
ស វ្ែងរក

ការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 រឭំកដល់ទវិាជ័យជមះ�លើលើរបបប្របល័យពូជសា្ៃ ៍៧ មករា 
 គណៈប្របតភិូកូងពលតូចលើ� ើើររលើជើងលើលខ  ៤១ ទ្្សៃកចិ ច ្ កិា បណ្ណាា ល័យ ្ លើមច្សមែ
 លើតើលើ�កអាចកំណត់អ្នះករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបសខ ើរប្រកហមលើ�យវធិីតីណ្ណា?

សចកជូៃលើ�យឥតគតិន� ៃដល់មៃ ីតីរ ស្រុ្ុក ៃិងឃំុុំ ទទូាំងំប្រព�រាជាណ្ណាចប្រកកម្ពុជា លើលខ២៦៥ សខមករា ឆាំ្នំះ ២០២២



លេ�ខ ២៦៥ ខែខមករាា ឆ្នាំាំ�២០២២

រកា្ទិ ិិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�លេ�ះពុ�មុផ្សា�ាយលេ�ោយ

ក្រកសាួងពុ័តម៌ានុនៃនុក្រពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុ�ជ្ឈា

ក្រ�កាសាលេ�សារា�ឋមន្ត្រីនុី� នុងិរា�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាួងពុ័តម៌ានុ

លេ�ខ៣៧៥ពុ.មក្រ�ក

ច�ះនៃ�ៃ��៣០ ខែខត��ា ឆ្នាំាំ�២០១៨

រូា��តឯកសាារា៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា

លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

មាតិកិា

សំំបុតុ្រតិ

 រំឭំកដល់់ទិិវាាជ័័យជ័ម្នះះ�លើល់ើរំបបប្របល់័យ .....១

ផ្នែ� ែកឯកសារ

 សូូ គឹឹម្នះអាាន លើ�ៅ អាាចាារំ� មី្នះ� អានលីើល់ខាា ....២

ផ្នែ� ែកត្របុវតិិសិាស្ត្រសិំ និងិការត្រសាវត្រ�វ

 គឹណៈៈប្របតិភូិូកងពល់តិចូាលើ�ើើរំលើជ័ើងលើល់ខា ៤១ . ៦

 រំម្នះណៈ�យដាានសូតិវសូាាបធម្នះើជ័ាតិទួិិល់ពន័ធតិាឡី� ....៨

 លើវាទិិកាប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូបិ្រគឹួសូារំលើនៅកះីងស្រុសូុក 
 ប្រតិពាំងប្រ�សូាទិ លើខាតិឧិតិរិំម្នះានជ័័យ ........ ១១

 លើវាទិិកាប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូបិ្រគឹួសូារំលើនៅកះីង 
 ស្រុសូុកកំពង់ប្រតិបែបក លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង ..........១៧

 អាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វិាតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ .. ២៣

 លើវាទិិកាប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូបិ្រគឹួសូារំ  

 លើនៅកះីងភូូមិ្នះសូាទំីិឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ........... ២៥

 លើវាទិិកាប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូបិ្រគឹួសូារំ លើនៅកះីងស្រុសូុក

 កំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ .............. ៣២

 លើវាទិិកាប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូបិ្រគឹួសូារំនងិគឹលើប្រម្នះោង 

 សូីខាភូាពរំបសូ ់............................ ៣៩

 ម្នះម៉្នះ រំនិ៖ បែខាើរំប្រក�ម្នះលើធវើឲ្យ�សូាានភូាព ..... ៤២

ស� ះកលើវទកិាសាធារណៈ

 លើតិើលើល់ោកអាាចាកំណៈតិអ់ាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វិាតិព�

 រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះលើដោយវាិធ�ណៈា? ...........៥៤

ស� ះកប្រសាវប្រជាវរកប្រគួសារ

«ទលួពឃិាដ»

 ៤. ព�ី�ជ័�វាតិិលើប្រកោយលើម្នះឃុំ�តិដ់ងួចាន្ទ្រនរ ...... ៥៦

ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេសាេរាលេ�ខលេនុះ ៖លេសាេរាលេ�ខលេនុះ ៖ ឆ្នាំា�ង យ�, �ារាាារា�ឋ លេមតាី, ង�ម សា��ហនុ, សាួត វិិចិក្រត, លេមក វានិុ, ហា�នុ ពុិសា�, លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��, ភាា រាសាេ� ,  

សាូ ហានុ,់ ��នុ ស្រីសា� លេពុក្រជ្ឈ, កានុ ់សា�ភាាពុ, លេសាៀង កញ្ញាា, លេមឿនុ ហាច, ងាានុ ់វា�នុ, ជ្ឈ�ម សា�ខគាា, សា�ខ ចន្ត្រីនុាា នុងិឡុ�ង វិង� សាមិ �ធ

អាះកនពិនធ នងិស្រុសូាវាប្រជ័ាវា៖ អាះកនពិនធ នងិស្រុសូាវាប្រជ័ាវា៖ ផ្សាាត ចានុស់ា�នុតិា អាះកបកបែប្រប៖អាះកបកបែប្រប៖  ល់�ម្នះ អិីាភូ�ង នងិ ជ័យ័ ចាានស់ូី�បែណៈតិ នពិនធនាយកទូិលើទិៅ៖នពិនធនាយកទូិលើទិៅ៖ លើសូោម្នះ បីុន�ន   

ជ័ំនយួការំនពិនធនាយក៖ ជ័ំនយួការំនពិនធនាយក៖ ដារំា៉រំដា លើម្នះតិាិ ប្រកា�វកិកំីព�ូទ័ិរំ៖ ប្រកា�វកិកំីព�ូទ័ិរំ៖ ល់� លើសូនសូនូ�ឡីា ប្រគឹប់ប្រគឹងការំបែចាកផ្សា�ាយ៖ប្រគឹប់ប្រគឹងការំបែចាកផ្សា�ាយ៖ លើ�ង លើវាង៉ 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា�នុវិិ�ក្រតឡុ�់មកស្រីសាុកក�លេណ្ឌើតវិិញ  
�នុាា�់ពុ�រា��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិិ�លេតយ� ក្រតូវិ�នុផ្សាីួ�រា���

 
លេនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។  

(�ណ្ឌ ណសាារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៦៥ សខមករា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ សខមករា ឆាំ្នំ� ២០២២

 កំ�ងសាម័យកា��ល៏េខេៅងងឹត ជ្ឈ�វិិតមនុ�សា�ហាក់ 
�ចូជ្ឈាគាេានុអតថនុយ័។ ការាសាមាា�់រាងាា��នុលេកើតលេឡុើង

លេ�ោយគាេានុមូ�លេហត�អី��ា�់ខែតលេសាោះ។ មានុខែតអំក 

មានុអ�ណ្ឌាច�ា�លេណ្ឌ ណោះខែ��អាចលេមើ�លេ�ើញអនុាគាត

រា�ស់ាខានួុ ក្រពុម�ា�ង�នុក្រ��ាំលេ�ើសាពុ�អី�ខែ��ខានួុក្រតូវិ
 

ការា។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខែខេរាក្រកហមលេឡុើងកានុអ់�ណ្ឌាច 

អ�លេពុើលេ�ោរាលេ�ៅ នុងិការា�ងូូរាឈាាមជ្ឈាតិសាាសានុខ៍ានួុ

�នុលេកើតលេឡុើង។ ខែខេរាក្រកហម�នុលេធិីើឲ្យ�ស្ត្រីសាី�ជ្ឈាលេក្រចើនុរាសា ់

លេនុៅឯលេកោ ក្រពុាតក់្រ�សាពុ�ក្រគួាសាារារា�សាខ់ានួុ។ ពុភិាពុលេ�ោក

�នុ�ងឹ�ាមានុអ�លេពុើក្រ��័យពុូជ្ឈសាាសានុល៍េនុៅកមុ�ជ្ឈា 

�ា�ខែនុ ីមានុមនុ�សា�មួយច�នុនួុតចូខែត�ា�លេណ្ឌ ណោះ ខែ���នុ 

�ងឹអ�ពុ� ការាតសា�ជូ្ឈមំះរាា�ឧ់�សាគាារា�សាស់្ត្រីសាី��ា�ងលេនុះ 

លេ�ើមី�ខានួុឯងនុងិកូនុៗរា�ស់ាខានួុ។ ស្ត្រីសាី��ា�ងលេនុះ�នុលេពុើ�
 

ក្រ��ះ��កខ���កធិៃនុធ់ិៃរាជ្ឈាលេក្រចើនុ �ា�ខែនុសី្ត្រីសាី�លេនុៅខែតមានុ

ភាាពុរាងឹមា�មិនុងាយក្រ�ុឌលេក្រ�ោមពុ�ះពុារាខែហ�ឆ្នាំាង។ 

លេ�ោយលេក្រ�ើក្រ�សា់នៃ��ា�ងគូារា�សា់ខានួុ ស្ត្រីសាី��ា�ងលេនុះ�នុ

កសាាងក្រគាួសាារា នុងិក្រ�លេ�សាជ្ឈាតិរា�សា់ខានួុសាាជ្ឈា�េ�

លេឡុើងវិញិ។ រូា���មិាលេនុះ គឺាជ្ឈាការាឧ�ាិសា��ស់្ត្រីសាី��ា�ង 

អសា់ខែ�� រាសា់រាានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រា��ខែខេរាក្រកហម ជ្ឈាវិ�រា

ស្ត្រីសាី�កមុ�ជ្ឈា។

រឭំកដល់ទវិាជ័យជមះ�លើលើ
របបប្របល័យពូជសា្ៃ ៍៧ មករា
ឆាំងំ យុុ នាយុកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��

រូំបបដមិ្នះាវា�រំស្រ្តសូិ�កមីុ្នះជ័ា៖ ម្នះានកិ�សូងឹឹម្នះ រូំបបដមិ្នះាលើន�  
គឺឹជ័ាសូះាព្រៃដរំបសូ់សូិល់បករំឥណូូៈលើនសូី� លើល់ោក ន�យ៉ូលើម្នះន ណូៈតិា  
ផ្សាលិ់់កិតិិយិសូដល់់ស្រ្តសូិ�ទិាំងអាសូ់ បែដល់ជ័ាអាះករំសូ់រំានម្នះាន 
ជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ អាម្នះជ័ាមួ្នះយនងឹសូាចា់លើរំឿងផ្សាលិ់់
លើដោយលើល់ោក �ាំង យី។  
(បណៈ ណសូារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 1



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

្ូ គមឹអាៃ លើ� អាចារ� មុតី អ្នៃុលើលខា 
តំបៃ់ ១០៥ ភូមូភិាគឦសាៃ

 ខាំីលំើ�ើោ� សូ ូគឹឹម្នះអាាន លើ�ៅ អាាចាារំ� មី្នះ� ម្នះានអាាយី 
៤៤�ះា ំ(លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៧៧)។ ខាំីមំ្នះានស្រុសូកុកំលើណៈើតិ

លើនៅភូូមិ្នះបែប្រពកអាះកលើល់ឿង ឃុំីំបែប្រពកអាះកលើល់ឿង ស្រុសូុក

ពាម្នះរំក៍ តិបំន២់៤។ លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៥៤ ខាំីបំ្របឡីងជ័ាប់

សូាល់ា�ល់�ជ័ានខ់ាសុូ់។ កាល់ខាំីលំើនៅលើរំៀនខាំីសំូះាក់លើនៅ

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ មេមតិ្តា 

កងឈាា���វិិតនីុខ៍ែខេរាក្រកហមក�ពុ�ងលេ�ោតចក្រមូង 
ការាពុារាភូាមិ។ លេខតរីាតនុគិារា� ឆ្នាំាំ�១៩៦៨-១៩៦៩។  
(�ណ្ឌ ណសាារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

2 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

កីដិលើល់ោកអាាចាារំ� ឃុំីតិ ម្នះានសូញ្ញាារូំបលើសូ� លើនៅ

វាតិឧិណៈ ណាលើល់ោម្នះ។ ខាំីមំ្នះានភូាពជ័ិតិសូះិទិធជ័ាមួ្នះយអាាចាារំ� 

ឃុំីតិ លើប្រកោយម្នះកប្របបែ�ល់ជ័ាចាីង�ះាំ១៩៥៤ ខាំីចំាូល់

ជ័ាបែខាើរំលើសូរំ�។   

    លើនៅកះីង�ះាំ១៩៥៨ ខាំីបំ្រតិូវាប្របឡីងសូញ្ញាាបប្រតិ

ម្នះធ�ម្នះសូិក�ាដលូើចាះ�ខាំីបំ្រតិូវាបែតិខាតិិខាលំើរំៀនលើដើម្នះប�លើប្រតិៀម្នះ 
ប្របឡីង។ ខាំីទំិាក់ទិងសូសិូ�ម្នះះាក់លើ�ើោ� លើ�ប សូាវាា៉ន 

រំសូល់ើនៅភូូមិ្នះបែប្រពកអាះកលើល់ឿង ស្រុសូកុពាម្នះរំក៍ លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង 

លើដោយអាប់រំនំលើយោ�យកបតិ់នងិប្របគឹល់់ឲ្យ�អាាចាារំ�  

ឃុំតីិ អាប់រំបំន ិរួំចាលើ�ើយ ចាាតិត់ិាងំ សូាវាា៉ន ជ័ាសូម្នះាជ័កិ 

បែខាើរំលើសូរំ�។ លើប្រកោយម្នះកខាំីបំ្របឡីងធាាក់ នងិប្រតិូវាលើរំៀន

រំយៈលើពល់១�ះាបំែ�ម្នះលើទិៀតិ។ បនរាប់ម្នះកខាំីក៏ំប្របឡីងជ័ាប់ 

លើ�ើយក៏�ប់លើរំៀន។ 

    លើនៅកះីង�ះាំ១៩៥៩ ប្រគឹូបលើប្រងៀនលើ�ើោ� ជ័័យ លើអា 

គឺឹជ័ាបែខាើរំលើសូរំ�បលើប្រងៀនលើនៅសូាល់ាបឋម្នះសូិក�ារំលំ់ង 

លើខាតិកំិពង់ធ ំ�នលើបើកសូាល់ា�ះួល់លើ�ើោ� អានវីាទិិ�ា- 
ល់័យសូងគម្នះសូិក�ា លើនៅប្រកុងកំពង់ធំ។ ជ័័យ លើអា ម្នះក

ទិាក់ទិងអាាចាារំ� សូាន វាតិសិូារំាវា័ន ប្រកុងភូះំលើព�។ 

អាាចាារំ� សូាន �នម្នះកទិាក់ទិងខាំី។ំ ខាំីបំលើប្រងៀនលើនៅ

អានីវាិទិ�ាល់័យសូងគម្នះសូិក�ា�នរំយៈលើពល់១�ះាំ  

ប៉ីបែនលិើដោយសូារំខាំីលំើឃុំើ�សូាល់ាមិ្នះនម្នះានសូារិំភូាពខាំី�ំន

សូីំល់ា ជ័័យ លើអា លើទិៅបលើប្រងៀនជ័ាមួ្នះយ យឹម្នះ ធន លើនៅ

សូាល់ាអានវីាិទិ�ាល់័យវាិជ័ាាលើសូោភ័ូណៈ។ លើនៅកះីង�ះាំ 
១៩៦៦ នងិ១៩៦៧ អានវីាិទិ�ាល់័យវាិជ័ាាលើសូោភ័ូណៈ 

ប្រតិវូាបិទិទិវារំ�ប់បលើប្រងៀនលើដោយសូារំមិ្នះនម្នះានសូសិូ�

ចាូល់លើរំៀន នងិការំចាំណៈាយលើប្រចាើនជ័ាងចាំណូៈល់។ ខាំីបំ្រតិូវា

ផ្សាាាកការំបលើប្រងៀនមួ្នះយរំយៈ ប៉បីែនខិាំីលំើនៅបែតិបនសិូកម្នះើភូាព 
ចាូល់បងកប់ខាានួលើនៅកះីងចាល់នាបដវិាតិនិន៍ងិរំសូ់លើនៅជ័ា

 
មួ្នះយអាះកបដវិាតិនិត៍ិាម្នះរំយៈលើ�ើោ� លើនៅ ផ្សាន លើ�ៅ សូកី។ 

លើនៅ ផ្សាន លើ�ៅ សូកី �ន ឧលើទិរសូនាម្នះមិ្នះតិ ិ�ងី ឲ្យ�សូគាល់់

ខាំី ំ លើធវើឲ្យ�ខាំីមំ្នះានឱកាសូសូះិទិធសូះាល់ជ័ាមួ្នះយអាះកបដវិាតិនិ៍

បបែនាម្នះលើទិៀតិ។

    លើនៅព្រៃ�ៃទិ�៣០ បែខាមិ្នះ�ីនា �ះាំ១៩៦៧ ខាំីបំ្រតិូវាលើចា�ព�

កំពង់ធំម្នះកលើនៅភូះំលើព�លើដើម្នះប�ចាូល់បងកប់ខាាួនមិ្នះនឲ្យ�

អាងគការំបដវិាតិនិដ៍ងឹ។ ខាំីទំិាក់ទិងជ័ាមួ្នះយ យឹម្នះ ធន 

គឺឹជ័ាលើពទិ�លើនៅម្នះនរ�រំលើពទិ�ប្រព�លើកតិីម្នះាល់ា។ យឹម្នះ  ធន 

�នប្របឡីងជ័ាប់លើពទិ�លើនៅកះីង�ះាំ១៩៦២ បនរាប់ព�

ចាាកលើចា�ព�លើខាតិកំិពង់ធំ។ ធន ប្រ�ប់ខាំី�ំា គឹាតិ់ម្នះាន

មិ្នះតិភិូកិលិើ�ើោ� ដាវាាល់ ់ពាក់សូក័ិ២ិ គឺឹជ័ាគិឹ�លើនៅប្រកសូងួ 

នគឹរំ�ល់ជ័ាតិភិូះំលើព�។  យឹម្នះ ធន �នឲ្យ� ដាវាាល់់ រំក

វាិធ�សូាស្រ្តសូលិើដើម្នះប�ឲ្យ�អាងគការំបដវិាតិនិល៍ើជ័ឿ�ា ខាំីគឺំឹជ័ាអាះក 
បដវិាតិនិប៍្រ�កដបែម្នះន។ យឹម្នះ ធន ចាង់ឲ្យ� ដាវាាល់ ់លើចា�

សូំបីប្រតិចាាប់ខាានួគិឹ�បែដល់ល់ាក់ខាានូលើនៅកះីងប្រកុង នងិ

លើខាតិ។ិ ដាវាាល់់ គិឹតិ�ាប្រតិឹម្នះបែតិលើចា�សូំបីប្រតិចាាប់ខាានួ

មិ្នះនជ័ាក់បែសូែងលើនោ�លើទិគឹាតិន់ងឹបញ្ញាាឲ្យ�គិឹ� ៣នាក់លើទិៅ

ចាាប់ខាានួខាំីដំល់ផ់្សារ�។ គិឹ� តិាម្នះចាាប់ខាានួខាំីចំានំនួ ២លើល់ើក

កះីងបែខាកកកដា នងិបែខាសូ��ា ប៉ីបែនចិាាប់ខាំីមិំ្នះន�នក៏ទីិក

សូំបីប្រតិចាាប់ខាានួឲ្យ�ម្នះែាយលើកើកខាំី។ំ 

    លើនៅបែខាកញ្ញាា �ះាំ១៩៦៧ អាងគការំបដវិាតិនិ ៍ទិិ�

ម្នះា៉សូី�នលើដរំមួ្នះយលើប្រគឹឿងឧបតិាម្នះភដល់់ប្រគឹួសូារំខាំី។ំ ខាំីលំើសូះើ

អាងគការំឲ្យ�យកម្នះា៉សូី�នលើដរំលើនោ�យកលើទិៅដាក់ដល់់ផ្សារ�

ប្របពនធរំបសូខ់ាំីលំើនៅកំពង់ធ។ំ ខាំី�ំនលើទិៅផ្សារ�លើ�ើយម្នះែាយ
 

លេកេកយកសា���ក្រតចា�់ខានួុមកឲ្យ�ខំ��។ ខំ��ក្រតឡុ�់មកភូះំលេពុញ

វា�ិ នងិយកសូបីំប្រតិលើនោ�ឲ្យ�មិ្នះតិបិដវិាតិនិល៍ើម្នះើល់បនគិឹះា។ 

មិ្នះតិងិា គឺឹជ័ាសូាស្រ្តសូចិាារំ�អានវីាិទិ�ាល់័យសូាាង ប្រ�ប់ខាំីំ

កំីឲ្យ�ប្រតិឡីប់លើទិៅផ្សារ�វាិ�លើទិ គឺឹប្រតិូវាលើភូៀសូខាានួលើទិើបរួំចា 
ផី្សាតិព�ការំចាាប់ខាានួ។ ខាំីបំ្រតិូវារំសូ់លើនៅភូះំលើព�អាសូ់រំយៈ

 
លើពល់៣បែខា។ លើនៅបែខាតិលី់ា �ះាំ១៩៦៧ ខាំី�ំនលើទិៅជ័ួប

អាាចាារំ� ឃុំីតិ លើដោយបញ្ញាាក់ប្រ�ប់គឹាតិ់អំាព�ដំលើណៈើរំ

រំបសូខ់ាំីលំើ�ៀបចាាកលើចា�ព�ទិ�ប្រកងុភូះំលើព�លើទិៅជ័នបទិ។ 

អាាចាារំ� ឃុំតីិ លើចា�សូបីំប្រតិឧលើទិរសូនាម្នះឲ្យ�ខាំីមួំ្នះយសូនាកឹ

សូប្រម្នះាប់ទិាក់ទិង កីយ ធួន។ លើនៅចាីងបែខាតិីល់ា �ះា ំ

១៩៦៧ ម្នះានន�រំសូារំម្នះះាក់�ននាំខាំីលំើទិៅជ័ួប កីយ ធួន

លើនៅភូូមិ្នះមួ្នះយជ័តិិភូូមិ្នះបឹងធ ំកះីងលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ ខាំីយំក

សូំបីប្រតិឧលើទិរសូនាម្នះរំបសូ់អាាចាារំ� ឃុំីតិ លើទិៅឲ្យ� កីយ 

ធួន លើ�ើយកីយ  ធួន ទិទួិល់សូគាល់់ខាំី។ំ ខាំីសំូប្រម្នះាកលើនៅ

ទិ�លើនោ��នរំយៈលើពល់២យប់ ខាណៈៈបង កីយ ធួន 

ជ័ិ�ទូិកលើឡីើងម្នះកទិ�រួំម្នះលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ សូប្រម្នះាក៣យប់

លើដើម្នះប�រំង់ចាាំន�រំសូារំរំបសូ់គឹាត់ិបែដរំ។ កីយ  ធួន អាប់រំខំាំីំ

�ា លើនៅស្រុសូុកលើល់ើម្នះានការំល់ំ�កខាាាំងណៈាសូ់មិ្នះតិបិ្រតិូវា
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ជ្ឈនុជ្ឈាតភិាាគាតចិលេនុៅលេខតសីាាឹងខែក្រតង។  
(�ណ្ឌ ណសាារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ម្នះានការំតិសូុូជ័ម្នះះ� លើ�ើយប្រតិូវាខាតិិខាអំាប់រំកំម្នះាាំងកបតិ់

ឲ្យ��នលើប្រចាើន។ រំយៈលើពល់៥យប់ លើទិើបន�រំសូារំ�ន

ម្នះកដល់់លើ�ើយ�នបែណៈនាំខាំីឲំ្យ�សូគាល់់លើ�ើោ� កង គឺឹ 
ជ័ាបែខា�រំបសូ់គឹាតិ់ លើ�ើយ កង ក៏�ននាំខាំីលំើទិៅលើខាតិ ិ
ម្នះណូៈល់គិឹរំ�។ លើនៅបែខាធះូ �ះាំ១៩៦៧  ខាំី�ំនម្នះកដល់់

លើខាតិមិ្នះណូៈល់គិឹរំ�។ លើយើងលើទិៅរំសូល់ើនៅផ្សារ�រំបសូ ់ពឡូី ឹគឺឹជ័ា

ជ័នជ័ាតិពិះង កះីងភូូមិ្នះពូលើប្រគឹង។  លើនៅចាីង�ះាំ១៩៦៨ ខាំីំ

នងិកង �នលើទិៅលើរំៀនវាគឹគនលើយោ�យលើនៅម្នះនរ�រំក៦០ 

រំបសូ់លើល់ខាាតិបំន ់លើ�ើោ�ឡីាំង។ ខាំី�ំនជ័ួប កីយ ធួន 

លើ�ៅ គីឹន ជ័ួយដកឹនាំការំងារំតិបំន១់០៥ បែដល់ចាល់័តិ

ជ័ាមួ្នះយលើខាតិរិំតិនគិឹរំ�។ 

    លើនៅកះីង�ះាំ១៩៦៩ កង នងិខាំី�ំនបែកខាាមឹ្នះសូារំ

លើឃុំោសូនា�ើ� ទិិសូលើដៅប្រប�ាំងជ័ាមួ្នះយបដិវាតិិន៍។ 

បដវិាតិនិវ៍ាាយមិ្នះន�ះ�ចាប្រកពតិិអិាាលើម្នះរំកិ បរំវិាារំភូះំលើព� 

នងិព្រៃប្រពនគឹរំលើឡីើយ។ លើយើងលើឃុំោសូនាឲ្យ�ប្របជ័ាជ័នខាាាចា

បដវិាតិនិមិ៍្នះន�ាុនចាូល់ព្រៃប្រពរំកប្រតិ�សូាចា់ដចូាមី្នះន លើប្រពោ�

ខាាាចាបែខាើរំប្រក�ម្នះចាាប់ខាានួ។  លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៨ បង

ឡីាងំ លើ�ៅខាំីលំើទិៅលើរំៀនលើនៅម្នះនរ�រំរំបសូគ់ឹាតិ ់លើដោយម្នះាន

លើ�ើោ� គីឹណៈ គឺឹជ័ាអាះកឧលើទិរសូនាម្នះឯកសូារំ។ អាះកបែដល់

ចាលូ់លើរំៀនលើនៅលើពល់លើនោ�ម្នះានបង ឡីាងំ បងសូរីូំន បង

ខាាំភូូន នងិខាំី។ំ បនរាប់ព�លើរំៀនរួំចាលើ�ើោ� គីឹណៈ លើ�ៅខាំីំ

ជ័ួបលើដោយបែឡីកនងិអាប់រំអំំាព�នលើយោ�យ។ 

    លើនៅ�ះាំ១៩៧០ អាងគការំតិបំន១់០៥ សូលើប្រម្នះចាដកខាំីំ

លើចា�ព�ភូូមិ្នះពលូើប្រគឹងឲ្យ�លើទិៅលើធវើជ័ាលើល់ខាាស្រុសូកុចាបារំ លើ�ើយ 

កង ប្រតិូវា គីឹណៈ ដកលើចា�ព�តិំបន១់០៥។ មី្នះនលើពល់

បែបកគឹះា កង លើធវើសូំបីប្រតិឧលើទិរសូនាម្នះឲ្យ�ខាំីលំើទិៅជ័ួបបែខា�

កបតិល់ើនៅបែស្រុសូធលំើ�ើោ� ប្រគឹគំីូឹ  បែដល់បងកប់លើធវើសូកម្នះើភូាព

លើនៅមូ្នះល់ដាានបែស្រុសូធំ នងិប្របគឹល់់សូម្នះាជ័ិកកបតិ់ទិាំង 

៤នាក់ឲ្យ�ខាំីបំ្រគឹប់ប្រគឹង។ លើនៅលើពល់លើនោ�ខាំីលំើធវើជ័ាលើល់ខាា

ស្រុសូុក នងិមិ្នះតិចិាាំ លើធវើជ័ាអានលីើល់ខាា ខាណៈៈបែដល់លើខាតិ ិ

ម្នះណូៈល់គិឹរំ�ទិាំងមូ្នះល់ប្រតិវូា�នរំលំើដោ�។ ប្របជ័ាជ័នលើនៅកះីង

ស្រុសូុកចាបារំ លើធវើបដវិាតិនិ ៍ម្នះានជ័ំលើនឿលើល់ើបដវិាតិនិ ៍ពួកលើគឹ

មិ្នះនលើជ័ឿលើល់ើការំលើឃុំោសូនារំបសូ់បែខាើរំលើសូរំ�លើទិ លើល់ើក 

បែល់ងបែតិពួករំដាការំចាាសូ់ នងិទិា�ានប៉ូល់�សូ។ 

    លើនៅកះីង�ះាំ១៩៧១ អាងគការំតិបំនច់ាាតិត់ិាំងខាំីលំើទិៅ
 

លើរំៀនសូាល់ាបក�ជ័ាមួ្នះយ បងសូរីូំន បងខាាភូំូន នងិបង 

ឡីាងំ ចានំនួ២៥ព្រៃ�ៃ។ លើពល់លើនោ�ខាំី�ំនជ័បួ ធចីា លើប្រកោយ 
លើពល់លើរំៀនចាប់ លើ�ើយ ធីចា �នអាប់រំខំាំីបំបែនាម្នះលើទិៀតិ។ 

    លើនៅកះីង�ះាំ១៩៧៣ ខាំីបំ្រតិូវាអាងគការំតិំបន១់០៥ 

សូលើប្រម្នះចាឲ្យ�ចាី�ជ័យួ ផ្សាលិ់ល់ើយោបល់ទ់ិាក់ទិងការំងារំលើនៅ

ស្រុសុូកចាបារំ អូារំាងំ នងិ បែកវាសូ�ម្នះា រំយៈលើពល់១បែខា។ ខាំីចំា�ី 
ដល់ស់្រុសូកុបែកវាសូ�ម្នះា ជ័បួជ័ាមួ្នះយ កាសូី� គឺឹជ័ាលើល់ខាស្រុសូកុ 

បែកវាសូ�ម្នះា �នឲ្យ�ខាំីដំងឹសូភូាពការំណ៍ៈលើនៅស្រុសូុករំ៥។  
ខាំី�ំនជ័នូលើយោបល់ដ់ល់ ់ កាសូី� ឲ្យ�បនសិូកម្នះើភូាពកបតិ ់
ប្រប�ាងំបក�តិលើទិៅលើទិៀតិ តិាម្នះសូកម្នះើភូាពអាាចាលើធវើលើទិៅ�ន។

    លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៧៤ ខាំីជំ័បួជ័ាមួ្នះយលើម្នះប្រកមុ្នះកបតិប់្រគឹប់

ប្រកមុ្នះ នងិកែាប់សូភូាពការំណ៍ៈប្រគឹប់មូ្នះល់ដាាន លើ�ើយលើល់ើក

4 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ទិិសូលើដៅការំងារំកបតិ�់ើ�តិាម្នះសូភូាពការំណ៍ៈជ័ាក់បែសូែង។ 

ឯសូភូាពការំណ៍ៈរួំម្នះលើនៅកះីងតិំបនគឺ់ឹម្នះានការំចាាតិត់ិាំង

សូ�ករំណ៍ៈកប្រមិ្នះតិទិាបជ័ាបនបិនរាប់ ការំលើកើតិលើឡីើង

បញ្ញាាជ័ំទិាសូ់រំវាាងកម្នះើសូិទិធិឯកជ័ន នងិសូមូ្នះ�ភូាព 

លើដោយអាះកខាា�ចាង់ចាលូ់សូ�ករំណ៍ៈ អាះកខាា�មិ្នះនចាង់ចាលូ់ 

លើ�ើយម្នះានអាះកខាា�លើទិៀតិចាូល់លើ�ើយសូីំលើចា�វាិ�។ ខាំីំ

�នទិាក់ទិងលើ�ើោ� ប្រចាាន គឺឹជ័ាគឹណៈៈស្រុសូុក រំ២ ។

    លើនៅកះងី�ះា១ំ៩៧៥ សូភូាពការំណ៍ៈលើនៅកះងីតិបំន ់១០៥ 
 

មិ្នះនម្នះានអាវ�បែប្របប្របលួ់ខាាាងំលើទិ។ លើប្រកោយព្រៃ�ៃទិ�១៧បែខាលើម្នះសូា 

�ះា១ំ៩៧៥ បដវិាតិនិ�៍ះ�ទិាងំស្រុសុូកលើល់ើចាប្រកពតិិអិាាលើម្នះរំកិ  

នងិបរំវិាារំ។ លើនៅចាងី�ះា១ំ៩៧៥ ខាំីលំើឡីើងម្នះកលើរំៀនសូាល់ា 
បក�លើនៅភូះំលើព� លើ�ើយ�នជ័ួបជ័ាមួ្នះយ ឃុំួន។ ឃុំួន 

ឧលើទិរសូនាម្នះបែខា�កបតិល់ើ�ើោ� យា៉ ឲ្យ�ខាំី�ំនសូគាល់់។ 

    លើនៅកះីង�ះាំ១៩៧៦ តិបំន១់០៥ ប្រតិូវាចាាតិច់ាូល់កះីង

ភូូមិ្នះភូាគឹឦសូាន លើដោយម្នះានលើ�ើោ� យា៉ គឺឹជ័ាលើល់ខាា

ភូូមិ្នះភូាគឹ។ យា៉ �នទិាក់ទិងជ័ាមួ្នះយខាំីំ តិាម្នះការំ

ឧលើទិរសូនាម្នះរំបសូ់ ឃុំួន។ មី្នះនលើពល់ប្របជ័ីំគឹណៈៈតិំបន ់

យា៉ �នម្នះកជ័ួបខាំី ំអាប់រំ ំនងិជ័ំរីំ�ឲ្យ�កសូាងកម្នះាាំង

ទិាក់ទិងជ័ាមួ្នះយ ឃុំួន ឲ្យ��នល់ា នងិសូម្នះៃាតិ់បំផី្សាតិ។ 

លើនៅបែខាកីម្នះភៈ �ះាំ១៩៧៦ បងយា៉ �នលើឡីើងលើទិៅ

តិំបន១់០៥ ប្របជ័ីំគឹណៈៈតិំបនល់ើដោយលើល់ើកយកបញ្ញាា

តិបំនម់្នះកប្របជ័ីំ រួំម្នះម្នះាន ១)បញ្ញាាប្រពំបែដន ២) លើរំៀបចាំ

លើ��ទិ�តិាំងកងពល់ នងិ តិបំន ់៣) ការំទិាក់ទិងកង 

ពល់៩២០ នងិតិបំន១់០៥ ៤)បញ្ញាាសូ�ការំកងពល់

នងិកងតិបំនក់ារំពារំប្រពបំែដនម្នះណូៈល់គិឹរំ�។ បញ្ញាាប្រពបំែដន 

យា៉ �នបញ្ញាាក់�ា ប្របសូិនលើបើម្នះានយួន�ាានពានប្រព ំ

បែដនប្រតិូវាលើដោ�ស្រុសូាយលើដោយសូនិវិាិធ�គឺឹចារំចាាឲ្យ�យួន

ដកលើចា�វា�ិ នងិរំាយការំណ៍ៈលើទិៅកានភូ់ូមិ្នះភូាគឹភូាាម្នះៗ។  

បងយា៉ ម្នះកជ័ួបខាំីលំើដោយបែឡីកលើ�ើយអាប់រំខំាំី ំព�បញ្ញាា

ប្រពំបែដនកមីុ្នះជ័ា នងិលើវាៀតិណៈាម្នះ បែដល់�ានចាូល់ដល់់

បដបិកខខាសុូ់លើដោ�ស្រុសូាយមិ្នះនរួំចាលើឡីើយ។ លើវាៀតិណៈាម្នះ

ម្នះានបែផ្សានការំលើនៅកះីងរំដវូាប្រ�ងំវាាយយកលើខាតិមិ្នះណូៈល់គិឹរំ� 

តិាម្នះប្របភូពព័តិ៌ម្នះានផ្សាាូវាការំសូម្នះៃាតិ់ព�លើ�ើោ� តិ� សូឺន 

ភូាគឹទិ�៥លើវាៀតិណៈាម្នះ។ លើនៅបែខាលើម្នះសូា �ះាំ១៩៧៦ យា៉ 

�នលើឡីើងលើទិៅតិំបន១់០៥ ប្របជ័ីំគឹណៈៈតិំបនន់ងិគឹណៈៈ

ស្រុសូុកលើដោយនាំលើល់ខាា នងិអានលីើល់ខាាតិំបនម់្នះាន បង

ឡីាងំ ទិទួិល់ខាាងលើយោធា,បង សូរីូំន គឺឹជ័ាលើល់ខាាស្រុសូកុ 

រំ៣, បងខាាភូំូន ខាាងលើសូដាកិចាច, ខាំី ំសូងគម្នះកិចាចសូខីាាភិូ�ល់,  
មិ្នះតិសិូភូូា លើយោធា, មិ្នះតិ ិចាា ំវាបបធម៌្នះ (គឺឹជ័ាលើល់ខាាស្រុសូកុ 

រំ២)។ ចាំបែណៈកគឹណៈៈស្រុសូុកម្នះាន មិ្នះតិ ិសូវាយ លើល់ខាា

ស្រុសុូករំ១, មិ្នះតិរិំា៉ អានលីើល់ខាា, បងលើឡីោក អានលីើល់ខាាស្រុសុូក  

រំ២, បងផ្សាាក់ អានលីើល់ខាាស្រុសូកុរំ៣, បងគឹ� លើល់ខាាស្រុសូកុ

រំ៤, មិ្នះតិលិើខាឿន អានលីើល់ខាាស្រុសូកុរំ៤, កាសូី� លើល់ខាាស្រុសូកុ

រំ៥ នងិ ចាានល់ើដើរំ អានលីើល់ខាា។ 

    លើនៅបែខាម្នះករំា �ះាំ១៩៧៧ គឹណៈៈតិបំន�់នសូលើប្រម្នះចា

លើធវើសូនះ�ិតិសូលើប្រម្នះចាដកការំងារំព� គឹណៈៈទិាក់ទិង

បរំលើទិសូ,  ដកភូូមិ្នះបែស្រុសូសូងគម្នះឲ្យ�លើទិៅស្រុសូុក រំ៤។ 

សូកម្នះើភូាពកះីងលើពល់លើនោ�គឺឹមិ្នះនអានវីាតិភិូារំកិចាចបែដល់

បក�ប្របគឹល់់ឲ្យ� មិ្នះនលើគឹោរំពតិាម្នះការំចាាតិ់តិាំងរំបសូ់

គឹណៈៈតិបំន ់មិ្នះនចាី�ដកឹនាកំះីងប្រកសូងួរំបសូខ់ាានួ លើ�ើយ

លើពល់សូនះ�ិតិម្នះានទំិនាសូជ់័ាមួ្នះយលើល់ខាាតិបំន។់ កាសូី� 

នងិ ចាានល់ើដើរំ ប្រតិូវាសូនះ�ិតិតិំបនល់ើដ�លើចា�ព�គឹណៈៈ

ស្រុសូុកបែកវាសូី�ម្នះា ឲ្យ�រំសូ់លើនៅកះីងម្នះនរ�រំលើសូដាកិចាចតិំបន ់

ក-១៦។  លើនៅបែខាកីម្នះភៈ �ះាំ១៩៧៧ លើយើងលើឃុំោសូនា

បំផី្សាសូទំិនាសូល់ើនៅកះីងសូ�គឹម្នះន ៍ ចាល់នាប្របជ័ាជ័នឲ្យ�

ទិាម្នះទិារំព�សូមូ្នះ�ភូាព លើដោ�ស្រុសូាយការំរំសូ់លើនៅ

ប្របចាាំព្រៃ�ៃ ដចូាជ័ាការំសូី�ចាីក លើសូាៀកពាក់ប្របចាាំព្រៃ�ៃ នងិ

�ះាសំូកវូា។  បនរាប់ព�លើន�ខាំី�ំនបែកបែប្របខាាមឹ្នះសូារំលើឃុំោសូនា

ខាា�ឲ្យ�ស្រុសូបតិាម្នះសូភូាពការំណ៍ៈ�ើ�  និងខាំប្របឹង

លើធវើសូកម្នះើភូាពកបតិប់ន ិរំ�តូិដល់់ព្រៃ�ៃទិ�២៤បែខាម្នះ�នា ខាំីំ

ប្រតិូវាបក�ចាាប់ខាានួបែតិមិ្នះង។ 

កំណៈតិច់ាំណៈាំ ៖ អាតិាបទិលើន� ដកស្រុសូង់លើចា�ព�ចាលើម្នះាើយកំណៈតិច់ាំណៈាំ ៖ អាតិាបទិលើន� ដកស្រុសូង់លើចា�ព�ចាលើម្នះាើយ

សូារំភូាពឯកសូារំJ00878។ រំាល់់ ចាលើម្នះាើយសូារំភូាពសូារំភូាពឯកសូារំJ00878។ រំាល់់ ចាលើម្នះាើយសូារំភូាព

រំបសូ់ អាះកលើទិោសូ ទិាំងអាសូ់ លើនៅ ម្នះនរ�រំ សូនិសិូីខា សូ -២១ រំបសូ់ អាះកលើទិោសូ ទិាំងអាសូ់ លើនៅ ម្នះនរ�រំ សូនិសិូីខា សូ -២១ 

សូទីិធ បែតិ  �ាងកាតិ ់ការំបងខិតិបងខំ នងិ លើធវើ ទិារីំណៈកម្នះើ ធៃនធ់ៃរំសូទីិធ បែតិ  �ាងកាតិ ់ការំបងខិតិបងខំ នងិ លើធវើ ទិារីំណៈកម្នះើ ធៃនធ់ៃរំ

ព� កង សូួរំចាលើម្នះាើយ រំបសូ់ បែខាើរំប្រក�ម្នះ ដលូើចាះ� លើយើង មិ្នះនព� កង សូួរំចាលើម្នះាើយ រំបសូ់ បែខាើរំប្រក�ម្នះ ដលូើចាះ� លើយើង មិ្នះន

អាាចា សូនះដិាាន�ន�ា ចាលើម្នះាើយសូារំភូាព រំបសូ់ សូូ គឹឹម្នះអាាចា សូនះដិាាន�ន�ា ចាលើម្នះាើយសូារំភូាព រំបសូ់ សូូ គឹឹម្នះ

អាាន លើ�ៅ អាាចាារំ�មី្នះ� ពិតិ ឬ យា៉ងណៈា លើនោ�លើទិ?អាាន លើ�ៅ អាាចាារំ�មី្នះ� ពិតិ ឬ យា៉ងណៈា លើនោ�លើទិ?
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 លេនុៅ នៃ�ៃ�� ២៨ ខែខមករាា ឆ្នាំាំ� ២០២២ �ណ្ឌ ណា�័យ

សាលេមីចខែមា  �នុ ��ួ�សាាីគាមនុ�៍�លេណ្ឌើរា�សា�នុកិចច

សាកិ�ា  រា�ស់ា គាណ្ឌៈក្រ�តភូិានៃនុ កងពុ�តចូលេ�េើរាលេជ្ឈើង លេ�ខ

៤១ ខែ��មានុមូ��ឋានុ លេនុៅ កំ� ងស្រីសាកុ អនុាង់ខែវិង លេ�ើមី� 
ខែសាងីយ�់  នុងិ �កស្រីសាង់ ��ពុិលេសាោធិនុល៍េ�ោយ ផ្សាាា�់ 

សាី�  ពុ� ការា លេរាៀ�ច�នុងិចងក្រកងឯកសាារា សាី�ពុ� ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រីសាី

កមុ�ជ្ឈា ក្រ�ជ្ឈាធិិ�លេតយ� នុងិ �ណី្ឌា ឯកសាារា សាិក�ា

ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ �នៃ�លេ�ៀត។

 កំ�ង នុាម ជ្ឈា អំក ត�ណ្ឌាង�ខ៏ង់ុខសុា់ រា�សា់ ឯកឧតមី  

ឧតមីលេសានុ�យ៍ នុាង  ��ម  លេម�ញ្ញាាការា កងពុ�តូច

លេ�េើរាលេជ្ឈើងលេ�ខ ៤១ វិរាលេសានុ�យ៍ឯក ឯម វិាសានុា ខែ��

ជ្ឈាលេម�ញ្ញាាការា រាង នុងិជ្ឈាក្រ�ធិានុក្រកុមការាងារា ក្រ�វិតី-ិ 

សាាស្ត្រីសារីា�ស់ាកងពុ�តចូ  �នុ ពុនិុតិ�លេមើ�ពុ� ការា �ាក់

តា�ង�ងូាញលេសាៀវិលេភាៅ នុងិឯកសាារា ក្រពុម�ា�ង ការា រាក�ា 

��ក ឯកសាារាលេនុៅ កំ�ង ក្រ�ពុន័ុធ លេអឡុិ ចក្រតូនុិច ខែ��ជ្ឈយួ 

គណៈប្របតភិូកូងពលតូចលើ� ើើរលើជើងលើលខ ៤១ 
ទ្្សៃកចិ ច ្ កិា បណ្ណាា ល័យ ្ លើមច្សមែ
សួំតិ វិចិតិ្រតិ

វារំលើសូន�យ៍ឯក ឯម្នះ វាាសូនា បែដល់ជ័ាលើម្នះបញ្ញាាការំរំង  
នងិជ័ាប្របធានប្រកុម្នះការំងារំប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូរិំបសូ់កង 
ពល់តិចូាលើ�ើើរំលើជ័ើងលើល់ខា៤១។
(សូភ័ីូន្ទ្រកិ ភូាណៈា/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)

គឹណៈៈប្របតិភូិូប្រកសូួងការំពារំជ័ាតិនិងិប្រកុម្នះការំងារំ 
ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា។
(សូភ័ីូន្ទ្រកិ ភូាណៈា/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាក្រមួ���ក់ារា សាកិ�ាស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិរា�សាស់ាសិា� នុសិា�តិ  

នុងិ សាារាធិាណ្ឌជ្ឈនុជ្ឈាត ិអនុរីាជ្ឈាត។ិ   

 លេ�ោក វិរាលេសានុ�យ៍ឯក �នុខែ�ាងលេកោតសារាលេសាើរា  នុងិ

លេសាំើ កិចចសាហការាពុ�លេ�ោក ឆ្នាំា�ង យ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�

ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា  លេ�ើមី�  លេរាៀ�ច��ណ្ឌ ណា�័យ រា�ស់ាកងពុ� 
តចូលេ�េើរាលេជ្ឈើងលេ�ខ៤១ លេ�ើមី� �លេក្រមើ�� ់ ការា សាកិ�ា  លេរាៀនុ 

សាូក្រត រា�សា់ សាិសា� នុសិា�ិត   សាាធិារាណ្ឌជ្ឈនុ �ូលេ�ៅ នុងិ

កង�័ពុ។ �ណ្ឌ ណា�័យកងពុ�តូចលេ�េើរាលេជ្ឈើងលេ�ខ ៤១

លេនុះ  ក៏អាចចូ� រួាម ច�ខែណ្ឌក��់ ការាយ�់�ងឹ �ខែនុថម

អ�ពុ�   ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រីសាលីេយោធិា ខែ�រា។ «ក្រ�វិតិសីាាស្ត្រីសា ីលេយោធិា  

ក្រតូវិ�នុ ពុិពុណ៌្ឌនុា �ា គឺាជ្ឈា ការាសាិក�ា ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ អ�ពុ�

សាន្ត្រីងាាម នុងិ ការាវិិភាាគា អ�ពុ� ជ្ឈ័យជ្ឈមំះ នុងិ �រាាជ្ឈ័យ ។ 

លេ�ោះ��ជ្ឈា យាាងណ្ឌាក៏លេ�ោយ ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រីសា ីលេយោធិា 

រួាម�ញ្ចូចូ� នុវូិ ធិាត� ផ្សា�� ជ្ឈាលេក្រចើនុ �នៃ�លេ�ៀត លេ�ើសាពុ�លេនុះ ។  
ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រីសាី លេយោធិា លេកីោ� នុវូិ ក្រ�ធិានុ�� ជ្ឈាលេក្រចើនុ 

ខែ�� រួាមមានុ វិឌឍនុភាាពុ នុងិ �រាាជ្ឈ័យ នៃនុ រា�� នុ�មួយ

ៗ រាហតូ�� ់ការាវិវិិត ីរា�សា ់ក្រ�លេ�សាជ្ឈាត ិនុានុា ក្រពុម�ា�ង

សាកមេភាាពុ ខែ�� មនុ�សា�ជ្ឈាត ិសាាង ក�ហ�សា �ខែ��ៗ 

ឬ �នុ លេរាៀនុសាូក្រត ពុ� ក�ហ�សា រា�សា់ខានួុ ។ ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រីសាី

កមុ�ជ្ឈា លេពុោរាលេពុញ លេ�ៅលេ�ោយ លេមលេរាៀនុ ឥតមានុ ពុ�រា

សាក្រមា�់ ក្រ�លេ�សា រា�សា់ខានួុ ត��នុ ់នុងិ ពុិភាពុលេ�ោក »។

 �នុាា�់ពុ� ��លេណ្ឌើរា�សា� នុកិចច លេនុះ លេ�ោក នុាយក

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា ខែ�� �ញ្ញាាក់ពុ�កិចច 
សាហការាលេរាៀ�ច� �ណ្ឌ ណា�យ័កងពុ�តចូលេ�េើរាលេជ្ឈើង លេ�ខ 

៤១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារា កមុ�ជ្ឈា �នុ  ផ្សាី�់ជ្ឈូនុ ��់

ក្រ�តិភូា នុវូិលេសាៀវិលេភាៅច�នុនួុ៥ពុានុក់ីា� នុងិ �ូរា�ាក់ 

លេសាៀវិលេភាៅមួយ ច�នុនួុ លេ�ៀតផ្សាង។ 

ប្រកុម្នះការំងារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ាទិទួិល់សូវាគឹម្នះន៍
គឹណៈៈប្របតិភូិូកងពល់តិចូាលើ�ើើរំលើជ័ើងលើល់ខា៤១។
(សូភ័ីូន្ទ្រកិ ភូាណៈា/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)

លើល់ោក �ាំង យី នាយកម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ាកំពីង
បងាា�បែផ្សានទិ�លើទិៅកានគ់ឹណៈៈប្របតិភូិូ។
(សូភ័ីូន្ទ្រកិ ភូាណៈា/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)

លើល់ោក �ាំង យី នាយកម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ាកំពីង 
លើធវើបទិបងាា�លើទិៅកានគ់ឹណៈៈប្របតិភូិូ។
(សូភ័ីូន្ទ្រកិ ភូាណៈា/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រមណតីយ�ាៃ្តវែសាៃ បធីមើជាតទិលួព័ៃតិាឡីតី

 លើ�ង ពង្សរាែ្ុតី 

 រមណ្ឌយីុដាឋនិសំតិវសាា បុធមម�តិទិួលួព័័និ ធត្តាឡី៖ី ជ័ា

រំម្នះណៈ�យដាានសូតិវសូាាបធម្នះើជ័ាតិដិក៏ប្រម្នះមួ្នះយម្នះានទំិ� ំ

៨៦�កិតិា បែដល់ម្នះានប្របលើភូទិសូតិវសូាាបជ័ិតិផី្សាតិពូជ័ 

នងិទិទួិល់រំងការំគំឹរំាម្នះកំបែ�ងជ័ាលើប្រចាើនប្របលើភូទិកំពីង

រំសូ់លើនៅរំាប់មឺី្នះនកបាល់ ដូចាជ័ាលើសូើោ� ទិង់ប្របលើផ្សា� 

ប្របលើភូទិសូតិវប្រតិយង៉ ប្រតិដក់ នលើនៀល់ខា�ង កីក បែខាវក បែកាក 

ទឹិក ទិង់ ប្រកសូា នងិសូតិវសូាាបប្របម្នះាណៈជ័តិិ៥០ប្របលើភូទិ

លើផ្សា�ងៗលើទិៀតិ។ រំម្នះណៈ�យដាានលើន� សូាិតិលើនៅភូូមិ្នះទ័ិព 

លើសូចិា ឃុំីំធាយ ស្រុសូុក�ភូះំ លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង ម្នះានចាម្នះៃាយ

ប្របម្នះាណៈ៨០គឹ�ឡីូបែម្នះប៉្រតិព�ទិ�ប្រកុងភូះំលើព� នងិប្របម្នះាណៈ 
១៥ គឹ�ឡីូបែម្នះប៉្រតិព�ទិ�រួំម្នះលើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង។

 សូាតិិលើនៅចាកំណិៈាល់ព្រៃផ្សារទឹិកដធ៏លំ់វងឹលើល់វើយ រំម្នះណៈ�យ- 

ដាានលើន�អាាចាទិទួិល់លើភូៀំវាលើទិសូចារំណ៍ៈ�នប្រគឹប់រំដវូា។ 

លើនៅរំដូវាប្រ�ំង លើភូៀំវាលើទិសូចារំណ៍ៈនានាអាាចាលើធវើដំលើណៈើរំ

លើដោយខាានួឯងតិាម្នះរំ�យន ិលើទិោចាប្រកយានយន ិនងិលើ�ើើរំ 
លើជ័ើងលើទិៅកានទ់ិ�តិាំងលើន�។ ចាំបែណៈកលើនៅរំដវូាវាសូ�ាវាិ� 

លើភូៀំវាលើទិសូចារំណ៍ៈអាាចាលើធវើដលំើណៈើរំតិាម្នះទូិក នងិកាណូៈតិ

លេ�សាភាាពុនៃផ្សាា�ឹកលេនុៅរាមណ្ឌ�យ�ឋានុសាតសីាាា�ធិមេជ្ឈាត ិ
�ួ�ពុ័នុធតាឡុ� សាថិតលេនុៅភូាមិ�័ពុលេសាចី ���ធិាយ ស្រីសាុក�ភាំ�  
លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ (លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បែតិប្របម្នះាណៈព�រំគឹ�ឡីូបែម្នះប៉្រតិព�ភូូមិ្នះអាះកស្រុសូុក លើទិៅកានទ់ិ� 
ទួិល់លើដើម្នះប�ទិសូ�នា�វងូសូតិវសូាាប នងិព្រៃប្រពលើ�ើបែដល់

ដ�ីប្របលើប្រជ័ៀតិគឹះាលើនៅលើល់ើទិ�ទួិល់ព័នធតិាឡី�។ តិាម្នះការំឲ្យ� 

ដងឹព�ប្របជ័ាជ័នរំសូល់ើនៅជ័ីវំា�ិបរំលិើវាណៈទិ�ទួិល់លើន��ា �វងូ

សូតិវសូាាបទិាងំអាសូ ់លើល់ើកបែល់ងបែតិសូតិវប្រកាបពង �ន

ចាាកលើចា�ព�សូបីំក នងិទិ�ទួិល់ពន័ធតិាឡី�លើនៅលើវាល់ាប្រពកឹ 

លើដើម្នះប�លើចា�លើទិៅរំកសូី�លើនៅកបែនាង�ៃាយៗព�ទួិល់ លើ�ើយ

�នវាិល់ប្រតិឡីប់ម្នះកវាិ�លើនៅលើវាល់ាល់ៃាចាចាាប់ព�លើម្នះោ៉ង 

៥រំ�តូិដល់ល់ើពល់ជ័តិិយប់ងងឹតិ។ លើភូៀំវាលើទិសូចារំណ៍ៈនានា 

 លើប្រចាើននាគំឹះាលើទិៅទិសូ�នា�វងូសូតិវសូាាបទិាងំលើន� ចាាប់ព�

លើវាល់ាលើម្នះោ៉ងប� ឬលើម្នះោ៉ងបួនតិលើទិៅ លើដើម្នះប��នលើម្នះើល់លើឃុំើ�

ដលំើណៈើរំវាិល់ប្រតិឡីប់រំបសូ់�វងូសូតិវសូាាប។

 លើនៅជ័ីវំា�ិទិ�ទួិល់ពន័ធតិាឡី� លើយើងសូលើងកតិលើឃុំើ�ម្នះាន

លើរំោងលើធវើព�លើ�ើគឹើានដបូំល់ ឬម្នះានដបូំល់ធាី�ធាាយចានំនួ

បួនប្រ� ំនងិលើរំោងលើធវើអំាព��ើចានំនួមួ្នះយ ប្រតិវូា�នសូាងសូង់

លើឡីើងលើនៅជ័ីវំា�ិបរំលិើវាណៈព្រៃប្រពពន័ធតិាឡី� លើដើម្នះប�លើធវើជ័ាកបែនាង

ទិទួិល់សូវាគឹម្នះនល៍ើភូៀំវាលើទិសូចារំណ៍ៈទិាងំឡីាយបែដល់ម្នះក

ទិសូ�នាលើនៅទិ�លើន�។ ប្រកុម្នះការំងារំលើយើង�នលើទិៅកាន់

លើរំោងលើធវើព�លើ�ើចាាសូប់្រទុិឌលើប្រទិោម្នះមួ្នះយសូាតិិលើនៅភូាគឹខាាងលើកើតិ 

ទិ�ទួិល់ នងិ�នលើឡីើងលើល់ើលើរំោងលើនោ�លើដើម្នះប�ទិសូ�នា�វងូ 
សូតិវសូាាបឲ្យ��នជ័តិិបនិចិា។ លើនៅលើល់ើលើរំោងដបូំល់ធា�ីធាាយ 
លើន� លើយើងពីសំូវូាចាាប់អាារំម្នះើណ៍ៈខាាាងំលើឡីើយព�សូវីាតិាភិូាព

ផ្សារាល់ខ់ាានួ ប៉ីបែនលិើយើងបែបរំជ័ាចាាប់អាារំម្នះើណ៍ៈខាាាំងបំផី្សាតិព�

លើទិសូភូាព ព្រៃផ្សារទឹិកលើម្នះើល់ព�លើល់ើ នងិទិិដាភូាព�វងូសូតិវសូាាប 
បែដល់លើ�ើរំបែ�វល់ចាី�បែ�វល់លើឡីើងលើនៅជ័ីំវាិ�ខាានួ។ ម្នះះាក់ៗ

�នទិា�ទូិរំសូពរព្រៃដម្នះកផ្សាិិតិយករូំបភូាព ជ័បែជ័កគឹះា �តិ

គឹះាលើទិៅវា�ិលើទិៅម្នះក នងិទិសូ�នាលើទិសូភូាពកណិៈាល់ព្រៃផ្សារទឹិក  

នងិអាវ�ៗបែដល់អាាចាលើម្នះើល់លើឃុំើ�លើនៅជ័ីវំា�ិខាានួ ជ័ាពលិើសូសូ 
ទិិដាភូាពប្រព�អាាទិិតិ�លើ�ៀបនងឹអាសូងិគតិ បលើ�ច�ពណ៌ៈ 

ប្រក�ម្នះលើប្រពឿងៗ ល់ម្នះាលើដោយ�វងូសូតិវសូាាបលើ�ើរំបែ�វល់

ចាី�លើឡីើងៗព�លើដើម្នះលើ�ើមួ្នះយលើទិៅលើដើម្នះលើ�ើមួ្នះយ។

 ទិ�តិាំងរំម្នះន�យដាានទួិល់ព័នធតិាឡី� ទិទួិល់�នការំ

មានុសាតសីាាា�រាា�់ម�ឺនុកីា�ក្រ�មាណ្ឌ៥០ក្រ�លេភា� 
រាសា់លេនុៅរាមណ្ឌ�យ�ឋានុសាតសីាាា�ធិមេជ្ឈាត�ួិ�ពុ័នុធតាឡុ�។ 
(លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ចាាប់អាារំម្នះើណ៍ៈខាាាំងព�អាះកទិសូ�នាលើនៅ�ះាំ២០១៩ 

នងិ២០២០ បនរាប់ព�សូកិខាសូាល់ាពលិើប្រគឹោ�លើយោបល់�់ះាក់ 

លើខាតិមួិ្នះយប្រតិូវា�នលើរំៀបចាំលើធវើលើឡីើងលើនៅចាីង�ះាំ២០១៩ 

លើដើម្នះប�ពភិូាក�ាព�ការំដាក់ប�ចូល់តិបំនល់ើន� ឬបែដល់អាះក 
ស្រុសូកុនយិម្នះលើ�ៅ�ា ទិ�តិាងំ «ដ�លើសូើម្នះបឹងលើសូះ�»៍ លើទិៅជ័ា

តិបំនក់ារំពារំធនធានធម្នះើជ័ាតិ។ិ ដ�លើសូើម្នះបឹងលើសូះ� ៍ជ័ាទិ�

តិាំងដ�ព្រៃប្រពល់ិចាទឹិកមួ្នះយកបែនាងបែដល់ធាាប់ទិទួិល់�ន

ជ័ំនយួកះីងការំបងកាតិព់ូជ័ នងិអាភិូរំក�សូតិវសូាាប ប្រពម្នះ 
ទិាងំធនធានធម្នះើជ័ាតិ ិកាល់ព�ប៉ីនើាន�ះាមីំ្នះន។ ប្រ�ក់ ផ្សាល់ា� 

ជ័ាអាះកអាភិូរំក�សូតិវសូាាបលើនៅរំម្នះន�យដាានទួិល់ព័នធ 

តិាឡី� ឬដ�លើសូើម្នះបឹងលើសូះ� ៍�នឲ្យ�ដងឹ�ា �វងូសូតិវសូាាប

ទិាំងអាសូ់�នម្នះកសូះាក់លើនៅបលើណិៈោ�អាាសូនះលើនៅលើល់ើទិ� 

ទួិល់លើន� បែតិកះីងរំដវូាវាសូ�ា ឬរំដវូាទឹិកលើឡីើងប៉ីលើណៈ ណោ�លើនៅ 
មី្នះន�ះាំ២០១៨។ ល់ី�ចាាប់តិាំងព��ះាំ២០១៩ម្នះក ការំ 

តិាងំទិ�ល់លំើនៅព្រៃនសូតិវទិាងំលើន� គឺឹបែល់ងម្នះានការំផ្សាាាសូទ់ិ�

លើទិៀតិលើ�ើយ។ «លើនៅ�ះា២ំ០១៧-២០១៨ សូតិវទិាងំអាសូ់

លើន�គឺឹជ័ាសូតិវរំដវូាកាល់។ ដល់ល់ើពល់បែខាទឹិកលើឡីើង�នលើគឹ 

(សូតិវ)ម្នះក លើ�ើយដល់ប់ែខាទឹិកសូប្រម្នះក លើគឹលើទិៅវា�ិ�តិ។់ 

បែតិចាាប់លើផ្សាិើម្នះព��ះា២ំ០១៨-២០១៩ លើ�ើយជ័ាពលិើសូសូ

លើនៅលើដើម្នះ�ះាំ២០២០ គឺឹលើគឹចាាប់លើផ្សាិើម្នះលើ��ទិ�តិាំងលើនៅជ័ា

អាចាិព្រៃន្ទ្រនយ៍ិបែតិមិ្នះង។»

 លើនៅពាក់កណិៈាល់�ះាំ២០២១កនាងលើទិៅលើន� សូតិវ 

សូាាបរំាប់ពានក់បាល់�នងាប់ជ័ាបនបិនរាប់។ ម្នះចាសូទូ់ិក 

ចាម្នះាង (មិ្នះនសូគាល់ល់ើ�ើោ�) ម្នះះាក់�នប្រ�ប់�ា មូ្នះល់លើ�តិ ី

បែដល់នាឲំ្យ�សូតិវសូាាបទិាងំលើនោ�ងាប់ គឺឹលើដោយសូារំលើកិៅ 

ខាាាងំ នងិចា�ំាយអាាចាម៍្នះសូតិវទិាងំលើនោ�ជ័�ខាាាងំលើពកបែដល់ 

លើធវើឲ្យ�សូតិវទិាងំលើនោ�ព�ិកដកដលើងាើម្នះ។ តិាម្នះការំឲ្យ�ដងឹព� 

ម្នះចាសូទូ់ិកចាម្នះាងដបែដល់�ា លើនៅចាងីបែខាម្នះករំា �ះា២ំ០២២ 

លើន� កំលើណៈើតិសូតិវសូាាបទិាងំលើន��នលើកើនលើឡីើងលើប្រចាើនដចូា 

មី្នះន លើ�ើយនងឹអាាចាលើប្រចាើនជ័ាងមី្នះនកះីងលើពល់ដខ៏ាា� លើប្រពោ��ា

សូតិវទិាងំលើនោ�កំពងីប្រកាបពង ស្រុសូបលើពល់បែដល់ទឹិកបែដល់ 

ពទ័ិធជ័ីវំា�ិទិ�ទួិល់លើន�លើនៅមិ្នះនទិានស់្រុសូកអាសូល់ើនៅលើឡីើយ។

 លើនៅតិាម្នះវាាល់បែស្រុសូប្របបសូងខាាងផ្សាាូវាជ័ាតិនិានាព្រៃន

លើខាតិិព្រៃប្រពបែវាងបែដល់លើយើង�នលើធវើដំលើណៈើ រំ លើយើងបែតិង

ប្រកលើឡីកលើម្នះើល់លើឃុំើ��វងូសូតិវសូាាបជ័ាលើប្រចាើនប្របលើភូទិលើ�ើរំ 
នងិបែសូវងរំកសូី�ចាណំៈ�ទិាងំលើនៅតិាម្នះវាាល់បែស្រុសូបែដល់លើទិើប 

នងឹភូារួំរំាសូ ់ទិាងំវាាល់បែស្រុសូបែដល់លើទិើបនងឹសូរងូរួំចា នងិតិាម្នះ
 

វាាល់បែស្រុសូបែដល់លើ�ៀបនងឹទិទួិល់�នផ្សាល់រំបសូ់អាះក 

ស្រុសូកុ។ លើនៅលើពល់បែដល់លើយើងលើធវើដលំើណៈើរំវាលិ់ប្រតិឡីប់ម្នះក

ព�ប្របកបការំងារំវា�ិលើនៅលើម្នះោ៉ងប្របម្នះាណៈជ័ាង ៥រំលើសូៀល់ 

លើយើងសូលើងកតិលើឃុំើ�សូតិវសូាាបទិាងំ�វងូៗ លើ�ើរំសូលំើដៅ

លើទិៅកានទ់ិ�ជ័ប្រម្នះកលើនៅទិ�ទួិល់ព័នធតិាឡី� ឬតិំបនដ់�លើសូើម្នះ

បឹងលើសូះ�។៍

លើភូៀំវាលើទិសូចារំណ៍ៈជ័�ិទូិកកម្នះ�ានលិើនៅរំម្នះណៈ�យដាានសូតិវសូាាបធម្នះើជ័ាតិ ិ
ទួិល់ព័នធតិាឡី�។ (លើផ្សាង ពង�រំា៉សូី�/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)

លើទិសូភូាពព្រៃ�ៃលើ�ៀបនងឹល់ិចាលើនៅរំម្នះណៈ�យដាានសូតិវសូាាបធម្នះើជ័ាតិ ិ
ទួិល់ព័នធតិាឡី�។(លើផ្សាង ពង�រំា៉សូី�/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)

10 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើវទកិាប្របវត្សិាស្រ្ត្្ប្រគួសារលើ�កះពុងស្រុ្ុក
ប្រតពាំងំប្រ�សាទ លើខតឧ្តរ្មាៃជ័យ
្ួត វចិបិ្រត, លើមក វៃិ ៃងិ ហ៊ាាៃ ពិ្ តី

 ប្រកមុ្នះការំងារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់សូនិភិូាពអានាង់បែវាង �ន

លើរំៀបចាលំើធវើលើវាទិិកាប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូបិ្រគឹសួូារំ រំយៈលើពល់៣ព្រៃ�ៃ 

ចាាប់ព�ព្រៃ�ៃទិ�១៥ ដល់់ព្រៃ�ៃទិ�១៧ បែខាម្នះករំា �ះាំ២០២២ 

ជ័ាមួ្នះយអាះករំសូ់រំានម្នះាន ជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ លើនៅ

ស្រុសូកុប្រតិពាងំប្រ�សូាទិ លើខាតិឧិតិរិំម្នះានជ័យ័ លើដើម្នះប�សូាិប់

លើរំឿងរំា៉វាជ័�វាតិិ រំបសូគ់ឹាតិប់ែដល់�ន�ាងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ 

ខាាងលើប្រកោម្នះ គឺឹជ័ាលើរំឿងរំា៉វាសូលើងខបរំបសូអ់ាះករំសូរ់ំាន ម្នះាន 

ជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ ៖

 បុុនុិ ច័ិនិ ទ

 បីុន ចាន័ រ លើភូទិប្របសុូ អាាយី៦១�ះា ំជ័នជ័ាតិពិះង ម្នះាន

ទិ�កបែនាងកំលើណៈើតិលើនៅភូូមិ្នះ លើកោ�ម្នះា៉លើយើល់ ឃុំីំជ័�លើម្នះៀតិ 

(បចាចីបបនះ ឃុំីំណៈងធ�ឡីឹក) ស្រុសូុកលើកោ�បែ�ក លើខាតិ ិ
ម្នះណូៈល់គិឹរំ�។ ចាន័ រ បចាចបីបនះរំសូល់ើនៅស្រុសូកុប្រតិពាងំប្រ�សូាទិ 

លើខាតិឧិតិរិំម្នះានជ័យ័។ ចាន័ រ �នបែចាករំបំែល់កលើរំឿងរំា៉វា រំបសូ់

គឹាតិ�់ា ខាំីមំ្នះានបងបាូនចាំននួព�រំនាក់។ ខាំីគឺំឹជ័ាកូនទិ�ព�រំ

លើនៅកះីងប្រគឹួសូារំ បែដល់ម្នះានឪពីកគឺឹជ័ាជ័ន ជ័ាតិរិំបែដ នងិ

ម្នះែាយគឺឹជ័ាជ័នជ័ាតិិពះង។ កាល់ព�កីម្នះារំខាំីមិំ្នះន�នលើរំៀន 
សូូប្រតិលើនៅសូាល់ាលើទិ ប៉ីបែនខិាំីមំ្នះានបងបលើប្រងៀនលើនៅផ្សារ� 

រំ�តូិខាំីអំាាចាអាានអាក�រំ នងិសូរំលើសូរំអាក�រំ�ន។ ខាំីលំើនៅ
 

ចាាំ�ា  ម្នះានការំទិម្នះាាក់ ប្រគឹាប់បែបកជ័ាលើរំៀងរំាល់់ព្រៃ�ៃលើនៅ

ស្រុសុូកលើកោ�បែ�ក លើធវើឲ្យ�ខាចូាខាាតិប្រទិព�សូម្នះបតិិ ិផ្សារ� សូបែម្នះបង,  

ងាប់លើគឹោ,  ប្រកប�, ម្នះាន,់ ទិា ជ័ាពលិើសូសូប្របជ័ាជ័នប្រតូិវា�តិ ់

បង់ជ័�វាតិិលើសូរើបែតិរំាល់ព់្រៃ�ៃ។ ល់ី� �ះា១ំ៩៧២ ខាំី�ំន ចាាក

លើចា�ព�ប្រគឹសួូារំលើនៅអាាយី១២�ះា។ំ លើនៅលើពល់លើនោ�ខាំីបំ្រតិវូា

�នបែខាើរំប្រក�ម្នះ លើប្រជ័ើសូលើរំើសូឲ្យ�ចាលូ់ លើធវើការំលើនៅកះីងម្នះនរ�រំ

កីម្នះារំ។ កិចាចការំងារំបែដល់ខាំីំប្រតិូវាលើធវើលើនៅលើពល់លើនោ� 

រួំម្នះម្នះាន លើស្រុសូោចាព្រៃសូ,ុ ប្រតិកួន, ដកឹទឹិក នងិជ័�ាូនឧសូ។ 

កាល់លើនោ� លើដោយសូារំខាំីមំ្នះានចាំលើណៈ� ដងឹប្រគឹាន ់លើបើជ័ាង

លើកើងដព្រៃទិ ខាំីក៏ំប្រតិូវា�នចាាតិឲ់្យ�លើធវើជ័ាប្រគឹូបលើប្រងៀនអាក�រំ

ដល់់លើកើងដព្រៃទិលើទិៀតិលើនៅកះីងម្នះនរ�រំ  បនរាប់ព�ទំិលើនរំ ព�ការំ

ងារំ។ ល់ី�លើនៅ�ះា១ំ៩៧៥ លើពល់បែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះវាាយ

យក�នទិ�ប្រកងុភូះំលើព� ម្នះនរ�រំ កីម្នះារំ ក៏ប្រតិវូា�នរំសំូាយ។ 

បែខាើរំប្រក�ម្នះកចាាប់លើផ្សាែើម្នះបែបងបែចាកកីម្នះារំលើទិៅតិាម្នះមី្នះខា

ជ័នំា� ខាា�លើទិៅខាាង លើពទិ� ខាា�ខាាងលើបើកបរំ ខាា�លើទិៀតិខាាង 

លើរំោងចាប្រក នងិមី្នះខាជ័ំនា�លើផ្សា�ងៗ ជ័ាលើប្រចាើនលើទិៀតិ។ 

លើដោយ បែឡីក  ខាំីមំ្នះានចាលំើណៈ�ដងឹប្រគឹានល់ើបើជ័ាងកីម្នះារំដព្រៃទិ 

ក៏ប្រតិវូា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះ ប�ាូនឲ្យ� ម្នះកលើធវើការំ ខាាងកានប់�ា � 

នងិស្រុសូង់សូាតិិលិើនៅកះងីកងកីម្នះារំ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៧ ខាំីបំ្រតូិវា
 

�ន បែខាើរំប្រក�ម្នះ ប�ាូន ម្នះកកានដ់ាក់ដា ំលើខាតិមិ្នះណូៈល់គិឹរំ� 

ជ័ាប់ប្រពំបែដនលើវាៀតិណៈាម្នះ។ លើនៅទិ�លើនោ� ខាំីលំើធវើជ័ាន�រំសូារំ

���នុ ចន័ុ ា ��ួ�កញ្ចូច�់អនុ�សា�ាវិរា�យ៍ពុ� ហ�ានុ ពុិសា�  
អំកស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិនៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�សានុីិភាាពុអនុាង់ខែវិង។

(សាតួ  វិិចិក្រត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ព្រៃសូ ខាាអំាាន ទិទួិល់ក�ច ប់អានសីូ�ាវារំ�យ៍ព� សូួតិ វាចិាបិ្រតិ 
អាះ កស្រុសូាវាប្រជ័ាវាព្រៃនម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់សានុីភិូាពអានា ង់បែវាង។ 
(លើម្នះក វាិន/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)

រំបសូ់ បីុនលើរំៀម្នះ បែដល់ជ័ាប្របធានកងវារំលើសូនាតិចូា។ ខាំីំ

រំសូល់ើនៅដាក់ដា�ំនរំយៈលើពល់មួ្នះយ�ះា ំលើទិើបបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ប�ាូនម្នះកស្រុសូកុលើពប្រជ័ាដាវា�ិលើដោយបំលើព�ការំងារំជ័ា

ន�រំសូារំដបែដល់។ រំ�តូិ ដល់�់ះា១ំ៩៧៩ លើពល់កងទ័ិព

លើវាៀតិណៈាម្នះវាាយចាូល់ម្នះក ខាំី�ំនរំតិល់ើភូៀសូខាានួចាូល់លើទិៅ

រំសូ់លើនៅ កះីង ព្រៃប្រពលើខាតិ ិម្នះណូៈល់គិឹរំ�។  លើពល់លើនោ� ខាំីចំាិ�ចមឹ្នះ
 

ជ័�វាិតិលើដោយជ័�កលើម្នះើម្នះកែួចា នងិលើម្នះើម្នះដឡំីូង�បូ លើប្រពោ� ខាំីំ

គឹើាន លើសូបៀងលើឡីើយ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៨០ ខាំី�ំនលើរំៀបការំ។ 

ល់�ី�ះា១ំ៩៨២ លើទិើប បីុនលើរំៀម្នះ ប្របធានកង វារំលើសូនាតិចូា 

ដកឹនាំ កម្នះាាំងទិាំងអាសូរ់ំបសូខ់ាានួលើធវើដលំើណៈើរំម្នះកកានប់្រពំ 
បែដនព្រៃ�។ ដលូើចាះ� ខាំីលំើនៅកងវារំលើសូនាតិចូា តិសូុជូ័ា មួ្នះយ បីុន 
លើរំៀម្នះ រំ�តូិខាំីផំ្សាាាសូម់្នះកលើនៅកះងីភូូមិ្នះ១០៥លើន� បែដល់ជ័ា លើ�ើោ�

 
ដាក់ តិាម្នះលើល់ខា អាងគភូាពជ័ាប់រំ�តូិម្នះកសូពវព្រៃ�ៃ លើន�។

សៃសំ ខាំអំានិ

 ព្រៃសូ ខាាំអាាន លើភូទិប្របុសូ អាាយី៦៧�ះាំ ជ័នជ័ាតិិ

ល់ាវា ម្នះានទិ�កបែនាងកំលើណៈើតិលើនៅភូូមិ្នះ លើកោ�ម្នះា៉លើយើល់ ឃុំីំ

ណៈងធ�ឡីកឹ ស្រុសូកុលើកោ�បែ�កលើខាតិមិ្នះណូៈល់គិឹរំ�។ បចាចបីបនះ 

ខាាំអាាន រំសូ់លើនៅ ស្រុសូុក ប្រតិពាំងប្រ�សូាទិ លើខាតិឧិតិរិំម្នះាន 

ជ័យ័។ ខាាអំាាន �នលើរំៀបរំាប់�ា  កាល់ព�កីម្នះារំខាំី ំលើរំៀន�ន 
ប្រតិមឹ្នះ�ះាក់ទិ�៩សូងគម្នះចាាសូ ់ដលូើចាះ�ខាំីអំាាចាសូរំលើសូរំ នងិអាាន 
អាក�រំ�នតិចិាតិចួាប៉ីលើណៈ ណោ�។ បនរាប់ ម្នះកលើនៅ�ះា១ំ៩៦៧ 

ខាំី�ំនចាូល់តិសូុូលើនៅកះីងព្រៃប្រព ប៉ីបែនកិាល់លើនោ� ខាំីនំងិ

ប្របជ័ាជ័នលើចា�តិសូុ ូតិាម្នះគឹះាលើដោយ មិ្នះនដងឹ�ា នរំណៈាអាះក 

ដកឹនាលំើឡីើយ។ លើយើងលើនៅតិសូុ ូនងិលើធវើខារម្នះតិចូាៗសូប្រម្នះាប់

សូះាក់ជ័ាបលើណៈែោ�អាាសូនះ។ បនរាប់ម្នះកខាំីបំ្រតិូវា�នចាាតិ ់
តិាំងឲ្យ�លើធវើជ័ាប្រគឹូបលើប្រងៀនអាក�រំដល់់លើកើងៗ  បែដល់រំតិ់

លើភូៀសូខាានួចាលូ់លើទិៅលើនៅកះីងព្រៃប្រពបែដរំលើដើម្នះប�ឲ្យ�លើកើងៗទិាងំ
 

លើនោ�លើចា�អាក�រំបែខាើរំ។ ម្នះកដល់់�ះាំ ១៩៧០ ក៏ម្នះានរំដា 

ប្រប�ារំទិម្នះាាក់សូលើម្នះែចាប្រព� នលើរំោតិមិ្នះ សូ��ន ីលើទិើបខាំីនំងិ

អាះកភូូមិ្នះ លើផ្សា�ងលើទិៀតិ ប្រតិឡីប់ម្នះករំសូល់ើនៅភូូមិ្នះវា�ិ។ ប៉ីបែនិ

លើយើងរំសូល់ើនៅ នងិរំកសូី�លើដោយល់ចួាល់ាក់។ លើយើងល់ាក់ 

ខាានួបែតិលើនៅ កះងីលើល់ណៈដាានបែតិប៉លីើណៈ ណោ� លើប្រពោ�លើពល់ព្រៃ�ៃម្នះាន
 

យនលិើ�ោ�ទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបក។ ល់ី�ដល់់ �ះាំ ១៩៧៥ 

បែខាើរំប្រក�ម្នះវាាយរំលំើដោ��នភូះំលើព� លើទិើបប្របជ័ាជ័នបែល់ង

ភ័ូយប្រពួយព�ការំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់ បែបកលើទិៀតិ។ ប៉ីបែនលិើយើង

ប្រតិវូា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះដាក់ឲ្យ�រំសូល់ើនៅកះីងសូ�ករំណ៍ៈ នងិ

លើធវើការំរួំម្នះគឹះា។ លើយើងប្រតិវូា�នដាក់ឲ្យ��បូរួំម្នះគឹះាលើនៅកះីង

លើរំោង�យសូ�ករំណ៍ៈ បែដល់ម្នះានរំបបប�លើពល់កះីងមួ្នះយ 
ព្រៃ�ៃ។ ចាំបែណៈកការំងារំ បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាតិត់ិាំងប្របជ័ាជ័ន

ឲ្យ�លើល់ើកទំិនប់, បែរំកដ� នងិជ័�កប្របឡីាយ។ លើនៅសូម័្នះយលើនោ� 

លើយើងគឹើានសូិទិធិសូូម្នះប�បែតិនយិាយសូែ� លើ�ើយប្របសូិនលើបើ

�ាុនប្របប្រពតឹិខិាសីូវានិយ័ចាបាសូជ់័ាប្រតូិវាបែខាើរំ ប្រក�ម្នះយកលើទិៅ 

សូម្នះាាប់លើចាោល់ជ័ាមិ្នះនខាាន។ ចាបំែណៈកប្របធានសូ�ករំណ៍ៈ

ម្នះាន បែតិអាះកម្នះកព�ស្រុសូកុលើប្រកៅ  ឬ ប្របជ័ាជ័នបែខាើរំបែតិប៉ីលើណៈ ណោ�

បែដល់ជ័ាអាះកប្រគឹប់ប្រគឹង។ រំ�ឯជ័នជ័ាតិភិូាគឹតិចិា លើនោ�មិ្នះន 

សូវូាម្នះានលើឡីើយ។ ជ័នំានល់ើនោ� នរំណៈាប្របប្រពតឹិខិាសីូ ប្រតិវូា 

�នបែខាើរំប្រក�ម្នះយកលើទិៅសូម្នះាាប់ លើចាោល់ លើដោយពី ំចាា�ំចា់

ម្នះានតិលី់ាការំកាតិល់ើទិោសូលើឡីើយ។ បចាចបីបនះ ប្របលើទិសូម្នះាន 
សូនិភិូាព ដលូើចាះ�ខាំី ំសូបបាយចាិតិណិៈាសូ់ លើ�ើយខាំីក៏ំមិ្នះន

ចាង់�នអាវ�លើទិៀតិបែដរំ។

មេនា រ៉ាាមេមើសំ

 លើនោ រំា៉លើម្នះើសូ លើភូទិប្របសុូ អាាយី៧០�ះា ំលើកើតិលើនៅកះីង

ឃុំីំអូារំរំាំង ស្រុសូុកអូារំរំាំង លើខាតិ ិម្នះណូៈល់ គិឹរំ�។ សូពវព្រៃ�ៃ រំា៉

លើម្នះើសូ រំសូ់លើនៅកះីងភូូមិ្នះ�ះល់់បែកង ឃុំីំផ្សាាាវា ស្រុសូុកប្រតិពាំង 
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ប្រ�សូាទិ លើខាតិ ិឧតិរិំម្នះាន ជ័័យ។ រំា៉លើម្នះើល់ នយិាយលើរំៀប 

រំាប់អំាព�បទិពិលើសូោធនត៍ិសូុូរំបសូ់ខាានួកះីងសូម័្នះយ បែខាើរំ
 

ប្រក�ម្នះ�ា កាល់ ព�កីម្នះារំភូាពខាំីលំើរំៀនសូូប្រតិ�ន�ះាក់ទិ� 
៩ព�សូងគម្នះចាាសូ់។ ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំី ំប្របកប មី្នះខារំបរំលើធវើ

បែស្រុសូចាម្នះការំលើដើម្នះប�ចាិ�ចមឹ្នះជ័�វាិតិ។ ឪពីករំបសូ់ខាំីគឺំឹជ័ាជ័ន 
ជ័ាតិពិះង ចាំបែណៈក ម្នះែាយគឺឹជ័ាជ័នជ័ាតិបិែខាើរំ។ លើនៅកះីង�ះា ំ
១៩៧០ ខាំី�ំន�ប់លើរំៀនលើដោយសូារំម្នះានការំទិម្នះាាក់

ប្រគឹាប់បែបក។ ប្របជ័ាជ័នបែដល់រំសូ ់លើនៅកះីងភូូមិ្នះ�ននាគំឹះា

ជ័�កលើល់ណៈដាានបែកបរំៗផ្សារ� លើដើម្នះប�ល់ាក់ខាានួព�ការំទិម្នះាាក់

ប្រគឹាប់បែបក។ កាល់ លើណៈោ� ប្រគឹួសូារំម្នះ�ងបលើងកើតិរំបសូ់ខាំីំ

មួ្នះយប្រគឹួសូារំ�នសូាាប់លើដោយសូារំប្រគឹាប់បែបកធាាក់ចា ំ

ផ្សារ�រំបសូ់ គឹាតិ់។ បនរាប់ម្នះក លើនៅកះីងស្រុសូុកអូារំរំាំងក៏

ម្នះានការំលើកណូៈប្របជ័ាជ័នឲ្យ�ចាូល់ព្រៃប្រព លើធវើជ័ាលើយោធាបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះ។ ខាំី�ំនរំសូ់លើនៅជ័ាមួ្នះយឪពីកម្នះែាយរំបសូ់ខាំី។ំ 

លើនៅកះីង�ះាំ១៩៧៣ ឪពីកមិ្នះាយខាំី�ំន សូាាប់លើចាោល់ខាំី ំ

នងិបាូនៗ។ ខាំីលំើទិៅរំសូល់ើនៅជ័ាមួ្នះយម្នះ�ងរំបសូខ់ាំីរំំ�តូិដល់់

�ះាំ១៩៧៦ លើទិើបខាំីចំាូល់លើធវើការំខាាងលើបើករំ�យនលិើនៅ

អាងគភូាពដកឹជ័�ាូនលើជ័ើងលើគឹោក។ កាល់លើណៈោ� ខាំីលំើនៅអាងគ
 

ភូាពពាណិៈជ័ា កម្នះើ លើប្រកោម្នះការំលើម្នះើល់ខាសីូប្រតិូវារំបសូ់ តិា

លើសូៀង លើនៅទិ�ប្រកុងភូះំលើព�។ លើនៅលើពល់ បែដល់ខាំី�ំនលើធវើ 
ដលំើណៈើរំ លើទិៅ ដល់ទ់ិ�ប្រកងុភូះំលើព� ខាំីសំូលើងកតិលើឃុំើ��ា មិ្នះន

ម្នះានប្របជ័ាជ័នរំសូ់លើនៅលើទិ គឺឹម្នះានបែតិអាះកលើធវើការំលើនៅ

លើរំោងចាប្រក នងិកងទ័ិពលើនៅយាម្នះល់បាតិតិាម្នះផ្សាាូវា។ កាល់ 

លើនោ�ទិ�កបែនាង លើធវើការំនងិសូះាក់លើនៅរំបសូ់ខាំីគឺំឹលើនៅជ័ិតិ

សូាុនលើប្រជ័ោយចាងវារំ។ លើនៅលើពល់បែដល់តិំបនន់�មួ្នះយៗ 

លើសូះើសូីំប្រកណៈាតិ់ ឬ សូលើម្នះាៀកបំពាក់ ខាំីបំ្រតិូវាដកឹប្រកណៈាតិ់

យកលើទិៅឲ្យ�តិំបនទ់ិាំងលើនោ�ឲ្យ�ប្រគឹប់ចាំននួ។ លើពល់ខាំីំ

លើធវើដំលើណៈើ រំ លើនៅតិាម្នះដងផ្សាាូវា ខាំីំលើឃុំើ�ប្របជ័ាជ័នកំពីង

ប្រចាូតិកាតិ ់នងិលើល់ើកទំិនប់។ ខាំីសំូម្នះាឹងលើម្នះើល់ លើទិៅលើឃុំើ�

ទឹិកមី្នះខាប្របជ័ាជ័នលើសូោកលើសូៅ នងិលើនឿយ�តិ។់ ចាបំែណៈក

ឯការំលើធវើដលំើណៈើរំ រំបសូ់ប្រកុម្នះដកឹ ជ័�ាូន រំបសូ់ខាំីមិំ្នះនសូូវា

ជ័បួការំល់�ំកលើទិ។ ប៉ីបែនមិ្នះានព្រៃ�ៃមួ្នះយ លើពល់ប្រកមុ្នះរំបសូខ់ាំីំ

ដកឹជ័�ាូនប្រកណៈាតិល់ើទិៅ  អូារំលើប្រជ័ៅ កះីងភូូមិ្នះភូាគឹពាយ័ព� 

ក៏ម្នះានភូាពអាសូនិសិូខីាខាា�លើប្រពោ�លើនៅទិ�លើនោ�ម្នះានកងកម្នះាាងំ 

បែខាើរំសូ ឡីាវា នងិព្រៃ�សូ លើនៅទិ�លើនោ� ប៉ីបែនមិ្នះានព្រៃ�ប្រក�ម្នះ

ជ័ាអាះកយាម្នះការំពារំផ្សាាូវាឲ្យ�ប្រកុម្នះដកឹជ័�ាូនរំបសូ់ខាំីមិំ្នះន

ឲ្យ� ម្នះានការំវាាយប្រប�ារំលើឡីើយ។ លើនៅលើពល់បែដល់ទំិលើនរំ

ព�ការំងារំ ខាំីអំាាចាលើទិៅលើល់ង�ល់ទ់ិាតិ ់នងិ�ល់ទ់ិ��ន 

លើប្រពោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះមិ្នះនលើប្របើឲ្យ�លើយើងលើធវើការំងារំបនលិើទិ។ 

ចាំលើពោ�ការំ�បូចាីកប្រកុម្នះ ដកឹ ជ័�ាូនរំបសូ់ខាំីទំិទួិល់�ន

អាា�ារំ�បូចាកីប្រគឹប់ប្រគឹាន ់ប៉ីបែនបិ្របជ័ាជ័នបែដល់រំសូល់ើនៅ

នងិលើធវើការំ កះីង  សូ�ករំណ៍ៈ�បូមិ្នះនប្រគឹប់ប្រគឹានល់ើឡីើយ។ 

ខាំីំលើធវើការំកះីងអាងគភូាពដឹកជ័�ាូ នរំ�ូតិ ដល់់កងទ័ិព

លើវាៀតិណៈាម្នះវាាយចាូល់ម្នះកដល់់ទិ�ប្រកុងភូះំលើព� លើនៅ�ះាំ

១៩៧៩។ បនរាប់ម្នះកខាំី ំរួំម្នះទិាងំកងទ័ិព នងិប្របជ័ាជ័ន

�នប្របមូ្នះល់សូម្នះភារំដាក់ឡីានលើធវើដលំើណៈើរំម្នះកកានល់ើខាតិិ

កំពង់ចាាម្នះ។ លើពល់ម្នះកដល់ ់លើខាតិ ិកំពង់ចាាម្នះ  ខាំីទីំិករំ�យនិ

លើចាោល់រួំចានាគំឹះាចាី�លើដើរំលើ�ោុ�លើទិៅកានភ់ូះំដងបែរំក។  លើយើង

លើធវើដលំើណៈើរំ អាសូ់រំយៈលើពល់១�ះាំលើទិើបលើទិៅដល់់តិំបនមំី់្នះប� 

ប្រពបំែដនបែខាើរំ, ព្រៃ� នងិ ឡីាវា។ បនរាប់ម្នះក ខាំី�ំនចាលូ់ លើធវើជ័ា 
កងទ័ិព លើចា�លើទិៅវាាយលើនៅ សូម្នះរំភូូមិ្នះ ខាាងស្រុសុូកប្រកឡីា�់,  

លើខាតិកំិពង់ធំ នងិផ្សាាូវាជ័ាតិលិើល់ខា ៦ លើល់ខា៧។ កាល់លើនោ� 

ខាំីលំើនៅកង ពល់លើល់ខា១០៥ សូាតិិលើនៅលើប្រកោម្នះការំប្រគឹប់ប្រគឹង

រំបសូ ់តិាសូារីំន នងិ តិាអានសូី�។ លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៨៨ខាំីំ 
�នផ្សាាាសូម់្នះករំសូល់ើនៅអានាង់បែវាង លើដោយសូះាក់លើនៅបែកបរំ

សូាុនអូារំជ័�ក។ ប៉ីបែន ិលើដោយសូារំបែតិលើនៅអូារំជ័�កទឹិកល់ិចា 

ខាំីំរួំម្នះទិាំងប្របជ័ាជ័នផ្សាាាសូ់ម្នះករំសូ់លើនៅកះីងភូូមិ្នះ ១០៥ 

លេនុោ រាាាលើម្នះើសា លេភា�ក្រ�ុសា អាយ�៧០ឆ្នាំាំ� សាពុនីៃ�ៃរាសា់លេនុៅកំ�ងភូាមិ
��ំ់ខែកង ���ផ្សាាាវិ ស្រីសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� លេខត ីឧតរីាមានុ ជ្ឈ័យ។

(លេមក វិិនុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឌ� ���នុសា�� លេភា�ក្រ�សុា អាយ�៧០ឆ្នាំាំ� សាពុនីៃ�ៃរាសាល់េនុៅកំ�ងភូាមិ 
��ំខ់ែកង ���ផ្សាាាវិ ស្រីសាកុក្រតពុា�ងក្រ�សាា� លេខតឧីតរីាមានុជ្ឈយ័។

(ហ�ានុ ពុិសា� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

បែដល់បចាចីបបនះ  ភូូមិ្នះ�ះល់់បែកងលើន�រំ�តូិម្នះក។

ឌី ីបុុនុិសំុំ

 ឌ� បីុនសូី ំលើភូទិប្របុសូ អាាយី៧០�ះា ំលើកើតិលើនៅកះីងភូូមិ្នះ 
ជ័�លើម្នះៀតិ ឃុំីជំ័�លើម្នះៀតិ ស្រុសូកុលើកោ�បែ�ក លើខាតិមិ្នះណូៈល់គិឹរំ�។ 

សូពវព្រៃ�ៃ បីុនសូី ំរំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះ�ះល់ប់ែកង ឃុំីផំ្សាាាវា ស្រុសូកុ

ប្រតិពាំងប្រ�សូាទិ លើខាតិឧិតិរិំម្នះានជ័័យ។ បីុនសូីំ �ន

នយិាយលើរំៀបរំាប់អំាព�បទិពិលើសូោធនត៍ិសូុរូំបសូខ់ាានួកះីង

សូម័្នះយ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�ា កាល់ព�កីម្នះារំភូាពខាំីលំើរំៀន�ន

ប្រតិមឹ្នះ�ះាក់ទិ�៩ព�សូងគម្នះចាាសូ ់ ក៏�ប់លើរំៀន លើដោយសូារំ ម្នះាន 

សូន្ទ្រងគាម្នះលើនៅកះីងប្របលើទិសូ។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនបលើងកើតិ ចានំនួ
 

៧នាក់ លើ�ើយខាំីគឺំឹជ័ាកូនលើពៅលើនៅ កះីងប្រគឹួសូារំ។ឪពីក
 

ម្នះែាយរំបសូខ់ាំីបំ្របកបមី្នះខារំបរំលើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំលើដើម្នះប�ប្រទិប្រទិង់

ជ័�វាតិិរំសូល់ើនៅប្របចាា ំព្រៃ�ៃ។ លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៦៨ ប្របជ័ាជ័ន

រំសូល់ើនៅកះីងស្រុសូុកលើកោ�បែ�ក៉�ននាំគឹះារំតិល់ើទិៅរំសូល់ើនៅ

កះីងព្រៃប្រព ជ័ាប់ប្រពបំែដនលើវាៀតិណៈាម្នះ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧០ ប្របជ័ា- 
ជ័ន�ននាំគឹះាលើចា�ព�ព្រៃប្រពម្នះករំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះ រំបសូ ់ខាានួ

លើរំៀងៗ ខាានួវាិ�។ លើនៅលើពល់បែដល់ខាំីបំ្រតិឡីប់ម្នះកដល់់
 

ភូូមិ្នះវាិ� ខាំីលំើឃុំើ�ផ្សារ�ប្របជ័ាជ័នមួ្នះយ ចាំននួ ធំ ប្រតិូវា �ន 
ដតីិបំផ្សាាា�លើចាោល់។ លើនៅចាលើនាោ��ះាំ១៩៧២ នងិ�ះាំ 

១៩៧៣ ការំរំសូ់លើនៅកះីងស្រុសូុក លើកោ�បែ�ក�នផ្សាាាសូ ់
បែូរំទិាងំស្រុសូងុ។ ប្របជ័ាជ័នទិាងំអាសូប់្រតិវូា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ប្របមូ្នះល់ចាលូ់ជ័ា សូ�ករំណ៍ៈ �បូ�យរួំម្នះ នងិលើធវើការំងារំ

រួំម្នះ។ ការំរំសូ់លើនៅកះីងសូ�រំកណ៍ៈ ខាំី ំរួំម្នះទិាំងប្របជ័ាជ័ន

ម្នះាន ការំ ល់ំ�ក ណៈាសូ់។ ជ័ូនកាល់ខាំីលំើធវើការំទិាំងយប់ 

ចាបំែណៈកឯអាា�ារំក៏�បូមិ្នះន�នប្រគឹប់ ប្រគឹាន។់ ខាំីរំំសូល់ើនៅ 

នងិលើធវើការំកះីងសូ�ករំណ៍ៈរំ�តូិដល់�់ះា១ំ៩៧៥ លើទិើប

បែខាើរំប្រក�ម្នះទិទួិល់�ន ជ័័យ ជ័ម្នះះ�លើនៅ ទិ�ប្រកុង ភូះំលើព�។ 

ខាំីបំ្រតិូវា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះប�ាូនលើទិៅលើនៅខាាងពាណិៈជ័ាកម្នះើ

លើដោយលើបើករំ�យនដិកឹប្រកណៈាតិ់ នងិ សូលើម្នះាៀក បំពាក់

លើទិៅបែចាកតិាម្នះតិបំនន់�មួ្នះយៗ។ លើនៅលើពល់លើនោ� ការំ�បូ

ចាីក រំបសូ់ខាំី ំមិ្នះនម្នះានការំខាវ�ខាាតិលើឡីើយ។ បនរាប់ព�ខាំីំ 
ដកឹជ័�ាូនប្រកណៈាតិរួ់ំចារំាល់ ់នងិម្នះានលើពល់ ទំិលើនរំ ខាំីលំើបើក

 
រា�យនុ ីឬជ្ឈិះកង់លេ�ើ រាលេ�ងលេនុៅម�ខវិា�ង លេ�ៅ�ួ�លេគាោក 

លេពុោធិ៍ចាិនតិីង នងិលើចាោម្នះលើចាៅ។ ខាំីំរំសូ់លើនៅ កះីងម្នះនរ�រំ

ពាណិៈជ័ាកម្នះើ នងិដកឹប្រកណៈាតិ់រំ�តូិដល់់កងទ័ិពលើវាៀតិ 

ណៈាម្នះវាាយចាលូ់ម្នះកដល់ ់ទិ�ប្រកុង ភូះលំើព� លើនៅ �ះា១ំ៩៧៩។  

ខាំីរួំំម្នះទិាំងប្របជ័ាជ័នជ័ាលើប្រចាើននាក់�នរំតិល់ើភូៀសូខាានួលើទិៅ
 

កានភ់ូះំ ដង បែរំកតិាម្នះបលើណិៈោយប្រពំបែដន ព្រៃ�។ ខាំី ំលើធវើដលំើណៈើរំ

អាសូរ់ំយៈលើពល់កនា�បែខា លើទិើបលើទិៅដល់ប់្រចាក១០០១ បែដល់

សូាតិិលើនៅលើប្រកោម្នះការំ ប្រគឹប់ ប្រគឹងរំបសូ ់សូនី លើសូន ។ បនរាប់ 

ព�ម្នះកដល់ប់្រចាក១០០១ ខាំីលំើធវើការំលើនៅអាងគភូាពបិតិចាប្រម្នះងូ

រំ�តូិដល់់�ះាំ១៩៨៥ លើទិើបកងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះវាាយ

ចាលូ់ម្នះកដល់។់ ខាំីនំងិប្របជ័ាជ័នបែដល់រំសូល់ើនៅទិ� លើនោ��ន

នាំគឹះារំតិ់ម្នះកកានត់ិំបន១់០០៣វាិ� បែដល់ប្រគឹប់ប្រគឹង

លើដោយ តិាម្នះ៉ីក។ លើនៅកះីង�ះាំ១៩៩០ តិាម្នះ៉ីក �នឲ្យ�

ប្របជ័ាជ័នបែដល់រំសូ់លើនៅលើល់ើភូះំដងបែរំកចាី�ម្នះក រំសូ់លើនៅ

កះីងស្រុសូុកអានាង់បែវាង។

ឈនិ សាអ៊ុុនុិ

 �ន សូាអីុាន លើភូទិប្របុសូ អាាយី៧០�ះាំ លើកើតិលើនៅ

ឃុំីខំាបុតិាងួន ស្រុសូកុសូរងឹប្រតិង់ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ សូពវព្រៃ�ៃ 

សូាអីុាន រំសូ់លើនៅស្រុសូុកប្រតិពាំងប្រ�សូាទិ លើខាតិឧិតិរិំម្នះាន 

ជ័យ័។ សូាអីុាន �ននយិាយ�ា  លើនៅ�ះា១ំ៩៧០ ល់ន ់នល់ ់ 

លើធវើរំដាប្រប�ារំទិម្នះាាក់សូលើមិ្នះចាប្រព� នលើរំោតិមិ្នះ សូ��ន ីលើពល់ 

លើនោ�ខាំីលំើឃុំើ�ម្នះានឧទិធម្នះភាគឹចាប្រកអាាម្នះរំកិជ័ាលើប្រចាើនលើប្រគឹឿង

14 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ចាាទំិម្នះាាក់ប្រគឹាប់លើនៅរំកាខាះរីំ។ លើនៅ�ះា ំ១៩៧២ ខាំី�ំនចាលូ់
 

តិសូុូជ័ាមួ្នះយបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ដបូំងខាំីលំើធវើការំជ័ាលើសូើៀនឃុំីំ 

ប៉ីបែនលិើដោយសូារំមិ្នះនម្នះាន ការំងារំលើធវើខាំីក៏ំសូីផំ្សាាាសូល់ើទិៅលើនៅ 
ខាាងលើយោធាវាិ�។ ខាំីបំ្រតិូវា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះប�ាូនឲ្យ�លើទិៅ

សូម្នះរំភូូមិ្នះមី្នះខាលើនៅទួិល់លើគឹោក។ អាសូរ់ំយៈលើពល់មួ្នះយយប់ 

មួ្នះយព្រៃ�ៃ លើយើងប្របយីទិធគឹះារំ�តូិគឹើានលើពល់សូប្រម្នះាកលើឡីើយ។  

លើពល់លើនោ� កងកម្នះាាំងរំបសូ់បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះានភូាពសូវា 

�ាប់ នងិ�នជ័�កលើល់ណៈ ដាានលើដើម្នះប�ល់ាក់ខាានួ។ កាល់ 
លើនោ� កងទ័ិព ល់ន ់នល់ ់�នដកឹជ័�ាូនលើសូបៀង នងិសូម្នះភារំ 
តិាម្នះទិលើនាអាះកលើល់ឿង ដលូើចាះ�បែខាើរំប្រកម្នះ�ម្នះ�នល់ួចាដាក់

កាំលើភូាើងធំលើនៅតិាម្នះបលើណិៈោយទិលើនាអាះកលើល់ឿង នងិ �ន

ឲ្យ�កម្នះាាងំ ទ័ិពរំបសូខ់ាានួលើនៅសូម្នះរំភូូមិ្នះទិ�ប្រកុងភូះលំើព� វាាយ 
សូប្រម្នះុកជ័ាមី្នះនលើធវើឲ្យ�កងទ័ិព ល់ន ់នល់់ លើនៅអាះកលើល់ឿង

ចាល់ាចាល់លើប្រពោ�ខាាាចាបែខាើរំប្រក�ម្នះវាាយយកភូះលំើព��ន។  

ល់ន ់នល់់ ក៏ដកកងទ័ិពមួ្នះយចាំននួរំបសូ់ខាានួព�ទិលើនាអាះក 
លើល់ឿងលើទិៅភូះំលើព�វា�ិ។ ដលូើចាះ�បែខាើរំប្រក�ម្នះលើ�ាៀតិឱកាសូ

វាាយយកអាះកលើល់ឿង។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៥ លើពល់បែខាើរំប្រក�ម្នះ 

វាាយយក�នភូះំលើព�  បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នប�ាូនខាំីមំ្នះកកាន់

លើខាតិមិ្នះណូៈល់ គិឹរំ� ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះប្របមូ្នះល់ប្រទិព�សូម្នះបតិិិ

ទិាំងអាសូ់ដាក់រួំម្នះ លើដោយមិ្នះនឲ្យ�ម្នះានកម្នះើសូទិិធ ិឯក ជ័ន

លើឡីើយ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៧បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នសូង�យ័គឹះាឯង 

នងិ�នកាប់សូម្នះាាប់ គឹះា។ លើនៅលើពល់បែដល់�ះាក់លើល់ើចាី�

ម្នះកប្រតិួតិពិនតិិ� លើម្នះសូ�ករំណ៍ៈដាំ�យនងិលើធវើម្នះាូបឲ្យ�

ប្របជ័ាជ័ន �ូបបែ�ាតិ ប៉ីបែនលិើពល់�ះាក់លើល់ើលើទិៅផី្សាតិគឺឹ

ប្របជ័ាជ័នប្រតិូវាលើធវើការំងារំធៃន ់នងិអាតិអ់ាា�ារំដបែដល់។ 

រ៉ាានិី

 រំា៉ន� លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៧០�ះាំ លើកើតិលើនៅកះីងភូូមិ្នះលើកោ�

រំលំើយើល់ ឃុំីពំាម្នះជ័�លើម្នះៀតិ ស្រុសូកុលើកោ�បែ�ក លើខាតិមិ្នះណូៈល់ 

គិឹរំ�។ សូពវព្រៃ�ៃ រំា៉ន� រំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះ�ះល់ប់ែកង ឃុំីផំ្សាាាវាស្រុសុូក 
ប្រតិពាងំប្រ�សូាទិ លើខាតិឧិតិរិំម្នះានជ័យ័។ រំា៉ន� �ននយិាយ

លើរំៀបរំាប់អំាព�បទិពិលើសូោធនត៍ិសូុូរំបសូ់ខាានួកះីងសូម័្នះយ

បែខាើរំ ប្រក�ម្នះ �ា ខាំីគឺំឹជ័ាកូនកាតិជ់័នជ័ាតិភិូាគឹតិចិា ចាារំាយ 

ពះង នងិល់ាវា។ ម្នះែាយរំបសូ់ខាំីជំ័នជ័ាតិ ិចាារំាយ រំ�ឯឪពីក

រំបសូខ់ាំីកំាតិព់ះង នងិល់ាវា។ កាល់ព�កីម្នះារំភូាព ខាំីលំើរំៀន

�នប្រតិឹម្នះ�ះាក់ទិ�៩ព�សូងគម្នះចាាសូ់ ក៏�ប់លើរំៀនលើដោយ 

សូារំបែតិប្រគឹសួូារំរំបសូខ់ាំីមំ្នះានជ័�វាភូាពខាវ�ខាាតិ។ ប្របជ័ាជ័ន

បែដល់រំសូ់លើនៅលើខាតិ ិម្នះណូៈល់ គិឹរំ� ភូាគឹ លើប្រចាើនគឺឹជ័ាជ័នជ័ាតិិ 

ភូាគឹតិចិា រួំម្នះម្នះាន ពះង ចាារំាយ ល់ាវា នងិទំិពនូ។ ជ័ាលើរំៀង 

រំាល់�់ះាបំ្របជ័ាជ័ន បែតិងបែតិប្រ�រំពធលើធវើពធិ�សូីទឹំិកលើភូាៀង នងិ

លើធវើពិធ�បនស់្រុសូនស់ូីំជ័ាសូ�លើសូបើយព�ជ័ំងឺបែដល់កំពីងបែតិ

លើកើតិ ម្នះាន។ ជ័នជ័ាតិភិូាគឹតិចិារំបសូខ់ាំីមិំ្នះនអាាចាលើរំៀបការំ

ជ័ាមួ្នះយសូាចា់�ាតិិ បងបាូនជ័�ដនូ មួ្នះយ ឬ ជ័ាប់សូាចា់

�ាម្នះគឹះា �នលើទិព�លើប្រពោ�លើយើងតិណំៈម្នះខាាាចាអាះកតិាកាចា់

ឬ ខាាាចារំនរ���់ជ័ា លើដើម្នះ។ លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៦៨ ប្រគឹសួូារំ

ខាំីរួំំម្នះទិាំងប្របជ័ាជ័នបែដល់រំសូល់ើនៅកះីងស្រុសូកុលើកោ�បែ�ក

នាំគឹះា  ចាូល់លើទិៅរំសូ់លើនៅកះីងព្រៃប្រពលើដោយសូារំអាាលើម្នះរំកិ

ទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបក។ រំ�តូិដល់�់ះា១ំ៩៧០ ប្របជ័ាជ័ន បែដល់ 

រំសូ់លើនៅកះីងព្រៃប្រព�នលើចា�ម្នះករំសូ់លើនៅកះីងភូូមិ្នះស្រុសូុក
 

លើរំៀងៗខាានួវាិ�។ ប៉ីបែនខិាំីរំំសូ ់លើនៅ កះីង ភូូមិ្នះមិ្នះន�ន ប៉ីនើាន

ខែខផ្សាងក៏រាតច់�ូនៃក្រពុមីងលេ�ៀត លេ�ោយសាារា �នុ ់នុ�់ លេធិីើ

រំដាប្រប�ារំ ទិម្នះាាក់ សូលើម្នះែចាប្រព� នលើរំោតិមិ្នះ សូ��ន ីលើចា�ព�

តិំបែណៈង។ ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំី ំ រួំម្នះទិាំងប្របជ័ាជ័នជ័ា លើប្រចាើន

នាក់លើទិៀតិ បែដល់ រំសូ ់លើនៅ កះីងព្រៃប្រពគឺឹសូាតិិលើប្រកោម្នះការំប្រគឹប់ 
ប្រគឹងរំបសូ់បែខាើរំប្រក�ម្នះ លើ�ើយចាិ�ចមឹ្នះ ជ័�វាិតិលើដោយការំ

ជ័�កកែួចា នងិជ័�កដឡំីូងព្រៃប្រព�បូលើនៅលើពល់អាសូ់លើសូបៀង
 

អាា�ារំ។ លើនៅចាលើនាោ� �ះា១ំ៩៧៣ នងិ �ះា១ំ៩៧៤ ខាំី�ំន 
ចាលូ់លើធវើជ័ាប្រគឹលូើពទិ�។ កាល់លើនោ�ខាំីអំាាចាចាលូ់លើរំៀនលើពទិ�

ឈានុ សាាអ��នុ លេភា�ក្រ�ុសា អាយ�៧០ឆ្នាំាំ� សាពុនីៃ�ៃរាសា់លេនុៅស្រីសាុក
ក្រតពុា�ងក្រ�សាា� លេខតឧីតរីាមានុជ្ឈ័យ។ 
(សាួត  វិិចិក្រត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 15



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នលើដោយ សូារំខាំីអំាាចាអាាន នងិសូរំលើសូរំអាក�រំ�ន។ 

ខាំីលំើរំៀនខាាងជ័ំនា�ព�ា�ល់ជ័ំងឺប្រគឹុនចាា�់។ លើនៅកះីង

ម្នះនរ�រំលើពទិ�ខាំីសំូាតិិលើនៅលើប្រកោម្នះការំប្រគឹប់ប្រគឹង នងិបលើប្រងៀន

ព�លើវាជ័ាបណិូៈតិ ជ័ួន លើជ័ឿន។ បនរាប់ ព�ខាំីលំើរំៀន លើពទិ��ន

រំយៈលើពល់៣លើទិៅ៤បែខា បែខាើរំប្រក�ម្នះប�ាូនខាំីមំ្នះកព�ា�ល់

កងទ័ិព នងិប្របជ័ាជ័ន លើនៅ កះីងព្រៃប្រពបែដល់សូាិតិកះីងលើខាតិិ
 

ម្នះណូៈល់គិឹរំ�។ ខាំីគឺំឹជ័ាលើម្នះប្រកមុ្នះប្រគឹប់ប្រគឹងប្រកមុ្នះប្រគឹលូើពទិ�នារំ�

លើនៅកះីង កង ពល់ លើល់ខា១៥។ ចាលំើពោ�ការំ�បូចាកី លើទិោ� 
ប�ជ័ាខាំីជំ័ាប្រគឹូលើពទិ�ក៏�បូខាវ�ខាាតិ ដចូាប្របជ័ាជ័ន ទូិលើទិៅ

បែដរំ គឺឹខាំី ំប្រតិូវាលើទិៅជ័�កកែួចានងិដឡំីូងយកម្នះក�បូលើដើម្នះប�

រាាានុ� លេភា�ស្រីសា� អាយ�៧០ឆ្នាំាំ� សាពុនីៃ�ៃរាសាល់េនុៅកំ�ងភូាមិ ��ំខ់ែកង  
���ផ្សាាាវិ ស្រីសាកុក្រតពុា�ងក្រ�សាា� លេខតឧីតរីាមានុជ្ឈយ័។

(លេមក វិិនុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ផ្សាាូវិ��កំ�ងស្រីសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� លេខតី
ឧតរីាមានុជ្ឈ័យ។ (ហ�ានុ ពុិសា�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ចាិ�ចមឹ្នះជ័�វាិតិ។ ម្នះកដល់់�ះាំ១៩៨១ ខាំីមំ្នះានបែ�បែដល់លើធវើ 
ជ័ាកងទ័ិព។ ខាំីំរំសូ់លើនៅកះីងព្រៃប្រពបែដល់សូាិតិកះីងលើខាតិិ

 ម្នះណូៈល់គិឹរំ�រំ�តូិ ដល់់�ះាំ ១៩៨៦ លើទិើបខាំីនំងិប្របជ័ាជ័ន

ទិាំងអាសូ់សូលើប្រម្នះចាចាិតិលិើធវើដំលើណៈើរំលើ�ោុ�ម្នះកភូះំដងបែរំក

លើដើម្នះប� ចាូល់លើទិៅរំសូ់លើនៅជ័ំរំកំះីងទឹិកដ�ព្រៃ�។ កាល់លើនោ�ខាំីំ

ម្នះានការំល់�ំកកះីងការំលើធវើដលំើណៈើរំ លើប្រពោ�អាាកាសូធាតិី

លើកែៅ អាតិអ់ាា�ារំ ម្នះ�ា៉ងវាិ�លើទិៀតិខាំីមំ្នះានកូនខាច�។ ខាំីលំើធវើ
 

ដំលើណៈើរំអាសូ់រំយៈលើពល់ ២បែខាកនា� លើទិើប�នម្នះក ដល់់

ប្រពបំែដនព្រៃ�។ បនរាប់ព�ខាំី�ំនរំសូល់ើនៅកះីងជ័រំំកំះីងទឹិកដ�ព្រៃ� 

លើទិើបខាំីបំែល់ងម្នះាន ការំខាវ�ខាាតិ។ លើនៅកះីង�ះាំ១៩៩០ 

ប្រគឹសួូារំរំបសូខ់ាំី ំរួំម្នះទិាងំប្របជ័ាជ័នដព្រៃទិលើទិៀតិបែដល់�ន

លើទិៅ រំសូ់លើនៅជ័ំរំកំះីងទឹិកដ�ព្រៃ� �នចាី�ម្នះករំសូ់លើនៅកះីង

ស្រុសូកុអានាង់បែវាងវា�ិ។ លើនៅលើពល់លើន� តិាម្នះ៉ីក �នលើរំៀបចាំ

បែចាកដ�ធា�ឲ្យ�ប្របជ័ាជ័នលើធវើផ្សារ�សូបែម្នះបង នងិលើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំ 

សូប្រម្នះាប់�បូចាីកលើរំៀងៗខាានួ។ ប្របជ័ាជ័ន�នប្របកប

មី្នះខារំបរំលើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំ នងិរំសូល់ើនៅសូៃប់សូខីារំ�តូិដល់ ់

អីុាន តិាក់ ចាូល់ម្នះក ដល់់ អានាង់បែវាង លើនៅ�ះាំ១៩៩៣។ 

លើពល់លើនោ� ខាំីរួំំម្នះទិាំងប្របជ័ាជ័ន�នរំតិល់ើឡីើងលើល់ើភូះំមិ្នះង

លើទិៀតិ។ ខាំី ំនងិប្របជ័ាជ័ន ជ័ាលើប្រចាើននាក់�នរំសូ់លើនៅលើល់ើ

ភូះំដងបែរំករំ�តូិដល់់ម្នះានការំផ្សា��ផ្សា�ាលើធវើសូម្នះា�- 

រំណៈកម្នះើលើនៅអានាង់បែវាងលើទិើបនាំគឹះាចាី�ម្នះករំសូ់លើនៅតិាម្នះ

ភូូមិ្នះលើរំៀងៗខាានួវាិ�។
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើវទកិាប្របវត្សិាស្រ្ត្្ប្រគួសារលើ�កះពុង 
ស្រុ្ុកកំពង់ប្រតសបក លើខតន្ប្រពសវង
លើ�ង ពង្សរាែ្ុតី, ភា រ ើ្ តី, ្ូ ហ៊ាៃ់ ៃងិ �ុៃ ស្រុ្តីលើពប្រជ

 បីគឹគល់ិក និងអាះកសូើ័ប្រគឹចាិតិិលើនៅម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់

ឯកសូារំ លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង កាល់ព�ចាងីសូ��ិទ៍ិ�៣នងិលើដើម្នះ

សូ��ិទ៍ិ�៤ បែខាម្នះករំា �ះា២ំ០២២ �នចាី�លើទិៅកានឃ់ុំីំ

ព្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូុកកំពង់ប្រតិបែបក លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង លើដើម្នះប�ជ័ួប

ជ័ាមួ្នះយអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ចាំននួ១៣នាក់ ម្នះកព�ភូូមិ្នះលើផ្សា�ងគឹះាព្រៃនឃុំីំព្រៃប្រពលើពោន។ 

លើល់ោកលើម្នះឃុំីលំើ�ើោ� បែកវា វានាា �នជ័យួសូប្រម្នះបសូប្រម្នះលួ់

កិចាចការំលើន�តិាងំព�លើដើម្នះដល់ច់ាប់។ ខាាងលើប្រកោម្នះលើន� គឺឹជ័ា

លើសូចាកិ�សូលើងខបសូាចា់លើរំឿង ឬបទិពិលើសូោធនរ៍ំបសូ់អាះក

រំសូ់រំានម្នះានជ័�វិាតិទិាំង១៣នាក់។

មុ�ង ឈនិិ

 មឹី្នះង �ិន អាាយី៧៥�ះាំ រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះប្រតិពាំង

ប្រកសូាងំ ឃុំីពំ្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូកុកំពង់ប្រតិបែបក។ �និ លើកើតិ

លើនៅ�ះាំ១៩៤៩ កះីងប្រតិកូល់ប្រក�ប្រកមួ្នះយលើនៅភូូមិ្នះព្រៃប្រព 
លើពោន ឃុំីពំ្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូកុកំពង់ប្រតិបែបក លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង។ 

សូាតិិកះីងអាាណៈានគិឹម្នះ�រំាងំ �និ រំសូល់ើនៅជ័ាមួ្នះយឪពកី

មិ្នះាយ នងិបងបាូន៥នាក់យា៉ងល់ំ�ក។ លើពល់ �និ 

ម្នះានអាាយី១១�ះាំ គឹាតិ់�នចាូល់លើរំៀនលើនៅកះីងសូាល់ា 
បឋម្នះសូកិ�ា ព្រៃប្រពលើពោន នងិមិ្នះន�នបនកិារំសូកិ�ាបនិ

លើទិៀតិលើទិ បនរាប់�នប�ចប់ការំសូិក�ាលើនៅកះីងសូាល់ា

លើន�។ �និ �ននយិាយដលូើចាះ��ា «បាូន ៗ  រំបសូ់ខាំី�ំន

បនកិារំសូកិ�ាលើនៅទិ�ប្រកងុភូះលំើព�លើទិៀតិ។ លើដោយសូារំបែតិ

ខាំីជំ័ាកូនចាបងកះីងប្រគឹួសូារំ ខាំីមិំ្នះន�នបនកិារំសូិក�ា

នងឹលើគឹលើទិ លើប្រពោ�ប្រតិវូាលើនៅលើម្នះើល់បែ�ឪពកីមិ្នះាយចាាសូ់ៗ លើនៅ

ស្រុសូកុកំលើណៈើតិ នងិជ័យួប្របកបរំបរំលើធវើបែស្រុសូលើដើម្នះប�ចា�ិចមឹ្នះ 

ជ័�វាភូាព»។ បនរាប់ព�ព្រៃ�ៃ១៨ ម្នះ�នា ១៩៧០ យីវាជ័នលើនៅ 

កះីងភូូមិ្នះជ័ាលើប្រចាើននាក់�នសូើ័ប្រគឹចាិតិចិាូល់រួំម្នះកះីងចាល់នា

បដិវាតិនិរ៍ំបសូ់បែខាើរំរំលំើដោ� តិាម្នះការំអំាពាវានាវារំបសូ់

សាលេមីចក្រពុះ នុលេរាោតមី សា� ហនុ�។ ឈាិនុ ក្រតូវិ�នុអូសា�ាញ

លើដោយប្រកមុ្នះយីវាជ័នទិាងំលើនោ� ប៉ីបែនគិឹាតិមិ់្នះន�នសូលើប្រម្នះចា 

ចាតិិចិាលូ់រួំម្នះលើទិ លើដោយសូារំបែតិឪពកីមិ្នះាយចាាសូ់ៗ  នងិប្រតូិវា 

លើនៅលើម្នះើល់បែ�បាូនៗផ្សាង។

 កះងីអំាឡីងី�ះា១ំ៩៧១ កងកម្នះាាងំធ�វាគឹ� នងិលើវាៀតិកីង
 

ម្នះានវាតិមិ្នះានលើនៅកះីងទឹិកដ�ភូូមិ្នះព្រៃប្រពលើពោន ឃុំីំព្រៃប្រពលើពោន 

លេហើ យ កងកមាា�ង�ាហានុ �នុ ់នុ�់ ក៏�នុលេ�ះ��តា�ង

បនរាយរំបសូខ់ាាួនលើនៅបែកបរំបរំលិើវាណៈវាតិិព្រៃប្រពលើពោនបែដរំ។ 

វាតិមិ្នះានរំបសូ់កងកម្នះាាំងទិាំងលើន� �នលើធវើឲ្យ�ភូូមិ្នះព្រៃប្រព 

លើពោនម្នះានលើ�តិកីារំណ៍ៈចាបែម្នះាកៗលើកើតិលើឡីើងជ័ា�រូំបែ�រំ 

ដចូាជ័ាការំប្របយីទិធគឹះា ការំចាាកលើចា�ព�ភូូមិ្នះកំលើណៈើតិ នងិ

ការំបំផ្សាាិចាបំផ្សាាា�ប្រទិព�សូម្នះបតិិិអាះកភូូមិ្នះ។ ជ័ាលើរំឿយៗ 

ការំប្របយីទិធគឹះា�នលើកើតិម្នះានលើឡីើងរំវាាងកងកម្នះាាងំទិាងំ 

ម�ឹង ឈានិុ អាយ�៧៥ឆ្នាំាំ� រាសា់លេនុៅភូាមិក្រតពុា�ងក្រកសាា�ង  
���នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រីសាុកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។
(លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើនោ�។ ឥទិធពិល់ព្រៃនការំប្របយីទិធគឹះាលើន� �នលើធវើឲ្យ�ប្របជ័ាជ័ន 

លើនៅកះីងភូូមិ្នះខាាាចារំអាាប្រគឹប់ៗគឹះា រំ�តូិនាគំឹះាចាាកលើចា�ព�

ផ្សារ�សូបែម្នះបងរំបសូខ់ាានួលើដើម្នះប�បែសូវងរំកទិ�កបែនាងប្រជ័កលើកោន

សូីវាតិាិភូាពលើនៅ�ៃាយៗព�ភូូមិ្នះកំលើណៈើតិ។ សូាិតិកះីងអំាឡីីង 
លើពល់បែដល់ប្របជ័ាជ័នទិាងំអាសូមិ់្នះនសូះាក់លើនៅកះីងផ្សារ� កង

កម្នះាាងំធ�វាគឹ� �នចាលូ់រីំកលើរំើផ្សារ�សូបែម្នះបង នងិសូម្នះាាប់សូតិវ

ពា�នៈនងិសូតិវចា�ិចមឹ្នះលើផ្សា�ងលើទិៀតិរំបសូអ់ាះកភូូមិ្នះលើដើម្នះប�

លើធវើម្នះាូប។ លើនៅលើពល់បែដល់សូភូាពការំណ៍ៈប្របយីទិធគឹះាសូៃប់ 
សាៃាតល់េ�ៅ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុា�គាាំវា�ិក្រតឡុ�់មកកានុផ់្សាាះសាខែមីង

វា�ិ នងិប្របកបរំបរំលើធវើបែស្រុសូបនិចិាបនិចួាដចូាមី្នះន លើទិោ�ជ័ា

សូាានការំមិ្នះនប្របប្រកតិ�ក៏លើដោយ។ ប្រពឹតិិកិារំណ៍ៈលើន� �ន

ជ័ំរីំ�ឲ្យ�ទឹិកចាិតិយីិវាជ័នគិឹតិគូឹរំព�ការំចាូល់រួំម្នះចាំបែណៈក

កះីងការំសូាិរំប្របលើទិសូជ័ាតិិ តិាម្នះរំយៈការំចាូល់រួំម្នះកះីង

កម្នះាាំងបដិវាតិនិល៍ើដើម្នះប�នាំយកសូលើមិ្នះចាប្រព� នលើរំោតិមិ្នះ 

សូ��ន ី ម្នះកកានប់្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ា លើដើម្នះប�ប្រគឹប់ប្រគឹងប្របលើទិសូ 
ជ័ា�ើ�លើឡីើងវាិ�។ យីវាជ័នភូាគឹលើប្រចាើន�នសូើ័ប្រគឹចាិតិចិាូល់ 

បលើប្រម្នះើកះីងជ័រួំបដវិាតិនិ។៍ យីវាជ័នខាា�លើទិៀតិមិ្នះន�នបងាា�

ឲ្យ�លើឃុំើ�ព�ការំចាូល់រួំម្នះលើដោយផ្សារាល់់លើទិ ប៉ីបែន�ិន 

សូបែមិ្នះងព�ទឹិកចាិតិលិើសូះ�ាជ័ាតិិតិាម្នះរំយៈការំចាូល់រួំម្នះ

សូកម្នះើភូាពនានាកះីងភូូមិ្នះកំលើណៈើតិ។ �និ មិ្នះន�នសូើប័្រគឹ 
ចាិតិិចាូល់បលើប្រម្នះើកះីងជ័ួរំបដិវាតិិនព៍ិតិបែម្នះន ប៉ីបែនគិឹាតិ ់
�នលើ�ាៀតិលើពល់លើវាល់ាកះីងការំចាូល់រួំម្នះប្របជ័ីំលើផ្សា�ងៗ 
បែដល់�នលើកើតិលើឡីើងកះីងភូូមិ្នះស្រុសូុក ដចូាជ័ាប្របជ័ីំសូម្នះៃាតិ ់

ប្របជ័ីំនលើយោ�យ នងិប្របជ័ីំអាប់រំមំ្នះលើនោគឹម្នះវាិជ័ាា។ �និ 

នយិាយដលូើចាះ��ា  «លើនៅ�ះាំ១៩៧១ ខាំីធំាាប់�នចាូល់ 
រួំម្នះប្របជ័ីំសូម្នះៃាតិ់មួ្នះយជ័ាមួ្នះយយីវាជ័នប្របបែ�ល់ ២៥ 

នាក់លើទិៀតិ បែដល់លើធវើលើឡីើងលើនៅលើពល់យប់ឯកណិៈាល់ 

វាាល់បែស្រុសូលើដើម្នះប�អាប់រំមិំ្នះនឲ្យ�យីវាជ័នទិាំងអាសូ់បែស្រុសូក 

«ជ័លើយោ!សូលើមិ្នះចាឪ » លើទិ លើនៅលើពល់ទិទួិល់�នជ័យ័ជ័ម្នះះ�

ទិាងំស្រុសូងុ។ លើ�ើោ� លើ�ន៉ នងិលើឡីោន ជ័ាប្របធានយីវាជ័ន

ឃុំីំព្រៃប្រពលើពោន ជ័ាអាះកលើ�ៅខាំីឲំ្យ�ម្នះកប្របជ័ីំ។ ប្របជ័ីំរំលើបៀប

លើន� ម្នះានបែតិមិ្នះងលើទិ ប៉ីបែនមិ្នះានប្របជ័ីំជ័ាលើប្រចាើនលើទិៀតិ�ន

លើកើតិលើឡីើង បែដល់នយិាយបែតិព�លើរំឿងជ័័យជ័ម្នះះ�រំបសូ់

បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ខាំី�ំនចាូល់រួំម្នះលើសូរើរំបែតិប្រគឹប់អាងគប្របជ័ីំ»។

 ចាាប់ព��ះា១ំ៩៧២ម្នះក ស្រុសូបលើពល់បែដល់កងកម្នះាាងំ

លើវាៀតិណៈាម្នះភូាគឹលើប្រចាើន (ទិាំងកងកម្នះាាំងធ�វាគឹ� នងិ

លើវាៀតិមិ្នះ�) ចាាកលើចា�ព�ភូូមិ្នះឃុំីំព្រៃប្រពលើពោន ការំទិម្នះាាក់

ប្រគឹាប់បែបកក៏លើនៅបែតិបនលិើកើតិម្នះានដបែដល់។ រំ�ឯចាល់នា

បដវិាតិនិ ៍ក៏រំតឹិបែតិរំ�កចាលើប្រម្នះើនលើឡីើងៗបែដរំ រំ�តូិទិទួិល់�ន 

ជ័័យជ័ម្នះះ�ទិាំងស្រុសូុងលើនៅព្រៃ�ៃ១៧ លើម្នះសូា ១៩៧៥។ ព� 

�ះា១ំ៩៧៥ដល់ព់្រៃ�ៃបែដល់ �និ ប្រតិវូាលើរំៀបការំលើនៅព្រៃ�ៃទិ� 

១៧ បែខាកកកដា �ះាំ១៩៧៧ គឹាតិប់្រតិូវាកម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះលើប្របើឲ្យ�លើធវើការំលើនៅកះីងកងចាល់័តិស្រុសូុកកំពង់ 
ប្រតិបែបក បែដល់តិប្រម្នះូវាឲ្យ�លើធវើការំលើនៅទិ�កបែនាង�ៃាយៗព�

ភូូមិ្នះកំលើណៈើតិ។ �និ �ននយិាយព�ការំលើរំៀបការំរំបសូ់

គឹាតិប់្រ�ប់�ា  «លើនៅព្រៃ�ៃទិ�៧ បែខា៧ �ះា១ំ៩៧៧ ខាំីលំើរំៀបការំ 
ជ័ាមួ្នះយប្របពនធខាំី។ំ កះីងព្រៃ�ៃលើនោ� គូឹស្រុសូករំ១៣គូឹលើផ្សា�ង

 
លើទិៀតិ ប្រតូិវាអាងគការំផ្សា�ផំ្សាគីដំចូាខាំីបំែដរំ លើនៅកះងីសូ�ករំណ៍ៈព្រៃប្រព

 
លើពោន។ មី្នះនព្រៃ�ៃលើរំៀបការំមួ្នះយព្រៃ�ៃ លើនៅលើម្នះោ៉ងប្របបែ�ល់ ៧ 

យ�់លើគឹ (អាងគការំ) ឲ្យ�យីវាជ័នម្នះះាក់លើទិៅលើ�ៅខាំីមំ្នះកឲ្យ�លើម្នះើល់

ប្រគឹួសូារំ (ប្របពនធ) រំបសូ់ខាំីបំែដល់កំពីងអាងគីយលើនៅកះីង
 

សូ�ករំណ៍ៈ។ ខាំីធំាាប់សូគាល់គ់ឹាតិក់ាល់ព�លើយើងលើនៅកះងី
 

កងចាល់ត័ិដចូាគឹះា។ គឹាតិស់ូាតូិណៈាសូ។់ លើគឹប្រ�ប់�ា មិ្នះតិឯិង 
ប្រតិូវាលើរំៀបការំលើនៅព្រៃ�ៃបែសូាកជ័ាមួ្នះយនារំ�ម្នះះាក់�ះងឹ យល់ ់

ប្រពម្នះអាតិ?់ ខាំីភំូាំក់ខាានួលើប្រពើតិ រួំចាខាំីលំើ�ាើយ�ា យល់់ប្រពម្នះ។ 
 

ដល់អី់ា�ចាងឹ លើគឹសូរំលើសូរំលើនៅលើល់ើប្រកដាសូតិាម្នះការំយល់ប់្រពម្នះ 

រំបសូខ់ាំី។ំ ខាំីមិំ្នះនដងឹ�ាលើគឹសូរំលើសូរំអាវ�ខាា�លើទិ។ អាះកសូរំលើសូរំ
 

គឺឹជ័ាប្រគឹបូលើប្រងៀននាលើពល់លើនោ�។ បែសូាកលើឡីើង ខាំីមំ្នះកលើរំៀប 
ការំលើនៅកះីងសូ�ករំណ៍ៈព្រៃប្រពលើពោន។ ប្របធានសូ�ករំណ៍ៈ

ព្រៃប្រពលើពោន ជ័ាអាះកបែណៈនាំកះីងពិធ�លើរំៀបការំ។ កនា�បែខា

បនរាប់ព�លើរំៀបការំរួំចា ខាំីបំ្រតូិវាប�ាូនលើទិៅកានក់បែនាងមួ្នះយ
 

ចានំនួបែកបរំៗស្រុសុូកពាម្នះជ័រំ លើដើម្នះប�លើធវើការំងារំដាំដណំៈាំ 

នងិភូាួរំរំាសូ់។ យូរំៗខាំី�ំនម្នះកលើល់ងផ្សារ�មិ្នះង។ រំ�តូិ
 

ដល់�់ះា១ំ៩៧៩ លើទិើបខាំីមំ្នះានកូនប្របុសូម្នះះាក់»។ លើនៅ�ះា ំ
១៩៧៨ �និ �នលើសូះើសូីអំាងគការំលើទិៅកានល់ើខាតិលិើពោធ-៍ 

សាាតជ់្ឈាមួយក្រគាួសាារា�ងស្រីសា� រា�សាខ់ានួុ  �ា�ខែនុកី្រតូវិអងាការា

បដលិើសូធ។ លើប្រកោយព្រៃ�ៃរំលំើដោ��ះា១ំ៩៧៩ �និ �ន�តិ ់

�ង់�ងនៃ�ាក្រ�ុសាមំាក់ នុងិកេួយព�រានុាក់។ ឈានិុ �នុច�ូ 

លេធិីើជ្ឈាក្រគូា�លេក្រងៀនុ នុងិ�នុចូ�នុវិិតនីុល៍េនុៅឆ្នាំាំ�២០១៥។ 

សាពុពី្រៃ�ៃ �និ ប្របកបរំបរំជ័ាប្រគឹូលើពទិ�ប្របចាាំភូូមិ្នះ។

18 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មុ�ង សាមនួិ

 មឹី្នះង សូាមួ្នះន អាាយី៦៧�ះាំ រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះប្រតិពាំង

ប្រកសូាងំ ឃុំីពំ្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូកុកំពង់ប្រតិបែបក លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង។ 

ឪពីករំបសូ់សូាមួ្នះន ម្នះានលើ�ើោ� មឹី្នះង គឹង់ លើ�ើយម្នះែាយ

លើ�ើោ� លើភូោគឹ បិុចា នងិម្នះានបងបាូន៨នាក់ (ស្រុសូ�៣)។ 

ឪពីកម្នះែាយរំរំបសូ់សូាមួ្នះន សូាាប់តិាំងព� សូាមួ្នះនលើនៅ 

លើកើងលើដោយសូារំជ័ំងឺចាាសូ់ជ័រំា។ សូាមួ្នះនបែដល់ជ័ាកូន 

លើពៅលើនៅកះីងប្រគឹួសូារំ�នផ្សាាាសូ់បែូរំទិ�ល់ំលើនៅលើទិៅលើនៅវាតិ ិ

លើដើម្នះប�បនកិារំសូិក�ាលើរំៀនសូូប្រតិលើនៅបឋម្នះសូិក�ាព្រៃប្រព 

លើពោន រំ�តូិដល់ប់�ចប់�ះាក់ទិ�៧។ �ះា១ំ៩៦៨ សូាមួ្នះន

�នបនកិារំសូិក�ារំបសូ់ខាានួលើនៅអានវីាិទិ�ាល់័យព្រៃប្រព 
លើពោន លើដោយចាលូ់លើរំៀន�ះាក់ទិ�៦។ �ះា១ំ៩៧០ លើនៅកះីង

ស្រុសុូកចាាប់លើផ្សាែើម្នះម្នះានសូន្ទ្រងគាម្នះ សូាមួ្នះន �នផ្សាាាសូប់ែូរំការំ 
សូិក�ាព�ព្រៃប្រពលើពោនលើទិៅវាិទិ�ាល់័យកំពង់ប្រតិបែបក ប៉ីបែនិ

�នបែតិប៉ីនើានបែខាក៏រំតិល់ើទិៅរំសូ់លើនៅទិ�ប្រកុងភូះំលើព�វាិ�។ 

ប្រព�លើចាៅអាធិការំវាតិិប្រព�នាម្នះ បែបន៉ ននួ ជ័ាអាះកនាំ 

សូាមួ្នះន ឲ្យ�លើទិៅរំសូល់ើនៅកះីងវាតិបិទីិម្នះ លើដោយគឹង់កះីងកីដិ

លើល់ខា ២៨ លើប្រកោម្នះការំប្រគឹប់ប្រគឹងរំបសូ់ ប្រព�សូងឹ

លើ�ើោ� លើម្នះៅ៉ ខាាន។់ ការំរំសូល់ើនៅកះីងវាតិមិ្នះានការំល់�ំក

ណៈាសូ ់សូាមួ្នះនលើ�ាៀតិធាក់សូី�កាូ លើដើម្នះប�ផ្សាគតិផ់្សាគង់ការំសូកិ�ា 

និងម្នះាូបអាា�ារំប្របចាាំព្រៃ�ៃលើប្រពោ�ប្រព�សូងឹលើដើរំបិណូៈ 
�តិមិ្នះនសូូវា�នដចូាគឹះា។

ម�ឹង សាាមួនុ អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ� រាសា់លេនុៅភូាមិក្រតពុា�ងក្រកសាា�ង  
���នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រីសាុកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។
(លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

 លើនៅព្រៃ�ៃទិ�១៧ បែខាលើម្នះសូា �ះាំ១៩៧៥ បែខាើរំប្រក�ម្នះ

�នយក�ះ�លើទិៅលើល់ើទិា�ាន ល់ន ់នល់់ ទិាំងស្រុសូុង 

លើ�ើយលើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះជ័ាលើប្រចាើននាក់�នរំតិច់ាលូ់កះីង

ទិ�ប្រកងុភូះំលើព� រួំម្នះទិាងំប្របកាសូខាានួ�ាមិ្នះនបែម្នះនចាលូ់ម្នះក 
ចារំចាា។ សូាមួ្នះន �នជ័បួបងប្របសុូរំបសូខ់ាានួម្នះះាក់បែដល់

ម្នះានលើ�ើោ��ា មឹី្នះង ព្រៃប្រព កះីងឯកសូណៈាានជ័ាលើយោធា

បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ បងរំបសូ់សូាមួ្នះន �នប្រ�ប់ឲ្យ�សូាមួ្នះន

ប្រតិឡីប់លើទិៅស្រុសូុកកំលើណៈើតិរំបសូ់ខាានួវាិ� នងិឲ្យ�សូាមួ្នះន 

លើទិៅលើរំៀនអំាព�ការំរំសូល់ើនៅរំបសូប់្របជ័ាជ័នកះីងភូូមិ្នះវា�ិ។ 

សូាមួ្នះន �នលើធវើដំលើណៈើ រំអាសូ់រំយៈលើពល់១៩ព្រៃ�ៃលើទិើប

ម្នះកដល់ ់ភូូមិ្នះប្រតិពាងំប្រកសូាងំ ឃុំីពំ្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូកុកំពង់ 

ប្រតិបែបក លើដោយលើធវើដលំើណៈើរំតិាម្នះផ្សាាូវាជ័ាតិលិើល់ខា១។ លើពល់

លើទិៅដល់់ផ្សារ� បងបាូនកះីងភូូមិ្នះ�នបែណៈនាំ សូាមួ្នះន អំាព�

រំលើបៀបរំសូ់លើនៅ នងិប្រ�ប់ឲ្យ�គឹាតិ់លើធវើជ័ាម្នះនសីូ�ល់ៃង់។ 

កះីង�ះាំ១៩៧៥ ដបូំងលើឡីើយប្របជ័ាជ័នលើធវើបែស្រុសូរួំម្នះគឹះា  
ប៉ីបែនកិារំ�បូអាា�ារំតិាម្នះផ្សារ�លើរំៀងខាានួ លើ�ើយប្របធាន

សូ�ករំណ៍ៈជ័ាអាះកបែចាកស្រុសូូវាឲ្យ�ប្របជ័ាជ័នកះីង១នាក់៣ 
គឹ�ឡីូស្រុសូូវាយកម្នះក�បូកះីងមួ្នះយព្រៃ�ៃ។ ប្របជ័ាជ័នលើនៅកះីង

ភូូមិ្នះរួំម្នះទិាំងសូាមួ្នះន �នយកស្រុសូូវាលើទិៅល់�ងលើ�ើយបីក 

 រួំចាបែរំងយកបែតិអាងកាម្នះលើចា� សូល់ប់៉ីនើានយកម្នះក�បូ។ 

លើនៅលើពល់ម្នះានលើភូាៀងលើនៅតិាម្នះផ្សាាូវាលើធវើដលំើណៈើរំ នងិកបែនាង

បលើនរោរំបង់លើឃុំើ�ម្នះានដានលើជ័ើងរំបសូ់ម្នះនសីូ� ប៉ីបែនិ

ល់ាម្នះកគឺឹដចូាជ័ាល់ាម្នះកសូតិវប្រជ័ូកលើទិៅវាិ�។ បនរាប់ព�

បែបកលើ�ើយ�នប្របម្នះាណៈ១�ះា ំលើនៅកះីងភូូមិ្នះព្រៃប្រពប្រកសូាងំ

ចាាប់លើផ្សាែើម្នះបលើងកើតិជ័ាលើរំោង�យរួំម្នះ �បូរួំម្នះ នងិប្របមូ្នះល់សូតិវ 

ចាិ�ចមឹ្នះ សូម្នះភារំលើប្របើប្រ�សូ់ទិាំងអាសូ់ ដាក់កះីងសូ�ករំណ៍ៈ

រួំម្នះ។ ការំ�បូអាា�ារំកានប់ែតិល់�ំក គឺឹ�នបែតិបបរំព�រំ

លើពល់កះីងមួ្នះយព្រៃ�ៃ លើ�ើយការំលើធវើការំងារំកានប់ែតិធៃន។់ 

បនរាប់ព�ប�ចប់ការំលើធវើបែស្រុសូ ប្របជ័ាជ័នលើនៅកះីងភូូមិ្នះបែដល់

ម្នះានកម្នះាាំងលើធវើការំ អាងគការំប�ាូនឲ្យ�លើទិៅជ័�កប្របឡីាយ 

នងិលើល់ើកប្របព័នធភូាឺបែស្រុសូលើផ្សា�ងៗ។ លើពល់លើទិៅលើធវើការំ 

លើយើងអាាចាលើដើរំរំកបបែនា ដចូាជ័ា កំលើ�ាក ប្រតិកួន ប្រពល់ិតិ 

នងិសូតិវល់ាិតិលើផ្សា�ងៗយកម្នះក�បូបបែនាម្នះ�ន។ លើនៅ

ព្រៃ�ៃទិ�២៣ បែខាវាចិាិកិា �ះា១ំ៩៧៨ សូាមួ្នះន �នលើរំៀបការំ

ជ័ាមួ្នះយបងបាូនជ័�ដូនមួ្នះយរំបសូ់ខាានួម្នះះាក់ បែដល់ម្នះាន
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សា��ម ហ�នួុ អាយ�៦៦ឆ្នាំំា� គឺាជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាពុ�រា�ឋរាសា់លេនុៅភូាមិលេ�ង  
���នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រីសាុកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង
(លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

លើ�ើោ��ា មឹី្នះង សូាវា៉ីន នងិ�នរំសូ់លើនៅជ័ាមួ្នះយគឹះា

រំ�តូិដល់់បែបកសូម័្នះយបែខាើរំប្រក�ម្នះកះីង�ះាំ១៩៧៩។ 

លើប្រកោយម្នះក�នប្របម្នះាណៈ ៥�ះាំ សូាមួ្នះន �នលើទិៅ

ប្របឡីងជ័ាប់លើធវើជ័ាប្រគឹូបលើប្រងៀនលើនៅវាិទិ�ាល់័យកំពង់ 

ប្រតិបែបក លើ�ើយគឹាតិ់បែតិងបែតិយកលើរំឿងរំា៉វាបែដល់គឹាតិ ់

�ន�ាងកាតិស់ូម័្នះយបែខាើរំប្រក�ម្នះប្រ�ប់លើទិៅសូសិូ�រំបសូ់

គឹាតិ់។ សូាមួ្នះន�នបបែនាម្នះលើទិៀតិ�ា គឹាតិ់ម្នះានការំអាន ់

ចាិតិ ិ នងិខាងឹយា៉ងខាាាំង លើនៅលើពល់បែដល់លើកើងៗជ័ំនាន់

លើប្រកោយនយិាយ�ា ប្របវាតិិិសូាស្រ្តសូែបែខាើរំប្រក�ម្នះ គឺឹជ័ា 

ប្របវាតិិិសូាស្រ្តសូែបែដល់លើគឹប្របឌិតិលើឡីើង លើ�ើយ�ាឹងសូាក 

សូពបែដល់លើនៅសូល់់ទិាំងអាសូ់គឺឹជ័ាជ័័រំ។

សុុំម ហួុ៊ួនិ

 សូុីម្នះ �ុនួ អាាយី៦៦�ះាំ ជ័ាប្របជ័ាពល់រំដារំសូ ់

លើនៅភូូមិ្នះលើបង ឃុំីំព្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូុកកំពង់ប្រតិបែបក លើខាតិ ិ

ព្រៃប្រពបែវាង។ �ុនួ ជ័ាម្នះនសីូ�ម្នះះាក់បែដល់ស្រុសូឡីា�់ខាាង

វាិសូ័យសូិល់បៈណៈាសូ់ គឹាតិ�់នលើទិៅដាក់ពាក�ប្របឡីង

ចាលើប្រម្នះៀងលើទិៀតិផ្សាងលើនៅវាតិកិសូ�បៈលើប្រកោយបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ដលួ់រំល់ំ បែតិប្រតិូវាប្របឡីងធាាក់។ លើនៅ�ះាំ១៩៧២ �ុនួ 

�នលើទិៅលើរំៀនលើប្រចាៀងចាលើប្រម្នះៀងជ័ាលើប្រចាើនបទិ បែដល់សូីទិធ 

បែតិជ័ាចាលើប្រម្នះៀងបដវិាតិនិរ៍ំបសូប់ែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ប្រគឹបូលើប្រងៀន

ចាលើប្រម្នះៀងបែដល់រំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះរំបសូ ់�ុនួ  �នបលើប្រងៀន

ចាលើប្រម្នះៀងជ័ាលើប្រចាើនបទិ ដល់ ់�ុនួ នងិអាះកឯលើទិៀតិសូប្រម្នះាប់

លើប្រចាៀងឲ្យ�បែខាើរំប្រក�ម្នះសូាិប់ លើ�ើយបទិបែដល់ �ុនួ លើនៅបែតិ

ចាាមិំ្នះនលើភូាចាលើនោ� គឺឹបទិ �ាម្នះប្រក�ម្នះលើ�ាៅ នងិ ព្រៃដកាន់

អាាវីាធ។ ងាកម្នះកលើម្នះើល់ជ័�វាប្របវាតិិិព�លើដើម្នះរំបសូ់ �ុនួ  

វា�ិ លើនៅ�ះា១ំ៩៦៨ សូុមី្នះ �ុនួ �នចាលូ់លើរំៀនដបូំងលើនៅ 

សូាល់ាវាតិលិើបងកះីងអាាយី៨�ះាំ លើ�ើយ�នផ្សាាាកការំ 
សូិក�ាមួ្នះយរំយៈ ប្រតិឹម្នះ�ះាក់ទិ�១០។ មូ្នះល់លើ�តិីបែដល់

គឹាតិមិ់្នះនអាាចាបនកិារំសូកិ�ា�នលើនោ� គឺឹលើដោយសូារំបែតិ

ស្រុសូកុលើទិសូម្នះានភូាពប្រចាបូកប្រចាបល់ ់ម្នះានសូន្ទ្រងគាម្នះលើកើតិ 

លើឡីើង ម្នះានការំវាាយប្របយីទិធគឹះាលើនៅពាសូលើព�ទឹិកដ� 

បនរាប់ព� ល់ន ់នល់់ �នលើធវើរំដាប្រប�ារំទិម្នះាាក់សូលើមិ្នះចា 

នលើរំោតិមិ្នះ សូ��ន ីម្នះក។ សូន្ទ្រងគាម្នះ�នលើធវើឲ្យ�ប្រកមុ្នះប្រគឹសួូារំ

រំបសូ់ �ុនួ នងិអាះកឯលើទិៀតិម្នះានការំល់ំ�កជ័ាខាាាំង 

ជ័ាពិលើសូសូប្រតិូវារំតិ់ចាាក�ៃាយព�ផ្សារ�សូបែម្នះបងឥតិ�ប់ 

�រំ លើ�ើយអាះកខាា�ក៏ប្រតិូវាអាសូ់ជ័�វាិតិលើទិៀតិលើដោយសូារំ 

សូន្ទ្រងគាម្នះ។ លើប្រកោយលើសូនាប្របមី្នះខា ល់ន ់នល់់ កានក់ាប់ 

ទិ�ប្រកុងភូះំលើព��នទិាំងស្រុសូុង សូលើមិ្នះចា នលើរំោតិមិ្នះ សូ�ហនុ� 

�នុអ� ពុាវិនុាវិពុ� លើបក៉ា�ងមកឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរាត់ច�ូព្រៃប្រព 

ម្នះា៉គឹ�ម្នះា៉គឹា លើដើម្នះប�តិសូុ ូនងិបលើងកើតិជ័ារំណៈៈសូរិំ�រំលំើដោ� 

ជ័ាតិកិមីុ្នះជ័ា។ ប្របជ័ាជ័នជ័ាលើប្រចាើនរួំម្នះទិាងំ �ុនួ បែដរំ បែដល់ 
�នចាលូ់តិាម្នះ ការំអំាពាវានាវារំបសូស់ូលើមិ្នះចា លើដើម្នះប�ទិាម្នះទិារំ 

អំាណៈាចាម្នះក�វាយជ័នូប្រព�អាងគវា�ិ។ លើ�ើយការំចាលូ់រួំម្នះ

រំបសូ ់�ុនួ លើន�បែដរំប្រតិវូា�នលើគឹលើល់ើកឲ្យ�លើធវើជ័ាកង�ាប

លើនៅកះីងឃុំីពំ្រៃប្រពលើពោន។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៤(មិ្នះនចាាពំ្រៃ�ៃបែខា) 

�ុនួ ប្រតិូវា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះលើប្រជ័ើសូតិាំងឲ្យ�ចាូល់ជ័ាកង 

ពល់៨០៥ ចាំណីៈ�ឲ្យ�ម្នះជ័ឈិម្នះ បែដល់ម្នះានតិា បែសូម្នះ ជ័ា

ប្របធាន លើនៅស្រុសូកុ អូារំាងំឪ។ ការំលើប្រជ័ើសូតិាងំលើន�តិប្រម្នះវូា 

ឲ្យ� �ុនួ �ាតិ ់លើរំៀនចាបាប់ទិា�ានលើនៅទិ�រួំម្នះលើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង 

លើដោយការំ�ាតិ់លើរំៀនលើនោ�ម្នះានដូចាជ័ាការំបងាាតិ់ឲ្យ� 

លើចា�ដាក់ម្នះ�ន លើដោ�ម្នះ�ន ��់សូី�ប ល់ូន ប្រកាប ជ័ាលើដើម្នះ 

កះីងរំយៈលើពល់៦បែខា។ លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៨ កះីង

សូភូាពការំណ៍ៈលើវាៀតិណៈាម្នះ វាាយចាូល់ទឹិកដ�កមីុ្នះជ័ា

លើព�ទំិ�ងឹ �ុនួ �នលើចា�លើទិៅចាបាំងលើនៅ ទួិល់អាាកាូតិ 

ប្រចាមី្នះ�ប្រជ័កូ ស្រុសូកុប្រព�លើសូចិា តិាម្នះប្រពបំែដន លើដើម្នះប�ការំពារំ
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មិ្នះនឲ្យ�យួនវាាយចាូល់ម្នះក�ន បែតិក៏ប្រតិូវា�នលើវាៀតិណៈាម្នះ 

��់កាំលើភូាើងប្រតិូវាចាំលើភូាៅខាាងសូាិចំានំនួ ២ប្រគឹាប់ បែដល់

បន�ល់ទី់ិកនវូាសូះាម្នះក្រគាា�់កាំលើភូាើងរា�តូមក��់សាពវព្រៃ�ៃ។ 

�ាហានុខែខេរាក្រកហម �នប�ាូនគឹាតិល់ើទិៅកានម់្នះនរ�រំលើពទិ�

បឹងប្រពល់ិតិ លើ�ើយសូប្រម្នះាកលើនៅទិ�លើនោ�ចាំននួមួ្នះយបែខា 

កនា�លើទិើបវាលិ់ចាលូ់សូម្នះរំភូូមិ្នះវា�ិលើដើម្នះប�ប្របយីទិធបនលិើទិៀតិ។ 

�ុនួ �ននយិាយ�ាខាណៈៈលើពល់បែដល់គឹាតិ់កំពីងបែតិ

ប្រតិវូាប្រគឹាប់កាលំើភូាើង គឹាតិម់្នះានការំភិូតិភ័ូយ នងិ�័រំយា៉ង

ខាាាំងលើនៅលើពល់បែដល់គឹាតិ់ឮសូះូរំប្រគឹាប់កាំលើភូាើងផ្សារី�លើឡីើង

មិ្នះងៗ។ សូន្ទ្រងគាម្នះបែខាើរំប្រក�ម្នះជ័ាមួ្នះយលើវាៀតិណៈាម្នះប្រតិូវា

�នប�ចប់ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នចាា�់លើទិៅលើល់ើសូន្ទ្រងគាម្នះ �ុនួ 

�នលើ��កាំលើភូាើងលើចាោល់ លើ�ើយ�នវាិល់ម្នះកកានស់្រុសូុក 

កំលើណៈើតិវា�ិ លើប្រកោយព្រៃ�ៃជ័យ័ជ័ម្នះះ� ៧ម្នះករំា �ះា១ំ៩៧៩ 

លើ�ើយ�នប្របកបរំបរំលើធវើបែស្រុសូរំ�តូិម្នះកដល់ប់ចាចបីបនះ។

ឃុុតិ មេសាភា

ប្រគឹប់ប្រគឹងលើនៅកះីងភូូមិ្នះជ័�ពាយដំបូង លើកើងៗ ប្រតិូវា�ន 
អានញី្ញាាតិឲ្យ�លើរំៀនសូូប្រតិដល់់�ះាក់ទិ�៥។ លើកើងៗលើនៅកះីង 
ភូូមិ្នះទិាំងអាសូ់ រួំម្នះទិាំង លើសូោភូា ផ្សាង �នចាូល់លើរំៀនលើនៅ 

កះីងសូាល់ាលើពល់ក្រពុឹក លេហើយចាំបែណៈកលើពល់រំលើសូៀល់គឺឹ 

អាងគការំលើប្របើឲ្យ�លើទិៅប្របមូ្នះល់អាាចាម៍្នះលើគឹោ អាាចាម៍្នះប្រកប�លើនៅ

តិាម្នះផ្សារ�អាះកភូូមិ្នះ។ បបែនាម្នះលើល់ើសូព�លើន�លើទិៅលើទិៀតិ ប្រកមុ្នះ

រំបសូ់ លើសូោភូា ប្រតិូវា�នប្របធានសូ�ករំណ៍ៈលើប្របើឲ្យ�លើទិៅ 

សូរូងស្រុសូូវា ជ័�កដ�ស្រុសូ�ឬប្រតិពាំង នងិប្រចាូតិស្រុសូូវាតិាម្នះ 
រំដវូាកាល់។ លើនៅកះីង�ះាំ១៩៧៨ លើសូោភូា �នលើរំៀន

ប្រតិឹម្នះបែតិ�ះាក់ទិ�៣ លើប្រពោ�អាងគការំ�នប�ាូនប្រគឹួសូារំ 
រំបសូ់គឹាតិ់ឲ្យ�លេ�ៅកានុល់េខតលីេពុោធ៍សាាត។់ ក្រគាួសាារារា�សា ់

លេសាោភាា ចាាប់លើផ្សាែើម្នះលើចា�ដំលើណៈើរំព�ភូូមិ្នះលើដោយជ័ិ�រំលើទិ�

លើគឹោរា�តូិលើទិៅដល់អំ់កលើល់ឿង។ លើនៅយប់ដបែដល់ប្រគឹួសូារំ

រំបសូ ់លើសូោភូា នងិប្របជ័ាជ័នជ័ាលើប្រចាើនប្រគឹសួូារំលើទិៀតិ �ន

បនដិលំើណៈើរំលើដោយជ័ិ�ក�ល់ព់�អាះកលើល់ឿងរំ�តូិលើទិៅ�ប់

លើនៅចាបារំអំាលើពៅ។ លើពល់លើទិៅដល់ច់ាបារំអំាលើពៅ ម្នះានកម្នះើា- 

ភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះបែចាកអាា�ារំ សូលើម្នះាៀកបំពាក់ នងិ

ប្រកម្នះារំឲ្យ�ម្នះកប្របជ័ាជ័នម្នះះាក់មួ្នះយ។ លើប្រកោយព�សូប្រម្នះាក

�នបែតិបនិចិា អាងគការំ�នឲ្យ�ប្រគួឹសូារំរំបសូ ់លើសូោភូា លើឡីើង 

លើល់ើរំ�លើភូាើង លើដើម្នះប�លើធវើដលំើណៈើរំបនលិើទិៅមី្នះខាលើទិៀតិ។ ប្រគឹសួូារំ

រំបសូ់ លើសូោភូា �នជ័ិ�រំ�លើភូាើងលើទិៅ�ប់លើនៅវាតិលិេពុោធ៍ 

(លើខាតិលិើពោធ៍សូាតិ់) លើដើម្នះប�សូប្រម្នះាក�បូអាា�ារំ នងិ

បែបងបែចាកកម្នះាាងំលើដើម្នះប�លើធវើការំលើនៅព្រៃ�ៃបែសូាក។ បងរំបសូ ់

លើសូោភូា ប្រតិវូា�នអាងគការំលើប្របើឲ្យ�លើទិៅចាាលំើដ�ប្រជ័កូព្រៃប្រពកំី

ឲ្យ�ច�ូមកសា�� ស្រីសាូវិ។ ច�ខែណ្ឌក លេសាោភាា នុិង�ានូុមំាក់លេ�ៀត 
បែដល់លើនៅតិចូា គឺឹតិប្រម្នះូវាឲ្យ�ចាាំលើដ�ចាាបលើនៅសូ�ករំណ៍ៈ

អានាង់វាិល់។ ឪពីករំបសូ់ លើសូោភូា វាិ� ប្រតិូវាកម្នះើាភិូ�ល់

បែខាើរំប្រក�ម្នះលើប្របើឲ្យ�ដកឹអំាបិល់ ចាំបែណៈកមិ្នះាយវាិ� ប្រតិូវា

អាងគការំលើប្របើឲ្យ�តិបា�ប្រកម្នះា។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៩ កងទ័ិព

លើវាៀតិណៈាម្នះចាលូ់ម្នះករំលំើដោ�ប្របជ័ាជ័នលើនៅកះីងសូ�ករំណ៍ៈ

កូនងារំ បែដល់ជ័ាកបែនាង លើសូោភូា លើធវើការំ។ អំាឡីីងលើពល់

បែដល់ចាល់ាចាល់ ប្រគឹួសូារំរំបសូ ់លើសូោភូា �នរំតិម់្នះកវាតិិ

លើពោធ៍វាិ� លើដើម្នះប�ឲ្យ�កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះជ័ួយ។ លើនៅ

តិាម្នះផ្សាាូវាម្នះានទិា�ានចាតិលី់ាម្នះះាក់ ប្រ�ប់លើទិៅប្រកមុ្នះប្រគឹសួូារំ

រំបសូ ់លើសូោភូា កំីឲ្យ�ចាលូ់លើទិៅកះីងវាតិ ិលើប្រពោ�ម្នះានទិា�ាន

��ត លេសាោភាា លេភា�ស្រីសា� អាយ�៥៥ឆ្នាំំា� រាស់ាលេនុៅភូាមិ ជ្ឈ� ពុាយ  
��� នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រីសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង
(លេផ្សាង ពុង�រាាាសា�� / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

 ឃុំីតិ លើសូោភូា លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៥៥�ះាំ រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះ

ជ័�ពាយ ឃុំីពំ្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូកុកំពង់ប្រតិបែបក លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង។ 

មិ្នះាយរំបសូ ់លើសូោភូា លើ�ើោ� ឡីា ំផ្សាល់ លើ�ើយឪពកីលើ�ើោ�  

ឃុំតីិ ចាិន។ លើសូោភូា ម្នះានបងបាូនបួននាក់ (ស្រុសូ�ព�រំ 
នាក់)។ បងបាូនរំបសូ ់លើសូោភូា ចានំនួព�រំនាក់�នសូាាប់

កះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ លើនៅលើពល់បែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះចាលូ់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 21



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាានុ ផ្សាានុ អាយ�៧០ឆ្នាំំា� រាស់ាលេនុៅភូាមិ ជ្ឈ�ពុាយ ��� នៃក្រពុលេពុោនុ  
ស្រីសាកុក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង (លេផ្សាង ពុង�រាាាសា�� / 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាលំើធវើ�បប្របជ័ាជ័ន។ ប្រគឹសួូារំរំបសូល់ើសូោភូា

�នបនដិលំើណៈើរំរំ�តូិដល់ទ់ិ�រួំម្នះលើខាតិលិើពោធស៍ូាតិជ់័ាកបែនាង

បែដល់ លើសូោភូា សូះាក់លើនៅអាសូរ់ំយៈលើពល់១បែខាកនាងម្នះក

លើទិៀតិ។ បនរាប់ព�លើឃុំើ�សូភូាពការំតិាម្នះផ្សាាូវាស្រុសូលួ់បួល់

លើ�ើយ នងិម្នះានកងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះចាាំនាំផ្សាាូវាផ្សាង ប្រកុម្នះ

ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ លើសូោភូា អាាចាលើធវើដំលើណៈើ រំម្នះកដល់់

អាះកលើល់ឿង នងិ�នលើទិៅដល់់ស្រុសូុកកំលើណៈើតិលើនៅភូូមិ្នះជ័�

ពាយ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៩០លើសូោភូា�នលើរំៀបការំជ័ាមួ្នះយក

លើម្នះាោ�កះីងភូូមិ្នះម្នះះាក់បែដល់ម្នះានលើ�ើោ�ជ័ា លើធឿន នងិម្នះាន 
កូន៣នាក់ស្រុសូ�ទិាំងអាសូ។់ លើរំឿងរំា៉វាបែដល់ លើសូោភូា �ន

�ាងកាតិ ់លើ�ើយលើនៅបែតិចាាមិំ្នះនលើភូាចាគឺឹ នាង�នវាលើងវងបាូន 
ប្របុសូម្នះាះក់លើធវើឲ្យ�នាង យំរំ�តូិលើដើរំរំកបាូនលើឃុំើ�វាិ�។

សានិ ផានិ

ការំសូកិ�ាលើនៅ�ះាក់ទិ�៧ កះីងសូាល់ាបឋម្នះសូកិ�ា�ះាក់

ខាណូៈ។ លើនៅ�ះាំ១៩៧០ ផ្សាាន �ន�ប់លើរំៀន លើប្រពោ�បែតិ

ម្នះានសូន្ទ្រងគាម្នះប្របយីទិធគឹះា នងិការំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់លើនៅកះីង

ភូូមិ្នះជ័�ពាយ។ លើនៅអាាយី២០�ះាំ សូាន �នលើរំៀបការំ

ជ័ាមួ្នះយ ចាាប លើសូៀប។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៥ អាងគការំ�នលើប្របើ 

ឲ្យ� ផ្សាាន ចាលូ់រួំម្នះលើនៅកះងីប្រកុម្នះផ្សាល់តិិនងគ័ល់ រំនាសូ ់ប្រកឡីសូូ 
 

បងគ� ចាប កាំបិតិ ពូលើ�ៅ ចាាន សូាាបប្រពា នងិ�ះាំង។ 

លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ អាងគការំ�នប�ាូន ផ្សាាន ឲ្យ�លើទិៅលើធវើការំ

លើនៅកះីងប្រកុម្នះដកឹជ័�ាូនប្របចាាំភូូមិ្នះជ័�ពាយ។ លើរំឿងមួ្នះយ

បែដល់ ផ្សាាន លើនៅចាាមិំ្នះនលើភូាចា គឺឹភូាពភ័ូយខាាាចារំបសូគ់ឹាតិ់

ចាលំើពោ�កំ�សីូបែដល់គឹាតិ�់នជ័បួប្របទិ� លើ�ើយប្រតូិវាកម្នះើា- 

ភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះសូិ�បលើនរោសូ។ គឹាតិ់�ននយិាយ 

ប្រ�ប់�ា លើនៅលើពល់បែដល់អាងគការំលើប្របើគឹាតិ់ឲ្យ�លើទិៅដឹក

សូតិវទិា ២០០កបាល់ ព�ឃុំីំជ័ាងបែដកម្នះកឃុំីំព្រៃប្រពលើពោន 

គឹាតិ�់នលើធវើឲ្យ�សូតិវទិា ២កបាល់ ងាប់លើនៅតិាម្នះផ្សាាូវា។ 

 កំ�សីូលើន� ប្រតិវូាប្របធានសូ�រំណ៍ៈជ័ាងបែដកលើ�ើោ� 

វាា វាា៉ន ់សូិ�បលើនរោសូចាំលើពោ�ការំលើធវសូប្របបែ�សូលើន�។ 

ផ្សាាន �នរំឭំក�ា គឹាតិភ័់ូយខាាាចាខាាាងំបំផី្សាតិ គឺឹភ័ូយខាាាចា

ប្រកុម្នះកង�ាបម្នះកចាាប់គឹាតិយ់កលើទិៅសូម្នះាាប់លើចាោល់។ 

លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៨ ផ្សាាន �នសូីំអាងគការំលើទិៅលើល់ង

ឪពីកលើនៅកអាលើណៈែើក ជ័ាកបែនាងបែដល់ ផ្សាាន �នលើឃុំើ�

អាះកលើទិោសូជ័ាលើប្រចាើននាក់ប្រតិូវា�នអាងគការំលើប្របើឲ្យ�លើធវើការំ

ងារំធៃន់ៗ  នងិមិ្នះនម្នះានអាវ��បូទិាំងអាសូ់។ លើនៅលើដើម្នះបែខា 

ម្នះករំា �ះា១ំ៩៧៩ ប្រគឹសួូារំបសូ ់ផ្សាាន ប្រតិវូា�នជ័លើម្នះាៀសូ

លើទិៅលើខាតិភិូាគឹខាាងល់ិចារួំម្នះជ័ាមួ្នះយប្របជ័ាជ័នជ័ាលើប្រចាើន

លើទិៀតិលើនៅកះីងភូូមិ្នះ។ ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ ផ្សាាន �នលើធវើដលំើណៈើរំ

រំយៈ៣ព្រៃ�ៃលើទិៅដល់ស់្រុសុូកប្រព�លើសូែចា ក៏�នប្រតិឡីប់ម្នះកវា�ិ  

លើប្រពោ�ម្នះានកងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះចាូល់ម្នះកជ័ួយ។ លើពល់

ម្នះកដល់់ភូូមិ្នះ ផ្សាាន �នចាាប់លើផ្សាែើម្នះប្របមូ្នះល់រំបសូ់រំបរំ

លើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំ នងិលើសូបៀងអាា�ារំបនិចិាបនិចួាព�លើរំោង

�យ លើដើម្នះប�ចាិ�ចមឹ្នះជ័�វាិតិបនមិ្នះកដល់់សូពវព្រៃ�ៃ។ ប្របពនធ

រំបសូ់ ផ្សាាន �នសូាាប់លើចាោល់គឹាតិ់លើនៅអាាយី៦៣�ះាំ 

លើ�ើយសូពវព្រៃ�ៃ ផ្សាាន ម្នះានកូន៤នាក់ (ប្របុសូ១) នងិ

កំពីងរំសូ់លើនៅជ័ាមួ្នះយកូនស្រុសូ�លើពៅរំបសូ់គឹាតិ។់

 សូាន ផ្សាាន អាាយី៧០�ះាំ រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះជ័�ពាយ ឃុំីំ

ព្រៃប្រពលើពោន ស្រុសូុកកំពង់ប្រតិបែបក លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង។ ឪពីក

រំបសូ ់ផ្សាាន លើ�ើោ� លើនៅ ភឹូម្នះ លើ�ើយមិ្នះាយលើ�ើោ� សូាយ 

ភឹូម្នះ។ ផ្សាាន ម្នះានបងបាូន១១នាក់(ប្របសុូ៥នាក់)។ លើនៅ

អាាយី១៥�ះាំ ផ្សាាន �នប�ចប់�ះាក់ទិ�៩ លើនៅសូាល់ា 

បឋម្នះសូកិ�ាលើបងបីរំ� នងិ�នលើរំៀនបនរិំ�តូិដល់ប់�ចប់
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ្នះករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបសខ ើរប្រកហម
លើធីវែើទ្្សៃកចិ ចលើ�មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារលើខតកំ្ពង់ចាម

ទចូ វលើណា ត

 លើនៅព្រៃ�ៃអាងគារំ ៍ទិ�២៥ បែខាម្នះករំា �ះាំ២០២២ លើវាល់ា

លើម្នះោ៉ង០៨:១៥នាទិ�ប្រពឹក អាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វិាតិព�រំបប

បែខាើរំប្រក�ម្នះចាំននួ១០នាក់ លើធវើទិសូ�នកិចាចម្នះកកាន់

ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ លើដើម្នះប�បែសូវងយល់់

អំាព�កិចាចការំងារំស្រុសូាវាប្រជ័ាវា ចាងប្រកង នងិអាប់រំអំំាព�ប្របវាតិិិ

សូាស្រ្តសូបិែខាើរំប្រក�ម្នះ (១៩៧៥-១៩៧៩) រំបសូ់

ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ ដលំើណៈើរំទិសូ�នកិចាច 

លើន�រួំម្នះប�ចូល់៖ 

លេ�ោក សា�ាង ចិនុាី នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាលេខតី
ក�ពុង់ចាមក�ពុ�ង�ងូាញពុិពុ័រាណ៍្ឌរូា��តអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រីសាី
ខែខេរាក្រកហមលេ�ៅកានុអំ់ករាសា់រាានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រា��
ខែខេរាក្រកហម។ (�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

អំករាសា់រាានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រា��ខែខេរាក្រកហមក�ពុ�ងលេមើ�ឯកសាារា
�ាក់តា�ងលេនុៅកំ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាលេខតកី�ពុង់ចាម។ 
(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

១)  ការំទិសូ�នាពិព័រំណ៍ៈរូំប�តិអំាព�ប្របវាតិិិសូាស្រ្តសូិ

បែខាើរំប្រក�ម្នះ

២)  ការាចាក់�ញ្ញាច�ងវា�លេ�អូឯកសាារាសូែ�ព�សាកមេភាាពុការា 

ងារំរំបសូអ់ាះកសូើប័្រគឹចាតិិកិមីុ្នះជ័ា ប្របចាាលំើខាតិកំិពង់ ចាាម្នះ

៣)  ការំបងាា�ឯកសូារំទិាក់ទិងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ រួំម្នះ 

ម្នះានចាលើម្នះាើយសូារំភូាព នងិបទិសូម្នះភាសូន ៍

៤)  ការំបែចាកជ័ូនប្របតិទិិិន�ះាំ២០២២ លើដើម្នះប�រំឭំកដល់់

កប្រម្នះងប្រព�រំាជ័អានសីូ�ាវារំ�យ៍ព្រៃនប្រព��ទិសូលើម្នះែចា 

ប្រព�នលើរំោតិិម្នះ សូ��ន ី «ប្រព�បរំម្នះរំតិនលើកោដា » បែដល់ 

លើ��ពីមុ្នះលើដោយបណៈ ណាល់័យសូលើម្នះែចាបែម្នះ ៉។ 

 បនរាប់ព�កម្នះើវាធិ�ព្រៃនដលំើណៈើរំទិសូ�នកិចាចលើន��នប�ចប់

លើនៅលើវាល់ាលើម្នះោ៉ង០៩:៣០នាទិ� អាះករំសូ់ម្នះានម្នះានជ័�វាិតិ 

ព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ បែដល់�នចាូល់ទិសូ�នាម្នះជ័ឈ- 

ម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ �នបែចាករំបំែល់កទិសូ�ន 

យល់់លើឃុំើ� ក៏ដូចាជ័ា សូបែម្នះែងការំលើព�ចាិតិចិាំលើពោ� 

ការំទិទួិល់លើរំៀបចាំយា៉ងយកចាិតិទីិិកដាក់រំបសូ់ប្រកុម្នះ 

ការំងារំ ដចូាខាាងលើប្រកោម្នះ៖ 

 តុិង សុំភា អាាយី៦០�ះា ំអាះករំសូរ់ំានម្នះានជ័�វាតិិព�រំបប

បែខាើរំប្រក�ម្នះ នងិជ័ាតិំណៈាងសូម្នះាគឹម្នះអាះករំសូ់រំានម្នះាន 

ជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ បងាា�ការំលើព�ចាិតិចិាំលើពោ�

សូកម្នះើភូាពអាប់រំអំំាព�ប្របវាតិិសិូាស្រ្តសូ ិបែខាើរំប្រក�ម្នះ�ា  «ខាំីំ

ម្នះានការំចាងចាាំមិ្នះនអាាចាបំលើភូាចា�នផ្សារាល់់ខាានួលើចា�ព�

ការំ�តិ់បង់ឪពីក និងការំរំសូ់លើនៅឃុំាាតិ�ៃាយព�

ប្រគឹួសូារំ។ ខាំីយំល់់�ា ការំចាងប្រកងលើរំឿងរំា៉វាជ័�វាិតិរំបសូ់

អាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិ នងិការំសូិក�ាអាប់រំអំំាព�ប្របវាតិិិ

សូាស្រ្តសូបិែខាើរំប្រក�ម្នះគឺឹម្នះានសូារំសូំខាានស់ូប្រម្នះាប់លើកើង

ជ័ំនានល់ើប្រកោយ»  ។

 គង់ ហុ៊ួន់ិ អាាយី៧០�ះា ំអាះករំសូរ់ំានម្នះានជ័�វាតិិព�រំបប

បែខាើរំប្រក�ម្នះ នងិជ័ាកសូកិរំលើនៅភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូបិ ឃុំីំ

គឹគឹរំ ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ �នរំឭំកអំាព�ការំរំសូ់លើនៅកះីង

ភូាពភ័ូយតិក់សូាីតិ «លើនៅលើពល់បែដល់ខាំីលំើឃុំើ�ម្នះា៉សូី�ន
 

លើដរំលើខាោរំអាាវាលើនៅកះីងផ្សារាងំរូំប�តិលើន� ខាំីនំកឹលើឃុំើ�អំាព�

លើពល់លើវាល់ាបែដល់ខាំីលំើធវើការំលើនៅកះីងកងកាតិល់ើដរំភូូមិ្នះ។ ខាំីំ

ទិទួិល់រំងភូាពភ័ូយតិក់សូាតីិប្រគឹប់លើពល់លើវាល់ាខាំីលំើធវើការំ។ 

រូំបភូាពអំាព�ម្នះា៉សូី�នលើន� ជ័ំរីំ�ឲ្យ�ខាំីមំ្នះានការំចាងចាាំព�

លើរំឿងរំា៉វាជ័ាលើប្រចាើនបែដល់ខាំីំ�ន�ាងកាតិ់លើនៅកះីងរំបប

បែខាើរំប្រក�ម្នះ»  ។

 មេ�ក មេអ៊ុៀង សាមេរឿនិ  អាាយី៦៧�ះាំ អាះករំសូ់រំាន

ម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ លើនៅភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូិប 

ឃុំីំគឹគឹរំ ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ បងាា�ទិសូ�នយល់ ់

លើឃុំើ� «ខាំីសំូូម្នះអារំគីឹណៈដល់់ប្រកុម្នះការំងារំបែដល់�ន

បងាា�អំាព�ការំងារំ នងិសូកម្នះើភូាពអាប់រំអំំាព�ប្របវាតិិិ

សូាស្រ្តសូបិែខាើរំប្រក�ម្នះ បែដល់ខាំីយំល់�់ា ម្នះានសូារំសូខំាាន់

ដល់់លើកើងៗជ័ំនានល់ើប្រកោយ, ខាា�មិ្នះនយល់់ឬមិ្នះនលើជ័ឿ ទីិក

���កខែ��ចាសា់ៗ ជ្ឈ�នុានុម់�នុ រួាម�ា�ងរូា�ខំ��ផ្សាាា�់ �នុ

�ាងកាតិល់ើនៅកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះលើនោ�លើឡីើយ។

អំករាសា់រាានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រា��ខែខេរាក្រកហមក�ពុ�ងលេមើ�ឯកសាារា
�ាក់តា�ងលេនុៅកំ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាលេខតកី�ពុង់ចាម។ 
(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

អំករាសា់រាានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រា��ខែខេរាក្រកហម�សា�នុាពុិពុ័រាណ៍្ឌ
រូា��តអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រីសាខីែខេរាក្រកហម នុងិឧ�ករាណ៍្ឌតមីាញ
លេនុៅកំ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាលេខតកី�ពុង់ចាម។
(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

24 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើវទកិាប្របវត្សិាស្រ្ត្្ប្រគួសារ លើ�កះពុងភូមូសិាទុំ
ឃំុុំជាបំ្រកលើវៀៃ ស្រុ្ុកលើមមត់ លើខតត្ូូងឃុំើពុ ំ
ឡុីង �ៃតី, រ តី លកិណិ្ណា, លើគៀត ស្រុ្តីសឡីៃ ៃងិ ឈំុុំ រាែ

មេព័លរមេសំៀលសៃ� ៃទួ ី២៥ ផ្នែ�មករ៉ា ឆាំែ ២ំ០២២

ប្រកុម្នះការំងារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើកោ��ើ�នចាី�លើទិៅ

សូាល់ាឃុំីទំិម្នះាូង នងិ�នជ័បួជ័ាមួ្នះយជ័ទំិប់ទិ�១ ឃុំីទំិនាងូ 

លើ�ើោ� បឹីង បីុន�ន នងិលើល់ោក ផ្សាាន ់ចានះ� បែដល់ជ័ា

ជ័ំនយួការំរំដា�ល់ឃុំីំទិនាងូ។ លើគឹោល់បំណៈងបែដល់

ប្រកមុ្នះការំងារំចាី�លើទិៅសូាល់ាឃុំីទំិនាងូ លើដើម្នះប�ផ្សាលិ់ដ់ណឹំៈង

ដល់់សូាល់ាឃុំីំអំាព�ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើកោ��ើ ម្នះាន

គឹលើប្រម្នះោងសូិ�ព�ការំលើល់ើកកមុ្នះសូ់សូិទិធិ នងិការំលើធវើឲ្យ�

ប្របលើសូើរំលើឡីើងនវូាសូាានភូាពសូខីាភូាព រំបសូអ់ាះករំសូរ់ំាន

ម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ លើនៅកះីងគឹលើប្រម្នះោងលើន�

លើយើងម្នះានផ្សាលិ់់លើសូវាាពិនតិិ�សូីខាភូាពជ័ូនអាះករំសូ់រំាន

ម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះបែដល់ម្នះានអាាយីចាាប់ព� 

៥០�ះាលំើឡីើងលើទិៅលើនៅតិាម្នះម្នះនរ�រំសូប្រម្នះាកព�ា�ល់បែដល់

ជ័ាព្រៃដគូឹរំរំបសូ់លើយើងលើនៅកះីងឃុំីំទិនាងូ លើនៅទិ�រួំម្នះស្រុសូុក

លើម្នះម្នះតិ ់នងិលើនៅស្រុសូកុតិបូងឃុំើី ំលើដោយមិ្នះនគិឹតិព្រៃ�ា។ លើល់ោក

ជ័ទំិប់ទិ�១ នងិលើល់ោកជ័នំយួការំរំដា�ល់ឃុំី ំ�នឯកភូាព 

នងិជ័ួយផ្សា�ពវផ្សា�ាយដល់់ប្របពល់រំដាលើនៅកះីងឃុំីំទិម្នះាូង

ទិាំងមូ្នះល់ប្រជ័ាបជ័ាព័តិ៌ម្នះាន នងិម្នះកទិទួិល់ការំពិនតិិ�

សូខីាភូាពលើនៅតិាម្នះម្នះនរ�រំសូប្រម្នះាកព�ា�ល់បែដល់ជ័ាព្រៃដគូឹ 

រំបសូ់ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើកោ��ើ។ លើល់ោកជ័ំទិប់ទិ�១ 

ក៏ម្នះានសូណូំៈម្នះពរំចាង់ឲ្យ�ខាាងម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើកោ�

�ើម្នះកជ័បួប្របជ័ីជំ័ាមួ្នះយលើម្នះភូូមិ្នះទិាងំ១៣ កះីងព្រៃ�ៃណៈាមួ្នះយ 

លើដើម្នះប�ផ្សា�ពវផ្សា�ាយ ក៏ដចូាជ័ាពន�ល់ព់កួគឹាតិឲ់្យ�កានប់ែតិ

ចាបាសូ ់លើ�ើយងាយស្រុសូលួ់ដល់ល់ើម្នះភូូមិ្នះលើទិៅផ្សា�ពវផ្សា�ាយ

បនលិើទិៀតិដល់់ប្របជ័ាពល់រំដាកះីងភូូមិ្នះរំបសូ់ពួកគឹាតិ។់

មេ�ចិមេនាា �ព័សីៃ� ៃទួ២ី៤ - ២៧ ផ្នែ�មករ៉ា ឆាំែ ២ំ០២២ 

ប្រកុម្នះការំងារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើកោ��ើ រួំម្នះម្នះាន  

ឡីងី �ានុ� រា� �កខិ ណ្ឌា គាាត ស្រីសា� ខែឡុនុ នុិងឈា�� រាាា �នុច�ះ 

សាមាាសានុល៍េ�ើគាលេក្រមោងលេវិ�ិកាក្រ�វិតិិសិាាស្ត្រីសាកី្រគាសួាារាចានំនួ 

១០ប្រគឹួសូារំលើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ ់

លើខាតិតិិបូងឃុំើីំ បនពិ��ះាំ២០២១។ ភូូមិ្នះសូាទំីិ គឺឹជ័ាភូូមិ្នះ
 

មួ្នះយសូាតិិលើនៅជ័ាប់ប្រពបំែដន (កមីុ្នះជ័ា-លើវាៀតិណៈាម្នះ)  នងិជ័ា 
អាតិ�តិសូម្នះរំភូូមិ្នះលើកិៅ រំវាាងទិា�ានសូ�រំ�ឋអាាលើម្នះរំកិ នងិ 

កងទ័ិពលើវាៀតិកីង លើនៅអំាឡីងីចាងីទិសូវាតិ�រំ�៍ះា ំ១៩៦០  
នងិលើដើម្នះ�ះា១ំ៩៧០។ អាះកភូូមិ្នះសូាទំីិ�នឲ្យ�ដងឹ�ា លើនៅ 

ចាងី�ះា១ំ៩៦០ កងទ័ិពលើវាៀតិកីង�នសូាងសូង់បនរាយ 

នងិម្នះនរ�រំលើពទិ�ធំមួ្នះយកបែនាងសូាិតិលើនៅចាម្នះៃាយប្របម្នះាណៈ 

៤គឹ�ឡូីបែម្នះប៉្រតិ បែបក៉ខាាងលើជ័ើងភូូមិ្នះសូាទំីិ។ បនរាយ នងិ

ម្នះនរ�រំលើពទិ�លើនោ�សូាិតិលើនៅកះីងព្រៃប្រពកបាល់ជ័ាំព្រៃប្រជ័ ព្រៃប្រព

ក�ានប់ែកបរំប្រតិពាងំទឹិកមួ្នះយ។ លើនៅលើពល់លើនោ�ម្នះានកង 

ទ័ិពលើវាៀតិកីងប្រតិវូារំបួសូលើនៅតិាម្នះសូម្នះរំភូូមិ្នះជ័ាលើប្រចាើនប្រតិវូា

�នដកឹម្នះកព�ា�ល់លើនៅកះីងម្នះនរ�រំលើពទិ�លើន�។ លើនៅអំាឡីងី

លើពល់លើនោ�ក៏ម្នះានអាះកភូូមិ្នះសូាទំីិមួ្នះយចាំនួន�នលើទិៅ

សូប្រម្នះាកព�ា�ល់លើនៅកះីងម្នះនរ�រំលើពទិ�រំបសូ់លើវាៀតិកីង

លើនោ�បែដរំ។ អាះកភូូមិ្នះសូាទំីិបែដល់ម្នះានអាាយីលើល់ើសូព� 

៦០�ះាភំូាគឹលើប្រចាើន�នសូគាល់ប់នរាយ នងិម្នះនរ�រំលើពទិ�រំបសូ់

កងទ័ិពលើវាៀតិកីងយា៉ងចាបាសូ ់ព�លើប្រពោ�ពកួគឹាតិធ់ាាប់�ន

លើទិៅលើល់ង ឬយកបបែនាបងការំលើទិៅល់ក់ឲ្យ�កងទ័ិពលើវាៀតិ 

កីងលើនៅកះីងបរំលិើវាណៈម្នះនរ�លើពទិ�លើនោ�។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 25



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 អាះកភូូមិ្នះសូាទំីិក៏�នឲ្យ�លើទិៀតិ�ា លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៦៩ 

ឬ�ះា១ំ៩៧០ យនលិើ�ោ�លើប៥២រំបសូទ់ិា�ានសូ�រំដា 

អាាលើម្នះរំកិ�នម្នះកទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបកលើស្រុសូោចាលើល់ើបនរាយ 

នងិម្នះនរ�រំលើពទិ�បែដល់លើធវើឲ្យ�កងទ័ិពលើវាៀតិកីងជ័ាលើប្រចាើន�ន

សូាាប់ នងិរំបួសូ។ ចាបំែណៈកកងទ័ិពបែដល់លើនៅលើសូសូសូល់់

�នរំតិ់លើគឹចាខាានួលើចា�ព�បនរាយ នងិម្នះនរ�រំលើពទិ�អាសូ់

បែតិមិ្នះង។ លើនៅអំាឡីងី�ះា១ំ៩៨៥ ឬ�ះា១ំ៩៨៦ កងទ័ិព

លើវាៀតិណៈាម្នះក៏�នចាី�ម្នះកទិ�តិាំងបនរាយ នងិម្នះនរ�រំលើពទិ�

កះីងភូូមិ្នះសូាទំីិ គឹាសូ់យកសូាកសូពកងទ័ិពលើវាៀតិ 
កីងបែដល់�នកប់លើនៅបែកបរំបនរាយ នងិម្នះនរ�រំលើពទិ�

ប្រតិឡីប់លើទិៅប្របលើទិសូលើវាៀតិណៈាម្នះវាិ�។ លើសូចាកិ�សូលើងខប

លើរំឿងរំា៉វាប្រគឹួសូារំន�មួ្នះយៗម្នះានដចូាខាាងលើប្រកោម្នះ៖

១. ឯម ប៉ាាន់ិ 

 ឯម្នះ �ន៉ ់លើភូទិប្របុសូ អាាយី៨៣�ះា ំម្នះានស្រុសុូកកំលើណៈើតិ 

លើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ់ លើខាតិកំិពង់ 

ចាាម្នះ។ សូពវព្រៃ�ៃរំសូ់លើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ស្រុសូុក

លើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើី។ំ ឪពកីរំបសូខ់ាំីលំើ�ើោ� ឯម្នះ ឡីបិនងិ
 

មិ្នះាយលើ�ើោ� ឡីីក �នី។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនបលើងកើតិចាំននួ
 

៦នាក់ ស្រុសូ�ចានំនួ២នាក់ នងិប្របសុូចានំនួ៤នាក់។ ប្របពនធ

រំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� ខាវាន ់លើសូៀង។ កូនរំបសូ់ខាំីទំិាំងអាសូ់

ចាំននួ៩នាក់ ស្រុសូ�ចាំននួ៣នាក់ នងិប្របុសូចាំននួ៦នាក់។

 កាល់ព�លើនៅតិចូាៗខាំីលំើរំៀនលើនៅសូាល់ាវាតិបិ្រកលើវាៀន �ន

ប្រតិមឹ្នះ�ះាក់អាាទិិដាាន នងិ�ះាក់បរំវិាចានិដាាន ខាំីក៏ំបួសូ�ន

ចាំននួ៥វាសូ�ា លើនៅវាតិបិ្រកលើវាៀន លើ�ើយបួសូជ័ាភិូកខី�ន

ចានំនួមួ្នះយវាសូ�ា។ លើពល់បែដល់ខាំីសំូកឹម្នះកវា�ិ ខាំីក៏ំយក
 

ប្របពនធបែតិមិ្នះង។ ខាំីមំ្នះានកូន៤នាក់ ក៏ចាូល់បលើប្រម្នះើជ័ាកង 
ទ័ិពរំបសូ់ល់ន ់នល់់ បែដល់ម្នះានទិ�តិាំងភូះំលើព�-កំពង់ 

ចាាម្នះ។ ខាំី�ំនលើទិៅទិទួិល់ការំ�វកឹ�វនឺលើនៅឡីាំលើសូីើង 

ប្របលើទិសូលើវាៀតិណៈាម្នះ។ ខាំីលំើទិៅ�ាតិល់ើរំៀន�នចាំននួ៣បែខា 

បែដល់បលើប្រងៀនលើដោយយួន�ាណូៈយ ចាំបែណៈកទិា�ាន

អាាលើម្នះរំកិជ័ាអាះក�រំលើម្នះើល់។ ការំបលើប្រងៀនម្នះានដចូាជ័ា 

លើរំៀនបែផ្សាះកចាម្នះបាងំ ��់កាលំើភូាើង ល់នូ ប្រកាប លើប្របើកាលំើភូាើង 

ធ។ំ លើពល់បែដល់�ាតិល់ើរំៀនចាប់ខាំីក៏ំប្រតិឡីប់ម្នះកកំពង់ចាាម្នះ

វាិ�។ ខាំីមំ្នះានតិួនាទិ�កានក់ាំលើភូាើងធំ១០៥ម្នះ�ល់�បែម្នះប៉្រតិ 

បែដល់ម្នះានទិ�តិាំងលើនៅសូាិតិចាាសូ់ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ បែតិ

អាាចាប្របតិបិតិិកិារំជ័ីវំា�ិលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ មួ្នះយលើរំសូី�ម្នះង់៉

ម្នះាន៤ �តិត់ិយឺង់៉ កះីងមួ្នះយ�តិត់ិយឺង់៉ ម្នះាន៤ក�៉ល់់

��។ មួ្នះយក��៉�ម្នះាន១៥០នាក់។ លើបើម្នះានកម្នះាាំង 

លើព� មួ្នះយលើរំសូី�ម្នះង់៉ លើសូើើនងឹ២៤០០នាក់។ លើម្នះបញ្ញាាការំ

រំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� ដងួ ចាាន�់ាុន។ លើនៅកបែនាងកាំលើភូាើងធំ

ម្នះានគឹះា៥នាក់ លើដើម្នះប�ផ្សាាាសូ់បូិរំជ័ួយ��់គឹះា។ កាំលើភូាើង 
ធំ១៥០ម្នះ�ល់�បែម្នះប៉្រតិ អាាចា��់ចាម្នះៃាយ៤០គឹ�ឡីូបែម្នះប៉្រតិ។ 

លើពល់បែដល់ម្នះានសូញ្ញាាលើតិអូាឲ្យ���់លើទិៅទិិសូខាាងណៈាៗ 

ខាំីក៏ំតិប្រម្នះង់កាលំើភូាើងលើទិៅកានទិ់ិសូបែដល់ផ្សាលិ់ស់ូញ្ញាា។ លើនៅ

�ះាំ១៩៧៣ ម្នះានការំវាាយប្រប�ារំគឹះាខាាាំង ព�សូំណៈាក់

លើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះ ទិាល់ប់ែតិម្នះានម្នះា៉រំ�នលើឡីើងព�ភូះំលើព�

លើទិៅជ័យួអានរិំាគឹម្នះន ៍លើទិើបអាាចាយក�ះ�កម្នះាាងំលើយោធា

បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ កម្នះាាងំបែខាើរំប្រក�ម្នះក៏ម្នះាន��់ម្នះកបែកបរំៗ 

ទិ�តិាំងប៉ីសូិ៍រំបសូ់ខាំីបំែដរំ។ ទិា�ាន ល់ន ់នល់់ លើ�ៅ 

«ប៉ីសូិ៍យាម្នះ» �ាជ័ាទិ�តិាំងសូង់ទិ�យង់៉ ចាំបែណៈកបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះលើ�ៅ�ា ម្នះនរ�រំគឹយគឹន។់ ខាំីលំើនៅកានក់ាំលើភូាើងធំ

រំ�តូិដល់�់ះាំ១៩៧៥ បែបកទិ�ប្រកុងកំពង់ចាាម្នះ។ លើពល់

ឯម �ានុ ់លេភា�ក្រ�សុា អាយ�៨៣ឆ្នាំាំ� រាសាល់េនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា� 
ក្រកលេវិៀនុ ស្រីសាកុលេមមត ់លេខតតីីូង�េ�� នុិងក្រកមុការាងារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារាលេកោះ�េ។ (ឡុ�ង �ានុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

26 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ិត� យាន ់លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៧៤�ះាំ រំសូល់ើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន 
ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិិតិបូងឃុំើីំ កំពងីលើរំៀបរំាប់លើរំឿងរំា៉វារំបសាគ់ឹាតិល់ើទិៅ 
កានប់្រកុម្នះការំងារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើកោ��ើ នងិកូនលើចាៅរំបសូ់
គឹាតិ ់។ (ឡីងី ដាន�/ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា) 

បែដល់ខាំីលំើទិៅប្របចាាំការំលើនៅកំពង់ចាាម្នះ ខាំីយំកប្របពនធនងិ

កូនលើទិៅលើនៅជ័ាមួ្នះយបែដរំ។

 លើពល់បែដល់បែបកភូះំលើព� ព្រៃ�ៃទិ�១៧ បែខាលើម្នះសូា �ះា ំ

១៩៧៥ ខាំី�ំនលើដោ�សូលើម្នះាៀកបំពាក់ជ័ាលើយោធាលើចា� 

លើ�ើយលើសូាៀកសូលើម្នះាៀកបំពាក់លើខាើៅ។ លើពល់បែដល់ខាំីលំើធវើ 
ដលំើណៈើរំព�កំពង់ចាាម្នះម្នះកទឹិក�ា �នជ័បួជ័ាមួ្នះយលើយោធា

បែខាើរំប្រក�ម្នះ ពួកលើគឹលើ�ៅខាំីបំែតិសូម្នះមិ្នះតិលិើទិ លើប្រពោ�ពាក់

លើខាោអាាវាលើខាើៅដចូាគឹះា លើ�ើយលើគឹសូរួំ�ាមិ្នះតិលិើធវើអា�? ខាំីលំើចា�បែតិ

លើ�ាើយ�ាលើធវើជ័ាកម្នះើករំ។ ខាំីំមិ្នះន�នលើទិៅប្រតិឡីប់លើទិៅ

ស្រុសូកុកំលើណៈើតិវា�ិលើទិ។ ខាំីលំើធវើដលំើណៈើរំរំ�តូិដល់ភូ់ូមិ្នះតិាឡី� 

សូងកាតិ់គឹ។ លើពល់លើទិៅដល់់បែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�ខាំីលំើធវើបែស្រុសូ 

ចាបំែណៈកបែខាប្រ�ងំ ឲ្យ�ខាំីលំើឡីើងលើតិះោតិ នងិអាារំលើ�ើ។ ដបូំង

លើឡីើយបែខាើរំប្រក�ម្នះដាក់ខាំីជំ័ាប្របជ័ាជ័ន�ើ� ប៉ីបែនលិើដោយ

លើឃុំើ�សូះាព្រៃដខាំីំលើឡីើងលើតិះោតិ�នទឹិកលើតិះោតិលើប្រចាើន នងិ

រំងំាសូ់សូករំលើតិះោតិ�នលើប្រចាើនបែដរំ លើ�ើយខាំីអំាារំលើ�ើ�ន

សូាាតិ លើទិើបលើប្រកោយម្នះក បែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�ខាំីលំើសូើើភូាពជ័ាមួ្នះយ

ប្របជ័ាជ័នចាាសូ។់ លើប្រកៅព�លើឡីើងលើតិះោតិ ខាំីលំើធវើជ័ាកងចាល់ត័ិ

បែរំកដ�មួ្នះយបែម្នះប៉្រតិគូឹបលើនៅឯទំិនប់បឹងលើតិោក លើ�ើយលើពល់ 

ខាា�លើគឹឲ្យ�ខាំីដំកឹឧសូយកលើទិៅឲ្យ�អាះកបែរំកដ�។ លើពល់មួ្នះយ

បែដល់ដកឹឧសូលើទិៅ ប្រតិវូារំនរ���់សូាាប់អាះកដកឹឧសូលើនោ�។ 

លើនៅសូងកាតិ់គឹ ខាំីធំាាប់លើឃុំើ�ម្នះានម្នះនរ�រំសូនិសិូីខាបែដល់

លើ�ើោ� មិ្នះតិសិូខីា លើធវើជ័ាប្របធាន។ �ះា១ំ៩៧៩ លើរំៀបនងឹ

បែបកទិ�ប្រកុងភូះំលើព� មិ្នះតិសិូីខា �នយក�ាឹងលើខាើោចាបែដល់

សូម្នះាាប់លើ�ើយ យកម្នះកចាាក់លើប្របងដតីិលើចាោល់។ លើនៅលើពល់

បែដល់រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះដលួ់រំល់ំ ខាំីលំើធវើជ័ាអាាចាារំ� នងិ

ប្របមូ្នះល់លើល់ោក�ន ៣អាងគ ម្នះកលើនៅវាតិិដ�ដី�។ លើនៅ

�ះា១ំ៩៨៣ លើទិើបខាំីបំ្រតិឡីប់ម្នះកស្រុសូកុកំលើណៈើតិវា�ិ លើ�ើយ 
លើធវើចាម្នះការំរំ�តូិដល់់សូពវព្រៃ�ៃ។

២. ទួតិិយ យាន់ិ

 ទិិតិ� យាន ់លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៧៤�ះាំ ម្នះានស្រុសូុក 

កំលើណៈើតិលើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិិ

កំពង់ចាាម្នះ។ សូពវព្រៃ�ៃលើន�ខាំីរំំសូ់លើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ា ំ

ប្រកលើវាៀន ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើី។ំ ខាំីមំ្នះានឪពកីលើ�ើោ� 

ភូាីយ (សូាាប់) នងិម្នះានម្នះែាយលើ�ើោ� ខាា ូ(សូាាប់)។ ខាំីំ

ម្នះានបងបាូន៧ នាក់ (ប្របុសូ១នាក់ ស្រុសូ�៦នាក់) ខាំីជំ័ា

កូនទិ�៤។ បែ�រំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� �ន ម្នះានកូន៧ នាក់ 

(ប្របសុូ២នាក់ ស្រុសូ�៥នាក់)។ កាល់ព�ខាំីលំើនៅលើកើង ខាំីមិំ្នះន
 

�នលើរំៀនសូូប្រតិលើនោ�លើទិ លើប្រពោ�កាល់លើនោ�មិ្នះនម្នះាន

សូាល់ាដចូាសូម័្នះយលើន�។ លើបើខាំីចំាង់លើរំៀនប្រតិូវាលើទិៅលើរំៀន

លើនៅវាតិ ិ លើ�ើយម្នះានម្នះនសីូ�តិិចាតិួចាណៈាសូ់�នលើរំៀន 

ភូាគឹលើប្រចាើនម្នះានបែតិសូិសូ�ប្របុសូ។ ខាំីលំើនៅផ្សារ�លើម្នះើល់បាូន 

នងិជ័ួយលើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំឪពកី ម្នះែាយរំបសូខ់ាំីបំនិចិាបនែចួា។ 

លើប្រកោយម្នះកមិ្នះន�នប៉ីនើាន ខាំីអំាាយី២០�ះាំ ខាំី�ំនលើរំៀប
 

ការំជ័ាមួ្នះយបែ�រំបសូខ់ាំី ំលើ�ើយលើយើងម្នះានកូនម្នះះាក់។ លើនៅ

�ះាំ១៩៧០ ខាំីឮំអាះកភូូមិ្នះនយិាយព�លើរំឿង�តិកីម្នះើទិម្នះាាក់

សូលើម្នះែចា សូ��ន ីលើនៅលើម្នះម្នះតិ ់ប៉ីបែនអិាះកភូូមិ្នះរំបសូខ់ាំីមិំ្នះន�ន

លើទិៅចាូល់រួំម្នះជ័ាមួ្នះយលើគឹលើទិ។ បនពិ�លើន�មិ្នះន�នប៉ីនើាន 

លើនៅជ័តិិៗភូូមិ្នះរំបសូខ់ាំី ំម្នះានប្រគឹាប់រំបសូទ់ិា�ានអាាលើម្នះរំកិ 

ទិម្នះាាក់លើល់ើទិ�តិាងំទិា�ានលើវាៀតិកីង។ លើវាៀតិកីងបែតិងបែតិ

ល់ាក់ខាានួលើនៅតិាម្នះព្រៃប្រពព្រៃនភូូមិ្នះរំបសូខ់ាំី ំអាះកភូូមិ្នះលើនៅលើពល់

ឮសូំលើឡីង ប្រគឹាប់លើផ្សាាោងម្នះែងៗ បែតិងនាំគឹះារំតិ់ចាូល់កះីង

រំលើណៈែៅមិ្នះន�ាព្រៃ�ៃ មិ្នះន�ាយប់លើនោ�លើទិ។ សូន្ទ្រងគាម្នះអាាលើម្នះរំកិ

�នប�ច ប់លើទិៅមិ្នះន�នប៉ីនើានផ្សាង ស្រុសូាប់បែតិរំបប ប៉ីល់ ពតិ 
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេសាីោង អ�ូច លេភា�ស្រីសា� អាយ�៧៦ឆ្នាំាំ� រាសា់លេនុៅភូាមិសាា��� ���
ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ ស្រីសាុកលេមមត ់លេខតតីីូង�េ��។
(រា� �កខិណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

មួ្នះយលើទិៀតិម្នះកដល់។់ �ះា១ំ៩៧៥ កះីងភូូមិ្នះរំបសូខ់ាំីបំ្រតិវូា

�នបែខាើរំប្រក�ម្នះបងគាប់ឲ្យ�លើធវើបែស្រុសូប្របវាាសូព់្រៃដ។ បនរាប់ព�

ប្របមូ្នះល់ផ្សាល់�ន អាះកភូូមិ្នះប្រតិូវាដាក់ជ័ារួំម្នះ ប៉ីបែនមិិ្នះន�ន

កព្រៃប្រម្នះជ័ារំបសូ់ខាានួលើទិ។ លើពល់លើនោ�អាះកភូូមិ្នះក៏�ន�បូ

រួំម្នះជ័ាមួ្នះយគឹះា។ លើធវើការំប្របវាាសូព់្រៃវា�ន ១�ះា ំបែខាើរំប្រក�ម្នះ

�នជ័លើម្នះាៀសូខាំី ំ នងិប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំីលំើទិៅស្រុសូុកសូំបូរំ 

លើខាតិបិ្រកលើចា�។ ខាំីរំំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះលើកោ�លើរំៀល់។ លើនៅទិ�លើនោ� 

ខាំី�ំន�បូប្រគឹប់ប្រគឹានមួ់្នះយព្រៃ�ៃ ៣លើពល់។ កាល់លើនោ�ខាំីំ

ប្រតិូវា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះមិ្នះនឲ្យ�ខាំីលំើធវើការំលើទិលើប្រពោ�ខាំីកំំពីង

កូនខាច�កូនទិ�៣ ចាបំែណៈកបែ�រំបសូខ់ាំីបំែខាើរំប្រក�ម្នះ�នឲ្យ�គឹាតិ ់

លើទិៅដាំដណំៈាំ ដចូាជ័ាលើពោតិ លើចាក។ ខាំីរំំសូល់ើនៅភូូមិ្នះលើកោ�

លើរំៀល់�ន១បែខា បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នជ័លើម្នះាៀសូខាំីលំើទិៅស្រុសូកុសូរងឹ 
ប្រតិង់។ ខាំីសំូប្រម្នះាកលើនៅទិ�លើនោ��ន៣យប់ ក៏ជ័ិ�កាណូៈតិ 

៣. មេសំោង អ៊ុុ�ចិ

 លើសូបោង អូុាចា លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៧៦�ះាំ ម្នះានស្រុសូុក 

កំលើណៈើតិលើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិិ

កំពង់ចាាម្នះ។ ឪពីករំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� លើសូបោង នងិមិ្នះាយ

លើ�ើោ� យា៉ប។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនទិាំងអាសូ់ចាំននួ ៨នាក់ 

ស្រុសូ�ចាំននួ៧នាក់ នងិប្របុសូចាំននួ១នាក់។ សូពវព្រៃ�ៃលើនៅ 

សូល់ប់ែតិស្រុសូ� ៣នាក់ប៉ីលើណៈ ណោ�។ ប្រគឹសួូារំទិ�១លើ�ើោ� បីុន 

សូាាប់លើនៅជ័ំនានប់ែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ប្រគឹួសូារំទិ�២ លើ�ើោ� 

��ន សូាាប់លើដោយសូារំជ័ំងឺ។ ខាំីមំ្នះានកូន៦នាក់ ស្រុសូ�

ចាំននួ ៣នាក់ នងិប្របុសូចាំននួ៣នាក់ ប៉ីបែនសិូាាប់អាសូ់

ស្រុសូ�២នាក់ លើដោយសូារំជ័ំងឺកន្ទ្រ�ាលិ់លើនៅសូម័្នះយបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះ។ សូពវព្រៃ�ៃខាំីលំើនៅសូល់កូ់ន៤នាក់ ស្រុសូ�ចានំនួ១នាក់ 

នងិប្របុសូ៣នាក់។

 កាល់ព�លើនៅតិចូាៗខាំីមិំ្នះន�នលើរំៀនសូបូ្រតិលើទិ លើប្រពោ�បែតិ

គឹើានសូាល់ាលើរំៀនលើនៅបែកបរំផ្សារ� លើបើចាង់លើរំៀនប្រតិវូាលើទិៅលើរំៀន

លើនៅវាតិ ិលើ�ើយលើនៅ�ៃាយព�ផ្សារ�លើទិៀតិ។ ខាំីធំាាប់លើឃុំើ�លើនៅ

ចាម្នះការំលើកៅសូុរូំបសូ�់រំាងំលើនៅលើម្នះម្នះតិ ់សូទីិធបែតិកម្នះើករំជ័ា

ជ័នជ័ាតិលិើវាៀតិណៈាម្នះ លើពល់បែដល់ខាំីបំរំរំលើទិ�លើគឹោជ័ាមួ្នះយ

ឪពីកលើទិៅផ្សា�ារំលើម្នះម្នះតិ់ រំកដរូំអំាបិល់ ប្រប�កីយកម្នះក

ភូូមិ្នះវា�ិ។ ខាំីលំើរំៀបការំតិាងំព�ជ័នំានស់ូលើមិ្នះចាសូ��ន ីលើ�ើយ

ខាំី�ំនកូន៤នាក់លើនៅលើពល់បែដល់ម្នះានការំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់ 
បែបកព�សូណំៈាក់កងទ័ិពអាាលើម្នះរំកិ លើដើម្នះប�តិាម្នះរំកទិា�ាន

លើវាៀតិកីង។ អាះកភូូមិ្នះលើផ្សា�ងលើទិៀតិ ក៏ដចូាជ័ាប្រគឹសួូារំខាំីបំែដរំ 

�នរំតិល់ើគឹចាព�ការំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបករំ�តូិលើទិៅដល់ប់ែស្រុសូ

កណិៈាល់ បែស្រុសូលើសូោម្នះ ខាាងលើជ័ើងលើម្នះម្នះតិ។់ ខាំីរំំសូល់ើនៅភូូមិ្នះ

បែស្រុសូលើសូោម្នះ�នមួ្នះយ�ះាំ លើទិើបប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះសូាទំីិ 

វាិ�។ លើពល់បែដល់ប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះ ខាំីដំាសំ្រុសូូវា�ន ២�ះាំ 

លើទិើបម្នះានចាល់នាបែខាើរំប្រក�ម្នះចាូល់ម្នះកកះីងភូូមិ្នះ បំផី្សាសូ 
ប្របជ័ាជ័នឲ្យ�លើធវើបែស្រុសូប្របវាាសូ់ព្រៃដ។ លើពល់បែដល់ប្របមូ្នះល់

ផ្សាល់ម្នះកដាក់រួំម្នះលើ�ើយប្របធានប្រកុម្នះបែចាកចាំបែណៈកតិាម្នះ

ប្រគឹសួូារំ។ រំ�តូិដល់�់ះា១ំ៩៧៥ លើទិើបបែខាើរំប្រក�ម្នះចាលូ់

ប្រគឹប់ប្រគឹងលើព�លើល់� លើ�ើយប្របមូ្នះល់រំបសូ់រំបរំដាក់

រួំម្នះ ប្រពម្នះទិាំង�បូ�យរួំម្នះ លើធវើបែស្រុសូប្របមូ្នះល់ផ្សាល់ដាក់

ម្នះកកំពង់ចាាម្នះវាិ�។ ខាំីលំើដើរំរំ�តូិ ៥ព្រៃ�ៃ លើទិើបម្នះកដល់ ់
ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ់។ ខាំីំលើដើរំព�លើម្នះម្នះតិ់រំ�តូិម្នះកដល់់ស្រុសូុក 
កំលើណៈើតិភូូមិ្នះសូាទំីិវា�ិ។ លើប្រកោយលើពល់ ខាំីមំ្នះកដល់ស់្រុសូកុ

លើណៈើតិវាិ� ផ្សារ�រំបសូ់ខាំី ំព្រៃប្រពដ�ីជ័ីំវាិ� នងិលើ��អាសូ់គឹើាន

សូល់់លើឡីើយ។ ខាំីនំងិបែ�រំបសូ់ខាំី�ំននាំគឹះា កាប់�ការំព្រៃប្រព 

នងិលើទិៅរំកទិិ�ស្រុសូូវាពូជ័ព�លើវាៀតិណៈាម្នះ យកម្នះកលើធវើពូជ័ 

នងិដាំដណំៈាំ លើធវើចាម្នះការំរំ�តូិម្នះកដល់់សូពវព្រៃ�ៃ។

28 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រួំម្នះ។ រំបបអាា�ារំបែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះបែចាកឲ្យ�គឺឹលើសូៃោរំ

លើចាកល់ាយជ័ាមួ្នះយ�យ លើពល់ខាា��បូបបរំ ចាំបែណៈក

ប្របុសូៗបែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ��បូ�យបែ�ាតិលើ�ើយលើទិៅកាប់

រំលើណិៈៅលើនៅបែប្រពកតិាអីាង។

 លើនៅលើពល់បែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះលើចាោទិ អាះកភូូមិ្នះ�ាកបាល់

យួន ខាានួបែខាើរំលើ�ើយ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នជ័លើម្នះាៀសូប្របជ័ាជ័ន

កះីងភូូមិ្នះទិាងំអាសូឲ់្យ�លើទិៅលើខាតិបិ្រកលើចា�។ លើពល់បែដល់ដល់់

លើខាតិបិ្រកលើចា� កូនរំបសូ់ខាំី�ំនលើកើតិជ័ំងឺកន្ទ្រ�ាលិ់សូាាប់

អាសូ២់នាក់ លើប្រពោ�បែតិគឹើាន�ះាពំ�ា�ល់ នងិរំបបអាា�ារំ

�បូមិ្នះនប្រគឹប់ប្រគឹាន។់ បិ�រំបសូ់ខាំីក៏ំម្នះានជ័ំងឺប្រគឹុនចាា�់

លើ�ើយសូាាប់លើនៅលើខាតិបិ្រកលើចា�បែដរំ។ ចាបំែណៈកខាំីបំែខាើរំប្រក�ម្នះ

ឲ្យ�លើទិៅកាប់�ការំព្រៃប្រពលើដើម្នះប�ដាសំ្រុសូវូា ចាបំែណៈករំបបអាា�ារំ

ក៏�បូមិ្នះនប្រគឹប់ប្រគឹាន។់ លើប្រកោយម្នះក បែខាើរំប្រក�ម្នះ�ន

ជ័លើម្នះាៀសូខាំីឲំ្យ�លើទិៅដល់់�ើបែប្រគឹ នងិជ័ិ�កាណូៈតិបនមិ្នះក 
ស្រុសូុកសូរឹងប្រតិង់។ ខាំីមំ្នះករំសូ់លើនៅបីសូខាះរីំ�នមួ្នះយបែខា 

កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះក៏ចាូល់ម្នះកដល់់ នងិប្របកាសូឲ្យ�

ប្របជ័ាជ័នប្រតិឡីប់លើទិៅស្រុសូកុកំលើណៈើតិវា�ិ។ ខាំីនំងិកូន�ន

ប្រតិឡីប់ម្នះកស្រុសូុកកំលើណៈើតិវាិ� លើ�ើយកាប់�ការំដ�លើដើម្នះប�

ដាំស្រុសូូវា បែដល់�នស្រុសូូវាពូជ័ព�លើវាៀតិណៈាម្នះ លើនៅលើពល់ខាំីំ

លើទិៅសូី��ះួល់លើវាៀតិណៈាម្នះ លើដោយទិទួិល់�នស្រុសូូវាមួ្នះយ

គឹ�ឡូីកះីងមួ្នះយព្រៃ�ៃ។ ខំ��លេចះ�ញ្ញាានុអ់ារាក� លើបើលេគារាកលើម្នះើ�

លេ�ៅ�ាខ�សាអារាក�ព្រៃប្រពភូះំ គឺឹលើគឹម្នះកអាលើ�ា ើ�ខាំីឲំ្យ�បញ្ញាាន់

អាារំក�លើនៅវាាល់បែស្រុសូ លើនៅព្រៃប្រព ប្រតូិវាម្នះានលើភូាង នងិប្រតូិវា

ម្នះាន�យដលំើណៈើប ម្នះានម្នះានល់ើសូៃោរំ សូាចា់ប្រជ័ូក ស្រុសូាសូ 

ទឹិកបែផ្សាាម្នះ។ លើ�ើយលើពល់ខាា�ក៏ម្នះានលើគឹម្នះករំកបញ្ញាានល់ើនៅ 

ផ្សារ�បែដរំ លើប្រពោ�បែតិលើគឹម្នះានបងបាូន�ពឺ�ា�ល់លើនៅលើពទិ�

មិ្នះនជ័ា លើទិើបលើគឹម្នះករំក�ាខាសីូអា� លើដើម្នះប�ងាយស្រុសូលួ់លើរំៀប 

ចាំឲ្យ�ប្រតិូវាតិាម្នះអាះកបែដល់លើគឹចាង់�ន។ ចាំបែណៈកដងវាយ

លើនៅផ្សារ�ម្នះានតិាម្នះសូទិធា ៥ពាន ់ ឬមួ្នះយមឺី្នះនលើរំៀល់។ រំាល់់

បែខាម្នះ�នា លើរំៀងរំាល់ ់៣�ះាមិំ្នះង ប្រតិវូាលើល់ងលើភូាងលើឡីើងអាារំក�

លើនៅផ្សារ�រំបសូ់ខាំី។ំ

៤. ឯម សុំគនិ ធ

 ឯម្នះ សូគីឹនធ លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៦៧�ះា ំបចាចបីបនះរំសូល់ើនៅ

ភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើីំ ។ 

ម្នះែាយរំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� ឡីី �នី នងិឪពីកលើ�ើោ� ឯម្នះ 

ល់ឹប។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនចាំននួ៧នាក់ សូាាប់ប�នាក់ លើនៅ

រំសូ់បួននាក់ ។ បងបាូនរំបសូ់ខាំីបំ�នាក់សូាាប់លើនៅកះីង

អំាឡីីងលើពល់សូន្ទ្រងគាម្នះ។ កងទ័ិពអាាលើម្នះរំកិចាូល់ម្នះកដល់់

កះីង ភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើីំ 

រំកពួកលើវាៀតិកីងបែដល់ម្នះកល់ាក់ខាាួនលើនៅកះីងទឹិកដ�

ប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ា។ ពកួលើវាៀតិកីង �នលើ��ទិ�តិាងំលើនៅកះីង

ភូូមិ្នះសូាទំីិ នងិម្នះានម្នះនរ�រំលើពទិ�សូប្រម្នះាប់ព�ា�ល់អាះកជ័ងឺំ

លើនៅកះីងព្រៃប្រព ។ លើវាៀតិកីង�នល់ាក់ខាានួលើនៅតិាម្នះអូារំកបាល់

ព្រៃប្រជ័ កញ្ញាាន ់បីសូ�សូំព័រំ។ ប្របជ័ាជ័នភូាគឹលើប្រចាើនយក

អាងករំល់ក់លើទិៅឲ្យ�ពួកលើវាៀតិកីង។ ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំីលំើពល់

ឮសូះូរំប្រគឹាប់កាំលើភូាើង នងិប្រគឹាប់បែបកមិ្នះងៗ�នរំតិ់ចាូល់

លើទិៅពួនលើនៅកះីងរំលើណៈែៅបែដល់ប្រគឹួសូារំរំបសូខ់ាំី ំ�នជ័�ក

ល់ាក់ខាានួ ។ លើពល់�ប់ឮសូះូរំប្រគឹាប់លើទិើបខាំីបំ្រតិឡីប់ចាូល់
 

ឯម សា�គានុធ លេភា�ស្រីសា� អាយ�៦៧ឆ្នាំាំ� �ចច��ីនុរំាសាល់េនុៅ 
ភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ ស្រីសុាកលេមមត ់លេខតតីីូង�េ��។
(ឡុ�ង �ានុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្សារ�វា�ិ។ ដល់�់ះា ំ១៩៧៥ ខាំីបំ្រតូិវាលើធវើការំងារំប្របវាាសូ ់
ព្រៃដលើនៅកះីងភូូមិ្នះសូាទំីិ។ ខាំីកំារំ�បូចាីកលើទិៅតិាម្នះផ្សារ�លើរំៀង

 
ខាានួ ។ លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ លើទិើបអាងគការំបលើងកើតិជ័ាសូ�-

ករំណ៍ៈឲ្យ�ប្របជ័ាជ័ន�បូរួំម្នះ លើដករួំម្នះ លើធវើការំងារំរួំម្នះ

ជ័ាមួ្នះយគឹះា។ ខាំីមំ្នះានអាាយី១៧�ះាំ ប្រតិូវា�នអាងគការំ

លើប្រជ័ើសូតិាងំឲ្យ�លើទិៅលើធវើការំងារំលើនៅតិាម្នះកងចាល់ត័ិ។ ចាាប់ 

តិាំងព�លើពល់លើនោ�ម្នះក ខាំីំមិ្នះន�នលើនៅកះីងភូូមិ្នះសូាទំីិ
 

លើទិៀតិលើទិ គឺឹអាងគការំចាាតិត់ិាំងឲ្យ�លើទិៅលើនៅភូូមិ្នះប្រកលើវាៀន។ 

លើនៅទិ�លើនោ� អាងគការំឲ្យ�ខាំីលំើធវើបែស្រុសូ សូរងូស្រុសូវូា ដកសូណំៈាប 

�នព�រំប�បែខាក៏ជ័លើម្នះាៀសូខាំីឲំ្យ�លើទិៅលើនៅភូូមិ្នះខាើរួំ លើចា�ព�
 

ភូូមិ្នះខាើរួំខាំីលំើទិៅលើនៅភូូមិ្នះព្រៃប្រជ័លើឡីើង ។ បនរាប់ម្នះកបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ជ័លើម្នះាៀសូខាំីឲំ្យ�លើទិៅលើនៅលើម្នះម្នះតិ ់នងិអាណៈែូង�ើ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះ

ចាាតិត់ិាងំឲ្យ�ខាំីលំើនៅតិាម្នះប្រកមុ្នះ គឺឹកះីងប្រកមុ្នះ(គឹ)។ ការំ�បូ
 

ចាីករំបសូ់ខាំី ំ គឺឹម្នះានលើពល់ព្រៃ�ៃប្រតិង់ នងិលើពល់ល់ៃាចា។  
អាា�ារំភូាគឹលើប្រចាើន គឺឹបបរំល់ាយលើចាក ល់ាយលើពោតិលើដោយ

ម្នះនសីូ�ម្នះះាក់ទិទួិល់�នមួ្នះយបែវាង ឬកនា�ចាាន។ លើប្រកោយ 

មកលេ�ៀត ខែខេរាក្រកហមជ្ឈលេមាៀសាខំ��លេចញលេ�ៅលេខតកី្រកលេចះ។ 

លើពល់លើទិៅដល់់ សូវាយប្រជ័� ស្រុសូុកសូះួល់ លើខាតិបិ្រកលើចា� 

បែខាើរំប្រក�ម្នះលើប្របើឲ្យ�ខាំីលំើធវើបែស្រុសូ សូរងូស្រុសូូវា លើធវើទំិនប់ បែដល់

ជ័ាការំងារំធៃនល់ើ�ើយគឹើានលើពល់�ប់សូប្រម្នះាក។ តិម្នះក 

លើទិៀតិ បែខាើរំប្រក�ម្នះជ័លើម្នះាៀសូខាំីឲំ្យ�លើទិៅលើនៅភូូមិ្នះតិាពីំ  នងិ

តិា�ាង។ ខំ��លេធិីើការំងារំទិាំងយប់ ប្របសូិនលើបើអាតិ់�ន 

លើធវើការំងារំលើទិ ប្របធានសូ�ករំណ៍ៈមិ្នះនឲ្យ��ូប�យ 

លើឡីើយ។ លើនៅទិ�លើនោ� អាងគការំឲ្យ�ខាំីលំើធវើបែស្រុសូ លើធវើទំិនប់  
លើល់ើកប្របព័នធភូាឺបែស្រុសូ។ ខាំីលំើនៅ�នព�រំប�បែខា បែខាើរំប្រក�ម្នះ 
ជ័លើម្នះាៀសូខាំីឲំ្យ�លើទិៅលើនៅភូូមិ្នះចាងឹ។ លើនៅទិ�លើនោ�ម្នះានម្នះនសីូ�

សូាាប់ជ័ាលើប្រចាើន ភូាគឹលើប្រចាើនសូីទិធបែតិអាតិ់�យ។ ចាាប់ 

តិាំងព�បែខាើរំប្រក�ម្នះជ័លើម្នះាៀសូខាំីំលើចា�ព�ស្រុសូុកភូូមិ្នះម្នះក 
ខាំីមិំ្នះនបែដល់�នជ័ួបឪពីកម្នះែាយលើទិ លើប្រពោ�អំាឡីីងលើពល់

ជ័លើម្នះាៀសូ បែខាើរំប្រក�ម្នះមិ្នះនឲ្យ�ខាំី�ំនលើទិៅជ័បួជ័ីបំ្រគឹសួូារំឪពកី 
ម្នះែាយលើទិ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះមិ្នះនឲ្យ�ខាំីលំើទិៅសូួរំសូីខាទីិកខ ឬ 
លើទិៅលើល់ងប្រគួឹសូារំលើទិ។ អំាឡីងីលើពល់បែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះ

ជ័លើម្នះាៀសូប្របជ័ាជ័នលើចា�ព�ភូូមិ្នះ លើទិៅលើនៅលើខាតិបិ្រកលើចា� គឺឹ

ម្នះានប្របជ័ាជ័នលើនៅឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ឃុំីំជ័ាំតិាលើម្នះៅ៉ ឃុំីំ 

ទិនាងូ អាងគការំមិ្នះនអានញី្ញាាតិឲ្យ�ម្នះនសីូ�កំលើល់ោ�ប្រកមំី្នះ

នយិាយជ័ាមួ្នះយគឹះាមួ្នះយទិល់់មួ្នះយលើនោ�លើទិ លើដោយ 

ខាាាចាខាសីូសូ�ល់ធម៌្នះ។ មី្នះនលើពល់លើទិៅលើធវើការំប្របធានកង

�នលើ�ៅប្របជ័ីគំឹះាជ័ាមី្នះន ប្រ�ប់អំាព�ការំងារំបែដល់ប្រតិវូាលើធវើ។ 

លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ បែខាើរំប្រក�ម្នះជ័លើម្នះាៀសូខាំីលំើទិៅលើនៅភូូមិ្នះ

ជ័លើយោ ភូូមិ្នះសូុ ឺស្រុសូកុចាម្នះការំលើល់ើ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ លើពល់

ខាំីំលើទិៅដល់់លើខាតិិកំពង់ចាាម្នះស្រុសូូវាចាាប់លើផ្សាែើម្នះទំីិ ដូលើចាះ�

អាងគការំចាាតិ់តិាំងឲ្យ�ប្របជ័ាជ័នលើទិៅប្រចាូតិស្រុសូូវា។ លើនៅ 

ទិ�លើនោ�ខាំីំ�ន�បូ�យបែ�ាតិ លើដោយមួ្នះយព្រៃ�ៃ�នប� 
លើពល់ គឺឹលើពល់ប្រពឹក លើពល់រំលើសូៀល់ នងិលើពល់ល់ៃាចា។  

ខាំីលំើនៅទិ�លើនោ��ន២លើទិៅ៣ បែខាស្រុសូាប់បែតិលើឃុំើ�ទិា�ាន

លើវាៀតិណៈាម្នះចាូល់ម្នះកដល់់ លើ�ើយឲ្យ�ខាំីបំ្រតិឡីប់លើទិៅស្រុសូុក 
រំបសូ់លើយើងវាិ�។ ខាំី�ំនលើធវើដំលើណៈើរំលើដោយលើ�ើើរំលើជ័ើង។ 
មី្នះនលើពល់លើចា�ម្នះក លើវាៀតិណៈាម្នះ �នលើបើកអាងករំឲ្យ�  

លើដោយអាះកខាា�លើប្រចាើន អាះកខាា�តិិចាលើទិៅតិាម្នះកម្នះាាំងបែដល់

អាាចាយកលើទិៅរួំចា។ ខាំីំលើដើរំ�នប្របម្នះាណៈជ័ាកនា�បែខា

លើទិើបដល់់ភូូមិ្នះវាិ�។ខាំីលំើឃុំើ�សូីទិធបែតិព្រៃប្រពដ�ីជ័ីំវាិ�ភូូមិ្នះ 

នងិផ្សារ�សូបែម្នះបងប្រតិវូា�នលើភូាើងលើ��អាសូ។់ លើពល់ម្នះកដល់ ់

ខាំីមិំ្នះនទិានម់្នះានអាងករំ�បូប្រគឹប់ប្រគឹានល់ើទិ ប្រគឹសួូារំខាំីនំាគំឹះា

ជ័�កដឡំីូងយកម្នះក�បូ។ ប្របជ័ាជ័នខាា�យកម្នះាសូលើទិៅ

ដរូំយកពជូ័ស្រុសូវូាម្នះកដា។ំ រំយៈលើពល់ព�រំ�ះាលំើប្រកោយម្នះក 

លើទិើបខាំីមំ្នះានស្រុសូូវា�បូប្រគឹប់ប្រគឹាន។់

៥. ព័ល សារ ានិ

 ពល់ សូារំន៉ លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៨៣�ះាំ ម្នះានស្រុសូុក 

កំលើណៈើតិលើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិិ

កំពង់ចាាម្នះ។ សូពវព្រៃ�ៃខាំីរំំសូល់ើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន 

ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើីំ។ ខាំីមំ្នះានឪពីកលើ�ើោ� ទិាន ់

ពល់ (សូាាប់) នងិម្នះានម្នះែាយលើ�ើោ� លើទិ� (សូាាប់)។ 

ខាំីមំ្នះានបងបាូន៥ នាក់ (ស្រុសូ�៤នាក់ នងិប្របសុូ១នាក់)។ 

បែ�រំបសូខ់ាំីលំើ�ើោ� លេអៀនុ ជ្ឈា។ ខំ��មានុកូនុ ១១នុាក់ (ស្រីសា� ៥ 

នុាក់ ក្រ�ុសា ៦ នុាក់)។ កាល់ព�លើនៅលើកើង ខាំីមិំ្នះន�ន

30 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើរំៀនសូូប្រតិលើទិ លើប្រពោ�សូាល់ាលើរំៀនម្នះានបែតិកះីងវាតិ ិភូាគឹ 
លើប្រចាើនម្នះានបែតិប្របុសូៗ �នលើទិៅលើរំៀន។ ខាំីលំើនៅផ្សារ�ជ័ួយលើធវើ 
បែស្រុសូ ចាម្នះការំ ម្នះែាយឪពកីរំបសូខ់ាំី។ំ លើនៅលើពល់�នផ្សាល់ 

លើយើងយកលើទិៅល់ក់លើនៅលើម្នះម្នះតិ ់�នមួ្នះយគឹ�ឡីបូ�លើរំៀល់។ 

លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិខាំី�ំនលើទិៅលើធវើជ័ាកម្នះើករំលើចាៀរំជ័រ័ំលើកៅសូុូ

ឲ្យ��រំាំង ជ័ាមួ្នះយឪពីករំបសូ់ខាំី។ំ �រំាំង�នឲ្យ�ខាំី ំនងិ

ឪពីករំបសូខ់ាំីយំាម្នះលើរំោងមួ្នះយ បែដល់ជ័ាកបែនាងសូប្រម្នះាប់

សូប្រម្នះាក។ កម្នះើករំចាម្នះការំលើកៅសូុូ�រំាំង ភូាគឹលើប្រចាើនជ័ា

ជ័នជ័ាតិិលើវាៀតិណៈាម្នះ។ ខាំី�ំនប្រ�ក់បែខាព��រំាំងប្រ�ំព�រំ

លើរំៀល់។ ខាំីលំើធវើកម្នះើករំលើចាៀរំជ័័រំលើនៅ ខាាាយ �ន១�ះាំ លើទិើប

ខាំីលំើរំៀបការំជ័ាមួ្នះយបែ�រំបសូ់ខាំី ំនងិម្នះានកូន៣នាក់។ 

 �ះា១ំ៩៧០ កងទ័ិពអាាលើម្នះរំកិចាលូ់ម្នះកដល់ក់ះីងភូូមិ្នះ

រំបសូខ់ាំី ំនងិម្នះានប្រគឹាប់លើផ្សាាោងលើទិៀតិផ្សាង។ ខាំីនំងិប្រគឹសួូារំ

�ននាំគឹះារំតិល់ើទិៅភូូមិ្នះរំល់មឹ្នះ។ លើនៅលើដើម្នះ�ះាលំើនោ�១៩៧០ 

លើនៅលើម្នះម្នះតិម់្នះានរំដាប្រប�ារំទិម្នះាាក់សូលើម្នះែចា សូ��ន ីលើ�ើយ

បែ�រំបសូ់ខាំីមំ្នះានបំណៈងលើទិៅចាូល់រួំម្នះ�តិីកម្នះើតិវាា៉ជ័ាមួ្នះយ

លើគឹបែដរំ ប៉ីបែនលិើនៅលើពល់លើទិៅដល់់ពាក់កណៈែាល់ផ្សាាូវា ម្នះាន

អាះកប្រ�ប់�ា កំីលើទិៅអា�ម្នះានម្នះនសីូ�សូាាប់លើប្រចាើនណៈាសូ់។ 

បែ�រំបសូ់ខាំីក៏ំ�នប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះរំល់ឹម្នះវាិ�។ លើនៅលើពល់

លើនោ�ម្នះានការំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបកខាាាងំ ទិាងំយប់ ទិាងំព្រៃ�ៃ  

ដលូើចាះ�ខាំីនំងិបែ� បរំរំលើទិ�លើទិៅលើនៅបែស្រុសូដរំំ�ផី្សាង។ លើប្រកោយម្នះក 

ខាំី�ំនប្រតិឡីប់ម្នះកស្រុសូកុកំលើណៈើតិភូូមិ្នះសូាទំីិវា�ិ។ បនរាប់ព� 

ម្នះកដល់់ផ្សារ�វាិ� ខាំីលំើធវើចាម្នះការំ បែស្រុសូធម្នះើតិា។ បែខាើរំប្រក�ម្នះ

ចាូល់ម្នះកដល់់កះីងភូូមិ្នះ លើ�ើយ�នឲ្យ�អាះកភូូមិ្នះលើធវើបែស្រុសូ

ប្របវាាសូ់ព្រៃដ។ បនរាប់ព�ប្របវាាសូ់ព្រៃដ មិ្នះន�នប៉ីនើាន អាះក 

ភូូមិ្នះប្រតិវូា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ��បូរួំម្នះ។លើនៅលើម្នះោ៉ង១១ បែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះលើគឹោ�ជ័ងួ លើ�ៅប្របជ័ាជ័នឲ្យ�លើទិៅ�បូ�យលើនៅ

ម្នះនរ�រំកិនស្រុសូូវា។ បែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�អាា�ារំលើយើង៣លើពល់ 

ប្រពឹក, ព្រៃ�ៃប្រតិង់ នងិល់ៃាចា។ កាល់លើនោ�ខាំីមិំ្នះន�នលើនៅជ័ីំ

ប្រគឹួសូារំលើទិ លើប្រពោ�បែ�រំបសូ់ខាំីបំ្រតិូវា�នចាាតិ់តិាំងលើទិៅលើធវើ 
ការំកខែនុាងលេផ្សា�ង គឺាលេ�ើកក្រ�ពុ័នុធភាាឺខែស្រីសា នុងិបិ���នុ�់។ 

ចាបំែណៈកកូនរំបសូខ់ាំី ំបែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�លើទិៅលេរាើសូអាាចាម៍្នះលើគឹោ។ 

កូនស្រុសូ�ម្នះះាក់លើទិៀតិ ប្រតិូវា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះលើប្រជ័ើសូលើរំើសូឲ្យ�

លើទិៅលើធវើលើពទិ�នារំ�។ កាល់លើនោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នបលើប្រងៀន

ចាាសូ់ៗ លើនៅកះីងភូូមិ្នះ ខាំីក៏ំ�នចាលូ់លើរំៀនបែដរំ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះ

បលើប្រងៀនខាំីឲំ្យ�សូរំលើសូរំអាក�រំ, ក, ខា នងិបលើប្រងៀនឲ្យ�

លើចា�ប្របកបអាក�រំ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នលើបើកលើខាើៅព្រៃដ នងិ

លើសូៀវាលើភូៅឲ្យ�ចាាសូ់ៗ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះបលើប្រងៀន ខាំីកំនា� 
លើម្នះោ៉ង បនរាប់ព��បូ�យរួំចា នងិ�នបលើប្រងៀនឲ្យ�លើចា�

សូរំលើសូរំ�ា “ បងៗលើយោធាជ័ិ�នាវាាការំពារំលើកោ�”។ 

លើនៅ�ះាំ១៩៧៧ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នជ័លើម្នះាៀសូខាំីលំើទិៅឃុំីំ

ប្រកលើវាៀន។ លើនៅលើពល់លើទិៅដល់់ទិ�លើនោ� បែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�ខាំីំ

ដាំទំិពាំ នងិលើចាក។ ខាំីលំើនៅមិ្នះន�នប៉ីនើានបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ជ័លើម្នះាៀសូលើទិៅប្រកលើចា�។ លើនៅទិ�លើនោ� បងប្របសុូខាំីបំ្រតិវូា�ន

បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាតិ់តិាំងឲ្យ�លើធវើបែស្រុសូ នងិលើល់ើកប្របព័នធភឺូា 

ប្របសូិនលើបើលើល់ើកមិ្នះនលើ�ើយតិាម្នះបែផ្សានការំ បែខាើរំប្រក�ម្នះ

ប្រពម្នះាន។ លើនៅទិ�លើនោ�មិ្នះន�នប៉ីនើានផ្សាង បែខាើរំប្រក�ម្នះ

ជ័លើម្នះាៀសូខាំីតំិាម្នះកាណូៈតិលើទិៅអូារំសូុឺ រួំចាជ័ិ�ឡុានបែដល់ 

លើបើកលើដោយលើវាៀតិណៈាម្នះ។ លើប្រកោយព�សូះាក់លើនៅទិលើនាបិទិ 

ពុ� សាារាានុ លេភា�ស្រីសា� អាយ�៨៣ឆ្នាំាំ� រាសាល់េនុៅភូាមិសាា��� ���
ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ ស្រីសុាកលេមមត ់លេខតតីីូង�េ�� ក�ពុ�ងផ្សា�់ី��សាមាាសានុ៍
��់ក្រកុមការាងារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាលេកោះ�េ។
(ឡុ�ង �ានុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

៣យប់ ខាំី�ំនជ័ិ�ឡីានជ័ាមួ្នះយលើវាៀតិណៈាម្នះលើទិៅលើម្នះម្នះតិ។់ 

ម្នះកដល់់លើម្នះម្នះតិ់ ខាំី�ំនលើដើរំរំយៈលើពល់៣ព្រៃ�ៃ ម្នះកភូូមិ្នះ 
សូាទំីិវា�ិ។ លើនៅលើពល់ម្នះកដល់ផ់្សារ� ខាំី�ំនដាបំបែនា លើពោតិ 

ស្រុសូូវា នងិ�នលើធវើបែស្រុសូរំ�តូិម្នះកដល់់សូពវព្រៃ�ៃលើន�។

៦ - យិុនិ សានិ

 យិន សូាន លើភូទិប្របសុូ អាាយី៨៧�ះា ំបចាចបីបនះលើនៅ 

ភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើីំ ។ 

ឪពីក លើ�ើោ� យិន លើ�ើយមិ្នះាយលើ�ើោ� បែ�ន៉ គឹាតិ់

ទិាំងព�រំ�នសូាាប់អាសូ់ ។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនចាំននួព�រំនាក់ 

ខាំីជំ័ាកូនទិ�មួ្នះយ ចាបំែណៈកបាូនស្រុសូ�ជ័ាកូនទិ�ព� ម្នះានលើ�ើោ� 

យិន សូារំនិ។ ខាំីមំ្នះានកូនព�រំនាក់ ស្រុសូ�ម្នះះាក់នងិប្របសុូម្នះះាក់ 

សូពវព្រៃ�ៃរំសូល់ើនៅជ័ាមួ្នះយកូនស្រុសូ�លើពៅ ។ កាល់ព�កីម្នះារំភូាព

ខាំីអំាតិ់�នសូិក�ាលើរំៀនសូូប្រតិលើទិ លើប្រពោ�កាល់លើនោ�អាតិ ់
ម្នះានប្រគឹូបលើប្រងៀន ម្នះ�៉ាងលើទិៀតិខាំីរំំសូ់លើនៅកះីងទឹិកដ�លើវាៀតិ

 
ណៈាម្នះ ភូូមិ្នះទឹិកលើជ័ឿតិ ស្រុសូុកឡីីកន�ិ លើខាតិបិុិនឡីីង។ 

យិនុ សាានុ លេភា�ក្រ�ុសា អាយ�៨៧ឆ្នាំាំ� �ចច�� នីុលំេនុៅ  
ភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ ស្រីសុាកលេមមត ់លេខតតីីូង�េ�� នុិងភារាិយា។
(ឡុ�ង �ានុ� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

លើនៅទិ�លើនោ�ម្នះានសូន្ទ្រងគាម្នះខាាាងំ រំវាាងអាាលើម្នះរំកិ នងិលើយៀក 

កីង។ អាាលើម្នះរំកិចាលូ់ម្នះកទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបកកបែនាងបែដល់

ខាំីរំំសូ់លើនៅ បែដល់លើធវើឲ្យ�ប្របជ័ាជ័នលើនៅទិ�លើនោ�ម្នះានរំបួសូ

នងិសូាាប់។ លើពល់បែដល់ឮសូូរំប្រគឹាប់នាំគឹះាល់ាក់ខាានួលើនៅ 
កះីងរំលើណិៈៅបែដល់�នជ័�កទីិកសូប្រម្នះាប់ល់ាក់ខាានួ ទិាល់ប់ែតិ

�ប់ឮសូរូំប្រគឹាប់លើទិើបលើចា�ព�រំលើណិៈៅរួំចាប្រតិឡីប់លើទិៅផ្សារ�

វាិ�។ កាល់ព�មី្នះនម្នះានវាតិបិែខាើរំ ប្របជ័ាជ័នប្របកបរំបលើធវើ 

បែស្រុសូចាម្នះការំធម្នះើតិា ខាំី�ំាព�លើដើម្នះជ័ាទឹិកដ�រំបសូប់ែខាើរំ លើប្រពោ�

កាល់មី្នះនម្នះានប្របជ័ាជ័នបែខាើរំរំសូល់ើនៅចានំនួ៦ភូូមិ្នះ លើនៅកះីង

មួ្នះយភូូមិ្នះម្នះាន៣០លើទិៅ៤០ប្រគឹសួូារំ។ ម្នះានពកួលើយៀកកីង

ខាាងលើជ័ើងនងិធ�វាគឹ�ខាាងតិបូង�នលើធវើសូន្ទ្រងគាម្នះ លើ�ើយ�ន

វាាយជ័ាមួ្នះយបែខាើរំបែដរំ។ អំាឡីងីលើពល់សូន្ទ្រងគាម្នះម្នះានសូល់់

ប្រគឹាប់ម្នះ�នលើព�ព្រៃផ្សារដ� ខាំីបំ្រតិូវា�នពិការំលើជ័ើងម្នះខាងលើដោយ 
សូារំជ័ានម់្នះ�ន ខាំី�ំាលើដើរំលើទិៅទិាក់បែខា�ម្នះ�នរំបសូព់កួលើយៀក 
កីង។ លើពល់ខាំីលំើដើរំម្នះានគឹះាចានំនួប�នាក់ បែតិព�រំនាក់លើទិៀតិ

អាតិ់ម្នះានប្រតិូវារំបួសូអាវ�លើទិ ខាំី�ំៃល់់�ាលើម្នះច៉ា�នប្រតិូវាប្រគឹាប់

បែតិខាំីមំ្នះះាក់ឯងវា�ិ។ ខាំីមិំ្នះន�នលើទិៅលើពទិ�សូប្រម្នះាប់ព�ា�ល់
 

លើទិ ម្នះានបែតិលើប្របើប្រ�សូ់�ះាំបែខាើរំប៉ីលើណៈ ណោ� អាតិ់ម្នះានលើពទិ�

កាតិ់លើជ័ើងខាំីលំើទិ បែតិលើប្របើ�ះាំបែខាើរំយូរំៗលើទិៅលើជ័ើងខាំីសំូាីយ
 

រំល់ួយដាចា់ខាានួឯង។ លើដោយសូាបែតិទិា�ានអាាលើម្នះរំកិ 

អីាកឡីីកខាាាំងលើពក លើទិើបខាំីលំើចា�ព�លើវាៀតិណៈាម្នះ ម្នះករំសូ់
 

លើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិវាិ�។ ប្របជ័ាជ័នភូាគឹលើប្រចាើន រំកសូី�បែស្រុសូ

ចាំការំ អាះកខាា�ម្នះកល់ក់អាងករំលើទិៅឲ្យ�លើយៀកកីង លើប្រពោ�

ម្នះានកងទ័ិពលើនៅតិាម្នះព្រៃប្រព តិាម្នះប្រពំប្របទិល់់។ លើប្រកោយ 

លើពល់�តិកីម្នះើ�នព�រំ�ះាសំ្រុសូាប់បែតិគឹាតិម់្នះករំសូល់ើនៅ ភូូមិ្នះ

សូាទំីិ ជ័ាមួ្នះយមិ្នះាយម្នះ�ងវាិ�។

 លើនៅកះីងសូម័្នះយបែខាើរំប្រក�ម្នះលើគឹចាាប់ឲ្យ�ខាំីលំើរំៀបការំ 

មី្នះនលើពល់លើរំៀបការំលើគឹប្រ�ប់បែតិមួ្នះយព្រៃ�ៃប៉ីលើណៈ ណោ� ប្រ�ប់�ា

លើប្រតិៀម្នះខាានួលើទិៅប្រពកឹបែសូាកលើរំៀបការំ។ ខាំីជំ័ាកំលើល់ោ�ចាាសូ់

ម្នះានអាាយី៣៥�ះា ំលើប្រពោ�ខាំីពំកិារំលើជ័ើងសូម័្នះយអាាលើម្នះរំកិ

លើទិើបគឹើានអាះកយកខាំី។ំ លើពល់ប្រពកឹលើឡីើងខាំី�ំនលើទិៅកបែនាង

លើគឹចាាប់គូឹ លើ�ើយបែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�អាងគីយទិល់់មី្នះខាគឹះា ខាំីំ

ម្នះានអាារំម្នះើណ៍ៈរំលំើភូើប ភ័ូយលើដោយសូារំមិ្នះនធាាប់ម្នះានគូឹ។ 
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាមឹ �នុ លេភា�ក្រ�ុសា អាយ�៧៥ឆ្នាំាំ� មានុស្រីសុាកក�លេណ្ឌើត 

លេនុៅស្រីសុាកកូនុក្រ�ា�ង លេខតតីាយនុ�ញ ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌាម។

(គាាត ស្រីសា�ខែឡុនុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ខាំីំនិយាយកះីងចាិតិិ�ាអាាចាចាិ�ច មិ្នះលើគឹរំសូ់បែដរំឬលើទិ? 

កះីងចាលំើណៈោម្នះលើនោ�ម្នះានចានំនួ៣៨គូឹ ខាំីជំ័ាគូឹទិ�៥។ លើពល់

លើរំៀបការំ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នជ័ប់លើល់ៀងកាប់លើគឹោមួ្នះយ

កបាល់ នងិប្រជ័ូកប�កបាល់នាំគឹះាសូបបាយលើនៅទិ�លើនោ� ខាំីំ

មិ្នះន�នលើនៅជ័ប់លើល់ៀងលើទិ លើគឹឲ្យ�លើទិៅផ្សារ�រួំចា�បូ�យ 

កះីងផ្សារ�។ ប្របពនធរំបសូខ់ាំីលំើពល់លើនោ�ម្នះានអាាយី២៨�ះាំ 

គឹាតិ់ធាាប់លើរំៀបការំមិ្នះងរួំចាម្នះកលើ�ើយ។ លើប្រកោយម្នះក

បែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�ខាំី�ំន�ប់សូប្រម្នះាកព�ការំងារំប�ព្រៃ�ៃ នងិ

ម្នះាន�ាបម្នះកចាាំល់ួចាលើម្នះើល់ លើដើម្នះប�តិាម្នះដាន�ាខាំីនំងិ

ប្រគឹួសូារំចាី�សូប្រម្នះុងគឹះាឬអាតិ់។ ខាំីំជ័ាអាះកនយិាយរំក

ប្របពនធមី្នះន។ លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នជ័លើម្នះាៀសូ

ប្រគឹួសូារំខាំីលំើចា�ព�ភូូមិ្នះសូាទំីិ ឲ្យ�លើនៅទិលើនា ភូូមិ្នះលើសូោយ 

លើបីើសូ រំការំខាះរីំ។ ប្របពនធរំបសូខ់ាំីបំ្រតិវូាបែខាើរំប្រក�ម្នះចាាតិឲ់្យ�

លើធវើបែស្រុសូសូរួង ស្រុសូូវា។ ចាំបែណៈកខាំីជំ័ាជ័នពិការំលើជ័ើងម្នះខាង 

បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នចាាតិ់តិាំងខាំីឲំ្យ�លើធវើបងគ� កន្ទ្រនកិជ័ាមួ្នះយ

ម្នះនសីូ�ចាាសូ់ៗ។ លើនៅទិ�លើនោ�ម្នះានប្របជ័ាជ័នបែខាើរំ នងិ

ប្របជ័ាជ័នចាាម្នះ ព�ផ្សារ�ខាំីលំើទិៅកបែនាងលើធវើការំចាម្នះៃាយ៥បែម្នះប៉្រតិ 

ខាំីលំើដើរំ�នលើដោយសូារំកានល់ើ�ើប្រចាតិ។់ ចាំលើពោ�អាា�ារំ

ម្នះានព�រំលើពល់ គឺឹលើពល់ប្រពកឹនងិលើពល់ល់ៃាចា ម្នះានបែតិបបរំ

ល់ាយជ័ាមួ្នះយទឹិក កះីងម្នះះាក់១លើទិៅ២បែវាក លើ�ើយបែខាើរំ 
ប្រក�ម្នះមិ្នះនឲ្យ��បូអាវ�លើផ្សា�ងលើទិ។ ប្របធានប្រកមុ្នះជ័ាជ័នជ័ាតិិ

ចាាម្នះ បែដល់ជ័ាអាះកប្រគឹប់ប្រគឹង។ អាះកបែដល់រំកប្រតិ�សូាចា�់ន 

ប្រតិូវាយកលើទិៅសូ�ករំណ៍ៈ លើបើយកទីិក�បូបែតិម្នះះាក់ឯង 

ប្របធានប្រកមុ្នះដងឹលើគឹយកលើទិៅកសូាង ។ ខាំីលំើឃុំើ�លើគឹចាាប់

ម្នះនសីូ�៣លើទិៅ៤នាក់លើឡីើងលើល់ើរំទិ� អាះកទិាងំលើនោ�សូទីិធបែតិ 

ប្របជ័ាជ័នចាាសូ់ លើ�ើយអាះកភូូមិ្នះនយិាយ�ា លើគឹយកលើទិៅ

សូម្នះាាប់លើចាោល់។ លើនៅភូូមិ្នះលើសូោយ�នមួ្នះយ�ះាបំែខាើរំប្រក�ម្នះ

ចាាប់លើផ្សាិើម្នះជ័លើម្នះាៀសូដល់ ់ភូូមិ្នះតិាពី ំតិា�ង៉ ឃុំី�ំកូ ស្រុសូកុ

ប្រកូចា�ើា លើនៅទិ�លើនោ�លើគឹឲ្យ�ខាំីលំើធវើ បងគ�រំ កន្ទ្រនកិ កលើ�ា ើរំ ល់ា� 

ដបែដល់ ។ ប្របធានបែដល់ប្រគឹប់ប្រគឹងក៏ពកិារំបែដរំ ។ លើពល់

លេគារា�លេ�ោះ�នុខំ��លេនុៅ ភូូមិ្នះតិា�ង៉ ���ឈាកូ ស្រីសាកុក្រកូចឆ្នាំេារា។ 

ខាំីរំំសូ់លើនៅទិ�លើនោ�រំ�តូិម្នះានអាាយី៤�ះាំ លើទិើបនាំប្របពនធ

កូនប្រតិឡីប់លើទិៅស្រុសុូកកំលើណៈើតិវា�ិ ។ ម្នះកដល់ ់ភូូមិ្នះសូាទំីិ  

ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់ខាំីចំាាប់លើផ្សាិើម្នះលើធវើផ្សារ�កាប់�ការំ

ព្រៃប្រពលើដើម្នះប��នដ�ដាដំណំៈា ំ។ ពជូ័ស្រុសូូវា�នម្នះកព�លើវាៀតិណៈាម្នះ  

បែដល់ដរូំម្នះាសូខាា� ដរូំកម្នះាាំងខាា�។ ឥឡីូវាខាំីពំិការំលើជ័ើង
 

ម្នះខាង ខាាងលើ�វង កាល់សូម័្នះយអាាលើម្នះរំកិ លើ�ើយខាំីងំងឹតិ 
បែភូះកទិាំងសូងខាាងរំយ�លើពល់ប��ះាំ។

៧ - សំ�ម ទួនិ

 សូឹម្នះ ទិន លើភូទិប្របុសូ អាាយី៧៥�ះាំ ម្នះានស្រុសូុក 

កំលើណៈើតិលើនៅស្រុសូុកកូនប្រទិាំង លើខាតិតិិាយន�ិ ប្របលើទិសូ

លើវាៀតិណៈាម្នះ។ សូពវព្រៃ�ៃខាំីរំំសូល់ើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន 

ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើីំ។ ឪពីករំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� សូឹម្នះ 

ចាបំែណៈកមិ្នះាយលើ�ើោ� ប្របសុូ។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនចានំនួ៥នាក់ 

ស្រុសូ�ចាំននួ២នាក់ នងិប្របុសូចាំននួ៣នាក់។ បងស្រុសូ�ខាំីំ

ម្នះះាក់សូាាប់លើនៅ�ាូង កះីងជ័ំនានប់ែខាើរំប្រក�ម្នះ ចាំបែណៈក

បងប្របុសូសូាាប់លើធវើទិា�ានឲ្យ�អាាលើម្នះរំកិកាំង សូាាប់លើនៅ

ប្របលើទិសូលើវាៀតិណៈាម្នះ។ ប្របពនធរំបសូខ់ាំីលំើ�ើោ� សូ ូសូាលើវាឿន  
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខាំីគំឹើានកូនលើទិ។ ខាំី�ំនរំតិម់្នះកស្រុសូុកបែខាើរំលើនៅ�ះាំ១៩៦២
 

ដល់១់៩៦៣ លើប្រពោ�បែតិលើនៅប្របលើទិសូលើវាៀតិណៈាម្នះកំពងីបែតិ

ម្នះានសូន្ទ្រងគាម្នះខាាាងំ លើ�ើយរំបបអាា�ារំបែចាកឲ្យ�ម្នះះាក់កនា�

កំប៉ីងកះីងមួ្នះយលើពល់។ ខាំីគិំឹតិ�ាលើបើលើនៅប្របលើទិសូលើវាៀតិ
 

ណៈាម្នះ ខាំីចំាបាសូ់ជ័ាសូាាប់មិ្នះនខាាន ខាំីក៏ំប្រប�ីយរំតិ់ម្នះក

ស្រុសូុកបែខាើរំជ័ាមួ្នះយមិ្នះតិភិូកិិខាំីមំ្នះះាក់ (មិ្នះនចាាំលើ�ើោ�)។ 

លើពល់ម្នះកដល់ភូ់ូមិ្នះសូាទំីិ ប្រតិវូាលើទិៅដល់ស់ូងកាតិជ់័ាបំ្រកលើវាៀន 

លើដើម្នះប�រំាយការំណ៍ៈ�ាពួកខាំីំចាូល់ម្នះកប្របលើទិសូបែខាើរំ។ 

សូងកាតិ់ជ័ាំប្រកលើវាៀន�នរំាយការំណ៍ៈលើទិៅ�ះាក់លើល់ើលើទិៀតិ 

ប៉ូល់�សូ�នម្នះកលើ�ៅពួកខាំីឲំ្យ�លើឡីើងលើទិៅភូះំលើព� លើ�ើយ

ខាំីនំងិមិ្នះតិជិ័ាប់គីឹកលើនៅជ័ិតិវាតិសិ្រុសូ�ចាក៦បែខា។ លើនៅកះីង

គីឹកភូាគឹលើប្រចាើនសូីទិធបែតិអាះករំតិ�់ាងបែដន។ ខាំីលំើនៅកះីងគីឹក

�នមួ្នះយបែខា លើម្នះគីឹក�នបែតិងតិាំងខាំីឲំ្យ�លើធវើជ័ាអាះកលើម្នះើល់

ការំខាសីូប្រតិវូាលើនៅកះីងគីឹក។ ប្រគឹប់ចានំនួ៦បែខា ក៏លើដោ�បែល់ង

ឲ្យ�ខាំីលំើទិៅកានស់ូងកាតិ់ជ័ាំប្រកលើវាៀនវាិ�។ ខាំីមំ្នះានបងបាូន

លើប្រចាើនបែដល់រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះលើម្នះខោ� បែតិខាំីំលើទិៅរំសូ់លើនៅភូូមិ្នះ 
សូាទំីិ។ ខាំីលំើរំៀបការំប្របពនធទិ�១ លើនៅ�ះាំ១៩៦៨ លើដោយ

គឹើានកូនលើទិ លើ�ើយក៏បែបកគឹះាវាិ�។ ខាំីមំ្នះកដាំស្រុសូូវា នងិ

លើធវើចាំការំ។ លើពល់បែដល់កងទ័ិពលើវាៀតិកីងម្នះកលើធវើការំលើនៅ

ម្នះនរ�រំលើពទិ�កះីងព្រៃប្រព ខាំីមិំ្នះនបែដល់លើទិៅលើល់ងម្នះនរ�រំលើពទិ�
 

លើទិ លើប្រពោ�ខាាាចាលើគឹជ័ួបខាំី។ំ

 លើនៅលើពល់បែដល់ទិា�ានអាាលើម្នះរំិកទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់ 

បែបកខាាាងំលើនៅកះីងភូូមិ្នះសូាទំីិ លើប្រពោ�បែតិលើសូីើបការំណ៍ៈ�ន

�ាលើវាៀតិកីងល់ាក់ខាាួនលើនៅកះីងព្រៃប្រព ជ័ិតិភូូមិ្នះសូាទំីិ។ 

យនលិើ�ោ�អាាលើម្នះរំកិម្នះកទិម្នះាាក់លើប-៥២ ប្រជ័ុំប្រតិង់ព្រៃប្រព

កញ្ញាាន ់បែតិកងទ័ិពលើវាៀតិកីងក៏ដងឹខាានួមី្នះនបែដរំ លើទិើបដក

អាសូល់ើនៅសូល់ប់ែតិអាះកពកិារំ បែដល់ពិ�កនងឹយកលើចា�

ព�ម្នះនរ�រំលើពទិ�កះីងព្រៃប្រពកញ្ញាាន។់ ប្របជ័ាជ័នបែដល់រំសូ់លើនៅ

កះីងភូូមិ្នះទិាងំអាសូ ់�នជ័លើម្នះាៀសូលើចា�ព�ភូូមិ្នះ អាះកខាា�លើនៅ

ប្រតិមឹ្នះភូូមិ្នះប្របិយ៍ ចាំបែណៈកខាំីលំើទិៅដល់់ស្រុសូុកបែប្រពកប្របសូប់ 

លើខាតិបិ្រកលើចា�។ លើពល់បែដល់ទិា�ានអាាលើម្នះរំកិដកអាសូ់ព�

ប្របលើទិសូបែខាើរំ លើទិើបខាំីបំ្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះវាិ�។ �ះាំ១៩៧៤ 

លើទិើបខាំីយំកប្របពនធមួ្នះយលើទិៀតិ លើនៅបែតិគឹើានកូនរំ�តូិដល់់

សូពវព្រៃ�ៃ។ លើពល់ប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះវាិ� ចាាប់លើផ្សាិើម្នះលើធវើបែស្រុសូ

ប្របវាាសូព់្រៃដ ប្របមូ្នះល់ផ្សាល់�នបែចាកទិិនះផ្សាល់តិាម្នះប្រគឹសួូារំ

លើរំៀងៗខាាួន។ លើនៅលើពល់បែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះចាូល់ម្នះក

ប្រគឹប់ប្រគឹង ខាំីសំូាិតិលើនៅកះីងកងចាល់័តិ ភូាួរំបែស្រុសូ លើល់ើក

ប្របឡីាយ នងិលើធវើបែស្រុសូរួំម្នះ។ ការំ�បូរួំម្នះមិ្នះនប្រគឹប់ប្រគឹាន់

លើទិ។ ខាំីលំើទិៅលើល់ើកភូាឺបែស្រុសូដល់់សូួង ឃុំីំលើ�ើទិាល់ប្រជ័ុំ។ 

បែខាប្រ�ងំវា�ិ វាាសូឡ់ី ូបែដល់ម្នះានទិទឹិង១០បែម្នះប្រតិ បលើណិៈោយ 
១០បែម្នះប៉្រតិ លើ�ើយលើនៅខាាងសូួងសូំបូរំប្រតិ� បបរំល់ាយ

ជ័ាមួ្នះយសូម្នះារំប្រតិ�។ លើប្រកោយម្នះកបែខាើរំប្រក�ម្នះលើចាោទិខាាង

បូព៌ា �ាកបាល់យួន ខាានួបែខាើរំ �នជ័លើម្នះាៀសូឲ្យ�លើទិៅខាាង

�ាូង។ ខាំីលំើទិៅលើល់ើកប្របឡីាយ នងិលើល់ើកភូាឺបែស្រុសូ។ ខាំីធំាាប់

លើឃុំើ�ប្រគឹួសូារំណៈាបែដល់យកប្របពនធ ឬបិ�ជ័ាជ័នជ័ាតិិ

លើវាៀតិណៈាម្នះ គឺឹបែខាើរំប្រក�ម្នះដកឹយកលើទិៅទិាងំរំលើទិ�ៗ យក

បែតិអាះកបែដល់ជ័ាជ័នជ័ាតិលិើវាៀតិណៈាម្នះលើទិ បិ� ឬ ប្របពនធបែខាើរំ

នងិកូនមិ្នះនយកលើទិៅលើទិ។ ព�លើទិៅប�ព្រៃ�ៃដកឹ៤លើទិៅ៥រំលើទិ�។ 

លើនៅលើពល់បែដល់កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះលើទិៅដល់�់ាូង ខាំីក៏ំលើដើរំ

វាិល់ប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះសូាទំីិវាិ� បែតិមួ្នះយព្រៃ�ៃលើទិ ចាំបែណៈក

ប្របពនធខាំីគំឹាតិជ់័លើម្នះាៀសូលើទិៅលើផ្សា�ង។ គឹាតិល់ើទិៅដល់់ខាាង

ចាកំារំលើល់ើ គឹាតិច់ាណំៈាយលើពល់យូរំជ័ាងខាំីទំិប្រម្នះាមំ្នះកដល់់

ស្រុសូុកកំលើណៈើតិវាិ�។

៨ - ទួតិិយ យិុនិ

 ទិិតិ� យិន លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៨៩ �ះាំ។ សូពវព្រៃ�ៃរំសូ ់

លើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីជំ័ាបំ្រកលើវាៀន ស្រុសូកុលើម្នះម្នះតិ ់លើខាតិតិិបូងឃុំើី។ំ 

ខាំីមំ្នះានឪពកីលើ�ើោ� ទិិតិ�(សូាាប់) នងិម្នះានម្នះែាយលើ�ើោ� 

ខាា ូ(សូាាប់) ខាំីមំ្នះានបងបាូន ៧នាក់ (ស្រុសូ�៦ ប្របុសូ១) 

ខាំីមំ្នះានបែ�លើ�ើោ� �ះមូ្នះ (សូាាប់) លើនៅសូម័្នះយបែខាើរំប្រក�ម្នះ 

ខាំីមំ្នះានកូន៦ នាក់(ស្រុសូ�២ ប្របុសូ៤) ។ កាល់ព�ខាំីលំើនៅ
 

លើកើងខាំីមិំ្នះន�នលើរំៀនសូូប្រតិលើទិ លើប្រពោ�អាតិ់សូាល់ាលើរំៀន

ម្នះានបែតិលើរំៀនលើនៅវាតិ។ិ ខាំីលំើនៅផ្សារ� ជ័ួយលើធវើការំងារំឪពីក

មិ្នះាយខាំី ំ លើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំ។ លើប្រកោយម្នះក ខាំី�ំនលើរំៀបការំ

ជ័ាមួ្នះយបែ�រំបសូខ់ាំី�ំនកូន៣នាក់ ស្រុសូាប់បែតិម្នះានអាាលើម្នះរំកិ

ចាូល់ម្នះកដល់់កះីងភូូមិ្នះ។ �ះាំ១៩៧០ ខាំីំ�នរំតិ់លើទិៅ

34 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ិត� យិនុ លេភា�ស្រីសា� អាយ�៨៩ឆ្នាំាំ� សាពុនីៃ�ៃរាសា់លេនុៅ 
ភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ ស្រីសាុកលេមមត ់លេខតតីីូង�េ��។
(រា� �កខិណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ប្រកលើវាៀន លើប្រកោយម្នះកលើទិៅលើម្នះម្នះតិ។់ អាាលើម្នះរំកិ�នទិម្នះាាក់

ប្រគឹាប់បែបក លើដើម្នះប�តិាម្នះរំកលើវាៀតិកីង។ លើវាៀតិកីង�នពួន

តិាម្នះព្រៃប្រព លើនៅជ័ិតិភូូមិ្នះរំបសូ់ខាំី ំ លើវាៀតិកីងមិ្នះន�ាុនចាូល់

ភូូមិ្នះលើទិ លើប្រពោ�ខាាាចាអាាលើម្នះរំកិលើឃុំើ�។ កាល់លើនោ�ម្នះាន

ប្រគឹាប់លើផ្សាាោង ធាាក់ចាូល់កះីងភូូមិ្នះ ប៉ីបែនមិិ្នះនប្រតិូវាប្របជ័ាជ័ន

លើទិ។ អាះកភូូមិ្នះនាគំឹះារំតិច់ាលូ់រំលើណិៈៅ អាាលើម្នះរំកិទិម្នះាាក់លើប្រចាើន

ខាាាំងណៈាសូ់លើនៅលើម្នះម្នះតិ់។ បនរាប់ព� សូន្ទ្រងគាម្នះអាាលើម្នះរំកិ

ប�ចប់លើទិៅ ខាំី�ំនប្រតិឡីប់ម្នះកផ្សារ�វាិ� ប្រតិឡីប់ម្នះក�ន 
១�ះាំ ម្នះានបែខាើរំប្រក�ម្នះចាូល់កះីងភូូមិ្នះម្នះែងលើទិៀតិ។ បែខាើរំ 
ប្រក�ម្នះ�នឲ្យ�អាះកភូូមិ្នះលើធវើបែស្រុសូប្របវាាសូ់ព្រៃដ បនរាប់ម្នះក

�បូរួំម្នះ បែតិ�បូមិ្នះនបែ�ាតិលើទិ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះឲ្យ�ខាំីលំើល់ើក

ប្របព័នធភូាឺបែស្រុសូ ខាំីមិំ្នះន�នរំសូ់លើនៅជ័ីំប្រគឹួសូារំលើទិ។ បែខាើរំ 
ប្រក�ម្នះ�ន បែបងបែចាកការំងារំ ស្រុសូ�លើផ្សា�ង ប្របសុូលើផ្សា�ង 

បែ�ខាំីលំើធវើការំលើផ្សា�ង។ លើប្រកោយម្នះកបែខាើរំប្រក�ម្នះជ័លើម្នះាៀសូខាំីំ

លើទិៅ សូុឹកល់ូន លើធវើបែស្រុសូ លើនៅទិ�លើនោ�មិ្នះន�នប៉ីនើាន បែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះជ័លើម្នះាៀសូខាំីលំើទិៅប្រកលើចា�។ លើនៅប្រកលើចា��ន២ព្រៃ�ៃ 

ជ័លើម្នះាៀសូខាំីលំើដោយ�ាងកាណូៈតិលើទិៅសូរឹងប្រតិង់ លើនៅ�ន 
១យប់ ខាំី�ំនប្រតិឡីប់លើទិៅលើម្នះម្នះតិ ់ខាំីរំំសូល់ើនៅលើម្នះម្នះតិ�់ន

 
១០បែខា ប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះសូាទំីិវា�ិ។ លើនៅលើពល់ដល់ផ់្សារ�ខាំីំ

�នរំកប្រគឹាប់ស្រុសូូវាយកម្នះកដាំ នងិលើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំរំ�តូិ 

ម្នះកដល់់សូពវព្រៃ�ៃ។

៩- ឡីបិុ ភាចិ

 ឡីិប ភូាចា អាាយី៨៣�ះាំ លើភូទិស្រុសូ� ម្នះានស្រុសូុក 

កំលើណៈើតិលើនៅភូូមិ្នះសូាទំីិ ឃុំីំជ័ាំប្រកលើវាៀន ស្រុសូុកលើម្នះម្នះតិ ់

លើខាតិលិើពោធស៍ូាតិ។់ ឪពកីរំបសូខ់ាំីលំើ�ើោ� បែអាម្នះ ឡីបិ នងិ

មិ្នះាយលើ�ើោ� អំីា។ ខាំីមំ្នះានបងបាូន៣នាក់ ស្រុសូ�២នាក់ នងិ

ប្របុសូម្នះះាក់។ ប្រគួឹសូារំរំបសូខ់ាំីលំើ�ើោ� មិី្នះ� �សឹូ នងិម្នះាន 
កូន១២នាក់ ស្រុសូ�២នាក់ នងិប្របសុូ១០នាក់ សូពវព្រៃ�ៃលើនៅ 

សូល់់៦នាក់ ស្រុសូ�២ នងិប្របុសូ៤នាក់។ កាល់ព�តិូចាៗ 

ខាំីមិំ្នះន�នលើរំៀនសូបូ្រតិលើទិ លើប្រពោ�បែតិពាក�សូដំ�រំបសូមិ់្នះាយ

ខាំី�ំា “កូនលើអាើយ! កំីខាានួលើយើងជ័ាស្រុសូ� វាាមិ្នះនលើ�ោ�លើទិ”។ 

ខាំីក៏ំលើនៅជ័ួយលើធវើបែស្រុសូចាំការំ មិ្នះាយឪពីក នងិជ័ួយលើម្នះើល់ 
បាូនៗ រំ�តូិដល់់ខាំីលំើរំៀបការំ។ ខាំីលំើរំៀបការំលើនៅអាាយី

 
១៨�ះា ំជ័នំានស់ូងគម្នះរំាស្រ្តសូនិយិម្នះ។ តិាងំព�ខាំីដំងឹកិ�ម្នះក 

ភូូមិ្នះរំបសូ់ខាំីដំាំដងូមិ្នះន�នបែផ្សាា�បូលើទិ គឺឹម្នះានសូន្ទ្រងគាម្នះ

រំតិ់លើចាោល់ផ្សារ�សូបែម្នះបង លើទិៅរំសូ់លើនៅភូូមិ្នះលើផ្សា�ង លើ�ើយ

លើពល់បែដល់ប្រតិឡីប់ម្នះកវាិ� ប្រតិូវាដាំសូារំជ័ា�ើ�។ លើពល់

បែដល់អាាលើម្នះរំកិលើផ្សាាោង នងិទិម្នះាាក់លើប-៥២ លើដើម្នះប�តិាម្នះរំក 

លើយៀកកីង ខាំីនំងិប្របជ័ាជ័នដព្រៃទិលើទិៀតិកះីងភូូមិ្នះទិាងំអាសូ ់

�នរំតិ់លើទិៅភូូមិ្នះប្របិយ៍ លើដើម្នះប�រួំចាផី្សាតិព�ប្រគឹាប់លើផ្សាាោង។ ខាំីំ

រំសូល់ើនៅ នងិលើធវើបែស្រុសូចាកំារំលើនៅភូូមិ្នះប្របិយ៍�នរំយៈលើពល់

មួ្នះយ�ះាំ លើទិើបប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះសូាទំីិវាិ� បនរាប់ព�សូៃប់ 

សូៃាតិក់ារំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបក។ លើពល់បែដល់រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះ

ប្របិយ៍ខាំី�ំនកូនចាំននួ៣នាក់។ កាល់ព�លើដើម្នះភូូមិ្នះសូាទំីិ

នយិម្នះលើធវើចាម្នះការំដាំស្រុសូូវាជ័ាល់កខណៈៈវាិល់ជ័ីំ។ លើប្រកោយព�

សូៃប់សូៃាតិប់ែល់ងម្នះានឮសូលើម្នះាងយនលិើ�ោ�រំបសូអ់ាាលើម្នះរំកិ 

ក៏ម្នះានការំលើធវើបែស្រុសូប្របវាាសូ់ព្រៃដ លើពល់�នផ្សាល់គឺឹបែចាក

ទិិនះផ្សាល់តិាម្នះសូម្នះាជ័កិប្រគឹសួូារំ។ លើពល់បែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះ

ចាលូ់ម្នះកប្រគឹប់ប្រគឹង បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នបែបងបែចាកកម្នះាាងំដចូា

ជ័ាចាាសូ់ៗ ឲ្យ�លើធវើបែស្រុសូ សូរងូស្រុសូវូា ដក ជ័ប្រម្នះ�លើសូើៅ លើ�ើយ

លើទិៅ�បូ�យលើនៅលើរំោង�យ។ លើម្នះភូូមិ្នះបែដល់ប្រគឹប់ប្រគឹង
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ពួកខាំីលំើ�ើោ� លើម្នះៅ៉ លើអាោក នងិគឹណៈៈឃុំីំលើ�ើោ� ល់ាង។ 

 �ះា១ំ៩៧៧ បែខាើរំប្រក�ម្នះជ័លើម្នះាៀសូប្របជ័ាជ័នបែដល់

លើនៅភូូមិ្នះភូាគឹបូព៌ា ឲ្យ�លើទិៅខាាងភូូមិ្នះចាងឹ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�ន

ប្រ�ប់អាះកភូូមិ្នះ�ា ខាាាចាយួនចាូល់ម្នះក នងិខាាាចាអាាលើម្នះរំកិ

ទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបកលើទិៀតិ លើទិើបជ័លើម្នះាៀសូប្របជ័ានលើចា�ព�

ភូូមិ្នះ។ លើពល់លើទិៅដល់ភូ់ូមិ្នះចាងឹ បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាតិឲ់្យ�ខាំីជំ័ិ�ដរំំ�

លើដើម្នះប�លើទិៅរំកសូបូវា ប៉ីបែនខិាំីខំាាាចាដរំំ� មិ្នះន�ាុនជ័ិ� សូខីាចាតិិិ

លើដើរំលើទិៅប្រចាូតិសូបូវា។ លើពល់បែដល់ខាំីលំើទិៅលើធវើការំគឺឹខាំីទីំិក

កូនតិចូាលើនៅជ័ាមួ្នះយយាយៗ។ ព្រៃ�ៃមួ្នះយលើពល់ល់ៃាចាបែដល់

ខាំីលំើទិៅយកកូនព�យាយៗ គឹាតិ�់នប្រ�ប់�ាកូនខាំីមិំ្នះនប្រពម្នះ

�បូបបរំលើទិ ខាំី�ំនយកម្នះកកូនម្នះកសូរាប ស្រុសូាប់បែតិខាានួ

រំបសូល់ើគឹលើកិៅណៈាសូ ់លើ�ើយខាំី�ំនប្រ�ប់លើទិៅប្របធានកង

�ាកូន� ឺសូីយំកកូនលើទិៅលើពទិ� ឬក៏សូី�ំះា។ំ បែតិប្របធាន

កង�នឲ្យ�ខាំីយំកកូនលើទិៅលើពទិ�លើនៅបែស្រុសូរំនាម្នះ ប៉ីបែនខិាំីំ

មិ្នះនសូគាល់់ផ្សាាូវាលើទិ ចាីងលើប្រកោយកូនប្របុសូរំបសូ់ខាំីំ�ន

សូាាប់។ ខាំីលំើនៅភូូមិ្នះចាងឹ�នមួ្នះយ�ះា ំលើទិើបបែខាើរំប្រក�ម្នះ�ន

ជ័លើម្នះាៀសូពួកខាំីលំើទិៅ�ើបែប្រគឹ នងិជ័ិ�កាណូៈតិលើទិៅសូរឹងប្រតិង់

ចាំការំលើល់ើ។ ខាំីលំើទិៅដល់់ភូូមិ្នះបីសូ�ខាះរីំ ប្របជ័ាជ័នចាាសូ់

�នឲ្យ�ពួកខាំីំលើទិៅដកសូបែណិៈកដ� �នចាំននួបែតិ២ព្រៃ�ៃ 

កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះក៏�នលើទិៅដល់ភូ់ូមិ្នះបីសូ�ខាះរីំ លើ�ើយ

ប្របកាសូ�ាបងបាូនម្នះានផ្សារ�សូបំែបងលើនៅឯណៈា អាលើ�ា ើ�

ប្រតិឡីប់លើទិៅវាិ�។ ខាំីនំងិប្រគឹួសូារំ�នប្រតិឡីប់ម្នះកស្រុសូុក

វា�ិ លើ�ើយសូប្រម្នះាកលើនៅកំពង់ចាាម្នះមួ្នះយយប់ រំង់ចាា�ំាង

សូាឡីាងធំម្នះកខាាងទិលើនាបិទិ។ ខាំីលំើធវើដំលើណៈើរំម្នះកដល់់

លើម្នះម្នះតិច់ាំណៈាយលើពល់អាសូ់កនា�បែខា លើប្រពោ�បែតិយប់ប្រតិង់ 

ណៈា សូប្រម្នះាកកបែនាង�ះងឹ លើ�ើយលើដើរំមិ្នះនយូរំលើទិ លើប្រពោ�

ម្នះានកូនតិូចា ដលូើចាះ�លើដើរំបែតិលើពល់លើម្នះឃុំប្រតិជ័ាក់លើទិ។ ខាំីំ

�នលើទិៅរំកស្រុសូូវាដល់់កាតិ់ព្រៃដ លើ�ើយ�នយកម្នះកបីក 

លើដើម្នះប�ទីិក�បូ។ លើពល់បែដល់ម្នះកដល់ភូ់ូមិ្នះ សូីទិធបែតិព្រៃប្រព 

លើ�ើយកាប់�ការំលើដើម្នះប��នដ�លើធវើផ្សារ�លើនៅ នងិរំសូ់លើនៅ

រំ�តូិដល់់សូពវព្រៃ�ៃ។

ឡុិ� ភាាច អាយ�៨៣ឆ្នាំាំ� 
រាសា់លេនុៅភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ 
ស្រីសាុកលេមមត ់លេខតតីីូង�េ��។
(គាាត ស្រីសា�ខែឡុនុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ� 
ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាា�ា����នុាងូ។ 
(រា� �កខិណ្ឌា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ផ្សាាូវិ��កំ�ងភូាមិសាា��� ���ជ្ឈា�ក្រកលេវិៀនុ 
 

ស្រីសាុកលេមមត ់លេខតតីីូង�េ��។ 
(ឡុ�ង �ានុ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើវទកិាប្របវត្សិាស្រ្ត្្ប្រគួសារ លើ�កះពុងស្រុ្ុក
កំពង់លើ្ៀម លើខតកំ្ពង់ចាម
សាាង ចន្ិា, ទចូ វលើណា ត, លើអ្នង វណា តីកា, �ល ្ំភូ្់ ៃងិលើមៃ លើៃឿៃ

 ប្រកមុ្នះការំងារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ 

�នលើរំៀបចាំលើធវើលើវាទិិកាប្របវាតិិិសូាស្រ្តសូបិ្រគឹួសូារំរំយៈលើពល់ 

៤ព្រៃ�ៃ ចាាប់ព�ព្រៃ�ៃទិ�២៤ ដល់់ព្រៃ�ៃទិ�២៧ បែខាម្នះករំា �ះា ំ

២០២២ ជ័ាមួ្នះយអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិលើប្រកោយរំបប

បែខាើរំប្រក�ម្នះ លើនៅស្រុសុូកកំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ លើដើម្នះប� 

សូាិប់លើរំឿងរំា៉វាជ័�វាិតិរំបសូ់គឹាតិ់បែដល់�ន�ាងរំបបបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះ។ ខាាងលើប្រកោម្នះគឺឹជ័ាលើរំឿងរំា៉វាសូលើងខបរំបសូគ់ឹាតិ ់៖

១. បុុនុិ មេ�ហានិ 

 បីុន លើឡីៅ�ាន លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៧១�ះា ំជ័ាអាតិ�តិកង 

ចាល់័តិនារំ� នងិជ័ាអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិ រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះ

ចាម្នះការំសូាម្នះសូិប ឃុំីំគឹគឹរំ ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ �នបែចាក 

រំបំែល់កលើរំឿងរំា៉វាជ័�វាិតិរំបសូ់ខាាួនកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ដូចាតិលើទិៅ៖ ខាំីលំើកើតិលើនៅលើនៅ�ះាំ១៩៥១ កះីងប្រគឹួសូារំ

កសូិករំមួ្នះយ លើនៅភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូិប ឃុំីំគឹគឹរំ ស្រុសូុក

កំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ ខាំីមំ្នះានមិ្នះាយលើ�ើោ� លើអាង 

ណៈយស្រុសូុមឹ្នះ នងិឪពកីលើ�ើោ� បីុន ណៈាល់។់ ឪពកីមិ្នះាយ

រំបសូខ់ាំីបំ្រតិវូា�នបែខាើរំប្រក�ម្នះសូម្នះាាប់លើនៅ�ះា១ំ៩៧៧។ 

ខាំីគឺំឹជ័ាកូនចាបងកះីងចាលំើណៈោម្នះបងបាូនប្របសុូស្រុសូ�ទិាងំអាសូ់

ចានំនួ៦នាក់។ ខាំីលំើរំៀនលើនៅសូាល់ាបឋម្នះសូកិ�ាគឹគឹរំ ដល់់

�ះាក់ទិ�៩ចាាសូ់។ ខាំីលំើចា�អាាន នងិសូរំលើសូរំ�នបនិចិា 
បនិចួា។ លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ ខាំី�ំប់លើរំៀន លើដោយសូារំ

ជ័�វាភូាពប្រក�ប្រក។ ខាំីជំ័ួយឪពីកម្នះែាយតិបា�ប្រកម្នះាល់ក់ 

នងិលើធវើកិចាចការំងារំផ្សារ�។ លើនៅលើពល់បែដល់ខាំីតំិបា�ប្រកម្នះា

�នប្របបែ�ល់២០ �ើួ�កណៈែាល់បែតិងបែតិចាី�ម្នះកទិិ�

យកលើទិៅល់ក់បន។ិ ខាំីទំិទួិល់ដំណឹៈងអំាព�ប្រពឹតិិិការំណ៍ៈ

រំដាប្រប�ារំលើនៅបែខាម្នះ�នា �ះាំ ១៩៧០ តិាម្នះរំយៈវាិទិ�ី។ 

បនរាប់ព�រំដាប្រប�ារំលើកើតិលើឡីើង�ន១បែខា ខាំីលំើឃុំើ�អាះកភូូមិ្នះ

ជ័ាលើប្រចាើនលើធវើ�តិីកម្នះើដបែងារំតិាម្នះផ្សាាូវាលើចា�ព�ភូូមិ្នះលើទិៅ

ទិ�រួំម្នះលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ ខាំីមិំ្នះន�នចាលូ់រួំម្នះលើធវើ�តិកីម្នះើលើនោ�

លើទិ។ ខាំីបំនតិិបា�ប្រកម្នះាដចូាធម្នះើតិា។ ប៉ីនើានព្រៃ�ៃលើប្រកោយ

ម្នះក �តិកីរំទិាងំអាសូ�់នដបែងារំ�ាងកាតិភូ់ូមិ្នះម្នះែងលើទិៀតិ

កះីងទិិសូលើដៅម្នះកកានទ់ិ�ប្រកងុភូះំលើព�។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧១ 

កងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ �នចាូល់ម្នះកដល់់ នងិ�ន

សូីំអាះកភូូមិ្នះសូះាក់លើនៅ។ វាតិមិ្នះានរំបសូ់កងទ័ិពរំលំើដោ�

បែខាើរំប្រក�ម្នះលើនៅកះីងភូូមិ្នះ គឺឹជ័ាសូញ្ញាាព្រៃនការំផ្សារី�លើឡីើងការំ

ប្របយីទិធគឹះានាលើពល់ខាាងមី្នះខា។ លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧១ 

ទិា�ាន ល់ន ់នល់ ់ជ័ាលើប្រចាើនប្រតិវូា�នប�ាូនលើទិៅ�រំលើជ័ើង

លើនៅបនរាយលើកោ�រំកា នងិរំកាគឹយ។ បនរាប់ម្នះកទិា�ាន 

ល់ន ់នល់ ់លើបើកការំវាាយប្រប�ារំលើទិៅលើល់ើកងទ័ិពរំលំើដោ�

បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ទិា�ាន ល់ន ់នល់ ់ប�ាូនកងទ័ិពអាាកាសូ

លើទិៅទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបក នងិ��់ប្រប�ារំម្នះកលើល់ើកងទ័ិព

���នុ លេឡុៅហានុ លេភា�ស្រីសា� អាយ�៧១ឆ្នាំាំ� រាសា់លេនុៅភូាមិចមាារា 
សាាមសាិ� ���គាគារា ស្រីសាុកក�ពុង់លេសាៀម លេខតកី�ពុង់ចាម។
(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

38 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ខាំី ំនងិប្រកុម្នះប្រគឹួសូារំរំតិល់ើភូៀសូខាានួ

លើចា�ព�ផ្សារ�លើទិៅសូះាក់លើនៅបលើណិៈោ�អាាសូនះជ័ាមួ្នះយពលូើនៅ

ជ័�បែ� បែដល់ជ័ាតិបំនរ់ំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ សូាតិិលើនៅលើប្រតិើយ 

ម្នះខាងព្រៃនទិលើនាលើម្នះគឹងគ លើដើម្នះប�សូវីាតិាភិូាព។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧២ 

ខាំីលំើរំៀបការំជ័ាមួ្នះយបែ�លើ�ើោ� �និ �កី បែដល់លើធវើការំ

លើនៅកងយីវាជ័ន។ លើនៅ�ះាំ១៩៧៣ ខាំីបំលើងកើតិ�នកូន

ប្របុសូម្នះះាក់។ លើនៅកះីង�ះាំ១៩៧៣ដបែដល់ បិ�រំបសូ់ខាំីំ 
�នសូាាប់លើដោយសូារំជ័ំងឺ។ ខាំីចំាិ�ចមឹ្នះកូនបែតិម្នះះាក់ឯង។ 

ប្រគឹួសូារំ នងិខាំី ំបនសិូះាក់លើនៅជ័�បែ� រំ�តូិដល់ក់ងទ័ិព

រំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នវាាយកានក់ាប់ទិ�ប្រកងុភូះំលើព� លើនៅ

ព្រៃ�ៃទិ�១៧ បែខាលើម្នះសូា �ះាំ១៩៧៥។ 

 ខាំី�ំនដងឹដណឹំៈងលើន�ព�អាះកភូូមិ្នះ�ា កងទ័ិពរំលំើដោ�

បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នវាាយយក ទិ�ប្រកុងភូះំលើព�។ ខាំី ំ នងិ

ប្រគឹួសូារំ ប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះវាិ�។ ប៉ីនើានបែខាលើប្រកោយម្នះក 

ប្របធានសូ�ករំណ៍ៈ បលើងកើតិប្រកុម្នះសូាម្នះគឹគ� បែដល់លើប្រកោយ 

ម្នះក�នបូិរំលើទិៅជ័ា "សូ�ករំណ៍ៈ"។ លើវាល់ាលើន�ខាំីចំាាប់
 

លើផ្សាែើម្នះលើធវើការំងារំលើនៅកះីងសូ�ករំណ៍ៈ។ កូនរំបសូ់ខាំីគឺំឹ

លើនៅជ័ាមួ្នះយម្នះែាយរំបសូ់ខាំីលំើម្នះើល់បែ�។ លើនៅកះីងភូូមិ្នះ កង
 

ចាល់័តិប្រតិូវា�នបែបងបែចាករួំម្នះម្នះាន៖ ទិ�១) កងកីម្នះារំ គឺឹ

ចាាប់ព�អាាយី៦�ះាដំល់១់១�ះា។ំ ទិ�២) កងចាល់ត័ិយីវាជ័ន 

គឺឹចាាប់លើផ្សាែើម្នះអាាយី១២�ះាំដល់់លើល់ើសូ២០�ះាំ។ ទិ�៣) 

កង៣ គឺឹជ័ាសូប្រម្នះាប់អាះកបែដល់�នលើរំៀបការំរួំចាលើ�ើយ 

(ប្រកុម្នះម្នះនសីូ�វា័យកណៈែាល់)។ ទិ�៤) កងវា័យជ័រំា គឺឹ 

សូប្រម្នះាប់អាះកបែដល់ម្នះានវា័យចាំណៈាសូ់ នងិមិ្នះនអាាចាលើធវើ 

ការំ�ន។ ខាំីបំ្រតិូវា�នចាាតិ់តិាំងលើធវើការំលើនៅកងចាល់័តិ  
គឺឹ «កង៣» បែដល់ម្នះានគឹះាប្របបែ�ល់៣០០នាក់។ សូម្នះ 

មិ្នះតិ ិវាា៉តិ គឺឹជ័ាប្របធានកង៣។ ខាំីបំ្រតិូវា�នចាាតិ់ឲ្យ�ជ័�ក

គឹាសូគ់ឹល់ល់ើ�ើ នងិជ័�កដ�លើនៅទិ�តិាងំរួំម្នះម្នះាន៖ ទំិនប់ល់ាុក 

វាាល់ទួិល់បែស្រុសូ នងិ ទំិនប់ប្រតិយួលើចាក។ ខាំីលំើធវើការំព�ប្រពល់មឹ្នះ 
ទិល់់ប្រពល់ប់ជ័ាលើរំៀងរំាល់់ព្រៃ�ៃ នងិទិទួិល់�នរំបប

អាា�ារំតិិចាតិួចា នងិគឹើានលើពល់លើម្នះើល់បែ�កូន នងិឪពីក 

ម្នះែាយ។ ចាាប់ព��ះាំ១៩៧៧ ដល់់�ះាំ១៩៧៨ ការំ 

សូម្នះាាប់រំងគាល់�នចាាប់លើផ្សាិើម្នះលើនៅកះីងភូូមិ្នះ៖

ដំ្ឋណាក់កាលទួ ី១៖ លើនៅបែខាកកកដា �ះា១ំ៩៧៧ កម្នះើាភិូ�ល់ 

បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះកព�ភូូមិ្នះភូាគឹនរិំតិ��នម្នះកដល់់ភូូមិ្នះ នងិ

ចាាប់លើផ្សាែើម្នះប្រគឹប់ប្រគឹង។ កម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះកព� 

ភូូមិ្នះភូាគឹនរិំតិ� ចាាប់លើផ្សាិើម្នះបែសូវងរំក នងិចាាប់ខាានួកម្នះើា 
ភិូ�ល់មូ្នះល់ដាានយកម្នះកសូម្នះាាប់។ 

ដំ្ឋណាក់កាលទួ ី២ ៖ លើនៅបែខាកញ្ញាា �ះាំ១៩៧៧ បនរាប់ព�

សូម្នះាាប់កម្នះើាភិូ�ល់មូ្នះល់ដាាន នងិអាះកពាក់ព័នធ កម្នះើា- 

ភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះកព�ភូូមិ្នះភូាគឹនរិំតិ�បនដិាក់លើគឹោល់ 

លើដៅកំណៈតិ់ នងិចាាប់លើផ្សាែើម្នះចាាប់ខាានួអាះកភូូមិ្នះ។ លើនៅកះីង

រំយៈលើពល់លើន� ប្របជ័ាជ័នបែខាើរំឥសូាាម្នះប្របបែ�ល់ ៥០ 

ប្រគឹួសូារំ បែដល់កំពីងរំសូ់លើនៅភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូិប ប្រតិូវា

�នបែខាើរំប្រក�ម្នះចាាប់ នងិដឹកយកលើទិៅសូម្នះាាប់ទិាំង

ប្រគឹួសូារំ។ ទិ�តិាំងសូម្នះាាប់គឺឹលើនៅកះីងឡី�ះាំជ័ក់ នងិលើនៅ

លើប្រកោយភូូមិ្នះ។

 លើនៅចាងី�ះា១ំ៩៧៨ លើនៅលើពល់បែដល់ខាំីកំំពងីលើធវើការំ

លើនៅទំិនប់ប្រតិយួលើចាក ខាំី�ំនឮសូលំើឡីងលើផ្សាាោងប្រគឹាប់ នកិារំ 
��់កាំលើភូាើងលើនៅសូម្នះរំភូូមិ្នះ ខាំីរំំតិ់ប្រតិឡីប់ម្នះកផ្សារ�វាិ�។ 

លើនៅលើពល់បែដល់កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះចាលូ់ម្នះកដល់ ់កម្នះើា- 

ភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះកព�ភូូមិ្នះភូាគឹនរិំតិ� �នប្របមូ្នះល់អាះក 

ភូូមិ្នះលើដើរំលើទិៅទំិនប់ប្រតិយួលើចាក។ លើគឹោល់បំណៈងព្រៃនប្របមូ្នះល់ 

អាះកភូូមិ្នះយកលើទិៅទិ�តិាំងខាាងលើល់ើលើន� គឺឹលើដើម្នះប�សូម្នះាាប់ 

លើចាោល់។ ខាំី ំនងិប្រគឹួសូារំ មិ្នះនលើទិៅលើទិ នងិ�នរួំចាផី្សាតិព� 
ការំសូម្នះាាប់រំបសូ់បែខាើរំប្រក�ម្នះ លើនៅលើពល់បែដល់កងទ័ិព

លើវាៀតិណៈាម្នះចាលូ់ម្នះកដល់ភូ់ូមិ្នះលើនៅបែខាម្នះករំា �ះា១ំ៩៧៩។ 

លើនៅ�ះាំ១៩៨២ ខាំី ំនងិប្រគឹួសូារំ ចាាប់លើផ្សាិើម្នះប្របកបរំបរំ

កសូិកម្នះើ លើដោយ�នដាំបបែនា នងិតិម្នះបា�ប្រកម្នះាល់ក់ 

លើដើម្នះប�រំកចាំណូៈល់ចាិ�ចមឹ្នះជ័�វាិតិរំ�តូិម្នះកដល់់បចាចីបបនះ។

២. បុុនុិ ចាន់ិ�ុល

 បីុន ចាាន�់ីល់ លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៦២�ះាំ អាតិ�តិកង 

ចាល់័តិនារំ� នងិជ័ាអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះ រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូិប ឃុំីំគឹគឹរំ ស្រុសូុក

ក�ពុង់លេសាៀម លេខតកី�ពុង់ចាម �នុពុពិុណ៌្ឌនុាអំាពុ�រាយៈលេពុ�

មួ្នះយព្រៃ�ៃលើធវើការំលើនៅការំរំដាានទំិនប់។ ចាាន�់ីល់ លើនៅ 

បែតិចាងចាាំអំាព�ព្រៃ�ៃបែដល់ខាានួលើធវើការំគឹើានលើពល់សូប្រម្នះាក 

នងិ�បូមិ្នះនប្រគឹប់ប្រគឹាន។់ ខាំីលំើកើតិលើនៅ�ះាំ១៩៦០ លើនៅ 
ភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូិប ឃុំីំគឹគឹរំ ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�� 39



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កំពង់ចាាម្នះ។ ខាំីគឺំឹជ័ាកូនទិ�៥កះីងចាំលើណៈោម្នះបងបាូនប្របុសូ
 

ស្រុសូ�ទិាំងអាសូ់ចាំននួ៦នាក់។ ខាំីលំើរំៀនលើនៅសូាល់ាបឋម្នះ 
សូកិ�ាគឹគឹរំ។ ខាំីលំើរំៀនប្រតិមឹ្នះ�ះាក់ទិ�១០។ មួ្នះយបែខាលើប្រកោយ 
ព�ម្នះានរំដាប្រប�ារំលើនៅបែខាម្នះ�នា �ះាំ១៩៧០ �តិីកម្នះើ 

�នលើកើតិម្នះានលើឡីើង។ កះីងសូាានភូាពប្រចាបូកប្រចាបល់់

បែបបលើន� ខាំីសំូលើប្រម្នះចាចាិតិ�ិប់លើរំៀន នងិលើនៅផ្សារ�ជ័ួយ

ឪពីកមិ្នះាយ។ លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ កងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះ�នចាូល់ម្នះកដល់់កះីងភូូមិ្នះ។ បនរាប់ម្នះក ការំ

ប្របយីទិធគឹះារំវាាងទិា�ាន ល់ន ់នល់់ នងិកងទ័ិពរំលំើដោ�

បែខាើរំប្រក�ម្នះ ផ្សារី�លើឡីើងជ័ា�ឹក�ាប់។ ប្រគឹួសូារំរំបសូ ់
ខាាី ំ រំតិ់លើភូៀសូខាានួលើចា�ព�ភូូមិ្នះលើដើម្នះប�បែសូវងរំកទិ�កបែនាង

សា�វិតិាភិាាពុ គឺា លេនុៅជ្ឈ�ខែហខែ��ជ្ឈាត��នុរ់ា�លេ�ោះខែខេរាក្រកហម។  

 លើនៅលើពល់លើនោ� ខាំីមំ្នះានអាាយីប្របបែ�ល់១២�ះាំ។  
ខាំីបំនលិើរំៀនសូបូ្រតិលើនៅតិបំនរ់ំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ សូម្នះមិ្នះតិ ិ

បូុ បលើប្រងៀនសូិសូ�ប្របបែ�ល់២០នាក់លើនៅលើប្រកោម្នះផ្សារ�

រំបសូអ់ាះកភូូមិ្នះ។ សូសិូ�ទិាងំអាសូ ់លើរំៀនអាក�រំនងិលើល់ខា

លើនៅលើពល់ប្រពកឹ ខាណៈៈលើពល់បែដល់មិ្នះនម្នះានការំបលើប្រងៀន

អាវ�លើពល់រំលើសូៀល់លើនោ�លើឡីើយ។ លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៣ 

ប្រគឹួសូារំវាលិ់ប្រតិឡីប់ម្នះករំសូល់ើនៅភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូបិវា�ិ។  

ភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូបិ ប្រតិវូា�នទិា�ាន ល់ន ់នល់ ់ទិម្នះាាក់

ប្រគឹាប់បែបកជ័ាលើប្រចាើន។ លើនៅលើពល់បែដល់កងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះវាាយផ្សាែាចា់យក�នទិ�រួំម្នះលើខាតិិកំពង់ចាាម្នះលើនៅ 

លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៣ អាះកភូូមិ្នះជ័ាលើប្រចាើន�នវាិល់ប្រតិឡីប់

ម្នះកវា�ិ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៤ ខាំីរំំសូល់ើនៅកះីងផ្សារ� នងិលើធវើបែស្រុសូ

ចាម្នះការំ។ បនរាប់ព�កងទ័ិពរំំលើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះវាាយ

ចាូល់កានក់ាប់ទិ�ប្រកុងភូះំលើព� លើនៅព្រៃ�ៃទិ�១៧ បែខាលើម្នះសូា 

�ះា១ំ៩៧៥ ខាំីលំើឃុំើ�ប្របជ័ាជ័ន�ើ�ជ័ាលើប្រចាើនបែដល់ប្រតិវូា�ន

ជ័លើម្នះាៀសូលើចា�ព�ទិ�ប្រកងុភូះំលើព� លើដើរំតិាម្នះផ្សាាូវាលើនៅមី្នះខាផ្សារ�។ 

ប្របជ័ាជ័នជ័លើម្នះាៀសូខាា��នសូីអំាះកភូូមិ្នះសូះាក់លើនៅមួ្នះយយប់ 

ខាណៈៈបែដល់ប្របជ័ាជ័នជ័ាលើប្រចាើនលើផ្សា�ងលើទិៀតិបនដិលំើណៈើរំ

លើទិៅមី្នះខាលើទិៀតិ។ លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៥ ខាំីំម្នះានអាាយី 
១៣�ះា។ំ ខាំីបំ្រតិវូា�នចាាតិឲ់្យ�លើធវើការំលើនៅកងចាល់ត័ិស្រុសូកុ 

បែដល់ម្នះានម្នះនសីូ�ប្របបែ�ល់ ៣០០នាក់ ។ សូម្នះមិ្នះតិ ិន�ន 

គឺឹជ័ាប្របធានកងចាល់ត័ិស្រុសូកុ ខាណៈៈលើពល់បែដល់សូម្នះមិ្នះតិ ិ

ផ្សាា គឺឹជ័ាប្របធានកងតិចូា។ ចាាប់ព��ះាំ១៩៧៦ ដល់់ចាីង 

�ះាំ១៩៧៨ ខាំី�ំនប្រតិូវាលើផ្សាររំលើទិៅលើធវើការំលើនៅការំរំដាាន 

នងិទំិនប់ រួំម្នះម្នះានៈ ល់ាុក ប្រតិួយលើចាក នងិព្រៃប្រពទិទឹិង។ 

ខាំីអំាាចាចាងចាាំការំងារំលើព�មួ្នះយព្រៃ�ៃបែដល់ខាំី�ំនលើធវើលើនៅ
 

លើពល់លើនោ�ដចូាតិលើទិៅ៖

-  ប្របបែ�ល់លើម្នះោ៉ង៣ប្រពកឹ សូម្នះមិ្នះតិ ិផ្សាា ផ្សាាីំកបែ�ចដាសូ ់

នងិលើប្រកោក�រំតិប្រម្នះង់ជ័ួរំ។ លើនៅកះីងកងតិចូា ម្នះាន

សូម្នះមិ្នះតិបិ្របបែ�ល់៣០នាក់។ 

-   ប្របបែ�ល់លើម្នះោ៉ង៣:៣០នាទិ�ប្រពឹក សូម្នះមិ្នះតិ ិ ផ្សាា 

បែណៈនាំឲ្យ�ខាំីំ នងិអាះកប្រគឹប់គឹះាសូលើប្រម្នះចាបែផ្សានការំ

ការំងារំ ជ័�កដ�៣បែម្នះប៉្រតិកាលើរំ ៉នងិលើទិៅយកសូម្នះភារំ

លើធវើការំ។ 

-   ប្របបែ�ល់លើម្នះោ៉ង ៣:៤០នាទិ�ប្រពកឹ លើយើងទិាងំអាសូគ់ឹះា

លើដើរំលើទិៅការំរំដាានលើធវើការំ។ លើនៅយប់ខាា� ខាំីលំើម្នះើល់

មី្នះខាគឹះាមិ្នះនសូគាល់់លើនោ�លើឡីើយ។ 

-   ក្រ�ខែហ�លេមាោង ៤ក្រពុឹ ក ខំ��ចា�់លេផ្សាើើ មកា�់ នុិងខែរាក�� ។ 

-  ប្របបែ�ល់លើម្នះោ៉ង ៦ប្រពកឹ ខាំីកំាប់ដ��នប្របបែ�ល់កនា�

បែម្នះប៉្រតិកាលើរំ។៉ 

-  ប្របបែ�ល់លើម្នះោ៉ង ៦:៤៥នាទិ�ប្រពឹក សូម្នះមិ្នះតិ ិផ្សាា ផ្សាាីំ 
កបែ�ចលើដើម្នះប�ឲ្យ�អាះកប្រគឹប់គឹះាសូប្រម្នះាកបនិចិា។ បនរាប់ព�

សូប្រម្នះាករួំចាលើ�ើយសូម្នះមិ្នះតិ ិផ្សាាផ្សាាីំកបែ�ចមិ្នះងលើទិៀតិ

លើដើម្នះប�ឲ្យ�សូញ្ញាាដល់អ់ាះកប្រគឹប់គឹះាបនកិារំងារំរំ�តូិដល់់

លើពល់សូប្រម្នះាក�យព្រៃ�ៃប្រតិង់។ 

���នុ ចានុ�់�� លេភា�ស្រីសា� អាយ�៦២ឆ្នាំាំ� រាសា់លេនុៅភូាមិចមាារា 
សាាមសាិ� ���គាគារា ស្រីសាុកក�ពុង់លេសាៀម លេខតកី�ពុង់ចាម។
(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា) 

40 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេអង ស្រីសុា� លេភា�ស្រីសា� អាយ�៦៧ រាសាល់េនុៅភូាមិលេកោះរាកាកំ�ង  
���លេកោះរាកា ស្រីសុាកក�ពុង់លេសាៀម លេខតកី�ពុង់ចាម។

(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

-   លើនៅលើម្នះោ៉ង១១ប្រពឹក ខាំី�ំបូបបរំរំាវាមួ្នះយចាាន នងិ

សូប្រម្នះាក។ 

-  លើម្នះោ៉ង១២ព្រៃ�ៃប្រតិង់ អាះកប្រគឹប់គឹះាប្រតិូវាប្រតិឡីប់ម្នះក

ទិ�តិាងំលើធវើការំ នងិលើធវើការំរំ�តូិប្រគឹប់បែផ្សានការំកំណៈតិ់

ប្រតិមឹ្នះលើម្នះោ៉ង៥ល់ៃាចា។ 

-   លើបើមិ្នះនទិានប់្រគឹប់បែផ្សានការំកំណៈតិល់ើទិ ខាំីបំ្រតិវូាបនលិើធវើការំ

រំ�តូិដល់ល់ើម្នះោ៉ង៦ឬ៧ល់ៃាចា។ អាះកបែដល់�នកាប់ 

នងិលើល់ើកដ�ប្រគឹប់តិាម្នះបែផ្សានការំកំណៈតិ់អាាចាទិទួិល់

�នរំបបអាា�ារំ។ 

-   ចាាប់ព�លើម្នះោ៉ង៩ដល់់លើម្នះោ៉ង១០យប់ ខាំីបំ្រតិូវាយាម្នះ

លើនៅកបែនាងសូប្រម្នះាក។ បនរាប់ព�យាម្នះរួំចារំាល់់ ខាំីំ

អាាចាចាូល់លើដក។

 សូកម្នះើភូាពការំងារំលើព�មួ្នះយព្រៃ�ៃ គឺឹលើនៅបែតិសូាិតិ

កះីងការំចាងចាារំំបសូខ់ាំី។ំ ប្រគឹាមួ្នះយ បែដល់ខាំីយំល់�់ា�តិ់

បង់អាវ�ៗប្រគឹប់យា៉ងលើនោ�គឺឹលើនៅលើពល់បែដល់ឪពីករំបសូខ់ាំីំ

ប្រតិូវា�ន ចាាប់យកលើទិៅសូម្នះាាប់។ សូម្នះមិ្នះតិ ិស្រុសូុីន �ន

ប្រ�ប់ខាំី ំ�ាឪពីកខាំីបំ្រតិូវា�នបលើណៈែើ រំលើទិៅកបែនាងសូម្នះាាប់

លើនៅខាាងទួិល់បែស្រុសូ។ ខាំី�ំនរំតិ់លើទិៅជ័ួបគឹាតិ់ជ័ាលើល់ើក

ចាីងលើប្រកោយ។ ខាំីំលើឃុំើ�គឹាតិ់ប្រតិូវា�នបលើណៈែើ រំលើដោយ

កម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះកព�ភូូមិ្នះភូាគឹនរិំតិ�លើទិៅខាាង

ទួិល់បែស្រុសូ។ លើពល់លើនោ�គឺឹជ័ាលើល់ើកចាីងលើប្រកោយបែដល់ខាំីំ

�នលើឃុំើ�គឹាតិ់។ លើនៅលើពល់បែដល់កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ

ចាលូ់ជ័តិិម្នះកដល់ ់ខាំី�ំនរំតិល់ើគឹចាខាានួប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះវា�ិ។ 

ខាំី�ំនបនលិើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំ ប៉ីបែនឥិឡីវូាលើន� ខាំីមិំ្នះនម្នះានកម្នះាាងំ

លើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំ�នលើទិៀតិលើទិ។ ខាំីលំើនៅផ្សារ� នងិបែតិងបែតិ

ចាងចាាពំ្រៃ�ៃបែដល់ខាំីលំើធវើការំលើនៅតិបំនទំ់ិនប់ នងិលើវាល់ាលើពល់

ចាីងលើប្រកោយបែដល់ខាំី�ំនលើឃុំើ�ឪពីករំបសូ់ខាំី។ំ

៣. មេអ៊ុង ស្រ៊ីសុំី

 លើអាង ស្រុសូុ� លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៦៧�ះា ំអាតិ�តិកងចាល់ត័ិ 

នងិជ័ាអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ បែដល់

កំពីងរំសូ់លើនៅភូូមិ្នះលើកោ�រំកាកះីង ឃុំីំលើកោ�រំកា ស្រុសូុក

កំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិិកំពង់ចាាម្នះ �នរំឭំកអំាព�ដំលើណៈើ រំ 

ជ័�វាតិិកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ខាំីលំើកើតិលើនៅ�ះា១ំ៩៥៥ លើនៅ

ភូូមិ្នះដបំងបែដក ឃុំីំលើកោ�រំកា ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ។ ខាំីជំ័ា

កូនទិ�ប្រ�ំកះីងចាំលើណៈោម្នះបងបាូនប្របុសូស្រុសូ�ទិាំអាសូ់ចាំននួ
 

៧នាក់។ កាល់ព�លើនៅវាយ័លើកើង ខាំីចំាលូ់លើរំៀនលើនៅសូាល់ា 
បឋម្នះសូិក�ាដបំងបែដក។ ខាំីលំើរំៀនប្រតិមឹ្នះ�ះាក់ទិ�១១ចាាសូ ់

ប៉ីបែនលិើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ ខាំី�ំប់លើរំៀន។ លើនៅលើពល់លើនោ� 

ខាំីមំ្នះានអាាយីប្របបែ�ល់១០�ះាំ។ ខាំីជំ័ួយឪពីកម្នះែាយលើនៅ
 

ផ្សារ�។ បនរាប់ព�ម្នះានរំដាប្រប�ារំលើនៅលើដើម្នះ�ះា១ំ៩៧០ នងិ

ការំផ្សារី�លើឡីើងសូន្ទ្រងគាម្នះរំវាាងទិា�ានល់ន ់នល់់ នងិកង 
ទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ ប្រគឹសួូារំរំបសូខ់ាំីលំើភូៀសូខាានួលើចា�ព�

ភូូមិ្នះ។ ចាាប់ព��ះាំ១៩៧១ ដល់់�ះាំ១៩៧៣ ប្រគឹួសូារំ

រំបសូខ់ាំី ំរំតិល់ើភូៀសូខាានួព�កបែនាងមួ្នះយលើទិៅកបែនាងមួ្នះយ រួំម្នះ
 

ម្នះាន ភូូមិ្នះទួិល់បែស្រុសូ ភូូមិ្នះរំម្នះាសូ ភូូមិ្នះរំកាគឹយ ភូូមិ្នះដ�ឥដា 

ភូូមិ្នះទិនាងូ នងិភូូមិ្នះម្នះ�ាខាំងូ។ អាះកភូូមិ្នះម្នះះាក់ប្រ�ប់ប្រគឹសួូារំ

ខាំី�ំា ផ្សារ�រំបសូ់លើយើងប្រតិូវា�នលើ��អាសូ់លើដោយសូារំបែតិ

ការំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបក។ លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៣ ខាំីដំងឹ�ា 

ទិ�រួំម្នះលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះប្រតិូវា�នវាាយបែបក។ លើប្រកោយម្នះក

លើទិៀតិ គឺឹលើនៅ�ះា១ំ៩៧៥ ទិ�ប្រកងុភូះំលើព�ក៏ប្រតិវូា�នកាន ់

កាប់លើដោយកងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ បនរាប់ម្នះក ខាំីំ

នងិប្រកុម្នះប្រគឹួសូារំ�នប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះវាិ� នងិសូង់កូន 

ខារម្នះមួ្នះយសូប្រម្នះាប់រំសូល់ើនៅ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៦ ខាំីបំ្រតិវូា�ន

ដាក់ឲ្យ�លើធវើការំលើនៅកះីងសូ�ករំណ៍ៈ។ ខាំីលំើធវើការំលើនៅកះីង

កងចាល់័តិស្រុសូុក លើដោយ�នលើទិៅលើល់ើកទំិនប់ នងិជ័�ក
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ប្របឡីាយលើនៅទិ�តិាំងលើផ្សា�ងៗ រួំម្នះម្នះានទំិនប់ល់ាុក់

ខាាងលើជ័ើងព្រៃប្រព ទំិនប់សូរងឹជ័�នតិិ នងិខាាងសូរងឹប្រតិង់។ ខាំីលំើធវើ 
ការំព�លើម្នះោ៉ង៧ប្រពកឹដល់ល់ើម្នះោ៉ង៥ល់ៃាចា។ ចាបំែណៈកឯ រំបប

អាា�ារំវិា�គឺឹខាំីទំិទួិល់�នបែតិបបរំរំាវាមួ្នះយចាាន។ លើនៅ

�ះាំ១៩៧៨ ខាំីបំ្រតិូវា�នផ្សាាាសូ់លើទិៅលើល់ើកទំិនប់ល់ាុក់។ 

ចាីង�ះាំ១៩៧៨ ខាំីលំើរំៀបការំបែ� លើដោយម្នះានការំលើរំៀបចាំ

រំបសូអ់ាងគការំ។ លើនៅលើពល់លើនោ� ម្នះានគឹះាប្របបែ�ល់៣០គូឹ

បែដល់លើរំៀបចាំលើដោយអាងគការំ។ ពិធ�លើរំៀបការំលើនៅលើពល់

លើនោ� គឺឹម្នះានបែតិរំយៈលើពល់ប្របបែ�ល់មួ្នះយលើម្នះោ៉ងបែតិ 

ប៉ីលើណៈ ណោ�។ លើនៅលើពល់លើនោ� ខាំីបំ្រ�ប់អាងគការំ�ា ខាំីសំូើប័្រគឹចាតិិិ

លើរំៀបការំ តិាម្នះការំលើរំៀបចារំំបសូអ់ាងគការំ។ លើនៅព្រៃ�ៃបនរាប់ 

ប្រគឹសួូារំខាំី ំនងិបិ�ប្របពនធ៤គូឹលើទិៀតិ ប្រតិវូា�នប�ាូនប្រតិឡីប់
 

លើទិៅរំសូ់លើនៅភូូមិ្នះប្រកឡីាវាិ�។ អាវ�ៗទិាងំអាសូ់គឺឹសូាិតិលើនៅ

លើប្រកោម្នះការំលើរំៀបចារំំបសូអ់ាងគការំបែតិប៉ីលើណៈ ណោ�។ លើនៅលើពល់

បែដល់កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះចាូល់ជ័ិតិម្នះកដល់់លើនៅលើដើម្នះ

�ះាំ១៩៧៩ ខាំីំនងិបែ�វាិល់ប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះវាិ� នងិ

ប្របកបរំបរំជ័ាកសូិករំរំ�តូិម្នះកដល់់បចាចីបបនះលើន�។

៤. សាន់ិ មេហ៊ួឿង

 សូាន ់ លើ�ឿង លើភូទិប្របុសូ អាាយី៦២�ះាំ អាតិ�តិ

សាានុ ់លេហឿង រាស់ាលេនុៅកំ�ងភូាមិចមាារាសាាមសិា� ���គាគារា  
ស្រីសុាកក�ពុង់លេសាៀម លេខតកី�ពុង់ចាម។

(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

បែដល់ខាានួ�ន�ាងកាតិ់លើនៅកះីងរំបបបែខាើរំក�ម្នះ។ លើនៅ

�ះា១ំ៩៧៩ ខាំី ំលើឃុំើ�រំ�លើប្រកោ� នងិកងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ

សូាិតិលើនៅលើប្រតិើយទិលើនាបិទិ�ន��់លើផ្សាាោងម្នះកលើល់ើកងទ័ិព

បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ លើនៅលើពល់លើនោ� ខាំីបំ្រតិវូា�នជ័លើម្នះាៀសូលើទិៅភូះំ

�ានជ់័័យ នងិល់ាុក។ លើដោយដងឹអំាព�សូាានភូាពមិ្នះន

ស្រុសូលួ់ ខាំីលំ់ចួារំតិម់្នះកផ្សារ�វា�ិ បនរាប់ព��នលើដក១យប់។ 

 ខាំីលំើ�ើោ� សូាន ់លើ�ឿង គឺឹជ័ាអាះករំសូរ់ំានម្នះានជ័�វាិតិ

ព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ រំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូបិ ឃុំីំ

គឹគឹរំ ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ សូពវព្រៃ�ៃលើន� 

ខាំីបំ្របកបរំបរំលើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំ។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនប្របុសូស្រុសូ�

ទិាំងអាសូ់ចាំននួ៧នាក់ (ប្របុសូ៣នាក់ ស្រុសូ�៤នាក់)។ 

ខាំីគឺំឹជ័ាកូនចាបងលើនៅកះីងប្រគឹួសូារំកសូិករំលើន�។ ឪពីក

រំបសូ់ខាំីមំ្នះានលើ�ើោ� សូាន ់ធីយ នងិម្នះែាយម្នះានលើ�ើោ� 

�ន ល់ីចា។ ខាំីលំើរំៀបការំជ័ាមួ្នះយ បួន ចាាន�់ីល់ នងិ

ម្នះានកូនប្របសុូស្រុសូ�ចានំនួ៣នាក់។ លើនៅវាយ័កីម្នះារំ ខាំីលំើរំៀន

�ះាក់ទិ�១០លើនៅសូាល់ាបឋម្នះសូិក�ា គឹគឹរំ។ ខាំីអំាាចា

សូរំលើសូរំ នងិអាានអាក�រំ�នបនិចិាបនិចួា។ លើនៅលើពល់

បែដល់ម្នះានរំដាប្រប�ារំទិម្នះាាក់សូលើម្នះែចាឪលើនៅលើដើម្នះ�ះាំ 

១៩៧០ ខាំីំ�ប់លើរំៀន នងិម្នះកជ័ួយលើធវើការំងារំផ្សារ�

ឪពីកម្នះែាយ។ លើនៅ�ះាំ១៩៧២ ខាំីសំូើ័ប្រគឹចាិតិលិើធវើជ័ាកង 
�ាបឃុំី ំបែដល់ម្នះានគឹះាទិាងំអាសូច់ានំនួ១០នាក់កះីងមួ្នះយ

ប្រកុម្នះ។ ភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូិប គឺឹជ័ាសូម្នះរំភូូមិ្នះលើកែៅរំវាាង

ទិា�ានល់ន ់នល់ ់នងិកងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ លើនៅ 

លើពល់បែដល់សូម្នះរំភូូមិ្នះលើនៅលើកោ�រំកាផ្សារី�លើឡីើង ខាំីបំ្រតិវូា�ន

ប�ាូនលើទិៅល់�បែសូងអាះករំបួសូយកម្នះកព�ា�ល់លើនៅ

ម្នះនរ�រំលើពទិ�បែដល់សូាតិិលើនៅកះីងតិបំនរ់ំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ 

លើនៅ�ះា១ំ៩៧៣ កងទ័ិពបែខាើរំប្រក�ម្នះប្រតិវូា�នប�ាូនម្នះក

ភូូមិ្នះលើដើម្នះប�លើទិៅប្របយីទិធលើនៅបែខា�លើប្រតិៀម្នះជ័ួរំមី្នះខា លើដើម្នះប�

វាាយផ្សាែាចាយ់កទិ�រួំម្នះលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ លើនៅចាងី�ះា១ំ៩៧៣  

នងិ�ះាំ១៩៧៤ កងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះវាាយបែបក

បនរាយទិា�ាន ល់ន ់ នល់់ នងិបនលិើទិៅទិ�រួំម្នះលើខាតិិកំពង់ 

ចាាម្នះ។ លើនៅកះីងសូម្នះរំភូូមិ្នះវាាយផ្សាែាចា់លើន� ខាំីក៏ំប្រតិូវា�ន

ប�ាូនលើទិៅបែសូងអាះករំងរំបួសូលើដើម្នះប�ព�ា�ល់លើនៅម្នះនរ�រំ 
លើពទិ�ស្រុសូកុរំការំគឹយ នងិលើខាើោចាកងទ័ិពបែដល់�នសូាាប់

លើនៅកះីងសូម្នះរំភូូមិ្នះ។ លើនៅ�ះាំ១៩៧៥ ខាំីបំ្រតិូវា�នផ្សាាាសូ់
 

កងចាល់័តិស្រុសូុក នងិជ័ាអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�រំបប

បែខាើរំប្រក�ម្នះ �នបែចាករំបំែល់កបទិពលិើសូោធន ៍នងិលើរំឿងរំា៉វា

42 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ម្នះកកងចាល់័តិស្រុសូុកវាិ�។ ចាាប់ព��ះាំ១៩៧៦ ដល់់

�ះា១ំ៩៧៨ ខាំីលំើទិៅលើធវើការំលើនៅកងចាល់ត័ិជ័ាលើប្រចាើនកបែនាង

រួំម្នះម្នះាន៖

-   �ះាំ១៩៧៦៖-   �ះាំ១៩៧៦៖ ខាំីផំ្សាាាសូ់លើទិៅលើធវើការំដកសូរូង នងិ

កាប់ព្រៃប្រពលើនៅស្រុសូុកព្រៃប្រព�រំ នងិស្រុសូុកលើជ័ើងព្រៃប្រព។ ខាំីំ

ចាាប់លើផ្សាែើម្នះលើធវើការំចាាប់ព�លើវាល់ាលើម្នះោ៉ង៧ប្រពឹកដល់់លើវាល់ា

លើម្នះោ៉ង១១ព្រៃ�ៃប្រតិង់ នងិចាូល់លើធវើការំវាិ�ចាាប់ព�លើវាល់ា

លើម្នះោ៉ង១ដល់់លើវាល់ាលើម្នះោ៉ង៥ល់ៃាចា លើទិើប�ប់។ 

- �ះាំ១៩៧៧៖- �ះាំ១៩៧៧៖ ខាណៈៈលើពល់ខាំីផំ្សាាាសូ់ម្នះកលើធវើការំលើនៅ

ទំិនប់ប្រតិយួលើចាក ខាំីលំើកើតិម្នះានជ័ងឺំប្រគឹនុចាា�់ នងិប្រតិវូា�ន

ប�ាូនម្នះកព�ា�ល់លើនៅកះីងវាិ�ារំចាាម្នះសូាិតិលើនៅភូូមិ្នះ

កំពង់ប្រកប�។ ខាំីទំិទួិល់�ន�ះាំលើល់ប១ព្រៃ�ៃ២ដង នងិ

ព�ា�ល់ជ័ិតិ២បែខា។ បនរាប់ព�ធូរំស្រុសូាល់បនិចិា ខាំីបំ្រតិូវា

�នចាាតិត់ិាំងឲ្យ�លើទិៅលើម្នះើល់លើគឹោចាំននួ២០០កបាល់។

-  �ះាំ១៩៧៨៖-  �ះាំ១៩៧៨៖ ខាំីបំ្រតិូវា�នប�ាូនលើទិៅលើធវើការំឡីឥដា 

សូាតិិលើប្រកោម្នះការំប្រគឹប់ប្រគឹងលើដោយកម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះ

ម្នះកព�ភូូមិ្នះភូាគឹនរិំតិ�ចានំនួ២នាក់។ ខាំីមិំ្នះនចាាលំើ�ើោ�រំបសូ់

កម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះកព�ភូូមិ្នះភូាគឹនរិំតិ�ទិាំងលើន�

លើទិ។លើនៅ�ះាំ១៩៧៩ ខាំី ំ លើឃុំើ�រំ�លើប្រកោ� នងិកងទ័ិព

លើវាៀតិណៈាម្នះសូាតិិលើនៅលើប្រតិើយទិលើនាបិទិ�ន��់លើផ្សាាោងម្នះក

លើល់ើកងទ័ិពបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ លើនៅលើពល់លើនោ� ខាំីបំ្រតិូវា�ន

ជ័លើម្នះាៀសូលើទិៅភូះំ�ានជ់័័យ នងិល់ាុកលើដក។ លើដោយដងឹ

អំាព�សូាានភូាពមិ្នះនស្រុសូលួ់ ខាំីលំ់ចួារំតិម់្នះកផ្សារ�វា�ិ បនរាប់ព�

�នលើដក១យប់។

៥. ទួ�ចិ វ៉ាា

 ទូិចា វាា៉ លើភូទិប្របុសូ អាាយី៥៦�ះាំ អាតិ�តិកីម្នះារំមូ្នះល់ 

ដាាន នងិជ័ាអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ  

រំសូល់ើនៅភូូមិ្នះចាម្នះការំសូាម្នះសូបិ ឃុំីគំឹគឹរំ ស្រុសូកុកំពង់លើសូៀម្នះ 

លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ �នរំឭំកអំាព�ការំចាងចាាំព�កីម្នះារំភូាព

លើនៅកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ខាំីលំើ�ើោ� ទូិចា វាា៉ លើកើតិលើនៅ�ះាំ
 

១៩៦៦ លើនៅភូូមិ្នះរំមួ្នះល់ ឃុំីំរំអាាង ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ 

លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ ឪពីករំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� ងិចា ទូិចា នងិ 

ម្នះែាយលើ�ើោ� ងាន គឹឹន។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនប្របុសូស្រុសូ�ទិាំង
 

អាសូ់ចាំននួ៦នាក់។ ខាំីលំើកើតិលើនៅកះីងប្រគឹួសូារំកសូិករំ នងិ

មិ្នះនម្នះានលើរំៀនសូូប្រតិអាវ�លើនោ�លើឡីើយ ព�លើប្រពោ�ភូូមិ្នះរំបសូ់ខាំីំ

ប្រតិូវា�នបែប្របកាាយលើទិៅជ័ាសូម្នះរំភូូមិ្នះរំវាាងទិា�ានល់ន ់

នល់់ នងិកងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ បនរាប់ព�ម្នះានរំដា 

ប្រប�ារំលើនៅ�ះា១ំ៩៧០។ ឪពកីម្នះែាយ�នពរំខាំីរំំតិល់ើចា�

ពុ�ភូាមិ លេ�ើមី�រាកកខែនុាងសា�វិតថិ ភាាពុ។ លេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ ខំ�� នុិង

ប្រគឹសួូារំ �នវាលិ់ប្រតិឡីប់ចាលូ់ភូូមិ្នះវា�ិ។ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៥  

ខាំីបំ្រតូិវា�នដាក់លើនៅកះីងកងកីម្នះារំ លើដើម្នះប�លើរំើសូល់ាម្នះកសូតិវ 
 

កាត�់ន្ត្រីនុាានុខែខក្រតលេធិីើ ជ្ឈ� �ាក់ខែស្រីសា។ ខំ��ខែរាកសា�ណ្ឌា�យកលេ�ៅ

ឲ្យ�អំកសូរូងលើនៅវាាល់បែស្រុសូលើគឹោកតិាងួន។ លើនៅ�ះាំ១៩៧៦ 

ខាំីបំ្រតិូវា�នផ្សាាាសូ់លើទិៅលើធវើការំលើនៅលើរំោងចា�ចមឹ្នះម្នះាន។់ លើនៅ 
លេពុ�លេនុោះ មានុក�មារា�ា�ងអសាស់ារា��ច�នុនួុ១០នុាក់ លេ�ើ មី�

លើម្នះើល់បែ� នងិសូម្នះាាតិលើរំោងម្នះាន។់ លើនៅ�ះា១ំ៩៧៧ ខាំីបំ្រតូិវា

�នផ្សាាាសូប់ែូរំលើទិៅ លើរំោង�យ លើដោយ�នលើដើរំលើប�ប្រតិួយ

អំាពលិ់សូប្រម្នះាប់ចាងីលើភូៅដាសំូារំ។ លើនៅលើពល់លើនោ� ខាំី�ំបូបែតិ 
បបរំមួ្នះយកូនចាានប៉ីលើណៈ ណោ�។ លើនៅ�ះាំ១៩៧៨ ខាំីបំ្រតិូវា

�នប�ាូនលើទិៅ�វកឹ�វនឺសូកឹ លើដើម្នះប�លើប្រតិៀម្នះវាាយទិប់កង 
ទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ។ លើនៅកះីងមួ្នះយប្រកុម្នះ ម្នះានកងទ័ិព�វកឹ�វនឺ 
ចាំននួ២០នាក់។ លើនៅលើដើម្នះ�ះាំ១៩៧៩ កងទ័ិពបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះទិទិួល់រំងបរំាជ័យ័លើដោយកងទិព័លើវាៀតិណៈាម្នះលើនៅ 

ម្នះាតិ់ទិលើនាលើម្នះគឹងគ។ ខាំីលំ់ួចារំតិ់ម្នះកផ្សារ�លើដើម្នះប�ជ័ួបជ័ាមួ្នះយ 
ឪពីកម្នះែាយនងិបងបាូនវាិ�។

�ូច វិាា លេភា�ក្រ�ុសា អាយ�៥៦ឆ្នាំាំ� រាសាល់េនុៅភូាមិចមាារាសាាមសា�ិ  
���គាគារា ស្រីសុាកក�ពុង់លេសាៀម លេខតកី�ពុង់ចាម។
(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

៦. ភួងួ ស្រ៊ីសុំន់ិ

 ភួូង ស្រុសូុន ់លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៥៣�ះាំ អាតិ�តិកីម្នះារំ

មូ្នះល់ដាាន នងិជ័ាអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះ រំសូ់លើនៅភូូមិ្នះដំបងបែដក ឃុំីំលើកោ�រំកា ស្រុសូុក

កំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ �ននយិាយប្រ�ប់អំាព�ការំ

ចាងចាាពំ�កីម្នះារំភូាពរំបសូខ់ាានួលើនៅកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ 

ខាំី ំលើកើតិលើនៅ�ះា១ំ៩៦៩ លើនៅភូូមិ្នះដបំងបែដក ឃុំីលំើកោ�រំកា 

ស្រុសូុកកំពង់លើសូៀម្នះ លើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ។ ខាំីលំើរំៀបជ័ាមួ្នះយបែ�

លើ�ើោ�ទូិចា វាា៉ន ់នងិម្នះានកូនប្របុសូស្រុសូ�ទិាំងអាសូ់ចាំននួ 

៤នាក់។ ខាំីមំ្នះានឪពកីលើ�ើោ� ភួូង ផ្សាន នងិម្នះែាយលើ�ើោ� 

ផ្សាាីក ល់�។ ខាំីមំ្នះានបងបាូនប្របុសូស្រុសូ�ទិាំងអាសូ់ចាំននួ៦
 

នាក់។ កាល់ព�វា័យកីម្នះារំ ខាំីលំើរំៀនសូូប្រតិប្រតិឹម្នះ�ះាក់ទិ� 
៩ចាាសូល់ើនៅសូាល់ាបឋម្នះសូកិ�ាដបំងបែដក។ លើប្រកោយ 

ម្នះកលើទិៀតិ ខាំី�ំប់លើរំៀន ព�លើប្រពោ�ឪពកីម្នះែាយម្នះានជ័�វាភូាព

ខាវ�ខាាតិ។ បនរាប់ព��ន�ប់លើរំៀន ខាំីមំ្នះកជ័ួយការំងារំ

ឪពីកម្នះែាយលើនៅផ្សារ�វាិ�។ លើនៅលើពល់លើនោ� ខាំីបំ្របកបរំបរំ

ជ័ាអាះកល់ក់ទឹិកអំាលើពៅ លើដើម្នះប�យកប្រ�ក់ផ្សាគតិ់ផ្សាគង់ភូាព 

ខាវ�ខាាតិលើនៅកះីងប្រគឹួសូារំ។ លើនៅលើពល់លើនោ� ខាំីមំ្នះានអាាយី

ជ័ិតិ១០�ះាំ។ ខាាងលើប្រកោម្នះលើន�គឺឹជ័ាការំចាងរំបសូ់ខាំីអំំាព�

ការំផ្សារី�លើឡីើងនវូាសូន្ទ្រងគាម្នះ នងិរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ៖ 

-   �ះា១ំ៩៧០៖ -   �ះា១ំ៩៧០៖ ខាំីដំងឹខាា�អំាព�ប្រពតឹិិកិារំណ៍ៈរំដាប្រប�ារំ

ទិម្នះាាក់សូលើម្នះែចាឪ 

-   �ះាំ១៩៧១៖-   �ះាំ១៩៧១៖ កងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះចាូល់ម្នះក 

ដល់់កះីងភូូមិ្នះ។ 

-   �ះាំ១៩៧៣៖-   �ះាំ១៩៧៣៖ សូន្ទ្រងគាម្នះរំវាាងទិា�ាន ល់ន ់នល់ ់

នងិកងទ័ិពរំលំើដោ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ ផ្សារី�កានប់ែតិខាាាំង

លើឡីើង។ ការំ��់លើផ្សាាោងប្រគឹាប់ ការំទិម្នះាាក់ប្រគឹាប់បែបក 

បណៈែាល់ឲ្យ�ផ្សារ�រំបសូ់អាះកភូូមិ្នះលើ��។ ប្រគឹួសូារំខាំី�ំន

រំតិល់ើចា�ព�ភូូមិ្នះ តិាម្នះរំលើទិ�លើគឹោលើទិៅដល់ភូ់ូមិ្នះ�ើ�លើប្រកោម្នះ 

បែដល់ជ័ាតិបំនរ់ំលំើដោ�រំបសូ់បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ 

-   �ះាំ១៩៧៥៖-   �ះាំ១៩៧៥៖ ប្រគឹួសូារំខាំីវំាិល់ប្រតិឡីប់ម្នះកភូូមិ្នះវាិ�។ 

លើនៅចាីង�ះាំ១៩៧៥ ដបែដរំ  ឪពីកម្នះែាយរំបសូ់ខាំី ំ 
ប្រតិូវា�នចាាតិ់តិាំងលើធវើការំកងចាល់័តិសូ�ករំណ៍ៈ។ 

បងបាូនរំបសូខ់ាំីបំ្រតិវូាលើទិៅលើធវើការំលើនៅតិាម្នះកងចាល់ត័ិ

លើរំៀងៗខាានួ។ ចាំបែណៈកឯ ខាំីបំ្រតិូវាចាូល់លើធវើការំលើនៅកង
 

កីម្នះារំ លើដើម្នះប�លើដើរំកាតិស់ូាកឹលើ�ើ នងិលើរំើសូអាាចាម៍្នះលើគឹោ

លើធវើជ័�ដាក់បែស្រុសូ។ មិ្នះនយូរំប៉ីនើាន ឪពីករំបសូ់ខាំី�ំន

ធាាក់ខាាួន�ឺ នងិសូាាប់លើដោយសូារំបែតិការំ�បូ

អាា�ារំមិ្នះនប្រគឹប់ប្រគឹាន ់នងិគឹើាន�ះាំព�ា�ល់។ 

-   �ះាំ១៩៧៦៖-   �ះាំ១៩៧៦៖ ភូូមិ្នះដំបងបែដកប្រតិូវា�នទឹិកជ័ំនន ់

ជ័នល់់ិចា។ ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំីបំ្រតិូវា�នប�ាូនលើទិៅភូូមិ្នះ

ទួិល់បែស្រុសូ។ 

-   �ះា១ំ៩៧៧៖-   �ះា១ំ៩៧៧៖ ម្នះែាយ នងិបងបាូនរំបសូខ់ាំី ំប្រតិវូាលើទិៅ

លើធវើការំងារំ រួំម្នះម្នះាន៖ កាប់�ការំព្រៃប្រពលើដើម្នះប�ពប្រង�ក

ព្រៃផ្សារដ�ដាំដ�ីស្រុសូូវា នងិភូាួរំរំាសូ់ដ�ដាំស្រុសូូវា។ បនរាប់ព�

ប្របមូ្នះល់ផ្សាល់ស្រុសូវូារួំចារំាល់ ់ប្រគឹសួូារំខាំីបំ្រតិវូា�នប�ាូន

ម្នះកភូូមិ្នះវាិ�។ 

-   �ះា១ំ៩៧៨៖-   �ះា១ំ៩៧៨៖ ប្រគឹសួូារំខាំីបំ្រតិវូា�នផ្សាាាសូល់ើទិៅរំសូល់ើនៅ 

នងិលើល់ើកទំិនប់បែប្រពកជ័�ក អាសូ់រំយៈលើពល់៣បែខា។ 

-   �ះាំ១៩៧៩៖-   �ះាំ១៩៧៩៖ ខាណៈៈលើពល់បែដល់ប្រគឹួសូារំខាំីលំើធវើការំ

លើនៅការំដាានទំិនប់បែប្រពកជ័�ក កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ

ចាូល់ម្នះកដល់់។ លើនៅលើពល់លើនោ�ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំី ំ
រួំចាផី្សាតិព�លើសូចាកែ�សូាាប់ នងិលើធវើបែស្រុសូចាម្នះការំរំ�តូិម្នះក 

ដល់់សូពវព្រៃ�ៃ។

ភួាង ស្រីសា�នុ ់លេភា�ស្រីសា� អាយ�៥៣ឆ្នាំាំ� រាសាល់េនុៅភូាមិ���ងខែ�ក  
���លេកោះរាកា ស្រីសុាកក�ពុង់លេសាៀម លេខតកី�ពុង់ចាម។
(�ូច វិលេណ្ឌ ណត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើវទកិាប្របវត្សិាស្រ្ត្្ប្រគួសារ 
ៃងិគលើប្រមាង្ុខភាពរប្់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 
លើ�ស្រុ្ុកប្រតាកំក់ លើខតត្ាសកវ

ង៉ាាន់ិ វិនិ និិង មេសំៀង កញ្ញាា  

សាា�ាស្រីសាកុក្រតា�កក់។ 
(ងាានុ ់វិនិុ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ក្រកុមការាងារានៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារា
លេខតតីាខែកវិក�ពុ�ងពុភិាាក�ាជ្ឈាមួយលេ�ោក 
ក្រគូាអំកក្រគូាលេនុៅ «�ណ្ឌ ណា�័យសាលេមីចឪ 
សាលេមីចខែមា»។ (ងាានុ វិិនុ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

 លើនៅព្រៃ�ៃ៨លើរំោចា បែខាបីសូ� �ះា�ំាូវា ប្រតិ�សូក័ពទីិធសូករំាជ័ 

២៥៦៥ ប្រតិូវានងឹព្រៃ�ៃទិ� ២៥ បែខាម្នះករំា �ះា២០២២ 

លើល់ោកនាយកព្រៃនម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំលើខាតិិតិាបែកវា 

នងិប្រកុម្នះការំងារំអាះកសូើ័ប្រគឹចាិតិ�ិនលើទិៅលើម្នះើល់លើចាតិិយ

បែដល់លើទិើបនងឹសូាងសូង់រួំចា លើនៅកះីងភូូមិ្នះប្រតិពាងំសូវាយ 

ឃុំីំតិាលើភូម្នះ ស្រុសូុកប្រតិាំកក់ លើខាតិតិិាបែកវា។ បនរាប់ម្នះក 

ប្រកុម្នះការំងារំក៏�នជ័ួបលើល់ោកលើម្នះភូូមិ្នះពិភូាក�ាគឹះាអំាព� 

ការំប�ាូនអាះករំសូរ់ំានម្នះានជ័�វាតិិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះលើទិៅ 
ម្នះនរ�រំលើពទិ�លើដើម្នះប�ពនិតិិ�សូខីាភូាព។ ប្រកមុ្នះការំងារំក៏�ន

លើធវើដំលើណៈើរំលើទិៅសូាល់ាស្រុសូុកប្រតិាំកក់ លើដើម្នះប�លើសូះើសូីំឲ្យ�

អាាជ័ាំធរំស្រុសូុកជ័ួយសូ�ការំ នងិលើធវើការំផ្សា�ពវផ្សា�ាយ

លើទិៅដល់់ប្របជ័ាជ័នទិាំងអាសូ់តិាម្នះរំយៈអាាជ័ាំធរំភូូមិ្នះ

ឃុំីំ លើដើម្នះប�ឲ្យ�ប្របជ័ាជ័នប្រជ័ាបជ័ាដំណឹៈងទិាក់ទិងនងឹ

គឹលើប្រម្នះោង “ការំលើល់ើកកមុ្នះសូ់សូិទិធិ នងិការំលើធវើឲ្យ�ប្របលើសូើរំ

លើឡីើងនវូាសូាានភូាពសូីខាភូាពអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�

រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ”។

 ប្រកុម្នះការំងារំ�នសូម្នះភាសូនល៍ើល់ោកយាយម្នះះាក់

លើ�ាោ� សូមឹ្នះ ព្រៃឡីស្រុសូុយូ អាាយី ៦៣�ះា ំរំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះ

ប្រតិពាងំប្រព�ង ឃុំីលំ់ាយបូរំ ស្រុសូកុប្រតិាកំក់ លើខាតិតិិាបែកវា។ 

លើល់ោកយាយរំសូ់លើនៅម្នះះាក់ឯង លើដោយប្របកបមី្នះខារំបរំ

ជ័ាអាះកល់ក់នលំើចាក។ បិ�រំបសូ់លើល់ោកយាយ�នសូាាប់

�តិ់លើ�ើយបន�ល់់ទីិកនវូាកូនស្រុសូ�ម្នះះាក់។ បចាចីបបនះកូន 
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ស្រុសូ�លើល់ោកយាយម្នះានបិ� នងិលើទិៅរំសូ់លើនៅស្រុសូុក�ៃាយ

ព�គឹាតិ់។ សូពវព្រៃ�ៃ លើល់ោកយាយរំសូ់លើនៅកះីងផ្សារ�តិូចា

មួ្នះយម្នះះាក់ឯង បែដល់សូង់លើល់ើដ�រំបសូអ់ាះកដព្រៃទិ។ ជ័�វាភូាព

លើល់ោកយាយលើម្នះើល់លើទិៅខាវ�ខាាតិ បែតិលើល់ោកយាយមិ្នះន 

ម្នះានប័ណៈ ណប្រក�ប្រកលើទិ។ ក្រកលេឡុកលើទិៅលើម្នះើល់ព�រំបបបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះវាិ� លើល់ោកយាយ�ន�តិ់បង់សូាចា់�ាតិិ

បងបាូនសូរីំបទិាំងអាសូប់្របបែ�ល់៤០នាក់ លើដោយសូារំ

រំបបលើន�។ លើល់ោកយាយ�នលើល់ើកលើឡីើង�ា គឹាតិ់មិ្នះន 

ចាង់រំឭំកព�រំបប ប៉ីល់ ពតិ �ះងឹលើទិលើប្រពោ�វាា�ឺចាាប់ 

លើពក ឪពីកលើល់ោកយាយសូាាប់លើដោយសូារំជ័ំងឺកះីង 
រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ លើ�ើយប្រកុម្នះប្រគឹួសូារំយាយប្រតិូវា�ន

បែខាើរំប្រក�ម្នះជ័លើម្នះាៀសូលើចា�ព�ភូះំលើព�ឲ្យ�ម្នះករំសូល់ើនៅតិាម្នះ 

ជ័នបទិ ។ ការំរំសូល់ើនៅកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះលើធវើឲ្យ�លើល់ោក 
យាយជ័ួបនវូាទីិកខល់ំ�កលើសូរើរំបែតិប្រទិាំមិ្នះន�ន។ ចាំលើពោ� 

ការំកាតិល់ើទិោសូលើម្នះដកឹនាបំែខាើរំប្រក�ម្នះរំបសូត់ិលី់ាការំបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះលើល់ោកយាយមិ្នះនលើព�ចាតិិលិើទិ លើប្រពោ�មិ្នះនយីតិិធិម៌្នះ

សូប្រម្នះាប់គឹាតិ់នងិអាះកបែដល់�នសូាាប់ទិាំងឡីាយ។ 

សូពវព្រៃ�ៃ លើល់ោកយាយម្នះានជ័ងឺំលើល់ើសូ�ាម្នះ ប៉ីបែនលិើល់ោក 

យាយមិ្នះនធាាប់�នលើទិៅពនិតិិ�សូខីាភូាពលើទិ លើដោយសូារំ

ជ័�វាភូាពខាវ�ខាាតិជ័ាប់រំវាល់ល់ើធវើនលំ់ក់នងិលើធវើការំងារំរំកសូី�

ចាិ�ចមឹ្នះជ័�វាិតិ។

 លើនៅព្រៃ�ៃបនរាប់ ប្រកុម្នះការំងារំ�នបនលិើធវើដលំើណៈើរំលើទិៅ 

កាន ់«បណៈ ណាល់័យសូលើមិ្នះចាឪ សូលើមិ្នះចាបែម្នះ»៉ បែដល់ម្នះាន 

ទិ�តិាំងសូាិតិលើនៅកះីងស្រុសូុកគឹ�រំ�វាង� លើដើម្នះប�ជ័ួបសូំលើណៈ� 
សូំណៈាល់ជ័ាមួ្នះយលើល់ោកប្រគឹូអាះកប្រគឹូលើនៅទិ�លើនោ�។ ប្រកុម្នះ 

ការំងារំ�នពិភូាក�ាជ័ាមួ្នះយលើល់ោកប្រគឹូ អាះកប្រគឹូ អំាព�

គឹលើប្រម្នះោងតិាងំពពិរ័ំណ៍ៈនងិផ្សាលិ់ព់ត័ិម៌្នះានលើទិៅកានស់ូសិូ�

បែដល់ម្នះានបំណៈងចាង់លើធវើការំងារំសូើ័ប្រគឹចាិតិ។ិ 

សាឹម នៃឡុស្រីសា�ូយ អាយ�៦៣ឆ្នាំាំ� រាសា់លេនុៅកំ�ងភូាមិក្រតពុា�ងក្រពុ�ង  
����ាយ�ូរា ស្រីសាុកក្រតា�កក់ លេខតតីាខែកវិ។
(ងាានុ ់វិិនុ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ក្រកុមការាងារានៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាលេខតតីាខែកវិក្រ�គា�់ក្រ�អ�់
អនុ�សា�ាវិរា�យ៍សាក្រមា�់អំករាសា់រាានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រា��ខែខេរាក្រកហម
ជ្ឈូនុអំកក្រគាូលេនុៅ «�ណ្ឌ ណា�័យសាលេមីចឪ សាលេមីចខែមា»។ 
(ងាានុ ់វិិនុ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បនរាប់ម្នះក ប្រកុម្នះការំងារំក៏លើទិៅសូាល់ាស្រុសូុកអាងគរំ 

ជ័័យ លើ�ើយក៏�នជ័ួបពិភូាក�ាជ័ាមួ្នះយអាាជ័ាំធរំស្រុសូុក 

លើដើម្នះប�ចាូល់រួំម្នះសូ�ការំនងិលើធវើការំផ្សា�ពវផ្សា�ាយដល់់

អាាជ័ាំធរំភូូមិ្នះឃុំីំ នងិប្របជ័ាជ័នទិាំងអាសូ់ឲ្យ��នដងឹព�

គឹលើប្រម្នះោង “ការំលើល់ើកកមុ្នះសូ់សូិទិធ នងិការំលើធវើឲ្យ�ប្របលើសូើរំ

លើឡីើងនវូាសូាានភូាពសូខីាភូាពអាះកបែដល់រំសូរ់ំានម្នះានជ័�វាតិិ

ព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ”។ 

 លើប្រកោយម្នះកលើទិៀតិ ប្រកមុ្នះការំងារំក៏�នលើទិៅកានផ់្សារ�

អាះកសូើ័ប្រគឹចាិតិមិ្នះះាក់លើនៅកះីងភូូមិ្នះប្រតិពាំងបែផ្សាះក ឃុំីំលើប្រម្នះោម្នះ 

ស្រុសូកុអាងគរំជ័័យដបែដល់ លើ�ើយក៏�នជ័បួលើល់ោកយាយ

ពកិារំលើជ័ើងលើដោយសូារំប្រគឹាប់ម្នះ�នម្នះះាក់លើ�ើោ�លើសូឿ ណៈន។ 

លើល់ោកយាយ�នលើសូះើសូីំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់កមីុ្នះជ័ាជ័ួយផ្សាលិ់់

រំលើទិ�សូប្រម្នះាប់ជ័នពិការំដល់់រូំបគឹាតិ់ផ្សាងបែដរំ លើដើម្នះប�

សូប្រម្នះួល់ដល់់ការំលើធវើដលំើណៈើរំ។ 

 លើនៅកះងីស្រុសុូកដបែដល់ ប្រកុម្នះការំងារំ�នលើទិៅសូម្នះភាសូន ៍
អាះកប្រគឹូម្នះះាក់លើទិៀតិ លើ�ើោ� �ន ខាបិែនះតិ អាាយី៥៥�ះាំ 

រំសូល់ើនៅកះីងភូូមិ្នះប្រតិពាងំខាវា ឃុំីភំូះំកីង លើ�ើយក៏�នសូរួំនាំ

គឹាតិអំ់ាព�លើរំឿងរំា៉វាកាល់ព�សូម័្នះយបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ អាះកប្រគឹូ

លើរំៀបរំាប់យា៉ងល់ម្នះាិតិ លើ�ើយជ័ួនកាល់អាះកប្រគឹូស្រុសូក់

ទឹិកបែភូះកម្នះកមិ្នះងៗ លើដោយសូារំនកឹលើឃុំើ�លើឡីើងវាិ�នវូា

ទិិដាភូាពជ័ូរំចាតិក់ាល់ព�សូម័្នះយលើនោ�។ អាះកប្រគឹូនយិាយ

�ា បែខាើរំប្រក�ម្នះយកឪពកីខាានួលើទិៅសូម្នះាាប់លើចាោល់លើដោយ

គឹើានប្រ�ប់មូ្នះល់លើ�តិ ីលើធវើឲ្យ�អាះកប្រគឹូម្នះានការំ�ចឺាាប់ជ័ា

ខាាាងំបែដល់មិ្នះនអាាចាជ័យួអាវ�ដល់ជ់័�វាតិិឪពកីរំបសូខ់ាានួ�ន។ 

ម្នះានព្រៃ�ៃមួ្នះយលើនោ� គឹាតិ�់នលើឃុំើ�បែខាើរំប្រក�ម្នះសូម្នះាាប់

ស្រ្តសូិ�លើពោ�ធមំ្នះះាក់លើដោយកាប់ជ័ាប�កង់ លើប្រពោ�បែតិស្រុសូ�លិើនោ� 

ល់ួចាឪឡីឹកលើគឹ�បូអាសូ់មួ្នះយបែផ្សាា។ សូពវព្រៃ�ៃ អាះកប្រគឹូម្នះាន 

ជ័ំងឺលើខា�ោយលើប�ដងូ លើដោយសូារំបែតិជ័ួបលើរំឿងភ័ូយតិក់ 

សូាីតិ នងិ�ចឺាាប់បែដល់បន�ល់ទី់ិកតិាំងព�សូម័្នះយបែខាើរំ 
ប្រក�ម្នះ។

លេ�ោកយាយ លេសាឿ ណ្ឌនុ រាសាល់េនុៅកំ�ងភូាមិក្រតពុា�ងខាី ���ភាំ�ក�ង 
ស្រីសុាកអងារាជ័្ឈយ លេខតកី�ពុត នុងិក្រកុមការាងារានៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារាលេខតតីាខែកវិ។ (ងាានុ ់វិនិុ / មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

ក្រកុមការាងារានៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាលេខតតីាខែកវិ 
ច�ះលេ�ៅជ្ឈ�ួអាជ្ឈាំធិរាលេនុៅស្រីសុាកអងារាជ័្ឈយ លេខតកី�ពុត។
(ងាានុ ់វិនិុ/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មែម រៃិ៖ សខ ើរប្រកហមលើធីវែើឲ្យ�សាា ៃភាព
ប្រគួសាររប្់ខំពុំផ្លាៃ ្់បូ�រទាំងំស្រុ្ុង
 ភា រ ើ្ តី

 ខាំីលំើ�ើោ� ម្នះម៉្នះ រំនិ លើភូទិស្រុសូ� អាាយី៧៩�ះា។ំ សូពវព្រៃ�ៃ

ខាំីរំំសូ់លើនៅភូូមិ្នះព្រៃប្រពកន�ា ឃុំីំចាាម្នះ ស្រុសូុកកំពង់ប្រតិបែបក 

លើខាតិពិ្រៃប្រពបែវាង។ លើនៅសូម័្នះយសូងគម្នះរំាស្រ្តសូនិយិម្នះជ័�វាភូាព

កះីងប្រគឹួសូារំរំបសូខ់ាំីមំ្នះានកាល់ំ�កខាាាំង បែដល់ជ័ាលើ�តិី

លើធវើឲ្យ�ខាំីមិំ្នះន�នចាូល់សូិក�ាលើរំៀនសូូប្រតិដូចាលើគឹ។ លើនៅ

�ះា១ំ៩៦៩ ខាំីលំើរំៀបការំជ័ាមួ្នះយបែ�រំបសូខ់ាំីលំើ�ើោ� លើ�ៀន 

គីឹចា ពាក់សូ័កិិមួ្នះយ ម្នះានតិួនាទិ�លើបើកប្រ�ក់បែខាឲ្យ�កូន 

ទិា�ាន។  កាល់លើនោ�ខាំីំលើទិៅរំសូ់លើនៅកះីងទិ�រួំម្នះលើខាតិិ

សូវាយលើរំៀង។ បនរាប់ព� ល់ន ់នល់ ់លើធវើរំដាប្រប�ារំទិម្នះាាក់

សូលើម្នះែចាប្រព� នលើរំោតិមិ្នះ សូ��ន ី�នរំយៈលើពល់ព�រំបែខា 

សូាានភូាពលើនៅកះីងទិ�រួំម្នះលើខាតិិសូវាយលើរំៀងម្នះានភូាព

ចាល់ាចាល់។ បែ�រំបសូ់ខាំីឲំ្យ�ខាំីមំ្នះករំសូ់លើនៅជ័ាមួ្នះយឪពីក
 

ម្នះែាយលើនៅកះីងស្រុសូកុកំពង់ប្រតិបែបកមួ្នះយរំយៈ លើប្រពោ�លើនៅ

បនរាយកំពង់ចាក សូាិតិលើនៅខាាងលើជ័ើងទិ�រួំម្នះលើខាតិសិូវាយ 

លើរំៀង កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះខាាងលើជ័ើងលើធវើការំវាាយប្រប�ារំ

យា៉ងខាាាំង។ លើនៅ�ះាំ១៩៧២ កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះខាាង 

មាម រានិុ អាយ�៧៩ឆ្នាំាំ� សាពុនីៃ�ៃរាសា់លេនុៅភូាមិនៃក្រពុកនុ�ា  
���ចាម ស្រីសាុកក�ពុង់ក្រតខែ�ក លេខតនីៃក្រពុខែវិង។  
(លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើជ័ើង វាាយយក�នបនរាយកំពង់ចាកទិាំងមូ្នះល់លើ�ើយ

ទិា�ាន ល់ន ់នល់ ់ទិាំងអាសូរួ់ំម្នះជ័ាមួ្នះយបែ�រំបសូខ់ាំី ំ�ន

ផ្សាាាសូ់បែូរំបនរាយម្នះកលើនៅវាតិពិ្រៃប្រព�ាាក់ កះីងប្រកុងសូវាយ
 

លើរំៀងវា�ិ។ ចាបំែណៈកខាំីបំែដល់រំសូល់ើនៅស្រុសូកុកំពង់ប្រតិបែបក 

ប្រគឹប់ប្រគឹងលើដោយបែខាើរំប្រក�ម្នះ �នតិាម្នះម្នះករំកបិ�លើនៅ

បនរាយកំពង់ចាក បែប្រកងលើល់ោលើឃុំើ�សូាកសូពបែ�រា�សា ់

ខំ�� លេក្រពុោះលេនុៅ�� លេនុោះមានុ�ាហានុ �នុ ់នុ�់ សាាា�់លើប្រចាើន 

ណៈាសូ ់ប៉ីបែនខិាំីរំំកមិ្នះនលើឃុំើ�។ លើប្រកោយម្នះក ខាំី�ំនលើសូះើសូីំ

សូំបីប្រតិលើធវើដំលើណៈើ រំព�បែខាើរំប្រក�ម្នះលើដើម្នះប�ចាូល់ម្នះកខាាង  

ល់ន ់នល់់ លើដោយយកលើល់សូ�ា ម្នះកយកបែ�ឲ្យ�លើទិៅចាី�

ចាលូ់។ ខាំីលំើធវើដលំើណៈើរំម្នះកដល់វ់ាតិពិ្រៃប្រព�ាាក់ ក៏បែ�កសូបីំប្រតិ

លើចាោល់ បនរាប់ម្នះក�នចាូល់ លើទិៅកះីង បនរាយ លើដើម្នះប� តិាម្នះ

រំកបែ�រំបសូខ់ាំី។ំ លើពល់លើនោ�ម្នះានកូនទិា�ានម្នះះាក់�នរំតិ់

លើទិៅប្រ�ប់បែ�រំបសូ់ខាំី�ំា លើល់ោកស្រុសូ�លើទិើបបែតិលើធវើដំលើណៈើរំ 
មក��។់ លេនុៅកះងី�នុាាយ ខំ��លើឃុំើញមានុឡុានុ ១២លេក្រគាឿង

លើប្រតិៀម្នះលើចា�ដលំើណៈើរំលើទិៅវាាយបនរាយបែខាើរំប្រក�ម្នះលើដើម្នះប�

រំលំើដោ�ខាំី ំនងិប្របពនធទិា�ានលើផ្សា�ងលើទិៀតិ ប៉ីបែនលិើពល់ខាំីំ

លើទិៅដល់់ក៏អាាក់ខាានវាិ�។ 

    លើនៅ�ះាំ១៩៧៣ បិ�រំបសូ់ខាំីបំ្រតិូវា�ន�ះាក់លើល់ើប�ាូន

ឲ្យ�លើទិៅលើម្នះើល់ការំខាសីូប្រតិូវាលើនៅលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ លើ�ើយខាំីំ

លើទិៅជ័ាមួ្នះយបែដរំ។ លើពល់លើទិៅដល់់កំពង់ចាាម្នះមិ្នះន�ន

ប៉ីនើាន បែ�រំបសូ់ខាំី�ំនឲ្យ�ខាំីជំ័ិ�យនលិើ�ោ�ម្នះករំសូ់លើនៅ

ទិ�ប្រកុងភូះំលើព� លើប្រពោ�បែ�រំបសូ់ខាំីំជ័ាប់វាាយជ័ាមួ្នះយ

ទិា�ាន លើវាៀតិណៈាម្នះខាាងលើជ័ើង។ លើប្រកោយម្នះក ខាំីលំើសូះើអំុា

រំបសូ់ខាំីលំើ�ើោ� កង លើសូោម្នះ បែដល់លើធវើការំលើនៅបនរាយ 
ទិា�ានលើនៅលើពោធ៍ចាិនតិីងសូីំឧទិធម្នះភាគឹចាប្រកសូាាបកាតិ ់

ឲ្យ�ជ័ូនខាំីលំើទិៅជ័ួបបែ�លើនៅកំពង់ចាាម្នះ។ ខាំីលំើធវើដំលើណៈើរំតិាម្នះ

ឧទិធម្នះភាគឹចាប្រកម្នះកចាី�លើនៅភូះំប្របសុូ-ភូះំស្រុសូ�។ លើពល់ម្នះកដល់ ់

ម្នះានកូនទិា�ានម្នះះាក់យករីំមឺ្នះក៉ម្នះកដកឹខាំីលំើទិៅបនរាយ

សូុីបលើនៅលើជ័ើងព្រៃប្រព គឺឹជ័ាកបែនាងបែដល់បែ�រំបសូ់ខាំីបំ្របចាា ំ
ការំ។ លើពល់លើទិៅដល់់ភូាាម្នះ បែ�រំបសូ់ខាំី�ំនសូួរំខាំីអំំាព�

មលេធិ�ោ�យលេធិីើ��លេណ្ឌើ រា លេហើយគាាត�់នុសាើ� �លេនុាោសាខំ�� លើប្រពោ� 

ឧទិធម្នះភាគឹចាប្រកលើនោ�ទិា�ានទីិកលើធវើសូន្ទ្រងគាម្នះ។ ខាំីរំំសូ់ជ័ា 
មួ្នះយប្រគឹសួូារំបាូនព្រៃ�ាស្រុសូ�រំបសូខ់ាំីបំែដល់កំពងីម្នះានព្រៃផ្សារលើពោ� 

លើ�ើយលើប្រកោយម្នះកលើកើតិ�នកូនលើភូាោ�ព�រំនាក់។ 

 លើនៅ�ះា១ំ៩៧៤ លើដោយសូារំបែតិការំប្របយីទិធគឹះាលើនៅ

កំពង់ចាាម្នះកានប់ែតិខាាាងំ ប្រគឹសួូារំបាូនព្រៃ�ារំបសូខ់ាំីបំ្រតិវូា�ន

លើផ្សាររំឲ្យ�លើទិៅប្របចាាំការំលើនៅលើខាតិកំិពតិ ចាំបែណៈកខាំីបំ្រតិូវា�ន

ប�ាូនឲ្យ�ម្នះករំសូល់ើនៅកះីងទិ�ប្រកងុភូះំលើព�វា�ិ។ មី្នះនដបូំង

ខាំីដំលើណៈែើម្នះលើឡីើងជ័ិ�ឧទិធម្នះភាគឹចាប្រក ប៉ីបែនបិ្រតិូវាកូនទិា�ាន

ចាាប់ទិា�លើជ័ើងធាាក់ម្នះកដ� ដលូើចាះ�ខាំី�ំនបូិរំម្នះកជ័ិ�ក�ល់់

វាិ�។ លើនៅតិាម្នះផ្សាាូវាបែខាើរំប្រក�ម្នះ�ន��់ជ័ាលើប្រចាើនប្រគឹាប់

សូលំើដៅម្នះកក�ល់។់ លើដោយសូារំបែតិម្នះានទិា�ានតិចិាតិចួា 

ដលូើចាះ�ខាំី�ំនចាូល់លើទិៅជ័ួយ�ចីាប្រគឹាប់លើផ្សាាោងឲ្យ�ទិា�ាន 

ល់ន ់នល់់ លើដើម្នះប���់តិតិាំងព�ក�ល់់សូំលើដៅលើទិៅបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះវាិ�។ លើពល់ម្នះកដល់់ភូះំលើព�ខាំីយំកម្នះាសូលើទិៅ

ល់ក់យកល់ីយលើដើម្នះប�ទិិ�ផ្សារ�លើនៅផ្សា�ារំកណៈែាល់សូះាក់ 

លើនៅ។ ចាបំែណៈកបិ�រំបសូខ់ាំី�ំនជ័ិ�ក�ល់ម់្នះកតិាម្នះលើប្រកោយ។ 

រានិុ នុងិ�ី� �តលេនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ លេនុៅលេខតសីាាីយលេរាៀង។ 
(លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើយើងរំសូ់លើនៅកះីងទិ�ប្រកុងភូះំលើព�រំ�តូិដល់់ព្រៃ�ៃទិ�១៧ 

បែខាលើម្នះសូា �ះាំ១៩៧៥។

 លើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះ�នជ័លើម្នះាៀសូប្របជ័ាជ័នទិាំង 

អាសូ់ឲ្យ�លើចា�ព�ទិ�ប្រកុងភូះំលើព� លើដោយលើល់ើកលើ�តិីផ្សាល់

�ា សូម្នះាាតិទិ�ប្រកងុ។ បែ�រំបសូខ់ាំី�ំនយករំលើទិ�ដកឹទឹិកកក

លើដើម្នះប�ដកឹអា�វាា៉ន ់នងិកើួយលើភូាោ�ព�រំនាក់លើចា�ព�ទិ�ប្រកុង 

ប៉ីបែនលិើពល់លើចា�ព�ផ្សារ��នបនិចិាលើយើងលើសូះើសូីបំែខាើរំប្រក�ម្នះ

ប្រតិឡីប់ម្នះកផ្សារ�វា�ិលើប្រពោ�លើភូាចាម្នះនសីូ�ម្នះះាក់។ ប្រគឹានប់ែតិ

ប្រគឹសួូារំរំបសូខ់ាំីលំើ�ៀបនងឹបកលើប្រកោយ ស្រុសូាប់បែតិលើយោធា

បែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះះាក់ទិា�់កាំលើភូាើងបប្រម្នះុង��់បែ�រំបសូខ់ាំី។ំ 

លើឃុំើ�ដលូើចាះ� ខាំីទំិា�បែ�រំបសូ់លើចា� លើ�ើយរំតិល់ើទិៅចាាប់

កាណីៈងកាលំើភូាើងរំបសូល់ើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះលើឡីើងលើទិៅលើល់ើ។  

លើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះ�ន��់រំ�លើឡីើងលើល់ើអាសូ់ប្រគឹាប់

មួ្នះយបង់។ បនរាប់ម្នះក លើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះះាក់លើទិៀតិ 

�នរីំ�ខាំីឲំ្យ�ដលួ់ រួំចាសូែ�ឲ្យ�ខាំី�ំា «បែងង៉ក៏�ះាសូ់លើម្នះា៉�»។ 

ខាំីលំើ�ាើយតិបវាិ��ា «លើបើមិ្នះន�ះាសូ់លើម្នះច៉ា លើបើអាះកឯងទិា�

កាំលើភូាើងម្នះក��់ម្នះនសីូ�ចាឹង មិ្នះនសូាាប់អាសូ់លើ�ើយ» 

លើ�ើយប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំីក៏ំលើធវើដលំើណៈើរំបនលិើទិៅមី្នះខាលើទិៀតិ។ 

លើនៅតិាម្នះផ្សាាូវាលើទិៅលើខាតិកំិពង់ចាាម្នះ ខាំីលំើឃុំើ�លើយោធាបែខាើរំ
 

ប្រក�ម្នះ��់ប្របជ័ាជ័នសូាាប់ជ័ាលើប្រចាើននាក់ លើដោយសូារំបែតិ

ប្របជ័ាជ័នប្រប�ាំងមិ្នះនចាង់លើចា�ព�ផ្សារ�។ សូាកសូពខាា�

�នជ័�កាិនសូាយី នងិខាា�លើទិៀតិលើទិើបបែតិសូាាប់�ើ�ៗ ។ លើពល់ 
លើនោ�កើួយលើភូាោ�រំបសូ់ខាំីយំំយា៉ងខាាាំង ខាំី�ំនយកកើួយ

លើទិៅឲ្យ�លើម្នះើល់ម្នះនសីូ�ប្របសុូបែដល់អាងគីយកះីងឡីាន លើ�ើយ

នយិាយបនាាចាកើួយ�ា «លើបើយំប្របយ័តិះតិាលើនៅកះីងឡីាន

វាាយ» ប៉ីបែនមិ្នះនសីូ�លើនៅកះីងឡីានមិ្នះនលើ�ាើយតិបលើទិ។ 

លើពល់ខាំីលំើម្នះើល់ម្នះនសីូ�លើនៅកះីងកានប់ែតិជ័ិតិលើទិើបដឹង�ា 

គឹាតិ�់នសូាាប់លើ�ើយ លើដោយកូនលើចាៅរំបសូគ់ឹាតិ�់នទីិក

រាិនុ (ខាងសាាី�) នុិង�ានូុស្រីសា� រា�សាន់ុាង�តលេ�ោយពុាក់ឯកសាណ្ឌឋានុ 
លេយោធិាកំ�ង�សាវិត�រាឆ៍្នាំាំ�១៩៨០។  ឯកសាណ្ឌឋានុ លេនុោះមិ្នះនុ ខែមនុ ជ្ឈា រា�សា់  
រំនិុ លេ� លេហើ យ រំនិុ   ក៏មិ្នះនុ លេធិីើ ការាកំ�ងជ្ឈរួាកង�័ពុ ខែ�រា។ លេ�ោយ សាារា ខែត
ស្រីសាឡុាញ់  នុិង នុឹក �ី� ខាា�ង លេពុកលើទិើ�  រានិុ  ខច� ឯកសាណ្ឌឋានុ លេយោធិា មក ពុាក់
�ត រូា�។ (លេផ្សាង ពុង�រាាាសា�� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

50 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឡីានលើចាោល់ រួំចាលើធវើដំលើណៈើរំលើទិៅ�តិ់អាសូ់។ ប្រគឹួសូារំ

រំបសូ់ខាំីលំើធវើដំលើណៈើរំលើទិៅដល់់កំពង់ចាាម្នះរួំចាប្រតិឡីប់ម្នះក

ព្រៃប្រពបែវាងវាិ�។ ប្រគឹួសូារំខាំីលំើធវើដលំើណៈើរំកាតិត់ិាម្នះឃុំីំទឹិក�ាា 

ស្រុសូុកសូវាយអានររំ �ាងម្នះកស្រុសូុកកំពង់ប្រតិបែបក។  លើនៅ

តិាម្នះផ្សាាូវា ខាំីំ�នបបួល់បែ� រំបសូ់ខាំីំលើទិៅរំសូ់លើនៅលើខាតិិ
 សូវាយលើរំៀង លើប្រពោ�លើនៅជ័ិតិប្របលើទិសូលើវាៀតិណៈាម្នះ។ ខាំីំ

គិឹតិ�ាលើបើម្នះានលើ�តិីការំណ៍ៈលើកើតិលើឡីើង លើយើងអាាចារំតិ់

ចាូល់ទឹិកដ�លើវាៀតិណៈាម្នះ�នលើដោយងាយ ប៉ីបែនបិែ�រំបសូ់ខាំីំ

បដិលើសូធលើប្រពោ�គឹាតិ់ចាង់ម្នះករំសូ់លើនៅជ័ាមួ្នះយម្នះែាយ

រំបសូ់ខាំី។ំ បិ�រំបសូ់ខាំីលំើជ័ឿ�ា បដវិាតិនិមិ៍្នះនម្នះានសូម្នះាាប់

ម្នះនសីូ�លើឡីើយ។ ប្រគឹួសូារំរំបសូខ់ាំីលំើធវើដលំើណៈើរំរំយៈលើពល់ 
១បែខា លើទិើបម្នះកដល់់ស្រុសូុកកំលើណៈើតិរំបសូ់ខាំី។ំ ខាំីរំំសូ់លើនៅ

ផ្សារ��នប្របបែ�ល់មួ្នះយសូ�ែ� ៍ អាងគការំ�នលើសូះើយក 

បែ�រំបសូ់ខាំីលំើទិៅលើរំៀនសូូប្រតិ។ បងបាូនលើនៅកះីងភូូមិ្នះ�ន
 ម្នះកប្រ�ប់ខាំីំ�ា បែ�រំបសូ់ខាំីំប្រតិូវាបែខាើរំប្រក�ម្នះយកលើទិៅ

សូម្នះាាប់លើ�ើយ នងិឲ្យ�ខាំីខំាតិិខាលំើធវើការំបែប្រកងលើល់ោ�នរំសូ់

ជ័�វាតិិ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះដងឹ�ា បែ�រំបសូខ់ាំីគឺំឹជ័ាទិា�ាន ល់ន ់

នល់់។ លើនៅកះីងភូូមិ្នះ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នលើប្របើខាំីឲំ្យ��ាល់

ជ័�លើល់ខាមួ្នះយ (ល់ាម្នះកម្នះនសីូ�) នងិបែរំកដ�។ រំ�តូិដល់់

បែខាវាសូ�ា លើទិើបបែខាើរំប្រក�ម្នះប�ាូនខាំីឲំ្យ�លើទិៅសូរូងស្រុសូូវា 

នងិប្រចាូតិស្រុសូូវាលើពល់រំដវូាស្រុសូូវាទំីិ។

 លើនៅលើដើម្នះ�ះាំ១៩៧៦ ម្នះានការំប្របយីទិធគឹះារំវាាង

កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ នងិលើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះលើនៅតិាម្នះ

បលើណិៈោយប្រពំបែដន លើ�ើយ�នបណិៈាល់ឲ្យ�លើយោធាបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះសូាាប់អាសូជ់័ាលើប្រចាើន។ លើនៅលើពល់លើនោ� បែខាើរំប្រក�ម្នះ

�នចាាតិ់តិាំងខាំីំជ័ាមួ្នះយកងចាល់័តិនារំ�លើទិៅបែសូង

សូាកសូពទិា�ាន នងិអាះករំបួសូម្នះកព�ា�ល់លើនៅ

ម្នះនរ�រំលើពទិ�កបាល់�ះល់់។ អំាឡីីង�ះាំ១៩៧៦ ដបែដល់ 

បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាតិត់ិាំងខាំីលំើទិៅលើធវើដ�សូណៈែរំលើនៅព្រៃប្រពកណៈែួចា

ជ័ាមួ្នះយកងចាល់័តិនារំ�លើផ្សា�ងលើទិៀតិ លើប្រពោ�ខាំីមិំ្នះនទិាន់

ម្នះានកូន។ លើនៅព្រៃប្រពកែួចាប្របជ័ាជ័នមូ្នះល់ដាានលើរំើសូលើអាើងខាំីំ

ខាាាំងណៈាសូ់ លើ�ើយប្របសូិនលើបើម្នះានការំប្របជ័ីំលើផ្សា�ងៗ 

បែខាើរំប្រក�ម្នះមិ្នះនអានញី្ញាាតិឲ្យ�ប្របជ័ាជ័ន�ើ�ចាូល់រួំម្នះប្របជ័ី ំ

លើទិ។ ខាំីធំាាប់�នល់ួចាសូែាប់បែខាើរំប្រក�ម្នះប្របជ័ីំម្នះែង លើដើម្នះប� 
ចាង់ដងឹ�ាបែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះានបែផ្សានការំអាវ�ខាា�។ ខាំីសំូែាប់ឮ 

កមេាភិា ��ខែខេរាក្រកហមនុិយាយក្រ��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូ្នះល់ដាាន

កំីឲ្យ�ម្នះកសូះទិិធសូះាល់ជ័ាមួ្នះយប្របជ័ាជ័ន�ើ�។ លើនៅកះីងស្រុសូកុ

កំពង់ប្រតិបែបក ប្របជ័ាជ័នមូ្នះល់ដាានម្នះានការំលើរំើសូលើអាើង

ប្របជ័ាជ័ន�ើ�យា៉ងខាាាំង ប្រពម្នះទិាងំចាាតិត់ិាំងប្របជ័ាជ័ន�ើ�

ឲ្យ�លើធវើការំងារំធៃនធ់ៃរំបែដល់ជ័ាលើធវើឲ្យ�ប្របជ័ាជ័ន�ើ�មួ្នះយចានំនួ

លើល់បប្រគឹាប់បែសូាងសូម្នះាាប់ខាានួ។

 លើនៅ�ះាំ១៩៧៧ ខាំីបំ្រតិឡីប់ម្នះកលើធវើការំលើនៅកះីងភូូមិ្នះ
 

វាិ�។ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នដាក់លើវានឲ្យ�កងរំបសូខ់ាំី ំដាំ�យ 

នងិបីកស្រុសូវូា ប៉ីបែនខិាំីមិំ្នះនសូវូា�នលើធវើការំកះីងកងលើទិ លើប្រពោ�

អាងគការំចាាតិ់តិាំងខាំីនំងិកងចាល់័តិនារំ�មួ្នះយចាំននួលើទិៅ

បែសូងអាះករំបួសូ នងិអាះកសូាាប់ ព�ប្រពបំែដនលើវាៀតិណៈាម្នះយក 

ម្នះកព�ា�ល់លើនៅម្នះនរ�រំលើពទិ� សូាតិិលើនៅភូូមិ្នះព្រៃប្រពម្នះាីង ឃុំីំព្រៃប្រព 
លើពោន ស្រុសូកុកំពង់ប្រតិបែបក។ លើនៅកះីង�ះា១ំ៩៧៧ ម្នះាន

ទិា�ានបែខាើរំប្រក�ម្នះជ័ាលើប្រចាើននាក់�នសូាាប់ លើប្រពោ�បែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះបញ្ញាាឲ្យ�លើយោធាជ័ិ�លើដើម្នះលើចាក�ាងទឹិកលើទិៅវាាយ

លើវាៀតិណៈាម្នះ ប៉ីបែនលិើដោយសូារំលើវាៀតិណៈាម្នះលើសូីើបដងឹមី្នះន

ក៏ចាាំ��់សូរាក់។ លើនៅលើពល់យប់ ប្របធានសូ�ករំណ៍ៈ

លើ�ើោ� ជ័ឹម្នះ ឃុំន �នបញ្ញាាឲ្យ�កងនារំ�ទិាងំអាសូល់ើនៅប្រចាូតិ 

ស្រុសូូវាលើនៅភូូមិ្នះប្រកាងំល់ាវា ចាបំែណៈកលើពល់ព្រៃ�ៃលើយើងប្រតិូវាប្រចាូតិ 

ស្រុសូវូាលើនៅជ័តិិៗភូូមិ្នះ។ លើយើងលើទិៅប្រចាតូិស្រុសូវូាលើនៅភូូមិ្នះប្រកាងំ 

ល់ាវាលើពល់យប់លើដោយសូារំលើពល់ព្រៃ�ៃ កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ

ចា��ញស់ាាាក់លេនុៅលេពុ�លេ�ើញមានុមនុ�សា�លេ�ៅខែកីរាក្រពុ� 

បែដន។ ដូលើចាះ�លើយើងប្រតិូវាល់ួចាចាលូ់ប្រចាូតិសូៃាតិ់ៗ  មិ្នះនឲ្យ�លើវាៀតិ 

ណៈាម្នះលើឃុំើ�លើឡីើយ។ លើនៅយប់មួ្នះយ លើពល់បែដល់ខាំីកំំពងី 
បែតិប្រចាូតិស្រុសូូវា កងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ�ន��់ប្រគឹាប់លើផ្សាាោង

ចាលូ់ម្នះកលើធវើឲ្យ�កងច�ត័នុា�គាាំរាត ់នុិងខាះលេ�ៀត�នុសាាា�់

លេ�ោយសាារាក្រតូវិក្រគាា�់។ 

 លើនៅ�ះាំ១៩៧៨ បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាប់លើផ្សាែើម្នះជ័លើម្នះាៀសូ

ប្របជ័ាជ័ន�ើ�ទិាំងអាសូ់ឲ្យ�លើទិៅរំសូ់លើនៅលើខាតិលិើពោធ៍សូាតិ។់ 

ដំបូងប្របធានសូ�ករំណ៍ៈ លើ�ើោ� ឃុំន មិ្នះនប�ាូន

ប្រគឹួសូារំខាំីលំើទិៅលើខាតិលិើពោធ៍សូាតិល់ើទិ ប៉ីបែនលិើដោយសូារំអាះក 
ភូូមិ្នះទិិលើតិៀនលើប្រចាើនលើពក លើទិើបប្របធានសូ�ករំណ៍ៈប�ាូន

ប្រគឹួសូារំរំបសូ់ខាំីលំើទិៅជ័ាមួ្នះយប្របជ័ាជ័នលើផ្សា�ងលើទិៀតិ។ ខាំីំ

នងិបាូនព្រៃ�ារំបសូ់ខាំី ំ រួំម្នះជ័ាមួ្នះយកើួយលើភូាោ�ព�រំនាក់លើទិៀតិ 

�នលើដើរំព�កំពង់ប្រតិបែបករំ�តូិលើទិៅដល់អ់ាះកលើល់ឿង លើដើម្នះប�
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លើឡីើងជ័ិ�ក�ល់់លើទិៅប្រកុងភូះំលើព�។ លើនៅលើពល់បែដល់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុលេឡុើ ងលេ�ើ ក�ា�់លេពុញ អំកលេ�ើក�រាចា�់លេផ្សាើើ ម

លើចា�ដលំើណៈើរំ។ ប៉ីបែនលិើពល់លើទិៅដល់ក់ណៈែាល់ទិលើនាស្រុសូាប់ 

បែតិលើយោធាបែខាើរំប្រក�ម្នះម្នះះាក់ពាក់អាាវាលើពោងរួំចាជ័ាលើស្រុសូចា 

�នលើទិៅដក�ះីកក�ល់់លើដើម្នះប�ឲ្យ�ទឹិក�រូំចាូល់។ លើឃុំើ�

ដលូើចាះ� អំុាប្របុសូម្នះះាក់បែដល់លើនៅជ័ិតិខាំី ំ�នបែស្រុសូកគំឹរំាម្នះ

�ា លើបើមិ្នះនចាីក�ះីកវាិ� គឹាតិន់ងឹយកដកបែរំកវាាយ។ ឮ

ដលូើចាះ�លើយោធាលើនោ�ប្រពម្នះលើធវើតិាម្នះ លើ�ើយលើយើងលើធវើដលំើណៈើរំ

លើដោយសូវីាតិាភិូាពរំ�តូិដល់ទ់ិ�ប្រកងុភូះំលើព�។ លើពល់លើទិៅ 

ដល់់ទិ�ប្រកុងភូះំលើព� ប្របជ័ាជ័នទិាំងអាសូ់ទិទួិល់រំបប

អាា�ារំ លើខាោអាាវា�ើ� នងិប្រកម្នះា�ើ� នងិរំង់ចាាំជ័ិ�រំ�លើភូាើង

បនលិើទិៀតិ។ ប្របជ័ាជ័នទិាំងអាសូ់ចាាប់លើផ្សាែើម្នះលើឡីើងជ័ិ�លើល់ើ

រំ�លើភូាើងលើដើម្នះប�លើធវើដលំើណៈើរំលើទិៅដល់ល់ើខាតិលិើពោធិស៍ូាតិ ់បនរាប់ 

ម្នះកក៏ម្នះានឡីានម្នះកដកឹលើទិៅដាក់លើនៅតិាម្នះការំដាានលើរំៀងៗ 

ខាានួ។ បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នប�ាូនខាំីឲំ្យ�លើទិៅលើនៅជ័តិិវាតិកិណៈែាល់ 

លើ�ើយលើនៅទិ�លើនោ�ខាំីំលើឃុំើ�ម្នះានរំលើណៈែៅសូាក សូពជ័ា 
លើប្រចាើន ។ លើនៅកបែនាងសូះាក់លើនៅ ម្នះានអំុាម្នះះាក់នយិាយប្រ�ប់

ខាំី�ំា ប្រកុម្នះរំបសូ់ខាំីសំូំណៈាងជ័ាងលើគឹ លើប្រពោ�អាងគការំមិ្នះន

យកលើទិៅសូម្នះាាប់ដចូាប្រកមុ្នះមី្នះនៗ។ លើពល់ឮដលូើចាះ� ខាំីកំានប់ែតិ

ខាបំ្របឹងលើធវើការំបបែនាម្នះលើទិៀតិ លើប្រពោ�អាះកបែដល់មិ្នះនលើធវើការំ 

ឬលើធវើឲ្យ�ខាចូារំបសូ់លើប្របើប្រ�សូ់ ប្រតិូវាបែខាើរំប្រក�ម្នះយកលើទិៅ

សូម្នះាាប់លើចាោល់ភូាាម្នះ។ លើពល់ល់ៃាចា បែខាើរំប្រក�ម្នះលើ�ៅខាំីលំើទិៅ 
សូរួំអំាព�ប្របវាតិិកិារំងារំព�មី្នះនម្នះក  លើប្រពោ�លើឃុំើ�ខាំីលំើចា�ប្រគឹប់ 

ការំងារំទិាំងអាសូប់ែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះដាក់ឲ្យ�លើធវើ។ ខាំី�ំន

�បូ�យបែ�ាតិ �បូសូករំ លើ�ើយខាំីអំាាចាលើប�បែផ្សាាលើ�ើព្រៃប្រព 
�បូបបែនាម្នះលើទិៀតិ លើប្រពោ�អាងគការំលើឃុំើ�ខាំីលំើធវើការំងារំ

�ន ល់ាជ័ាងលើគឹ។ 

 លើនៅលើដើម្នះ�ះាំ១៩៧៩ បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាតិ់តិាំងឲ្យ�ខាំីំ

លើទិៅលើដរំលើខាោអាាវាចាាសូ់ៗ បែដល់សូល់់ព�អាះកសូាាប់ យក

ម្នះកបែចាកឲ្យ�ប្របជ័ាជ័នលើនៅកះីងតិំបនប់ែដល់ខាំីរំំសូ់លើនៅ។ 

លើនៅលើពល់បែដល់ខាំីបំែចាកលើខាោអាាវារួំចា ស្រុសូាប់បែតិលើឃុំើ�កង 
ទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះចាលូ់ម្នះកដល់ ់ដលូើចាះ�បែខាើរំប្រក�ម្នះចាាប់លើផ្សាែើម្នះ

លើកៀរំប្របជ័ាជ័នចាលូ់លើទិៅកះីងព្រៃប្រព។ ចាបំែណៈកប្រគឹសួូារំរំបសូ ់
ខាំីបំបួល់គឹះាប្រតិឡីប់ម្នះកស្រុសូកុវា�ិ។ លើពល់លើនោ� លើយោធា

បែខាើរំប្រក�ម្នះ�នជ័ិ�លើសូ�តិាម្នះព�លើប្រកោយ ប៉ីបែនលិើពល់លើឃុំើ�

ខាំីមំ្នះានកាំបិតិបប្រម្នះុងតិព្រៃដក៏ប្រតិឡីប់លើទិៅវាិ��តិ់។ លើនៅ

តិាម្នះផ្សាាវូិលេយោធិាខែខេរាក្រកហម �នុ�ចួសាាាក់�ញ់ប្រគឹួសាារា 

ខំ��នងិប្របជ័ាជ័នលើផ្សា�ងលើទិៀតិ។ ខំ��បប្រម្នះងុចាលូ់ទិ�ប្រកងុភូះំលើព� 

ប៉បីែនកិងទ័ិពលើវាៀតិណៈាម្នះ នុងិកងទ័ិពរំណៈសូរិំ� �ន�ាម្នះ 

ឃុំាតិ់មិ្នះនឲ្យ�ចាូល់ ដូលើចាះ�ខាំីបំនដិំលើណៈើរំម្នះកព្រៃប្រពបែវាងបែតិ 
ម្នះែង។ ខាំីលំើធវើដលំើណៈើរំជ័ាង១០ព្រៃ�ៃ�នម្នះកដល់ស់្រុសូុកកំពង់ 
ប្រតិបែបក។ ខាំី�ំនជ័ួបម្នះែាយឪពីក បងបាូន នងិរំសូ់លើនៅ

 
ជ័ាមួ្នះយគឹះារំ�តូិម្នះកដល់់សូពវព្រៃ�ៃ។ លើប្រកោយរំបបបែខាើរំ 

ក្រកហម��ួរា�� ខំ���ត�់ង់បែ�ជ្ឈាទិ�ស្រីសាឡុាញ់ នុិង�ានូុក្រ�សុា 
រា�សាខ់ំ��មំាក់ ខែ��ផ្សាាាសាល់េ�ៅក្រ�ចា�ការាលេនុៅលេខតិិក�ពុតលេនុៅ 

កះីងសូម័្នះយ ល់ន ់នល់់។  

វិា�ខែស្រីសាកំ�ង���ចាម ស្រីសុាកក�ពុង់ក្រតខែ�ក 
លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ (លេផ្សាង ពុង�រាាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ�
ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

52 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ��



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

 «ការំយិាល់័យព័តិម៌្នះានសូាធារំណៈៈ» រំបសូ់ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំ 

កមីុ្នះជ័ា�នលើបើកបលើប្រម្នះើជ័នូ នសិូ�តិិ អាះកស្រុសូាវាប្រជ័ាវា បីគឹគល់កិរំាជ័ការំ  
នងិអាងគការំលើប្រកៅរំដាាភិូ�ល់ នងិបីគឹគល់ទិាំងឡីាយបែដល់ម្នះាន 

ចាំណៈាប់អាារំម្នះើណ៍ៈព�ការំវាិវាឌឍនរ៍ំបសូ់អាងគជ័ំនីជំ័ប្រម្នះ�វាិសូាម្នះ�ាកះីង 
តិលី់ាការំកមីុ្នះជ័ា ឬសូាល់ាកិ�បែខាើរំប្រក�ម្នះ។

 ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ាជ័ាកបែនាងប្របមូ្នះល់ផ្សាិី ំនងិចាងប្រកងឯកសូារំ
 

អំាព�រំបបកមីុ្នះជ័ាប្របជ័ាធបិលើតិយ��នលើប្រចាើនបំផី្សាតិ។ ឯកសូារំលើនៅ 
ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ាម្នះានប្រ�បំ្របលើភូទិ។ ប្របលើភូទិឯកសូារំទិ�មួ្នះយ 
គឺឹឯកសូារំជ័ាប្រកដាសូសូនាកឹបែដល់ម្នះានចាំននួជ័ិតិមួ្នះយល់ានទំិព័រំ។  

ប្របលើភូទិឯកសូារំទិ�ព�រំ គឺឹជ័ាបទិសូម្នះភាសូនប៍ែដល់បីគឹគល់កិម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ 

ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ាចាី�លើទិៅលើធវើសូម្នះភាសូនជ៍័ាមួ្នះយជ័នរំងលើប្រគឹោ� នងិអាតិ�តិ 
កម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ប្របលើភូទិឯកសូារំទិ�ប�គឺឹជ័ារូំប�តិទិាក់ទិង 

លើទិៅនងឹសូម័្នះយបែខាើរំប្រក�ម្នះ។ ប្របលើភូទិឯកសូារំទិ�បួនគឺឹជ័ាឯកសូារំ 

ទិាក់ទិងលើទិៅនងឹការំលើធវើបែផ្សានទិ�រំលើណិៈៅសូាកសូព នងិទិ�តិាំងសូម្នះាាប់ 

រំបសូ់បែខាើរំប្រក�ម្នះ នងិឯកសូារំទិ�ប្រ�ំគឺឹជ័ាបែខា�ភូាពយនឯិកសូារំ

បែដល់�នផ្សាល់តិិលើឡីើងកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ នងិសូម័្នះយលើប្រកោយម្នះក

លើទិៀតិ។

 តិាម្នះរំយៈការំយិាល់យ័ពត័ិម៌្នះានសូាធារំណៈៈ សូាធារំណៈជ័នអាាចានងឹ 

ស្រុសូាវាប្រជ័ាវាឯកសូារំទិាងំលើន��ន។ ឯកសូារំខាា�លើទិៀតិរួំម្នះម្នះាន៖ ប្របវាតិិរូិំប 

កម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះ ចាលើម្នះាើយសូារំភូាពកំណៈតិល់ើ�តិរីំបសូ់បក� 

ទូិរំលើល់ខាលើ�ាើយ�ាងពត័ិម៌្នះានបែដល់�នម្នះកព�ការំសូម្នះភាសូនជ៍័ាមួ្នះយអាតិ�តិ 

កម្នះើាភិូ�ល់បែខាើរំប្រក�ម្នះ នងិទិិនះនយ័គឹនានលិើទិរសូបងាា�ព�រំលើណិៈៅសូាក 

សូព ទិ�តិាំងគីឹក នងិបូជ័ន�យដាានប្របល់័យពូជ័សូាសូន។៍

 ការំយិាល់័យព័តិម៌្នះានសូាធារំណៈៈម្នះានទិ�តិាំងលើនៅអាគឹារំលើល់ខា៦៦ 

ម្នះ�ាវាិ��ប្រព�សូ��នី សូងកាតិ់ទិលើនា�សូាក់ ខាណូៈចាំការំម្នះន 

រំាជ័ធាន�ភូះំលើព�។ ការំយិាល់័យរំបសូ់លើយើងលើបើកជ័ូនសូាធារំណៈ 

ជ័នចាាប់ព�ព្រៃ�ៃចានរដល់់ព្រៃ�ៃសូីប្រក លើពល់ប្រពឹកព�លើម្នះោ៉ង ៨៖០០ 

ដល់់លើម្នះោ៉ង ១២៖០០ នងិលើពល់រំលើសូៀល់ព�លើម្នះោ៉ង ២៖០០ ដល់ ់

លើម្នះោ៉ង ៥៖០០។ ប្របសូនិលើបើអាសូល់ើល់ោកអាះកម្នះានចាម្នះៃល់ ់ឬចាង់លើរំៀបចាំ 

ប្រពឹតិិិការំណ៍ៈជ័ាប្រកុម្នះណៈាមួ្នះយ សូូម្នះទិាក់ទិងបីគឹគល់ិករំបសូ់លើយើង 

សូុាង ចាិនាិ អាះកសូប្រម្នះបសូប្រម្នះួល់ តិាម្នះរំយៈទូិរំសូពរលើល់ខា៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អីា�បែម្នះល៉់ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូូម្នះអារំគីឹណៈ!

ការយិាល័យ

ព័តម៌ាៃសាធារណៈ



លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

 អំាលើពើប្របល់យ័ពជូ័សូាសូន ៍នងិឧប្រកិដាកម្នះើប្រទិង់ប្រទិាយ

ធ�ំនបំផ្សាាា�ម្នះនសីូ�ធម៌្នះរំបសូប់្របជ័ាជ័ន។ ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់

ឯកសូារំកមីុ្នះកម្នះានលើគឹោល់លើដៅសូែារំលើឡីើងវាិ�នវូាអំាលើពើ

ម្នះនសីូ�ធម៌្នះព្រៃនប្របជ័ាជ័នទិាំងអាសូ ់មិ្នះនបែម្នះនប្រតិមឹ្នះបែតិជ័ន 

រំងលើប្រគឹោ�បែតិប៉ីលើណៈ ណោ�លើទិ ប៉ីបែនគឺិឹរួំម្នះប�ចូល់ទិាងំជ័នបែដល់

�នប្របប្រពឹតិអំិាលើពើលើឃុំោរំលើឃុំៅ។ ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំ

កមីុ្នះជ័ានងឹផ្សាែល់់ការំគឹាំប្រទិ នងិលើសូវាាកម្នះើដល់់ប្របជ័ាជ័ន

កមីុ្នះជ័ាឲ្យ�លើប្រចាើនតិាម្នះអាវ�បែដល់អាាចាលើធវើ�ន លើដោយបែផ្សាាកលើល់ើ

លើតើលើ�កអាចកំណត់អ្នះករ្់រាៃមាៃជតីវតិពតី
របបសខ ើរប្រកហមលើ�យវធិីតីណ្ណា?
ឆាំ្នងំ យុ

ការំលើជ័ឿជ័ាក់�ាប្របជ័ាជ័នកមីុ្នះជ័ាទិាងំអាសូប់ែដល់ធាាប់�ន

រំសូល់ើនៅកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះទិទួិល់ការំរំងទីិកខលើវាទិនា។ 

លើបើនយិាយអំាព�តិួលើល់ខា គឺឹម្នះានអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិ

ព�អំាលើពើប្របល់័យពូជ័សូាសូនច៍ាំននួ ៥,១៤៣,៣៨៦ 

នាក់ (អាាយី៥០�ះាំ នងិលើល់ើសូព�៥០�ះាំ) លើសូើើនងឹ 

៣៣.១៦ ភូាគឹរំយព្រៃនប្របជ័ាជ័នសូរីំប កះីង១៩៦ស្រុសូកុ 

កះីងប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ា �ះា២ំ០១៧។ មូ្នះល់លើ�តិគឺីឹ បចាចបីបនះ

លើន�ប្របជ័ាជ័នបែដល់ម្នះានអាាយីចាាប់ព� ៥០�ះាំ ឬលើប្រចាើន 

ជ័ាង៥០�ះាំ យា៉ងលើ�ោចាណៈាសូ់ជ័ាលើកើងបែដល់ម្នះាន

អាាយី ៨លើទិៅ១០�ះាំ លើនៅលើពល់បែដល់បែខាើរំប្រក�ម្នះដលួ់

រំល់ំកះីង១៩៧៩។ គឹាតិ់គឺឹជ័ាប្រកុម្នះម្នះនសីូ�បែដល់លើនៅ

អាះកសូើ័ប្រគឹចាិតិកិមីុ្នះជ័ារំបសូ់ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា
 

ជ័ួបសូម្នះភាសូនអ៍ាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វិាតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះលើនៅ
តិាម្នះតិបំនដ់ាចា់ស្រុសូយាល់កះីងប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ា។ 

 
(បណៈ ណសូារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-លេេទិការពិភាកសាសាធារណៈ

ចាងចាាលំើរំឿងរំា៉វាបែដល់�នលើកើតិលើឡីើងកះីងរំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ 

នងិជ័ាប្រកុម្នះម្នះនសីូ�បែដល់ម្នះានលើរំឿងរំា៉វាសូប្រម្នះាប់បែចាក 

រំបំែល់កជ័ាមួ្នះយយីវាវា័យបចាចីបបនះលើន�។ 

 លើទិោ�ជ័ាការំងារំរំបសូម់្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា 
លើផ្សាែោតិសូំខាាន់លើល់ើអាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វាិតិព�រំបបបែខាើរំ 

ប្រក�ម្នះបែដល់ម្នះានអាាយីចាាប់ព� ៥០�ះាំ នងិលើល់ើសូព� 

៥០�ះាំ យា៉ងណៈាក៏លើដោយ លើយើង�នដងឹ�ាលើនៅម្នះាន

អាះករំសូរ់ំានម្នះានជ័�វាតិិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះជ័ាលើប្រចាើនលើទិៀតិ

បែដល់ម្នះានអាាយីចាាប់ព�៤០�ះាំ នងិលើល់ើសូព�៤០�ះាំ។ 

លើដោយសូារំបែតិអាះករំសូរ់ំានម្នះានជ័�វាតិិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះ

ទិាំងអាសូ់បែដល់ម្នះានអាាយីចាាប់ព� ៤០�ះាំ គឺឹជ័ាទិារំក

លើនៅលើឡីើយលើនៅលើពល់បែដល់រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះប្រតិវូា�នដលួ់ 

រំល់ំកះីង�ះាំ១៩៧៩ លើយើងមិ្នះនរំពំឹង�ា គឹាតិ់លើនៅម្នះាន 
ការំចាងចាាំផ្សារាល់់ណៈាមួ្នះយបែដល់ចាាំមិ្នះនលើភូាចា នងិអាាចា 

បែចាករំបំែល់កលើរំឿងរំា៉វារំបសូគ់ឹាតិជ់័ាមួ្នះយយីវាវាយ័បចាចបីបនះ 
លើន��នលើទិ។ លើទិោ�ជ័ាលើនៅកះីងកាល់ៈលើទិសូៈដូចាលើន�

យា៉ងណៈាកែ� ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ានងឹផ្សាែល់់ការំ 
គាា�ក្រ���អំ់ករាសារ់ាានុមានុជ័�វាិតពុ� រា��ខែខេរាក្រកហមខែ��

ម្នះានអាាយី ៤០�ះា ំនងិលើល់ើសូព� ៤០�ះាទំិាងំលើនោ�កះីងការំ 
ពនិតិិ�សូខីាភូាពដចូាអាះកដព៏្រៃទិលើទិៀតិបែដរំ ប្របសូនិលើបើគឹាតិ់

ម្នះានបញ្ញាាសូីខាភូាពប្រទិុឌលើប្រទិោម្នះ។ 

អាះកសូើ័ប្រគឹចាិតិកិមីុ្នះជ័ារំបសូ់ម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា
 

ជ័ួបសូម្នះភាសូនអ៍ាះករំសូ់រំានម្នះានជ័�វិាតិព�រំបបបែខាើរំប្រក�ម្នះលើនៅ
តិាម្នះតិបំនដ់ាចា់ស្រុសូយាល់កះីងប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ា។ 

 
(បណៈ ណសូារំម្នះជ័ឈម្នះណូៈល់ឯកសូារំកមីុ្នះជ័ា)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

៤. ព�ុ�ជតីវតិលើប្រកាយលើមឃុំ�ត់ដួងចន្ទ្រៃ ី(ត)

អំកលេ�ោសាក�មារា��វិិតនីុ ៍(ត)អំកលេ�ោសាក�មារា��វិិតនីុ ៍(ត)

នារ តីលើមកងកុមារបដិវតៃ្ ៍(ត)

...ក�មារាមូ��ឋានុហ�ូរួាច លេគាក៏យក

មូូ�ខែ��សា�់មកឲ្យ�ខំ�� លេមើ�លេ�ៅ

លេ�ើញសាមាមាូរាមានុខែត�ឹកនុងិក្រពុ�ិត

មួយៗ ពុណ៌្ឌលេខេៅ��ិរាាវិកកាូកគាេានុសាាច់

ហ�ូលេសាាើរារាា�់នៃ�ៃ ��ូរាមាត់អណ្ឌើាត

លេធិេញពុណ៌្ឌលេខេៅសាាីយក្រគា�់គាាំ។ ខំ��

យកចានុ�យខែ�កក�ពុិតក�លេពុៀតលេ�ៅ

�ួសា��រាជ្ឈាមួយនុងឹសាាា�ក្រពុាលេ�រាាា

កញ្ញាចស់ា�ក់�ងមួយក�ណ្ឌាត់មកហ�ូ

យាាងកម�ត់នុកឹអាណិ្ឌតខានួុ លេក្រកោម

�មៃនុម់ាក់ងាយលេមើ�លេ�ោក លេរាើសាលេអើង

ពុ�សា�ណ្ឌាក់លេមកងក�មារា នុងិកមេាភិា��

ក្រគា�់ក្រគាងលេរាោង�យ  សាហករាណ៍្ឌលេនុះ។

 ហ�ូ�យរួាច ខំ��ក៏លេធិីើ��លេណ្ឌើរាមក

ផ្សាាះ លេ�ើញតាយាយ�ងស្រីសា�អងា�យចា�

លេមើ�ផ្សាាវូិ។ �ងស្រីសា�សួារាខំ�� “�ាូនុហ�ូ�យ

លេហើយឬលេនុៅ” ខំ��លេឆ្នាំាើយ�ារួាចលេហើយ។ 

គាាត់�ឹកនៃ�ខំ��នុិង�ាូនុវិាាលេ�ៅងូត�ឹក

លេនុៅអណូី្ឌងខែកីរាលេនុោះ រួាចរាា�់�ង�ាូនុ

��នុាក់លេ�ើរាមកផ្សាាះលេហើយ 

ច�ូលេគាងតលេក្រមៀ�គាាំលេ�ើរានុា�ឫសា��។ 

  ខំ��ពុ�រានុាក់�ាូនុលេ�កឱ�កីា�ជ្ឈងាង់

ធិ�ជ្ឈាងកីា� សាមាឹងលេមើ�ម�ខគាាំលេ�ៅ 

វិញិលេ�ៅមក�ា�ងរាងា។  លេយើងលេ�កលេ�ើ 

កលេនុា�ធិា�ះធិាាយមានុក្រកមាកញ្ញាចស់ាមួយ 

ក្រគា�ពុ�លេ�ើពុ�រានុាក់ ខែ��មានុខែតខែសាីក 

�ណ្ឌើ�់ឆ្នាំាឹងយាាងលេវិ�នុាជ្ឈា����ផ្សា�ត។ 

 ខំ��ហាក់�ចូជ្ឈាមានុអារាមេណ៍្ឌខែ�ាក

នុកឹលេ�ើញលេរាឿងពុ�នៃ�ៃ លេហត�អី��នុជ្ឈា

សាមមិតីនុារា�លេមកងក�មារាលេនុោះចង 

ក�ហងឹជ្ឈាមួយខំ��លេមាាះ? ខំ���ឹង�ាមានុ

ក�ហ�សាពុ�រា�ង  ខែតគិាត�ាវិាមិនុអ�លេ�  

លេរាឿងតចូតាច លេហើ យម�ាាងលេ�ៀត ខំ��ជ្ឈា

ក�មារាលេ�ៀតផ្សាង។ 

 មួយសានុា�ះលេក្រកោយមកលេយើង�ា�ង 
អសាគ់ាាំក៏�ង់�ក់កំ�ងនៃសាីរាាក្រត� ខែ��

លេពុោរាលេពុញលេ�ៅលេ�ោយ��កខកងី�់លេជ្ឈោក

លេពុញក្រ�ណ្ឌ។

ទិិដាភូាព៖ លើម្នះកងនារំ�កីម្នះារំ�រំសូម្នះាក់
ខាំីលំើនៅកះងីលើរំោង�យបែដល់ម្នះានបែតិបបរំ
សូម្នះាប្រពល់តិិលើខាើៅបិី ជ័ាមួ្នះយសូាាបប្រពាលើដរំា៉ 
កញ្ញាចសូ ់�ក់ដង។ (ឡីងី វាង�សូមិ្នះទិធ/
លើសូៀវាលើភូៅទួិល់ពឃិុំាដ)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

ទួ�កមេដា�មាា យុសៃ� ា

 លើតិើជ័ាសូបិីនឬជ័ាការំពតិិ? ដងឹខាានួ 
លើល់វើយៗឮសូលំើឡីងដាសូអ់ាប្រងួនខាំី។ំ យាយ 
នយិាយតិិចាៗ “បែនលើចាៅវាង�ៗ លើប្រកោក 

លើឡីើងៗ សូម្នះមិ្នះតិនិារំ�លើម្នះកងកីម្នះារំម្នះករំ

កលើចាៅឯង!។” 

 ខាំីភំូាំក់លើឡីើងប្រក�ាង ប�សូក់ប្រចាងូ 

បែបកលើ�ើសូលើព�ខាានួ កះីងរំដូវារំងា។ 

ខាានួ�័រំទិលើប្រទិើតិ ខាំីសំូួរំលើទិៅយាយតិា 

“លើតិើម្នះានលើរំឿងអាវ�លើកើតិលើឡីើងលើទិៅ?” គឹាតិ់

តិបម្នះកខាំីទំិាងំម្នះាតិ�័់រំតិតិាតិ ់ “បែនលើចាៅ

វាង�  លើតិើលើចាៅលើធវើអាវ�ខាសីូ�នជ័ានារំ�លើម្នះកង 

កីម្នះារំម្នះកយកលើចាៅទិាងំយប់លើទិៅអាប់រំ”ំ ។  

 ខាំីយំកព្រៃដ��បែភូះកសូម្នះាឹងលើទិៅលើឃុំើ� 
ស្រុសូលើម្នះោល់លើខាើៅសូរីងៗ�រំចាាំលើនៅម្នះាតិ ់
ទិវារំ។ យាយតិានយិាយលើទិៅកានល់ើគឹ�ា  

“មិ្នះតិនិារំ� ខាំីសំូីលំើទិៅជ័ាមួ្នះយលើចាៅ�នលើទិ ឬចាាំ 
បែសូាកប្រពកឹសូនិលើទិៅ?”  ។  សូម្នះមិ្នះតិនិារំ�តិប 

ម្នះកវា�ិលើដោយសូលំើឡីងប្រតិលើគឹោ�លើ��លើ�ក “ 

មិ្នះន�នលើទិយាយ  អាងគការំប្រតូិវាការំបែតិកីម្នះារំ 

�ើ� លើ�ើយលើទិៅលើពល់លើន�ជ័ាកំ�តិិ។” 

 យាយតិាងាកម្នះកឱបខាំីកំះីងកែ�លើម្នះតិាិ

អាាណិៈតិ  ស្រុសូលើណៈោ� នងិ�រូំទឹិកបែភូះក យំ 

កិីកកិួល់ លើពោល់តិចិាៗ លើ�តិអីាវ��នជ័ាលើចាៅ
 

អាភ័ូពវលើម្នះា៉� លើគឹសូម្នះាាប់ឪពកីម្នះែាយលើចាោល់

លើ�ើយ ឥឡីវូាតិាម្នះម្នះករំកកូនលើទិៀតិ។  កម្នះើ 
លើពៀរំអាវ�មិ្នះនលើចា�ចាប់។ ខាំីក៏ំយំតិាម្នះគឹាតិ់

អាណឺិៈតិអាណិៈក។   

 មិ្នះនយូរំប៉ីនើាននារំ�លើនោ�ក៏បែស្រុសូកម្នះក

�ា “ប្រប�ាប់លើឡីើងៗ  កម្នះើាភិូ�ល់រំបសូ ់

អាងគការំលើយើងកំពីងរំង់ចាាំលើនៅឯខាាង

តិបូងភូូមិ្នះ”។ គឹាតិយំ់រំតឹិបែតិ ខាាាងំ។ ពាក� 
អាងគការំយកលើទិៅអាប់រំ ំលើន�លើ�ើយម្នះាន 

នយ័លើសូើើនងឹសូម្នះាាប់ បែដល់លើគឹធាាប់លើប្របើ

ម្នះកលើល់ើកូនប្របុសូរំបសូ់គឹាតិ់គឺឹគូឹលើ� ៉

បែដល់ប្រតិូវាជ័ាបងបលើងកើតិម្នះែាយខាំី ំ �ន

�តិខ់ាានួម្នះកដល់ស់ូពវព្រៃ�ៃលើន�។  នារំ�លើនោ� 
លើចា�បែតិរំនាាន ់�ាប់លើឡីើងៗមិ្នះតិកីិម្នះារំ ខាំីក៏ំ 
សូលើប្រម្នះចាចាតិិចិាាកលើចា�ព�តិាយាយលើប្រកោម្នះ 

សូទិិធិអំាណៈាចាផ្សាែាចាក់ារំលើម្នះកងនារំ�កីម្នះារំ

មិ្នះនអាាចាប្របបែកក�ន។  

 លើម្នះកងកីម្នះារំលើនោ�ក៏សូរ�ីម្នះកកន្ទ្រនាិក់ 
ព្រៃដខាំី ំតិសូល់ើចា�លើទិៅ យាយតិាខាំីក៏ំលើល់ើក

 
ព្រៃដសូពំ�នារំ�លើនោ� “�ប់សូនិៗ មិ្នះតិនិារំ� 

ឪពីកម្នះែាយ ប្រគឹូ�ធ�ាយ វាតិាសីូកែិសូិទិធិ

កះីងលើល់ោកសូូម្នះជ័ួយដល់់ខាំីផំ្សាងណៈា�។” 
 

តិាយាយនយិាយមិ្នះនទិានច់ាប់ស្រុសួូល់ 

បួល់ផ្សាង មិ្នះតិនិារំ�លើនោ�ទិា�ព្រៃដខាំីកំន្ទ្រនាិក់ 
បលើណៈែើរំលើទិៅ លើដោយលើ�ាើម្នះលើខាើៅគឹើានលើម្នះតិាិ 

ករីំណៈាធម៌្នះកះីងចាិតិលិើសូោ�។ 

 ខាំីំងាកលើម្នះើ ល់លើប្រកោយលើឃុំើ�តិា 
យាយលើល់ើកព្រៃដបួងសូួង “ឱ!ប្រព�ជ័ា 

ម្នះចាសូល់ើអាើយសូមូ្នះជ័យួបែ�រំក�ាលើចាៅវាង�

ខាំីផំ្សាង។” លើគឹបលើណៈែើរំខាំីទំិាងំគឹើានអាាវា លើដើរំ
 

ឱបព្រៃដខាានួរំងាលើប្រកោម្នះទឹិកសូលើន�ើម្នះប្រតិជ័ាក់ 
ស្រុសូឹបកណៈែាល់អាប្រធាប្រតិ មិ្នះនឲ្យ�ងាក

លើប្រកោយលើទិ។ 

 លើពល់លើនោ�ខាំីំនឹកលើឃុំើ�ដូចាកង 
�ាបបលើណៈែើរំអាះកលើទិោសូ បែដល់លើគឹប្រ�ប់ 

�ាពកួលើ�ាើយសូកឹបែដល់ល់ចួារំតិល់ើចា�ព�

ការំសូម្នះាាប់លើនៅទួិល់សូាាងំព្រៃដចាងសូាាប 

លើសូកនងឹបែខា�ធាងលើតិះោតិ។ 

 កង�ាបអាាវាលើខាើៅសូាុយកាំលើភូាើង

អូាសូដ� លើដ�ចាាប់អាះកលើទិោសូ បែដល់ល់ចួា

រំតិ់លើចា�ព�ទួិល់សូាាំងព្រៃដជ័ាប់ចាំណៈង

សូាាបលើសូក លើសូាៀកលើខាោបែវាងរំបែ�កមួ្នះយ 

ចាលំើ�ៀងប្រតិមឹ្នះជ័ងគង់ អាតិអ់ាាវា សូគម្នះលើឃុំើ� 

បែតិបែសូបក ដណៈែប់�ាឹងប្របបែ�ល់ពួកលើគឹ

បប្រម្នះុងសូម្នះាាប់។ 

 ខាំីលំើឃុំើ�កង�ាបប�នាក់លើដ�ចាាប់  
លើ�ើយបែស្រុសូក�ា “កំីរំតិ់ៗ  �ប់ភូាាម្នះ អា� 

��់លើចាោល់ឥឡីូវា។” ម្នះនសីូ�លើនោ�រំតិ់

ផ្សាងបែស្រុសូកផ្សាង�ា “អួាយ!!ៗ” ខាំីពំនួលើនៅ 
គីឹលើមុ្នះោតិព្រៃប្រពល់ួចាលើម្នះើល់ កះីងចាិតិគិិឹតិ�ា 

តិចិាឪពីកខាំីលំើទិៅ? បែប្រកងលើល់ោពួកលើគឹមិ្នះន 

រូំប�តិ៖ តិាអាាន នងិ យាយ�ាុង ជ័ាតិា
យាយរំបសូខ់ាំី ំ។ (ឡីងី វាង�សូមិ្នះទិធ/

 
លើសូៀវាលើភូៅទួិល់ពឃិុំាដ)

�ឹកចិតតីាយាយ�ឹកចិតតីាយាយ

លេមកងក�មារាក�ណ្ឌាចលេមកងក�មារាក�ណ្ឌាច

ខាំីសំូីនំយិាយជ័ាមួ្នះយលើចាៅខាំីបំន ិចិា។” ព្រៃដ

ខាំីមំ្នះខាងប្រតិូវាមិ្នះតិនិារំ�លើនោ�ទិា�ជ័ាប់ ឯ

ម្នះខាងលើទិៀតិឱបជ័ាមួ្នះយតិាយាយ។ គឹាតិ់

នយិាយខា�បឹដាក់ប្រតិលើចាៀកខាំី ំទិាងំទឹិក 
បែភូះក�រូំលើចា�ម្នះកលើជ័ោកនងឹប្រកម្នះា “លើចាៅ 

វាង� លើបើលើគឹប្របងុសូម្នះាាប់លើចាៅប្រតិវូាទិលើទិរ� 

ពាក��ា ពលីើទិធោៗ លើ�ើយរំម្នះាឹកដល់គី់ឹណៈ  



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

�ានុស់ាមាា�់ លេក្រពុោះឪពុ�កខំ��ជ្ឈាក្រគាូ�លេក្រងៀនុ

ទីិកឲ្យ�បលើប្រងៀនកង�ាបទិាងំលើនោ�សូនិ 

បែតិអាវ��នប្រតិឹម្នះបែតិគិឹតិប៉ីលើណៈ ណោ�  លើប្រពោ�

ប្រកម្នះា�ក់៉ជ័ាយ�នទិម្នះាាយអាា�កំ៌�ងំ

រួំចាលើ�ើយ។ 

 មិ្នះនយូរំប៉ីនើានអាះកលើទិោសូបដវិាតិនិ៍

លើនោ�ក៏ដួល់កះីងបែស្រុសូ កង�ាបម្នះះាក់  
បែដល់សូាុយកាំលើភូាើងអូាសូដ� �នបញ្ញាា 

ឲ្យ�កង�ាបព�រំនាក់លើទិៀតិ�ា “បែនសូម្នះ 

មិ្នះតិ ិបលើណៈែើរំវាាលើទិៅទួិល់សូាាងំវា�ិ”។ កង 

�ាបព�រំនាក់លើនោ�បលើណៈែើរំផ្សាង វាាយផ្សាង

នងឹដបំងគឹល់់ឫសូ�� នងិភូាង់ជ័ាមួ្នះយ

កាលំើភូាើងអាាកា។ អាះកលើទិោសូលើនោ�បែស្រុសូក

អាងវរំ�ា “កំីវាាយខាំីអំា� កំីសូម្នះាាប់ខាំីអំា� ខាំីំ

�ប់រំតិ់លើគឹចាលើទិៀតិលើ�ើយ” លើទិោ�ជ័ា

អាងវរំយា៉ងណៈា ក៏កង�ាបទិាងំលើនោ�លើនៅ 

បែតិវាាយទិាតិ់ធាក់តិាម្នះអំាលើពើចាិតិរិំ�តូិ

ចាលូ់លើទិៅកះងីទួិល់សូាាងំ�តិស់្រុសូលើម្នះោល់ គួឹរំ 
ឲ្យ�អាាលើណៈោចាអាាធ័ម្នះជ័ាទិ�បំផី្សាតិ។  

 បនិចិាលើប្រកោយម្នះកឮកាំលើភូាើងអាាកា

ផ្សារី�លើឡីើងព�រំប្រគឹាប់ជ័ាប់គឹះាផ្សាាំងៗបែដល់

�នបិទិ�ំងលើដោយសូំលើឡីងចាលើប្រម្នះៀង

បដវិាតិនិច៍ាាក់តិាម្នះម្នះ�ប្រកលូើសូរើរំប្រគឹប់លើពល់ 

ល់ានរ់ំពំង។ សូនើតិ�ាអាះកលើទិោសូបដវិាតិនិ ៍

លើនោ� ប្របបែ�ល់លើគឹ��់សូម្នះាាប់លើចាោល់

លើ�ើយ។ 

 លើនៅលើពល់លើនោ�បែដរំ លើយើង�នឮ  

នងិលើឃុំើ�លើសូរើរំបែតិរំាល់ព់្រៃ�ៃ បែដល់ម្នះនសីូ� 

រំតិល់ើចា�ព�ទួិល់សូាាងំម្នះកល់ចួាម្នះាន ់អាងករំ 

ឬប្រប�កី លើ�ើយពួកកង�ាបលើដ�

ចាាប់ បែដល់លើគឹលើ�ៅ�ា ពកួលើ�ាើយសូកឹ

លើនោ�។  

 នកឹលើឃុំើ�លើរំឿងលើន�ភូាាម្នះ ខាំីគិំឹតិ�ា

នងឹម្នះានវាាសូនា មិ្នះនខាសីូព�អាះកលើទិោសូ

បដវិាតិនិល៍ើនោ�លើឡីើយ។ ទឹិកបែភូះកខាំី�ំរូំ 
ធាាក់ម្នះកដចូាលើភូាៀងរំបែ�កលើម្នះឃុំ។  បែខា 

លើខាះើតិកនាងផី្សាតិលើទិៅដួងបែខារំលើនោចាម្នះក

ជ័ំនសួូ។ លើម្នះឃុំងងឹតិចាាក់បែភូះកលើម្នះើល់អាវ� 

ពីយំល់។់  ម្នះនសីូ�សូតិវទិាងំឡីាយនបិ្រទិា 

ល់ង់ល់ក់កះីងព្រៃសូបរំាប្រតិ�សូៃាតិប់្រជ័ងំ ម្នះាន 
បែតិលើភូាើងសូតិវអំាពលិ់អំាបែពកលើ�ើរំចាី�លើ�ើរំ

លើឡីើងកះីងភូពងងឹតិ គួឹរំឲ្យ�ស្រុសូលើណៈោ�កះីង 
រំល់កបែខា�ជ័�វាតិិទឹិកបែភូះកផី្សាយស្រុសូយួលើល់ើ

វាិ��ដល៏ើប្រគឹោ��ះាក់លើន�។

ទិិដាភូាព៖ លើម្នះកងនារំ�ទិា�ព្រៃដខាំីពំ�តិាយាយលើដើម្នះប�យកលើទិៅអាប់រំកំសូាង។ 
(ឡីងី វាង�សូមិ្នះទិធ/លើសូៀវាលើភូៅទួិល់ពឃិុំាដ)

ទិិដាភូាពស្រុសូព្រៃម្នះ៖ លើពល់លើម្នះកងបលើណៈែើរំខាំីំ
យកលើទិៅកសូាង ខាំីសំ្រុសូព្រៃម្នះលើឃុំើ�កង�ាប
ចាាប់អាះកលើទិោសូបែដល់រំតិល់ើចា�ព�ទួិល់សូាាងំ
រូំបភូាពបចាចបីបនះ�ះា២ំ០១៩៖  
ផ្សាាវូារំលើទិ�បែដល់ប្របធានកងនារំ�កីម្នះារំបលើណៈែើរំ
ខាំីយំកលើទិៅកសូាងទិាងំយប់អាប្រធាប្រតិ
(ឡីងី វាង�សូមិ្នះទិធ/លើសូៀវាលើភូៅទួិល់ពឃិុំាដ)



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 59

លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

 លើម្នះកងនារំ� �នបញ្ញាាឲ្យ�ខាំីលំើដើរំលើល់ើ 
ផ្សាាវូិរាលេ�ះលេឆ្នាំោុះលេ�ៅទិិសាខាង�ចិរាហតូ��់

ផ្សាាូវាបែបកជ័ាបួនលើទិើបឲ្យ�លើដើរំលើទិៅខាាងតិបូង។ 
 

លើដើរំ�នប្របបែ�ល់រំលំ់ងប�បួនផ្សារ�លើគឹឲ្យ�បតិ ់

លើ�វងលើទិៅរំកលើរំោង�យ។ ម្នះកដល់ក់បែនាង 

ធងីសូាងំម្នះ៉ូតិចូាាសូ់ៗ  បែដល់កីម្នះារំ  មូ្នះល់ដាាន 

វិាយលេ�ងព��ៃាច លេគាក្រ��់ឲ្យ�ខំ��អងា�យចា�

លើនៅទិ�លើនោ�រួំចាលើម្នះកងនារំ�កីម្នះារំលើនោ�លើដើរំ 

លើចា��តិល់ើទិៅ។ 

 ខាំីបំ្រពកឺបាល់ខាាំកៗ លើម្នះើល់ជ័ីវំា�ិខាានួ
 

គឹើានលើឃុំើ�អាវ�លើទិ ឮបែតិកូនកាាតិយំ់ប្រទិ�ងឹ 

អឺាងកង ខាំីអំាងគីយឱបព្រៃដលើល់ើអាងគតិល់ើ�ើ
 

លើផ្សាែកបែកបរំលើនោ� រួំចាសូម្នះាឹងលើម្នះើល់ជ័ីវំា�ិខាានួ  
ខាាាចាបែប្រកងលើល់ោលើគឹវាាយសូម្នះាាប់លើនៅទិ�លើន�។ 

 រំង់ចាាជំ័ាយូរំ មិ្នះនលើឃុំើ�ម្នះានអាវ�លើសូោ�។  

មួ្នះយស្រុសូបក់លើប្រកោយម្នះក ឮសូប្រមឹ្នះបលើជ័ើង 

ម្នះនសីូ�លើដើរំម្នះកជ័តិិលើទិៅៗ  ភូាាម្នះលើនោ�បែដរំ 

ស្រុសូលើម្នះោល់ម្នះនសីូ�លើនោ� ម្នះក�រំចាលំើពោ� 

មី្នះខាខាំី។ំ ខាំីលំើម្នះើល់លើទិៅលើគឹជ័ាសូម្នះមិ្នះតិនិារំ�។ 

ខាំីមិំ្នះនបែដល់សូគាល់ល់ើគឹព�មី្នះនម្នះក។ លើគឹកាតិ ់
សូក់ខាា� បង់កប្រកម្នះា លើសូាៀកពាក់លើខាោអាាវា 

លើខាើៅ នងិបែសូបកលើជ័ើងកង់ឡីានផ្សាង។  នារំ�

លើនោ�នយិាយ បញ្ញាាឲ្យ�ខាំីលំើដើរំចាូល់កះីង

ចាម្នះការំមួ្នះយម្នះានលើដើម្នះឫសូ��សូុបីប្រទុិប។ ខាំីំ

ល់ចួាងាកលើម្នះើល់ លើប្រកោយ។  នារំ�លើនោ�ប្រ�ប់ 

�ា “លើទិៅលើទិៀតិ សូម្នះមិ្នះតិកីិម្នះារំវាង�លើនៅ

ដបូំកខាាងមី្នះខាលើនោ�។” 

 លើដើរំលើ�ោុ�លើទិៅមី្នះខា�ន�ួនដ�់ជ័�ំាន  

ខាំីក៏ំលើឃុំើ�ស្រុសូលើម្នះោល់ម្នះនសីូ�លើខាើៅម្នះាឌធំ 
សូរងីៗ បង់កប្រកម្នះា ពាក់មួ្នះកកាតិបិពាក់

បែសូបកលើជ័ើងកង់ឡីាន អាងគីយលើល់ើលើកៅអា� 

ដាក់ព្រៃដលើល់ើតិ ីកានដ់បំងគឹល់ឫ់សូ��ប៉ីន

កំភួូនព្រៃដម្នះនសីូ�ចាាសូ ់នងិកង់កញ្ញាចសូ់

មួ្នះយគឹើានគឹប្រម្នះបភូក់គឹើានជ័នរល់់ បែផ្សាាក

នងឹគឹល់់លើ�ើលើនៅព�លើប្រកោយ បែភូះកធំប្រក

លើល់ោតិសូម្នះាឹងម្នះកខាំីទំិាំងគូឹមិ្នះនប្រពិចា។ 

 ខាានួខាំីរំំងាភ័ូយ�័រំ �រំឱបព្រៃដគឹើាន

អាាវា លើជ័ើងទិលើទិ ម្នះានបែតិលើខាោខាា�កញ្ញាចសូ់

មួ្នះយលើសូាៀកប្រពឹកល់ៃាចា។ លើពល់លើនោ�

ប្រពល់ងឹខាំីលំើ�ោ�លើ�ើរំលើចា��តិព់�កះីងខាានួ

អាសូ់លើ�ើយ លើប្រពោ�ដងឹចាបាសូ់�ាគឹើាន

�នវាិល់ប្រតិឡីប់លើទិៅផ្សារ�វាិ�លើឡីើយ។ ខាំីំ

លើដើរំចាលូ់លើទិៅរំកលើគឹទិាងំអាារំម្នះើណ៍ៈសូាាប់

�តិអ់ាសូ់លើ�ើយ។ 

 លើគឹបញ្ញាាឲ្យ�ខាំីអំាងគីយទិល់់មី្នះខា ឲ្យ�
 

ដាក់ព្រៃដលើទិៅលើប្រកោយទិាងំព�រំ រួំចាកម្នះើាភិូ- 

�ល់លើនោ��នលើ��បែខា�ចាំណៈងលើគឹោឲ្យ�

សូម្នះមិ្នះតិនិារំ�។  ពកួលើគឹ�ាក់ដចូាជ័ាដងឹ 

មី្នះន នារំ�លើនោ�ចាាប់លើផ្សាែើម្នះចាងសូាាបលើសូកខាំី។ំ  

 លើគឹចាងសូាាបលើសូកខាំីជំ័ាអានរាក់ ទិាក់ 
កបែ�កលើ�ើយរីំពំ�រំប�ជ័ីយំា៉ងបែណៈន បែដល់ខាំី ំ
មិ្នះនុអាចលេរាើរួាច នុងិពុិ �កក្រ�ា�ជ្ឈា����ផ្សា�ត 

រួំចាលើ�ើយកម្នះើាភិូ�ល់លើនោ��នប្រ�ប់នារំ� 

លើម្នះកងកីម្នះារំលើដើរំលើទិៅកបែនាងគីឹមុ្នះឫសូ�� 

នយិាយខា�ឹបគឹះា។ បែភូះកពួកលើគឹសូម្នះាឹង

លើម្នះើល់ម្នះកខាំីំ លើ�ើយលើម្នះើល់លើទិៅរំលើណៈែៅ

អាាចាម៍្នះលើគឹោលើនៅបែកបរំលើនោ�។ ខាំីសំូែាប់មិ្នះន

ចាបាសូល់ើទិ។ ខាំីគិំឹតិ�ា លើគឹសូម្នះាាប់ទិម្នះាាក់

កះីងរំលើណៈែៅអាាចាម៍្នះលើគឹោលើនោ�។  

 បនរាប់ម្នះក ពួកលើគឹ�នលើដើរំម្នះករំក 

ខាំីវំាិ� លើម្នះកង�ាបលើនោ�ក៏យកព្រៃដលើទិៅ 
កានដ់បំងឫសូ��វាាយឮសូរូំផ្សាាងំៗ ខាំីភំូាំក់ 

លើប្រពើតិខាបិំទិបែភូះក នកឹកះីងចាិតិលិើគឹប្រ�កដ 
ជ័ាលើធវើទិារីំណៈកម្នះើ ឬក៏សូម្នះាាប់លើនៅទិ�លើន�

លើ�ើយ។ ខាំីគំឹើានអាវ�លើប្រកៅព�ទិលើនរ�ពាក�

បែដល់ជ័�ដនូជ័�តិា�នប្រ�ប់ទិាងំទឹិកបែភូះក 

ជ័ាមួ្នះយដលើងាើម្នះដងាក់ប្រតិដរំខា�ល់់។ 

 ទិលើនរ��នព�រំចាប់ កម្នះើាភិូ�ល់លើនោ� 

�នបនាសឺូំលើឡីងដាក់ខាំីខំា ាាំងៗ�ា “បែន

មិ្នះតិកីិម្នះារំ�ើ�លើតិើមិ្នះតិកីិម្នះារំឯងម្នះានដងឹ

កំ�សីូខាានួឯងលើទិ?” លើពល់លើនោ�ខាំីលំ់ួចា

លើបើកបែភូះកយឺតិៗសូម្នះាឹងលើទិៅរំកលើគឹ លើ�ើយ

តិបលើទិៅវាិ�“ �ទិ ខាំីមិំ្នះនដឹងលើទិ បង

កម្នះើាភិូ�ល់លើអាើយ បែតិលើបើខាំីមំ្នះានកំ�សីូ 

សូមូ្នះសូម្នះមិ្នះតិ ិជ័យួលើធវើសូវយ័ទិិលើតិៀន នងិ

កសូាងដល់់រូំបខាំីផំ្សាង។” 

 លើគឹតិបម្នះកខាំីវំា�ិលើដោយសូម្នះែ�លើប្រគឹោក 
ប្រគឹាតិធៃន ់មួ្នះយៗ “មិ្នះតិកីិម្នះារំឯងប្រតិូវា 

ដងឹ�ា សូម័្នះយលើន� ជ័ាសូម័្នះយបដវិាតិនិ ៍

អាងគការំបដវិាតិនិល៍ើយើងមិ្នះនប្រតិូវាការំម្នះនសីូ� 

លេក្រចៀងវិាយចងីាក់លេភាាងលេ�ងសា�ីាយ�ចូ

កីម្នះារំឯងលើន�លើទិ ដលូើចាះ�ប្រតិវូាលើចា�កសូាង 

ខាានួឲ្យ�កាាយលើទិៅជ័ាកីម្នះារំបដវិាតិនិព៍ិតិ 

ដចូាកីម្នះារំមូ្នះល់ដាាន ឬកីម្នះារំចាាសូ។់ លើន�

ជ័ាកំ�សីូលើល់ើកទិ�មួ្នះយ ដលូើចាះ�អាងគការំ 

មិ្នះនយកលើទិោសូព្រៃពរំអ៍ាវ�លើទិ បែតិលើបើម្នះានលើល់ើក 

ទិ�ព�រំ អាងគការំនងឹប�ាូនលើទិៅកសូាងអាប់ 
រំលំើនៅ�ះាក់លើល់ើលើ�ើយ ដងឹលើទិមិ្នះតិកីិម្នះារំ?” 

សូម្នះែ�លើគឹគំឹ�កខាាាំងៗដាក់ខាំី។ំ 

 ឮពាក�លើន�ខាំីដំូចាជ័ាធូរំអាារំម្នះើណ៍ៈ

បនែចិា  ខាំី�ំនងក់កបាល់ទិាំងព្រៃដជ័ាប់ 
ចាណំៈងលើ�ាើយ�ា “�ទិសូម្នះមិ្នះតិបិង ខាំីសំូីំ 
លើធវើសូវយ័ទិិលើតិៀនដល់ខ់ាានួឯង លើដោយដងឹ 

អងាការាគា�់ឫសា���ាក់ម�ខអងាការាគា�់ឫសា���ាក់ម�ខ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

ព�កំ�សីូកនាងម្នះក ចាាប់ព�ព្រៃ�ៃលើន�តិលើទិៅ 

ខាំីនំងឹខាតិិខាកំសូាងខាានួឲ្យ�កាាយលើទិៅជ័ា

កីម្នះារំបដវិាតិនិព៍ិតិ។” 

 កម្នះើាភិូ�ល់លើនោ��នប្រ�ប់លើទិៅ

សូម្នះមិ្នះតិនិារំ� “បែនសូម្នះមិ្នះតិនិារំ� បលើណៈែើ រំ

មិ្នះតិកីិម្នះារំលើន�លើទិៅកបែនាងសូះាក់លើនៅវា�ិ

ចាី� លើ�ើយព្រៃ�ៃបែសូាកកំីលើភូាចាដាក់វាិនយ័

លើល់ើកីម្នះារំលើន� លើទិៅតិាម្នះកំ�សីូបែដល់

អាងគការំដាក់ឲ្យ�។”

 ខាំីលំើដើរំលើចា�ព�កបែនាងលើនោ�លើដោយព្រៃដ

ជ័ាប់ចាណំៈងសូាាបលើសូក។ លើដើរំ�នប�បួន

ជ័ំ�ាន កម្នះើាភិូ�ល់លើនោ��ននយិាយ

ម្នះកកានមិ់្នះតិនិារំ�លើនោ��ា “បែន សូម្នះមិ្នះតិិ

នារំ� ខាលំើធវើការំបលើប្រម្នះើអាងគការំលើដើម្នះប�ឲ្យ�

កាាយខាានួជ័ានារំ�កម្នះើាភិូ�ល់បដវិាតិនិ៍

គំឹរូំលើ�ើយស្រុសូាយចាំណៈងលើចា�ទីិកលើប្របើ

ព្រៃ�ៃលើប្រកោយលើទិៀតិ”។ 

 នយិាយចាប់លើគឹក៏បលើណៈែើរំខាំីមំ្នះកវា�ិ 

លើទិោ�ជ័ាធរូំស្រុសូាល់អាារំម្នះើណ៍ៈបនែចិាបែម្នះន   

បែតិខាំីំលើនៅបែតិគិឹតិដល់់ព្រៃ�ៃបែសូាក លើតិើលើគឹ 
ដាក់ វាិនយ័ខាំីយំា៉ងណៈា? ខាំីធំាាប់លើឃុំើ�

លើគឹដាក់ វាិនយ័ដល់់ប្របជ័ាជ័ន�ើ� បែដល់

មិ្នះនលើគឹោរំពតិាម្នះអាងគការំចាាតិត់ិាងំលើដោយ 

ឲ្យ�ជ័�កដ�លើល់ើកដាក់ផ្សាាូវាកំណៈតិ់ជ័ាបែម្នះប៉្រតិ 
លើបើលើធវើមិ្នះន�នលើទិអាងគការំនងឹឲ្យ�លើទិៅលើរំៀន 

សូបូ្រតិ យកលើទិៅលើរំៀនសូបូ្រតិ ម្នះាននយ័�ា

យកលើទិៅសូម្នះាាប់លើចាោល់។ 

 លើដើរំម្នះកដល់មី់្នះខាផ្សារ�បែដល់មិ្នះនម្នះាន

រំបង មិ្នះតិនិារំ�លើនោ�ប្រ�ប់ខាំី�ំា ព្រៃ�ៃបែសូាក

ប្រតិូវាលើងើបព�ប្រពល់ឹម្នះដូចាសូពវដងលើកើប

អាាចាម៍្នះលើគឹោឲ្យ��នប្រ�លំើប្រកោល់ លើ�ើយដកឹ 

លើគឹោលើទិៅចាាំលើនៅបែកបរំលើដើម្នះចាារំប្រតិពាំង

តិាទិិតិខាាងល់ិចាភូូមិ្នះ បលើណៈែើ រំវាាឲ្យ�លើដើរំ 

សូី�លើសូើៅលើនៅកះីងបែស្រុសូលើនោ� មិ្នះនឲ្យ�លើដើរំ 
លើទិៅណៈា�ៃាយលើឡីើយ ឬលើឡីើងលើដើម្នះចាារំ

លើប្រចាៀងលើទិៀតិលើទិ លើ�ើយរំង់ចាាំបញ្ញាាព�

ទិិដាភូាព៖ លើគឹយកខាំីទំិាងំយប់លើទិៅកសូាងអាប់រំលំើដោយចាងសូាាបលើសូកលើនៅចាម្នះការំខាាងតិបូងភូូមិ្នះ
 

(ឡីងី វាង�សូមិ្នះទិធ/លើសូៀវាលើភូៅទួិល់ពឃិុំាដ)

លើម្នះកងនារំ�កីម្នះារំ។ ខាំីតំិបវាិ��ា “អារំ 
គីឹណៈសូម្នះមិ្នះតិនិារំ� ខាំីនំងឹលើធវើតិាម្នះពិនយ័

លើន�។ បនរាប់ម្នះកខាំីលំើដើរំចាលូ់លើទិៅកះីងផ្សារ�។ 

 លើពល់លើនោ�យាយតិាមិ្នះនចាលូ់សូប្រម្នះានែ 

លើទិអាងគីយចាាលំើម្នះើល់ផ្សាាូវាលើចាៅរំ�ង់ រំតិម់្នះក
 

ឱបខាំីទំិាំងលើទិវនងិយំផ្សាង គឹាតិស់ូរាបខាានួ
 

ប្រ�ណៈខាំីរួំំចាសូួរំ “លើចាៅវាង�ៗ លើតិើលើគឹម្នះាន

លើធវើ�បលើចាៅលើម្នះែចាខាា�? ខាំី�ំនតិប�ាអាតិ ់
អា�លើទិ លើគឹអាប់រំបំនែចិាបនិចួា” លើ�ើយគឹាតិក៏់ 
លើល់ើកព្រៃដសូពំ�លើទិៅលើល់ើលើពោល់�ា អារំគីឹណៈ 

ប្រព�ជ័ាម្នះចាសូ់។

 ខាំីំគឹើានអាវ��ាាបែ�ាងនូវាពាក�លើម្នះតិាិ 
ករីំណៈាទិាំងទឹិកបែភូះក រួំចាខាំីលំ់ូនចាូល់

ប្រកាបលើដកលើល់ើកលើនរល់កក់កញ្ញាចសូ ់ទឹិក 

បែភូះកលើនៅបែតិ�រូំនងិខាសំូងំំលើដក។ យាយ

យកប្រកម្នះាព�គឹាតិ់ដណៈែប់ម្នះកប្រគឹបលើល់ើ

ខាំី ំ លើ�ើយនយិាយ�ា “លើចាៅលើដកចាី�”។ 

ខាំីខំាបំ្របឹងសូម្នះៃំលើដកបែតិមិ្នះនល់ក់សូកប់លើទិ  

លើប្រពោ�ខាាាចាលើងើបមិ្នះនទិានល់ើកើបអាាចាម៍្នះលើគឹោ 

លើយើងប្រតិូវាម្នះានកំ�សីូបែ�ម្នះលើទិៀតិ។ 

 លើគឹយកពាក�សូម្នះែ�លើធវើជ័ាអាាវីាធ មី្នះតិ 

ស្រុសូួចាចាាក់ទិម្នះាី�អាារំម្នះើណ៍ៈផ្សាាូវាចាិតិរិំបសូ់
 

ខាំី ំជ័ាងប្រប�ារំជ័�វាតិិលើទិៅលើទិៀតិ។  លើ�តិី 
ការំណ៍ៈលើន�បងស្រុសូ�ចាិន ែា នងិបាូនប្របុសូ

វាា៉ខាំីមិំ្នះន�នដងឹលើទិ។  

 មិ្នះនទិាន�់នលើដកមួ្នះយស្រុសូលើឡីតិផ្សាង 

ស្រុសូាប់បែតិដល់់លើពល់ម្នះានរ់ំងាវាប�ដង។ 

ខាំីក៏ំរូំតិរំ�លើងើបលើឡីើងទិា�រំលើទិ�កង់មួ្នះយ

ម្នះានបងគ�ព�លើល់ើ។ យាយលើងើបម្នះកសូួរំ 

លើចាៅលើទិៅណៈាទិាំងប្រពល់ឹម្នះអីារំអីា �ចាឹង? ខាំីំ

តិបលើទិៅគឹាតិវ់ា�ិ�ា “�ទិយាយ ខាំីបំ្រតិវូា

មិ្នះតិនិារំ�លើម្នះកងកីម្នះារំដាក់ពនិយ័ឲ្យ�លើដើរំ

ប្របមូ្នះល់អាាចាម៍្នះលើគឹោឲ្យ��នប្រ�ំលើប្រកោល់” 

គឹាតិង់ក់កបាល់ “អូា! អីា �ចាឹងលើទិៅចាី�”។  

 ខាំីចំាាប់លើផ្សាែើម្នះប្របមូ្នះល់សូម្នះាាតិព�មួ្នះយ

លើប្រកោល់លើទិៅមួ្នះយលើប្រកោល់ យកលើទិៅចាាក់លើនៅ 

រំលើណៈែៅមួ្នះយ។ ខាំីលំើធវើការំពិនយ័លើន� រួំចា 
លើ�ើយ ព្រៃ�ៃចាាប់លើផ្សាិើម្នះរំ�ភូាចឺាបាសូ ់ខាំីក៏ំរីំ�

រំលើទិ�ម្នះកទីិក លើ�ើយដកឹលើម្នះលើគឹោលើទិៅចាាលំើនៅ 

ខាាងល់ិចាភូូមិ្នះបែកបរំលើដើម្នះចាារំប្រតិពាំងតិា

ទិិតិ បែដល់លើគឹ�នប្រ�ប់ព�យប់។ 

(តលើ�លើលខលើប្រកាយ)
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លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៥ ខែខមករា ឆាំ្នន� ២០២២

 ខាំីសំូរំលើសូរំលើសូចាកិ�ប្របកាសូលើន� លើដើម្នះប�បែសូវងរំកប្រកមុ្នះ

ប្រគឹួសូារំខាាងមិ្នះាយលើកើករំបសូ់ខាំី។ំ មិ្នះាយលើកើករំបសូ់ខាំីំ

លើកើតិលើនៅទិ�ប្រកុងភូះំលើព�កះីង�ះាំ១៩៥៦។ គឹាតិប់្រតិូវាជ័ា

កូនស្រុសូ�រំបសូ ់លើបង៉ ខាវូា លើ�ៅ ខាយូ (លើកើតិ�ះា១ំ៩២១ នងិ 

សូាាប់�ះា២ំ០១៦) នងិ ល់� លើ�គតិជ័នួ  (លើកើតិ�ះា១ំ៩២០ នងិ 

សូាាប់លើនៅ�ះា២ំ០១០)។ មិ្នះាយលើកើករំបសូខ់ាំីមំ្នះានបងបាូន

បលើងកើតិ១០នាក់ លើ�ើយបងបាូនរំបសូគ់ឹាតិភ់ូាគឹលើប្រចាើន�ន

លើភូៀសូខាានួលើចា�ព�ប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ាតិាម្នះយនលិើ�ោ�កះីង

អំាឡីីងទិសូវាតិ�រំ�៍ះាំ១៩៧០ គឺឹលើនៅសូល់់បែតិបងស្រុសូ�ធំ 
ម្នះះាក់ បែដល់លើរំៀបការំរួំចា រំសូ់លើនៅជ័ាមួ្នះយបិ� នងិកូន ៤ 

នាក់លើនៅកះីងប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ា។ តិាំងព�លើពល់លើនោ�ម្នះក 
 

បងបាូនប្របសុូស្រុសូ�រំបសូគ់ឹាតិទ់ិាងំអាសូប់ែដល់�នលើភូៀសូ 
ខាានួលើចា�ព�ប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ា ពីំបែដល់�នជ័ួបបងស្រុសូ�ធំ

 
លើទិ។ ឪពកីមិ្នះាយរំបសូគ់ឹាតិធ់ាាប់�នបែសូវងរំកគឹាតិប់ែដរំ  

ប៉ីបែនឪិពីកមិ្នះាយរំបសូ់គឹាតិ់ពីំបែដល់វាិល់ក្រតឡីប់ម្នះក

ប្របលើទិសូកមីុ្នះជ័ាលើទិ លើ�ើយបចាចីបបនះពួកគឹាតិ់�នសូាាប់

លើទិៅលើ�ើយ។

 មិ្នះាយលើកើករំបសូ់ខាំី ំនងិបងបាូនបលើងកើតិរំបសូគ់ឹាតិ់

ប្រគឹប់គឹះាសូងឹមឹ្នះ�ា នងឹទិទួិល់�នដណឹំៈងព�បងស្រុសូ�ធរំំបសូ ់

គឹាតិរួ់ំម្នះជ័ាមួ្នះយកូន ៗលើនៅរំសូ់រំានម្នះានជ័�វិាតិ។

ខាាងលើប្រកោម្នះលើន�គឺឹជ័ាលើ�ើោ�សូម្នះាជ័ិកប្រកុម្នះប្រគឹួសូារំ

រំបសូ់បងស្រុសូ�ធំរំបសូ់គឹាតិ ់៖

- ��វ ��យុតិិចិ លើ�ើោ�លើ�ៅលើប្រកៅ ឡី លីង លើកើតិ

�ះាំ១៩៥១ ប្រតិូវាជ័ាបងស្រុសូ�ធំ

-  ឈ� ក សំំអានិ លើកើតិ�ះាំ១៩៤៣ ប្រតិូវាជ័ាបិ�រំបសូ់

បងស្រុសូ�ធំ

ខាងលេក្រកោមលេនុះគឺា លេឈាេោះកូនុ�ា�ង៤នុាក់រា�ស់ា�ងស្រីសា� ធិ�៖

១) ឈ� ក ថាវរទិួ ធ លើកើតិ�ះាំ១៩៦៨ 

២) ឈ� ក �ុនិណាា រត័ិ ែ លើកើតិ�ះាំ១៩៦៩

៣) ឈ� ក ថាវសុំទួធ លើកើតិ�ះាំ១៩៧០

៤) ឈ� ក មេសំកហាមា�ល ីលើកើតិ�ះាំ១៩៧៤

ប្របសូនិលើបើបងបាូនម្នះានដណឹំៈង ឬសូណួំៈរំអាវ� សូមូ្នះលើផ្សាំើអីា�បែម្នះល់ 
ម្នះកកានខ់ាំី ំjoaocsdocarmogil @gmail.com 
សូូម្នះអារំគីឹណៈ! លើចាៅ សូុូសូា

ស វ្ែងរក្មាជកិប្រគួសារ៦នាក់ សដល�ត់ខៃ�ៃតាងំពតីឆាំ្នះ  ំ១៩៧៣
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រូា�ក្រក�ម�ខ៖  រូា�ក្រក�ម�ខ៖  

សាិសា�ានុ�សាិសា�លេនុៅស្រីសាុកក្រកូច�នុចូ�លេរាៀនុវិិញ �នុាា�់ពុ�រា��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិិ�លេតយ� ក្រតូវិ�នុផ្សាីួ�រា���
 

សាិសា�ានុ�សាិសា�លេនុៅស្រីសាុកក្រកូច�នុចូ�លេរាៀនុវិិញ �នុាា�់ពុ�រា��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិិ�លេតយ� ក្រតូវិ�នុផ្សាីួ�រា���
 

លេនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ (�ណ្ឌ ណសាារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)លេនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ (�ណ្ឌ ណសាារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)

រូា�ក្រក�លេក្រកោយ៖ រូា�ក្រក�លេក្រកោយ៖ 

កង�័ពុរាណ្ឌសាិរា�សាាមគាា�សាលេន្ត្រីងាោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈាចូ�មកវិាយផ្សាីួ�រា���រា��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិិ�លេតយ� 
 

កង�័ពុរាណ្ឌសាិរា�សាាមគាា�សាលេន្ត្រីងាោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈាចូ�មកវិាយផ្សាីួ�រា���រា��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធិិ�លេតយ� 
 

លេនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេនុៅខាងម�ខក្រពុះ�រាមរាាជ្ឈវិា�ង ក្រកុងភាំ�លេពុញ។ (�ណ្ឌ ណសាារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)លេនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ លេនុៅខាងម�ខក្រពុះ�រាមរាាជ្ឈវិា�ង ក្រកុងភាំ�លេពុញ។ (�ណ្ឌ ណសាារាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ�ឯកសាារាកមុ�ជ្ឈា)


