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រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ 
(�ណ្ឌ ណសា�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ� 
ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�)

សា័័ក្រគំចិតមំី្ភៈ�ក់ុៗសាក្រម្ភៈ�ខលនួុនុងិលេធាី�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយអំកុរសា់ 
រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈកុំុងលេគំោ���ណ្ឌង ផ្សា�ួ់

ជ្ឈ�នុយួជ្ឈ��ុគំគ���់អំកុរសា់រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ ក្រកុុម្ភៈអំកុសា័័ក្រគំចិតកីុមុុ្ភៈជ្ឈ� គឺំម្ភៈ�នុ�កុខណ្ឌ�

ពុិលេសាសាមិ្ភៈនុក្រតឹម្ភៈខែតជ្ឈួយ ឲ្យ�អំកុរសា់រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិិតពុ�

រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ួ��នុជ្ឈ�នុយួជ្ឈ��ុគំគ�ខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ

លេ� អំកុសា័ក័្រគំចតិអី�ចជ្ឈយួឲ្យ�អំកុរសារ់�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ�� 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ���ួ��នុកុ�រខែ�រកុ��សាខុភា�ពុ លេហ្វី�យ

យុវិជ្ឈនុសា័័ក្រគំចិតផី្សាា��់នុងឹ��ួ��នុអតថក្រ�លេយោជ្ឈនុ ៍

នុងិឱកុ�សាលេរៀនុសាូក្រតពុ� អំកុរសា់រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ លេ���ពុ�លេនុះលេ�ៅលេ�ៀតលេ��ម្ភៈី��ងា�ញអ�ពុ�

លេសាវិ�កុម័្ភៈសាងគម្ភៈ ភា�ពុជ្ឈ�អំកុ�កឹុនុ�� នុងិកុ�រលេ�ួជ្ឈា�ចិត ី

ច�លេពុោះក្រ�លេ�សាជ្ឈ�តកិុមុុ្ភៈជ្ឈ�។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 1



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

គំំយ៍ យំុ៍ៃ គំណ�ផ្ដើ�ធាស្រុ្ំកគ្រតសបក

 ខាុ�ម្ភៈ�នុលេឈុំោ័ះលេ��ម្ភៈ គុំយ យុនុុ នុងិលេឈុំោ័ះកុំុងជ្ឈួរ

��វិិតនីុ ៍គុំយ សា�វិ�ុនុ លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ៣៦ឆ្នាំ�ំ� (លេនុៅ

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦)។ ខាុ�ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈនៃក្រពុសាា��ង 

ឃុំុ�ពុញ�លេ�ៀង ស្រុសាកុុក្រពុះលេសាចួ លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ

ឪពុកុុលេឈុំោ័ះ គុំយ យ�ុនុ សាល��់លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៦៨ នុងិ

មួ្ភៈ�យខាុ�លេឈុំោ័ះ ក្រពុ� �ិុ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ាូនុ�លេងើ�ត���ងអសា់

ដារ៉ាារដ ឋ មេមតិ្តា 

ក្នុងវេយុោ�ាវែ�រំប្រក្នុហមិ។ 
(�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

ច�នុនួុ៨នុ�ក់ុ នុងិ�នុច�ូ�លេក្រម្ភៈ���វិិតនីុច៍�នុនួុ៧នុ�ក់ុ។ 

�ង��១) គុំយ យុនុ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេធាី�ជ្ឈ�លេ�ខ�ឃុំុ�រ�ធារ 

ស្រុសាុកុលេកុោះជ្ឈ័យ, ��២) ខាុ� (គុំយ យុនុុ) ��៣) គុំយ 

ឈុំនុ គឺំជ្ឈ��ុគំគ�កិុវិ�ីធាម៌្ភៈ, ��៤) គុំយ លេនុៅ គឺំជ្ឈ�លេពុ�� 

ឃុំុ�ពុញ�លេ�ៀងខ, ៥) គុំយ នុ�ត លេនុៅអងគភា�ពុឃុំុ�រ�ធារ, 

៦) គុំយ ណ្ឌ� អងគភា�ពុវិ�ីធាម៌្ភៈ, ៧) គុំយ ហ្វី��នុ លេពុ��

ត��នុ២់៤ នុងិ ��៨) �ាូនុលេពុៅរសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយមួ្ភៈ�យ។ 

 លេនុៅនៃ�ៃ��២០ ខែខត�ុ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ អងគកុ�រ�នុ

លេរៀ�ច�ឲ្យ�ខាុ�ម្ភៈ�នុក្រ�ពុនុធលេឈុំោ័ះ ឡុុង លេខឿនុ អ�យុ២៣ឆ្នាំ�ំ� 

គឺំក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅស្រុសាុកុលេកុោះជ្ឈ័យ លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ក្រ�ពុនុធ

រ�សាខ់ាុ�លេធាី�កុ�រលេនុៅកុំុងអងគភា�ពុលេសា�ឋកិុចច ស្រុសាកុុក្រតខែ�កុ 

ខែផ្សាកំុកុ�តល់េ�រ។

 លេនុៅលេពុ�ខែ��ខាុ�ម្ភៈ�នុអ�យុ៥ឆ្នាំ�ំ� ឪពុកុុមួ្ភៈ�យខាុ��នុ

ម្ភៈកុរសា់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា�ំយក្រពុ�ម្ភៈខែ��ជ្ឈ�ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�ត

ខ�ងមួ្ភៈ�យ។ មូ្ភៈ�លេហ្វីតខុែ��ក្រគំសួា�រខាុ�ម្ភៈកុរសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈ

សា�ំយក្រពុ�ម្ភៈវិិញលេ�ោយសា�រម្ភៈ�នុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ�ះលេ�រ

កុ��់សាម្ភៈល��់ ឆ្នាំក់ុ�លនុក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ។ លេនុៅលេពុ�ខាុ� 
អ�យុ១១ឆ្នាំ�ំ� ក្រគំសួា�រខាុ�ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុរសាល់េនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសាា��ង

វិិញ។ លេពុ�ខាុ�ម្ភៈ�នុអ�យុ១៦ឆ្នាំ�ំ� ឪពុុកុមួ្ភៈ�យខាុ�នុ��ខាុ�ម្ភៈកុ

លេនុៅវិត�ី័�សាថតិលេនុៅឃុំុ�ពុញ�លេ�ៀងខ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុខាុ��ួសា

ជ្ឈ�លេនុនុ�នុរយ�លេពុ�១ឆ្នាំ�ំ� នុងិ�ួសាជ្ឈ�ភិាកុខុ�នុរយ� 
លេពុ�២ឆ្នាំ�ំ�។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៦៧ ខាុ�លេ�ៅក្រ�ឡុងយកុសាញ្ញាា�ក្រត 
សា������រង លេនុៅកុំុងក្រកុងុនៃក្រពុខែវិង លេហ្វី�យខាុ�ក្រ�ឡុង

 
ជ្ឈ��់នុងិ��ួ��នុសាញ្ញាា�ក្រត។ �នុា��់ពុ�ក្រ�ឡុងរួចខាុ�

�នុម្ភៈកុសា�ំក់ុលេនុៅកុំងុវិត�ី័��នុរយ�លេពុ�១ខែខ លេ���ខាុ�ម្ភៈកុ
 

រសា់លេនុៅវិត�ួី�សា��ង សាថិតលេនុៅកុំុងឃុំុ�លេកុោះរកុ� ស្រុសាុកុ

ពុ�ម្ភៈជ្ឈរ លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

2 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

 លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៦៨ ខាុ��នុសាកឹុនុងិម្ភៈកុរសាល់េនុៅផ្សាាះ

�នុរយ�លេពុ�២ខែខ។ លេ�ោយជ្ឈ�វិភា�ពុក្រគំសួា�រម្ភៈ�នុកុ�រ

ខះីខ�តខាុ��នុម្ភៈកុរសាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ ខែ��ម្ភៈ�នុ 
ផ្សាាះលេនុៅខែកុីរវិត�ួី�សា��ង។ គំ�តធ់ាល��់រសាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ

ខាុ�កុ��ខាុ��ួសាជ្ឈ�សាងឃ។ ខាុ��នុរសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយគំ�ត ់

នុងិលេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រ ���សាខែណួ្ឌកុ �ៃ លេពុោត  លេ�ោយម្ភៈ�នុកុ�រ 

ជ្ឈួយពុ�អំកុភូាមិ្ភៈជ្ឈិតខ�ង �ចូជ្ឈ� ផ្សា�ី់��ខែស្រុសាឲ្យ�លេធាី� ផ្សា�ី់

កុម្ភៈល��ងសាតលីេគំោ នុងិក្រកុ��ឲ្យ�ភាួួររ�សា។់  លេក្រកុោយម្ភៈកុឪពុកុុ

ម្ភៈ�រខាុ�លេឈុំោ័ះ គុំយ សា�នុ ់�នុ�ិញម្ភៈងខ�ំតតចូឲ្យ�ខាុ��ុកុ

លេនុសា��ក្រត�។ កុំុងរយ�លេពុ�ខែ��ខាុ�ក្រ�កុ�មុ្ភៈខរ�រ

លេនុសា��ក្រត� ខាុ���ួ��នុកុ�រអ�់រ�ជ្ឈ��លេណួ្ឌ�រៗពុ��ងធាចុ 

គឺំជ្ឈ�លេ�ខ�ត��នុ២់៣ នុងិ �ងភានុ �ចចុ�ីនុគឺំំលេនុៅ

អងគភា�ពុកុសាិកុម័្ភៈត��នុ២់៤ លេ�ោយសា�រ�ង���ងពុ�រ

លេនុះរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈនៃក្រពុសាា��ងជ្ឈ�មួ្ភៈយខាុ�។  

 លេនុៅខែខកុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៦៩ ខាុ�ចូ���វិិតនីុល៍េនុៅភូាមិ្ភៈ

នៃក្រពុសាា��ង លេ�ោយម្ភៈ�នុ�ងភានុ ជ្ឈ�អំកុនុ��ចូ� នុងិ �ង

ធាុច គឺំជ្ឈ�អំកុ��ួ�សាគ��់។ លេក្រកុោយពុ�ខាុ�ចូ���វិិតនីុ៍

ខាុ�ក៏ុចូ�លេនុៅកុំុងច�នុ�យុវិជ្ឈនុយុវិនុ�រ�៣ភូាមិ្ភៈ គឺំភូាមិ្ភៈ

ក្រកុសា��ង�ង ភូាមិ្ភៈនៃក្រពុសាា��ង នុងិភូាមិ្ភៈ�ឹកុជ្ឈូរ។  ខាុ�ម្ភៈ�នុ

តនួុ���ជ្ឈ�អនុកុ្រ�ធា�នុសា�ខ�យុវិជ្ឈនុឃុំុ�ពុញ�លេ�ៀង នុងិ

ជ្ឈ���សាី�កុ�រភូាមិ្ភៈនៃក្រពុសាា��ង។ លេនុៅខែខកុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ ខាុ�

ចូ�អងគកុ�រលេ�ោយកុល�យជ្ឈ�សាម្ភៈ�ជ្ឈិកុយុវិកុកុលេ�ោយ

ម្ភៈ�នុសាមិ្ភៈត ីខ�� សាុខ គឺំជ្ឈ�អំកុឧលេ�ានុ�ម្ភៈ នុងិសាម្ភៈមិ្ភៈត ី

ម្ភៈុុង គឺំជ្ឈ�អំកុ��ួ�សាគ��។់ ខាុ�ច�ូជ្ឈ�សាម្ភៈ�ជ្ឈកិុអងគកុ�រ

�នុលីេ�ៀតគឺំច�ូ�កុ�លេនុៅនៃ�ៃ��២២ ខែខវិចិិកិុ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០  

លេនុៅអងគភា�ពុស្រុសាុកុក្រតខែ�កុ លេ�ោយម្ភៈ�នុសាម្ភៈមិ្ភៈតសីាុខ 

សា�នុ អំកុឧលេ�ាសានុ�ម្ភៈ��១, សាម្ភៈមិ្ភៈតចី�នុ ់�នុ អំកុឧ�ាសានុ�ម្ភៈ 

��២ នុងិសាម្ភៈមិ្ភៈតជី្ឈ័យ សា�រនិុ  គឺំជ្ឈ�អំកុ��ួ�សាគ��។់ 

 រនិុ គឺំជ្ឈ�លេ�ខ�ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ អ�់រ�ខាុ�ច��់ 
ត��ងពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៣ នុងិ១៩៧៤  លេ�ោយម្ភៈ�នុវិិធា�ពុ�រ

យ�ុងគឺំអ�់រ�ស្រុសា�ចី��់ គឺំ ឲ្យ�ខតិខ�ពុក្រងឹងកុម្ភៈល��ង�កុ�

លេ��ម្ភៈី�ពុក្រងឹកុកុ�រអ�់រ��កឹុនុ��កុំុងអងគភា�ពុ �ុុខែនុខីលមឹ្ភៈសា�រ

មិ្ភៈនុខែម្ភៈនុខែផ្សាាកុលេ��ម្ភៈ�គ៌ំ�វិណ្ឌ ណ�រ�សា�់កុ�លេ�ោយលេក្រជ្ឈ�សាលេរ�សា 

យកុសាភា�ពុមិ្ភៈនុ�ា �ចូជ្ឈ� សាម្ភៈ�សាភា�ពុលេសារ� លេភាល�តលេភាល�នុ

ពុ�ក់ុពុន័ុ ធនុនិុ�ំកុ�រនុលេយោ�យខ�័�ង នុងិពុ���អ�វិ�ុខែសា។ 

មួ្ភៈយខែផ្សាកំុលេ�ៀតគឺំអ�់រ�ច�ហ្វីរ លេ�ោយលេ��កុលេឡុ�ង�� លេនុៅ

ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈលេគំមិ្ភៈនុខះីអី�លេ� លេហ្វី�យសាម្ភៈីូរសា�ី�យ 
ម្ភៈ�នុត��ងពុ�លេ�ៀរ អ�លេ�ងុ រហ្វីតូ��ល់េវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈរ�លេ�ោះ

លេហ្វី�យលេនុៅខែតម្ភៈ�នុខែ�ីងសាុ�សាងស្រុសា�ស្រុសា�លេពុញក្រ�លេ�សា 

រ��នុ�យ�ុនុ នុងិឯកុជ្ឈនុក៏ុម្ភៈ�នុខែ�រ។ ឯក្រ�លេ�សា

កុមុុ្ភៈជ្ឈ�លេយ�ងខះីខ�តលេក្រច�នុណ្ឌ�សា់។ រនិុ អ�់រ�នុងិម្ភៈ�នុ

វិិធា�នុកុ�រឲ្យ�ខាុ�លេ�ៅ��់�ឹកុ�ុកុរហ្វីតូលេធាី�ឲ្យ��ិចសានុាងូ 

រ�យួសា�ណ្ឌ�� ��ណ្ឌ������ះុ �ិចផ្សាាះសាខែម្ភៈីងរ�សា�់

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុមូ្ភៈ��ឋ�នុលេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។  រនិុ ឲ្យ�ខាុ�លេ�ៅ

លេ��កុ�ឹកុ�ងាូរលេចញពុ�ក្រ�ឡុ�យធា�ឲ្យ�អសាព់ុ�ខែស្រុសាលេហ្វី�យ

គំ�តន់ុងឹ�ញ្ចូចូ��ឹកុ�ល�ច�ូវិញិ �ុខុែនុមិី្ភៈនុលេឃុំ�ញ�ញ្ចូចូ�លេ�
 

លេធាី�ឲ្យ�សានុាងូខចូអសា។់ រនិុ ច�តត់��ងឲ្យ�ខាុ�លេធាី�កុ�រពុនិុតិ�ត�ម្ភៈ
 

��នុនៃផ្សាាកុំុងគំណ្ឌ�ស្រុសាកុុ លេហ្វី�យរ�យកុ�រណ៍្ឌឲ្យ�គំ�តវ់ិញិ 

លេក្រពុោះគំ�ត់ខល�ចកុំុងគំណ្ឌ�ស្រុសាុកុម្ភៈ�នុលេគំោ���ណ្ឌងអី�

លេផ្សា�ងមិ្ភៈនុ�ាច�លេពុោះគំ�ត។់ រនិុ ម្ភៈ�នុខែផ្សានុកុ�រឲ្យ�ខាុ���ក់ុ

ឈុំល�ត�ម្ភៈក្រពុ�ខែ�នុ រ�យចក្រម្ភៈូង�នុីចិ�នុីចួក្រតង់កុខែនុលង

ណ្ឌ�ខែ��សា�ខ�នុ�់ុុលេណ្ឌ ណោះ លេហ្វី�យឲ្យ�ខាុ�យកុម្ភៈ�នុលេចញពុ�

ខែខ��នុា�តក់្រពុ�ខែ�នុ។ ក្រ�សានិុលេ��លេឃុំ�ញលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈចូ�

ម្ភៈកុកុំុង�ឹកុ��ខែខរ័ឲ្យ�ខាុ��ញ់យ�ុងណ្ឌ�លេធាី�ឲ្យ�ខសុា ឲ្យ�ខចូ

នុលេយោ�យ��វិិតនីុ។៍ រនិុ ក្រ��់ខាុ�ឲ្យ��នុថយរ��អ�ហ្វី�រ

លេនុៅកុំុងអងគភា�ពុលេ��ម្ភៈី�សានុ��សា�នៃចលេក្រតៀម្ភៈ�ុកុលេពុ�ខះី 
ខ�តលេ�ៅនៃ�ៃមុ្ភៈខ។ �ុុខែនុលីេគំោ���ណ្ឌងយុ�ធសា�ស្រ្តសាគឺីំលេ��ម្ភៈី� 

ឲ្យ�យុ�ធជ្ឈនុហ្វី�ូមិ្ភៈនុក្រគំ�់ក្រគំ�នុន់ុងិតងឹខែតលេ���ញ្ញាាហ្វី�ូ 

ចុកុ។ កុនុលងម្ភៈកុ លេ��កុ�រលេសាលៀកុពុ�ក់ុក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រកុ�ត ់

�នុថយខែ�រ គឺំខាុ�មិ្ភៈនុខែ��លេ��កុសាលេម្ភៈលៀកុ��ពុ�ក់ុ�នុក្រគំ�់

មួ្ភៈងណ្ឌ�លេ� រហ្វីតូ��់ម្ភៈ�នុកុ�រលេ��កុលេឡុ�ង�� «លេធាី� 

��វិិតនីុល៍េសាលៀកុពុ�ក់ុ�ចូលេឈុំល�យសាឹកុ» លេហ្វី�យអនុញុ្ញាាត

ឲ្យ�ម្ភៈ�នុក្រគំសួា�រ�ងើឲ្យ�ម្ភៈ�នុភា�ពុគំក្រគឹំគំលេក្រគំង រហ្វីតូ��់

ម្ភៈ�នុសាភា�ពុខសុាសា��ធាម៌្ភៈ��៦ លេកុ�តម្ភៈ�នុលេឡុ�ងលេនុៅកុំុង

អងគភា�ពុ។  លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ��នុយកុលេ�ៅអនុវុិតជី្ឈ�ក់ុខែសាងួ

លេ�ោយ�នុយកុលេ�ៅផ្សា�ពុផី្សា��យ��យុ់�ធជ្ឈនុ នុងិកុម័្ភៈ�-

ភិា����ំក់ុលេក្រកុោម្ភៈ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខ�ងលេក្រកុោម្ភៈអនុវុិតី

មិ្ភៈនុ�នុ ខាុ��លេញ្ចូចញអ�កុ�ីកិុរយិ� អ�ជ្ឈា� សាម្ភៈលុត គំក្រម្ភៈ�ម្ភៈ

កុ�ខែហ្វីង។ ច�នុ�កុីតល់េនុះម្ភៈ�នុលេឈុំោ័ះ�� ច�នុ�លេសា�លេរ� 

នុយិម្ភៈខែ��យកុសាម្ភៈ�សាភា�ពុជ្ឈ��់នុនិុ�ំកុ�រសាងគម្ភៈច�សា ់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 3



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ជ្ឈ�លេម្ភៈភូាមិ្ភៈ លេម្ភៈកុង �ុូ��សា ��ហ្វី�នុ សាម្ភៈ�សាភា�ពុ

ពុ���អ�វិ�ុខែសា សាងៃ�សាខុ លេធាី�ជ្ឈ�ខងំ�ខែងាកុ។ ច�នុ�លេសា�លេរ� 

នុយិម្ភៈលេនុះ�នុលេកុ�តលេឡុ�ងលេនុៅពុ�ក់ុកុណួ្ឌ��ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ 

លេនុៅលេពុ�ខែ��រនិុ �នុអ�់រ�ខាុ�លេហ្វី�យលេ��ម្ភៈកុ�លេណ្ឌ�ត���ូង

ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុ�ងឹពុតិក្រ�កុ�លេ�។ ម្ភៈ��ុងលេ�ៀតច�នុ�លេនុះម្ភៈ�នុ 
កុ�រគំ��ក្រ�ពុ�ក្រ�លេ�សាសាូលេវិៀត នុងិក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

���ងផ្សាលូវិចិតី នុងិសាម្ភៈៈ�រ ត�ម្ភៈរយ�គំណ្ឌ���ក់ុ�ង

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈលេឈុំោ័ះ នៃ�ម្ភៈ�ុនុ។់  ជ្ឈ�នុយួខែ��លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ

�នុផ្សា�ួឲ់្យ�ម្ភៈកុខាុ�ម្ភៈ�នុ �ចូជ្ឈ�  អ�ខែអ�១៥ ច�នុនួុ៧៥លេ��ម្ភៈ, 

លេសាកុ�លេសា ច�នុនួុ៤០លេ��ម្ភៈ, អឹម្ភៈ៣០ ច�នុនួុ៤លេ��ម្ភៈ, 

កុ��លេភាល�ងតី��៦់០ម្ភៈ���ខែម្ភៈកុ្រត ច�នុនួុ៣លេ��ម្ភៈ, លេ�៤០ ច�នុនួុ 

២លេ��ម្ភៈ, អឹម្ភៈ៧៩ ច�នុនួុ៦លេ��ម្ភៈ, កុ�៥៤ នុងិអ�លេ� ច�នុនួុ 

១២លេ��ម្ភៈ, ��ំ�លេពុ��៣ធាុង លេ�ោយម្ភៈ�នុ�លេណួ្ឌោយកុនុលះ

ខែម្ភៈកុ្រត ��ឹកុ៣�ឹកុនុងិ កុមុ្ភៈសា៤់តកឹុ។ សាម្ភៈៈ�រ���ងអសា់

លេនុះគឺំលេយោធា�ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុជ្ឈ�អំកុ��ួ�ពុ� នៃ�ុ

ម្ភៈ�ុនុ ់លេនុៅលេនុៅផ្សា��រពុ�ម្ភៈ�នុា�រ លេនុៅខែខត�ុ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ 

លេហ្វី�យអ�វុិធានុងិសាម្ភៈៈ�រ���ងអសាល់េនុះលេយ�ងមិ្ភៈនុ��នុ�់នុ

យកុម្ភៈកុលេក្រ��ក្រ�សាល់េ�។ ខែផ្សានុកុ�រកុីតល់េនុះម្ភៈ�នុ�ិសាលេ�ៅ

វិ�យរ���រ�ឋអ�ណ្ឌ�ច �លេណួ្ឌ�ម្ភៈអ�ណ្ឌ�ចម្ភៈកុក្រគំ�់ក្រគំង នុងិ

ច�តខ់ែចងត�ម្ភៈលេសា�លេរ�នុយិម្ភៈ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុខាុ�ក្រតវូិអងគកុ�រ

ច��់ខលនួុ នុងិយកុម្ភៈកុសាួរចលេម្ភៈល�យលេនុៅនៃ�ៃ��២ ខែខត�ុ� 

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦។

កុ�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌ��៖ អតថ��លេនុះ�កុស្រុសាង់លេចញពុ�លេសាចកុួ� កុ�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌ��៖ អតថ��លេនុះ�កុស្រុសាង់លេចញពុ�លេសាចកុួ� 

កុតល់េហ្វីតសុាួរចលេម្ភៈល�យឯកុសា�រ កុតល់េហ្វីតសុាួរចលេម្ភៈល�យឯកុសា�រ J00255J00255។ រ��់ចលេម្ភៈល�យ។ រ��់ចលេម្ភៈល�យ

សា�រភា�ពុរ�សាអំ់កុលេ�ោសា���ងអសាល់េនុៅម្ភៈនុា�រសានុីសិាខុ សា�រភា�ពុរ�សាអំ់កុលេ�ោសា���ងអសាល់េនុៅម្ភៈនុា�រសានុីសិាខុ 

សា-២១ សា�ុធខែតឆ្នាំលងកុ�តក់ុ�រ�ងខិត�ងខ�នុងិលេធាី���រុណ្ឌកុម័្ភៈ សា-២១ សា�ុធខែតឆ្នាំលងកុ�តក់ុ�រ�ងខិត�ងខ�នុងិលេធាី���រុណ្ឌកុម័្ភៈ 

ធាៃនុធ់ាៃរពុ�កុងសារួចលេម្ភៈល�យរ�សាខ់ែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ �លូេចះំលេយ�ងធាៃនុធ់ាៃរពុ�កុងសារួចលេម្ភៈល�យរ�សាខ់ែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ �លូេចះំលេយ�ង

មិ្ភៈនុអ�ចសានុំ�ិឋ�នុ�នុ��ចលេម្ភៈល�យសា�រភា�ពុរ�សា ់គុំយ មិ្ភៈនុអ�ចសានុំ�ិឋ�នុ�នុ��ចលេម្ភៈល�យសា�រភា�ពុរ�សា ់គុំយ 

យុនុុ ពុិតឬយ�ុងណ្ឌ�លេនុោះលេ�?យុនុុ ពុិតឬយ�ុងណ្ឌ�លេនុោះលេ�?

វេយុោ�ាវែ�រំប្រក្នុហមិវេន្លៅសាមិរភូូមិ�។  
(�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

4 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ពធិីត្ី ផ្ដើ�្ធីផ្ដើចតតីយ៍៍រឭំកវញិ្ញាាណកខៃ ធជៃរងផ្ដើគ្រ�ះ 
ពតីរបបស�រ័គ្រកហម ផ្ដើ�ភូមូចំិការសាម្បិ ឃំំុំគំគំរ ស្រុ្ំកកំពង់ផ្ដើ្ៀម 

ទ្ធិចូ វមេណ្ឌេ តិ

 លេនុៅនៃ�ៃក្រពុហ្វីសាីត៍ ��១៧ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំ�ំ�២០២២ 

សាម្ភៈ�គំម្ភៈអំកុរសា់រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

គំ��ក្រ�លេ�ោយ��ភា�ំក់ុង�រសាហ្វីរ�ឋអ�លេម្ភៈរកិុសាក្រម្ភៈ��់កុ�រ 

អភិាវិឌ្ឍឍនុអ៍នុរីជ្ឈ�ត ិ(USAID) នុងិម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រ

កុមុុ្ភៈជ្ឈ� លេរៀ�ច�ពុិធា�សាលេមុ្ភៈោធា��ក់ុឲ្យ�លេក្រ��ក្រ�សា់សា�ណ្ឌង់

លេចត�យ៍រ�ឭកុវិញិ្ញាាណ្ឌកុខនុធជ្ឈនុរងលេក្រគំោះពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

នុងិកុ�រចងច��អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិា�ស្រ្តសាខីែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅកុណួ្ឌ�� 

វិ��ខែស្រុសាកុំុងភូាមិ្ភៈច�កុ�រសា�ម្ភៈសា�ិ ឃុំុ�គំគំរ ស្រុសាកុុកុ�ពុង់ 
លេសាៀម្ភៈ លេខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ។ កុម័្ភៈវិិធា�ពុិធា�សាលេមុ្ភៈោធាលេចត�យ៍

ក្នុារចាក់្នុ�ញ្ចាំំ�ងវីវេដ្ឋអូរឯក្នុសាារ «ក្នុ��សាាំន្ល�ងវេភូលច៖ វែ�រំ
បាត្តិ�់ង់ត្តិន្រ្តីន្លិ ីរក់្នុ វេអន្ល រ៉ូ�» វេន្លៅកុ្នុ�ងព��ីសាវេមុិោ�វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុ
វ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពីរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារ
សាាមិសា�� ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។ 
(អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្លទី់ិ៣វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ/ 
មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

ម្ភៈ�នុកុ�រច�ូរួម្ភៈពុ�លេ�ោកុ លេសាៀង សាុ�ផ្សា�នុ ក្រកុុម្ភៈក្រ�ឹកុ��ឃុំុ� 

គំគំរ, លេ�ោកុស្រុសា� ខែនុនុសាុ� អុ�សាសាល�កុ ក្រ�ធា�នុ��ភា�ំក់ុង�រសាហ្វីរ�ឋ 

អ�លេម្ភៈរកិុសាក្រម្ភៈ��់កុ�រអភិាវិឌ្ឍឍនុអ៍នុរីជ្ឈ�ត ិ(USAID), អំកុ 

រសារ់�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅឃុំុ�គំគំរ, លេ�ោកុ 

ក្រគំូអំកុក្រគំូ នុងិសាិសា��នុសុាិសា�។ 

 ជ្ឈ�កិុចចច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈ លេ�ោកុ លេសាៀង សាុ�ផ្សា�នុ ក្រកុមុ្ភៈក្រ�ឹកុ��

ឃុំុ�គំគំរ ខែ�លងអ�ពុ�សា�រសា�ខ�នុន់ៃនុកុ�រចងច��អ�ពុ�ក្រ�វិតីិ

សា�ស្រ្តសាខីែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ លេ�ោកុ សាុ�ផ្សា�នុ រ�ឭកុអ�ពុ�លេរឿងរ�ុវិ

ខែ��ខលនួុ�នុឆ្នាំលងកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ រួម្ភៈម្ភៈ�នុ កុ�រ

ឃុំល�តឆ្នាំៃ�យពុ�ក្រកុុម្ភៈក្រគំួសា�រ កុ�រអតឃ់ុំល�នុ នុងិកុ�រកុ��់ 

សាម្ភៈល��់។ លេ�ោកុ សាុ�ផ្សា�នុ �នុ�ញួ្ញាក់ុ�� «លេរឿងរ�ុវិ

រ�សាខ់ាុ� នុងិអំកុរសារ់�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅ 

ភូាមិ្ភៈច�កុ�រសា�ម្ភៈសា�ិ គឺំក្រតវូិ�នុរ�ឭកុលេនុៅ��ត��ងលេចត�យ៍ 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 5



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែ��ជ្ឈ���ត��ងក្រ�វិតីសិា�ស្រ្តសា»ី ។ លេ�ោកុ សាុ�ផ្សា�នុ �នុខែ�លង 

អ�ណ្ឌរគុំណ្ឌ��ម់្ភៈច�សាជ់្ឈ�នុយួគឺំ��ភា�ំក់ុង�រសាហ្វីរ�ឋអ�លេម្ភៈរកិុ 

សាក្រម្ភៈ��់កុ�រអភិាវិឌ្ឍឍនុអ៍នុរីជ្ឈ�ត ិខែ���នុសា�ងសាង់ 

លេចត�យ៍លេនុះ នុងិម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ� ខែ���នុ 
លេរៀ�ច�កុម័្ភៈវិិធា�ពុិធា�សាលេមុ្ភៈោធាលេនុះលេឡុ�ង។ 

 លេ�ោកុស្រុសា� ខែនុនុសាុ� អុ�សាសាល�កុ ក្រ�ធា�នុ��ភា�ំក់ុង�រសាហ្វីរ�ឋ 

អ�លេម្ភៈរកិុសាក្រម្ភៈ��់កុ�រអភិាវិឌ្ឍឍនុអ៍នុរីជ្ឈ�ត ិ(USAID) ខែ�លង 

អ�ពុ�កុ�រលេពុញចិត ីនុងិគំ��ក្រ�ច�លេពុោះកុ�រផ្សាួួចលេផ្សាួ�ម្ភៈគំ�នុតិ

កុំុងកុ�រសា�ងសាង់លេចត�យ៍រ�ឭកុវិញិ្ញាាណ្ឌកុខនុធជ្ឈនុរងលេក្រគំោះ

ពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅកុំុងមូ្ភៈ��ឋ�នុ។

 លេ�ោកុ តុង សាុភា� អំកុរសា់រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិជ្ឈ�ត�ណ្ឌ�ងសាម្ភៈ�គំម្ភៈអំកុរសា់រ�នុម្ភៈ�នុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅភូាមិ្ភៈគំគំរ ខែ�លង�� «នៃ�ៃលេនុះ

គឺំជ្ឈ�នៃ�ៃ�ម៏្ភៈ�នុសា�រសា�ខ�នុច់�លេពុោះខាុ� នុងិអំកុភូាមិ្ភៈច�កុ�រ

សា�ម្ភៈសាិ� កុំុងកុ�រ��ក់ុសាលេមុ្ភៈោធាសា�ណ្ឌង់លេចត�យ៍រ�ឭកុ

វិិញ្ញាាណ្ឌកុខនុធជ្ឈនុរងលេក្រគំោះពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ លេចត�យ៍

លេនុះគឺំជ្ឈ���ត��ងរ�ឭកុអ�ពុ�ក្រ�វិតីលិេរឿងរ�ុវិអ�ពុ�កុ�ររសាល់េនុៅ

កុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិកុ�រចងច��អ�ពុ�លេរឿងរ�ុវិ�ុកុ

���កុរ�សាអំ់កុរសារ់�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ 

ខាុ� នុងិអំកុរសារ់�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅកុំុង

ភូាមិ្ភៈច�កុ�រសា�ម្ភៈសា�ិ ឃុំុ�គំគំរ �នុចី�ូរួម្ភៈផ្សាួចួលេផ្សាួ�ម្ភៈគំ�នុតិ នុងិ 

ខែចកុរ�ខែ�កុលេរឿងរ�ុវិរ�សាខ់លនួុខែ���នុឆ្នាំលងកុ�ត់លេ�ៅ��់ 
លេកុង័ជ្ឈ�នុ�នុល់េក្រកុោយលេ��ម្ភៈី���់សាើ�តកុ់ុ�ឲ្យ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

វិ�ិក្រតឡុ�់ម្ភៈកុវិញិ។ ជ្ឈ�ចងុលេក្រកុោយ ខាុ���ត�ណ្ឌ�ងសាម្ភៈ�គំម្ភៈ 
អំកុរសារ់�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅភូាមិ្ភៈច�កុ�រ

សា�ម្ភៈសា�ិ សាមូិខែ�លងអ�ណ្ឌរគុំណ្ឌ���់�ភា�ំក់ុង�រសាហ្វីរ�ឋ 

អ�លេម្ភៈរកិុសាក្រម្ភៈ��់កុ�រអភិាវិឌ្ឍឍនុអ៍នុរីជ្ឈ�ត ិ(USAID) ខែ�� 

�នុឧ�តថម្ភៈៈកុំុងកុ�រសា�ងសាង់លេចត�យ៍ នុងិម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�

ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ� ក្រពុម្ភៈ���ងក្រកុមុ្ភៈកុ�រង�រខែ���នុគំ��ក្រ�

��់គំ�នុតិផ្សាួួចលេផ្សាួ�ម្ភៈលេនុះឲ្យ�លេកុ�តលេចញជ្ឈ�រូ�រ�ង។ សាូម្ភៈ

អរគុំណ្ឌ��អំ់កុសា័ក័្រគំចតិកីុមុុ្ភៈជ្ឈ� ខែ���នុចុះជ្ឈ�ួអំកុ

រសា់រ�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិយកុចិត�ុីកុ 

��ក់ុលេ��សាុខភា�ពុរ�សា់គំ�ត»់។

 �នុា��់ពុ�កុ�រខែ�លងសានុុារកុ�� គំណ្ឌ�អធា�ិត� លេ�ោកុត� 

លេ�ោកុយ�យ លេ�ោកុក្រគំូអំកុក្រគំូ នុងិសាិសា��នុសុាិសា� 

ចូ�រួម្ភៈពុិធា��ងិី�ពុពុិ�លេនុៅជ្ឈុ�វិិញលេចត�យ៍ច�នុនួុ៣ជ្ឈុ� 

�នុា��់ម្ភៈកុក្រ�លេគំនុលេ�យ���នុ��ក់្រពុះសាងឃ នុងិសាកូ្រត

ព��ីសាវេមុិោ�វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរង 
វេប្រ�ោ�ពីរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារ
សាាមិសា�� ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ  
វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។ (អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្ល់
ទីិ៣វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ� 
ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

វេ�ោក្នុស្រុសា ីវែន្លន្លសា� ីអ�ីសាសាលកី្នុ ប្រ��ាន្លទីិភូាុក់្នុងារ 
សាហរដ្ឋឋអាវេមិរ�ក្នុសាប្រមិា�់ក្នុារអភូ�វឌ្ឍឍន្ល៍
អនុរីជ្ឈ�ត ិ(USAID) ខែ�លងសានុុារកុ�� លេនុៅកុំងុពុធិា�
សាវេមុិោ�វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរងវេប្រ�ោ� 
ពីរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារសាាមិសា�� 
ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។ 
នៃ�ាប្រពហសាូត្តិ ៍ទីិ១៧ វែ�ក្នុ�មិៈ� ឆាំាុ�២០២២។ 

6 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ម្ភៈនុ�ួង�ុកូុ�ឧ�ាិសាកុុសា���់វិិញ្ញាាណ្ឌកុខនុធជ្ឈនុរង 
លេក្រគំោះពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។

 ស្រុសា�លេពុ�កុម័្ភៈវិធិា�សាលេមុ្ភៈោធាលេចត�យ៍រ�ឭកុវិញិ្ញាាណ្ឌកុខនុធ

ជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពី រ��វែ�រំប្រក្នុហមិ ប្រក្នុមុិក្នុារងារមិជាំឈមិណូឌ�

ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ��នុលេរៀ�ច�កុម័្ភៈវិិធា�មួ្ភៈយច�នុនួុលេ�ៀត�ចូ

ខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ៖

ពិព័ិិរណ៍្ឌរបូុថតិអំំពិមីេរឿងរ៉ាាវរបុស់ិអំែក្សារស់ិរ៉ានិមានិជ្ឈវីតិិពិី

របុបុផ្នែ� ែរត្រក្សាហម

 លេនុៅលេវិ��លេម្ភៈោុង៣:៣០នុ���រលេសាៀ� អំកុសា័ក័្រគំចតិី

កុមុុ្ភៈជ្ឈ� ជ្ឈ�នុ�នុ�់�៣ ក្រ�ច��លេខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ លេរៀ�ច���ក់ុ

ត��ងពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��តអ�ពុ�លេរឿងរ�ុវិរ�សាអំ់កុរសារ់�នុម្ភៈ�នុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ កុ�រច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈកុ�រសា�ងសាង់ 

សា�ណ្ឌង់លេចត�យ៍ នុងិសាកុម័្ភៈភា�ពុកុ�រង�ររ�សាស់ាំ�ប្រ�ច�ត្តិិ

ក្នុមុិ�ជាំាច��ជាំ��អុក្នុរសា់រាន្លមិាន្លជីាំវ�ត្តិពីរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ

វេន្លៅមូិ�ដ្ឋឋាន្ល។ វេ�ោក្នុប្រ�ូអុក្នុប្រ�ូ ន្ល�ងសា�សា�ានុសុាិសា� 

នៃនុអនុវុិិ����័យគំគំរ នុងិអំកុភូាមិ្ភៈជ្ឈ�លេក្រច�នុ�នុចូ�

�សា�នុ�ពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��តលេនុះ។ ខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ គឺំជ្ឈ��សា�នុ� 

យ�់លេឃុំ�ញរ�សា់អំកុចូ�រួម្ភៈ ៖ 

 អ��ក្រ�ុសា មេអំៀង សាមេរឿនិ យ�់�� «កុ�រ��ក់ុត��ង

�ងា�ញលេរឿងរ�ុវិរ�សា់អំកុខែ���នុឆ្នាំលងកុ�ត់រ��

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ �នុរ�ឭកុ��់ខាុ�អ�ពុ�កុ�រចងច��មិ្ភៈនុអ�ច

��លេភាលច�នុនៃនុកុ�រ�ត�់ង់សា�ច់ញ�ត ិកុ�រ���កុ នុងិ

កុ�រកុ��់សាម្ភៈល��់លេនុៅកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ ពុិពុ័រណ៍្ឌ

លេនុះម្ភៈ�នុសា�រសា�ខ�នុណ់្ឌ�សាល់េ��ម្ភៈី�ឲ្យ�លេកុង័ជ្ឈ�នុ�នុល់េក្រកុោយ

យ�់�ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិា�ស្រ្តសា»ី។

 លេ�ោកុយ�យ មយុុ ហ៊ាាង លេ��កុលេឡុ�ង�� «លេនុៅលេពុ�

ខាុ�លេឃុំ�ញរូ�ភា�ពុ នុងិលេរឿងរ�ុវិរ�សា់អំកុរសា់រ�នុម្ភៈ�នុ 
ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេផ្សា�ងលេ�ៀត ខាុ�នុកឹុលេឃុំ�ញ�� ់
លេពុ�លេវិ�����កុខែ��ខាុ�លេធាី�កុ�រលេនុៅកុងច�័តនុ�រ�

លេនុៅកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ»។ 

 លេ�ោកុក្រគំូ រស់ិ បុញ្ញាា  �លេក្រងៀនុមុ្ភៈខវិិ���ក្រ�វិតីិ

សា�ស្រ្តសាីលេនុៅអនុវុិិ����័យភូាមិ្ភៈ�័� �ងា�ញច�ណ្ឌ��់

អ�រម័្ភៈណ៍្ឌ�� កុ�រ��ក់ុត��ងពុិពុ័រណ៍្ឌលេនុៅ��ត��ងលេចត�យ៍

លេនុះ គឺំ�ាខល��ងណ្ឌ�សាល់េ��ម្ភៈី�ផ្សា�ួក់ុ�រយ��់ងឹពុ�លេរឿងរ�ុវិ

ព��ីសាវេមុិោ�វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពីរ��
វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារសាាមិសា�� ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុ
ក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។ (អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្ល់
ទីិ៣វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ខែនុថម្ភៈលេ�ៀត លេ��ម្ភៈី�រ�ឭកុ��់

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកុមុុ្ភៈជ្ឈ�ខែ���នុសាល��់លេនុៅកុំងុរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ 
 

ខាុ�លេសាំ�សាុ�ឲ្យ�ម្ភៈ�នុកុ�រ��ក់ុត��ងពុពិុរ័ណ៍្ឌខែ��លេនុះ�នុលីេ�ៀត 

។ ខាុ�នុងឹ�កឹុនុ��សាិសា�ម្ភៈកុលេធាី��សា�នុ�កិុចចលេនុៅ��ត��ង 
លេចត�យ៍លេនុះនុ�លេពុ�អនុ�គំត។ 

ការចាក់្សាបុញំ្ញាំងវមីេដអំឯូក្សាសារ «កំុ្សាសាែ និបុងមេ�េច៖ 

ផ្នែ� ែរបាត់ិបុង់តិន្រ្តីនិ ិ ីរ ាក់្សា មេអំនិ រ ាលូ»

 ក្រកុមុ្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រលេខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ 

លេរៀ�ច�កុ�រច�ក់ុ�ញ្ញាច�ងវិ�លេ�អូរឯកុសា�រ ច�ណ្ឌងលេជ្ឈ�ង 

�� «កំុ្សាសាែ និបុងមេ�េច» ខែ���ងា�ញអ�ពុ�តន្ត្រីនុី� វិ�ីធាម៌្ភៈ 

នុងិក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាកីុមុុ្ភៈជ្ឈ�។ កុ�រ�ញ្ញាច�ងវិ�លេ�អូឯកុសា�រ

លេនុះ គឺំលេធាី�លេឡុ�ងលេនុៅកុណួ្ឌ��វិ��ខែស្រុសាជ្ឈិត��ត��ង 

លេចត�យ៍រ�ឭកុវិញិ្ញាាណ្ឌកុខនុធជ្ឈនុរងលេក្រគំោះពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

លេ�ោយម្ភៈ�នុកុ�រចូ�រួម្ភៈ�សា�នុ�រ�សា់អំកុភូាមិ្ភៈច�កុ�រ

សា�ម្ភៈសាិ�ជ្ឈ�លេក្រច�នុ។ កុ�រ�ញ្ញាច�ងវិ�លេ�អូឯកុសា�រលេនុះ

ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈពុ�លេវិ��លេម្ភៈោុង៦:៣០នុ����ៃ�ច��់លេវិ��

លេម្ភៈោុង៨:៣០នុ���យ�់។ 

វេ�ោក្នុស្រុសា ីវែន្លន្លសា� ីអ�ីសាសាលកី្នុ ប្រ��ាន្លទីិភូាុក់្នុងារ 
សាហរដ្ឋឋអាវេមិរ�ក្នុសាប្រមិា�់ក្នុារអភូ�វឌ្ឍឍន្ល ៍
អន្លរិជាំាត្តិ� (USAID) ចូ�រ�មិព��ីសាវេមុិោ� 
វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពីរ��
វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារសាាមិសា�� ឃុំ����រ 
ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។ 
(អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្លទី់ិ៣វេ�ត្តិិ
ក្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

មិន្រ្តីន្លិនី្ល�របា�ក្នុ�ព�ងវេមិ��ព�ព�រណ៍ូរូ��ត្តិវេន្លៅក្នុុ�ងព��ីសាវេមុិោ�
វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពីរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�
ច�ក្នុារសាាមិសា�� ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។
(អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្លទី់ិ៣វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ�
ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

សា�សា�ាន្ល�សា�សា�ចូ�រ�មិព��ីសាវេមុិោ�វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធ
ជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពីរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារសាាមិសា�� ឃុំ����រ 
ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។ (អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្ល់
ទីិ៣វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពីរ��
វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារសាាមិសា��  
ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។  
(អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្លទី់ិ៣វេ�ត្តិិ
ក្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

ក្នុារដ្ឋាក់្នុត្តិា�ងព�ព�រណ៍ូរូ��ត្តិវេន្លៅក្នុុ�ងព��ីសាវេមុិោ�វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរងវេប្រ�ោ�ពី
រ��វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារសាាមិសា�� ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។
(អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំាជាំ�ន្លាន្លទី់ិ៣វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

ប្រក្នុុមិក្នុារងារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំាដ្ឋាក់្នុត្តិា�ងព�ព�រណ៍ូ
រូ��ត្តិវេន្លៅក្នុុ�ងព��ីសាវេមុិោ�វេចត្តិយ៍ីុរ�ឭក្នុវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធជាំន្លរង 
វេប្រ�ោ�ពីរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ វេន្លៅភូូមិ�ច�ក្នុារសាាមិសា�� ឃុំ����រ 
ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។(អុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំា
ជាំ�ន្លាន្លទី់ិ៣វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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 លេសាឿ ណ្ឌនុ ម្ភៈ�នុអ�យុ៨៤ឆ្នាំ�ំ�  សាពុនីៃ�ៃរសា់លេនុៅ

កុំុងភូាមិ្ភៈក្រតពុ��ងខែផ្សា�ំ ឃុំុ�លេក្រម្ភៈោម្ភៈ ស្រុសាុកុអងគរជ្ឈ័យ លេខត ី
កុ�ពុត។ ណ្ឌនុ ម្ភៈ�នុ�ី�លេឈុំោ័ះ លេពុៅ ឃុំ�នុ នុងិម្ភៈ�នុកូុនុក្រ�សុា 

ស្រុសា�ច�នុនួុ៦នុ�ក់ុ កុំុងលេនុោះម្ភៈ�នុក្រ�ុសាច�នុនួុ៥នុ�ក់ុ នុងិ

ស្រុសា�ច�នុនួុ១នុ�ក់ុ ។ 

 កុ��ពុ�សាម័្ភៈយ �នុ ់នុ�់ ណ្ឌនុ រសា់លេនុៅ��ក្រកុុង

ភាំ�លេពុញ។ ណ្ឌនុ ម្ភៈ�នុមុ្ភៈខរ�រជ្ឈ�អំកុ�ក់ុ�ខែនុល ច�ខែណ្ឌកុ

�ី�រ�សា់គំ�តគឺ់ំជ្ឈ���ហ្វី�នុ �នុ ់នុ�់។ �ី�រ�សា់ ណ្ឌនុ 

មិ្ភៈនុម្ភៈ�នុក្រ�ក់ុខែខលេក្រច�នុលេ�។ លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខលេម្ភៈសា� ឆ្នាំ�ំ� 

១៩៧៥ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច�ូកុ�នុក់ុ��់��ក្រកុងុភាំ�លេពុញ ណ្ឌនុ 

នុងិក្រកុមុ្ភៈក្រគំសួា�រ ក្រតវូិលេយោធា�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាឲ្យ�លេ�ៅ 

រសា់លេនុៅត�ម្ភៈត��នុជ់្ឈនុ��។ ណ្ឌនុ �នុលេធាី���លេណ្ឌ�រម្ភៈកុ 

��់ស្រុសាុកុអងគរជ្ឈ័យ។ លេ�ោយសា�រខែត ណ្ឌនុ ធាល��់រសា់ 

លេនុៅភាំ�លេពុញ លេ���អងគកុ�រច�ត�ុ់កុ ណ្ឌនុ គឺំជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 

១៧លេម្ភៈសា�។ អងគកុ�រ��ក់ុឲ្យ�ក្រគំួសា�ររ�សា់ ណ្ឌនុ រសា ់

លេនុៅលេ�ោយខែឡុកុ លេ�ោយមិ្ភៈនុឲ្យ�រសាល់េនុៅ��យឡុ�ជ្ឈ�មួ្ភៈយ

អំកុមូ្ភៈ��ឋ�នុលេឡុ�យ។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុយកុកូុនុរ�សា ់

ណ្ឌនុ ���ង៥នុ�ក់ុឲ្យ�លេ�ៅរសា់លេនុៅកុំុងកុងកុុម្ភៈ�រលេ�ោយ

មិ្ភៈនុឲ្យ�រសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយមួ្ភៈ�យ។ អងគកុ�រលេក្រ�� ណ្ឌនុ នុងិ

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេផ្សា�ងលេ�ៀតឲ្យ�លេធាី�កុ�រហ្វីសួាកុម្ភៈល��ង នុងិមិ្ភៈនុ

ផ្សា�ី់អ�ហ្វី�រឲ្យ�ហ្វី�ូចុកុក្រគំ�់ក្រគំ�នុល់េឡុ�យ។ ណ្ឌនុ រសា ់

លេនុៅឃុំល�តឆ្នាំៃ�យពុ�ក្រកុុម្ភៈក្រគំួសា�រ�ង�ាូនុ នុងិភ័ាយខល�ច

ខល�ចជ្ឈ�លេរៀងរ��ន់ៃ�ៃ។ លេក្រកុោយពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ួ

រ�� ណ្ឌនុ �នុម្ភៈកុ លេនុៅកុំុងស្រុសាុកុអងគរជ្ឈ័យ�ខែ��

ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹក្រកុុម្ភៈក្រគំួសា�រ។ 

ផ្ដើ្ឿ ណៃ ៖ ពកិារផ្ដើជ�ងផ្ដើ�យ៍សារគ្រ�ប់មតីៃ

ង៉ាាន់ិ វីនិ 

វេសាឿ ណូន្ល មិាន្លអាយុ�៨៤ឆាំាុ�  �ចំ��ូន្លរុសា់វេន្លៅកុ្នុ�ងភូូមិ�
ប្រត្តិពា�ងវែ��ុ ឃុំ��វេប្រមិោមិ ស្រុសាុក្នុអងគរជាំ�យុ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពត្តិ។ 
(ងា៉ន្ល ់វីន្ល/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៨៣ លេពុ� ណ្ឌនុ លេ�ៅកុ��់លេឈុំ�លេនុៅភាំ�

លេក្រម្ភៈោម្ភៈលេ��ម្ភៈី�យកុម្ភៈកុលេក្រ��ក្រ�សា់ ក៏ុ�នុជ្ឈ�នុម់្ភៈ�នុលេធាី�ឲ្យ� 

គំ�តព់ុិកុ�រលេជ្ឈ�ងខ�ងសា�ី� ខែ��លេពុ�លេនុោះគំ�តល់េ���ខែត

សាក្រម្ភៈ��កូុនុ�នុរយ�លេពុ�៥ខែខខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ លេនុៅកុំុង

ឆ្នាំ�ំ�១៩៩១ ម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា��នុយកុក្រគំ��់ម្ភៈ�នុម្ភៈកុ��ក់ុ

កុំុងចម្ភៈើ�រ�ខែនុលរ�សា់គំ�ត់ លេហ្វី�យលេពុ�ខែ���ី�រ�សា ់

ណ្ឌនុ លេ��រលេ�ៅចម្ភៈើ�រ�ចូសាពុ�ីង ក៏ុជ្ឈ�នុម់្ភៈ�នុ�ណី្ឌ��

ឲ្យ�ពុិកុ�រលេជ្ឈ�ងម្ភៈខ�ងខែ�រ។ រយ�លេពុ�៥ឆ្នាំ�ំ�លេក្រកុោយម្ភៈកុ

�ី�រ�សា់ ណ្ឌនុ �នុសាល��់។ ណ្ឌនុ រសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹ

កូុនុៗច�នុនួុ៦នុ�ក់ុ លេហ្វី�យ�នុាកុុក្រគំួសា�រ���ងអសា់ក្រតូវិ

ធាល�ក់ុម្ភៈកុលេ�� ណ្ឌនុ។ ណ្ឌនុ ខតិខ�លេ��ម្ភៈី�ចិញ្ចូចមឹ្ភៈ���ច់ខែ�

រកុ��កូុនុៗឲ្យ��នុរសារ់ហ្វីតូម្ភៈកុ��ស់ាពុនីៃ�ៃ។ �ចច�ុីនុ ំ

ណ្ឌនុ កុ�នុខ់ែតម្ភៈ�នុវិយ័ច�ណ្ឌ�សាល់េហ្វី�យខែភាកំុរ�សាគ់ំ�តក៏់ុ

ស្រុសាវិ��ង។ ណ្ឌនុ លេ��រលេ�ោយលេក្រ��លេឈុំ�ក្រចត�់�់កុុ�ឲ្យ���ួ។ 

ណ្ឌនុ ម្ភៈ�នុអ�រម័្ភៈណ៍្ឌ�ូរស្រុសា��លេ�ោយសា�រគំ�ត់�នុ

នុយិ�យលេរឿងរ�ុវិខែ��គំ�ត់ធាល��់�នុឆ្នាំលងកុ�ត់ពុ�រ��

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ លេ�ោយសា�រខែតម្ភៈ�នុកុ�រ���កុលេពុ�

លេក្រកុោកុលេ��រមី្ភៈងៗ �លូេចះំ ណ្ឌនុ �នុលេសាំ�សាុ�រលេ�ះសាក្រម្ភៈ��់

ជ្ឈនុពុកិុ�រមួ្ភៈយលេក្រគំឿងលេ��ម្ភៈី�សាក្រម្ភៈ�ួ��ក់ុ�រលេធាី���លេណ្ឌ�រ 

នុងិលេសាំ�សាុ�ខែវិនុត�ពុ�ក់ុលេក្រពុោះខែភាកំុរ�សា់គំ�តល់េម្ភៈ��មិ្ភៈនុ

ចី�សា់លេឡុ�យ។ 

វេ�ោក្នុយុាយុ វេសាៀ ណូន្ល ន្ល�ងអុក្នុសាំ�ប្រ�ច�ត្តិកិ្នុមុិ�ជាំា  
វេ�ត្តិតិ្តិាវែក្នុវវេ�ោំ� វេសាៀង ក្នុញ្ចាំា។
(វេសាៀង ក្នុញ្ចាំា/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

សាា�ាស្រុសាុក្នុអងគរជាំ�យុ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពត្តិ។
(ងា៉ន្ល ់វីន្ល/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

    លេនុៅលេវិ��ក្រពុឹកុ នៃ�ៃ លេសាៅរ ៍ �� ២៦ ខែខ កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំ�ំ�

២០២២លេនុះ  លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ  ម្ភៈ�ុរ� អ�លេម្ភៈ��ត� អ�គំ�ណូ្ឌ 

ឯកុ អគំគ រ�ឋ �ូត ហ្វីី� ��ពុ�នុ ក្រ�ច��លេនុៅ ក្រ�លេ�សា កុមុុ្ភៈជ្ឈ� �នុ 

លេធាី� ��លេណ្ឌ�រ ម្ភៈកុ កុ�នុត់��នុ ់ក្រ�វិតីិ សា�ស្រ្តសាកីុំុងស្រុសាុកុអនុលង់

ខែវិងជ្ឈ� លេ��កុ ���ូង ។ 

  លេនុៅលេវិ��  លេម្ភៈោុង៨:០ ០ នុ��� ក្រពុឹកុ លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ ឯកុ

អគំគ រ�ឋ �ូត  នុងិ អនុពុុ័នុ ធលេយោធា�  ហ្វីី� ��ពុ�នុ �នុ ម្ភៈកុ ��់ 

កុ�រយិ��័យ រ�សា់ ម្ភៈជ្ឈឈ ម្ភៈណ្ឌឌ� សានុីភិា�ពុ   អនុលង់ ខែវិង 

លេ�ោយ  ម្ភៈ�នុកុ�រ ��ួ� សា�ីគំម្ភៈនុ ៍យ�ុង កុក់ុ លេកុួៅ ពុ�  លេ�ោកុ 

ឆ្នាំ��ង យុ នុ�យកុ ម្ភៈជ្ឈឈ ម្ភៈណ្ឌឌ� ឯកុ សា�រ កុមុុ្ភៈជ្ឈ�  នុងិ   �ណ្ឌឌិត  

�� សាខុ ឃុំ�ង     នុ�យកុ ម្ភៈជ្ឈឈ ម្ភៈណ្ឌឌ� សានុីភិា�ពុ អនុលង់ ខែវិង។  

ឯក អគំគ រដ ឋ ទតូ ហវែ តី លតីពតីៃ ទ្្សៃកចិ ច តំបៃ់
ផ្ដើទ្ចរណ៍គ្របវត្ ិសាស្រ្ត្្ អៃ លង់ សវង
មេមក្សា វិនិ

វេ�ោក្នុ ឆាំា�ង យុ� វេ�ើ� �ទិ�ងាាញទិាក់្នុទិងវែ�ន្លទីិ នៃន្លស្រុសាកុ្នុអន្លលង់វែវង 
ដ្ឋ�វ់េ�ោក្នុ ជាំ�ទិាវ  មិា៉រ ីអាវេមិ�ី ត្តិា អា�ី ណូូ  ឯក្នុ អ�គ រដ្ឋឋ ទូិត្តិហើ�ីីពីន្ល 
ន្ល�ង�ណូ�ប្រ�ត្តិ�ភូូ វេន្លៅ  ក្នុារ�យុា��យុ រ�សា់ មិជាំឈ មិណូឌ� សាន្លិ�ភូាព   អន្លលង់
វែវង សាា�ត្តិវេន្លៅជាំា�់សាាុន្លអូរជាំីក្នុ ក្នុុ�ងស្រុសាកុ្នុអន្លលង់វែវង។  (សា�ត្តិ វ� ច� ប្រត្តិ/
មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

វេ�ោក្នុ ជាំ�ទិាវ  មិា៉រ ីអាវេមិ�ីត្តិា អា�ីណូូ  ឯក្នុ អ�គ រដ្ឋឋ ទូិត្តិ 
ហើ�ីីពីន្ល, វេ�ោក្នុ ឆាំា�ង យុ� ន្លាយុក្នុមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារ 
ក្នុមុិ�ជាំា ន្ល�ង�ណូឌ�ត្តិ �ី សា��ឃុំាង ន្លាយុក្នុជាំមិឈមិណូឌ� 
សាន្លិ�ភូាពអន្លលង់វែវង វេន្លៅទីិត្តិា�ង �ូជាំាសាព    ��៉� ពត្តិ។  
(សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

វេ�ោក្នុ ជាំ�ទិាវ  មិា៉រ ីអាវេមិ�ីត្តិា អា�ីណូូ  ឯក្នុ អ�គ រដ្ឋឋ ទូិត្តិហើ�ីីពីន្ល 
ន្ល�ង�ណូ�ប្រ�ត្តិ� បាន្ល វេ�ើ� ដ្ឋ�វេណូ�រ  វេទិៅទិសា�ន្លា រូង �ាក់្នុ �ល�ន្ល �៉�� ពត្តិ 
វេន្លៅ ក្នុូា� ទិវេន្ល�ោង វែដ្ឋ� មិាន្ល ទីិ ត្តិា�ង សាា�ត្តិ វេន្លៅ វេ�� ភូុ� ដ្ឋង វែរក្នុ ន្ល�ង
មិាន្ល ចមិាាយុ ២៤ �ីឡូូ វែមិប៉្រត្តិ ពី រងើង់មូិ� នៃន្លស្រុសាុក្នុអន្លលង់ វែវង  ។  
(ឆាំា�ង យុ�/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុា��់ម្ភៈកុ  �ណ្ឌឌិត  �� សាខុ ឃុំ�ង លេធាី� ��  �ងា�ញ អ�ពុ� 

ខែផ្សានុកុ�រសាកុម័្ភៈភា�ពុរ�សា់ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ� សានុីិភា�ពុ 

អនុលង់ខែវិង ខែផ្សានុ �� �លង់ លេគំោ� កុំុង ស្រុសាុកុ អនុលង់ ខែវិង  នុងិ

�ងា�ញ ពុ� គំលេក្រម្ភៈោង   លេធាី� រ�ង ត�ម្ភៈ �លេណួ្ឌោយ ជ្ឈរួ ភាំ� �ង ខែរកុ ។   

 �នុា��់ ម្ភៈកុ គំណ្ឌ�ក្រ�តភូិានៃនុ��លេណ្ឌ�រ �សា�នុកិុចចលេនុះ 

 �នុលេធាី� ��លេណ្ឌ�រ   លេ�ៅ កុ�នុ ់ផ្សាាះ ��ក់ុ ខលនួុ  �ុុ�  ពុត នុងិ 
លេខៀវិ សា�ផ្សានុ  លេនុៅ កុី�� �លេនុ�ោង ខែ�� ម្ភៈ�នុ �� ត��ង សាថតិ

លេនុៅ លេ�� ភាំ� �ង ខែរកុ នុងិ ម្ភៈ�នុ ចម្ភៈៃ�យ ២៤ គំ�ឡុ ូខែម្ភៈកុ្រត ពុ� រងីង់ 
មូ្ភៈ� នៃនុស្រុសាុកុអនុលង់ ខែវិង  ។ លេនុៅ ត�ម្ភៈ�ង  ផ្សាលូវិម្ភៈ�នុ លេ�សា

ភា�ពុ ស្រុសាសា់ ក្រតកុ��  ខែ�� រ� លេ�ច លេ�ោយ  នៃក្រពុ លេឈុំ�  នុងិ 

អ�ង សាួុ� �ឹកុជ្ឈ� លេក្រច�នុកុខែនុលង ខែ���នុ��់�ុកុត��ង ពុ� 
ជ្ឈ�នុ�នុ ់ខែខរ័ ក្រកុហ្វីម្ភៈ ។ លេក្រកុៅ ពុ� លេ�សាភា�ពុនៃក្រពុលេឈុំ� ក៏ុលេឃុំ�ញ 

ចម្ភៈើ�រ ��ណ្ឌ�� ពុណ៌្ឌនៃ�តងស្រុសាសា់ក្រតកុ��រ�សា់ អំកុ ភូាមិ្ភៈ   

នុងិ ជ្ឈ�វិភា�ពុ រសា ់លេនុៅក្រ�ច��នៃ�ៃ រ�សា ់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកុមុុ្ភៈជ្ឈ� លេនុៅ

ត�ម្ភៈ �លេណួ្ឌោយ ក្រពុ�ខែ�នុ កុមុុ្ភៈជ្ឈ� -នៃ� ។ ផ្សាាះ ��ក់ុខលនួុរ�សា ់

�ុុ� ពុត  ក្រតូវិ �នុ សា�ង សាង់ លេឡុ�ង កុំុង ឆ្នាំ�ំ� ១៩៩៣ 

�នុា��់ ពុ� លេម្ភៈ �កឹុ នុ��  ខែខរ័ ក្រកុហ្វីម្ភៈ �នុលេក្រជ្ឈ�សា លេរ�សា �� សា�ចត

ចុង លេក្រកុោយ  នុងិ ជ្ឈ� �� ត��ង យុ�ធ សា�ស្រ្តសាសីាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ  រ�សា់

ខលនួុ ។  គំណ្ឌ�ក្រ�តភូិានៃនុ��លេណ្ឌ�រ �សា�នុកិុចចលេនុះ ក៏ុ �នុ លេធាី� 
��លេណ្ឌ�រ ចូ� លេ�ៅ កុំុង រូង ��ក់ុ ខលនួុ �ុុ� ពុត ។ លេ�ោកុ

 
ជ្ឈ� ��វិ ឯកុ អគំគ រ�ឋ�ូត    �នុ ខែសាងី យ� ់អ�ពុ� ក្រ�វិតីសិា�ស្រ្តសាី

នៃនុ ច�នុ���ក់ុ ខលនួុ នុងិ សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ �័ពុ នៃក្រពុលេនុៅ លេពុ� ខែ��

ត��នុ ់អនុលង់ ខែវិង �នុ កុល�យ ជ្ឈ� �� ត��ង ចុង លេក្រកុោយ រ�សា់

ខែខរ័ ក្រកុហ្វីម្ភៈ  ។ 

 គំណ្ឌ�ក្រ�តិភូានៃនុ��លេណ្ឌ� រ �សា�នុកិុចចលេនុះក៏ុ �នុ

ក្រតឡុ�់ ម្ភៈកុ កុ�នុ ់អត�តផ្សាាះ ក្រ�ជ្ឈុ� រ�សា់  ត�ម្ភៈុុកុ  ខែ��

សាថតិ លេនុៅ លេ��ខងំ ភាំ� �ង ខែរកុ  ខែ���ចច�ុីនុលំេនុះ �នុ ខែក្រ� 
កុល�យលេ�ៅជ្ឈ�ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ� សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង។ ផ្សាាះ 

លេនុះ ក្រតវូិ �នុសា�ងសាង់ លេឡុ�ង លេនុៅ ឆ្នាំ�ំ� ១៩៩៥ សាក្រម្ភៈ��់

កុ�រ ជ្ឈួ� ក្រ�ជ្ឈុ� លេម្ភៈ �កឹុ នុ�� ខែខរ័ ក្រកុហ្វីម្ភៈ  �ចូ ជ្ឈ�  �ុុ� ពុត, 

លេខៀវិ សា�ផ្សានុ, នុនួុ ជ្ឈ� , សាុនុ លេសានុ នុងិ លេម្ភៈ�ញ្ញាួ កុ�រ កុង

ពុ� មួ្ភៈយ ច�នុនួុ លេ�ៀត ។ 

 ��ត��ង �ូជ្ឈ�សាពុ    �ុុ� ពុត គឺំជ្ឈ�ច�ណុ្ឌច ���� នៃនុ 

��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចច លេនុះ ។ លេនុៅលេពុ� លេនុោះ លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ ឯកុ 

អគំគ រ�ឋ �ូត ក៏ុ�នុ សា�ី�់ពុ�កុ�រ លេរៀ�រ��់ក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសា ី 

រ� �់ច� �់ត��ងពុ�កុ� រ កុ� តល់េ�ោសា �ុុ � ពុ ត លេ�ោ យ  

លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ  ម្ភៈ�ុរ� អ�លេម្ភៈ��ត� អ�គំ�ណូ្ឌ  ឯកុ អគំគ រ�ឋ �ូតហ្វីី���ពុ�នុ  
ក្រពុម្ភៈ���ងគំណ្ឌ�ក្រ�តភូិា នុងិ លេ�ោកុ ឆ្នាំ��ង យុ នុ�យកុម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�
ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ��សា�នុ�រូង��ក់ុ ខលនួុ �ុ�ុ ពុត លេនុៅ កុី�� �លេនុ�ោង

 
ខែ�� ម្ភៈ�នុ �� ត��ង សាថិត លេនុៅ លេ�� ភាំ� �ង ខែរកុ នុងិ ម្ភៈ�នុ ចម្ភៈៃ�យ 
 ២៤ គំ�ឡូុ ខែម្ភៈកុ្រត ពុ� រងីង់មូ្ភៈ� នៃនុស្រុសាុកុអនុលង់ ខែវិង  ។ ។  
(ហ្វី��នុ ពុិសា�/ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�)

លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ  ម្ភៈ�ុរ� អ�លេម្ភៈ��ត� អ�គំ�ណូ្ឌ  ឯកុ អគំគ រ�ឋ �ូតហ្វីី���ពុ�នុ  
ក្រពុម្ភៈ���ងគំណ្ឌ�ក្រ�តភូិា នុងិ លេ�ោកុ ឆ្នាំ��ង យុ នុ�យកុម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�
ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ��សា�នុ�រូង��ក់ុ ខលនួុ �ុ�ុ ពុត លេនុៅ កុី�� �លេនុ�ោង

 
ខែ�� ម្ភៈ�នុ �� ត��ង សាថិត លេនុៅ លេ�� ភាំ� �ង ខែរកុ នុងិ ម្ភៈ�នុ ចម្ភៈៃ�យ 
 ២៤ គំ�ឡូុ ខែម្ភៈកុ្រត ពុ� រងីង់មូ្ភៈ� នៃនុស្រុសាុកុអនុលង់ ខែវិង  ។ ។  
(ហ្វី��នុ ពុិសា�/ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ  ម្ភៈ�ុរ� អ�លេម្ភៈ��ត� អ�គំ�ណូ្ឌ  ឯកុ អគំគ រ�ឋ �ូតហ្វីី���ពុ�នុ (រូ���៤រ��់ពុ�សា�ី�) ក្រពុម្ភៈ���ងគំណ្ឌ�ក្រ�តភូិា នុងិ លេ�ោកុ ឆ្នាំ��ង យុ  
(រូ���៣រ��់ពុ�សា�ី�) នុងិក្រកុុម្ភៈកុ�រង�រលេនុៅខ�ងមុ្ភៈខ  កុ�រយិ��័យ រ�សា់ ម្ភៈជ្ឈឈ ម្ភៈណ្ឌឌ� សានុីភិា�ពុ   អនុលង់ ខែវិង សាថិតលេនុៅជ្ឈ��់សា�ុនុអូរជ្ឈ�កុ  
កុំុងស្រុសាុកុអនុលង់ខែវិង។  (សាួត វិិចិក្រត/ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�)

តុ��កុ�រ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ នុងិ  គំលេក្រម្ភៈោង សា�ង សាង់���ូ� ផ្សាំូរ   
�ុ�ុ ពុត ខែ��នុងឹច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈនុ�លេពុ�ខ�ងមុ្ភៈខលេ�ៀត ផ្សាង។   

កុ�រ សានុានុ�រវិ�ង លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ ឯកុ អគំគ រ�ឋ �ូត ហ្វីី� ��ពុ�នុ 

នុងិ នុ�យកុ ម្ភៈជ្ឈឈ ម្ភៈណ្ឌឌ� សានុីភិា�ពុ អនុលង់ ខែវិង �នុ 

ច�ណ្ឌ�យលេពុ�    ក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌ៣០នុ���។ 

 លេនុៅលេវិ��លេម្ភៈោុង ២ រលេសាៀ� លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ  ម្ភៈ�ុរ� 

អ�លេម្ភៈ��ត� អ�គំ�ណូ្ឌ ឯកុ អគំគ រ�ឋ �ូត ហ្វីី� ��ពុ�នុ ក្រ�ច��លេនុៅ

ក្រ�លេ�សា កុមុុ្ភៈជ្ឈ�   នុងិ អនុពុុ័នុ ធលេយោធា�ហ្វីី���ពុ�នុ លេ�ៅជ្ឈួ�

សាខែមី្ភៈងកុ�រគួំរសាម្ភៈឯកុឧតមី្ភៈ នុ�យឧតមី្ភៈលេសានុ�យ៍ គំនុ ់

គំ�ម្ភៈ លេ�សារ�ឋម្ភៈន្ត្រីនុី���ួ��នុាកុុ ជ្ឈ�អនុកុ្រ�ធា�នុសាម្ភៈ�គំម្ភៈ

អត�តយុ�ធជ្ឈនុកុមុុ្ភៈជ្ឈ� នុងិក្រ�ធា�នុអនុគុំណ្ឌ�កុម័្ភៈកុ�រ

សា�ងសាង់ «សាីូ�ឈុំះំ ឈុំះំ អនុលង់ខែវិង»។  

  �នុា��់ម្ភៈកុ គំណ្ឌ�ក្រ�តភូិានៃនុ��លេណ្ឌ�រ �សា�នុកិុចចលេនុះ 

�នុ �នុ ី��លេណ្ឌ�រម្ភៈកុកុ�នុ ់ សា�រ ម្ភៈនុា�រ    ត�ម្ភៈុុកុ ឬអត� ត ផ្សាាះ ត�

ម្ភៈុុកុ  ខែ��  �នុ សា�ង សាង់ លេឡុ�ង លេនុៅកុំុង ឆ្នាំ�ំ� ១៩៩៣។ 

�ចចុ�ីនុ ំលេនុះ អត� ត ផ្សាាះ ត� ម្ភៈុុកុ គឺំ ជ្ឈ� �� កុខែនុលង � ៏សា�ខ�នុ់

មួ្ភៈយ លេនុៅ កុំុង ស្រុសាកុុ អនុលង់ ខែវិង ខែ�� អ�ច ��ក់ុ ��ញ លេភាាៀវិ

លេ�សា ចរ ជ្ឈ�ត ិនុងិ  អនុរី ជ្ឈ�ត ិ  ម្ភៈកុ �សា�នុ�  ។ 

 ជ្ឈ� កិុចច �ញ្ចូច�់ លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ ឯកុ អគំគ រ�ឋ �ូត ហ្វីី� ��ពុ�នុ 

រួម្ភៈ ���ង  អនុ ុពុន័ុ ធលេយោធា� សាខែមី្ភៈងនុវូិ លេសាច កុួ� លេសាោម្ភៈនុសា� 

រ�កុ រ�យ  ច�លេពុោះ កុ�រ ��ួ� សា�ីគំម្ភៈនុ ៍លេ�ោកុ ជ្ឈ���វិ ម្ភៈកុ កុ�នុ់

ត��នុ ់ក្រ�វិតី ិសា�ស្រ្តសា ីអនុលង់ ខែវិង ។

14 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ដំ ផ្ដើណ� រ ទ្្សៃកចិ ច ្ កិា ្ ួ តី អំពតី
«្ៃ ្ភិាព ៃងិ ្ ទិ ធ ិមៃំ្្ស  »
ហ៊ាានិ ពិសិិី

 លេនុៅនៃ�ៃ��២៣ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំ�ំ�២០២២ ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�

សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង នៃនុម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ��នុ

លេរៀ�ច���លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចសាិកុ��សាួ�ពុ� «សិនិ ិភិាពិ និងិ

សិទិ្ធិ ិមិនុិសិស» លេនុៅស្រុសាកុុអនុលង់ខែវិង។ �សា�នុកិុចចសាកិុ��

លេនុះច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈលេនុៅលេម្ភៈោុង២:០០ នុ���រលេសាៀ� កុំុងលេគំោ� 
��ណ្ឌង «លេ��កុកុមុ្ភៈសា់កុ�រយ�់�ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាី

កុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ� នុងិក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាីលេនុៅកុំុង

សាហ្វីគំម្ភៈនុអ៍នុលង់ខែវិង» ខែ��ម្ភៈ�នុយុវិជ្ឈនុច�នុនួុ១៦នុ�ក់ុ 

(ស្រុសា�១១នុ�ក់ុ នុងិក្រ�ុសា៥នុ�ក់ុ) ម្ភៈកុពុ�ស្រុសាុកុក្រតពុ��ង 

ក្រ�សា��៥នុ�ក់ុ នុងិស្រុសាុកុអនុលង់ខែវិង១១នុ�ក់ុ  �នុម្ភៈកុ

ចូ�រួម្ភៈ។ 

 �សា�នុកិុចចសាិកុ��លេនុះច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈលេចញ��លេណ្ឌ�រពុ�

កុ�រយិ��័យកុណី្ឌ��រ�សា់ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុ

អនុលង់ខែវិងសាថតិលេនុៅជ្ឈ��់សា�ុនុអូរជ្ឈ�កុ លេឆ្នាំោុះលេ�ៅកុ�នុអ់ត�ត 

ផ្សាាះកុណួ្ឌ��រ�សា់ ត�ម្ភៈុុកុ លេនុៅលេ��ភាំ��ងខែរកុ ខែ��

�ចច�ុីនុគឺំំជ្ឈ�ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង។ រ�យនុី

ប្រកុ្នុមិក្នុារងារមិជាំឈមិណូឌ�សាន្លិ�ភូាពអន្លលង់វែវងក្នុ�ព�ងន្លា�សា�សា�
មិក្នុវេ�ើ�ទិសា�ន្លក្នុ�ចសំា�ក្នុ�ាវេន្លៅទីិត្តិា�ងប្រ�វត្តិិ� សាាស្រ្តសា ិ�ុូរ �៉�� 
ពត្តិ។ (�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 15



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែ���កឹុក្រកុមុ្ភៈយុវិជ្ឈនុ�នុលេធាី���លេណ្ឌ�រសានុ�មឹ្ភៈៗត�ម្ភៈជ្ឈរួភាំ�

�ងខែរកុ ខែ��ម្ភៈ�នុរុកុខជ្ឈ�តិតូចធា�ជ្ឈ�លេក្រច�នុ�ះុអម្ភៈសាង 

ខ�ងផ្សាលូវិ។ �នុា��់ម្ភៈកុ ក្រកុុម្ភៈយុវិជ្ឈនុ នុងិក្រកុុម្ភៈកុ�រង�រ

ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង�នុលេ�ៅ��ម់្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ� 

សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង។ លេនុៅកុំុងកុ�រយិ��យ័ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�

សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិងម្ភៈ�នុកុ�រ��ក់ុត��ងពុពិុរ័ណ៍្ឌ រូ�ភា�ពុ

ជ្ឈ�លេក្រច�នុផ្សាា��ង��ក់ុ�ងលេ�ៅនុងឹ��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចរ�សា់

គំណ្ឌ�ក្រ�តភូិាចនិុម្ភៈកុកុ�នុក់្រ�លេ�សាកុមុុ្ភៈជ្ឈ� នុងិរូ�ភា�ពុលេពុ� 
កុងកុម្ភៈល��ងខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេធាី�សាម្ភៈ�ហ្វីរណ្ឌកុម័្ភៈចុងលេក្រកុោយ

លេនុៅស្រុសាកុុអនុលង់ខែវិង លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៩៨។ លេក្រកុៅពុ�រូ�ភា�ពុ

���ងលេនុះ លេនុៅម្ភៈ�នុលេសាៀវិលេភាៅជ្ឈ�លេក្រច�នុលេ�ៀតខែ��ក្រតូវិ

�នុ��ក់ុត��ងលេ�ោយក្រកុមុ្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុ

អនុលង់ខែវិងសាក្រម្ភៈ��់ឲ្យ�លេភាាៀវិ�សា�នុ� នុងិអ�នុ។ 

 ម្ភៈគំគុលេ�ាសាក៍ុ ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈលេធាី����ងា�ញយ�ុងលេកុីោះ 
កុី�យលេ�ៅកុ�នុ់ក្រកុុម្ភៈយុវិជ្ឈនុឲ្យ��នុយ�់�ឹងអ�ពុ�

ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង ឬអត�តផ្សាាះកុណួ្ឌ��

រ�សា់ ត�ម្ភៈុុកុ ខែ��ក្រតូវិ�នុកុសា�ងលេឡុ�ងលេនុៅឆ្នាំ�ំ� 

១៩៩៥។ ផ្សាាះលេនុះក្រតូវិ�នុ ត�ម្ភៈុុកុ �ុកុសាក្រម្ភៈ��់ជ្ឈ���

កុខែនុលងក្រ�ជ្ឈុ�សា�ខ�នុ់ៗ  ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹ��ំក់ុ�កឹុនុ��ធា�ៗរ�សា់

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ �ូចជ្ឈ� �ុ�ុ ពុត, លេខៀវិ សា�ផ្សានុ, នុនួុ ជ្ឈ� ក្រពុម្ភៈ 

���ងលេម្ភៈ�ញ្ញាួកុ�រកុងពុ�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។ 

 �ចច�ុីនុ ំម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង ឬអត�ត

ផ្សាាះកុណួ្ឌ��រ�សា ់ត�ម្ភៈុកុុ លេនុះ គឺំជ្ឈ��ណ្ឌ ណ��យ័ នុងិជ្ឈ��� 

កុខែនុលងសា�កុសារួពុត័ម៌្ភៈ�នុសាក្រម្ភៈ��់លេភាាៀវិជ្ឈ�ត ិនុងិអនុរីជ្ឈ�ត ិ 

លេហ្វី�យក៏ុជ្ឈ�កុ�រយិ��យ័សាកិុ��មួ្ភៈយសាក្រម្ភៈ��់អំកុខែ��

ចង់ម្ភៈកុស្រុសា�វិក្រជ្ឈ�វិ���ងកុំុងនុងិលេក្រកុៅក្រ�លេ�សាខែ�រ។ 

 ជ្ឈ�កិុចច�នុា��់នៃនុ��លេណ្ឌ� រ�សា�នុកិុចចសាិកុ��លេនុៅ

ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិងលេ��ភាំ��ងខែរកុលេនុះ  

ក្រកុមុ្ភៈយុវិជ្ឈនុ���ងអសា�់នុវិ�ិក្រតឡុ�់ម្ភៈកុកុ�នុរ់�យនុ ី

លេ��ម្ភៈី�លេចញ��លេណ្ឌ�រលេ�ៅកុ�នុ�់�កុខែនុលង�ូជ្ឈ�សាពុ �ុុ� ពុត 

�នុលីេ�ៀត។ លេនុៅ��ត��ង�ូជ្ឈ�សាពុ �ុ�ុ ពុត លេនុះ ម្ភៈគំគលុេ�ាសាក៍ុ 
�នុលេធាី�កុ�រអធា�ិី�យយ�ុង�ម្ភៈាិតលេ�ៅកុ�នុក់្រកុមុ្ភៈយុវិជ្ឈនុ

��ក់ុ�ងនុងឹ �ុុ� ពុត ខែ��ជ្ឈ�លេម្ភៈ�កឹុនុ��លេនុៅសាម័្ភៈយ

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ �ុុ� ពុត �នុសាល��់លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខ 

លេម្ភៈសា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៩៨ លេ�ោយសា�រជ្ឈ�ងឺគំ��ងលេ�ះ�ូង។ 

លេនុៅកុំុងអ�ឡុុងលេពុ�ខែ�� �ុុ� ពុត សាល��់គឺំជ្ឈ�លេពុ�

ខែ��កុងកុម្ភៈល��ងរ�ជ្ឈរ�ឋ�ភិា��វិ�យ�កុុច�ូម្ភៈកុកុ�នុ់

ត��នុអ់នុលង់ខែវិងកុ�នុខ់ែតខល��ង ជ្ឈ�លេហ្វីតលុេធាី�ឲ្យ�ក្រកុមុ្ភៈក្រគំសួា�រ

រ�សា់ �ុុ� ពុត ពុុ�អ�ចរកុលេឈុំ�ឬឧសា�នុក្រគំ�់ក្រគំ�នុ់

សាក្រម្ភៈ��់យកុម្ភៈកុ�ូជ្ឈ�សាពុរ�សា់ �ុុ� ពុត។ �លូេចះំ

សា�កុសាពុរ�សា់ �ុុ� ពុត ក្រតូវិ�នុ�ូជ្ឈ�ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹ

លេកុៅអ� រួម្ភៈជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹសាម្ភៈីកុកុង់ឡុ�នុច�សា់ៗ ។ លេក្រកុោយ 

ពុ��ូជ្ឈ�រួចលេហ្វី�យ ឆ្នាំាឹងរ�សា់ �ុុ� ពុត ក៏ុក្រតូវិ�នុ

�ុកុលេចោ�លេនុៅ��លេនុោះរហ្វីតូម្ភៈកុ��់លេពុ��ចចុ�ីនុ។ំ 

 មិ្ភៈនុ�ងាង់យូរក្រកុមុ្ភៈយុវិជ្ឈនុលេធាី���លេណ្ឌ�រលេ�ៅសា�រម្ភៈនុា�រ 

ត�ម្ភៈុុកុ �នុលីេ�ៀត។ លេនុៅលេពុ�ខែ��លេ�ៅ��់��លេនុោះ

យុវិជ្ឈនុ ក្រពុម្ភៈ���ងក្រកុុម្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុ

អនុលង់ខែវិង �នុលេ�ៅ�សា�នុ�រូ�គំ�នុរូ រូ��ត �ិ�ឋភា�ពុ 

លេនុៅជ្ឈុ�វិញិសា�រម្ភៈនុា�រផ្សាាះ ត�ម្ភៈុុកុ កុំុងលេគំោ���ណ្ឌងសាកិុ��

ខែសាងីយ�អ់�ពុ�ក្រ�វិតីសិា�ស្រ្តសាខីែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ ម្ភៈគំគុលេ�ាសាក៍ុ

ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈលេធាី����ងា�ញអ�ពុ�ក្រ�វិតីិនៃនុ��ត��ងសា�រម្ភៈនុា�រ

លេនុះ។ ផ្សាាះត�ម្ភៈុុកុ ឬសា�រម្ភៈនុា�រផ្សាាះត�ម្ភៈុុកុ ក្រតវូិ�នុកុសា�ង

លេឡុ�ងលេ�ោយលេម្ភៈ�កឹុនុ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេឈុំោ័ះ ឈុំតិ លេជ្ឈឿនុ 

លេហ្វីៅ ត�ម្ភៈុុកុ លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខត�ុ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៩៣។ លេនុៅ

��លេនុោះម្ភៈ�នុផ្សាាះច�នុនួុ៤ខងំ ខែ��ហ្វី�ុ�ពុ័�ធលេ�ោយ�ឹង

ម្ភៈ�នុនៃផ្សាាក្រកុឡុ���ហ្វី�៤១៧ហ្វីចិត�។ ផ្សាាះ���ង�ួនុលេនុះក្រតវូិ

�នុខែ�ងខែចកុមុ្ភៈខង�រខសុាៗពុ�គំ�ំគឺំ ផ្សាាះ��១) សាក្រម្ភៈ��់

��ក់ុឡុ�នុ។ ផ្សាាះ��២) ម្ភៈ�នុ��ជ្ឈ�នុ ់ជ្ឈ�នុល់េ��ជ្ឈ��នុា�់

សា�ំក់ុលេនុៅរ�សា់ត�ម្ភៈុុកុ, ជ្ឈ�នុក់ុណួ្ឌ��ជ្ឈ�កុខែនុលង��ួ� 

លេភាាៀវិ នុងិជ្ឈ�នុល់េក្រកុោម្ភៈគឺំជ្ឈ���កុខែនុលង��ក់ុខលនួុរ�សា ់ 
ត�ម្ភៈុុកុ។ ផ្សាាះ��៣) សាក្រម្ភៈ��់ក្រកុុម្ភៈក្រគំសួា�ររ�សា ់ត�ម្ភៈុុកុ 

រសា់លេនុៅ នុងិ ផ្សាាះ��៤) គឺំជ្ឈ�លេរោង�យ នុងិជ្ឈ�កុខែនុលង

សា�ំក់ុលេនុៅរ�សា់ចុងលេភាៅ។ 

 មុ្ភៈនុលេពុ���លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចសាិកុ��លេនុះក្រតូវិ�នុ

�ញ្ចូច�់ ក្រកុុម្ភៈយុវិជ្ឈនុលេ��កុជ្ឈ�ម្ភៈត ិនុងិច�ណ្ឌ��់អ�រម័្ភៈណ៍្ឌ

រ�សា់ខលនួុ�ចូតលេ�ៅ ៖

16 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហូ លនីិដា លេភា�ស្រុសា� អ�យុ១៧ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�សាិសា�ម្ភៈកុពុ�

វិិ����័យ ហ្វី�នុុ ខែសានុ ក្រតពុ��ងត�វិ �នុនុយិ�យ�� 

«ខាុ�ពុិតជ្ឈ�សា�ី�យរ�កុរ�យខល��ងណ្ឌ�សា់ខែ���នុ

ចូ�រួម្ភៈលេនុៅកុំុង��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចសាិកុ��លេនុះ។ វិ�

គឺំ��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចមួ្ភៈយខែ��លេធាី�ឲ្យ�ខាុ� នុងិយុវិជ្ឈនុ

លេផ្សា�ងៗលេ�ៀតម្ភៈ�នុកុ�រយ�់�ងឹលេក្រច�នុ��ក់ុ�ងនុងឹ

ក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាកីុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ�។ អី�ខែ��

សា�ខ�នុគឺ់ំខាុ�អ�ចម្ភៈកុ���់�ត��ងផ្សាា�� ់ខែ��សាថតិលេនុៅ

កុំុងស្រុសាកុុអនុលង់ខែវិងលេនុះ នុងិ�នុសា�ួ�់��លេណ្ឌ�រលេ��ម្ភៈ�ង 

នុិងក្រ�វិតីិនៃនុ��ត��ងក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាីនុ�មួ្ភៈយៗខែ�ម្ភៈ 

លេ�ៀត» ។ 

មេត្រពិក្សា សុិ�តិ ិលេភា�ស្រុសា� ១៩ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�សាិសា�លេ��កុ 

លេឡុ�ង��  «លេនុះគឺំជ្ឈ�លេ��កុ���ូងរ�សាខ់ាុ�ខែ���នុម្ភៈកុ

ច�ូរួម្ភៈលេនុៅកុំុង��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចសាកិុ��ខែ��ក្រ�វិតីិ

សា�ស្រ្តសាលីេនុះ។ ពុ�មុ្ភៈនុខាុ�ធាល��់ខែត�នុសាិកុ��លេនុៅត�ម្ភៈ

សា���ជ្ឈ�ក្រ�ឹសាី� �ុុខែនុលីេនុៅកុំុងឱកុ�សាលេនុះ ខាុ��នុចុះ

ម្ភៈកុ��់��ត��ងផ្សាា��់ ក៏ុ�ូចជ្ឈ��នុម្ភៈកុសា�ួ�់នុវូិ

លេរឿងរ�ុវិជ្ឈ�លេក្រច�នុ��ក់ុ�ងនុងឹ��ត��ងក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសា ី

នុ�មួ្ភៈយៗខែ�ម្ភៈលេ�ៀត។ ខាុ�ច��់អ�រម័្ភៈណ៍្ឌខល��ងជ្ឈ�ងលេគំ 
គឺំ ��ត��ងផ្សាាះកុណួ្ឌ��រ�សា់ ត�ម្ភៈុុកុ ខែ���ចចុ�ីនុំ

គឺំជ្ឈ�ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិង លេក្រពុោះម្ភៈ�នុ

លេ�សាភា�ពុសាា�តខែ��ភា�ួ�់ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹក្រ�វិតីសិា�ស្រ្តសាី

លេនុៅ��លេនុោះ»។ 

មេឆាំម និមិល លេភា�ស្រុសា� អ�យុ១៩ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�សាិសា�ម្ភៈកុ

ពុ�ស្រុសាកុុក្រតពុ��ងក្រ�សា�� �នុនុយិ�យ��  «លេក្រកុោយពុ�

�នុចូ�រួម្ភៈ��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចសាិកុ��លេនុះរួចម្ភៈកុ ខាុ�

ពុិតជ្ឈ�ម្ភៈ�នុអ�រម័្ភៈណ៍្ឌខែ�លកុ។ ខាុ�ធាល��់ខែតម្ភៈកុកុម្ភៈ��នុី

លេនុៅ លេពុ�យ ត�ម្ភៈុុកុ, សា�រម្ភៈនុា� ត�ម្ភៈុុកុ �ុុខែនុពីុុ�ធាល��់

�នុ�ងឹពុ���លេណ្ឌ�រសា�ច់លេរឿងនៃនុ��ត��ងក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាី

���ងអសា់លេនុះលេឡុ�យ។ �សា�នុកិុចចលេនុៅនៃ�ៃលេនុះ�នុ 

ផ្សា�ួន់ុវូិច�លេណ្ឌះ�ងឹជ្ឈ�លេក្រច�នុសាក្រម្ភៈ��់ខាុ�ក៏ុ�ចូយុវិជ្ឈនុ

លេផ្សា�ងលេ�ៀតខែ���នុចូ�រួម្ភៈ។ ខាុ�គិំត��លេ��ម្ភៈ�នុ 
ឱកុ�សាលេ��កុលេក្រកុោយ ខាុ�ចង់ចូ�រួម្ភៈមី្ភៈងលេ�ៀត នុងិ

ជ្ឈ�ពុិលេសាសាខាុ�ចង់យុវិជ្ឈនុលេផ្សា�ងៗលេ�ៀតម្ភៈ�នុឱកុ�សា

�នុម្ភៈកុច�ូរួម្ភៈ��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចសាកិុ���ចូខាុ�ខែ�រ 

លេ��ម្ភៈី�ឲ្យ�យុវិជ្ឈនុ�នុសាកិុ�� ក៏ុ�ចូជ្ឈ�ចងច��នុវូិក្រ�វិតីិ

សា�ស្រ្តសា�ីជ៏្ឈូរចតល់េនុះ»។

 ��លេណ្ឌ�រ�សា�នុកិុចចលេនុះក្រតវូិ�នុ�ញ្ចូច�់លេនុៅលេម្ភៈោុង៥ 

រលេសាៀ�នៃ�ៃ�ខែ�� នុងិម្ភៈ�នុកុ�រ�តរូ�ជ្ឈុ�គំ�ំលេនុៅខ�ង 

មុ្ភៈខសា�រម្ភៈនុា�រ ត�ម្ភៈុុកុ �ុកុជ្ឈ�អនុសុា��វិរ�យ៍។

សាសិា��នុសុាសិា�កុ�ពុងុលេម្ភៈ��ផ្សាា��ងពុពិុណ៍័្ឌរូ��ត នុងិ�តរូ�ភា�ពុលេនុៅ
សា�រម្ភៈនុា�រផ្សាាះ ត�ម្ភៈុកុុ។ (�ណ្ឌ ណសា�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�)

ក្រកុុម្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុីភិា�ពុអនុលង់ខែវិងកុ�ពុុង�ងា�ញអ�ពុ�
ផ្សាា��ងពុិពុ័រណ៍្ឌលេ�ៅកុ�នុស់ាិសា�លេនុៅសា�រម្ភៈនុា�រផ្សាាះ ត�ម្ភៈុុកុ។  
(�ណ្ឌ ណសា�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យុ�វជាំន្លស្រុសុាក្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ ន្ល�ងស្រុសុាក្នុអន្លលង់វែវង ច�ូរ�មិ
ទិសា�ន្លក្នុ�ចសំា�ក្នុ�ាសាិអី�ពី «សាន្លិ�ភូាព ន្ល�ងសា�ទិធ�មិន្ល�សា�» វេន្លៅ
មិជាំឈមិណូឌ�សាន្លិ�ភូាពអន្លលង់វែវង។ (�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�
ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

ផ្ដើវទកិាថ្នា� ក់ផ្ដើរៀៃ្ួតីអំពតី «គ្របវតួសិាស្រ្ត្ួកម្ពុជា
គ្របជាធីបិផ្ដើតយ៍យ (១៩៧៥-១៩៧៩)»
សួិតិ វចិតិ្រតិ

 លេនុៅក្រពុកឹុនៃ�ៃ��២៣ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំ�ំ�២០២២កុ�រយិ��យ័ 

ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុួភិា�ពុអនុលង់ខែវិង �នុ��ួ�សា�ីគំម្ភៈនុ៍

សាសិា��នុសុាសិា�ច�នុនួុ១៦នុ�ក់ុ (ក្រ�សុា៥នុ�ក់ុ នុងិស្រុសា� 

១១នុ�ក់ុ) ម្ភៈកុពុ�វិ�ិ���យ័ ហ្វី�នុុ ខែសានុក្រតពុ��ងត�វិ នុងិ

វិ�ិ���យ័ ហ្វី�នុុ ខែសានុ ក្រតពុ��ងក្រ�សា�� លេ��ម្ភៈី�ច�ូរួម្ភៈ

កុំុងលេវិ�ិកុ���ំក់ុលេរៀនុសាួ�អ�ពុ� « ក្រ�វិតួិសា�ស្រ្តសាកួុមុុ្ភៈជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)»។

 លេវិ�ិកុ�លេនុះ ក្រតវូិ�នុលេរៀ�ច�លេឡុ�ងកុំុងលេគំោ���ណ្ឌង

លេ��កុកុមុ្ភៈសា់កុ�រយ�់�ឹងអ�ពុ�ក្រ�វិតួិសា�ស្រ្តសាួកុមុុ្ភៈជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) នុងិក្រ�ឹសាី�

សា�ខ�នុ�់�ក់ុ�ងនុងឹសានុួភិា�ពុ។

 យុវិជ្ឈនុនៃនុវិិ����័យ���ងពុ�រលេនុះ �នុ��ួ�កុ�រ 

សា�គីំម្ភៈនុគ៍ំ�ំលេ�ោយភា�ពុរួសារ�យរ�ក់ុ��ក់ុ នុងិម្ភៈ�នុកុ�រ

ខែសាងីយ�ព់ុ�គំ�ំលេ�ៅវិញិលេ�ៅម្ភៈកុ លេ��លេ�ោះ��សា���លេរៀនុ

រ�សា់សាិសា����ងពុ�រក្រកុុម្ភៈលេនុះម្ភៈ�នុចម្ភៈៃ�យឆ្នាំៃ�យពុ�គំ�ំ

យ�ុងណ្ឌ�ក៏ុលេ�ោយ។ 

 កុំុងឱកុ�សានៃនុកុ�រជ្ឈួ�សា�លេណ្ឌះសា�ណ្ឌ��លេនុះ ក្រកុុម្ភៈ 
កុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុួភិា�ពុអនុលង់ខែវិង�នុយកុចិតួ

�ុកុ��ក់ុខសុា់លេ�ៅលេ��កុ�រអនុវុិតវួិិធា�នុកុ�រខែ�រកុ��នុវូិ

សាុខមុ្ភៈ��ភា�ពុ លេ��ម្ភៈី���់សាើ�ត ់នុងិលេជ្ឈៀសាឆ្នាំៃ�យពុ�ជ្ឈ�ងឺ

វិិវិឌ្ឍឍនុ�៍័�អូម្ភៈ�ក្រកុុង ត�ម្ភៈរយ�កុ�រអនុវុិតវួិិធា�នុកុ�រ��កុុ� 

នុងិ��កុ�រពុ�ររ�សាក់្រកុសាងួសាខុ�ភិា��។ ក្រកុមុ្ភៈកុ�រង�រ

ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុួភិា�ពុអនុលង់ខែវិង�នុលេធាី�កុ�រវិ�សាក់ុលេមួ្ភៈៅ 
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កុ�រ�ញ់�ឹកុអ��កុ់ុ�សាម្ភៈា�តនៃ�សាសិា��នុសុាសិា� កុ�រ

រកុ��គំម្ភៈល�ត នុងិកុ�រលេ��កុ�ងាួចឲ្យ�ម្ភៈ�នុខ��ល់េចញច�ូ

ក្រគំ�់ក្រគំ�នុ។់

 �នុា��់ពុ�កុ�រលេរៀ�ច� នុងិអនុវុិតវួិិធា�នុកុ�រកុ�រពុ�រ

រួចម្ភៈកុ ក្រកុុម្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុួភិា�ពុអនុលង់ខែវិង

ខែចកុជ្ឈូនុក្រកុ��សាសាា��សាាង់ច�លេណ្ឌះ�ងឹ (មុ្ភៈនុលេវិ�ិកុ�

ច��់លេផ្សាី�ម្ភៈ) ច�នុនួុ១៦ចី��់ លេ�ៅកុ�នុស់ាសិា��នុសុាសិា�លេ��ម្ភៈី� 

��លេពុញ។ �នុា��់ម្ភៈកុ ក្រកុមុ្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុួភិា�ពុ 

អនុលង់ខែវិងនុងឹលេធាី�កុ�រលេក្រ�ៀ�លេធាៀ�លេនុៅលេក្រកុោយលេវិ�កិុ���ំក់ុ 

លេរៀនុសាួ�អ�ពុ� «ក្រ�វិតួិសា�ស្រ្តសាកួុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩)» លេ��ម្ភៈី�ឲ្យ��ឹង��សាិសា��នុ ុ

សាិសា�ច�នុនួុ�ុុនុ�័នុនុ�ក់ុ ឬ�ុុនុ�័នុភា�គំរយម្ភៈ�នុកុ�រ 

លេកុ� នុលេឡុ�ងច� លេណ្ឌះ�ឹងខែផ្សាំកុក្រ�វិតួិសា�ស្រ្តសាួកុមុុ្ភៈជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ�។ 

 លេក្រកុោយ��លេពុញសា�ណួ្ឌរសាា��សាាង់ច�លេណ្ឌះ�ងឹច�់ 

ក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រលេធាី����ងា�ញអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាីកុមុុ្ភៈជ្ឈ�

ក្រ�ជ្ឈ�ធា�ិលេតយ� នុងិកុ�រ�លេក្រងៀនុខែ��សាហ្វីកុ�រលេ��ម្ភៈី�

ខែសាីងយ�់អ�ពុ�ជ្ឈ�ពុូកុសា�ខ�នុ់ៗ  លេនុៅកុំុងលេសាៀវិលេភាៅ 

«ក្រ�វិតីិសា�ស្រ្តសាកីុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ�» ក្រពុម្ភៈ���ង

នុយិម្ភៈនុយ័នៃនុអ�លេពុ�ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសា�សានុ ៍លេ�ោយ�ណ្ឌឌិត 

�� សាខុឃុំ�ង នុ�យកុម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�សានុួភិា�ពុអនុលង់ខែវិង។ 

 សាិសា��នុសុាិសា�ម្ភៈ�នុលេពុ�លេវិ��ក្រគំ�់ក្រគំ�នុ ់កុំុង

កុ�រសាិកុ��ខែសាីងយ�់កុ�នុ់ខែតចី�សា់លេ�ៅលេ��អ� លេពុ�

ក្រ��័យពុូជ្ឈសា�សានុខ៍ែ���នុលេកុ�តលេឡុ�ងក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌ

ជ្ឈ�ង៤០ឆ្នាំ�ំ�មុ្ភៈនុ លេនុៅកុំុងក្រ�លេ�សាកុមុុ្ភៈជ្ឈ� ខែ���ណួ្ឌ��
 

ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌជ្ឈិតពុ�រ��នុនុ�ក់ុ �នុសាល��់�ត ់

�ង់ជ្ឈ�វិិតលេ�ោយសា�រភា�ពុអតឃ់ុំល�នុ កុ�រលេធាី���រុណ្ឌកុម័្ភៈ

នុងិកុ�រសាម្ភៈល��់។ សា�ណួ្ឌរពុ�ក់ុពុ័នុធនុងឹក្រ�ធា�នុ��លេនុះ

ក្រតវូិ�នុលេចោ�សារួលេ�ោយសាសិា��នុសុាសិា�លេនុៅកុំុងក្រកុមុ្ភៈ

��លេត�លេហ្វីតុអី��នុជ្ឈ�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈមិ្ភៈនុឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុហ្វី�ូ

ខែឆ្នាំាត លេហ្វី�យ�ិនុផំ្សា�ខែ��លេធាី��នុ លេត�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ

យកុលេ�ៅណ្ឌ�? �នុាមឹ្ភៈគំ�ំលេនុះខែ�រ សាិសា��នុសុាិសា��នុ

លេចោ�សារួ�ខែនុថម្ភៈ�� លេត�លេហ្វីតអីុ��នុជ្ឈ�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�លេងើ�ត

រ��កុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ�លេឡុ�ង? លេត��លេងើ�តលេឡុ�ង

លេ��ម្ភៈី����ិ�សាិ�ធិលេសារ�ភា�ពុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ ឬ�ុ����តអំ់កុ 

លេចះ�ងឹ? ឬសាម្ភៈល��់ម្ភៈនុសុា��ូលេ�ៅលេ�ោយមិ្ភៈនុញលេញ�តនៃ�

ខែ��លេនុះឬយ�ុងណ្ឌ�? សាសិា��នុសុាសិា��នុសារួសា�ណួ្ឌរ

�ខែនុថម្ភៈ�� លេត�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�លេងើ�តលេឡុ�ងលេ�ោយ��ួ�

ឥ�ធិពុ�ម្ភៈលេនុោគំម្ភៈវិជិ្ឈ�ួពុ�ខ�ងណ្ឌ� ឬក្រ�លេ�សាណ្ឌ� លេហ្វី�យ

ម្ភៈ�នុលេសាចួក្រគំងរ�ជ្ឈ�ខែ�រឬលេ�កុំុងជ្ឈ�នុ�នុល់េនុោះ?

 លេ��ម្ភៈី�លេឆ្នាំល�យត�លេ�ៅនុងឹចម្ភៈៃ�់រ�សា់សាិសា��នុ ុ

សាសិា�ខ�ងលេ��លេនុះ វិ�គំ័ិនុ�នុលេក្រ��ក្រ�សាវ់ិធិា�សា�ស្រ្តសាលួេ�ៅ 

�ណូឌ�ត្តិ � ីសា��ឃុំាង ន្លាយុក្នុមិជាំឈមិណូឌ� 
សាន្លិ�ភូាពអន្លលង់វែវងក្នុ�ព�ងវេ�ើ��ទិ�ងាាញវេទិៅក្នុាន្ល ់
យុ�វជាំន្លអ�ពីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្តសាកិ្នុមុិ�ជាំាប្រ�ជាំា���វេត្តិយុ�  
ន្ល�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្តសាសិាហ�មិន្លអ៍ន្លលង់វែវង។  
(�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេ��កុ�រខែ�ងខែចកុកុ�រង�រជ្ឈ�ក្រកុុម្ភៈលេ�ៅកុ�នុស់ាិសា��នុ ុ

សាសិា� លេ�ោយលេផ្សាោួតលេ��ជ្ឈ�ពុកូុលេផ្សា�ងៗគំ�ំ លេ�ោយ�នុ�កុ 

ស្រុសាង់លេចញពុ�លេសាៀវិលេភាៅលេម្ភៈលេរៀនុលេគំោ� «ក្រ�វិតួសិា�ស្រ្តសា ួ

កុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)» 

លេ��ម្ភៈី�ឲ្យ�សាកុម័្ភៈភា�ពុលេនុៅកុំុងក្រកុុម្ភៈម្ភៈ�នុកុ�រផុ្សាសាផុ្សា�

លេឡុ�ង ត�ម្ភៈរយ�កុ�រស្រុសាង់យកុនុវូិខលមឹ្ភៈសា�រសាលេងខ�នៃនុ

លេម្ភៈលេរៀនុ ឬច�ណុ្ឌចសា�ខ�នុល់េ��ម្ភៈី�លេធាី����ងា�ញលេ�ៅកុ�នុ់

ក្រកុុម្ភៈ�នៃ�លេផ្សា�ងលេ�ៀត។ លេនុៅកុំុងកិុចចកុ�រលេនុះ សាម្ភៈ�ជ្ឈិកុ

ច�នុនួុ៤នុ�ក់ុលេនុៅត�ម្ភៈក្រកុុម្ភៈនុ�មួ្ភៈយៗ ក្រតូវិ�នុខែ�ងខែចកុ

តួនុ���លេផ្សា�ងៗគំ�ំលេ�ៀតគឺំ ១) អំកុសាក្រម្ភៈ�សាក្រម្ភៈួ�, 

២) អំកុកុតក់្រត� ៣) អំកុជ្ឈ�រុញលេ��កុ�ឹកុចិត ួនុងិ ៤) 

អំកុរ�យកុ�រណ៍្ឌផ្សាា��់ ខែ��ជ្ឈ�កុ�រជ្ឈ�រុញឲ្យ�កិុចចកុ�រ

ក្រកុុម្ភៈ���ងមូ្ភៈ�ម្ភៈ�នុក្រ�សាិ�ធភា�ពុខសុា់។ 

 មួ្ភៈយវិញិលេ�ៀត លេវិ�ិកុ�លេនុះ �នុជ្ឈ�រុញឲ្យ�សាសិា��នុ ុ

សាិសា�ម្ភៈ�នុកុ�រចងច��ពុ�ខលមឹ្ភៈសា�រលេម្ភៈលេរៀនុ ត�ម្ភៈរយ�

កុ�រច�ក់ុ�ញ្ញាច�ងខែខ�ភា�ពុយនុឯីកុសា�រអ�ពុ�ម្ភៈនុា�រសានុីសិាខុ 

សា-២១ ឬគុំកុ�ួ�ខែសាលង ខែ��ក្រ�លេភា�ខែខ�ភា�ពុយនុី

ឯកុសា�រ�ក៏ុក្រម្ភៈខែ��រកុ���ុកុលេនុៅកុំុង�ណ្ឌ ណសា�ររ�សា់

ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ� នុងិក្រតូវិ�នុយកុម្ភៈកុលេក្រ�� 
ក្រ�សា់ជ្ឈ�នុសួាឲ្យ�កុ�រពុនុ��់កុំុងវិិធា�សា�ស្រ្តសា�ួនៃ�លេផ្សា�ង

លេ�ៀត។ កុ�រកុ�រច�ក់ុ�ញ្ញាច�ងខែខរ័ភា�ពុយនុឯីកុសា�រខែ�� 

លេនុះ គឺំលេធាី�ឲ្យ�ម្ភៈ�នុកុ�រគិំតយ�ុង�ូ���ូ��យលេ�ៅលេ�� 

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្តសា ិន្ល�ងជាំ�រ�ញឲ្យ�មិាន្លក្នុារចងចា�ក្នុុ�ងរយុ�វេព� 

យូរ។ ខែខ�ភា�ពុយនុឯីកុសា�រលេនុះ ពុតិជ្ឈ��នុ�ងា�ញនុវូិ

អតថនុយ័នៃនុភា�ពុអកុុសា�នៃនុជ្ឈនុរងលេក្រគំោះខែ��ក្រតវូិ�នុ

ឃុំុ�ឃុំ��ង នុងិលេធាី���រុណ្ឌកុម័្ភៈលេនុៅកុំងុម្ភៈនុា�រសានុួសិាខុសា-២១  
មុ្ភៈនុនុងឹក្រតវូិយកុលេ�ៅសាម្ភៈល��់លេចោ�លេនុៅវិ��ពុឃិុំ�ត�ឹង

លេជ្ឈ�ងឯកុ។ ភា�ពុអលេសាោចនៃនុសា�កុសាពុជ្ឈនុរងលេក្រគំោះ ក្រតវូិ

�នុ�ងា�ញត�ម្ភៈរយ�វិ�លេ�អូខែ���តលេ�ោយកុង�័ពុ

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈខែត�ុុនុ�័នុនៃ�ៃ�ុុនុ�័នុលេក្រកុោយកុង�័ពុ���ងលេនុោះ

�នុចូ�ម្ភៈកុ��់��ក្រកុុងភាំ�លេពុញ។

 រូ�នៃនុអ�លេពុ�ក្រ��័យពុូជ្ឈសា�សានុ�៍��ងលេនុះ �នុ

ពុិពុណ៌្ឌនុ�លេ�ោយលេចតនុ�នៃនុភា�ពុសាា�់លេខុ�ម្ភៈ នុងិកុ�រលេរ�សា 

លេអ�ងខែ��ឈុំ�នុលេ�ៅ��់កុ�រ��ផ្សាលិច��ផ្សាល�ញលេសាា�រ���ង 

ស្រុសុាងលេ�ៅលេ��ក្រកុុម្ភៈជ្ឈនុជ្ឈ�ត ិជ្ឈ�តពិុនិុ ធ ុពុជូ្ឈសា�សានុ ៍ឬក្រកុុម្ភៈ 
សា�សានុ��នៃ�លេផ្សា�ងលេ�ៀត លេ�ោយម្ភៈ�នុកុ�រក្រ�កុ�នុ់

�ណូឌ�ត្តិ � ីសា��ឃុំាង ន្លាយុក្នុមិជាំឈមិណូឌ� 
សាន្លិ�ភូាពអន្លលង់វែវងក្នុ�ព�ងវេ�ើ��ងាាញវេទិៅក្នុាន្ល ់
យុ�វជាំន្លអ�ពបី្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្តសាកិ្នុមុិ�ជាំាប្រ�ជាំា���វេត្តិយុ�  
ន្ល�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្តសាសិាហ�មិន្លអ៍ន្លលង់វែវង។   
(�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នុនិុ�ំកុ�រនុយិម្ភៈ���ពុណ៌្ឌ។ លេចតនុ�នៃនុអ�លេពុ�លេឃុំោរលេឃុំៅ

���ងលេនុះហ្វី�ក់ុ�នុឆ្នាំលុះ�ញ្ញាច�ង នុងិ��សាល់េតឿនុ��ស់ាសិា�� 
នុសុាសិា�ឲ្យ�លេរៀនុសាកូ្រតពុ�លេរឿងរ�ុវិខែ��សាងគម្ភៈរ�សាខ់លនួុ

�នុឆ្នាំលងកុ�តល់េហ្វី�យង�កុម្ភៈកុរកុសា�ម្ភៈគំគ�ភា�ពុ នុងិរសាល់េនុៅ

លេ�ោយលេចះ��ួ�សាគ��ន់ុវូិភា�ពុសាម្ភៈីូរខែ��រ�សាម់្ភៈនុសុា� 
ជ្ឈ�តិលេនុៅកុំុងសាងគម្ភៈ។ ���ងលេនុះគឺំជ្ឈ�លេគំោ�លេ�ៅខែ��

ជ្ឈ�រុញឲ្យ�ម្ភៈ�នុកុ�រ�លេងើ�តសាកុម័្ភៈភា�ពុនៃនុកុ�រ�ណុួ្ឌះគំ�នុតិ

កុំងុកុ�រធា�នុ��នុ�� ��ពុលិេសាោធានុ�៍ជ៏្ឈូរចត់រ�សាស់ាងគម្ភៈ 
កុមុុ្ភៈជ្ឈ�នុងឹមិ្ភៈនុវិ�ិក្រតឡូ�់សា�រជ្ឈ��័�មួ្ភៈងលេ�ៀតលេ�។ លេក្រកុោយ 

ម្ភៈកុលេ�ៀត ខែខ�ភា�ពុយនុឯីកុសា�រ «ខែខរ័�ត�់ង់តន្ត្រីនុួ�រក់ុ»  

ក៏ុក្រតវូិ�នុច�ក់ុ�ញ្ញាច�ង�ខែនុថម្ភៈលេ�ៀត �នុា��់ពុ�សាសិា��នុ ុ

សាសិា�ហ�ូអាហារនៃ�ាប្រត្តិង់រ�ច។ វែ��ភូាពយុន្លឯិក្នុសាារវេន្ល� 

�នុ��ញច�ណ្ឌ��់អ�រម័្ភៈណ៍្ឌសាិសា��នុសុាិសា�ឲ្យ�លេម្ភៈ�� 

លេឃុំ�ញពុ�ភា�ពុខែក្រ�ក្រ�ួ�រ�សាត់ន្ត្រីនុួ�ខែខរ័ត�ម្ភៈសាម័្ភៈយកុ��  

នុងិ�ងា�ញពុ�កុ�រជ្ឈមំ្ភៈះកុំុងសាថ�នុភា�ពុណ្ឌ�ក៏ុលេ�ោយរ�សា់

តន្ត្រីនុួ�កុរខែខរ័ លេ��ម្ភៈី�លេគំចផុ្សាតពុ�កុ�ររ��យសា��សាូនុ� 

លេ�ោះ����ួ�ឥ�ធិពុ�នុលេយោ�យ ឬវិ�ីធាម៌្ភៈ�រលេ�សា

ក៏ុលេ�ោយ។ លេនុៅកុំុងច�ណុ្ឌចលេនុះ សាសិា��នុសុាសិា�លេនុៅកុំុង

ក្រកុុម្ភៈយ�់លេឃុំ�ញ�� លេ�ោះកុំុងកុ���លេ�សា�ណ្ឌ�ក៏ុ 
លេ�ោយ ក៏ុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែខរ័ខែសាងីយ�់នុវូិកុ�រសា�ី�យ

ត�ម្ភៈរយ��រូ�តន្ត្រីនុួ�កុំុងសាងគម្ភៈរ�សា់ខលនួុ។

 លេនុៅលេក្រកុោយលេវិ�ិកុ���ំក់ុលេរៀនុលេនុះ សាសិា��នុសុាសិា�

���ង១៦នុ�ក់ុ លេសា័�នុងឹមួ្ភៈយរយភា�គំរយម្ភៈ�នុកុ�រលេកុ�នុ 

លេឡុ�ងច�លេណ្ឌះ�ងឹ នុងិយ��់� កុ�រ��់សាើ�តអ់�លេពុ�ក្រ��យ័ 

ពុូជ្ឈសា�សានុ៍ត�ម្ភៈវិិធា�ណ្ឌ�ក៏ុ លេ�ោយគឺំពុិតជ្ឈ�ម្ភៈ�នុ

សា�រសា�ខ�នុស់ាក្រម្ភៈ��់�ុគំគ� សាហ្វីគំម្ភៈនុ ៍នុងិសាងគម្ភៈជ្ឈ�ត ិ

ត�ម្ភៈរយ�កុ�រពុិនុតិ�ជ្ឈ�ក់ុខែសាងួលេ�ៅលេ��ក្រកុ��សាសាា�� 

សាាង់រ�សា់សាិសា��នុសុាិសា�មំ្ភៈ�ក់ុៗ។

 �នុា��់ពុ��នុច�ូកុំុងលេវិ�ិកុ�លេនុះ សាសិា��នុសុាសិា�

ច�នុនួុ៤នុ�ក់ុ ម្ភៈ�នុច�ណ្ឌ��់អ�រម័្ភៈណ៍្ឌ នុងិកុ�រយ�ល់េឃុំ�ញ

�ចូខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ ៖

 សាានិ ចនិ ែ ីលេភា�ស្រុសា� អ�យុ១៩ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�សាិសា�នៃនុ

វិិ����័យ ហ្វី�នុុ ខែសានុ ក្រតពុ��ងក្រ�សា�� លេ��កុលេឡុ�ង

�� «ខាុ��នុយ�់�ងឹក្រ�វិតួិសា�ស្រ្តសាខួែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈកុ�នុខ់ែត

ចី�សា់ត�ម្ភៈរយ�លេវិ�ិកុ���ំក់ុលេរៀនុ លេ�ោយម្ភៈ�នុ

កុ�រលេធាី���ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ កុ�រហ្វី�ូចុកុមិ្ភៈនុក្រគំ�់ក្រគំ�នុ ់

កុ�ររសាល់េនុៅរួម្ភៈ នុងិលេធាី�កុ�ររួម្ភៈរ�សាក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកុំុងជ្ឈ�នុ�នុ់

លេនុោះ។ ត�ម្ភៈរយ�វិ�លេ�អូឯកុសា�រនៃនុម្ភៈនុា�រសានុីសិាុខសា-

២១ ខាុ�លេឃុំ�ញក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ��ួ�រង�ុកុខលេវិ�នុ� ខែ��រ�ឭកុ

��ល់េយ�ង���ងអសាគ់ំ�ំ�� ក្រតវូិខែត�នុខួែសាងីយ�ព់ុ�រ��

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ�កុ�នុខ់ែតចី�សា់��សា់�ខែនុថម្ភៈលេ�ៀត»។

យុ�វជាំន្លក្នុ�ព�ងអាន្លវេសាៀវវេភូៅ ន្ល�ងព�ភូាក្នុ�ា 
�ាុអ�ពបី្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្តសាកិ្នុមុិ�ជាំាប្រ�ជាំា���វេត្តិយុ�។  
(�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 21



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យុ�វជាំន្លវេ�ើ��ទិ�ងាាញអ�ពកី្នុារយុ�ដ់្ឋងឹរ�ស់ា�ល�ន្ល
ទិាក់្នុទិងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្តសាកិ្នុមុិ�ជាំាប្រ�ជាំា���វេត្តិយុ�
�ន្លាា�់ពចូី�រ�មិវ�គ�ណិូ���ណិូា�រ�ច។  
(�ណូ ណសាារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

 ហ៊ាានិ សុិណីា លេភា�ស្រុសា� អ�យុ១៩ឆ្នាំ�ំ� លេរៀ�រ��់��  

«វិ�ពុិតជ្ឈ�គួំរឲ្យ�ភា�ាក់ុលេផ្សាា��សាក្រម្ភៈ��់ក្រ�វិតួិសា�ស្រ្តសាខួែខរ័ 

លេយ�ងត��ងពុ�លេ��ម្ភៈម្ភៈកុខ�ងខែផ្សាកំុចលេក្រម្ភៈៀង។ ���ូងខាុ�មិ្ភៈនុ 
�នុ�ងឹ�� ក្រ�វិតួរិ�សា ់សាុនិុ សាុ�សា�មុ្ភៈត យ�ុងណ្ឌ�លេនុោះ

លេ� គឺំខាុ�ម្ភៈ�នុកុ�រភាា�ក់ុលេផ្សាា��លេក្រពុោះគំ�តគឺ់ំជ្ឈ�តន្ត្រីនុួ�កុរលេឆ្នាំំ�ម្ភៈ 

�ុខុែនុលួេនុៅកុំងុជ្ឈ�នុ�នុ ់�នុ ់នុ� ់តន្ត្រីនុួ�កុររូ�លេនុះខែក្រ�កុល�យជ្ឈ� 
ក្នុងទិ�ព�វេប្រមិ�ជាំាត្តិ�វេទិៅវ�ញ។ �ំ��យុ��់ាទិ� ដ្ឋឋភូាពវែ��វេន្ល� 
�ញួ្ញាក់ុ�� ម្ភៈ�នុកុ�រខែក្រ�ក្រ��ួពុ�សាម័្ភៈយមួ្ភៈយខែ���តូ 

��សា ់លេ�ៅជ្ឈ�សាម័្ភៈយកុ��មួ្ភៈយជ្ឈួ�ក្រ��ះនុវូិលេភាល�ងសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ 

លេ�ៅវិញិ។ ខាុ�អ�ណិ្ឌតច�សាជ់្ឈរ� នុងិលេកុង័ៗខែ��រងលេក្រគំោះ

លេ�ោយសា�រកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុះ»។

 

 ផានិ វណាេ  លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ១៧ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�សាសិា�នៃនុ 

វិិ����័យ ហ្វី�នុុ ខែសានុ ក្រតពុ��ងត�វិ លេ��កុលេឡុ�ង�� 

«លេក្រកុោយពុ�ខាុ��នុច�ូរួម្ភៈលេវិ�ិកុ���ំក់ុលេរៀនុក្រ�វិតួសិា�ស្រ្តសា ួ 

ខាុ�ពុិតជ្ឈ�ម្ភៈ�នុអ�រម័្ភៈណ៍្ឌស្រុសាលេណ្ឌោះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ នុងិជ្ឈនុ 
រងលេក្រគំោះខល��ងណ្ឌ�សា់។ ខាុ��ងឹក្រ�វិតួិសា�ស្រ្តសា�ួនុលេក្រច�នុ 
ជ្ឈ�ងមុ្ភៈនុ ��លេហ្វីតុអី��នុជ្ឈ�ម្ភៈ�នុអ�លេពុ�ក្រ��័យពុូជ្ឈ 

សា�សានុល៍េកុ�តលេឡុ�ង។ ខាុ�យ��់� ក្រ�សានិុលេ��លេយ�ងចង់��់ 
សាើ�តអ់�លេពុ�ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសា�សានុ ៍គឺំលេយ�ងជ្ឈ�យុវិជ្ឈនុក្រតវូិ

លេរៀនុសាូក្រតឲ្យ��នុខង់ុខសុា់ ក្រតូវិ��់សាើ�ត់អ�លេពុ�ហ្វីងិ�� 

នុងិកុ�រលេរ�សាលេអ�ង”។

 ភាពិ រក្សាា លេភា�ក្រ�សុា អ�យុ១៧ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�សាសិា�នៃនុ

វិ�ិ���យ័លេតលេជ្ឈោ ហ្វី�នុុ ខែសានុ ក្រតពុ��ងត�វិ យ�ល់េឃុំ�ញ

�� «វិ�ជ្ឈ�ឱកុ�សា�ាខែ���នុលេរៀនុសាកូ្រត នុងិ�នុសាគ��់

ពុ�ក្រ�វិតួសិា�ស្រ្តសានួៃនុកុ�រតសា�រូ�សាខ់ែខរ័  ភា�ពុលេឃុំោរលេឃុំៅ

រ�សា់ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិអ�ពុ�សាិ�ី�រ�សា់ខែខរ័។ លេ��ម្ភៈី�

��់សាើ�តអ់�លេពុ�ក្រ��យ័ពុជូ្ឈសា�សានុ ៍គឺំលេយ�ងក្រតវូិសាកិុ��

លេរៀនុសាូក្រត នុងិ���តក់ុ�រលេរ�សាលេអ�ង»។
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្ដើរឿងរាុវរប្់គ្របជាជៃតាមរយ៍�ផ្ដើវទកិា
គ្របវត្សិាស្រ្ត្្គ្រគួំសារក�ពុងស្រុ្ំកអៃ លង់សវង
សួិតិ វចិតិ្រតិ, មេមក្សា វនិិ និងិ ហ៊ាានិ ពិសិិ ី

បុតិិ ខា

 �ិត ខ� លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៦៣ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុ��កុខែនុលង

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ���ូកុខសុា់ ឃុំុ��រលេសា�ឋ ស្រុសាុកុ

សា�លេរោង�ង លេខតកីុ�ពុង់សាុ។ឺ �ចច�ុីនុ ំខ� កុ�ពុងុរសាល់េនុៅ

កុំុងភូាមិ្ភៈយ�ងតីូង ឃុំុ�អនុលង់ខែវិង ស្រុសាុកុអនុលង់ខែវិង លេខតី

ឧតរីម្ភៈ�នុជ្ឈ័យ។ ខ� �នុនុយិ�យលេរៀ�រ��់អ�ពុ��� 

ពុលិេសាោធានុជ៍្ឈ�វិតិរ�សាខ់លនួុកុំុងសាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��  ខាុ�

រសាល់េនុៅកុំុងក្រគំសួា�រកុសាកិុរលេនុៅកុំុងស្រុសាកុុសា�លេរោង�ង។ 

ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ�លេងើ�តច�នុនួុ៩នុ�ក់ុលេហ្វី�យខាុ�គឺំជ្ឈ�កូុនុស្រុសា�

��៧លេនុៅកុំុងក្រគំួសា�រ។ កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រភា�ពុខាុ�មិ្ភៈនុ�នុ

លេរៀនុសាូក្រតលេ�លេ�ោយសា�រខែតជ្ឈ�វិភា�ពុក្រគំួសា�រ���កុ។ 

លេនុៅចុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧២ ភូាមិ្ភៈរ�សាខ់ាុ���ួ�រងកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុ

ក្រគំ��់ខែ�កុ ខែ��លេធាី�ឲ្យ�អ��ស្រុសា�មំ្ភៈ�ក់ុ ខែ��ម្ភៈ�នុវិយ័ច�សាជ់្ឈរ� 

ក្រតូវិសាល��់�ត់�ង់ជ្ឈ�វិិត។ លេពុ�លេនុោះខាុ�លេនុៅកុុម្ភៈ�រភា�ពុ

លេនុៅលេឡុ�យ លេហ្វី�យមួ្ភៈ�យខាុ��នុលេក្រ��ឲ្យ�ខាុ�លេនុៅផ្សាាះលេម្ភៈ��ខែ�

�ាូនុ។ រហ្វីតូ��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈ

ក្រ�មូ្ភៈ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុឲ្យ�ច�ូរសាល់េនុៅនុងិលេធាី�កុ�រង�ររួម្ភៈកុំុង

សាហ្វីកុរណ៍្ឌ ។ លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ��ខែ��ខាុ� �នុក្រតូវិអងគកុ�រ

�ញូួ្ចូនុឲ្យ�លេ�ៅលេនុៅកុំុងកុងកុុម្ភៈ�រ លេ��ម្ភៈី�កុ��់�ន្ត្រីនុា�នុខែខក្រត

�����ឡុូងជ្ឈ�ី នៃសា ុក្រតសាក់ុ នុងិក្រតកួុនុ។ លេក្រកុៅពុ�កុ�រង�រ

���ងលេនុះ ខាុ�ម្ភៈ�នុឱកុ�សាលេ��ម្ភៈី�លេរៀនុសាូក្រតមួ្ភៈយ�នុ

រយ�លេពុ�ខល�ខែ�រ។ �ុះ��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៧ ខាុ�ក្រតូវិ�នុ

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ញូួ្ចូនុលេ�ៅកុ�នុល់េខតកួុ�ពុត លេ��ម្ភៈី�លេធាី�កុ�រង�រ

កុំុងខែស្រុសាអ��ិ�។ លេនុៅ��លេនុោះសាម្ភៈ�ជ្ឈិកុក្រកុុម្ភៈរ�សា់ខាុ�

ម្ភៈ�នុគំ�ំក្រ�ខែហ្វី�៣០លេ�ៅ៦០នុ�ក់ុលេ��ម្ភៈី�លេធាី�កុ�រង�រ

ខែស្រុសាអ��ិ�លេនុះ។ លេយ�ង�ូម្ភៈ�ឹកុសាមុ្ភៈ�ាលេ�ៅ�ញ្ចូចូ�កុំុង

ខែស្រុសាពុ�ខែស្រុសាលេ�ខមួ្ភៈយ រហ្វីតូ��ខ់ែស្រុសាលេ�ខក្រ�� លេ�ោយ

�ងា��់�� នុងិវិ�សា់�ឹកុលេ�ៅត�ម្ភៈ�លេចចកុលេ�សានៃនុកុ�រ

�ណុួ្ឌះអ��ិ�។ អ��ិ�អ�ច�ះុកុំុងរយ�លេពុ�មួ្ភៈយ

សា�ហួ្វី ៍ឬយូរជ្ឈ�ងលេនុះ �នុា��់ម្ភៈកុ លេយ�ងនុ��គំ�ំក្រ�មូ្ភៈ�

អ��ិ����ងលេនុោះលេ�ៅ�ុកុកុំុងឃុំល��ងលេ�ោយគំ�័នុលេពុ� 
សាក្រម្ភៈ�កុ។ លេយ�ងអ�ចលេធាី�កុ�រង�រច��់ពុ�លេម្ភៈោុង១១នៃ�ៃ 

ក្រតង់ រហ្វីតូ��ល់េម្ភៈោុងជ្ឈតិភាលឺនុ�នៃ�ៃ�នុា��់ លេហ្វី�យសាក្រម្ភៈ�កុ

រហ្វីតូ��ល់េម្ភៈោុង១១នៃ�ៃក្រតង់វិិញ។ អ��ិ�ខែ��លេធាី��នុ

គឺំក្រតូវិ�នុ�ឹកុជ្ឈញូួ្ចូនុលេ�ោយឡុ�នុរ�សា់ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

លេ�ៅកុ�នុត់��នុភូ់ាមិ្ភៈភា�គំលេផ្សា�ងៗគំ�ំ។ លេ�ោះជ្ឈ�យ�ុងណ្ឌ�

ក៏ុលេ�ោយ ក៏ុខាុ�មិ្ភៈនុធាល��់ជ្ឈ�ួក្រ��ះនុងឹភា�ពុអតឃ់ុំល�នុខែ�រ។

មេ� សូិរ

លេសាៅ សាូរ លេភា�ក្រ�ុសា លេកុ�តកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៥៧ ម្ភៈ�នុ�� 
កុខែនុលងកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសាំួ� ស្រុសាុកុក្រកុឡុ�ញ់ លេខតួ

��ត្តិ �ា ទិទិ��ប្រ�អ�់អន្ល�សា�ាវរយ៍ីុពីប្រក្នុុមិក្នុារងារ 
មិជាំឈមិណូឌ�សាន្លិ�ភូាពអន្លលង់វែវង។
(ហាាន្ល ព�សាី/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេសាៀម្ភៈរ��។ �ចចុ�ីនុ ំសាូ រសាល់េនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈយ�ងតីូង 

ឃុំុ�អនុលង់ខែវិង ស្រុសាកុុអនុលង់ខែវិង លេខតឧួតរួម្ភៈ�នុជ្ឈយ័។ សារូ 

�នុខែចកុរ�ខែ�កុពុ���ពុិលេសាោធានុរ៍�សា់ខលនួុ��  លេនុៅឆ្នាំ�ំ� 
១៩៧៣ ខាុ�សា័ក័្រគំចតិចួ�ូ�លេក្រម្ភៈ�កុង�័ពុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅ

ម្ភៈនុា�រស្រុសាុកុក្រកុឡុ�ញ់។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ�ក្រតវូិ�នុអងគភា�ពុ

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ញូួ្ចូនុលេ�ៅកុ�នុត់��នុ៥់ កុំុងលេខត�ួត�់��ង 

លេ��ម្ភៈី�ក្រ�យុ�ធជ្ឈ�មួ្ភៈយ��ហ្វី�នុ �នុ ់នុ�់។ �នុា��់ពុ�

លេយ�ង�នុហ្វី�ត់លេរៀនុពុ�រលេ�ៀ�រ��រ�សា់លេយោធា� នុងិ

ក្រ�ត�ិតួកិុ�រសាកឹុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ��ផុ្សាសា��ផុ្សា� 

ឲ្យ�លេយ�ងសាា�់អំកុម្ភៈ�នុ នុងិកុ�រជ្ឈិះជ្ឈ�នុល់េផ្សា�ងៗពុ�ពុួកុ

សាកុួិភូាមិ្ភៈ។ ខាុ�លេឃុំ�ញ�� សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈពុិតជ្ឈ��ងើនុវូិម្ភៈហ្វី� 
វិនិុ�សាសាកុម័្ភៈ�ធ៏ា�លេធាង ក៏ុ�ុុខែនុលួេយ�ងក្រតវូិខែត�ងខ�ចតិតួសា�ូ

លេនុៅកុំុងនៃក្រពុរហ្វីតូ��់��ួ��នុជ្ឈ័យជ្ឈមំ្ភៈះ កុំុងឆ្នាំ�ំ�
 

១៩៧៥ លេ�ៅលេ����ហ្វី�នុ �នុ ់នុ�។់ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ�ៀត  

កុងកុម្ភៈល��ងរ�សា់លេយ�ង�នុលេឡុ�ងកុ�ណូ្ឌត រួចលេធាី���លេណ្ឌ�រ

លេ�ៅកុ�នុស់្រុសុាកុសាំ�ួ លេខតកួ្រកុលេចះ លេ��ម្ភៈី�ឈុំរលេជ្ឈ�ងកុ�រពុ�រ 
ក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈ��់ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ ខែ��លេនុៅ��លេនុោះ ខាុ�

លេនុៅកុងពុ�តចូលេ�ខ១១៧ ក្រគំ�់ក្រគំងលេ�ោយ ត�រុុម្ភៈ។ 

លេនុៅ��លេនុោះ លេយ�ង�នុវិ�យក្រ�ហ្វី�រជ្ឈ�ក្រ�ច��ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹ

កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ ខែ���ណួ្ឌ��ឲ្យ�កុងកុម្ភៈល��ងរ�សា់

លេយ�ង�នុសាល��់�ត�់ង់ជ្ឈ�វិតិជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុ។ កុង�័ពុអ�ច 

ក្រ�ឈុំម្ភៈនុងឹកុ�រសាល��់ ក្រ�សានិុលេ��កុ�រវិ�យក្រ�ហ្វី�រ�នុ

លេកុ�តលេឡុ�ង។ លេ�ោះជ្ឈ�យ�ុងណ្ឌ�ក៏ុលេ�ោយ ខាុ�ជ្ឈ�លេយោធា�

មំ្ភៈ�ក់ុខែ��ម្ភៈ�នុសា�ណ្ឌ�ង លេហ្វី�យអ�ចរួចរសាជ់្ឈ�វិតិរហ្វីតូ 

ម្ភៈកុ��់សាពុនីៃ�ៃលេនុះ។

ឈុុនិ មេយុឿតិ

 ឈុំនុុ លេយឿត លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៥៥ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុ��កុខែនុលង

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈកុួ�រុនុ ឃុំុ�កុួ�រុនុ ស្រុសាកុុពុកួុ លេខតលីេសាៀម្ភៈរ��។ 

�ចចុ�ីនុ ំ លេយឿត រសា់លេនុៅកុំុងស្រុសាុកុអនុលង់ខែវិង លេខតី

ឧតរីម្ភៈ�នុជ្ឈ័យ។ លេយឿត �នុខែចកុរ�ខែ�កុ�� « ខាុ�ម្ភៈ�នុ

�ង�ាូនុ�លេងើ�តច�នុនួុ៩នុ�ក់ុ គឺំស្រុសា�៧នុ�ក់ុ នុងិក្រ�ុសា២ 
នុ�ក់ុ។ ក្រគំួសា�រខាុ�គឺំជ្ឈ�កុសាិកុរ។ កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រភា�ពុ ខាុ�

មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាកូ្រតលេ� លេ�ោយសា�រស្រុសាកុុលេ�សាលេកុ�តម្ភៈ�នុ

សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ។ �ុះ��់អ�យុក្រ�ខែហ្វី�១០ឆ្នាំ�ំ� ក្រគំួសា�រ

រ�សាខ់ាុ� នុងិអំកុភូាមិ្ភៈលេផ្សា�ងលេ�ៀតក៏ុក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេចញពុ�ភូាមិ្ភៈ លេ��ម្ភៈី�លេធាី�កុ�រង�រលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈនៃក្រពុ

យ�ង។ �នុា��់ម្ភៈកុ ខាុ�ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេក្រជ្ឈ�សាលេរ�សាឲ្យ� 
ចូ�លេធាី�កុ�រលេនុៅកុំុងកុងកុុម្ភៈ�រ ខែ��សាថិតលេនុៅមិ្ភៈនុឆ្នាំៃ�យ

�ុុនុ�័នុពុ�ភូាមិ្ភៈ។ ខាុ�ក្រតូវិលេ��រកុ��់�ន្ត្រីនុា�នុខែខក្រត នុងិខែរកុជ្ឈ�

��ក់ុខែស្រុសា ជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រកុុម្ភៈក្រគំួសា�ររ�សាខ់ាុ�។ កុ�រហ្វី�ូចុកុ

វិិញ គឺំលេយ�ងមិ្ភៈនុ�នុជ្ឈួ�ក្រ��ះនុងឹភា�ពុខះីខ�តលេនុោះ

លេ�។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ�ៀត �ង�ាូនុ នុងិឪពុកុុមួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ�

ក្រតូវិ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ខែ�កុលេចញគំ�ំឲ្យ�លេធាី�កិុចចកុ�រលេរៀងៗ

វេសាៅ សាូរ ទិទិ��ប្រ�អ�់អន្ល�សា�ាវរយ៍ីុពីប្រក្នុុមិក្នុារងារ
មិជាំឈមិណូឌ�សាន្លិ�ភូាពអន្លលង់វែវង។

��ន្ល វេយុឿត្តិ វេភូទិស្រុសាី អាយុ�៥៥ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅកុ្នុ�ងស្រុសាុក្នុ
អន្លលង់វែវង វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ ក្នុ�ព�ងវេរៀ�រា�់អ�ពីវេរឿងរា៉វជាំីវ�ត្តិ
រ�សា់�ល�ន្លវេទិៅក្នុាន្លប់្រក្នុុមិក្នុារងារមិជាំឈមិណូឌ�សាន្លិ�ភូាព
អន្លលង់វែវង។ (សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខលនួុ។ លេ�ោះជ្ឈ�យ�ុងលេនុះកុួ� លេរៀងរ��ល់េពុ��ៃ�ច ក្រគួំសា�រ 
រ�សា់ខាុ�គឺំ�នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុជ្ឈួ�ជ្ឈុ�គំ�ំវិិញ។ លេនុៅកុំុងកុង 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈមិ្ភៈនុលេធាី���កុុម្ភៈ�រលេ� �ុុខែនុកី្រ�ធា�នុកុងនុងឹ

ខែណ្ឌនុ�� ឬអ�់រ�កុុម្ភៈ�រលេនុៅកុំងុក្រកុមុ្ភៈឲ្យ�ខែកុខែក្រ�នុវូិ�លេងី�រ�សា ់
ខលនួុ �ចូជ្ឈ� ធាល��់�ចួ��ឡុងូ ឬច�ណ្ឌ�អ�ហ្វី�រ។ ជ្ឈនួុកុ�� 

ក្រ�ធា�នុកុងកុុម្ភៈ�រក៏ុមិ្ភៈនុយកុលេ�ោសាអី�ខែ�រ លេ�ោយសា�រកុុម្ភៈ�រ 

ទិា�ងវេន្លោ�វេន្លៅវេកំ្នុងៗ វេពក្នុ។ �ំ��មិ្ភៈន្លសាវូជាំ��ក្នុារ��បាក្នុវេន្លោ�វេទិ

កុ��ជ្ឈ�នុ�នុល់េនុោះ លេ�ោយសា�រក្រ�ធា�នុកុងរ�សា់ខាុ�ជ្ឈ�

មិន្ល�សា�វែដ្ឋ�មិាន្លសាន្លាិន្លច�ត្តិ�ិអ ន្ល�ងវេច�សាវេណិូោសាប្រ�ណីូ

��កុ់ុម្ភៈ�រលេនុៅកុំុងក្រកុមុ្ភៈ។ លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩លេនុៅលេពុ�

ខែ��កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈច�ូម្ភៈកុកុំងុក្រ�លេ�សាកុមុុ្ភៈជ្ឈ� ក្រកុុម្ភៈ
 

ក្រគួំសា�ររ�សាខ់ាុ�ក៏ុក្រតូវិ�នុរ�សា�យលេចញពុ�ភូាមិ្ភៈ យ�ង លេ�ៅ 
កុ�នុភូ់ាមិ្ភៈកុួ�រុនុវិញិ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះ ខាុ��នុលេឃុំ�ញកុង�័ពុ

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុលេនុៅ��លេនុោះ។ កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

មិ� ន្ល�លា�់វេ�ើ� បា�មិក្នុវេ��ប្រក្នុមុិប្រ�ួសាាររ�សា�់ំ�� ឬប្រ�ជាំាជាំន្ល

�នៃ�លេផ្សា�ងលេ�ៀតលេ� �ុខុែនុផី្សាាយុម្ភៈកុវិញិ កុង�័ពុរ�ឋ�ភិា�� 

នុងិលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ���ងលេនុោះ �នុផ្សាគតផ់្សាគង់លេសាីៀងអ�ហ្វី�រ

ម្ភៈកុកុ�នុព់ុកួុលេយ�ង។ �ុះ��ឆ់្នាំ�ំ�១៩៨០ ក្រកុមុ្ភៈក្រគំសួា�រ

រ�សាខ់ាុ� នុងិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេនុៅកុំងុភូាមិ្ភៈ�នុរតល់េភាៀសា
 

ខលនួុលេ�ៅរសាល់េនុៅកុំុងនៃក្រពុមួ្ភៈងលេ�ៀត លេ��ម្ភៈី�លេគំចផុ្សាតពុ�កុ�រ
 

វិ�យក្រ�យុ�ធរវិ�ងកុង�័ពុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។  

�ះុលេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៩២ ខាុ��នុសាលេក្រម្ភៈចលេធាី���លេណ្ឌ�រលេ�ោយលេ�័�រ 
លេជ្ឈ�ងម្ភៈកុកុ�នុអ់នុ លង់ខែវិងត�ម្ភៈរយ��ងស្រុសា��លេងើ�តរ�សាខ់ាុ�។ 
�ា��ងស្រុសាី�ំ��វេព�វេន្លោ��ឺ វេន្លៅជាំ�ត្តិរងើង់មូិ�ស្រុសុាក្នុអន្លលង់វែវង។  

រហ្វីតូ��ឆ់្នាំ�ំ�១៩៩៣ អ�ុនុត�ក់ុ �នុច�ូម្ភៈកុកុំងុក្រ�លេ�សា 
កុមុុ្ភៈជ្ឈ� �ុុខែនុលួេ�ោះជ្ឈ�យ�ុងណ្ឌ�ក៏ុវេដ្ឋោយុសាន្រ្តីងគាមិវេន្លៅវែត្តិ

�ន្លលិេកុ�ត្តិមិាន្ល វែដ្ឋ�វេ�ើ� ឲ្យ�ប្រ�ជាំាជាំន្ល�ងខ�ចិតរួតល់េភាៀសាខលនួុ

វេទិៅរសាវ់េន្លៅក្នុុ�ងជាំ�រ�ប្រ�វេទិសានៃ�ជាំា�វេណិូោ�អាសាន្ល ុរហតូ្តិដ្ឋ�់

សាថ�នុភា�ពុ�នុសាៃ�់សាៃ�តល់េ�ៅវិញិលេ���ខាុ�នុងិក្រកុុម្ភៈក្រគួំសា�រ 
�នុវិ�ិក្រតឡុ�់ម្ភៈកុរសាល់េនុៅកុំងុស្រុសាកុុអនុលង់ខែវិងមិក្នុទិ�ន់្លងឹ 

វេព��ចំ�� នូ្ល។ុ

ក្នុសា�ក្នុរវេន្លៅក្នុុ�ងឃុំ���អាវ ស្រុសាុក្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ 
វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ ក្នុ�ព�ងប្រ�មូិ�ដ្ឋ�ឡូូង។  
(សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 25



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្ដើរឿងរាុវរប្់គ្របជាជៃផ្ដើ�ស្រុ្ំកកំពង់គ្រតសបក 
ផ្ដើគ្រកាមរបបស�រ័គ្រកហម
មេ�ង ពិងសរ៉ាាសុិី

១. យុស់ិ ហុនិិ

 ខាុ�លេឈុំោ័ះ យសា ់ហ្វីុនិុ អ�យុ៧៩ឆ្នាំ�ំ�។ ខាុ�ម្ភៈ�នុស្រុសាកុុ
 

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈលេ�ង ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ 

លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ឪពុុកុរ�សា់ខាុ�លេឈុំោ័ះ យសា់ ជ្ឈិនុ សាល��់

ត��ងពុ�ខាុ�អ�យុ១០ឆ្នាំ�ំ� នុងិមួ្ភៈ�យលេឈុំោ័ះ វិ�ុ លេសាោរ សាល��់

ត��ងពុ�ខាុ�អ�យុ៥ឆ្នាំ�ំ�។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ៤នុ�ក់ុ(ក្រ�ុសា
 

១នុ�ក់ុ) លេហ្វី�យសាពុនីៃ�ៃសាល��់អសា់លេហ្វី�យ។ �នុា��់ពុ�

ឪពុកុុមួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ�សាល��់លេ�ៅ ខាុ��នុលេ�ៅរសាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ

អ��រ�សាខ់ាុ� នុងិជ្ឈយួលេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រគំ�ត។់ កុ��លេនុៅលេកុង័

ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុចូ�លេរៀនុសាូក្រតអី�លេ� គឺំក្រគំ�នុខ់ែត�នុលេរៀនុ

អកុខរកុម័្ភៈ១ឬ២ខែខលេពុ���លេនុរពុ�កុ�រលេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រ ខែ��

ជ្ឈ�លេហ្វីតលុេធាី�ឲ្យ�ខាុ�មិ្ភៈនុលេចះអកុ�រ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៦៩ ខាុ��នុ

លេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយ�ុរសាមំ្ភៈ�ក់ុខែ��ម្ភៈ�នុលេឈុំោ័ះ�� លេម្ភៈៅុ 

ភូា នុងិច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈរកុសាុ�លេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រចិញ្ចូចមឹ្ភៈជ្ឈ�វិិត។ លេនុៅ

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ �នុ ់នុ�់ លេធាី�រ�ឋក្រ�ហ្វី�រ�ម្ភៈល�ក់ុសាលេមួ្ភៈច

សា�ហ្វីនុ ុ លេហ្វី�យលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈលេ�ងច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈម្ភៈ�នុកុ�រ

ក្រ�យុ�ធគំ�ំ នុងិ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុជ្ឈ�លេក្រច�នុ�ចូជ្ឈ� ក្រគំ��់

ណ្ឌ��ុ� នុងិក្រគំ��់�ូម្ភៈ។ កុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ លេធាី�ឲ្យ�

ភូាមិ្ភៈលេ�ងម្ភៈ�នុរលេណួ្ឌៅជ្ឈលេក្រម្ភៈៅក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌ១០ខែម្ភៈកុ្រត នុងិម្ភៈ�នុ

�លេណួ្ឌោយ-��ឹងក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌ១០លេ�ៅ១៥ខែម្ភៈកុ្រត ខចូខ�ត

ផ្សាាះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ ខចូផ្សា���ណ្ឌ�� នុងិង��់សាតចីិញ្ចូចមឹ្ភៈអសា់

ជ្ឈ�លេក្រច�នុ។ ជ្ឈ�ញឹកុញ��់ក្រគួំសា�ររ�សាខ់ាុ��នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសា 
លេ�ៅឃុំុ�កុលេនុ�ោម្ភៈអកុ ខ�ងលេជ្ឈ�ងផ្សាលូវិជ្ឈ�តលិេ�ខ១ ឬក៏ុលេ�ៅ 
ផ្សាាះ�ងនៃ�ល លេ��ម្ភៈី�សាុ�កុខែនុលងសា�ំក់ុអ�ស្រុសា័យ�លេណួ្ឌោះ 

អ�សានុ។ំ លេរឿងមួ្ភៈយខែ��ខាុ�ច��មិ្ភៈនុលេភាលចលេពុ�ជ្ឈលេម្ភៈលៀសា 

គឺំខាុ��នុឈុំលឺេពុោះឆ្នាំលង�លេនុលកូុនុ���ូងលេនុៅផ្សាាះ�ងនៃ�លរ�សា់ 
ខាុ� លេហ្វី�យក៏ុម្ភៈ�នុ��ហ្វី�នុធា�វិគំ� ចះុលេ�ៅខែឆ្នាំកុលេឆ្នាំររកុ��ហ្វី�នុ 

លេវិៀតកុុង។ ��ហ្វី�នុធា�វិគំ�ពុ�៤លេ�ៅ៥នុ�ក់ុ ច�ូកុំុងលេរោង

ស្រុសាូវិ ខែ��ជ្ឈ�កុខែនុលងខាុ�ឆ្នាំលង�លេនុល �ក្រម្ភៈុងច��់�ួ�រ�សា់ខាុ� 

�ុុខែនុលីេពុ�លេឃុំ�ញ�ួ�រ�សា់ខាុ�កុ�នុកូ់ុនុខច�លេ���ខែតលេកុ�តរួច 

វិ�ក៏ុលេ��រលេចញលេ�ៅវិញិ។ លេនុៅយ�់�ខែ��លេនុោះ ��ហ្វី�នុ

ធា�វិគំ� �នុ�ញ់លេ�លងក្រគំ��់ជ្ឈ�លេក្រច�នុចូ�កុំុងភូាមិ្ភៈ ខែ��

ជ្ឈ�លេហ្វីតលុេធាី�ឲ្យ�ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេឆ្នាំា�រលេភាល�ងលេនុៅលេ��ខែក្រគំ លេហ្វី�យក្រតវូិ

រតច់�ូកុំុងក្រតង់លេសា។ �ុះខែសាាកុលេឡុ�ង ក្រគំសួា�ររ�សាខ់ាុ�

�នុលេធាី���លេណ្ឌ�រ�នុលីេ�ៅមុ្ភៈខលេ�ៀត លេ��ម្ភៈី�សាុ�ផ្សាាះឪពុុកុលេកុ័កុ

រ�សា់ខាុ�សា�ំក់ុលេនុៅ នុងិលេគំចពុ�កុ�រលេធាី���រ�សា់��ហ្វី�នុ

ធា�វិគំ�។ ក្រគំសួា�ររ�សាខ់ាុ�ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាពុ�មួ្ភៈយកុខែនុលងលេ�ៅមួ្ភៈយ

កុខែនុលងលេ�ៀត លេ�ោយសាុ�ផ្សាាះអំកុស្រុសាកុុសា�ំក់ុលេនុៅ នុងិជ្ឈយួ

លេធាី�កុ�រង�រលេផ្សា�ងៗរ�សា់ម្ភៈច�សា់ផ្សាាះលេ��ម្ភៈី��នុអងើរ�ុកុ

ហ្វី�ូក្រ�ច��នៃ�ៃ។ ខាុ�លេចះលេធាី��វិអ�ពុ�សាលឹកុលេតោំត សាក្រម្ភៈ��់

��ក់ុស្រុសាូវិ�នុក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌ១០លេតៅ ១៥លេតៅ ឬក៏ុ២០លេតៅ  

យុសា់ ហ��ន្ល អាយុ�៧៩ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�វេ�ង ឃុំ��នៃប្រពវេពោន្ល  
ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង ��ិ់�ទិសាមិៈាសាន្លដ៍្ឋ� ់
 ភូា រសាំី ���គ��ក្នុមិឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។
(វេ�ង ពង�រា៉សា�ី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

26 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ត�ម្ភៈកុ�រចង់�នុរ�សាអំ់កុស្រុសាកុុលេ��ម្ភៈី��ូួរយកុលេសាីៀង 
អ�ហ្វី�រ។ ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ក្រគំសួា�ររ�សាខ់ាុ� �នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុ

រសាល់េនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈលេ�ងវិិញ នុងិច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈលេធាី�ខែស្រុសាជ្ឈ�ក្រកុុម្ភៈ 
ក្រ�វិ�សានៃ�គំ�ំ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ�ៀត អងគកុ�រ�នុក្រ�មូ្ភៈ� 

រ�សារ់��រ���ងអសា�់�ក់ុលេធាី�ជ្ឈ�រ�សារួ់ម្ភៈ នុងិច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈ

លេធាី�កុ�រង�ររួម្ភៈគំ�ំ���ងអសាល់េ�ោយក្រគំ�នុខ់ែតខែចកុជ្ឈ�ក្រកុុម្ភៈៗ 

ត�ម្ភៈកុង។ កុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៧ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខាុ�ពុរលេពុោះ

កូុនុ��៣រ�សាខ់ាុ��នុ៥ខែខ អងគកុ�រលេនុៅខែតលេក្រ��ខាុ�ឲ្យ�ខែរកុ��

�តក្រតពុ��ង១នៃ�ៃឲ្យ��នុមួ្ភៈយលេតោនុ យកុម្ភៈកុ�ុកុលេធាី�ជ្ឈ���ក់ុ

ខែស្រុសា។ អ�ឡុុងលេពុ�លេនុោះ លេ�ោយសា�រខែតខាុ�លេធាី�កុ�រង�រ
 

ធាៃនុ់ៗ លេពុកុ លេ���លេធាី�ឲ្យ�ខាុ�ធាល�ក់ុឈុំ�ម្ភៈជ្ឈ��នុ�ីនុា��់។លេឃុំ�ញ 
សាថ�នុភា�ពុ�លូេចះំ ខាុ���ច់ចិតលីេសាំ�សាុ�ក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌ

ឈុំ�់លេធាី�កុ�រង�រលេ��ម្ភៈី�ឲ្យ��តធ់ាល�ក់ុឈុំ�ម្ភៈសានិុ។ ក្រ�ធា�នុ

សាហ្វីកុរណ៍្ឌលេឈុំោ័ះ ផុ្សានុ �នុ�ូួរកុ�រង�រឲ្យ�ខាុ�លេ��រក្រ�មូ្ភៈ�

សាលកឹុលេឈុំ�លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈយកុលេ�ៅ��ក់ុកុំុងរលេណួ្ឌៅជ្ឈ�វិញិមួ្ភៈង 

លេក្រពុោះជ្ឈ�កុ�រង�រស្រុសា��។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខាុ�ពុរលេពុោះ

�នុជ្ឈតិ៨ខែខ ខាុ�ធាល�ក់ុឈុំ�ម្ភៈកុ�នុខ់ែតខល��ងជ្ឈ�ងមុ្ភៈនុ។ លេនុៅ

យ�់លេនុោះ លេ�ោយសា�រ�ួ�រ�សាខ់ាុ�មិ្ភៈនុលេនុៅ គឺំគំ�តក់្រតវូិ�នុ

អងគកុ�រលេក្រ��ឲ្យ�លេ�ៅលេធាី�ក្រត�ក្រ�ហ្វីកុុលេនុៅលេកុោនៃ� (ស្រុសាកុុក្រពុះ 

លេសាចួ) លេ���ខាុ���សាកូ់ុនុរ�សាខ់ាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេហ្វីៅ�ងស្រុសា�រ�សា់
 

ខាុ�លេឈុំោ័ះ លេជ្ឈៀវិ ខែ��លេនុៅផ្សាាះជ្ឈ��់គំ�ំ ឲ្យ�ម្ភៈកុលេម្ភៈ��ខាុ�។ 

លេពុ��ងរ�សាខ់ាុ�ម្ភៈកុ�� ់គំ�តមិ់្ភៈនុម្ភៈ�នុ��លេណ្ឌោះស្រុសា�យ 
អី����ងអសា ់គឺំគំ�តឲ់្យ�ខាុ�ក្រ���លេនុៅធាល�ក់ុឈុំ�ម្ភៈលេពុញមួ្ភៈយ

យ�់។ រហ្វីតូ��ខ់ែសាាកុលេឡុ�ង�នុ�ងរ�សាខ់ាុ�មំ្ភៈ�ក់ុលេ�ៀត

ម្ភៈកុពុ�ខ�ងភូាមិ្ភៈជ្ឈ�អកុ ក្រ��់ឲ្យ�ខាុ�លេ�ៅសាុ�ក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌ 
លេ�ៅលេពុ��។ លេពុ�លេ�ៅ��ល់េពុ�� ខាុ�ធាល�ក់ុឈុំ�ម្ភៈកុ�នុខ់ែត

ខល��ង ខែ��ជ្ឈ�លេហ្វីតុលេធាី�ឲ្យ�ខាុ�ឈុំឺលេពុោះកុ�នុខ់ែតខល��ង។ 

លេ�ោយលេម្ភៈ��លេឃុំ�ញ�� ខាុ�ឈុំខឺល��ងលេពុកុ �ង លេជ្ឈៀវិ �នុ

លេ�ៅសាុ�ក្រ�ធា�នុលេពុ��កុំុងវិតលីេ�ងលេឈុំោ័ះ លេហ្វីង លេ�ៅលេហ្វីៅ

យ�យម្ភៈ�ុលេឈុំោ័ះ �ូច លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈលេ�ងឲ្យ�ម្ភៈកុលេម្ភៈ��ខាុ�។ 

លេពុ�ខែ��យ�យម្ភៈ�ុម្ភៈកុ�� ់គំ�ត�់នុយកុនៃ�រុញកូុនុ

កុំុងលេពុោះខាុ�ឲ្យ�ធាល�ក់ុចុះម្ភៈកុលេក្រកុោម្ភៈ លេ���ខាុ��ត់ឈុំចឺុកុ
 

ច��់ នុងិសាក្រម្ភៈ��កូុនុលេនុៅនៃ�ៃលេនុោះខែតមួ្ភៈង។ �នុា��់ពុ�កូុនុ 

ខាុ�លេកុ�ត�នុ១នៃ�ៃក៏ុក្រតវូិសាល��់ លេក្រពុោះមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុ��ំ�ពុ����

ក្រតឹម្ភៈក្រតូវិ លេហ្វី�យខាុ�ឈុំ�់សាក្រម្ភៈ�កុពុ�កុ�រង�រ�នុខែត 

១០នៃ�ៃក៏ុក្រតូវិ�នុអងគកុ�រលេក្រ��ឲ្យ�លេ��រក្រ�មូ្ភៈ�សា�រ�ម្ភៈ

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ�នុលីេ�ៀត។ លេនុៅកុំុងសាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ ខាុ�

លេធាី�កុ�រង�រធាៃនុ់ៗ  លេហ្វី�យមិ្ភៈនុសាូវិហ្វី��នុសាក្រម្ភៈ�កុលេឡុ�យ

លេក្រពុោះចង់យកុចិតីអងគកុ�រ លេ��ម្ភៈី�កុុ�ឲ្យ�លេគំយកុលេ�ៅ

សាម្ភៈល��់លេចោ�។ កុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ �នុា��់ពុ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុ��់ផ្សាាះវិិញ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈលេ�ង រួម្ភៈ

���ងលេឈុំោ័ះ សាខុ វិនុ កុ�នុក់ុ���ិតលេ�ៅកុ��់អត�តក្រ�ធា�នុ

សាហ្វីកុរណ៍្ឌលេឈុំោ័ះ ផុ្សានុ ��ច់កុី��សាល��់ លេក្រពុោះគំ�ត់

�នុយកុ�ួ� ឬក៏ុក្រ�ពុនុធរ�សា់អំកុភូាមិ្ភៈលេ�ងខែ��ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 

ជ្ឈ�តលិេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ ឬជ្ឈនុជ្ឈ�តចិិនុ លេ�ៅសាម្ភៈល��់លេចោ�លេនុៅ

�ួ�ខែវិង។ លេឈុំោ័ះ សាុខ វិនុ ម្ភៈ�នុកុ�ហ្វីងឹខល��ងជ្ឈ�ងលេគំ 

លេក្រពុោះក្រ�ពុនុធរ�សាគ់ំ�តជ់្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តលិេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ ក្រតវូិ�នុ

លេឈុំោ័ះ ផុ្សានុ យកុលេ�ៅសាម្ភៈល��់���ងកុ�ពុុងពុរលេពុោះ។ 

ច�ខែណ្ឌកុក្រ�ពុនុធរ�សា ់ផុ្សានុ លេឈុំោ័ះ ម្ភៈ�ឃុំ លេហ្វីត �នុា��់ពុ�

លេឃុំ�ញលេគំកុ��់�ួ�ខលនួុសាល��់លេនុៅកុំុងផ្សាាះ�លូេចះំ ក៏ុរតល់េឡុ�ង

ផ្សាាះអំកុជ្ឈិតខ�ងចងកុសាម្ភៈល��់ខលួនុ។ �នុា��់ពុ�ខែ�កុ

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ ខាុ�ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈរកុសាុ�លេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រលេ��ម្ភៈី�

ចិញ្ចូចមឹ្ភៈជ្ឈ�វិិត�នុរីហ្វីតូម្ភៈកុ��់សាពុនីៃ�ៃ។

២. បុាលុ ហនិ

 �ុុ� ហ្វីនុ លេហ្វីៅ សាុត ហ្វីនុ អ�យុ៧០ឆ្នាំ�ំ� រសា់លេនុៅ

ភូាមិ្ភៈលេ�ង ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រុសាកុុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេខតនីៃក្រពុខែវិង 

�នុលេរៀ�រ��់�� «ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តរ�សា់ខាុ�លេនុៅភូាមិ្ភៈច��ក់ុ 

ឃុំុ�នៃក្រជ្ឈ ស្រុសាកុុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ។ �ុុខែនុខីាុ�ម្ភៈកុរសាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ

មី្ភៈ�យចិញ្ចូចមឹ្ភៈលេឈុំោ័ះ �� កុំុងភូាមិ្ភៈខែក្រពុកុសា�លេរោង ឃុំុ�នៃក្រពុ 
លេពុោនុ លេក្រពុោះមី្ភៈ�យ�លេងើ�តខាុ�រវិ�ខ់ល��ង មិ្ភៈនុអ�ចលេម្ភៈ��ខែ�

ខាុ��នុ។ មី្ភៈ�យ�លេងើ�តខាុ�លេឈុំោ័ះ វិង ផ្សា�នុ ់ លេធាី�កុ�រលេនុៅ
 

កុំុងវិ��ង�លេក្រម្ភៈ�ឲ្យ�សាលេមី្ភៈចក្រពុះម្ភៈហ្វី�កុ�ក្រត�យ�នុ�។ គំ�ត់

លេចះច��់សារនៃសារ។ នៃ�ៃមួ្ភៈយលេនុៅលេពុ�ខែ��សាលេមី្ភៈចក្រពុះ

ម្ភៈហ្វី�កុ�ក្រត�យ�នុ�ក្រ�ង់ក្រពុះក្រ�ឈុំនួុ រ�ជ្ឈកុ�រម្ភៈកុលេហ្វីៅ

មី្ភៈ�យខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅច��់សារនៃសារឲ្យ�សាលេមី្ភៈចក្រពុះម្ភៈហ្វី�កុ�ក្រត�

យ�នុ�។ មី្ភៈ�យខាុ��នុច��់សារនៃសារ នុងិអ�ចលេធាី�ឲ្យ�សាលេមី្ភៈច

ក្រពុះម្ភៈហ្វី�កុ�ក្រត�យ�នុ�ជ្ឈ�សាះលេសាី�យអ�ចយ�ងលេ�ៅណ្ឌ� 

ម្ភៈកុណ្ឌ��នុ។ ត��ងពុ�លេពុ�លេនុោះម្ភៈកុ មី្ភៈ�យខាុ�ក្រតូវិលេនុៅ

�លេក្រម្ភៈ�ក្រពុះអងគរហ្វីតូ។ ខាុ��នុលេ�ៅរសាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយមី្ភៈ�យ
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�៉�� ហន្ល វេហៅ សា�ត្តិ ហន្ល អាយុ�៧០ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�វេ�ង  
ឃុំ��នៃប្រពវេពោន្ល ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង ��ិ់
�ទិសាមិៈាសាន្លដ៍្ឋ�់ វេ�ង ពង�រា៉សា�ី ន្លាយុក្នុក្នុមំិវ��ីអ�់រ�អ�ពី 
អ�វេព�ប្រ���យុពូជាំសាាសាន្លវ៍េន្លៅក្នុមុិ�ជាំា។  
(ភូា រសាំី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

ខាុ�លេនុៅផ្សាាះខ�ងមុ្ភៈខវិត�ុី�ុម្ភៈច�នុនួុ��ឆ្នាំ�ំ� �ុុខែនុគីំ�តមិ់្ភៈនុសាវូិ

�នុម្ភៈកុផ្សាាះលេ� គឺំសា�ំក់ុលេនុៅខែតកុំុងវិ��ង ឬលេចញលេ�ៅណ្ឌ�ម្ភៈ

កុណ្ឌ�ខែតជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រពុះអងគរហ្វីតូ។ លេ�ោយសា�រខែតមី្ភៈ�យ

រវិ�ល់េក្រច�នុលេនុៅកុំុងវិ��ង ខាុ�ភា�គំលេក្រច�នុរសាល់េនុៅខែតជ្ឈ�មួ្ភៈយ

�ងនៃ�លស្រុសា�រ�សា់ខាុ�លេធាី�ជ្ឈ��ុូ��សាលេនុៅផ្សាាះខែកុីរវិត�ុី�ុម្ភៈ 
�ខែ��។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ��នុ�ូីរលេ�ៅរសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ

 
�ង�លេងើ�តរ�សាខ់ាុ�លេនុៅខែកុីរលេពុោធាច៍និុតងុវិញិ មុ្ភៈនុលេពុ�

ខែ��ខាុ�ក្រតូវិវិ�ិក្រតឡុ�់ម្ភៈកុកុ�នុស់្រុសុាកុកុ�លេណ្ឌ�តខ�ងមី្ភៈ�យ 
ចញិ្ចូចមឹ្ភៈខាុ�វិញិ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុក្រ��ពុ�រនុ�ក់ុ។ ខាុ�ជ្ឈ�កូុនុលេពុៅ

កុំុងក្រគំួសា�រ។ �ងក្រ�ុសាចីង លេធាី�លេ�អឹុម្ភៈពុ�ក់ុសាកុីិ៥។ 

�ងក្រ�សុា��២ លេធាី�លេ�អឹុម្ភៈពុ�ក់ុសាកុីិ៤ នុងិ�ង��៣ ពុ�ក់ុ

សាកុីិ៣។ លេ�ោយសា�រខែតខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុលេធាី�កុ�រលេនុៅកុំុង

ជ្ឈ�នុ�នុស់ាលេមី្ភៈច នុងិជ្ឈ�នុ�នុ ់�នុ ់នុ�់ (ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ) 

��ក់ុខាុ�លេនុៅកុំុងក្រ�លេភា�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ១៧លេម្ភៈសា�។

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ មី្ភៈ�យចញិ្ចូចមឹ្ភៈខាុ��នុលេរៀ�ច�ខាុ�ឲ្យ�ម្ភៈ�នុ

�ី�។ កុ��លេនុោះខាុ�លេ���ខែតម្ភៈ�នុអ�យុ១៦ឆ្នាំ�ំ��ុុលេណ្ឌ ណោះ។ 

ខាុ��នុក្រ�ខែកុកុមិ្ភៈនុក្រពុម្ភៈយកុ�ី�លេ� �ុុខែនុមីី្ភៈ�យចិញ្ចូចមឹ្ភៈខាុ�

វិ�យខាុ� នុងិ�ងខ�ខាុ�រហ្វីតូ���ខ់ែតខាុ�យ�ក់្រពុម្ភៈ។ �នុា��់ពុ�

�នុលេរៀ�កុ�ររួច ខាុ��នុម្ភៈកុរសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈលេនុះ (ភូាមិ្ភៈលេ�ង) 

ជ្ឈ�ភូាមិ្ភៈកុ�លេណ្ឌ�តរ�សា់�ី�ខាុ�។ ពុួកុលេយ�ងគំ�័នុលេធាី�អី�លេក្រកុៅពុ�

លេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រលេ��ម្ភៈី�ចិញ្ចូចមឹ្ភៈជ្ឈ�វិិតលេឡុ�យ។ លេយ�ងលេធាី�កុ�រ

លេនុៅកុំុងស្រុសាកុុភូាមិ្ភៈរហ្វីតូ���ខ់ែត��ន់ៃ�ៃជ្ឈយ័ជ្ឈមំ្ភៈះ ១៧ 

លេម្ភៈសា� ១៩៧៥។ កុំុងច�លេណ្ឌោម្ភៈកិុចចកុ�រ���ងលេនុោះ 

កិុចចកុ�រខែ��ពុ�ិកុជ្ឈ�ងលេគំគឺំខែសាងលេខោ័ចនុងិអំកុរ�ួសា

លេចញពុ�សាម្ភៈរភូាមិ្ភៈ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៤ លេក្រកុៅពុ�លេធាី�ខែស្រុសា ខាុ�

នុងឹក្រកុមុ្ភៈនុ�រ�ខលះលេ�ៀតលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈលេ�ង �នុ��ួ��ញួ្ញា

ឲ្យ�ខែសាង��ហ្វី�នុរ�ួសា នុងិអំកុសាល��់លេនុៅកុំុងសាម្ភៈរភូាមិ្ភៈ

ក្រតពុ��ងក្រពុ�ម្ភៈជ្ឈិតក្រពុ�ក្រ���់លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ ម្ភៈកុ��ក់ុកុំុង

�រលិេវិណ្ឌវិតីនៃក្រពុលេពុោនុ លេនុៅកុអលេណី្ឌ�កុ នុងិលេនុៅ�ួ�

លេក្រម្ភៈញ។ កុំុងលេពុ�លេធាី�កិុចចកុ�រលេនុះ ខាុ�ម្ភៈ�នុកុ�ហ្វីងឹជ្ឈ�ខល��ង

ជ្ឈ�មួ្ភៈយកុម័្ភៈ�ភិា��មូ្ភៈ��ឋ�នុ លេក្រពុោះ�នុលេក្រ��ខាុ�គំ�័នុ

លេពុ�សាក្រម្ភៈ�កុ។ លេក្រកុោយនៃ�ៃ១៧ លេម្ភៈសា� ១៩៧៥ ខាុ�ម្ភៈ�នុ 
កូុនុ��នុ�ក់ុ។ ពុួកុលេយ�ងរសា់លេនុៅ នុងិហ្វី�ូចុកុធាម័្ភៈត�។ 

�ុុខែនុ�ីងក្រ�សុាស្រុសា�រ�សាខ់ាុ�ខែ��ធាល��់លេធាី�ជ្ឈ��ុូ��សាកុំុង 
រ��មុ្ភៈនុៗ ក្រតវូិពុកួុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈសាម្ភៈល��់លេចោ�គំ�័នុសា�់

មំ្ភៈ�ក់ុលេ�។ លេនុៅនៃ�ៃមួ្ភៈយ ខាុ�លេភាលចឆ្នាំ�ំ� ឈុំល��នុម្ភៈកុច��់ខាុ�

យកុលេ�ៅ��ក់ុគុំកុមួ្ភៈយយ�់មួ្ភៈយនៃ�ៃ លេ�ោយសា�រខែត

កូុនុក្រ�សុារ�សាខ់ាុ��នុលេធាី�ឲ្យ�ខែ�កុច�នុ�យមួ្ភៈយ។ អ�ផុ្សានុ 

នុងិ�ង�ាូនុខ�ង�ី�ខាុ�ខែ��ជ្ឈ�ក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌលេឈុំោ័ះ 

លេអៀង នុងិភា�ពុ គឺំជ្ឈ�អំកុច��់ខាុ� នុងិ�ងាត�់យខាុ�មួ្ភៈយ
 

នៃ�ៃមួ្ភៈយយ�់។ អំកុ���ងលេនុោះក៏ុជ្ឈ�អំកុខែ���នុលេធាី�ឲ្យ�

�ង�ាូនុខាុ�សាល��់ខែ�រ។ ខាុ�ខងឹខល��ងណ្ឌ�សា ់ខងឹរហ្វីតូ��់

សាពុនីៃ�ៃ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ ខាុ�ក្រតវូិជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ៅកុ�នុល់េខត ី
លេពុោធា៍សា�ត់។ លេនុៅ��លេនុោះ ខាុ�លេវិ�នុ�ណ្ឌ�សា់។ មិ្ភៈនុខែ��

�នុហ្វី�ូខែឆ្នាំាតលេឡុ�យ។ នៃ�ៃមួ្ភៈយ ខាុ�លេ��រលេ�ៅ��់កុខែនុលង

មួ្ភៈយលេឈុំ័ោះ ឫសា��១០០គុំមុ្ភៈ សាថិតកុំុងឃុំុ�អនុលង់វិិ� 

ស្រុសាុកុកុលេណី្ឌ�ង លេខតលីេពុោធា៍សា�ត ់លេ��ម្ភៈី�លេ�ះអ�ពុិ��ឹកុ

ហ្វី�ូ។ ខាុ�លេ�ះ�នុមួ្ភៈយ�ងិីច ក៏ុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុវិិញ។ លេពុ�

ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុវិិញ ខាុ�លេ��រផ្សាលូវិលេផ្សា�ង លេហ្វី�យក៏ុ�នុក្រ��ះ
 

លេឃុំ�ញសា�កុសាពុគំរលេ��គំ�ំយ�ុងលេក្រច�នុ ម្ភៈ�នុ���ងច�សា ់

���ងលេកុ័ង។ ខាុ�លេឃុំ�ញលេ��ម្ភៈអ�ពុិ��ឹកុធា�មួ្ភៈយខែ��ខែខរ័ 
ក្រកុហ្វីម្ភៈលេក្រ��ក្រ�សា់ជ្ឈ�កុខែនុលងលេ�កុលេកុ័ងតូចៗឲ្យ�សាល��់។ 

ខាុ�លេ�ះលេចោ�ខែផ្សាលអ�ពុិ��ឹកុខែ��ខាុ�លេ�ះ�នុ���ងអសា់

លេចោ�វិញិ លេហ្វី�យខាុ�ខែ�ងហ្វី��នុលេ�ះខែផ្សាលលេឈុំ�អី�លេ�ៀតហ្វី�ូ

ច��់ត��ងពុ�លេពុ�លេនុោះម្ភៈកុ។ លេក្រកុៅពុ�លេនុះ ខាុ�ធាល��់�នុ 
លេឃុំ�ញជ្ឈនុជ្ឈ�តចិនិុរ��់រយនុ�ក់ុ ម្ភៈកុក្រ�ជ្ឈុ�នុងិជ្ឈ�់លេ�ៀង

28 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយកុងកុម្ភៈល��ងខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុៅកុំុងនៃក្រពុ។ 

លេក្រកុោយនៃ�ៃជ្ឈ័យជ្ឈមំ្ភៈះរ�សា់ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈកុំុងខែខលេម្ភៈសា� 

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ណ្ឌ�� ក្រតូវិកុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ំក់ុ

ក្រ�ធា�នុកុងពុ� នុ��យកុលេ�ៅកុ�នុល់េខតសីាាងឹខែក្រតងលេ��ម្ភៈី�

�����ណ្ឌ�� នុងិ���កុ�ី�សា។ លេនុៅ��លេនុោះ�នុក្រ�ខែហ្វី�

មួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ� ណ្ឌ�� ក្រតូវិអងគកុ�រផ្សាល�សា់�ូីរឲ្យ�ម្ភៈកុកុ�នុល់េខតី

កុ�ពុង់ច�ម្ភៈ។ �ុុនុ�័នុខែខលេក្រកុោយម្ភៈកុ គំ�តក៏់ុក្រតវូិ�នុច�ត ់

ត��ងឲ្យ�ម្ភៈកុលេធាី�ជ្ឈ�កុម័្ភៈកុរខែស្រុសាអ��ិ�លេនុៅលេខតកីុ�ពុត ជ្ឈ�

កុខែនុលងខែ��គំ�ត់លេធាី�កុ�រ នុងិសា�ំក់ុលេនុៅយូរជ្ឈ�ងលេពុ�

មុ្ភៈនុៗ នុងិជ្ឈ�កុខែនុលងចងុលេក្រកុោយខែ��គំ�ត�់នុរតល់េភាៀសា 

ខលនួុលេ�ៅកុ�នុល់េខតកីុ�ពុង់សាុឺ នុងិលេពុោធា៍សា�ត ់លេនុៅចុងឆ្នាំ�ំ� 
១៩៧៨។ ណ្ឌ�� ម្ភៈ�នុអនុសុា��វិរ�យ៍ជ្ឈូរចត់លេក្រច�នុកុំុង

លេពុ�ខែ��គំ�ត់លេធាី�កុ�រលេនុៅខែស្រុសាអ��ិ� រួម្ភៈ���ងកុ�រ

លេធាី�កុ�រហ្វីសួាកុម្ភៈល��ង កុ�រសា�ំក់ុលេនុៅ កុ�រខែ�កុ�ក់ុក្រកុុម្ភៈ 

ក្រគំួសា�រ នុងិកុ�រ���ិ�សាិ�ធិលេសារ�ភា�ពុ។ ភាល�ម្ភៈៗ�នុា��់ 

កុ�រ�ួ�រ��រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ ណ្ឌ�� នុងិកុម័្ភៈកុរខែស្រុសា 

អ� �ិ�ខែ��សាុ�ធខែតស្រុសា�ៗ �នុរត់លេភាៀសាខលួនុ 
ត�ម្ភៈកុ�រនុ��ផ្សាលូវិពុ�កុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈខែ��ម្ភៈ�នុ

តនួុ���ជ្ឈ� ក្រ�ធា�នុ «ឃុំ» មំ្ភៈ�ក់ុ កុ�តត់�ម្ភៈភាំ�ក្រចមុ្ភៈះក្រជ្ឈូកុ

នុងិភាំ�ឱរ�ុ� ់លេខតកីុ�ពុង់សាុ ឺរហ្វីតូ��ល់េខតលីេពុោធាស៍ា�ត។់ 

មិ�� ណូា� អាយុ�៦៣ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�វេ�ង ឃុំ��នៃប្រពវេពោន្ល 
ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។
(វេ�ង ពង�រា៉សា�ី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

លេនុៅកុំុងឃុំុ�អនុលង់វិិ�។ ខាុ�ប្រត្តិូវអងគក្នុារឲ្យ�វេន្លៅហាន្លស់ាាច់

វេ�ោវេ�ើ� មិា�ូសាប្រមិា�់កុម័្ភៈវិធិា�ជ្ឈ�់លេ�ៀងពុកួុចនិុៗ���ងលេនុោះ 

លេហ្វី�យក្រតូវិលេនុៅច����ងច�នុលេក្រកុោយលេពុ�ពុួកុចិនុៗ

���ងលេនុោះច�កុលេចញលេ�ៅ។ ខាុ�លេឃុំ�ញចី�សាន់ុងឹខែភាកំុខាុ�។ 

អំកុ���ងលេនុោះនុយិ�យភា�សា�ចិនុ មិ្ភៈនុ�ងឹ��នុយិ�យពុ�

អី�លេ�។ លេក្រកុោយពុ�ជ្ឈ�់លេ�ៀងរួច ចិនុៗ���ងលេនុោះក្រតឡុ�់ 

លេ�ៅវិិញអសា់។ ខាុ�មិ្ភៈនុ�ងឹ��ជ្ឈនុជ្ឈ�តិចិនុហ្វីំងឹលេ�ៅណ្ឌ�

លេ� ក្រគំ�នុខ់ែត�ងឹ��លេចញពុ�ឃុំុ�អនុលង់វិិ�លេ�ៅលេ�ោយលេ�័�

លេជ្ឈ�ង។ លេ��ម្ភៈឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ ខាុ� �ី�ខាុ� នុងិកូុនុខាុ���នុ�ក់ុ �នុ
 វិិ�ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុកុ�នុស់្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តវិិញ។ លេក្រកុោយពុ�

ម្ភៈកុ��់ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ភាល�ម្ភៈ ខាុ�លេសាំ�សាុ�

រ�ឋអ�ណ្ឌ�ចចូ�លេធាី���ហ្វី�នុ លេ��ម្ភៈី��នុម្ភៈកុសាងសាឹកុ 

ច�លេពុោះអំកុខែ���នុច��់ខាុ�យកុលេ�ៅ��ក់ុគុំកុ នុងិ�នុ

សាម្ភៈល��់�ង�ាូនុរ�សាខ់ាុ� �ុុខែនុមីី្ភៈ�យខាុ�ឃុំ�តមិ់្ភៈនុឲ្យ�លេ�ៅ។ 

អ�ផុ្សានុ ក្រតូវិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ�ញ់សាម្ភៈល��់លេចោ�លេនុៅខ�ងលេជ្ឈ�ង

ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ។ ច�ខែណ្ឌកុ�ង�ាូនុខ�ង�ី�ខាុ� លេនុៅរសា់��់

សាពុនីៃ�ៃ លេហ្វី�យសាថតិលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈជ្ឈ�មួ្ភៈយគំ�ំលេ�ៀត។ ខាុ�មិ្ភៈនុ

អ�ចលេធាី�អី�លេគំ�នុលេ�។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ�មិ្ភៈនុច��ឆ្នាំ�ំ� មី្ភៈ�យ 
�លេងើ�តរ�សាខ់ាុ��នុសាល��់លេ�ោយសា�រច�សាជ់ាំរា។ �ីិ ន្ល�ង

�ងប្រ�សុារ�សា�់ំ�� មុិាក់្នុវេទិៀត្តិ បាន្លសាលា�់វេដ្ឋោយសា�រជ្ឈ�ងឺ 

កុំុងឆ្នាំ�ំ�ខែតមួ្ភៈយ។ ខាុ�ក្រតូវិលេនុៅលេម្ភៈ��ខែ� នុងិរកុសាុ�ច�ញំ្ចឹមឹិ

កូ្នុន្ល�វេងើ�ត្តិទិា�ង៩ន្លាក់្នុវែត្តិមុិាក់្នុឯង។ �ំ��បាន្លវេដ្ឋ�រសា����នុលេគំ 

លេ��ម្ភៈី�រកុក្រ�ក់ុចញិ្ចូចមឹ្ភៈក្រគួំសា�រ រហ្វីតូ��ខ់ាុ�អ�ចសានុ���នុ 
ក្រ�ក់ុខលះៗលេ��ម្ភៈី�លេធាី�ផ្សាាះនុ�លេពុ��ចច�ុីនុលំេនុះ។ ខាុ�ឧសា��ហ្វី៍

 
ឈុំណឺ្ឌ�សា់ លេហ្វី�យខាុ�ចង់លេ�ៅពុិនុតិ�សាុខភា�ពុ លេ��ម្ភៈី�ខាុ�

�នុ�ងឹ�� លេត�ខាុ�ម្ភៈ�នុជ្ឈ�ងឺអី�ខលះ» ។

៣. មុំ  ណាំ

 មុ្ភៈ� ណ្ឌ�� អ�យុ៦៣ឆ្នាំ�ំ� រសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈលេ�ង ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ 

ស្រុសាកុុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេខតីនៃក្រពុខែវិង។ ណ្ឌ�� មិ្ភៈន្ល�នុលេរៀនុ 

សាកូ្រតលេឡុ�យ។ គំ�តស់ាុ�ឈុំំួ��កុសា�ណ្ឌ�� សាាងូ នុងិក្រចូត
 

ស្រុសាូវិឲ្យ�អំកុភូាមិ្ភៈជ្ឈ�មួ្ភៈយគំ�ំ លេ��ម្ភៈី�រកុច�ណូ្ឌ�ខលះចិញ្ចូចមឹ្ភៈ

ឪពុុកុមី្ភៈ�យ។ ណ្ឌ�� ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ៥នុ�ក់ុ។ �ងក្រ�សុា

���ង៤រ�សា់ ណ្ឌ�� �នុសា័័ក្រគំចិតចីូ��លេក្រម្ភៈ�កុំុងកុង 
កុម្ភៈល��ង��វិិតនីុ ៍នុងិ�នុច�កុលេចញពុ�ផ្សាាះសាខែម្ភៈីងលេ�ៅ
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ណ្ឌ�� �នុច�ណ្ឌ�យលេពុ�ជ្ឈ�ងពុ�រខែខកុំុងកុ�រតល់េភាៀសាខលនួុ 

នុងិកុ�រវិ�ិក្រតឡុ�់ម្ភៈកុកុ�នុស់្រុសាកុុកុ�លេណ្ឌ�តវិញិលេនុៅលេ��ម្ភៈ

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩។ ម្ភៈកុ��់ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�ត ណ្ឌ�� ក្រតូវិឪពុុកុ

មី្ភៈ�យឲ្យ�លេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយ�ង�ាូនុជ្ឈ��នូុមួ្ភៈយរ�សាគ់ំ�ត ់

លេហ្វី�យ�នុរួម្ភៈរសា់ជ្ឈ�មួ្ភៈយគំ�ំរហ្វីតូ��់សាពុនីៃ�ៃ។ ណ្ឌ�� 

មិ្ភៈនុម្ភៈ�នុកូុនុលេ�។ គំ�តរ់សាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ�ី�រ�សាគ់ំ�តខ់ែត

ពុ�រនុ�ក់ុ លេនុៅកុំុងផ្សាាះតចូ�ម័្ភៈមួ្ភៈយកុំុងភូាមិ្ភៈលេ�ង ឃុំុ�នៃក្រពុ
 

វេពោនុ ស្រុសាកុុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ �ី�រ�សា ់ណ្ឌ�� 

�នុធាល�ក់ុខលនួុឈុំ ឺនុងិ�លង់រហ្វីតូ��់សាពុនីៃ�ៃ។ កុ�ររសា ់
លេនុៅរ�សា ់ណ្ឌ�� នុងិ�ី� គឺំក្រតវូិពុងឹពុ�ក់ុលេ��កុម្ភៈល��ងផ្សាា��ខ់លនួុ 

នុងិអ�លេណ្ឌោយពុ��ង�ាូនុនុងិអំកុជ្ឈិតខ�ង។ សាូម្ភៈសា�ី�់

សាមី្ភៈ�រ�សា់ ណ្ឌ�� �ចូខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ៖ 

 «ឪពុកុុមី្ភៈ�យខាុ�សាល��់អសាល់េហ្វី�យ គឺំសាល��់លេនុៅជ្ឈ�នុ�នុ់

លេនុះលេ�។ មី្ភៈ�យសាល��់លេ�ោយសា�រខ��គ់ំរ លេហ្វី�យឪពុកុុ

សាល��់លេ�ោយច�សាជ់្ឈរ�។ ខាុ�គំ�័នុកូុនុនុងឹលេគំលេ�។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ

�ង�ាូនុ៥នុ�ក់ុ។ �ងក្រ�ុសាចីងនុងិ�ងក្រ�ុសា�នុា��់

រ�សាខ់ាុ� សាល��់កុំុងលេពុ�ក្រ�យុ�ធគំ�ំលេនុៅសាម្ភៈរភូាមិ្ភៈក្រតពុ��ង

ក្រពុ�ម្ភៈកុ��ពុ�ជ្ឈ�នុ�នុ�់ុុ�ពុត។ �ងក្រ�ុសាមំ្ភៈ�ក់ុលេ�ៀត 

សាល��់កុំុងជ្ឈ�នុ�នុល់េនុះលេ� គឺំកុ��ពុ�៩ឆ្នាំ�ំ�មុ្ភៈនុ។ ខាុ�មិ្ភៈនុខែ��

�នុលេរៀនុសាូក្រតនុងឹលេគំលេ�។ លេនុៅពុ�តូច ខាុ�លេ��រសាុ�ឈុំំួ�

�កុកុណី្ឌ��់ នុងិសាាូងឲ្យ�លេគំ។ លេនុៅអ�យុ១២ឆ្នាំ�ំ� ផ្សាាះ

រ�សា់ខាុ�ក្រតូវិ��ផ្សាល�ញលេ�ោយកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ។ 

លេយ�ងក្រកុណ្ឌ�សា់ លេយ�ងសា�ំក់ុលេនុៅកុំុងកូុនុខាម្ភៈមួ្ភៈយ��ហ្វី�

�ុុនុលេរោង�យខាុ�សាពុីនៃ�ៃលេនុះ។ លេនុៅអ�យុ១៥ឆ្នាំ�ំ� 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈម្ភៈកុយកុខាុ�លេចញពុ�ផ្សាាះលេ�ៅ។ លេពុ�លេនុោះគឺំ

�នុា��់ពុ�ខែខលេម្ភៈសា� ១៩៧៥ ខាុ�ក្រតូវិលេម្ភៈៗខែ��ជ្ឈ�កុម័្ភៈ� 
ភិា��លេពុ�� នុងិក្រ�ធា�នុកុងពុ� ម្ភៈកុលេសាំ�សាុ�ខាុ�យកុលេ�ៅ

លេធាី�កុ�រលេនុៅសាាឹងខែក្រតង។ ខាុ����លេពុោត សាខែណី្ឌកុ លេធាី�ជ្ឈ� នុងិ

���កុ�ី�សា។ ខាុ��នុហ្វី�ូខែឆ្នាំាតរ��់នៃ�ៃ។ ខាុ�ក្រតូវិ�នុ

កុម័្ភៈ�ភិា��ធា�ៗឲ្យ�លេធាី�ក្រ�វិតីិរូ�។ ខាុ�លេធាី�ក្រ�វិតីិរូ�លេ��កុ 
��មួ្ភៈយលេហ្វី�យសាក្រម្ភៈ��់ជ្ឈ�វិិតខាុ�។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈសាួរខាុ���

ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ�ុុនុ�័នុនុ�ក់ុ នុងិលេធាី�អី�ខលះ? ខាុ�ក្រ��់�� �ង�ាូនុ

ខាុ�ក្រ��នុ�ក់ុលេធាី�កុ�រកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ���ងអសា។់ �ង
 

លេគំ�ងាសា ់លេធាី�ជ្ឈ�លេម្ភៈ�ញ្ញាួកុ�រកុង�័ពុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ �ង

�នុា��់ លេធាី�ជ្ឈ�ក្រ�ធា�នុ «ឃុំ» លេហ្វី�យ�ង��៣ លេធាី�ជ្ឈ�

អនុកុ្រ�ធា�នុ «ឃុំ»។ ខាុ�លេនុៅសាាឹងខែក្រតងអសា់រយ�លេពុ�

ជ្ឈ�ងមួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ� លេ���ក្រតូវិអងគកុ�រផ្សាល�សា់�ូីរឲ្យ�ម្ភៈកុលេធាី�កុ�រ

លេនុៅកុ�ពុង់ច�ម្ភៈ មុ្ភៈនុលេពុ�ខែ��អងគកុ�រផ្សាល�សា់�ូីរខាុ�មី្ភៈង

លេ�ៀត ម្ភៈកុកុ�នុភ់ាំ�លេពុញ។ ខាុ�ម្ភៈកុភាំ�លេពុញជ្ឈ�មួ្ភៈយនុ�រ�ៗ

ក្រ�ខែហ្វី�២០០នុ�ក់ុ។ ម្ភៈកុ��់ភាំ�លេពុញភាល�ម្ភៈ អងគកុ�រ

ច�តត់��ងខាុ�ឲ្យ�លេធាី�លេពុ��លេនុៅម្ភៈនុា�រលេពុ��មួ្ភៈយសាថតិលេនុៅភា�គំ

ខ�ងលេជ្ឈ�ងវិតភីាំ�។ លេនុៅ��លេនុោះ ខាុ��នុលេធាី�ឲ្យ��ុរសាមំ្ភៈ�ក់ុ

សាល��់លេ�ោយសា�រខែតកុ�រច�ក់ុ��ំ�រ�សាខ់ាុ�។ គំ�តម់្ភៈ�នុជ្ឈ�

ងឺក្រគំញុច�ញ់។ ខាុ�មិ្ភៈនុម្ភៈ�នុកុ�រតក់ុសាលតុអី��នុីចិលេ� លេ�ោះ
 

��ជ្ឈ��ងឹ���ុរសាមំ្ភៈ�ក់ុលេនុោះ�នុសាល��់លេ�ោយសា�រខែត

កុ�រលេធាសីាក្រ�ខែហ្វីសារ�សា់ខាុ�ក៏ុលេ�ោយ។ ខាុ��នុ�ម្ភៈល�ក់ុ
 

កុ�ហ្វីសុាក្រគំ�់យ�ុងលេ�ៅវេ��ប្រ��ាន្លរ�សា�់ំ��វេ�ោំ� ដ្ឋារា៉ 

វែដ្ឋ��ាត្តិ់បាន្ល�វេណិូោយុឲ្យ�ខាុ�ច�ក់ុ��ំ�ឲ្យ��ុរសាមំ្ភៈ�ក់ុ 
លេនុោះ។ ខាុ�លេនុៅលេធាី�កុ�រលេនុៅកុំុងម្ភៈនុា�រលេពុ��លេនុៅភាំ�លេពុញ

�នុខែតមួ្ភៈយខែខ�ុុលេណ្ឌ ណោះ ក៏ុក្រតូវិអងគកុ�រ�ញូួ្ចូនុខាុ�ឲ្យ�ម្ភៈកុ

លេធាី�ជ្ឈ�កុម័្ភៈកុរខែស្រុសាអ��ិ�លេនុៅលេខតីកុ�ពុត�នុលីេ�ៀត។ 

 ខាុ�គិំត�� ក្រ�ខែហ្វី�ជ្ឈ�ខាុ��នុក្រ�ក្រពុឹតកីុ�ហ្វីសុាលេហ្វី�យ
 

 �នុជ្ឈ�អងគកុ�រ�ញូួ្ចូនុខាុ�ម្ភៈកុឆ្នាំៃ�យយ�ុង�លូេចះំ។ ខាុ� នុងិ

យុវិនុ�រ�ជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុលេ�ៀត �នុជ្ឈិះរ�លេភាល�ងលេចញពុ�

ភាំ�លេពុញ លេឆ្នាំោុះម្ភៈកុកុ�នុល់េខតកីុ�ពុត។ លេ�ៅ��ខ់ែស្រុសាអ��ិ�

វេ�ត្តិិក្នុ�ពត្តិ �ំ��ប្រត្តិូវអងគក្នុារឲ្យ�វេ�ើ�ប្រ�វត្តិិ�រូ�មិិងវេទិៀត្តិ។ 
អងគក្នុារសាួរសា�ណួ្ឌរខាុ��ខែ���ចូកុ��ពុ�លេនុៅសាាឹងខែក្រតង

អុ�ចឹង លេហ្វី�យខាុ�លេនុៅខែតលេឆ្នាំល�យក្រ��់អងគកុ�រ�ចូខែ��ខាុ�

�នុក្រ��់កុ��ពុ�ខាុ�លេនុៅលេធាី�កុ�រឯលេខតសីាាឹងខែក្រតងខែ�រ។ 

កុម័្ភៈកុរខែស្រុសាអ��ិ����ងអសាម់្ភៈ�នុអ�យុមិ្ភៈនុ�ចូគំ�ំលេ�។ 

អំកុខលះច�សាជ់្ឈ�ងខាុ� ខលះលេកុង័ជ្ឈ�ងខាុ�។ លេនុៅ��លេនុោះ លេយ�ង

�នុហ្វី�ូចុកុក្រគំ�់ក្រគំ�នុ់ ខែតលេយ�ងពុិ�កុលេរឿងលេធាី�កុ�រ

ហ្វីសួាកុម្ភៈល��ង។ ជ្ឈ�វេរៀងរា��់ាាច វែត្តិងវែត្តិមិាន្លក្នុារប្រ�ជាំ��

វេក្នុ�ត្តិវេឡូ�ងវេដ្ឋ� មិូី �ិលេតៀនុគំ�ំពុ�លេរឿងលេធាី�កុ�រង�រ។ ខាុ�ក្រតូវិ

ក្រ�ធា�នុកុងសាី��លេនុាោសារ��់នៃ�ា វេប្រពោ��ំ��ត្តិចូជាំាងវេ� 

វេហ� យុ�ិ��វែ�មិវេទិៀត្តិ។ វេប្រក្នុៅពី�ំ��ក៏្នុមិាន្លអុក្នុវេ��ងវេទិៀត្តិ

វែដ្ឋរវែដ្ឋ�ប្រត្តិូវសាិី�វេន្លាោសា។ វេដ្ឋោយុសាារវែត្តិក្នុារសាិ�ីវេន្លាោសា

វេន្ល� ន្លារមុីិាក់្នុបាន្លចងក្នុរសាមិលា�់�ល�នុលេនុៅកុំុងឃុំល��ងអ��ិ�។ 

ន្លារលីេនុោះម្ភៈ�នុស្រុសាកុុកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅលេខតកីុ�ពុង់សាុ។ឺ ជ្ឈ�លេរៀង 

រ��់នៃ�ៃ ខាុ�សាលេងើតលេឃុំ�ញម្ភៈ�នុឡុ�នុធា�ៗច�នុនួុពុ�រលេក្រគំឿង 

30 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែតងខែតច�ូម្ភៈកុ�កឹុអ��ិ�លេចញលេ�ៅ �ុុខែនុខីាុ�មិ្ភៈនុ�ងឹ��

ឡុ�នុលេនុោះ�ឹកុអ��ិ�លេចញលេ�ៅណ្ឌ�លេឡុ�យ។ កុម័្ភៈកុរ

ខែស្រុសាអ��ិ����ងអសាស់ា�ុធខែតនុ�រ�។ លេនុៅលេពុ��នុលេឃុំ�ញ

អំកុលេ��កុឡុ�នុច�ូម្ភៈកុ�កឹុអ��ិ�គឺំជ្ឈ��ុរសា លេយ�ងនុ��គំ�ំ

ឈុំរលេម្ភៈ��ក្រគំ�់គំ�ំ។ ខាុ�សា�ំក់ុលេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយកុម័្ភៈកុរមំ្ភៈ�ក់ុ 
លេ�ៀតកុំុង�នុា�់មួ្ភៈយ។ លេយ�ងគំ�័នុមុ្ភៈងភួាយ�ណី្ឌ�់លេ�។ 

លេសាា�រខែតរ��យ់�់ លេយ�ងខែតងខែតលេង��ពុ�លេម្ភៈោុង១យ�់លេ�ៅ

ច��់ក្រត�លេ��ម្ភៈី��ុកុលេធាី�ម្ភៈាូ�ក្រ�ច��នៃ�ៃ លេហ្វី�យក្រតឡុ�់ម្ភៈកុលេ�កុ

វិិញលេនុៅលេម្ភៈោុងក្រ�ខែហ្វី���លេ�ៀ�ភាលឺ។ លេនុៅលេម្ភៈោុង៦ក្រពុឹកុ 

លេយ�ងលេង��លេឡុ�ងត�ម្ភៈសា�វេឡូងជាំ�ង វេទិៅវេ�ើ� ក្នុារវេន្លៅក្នុុ�ង

វែស្រុសាអ� ��� រហតូ្តិដ្ឋ�វ់េមិោ៉ង១១កុនុលះ លេ���សាក្រម្ភៈ�កុ

ហ្វី�ូ�យ។ លេម្ភៈោុង១២នៃ�ៃក្រតង់ លេយ�ងច��់លេផ្សាី�ម្ភៈកុ�រង�រ

លេ�ៀតរហ្វីតូ��៤់រលេសាៀ�លេ���ឈុំ�់សាក្រម្ភៈ�កុអ�ហ្វី�រ

លេពុ��ៃ�ច។ �នុា��់ពុ��យ�ៃ�ចរួច លេយ�ង�នុសាក្រម្ភៈ�កុ

ខែតក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌ២លេម្ភៈោុង�ុុលេណ្ឌ ណោះ ក៏ុក្រតូវិលេចញលេ�ៅលេធាី�កុ�រលេនុៅ 

លេពុ�យ�់លេ�ៀត ត�ម្ភៈសា�លេឡុងជ្ឈងួខែ���នុ�នុលលឺេឡុ�ង។ 

វេន្លៅវេវ�ាវេមិោ៉ង៨យុ�់ វេទិ��វេយុ�ងទិា�ងអសា�់ាុបាន្ល��់ 

សាប្រមិាក្នុ។ ត្តិា�ងពី�ំ��ច�ូវេ�ើ� ក្នុារវេន្លៅវែស្រុសាអ����ម្ភៈកុ ខាុ�មិ្ភៈនុ 
ខែ��លេឃុំ�ញនុរណ្ឌ�ម្ភៈកុ�សា�នុកិុចចលេនុៅខែស្រុសាអ��ិ�

លេឡុ�យ លេហ្វី�យក៏ុមិ្ភៈនុខែ��លេឃុំ�ញម្ភៈ�នុកុ�រច��់ខលនួុនុ�រ�

ខែស្រុសាអ��ិ�ណ្ឌ�មំ្ភៈ�ក់ុយកុលេ�ៅកុសា�ង ឬសាម្ភៈល��់ខែ�រ។ ខាុ�

លេធាី�កុ�រលេនុៅខែស្រុសាអ��ិ� �នុខែតរយ�លេពុ�ជ្ឈិតមួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ�

�ុលុេណ្ឌ ណោះ ក៏្នុប្រតូ្តិវរត្តិវ់េភូៀសា�ល�ន្លវេទិៅក្នុាន្លវ់េ�ត្តិកិ្នុ�ពង់សាុ ឺ ន្ល�ង

វេ�ត្តិលិេពុោធា៍សា�ត ់ត�ម្ភៈកុ�រនុ��ផ្សាលូវិរ�សាក់ុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ 
ក្រកុហ្វីម្ភៈមំ្ភៈ�ក់ុខែ��ជ្ឈ�ក្រ�ធា�នុ «ឃុំ» ។ ���ូងលេឡុ�ង ខាុ�លេភាៀសា 
ខលនួុលេ�ៅកុ�នុភ់ាំ�ក្រចមុ្ភៈះក្រជ្ឈកូុ រួច�នុលីេ�ៅភាំ�ឱរ�ុ�។់ កុ�រលេធាី� 
��លេណ្ឌ�ររ�សាខ់ាុ� គឺំច�ណ្ឌ�យលេពុ�អសារ់យ�លេពុ�១៥នៃ�ៃ។  
ពុូក្រ�ធា�នុ «ឃុំ» មំ្ភៈ�ក់ុខែ��ខាុ�មិ្ភៈនុសាគ��់លេឈុំោ័ះ �នុនុ�� 
ផ្សាលវូិលេយ�ងលេឡុ�ងភាំ� នុងិចះុភាំ�ម្ភៈកុកុ�នុស់្រុសុាកុកុ�លេណ្ឌ�ត។ គំ�ត ់
ម្ភៈ�នុក្រត�វិសិាយ័មួ្ភៈយខែ��អ�ចលេម្ភៈ���ិសាលេ�ៅ�ងឹ លេហ្វី�យ

នុ��លេយ�ងម្ភៈកុផ្សាាះ។ ម្ភៈកុ��ស់្រុសុាកុកុ�លេណ្ឌ�ត ខាុ��នុជ្ឈ�ួជ្ឈុ� 
ក្រគំសួា�រ នុងិ�នុលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយ�ី�រ�សាខ់ាុ�ខែ��ក្រតវូិជ្ឈ�

�ង�ាូនុខ�ងមី្ភៈ�យខាុ�។ លេយ�ង�នុរសាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយគំំ�រហ្វីូត
 

��ស់ាពុនីៃ�ៃលេនុះ ខែតលេយ�ងគំ�័នុកូុនុលេ�។ សាពុនីៃ�ៃ លេយ�ងរសា ់

លេនុៅលេ�ោយម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុនុងិអំកុជ្ឈិតខ�ងជ្ឈួយខលះៗ។

៤. អំាយុុ អំង

 អ�ុយ អង អ�យុ៦២ឆ្នាំ�ំ� សាពុនីៃ�ៃរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈលេ�ង 

ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេខតនីៃក្រពុខែវិង ឪពុុកុ 

មួ្ភៈ�យរ�សា់ អង ក្រ�កុ�រ��លេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រ នុងិលេធាី�នុ�

�ក់ុលេ��ម្ភៈី�ផ្សាគត់ផ្សាគង់ជ្ឈ�វិភា�ពុក្រគំួសា�រ។ កុំុងសាម័្ភៈយ�នុ ់

នុ� ់អង មិ្ភៈនុ�នុច�ូលេរៀនុ�ចូ�ងក្រ�សុារ�សាខ់លនួុលេនុោះ

លេ� លេ�ោយសា�រខែតជ្ឈ�វិភា�ពុខះីខ�ត នុងិម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ។ 

លេនុៅលេពុ�ខែ��អ�យុ១៥ឆ្នាំ�ំ� អង ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈចូ�លេរៀនុ

ជ្ឈ�មួ្ភៈយលេកុង័ៗលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ លេក្រកុោម្ភៈកុ�រក្រគំ�់ 
ក្រគំងរ�សា់អងគកុ�រ។ លេកុ័ងៗអ�យុ��ណ្ឌ�� អង ���ង 

អសា់តក្រម្ភៈូវិឲ្យ�ចូ�លេរៀនុលេនុៅលេពុ�ក្រពុឹកុ ច�ខែណ្ឌកុលេពុ� 

រលេសាៀ�តក្រម្ភៈូវិឲ្យ�លេធាី�កុ�រង�រលេផ្សា�ងៗ �ចូជ្ឈ�សាាូង�កុ 

ក្រចូតកុ�ត់ ក្រ�មូ្ភៈ�ជ្ឈ� ខែរកុ�����ូកុ ឬក៏ុ ���តស្រុសាះ លេ�ៅ 

ត�ម្ភៈរ�វូិកុ��។ លេក្រកុៅពុ�កុ�រសាិកុ�� នុងិលេធាី�កុ�រ អង 

ក្រតូវិ�នុក្រគំូ�លេក្រងៀនុលេក្រជ្ឈ�សាលេរ�សាឲ្យ�ចូ�កុំុងសាិ�ី�

កុុម្ភៈ�រ នុងិម្ភៈ�នុលេក្រចៀងចលេក្រម្ភៈៀង��វិិតនីុ។៍ ក្រកុុម្ភៈរ�សា់ 

អង ខែ��ម្ភៈ�នុសាម្ភៈ�ជ្ឈកិុ១០នុ�ក់ុ(ស្រុសា�៥នុ�ក់ុ) លេក្រចៀង

ចលេក្រម្ភៈៀង��ិវិតនីុ ៍ ត�ម្ភៈកុ�រ�ងា�ត់�ងា�ញពុ�វេ�ោំ�  

សា�ី ន្ល�ន្ល វែដ្ឋ�ជាំាប្រ�ូ�វេប្រងៀន្លសា��ូ�រ�សាវ់េក្នុងំៗ។ អង  

បាន្ល�វែន្លាមិវេទិៀត្តិ�ា អុក្នុប្រ�ូ សា�ីន្ល�ន្ល �វេប្រងៀន្លចវេប្រមិៀង

អា�យុ អង អាយុ�៦២ឆាំាុ� សាពើនៃ�ារសា់វេន្លៅភូូមិ�វេ�ង ឃុំ��នៃប្រពវេពោន្ល 
ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។
(វេ�ង ពង�រា៉សា�ី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មិិង១ឬក៏ុ២����់លេកុ័ង �នុា��់ពុ�លេចះលេក្រចៀង���ង 

អសាគ់ំ�ំ លេ���លេ��កុយកុពុ�រ��ម្ភៈកុលេ�ៀត។ លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ

លេ�ង ក្រ�ធា�នុសាិ�ី�លេឈុំោ័ះ ខែខម្ភៈ នុងិអនុកុ្រ�ធា�នុ

លេឈុំោ័ះ លេឃុំឿនុ គឺំជ្ឈ�អំកុលេម្ភៈ��កុ�រខសុាក្រតូវិ នុងឹលេរៀ�ច�

ឲ្យ�ម្ភៈ�នុកុ�រសាខែមួ្ភៈងមួ្ភៈងៗ។ លេនុៅអ�យុ១៦ឆ្នាំ�ំ� អងគកុ�រ

�នុ�ញ្ញាួឲ្យ�ប្រក្នុមុិរ�សា់ អង ច�ូវេទិៅវេ�ើ� ជាំាវេយុោ�ាន្លារី

ប្រព�វែដ្ឋន្ល �៉�វែន្ល ិអង មិ្ភៈន្លបាន្លវេទិៅជាំាមិ�យុវេ�វេទិ វេដ្ឋោយុសាារ

មូិ�វេហត្តិ�មិិាយុ�។ឺ �ន្លាា�់មិក្នុវេទិៀត្តិ អង ប្រតូ្តិវបាន្ល

អងគក្នុារ�ញូិ្ចឹន្លឲ្យ�ច�ូលេ�ៅលេធាី�កុ�រលេនុៅកុំុងកុងច�័តឃុំុ�

នៃក្រពុលេពុោនុ នុងិលេចញលេធាី�កុ�រឆ្នាំៃ�យៗពុ�ភូាមិ្ភៈ។ កុ�រង�រ

លេនុៅកុំុងក្រកុុម្ភៈច�័តខែតងវែត្តិ�លាសា់�ិរូពីមិ�យុវេទិៅមិ�យុ  
�ឺ វេ��ក្នុទិ�ន្ល�់ ជាំីប្រ�ឡូាយុប្រ�ព�ន្លធភាលឺខែស្រុសា ជ្ឈ�កុសាណួ្ឌរ

លេផ្សា�ងៗ។ ច�ខែណ្ឌកុលេនុៅរ�វូិវិសា�� គឺំលេធាី�កុ�រង�រ�ចូជ្ឈ� 

សាាូង�កុ ក្រចូតស្រុសាូវិ នុងិម្ភៈ�នុកុ�រផ្សាល�សា់�ូួរលេវិនុគំ�ំលេធាី�

ចងុលេភាៅ។ �នុា��់ពុ� អង លេធាី�កុ�រលេនុៅកុំុងកុងច�ត័អសា់

រយ�លេពុ�៣ឆ្នាំ�ំ� ក៏ុម្ភៈ�នុកុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈច�ូម្ភៈកុ

លេ�ញខែខ័រក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ�លេចញពុ�ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ។  

លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុច�ញ់សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ 

លេហ្វី�យ អង ក៏ុ�នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុរសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយមួ្ភៈ�យ

រ�សា់ខលនួុវិិញ នុងិ�នុលេរៀ�កុ�រម្ភៈ�នុកូុនុរហ្វីតូ��់

សាពុនីៃ�ៃ។ �ចចុ�ីនុចំលេក្រម្ភៈៀងខែ�� អង លេនុៅច��ជ្ឈ�ងលេគំ

គឺំម្ភៈ�នុពុ�រ��គឺំ ឈុំ�ម្ភៈក្រកុហ្វីម្ភៈលេឆ្នាំាៅ នុងិ�� ក្រគំ��់ខែ�កុៗ

ខែផ្សា�ងលេពុញភូាមិ្ភៈ លេហ្វី�យជ្ឈ�ញឹកុញ��់ អង �នុលេក្រចៀង

ចលេក្រម្ភៈៀង���ងពុ�រ��លេនុះឲ្យ�លេ�ៅលេចៅៗរ�សាខ់លនួុសា�ួ�់។

៥. សូិ មេ�និ

 សា ូលេពុោនុ អ�យុ៨៥ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ពុ�រ�ឋរសាល់េនុៅ

ភូាមិ្ភៈជ្ឈ�អកុ ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេខត ី

នៃក្រពុខែវិង។ លេពុោនុ គឺំជ្ឈ�អំកុលេចះ�ងឹមួ្ភៈយរូ�លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ។ 

គំ�ត់�នុលេធាី�ជ្ឈ�លេម្ភៈសា�ីយក្រត�នុ ក្រគំ�់ក្រគំងភូាមិ្ភៈឃុំុ�នៃក្រពុ 

លេពុោនុ���ងមូ្ភៈ�លេនុៅកុំុងស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ។ លេពុោនុ  
�នុ�ញួ្ញាក់ុលេ�ៀតខែ�រ�� គំ�ត់�នុលេធាី�កិុចចកុ�រង�រលេនុះ

រហ្វីតូ��់នៃ�ៃខែ��សាលេមី្ភៈចក្រពុះ នុលេរោតមី្ភៈ សា�ហ្វីនុុ ក្រតូវិ

�នុលេសានុ�ក្រ�មុ្ភៈខ �នុ ់នុ�់ លេធាី�រ�ឋក្រ�ហ្វី�រ�ម្ភៈល�ក់ុលេនុៅ

នៃ�ៃ��១៨ ម្ភៈ�នុ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ លេ���គំ�តឈ់ុំ�់លេធាី� លេហ្វី�យ

ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុលេធាី�ខែស្រុសាធាម័្ភៈត�វិិញ។ ចូ�ម្ភៈកុ��់រ�� 

កុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ� លេពុោនុ �នុលេរៀ�រ��់ឲ្យ��ងឹ�� 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុលេក្រ��ឲ្យ�គំ�ត់ នុងិម្ភៈនុសុា�ជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុ

លេ�ៀត លេធាី�កុ�រ���ងនៃ�ៃ���ងយ�់ លេហ្វី�យមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុ�យ

សាក្រម្ភៈ��់ឲ្យ�គំ�តន់ុងិអំកុឯលេ�ៀតខែ�រ គឺំហ្វី�ូខែត��ររ�វិ

រ��់នៃ�ៃ។ រ�ឯ��ណ្ឌ��ហ្វី�ូខែផ្សាលខែ��គំ�ត់�នុ���លេនុៅផ្សាាះ

រ�សាគ់ំ�ត ់ក៏ុគំ�តគ់ំ�័នុសា�ិធនុងឹលេ�ះយកុម្ភៈកុហ្វី�ូខែ�រ។ 

លេនុៅកុំុងសាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ កុ�រង�រ���ូងខែ��ខែខរ័ 
ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុលេក្រ��ឲ្យ�គំ�ត់លេធាី�លេនុោះ គឺំកុ�នុន់ុងគ�័ច�នុនួុ៣ 

សាក្រម្ភៈ��់រ�សា�់�លេធាី�ខែស្រុសាលេនុៅ�ឹងក្រកុ�ឹ�។ លេក្រកុៅពុ�កុ�រង�រ

រ�សា់�� ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុលេក្រ��ឲ្យ�វេពោន្ល សាាងូស្រុសាូវ ឃុំ�ី� 

ប្រក្នុ�ី ជ្ឈ�ក្នុប្រ�ឡូាយុ ន្ល�ងវេ�ើ�ទិ�ន្ល�់។ ម្ភៈ�នុនៃ�ៃមួ្ភៈយខណ្ឌ�

លេពុ�ខែ��កុ�ពុុងខែតជ្ឈ�កុ��នុ�់ លេពុោនុ �នុលេឃុំ�ញនុ�រ� 

មំ្ភៈ�ក់ុកុ�ពុងុខែតខែសាង�� ស្រុសា��់ខែតរអិ�លេជ្ឈ�ងធាល�ក់ុចុះម្ភៈកុ

លេក្រកុោម្ភៈ លេហ្វី�យ�នុសាល��់លេនុៅ��លេនុោះខែតមី្ភៈង លេ�ោយសា�រ

ទិ�ន្ល�់�សុាវ់េពក្នុវេឡូ� ងព�� រ�ច។ វេពោន្ល បាន្ល�វែន្លាមិវេទិៀត្តិវែដ្ឋរ�ា 

លេនុៅកុំុងរ��កុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធាិ�លេតយ� ម្ភៈនុសុា�ក្រគំ�់គំ�ំ
 

ក្រតូវិខែតលេធាី�កុ�រង�រជ្ឈ�លេរៀងរ��ន់ៃ�ា លេ�ោយមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុន្លរណូា 

ទិ�វេន្លរវេឡូ� យុ (លេ��ក្នុវែ�ងវែត្តិ�វឺេ�ើ�ក្នុារមិ្ភៈនុលេកុ�ត) លេ�� 

មិ្ភៈនុលេធាី�កុ�រលេ� គឺំនុងឹក្រតវូិ�នុ�ងាត�់យលេហ្វី�យ ជ្ឈ�ក់ុខែសាងី

គំ�តផ់្សាា��ក៏់ុក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ងាត�់យមួ្ភៈយលេពុ� 

ខែ�រ លេ�ោយសា�រខែតគំ�ត់មិ្ភៈនុ�នុលេ�ៅលេធាី�កុ�រលេនុៅលេពុ� 

សាូ វេពោន្ល អាយុ�៨៥ឆាំាុ� �ឺជាំាប្រ�ជាំាព�រដ្ឋឋរសា់វេន្លៅភូូមិ�ជាំីអក្នុ  
ឃុំ��នៃប្រពវេពោន្ល ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។
(ភូា រសាំី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

32 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រពុឹកុលេ�ោយអ�ង��ខលួនុ�នុលេធាី�កុ�រពុ��ៃ�ចរួចរ��់

អសា់លេហ្វី�យ។ លេនុៅកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ លេពុោនុ ឧសា�ាហ៍

ប្រត្តិូវបាន្លប្រ��ាន្លក្នុងទិ�វេត្តិៀន្លណូាសាវ់េទិៅវេ��វេរឿងក្នុារងារ

ន្ល� ងវេរឿងហ�ូច�ក្នុរ�សា�់ាត្តិ�់�សាវេទិៅន្លងឹវេ�ោ�ក្នុារណ៍ូ 

រ�សាខ់ែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ លេនុៅចងុឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ ក្រកុុម្ភៈក្រគំសួា�រ

រ�សា់ លេពុោនុ ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ៅខ�ង

លេពុោធា៍សា�ត។់ កូុនុរ�សា់ លេពុោនុ ២នុ�ក់ុ �នុសាល��់លេនុៅ�� 

លេនុោះលេ�ោយសា�រលេកុ�តជ្ឈ�ងឺកុន្ត្រីញួ្ចូ�ឹ ។ កុំុងរយ�លេពុ� 
ខែ��លេនុៅលេពុោធា៍សា�ត់ លេពុោនុ ខតិខ�លេធាី�កុ�រង�រណ្ឌ�សា ់

លេ��ម្ភៈី�ឲ្យ�ក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌលេម្ភៈ��លេឃុំ�ញ�� ខលនួុអ�ច

លេធាី�កុ�រង�រ�នុយ�ុងលេក្រច�នុត�ម្ភៈកុ�រ�ញួ្ញារ�សាក់្រ�ធា�នុ

សាហ្វីកុរណ៍្ឌលេហ្វី�យ នុងឹមិ្ភៈនុ�ញូួ្ចូនុខលនួុនុងិក្រគំសួា�រ ឲ្យ��នុី

វេទិៅមិ��វេទិៀត្តិលេ��មិូីយុក្នុវេទិៅសាមិលា�់។ វេពោន្ល ន្ល�ងប្រ�ួសាារ

�នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុផ្សាាះវិញិ លេនុៅលេពុ�ខែ�� កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ  

�នុចូ�លេ�ៅ��់ត��នុខ់ែ��គំ�តក់្រតូវិ�នុលេគំជ្ឈលេម្ភៈលៀសា

លេនុោះ លេនុៅខែខម្ភៈកុរ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩(មិ្ភៈនុច��នៃ�ៃ)។ លេក្រកុោយ

នៃ�ៃខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ួរ�� លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈឃុំុ�រ�សា់ លេពុោនុ ក៏ុ 
�នុច��់លេផ្សាី�ម្ភៈលេរៀ�ច�រចនុ�សាម័ុ្ភៈនុធ ភូាមិ្ភៈឃុំុ�លេឡុ�ងវិិញ 

វេដ្ឋោយុ��់ិអត្តិា�ភូាព ឲ្យ�ប្រ�ជាំាជាំន្លមិាន្លសា�ទិធវេបា�វេឆាំោុត្តិ

វេប្រជាំ�សាវេរ�សាត្តិ�ណូាង វែដ្ឋ��ល�ន្លវេពញច� ត្តិ ិវេហ� យុ វេពោន្ល ក៏្នុ

ក្រតវូិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេ�ះលេឆ្នាំោំតឲ្យ�ជ្ឈ��់លេធាី�ជ្ឈ�អនុកុ្រ�ធា�នុឃុំុ�ខែ�រ

លេនុៅលេពុ�លេនុោះ។ លេពុោនុ �នុលេធាី�ជ្ឈ�អនុកុ្រ�ធា�នុឃុំុ���់

ឆ្នាំ�ំ�១៩៩៣ លេ���គំ�ត�់�ខែ�ងពុ�កុ�រង�រ លេហ្វី�យម្ភៈកុលេធាី�

ជាំាក្នុសា�ក្នុរវេ�ើ� វែស្រុសាត្តិា�ងពី វេព�វេន្លោ�មិក្នុ។ សាពើនៃ�ា វេពោនុ 

រសាល់េនុៅលេក្រកុោម្ភៈកុ�រលេម្ភៈ��ខែ�យ�ុង�តិ��ព់ុ�កូុនុស្រុសា�លេពុៅ

រ�សា់គំ�ត។់

៦. ទ្ធិតិិយ ហ៊ាក់្សា

 �ិត� ហ្វី�ក់ុ អ�យុ៦៧ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ពុ�រ�ឋ

រសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈជ្ឈ�អកុ ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ 

លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ កុ��ពុ�លេ��ម្ភៈលេឡុ�យ �ិត� ហ្វី�ក់ុ រសាល់េនុៅ

ភូាមិ្ភៈជ្ឈ�ពុ�យ។ គំ�ត�់នុផ្សាល�សាម់្ភៈកុរសាល់េនុៅ ភូាមិ្ភៈជ្ឈ�អកុ ឃុំុ�

នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេខតនីៃក្រពុខែវិង លេនុៅលេពុ�

វែដ្ឋ��ាត្តិ់បាន្លវេរៀ�ក្នុារជាំាមិ�យុន្លងឹភូរ�យុារ�សា�់ាត្តិវ់េន្លៅ

នៃ�ា ទីិ៧ វែ�ក្នុក្នុើដ្ឋា ឆាំាុ�១៩៧៧។ សាពើនៃ�ា ទិ�ត្តិ� ហាក់្នុ 

ព�ក្នុារមួ្ភៈយច�លេហ្វីៀងខលនួុ។ មូ្ភៈ�លេហ្វីតុខែ��លេធាី�ឲ្យ�គំ�ត់

ពុកិុ�រមួ្ភៈយច�លេហ្វីៀងខលនួុ គឺំលេ�ោយសា�រខែត កុ��ពុ� ១០ឆ្នាំ�ំ� 
មុ្ភៈនុលេនុោះ គំ�ត�់នុលេ��សាឈុំ�ម្ភៈ លេហ្វី�យខ��គ់ំរ លេ���លេធាី� 

ឲ្យ�គំ�ត់សាថិតលេនុៅកុំុងសាភា�ពុយ�ុ�់យឺុនុខែ��លេនុះ។ ជ្ឈ�

លេរៀងរ��់នៃ�ៃ ហ្វី�ក់ុ ពុិ�កុកុំុងកុ�រលេ��រ នុងិលេធាី���លេណ្ឌ�រ

ណ្ឌ�សា ់គំ�តក់ុ�នុល់េឈុំ�ក្រចតមួ់្ភៈយសាក្រម្ភៈ��់��់��នុងឹខលនួុ

រ�សាគ់ំ�ត។់ កុ��លេនុៅពុ�តចូ កុំុងច�លេណ្ឌោម្ភៈ�ង�ាូនុ���ង
 

៦ន្លាក់្នុរ�សា�់ាត្តិស់ាលា�់អសាមុ់ិាក់្នុវេហ� យុ ហាក់្នុ �ឺ ជាំាកូុនុ 

ខែ��លេរៀនុ�នុខង់ុខសុា់ជ្ឈ�ងលេគំ។ ហ្វី�ក់ុ �នុចូ�លេរៀនុ 

���ូងលេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៦៣ លេនុៅអ�យុ៦ឆ្នាំ�ំ� លេនុៅសា���វិត ី

លេ�ង ពុ���ំក់ុ��១២ ��់ ��ំក់ុ��៩ នុងិ លេនុៅសា���វិតី

នៃក្រពុលេពុោនុ ពុ�����ំក់ុ៨ ��់��៧។ លេក្រកុោយរ�ឋក្រ�ហ្វី�រ 

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ ម្ភៈកុ ហ្វី�ក់ុ ក៏ុខែ�ង�នុលេរៀនុតលេ�ៅលេ�ៀត

លេ�ោយសា�រស្រុសាុកុលេកុ�តម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ រ�ឯសា���ក៏ុក្រតូវិ

�នុ�ិ����ងអសា់ខែ�រ។ សាថិតលេនុៅកុំុងសាភា�ពុកុ�រណ៍្ឌ

លេពុ�លេនុោះ ហ្វី�ក់ុ នុងិក្រគំសួា�រ ក្រពុម្ភៈ���ងអំកុលេផ្សា�ងលេ�ៀត

នុ��គំ�ំច�កុលេចញពុ�ផ្សាាះ លេគំចពុ�សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ នុងិលេគំចពុ���ហ្វី�នុ 

 ធា�វិគំ� លេ��ម្ភៈី�លេ�ៅរកុកុខែនុលងត��នុស់ាុវិតថភិា�ពុលេនុៅឃុំុ�ពុ�ម្ភៈ

នុា�រ នុងិ��កុខែនុលងសាវុិតថភិា�ពុលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។ លេ�ោយសា�រ

ហ្វី�ក់ុ លេនុៅខែតម្ភៈ�នុចិតចីង់លេរៀនុសាូក្រត�នុលីេនុោះ គំ�ត់ក៏ុ 

�នុសាលេក្រម្ភៈចចតិរីតល់េ�ៅរសាល់េនុៅ��ក្រកុងុភាំ�លេពុញមួ្ភៈយរយ�

លេ��ម្ភៈី��នុលេរៀនុសាកូ្រត នុងិលេ��ម្ភៈី�រតល់េចញពុ�សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេនុៅ

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧២។ ហ្វី�ក់ុ �នុនុយិ�យ�� លេនុៅ��ក្រកុងុភាំ�លេពុញ

ទិ�ត្តិ� ហាក់្នុ អាយុ�៦៧ឆាំាុ� �ឺជាំាប្រ�ជាំាព�រដ្ឋឋរសា់វេន្លៅ 
ភូូមិ�ជាំីអក្នុ ឃុំ��នៃប្រពវេពោន្ល ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។
(វេ�ង ពង�រា៉សា�ី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គឺំម្ភៈ�នុសាភា�ពុសាៃ�់សាៃ�តគួ់ំរឲ្យ�ចង់រសាល់េនុៅ មិ្ភៈនុ�ចូជាំាវេន្លៅ

ស្រុសាកុ្នុក្នុ�វេណូ� ត្តិវេឡូ� យុ។ ហាក់្នុ បាន្លវេទិៅសាាុក់្នុលេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ

អ�ុ �ក្រ�សុារ�សាគ់ំ�តល់េឈុំោ័ះ ខែញម្ភៈ ឯកុ ខែ��ខែ��លេធាី�កុ�រ

លេនុៅ�ូត�រ��ង។ លេ�ោយមិ្ភៈនុចង់កុល�យជាំា�ន្លា�ក្នុរ�សាអ់ា� �

ប្រ�សុារ�សា�់ល�ន្លត្តិវេទិៅវេទិៀត្តិ មិ�យុឆ្នាំ�ំ�វេប្រក្នុោយុម្ភៈកុ ហ្វី�ក់ុ 

ក៏ុ�នុលេចញរកុសាុ�ធា�ក់ុសាុ�កុលូ លេ��ម្ភៈី�យុក្នុប្របាក់្នុមិក្នុច� ញំ្ចឹមឹិ

�ល�ន្ល ន្ល�ង�ង់នៃ�លសាា�ា។ ហាក់្នុ បាន្លវេទិៅវេរៀន្លវេន្លៅសាា�ា

វ�ទិ�ា��យុវេស្រុសាោចស្រុសាង់ជាំាត្តិ���ំក់ុ��១��លេនុ��។ លេ�ៅលេរៀនុ

លេនុៅភាំ�លេពុញ�នុរយ�លេពុ�២ឆ្នាំ�ំ�ជ្ឈ�ង ក៏ុច��់លេផ្សាី�ម្ភៈ

លេកុ�តម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេនុៅ��ក្រកុុងភាំ�លេពុញ រវិ�ងខែខរ័រ�លេ�ោះ 

នុងិខ�ង �នុ ់ នុ�់។ សាន្រ្តីងគាមិវេ��ក្នុវេន្ល�បាន្លវេ�ើ� ឲ្យ�

មិាន្លក្នុារ�លាសា់�ូិរយុា៉ង�� វេប្រក្នុោយុវែ�រំប្រក្នុហមិទិទិ��

ជាំ�យុជាំមុិ� វេពោ��ឺ បាន្លវេ�ើ� ឲ្យ�លេកុ�តម្ភៈ�នុនុវូិក្រពុឹតីិកុ�រណ៍្ឌ

មួ្ភៈយ �ឺ កុ�រជ្ឈលេម្ភៈលៀសាក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ���ងអសាល់េចញពុ���ក្រកុងុ

ភាំ�លេពុញយ�ុងឆ្នាំ��់រហ្វីស័ាកុំុងរយ�លេពុ�៣នៃ�ៃ។ ហ្វី�ក់ុ 

ក៏ុ�ចូជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុឯលេ�ៀតខែ�រ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសា

គំ�ត់លេចញពុ���ក្រកុុងភាំ�លេពុញខែ�រ លេ��ម្ភៈី�វិិ�ម្ភៈកុស្រុសាុកុ 

កុ�លេណ្ឌ�តវិិញ។ ត�ម្ភៈផ្សាលូវិក្រតឡុ�់ម្ភៈកុផ្សាាះវិិញ ហ្វី�ក់ុ �នុ 
លេឃុំ�ញម្ភៈនុសុា�សាល��់គំរលេ��គំ�ំ នុងិបាន្លវេឃុំ�ញទិ� ដ្ឋឋភូាព

វែដ្ឋ�ទិាហាន្លវែ�រំប្រក្នុហមិបាន្ល�រឡូាន្លកិុនុម្ភៈនុសុា�សាល��់

ជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុ យ�ុងអលេនុោចអ�លេណ្ឌោចអ�ធាម័្ភៈជ្ឈ�����ផុ្សាត

លេនុៅលេ��សា�ុនុ (មិ្ភៈនុច��លេឈុំោ័ះសា�ុនុ)។ ហ្វី�ក់ុ ម្ភៈកុ��់

ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តវិិញលេ�ោយលេ�័�រលេជ្ឈ�ងកុំុងរយ�លេពុ�២០ 
នៃ�ៃ។ លេ�ោយសា�រគំ�តជ់្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��ក្រតូវិ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសា 

ពុ���ក្រកុុងភាំ�លេពុញ ក្រ�ធា�នុភូាមិ្ភៈជ្ឈ�ពុ�យ�នុមិក្នុសា�រន្លា� 

�ាត្តិវ់ែដ្ឋរ ទិាក់្នុទិងវេទិៅន្លឹ ងជាំីវប្រ�វត្តិិ� រ�សា�់ាត្តិ�់�លេត� ពុ� 

មុ្ភៈនុម្ភៈកុគំ�តធ់ាល��់លេធាី�កុ�រង�រអ�? លេធាី�លេនុៅក្នុវែន្លលងណូា�ល�? 

ហាក់្នុ �ញិ្ចាំក់្នុវេទិៅវ�ញ�ា �ាត្តិប់្រ�ាន្លវ់ែត្តិជាំាសា�សា�សាា�ា 

ន្ល�ងជាំាអុក្នុ�ាក់្នុសាុ�កុលូខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុអី�វេ��សាពុ�លេនុះ

លេ�។ �នុា��់ម្ភៈកុក្រ�ធា�នុភូាមិ្ភៈឲ្យ� ហ្វី�ក់ុ �កឹុនុ��លេកុ័ងៗលេធាី�

�ងគនុអ់នុ�ម័្ភៈយ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ហ្វី�ក់ុ ក៏ុ�នុលេធាី�ជ្ឈ�កុង 

ច�ត័លេ��រលេ�ៅលេធាី�កុ�រលេនុៅត�ម្ភៈត��នុល់េផ្សា�ងៗ �ចូជ្ឈ�កុ�រ 

លេធាី�ក្រ�ពុ័នុធក្រ�ឡុ�យលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈនៃក្រពុលេពុោនុ ត�ម្ភៈកុ�រ 
�ញួ្ញារ�សា់ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ លេនុៅខែខម្ភៈកុរ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ 

ហ្វី�ក់ុ �នុផ្សាល�សា់�ូីរពុ�កុងច�័ត ម្ភៈកុលេធាី�ជ្ឈ�អំកុ�ញ្ញាួនុ ់

ស្រុសាវូ ន្ល�ង��ក្នុស្រុសូាវរហតូ្តិដ្ឋ�ន់ៃ�ាវែដ្ឋ�រ��វែ�រំប្រក្នុហមិ

��ួរ��។ លេក្រកុោយឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ គំ�ត់ក៏ុបាន្លលេធាី�ជាំាប្រ� ូ

�វេប្រងៀន្លវេន្លៅសាា�ា�ឋមិសា�ក្នុ�ា វេន្លៅវត្តិវិេ�ង�ូរ។ី វេន្លៅ

ឆាំាុ�១៩៨២ ហាក់្នុ បាន្លវេឡូ�ងជាំាន្លាយុក្នុរងសាា�ា

វ�ទិ�ា��យុនៃប្រពវេពោន្ល រហតូ្តិដ្ឋ�ន់ៃ�ាច�ូន្ល�វត្តិនិ្លរ៍�សា�់ាត្តិ ់

វេន្លៅឆាំាុ�២០១៥។ សាពុនីៃ�ៃ ហ្វី�ក់ុ រសាល់េនុៅលេ�ោយពុងឹខែផ្សាាកុ

លេ�ៅលេ��ក្រ�ក់ុច�ណូ្ឌ�ចូ�នុវិិតនីុរ៍�សា់ខលនួុ។

៧. ផ្នែក្សាវ វនាា

 ខែកុវិ វិនុថ� លេហ្វីៅ ខែកុវិ ឈុំនុ លេភា�ក្រ�ុសា លេកុ�តលេនុៅឆ្នាំ�ំ� 

១៩៤៥ លេនុៅភូាមិ្ភៈច�ម្ភៈ ឃុំុ�ច�ម្ភៈ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ 

លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ សាពុនីៃ�ៃ វិនុថ� គឺំជ្ឈ�លេម្ភៈឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ នុងិ

រសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈត�ក្រ�ុញ ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ 

វែក្នុវ វន្លាា វេហៅ វែក្នុវ �ន្ល វេភូទិប្រ�ុសា វេក្នុ�ត្តិវេន្លៅឆាំាុ�១៩៤៥  
វេន្លៅភូូមិ�ចាមិ ឃុំ��ចាមិ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។
(វេ�ង ពង�រា៉សា�ី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ កុ��ពុ�អ�យុ៧ឆ្នាំ�ំ� វិនុថ� �នុម្ភៈកុរសាល់េនុៅ

ជ្ឈ�មួ្ភៈយឪពុកុុធា�រ�សាគ់ំ�តក់ុំុងភូាមិ្ភៈត�ក្រ�ញុ ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ 

លេ��ម្ភៈី�សាិកុ��លេរៀនុសាូក្រតលេនុៅកុំុងវិតនីៃក្រពុលេពុោនុ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ� 
១៩៦៧ វិនុថ� �នុម្ភៈកុ�នុកីុ�រសាិកុ��លេនុៅវិិ����័យ

ក្រពុះអងគឌួ្ឍង ��រួម្ភៈលេខតនីៃក្រពុខែវិង។ ��ឆ្នាំ�ំ�លេក្រកុោយម្ភៈកុ វិនុថ� 

�នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុកុ�នុស់្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តវិិញ �នុា��់ពុ�ម្ភៈ�នុ

ក្រពុឹតីិកុ�រណ៍្ឌរ�ឋក្រ�ហ្វី�រ�ម្ភៈល�ក់ុសាលេមី្ភៈចក្រពុះ នុលេរោតមី្ភៈ 

សា�ហ្វីនុ ុលេនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខម្ភៈ�នុ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០។ គំ�ត�់នុ

34 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយ ឡុុង អុ�ម្ភៈ ខែ��ក្រតូវិជ្ឈ�កូុនុឪពុុកុធា�

រ�សា់គំ�ត់។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧២ វិនុថ� ក្រតូវិកុម័្ភៈ�ភិា��

សានុីសិាុខស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេឈុំោ័ះ �ុ� ��ិច ច��់យកុ

លេ�ៅ��ក់ុឃុំុ�ឃុំ��ងលេនុៅនៃក្រពុរ�លេ�ង នុងិ�ញូួ្ចូនុ�នុលីេ�ៅសាួរ 
ចលេម្ភៈល�យលេនុៅ�ួ�លេក្រម្ភៈញ។ ���ូង ��ិច លេចោ� វិនុថ� ��ជ្ឈ��់

សានុីសិាម័ុ្ភៈនុធ នុងិ�នុលេធាី���រុណ្ឌកុម័្ភៈលេ�ៅលេ��គំ�ត់។ លេនុៅ

នៃ�ៃ�នុា��់ វិនុថ� ក្រតូវិ�នុ�ញូួ្ចូនុ�នុលីេ�ៅ��ក់ុឃុំុ�ឃុំ��ង

លេនុៅកុំុងវិតហី្វី�់ច�នុនួុមួ្ភៈយយ�់ ខែ��ម្ភៈ�នុ កឹុម្ភៈ ជ្ឈ�

ក្រ�ធា�នុសានុីសិាុខ មុ្ភៈនុលេពុ�ខែ��គំ�ត់ក្រតូវិ�នុ�ញូួ្ចូនុ

�នុលីេ�ៅកុ�នុ�ួ់�ក្រម្ភៈញ។ គំ�ត់ជ្ឈ��់ឃុំុ�ឃុំ��ងលេនុៅ�ួ�

លេក្រម្ភៈញអសា់រយ�លេពុ�មួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ�កុនុលះ។ វិនុថ� ក្រតូវិ�នុ

លេ�ោះខែ�ងឲ្យ�ម្ភៈកុផ្សាាះវិិញ �នុា��់ពុ�នៃ�ៃរ�លេ�ោះ��១៧ 

ខែខលេម្ភៈសា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ សាថតិកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ វិនុថ� 

ក្រតវូិកុម័្ភៈ�ភិា��មូ្ភៈ��ឋ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេក្រ��ឲ្យ�លេធាី�កុ�រង�រ

�ចូអំកុឯលេ�ៀតខែ�រ គឺំកុ�រង�រកុសាិកុម័្ភៈ។ គំ�ត់ពុុ�សាូវិ

��ួ�រងកុ�រ���កុ�ុុនុ�័នុលេ� លេក្រពុោះគំ�ត់ជ្ឈ�ម្ភៈនុសុា�

ឧសា��ហ្វី ៍នុងិពុូខែកុខែអ�អ�កុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ 

លេនុៅឆ្នាំ�ំ�២០០២ វិនុថ� លេធាី�ជ្ឈ�ក្រកុុម្ភៈក្រ�ឹកុ��ឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ។ 

ពុ�ឆ្នាំ�ំ�២០០៧រហ្វីតូ��ស់ាពុនីៃ�ៃ គំ�ត�់នុ��ួ�ត�ខែណ្ឌង

ជ្ឈ�លេម្ភៈឃុំុ�នៃក្រពុលេពុោនុ ត�ម្ភៈរយ�កុ�រលេ�ះលេឆ្នាំោំត។

៨. មេយុា យុានិ

 លេយ ុយនុ អ�យុ៦៩ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ពុ�រ�ឋរសាល់េនុៅ

ភូាមិ្ភៈច�ម្ភៈ ឃុំុ�ច�ម្ភៈ ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

លេយ ុយនុ លេកុ�តលេនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខ ឧសាភា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៥៣។ 

លេយ ុយនុ ច��់លេផ្សាី�ម្ភៈចូ�លេរៀនុ���ូង លេនុៅអ�យុ៧ ឆ្នាំ�ំ� 

លេនុៅវិតលីេសារ�ឧតមី្ភៈ ��ំក់ុ��១២ នុងិលេក្រកុោយម្ភៈកុ យនុ �នុ

លេ�ៅលេរៀនុលេនុៅផ្សាាះពុរូ�សាគ់ំ�តច់�នុនួុ ២ឆ្នាំ�ំ�លេ�ៀតលេនុៅឆ្នាំ�ីង 

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៣ �� ់១៩៧៤។ យនុ ម្ភៈ�នុ�ង�អនូ្ល ៧ន្លាក់្នុ 

ប្រ�សុា៣ ស្រុសាី ៤ វែដ្ឋ��ងប្រ�សុារ�សា ់យុន្ល ២នុ�ក់ុក្រតូវិ

�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈសាម្ភៈល��់ លេ�ោយសា�រខែតគំ�ត់ជ្ឈ�អត�ត

��ហ្វី�នុ �នុ ់នុ�់។ យនុ �នុលេរៀ�រ��់ឲ្យ��ងឹ�� មុ្ភៈនុ 

នុងឹខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈយកុ�ងក្រ�ុសារ�សា់គំ�ត់២នុ�ក់ុយកុ

លេ�ៅសាម្ភៈល��់ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុលេក្រ���ងក្រ�ុសារ�សា់គំ�ត់

ឲ្យ�អូសារលេ�ះ�កឹុលេឈុំ�ពុ�កុ�ពុង់ក្រតខែ�កុលេ�ៅនៃក្រពុលេពុោនុ ក្រពុម្ភៈ 

វេយុ ៉យុន្ល អាយុ�៦៩ឆាំាុ� ជាំាប្រ�ជាំាព�រដ្ឋឋរសា់វេន្លៅភូូមិ�ចាមិ  
ឃុំ��ចាមិ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។
(វេ�ង ពង�រា៉សា�ី/ មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

���ង�ងាត់អ�ហ្វី�រលេ�ៀត។ យនុ �នុស្រុសាក់ុ�ឹកុខែភាកំុ 

លេ�ោយសា�រនុកឹុអ�ណិ្ឌត��់�ងក្រ�ុសាជ្ឈ�ពុនុល់េពុកុ។ 

លេក្រកុោយម្ភៈកុ�ងក្រ�ុសា ២នុ�ក់ុរ�សា់ យនុ ក៏ុ�នុ�ត ់

��ណឹ្ឌង លេហ្វី�យគំ�ត�់នុសានុំ�ិឋ�នុ�� �ងក្រ�ុសា���ងពុ�រ

នុ�ក់ុរ�សា់ខលួនុក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈយកុលេ�ៅសាម្ភៈល��់

លេហ្វី�យ ត��ងពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦។ យនុ �នុរ�ឭក្នុ�� គំ�តក៏់ុម្ភៈ�នុ 

កុ�រ���កុខល��ងណ្ឌ�សា់ គំ�ត�់នុរតល់េគំចពុ�ក្រគំ��់លេផ្សាលោង 

នុងិកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេសាា�រខែតរ��់នៃ�ៃ លេពុ�ខលះ

មិ្ភៈនុ�នុលេ�កុពុួនុលេ�ៀត។ យនុ �នុនុយិ�យលេ�ៀត��

កុ�ររសាល់េនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈជ្ឈ��់ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹក្រពុ�ខែ�នុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

គឺំម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ នុងិក្រគំ��់លេផ្សាលោងលេកុ�តម្ភៈ�នុជ្ឈ�ញឹកុញ��់ 

ច��់ ត��ងពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ រហ្វីតូ��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ លេ��

លេ�ោះជ្ឈ�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ��ួ� ជ្ឈ័យជ្ឈមំ្ភៈះរួចលេ�ៅ

លេហ្វី�យក៏ុលេ�ោយ។ វេន្លៅក្នុុ�ងរ��ក្នុមុិ�ជាំាប្រ�ជាំា�� �វេត្តិយុ� 

�វែន្លលហ�ូច�ក្នុ វែដ្ឋ� យុន្ល ដ្ឋា�ក៏្នុមិ�ន្លអ�ចម្ភៈ�នុសា�ិធិលេ�ះយកុ

ម្ភៈកុហ្វី�ូខែ�រ �ុះក្រត�ខែតលេ�ះ��ក់ុចូ� លេ�ៅកុំុង

សាហ្វីកុរណ៍្ឌលេរោង�យរួម្ភៈ �ុុខែនុកី្រ�សាិនុលេ�� យនុ ហ្វី��នុ

លេ�ះយកុម្ភៈកុហ្វី�ូខែតមំ្ភៈ�ក់ុឯងវេហ�យុមិាន្លអុក្នុដ្ឋងឹវេន្លោ�
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ចូាសាណ់ូាសា់ ន្លឹ ងប្រត្តិូវប្រ��ាន្លក្នុងទិ�វេត្តិៀន្ល ន្ល�ងប្រត្តិូវយុក្នុ 

វេទិៅអ�់រ�ជាំាព���ាន្ល។ សាប្រមិា�់ក្នុារងាររ�សាយ់នុ វិិញ គឺំ 

យុនុ មិ្ភៈនុខែ��ហ្វី��នុនុយិ�យ ឬក្រ�ខែកុកុតាូញខែតារលេ�។ 

គំ�ត់គិំតខែតពុ�ខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងលេធាី�កុ�រជ្ឈ�លេរៀងរ��់នៃ�ៃ ក៏ុ

លេក្រពុោះខែតខល�ច មិ្ភៈនុចង់ឲ្យ�នុរណ្ឌ�ម្ភៈកុ�ិលេតៀនុខលនួុ នុងិខល�ច

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈយកុលេ�ៅក៏ុសា�ង ឬសាម្ភៈល��់។ �លូេចះំ លេហ្វី�យ

លេ����នុជ្ឈ�គំ�ត់សាុខចិតលីេធាី�ត�ម្ភៈកុ�រ�ញួ្ញារ�សា់ខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈខែ��លេនុះ។ កុ�រលេធាី�កុ�រក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រក្រ�ជ្ឈុ�ខែ�រ គឺំ

មួ្ភៈយខែខក្រតូវិក្រ�ជ្ឈុ�មី្ភៈង វែដ្ឋ�មិាន្លប្រ��ាន្ល�ទិន្ល�យុាយុពី

ក្នុារវេ�ើ�វែស្រុសា ក្នុារទិ� វេត្តិៀន្ល�ាុវេទិៅវ�ញវេទិៅមិក្នុ ន្ល�យុាយុពី

ក្នុារឲ្យ�ប្រ�ជាំាជាំន្ល��ប្រ�ឹងវេ�ើ� ក្នុារ ន្ល�ងវែណូន្លា�ឲ្យ�ប្រ�ជាំាជាំន្លមិ្ភៈន្ល

ឲ្យ�សាាិ�់វិទិិ��ន្លា� ឲ្យ�វែ�ក្នុអារមំិណ៍ូជាំាវេដ្ឋ�មិ។ 

 លេក្រកុោយនៃ�ៃជ្ឈយ័ជ្ឈមំ្ភៈះ ១៧ លេម្ភៈសា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុលេរៀ�ច��លេងើ�តរចនុ�សាម័ុ្ភៈនុធកុ�រង�រ��ក់ុឲ្យ�

ប្រ�ជាំាជាំន្លឲ្យ�វេ�ើ� ជាំា�វេណិូ� រៗ។ រហតូ្តិដ្ឋ�ឆ់ាំាុ�១៩៧៦ វេទិ�� 

ម្ភៈ�នុកុ�រ�លេងើ�តជ្ឈ�សាហ្វីកុរណ៍្ឌលេពុញលេ�ញ គឺំកុ�រលេធាី�កុ�រ

រ�មិ ក្នុារចា�់វេ�ិ�មិហ�ូបាយុរ�មិ ន្ល�ងប្រ�មូិ�រ�សារ់�រទិា�ង

អសា�់�ក់ុជ្ឈ�រ�សារួ់ម្ភៈ�ចូជ្ឈ�ស្រុសាវូិអងើរ ច�នុឆ្នាំ�ំ�ងជ្ឈ�លេ��ម្ភៈ 

រ�ឯលេក្រគំឿងអ�ងើ�រ ម្ភៈ�សា ក្រ�ក់ុ លេពុក្រជ្ឈ ខែកុវិកុង ក៏ុក្រតូវិ�នុ 

ក្រ�មូ្ភៈ�យកុលេ�ៅខែ�រ លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨។ យនុ មិ្ភៈនុ

ហ្វី��នុក្រ�ខែកុកុលេ�ៅនុងឹអងគកុ�រលេឡុ�យ គំ�តក៏់ុ�នុក្រ�គំ�់

ម្ភៈ�សាច�នុនួុ៥ជ្ឈ�លេ�ៅឲ្យ�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈខែ�រ។ លេ��នុយិ�យពុ�

កុ�រង�រក្រ�ច��នៃ�ៃរ�សា ់យនុ កុ��ពុ�សាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

ជ្ឈ��ូលេ�ៅលេ�ោយសា�រខែតគំ�តស់ាថតិលេនុៅកុំុងវិយ័ខែ��ម្ភៈ�នុ

កុម្ភៈល��ងលេពុញ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ�ញ្ចូចូ�គំ�តច់ូ�លេ�ៅកុំុង

កុងនុ�រ� ខែ��ក្រកុមុ្ភៈលេនុះ គឺំជ្ឈ�អំកុលេធាី�ក្រ�ពុន័ុ ធភាលឺខែស្រុសា លេ��កុ 

�� នុងិជ្ឈ�ប្រ�ឡុ�យពុ�កុ�ពុង់ក្រតខែ�កុ លេ�ៅឆ្នាំ�ីង នុងិ ពុ��ឹង

ក្រកុ�ឹ� លេ�ៅ�ើវូិ។ សាក្រម្ភៈ��់កុ�រង�រ���ងអសាល់េនុះ យនុ ក្រតូវិ  
ច��់លេផ្សាី�ម្ភៈលេធាី�កុ�រពុ�លេម្ភៈោុង៧ ក្រពុកឹុ ��ល់េម្ភៈោុង១១នៃ�ៃក្រតង់ 

លេ���ម្ភៈកុសាក្រម្ភៈ�កុហ្វី�ូ�យ។ លេពុ�រវេសាៀ�ច�ូវេ�ើ�ក្នុារ 

វ�ញវេន្លៅវេមិោ៉ង ២ រហតូ្តិទិា�វ់ែត្តិលេហ្វី�យត�ម្ភៈខែផ្សានុកុ�រខែ��

�នុកុ�ណ្ឌតក់ុំុងមំ្ភៈ�ក់ុជ្ឈ�កុ��ឲ្យ��នុក្រ�ខែវិង ១៥ខែម្ភៈកុ្រតក្នុុ�ង

មិ�យុនៃ�ា វេទិ��អាចមិក្នុសាប្រមិាក្នុបាន្ល ��៉វែន្លវិេ��មិ�ន្លវេហ� យុ 

ប្រតូ្តិវ�ន្លវិេ�ើ�ដ្ឋ�់នៃ�ាវែសាអក្នុវេទិៀត្តិ។ យុន្ល បាន្លចងចា�ចូាសា់

ណូាសាអ់�ពុ�នៃ�ៃខែខខែ��គំ�ត�់នុលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយសា�ីម្ភៈ� 

គឺំនៃ�ៃ�� ១៥ ឧសាភា� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦។ កុ�រលេរៀ�កុ�រលេនុៅលេពុ� 

លេនុោះ គឺំម្ភៈ�នុសារុ����ងអសា់ច�នុនួុ៦គូំខែ��លេរៀ�កុ�រ

កុំុងលេពុ�ខែតមួ្ភៈយជ្ឈ�មួ្ភៈយ យនុ ខែ�រ។ យនុ �នុលេរៀ�រ��់

�� លេនុៅកុំុងពុធិា�ម្ភៈងគ�កុ�រ គឺំម្ភៈ�នុខែតសា�មុ្ភៈ�ខលនួុខែ��ជ្ឈ�

អំកុលេរៀ�កុ�រខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះខែ��ម្ភៈ�នុវិតមី្ភៈ�នុលេនុៅកុំុងពុធិា�

លេនុោះ ច�ខែណ្ឌកុឯឪពុកុុមី្ភៈ�យក្រតវូិរង់ច��លេនុៅខ�ងលេក្រកុៅកុំុង 
នុ�ម្ភៈជ្ឈ�លេភាាៀវិ។ ពុិធា�លេរៀ�កុ�រលេនុះ�នុក្រ�ក្រពុឹតលីេ�ៅកុំុង 
រយ�លេពុ�ខែតមួ្ភៈយក្រពុកឹុ�ុលុេណ្ឌ ណោះ លេ�ោយឲ្យ�យុវិជ្ឈនុ យុវិនុ�រ�  

អងគយុ��មុ់្ភៈខ រួចក្រ�កុ�សាគូំស្រុសាកុរ នុងិ��ួ�សាគ��គ់ំ�ំ 
ជ្ឈ��ី�ក្រ�ពុនុធ លេហ្វី�យលេ�ីជ្ឈា���នុងឹស្រុសាឡុ�ញ់គំ�ំអសា់មួ្ភៈយ 

ជ្ឈ�វិិត។ កុ�រលេរៀ�កុ�រលេនុះ ក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រ�តរូ�ផ្សាងខែ�រ ពុ� 

សា�ណ្ឌ�ក់ុកុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ �នុា��់ពុ�ពុធិា�លេរៀ�កុ�រ 

�នុច�់សាពុកី្រគំ�់ មុ្ភៈនុនុងឹក្រតឡុ�់លេ�ៅផ្សាាះវិញិ ខ�ងអងគកុ�រ 

ក៏ុម្ភៈ�នុជ្ឈ�កុ�រអលេញួ្ចូ �ញឲ្យ�ហ្វី�ូចុកុអ�ហ្វី�រតិចតួចខែ�រ 

គឺំម្ភៈ�នុសាម្ភៈលមូួ្ភៈរ នុងិសាម្ភៈលកុ�រ� សាក្រម្ភៈ��់ជ្ឈ�់លេ�ៀងពុិធា�

លេរៀ�ម្ភៈងគ�កុ�រ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ យុនុ សាក្រម្ភៈ���នុ 

កូុន្លមុិាក់្នុវេន្លៅប្រ�ប្រចត្តិ។់ អងគក្នុារបាន្លឲ្យ� យុន្ល សាប្រមិាក្នុលេនុៅ 

ផ្សាាះច�នុនួុ ១០នៃ�ៃ។ យនុ ក្រតូវិលេម្ភៈ��ខែ�កូុនុខលនួុឯងផ្សាង នុងិ

ក្រតូវិលេម្ភៈ��ខែ�លេកុ័ង ២នុ�ក់ុលេ�ៀត លេ�ោយសា�រខែតមី្ភៈ�យ

រ�សា់លេកុ័ង���ងពុ�រនុ�ក់ុក្រតូវិ�នុអងគកុ�រលេក្រ��ឲ្យ�លេ�ៅលេធាី� 

ខែស្រុសា ។ លេក្រកុៅពុ�លេនុះ យនុ លេនុៅម្ភៈ�នុកុ�រង�រលេផ្សា�ងលេ�ៀតគឺំ  

��ក្នុស្រុសាូវ ន្ល�ងវេ�� ក្នុដ្ឋី ។ វេន្លៅនៃ�ាទីិ ៥ វែ�មិក្នុរា ឆាំាុ�១៩៧៩  

លេពុ�លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ �ររ�លេក្រកុោះចូ���់ស្រុសាុកុកុ�ពុង់ 

ក្រតខែ�កុលេធាី�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុម្ភៈ�នុកុ�រក្រជ្ឈ�ួក្រច��។់ ក្រ�ធា�នុ

សាហ្វីកុរណ៍្ឌលេឈុំោ័ះ គុំច �នុលេកុៀរប្រ�ជាំាជាំន្លទិា�ងអសាវ់េទិៅ

ស្រុសាកុ្នុប្រព�វេសាចិ ក្នុុ�ងវេ�ោ���ណូងវេ�ចពី វេវៀត្តិណូាមិ។ 

វេទិៅដ្ឋ�ស់្រុសាកុ្នុប្រព�វេសាចិ ក្នុមំិាភូ� បា� នុងិក្រ�ធា�នុ

សាហ្វីកុរណ៍្ឌ�ងខ�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុរត់ចូ�លេ�ៅកុំុងនៃក្រពុ។ 

លេ�ោយលេម្ភៈ��លេ�ៅ�ូចជ្ឈ�មិ្ភៈនុសាូវិស្រុសាួ� យនុ ក៏ុ�នុ

ពុិភា�កុ��ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹសា�ីម្ភៈ� លេហ្វី�យក្រ�មូ្ភៈ�គំំ�គំ�ំមួ្ភៈយ 

ច�នុនួុខែ��លេនុៅជ្ឈតិលេនុោះលេ��រក្រតឡុ�់�យលេក្រកុោយវិញិ។ 
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ម្ភៈកុ��់វិតកី្រកុច��់ក៏ុ�នុជ្ឈួ�ជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

លេហ្វី�យលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈក៏ុ�នុខែស្រុសាកុក្រ��់ឲ្យ�ក្រតឡុ�់លេ�ៅផ្សាាះ

វិញិ ។ នៃ�ៃ��៨ ខែខម្ភៈកុរ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ លេ��� យនុ ម្ភៈកុ�� ់

ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តវិិញ លេហ្វី�យលេ��រក្រ�មូ្ភៈ�ស្រុសាូវិអងើរច�នុ 

ឆ្នាំ�ំ�ងមួ្ភៈយច�នុនួុយកុលេ�ៅលេក្រ��ក្រ�សាផ់្សាងខែ�រ។ ច��់ត��ង

នៃ�ៃខែ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ ��ួរ��ម្ភៈកុ ស្រុសាុកុលេ�សាក៏ុច��់ 

លេផ្សាី�ម្ភៈម្ភៈ�នុសាុខសានុីភិា�ពុលេឡុ�ងវិិញ លេហ្វី�យ យនុ ក៏ុអ�ច 

ច��់លេផ្សាី�ម្ភៈក្រ�កុ�រ�ររកុសាុ�លេ�ោយខលនួុឯង�នុខែ�រ លេ�ោយ 

�ិញក្រជ្ឈកូុពុ�កុី��យកុលេ�ៅ�ក់ុឲ្យ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តលិេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

នុងិ�ិញអ��ិ�ពុ�លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈយកុម្ភៈកុ�ូរជ្ឈ�អងើរ។ 

លេក្រកុៅពុ�លេនុះ យនុ �នុយកុ លេចកុ យកុ�ាុង លេ�ៅ�រូជ្ឈ�

អងើរ។ លេក្រកុៅពុ�កុ�រ�ក់ុ�ូរ យនុ លេនុៅលេធាី�ខែស្រុសាខែ��

រ�ឋ�ភិា���នុខែចកុឲ្យ�លេ�ោយខលនួុឯងខែ�រ �ុុខែនុ ីសាពុនីៃ�ៃ 

យនុ លេធាី�ខែស្រុសាខែ�ងរួចលេហ្វី�យលេ�ោយសា�រខែតម្ភៈ�នុវិ័យ

កុ�នុខ់ែតច�សា់ នុងិពុឹងខែផ្សាាកុលេ�ៅលេ��ក្រ�ក់ុច�ណូ្ឌ�ខែ��

កូុនុជ្ឈួនុតចិតចួ�ុុលេណ្ឌ ណោះ។

ប្រ�ឡូាយុទឹិក្នុវេន្លៅក្នុុ�ងស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់ប្រត្តិវែ�ក្នុ 
វេ�ត្តិនិៃប្រពវែវង។ (វេ�ង ពង�រា៉សា�ី/មិជាំឈមិណូឌ�
ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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ផ្ដើរឿងរាវុរប្់គ្របជាជៃសដលឆ្លលងកាត់របបស�រ័គ្រកហម
ផ្ដើ�ភូមូ�ិ �ល់សកង ឃំំុំផ្អាាវ ស្រុ្ំកគ្រតពាំងំគ្រ�សាទ ផ្ដើ�តឧ្តរ្�ៃជ�យ៍

សួិតិ វចិតិ្រតិ, មេមក្សា វនិិ និងិ ហ៊ាានិ ពិសិិី

១. ញាត់ិ មេ�ឿង 

 ពុ�ត ់លេធាឿង លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ៧៧ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុ 

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅកុំងុភូាមិ្ភៈជ្ឈ�លេម្ភៈៀត ស្រុសុាកុលេកុោះខែញកុ លេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�- 
គិំរ�។ លេធាឿង សាពុនីៃ�ៃរសា់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ��ំ់ខែកុង (ឬភូាមិ្ភៈ 

១០៥) ឃុំ���អាវ ស្រុសាកុ្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ។  

លេធាឿង �នុនុយិ�យលេរៀ�រ��់អ�ពុ���ពុិលេសាោធាកុ�រតសា�ូ

រ�សា់ខលនួុលេនុៅសាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ចូខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ៖

 កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រភា�ពុខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាូក្រតលេ�លេ�ោយ 
សា�រខែតជ្ឈ�វិភា�ពុក្រគំសួា�ររ�សាខ់ាុ�ម្ភៈ�នុកុ�រខះីខ�ត។ លេនុៅ 
មុ្ភៈនុឆ្នាំ�ំ�១០៧០ ក្រគំសួា�ររ�សាខ់ាុ�ក្រ�កុ�មុ្ភៈខរ�រលេធាី�ចម្ភៈើ�រ

���ស្រុសាវូិ នុងិ�����ណ្ឌ���នុីចិ�នុីចួសាក្រម្ភៈ��់ចញិ្ចូចមឹ្ភៈជ្ឈ�វិតិ។ 

ជ្ឈ�នុ�នុល់េនុោះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��រសាល់េនុៅកុំុងស្រុសាកុុលេកុោះខែញកុ

ភា�គំលេក្រច�នុលេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រ �����ណ្ឌ�� នុងិចិញ្ចូចមឹ្ភៈសាត។ី 

លេ�ោះ��ជ្ឈ�លេនុៅកុំុងជ្ឈ�នុ�នុស់ាលេមួ្ភៈចនុលេរោតសីា�ហ្វីនុមិុ្ភៈនុសាូវិ

ម្ភៈ�នុរ�សារ់�រលេក្រ��ក្រ�សា�់�លេនុ��ៗក៏ុលេ�ោយ�ុុខែនុកី្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 

រសាល់េនុៅសាុខសា�ី�យជ្ឈួ�ជ្ឈុ�ក្រគំួសា�រយ�ុងសាុខសា�នុ។ី 

�ះុច�ូ��ឆ់្នាំ�ំ�១៩៦៨ លេនុៅកុំងុភូាមិ្ភៈស្រុសុាកុរ�សាខ់ាុ�ក៏ុច��់
 

លេផ្សាួ�ម្ភៈម្ភៈ�នុភា�ពុច��ច�លេ�ោយសា�រម្ភៈ�នុយនុលីេហ្វីោះម្ភៈកុ 

�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ។ លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៦៨
 

�ខែ�� ខាុ��នុច�ូ�លេក្រម្ភៈ�កុង�័ពុរ�លេ�ោះខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេ�ោយ 
រសា់លេនុៅកុំុងនៃក្រពុ។ ច��់ត��ងពុ�លេពុ�ខែ��ខាុ�លេចញពុ�ផ្សាាះ

ម្ភៈកុខាុ�មិ្ភៈនុខែ��ម្ភៈ�នុ��នុ�ក់ុ��នុងជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រគំួសា�រលេ�។ 

កុងកុម្ភៈល��ងខែ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈក្រ�មូ្ភៈ��នុពុ�ភូាមិ្ភៈស្រុសុាកុ ក្រតូវិ

�នុ�ញូួ្ចូនុឲ្យ�លេ�ៅហ្វីីកឹុហ្វី�ត�់លេណួ្ឌ�រ នុងិច�តត់��ងឲ្យ�លេ�ៅ

វិ�យលេនុៅលេ��សាម្ភៈរភូាមិ្ភៈ�លេណួ្ឌ�រ។

 ខាុ�ក្រតូវិ�នុច�តត់��ងឲ្យ�លេនុៅសាម្ភៈរភូាមិ្ភៈកុំងុលេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�-
 

គិំរ� លេខតកី្រកុលេចះ នុងិវិ�យចូ���ក្រកុុងភាំ�លេពុញ។ រហ្វីតូ 

��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៤ ខាុ��នុលេរៀ�កុ�រ។ កុ��លេនុោះឪពុុកុ 
មួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ�គឺំជ្ឈ�អំកុលេរៀ�ច�កុ�រឲ្យ�ខាុ� នុងិម្ភៈ�នុកុ�រហ្វី�ូ

អ�ហ្វី�រ កុ�រជ្ឈួ�ជ្ឈុ��ង�ាូនុ �ុុខែនុមិី្ភៈនុម្ភៈ�នុលេធាី�ពុធិា�ធា��ុ�លេ�។ 

លេនុៅលេពុ�ខែ��ខាុ�លេចញលេ�ៅវិ�យលេនុៅត�ម្ភៈសាម្ភៈរភូាមិ្ភៈមួ្ភៈងៗ 
គឺំម្ភៈ�នុរយ�លេពុ�ពុ� ១ខែខ លេ�ៅ៨ខែខលេ����នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុ

ជ្ឈួ�ក្រ�ពុនុធកូុនុមី្ភៈង។ ច�ខែណ្ឌកុឯលេសាីៀងអ�ហ្វី�រខែ��ខាុ�

��ក់ុត�ម្ភៈខលនួុម្ភៈ�នុក្រត�លេងៀត ក្រត�ខកុ��ុុង នុងិសា�ច់កុ��ុុង

ជ្ឈ�លេ��ម្ភៈ �ុុខែនុអី�ហ្វី�រ���ងអសា់លេនុះមិ្ភៈនុអ�ចក្រ�ក្រ�ង់

ជ្ឈ�វិភា�ពុកុង�័ពុឲ្យ�ហ្វី�ូក្រគំ�់ក្រគំ�នុល់េ�។ 

 នៃ�ៃមួ្ភៈយកុងកុម្ភៈល��ងរ�សាខ់ាុ�អសាល់េសាីៀង �លូេចះំខាុ�ក៏ុ

សាលេក្រម្ភៈចចិតីលេធាី���លេណ្ឌ� រម្ភៈកុភូាមិ្ភៈលេ��ម្ភៈី�សាុ� លេសាីៀងពុ�

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ។ �នុា��់ពុ�ខាុ�លេធាី���លេណ្ឌ�រ�នុពុ�ក់ុកុណួ្ឌ��ផ្សាលូវិ 

ខាុ��នុជ្ឈួ�ជ្ឈ�មួ្ភៈយលេម្ភៈ�កឹុនុ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេឈុំោ័ះ នុនួុ ជ្ឈ� 

�ុុខែនុកីុ��លេណ្ឌោះខាុ�មិ្ភៈនុ�នុសាគ��់គំ�តល់េ�។ ខាុ��នុសាួរ

ញាត្តិ ់វេ�ឿង វេភូទិប្រ�ុសា អាយុ�៧៧ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅកុ្នុ�ងភូូមិ� 
��ុ់វែក្នុង ឃុំ���អាវ ស្រុសាុក្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ។
(សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

38 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ា� វែសាមិ វេភូទិប្រ�ុសា អាយុ�៧២ឆាំាុ� សាពើនៃ�ារសា់វេន្លៅកុ្នុ�ងភូូមិ�
��ុ់វែក្នុង ឃុំ���អាវ ស្រុសាុក្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ។
(សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

លេ�ៅកុ�នុ ់នុនួុ ជ្ឈ� ��លេត�ឯងម្ភៈកុពុ�ណ្ឌ�? នុនួុ ជ្ឈ� លេឆ្នាំល�យ��

គំ�តម់្ភៈកុពុ�លេកុោះខែញកុ។ ខាុ�ក៏ុសារួ�នុ�ី�លេត�ឯងលេឈុំោ័ះអី� 

នុងិលេ�ៅណ្ឌ�? គំ�តល់េឆ្នាំល�យ��ខាុ�លេឈុំោ័ះ នុនួុ ជ្ឈ� លេហ្វី�យខាុ�

ក្រតវូិលេ�ៅឯលេណ្ឌោះ លេ�ោយមិ្ភៈនុ�នុក្រ��់លេឈុំោ័ះត��នុខ់ែ��

គំ�ត់ក្រតូវិលេ�ៅលេ�។ ខណ្ឌ�លេពុ�លេនុោះ នុនួុ ជ្ឈ� �នុសាួរ

�កុម្ភៈកុខាុ�វិិញ�� លេត�ឯងលេធាី���លេណ្ឌ�រម្ភៈកុ��លេនុះមិ្ភៈនុខល�ច

ម្ភៈនុសុា�លេ�? ខាុ��នុត�លេ�ៅវិិញ�� ម្ភៈនុសុា�មិ្ភៈនុលេចះសាុ�

ម្ភៈនុុសា�លេ�ខែតលេ��ម្ភៈនុុសា�លេកុះនៃកុកុ��លេភាល�ងលេនុោះលេ���

កុ��លេភាល�ងលេចះសាុ�ម្ភៈនុសុា�។ �នុា��់ពុ� ខាុ� នុងិ នុនួុ ជ្ឈ� �នុ

នុយិ�យសាួរនុ��គំ�ំរួចលេហ្វី�យ លេយ�ងក៏ុខែចកុផ្សាលូវិគំ�ំលេធាី� 
��លេណ្ឌ�រលេ�ៅមុ្ភៈខ�នុលីេ�ៀត។ ��ឆ់្នាំ�ំ�១៩៧៩ លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

វិ�យច�ូម្ភៈកុ��់ខាុ�ក៏ុ�នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�ត

រកុក្រ�ពុនុធកូុនុរ�សា់ខាុ�វិិញ។

 

២. ថាំ ំផ្នែសិម

 ��� ខែសាម្ភៈ លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ៧២ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុ 

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈមួ្ភៈយ ឃុំុ�ញ�ុង ស្រុសាុកុអណូួ្ឌងម្ភៈ�សា 

លេខតរីតនុគិំរ�។ សាពុនីៃ�ៃ ខែសាម្ភៈ រសាល់េនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ��ំខ់ែកុង 

(ឬភូាមិ្ភៈ១០៥) ឃុំុ�ផ្សាា�វិ ស្រុសាុកុក្រតពុ��ងក្រ�សា�� លេខតី

ឧតរីម្ភៈ�នុជ្ឈ័យ។ ខែសាម្ភៈ �នុនុយិ�យលេរៀ�រ��់ពុ�ជ្ឈ�វិិត

តសា�រូ�សាខ់លនួុខែ���នុឆ្នាំលងកុ�តព់ុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ចូ

ខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ៖

 ខាុ�រសាល់េនុៅកុំុងក្រគំួសា�រមួ្ភៈយខែ��ម្ភៈ�នុឪពុុកុលេធាី�កុ�រ

ជ្ឈ���់��២ឃុំុ� នុងិមួ្ភៈ�យគឺំជ្ឈ�ស្រ្តសាី�លេម្ភៈផ្សាាះ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ

�លេងើ�តច�នុនួុ៩នុ�ក់ុ លេហ្វី�យក្រគំួសា�រខាុ�គឺំជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តិច�

រ�យ។ កុ��ពុ�ខាុ�លេនុៅលេកុង័ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាកូ្រតលេ�លេ�ោយ
 

សា�រខែតស្រុសាុកុលេ�សាលេកុ�តម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ។ ជ្ឈ�នុ�នុមុ់្ភៈនុ

សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ ជ្ឈនុជ្ឈ�តចិ�រ�យម្ភៈ�នុក្រ�នៃពុណ្ឌ�លេសាលៀកុពុ�ក់ុមិ្ភៈនុ

�ចូសាពុនីៃ�ៃលេនុះលេ�។ ជ្ឈនុជ្ឈ�តចិ�រ�យលេសាលៀកុពុ�ក់ុជ្ឈ�ពុងឹ 

�ចូនុងឹកុ�រលេសាលៀកុកុីិនុរ�សា់ខែខរ័ខែ�រ ច�ខែណ្ឌកុឯស្រុសា�ៗ

ក្រកុមុ្ភៈ�ម្ភៈ�នុខែតលេខោសា�ពុតក្រតឹម្ភៈជ្ឈងគង់លេសាលៀកុខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ 

លេ�ោយមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុអ�វិសាក្រម្ភៈ��់ក្រគំ��ណួ្ឌ�់ខលនួុលេ�។ ជ្ឈនុ 
ជ្ឈ�តចិ�រ�យលេធាី�ចម្ភៈើ�រ ច�ខែណ្ឌកុកុ�រហ្វី�ូចកុុមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុកុ�រ

ខះីខ�តលេឡុ�យ �លូេចះំក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុរសាល់េនុៅលេ�ោយរ�កុរ�យ

នុងិសាម្ភៈីូរសា�ី�យណ្ឌ�សា។់ លេនុៅកុំុងកុ�រហ្វី�ូចកុុក្រ�ច��
 

នៃ�ៃជ្ឈនុជ្ឈ�តិច�រ�យ�ិញខែតអ��ិ�ពុ�ខ�ងលេក្រកុៅ។ លេនុៅ 

លេពុ�លេចញលេ�ៅ�ិញអ��ិ�មួ្ភៈងៗ ជ្ឈនុជ្ឈ�តចិ�រ�យ�នុ

ជ្ឈិះ��រ�លេ�ៅ លេ�ោយកុំុងមួ្ភៈយក្រគំួសា�រជ្ឈិះ��រ�មួ្ភៈយ គឺំស្រុសាុះ 
ស្រុសា�ួគំ�ំខល��ងណ្ឌ�សា។់ លេពុ�ម្ភៈ�នុពុធិា��ុណ្ឌ���នុមួ្ភៈងៗ  

សាលេមួ្ភៈចក្រពុះ នុលេរោតមី្ភៈ សា�ហ្វីនុ ុខែតងខែតម្ភៈកុខែចកុក្រកុណ្ឌ�ត់

ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ�ុកុសាក្រម្ភៈ��់កុ�តស់ាលេម្ភៈលៀកុ��ពុ�ក់ុ។

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៦៨ ខាុ��នុចូ��លេក្រម្ភៈ�ច�នុ�តសា�ូកុំុង

នៃក្រពុជ្ឈ�មួ្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។  រហ្វីតូ��់ម្ភៈ�នុរ�ឋក្រ�ហ្វី�រ

�ម្ភៈល�ក់ុសាលេមួ្ភៈចក្រពុះ នុលេរោតមី្ភៈ សា�ហ្វីនុ ុលេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ 

លេ���សាលេមួ្ភៈចក្រពុះ នុលេរោតីម្ភៈ សា�ហ្វីនុ ុ អ�ពុ�វិនុ�វិឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុចូ�នៃក្រពុម្ភៈ�ុគំ�តសា�ូ �លូេចះំខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈក៏ុលេឆ្នាំលៀត 

ឱកុ�សាក្រ�មូ្ភៈ�កុម្ភៈល��ង�នុលេក្រច�នុលេ�ៅវិ�យជ្ឈ�មួ្ភៈយ  

�នុ ់នុ� ់។ កុងកុម្ភៈល��ងខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ���ងអសាក់្រតវូិលេរៀនុ

�លេណួ្ឌ� រ នុិងលេឡុ�ងលេ�ៅវិ�យលេនុៅសាម្ភៈរភូាមិ្ភៈ�លេណួ្ឌ� រ 

លេ�ោយមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុលេពុ�ឈុំ�់សាក្រម្ភៈ�កុលេឡុ�យ។ ខាុ�រួម្ភៈ

ជ្ឈ�មួ្ភៈយអងគភា�ពុ�័ពុ���ងអសា់�នុវិ�យ�លេណួ្ឌ�ម្ភៈយកុ

លេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�គិំរ�, រតនុគិំរ�, ក្រកុលេចះ សាាឹងខែក្រតង នុងិ

ក្រពុះវិិហ្វី�រ នុងិ�នុវីិ�យយកុលេខតីកុ�ពុង់ច�ម្ភៈ នុងិ

កុ�ពុង់ធា�។ លេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខវេមិសាា ឆាំាុ�១៩៧៥ ក្នុងទិ�ព

រ�សា�់ំ��បាន្លទិទិ��ជាំ�យុជាំមុិ�។ �នុា��់ម្ភៈកុ ខាុ�លេនុៅលេធាី�ជ្ឈ�

នុ�រសា�រឲ្យ� យ�ុ គឺំជ្ឈ�លេ�ខ�ភូាមិ្ភៈភា�គំឦសា�នុ។ យ�ុ អ�ច

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 39



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នុយិ�យភា�សា� ចិនុ, អង់លេគំលសា, �រ��ង, នៃ� នុងិ ឡុ�វិ 

លេក្រពុោះ គំ� ត់ ធាល� �់ លេធាី� ជ្ឈ� ក្រគំូ លេនុៅ សា ម័្ភៈ យ សា ងគ ម្ភៈ

រ�ស្រ្តសានីុយិម្ភៈ។  លេនុៅលេពុ� យ�ុ លេ�ៅជ្ឈ�ួជ្ឈ�មួ្ភៈយលេម្ភៈ�កឹុនុ��

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈធា�ៗ �ចូជ្ឈ� �ុុ� ពុត, លេអៀង សា�រ�, នុនួុ ជ្ឈ� 

នុងិ សាុនុ លេសានុ គំ�ត់ខែតងខែតយកុខាុ�លេ�ៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ។ 

រហ្វីតូ��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ យ�ុ �នុលេរៀ�ច�ឲ្យ�ខាុ�ម្ភៈ�នុ 
ក្រគួំសា�រ។ លេនុៅចុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ យ�ុ ក្រតូវិ�នុខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈច��់យកុលេ�ៅសាម្ភៈល��់លេចោ� លេ�ោយលេចោ��� គឺំ 

ជ្ឈ�ជ្ឈនុកុីត ់លេហ្វី�យ�ញូួ្ចូនុកុម័្ភៈ�ភិា��នុងិកុង�័ពុម្ភៈកុពុ�

ភូាមិ្ភៈភា�គំនុរិត�ម្ភៈកុក្រគំ�់ក្រគំងជ្ឈ�នុសួាវិញិ។ កុ��លេនុោះ ត� 

០៥ គឺំជ្ឈ�អំកុក្រគំ�់ក្រគំងជ្ឈ�នុសួា យ�ុ។ ច�ខែណ្ឌកុខាុ�រួម្ភៈ���ង

កុង�័ពុជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុលេ�ៀតខែ���នុជ្ឈ��់នុនិុ�ំកុ�រកុីត់

សាថិតលេនុៅលេក្រកុោម្ភៈកុ�រឃុំល��លេម្ភៈ��រ�សា់កុងឈុំល�។ 

 លេនុៅលេ��ម្ភៈឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ កុង�័ពុសា័ក័្រគំចតិលីេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ

�នុវិ�យចូ�ម្ភៈកុ��់ លេហ្វី�យខាុ�ក៏ុរត់ម្ភៈកុរកុកូុនុនុងិ

ក្រ�ពុនុធលេ��ម្ភៈី�លេភាៀសាខលនួុលេ�ៅក្រចកុ១០០១។ លេនុៅ��លេនុោះ

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច�ត់ឲ្យ�ខាុ�លេនុៅខ�ងលេសា�ឋកិុចចលេ��កុលេសាីៀង 
អ�ហ្វី�រឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ។ ខាុ�រួម្ភៈ���ងក្រគំសួា�រ�នុរសាល់េនុៅ�� 
លេនុោះរហ្វីតូ��់ឆ្នាំ�ំ�១៩៨៥ ក៏ុលេធាី���លេណ្ឌ�រម្ភៈកុកុ�នុក់្រចកុ 

១០០៣វិិញ។ កុ�រហ្វី�ូចុកុលេនុៅ��លេនុោះមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុកុ�រខះី 

ខ�តលេ�។ ខាុ�រសា់លេនុៅលេ��ភាំ��ងខែរកុរហ្វីតូ��់លេធាី�សាម្ភៈ�

ហ្វីរណ្ឌកុម័្ភៈលេនុៅកុំុងស្រុសុាកុអនុលង់ខែវិងលេ���ខាុ�ចះុម្ភៈកុរសាល់េនុៅ
 

កុំុងភូាមិ្ភៈ��ំ់ខែកុង (ឬលេហ្វីៅភូាមិ្ភៈ១០៥) រហ្វីតូម្ភៈកុ��់

សាពុនីៃ�ៃ។

៣. �ត់ិ ផាន់ិ

 គំត់ ផ្សា�នុ ់ លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ៥៦ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុ 

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈអរ�ួនុ ឃុំុ�អរ�ួនុលេ�� ស្រុសាកុុលេកុោះខែញកុ 

លេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�គិំរ�។ ផ្សា�នុ ់សាពុនីៃ�ៃរសាល់េនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ��ំខ់ែកុង 

(ឬលេហ្វីៅ��១០៥) ឃុំុ�ផ្សាា�វិ ស្រុសាកុុក្រតពុ��ងក្រ�សា��  លេខតី

ឧតរីម្ភៈ�នុជ្ឈ័យ។ ផ្សា�នុ ់�នុនុយិ�យលេរៀ�រ��់ពុ���លេណ្ឌ�រ

តសា�ូរ�សា់ខលនួុកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ចូខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ៖

 ខាុ�គឺំជ្ឈ�កូុនុកុ�តជ់្ឈនុជ្ឈ�តឡិុ�វិ នុងិពុងំ។ ឪពុកុុរ�សាខ់ាុ� 
គឺំជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តឡិុ�វិ ច�ខែណ្ឌកុមួ្ភៈ�យរ�សា់ខាុ�គឺំជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តិ

ពុងំ។ ក្រគួំសា�ររ�សាខ់ាុ�ក្រ�កុ�មុ្ភៈខរ�រលេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រសាក្រម្ភៈ��់ 
ផ្សាគតផ់្សាគង់ជ្ឈ�វិភា�ពុក្រគំសួា�រ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ�លេងើ�តច�នុនួុ ៤

 
នុ�ក់ុ។ កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រភា�ពុខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាកូ្រតលេ� លេក្រពុោះ

ក្រ�លេ�សាជ្ឈ�តលិេកុ�តម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ។ លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ� ១៩៧៧  
ខាុ�ក្រតវូិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេក្រជ្ឈ�សាលេរ�សាឲ្យ�ច�ូលេធាី�ជ្ឈ���ហ្វី�នុ  
�ុុខែនុកីុ��លេនុោះលេ�ោយសា�រខាុ�លេនុៅតចូលេពុកុមួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ� 

�នុឲ្យ�ខាុ�លេធាី�ពុុតជ្ឈ�ឈុំលឺេ���រួចខលនួុ។ ខាុ�រសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ
 មួ្ភៈ�យខាុ��នុមួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ� គឺំឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ញូួ្ចូនុ

ខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេធាី�ជ្ឈ�កុង�័ពុ លេ�ោយកុ��លេនុោះលេម្ភៈរ�សា់ខាុ�

លេឈុំោ័ះ ត�លេផ្សាោម្ភៈ។ ខាុ�លេធាី�ជ្ឈ�នុ�រសា�ររ�សា ់ត�លេផ្សាោម្ភៈ �លូេចះំ 
ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេចញលេ�ៅវិ�យលេនុៅសាម្ភៈរភូាមិ្ភៈលេ�។

 លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ លេយោធា�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ��ផុ្សាសា 
��ផុ្សា��� កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈច��់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��រត់

ក្រតឡុ�់លេ�ៅស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តវិិញវិះលេពុោះក្រចកុលេសាៅ័ នុងិ

វិ�យលេធាី���។ �នុា��់ពុ��នុឮកុ�រលេឃុំោសានុ����ងលេនុះ ខាុ�

រួម្ភៈ���ងក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុលេ�ៀតមិ្ភៈនុហ្វី��នុក្រតឡុ�់

ចូ�ភូាមិ្ភៈវិិញលេ�។ លេយ�ងសាលេក្រម្ភៈចចិតនីុ��គំ�ំរតច់ូ�នៃក្រពុ

កុំុងស្រុសុាកុខែកុវិសា�ម្ភៈ� លេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�គិំរ�។ ខាុ�រសាល់េនុៅកុំុងនៃក្រពុ
 មួ្ភៈយរយ� លេ���ខាុ�រួម្ភៈ���ងក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ� នុងិលេយោធា�ខែខរ័ 

ប្រក្នុហមិជាំាវេប្រច�ន្លន្លាក់្នុវេទិៀត្តិ�ន្លដិ្ឋ�វេណូ�រវេទិៅមិ��វេដ្ឋោយុមិ�ន្ល

មិាន្លវេ�ោ�វេដ្ឋៅចូាសា�់ាសា។់ រហតូ្តិដ្ឋ�ឆ់ាំាុ�១៩៩០ វេទិ� �

�ំ��រ�មិទិា�ងប្រ�ជាំាជាំន្ល ន្ល�ងវេយុោ�ាវែ�រំប្រក្នុហមិវេ�ើ�ដ្ឋ�វេណូ�រ

ម្ភៈកុ��់ភាំ��ងខែរកុ។

�ត្តិ ់�ាន្ល ់វេភូទិប្រ�ុសា អាយុ�៥៦ឆាំាុ� សាពើនៃ�ារសា់វេន្លៅកុ្នុ�ងភូូមិ�
��ុ់វែក្នុងវេហៅ១០៥, ឃុំ���អាវ ស្រុសាុក្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ  
វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ។ (សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

40 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ស្រុសាុីវ �ូណូា វេភូទិស្រុសាី អាយុ�៦៧ឆាំាុ� ជាំន្លជាំាត្តិ�ពងុ  
រសា់វេន្លៅស្រុសាុក្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ វេ�ត្តិឩិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ។
(សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ /មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

៤. ស្រ៊ីសុិវី បុណូា

 លេឈុំោ័ះ ស្រុសាុ�វិ �ូណ្ឌ� លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៦៧ឆ្នាំ�ំ� គឺំ

ជ្ឈនុជ្ឈ�តពិុងំ ម្ភៈ�នុ��កុខែនុលងកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈរយ ុឃុំុ�រយ ុ

ស្រុសាុកុលេកុោះខែញកុ លេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�គិំរ�។ �ចចុ�ីនុ ំ�ូណ្ឌ� 

រសាល់េនុៅស្រុសាកុុក្រតពុ��ងក្រ�សា�� លេខតឧីតរីម្ភៈ�នុជ្ឈយ័ �នុ

ខែចកុរ�ខែ�កុលេរឿងរ�ុវិរ�សា់គំ�ត�់ចូខ�ងលេក្រកុោម្ភៈ៖

 ខាុ�គឺំជ្ឈ�កូុនុស្រុសា�នៃនុក្រគំសួា�រកុសាកិុរលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈរយ។ុ 

ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ១៣នុ�ក់ុ �ុុខែនុសីាល��់�ត់�ង់ជ្ឈ�វិិតអសា់
 

១០នុ�ក់ុ លេ�ោយសា�រខែតជ្ឈ�ងឺអុចកុួ�ម្ភៈ។ អុតកុួ�ម្ភៈ គឺំជ្ឈ�

ជ្ឈ�ងឺឆ្នាំលងមួ្ភៈយក្រ�លេភា�ត�ម្ភៈរយ�កុ�រ�ះុពុ��់គំ�ំ ឬកុ�រ 

រសាល់េនុៅខែកុីរគំ�ំ។ លេនុៅជ្ឈ�នុ�នុល់េនុោះ ក្រ�សានិុលេ��នុរណ្ឌ�មំ្ភៈ�ក់ុ 

ឆាំលងជាំ�ងឺវេន្ល�វេហ� យុ ក្នុប្រមិន្លងឹមិាន្លជាំវី�ត្តិរសាណ់ូាសា។់ ដ្ឋវូេច�ុ

ក្រ�សាិនុលេ��នុរណ្ឌ�មំ្ភៈ�ក់ុខែ��សាល��់លេ�ោយសា�រជ្ឈ�ងឺលេនុះ 

គឺំក្រតូវិ�តុលេចោ�ខែតមួ្ភៈង។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ ខាុ��នុលេរៀនុក្រតមឹ្ភៈ 
��ំក់ុ��១០ពុ�សាងគម្ភៈ លេក្រកុោយម្ភៈកុក៏ុម្ភៈ�នុរ�ឋក្រ�ហ្វី�រ�ម្ភៈល�ក់ុ

សាលេមី្ភៈចក្រពុះនុលេរោតមី្ភៈសា�ហ្វីនុ។ុ �នុា��់ម្ភៈកុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

ក៏ុច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈលេកុណ្ឌឌក្រ�មូ្ភៈ�លេកុ័ងៗលេនុៅត�ម្ភៈភូាមិ្ភៈឲ្យ�ចូ�

លេធាី�កុ�រលេនុៅកុងកុុម្ភៈ�រ លេនុៅកុំុងម្ភៈនុា�រមួ្ភៈយខែ��សាថិតលេនុៅ

មិ្ភៈនុឆ្នាំៃ�យ�ុុនុ�័នុពុ�ភូាមិ្ភៈ។ ខាុ�ក្រតូវិ�នុ��ក់ុឲ្យ�រសា់លេនុៅរួម្ភៈ 

នុងិហ្វី�ូចកុុរួម្ភៈ ជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រកុមុ្ភៈកុុម្ភៈ�រលេផ្សា�ងលេ�ៀតលេនុៅកុំុង

ភូាមិ្ភៈ។ កុ�រហ្វី�ូចុកុជ្ឈ�នុ�នុល់េនុោះពុិតជ្ឈ�ពុិ�កុណ្ឌ�សា់

សាក្រម្ភៈ��់ខាុ� លេ�ោយសា�រម្ភៈាូ� នុងិ�យក្រតូវិ�នុក្រច��់

ច�ូ ។ �លូេចះំ��ល់េពុ�លេម្ភៈោុងហ្វី�ូ�យមួ្ភៈងៗខាុ�ខែតងខែត

យ� រួចលេហ្វី�យ�ួចរត់លេ�ៅផ្សាាះរកុមី្ភៈ�យ។ ខាុ�ហ្វី�ូ�យ

ជ្ឈ�មួ្ភៈយមី្ភៈ�យរួចលេហ្វី�យ លេ���ខាុ�ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុកុងវិញិ។ �នុា��់ 
ម្ភៈកុលេ�ៀត ខាុ�ក្រតូវិ�នុក្រ�ធា�នុកុងកុុម្ភៈ�រច�តត់��ងឲ្យ��កឹុន្លា� 

ក្នុ�មិារវេដ្ឋ�រជាំីក្នុវេមិ�មិកិ្នុ�ច។ �ំ��អត្តិ់សាគា�់វេមិ�មិកិ្នុ�ចរ��រាង
 យ�ុងណ្ឌ�លេ� �ុុខែនុខីាុ�លេធាី�លេ�ៅត�ម្ភៈលេម្ភៈកុងគឺំច�ូនៃក្រពុលេ��ម្ភៈី�

ជាំកី្នុវេមិ�មិកិ្នុ�ច។ វេន្លៅវេព�វេន្លោ��ំ����ត្តិ�ា�ំ��សាលា�់កុ្នុ�ងនៃប្រពវេហ�យុ 
 វេប្រពោ��ំ��វវេងើង�លវូប្រត្តិឡូ�់មិក្នុ�ា�វ�ញ។ វេប្រក្នុោយុម្ភៈកុ ខាុ�ក៏ុអ�ច 

រកុផ្សាលវូិក្រតឡុ�់ម្ភៈកុផ្សាាះវិញិ  �ុខុែនុខីាុ�មិ្ភៈនុអ�ចរកុលេម្ភៈ�ម្ភៈកុួួច�នុ
 លេ�។ លេនុៅលេពុ�យ�់ ក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌ�នុក្រ�ជ្ឈុ��ិលេតៀនុខាុ�។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៣ ឪពុកុុមី្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ� �នុលេ��កុខាុ�លេអោយ
 

វេទិៅ��រសាមុិាក់្នុ។ �ំ��ន្ល�ងប្រ�ួសាារក៏្នុយុ�ប់្រពមិចា�ដ្ឋ��ូ់រដ្ឋណឹិូ ង

រ�សាខ់ាុ�ក្រ�ឡុងជ្ឈ��់លេធាី�ជ្ឈ�ក្រគូំលេ���លេរៀ�កុ�រ។ កុំងុអ�ឡុងុលេពុ�
 ខាុ�រង់ច��គឺំយូរណ្ឌ�សា់ រហ្វីតូដ្ឋ�អុ់ក្នុជាំ� ត្តិ�ាងន្ល�យុាយុ�ា 

សាមូិឲ្យ��ំ����់ចា�វេទិៅ វេហ�យុលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយ�ុរសាលេនុៅ

ជាំ�ត្តិៗ�ា�វេទិ� ��អ។ �៉�វែន្ល�ិំ��បាន្ល�ដ្ឋ�វេសា� វេហ�យុពងឹពាក់្នុអុក្នុ

ខែ��សាគ��ខ់ាុ�ជ្ឈតិសាំ�ិធជ្ឈួយសារលេសារសា��ុក្រតលេផ្សាា�រលេ�ៅគូំ�ណឹួ្ឌង 
ខាុ�ជ្ឈ�លេរឿយៗ។ �ុះខាុ�ម្ភៈ�នុអ�យុ២០ឆ្នាំ�ំ� លេ���ខាុ����ងពុ�រ

នុ�ក់ុ�នុលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងឹគំ�ំ។ ពុធិា�លេរៀ�កុ�ររ�សាខ់ាុ�

លេនុៅសាម័្ភៈយលេនុោះ មិ្ភៈនុម្ភៈ�នុលេរៀ�ច�អី�លេក្រច�នុលេ� គឺំកូុនុក្រកុមុ្ភៈ�នុងិ 

កូុនុកុ�លេ�ោះម្ភៈ�នុខែតលេខោអ�វិមំ្ភៈ�ក់ុមួ្ភៈយសាក្រម្ភៈ��់ នុងិម្ភៈ�នុ 

ធាូ� លេ�ៀនុ ក្រពុម្ភៈ���ងលេក្រគំឿងសាក្រម្ភៈ��់ខែសានុ�នូុត��ុលុេណ្ឌ ណោះ។ 

 លេនុៅចងុឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ញូួ្ចូនុខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេរៀនុ
 

លេពុ��លេនុៅម្ភៈនុា�រ ពុ-៧ ច�នុនួុ��ខែខ។ �ុះ��ឆ់្នាំ�ំ�១៩៧៩ 

លេពុ�ខែ��កុង�័ពុសា័ក័្រគំចតិលីេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈច�ូ���់�ក្រកុុង 

ភាំ�លេពុញ ខាុ�លេភាៀសាខលនួុលេចញពុ�ភាំ�លេពុញជ្ឈ�មួ្ភៈយនុងិក្រកុុម្ភៈ

ក្រគូំលេពុ��៦០នុ�ក់ុលេ�ៀត។ អ�ឡុងុលេពុ�លេនុោះ ខាុ�កុ�ពុងុម្ភៈ�នុ
 

នៃផ្សាាលេពុោះជ្ឈតិក្រគំ�់ខែខលេហ្វី�យ។ ខាុ�សាក្រម្ភៈ��កូុនុខែតមំ្ភៈ�ក់ុឯង

លេនុៅត�ម្ភៈផ្សាលូវិ លេក្រពុោះ�ួ�រ�សា់ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុម្ភៈកុជ្ឈ�មួ្ភៈយលេនុៅ
 

លេពុ�លេនុោះ។ �នុា��់ពុ�ខាុ�សាក្រម្ភៈ��កូុនុ�នុ��នៃ�ៃ ខាុ� �នុ�ី�លេណ្ឌ�រ
 

លេ�ៅលេខត�ីត�់��ង។ ខាុ�លេ�ៅរសាល់េនុៅស្រុសុាកុគំ�សាក់្រកុឡុរយ� 
លេពុ�ពុ�រឆ្នាំ�ំ� លេ���ខាុ��នុជ្ឈួ��ួ�រ�សា់ខាុ�វិិញ។ �នុា��់ម្ភៈកុ

ខាុ�នុងិក្រគួំសា�រក៏ុ�នុលេភាៀសាខលនួុលេ�ៅលេនុៅសាាងឹចនុាកុំុង�ឹកុ��
 នៃ�អសារ់យ�លេពុ�២ឆ្នាំ�ំ�លេ�ៀត។ រហ្វីតូ��ឆ់្នាំ�ំ�១៩៩០ 

លេ���ខាុ�ម្ភៈកុរសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈ��ំខ់ែកុង ឬភូាមិ្ភៈ១០៥ រហ្វីតូម្ភៈកុ 
��់�ចចុ�ីនុលំេនុះ។
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

៥. ដាងំ សិ

 ���ង សា លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៦២ឆ្នាំ�ំ� គឺំជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តពិុងំ 

ម្ភៈ�នុ��កុខែនុលងកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈលេកុោះម្ភៈ�ុលេយ�� ឃុំុ�ពុ�ម្ភៈជ្ឈ�

លេម្ភៈៀត ស្រុសាកុុលេកុោះខែញកុ លេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�គិំរ�។ �ចច�ុីនុ ំសា 

រសាល់េនុៅស្រុសុាកុក្រតពុ��ងក្រ�សា�� �នុនុយិ�យលេរៀ�រ��់��  

ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុពុ�រនុ�ក់ុ។ ឳពុកុុរ�សាខ់ាុ�គឺំជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�ត�ិ�វិ 

រ�ឯមួ្ភៈ�យខាុ�គឺំជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តិពុងំលេនុៅកុំុងលេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�គិំរ�។
 

 ជ្ឈ�នុ�នុល់េនុោះ លេ�ោះ��លេយ�ងជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តភិា�គំតចិក៏ុពុតិខែម្ភៈនុ 

�ុុខែនុកីុ�ររសាល់េនុៅក៏ុមិ្ភៈនុខសុាពុ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែខរ័�ុុនុ�័នុខែ�រ។ 

លេយ�ងរសា់លេនុៅលេ�ោយលេគំោរពុក្រ�ណិ្ឌ�័តត�ម្ភៈក្រពុះពុុ�ធ

សា�សានុ� ក្រ�នៃពុណ្ឌ���លេនុៀម្ភៈ�ម្ភៈល��់លេផ្សា�ងៗ�ចូក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

ខែខរ័ខែ�រ។ ខាុ�ពុុ�សាូវិចងច��លេរឿងរ�ុវិ�ុុនុ�័នុលេ�លេ�ោយសា�រ 
ខាុ�លេនុៅលេកុ័ង។ ខាុ�ក្រគំ�នុខ់ែត�ឹង��ភូាមិ្ភៈរ�សា់ខាុ�ម្ភៈ�នុកុ�រ

�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ �ណី្ឌ��ឲ្យ�ខាុ�នុងិក្រគំសួា�ររួម្ភៈជ្ឈ�មួ្ភៈយ

អំកុភូាមិ្ភៈជ្ឈ�លេក្រច�នុក្រគួំសា�រលេ�ៀត លេភាៀសាខលនួុលេ�ៅរសាល់េនុៅកុំុង 
នៃក្រពុ។ លេយ�ងនុ��គំ�ំលេធាី�ខាម្ភៈរសា់លេនុៅជ្ឈ��លេណួ្ឌោះអ�សានុ។ំ 

�នុា��់ពុ�សាៃ�់សាៃ�ត់សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេហ្វី�យ លេ���លេយ�ងនុ��គំ�ំ

វិិ�ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុភូាមិ្ភៈវិិញ។ �ុុខែនុមិី្ភៈនុ�ុុនុ�័នុលេយ�ងក៏ុក្រតូវិ

លេភាៀសាខលលួេ�ៅកុំុងនៃក្រពុមួ្ភៈងលេ�ៀត លេ�ោយសា�រសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ

រវិ�ងខែខរ័ នុងិលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ លេយ�ង�នុចិញ្ចូចមឹ្ភៈជ្ឈ�វិិតលេនុៅ 

កុំុងនៃក្រពុលេ�ោយកុ�រជ្ឈ�កុកុួួចហ្វី�ូនុងិ�រ�ញ់សាតអីសា់

រយ�លេពុ���ឆ្នាំ�ំ�។ កុ��លេនុោះខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈខែចកុស្រ្តសាី�ឲ្យ�

រសាល់េនុៅមួ្ភៈយខែឡុកុ ច�ខែណ្ឌកុ�ុរសាៗលេធាី�ជ្ឈ�កុង�័ពុក្រ�យុ�ធ

លេនុៅលេ��សាម្ភៈរភូាមិ្ភៈមុ្ភៈខ។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ួ��នុជ្ឈយ័ជ្ឈមំ្ភៈះ

លេនុៅ��ក្រកុុងភាំ�លេពុញ។ ច��់ត��ងពុ�លេពុ�លេនុោះម្ភៈកុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 

���ងអសា់ក្រតូវិ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសាឲ្យ�រសា់លេនុៅកុំុងសាហ្វីកុរណ៍្ឌ 

ខែ��សាថិតលេនុៅឆ្នាំៃ�យពុ�ភូាមិ្ភៈលេកុោះម្ភៈ�ុលេយ��។ លេយ�ងក្រតូវិ

លេធាី���លេណ្ឌ�ររយ�លេពុ�មួ្ភៈយនៃ�ៃលេ���លេ�ៅ��ស់ាហ្វីកុរណ៍្ឌ

លេនុោះ។ លេនុៅកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ ខាុ��នុ�ូួរលេឈុំោ័ះ សា 

ម្ភៈកុលេឈុំោ័ះ រតិ វិិញ។ �នុា��់ម្ភៈកុ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ

លេក្រជ្ឈ�សាលេរ�សាខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេធាី�ជ្ឈ�អំកុសាលរ��ំ��ុរ�ណ្ឌ។ ��ំ��ុរ�ណ្ឌ

���ងលេនុោះម្ភៈ�នុធា�តផុ្សា��លេក្រច�នុមុ្ភៈខពុ�ឫសាលេឈុំ� ខែ��ច�សា់

ៗលេក្រច�នុលេហ្វីៅ��ំ�លេនុោះ�� ��ំ�អ�ចម៍្ភៈ�នុ��យ។ លេយ�ង

ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈលេធាី�កុ�រសាលរ��ំ�ច��់ពុ�លេម្ភៈោុង៧ក្រពុកឹុ��ល់េម្ភៈោុង 

១១នៃ�ៃក្រតង់ នុងិលេពុ�នៃ�ៃពុ�លេម្ភៈោុង១ ��ល់េម្ភៈោុង៥�ៃ�ច។ 

ច�ខែណ្ឌកុកុ�រហ្វី�ូចុកុគឺំលេពុ�ខលះខះីខ�ត នុងិលេពុ�ខលះ

លេ�ៀត�នុហ្វី�ូក្រគំ�់ក្រគំ�នុ។់ លេនុៅកុំុងម្ភៈនុា�រសាលរ��ំ�ម្ភៈ�នុ

សាម្ភៈ�ជ្ឈកិុ៦នុ�ក់ុនុងិម្ភៈ�នុក្រគំ�ូលេក្រងៀនុសាលរ��ំ�មំ្ភៈ�ក់ុលេឈុំោ័ះ 

ផ្សា�ក់ុ គឺំជ្ឈនុជ្ឈ�តិពុងំ។ ក្រ�ធា�នុកុងសាលរ��ំ� �នុច�តឲ់្យ�

សាម្ភៈ�ជ្ឈិកុពុ�រនុ�ក់ុ លេ�ៅរកុធា�តផុ្សា�� ច�ខែណ្ឌកុលេនុៅសា�់គឺំ

សាូនុ���ំ�លេនុៅម្ភៈនុា�រ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុអងគកុ�រលេរៀ�ច�ឲ្យ�ខាុ�

ម្ភៈ�នុក្រគំសួា�រ លេ�ោយកុ�រច��់គូំ។ ពុធិា�លេរៀ�កុ�រលេនុោះមិ្ភៈនុ

ម្ភៈ�នុអី�លេក្រច�នុលេ� គឺំក្រគំ�នុខ់ែតឲ្យ�លេយ�ងឈុំរ��មុ់្ភៈខគំ�ំរួច

លេ�ីជ្ឈា���ស្រុសាឡុ�ញ់គំ�ំច�លេពុោះមុ្ភៈខអងគកុ�រ។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ លេពុ�ខែ��កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ

ចូ�ម្ភៈកុ ខាុ�លេភាៀសាខលនួុលេ�ៅលេនុៅក្រចកុ១០០១។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�
 

១៩៨១ ខាុ��នុលេ�ៅរសាល់េនុៅ�ឹកុ��ឡុ�វិ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេនុៅ 
ឆ្នាំ�ំ�១៩៩៨ លេ���ខាុ�ម្ភៈកុរសាក់ុំុងភូាមិ្ភៈ��ំខ់ែកុង ឬ១០៥។

៦. សុិនិ សុិខា

 លេឈុំោ័ះ សាុនុ សាុខ� លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៦០ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុ

��កុខែនុលងលេនុៅភូាមិ្ភៈ�ួ�ត�លេហ្វីោ ស្រុសាុកុអូរ��ងឪ លេខតី

តីូងឃុំ័ុ�។ �ចច�ុីនុ ំសាខុ� រសាល់េនុៅស្រុសាកុុក្រតពុ��ងក្រ�សា�� 

លេខតឧីតរីម្ភៈ�នុជ្ឈ័យ �នុលេរៀ�រ��់�� ខាុ�រសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយ

ឪពុុកុ ច�ខែណ្ឌកុមួ្ភៈ�យខាុ�មិ្ភៈនុខែ���នុជ្ឈួ�មុ្ភៈខលេ�។ 

�នុា��់ម្ភៈកុ ឪពុុកុរ�សា់ខាុ�ម្ភៈ�នុក្រ�ពុនុធ�័� នុងិម្ភៈ�នុកូុនុ

ដ្ឋា�ង សា វេភូទិ ស្រុសា ីអាយុ�៦២ឆាំាុ� ជាំន្លជាំាត្តិ�ពងុ  
�ចំ��ូន្លរុសាវ់េន្លៅស្រុសុាក្នុប្រត្តិពា�ងប្របាសាាទិ វេ�ត្តិឧិត្តិមិិាន្លជាំ�យុ។
(សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សា�ន្ល សា��ា វេភូទិស្រុសា ីអាយុ�៦០ឆាំាុ� រសាវ់េន្លៅស្រុសុាក្នុប្រត្តិពា� 
ងប្របាសាាទិ វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ។  
(សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

លេ�ៀត។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ� ១៩៧០ ក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ។ លេពុ�លេនុោះ ខាុ�នុងិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុនុ��គំ�ំ��ក់ុខលនួុ

លេនុៅកុំុងលេ�ណ្ឌ�ឋ�នុ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខាុ�នុងិក្រគំួសា�រ

�នុម្ភៈកុរសាល់េនុៅស្រុសាកុុលេកុោះខែញកុ លេខតមី្ភៈណ្ឌឌ�គិំរ� វិញិ។ 

លេនុៅលេពុ�ខែ��លេ�ៅ��ស់្រុសាកុុលេកុោះខែញកុ���ូង គឺំលេយ�ង

លេធាី�កុ�រលេនុៅសាហ្វីកុរណ៍្ឌ �ុុខែនុលីេយ�ងសា�ំក់ុលេនុៅផ្សាាះលេរៀងៗ

ខលនួុ។ ឪពុុកុមួ្ភៈ�យរ�សា់ខាុ�ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ�លេ�ៅ

លេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រ។ ច�ខែណ្ឌកុខាុ� ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ�លេធាី�កុ�រលេនុៅ

លេរោង�យ គឺំជ្ឈួយចិត�ខែនុល នុងិ����យ។ លេក្រកុោយលេ���

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ូួរខាុ�ឲ្យ�ម្ភៈកុជ្ឈយួលេម្ភៈ��ខែ�លេកុង័ៗវិញិ។ កុុម្ភៈ�រ

���ងលេនុោះសាុ�ធខែតជ្ឈ�កូុនុរ�សា់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��រសា់លេនុៅ

កុំុងសាហ្វីកុរណ៍្ឌ។ កុងម្ភៈ�ងៗខែតងខែតយកុកូុនុតចូៗម្ភៈកុ

លេផ្សាា�រនុងឹខាុ�មុ្ភៈនុលេពុ�លេចញលេ�ៅលេធាី�កុ�រជ្ឈ�លេរៀងរ��ក់្រពុកឹុ។ 

ច�លេពុោះកុ�រហ្វី�ូចកុុរ�សាខ់ាុ� គឺំមិ្ភៈនុសាវូិខះីខ�ត�ុុនុ�័នុលេ� 

លេហ្វី�យយូរៗមី្ភៈងលេ���ម្ភៈ�នុ�ខែងាម្ភៈហ្វី�ូ។ លេនុៅអ�ឡុុង

ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខាុ��នុលេរៀ�កុ�រ លេ�ោយលេនុៅលេពុ�លេនុោះម្ភៈ�នុ

ច�នុនួុ៦គូំ នុងិមិ្ភៈនុកុម័្ភៈពុិធា��ុ�លេឡុ�យ។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ លេពុ�កុង�័ពុសា័័ក្រគំលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ

�នុវិ�យច�ូក្រ�លេ�សាកុមុុ្ភៈជ្ឈ� ខាុ��នុលេភាៀសាខលនួុលេ�ៅត�ម្ភៈ

ក្រគំួសា�ររ�សា់ខាុ�លេ�ៅរសា់លេនុៅកុំុងនៃក្រពុ លេហ្វី�យ�នុខែ�កុពុ�

ឪពុកុុមួ្ភៈ�យច��់ត��ងពុ�លេពុ�លេនុោះម្ភៈកុ។ លេនុៅកុ�ឡុងុលេពុ� 

លេនុោះ ខាុ�លេ���សាក្រម្ភៈ���នុកូុនុស្រុសា�មំ្ភៈ�ក់ុ �ុុខែនុ�ី�នៃ�ៃលេក្រកុោយ 
ម្ភៈកុកូុនុស្រុសា�រ�សាខ់ាុ�ក៏ុសាល��់លេនុៅកុំុងនៃក្រពុ។ �នុា��់ម្ភៈកុ ខាុ�

�នុលេ�ៅរសា់លេនុៅសាាឹងចនុា កុំុង�ឹកុ��នៃ�។ រយ�លេពុ�ពុ�រ

ឆ្នាំ�ំ�លេក្រកុោយម្ភៈកុ  ខាុ�លេភាៀសាផ្សាល�សាល់េ�ៅរសាល់េនុៅជ្ឈ�រ�ភូាណ្ឌយ។ 

កុ�ររសា់លេនុៅ��លេនុោះមិ្ភៈនុសាូវិជ្ឈួ�កុ�រ���កុលេ� លេក្រពុោះខាុ�

��ួ��នុលេសាីៀងអ�ហ្វី�រពុ�កុ�កុ��ក្រកុហ្វីម្ភៈអនុរីជ្ឈ�ត។ិ 

រូ��ាងសាាិ�៖ សា�ន្ល សា��ា អាយុ� 
៦០ឆាំាុ� រសាវ់េន្លៅកុ្នុ�ងស្រុសុាក្នុប្រត្តិពា�ង 
ប្របាសាាទិ វេ�ត្តិឧិត្តិរិមិាន្លជាំ�យុ 
��ិ់�ទិសាមិៈាសាន្លអ៍�ពីវេរឿងរា៉វ
វេន្លៅកុ្នុ�ងរ��វែ�រំប្រក្នុហមិ  
ដ្ឋ�់ ហាាន្ល ព�សាី អុក្នុស្រុសាាវប្រជាំាវ
នៃន្លមិជាំឈមិណូឌ�សាន្លិ�ភូាព
អន្លលង់វែវង។ (សា�ត្តិ វ�ច�ប្រត្តិ/ 
មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្ដើវទកិាគ្របវត្សិាស្រ្ត្្គ្រគួំសារផ្ដើ�ភូមូមិង់ 
ឃំំុំជា ំស្រុ្ំកផ្ដើមមត់ ផ្ដើ�តត្ូូងឃ័ុំពុ ំ
ឡុុង ដានិ,ី មេ�ៀតិ ស្រ៊ីសិផី្នែឡុនិ និងិ ឈំុុ រ៉ាា

 ចលេនុលោះពុ�នៃ�ៃ��២៣ ��់នៃ�ៃ��២៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំ�ំ� 

២០២២ ក្រកុុម្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុលេកុោះ� ័រួម្ភៈម្ភៈ�នុ៖  

ឡុងុ ��នុ�, គំ�ត ស្រុសា�ខែឡុនុ នុងិ ឈុំុ� រ�ុ �នុចះុជ្ឈួ� នុងិ 
សាម្ភៈៈ�សានុជ៍្ឈ�មួ្ភៈយអំកុរសារ់�នុម្ភៈ�នុជ្ឈ�វិតិលេនុៅកុំុងភូូមិ�មិង់, 

ឃុំ��ជាំា� , ស្រុសុាក្នុវេមិមិត្តិ,់ វេ�ត្តិតិ្តិូូងឃុំំ�� ច�ន្ល�ន្ល ៦ប្រ�ួសាារអ�ពុ� 

��ពុលិេសាោធានុរ៍�សាគ់ំ�តល់េនុៅកុំុងសាម័្ភៈយសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈនុងិ 
សាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់សាថតិ 

លេនុៅជ្ឈ��់ក្រពុ�ខែ�នុកុមុុ្ភៈជ្ឈ�-លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ នុងិម្ភៈ�នុចម្ភៈៃ�យ

ក្រ�ខែហ្វី�៣៥គំ�ឡុូខែម្ភៈកុ្រតពុ�ផ្សាលូវិជ្ឈ�តលិេ�ខ៧ ខែ�កុុខ�ង
 

លេកុ�ត។ ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ជ្ឈ�ភូាមិ្ភៈ���ូងលេគំខែ���នុធាល�ក់ុចូ�កុំុង

សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ លេ�ោយសា�រម្ភៈ�នុកុង�័ពុលេវិៀតកុុង�នុ 

ឆាំលងច�ូមិក្នុកុ្នុ�ងទឹិក្នុដ្ឋកី្នុមុិ�ជាំាជាំាវេហត្តិ�ន្លា�ឲ្យ�ទិាហាន្លអាវេមិរ�ក្នុ 

បាន្លទិមិលាក់្នុប្រ�ា�់វែ�ក្នុមិក្នុវេ��ភូូមិ�មិង់ត្តិា�ងពីឆាំាុ�១៩៦៣។ 

កុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុះ�នុ�ណី្ឌ��ឲ្យ�អំកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់

ច�នុនួុ៥នុ�ក់ុ�នុសាល��់�ត�់ង់ជ្ឈ�វិតិ (ស្រុសា�៣នុ�ក់ុ នុងិលេកុង័ 

២នុ�ក់ុ) នុងិម្ភៈ�នុផ្សាាះសាខែម្ភៈីង លេគំោក្រកុ��មួ្ភៈយច�នុនួុលេ�ៀត

�នុលេឆ្នាំះខចូខ�ត។ �នុា��់ពុ�ម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ

លេ�ោកុឧតមី្ភៈលេសានុ�យ៏ �នុ ់នុ� ់�នុ�កឹុនុ��គំណ្ឌ�ក្រ�តភូិា

រ�ឋ�ភិា��សាងគម្ភៈរ�ស្រ្តសានីុយិម្ភៈ នុងិម្ភៈន្ត្រីនុី�សាថ�នុ�ូតសាហ្វីរ�ឋ 

អ�លេម្ភៈរកិុ ចះុម្ភៈកុ�សា�នុកិុចចសារួសាខុ�ុកុខក្រ�ជ្ឈ�ពុ�រ�ឋលេនុៅ 

កុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់។ គំណ្ឌ�ក្រ�តិភូា�នុសា�ងសាង់ផ្សាាះ�័�ច�នុនួុ 
១៥ខងំ ជ្ឈនូុ��ក់្រ�ជ្ឈ�ពុ�រ�ឋ នុងិផ្សា�ីស់ា�ណ្ឌងជ្ឈ��យុ

��ក់្រកុុម្ភៈក្រគំួសា�ររងលេក្រគំោះរួម្ភៈ���ង ក្រកុណ្ឌ�ត់ លេខោ អ�វិ 

នុងិលេសាីៀងអ�ហ្វី�រ��់ក្រ�ជ្ឈ�ពុ�រ�ឋរងលេក្រគំោះ���ង 

លេនុោះរយ�លេពុ�មួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ�។ រ�ជ្ឈរ�ឋ�ភិា��សាងគម្ភៈរ�ស្រ្តសា ី

នុយិម្ភៈក៏ុ�នុសា�ងសាង់សាីូ�នៃនុកុ�រចងច��ច�លេពុោះកុ�រ

�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៦៤លេហ្វី�យ 
សាីូ�នៃនុកុ�រចងច��លេនុះលេនុៅលេសាសាសា�់រហ្វីតូម្ភៈកុ��់

សាពុនីៃ�ៃ។ លេនុៅកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ (១៩៧៥�� ់
១៩៧៩) ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

�ងខ�ឲ្យ�រសា់លេនុៅកុំុងសាហ្វីកុរណ៍្ឌលេធាី�កុ�ររួម្ភៈ នុងិហ្វី�ូរួម្ភៈ

�ូចក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុរសា់លេនុៅត�ម្ភៈភូាមិ្ភៈឃុំុ�លេផ្សា�ងៗលេ�ៀតលេនុៅ

�ូ���ងក្រ�លេ�សាកុមុុ្ភៈជ្ឈ�ខែ�រ។ អំកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ក្រតវូិ�នុ�ងខ�ឲ្យ�

លេធាី�កុ�រង�រធាៃនុធ់ាៃរ �ុុខែនុឲី្យ�ហ្វី�ូ��រខែតពុ�រលេពុ�កុំុង

មួ្ភៈយនៃ�ៃគឺំលេពុ�នៃ�ៃក្រតង់ នុងិលេពុ��ៃ�ច។ លេនុៅលេពុ�

ខែខ័រក្រកុហ្វីម្ភៈលេធាី�សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេនុៅត�ម្ភៈក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈ�មួ្ភៈយ

ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ អំកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់���ងអសា់ក្រតូវិ�នុ

ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ោយ�ងខ�ឲ្យ�លេ�ៅរសាល់េនុៅឃុំុ�ជ្ឈ��ត�លេម្ភៈៅុ នុងិ�នុី

ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ៅកុ�នុស់្រុសាុកុសាំួ�លេខតកី្រកុលេចះ។ លេនុៅចុង 
លេក្រកុោយ អំកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�កឹុត�ម្ភៈកុ�ណូ្ឌត 

ពុ�លេខតកី្រកុលេចះលេ�ៅភូាមិ្ភៈកុណី្ឌ��, ស្រុសុាកុសាាងឹក្រតង់ នុងិ�នុ ី

ឲ្យ�លេ�ៅរសាល់េនុៅកុំុងស្រុសាកុុច�កុ�រលេ�� នុងិស្រុសាកុុ�រ�យណ៍្ឌ

រហ្វីតូ��ក់ុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈច�ូ��ក់្រ�លេ�សាកុមុុ្ភៈជ្ឈ�

លេនុៅនៃ�ៃ៧ ខែខម្ភៈកុរ� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩។ លេនុៅអ�ឡុុងលេពុ�

ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ោយ�ងខ�លេនុះ អំកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ខែ��ម្ភៈ�នុវិ័យ

ច�ណ្ឌ�សាជ់្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុ�នុសាល��់លេ�ោយសា�រអតអ់�ហ្វី�រ។  

ខ�ងលេក្រកុោម្ភៈលេនុះគឺំជ្ឈ�សា�ចល់េរឿងរ�សាអំ់កុរសារ់�នុម្ភៈ�នុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈខែ���នុផ្សា�ី់��សាម្ភៈៈ�សានុ៍

ម្ភៈកុកុ�នុក់្រកុុម្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រលេកុោះ�៖័

១. ហានិ ដនិ

 ហ្វី�នុ �នុ លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ ៦២ឆ្នាំ�ំ� ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�ត

លេនុៅភូាមិ្ភៈត�លេម្ភៈៅុ, ឃុំុ�ជ្ឈ��ត�លេម្ភៈៅុ, ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត់, លេខតី

កុ�ពុង់ច�ម្ភៈ �នុលេរៀ�រ��់�� ខាុ�ម្ភៈ�នុឪពុុកុលេឈុំោ័ះ ញុុង 

ហ្វី�នុ សាល��់ឆ្នាំ�ំ�២០០៨។ ច�ខែណ្ឌកុមួ្ភៈ�យរ�សា់ខាុ�លេឈុំោ័ះ 

44 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហ្វី�នុុ សាុភា� សាល��់ត��ងពុ��ាូនុខាុ�អ�យុ�នុ��ខែខ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ

�ង�ាូនុ�លេងើ�តច�នុនួុ៤នុ�ក់ុកុំុងលេនុោះស្រុសា�២នុ�ក់ុ នុងិ

ក្រ�ុសា២នុ�ក់ុ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុក្រ�ពុនុធលេឈុំោ័ះ យិត សា�លេរឿនុ 

អ�យុ៦៨ឆ្នាំ�ំ� នុិងម្ភៈ�នុកូុនុច�នុួនុ៥នុ�ក់ុកុំុងលេនុោះ

ស្រុសា�១នុ�ក់ុ នុងិក្រ�ុសា៤នុ�ក់ុ។ ខាុ�លេធាី�ជ្ឈ�ក្រ�ធា�នុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់

ត��ងពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៩២ រហ្វីតូ��់�ចចុ�ីនុ។ំ កុ��ពុ�

កុុម្ភៈ�រភា�ពុ ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាូក្រតលេក្រច�នុលេ� ពុ�លេក្រពុោះមិ្ភៈនុ

ម្ភៈ�នុសា���លេរៀនុ។ ភា�គំលេក្រច�នុលេកុង័ក្រ�សុាៗក្រតវូិលេ�ៅលេរៀនុ

លេនុៅត�ម្ភៈវិតអី�រ�ម្ភៈ។ លេនុៅកុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៦៤ លេពុ��ាូនុខាុ�

លេកុ�ត�នុរយ�លេពុ�៣ខែខ មួ្ភៈ�យខាុ�ក៏ុ�នុសាល��់ លេហ្វី�យ

ឪពុកុុខាុ��នុនុ��ខាុ�ម្ភៈកុរសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ខែតមួ្ភៈង។ កុ��ពុ�លេ��ម្ភៈ
 

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់មិ្ភៈនុសាូវិម្ភៈ�នុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុរសា់លេនុៅលេក្រច�នុ

លេនុោះលេ� គឺំម្ភៈ�នុផ្សាាះខែត ១៥ខងំ�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ កុ��ពុ�មុ្ភៈនុ

លេនុៅកុំុងផ្សាាះមួ្ភៈយខងំម្ភៈ�នុខែតសាម្ភៈ�ជ្ឈកិុ៥នុ�ក់ុលេ�ៅ៦នុ�ក់ុ

ខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ ច�ខែណ្ឌកុក្រគំសួា�រខាុ� នុងិអំកុភូាមិ្ភៈ�នៃ�លេ�ៀត

ភា�គំលេក្រច�នុលេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រនុងិ���ស្រុសាូវិ លេ�ោយកុ��់ឆ្នាំើ�រ

នៃក្រពុ។ លេពុ�ណ្ឌ���ក្រតង់កុខែនុលងលេយ�ង���ស្រុសាវូិអសាជ់្ឈ�វិជ្ឈ�ត ិ

លេយ�ងក្រតវូិលេ�ៅកុ��់ឆ្នាំើ�រ��លេនុៅកុខែនុលងលេផ្សា�ងលេ�ៀត លេក្រពុោះ

កុ��លេនុោះកុ�រ����ះុស្រុសាវូិក្រតវូិផ្សាល�សា�ូួ់រ��កុខែនុលងរហ្វីតូ។ 

មួ្ភៈ�យរ�សា់ខាុ�មិ្ភៈនុខែម្ភៈនុជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តិលេសាាៀងលេ� គឺំគំ�ត់

ជ្ឈ�មួ្ភៈយជ្ឈនុជ្ឈ�តខិែខរ័។ ច�វែណូក្នុឪព�ក្នុរ�ស់ា�ំ���ឺ ជាំាជាំន្លជាំាត្តិ�

វែ�រំរសាវ់េន្លៅវេវៀត្តិណូាមិ។ ខាុ�ធាល��់ឮឪពុុកុរ�សា់ខាុ�នុយិ�យ

�� កុ��ពុ�សាងគម្ភៈច�សាគ់ំ�តម់្ភៈ�នុជ្ឈ�វិភា�ពុធារូធា�រលេហ្វី�យ

គំ�ត�់នុក្រ�លេគំនុផ្សាាះ ៣ខងំ��់វិតកីុនុាតួ លេ��ម្ភៈី�រុះយកុ

លេឈុំ�លេធាី�សា���លេរៀនុ។ លេក្រកុោយលេពុ� ខែ��មួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ�

សាល��់ ឪពុកុុរ�សាខ់ាុ��នុនុ��ខាុ�ម្ភៈកុរសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ជ្ឈ�មួ្ភៈយ

�ង�ាូនុវិិញ។ ខាុ�រសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់�នុជ្ឈិតមួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ� ក៏ុ

រតល់េចញពុ�ភូាមិ្ភៈមួ្ភៈងលេ�ៀតលេ�ោយសា�រខែតម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុ

ក្រគំ��់ខែ�កុ។ �ងជ្ឈ��ូនុមួ្ភៈយរ�សា់ខាុ��នុរងរ�ួសា

លេ�ោយសា�រអ�ខែ�ងក្រគំ��់។ លេក្រកុៅពុ�ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រ

�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុៅភូាមិ្ភៈចន្ត្រីនុា� នុងិក្រតលេឡុោកុខែ�កុ 

ជ្ឈ�លេ��ម្ភៈ។ អ�ឡុុងលេពុ�លេនុោះសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈក៏ុលេកុ�តម្ភៈ�នុលេនុៅ

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ លេហ្វី�យលេវិៀតកុុង�នុច�ូម្ភៈកុកុំុង�ឹកុ��ខែខរ័។ 

លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៤ ខាុ��នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុរសា់លេនុៅកុំុង 
ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់វិិញ។ លេនុៅលេពុ�លេនុោះខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈ 

ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេធាី�កុ�រក្រ�វិ�សា់នៃ�។

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ លេពុ�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈរ�លេ�ោះ�នុ�� 

ក្រកុងុភាំ�លេពុញ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសាក្រគំសួា�រខាុ�លេចញពុ�

ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់មុ្ភៈនុលេគំ�ងាសា។់ ���ូងខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�នុងិ

ក្រកុុម្ភៈក្រគំួសា�រឲ្យ�លេ�ៅលេនុៅភូាមិ្ភៈជ្ឈ័យសាម្ភៈីតីិ, ឃុំុ�ត�ខែ�រ, 

ស្រុសាុកុត�ខែ�រ។ ខាុ�ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច�ត់ត��ងឲ្យ�

លេធាី�កុ�រង�រលេនុៅកុងច�័តលេ�ោយក្រតូវិ�នុ�ងខ�ឲ្យ�កុ��់�� 

នុងិជ្ឈ�កុក្រ�ឡុ�យ។ �នុា��់ពុ�លេធាី�កុ�រង�រលេនុៅ��លេនុោះ�នុ

ជ្ឈតិមួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ� ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�លេចញពុ�ស្រុសុាកុត�ខែ�រ ឲ្យ�

ម្ភៈកុរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈ�ឹកុលេក្រជ្ឈៅ ស្រុសាុកុ�ឹកុលេក្រជ្ឈៅ លេ�ោយលេធាី�

កុ�រង�រជ្ឈ�កុក្រ�ឡុ�យ�ឹកុ�ខែ��។ ច�លេពុោះកុ�រហ្វី�ូចកុុ

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ�ឹកុលេក្រជ្ឈៅ ឃុំុ��ឹកុលេក្រជ្ឈៅ ស្រុសាុកុ�ឹកុលេក្រជ្ឈៅ 

(�ចចុ�ីនុ ំកុំុងស្រុសុាកុត�ខែ�រ លេខតតីីូងឃុំ័ុ�) គឺំមិ្ភៈនុ�នុ
 ក្រគំ�់ក្រគំ�នុល់េនុោះលេ�។ មួ្ភៈយនៃ�ៃ លេយ�ងហ្វី�ូខែតពុ�រលេពុ� គឺំ

លេពុ�ក្រពុឹកុ នុងិលេពុ��ៃ�ច លេហ្វី�យភា�គំលេក្រច�នុគឺំ��ររ�វិ  

លេហ្វី�យកុំងុមួ្ភៈយនុ�ក់ុ��ួ��នុ�នុីចិ�នុីចួ�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ លេនុៅ

ស្រុសុាកុ�ឹកុលេក្រជ្ឈៅ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច�តត់��ងឲ្យ�ខាុ�លេធាី�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយ

គំណ្ឌ�ស្រុសាុកុ។ ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេធាី�កុ�រង�រអី�ធា���លេនុោះលេ� 

ក្រគំ�នុខ់ែតលេ��រត�ម្ភៈគំណ្ឌ�ស្រុសាកុុខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ កុ��លេនុោះ

ក្រកុមុ្ភៈរ�សាខ់ាុ�ម្ភៈ�នុសាម្ភៈ�ជ្ឈកិុ៤នុ�ក់ុលេ��រត�ម្ភៈគំណ្ឌ�ស្រុសាកុុ

រយ�លេពុ�១ខែខ គឺំម្ភៈ�នុខាុ�, ត��ង, លេខនុ នុងិ �ុូ �ុុខែនុលីេយ�ង

ហាន្ល ដ្ឋន្ល វេភូទិប្រ�ុសា អាយុ�៦២ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�មិង់  
ឃុំ��ជាំា� ស្រុសាុក្នុវេមិមិត្តិ ់វេ�ត្តិតិ្តិូូងឃុំំ��។
(ឡូ�ង ដ្ឋាន្ល ី/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 45



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គំ�័នុកុ��លេភាល�ងលេ�។ នៃ�ៃមួ្ភៈយ ត��ង នុងិ �ុូ ក្រតូវិ�នុលេយោធា�

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេហ្វីៅលេ�ៅកុសា�ង។ លេក្រកុោយលេពុ� លេយោធា�

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈយកុ ត��ង នុងិ �ុូ លេ�ៅកុសា�ងរួច ក្រកុមុ្ភៈ០៩ 

(កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ)នុងិលេយោធា�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈម្ភៈកុពុ�

ម្ភៈជ្ឈឈមិ្ភៈ�នុវិ�យក្រ�យុ�ធ គំ�ំ។ លេពុ�លេនុោះ ខាុ��នុរតល់េ�ៅ

លេនុៅភូាមិ្ភៈក្រចវិ�ក់ុខែ�កុ, ឃុំុ�ឈុំូកុ, ស្រុសាុកុក្រកុូចឆ្នាំ�័រ។ 

លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ�លេ�ៅ��់សាាឹងខែសានុ លេខតកីុ�ពុង់ធា�។ ខាុ�លេធាី�
 

កុ�រង�រខែស្រុសាចម្ភៈើ�រលេនុៅ��លេនុោះ។

 លេនុៅលេ��ម្ភៈឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ ខាុ��នុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុលេខតកីុ�ពុង់- 
ច�ម្ភៈលេ�ោយលេ�័�រលេជ្ឈ�ង។ ខាុ�លេ�កុលេនុៅត�ម្ភៈ ច�ខែណ្ឌកុម្ភៈាូ� 
អ�ហ្វី�រ ខាុ���ក់ុម្ភៈកុត�ម្ភៈខលនួុ។ ខាុ�លេ��ររយ�លេពុ�៥លេ�ៅ៦

 នៃ�ៃលេ�����ល់េខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ។ លេពុ���ល់េខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ

ខាុ��នុជ្ឈ�ួ�ង�ាូនុខែ��ខែ�កុគំ�ំត��ងលេពុ�ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេចញ
 

ពុ�ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់។ �នុា��់ម្ភៈកុ ខាុ�ជ្ឈះិ�ូកុឆ្នាំលងម្ភៈកុ�លេនុល�ិ��នុលីេ�ៀត។  
លេពុ�លេចញពុ�លេម្ភៈម្ភៈតម់្ភៈកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់វិញិ គឺំលេយ�ងមិ្ភៈនុ�នុម្ភៈកុ 

���ងអសាគ់ំ�ំលេ�។ លេយ�ងចូ�ម្ភៈកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់មី្ភៈង៥ក្រគំសួា�រ 

លេ��ម្ភៈី�លេសាុ��កុ�រណ៍្ឌលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ��លេត�ម្ភៈ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

លេនុៅឬលេ�។ ខាុ�លេ��រ��់ភូាមិ្ភៈភាល�ម្ភៈលេឃុំ�ញម្ភៈ�នុសាុ�ធខែតនៃក្រពុ 
លេឈុំ� នុងិនៃក្រពុលេចកុ។ ខាុ�កុ��់លេឈុំ�សាង់ផ្សាាះ លេក្រពុោះផ្សាាះរ�សា់ 
ខាុ�ខែ�កុ�ក់ុនុងិខចូខ�តអសាល់េហ្វី�យ។ ម្ភៈកុ��ភូ់ាមិ្ភៈ���ូង 

ខាុ�គំ�័នុស្រុសាូវិអងើរលេ� �លូេចះំក្រតូវិលេ��រជ្ឈ�កុ��ឡុូង កុីួច ម្ភៈកុ

ហ្វី�ូជ្ឈ�នុសួា។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ�ៀត លេយ�ងលេ�ៅសាុ�ឈុំំួ�ឲ្យ�

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈលេ��ម្ភៈី�យកុ�យុ�ិញពុជូ្ឈស្រុសាវូិពុ�លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

នុងិលេធាី�កុ�រង�រ�ូរយកុពុូជ្ឈស្រុសាូវិ។ ខាុ��នុលេរៀ�កុ�រ

ជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រ�ពុនុធខាុ�លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៨១។ លេពុ�លេនុោះលេ�ោយ 
សា�រខែតខាុ�លេចះអកុ�រ�នុីចិ�នុីចូ លេ���ខ�ងអ�ជ្ឈា�ធារឲ្យ�ខាុ�

 សារលេសារអកុ�រជ្ឈ�នុសួាលេម្ភៈភូាមិ្ភៈ។ កុ��ពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ 

លេម្ភៈភូាមិ្ភៈម្ភៈ�នុលេឈុំោ័ះ ក្រពុកឹុ ឈុំ�ង �នុា��់ម្ភៈកុលេឈុំោ័ះ ម្ភៈុុកុ។  

តម្ភៈកុលេ�ៀតម្ភៈ�នុលេឈុំោ័ះ អ�ួច លេ���ម្ភៈកុ��់ខាុ�។ អ�ឡុុង

លេពុ�លេនុោះលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ម្ភៈ�នុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុរសា់លេនុៅក្រតឹម្ភៈ 
ខែត៣០ក្រគួំសា�រ�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ �ចច�ុីនុភូំាមិ្ភៈម្ភៈង់, ឃុំុ�ជ្ឈ��,ស្រុសុាកុ 
លេម្ភៈម្ភៈត,់ លេខតតីីូងឃុំ័ុ� ខែ��ខាុ�រសាល់េនុៅ ម្ភៈ�នុ៦៦ក្រគំសួា�រ 

នុងិម្ភៈ�នុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុសារុ�ច�នុនួុ២២៩នុ�ក់ុ។ 

២. អំំ មេមក្សា

 អ� លេម្ភៈកុ លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៦៣ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�ត

លេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត់ លេខតីកុ�ពុង់ច�ម្ភៈ 

(�ចច�ុីនុ ំលេខតតីីូងឃុំ័ុ�) �នុលេរៀរ��់អ�ពុ���ពុលិេសាោធានុ៍

ជ្ឈ�វិិតរ�សា់ខលនួុ�� សាពុនីៃ�ៃខាុ�រសា់ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាុកុ

លេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតតីីូងឃុំ័ុ�។ ឪពុកុុរ�សាខ់ាុ�លេឈុំោ័ះ អ� នុងិមួ្ភៈ�យ

លេឈុំោ័ះ លេនុោរ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ ៥នុ�ក់ុ គឺំស្រុសា�២នុ�ក់ុ នុងិ

ក្រ�ុសា៣នុ�ក់ុ។ �ួ�រ�សា់ខាុ�លេឈុំោ័ះ ឯម្ភៈ លេសាឿនុ លេហ្វី�យ

លេយ�ងខាុ�ម្ភៈ�នុកូុនុច�នុនួុ៤នុ�ក់ុ គឺំស្រុសា�២នុ�ក់ុ ក្រ�ុសា២ 
នុ�ក់ុ។ កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រភា�ពុ ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាកូ្រតលេ� លេក្រពុោះ

គំ�័នុសា���លេរៀនុ នុងិម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ។ ខាុ�លេនុៅជ្ឈួយកុ�រ

ង�រឪពុុកុមី្ភៈ�យ នុងិលេធាី�ខែស្រុសា។ លេនុៅលេពុ�ខាុ�ម្ភៈ�នុអ�យុ 
៥ឆ្នាំ�ំ� លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈរ�សា់ខាុ�ក៏ុលេកុ�តម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ។ យនុី

 
លេហ្វីោះ�នុ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈរ�សាខ់ាុ� លេហ្វី�យ

អំកុភូាមិ្ភៈនុ��គំ�ំរត់ចូ�ពុួនុលេនុៅកុំុងរលេណួ្ឌៅខែ���នុជ្ឈ�កុ

�ុកុលេក្រពុោះខល�ចក្រតូវិក្រគំ��់លេផ្សាលោង។ លេពុ�លេនុោះ មួ្ភៈ�យ

រ�សា់ខាុ�ឱ��ាូនុរ�សា់ខាុ�ខែ��លេ���ខែតម្ភៈ�នុអ�យុ១ខែខ 

�នុក្រតវូិក្រគំ��់លេផ្សាលោង�ណី្ឌ��ឲ្យ�សាល��់ ច�ខែណ្ឌកុ�ាូនុរ�សា់ 
ខាុ��នុរងរ�ួសា។ លេនុៅកុំុងលេហ្វីតកុុ�រណ៍្ឌ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់លេនុោះ 

អំកុភូាមិ្ភៈ៥នុ�ក់ុលេ�ៀតក៏ុ�នុសាល��់ខែ�រ។ កុ��ពុ�សាម័្ភៈយ

លេនុោះ លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈរ�សាខ់ាុ�មិ្ភៈនុសាវូិម្ភៈ�នុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុរសាល់េនុៅ

លេក្រច�នុ�ុុនុ�័នុលេ� គឺំម្ភៈ�នុក្រ�ខែហ្វី�ជ្ឈ�១៥លេ�ៅ១៧ក្រគំសួា�រ

ខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ �នុា��់ពុ�ម្ភៈ�នុ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុរួច ភូាមិ្ភៈ

រ�សា់ខាុ���ួ�រងនុវូិកុ�រខចូខ�ត�ត់�ង់ផ្សាាះសា�ខែ�ង

�ា�ន្ល ចាន្ល�់�� វេភូទិស្រុសាី អាយុ�៦២ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�ចមិើារ 
សាាមិសា�� ឃុំ����រ ស្រុសាុក្នុក្នុ�ពង់វេសាៀមិ វេ�ត្តិកិ្នុ�ពង់ចាមិ។
(ទូិច វវេណូ ណត្តិ/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា) 

46 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អ� វេមិក្នុ វេភូទិស្រុសា ីអាយុ�៦៣ឆាំាុ� រសាភូ់ូមិ�មិង់ ឃុំ��ជាំា� ស្រុសុាក្នុវេមិមិត្តិ ់

វេ�ត្តិកិ្នុត្តិូូងឃុំំ��។ (�ាត្តិ ស្រុសាវីែឡូន្ល/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

អសា់គំ�័នុសា�់។ រ�ឋ�ភិា��សាងគម្ភៈរ�ស្រ្តសានីុយិម្ភៈ នុងិ

សាថ�នុ�ូតអ�លេម្ភៈរកិុ�នុផ្សា�ី់សា�ណ្ឌងលេ�ោយសា�ងសាង់

ផ្សាាះជ្ឈូនុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ, សា�ងសាង់សាីូ�លេគំោរពុវិិញ្ញាាណ្ឌកុខនុធ, 

ផ្សា�ីស់ា�ណ្ឌងជ្ឈ�ក្រកុណ្ឌ�ត ់នុងិ�យុ ច�នុនួុ១៥លេរៀ���់

ក្រគំួសា�រខែ���នុ�ង់�ង់ជ្ឈ�វិិត។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ ខាុ��នុលេ�ៅសាុ�ឈុំំួ�លេនុៅជ្ឈ��លេក្រ�ៀកុ។ 

មួ្ភៈយរយ�លេក្រកុោយម្ភៈកុ ក៏ុម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ លេ���

ខាុ�ក្រតឡុ�់លេ�ៅលេម្ភៈម្ភៈតវ់ិញិ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ�ផ្សាល�សាល់េ�ៅ��់

ភូាមិ្ភៈនៃក្រពុលេ�ោយយកុក្រកុ��លេ�ៅ�ូរយកុអងើរហ្វី�ូ។ ខាុ�

ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុភូាមិ្ភៈលេម្ភៈម្ភៈង់វិញិលេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

�នុឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេធាី�ខែស្រុសាក្រ�វិ�សាន់ៃ�គំ�ំ លេហ្វី�យ�នុា��់ម្ភៈកុ

លេ�ៀតលេ���ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈហ្វី�ូរួម្ភៈ។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុច�តត់��ង

ខាុ�ឲ្យ�លេធាី�កុ�រលេនុៅកុងកុងច�ត័ �ចូជ្ឈ� សាាងូស្រុសូាវិ នុងិ�កុ
 

សា�ណ្ឌ��។ ច��់ពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ម្ភៈកុ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកុំុងភូាមិ្ភៈពុុ�

ម្ភៈ�នុរ��អ�ហ្វី�រហ្វី�ូចុកុក្រគំ��់ក្រគំ�នុល់េ�។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ� 

១៩៧៧ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�លេ�ៅ�ឹងអ�ត លេ�ោយ 
លេនុៅ��លេនុោះខាុ�លេធាី�កុ�រង�រលេនុៅកុងច�ត័�ខែ��។ �នុា��់ 
ម្ភៈកុលេ�ៀត ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុច�តឲ់្យ�ខាុ�លេ�ៅលេធាី�កុ�រង�រ លេនុៅ

ក្រកុច��។ លេនុៅ��លេនុោះខាុ�ហ្វី�ូមិ្ភៈនុក្រគំ�់ក្រគំ�នុ ់នុងិគំ�័នុ 
កុម្ភៈល��ងលេធាី�កុ�រលេ�។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈតក្រម្ភៈវូិឲ្យ�ខាុ�លេធាី�កុ�ររួចរ��់

ត�ម្ភៈខែផ្សានុកុ�រលេ���អ�ចសាក្រម្ភៈ�កុ�នុ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៨ 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅ�ឹងខែក្រ� លេនុៅស្រុសុាកុ�ឹកុលេក្រជ្ឈៅ  
(�ចច�ុីនុ ំស្រុសាកុុត�ខែ�រ)។ �នុា��់ម្ភៈកុលេ�ៀត ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�លេ�ៅ��ស់្រុសាកុុសា��ូរ លេខតកី្រកុលេចះ។ �ងជ្ឈ��នូុ 
មួ្ភៈយខាុ�មំ្ភៈ�ក់ុ�នុសាល��់លេនុៅស្រុសាកុុសា��ូរលេ�ោយសា�រ��សា់

សានៃសាខច� ច�ខែណ្ឌកុ�ងក្រ�ុសារ�សា់ខាុ��នុសាល��់លេ�ោយ 
សា�រអតអ់�ហ្វី�រ។ មួ្ភៈយរយ�លេក្រកុោយម្ភៈកុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ��នុតី�ម្ភៈកុ�ណូ្ឌតពុ�ឃុំុ��ខ័ែក្រកុលេឆ្នាំោុះលេ�ៅស្រុសាុកុ

សាាឹងក្រតង់ នុងិច�កុ�រលេ��។ លេវិ��លេម្ភៈោុង៤�ៃ�ចលេ���ខាុ�

លេ�ៅ��ស់ាាងឹក្រតង់ នុងិ�នុលីេ�ៅស្រុសាកុុច�កុ�រលេ��។ ខាុ�ចុះពុ�

កុ�ណូ្ឌត លេហ្វី�យ�នុលេឡុ�ងឡុ�នុជ្ឈ�មួ្ភៈយលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

�នុា��់ពុ���ួ��នុលេសាចកុី�ក្រ�កុ�សា��អំកុណ្ឌ�លេនុៅ

ស្រុសាកុុណ្ឌ�ឲ្យ�ក្រតឡុ�់លេ�ៅស្រុសាកុុលេនុោះវិញិ។ លេក្រកុោយរ��

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ួរ��ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ ខាុ��នុជ្ឈិះឡុ�នុជ្ឈ�មួ្ភៈយ 
លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈម្ភៈកុ��់លេម្ភៈម្ភៈត់ លេហ្វី�យក៏ុចុះលេ��រម្ភៈកុកុ�នុ់

ភូាមិ្ភៈកុ�លេណ្ឌ�តវិញិ។ ខាុ�កុ��់ឆ្នាំើ�រនៃក្រពុសាង់ផ្សាាះ�័� រួចលេហ្វី�យលេ�ៅ 
សាុ�ឈុំំួ�លេនុៅក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈលេ��ម្ភៈ�ី�រូយកុពុជូ្ឈស្រុសាវូិ

ម្ភៈកុ���។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៨៣ ខាុ��នុលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយ�ួ�ខាុ�។ 

សាពុនីៃ�ៃលេនុះ�ួ�រ�សា់ខាុ��នុសាល��់លេ�ោយសា�រជ្ឈ�ងឺ។ ខាុ� 
រសាល់េនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយកូុនុលេ�ោយក្រ�កុ�មុ្ភៈខរ�រលេធាី�ខែស្រុសា, ���

សា�ីយ នុងិលេកុៅសា�ូរហ្វីតូម្ភៈកុ��ស់ាពុនីៃ�ៃ។

៣. ផ្នែ�ាម មេអំង

 ខែញមុ្ភៈ លេអង លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៨០ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុ

ស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត់ លេខតី

កុ�ពុង់ច�ម្ភៈ �នុលេរៀ�រ��់��ពុលិេសាោធានុជ៍្ឈ�វិតិខែ��គំ�ត់

ធាល��់ឆ្នាំលងកុ�ត�់� សាពុនីៃ�ៃខាុ�រសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាកុុ

លេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតតីីូងឃុំ័ុ�។ ខាុ�ម្ភៈ�នុឪពុុកុលេឈុំោ័ះ ខែញម្ភៈ នុងិ

មួ្ភៈ�យលេឈុំោ័ះ �ូកុ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ២នុ�ក់ុ គឺំស្រុសា�

���ង២នុ�ក់ុ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ួ�លេឈុំោ័ះ លេឆ្នាំោំ នុងិម្ភៈ�នុកូុនុ៥នុ�ក់ុ 

គឺំស្រុសា�៣នុ�ក់ុ នុងិក្រ�ុសា២នុ�ក់ុ។ កុ��ពុ�ខាុ�លេនុៅលេកុ័ង ខាុ�

មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាកូ្រតលេ� លេក្រពុោះគំ�័នុសា�សា�លេរៀនុ នុងិរវិ�់

ជ្ឈួយមួ្ភៈ�យលេធាី�ចម្ភៈើ�រ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ�នុងិក្រគំួសា�រ�នុ

ផ្សាល�សា�ូួ់រលេ�ៅរសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈ�ួ�ក្រគំសួា សាថតិលេនុៅជ្ឈ��ត�លេម្ភៈៅុ 

វិិញ លេក្រពុោះម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ �ុុខែនុលីេនុៅលេពុ�

ខែ��ខាុ� លេ�ៅរសា់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ�ួ�ក្រគំួសាស្រុសា��់ខែត

ម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល��់ក្រគំ��់ខែ�កុខែ�រ។ ឪពុកុុរ�សាខ់ាុ��នុសាល��់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 47



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេនុៅភូាមិ្ភៈ�ួ�ក្រគួំសា លេ�ោយសា�រខែតក្រតូវិក្រគំ��់ខែ�កុ។ ឪពុកុុ 

ខាុ�សាល��់មិ្ភៈនុ��នុ�់នុ�ុុនុ�័នុផ្សាង មួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ��នុសាល��់

លេ�ោយសា�រជ្ឈ�ងឺលេនុៅជ្ឈ��អ�ពុិ� សាថិតលេនុៅឃុំុ�ជ្ឈ��។ 

 លេក្រកុោយឪពុកុុមី្ភៈ�យខាុ�សាល��់អសា ់ខាុ�ក៏ុ�នុលេរៀ�កុ�រ។ 

លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ ម្ភៈ�នុយនុលីេហ្វីោះចូ�ម្ភៈកុ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ 

ខែ�កុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈរ�សាខ់ាុ� ខែ��អ�ឡុងុលេពុ�លេនុោះខាុ�ម្ភៈ�នុ
 កូុនុមំ្ភៈ�ក់ុ។ លេ�ោយសា�រខល�ចក្រតូវិក្រគំ��់លេផ្សាលោង ខាុ��នុនុ��

កូុនុរ�សា់ខាុ�រត់ចូ�ក្រតង់លេសាខែ��ជ្ឈ�កុ�ុកុ លេហ្វី�យខាុ� 
�នុផ្សាល�សា់�ូីរលេ�ៅរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈ�ួ�ក្រគំួសា។ សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេធាី� 
ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកុំងុភូាមិ្ភៈ�ត�់ង់ផ្សាាះសាខែម្ភៈីងអសាគ់ំ�័នុសា�។់ 
រ�ឋ�ភិា��សាងគម្ភៈរ�ស្រ្តសានីុយិម្ភៈ�នុសាង់ផ្សាាះ�័�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ  

នុិងសាងក្រ�ក់ុ��់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈកុំុងមួ្ភៈយ

ក្រគំសួា�រ១៥លេរៀ�។ លេក្រកុោយពុ�ខាុ�រសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈ�ួ�ក្រគំួសា

អសារ់យ�លេពុ�៣ឆ្នាំ�ំ� ខាុ�ក៏ុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់វិញិ លេ�ោយ 

វែញមិ វេហង វេភូទិស្រុសាី អាយុ� ៨៥ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�មិង់  

ឃុំ��ជាំា� ស្រុសាុក្នុវេមិមិត្តិ ់វេ�ត្តិតិ្តិូូងឃុំំ��។

(�ាត្តិ ស្រុសាីវែឡូន្ល/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

លេពុ�លេនុោះខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈក្រ�មូ្ភៈ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ នុងិលេរៀ�ច�ឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេធាី�ខែស្រុសាក្រ�វិ�សាន់ៃ� នុងិហ្វី�ូ�យរួម្ភៈគំ�ំមួ្ភៈយ 

នៃ�ៃ២លេពុ� គឺំលេពុ�នៃ�ៃក្រតង់ នុងិ�ៃ�ច។ ខាុ�ក្រតូវិខែខរ័ 
ក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ�លេធាី�ខែស្រុសានុងិចម្ភៈើ�រ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ��� ខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�នុងិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុកុំុងភូាមិ្ភៈលេ�ៅកុ�នុស់្រុសាកុុ

លេផ្សា�ង។ អ�ឡុងុលេពុ�ខែ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 
ម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�សាល��់លេក្រច�នុណ្ឌ�សា ់លេក្រពុោះអតអ់�ហ្វី�រហ្វី�ូ 

ចុកុ គឺំក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុហ្វី�ូខែត��រមួ្ភៈយនៃ�ៃ២លេពុ�។ ខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ���ល់េខតកី្រកុលេចះ។ កុ��លេនុោះខាុ�ម្ភៈ�នុ
 

កូុនុ២នុ�ក់ុ �ុុខែនុមិី្ភៈនុ�នុរសា់លេនុៅជ្ឈុ�គំ�ំលេ�។ �ួ�រ�សា់ខាុ�

ក្រតូវិ�នុខែខ័រក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ�លេ�ៅលេធាី�កុ�រកុខែនុលងលេផ្សា�ង។ 

ច�ខែណ្ឌកុកូុនុខាុ�ក្រតវូិលេ�ៅរសាល់េនុៅកុងច�ត័កុុម្ភៈ�រ។ �នុា��់

លេ�ៀត ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុជី្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�លេ�ៅស្រុសុាកុសាាងឹក្រតង់ លេខត ី
កុ�ពុង់ច�ម្ភៈ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេពុ�កុង�័ពុសា័ក័្រគំចតិលីេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 

�នុច�ូម្ភៈកុ��ក់្រ�លេ�សាកុមុុ្ភៈជ្ឈ� លេនុៅលេ��ម្ភៈឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ 

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ�នុក្រ�កុ�សាឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុក្រតឡុ�់លេ�ៅស្រុសាុកុ 

កុ�លេណ្ឌ�តវិិញ។ ខាុ�នុងិក្រគំួសា�រ�នុជ្ឈួ�គំ�ំ នុងិ�នុលេធាី� 
��លេណ្ឌ�រក្រតឡុ�់ម្ភៈកុស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តវិិញ។ លេនុៅលេពុ�ម្ភៈកុ 

��់ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់វិិញ ខាុ�នុងិក្រគំួសា�រនុ��គំ�ំលេ�ៅលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ 
លេ��ម្ភៈ�ីរកុពុូជ្ឈស្រុសាូវិយកុម្ភៈកុ���។ ខាុ��នុសាង់ផ្សាាះ នុងិលេធាី� 
ខែស្រុសាចម្ភៈើ�ររហ្វីតូម្ភៈកុ��់សាពុនីៃ�ៃ។

៤. ផ្នែ�ាម មេហង

 ខែញម្ភៈ លេហ្វីង លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៨៥ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុ 

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាកុុលេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ 

�នុខែចកុរ�ខែ�កុ��ពុលិេសាោធានុជ៍្ឈ�វិតិរ�សាគ់ំ�តម់្ភៈកុកុ�នុ់

ក្រកុុម្ភៈកុ�រង�រម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ��� �ចចុ�ីនុំ

ខាុ�រសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាកុុលេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតតីីូងឃុំ័ុ�។ ខាុ�

ម្ភៈ�នុមួ្ភៈ�យលេឈុំោ័ះ ធាក់ុ សាល��់លេនុៅភូាមិ្ភៈជ្ឈ��អ�ពុិ� កុំុងឃុំុ�

ជ្ឈ�� កុំុងអ�ឡុុងសាម័្ភៈយសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ ច�ខែណ្ឌកុ

ឪពុុកុរ�សា់ខាុ��នុសាល��់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈកុនុាតួ លេនុៅសាម័្ភៈយ

សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈខែ�រ។ �ួ�រ�សា់ខាុ�លេឈុំោ័ះ អ� ខែញម្ភៈ 

សាល��់ក្រ�ខែហ្វី�៩ឆ្នាំ�ំ�លេហ្វី�យ លេ�ោយសា�រម្ភៈ�នុជ្ឈ�ងឺ។ ខាុ�

ម្ភៈ�នុកូុនុច�នុនួុ៨នុ�ក់ុគឺំស្រុសា����ងអសា។់ សាពុនីៃ�ៃកូុនុរ�សា់ 

ខាុ�លេនុៅរសា់ខែតពុ�រនុ�ក់ុ�ុុលេណ្ឌ ណោះ លេក្រកុៅពុ�លេនុោះ�នុសាល��់

48 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វែញមិ វេហង វេភូទិស្រុសាី អាយុ� ៨៥ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�មិង់  

ឃុំ��ជាំា� ស្រុសាុក្នុវេមិមិត្តិ ់វេ�ត្តិតិ្តិូូងឃុំំ��។

(�ាត្តិ ស្រុសាីវែឡូន្ល/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

លេនុៅកុំុងសាម័្ភៈយសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈអសា់លេហ្វី�យ។ 

 កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រ ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុសាកិុ��លេរៀនុសាកូ្រត លេហ្វី�យក៏ុ

មិ្ភៈនុលេចះអកុ�រខែ�រ។ ខាុ�លេរៀ�កុ�រមុ្ភៈនុសាម័្ភៈយសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ សាពុនីៃ�ៃ ខាុ�រសា់លេនុៅជ្ឈ�មួ្ភៈយកូុនុស្រុសា�មំ្ភៈ�ក់ុ 

ច�ខែណ្ឌកុកូុនុស្រុសា�មំ្ភៈ�ក់ុលេ�ៀតរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈ�ងាិត សាថិតលេនុៅ

កុំុងឃុំុ�ក្រកុលេវិៀនុ។ លេនុៅចលេនុលោះឆ្នាំ�ំ�១៩៦៣ ��១់៩៦៤ 

ម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុយ�ុងលេក្រច�នុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់។ 

ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុ�ងឹពុ�មូ្ភៈ�លេហ្វីតនុៃនុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុោះ

លេ� �ុុខែនុកី្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុនុយិ�យកុង�័ពុអ�លេម្ភៈរកិុ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់

លេ��កុង�័ពុលេវិៀតកុុង។ លេក្រកុោយលេពុ� �ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុរួច  

ម្ភៈ�នុ��ហ្វី�នុ �នុ ់នុ� ់ជ្ឈ�លេក្រច�នុម្ភៈកុពុ�ស្រុសុាកុលេម្ភៈម្ភៈត ់ចះុម្ភៈកុ 

លេម្ភៈ�� នុងិសា�ងសាង់ផ្សាាះខែ��ខចូខ�តជ្ឈនូុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុវិញិ។  

លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧០ ខាុ�នុងិក្រគំួសា�រ�នុលេ�ៅរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈ�ងូ 

នុងិលេ�ៅលេនុៅ�ុុសាីល៍េម្ភៈម្ភៈត។់ ខាុ�រសាល់េនុៅ�ុុសាីល៍េម្ភៈម្ភៈតមិ់្ភៈនុ�នុ

�ុុនុ�័នុក៏ុនុ��គំ�ំលេ�ៅលេនុៅឃុំុ�លេក្រ�ៀកុរយ�លេពុ�៣ឆ្នាំ�ំ�លេ�ៀត។ 

លេ�ោយសា�រខែតលេនុៅឃុំុ�លេក្រ�ៀកុម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ

ខល��ងលេពុកុ�ណី្ឌ��ឲ្យ�ម្ភៈនុសុា�សាល��់ លេ���ខាុ�ផ្សាល�សាល់េ�ៅរសា់ 
លេនុៅភូាមិ្ភៈ�ុសា�ខំរុរយ�លេពុ�កុនុលះខែខ លេ���ម្ភៈកុលេនុៅឃុំុ�

លេក្រ�ៀកុ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុខាុ�ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុរសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� 
វិិញ។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈក្រ�មូ្ភៈ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុឲ្យ�

លេធាី�ខែស្រុសាក្រ�វិ�សា់នៃ� ហ្វី�ូរួម្ភៈគំ�ំ នុងិលេធាី�កុ�រង�ររួម្ភៈគំ�ំ។ 

លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ�ៀត ក្រគំួសា�រខាុ�ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច�ត ់
ត��ងឲ្យ�លេ�ៅលេធាី�កុ�រលេនុៅត�ម្ភៈកុងច�ត័។ កូុនុស្រុសា�រ�សាខ់ាុ�

ក្រតូវិ�នុអងគកុ�រច�តត់��ងឲ្យ�កុ��់�� នុងិខែរកុ��។ ���ូង

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈឲ្យ�នុ�រ�លេធាី�កុ�រង�រលេនុៅត�ម្ភៈកុងច�ត័ ច�ខែណ្ឌកុ 

ក្រ�ុសាៗច�ត់ឲ្យ�លេធាី�ជ្ឈ���ហ្វី�នុ។ ខាុ�រសា់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ុ

�នុរយ�លេពុ�២ឆ្នាំ�ំ� លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ���អងគកុ�រជ្ឈលេម្ភៈលៀសា

ខាុ�លេចញលេ�ៅលេនុៅអ��ូច កុំុងស្រុសាុកុសាំួ� លេខតកី្រកុលេចះ

វិិញ។ លេពុ�លេ�ៅ��អ់��ូច ខាុ��នុកុ��់ឆ្នាំើ�រនៃក្រពុលេ��ម្ភៈី�

យកុ�������ណ្ឌ��។ លេពុ�លេនុោះខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសា

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�លេក្រច�នុម្ភៈកុពុ�ឃុំុ�ជ្ឈ�� ឃុំុ�ជ្ឈ��ក្រកុលេវិៀនុ កុំុងលេម្ភៈម្ភៈត ់

លេ�ៅកុ�នុស់្រុសាកុុសាំ�ួ លេខតកី្រកុលេចះខែ�រ។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ

ខែ�ងខែចកុកុ�រង�រ��ក់្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��លេ���ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាម្ភៈកុ 

��់�័�។ ច�លេពុោះរ��អ�ហ្វី�រហ្វី�ូចុកុគឺំមិ្ភៈនុក្រគំ�់ក្រគំ�នុ់

លេនុោះលេ�។ ក្រ�សាិនុលេ��លេយ�ងហ្វី�ូចុកុ�ួច��ក់ុ លេហ្វី�យ

អងគកុ�រ�ងឹ នុងឹយកុលេ�ៅកុសា�ង ឬសាម្ភៈល��់លេចោ�។ 

កុ��លេនុោះខាុ�លេឃុំ�ញម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�ច�នុនួុ៣នុ�ក់ុក្រតូវិ�នុ

�� ហ្វី� នុ ខែខ័ រ ក្រកុ ហ្វី ម្ភៈ ច� �់ យ កុ លេ�ៅ សា ម្ភៈល� �់ 

លេចោ�ម្ភៈ�នុលេឈុំោ័ះ ខ�ត ់ឈុំ�ម្ភៈ នុងិ២នុ�ក់ុលេ�ៀតម្ភៈកុ

ពុ�ភូាមិ្ភៈលេងៀវិ កុំុងឃុំុ�ជ្ឈ�� ខែ��ខាុ�មិ្ភៈនុច��។ ខាុ�រសាល់េនុៅ��លេនុោះ

�នុ២ខែខ លេ���អងគកុ�រជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�លេចញលេ�ៅ�កុសាាូង

លេនុៅអូ��វិ កុំុងលេខតកី្រកុលេចះ�ខែ��។ ច�លេពុោះលេរឿងលេសាហំ្វី� 

អងគក្នុារមិ�ន្លអន្ល�ញ្ចាំាត្តិមិន្ល�សា�ប្រ�សុាស្រុសាទីិាក់្នុទិង�ាុវេឡូ� យុ។  

លេពុ�លេនុោះលេឈុំោ័ះ ញ�ុញ់ ម្ភៈ�នុក្រ�ពុនុធលេឈុំោ័ះ លេសាង ក្រតវូិ

�នុអងគកុ�រវិ�យសាម្ភៈល��់លេ�ោយសា�រ�ចួម្ភៈ�នុស្រុសា�ញ�។ 

លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�លេ�ៅរសាល់េនុៅកុ�ពុង់ច�ម្ភៈ 
�នុរយ�លេពុ�៣នៃ�ៃ កុង�័ពុសា័័ក្រគំចិតលីេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ�នុ

ចូ�ម្ភៈកុ។ ខាុ�ជ្ឈិះ�ូកុឆ្នាំលង�លេនុល�ិ�រួចលេធាី���លេណ្ឌ� រម្ភៈកុ 
��់ឃុំុ�ខែក្រកុកុ ស្រុសាុកុពុញ�ខែក្រកុកុ។ លេនុៅ��លេនុោះ កូុនុខាុ� 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 49



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

មំ្ភៈ�ក់ុ�នុលេកុ�តជ្ឈ�ងឺកុន្ត្រីញួ្ចូ�ិ លេក្រកុោយម្ភៈកុ�នុសាល��់លេ�ោយ 

សា�រគំ�័នុ��ំ�សាងើូវិពុ����។ លេពុ�ខាុ�លេរៀ�ច��ុណ្ឌ�សាពុ

កូុនុរួចលេហ្វី�យ ខាុ�លេធាី���លេណ្ឌ�រក្រតឡុ�់ម្ភៈកុស្រុសាកុុវិញិ។ លេពុ�

ម្ភៈកុ���់��ូង ផ្សាាះរ�សាខ់ាុ�គំ�័នុសា�់អី�លេ� គឺំ�ក់ុខែ�កុ

អសា់លេហ្វី�យ។ លេយ�ង�នុនុ��គំ�ំកុ��់ឆ្នាំើ�រនៃក្រពុលេរៀ�ច�សាង់ 

ផ្សាាះ លេ�ោយក្រ�ក់ុសាីូវិលេ��ម្ភៈី�លេធាី�ជ្ឈ�ជ្ឈក្រម្ភៈកុ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ 

លេយ�ង�នុលេធាី�កុ�រលេ�ោះ�ូរយកុពុូជ្ឈស្រុសាូវិពុ�លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ

យកុម្ភៈកុ���។

៥. ចូង មេសិឿនិ

 ចូង លេសាឿនុ លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ៧០ឆ្នាំ�ំ� ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុ 

កុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈសា��ុ� ឃុំុ�ជ្ឈ��ក្រកុលេវិៀនុ ស្រុសាកុុលេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតី

កុ�ពុងច�ម្ភៈ។ សាពុនីៃ�ៃខាុ�រសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាុកុ

លេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតតីីូងឃុំ័ុ�។ ខាុ�ម្ភៈ�នុឪពុកុុលេឈុំោ័ះ ចងូ នុងិម្ភៈ�នុ

មួ្ភៈ�យលេឈុំោ័ះ �។ូ ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ ៤នុ�ក់ុ គឺំក្រ�សុា៣នុ�ក់ុ 

នុងិស្រុសា�១នុ�ក់ុ។ �ងក្រ�ុសារ�សា់ខាុ�មំ្ភៈ�ក់ុ�នុសាល��់លេនុៅ

ក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុក្រ�ពុនុធលេឈុំោ័ះ ខែរនុ ផុ្សានុ នុងិ 
ម្ភៈ�នុកូុនុច�នុនួុ១០នុ�ក់ុ គឺំក្រ�សុា៥នុ�ក់ុ នុងិស្រុសា�៥នុ�ក់ុ។ 

 កុ��ពុ�លេកុ័ង ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាូក្រតលេ� លេក្រពុោះគំ�័នុ

សា���លេរៀនុ លេហ្វី�យក្រ�សានិុលេ��ខាុ�ចង់លេរៀនុគឺំក្រតវូិលេ�ៅលេរៀនុ

លេនុៅវិត។ី លេនុៅលេពុ�ខាុ�ម្ភៈ�នុអ�យុ១២ឆ្នាំ�ំ� ឪពុុកុមួ្ភៈ�យខាុ�

�នុផ្សាល�សា់ម្ភៈកុរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ��ក្រកុលេវិៀនុ ស្រុសាុកុ

លេម្ភៈម្ភៈត់ លេក្រពុោះឪពុុកុរ�សា់ខាុ��នុ�ិញ��លេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់។ 

លេពុ�លេនុោះកុំងុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ម្ភៈ�នុ១៦ក្រគួំសា�រ នុងិម្ភៈ�នុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 
ក្រ�ខែហ្វី�១០០នុ�ក់ុ�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈ�នុផ្សាលូវិតចូៗ 

នុងិមិ្ភៈនុម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�លេ��រលេ� លេក្រពុោះខល�ចសាតខីល�។ ខាុ��នុ

ជ្ឈយួឪពុកុុមួ្ភៈ�យលេធាី�ខែស្រុសា នុងិចម្ភៈើ�រ។ កុ��ពុ�មុ្ភៈនុខាុ�ឮឪពុកុុ 
ខាុ�ក្រ��់ខាុ��� ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ�នុនុ��គំ�ំលេហ្វីៅភូាមិ្ភៈលេនុះ��  «អូរម្ភៈង់» 

 
លេក្រពុោះម្ភៈ�នុអូរ។ ខាុ�រសា់ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់�នុរយ�លេពុ�៣ឆ្នាំ�ំ� 

ស្រុសា��់ខែតយនុលីេហ្វីោះម្ភៈកុ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ។ ជ្ឈ�លេរឿយៗ 

លេនុៅលេវិ��លេម្ភៈោុង៥�ៃ�ច គឺំម្ភៈ�នុយនុលីេហ្វីោះ លេហ្វីោះម្ភៈកុ

�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ។ ឪពុកុុខាុ�ខែតងខែតខែស្រុសាកុក្រ��់�� “កូុនុ

រត!់ ក្រគំ��់ខែ�កុម្ភៈកុលេហ្វី�យ» លេហ្វី�យខាុ�នុងិឪពុុកុរ�សា់ខាុ�

�នុរតច់ូ�ពុួនុកុំុងនៃក្រពុ។ ក្រ�ធា�នុភូាមិ្ភៈលេឈុំោ័ះ ត� ខែ�នុុ 

�នុក្រ��់ឪពុកុុខាុ��� កុុ�រតល់េចោ�ស្រុសាុកុ លេក្រពុោះលេនុៅលេពុ�

�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុមី្ភៈងៗ អំកុភូាមិ្ភៈ�នុនុ��គំ�ំរត់លេចញពុ�

ភូាមិ្ភៈអសា់លេហ្វី�យ។ 

 លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ អំកុភូាមិ្ភៈ�នុនុ��គំ�ំក្រតឡុ�់ម្ភៈកុវិញិ 

�ុុខែនុផី្សាាះសាខែម្ភៈីងគឺំខែ�កុ�ក់ុគំ�័នុសា�ល់េឡុ�យ។ លេក្រកុោយ 

ម្ភៈកុ ខាុ��នុលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រ�ពុនុធរ�សា់ខាុ�លេឈុំោ័ះ អុ� 

ឈុំនុ។ ឪពុុកុរ�សា់ខាុ�ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ៅ

ឆ្នាំៃ�យពុ�ខាុ� លេក្រពុោះខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�ងឹ��ឪពុុកុរ�សា់ខាុ�ធាល��់

�នុលេ�ៅរសាល់េនុៅក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ ច�ខែណ្ឌកុ�ងក្រ�ុសា 

រ�សាមំ់្ភៈ�ក់ុ �នុរតល់េ�ៅក្រ�លេ�សាលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ ខាុ�មិ្ភៈនុលេពុញ 
ចតិខីែ��ឪពុកុុខាុ�រ�សាក់្រតូវិ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ៅឆ្នាំៃ�យ លេ�ោយ 
ខែតគំ�តធ់ាល��់លេ�ៅលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ នុងិមិ្ភៈនុក្រពុម្ភៈលេ��កុអងើរឲ្យ�

ខាុ�។ លេនុៅនៃ�ៃ��២៨ ខែខសា�ហ្វី� ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៦ ខាុ��នុលេភាៀសាខលនួុ
 លេ�ៅលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ លេក្រពុោះ�ងខាុ��នុម្ភៈកុច����ួ�ខាុ�ជ្ឈ�មួ្ភៈយ

កូុនុរ�សា់គំ�ត់មំ្ភៈ�ក់ុលេ�ៀត ច�ខែណ្ឌកុក្រ�ពុនុធរ�សា់ខាុ��នុ

សាល��់លេ�ោយសា�រជ្ឈ�ងឺ។ លេក្រកុោយលេពុ�លេ�ៅ��ល់េវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ  

ខាុ��នុលេក្រ��ក្រ�សាអ់តសីាញ្ញាាណ្ឌ�ណ្ឌ ណ�ងក្រ�ុសារ�សាខ់ាុ�លេ��ម្ភៈី�
 

�ងា�ញលេ�ៅ��ហ្វី�នុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ ខាុ�រកុសាុ�លេរ�សាលេអតច�យ  
ខែ�កុ សា�ុនុ ់លេ��ម្ភៈ�ី�ក់ុ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ�នុលេធាី�

អតញី្ញាាណ្ឌ�ណ្ឌ ណលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈឲ្យ�ខាុ�។ 

ចូង វេសាឿន្ល វេភូទិប្រ�ុសា អាយុ�៧០ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�មិង់ ឃុំ��ជាំា�  
ស្រុសាុក្នុវេមិមិត្តិ ់វេ�ត្តិតិ្តិ �ូងឃុំំ��។ (�ាត្តិ ស្រុសាីវែឡូន្ល/មិជាំឈមិណូឌ�
ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

50 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វែ�ន៉្ល �ាត្តិ ់វេភូទិប្រ�ុសា អាយុ�៧៣ឆាំាុ� រសា់វេន្លៅភូូមិ�អូអងើាមិ  
ឃុំ��ជាំា� ស្រុសាុក្នុវេមិមិត្តិ ់វេ�ត្តិតិ្តិូូងឃុំំ��។
(�ាត្តិ ស្រុសាីវែឡូន្ល/មិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

 ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ ខាុ�ក្រតឡុ�់លេ�ៅស្រុសាកុុកុ�លេណ្ឌ�តវិញិ លេក្រពុោះ

�ងក្រ�សុារ�សាខ់ាុ��នុសាល��់លេនុៅលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈលេ�ោយសា�រ 
ខែតជ្ឈ�ងឺ។ លេពុ�ខាុ�ម្ភៈកុ��ផ់្សាាះឪពុកុុមួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ�ក្រតវូិ�នុ

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ៅក្រកុលេចះអសា់លេ�ៅលេហ្វី�យ។ លេនុៅ 

កុំុងឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ កុំុងភូាមិ្ភៈលេនុៅម្ភៈ�នុលេយោធា�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

ចូ�ម្ភៈកុ �ុុខែនុកី្រតូវិកុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈវិ�យ�លេណី្ឌញ

លេចញ។ ខាុ�ក្រតវូិ�នុអំកុភូាមិ្ភៈលេក្រជ្ឈ�សាលេរ�សាឲ្យ�លេធាី�អនុកុ្រ�ធា�នុ

ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ �ុុខែនុលីេ�ោយសា�រខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេរៀនុសាូក្រត នុងិមិ្ភៈនុ

លេចះអកុ�រ លេ���មួ្ភៈយរយ�លេក្រកុោយម្ភៈកុខាុ��នុ��ឈុំ�់។ 

ខាុ�នុងិក្រគួំសា�រ�នុលេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រ ���ស្រុសូាវិ ���លេកុៅសា� ូរហ្វីតូ 
ម្ភៈកុ��់សាពុនីៃ�ៃ។

៦. ផ្នែបុានិ ផាត់ិ

 ខែ�នុុ ផ្សា�ត់ លេភា�ក្រ�ុសា អ�យុ៧៣ឆ្នាំ�ំ� លេកុ�តលេនុៅ

នៃ�ៃ��០១ ខែខសា�ហ្វី� ឆ្នាំ�ំ�១៩៤៩ �នុលេរៀ�រ��់អ�ពុ�ជ្ឈ�វិតិ

រ�សា់គំ�ត�់� ខាុ�ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� 

ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ។ �ចចុ�ីនុ ំខាុ�ម្ភៈកុលេនុៅភូាមិ្ភៈ

សាាឹងអងើ�ម្ភៈ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតតីីូងឃុំ័ុ�។ ខាុ�ម្ភៈ�នុ

ឪព�ក្នុវេ�ោំ� អង់ វែ�ន្ល សាលា�់វេន្លៅសាមិ�យុ �៉�� ពត្តិ វេដ្ឋោយុ 

សា�រអត�់យ ច�ខែណ្ឌកុមួ្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ�ក៏ុសាល��់កុំុងសាម័្ភៈយ

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈខែ�រ។ ខាុ�ម្ភៈ�នុកូុនុច�នុនួុ៨នុ�ក់ុ គឺំស្រុសា�៤នុ�ក់ុ 
នុងិក្រ�ុសា៤នុ�ក់ុ �ុុខែនុ�ីនុសាល��់មំ្ភៈ�ក់ុ។ 

 កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រ ខាុ��នុសាកិុ��លេរៀនុសាកូ្រតតចិតចួលេក្រពុោះ 
គំ�័នុសា���លេរៀនុ។ ខាុ�លេរៀនុលេនុៅវិតលីេម្ភៈម្ភៈត�់នុក្រ�ម្ភៈ�ណ្ឌ 
៣ឆ្នាំ�ំ�លេក្រកុោយម្ភៈកុ ក៏ុផ្សាល�សាម់្ភៈកុលេរៀនុលេនុៅវិតកី្រកុលេវិៀនុវិញិ។ 

កុ��លេនុោះលេ�ោយសា�រខែតក្រពុះសាងឃវិ�យខាុ�រ��ន់ៃ�ៃលេ���

ខាុ�ឈុំ�់លេរៀនុ លេក្រពុោះសាម័្ភៈយលេនុោះក្រពុះសាងឃ គឺំជ្ឈ�ក្រគំ ូ
�លេក្រងៀនុ។ លេក្រកុោយលេពុ�ខាុ�ឈុំ�់លេរៀនុ ខាុ�ក៏ុក្រតឡុ�់ម្ភៈកុលេធាី�

 
ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយឪពុុកុមួ្ភៈ�យលេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់វិិញ។ លេនុៅ 

លេពុ�ខាុ�ម្ភៈ�នុអ�យុ១៤ឆ្នាំ�ំ� ក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត់។ លេពុ�លេនុោះខាុ�

មិ្ភៈនុ�ឹង��លេហ្វីតុអី��នុជ្ឈ�ម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុ

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់លេឡុ�យ។ កុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុៅកុំុង

ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់លេនុោះគឺំលេនុៅអ�ឡុងុច�ូឆ្នាំ�ំ�ខែខរ័។ ម្ភៈ�នុលេកុង័ក្រ�ុសាៗ 
ច�នុួនុ�ួនុលេ�ៅក្រ��នុ�ក់ុ�នុក្រគំវិ�ក្រកុម្ភៈ�នុិងកុខែនុ�ង  

លេពុ�ខែ��យនុលីេហ្វីោះកុ�ពុុងខែតលេហ្វីោះចុះលេឡុ�ង លេហ្វី�យ 

មិ្ភៈនុយូរ�ុុនុ�័នុក៏ុម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុខែតមី្ភៈង គឺំ

ច��់ពុ�លេម្ភៈោុង១ រលេសាៀ� រហ្វីតូ��់ លេម្ភៈោុង៥រលេសាៀ� 

លេ���ឈុំ�់។ លេហ្វីតកុុ�រណ៍្ឌ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេនុោះ�នុ

លេធាី�ឲ្យ�ម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�រងរ�ួសាលេ�ោយសា�រអ�ខែ�ងក្រគំ��់ 

នុងិសាល��់ច�នុនួុ៥នុ�ក់ុ ច�ខែណ្ឌកុផ្សាាះសាខែម្ភៈីង�នុរង

កុ�រខចូខ�ត។ ពុ�មុ្ភៈនុភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ មិ្ភៈនុសាវូិម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�លេក្រច�នុ

លេ�លេហ្វី�យផ្សាាះសាខែម្ភៈីងក៏ុមិ្ភៈនុសាូវិលេក្រច�នុខែ�រ។ ភា�គំលេក្រច�នុ

ផ្សាាះលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈម្ភៈង់ក្រ�ក់ុសាលឹកុ។ �នុា��់ពុ�ម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�

សាល��់ នុងិផ្សាាះសាខែមួ្ភៈងក្រតូវិ�នុខចូខ�តលេ�ោយសា�រកុ�រ

�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុរួចម្ភៈកុ ឧតមី្ភៈលេសានុ�យ៍ �នុ ់នុ�់ នុងិ

សាថ�នុ�ូតអ�លេម្ភៈរកិុ �នុចុះម្ភៈកុសា�ងសាង់ផ្សាាះឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

វិិញ។ �នុ ់នុ�់ �នុជ្ឈិះយនុលីេហ្វីោះម្ភៈកុ លេហ្វី�យម្ភៈ�នុ

ឡុ�នុ នុងិម្ភៈ�នុ��ហ្វី�នុជ្ឈ�លេក្រច�នុនុ�ក់ុលេ�ៀតម្ភៈកុយ�ម្ភៈ

កុ�រពុ�រ។ រ�ឋ�ភិា��រ�សា់ �នុ ់នុ�់ �នុសាង់ផ្សាាះឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុច�នុនួុ១៥ខងំ ម្ភៈ�នុ�ា�ប្រ�ួសាារ�ំ�� , �ា�ត្តិាចងូ, 

�ា�វែឆាំ, អា�ច, �ាឹក្នុ ន្ល�ង �ា វេប្រក្នុៅពុ�លេនុោះខាុ�មិ្ភៈនុច��លេ�។ 

ច�លេពុោះក្រគំួសា�រខែ��ម្ភៈ�នុសាម្ភៈ�ជ្ឈិកុសាលា�់វេដ្ឋោយុសាារ

ប្រ�ា�់វែ�ក្នុ រដ្ឋឋាភូ�បា�បាន្លវែចក្នុប្រក្នុណូាត្តិ ់សាវេមិលៀក្នុ��ពាក់្នុ  
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ន្ល�ង��យុ �វែន្លាមិវេទិៀត្តិ ។ �ន្លាា�់ពទីិទិ��ផ្សាាះ�័�រួច ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

លេនុៅភូាមិ្ភៈម្ភៈង់មិ្ភៈនុខែ���នុលេ�កុកុំុងផ្សាាះលេនុោះលេ�។ ក្រគំសួា�រ

ខាុ�ភា�គំលេក្រច�នុលេ�កុលេនុៅកុំុងនៃក្រពុ លេក្រពុោះខល�ចម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុ

ក្រគំ��់ខែ�កុ នុងិលេចោរ�លនុ។់ ក្រគំួសា�រខាុ�ម្ភៈកុ��ក់ុ�យឲ្យ�

ក្រជ្ឈូកុ នុងិម្ភៈ�នុ ់លេពុ��ៃ�ច លេហ្វី�យលេពុ�យ�់លេ�ៅលេ�កុ

កុំុងនៃក្រពុវិិញ។ លេនុៅឆ្នាំ�ំ�១៩៧៣ ខាុ�លេចញពុ�ភូាមិ្ភៈម្ភៈង់លេ�ៅ

រសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈលេផ្សា�ង។ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុច�តត់��ងខាុ�ឲ្យ�លេធាី�ជ្ឈ�

សាម្ភៈ�ជ្ឈកិុគំណ្ឌ�កុងតចូ ខែ�ងខែចកុកុ�រង�រឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 

�ចូជ្ឈ� លេ�ៅសាាងូ�ុនុុ�័នុនុ�ក់ុ �កុ�ុនុុ�័នុនុ�ក់ុ លេធាី�ជ្ឈ��ុនុុ�័នុនុ�ក់ុ  
អំកុ���សាល�ុុនុ�័នុនុ�ក់ុ ����ខែនុល�ុុនុ�័នុនុ�ក់ុ លេនុៅលេម្ភៈ��កូុនុ

លេកុង័�ុុនុ�័នុនុ�ក់ុ លេ��ម្ភៈី�លេធាី�រ�យកុ�រណ៍្ឌលេផ្សាា�រលេ�ៅ��ំក់ុលេ��

លេរៀងរ��់នៃ�ៃ។ ក្រ�ធា�នុកុងតូចម្ភៈ�នុ��នុ�ក់ុគឺំលេឈុំោ័ះ  

ត�ហ្វីុ� នុងិ ត�សា� ច�ខែណ្ឌកុខាុ�ជ្ឈ�សាម្ភៈ�ជ្ឈិកុ។ លេពុ�លេធាី�

រ�យកុ�រណ៍្ឌ រួចលេហ្វី�យលេយ�ងយកុលេ�ៅឲ្យ�កុម័្ភៈ�- 

ភិា��លេនុៅឃុំុ�ជ្ឈ��ក្រកុលេវិៀនុលេ�ោយផ្សាា��។់ កុ��លេនុោះខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុលេ��កុកុង់មួ្ភៈយឲ្យ�ខាុ�ជ្ឈិះយកុរ�យកុ�រណ៍្ឌជ្ឈនូុ

ខ�ងឃុំុ� លេហ្វី�យលេពុ�ខលះក៏ុខាុ�លេ��រខែ�រ។ លេនុៅលេពុ�ក្រ�ជ្ឈុ�

មួ្ភៈងៗ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ��ក់ុខែផ្សានុកុ�រកុ�រង�រលេក្រច�នុណ្ឌ�សា។់ 

ខែផ្សានុកុ�រខែ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេ��កុលេឡុ�ងលេនុោះគឺំកុ�រ�ងើ 

�លេងើ�នុផ្សា� គឺំលេធាី�ខែស្រុសាលេនុៅកុំុង១ឆ្នាំ�ំ�ឲ្យ��នុ�ុុនុ�័នុលេតោនុ 

លេហ្វី�យផ្សា�ខែ����ួ��នុគឺំក្រតូវិយកុលេ�ៅ��ក់ុរួម្ភៈ។ 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈក្រ�ជ្ឈុ�កុំងុមួ្ភៈយខែខ��លេ�ៅ�ួនុ�ង លេ��ម្ភៈី�នុយិ�យ 
អ�ពុ�កុ�រខែ�ងខែចកុកុម្ភៈល��ងកុ�រង�រមិ្ភៈនុឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅ 

��លេនុរលេឡុ�យ។ ក្រ�ធា�នុអងគក្រ�ជ្ឈុ�លេ��កុលេឡុ�ងអ�ពុ�សាកុម័្ភៈភា�ពុ 

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈឃុំុ�អ�ពុ��ញ្ញាាហ្វី�ូមិ្ភៈនុខែឆ្នាំាតហ្វី�ូ ម្ភៈាូ�មិ្ភៈនុឆ្នាំៃ�ញ់ 

មិ្ភៈនុ�នុសាក្រម្ភៈ�កុ លេហ្វី�យក្រ�សានិុលេ��ម្ភៈ�នុអំកុរ�យកុ�រណ៍្ឌ

ក្រ��់លេ�ៅក្រ�ធា�នុក្រកុមុ្ភៈអំកុខែ��រ�យកុ�រណ៍្ឌ���ងលេនុោះ

ក្រតូវិ�នុ��ហ្វី�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈចុះម្ភៈកុសាួរនុ��ភាល�ម្ភៈ។ លេនុៅ

��លេនុោះម្ភៈ�នុជ្ឈក្រងុកុ��ក់ុស្រុសាូវិធា�ៗណ្ឌ�សា ់�ុុខែនុកី្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ 

មិ្ភៈនុខែ���នុហ្វី�ូខែឆ្នាំាតលេឡុ�យ។  ចងុលេភាៅ���ខែត��រឲ្យ�ហ្វី�ូ 

�ុុលេណ្ឌ ណោះ គឺំមិ្ភៈនុខែ������យឲ្យ�ហ្វី�ូលេឡុ�យ។ ច�ខែណ្ឌកុ  

ស្រុសាូវិ���ងលេនុោះខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈយកុលេ�ៅ�ូរយកុ��ំ�ជ្ឈក់ុ 

ក្រ�ហ្វីកុុ នុងិរ�សារ់�រលេផ្សា�ងៗលេ�ៀត។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខែខរ័ 

ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុ�កុខាុ�លេចញពុ�គំណ្ឌ�កុងតូច លេក្រពុោះលេ�ោយ 
សា�រលេឃុំ�ញក្រ�ពុនុធរ�សា់ខាុ�ហ្វី�ូចុកុខែឆ្នាំាត លេក្រពុោះខាុ��នុ

យកុអងើរនុងិម្ភៈាូ�ឲ្យ�ក្រ�ពុនុធខាុ�ហ្វី�ូលេពុ�ម្ភៈ�នុនៃផ្សាាលេពុោះ។ 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេចោ�ខាុ��� កុីតជ់្ឈ�មួ្ភៈយអងគកុ�រ។ លេក្រកុោយ 
ម្ភៈកុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�លេចញលេ�ៅស្រុសាុកុសាំួ� លេខតី

 
ក្រកុលេចះ ច�ខែណ្ឌកុមួ្ភៈ�យនុងិឪពុុកុរ�សា់ខាុ��នុសាល��់អសា ់
លេហ្វី�យ។ ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេនុៅ�ុកុ��ក់ុសាពុឪពុកុុខាុ�លេ� ពុ�លេក្រពុោះ

អងគកុ�រ��ម្ភៈ�នុកុម្ភៈល��ងក្រគំ�់ក្រគំ�នុល់េរៀ�ច�លេហ្វី�យ។ លេនុៅ

��លេនុោះ ខាុ�ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈច�តត់��ងឲ្យ�លេ��កុក្រ�ពុ័នុធ

ភាលឺខែស្រុសា។ �នុា��់ម្ភៈកុ ខាុ�ក្រតូវិ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេ�ៅស្រុសាុកុ

សាាងឹក្រតង់�នុរយ�លេពុ�មួ្ភៈយខែខ លេ���កុង�័ពុសា័ក័្រគំចតិី

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈវិ�យចូ�ម្ភៈកុ នុងិឲ្យ�ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុផ្សាាះលេរៀងៗ

ខលនួុវិិញ។ ខាុ��នុជ្ឈិះឡុ�នុពុ�កុ�ពុង់ច�ម្ភៈរហ្វីតូម្ភៈកុ��់

ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត់។ ខាុ�លេធាី�លេម្ភៈភូាមិ្ភៈច��់ត��ងពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៩ 

រហ្វីតូម្ភៈកុ។ �ុុខែនុលីេនុៅលេពុ��ចចុ�ីនុ ំខាុ��នុធាល�ក់ុម្ភៈកុលេធាី�
 

ជ្ឈ�អនុកុ្រ�ធា�នុភូាមិ្ភៈអូអងើ�ម្ភៈ ឃុំុ�ជ្ឈ�� ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត់ លេខតី

តីូងឃុំ័ុ� �នុា��់ពុ�ម្ភៈ�នុកុ�រលេ�ះលេឆ្នាំោំត។

សាិូ�វេ�ោរពវ�ញ្ចាំាណូក្នុខន្លធវែដ្ឋ�ប្រត្តិូវបាន្លសាាងសាង់ 
វេឡូ�ងត្តិា�ងពីសាមិ�យុសាន្រ្តីងគាមិវេវៀត្តិណូាមិ  
វេដ្ឋ�មិូីឧទិា�សាដ្ឋ�់អុក្នុវែដ្ឋ�បាន្លបាត្តិ�់ង់ជាំីវ�ត្តិ
វេដ្ឋោយុសាារក្នុារទិមិលាក់្នុប្រ�ា�់វែ�ក្នុ។  
(ឡូ�ង ដ្ឋាន្ល/ីមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្ដើរឿងរាុវរប្់ ឯម ផ្ដើមំតី ក �ពុងរបបស�រ័គ្រកហម

ឈំុុ រ៉ាា

 ឯម្ភៈ លេមុ្ភៈ� លេភា�ក្រ�ុសា លេកុ�តលេនុៅនៃ�ៃ��៣១ ខែខម្ភៈកុរ� 

ឆ្នាំ�ំ�១៩៣១ �នុលេរៀ�រ��់�� ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុច�នុនួុ៧នុ�ក់ុ 

(ក្រ�សុា៦នុ�ក់ុ នុងិស្រុសា�១នុ�ក់ុ) លេហ្វី�យខាុ�គឺំជ្ឈ�កូុនុចីង។ 

ខាុ�ម្ភៈ�នុមួ្ភៈ�យលេឈុំោ័ះ ឡុុ ឈុំនុុ �នុសាល��់ ត��ងពុ�ខាុ�ម្ភៈ�នុ

អ�យុ១២ឆ្នាំ�ំ� ច�ខែណ្ឌកុឪពុុកុលេឈុំោ័ះ ឯម្ភៈ។ មួ្ភៈ�យឪពុុកុ

រ�សា់ខាុ�គឺំជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តិខែខរ័ ម្ភៈ�នុស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តលេនុៅភូាមិ្ភៈ

សា��ុ� ឃុំុ�ជ្ឈ��ក្រកុលេវិៀនុ ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត ់លេខតតីីូងឃុំ័ុ� (កុ��
 

ពុ�មុ្ភៈនុលេខតកីុ�ពុង់ច�ម្ភៈ)។ កុ��ពុ�កុុម្ភៈ�រភា�ពុ ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុ

លេរៀនុសាូក្រតលេក្រច�នុលេ�។ �ងក្រ�ុសារ�សា់ខាុ��នុជ្ឈ�រុញឲ្យ�ខាុ�

ច�ូលេរៀនុខែ�រ �ុុខែនុខីាុ�មិ្ភៈនុចង់ខែ�កុពុ�មួ្ភៈ�យ។ កុ��ពុ�តចូ 

ខាុ�គំ�័នុសាលេម្ភៈលៀកុ��ពុ�ក់ុលេ� ខាុ��នុយកុសាម្ភៈីកុលេឈុំ�ម្ភៈកុ

��ឲ្យ��ក់ុលេ��ម្ភៈី���ងខលនួុ។ លេនុៅលេពុ�ខាុ�អ�យុ១១ឆ្នាំ�ំ� ខាុ��នុ

ចូ�លេរៀនុលេនុៅវិតកី្រកុលេវិៀនុ។ ខាុ�លេរៀនុ�នុរយ�លេពុ��ួនុ

ឆ្នាំ�ំ� ក្រពុះលេចៅអធាិកុ�រវិតលីេឈុំោ័ះ ខែវិង �នុឲ្យ�ខាុ��ួសា។ ខាុ�

�នុលេរៀនុធាម៌្ភៈវិិនុយ័ នុងិលេរៀនុអកុ�រសា�ស្រ្តសា ីពុ�ក្រគំូ អ�ុង, 

ក្រគូំ ខែវិង នុងិ ក្រគូំជ្ឈងឹ។ អ�ឡុងុលេពុ�ខែ��សាកិុ��លេនុៅកុំងុវិត ី
 

�ឺ មិាន្លសា�សា�ច�ន្ល�ន្ល៤០ន្លាក់្នុ វេន្លៅក្នុុ�ងវេន្លោ�មិាន្លសា�សា�ស្រុសាី

ច�នុនួុ៥នុ�ក់ុខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ កុ��ពុ�សាងគម្ភៈច�សា ់ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

មិ�ន្លសាវូឲ្យ�កូ្នុន្លស្រុសាសីា�ក្នុ�ាវេរៀន្លសាបូ្រត្តិវេទិ វេប្រពោ��លាចក្នុា�ណូា

កូុនុស្រុសា�ម្ភៈ�នុច�លេណ្ឌះ�ងឹលេក្រច�នុ គឺំលេចះសារលេសារសា��ុក្រត 

វេសាហុា។ �ំ����សាបាន្លរយុ�វេព�៨វសា�ា �ឺ��សាសាាមិវេណូរ 

�នុរយ�លេពុ�៥ក្រពុះវិសា�� នុងិ�ួសាភិាកុខុ�នុរយ�លេពុ� 

វេ�ោំ� ឯមិ វេមិ�� អាយុ�៩១ឆាំាុ� ន្ល�ងភូរ�យុាក្នុ�ព�ង��ិ់
�ទិសាមិៈាសាន្លដ៍្ឋ�់ប្រក្នុុមិក្នុារងារមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារ 
វេក្នុោ��។ំ (ឡូ�ង ដ្ឋាន្ល/ីមិជាំឈមិណូឌ�ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

៣វិសា��។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ��នុសាឹកុម្ភៈកុក្រ�កុ�រ�រ

លេធាី�ខែស្រុសាចម្ភៈើ�រវិញិ។ លេក្រកុោយពុ�សាកឹុរួច លេម្ភៈឃុំុ�លេហ្វីៅខាុ�លេ�ៅ

ឲ្យ�ជ្ឈយួសារលេសាររ�យកុ�រណ៍្ឌជ្ឈ�នុសួាលេសាៀ័នុ លេក្រពុោះលេសាៀ័នុ 

មិ្ភៈនុសាូវិលេធាី�កុ�រ លេហ្វី�យផឹ្សាកុស្រុសា�។ ខាុ��នុលេធាី�កុ�រជ្ឈ�នុសួា

លេសាៀ័នុអសា់រយ�លេពុ���ខែខ ក៏ុសាុ�លេម្ភៈឃុំុ�ម្ភៈកុលេ�ងផ្សាាះ 

លេក្រពុោះអតម់្ភៈ�នុអំកុជ្ឈួយលេធាី�កុ�រង�រជ្ឈ�នុសួាឪពុុកុមួ្ភៈ�យ។ 

កុ��ពុ�សាងគម្ភៈច�សា ់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ�ម្ភៈ�នុផ្សាលូវិខែតមួ្ភៈយ

ខែខ��ុុលេណ្ឌ ណោះ។ ���ូង�រ��ង�នុច�ូម្ភៈកុ���លេ��ម្ភៈលេកុៅសា�ូ

លេនុៅក្រកុឡុងុសា�ិធិ នុងិខ�ួយ ខែ��ម្ភៈ�នុកុម័្ភៈកុរជ្ឈ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តិ

ខែខរ័ នុងិជ្ឈនុជ្ឈ�តលិេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ ឪពុកុុរ�សាខ់ាុ�ម្ភៈ�នុច�លេណ្ឌះ

�ងឹ �លូេចះំខ�ងរ�ជ្ឈកុ�រឲ្យ�គំ�ត់វិ�សា់ខែវិង��ធាល�សាក្រម្ភៈ��់

លេធាី�ផ្សាលូវិ។ លេនុៅសាងគម្ភៈច�សា់អំកុលេចះ�ឹង ជ្ឈនុជ្ឈ�តិ�រ��ង 
លេហ្វីៅលេឈុំោ័ះ�� ��។ �រ��ង�នុលេធាី�ផ្សាលូវិពុ�ស្រុសាុកុឡុុកុនុញិ

លេ�ៅនៃក្រពុនុគំរ នុងិភា�ួ�់ម្ភៈកុភូាមិ្ភៈសា��ុ� ភូាមិ្ភៈក្រ�ិយ៍, អូរ

អងើ�ម្ភៈ, ក្រកុឡុងុសា�ិធ ិរហ្វីតូលេ�ៅ��ល់េម្ភៈម្ភៈត។់ កុ��ពុ�លេ��ម្ភៈ 
ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ�មិ្ភៈនុហ្វី��នុច�ូនៃក្រពុលេ�លេក្រពុោះ

ខល�ចសាតខីល�នុងិ��រ�។ ខាុ��នុជ្ឈួ�សាលេមួ្ភៈចក្រពុះ នុលេរោតមី្ភៈ 

សា�ហ្វីនុ ុមួ្ភៈង លេពុ�ខែ��ក្រ�ង់ចុះម្ភៈកុ��ស់្រុសាកុុលេម្ភៈម្ភៈត។់ 

កុ��ពុ�លេ��ម្ភៈ លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ� ម្ភៈ�នុផ្សាាះច�នុនួុ១៧ខងំ

ខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ ភូាមិ្ភៈសា��ុ�កុល�យម្ភៈកុពុ�លេរឿង��ណ្ឌ�� «ស្រុសា�

យ�» លេក្រពុោះម្ភៈ�នុស្រុសា�មំ្ភៈ�ក់ុលេ��រម្ភៈកុពុ�ខ�ងភូាមិ្ភៈនៃក្រពុ �ុុខែនុី

លេ�ោយសា�រចកុុលេជ្ឈ�ងខល��ងលេពុកុក៏ុអងគុយយ�។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ

លេ�ោយសា�រអំកុស្រុសាកុុនុយិ�យមិ្ភៈនុចី�សា ់ក៏ុ�នុនុយិ�យ 

តៗគំ�ំ�� «សា��ុ�» ។ ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខលះលេហ្វីៅភូាមិ្ភៈលេនុះ�� «សាា�»។  

ច�ខែណ្ឌកុក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខលះលេ�ៀត��ណ្ឌ���� ពុ�លេ��ម្ភៈម្ភៈ�នុសាតី

�កុ��ជ្ឈ�លេក្រច�នុលេហ្វី�រម្ភៈកុ�ុ�លេ��លេ��ម្ភៈលេពុោធា៍ លេហ្វី�យក៏ុលេហ្វី�រ 

ក្រតឡុ�់លេ�ៅវិិញ លេ���អំកុភូាមិ្ភៈនុ��គំ�ំលេហ្វីៅ�� «ស្រុសា�ុ�»  

ជ្ឈ��់ម្ភៈកុ ។ 

 កុ��ពុ�សាម័្ភៈយ�រ��ង ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុនុ��គំ�ំលេវិចលេខោអ�វិ

លេក្រតៀម្ភៈរួចជ្ឈ�លេស្រុសាច លេហ្វី�យលេពុ�ឮសា�លេឡុងក្រគំ��់កុ��

លេភាល�ងមី្ភៈងៗក៏ុនុ��គំ�ំចូ�រត់ពុួនុលេនុៅកុំុងនៃក្រពុលេក្រពុោះខល�ច

លេចោរ�លនុ។់ ខាុ��ងឹ��លេចោរ���ងអសា់លេនុោះម្ភៈ�នុខែខរ័ នុងិ

លេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈខលះ។ �រ��ង�នុយកុជ្ឈនុជ្ឈ�តិលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ

ម្ភៈកុពុ�ហ្វី�ណូ្ឌយម្ភៈកុលេចៀរជ្ឈ័រលេកុៅសា�ូ ជ្ឈ�នុសួាឲ្យ�ជ្ឈនុជ្ឈ�តិ

ខែខរ័ លេក្រពុោះ�រ��ងលេក្រ��ខែខរ័មិ្ភៈនុ�នុ។ លេនុៅលេពុ�ខែ��ខាុ�

លេពុញកុ�លេ�ោះ ខាុ�សាុ�មី្ភៈ�យលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយនុ�រ�មំ្ភៈ�ក់ុ

ខែ��ខាុ�ស្រុសាឡុ�ញ់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈ �ុុខែនុ�ី��ូងមី្ភៈ�យរ�សាខ់ាុ�

��លិេសាធា។ ខាុ�លេនុៅខែតចលេចសាចង់លេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយនុ�រ�

លេនុោះ�ខែ��ខែ��ក្រតវូិជ្ឈ�កូុនុស្រុសា�រ�សា�់ុូ��សាលេឈុំោ័ះ 

ឡុឹកុ នុងិក្រ�ពុនុធលេឈុំោ័ះ យុងុ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ខាុ��នុ

លេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយនុ�រ�លេនុោះ�នុកូុនុពុ�រនុ�ក់ុ លេហ្វី�យកូុនុ

មំ្ភៈ�ក់ុ�នុសាល��់លេនុៅកុំុងសាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ ក្រ�ពុនុធលេ��ម្ភៈ

រ�សា់ខាុ� មិ្ភៈនុសាូវិរវិ�់ជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រគំួសា�រ នុងិខ�ី់ខ�ីយ 
ច�លេពុោះកូុនុៗលេ�។ លេ�ោយសា�រខែតលេយ�ងរសា់លេនុៅមិ្ភៈនុ

ចុះសាក្រម្ភៈងុនុងឹគំ�ំ ខាុ��នុនុយិ�យជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ាុ�

�ា វេ��វេយុ�ងមិ�ន្លស្រុសាឡូាញ់�ាុវេទិវេយុ�ងវែ�ង�ាុ។ វេប្រក្នុោយុ

លេពុ�ខាុ��នុខែ�ង�ះជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រ�ពុនុធលេ��ម្ភៈរួចរ��ល់េហ្វី�យ 

ខាុ��នុលេរៀ�កុ�រជ្ឈ�មួ្ភៈយក្រ�ពុនុធលេក្រកុោយលេឈុំោ័ះ ឆ្នាំនុ នុងិ

ម្ភៈ�នុកូុនុច�នុនួុ៧នុ�ក់ុ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុ ក្រ�ពុនុធលេក្រកុោយរ�សា ់

ខាុ�ពុិកុ�រនៃ�ម្ភៈខ�ងលេ�ោយសា�រពុសា់ចឹកុ ។ 

 លេនុៅលេពុ�ម្ភៈ�នុ�តកុុម័្ភៈ�ម្ភៈល�ក់ុសាលេមួ្ភៈចសា�ហ្វីនុ ុខាុ�ច��់ 
លេផ្សាួ�ម្ភៈរកុសាុ��ក់ុ�រូអងើរ។ ខាុ�ធា�ក់ុកុង់�កឹុអងើរពុ�លេម្ភៈម្ភៈត់

យកុលេ�ៅ�ក់ុឲ្យ�កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈ។ ខាុ��កឹុអងើរមួ្ភៈង

�នុ២០គំ�ឡុកូ្រកុ�ម្ភៈ លេហ្វី�យកុំុងមួ្ភៈយគំ�ឡុកូ្រកុ�ម្ភៈ ខាុ�ច�លេណ្ឌញ
 មួ្ភៈយលេរៀ�។ លេនុៅលេពុ�យ�់ខាុ�មិ្ភៈនុសាវូិ�នុលេ�កុលេ� លេក្រពុោះ

ក្រតូវិលេចញលេ�ៅ�កឹុអងើរយកុលេ�ៅ�ក់ុឲ្យ�កុង�័ពុលេវិៀតកុុង។  

ខាុ��កឹុជ្ឈញូួ្ចូនុអងើរឲ្យ�កុង�័ពុលេវិៀតកុុងលេនុៅមុី្ភៈ�ក្រតពុ��ងត�

ហ្វីត នុងិក្រតពុ��ងលេឈុំ�ខលមឹ្ភៈ។ កុ��លេនុោះម្ភៈ�នុអំកុ�កឹុអងើរ

�ក់ុលេក្រច�នុនុ�ក់ុ ម្ភៈកុពុ�ឃុំុ�ជ្ឈ��ក្រកុលេវិៀនុ។ ខាុ��ក់ុអងើរគិំតជ្ឈ�

�ុយខែខរ័ លេហ្វី�យលេម្ភៈកុ�រខែ��រង់ច���ិញអងើរលេឈុំោ័ះ 

លេសាៅ ភុាកុ។ លេ�ោយសា�រខែតម្ភៈ�នុសាន្ត្រីងគ�ម្ភៈរវិ�ងអ�លេម្ភៈរកិុ��ង  

នុងិកុង�័ពុលេវិៀតកុុង ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុច�យ�ុយលេ� លេហ្វី�យ

ក្រកុ��ញ�រ�សាខ់ាុ�មួ្ភៈយកុី�� នុងិក្រកុ��លេឈុំោ័�មួ្ភៈយកុី�� 
�ក់ុ�នុក្រតមឹ្ភៈខែត ១០០០ លេរៀ�ខែត�ុុលេណ្ឌ ណោះ។ 

 កុង�័ពុលេវិៀតកុុង�នុសាង់ម្ភៈនុា�រលេពុ��លេនុៅកុំុងនៃក្រពុ

កុ��នូុម្ភៈ�ុច នុងិនៃក្រពុត�សាឹង។ លេនុៅម្ភៈនុា�រលេពុ��លេនុោះគឺំ 

ម្ភៈ�នុខែផ្សាកំុវិះកុ�តខ់ែ��លេក្រ��ឧ�កុរណ៍្ឌ��លេនុ��ៗ។ កុង�័ពុ

លេវិៀតកុុង�នុជ្ឈួ�ខែខរ័ឲ្យ�ជ្ឈួយ�កុខែក្រ� លេហ្វី�យកុង�័ពុ

លេវិៀតកុុងខលះអ�ចនុយិ�យភា�សា�ខែខរ័�នុ�ុុខែនុមិី្ភៈនុសាូវិ

ចី�សា់។ ខាុ��នុយកុមួ្ភៈ�យលេកុ័កុរ�សា់ខាុ�លេ�ៅពុ����

54 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេនុៅម្ភៈនុា�រលេពុ��រ�សា់លេវិៀតកុុង លេក្រកុោយម្ភៈកុមួ្ភៈ�យលេកុ័កុ

រ�សា់ខាុ��នុជ្ឈ�សាះលេសាី�យលេឡុ�ងវិិញ។ លេក្រកុោយលេពុ�

លេយោធា�អ�លេម្ភៈរកិុលេសាុ���ងឹ��ម្ភៈ�នុកុង�័ពុលេវិៀតកុុង លេ���

ម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់ខែ�កុលេ��ម្ភៈី�សាម្ភៈល��់កុង�័ពុលេវិៀត 

កុុង។ ក្រគំ��់ខែ�កុលេ�-៥២ ជ្ឈ�លេក្រច�នុក្រគំ��់�នុផ្សាាុះរលេងគ�រ

��់ផ្សាាះក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុខែ��រសា់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ� នុងិផ្សាាះ

ខលះខែ��ក្រ�ក់ុសាលឹកុក្រ���ង�នុរលេ��កុ���ូ�។ លេនុៅលេវិ��

លេម្ភៈោុង៥�ៃ�ច ម្ភៈ�នុកុ�រ�ម្ភៈល�ក់ុក្រគំ��់លេ����ជ្ឈក្រម្ភៈកុកុង�័ពុ

លេវិៀតកុុង �ណី្ឌ��ឲ្យ�កុង�័ពុលេវិៀតកុុង នុងិក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុ

មួ្ភៈយច�នុនួុ�នុសាល��់ លេហ្វី�យក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុលេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ�

មួ្ភៈយច�នុនួុលេ�ៀតរងរ�ួសា។ លេនុៅអ�ឡុុងលេពុ�សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ

រវាងអាវេមិរ�ក្នុ ន្ល�ងក្នុងទិ�ពវេវៀត្តិក្នុ�ងបាន្ល�ា��វេឡូ� ង ប្រ�ជាំាជាំន្ល

លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ� �នុលេភាៀសាខលនួុលេ�ៅរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈជ្ឈ��
 

ក្រកុលេវិៀនុ នុងិភូាមិ្ភៈ�ងូ។  លេនុៅលេពុ�ច�់សាន្ត្រីងគ�ម្ភៈ លេ���

ក្រ�ជ្ឈ�ជ្ឈនុនុ��គំ�ំម្ភៈកុរសា់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈវិិញ។ 

 លេនុៅសាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ ខាុ�ក្រតូវិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

ជ្ឈលេម្ភៈលៀសាលេចញពុ�ភូាមិ្ភៈសា��ុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេនុៅភូាមិ្ភៈខ័ួរ។ ខែខរ័ 
ក្រកុហ្វីម្ភៈច�តត់��ងឲ្យ�ខាុ�លេនុៅកុងសាិ�ីកុម័្ភៈ លេធាី�នុងគ័� នុងិ

រនុ�សា់។ ច�ខែណ្ឌកុក្រ�ពុនុធកូុនុរ�សា់ខាុ�លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ�

�ខែ��។ មិ្ភៈនុយូរ�ុុនុ�័នុ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសាក្រ�ពុនុធ

រ�សា់ខាុ�ឲ្យ�ម្ភៈកុរសា់លេនុៅភូាមិ្ភៈខ័រួជ្ឈ�មួ្ភៈយខាុ�ខែ�រ។ ក្រ�ធា�នុ

កុង�នុច�តត់��ងខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅរកុក្រត� នុងិសា�ចម់្ភៈកុ��ក់ុលេនុៅ 
កុំុងសាហ្វីកុរណ៍្ឌ ច�ខែណ្ឌកុក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ាុ�ក្រ�ធា�នុកុងច�ត់

 
ត��ងឲ្យ�លេ�ៅសាាងូស្រុសាវូិ នុងិលេធាី�ខែស្រុសា។ មួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ�លេក្រកុោយម្ភៈកុ 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាក្រគំសួា�រខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេនុៅភូាមិ្ភៈត�អឹម្ភៈ ឃុំុ�

ជ្ឈ��ត�លេម្ភៈៅុ ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត ់វិិញ។ លេនុៅលេ�ៅលេនុោះ ខាុ�លេធាី�ខែស្រុសា 

លេ��កុក្រ�ពុន័ុធភាលខឺែស្រុសា នុងិជ្ឈ�កុក្រ�ឡុ�យ។ តម្ភៈកុ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ 

�នុជ្ឈលេម្ភៈលៀសាខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេនុៅសាហ្វីកុរណ៍្ឌ កុំុងស្រុសាុកុឆ្នាំលូង 

លេខតកី្រកុលេចះ។ ក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌ�នុលេចោ�ក្រ�កុ�នុខ់ាុ�

�� �ួចក្រកុ�� លេហ្វី�យយកុកុ��លេភាល�ងម្ភៈកុភាង់ួកុី��ខាុ�។ 

ក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌយកុខាុ�លេ�ៅឃុំុ�រយ�លេពុ�មួ្ភៈយយ�់។ 

ខាុ��នុនុយិ�យ�� ខាុ�មិ្ភៈនុ�នុលេធាី�អី�ខសុាលេនុោះលេ� ក្រ�សានិុលេ��

មិ្ភៈតសីាម្ភៈល��់ខាុ�ក៏ុខាុ�មិ្ភៈនុខល�ចសាល��់ខែ�រ។ ក្រពុកឹុលេឡុ�ងក្រ�ធា�នុ

សាហ្វីរណ៍្ឌលេ�ោះខែ�ងឲ្យ�ខាុ�ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុផ្សាាះវិិញ លេហ្វី�យ

�នុា��់ម្ភៈកុ�នុច�ត់ត��ងខាុ�ឲ្យ��ររលេ�ះ�ឹកុសា�ណ្ឌ��។ 

ច�ខែណ្ឌកុកូុនុរ�សា់ខាុ�ក្រ�ធា�នុកុងលេក្រ��ឲ្យ�លេរ�សាអ�ចម៍្ភៈលេគំោ

លេ��ម្ភៈី�លេធាី�ជ្ឈ�។ ច�លេពុោះម្ភៈាូ�អ�ហ្វី�រ គឺំម្ភៈ�នុខែត��រ �ុុលេណ្ឌ ណោះ 

លេហ្វី�យខាុ�ហ្វី�ូមិ្ភៈនុខែ��ខែឆ្នាំាតលេ�។ នៃ�ៃមួ្ភៈយ ខាុ��នុ�ររលេ�ះ

លេ�ៅ�កឹុសា�ណ្ឌ��ឲ្យ�អំកុសាាងូ។ ខាុ�គិំតកុំុងចតិ�ី�ក្រ�សានិុ
 

លេ��ខាុ�មិ្ភៈនុ�ួចចី�សា់ជ្ឈ���ច់លេពុោះសាល��់មិ្ភៈនុខ�នុ �លូេចះំ

ខាុ��នុយកុខែផ្សាលសានុាចូ��ក់ុ�ុកុលេនុៅកុំុងលេហ្វីោលេ�លេខោ។ លេនុៅ
 

លេពុ�ខាុ�លេ�ៅ��់�ឹង ខាុ�យកុខែផ្សាលសានុាចូលេចញពុ�លេហ្វីោលេ�ុ

លេ��ម្ភៈី�សាាួចក្រត�។ ក្រកុុម្ភៈ�កឹុសា�ណ្ឌ��រ�សា់ខាុ�ម្ភៈ�នុគំ�ំ�ួនុ

នុ�ក់ុ �លូេចះំខាុ�នុយិ�យក្រ��់អំកុលេនុៅកុំុងក្រកុមុ្ភៈ��ក្រ�សានិុ
 

លេ��លេយ�ងចង់ហ្វី�ូខែឆ្នាំាតលេយ�ងកុុ�រ�យកុ�រណ៍្ឌឲ្យ�អំកុលេផ្សា�ង

�ងឹ។ លេនុៅនៃ�ៃលេនុោះលេយ�ងសាាចួ�នុក្រត� នុងិ�នុហ្វី�ូខែឆ្នាំាត។ 

ខាុ��នុ�ចួខច�់ក្រត�យកុលេ�ៅឲ្យ�ក្រ�ពុនុធនុងិកូុនុរ�សាខ់ាុ�លេនុៅ
 

ផ្សាាះខែ�ម្ភៈលេ�ៀត។ លេនុៅ��លេនុោះ ឪពុកុុលេកុក័ុរ�សាខ់ាុ��នុសាល��់

លេ�ោយសា�រអតអ់�ហ្វី�រ។ លេក្រកុោយម្ភៈកុលេ�ៀត ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ

ឲ្យ�ខាុ�លេធាី�ជ្ឈ�ជ្ឈ�ងឈុំសូាលេឈុំ� នុងិសាសារផ្សាាះ។ លេម្ភៈកុង�នុ

កុ�ណ្ឌតឲ់្យ�ខាុ�ឈុំសូាសាសារផ្សាាះឲ្យ��នុ ២លេ�ៅ៣លេ��ម្ភៈ កុំុង

មួ្ភៈយនៃ�ៃ។ ក្រ�សាិនុលេ��ខាុ�ឈុំសូាមិ្ភៈនុលេហ្វី�យ អងគកុ�រនុងឹ

យកុខាុ�លេ�ៅលេរៀនុសាូក្រត។ ខាុ�រសា់លេនុៅកុំុងសាហ្វីកុរណ៍្ឌកុំុង

ស្រុសុាកុឆ្នាំលូងរយ�លេពុ�មួ្ភៈយឆ្នាំ�ំ� លេ���ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេក្រជ្ឈ�សាលេរ�សា 
ខាុ�ឲ្យ�លេ�ៅលេនុៅខែស្រុសារនុ�ម្ភៈ ឃុំុ�ឃុំ�មឹ្ភៈ ស្រុសុាកុឈុំំ�ួ លេខតកី្រកុលេចះ

 
វិញិ។ លេនុៅនៃ�ៃលេនុោះ ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុជ្ឈខែជ្ឈកុគំ�ំ��នុងឹលេ��កុ 

រ�យនុលីេ�ៅក្រកុុងក្រកុលេចះ���ងយ�់។ លេក្រកុោយលេពុ�ខាុ�

សា�ី�់ឮ��ណឹ្ឌងលេនុះ ខាុ�ជ្ឈ�មួ្ភៈយកូុនុៗនុងិក្រ�ពុនុធខាុ��ួច

លេឡុ�ងជ្ឈិះរ�យនុខីែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈលេនុោះ។ ក្រពុឹកុលេឡុ�ងខាុ�នុងិ

ក្រគំសួា�រ�នុចុះពុ�លេ��ឡុ�នុ លេឃុំ�ញ�លូេចះំអំកុលេ��កុរ�យនុី

�នុសារួ��ខាុ� លេត�លេ�ោកុពុលូេឡុ�ងជ្ឈិះលេ��ឡុ�នុត��ងពុ�លេពុ� 
ណ្ឌ�។ ខាុ��នុក្រ��់ត�ម្ភៈក្រតង់���ួចលេឡុ�ងត��ងពុ�យ�់ 
មិ្ភៈញលេម្ភៈលុះ �នុា��់ម្ភៈកុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុសារួខាុ��� លេត�លេ�ោកុ 
ពុូចង់លេ�ៅណ្ឌ�? ខាុ��នុលេឆ្នាំល�យ��ខាុ�មិ្ភៈនុ�ងឹលេ�ៅណ្ឌ�លេ�។ 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុនុ��ខាុ�លេ�ៅរកុកុខែនុលងសាក្រម្ភៈ�កុ នុងិឲ្យ�អងើរ

ម្ភៈកុខាុ�លេ��ម្ភៈី�����យហ្វី�ូ។ លេនុៅនៃ�ៃ�នុា��់ ខាុ�នុងិក្រគំសួា�រ

�នុលេ��ររហ្វីតូលេ�ៅ��ឃ់ុំុ��ខ័ែក្រគំ ស្រុសុាកុចតិ�ុីរ� លេខតកី្រកុលេចះ។  

លេនុៅ��លេនុោះខាុ�លេឃុំ�ញលេយោធា� នុងិក្រត�លេងៀតជ្ឈ�លេក្រច�នុ។ 

លេ�ោយសា�រខែតខាុ�ឃុំល�នុខល��ងលេពុកុ លេ���ខាុ���ច់ចិតសីាុ�ក្រត�
 

លេងៀតពុ�លេយោធា�យកុម្ភៈកុហ្វី�ូ។ លេនុៅខណ្ឌ�លេនុោះក្រ�ធា�នុ
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាហ្វីកុរណ៍្ឌ�ខ័ែក្រគំ�នុសាួរខាុ��� លេ�ោកុពុូម្ភៈកុពុ�ណ្ឌ�? ខាុ�

លេឆ្នាំល�យ�� ខាុ�មិ្ភៈនុ�ងឹម្ភៈកុពុ�ណ្ឌ�លេ�លេក្រពុោះជ្ឈិះឡុ�នុលេពុ� 
យ�់។ ខាុ�នុយិ�យលេ�ៅកុ�នុក់្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌ�� លេ��

មិ្ភៈតចីង់សាម្ភៈល��់ខាុ�ក៏ុសាម្ភៈល��់ចះុ។ �ុខុែនុកី្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌ 
មិ្ភៈនុ�នុលេធាី���ខាុ�លេ� លេហ្វី�យ�នុច�ត់ត��ងខាុ�លេ�ៅលេធាី�

សាម្ភៈីុកុម្ភៈ�នុ។់ លេ�ោយសា�រខែតឃុំល�នុខល��ងលេពុកុ ខាុ��នុ

�ួចពុងម្ភៈ�នុល់េនុៅកុំុងសាម្ភៈីុកុមួ្ភៈយក្រគំ��់។ លេពុ�លេនុោះ

ខាុ�លេចះជ្ឈ�ងលេឈុំ� �លូេចះំក្រ�ធា�នុសាហ្វីកុរណ៍្ឌឲ្យ�ខាុ�លេធាី�ជ្ឈ�ង

សាង់ផ្សាាះ។ នៃ�ៃមួ្ភៈយ ម្ភៈ�នុអំកុឃុំ�ី�លេគំោមំ្ភៈ�ក់ុ�នុក្រ��់ខាុ�

�� លេនុៅផ្សាាះខែ��ខាុ�រសាល់េនុៅម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�សាល��់���ងក្រគួំសា�រ  
ឪពុកុុ មួ្ភៈ�យ នុងិកូុនុ គឺំ សាល��់លេ�ោយសា�រលេ����ំ�លេក្រពុោះ 

ខែតសា�ួយក្រ�ពុ�សាម្ភៈីតីិ។ អំកុឃុំ�ី�លេគំោ�នុសាួរខាុ���

ខល�ចលេខោ័ចខែ�រឬលេ�? ខាុ�លេឆ្នាំល�យ��សាល��់លេហ្វី�យគំ�័នុអី�ក្រតវូិ

ខល�ចលេឡុ�យ។ មិ្ភៈនុ�នុ�ុុនុ�័នុនៃ�ៃផ្សាង ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសា

ខាុ�ត�ម្ភៈកុ�ណូ្ឌតលេ�ៅស្រុសាុកុសាាឹងក្រតង់ �នុា��់ម្ភៈកុជ្ឈិះឡុ�នុ

�នុលីេ�ៅភូាមិ្ភៈត�អុង ឃុំុ�ត�អុង ស្រុសាុកុច�កុ�រលេ�� លេ�ោយ

គំ�័នុ�យហ្វី�ូលេឡុ�យ គឺំលេយ�ងហ្វី�ូ�យ��យលេចកុ។ 

ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ�នុលេក្រ��ខាុ�ឲ្យ�ខែរកុ�ឹកុ ជ្ឈ�កុ�� លេធាី�ជ្ឈ� លេ��ម្ភៈី�

លេស្រុសាោចនៃសា ុ�ុុខែនុលីេ�ោយសា�រខែតខាុ�អត�់យយូរនៃ�ៃលេ���

ខាុ�គំ�័នុកុម្ភៈល��ងខែរកុ�ឹកុ។ ខាុ�រសា់លេនុៅ��លេនុោះ�នុកុនុលះខែខ 

កុង�័ពុលេវិៀតណ្ឌ�ម្ភៈចូ�ម្ភៈកុ��់ លេហ្វី�យលេយ�ងក៏ុលេធាី� 

��លេណ្ឌ�រលេ�ោយលេ�័�រលេជ្ឈ�ងម្ភៈកុស្រុសាុកុកុ�លេណ្ឌ�តវិិញ។ លេពុ�ខាុ�

ម្ភៈកុក្រកុុងសាងួ ខាុ�លេ��រលេរ�សាកួុរស្រុសូាវិ រួច�នុ�ី�លេណ្ឌ�រម្ភៈកុ

រសា់លេនុៅកុំុងភូាមិ្ភៈសា��ុ� ឃុំុ�ជ្ឈ��ក្រកុលេវិៀនុ ស្រុសាុកុលេម្ភៈម្ភៈត ់ 
លេខតតីីូងឃុំ័ុ� រហ្វីតូម្ភៈកុ��់សាពុនីៃ�ៃ។

សាា�ាឃុំ��ជាំា�ប្រក្នុវេវៀន្ល ក្នុុ�ងស្រុសាុក្នុវេមិមិត្តិ ់ 
វេ�ត្តិតិ្តិូូងឃុំំ��។ (ឡូ�ង ដ្ឋាន្ល/ីមិជាំឈមិណូឌ�

 ឯក្នុសាារក្នុមុិ�ជាំា)

56 មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២

 «កុ�រយិ��័យពុ័តម៌្ភៈ�នុសា�ធា�រណ្ឌ�» រ�សា់ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រ 

កុមុុ្ភៈជ្ឈ��នុលេ��កុ�លេក្រម្ភៈ�ជ្ឈនូុ នុសិា�តិ អំកុស្រុសា�វិក្រជ្ឈ�វិ �ុគំគ�កិុរ�ជ្ឈកុ�រ នុងិ 
អងគកុ�រលេក្រកុៅរ�ឋ�ភិា�� នុងិ�ុគំគ����ងឡុ�យខែ��ម្ភៈ�នុច�ណ្ឌ��់ 

អ�រម័្ភៈណ៍្ឌពុ�កុ�រវិិវិឌ្ឍឍនុរ៍�សាអ់ងគជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈក្រម្ភៈះវិិសា�ម្ភៈញ្ចូាកុំុងត�ុ�កុ�រ

កុមុុ្ភៈជ្ឈ� ឬសា���កីុ�ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។

 ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�ជ្ឈ�កុខែនុលងក្រ�មូ្ភៈ�ផ្សាីុ� នុងិចងក្រកុងឯកុសា�រ
 

អ�ពុ�រ��កុមុុ្ភៈជ្ឈ�ក្រ�ជ្ឈ�ធា�ិលេតយ��នុលេក្រច�នុ��ផុ្សាត។ ឯកុសា�រលេនុៅ 
ម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ�ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�ម្ភៈ�នុក្រ��ក្រ�លេភា�។ ក្រ�លេភា�ឯកុសា�រ��មួ្ភៈយ 
គឺំឯកុសា�រជ្ឈ�ក្រកុ��សាសានុលកឹុខែ��ម្ភៈ�នុច�នុនួុជ្ឈិតមួ្ភៈយ��នុ��ពុ័រ។  

ក្រ�លេភា�ឯកុសា�រ��ពុ�រ គឺំជ្ឈ���សាម្ភៈៈ�សានុខ៍ែ���ុគំគ�កិុម្ភៈជ្ឈឈម្ភៈណ្ឌឌ� 

ឯកុសា�រកុមុុ្ភៈជ្ឈ�ចុះលេ�ៅលេធាី�សាម្ភៈៈ�សានុជ៍្ឈ�មួ្ភៈយជ្ឈនុរងលេក្រគំោះ នុងិអត�ត 
កុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ ក្រ�លេភា�ឯកុសា�រ����គឺំជ្ឈ�រូ��ត��ក់ុ�ង 

លេ�ៅនុងឹសាម័្ភៈយខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ។ ក្រ�លេភា�ឯកុសា�រ���ួនុគឺំជ្ឈ�ឯកុសា�រ 

��ក់ុ�ងលេ�ៅនុងឹកុ�រលេធាី�ខែផ្សានុ��រលេណី្ឌៅសា�កុសាពុ នុងិ��ត��ងសាម្ភៈល��់ 

រ�សាខ់ែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិឯកុសា�រ��ក្រ��គឺំជ្ឈ�ខែខ�ភា�ពុយនុឯីកុសា�រខែ�� 

�នុផ្សា�តិលេឡុ�ងកុំុងរ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិសាម័្ភៈយលេក្រកុោយម្ភៈកុលេ�ៀត។

 ត�ម្ភៈរយ�កុ�រយិ��យ័ពុត័ម៌្ភៈ�នុសា�ធា�រណ្ឌ� សា�ធា�រណ្ឌជ្ឈនុអ�ចនុងឹ 

ស្រុសា�វិក្រជ្ឈ�វិឯកុសា�រ���ងលេនុះ�នុ។ ឯកុសា�រខលះលេ�ៀតរួម្ភៈម្ភៈ�នុ៖ ក្រ�វិតីរូិ� 

កុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ ចលេម្ភៈល�យសា�រភា�ពុកុ�ណ្ឌតល់េហ្វីតរុ�សា់�កុ� 

�ូរលេ�ខលេឆ្នាំល�យឆ្នាំលងពុត័ម៌្ភៈ�នុខែ���នុម្ភៈកុពុ�កុ�រសាម្ភៈៈ�សានុជ៍្ឈ�មួ្ភៈយអត�ត 

កុម័្ភៈ�ភិា��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈ នុងិ�ិនុនំុយ័គំនុថនុលិេ�ាសា�ងា�ញពុ�រលេណី្ឌៅសា�កុ 

សាពុ ��ត��ងគុំកុ នុងិ�ូជ្ឈនុ�យ�ឋ�នុក្រ��័យពុូជ្ឈសា�សានុ។៍

 កុ�រយិ��័យពុ័តម៌្ភៈ�នុសា�ធា�រណ្ឌ�ម្ភៈ�នុ��ត��ងលេនុៅអគំ�រលេ�ខ៦៦ 

ម្ភៈហ្វី�វិិ��ក្រពុះសា�ហ្វីនុុ សាងើ�ត់�លេនុល�សា�ក់ុ ខណ្ឌឌច�កុ�រម្ភៈនុ 

រ�ជ្ឈធា�នុ�ភាំ�លេពុញ។ កុ�រយិ��័យរ�សា់លេយ�ងលេ��កុជ្ឈូនុសា�ធា�រណ្ឌ 

ជ្ឈនុច��់ពុ�នៃ�ៃចនុា��់នៃ�ៃសាុក្រកុ លេពុ�ក្រពុឹកុពុ�លេម្ភៈោុង ៨៖០០ 

��់លេម្ភៈោុង ១២៖០០ នុងិលេពុ�រលេសាៀ�ពុ�លេម្ភៈោុង ២៖០០ �� ់

លេម្ភៈោុង ៥៖០០។ ក្រ�សានិុលេ��អសាល់េ�ោកុអំកុម្ភៈ�នុចម្ភៈៃ� ់ឬចង់លេរៀ�ច� 

ក្រពុឹតីិកុ�រណ៍្ឌជ្ឈ�ក្រកុុម្ភៈណ្ឌ�មួ្ភៈយ សាូម្ភៈ��ក់ុ�ង�ុគំគ�ិកុរ�សា់លេយ�ង 

សា��ង ចិនុ�ី អំកុសាក្រម្ភៈ�សាក្រម្ភៈួ� ត�ម្ភៈរយ��ូរសាពុាលេ�ខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អុ�ខែម្ភៈ�ុ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សាូម្ភៈអរគុំណ្ឌ!

ការ�ិល�យ៍

ព�ត�៌ៃសាធារណ�



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២

 ជាំ�វេន្លោររដ្ឋវូរ�វេហ�យុវេព�ប្រពឹក្នុប្រព�ឹមិ។  

លេម្ភៈឃុំចះុអ័ពុខីែ�កុខែផ្សា�ងក្រតជ្ឈ�ក់ុ�ាណ្ឌ�សា ់

ខែតរូ�ខាុ�លេនុៅខសុាស្រុសាឡុះពុ�ធាម័្ភៈជ្ឈ�ត�ិ��ង 
ឡុ�យជ្ឈុ�វិិញខលនួុ ខែ��ម្ភៈ�នុលេសារ�ភា�ពុ

ជ្ឈ�ងខាុ�។ 

 ខាុ��កឹុលេគំោគំ�័នុអ�វិ�ណួ្ឌ�់ សា�ុយ

ខែខ�នុងិសាំឹងយកុនៃ�ឱ�ជ្ឈ��់នុងឹលេ��ម្ភៈ 

ក្រ�ូង លេ��ម្ភៈី�ឲ្យ�ម្ភៈ�នុភា�ពុកុក់ុលេកុួៅ។ ខាុ�

�លេណួ្ឌ�រលេគំោនុងឹខែខ�ឲ្យ�សាុ�លេសាៅ័ មិ្ភៈនុហ្វី��នុ

ចងលេគំោលេ��រលេចោ�វិ�លេ�។ 

 អ�កុ�សាធា�ត�ុក៏្រតជ្ឈ�ក់ុលេក្រកុោម្ភៈ�ឹកុ

សាលេនុ��ម្ភៈធាល�ក់ុមិ្ភៈនុ��ច់។ “លេហ្វីតុអី�ក្រពុះ 

អ��ិត�យឺតយូរក្រកុ�លេញ្ចូចញរសា័�កុលេមួ្ភៈៅ

លេម្ភៈលុះ? មិ្ភៈនុអ�ណិ្ឌត��រូ់�ខាុ�ខែ��កុ�ពុងុ

ឈុំរឱ�នៃ�រង�កុណួ្ឌ��វិ��ខែស្រុសា�ីងឹ 

លេ�ី�យលេ�អា�?” ខាុ�សា�ី�់��នុញួលេសាោកុលេសាៅ 
កុំុងចិត។ី លេកុ�តម្ភៈកុលេហ្វី�យជ្ឈ�កូុនុកុ�ក្រពុ�

លេ���នុងឹ�ងឹកុួ� ក្រពុហ្វី�័ិខតិឥតក្រ�ណ្ឌ� 

វិ�យក្រ�ហ្វី�រ���ងលេក័ុងខច�ខែ��លេនុះ។  

 ខាុ�ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈនុកឹុរ�ឹកុឪពុុកុមួ្ភៈ�យ 
ខែ���នុឃុំល�តឆ្នាំៃ�យពុ�កូុនុ�័�ៗ លេនុះគំ�័នុ 

នៃ�ៃក្រតឡុ�់។  ខាុ�ខ���លេភាលចវិ�លេចោ�ត�ម្ភៈ�ណួ្ឌ�� 
ឪពុុកុ មុ្ភៈនុលេពុ�លេគំយកុលេ�ៅសាម្ភៈល��់ 

លេ�ោយនុយិ�យ�� “លេ��មិ្ភៈនុលេឃុំ�ញពុកុុខែម្ភៈ ុ

ក្រតឡុ�់ម្ភៈកុវិញិ ឬលេគំសាម្ភៈល��់លេចោ� សាមូ្ភៈ

កូុនុកុុ�នុកឹុពុកុុខែម្ភៈអុ�”។  លេត�ម្ភៈ�នុម្ភៈនុសុា�

កុំុងលេ�ោកុលេនុះណ្ឌ�មំ្ភៈ�ក់ុខែ��អ�ចលេធាី�

�នុលេនុោះ។  ខាុ�លេចោ�សា�ណួ្ឌរហ្វីសួាវិសិាយ័

លេនុះកុំុងចតិ។ី  ខាុ�លេង�យលេ�ៅលេ��លេម្ភៈ��ចក្រកុ
 

វិ��ម្ភៈហ្វី�ធា�លេធាង  ខែតវិ�តូចជ្ឈ�ង��ហ្វី� 

នៃនុ�ុកុខកុម័្ភៈលេ�ោកិុយរ�សាខ់ាុ�លេ�។ លេម្ភៈ�� 
លេ�ៅក្រពុះសាុរយិ��លេញ្ចូចញពុនុល�ឺ�ភាលឺ��់

សាតនីុកិុរលេ��ខែផ្សានុពុសាុធា�លេនុះខែម្ភៈនុ ខែត

វិ�មិ្ភៈនុអ�ច��ភាលឺជ្ឈ�វិិត ងងឹតសាូនុ�សាុង

រ�សាខ់ាុ�លេឡុ�យ។  ឱ! ជ្ឈ�វិតិខាុ�ពុតិជ្ឈ�ងងឹត
 

ខល��ងណ្ឌ�សា ់ហ្វីុមឹ្ភៈ! កុំុងភាពុអសាស់ាងឃមឹ្ភៈ 

លេហ្វី�យង�កុម្ភៈកុលេម្ភៈ��ខលនួុឯងខែសានុសាលេងីគំ

ខលនួុនៃក្រកុនុងឹវិ�សានុ�កុម្ភៈ�តល់េសាោកុ� លេមួ្ភៈចមិ្ភៈនុ 

ក្រ�ហ្វី�រឲ្យ�កុ�យ័���ងអសាខ់ែតមួ្ភៈងលេ�ៅ។ 

 កុ�ពុុងខែតសាញួ្ចូងឹគិំតយ�ុងលេក្រកុៀម្ភៈ 

ក្រកុ�សាលេងីគំកុួុកុកុួួ� �ឹកុខែភាកំុ���ងគូំ ហ្វីរូ
 

លេចញម្ភៈកុ។  ខាុ�សាម្ភៈលឹងលេម្ភៈ��លេ�ៅភូាមិ្ភៈលេឃុំ�ញ 
ក្រពុះសារុយិ��ខែណួ្ឌតខលនួុពុ�លេ�� នុងិម្ភៈ�នុ

ហ្វីីងូលេគំោលេចញពុ�ភូាមិ្ភៈហ្វីយុ��ក្រ�លេ�ោម្ភៈ 

លេ�ញលេ�ោយកុុម្ភៈ�រ�ួនុក្រ��នុ�ក់ុ នុងិលេម្ភៈ 

កុងកុុម្ភៈ�រនុ�រ�លេអឿនុលេ��រពុ�លេក្រកុោយផ្សាង 

លេឆ្នាំោុះម្ភៈកុកុ�នុវ់ិ��ខែស្រុសាខែកុីរខាុ�ខែ�រ។ 

 កុុម្ភៈ�រ���ងលេនុោះ�នុក្រពុខែ�ងលេគំោ

លេនុៅវិ��ខែស្រុសាឲ្យ�សាុ�លេសាៅ័ នុងិគំ�់

ជ្ឈក្រញ្ញាួ�ង រួចលេគំនុ��គំ�ំ�ងើ�ត់លេភាល�ងជ្ឈ� 

មួ្ភៈយនុងឹកុនុាយុឧសាខែ��លេគំកុ�នុព់ុ�ភូាមិ្ភៈ 

រួចនុ��គំ�ំអងគុយជ្ឈ�រងីង់កុង់រលេ�ះជ្ឈុ�វិញិ

ភាក់ំុលេភាល�ងកុុ�ឲ្យ�រង�។ 

 ខាុ�ឈុំរលេម្ភៈ��លេគំោខែតមំ្ភៈ�ក់ុឯងមិ្ភៈនុ 
ហ្វី��នុលេ��រឆ្នាំៃ�យពុ�ម្ភៈ�លេតោំតលេ�។  �នុា��់ម្ភៈកុ 

លេម្ភៈកុងកុុម្ភៈ�រនុ�រ�លេអឿនុលេនុោះលេ��រសា�លេ�ៅ

ម្ភៈកុរកុខាុ�លេហ្វី�យនុយិ�យ�� “លេត�មិ្ភៈតី

កុុម្ភៈ�រវិង�ឯងម្ភៈកុច��លេគំោពុ�លេ�័�រណ្ឌ�?” 

ខាុ�លេឆ្នាំល�យ�� “ខាុ�ម្ភៈកុត��ងពុ�ក្រពុ�មឹ្ភៈស្រុសា�ងៗ
 

លេម្ភៈលុះ” គំ�ត់ត�ម្ភៈកុលេ�ៀត “�ាលេហ្វី�យ! 

លេនុៅច��លេម្ភៈ��វិ��នុលីេ�ៀតចុះ  មិ្ភៈនុក្រតវូិលេ�ៅ 

ណ្ឌ�ឆ្នាំៃ�យពុ�កុខែនុលងលេនុះលេ� រង់ច����ួ� 

�ញ្ញាួពុ���ំក់ុលេ��” ខាុ�លេឆ្នាំល�យ�� “��

សាម្ភៈមិ្ភៈតនីុ�រ�លេម្ភៈកុង” រួចក៏ុលេ��រលេចញពុ�

ខាុ�លេ�ៅកុ�នុក់ុងកុុម្ភៈ�រកុ�ពុុងអងគុយអ��ង
 

លេភាល�ង លេហ្វី�យលេហ្វីៅកុុម្ភៈ�រ���ងលេនុោះម្ភៈកុ

ក្រ�ជ្ឈុ�ជ្ឈ�វិភា�ពុ នុងិលេធាី�សាី័យ�ិលេតៀនុ។ 

ខាុ�មិ្ភៈនុ�ឹង��លេគំនុយិ�យយ�ុងលេម្ភៈចុលេ�  
លេក្រពុោះលេនុៅឆ្នាំៃ�យពុ�លេគំរ��ងមួ្ភៈយខែស្រុសា  

ស្រុសា��់ខែតមិ្ភៈតកុីុម្ភៈ�រ���ងលេនុោះង�កុម្ភៈកុ 

លេម្ភៈ��ខាុ�ក្រពុម្ភៈៗគំ�ំ ខែតខាុ�គិំតកុំុងចិត�ី� 
 

ក្រ�ខែហ្វី�ជ្ឈ�លេគំឲ្យ�កុុម្ភៈ�រមូ្ភៈ��ឋ�នុ���ង 

លេនុោះឃុំល��លេម្ភៈ��ខាុ�  ខល�ចលេគំចលេវិះពុ�ពុនិុយ័

លេនុះ។  លេរៀ�រ��់រួចលេម្ភៈកុងនុ�រ�កុុម្ភៈ�រលេនុោះ 

ក៏ុលេ��រលេចញលេ�ៅ។ �នុា��់ម្ភៈកុកុុម្ភៈ�រ

���ងលេនុោះ�នុ��ខែ�កុហ្វីីងូគំ�ំ អំកុខលះ

លេឡុ�ងលេ�ងលេ��ម្ភៈច�រ ឯខលះលេ�ៀតលេនុៅអ��ង 

លេភាល�ងនុងិលេ��រលេ�ះខែផ្សាលក្រតខែ�កុនៃក្រពុ។   

 នៃ�ៃជ្ឈតិក្រតង់   លេម្ភៈកុងនុ�រ�លេនុោះខែស្រុសាកុ 

ក្រ��់កុុម្ភៈ�រមូ្ភៈ��ឋ�នុ���ងលេនុោះឲ្យ�លេ��រ

លេកុៀងលេគំោក្រតឡុ�់លេ�ៅភូាមិ្ភៈវិិញ។ ម្ភៈ�នុ

កុុម្ភៈ�រមំ្ភៈ�ក់ុ គឺំអ�លេ�ងុខែ��ធាល��់��ួ�

ខាុ�លេឡុ�ងលេ��ម្ភៈច�រលេ�ង លេ��រត�ម្ភៈភាលឺខែស្រុសា

ខែកុីរខាុ�។ ខាុ�គិំត�� ក្រ�ខែហ្វី�ជ្ឈ�លេម្ភៈកុង

កុុម្ភៈ�រលេនុោះឲ្យ�អ�លេ�ងុម្ភៈកុក្រ��់ខាុ��កឹុ 
លេគំោលេ�ៅភូាមិ្ភៈខែ�រលេហ្វី�យលេម្ភៈ��លេ�ៅ លេក្រពុោះ

��ល់េពុ��យ ខែតមិ្ភៈនុ�ចូកុ�រគិំតលេ�។  

ខាុ�ខ�ញញឹម្ភៈ��ក់ុអ�លេ�ងុ ខែតលេគំលេ��រលេធាី� 
ក្រពុលេង�យរួចក៏ុលេ��រហ្វីសួាលេ�ៅ។ ខាុ�ខកុចតិ ី

ខាុ�លេម្ភៈ��ពុ�លេក្រកុោយលេ�ោយម្ភៈ�នុកុ�រលេងឿង 
ឆ្នាំៃ�់ស្រុសា��់ខែតសាម្ភៈមិ្ភៈតីកុុម្ភៈ�រលេ�ងុ 

ទិណូឌក្នុមំិអុក្នុវេទិោសាក្នុ�មិារទិណូឌក្នុមំិអុក្នុវេទិោសាក្នុ�មិារ

មីិវេត្តិោុត្តិ វេដ្ឋ�មិចារ ប្រត្តិពា�ងត្តិាទិ�ត្តិមីិវេត្តិោុត្តិ វេដ្ឋ�មិចារ ប្រត្តិពា�ងត្តិាទិ�ត្តិ
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២

�ម្ភៈល�ក់ុខែផ្សាលក្រតខែ�កុនៃក្រពុមួ្ភៈយម្ភៈកុកុំុង

ខែស្រុសា។ ខាុ�យ�់ពុ�អ�រម័្ភៈណ៍្ឌរ�សា់វិ� គឺំ 
ពុតិជ្ឈ�លេម្ភៈកុងនុ�រ�កុុម្ភៈ�រលេនុោះ មិ្ភៈនុឲ្យ�កុុម្ភៈ�រ 

មូ្ភៈ��ឋ�នុ���ងលេនុោះ��ក់ុ�ងជ្ឈ�មួ្ភៈយខាុ�

លេក្រពុោះខាុ�ជ្ឈ�កុុម្ភៈ�រម្ភៈ�នុលេ�ោសា។ កុំុងចតិី

លេក្រតកុអរលេក្រពុោះ�នុក្រតខែ�កុហ្វីូ�។  

លេរៀ�សាាុះលេ�ៅលេរ�សា ក៏ុឮសា�លេឡុងខែស្រុសាកុ

លេក្រកុោយខងំ។  ខាុ�ភ័ាយលេសាា�រ�តស់ា�័រត� 

គិំត��លេគំ��ក់ុកុ�ហ្វីសុាខាុ�លេ�ៀតលេហ្វី�យ។  

មិ្ភៈតនីុ�រ�មុ្ភៈខម្ភៈ��ក្រ��់ខាុ��� “ខែនុមិ្ភៈតកុីុម្ភៈ�រ

�័� អងគកុ�រមិ្ភៈនុ��នុឲ់្យ�កុុម្ភៈ�រឯង�កឹុលេគំោ

លេ�ៅភូាមិ្ភៈលេ� �លូេចះំរង់ច����ួ��ញួ្ញាពុ�

អងគកុ�រ�នុលីេ�ៀត”។ ខាុ�ត�លេ�ៅវិិញ��  

“��សាម្ភៈមិ្ភៈត�ីងលេម្ភៈកុង។”  

 ខាុ� គិំត��លេត�លេពុ�ណ្ឌ�លេគំឲ្យ�លេ�ៅ

ភូាមិ្ភៈ។  �ឹកុក៏ុលេស្រុសាកុ លេពុោះក៏ុឃុំល�នុ  នៃ�ៃក្រតង់ 

�លេញ្ចូចញកុលេមួ្ភៈៅលេកុួៅ លេនុៅកុណួ្ឌ��វិ��

ខែស្រុសា។ លេ��ម្ភៈលេឈុំ�មិ្ភៈនុឲ្យ�ក្រជ្ឈកុ មួ្ភៈយនៃ�ៃៗ  

ឮខែតពុ�កុ��� អងគកុ�រ��វិិតនីុ ៍��ំក់ុ 

លេ�� ក្រ�ជ្ឈុ�ជ្ឈ�វិភា�ពុ លេរៀនុសាូក្រត កុសា�ង 

សាម្ភៈមិ្ភៈត ីលេធាី�សាី័យ�ិលេតៀនុ អ�កុុម្ភៈ�រ�័�  

អ�អំកុ១៧លេម្ភៈសា� អ�អំកុភាំ�លេពុញ ខែត 

អងគកុ�រ���ងអសាល់េនុោះមិ្ភៈនុ�ងឹលេនុៅឯណ្ឌ� 

លេ�។ (អងគកុ�រ ជ្ឈ�ពុ�កុ�ខែ�លងតៗគំ�ំ 

ខែ��កុ�រពុិត “អងគកុ�រ” ក្រគំ�នុខ់ែតជ្ឈ� 

លេឈុំោ័ះ គំ�័នុរូ� គំ�័នុកុលិនុ គំ�័នុសា�លេឡុង  

ខែតម្ភៈ�នុសាិ�ធិអ�ណ្ឌ�ចខល��ងកុល�ណ្ឌ�សា ់

ខែ��អ�ចកុលេម្ភៈាចលេយ�ងភាល�ម្ភៈៗក្រ�សាិនុ 

លេ��លេយ�ងនុយិ�យ�ះុពុ��់��់កុម័្ភៈ� 

ភិា��អងគកុ�រ��វិិតនីុរ៍�សា់លេគំ)។ 

 លេម្ភៈកុងនុ�រ�កុុម្ភៈ�រលេ��រ�នុឆ្នាំៃ�យ

�នុីចិ ខាុ�ក៏ុ�ួចលេរ�សាខែផ្សាលក្រតខែ�កុលេនុោះ

ម្ភៈកុហ្វី�ូជ្ឈ�នុសួា�យ។ លេ�ោះជ្ឈ�ខែផ្សាល

ក្រតខែ�កុនៃក្រពុចតយ់�ុងណ្ឌ�ក៏ុលេ�ៅជ្ឈ�ខែផ្សាាម្ភៈ

ខែ�រ។ ច���ត់ៗ  មិ្ភៈនុលេឃុំ�ញម្ភៈនុសុា�មំ្ភៈ�

ណ្ឌ�មំ្ភៈ�ក់ុលេ�។ សាៃ�តឈ់ុំងឹ ម្ភៈ�នុខែតខាុ�នុងិ

ម្ភៈ�លេតោំត។  

 លេម្ភៈឃុំម្ភៈ�ស្រុសា�ុ�ក្រជ្ឈ��លេក្រជ្ឈច��ងពុនុល ឺ

ពុណ៌្ឌម្ភៈ�សាលេផ្សាលកុៗលេ��ក្រតពុ��ងត��ិត។ 

� �់ លេពុ � លេវិ �� លេម្ភៈ លេគំោ ក្រតូ វិ ចូ � 

លេក្រកុោ�។ វិ�ច��់លេផ្សាួ�ម្ភៈ��ញខាុ�សា�លេ�ៅ

លេ�ៅភូាមិ្ភៈ ខាុ�ខ���ញវិ��កុកុី��ម្ភៈកុ

លេក្រកុោយវិិញ ��ញលេ�ៅ��ញម្ភៈកុ �ចូ

ម្ភៈនុសុា���ញក្រពុ័ក្រតជ្ឈ�មួ្ភៈយលេគំោ។ ណ្ឌ� 

មួ្ភៈយខលនួុខាុ�លេនុៅតចូកុម្ភៈល��ងលេខ�ោយជ្ឈ�ង

វិ� វិ���ញ���ងខលនួុខាុ�អូសាលេ��ជ្ឈក្រញ្ញាួ�ង

�ួ�ក្រតឡុ�់ក្រតឡុិនុ ខាុ�ក្រ�ញ��់យកុ

ខែខ�ច�ណ្ឌងលេ�ៅពុ�ធ័រុ �លេ��ម្ភៈច�រ។ លេ�ៅមុ្ភៈខ

មិ្ភៈនុរួចវិ�ឈុំរ�ងាក់ុ ខាុ�ក៏ុហ្វីតល់េម្ភៈ��មុ្ភៈខ

គំ�ំលេ�ៅវិញិលេ�ៅម្ភៈកុ។ វិ�ជ្ឈ�សាតមិី្ភៈនុ�ងឹ

��ខាុ�កុ�ពុងុលេ�ៀម្ភៈ�ុកុខនុងិម្ភៈ�នុលេ�ោសានុងឹ

��វិិតនីុ ៍ជ្ឈ�កុុម្ភៈ�រ�័�មិ្ភៈនុ��វិិតនីុព៍ុិត

លេនុោះលេ�។  

 មិ្ភៈនុយូរ�ុុនុ�័នុខាុ��នុលេឃុំ�ញម្ភៈនុសុា� 
មំ្ភៈ�ក់ុលេសាលៀកុពុ�ក់ុលេខោអ�វិលេខៅ័ជ្ឈតួកុី��

ក្រកុម្ភៈ�លេ��រពុ�ចម្ភៈៃ�យសា�លេ�ៅម្ភៈកុរកុខាុ�។ 

ម្ភៈកុជ្ឈតិ�នុីចិខាុ�លេឃុំ�ញគំ�តច់ី�សា ់លេនុោះ 
ជ្ឈ�សាម្ភៈមិ្ភៈតនីុ�រ�លេម្ភៈកុងកុុម្ភៈ�រ។  គំ�ត់

នុយិ�យម្ភៈកុកុ�នុខ់ាុ��� “អងគកុ�រអនុញុ្ញាាត 
ឲ្យ�សាម្ភៈមិ្ភៈតវីិង�ឯង�កឹុលេគំោច�ូលេក្រកុោ� 

វិិញលេហ្វី�យ” ខាុ�ត�យ�ុងក្រ�ញ��់ “�� 
អរគុំណ្ឌសាម្ភៈមិ្ភៈតនីុ�រ�លេម្ភៈកុង” រួចច��់ 

លេផ្សាួ�ម្ភៈស្រុសា�យច�ណ្ឌងម្ភៈ�លេតោំតពុ�លេ��ម្ភៈច�រ។ 

 ម្ភៈ� លេតោំតវិ���ញខាុ�រត់លេផ្សាា���ួ�

លេង��ៗ លេ�ោយគំ�័នុកុម្ភៈល��ង��ញវិ�ត�ម្ភៈ

សាក្រម្ភៈួ�លេ�។ វិ�លេ��សា�លេ�ៅចូ�ភូាមិ្ភៈ

យ�ុងលេ�ឿនុ។ �ញ្ចូចូ�លេគំោកុំុងលេក្រកុោ�

រួចរ��ល់េហ្វី�យ ខាុ�ក៏ុរូតរះលេ��រលេ�ៅលេរោង

�យរួម្ភៈសាថិតលេនុៅកុណួ្ឌ��ភូាមិ្ភៈ លេក្រពុោះ

មិ្ភៈនុ�នុហ្វី�ូ�យនៃ�ៃក្រតង់ ឥឡុូវិឃុំល�នុ

លេសាា�រ��ច់លេពុោះលេវិៀនុ។

រូ�ភូាពឆាំាុ�២០១៩៖ វេដ្ឋ�មិចារប្រត្តិពា�ងត្តិាទិ�ត្តិ វែដ្ឋ�វេមិក្នុងន្លារកី្នុ�មិារដ្ឋាក់្នុទិណូឌក្នុមំិ�ំ��

ឱ�មិក្នុចា�មីិវេត្តិោុត្តិវេន្លៅទីិវេន្ល� ន្ល�ងវេដ្ឋ�មិចារវែដ្ឋ��ំ��ចងមីិវេត្តិោុត្តិប្រត្តិូវបាន្លវេ�ក្នុា�់ទិ�ក្នុវេចោ�។ 
(ឡុងុ វិង�សាមិ្ភៈ�ធ/លេសាៀវិលេភាៅ�ួ�ពុឃិុំ��)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២

 វេព�មិក្នុដ្ឋ�់វេរោងបាយុ ច�ងវេភូៅ

ប្រ�មូិ�វេរៀ�ច�ចាន្លឆាំាុ�ងទិ�ក្នុដ្ឋាក់្នុ។  �ំ��វេដ្ឋ�រ 
វេទិៅវេ��ក្នុ�ា�បាយុ  �៉�វែន្លបិាយុប្រត្តិវូបាន្លអុក្នុ

មិក្នុមិ�ន្លហ�ូអសា។់  �ំ��ក៏្នុវេដ្ឋ�រសា�វេដ្ឋៅវេទិៅ 

ចន្រ្តីងើាន្លបាយុ វេហ�យុវេឃុំ�ញ�ា�បាយុមិ�យុ

វេន្លៅវែក្នុូរពាងទឹិក្នុ។ �ំ��វេឃុំ�ញបាយុកិ្នុា�ង

វែដ្ឋ�វេ�ប្រត្តិា�ទឹិក្នុ �ំ��មិាន្លច�ត្តិវិេប្រត្តិក្នុអរយុា៉ង 
�លា�ង �ូក្នុនៃដ្ឋចា�់យុក្នុមិ�យុដ្ឋ��ដ្ឋាក់្នុចូ� 

កុ្នុ�ងមិាត្តិ។់ �៉�វែន្លមិិ�ន្លទិាន្លប់ាន្លទិ�ពា�ង ក៏្នុ 
ឮសា�វេឡូងវែស្រុសាក្នុពវីេប្រក្នុោយុ�ា “វែន្លអាវេកំ្នុង 

១៧វេមិសាា វែហអងមិក្នុ��ចបាយុកិ្នុា�ងសា�ី 

ដ្ឋងឹ�ាបាយុកិ្នុា�ងវេន្ល�អងគក្នុារទិ�ក្នុឲ្យ�ប្រជាំកូ្នុ

សា�ីវេទិឬ?” �ំ��ងាក្នុវេមិ��វេប្រក្នុោយុវេឃុំ�ញ

មិន្ល�សា�ចាសាវ់ែដ្ឋ�ជាំាអុក្នុចាត្តិវ់ែចងវែ�កុ្នុ 

ច�ងវេភូៅមិាន្លក្នុាន្លវ់ែវក្នុឆាំាវេន្លៅន្លងឹនៃដ្ឋសាា��

មិក្នុវាយុក្នុូា��ំ�� ដ្ឋូចវាយុក្នុូា�វែឆាំើ 

វេហ�យុវែស្រុសាក្នុ�ា “វេចញវេទិៅៗអាក្នុ�មិារ 

១៧វេមិសាា។”

 �ំ��វេដ្ឋ�រវេចញពកី្នុវែន្លលងវេន្លោ� វេដ្ឋោយុយុក្នុ 
នៃដ្ឋ�ា�់ក្នុូា�វេន្លៅក្នុវែន្លលងរ��សា វែដ្ឋ�មិាន្ល 

�ាមិហូរវេចញមិក្នុវេដ្ឋោយុ�ឺ��ា

ទិា�ងទឹិក្នុវែភូុក្នុហរូរហាមិយុា៉ងក្នុមិ�ត្តិ់

ជាំាទីិ����ត្តិ។ (សាូមិ�ញិ្ចាំក់្នុ�ា វែវក្នុឆាំា

សាមិ�យុវេន្លោ���ណូាសា់វែដ្ឋ�វេ�យុក្នុច�

ជាំីក្នុចាសា់ៗយុក្នុវេទិៅ�ត្តិ់ន្លងឹវេភូល�ងដ្ឋ�ឲ្យ�

សា�វែ�ត៉្តិ រ�ចយុក្នុមិក្នុវេប្រ��សាប្រមិា�់ដ្ឋ�សា

បាយុសាមិលវេហ�យុសាលាក្នុសាាុមិដ្ឋ�វេ� រ��សា

ក្នុូា�មិាន្លដ្ឋ�ស់ាពើនៃ�ាវេន្ល�)។

 �ំ��អសាស់ាងឹមឹិ  វេដ្ឋ�រត្តិប្រមិង់វេទិៅ�ា�ទិា�ង 
ក្នុារវេស្រុសាក្នុឃុំលាន្ល ន្ល�ងភូាព��ឺ�ា រ��សា 

ក្នុូា�វេ�ាោក្នុៗមិាន្ល�ាមិហរូមិក្នុប្រក្នុហមិ 

ប្រចា�។  

 មិក្នុដ្ឋ��់ា� �ងស្រុសារីង់ចា��អូន្លយុា៉ង

អន្លា�សាា។ �ាត្តិស់ាា��ពីក្នុា�ជាំវេណិូ�រមិក្នុរក្នុ

�ំ�� វេហ�យុវេពោ��ា “នៃ�ាវេន្ល�ចា�វេ�ោយូុរ

វេមិល៉� �អូន្លហ�ូបាយុវេហ�យុឬវេន្លៅ?។ �ំ����

ទិ�់ទឹិក្នុវែភូកុ្នុមិ�ន្លឲ្យ�ហរូរ�ចងក់្នុក្នុូា�ជាំា

សាញ្ចាំា�ារ�ចរា�់វេហ�យុ។ វេន្ល�ប្រ�ាន្លវ់ែត្តិ

ជាំាពាក្នុ�ភូូត្តិ�ាក់្នុក្នុារព�ត្តិ វេដ្ឋ�មិូឲី្យ��ង 

ស្រុសាសីាា�់អារមំិណ៍ូវេសាោក្នុវេសាៅអាណូ�ត្តិ�អូន្ល 
វែត្តិ�៉�វេណូ ណោ�។ �ន្លាា�់មិក្នុ�ងស្រុសាក៏ី្នុដ្ឋកឹ្នុនៃដ្ឋ

�ំ��វេទិៅងូត្តិទឹិក្នុអណូិូងដ្ឋចូសាពើមិ�យុដ្ឋង។  

 �ងស្រុសាបី្រជាំមិ�ជាំដ្ឋង�លងឹឫសា�ីន្លងឹ��ង

�ល���លាយុចូ�កុ្នុ�ងអណូិូង វេដ្ឋ�មិូីទិាញ

យុក្នុទឹិក្នុមិក្នុវេស្រុសាោចវេ���អូន្លវែដ្ឋ�មិាន្ល

សា�ទិធវែត្តិភូក់្នុ នៃដ្ឋវេជាំ�ងវេប្រ��ស្រុសាក្នុា សាក់្នុរងឹ

ក្នុវេន្រ្តីន្លា�ង។  �ំ����យុក្នុនៃដ្ឋ�ា�់ក្នុូា�ក្នុវែន្លលង

រ��សាន្លងឹវែវក្នុឆាំាក្នុ��ឲ្យ��ងស្រុសីាដ្ឋងឹ។ វាព�ត្តិ 

ជាំា�វឺេព�ត្តិ��ាណូាសា់ ទឹិក្នុអណូិូងរដ្ឋវូ 
រ�វេហ�យុមិហាប្រត្តិជាំាក់្នុ��៉ន្លងឹរ��សា វែត្តិ��

ប្រទិា�វេ�ើ�ដ្ឋចូ�មំិត្តិា។ 

 រ�ចរា�វ់េហ�យុ�ងស្រុសាដី្ឋកឹ្នុនៃដ្ឋមិក្នុ�ា�

រ�ចចូ�វេទិៅ�ូន្លប្រក្នុា�វេដ្ឋក្នុវេ��ក្នុវេន្លា� 

សាលឹក្នុវេត្តិោុត្តិក្នុញំ្ចាំស់ា�ល���លាយុ។ �ំ��សាមិលឹង
 

វេមិ��ជាំីដ្ឋូន្លក្នុ�ព�ងប្រត្តិវេបាមិក្នុូា�ជាំងគង់ 

នៃដ្ឋក្នុាន្លប់្រ�ណូាក្នុ��ក្នុសាលាមិលូទិ�ពាមិ�យុៗ 

កុ្នុ�ងទិ�ដ្ឋឋភូាពក្នុូា�រាងញ�រៗងាក្នុមិក្នុសា�រ 
�ំ���ា “វេចៅវង�នៃ�ាវេន្ល�ចា�វេ�ោយូុរវេមិល៉�?” �ំ�� 
មិ�ន្លបាន្លត្តិ�វេទិៅ�ាត្តិវ់េទិ វេដ្ឋោយុ��ប្រ�ឹងសាមិា� 

វេដ្ឋក្នុជាំាមិ�យុន្លងឹរ��សា�ចឺា�់វេ�ាោក្នុៗ 

ន្ល�ងក្នុារវេស្រុសាក្នុឃុំលាន្លវែដ្ឋ�មិ�ន្លមិាន្លច�ណីូ 

អាហារក្នុុ�ងវេពោ�មិ�យុប្រ�ា�់វេសាោ�ត្តិា�ងពី

ប្រពឹក្នុមិក្នុ។ ឡូ�ង វង�សាមិ�ទិធ

លេចោរ�ួច�យកុួ��ងលេចោរ�ួច�យកុួ��ង

ខែវិកុឆ្នាំ�ច�ជ្ឈ�កុ  លេម្ភៈចងុលេភាៅ��វិិតនីុ៍ខែវិកុឆ្នាំ�ច�ជ្ឈ�កុ  លេម្ភៈចងុលេភាៅ��វិិតនីុ៍

រូ���ន្លរូ៖ វេមិច�ងវេភូៅវេរោងបាយុវាយុក្នុូា��ំ��ន្លងឹវែវក្នុឆាំា វេ�ើ�ពីច�ជាំីក្នុ  
វេដ្ឋោយុសាារ�ំ����ចបាយុក្នុិា�ងហ�ូ។(ឡុងុ វិង�សាមិ្ភៈ�ធ/លេសាៀវិលេភាៅ�ួ�ពុឃិុំ��)

(តិមេ�មេល�មេត្រកាយុ)
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លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៦៦ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន� ២០២២

 ខាុ�លេឈុំោ័ះ ហ្វីនួុ សាុ�ម្ភៈ លេភា�ស្រុសា� អ�យុ៥៥ឆ្នាំ�ំ� រសាល់េនុៅភូាមិ្ភៈ

ខែតីង ឃុំុ�អណូួ្ឌងសា�ំយ ស្រុសាុកុរ��លេ�ាៀរ លេខតកីុ�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង។ 

ខាុ�ម្ភៈ�នុ�ង�ាូនុ�លេងើ�តច�នុនួុ៥នុ�ក់ុគឺំ៖ ��១) លេឈុំោ័ះ ហ្វីនួុ 

លេផ្សានុ ២) ហ្វីនួុ ផ្សា� ៣) ហ្វីនួុ ឃុំុនុ ៤) ខាុ� (ហ្វីនួុ សាុ�ម្ភៈ) 

នុងិ ��៥) �ាូនុក្រ�ុសាលេឈុំោ័ះ ហ្វីនួុ ឆុ្នាំនុ។ 

 ខាុ�គឺំជ្ឈ�កូុនុស្រុសា�ខែតមំ្ភៈ�ក់ុគំត់លេនុៅកុំុងក្រគំួសា�រ ខែ��ម្ភៈ�នុ

ឪពុកុុលេឈុំោ័ះ អ�ូ ផ្សា� នុងិ មួ្ភៈ�យ លេឈុំោ័ះ ពុតុ សា�មុ្ភៈ ។ លេនុៅលេពុ�

ខែ��ខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈកុ�នុអ់�ណ្ឌ�ចលេនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខលេម្ភៈសា� ឆ្នាំ�ំ� 

១៩៧៥ ក្រកុមុ្ភៈក្រគំសួា�ររ�សាខ់ាុ�ក្រតវូិ�នុខែខរ័ក្រកុហ្វីម្ភៈជ្ឈលេម្ភៈលៀសាឲ្យ�

លេ�ៅរសាល់េនុៅកុំុងឃុំុ��ួ�ខសុា ់ស្រុសាកុុ�ឹកុផុ្សាសា លេខតកីុ�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង។  
មួ្ភៈ�យរ�សា់ខាុ�ក្រតូវិ�នុអងគកុ�រច�ត់ត��ងឲ្យ�����ខែនុល នុងិលេធាី�

ចុងលេភាៅ ច�ខែណ្ឌកុឪពុុកុខាុ��កឹុជ្ឈញូួ្ចូនុអងើរ។ 

 ខាុ�មិ្ភៈនុសាវូិចងច��មុ្ភៈខម្ភៈ�ត�់ងក្រ�សុាចី�សាល់េ� �ុុខែនុមួី្ភៈ�យ

ខាុ�ក្រ��់�� �ងក្រ�សុា ម្ភៈ�នុរូ�រ�ងខសុា ់សាម្ភៈីុរសា នុងិម្ភៈ�ឌ្ឍធា�។ 

ហ្វីនួុ សាុ�ម្ភៈ នុងិ�ាូនុក្រ�ុសាលេឈុំោ័ះ ហ្វីនួុ ឆុ្នាំនុ។  
(អំកុសា័័ក្រគំចិតកីុមុុ្ភៈជ្ឈ�លេខតកីុ�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង)

មួ្ភៈ�យ នុងិឪពុុកុរ�សា់ ហ្វីនួុ សាុ�ម្ភៈ លេឈុំោ័ះ ពុុត សា�ុម្ភៈ នុងិ អ�ូ ផ្សានុ 

(អំកុសា័័ក្រគំចិតកីុមុុ្ភៈជ្ឈ�លេខតកីុ�ពុង់ឆ្នាំ�ំ�ង)

កុ��ពុ�ឆ្នាំ�ំ�១៩៧៥ ខាុ�ម្ភៈ�នុអ�យុក្រ�ខែហ្វី�៨ឆ្នាំ�ំ� ខាុ�លេនុៅច���� 

នៃ�ៃមួ្ភៈយលេនុៅកុងកុុម្ភៈ�ររ�សា់�ងក្រ�ុសាខាុ� អងគកុ�រ�នុខែចកុ

នុ�អ�លេកុោឲ្យ�មំ្ភៈ�ក់ុមួ្ភៈយ លេហ្វី�យ�ងក្រ�ុសារ�សា់ខាុ�ក៏ុ��ួ��នុ

ច�ខែណ្ឌកុមួ្ភៈយខែ�រ។ �ងក្រ�ុសារ�សា់ខាុ�មិ្ភៈនុហ្វី��នុហ្វី�ូខលនួុឯង

លេ� គំ�ត�ុ់កុច�ខែណ្ឌកុរ�សា់គំ�តឲ់្យ�ម្ភៈកុខាុ�។ 

 លេក្រកុោយម្ភៈកុ�ងក្រ�សុារ�សាខ់ាុ�លេឈុំោ័ះ ហ្វីនួុ លេផ្សានុ ក្រតវូិ�នុ

អងគកុ�រច�តត់��ងឲ្យ�លេ�ៅរសាល់េនុៅកុងកុុម្ភៈ�រខែ��លេនុៅឆ្នាំៃ�យពុ� 
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