើ�ចំីាស្ម័ ់យោ�ោ��ីជាយុាាងណ្ឌាចំារ ី�ឺជាអ្ននកកំណ្ឌត្តិប់្រកុម៌ 

យោ�ោលយោ�ៅ។ អ្នងាជំនុជំប្រម៌�ត្តិលុាការកំ�ូលបាន�ាំប្រ�

ចំយំោ�ោ�ន�យុម៌ន�យុយោន� យោហ្វិើយុម៌�នម៌ានភាា�ីណ្ឌាមួ៌យុយោនៅ 

កូ�ងលេរឿងកា� លេនុះ ជ្ឈ���ស់ាលេ�ៅនុឹងនុិយមនុយ័លេនុះលេនុោះលេឡុើ យ។ 

៧១៥. នាយោ�លយោន� អ្នងាជំនុជំប្រម៌�ងាកម៌ក��ភាាកសា

�ាក់�ងនងឹធាត្តិផុ្សាសអំ្នត្តិយិោនោម៌�ត្តិ�មែ�លជាធាត្តិផុ្សាសតំ្តិប្រម៌វូ 

ចំាបំាចំ។់ ឧប្រក��ឋកម័៌ព្រៃនការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�ត្តិប្រម៌វូឲ្យ�ជន 

ជា�់យោចំោ�ម៌ានយោចំត្តិនាជាក់លាក់យោនៅកនុងការយោរើស្ម័យោអ្នើង

មែផ្សាកូយោលើមូ៌លយោហ្វិត្តិនុយោយុោបាយុ �ជូស្ម័ាស្ម័ន ៍ឬស្ម័ាស្ម័នា។ 

�ូចំ���ណ៌្ឌនាលមូ៌�ត្តិ�ាងយោប្រកោម៌យោន� យោលើកមែលងមែត្តិ

ករណី្ឌ�ាក់��ននិ�ងការជយួុ ន�ងជរុំ� ន�ងការ��ួល�សុ្ម័ 

ប្រត្តិវូរ�ស្ម័ថ់នាក់យោលើ�ាុយោណ្ឌ ណោ� យោ�ើម៌ីកំីណ្ឌត្តិក់ារ��ួល�សុ្ម័ 

ក្រតូវិច�លេពុោះក�រយោធិើ��កមំ�កលេមូញលេនុៅកូ�ងឧក្រកិ�ឋកមេក្រ�ឆ្នាំ��ង 
ន�ងម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� វាម៌ានស្ម័ារស្ម័�ំានក់នងុការ�ងុា�ថា ជន 
ជា�់យោចំោ�ម៌ានយោចំត្តិនាជាក់លាក់។ ជា�ូយោ�ៅ យោ�ើយោ�ោ��� 

ជ្ឈ�លេចតនុ�ជ្ឈ�ក់��ក់ម៌�នុអ�ច��ញលេចញលេ�ោយផ្សាា��ព់ុ�

លកាណ្ឌៈព្រៃនការយោរើស្ម័យោអ្នើងជា�ូយោ�ៅព្រៃនការវាយុប្រ�ហ្វិារយោនោ� 

ក៏យោ�ោយុ �ាុមែនវិាអ្នាចំ�ា�យោចំ�ត្តិាម៌រយុៈ�រ����នុ 

ក្រ�សានិុលេ�ើ ក�រពុចិ�រណ្ឌ�លេ�ៅលេ�ើអងគលេហត�នៃនុលេរឿងកីី កាលៈ 

លេ�សាៈជ្ឈ��វិិញក�រក្រ�ក្រពុឹ ត�ី�លេ�េើសាខែ��អ�ចយកមក

��ចំារណ្ឌា រួម៌ម៌ានលកាណ្ឌៈជាប្រ���នពិ្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌មែ�ល 

បានប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោ�ៅយោលើប្រកមុ៌មួ៌យុន�ងចំរ�ត្តិលកាណ្ឌៈ�ូយោ�ៅព្រៃន 

ច�រ� ខែ��ក្រតូវិ�នុលេចោ�ក្រ�ក�នុ ់ខែ��ខែសាាងលេឡុើ ងត�មរយៈ 

អ្នាក�ីក�រ�យុារ�ស្ម័ច់ំារយីោនោ�។ យោ�ើម៌ី�ីងុា��យីោចំត្តិនា

កងក�ម�រក�ពុ�ងជ្ឈ�ក��លេនុៅវិ��ខែស្រីសាកូ�ងរ��
កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធ្នូិ�លេតយ� (១៩៧៥-៩៧)។ 
(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

44 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ព្រៃនការយោរើស្ម័យោអ្នើង អ្នាក�ីក�រ�យុារ�ស្ម័ច់ំារ ីយោនៅមុ៌នយោ�ល

ន�ងយោប្រកោយុយោ�លមែ�លអំ្នយោ�ើយោនោ�បានយោកើត្តិយោឡាើងភាលាម៌ៗ  

��ីីប្រត្តិូវបានយុកម៌ក��ចំារណ្ឌា យោ�ោយុស្ម័ារវាអ្នាចំ

�ងុា�ឲ្យ�យោ�ើ��សី្ម័ាានភាា�ផ្សាលូវចំ�ត្តិរិ�ស្ម័ច់ំារ ីយោនៅកនុង

អំ្នឡាងុយោ�លព្រៃនអ្នងាយោហ្វិត្តិមុែ�លបានយោកើត្តិយោឡាើង។ 

៧១៦. អំ្នយោ�ើជាក់លាក់មែ�លនាំឲ្យ�ម៌ានការយោធិើ�ុកា�ុក 

យោម៌ន� ប្រត្តិវូមែត្តិយោធិើការយោចំោ�ប្រ�កានឲ់្យ�បានចំីាស្ម័ល់ាស្ម័។់ 

អំ្នយោ�ើព្រៃនការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�អ្នាចំម៌ានរួម៌�ញ្ចចូល�ាំង

��យោល័ើស្ម័ជាក់លាក់�ព្រៃ�យោ�ៀត្តិព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាំង

នងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� (�ចូំជា ការយោធិើម៌នសុ្ម័ស�ាត្តិ  ការ 

ស្ម័ម៌លា�់រងាាល ការយោធិើឲ្យ�យោ�ៅជា�ាស្ម័ករ ការ�ាក់កនុង

ម៌នររី�ុំ�ាំង ន�ងការយោធិើ�ារុណ្ឌកម័៌) ក៏�ចូំជាអំ្នយោ�ើ

យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិមែ�លម៌ានកប្រម៌�ត្តិស្ម័ាាន�ម៌ៃនឬ់ភាា�ធៃនធ់ៃរ

យោស្ម័័ើ�នារួម៌�ញ្ចចូ ល�ាំងអំ្នយោ�ើនានាមែ�លម៌�នប្រត្តិូវបាន

ចំាត្តិ�ុ់កជាឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាងំនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�យោនោ�ផ្សាង

មែ�រ។ កនុងការស្ម័យោប្រម៌ចំថាយោត្តិើ លកា�ណ្ឌឌត្តិប្រម៌ូវយោន�ប្រត្តិូវ

បាន�ំយោ��យោហ្វិើយុឬយុាាងណ្ឌាយោនោ� អំ្នយោ�ើ�ាងំយោនោ�ម៌�ន

�ួរប្រត្តិវូបាន��ចំារណ្ឌាយោ�ោយុឯកឯងយោនោ�យោឡាើយុ យោ�ោល

�ឺវា��ីីប្រត្តិូវបាន��ន�ត្តិ���ចំារណ្ឌាយោនៅកនុង�រ���ប្រ�ម៌

ជាមួ៌យុនងឹផ្សាល�ា��ាល់នានាមែ�លបានយោកើត្តិយោឡាើង

យោ�ោយុអំ្នយោ�ើ�ាំងយោនោ�។ ជា�ឹក�ា�់ យោ�ោ��ីជាការយោធិើ 

�ុកា�ុកយោម៌ន� រួម៌ម៌ាន អំ្នយោ�ើមែ�លបានប្រ�ប្រ�ឹត្តិយិោឡាើងជា

�ន�ិនរា�់ �ាុមែនអំិ្នយោ�ើស្ម័កម័៌ឬអំ្នយោ�ើអ្នស្ម័កម័៌មែត្តិមួ៌យុមែ�ល

ម៌ានស្ម័ភាា�ធៃនធ់ៃរ ឬធៃនធ់ៃរ�លាំង ក៏អ្នាចំប្រ��់ប្រ�ានជ់ា 

ក�រយោធិើ�ុកា�ុកលេមូញផ្សាងខែ�រ ក្រ�សានិុយោ�ើអ�លេពុើលេនុោះ�ណ្ឌា�� 

ឲ្យ�ម�នុក�រ��ពុ�នុយា�ងធ្នូៃនុធ់្នូៃនុ�់�ស់ាិ�ធិ មនុ�សា�ជាមូ៌ល 

�ឋានមែ�លម៌ានមែចំងយោនៅកនុងស្ម័�និ�ស្ម័ញ្ញាា ឬចំីា�់�ំយោនៀម៌ 
�ម៌លា�់អ្ននរិជាត្តិ�។ 

៧១៧. យោម៌ធាវីការ�ារកីី យោ�ៀវ ស្ម័ំផ្សាន យោលើកយោឡាើងថា  

ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើ«ប្រកមុ៌យោ�ោលយោ�ៅ» ម៌�នប្រត្តិវូបានកំណ្ឌត្តិច់ំីាស្ម័ ់

លាស្ម័់យោ�យោនោ� ឧប្រក��ឋកម័៌ព្រៃនការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�ម៌�ន

ម៌ានអ្នត្តិា�ភាា�យោនោ�យោ�។ �ាក់��ន�ញ្ញាុយោន� យោម៌ធាវីការ 

�ារកីីបានយោលើកយោឡាើងថា �ីកា�ំយោណ្ឌោ�ស្រីស្ម័ាយុបាន

កំណ្ឌត្តិ់យុាាងចំីាស្ម័់នវូប្រកុម៌យោ�ោលយោ�ៅ�ីមែត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ�

រួម៌ាន៖ អ្នត្តិីត្តិអ្ននករ�ឋការព្រៃនរ��ស្ម័ាធារណ្ឌរ�ឋមែ�រ័ 

«ប្រ�ជាជនថ័»ី ន�ងប្រ�ជាជនមែ�រ័មែ�លបានប្រត្តិឡា�់ម៌ក�ី

�រយោ�ស្ម័។ យោម៌ធាវកីារ�ារកីីអ្ន�អ្នាងថា ការយោលើកយោឡាើង

យោនៅកនុង�កីា�យំោណ្ឌោ�ស្រីស្ម័ាយុមែ�លថា «�ា័ងំប្រ�យោភា�យោន�

កានម់ែត្តិម៌ានយោប្រចំើនយោឡាើងៗ» ម៌ានភាា�ស្រីស្ម័��ចំស្រីស្ម័��ល

�លាំង។ យោម៌ធាវីការ�ារកីីបានរ���នយ់ោ�ៀត្តិថា យោនៅកនុង

�ីកា�ំយោណ្ឌោ�ស្រីស្ម័ាយុកនុងយោ�ោលយោ�ៅប្រត្តិូវបានកំណ្ឌត្តិ់

ស្ម័យំោ�ៅយោលើ�ុ�ាល�ាងំឡាាយុណ្ឌាមែ�លម៌�នយុលស់្រីស្ម័�

នងឹម៌យោនោ�ម៌នវ៍�ជជារ�ស្ម័ ់�.ក.ក. មែ�ល�យោងាើត្តិបានជា 

លកា�ណ្ឌឌមួ៌យុមែ�លថា ជនរងយោប្រ�ោ�ព្រៃនការយោធិើ�ុកា�ុក 

យោម៌ន�ម៌�នមែម៌នស្ម័ា�ត្តិយោនៅកនុងស្ម័ម៌ាជ�កប្រកុម៌ណ្ឌាមួ៌យុ

ជាក់លាក់យោនោ�យោ� យោហ្វិើយុប្រកមុ៌យោនោ�ម៌�នប្រត្តិវូបានកំណ្ឌត្តិ់

យោ�ោយុអ្នាជធំររ�ស្ម័់ �.ក.ក. យោនោ�យោឡាើយុ។

៧១៨. អ្នងាជនំុជំប្រម៌�ត្តិលុាការកំ�លូបាន�ញ្ញាជក់ថា ការ

យោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�យោ�ោយុមូ៌លយោហ្វិត្តិនុយោយុោបាយុអ្នាចំប្រតូ្តិវ

ប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោឡាើងប្រ��ាងំនងឹប្រកុម៌ម៌នសុ្ម័ស មែ�លរួម៌�ាងំប្រកុម៌ 

មែ�លម៌�នមែម៌នជាស្ម័ម៌ាជ�កព្រៃនប្រកមុ៌នយោយុោបាយុណ្ឌាមួ៌យុ

ឬ ប្រកមុ៌មែ�លម៌�នប្រ�កាន�់ស្ម័សនៈនយោយុោបាយុផ្សាងមែ�រ។ 

ការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�យោ�ោយុមូ៌លយោហ្វិត្តិុនយោយុោបាយុ 

អ្នាចំស្ម័ំយោ�ៅយោ�ៅយោលើប្រកុម៌�ញ្ចចូលប្រកុម៌ម៌នសុ្ម័សយោផ្សាសងៗ 
រួម៌�ាងំអ្ននកមែ�លប្រតូ្តិវបានស្ម័នត័្តិថាជាអ្ននកប្រ��ាងំនយោយុោ- 

បាយុ ឬឧ�ស្ម័�ារារាងំ�លក់ារអ្ននវុត្តិកិម័៌វ�ធនីយោយុោបាយុ 

រ�សាច់�រ� ។ អ�ស្រីសាយ័លេហត�លេនុះ ក�រជ្ឈ���សាល់េគាោ�ក�រណ៍្ឌ

រ�សាល់េមធ្នូ�វិ� ក�រពុ�រកា� លេខៀវិ សា�ផ្សានុ លេ�ៅលេ�ើ ក�រក�ណ្ឌត់

ន�យុម៌ន�យក្រកមុមនុ�សា��� «ជ្ឈ�អូកក្រ�ឆ្នាំ��ងនុងឹមលេនុោគាមនុ៍

វ�ជជារ�ស្ម័�់កសកុមុ័៌យុនសី្ម័ីកមុុ៌ជាយោនោ�» ប្រត្តិូវបានអ្នងាជ្ឈ�នុ�� 

ជ្ឈក្រមះក្រច�នុលេចោ�។ ក�រលេ�ើ កលេឡុើ ងរ�សាល់េមធ្នូ�វិ� ក�រពុ�រ

កី ីយោ�ៀវ ស្ម័ផំ្សាន មែ�លថាប្រកុម៌យោ�ោលយោ�ៅមែ�លប្រតូ្តិវបានយោចំោ� 

ប្រ�កានថ់ា បានកំណ្ឌត្តិយ់ោ�ោយុចំារ ីយោនៅកនុង�កីា�យំោណ្ឌោ� 
ស្រីស្ម័ាយុ ប្រត្តិូវបានកប្រម៌�ត្តិមែត្តិអ្នត្តិីត្តិអ្ននករ�ឋការព្រៃនរ��

ស្ម័ាធារណ្ឌរ�ឋមែ�រ័ «ប្រ�ជាជនថ័»ី ន�ងប្រ�ជាជនមែ�រ័មែ�ល

បានប្រត្តិឡា�់ម៌ក��ីរយោ�ស្ម័យោនោ� នងឹប្រតូ្តិវយុកយោ�ៅវ�ភាា�ន�ង 

យោធិើការវាយុត្តិព្រៃម៌លយោនៅកនុងស្ម័ំអ្នាងចំីា�់ កនុងមែផ្សានកមែ�ល

�ាក់��នសិ្ម័ីី�ីការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�យោ�ោយុមូ៌លយោហ្វិត្តិុ

នយោយុោបាយុ។ 

៧១៩. យោម៌ធាវីការ�ារកីី ននួ ជា យោលើកយោឡាើងនវូការអ្ន� 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 45



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

អ្នាងមួ៌យុចំនំនួ�ាក់��ននិងឹការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�យោ�ោយុ

មូ៌លយោហ្វិត្តិសុ្ម័ាស្ម័នា។ �ីមួ៌យុ យោម៌ធាវកីារ�ារកីី បានយោលើក 

យោឡាើងថា យោនៅកនុងប្រក��ណ្ឌឌចំីា�់ស្ម័��ិ�ម៌នសុ្ម័សអ្ននរិជាត្តិ� 

យោស្ម័រភីាា� ស្ម័ាស្ម័នាន�ងយោស្ម័រភីាា�ស្ម័មែមី៌ងការយោ�ោរ�

ស្ម័ាស្ម័នាប្រត្តិូវបានមែ�ងមែចំក�ាចំ់�ី�នា។ ចំា�់�ី�នាំ 

១៩៧៥ �ល�់នា១ំ៩៧៩ យោស្ម័រភីាា�ស្ម័ាស្ម័នា ម៌�នប្រតូ្តិវបាន 

ហ្វិាម៌�ាត្តិយ់ោឡាើយុយុាាងណ្ឌាម៌�� ការអ្ននវុត្តិរិ�ស្ម័រ់�ឋ

ឬ ការ�ងុា��នរៈ��ួលយុកជាចំីា�់ (Opinio juris)  

ម៌�នបាន�ាបំ្រ�ថា ស្ម័��ិ�រ�ស្ម័�ុ់�ាលការមែស្ម័ងីការយោ�ោរ� 

ស្ម័ាស្ម័នា �ឺជាស្ម័��ិ��ាចំ់�ាត្តិយោនោ�យោឡាើយុ។ យោម៌ធាវ ី

ការ�ារកីី ននួ ជា ក៏បានយោលើកយោឡាើងផ្សាងមែ�រថា ��ធ�ុីណ្ឌ�

មែ��ស្ម័ាស្ម័នា អ្ន�ារជា�ីកមែនលងយោ�ោរ��ូជាឬការ�ាក់

ត្តិាងំន�ម៌�ត្តិរូិ�រ�ស្ម័ស់្ម័ាស្ម័នា �ឺជាមែផ្សានកមួ៌យុព្រៃនយោស្ម័រភីាា�

ព្រៃនការស្ម័មែមី៌ងការយោ�ោរ�ស្ម័ាស្ម័នាមួ៌យុចំំននួប្រត្តិូវបាន 

អ្ននវុត្តិយិោនៅកនងុចំីា�់អ្ននរិជាត្តិ� មែផ្សាកូយោលើមូ៌លយោហ្វិត្តិពុ្រៃន�ញុ្ញា 
ស្ម័ណី្ឌា�់ធនា�់ន�ងស្ម័និ�ស្ម័�ុស្ម័ាធារណ្ឌៈ យោហ្វិើយុថាការយោធិើ 

���ិបញ្ចាតីលិេនុៅកូ�ងរ��កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធ្នូ�ិលេតយ�ម�នុភា�� 

ស្ម័ម៌ស្រីស្ម័� យោប្រ�ោ�កមុុ៌ជាប្រ�ជាធ��យោត្តិយុ�កំ�ងុស្ម័ា�ត្តិយោនៅកនងុ

ស្ម័ាានភាា�អ្នាស្ម័នន ។ យោម៌ធាវកីារ�ារកីយីោលើកលេឡុើងថា លេហត� 

��លេចះូជ្ឈនុជ្ឈ��់លេចោ� នុនួុ ជ្ឈ� មិនុអ�ចក្រតូវិ�នុសានុូិ�ឋ�នុ 

យោ�ោស្ម័ចំយំោ�ោ�ការកំហ្វិ�ត្តិយោលើយោស្ម័រភីាា�ស្ម័ាស្ម័នាមែ�លអ្នាចំ 

ប្រត្តិវូបានអ្ននញុ្ញាាត្តិយោនោ�យោឡាើយុ។ ភាា�ីយោផ្សាសងយោ�ៀត្តិម៌�នបាន

�ាក់ស្ម័ារណ្ឌា�ាក់��ននិងឹ�ញ្ញាុយោន�យោនោ�យោ�។ 

៧២០. អ្នងាជនំុជំប្រម៌�យុលយ់ោ�ើ�ថា យោស្ម័រភីាា�កនុងការ

��ត្តិស្ម័ម៌ីជញ្ចាៈ ន�ងស្ម័ាស្ម័នា ប្រត្តិវូបាន��ួលស្ម័ាាលជ់ា

លកាណ្ឌៈអ្ននរិជាត្តិ� �ឺជាស្ម័��ិ�ជាមូ៌ល�ឋាន។ ស្ម័��ិ�យោន�ប្រត្តិវូ  

«រ��់�ញ្ចច�����ងលេសារ�ភា�ពុកូ�ងក�រក�នុ ់ឬលេគាោរពុសា�សានុ� 
 

ឬជំយោនឿណ្ឌាមួ៌យុ ត្តិាម៌ការយោប្រជើស្ម័យោរើស្ម័រ�ស្ម័់�លនួន�ង

យោស្ម័រភីាា�កនុងការស្ម័មែមី៌ងការយោ�ោរ�ស្ម័ាស្ម័នា ឬជំយោនឿ

រ�ស្ម័�់លនួយោ�ោយុម៌នាក់ឯងៗ ឬយោ�ោយុរួម៌ជាមួ៌យុអ្ននក�ព៏្រៃ�

ន�ងជាស្ម័ាធារណ្ឌៈ ឬជាឯកជន ត្តិាម៌ការយោ�ោរ��ូជា ការ 

ប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ត្តិាម៌ ការអ្ននវុត្តិ ិន�ងការ�ងុាត្តិ�់យោប្រងៀន។ អ្នងា 

ជំនុជំប្រម៌�យុលស់្រីស្ម័�ជាមួ៌យុយោម៌ធាវីការ�ារកីី ននួ ជា 

ខែ���� លេសារ�ភា�ពុសាខែមាងពុ�ក�រលេគាោរពុសា�សានុ� ឬ ជ្ឈ�លេនុឿ

រ�ស្ម័់�លនួអ្នាចំប្រត្តិូវបាន�ាក់កំហ្វិ�ត្តិមួ៌យុចំំននួ។ �ាុមែន ិ

ការកំហ្វិ�ត្តិ�ាំងយោនោ�ប្រត្តិូវមែត្តិកំណ្ឌត្តិយ់ោ�ោយុ�ញ្ចាត្តិិ�ចំីា�់  

នុិងម�នុសា�រសា�ខ�នុ�់�ក់�រក�រពុ�រសានុីសិា�ខ សាណ្ឌា��់ធ្នូ�ូ�់

ស្ម័ាធារណ្ឌៈ ស្ម័�ុភាា� ស្ម័លីធម៌៌ ឬស្ម័��ិ�ន�ងយោស្ម័រភីាា�ជា 

មូ៌ល�ឋានរ�ស្ម័់�ុ�ាលយោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ។

៧២១. អ្នងាជនំុជំប្រម៌�កត្តិស់្ម័ម៌ាាលថ់ា យោនៅកនុងអំ្នឡាងុយោ�ល
 

ព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌ប្រត្តិវូបានយោចំោ�ប្រ�កានរ់�ឋធម័៌នញុ្ច ាព្រៃនកមុុ៌ជា

ប្រ�ជាធ��យោត្តិយុ�បានមែចំងថា ប្រ�ជាជនកមុុ៌ជាប្រ��់រូ�

ម៌ានស្ម័��ិ�យោជឿជំយោនឿឬស្ម័ាស្ម័នាណ្ឌាក៏បាន យោហ្វិើយុក៏ម៌ាន

ស្ម័��ិ�ម៌�នម៌ានជំយោនឿអីិ្នឬក៏ម៌�នយោជឿស្ម័ាស្ម័នាណ្ឌាក៏បាន។ 

រ�ឋធម័៌នញុ្ច ាបានមែចំង�មែនាម៌យោ�ៀត្តិថា « ម៌�នអ្ននញុ្ញាាត្តិឲ្យ�

ម៌ានស្ម័ាស្ម័នាប្រ�ត្តិ�ក�រ�យុាមែ�ល�ំផ្សាល�ចំ�ំផ្សាលា�កមុុ៌ជា

ប្រ�ជាធ��យោត្តិយុ�ន�ងប្រ�ជាជនកមុុ៌ជា�ាចំ់�ាត្តិ»។ អ្នងា

ជំនុជំប្រម៌�នងឹយោធិើការវាយុត្តិព្រៃម៌លយោ�ៅយោលើការ�ាក់កំហ្វិ�ត្តិ

ណ្ឌាមួ៌យុយោលើយោស្ម័រភីាា�ស្ម័ាស្ម័នា ឬយោស្ម័រភីាា�កនុងការ 
ស្ម័មែមី៌ងការយោ�ោរ�ស្ម័ាស្ម័នាមែផ្សាកូយោលើអ្នងាយោហ្វិត្តិុ កនុង

ស្ម័ំណំុ្ឌយោរឿងយោន� ជាមួ៌យុនងឹការ��ចំារណ្ឌាយោ�ៅយោលើ�� 

�ីញ្ញាាត្តិិ��ាំងយោន�ន�ងចំីា�់អ្ននរិជាត្តិ� ចំយោនលោ��ី�នា ំ

១៩៧៥ �ល�់នា១ំ៩៧៩ យោ�ើម៌ីកំីណ្ឌត្តិថ់ាយោត្តិើការ�ាក់ 

កំហ្វិ�ត្តិ�ាងំយោន�ប្រត្តិវូបានចំីា�់អ្ននញុ្ច ាត្តិ ឬជាការរយំោលោភា

�ំ�ានយោលើស្ម័��ិ�ជាមូ៌ល�ឋានព្រៃនយោស្ម័រភីាា�ស្ម័ាស្ម័នា មែ�ល

ប្រត្តិវូបានចំាត្តិ�ុ់កថាជាការយោធិើ�ុកា�ុកយោម៌ន�យោ�ោយុមូ៌ល 

យោហ្វិត្តិសុ្ម័ាស្ម័នាមែ�រឬយោ�។ 

៩.១.៨. �ំមេពុើ�មនុិសំសធមម៌េ�សងៗមេទ្ធៀតិ

៧២២. �ាក់��នស្ម័ំណំុ្ឌយោរឿង ០០២/០២ �កីា�យំោណ្ឌោ� 

ស្រីស្ម័ាយុយោចំោ�ប្រ�កានជ់នជា�់យោចំោ��ឧីប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាងំ

នងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� ត្តិាម៌រយុៈអំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងៗ

យោ�ៀត្តិយោប្រកោម៌�ប្រម៌ង់ជាការ�ា��ាល�់លយ់ោស្ម័ចំកីីព្រៃថលថនូរ

រ�ស្ម័ម់៌នសុ្ម័សជាត្តិ� ន�ងអំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិ

យោប្រកោម៌�ប្រម៌ង់ជាការប្រ�ប្រ�តឹ្តិមិែ�លប្រត្តិវូបានកំណ្ឌត្តិថ់ាជា

កាយោរៀ�អ្នា�ាហ្វិ�៍��ាហ្វិយ៍ោ�ោយុ�ងាំ ការរយំោលោភាផ្សាលូវយោភា� 

ការជយោម៌លៀស្ម័យោ�ោយុ�ងាំន�ងការបាត្តិ�់លនួយោ�ោយុ�ងាំ។

៧២៣. «អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិ» ប្រត្តិូវបាន

��ួលស្ម័ាាល់ជាប្រ�យោភា���យោល័ើស្ម័ម៌�នជាក់លាក់យោនៅ 

កនុងប្រក��ណ្ឌឌឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាំងនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� ត្តិាម៌ 

46 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

ចំីា�់�ំយោនៀម៌�ម៌លា�់អ្ននរិជាត្តិ� ប្រត្តិឹម៌�នាំ១៩៧៥។ 

ពុ�ក់ពុន័ុ ធនុ ឹ ងភា�ពុអ�ចក្រ�យោម៌ើ�យោម៌ើ�លេឃ្លាើញជ្ឈ�ម�នុថា 

ជា��យោល័ើស្ម័ ន�ងភាា�អ្នាចំបាន�ងឹថាម៌ានចំីា�់មែចំង

អំ្ន�ី «អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិ» ថាជាឧប្រក��ឋ-

កម័៌ប្រ��ាំងនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� អ្នងាជំនុជំប្រម៌���ចំារណ្ឌា

យោ�ៅយោលើប្រក��ណ្ឌឌព្រៃនចំីា�់�ំយោនៀម៌�ម៌លា�់អ្ននរិជាត្តិ� 

ភាា�ធៃនធ់ៃរព្រៃន��ឧប្រក��ឋ ន�ងត្តិនួា�ីរ�ស្ម័ជ់នជា�់យោចំោ�

កនុងនាម៌ជាស្ម័ម៌ាជ�កព្រៃនអ្នាជាំធរប្រ��់ប្រ�ងប្រ�យោ�ស្ម័

កមុុ៌ជា។ �នរា�់�ីបានថលឹងមែថលងយោម៌ើលយោ�ៅយោលើកត្តិាិ

�ាំងយោនោ�យោ�ោយុស្ម័ត្តិ�ានមុ៌�ត្តិរួចំម៌ក អ្នងាជំនុជំប្រម៌�

ស្ម័នន��ឋានថា ជនជា�់យោចំោ�អ្នាចំយោម៌ើលយោ�ើ�ន�ង�ងឹ

ជា�ូយោ�ៅថា«អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» អ្នាចំប្រត្តិវូ

បានផ្សានិរាយោ�ោស្ម័ជាឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាំងនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� 

��ត្តិប្រត្តិមឹ៌�នាំ១៩៧៥។ 

៧២៤. «អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» �ំយោ��មុ៌�

ងារជាប្រ�យោភា���យោល័ើស្ម័យោនៅយោស្ម័ស្ម័ស្ម័ល់មែ�លប្រត្តិូវ

ផ្សាីនរាយោ�ោស្ម័ប្រ�ហ្វិ�័ណ្ឌឌចំំយោ�ោ�អំ្នយោ�ើ មែ�ល�ំយោ��

លកា�ណ្ឌឌត្តិប្រម៌ូវព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាំងនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� 

�ាុមែនមិ៌�ន�ំយោ��លកា�ណ្ឌឌព្រៃន��យោល័ើស្ម័ណ្ឌាមួ៌យុកនុង 
ចំយំោណ្ឌោម៌��យោល័ើស្ម័ជាក់លាក់យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌ 

ប្រ��ាំងនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�យោនោ�យោឡាើយុ។ ធាត្តិផុ្សាសំស្ម័ត្តិ�ា 

នមុ៌�ត្តិព្រៃន« អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» ជាឧប្រក��ឋ

កម័៌ប្រ��ាងំនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� ត្តិប្រម៌វូឲ្យ�ម៌ានអំ្នយោ�ើស្ម័កម័៌

ឬអ្នស្ម័កម័៌មែ�ល�ងាឲ្យ�ម៌ានការ�ឺចំា�់ផ្សាលូវចំ�ត្តិិឬ

ផ្សាលូវកាយុ រ�ួស្ម័ស្ម័នាម៌ ឬ�ណី្ឌាលឲ្យ��ា��ាលធ់ៃនធ់ៃរ�ល់

យោស្ម័ចំកីីព្រៃថលថនូររ�ស្ម័ម់៌នសុ្ម័ស។ ធាត្តិផុ្សាសំអ្នត្តិយិោនោម៌�ត្តិ�ព្រៃន« 

អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» ជាឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាំង

នងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�ត្តិប្រម៌ូវថា អំ្នយោ�ើស្ម័កម័៌ ឬអ្នស្ម័កម័៌ប្រត្តិូវ

បានប្រ�ប្រ�ឹត្តិយិោ�ោយុយោចំត្តិនា។ 

៧២៥. ការប្រ�ប្រ�ឹត្តិជិាមូ៌ល�ឋានជាក់លាក់ព្រៃន «អំ្នយោ�ើ

អ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិ» ម៌�នចំាបំាចំប់្រត្តិវូបានកំណ្ឌត្តិ់

ថា ជា��យោល័ើស្ម័ជាក់លាក់មែ�លប្រត្តិវូផ្សានី រាយោ�ោស្ម័យោប្រកោម៌

ចំីា�់អ្ននរិជាត្តិ�យោនោ�យោឡាើយុ។ យោ�ើម៌ីីកលាយុជា «អំ្នយោ�ើ

អ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» អំ្នយោ�ើស្ម័កម័៌ឬអ្នកម័៌ប្រត្តិូវ

ម៌ានលកាណ្ឌៈន�ងស្ម័ភាា�ធៃនធ់ៃរប្រ�ហ្វិាក់ប្រ�មែហ្វិលនងឹ

��យោល័ើស្ម័ជាក់លាក់យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ ព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាងំ

នងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�មែ�លចំីា�់បានមែចំង។ ចំំណុ្ឌចំយោន�

ត្តិប្រម៌វូឲ្យ�ម៌ានការវ�ភាា�យោ�ៅត្តិាម៌ករណី្ឌជាក់មែស្ម័ងីនមួី៌យុៗ 

អំ្ន�ផី្សាល�ា��ាលព់្រៃនការប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោ�ៅយោលើជនរងយោប្រ�ោ� ន�ង

ថាយោត្តិើការប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោន�អ្នាចំប្រ�ហ្វិាក់ប្រ�មែហ្វិល�នានងឹ�� 

យោល័ើស្ម័ជាក់លាក់យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាំងនងឹ

ម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�មែ�លចំីា�់បានមែចំងមែ�រឬយុាាងណ្ឌា។ ការ 

វាយុត្តិព្រៃម៌លមែ��យោន�អ្នាចំ��ចំារណ្ឌាយោ�ៅយោលើលកាណ្ឌៈព្រៃន

អំ្នយោ�ើស្ម័កម័៌ឬអ្នកម័៌យោនោ�ក៏យោ�ោយុ។ 

៧២៦. អ្នងាជំនុជំប្រម៌�កត្តិ់ស្ម័ម៌ាាល់ថា អ្នងាជំនុជំប្រម៌�

ត្តិលុាការកំ�លូបានស្ម័នន��ឋានថា ការវាយុត្តិព្រៃម៌លថា យោត្តិើការ 

ប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោនោ�រយំោលោភា�ំ�ានយោ�ៅយោលើ «ស្ម័��ិ�ជាស្ម័ារវ�ន ិរ�ស្ម័់

ម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� �ចូំបាន�ញ្ញាជក់យោនៅកនងុល���ត្តិត្តិ�ុករណ៍្ឌចំីា�់ 
អ្ននរិជាត្តិ�យោនោ�» ឬយុាាងណ្ឌា �ឺជាវ�ធមួី៌យុព្រៃនការ�ងុា�  

«�កំខណ្ឌឌក្រតូវិនៃនុអនុ�ត��ក��ភា�ពុផ្សាឺ�វិក�រជ្ឈ�អនុរីជ្ឈ�ត»ិ។ 

ត្តិាម៌ការយុលយ់ោ�ើ�រ�ស្ម័់អ្នងាជំនុជំប្រម៌�ត្តិលុាការកំ�លូ 

ចំណុំ្ឌចំយោន�ជួយុ�លក់ារវាយុត្តិព្រៃម៌ល�ាងំយោ�ៅយោលើលកា�ណ្ឌឌ 

ព្រៃនភាា�អ្នាចំប្រ�យោម៌ើលយោ�ើ� ន�ងថាយោត្តិើការក្រ�ក្រពុតឹលីេនុោះ 

ឈឺ�នុ��ក់ក្រមិតធ្នូៃនុធ់្នូៃរនៃនុ��លេ�េើសាលេផ្សា�ងលេ�ៀតនៃនុឧក្រកិ�ឋកមេ

ប្រ��ាងំនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�មែ�រឬយុាាងណ្ឌា។

៧២៧. អ្នងាជនំុជំប្រម៌�កត្តិស់្ម័ម៌ាាលយ់ោ�ើ�ថា �កីា�យំោណ្ឌោ� 

ស្រីស្ម័ាយុកំណ្ឌត្តិថ់ាករណី្ឌព្រៃនការរយំោលោភាផ្សាលូវយោភា�ការ�ា� 
ពុ��ល់េសាចកា�នៃ��ឺូ�ររ�សាម់នុ�សា� ក�រលេរៀ�អ�ពុ�ហ�៍�ពុ�ហ ៍

យោ�ោយុ�ងាំ ការជយោម៌លៀស្ម័យោ�ោយុ�ងាំ ន�ងការបាត្តិ�់លនួយោ�ោយុ 
�ងាំ �ឺជាការប្រ�ប្រ�តឹ្តិជិាមូ៌ល�ឋានព្រៃន« អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌

យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» មែ�លប្រត្តិវូបានយោចំោ�ប្រ�កានយ់ោនៅកនុងស្ម័ណំុំ្ឌ 
យោរឿង០០២/០២។ ប្រ�យោភា�ព្រៃនការប្រ�ប្រ�ឹត្តិ�ិាំងយោន�ម៌�ន 

ក្រតូវិ�នុក�ណ្ឌត�់� ជ្ឈ���យោល័ើសាលេ�ោយខែឡុកនៃនុឧក្រកិ�ឋកមេ

ប្រ��ាងំនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�យោនោ�យោ� ��ត្តិប្រត្តិមឹ៌�នា១ំ៩៧៥ 

យោហ្វិើយុយោនៅកនុងស្ម័ណំុំ្ឌយោរឿងយោន� ការប្រ�ប្រ�តឹ្តិ�ិាងំយោន�ក៏ម៌�ន

ប្រត្តិវូបានយោចំោ�ប្រ�កានថ់ាជា��យោល័ើស្ម័�ាចំយ់ោ�ោយុមែឡាក

យោនោ�មែ�រ។ យោហ្វិត្តិ�ុយូោចំន� អ្នងាជនំុជំប្រម៌�ប្រត្តិវូវាយុត្តិព្រៃម៌លយោលើ

ការប្រ�ប្រ�ឹត្តិ�ិាំងយោន�ជាមួ៌យុនងឹន�យុម៌ន�យុព្រៃន «អំ្នយោ�ើ

អ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ»។ យោនៅកនុងការវាយុត្តិព្រៃម៌លមែ�� 
យោន� ភាារក�ចំចរ�ស្ម័អ់្នងាជនំុជំប្រម៌�ប្រត្តិវូបានជួយុស្ម័ប្រម៌លួ
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កច្បាប់

យោ�ោយុការកំណ្ឌត្តិអំ់្ន�ីធាត្តិផុ្សាសសំ្ម័�ំាន់ៗ  ព្រៃនការប្រ�ប្រ�តឹ្តិិ

�ាំងយោន�យោនៅកនុងករណី្ឌចំាំបាចំ់ យោ�ើម៌ីីធានា�ល់

ការវ�ភាា�ស្ម័ម៌ស្រីស្ម័�។ 

៩.១.៨.១. ការរមំេ�ភ�ា�វមេភទ្ធ

៧២៨. ជា�ញុ្ញា�ឋាម៌ យោម៌ធាវីការ�ារកីី យោ�ៀវ ស្ម័ំផ្សាន 

យោលើកយោឡាើងថា យោនៅកនុងអំ្នឡាងុយោ�ល�ាក់��នកិាររយំោលោភា

ផ្សាលូវយោភា�ម៌�នស្ម័ា�ត្តិកនុងប្រ�យោភា�ព្រៃន « អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌

យោផ្សាសងៗយោ�ៀត្តិ» យោនោ�យោ�។ ភាា�ីយោផ្សាសងយោ�ៀត្តិម៌�នបាន�ាក់

ស្ម័ារណ្ឌា�ាក់��ននិងឹចំំណុ្ឌចំយោន�យោ�។ អ្នងាជំនុជំប្រម៌�

យុល់យោ�ើ�ថាអំ្នណ្ឌ�អំ្នណ្ឌាងយោនោ�ម៌ានការយុល់

ក្រចឡាំចំំយោ�ោ�លកាណ្ឌៈព្រៃន��យោល័ើស្ម័។ អ្នងាជំនុជំប្រម៌�

ស្ម័ងាត្តិធ់ៃនថ់ា �ុមំ៌ាន�ញ្ចជកំីហ្វិ�ត្តិអំ្ន�បី្រ�យោភា�ជាក់លាក់ព្រៃន

ការប្រ�ប្រ�តឹ្តិជិាមូ៌ល�ឋានមែ�លស្ម័ា�ត្តិកនុងប្រ�យោភា�ព្រៃន «អំ្នយោ�ើ

អ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» យោនោ�យោឡាើយុ។ ផ្សារុយុយោ�ៅវ�� 

��យោល័ើស្ម័យោន�ស្ម័ំយោ�ៅ�ល់ការប្រ�ប្រ�ឹត្តិជិាយោប្រចំើនមែ�ល

ម៌�នមែម៌នជា��យោល័ើស្ម័ជាក់លាក់យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិព្រៃនឧប្រក��ឋ

កម័៌ប្រ��ាំងនឹងម៌នុស្ម័សជាត្តិ�មែ�លចំីា�់បានមែចំង 

�រា�ណ្ឌាធាត្តិុផ្សាសំ�ូយោ�ៅស្ម័ប្រម៌ា�់ឧប្រក��ឋនងឹប្រ��ាំង

ម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�ប្រត្តិូវបាន�ំយោ�� យោហ្វិើយុការប្រ�ប្រ�ឹត្តិយិោនោ�

ម៌ានកប្រម៌�ត្តិធៃនធ់ៃរយោស្ម័័ើនងឹ��យោល័ើស្ម័យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិព្រៃន

ឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាងំនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�។ វាជា��យោល័ើស្ម័ព្រៃន  

«អំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសងយោ�ៀត្តិ» មែ�លត្តិប្រម៌ូវឲ្យ�ម៌ាន 

យោនៅកនុងចំីា�់�ំយោនៀម៌�ម៌លា�់អ្ននរិជាត្តិ� យោនៅកនុងអំ្នឡាងុ

យោ�ល�ាក់��ន ិ មែ�លយោន�ជាការវាយុត្តិព្រៃម៌លមែ�លអ្នងា

ជំនុជំប្រម៌�បានយោធិើ�ាងយោលើ។ ម៌�នម៌ានលកា�ណ្ឌឌត្តិប្រម៌ូវ

មែ�លថា ការរយំោលោភាផ្សាលូវយោភា� �ឺជាប្រ�យោភា�ជាក់លាក់

ព្រៃនការប្រ�ប្រ�តឹ្តិជិាមូ៌ល�ឋានមែ�លប្រត្តិវូបាន��ួលស្ម័ាាល់

យុាាង�ូលំ�ូលាយុថា ស្ម័ា�ត្តិកនុង��ឧប្រក��ឋប្រ�យោភា�យោន� 

ប្រត្តិមឹ៌�នា១ំ៩៧៥ យោនោ�យោ�។ យោហ្វិត្តិយុោន�អ្នងាជនំុជំប្រម៌�ប្រចំាន 

យោចំោលយោស្ម័ចំកីីស្ម័នន��ឋានយោន�។ 

៧២៩. �ាក់��ននិងឹស្ម័ណំុំ្ឌយោរឿង ០០២/០២ �កីា�យំោណ្ឌោ� 

ស្រីស្ម័ាយុយោចំោ�ប្រ�កានជ់នជា�់យោចំោ��ឧីប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាងំ 

នងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ�ត្តិាម៌រយុៈអំ្នយោ�ើអ្នម៌នសុ្ម័សធម៌៌យោផ្សាសង 

យោ�ៀត្តិ យោប្រកោម៌�ប្រម៌ង់ជាការប្រ�ប្រ�តឹ្តិមិែ�លប្រត្តិវូបានកំណ្ឌត្តិ ់

ថាជាការរយំោលោភាយោភា� យោនៅកនងុ�រ���ព្រៃនការយោរៀ�អ្នា�ាហ្វិ ៍
���ាហ្វិយ៍ោ�ោយុ�ងាំ។ ជា��យោស្ម័ស្ម័ �កីាយោន�យោចំោ�ប្រ�កានថ់ា 

«យោ�ោយុត្តិប្រម៌ូវឲ្យ�រួម៌�យំោណ្ឌកយោប្រកោយុការយោរៀ�អ្នា�ាហ្វិ៍

កងនុ�រ� ក�ពុ�ងយោលើកភាឺ� ខែស្រីសាលេនុៅកូ�ងរ��
កមុ�ជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធ្នូិ �លេតយ� (១៩៧៥-៩៧)។ 
(�ណ្ឌ ណសា�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសា�រកមុ�ជ្ឈ�)

(តយោ�យោល�យោប្រកាយុ)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

 កាល�ីប្រ�ឹកព្រៃថៃ�ី១១ មែ�ធនូ �នាំ២០២១ ស្ម័�ស្ម័សា 
នសុ្ម័�ស្ម័សចំនំនួ៩នាក់ យោលោកប្រ�នូ�ងអ្ននកប្រ�ចូំនំនួ៧នាក់ 

ព្រៃនវ���ាល�យុយោនត្តិយុាង់ ន�ងវ���ាល�យុស្ម័យោមិ៌ចំឳ ប្រ�ម៌ 

�ាងំម៌ន្ទ្រនិចីំំននួ៣នាក់ ព្រៃនម៌នររីអ្ន�់រ ំយុុវជន ន�ងកីឡាា

យោ�ត្តិិបាត្តិ់�ំ�ង ន�ងប្រ��ស្ម័ងឃចំំននួ២អ្នងា បានយោធិើ 

�ស្ម័សនក�ចំចស្ម័�កសាស្ម័ិអំី្ន�សី្ម័និ�ភាា�យោនៅកនុងស្រីស្ម័កុអ្ននលង់ 
មែវង យោ�ត្តិឧិត្តិរិម៌ានជ�យុ យោ�ោយុម៌ានការស្ម័ប្រម៌�ស្ម័ប្រម៌លួ

រ�ស្ម័់អ្នងាការយោវ��កាយោស្ម័វា�លរ�ឋ។

ទ្្សៃកចិ្ច ច្ កិាអំំពត្ី ៃ ្ភិាពៃងិ្ទិ ិមិៃុ្្ស
រ�្់្ិ្ ាៃុ្ិ្ ្សវទិ�ល័យុកុពុងយោ�តប្ាត់ដំ�ងយោ�កាៃ់តំ�ៃ់អំៃ លង់សវង

ហ៊ាុៃ ពិ្ តី ៃងិ យោមក វៃិ 

 កនុង�យំោណ្ឌើរ�ស្ម័សនក�ចំចយោន� ស្ម័�ស្ម័សានសុ្ម័�ស្ម័សន�ង

យោលោកប្រ�ូអ្ននកប្រ�ូ បានយោធិើ�យំោណ្ឌើរម៌ក�ល់ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌល

ស្ម័និ�ភាា�អ្ននលង់មែវងយោនៅយោលើ�នងភានំ�ងមែរក យោនៅយោវលា

យោម៌ាោង៨ប្រ�កឹ មែ�លអ្នាកាស្ម័ធាត្តិមុ៌ានភាា�ប្រត្តិជាក់�ងាួរ

ន�ងយោ�ោរយោ��យោ�ោយុភាា�ស្រីស្ម័ស្ម័ស់្រីស្ម័ាយុ។ អ្ននកចំលូរួម៌

�ល�បានយោ�ើរត្តិប្រម៌ង់យោ�ៅយោម៌ើលយោ�ើយុត្តិាម៌ាុក មែ�លបានន�ង 

កំ�ងុកលាយុជា�ី�យុ�ន ់ឯអ្ននក�ល�យោ�ៀត្តិក៏យោ�ើរម៌កយោម៌ើល 

����រណ៍្ឌរូ�ថត្តិស្ម័ិីអំ្ន�ីជីវភាា�រ�ស្ម័់ប្រ�ជាជនយោនៅកនុង

ស្រីស្ម័កុអ្ននលង់មែវង ន�ង��ធផី្សាលូវការព្រៃនការយោធិើស្ម័ម៌ាហ្វិរណ្ឌ- 

�ស្ម័សនក�ចំចស្ម័�កសាអំ្ន�ីស្ម័និ�ភាា�ន�ងស្ម័��ិ�ម៌នសុ្ម័សរ�ស្ម័់
ស្ម័�ស្ម័សានសុ្ម័�ស្ម័សវ���ាល�យុកនុងយោ�ត្តិបិាត្តិ�់�ំងយោ�ៅកាន់
ត្តិ�ំនអ់្ននលង់មែវង កាល�ីប្រ�ឹកព្រៃថៃ�ី១១ មែ�ធនូ �នាំ២០២១។ 
(ស្ម័ួត្តិ វ�ចំ�ប្រត្តិ/ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

កម័៌ព្រៃនចំលនាមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោនៅព្រៃថៃ�ី២៨ មែ�ធន ូ�នា១ំ៩៩៨  
ម៌កកនុងរាជរ�ឋាភា�បាលកមុុ៌ជាវ�� ប្រ�ម៌�ាំងផ្សារាំងរូ�

 
ថត្តិរ�ស្ម័ត់្តិាម៌ាុកន�ងផ្សារាងំរូ�ថត្តិកនុង�យំោណ្ឌើរ�ស្ម័សនក�ចំច

ប្រ�ត្តិ�ភូាចំ�នយោ�ៀត្តិផ្សាង។ 

 យោប្រកោយុ�បីានយោ�ើរយោម៌ើលផ្សារាងំ����រណ៍្ឌន�ងយោ�ស្ម័ភាា�

�ស៏្រីស្ម័ស្ម័ស់្ម័ាូត្តិយោនៅជុវំ��ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលស្ម័និ�ភាា�អ្ននលង់មែវង 

យោហ្វិើយុ ស្ម័�ស្ម័សានសុ្ម័�ស្ម័សរួម៌�ាងំយោលោកប្រ�អូ្ននកប្រ�បូាន�ន ិ

ចំូលយោ�ៅស្ម័ាលប្រ�ជុំ មែ�លជាអ្នត្តិតី្តិផ្សារ�កណិ្ឌាលរ�ស្ម័់ 

ត្តិាម៌ាុក យោនៅយោលើភានំ�ងមែរក។ 

 ជាក�ចំចចំា�់យោផ្សាីើម៌ �ណ្ឌឌ�ត្តិ ល ីស្ម័�ុ�ាង នាយុកម៌ជឈ- 

ម៌ណ្ឌឌលស្ម័និ�ភាា�អ្ននលង់មែវង បានមែណ្ឌនាំ�លនួ ន�ងប្រកុម៌ 
ការងារយោ�ៅ�លអ់្ននកចំូលរួម៌ យោហ្វិើយុ�នរា�់ម៌កបានយោធិើ

���ងុា��ាក់�ងនងឹរ��កមុុ៌ជាប្រ�ជាធ��យោត្តិយុ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩)។ �ណ្ឌឌ�ត្តិ លី ស្ម័ុ��ាង បាន

�ងុា�ត្តិាម៌រយុៈផ្សារាងំស្ម័លាយុឲ្យ�យោ�ើ��កីារយោធិើ�លកម័៌

យោ�ោយុ�ងាំរ�ស្ម័ម់ែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោ�ៅយោលើប្រ�ជាជនមែ�រ័ ម៌ាន

�ចូំជា យោលើក�ំន�់ ន�ងជីកប្រ�ឡាាយុ។ ចំំមែណ្ឌកផ្សារាំង

ស្ម័លាយុ�ល�យោ�ៀត្តិ រយំោលចំអំ្ន�បី្រ�វត្តិិ�រូ�យោម៌�កឹនាកំំ�លូៗ

រ�ស្ម័ម់ែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ ម៌ាន�ចូំជា ស្ម័ាឡាតុ្តិ ស្ម័ (យោហ្វិៅ �ាុល  
�ត្តិ), ��ត្តិ យោជឿន(យោហ្វិៅ ត្តិាម៌ាុក) ននួ ជា, យោ�ៀវ ស្ម័ផំ្សាន  

ន�ង ស្ម័នុ យោស្ម័ន។ �នរា�់ម៌ក �ណ្ឌឌ�ត្តិ ល ីស្ម័�ុ�ាង បាន 

ចំាក់�ញ្ញាចំងភាា�យុនឯិកស្ម័ារមួ៌យុស្ម័ិី�ីស្ម័ាានភាា� 

�ុក�ួលមែស្ម័លងយោនៅកនុង�នា១ំ៩៧៩ មែ�លជា�ុក�អ៏្នាថ ៌
កំបាងំ�ំផុ្សាត្តិកនុងស្ម័ម៌�យុមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌។ ភាា�យុនឯិកស្ម័ារ

យោន� បាន�ងុា����ឋភាា���ួ៏រឲ្យ�រនតិ្តិន់�ងព្រៃប្រ�ព្រៃផ្សាស�ំផុ្សាត្តិ

មែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌បានយោធិើ�ារុណ្ឌកម័៌យោលើប្រ�ជាជនមែ�រ័។ 

 ផ្សារាងំស្ម័លាយុ�នរា�់ បាន�ងុា�ប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័សិ្ម័ហ្វិ- 

�ម៌នអ៍្ននលង់មែវង ប្រ�ម៌�ាងំរូ�ភាា�ស្ម័ិ�ីជីវីភាា�រស្ម័យ់ោនៅ 

រ�ស្ម័់អ្នត្តិីត្តិស្ម័ម៌ាជ�កមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌យោលើ�ឹក�ីអនុង់ឺខែវិង  

រហ�ត��ម់�នុក�រយោធិើសាម�ហរណ្ឌកមេកូ�ងឆ្នាំ�ូ�១៩៩៨។ 

កនុងយោ�លជាមួ៌យុ�នាយោន�មែ�រ វា�័�នបាន�ងុា�ផ្សារាំង 
សា�ឺយអ�ពុ�គាលេក្រមោងសា�ងសាង់�����ក្រគា�ពុ�លេ�ើ��ត��ង��ជ្ឈ�

ស្ម័� �ាុល �ត្តិ ន�ងរ�ងយោនៅយោលើប្រចំាក់ភាូ��ងខែរកសាាិ តលេនុៅ 

ខែកបរមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�សានុីិភា�ពុអនុង់ឺខែវិង។ រ�ងមែ�កយោនៅយោលើ

ប្រចំាកភានំ�ងមែរកមែ�លនងឹស្ម័ាងស្ម័ង់យោនៅកនុង�នា២ំ០២២ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

យោន� នងឹ�យោងាើត្តិផ្សាលវូយោ�ើរ ន�ងអ្នាចំជ��កង់បានយោ�ើម៌ីភីាជា�់យោ�ៅ 
កានត់្តិ�ំនប់្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័មួិ៌យុកមែនលងយោ�ៅមួ៌យុកមែនលងយោ�ៀត្តិ 

��ចខែ��ម�នុលេនុៅកូ�ង�ឺង់លេគាោ�សាក្រម��់អភាិ វិឌ្ឍឍនុស៍្រីសាកុ

អ្ននលង់មែវង។ 

 យោនៅកនុងឱកាស្ម័យោនោ� អ្ននកចំូលរួម៌បានស្ម័ួរស្ម័ំណួ្ឌរ

យោផ្សាសងៗ�ាក់�ងនងឹកម័៌វ�ធីយោន�។ ប្រ��យោត្តិជ�ុណ្ឌ �ន ់

ម៌ានស្ម័ងឃ�កីាថា «យោត្តិើ�យោប្រម៌ោង�ធ៏ំកនុងការស្ម័ាងស្ម័ង

��ូំលប្រ��យោលើផ្សានូរ �ាុល �ត្តិ ន�ង ការយោធិើរ�ងយោនៅជួរភានំ

�ងមែរកអ្នាចំនងឹប្រត្តិវូយោប្រ�ើរយុៈយោ�លយូុរ�លក់ប្រម៌�ត្តិណ្ឌា

យោ�ើ�អ្នាចំ��ួលបានយោជោ�ជ�យុ?» ចំមំែណ្ឌក ស្ម័ុណី្ឌា មែ�ល

ជាប្រ��ូយោប្រងៀនយោនៅវ���ាល�យុស្ម័យោមី៌ចំឪ យោ�ត្តិបិាត្តិ�់�ំង 

បានស្ម័ួរស្ម័ំណួ្ឌរថា «ប្រ�ស្ម័�នយោ�ើម៌ានយោភាៀំវយោ�ស្ម័ចំរណ៍្ឌ 

ឬប្រកុម៌ន�ស្ម័ស�ត្តិយោធិើ�យំោណ្ឌើរម៌ក�ល់�ីយោន�យោហ្វិើយុចំង់�ាំ

កូនយោ�ើ យោត្តិើម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលស្ម័និ�ភាា�អ្ននលង់មែវង ម៌ាន�ី

�ំយោនរស្ម័ប្រម៌ា�់�ាំកូនយោ�ើមែ�រឬយោ�? 

�ស្ម័សនក�ចំចស្ម័�កសាអំ្ន�ីស្ម័និ�ភាា�ន�ងស្ម័��ិ�ម៌នសុ្ម័សរ�ស្ម័់

ស្ម័�ស្ម័សានសុ្ម័�ស្ម័សវ���ាល�យុកនុងយោ�ត្តិបិាត្តិ�់�ំងយោ�ៅកាន ់
ត្តិ�ំនអ់្ននលង់មែវង កាល�ីប្រ�ឹកព្រៃថៃ�ី១១ មែ�ធនូ �នាំ២០២១។  
(ស្ម័ួត្តិ វ�ចំ�ប្រត្តិ/ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

 �នរា�់�យីោ�លើយុស្ម័ណួំ្ឌរន�ង��ភាាកសាអំ្ន�បី្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័ ិ

រួចំម៌ក អ្ននកចំូលរួម៌បាន�ងុា��ីការចំា�់អ្នារម័៌ណ៍្ឌ

យុាាង�លាំងកនុងការ�ាំយោ�ើម៌យោ�ើ យោ�ើម៌ីី�យោងាើត្តិបាននវូ 
ធម័៌ជាត្តិ��ណ៌្ឌព្រៃ�ត្តិង ន�ង�ងុា�នវូកីីស្រីស្ម័ឡាា�់ធម័៌ជាត្តិ� 

�ស៏្រីស្ម័ស្ម័�ំ់ប្រ�ងយោនៅម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលស្ម័និ�ភាា�អ្ននលង់មែវង យោលើ 

�នងភានំ�ងមែរកនារ�វូរយំោហ្វិើយុ។ យោយុើងបានថត្តិរូ�ជុំ�នា

�ុកជាអ្ននសុ្ម័សាវរយ៍ីុ មុ៌ននងឹ�ន�ិយំោណ្ឌើរយោ�ៅកានត់្តិ�ំន់

ប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័ភិានំ២០០។ 

 យោ�ើម៌ីអី្នាចំយោឡាើងយោ�ៅ�ល�់នងភានំ២០០បាន អ្ននកចំលូ 

រួម៌កម័៌វ�ធី�ាំងអ្នស្ម័់ប្រត្តិូវជ��រថយុនយិោធិើ�យំោណ្ឌើរ�លងកាត្តិ់

អូ្នរមែ�លម៌ានស្ម័ាុនយោ�ើមួ៌យុ។ �នរា�់ម៌ក រថយុន�ិាងំ 

អ្នស្ម័យ់ោ�ើក�រស្ម័នសមឹ៌ៗយោលើផ្សាលូវលពំ្រៃនជប្រម៌ាលភានំ�ងមែរក។ 

យោនៅ�ាក់កណី្ឌាលផ្សាលូវ ប្រកមុ៌ការងារ, ស្ម័�ស្ម័សានសុ្ម័�ស្ម័ស, 

យោលោកប្រ�អូ្ននកប្រ� ូរួម៌�ាងំប្រ��ស្ម័ងឃ ប្រត្តិវូចំុ�យោ�ើរ យោ�ោយុ 

ស្ម័ារមែត្តិផ្សាលូវចំំយោណ្ឌោ� ន�ងម៌ាន�ថំយ័ោនៅរាយុបាាយុយោ�ោយុ 
ស្ម័ារមែត្តិយោភាលៀងយោប្រចំោ�កាល�រី�វូវស្ម័សា មែ�លយោ�ើ�មែត្តិកនលង 

ផុ្សាត្តិកាល�មីែ�វ�ចំ័�កា។ �ណ្ឌៈយោ�លមែ�លយោធិើ�យំោណ្ឌើរត្តិាម៌ 

ផ្សាឺ�វិ កងកមឺ��ងនៃនុលេយោធ្នូ�ភា�មិ ភា�គា៤ រ�សាក់ង�័ពុលេជ្ឈើ ង 
យោ�ោក  ��ួលស្ម័ាិ�ម៌ន�៍មួី៌យុ�ណំ្ឌាក់យោ�ៅមួ៌យុ�ណំ្ឌាក់។ 

អ្នស្ម័រ់យុៈយោ�លប្រ�ម៌ាណ្ឌជា១៥នា�ីយោប្រកោយុម៌ក ប្រកុម៌ 

ការងារ, ស្ម័�ស្ម័ស ន�ងយោលោកប្រ�អូ្ននកប្រ� ូប្រ�ម៌�ាងំប្រ��ស្ម័ងឃ  

បានយោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ៅ�ល់�នងភានំ២០០។ យោនៅ�ីយោនោ�យោយុើង

យោ�ើ�ថាម៌ានយោ�ស្ម័ភាា�យុាាងស្រីស្ម័ស្ម័់ស្ម័ាូត្តិ ��ល់�ក់ 

ប្រត្តិយោស្ម័ៀកៗ ន�ងឮស្ម័យំោឡាងស្ម័ត្តិសិ្ម័លា�មែស្រីស្ម័កយោ�ៀំវ�ាំ�ន ិ

�នាម៌�ន�ាចំ។់ ជា��យោស្ម័ស្ម័យោយុើងអ្នាចំ�យុ�នយ់ោ�ស្ម័ភាា�

វាលមែស្រីស្ម័ ចំម៌ាារ ផ្សាលវូ ន�ងភូាម៌�ឋាានរ�ស្ម័ប់្រ�ជាជនមែ�លរស្ម័ ់
យោនៅស្រីស្ម័ុកអ្ននលង់មែវងបានយុាាងចំីាស្ម័់មែថម៌យោ�ៀត្តិ។ 

 យោនៅកនុងឱកាស្ម័យោនោ�មែ�រក៏ម៌ានការចំាំ��ួល 
ស្ម័ាិ�ម៌ន ៍ន�ងការយោធិើរ���ងុា� យោ�ោយុវរយោស្ម័នយ៍ីុឯក 

ឯម៌ វាស្ម័នា យោម៌�ញ្ញាជការរងព្រៃនកង�លត្តិចូំយោថ័ើរយោជើងយោល� 

៤១  ន�ងជាស្ម័ម៌ាជ�កប្រកមុ៌ការងារប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័យិោយុោធា 

ភូាម៌�ភាា�៤។ វរយោស្ម័នយ៍ីុឯក ឯម៌ វាស្ម័នា បានចំា�់យោផ្សាីើម៌យោធិើ 

ការមែណ្ឌនា�ំលនួ�លប់្រ��យោត្តិជ�ុណ្ឌ ស្ម័�ស្ម័សានសុ្ម័�ស្ម័ស ន�ង

យោលោកប្រ�អូ្ននកប្រ�។ូ �នរា�់ម៌ក យោលោកវរយោស្ម័នយ៍ីុឯក ក៏ 

បាន�ញ្ញាជក់យោ�ោ័�ថ័ីរ�ស្ម័់ភានំ២០០ថា «�ីស្ម័នាក់ការ

កណ្ឌា��ក្រ�វិតីសិា�ស្ត្រសាលីេយោធ្នូ�លេតលេជ្ឈោភាូ�២០០ អនុង់ឺខែវិង»។ 

 យោលោកវរយោស្ម័នយ៍ីុឯក បានយោធិើការអ្នត្តិាាធ��ីាយុ

យុាាងយោកីោ�កីាយុ�ាក់�ងនងឹប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័យិោយុោធា 

ន�ង�ំយោណ្ឌើរការវ�វត្តិសិ្ម័ន្ទ្រងាាម៌យោនៅកនុងប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា

��ីនា១ំ៩៧០ �ល�់នា១ំ៩៧៩។  យោលោកវរយោស្ម័នយ៍ីុឯក 

បាន�នថិា អ្ននលង់មែវងជាត្តិំ�នយ់ោធិើស្ម័ម៌ាហ្វិរណ្ឌកម័៌

ចំងុយោប្រកោយុ�ងូស្ម័ ់កនុង�នា១ំ៩៩៨។ ស្ម័ន្ទ្រងាាម៌រុាពំ្រៃរាយោនៅ 
អ្ននលង់មែវងប្រត្តិូវបានផ្សាស�ផ្សាសាត្តិាម៌រយុៈយុុ�ិស្ម័ាស្រ្តស្ម័ិ

នយោយុោបាយុ�ន� �ន� យោប្រកោម៌ការ�កឹនារំ�ស្ម័ស់្ម័យោមិ៌ចំ

យោត្តិយោជោ នាយុករ�ឋម៌ន្ទ្រនិ ីហ្វិុនុ មែស្ម័ន។ 

 ជាក�ចំច�ញ្ចច�់ព្រៃនការស្ម័ំយោណ្ឌ�ស្ម័ំណ្ឌាល យោលោក

វរយោស្ម័នយ៍ីុឯក បានយោធិើការព្រៃថលងអំ្នណ្ឌរ�ុណ្ឌ�ល់ប្រកុម៌ 

ការងារម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលស្ម័និ�ភាា�អ្ននលង់មែវង មែ�លបាន

ស្ម័ប្រម៌�ស្ម័ប្រមួ៌ល�យំោណ្ឌើរ�ស្ម័សនក�ចំចស្ម័�កសាម៌កកានត់្តិ�ំន ់

ប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័ិភានំ២០០យោន�។ យោប្រកោយុម៌កយោយុើងបាន

ថត្តិរូ�ជុ�ំនាយោនៅយោលើផ្សារាងំថ�័ស៏្រីស្ម័ស្ម័ស់្ម័ាូត្តិយោនៅយោលើភានំ២០០ 

�ុកជាអ្ននសុ្ម័សាវរយ៍ីុ មុ៌នយោ�លប្រកមុ៌�ស្ម័សនក�ចំចស្ម័�កសា

�នយិោធិើ�យំោណ្ឌើរយោ�ៅកានស់្ម័ារម៌នររីផ្សារ� ត្តិាម៌ាុក។

52 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

�ស្ម័សនក�ចំចស្ម័�កសាអំ្ន�ីស្ម័និ�ភាា�ន�ងស្ម័��ិ�ម៌នសុ្ម័សរ�ស្ម័់

ស្ម័�ស្ម័សានសុ្ម័�ស្ម័សវ���ាល�យុកនុងយោ�ត្តិបិាត្តិ�់�ំងយោ�ៅកាន ់
ត្តិ�ំនអ់្ននលង់មែវង កាល�ីប្រ�ឹកព្រៃថៃ�ី១១ មែ�ធនូ �នាំ២០២១។  
(ស្ម័ួត្តិ វ�ចំ�ប្រត្តិ/ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

 ស្ម័�កាាស្ម័ាលាអ្ន�់រសំ្ម័ិអំី្ន�កីារ��់ស្ម័ាាត្តិអំ់្នយោ�ើឧប្រក��ឋ

កម័៌យោ�ោរយោ�ៅយោនៅកនុងត្តិ�ំនអ់្នាស្ម័ុអី្នាយោ�នយ៍ុ យោរៀ�ចំយំោឡាើង

ជា�ីវ�ាយោផ្សាសង�នាស្ម័ប្រម៌ា�់ចំុង�នាំ២០២១ ន�ងយោ�ើម៌�នាំ 

២០២២ យោ�ោយុម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា ន�ងការ�យុា- 
ល�យុ�ីប្រ�ឹកសា ��យោស្ម័ស្ម័រ�ស្ម័អ់្នងាការស្ម័ហ្វិប្រ�ជាជាតិស្ម័ិ ី

�កីារ��់ស្ម័ាាត្តិអំ់្នយោ�ើប្រ�ល�យុ�ជូស្ម័ាស្ម័នយ៍ោប្រកោម៌ការ�ាបំ្រ� 

មែផ្សានក�យោចំចកយោ�ស្ម័��ីីភានាក់ងារស្ម័ហ្វិរ�ឋអ្នាយោម៌រ�កស្ម័ប្រម៌ា�់ 

ការអ្នភា�វ�ឍអ្ននរិជាត្តិ�  (USAID) ន�ងកម័៌វ�ធអី្នភា�វ�ឍនស៍្ម័ហ្វិ 

ប្រ�ជាជាត្តិ� (UNDP)។ ស្ម័�កាាស្ម័ាលាយោលើក�ី១ ប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោ�ៅ

យោនៅព្រៃថៃ�ី២៨ មែ�វ�ចំ័�កា �នា២ំ០២១ �ឺជាស្ម័�កាាស្ម័ាលាត្តិាម៌ 

្កិាា សាលាអំ�់រ ំ
«្ីតីអំំពតីការទ�់សាា ត់អំំយោពើឧប្រកដិ ឋកមមយោ�រយោ� យោ�កុពុងតំ�ៃ់អា្ុតីអាយោ�យ៍ុុ »

យោ�ង ពង្សរាែ្ុតី 

ប្រ���នអិ្ននឡាា� ន�ងម៌ានការចំលូរួម៌�សី្ម័�កាាកាម៌មែ�ល 

ជាប្រ��ូយោប្រងៀនមុ៌�វ�ជជាប្រ�វត្តិិ�វ���ាម៌ក�បី្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា  
យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ ន�ងព្រៃថ។ ស្ម័�កាាស្ម័ាលាយោលើក�ី២ ប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោ�ៅ

យោនៅកនុងប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជាចំា�់�ីព្រៃថៃ�ី៦�ល៨់ មែ�ធនូ �នាំ
 ២០២១ �ឺជាស្ម័�កាាស្ម័ាលារយុៈយោ�ល៣ព្រៃថៃ មែ�លម៌ាន 

ស្ម័�កាាកាម៌ចំលូរួម៌យោ�ោយុផ្សារាល�ឺ់ជាប្រ��ូយោប្រងៀនកមុុ៌ជា 
ម៌ក�ីយោ�ត្តិតិ្តិីូង�័ុំ កណិ្ឌាល ន�ងព្រៃប្រ�មែវង យោហ្វិើយុស្ម័�កាា

 
ស្ម័ាលាយោលើក�ី៣ ប្រ�ប្រ�តឹ្តិយិោ�ៅចំា�់�ពី្រៃថៃ�ី១៣�ល�ី់១៥ 

មែ�ធនូ �នាំ២០២១ យោនៅកនុងប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា មែ�លម៌ាន

ស្ម័�កាាកាម៌ចំលូរួម៌ជាប្រ��ូយោប្រងៀនម៌ក�បី្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា 

យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ ន�ងព្រៃថ។  

 ស្ម័�កាាស្ម័ាលាយោន� ម៌ានយោ�ោល�ំណ្ឌង�ណុិ្ឌ��ណិ្ឌាល

ស្ម័�កាាស្ម័ាលាអ្ន�់រ«ំស្ម័ីីអំ្ន�ីការ��់ស្ម័ាាត្តិអំ់្នយោ�ើឧប្រក��ឋកម័៌
យោ�ោរយោ�ៅ យោនៅកនុងត្តិ�ំនអ់្នាស្ម័ុីអ្នាយោ�នយ៍ុ » យោនៅស្ម័ណ្ឌឋា�ារ 
ឡាឺរាូយុាាល់ កាល�ីព្រៃថៃ�ី១៣�ល់�ី១៥ មែ�ធនូ  �នាំ២០២១។ 
(ស្ម័ុភា�ន្ទ្រកិ ភាាណ្ឌា/ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

ស្ម័�កាាស្ម័ាលាអ្ន�់រ«ំស្ម័ីីអំ្ន�ីការ��់ស្ម័ាាត្តិអំ់្នយោ�ើឧប្រក��ឋកម័៌
យោ�ោរយោ�ៅ យោនៅកនុងត្តិ�ំនអ់្នាស្ម័ុីអ្នាយោ�នយ៍ុ » យោនៅស្ម័ណ្ឌឋា�ារ 
ឡាឺរាូយុាាល់ កាល�ីព្រៃថៃ�ី១៣�ល់�ី១៥ មែ�ធនូ  �នាំ២០២១។ 
(ស្ម័ុភា�ន្ទ្រកិ ភាាណ្ឌា/ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)

ប្រ��ូយោប្រងៀនកនុងត្តិ�ំនអ់្នាស្ម័ុអី្នាយោ�នយ៍ុឲ្យ�យុលច់ំីាស្ម័អំ់្ន�ី 
ន�យុម៌ន�យុព្រៃនឧប្រក��ឋកម័៌យោ�ោរយោ�ៅ កត្តិាិយោប្រ�ោ�ថនាក់នានា 

មែ�លនា�ំលក់ារកយោកើត្តិឧប្រក��ឋកម័៌យោ�ោរយោ�ៅ ន�ងស្ម័ារ 

ស្ម័ំ�ានព់្រៃនការ��់ស្ម័ាាត្តិឧ់ប្រក��ឋកម័៌។ យោលោក ប្រ�ីស្ម័ិូហ្វិិ�រ  
លេឌ្ឍៀរ�ង គា� ជ្ឈ�ក្រគាូឧលេ�ាសាអនុរីជ្ឈ�តិ ខែ��ជ្ឈ�អូកលេធ្នូើើ��

�ងុា�ន�ង�ន�លអំ់្ន�នី�យុម៌ន�យុ កត្តិាិយោប្រ�ោ�ថនាក់ ន�ង

វ�ធី��់ស្ម័ាាត្តិ់ឧប្រក��ឋកម័៌យោ�ោរយោ�ៅ �ូចំជាឧប្រក��ឋកម័៌

ប្រ�ល�យុ�ជូស្ម័ាស្ម័ន ៍ឧប្រក��ឋកម័៌ប្រ��ាងំនងឹម៌នសុ្ម័សជាត្តិ� 

ន�ងឧប្រក��ឋកម័៌ស្ម័ន្ទ្រងាាម៌ម៌�នឲ្យ�យោកើត្តិយោឡាើង។ យោនៅវ�ាស្ម័�កសា

យោន�ប្រ�ូឧយោ�រស្ម័ជាត្តិ�ន�ងអ្ននរិជាត្តិ� បានមែ�ងមែចំកជា៣ 

ប្រកមុ៌ឲ្យ�ម៌ានការ��ភាសា�នា យោហ្វិើយុប្រកមុ៌នមួី៌យុៗបានយោលើក

យោឡាើងយោរៀងៗ�លនួអំ្ន�កីត្តិាិមួ៌យុកនុងចំយំោណ្ឌោម៌កត្តិាិ�ាងំ៨ 

រួម៌ម៌ាន ៖ ១) ស្ម័ាានភាា�ជយោម៌លោ�ប្រ��ា�់អ្នាវុធឬ�ប្រម៌ង់

អ្នស្ម័ា�រភាា�យោផ្សាសងៗ ២) កំណ្ឌត្តិប់្រត្តិាព្រៃនការរយំោលោភាធៃនធ់ៃរ 

នៃនុស្ម័��ធិ មនុ�សា�អនុរីជ្ឈ�តិនុងិចប��់ ៣) ច�ណ្ឌ�ចលេខ�ោយនៃនុ

រចំនាស្ម័មុ៌�នរិ�ឋ ៤) កត្តិាិជរុំ�ឬការយោលើក�ឹកចំ�ត្តិមិែ�ល 

ស្ម័ម៌យោហ្វិត្តិុផ្សាលអ្នាចំយោប្រ�ើប្របាស្ម័់អំ្នយោ�ើហ្វិ�ងសាយោលើប្រកុម៌ 

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ ឬ ��គាគ�ខែ��ក្រតូវិ�នុក�រពុ�រ ៥) សាមតាភា�ពុ 

កនុងការប្រ�ប្រ�ឹត្តិអំិ្នយោ�ើយោ�ោរយោ�ៅ ៦) នត្តិិ�ភាា�ព្រៃនស្ម័ាាន 
ស្ម័ប្រម៌ាល �ី៧) កាលៈយោ�ស្ម័ៈជយួុស្ម័ប្រម៌លួ ឬវ�ធានការ 

យោប្រត្តិៀម៌ ៨) កត្តិាិជរុំ�យោប្រ�ោ�ថនាក់ជាក់លាក់ មែ�ល�ាងំ 

អសាល់េនុះជ្ឈ�សាញ្ញាា ឬអ�ចនុ�� ឲ្យ�លេកើតម�នុអ� លេពុើ ឧក្រកិ�ឋកមេ។ 

 យោនៅកនុងស្ម័�កាាស្ម័ាលាយោន� ហ្វិមឹ៌ ហ្វិុយុុ �ឺជាអ្នត្តិតី្តិកង 
�ល៧០៣ មែ�លធលា�់យោធិើការយោនៅកនុងម៌នររីស្ម័-២១ ប្រត្តិវូ 
បានអ្នយោញ្ចជ ើ�ឲ្យ�ម៌កមែចំករមំែលកយោរឿងរាាវរ�ស្ម័់�លនួចំា�់ 
ត្តិាងំ�កីារយោប្រជើស្ម័យោរើស្ម័ឲ្យ�ចំលូយោធិើ�ាហ្វិានមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌កនុង 
ត្តិ�ំនរ់យំោ�ោ� រហ្វិតូ្តិ�លរ់��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�លួរលយំោនៅព្រៃថៃ 

�ី៧ មែ�ម៌ករា �នាំ១៩៧៩។ 

 ប្រ�ូ�យោប្រងៀនប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័ ិម៌ក�ីប្រ�យោ�ស្ម័ព្រៃថបាន

យោលើកស្ម័ំណួ្ឌរយោ�ៅកាន ់ហ្វិមឹ៌ ហ្វិុយុុ ថា « យោហ្វិត្តិអីិុ្នបានជា

អ្ននកអ្នាចំស្ម័ុូប្រ�ាំរស្ម័់ម៌ក�ល់ស្ម័�ពិ្រៃថៃយោន�? យោត្តិើយុុវជន

�ចំចុ�ីននប្រត្តិូវយោធិើ�លនួយុាាង�ចូំយោមី៌ចំមែ�លប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័ិ

រ�ស្ម័់�លនួធលា�់យោកើត្តិម៌ានអំ្នយោ�ើប្រ�ល�យុ�ូជស្ម័ាស្ម័ន?៍»  
ហ្វិុមឹ៌ ហ្វិុយុុ បានយោ�លើយុត្តិ�ថា៖ «�ំុអំ្នាចំរស្ម័់ជីវ�ត្តិបាន 
លេ�ោយសា�រខំ��សា��ក្រ��� ខំ��ក្រគា�នុខ់ែតចង់រសាម់៌�នុចង់ម�នុ��ណ្ឌ�

ស្ម័កា�យោ�យោហ្វិើយុម៌ានមែត្តិការអ្ន�់រ�ំាយុោណ្ឌ ណោ�មែ�លយុុវជនអ�ច 

��ួ��នុច��រួមចង់ច��នុងិ��់សាក�ត់» ។      

 ចំំមែណ្ឌកអ្ននកស្រីស្ម័ី យោស្ម័ក ស្ម័ាយុ �ឺជាកូនស្រីស្ម័ីរ�ស្ម័់  

ចំាន ់�ីម៌ស្រីស្ម័ុុន អ្នត្តិីត្តិជនរងយោប្រ�ោ�យោនៅម៌នររីស្ម័-២១ 

មែ�លប្រត្តិូវបានស្ម័ម៌លា�់ជាមួ៌យុកូនស្រីស្ម័ីម៌ានអ្នាយុុ៥មែ� 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 55



លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

បានយោរៀ�រា�់អំ្ន�យីោរឿងរាាវរ�ស្ម័�់លនួបានចំង់ចំា�ំាក់�ង

នងឹមី៌ាយុរ�ស្ម័�់លនួ។ យោស្ម័ក ស្ម័ាយុ បាន�នថិា យោនៅយោ�ល 
រ��មែ�រ័ប្រកហ្វិម៌�លួរលំ �ំុអំ្នាចំរស្ម័់យោនៅបានយោ�ោយុ 
ស្ម័ារម៌ានស្រ្តស្ម័ិីម៌នាក់យុកយោ�ៅចំ�ញ្ចចមឹ៌។ ស្ម័ម៌ វ�ចំ�ប្រត្តិ ប្រ�ូ 

ឧយោ�រស្ម័ថនាក់ជាត្តិ�រ�ស្ម័ក់មុុ៌ជា បានយោលើកស្ម័ណួំ្ឌរថា  «យោត្តិើ

យោលោកស្រីស្ម័ីម៌ានអ្នារម័៌ណ៍្ឌធូរយោស្ម័ីើយុយោ�យោនៅយោ�លបាន

មែចំករមំែលកយោរឿងរាាវអំ្នយោ�ើយោ�ោរយោ�ៅមែ�លមែ�រ័ប្រកហ្វិម៌ 

បានប្រ�ប្រ�តឹ្តិមិ៌កយោលើប្រ�សួ្ម័ាររ�ស្ម័អ់្ននកស្រីស្ម័ ីន�ងប្រ�ជាជន

កមុុ៌ជា? ។ យោស្ម័ក ស្ម័ាយុ បានត្តិ�ថា «�ំុយំោនៅមែត្តិចំងចំាអំំ្ន�ី

មី៌ាយុរ�ស្ម័�់ំុយំោ�ើយោ�ោ�ជា�ំុមំ៌ានកូនប្រ�សុ្ម័ស្រីស្ម័មីែ�លអ្នាចំ

យោធិើឲ្យ��ំុរំកីរាយុក៏យោ�ោយុ។ �ំុសំ្ម័ូម៌កំុឲ្យ�រ��យោ�ោរយោ�ៅ

យោន�យោកើត្តិ យោឡាើងមិ៌ងយោ�ៀត្តិ យោហ្វិើយុស្ម័មូ៌ឲ្យ�ប្រ�ជាជនកមុុ៌ជា

រស្ម័់យោនៅយោ�ោយុស្ម័និ�ភាា�»។ 

 យោនៅកនុងស្ម័�កាាស្ម័ាលាយោលើក�ី៣ ប្រ�ឧូយោ�រស្ម័ថនាក់ជាត្តិ� 
រ�ស្ម័ក់មុុ៌ជា ន�ងប្រ�បូ្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័មិ៌ក�បី្រ�យោ�ស្ម័ព្រៃថបាន

យោធិើ�ស្ម័សនក�ចំចយោនៅម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឧប្រក��ឋកម័៌ ន�ងប្រ�ល�យុ

�ូជស្ម័ាស្ម័ន�ឹ៍ងយោជើងឯក, ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឧប្រក��ឋកម័៌ ន�ង

ប្រ�ល�យុ�ូជស្ម័ាស្ម័ន�ួ៍លមែស្ម័លង, ស្ម័ារម៌នររីជាត្តិ� ន�ង

�ណ្ឌ ណាល�យុស្ម័យោមិ៌ចំមែម៌ារ�ស្ម័់ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារ

កមុុ៌ជា។ ស្ម័�កាាស្ម័ាលាយោន� ម៌ានការចំា�់អ្នារម័៌ណ៍្ឌ�បី្រ� ូ
ប្រ�វត្តិិ�ស្ម័ាស្រ្តស្ម័មិ៌ក�ីប្រ�យោ�ស្ម័ព្រៃថ យោវៀត្តិណ្ឌាម៌ ន�ងប្រ�ូ 

�យោប្រងៀនកមុុ៌ជាមែ�លភាា�យោប្រចំើនយោលើស្ម័លុ�បានយុល់�ឹង 

ពុ�នុិយមនុយ័នៃនុអ� លេពុើ ឧក្រកិ�ឋលេឃ្លាោរលេឃ្លាៅ នុងិភា�ពុចប�សា ់

លាស្ម័់កនុងការកំណ្ឌត្តិ�់ីកត្តិាិយោប្រ�ោ�ថនាក់នានាមែ�លនា ំ
��ក់�រកលេកើតអ� លេពុើក្រ��យ័ពុ�ជ្ឈសា�សានុល៍េនុៅកូ�ងក្រ�លេ�សា

កមុ�ជ្ឈ�នុ�សាម័យខែខេរក្រកហម។ ស្ម័�កំ�សា���លេនុះ �នុផ្សា�ី់

ចំយំោណ្ឌ��ងឹ�លស់្ម័�កាាកាម៌�កីត្តិាិយោប្រ�ោ�ថនាក់នានាមែ�ល

នាឲំ្យ�កយោកើត្តិអំ្នយោ�ើឧប្រក��ឋយោនៅប្រ�យោ�ស្ម័កមុុ៌ជា អ្នាឡាមឺ៌ាង់ ន�ង 
ក្រ�លេ�សារាើ�នុ�់�លេ�ៀតផ្សាង។ យោលើស្ម័�លីេនុះលេ�ៀត ក្រគាូ�លេក្រង�នុ

កមុុ៌ជា�ាងំអ្នស្ម័ ់បាន��ួលចំយំោណ្ឌ��ងឹថ័ីៗ �ាក់�ងនងឹ 
វ�ធីស្ម័ាស្រ្តស្ម័�ិយោប្រងៀនថ័ី�ំយោនើ�ៗ កនុងការពុ��នុ��យកលេ�ៅ

�លេក្រង�នុស្ម័�សា�រ�សាខ់ឺនួុលេ�ោយលេ�ើរត�ម៌យោ�ោលវ�ធីស្ម័�ស្ម័ស 

ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌល យោ�ើម៌ី�ីយោងាើនចំយំោណ្ឌ��ងឹ ន�ង�យោងាើនការ��ត្តិ 

គា�រយា�ងសា��ជ្ឈលេក្រមៅរ�សាស់្ម័�សា�។

ស្ម័�កាាស្ម័ាលាអ្ន�់រ«ំស្ម័ីីអំ្ន�ីការ 
��់ស្ម័ាាត្តិអំ់្នយោ�ើឧប្រក��ឋកម័៌យោ�ោរ 
យោ�ៅ យោនៅកនងុត្តិ�ំនអ់្នាស្ម័ុអី្នាយោ�នយ៍ុ »  
យោនៅស្ម័ណ្ឌឋា�ារឡារឺាូយុាាលក់ាល� ី
ព្រៃថៃ�ី១៣�ល់�ី១៥ មែ�ធនូ �នា ំ
២០២១។ (ស្ម័ុភា�ន្ទ្រកិ ភាាណ្ឌា/
ម៌ជឈម៌ណ្ឌឌលឯកស្ម័ារកមុុ៌ជា)

56 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 57

លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

«ទលួព�ិដ»
៣. វញិ្ញាា ណប្រពលងឹប្រកមាបាែក់ជាយុ (ត) 

ប្រកមាបាែក់ជាយុទមាល យុអា�កំ៌បាងំ(ត)(ត)

 សំមមតិិយុិុវនារបីុដិ្ឋវតិនិិ ៍(តិ)

...យោន�កំ�ុងយោធិើអីិ្ន? �ងឹយោ�ថាកូនៗនកឹ

អ្ននក�ាំងអ្នស្ម័់�នាណ្ឌាស្ម័់។  

 �ាុមែន ិប្រ��់យុាាងបានប្រត្តិមឹ៌មែត្តិស្រីស្ម័ព្រៃម៌ 

បានប្រត្តិឹម៌មែត្តិ��ត្តិ�ាុយោណ្ឌ ណោ� �ា័នអីិ្នយោ�លើយុ 

ត្តិ�យោ� �ឺម៌ានមែត្តិស្ម័ំយោឡាងចំយោប្រម៌ៀង

���វត្តិនិ ៍�នលតឺ្តិាម៌ឧលេគាឹោស្ម័នស្ម័�រយោចំ� 

�ី�ួលស្ម័លាំងយុាាងរំ�ង មែ�លម៌ាន

អ្នត្តិាន�យុ ន�ងស្ម័ូរយោស្ម័ៀងថា “យោយុើងជា 

យុុវជនយុុវនារ ី ប្រត្តិូវហ្វិាុន�លី�ងូុរ 
�ាម៌ ចំលូវាយុកយោម៌រចំ�ា័ងំអ្ននរីធាន 

មែ�លហ្វិាុនប្រ��ាងំនងឹ���វត្តិនិយ៍ោយុើង” 

�ូចំជាប្រ�ជាជនប្រ��ាំងនងឹ���វត្តិនិ៍

�ឺជា�ា័ងំ ឬក៏ម៌ាន���ល��ចូំជា “យោយុើង

ប្រ�យុុ�យិោលើក�ំន�់ជីកប្រ�ឡាាយុ ត្តិាម៌

ម៌ា�៌ា���វត្តិនិ�៍ម៏៌ហ្វិ�ម៌ា”  “ចំូរកូនៗ កំុ 

យោភាលចំ�ាម៌ស្រីស្ម័ស្ម័រ់�ស្ម័យុ់ុ�មិ៌�ត្តិយិោយុើង

ឲ្យ�យោស្ម័ោ�...” ន�ង��យោ�ោរ��ង់ជាត្តិ�កនុង 
ស្ម័ម៌�យុយោនោ��ចូំជា “�ាម៌ប្រកហ្វិម៌ប្រចំាល  

ប្រកាលយោស្រីស្ម័ោចំប្រកុងវាលកមុុ៌ជាម៌ាត្តិភូុាម៌�  
�ាម៌យុុ�ជិនយុុ�និារ�ី��វត្តិនិ”៍ ជា 

យោ�ើម៌!។

 បានស្ម័ាិ�់��ចំយោប្រម៌ៀង�ាំងយោន�

យោហ្វិើយុ ម៌ានអ្នារម័៌ណ៍្ឌថា ��ចំយោប្រម៌ៀង

យោ�លោចំផ្សាសាប្រ�ហ្វិារប្រ�ួស្ម័ារឲ្យ�មែ�កបាក់ 

ន�ងយោធិើឲ្យ�យោ���ងូ�ំុយំោឡាើងយោកិៅ��ុក�ុ� 
កយោប្រញ្ញាជលយោ�ៅត្តិាម៌កម៌សួល���វត្តិនិ។៍ 

 �ងស្រីស្ម័�ីាត្តិយ់ោ�ើរយោ�ៅមុ៌ន�និ�ចំ �កួ 

�ំុយំោ�ើរត្តិាម៌យោប្រកោយុ យោ�លយោនោ�ក៏ស្រីស្ម័ា�់ 
មែត្តិបានជ�ួនងឹនារកីម័៌ាភា�បាល���វត្តិនិ៍

�រីរូ� យោស្ម័លៀក�ាក់យោ�ោអ្នាវយោ�ៅ័ប្រក�� �ង់ 

កប្រកម៌ាថ័ី។ �ងស្រីស្ម័ី�ំុ ំ�ាត្តិ់ងាកម៌ក

�សឹ�ថា  “�កួយោ�ជានារ�ី��វត្តិនិ ៍មែ�ល

ម៌ានផ្សារ�យោនៅ�ាងយោប្រកោយុផ្សារ�យោយុើងមែ�រ” 

យោនៅកនុងយោរោងយុាម៌មួ៌យុជា�់នងឹចំុង

ភូាម៌� ជ�ត្តិចំម៌ាារត្តិាម៌ាុក។ 

 យោ�ោយុស្ម័ារមែត្តិធលា�់ស្ម័ាាល់�នា ម៌�ត្តិិ

នារីយោនោ�ក៏មែស្រីស្ម័កស្ម័ួរថា “ម៌�ត្តិិនារី

ចំ�នាិយោ�ៅយោធិើការមែម៌នយោ�?” �ងស្រីស្ម័ី

��ឹម៌ត្តិ�  “ចំាះ� ! ម៌�ត្តិនិារ ី�កួ�ំុយំោ�ៅ 
យោធិើការ។” �ួក�ាត្តិន់�យុាយុ�នាបាន�ួន 

��់ម៌ាាត្តិ។់ យោ�លយោនោ� ស្រីស្ម័ា�់មែត្តិ�ងស្រីស្ម័ី  

�ាត្តិក៏់�ុចំងាក់ រលីងរយោលោង�ឹកមែភានក 

យោហ្វិើយុស្ម័រុ�ម៌ក�ា�ព្រៃ��ំុ�ំរីនាក់�ូូនវាា

យោ�ោយុវាចំាថា ត្តិស្ម័�ូូ់ន!  យោយុើងយោ�ៅផ្សារ�

យោយុើងវ���ាងំ�ឹកមែភានកហ្វិរូរហ្វិាម៌ម៌ក

ម៌�ន�ងឹ�លនួ។ �កួ�ំុងីំយោងើម៌�នយុលយ់ោរឿង

មែត្តិម៌�នហ្វិាុនស្ម័រួនា ំយោហ្វិើយុយោ�ើរត្តិាម៌�ង 

ស្រីស្ម័ីម៌កផ្សារ�វ��។

  ត្តិាម៌ផ្សាលូវ �ងស្រីស្ម័ី�ំុយំំុរហ្វិតូ្តិយោធិើឲ្យ�
 

�ួក�ំុ�ំៃល់�លាំងណ្ឌាស្ម័់។ ប្រ�ានម់ែត្តិម៌ក 
�លផ់្សារ�ភាលាម៌ �ងស្រីស្ម័�ីំុយំំុឱ�យុាយុត្តិា 

យោហ្វិើយុន�យុាយុថា “យោលោក�ុកអ្ននក 

មិ៌ាយុន�ង�ូូនៗរ�ស្ម័់�ំុបំ្រត្តិូវយោ�ស្ម័ម៌លា�់

អ្នស្ម័់យោហ្វិើយុ �ំុ�ំា័នអីិ្នយោនៅយោស្ម័ស្ម័ស្ម័ល់

យោ�ៀត្តិយោ� អ្នស្ម័់រលីងកនុងជីវ�ត្តិ”។ 

 ប្រ��់�នាភាាំក់ស្រីស្ម័ឡាាងំកាងំ។ �ំុសំ្ម័រួ 
យោ�ៅ�ងស្រីស្ម័ីថា “យោម៌ាចំបាន�ង�ឹង? 

�ងស្រីស្ម័ីយំុផ្សាងន�យុាយុផ្សាងថា “�ង

បានយោ�ើ�ប្រកម៌ាមែ�លម៌ានបាាក់ជាយុ

យោ�ោ័�ចំ�នាី មែ�ល�ងជនូយោ�ៅ�កុ�ពី្រៃថៃ 

មុ៌ន យោនៅនងឹម៌�ត្តិនិារសី្ម័�ុា�ង់ក  �យូោចំន� 

ម៌ានន�យុថា �ួក�ាត្តិ់ប្រត្តិូវយោ�ស្ម័ម៌លា�់

អ្នស្ម័់យោហ្វិើយុ!”។ 

 ស្ម័ាិ�់ចំ�់ �ំុសំ្ម័លុត្តិចំ�ត្តិចិំង់�នជ់ងាង់
 

�លួ។ �ំុយំំុ យោហ្វិើយុនកឹយោ�ើ�យោ�ៅ�ល់  

រូ�ភាា�កាល�ី�ួន��់ព្រៃថៃមុ៌នយោ�ល

ឪ�កុមី៌ាយុ�ំុយំោ�ៅ�ួលស្ម័លាងំ។ �ំុមំែត្តិងមែត្តិ

យោ�ើ��ងស្រីស្ម័�ីំុអំ្នងាុយុបាាក់យោ�ោ័��ាត្តិ់

យោលើប្រកម៌ា យោរឿងយោន��ឺ��ត្តិមែម៌នយោហ្វិើយុ 

ម៌�នម៌ានអីិ្ន���បាំងយោ�ៀត្តិយោ�។ 

 ប្រកម៌ាបាាក់ជាយុ��ត្តិជា��ត្តិ�ាម៌

យោ�ោយុវ�ញ្ញាាណ្ឌប្រ�លឹង�ឹកមែភានកឪ�ុក

ស្ម័ា�ត្តិយោនៅ  មែ�លនាបំ្រកម៌ាឲ្យ�ជ�ួកូនស្រីស្ម័ី  

ឲ្យ�បានយោ�ើ� ឲ្យ�បានយុល់ថា ឪ�ុក 

មី៌ាយុន�ង�ូូនយោភាលោ�ប្រត្តិូវយោ�ស្ម័ម៌លា�់យោលើ

�ួលស្ម័លាំងអ្នស្ម័់យោហ្វិើយុ កំុ�នរងឹរង់ចំាំ

យោម៌ើលផ្សាលូវឪ�ុកមី៌ាយុយោ�ៀត្តិអី្ន។

 យុាយុន�ងត្តិាឱ�យោចំៅ�ាំង�ីនាក់ 

យំុយោ�ោយុកីីអ្នាណ្ឌ�ត្តិជា�នយ់ោ�ក។ �ំុយំំុ
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

���ឋភាា�៖ �ងស្រីស្ម័រីាាយុរាា�់ប្របា�់ត្តិាយុាយុយោ�លយោ�ើ�ប្រកម៌ាបាាក់ជាយុយោ�ោ័� “ចំ�នាី” ។ 
(ឡាងុ វងសស្ម័ម៌��/ិយោស្ម័ៀវយោភាៅ�ួល���ា�)

យោហ្វិើយុយំុយោ�ៀត្តិរួចំ��ត្តិថា ឱ!ប្រ��យោអ្នើយុ 

យោហ្វិត្តិអីិុ្ន�ង�ូូន�ំុកំលាយុជាយោកង័កំប្រ�ាមែត្តិ
 

មួ៌យុ�ាប្រ��ចំមែភានកយុាាងយោន�? 

 ប្រ��ប្រ�ហ្វិល័���ត្តិ�យោងាើត្តិឲ្យ�ជ្ឈ�ួជ្ឈ�� 

ក្រគាួសា�រលេហើ យ លេមាចពុួក��សា�ចចំា�ំំ 

ខែ�កឲ្យ�យោ�លោចំផ្សាសាយោ�ៀត្តិ។ �លនួ�ំុយំោស្ម័រើរ�ាួត្តិ
 

វយោងិង �ាចំ�់ងយោថលើម៌ប្រ�ម៌ាត្តិរ់ស្ម័យ់ោនៅជ�ួ 

មែត្តិយោស្ម័ចំកីី�ុកាន�ងយោស្ម័ោកស្ម័ាីយុ។  ឱ! 

ជវី�ត្តិប្រ�សួ្ម័ារ�ំុ ំ��ត្តិជាងងឹត្តិ ងងឹត្តិ�លាងំ 
ណ្ឌ�សា!់ លេហត�អើ� �នុជ្ឈ��ា�រផ្សា�ឺសាខ់ែក្រ� 
ក្រ�ួ��សុ្ម័�ៃាយុ។ 

 យោភាលៀង�ចូំយោ�មែហ្វិកយោម៌� ��ល ់ន�ង

រនរ�កាល�ីយុ�់យោនោ���ត្តិជាប្រ�ផ្សានូល

ចំង់ប្របា�់�ំុថំា ឪ�កុមី៌ាយុ ន�ង�ូូនយោភាលោ�

�ាំង�ីរប្រត្តិូវយោ�ស្ម័ម៌លា�់យោចំោលយោហ្វិើយុ។ 

“ឱ! ជយំោនោរន�រត្តិយីោអ្នើយុ យោហ្វិត្តិអីិុ្នអ្ននក�ា័ន

ប្រ�ណី្ឌ�ល់ប្រ�ួស្ម័ារ�ំុយំោស្ម័ោ�!”។

រ�ូគាម ៃវញិ្ញាា ណ ្ល់សតការឈឺចឺា�់

 លេពុ�លេវិ��កនុងឺផ្សា�តលេ�ៅ�នុ�ា�នុេ�នុ

នៃ�ៃ។  លេពុ�ក្រពុកឹនៃ�ៃមួយ �ង�ា�នុ��នុ�ក់

អងគ�យជ្ឈ��គា�ូជ្ឈ�មួយត�យ�យ មូ�ក់ៗ

លេធ្នូើើម�ខស្រីសាលេពុោនុ��ចជ្ឈ�សាញ្ចាងឹគិាតនុ�វិ

លេរឿងលេខេៅងងឹតខែ��លេកើតម�នុលេឡុើង

កនុងឺមក។ 

 យោ�លយោនោ�ស្រីស្ម័ា�់មែត្តិយោ�ើ�មី៌ងស្ម័ន 

ខែ��ខំ��សាគ��់គា�ត់គា�ជ្ឈ�អូកម���ឋ�នុ 

លេហើយគា�ត់រ��់អ�នុឪពុ�កមា�យខំ���នុ

លេ�ើរច��មកក�នុ់ជ្ឈ���នុជ្ឈ�ត�លេហើយ

លេពុោ�ពុ�ក��� “ខែនុ… អ��អ�នុ អ��ហ��ង 

�ា�នុេ�នុនៃ�ៃម�នុ ខំ��លេឃ្លាើញលេ�ោក�ង នុងិអូក 

ទលួសាល ំងខា�ប្រពលងឹ

�ង (គា�តន់ុយិ�យខ�ឹ�ៗង�កលេឆ្នាំើងង�ក 

សាា��លេក្រពុោះពុ�ក� លេ�ោក�ង អូក�ងលេនុះ  

�ឺជា�ាក�ស្ម័កី�ភូាមិមែ�លអ្នងគការ���វត្តិនិ៍

មិនុឱ�លេក្រ�ើ ជ្ឈ���ចខ់�ត ម�ា�ងលេ�ៀតឪពុ�ក 

�ំុជំាអ្ននក�ួស្ម័ ន�ងជាប្រ�ូ�យោប្រងៀនមែ�លយោកើត 

យោចំ��ីកូនកស្ម័�ករស្ម័�ុធស្ម័ាធ ម៌�នមែកល ង 

�នុឺ� ខែ���នុសា��លេក្រពុោះនុ�វិច�លេណ្ឌះ 

�ងឹ��ក់�នុអូកស្រីសាកុអូកភា�មិ ម៌�នុតិចលេ� 

 លេហើយម�នុលេសាចកា�ស្រីស្ម័ឡុ�ញ់រ��់អ�នុពុ� 

អូកភា�មិលេក្រចើនុណ្ឌ�សា់)”។ 

 លេ�ើរត�ម��នុ�់សា�ុយលេខោអ�វិលេវិចនុងឹ

ក្រកម� អូក�ងលេឆ្នាំង���កលេញ្ចា ើលេនុៅលេ�ើ 

កប�� នុងិ�កឹនៃ�អ�លេភាោឺះលេពុៅពុ�រនុ�ក់ 

ផ្សាង។ ខំ��សារួគា�ត�់� លេ�ោក�ងឡុ�ង អូក
 

�ងលេឆ្នាំង លេធ្នូើើ��លេណ្ឌើរលេ�ៅណ្ឌ�នុងឹ? គា�ត ់

ត្តិ�ម៌កវ���ាងំ�កឹមុ៌�ស្រីស្ម័ងូត្តិស្រីស្ម័ងាត្តិ់

��  “ក្រគាសួា�រ�ងក្រតវូិលេមកងអងគក�រច�ត ់

ត��ងឱ�លេ�ៅរសាល់េនុៅលេ�ើ�ួ�សា�ឺ�ង ខំ��ក៏ 
មែស្រីស្ម័កភាលាត្តិស់្ម័យំោឡាង ម៌�នយោកើត្តិយោ�យោលោក

�ងឡុ�ងៗលេ�ោក�ងក��ច���ួ�លេនុះអ�លេគា 
នុងឹសាមឺ��់ក្រគួាសា�រលេ�ោក�ងលេនុៅ��លេនុះ 

លេហើយ។ លេ�ោក�ង អូក�ងអលេញ្ចា ើញលេធ្នូើើ 

�យំោណ្ឌើរ�ងូុស្ម័យោ�ៅភូាម៌�យោយុោត្តិ មែ�លជាភូាម៌� 
ក�លេណ្ឌើតរ�សា់លេ�ោក�ងលេ�ៅ គាេ�នុអូក 

ណ្ឌ��ងឹលេ�”។ 
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

���ឋភាា�ត្តិណំ្ឌាល៖ យោ�លឪ�កុមិ៌ាយុ ន�ង�ូូនយោភាលោ�ជ�ួអ្ននកភូាម៌�មែ�លជាអ្នត្តិតី្តិកូនស្ម័�ស្ម័ស�ាត្តិ ់ 
យោហ្វិើយុបានប្របា�់ឪ�កុឱ�យោ�ើរ�ងួុស្ម័យោ�ៅភូាម៌�យោយុោត្តិ កំុចំលូ�ួលស្ម័លាងំ។ 
(ឡាងុ វងសស្ម័ម៌��/ិយោស្ម័ៀវយោភាៅ�ួល���ា�)

 សា�ម�ញ្ញាាក់��ភា�មិក�លេណ្ឌើតរ�សា់

ឪពុ�កខំ��សាាតិលេនុៅខ�ងលេជ្ឈើង�ួ�សា�ឺ�ងលេនុះ 

គា�ភា�មិលេយោត។ 

 លេ�ោក�ង អូក�ង�នុត�មកវិញិ

���ង�ឹកខែភាកូរ��ងរលេ�ោង�� “មិនុ�នុ

លេ�ៗ�ា�នុសានុ លេ�ើអងគក�ររកមិនុលេឃ្លាើញ

ក្រគាសួា�រ�ងមកលេនុៅ��លេនុះលេ� លេគានុងឹលេ�ៅ

រក��ផ់្សាាះ លេពុ�លេនុោះលេគាលេឃ្លាើញក�នុៗខំ��

លេនុៅផ្សាាះ ក្រ�ក�ជ្ឈ�លេគាសាមឺ��់ក�នុៗនុងិ

ឪពុ�កមា�យខំ��លេចោ�ជ្ឈ�មិនុខ�នុ។ ��លេចះូ

�ំុសំ្ម័�ុចំ�តសី្ម័លា�់យោ�ើម៌ីកូីនរស្ម័ ់ម៌�នអី្នយោ��ា�នុ 
សានុ �ង��លេហើយ ខ�ឺចអងគក�រច��លេយើង

យ�រ។” ក៏លេ�ោក�ងឡុ�ង អូក�ងលេឆ្នាំង យោ�ើរ 

ចំលូ�ួលស្ម័លាងំ យោហ្វិើយុងាកម៌កមែស្រីស្ម័ក 

ផ្សាា��ខំ���� “�ា�នុសានុៗ លេ�ើម�នុលេពុ�លេ�ៅសារួ
 

សា�ខ��កំ ឪពុ�កមា�យ នុងិជួ្ឈយ��ក់ក�នុៗ 

ខំ��ផ្សាង លេហើយក្រ��់គា�ត់�� ពុួកខំ��សា�ខ
 

សា�ប�យធ្នូមេត�លេ�។” ខំ��លេមើ�លេ�ៅគា�ត ់
���ងពុ�រនុ�ក់�ឹកម�ខស្រីសាលេពុោនុ �ងក�់

លេ�ោយភា�ពុ��កំលេសាោកនៃនុរ��ក�យគាេ�នុ

វិិញ្ញាាណ្ឌ។ 

 ជ្ឈ���នុជ្ឈ�ត� នុងិ�ង�ា�នុ��នុ�ក់ ក្រគា�នុ ់
ខែតឮពុ�ក�សាមា�រា�យរា��់��ចខ�ងលេ�ើ 

យោម៌ើ�ម�ខគា�ូលេ�ោយ�ឹកម�ខលេក្រក�មក្រក� 

មូ�ក់ៗលេ�ើរលេចញលេរៀងៗខឺនួុ។  ខំ��ខ��ក
 

�លេងាើម  ខែវិងៗលេ���ឹកម�ត ់��់�ឹកខែភាកូ 

ខែ��ក�ពុ�ងហ�រ នុកឹស្រីសាលេណ្ឌោះពុ�ក� 

�ណ្ឌា��លេពុក្រជ្ឈ រ��់ពុ�នុអ់តានុយ័ ខែ��

លេចញពុ�លេ�ះ��ងនុងិ�ឹកចតិលីេ�ោកឪពុ�ក 

អូកមា�យ ក្រ�ក�លេ�ោយកតញី្ចា�កតលីេវិ�� 
 រវិ�ងឪពុ�កមា�យ ក�នុ នុងិ លេចៅ ឱ�លេ�ើរ 

ត�មគានុងឺក្រពុហេវិហិ�រធ្នូម៌ នុងិឱ�លេធ្នូើើខែត 

អ�លេពុើ�ា សា�ចរតិ លេ�ៀងក្រតង់ នុងិជ្ឈ�

មនុ�សា�ក្រ�ក�នុយិម។ 

 គិាតហសួានុសិា�័យខែ��សាមា�ឪពុ�ក

ក្រ��់ម�ងសានុ�� �ង��សាិនុលេហើយ 

ខ�ឺចអងគក�រច��លេយើងយ�រ។ ពុ�លេ�ធោ! ភា�ពុ 

តក់សាឺ�ត ខ�ឺខ�ឺច រអ� �ក់សាប�ត សា�មប� 
លេឆ្នាំោុះលេ�ៅឱ�លេគាសាមឺ��់ក៏ខ�ឺចយ�តលេពុ� 

ខែ�រ។ ពុតិជ្ឈ�សា�ហ�វិយង់ឃ្លាងូណ្ឌ�ស់ា

សាក្រម��់មនុ�សា�ជ្ឈ�តិ��ចគា�ូ ខែតម�នុ 

កមេលេពុៀរ ខ�សាគា�ូ��ចស់្រីស្ម័ឡា�។

 ច��់�លីេពុ�លេនុះលេ�ៅពុកួខំ��ខែ�ង�នុ

លេឃ្លាើញម�ខ ខែ�ង�នុសា�ី�់ នុងិខែ�ង

�នុឮសាមា�ពុួកគា�ត់លេ�ៀតលេហើយ! ខំ�� 

�ងស្រីសា� នុងិ�ា�នុ យ�រ��់យ�់ រ��់នៃ�ៃ 

លេក្រពុោះខែតនុកឹ��់លេ�ោកពុ�កនុងិអូក 

ម�ីយ ក្រពុម���ង�ា�នុៗ���ងពុ�រ។ �ង 
ស្រីសា�ខំ��នុកឹកា�កកាួ�កូ�ងចិត ី នុងិស្រីសាក់

 �ឹកខែភាូកលេពុ�ខែ��គា�ត់មកពុ�វិ�� 

វ��� រយោនៅម៌ាត្តិ�់ាង មែស្រីស្ម័ ក ប្របា �់

មា�យ�� “ខែមាលេអើយ ខែមាលេ�ះក្រកម�នុងិ 

ផ្សាីិ�ឱ�ក�នុ�នុីចិមក ក�នុងួត�ឹក”។  

ខែតលេពុ�លេនុះគា�ត់មក��់ពុ�ងយោហ្វិើយុ 

យោម៌ើលយោ�ៅយោលើស្ម័ៃាត្តិ់ប្រជងំ ម៌�នយោ�ើ�រ�� 

មា�យ លេមើ�លេ�ៅកូ�ងពុ�ងលេឃ្លាើញខែត 
ស្រីសាលេមោ�ខឺនួុឯងនុងិត�ណ្ឌក់�ឹកខែភាកូ 
ស្រីសាក់ច��ពុ�ងលេធ្នូើើ ឱ�រ�ក�តស់្រីសាលេមោ�

ខឺនួុឯងមួយរ�លេពុច ��ចជ្ឈ�ក�រ�ត់�ង់

មា�យ��លេចោូះខែ�រ ម�នុខែតពុ�ង�ឹកលេ�ជ្ឈ� 

សា�ក��កូ�ងកា�កម�តល់េនុះ។ 

 ពុ�ក�សាមា� ម� ងសានុខែ���នុ

នុយិ�យជ្ឈ�មួយពុ�កខែមា ពុិតជ្ឈ�លេធ្នូើើឱ�

ខំ��ច�ខែ�ងខែរង��កំកងើ�់�នុ��់ខែតកា� 

លេសាោកសាា�យរយ��នុអ��័យនៃនុជ្ឈ�វិតិ

សាាតិកូ�ងអនុង់ឺកមេខែ��គាេ�នុរសាេ� អ��់

សា�នុ�ឈឺងឹ��ឥតរ�ពុឹង�នុជ្ឈួ�លេ�ៀត

កូ�ងខាមជ្ឈ�វិិតអភ័ាពុើលេនុះ៕ 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

វបិុបដិ្ឋសារតី្រគួុសារពូុមេឌីឿនិ

 ប្រ�ួស្ម័ារ�ូយោ�ឿន ប្រត្តិូវយោម៌កងកម័៌ា 

ភា�បាល���វត្តិនិយ៍ោចំោ�ថាជា�ា័ងំ មែ�ល

�កួអ្នាវយោ�ៅ័យោប្រត្តិៀម៌យុកយោ�ៅស្ម័ម៌លា�់យោនៅ

�ួលស្ម័លាងំ �ឺជាអ្ននកយោ�ោស្ម័១៧ យោម៌ស្ម័ា 

�ចូំប្រ�ួស្ម័ារ�ំុមំែ�រ។  

 �នរា�់�ីជមែជក�នាជាមួ៌យុឪ�ុក�ំុំ

ម៌ក យោហ្វិើយុយោ�ើ�មី៌ាយុ�ំុរុំ�កីាល

�ូូនវាាឱ�ចំាកយោចំ���ួីល។ �យូោ�ឿង �ងឹ 
កានម់ែត្តិចំីាស្ម័ថ់ា យោ�ម៌ានមែផ្សានការស្ម័ម៌លា�់ 

លេនុៅ��លេនុះ។ គា�តក៏់ក្រ�ញ��់ក្រ�ញ�� ់

ក្រ��់កូនស្រីស្ម័ីចំីងរ�ស្ម័់�ាត្តិ់យោ�ោ័�

មែ�នអ្នាយុុស្រីស្ម័បាល�ូូនប្រ�សុ្ម័�ំុ ំយោ�ោយុ
 

ប្របា�់កូនថា “កូនយោ�ៅផ្សារ�ចំុ� យោ�ើកង�ល� 

អ្នាវយោ�ៅ័ស្ម័ួរយោ�លើយុប្របា�់យោ�ថា �ុកយោភាលចំ

យុកថនាំជក់ ឥឡាូវ�ាត្តិ់ឱ�ម៌កយុក”។  
យោ�លកូនស្រីស្ម័ីចំាកយោចំ�យោ�ៅ �ូយោ�ឿន

ម៌ានអ្នារម័៌ណ៍្ឌធូរយោស្ម័ីើយុយោ�ោយុ�ឹង

ថា កូនស្រីស្ម័�ីាត្តិរួ់ចំ�យីោស្ម័ចំកីីស្ម័លា�់យោន�។  

 កូនស្រីស្ម័មីែ�នបានម៌ក�លផ់្សារ�ជ�ួត្តិា 

យោហ្វិើយុរាាយុរាា�់ថា �ុកឱ�ម៌កយុកថនាំ   

ជក់។ យោ�ោយុយោស្ម័ចំកីីអ្នាណ្ឌ�ត្តិកូន  ត្តិាក៏ 

រូត្តិរ�លូកយុកថនាំយោចំ��ីក្រកឡា�ាក់

ចំលូកនុងស្ម័័កុហ្វិចុំឱ�យោចំៅយោ�ោយុយុកព្រៃ�

អ្នមែងូលកីាល យោហ្វិើយុយោ�ោលថាយោចំៅ

ប្រ��ា�់យោ�ៅវ�� មែប្រកង�ុកយោចំៅរង់ចំាំ

ថនាំជក់។ យោចំៅស្រីស្ម័ីក៏ចំាកយោចំ�ស្ម័ំយោ�ៅ

យោ�ៅ�ួលស្ម័លាំងវ��។ 

 យោប្រកោយុ��ីងឹថាយោ�ស្ម័ម៌លា�់យោចំោល

អ្នស្ម័ ់អ្ននកមែ�លយោ�យុកយោ�ៅរស្ម័យ់ោនៅ�ួល 

ស្ម័លាំង យោ�ើ�ឪ�ុកមី៌ាយុ�ង�ូូន�ូយោ�ឿន  

ប្រពលងឹទកឹស�កុពូយោ�ឿៃ ៃងិកូៃស្រុ្តីសដៃ យោលតីទលួសាល ំង 

ម៌ានការយោស្ម័ោកស្ម័ាីយុយុាាង�លាងំ។ ម៌�ន

�ួរណ្ឌា ឱ�យោចំៅ ន�ងក័ួយុប្រត្តិឡា�់យោ�ៅ�ួល 
ស្ម័លាំងវ��យោស្ម័ោ� យោប្រ�ោ�យោន�ជា�ំន�ត្តិ 

��៏លាត្តិព្រៃវរ�ស្ម័់�ូយោ�ឿន យោ�ើម៌ីីរយំោ�ោ�ឱ� 

កូនបានរស្ម័់។ ភាា�យោស្ម័ោ័�ប្រត្តិង់រ�ស្ម័ ់

ឪ�ុកមី៌ាយុ�ូយោ�ឿន ម៌�នបាន��ត្តិមែវង 

�ៃាយុ យោ�ើ�ឱ�យោចំៅប្រត្តិឡា�់ម៌កវ��។ 

 ប្រកុម៌ប្រ�ួស្ម័ារ�ូយោ�ឿន��ត្តិជាម៌ាន 

ការយោស្ម័ោកស្ម័ាីយុយុាាង�លាំង�ក់ប្រ�ូង

ហ្វិសួ្ម័ចំ�ត្តិយិោ�ោយុនកឹកនុងចំ�ត្តិថិាកូនស្រីស្ម័ី

បានយោ�ៅជួ��ូយោ�ឿនវ�� ឬក៏ប្រត្តិូវយោ�

ស្ម័ម៌លា�់មុ៌នកូនស្រីស្ម័យីោ�ៅ�ល។់  មែត្តិយោ�ើ�ូ 

យោ�ឿនម៌�នបានជួ�មុ៌�កូនស្រីស្ម័ី យោនោ�

ប្រ�លងឹ�ាត្តិន់ងឹ��ត្តិថា កូនយោនៅរស្ម័រ់ាន

ម៌ានជីវ�ត្តិ�ន�ិូជ�ងស�ល់ស្ម័�ិព្រៃថៃ

យោន�។ មែត្តិយោ�ើ�ាត្តិ់បានជួ�កូនស្រីស្ម័ីវ�� 

�ាត្តិ់��ត្តិជាហ្វិសួ្ម័ន�ស្ម័ស�យុម៌�នយុល់

យោហ្វិត្តិអីិុ្នបានជាកូនស្រីស្ម័ីប្រត្តិល�់ម៌កវ�� 

មែ�ល�ាត្តិ�់�ំយោញ្ចជៀស្ម័�ជីរំសំ្ម័លា�់យោន�។  

 ប្រកមុ៌ប្រ�សួ្ម័ារ�យូោ�ឿន មែ�លយោនៅរស្ម័់

�លស់្ម័�ពិ្រៃថៃយោន���ត្តិជាម៌ានវ��ី��ស្ម័ារ ី

យោជរស្ម័ីី�ឺចំា�់យោ�លោចំផ្សាសាធៃនធ់ៃរម៌�ន

អ្នាចំ�ំយោភាលចំបានរហ្វិូត្តិ�ល់ព្រៃថៃរលត្តិ ់

មែ�លម៌�នបានយុល់នវូលី�ចំ�ូយោ�ឿន� ំ

�យោញ្ចជៀស្ម័កូនយោចំ���ួីល���ា�។  �កួ 

�ាត្តិ់ម៌ានមែត្តិយោលើកព្រៃ�ស្ម័ុំយោ�ោស្ម័�ល់

ប្រ�លឹង�ឹកមែភានកកូន �ង �ូូន យោចំៅ ន�ង 
ក័ួយុ យោហ្វិើយុក៏�ា័នអីិ្នយោប្រកៅពុ� ឧ�រ�ស្ម័�ល់ 

វ�ញ្ញាាកាន ិកូន �ូូន �ង យោចំៅ ន�ងក័ួយុ ឱ�
 

យោស្ម័ោយុស្ម័ុ�កនុងស្ម័ុ�ត្តិ�ភា�កំុ�ីយោ�លៀង 
�លាត្តិយោឡាើយុ។ 

 (�កស្រីស្ម័ង់ស្ម័មីី៌� ីជ�យុ ជាត្តិ� យោហ្វិៅ 

��ល �ូូនប្រ�ុស្ម័�ូយោ�ឿន មែ�លបាន

រាាយុរាា�់យុាាងកីុកកីួលរជំលួអ្នារម័៌ណ៍្ឌ

នកឹអ្នាណ្ឌ�ត្តិ�ល់�ងន�ងក័ួយុស្រីស្ម័ី�ាំង

�ឹកមែភានក)

រ��ភា�ពុ�ចច��បនុឆូ្នាំ�ូ�២០១៩៖ ផ្សាឺ�វិច�� នុងិ�ួ�សា�ឺ�ងលេមើ�ពុ�ចមៃ�យ
 

(ឡុ�ង វិង�សាមិ�ធ/លេសាៀវិលេភាៅ�ួ�ពុិឃ្លា��)
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លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១ លេ�ខ២៦៤ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២១

៤. ព�ុះជតីវតិយោប្រកាយុយោមឃុំបាត់ដួងច្ចន្ទ្រៃ ី

អូកលេ�ោសាក�ម�រ��វិិតនីុ៍អូកលេ�ោសាក�ម�រ��វិិតនីុ៍

នារ តីយោមកងកុមារ�ដិវតៃ្៍

 យ�់នៃ�ៃ នៃ�ៃយ�់  លេចះខែតកនុងឺលេ�ៅ។   

ខែខ�ជ្ឈ�វិិតរ�ះលេរោយ�មាងអសា់កិឺនុឥត   

�លមឹ៌ស្ម័ារ កនុង��ភា�យោ�ៅ័ងងឹត្តិបាន���បាំង 
អើ�ៗក្រគា�់យា�ង  មិនុឱ��នុយ�់�ឹង

���ងអសា។់ រសាល់េនុៅមួយនៃ�ៃ គា��នុរស់ា

មួយនៃ�ៃ លេពុ�យ�់ម៌ក�ល�ឺ់យោ�កកំ�រ 

រង់ចំាយំោស្ម័ចំកីីស្ម័លា�់ យោ�ើកមែភានកយោឡាើងយោ�ល 

ណ្ឌ�យ�់ខែត��កំអ�ពុ�កូ់�ងចតិ ីលេក្រពុោះ�� 
កូ�ងសាម័យលេនុោះលេនុៅលេពុ�យ�់ខែតងខែត 
ម�នុអូកសា�ឺ�់មិនុខែ��ខ�នុលេឡុើយ 

លេ�ោយលេចោ�ជ្ឈ���ខេ��ងក្រ�តិកិរិយ�

ជ្ឈ�លេ�ើម។ 

 ខំ��នុងិ�ា�នុក្រ�ុសាក្រតូវិក្រ�ធ្នូ�នុក្រកុម

ក�ម�រឱ�លេ�ៅច��លេគាោ��ចសាពុើមួយ�ង

ច�ខែណ្ឌក�ងស្រីសា�ខំ��ជ្ឈ�កងនុ�រ� លេគាឱ�លេ�ៅ

លេធ្នូើើខែស្រីសាលេនុៅនុងឹម���ឋ�នុ មិនុខែ���នុ

ជ្ឈួ�គា�ូលេ� ជ្ឈួ�ខែតលេពុ�រ�ក្រត� លេពុ�នៃ�ៃ

មក��់ខែ�កគា�ូ ��ចខែផ្សានុ�� នុងិចន្ត្រីនុា�។ 

 នៃ�ៃមួយលេមកងក�ម�រឱ�ខំ��លេ�ៅច��

លេគាោលេនុៅខ�ង�ិចភា�មិខែកបរក្រតពុ��ងត�

�ិត។   ម�នុក�នុអូកម���ឋ�នុមូ�ក់លេឈឺេោះ 

អ�លេ�ាង ខែ��វិ�ស្រីសា��ញ់អ�ណិ្ឌតខំ�� 

មិនុលេរើសាលេអើង��ចក�ម�រម���ឋ�នុ�នៃ� 

លេគាលេហៅខំ����“លេមាោះមិតវីិង�មកលេ�ង 

ជ្ឈ�មួយអញ” រួចក៏នុ��គា�ូលេឡុើងលេ�ះ

ផ្សាក�ច�រនុងិលេក្រច�ងលេ�ង។ 

 មួយស្រីសា�ក់លេក្រកោយមក លេឃ្លាើញ

លេមកងក�ម�រសាមមិតនីុ�រ�លេអឿនុ មក

ខែស្រីសាក��ចជ្ឈ�ម�នុក�ហងឹ��ក់ខំ���� “ខែនុ

សាមមិតកី�ម�រ�េ�វិង� ��លេនុះមិនុខែមនុជ្ឈ�

កខែនុងឺលេក្រច�ងសា�ប�យនុ�វិ��ចលេក្រម�ង

ពុ�សាងគមច�ស់ាលេ� ក្រ�ញ��់ច�ះមកភា�ឺម 

លេហើយក��ឱ�ម�នុជ្ឈ�លេ�ើក��ពុ�រ។ ខំ��ក៏ច�ះ

មកត�ម�ញ្ញាា។ លេគាសាមឺក់លេមើ�មកខំ��

ត��ងពុ�កប����់ច�ងលេជ្ឈើងលេសាាើរក្រជ្ឈុះ

ក្រគា��់ខែភាកូ ��ចជ្ឈ�សាា�់លេខុើមរលេអើមនុងឹ

ជ្ឈ�វិិតខំ��ជ្ឈ�អូក១៧លេមសា�ណ្ឌ�សា់។ 

 លេពុ�នៃ�ៃលេក្រជ្ឈ�ក់រលេសាៀ�យោ�ប្របា�់

ឱ�កុម៌ារ យោកៀងយោ�ោប្រត្តិឡា�់យោ�ៅភូាម៌�វ��។  

ខំ���នុ�ញ្ចច� �លេគាោកូ�ងលេក្រកោ�រួមរួច
 

រ��ល់េហើយក៏លេ�ើរសា�លេ�ៅលេ�ៅហ���យ

លេនុៅលេរោង�យសាហករណ៍្ឌកណ្ឌា��

ភា�មិ។ លេពុ�លេនុោះ មិនុ��នុ�់�់លេពុ�

លេវិ�� លេឆ្នាំ�ឺតឱក�សាលេនុោះខំ��លេឃ្លាើញក�ម�រ

ម���ឋ�នុមួយក្រកមុម�នុគា�ូក្រ�ម�ណ្ឌ�ួនុ

ក្រ��់នុ�ក់អងគ�យលេ�ើគា�នុរធ្នូ�ងសា��ង

មា�ត�ច�សា់ៗ យកលេឈឺើវិ�យលេ�ងលេធ្នូើើ 

ជ្ឈ�ចងើ�ក់លេភាងឺ។ 

 ខំ��ឈឺរលេមើ�ពុកួលេគា��ចជ្ឈ�សា�ប�យ

ណ្ឌ�ស់ា។ លេឃ្លាើញខំ��លេមើ� ពុកួលេគាក៏ ខែស្រីសាក 
ក្រពុមគា�ូមកក�នុខ់ំ���� “ខែនុពុកួ! អ�១៧ 
លេមសា�ច��មកលេ�ងជ្ឈ�មួយលេយើងមក”។  

កូ�ងច�លេណ្ឌោមក្រកុមក�ម�រ���ងលេនុោះក៏

ម�នុអ�លេ�ាងខែ�រ វិ��នុសាា�ះមក��ញ

នៃ�ខំ��លេហើយនុយិ�យ�� “មកៗ លេ�ង

ជ្ឈ�មួយលេយើង!” ក្រពុម���ងហ�ចលេឈឺើមក 

ឱ�ខំ�����ងនុយិ�យ�� “ខែនុវិ�យលេ�ើធ្នូ�ង 
សា��ងមា�ត�លេនុះលេ�ៅ ពុ�លេរោះណ្ឌ�សា់។”

 ខំ�� ក្រក� ញ ត � លេ�ោ យ � �ិ លេសា ធ្នូ  

លេក្រពុោះខំ��មិនុចង់ម�នុក�ហ�សាជ្ឈ�លេ�ើក�� 
ពុ�រ លេហើយក្រ��់លេ�ៅពុកួលេគា�� ខំ��មិនុលេចះ 
លេ�ងលេ� សា��លេ�ោសាមិតកី�ម�រ���ងអសា់ 

គា�ូ ខែតពុួកលេគាមិនុក្រពុមរហ�ត��ញខំ��ឱ� 
អ្នងាយុុជាមួ៌យុ យោហ្វិើយុវាយុយោលង�នយិោ�ៅ។  

 មិនុយ�រ�ា�នុេ�នុខំ��លេឃ្លាើញមិតនីុ�រ�លេម 
កងខែ��ជ្ឈ�ក្រ�ធ្នូ�នុកងក�ម�រមកក្រ��់��   

ម៌�ត្តិិកុម៌ារ�ាងំអ្នស្ម័�់នាម៌កហ្វិ�ូបាយុប្រកមុ៌ 

ក�ម�រនុ��គា�ូច��លេ�ៅកូ�ងលេរោង�យរួម។ 

 នុ�រ�លេមកងលេចះខែត�ចួសាមឹឺងមកខំ�� 
លេ�ោយ�ឹកម�ខម��មិនុហ��នុសាា��លេនុាោសា លេ� 

លេក្រពុោះខំ��លេនុៅជ្ឈិតក�ម�រក�នុម���ឋ�នុ។  

ខំ��អងគ�យលេ�ើត��យខែតមូ�ក់ឯងរង់ច��

មា��លេក្រកោយលេគា �ក្រម��លេគា��ក់ឱ�ក�នុអូក

ម���ឋ�នុម�នុ។ 

  ខំ��សាលេងកតលេឃ្លាើញ លេមកងនុ�រ�ក�ម�រ

លេនុោះលេ�ើរក្រកឡុឹងសាមឺក់ខំ��ច�ះលេឡុើងៗ 

ចញិ្ចចមឹចតិចីងក�ហងឹ នុងឹខំ��។  ខំ��មិនុហ��នុ
 

លេមើ�ម�ខគា�តល់េ� លេចះខែតង�កលេចញលេធ្នូើើ 

ម�ខធ្នូមេត���ចជ្ឈ�គាេ�នុលេរឿងអើ�លេកើតលេឡុើ ង។  

(តយោ�យោល�យោប្រកាយុ)
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