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(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ
ណ
�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

1

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

សូូ គឹឹមអាន ហៅ� អាចារ្យ� ម៉ីី� អនុុ លេ�ខា
តំំ បន់់ ១០៥ ភូូមិភា
ិ គឦសាន
ដារ៉ាា រ ដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

កងឈ្លលបបដិិវត្តតន៍ខ្មែ�ែរ
៍
ក្រ�ហមកំំពុុងដោ�ោតចម្រូ�ូង

កាារពាារភូូមិិ។ ខេ�ត្តតរតនគិិរីី ឆ្នាំំ��១៩៦៨-១៩៦៩។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� សូូ គឹឹមអាាន ហៅ�ៅ អាាចាារ្យ� ម៉ីី� មាានអាាយុុ
៤៤ឆ្នាំំ�� (នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៧)។ ខ្ញុំំ��មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើត
នៅ�ៅភូូមិិព្រែ�ែកអ្ននកលឿ�ឿង ឃុំំ�ព្រែ�ែកអ្ននកលឿ�ឿង ស្រុ�ុក
ពាាមរក៍៍ តំំបន់់២៤។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៥៤ ខ្ញុំំប្រ�ឡងជាាប់់
��

សាាលាាបាលីីជាាន់់ខ្ពពស់់។ កាាលខ្ញុំំ��នៅ�ៅរៀ�ៀនខ្ញុំំ��ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ

2

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

កុុដិិលោ�ោកអាាចាារ្យ� ឃុុត មាានសញ្ញាារូូបសេះ�ះ នៅ�ៅ

គឺឺជាាពេ�ទ្យយនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយព្រះ�ះកេ�តុុមាាលាា។ យឹឹម ធន

ឃុុត ក្រោ��ោយមកប្រ�ហែ�លជាាចុុងឆ្នាំំ��១៩៥៤ ខ្ញុំំ��ចូូល
ជាាខ្មែ�ែរសេ�រីី។

ចាាកចេ�ញពីីខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ធំំ។ ធន ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ថា
ំ ា គាាត់់មាាន
មិិត្តតភក្តិ�ឈ្មោះិ �ះ�� ដាាវាាល់់ ពាាក់់ស័ក្តិ
័ ២
�ិ គឺឺជាាគិិញនៅ�ៅក្រ�សួួង

វត្តតឧណ្ណាា�លោ�ោម។ ខ្ញុំំ��មាានភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធជា
ធ ាមួួ យអាាចាារ្យ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៥៨ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវប្រ�ឡងសញ្ញាាបត្រ�
មធ្យយមសិិក្សា�ាដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ខិតខំ
ិ រៀ�
ំ ៀនដើ�ើម្បីី�ត្រៀ��ៀម

បានប្រ�ឡងជាាប់់ ពេ�ទ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦២ បន្ទាា�ប់់ ពីី

នគរបាលជាាតិិភ្នំំ�ពេ�ញ។ យឹឹម ធន បានឲ្យ� ដាាវាាល់់ រក

វិិធីីសាាស្រ្ត�តដើ�ម្បីី
ើ �ឲ្យ�អង្គគកាារបដិិវត្តតន៍ជឿ�
៍ ឿថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាអ្ននក

ប្រ�ឡង។ ខ្ញុំំ��ទាាក់់ទងសិិស្សសម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ញេ�ប សាាវ៉ាា�ន

បដិិវត្តតន៍ប្រា៍ �កដមែ�ន។ យឹឹម ធន ចង់់ ឲ្យ� ដាាវាាល់់ ចេ�ញ

ដោ�ោយអប់់ រំន
ំ យោ�ោបាយក្បបត់់និង
ិ ប្រ�គល់់ឲ្យ�អាាចាារ្យ�

ខេ�ត្តត។ ដាាវាាល់់ គិិតថាាត្រឹ�ឹមតែ�ចេ�ញសំំបុុត្រ�ចាាប់់ ខ្លួួ�ន

រស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រែ�ែកអ្ននកលឿ�ឿង ស្រុ�ុកពាាមរក៍៍ ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង
ឃុុត អប់់រំប
ំ ន្តត រួួ ចហើ�ើយ ចាាត់់តាំំ�ង សាាវ៉ាា�ន ជាាសមាាជិិក

ខ្មែ�ែរសេ�រីី។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំប្រ�ឡងធ្លាា
�ក់់ និិងត្រូ�ូវរៀ�ៀន
��
រយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ��ថែ�មទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំ��ក៏៏ប្រ�ឡងជាាប់់
ហើ�ើយក៏៏ឈប់់រៀ�ៀន។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៥៩ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនឈ្មោះ�ះ�� ជ័័យ អេ�

សំំបុុត្រ�ចាាប់់ ខ្លួួ�នគិិញដែ�លលាាក់់ខ្លូូ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុង និិង
មិិ នជាាក់់ស្ដែ�ង
ែ នោះ�ះ�ទេ�គាាត់់នឹង
ឹ បញ្ជាាឲ្យ�គិិញ ៣នាាក់់ទៅ�ៅ

ចាាប់់ ខ្លួួ�នខ្ញុំំដល់់
ផ្ទះះ�។ គិិញ តាាមចាាប់់ ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��ចំនួ
ំ ន
ួ ២លើ�ើក
��

ក្នុុ�ងខែ�កក្កកដាា និិងខែ�សីីហាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែចាាប់់ ខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នបានក៏៏ទុុក
សំំបុុត្រ�ចាាប់់ ខ្លួួ�នឲ្យ�ម្ដាា�យក្មេ�េកខ្ញុំំ។
��
នៅ�ៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៦៧ អង្គគកាារបដិិវត្តតន៍ ៍ ទិិញ

ខេ�ត្តតកំំពង់់ ធំំ បានបើ�ើ កសាាលាាឈ្នួួ�លឈ្មោះ�ះ�� អនុុវិិទ្យា�ា-

ម៉ាា�ស៊ីី�នដេ�រមួួ យគ្រឿ��ឿងឧបត្ថថម្ភភដល់់គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�
អង្គគកាារឲ្យ�យកម៉ាា�ស៊ីីនដេ�រនោះ�ះ�យកទៅ�ៅដាាក់់
�
ដល់់ផ្ទះះ�

ទាាក់់ ទងអាាចាារ្យ� សាាន វត្តតសាារាាវ័័ន ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។

ក្មេ�េកយកសំំបុុត្រ�ចាាប់់ខ្លួួ�នមកឲ្យ�ខ្ញុំំ�� ។ ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកភ្នំំ�ពេ�ញ

គឺឺជាាខ្មែ�ែរសេ�រីីបង្រៀ��ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ារំំលង
ល័័យសង្គគមសិិក្សា�ា នៅ�ៅក្រុ�ុងកំំពង់់ ធំំ។ ជ័័យ អេ� មក
អាាចាារ្យ� សាាន បានមកទាាក់់ ទងខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំបង្រៀ��ៀននៅ�ៅ
��
អនុុវិិ ទ្យា�ាល័័ យ សង្គគ មសិិ ក្សា�ាបានរយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ��
ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��ឃើ�ញសា
ើ
ាលាាមិិ នមាានស្ថិិ�រភាាពខ្ញុំំ��បាន
សុំំ�លាា ជ័័យ អេ� ទៅ�ៅបង្រៀ��ៀនជាាមួួ យ យឹឹម ធន នៅ�ៅ

ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ��នៅ�
ំ ៅកំំពង់់ ធំ។
ំ ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅផ្ទះះ�ហើ�ើយម្ដាា�យ
វិិញ និិងយកសំំបុុត្រ�នោះ�ះ�ឲ្យ�មិិ ត្តតបដិិវត្តតន៍មើ�
៍ ើ លបន្តតគ្នាា�។

មិិ ត្តតងាា គឺឺជាាសាាស្រ្ត�តចាារ្យ�អនុុវិិទ្យា�ាល័័យស្អាា�ង ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ំ
កុំំ�ឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញទេ� គឺឺត្រូ�ូវភៀ�ៀសខ្លួួ�នទើ�ើបរួួ ច

សាាលាាអនុុវិិ ទ្យា�ាល័័ យ វិិ ជ្ជា�សោ�
ា
ោភ័័ ណ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

ផុុតពីីកាារចាាប់់ ខ្លួួ�ន។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញអស់់រយៈៈ
ពេ�ល៣ខែ�។ នៅ�ៅខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៦៧ ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅជួួប

ត្រូ�ូវបិិទទ្វាា�រឈប់់បង្រៀ��ៀនដោ�ោយសាារមិិ នមាានសិិស្សស

របស់់ខ្ញុំ��ហៀំ �ៀបចាាកចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញទៅ�ៅជនបទ។

១៩៦៦ និិង១៩៦៧ អនុុវិិទ្យា�ាល័័យវិិជ្ជា�សោ�
ា
ោភ័័ណ
ចូូលរៀ�ៀន និិងកាារចំំណាាយច្រើ�ើ�នជាាងចំំណូូល។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
ផ្អាា�កកាារបង្រៀ��ៀនមួួយរយៈៈ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្តតសកម្មមភាាព

ចូូលបង្កកប់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងចលនាាបដិិវត្តតន៍និ
៍ ង
ិ រស់់នៅ�ៅជាា

មួួ យអ្ននកបដិិវត្តតន៍តា
៍ ាមរយៈៈឈ្មោះ�ះ�� នៅ�ៅ ផន ហៅ�ៅ សុុក។

នៅ�ៅ ផន ហៅ�ៅ សុុក បាន ឧទ្ទេ�េសនាាមមិិ ត្តត ហុុង ឲ្យ�ស្គាា�ល់់

ខ្ញុំំ�� ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��មាានឱកាាសស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លជាាមួួ យអ្ននកបដិិវត្តតន៍ ៍
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣០ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៦៧ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវចេ�ញពីី
កំំ ព ង់់ ធំំ ម កនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញដើ�ើ ម្បីី� ចូូ ល បង្កក ប់់ ខ្លួួ�នមិិ នឲ្យ�
អង្គគកាារបដិិវត្តតន៍ដឹ
៍ ង
ឹ ។ ខ្ញុំំ��ទាាក់់ ទងជាាមួួ យ យឹឹម ធន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

អាាចាារ្យ� ឃុុត ដោ�ោយបញ្ជាាក់់ប្រា�ប់់ គាាត់់អំំពីីដំំណើ�ើរ
អាាចាារ្យ� ឃុុត ចេ�ញសំំបុុត្រ�ឧទ្ទេ�េសនាាមឲ្យ�ខ្ញុំំ��មួួយសន្លឹឹ�ក

សម្រា�ាប់់ ទាាក់់ ទង កុុយ ធួួន។ នៅ�ៅចុុងខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��
១៩៦៧ មាាននីីរសាារម្នាា�ក់់បាននាំំ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅជួួប កុុយ ធួួន

នៅ�ៅភូូមិិមួួយជិិតភូូមិិបឹឹងធំំ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ ខ្ញុំំយក
��
សំំបុុត្រ�ឧទ្ទេ�េសនាាមរបស់់អាាចាារ្យ� ឃុុត ទៅ�ៅឲ្យ� កុុយ

ធួួន ហើ�ើយកុុយ ធួួន ទទួួលស្គាា�ល់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្ញុំំ��សម្រា�ាកនៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ�បានរយៈៈពេ�ល២យប់់ ខណៈៈបង កុុយ ធួួន
ជិះះ�ទូូកឡើ�ើងមកទីីរួួ មខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម សម្រា�ាក៣យប់់

ដើ�ើម្បីី�រង់់ចាំំ�នីីរសាាររបស់់គាាត់់ដែ�រ។ កុុយ ធួួន អប់់ រំខ្ញុំ
ំ ��ំ
ថាា នៅ�ៅស្រុ�ុកលើ�ើមាានកាារលំំបាកខ្លាំំ��ងណាាស់់មិិត្តតត្រូ�ូវ
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

មាានកាារតស៊ូូ�ជម្នះះ� ហើ�ើយត្រូ�ូវខិតខំ
ិ អប់
ំ
់ រំក
ំ ម្លាំំ��ងក្បបត់់
ឲ្យ�បានច្រើ�ើ�ន។ រយៈៈពេ�ល៥យប់់ ទើ�ើបនីីរសាារបាន
មកដល់់ហើ�ើយបានណែ�នាំំ�ខ្ញុំំឲ្យ�ស្គាា�ល់់
ឈ្មោះ�ះ�� កង គឺឺ
��

ជាាខ្សែ�ែរបស់់គាាត់់ ហើ�ើយ កង ក៏៏ បាននាំំ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅខេ�ត្តត
មណ្ឌឌលគិិរីី។ នៅ�ៅខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��១៩៦៧ ខ្ញុំំ��បានមកដល់់
ខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី។ យើ�ើងទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់ ពូូឡឹឹ គឺឺជាា

ជនជាាតិិព្ននង ក្នុុ�ងភូូមិិពូូគ្រេ�េង។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៦៨ ខ្ញុំំ��
និិងកង បានទៅ�ៅរៀ�ៀនវគ្គគនយោ�ោបាយនៅ�ៅមន្ទីី�រក៦០
របស់់លេ�ខាាតំំបន់់ ឈ្មោះ�ះ��ឡាំំ�ង។ ខ្ញុំំ��បានជួួប កុុយ ធួួន
ហៅ�ៅ គុុន ជួួយដឹឹកនាំំ�កាារងាារតំំបន់់១០៥ ដែ�លចល័័ត

ជាាមួួ យខេ�ត្តតរតនគិិរីី។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៩ កង និិងខ្ញុំំ��បានកែ�ខ្លឹឹ�មសាារ

ឃោ�ោសនាាថ្មីី�

ទិិ សដៅ�ៅប្រ�ឆាំំ�ងជាាមួួ យបដិិ វត្តតន៍ ៍។

បដិិវត្តតន៍វា៍ ាយមិិ នឈ្នះះ�ចក្រ�ពត្តិិអា
� ាមេ�រិិក បរិិវាារភ្នំំ�ពេ�ញ
និិងព្រៃ�ៃនគរឡើ�ើយ។ យើ�ើងឃោ�ោសនាាឲ្យ�ប្រ�ជាាជនខ្លាា�ច

បដិិវត្តតន៍មិ
៍ ិ នហ៊ាា�នចូូលព្រៃ�ៃរកត្រី�ីសាាច់់ដូចមុុ
ូ
ន ព្រោះ��ះ�
ខ្លាា�ចខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ បង

ឡាំំ�ង ហៅ�ៅខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរៀ�ៀននៅ�ៅមន្ទីី�ររបស់់គាាត់់ ដោ�ោយមាាន

ឈ្មោះ�ះ�� គុុណ គឺឺជាាអ្ននកឧទ្ទេ�េសនាាមឯកសាារ។ អ្ននកដែ�ល
ចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មាានបង ឡាំំ�ង បងសូូរុុ ន បង

ខាំំ�ភូូន និិងខ្ញុំំ។
�� បន្ទាា�ប់់ ពីីរៀ�ៀនរួួ ចឈ្មោះ�ះ�� គុុណ ហៅ�ៅខ្ញុំំ��
ជួួបដោ�ោយឡែ�កនិិងអប់់ រំអំ
ំ ំ ពីីនយោ�ោបាយ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ អង្គគកាារតំំបន់់១០៥ សម្រេ��ចដកខ្ញុំំ��

ចេ�ញពីីភូូមិិពូគ្រេ�េ
ូ ងឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាលេ�ខាាស្រុ�ុកច្បា�ារ ហើ�ើយ

កង ត្រូ�ូវ គុុណ ដកចេ�ញពីីតំំបន់់១០៥។ មុុនពេ�ល
បែ�កគ្នាា� កង ធ្វើ�ើ�សំំបុុត្រ�ឧទ្ទេ�េសនាាមឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅជួួបខ្សែ�ែ
ក្បបត់់នៅ�ៅស្រែ��ធំំឈ្មោះ�ះ�� គ្រូ�ូគុំំ� ដែ�លបង្កកប់់ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព

នៅ�ៅមូូ លដ្ឋា�ា នស្រែ��ធំំ និិងប្រ�គល់់សមាាជិិកក្បបត់់ទាំំ�ង

៤នាាក់់ឲ្យ�ខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់គ្រ�ង។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាលេ�ខាា
ស្រុ�ុក និិងមិិ ត្តតចាំំ� ធ្វើ�ើ�ជាាអនុុលេ�ខាា ខណៈៈដែ�លខេ�ត្តត
មណ្ឌឌលគិិរីីទាំំ�ងមូូ លត្រូ�វបា
ូ នរំំដោះ�ះ�។ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកច្បា�ារ ធ្វើ�ើ�បដិិវត្តតន៍ ៍ មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើបដិិវត្តតន៍ ៍ ពួួកគេ�

មិិ ន ជឿ�ឿលើ�ើ កាារឃោ�ោសនាារបស់់ខ្មែ�ែរសេ�រីីទេ� លើ�ើ ក
លែ�ងតែ�ពួួករដ្ឋឋកាារចាាស់់ និិងទាាហាានប៉ូូ�លីីស។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧១ អង្គគកាារតំំបន់់ចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ
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ជនជាាតិិភាាគតិិចនៅ�ៅខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រៀ�ៀនសាាលាាបក្សសជាាមួួ យ បងសូូរុុ ន បងខាំំ�ភូូន និិងបង
ឡាំំ�ង ចំំនួន
ួ ២៥ថ្ងៃ�។
ៃ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បានជួួប ធុុច ក្រោ��ោយ
ពេ�លរៀ�ៀនចប់់ ហើ�ើយ ធុុច បានអប់់ រំខ្ញុំ
ំ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។
��ំ

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវអង្គគកាារតំំបន់់១០៥
សម្រេ��ចឲ្យ�ចុះះ�ជួួយ ផ្តតល់់យោ�ោបល់់ទាាក់់ទងកាារងាារនៅ�ៅ
ស្រុ�ក
ុ ច្បា�ារ អូូ រាំំ�ង និិង កែ�វសីីមាា រយៈៈពេ�ល១ខែ�។ ខ្ញុំំ��ចុះះ�

ដល់់ស្រុ�ុកកែ�វសីីមាា ជួួបជាាមួួ យ កាាស៊ីី� គឺឺជាាលេ�ខស្រុ�ុក

កែ�វសីីមាា បានឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ សភាាពកាារណ៍៍ នៅ�ៅស្រុ�ុករ៥។
ខ្ញុំំ��បានជូូនយោ�ោបល់់ដល់់ កាាស៊ីី� ឲ្យ�បន្តតសកម្មមភាាពក្បបត់់
ប្រ�ឆាំំ�ងបក្សសតទៅ�ៅទៀ�ៀត តាាមសកម្មមភាាពអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាន។
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំ��ជួប
ួ ជាាមួួ យមេ�ក្រុ�ុមក្បបត់់គ្រ�ប់់

ក្រុ�ុម និិងក្ដាា�ប់់ សភាាពកាារណ៍៍ គ្រ�ប់់មូូលដ្ឋា�ា ន ហើ�ើយលើ�ើក

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ទិិសដៅ�ៅកាារងាារក្បបត់់ថ្មីីតា
� ាមសភាាពកាារណ៍៍ ជាាក់់ស្ដែ�ង
ែ ។

ស្រុ�ុកដោ�ោយនាំំ�លេ�ខាា និិងអនុុលេ�ខាាតំំបន់់មាាន បង

សហករណ៍៍ កម្រិ�ិ តទាាបជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ កាារកើ�ើ តឡើ�ើង

រ៣, បងខាំំ�ភូូន ខាាងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ច,ច ខ្ញុំំ�� សង្គគមកិច្ច
ិ សុុ
ច ខាាភិិបាល,

ឯសភាាពកាារណ៍៍ រួួ មនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់គឺឺមាានកាារចាាត់់តាំំ�ង

បញ្ហាាជំំទាាស់់រវាាងកម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជន និិងសមូូ ហភាាព

ដោ�ោយអ្ននកខ្លះះ�ចង់់ ចូលសហ
ូ
ករណ៍៍ អ្ននកខ្លះះ�មិិ នចង់់ ចូល
ូ

ហើ�ើយមាានអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតចូូលហើ�ើយសុំំ�ចេ�ញវិិញ។ ខ្ញុំំ��
បានទាាក់់ទងឈ្មោះ�ះ�� ច្រា�ាន គឺឺជាាគណៈៈស្រុ�ុក រ២។
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ សភាាពកាារណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ ១០៥

មិិ នមាានអ្វីី� ប្រែ�ែប្រួ�លខ្លាំំ��
ួ
ងទេ�។ ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ខែ�មេ�សាា
ឆ្នាំំ��១៩៧៥ បដិិវត្តតន៍ឈ្នះ
៍ �ះ ទាំំ�ងស្រុ�ក
ុ លើ�ើចក្រ�ពត្តិិអា
� ាមេ�រិិក

ឡាំំ�ង ទទួួលខាាងយោ�ោធាា,បង សូូរុុ ន គឺឺជាាលេ�ខាាស្រុ�ុក
មិិ ត្តតសូូភាា យោ�ោធាា, មិិ ត្តត ចាំំ� វប្បបធម៌៌ (គឺឺជាាលេ�ខាាស្រុ�ុក

រ២)។ ចំំណែ�កគណៈៈស្រុ�ុកមាាន មិិ ត្តត ស្វាា�យ លេ�ខាា
ស្រុ�ក
ុ រ១, មិិ ត្តតរ៉ាា� អនុុលេ�ខាា, បងឡោ�ោក អនុុលេ�ខាាស្រុ�ក
ុ

រ២, បងផាាក់់ អនុុលេ�ខាាស្រុ�ុករ៣, បងគីី លេ�ខាាស្រុ�ុក

រ៤, មិិ ត្តតខឿ�ឿន អនុុលេ�ខាាស្រុ�ុករ៤, កាាស៊ីី� លេ�ខាាស្រុ�ុក
រ៥ និិង ចាាន់់ដើ�រើ អនុុលេ�ខាា។

នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ គណៈៈតំំបន់់បានសម្រេ��ច

និិងបរិិវាារ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ឡើ�ង
ើ មករៀ�ៀនសាាលាា

ធ្វើ�ើ�សន្និិ�បាតសម្រេ��ចដកកាារងាារពីី គណៈៈទាាក់់ ទ ង

ឧទ្ទេ�េសនាាមខ្សែ�ែក្បបត់់ឈ្មោះ�ះ�� យ៉ាា� ឲ្យ�ខ្ញុំំ��បានស្គាា�ល់់។

សកម្មមភាាពក្នុុ�ងពេ�លនោះ�ះ�គឺឺមិិនអនុុវត្តតភាារកិិ ច្ចដែ�ល
ច

បក្សសនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយបានជួួបជាាមួួ យ ឃួួន។ ឃួួន
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៦ តំំបន់់១០៥ ត្រូ�ូវចាាត់់ចូូលក្នុុ�ង

ភូូមិិភាាគឦសាាន ដោ�ោយមាានឈ្មោះ�ះ�� យ៉ាា� គឺឺជាាលេ�ខាា
ភូូ មិិ ភាាគ។ យ៉ាា� បានទាាក់់ ទ ងជាាមួួ យ ខ្ញុំំ�� តាាមកាារ

ឧទ្ទេ�េសនាាមរបស់់ ឃួួន។ មុុនពេ�លប្រ�ជុំំ�គណៈៈតំំបន់់
យ៉ាា� បានមកជួួបខ្ញុំំ�� អប់់ រំ ំ និិងជំំរុុញឲ្យ�កសាាងកម្លាំំ��ង
ទាាក់់ទងជាាមួួ យ ឃួួន ឲ្យ�បានល្អអ និិងសម្ងាា�ត់់បំំផុុត។

នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៦ បងយ៉ាា� បានឡើ�ើ ង ទៅ�ៅ
តំំបន់់១០៥ ប្រ�ជុំំ�គណៈៈតំំបន់់ដោ�ោយលើ�ើកយកបញ្ហាា

តំំបន់់មកប្រ�ជុំំ� រួួ មមាាន ១)បញ្ហាាព្រំ�ំដែ�ន ២) រៀ�ៀបចំំ
បោះ�ះទីីតាំំ�ងកងពល និិង តំំបន់់ ៣) កាារទាាក់់ទងកង

ពល៩២០ និិងតំំបន់់១០៥ ៤)បញ្ហាាសហកាារកងពល

និិងកងតំំបន់់កាារពាារព្រំ�ំដែ�នមណ្ឌឌលគិិរីី។ បញ្ហាាព្រំ�ដែ�
ំ ន
យ៉ាា� បានបញ្ជាាក់់ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើ មាានយួួនឈ្លាា�នពាានព្រំ�ំ
ដែ�នត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយដោ�ោយសន្តិិ�វិិធីីគឺឺចរចាាឲ្យ�យួួន

ដកចេ�ញវិិញ និិងរាាយកាារណ៍៍ ទៅ�ៅកាាន់់ភូមិ
ូ ិ ភាាគភ្លាា�មៗ។

បរទេ�ស,

ដកភូូ មិិស្រែ��សង្គគមឲ្យ�ទៅ�ៅស្រុ�ុក រ៤។

បក្សសប្រ�គល់់ឲ្យ� មិិ នគោ�ោរពតាាមកាារចាាត់់តាំំ�ងរបស់់

គណៈៈតំំបន់់ មិិ នចុះះ�ដឹឹកនាំំ�ក្នុុ�ងក្រ�សួួងរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយ

ពេ�លសន្និិ�បាតមាានទំំនាាស់់ជាាមួួ យលេ�ខាាតំំបន់់។ កាាស៊ីី�

និិង ចាាន់់ដើ�រើ ត្រូ�ូវសន្និិ�បាតតំំបន់់ដេ�ញចេ�ញពីីគណៈៈ

ស្រុ�ុកកែ�វស៊ីី�មាា ឲ្យ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចតំ
ច ំបន់់
ក-១៦។ នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៧៧ យើ�ើងឃោ�ោសនាា
បំំ ផុុសទំំនាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ចលនាាប្រ�ជាាជនឲ្យ�

ទាាមទាារពីីសមូូ ហភាាព ដោះ�ះ�ស្រា�ាយកាាររស់់ នៅ�ៅ
ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ដូូចជាាកាារស៊ីី�ចុុក ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ និិង

ថ្នាំំ��ស្កូូ�វ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីនេះ�ះខ្ញុំ��បា
ំ នកែ�ប្រែ�ែខ្លឹឹ�មសាារឃោ�ោសនាា
ខ្លះះ� ឲ្យ� ស្រ� ប តាា មសភាា ព កាា រណ៍៍ ថ្មីី�

និិ ង ខំំ ប្រឹ�ឹ ង

ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពក្បបត់់បន្តត រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៤ខែ�មីីនាា ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវបក្សសចាាប់់ ខ្លួួ�នតែ�ម្តតង។

បងយ៉ាា� មកជួួបខ្ញុំំ��ដោ�ោយឡែ�កហើ�ើយអប់់ រំខ្ញុំ
ំ ��ំ ពីីបញ្ហាា

កំំណត់ចំ
់ ំណាំំ� ៖ អត្ថថបទនេះ�ះ ដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីចម្លើ�ើ� យ

បដិិបក្ខខខ្ពពស់់ដោះ�ះ�ស្រា�ាយមិិ នរួួ ចឡើ�ើយ។ វៀ�ៀតណាាម

របស់់អ្នន កទោ�ោសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិ �សុុខស
ិ
-២១

ព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាា និិងវៀ�ៀតណាាម ដែ�លឈាានចូូលដល់់
មាានផែ�នកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងរដូូវប្រាំ�ំងវាាយយកខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី
តាាមប្រ�ភពព័័ត៌៌មាានផ្លូូ�វកាារសម្ងាា�ត់់ពីីឈ្មោះ�ះ�� តីី សឺឺន
ភាាគទីី៥វៀ�ៀតណាាម។ នៅ�ៅខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៦ យ៉ាា�
បានឡើ�ើងទៅ�ៅតំំបន់់១០៥ ប្រ�ជុំំ�គណៈៈតំំបន់់និង
ិ គណៈៈ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សាារភាាពឯកសាារJ00878។ រាាល់់ចម្លើ�ើ� យសាារភាាព

សុុទ្ធធតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ� និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ពីីកងសួួរចម្លើ�ើ� យរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូច្នេះ��
ះ យើ�ើងមិិ ន

អាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាា ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពរបស់់ សូូ គឹឹម
អាាន ហៅ�ៅ អាាចាារ្យ�ម៉ីី� ពិិតឬយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ�?

5

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គណៈៈប្រ�តិិភូក
ូ ងពលតូូចថ្មើ�រ� ើ ជើ�ើងលេ�ខ៤១
ទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ក្សា
ិ ាបណ្ណា
ា ល័័ យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
សួួ ត វិិចិ ត្រិ �

គណៈៈប្រ�តិិភូូក្រ�សួួងកាារពាារជាាតិិនិង
ិ ក្រុ�ុមកាារងាារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។
(សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៨ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�២០២២
�
បណ្ណាា�ល័័យ

សម្តេ�េចម៉ែ�ែ បានទទួួ លស្វាា�គមន៍៍ដំំណើ�ើរទស្សសនកិិ ច្ចច
សិិក្សា�ារបស់់គណៈៈប្រ�តិិភូូនៃ�កងពលតូូចថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ
៤១ ដែ�លមាានមូូ លដ្ឋាា�ននៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ដើ�ើម្បីី�
ស្វែ�ែងយល់់ និិងដកស្រ�ង់់ បទពិិសោ�ោធន៍៍ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់

ស្តីីពីីកា
� ាររៀ�ៀបចំំនិិងចងក្រ�ងឯកសាារស្តីីពីីប្រ
� �វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
កម្ពុុ� ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិងបណ្តាា�ឯកសាារសិិក្សា�ា
ស្រា�ាវជ្រា�ាវដទៃ�ទៀ�ៀត។

ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកតំំណាាងដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់របស់់ ឯកឧត្តតម
ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ នាាង ឃីីម មេ�បញ្ជាាកាារកងពលតូូច

ថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ៤១ វរសេ�នីីយ៍៍ឯក ឯម វាាសនាា ដែ�ល
វរសេ�នីីយ៍៍ឯក ឯម វាាសនាា ដែ�លជាាមេ�បញ្ជាាកាាររង
និិងជាាប្រ�ធាានក្រុ�ុមកាារងាារប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់កង
ពលតូូចថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ៤១។

(សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

6

ជាាមេ�បញ្ជាាកាាររង និិងជាាប្រ�ធាានក្រុ�ុមកាារងាារប្រ�វត្តិិ�-

សាាស្ត្រ�ររបស់់កងពលតូូច បានពិិនិត្យយមើ�
ិ
ើ លពីីកាារដាាក់់

តាំំ�ងបង្ហាា�ញសៀ�ៀវភៅ�ៅ និិងឯកសាារ ព្រ�មទាំំ�ងកាាររក្សា�ា

ទុុក ឯកសាារនៅ�ៅក្នុុងប្រ�ព័័ន្ធធ
អេ�ឡិិ ចត្រូ�ូនិ ិ ច ដែ�លជួួយ
�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សម្រួ�ួលដល់កា
់ ារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់សិស្សស
ិ
និិស្សិិ�ត
និិងសាារធាាណជនជាាតិិអន្តតរជាាតិិ។

លោ�ោកវរសេ�នីីយ៍៍ឯក បានថ្លែ�ែងកោ�ោតសរសើ�ើរ និិង
ស្នើ�ើ�កិិច្ចស
ច ហកាារពីីលោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំបណ្ណាា�ល័័យរបស់់កងពល
តូូចថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ៤១ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ��ើដល់កា
់ ារសិិក្សា�ារៀ�ៀន
សូូត្រ�របស់់សិិស្សស និិស្សិិ�ត សាាធាារណជនទូូទៅ�ៅ និិង
កងទ័័ព។ បណ្ណាា�ល័័យកងពលតូូចថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ៤១

នេះ�ះ ក៏៏អាាចចូូលរួួមចំំណែ�កដល់់កាារយល់់ដឹង
ឹ បន្ថែ�ែម
អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាដែ�រ។ «ប្រ�វតិ្តត�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាា

ត្រូ�ូវបានពិិពណ៌៌នាាថាា គឺឺជាាកាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីី

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

រួួ មបញ្ចូូ�លនូូវធាាតុុផ្សំំ�ជាាច្រើ�ើ�នដទៃ�ទៀ�ៀតលើ�ើសពីីនេះ�ះ។
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាក្តោ�ោ�បនូូវប្រ�ធាានបទជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លរួួ មមាានវឌ្ឍឍនភាាព និិងបរាាជ័័យនៃ�របបនីីមួួ យ

ៗរហូូតដល់់កាារវិិវត្តតរបស់ប្រ់ �ទេ�សជាាតិិនាានាា ព្រ�មទាំំ�ង
សកម្មមភាាពដែ�លមនុុស្សសជាាតិិ សាាងកំំហុុសដដែ�លៗ

ឬបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីកំំហុុសរបស់់ខ្លួួ�ន។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
កម្ពុុ� ជាា ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយមេ�រៀ�ៀនឥតមាានពីីរ
សម្រា�ាប់់ ប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�ន តំំបន់់ និិងពិិភពលោ�ោក»។

បន្ទាា�ប់់ពីីដំំណើ�ើរទស្សសនកិិ ច្ចនេះ�
ច ះ លោ�ោកនាាយក

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា ដែ�លបញ្ជាា ក់់ ពីីកិិ ច្ចច

សហកាាររៀ�ៀបចំំបណ្ណាា�ល័័យកងពលតូូចថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ
៤១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ� ជាាបានផ្តតល់់ជូូនដល់់

សង្គ្រា�ា�ម និិងកាារវិិភាាគអំំពីីជ័័យជម្នះះ� និិងបរាាជ័័យ។

ប្រ�តិិភូូនូវសៀ�
ូ
ៀវភៅ�ៅចំំនួួន៥ពាាន់់ក្បា�ាល និិងទូូរដាាក់់

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាកំំពុុង
បង្ហាា�ញផែ�នទីីទៅ�ៅកាាន់់គណៈៈប្រ�តិិភូូ។
(សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាកំំពុុង
ធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញទៅ�ៅកាាន់់គណៈៈប្រ�តិិភូូ។
(សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា
�ងណាាក៏៏ ដោ�ោយ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាា
សៀ�ៀវភៅ�ៅមួួ យចំំនួួនទៀ�ៀតផង។

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាទទួួលស្វាា�គមន៍ ៍
គណៈៈប្រ�តិិភូូកងពលតូូចថ្មើ�ើ�រជើ�ើងលេ�ខ៤១។

(សុុភ័័ក្រ្ត�ត ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រមណីីយដ្ឋាា នសត្វវស្លាា បធម្មមជាតិិទួល
ួ ព័័ ន្ធធតាឡីី
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�

ទេ�សភាាពផ្ទៃ�ៃទឹឹកនៅ�ៅរមណីី យដ្ឋាា�នសត្វវស្លាា�បធម្មមជាាតិិ

ទួួលព័័ន្ធតា
ធ ាឡីី ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិទ័័ពស្តេ�េច ឃុំំ�ធាាយ ស្រុ�ុកបាភ្នំំ�

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ រមណីី យដ្ឋាា�ននេះ�ះ ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិទ័័ព

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រមណីីយដ្ឋាានសត្វស្លា
វ ា បធម្មមជាតិិទួល
ួ ព័័ ន្ធតា
ធ ឡីី៖ ជាា

រមណីី យដ្ឋាា�នសត្វវស្លា�ា បធម្មមជាាតិិដ៏ក
៏ ម្រ�មួួ យមាានទំំហំ ំ
៨៦ហិិកតាា ដែ�លមាានប្រ�ភេ�ទសត្វវស្លា�ា បជិិតផុុតពូូជ

និិងទទួួលរងកាារគំំរាាមកំំហែ�ងជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទកំំពុុង
រស់់នៅ�ៅរាាប់់ ម៉ឺឺ� នក្បា�ាល ដូូចជាាស្មោ�ោ�ញ ទង់់ ប្រ�ផេះ�ះ

ស្តេ�េច ឃុំំ�ធាាយ ស្រុ�ុកបាភ្នំំ� ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង មាានចម្ងាា�យ
ប្រ�មាាណ៨០គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីីទីីក្រុ�ុ
ងភ្នំំ�ពេ�ញ និិងប្រ�មាាណ
ូ
១៥ គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីីទីីរួួ
មខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
ូ

ស្ថិិ�តនៅ�ៅចំំកណ្តាា�លផ្ទៃ�ៃទឹឹកដ៏៏ធំល្វឹឹ�
ំ ងល្វើ�ើ�យ រមណីីយ-

ដ្ឋាា�ននេះ�ះអាាចទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍បានគ្រ�ប់់ រដូវូ ។

នៅ�ៅរដូូវប្រាំ�ំង ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍ នាានាាអាាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងតាាមរថយន្តត ទោ�ោចក្រ�យាានយន្តត និិងថ្មើ��រើ
ប្រ�ភេ�ទសត្វវត្រ�យ៉ង
៉
ត្រ�ដក់់ ននៀ�ៀលខ្យយង កុុក ខ្វែ�ែក ក្អែ�ែក
ជើ�ើងទៅ�ៅកាាន់់ទីីតាំំ�ងនេះ�ះ។ ចំំណែ�កនៅ�ៅរដូូវវស្សាា�វិិញ
ទឹឹក ទង់់ ក្រ�សាា និិងសត្វវស្លា�ា បប្រ�មាាណជិិត៥០ប្រ�ភេ�ទ
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ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍ អាាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាាមទូូក និិងកាាណូូ ត
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

មាានសត្វវស្លាា�បរាាប់់ ម៉ឺឺ�នក្បា�ាលប្រ�មាាណ៥០ប្រ�ភេ�ទ

រស់់នៅ�ៅរមណីី យដ្ឋាា�នសត្វវស្លាា�បធម្មមជាាតិិទួួលព័័ន្ធតា
ធ ាឡីី។

បួួ នប្រាំ�ំ និិងរោ�ោងធ្វើ�ើ�អំំ ពីីថ្មមចំនួ
ំ ន
ួ មួួ យ ត្រូ�ូវបានសាាងសង់់

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

ឡើ�ើងនៅ�ៅជុំំ�វិិញបរិិវេ�ណព្រៃ�ៃព័ន្ធ
័ តា
ធ ាឡីី ដើ�ើម្បីីធ្វើ�ើ�ជា
�
ាកន្លែ�ែង
ទទួួលស្វាា�គមន៍ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍
៍
៍ ទាំំ�ងឡាាយដែ�លមក

តែ�ប្រ�មាាណពីីរគីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីីភូូមិិអ្នន កស្រុ�ុក ទៅ�ៅកាាន់់ទីី

ទួួលដើ�ម្បីី
ើ �ទស្សសនាាហ្វូូ�ងសត្វវស្លា�ា ប និិងព្រៃ�ៃឈើ�ើ ដែ�ល

ដុះះ�ប្រ�ជ្រៀ��ៀតគ្នាា�នៅ�ៅលើ�ើទីីទួួលព័័ន្ធតា
ធ ាឡីី។ តាាមកាារឲ្យ�

ដឹឹងពីីប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅជុំំ�វិិញបរិិវេ�ណទីីទួលនេះ�ះថា
ួ
ា ហ្វូូ�ង
សត្វវស្លា�ា បទាំំ�ងអស់់ លើ�ើកលែ�ងតែ�សត្វវក្រា�ាបពង បាន
ចាាកចេ�ញពីីសំំបុុ ក និិងទីីទួួលព័ន្ធ
័ តា
ធ ាឡីីនៅ�ៅវេ�លាាព្រឹ�ឹក

ដើ�ើម្បីី�ចេ�ញទៅ�ៅរកស៊ីី�នៅ�ៅកន្លែ�ែងឆ្ងាា�យៗពីីទួួល ហើ�ើយ
បានវិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ៅវេ�លាាល្ងាា�ចចាាប់់ ពីីម៉ោ�ោ�ង
៥រហូូតដល់់ពេ�លជិត
ិ យប់់ងងឹឹត។ ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍ នាានាា

ច្រើ�ើ�ននាំំ�គ្នាា�ទៅ�ៅទស្សសនាាហ្វូូ�ងសត្វវស្លា�ា បទាំំ�ងនេះ�ះ ចាាប់់ ពីី

វេ�លាាម៉ោ�ោ�ងបីី ឬម៉ោ�ោ�ងបួួ នតទៅ�ៅ ដើ�ើម្បីីបា
� នមើ�ើ លឃើ�ញ
ើ
ដំំណើ�ើរវិិលត្រ�ឡប់់របស់់ហ្វូូ�ងសត្វវស្លា�ា ប។

នៅ�ៅជុំំ�វិិញទីីទួួលព័ន្ធ
័ តា
ធ ាឡីី យើ�ើងសង្កេ�េតឃើ�ើញមាាន
រោ�ោងធ្វើ�ើ�ពីីឈើ�ើ គ្មាា�នដំំបូូល ឬមាានដំំបូូលធ្លុះះ��ធ្លាា�យចំំនួន
ួ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ទស្សសនាានៅ�ៅទីីនេះ�ះ។ ក្រុ�ុមកាារងាារយើ�ើងបានទៅ�ៅកាាន់់
រោ�ោងធ្វើ�ើ�ពីីឈើ�ើចាាស់់ទ្រុ�ឌ
ុ ទ្រោ��ោមមួួយស្ថិិ�តនៅ�ៅភាាគខាាងកើ�ើត

ទីីទួួល និិងបានឡើ�ើងលើ�ើរោ�ោងនោះ�ះ�ដើ�ើម្បីីទស្សសនាាហ្វូូ�ង
�
សត្វវស្លា�ា បឲ្យ�បានជិិតបន្តិិ�ច។ នៅ�ៅលើ�ើរោ�ោងដំំបូូលធ្លុះះ��ធ្លាា�យ

នេះ�ះ យើ�ើងពុំំ�សូូវចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ខ្លាំំ��ងឡើ�ើយពីីសុុវត្ថិិ�ភាាព
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងបែ�រជាាចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ខ្លាំំ��ងបំំ ផុុតពីី
ទេ�សភាាព ផ្ទៃ�ៃទឹឹកមើ�ើលពីីលើ�ើ និិងទិិដ្ឋឋភាាពហ្វូូ�ងសត្វវស្លា�ា ប

ដែ�លហើ�ើរឆ្វែ�ែលចុះះ�ឆ្វែ�ែលឡើ�ើងនៅ�ៅជុំំ�វិិញខ្លួួ�ន។ ម្នាា�ក់់ៗ
បានទាាញទូូរសព្ទទដៃ�មកផ្តិិ�តយករូូ បភាាព ជជែ�កគ្នាា� ថត
គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក និិងទស្សសនាាទេ�សភាាពកណ្តាា�លផ្ទៃ�ៃទឹឹក

និិងអ្វីី� ៗដែ�លអាាចមើ�ើ លឃើ�ញនៅ�
ើ
ៅជុំំ�វិិញខ្លួួ�ន ជាាពិិសេ�ស
ទិិដ្ឋឋភាាពព្រះ�ះអាាទិិត្យយហៀ�ៀបនឹឹងអស្តតង្គគត បញ្ចេ�េញពណ៌៌

ក្រ�ហមព្រឿ��ឿងៗ លម្អអដោ�ោយហ្វូូ�ងសត្វវស្លា�ា បហើ�ើរឆ្វែ�ែល
ចុះះ�ឡើ�ើងៗពីីដើ�ើមឈើ�ើ មួួយទៅ�ៅដើ�ើមឈើ�ើ មួួយ។

ទីីតាំំ�ងរមនីីយដ្ឋាា�នទួួលព័័ន្ធតា
ធ ាឡីី ទទួួលបានកាារ
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ខ្លាំំ��ងពីីអ្ននកទស្សសនាានៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៩
និិង២០២០ បន្ទាា�ប់់ពីីសិក្ខាា�សា
ិ
ាលាាពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់ថ្នាា�ក់់

ខេ�ត្តតមួួ យត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��២០១៩
ដើ�ើម្បីីពិ
� ភា
ិ ាក្សា�ាពីីកាារដាាក់់បញ្ចូូ�លតំំបន់់នេះ�ះ ឬដែ�លអ្ននក
ស្រុ�ុកនិិយមហៅ�ៅថាា ទីីតាំំ�ង «ដីីសើ�ើមបឹឹងស្នេ�េហ៍៍» ទៅ�ៅជាា

តំំបន់់កាារពាារធនធាានធម្មមជាាតិិ។ ដីីសើ�ើមបឹឹងស្នេ�េហ៍៍ ជាាទីី

តាំំ�ងដីីព្រៃ�ៃលិិចទឹឹកមួួ យកន្លែ�ែងដែ�លធ្លាា�ប់់ទទួួលបាន

ជំំនួយ
ួ ក្នុុ�ងកាារបង្កាា�ត់់ពូូជ និិងអភិិរក្សសសត្វស្លា
វ �ា ប ព្រ�ម

ទាំំ�ងធនធាានធម្មមជាាតិិ កាាលពីីប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��មុុន។ ប្រា�ក់់ ផល្លីី�

ជាាអ្ននកអភិិ រក្សសសត្វវស្លា�ា បនៅ�ៅរមនីីយដ្ឋាា� នទួួ លព័័ ន្ធ ធ
តាាឡីី ឬដីីសើ�ើមបឹឹងស្នេ�េហ៍៍ បានឲ្យ�ដឹឹងថាា ហ្វូូ�ងសត្វវស្លា�ា ប
ទាំំ�ងអស់់បានមកស្នាា�ក់់នៅ�ៅបណ្តោះ�ះ��អាាសន្នននៅ�ៅលើ�ើទីី

ទួួលនេះ�ះ តែ�ក្នុុ�ងរដូូវវស្សាា� ឬរដូូវទឹក
ឹ ឡើ�ើងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ៅ

មុុនឆ្នាំំ��២០១៨។ លុះះ�ចាាប់់ តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��២០១៩មក កាារ

ទេ�សភាាពថ្ងៃ�ហៀៃ �ៀបនឹឹងលិិចនៅ�ៅរមណីី យដ្ឋាា�នសត្វវស្លា�ា បធម្មមជាាតិិ
ទួួលព័័ន្ធតា
ធ ាឡីី។(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

តាំំ�ងទីីលំំនៅ�ៅនៃ�សត្វវទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺលែ�ងមាានកាារផ្លាា�ស់ទីី
់

ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ «នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៧-២០១៨ សត្វវទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះគឺឺជាាសត្វវរដូវកា
ូ ាល។ ដល់់ពេ�លខែ�ទឹក
ឹ ឡើ�ើងបានគេ�

(សត្វវ)មក ហើ�ើយដល់់ខែ�ទឹឹកសម្រ�ក គេ�ទៅ�ៅវិិញបាត់។
់

តែ�ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មពីីឆ្នាំំ��២០១៨-២០១៩ ហើ�ើយជាាពិិសេ�ស
នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��២០២០ គឺឺគេ�ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មបោះ�ះទីីតាំំ�ងនៅ�ៅជាា
អចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍តែ�ម្តតង។»

នៅ�ៅពាាក់់កណ្តាា�លឆ្នាំំ��២០២១កន្លលងទៅ�ៅនេះ�ះ សត្វវ
ស្លាា�បរាាប់់ពាាន់់ក្បា�ាលបានងាាប់់ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ម្ចាា�ស់់ទូក
ូ

ចម្លលង (មិិ នស្គាា�ល់់ឈ្មោះ�ះ��) ម្នាា�ក់់បានប្រា�ប់់ ថាា មូូ លហេ�តុុ
ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�សត្វវស្លា�ា បទាំំ�ងនោះ�ះ�ងាាប់់ គឺឺដោ�ោយសាារក្តៅ�ៅ�
ខ្លាំំ��ង និិងចំំហាាយអាាចម៍៍សត្វទាំំ�
វ ងនោះ�ះ�ជះះខ្លាំំ��ងពេ�កដែ�ល

ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�សត្វវទាំំ�ងនោះ�ះ�ពិិបាកដកដង្ហើ�ើ�ម។ តាាមកាារឲ្យ�ដឹឹងពីី
ម្ចាា�ស់់ទូូកចម្លលងដដែ�លថាា នៅ�ៅចុុងខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២២

នេះ�ះ កំំណើ�ើតសត្វស្លា
វ �ា បទាំំ�ងនេះ�ះបានកើ�ើនឡើ�ើងច្រើ�ើ�នដូូច

មុុន ហើ�ើយនឹឹងអាាចច្រើ�ើ�នជាាងមុុនក្នុុ�ងពេ�លដ៏៏ខ្លីី� ព្រោះ��ះ�ថាា
សត្វវទាំំ�ងនោះ�ះ�កំំពុុងក្រា�ាបពង ស្រ�បពេ�លដែ�លទឹឹកដែ�ល

ិ
ព័័ទ្ធជុំំ�វិ
ធ ញទីីទួ
ួលនេះ�ះនៅ�ៅមិិ នទាាន់់ស្រ�កអស់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។

នៅ�ៅតាាមវាាលស្រែ��ប្រ�បសងខាាងផ្លូូ�វជាាតិិនាានាានៃ�

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងដែ�លយើ�ើ ង បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ យើ�ើ ង តែ�ង
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ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍ ជិះះ�ទូូកកម្សា�ាន្តតនៅ�ៅរមណីីយដ្ឋាា�នសត្វវស្លា�ា បធម្មមជាាតិិ
ទួួលព័័ន្ធតា
ធ ាឡីី។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ក្រ�ឡេ�កមើ�ើលឃើ�ញហ្វូូ�
ើ
ងសត្វវស្លា�ា បជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទហើ�ើរ

និិងស្វែ�ែងរកស៊ីីចំ
� ណីីទាំំ�
ំ
ងនៅ�ៅតាាមវាាលស្រែ��ដែ�លទើ�ើប
នឹឹងភ្ជួួ�ររាាស់់ ទាំំ�ងវាាលស្រែ��ដែ�លទើ�ើបនឹឹងស្ទូូ�ងរួួច និិងតាាម

វាាលស្រែ��ដែ�លហៀ�ៀបនឹឹងទទួួលបានផលរបស់់អ្នន ក

ិ
ស្រុ�ុក។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរវិលត្រ�ឡប់
់ មក
ពីីប្រ�កបកាារងាារវិិញនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�មាាណជាាង ៥រសៀ�ៀល
យើ�ើងសង្កេ�េតឃើ�ើញសត្វស្លា
វ �ា បទាំំ�ងហ្វូូ�ងៗ ហើ�ើរសំដៅ�
ំ ៅ
ទៅ�ៅកាាន់់ទីីជម្រ�កនៅ�ៅទីីទួួលព័័ន្ធតា
ធ ាឡីី ឬតំំបន់់ដីីសើ�ើម
បឹឹ ងស្នេ�េហ៍៍។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

វេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសារនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក
ត្រ�ពាំង
ំ ប្រា�សាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមានជ័័យ
សួួ ត វិិចិត្រ�
ិ , មេ�ក វិិន និិង ហ៊ាាន ពិិសីី
ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង បាន

រួួ មមាាន ស្រោ��ោចស្ពៃ�ៃ, ត្រ�កួួន, ដឹឹកទឹឹក និិងជញ្ជូូ� នឧស។

ចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២២

កាាលនោះ�ះ�ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ គ្រា�ាន់់បើ�ើជាាង
ក្មេ�េងដទៃ� ខ្ញុំំ��ក៏៏ត្រូ�ូវបានចាាត់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអក្សសរ

ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ ដើ�ើម្បីី�ស្តាា�ប់់

ងាារ។ លុះះ�នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយ

ខាាងក្រោ��ោម គឺឺជាារឿ�ឿងរ៉ាា�វសង្ខេ�េបរបស់់អ្ននករស់់រាាន មាាន

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមកចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបែ�ងចែ�កកុុមាារទៅ�ៅតាាមមុុខ

រៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រគ្រួ�ួសាារ រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃ
ជាាមួួ យអ្ននករស់់រាានមាាន ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅ
រឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិត របស់់គាាត់់ដែ�លបានឆ្លលងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ៖
ប៊ុុ�ន ច័័ ន្ទ ទ

ប៊ុុ� ន ច័័ន្ទទ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� ជនជាាតិិព្ននង មាាន

ទីីកន្លែ�ែងកំំ ណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិ កោះ�ះ�ម៉ាា�យើ�ើល ឃុំំ�ជីីមៀ�ៀត

(បច្ចុុ�ប្បបន្នន ឃុំំ�ណងធីីឡឹឹក) ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ខេ�ត្តត

មណ្ឌឌលគិិរីី។ ច័័ន្ទទ បច្ចុុ�ប្បបន្ននរស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ

ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ ច័័ន្ទទ បានចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់

ដល់់ក្មេ�េងដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ បន្ទាា�ប់់ ពីីទំំនេ�រពីីកាារ

យកបានទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ មន្ទីី�រកុុមាារក៏៏ត្រូ�វបា
ូ នរំំសាាយ។
ជំំនាាញ ខ្លះះ�ទៅ�ៅខាាងពេ�ទ្យយ ខ្លះះ�ខាាងបើ�ើកបរ ខ្លះះ�ទៀ�ៀតខាាង

រោ�ោងចក្រ� និិង មុុខជំំ នាាញផ្សេ�េងៗជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

ដោ�ោយឡែ�កខ្ញុំំ��មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ គ្រា�ាន់់បើ�ើជាាងកុុមាារដទៃ�
ក៏៏ត្រូ�វបា
ូ នខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នឲ្យ�មកធ្វើ�ើ�កាារខាាងកាាន់់បញ្ជីី �
និិងស្រ�ង់់ស្ថិិ�តិិនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ

បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នមកកាាន់់ដាាក់់ដាំំ� ខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី
ជាាប់់ ព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាាម។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាានីីរសាារ

គាាត់់ថាា ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នចំំនួន
ួ ពីីរនាាក់់។ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនទីីពីីរ
នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ ដែ�លមាានឪពុុកគឺឺជាាជនជាាតិិរដែ� និិង

ម្ដាា�យគឺឺជាាជនជាាតិិព្ននង។ កាាលពីីកុុមាារខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀន
សូូត្រ�នៅ�ៅសាាលាាទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មាានបងបង្រៀ��ៀននៅ�ៅផ្ទះះ�
រហូូតខ្ញុំអាាចអាានអក្សសរ
និិងសរសេ�រអក្សសរបាន។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
��ំ

ចាំំ�ថាា មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�នៅ�
ៃ ៅ
ស្រុ�ក
ុ កោះ�ះ�ញែ�ក ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខូូចខាាតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង,

ងាាប់់គោ�ោ, ក្រ�បីី, មាាន់់, ទាា ជាាពិិសេ�សប្រ�ជាាជនត្រូ�ូវបាត់់

បង់់ ជីីវិិតស្ទើ�ើ�តែ�រាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ លុះះ�ឆ្នាំំ��១៩៧២ ខ្ញុំំ��បានចាាក
ចេ�ញពីីគ្រួ�ួសាារនៅ�ៅអាាយុុ១២ឆ្នាំំ��។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ
បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ចូូលធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ
កុុមាារ។ កិិ ច្ចចកាារងាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ប៊ុុ�ន ច័័ន្ទទ ទទួួលកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ពីី ហ៊ាា�ន ពិិ សីី
អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ� ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

11

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

របស់់ ប៊ុុ� នរៀ�ៀម ដែ�លជាាប្រ�ធាានកងវរសេ�នាាតូូច។ ខ្ញុំំ��
រស់់នៅ�ៅដាាក់់ដាំំ�បានរយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
បញ្ជូូ� នមកស្រុ�ុកពេ�ជ្រា�ាដាាវិិញដោ�ោយបំំ ពេ�ញកាារងាារជាា
នីីរសាារដដែ�ល។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ពេ�លកងទ័័ព

វៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមក ខ្ញុំំ��បានរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នចូូលទៅ�ៅ

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី។ ពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ចិិញ្ចឹឹ�ម
ជីីវិិតដោ�ោយជីីកមើ�ើ មក្ដួួ�ច និិងមើ�ើ មដំឡូ
ំ ងហូូ
ប ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��
ូ

គ្មាា�នស្បៀ�ៀ�ងឡើ�ើយ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៨០ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារ។

លុះះ�ឆ្នាំំ��១៩៨២ ទើ�ើប ប៊ុុ�នរៀ�ៀម ប្រ�ធាានកងវរសេ�នាាតូូច
ដឹឹកនាំំ�កម្លាំំ��ងទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកកាាន់់ព្រំ�ំ

ដែ�នថៃ�។ ដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅកងវរសេ�នាាតូូច តស៊ូូ�ជាាមួួ យ ប៊ុុ� ន
រៀ�ៀម រហូូតខ្ញុំំ��ផ្លា�ស់
ា ម
់ កនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិ១
ិ ០៥នេះ�ះ ដែ�លជាាឈ្មោះ�ះ��

សៃ� ខាំំ�អាាន ទទួួលកញ្ចច ប់់អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ពីី សួួ ត វិិចិិត្រ�
អ្នន កស្រា�ាវជ្រា�ាវនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។
(មេ�ក វិិន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដាាក់់តាាមលេ�ខអង្គគភាាពជាាប់់ រហូតម
ូ កសព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយរំំដោះ�ះ�បានភ្នំំ�ពេ�ញ ទើ�ើបប្រ�ជាាជនលែ�ង

សៃ� ខាំអា
ំ ន

ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់ឲ្យ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ និិង

សៃ� ខាំំ�អាាន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� ជនជាាតិិ
លាាវ មាានទីីកន្លែ�ែងកំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិកោះ�ះ�ម៉ាា�យើ�ើល ឃុំំ�

ណងធីីឡឹឹក ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�កខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន
ខាំំ�អាានរស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាាន
ជ័័យ។ ខាំំ�អាាន បានរៀ�ៀបរាាប់់ថាា កាាលពីីកុុមាារខ្ញុំំ��រៀ�ៀនបាន
ត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់ទីី
់ ៩សង្គគមចាាស់់ ដូូច្នេះ��ះ ខ្ញុំំអាាចសរសេ�រ
និិងអាាន
��

អក្សសរបានតិិចតួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ួ
�។ បន្ទាា�ប់់ មកនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៧

ខ្ញុំំ��បានចូូលតស៊ូូ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាាលនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��និង
ិ
ប្រ�ជាាជនចេ�ញតស៊ូូ�តាាមគ្នាា�ដោ�ោយមិិនដឹឹងថាា នរណាាអ្ននក
ដឹឹកនាំំ�ឡើ�ើយ។ យើ�ើងនៅ�ៅតស៊ូូ�និិងធ្វើ�ើ�ខ្ទទមតូូចៗសម្រា�ាប់់

ស្នាា�ក់់ជាាបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នន។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានចាាត់់

តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអក្សសរដល់់ក្មេ�េងៗ ដែ�លរត់់
ភៀ�ៀសខ្លួួ�នចូូលទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃដែ�រដើ�ម្បីី
ើ ឲ្យ
� �ក្មេ�េងៗទាំំ�ង

នោះ�ះ�ចេះ�ះអក្សសរខ្មែ�ែរ។ មកដល់់ឆ្នាំំ�� ១៩៧០ ក៏៏មាានរដ្ឋឋ
ប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ទើ�ើបខ្ញុំំ��និង
ិ

ភ័័យព្រួ�ួយពីីកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កទៀ�ៀត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើង
ធ្វើ�ើ�កាាររួួ មគ្នាា�។ យើ�ើងត្រូ�ូវបានដាាក់់ឲ្យ�ហូូបរួួ មគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ង
រោ�ោងបាយសហករណ៍៍ ដែ�លមាានរបបបីីពេ�លក្នុុ�ងមួួ យ
ថ្ងៃ�។
ៃ ចំំណែ�កកាារងាារ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងប្រ�ជាាជន
ឲ្យ�លើ�ើកទំំនប់់, រែ�កដីី និិងជីីកប្រ�ឡាាយ។ នៅ�ៅសម័័យនោះ�ះ�
យើ�ើងគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�សូូម្បីី�តែ�និយា
ិ ាយស្ដីី� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ

ិ យ
ហ៊ាា�នប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសវិន័
័ ច្បា�ាស់់ជាាត្រូ�ូវខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅ
សម្លាា�ប់់ចោ�ោលជាាមិិ នខាាន។ ចំំណែ�កប្រ�ធាានសហករណ៍៍

មាានតែ�អ្ននកមកពីីស្រុ�ុកក្រៅ��ៅ ឬប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

ដែ�លជាាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង។ រីីឯជនជាាតិិភាាគតិិចនោះ�ះ�មិិ ន

សូូវមាានឡើ�ើយ។ ជំំនាាន់់នោះ�ះ� នរណាាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុស ត្រូ�ូវ

បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោលដោ�ោយពុំំ�ចាំំ�បាច់់
មាានតុុលាាកាារកាាត់់ទោ�ោសឡើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ប្រ�ទេ�សមាាន

សន្តិិ�ភាាព ដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំ��សប្បា�ាយចិិត្តតណាាស់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មិិន
ចង់់ បានអ្វីី� ទៀ�ៀតដែ�រ។

ិ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកភូូមិិផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រ�ឡប់់ មករស់់នៅ�ៅភូូមិិវិញ

នោ� រ៉ាាមើ�ស
ើ

ខ្លួួ�នតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងលេ�ណដ្ឋាា�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ព្រោះ��ះ�ពេ�លថ្ងៃ�ៃមាាន

ឃុំំ�អូូ ររាំំ�ង ស្រុ�ុកអូូ ររាំំ�ង ខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ រ៉ាា�

យើ�ើងរស់់នៅ�ៅ និិងរកស៊ីីដោ�
� ោយលួួចលាាក់់។ យើ�ើងលាាក់់

នោ�ោ រ៉ាា�មើ�ើ ស ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ង

យន្តតហោះ�ះ�ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក។ លុះះ�ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៥

មើ�ើ ស រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ង
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

នោះ�ះ�ទីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារនិិងស្នាា�ក់់ នៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំ��គឺ
ំ ឺនៅ�ៅជិិត

ស្ពាា�នជ្រោ��ោយចង្វាា�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លតំំបន់់នីីមួួយៗ

ស្នើ�ើ�សុំំ�ក្រ�ណាាត់់ឬសម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវដឹក
ឹ ក្រ�ណាាត់់
យកទៅ�ៅឲ្យ�តំំបន់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យ�គ្រ�ប់់ ចំំនួន
ួ ។ ពេ�លខ្ញុំំ��

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរនៅ�ៅតាាមដងផ្លូូ�វ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញប្រ�ជាាជនកំំ ពុុង
ច្រូ�ូតកាាត់់ និិងលើ�ើកទំំនប់់ ។ ខ្ញុំំ��សម្លឹឹ� ងមើ�ើ លទៅ�ៅឃើ�ើញ
ទឹឹកមុុខប្រ�ជាាជនសោ�ោកសៅ�ៅ និិងនឿ�ឿយហត់់។ ចំំណែ�ក

ឯកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើររបស់់ក្រុ�ុមដឹក
ឹ ជញ្ជូូ� នរបស់់ខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នសូូវ

ជួួបកាារលំំបាកទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យ ពេ�លក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំ��ំ
នោ�ោ រ៉ាា
�មើ�ើ ស ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
ថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ�ផ្អា�វ
ា ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
ដឹឹកជញ្ជូូ� នក្រ�ណាាត់់ទៅ�ៅ អូូ រជ្រៅ��ៅ ក្នុុ�ងភូូមិិភាាគពាាយ័័ព្យយ
(មេ�ក វិិន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ រ៉ាា�មើ�ើ ល និិយាាយរៀ�ៀប

រាាប់់ អំំពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍តស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមថាា កាាលពីីកុុមាារភាាពខ្ញុំំ��រៀ�ៀនសូូត្រ�បានថ្នាា�ក់់ទីី
៩ពីីសង្គគមចាាស់់។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�
��ំ

ស្រែ��ចម្កាា�រដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��គឺ
ំ ឺជាាជន
ជាាតិិព្ននង ចំំណែ�កម្ដាា�យគឺឺជាាជនជាាតិិខ្មែ�ែរ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

១៩៧០ ខ្ញុំំ��បានឈប់់ រៀ�ៀនដោ�ោយសាារមាានកាារទម្លាា�ក់់
គ្រា�ាប់់ បែ�ក។ ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបាននាំំ�គ្នាា�
ជីីកលេ�ណដ្ឋាា�នក្បែ�ែរៗផ្ទះះ� ដើ�ើម្បីី�លាាក់់ខ្លួួ�នពីីកាារទម្លាា�ក់់

គ្រា�ាប់់ បែ�ក។ កាាលណោះ�ះ� គ្រួ�ួសាារមីីងបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំ��ំ

ក៏៏មាានភាាពអសន្តិិ�សុុខខ្លះះ�ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានកងកម្លាំំ��ង

ខ្មែ�ែរស ឡាាវ និិងថៃ�ស នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានថៃ�ក្រ�ហម

ជាាអ្ននកយាាមកាារពាារផ្លូូ�វឲ្យ�ក្រុ�ុមដឹក
ឹ ជញ្ជូូ� នរបស់់ខ្ញុំ��មិ
ំ ិន

ឲ្យ�មាានកាារវាាយប្រ�ហាារឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទំំនេ�រ

ពីីកាារងាារ ខ្ញុំំអាាចទៅ�ៅលេ�ងបាល់់
ទាាត់់ និិងបាល់់ទះះបាន
��
ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នប្រើ��ើ ឲ្យ�យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារងាារបន្តតទេ�។

ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុុកក្រុ�ុមដឹក
ឹ ជញ្ជូូ� នរបស់់ខ្ញុំ��ទទួ
ំ ួលបាន

អាាហាារហូូបចុុកគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅ
និិងធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ហូូបមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ឡើ�ើយ។
ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងអង្គគ ភាាពដឹឹ ក ជញ្ជូូ� នរហូូតដល់់ ក ងទ័័ ព
វៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមកដល់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

មួួ យគ្រួ�ួសាារបានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារគ្រា�ាប់់ បែ�កធ្លាា�ក់់ចំំ

១៩៧៩។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្ញុំំ�� រួួ មទាំំ�ងកងទ័័ពនិិងប្រ�ជាាជន

មាានកាារកេ�ណ្ឌឌប្រ�ជាាជនឲ្យ�ចូូលព្រៃ�ៃធ្វើ�ើ�ជាាយោ�ោធាាខ្មែ�ែរ

កំំពង់់ចាាម។ ពេ�លមកដល់់ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាមខ្ញុំំ��ទុុករថយន្តត

ផ្ទះះ�របស់់គាាត់់។ បន្ទាា�ប់់ មក នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអូូ ររាំំ�ងក៏៏

ក្រ�ហម។ ខ្ញុំំ��បានរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៣ ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ��បានស្លាា�ប់់ចោ�ោលខ្ញុំំ��
និិងប្អូូ�នៗ។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យមីីងរបស់់ខ្ញុំ��រហូ
ំ ត
ូ ដល់់
ឆ្នាំំ��១៩៧៦ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ចូូលធ្វើ�ើ�កាារខាាងបើ�ើ ករថយន្តតនៅ�ៅ
អង្គគភាាពដឹឹកជញ្ជូូ� នជើ�ើងគោ�ោក។ កាាលណោះ�ះ� ខ្ញុំំ��នៅ�ៅអង្គគ

ភាាពពាាណិិ ជ្ជជកម្មម ក្រោ��ោមកាារមើ�ើ លខុុសត្រូ�ូវរបស់់ តាា
សៀ�ៀង នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�
ដំំណើ�ើរទៅ�ៅដល់់ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ខ្ញុំំ��សង្កេ�េតឃើ�ញថា
ើ
ា មិិ ន

មាានប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅទេ� គឺឺ មាានតែ�អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ
រោ�ោងចក្រ� និិងកងទ័័ពនៅ�ៅយាាមល្បាា�តតាាមផ្លូូ�វ។ កាាល
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បានប្រ�មូូ លសម្ភាា�រដាាក់់ ឡាានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកកាាន់់ខេ�ត្តត
ចោ�ោលរួួ ចនាំំ�គ្នាា�ចុះះ�ដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ភ្នំំ�ដងរែ�ក។ យើ�ើង
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរអស់់រយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ��ទើ�ើបទៅ�ៅដល់់តំំបន់់មុំំ�បីី

ព្រំ�ំដែ�នខ្មែ�ែរ, ថៃ� និិង ឡាាវ។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��បានចូូលធ្វើ�ើ�ជាា
កងទ័័ព ចេ�ញទៅ�ៅវាាយនៅ�ៅសមរភូូមិខាាងស្រុ
ិ
�ក
ុ ក្រ�ឡាាញ់់,

ខេ�ត្តតកំំពង់់ ធំំ និិងផ្លូូ�វជាាតិិលេ�ខ៦លេ�ខ៧។ កាាលនោះ�ះ�

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅកងពលលេ�ខ១០៥ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
របស់់ តាាសាារុុន និិង តាាអនស៊ីី។
� នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨៨ខ្ញុំំ��
បានផ្លាា�ស់ម
់ ករស់់នៅ�ៅអន្លលង់់ វែ�ង ដោ�ោយស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្បែ�ែរ
ស្ពាា�នអូូ រជីីក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�នៅ�ៅអូូ រជីីកទឹឹកលិិច
ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ ១០៥
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ដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននភូូមិិថ្ននល់់កែ�ងនេះ�ះរហូូតមក។

ឌីី ប៊ុុ�នសុំំ�
ឌីី ប៊ុុ� នសុំំ� ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

ជីីមៀ�ៀត ឃុំំ�ជីីមៀ�ៀត ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី។
សព្វវថ្ងៃ�ៃ ប៊ុុ� នសុំំ� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុក
ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ ប៊ុុ� នសុំំ� បាន

និិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍តស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ង

សម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា កាាលពីីកុុមាារភាាពខ្ញុំំ��រៀ�ៀនបាន
ត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់ទីី
់ ៩ពីីសង្គគមចាាស់់ ក៏៏ឈប់់រៀ�ៀនដោ�ោយសាារមាាន
សង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួន
ួ
៧នាាក់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូ នពៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។ឪពុុក

ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំប្រ�កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រដើ�ើ
ម្បីីទ្រ�ទ្រ�ង់
�
់
��ំ
ជីីវិិតរស់នៅ�
់ ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៨ ប្រ�ជាាជន

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ប្រ�មូូ លចូលជា
ូ
ាសហករណ៍៍ ហូប
ូ បាយរួួ ម និិងធ្វើ�ើ�កាារងាារ

រួួ ម។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហរកណ៍៍ ខ្ញុំំ�� រួួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជន
មាានកាារលំំបាកណាាស់់។ ជូូនកាាលខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារទាំំ�ងយប់់

ចំំណែ�កឯអាាហាារក៏៏ហូប
ូ មិិ នបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ខ្ញុំំ��រស់នៅ�
់ ៅ
និិងធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងសហករណ៍៍ រហូត
ូ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ទើ�ើប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជ័័យជម្នះះ�នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។
ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នទៅ�ៅនៅ�ៅខាាងពាាណិិ ជ្ជជកម្មម
ដោ�ោយបើ�ើ ករថយន្តតដឹឹកក្រ�ណាាត់់ និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់

ទៅ�ៅចែ�កតាាមតំំបន់់នីីមួួយៗ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�កាារហូូប

ចុុករបស់់ខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នមាានកាារខ្វះះ�ខាាតឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំ��ំ
ដឹឹកជញ្ជូូ� នក្រ�ណាាត់់រួួចរាាល់់ និិងមាានពេ�លទំំនេ�រ ខ្ញុំំ��បើ�ើក

រថយន្តត ឬជិះះ�កង់់ដើ�ើ រលេ�ងនៅ�ៅមុុខវាំំ� ង ទៅ�ៅទួួលគោ�ោក
ពោ�ោធិ៍៍ ចិិ ន តុុង និិង ចោ�ោមចៅ�ៅ។ ខ្ញុំំ��រស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រ
ពាាណិិ ជ្ជជកម្មម និិងដឹឹកក្រ�ណាាត់់រហូត
ូ ដល់់កងទ័័ពវៀ�ៀត

ណាាមវាាយចូូលមកដល់់ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩។
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញ៉ែ�ែ
កបាននាំំ�គ្នាា�រត់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅ
ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់បានរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃជាាប់់ព្រំ�ដែ�
ំ នវៀ�ៀតណាាម។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ ប្រ�ជាាកាាន់់ភ្នំំ�ដងរែ�កតាាមបណ្តោ�ោ�យព្រំ�ំដែ�នថៃ�។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ ើរ
ជនបាននាំំ�គ្នាា�ចេ�ញពីីព្រៃ�ៃមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្លួួ�ន
អស់់រយៈៈពេ�លកន្លះះ�ខែ� ទើ�ើបទៅ�ៅដល់់ច្រ�ក១០០១ ដែ�ល
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកដល់់
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ សុុន សេ�ន ។ បន្ទាា�ប់់
ភូូមិិវិិញ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញផ្ទះះ�ប្រ�ជាាជនមួួ យចំំនួន
ួ ធំំ ត្រូ�ូវបាន
ពីីមកដល់់ច្រ�ក១០០១ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅអង្គគភាាពបិិ តចម្រូ�ង
ូ
ដុុតបំំ ផ្លា�ញចោ�
ា
ោល។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧២ និិងឆ្នាំំ��
រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៨៥ ទើ�ើបកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមវាាយ
១៩៧៣ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�កបានផ្លាា�ស់់
ចូូលមកដល់់។ ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បាន
ប្ដូូ�រទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ត្រូ�វបា
ូ នខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នាំំ�គ្នាា�រត់់មកកាាន់់តំំបន់់១០០៣វិិញ ដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ដោ�ោយ តាាម៉ុុ�ក។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩០ តាាម៉ុុ�ក បានឲ្យ�
ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�កចុះះ�មករស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង។

ឈន សាអ៊ុុ�ន
ឈន សាាអ៊ុុ� ន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅ

ឃុំំ�ខ្ពពបតាាងួួ ន ស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ
ឌីី ប៊ុុ�នសុំំ� ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិ
�
ថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ� ផ្អា�វ
ា ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ� ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(ហ៊ាា�ន ពិិ សីី /មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�
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សាាអ៊ុុ� ន រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាាន
ជ័័យ។ សាាអ៊ុុ�ន បាននិិយាាយថាា នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ លន់់ នល់់

ធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ពេ�ល

នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឃើ�ញមា
ើ
ានឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�អាាមរិិកជាាច្រើ�ើ�នគ្រឿ��ឿង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ប្រ�ជាាជនហូូប ឆ្អែ�ែត ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លថ្នាា�ក់់ លើ�ើ ទៅ�ៅផុុតគឺឺ

ប្រ�ជាាជនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារងាារធ្ងងន់់ និិងអត់់អាាហាារដដែ�ល។

រ៉ាានីី
រ៉ាា�នីី ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិកោះ�ះ�

រំំយើ�ើល ឃុំំ�ពាាមជីីមៀ�ៀត ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ខេ�ត្តតមណ្ឌឌល
គិិរីី។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ រ៉ាា�នីី រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ�ផ្អាា�វស្រុ�ក
ុ
ឈន សាាអ៊ុុ� ន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅស្រុ�ុក
ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចាំំ�ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់នៅ�ៅរកាាខ្នុុ�រ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ ខ្ញុំំ��បានចូូល

តស៊ូូ�ជាាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ដំំបូូងខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារជាាស្មៀ�ៀ�នឃុំំ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារមិិ នមាានកាារងាារធ្វើ�ើ�ខ្ញុំំ��ក៏៏សុំំ�ផ្លា�ស់
ា ទៅ�
់ ៅនៅ�ៅ

ខាាងយោ�ោធាាវិិញ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅ
សមរភូូមិិមុុខនៅ�ៅទួួលគោ�ោក។ អស់់រយៈៈពេ�លមួួ យយប់់

មួួយថ្ងៃ�ៃ យើ�ើងប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�រហូតគ្មាា�
ូ
នពេ�លសម្រា�ាកឡើ�ើយ។

ពេ�លនោះ�ះ� កងកម្លាំំ��ងរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាានភាាពស្វាា�

ហាាប់់ និិងបានជីីកលេ�ណដ្ឋាា�នដើ�ើម្បីី�លាាក់់ខ្លួួ�ន។ កាាល
នោះ�ះ� កងទ័័ព លន់់ នល់់ បានដឹឹកជញ្ជូូ�នស្បៀ�ៀ�ង និិងសម្ភាា�រ
តាាមទន្លេ�េអ្ននកលឿ�ឿង ដូូច្នេះ��
ះ ខ្មែ�ែរក្រ�មហមបានលួួចដាាក់់

កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងធំំនៅ�ៅតាាមបណ្តោ�ោ�យទន្លេ�េអ្ននកលឿ�ឿង និិងបាន
ឲ្យ�កម្លាំំ��ងទ័័ពរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅសមរភូូមិិទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ វាាយ

សម្រុ�ុកជាាមុុនធ្វើ�ើ�ឲ្យ�កងទ័័ព លន់់ នល់់ នៅ�ៅអ្ននកលឿ�ឿង
ចលាាចលព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយយកភ្នំំ�ពេ�ញបាន។
លន់់ នល់់ ក៏៏ដកកងទ័័ពមួួ យចំំនួន
ួ របស់់ខ្លួួ�នពីីទន្លេ�េអ្ននក

ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ រ៉ាា�នីី បាននិិយាាយ
រៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍តស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងសម័័ យ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា ខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ាកូូនកាាត់់ជនជាាតិិភាាគតិិច ចាារាាយ

ព្ននង និិងលាាវ។ ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ��ជ
ំ នជាាតិិចាារាាយរីីឯឪពុុក

របស់់ខ្ញុំ��កា
ំ ាត់់ព្ននង និិងលាាវ។ កាាលពីីកុុមាារភាាព ខ្ញុំំ��រៀ�ៀន
បានត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី៩ពីីសង្គគមចាាស់់ក៏៏ឈប់់រៀ�ៀនដោ�ោយ

សាារតែ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានជីីវភាាពខ្វះះ�ខាាត។ ប្រ�ជាាជន
ដែ�លរស់់នៅ�ៅខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី ភាាគច្រើ�ើ�នគឺឺជាាជនជាាតិិ

ភាាគតិិច រួួ មមាាន ព្ននង ចាារាាយ លាាវ និិងទំំពូន
ូ ។ ជាារៀ�ៀង
រាាល់់ឆ្នាំំ��ប្រ�ជាាជនតែ�ងតែ�ប្រា�រព្ធធធ្វើ�ើ�ពិធីីសុំំ�ទឹ
ិ
ឹកភ្លៀ�ៀ�ង និិង
ធ្វើ�ើ�ពិិធីីបន់់ស្រ�ន់សុំំ�ជា
់
ាសះះស្បើ�ើ�យពីីជំំងឺឺដែ�លកំំពុុងតែ�
កើ�ើតមាាន។ ជនជាាតិិភាាគតិិចរបស់់ខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នអាាចរៀ�ៀបកាារ

ជាាមួួ យសាាច់់ញាាតិិ បងប្អូូ�នជីីដូូនមួួ យ ឬ ជាាប់់ សាាច់់

ឈាាមគ្នាា� បានទេ�ពីីព្រោះ��ះ�យើ�ើងតំំណមខ្លា�ចអ្នន
ា
កតាាកាាច់់
ឬខ្លាា�ចរន្ទះះ�បាញ់់ជាាដើ�ើម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៨ គ្រួ�ួសាារ

ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក
នាំំ�គ្នាា� ចូូលទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃដោ�ោយសាារអាាមេ�រិិក
ទម្លាា�ក់គ្រា�
់ ាប់់បែ�ក។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧០ ប្រ�ជាាជនដែ�ល

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃបានចេ�ញមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិស្រុ�ុក

លឿ�ឿងទៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញវិិញ។ ដូូច្នេះ��
ះ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឆ្លៀ�ៀ�តឱកាាស

រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��រស់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងភូូមិិមិិនបានប៉ុុ�ន្មាា�ន
ខែ�ផងក៏៏រត់ចូ
់ ូលព្រៃ�ៃម្តតងទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារ លន់់ នល់់ ធ្វើ�ើ�

វាាយយកបានភ្នំំ�ពេ�ញ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ជូូ� នខ្ញុំំ��មកកាាន់់

តំំណែ�ង។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ំ រួួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ន

វាាយយកអ្ននកលឿ�ឿង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�មូូ លទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ទាំំ�ងអស់់ដាាក់់ រួួម ដោ�ោយមិិនឲ្យ�មាានកម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជន
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានសង្ស័័�យគ្នាា�ឯង

និិងបានកាាប់់ សម្លាា�ប់់គ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្នាា�ក់់លើ�ើចុះះ�

មកត្រួ�ួតពិិនិត្យយ
ិ
មេ�សហករណ៍៍ ដាំំ�បាយនិិងធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បឲ្យ�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ចេ�ញពីី
នាាក់់ទៀ�ៀតដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃគឺឺស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់

គ្រ�ងរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ហើ�ើយចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតដោ�ោយកាារ

ជីីកក្ដួួ�ច និិងជីីកដំំឡូងព្រៃ
ូ នៅ�ៅពេ�លអស់់ស្បៀ�ៀ�ង
ូ �ៃហូប
អាាហាារ។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៧៣ និិងឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំ��បាន

ចូូលធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំអាាចចូូ
លរៀ�ៀនពេ�ទ្យយ
��
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។ មកដល់់ឆ្នាំំ��១៩៨១ ខ្ញុំំ��មាានប្ដីី� ដែ�លធ្វើ�ើ�
ជាាកងទ័័ ព ។ ខ្ញុំំ��រស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងខេ�ត្តត
មណ្ឌឌលគិិរីីរហូត
ូ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៨៦ ទើ�ើបខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ជាាជន
ទាំំ�ងអស់់សម្រេ��ចចិិត្តតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��មកភ្នំំ�ដងរែ�ក

ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជំំរំក្នុុ�
ំ ងទឹឹកដីីថៃ�។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
មាានកាារលំំបាកក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ ព្រោះ��ះ�អាាកាាសធាាតុុ
ក្ដៅ�ៅ� អត់់អាាហាារ ម្យ៉ា�ា�ងវិិញទៀ�ៀតខ្ញុំំ��មាានកូូនខ្ចីី�។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�
ដំំណើ�ើរអស់់រយៈៈពេ�ល២ខែ�កន្លះះ� ទើ�ើបបានមកដល់់
ព្រំ�ំដែ�នថៃ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំ��បា
ំ នរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំរំក្នុុ�
ំ ងទឹឹកដីីថៃ�

រ៉ាា
�នីី ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុងភូូមិិ
ថ្ននល់់កែ�ង
�
ទើ�ើបខ្ញុំំ��លែ�ងមាានកាារខ្វះះ�ខាាត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩០
ឃុំំ� ផ្អា�វ
ា ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ� ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(មេ�ក វិិ ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

បានដោ�ោយសាារខ្ញុំំអាាចអាាន
និិងសរសេ�រអក្សសរបាន។
��
ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនខាាងជំំនាាញព្យា�ាបាលជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាាញ់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយខ្ញុំ��ស្ថិិ�តនៅ�
ំ
ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងបង្រៀ��ៀន

ពីីវេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ជួួន ជឿ�ឿន។ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំំ��រៀ�ៀនពេ�ទ្យយបាន
រយៈៈពេ�ល៣ទៅ�ៅ៤ខែ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��មកព្យា�ាបាល

កងទ័័ព និិងប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងខេ�ត្តត

មណ្ឌឌលគិិរីី។ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាមេ�ក្រុ�ុមគ្រ�ប់់គ្រ�ងក្រុ�ុមគ្រូ�ពេ�ទ្យយនា
ូ
ារីី
នៅ�ៅក្នុុ�ងកងពលលេ�ខ១៥។ ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុុក ទោះ�ះ�

បីីជាាខ្ញុំំ��ជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយក៏៏ហូប
ូ ខ្វះះ�ខាាតដូូចប្រ�ជាាជនទូូទៅ�ៅ
ដែ�រ គឺឺខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវទៅ�ៅជីីកក្ដួួ�ចនិិងដំំឡូូងយកមកហូូបដើ�ើម្បីី�

គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ំ រួួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លបាន

ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជំំរំក្នុុ�
ំ ងទឹឹកដីីថៃ� បានចុះះ�មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ងវិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ តាាម៉ុុ�ក បានរៀ�ៀបចំំ

ចែ�កដីីធ្លីី�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ
សម្រា�ាប់់ ហូប
ូ ចុុករៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ប្រ�ជាាជនបានប្រ�កប

មុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងរស់់នៅ�ៅស្ងងប់់ សុុខរហូត
ូ ដល់់
អ៊ុុ� ន តាាក់់ ចូូលមកដល់់អន្លលង់់វែ�ង នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៩៣។
ពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនបានរត់់ឡើ�ើងលើ�ើភ្នំំ�ម្តតង
ទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់បានរស់់នៅ�ៅលើ�ើ
ភ្នំំ�ដងរែ�ករហូូតដល់់មាានកាារផ្សះ�ះផ្សា�ាធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មមនៅ�ៅអន្លលង់់ វែ�ងទើ�ើបនាំំ�គ្នាា�ចុះះ�មករស់់នៅ�ៅតាាម
ភូូមិិរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ។

ផ្លូូ�វលំំក្នុុ�ងស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តត
ឧត្តតរមាានជ័័យ។ (ហ៊ាា�ន ពិិសីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

វេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសារនៅ�ក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកកំំ ពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាសុីី�, ភា រស្មីី�, សូូ ហាន់់ និិង ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�
បុុគ្គគ លិិ ក

និិង អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតនៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារ ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង កាាលពីីចុុងសប្តាាហ៍៍ទីី៣និិងដើ�ើម

សប្តាាហ៍៍ទីី៤ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២២ បានចុះះ�ទៅ�ៅកាាន់់ឃុំំ�
ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ដើ�ើម្បីី�ជួួប

ជាាមួួ យអ្នន ករស់់ រាានមាានជីីវិិ តពីីរ បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ចំំនួន
ួ ១៣នាាក់់ មកពីីភូូ មិិផ្សេ�េងគ្នាា�នៃ�ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន។
លោ�ោកមេ�ឃុំំ�ឈ្មោះ�ះ�� កែ�វ វន្ថាា� បានជួួយសម្រ�បសម្រួ�ួល
កិិច្ចកា
ច ារនេះ�ះតាំំ�ងពីីដើ�ើមដល់់ចប់់។ ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ គឺឺជាា
សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបសាាច់់រឿ�ឿង ឬបទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់អ្នន ក
រស់់រាានមាានជីីវិិតទាំំ�ង១៣នាាក់់។

ម៉ឹឹ�ង ឈិិន

ម៉ឹឹ�ង ឈិិន អាាយុុ៧៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងក្រ�សាំំ�ង
ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

ម៉ឹឹ�ង ឈិិន អាាយុុ៧៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ង

ក្នុុ�ងភូូមិិជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់បានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូូលរួួមក្នុុ�ងចលនាា

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៤៩ ក្នុុ�ងត្រ�កូូ លក្រី�ីក្រ�មួួយនៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃ

សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីី ហនុុ។ ឈិិ ន ត្រូ�ូ វបានអូូសទាាញ

ក្រ�សាំំ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក។ ឈិិន កើ�ើត
ពោ�ោន ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងអាាណាានិិគមបារាំំ�ង ឈិិន រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុុក

ម្តាា�យ និិងបងប្អូូ�ន៥នាាក់់យ៉ាា�ងលំំបាក។ ពេ�ល ឈិិន
មាានអាាយុុ១១ឆ្នាំំ�� គាាត់់បានចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាា

បឋមសិិក្សា�ា ព្រៃ�ៃពោ�ោន និិងមិិ នបានបន្តតកាារសិិក្សា�ាបន្តត
ទៀ�ៀតទេ� បន្ទាា�ប់់ បានបញ្ចច ប់់កាារសិិក្សា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាា

នេះ�ះ។ ឈិិន បាននិិយាាយដូូច្នេះ��
ះ ថាា «ប្អូូ�នៗរបស់់ខ្ញុំ��បា
ំ ន
បន្តតកាារសិិក្សា�ានៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញទៀ�ៀត។ ដោ�ោយសាារតែ�

ខ្ញុំំ��ជាាកូូ នច្បបងក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ ខ្ញុំំ��មិិនបានបន្តតកាារសិិក្សា�ា
នឹឹងគេ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវនៅ�ៅមើ�ើ លថែ�ឪពុុកម្តាា�យចាាស់់ៗនៅ�ៅ
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើត និិងជួួយប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ដើ�ើម្បីីចិ
� ិញ្ចឹឹ�ម

ជីីវភាាព»។ បន្ទាា�ប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃ១៨ មីីនាា ១៩៧០ យុុវជននៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បដិិវត្តតន៍រ៍ បស់់ខ្មែ�ែររំំដោះ�ះ� តាាមកាារអំំ ពាាវនាាវរបស់់
ដោ�ោយក្រុ�ុមយុុវជនទាំំ�ងនោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនបានសម្រេ��ច
ចិិត្តតចូលរួ
ូ ួ មទេ� ដោ�ោយសាារតែ�ឪពុុកម្តាា�យចាាស់់ៗ និិងត្រូ�ូវ
នៅ�ៅមើ�ើ លថែ�ប្អូូ�នៗផង។

ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ��១៩៧១ កងកម្លាំំ��ងធីីវគីី និិងវៀ�ៀតកុុង
មាានវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីភូូមិិព្រៃ�ៃពោ�ោន ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន
ហើ�ើ យ កងកម្លាំំ�� ងទាាហាាន លន់់ នល់់ ក៏៏បានបោះ�ះទីីតាំំ� ង
បន្ទាា�យរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្បែ�ែរបរិិវេ�ណវត្តតព្រៃ�ៃពោ�ោនដែ�រ។

វត្តតមាានរបស់់កងកម្លាំំ��ងទាំំ�ងនេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ភូូមិិព្រៃ�ៃ
ពោ�ោនមាានហេ�តុុកាារណ៍៍ ចម្លែ�ែកៗកើ�ើតឡើ�ើងជាាហូូរហែ�រ

ដូូចជាាកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា� កាារចាាកចេ�ញពីីភូូមិិកំំណើ�ើត និិង
កាារបំំ ផ្លិិ�ចបំំផ្លា�ញទ្រ�ព្យយសម្ប
ា
បត្តិិ�អ្នន កភូូមិិ។ ជាារឿ�ឿយៗ

កាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�បានកើ�ើតមាានឡើ�ើងរវាាងកងកម្លាំំ��ងទាំំ�ង
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នោះ�ះ�។ ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�កាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�នេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជន

វៀ�ៀតណាាមភាាគច្រើ�ើ�ន (ទាំំ�ងកងកម្លាំំ��ងធីីវគីី និិង

ផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីីស្វែ�ែ
� ងរកទីីកន្លែ�ែងជ្រ�កកោ�ោន

គ្រា�ាប់់ បែ�កក៏៏នៅ�ៅតែ�បន្តតកើ�ើតមាានដដែ�ល។ រីីឯចលនាា

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិខ្លា�ចរ
ា
អាាគ្រ�ប់់ ៗគ្នាា� រហូូតនាំំ�គ្នាា�ចាាកចេ�ញពីី

សុុវត្ថិិ�ភាាពនៅ�ៅឆ្ងាា�យៗពីីភូូមិិកំំណើ�ើត។ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងអំំឡុុង
ពេ�លដែ�លប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់មិិនស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ� កង

កម្លាំំ��ងធីីវគីី បានចូូលរុុ ករើ�ើផ្ទះះ�សម្បែ�ែង និិងសម្លាា�ប់់សត្វវ
ពាាហនៈៈនិិងសត្វវចិញ្ចឹឹ�មផ្សេ�េ
ិ
ងទៀ�ៀតរបស់់អ្ននកភូូមិិដើ�ម្បីី
ើ �

ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសភាាពកាារណ៍៍ ប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�ស្ងងប់់
ស្ងាា�ត់់ទៅ�ៅ ប្រ�ជាាជននាំំ� គ្នាា�វិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

វិិញ និិងប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចដូូចមុុ ន ទោះ�ះ�ជាា
ស្ថាា�នកាារមិិ នប្រ�ក្រ�តីីក៏៏ដោ�ោយ។ ព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ នេះ�ះ បាន
ជំំរុុញឲ្យ�ទឹឹកចិិត្តតយុុវជនគិិតគូូរពីីកាារចូូលរួួមចំំណែ�ក

ក្នុុ�ងកាារស្តាា�រប្រ�ទេ�សជាាតិិ តាាមរយៈៈកាារចូូលរួួមក្នុុ�ង
កម្លាំំ��ងបដិិវត្តតន៍ដើ�
៍ ើម្បីី�នាំំ�យកសម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម
សីីហនុុ មកកាាន់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីីគ្រ�ប់
�
់គ្រ�ងប្រ�ទេ�ស

ជាាថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញ។ យុុវជនភាាគច្រើ�ើ�នបានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូូល

វៀ�ៀតមិិ ញ) ចាាកចេ�ញពីីភូូមិិឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន កាារទម្លាា�ក់់
បដិិវត្តតន៍ ៍ ក៏៏រឹតតែ�រីី
ឹ
កចម្រើ��ើ នឡើ�ើងៗដែ�រ រហូូតទទួលបា
ួ
ន

ជ័័យជម្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅថ្ងៃ�១
ៃ ៧ មេ�សាា ១៩៧៥។ ពីី
ឆ្នាំំ��១៩៧៥ដល់់ថ្ងៃ�ដែ�ល
ៃ
ឈិិន ត្រូ�ូវរៀ�ៀបកាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ

១៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ គាាត់់ត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័តស្រុ�ុកកំំ ពង់់

ត្រ�បែ�ក ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅទីីកន្លែ�ែងឆ្ងាា�យៗពីី

ភូូមិិកំំណើ�ើត។ ឈិិន បាននិិយាាយពីីកាាររៀ�ៀបកាាររបស់់
គាាត់់ប្រា�ប់់ថាា «នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៧ ខែ�៧ ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារ

ជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធខ្ញុំ។
ៃ � គូូស្រ�ករ១៣គូូផ្សេ�េង
��ំ ក្នុុ�ងថ្ងៃ�នោះ�ះ
ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវអង្គកា
គ ារផ្សំំ�ផ្គុំំ��ដូូចខ្ញុំ��ដែ�រ
ំ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ព្រៃ�ៃ

ពោ�ោន។ មុុនថ្ងៃ�រៀ�
ៃ ៀបកាារមួួ យថ្ងៃ�ៃ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល ៧

យប់់ គេ� (អង្គគ កាារ) ឲ្យ�យុុវជនម្នាា�ក់់ទៅ�ៅហៅ�ៅខ្ញុំំ��មកឲ្យ�មើ�ើល

បម្រើ��ើ ក្នុុ�ងជួួរបដិិវត្តតន៍។
៍ យុុវជនខ្លះះ�ទៀ�ៀតមិិ នបានបង្ហាា�ញ

គ្រួ�ួសាារ (ប្រ�ពន្ធធ) របស់់ខ្ញុំ��ដែ�លកំ
ំ
ំពុុងអង្គុុ�យនៅ�ៅក្នុុ�ង
សហករណ៍៍ ។ ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់ ស្គាា�ល់់គាាត់់កាាលពីីយើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ង

សម្តែ�ែងពីីទឹឹកចិិត្តតស្នេ�េហាាជាាតិិតាាមរយៈៈកាារចូូលរួួម

ត្រូ�ូវរៀ�ៀបកាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ស្អែ�ែ
ៃ
កជាាមួួ យនាារីីម្នាា�ក់់ហ្នឹឹ�ង យល់់

ឲ្យ�ឃើ�ើ ញពីីកាារចូូ លរួួ មដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ទេ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាន

សកម្មមភាាពនាានាាក្នុុ�ងភូូមិិកំំណើ�ើត។ ឈិិន មិិនបានស្ម័័�គ្រ�

ចិិ ត្តតចូូ ល បម្រើ��ើ ក្នុុ� ងជួួ រ បដិិ វត្តតន៍ ពិ
៍ ិ តមែ� ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់
បានឆ្លៀ�ៀ�តពេ�លវេ�លាាក្នុុ�ងកាារចូូ លរួួ មប្រ�ជុំំ�ផ្សេ�េងៗ

ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងភូូមិិស្រុ�ុក ដូូចជាាប្រ�ជុំំ�សម្ងាា�ត់់

ប្រ�ជុំំ�នយោ�ោបាយ និិងប្រ�ជុំំ�អប់់ រំមនោ�
ំ
ោគមវិិជ្ជា�ា ។ ឈិិន
និិយាាយដូូច្នេះ��
ះ ថាា «នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧១ ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់ បានចូូល
រួួ មប្រ�ជុំំ�សម្ងាា�ត់់មួួយជាាមួួ យយុុវជនប្រ�ហែ�ល ២៥

នាាក់់ ទៀ�ៀត ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លយប់់ ឯកណ្តាា�ល

វាាលស្រែ��ដើ�ើម្បីី�អប់់រំមិ
ំ ិ នឲ្យ�យុុវជនទាំំ�ងអស់់ស្រែ��ក
«ជយោ�ោ!សម្តេ�េចឪ » ទេ� នៅ�ៅពេ�លទទួួលបានជ័័យជម្នះះ�

កងចល័័តដូចគ្នាា�
ូ
។ គាាត់់ស្លូូ�តណាាស់់។ គេ�ប្រា�ប់់ថាា មិិត្តតឯង

ព្រ�មអត់់? ខ្ញុំំ��ភ្ញាា�ក់់ខ្លួួ�នព្រើ�ើ�ត រួួ ចខ្ញុំ��ឆ្លើំ �ើ�យថាា យល់់ព្រ�ម។
ដល់់អ៊ីី�ចឹង
ឹ គេ�សរសេ�រនៅ�ៅលើ�ើក្រ�ដាាសតាាមកាារយល់់ព្រ�ម

របស់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្ញុំំ��មិិនដឹឹងថាាគេ�សរសេ�រអ្វីី� ខ្លះះ�ទេ�។ អ្ននកសរសេ�រ

គឺឺជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននាាពេ�លនោះ�ះ�។ ស្អែ�ែកឡើ�ើង ខ្ញុំំ��មករៀ�ៀប
កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ព្រៃ�ៃពោ�ោន។ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍

ព្រៃ�ៃពោ�ោន ជាាអ្ននកណែ�នាំំ�ក្នុុ�ងពិិធីីរៀ�ៀបកាារ។ កន្លះះ�ខែ�

បន្ទាា�ប់់ ពីីរៀ�ៀបកាាររួួ ច ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បញ្ជូូ� នទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងមួួ យ
ចំំនួន
ួ ក្បែ�ែរៗស្រុ�ុកពាាមជរ ដើ�ើម្បីីធ្វើ�ើ�កា
�
ារងាារដាំំ�ដំំណាំំ�

និិងភ្ជួួ�ររាាស់់។ យូូរៗខ្ញុំំ��បានមកលេ�ងផ្ទះះ�ម្តតង។ រហូូត

ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ទើ�ើបខ្ញុំំ��មាានកូូនប្រុ�ុសម្នាា�ក់់»។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ឈ្មោះ�ះ�� ប៉ោ�ោ
ន និិងឡោ�ោន ជាាប្រ�ធាានយុុវជន
១៩៧៨ ឈិិន បានស្នើ�ើ�សុំំ�អង្គគកាារទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍-៍
ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ជាាអ្ននកហៅ�ៅខ្ញុំំឲ្យ�មកប្រ�ជុំំ�។
ប្រ�ជុំំ�របៀ�ៀប
��
នេះ�ះ មាានតែ�ម្តតងទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានប្រ�ជុំំ�ជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតបាន

សាាត់់ជាាមួួយគ្រួ�ួសាារបងស្រី�ីរបស់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ
�ន្តែ�ែត្រូ�ូវអង្គគកាារ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំ��បានចូូលរួួមស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់អង្គគប្រ�ជុំំ�»។

ធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិងបានចូូលនិវត្តតន៍
ិ
នៅ�
៍ ៅឆ្នាំំ�២
� ០១៥។

កើ�ើ តឡើ�ើង ដែ�លនិិយាាយតែ�ពីីរឿ�ឿងជ័័យជម្នះះ�របស់់

ចាាប់់ពីីឆ្នាំំ��១៩៧២មក ស្រ�បពេ�លដែ�លកងកម្លាំំ��ង
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បដិិសេ�ធ។ ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃ រំដោះ�ះ�ឆ្នាំំ��
ំ
១៩៧៩ ឈិិន បានបាត់់
បង់់បងថ្លៃ�ៃប្រុ�សម្នាា�ក់
ុ
់ និិងក្មួួ�យពីីរនាាក់់។ ឈិិន បានចូូល
សព្វវថ្ងៃ�ៃ ឈិិន ប្រ�កបរបរជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំ�ភូូមិិ។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ម៉ឹឹ�ង សាមួួន

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានយកឈ្នះះ�ទៅ�ៅលើ�ើទាាហាាន លន់់ នល់់ ទាំំ�ងស្រុ�ុង
ហើ�ើយយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់បានរត់់ចូលក្នុុ�
ូ
ង

ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ រួួ មទាំំ�ងប្រ�កាាសខ្លួួ�នថាាមិិ នមែ�នចូូលមក
ចរចាា។ សាាមួួ ន បានជួួបបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្លួួ�នម្នាា�ក់់ដែ�ល
មាានឈ្មោះ�ះ��ថាា មុឹឹ�ង ព្រៃ�ៃ ក្នុុ�ងឯកសណ្ឋាា �នជាាយោ�ោធាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បងរបស់់សាាមួួ ន បានប្រា�ប់់ ឲ្យ�សាាមួួ ន

ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ខ្លួួ�នវិិញ និិងឲ្យ�សាាមួួ ន
ទៅ�ៅរៀ�ៀនអំំ ពីីកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិវិិញ។
សាាមួួ ន បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរអស់់រយៈៈពេ�ល១៩ថ្ងៃ�ៃទើ�ើប
ម៉ឹឹ�ង សាាមួួ ន អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងក្រ�សាំំ�ង

ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

មកដល់់ ភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងក្រ�សាំំ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់

ត្រ�បែ�ក ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាាមផ្លូូ�វជាាតិិលេ�ខ១។ ពេ�ល

ទៅ�ៅដល់់ផ្ទះះ� បងប្អូូ�នក្នុុ�ងភូូមិិបានណែ�នាំំ� សាាមួួ ន អំំ ពីី

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

របៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅ និិងប្រា�ប់់ ឲ្យ�គាាត់់ធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសល្ងងង់់ ។

ម៉ឹឹ�ង សាាមួួ ន អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិត្រ�ពាំំ�ង

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

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដំំបូូងឡើ�ើយប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�ស្រែ��រួួ មគ្នាា�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារហូូបអាាហាារតាាមផ្ទះះ�រៀ�ៀងខ្លួួ�ន ហើ�ើយប្រ�ធាាន

ឪពុុករបស់់សាាមួួ ន មាានឈ្មោះ�ះ�� ម៉ឹឹ�ង គង់់ ហើ�ើយម្ដាា�យ

សហករណ៍៍ ជាាអ្ននកចែ�កស្រូ�ូវឲ្យ�ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ង១នាាក់់៣

ឪពុុកម្ដាា�យររបស់់សាាមួួ ន ស្លាា�ប់់តាំំ�ងពីី សាាមួួ ននៅ�ៅ

ភូូមិិរួួមទាំំ�ងសាាមួួ ន បានយកស្រូ�ូវទៅ�ៅលីីងហើ�ើយបុុក

ឈ្មោះ�ះ�� ភោ�ោគ ប៊ិិ�ច និិងមាានបងប្អូូ�ន៨នាាក់់ (ស្រី�ី៣)។

គីីឡូស្រូ�ូ
វយកមកហូូបក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�។
ៃ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ង
ូ

ក្មេ�េងដោ�ោយសាារជំំងឺឺចាាស់់ជរាា។ សាាមួួ នដែ�លជាាកូូន

រួួ ចរែ�ងយកតែ�អង្កាា�មចេ�ញ សល់់ប៉ុុ�ន្មាា�នយកមកហូូប។

ពៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារបានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទីីលំំនៅ�ៅទៅ�ៅនៅ�ៅវត្តត

នៅ�ៅពេ�លមាានភ្លៀ�ៀ�ងនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ និិងកន្លែ�ែង

ពោ�ោន រហូូតដល់់បញ្ចច ប់់ថ្នាា�ក់់ទីី៧។ ឆ្នាំំ��១៩៦៨ សាាមួួ ន

លាាមកគឺឺដូចជា
ូ ាលាាមកសត្វវជ្រូ�ូកទៅ�ៅវិិញ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ពោ�ោន ដោ�ោយចូូលរៀ�ៀនថ្នាា�ក់់ទីី៦។ ឆ្នាំំ��១៩៧០ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តជាារោ�ោងបាយរួួម ហូូបរួួម និិងប្រ�មូូលសត្វវ

ដើ�ើម្បីី�បន្តតកាារសិិក្សា�ារៀ�ៀនសូូត្រ�នៅ�ៅបឋមសិិក្សា�ាព្រៃ�ៃ

បន្ទោ�ោ�របង់់ ឃើ�ើញមាានដាានជើ�ើងរបស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

បានបន្តតកាារសិិក្សា�ារបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅអនុុវិិទ្យា�ាល័័យព្រៃ�ៃ

បែ�កហើ�ើយបានប្រ�មាាណ១ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃក្រ�សាំំ�ង

ស្រុ�ក
ុ ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មមាានសង្គ្រា�ា�ម សាាមួួ ន បានផ្លាា�ស់ប្ដូូ�រកា
់
ារ

សិិក្សា�ាពីីព្រៃ�ៃពោ�ោនទៅ�ៅវិិទ្យា�ាល័័យកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
បានតែ�ប៉ុុ�ន្មាា�នខែ�ក៏៏រត់ទៅ�
់ ៅរស់់នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញវិិញ។

ចិិញ្ចឹឹ�ម សម្ភាា�រប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទាំំ�ងអស់់ ដាាក់់ ក្នុុ� ងសហករណ៍៍

រួួ ម។ កាារហូូបអាាហាារកាាន់់តែ�លំបា
ំ ក គឺឺបានតែ�បបរពីីរ

ពេ�លក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារកាាន់់តែ�ធ្ងងន់។
់

បន្ទាា�ប់់ ពីីបញ្ចច ប់់កាារធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិដែ�ល
ព្រះ�ះចៅ�ៅអធិិកាារវត្តតព្រះ�ះនាាម ប៉ែ�ែ
ន នួួន ជាាអ្ននកនាំំ�
សាាមួួ ន ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតបទុុម ដោ�ោយគង់់ ក្នុុ�ងកុុដិិ

មាានកម្លាំំ��ងធ្វើ�ើ�កាារ អង្គគកាារបញ្ជូូ� នឲ្យ�ទៅ�ៅជីីកប្រ�ឡាាយ

ឈ្មោះ�ះ�� ម៉ៅ�ៅ� ខាាន់់។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតមាានកាារលំំបាក

យើ�ើងអាាចដើ�ើររកបន្លែ�ែ ដូូចជាា កំំប្លោ�ោក ត្រ�កួួន ព្រ�លិិត

លេ�ខ ២៨ ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ ព្រះ�ះសង្ឃឃ
ណាាស់់ សាាមួួ នឆ្លៀ�ៀ�តធាាក់់ស៊ីក្លូូ�
ី� ដើ�ើម្បីីផ្គ
� ត់
គ ផ្គ
់ ង់
គ ់កាារសិិក្សា�ា
និិង ម្ហូូ� បអាាហាារប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះសង្ឃឃដើ�ើ របិិ ណ្ឌឌ
បាតមិិ នសូូវបានដូូចគ្នាា�។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

និិង លើ�ើ ក ប្រ�ព័័ ន្ធ ភ្លឺឺ�ស្រែ��ផ្សេ�េ
ធ
ងៗ។ ពេ�លទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារ

និិងសត្វវល្អិិ�តផ្សេ�េងៗយកមកហូូបបន្ថែ�ែមបាន។ នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�វិិច្ឆិ�កា
ិ ា ឆ្នាំំ��១៩៧៨ សាាមួួ ន បានរៀ�ៀបកាារ
ជាាមួួ យបងប្អូូ�នជីីដូូនមួួ យរបស់់ខ្លួួ�នម្នាា�ក់់ ដែ�លមាាន
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ�ះ��ថាា មុឹឹ�ង សាាវ៉ុុ�ន និិងបានរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យគ្នាា�

ចម្រៀ��ៀងដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ ហ៊ួួ�ន បានបង្រៀ��ៀន

ក្រោ��ោយមកបានប្រ�មាាណ ៥ឆ្នាំំ�� សាាមួួ ន បានទៅ�ៅ

ច្រៀ��ៀងឲ្យ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមស្តាា�ប់់ ហើ�ើយបទដែ�ល ហ៊ួួ�ន នៅ�ៅតែ�

រហូូតដល់់បែ�កសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩។
ប្រ�ឡងជាាប់់ ធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូ ប ង្រៀ��ៀននៅ�ៅវិិ ទ្យា�ាល័័ យ កំំ ព ង់់

ត្រ�បែ�ក ហើ�ើយគាាត់់តែ�ងតែ�យករឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លគាាត់់
បានឆ្លលងកាាត់់សម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រា�ប់់ ទៅ�ៅសិិស្សសរបស់់

គាាត់់។ សាាមួួ នបានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា គាាត់់មាានកាារអន់់

ចិិត្តត និិងខឹឹងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង នៅ�ៅពេ�លដែ�លក្មេ�េងៗជំំនាាន់់
ក្រោ��ោយនិិយាាយថាា ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ដ�ដខ្មែ�ែរក្រ�ហម គឺឺជាា
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ដ�ដដែ�លគេ�ប្រ�ឌិិតឡើ�ើង ហើ�ើយឆ្អឹឹ�ងសាាក
សពដែ�លនៅ�ៅសល់់ទាំំ�ងអស់់គឺឺជាាជ័័រ។

ស៊ុុ� ម ហ៊ួួ�ន

ចម្រៀ��ៀងជាាច្រើ�ើ�នបទ ដល់់ ហ៊ួួ�ន និិងអ្ននកឯទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់

ចាំំ�មិិ នភ្លេ�េចនោះ�ះ� គឺឺបទ ឈាាមក្រ�ហមឆ្អៅ�ៅ� និិង ដៃ�កាាន់់
អាាវុុ ធ។ ងាាកមកមើ�ើ លជីីវប្រ�វត្តិិ�ពីីដើ�ើមរបស់់ ហ៊ួួ�ន
វិិញ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៨ ស៊ុុ�ម ហ៊ួួ�ន បានចូូលរៀ�ៀនដំំបូូងនៅ�ៅ

សាាលាាវត្តតបេ�ងក្នុុ�ងអាាយុុ៨ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយបានផ្អាា�កកាារ
សិិក្សា�ាមួួ យរយៈៈ ត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី១០។ មូូ លហេ�តុុដែ�ល
គាាត់់មិិនអាាចបន្តតកាារសិិក្សា�ាបាននោះ�ះ� គឺឺដោ�ោយសាារតែ�

ស្រុ�ុកទេ�សមាានភាាពច្រ�បូូ កច្រ�បល់់ មាានសង្គ្រា�ា�មកើ�ើត

ឡើ�ើង មាានកាារវាាយប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�នៅ�ៅពាាសពេ�ញទឹឹកដីី
បន្ទាា�ប់់ ពីី លន់់ នល់់ បានធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្តេ�េច

នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ មក។ សង្គ្រា�ា�មបានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារ
របស់់ ហ៊ួួ�ន និិងអ្ននកឯទៀ�ៀតមាានកាារលំំបាកជាាខ្លាំំ��ង
ជាាពិិសេ�សត្រូ�ូវរត់់ចាាកឆ្ងាា�យពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែងឥតឈប់់

ឈរ ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ក៏៏ត្រូ�ូវអស់់ជីីវិិតទៀ�ៀតដោ�ោយសាារ
សង្គ្រា�ា�ម។ ក្រោ��ោយសេ�នាាប្រ�មុុខ លន់់ នល់់ កាាន់់កាាប់់

ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបានទាំំ�ងស្រុ�ុង សម្តេ�េច នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ

បានអំំពាាវនាាវពីី ប៉េ�េ
កាំំ� ងមកឲ្យ�ប្រ�ជាាជនរត់់ចូូលព្រៃ�ៃ
ម៉ាា�គីីម៉ាា�គាា ដើ�ើម្បីីតស៊ូូ�
�
និិងបង្កើ�ើ�តជាារណៈៈសិិរ្ស�រំំដោះ�ះ�

ជាាតិិកម្ពុុ�ជាា។ ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�នរួួ មទាំំ�ង ហ៊ួួ�ន ដែ�រ ដែ�ល
បានចូូលតាាម កាារអំំ ពាាវនាាវរបស់់សម្តេ�េច ដើ�ើម្បីីទា
� ាមទាារ
ស៊ុុ�ម ហ៊ួួ�ន អាាយុុ៦៦ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ៅភូូ មិិបេ�ង
ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង

ិ ។ ហើ�ើយកាារចូូលរួួម
អំំ ណាាចមកថ្វាា�យជូូនព្រះ�ះអង្គគវិញ
របស់់ ហ៊ួួ�ន នេះ�ះដែ�រត្រូ�ូវបានគេ�លើ�ើកឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាកងឈ្លលប

នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៤(មិិ នចាំំ�ថ្ងៃ�ៃខែ�)

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

ហ៊ួួ�ន ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងឲ្យ�ចូូលជាាកង

ស៊ុុ�ម ហ៊ួួ�ន អាាយុុ៦៦ឆ្នាំំ�� ជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់

នៅ�ៅភូូមិិបេ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំ ពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តត
ព្រៃ�ៃវែ�ង។ ហ៊ួួ�ន ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ខាាង
វិិស័័យសិិល្បៈៈ�ណាាស់់ គាាត់់បានទៅ�ៅដាាក់់ពាាក្យយប្រ�ឡង

ចម្រៀ��ៀងទៀ�ៀតផងនៅ�ៅវត្តតកស្សសបៈៈក្រោ��ោយខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដួួលរលំំ តែ�ត្រូ�ូវប្រ�ឡងធ្លាា�ក់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ ហ៊ួួ�ន

បានទៅ�ៅរៀ�ៀនច្រៀ��ៀងចម្រៀ��ៀងជាាច្រើ�ើ�នបទ ដែ�លសុុទ្ធធ
តែ�ជាាចម្រៀ��ៀងបដិិវត្តតន៍រ៍ បស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
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ពល៨០៥ ចំំណុះះ �ឲ្យ�មជ្ឈិិ�ម ដែ�លមាានតាា សែ�ម ជាា
ប្រ�ធាាន នៅ�ៅស្រុ�ុក អូូ រាំំ�ងឪ។ កាារជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងនេះ�ះតម្រូ�ូវ

ឲ្យ� ហ៊ួួ�ន ហាាត់់ រៀ�ៀនច្បា�ាប់់ ទាាហាាននៅ�ៅទីីរួួ មខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង

ដោ�ោយកាារហាាត់់រៀ�ៀននោះ�ះ�មាានដូូចជាាកាារបង្ហាា�ត់់ឲ្យ�
ចេះ�ះដាាក់់មីី ន ដោះ�ះ�មីីន បាញ់់ស៊ីី�ប លូូន ក្រា�ាប ជាាដើ�ើម

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៦ខែ�។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ក្នុុ�ង
សភាាពកាារណ៍៍ វៀ�ៀតណាាម វាាយចូូ លទឹឹ ក ដីីកម្ពុុ�ជាា

ពេ�ញទំំហឹង
ឹ ហ៊ួួ�ន បានចេ�ញទៅ�ៅច្បាំ�ំ�ងនៅ�ៅ ទួួលអាាក្លូូ�ត

ច្រ�មុះះ�ជ្រូ�ូក ស្រុ�ុកព្រះ�ះស្តេ�េច តាាមព្រំ�ំដែ�ន ដើ�ើម្បីីកា
� ារពាារ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

មិិ នឲ្យ�យួួនវាាយចូូលមកបាន តែ�ក៏៏ត្រូ�ូវបានវៀ�ៀតណាាម

គ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជីីពាាយដំំបូូង ក្មេ�េងៗ ត្រូ�ូវបាន

បន្សសល់់ទុុកនូូវស្នាា�មគ្រា�ាប់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ ។

ភូូមិិទាំំ�ងអស់់ រួួ មទាំំ�ង សោ�ោភាា ផង បានចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅ

បាញ់់ កាំំ�ភ្លើ�ើ� ងត្រូ�ូវចំំភ្លៅ�ៅ�ខាាងស្តាំំ��ចំំនួួន ២គ្រា�ាប់់ ដែ�ល
ទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានបញ្ជូូ�នគាាត់់ទៅ�ៅកាាន់់មន្ទីីរពេ�ទ្យយ
�

បឹឹ ងព្រ�លិិត ហើ�ើយសម្រា�ាកនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ចំំនួន
ួ មួួ យខែ�
ិ
កន្លះះ�ទើ�ើបវិិលចូលសមរ
ូ
ភូូមិិវិញដើ�
ម្បីី
ើ ប្រ� �យុុទ្ធធបន្តតទៀ�ៀត។

ហ៊ួួ�ន បាននិិយាាយថាាខណៈៈពេ�លដែ�លគាាត់់កំំពុុងតែ�
ត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់ កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង គាាត់់មាានកាារភិិតភ័័យ និិងញ័័រយ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ងនៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់ឮស្នូូ�រគ្រា�ាប់់ កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងផ្ទុះះ��ឡើ�ើង
ម្តតងៗ។ សង្គ្រា�ា�មខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាមួួ យវៀ�ៀតណាាមត្រូ�ូវ

បានបញ្ចច ប់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាញ់់ទៅ�ៅលើ�ើសង្គ្រា�ា�ម ហ៊ួួ�ន
បានបោះ�ះកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងចោ�ោល ហើ�ើយបានវិិលមកកាាន់់ស្រុ�ុក
ិ ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ជ័
កំំណើ�ើតវិញ
ៃ យ
័ ជម្នះះ� ៧មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩

ហើ�ើយបានប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��រហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

ឃុុ ត សោ�ភា

អនុុញ្ញាាតឲ្យ�រៀ�ៀនសូូត្រ�ដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី៥។ ក្មេ�េងៗនៅ�ៅក្នុុ�ង
ក្នុុ�ងសាាលាាពេ�លព្រឹ�ឹក ហើ�ើយចំំណែ�កពេ�លរសៀ�ៀលគឺឺ

អង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�ទៅ�ៅប្រ�មូូ លអាាចម៍៍ គោ�ោ អាាចម៍៍ ក្រ�បីីនៅ�ៅ
តាាមផ្ទះះ�អ្ននកភូូមិិ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ក្រុ�ុម

របស់់ សោ�ោភាា ត្រូ�ូវបានប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ប្រើ��ើ ឲ្យ�ទៅ�ៅ
ស្ទូូ�ងស្រូ�ូវ ជីីកដីីស្រះ�ះឬត្រ�ពាំំ�ង និិងច្រូ�ូតស្រូ�ូវតាាម
រដូូវកាាល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៨ សោ�ោភាា បានរៀ�ៀន
ត្រឹ�ឹមតែ�ថ្នាា�ក់់ទីី ៣ ព្រោះ��ះ�អង្គគ កាារបានបញ្ជូូ� នគ្រួ�ួសាារ

របស់់គាាត់់ឲ្យ�ទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់។ គ្រួ�ួសាាររបស់់

សោ�ោភាា ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មចេ�ញដំំណើ�ើរពីីភូូមិិដោ�ោយជិះះ�រទេះ�ះ
គោ�ោរហូូតទៅ�ៅដល់់អ្នន កលឿ�ឿង។ នៅ�ៅយប់់ ដដែ�លគ្រួ�ួសាារ

របស់់ សោ�ោភាា និិងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�នគ្រួ�ួសាារទៀ�ៀត បាន

បន្តតដំំណើ�ើរដោ�ោយជិះះ�កប៉ាា
ល់់ពីីអ្ននកលឿ�ឿងរហូូតទៅ�ៅឈប់់
នៅ�ៅច្បា�ារអំំ ពៅ�ៅ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ច្បា�ារអំំ ពៅ�ៅ មាានកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមចែ�កអាាហាារ សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់ និិង
ក្រ�មាារឲ្យ�មកប្រ�ជាាជនម្នាា�ក់់មួួយ។ ក្រោ��ោយពីីសម្រា�ាក
បានតែ�បន្តិិ�ច អង្គគកាារបានឲ្យ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ សោ�ោភាា ឡើ�ើង

លើ�ើរថភ្លើ�ើ�ង ដើ�ើម្បីីធ្វើ�ើ�ដំ
�
ណើ�
ំ ើ របន្តតទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត។ គ្រួ�ួសាារ
របស់់ សោ�ោភាា បានជិះះ�រថភ្លើ�ើ�ងទៅ�ៅឈប់់ នៅ�ៅវត្តតពោ�ោធិ៍៍
(ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់) ដើ�ើម្បីី�សម្រា�ាកហូូបអាាហាារ និិង

បែ�ងចែ�កកម្លាំំ��ងដើ�ើម្បីីធ្វើ�ើ�កា
�
ារនៅ�ៅថ្ងៃ�ស្អែ�ែ
ៃ
ក។ បងរបស់់
សោ�ោភាា ត្រូ�ូវបានអង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�ទៅ�ៅចាំំ�ដេ�ញជ្រូ�ូកព្រៃ�ៃកុំំ�

ឲ្យ�ចូូលមកស៊ីី� ស្រូ�ូ វ។ ចំំណែ�ក សោ�ោភាា និិ ងប្អូូ�នម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត
ឃុុត សោ�ោភាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ជីីពាាយ

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

ដែ�លនៅ�ៅតូូច គឺឺតម្រូ�ូវឲ្យ�ចាំំ�ដេ�ញចាាបនៅ�ៅសហករណ៍៍

អន្លលង់់ វិិល។ ឪពុុករបស់់ សោ�ោភាា វិិញ ត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិបាល

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ដឹឹកអំំ បិិល ចំំណែ�កម្តាា�យវិិញ ត្រូ�ូវ
(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� / មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

ឃុុត សោ�ោភាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ

ជីីពាាយ ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
ម្តាា�យរបស់់ សោ�ោភាា ឈ្មោះ�ះ�� ឡាំំ� ផល ហើ�ើយឪពុុកឈ្មោះ�ះ��

ឃុុត ចិិន។ សោ�ោភាា មាានបងប្អូូ�នបួួ ននាាក់់ (ស្រី�ីពីីរ

នាាក់់)។ បងប្អូូ�នរបស់់ សោ�ោភាា ចំំនួន
ួ ពីីរនាាក់់បានស្លាា�ប់់

ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូល
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

អង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�ត្បា�ាញក្រ�មាា។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ កងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមចូូលមករំំដោះ�ះ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍

កូូនងាារ ដែ�លជាាកន្លែ�ែង សោ�ោភាា ធ្វើ�ើ�កាារ។ អំំឡុុងពេ�ល

ដែ�លចលាាចល គ្រួ�ួសាាររបស់់ សោ�ោភាា បានរត់់មកវត្តត
ពោ�ោធិ៍៍វិិញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�កងទ័័ ពវៀ�ៀតណាាមជួួយ។ នៅ�ៅ
តាាមផ្លូូ�វមាានទាាហាានចិិត្តតល្អអម្នាា�ក់់ ប្រា�ប់់ ទៅ�ៅក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារ

របស់់ សោ�ោភាា កុំំ�ឲ្យ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត ព្រោះ��ះ�មាានទាាហាាន
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាំំ�ធ្វើ�ើ�បាបប្រ�ជាាជន។ គ្រួ�ួសាាររបស់់សោ�ោភាា

កាារសិិក្សា�ានៅ�ៅថ្នាា�ក់់ទីី៧ ក្នុុ�ងសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាថ្នាា�ក់់

ដែ�ល សោ�ោភាា ស្នាា�ក់់នៅ�ៅអស់់រយៈៈពេ�ល១ខែ�កន្លលងមក

មាានសង្គ្រា�ា�មប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា� និិងកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង

៍ ាត់់ជាាកន្លែ�ែង
បានបន្តតដំំណើ�ើររហូត
ូ ដល់់ទីីរួួមខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា

ទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីឃើ�ញសភា
ើ
ាពកាារតាាមផ្លូូ�វស្រួ�ួលបួួល
ហើ�ើយ និិងមាានកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចាំំ�នាំំ�ផ្លូូ�វផង ក្រុ�ុម
គ្រួ�ួ សាាររបស់់

សោ�ោភាា

អាាចធ្វើ�ើ�ដំំ ណើ�ើ រមកដល់់

អ្ននកលឿ�ឿង និិងបានទៅ�ៅដល់់ស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិជីី

ពាាយ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៩០សោ�ោភាាបានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យក

ម្លោះ�ះ��ក្នុុ�ងភូូមិិម្នាា�ក់់ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ជាា ធឿ�ឿន និិងមាាន
កូូន៣នាាក់់ស្រី�ីទាំំ�ងអស់់។ រឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�ល សោ�ោភាា បាន
ឆ្លលងកាាត់់ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�ចាំំ�មិិ នភ្លេ�េចគឺឺ នាាងបានវង្វេ�េងប្អូូ�ន
ប្រុ�ុសមា្នន�ក់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�នាាង យំំរហូតដើ�
ូ
ររ
ើ កប្អូូ�នឃើ�ើញវិិញ។

សាន ផាន

ខណ្ឌឌ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ ផាាន បានឈប់់ រៀ�ៀន ព្រោះ��ះ�តែ�
ភូូមិិជីីពាាយ។ នៅ�ៅអាាយុុ២០ឆ្នាំំ�� សាាន បានរៀ�ៀបកាារ
ជាាមួួយ ចាាប សៀ�ៀប។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ អង្គគកាារបានប្រើ��ើ

ឲ្យ� ផាាន ចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមផលិត
ិ នង្គ័័�ល រនាាស់់ ក្រ�ឡូស
ូ

បង្គីី� ចប កាំំ�បិិ ត ពូូថៅ�ៅ ចាាន ស្លាា�បព្រា�ា និិងឆ្នាំំ��ង។

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត អង្គគកាារបានបញ្ជូូ�ន ផាាន ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមដឹក
ឹ ជញ្ជូូ� នប្រ�ចាំំ�ភូូមិិជីីពាាយ។ រឿ�ឿងមួួ យ

ដែ�ល ផាាន នៅ�ៅចាំំ�មិិ នភ្លេ�េច គឺឺភាាពភ័័យខ្លាា�ចរបស់់គាាត់់
ចំំពោះ�ះ�កំំហុុសដែ�លគាាត់់បានជួួបប្រ�ទះះ ហើ�ើយត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិ បាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមស្តីី�បន្ទោ�ោ�ស។ គាាត់់បាននិិយាាយ

ប្រា�ប់់ ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លអង្គគកាារប្រើ��ើ គាាត់់ឲ្យ�ទៅ�ៅដឹឹក

សត្វវទាា ២០០ក្បា�ាល ពីីឃុំំ�ជាាងដែ�កមកឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន
គាាត់់បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�សត្វវទាា ២ក្បា�ាល ងាាប់់ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ។

កំំហុុសនេះ�ះ ត្រូ�ូវប្រ�ធាានសហរណ៍៍ ជាាងដែ�កឈ្មោះ�ះ��

វាា វ៉ាា�ន់់ ស្តីី�បន្ទោ�ោ�សចំំពោះ�ះ�កាារធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សនេះ�ះ។
ផាាន បានរំំឭកថាា គាាត់់ភ័័យខ្លាា�ចខ្លាំំ��ងបំំ ផុុត គឺឺភ័័យខ្លាា�ច

ក្រុ�ុមកងឈ្លលបមកចាាប់់ គាាត់់យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោល។
នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ផាាន បានសុំំ�អង្គគកាារទៅ�ៅលេ�ង
ឪពុុកនៅ�ៅកអណ្ដើ�ើ� ក ជាាកន្លែ�ែងដែ�ល ផាាន បានឃើ�ើញ

អ្ននកទោ�ោសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ត្រូ�ូវបានអង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារ
ងាារធ្ងងន់់ៗ និិងមិិ នមាានអ្វីី� ហូប
ូ ទាំំ�ងអស់់។ នៅ�ៅដើ�ើមខែ�
សាាន ផាាន អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ ជីីពាាយ ឃុំំ� ព្រៃ�ៃពោ�ោន

មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ គ្រួ�ួសាារបស់់ ផាាន ត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�ស

ទៅ�ៅខេ�ត្តតភាាគខាាងលិិចរួួមជាាមួួ យប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ន

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

សាាន ផាាន អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិជីីពាាយ ឃុំំ�

ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំ ពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ឪពុុក
របស់់ ផាាន ឈ្មោះ�ះ�� នៅ�ៅ ភឹឹម ហើ�ើយម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� សាាយ

ភឹឹម។ ផាាន មាានបងប្អូូ�ន១១នាាក់់(ប្រុ�ុស៥នាាក់់)។ នៅ�ៅ
អាាយុុ១៥ឆ្នាំំ�� ផាាន បានបញ្ចច ប់់ថ្នាា�ក់់ទីី៩ នៅ�ៅសាាលាា

បឋមសិិក្សា�ាបេ�ងបុុរីី និិងបានរៀ�ៀនបន្តតរហូូតដល់់បញ្ចច ប់់
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ទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ ផាាន បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
រយៈៈ៣ថ្ងៃ�ទៅ�
ៃ ៅដល់់ស្រុ�ក
ុ ព្រះ�ះស្ដេ�េច ក៏៏បានត្រ�ឡប់់មកវិិញ

ព្រោះ��ះ�មាានកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកជួួយ។ ពេ�ល

មកដល់់ភូូមិិ ផាាន បានចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូ លរបស់់របរ

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចពីីរោ�ោង

បាយ ដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតបន្តតមកដល់់សព្វថ្ងៃវ �។
ៃ ប្រ�ពន្ធធ
របស់់ ផាាន បានស្លាា�ប់់ចោ�ោលគាាត់់នៅ�ៅអាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ��
ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃ ផាាន មាានកូូន៤នាាក់់ (ប្រុ�ុស១) និិង
កំំពុុងរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកូូនស្រី�ីពៅ�ៅរបស់់គាាត់់។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

អ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចនៅច �មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាម
ទូូច វណ្ណេ�េ ត

លោ�ោក ស៊ាា�ង ចិិន្តាា� នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តត

កំំពង់់ ចាាមកំំពុុងបង្ហាា�ញពិិព័័រណ៍៍រូូ បថតអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទៅ�ៅកាាន់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ (ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�អង្គាា�រ៍
ៃ
៍ ទីី២៥ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២២ វេ�លាា

ម៉ោ�ោ�ង០៨:១៥នាាទីីព្រឹ�ឹក អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចំំ នួ ន
ួ ១០នាាក់់ ធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិ ច្ចចម កកាាន់់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម ដើ�ើម្បីីស្វែ�ែ
�
ងយល់់

អំំ ពីីកិិច្ចកា
ច ារងាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ ចងក្រ�ង និិងអប់់ រំអំ
ំ ំ ពីីប្រ�វត្តិិ�
សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម (១៩៧៥-១៩៧៩) របស់់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ ដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចច
នេះ�ះរួួ មបញ្ចូូ�ល៖

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមកំំពុុងមើ�ើ លឯកសាារ
ដាាក់់តាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

១)កាារទស្សសនាាពិិ ព័័ រណ៍៍ រូូ បថតអំំ ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត

ទទួួលរងភាាពភ័័យតក់់ស្លុុ�តគ្រ�ប់់ពេ�លវេ�លាាខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ។

២)កាារចាាក់់បញ្ចាំំ� ងវីីដេ�អូូឯកសាារស្ដីី�ពីីសកម្មមភាាពកាារ

រឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�នដែ�លខ្ញុំំ��បា នឆ្លលងកាាត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម» ។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ងាាររបស់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម

៣)កាារបង្ហាា�ញឯកសាារទាាក់់ទងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម រួួ ម

រូូ បភាាពអំំ ពីីម៉ាា�ស៊ីី�ននេះ�ះ ជំំរុុញឲ្យ�ខ្ញុំំ��មាានកាារចងចាំំ�ពីី

លោ�ក អៀ�ៀង សារឿ�ឿន អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� អ្ននករស់់រាាន

មាានចម្លើ�ើ�យសាារភាាព និិងបទសម្ភាា�សន៍៍

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប

កម្រ�ងព្រះ�ះរាាជអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍នៃ�ព្រះ�ះបាទសម្ដេ�េច

ឃើ�ើញ «ខ្ញុំំសូូ
�� មអរគុុណដល់់ក្រុ�ុមកាារងាារដែ�លបាន
បង្ហាា�ញអំំពីីកាារងាារ និិងសកម្មមភាាពអប់់ រំអំ
ំ ំ ពីីប្រ�វត្តិិ�

៤)កាារចែ�កជូូនប្រ�តិិទិិនឆ្នាំំ��២០២២ ដើ�ើម្បីី�រំឭ
ំ កដល់់
ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុុ «ព្រះ�ះបរមរតនកោ�ោដ្ឋឋ » ដែ�ល

ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំ ពង់់ សៀ�ៀម បង្ហាា�ញទស្សសនយល់់

សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លខ្ញុំំយល់់
ថាា មាានសាារសំំខាាន់់
��
បោះ�ះពុុម្ពពដោ�ោយបណ្ណាា�ល័័យសម្ដេ�េចម៉ែ�ែ
។
ដល់់ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ, ខ្លះះ�មិិ នយល់់ឬមិិ នជឿ�ឿ ទុុក
បន្ទាា�ប់់ពីីកម្មមវិិធីីនៃ�ដំណើ�
ំ ើ រទស្សសនកិិច្ចនេះ�ះបា
ច
នបញ្ចច ប់់

នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង០៩:៣០នាាទីី អ្ននករស់់មាានមាានជីីវិិត

លំំបាកដែ�លចាាស់់ៗជំំនាាន់់មុុន រួួមទាំំ� ងរូូបខ្ញុំំ�� ផ្ទា�ល់
ា ់ បាន
ឆ្លលងកាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លបានចូូ លទស្សសនាាមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម បានចែ�ករំំលែ�កទស្សសន
យល់់ឃើ�ើញ ក៏៏ ដូូចជាា សម្ដែ�ែ ងកាារពេ�ញចិិត្តតចំំពោះ�ះ�

កាារទទួួលរៀ�ៀបចំំយ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ របស់់ក្រុ�ុម
កាារងាារ ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

តុុង សុុ ភា អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាាតំំណាាងសមាាគមអ្ននករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម បង្ហាា�ញកាារពេ�ញចិិត្តតចំំពោះ�ះ�

សកម្មមភាាពអប់់ រំអំ
ំ ំ ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា «ខ្ញុំំ��
មាានកាារចងចាំំ�មិិ នអាាចបំំ ភ្លេ�េចបានផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នចេ�ញពីី
កាារបាត់់ ប ង់់ ឪ ពុុក

និិង កាាររស់់ នៅ�ៅឃ្លាា�តឆ្ងាា� យពីី

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមកំំពុុងមើ�ើ លឯកសាារ
ដាាក់់តាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

គ្រួ�ួសាារ។ ខ្ញុំំយល់់
ថាា កាារចងក្រ�ងរឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិតរបស់់
��
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត និិងកាារសិិក្សា�ាអប់់ រំអំ
ំ ំ ពីីប្រ�វត្តិិ�
សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហមគឺឺមាានសាារសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់ ក្មេ�េង
ជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ» ។

គង់់ ហ៊៊ន់់ អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាាកសិិករនៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�

គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម បានរំំឭកអំំ ពីីកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ភាាពភ័័យតក់់ ស្លុុ�ត «នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ឃើ�ើញម៉ាា�ស៊ីី�ន
ដេ�រខោ�ោរអាាវនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទាំំ��ងរូូ បថតនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹក
ឹ ឃើ�ើញអំំពីី

ពេ�លវេ�លាាដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកាាត់់ដេ�រភូូមិិ។ ខ្ញុំំ��

24

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទស្សសនាាពិិព័័រណ៍៍

រូូ បថតអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងឧបករណ៍៍ តម្បា�ាញ
នៅ�ៅក្នុុ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

វេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រគ្រួ�ួសារ នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិសា
ិ ទុំំ�
ឃុំំ�ជាំក្រ�វៀ�
ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��
ំ
ឡុុង ដានីី, រីី លក្ខិិ�ណា, គៀ�ៀត ស្រី�ីឡែ�ន និិង ឈុំំ� រ៉ាា
ពេ�លរសៀ�ៀលថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៥ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២២

នៅ�ចន្លោះ�ះ �ពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៤ - ២៧ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២២

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មមបានចុះះ�ទៅ�ៅ

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម រួួ មមាាន

ឈ្មោះ�ះ�� ប៉ឹឹ�ង ប៊ុុ� នថន និិងលោ�ោក ផាាន់់ ចន្នីី� ដែ�លជាា

សម្ភាា�សន៍លើ៍ �ើគម្រោ��ោងវេ�ទិិ កាាប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសាារចំំនួន
ួ

សាាលាាឃុំំ�ទម្លូូ�ង និិងបានជួួបជាាមួួ យជំំទប់់ទីី១ ឃុំំ�ទន្លូូ�ង
ជំំ នួ យ
ួ កាាររដ្ឋឋបាលឃុំំ�ទន្លូូ�ង។ គោ�ោលបំំ ណ ងដែ�ល

ក្រុ�ុមកាារងាារចុះះ�ទៅ�ៅសាាលាាឃុំំ�ទន្លូូ�ង ដើ�ើម្បីីផ្តត
� ល់់ដំណឹ
ំ ឹង

ដល់់សាាលាាឃុំំ�អំំ ពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម មាាន
គម្រោ��ោងស្តីី� ពីីកាារលើ�ើ ក កម្ពពស់់ សិិ ទ្ធិិ� និិង កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�

ប្រ�សើ�ើរឡើ�ង
ើ នូូវស្ថា�ា នភាាពសុុខភាាព របស់់អ្ននករស់់រាាន
មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគម្រោ��ោងនេះ�ះ
យើ�ើងមាានផ្តតល់់សេ�វាាពិិនិត្យយសុុខភា
ិ
ាពជូូនអ្ននករស់់រាាន

មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លមាានអាាយុុចាាប់់ ពីី
៥០ឆ្នាំំ��ឡើ�ើងទៅ�ៅនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រសម្រា�ាកព្យា�ាបាលដែ�ល

ជាាដៃ�គូូររបស់់យើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ទន្លូូ�ង នៅ�ៅទីីរួួ មស្រុ�ុក

មេ�មត់់ និិងនៅ�ៅស្រុ�ុកត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ដោ�ោយមិិ នគិិតថ្លៃ�ៃ។ លោ�ោក
ជំំទប់់ទីី១ និិងលោ�ោកជំំនួយ
ួ កាាររដ្ឋឋបាលឃុំំ� បានឯកភាាព

និិងជួួយផ្សសព្វវផ្សា�ាយដល់់ប្រ�ពលរដ្ឋឋនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ទម្លូូ�ង
ទាំំ�ងមូូ លជ្រា�ាបជាាព័័ត៌៌មាាន និិងមកទទួួលកាារពិិនិត្យយ
ិ
សុុខភាាពនៅ�ៅតាាមមន្ទីី�រសម្រា�ាកព្យា�ាបាលដែ�លជាាដៃ�គូូ

ឡុុង ដាានីី រីី លក្ខិិ�ណាា គាាត ស្រី�ីឡែ�ន និិងឈុំំ� រ៉ាា
� បានចុះះ�
១០គ្រួ�ួសាារនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់
ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��បន្តតពីីឆ្នាំំ��២០២១។ ភូូមិិសាាទុំំ� គឺឺជាាភូូមិិ
មួួយស្ថិិ�តនៅ�ៅជាាប់់ព្រំ�ដែ�
ំ ន (កម្ពុុ�ជាា-វៀ�ៀតណាាម) និិងជាា

អតីីតសមរភូូ មិក្តៅ�ៅ�
ិ
រវាាងទាាហាានសហរដ្ឋឋអា ាមេ�រិិក និិង

កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង នៅ�ៅអំំឡុុងចុុងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ�� ១៩៦០

និិងដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧០។ អ្ននកភូូមិិសាាទុំំ�បានឲ្យ�ដឹឹងថាា នៅ�ៅ
ចុុងឆ្នាំំ��១៩៦០ កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងបានសាាងសង់់ បន្ទាា�យ
និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយធំំមួួយកន្លែ�ែងស្ថិិ�តនៅ�ៅចម្ងាា�យប្រ�មាាណ

៤គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� ប៉ែ�ែ
កខាាងជើ�ើងភូូមិិសាាទុំំ�។ បន្ទាា�យ និិង
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយនោះ�ះ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃក្បា�ាលជាំំ�ជ្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃ
កញ្ជជន់់ក្បែ�ែរត្រ�ពាំំ�ងទឹឹកមួួ យ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មាានកង
ទ័័ពវៀ�ៀតកុុងត្រូ�ូវរបួួសនៅ�ៅតាាមសមរភូូមិិជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវ
បានដឹឹកមកព្យា�ាបាលនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយនេះ�ះ។ នៅ�ៅអំំឡុុង

ពេ�លនោះ�ះ�ក៏៏ មាានអ្ននកភូូ មិិ សាាទុំំ�មួួ យចំំ នួ ួន បានទៅ�ៅ

របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម។ លោ�ោកជំំទប់់ទីី១

សម្រា�ាកព្យា�ាបាលនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយរបស់់វៀ�ៀតកុុង

ថ្មមមកជួួបប្រ�ជុំំ�ជាាមួួ យមេ�ភូូមិិទាំំ�ង១៣ ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ណា
ៃ ាមួួ យ

៦០ឆ្នាំំ��ភាាគច្រើ�ើ�នបានស្គាា�ល់់បន្ទាា�យ និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយរបស់់

ច្បា�ាស់់ ហើ�ើយងាាយស្រួ�ួលដល់់មេ�ភូូមិិទៅ�ៅផ្សសព្វវផ្សា�ាយ

ទៅ�ៅលេ�ង ឬយកបន្លែ�ែបង្កាា�រទៅ�ៅលក់់ឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀត

ក៏៏មាានសំំណូូមពរចង់់ឲ្យ�ខាាងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកោះ�ះ�

នោះ�ះ�ដែ�រ។ អ្ននកភូូ មិិសាាទុំំ�ដែ�លមាានអាាយុុលើ�ើសពីី

ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វផ្សា
វ �ាយ ក៏៏ដូចជា
ូ ាពន្យយល់់ពួក
ួ គាាត់់ឲ្យ�កាាន់់តែ�

កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងយ៉ាា�ងច្បា�ាស់់ ពីីព្រោះ��ះ�ពួួកគាាត់់ធ្លា�ប់
ា ់ បាន

បន្តតទៀ�ៀតដល់់ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ពួួកគាាត់់។

កុុងនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិវេ�ណមន្ទីីពេ�ទ្យយនោះ�ះ
�
�។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

អ្ននកភូូមិិសាាទុំំ�ក៏៏បានឲ្យ�ទៀ�ៀតថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៩

ឬឆ្នាំំ��១៩៧០ យន្តតហោះ�ះ�បេ�៥២របស់់ទាាហាានសហរដ្ឋឋ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ធំំ។ ពេ�លដែ�លហាាត់់រៀ�ៀនចប់់ ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ត្រ�ឡប់់មកកំំពង់់ចាាម

អាាមេ�រិិកបានមកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កស្រោ��ោចលើ�ើបន្ទាា�យ

វិិញ។ ខ្ញុំំ��មាានតួួនាាទីីកាាន់់កាំំ�ភ្លើ�ើ� ងធំំ១០៥មីីលីីម៉ែ�ែត្រ�
ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅស្តាា�តចាាស់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម តែ�

ស្លាា�ប់់ និិងរបួួ ស។ ចំំណែ�កកងទ័័ពដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់

មាាន៤ បាត់់តឺយ៉
ឺ ង់
៉
់ ក្នុុ�ងមួួ យបាត់់តឺយ៉
ឺ ង់
៉
់ មាាន៤កប៉ាា

និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងជាាច្រើ�ើ�នបាន

បានរត់់គេ�ចខ្លួួ�នចេ�ញពីីបន្ទាា�យ និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយអស់់
តែ�ម្តតង។ នៅ�ៅអំំ ឡុុងឆ្នាំំ��១៩៨៥ ឬឆ្នាំំ��១៩៨៦ កងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមក៏៏បានចុះះ�មកទីីតាំំ�ងបន្ទាា�យ និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
ក្នុុ�ងភូូ មិិ សាាទុំំ�

គាាស់់ យ កសាាកសពកងទ័័ ព វៀ�ៀត

កុុងដែ�លបានកប់់ នៅ�ៅក្បែ�ែរបន្ទាា�យ និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមវិិញ។ សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប
រឿ�ឿងរ៉ាា�វគ្រួ�ួសាារនីីមួួ យៗមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

១. ឯម ប៉ាាន់់
ឯម ប៉ាាន់់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើត

នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់

ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�រស់
ៃ
់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុក
មេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ឯម ឡិិបនិិង

ម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ឡុុក ឈុុន។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួន
ួ
៦នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួន
ួ ២នាាក់់ និិងប្រុ�ុសចំនួ
ំ ន
ួ ៤នាាក់់។ ប្រ�ពន្ធធ
របស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ខ្វាា�ន់់ សៀ�ៀង។ កូូ នរបស់់ខ្ញុំ��ទាំំ�
ំ ងអស់់

អាាចប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជុំំ�វិិញខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ មួួ យរេ�ស៊ីីម៉
� ៉
ង់់
ញីី។ មួួ យកប៉ាាញីីមាាន១៥០នាាក់់ ។ បើ�ើ មាានកម្លាំំ��ង

ពេ�ញ មួួ យរេ�ស៊ីីម៉
� ៉
ង់់ ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ ២៤០០នាាក់់។ មេ�បញ្ជាាកាារ
របស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ដួួង ចាាន់់ហ៊ាា�ន។ នៅ�ៅកន្លែ�ែងកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងធំំ

មាានគ្នាា�៥នាាក់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្លា�ស់
ា
់ប្តូូ�រជួួយបាញ់់គ្នាា�។ កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង
ធំំ១៥០មីីលីីម៉ែ�ែត្រ� អាាចបាញ់់ចម្ងាា�យ៤០គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�។
ូ

ពេ�លដែ�លមាានសញ្ញាាតេ�អូូឲ្យ�បាញ់់ទៅ�ៅទិិសខាាងណាាៗ
ខ្ញុំំ��ក៏៏តម្រ�ង់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដែ�លផ្តតល់់សញ្ញាា។ នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ��១៩៧៣ មាានកាារវាាយប្រ�ហាារគ្នាា�ខ្លាំំ��ង ពីីសំំណាាក់់
យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម ទាាល់់តែ�មាានម៉ាា�រីីនឡើ�ើងពីីភ្នំំ�ពេ�ញ

ទៅ�ៅជួួយអន្តតរាាគមន៍៍ ទើ�ើបអាាចយកឈ្នះះ�កម្លាំំ��ងយោ�ោធាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ កម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏មាានបាញ់់មកក្បែ�ែរៗ

ទីីតាំំ�ងប៉ុុ�ស្តិ៍៍�របស់់ខ្ញុំ��ដែ�រ
ំ
។ ទាាហាាន លន់់ នល់់ ហៅ�ៅ

«ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�យាាម» ថាាជាាទីីតាំំ�ងសង់់ ទីីយ៉ង់
៉
់ ចំំណែ�កខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមហៅ�ៅថាា មន្ទីី�រគយគន់់។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅកាាន់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងធំំ
រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៥ បែ�កទីីក្រុ�ុងកំំពង់់ ចាាម។ ពេ�ល

ចំំនួន
ួ ៩នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ៦នាាក់់។

កាាលពីីនៅ�ៅតូូចៗខ្ញុំំ��រៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាវត្តតក្រ�វៀ�ៀន បាន
ត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់អាាទិិដ្ឋា�ា ន និិងថ្នាា�ក់់បរិិវច្ឆឆនដ្ឋាា�ន ខ្ញុំំ��ក៏៏បួួសបាន

ចំំនួន
ួ ៥វស្សាា� នៅ�ៅវត្តតក្រ�វៀ�ៀន ហើ�ើយបួួ សជាាភិិក្ខុុ�បាន
ចំំនួន
ួ មួួ យវស្សាា�។ ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��សឹក
ឹ មកវិិញ ខ្ញុំំ��ក៏៏យក

ប្រ�ពន្ធធតែ�ម្តតង។ ខ្ញុំំ��មាានកូូន៤នាាក់់ ក៏៏ចូូលបម្រើ��ើ ជាាកង
ទ័័ពរបស់់លន់ ់ នល់់ ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងភ្នំំ�ពេ�ញ-កំំពង់់

ចាាម។ ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅទទួួ លកាារហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�ននៅ�ៅឡាំំ�ស៊ើ�ើ�ង
ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅហាាត់់រៀ�ៀនបានចំំនួន
ួ ៣ខែ�

ដែ�លបង្រៀ��ៀនដោ�ោយយួួនហាាណូូ យ ចំំណែ�កទាាហាាន
អាាមេ�រិិកជាាអ្ននកឈរមើ�ើ ល។ កាារបង្រៀ��ៀនមាានដូូចជាា

រៀ�ៀនផ្នែ�ែកចម្បាំ�ំ�ង បាញ់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង លូូន ក្រា�ាប ប្រើ��ើ កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង

26

ឯម ប៉ាា
់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ សាាទុំំ� ឃុំំ� ជាំំ�
ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� និិ ងក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម។ (ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ដែ�លខ្ញុំំ��ទៅ�ៅប្រ�ចាំំ�កាារនៅ�ៅកំំពង់់ ចាាម ខ្ញុំំយកប្រ�ពន្ធធ
និង
ិ
��
កូូនទៅ�ៅនៅ�ៅជាាមួួ យដែ�រ។
ពេ�លដែ�លបែ�កភ្នំំ�ពេ�ញ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ខ្ញុំំ��បានដោះ�ះ�សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់ជាាយោ�ោធាាចេ�ញ
ហើ�ើយស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាាក់់ ខ្មៅ�ៅ�។ ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�
ដំំណើ�ើរពីីកំំពង់់ ចាាមមកទឹឹកឆាា បានជួួបជាាមួួ យយោ�ោធាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ពួួកគេ�ហៅ�ៅខ្ញុំំ��តែ�សមមិិត្តតទេ� ព្រោះ��ះ�ពាាក់់

ខោ�ោអាាវខ្មៅ�ៅ�ដូូចគ្នាា� ហើ�ើយគេ�សួួរថាាមិិ ត្តតធ្វើ�ើ�អីី ? ខ្ញុំំ��ចេះ�ះតែ�
ឆ្លើ�ើ� យ ថាាធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមករ។ ខ្ញុំំ��មិិ ន បានទៅ�ៅត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅ
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញទេ�។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ ើ ររហូូតដល់់ភូូមិិតាាឡីី
សង្កាា�ត់់គ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ស្រែ��

ចំំណែ�កខែ�ប្រាំ�ំង ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ឡើ�ង
ើ ត្នោ�ោ�ត និិងអាារឈើ�ើ ។ ដំំបូូង

ទិិត្យយ យាាន់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៤ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូ មិសាាទុំំ�
ិ
ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� កំំពុុងរៀ�ៀបរាាប់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់គាាត់់ទៅ�ៅ

កាាន់់ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម និិងកូូនចៅ�ៅរបស់់

គាាត់់ ។ (ឡុុង ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឡើ�ើយខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់ ខ្ញុំ��ជា
ំ ាប្រ�ជាាជនថ្មីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយ

ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ��

រំំងាាស់់ស្ករត្នោ�ោ�តបា
ក
នច្រើ�ើ�នដែ�រ ហើ�ើយខ្ញុំំអាារឈើ�ើ
បាន
��

មាានបងប្អូូ�ន៧ នាាក់់ (ប្រុ�ុស១នាាក់់ ស្រី�ី៦នាាក់់) ខ្ញុំំ��ជាា

ឃើ�ើញស្នាា�ដៃ�ខ្ញុំ��ឡើ�
ំ ើងត្នោ�ោ�តបានទឹឹ កត្នោ�ោ�តច្រើ�ើ�ន និិង

ភ្លុុ�យ (ស្លាា�ប់់) និិងមាានម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ខ្លូូ� (ស្លាា�ប់់)។ ខ្ញុំំ��

ស្អាា�ត ទើ�ើបក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំ��ស្មើ��ភា
ើ ាពជាាមួួ យ

កូូ នទីី៤។ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ហន មាានកូូ ន៧ នាាក់់

រែ�កដីីមួួ យម៉ែ�ែត្រ�គូូបនៅ�ៅឯទំំនប់់ បឹឹងតោ�ោក ហើ�ើយពេ�ល

បានរៀ�ៀនសូូ ត្រ�នោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�កាាលនោះ�ះ�មិិ ន មាាន

ប្រ�ជាាជនចាាស់់។ ក្រៅ��ៅពីីឡើ�ើងត្នោ�ោ�ត ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាកងចល័័ត

ខ្លះះ�គេ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដឹក
ឹ ឧសយកទៅ�ៅឲ្យ�អ្ននករែ�កដីី។ ពេ�លមួួ យ
ដែ�លដឹឹកឧសទៅ�ៅ ត្រូ�ូវរន្ទះះ�បាញ់់ស្លា�ប់
ា ់ អ្ននកដឹឹកឧសនោះ�ះ�។
នៅ�ៅសង្កាា�ត់់គ ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់ ឃើ�ើញមាានមន្ទីី�រសន្តិ �សុុខដែ�ល
ិ
ឈ្មោះ�ះ�� មិិ ត្តតសុុខ ធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ធាាន។ ឆ្នាំំ��១៩៧៩ រៀ�ៀបនឹឹង
បែ�កទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ មិិ ត្តតសុុខ បានយកឆ្អឹឹ�ងខ្មោ�ោ�ចដែ�ល

សម្លាា�ប់់ហើ�ើយ យកមកចាាក់់ប្រេ��ងដុុតចោ�ោល។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាអាាចាារ្យ� និិង
ប្រ�មូូ លលោ�ោកបាន ៣អង្គគ មកនៅ�ៅវត្តតដីីដុះះ�។ នៅ�ៅ
ិ ហើ�ើយ
ឆ្នាំំ��១៩៨៣ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិញ
ធ្វើ�ើ�ចម្កាា�ររហូូតដល់់សព្វថ្ងៃវ �។
ៃ

២. ទិិត្យយ យាន់់
ទិិត្យយ យាាន់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៤ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត
កំំ ពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះខ្ញុំ��រស់
ំ
់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

(ប្រុ�ុស២នាាក់់ ស្រី�ី៥នាាក់់)។ កាាលពីីខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្មេ�េង ខ្ញុំំ��មិិន

សាាលាាដូូចសម័័យនេះ�ះ។ បើ�ើ ខ្ញុំ��ចង់
ំ ់ រៀ�ៀនត្រូ�ូវទៅ�ៅរៀ�ៀន
នៅ�ៅវត្តត ហើ�ើយមាានមនុុស្សសតិិចតួួចណាាស់់បានរៀ�ៀន
ភាាគច្រើ�ើ�នមាានតែ�សិិស្សសប្រុ�ុស។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅផ្ទះះ�មើ�ើ លប្អូូ� ន
និិងជួួ យធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រឪពុុក ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំបន្តិិ
�ចបន្ដួួ�ច។
��

ក្រោ��ោយមកមិិ នបានប៉ុុ�ន្មាា�ន ខ្ញុំំអាាយុុ២០ឆ្នាំំ��
ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀប
��
កាារជាាមួួ យប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ំ ហើ�ើយយើ�ើងមាានកូូនម្នាា�ក់់។ នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំឮអ្ននកភូូ
មិិនិយា
ិ ាយពីីរឿ�ឿងបាតុុកម្មមទម្លាា�ក់់
��
សម្ដេ�េច សីីហនុុ នៅ�ៅមេ�មត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នបាន
ទៅ�ៅចូូលរួួមជាាមួួ យគេ�ទេ�។ បន្តតពីីនេះ�ះមិិ នបានប៉ុុ�ន្មាា�ន
នៅ�ៅជិិតៗភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��ំ មាានគ្រា�ាប់់ របស់់ទាាហាានអាាមេ�រិិក
ទម្លាា�ក់់លើ�ើទីីតាំំ�ងទាាហាានវៀ�ៀតកុុង។ វៀ�ៀតកុុងតែ�ងតែ�

លាាក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅតាាមព្រៃ�ៃនៃ�ភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��ំ អ្ននកភូូមិិនៅ�ៅពេ�ល
ឮសំំឡេ�ង គ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងម្ដដងៗ តែ�ងនាំំ�គ្នាា�រត់់ចូូលក្នុុ� ង

រណ្ដៅ�ៅ�មិិ នថាាថ្ងៃ�ៃ មិិ នថាាយប់់ នោះ�ះ�ទេ�។ សង្គ្រា�ា�មអាាមេ�រិិក
បានបញ្ចច ប់់ទៅ�ៅមិិនបានប៉ុុ�ន្មាា�នផង ស្រា�ាប់់តែ�របប ប៉ុុ�ល ពត
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

មួួ យទៀ�ៀតមកដល់់។ ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វូ

៣. ស្បោ�ោង អ៊ូូ�ច

ប្រ�មូូ លផលបាន អ្ននកភូូមិិត្រូ�ូវដាាក់់ជាារួួ ម ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នបាន

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត

បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្គាា�ប់់ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីី
កម្រៃ�ៃជាារបស់់ខ្លួួ�នទេ�។ ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកភូូមិិក៏៏បានហូូប

រួួ មជាាមួួ យគ្នាា�។ ធ្វើ�ើ�កាារប្រ�វាាស់់វៃ�បាន ១ឆ្នាំំ�� ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
បានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ទៅ�
ំ ៅស្រុ�ុកសំំបូូរ
ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��រស់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងភូូមិិកោះ�ះ�រៀ�ៀល។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�

ខ្ញុំំ��បានហូូបគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់មួួយថ្ងៃ�ៃ ៣ពេ�ល។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារទេ�ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��កំំពុុង
កូូនខ្ចីី�កូូនទីី៣ ចំំណែ�កប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបា
ំ
នឲ្យ�គាាត់់
ទៅ�ៅដាំំ�ដំំណាំំ� ដូូចជាាពោ�ោត ចេ�ក។ ខ្ញុំំ��រស់នៅ�
់ ៅភូូមិិកោះ�ះ�
រៀ�ៀលបាន១ខែ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ង

ត្រ�ង់់។ ខ្ញុំំ��សម្រា�ាកនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បាន៣យប់់ ក៏៏ជិះះ�កាាណូូ ត

ស្បោ�ោ�ង អ៊ូូ�ច ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៦ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំពង់់ ចាាម។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ស្បោ�ោ�ង និិងម្តាា�យ
ឈ្មោះ�ះ�� យ៉ាា�ប។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ ៨នាាក់់

ស្រី�ីចំំនួន
ួ ៧នាាក់់ និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ១នាាក់់។ សព្វវថ្ងៃ�នៅ�
ៃ ៅ
សល់់តែ�ស្រី�ី ៣នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្រួ�ួសាារទីី១ឈ្មោះ�ះ�� ប៊ុុ� ន
ស្លាា�ប់់នៅ�ៅជំំនាាន់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ គ្រួ�ួសាារទីី២ ឈ្មោះ�ះ��

ឈីីន ស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ។ ខ្ញុំំ��មាានកូូ ន៦នាាក់់ ស្រី�ី
ចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្លាា�ប់់អស់់
ស្រី�ី២នាាក់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺកញ្ជ្រិ�ិ�លនៅ�ៅសម័័ យខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម។ សព្វវថ្ងៃ�ខ្ញុំ
ៃ ��នៅ�
ំ ៅសល់់កូូន៤នាាក់់ ស្រី�ីចំំនួន
ួ ១នាាក់់
និិងប្រុ�ុស៣នាាក់់។

កាាលពីីនៅ�ៅតូូចៗខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�តែ�

គ្មាា�នសាាលាារៀ�ៀននៅ�ៅក្បែ�ែរផ្ទះះ� បើ�ើ ចង់់រៀ�ៀនត្រូ�ូវទៅ�ៅរៀ�ៀន

នៅ�ៅវត្តត ហើ�ើយនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីផ្ទះះ�ទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់ ឃើ�ញនៅ�
ើ
ៅ
ចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ�របស់់បារាំំ�ងនៅ�ៅមេ�មត់់ សុុទ្ធធតែ�កម្មមករជាា

ជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម ពេ�លដែ�លខ្ញុំំបររទេះ�ះគោ�ោជាាមួួ
យ
��
ឪពុុកទៅ�ៅផ្សា�ារមេ�មត់់ រកដូូរអំំបិិល ប្រ�ហុុកយកមក
ិ ។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារតាំំ�ងពីីជំំនាាន់់សម្តេ�េចសីីហនុុ ហើ�ើយ
ភូូមិិវិញ

ខ្ញុំំ��បានកូូន៤នាាក់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់
បែ�កពីីសំំណាាក់់កងទ័័ពអាាមេ�រិិក ដើ�ើម្បីីតា
� ាមរកទាាហាាន
ស្បោ�ោ�ង អ៊ូូ�ច ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៦ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�

ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�។
�

(រីី លក្ខិិ�ណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មកកំំ ពង់់ ចាាមវិិញ។ ខ្ញុំំ��ដើ�ើររហូត
ូ ៥ថ្ងៃ�ៃ ទើ�ើ បមកដល់់
ស្រុ�ុ ក មេ�មត់់។ ខ្ញុំំ��ដើ�ើរពីីមេ�មត់់រហូ តម
ូ
កដល់់ ស្រុ�ុ ក
កំំណើ�ើតភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ។ ក្រោ��ោយពេ�ល ខ្ញុំំ��មកដល់់ស្រុ�ុក
ណើ�ើ តវិិញ ផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំ��ំ ព្រៃ�ៃដុះះ�ជុំំ�វិិញ និិងឆេះ�ះអស់់គ្មាា�ន

សល់់ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��បា
ំ ននាំំ�គ្នាា� កាាប់់ ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃ
និិងទៅ�ៅរកទិិញស្រូ�ូវពូូជពីីវៀ�ៀតណាាម យកមកធ្វើ�ើ�ពូូជ
និិងដាំំ�ដំំណាំំ� ធ្វើ�ើ�ចម្កាា�ររហូូតមកដល់់សព្វថ្ងៃវ �។
ៃ
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វៀ�ៀតកុុង។ អ្ននកភូូមិិផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក៏៏ដូចជា
ូ ាគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ដែ�រ

បានរត់់គេ�ចពីីកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ករហូូតទៅ�ៅដល់់ស្រែ��
កណ្តាា�ល ស្រែ��សោ�ោម ខាាងជើ�ើងមេ�មត់់។ ខ្ញុំំ��រស់នៅ�
់ ៅភូូមិិ
ស្រែ��សោ�ោមបានមួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើ បត្រ�ឡប់់ មកភូូ មិិសាាទុំំ�

វិិញ។ ពេ�លដែ�លត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិ ខ្ញុំំ��ដាំំ�ស្រូ�វបា
ូ ន ២ឆ្នាំំ��
ទើ�ើបមាានចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលមកក្នុុ�ងភូូមិិ បំំ ផុុស

ប្រ�ជាាជនឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ�។ ពេ�លដែ�លប្រ�មូូ ល

ផលមកដាាក់់រួួមហើ�ើយប្រ�ធាានក្រុ�ុមចែ�កចំំណែ�កតាាម
គ្រួ�ួសាារ។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូល
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយប្រ�មូូ លរបស់់របរដាាក់់
រួួ ម ព្រ�មទាំំ�ងហូូបបាយរួួ ម ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�មូូ លផលដាាក់់

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រួួ ម។ របបអាាហាារដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចែ�កឲ្យ�គឺឺស្ងោ�ោ�រ
ចេ�កលាាយជាាមួួ យបាយ ពេ�លខ្លះះ�ហូូបបបរ ចំំណែ�ក
ប្រុ�ុសៗខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ហូូបបាយឆ្អែ�ែតហើ�ើយទៅ�ៅកាាប់់
រណ្តៅ�ៅ�នៅ�ៅព្រែ�ែកតាាអុុង។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទ អ្ននកភូូមិិថាាក្បា�ាល

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

៤. ឯម សុុ គន្ធ ធ
ឯម សុុគន្ធធ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� បច្ចុុ�ប្បបន្ននរស់់នៅ�ៅ

ភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ។
ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ឡុុ ឈុុន និិងឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ឯម

យួួន ខ្លួួ�នខ្មែ�ែរហើ�ើយ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជន

លឹឹប។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នចំំនួន
ួ ៧នាាក់់ ស្លាា�ប់់បីីនាាក់់ នៅ�ៅ
រស់់បួួននាាក់់ ។ បងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំ��បីីនា
ំ ាក់់ ស្លា�ប់
ា ់ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ កូូ នរបស់់ខ្ញុំ��បា
ំ នកើ�ើ តជំំងឺឺកញ្ជ្រិ�ិ�លស្លាា�ប់់

ក្នុុ�ង ភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��

ក្នុុ�ងភូូមិិទាំំ�ងអស់់ឲ្យ�ទៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ ពេ�លដែ�លដល់់
អស់់២នាាក់់ ព្រោះ��ះ�តែ�គ្មាា�នថ្នាំំ��ព្យា�ាបាល និិងរបបអាាហាារ
ហូូបមិិនគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ប្តីី� របស់់ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ មាានជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាាញ់់

អំំ ឡុុងពេ�លសង្គ្រា�ា�ម។ កងទ័័ពអាាមេ�រិិកចូូលមកដល់់

រកពួួ ក វៀ�ៀតកុុងដែ�លមកលាាក់់ ខ្លួួ� ននៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹ ក ដីី

ហើ�ើយស្លាា�ប់់នៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះដែ�រ។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ពួួកវៀ�ៀតកុុង បានបោះ�ះទីីតាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូមិិសាាទុំំ� និិងមាានមន្ទីី�រពេ�ទ្យយសម្រា�ាប់់ ព្យា�ាបាលអ្ននកជំំងឺឺ

ក៏៏ ហូប
ូ មិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

ជ្រៃ�ៃ កញ្ជាាន់ ់ បុុស្សសសំំព័័រ។ ប្រ�ជាាជនភាាគច្រើ�ើ�នយក

ឲ្យ�ទៅ�ៅកាាប់់ ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃដើ�ម្បីី
ើ ដាំំ�ស្រូ�
�
វូ ចំំណែ�ករបបអាាហាារ
ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅដល់់
ថ្មមគ្រែ�ែ និិងជិះះ�កាាណូូ តបន្តតមក
��
ស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ ។ ខ្ញុំំ��មករស់់នៅ�ៅបុុសខ្នុុ�របានមួួ យខែ�

កងទ័័ ពវៀ�ៀតណាាមក៏៏ ចូូលមកដល់់ និិងប្រ�កាាសឲ្យ�

ិ ។ ខ្ញុំំ��និង
ប្រ�ជាាជនត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិញ
ិ កូូនបាន
ត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ ហើ�ើយកាាប់់ ឆ្កាា�រដីីដើ�ម្បីី
ើ �

នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ។ វៀ�ៀតកុុងបានលាាក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅតាាមអូូ រក្បា�ាល

អង្កករលក់់ទៅ�ៅឲ្យ�ពួួកវៀ�ៀតកុុង។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ពេ�ល
ំ
ឮស្នូូ�រគ្រា�ាប់់ កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង និិងគ្រា�ាប់់ បែ�កម្តតងៗបានរត់់ចូូល

ទៅ�ៅពួួននៅ�ៅក្នុុ�ងរណ្ដៅ�ៅ�ដែ�លគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ំ បានជីីក
លាាក់់ខ្លួួ�ន ។ ពេ�លឈប់់ ឮស្នូូ�រគ្រា�ាប់់ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ចូូល

ដាំំ�ស្រូ�ូវ ដែ�លបានស្រូ�ូវពូូជពីីវៀ�ៀតណាាម នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��
ទៅ�ៅស៊ីី�ឈ្នួួ�លវៀ�ៀតណាាម ដោ�ោយទទួួលបានស្រូ�ូវមួួយ

គីីឡូូក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�។
ៃ ខ្ញុំំ�� ចេះ�ះបញ្ជាាន់់អាារក្សស បើ�ើ គេ�រកមើ�ើ ល
ទៅ�ៅថាាខុុសអាារក្សសព្រៃ�ៃភ្នំំ� គឺឺគេ�មកអញ្ជើ�ើ�ញខ្ញុំំឲ្យ�បញ្ជាា
ន់ ់
��
អាារក្សសនៅ�ៅវាាលស្រែ�� នៅ�ៅព្រៃ�ៃ ត្រូ�ូវមាានភ្លេ�េង និិងត្រូ�ូវ
មាានបាយដំំណើ�ើប មាានមាាន់់ស្ងោ�ោ�រ សាាច់់ជ្រូ�ូក ស្រា�ាស

ទឹឹកផ្អែ�ែម។ ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�ក៏៏មាានគេ�មករកបញ្ជាាន់នៅ�
់ ៅ
ផ្ទះះ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�តែ�គេ�មាានបងប្អូូ�នឈឺឺព្យា�ាបាលនៅ�ៅពេ�ទ្យយ

មិិនជាា ទើ�ើបគេ�មករកថាាខុុសអីី ដើ�ើម្បីីងា
� ាយស្រួ�ួលរៀ�ៀប
ចំំឲ្យ�ត្រូ�ូវតាាមអ្ននកដែ�លគេ�ចង់់ បាន។ ចំំណែ�កដង្វាា�យ

នៅ�ៅផ្ទះះ�មាានតាាមសទ្ធាា� ៥ពាាន់់ ឬមួួយម៉ឺឺ�នរៀ�ៀល។ រាាល់់
ខែ�មីីនាា រៀ�ៀងរាាល់់ ៣ឆ្នាំំ��ម្តតង ត្រូ�ូវលេ�ងភ្លេ�េងឡើ�ើងអាារក្សស
នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំ។
��ំ

ឯម សុុគន្ធធ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� បច្ចុុប្បបន្ននរស់់
នៅ�ៅ
�

ភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំក្រ� �វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ។
��

(ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ផ្ទះះ�វិិញ។ ដល់់ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វធ្វើ�ើ�កា
ូ
ារងាារប្រ�វាាស់់
ដៃ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�។ ខ្ញុំំ��កាារហូូបចុុកទៅ�ៅតាាមផ្ទះះ�រៀ�ៀង

មាានប្រ�ជាាជននៅ�ៅឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ� ឃុំំ�

ករណ៍៍ ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនហូូបរួួ ម ដេ�ករួួ ម ធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ ម

ខ្លាា�ចខុុសសីីលធម៌៌ ។ មុុនពេ�លទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារប្រ�ធាានកង

ខ្លួួ�ន ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ទើ�ើបអង្គគកាារបង្កើ�ើ�តជាាសហជាាមួួ យគ្នាា�។ ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ១៧ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវបានអង្គគ កាារ
ជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅតាាមកងចល័័ត។ ចាាប់់

តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ខ្ញុំំ��មិិ ន បាននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ សាាទុំំ�
ទៀ�ៀតទេ� គឺឺអង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅភូូមិិក្រ�វៀ�ៀន។
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� អង្គគកាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ស្ទូូ�ងស្រូ�ូវ ដកសំំណាាប

បានពីីរបីីខែ�ក៏៏ ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅភូូ
មិិខ្មួួ�រ ចេ�ញពីី
��ំ
ភូូមិិខ្មួួ�រខ្ញុំ��ទៅ�
ំ ៅនៅ�ៅភូូមិិជ្រៃ�ៃឡើ�ង
ើ ។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅមេ�មត់់
និិងអណ្ដូូ�ងថ្មម។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
��
ចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតាាមក្រុ�ុម គឺឺក្នុុ�ងក្រុ�ុម(គ)។ កាារហូូប

ទន្លូូ�ង អង្គគកាារមិិ នអនុុញ្ញាាតឲ្យ�មនុុស្សសកំំ លោះ�ះ�ក្រ�មុំំ�

និិយាាយជាាមួួ យ គ្នាា�មួួ យ ទល់់ មួួ យ នោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយ

បានហៅ�ៅប្រ�ជុំំ�គ្នាា�ជាាមុុន ប្រា�ប់់ អំំពីីកាារងាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�។

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនៅ�ៅភូូមិិ
ជយោ�ោ ភូូមិិស្ពឺឺ� ស្រុ�ុកចម្កាា�រលើ�ើ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ ពេ�ល

ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដល់់ ខេ�ត្តតកំំ ព ង់់ ចាាមស្រូ�ូ វ ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មទុំំ� ដូូ ច្នេះ��
ះ
អង្គគ កាារចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ប្រ�ជាាជនទៅ�ៅច្រូ�ូតស្រូ�ូវ។ នៅ�ៅ

ទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បា នហូូប បាយឆ្អែ�ែត ដោ�ោយមួួ យ ថ្ងៃ�ៃបា នបីី
ពេ�ល គឺឺពេ�លព្រឹ�ឹក ពេ�លរសៀ�ៀល និិងពេ�លល្ងាា�ច។
ខ្ញុំំ��នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បាន២ទៅ�ៅ៣ ខែ�ស្រា�ាប់់ តែ�ឃើ�ញទា
ើ
ាហាាន
វៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ ហើ�ើយឲ្យ�ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុក

អាាហាារភាាគច្រើ�ើ�ន គឺឺបបរលាាយចេ�ក លាាយពោ�ោតដោ�ោយ

របស់់យើ�ើងវិិញ។ ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដោ�ោយថ្មើ��រជើ�
ើ
ើង។
មុុនពេ�លចេ�ញមក វៀ�ៀតណាាម បានបើ�ើ ក អង្កក រ ឲ្យ�

មកទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ�� ចេ�ញទៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។
ពេ�លទៅ�ៅដល់់ ស្វាា�យជ្រះ�ះ ស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ

អាាចយកទៅ�ៅរួួ ច។ ខ្ញុំំ��ដើ�ើ របា នប្រ�មាាណជាាកន្លះះ� ខែ�
ទើ�ើបដល់់ភូូមិិវិិញ។ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញសុុទ្ធតែ�
ធ ព្រៃ�ៃដុះះ�ជុំំ�វិិញភូូមិិ

ជាាកាារងាារធ្ងងន់់ហើ�ើយគ្មាា�នពេ�លឈប់់ សម្រា�ាក។ តមក

ខ្ញុំំ��មិិនទាាន់់មាានអង្កករហូប
ូ គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ទេ� គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��នាំំ�គ្នាា�
ជីីកដំំឡូងយកមកហូូ
ប។ ប្រ�ជាាជនខ្លះះ�យកមាាសទៅ�ៅ
ូ

ចុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ គឺឺមាានពេ�លថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ និិងពេ�លល្ងាា�ច។

មនុុស្សសម្នាា�ក់់ទទួួលបានមួួ យវែ�ង ឬកន្លះះ�ចាាន។ ក្រោ��ោយ

ដោ�ោយអ្ននកខ្លះះ�ច្រើ�ើ�ន អ្ននកខ្លះះ�តិិចទៅ�ៅតាាមកម្លាំំ��ងដែ�ល

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ស្ទូូ�ងស្រូ�ូវ ធ្វើ�ើ�ទំំនប់់ ដែ�ល

និិងផ្ទះះ�សម្បែ�ែងត្រូ�ូវបានភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះអស់់។ ពេ�លមកដល់់

ទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅភូូ
មិិតាាពុំំ� និិង
��
ដូូរយកពូូជស្រូ�វម
ូ កដាំំ�។ រយៈៈពេ�លពីីរឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយមក
តាាប៉ាា
ង។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ�
�� កាារងាារទាំំ�ងយប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ អត់់បាន
ទើ�ើបខ្ញុំំ��មាានស្រូ�ូវហូប
ូ គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។
ធ្វើ�ើ�កាារងាារទេ� ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ មិិ នឲ្យ�ហូូប បាយ
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� អង្គគកាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ធ្វើ�ើ�ទំំនប់់

លើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធភ្លឺឺ�ស្រែ��
ធ
។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅបានពីីរបីីខែ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅភូូ
មិិចឹង
ឹ ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានមនុុស្សស
��

៥. ពល សារ៉៉ន

តាំំ�ងពីីខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ចេ�ញពីី ស្រុ�ុ ក ភូូ មិិមក
ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លបានជួួបឪពុុកម្ដាា�យទេ� ព្រោះ��ះ�អំំឡុុងពេ�ល

កំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ខ្ញុំ
ៃ ��រស់
ំ
នៅ�
់ ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន

ពល សាារ៉៉
ន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

ស្លាា�ប់់ជាាច្រើ�ើ�ន ភាាគច្រើ�ើ�នសុុទ្ធធតែ�អត់់បាយ។ ចាាប់់

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត

ជម្លៀ�ៀ�ស ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅជួួបជុំំ�គ្រួ�ួសាារឪពុុក

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ទាាន់់
ពល (ស្លាា�ប់់) និិងមាានម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ទេ�ញ (ស្លាា�ប់់)។

ម្ដាា�យទេ�។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខ ឬ

ទៅ�ៅលេ�ងគ្រួ�ួសាារទេ�។ អំំឡុុងពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនចេ�ញពីីភូូមិិ ទៅ�ៅនៅ�ៅខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ គឺឺ

30

ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន៥ នាាក់់ (ស្រី�ី៤នាាក់់ និិងប្រុ�ុស១នាាក់់)។
ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� អៀ�ៀន ជាា។ ខ្ញុំំ�� មាានកូូន ១១នាាក់់ (ស្រី�ី ៥

នាាក់់ ប្រុ�ុស ៦ នាាក់់)។ កាាលពីីនៅ�ៅក្មេ�េង ខ្ញុំំ��មិិនបាន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

គេ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លទៅ�ៅដល់់ពាាក់់កណ្ដាា�លផ្លូូ�វ មាាន

អ្ននកប្រា�ប់់ ថាា កុំំ�ទៅ�ៅអីីមាានមនុុស្សសស្លាា�ប់់ច្រើ�ើ�នណាាស់់។
ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏បានត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិរលឹឹមវិិញ។ នៅ�ៅពេ�ល

នោះ�ះ�មាានកាារទម្លាា �ក់គ្រា�ាប់់
់
បែ�កខ្លាំំ��ង ទាំំ�ងយប់់ ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ
ដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្ដីី� បររទេះ�ះទៅ�ៅនៅ�ៅស្រែ��ដំំរីីផុុង។ ក្រោ��ោយមក

ខ្ញុំំ��បានត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើតភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី
មកដល់់ផ្ទះះ�វិិញ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ ស្រែ��ធម្មមតាា។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ចូូលមកដល់់ក្នុុ� ងភូូមិិ ហើ�ើយបានឲ្យ�អ្ននកភូូមិិធ្វើ�ើ�ស្រែ��

ប្រ�វាាស់់ដៃ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីីប្រ�វាាស់់ដៃ� មិិ នបានប៉ុុ�ន្មាា�ន អ្ននក
ភូូមិិត្រូ�វបា
ូ នខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ហូូបរួួ ម។នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១១ ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមគោះ�ះ�ជួួង ហៅ�ៅប្រ�ជាាជនឲ្យ�ទៅ�ៅហូូបបាយនៅ�ៅ
មន្ទីី�រកិិនស្រូ�ូវ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�អាាហាារយើ�ើង៣ពេ�ល
ពល សាារ៉៉ន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�

ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� កំំពុង
ុ ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ ៍
ដល់់ក្រុ�ម
ុ កាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម។
(ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�សាាលាារៀ�ៀនមាានតែ�ក្នុុ�ងវត្តត ភាាគ

ច្រើ�ើ�នមាានតែ�ប្រុ�ុសៗ បានទៅ�ៅរៀ�ៀន។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅផ្ទះះ�ជួួយធ្វើ�ើ�
ស្រែ�� ចម្កាា�រ ម្ដាា�យឪពុុករបស់់ខ្ញុំ។
��ំ នៅ�ៅពេ�លបានផល

យើ�ើងយកទៅ�ៅលក់់នៅ�ៅមេ�មត់់ បានមួួ យគីីឡូបីីរៀ�ៀល។
ូ

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមករចៀ�ៀរជ័័រកៅ�ៅស៊ូូ�
ឲ្យ�បារាំំ�ង ជាាមួួ យឪពុុករបស់់ខ្ញុំ។
��ំ បារាំំ�ងបានឲ្យ�ខ្ញុំំ�� និិង
ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��យា
ំ ាមរោ�ោងមួួ យ ដែ�លជាាកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់

សម្រា�ាក។ កម្មមករចម្កាា�រកៅ�ៅស៊ូូ�បារាំំ�ង ភាាគច្រើ�ើ�នជាា

ជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��បានប្រា�ក់់ ខែ�ពីីបារាំំ�ងប្រាំ�ំពីីរ
រៀ�ៀល។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កម្មមករចៀ�ៀរជ័័រនៅ�ៅ ខ្ជាា�យ បាន១ឆ្នាំំ�� ទើ�ើប

ព្រឹ�ឹក, ថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់ និិងល្ងាា�ច។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិនបាននៅ�ៅជុំំ�
គ្រួ�ួសាារទេ� ព្រោះ��ះ�ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវបានចាាត់់តាំំ�ងទៅ�ៅធ្វើ�ើ�
កាារកន្លែ�ែងផ្សេ�េង គឺឺលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធភ្លឺឺ�ស្រែ��
ធ
និិងបិិទទំំនប់់ ។

ចំំណែ�កកូូនរបស់់ខ្ញុំ��ំ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ទៅ�ៅរើ�ើសអាាចម៍៍ គោ�ោ។

កូូនស្រី�ីម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�
ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ពេ�ទ្យយនាារីី។ កាាលនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបង្រៀ��ៀន

ចាាស់់ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ខ្ញុំំ��ក៏៏បានចូូលរៀ�ៀនដែ�រ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បង្រៀ��ៀនខ្ញុំំឲ្យ�សរសេ�រអក្សសរ,
ក, ខ និិងបង្រៀ��ៀនឲ្យ�
��
ចេះ�ះប្រ�កបអក្សសរ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបើ�ើ កខ្មៅ�ៅ�ដៃ� និិង
សៀ�ៀវភៅ�ៅឲ្យ�ចាាស់់ៗ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្រៀ��ៀន ខ្ញុំំកន្លះះ
�� �
ម៉ោ�ោ�ង បន្ទាា�ប់់ ពីីហូប
ូ បាយរួួ ច និិងបានបង្រៀ��ៀនឲ្យ�ចេះ�ះ

សរសេ�រថាា “ បងៗយោ�ោធាាជិះះ�នាាវាាកាារពាារកោះ�ះ�”។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅឃុំំ�
ក្រ�វៀ�ៀន។ នៅ�ៅពេ�លទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំ��

ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ំ និិងមាានកូូន៣នាាក់់។

ដាំំ�ទំំពាំំ� និិងចេ�ក។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅមិិ នបានប៉ុុ�ន្មាា�នខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅក្រ�ចេះ�ះ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� បងប្រុ�ុសខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វបា
ូ ន

របស់់ខ្ញុំ��ំ និិងមាានគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងទៀ�ៀតផង។ ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារ

ប្រ�សិិនបើ�ើ លើ�ើកមិិ នហើ�ើយតាាមផែ�នកាារ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ឆ្នាំំ��១៩៧០ កងទ័័ពអាាមេ�រិិកចូូលមកដល់់ក្នុុ�ងភូូមិិ

បាននាំំ�គ្នាា�រត់់ទៅ�ៅភូូមិិរលឹម
ឹ ។ នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��នោះ�ះ�១៩៧០
នៅ�ៅមេ�មត់់មាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េច សីីហនុុ ហើ�ើយ

ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានបំំ ណងទៅ�ៅចូូលរួួមបាតុុកម្មមតវ៉ាា�ជាាមួួ យ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� និិងលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធភឺ្លល�
ធ
ព្រ�មាាន។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មិិនបានប៉ុុ�ន្មាា�នផង ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��តាាមកាាណូូ តទៅ�ៅអូូ រស្ពឺឺ� រួួ ចជិះះ�ឡាានដែ�ល
បើ�ើ កដោ�ោយវៀ�ៀតណាាម។ ក្រោ��ោយពីីស្នាា�ក់់នៅ�ៅទន្លេ�េបិិទ
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៣យប់់ ខ្ញុំំ��បានជិះះ�ឡាានជាាមួួ យវៀ�ៀតណាាមទៅ�ៅមេ�មត់់។
មកដល់់មេ�មត់់ ខ្ញុំំ��បានដើ�ើររយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃ មកភូូមិិ
សាាទុំំ�វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លមកដល់់ផ្ទះះ� ខ្ញុំំ��បានដាំំ�បន្លែ�ែ ពោ�ោត

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានសង្រ្គា�ា�មខ្លាំំ��ង រវាាងអាាមេ�រិិក និិងយៀ�ៀក

កុុង។ អាាមេ�រិិកចូូលមកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កកន្លែ�ែងដែ�ល

ស្រូ�ូវ និិងបានធ្វើ�ើ�ស្រែ��រហូូតមកដល់់សព្វថ្ងៃវ �នេះ�ះ
ៃ
។

ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានរបួួ ស
និិងស្លាា�ប់់។ ពេ�លដែ�លឮសូូរគ្រា�ាប់់ នាំំ�គ្នាា�លាាក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅ

៦ - យិិន សាន

ឈប់់ ឮសូូរគ្រា�ាប់់ ទើ�ើបចេ�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�រួួ ចត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�

យិិន សាាន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៨៧ឆ្នាំំ�� បច្ចុុ�ប្បបន្នននៅ�ៅ

ភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ។

ក្នុុ�ងរណ្តៅ�ៅ�ដែ�លបានជីីកទុុកសម្រា�ាប់់ លាាក់់ខ្លួួ�ន ទាាល់់តែ�

វិិញ។ កាាលពីីមុុនមាានវត្តតខ្មែ�ែរ ប្រ�ជាាជនប្រ�កបរបធ្វើ�ើ�
ស្រែ��ចម្កាា�រធម្មមតាា ខ្ញុំំ��ថាាពីីដើ�ើមជាាទឹឹកដីីរបស់់ខ្មែ�ែរ ព្រោះ��ះ�

កាាលមុុនមាានប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែររស់់នៅ�ៅចំំនួន
ួ ៦ភូូមិិ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ឪពុុក ឈ្មោះ�ះ�� យិិន ហើ�ើយម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ញ៉ែ�ែ
ន គាាត់់
មួួ យភូូមិិមាាន៣០ទៅ�ៅ៤០គ្រួ�ួសាារ។ មាានពួួកយៀ�ៀកកុុង
ទាំំ�ងពីីរបានស្លាា�ប់់អស់់ ។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នចំំនួន
ួ ពីីរនាាក់់
ខាាងជើ�ើងនិិងធីីវគីីខាាងត្បូូ� ងបានធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ា�ម ហើ�ើយបាន
ខ្ញុំំ��ជាាកូូនទីីមួួ យ ចំំណែ�កប្អូូ�នស្រី�ីជាាកូូនទីីពីី មាានឈ្មោះ�ះ��
វាាយជាាមួួ យខ្មែ�ែរដែ�រ។ អំំ ឡុុងពេ�លសង្គ្រា�ា�មមាានសល់់
យិិន សាារិិន។ ខ្ញុំំ��មាានកូូនពីីរនាាក់់ ស្រី�ីម្នាា�ក់់និង
ិ ប្រុ�ុសម្នាា�ក់់
គ្រា�ាប់់ មីី នពេ�ញផ្ទៃ�ៃដីី ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានពិិកាារជើ�ើងម្ខាា�ងដោ�ោយ
សព្វវថ្ងៃ�រស់
ៃ នៅ�
់ ៅជាាមួួ យកូូនស្រី�ីពៅ�ៅ ។ កាាលពីីកុុមាារភាាព
សាារជាាន់់មីី ន ខ្ញុំំ��ថាាដើ�ើរទៅ�ៅទាាក់់ខ្សែ�ែមីី នរបស់់ពួក
ួ យៀ�ៀក
ខ្ញុំំ��អត់់បានសិិក្សា�ារៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�កាាលនោះ�ះ�អត់់
កុុង។ ពេ�លខ្ញុំំ��ដើ�រមា
ើ ានគ្នាា�ចំំនួន
ួ បីីនាាក់់ តែ�ពីីរនាាក់់ទៀ�ៀត
មាានគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន ម្យ៉ា�ា�
ំ
់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីវៀ�ៀត
��រស់
អត់់មាានត្រូ�ូវរបួួសអ្វីី� ទេ� ខ្ញុំំ��ឆ្ងងល់់ថាាម៉េ�េចបានត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់
ណាាម ភូូមិិទឹឹកជឿ�ឿត ស្រុ�ុកឡុុកនិិញ ខេ�ត្តតប៊ិិ�នឡុុង។
តែ�ខ្ញុំំ��ម្នាា�ក់ឯ
់ ងវិិញ។ ខ្ញុំំ��មិិនបានទៅ�ៅពេ�ទ្យយសម្រា�ាប់់ព្យា�ាបាល
ទេ� មាានតែ�ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ថ្នាំំ��ខ្មែ�ែរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� អត់់មាានពេ�ទ្យយ
កាាត់់ជើ�ើងខ្ញុំំ��ទេ� តែ�ប្រើ��ើ ថ្នាំំ��ខ្មែ�ែរយូូរៗទៅ�ៅជើ�ើងខ្ញុំំ��ស្អុុ�យ

រលួួយដាាច់់ខ្លួួ�នឯង។ ដោ�ោយសាាតែ�ទាាហាានអាាមេ�រិិក

អុុកឡុុកខ្លាំំ��ងពេ�ក ទើ�ើបខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីវៀ�ៀតណាាម មករស់់
នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ។ ប្រ�ជាាជនភាាគច្រើ�ើ�ន រកស៊ីី�ស្រែ��

ចំំកាារ អ្ននកខ្លះះ�មកលក់់អង្កករទៅ�ៅឲ្យ�យៀ�ៀកកុុង ព្រោះ��ះ�
មាានកងទ័័ពនៅ�ៅតាាមព្រៃ�ៃ តាាមព្រំ�ំប្រ�ទល់់។ ក្រោ��ោយ
ពេ�លបាតុុកម្មមបានពីីរឆ្នាំំ��ស្រា�ាប់់ តែ�គាាត់់មករស់់នៅ�ៅ ភូូមិិ
សាាទុំំ� ជាាមួួ យម្តាា�យមីីងវិិញ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមគេ�ចាាប់់ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារ

មុុនពេ�លរៀ�ៀបកាារគេ�ប្រា�ប់់ តែ�មួួយថ្ងៃ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ៃ
� ប្រា�ប់់ ថាា

ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នទៅ�ៅព្រឹ�ឹកស្អែ�ែករៀ�ៀបកាារ។ ខ្ញុំំ��ជាាកំំលោះ�ះ�ចាាស់់
យិិ ន សាាន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៨៧ឆ្នាំំ�� បច្ចុុប្បបន្នននៅ�ៅ
�

ភូូមិិ សាាទុំំ� ឃុំំ� ជាំំ� ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� និិ ងភរិិ យាា។

(ឡុង
ុ ដាានីី /មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�
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មាានអាាយុុ៣៥ឆ្នាំំ�� ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��ពិកា
ិ ារជើ�ើងសម័័ យអាាមេ�រិិក

ទើ�ើបគ្មាា�នអ្ននកយកខ្ញុំំ។
�� ពេ�លព្រឹ�ឹកឡើ�ើងខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅកន្លែ�ែង

គេ�ចាាប់់ គូូ ហើ�ើយខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�អង្គុុ�យទល់់មុុខគ្នាា� ខ្ញុំំ��
មាានអាារម្មមណ៍៍ រំំភើ�ើប ភ័័យដោ�ោយសាារមិិ នធ្លាា�ប់់មាានគូូ។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្ញុំំ��និ ិយាាយក្នុុ�ងចិិ ត្តតថាាអាាចចិិ ញ្ចិិ�មគេ�រស់់ ដែ�រ ឬទេ�?
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនោះ�ះ�មាានចំំនួន
ួ ៣៨គូូ ខ្ញុំំ��ជាាគូូទីី៥។ ពេ�ល

រៀ�ៀបកាារ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជប់់ លៀ�ៀងកាាប់់ គោ�ោមួួ យ

ក្បា�ាល និិងជ្រូ�ូកបីីក្បា�ាលនាំំ�គ្នាា�សប្បា�ាយនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��
មិិ នបាននៅ�ៅជប់់ លៀ�ៀងទេ� គេ�ឲ្យ�ទៅ�ៅផ្ទះះ�រួួ ចហូប
ូ បាយ

ក្នុុ�ងផ្ទះះ�។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ��ពេ�លនោះ�ះ
ំ
�មាានអាាយុុ២៨ឆ្នាំំ��
គាាត់់ធ្លា�ប់
ា ់ រៀ�ៀបកាារម្តតងរួួ ចមកហើ�ើយ។ ក្រោ��ោយមក
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំ��បានឈប់់ សម្រា�ាកពីីកាារងាារបីីថ្ងៃ�ៃ និិង
មាានឈ្លលបមកចាំំ�លួួចមើ�ើល ដើ�ើម្បីី�តាាមដាានថាាខ្ញុំំ��និង
ិ

គ្រួ�ួសាារចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា�ឬអត់់។ ខ្ញុំំ��ជាាអ្ននកនិិយាាយរក
ប្រ�ពន្ធធមុុ ន។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�ស

គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីភូូមិិសាាទុំំ� ឲ្យ�នៅ�ៅទន្លេ�េ ភូូមិិសោ�ោយ
ប៉ើ�ើ�ស រកាារខ្នុុ�រ។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ូ
ចាាត់់ឲ្យ�

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ស្ទួួ�ង ស្រូ�ូវ។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ជាាជនពិិកាារជើ�ើងម្ខាា�ង
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�ធ្វើ�ើ�បង្គីី�
កន្ត្រ�រកជាាមួួ យ
��

មនុុស្សសចាាស់់ៗ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរ និិង
ប្រ�ជាាជនចាាម ពីីផ្ទះះ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារចម្ងាា�យ៥ម៉ែ�ែត្រ�

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខ្ញុំំចាាប់់
ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ផ្ទះះ�កាាប់់ ឆ្កាា�រ
��
ព្រៃ�ៃដើ�ម្បីី
ើ បា
� នដីីដាំំ�ដំំណាំំ� ។ ពូូជស្រូ�វបា
ូ នមកពីីវៀ�ៀតណាាម

ដែ�លដូូរមាាសខ្លះះ� ដូូរកម្លាំំ��ងខ្លះះ�។ ឥឡូូវខ្ញុំំ��ពិិកាារជើ�ើង
ម្ខាា�ង ខាាងឆ្វេ�ង
េ កាាលសម័័ យអាាមេ�រិិក ហើ�ើយខ្ញុំំងងឹឹ
ត
��
ភ្នែ�ែកទាំំ�ងសងខាាងរយះះពេ�លបីីឆ្នាំំ��។

៧ - សឹឹម ទន
សឹឹម ទន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧៥ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើតនៅ�ៅស្រុ�ុកកូូនទ្រាំ�ំ�ង ខេ�ត្តតតាាយនិិញ ប្រ�ទេ�ស
វៀ�ៀតណាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ខ្ញុំ
ៃ ��រស់
ំ នៅ�
់ ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� សឹឹម
ចំំណែ�កម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� ប្រុ�ុស។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នចំំនួន
ួ ៥នាាក់់

ស្រី�ីចំំនួន
ួ ២នាាក់់ និិងប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ ។ បងស្រី�ីខ្ញុំំ��
ម្នាា�ក់់ ស្លា�ប់
ា ់ នៅ�ៅឆ្លូូ�ង ក្នុុ�ងជំំនាាន់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចំំណែ�ក
បងប្រុ�ុសស្លា�ប់
ា ់ ធ្វើ�ើ�ទាាហាានឲ្យ�អាាមេ�រិិកកាំំ�ង ស្លាា�ប់់នៅ�ៅ

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� សូូ សាាវឿ�ឿន

ខ្ញុំំ��ដើ�របា
ើ នដោ�ោយសាារកាាន់់ឈើ�ើ ច្រ�ត់។
់ ចំំពោះ�ះ�អាាហាារ
មាានពីីរពេ�ល គឺឺពេ�លព្រឹ�ក
ឹ និិងពេ�លល្ងាា�ច មាានតែ�បបរ
លាាយជាាមួួ យទឹឹក ក្នុុ�ងម្នាា�ក់់១ទៅ�ៅ២វែ�ក ហើ�ើយខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�ហូូបអ្វីី� ផ្សេ�េងទេ�។ ប្រ�ធាានក្រុ�ុមជាាជនជាាតិិ
ចាាម ដែ�លជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ អ្ននកដែ�លរកត្រី�ីសាាច់់បាន

ត្រូ�ូវយកទៅ�ៅសហករណ៍៍ បើ�ើ យកទុុកហូូបតែ�ម្នាា�ក់់ឯង
ប្រ�ធាានក្រុ�ុមដឹង
ឹ គេ�យកទៅ�ៅកសាាង ។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ញគេ�
ើ
ចាាប់់

មនុុស្សស៣ទៅ�ៅ៤នាាក់់ឡើ�ង
ើ លើ�ើរទះះ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�សុុទ្ធធតែ�

ប្រ�ជាាជនចាាស់់ ហើ�ើយអ្ននកភូូមិិនិយា
ិ ាយថាា គេ�យកទៅ�ៅ

សម្លាា�ប់់ចោ�ោល។ នៅ�ៅភូូមិិសោ�ោយបានមួួ យឆ្នាំំ��ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មជម្លៀ�ៀ�សដល់់ ភូូមិិតាាពុំំ� តាាប៉ាា
ង ឃុំំ�ឈូូក ស្រុ�ុក
ក្រូ�ូចឆ្មាា� នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�គេ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� បង្គីី� រ កន្ត្រ�រក កញ្ជើ�ើ�រ ល្អីី�
ដដែ�ល ។ ប្រ�ធាានដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងក៏៏ពិកា
ិ ារដែ�រ ។ ពេ�ល

សឹឹម ទន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧៥ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត
គេ�រំំដោះ�ះ�បានខ្ញុំំ�� នៅ�ៅ ភូូមិិតាាប៉ាា
ង ឃុំំ�ឈូូក ស្រុ�ុកក្រូ�ូចឆ្មាា�រ។
នៅ�ៅស្រុ�ុកកូូនទ្រាំ�ំ�ង ខេ�ត្តតតាាយនីីញ ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។
ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�រហូូតមាានអាាយុុ៤ឆ្នាំំ�� ទើ�ើបនាំំ�ប្រ�ពន្ធធ
(គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុជាា)

ិ ។ មកដល់់ ភូូមិិសាាទុំំ�
កូូនត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើតវិញ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

�
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្ញុំំ��គ្មាា�នកូូនទេ�។ ខ្ញុំំ��បានរត់់មកស្រុ�ុកខ្មែ�ែរនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦២
ដល់់១៩៦៣ ព្រោះ��ះ�តែ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមកំំពុុងតែ�

សព្វវថ្ងៃ�។
ៃ ពេ�លត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិវិិញ ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ស្រែ��

កំំ ប៉ុុ�ងក្នុុ�ងមួួ យពេ�ល។ ខ្ញុំំ��គិិតថាាបើ�ើ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀត
ណាាម ខ្ញុំំ��ច្បា�ាស់់ជាាស្លាា�ប់់មិិនខាាន ខ្ញុំំ��ក៏៏ប្រ�ថុុយរត់់មក

គ្រ�ប់់ គ្រ�ង ខ្ញុំំ��ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័ត ភ្ជួួ�រស្រែ�� លើ�ើក
ប្រ�ឡាាយ និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��រួួ ម។ កាារហូូបរួួ មមិិនគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់

មាានសង្រ្គា�ា�មខ្លាំំ��ង ហើ�ើយរបបអាាហាារចែ�កឲ្យ�ម្នាា�ក់់កន្លះះ�

ប្រ�វាាស់់ដៃ� ប្រ�មូូ លផលបានចែ�កទិិន្ននផលតាាមគ្រួ�ួសាារ
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូ លម ក

ពេ�លមកដល់់ភូូមិិសាាទុំំ� ត្រូ�ូវទៅ�ៅដល់់សង្កាា�ត់ជាំំ�ក្រ�វៀ�
់
ៀន

ទេ�។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅលើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ��ដល់់សួួង ឃុំំ�ឈើ�ើទាាលជ្រុំ�ំ�។
ខែ�ប្រាំ�ំងវិិញ វាាស់់ឡូូ ដែ�លមាានទទឹឹង១០ម៉ែ�ែត្រ� បណ្តោ�ោ�យ

សង្កាា�ត់់ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀនបានរាាយកាារណ៍៍ ទៅ�ៅថ្នាា�ក់់លើ�ើទៀ�ៀត

ជាាមួួ យសម្លលរត្រី�ី។ ក្រោ��ោយមកខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទខាាង

ស្រុ�ុកខែ្ម�មរជាាមួួ យមិិ ត្តតភក្តិ�ខ្ញុំ
ិ ��ម្នាា�ក់
ំ
់ (មិិ នចាំំ�ឈ្មោះ�ះ��)។

ដើ�ើ ម្បីី� រាាយកាារណ៍៍ ថាាពួួ ក ខ្ញុំំ��ចូូ លម កប្រ�ទេ�សខ្មែ�ែរ។

ប៉ូូ�លីីសបានមកហៅ�ៅពួួកខ្ញុំំឲ្យ�ឡើ�ើ
ងទៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយ
��

ខ្ញុំំ��និង
ិ មិិ ត្តតជាាប់់ គុុកនៅ�ៅជិិតវត្តតស្រះ�ះចក៦ខែ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
គុុកភាាគច្រើ�ើ�នសុុទ្ធធតែ�អ្នន ករត់់ឆ្លលងដែ�ន។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងគុុក
បានមួួ យខែ� មេ�គុុកបានតែ�ងតាំំ�ងខ្ញុំំឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកមើ�ើ
ល
��
កាារខុុសត្រូ�ូវនៅ�ៅក្នុុ�ងគុុក។ គ្រ�ប់់ ចំនួ
ំ ន
ួ ៦ខែ� ក៏៏ដោះ�ះ�លែ�ង
ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់សង្កាា�ត់់ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀនវិិញ។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន
ច្រើ�ើ�នដែ�លរស់់នៅ�ៅភូូ មិិ ម្ខោះ�ះ�� តែ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូ មិិ

សាាទុំំ�។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធទីី១ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៨ ដោ�ោយ

១០ម៉ែ�ែត្រ� ហើ�ើយនៅ�ៅខាាងសួួងសំំបូូរត្រី�ី បបរលាាយ

បូូ ព៌ាា� ថាាក្បា�ាលយួួន ខ្លួួ�នខ្មែ�ែរ បានជម្លៀ�ៀ�សឲ្យ�ទៅ�ៅខាាង

ឆ្លូូ�ង។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅលើ�ើកប្រ�ឡាាយ និិងលើ�ើកភ្លឺឺ�ស្រែ��។ ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់
ឃើ�ើញគ្រួ�ួសាារណាាដែ�លយកប្រ�ពន្ធធ ឬប្តីី� ជាាជនជាាតិិ
វៀ�ៀតណាាម គឺឺខ្មែ�ែរក្រ�ហមដឹក
ឹ យកទៅ�ៅទាំំ�ងរទេះ�ះៗ យក

តែ�អ្ននកដែ�លជាាជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាមទេ� ប្តីី� ឬ ប្រ�ពន្ធធខ្មែ�ែរ

និិងកូូនមិិ នយកទៅ�ៅទេ�។ ពីីទៅ�ៅបីីថ្ងៃ�ៃដឹក
ឹ ៤ទៅ�ៅ៥រទេះ�ះ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមទៅ�ៅដល់់ឆ្លូូ�ង ខ្ញុំំ��ក៏៏ដើ�រើ
វិិលត្រ�ឡប់់មកភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ តែ�មួួ យថ្ងៃ�ទេ�
ៃ ចំំណែ�ក

គ្មាា�នកូូនទេ� ហើ�ើយក៏៏បែ�កគ្នាា�វិិញ។ ខ្ញុំំ��មកដាំំ�ស្រូ�ូវ និិង
ធ្វើ�ើ�ចំំកាារ។ ពេ�លដែ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងមកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ

ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំ��គា
ំ ាត់់ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅផ្សេ�េង។ គាាត់់ទៅ�ៅដល់់ខាាង

នៅ�ៅពេ�លដែ�លទាាហាានអាាមេ�រិិក ទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់

៨ - ទិិត្យយ យិិន

ថាាវៀ�ៀតកុុងលាាក់់ ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ជិិ ត ភូូ មិិ សាាទុំំ�។

នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយក្នុុ� ងព្រៃ�ៃ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លទៅ�ៅលេ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
ទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចគេ�ជួួបខ្ញុំំ។
��

បែ�កខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ� ព្រោះ��ះ�តែ�ស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ បាន

យន្តតហោះ�ះ�អាាមេ�រិិកមកទម្លាា�ក់់បេ�-៥២ ជ្រុំ�ំ�ត្រ�ង់់ ព្រៃ�ៃ
កញ្ជាាន់ ់ តែ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងក៏៏ដឹង
ឹ ខ្លួួ�នមុុនដែ�រ ទើ�ើបដក

អស់់នៅ�ៅសល់់តែ�អ្នន កពិិកាារ ដែ�លពិិបាកនឹឹងយកចេ�ញ
ពីីមន្ទីី�រពេ�ទ្យយក្នុុ�ងព្រៃ�ៃកញ្ជាាន់។
់ ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងភូូមិិទាំំ�ងអស់់ បានជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីភូូមិិ អ្ននកខ្លះះ�នៅ�ៅ
ត្រឹ�ឹមភូូមិិប្រិ�ិយ៍៍ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដល់់ស្រុ�ុកព្រែ�ែកប្រ�សប់់

ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ ពេ�លដែ�លទាាហាានអាាមេ�រិិកដកអស់់ពីី

ប្រ�ទេ�សខ្មែ�ែរ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកភូូមិិវិិញ។ ឆ្នាំំ��១៩៧៤

ទើ�ើបខ្ញុំំយកប្រ�ពន្ធធ
មួួយទៀ�ៀត នៅ�ៅតែ�គ្មាា�នកូូនរហូូតដល់់
��
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ចំំកាារលើ�ើ គាាត់់ចំណា
ំ ាយពេ�លយូូរជាាងខ្ញុំំ��ទម្រាំ�ំ�មកដល់់
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិិញ។

ទិិត្យយ យិិន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៨៩ ឆ្នាំំ��។ សព្វវថ្ងៃ�រស់
ៃ
់

ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ទិិត្យយ(ស្លាា�ប់់) និិងមាានម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ��
ខ្លូូ� (ស្លាា�ប់់) ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន ៧នាាក់់ (ស្រី�ី៦ ប្រុ�ុស១)

ខ្ញុំំ��មាានប្ដីី� ឈ្មោះ�ះ�� ថ្នូូ�ម (ស្លាា�ប់់) នៅ�ៅសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ខ្ញុំំ��មាានកូូន៦ នាាក់់(ស្រី�ី២ ប្រុ�ុស៤) ។ កាាលពីីខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
ក្មេ�េងខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�អត់់សាាលាារៀ�ៀន
មាានតែ�រៀ�ៀននៅ�ៅវត្តត។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅផ្ទះះ� ជួួយធ្វើ�ើ�កាារងាារឪពុុក
ម្តាា�យខ្ញុំំ�� ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារ
ជាាមួួ យប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��បា
ំ នកូូន៣នាាក់់ ស្រា�ាប់់ តែ�មាានអាាមេ�រិិក
ចូូលមកដល់់ក្នុុ� ងភូូ មិិ។ ឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំ��បានរត់់ទៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

បានរកគ្រា�ាប់់ ស្រូ�ូវយកមកដាំំ� និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�ររហូូត

មកដល់់សព្វថ្ងៃវ �។
ៃ

៩- ឡិិប ភាច
ឡិិប ភាាច អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ�� ភេ�ទស្រី�ី មាានស្រុ�ុក

កំំ ណើ�ើតនៅ�ៅភូូ មិិ សាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុក មេ�មត់់
៍ ាត់់។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� អែ�ម ឡិិប និិង
ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា
ម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� អុំំ�។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន៣នាាក់់ ស្រី�ី២នាាក់់ និិង
ប្រុ�ុសម្នាា�ក់។
់ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ម៉ិិ�ញ ហឹឹស និិងមាាន
ទិិត្យយ យិិន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៨៩ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅ

ភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�។
�

(រីី លក្ខិិ�ណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កូូន១២នាាក់់ ស្រី�ី២នាាក់់ និិងប្រុ�ុស១០នាាក់់ សព្វវថ្ងៃ�នៅ�
ៃ ៅ

សល់់៦នាាក់់ ស្រី�ី២ និិងប្រុ�ុស៤នាាក់់។ កាាលពីីតូូចៗ
ខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�តែ�ពាាក្យយសំំដីីរបស់់ម្តាា�យ
ខ្ញុំំ��ថាា “កូូនអើ�ើ យ! កុំំ�ខ្លួួ�នយើ�ើងជាាស្រី�ី វាាមិិ នហោះ�ះ�ទេ�”។

គ្រា�ាប់់ បែ�ក ដើ�ើម្បីី�តាាមរកវៀ�ៀតកុុង។ វៀ�ៀតកុុងបានពួួន

ខ្ញុំំ��ក៏៏នៅ�ៅជួួយធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចំំកាារ ម្តាា�យឪពុុក និិងជួួយមើ�ើ ល
ប្អូូ�នៗ រហូូតដល់់ខ្ញុំ��រៀ�
ំ ៀបកាារ។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារនៅ�ៅអាាយុុ

ភូូមិិទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចអាាមេ�រិិកឃើ�ើញ។ កាាលនោះ�ះ�មាាន

ភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��ដាំំ�ដូ
ំ
ង
ូ មិិ នបានផ្លែ�ែហូូបទេ� គឺឺមាានសង្រ្គា�ា�ម

ក្រ�វៀ�ៀន ក្រោ��ោយមកទៅ�ៅមេ�មត់់។ អាាមេ�រិិកបានទម្លាា�ក់់
តាាមព្រៃ�ៃ នៅ�ៅជិិតភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��ំ វៀ�ៀតកុុងមិិ នហ៊ាា�នចូូល

គ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង ធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ងភូូមិិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នត្រូ�ូវប្រ�ជាាជន
ទេ�។ អ្ននកភូូមិិនាំំ�គ្នាា�រត់ចូ
់ លរណ្តៅ�ៅ�
ូ
អាាមេ�រិិកទម្លាា�ក់់ច្រើ�ើ�ន
ខ្លាំំ��ងណាាស់់នៅ�ៅមេ�មត់់។ បន្ទាា�ប់់ ពីី សង្គ្រា�ា�មអាាមេ�រិិក

បញ្ចច ប់់ទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��បានត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�វិិញ ត្រ�ឡប់់ មកបាន
១ឆ្នាំំ�� មាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលក្នុុ� ងភូូមិិម្ដដ ងទៀ�ៀត។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានឲ្យ�អ្ននកភូូមិិធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ� បន្ទាា�ប់់ មក

ហូូបរួួ ម តែ�ហូូបមិិ នឆ្អែ�ែតទេ�។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ខ្ញុំំលើ�ើ
�� ក
ប្រ�ព័័ន្ធភ្លឺឺ�ស្រែ��
ធ
ខ្ញុំំ��មិិនបានរស់់នៅ�ៅជុំំ�គ្រួ�ួសាារទេ�។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបាន បែ�ងចែ�កកាារងាារ ស្រី�ីផ្សេ�េង ប្រុ�ុសផ្សេ�េង

ប្ដីី� ខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�កា
ំ
ារផ្សេ�េង។ ក្រោ��ោយមកខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��
ទៅ�ៅ ស្ពឹឹ�កលូូន ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មិិ នបានប៉ុុ�ន្មាា�ន ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅក្រ�ចេះ�ះ។ នៅ�ៅក្រ�ចេះ�ះបាន២ថ្ងៃ�ៃ
ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ដោ�ោយឆ្លលងកាាណូូ តទៅ�ៅស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ នៅ�ៅបាន

១យប់់ ខ្ញុំំ��បានត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅមេ�មត់់ ខ្ញុំំ��រស់នៅ�
់ ៅមេ�មត់់បាន
១០ខែ� ត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លដល់់ផ្ទះះ�ខ្ញុំំ��
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

១៨ឆ្នាំំ�� ជំំនាាន់់សង្គគមរាាស្ត្រ�រនិិយម។ តាំំ�ងពីីខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ក្តីី�មក

រត់់ចោ�ោលផ្ទះះ�សម្បែ�ែង ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិផ្សេ�េង ហើ�ើយ
ពេ�លដែ�លត្រ�ឡប់់ មកវិិញ ត្រូ�ូវដាំំ�សាារជាាថ្មីី�។ ពេ�ល

ដែ�លអាាមេ�រិិកផ្លោ�ោ�ង និិងទម្លាា�ក់់បេ�-៥២ ដើ�ើម្បីីតា
� ាមរក

យៀ�ៀកកុុង ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ជាាជនដទៃ�ទៀ�ៀតក្នុុ�ងភូូមិិទាំំ�ងអស់់

បានរត់់ទៅ�ៅភូូមិិប្រិ�ិយ៍៍ ដើ�ើម្បីី�រួួចផុុតពីីគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង។ ខ្ញុំំ��
រស់់នៅ�ៅ និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចំំកាារនៅ�ៅភូូមិិប្រិ�ិយ៍៍បានរយៈៈពេ�ល
មួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើបត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិសាាទុំំ�វិិញ បន្ទាា�ប់់ ពីីស្ងងប់់
ស្ងាា�ត់់កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក។ ពេ�លដែ�លរស់់នៅ�ៅភូូមិិ
ប្រិ�ិ យ៍៍ខ្ញុំ��បា
ំ នកូូ នចំំនួន
ួ ៣នាាក់់។ កាាលពីីដើ�ើមភូូមិិសាាទុំំ�

និិយមធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រដាំំ�ស្រូ�ូវជាាលក្ខខណៈៈវិិលជុំំ�។ ក្រោ��ោយពីី
ស្ងងប់់ ស្ងាា�ត់លែ�
់ ងមាានឮសម្លេ�េងយន្តតហោះ�ះ�របស់់អាាមេ�រិិក

ក៏៏ មាានកាារធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ� ពេ�លបានផលគឺឺចែ�ក

ទិិន្ននផលតាាមសមាាជិិកគ្រួ�ួសាារ។ ពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ចូូលមកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបែ�ងចែ�កកម្លាំំ��ងដូូច
ជាាចាាស់់ៗឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ស្ទូូ�ងស្រូ�ូវ ដក ជម្រះ�ះស្មៅ�ៅ� ហើ�ើយ

ទៅ�ៅហូូបបាយនៅ�ៅរោ�ោងបាយ។ មេ�ភូូមិិដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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ពួួកខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ម៉ៅ�ៅ� អោ�ោក និិងគណៈៈឃុំំ�ឈ្មោះ�ះ�� លាាង។

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ជម្លៀ�ៀ�សពួួកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅថ្មមគ្រែ�ែ និិងជិះះ�កាាណូូ តទៅ�ៅស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់

នៅ�ៅភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា� ឲ្យ�ទៅ�ៅខាាងភូូមិិចឹង
ឹ ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

ចំំកាារលើ�ើ។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដល់់ភូូមិិបុុស្សសខ្នុុ�រ ប្រ�ជាាជនចាាស់់
បានឲ្យ�ពួួ ក ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដកសណ្តែ�ែ កដីី បានចំំ នួ ន
ួ តែ�២ថ្ងៃ�ៃ

ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�កទៀ�ៀត ទើ�ើបជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាានចេ�ញពីី

ប្រ�កាាសថាាបងប្អូូ�នមាានផ្ទះះ�សំំបែ�ងនៅ�ៅឯណាា អញ្ជើ�ើ�ញ

ឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនដែ�ល
ប្រា�ប់់ អ្នន កភូូមិិថាា ខ្លាា�ចយួួនចូូលមក និិងខ្លាា�ចអាាមេ�រិិក

ភូូមិិ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ភូូមិិចឹង
ឹ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ជិះះ�ដំំរីី
ដើ�ើម្បីីទៅ�
� ៅរកស្បូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ខ្លា�ចដំ
ា
រីីំ មិិ នហ៊ាា�នជិះះ� សុុខចិិត្តត
ដើ�ើរទៅ�ៅច្រូ�ូតស្បូូ�វ។ ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារគឺឺខ្ញុំ��ទុុ
ំ ក
កូូនតូូចនៅ�ៅជាាមួួ យយាាយៗ។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យពេ�លល្ងាា�ចដែ�ល

ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅយកកូូនពីីយាាយៗ គាាត់់បានប្រា�ប់់ ថាាកូូនខ្ញុំំ��មិិនព្រ�ម
ហូូបបបរទេ� ខ្ញុំំ��បានយកមកកូូនមកស្ទាា�ប ស្រា�ាប់់ តែ�ខ្លួួ�ន

របស់់គេ�ក្តៅ�ៅ�ណាាស់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��បានប្រា�ប់់ ទៅ�ៅប្រ�ធាានកង

ថាាកូូនឈឺឺ សុំំ�យកកូូនទៅ�ៅពេ�ទ្យយ ឬក៏៏សុំំ�ថ្នាំំ��។ តែ�ប្រ�ធាាន

កងបានឲ្យ�ខ្ញុំំយកកូូ
នទៅ�ៅពេ�ទ្យយនៅ�ៅស្រែ��រនាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��
��
មិិ នស្គាា�ល់់ផ្លូូ�វទេ� ចុុងក្រោ��ោយកូូ នប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំ��បា
ំ ន
ស្លាា�ប់់។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅភូូមិិចឹង
ឹ បានមួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន

កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមក៏៏បានទៅ�ៅដល់់ភូូមិិបុុស្សសខ្នុុ�រ ហើ�ើយ

ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅវិិញ។ ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារបានត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុក
វិិញ ហើ�ើយសម្រា�ាកនៅ�ៅកំំពង់់ ចាាមមួួ យយប់់ រង់់ ចាំំ�ឆ្លលង
សាាឡាាងធំំមកខាាងទន្លេ�េបិិ ទ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកដល់់
មេ�មត់់ចំំណាាយពេ�លអស់់កន្លះះ�ខែ� ព្រោះ��ះ�តែ�យប់់ ត្រ�ង់់
ណាា សម្រា�ាកកន្លែ�ែងហ្នឹឹ�ង ហើ�ើយដើ�ើរមិិនយូូរទេ� ព្រោះ��ះ�

មាានកូូ នតូូច ដូូច្នេះ��
ះ ដើ�ើរតែ�ពេ�លមេ�ឃត្រ�ជាាក់់ ទេ�។ ខ្ញុំំ��
បានទៅ�ៅរកស្រូ�ូវដល់់កាាត់់ដៃ� ហើ�ើយបានយកមកបុុក
ដើ�ើម្បីី�ទុុកហូូប។ ពេ�លដែ�លមកដល់់ភូូមិិ សុុទ្ធធតែ�ព្រៃ�ៃ

ហើ�ើយ កាាប់់ ឆ្កាា�រដើ�ើម្បីី� បា នដីីធ្វើ�ើ�ផ្ទះះ�នៅ�ៅ និិង រស់់ នៅ�ៅ
រហូូតដល់់សព្វថ្ងៃវ �។
ៃ

ឡិិប ភាាច អាាយុុ៨៣ឆ្នាំំ��

រស់់នៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។

(គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

សាាលាាឃុំំ�ទន្លូូ�ង។

(រីី លក្ខិិ�ណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
ផ្លូូ�វលំំក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�។
�

(ឡុង
ុ ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

វេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រគ្រួ�ួសារ នៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក
កំំ ពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាម
ស៊ាាង ចិិន្តាា , ទូូច វណ្ណេ�េ ត, អេ�ង វណ្ណីី�កា, ផល សំំ ភស់់ និិងមេ�ន នឿ�ឿន
ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម

បានរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រគ្រួ�ួសាាររយៈៈពេ�ល
៤ថ្ងៃ�ៃ ចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��
២០២២ ជាាមួួ យអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតក្រោ��ោយរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅស្រុ�ក
ុ កំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម ដើ�ើម្បីី�
ស្តាា�ប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិតរបស់់គាាត់់ដែ�លបានឆ្លលងរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម។ ខាាងក្រោ��ោមគឺឺជាារឿ�ឿងរ៉ាា�វសង្ខេ�េបរបស់់គាាត់់ ៖

១. ប៊ុុ�ន ឡៅ�ហាន
ប៊ុុ�ន ឡៅ�ៅហាាន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧១ឆ្នាំំ�� ជាាអតីីតកង

ចល័័តនាារីី និិងជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត រស់់នៅ�ៅភូូមិិ

ចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម បានចែ�ក

រំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដូូចតទៅ�ៅ៖ ខ្ញុំំ��កើ�ើតនៅ�ៅនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៥១ ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ
កសិិករមួួ យ នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុក

កំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ ខ្ញុំំ��មាានម្តាា�យឈ្មោះ�ះ�� អេ�ង
ណយស្រ៊ឹ�ឹ�ម និិងឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ប៊ុុ� ន ណាាល់់។ ឪពុុកម្តាា�យ

របស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វបា
ូ នខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧។

ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនច្បបងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីទាំំ�ងអស់់
ចំំនួន
ួ ៦នាាក់់។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាគគរ ដល់់
ថ្នាា�ក់់ ទីី៩ចាាស់់។ ខ្ញុំំ��ចេះ�ះអាាន និិងសរសេ�របានបន្តិិ�ច
បន្តួួ�ច។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��ឈប់់រៀ�ៀន ដោ�ោយសាារ

ជីីវភាាពក្រី�ីក្រ�។ ខ្ញុំំ��ជួួយឪពុុកម្ដាា�យត្បា�ាញក្រ�មាាលក់់
និិងធ្វើ�ើ�កិិច្ចកា
ច ារងាារផ្ទះះ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ត្បា�ាញក្រ�មាា
បានប្រ�ហែ�ល២០ ឈ្មួួ�ញកណ្ដាា�លតែ�ងតែ�ចុះះ�មកទិិញ
យកទៅ�ៅលក់់ បន្តត។ ខ្ញុំំ��ទទួួលដំំណឹឹងអំំ ពីីព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍
រដ្ឋឋប្រ�ហាារនៅ�ៅខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧០ តាាមរយៈៈវិិទ្យុុ� ។
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ប៊ុុ� ន ឡៅ�ៅហាាន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧១ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រ

សាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បន្ទាា�ប់់ ពីីរដ្ឋឋប្រ�ហាារកើ�ើតឡើ�ង
ើ បាន១ខែ� ខ្ញុំំ��ឃើ�ញអ្នន
ើ
កភូូមិិ

ជាាច្រើ�ើ�នធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមដង្ហែ�ែរតាាមផ្លូូ�វចេ�ញពីីភូូ មិិ ទៅ�ៅ
ទីីរួួ មខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ ខ្ញុំំ��មិិនបានចូូលរួួមធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមនោះ�ះ�

ទេ�។ ខ្ញុំំបន្តតត្បា�ាញក្រ�មាាដូូ
ចធម្មមតាា។ ប៉ុុ�ន្មាា�នថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយ
��
មក បាតុុករទាំំ�ងអស់់បានដង្ហែ�ែរឆ្លលងកាាត់់ភូូមិិម្ដដងទៀ�ៀត
ក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅមកកាាន់់ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧១

កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានចូូលមកដល់់ និិងបាន
សុំំ�អ្ននកភូូមិិស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។ វត្តតមាានរបស់់កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ គឺឺជាាសញ្ញាានៃ�កាារផ្ទុះះ��ឡើ�ើងកាារ
ប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�នាាពេ�លខាាងមុុខ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧១

ទាាហាាន លន់់ នល់់ ជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅឈរជើ�ើង

នៅ�ៅបន្ទាា�យកោះ�ះ�រកាា និិងរកាាគយ។ បន្ទាា�ប់់ មកទាាហាាន
លន់់ នល់់ បើ�ើ កកាារវាាយប្រ�ហាារទៅ�ៅលើ�ើកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ទាាហាាន លន់់ នល់់ បញ្ជូូ�នកងទ័័ពអាាកាាស

ទៅ�ៅទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក និិងបាញ់់ប្រ�ហាារមកលើ�ើកងទ័័ព
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

រំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំ�� និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�ន
ចេ�ញពីីផ្ទះះ�ទៅ�ៅស្នាា�ក់់នៅ�ៅបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននជាាមួួ យពូូនៅ�ៅ

ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីី

ម្ខាា�ងនៃ�ទន្លេ�េមេ�គង្គគ ដើ�ើម្បីីសុុវត្ថិិ�ភា
�
ាព។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២

ដំំណាក់់ កាលទីី ២ ៖ នៅ�ៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ជីីហែ� ដែ�លជាាតំំបន់់រំដោះ�ះ
ំ �ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ស្ថិិ�តនៅ�ៅត្រើ�ើ�យ

ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្ដីី� ឈ្មោះ�ះ�� ឈិិន ហុុក ដែ�លធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅកងយុុវជន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំបង្កើ�ើ�តបានកូូ
ន
��

ប្រុ�ុសម្នាា�ក់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៣ដដែ�ល ប្តីី� របស់់ខ្ញុំ��ំ
បានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ។ ខ្ញុំំ��ចិិញ្ចឹឹ�មកូូនតែ�ម្នាា�ក់់ឯង។
គ្រួ�ួសាារ និិងខ្ញុំំ�� បន្តតស្នាា�ក់់នៅ�ៅជីីហែ� រហូូតដល់់កងទ័័ព
រំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានវាាយកាាន់់កាាប់់ ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។

ភូូមិិភាាគនិិរតីី ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មស្វែ�ែងរក និិងចាាប់់ ខ្លួួ�នកម្មាា�
ភិិបាលមូូលដ្ឋា�ា នយកមកសម្លាា�ប់់។

សម្លាា�ប់់កម្មាា�ភិិបាលមូូលដ្ឋា�ា ន និិងអ្ននកពាាក់់ព័័ន្ធ ធ កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីបន្តតដាាក់់គោ�ោល

ដៅ�ៅកំំ ណត់់ និិងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មចាាប់់ ខ្លួួ�នអ្ននកភូូមិិ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
រយៈៈពេ�លនេះ�ះ ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរឥស្លាា�មប្រ�ហែ�ល ៥០

គ្រួ�ួសាារ ដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ត្រូ�ូវ

បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ និិងដឹឹកយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ទាំំ�ង

គ្រួ�ួសាារ។ ទីីតាំំ�ងសម្លាា�ប់់គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងឡថ្នាំំ��ជក់់ និិងនៅ�ៅ

ខ្ញុំំ��បានដឹឹងដំំណឹឹងនេះ�ះពីីអ្ននកភូូមិិថាា កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានវាាយយក ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ ខ្ញុំំ�� និិង

ក្រោ��ោយភូូមិិ។

ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ បង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមសាាមគ្គីី� ដែ�លក្រោ��ោយ

បាញ់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងនៅ�ៅសមរភូូមិិ ខ្ញុំំ��រត់់ត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ កម្មាា�-

គ្រួ�ួសាារ ត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិវិិញ។ ប៉ុុ�ន្មាា�នខែ�ក្រោ��ោយមក
មកបានប្តូូ�រទៅ�ៅជាា "សហករណ៍៍ "។ វេ�លាានេះ�ះខ្ញុំំចាាប់់
��
ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។ កូូ នរបស់់ខ្ញុំ��គឺ
ំ ឺ

នៅ�ៅជាាមួួ យម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ��មើ�
ំ ើ លថែ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ កង
ចល័័តត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�ករួួ មមាាន៖ ទីី១) កងកុុមាារ គឺឺ

ចាាប់់ ពីីអាាយុុ៦ឆ្នាំំ��ដល់់១១ឆ្នាំំ��។ ទីី២) កងចល័័តយុុវជន

គឺឺចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មអាាយុុ១២ឆ្នាំំ��ដល់់លើ�ើស២០ឆ្នាំំ��។ ទីី៣)
កង៣ គឺឺជាាសម្រា�ាប់់ អ្នន កដែ�លបានរៀ�ៀបកាាររួួ ចហើ�ើយ
(ក្រុ�ុមមនុុស្សសវ័័យកណ្ដាា�ល)។ ទីី៤) កងវ័័យជរាា គឺឺ

សម្រា�ាប់់ អ្នន កដែ�លមាានវ័័យចំំណាាស់់ និិងមិិ នអាាចធ្វើ�ើ�

កាារបាន។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំ�ងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងចល័័ត
គឺឺ «កង៣» ដែ�លមាានគ្នាា�ប្រ�ហែ�ល៣០០នាាក់់។ សម

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ

នៅ�ៅទំំនប់់ ត្រួ�យ
ួ ចេ�ក ខ្ញុំំ��បានឮសំំឡេ�ងផ្លោ�ោ�ងគ្រា�ាប់់ និិកាារ

ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីី បានប្រ�មូូ លអ្នន ក

ភូូមិិដើ�រទៅ�
ើ
ៅទំំនប់់ ត្រួ�យ
ួ ចេ�ក។ គោ�ោលបំំ ណងនៃ�ប្រ�មូូ ល

អ្ននកភូូមិិយកទៅ�ៅទីីតាំំ�ងខាាងលើ�ើនេះ�ះ គឺឺដើ�ម្បីី
ើ �សម្លាា�ប់់

ចោ�ោល។ ខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាារ មិិ នទៅ�ៅទេ� និិងបានរួួ ចផុុតពីី
កាារសម្លាា�ប់់របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ភូមិ
ូ ិ នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៨២ ខ្ញុំំ�� និិងគ្រួ�ួសាារ ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មប្រ�កបរបរ
កសិិកម្មម ដោ�ោយបានដាំំ�បន្លែ�ែ និិងតម្បា�ាញក្រ�មាាលក់់
ដើ�ើម្បីី�រកចំំណូូលចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតរហូតម
ូ កដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

មិិ ត្តត វ៉ាា�ត គឺឺជាាប្រ�ធាានកង៣។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានចាាត់់ឲ្យ�ជីីក
គាាស់់គល់់ឈើ�ើ និិងជីីកដីីនៅ�ៅទីីតាំំ�ងរួួ មមាាន៖ ទំំនប់់ល្ពាា�ក

២. ប៊ុុ�ន ចាន់់ ថុុល

ទល់់ ព្រ�លប់់ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ ថ្ងៃ�ៃ និិង ទទួួ លបា នរបប

ក្រ�ហម រស់់នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុក

វាាលទួួលស្រែ�� និិង ទំំនប់់ ត្រួ�យ
ួ ចេ�ក។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារពីីព្រ�លឹឹម

អាាហាារតិិចតួួច និិងគ្មាា�នពេ�លមើ�ើ លថែ�កូូ ន និិងឪពុុក

ម្ដាា�យ។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៧ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៨ កាារ
សម្លាា�ប់់រង្គាា�លបានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ៖

ដំំណាក់់ កាលទីី ១៖ នៅ�ៅខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧ កម្មាា�ភិិបាល

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីបានមកដល់់ភូូមិិ និិង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ប៊ុុ� ន ចាាន់់ថុុល ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� អតីីតកង

ចល័័តនាារីី និិងជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ
កំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម បានពិិពណ៌នា
៌ ាអំំ ពីីរយៈៈពេ�ល

មួួ យថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកាាររដ្ឋាា�នទំំនប់់ ។ ចាាន់់ថុុល នៅ�ៅ
តែ�ចងចាំំ�អំំ ពីីថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�កាារគ្មាា�នពេ�លសម្រា�ាក

និិងហូូបមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់។ ខ្ញុំំ��កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦០ នៅ�ៅ
ភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តត
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

មកវិិញ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៤ ខ្ញុំំ��រស់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ� និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��

ចម្កាា�រ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី កងទ័័ ព រំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយ
ចូូលកាាន់់កាាប់់ ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា

ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ ប្រ�ជាាជនថ្មីី�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវបាន
ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វនៅ�ៅមុុខផ្ទះះ�។
ប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សខ្លះះ�បានសុំំ�អ្ននកភូូមិិស្នាា�ក់់នៅ�ៅមួួ យយប់់

ខណៈៈដែ�លប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតបន្តតដំំណើ�ើរ
ប៊ុុ� ន ចាាន់់ថុុល ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រ

ទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ
១៣ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបា
ូ នចាាត់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងចល័័តស្រុ�ុក

(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

គឺឺជាាប្រ�ធាានកងចល័័តស្រុ�ុក ខណៈៈពេ�លដែ�លសមមិិ ត្តត

សាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។

កំំពង់់ ចាាម។ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនទីី៥ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នប្រុ�ុស
ស្រី�ីទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ ៦នាាក់់។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋម
សិិក្សា�ាគគរ។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី១០។ មួួ យខែ�ក្រោ��ោយ
ពីីមាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារនៅ�ៅខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៧០ បាតុុកម្មម

បានកើ�ើ តមាានឡើ�ើង។ ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពច្រ�បូូ កច្រ�បល់់

បែ�បនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សម្រេ��ចចិិត្តតឈប់់រៀ�ៀន និិងនៅ�ៅផ្ទះះ�ជួួយ
ឪពុុកម្តាា�យ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបានចូូលមកដល់់ក្នុុ� ងភូូមិិ។ បន្ទាា�ប់់ មក កាារ
ប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�រវាាងទាាហាាន លន់់ នល់់ និិងកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�

ដែ�លមាានមនុុស្សសប្រ�ហែ�ល ៣០០នាាក់់ ។ សមមិិ ត្តត នីីន

ផាា គឺឺជាាប្រ�ធាានកងតូូច។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៦ ដល់់ចុុង
ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្ញុំំ��បានត្រូ�ូវផ្ទេ�េរទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកាាររដ្ឋាា�ន
និិងទំំនប់់ រួួ មមាានៈៈ ល្ពាា�ក ត្រួ�ួយចេ�ក និិងព្រៃ�ៃទទឹឹង។
ខ្ញុំំអាាចចងចាំំ�កាារងាារពេ�ញមួួ
យថ្ងៃ�ដែ�លខ្ញុំ
ៃ
ំ នធ្វើ�ើ�នៅ�ៅ
��
��បា
ពេ�លនោះ�ះ�ដូូចតទៅ�ៅ៖
-

-

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ផ្ទុះះ��ឡើ�ើងជាាញឹឹកញាាប់់ ។ គ្រួ�ួសាាររបស់់
ខ្លុំំ�� រត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីីភូូមិិដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកទីីកន្លែ�ែង

សុុវត្ថិិ�ភាាព គឺឺ នៅ�ៅជីីហែ�ដែ�លជាាតំំបន់់រំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុប្រ�ហែ�ល១២ឆ្នាំំ��។
ខ្ញុំំបន្តតរៀ�ៀនសូូ
ត្រ�នៅ�ៅតំំបន់់រំដោះ�ះ
ំ �ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ សមមិិ ត្តត
��
ប៊ូូ� បង្រៀ��ៀនសិិស្សសប្រ�ហែ�ល២០នាាក់់ នៅ�ៅក្រោ��ោមផ្ទះះ�

របស់់អ្នន កភូូមិិ។ សិិស្សសទាំំ�ងអស់់ រៀ�ៀនអក្សសរនិិងលេ�ខ
នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹក ខណៈៈពេ�លដែ�លមិិ នមាានកាារបង្រៀ��ៀន

អ្វីី� ពេ�លរសៀ�ៀលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៣
គ្រួ�ួសា ារវិិលត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅភូូ មិិចម្កាា�រសាាមសិិបវិិញ។

ភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ត្រូ�ូវបានទាាហាាន លន់់ នល់់ ទម្លាា�ក់់

គ្រា�ាប់់ បែ�កជាាច្រើ�ើ�ន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមវាាយផ្ដាា�ច់់ យ កបានទីីរួួ មខេ�ត្តតកំំ ព ង់់ ចាាមនៅ�ៅ

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៣ អ្ននកភូូមិិជាាច្រើ�ើ�នបានវិិលត្រ�ឡប់់
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-

ប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង៣ព្រឹ�ឹក សមមិិ ត្តត ផាា ផ្លុំំ��កញ្ចែ�ែដាាស់់
និិងក្រោ��ោកឈរតម្រ�ង់់ ជួួរ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកងតូូច មាាន

សមមិិ ត្តតប្រ�ហែ�ល៣០នាាក់់។

ប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង៣:៣០នាាទីីព្រឹ�ឹក សមមិិ ត្តត ផាា

ណែ�នាំំ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ�� និិង អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្នាា�សម្រេ��ចផែ� នកាារ
កាារងាារ ជីីកដីី៣ម៉ែ�ែត្រ�កាារ៉េ�េ
និិងទៅ�ៅយកសម្ភាា�រ
ធ្វើ�ើ�កាារ។

ប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង ៣:៤០នាាទីីព្រឹ�ឹក យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�

ដើ�ើរទៅ�ៅកាាររដ្ឋាា�នធ្វើ�ើ�កាារ។ នៅ�ៅយប់់ ខ្លះះ� ខ្ញុំំ��មើ�ើល
មុុខគ្នាា�មិិ នស្គាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

- ប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង ៤ព្រឹ�ឹ ក ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្ដើ��ើ មកាាប់់ និិ ងរែ�កដីី ។
-

-

ប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង ៦ព្រឹ�ឹក ខ្ញុំំ��កាាប់់ ដីីបានប្រ�ហែ�លកន្លះះ�

ម៉ែ�ែត្រ�កាារ៉េ�េ
។

ប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង ៦:៤៥នាាទីីព្រឹ�ឹក សមមិិ ត្តត ផាា ផ្លុំំ��

កញ្ចែ�ែដើ�ើម្បីីឲ្យ� �អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្នាា�សម្រា�ាកបន្តិិ�ច។ បន្ទាា�ប់់ ពីី
សម្រា�ាករួួ ចហើ�ើយសមមិិ ត្តត ផាាផ្លុំំ��កញ្ចែ�ែម្តតងទៀ�ៀត
ដើ�ើម្បីីឲ្យ� �សញ្ញាាដល់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្នាា�បន្តតកាារងាាររហូូតដល់់
ពេ�លសម្រា�ាកបាយថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

- នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង១១ព្រឹ�ឹក ខ្ញុំំ��ហូប
ូ បបររាាវមួួ យចាាន និិង
សម្រា�ាក។

-ម៉ោ�ោ�ង១២ថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្នាា�ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់មក

ទីីតាំំ�ងធ្វើ�ើ�កាារ និិងធ្វើ�ើ�កាាររហូូតគ្រ�ប់់ផែ�នកាារកំំណត់់
ត្រឹ�ឹមម៉ោ�ោ�ង៥ល្ងាា�ច។

- បើ�ើ មិិនទាាន់់គ្រ�ប់់ផែ�នកាារកំំណត់ទេ�
់ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បន្តតធ្វើ�ើ�កាារ
រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង៦ឬ៧ល្ងាា�ច។ អ្ននកដែ�លបានកាាប់់

និិងលើ�ើកដីីគ្រ�ប់់ តាាមផែ�នកាារកំំណត់់អាាចទទួួល
-

បានរបបអាាហាារ។

ចាាប់់ ពីីម៉ោ�ោ�ង៩ដល់់ម៉ោ�ោ�ង១០យប់់ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវយាាម
នៅ�ៅកន្លែ�ែងសម្រា�ាក។ បន្ទាា�ប់់ ពីីយាាមរួួ ចរាាល់់ ខ្ញុំំ��
អាាចចូូលដេ�ក។

អេ�ង ស្រ៊ី�ី� ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ រស់់នៅ�ៅភូូមិិកោះ�ះ�រកាាក្នុុ�ង
ឃុំំ�កោះ�ះ�រកាា ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។

(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សកម្មមភាាពកាារងាារពេ�ញមួួ យថ្ងៃ�ៃ គឺឺនៅ�ៅតែ�ស្ថិិ�ត

ភូូមិិដំប
ំ ងដែ�ក ឃុំំ�កោះ�ះ�រកាា ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម។ ខ្ញុំំ��ជាា

បង់់ អ្វីី� ៗគ្រ�ប់់ យ៉ាា�ងនោះ�ះ�គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ំ

៧នាាក់់។ កាាលពីីនៅ�ៅវ័័យក្មេ�េង ខ្ញុំំ��ចូលរៀ�
ូ
ៀននៅ�ៅសាាលាា

ក្នុុ�ងកាារចងចាំំ�របស់់ខ្ញុំ។
ថាាបាត់់
��ំ គ្រា�ាមួួ យ ដែ�លខ្ញុំំយល់់
��
ត្រូ�ូវបាន ចាាប់់ យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់។ សមមិិ ត្តត ស្រ៊ុ�ុ�ន បាន

ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ំ ថាាឪពុុកខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានបណ្ដើ�ើ�រទៅ�ៅកន្លែ�ែងសម្លាា�ប់់
នៅ�ៅខាាងទួួលស្រែ��។ ខ្ញុំំ��បានរត់់ទៅ�ៅជួួបគាាត់់ជាាលើ�ើក

ចុុងក្រោ��ោយ។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើ ញគាាត់់ ត្រូ�ូ វបា នបណ្ដើ�ើ�រដោ�ោយ
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីទៅ�ៅខាាង

ទួួលស្រែ��។ ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺជាាលើ�ើកចុុងក្រោ��ោយដែ�លខ្ញុំំ��
បានឃើ�ើញគាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ិ ។
ចូូលជិតម
ិ កដល់់ ខ្ញុំំ��បានរត់់គេ�ចខ្លួួ�នត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិវិញ
ខ្ញុំំ��បានបន្តតធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូវនេះ�ះ
ខ្ញុំំ��មិិនមាានកម្លាំំ��ង
ូ
ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�របានទៀ�ៀតទេ�។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅផ្ទះះ� និិងតែ�ងតែ�
ចងចាំំ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�កា
ំ
ារនៅ�ៅតំំបន់់ទំំនប់់ និិងវេ�លាាពេ�ល

កូូ នទីីប្រាំ�ំក្នុុ� ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីទាំំ�អស់់ចំំនួន
ួ
បឋមសិិក្សា�ាដំំបងដែ�ក។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី១១ចាាស់់

ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��ឈប់់រៀ�ៀន។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុប្រ�ហែ�ល១០ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��ជួួយឪពុុកម្ដាា�យនៅ�ៅ
ផ្ទះះ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារនៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧០ និិង
កាារផ្ទុះះ��ឡើ�ើងសង្រ្គា�ា�មរវាាងទាាហាានលន់់ នល់់ និិងកង

ទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ភៀ�
ំ ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីី

ភូូមិិ។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៧១ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៧៣ គ្រួ�ួសាារ
របស់់ខ្ញុំ��ំ រត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�នពីីកន្លែ�ែងមួួ យទៅ�ៅកន្លែ�ែងមួួ យ រួួ ម

មាាន ភូូមិិទួួលស្រែ�� ភូូមិិរមាាស ភូូមិិរកាាគយ ភូូមិិដីីឥដ្ឋឋ
ភូូមិិទន្លូូ�ង និិងភូូមិិមហាាខ្ញូូ�ង។ អ្ននកភូូមិិម្នាា�ក់់ប្រា�ប់់ គ្រួ�សា
ួ ារ

ចុុងក្រោ��ោយដែ�លខ្ញុំំ��បានឃើ�ើញឪពុុករបស់់ខ្ញុំ។
��ំ

ខ្ញុំំ��ថាា ផ្ទះះ�របស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានឆេះ�ះអស់់ដោ�ោយសាារតែ�
កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ថាា

៣. អេ�ង ស្រ៊ី�ី�

ទៀ�ៀត គឺឺនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញក៏៏ត្រូ�វបា
ូ នកាាន់់

អេ�ង ស្រ៊ី�ី� ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� អតីីតកងចល័័ត
និិងជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�ល
កំំ ពុុងរស់់នៅ�ៅភូូមិិកោះ�ះ�រកាាក្នុុ�ង ឃុំំ�កោះ�ះ�រកាា ស្រុ�ុក

កំំ ព ង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំ ព ង់់ ចាាម បានរំំឭកអំំ ពីីដំំណើ�ើរ

ជីីវិិតក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំ��កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៥៥ នៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ទីីរួួ មខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាមត្រូ�ូវបានវាាយបែ�ក។ ក្រោ��ោយមក

កាាប់់ ដោ�ោយកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��
និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបានត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិវិិញ និិងសង់់ កូូន
ខ្ទទមមួួ យសម្រា�ាប់់ រស់នៅ�
់ ៅ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបា
ូ ន

ដាាក់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
កងចល័័តស្រុ�ុក ដោ�ោយបានទៅ�ៅលើ�ើកទំំនប់់ និិងជីីក
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ប្រ�ឡាាយនៅ�ៅទីីតាំំ�ងផ្សេ�េងៗ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រួួ មមាានទំំ ន ប់់ ល្ពាា�ក់់

ដែ�លខ្លួួ�នបានឆ្លលងកាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរកហម។ នៅ�ៅ

កាារពីីម៉ោ�ោ�ង៧ព្រឹ�ឹកដល់់ម៉ោ�ោ�ង៥ល្ងាា�ច។ ចំំណែ�កឯ របប

ស្ថិិ�តនៅ�ៅត្រើ�ើ�យទន្លេ�េបិិទបានបាញ់់ផ្លោ�ោ�ងមកលើ�ើកងទ័័ព

ខាាងជើ�ើងព្រៃ�ៃ ទំំនប់់ ស្ទឹឹ�ងជីីនិិត និិងខាាងស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�
អាាហាារវិិញគឺឺខ្ញុំ��ទទួ
ំ ួលបានតែ�បបររាាវមួួ យចាាន។ នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅលើ�ើកទំំនប់់ ល្ពាា�ក់់។
ចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារប្ដីី� ដោ�ោយមាានកាាររៀ�ៀបចំំ
របស់់អង្គគកាារ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មាានគ្នាា�ប្រ�ហែ�ល៣០គូូ

ដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�ោយអង្គគកាារ។ ពិិធីីរៀ�ៀបកាារនៅ�ៅពេ�ល

នោះ�ះ� គឺឺ មាានតែ�រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�លមួួ យ ម៉ោ�ោ�ងតែ�

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��បា្រ�ប់់ អង្គគកាារថាា ខ្ញុំំ��ស្ម័័�គ្រ�ចិត្តត
ិ
រៀ�ៀបកាារ តាាមកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់អង្គគកាារ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ប
ៃ ន្ទាា�ប់់

គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� និិងប្តីី� ប្រ�ពន្ធធ៤គូូទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នត្រ�ឡប់់

ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិក្រ�ឡាាវិិញ។ អ្វីី� ៗទាំំ�ងអស់់គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្រោ��ោមកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់អង្គគកាារតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�ល

ដែ�លកងទ័័ ព វៀ�ៀតណាាមចូូ លជិិ តម កដល់់ នៅ�ៅដើ�ើម

ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ��និ ង
ិ ប្ដីី� វិិ លត្រ�ឡប់់ ម កភូូ មិិ វិិ ញ និិង
ប្រ�កបរបរជាាកសិិកររហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។

៤. សាន់់ ហឿ�ឿង
សាាន់់ ហឿ�ឿង ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� អតីីត

ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ�� ឃើ�ើញរថក្រោះ��ះ� និិងកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបា
ូ នជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅភ្នំំ�

ហាាន់់ជ័័យ និិងល្ពាា�ក។ ដោ�ោយដឹឹងអំំ ពីីស្ថា�ា នភាាពមិិ ន

ស្រួ�ួល ខ្ញុំំ��លួចរត់
ួ
ម
់ កផ្ទះះ�វិិញ បន្ទាា�ប់់ ពីីបានដេ�ក១យប់់ ។

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� សាាន់់ ហឿ�ឿង គឺឺជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�

គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ

ខ្ញុំំប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។
ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី
��
ទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ ៧នាាក់់ (ប្រុ�ុស៣នាាក់់ ស្រី�ី៤នាាក់់)។
ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូ នច្បបងនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារកសិិករនេះ�ះ។ ឪពុុក
របស់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានឈ្មោះ�ះ�� សាាន់់ ធុុយ និិងម្ដាា�យមាានឈ្មោះ�ះ��

ថន លុុច។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យ បួួ ន ចាាន់់ថុុល និិង
មាានកូូនប្រុ�ុសស្រី�ីចំនួ
ំ ន
ួ ៣នាាក់់។ នៅ�ៅវ័័យកុុមាារ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀន

ថ្នាា�ក់់ ទីី ១០នៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា គគរ។ ខ្ញុំំអាាច
��
សរសេ�រ និិងអាានអក្សសរបានបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លមាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្ដេ�េច ឪនៅ�ៅដើ�ើ មឆ្នាំំ��

១៩៧០ ខ្ញុំំ��ឈប់់រៀ�ៀន និិងមកជួួយធ្វើ�ើ�កាារងាារផ្ទះះ�
ឪពុុកម្ដាា�យ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ ខ្ញុំំ��ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតធ្វើ�ើ�ជាាកង
ឈ្លលបឃុំំ� ដែ�លមាានគ្នាា�ទាំំ�ងអស់់ចំនួ
ំ ន
ួ ១០នាាក់់ក្នុុ�ងមួួ យ
ក្រុ�ុម។ ភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប គឺឺជាាសមរភូូមិិក្ដៅ�ៅ�រវាាង

ទាាហាានលន់់ នល់់ និិងកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លសមរភូូមិិនៅ�ៅកោះ�ះ�រកាាផ្ទុះះ��ឡើ�ើង ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបា
ូ ន
បញ្ជូូ� នទៅ�ៅលីីសែ�ងអ្ននករបួួ សយកមកព្យា�ាបាលនៅ�ៅ

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់រំដោះ�ះ
ំ �ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ កងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នមក
ភូូ មិិដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅប្រ�យុុទ្ធធនៅ�ៅខ្សែ�ែត្រៀ��ៀមជួួរមុុខ ដើ�ើម្បីី�
សាាន់់ ហឿ�ឿង រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ

ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។

(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កងចល័័តស្រុ�ុក និិងជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍ និិងរឿ�ឿងរ៉ាា�វ
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វាាយផ្ដាា�ច់់យកទីីរួួ មខេ�ត្តតកំព
ំ ង់់ចាាម។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៣

និិងឆ្នាំំ��១៩៧៤ កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយបែ�ក
បន្ទាា�យទាាហាាន លន់់ នល់់ និិងបន្តតទៅ�ៅទីីរួួ មខេ�ត្តតកំំពង់់

ចាាម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសមរភូូមិិវាាយផ្ដាា�ច់់នេះ�ះ ខ្ញុំំ��ក៏៏ត្រូ�ូវបាន
បញ្ជូូ� នទៅ�ៅសែ�ងអ្ននករងរបួួ សដើ�ម្បីី
ើ �ព្យា�ាបាលនៅ�ៅមន្ទីី�រ
ពេ�ទ្យយស្រុ�ុករកាារគយ និិងខ្មោ�ោ�ចកងទ័័ពដែ�លបានស្លាា�ប់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងសមរភូូមិិ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានផ្លាា�ស់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

មកកងចល័័តស្រុ�ុកវិិញ។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៦ ដល់់
ឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងចល័័តជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែង
រួួ មមាាន៖

- ឆ្នាំំ��១៩៧៦៖ ខ្ញុំំ��ផ្លា�ស់
ា
់ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារដកស្ទូូ�ង និិង
កាាប់់ ព្រៃ�ៃនៅ�ៅស្រុ�ុកព្រៃ�ៃឈរ និិងស្រុ�ុកជើ�ើងព្រៃ�ៃ។ ខ្ញុំំ��
ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារចាាប់់ ពីីវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៧ព្រឹ�ឹកដល់់វេ�លាា
ម៉ោ�ោ�ង១១ថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ និិងចូូលធ្វើ�ើ�កាារវិិញចាាប់់ ពីីវេ�លាា
ម៉ោ�ោ�ង១ដល់់វេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៥ល្ងាា�ច ទើ�ើបឈប់់ ។

-ឆ្នាំំ��១៩៧៧៖ ខណៈៈពេ�លខ្ញុំំ��ផ្លា�ស់
ា ់មកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ
ទំំនប់់ ត្រួ�យ
ួ ចេ�ក ខ្ញុំំ��កើ�ើតមាានជំំងឺឺគ្រុ�ន
ុ ចាាញ់់ និិងត្រូ�ូវបាន
បញ្ជូូ� នមកព្យា�ាបាលនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិហាារចាាមស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូ មិិ

កំំ ពង់់ ក្រ�បីី ។ ខ្ញុំំ��ទទួួលបានថ្នាំំ��លេ�ប១ថ្ងៃ�ៃ២ដង និិង
ព្យា�ាបាលជិិត២ខែ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីីធូូរស្រា�ាលបន្តិិ�ច ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
បានចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅមើ�ើ លគោ�ោចំំនួន
ួ ២០០ក្បា�ាល។

- ឆ្នាំំ��១៩៧៨៖ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារឡឥដ្ឋឋ
ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�ោយកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម
មកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីចំនួ
ំ ន
ួ ២នាាក់់។ ខ្ញុំំ��មិិនចាំំ�ឈ្មោះ�ះ��របស់់
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីទាំំ�ងនេះ�ះ

ទេ�។នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ�� ឃើ�ើញរថក្រោះ��ះ� និិងកងទ័័ព
វៀ�ៀតណាាមស្ថិិ�តនៅ�ៅត្រើ�ើ�យទន្លេ�េបិិ ទបានបាញ់់ផ្លោ�ោ�ងមក

លើ�ើកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាន
ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅភ្នំំ�ហាាន់់ជ័័យ និិងល្ពាា�កដេ�ក។ ដោ�ោយដឹឹង
អំំ ពីីស្ថា�ា នភាាពមិិ នស្រួ�ួល ខ្ញុំំ��លួចរត់
ួ
ម
់ កផ្ទះះ�វិិញ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ទូូច វ៉ាា
� ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៥៦ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប
ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។

(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អស់់ចំំនួន
ួ ៦នាាក់់។ ខ្ញុំំ��កើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារកសិិករ និិង

មិិ នមាានរៀ�ៀនសូូត្រ�អ្វីី� នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះ�ភូូមិិរបស់់ខ្ញុំ��ំ
ត្រូ�ូវបានប្រែ�ែក្លាា�យទៅ�ៅជាាសមរភូូមិិរវាាងទាាហាានលន់់
នល់់ និិងកងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានរដ្ឋឋ
ប្រ�ហាារនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០។ ឪពុុកម្ដាា�យបានពរខ្ញុំំ��រត់ចេ�ញ
់

ពីីភូូមិិ ដើ�ើម្បីី�រកកន្លែ�ែងសុុវត្ថិិ� ភាាព។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧៤ ខ្ញុំំ�� និិ ង
ិ ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥
គ្រួ�ួសាារ បានវិិលត្រ�ឡប់់ចូល
ូ ភូូមិិវិញ

ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបា
ូ នដាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ ដើ�ើម្បីីរើ�
� សលា
ើ
ាមកសត្វវ
កាាត់់ទន្រ្ទា�ា�នខែ�ត្រ�ធ្វើ�ើ�ជីីដាាក់់ស្រែ��។ ខ្ញុំំ��រែ�កសំំណាាបយកទៅ�ៅ
ឲ្យ�អ្ននកស្ទូូ�ងនៅ�ៅវាាលស្រែ��គោ�ោកតាាងួួ ន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៦

បានដេ�ក១យប់់ ។

ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅរោ�ោងចញ្ចឹឹ�មមាាន់់។ នៅ�ៅ
ពេ�លនោះ�ះ� មាានកុុមាារទាំំ� ងអស់់សរុុបចំំនួន១០នាាក់់
ួ
ដើ�ើ ម្បីី�

៥. ទូូច វ៉ាា

បានផ្លាា�ស់ប្ដូូ�រទៅ�
់
ៅ រោ�ោងបាយ ដោ�ោយបានដើ�ើរបេះ�ះត្រួ�ួយ

ទូូច វ៉ាា� ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៥៦ឆ្នាំំ�� អតីីតកុុមាារមូូ ល
ដ្ឋាា�ន និិងជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

រស់់នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម
ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាាម បានរំំឭកអំំ ពីីកាារចងចាំំ�ពីីកុុមាារភាាព
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ទូូច វ៉ាា� កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��

១៩៦៦ នៅ�ៅភូូមិិរមួួល ឃុំំ�រអាាង ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម

ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាាម។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ងិិ ច ទូូច និិង
ម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ងាាន គឹឹន។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីទាំំ�ង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មើ�ើ លថែ� និិងសម្អាា�តរោ�ោងមាាន់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ

អំំពិលសម្រា�
ិ
ាប់់ចុុងភៅ�ៅដាំំ�ស្លលរ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ហូប
ូ តែ�
បបរមួួ យកូូ នចាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
បានបញ្ជូូ� នទៅ�ៅហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នសឹឹក ដើ�ើម្បីីត្រៀ��
� ៀមវាាយទប់់ កង
ទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមួួយក្រុ�ុម មាានកងទ័័ពហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�ន

ចំំនួន
ួ ២០នាាក់់ ។ នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩ កងទ័័ពខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមទទួួលរងបរាាជ័័យដោ�ោយកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅ

មាាត់់ទន្លេ�េមេ�គង្គគ។ ខ្ញុំំ��លួួចរត់់មកផ្ទះះ�ដើ�ើម្បីី�ជួួបជាាមួួ យ
ឪពុុកម្ដាា�យនិិងបងប្អូូ�នវិិញ។
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៦. ភួួង ស៊្រ�រន់់
ភួួង ស៊្រ�រន់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៣ឆ្នាំំ�� អតីីតកុុមាារ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ចំំណែ�កឯ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវចូូលធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកង
កុុមាារ ដើ�ើម្បីីដើ�
� រកា
ើ ាត់់ស្លឹឹ�កឈើ�ើ និិងរើ�ើសអាាចម៍៍ គោ�ោ

ក្រ�ហម រស់់នៅ�ៅភូូមិិដំំបងដែ�ក ឃុំំ�កោះ�ះ�រកាា ស្រុ�ុក

ធ្វើ�ើ�ជីីដាាក់់ស្រែ��។ មិិ នយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��បា
ំ ន
ធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ និិងស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារតែ�កាារហូូប

ចងចាំំ�ពីីកុុមាារភាាពរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

- ឆ្នាំំ��១៩៧៦៖ ភូូមិិដំំបងដែ�កត្រូ�ូវបានទឹឹកជំំនន់់

មូូ លដ្ឋា�ា ន និិង ជាាអ្ននករស់់ រាានមាានជីីវិិ តពីីរ បបខ្មែ�ែរ

កំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម បាននិិយាាយប្រា�ប់់ អំំពីីកាារ
ខ្ញុំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៩ នៅ�ៅភូូមិិដំប
ំ ងដែ�ក ឃុំំ�កោះ�ះ�រកាា
ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបជាាមួួ យប្ដីី�

អាាហាារមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ និិងគ្មាា�នថ្នាំំ��ព្យា�ាបាល។

ជន់់លិិច។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវបានបញ្ជូូ� នទៅ�ៅភូូមិិ
ទួួលស្រែ��។

ឈ្មោះ�ះ��ទូូច វ៉ាា�ន់់ និិងមាានកូូនប្រុ�ុសស្រី�ីទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ

- ឆ្នាំំ��១៩៧៧៖ ម្ដាា�យ និិងបងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំ��ំ ត្រូ�ូវទៅ�ៅ

ផ្លុុ�ក លីី។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ ៦
នាាក់់ ។ កាាលពីីវ័័យកុុមាារ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនសូូត្រ�ត្រឹ�ឹមថ្នាា�ក់់ទីី

ផ្ទៃ�ៃដីីដាំំ�ដុះះ�ស្រូ�ូវ និិងភ្ជួួ�ររាាស់់ដីីដាំំ�ស្រូ�ូវ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

៤នាាក់់។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ភួួង ផន និិងម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ��

៩ចាាស់់នៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាដំំបងដែ�ក។ ក្រោ��ោយ
មកទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��ឈប់់រៀ�ៀន ពីីព្រោះ��ះ�ឪពុុកម្ដាា�យមាានជីីវភាាព

ខ្វះះ�ខាាត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីបានឈប់់ រៀ�ៀន ខ្ញុំំ��មកជួួយកាារងាារ
ឪពុុកម្ដាា�យនៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំប្រ�កបរបរ
��
ជាាអ្ននកលក់់ ទឹឹកអំំ ពៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�យកប្រា�ក់់ ផ្គគត់់ផ្គគង់់ភាាព
ខ្វះះ�ខាាតនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ

ជិិត១០ឆ្នាំំ��។ ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះគឺឺជាាកាារចងរបស់់ខ្ញុំ��អំ
ំ ំ ពីី
កាារផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនូូវសង្រ្គា�ា�ម និិងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម៖

- ឆ្នាំំ��១៩៧០៖ ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ខ្លះះ�អំំ ពីីព្រឹ�ត្តិ
ឹ �កា
ិ ារណ៍៍ រដ្ឋឋប្រ�ហាារ

ធ្វើ�ើ�កាារងាារ រួួ មមាាន៖ កាាប់់ ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃដើ�ម្បីី
ើ �ពង្រី�ីក

ប្រ�មូូ លផលស្រូ�វរួ
ូ ួ ចរាាល់់ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ត្រូ�វបា
ូ នបញ្ជូូ� ន
មកភូូមិិវិិញ។

- ឆ្នាំំ��១៩៧៨៖ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ត្រូ�វបា
ូ នផ្លាា�ស់ទៅ�
់ ៅរស់់នៅ�ៅ
និិងលើ�ើកទំំនប់់ ព្រែ�ែកជីីក អស់់រយៈៈពេ�ល៣ខែ�។

- ឆ្នាំំ��១៩៧៩៖ ខណៈៈពេ�លដែ�លគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅកាារដ្ឋាា�នទំំនប់់ ព្រែ�ែកជីីក កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ចូូលមកដល់់។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ំ
រួួ ចផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ស្លា�ប់
ា ់ និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�ររហូូតមក
ដល់់សព្វថ្ងៃវ �។
ៃ

ទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចឪ

- ឆ្នាំំ��១៩៧១៖ កងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលមក
ដល់់ក្នុុ�ងភូូមិិ។

- ឆ្នាំំ��១៩៧៣៖ សង្រ្គា�ា�មរវាាងទាាហាាន លន់់ នល់់

និិងកងទ័័ ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ផ្ទុះះ��កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង
ឡើ�ើង។ កាារបាញ់់ផ្លោ�ោ�ងគ្រា�ាប់់ កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក

បណ្ដាា�លឲ្យ�ផ្ទះះ�របស់់អ្នន កភូូមិិឆេះ�ះ។ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��បាន
រត់់ចេ�ញពីីភូូមិិ តាាមរទេះ�ះគោ�ោទៅ�ៅដល់់ភូូមិិថ្មីីក្រោ��
� ោម
ដែ�លជាាតំំបន់់រំដោះ�ះ
ំ �របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

- ឆ្នាំំ��១៩៧៥៖ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��វិិលត្រ�ឡប់់មកភូូមិិវិិញ។

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដដែ�រ ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំ��ំ
ត្រូ�ូវបានចាាត់់តាំំ�ងធ្វើ�ើ�កាារកងចល័័តសហករណ៍៍ ។
បងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វទៅ�
ូ
ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមកងចល័័ត
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ភួួង ស៊្រ�រន់់ ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិដំំបងដែ�ក

ឃុំំ�កោះ�ះ�រកាា ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។
(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

វេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�សា
ួ រ

និិងគម្រោ��ងសុុ ខភាពរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា
នៅ�ស្រុ�ុកត្រាំ�ក
ំ ក់់ ខេ�ត្តតតាកែ�វ
ង៉ាា ន់់ វិិន និិ ង សៀ�ៀង កញ្ញាា

សាាលាាស្រុ�ុកត្រាំ�ំ� កក់់។

(ង៉ាា
�ន់ ់ វិិន/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�
ក្រុ�ុមកាារងាារនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

ខេ�ត្តតតាាកែ�វកំំពុុងពិិភាាក្សា�ាជាាមួួយលោ�ោក
គ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូនៅ�ៅ «បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចឪ

សម្តេ�េចម៉ែ�ែ
»។ (ង៉ាា
�ន វិិន/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

នៅ�ៅថ្ងៃ�៨
ៃ រោ�ោច ខែ�បុុស្សស ឆ្នាំំ��ឆ្លូូ�វ ត្រី�ីស័័កពុុទ្ធធសករាាជ

ទៅ�ៅដល់់ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់តាាមរយៈៈអាាជ្ញាា�ធរភូូ មិិ

លោ�ោកនាាយកនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារខេ�ត្តតតាាកែ�វ

គម្រោ��ោង “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិិ� និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ

ដែ�លទើ�ើបនឹឹងសាាងសង់់ រួួច នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងស្វាា�យ

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម”។

២៥៦៥ ត្រូ�ូវនឹង
ឹ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៥ ខែ�មករាា ឆ្នាា�២០២២
និិងក្រុ�ុមកាារងាារអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតបានទៅ�ៅមើ�ើ លចេ�តិិយ

ឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ បន្ទាា�ប់់ មក

ក្រុ�ុមកាារងាារក៏៏ បានជួួបលោ�ោកមេ�ភូូមិិពិិភាាក្សា�ាគ្នាា�អំំ ពីី

កាារបញ្ជូូ� នអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទៅ�ៅ

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយដើ�ម្បីី
ើ ពិ
� និ
ិ ត្យយសុុខភា
ិ
ាព។ ក្រុ�ុមកាារងាារក៏៏បាន
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅសាាលាាស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យ�

អាាជ្ញាា�ធរស្រុ�ុកជួួយសហកាារ និិងធ្វើ�ើ�កាារផ្សសព្វវផ្សា�ាយ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ឃុំំ� ដើ�ើម្បីី� ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនជ្រា�ាបជាាដំំណឹឹ ងទាាក់់ ទ ងនឹឹង

ឡើ�ើងនូូវស្ថា�ា នភាាពសុុខភាាពអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីី
ក្រុ�ុ មកាារងាារបានសម្ភាា�សន៍៍លោ�ោកយាាយម្នាា�ក់់

ឈ្លោះ�ះ�� សឹឹម ឡៃ�ស្រ៊ូ�ូ�យ អាាយុុ ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

ត្រ�ពាំំ�ងព្រី�ីង ឃុំំ�លាាយបូូ រ ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។
លោ�ោកយាាយរស់់នៅ�ៅម្នាា�ក់់ឯង ដោ�ោយប្រ�កបមុុខរបរ
ជាាអ្ននកលក់់ នំចេ�
ំ ក។ ប្តីី� របស់់លោ�ោកយាាយបានស្លាា�ប់់

បាត់់ហើ�ើយបន្សសល់់ទុុកនូូវកូូនស្រី�ីម្នាា�ក់់។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននកូូន
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ស្រី�ីលោ�ោកយាាយមាានប្តីី� និិងទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកឆ្ងាា�យ

កាារកាាត់់ទោ�ោសមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមរបស់់តុុលាាកាារខ្មែ�ែរ

មួួ យម្នាា�ក់់ឯង ដែ�លសង់់ លើ�ើដីីរបស់់អ្ននកដទៃ�។ ជីីវភាាព

សម្រា�ាប់់ គាាត់់ និ ង
ិ អ្ននកដែ�លបានស្លាា�ប់់ ទាំំ� ងឡាាយ។

ពីីគាាត់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ លោ�ោកយាាយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�តូូច
លោ�ោកយាាយមើ�ើ លទៅ�ៅខ្វះះ�ខាាត តែ�លោ�ោកយាាយមិិ ន

មាានប័័ ណ្ណក្រី�ីក្រ�ទេ�។
ណ
ក្រ�ឡេ�កទៅ�ៅមើ�ើ លពីីរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមវិិ ញ លោ�ោកយាាយបានបាត់់ ប ង់់ សាាច់់ ញាាតិិ

បងប្អូូ�នសរុុបទាំំ�ងអស់់ប្រ�ហែ�ល៤០នាាក់់ ដោ�ោយសាារ
របបនេះ�ះ។ លោ�ោកយាាយបានលើ�ើកឡើ�ើងថាា គាាត់់មិិន
ចង់់ រំឭ
ំ កពីីរបប ប៉ុុ�ល ពត ហ្នឹឹ�ងទេ�ព្រោះ��ះ�វាាឈឺឺចាាប់់

ពេ�ក ឪពុុកលោ�ោកយាាយស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារជំំ ងឺឺ ក្នុុ� ង

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ហើ�ើយក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារយាាយត្រូ�ូវបាន
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីភ្នំំ�ពេ�ញឲ្យ�មករស់់នៅ�ៅតាាម
ជនបទ ។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើ�ឲ្យ�លោ�ោក

យាាយជួួបនូូវទុុក្ខខលំំបាកស្ទើ�ើ�រតែ�ទ្រាំ�ំ�មិិ នបាន។ ចំំពោះ�ះ�

សឹឹម ឡៃ�ស្រ៊ូ�ូ�យ អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងព្រី�ីង

ឃុំំ�លាាយបូូ រ ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

ក្រ�ហមលោ�ោកយាាយមិិ នពេ�ញចិិត្តតទេ� ព្រោះ��ះ�មិិ នយុុត្តិិធ
� ម៌៌

សព្វវថ្ងៃ�ៃ លោ�ោកយាាយមាានជំំងឺឺលើ�ើសឈាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�ោក

យាាយមិិ នធ្លាា�ប់់បានទៅ�ៅពិិនិត្យយសុុខភា
ិ
ាពទេ� ដោ�ោយសាារ

ជីីវភាាពខ្វះះ�ខាាតជាាប់់ រវល់់ធ្វើ�ើ�នំលក់
ំ
់និង
ិ ធ្វើ�ើ�កាារងាាររកស៊ីី�
ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ប
ៃ ន្ទាា�ប់់ ក្រុ�ុមកាារងាារបានបន្តតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅ

កាាន់់ «បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចឪ សម្តេ�េចម៉ែ�ែ
» ដែ�លមាាន
ទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកគីីរីីវង្សស ដើ�ើម្បីី�ជួួបសំំណេះ�ះ
សំំណាាលជាាមួួ យលោ�ោកគ្រូ�ូអ្នន កគ្រូ�ូនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ ក្រុ�ុម

កាារងាារបានពិិភាាក្សា�ាជាាមួួ យលោ�ោកគ្រូ�ូ អ្ននកគ្រូ�ូ អំំ ពីី

គម្រោ��ោងតាំំ�ងពិិព័រណ៍
័
៍ និង
ិ ផ្តតល់់ព័ត៌
័ មា
៌ ានទៅ�ៅកាាន់់សិស្សស
ិ
ដែ�លមាានបំំ ណងចង់់ ធ្វើ�ើ�កាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត។

ក្រុ�ុមកាារងាារនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតតាាកែ�វប្រ�គល់់ប្រ�អប់់

អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

(ង៉ាា
�ន់ ់ វិិន/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
ជូូនអ្នន កគ្រូ�ូនៅ�ៅ «បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចឪ សម្តេ�េចម៉ែ�ែ
»។
(ង៉ាា
�ន់ ់ វិិន/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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បន្ទាា�ប់់ មក ក្រុ�ុមកាារងាារក៏៏ទៅ�ៅសាាលាាស្រុ�ុកអង្គគរ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ទឹឹកភ្នែ�ែកមកម្តតងៗ ដោ�ោយសាារនឹឹកឃើ�ើញឡើ�ើងវិិញនូវូ

ជ័័យ ហើ�ើយក៏៏បានជួួបពិិភាាក្សា�ាជាាមួួ យអាាជ្ញាា�ធរស្រុ�ុក

ទិិដ្ឋឋភាាពជូូរចត់កា
់ ាលពីីសម័័ យនោះ�ះ�។ អ្ននកគ្រូ�ូនិយា
ិ ាយ

អាាជ្ញាា�ធរភូូមិិឃុំំ� និិងប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ឲ្យ�បានដឹឹងពីី

គ្មាា�នប្រា�ប់់ មូូលហេ�តុុ ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�អ្ននកគ្រូ�ូមាានកាារឈឺឺចាាប់់ ជាា

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមសហកាារនិិងធ្វើ�ើ�កាារផ្សសព្វវផ្សា�ាយដល់់
គម្រោ��ោង “កាារលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធធ និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ

ឡើ�ើងនូូវស្ថា�ា នភាាពសុុខភាាពអ្ននកដែ�លរស់់រាានមាានជីីវិិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម”។

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ក្រុ�ុមកាារងាារក៏៏បានទៅ�ៅកាាន់់ផ្ទះះ�
អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងផ្នែ�ែក ឃុំំ�ម្រោ��ោម

ស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យដដែ�ល ហើ�ើយក៏៏បានជួួបលោ�ោកយាាយ
ពិិកាារជើ�ើងដោ�ោយសាារគ្រា�ាប់់ មីី នម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��សឿ�ឿ ណន។

លោ�ោកយាាយបានស្នើ�ើ�សុំំ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលកម្ពុុ�ជាាជួួយផ្តតល់់
រទេះ�ះសម្រា�ាប់់ ជនពិិកាារដល់់រូូបគាាត់់ផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�

ថាា ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកឪពុុកខ្លួួ�នទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោលដោ�ោយ
ិ ឪពុុករបស់់ខ្លួួ�នបាន។
ខ្លាំំ��ងដែ�លមិិ នអាាចជួួយអ្វីី� ដល់់ជីីវិត
មាានថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យនោះ�ះ� គាាត់់បានឃើ�ើញខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់
ស្ត្រី�ី�ពោះ�ះ�ធំំម្នាា�ក់់ដោ�ោយកាាប់់ ជាាបីីកង់់ ព្រោះ��ះ�តែ�ស្រី្ត�ត�នោះ�ះ�

លួួចឪឡឹឹកគេ�ហូូបអស់់មួួយផ្លែ�ែ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ អ្ននកគ្រូ�ូមាាន
ជំំងឺឺខ្សោ�ោ�យបេះ�ះដូូង ដោ�ោយសាារតែ�ជួួបរឿ�ឿងភ័័យតក់់

ស្លុុ�ត និិងឈឺឺចាាប់់ ដែ�លបន្សសល់់ទុុកតាំំ�ងពីីសម័័ យខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម។

សម្រួ�ួលដល់់កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ ដដែ�ល ក្រុ�ុមកាារងាារបានទៅ�ៅសម្ភាា�សន៍៍
អ្ននកគ្រូ�ូម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត ឈ្មោះ�ះ�� ឈន ខិិន្នែ�ែត អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ��
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងខ្វាា� ឃុំំ�ភ្នំំ�កុុង ហើ�ើយក៏៏បានសួួរនាំំ�

គាាត់់អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វកាាលពីីសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ អ្ននកគ្រូ�ូ

រៀ�ៀបរាាប់់ យ៉ាា�ងលម្អិិ�ត ហើ�ើយជួួនកាាលអ្ននកគ្រូ�ូស្រ�ក់់

ក្រុ�ុមកាារងាារនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតតាាកែ�វ

ចុះះ�ទៅ�ៅជួួបអាាជ្ញាា�ធរនៅ�ៅស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ ខេ�ត្តតកំំពត។

(ង៉ាា
�ន់ ់ វិិន/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លោ�ោកយាាយ សឿ�ឿ ណន រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំង
� ខ្វាា� ឃុំំ�ភ្នំកុុ
�ំ ង
ស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ ខេ�ត្តតកំំពត និិងក្រុ�ុមកាារងាារនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារខេ�ត្តតតាាកែ�វ។ (ង៉ាា
�ន់ ់ វិិន / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ម៉៉ម រិ ិន៖ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្ថាានភាព
គ្រួ�ួសាររបស់់ខ្ញុំំ��ផ្លាាស់់ប្ដូូរ� ទាំង
ំ ស្រុ�ុង
ភា រស្មីី�

ម៉៉
ម រិិន អាាយុុ៧៩ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃកន្សា�ា
ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

ទាាហាាន។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីរួួ មខេ�ត្តត
ស្វាា�យរៀ�ៀង។ បន្ទាា�ប់់ ពីី លន់់ នល់់ ធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់
ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ម៉៉
ម រិិន ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧៩ឆ្នាំំ��។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ
សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ បានរយៈៈពេ�លពីីរខែ�
ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃកន្សា�ា ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក

ស្ថាា� នភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងទីីរួួ មខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងមាានភាាព

ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានកាាលំំបាកខ្លាំំ��ង ដែ�លជាាហេ�តុុ

ម្ដាា�យនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�កមួួ យរយៈៈ ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅ

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ នៅ�ៅសម័័ យសង្គគមរាាស្រ្ត�តនិយ
ិ មជីីវភាាព
ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��មិិនបានចូូលសិិក្សា�ារៀ�ៀនសូូត្រ�ដូូចគេ�។ នៅ�ៅ

ឆ្នាំំ��១៩៦៩ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� ញៀ�ៀន
គុុច ពាាក់់ ស័័ក្តិ�មួ
ិ ួ យ មាានតួួនាាទីីបើ�ើ កប្រា�ក់់ ខែ�ឲ្យ�កូូ ន

48

ចលាាចល។ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំឲ្យ�ខ្ញុំំ
��ំ
��មករស់់នៅ�ៅជាាមួួ យឪពុុក
បន្ទាា�យកំំ ពង់់ ចក ស្ថិិ�តនៅ�ៅខាាងជើ�ើងទីីរួួ មខេ�ត្តតស្វាា�យ

រៀ�ៀង កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមខាាងជើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារវាាយប្រ�ហាារ

យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមខាាង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ជើ�ើង វាាយយកបានបន្ទាា�យកំំពង់់ ចកទាំំ�ងមូូ លហើ�ើយ

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៤ ដោ�ោយសាារតែ�កាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�នៅ�ៅ

ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របន្ទាា�យមកនៅ�ៅវត្តតព្រៃ�ៃឆ្លា�ក់
ា ់ ក្នុុ�ងក្រុ�ុងស្វាា�យ

ផ្ទេ�េរឲ្យ�ទៅ�ៅប្រ�ចាំំ�កាារនៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពត ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាន

ទាាហាាន លន់់ នល់់ ទាំំ�ងអស់់រួួមជាាមួួ យប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ំ បាន

រៀ�ៀងវិិញ។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ដែ�លរស់នៅ�
់ ៅស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�ោយខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានតាាមមករកប្តីី� នៅ�ៅ

បន្ទាា�យកំំពង់់ ចក ក្រែ�ែងលោ�ោឃើ�ើញសាាកសពប្ដីី� របស់់

ខ្ញុំំ�� ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានទាាហាាន លន់់ នល់់ ស្លាា�ប់ច្រើ�ើ�
់ ន
ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��រកមិិ នឃើ�ើញ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បានស្នើ�ើ�សុំំ�

សំំ បុុត្រ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រពីីខ្មែ�ែរក្រ�ហមដើ�ើម្បីី� ចូូ លម កខាាង
លន់់ នល់់ ដោ�ោយយកលេ�សថាា មកយកប្ដីី� ឲ្យ�ទៅ�ៅចុះះ�

ចូូល។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ ើ រមកដល់់វត្តតព្រៃ�ៃឆ្លា�ក់
ា ់ ក៏៏ហែ�កសំំបុុត្រ�
ចោ�ោល បន្ទាា�ប់់ មកបានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទាា�យដើ�ើម្បីី�តាាម

រកប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ។
��ំ ពេ�លនោះ�ះ�មាានកូូនទាាហាានម្នាា�ក់់បានរត់់
ទៅ�ៅប្រា�ប់់ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ថា
ំ ា លោ�ោកស្រី�ីទើ�ើបតែ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

កំំពង់់ ចាាមកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង គ្រួ�ួសាារប្អូូ�នថ្លៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វបា
ូ ន
បញ្ជូូ� នឲ្យ�មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញវិិញ។ មុុនដំំបូូង

ខ្ញុំំដណ្ដើ�ើ�មឡើ�ើ
ងជិះះ�ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវកូូនទាាហាាន
��
ចាាប់់ ទាាញជើ�ើងធ្លាា�ក់់មកដីី ដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំ��បានប្តូូ�រមកជិះះ�កប៉ាា
ល់់
វិិញ។ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបាញ់់ជាាច្រើ�ើ�នគ្រា�ាប់់

សំំដៅ�ៅមកកប៉ាា
ល់់។ ដោ�ោយសាារតែ�មាានទាាហាានតិិចតួច
ួ
ដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំ��បានចូូលទៅ�ៅជួួយហុុចគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងឲ្យ�ទាាហាាន

លន់់ នល់់ ដើ�ើម្បីី�បាញ់់តតាំំ�ងពីីកប៉ាា
ល់់សំំដៅ�ៅទៅ�ៅខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមវិិញ។ ពេ�លមកដល់់ភ្នំំ�ពេ�ញខ្ញុំយកមាាសទៅ�ៅ
��ំ
លក់់យកលុុយដើ�ើម្បីី�ទិិញផ្ទះះ�នៅ�ៅផ្សា�ារកណ្ដាា�លស្នាា�ក់់

នៅ�ៅ។ ចំំណែ�កប្តីី�របស់់ខ្ញុំ��បា
ំ នជិះះ�កប៉ាា
ល់់មកតាាមក្រោ��ោយ។

មកដល់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទាា�យ ខ្ញុំំ�� ឃើ�ញ
ើ មាានឡាាន ១២គ្រឿ��ឿង
ត្រៀ��ៀមចេ�ញដំំណើ�ើរទៅ�ៅវាាយបន្ទាា�យខ្មែ�ែរក្រ�ហមដើ�ើម្បីី�

រំំដោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ពន្ធធទាាហាានផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លខ្ញុំំ��
ទៅ�ៅដល់់ក៏៏អាាក់់ខាានវិិញ។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ប្តីី� របស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូវបានថ្នាា�ក់់លើ�ើបញ្ជូូ� ន

ឲ្យ�ទៅ�ៅមើ�ើ លកាារខុុសត្រូ�ូវនៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម ហើ�ើយខ្ញុំំ��
ទៅ�ៅជាាមួួ យដែ�រ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់កំំពង់់ ចាាមមិិ នបាន
ប៉ុុ�ន្មាា�ន ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��បា
ំ នឲ្យ�ខ្ញុំំ��ជិះះ�យន្តតហោះ�ះ�មករស់់នៅ�ៅ

ទីីក្រុ�ុ ង ភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រោះ��ះ�ប្ដីី� រ បស់់ ខ្ញុំ��ជា
ំ ាប់់ វាាយជាាមួួ យ

ទាាហាានវៀ�ៀតណាាមខាាងជើ�ើង។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�អ៊ំំ�
របស់់ខ្ញុំ��ឈ្មោះំ �ះ�� កង សោ�ោម ដែ�លធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅបន្ទាា�យ

ទាាហាាននៅ�ៅពោ�ោធិ៍៍ចិិនតុុងសុំំ�ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�ស្លា�ា បកាាត់់

ឲ្យ�ជូូនខ្ញុំំ��ទៅ�ៅជួួបប្ដីី� នៅ�ៅកំំ ពង់់ ចាាម។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាាម
ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�មកចុះះ�នៅ�ៅភ្នំំ�ប្រុ�ុស-ភ្នំំ�ស្រី�ី។ ពេ�លមកដល់់

មាានកូូនទាាហាានម្នាា�ក់់យករ៉ឺឺ�ម៉៉
កមកដឹឹកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅបន្ទាា�យ
ស៊ុុ�បនៅ�ៅជើ�ើងព្រៃ�ៃ គឺឺជាាកន្លែ�ែងដែ�លប្ដីី� របស់់ខ្ញុំប្រ�ចាំំ�
��ំ
កាារ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ភ្លា�ម
ា
ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��បា
ំ នសួួរខ្ញុំ��អំ
ំ ំ ពីី

មធ្យោ�ោ�បាយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ ហើ�ើ យគាាត់់បានស្ដីី� បន្ទោ�ោ�សខ្ញុំំ�� ព្រោះ��ះ�

ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�នោះ�ះ�ទាាហាានទុុកធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ា�ម។ ខ្ញុំំ��រស់់ជាា
មួួ យគ្រួ�ួសាារប្អូូ�នថ្លៃ�ៃស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំ��ដែ�លកំ
ំ
ំពុុងមាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�
ហើ�ើយក្រោ��ោយមកកើ�ើតបានកូូនភ្លោះ�ះ��ពីីរនាាក់់។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

រិិន និិងប្តីី� ថតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ នៅ�ៅខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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យើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញរហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី១៧

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។

បានរុុញខ្ញុំំឲ្យ�ដួួ
ល រួួ ចស្ដីី�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ថាា «ង៉ែ�ែ
ងក៏៏ឆ្នាា�ស់់ម្ល៉េះ�ះ�
�»។
��
ខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ�យតបវិិញថាា «បើ�ើ មិិនឆ្នាា�ស់់ម៉េ�េច បើ�ើ អ្នន កឯងទាាញ

អស់់ឲ្យ�ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ដោ�ោយលើ�ើកហេ�តុុផល

ហើ�ើយគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ក៏
ំ ៏ធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ ើ របន្តតទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត។

យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនទាំំ�ង

កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងមកបាញ់់មនុុស្សសចឹឹង មិិ នស្លាា�ប់់អស់់ហើ�ើយ»

ដើ�ើម្បីី�ដឹក
ឹ អីីវ៉ាា�ន់់ និិងក្មួួ�យភ្លោះ�ះ��ពីីរនាាក់់ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុង

នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វទៅ�ៅខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាាម ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញយោ�ោធាាខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបាញ់់ប្រ�ជាាជនស្លាា�ប់់ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដោ�ោយសាារតែ�

ត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�វិិញព្រោះ��ះ�ភ្លេ�េចមនុុស្សសម្នាា�ក់់។ គ្រា�ាន់់តែ�

បានជះះក្លិិ�នស្អុុ�យ និិងខ្លះះ�ទៀ�ៀតទើ�ើបតែ�ស្លាា�ប់់ថ្មីីៗ
� ។ ពេ�ល

ថាា សម្អាា�តទីីក្រុ�ង
ុ ។ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��បា
ំ នយករទេះ�ះដឹឹកទឹឹកកក

ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លចេ�ញពីីផ្ទះះ�បានបន្តិិ�ចយើ�ើងស្នើ�ើ�សុំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ហៀំ �ៀបនឹឹងបកក្រោ��ោយ ស្រា�ាប់់តែ�យោ�ោធាា

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមម្នាា�ក់់ទាាញ់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងបម្រុ�ុងបាញ់់ប្ដីី�របស់់ខ្ញុំ។
��ំ

ឃើ�ើញដូច្នេះ�
ូ �
ះ ខ្ញុំំ��ទាាញប្ដីី� របស់់ចេ�ញ ហើ�ើយរត់់ទៅ�ៅចាាប់់
កាាណុុងកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងរបស់់យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើ។
យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបាញ់់រះ�ឡើ�ើងលើ�ើអស់់គ្រា�ាប់់

មួួ យបង់់ ។ បន្ទាា�ប់់ មក យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត

ប្រ�ជាាជនប្រ�ឆាំំ�ងមិិ នចង់់ ចេ�ញពីីផ្ទះះ�។ សាាកសពខ្លះះ�
នោះ�ះ�ក្មួួ�យភ្លោះ�ះ��របស់់ខ្ញុំ��យំ
ំ ំយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ខ្ញុំំ��បានយកក្មួួ�យ
ទៅ�ៅឲ្យ�មើ�ើ លមនុុស្សសប្រុ�សដែ�លអង្គុុ�
ុ
យក្នុុ�ងឡាាន ហើ�ើយ
និិយាាយបន្លាា�ចក្មួួ�យថាា «បើ�ើ យំំប្រ�យ័័ត្ននតាានៅ�ៅក្នុុ�ងឡាាន

វាាយ» ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងឡាានមិិ នឆ្លើ�ើ�យតបទេ�។
ពេ�លខ្ញុំំ��មើ�ើលមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងកាាន់់តែ�ជិិតទើ�ើបដឹឹងថាា
គាាត់់បានស្លាា�ប់់ហើ�ើយ ដោ�ោយកូូនចៅ�ៅរបស់់គាាត់់បានទុុក

រិិ ន (ខាាងស្តាំំ�� ) និិ ងប្អូូ�នស្រី�ីរបស់នា
់ ាងថតដោ�ោយពាាក់់ឯកសណ្ឋាា�ន

យោ�ោធាាក្នុុងទសវត្សសរ៍៍
ឆ្នាំំ�� ១៩៨០។ ឯកសណ្ឋាា�ននោះ�ះ�មិិនមែ�នជាារបស់់
�
រិិន ទេ� ហើ�ើ យ រិិន ក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�កាារក្នុុងជួួរកងទ័័ពដែ�រ។
ដោ�ោយសាារតែ�
�
ស្រ�ឡាាញ់់ និិ ងនឹឹ កប្តីី�ខ្លាំំ�� ងពេ�កទើ�ើបរិិន ខ្ចីី�ឯកសណ្ឋាា�នយោ�ោធាាមកពាាក់់

ថតរូូ ប។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា
� )
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ឡាានចោ�ោល រួួ ចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅបាត់់អស់់។ គ្រួ�ួសាារ

កម្មាា�ភិិ បាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមនិិ យាាយប្រា�ប់់ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋា�ា ន

ព្រៃ�ៃវែ�ងវិិញ។ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ ើ រកាាត់់តាាមឃុំំ�ទឹឹកថ្លាា�

កំំ ពង់់ ត្រ�បែ�ក ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋា�ា នមាានកាាររើ�ើសអើ�ើង

របស់់ខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�ដំ
ំ
ំណើ�ើរទៅ�ៅដល់់កំំពង់់ ចាាមរួួ ចត្រ�ឡប់់មក

ស្រុ�ុកស្វាា�យអន្ទទរ ឆ្លលងមកស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក។ នៅ�ៅ
តាាមផ្លូូ�វ

ខ្ញុំំ��បា នបបួួ លប្ដីី� របស់់ ខ្ញុំ��ទៅ�
ំ ៅរស់់ នៅ�ៅខេ�ត្តត
ស្វាា�យរៀ�ៀង ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅជិិតប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��
គិិតថាាបើ�ើ មាានហេ�តុុកាារណ៍៍ កើ�ើ តឡើ�ើង យើ�ើងអាាចរត់់

កុំំ�ឲ្យ�មកស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លជាាមួួ យប្រ�ជាាជនថ្មីី�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុក

ប្រ�ជាាជនថ្មីី�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ព្រ�មទាំំ�ងចាាត់់តាំំ�ងប្រ�ជាាជនថ្មីី�

ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារធ្ងងន់់ធ្ងងរដែ�លជាាធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនថ្មីី�មួួយចំំនួន
ួ
លេ�បគ្រា�ាប់់ ស្លែ�ែងសម្លាា�ប់់ខ្លួួ�ន។

ចូូលទឹឹកដីីវៀ�ៀតណាាមបានដោ�ោយងាាយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ំ

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
វិិញ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានដាាក់់វេ�នឲ្យ�កងរបស់់ខ្ញុំ��ំ ដាំំ�បាយ

របស់់ខ្ញុំ។
ំ ឿថាា បដិិវត្តតន៍មិ
៍ ិ នមាានសម្លាា�ប់់
��ំ ប្តីី� របស់់ខ្ញុំ��ជឿ�

អង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំ��និង
ិ កងចល័័តនាារីីមួួ យចំំនួន
ួ ទៅ�ៅ

បដិិ សេ� ធព្រោះ��ះ�គាាត់់ ចង់់ ម ករស់់ នៅ�ៅជាាមួួ យម្ដាា�យ
មនុុស្សសឡើ�ើយ។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�ដំ
ំ
ណើ�
ំ ើ ររយៈៈពេ�ល

១ខែ� ទើ�ើបមកដល់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ខ្ញុំ។
��ំ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅ
ផ្ទះះ�បានប្រ�ហែ�លមួួ យសប្ដាាហ៍៍ អង្គគកាារបានស្នើ�ើ�យក
ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��ទៅ�
ំ ៅរៀ�ៀនសូូត្រ�។ បងប្អូូ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិបាន
មកប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ថា
ំ ា ប្ដីី� រ បស់់ ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ ូ វខ្មែ�ែរក្រ�ហម យកទៅ�ៅ

សម្លាា�ប់់ហើ�ើយ និិងឲ្យ�ខ្ញុំំ��ខិតខំ
ិ ធ្វើ�ើ�កា
ំ
ារក្រែ�ែងលោ�ោបានរស់់

ជីីវិិត។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដឹឹងថាា ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំ��គឺ
ំ ឺជាាទាាហាាន លន់់
នល់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ខ្ញុំឲ្យ�ហាាល
��ំ

ជីីលេ�ខមួួ យ (លាាមកមនុុស្សស) និិងរែ�កដីី។ រហូូតដល់់
ខែ�វស្សាា� ទើ�ើបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ� នខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅស្ទូូ�ងស្រូ�ូ
វ
��
និិងច្រូ�ូតស្រូ�ូវពេ�លរដូវស្រូ�
ូ
ូវទុំំ�។

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៦ មាានកាារប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�រវាាង

កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម និិងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតាាម
បណ្តោ�ោ�យព្រំ�ំដែ�ន ហើ�ើយបានបណ្តាា�លឲ្យ�យោ�ោធាាខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមស្លាា�ប់់អស់ជា
់ ាច្រើ�ើ�ន។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្មែ�ែរក្រ�ហម
បា ន ចាា ត់់ តាំំ� ង ខ្ញុំំ��ជាា មួួ យ ក ង ចល័័ តនាារីីទៅ�ៅសែ� ង

សាាកសពទាាហាាន និិងអ្ននករបួួ សមកព្យា�ាបាលនៅ�ៅ
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយក្បា�ាលថ្ននល់់។ អំំ ឡុុងឆ្នាំំ��១៩៧៦ ដដែ�ល

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ដីីសណ្ដដរនៅ�ៅព្រៃ�ៃកណ្ដួួ�ច

ជាាមួួ យកងចល័័តនាារីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��មិិនទាាន់់
មាានកូូន។ នៅ�ៅព្រៃ�ៃក្ដួួ�ចប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋា�ា នរើ�ើសអើ�ើងខ្ញុំំ��
ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ មាានកាារប្រ�ជុំំ�ផ្សេ�េងៗ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នអនុុញ្ញាាតឲ្យ�ប្រ�ជាាជនថ្មីី�ចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�

ទេ�។ ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់ បានលួួចស្ដាា�ប់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�ជុំំ�ម្ដដង ដើ�ើម្បីី�
ចង់់ ដឹង
ឹ ថាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមមាានផែ�នកាារអ្វីី� ខ្លះះ�។ ខ្ញុំំ��ស្ដាា�ប់់ឮ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

និិងបុុកស្រូ�ូវ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិនសូូវបានធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងកងទេ� ព្រោះ��ះ�
សែ�ងអ្ននករបួួស និិងអ្ននកស្លាា�ប់់ ពីីព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាាមយក

មកព្យា�ាបាលនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូ មិិព្រៃ�ៃម្លុុ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃ
ពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៧ មាាន

ទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់បានស្លាា�ប់់ ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបញ្ជាាឲ្យ�យោ�ោធាាជិះះ�ដើ�ើមចេ�កឆ្លលងទឹឹកទៅ�ៅវាាយ

វៀ�ៀតណាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារវៀ�ៀតណាាមស៊ើ�ើ�បដឹឹងមុុន
ក៏៏ចាំំ�បាញ់់ស្ទាា�ក់់។ នៅ�ៅពេ�លយប់់ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍

ឈ្មោះ�ះ�� ជឹឹម ឃន បានបញ្ជាាឲ្យ�កងនាារីីទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅច្រូ�ូ ត
ស្រូ�ូ វនៅ�ៅភូូ មិិក្រាំ�ំ�ងលាាវ ចំំណែ�កពេ�លថ្ងៃ�ៃយើ�ើងត្រូ�ូវច្រូ�ូត
ស្រូ�ូវនៅ�ៅជិិតៗភូូមិិ។ យើ�ើងទៅ�ៅច្រូ�ូតស្រូ�វនៅ�
ូ
ៅភូូមិិក្រាំ�ំ�ង
លាាវពេ�លយប់់ ដោ�ោយសាារពេ�លថ្ងៃ�ៃ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម
ចាំំ� បាញ់់ស្ទា�ក់
ា នៅ�
់ ៅពេ�លឃើ�ើញមាានមនុុស្សសទៅ�ៅក្បែ�ែរព្រំ�ំ

ដែ�ន។ ដូូច្នេះ��
ះ យើ�ើងត្រូ�ូ វលួួ ចចូលច្រូ�
ូ
ូ តស្ងាា�ត់ៗ
់ មិិនឲ្យ�វៀ�ៀត

ណាាមឃើ�ើញឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅយប់់ មួួយ ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុង
តែ�ច្រូ�ូតស្រូ�ូវ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមបានបាញ់់គ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង

ចូូលមកធ្វើ�ើ�ឲ្យ�កងចល័័តនាំំ� គ្នាា�រត់់ និិ ងខ្លះះ�ទៀ�ៀតបានស្លាា�ប់់
ដោ�ោយសាារត្រូ�ូ វគ្រា�ាប់់។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មជម្លៀ�ៀ�ស

ប្រ�ជាាជនថ្មីី�ទាំំ�ងអស់់ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់។
ដំំបូូងប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ឈ្មោះ�ះ�� ឃន មិិ នបញ្ជូូ� ន
គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ទៅ�ៅខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារអ្ននក

ភូូមិិទិិតៀ�ៀនច្រើ�ើ�នពេ�ក ទើ�ើបប្រ�ធាានសហករណ៍៍ បញ្ជូូ� ន

គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំ��ទៅ�
ំ ៅជាាមួួ យប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��
និិងប្អូូ�នថ្លៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំ��ំ រួួ មជាាមួួ យក្មួួ�យភ្លោះ�ះ��ពីីរនាាក់់ទៀ�ៀត
បានដើ�ើរពីីកំំពង់់ ត្រ�បែ�ករហូូតទៅ�ៅដល់់អ្ននកលឿ�ឿង ដើ�ើម្បីី�
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឡើ�ើងជិះះ�កប៉ាា
ល់់ទៅ�ៅក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
កាារងាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�។ ខ្ញុំំ��បាន

ហូូបបាយឆ្អែ�ែត ហូូបស្កករ ហើ�ើយខ្ញុំំអាាចបេះ�ះផ្លែ�ែឈើ�ើ
ព្រៃ�ៃ
ប្រ�ជាាជនឡើ�ើ ងលើ�ើ កប៉ាា
ល់់ពេ�ញ អ្ននកបើ�ើ កបរចាាប់់ផ្ដើ��ើ ម
��
ចេ�ញដំំណើ�ើរ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លទៅ�ៅដល់់កណ្ដាា�លទន្លេ�េស្រា�ាប់់

តែ�យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមម្នាា�ក់់ពាាក់់អាាវពោ�ោងរួួ ចជាាស្រេ��ច

ហូូបបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�អង្គគកាារឃើ�ើញខ្ញុំ��ធ្វើ�ើ�កា
ំ
ារងាារ
បានល្អអជាាងគេ�។

បានទៅ�ៅដកឆ្នុុ�កកប៉ាា
ល់់ដើ�ម្បីី
ើ �ឲ្យ�ទឹឹកហូូរចូូល។ ឃើ�ើញ
នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំ��
ដូូច្នេះ��
ះ អ៊ំំ�ប្រុ�ុសម្នាា�ក់់ដែ�លនៅ�ៅជិិតខ្ញុំ��ំ បានស្រែ��កគំំរាាម
ទៅ�ៅដេ�រខោ�ោអាាវចាាស់់ៗ ដែ�លសល់់ពីីអ្នន កស្លាា�ប់់ យក
ថាា បើ�ើ មិិនចុុកឆ្នុុ�កវិិញ គាាត់់នឹង
ឹ យកដករែ�កវាាយ។ ឮ
ដូូច្នេះ��
ះ យោ�ោធាានោះ�ះ�ព្រ�មធ្វើ�ើ�តាាម ហើ�ើយយើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

ដោ�ោយសុុវត្ថិិ�ភាាពរហូូតដល់់ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ។ ពេ�លទៅ�ៅ
ដល់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ទទួួលរបប

អាាហាារ ខោ�ោអាាវថ្មីី� និិងក្រ�មាាថ្មីី� និិងរង់់ ចាំំ�ជិះះ�រថភ្លើ�ើ�ង
បន្តតទៀ�ៀត។ ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងជិះះ�លើ�ើ
៍ ាត់់ បន្ទាា�ប់់
រថភ្លើ�ើ�ងដើ�ើម្បីីធ្វើ�ើ�ដំ
�
ណើ�
ំ ើ រទៅ�ៅដល់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា

មកក៏៏មាានឡាានមកដឹឹកទៅ�ៅដាាក់់នៅ�ៅតាាមកាារដ្ឋាា�នរៀ�ៀងៗ
ខ្លួួ�ន។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅជិិ
តវត្តតកណ្ដាា�ល
��

មកចែ�កឲ្យ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លខ្ញុំ��រស់
ំ
់នៅ�ៅ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ចែ�កខោ�ោអាាវរួួ ច ស្រា�ាប់់ តែ�ឃើ�ញ
ើ កង
ទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ ដូូច្នេះ��
ះ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម
កៀ�ៀរប្រ�ជាាជនចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។ ចំំណែ�កគ្រួ�ួសាាររបស់់
ខ្ញុំំបបួួ
លគ្នាា�ត្រ�ឡប់់មកស្រុ�ុកវិិញ។ ពេ�លនោះ�ះ� យោ�ោធាា
��
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជិះះ�សេះ�ះតាាមពីីក្រោ��ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លឃើ�ើញ
ខ្ញុំំ��មាានកាំំ�បិិ តបម្រុ�ុងតដៃ�ក៏៏ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅវិិញបាត់់។ នៅ�ៅ
តាាមផ្លូូ�វយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានលួួចស្ទាា�ក់់បាញ់គ្រួ�
់ ួសាារ

ហើ�ើយ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឃើ�ើ ញមាានរណ្ដៅ�ៅ�សាាកសពជាា

ខ្ញុំំនិ
�� ងប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
ិ
ខ្ញុំំ�� បម្រុ�ុងចូូលទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម និិងកងទ័័ពរណសិិរ្ស� បានហាាម

ខ្ញុំំ��ថាា ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំ��សំ
ំ ំណាាងជាាងគេ� ព្រោះ��ះ�អង្គគកាារមិិ ន
យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ដូចក្រុ�
ូ
មមុុ
ុ នៗ។ ពេ�លឮដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំ��កាាន់់តែ�

ម្ដដង។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ ើ រជាាង១០ថ្ងៃ�បា
ៃ នមកដល់់ស្រុ�ុកកំំពង់់
ត្រ�បែ�ក។ ខ្ញុំំ��បានជួួបម្ដាា�យឪពុុក បងប្អូូ�ន និិងរស់់នៅ�ៅ

ច្រើ�ើ�ន ។ នៅ�ៅកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅ មាានអ៊ំំ�ម្នាា�ក់់និយា
ិ ាយប្រា�ប់់

ខំំប្រឹ�ឹងធ្វើ�ើ�កាារបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�អ្ននកដែ�លមិិ នធ្វើ�ើ�កាារ
ឬធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខូូចរបស់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅ
សម្លាា�ប់់ចោ�ោលភ្លាា�ម។ ពេ�លល្ងាា�ច ខ្មែ�ែរក្រ�ហមហៅ�ៅខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ
សួួរអំំពីីប្រ�វត្តិិ�កាារងាារពីីមុុនមក ព្រោះ��ះ�ឃើ�ើញខ្ញុំ��ចេះ�ះគ្រ�ប់
ំ
់

ឃាាត់់មិិនឲ្យ�ចូូល ដូូច្នេះ��
ះ ខ្ញុំំបន្តតដំំ
ណើ�ើរមកព្រៃ�ៃវែ�ងតែ�
��

ជាាមួួ យគ្នាា�រហូូតមកដល់់សព្វថ្ងៃវ �។
ៃ ក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមដួួលរលំំ ខ្ញុំំ�� បាត់បង់
់ ់ប្ដីី�ជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់ និិ ងប្អូូ�នប្រុ�ុស

របស់់ខ្ញុំំ�� ម្នាា�ក់់ ដែ�លផ្លាា�ស់ទៅ់ �ៅប្រ�ចាំំ� កាារនៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពតនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងសម័័ យ លន់់ នល់់។

វាាលស្រែ��ក្នុុ�ងឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី/� មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ការិ ិយាល័័ យ
ព័័ ត៌មា
៌ នសាធារណៈៈ

«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបានបើ�ើ កបម្រើ��ើ ជូន
ូ និិស្សិិ�ត អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បុុគ្គគលិក
ិ រាាជកាារ
និិងអង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងបុុគ្គគលទាំំ�ងឡាាយដែ�លមាាន
ចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ពីីកាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ង
តុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា ឬសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូ លផ្តុំំ�� និិងចងក្រ�ងឯកសាារ
អំំ ពីីរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានច្រើ�ើ�នបំំ ផុុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ប្រំ �ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួ យ
គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួន
ួ ជិិតមួួយលាានទំំព័័រ។
ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីពីីរ គឺឺជាាបទសម្ភាា�សន៍៍ដែ�លបុុគ្គលិ
គ ក
ិ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចុះះ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួ យជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបីីគឺឺជាារូូ បថតទាាក់់ទង

ទៅ�ៅនឹឹងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបួួនគឺឺជាាឯកសាារ

ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�ផែ�នទីីរណ្តៅ�ៅ�សាាកសព និិងទីីតាំំ�ងសម្លាា�ប់់

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងឯកសាារទីីប្រាំ�ំគឺឺជាាខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារ
ដែ�លបានផលិិតឡើ�ង
ើ ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងសម័័ យក្រោ��ោយមក
ទៀ�ៀត។

តាាមរយៈៈកាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ សាាធាារណជនអាាចនឹឹង
ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះបាន។ ឯកសាារខ្លះះ�ទៀ�ៀតរួួមមាាន៖ ប្រ�វត្តិ�រូិ ូប

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពកំំណត់ហេ់ �តុុរបស់់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�យ
ើ� ឆ្លលងព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយអតីីត

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទិិន្ននន័យ
័ គន្ថថនិិទ្ទេ�េសបង្ហាា�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�សាាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូ ជនីីយដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៦៦

មហាាវិិ ថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់ ទន្លេ�េបាសាាក់់ ខណ្ឌឌចំំ កាារមន
រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ កាារិិយាាល័័យរបស់់យើ�ើងបើ�ើ កជូូនសាាធាារណ
ជនចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃចន្ទទដល់់ ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ពេ�លព្រឹ�ឹ ក ពីីម៉ោ�ោ�ង ៨៖០០

ដល់់ម៉ោ�ោ�ង ១២៖០០ និិងពេ�លរសៀ�ៀលពីីម៉ោ�ោ�ង ២៖០០ ដល់់
ម៉ោ�ោ�ង ៥៖០០។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អស់លោ�
់ ោកអ្ននកមាានចម្ងងល់់ ឬចង់់ រៀ�ៀបចំំ

ព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ ារណ៍៍ ជាាក្រុ�ុមណាាមួួ យ សូូមទាាក់់ទងបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើង
ស៊ាា�ង ចិិ ន្តាា� អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួ ល តាាមរយៈៈទូូ រសព្ទទលេ�ខ ៖
០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ៊ីី� ម៉ែ�ែល ៖
truthchenda.s@dccam.org
សូូមអរគុុណ!

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

តើ�ើលោ�កអាចកំំ ណត់់ អ្ន នករស់់រានមានជីីវិិតពីី
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដោ�យវិិធី ីណា?
ឆាំង
ំ យុុ

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាារបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ជួួបសម្ភាា�សន៍៍អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ

តាាមតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ
ណ
�ជាា)

អំំ ពើ�ប្រើ �ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ

ធំំបានបំំ ផ្លា�ញមនុុស្សស
ា
ធម៌៌ របស់់ប្រ�ជាាជន។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកម្ពុុ� កមាានគោ�ោលដៅ�ៅស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញនូវអំ
ូ ំ ពើ�ើ
មនុុស្សសធម៌៌ នៃ�ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ មិិ នមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�ជន
រងគ្រោះ��ះ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងជនដែ�ល

បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ
កម្ពុុ�ជាានឹឹងផ្ដដល់់កាារគាំំ�ទ្រ� និិងសេ�វាាកម្មមដល់់ប្រ�ជាាជន
កម្ពុុ�ជាាឲ្យ�ច្រើ�ើ�នតាាមអ្វីី� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាន ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើ
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កាារជឿ�ឿជាាក់់ថាាប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាទាំំ�ងអស់់ដែ�លធ្លា�ប់
ា ់ បាន
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលកាាររងទុុក្ខខវេ�ទនាា។
បើ�ើ និយា
ិ ាយអំំ ពីីតួួលេ�ខ គឺឺមាានអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិត
ពីីអំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ចំំនួន
ួ ៥,១៤៣,៣៨៦
នាាក់់ (អាាយុុ៥០ឆ្នាំំ�� និិងលើ�ើសពីី៥០ឆ្នាំំ��) ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ

៣៣.១៦ ភាាគរយនៃ�ប្រ�ជាាជនសរុុប ក្នុុ�ង១៩៦ស្រុ�ុក

ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ឆ្នាំំ��២០១៧។ មូូ លហេ�តុុគឺឺ បច្ចុុ�ប្បបន្នន
នេះ�ះប្រ�ជាាជនដែ�លមាានអាាយុុចាាប់់ ពីី ៥០ឆ្នាំំ�� ឬច្រើ�ើ�ន
ជាាង៥០ឆ្នាំំ�� យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ជាាក្មេ�េងដែ�លមាាន
អាាយុុ ៨ទៅ�ៅ១០ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួល

រលំំក្នុុ�ង១៩៧៩។ គាាត់់គឺឺជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-វេទិការពិភាក្សាសាធារណៈ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ចងចាំំ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

នៅ�ៅឡើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមត្រូ�ូវបានដួួល

រំំលែ�កជាាមួួ យយុុវវ័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។

កាារចងចាំំ�ផ្ទាា�ល់់ណាាមួួ យដែ�លចាំំ�មិិ នភ្លេ�េច និិងអាាច

និិងជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លមាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វសម្រា�ាប់់ ចែ�ក
ទោះ�ះ�ជាាកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា
ផ្ដោ�ោ�តសំំ ខាាន់់លើ�ើ អ្នន ករស់់ រាានមាានជីីវិិ តពីីរ បបខ្មែ�ែរ

រលំំក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩ យើ�ើងមិិ នរំំពឹឹងថាា គាាត់់នៅ�ៅមាាន

ចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់គាាត់់ជាាមួួ យយុុវវ័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន
នេះ�ះបានទេ�។ ទោះ�ះ�ជាានៅ�ៅក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈដូូចនេះ�ះ

៥០ឆ្នាំំ�� យ៉ាា�ងណាាក៏៏ ដោ�ោយ យើ�ើងបានដឹឹងថាានៅ�ៅមាាន

យ៉ាា�ងណាាក្ដីី� មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាានឹឹងផ្ដដល់់កាារ
គាំំ� ទ្រ�ដល់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�ល

ដែ�លមាានអាាយុុចាាប់់ ពីី៤០ឆ្នាំំ�� និិងលើ�ើសពីី៤០ឆ្នាំំ��។

ពិិនិត្យយសុុខភា
ិ
ាពដូូចអ្នន កដ៏៏ទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើ គាាត់់

ក្រ�ហមដែ�លមាានអាាយុុចាាប់់ ពីី ៥០ឆ្នាំំ�� និិងលើ�ើសពីី

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត
ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានអាាយុុចាាប់់ ពីី ៤០ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាទាារក

មាានអាាយុុ ៤០ឆ្នាំំ�� និិងលើ�ើសពីី ៤០ឆ្នាំំ��ទាំំ�ងនោះ�ះ�ក្នុុ�ងកាារ
មាានបញ្ហាាសុុខភាាពទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោម។

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាារបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ជួួបសម្ភាា�សន៍៍អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ

តាាមតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ
ណ
�ជាា)
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៤. ព្យុះ�ះ�ជីីវិិតក្រោ��យមេ�ឃបាត់់ ដួួងចន្ទ្រ�រ (ត)
អ្ននកទោ�ោសកុុមាារបដិិវត្តតន៍ ៍ (ត)
នារីីមេ�កងកុុមារបដិិវត្តតន៍៍ (ត)
...កុុមាារមូូ លដ្ឋាា�នហូបរួ
ូ ួ ច គេ�ក៏៏ យក

ម្ហូូ�បដែ�លសល់់ ម កឲ្យ�ខ្ញុំំ�� មើ�ើ លទៅ�ៅ
ឃើ�ើញសម្លលម្ជូូ�រមាានតែ�ទឹឹកនិិងព្រ�លិិត
មួួ យៗ ពណ៌៌ ខ្មៅ�ៅ�ប៉ិិ�រាាវកក្លូូ�កគ្មាា�នសាាច់់
ហូូបស្ទើ�ើ�ររាាល់់ថ្ងៃ�ៃ បបូូ រមាាត់់អណ្ដាា�ត

ធ្មេ�េ ញ ពណ៌៌ ខ្មៅ�ៅ�ស្វាា�យគ្រ�ប់់ គ្នាា�។

ខ្ញុំំ��
យកចាានបាយដែ�កកំំពិិតកំំពៀ�ៀតទៅ�ៅ

គ្រ�ប់់ គ្រ�ងរោ�ោងបាយ សហករណ៍៍ នេះ�ះ។
ហូូបបាយរួួ ច ខ្ញុំំ��ក៏៏ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមក
ផ្ទះះ� ឃើ�ើញតាាយាាយបងស្រី�ីអង្គុុ�យចាំំ�

គ្រ�បពីីលើ�ើពីីរនាាក់់ ដែ�លមាានតែ�ស្បែ�ែក

ដណ្ដដប់់ ឆ្អឹឹ�ងយ៉ាា
�ងវេ�ទនាាជាាទីីបំំផុុត។

មើ�ើ លផ្លូូ�វ។ បងស្រី�ីសួួរខ្ញុំ��ំ “ប្អូូ�នហូូបបាយ

ខ្ញុំំហា
�� ាក់់ដូច
ូ ជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ ប្លែ�ែក
នឹឹកឃើ�ើញរឿ�ឿងពីីថ្ងៃ�ៃ ហេ�តុុអ្វីី� បានជាា

នៅ�ៅអណ្តូូ� ងក្បែ�ែរនោះ�ះ� រួួ ចរាាល់់បងប្អូូ�ន

កំំហុុសពីីរដង តែ�គិិតថាាវាាមិិ នអីីទេ�

ហើ�ើយឬនៅ�ៅ” ខ្ញុំំឆ្លើ�ើ�
�� យថាារួួ ចហើ�ើយ។
សមមិិ ត្តតនាារីីមេ�កងកុុមាារនោះ�ះ�ចង
គាាត់់ ដឹឹ ក ដៃ�ខ្ញុំំ��និ ិង ប្អូូ�នវ៉ាា
�ទៅ�ៅងូូ តទឹឹ ក
កំំហឹឹងជាាមួួ យខ្ញុំំម្ល៉េះ�ះ��
��
? ខ្ញុំំដឹ
�� ឹងថាាមាាន
បីីនាាក់់ដើ�ើរមកផ្ទះះ�ហើ�ើយ

រឿ�ឿងតូូចតាាច ហើ�ើ យម្យ៉ា�ា
�ងទៀ�ៀត ខ្ញុំំ�� ជាា

កុុមាារទៀ�ៀតផង។
ដួួសបបរជាាមួួ យ នឹឹង ស្លាា�បព្រា�ាដេ�រ៉ាា
�
ចូូលគេ�ងតម្រៀ��ៀបគ្នាា�លើ�ើរនាាបឫស្សីី�។
កញ្ចាាស់់បាក់់ដងមួួ យកំំណាាត់់មកហូូប

មួួ យសន្ទុះះ�ក្រោ��ោយមកយើ�ើ
ងទាំំ�ង
ខ្ញុំំពីីរនា
��
ាក់់ប្អូូ�នដេ�កឱបក្បា�ាលជង្គគង់់
�
យ៉ាា
�ងកម្សសត់់នឹក
ឹ អាាណិិ តខ្លួួ�ន ក្រោ��ោម
អស់់គ្នាា�ក៏៏លង់់លក់់ក្នុុ�ងស្បៃ�ៃរាាត្រី�ី ដែ�ល
ធំំជាាងក្បា�ាល សម្លឹឹ�ងមើ�ើ លមុុ ខគ្នាា�ទៅ�ៅ
ទម្ងងន់់មាាក់់ងាាយមើ�ើ លថោ�ោក រើ�ើសអើ�ើង
ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយទុុក្ខខកង្វវល់់ជោ�ោក
វិិញទៅ�ៅមកទាំំ�ងរងាា។ យើ�ើងដេ�កលើ�ើ
ពីីសំំណាាក់់មេ�កងកុុមាារ និិងកម្មាា�ភិិបាល
ពេ�ញប្រា�ណ។
កន្ទេ�េលធ្លុះះ�ធ្លាា
� �យមាានក្រ�មាាកញ្ចាាស់់មួួយ

ទិិដ្ឋឋភាាព៖ មេ�កងនាារីីកុុមាារឈរសម្លលក់់

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងបាយដែ�លមាានតែ�បបរ
សម្លលព្រ�លិិតខ្មៅ�ៅ�ប៉ិិ� ជាាមួួយស្លាា�បព្រា�ាដេ�រ៉ាា�
កញ្ចាាស់់ បាក់់ដង។ (ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធ/ធ
សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិឃា
ិ ាដ)
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ទឹកចិតត
្ត ាយាយ

មេកងកុមារកំណាច
ទឹឹកដោះ�ះម្ដាាយថ្លៃ�ៃ
តើ�ើជាាសុុបិិ នឬជាាកាារពិិត? ដឹឹងខ្លួួ�ន
ល្វើ�ើ�យៗឮសំំឡេ�ងដាាស់់អង្រួ�ន
ួ ខ្ញុំំ។
�� យាាយ

និិយាាយតិិចៗ “នែ�ចៅ�ៅវង្សសៗ ក្រោ��ោក

ឡើ�ើងៗ សមមិិ ត្តតនាារីីមេ�កងកុុមាារមករ

អង្គគ កាារយើ�ើ ងកំំ ពុុងរង់់ ចាំំ�នៅ�ៅឯខាាង

ឪពុុកម្ដាា�យ គ្រូ�ូបាធ្យា�ាយ វត្ថុុ�សក្ដិិ�សិិទ្ធិិ�

អង្គគកាារយកទៅ�ៅអប់់ រំ ំ នេះ�ះហើ�ើយមាាន

តាាយាាយនិិយាាយមិិ ន ទាាន់់ចប់់ ស្រួ�ួល

ត្បូូ� ងភូូមិិ”។ គាាត់់យំរឹំ តតែ�
ឹ
ខ្លាំំ��ង។ ពាាក្យយ
ន័័យស្មើ�ើ�នឹង
ឹ សម្លាា�ប់់ ដែ�លគេ�ធ្លាា�ប់់ប្រើ��ើ

ដែ�លត្រូ�ូវជាាបងបង្កើ�ើ�តម្ដាា�យខ្ញុំំ�� បាន

ខ្ញុំំ��ភ្ញាា�ក់់ឡើ�ង
ើ ក្រ�ញាាង បះះសក់់ច្រូ�ង
ូ
បែ�កញើ�ើ សពេ�ញខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងរដូូវរងាា។

ចេះ�ះតែ�រន្ថាា�ន់ ់ ឆាាប់់ ឡើ�ង
ើ ៗមិិ ត្តតកុុមាារ ខ្ញុំំ��ក៏៏

តបមកខ្ញុំំ��ទាំំ�ងមាាត់់ញ័័រតតាាត់់ “នែ�ចៅ�ៅ
វង្សស តើ�ើចៅ�ៅធ្វើ�ើ�អ្វីី� ខុុសបានជាានាារីីមេ�កង
កុុមាារមកយកចៅ�ៅទាំំ�ងយប់់ទៅ�ៅអប់់រំ”ំ ។

ខ្ញុំំយកដៃ�ញីីភ្នែ�ែកសម្លឹឹ�ងទៅ�ៅឃើ�ើ
ញ
��
ស្រ�មោ�ោលខ្មៅ�ៅ�ស្ទុុ�ងៗឈរចាំំ�នៅ�ៅមាាត់់

បាត់់ខ្លួួ�នមកដល់់សព្វថ្ងៃវ �នេះ�ះ
ៃ ។ នាារីីនោះ�ះ�
សម្រេ��ចចិិត្តតចាាកចេ�ញពីីតាាយាាយក្រោ��ោម

សិិទ្ធិិ�អំំណាាចផ្ដាា�ច់់កាារមេ�កងនាារីីកុុមាារ
មិិ នអាាចប្រ�កែ�កបាន។

មេ�កងកុុមាារនោះ�ះ�ក៏៏ស្ទុះះ��មកកន្រ្តា�ា�ក់់

ដៃ�ខ្ញុំំ�� តស់់ចេ�ញទៅ�ៅ យាាយតាាខ្ញុំំ��ក៏៏លើ�ើក
ដៃ�សំំពះះនាារីីនោះ�ះ� “ឈប់់ សិន
ិ ៗ មិិ ត្តតនាារីី

អភ័័ព្វម៉្លេះ�ះ�
វ � គេ�សម្លាា�ប់់ឪពុុកម្ដាា�យចោ�ោល
ហើ�ើយ ឥឡូវតាាមមករកកូូ
នទៀ�ៀត។ កម្មម
ូ

ពៀ�ៀរអ្វីី� មិិនចេះ�ះចប់់ ។ ខ្ញុំំ��ក៏៏យំំតាាមគាាត់់
អណ្តឺឺ�តអណ្តតក។
មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ននាារីីនោះ�ះ�ក៏៏ស្រែ��កមក

ថាា “ប្រ�ញាាប់់ឡើ�ង
ើ ៗ កម្មាា�ភិិបាលរបស់់
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ខ្ញុំំ��ផង។” គេ�បណ្ដើ�ើ�រខ្ញុំំ��ទាំំ�ងគ្មាា�នអាាវ ដើ�ើរ
ឱបដៃ�ខ្លួួ�នរងាាក្រោ��ោមទឹឹកសន្សើ�ើ�មត្រ�ជាាក់់
ស្រឹ�ឹបកណ្ដាា�លអធ្រា�ាត្រ� មិិ នឲ្យ�ងាាក
ក្រោ��ោយទេ�។

ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹ ឹ ក ឃើ�ើ ញដូូ ច កង
ឈ្លលបបណ្ដើ�ើ�រអ្ននកទោ�ោស ដែ�លគេ�ប្រា�ប់់

កងឈ្លលបអាាវខ្មៅ�ៅ�ស្ពាា�យកាំំ�ភ្លើ�ើ�ង

មកវិិញដោ�ោយសំំឡេ�ងត្រ�គោះ�ះ�បោះ�ះបោ�ក “

ក្តុុ�កក្តួួ�ល ពោ�ោលតិិចៗ ហេ�តុុអ្វីី� បានជាាចៅ�ៅ

ម្ចាា�ស់់អើ�ើយសូូមជួយ
ួ ថែ�រក្សា�ាចៅ�ៅវង្សស

សេ�កនឹឹងខ្សែ�ែធាាងត្នោ�ោ�ត។

ស្អែ�ែកព្រឹ�ឹកសិិនទៅ�ៅ?” ។ សមមិិត្តតនាារីីតប

យាាយតាាងាាកមកឱបខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងក្ដីី�មេ�ត្តាា�
អាាណិិ ត ស្រ�ណោះ�ះ� និិងហូូរទឹក
ឹ ភ្នែ�ែក យំំ

ខ្ញុំំ��ងាា ក មើ�ើ លក្រោ��ោ យ ឃើ�ើ ញតាា
យាាយលើ�ើកដៃ�បួួ ងសួួង “ឱ!ព្រះ�ះជាា

កាារសម្លាា�ប់់នៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ងដៃ�ចងស្លាា�ប

“មិិត្តតនាារីី ខ្ញុំំ��សុំំ�ទៅ�ៅជាាមួួយចៅ�ៅបានទេ� ឬចាំំ�

ថ្មីី� ហើ�ើយទៅ�ៅពេ�លនេះ�ះជាាកំំហិត
ិ ។”

ករុុណាាធម៌៌ ក្នុុ�ងចិិត្តតសោះ�ះ�។

ថាាពួួកឈ្លើ�ើ�យសឹឹកដែ�លលួួចរត់ចេ�ញពីី
់

ទ្វាា�រ។ យាាយតាានិិយាាយទៅ�ៅកាាន់់គេ�ថាា

មិិនបានទេ�យាាយ អង្គគកាារត្រូ�ូវកាារតែ�កុុមាារ

បួួលផង មិិត្តតនាារីីនោះ�ះ�ទាាញដៃ�ខ្ញុំំកន្រ្តា�ា�ក់់
��

មកលើ�ើ កូូ ន ប្រុ�ុ សរ បស់់ គាាត់់ គឺឺ គូូ ប៉ោ�ោ
បណ្ដើ�ើ�រទៅ�ៅ ដោ�ោយថ្លើ�ើ�មខ្មៅ�ៅ�គ្មាា�នមេ�ត្តាា�

កចៅ�ៅឯង!។”

ខ្លួួ�នញ័័ រទទ្រើ�ើ�ត ខ្ញុំំ��សួួរទៅ�ៅយាាយតាា
“តើ�ើមាានរឿ�ឿងអ្វីី� កើ�ើតឡើ�ើងទៅ�ៅ?” គាាត់់

ក្នុុ�ងលោ�ោកសូូមជួួយដល់់ខ្ញុំ��ផ
ំ ងណា៎៎�។”

អូូ សដីី ដេ�ញចាាប់់ អ្ននកទោ�ោស ដែ�លលួួច
រូូ បថត៖ តាាអាាន និិង យាាយហ៊ាា�ង ជាាតាា

យាាយរបស់់ខ្ញុំ��ំ ។ (ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធ/ធ
សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិឃា
ិ ាដ)

រត់់ ចេ�ញពីីទួួ លស្លាំំ�� ងដៃ�ជាាប់់ ចំំ ណ ង
ស្លាា�បសេ�ក ស្លៀ�ៀ�កខោ�ោវែ�ងរហែ�កមួួ យ
ចំំហៀ�ៀងត្រឹ�ឹមជង្គង់
គ ់ អត់់អាាវ ស្គគមឃើ�ញ
ើ
តែ�ស្បែ�ែក ដណ្ដដប់់ ឆ្អឹឹ�ងប្រ�ហែ�លពួួកគេ�

ខ្ញុំំ��សុំំ�និយា
ិ ាយជាាមួួ យចៅ�ៅខ្ញុំំបន្តិិ
�� �ច។” ដៃ�
ខ្ញុំំ��ម្ខាា�ងត្រូ�ូវមិិត្តតនាារីីនោះ�ះ�ទាាញជាាប់់ ឯ

បម្រុ�ុងសម្លាា�ប់់។

និិយាាយខ្សឹឹ�បដាាក់់ត្រ�ចៀ�ៀកខ្ញុំំ�� ទាំំ�ងទឹឹក

បាញ់់ចោ�ោលឥឡូូវ។” មនុុស្សសនោះ�ះ�រត់់

ម្ខាា�ងទៀ�ៀតឱបជាាមួួ យតាាយាាយ។ គាាត់់
ភ្នែ�ែកហូូរចេ�ញមកជោ�ោកនឹឹងក្រ�មាា “ចៅ�ៅ
វង្សស បើ�ើ គេ�ប្រុ�ង
ុ សម្លាា�ប់់ចៅ�ៅត្រូ�ូវទទ្ទេ�េញ

ពាាក្យយថាា ពុុទ្ធោ�ោ�ៗ ហើ�ើយរម្លឹឹ�កដល់់គុុណ

ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ កងឈ្លលបបីីនាាក់់ដេ�ញចាាប់់
ហើ�ើយស្រែ��កថាា “កុំំ�រត់់ៗ ឈប់់ភ្លា�ម
ា អញ

ផងស្រែ��កផងថាា “អួួ យ!!ៗ” ខ្ញុំំ��ពួន
ួ នៅ�ៅ
គុុម្ពោ�ោ�តព្រៃ�ៃលួួចមើ�ើល ក្នុុ�ងចិិត្តតគិិតថាា

តិិចឪពុុកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ? ក្រែ�ែងលោ�ោពួួកគេ�មិិ ន
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ទិិដ្ឋឋភាាព៖ មេ�កងនាារីីទាាញដៃ�ខ្ញុំំ��ពីីតាាយាាយដើ�ើម្បីីយ
� កទៅ�ៅអប់់រំក
ំ សាាង។
(ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិឃា
ិ ាដ)

ទាាន់់សម្លាា�ប់់ ព្រោះ��ះ�ឪពុុកខ្ញុំំ�� ជាាគ្រូ�ូ បង្រៀ��ៀន

បន្តិិ�ចក្រោ��ោយមកឮកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងអាាកាា

ទុុកឲ្យ�បង្រៀ��ៀនកងឈ្លលបទាំំ�ងនោះ�ះ�សិិន

ផ្ទុះះ��ឡើ�ើងពីីរគ្រា�ាប់់ ជាាប់់ គ្នាា�ផាំំ�ងៗដែ�ល

ក្រ�មាាប៉ាាក់់ជាាយបានទម្លាា�យអាាថ៌៌កំំបាំង
ំ

បដិិវត្តតន៍ចា
៍ ាក់់តាាមមីីក្រូ�ូស្ទើ�ើ�រគ្រ�ប់់ពេ�ល

តែ�អ្វីី� បានត្រឹ�ឹមតែ�គិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ព្រោះ��ះ�
រួួ ចហើ�ើយ។

មិិ នយូូរប៉ុុ�ន្មាា�នអ្ននកទោ�ោសបដិិវត្តតន៍ ៍
នោះ�ះ�ក៏៏ ដួួលក្នុុ� ងស្រែ�� កងឈ្លលបម្នាា�ក់់

ដែ�លស្ពាា�យកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងអូូ សដីី បានបញ្ជាា
ឲ្យ�កងឈ្លលបពីីរនាាក់់ទៀ�ៀតថាា “នែ�សម
មិិ ត្តត បណ្ដើ�ើ�រវាាទៅ�ៅទួួលស្លាំំ��ងវិិញ”។ កង

ឈ្លលបពីីរនាាក់់នោះ�ះ�បណ្ដើ�ើ�រផង វាាយផង
នឹឹងដំំបងគល់់ឫស្សីី� និិងភ្ជជង់់ ជាាមួួ យ
កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងអាាកាា។ អ្ននកទោ�ោសនោះ�ះ�ស្រែ��ក

អង្វវរថាា “កុំំ�វាាយខ្ញុំំ��អីី កុំំ�សម្លាា�ប់់ខ្ញុំ��អីី
ំ ខ្ញុំំ��
ឈប់់ រត់់ គេ�ចទៀ�ៀតហើ�ើយ” ទោះ�ះ�ជាា
អង្វវរយ៉ាា�ងណាា ក៏៏កងឈ្លលបទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅ

តែ�វាាយទាាត់់ធាាក់់ តាាមអំំ ពើ�ើចិិត្តតរហូត
ូ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទួួលស្លាំំ��ងបាត់់ស្រ�មោ�ោល គួួរ
ឲ្យ�អាាណោ�ោចអាាធ័័មជាាទីីបំំ ផុុត។
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បានបិិទបាំំងដោ�ោយសំំឡេ�ងចម្រៀ��ៀង
លាាន់់រំព
ំ ង។ សន្មមតថាាអ្ននកទោ�ោសបដិិវត្តតន៍ ៍
នោះ�ះ� ប្រ�ហែ�លគេ�បាញ់់សម្លាា�ប់់ចោ�ោល
ហើ�ើយ។

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ដែ�រ យើ�ើ ង បានឮ

ទិិដ្ឋឋភាាពស្រ�មៃ�៖ ពេ�លមេ�កងបណ្ដើ�ើ�រខ្ញុំំ��

យកទៅ�ៅកសាាង ខ្ញុំំ��ស្រ�មៃ�ឃើ�ញ
ើ កងឈ្លលប
ចាាប់់អ្ននកទោ�ោសដែ�លរត់់ចេ�ញពីីទួលស្លាំំ��
ួ
ង
រូូ បភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្ននឆ្នាំំ��២០១៩៖

ផ្លូូ�វរទេះ�ះដែ�លប្រ�ធាានកងនាារីីកុុមាារបណ្ដើ�ើ�រ

និិងឃើ�ើញស្ទើ�ើ�រតែ�រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ដែ�លមនុុស្សស

ខ្ញុំំយកទៅ�ៅកសាាងទាំំ�ងយប់់
អធ្រា�ាត្រ�
��
(ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិឃា
ិ ាដ)

ឬប្រ�ហុុក ហើ�ើយពួួកកងឈ្លលបដេ�ញ

ជំំនួស
ួ ។ មេ�ឃងងឹឹ តចាាក់់ភ្នែ�ែកមើ�ើលអ្វីី�

នោះ�ះ�។

លង់់លក់់ក្នុុ�ងស្បៃ�ៃរាាត្រី�ីស្ងាា�ត់់ជ្រ�ងំំ មាាន

រត់់ចេ�ញពីីទួលស្លាំំ��
ួ
ងមកលួួចមាាន់់ អង្កករ
ចាាប់់ ដែ�លគេ�ហៅ�ៅថាា ពួួកឈ្លើ�ើ�យសឹឹក
នឹឹកឃើ�ើញរឿ�ឿងនេះ�ះភ្លាា�ម ខ្ញុំំ��គិិតថាា
នឹឹងមាានវាាសនាា មិិ នខុុសពីីអ្ននកទោ�ោស

បដិិវត្តតន៍នោះ�ះ
៍ �ឡើ�ើយ។ ទឹឹកភ្នែ�ែកខ្ញុំំ��ហូរូ
ធ្លាា�ក់់មកដូូចភ្លៀ�ៀ�ងរហែ�កមេ�ឃ។ ខែ�

ពុំំ�យល់់។ មនុុស្សសសត្វវទាំំ�ងឡាាយនិិទ្រា�ា
តែ�ភ្លើ�ើ�ងសត្វវអំំពិលអំ
ិ
ំ ពែ�កហើ�ើរចុះះ�ហើ�ើរ

ឡើ�ើងក្នុុ�ងភពងងឹឹត គួួរឲ្យ�ស្រ�ណោះ�ះ�ក្នុុ�ង

រលកខ្សែ�ែជីីវិិតទឹឹកភ្នែ�ែកផុុយស្រួ�ួយលើ�ើ
វិិថីីដ៏គ្រោះ��ះ
៏
�ថ្នាា�ក់់នេះ�ះ។

ខ្នើ�ើ�តកន្លលងផុុតទៅ�ៅដួួង ខែ�រនោ�ោចមក
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

អង្គគកាារគល់់ឫស្សីី�លាាក់់មុុ ខ
មេ�កងនាារីី បានបញ្ជាាឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដើ�រើ លើ�ើ

ដាាក់់ដៃ�លើ�ើតុុ កាាន់់ដំប
ំ ងគល់់ឫស្សីី�ប៉ុុ�ន

ព្រើ�ើ�តខំំបិិទភ្នែ�ែក នឹឹកក្នុុ�ងចិិត្តតគេ�ប្រា�កដ

ផ្លូូ�វបែ�កជាាបួួ នទើ�ើបឲ្យ�ដើ�ើរទៅ�ៅខាាងត្បូូ� ង។

មួួ យគ្មាា�នគម្រ�បភក់់គ្មាា�នជន្ទទល់់ ផ្អែ�ែក

ហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��គ្មាា�នអ្វីី� ក្រៅ��ៅពីីទន្ទេ�េញពាាក្យយ

ផ្លូូ�វរទេះ�ះឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅទិិសខាាងលិិចរហូូតដល់់
ដើ�ើរបានប្រ�ហែ�លរំំលងបីីបួួនផ្ទះះ�គេ�ឲ្យ�បត់់

ឆ្វេ�ង
េ ទៅ�ៅរករោ�ោងបាយ។ មកដល់់កន្លែ�ែង
ធុុងសាំំ�ងម៉ូូ�តូូចាាស់់ៗ ដែ�លកុុមាារ មូូលដ្ឋា�ា ន

វាាយលេ�ងពីីល្ងាា�ច គេ�ប្រា�ប់់ ឲ្យ�ខ្ញុំំ�� អង្គុុយចាំំ�
�

នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�រួួ ចមេ�កងនាារីីកុុមាារនោះ�ះ�ដើ�ើរ
ចេ�ញបាត់់ទៅ�ៅ។

ខ្ញុំំ��ព្រឺ�ក្បា�
ឺ ាលខ្ញាា�កៗ មើ�ើ លជុំំ�វិិញខ្លួួ�ន
គ្មាា�នឃើ�ើញអ្វីី�ទេ� ឮតែ�កូូនក្អាា�ត់យំ
់ ទ្រ�ហឹ
ំ
ង
ឹ
អឺឺ ងកង ខ្ញុំំ��អង្គុុ� យឱបដៃ�លើ�ើអង្គគត់ឈើ់ �ើ
ិ
ផ្ដេ�េកក្បែ�ែរនោះ�ះ� រួួ ចសម្លឹឹ�ងមើ�ើលជុំំ�វិញខ្លួួ�
ន
ខ្លាា�ចក្រែ�ែងលោ�ោគេ�វាាយសម្លាា�ប់់នៅ�ៅទីីនេះ�ះ។
រង់់ចាំំ�ជាាយូូ រ មិិនឃើ�ើញមាានអ្វីី�សោះ�ះ�។

មួួ យស្រ�បក់់ក្រោ��ោយមក ឮសម្រឹ�ឹ បជើ�ើង
មនុុស្សសដើ�ើរមកជិិតទៅ�ៅៗ ភ្លាា�មនោះ�ះ�ដែ�រ
ស្រ�មោ�ោលមនុុស្សសនោះ�ះ� មកឈរចំំពោះ�ះ�

មុុខខ្ញុំំ។
�� ខ្ញុំំ��មើ�ើលទៅ�ៅគេ�ជាាសមមិិ ត្តតនាារីី។
ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លស្គាា�ល់់គេ�ពីីមុុ នមក។ គេ�កាាត់់
សក់់ខ្លីី� បង់់កក្រ�មាា ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ខោ�ោអាាវ

ខ្មៅ�ៅ� និិងស្បែ�ែកជើ�ើងកង់់ឡាានផង។ នាារីី
នោះ�ះ�និិយាាយ បញ្ជាាឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដើ�រចូ
ើ ូលក្នុុ� ង

ចម្កាា�រមួួ យមាានដើ�ើមឫស្សីី�ស៊ុប
ុ� ទ្រុ�ុប។ ខ្ញុំំ��
លួួចងាាកមើ�ើល ក្រោ��ោយ។ នាារីីនោះ�ះ�ប្រា�ប់់

កំំភួួនដៃ�មនុុស្សសចាាស់់ និិងកង់់ កញ្ចាាស់់
នឹឹងគល់់ឈើ�ើ នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយ ភ្នែ�ែកធំំក្រ�
លោ�ោតសម្លឹឹ�ងមកខ្ញុំំ��ទាំំ�ងគូូមិិនព្រិ�ិច។

ព្រ�លឹឹងខ្ញុំំ��ហោះ�ះ�ហើ�ើរចេ�ញបាត់ពីីក្នុុ�
់ ងខ្លួួ�ន
អស់់ហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ដឹឹងច្បា�ាស់់ថាាគ្មាា�ន

កំំហុុសខ្លួួ�នឯងទេ�?” ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��លួួច
បើ�ើកភ្នែ�ែកយឺឺតៗសម្លឹឹ�ងទៅ�ៅរកគេ� ហើ�ើយ

បាត់់អស់់ហើ�ើយ។

សូូមសមមិិត្តត ជួួយធ្វើ�ើ�ស្វ័័�យទិិតៀ�ៀន និិង

មួួ យស្លៀ�ៀ�កព្រឹ�ឹកល្ងាា�ច។ ពេ�លនោះ�ះ�

បានវិិលត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��
ដើ�ើរចូលទៅ�
ូ
ៅរកគេ�ទាំំ�ងអាារម្មមណ៍៍ ស្លា�ប់
ា ់
គេ�បញ្ជាាឲ្យ�ខ្ញុំំ��អង្គុុ� យទល់់មុុខ ឲ្យ�

ដាាក់់ដៃ�ទៅ�ៅក្រោ��ោយទាំំ�ងពីីរ រួួ ចកម្មាា�ភិិ-

មិិ ត្តតកុុមាារថ្មីី�តើ�ើមិិត្តតកុុមាារឯងមាានដឹឹង

តបទៅ�ៅវិិញ“ បាទ ខ្ញុំំ��មិិនដឹឹងទេ� បង
កម្មាា�ភិិបាលអើ�ើយ តែ�បើ�ើ ខ្ញុំ��មា
ំ ានកំំហុុស
កសាាងដល់់រូូបខ្ញុំំ��ផង។”

បាលនោះ�ះ�បានបោះ�ះខ្សែ�ែចំំណងគោ�ោឲ្យ�
មុុន នាារីីនោះ�ះ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចងស្លាា�បសេ�កខ្ញុំំ។
��

អង្គគកាារបដិិវត្តតន៍៍យើ�ងមិិនត្រូ�ូ
ើ
វកាារមនុុស្សស

សមមិិ ត្តតនាារីី។ ពួួកគេ�ហាាក់់ដូចជា
ូ ាដឹឹង
គេ�ចងស្លាា�បសេ�កខ្ញុំំ��ជាាអន្ទាា�ក់់ ទាាក់់

កឆ្កែ�ែហើ�ើយរុំំ�ពីីរបីីជុំំ�យ៉ាា�ងណែ�ន ដែ�លខ្ញុំំ��
មិិនអាាចរើ�ើរួួច និិងពិិ បាកទ្រាំ�ំ� ជាាទីីបំំផុុត

រួួ ចហើ�ើយកម្មាា�ភិិបាលនោះ�ះ�បានប្រា�ប់់នាារីី
មេ�កងកុុមាារដើ�ើរទៅ�ៅកន្លែ�ែ ងគុុម្ពព ឫស្សីី�

និិយាាយខ្សឹឹ�បគ្នាា�។ ភ្នែ�ែកពួួកគេ�សម្លឹឹ�ង

ក្នុុ�ងរណ្ដៅ�ៅ�អាាចម៍៍ គោ�ោនោះ�ះ�។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

បានបន្លឺឺ�សំំឡេ�ងដាាក់់ ខ្ញុំ��ខ្លាំំ��
ំ ងៗថាា “នែ�

ិ
គេ�តបមកខ្ញុំំ��វិញដោ�
ោយសម្ដីី� គ្រោ��ោក
គ្រា�ាតធ្ងងន់់ មួួ យៗ “មិិ ត្តតកុុមាារឯងត្រូ�ូវ

ដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខបានបួួនដប់់ ជំហាាន
ំ

ស្បែ�ែកជើ�ើងកង់់ ឡាាន អង្គុុ�យលើ�ើកៅ�ៅអីី

ជាាមួួ យដង្ហើ�ើ�មដង្ហហក់់ត្រ�ដរខ្យយល់់។

ទន្ទេ�េញបានពីីរចប់់ កម្មាា�ភិិបាលនោះ�ះ�

ថាា “ទៅ�ៅទៀ�ៀត សមមិិ ត្តតកុុមាារវង្សសនៅ�ៅ

ខ្ញុំំ��ក៏៏ឃើ�ញស្រ�មោ�
ើ
ោលមនុុស្សសខ្មៅ�ៅ�មាាឌធំំ
ស្ទុុ�ងៗ បង់់កក្រ�មាា ពាាក់់មួួកកាាតិិបពាាក់់

ដែ�លជីីដូូនជីីតាាបានប្រា�ប់់ ទាំំ�ងទឹឹកភ្នែ�ែក

ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��រងាាភ័័យញ័័រ ឈរឱបដៃ�គ្មាា�ន
អាាវ ជើ�ើងទទេ� មាានតែ�ខោ�ោខ្លីី�កញ្ចាាស់់

មើ�ើលមកខ្ញុំំ�� ហើ�ើយ មើ�ើ លទៅ�ៅរណ្ដៅ�ៅ�
អាាចម៍៍ គោ�ោនៅ�ៅក្បែ�ែរនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��ស្ដាា�ប់់មិិន

ដំំបូូកខាាងមុុខនោះ�ះ�។”

ជាាធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម ឬក៏៏សម្លាា�ប់់នៅ�ៅទីីនេះ�ះ

ច្បា�ាស់់ទេ�។ ខ្ញុំំ��គិិតថាា គេ�សម្លាា�ប់់ទម្លាា�ក់់
បន្ទាា�ប់់ មក ពួួកគេ�បានដើ�ើរមករក

ខ្ញុំំ��វិិញ មេ�កងឈ្លលបនោះ�ះ�ក៏៏យកដៃ�ទៅ�ៅ
កាាន់់ដំប
ំ ងឫស្សីី�វាាយឮសូូរផាំំ�ងៗ ខ្ញុំំ��ភ្ញាា�ក់់

ដឹឹងថាា សម័័ យនេះ�ះ ជាាសម័័ យបដិិវត្តតន៍៍
ច្រៀ��ៀងវាាយចង្វាា�ក់់ភ្លេ�េងលេ�ងសប្បា�ាយដូូច

កុុមាារឯងនេះ�ះទេ� ដូូច្នេះ��
ះ ត្រូ�ូវចេះ�ះកសាាង
ខ្លួួ�នឲ្យ�ក្លាា�យទៅ�ៅជាាកុុមាារបដិិវត្តតន៍ពិ
៍ ិត
ដូូចកុុមាារមូូ លដ្ឋា�ា ន ឬកុុមាារចាាស់់។ នេះ�ះ

ជាាកំំហុុសលើ�ើកទីីមួួ យ ដូូច្នេះ��
ះ អង្គគកាារ
មិិនយកទោ�ោសពៃ�រ៍៍អ្វីី�ទេ� តែ�បើ�ើមាានលើ�ើក
ទីីពីីរ អង្គគកាារនឹឹងបញ្ជូូ� នទៅ�ៅកសាាងអប់់

រំំនៅ�ៅថ្នាា�ក់់លើ�ើហើ�ើយ ដឹឹងទេ�មិិ ត្តតកុុមាារ?”
សម្ដីី� គេ�គំំហកខ្លាំំ��ងៗដាាក់់ខ្ញុំ។
��ំ

ឮពាាក្យយនេះ�ះខ្ញុំំ��ដូូចជាាធូូរអាារម្មមណ៍៍
បន្ដិិ�ច ខ្ញុំំ��បានងក់់ ក្បា�ាលទាំំ�ងដៃ�ជាាប់់

ចំំណងឆ្លើ�ើ�យថាា “បាទសមមិិ ត្តតបង ខ្ញុំំ��សុំំ�

ធ្វើ�ើ�ស្វ័័�យទិិតៀ�ៀនដល់់ខ្លួួ�នឯង ដោ�ោយដឹឹង
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លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ពីីកំំហុុសកន្លលងមក ចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃនេះ�ះតទៅ�ៅ
ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ខិិតខំក
ំ សាាងខ្លួួ�នឲ្យ�ក្លាា�យទៅ�ៅជាា
កុុមាារបដិិវត្តតន៍ពិ
៍ ិត។”

កម្មាា�ភិិ បាលនោះ�ះ�បានប្រា�ប់់ ទៅ�ៅ

សមមិិ ត្តតនាារីី “នែ�សមមិិ ត្តតនាារីី បណ្ដើ�ើ�រ
មិិ ត្តតកុុមាារនេះ�ះទៅ�ៅកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅវិិញ
ចុះះ� ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែកកុំំ�ភ្លេ�េចដាាក់់ វិិន័យ
័

លើ�ើកុុមាារនេះ�ះ ទៅ�ៅតាាមកំំ ហុុសដែ�ល
អង្គគកាារដាាក់់ឲ្យ�។”

ខ្ញុំំ��ដើ�រចេ�ញពីី
ើ
កន្លែ�ែងនោះ�ះ�ដោ�ោយដៃ�
ជាាប់់ ចំណ
ំ ងស្លាា�បសេ�ក។ ដើ�ើរបានបីីបួួ ន
ជំំហាាន កម្មាា�ភិិបាលនោះ�ះ�បាននិិយាាយ

មកកាាន់់មិិត្តតនាារីីនោះ�ះ�ថាា “នែ� សមមិិ ត្តត
នាារីី ខំំធ្វើ�ើ�កាារបម្រើ��ើ អង្គគកាារដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�

ក្លាា�យខ្លួួ�នជាានាារីីកម្មាា�ភិិបាលបដិិវត្តតន៍ ៍
គំំរូូហើ�ើយស្រា�ាយចំំណងចេ�ញទុុកប្រើ��ើ
ថ្ងៃ�ក្រោ��
ៃ ោយទៀ�ៀត”។

និិយាាយចប់់ គេ�ក៏៏បណ្ដើ�ើ�រខ្ញុំំ��មកវិិញ

ទោះ�ះ�ជាាធូូរស្រា�ាលអាារម្មមណ៍៍ បន្ដិិ�ចមែ�ន

តែ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�គិិ តដល់់ថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក តើ�ើគេ�
ដាាក់់ វិិន័យ
័ ខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងណាា? ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់ ឃើ�ើញ

ទិិដ្ឋឋភាាព៖ គេ�យកខ្ញុំំ��ទាំំ�ងយប់់ទៅ�ៅកសាាងអប់់រំដោ�
ំ ោយចងស្លាា�បសេ�កនៅ�ៅចម្កាា�រខាាងត្បូូ�ងភូូមិិ
(ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធ/ធ សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិឃា
ិ ាដ)

មេ�កងនាារីីកុុមាារ។ ខ្ញុំំ��តបវិិញថាា “អរ
គុុណសមមិិ ត្តតនាារីី ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ធ្វើ�ើ�តាាមពិិន័យ
័

ខ្ញុំំ�� ជាាងប្រ�ហាារជីីវិិតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ហេ�តុុ
កាារណ៍៍ នេះ�ះបងស្រី�ីចិិន្ដាា� និិងប្អូូ�នប្រុ�ុស

ពេ�លនោះ�ះ�យាាយតាាមិិនចូូលសម្រា�ាន្ដដ

មិិ នទាាន់់បានដេ�កមួួ យស្រ�ឡេ�តផង

នេះ�ះ។ បន្ទាា�ប់់មកខ្ញុំំ��ដើ�រចូ
ើ លទៅ�
ូ
ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�។

ទេ�អង្គុុ�យចាំំ�មើ�ើ លផ្លូូ�វចៅ�ៅរហង់់ រត់់មក

ឱបខ្ញុំំ��ទាំំ�ងទ្វេ�េនិិងយំំផង គាាត់់ស្ទាា�បខ្លួួ�ន
ប្រា�ណខ្ញុំំ��រួួចសួួរ “ចៅ�ៅវង្សសៗ តើ�ើគេ�មាាន

មិិនគោ�ោរពតាាមអង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងដោ�ោយ

ធ្វើ�ើ�បាបចៅ�ៅម្ដេ�េចខ្លះះ�? ខ្ញុំំ��បានតបថាាអត់់
អីីទេ� គេ�អប់់ រំប
ំ ន្ដិិ�ចបន្តួួ�ច” ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏

បើ�ើ ធ្វើ�ើ�មិិនបានទេ�អង្គគកាារនឹឹងឲ្យ�ទៅ�ៅរៀ�ៀន

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

គេ�ដាាក់់ វិិន័យ
័ ដល់់ប្រ�ជាាជនថ្មីី� ដែ�ល

វ៉ាា�ខ្ញុំំ��មិិនបានដឹឹងទេ�។

ស្រា�ាប់់ តែ�ដល់់ពេ�លមាាន់់រងាាវបីីដង។

ខ្ញុំំ��ក៏៏រូូតរះ�ងើ�ើបឡើ�ើងទាាញរទេះ�ះកង់់មួួយ
មាានបង្គីី� ពីីលើ�ើ។ យាាយងើ�ើ បមកសួួរ

ចៅ�ៅទៅ�ៅណាាទាំំ�ងព្រ�លឹឹមអុុរអ៊ី�ី ចឹ
� ឹង? ខ្ញុំំ��
ិ
តបទៅ�ៅគាាត់់វិញថា
ា “បាទយាាយ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ

ឲ្យ�ជីីកដីីលើ�ើកដាាក់់ផ្លូូ�វកំំណត់់ជាាម៉ែ�ែត្រ�

លើ�ើកដៃ�សំំពះះទៅ�ៅលើ�ើពោ�ោលថាា អរគុុណ

សូូត្រ� យកទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ� មាានន័័យថាា

ខ្ញុំំ��គ្មាា� នអ្វីី� ថ្លាា�ថ្លែ�ែ ង នូូវពាាក្យយមេ�ត្តាា�
ករុុណាាទាំំ�ងទឹឹកភ្នែ�ែក រួួ ចខ្ញុំ��លូ
ំ ូនចូូល

គាាត់់ងក់់ក្បា�ាល “អូូ ! អ៊ីី� ចឹ
� ឹងទៅ�ៅចុះះ�”។

របង មិិ ត្តតនាារីីនោះ�ះ�ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ថា
ំ ា ថ្ងៃ�ស្អែ�ែ
ៃ
ក

ភ្នែ�ែកនៅ�ៅតែ�ហូូរនិង
ិ ខំំសំងំ
ំ ំដេ�ក។ យាាយ

អាាចម៍៍ គោ�ោឲ្យ�បានប្រាំ�ក្រោ��
ំ ោល ហើ�ើយដឹឹក
គោ�ោទៅ�ៅចាំំ�នៅ�ៅក្បែ�ែរដើ�ើមចាារត្រ�ពាំំ�ង

ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយនិិយាាយថាា “ចៅ�ៅដេ�កចុះះ�”។
ខ្ញុំំ��ខំប្រឹ�
ំ ឹ ងសម្ងំំ�ដេ�កតែ�មិិ នលក់់ស្កប់
ក ់ ទេ�

រណ្ដៅ�ៅ�មួួ យ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារពិិន័យ
័ នេះ�ះ រួួ ច
ហើ�ើយ ថ្ងៃ�ចា
ៃ ាប់់ ផ្តើ�ើ�មរះ�ភ្លឺឺ�ច្បា�ាស់់ ខ្ញុំំ��ក៏៏រុុញ

ស៊ីី�ស្មៅ�ៅ�នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រែ��នោះ�ះ� មិិ នឲ្យ�ដើ�ើរ

យើ�ើងត្រូ�ូវមាានកំំហុុសថែ�មទៀ�ៀត។

ច្រៀ��ៀងទៀ�ៀតទេ� ហើ�ើយរង់់ ចាំំ�បញ្ជាាពីី

ស្រួ�ួចចាាក់់ទម្លុះះ� �អាារម្មមណ៍៍ ផ្លូូ�វចិិត្តតរបស់់

យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោល។

ដើ�ើរមកដល់់មុុខផ្ទះះ�ដែ�លមិិ នមាាន
ត្រូ�ូ វងើ�ើ ប ពីីព្រ�លឹឹ មដូូចសព្វវដ ងកើ�ើ ប

តាាទិិតខាាងលិិចភូូមិិ បណ្ដើ�ើ�រវាាឲ្យ�ដើ�ើរ
ទៅ�ៅណាាឆ្ងាា�យឡើ�ើយ ឬឡើ�ើងដើ�ើមចាារ
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ក្រា�ាបដេ�កលើ�ើកន្ទេ�េលកក់់កញ្ចាាស់់ ទឹឹក

យកក្រ�មាាពីីគាាត់់ដណ្ដដប់់ មកគ្រ�បលើ�ើ

ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចងើ�ើបមិិ នទាាន់់កើ�ើបអាាចម៍៍ គោ�ោ
គេ�យកពាាក្យយសម្ដីី� ធ្វើ�ើ�ជាាអាាវុុធ មុុត

មិិ ត្តតនាារីីមេ�កងកុុមាារដាាក់់ពិិន័យ
័ ឲ្យ�ដើ�ើរ

ប្រ�មូូ លអាាចម៍៍ គោ�ោឲ្យ�បានប្រាំ�ំក្រោ��ោល”
ខ្ញុំំចាាប់់
ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូ លសម្អា�តពីីមួ
ា
ួយ
��
ក្រោ��ោលទៅ�ៅមួួយក្រោ��ោលយកទៅ�ៅចាាក់់នៅ�ៅ

រទេះ�ះមកទុុក ហើ�ើយដឹឹកមេ�គោ�ោទៅ�ៅចាំំ�នៅ�ៅ

ខាាងលិិចភូូមិិក្បែ�ែរដើ�ម
ើ ចាារត្រ�ពាំំ�ងតាា
ទិិត ដែ�លគេ�បានប្រា�ប់់ ពីីយប់់ ។

(តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៥ ខែ�មករា ឆាំ្នន� ២០២២

ិ គ្រួ�ួសារ៦នាក់់ ដែ�លបាត់់ ខ្លួួនតាំ
ស្វែ�ែងរកសមាជិក
ង
�
ំ ពីីឆ្នាំំ� ១៩៧៣

ខ្ញុំំ��សរសេ�រសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះ ដើ�ើម្បីីស្វែ�ែ
� ងរកក្រុ�ុម ម្តាា�យក្មេ�េករបស់់ខ្ញុំ��ំ និិងបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តរបស់់គាាត់់
គ្រួ�ួសាារខាាងម្តាា�យក្មេ�េករបស់់ខ្ញុំ។
��ំ ម្តាា�យក្មេ�េករបស់់ខ្ញុំ��ំ គ្រ�ប់់គ្នាា�សង្ឃឹឹ�មថាា នឹឹងទទួួលបានដំំណឹឹងពីីបងស្រី�ីធំំរបស់់
កើ�ើតនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៥៦។ គាាត់់ត្រូ�ូវជាា

គាាត់់រួួមជាាមួួ យកូូន ៗនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិត។

ស្លាា�ប់់ឆ្នាំំ��២០១៦) និិង លីី ហ្គេ� េតជួួន (កើ�ើតឆ្នាំំ��១៩២០ និិង

របស់់បងស្រី�ីធំំរបស់់គាាត់់ ៖

កូូនស្រី�ីរបស់់ ប៉េ�េ
ង ខូូវ ហៅ�ៅ ខូូយ (កើ�ើតឆ្នាំំ��១៩២១ និិង ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះគឺឺ ជាាឈ្មោះ�ះ��សមាាជិិ ក ក្រុ�ុ មគ្រួ�ួ សាារ
ស្លាា�ប់់នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១០)។ ម្តាា�យក្មេ�េករបស់់ខ្ញុំ��មា
ំ ានបងប្អូូ�ន

បង្កើ�ើ�ត១០នាាក់់ ហើ�ើយបងប្អូូ�នរបស់់គាាត់់ភាាគច្រើ�ើ�នបាន

ភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាតាាមយន្តតហោះ�ះ�ក្នុុ�ង
អំំឡុុងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៧០ គឺឺនៅ�ៅសល់់តែ�បងស្រី�ីធំំ

ម្នាា�ក់់ ដែ�លរៀ�ៀបកាាររួួ ច រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យប្តីី� និិងកូូន ៤

នាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក

បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់គាាត់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លបានភៀ�ៀស
ខ្លួួ�នចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ពុំំ�ដែ�លបានជួួបបងស្រី�ីធំំ

ទេ�។ ឪពុុកម្តាា�យរបស់់គាាត់់ធ្លា�ប់
ា ់ បានស្វែ�ែងរកគាាត់់ដែ�រ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែឪពុុកម្តាា�យរបស់់ គាាត់់ ពុំំ�ដែ�លវិិ ល ត្រ�ឡប់់ ម ក

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាទេ� ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្បបន្ននពួួកគាាត់់បានស្លាា�ប់់
ទៅ�ៅហើ�ើយ។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

-

ខូូវ ខូូយតិិច ឈ្មោះ�ះ��ហៅ�ៅក្រៅ��ៅ ឡ លីីង កើ�ើ ត
ឆ្នាំំ��១៩៥១ ត្រូ�ូវជាាបងស្រី�ីធំំ

-ឈូូ ក សំំ អាន កើ�ើ តឆ្នាំំ��១៩៤៣ ត្រូ�ូវជាាប្តីី� របស់់
បងស្រី�ីធំំ

ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះគឺឺ ឈ្មោះ�ះ��កូូនទាំំ� ង៤នាាក់់របស់ប
់ ងស្រី�ីធំំ ៖
១) ឈូូ ក ថាវរិ ិទ្ធធ កើ�ើតឆ្នាំំ��១៩៦៨

២) ឈូូ ក ខុុ នណ្ណា
ា រ័ ័ត្នន កើ�ើតឆ្នាំំ��១៩៦៩
៣) ឈូូ ក ថាវសុុទ្ធធ កើ�ើតឆ្នាំំ��១៩៧០

៤) ឈូូ ក សេ�កហាម៉ូូ�លីី កើ�ើតឆ្នាំំ��១៩៧៤

ប្រ�សិិនបើ�ើបងប្អូូ�នមាានដំំណឹឹង ឬសំំណួួរអ្វីី� សូូមផ្ញើ�ើ�អ៊ីី�ម៉ែ�ែល
មកកាាន់់ខ្ញុំ��ំ joaocsdocarmogil@gmail.com
សូូមអរគុុណ! ចៅ�ៅ ស៊ូូ�សាា
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រូូ បក្រ�បមុុខ៖

សិិស្សាា�នុុសិិស្សសនៅ�ៅស្រុ�ុកក្រូ�ូចបានចូូលរៀ�ៀនវិិញ បន្ទាា�ប់់ពីីរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ត្រូ�ូវបានផ្តួួ�លរំំលំំ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
រូូ បក្រ�បក្រោ��ោយ៖

កងទ័័ពរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្រ្គោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាាចូូលមកវាាយផ្តួួ�លរំំលំំរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ នៅ�ៅខាាងមុុខព្រះ�ះបរមរាាជវាំំ�ង ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ជា
ពុ ៖ ការិយាល័យព័តមា
៌ នសាធារណៈ
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