ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ការពិត
ស្វែ ងរក

គំំ និត
ិ ផ្ដួួច
� នៃ�ការងារស្ម័័� គ្រ�ចិិត្តត
� ផ្ដើ�ើម
ពិិធី ីសម្ពោ�ោធចេ�តីីយ៍៍ រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធ ធជនរងគ្រោះ��ះពីីរបបខ្មែ� ែរក្រ�ហម
នៅ�ភូូមិចំ
ិ ំ ការសាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុ កកំំ ពង់់ សៀ�ៀម
ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូត
ូ ហ្វីី�លីីពីីនទស្សសនកិិច្ចតំ
ច ំ បន់់ ទេ�សចរណ៍៍ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តអន្ល លង់់ វែ�ង

ចែ�កជូូនដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ដ
ៃ ល់់ មន្ទីី�រ ស្រុ�ុ ក និិងឃុំំ� ទូូទាំង
ំ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆាំ្នន�២០២២

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

មាតិិកា

ស្វែ ងរកការពិត
លេ�ខ ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��២០២២

សំំ បុត្រុ �
គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនៃ�កាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត.............១

ផ្នែ�ែកឯកសារ

គុុយ យ៉ុុ
�ន គណៈៈយោ�ោធាាស្រុ�ុកត្រ�បែ�ក....... ២

ផ្នែ�ែកប្រ�វត្តិិសា
� ស្ត្រ�រ និិងការស្រា�វជ្រា�វ
ពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធ ធ ......... ៥
សឿ�ឿ ណន ៖ ពិិកាារជើ�ើងដោ�ោយសាារគ្រា�ាប់់មីីន... ១០
ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីនទស្សសនកិ
�
ិច្ចតំំបន់
ច
់

ទេ�សចរណ៍៍ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តអន្លលង់់វែ�ង........ ១២
ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ាស្ដីី�អំំពីី.«សន្តិិ�ភាាព និិង

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស»................................ ១៥

វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនស្ដីី�អំំពីី «ប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដកម្ពុុ�ជាា.. ១៨

រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ប្រ�ជាាជនតាាមរយៈៈវេ�ទិិកាា
លោ�ោកជំំទាាវ ម៉ាា�រីី អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូត

ប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសាារក្នុុងស្រុ�ុ
កអន្លលង់់វែ�ង.....២៣
�

ហ្វីី�លីីពីីន និិងលោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុជាា នៅ�ៅទីីតាំំ�ងរូូ ងលាាក់់ខ្លួួន ប៉ុុ
�ល ពត នៅ�ៅ

�
�
រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក.....២៦
ក្បា�ាលទន្សោ��ោង ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើខ្ននងភ្នំំ�ដងរែ�ក និិងមាាន

ចម្ងាា�យ២៤គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីីរង្វវង់់ មូូលនៃ�ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។
រឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ប្រ�ជាាជនដែ�លឆ្លលងកាាត់់របប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅភូូមិិថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ�ផ្អា�ា វ ស្រុ�ុក

ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ....... ៣៨
វេ�ទិិកាាប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសាារនៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំ� ជាំំ�

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូងឃ្មុំំ
�.� .................... ៤៤
�

(ហ៊ាា�ន ពិិសីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រក្សាាសិិទ្ធិ� ិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

អនុុញ្ញាាតឲ្យ�បោះ�ះពុុម្ពពផ្សា�ាយដោ�ោយ

ក្រ�សួួងព័័ត៌មាាន
៌
នៃ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា
ម៉៉
ម រិិន៖ ខ្មែ�រក្រ�ហមធ្វើ�ើ
ែ
� ឲ្យ�ស្ថាា�នភាាពគ្រួ�សា
ួ ារ.... ៥៣

ផ្នែ�ែកស្រា�វជ្រា�វរកគ្រួ�ួសារ
«ទួួលពិិឃាដ»

ទណ្ឌឌ កម្មមអ្ននកទោ�ោសកុុមាារ.................. ៥៨

ប្រ�កាាសទេ�សរដ្ឋឋមន្ត្រី� �ី និិងរដ្ឋឋមន្ត្រី�ក្រ�ី �សួួងព័័ត៌មាាន
៌
លេ�ខ៣៧៥ព.មប្រ�ក

ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០១៨

រូូ បថតឯកសាារ៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ស្មេ�េរលេ�ខនេះ�ះ ៖ ឆាំំ�ង យុុ, ដាារ៉ាា
�រដ្ឋឋ មេ�តា្តត�, មេ�ក វិិន, ហា៊៊�ន ពិិសីី,សួួត វិិចិិត្រ�, មេ�ន នឿ�ឿន, អេ�ង វណ្ណនីីកាា,
ណ
ង៉ាា
�ន់់ វីីន,

ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី�, ឡុង
�, រីី លក្ខិិ�ណាា និិង ឡុង
ុ ដាានីី, គៀ�ៀត ស្រី�ីឡែ�ន និិង ឈុំំ� រ៉ាា
ុ វង្សសសមិិ ទ្ធធ
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ិ
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ក្រ�ហម។ ក្រុ�ុមអ្ននកស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ិត្តតកម្ពុ�ជាា
ុ
គឺឺមាានលក្ខខណៈៈ

ពិិសេ�សមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជួួយ ឲ្យ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីី

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជំំនួយ
ួ ជាាបុុ គ្គលតែ�ប៉ុ
គ
�ណ្ណោះ�ះ��
ុ
ទេ� អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិត្តតអាា
ិ
ចជួួយឲ្យ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ទទួួលបានកាារថែ�រក្សា�ាសុុខភាាព ហើ�ើយ

យុុវជនស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ិត្តតផ្ទា�ា ល់់នឹង
ឹ ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍
និិងឱកាាសរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីី អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម លើ�ើលពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញអំំពីី

សេ�វាាកម្មមសង្គគម ភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� និិងកាារប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត

ចំំពោះ�ះ�ប្រ�ទេ�សជាាតិិកម្ពុ�ជាា
ុ ។
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

គុុយ យ៉ុុ�ន គណៈៈយោ�ធាស្រុ�ុ កត្រ�បែ�ក
ដារ៉ាា រ ដ្ឋឋ មេ�ត្តាា
ចំំនួួន៨នាាក់់ និិងបានចូូលបម្រើ��ើបដិវត្តតន៍
ិ
ចំំនួ
៍ ន
ួ ៧នាាក់់។
បងទីី១) គុុយ យុុន ក្រោ��ោយមកធ្វើ�ើ�ជាាលេ�ខាាឃុំំ�រាាធរ

ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ជ័័យ, ទីី២) ខ្ញុំំ�� (គុុយ យ៉ុុ
�ន) ទីី៣) គុុយ
ឈន គឺឺជាាបុុគ្គលិ
គ កវប្បបធម៌
ិ
៌ , ទីី៤) គុុយ នៅ�ៅ គឺឺជាាពេ�ទ្យយ

ឃុំំពញាាលៀ
�
�ៀងខ, ៥) គុុយ នាាត នៅ�ៅអង្គគភាាពឃុំំរាាធ
�
រ,

៦) គុុយ ណាា អង្គគភាាពវប្បបធម៌៌ , ៧) គុុយ ហ៊ាា�ន ពេ�ទ្យយ
តំំបន់់២៤ និិង ទីី៨) ប្អូូ�នពៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យម្ដាា�យ។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២០ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ អង្គគកាារបាន

រៀ�ៀបចំំឲ្យ�ខ្ញុំំ��មាានប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� ឡុង
ុ ខឿ�ឿន អាាយុុ២៣ឆ្នាំំ��

គឺឺប្រ�ជាាជននៅ�ៅស្រុ�ុកកោះ�ះ�ជ័័យ ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ប្រ�ពន្ធធ
របស់់ខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ
� កាា
� រនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ស្រុ�ុកត្រ�បែ�ក
ផ្នែ�ែកកាាត់់ដេ�រ។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ៥ឆ្នាំំ�� ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ��បាន

មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្នាា�យព្រី�ីមដែ�លជាាស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត
ខាាងម្ដាា�យ។ មូូ លហេ�តុដែុ �លគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��មករស់់នៅ�ៅភូូមិិ

ស្នាា�យព្រី�ីមវិិញដោ�ោយសាារមាានវៀ�ៀតណាាមបះះបោ�រ

កាាប់់សម្លាា�ប់់ ឆក់់ប្លន់
ល ប្រ់ �ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��
កងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អាាយុុ១១ឆ្នាំំ�� គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្ទាំំ��ង
វិិញ។ ពេ�លខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ១៦ឆ្នាំំ�� ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ��នាំំ�ខ្ញុំំ�មក
�

នៅ�ៅវត្តតថ្មីី�ស្ថិិ�តនៅ�ៅឃុំំពញាាលៀ
�
�ៀងខ។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��បួួស
ជាានេ�នបានរយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ�� និិងបួួ សជាាភិិក្ខុុ�បានរយៈៈ

ពេ�ល២ឆ្នាំំ�។
� នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៦៧ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅប្រ�ឡងយកសញ្ញាាបត្រ�
ខ្ញុំំ��មាានឈ្មោះ�ះ��ដើ�ើម គុុយ យ៉ុុ
�ន និិងឈ្មោះ�ះ��ក្នុុ�ងជួួរ

សាាលាាបាលីីរង នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុងព្រៃ�ៃវែ�ង ហើ�ើយខ្ញុំំ��ប្រ�ឡង
បដិិវត្តតន៍ ៍ គុុយ សាាវ៉ាា
�ន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៣៦ឆ្នាំំ�� (នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦)។ ខ្ញុំំ��មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃស្ទាំំ��ង

ឃុំំពញាាលៀ
�
�ៀង ស្រុ�ុកព្រះ�ះស្ដេ�េច ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ខ្ញុំំ��មាាន

ជាាប់់ និង
ិ ទទួួលបានសញ្ញាាបត្រ�។ បន្ទាា�ប់់ ពីីប្រ�ឡងរួួ ចខ្ញុំំ��
បានមកស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតថ្មីី�បានរយៈៈពេ�ល១ខែ� ទើ�ើបខ្ញុំំ��មក

រស់់នៅ�ៅវត្តតទួួលសាំំ�ង ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�កោះ�ះ�រកាា ស្រុ�ុក
ឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� គុុយ យ៉ាា
�ន ស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៦៨ និិង
ម្ដាា�យខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ព្រំ�ំ ប៉ិិ�។ ខ្ញុំំ��មាានប្អូូ�នបង្កើ��ើតទាំំ�ងអស់់
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៦៨ ខ្ញុំំ��បានសឹកនិ
ឹ ង
ិ មករស់់នៅ�ៅផ្ទះះ�

មួួ យផ្នែ�ែកទៀ�ៀតគឺឺអប់់ រំំចំំហរ ដោ�ោយលើ�ើកឡើ�ើងថាា នៅ�ៅ

ខ្វះះ�ខាាតខ្ញុំំ��បានមករស់់នៅ�ៅជាាមួួ យប្រ�ជាាជន ដែ�លមាាន

មាានតាំំ�ងពីីបៀ�ៀរ អាាប៉ោ�ោ
ង រហូូតដល់់វៀ�ៀតណាាមរំំដោះ�ះ�

បានរយៈៈពេ�ល២ខែ�។ ដោ�ោយជីីវភាាពគ្រួ�ួសាារមាានកាារ
ផ្ទះះ�នៅ�ៅក្បែ�ែរវត្តតទួួលសាំំ�ង។ គាាត់់ធ្លាា�ប់់ រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ

ខ្ញុំំ��កាាលខ្ញុំំ�បួ
� ួ សជាាសង្ឃឃ។ ខ្ញុំំ��បានរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យគាាត់់
និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ ដាំំ�សណ្ដែ�ែក ល្ងង ពោ�ោត ដោ�ោយមាានកាារ

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមគេ�មិិនខ្វះះ�អ្វីីទេ�
� ហើ�ើយសម្បូូ� រសប្បា�ាយ
ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មាានល្បែ�ែងស៊ីី�សងស្រី�ីស្រា�ាពេ�ញប្រ�ទេ�ស

របបនាាយទុុន និិងឯកជនក៏៏ មាានដែ�រ។ ឯប្រ�ទេ�ស

ជួួយពីីអ្ននកភូូមិិជិិតខាាង ដូូចជាា ផ្តតល់់ដីីស្រែ��ឲ្យ�ធ្វើ�ើ� ផ្តតល់់

កម្ពុុ�ជាាយើ�ើងខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�នណាាស់់។ រិិន អប់់ រំំនិង
ិ មាាន
វិិធាានកាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅទប់់ ទឹឹកទុុករហូូតធ្វើ�ើ�ឲ្យ�លិិចសន្ទូូ�ង

មាារខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� គុុយ សាាន់់ បានទិិញមងខ្នាា�តតូូចឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទុុក

ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�ននៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ រិិន ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ

កម្លាំំ��ងសត្វវគោ�ោ និិងក្រ�បីីឲ្យ�ភ្ជួួ�ររាាស់់។ ក្រោ��ោយមកឪពុុក

នេ�សាាទត្រី�ី។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�កបមុុ ខរបរ

នេ�សាាទត្រី�ី ខ្ញុំំ��ទទួួលបានកាារអប់់ រំំជាាបណ្ដើ�ើ� រៗពីីបងធុុច
គឺឺជាាលេ�ខាាតំំបន់់២៣ និិង បងភន បច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺនៅ�ៅ

អង្គគភាាពកសិិកម្មមតំំបន់២
់ ៤ ដោ�ោយសាារបងទាំំ�ងពីីរ
នេះ�ះរស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃស្ទាំំ��ងជាាមួួ យខ្ញុំំ��។

នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៦៩ ខ្ញុំំ��ចូូលបដិវត្តតន៍
ិ
នៅ�
៍ ៅភូូមិិ
ព្រៃ�ៃស្ទាំំ��ង ដោ�ោយមាានបងភន ជាាអ្ននកនាំំ�ចូូល និិង បង

ធុុច គឺឺជាាអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់។ ក្រោ��ោយពីីខ្ញុំំ��ចូូលបដិវត្តតន៍
ិ
៍
ខ្ញុំំ��ក៏៏ចូូលនៅ�ៅក្នុុ�ងចលនាាយុុវជនយុុវនាារីី៣ភូូមិិ គឺឺភូូមិិ
ក្រ�សាំំ�ងទង ភូូមិិព្រៃ�ៃស្ទាំំ��ង និិងភូូមិិទឹឹកជូូរ។ ខ្ញុំំ��មាាន
តួួនាាទីីជាាអនុុប្រ�ធាានសាាខាាយុុវជនឃុំំពញាាលៀ
�
�ៀង និិង

ជាាទីីស្តីីកាា
� រភូូមិិព្រៃ�ៃស្ទាំំ��ង។ នៅ�ៅខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ខ្ញុំំ��
ចូូលអង្គគកាារដោ�ោយក្លាា�យជាាសមាាជិិកយុុវកកដោ�ោយ

មាានសមិិ ត្តត ខាំំ� សុុខ គឺឺជាាអ្ននកឧទ្ទេ�េនាាម និិងសមមិិ ត្តត

រលួួយសំំណាាប ដំំណាំំ�ដាំំដុះះ�
� លិិចផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរបស់់ប

បើ�ើកទឹឹកបង្ហូូ� រចេ�ញពីីប្រ�ឡាាយធំំឲ្យ�អស់់ពីីស្រែ��ហើ�ើយ

គាាត់់នឹង
ឹ បញ្ចូូ�លទឹឹកថ្លាា�ចូូលវិិញ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនឃើ�ើញបញ្ចូូ�លទេ�
ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�សន្ទូូ�ងខូូចអស់់។ រិិន ចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើកាា
� រពិិនិត្យយតាាម
ិ

ិ
ដាានផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគណៈៈស្រុ�ុក ហើ�ើយរាាយកាារណ៍៍ ឲ្យ�គាាត់់វិញ
ព្រោះ��ះ�គាាត់់ខ្លាា�ចក្នុុ�ងគណៈៈស្រុ�ុកមាានគោ�ោលបំំណងអ្វីី�

ផ្សេ�េងមិិ នល្អអចំំពោះ�ះ�គាាត់។
់ រិិន មាានផែ�នកាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដាាក់់
ឈ្លលបតាាមព្រំ�ំដែ�ន រាាយចម្រូ�ូងបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចត្រ�ង់់ កន្លែ�ែង

ណាាដែ�លសំំខាាន់់ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយឲ្យ�ខ្ញុំំ��យកមីីនចេ�ញពីី
ខ្សែ�ែបន្ទាា�ត់់ព្រំ�ំដែ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើឃើ�ើញវៀ�ៀតណាាមចូូល

មកក្នុុ�ងទឹឹកដីីខ្មែ�ែរឲ្យ�ខ្ញុំំ��បាញ់់យ៉ាា
�ងណាាធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខុុស ឲ្យ�ខូូច
នយោ�ោបាយបដិិវត្តតន៍។
៍ រិិន ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ឲ្យ� �បន្ថថយរបបអាាហាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពដើ�ើម្បីី�សន្សំំសំំចៃ�ត្រៀ��
�
ៀមទុុកពេ�លខ្វះះ�

ខាាតទៅ�ៅថ្ងៃ�មុ
ៃ ុ ខ។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគោ�ោលបំំណងយុុទ្ធសា
ធ ាស្រ្ត�តគឺដើឺ �ើម្បីី�
ឲ្យ�យុុទ្ធជនហូ
ធ
បមិ
ូ ិ នគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់និ
់ ង
ិ តឹឹងតែ�លើ�ើបញ្ហាាហូប
ូ

ម៉ុុ
�ង គឺឺជាាអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់។ ខ្ញុំំ��ចូលជាាសមាាជិ
ូ
ក
ិ អង្គគកាារ
ចុុក។ កន្លលងមក លើ�ើកាារស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ក៏៏មាានកាារកាាត់់
បន្តតទៀ�ៀតគឺឺចូលបក្សសនៅ�
ូ
ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២២ ខែ�វិិច្ឆិ�កាា
ិ ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០

បន្ថថយដែ�រ គឺឺខ្ញុំំ�មិ
� ិ នដែ�លបើ�ើកសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់បានគ្រ�ប់់

សាាន អ្ននកឧទ្ទេ�េសនាាមទីី១, សមមិិត្តតចាាន់ ់ ថន អ្ននកឧទ្ទទសនាាម

បដិិវត្តតន៍ស្លៀ�ៀ�កពាាក់
៍
់ដូច
ូ ឈ្លើ�ើ� យសឹឹក» ហើ�ើយអនុុញ្ញាាត

នៅ�ៅអង្គគភាាពស្រុ�ុកត្រ�បែ�ក ដោ�ោយមាានសមមិិ ត្តតសុុខ
ទីី២ និិងសមមិិ ត្តតជ័័យ សាារិិនគឺឺជាាអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់។

រិិន គឺឺជាាលេ�ខាាស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក អប់់ រំំខ្ញុំំ�ចាាប់
�
់
តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧៣ និិង១៩៧៤ ដោ�ោយមាានវិិធីីពីីរ

ម្ដដងណាាទេ� រហូូតដល់់មាានកាារលើ�ើកឡើ�ើងថាា «ធ្វើ�ើ�
ឲ្យ�មាានគ្រួ�ួសាារបង្កកឲ្យ�មាានភាាពគគ្រឹ�ឹគគ្រេ�េង រហូូតដល់់
មាានសភាាពខុុសសីីលធម៌៌ទីី៦ កើ�ើតមាានឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ង

អង្គគភាាព។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បានយកទៅ�ៅអនុុវត្តតជាាក់់ស្ដែ�ែង

ដោ�ោយបានយកទៅ�ៅផ្សសព្វវផ្សា�ាយដល់់យុុទ្ធជន
ធ
និិងកម្មាា�យ៉ាា
�ងគឺឺអប់់ រំំស្រ�បច្បា�ាប់់ គឺឺ ឲ្យ�ខិិតខំំពង្រឹ�ឹ ងកម្លាំំ��ងបក្សស

ភិិបាលថ្នាា�ក់់ក្រោ��ោម។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខាាងក្រោ��ោមអនុុវត្តត
ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹកកាារអប់់ រំំដឹកនាំំ
ឹ
ក្នុុ�
� ងអង្គគភាាព ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្លឹឹ�មសាារ
មិិនមែ�នផ្អែ�ែកលើ�ើមាាគ៌ាា�វណ្ណៈៈ�របស់់បក្សសដោ�ោយជ្រើ�ើ�សរើ�ើស

យកសភាាពមិិ នល្អអ ដូូចជាា សមាាសភាាពសេ�រីី ភ្លើ�ើ�តភ្លើ�ើ�ន

មិិ នបាន ខ្ញុំំ��បញ្ចេ�េ ញអាាកប្បបកិិរិយាា
ិ
អាាជ្ញាា� សម្លុុ�ត គម្រា�ាម

កំំហែ�ង។ ចលនាាក្បបត់់នេះ�ះមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា ចលនាាសើ�ើរើ�ើ

ពាាក់់ព័ន្ធ
័ និ
ធ ន្នាា
ិ �កាារនយោ�ោបាយខ្មាំំ�ង
� និិងពាាលាាអាាវ៉ាា
�សែ�។
និិយមដែ�លយកសមាាសភាាពជាាប់់និិន្នាា�កាារសង្គគ មចាាស់ ់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ជាាមេ�ភូូមិិ មេ�កង ប៉ូូ�លីីស ទាាហាាន សមាាសភាាព

ម៉ាា
�ន់់ នៅ�ៅនៅ�ៅផ្សា�ារពាាមបន្ទាា�រ នៅ�ៅខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥

និិយមនេះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពាាក់់កណ្ដាា �លឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥

យកមកប្រើ��ើប្រា�ស់់ទេ�។ ផែ�នកាារក្បបត់់នេះ�ះមាានទិិសដៅ�ៅ

ពាាលាាអាាវ៉ាា
�សែ� សង្ងំំ�សុខ
ុ ធ្វើ�ើ�ជាាខ្ននងបង្អែ�ែក។ ចលនាាសើ�ើរើ�ើ
ហើ�ើយអាាវុុ ធនិង
ិ សម្ភាា�រទាំំ�ងអស់់នេះ�ះយើ�ើងមិិ នទាាន់បាន
់
នៅ�ៅពេ�លដែ�លរិិន បានអប់់ រំំខ្ញុំំ�ហើ�ើ
� យដើ�ើមកំំណើ�ើតដំំបូូ ង

វាាយរំំលំំរដ្ឋឋអំំណាាច ដណ្ដើ�ើ� មអំំណាាចមកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិង
ខ្ញុំំ��មិិនបានដឹង
ឹ ពិិតប្រា�កដទេ�។ ម្យ៉ា�ា
�ងទៀ�ៀតចលនាានេះ�ះមាាន
ចាាត់់ចែ�ងតាាមសើ�ើរើ�ើនិិយម។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ អង្គគកាារ
កាារគាំំ�ទ្រ�ពីីប្រ�ទេ�សសូូវៀ�ៀត និិងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម
ទាំំ�ងផ្លូូ�វចិិត្តត និិងសម្ភាា�រ តាាមរយៈៈគណៈៈទាាក់់ ទង

ចាាប់់ ខ្លួួ�ន និិងយកមកសួួរចម្លើ�ើ� យនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២ ខែ�តុុលាា

ឆ្នាំំ��១៩៧៦។
វៀ�ៀតណាាមឈ្មោះ�ះ�� បៃ�ម៉ាា
�ន់់។ ជំំនួួយដែ�លវៀ�ៀតណាាម
កំំណត់់ចំំណាំំ�៖ អត្ថថបទនេះ�ះដកស្រ�ង់់ ចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�
បានផ្ដដល់់ឲ្យ�មកខ្ញុំំ��មាាន ដូូចជាា អាាអ៊ែ�ែ១៥ ចំំនួួន៧៥ដើ�ើម,
កត់់ហេ�តុសួ
ុ ួរចម្លើ�ើ� យឯកសាារ J00255។ រាាល់់ចម្លើ�ើ� យ
សេ�កាាសេ� ចំំនួួន៤០ដើ�ើម, អឹឹ ម៣០ ចំំនួួន៤ដើ�ើម,
សាារភាាពរបស់់អ្ននកទោ�ោសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ
កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងត្បា�ាល់់៦០មីីលីីម៉ែ�ែត្រ� ចំំនួួន៣ដើ�ើម, បេ�៤០ ចំំនួួន
២ដើ�ើម, អឹឹម៧៩ ចំំនួួន៦ដើ�ើម, កាា៥៤ និិងអាាបេ� ចំំនួួន

ស-២១ សុុទ្ធតែ�ឆ្ល
ធ
ង
ល កាាត់់កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ�និង
ិ ធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម

ម៉ែ�ែត្រ� ទទឹឹក៣ទឹឹកនិង
ិ កម្ពពស់់៤តឹឹក។ សម្ភាា�រទាំំ�ងអស់់

មិិ នអាាចសន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាាចម្លើ�ើ� យសាារភាាពរបស់់ គុុយ

១២ដើ�ើម, ថ្នាំំ��ពេ�ទ្យយ៣ធុុង ដោ�ោយមាានបណ្ដោ�ោ�យកន្លះះ�

ធ្ងងន់់ធ្ងងរពីីកងសួួរចម្លើ�ើ� យរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើង

នេះ�ះគឺឺយោ�ោធាាស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�កជាាអ្ននកទទួួលពីី ប៉ៃ�ៃ
យ៉ុុ
�ន ពិិតឬយ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�ទេ�?

យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅសមរភូូមិិ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ពិិធី ីសម្ពោ�ោធចេ�តីីយ៍៍ រំ ំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធ ធជនរងគ្រោះ��ះ
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ភូូមិចំ
ិ ំ ការសាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុ កកំំ ពង់់ សៀ�ៀម
ទូូច វណ្ណេ�េត

កាារចាាក់់បញ្ចាំំ�ងវីីដេ�អូូរឯកសាារ «កុំំ�ស្មាា�នបងភ្លេ�េច៖ ខ្មែ�ែរ

បាត់់បង់់តន្រ្តី�ី� រ៉៉
ក់់ អេ�ន រ៉ូូ�ល» នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីយ៍
ី ៍រំំឭក
វិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារ
សាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី៣ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម/
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មាានកាារចូូលរួួមពីីលោ�ោក សៀ�ៀង ស៊ីី�ផាាន ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សា�ាឃុំំ�

គគរ, លោ�ោកស្រី�ី នែ�នស៊ីី� អ៊ីី�សស្លីីក� ប្រ�ធាានទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋ
អាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាាតិិ (USAID), អ្ននក

៍ ទីី១៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��២០២២
នៅ�ៅថ្ងៃ�ព្រ�ហស្បបតិ៍
ៃ
សមាាគមអ្ននករស់់ រាានមាានជីី វិិ ត ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

គាំំ�ទ្រ�ដោ�ោយទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិកសម្រា�ាប់
ិ
់ កាារ

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាាតិិ (USAID) និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា រៀ�ៀបចំំពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធដាាក់់ឲ្យ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់សំំណង់់
ចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាណក្ខ
ា
ន្ធ
ខ ជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
និិងកាារចងចំាា�អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅកណ្ដាា�ល

វាាលស្រែ��ក្នុុ�ងភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំគគ
� រ ស្រុ�ុកកំំពង់់
សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ កម្មមវិិធីីពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីីយ៍៍
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅឃុំំគគ
� រ, លោ�ោក
គ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូ និិងសិិស្សាា�នុុសិិស្សស។

ជាាកិិច្ចចាាប់
ច
់ ផ្ដើ�ើម
� លោ�ោក សៀ�ៀង ស៊ីី�ផាាន ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ា

ឃុំំ�គគរ ថ្លែ�ែងអំំពីីសាារសំំខាាន់់នៃ�កាារចងចាំំ�អំំពីីប្រ�វត្តិិ�

សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ លោ�ោក ស៊ីី�ផាាន រំំឭកអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វ
ដែ�លខ្លួួ�នបានឆ្លលងក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម រួួ មមាាន កាារ
ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ កាារអត់់ឃ្លាា�ន និិងកាារកាាប់់

សម្លាា�ប់់ ។ លោ�ោក ស៊ីី�ផាាន បានបញ្ជាាក់់ ថាា «រឿ�ឿងរ៉ាា
�វ
របស់់ខ្ញុំំ�� និិងអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ
ភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប គឺឺត្រូ�វបានរំំ
ូ
ឭកនៅ�ៅទីីតាំំ�ងចេ�តីីយ៍៍
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ
ពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីយ៍
ី ៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រង
គ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារ
សាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម
ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់
ទីី៣ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
លោ�ោកស្រី�ី នែ�នស៊ីី� អ៊ីី�សស្លីី�ក ប្រ�ធាានទីីភ្នាា�ក់ងា
់ ារ
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
អន្តតរជាាតិិ (USAID) ថ្លែ�ង
ែ សុុន្ទទរកថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីី
សម្ពោ�ោ�ធចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប
ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ ទីី១៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��២០២២។

ដែ�លជាាទីីតាំំ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត» ។ លោ�ោក ស៊ីី�ផាាន បានថ្លែ�ែង
អំំណរគុុណដល់ម្ចាា
់ �ស់់ជំំនួ ួយគឺឺទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិក
ិ
សម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាាតិិ ដែ�លបានសាាងសង់់

ចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះ និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំកម្មមវិិធីីពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធនេះ�ះឡើ�ើង។

លោ�ោកស្រី�ី នែ�នស៊ីី� អ៊ីី� សស្លីីក
� ប្រ�ធាានទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋ

ចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ខ្លួួ�នដែ�លបានឆ្លលងកាាត់់ទៅ�ៅដល់់

អំំពីីកាារពេ�ញចិិត្តត និិងគាំំ�ទ្រ�ចំំពោះ�ះ�កាារផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មគំំនិិត

វិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ ខ្ញុំំ��បាទតំំណាាងសមាាគម

អាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាាតិិ (USAID) ថ្លែ�ង
ែ

ក្នុុ�ងកាារសាាងសង់់ ចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាណក្ខ
ា
ន្ធ
ខ ជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�ន។

លោ�ោក តុុង សុុភាា អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាាតំំណាាងសមាាគមអ្ននករស់់រាានមាាន

ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាា�ត់់កុំំ�ឲ្យ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅភូូមិិចំំកាារ

សាាមសិិប សូូមថ្លែ�ង
ែ អំំណរគុុណដល់ទីីភ្នាា
់ �ក់់ងាារសហរដ្ឋឋ
អាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាាតិិ (USAID) ដែ�ល

បានឧបត្ថថម្ភភក្នុុ�ងកាារសាាងសង់់ ចេ�តីីយ៍៍ និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

គឺឺជាាថ្ងៃ�ៃដ៏មាាន
៏
សាារសំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកភូូមិិចំំកាារ

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ព្រ�មទាំំ�ងក្រុ�ុមកាារងាារដែ�លបានគាំំ�ទ្រ�
ដល់់គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះឲ្យ�កើ�ើតចេ�ញជាារូូ បរាាង។ សូូម

វិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ចេ�តីីយ៍៍

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងយកចិិត្តតទុុក

ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅភូូមិិគគរ ថ្លែ�ែងថាា «ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ
សាាមសិិប ក្នុុ�ងកាារដាាក់់សម្ពោ�ោ�ធសំំណង់់ចេ�តីីយ៍៍រំំឭក

អរគុុណដល់អ្ននកស្ម័
់
�គ្រ�ចិ
័
ត្តតកម្ពុ
ិ
ុ ដែ�លបានចុះះ�ជួួបអ្ននក
�ជាា

ដាាក់់លើ�ើសុុខភាាពរបស់់គាាត់»់ ។
នេះ�ះគឺឺជាាទីីតាំំង
� រំំឭកអំំពីីប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា
�វអំំពីីកាាររស់់នៅ�ៅ

បន្ទាា�ប់់ពីីកាារថ្លែ�ង
ែ សុុន្ទទរកថាា គណៈៈអធិិបតីី លោ�ោកតាា
ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកាារចងចាំំ�អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វទុុក
លំំបាករបស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

លោ�ោកយាាយ លោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូ និិងសិិស្សាា�នុុសិិស្សស

ភូូមិចំំកាា
ិ
រសាាមសិិប ឃុំំគគ
� រ បន្តតចូូលរួួមផ្ដួចផ្ដើ�ើ�
មគំំនិិត និិង
�ួ

បន្ទាា�ប់់ មកប្រ�គេ�នទេ�យ្យយទាានដល់់ព្រះ�ះសង្ឃឃ និិងសូូត្រ�

ខ្ញុំំ�� និិងអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ង
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ចូូលរួួមពិិធីីបង្វិិ�លពពិិលនៅ�ៅជុំំ�វិិញចេ�តីីយ៍៍ចំំនួន
ួ ៣ជុំំ�

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ
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ពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីយ៍
ី ៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុក

កំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់
ទីី៣ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ទស្សសនាាពិិព័រ័ ណ៍៍ រូូបថតនេះ�ះ។ ខាាងក្រោ��ោម គឺឺជាាទស្សសនៈៈ
យល់់ឃើ�ើញរបស់់អ្ននកចូូលរួួម ៖

មន្ដដបង្សុុ�កូូ ល ឧទ្ទិិ�សកុុ សលដល់់ វិិ ញ្ញាា ណក្ខខ ន្ធ ជន
ធ រង

អ៊ំំ� ប្រុ�ុស អៀ�ៀង សារឿ�ឿន យល់់ថាា «កាារដាាក់់តាំំ�ង

ស្រ�បពេ�លកម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាណក្ខ
ា
ន្ធ
ខ ធ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានរំំឭកដល់់ខ្ញុំំ�អំំពីីកាា
�
រចងចាំំ�មិិនអាាច

គ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីី របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានរៀ�ៀបចំំកម្មមវិិធីីមួួយចំំនួួនទៀ�ៀតដូូច
ខាាងក្រោ��ោម៖
ី តពី
ពិិព័័រណ៍៍រូូបថតអំំ ពីរឿ�
ី ឿងរ៉ាាវរបស់់អ្ននករស់់រានមានជីវិ
ិ ី

បង្ហាា� ញរឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់ អ្ននកដែ�លបានឆ្លល ង កាាត់់ រ បប
បំំភ្លេ�េចបាននៃ�កាារបាត់់បង់់សាាច់់ញាាតិិ កាារលំំបាក និិង
កាារកាាប់់ សម្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ពិិព័័រណ៍៍

នេះ�ះមាានសាារសំំខាាន់់ណាាស់ដើ់ �ើម្បីី�ឲ្យ�ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ
យល់់ដឹង
ឹ អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត»។

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

លោ�ោកយាាយ មុុយ ហ៊ាាង លើ�ើកឡើ�ើងថាា «នៅ�ៅពេ�ល

នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៣:៣០នាាទីីរសៀ�ៀល អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិត្តត
ិ

ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមផ្សេ�េងទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��នឹកឃើ�ើ
ឹ
ញដល់់

ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញរូូ បភាាព និិងរឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់អ្ននករស់់រាានមាាន

ពេ�លវេ�លាាលំំបាកដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងចល័័តនាារីី
កម្ពុុ�ជាា ជំំនាាន់់ទីី៣ ប្រ�ចាំំ�ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម រៀ�ៀបចំំដាាក់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម»។
តាំំ�ងពិិព័រ័ ណ៍៍ រូូបថតអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់អ្ននករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម កាារចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកាារសាាងសង់់

សំំណង់់ ចេ�តីីយ៍៍ និិងសកម្មមភាាពកាារងាាររបស់់ស្ម័័គ្រ� �ចិិត្តត
កម្ពុុ�ជាាចុះះ�ជួួបអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅមូូលដ្ឋាា�ន។ លោ�ោកគ្រូ�ូ អ្ននកគ្រូ�ូ និិ ងសិិស្សាា�នុុសិិស្សស

នៃ�អនុុវិិទ្យា�ាល័័យគគរ និិងអ្ននកភូូមិិជាាច្រើ�ើ�នបានចូូល
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លោ�ោកគ្រូ�ូ រស់់ បញ្ញាា បង្រៀ��ៀនមុុ ខវិិទ្យា�ាប្រ�វត្តិិ�

សាាស្រ្ត�តនៅ�ៅអនុុវិិ ទ្យា�ាល័័ យ ភូូ មិិ ថ្មីី� បង្ហាា� ញចំំណាាប់់

អាារម្មមណ៍៍ ថាា កាារដាាក់់តាំំ�ងពិិព័័រណ៍៍ នៅ�ៅទីីតាំំ�ងចេ�តីីយ៍៍

នេះ�ះ គឺឺល្អអខ្លាំំ��ងណាាស់់ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់កាា
់ រយល់់ដឹង
ឹ ពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វ
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លោ�ោកស្រី�ី នែ�នស៊ីី� អ៊ីី�សស្លីី�ក ប្រ�ធាានទីីភ្នាា�ក់ងា
់ ារ
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
អន្តតរជាាតិិ (USAID) ចូូលរួួមពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធ
ចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ
ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី៣ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី� រំំឭកដល់់

ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាដែ�លបានស្លាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ខ្ញុំំ��ស្នើ�ើសុំំ
� ឲ្យ� �មាានកាារដាាក់់តាំំង
� ពិិព័រ័ ណ៍៍ បែ�បនេះ�ះបន្តតទៀ�ៀត

។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ដឹឹកនាំំ�សិិស្សសមកធ្វើ�ើ�ទស្សសនាាកិិច្ចនៅ�
ច ៅទីីតាំំ�ង
ចេ�តីីយ៍៍នេះ�ះនាាពេ�លអនាាគត។

ការចាក់់ បញ្ចាំំ�ងវីីដេ�អូឯ
ូ កសារ «កុំំ�ស្មាានបងភ្លេ�ច
េ ៖
ខ្មែ�ែរបាត់់ បង់់ តន្រ្តី�ី� រ៉៉ក់់ អេ�ន រ៉ូូ�ល»

មន្រ្តី�ី�នគរបាលកំំពុុងមើ�ើលពិិព័័រណ៍៍ រូូ បថតនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធ
ចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិ
ចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី៣ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម

រៀ�ៀបចំំកាារចាាក់់ បញ្ចាំំ�ងវីីដេ�អូូ រឯកសាារ ចំំណងជើ�ើង
ថាា «កុំំ�ស្មាានបងភ្លេ�ច
េ » ដែ�លបង្ហាា�ញអំំពីីតន្រ្តី�ី� វប្បបធម៌៌

និិងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុ�ជាា
ុ ។ កាារបញ្ចាំំ�ងវីីដេ�អូូ ឯកសាារ
នេះ�ះ

គឺឺ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើ ងនៅ�ៅកណ្ដាា�លវាាលស្រែ��ជិិ ត ទីីតាំំ� ង

ចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាណក្ខ
ា
ន្ធ
ខ ជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដោ�ោយមាានកាារចូូលរួួមទស្សសនាារបស់់អ្ននកភូូមិិចំំកាារ

សាាមសិិបជាាច្រើ�ើ�ន។ កាារបញ្ចាំំ�ងវីីដេ�អូូ ឯកសាារនេះ�ះ

ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មពីីវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៦:៣០នាាទីីល្ងាា�ចដល់់វេ�លាា
ម៉ោ�ោ�ង៨:៣០នាាទីីយប់់ ។
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សិិស្សាា�នុុសិិស្សសចូូលរួួមពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីយ៍
ី ៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធ ធ
ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ
ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ (អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់
ទីី៣ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាដាាក់់តាំំ�ងពិិព័័រណ៍៍
រូូ បថតនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីយ៍
ី ៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រង

គ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ
ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា
ជំំនាាន់់ទីី៣ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចេ�តីីយ៍៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប
ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី៣ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
កាារដាាក់់តាំំ�ងពិិព័័រណ៍៍ រូូ បថតនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តីយ៍
ី ៍រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រងគ្រោះ��ះ�ពីី
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជំំនាាន់់ទីី៣ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សឿ�ឿ ណន ៖ ពិិការជើ�ើងដោ�យសារគ្រា�ប់់ មីីន
ង៉ាា ន់់ វីីន

សឿ�ឿ ណន មាានអាាយុុ៨៤ឆ្នាំំ�� បច្ចុុប្បបន្ននរស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
�
ត្រ�ពាំំ�ងផ្នែ�ែល ឃុំំ�ម្រោ��ោម ស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ ខេ�ត្តតកំំពត។
(ង៉ាា�ន់់ វីីន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សឿ�ឿ ណន មាានអាាយុុ៨៤ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅ

ដល់់ស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ។ ដោ�ោយសាារតែ� ណន ធ្លាា�ប់់ រស់់
នៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ ទើ�ើបអង្គគកាារចាាត់់ទុុក ណន គឺឺជាាប្រ�ជាាជន

ក្នុុ�ងភូូមិិត្រ�ពាំំ�ងផ្នែ�ែល ឃុំំ�ម្រោ��ោម ស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ ខេ�ត្តត

១៧មេ�សាា។ អង្គគកាារដាាក់់ឲ្យ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ ណន រស់់

ស្រី�ីចំំនួួន៦នាាក់់ ក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាានប្រុ�ុសចំំនួន
ួ ៥នាាក់់ និិង

អ្ននកមូូ លដ្ឋាា�នឡើ�ើយ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានយកកូូនរបស់់

កំំពត។ ណន មាានប្តីី�ឈ្មោះ�ះ�� ពៅ�ៅ ឃីីន និិងមាានកូូនប្រុ�ុស
ស្រី�ីចំំនួួន១នាាក់់ ។

កាាលពីីសម័័ យ លន់់ នល់់ ណន រស់់នៅ�ៅទីីក្រុ�ុង
ភ្នំំ�ពេ�ញ។ ណន មាានមុុ ខរបរជាាអ្ននកលក់់បន្លែ�ែ ចំំណែ�ក

ប្តីី�របស់់គាាត់គឺ
់ ឺជាាទាាហាាន លន់់ នល់់។ ប្តីី�របស់់ ណន

មិិនមាានប្រា�ក់់ខែ�ច្រើ�ើ�នទេ�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��

១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលកាាន់កាាប់
់
់ ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ណន

និិងក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារ ត្រូ�ូវយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សឲ្យ�ទៅ�ៅ

រស់់នៅ�ៅតាាមតំំបន់់ជនបទ។ ណន បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមក

10

នៅ�ៅដោ�ោយឡែ�ក ដោ�ោយមិិ នឲ្យ�រស់់នៅ�ៅលាាយឡំំជាាមួួ យ

ណន ទាំំ�ង៥នាាក់់ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារដោ�ោយ
មិិ នឲ្យ�រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យម្ដាា�យ។ អង្គគកាារប្រើ��ើ ណន និិង

ប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀតឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារហួួសកម្លាំំ��ង និិងមិិ ន
ផ្តតល់់អាាហាារឲ្យ�ហូូបចុុកគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ឡើ�ើ
់ យ។ ណន រស់់

នៅ�ៅឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបងប្អូូ�ន និិងភ័័យខ្លាា�ច
ខ្លាា�ចជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ ក្រោ��ោយពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួល
រលំំ ណន បានមក នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យដដែ�ល
ជាាមួួ យនឹឹងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៨៣ ពេ�ល ណន ទៅ�ៅកាាប់់ ឈើ�ើនៅ�ៅភ្នំំ�

រក្សា�ាកូូនៗឲ្យ�បានរស់់រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន

គាាត់់ពិិកាារជើ�ើងខាាងស្តាំំ�� ដែ�លពេ�លនោះ�ះ�គាាត់់ទើ�ើបតែ�

ស្រ�វាំំ�ង។ ណន ដើ�ើរដោ�ោយប្រើ��ើឈើ�ើច្រ�ត់់ទប់់កុំំ�ឲ្យ�ដួួល។

ម្រោ��ោមដើ�ើម្បីី�យកមកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក៏៏បានជាាន់មីីនធ្វើ�ើ
់
�ឲ្យ�

័ ចំំណាាស់់ហើ�ើយភ្នែ�ែករបស់់គាាត់ក៏
ណន កាាន់់តែ�មាានវ័យ
់ ៏

សម្រា�ាលកូូនបានរយៈៈពេ�ល៥ខែ�តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ណន មាានអាារម្មមណ៍៍ ដូូរស្រា�ាលដោ�ោយសាារគាាត់់បាន
ឆ្នាំំ��១៩៩១ មាានមនុុស្សសបានយកគ្រា�ាប់់ មីីនមកដាាក់់

និិយាាយរឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លគាាត់់ធ្លាា�ប់់ បានឆ្លលងកាាត់់ពីីរបប

ណន ដើ�ើរទៅ�ៅចម្កាា�រដូូចសព្វវដង ក៏៏ជាាន់មីីនបណ្តាា
់
�ល

ក្រោ��ោកដើ�ើរម្តតងៗ ដូូចេ្នះ�ះ� ណន បានស្នើ�ើ�សុំំ�រទេះ�ះសម្រា�ាប់់

ក្នុុ�ងចម្កាា�របន្លែ�ែរបស់់គាាត់់ ហើ�ើយពេ�លដែ�លប្តីី�របស់់
ឲ្យ�ពិិកាារជើ�ើងម្ខាា�ងដែ�រ។ រយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយមក

ប្តីី�របស់់ ណន បានស្លាា�ប់់ ។ ណន រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យនឹឹង
កូូនៗចំំនួួន៦នាាក់់ ហើ�ើយបន្ទុុ�កគ្រួ�ួសាារទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវ
ធ្លាា�ក់់មកលើ�ើ ណន។ ណន ខិិតខំំដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់ថែ�

លោ�ោកយាាយ សៀ�ៀ ណន និិងអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា
ខេ�ត្តតតាាកែ�វឈ្មោះ�ះ�� សៀ�ៀង កញ្ញាា។
(សៀ�ៀង កញ្ញាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ដោ�ោយសាារតែ�មាានកាារលំំបាកពេ�ល
ជនពិិកាារមួួ យគ្រឿ��ឿងដើ�ើម្បីី�សម្រួ�លដល់
ួ
កាា
់ រធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

និិងស្នើ�ើ�សុំំ�វ៉ែ�ែនតាាពាាក់់ព្រោះ��ះ�ភ្នែ�ែករបស់់គាាត់មើ�ើលមិ
់
ិន
ច្បា�ាស់់ឡើ�ើយ។

សាាលាាស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ ខេ�ត្តតកំំពត។
(ង៉ាា�ន់់ វីីន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូត
ូ ហ្វីី�លីីពីីនទស្សសនកិិច្ចតំ
ច ំ បន់់
ទេ�សចរណ៍៍ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តអន្ល លង់់ វែ�ង
មេ�ក វិិន

លោ�ោក ឆាំំ� ង យុុ ធ្វើ��ើ បទបង្ហាា�ញទាាក់់ទងផែ�នទីី នៃ�ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង

លោ�ោកជំំទាាវ ម៉ាា�រីី អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូត

និិ ងគណៈៈប្រ�តិិភូូ នៅ�ៅកាារិិយាាល័័យរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ� ភាាពអន្លលង់់

កម្ពុុ�ជាា និិងបណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង នាាយកជម្ឈឈមណ្ឌឌ ល
សន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ង នៅ�ៅទីីតាំំ�ងបូូ ជាាសព ប៉ុុ
�ល ពត។

ដល់់លោ�ោកជំំទាាវ ម៉ាា�រីី អាាមេ�លីី តាា អាាគីី ណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីី�លីីពីីន
វែ�ង ស្ថិិ�តនៅ�ៅជាាប់់ស្ពាា�នអូរូ ជីីក ក្នុុងស្រុ�ុ
កអន្លលង់់វែ�ង។ (សួួត វិិចិិត្រ�/
�

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាា)
�

ហ្វីី�លីីពីីន, លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅវេ�លាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃសៅ�ៅរ៍៍ ទីី២៦ ខែ�កុុ ម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��

២០២២នេះ�ះ លោ�ោកជំំទាាវ ម៉ាា
�រីី អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ
ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីនប្រ
�
�ចាំំ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា បាន
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមកកាាន់់តំំបន់ប្រ់ �វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់
វែ�ងជាាលើ�ើកដំំបូូ ង។

នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៨:០០នាាទីីព្រឹ�ឹក លោ�ោកជំំទាាវឯក
លោ�ោកជំំទាាវ ម៉ាា�រីី អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីី�លីីពីីន

អគ្គគរដ្ឋឋទូូត និិងអនុុព័័ន្ធយោ�
ធ ោធាាហ្វីីលីីពីីនបានមកដល់
�
់
កាារិិយាាល័័យរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង

និិងគណៈៈប្រ�តិិ បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅទស្សសនាារូូ ងលាាក់់ខ្លួួន
�ល ពត ដោ�ោយមាានកាារទទួួលស្វាា�គមន៍៍យ៉ាា
�ងកក់់ក្ដៅ�ៅ�ពីីលោ�ោក
� ប៉ុុ
នៅ�ៅក្បា�ាលទន្សោ��ោងដែ�លមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ក និិង
មាានចម្ងាា�យ២៤គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីី
រង្វវង់់ មូូលនៃ�ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។
ូ

(ឆាំំ�ង យុុ/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានិិង បណ្ឌិិ�ត
លីី សុុខឃាាង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

បន្ទាា�ប់់ មក បណ្ឌិិ�ត លីី សុុខឃាាង ធ្វើ�ើ�បទបង្ហា�ា ញអំំពីី

ផែ�នកាារសកម្មមភាាពរបស់់ ម ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាព
អន្លលង់់វែ�ង ផែ�នទីីប្លលង់់គោ�ោលក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង និិង
បង្ហាា�ញពីីគម្រោ��ោងធ្វើ�ើ�របងតាាមបណ្ដោ�ោ�យជួួរភ្នំំ�ដងរែ�ក។

បន្ទាា�ប់់ មក គណៈៈប្រ�តិិភូូនៃ�ដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចនេះ�
ច ះ

បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅកាាន់់ផ្ទះះ�លាាក់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ
�ល ពត និិង
ខៀ�ៀវ សំំផននៅ�ៅក្បា�ាលទន្សោ��ោងដែ�លមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�ត
នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ក និិងមាានចម្ងាា�យ២៤គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីី
រង្វវង់់
ូ

មូូ លនៃ�ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។ នៅ�ៅតាាមដងផ្លូូ�វមាានទេ�ស

ភាាពស្រ�ស់់ត្រ�កាាល ដែ�លរំំលេ�ចដោ�ោយព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិង
អាាងស្ដុុ�បទឹឹកជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែងដែ�លបន្សសល់់ទុុកតាំំ�ងពីី

ជំំនាាន់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ក្រៅ��ៅពីីទេ�សភាាពព្រៃ�ៃឈើ�ើ ក៏៏ឃើ�ើញ
ចម្កាា�រដំំណាំំ�ពណ៌៌បៃ�តងស្រ�ស់់ត្រ�កាាលរបស់់អ្ននកភូូមិិ

និិងជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�របស់់
ៃ
ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅ

តាាមបណ្ដោ�ោ�យព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាា-ថៃ�។ ផ្ទះះ�លាាក់់ខ្លួួ�នរបស់់
ប៉ុុ
�ល ពត ត្រូ�ូវបានសាាងសង់់ ឡើ�ើងក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៣
បន្ទាា�ប់់ ពីីមេ�ដឹកនាំំ
ឹ
�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសទីីសំំចត

ចុុងក្រោ��ោយ និិងជាាទីីតាំំ�ងយុុទ្ធសាាស្រ្ត
ធ
�តសង្គ្រា�ា�មរបស់់

លោ�ោកជំំទាាវម៉ាា
�រីី អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីន
�
ព្រ�មទាំំ�ងគណៈៈប្រ�តិិភូូ និិង លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ដំំណើ�ើ រចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងរូូ ងលាាក់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ
�ល ពត។ លោ�ោក
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាទស្សសនាារូូងលាាក់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ
�ល ពត នៅ�ៅក្បា�ាលទន្សោ��ោង
ជំំទាាវឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូត បានស្វែ�ែងយល់់អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ក និិងមាានចម្ងាា�យ
២៤គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីីរង្វវង់់ មូូលនៃ�ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។ ។
នៃ�ចលនាាលាាក់់ខ្លួួ�ន និិងសង្គ្រា�ា�មទ័័ពព្រៃ�ៃនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
(ហ៊ាា�ន ពិិសីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្លួួ�ន។ គណៈៈប្រ�តិិភូូនៃ�ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចនេះ�
ច ះ ក៏៏បានធ្វើ�ើ�

តំំបន់់អន្លលង់់វែ�ងបានក្លាា�យជាាទីីតាំំ�ងចុុងក្រោ��ោយរបស់់
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

គណៈៈប្រ�តិិ ភូូ នៃ�ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិ ច្ចច នេះ�ះក៏៏ បាន

ត្រ�ឡប់់ មកកាាន់ អតីីតផ្ទះះ�ប្រ�ជុំំ�
់
របស់់ តាាម៉ុុ
�ក ដែ�ល
ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើខ្ននងភ្នំំ�ដងរែ�កដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ បានប្រែ�ែ
ក្លាា�យទៅ�ៅជាាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។ ផ្ទះះ�
នេះ�ះត្រូ�ូវបានសាាងសង់់ ឡើ�ើងនៅ�ៅឆ្នាំំ�១៩៩៥
�
សម្រា�ាប់់

កាារជួួបប្រ�ជុំំ�មេ�ដឹកនាំំ
ឹ
�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដូូចជាា ប៉ុុ
�ល ពត,
ខៀ�ៀវ សំំផន, នួួន ជាា, សុុន សេ�ន និិងមេ�បញ្ជាាកាារកង

ពលមួួ យចំំនួួនទៀ�ៀត។

លោ�ោកជំំទាាវម៉ាា
�រីី អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីន
�

ទីីតាំំ�ងបូូ ជាាសព ប៉ុុ
�ល ពត គឺឺជាាចំំណុុចទីីបីីនៃ�
ព្រ�មទាំំ�ងគណៈៈប្រ�តិិភូូ និិង លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាទស្សសនាារូូងលាាក់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ
�ល ពត នៅ�ៅក្បា�ាលទន្សោ��ោង
ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ក និិងមាានចម្ងាា�យ
អគ្គគរដ្ឋឋទូូតក៏៏ បានស្តាា�ប់់ ពីីកាាររៀ�ៀបរាាប់់ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ២៤គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីីរង្វវង់់មូូលនៃ�ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។ ។
ូ
(ហ៊ាា�ន ពិិសីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
រាាប់់ចាាប់់តាំំ� ង ពីីកាា រ កាាត់់ទោ�ោសប៉ុុ
�លព ត ដោ�ោ យ

ដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចនេះ�
ច ះ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� លោ�ោកជំំទាាវឯក

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លោ�ោកជំំទាាវម៉ាា
�រីី អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីន
�
(រូូ បទីី៤រាាប់់ ពីីស្តាំំ��) ព្រ�មទាំំ�ងគណៈៈប្រ�តិិភូូ និិង លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ

(រូូ បទីី៣រាាប់់ ពីីស្តាំំ��) និិងក្រុ�ុមកាារងាារនៅ�ៅខាាងមុុ ខកាារិិយាាល័័យរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង ស្ថិិ�តនៅ�ៅជាាប់់ ស្ពាា�នអូូ រជីីក

ក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។ (សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

តុុលាាកាារប្រ�ជាាជន និិងគម្រោ��ោងសាាងសង់់ ដំំបូូលផ្នូូ�រ

បន្ទាា�ប់់ មក គណៈៈប្រ�តិិភូូនៃ�ដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចនេះ�
ច ះ

ប៉ុុ
�ល ពត ដែ�លនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនាាពេ�លខាាងមុុខទៀ�ៀតផង។
បានបន្តតដំំណើ�ើរមកកាាន់់សាារមន្ទីី�រ តាាម៉ុុ
�ក ឬអតីីតផ្ទះះ�តាា
កាារសន្ទទនាារវាាងលោ�ោកជំំទាាវឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីន
�
ម៉ុុ
�ក ដែ�លបានសាាងសង់់ ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៣។
និិង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ� ង
ចំំណាាយពេ�លប្រ�មាាណ៣០នាាទីី។

បាន

បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះអតីីតផ្ទះះ�តាាម៉ុុ
�ក គឺឺជាាទីីកន្លែ�ែងដ៏៏សំំខាាន់ ់

មួួ យនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ងដែ�លអាាចទាាក់់ទាាញភ្ញៀ�ៀ�វ
នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង ២ រសៀ�ៀល លោ�ោកជំំទាាវ ម៉ាា
�រីី
ទេ�សចរជាាតិិ និិងអន្តតរជាាតិិ មកទស្សសនាា។
អាាមេ�លីីតាា អាាគីីណូូ ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីនប្រ
�
�ចាំំ�នៅ�ៅ
ជាាកិិច្ចបញ្ច
ច
ច ប់់លោ�ោកជំំទាាវឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតហ្វីីលីីពីីន
�
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងអនុុព័័ន្ធយោ�
ធ ោធាាហ្វីីលីីពីីន
�
ទៅ�ៅជួួប
� អនុុព័ន្ធ
័ យោ�
ធ ោធាា សម្តែ�ែងនូូវសេ�ចក្ដីី�សោ�ោមនស្សស
សម្តែ�ែងកាារគួួរសមឯកឧត្តតម នាាយឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ គន់់ រួួ មទាំំង
រីីករាាយចំំពោះ�ះ�កាារទទួួលស្វាា�គមន៍៍លោ�ោកជំំទាាវមកកាាន់់
គីីម ទេ�សរដ្ឋឋមន្រ្តី�ទទួ
�ី ួលបន្ទុុ�កជាាអនុុប្រ�ធាានសមាាគម
អតីីតយុុទ្ធជនកម្ពុ
ធ
ុ
និិងប្រ�ធាានអនុុគណៈៈកម្មមកាារ
�ជាា
សាាងសង់់ «ស្តូូ�បឈ្នះះ� ឈ្នះះ� អន្លលង់់វែ�ង»។
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តំំបន់់ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តអន្លលង់់វែ�ង។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ក្សា
ិ ាស្ដីី�អំំ ពីី
«សន្តិិ�ភាព និិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស»
ហ៊ាាន ពិិសីី

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាពអន្លលង់់វែ�ងកំំពុុងនាំំ�សិិស្សស

មកធ្វើ�ើទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា
�
�ានៅ�ៅទីីតាំំង
� ប្រ�វត្តិិសាាស្រ្ត
�
�តផ្នូូ�រ ប៉ុុ
�ល
ពត។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សហគមន៍៍អន្លលង់់វែ�ង» ដែ�លមាានយុុវជនចំំនួន
ួ ១៦នាាក់់

(ស្រី�ី១១នាាក់់ និិងប្រុ�ុស៥នាាក់់) មកពីីស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ង
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��២០២២ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ប្រា�សាាទ៥នាាក់់ និិងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង១១នាាក់់ បានមក

រៀ�ៀបចំំដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ាស្ដីី�ពីី «សន្តិភា
� ិ ព និិង

ទស្សសនកិិ ច្ចសិ
ច ិក្សា�ានេះ�ះចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មចេ�ញដំំណើ�ើ រពីី

សន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបាន

ចូូលរួួម។

សិិទ្ធិម
� ិ នុុ ស្សស» នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។ ទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ក្សា
ិ �ា

កាារិិយាាល័័យកណ្តាា�លរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាព

នេះ�ះចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង២:០០ នាាទីីរសៀ�ៀល ក្នុុ�ងគោ�ោល

អន្លលង់់វែ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅជាាប់់ស្ពាា�នអូូ រជីីក ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់អតីីត

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិង ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនៅ�ៅក្នុុ�ង

បច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺជាាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។ រថយន្តត

បំំណង «លើ�ើកកម្ពពស់់កាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ផ្ទះះ�កណ្ដាា�លរបស់់ តាាម៉ុុ
�ក នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ក ដែ�ល
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ដែ�លដឹឹកក្រុ�មយុ
ុ
ុវជនបានធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រសន្សឹឹ�មៗតាាមជួួរភ្នំំ�

មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៩៨ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ គាំំ�ងបេះ�ះដូូង។

ខាាងផ្លូូ�វ។ បន្ទាា�ប់់ មក ក្រុ�ុមយុុវជន និិងក្រុ�ុមកាារងាារ

ដែ�លកងកម្លាំំ��ងរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលវាាយលុុកចូលមកកាាន់
ូ
់

ដងរែ�ក ដែ�លមាានរុុ ក្ខខជាាតិិតូូចធំំជាាច្រើ�ើ�នដុះះ�អមសង
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ងបានទៅ�ៅដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

សន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារិិយាាល័យ
័ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
សន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ងមាានកាារដាាក់់តាំំង
� ពិិព័រ័ ណ៍៍ រូូ បភាាព

ជាាច្រើ�ើ�នផ្ទាំំ��ងទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចរច បស់់
គណៈៈប្រ�តិិភូចិ
ូ នមកកាាន់
ិ
ប្រ់ �ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងរូូបភាាពពេ�ល

កងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មមចុុងក្រោ��ោយ
នៅ�ៅស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៩៨។ ក្រៅ��ៅពីីរូូ បភាាព

ទាំំ�ងនេះ�ះ នៅ�ៅមាានសៀ�ៀវភៅ�ៅជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវ

បានដាាក់់តាំំង
� ដោ�ោយក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាព
អន្លលង់់វែ�ងសម្រា�ាប់់ ឲ្យ�ភ្ញៀ�ៀ�វទស្សសនាា និិងអាាន។

នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លដែ�ល
ប៉ុុ
�ល ពត ស្លាា�ប់់ គឺឺជាាពេ�ល
ុ
តំំបន់់អន្លលង់់វែ�ងកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ជាាហេ�តុុធ្វើ�ើឲ្យ� �ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារ

របស់់ ប៉ុុ
�ល ពត ពុំំ�អាាចរកឈើ�ើឬឧសបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់ ់

សម្រា�ាប់់ យកមកបូូ ជាាសពរបស់់ ប៉ុុ
�ល ពត។ ដូូច្នេះ�ះ�

សាាកសពរបស់់ ប៉ុុ
�ល ពត ត្រូ�ូវបានបូូជាាជាាមួួយនឹឹង
កៅ�ៅអីី រួួ មជាាមួួយនឹឹងសម្បបកកង់់ឡាានចាាស់ៗ
់ ។ ក្រោ��ោយ

ពីីបូូ ជាារួួចហើ�ើយ ឆ្អឹឹ�ងរបស់់ ប៉ុុ
�ល ពត ក៏៏ ត្រូ�ូវបាន
ទុុកចោ�ោលនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�រហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។

មិិ នបង្អអង់់យូូរក្រុ�ុមយុុវជនធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រទៅ�ៅសាារមន្ទីី�រ

តាាម៉ុុ
�ក បន្តតទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�
យុុវជន ព្រ�មទាំំ�ងក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាព

មគ្គុុ�ទេ្ទ�ទសក៍៍ ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញយ៉ាា
�ងក្បោះ��ះ�
អន្លលង់់វែ�ង បានទៅ�ៅទស្សសនាារូូ បគំំនូូរ រូូ បថត ទិិដ្ឋភា
ឋ ាព
ក្បា�ាយទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ុ មយុុ វជន ឲ្យ�បានយល់់ ដឹឹ ង អំំពីី

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង ឬអតីីតផ្ទះះ�កណ្ដាា�ល

ិ សាារមន្ទីី�រផ្ទះះ� តាាម៉ុុ
នៅ�ៅជុំំ�វិញ
�ក ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងសិិក្សា�ា
ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ មគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍

របស់់ តាាម៉ុុ
�ក ដែ�លត្រូ�ូវបានកសាាងឡើ�ើងនៅ�ៅឆ្នាំំ��
ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញអំំពីីប្រ�វត្តិិ�នៃ�ទីីតាំំ�ងសាារមន្ទីី�រ

១៩៩៥។ ផ្ទះះ�នេះ�ះត្រូ�ូវបាន តាាម៉ុុ
�ក ទុុកសម្រា�ាប់់ជាាទីី
នេះ�ះ។ ផ្ទះះ�តាាម៉ុុ
�ក ឬសាារមន្ទីី�រផ្ទះះ�តាាម៉ុុ
�ក ត្រូ�ូវបានកសាាង
កន្លែ�ែងប្រ�ជុំំ�សំំខាាន់ៗ
់ ជាាមួួ យនឹឹងថ្នាា�ក់់ដឹកនាំំ
ឹ
�ធំំៗរបស់់

ឡើ�ើងដោ�ោយមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឈ្មោះ�ះ�� ឈិិត ជឿ�ឿន

ទាំំ�ងមេ�បញ្ជាាកាារកងពលខ្មែ�ែរក្រ�ហមផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

ទីីនោះ�ះ�មាានផ្ទះះ�ចំំនួួន៤ខ្ននង ដែ�លហ៊ុំំ��ព័័ទ្ធធដោ�ោយបឹឹ ង

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូចជាា ប៉ុុ
�ល ពត, ខៀ�ៀវ សំំផន, នួួន ជាា ព្រ�ម
ហៅ�ៅ តាាម៉ុុ
�ក នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៩៣។ នៅ�ៅ
បច្ចុុ�ប្បបន្នន មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង ឬអតីីត

មាានផ្ទៃ�ៃក្រ�ឡាាទំំហំំ៤១៧ហិិចតាា។ ផ្ទះះ�ទាំំ�ងបួួ ននេះ�ះត្រូ�ូវ

បានបែ�ងចែ�កមុុ ខងាារខុុសៗពីីគ្នាា�គឺឺ ផ្ទះះ�ទីី១) សម្រា�ាប់់
ផ្ទះះ�កណ្ដាា�លរបស់់ តាាម៉ុុ
�ក នេះ�ះ គឺឺជាាបណ្ណាា�ល័័យ និិងជាាទីី
កន្លែ�ែងសាាកសួួរព័័ត៌មាានសម្រា�ាប់
៌
់ភ្ញៀ�ៀ�វជាាតិិ និិងអន្តតរជាាតិិ

ដាាក់់ឡាាន។ ផ្ទះះ�ទីី២) មាានបីីជាាន់់ ជាាន់់លើ�ើជាាបន្ទទប់់

ចង់់ មកស្រា�ាវជ្រា�ាវទាំំ�ងក្នុុ�ងនិិងក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សដែ�រ។

ភ្ញៀ�ៀ�វ និិងជាាន់់ក្រោ��ោមគឺឺជាាទីីកន្លែ�ែងលាាក់់ ខ្លួួ�នរបស់់

ហើ�ើយក៏៏ជាាកាារិយាាល័
ិ
យ
័ សិិក្សា�ាមួួ យសម្រា�ាប់់ អ្ននកដែ�ល
ជាាកិិ ច្ចចបន្ទា�ា ប់់ នៃ�ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិ ច្ចចសិិ ក្សា�ានៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ� ងលើ�ើភ្នំំ�ដ ងរែ�កនេះ�ះ

ក្រុ�ុមយុុវជនទាំំង
� អស់់បានវិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់រ់ ថយន្តត

ស្នាា�ក់់នៅ�ៅរបស់់តាាម៉ុុ
�ក, ជាាន់់កណ្ដាា �លជាាកន្លែ�ែងទទួួល

តាាម៉ុុ
�ក។ ផ្ទះះ�ទីី៣) សម្រា�ាប់់ ក្រុ�មគ្រួ�
ុ
សា
ួ ាររបស់់ តាាម៉ុុ
�ក
រស់់នៅ�ៅ និិង ផ្ទះះ�ទីី៤) គឺឺជាារោ�ោងបាយ និិងជាាកន្លែ�ែង
ស្នាា�ក់់នៅ�ៅរបស់់ចុុងភៅ�ៅ។

មុុ នពេ�លដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិ ច្ចសិ
ច ិក្សា�ានេះ�ះត្រូ�ូវបាន
ដើ�ើម្បីី�ចេ�ញដំំណើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់ទីីកន្លែ�ែងបូូ ជាាសព ប៉ុុ
�ល ពត

បញ្ចច ប់់ ក្រុ�ុមយុុវជនលើ�ើកជាាមតិិ និិងចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍
បន្តតទៀ�ៀត។ នៅ�ៅទីីតាំំ�ងបូូជាាសព ប៉ុុ
�ល ពត នេះ�ះ មគ្គុុ�ទេ្ទ�ទសក៍៍

បានធ្វើ�ើ�កាារអធិិប្បា�ាយយ៉ាា
�ងលម្អិិ�តទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�មយុ
ុ
ុវជន
របស់់ខ្លួួ�នដូច
ូ តទៅ�ៅ ៖

ទាាក់់ទងនឹឹង ប៉ុុ
�ល ពត ដែ�លជាាមេ�ដឹឹកនាំំនៅ�
� ៅសម័័ យ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប៉ុុ
�ល ពត បានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ហូូ លីីនដា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ១៧ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាសិិស្សសមកពីី
វិិទ្យា�ាល័័យ ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រ�ពាំំ�ងតាាវ បាននិិយាាយថាា

«ខ្ញុំំ��ពិិតជាាសប្បា�ាយរីីករាាយខ្លាំំ��ងណាាស់់ដែ�លបាន
ចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ានេះ�ះ។ វាា
គឺឺដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចមួ
ច ួ យដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ�� និិងយុុវជន
ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតមាានកាារយល់់ដឹង
ឹ ច្រើ�ើ�នទាាក់់ទងនឹឹង
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុ�ជាាប្រ
ុ
�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។ អ្វីី� ដែ�ល
សំំខាាន់់គឺឺខ្ញុំំ�អាា
� ចមកដល់់ទីីតាំំង
� ផ្ទាា�ល់់ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ងនេះ�ះ និិងបានស្ដាា�ប់់ ដំំណើ�ើ រដើ�ើមទង
និិង ប្រ�វត្តិិ�នៃ�ទីីតាំំ� ង ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនីីមួួ យៗថែ�ម
ទៀ�ៀត» ។

ព្រេ�េក សុុ ជាតិិ ភេ�ទស្រី�ី ១៩ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាសិិស្សសលើ�ើក

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ងកំំពុុងបង្ហាា�ញអំំពីី
ផ្ទាំំ��ងពិិព័័រណ៍៍ ទៅ�ៅកាាន់់សិិស្សសនៅ�ៅសាារមន្ទីី�រផ្ទះះ� តាាម៉ុុ
�ក។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឡើ�ើងថាា «នេះ�ះគឺឺជាាលើ�ើកដំំបូូ ងរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ� �លបានមក

ចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ក្សា
ិ �ាបែ�បប្រ�វត្តិិ�
សាាស្រ្ត�តនេះ�ះ។ ពីីមុុ នខ្ញុំំ�ធ្លាា
� �ប់់ តែ�បានសិិក្សា�ានៅ�ៅតាាម

សាាលាាជាាទ្រឹ�ឹស្តី�ី ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងឱកាាសនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បានចុះះ�
មកដល់់ទីីតាំំ�ងផ្ទាា�ល់់ ក៏៏ ដូូចជាាបានមកស្ដាា�ប់់ នូវូ

រឿ�ឿងរ៉ាា
�វជាាច្រើ�ើ�នទាាក់់ទងនឹឹងទីីតាំំ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
នីីមួួ យៗថែ�មទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ ខ្លាំំ��ងជាាងគេ�

គឺឺ ទីីតាំំ�ងផ្ទះះ�កណ្ដាា�លរបស់់ តាាម៉ុុ
�ក ដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
គឺឺជាាមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង ព្រោះ��ះ�មាាន

ទេ�សភាាពស្អាា�តដែ�លភ្ជាា�ប់់ ជាាមួួយនឹឹងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�»។

ឆោ�ម និិមល ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ១៩ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាសិិស្សសមក
ពីីស្រុ�ុកត្រ�ពាំំង
� ប្រា�សាាទ បាននិិយាាយថាា «ក្រោ��ោយពីី

បានចូូលរួួមដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ានេះ�ះរួួ ចមក ខ្ញុំំ��

ពិិតជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ ប្លែ�ែក។ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ តែ�មកកម្សា�ាន្តត

សិិស្សាា�នុុសិស្សសកំំ
ិ
ពុុងមើ�ើលផ្ទាំំ��ងពិិព័ណ៍
័ ៍ រូូបថត និិងថតរូូបភាាពនៅ�ៅ
សាារមន្ទីី�រផ្ទះះ� តាាម៉ុុ
�ក។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បានមកចូូលរួួមដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ាដូូចខ្ញុំំ��ដែ�រ

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�យុុវជនបានសិក្សា
ិ �ា ក៏៏ដូច
ូ ជាាចងចាំំ�នូវប្រ
ូ �វត្តិិ�

សាាស្រ្ត�តដ៏ជូ
៏ ូរចត់់នេះ�ះ»។
នៅ�ៅ ពើ�ើយ តាាម៉ុុ
�ក, សាារមន្ទីី� តាាម៉ុុ
�ក ប៉ុុ
�ន្តែ�ែពុំំ�ធ្លាា�ប់់
បានដឹឹងពីីដំំណើ�ើ រសាាច់់រឿ�ឿងនៃ�ទីីតាំំ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះឡើ�ើយ។ ទស្សសនកិិច្ចនៅ�
ច ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះបាន

ដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចនេះ�
ច ះត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៥

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានចូូលរួួម។ ខ្ញុំំ��គិិតថាាបើ�ើមាាន

មុុ ខសាារមន្ទីី�រ តាាម៉ុុ
�ក ទុុកជាាអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍។

ផ្ដដល់់នូវចំំណេះ�
ូ
ះដឹឹងជាាច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ដូច
ូ យុុវជន

ឱកាាសលើ�ើកក្រោ��ោយ ខ្ញុំំ��ចង់់ ចូូលរួួមម្តត ងទៀ�ៀត និិង

រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃដដែ�ល និិងមាានកាារថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�នៅ�ៅខាាង

ជាាពិិសេ�សខ្ញុំំ�ច
� ង់់ យុុវជនផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតមាានឱកាាស
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

វេ�ទិិកាថ្នាាក់់រៀ�ៀនស្ដីី�អំំ ពីី «ប្រ�វត្ដិិ�សាស្រ្ដ�ដកម្ពុុ�ជា
ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)»
សួួ ត វិិចិត្រិ �

យុវុ ជនស្រុ�កត្រ�ពាំំ
ុ
ង
� ប្រា�សាាទ និិងស្រុ�ក
ុ អន្លលង់់វែ�ង ចូូលរួួម

ទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សា�ាស្តីី�អំំពីី «សន្តិិភា
� ាព និិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស» នៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាពអន្លលង់់វែ�ង។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២
� ០២២កាារិិយាាល័យ
័

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្ដិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង បានទទួួលស្វាា�គមន៍៍
សិិស្សាា�នុុសិស្សសចំំនួ
ិ
ន
ួ ១៦នាាក់់ (ប្រុ�ុស៥នាាក់់ និិងស្រី�ី

១១នាាក់់) មកពីីវិិទ្យា�ាល័័យ ហ៊ុុ�ន សែ�នត្រ�ពាំំ�ងតាាវ និិង
វិិទ្យា�ាល័័យ ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ដើ�ើម្បីី�ចូលរួ
ូ ួម
ក្នុុ�ងវេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់ រៀ�ៀនស្ដីី�អំំពីី « ប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដកម្ពុុ�ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)»។
វេ�ទិិកាានេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណង
លើ�ើកកម្ពពស់់ កាា រយល់់ ដឹឹង អំំពីីប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដកម្ពុុ�ជាា

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩) និិងទ្រឹ�ឹស្តី�ី
សំំខាាន់់ទាាក់់ទងនឹឹងសន្ដិិ�ភាាព។
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យុុវជននៃ�វិិទ្យា�ាល័័យទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ បានទទួួលកាារ

សា្វវ�គមន៍៍គ្នាា�ដោ�ោយភាាពរួួ សរាាយរាាក់់ទាាក់់ និិងមាានកាារ
ស្វែ�ែងយល់់ពីីគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក បើ�ើទោះ�ះ�បីីសាាលាារៀ�ៀន

របស់់សិិស្សសទាំំ�ងពីីរក្រុ�ុមនេះ�ះមាានចម្ងាា�យឆ្ងាា�យពីីគ្នាា�

យ៉ាា
�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។
ក្នុុ�ងឱកាាសនៃ�កាារជួួបសំំណេះ�ះសំំណាាលនេះ�ះ ក្រុ�ុម

កាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្ដិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ងបានយកចិិត្ដដ
ទុុកដាាក់់ខ្ពពស់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារអនុុវត្ដដវិិធាានកាារថែ�រក្សា�ានូូវ
សុុខុមាាល
ុ
ភាាព ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាា�ត់់ និិងជៀ�ៀសឆ្ងាា�យពីីជំំងឺឺ

វិិវឌ្ឍឍន៍៍ថ្មីី�អូូមីីក្រុ�ុង តាាមរយៈៈកាារអនុុវត្ដដវិិធាានកាារបីីកុំំ�

និិងបីីកាារពាាររបស់់ក្រ�សួួងសុុខាាភិិបាល។ ក្រុ�ុមកាារងាារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្ដិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ងបានធ្វើ�ើ�កាារវាាស់់កម្ដៅ�ៅ�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

សន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ងកំំពុុងធ្វើ��បទបង្ហា
ើ
ា�ញទៅ�ៅកាាន់់

យុុវជនអំំពីីប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តកម្ពុ�ុជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
និិងប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តសហគមន៍៍អន្លលង់់វែ�ង។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កាារបាញ់់ទឹឹកអាាល់កុ
់ ុលសម្អាា�តដៃ�សិិស្សាា�នុុសិស្សស
ិ
កាារ

សិិស្សាា�នុុសិិស្សសមាានពេ�លវេ�លាាគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ ់ ក្នុុ�ង

គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់។
់

ប្រ�ល័័ យ ពូូ ជ សាាសន៍៍ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងប្រ�មាាណ

រក្សា�ាគម្លាា�ត និិងកាារបើ�ើកបង្អួួ�ចឲ្យ�មាានខ្យយល់់ចេ�ញចូូល

កាារសិិ ក្សា�ាស្វែ�ែងយល់់ កាាន់ ់តែ�ច្បា�ាស់់ ទៅ�ៅលើ�ើអំំពើ�ើ

បន្ទាា�ប់់ ពីីកាាររៀ�ៀបចំំ និិងអនុុវត្ដដវិិធាានកាារកាារពាារ

ជាាង៤០ឆ្នាំំ�មុ
� ុ ន នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ដែ�លបណ្ដាា�ល

ចែ�កជូូនក្រ�ដាាសស្ទាា�បស្ទទង់់ ចំំណេះ�ះដឹឹង (មុុ នវេ�ទិិកាា

បង់់ ជីីវិិតដោ�ោយសាារភាាពអត់់ឃ្លាា�ន កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម

រួួ ចមក ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្ដិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង
ចាាប់់ផ្តើ�ើម
� ) ចំំនួួន១៦ច្បា�ាប់់ ទៅ�ៅកាាន់់សិស្សាា
ិ
�នុុសិស្សសដើ
ិ
�ើម្បីី�

បំំពេ�ញ។ បន្ទាា�ប់់មក ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្ដិិ�ភាាព
អន្លលង់វែ�
់ ងនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនៅ�ៅក្រោ��ោយវេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់

រៀ�ៀនស្ដីី�អំំពីី «ប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(១៩៧៥-១៩៧៩)» ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ដឹឹងថាាសិិស្សាា�នុុ

ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនប្រ�មាាណជិិតពីីរលាាននាាក់់ បានស្លាា�ប់់ បាត់់
និិងកាារសម្លាា�ប់់ ។ សំំណួួ រពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ ប្រ�ធាានបទនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានចោ�ោទសួួរដោ�ោយសិិស្សាា�នុុសិស្សសនៅ�
ិ
ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុម

ថាាតើ�ើហេ�តុុអ្វី�ី បានជាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នឲ្យ�ប្រ�ជាាជនហូូប
ឆ្អែ�ែត ហើ�ើយទិិន្ននផលដែ�លធ្វើ�ើ�បាន តើ�ើខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន
យកទៅ�ៅណាា? ទន្ទឹឹ�មគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ សិិស្សាា�នុុសិិស្សសបាន

ចោ�ោទសួួរបន្ថែ�ែមថាា តើ�ើហេ�តុុអ្វី�ីបានជាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្កើ�ើ�ត
សិិស្សសចំំនួនប៉ុ
ួ ុ
�ន្មាា�ននាាក់់ ឬប៉ុុ
�ន្មាា�នភាាគរយមាានកាារ
កើ�ើនឡើ�ើ ង ចំំណេះ�ះ ដឹឹ ង ផ្នែ�ែកប្រ� វត្ដិិ� សាាស្រ្ដ�ដកម្ពុុ�ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។

របបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយឡើ�ើង? តើ�ើបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�បំំបិិទសិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាាពប្រ�ជាាជន ឬលុុបបំំបាត់អ្ននក
់

ក្រោ��ោយបំំពេ�ញសំំណួួ រស្ទាា�បស្ទទង់់ ចំំណេះ�ះដឹឹងចប់់

ចេះ�ះដឹឹង? ឬសម្លាា�ប់់ មនុុស្សសទូូទៅ�ៅដោ�ោយមិិ នញញើ�ើតដៃ�

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិងកាារបង្រៀ��ៀនបែ�បសហកាារដើ�ើម្បីី�

បន្ថែ�ែមថាា តើ�ើរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយទទួួល

ក៏៏ មាានកាា រធ្វើ�ើ� បទបង្ហាា� ញអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា

បែ�បនេះ�ះឬយ៉ាា
�ងណាា? សិិស្សាា�នុុសិស្សសបានសួ
ិ
រួ សំំណួួ រ

ស្វែ�ែងយល់់ អំំពីីជំំពូូ កសំំខាាន់ ៗ
់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅ

ឥទ្ធិិ�ពលមនោ�ោគមវិិជ្ជាា�ពីីខាាងណាា ឬប្រ�ទេ�សណាា ហើ�ើយ

«ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ» ព្រ�មទាំំ�ង
និិយមន័័យនៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ដោ�ោយបណ្ឌិិ�ត
លីី សុុខឃាាង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្ដិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មាានស្ដេ�េចគ្រ�ងរាាជ្យយដែ�រឬទេ�ក្នុុ�ងជំំនាាន់់នោះ�ះ�?

ដើ�ើម្បីី� ឆ្លើ�ើ� យ តបទៅ�ៅនឹឹង ចម្ងងល់់ រ បស់់ សិិ ស្សាា�នុុ
ិ សាាស្រ្ដ�ដទៅ�ៅ
សិិស្សសខាាងលើ�ើនេះ�ះ វាាគ្មិិ�នបានប្រើ��ើប្រា�ស់់វិធីី
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លើ�ើកាារបែ�ងចែ�កកាារងាារជាាក្រុ�ុមទៅ�ៅកាាន់់សិិស្សាា�នុុ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងត្រូ�ូវបានយកមកប្រើ��ើ

ស្រ�ង់់ចេ�ញពីីសៀ�ៀវភៅ�ៅមេ�រៀ�ៀនគោ�ោល «ប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដ

ទៀ�ៀត។ កាារកាារចាាក់់បញ្ចាំំង
� ខ្មែ�ែរភាាពយន្តតឯកសាារបែ�ប

សិិស្សស ដោ�ោយផ្ដោ�ោ�តលើ�ើជំំពូូកផ្សេ�េងៗគ្នាា� ដោ�ោយបានដក

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិ បតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)»
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�សកម្មមភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមមាានកាារផុុ សផុុល
ឡើ�ើង តាាមរយៈៈកាារស្រ�ង់់ យកនូូវខ្លឹឹ�មសាារសង្ខេ�េបនៃ�

មេ�រៀ�ៀន ឬចំំណុុ ចសំំខាាន់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញទៅ�ៅកាាន់់
ក្រុ�ុមដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចកាា
ច រនេះ�ះ សមាាជិិក
ចំំនួួន៤នាាក់់នៅ�ៅតាាមក្រុ�ុមនីីមួួយៗ ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�ក
តួួនាាទីីផ្សេ�េងៗគ្នាា�ទៀ�ៀតគឺឺ ១) អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួល,

២) អ្ននកកត់់ត្រា�ា ៣) អ្ននកជំំរុុ ញលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដ និិង ៤)
អ្ននករាាយកាារណ៍៍ ផ្ទាា�ល់់ ដែ�លជាាកាារជំំរុុ ញឲ្យ�កិិ ច្ចកាា
ច រ
ក្រុ�ុមទាំំ�ងមូូ លមាានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពខ្ពពស់់។

មួួ យវិិញទៀ�ៀត វេ�ទិិកាានេះ�ះ បានជំំរុុ ញឲ្យ�សិិស្សាា�នុុ
សិិស្សសមាានកាារចងចាំំ�ពីីខ្លឹឹ�មសាារមេ�រៀ�ៀន តាាមរយៈៈ
កាារចាាក់់បញ្ចាំំង
� ខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារអំំពីីមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ

ស-២១ ឬគុុកទួួលស្លែ�ែង ដែ�លប្រ�ភេ�ទខ្សែ�ែភាាពយន្តត
ឯកសាារដ៏៏កម្រ�ដែ�លរក្សា�ាទុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងបណ្ណសាាររបស់់
ណ

ប្រា�ស់់ជំំនួស
ួ ឲ្យ�កាារពន្យយល់់ក្នុុ�ងវិិធីីសាាស្រ្ដ�ដដទៃ�ផ្សេ�េង

នេះ�ះ គឺឺធ្វើ�ើ�ឲ្យ�មាានកាារគិិតយ៉ាា
�ងទូូលំំទូូលាាយទៅ�ៅលើ�ើ
ប្រ�វត្ដិិសា
� ាស្រ្ដ�ដ និិ ងជំំរុុញឲ្យ�មាានកាារចងចាំំ� ក្នុងរយៈៈពេ�ល
�ុ

យូូរ។ ខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារនេះ�ះ ពិិតជាាបានបង្ហាា�ញនូូវ

អត្ថថន័យ
័ នៃ�ភាាពអកុុសលនៃ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�លត្រូ�ូវបាន
ឃុំំឃាំំ
� ង
� និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រសន្ដិិ�សុុខស-២១

មុុ ននឹង
ឹ ត្រូ�ូវយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលនៅ�ៅវាាលពិិឃាាតបឹឹ ង
ជើ�ើងឯក។ ភាាពអសោ�ោចនៃ�សាាកសពជនរងគ្រោះ��ះ� ត្រូ�ូវ
បានបង្ហាា�ញតាាមរយៈៈវីីដេ�អូូ ដែ�លថតដោ�ោយកងទ័័ព

វៀ�ៀតណាាមតែ�ប៉ុុ
�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃប៉ុុ
�ន្មាា�នក្រោ��ោយកងទ័័ពទាំំង
� នោះ�ះ�
បានចូូលមកដល់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។

រូូ ប នៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័ យ ពូូ ជ សាាសន៍៍ទាំំ� ង នេះ�ះ បាន
ពិិពណ៌៌នាាដោ�ោយចេ�តនាានៃ�ភាាពស្អអប់់ ខ្ពើ�ើម
� និិងកាាររើ�ើស
អើ�ើងដែ�លឈាានទៅ�ៅដល់់កាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញស្ទើ�ើ�រទាំំ�ង
ស្រុ�ង
ុ ទៅ�ៅលើ�ើក្រុ�ុមជនជាាតិិ ជាាតិិពិន្ធុុ�
ិ ពូូជសាាសន៍៍ ឬក្រុ�ុម

សាាសនាាដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�ោយមាានកាារប្រ�កាាន់់

បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

សន្តិិភា
� ាពអន្លលង់់វែ�ងកំំពុុងធ្វើ�បង្ហា
�ើ �ា ញទៅ�ៅកាាន់់

យុវុ ជនអំំពីីប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តកម្ពុ�ុជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
និិងប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តសហគមន៍៍អន្លលង់់វែ�ង។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

យុវុ ជនកំំពុុងអាានសៀ�ៀវភៅ�ៅ និិងពិិភាាក្សា�ា

គ្នាា�អំំពីីប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តកម្ពុ�ុជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

និិន្នាា�កាារនិិយមលាាបពណ៌៌ ។ ចេ�តនាានៃ�អំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ
ទាំំ�ងនេះ�ះហាាក់់បានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំង
� និិងដាាស់់តឿ�ឿនដល់់សិស្សាា
ិ
�

នៅ�ៅក្រោ��ោយវេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀននេះ�ះ សិិស្សាា�នុុសិស្សស
ិ

ទាំំ�ង១៦នាាក់់ ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ មួួ យរយភាាគរយមាានកាារកើ�ើន

នុុសិស្សស
ិ
ឲ្យ�រៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីរឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លសង្គគមរបស់់ខ្លួួ�ន
ឡើ�ើងចំំណេះ�ះដឹឹង និិងយល់់ថាា កាារទប់់ស្កាា�ត់់អំំពើ�ើប្រ�ល័័យ
បានឆ្លលងកាាត់់ហើ�ើយងាាកមករកសាាមគ្គីី�ភាាព និិងរស់់នៅ�ៅ

ពូូ ជ សាាសន៍៍ តាាម វិិ ធីីណាាក៏៏ ដោ�ោ យ គឺឺ ពិិ ត ជាាមាាន

ជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គគម។ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅដែ�ល

តាាមរយៈៈកាារពិិនិត្យយជាាក់
ិ
់ស្ដែ�ែងទៅ�ៅលើ�ើក្រ�ដាាសស្ទាា�ប

ដោ�ោយចេះ�ះទទួួលស្គាា�ល់់នូូវភាាពសម្បូូ� របែ�បរបស់់មនុុស្សស

ជំំរុុ ញឲ្យ�មាានកាារបង្កើ�ើ�តសកម្មមភាាពនៃ�កាារបណ្ដុះះ��គំំនិិត
ក្នុុ�ងកាារធាានាាបានថាា បទពិិសោ�ោធន៍៍ដ៏ជូ
៏ ូ រចត់់របស់់សង្គគ ម

កម្ពុុ�ជាានឹងមិិនវិិ
ឹ
លត្រ�ឡប់់សាារជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀតទេ�។ ក្រោ��ោយ
មកទៀ�ៀត ខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារ «ខ្មែ�ែរបាត់់បង់់តន្រ្ដី�ី�រ៉៉ក់់»

ក៏៏ត្រូ�វបានចាាក់
ូ
់បញ្ចាំំង
� បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត បន្ទាា�ប់់ ពីីសិស្សាា
ិ
�នុុ
សិិស្សសហូបអា
ូ ាហាារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់រួួច។ ខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារនេះ�ះ

បានទាាញចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ សិិស្សាា�នុុសិិស្សសឲ្យ�មើ�ើល
ឃើ�ើញពីីភាាពប្រែ�ែប្រួ�ួលរបស់់តន្រ្ដី�ី�ខ្មែ�ែរតាាមសម័័ យកាាល

និិងបង្ហាា�ញពីីកាារជម្នះះ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពណាាក៏៏ដោ�ោយរបស់់

តន្ដ្រី�ី�ករខ្មែ�ែរ ដើ�ើម្បីី�គេ�ចផុុតពីីកាាររលាាយសាាបសូូន្យយ
ទោះ�ះ�បីីទទួួលឥទ្ធិិ�ពលនយោ�ោបាយ ឬវប្បបធម៌៌ បរទេ�ស

ក៏៏ដោ�ោយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណុុ ចនេះ�ះ សិិស្សាា�នុុសិស្សសនៅ�
ិ
ៅក្នុុ�ង
ក្រុ�ុមយល់់ឃើ�ើញថាា ទោះ�ះ�ក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈណាាក៏៏

ដោ�ោយ ក៏៏ ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរស្វែ�ែងយល់់នូវកាា
ូ
រសប្បា�ាយ
តាាមរយៈៈដូូរ្យ�តន្ដ្រី�ី�ក្នុុ�ងសង្គគមរបស់់ខ្លួួ�ន។
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សាារសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់បុុគ្គល
គ សហគមន៍៍ និិងសង្គគមជាាតិិ
ស្ទទង់់ របស់់សិិស្សាា�នុុសិិស្សសម្នាា�ក់់ៗ។

បន្ទាា�ប់់ ពីីបានចូលក្នុុ�
ូ
ងវេ�ទិិកាានេះ�ះ សិិស្សាា�នុុសិិស្សស
ចំំនួួន៤នាាក់់ មាានចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ និិងកាារយល់់ឃើ�ើញ
ដូូចខាាងក្រោ��ោម ៖

ស៊ាាន ចន្នីី� ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ១៩ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាសិិស្សសនៃ�
វិិទ្យា�ាល័័យ ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ លើ�ើកឡើ�ើង
ថាា «ខ្ញុំំ��បានយល់់ដឹង
ឹ ប្រ�វត្ដិិ�សាាស្ដ្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហមកាាន់់តែ�
ច្បា�ាស់់ តាាម រយៈៈវេ�ទិិ កាាថ្នាា�ក់់ រៀ�ៀន
កាារធ្វើ�ើ� បាបប្រ�ជាាជន

ដោ�ោយមាាន

កាារហូូបចុុ កមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់ ់

កាាររស់់នៅ�ៅរួួ ម និិងធ្វើ�ើ�កាាររួួ មរបស់់ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងជំំនាាន់់
នោះ�ះ�។ តាាមរយៈៈវីីដេ�អូូ ឯកសាារនៃ�មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខស២១ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញប្រ�ជាាជនទទួួលរងទុុក្ខវេ�ទនាា
ខ
ដែ�លរំំឭក
ដល់់យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ថាា ត្រូ�ូវតែ�បន្ដដស្វែ�ែងយល់់ពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�កាាន់់តែ�ច្បា�ាស់់លាាស់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត»។
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ហ៊ាាន ស៊ីី�ណា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ១៩ឆ្នាំំ�� រៀ�ៀបរាាប់់ ថាា

«វាាពិិតជាាគួួរឲ្យ�ភា្ញញ�ក់់ផ្អើ�ើ�លសម្រា�ាប់់ប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដខ្មែ�ែរ
យើ�ើងតាំំ�ងពីីដើ�ើមមកខាាងផ្នែ�ែកចម្រៀ��ៀង។ ដំំបូូ ងខ្ញុំំ��មិិន

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្ញុំំ��ពិិតជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ ស្រ�ណោះ�ះ�ប្រ�ជាាជន និិងជន
រងគ្រោះ��ះ�ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដបានច្រើ�ើ�ន
ជាាងមុុ ន

ថាាហេ�តុុ អ្វី�ី បានជាាមាានអំំពើ�ើប្រ�ល័័ យ ពូូ ជ

សាាសន៍៍កើ�ើតឡើ�ើង។ ខ្ញុំំ��យល់់ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងចង់់ទប់់
បានដឹឹងថាា ប្រ�វត្ដិិ�របស់់ ស៊ិិ�ន ស៊ីី�សាាមុុ ត យ៉ាា
�ងណាានោះ�ះ�
ទេ� គឺឺខ្ញុំំ�មាានកាា
�
រភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�លព្រោះ��ះ�គាាត់គឺ
់ ឺជាាតន្រ្ដី�ី�ករឆ្នើ�ើ�ម

ស្កាា�ត់់អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ គឺឺយើ�ើងជាាយុុវជនត្រូ�វូ

កងទ័័ពបម្រើ��ើជាាតិិទៅ�ៅវិិញ។ ខ្ញុំំ�� យល់ថា
់ ាទិិ ដ្ឋឋភាាពបែ�បនេះ�ះ

និិងកាាររើ�ើសអើ�ើង”។

រៀ�ៀនសូូត្រ�ឲ្យ�បានខ្ពពង់់ ខ្ពពស់់ ត្រូ�ូវទប់់ស្កាា�ត់់អំំពើ�ើហិង្សា
ិ �ា
ប៉ុុ
�ន្ដែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនាាន់់ លន់់ នល់់ តន្រ្ដី�ី�កររូូបនេះ�ះប្រែ�ែក្លាា�យជាា
បញ្ជាាក់់ថាា មាានកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលពីីសម័័យមួួ យដែ�លលូូត
លាាស់់ ទៅ�ៅជាាសម័័យកាាលមួួ យជួួ បប្រ�ទះះនូូវភ្លើ�ើ�ងសង្គ្រា�ា�ម
ទៅ�ៅវិិញ។ ខ្ញុំំ��អាាណិិតចាាស់់ជរាា និិងក្មេ�េងៗដែ�លរងគ្រោះ��ះ�
ដោ�ោយសាារកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនេះ�ះ»។

ផាន វណ្ណាា ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ១៧ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាសិស្សស
ិ
នៃ�

វិិទ្យា�ាល័័យ ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រ�ពាំំ�ងតាាវ លើ�ើកឡើ�ើងថាា

«ក្រោ��ោយពីីខ្ញុំំ��បានចូលរួ
ូ ួ មវេ�ទិកាាថ្នាា
ិ
�ក់់រៀ�ៀនប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដ

ភាព រក្សាា ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ១៧ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាសិស្សស
ិ
នៃ�

វិិទ្យា�ាល័័យតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រ�ពាំំ�ងតាាវ យល់់ឃើ�ើញ

ថាា «វាាជាាឱកាាសល្អអដែ�លបានរៀ�ៀនសូូត្រ� និិងបានស្គាា�ល់់
ពីីប្រ�វត្ដិិ�សាាស្រ្ដ�ដនៃ�កាារតស៊ូូ�របស់់ខ្មែ�ែរ ភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅ
របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងអំំពីីសិិល្បៈៈ�របស់់ខ្មែ�ែរ។ ដើ�ើម្បីី�

ទប់់ ស្កាា�ត់់អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ គឺឺយើ�ើងត្រូ�ូវសិក្សា
ិ �ា
រៀ�ៀនសូូត្រ� និិងបំំបាត់់កាាររើ�ើសអើ�ើង»។

យុវុ ជនធ្វើ�ើបទបង្ហា
�
�ា ញអំំពីីកាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់ខ្លួួន
�

ទាាក់់ទងប្រ�វត្តិិសា
� ាស្រ្ត�តកម្ពុ�ុជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
បន្ទាា�ប់់ពីចូ
ី លរួួម
ូ
វគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាា�លរួួច។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់ប្រ�ជាជនតាមរយៈៈវេ�ទិិកា
ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសារក្នុុ�ងស្រុ�ុ កអន្ល លង់់ វែ�ង
សួួ ត វិិចិត្រិ �, មេ�ក វិិន និិង ហ៊ាាន ពិិសីី
បិិត ខា
បិិ ត ខាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិដំំបូូកខ្ពពស់់ ឃុំំ�បរសេ�ដ្ឋឋ ស្រុ�ុក

សំំរោ�ោងទង ខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ខាា កំំពុុងរស់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងភូូមិិយាាងត្បូូ� ង ឃុំំ�អន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តត
ឧត្តតរមាានជ័័យ។ ខាា បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីបទ

ពិិសោ�ោធន៍៍ជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមថាា ខ្ញុំំ��
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារកសិិករនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកសំំរោ�ោងទង។
ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួួន៩នាាក់់ហើ�ើយខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនស្រី�ី

ទីី៧នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។ កាាលពីីកុុ មាារភាាពខ្ញុំំ��មិិនបាន
រៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ�ដោ�ោយសាារតែ�ជីីវភាាពគ្រួ�ួសាារលំំបាក។
នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧២ ភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�ទទួ
� ួលរងកាារទម្លាា�ក់់

បិិត ខាា ទទួួលប្រ�អប់់ អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ពីីក្រុ�ុមកាារងាារ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាពអន្លលង់់វែ�ង។

(ហ៊ាា�ន ពិិសីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

គ្រា�ាប់់បែ�ក ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�អ៊ំំ�ស្រី�ីម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានវ័័យចាាស់់ជរាា

បង្ហាា�ប់់ ដីី និិងវាាស់់ទឹឹកទៅ�ៅតាាមបច្ចេ�េកទេ�សនៃ�កាារ

នៅ�ៅឡើ�ើយ ហើ�ើយម្ដាា�យខ្ញុំំ��បានប្រើ��ើ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅផ្ទះះ�មើ�ើលថែ�

សប្ដាាហ៍៍ ឬយូូរជាាងនេះ�ះ បន្ទាា�ប់់ មក យើ�ើងនាំំ�គ្នាា�ប្រ�មូូ ល

ត្រូ�ូវស្លាា�ប់់ បាត់់បង់់ជីីវិិត។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅកុុមាារភាាព
ប្អូូ�ន។ រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម
ប្រ�មូូ លប្រ�ជាាជនឲ្យ�ចូូលរស់់នៅ�ៅនិិងធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ មក្នុុ�ង

សហករណ៍៍ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ដដែ�លខ្ញុំំ�� បានត្រូ�ូវអង្គគកាារ
បញ្ជូូ�នឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ ដើ�ើម្បីី�កាាប់់ទន្ទ្រា��ា នខែ�ត្រ�

ដាំំ�ដំំឡូងជ្វាា�
ស្ពៃ�ៃ ត្រ�សក់់ និិងត្រ�កួួន។ ក្រៅ��ៅពីីកាារងាារ
ូ

ទាំំ� ង នេះ�ះ ខ្ញុំំ��មាាន ឱកាាសដើ�ើម្បីី� រៀ�ៀនសូូ ត្រ�មួួ យ បាន
រយៈៈពេ�លខ្លីី�ដែ�រ។ លុះះ�ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៧ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាន

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្ដដកំំពត ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើកាា
� រងាារ

ក្នុុ�ងស្រែ��អំំបិិ ល។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�សមាាជិិកក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំ��

បណ្ដុះះ��អំំបិិ ល។ អំំបិិ លអាាចដុះះ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួ យ

អំំបិិ លទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៅ�ៅទុុកក្នុុ� ងឃ្លាំំ��ងដោ�ោយគ្មាា�នពេ�ល

សម្រា�ាក។ យើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�កាារងាារចាាប់់ ពីីម៉ោ�ោ�ង១១ថ្ងៃ�ៃ
ត្រ�ង់់ រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ងជិិតភ្លឺឺ�នាាថ្ងៃ�ៃបន្ទា�ា ប់់ ហើ�ើយសម្រា�ាក

រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង១១ថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់ វិិញ។ អំំបិិ លដែ�លធ្វើ�ើ�បាន
គឺឺ ត្រូ�ូ វបានដឹឹ កជញ្ជូូ�នដោ�ោយឡាានរបស់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ទៅ�ៅកាាន់់តំំបន់ភូ
់ ូមិិភាាគផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងណាា
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នធ្លាា�ប់់ ជួបប្រ
ួ �ទះះនឹឹងភាាពអត់់ឃ្លាា�នដែ�រ។

មាានគ្នាា�ប្រ�ហែ�ល៣០ទៅ�ៅ៦០នាាក់់ ដើ�ើម្បីី� ធ្វើ�ើ�កាា រងាារ

សៅ� សូូ រ

ស្រែ��ពីីស្រែ��លេ�ខមួួ យ រហូូតដល់់ស្រែ��លេ�ខប្រាំ�ំ ដោ�ោយ

កន្លែ�ែងកំំណើ�ើ តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្នួួ�ល ស្រុ�ុកក្រ�ឡាាញ់់ ខេ�ត្ដដ

ស្រែ��អំំបិិ លនេះ�ះ។ យើ�ើងបូូ មទឹឹកសមុុទ្ទទទៅ�ៅបញ្ចូូ�លក្នុុ�ង

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សៅ�ៅ សូូរ ភេ�ទប្រុ�ុស កើ�ើតក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៥៧ មាានទីី
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសំំណាាង ហើ�ើយអាាចរួួ ចរស់់ជីីវិិតរហូូត
មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
ឈុុ ន យឿ�ឿត
ឈុុន យឿ�ឿត ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិក្ដីី�រុុន ឃុំំក្ដីី
� �រុុន ស្រុ�ុកពួក
ួ ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។

បច្ចុុ�ប្បបន្នន យឿ�ឿត រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តត
ឧត្តតរមាានជ័័យ។ យឿ�ឿត បានចែ�ករំំលែ�កថាា « ខ្ញុំំ��មាាន
សៅ�ៅ សូូរ ទទួួលប្រ�អប់់ អនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ពីីក្រុ�ុមកាារងាារ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាពអន្លលង់់វែ�ង។

បងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួួន៩នាាក់់ គឺឺស្រី�ី៧នាាក់់ និិងប្រុ�ុស២

នាាក់់។ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��គឺឺជាាកសិិករ។ កាាលពីីកុុមាារភាាព ខ្ញុំំ��
មិិ នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ដោ�ោយសាារស្រុ�ុកទេ�សកើ�ើតមាាន

សៀ�ៀមរាាប។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន សូូ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិយាាងត្បូូ� ង

សង្គ្រា�ា�ម។ លុះះ�ដល់់អាាយុុប្រ�ហែ�ល១០ឆ្នាំំ�� គ្រួ�ួសាារ

បានចែ�ករំំលែ�កពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ខ្លួួ�នថាា នៅ�ៅឆ្នាំំ��

ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីភូូមិិ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃ

មន្ទីី�រស្រុ�ុកក្រ�ឡាាញ់់។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបាន
ូ
អង្គគភាាព

ចូូលធ្វើ�ើកាា
� រនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅមិិ នឆ្ងាា�យ

ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យុុទ្ធជាាមួ
ធ
ួ យទាាហាាន លន់់ នល់់។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ដាាក់់ស្រែ�� ជាាមួួ យក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�។
� កាារហូូបចុុក

ឃុំំអ
� ន្លលង់់វែ�ង ស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្ដដឧត្ដដរមាានជ័័យ។ សូូរ

របស់់ខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកភូូមិិផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៏៏ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហម

១៩៧៣ ខ្ញុំំ��ស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ត្ដដចូ
ិ លបម្រើ��ើក
ូ
ងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ

យាាង។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបានខ្មែ�ែ
ូ
រក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នទៅ�ៅកាាន់់តំំបន់៥
់ ក្នុុ�ងខេ�ត្ដដបាត់់ដំំបង

ប៉ុុ
�ន្មាា�នពីីភូូមិិ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវដើ�ើរកាាប់់ ទន្ទ្រា��ា នខែ�ត្រ� និិងរែ�កជីី

យើ�ើងបានហាាត់់រៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀបរបបរបស់់យោ�ោធាា និិង
ប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារសឹឹកសង្គ្រា�ា�ម ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបំំផុុសបំំផុល
ុ

ឲ្យ�យើ�ើងស្អអប់់ អ្ននកមាាន និិងកាារជិះះ�ជាាន់់ផ្សេ�េងៗពីីពួួក

សក្ដិិ�ភូូមិិ។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញថាា សង្គ្រា�ា�មពិិតជាាបង្កកនូូវមហាា

វិិញ គឺឺយើ�ើងមិិ នបានជួួបប្រ�ទះះនឹឹងភាាពខ្វះះ�ខាាតនោះ�ះ�

ទេ�។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត បងប្អូូ�ន និិងឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបំំបែ�កចេ�ញគ្នាា�ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចកាា
ច ររៀ�ៀងៗ

វិិនាាសសកម្មមដ៏ធំំធេ�
៏
ង ក៏៏ប៉ុុ
�ន្ដែ�ែយើ�ើងត្រូ�ូវតែ�បង្ខំំ�ចិត្ដដ
ិ តស៊ូូ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃរហូូតដល់់ទទួួលបានជ័័យជម្នះះ� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ទៅ�ៅលើ�ើទាាហាាន លន់់ នល់់។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត

កងកម្លាំំ��ងរបស់់យើ�ើងបានឡើ�ើងកាាណូូ ត រួួ ចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ
ទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�កស្នួួ�ល
ុ
ខេ�ត្ដដក្រ�ចេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឈរជើ�ើងកាារពាារ

ព្រំ�ំដែ�នជាាប់់ ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម ដែ�លនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��

នៅ�ៅកងពលតូូចលេ�ខ១១៧ គ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�ោយ តាារ៉ុុ
�ម។
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� យើ�ើងបានវាាយប្រ�ហាារជាាប្រ�ចាំំ�ជាាមួួយនឹឹង

កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យ�កងកម្លាំំ��ងរបស់់
យើ�ើងបានស្លាា�ប់់បាត់បង់
់ ់ជីីវិិតជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់។ កងទ័័ពអាាច

ប្រ�ឈមនឹឹងកាារស្លាា�ប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារវាាយប្រ�ហាារបាន

ឈុុន យឿ�ឿត ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុក

អន្លលង់់វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ កំំពុុងរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិត
របស់់ខ្លួួនទៅ�ៅកាាន់់
ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាព
�

អន្លលង់់វែ�ង។ (សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
កើ�ើតឡើ�ើង។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��ជាាយោ�ោធាា
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ខ្លួួ�ន។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងនេះ�ះក្ដីី� រៀ�ៀងរាាល់់ពេ�លល្ងាា�ច គ្រួ�ួសាារ
និិងវៀ�ៀតណាាមទាំំ�ងនោះ�ះ� បានផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ ស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារ
របស់់ខ្ញុំំ�គឺ
� ឺបានត្រ�ឡប់់មកជួួបជុំំ�គ្នាា�វិិញ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកង

មកកាាន់់ពួកយើ�ើ
ួ
ង។ លុះះ�ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៨០ ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារ

ខ្លួួ�ន ដូូចជាា ធ្លាា�ប់់ លួច
ួ ដំំឡូង
ូ ឬចំំណីីអាាហាារ។ ជួួនកាាល

វាាយប្រ�យុុទ្ធរធ វាាងកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងវៀ�ៀតណាាម។

ទាំំ� ងនោះ�ះ�នៅ�ៅក្មេ�េងៗពេ�ក។ ខ្ញុំំ�� មិនសូូវជួួបកាារលំំបាកនោះ�ះ�ទេ�
ិ

ជើ�ើងមកកាាន់់អន្លលង់វែ�
់ ងតាាមរយៈៈបងស្រី�ីបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំំ��។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នធ្វើ�ើ�បាបកុុមាារទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�ធាានកងនឹឹង
របស់់ខ្ញុំំ�� និិងប្រ�ជាាជនផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបានរត់់ភៀ�ៀស
ណែ�នាំំ� ឬអប់់ រំំកុុមាារនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមឲ្យ�កែ�ប្រែ�ែនូូវទង្វើ�ើ�របស់់
ខ្លួួ�នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃម្ដដងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�គេ�ចផុុតពីីកាារ
ប្រ�ធាានកងកុុមាារក៏៏មិិនយកទោ�ោសអ្វីី� ដែ�រ ដោ�ោយសាារកុុមាារ
កាាលជំំនាាន់់នោះ�ះ� ដោ�ោយសាារប្រ�ធាានកងរបស់់ខ្ញុំំ�ជាា
�
មនុុស្សសដែ�លមាានសន្ដាា�នចិិត្ដដល្អអ និិងចេះ�ះសណ្ដោ�ោ�សប្រ�ណីី

ដល់់កុុមាារនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩នៅ�ៅពេ�ល

លុះះ�នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៩២ ខ្ញុំំ��បានសម្រេ��ចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រដោ�ោយថ្មើ�រ�ើ
ផ្ទះះ�បងស្រី�ី ខ្ញុំំ��ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺ នៅ�ៅជិិតរង្វវង់់មូូលស្រុ�ុកអន្លលង់់វែ�ង។

រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៩៣ អ៊ុុ�នតាាក់់ បានចូូលមកក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ត្រូ�វបានរំំ
ូ
សាាយចេ�ញពីីភូូមិិ យាាង ទៅ�ៅ

កម្ពុុ�ជាា ប៉ុុ
�ន្ដែ�ែទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា
�ងណាាក៏៏ដោ�ោយសង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅតែ�
បន្ដដកើ�ើតមាាន ដែ�លធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនបង្ខំំ� ចិិត្ដដរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

វៀ�ៀតណាាមជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ស្ថាា�នភាាពបានស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ទៅ�ៅវិិញទើ�ើបខ្ញុំំ��និង
ិ ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារ

ដែ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ក្រុ�ុម

កាាន់់ភូូមិិក្ដីី�រុុនវិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��បានឃើ�ើញកងទ័័ព

ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុងជំំរំំប្រ�ទេ�សថៃ�ជាាបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នន
រហូូតដល់់
�

មិិនធ្លាា�ប់់ធ្វើ��ើ បាបមកលើ�ើក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� ឬប្រ�ជាាជន

បានវិិលត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអន្លល ង់វែ�
់ ងមកទល់់នឹឹង

ពេ�លបច្ចុុប្បបន្នន។
ដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យមកវិិញ កងទ័័ពរដ្ឋាា�ភិិបាល
�

កសិិករនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ
ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ កំំពុុងប្រ�មូូ លដំំឡូង។
ូ
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់ប្រ�ជាជននៅ�ស្រុ�ុ កកំំ ពង់់ ត្រ�បែ�ក
ក្រោ��មរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�
១. យស់់ ហ៊ិិ�ន
ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� យស់់ ហ៊ិិ�ន អាាយុុ៧៩ឆ្នាំំ�។
� ខ្ញុំំ��មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិបេ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
យស់់ ជិិន ស្លាា�ប់់

តាំំ�ងពីីខ្ញុំំ��អាាយុុ១០ឆ្នាំំ�� និិងម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� វ៉ាា
� សោ�ោរ ស្លាា�ប់់
តាំំ�ងពីីខ្ញុំំ��អាាយុុ៥ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន៤នាាក់់ (ប្រុ�ុស

១នាាក់់ ) ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃស្លាា�ប់់ អស់់ហើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ស្លាា
� �ប់់ ទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ
អ៊ំំ� របស់់ខ្ញុំំ�� និិងជួួយធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រគាាត់់។ កាាលនៅ�ៅក្មេ�េង

ខ្ញុំំ��មិិនបានចូូលរៀ�ៀនសូូត្រ�អ្វី�ី ទេ� គឺឺគ្រា�ាន់តែ�បានរៀ�
់
ៀន

យស់់ ហ៊ិិ�ន អាាយុុ៧៩ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិបេ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន

ជាាហេ�តុុធ្វើ�ើឲ្យ
� �ខ្ញុំំ��មិិនចេះ�ះអក្សសរ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៦៩ ខ្ញុំំ��បាន

ភាា រស្មីី� បុុគ្គគលិិកម្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អក្ខខរកម្មម១ឬ២ខែ�ពេ�លទំំនេ�រពីីកាារធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ ដែ�ល

រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យបុុ រសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា ម៉ៅ�ៅ�

ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ដល់
៍
់

ភូូ និិងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មរកស៊ីី�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត។ នៅ�ៅ

វៀ�ៀតកុុង។ ទាាហាានធីីវគីីពីី៤ទៅ�ៅ៥នាាក់់ ចូូលក្នុុ�ងរោ�ោង

សីីហនុុ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ បេ�ងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មមាានកាា រ

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែពេ�លឃើ�ើញប្ដីី� របស់់ខ្ញុំំ�កាាន់
�
កូ
់ ូនខ្ចីីទើ� �ើបតែ�កើ�ើតរួួ ច

ឆ្នាំំ��១៩៧០ លន់់ នល់់ ធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េ ច
ប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា� និិងទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កជាាច្រើ�ើ�នដូច
ូ ជាា គ្រា�ាប់់

ស្រូ�ូវ ដែ�លជាាកន្លែ�ែងខ្ញុំំ��ឆ្លង
ល ទន្លេ�េ បម្រុ�ុងចាាប់់ ប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ��
វាាក៏៏ដើ�ើរចេ�ញទៅ�ៅវិិញ។ នៅ�ៅយប់់ ដដែ�លនោះ�ះ� ទាាហាាន

ធីីវគីី បានបាញ់់ប្លោ�ោងគ្រា�ាប់់ ជាាច្រើ�ើនចូូ
� លក្នុុ�ងភូូមិិ ដែ�ល
ណាាប៉ាាល
និិងគ្រា�ាប់់ បូូម។ កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�
ភូូមិិបេ�ងមាានរណ្ដៅ�ៅ�ជម្រៅ��ៅប្រ�មាាណ១០ម៉ែ�ែត្រ� និិងមាាន

ជាាហេ�តុុធ្វើ�ើឲ្យ
� �ខ្ញុំំ��មិិនបានឆ្អើ�ើ�រភ្លើ�ើ�ងនៅ�ៅលើ�ើគ្រែ�ែ ហើ�ើយត្រូ�ូវ

ផ្ទះះ�ប្រ�ជាាជន ខូូចផលដំំណាំំ� និិងងាាប់់ សត្វវចិិញ្ចឹឹ�មអស់់

បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ របន្តតទៅ�ៅមុុ ខទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ផ្ទះះ�ឪពុុកក្មេ�េក

បណ្ដោ�ោ�យ-ទទឹឹងប្រ�មាាណ១០ទៅ�ៅ១៥ម៉ែ�ែត្រ� ខូូចខាាត
ជាាច្រើ�ើ�ន។ ជាាញឹឹកញាាប់់គ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ខ្ញុំំ�បានជម្លៀ�ៀ�ស
�
ទៅ�ៅឃុំំ�កន្សោ��ោមអក ខាាងជើ�ើងផ្លូូ�វជាាតិិលេ�ខ១ ឬក៏៏ទៅ�ៅ
ផ្ទះះ�បងថ្លៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�សុំំ�កន្លែ�ែងស្នាា�ក់់ អាាស្រ័�័យបណ្ដោះ�ះ��

អាាសន្នន។ រឿ�ឿងមួួ យដែ�លខ្ញុំំ��ចាំំ�មិិនភ្លេ�េចពេ�លជម្លៀ�ៀ�ស
គឺឺខ្ញុំំ�បានឈឺ
�
ពោះ�ះ�ឆ្ល
ឺ
ង
ល ទន្លេ�េកូូនដំំបូូងនៅ�ៅផ្ទះះ�បងថ្លៃ�រៃ បស់់
ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយក៏៏មាានទាាហាានធីីវគីី ចុះះ�ទៅ�ៅឆែ�កឆេ�ររកទាាហាាន

26

រត់់ចូលក្នុុ�
ូ
ងត្រ�ង់់ សេ�។ លុះះ�ស្អែ�ែកឡើ�ើង គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ��
របស់់ខ្ញុំំ�ស្នាា
� �ក់់នៅ�ៅ និិងគេ�ចពីីកាារធ្វើ�ើ�បាបរបស់់ទាាហាាន
ធីីវគីី។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�ជម្លៀ�ៀ�សពីីមួ
�
ួ យកន្លែ�ែងទៅ�ៅមួួ យ

កន្លែ�ែងទៀ�ៀត ដោ�ោយសុំំ�ផ្ទះះ�អ្ននកស្រុ�ុកស្នាា�ក់់នៅ�ៅ និិងជួួយ

ធ្វើ�ើ�កាារងាារផ្សេ�េងៗរបស់់ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ដើ�ើម្បីី�បានអង្កករទុុក
ហូូបប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�។
ៃ ខ្ញុំំ��ចេះ�ះធ្វើ�ើ�បាវអំំពីីស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�ត សម្រា�ាប់់

ដាាក់់ស្រូ�ូវបានប្រ�មាាណ១០តៅ�ៅ ១៥តៅ�ៅ ឬក៏៏២០តៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

តាាមកាារចង់់ បានរបស់់អ្ននកស្រុ�ុកដើ�ើម្បីី�ប្ដូូ� រយកស្បៀ�ៀ�ង

១០ថ្ងៃ�ៃក៏៏ ត្រូ�ូ វបាន អង្គគ កាា រប្រើ��ើ ឲ្យ�ដើ�ើ រ ប្រ�មូូ លសំំរាាម

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបេ�ងវិិញ និិងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ស្រែ��ជាាក្រុ�ុម

ធ្វើ�ើ�កាារងាារធ្ងងន់់ៗ ហើ�ើយមិិ នសូូវហ៊ាា�នសម្រា�ាកឡើ�ើយ

អាាហាារ។ ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� បានត្រ�ឡប់់ មក
ប្រ�វាាសដៃ�គ្នាា�។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត អង្គគកាារបានប្រ�មូូ ល
របស់់របបរទាំំ�ងអស់់ដាាក់់ធ្វើ�ើជាា
� របស់់រួួម និិងចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម

ធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ មគ្នាា�ទាំំ�ងអស់់ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ចែ�កជាាក្រុ�ម
ុ ៗ
តាាមកង។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៧ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ពរពោះ�ះ�

កូូនទីី៣របស់់ខ្ញុំំ�បាន
�
៥ខែ� អង្គគកាារនៅ�ៅតែ�ប្រើ��ើខ្ញុំំ�ឲ្យ� �រែ�កដីី
បាតត្រ�ពាំំ�ង១ថ្ងៃ�ឲ្យៃ �បានមួួ យតោ�ោន យកមកទុុកធ្វើ�ើជីីដាាក់
�
់

ស្រែ��។ អំំឡុុងពេ�លនោះ�ះ� ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារងាារ
ធ្ងងន់់ៗពេ�ក ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ក់់ឈាាមជាាបន្តតបន្ទា�ា ប់់ ។ឃើ�ើញ
ស្ថាា�នភាាពដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��ដាាច់់ចិិត្តតស្នើ�ើ�សុំំ�ប្រ�ធាានសហករណ៍៍

ឈប់់ ធ្វើ�ើកាា
� រងាារដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�បាត់់ធ្លាា�ក់់ឈាាមសិន
ិ ។ ប្រ�ធាាន

សហករណ៍៍ ឈ្មោះ�ះ�� ផុុន បានប្ដូូ�រកាារងាារឲ្យ�ខ្ញុំំ��ដើ�ើរប្រ�មូូ ល
ស្លឹឹ�កឈើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិយកទៅ�ៅដាាក់់ក្នុុ�ងរណ្ដៅ�ៅ�ជីីវិិញម្ដដង
ព្រោះ��ះ�ជាាកាារងាារស្រា�ាល។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ពរពោះ�ះ�

បានជិិត៨ខែ� ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ក់់ឈាាមកាាន់តែ�ខ្លាំំ
់
��ងជាាងមុុ ន។ នៅ�ៅ

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបន្តតទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំ��
ព្រោះ��ះ�ចង់់ យ កចិិ ត្តតអង្គគ កាា រ ដើ�ើម្បីី� កុំំ� ឲ្យ�គេ�យកទៅ�ៅ

សម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩ បន្ទាា�ប់់ ពីីប្រ�ជាាជន
ត្រ�ឡប់់ មកដល់់ផ្ទះះ�វិិញ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបេ�ង រួួ ម

ទាំំ�ងឈ្មោះ�ះ�� សុុខ វ៉៉ន កាាន់់កាំំបិ
� ិ តទៅ�ៅកាាប់់ អតីីតប្រ�ធាាន

សហករណ៍៍ ឈ្មោះ�ះ�� ផុុន ដាាច់់ក្បា�ាលស្លាា�ប់់ ព្រោះ��ះ�គាាត់់
បានយកប្ដីី� ឬក៏៏ប្រ�ពន្ធធរបស់់អ្ននកភូូមិិបេ�ងដែ�លជាាជន

ជាាតិិវៀ�ៀតណាាម ឬជនជាាតិិចិិន ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលនៅ�ៅ

ទួួលវែ�ង។ ឈ្មោះ�ះ�� សុុខ វ៉៉ន មាានកំំហឹឹងខ្លាំំ��ងជាាងគេ�

ព្រោះ��ះ�ប្រ�ពន្ធធរបស់់គាាត់ជាាជនជាាតិ
់
វៀ�
ិ ៀតណាាម ត្រូ�ូវបាន
ឈ្មោះ�ះ�� ផុុន យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ទាំំ�ងកំំពុុងពរពោះ�ះ�។
ចំំណែ�កប្រ�ពន្ធធរបស់់ ផុុន ឈ្មោះ�ះ�� មាាឃ ហេ�ត បន្ទាា�ប់់ ពីី
ឃើ�ើញគេ�កាាប់់ ប្ដីី�ខ្លួួ�នស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�ដូូច្នេះ�ះ� ក៏៏រត់់ឡើ�ើង

ផ្ទះះ�អ្ននកជិិ ត ខាាងចងកសម្លាា�ប់់ ខ្លួួ�ន ។ បន្ទាា� ប់់ ពីីបែ�ក
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំ��ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម រកស៊ីី� ធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ចម្កាា�រដើ�ើម្បីី�

យប់់ នោះ�ះ� ដោ�ោយសាារប្ដីី� របស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិ ននៅ�ៅ គឺឺគាាត់ត្រូ�
់ វបាន
ូ

ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតបន្តតរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

ស្ដេ�េច) ទើ�ើបខ្ញុំំ��ដាាស់កូ
់ ន
ូ របស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យ� �ទៅ�ៅហៅ�ៅបងស្រី�ីរបស់់

២. ប៉ុុ�ល ហន

អង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ត្រី�ីប្រ�ហុុកនៅ�ៅកោ�ោទៃ� (ស្រុ�ុកព្រះ�ះ

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ជៀ�ៀវ ដែ�លនៅ�ៅផ្ទះះ�ជាាប់់ គ្នាា� ឲ្យ�មកមើ�ើលខ្ញុំំ��។

ប៉ុុ
�ល ហន ហៅ�ៅ សុុត ហន អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅ

អ្វីី� ទាំំ�ងអស់់ គឺឺគាាត់ឲ្យ
់ �ខ្ញុំំ��ទ្រាំ�ំ�នៅ�ៅធ្លាា�ក់់ឈាាមពេ�ញមួួ យ

បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា «ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តរបស់់ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅភូូមិិចំំបក់់

ពេ�លបងរបស់់ខ្ញុំំ�មកដល់
�
់ គាាត់់មិិនមាានដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយ
យប់់ ។ រហូូតដល់់ស្អែ�ែកឡើ�ើងបានបងរបស់់ខ្ញុំំ�ម្នាា
� �ក់់ទៀ�ៀត
មកពីីខាាងភូូមិិជីីអក ប្រា�ប់់ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅសុំំ�ប្រ�ធាានសហករណ៍៍

ទៅ�ៅពេ�ទ្យយ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់ពេ�ទ្យយ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ក់់ឈាាមកាាន់តែ�
់

ខ្លាំំ��ង ដែ�លជាាហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ឈឺឺពោះ�ះ�កាាន់តែ�ខ្លាំំ
់
��ង។
ដោ�ោយមើ�ើលឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��ឈឺខ្លាំំ
ឺ ��ងពេ�ក បង ជៀ�ៀវ បាន
ទៅ�ៅសុំំ�ប្រ�ធាានពេ�ទ្យយក្នុុ�ងវត្តតបេ�ងឈ្មោះ�ះ�� ហេ�ង ទៅ�ៅហៅ�ៅ

យាាយម៉៉បឈ្មោះ�ះ�� ទូូច នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបេ�ងឲ្យ�មកមើ�ើលខ្ញុំំ��។
ពេ�លដែ�លយាាយម៉៉បមកដល់់ គាាត់់បានយកដៃ�រុុ ញកូូន
ក្នុុ�ងពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឲ្យ�ធ្លាា�ក់់ចុះះ�មកក្រោ��ោម ទើ�ើបខ្ញុំំ��បាត់់ឈឺចុ
ឺ ុក
ចាាប់់ និិងសម្រា�ាលកូូននៅ�ៅថ្ងៃ�នោះ�ះ�តែ�ម្ដដ
ៃ
ង។ បន្ទាា�ប់់ ពីីកូូន

ខ្ញុំំ��កើ�ើតបាន១ថ្ងៃ�ក៏
ៃ ៏ត្រូ�វស្លាា
ូ
�ប់់ ព្រោះ��ះ�មិិនមាានថ្នាំំ�ព្យា
� �ាបាល
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ឈប់់សម្រា�ាកពីីកាារងាារបានតែ�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ភូូមិិបេ�ង ឃុំំព្រៃ�ៃពោ�
�
ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង

ឃុំំជ្រៃ�ៃ
�
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�មក
� រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ
ម្តាា�យចិិញ្ចឹឹ�មឈ្មោះ�ះ�� ទីី ក្នុុ�ងភូូមិិព្រែ�ែកសំំរោ�ោង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃ
ពោ�ោន ព្រោះ��ះ�ម្តាា�យបង្កើ�ើ�តខ្ញុំំ��រវល់់ខ្លាំំ�ង
� មិិ នអាាចមើ�ើលថែ�

ខ្ញុំំ��បាន។ ម្តាា�យបង្កើ�ើ�តខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� វង ផាាន់់ ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងវាំំ�ងបម្រើ��ើឲ្យ�សម្តេ�េចព្រះ�ះមហាាក្សសត្រី�ីយាានីី។ គាាត់់
ចេះ�ះចាាប់់ សរសៃ�រ។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យនៅ�ៅពេ�លដែ�លសម្តេ�េចព្រះ�ះ

មហាាក្សសត្រី�ីយាានីីទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះប្រ�ឈួួន រាាជកាារមកហៅ�ៅ
ម្តាា�យខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅចាាប់់សរសៃ�រឲ្យ�សម្តេ�េចព្រះ�ះមហាាក្សសត្រី�ី
យាានីី។ ម្តាា�យខ្ញុំំ��បានចាាប់់សរសៃ�រ និិងអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យ�សម្តេ�េច
ព្រះ�ះមហាាក្សសត្រី�ីយាានីីជាាសះះស្បើ�ើ�យអាាចយាាងទៅ�ៅណាា
មកណាាបាន។ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ម្តាា�យខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវនៅ�ៅ
បម្រើ��ើព្រះ�ះអង្គគរហូូត។ ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យម្តាា�យ
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកភូូមិិរហូូតទាាល់់តែ�ដល់ថ្ងៃ់ �ជ័
ៃ យ
័ ជម្នះះ� ១៧
មេ�សាា ១៩៧៥។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកិិ ច្ចកាា
ច រទាំំ�ងនោះ�ះ�
កិិច្ចកាា
ច រដែ�លពិិបាកជាាងគេ�គឺឺសែ�ងខ្មោ�ោ�ចនិិងអ្ននករបួួ ស

ចេ�ញពីីសមរភូូមិិ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៤ ក្រៅ��ៅពីីធ្វើ�ើ�ស្រែ�� ខ្ញុំំ��
នឹឹងក្រុ�ុមនាារីីខ្លះះ�ទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិបេ�ង បានទទួួលបញ្ជាា
ឲ្យ�សែ�ងទាាហាានរបួួ ស និិងអ្ននកស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសមរភូូមិិ

ត្រ�ពាំំ�ងព្រា�ាមជិិតព្រំ�ំប្រ�ទល់់វៀ�ៀតណាាម មកដាាក់់ក្នុុ�ង

បរិិវេ�ណវត្តតព្រៃ�ៃពោ�ោន នៅ�ៅកអណ្តើ�ើ� ក និិងនៅ�ៅទួួ ល
ម្រេ��ញ។ ក្នុុ�ងពេ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចកាា
ច រនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មាានកំំហឹង
ឹ ជាាខ្លាំំ��ង

ប៉ុុ
�ល ហន ហៅ�ៅ សុុត ហន អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិបេ�ង
ជាាមួួ យកម្មាា�ភិិបាលមូូលដ្ឋាា�ន ព្រោះ��ះ�បានប្រើ��ើខ្ញុំំ��គ្មាា�ន

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

បទសម្ភាា�សន៍៍ដល់់ ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� នាាយកកម្មមវិិធីីអប់់ រំំអំំពីី

អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា។

(ភាា រស្មីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ពេ�លសម្រា�ាក។ ក្រោ��ោយថ្ងៃ�១
ៃ ៧ មេ�សាា ១៩៧៥ ខ្ញុំំ��មាាន
កូូនបីីនាាក់់។ ពួួកយើ�ើងរស់់នៅ�ៅ និិងហូូបចុុកធម្មមតាា។

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែបងប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ� �លធ្លាា�ប់់ ធ្វើ�ើជាាប៉ូូ�លីីសក្នុុ�
�
ង

របបមុុ នៗ ត្រូ�ូវពួកខ្មែ�ែ
ួ
រក្រ�ហមសម្លាា�ប់់ ចោ�ោលគ្មាា�នសល់់
ខ្ញុំំ��នៅ�ៅផ្ទះះ�ខាាងមុុ ខវត្តតបុុ ទុុមចំំនួនបីី
ួ ឆ្នាំំ�� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែគាាត់មិ
់ ិ នសូវូ
ម្នាា�ក់់ទេ�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យ ខ្ញុំំ��ភ្លេ�េចឆ្នាំំ�� ឈ្លលបបានមកចាាប់់ខ្ញុំំ��
បានមកផ្ទះះ�ទេ� គឺឺស្នាា�ក់់នៅ�ៅតែ�ក្នុុ�ងវាំំ�ង ឬចេ�ញទៅ�ៅណាាម
កណាាតែ�ជាាមួួ យព្រះ�ះអង្គគរហូូត។ ដោ�ោយសាារតែ�ម្តាា�យ
រវល់់ច្រើ�ើននៅ�
�
ៅក្នុុ�ងវាំំ�ង ខ្ញុំំ��ភាាគច្រើ�ើ�នរស់់នៅ�ៅតែ�ជាាមួួ យ
បងថ្លៃ�ៃស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ
� �ជាាប៉ូូ�លីីសនៅ�ៅផ្ទះះ�ក្បែ�ែរវត្តតបុុទុុម

ដដែ�ល។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បានប្តូូ� រទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ

៍ នតុ
បងបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅក្បែ�ែរពោ�ោធិ៍ចិ
ិ ង
ុ វិិញ មុុ នពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ វិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់ស្រុ់ �កកំំណើ�ើ
ុ
តខាាងម្តាា�យ

ិ ។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នប្រាំ�ំពីីរនាាក់់។ ខ្ញុំំ��ជាាកូូនពៅ�ៅ
ចិិញ្ចឹឹ�មខ្ញុំំ�វិ� ញ

ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។ បងប្រុ�ុសច្បបង ធ្វើ�ើ�ប៉េ�េអឹឹ មពាាក់់សក្តិិ�៥។
បងប្រុ�ុសទីី២ ធ្វើ�ើ�ប៉េ�េអឹឹ មពាាក់់សក្តិិ�៤ និិងបងទីី៣ ពាាក់់

សក្តិិ�៣។ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ជំំនាាន់់សម្តេ�េច និិងជំំនាាន់់ លន់់ នល់់ (ខ្មែ�ែរក្រ�ហម)
ដាាក់់ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទប្រ�ជាាជន១៧មេ�សាា។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ម្តាា�យចិិញ្ចឹឹ�មខ្ញុំំ�បានរៀ�
�
ៀបចំំខ្ញុំំ��ឲ្យ�មាាន

យកទៅ�ៅដាាក់់ គុុកមួួយយប់់ មួួយថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយសាារតែ�

កូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�បានធ្វើ�ើ
�
ឲ្យ� �បែ�កចាានបាយមួួ យ។ អាាផុុន
និិងបងប្អូូ�នខាាងប្តីី�ខ្ញុំំ�ដែ� �លជាាប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ឈ្មោះ�ះ��
អៀ�ៀង និិងភាាព គឺឺជាាអ្ននកចាាប់់ខ្ញុំំ�� និិងបង្អអត់់បាយខ្ញុំំ��មួួយ

ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យយប់់ ។ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ក៏៏ជាាអ្ននកដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�

បងប្អូូ�នខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់ ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ខឹង
ឹ ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ខឹឹងរហូូតដល់់

សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វជម្លៀ�ៀ�សទៅ
ូ
�ៅកាាន់់ខេ�ត្តត
ពោ�ោធិ៍៍សាាត់់។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��វេ�ទនាាណាាស់់។ មិិ នដែ�ល
បានហូូបឆ្អែ�ែតឡើ�ើយ។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យ ខ្ញុំំ��ដើ�ើរទៅ�ៅដល់់កន្លែ�ែង
មួួ យឈ្មោះ�ះ�� ឫស្សីី�១០០គុុ ម្ពព ស្ថិិ�តក្នុុ�ងឃុំំ�អន្លលង់់វិិល

ស្រុ�ុកកណ្តៀ�ៀ �ង ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ ដើ�ើម្បីី�បេះ�ះអំំពិិលទឹឹក
ហូូប។ ខ្ញុំំ��បេះ�ះបានមួួ យបង្វិិ�ច ក៏៏ត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ ពេ�ល

ត្រ�ឡប់់ មកវិិញ ខ្ញុំំ��ដើ�ើរផ្លូូ�វផ្សេ�េង ហើ�ើយក៏៏ បានប្រ�ទះះ

ឃើ�ើញសាាកសពគរលើ�ើគ្នាា�យ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ន មាានទាំំ�ងចាាស់់

ប្តីី�។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ទើ�ើបតែ�មាានអាាយុុ១៦ឆ្នាំំ��ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។
ទាំំ�ងក្មេ�េង។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញដើ�ើមអំំពិិលទឹឹកធំំមួួយដែ�លខ្មែ�ែរ

ខ្ញុំំ��បានប្រ�កែ�កមិិ នព្រ�មយកប្តីី�ទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែម្តាា�យចិិញ្ចឹឹ�មខ្ញុំំ��
ក្រ�ហមប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាាកន្លែ�ែងបោ�កក្មេ�េងតូូចៗឲ្យ�ស្លាា�ប់់ ។
វាាយខ្ញុំំ�� និិងបង្ខំំ� ខ្ញុំំ�រ� ហូូតទាាល់់តែ�ខ្ញុំំ�យ
� ល់់ព្រ�ម។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

ខ្ញុំំ��បោះ�ះចោ�ោលផ្លែ�ែអំំពិិលទឹឹកដែ�លខ្ញុំំ��បេះ�ះបានទាំំ�ងអស់់

ជាាភូូមិិកំំណើ�ើ តរបស់់ប្តី�ីខ្ញុំំ�។
� ពួួកយើ�ើងគ្មាា�នធ្វើ�ើ�អ្វី�ី ក្រៅ��ៅពីី

ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។ ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ បាន

បានរៀ�ៀបកាាររួួ ច ខ្ញុំំ��បានមករស់់នៅ�ៅភូូមិិនេះ�ះ (ភូូមិិបេ�ង)

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតឡើ�ើយ។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារ
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ចោ�ោលវិិញ ហើ�ើយខ្ញុំំ��លែ�ងហ៊ាា�នបេះ�ះផ្លែ�ែឈើ�ើអ្វីី�ទៀ�ៀតហូូប

ឃើ�ើញជនជាាតិិចិនរាាប់
ិ
់ រយនាាក់់ មកប្រ�ជុំំ�និង
ិ ជប់់ លៀ�ៀង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�អន្លលង់់វិិល។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វអង្គគកាារឲ្យ�នៅ�ៅហាាន់់សាាច់់

រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។

ហើ�ើយត្រូ�ូ វនៅ�ៅចាំំ� លាា ងចាានក្រោ��ោយពេ�លពួួ កចិិ ន ៗ

ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ណាំំ� ត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមថ្នាា�ក់់

គោ�ោធ្វើ��ើ ម្ហូូ�បសម្រា�ាប់់កម្មមវិិធីីជប់់ លៀ�ៀងពួួកចិន
ិ ៗទាំំ�ងនោះ�ះ�

ទាំំ�ងនោះ�ះ�ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញច្បា�ាស់់នឹង
ឹ ភ្នែ�ែកខ្ញុំំ��។
អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�និិយាាយភាាសាាចិិន មិិ នដឹង
ឹ ថាានិិយាាយពីី
អ្វីី� ទេ�។ ក្រោ��ោយពីីជប់់ លៀ�ៀងរួួ ច ចិិនៗទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រ�ឡប់់

ទៅ�ៅវិិញអស់់។ ខ្ញុំំ��មិិនដឹង
ឹ ថាាជនជាាតិិចិិនហ្នឹឹ�ងទៅ�ៅណាា

ទេ� គ្រា�ាន់់តែ�ដឹង
ឹ ថាាចេ�ញពីីឃុំំ�អន្លលង់់វិិលទៅ�ៅដោ�ោយថ្មើ��ើ
ជើ�ើង។ ដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ខ្ញុំំ�� ប្តីី�ខ្ញុំំ�� និិងកូូនខ្ញុំំ�បីីនាាក់
�
់ បាន
វិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់ស្រុ់ �ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។ ក្រោ��ោយពីី

មកដល់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ភ្លាា�ម ខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�សុំំ�
រដ្ឋឋអំំណាាចចូូលធ្វើ�ើ�ទាាហាាន ដើ�ើម្បីី�បានមកសងសឹឹក
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�លបានចាាប់់ ខ្ញុំំ�យ
� កទៅ�ៅដាាក់់គុុក និិងបាន

ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃជ័័យជម្នះះ�របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងខែ�មេ�សាា
ប្រ�ធាានកងពល នាំំ�យកទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�

ដាំំ�ដំំណាំំ� និិងដាំំ�កប្បា�ាស។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បានប្រ�ហែ�ល

មួួ យឆ្នាំំ�� ណាំំ� ត្រូ�ូវអង្គគកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រឲ្យ�មកកាាន់់ខេ�ត្តត

កំំពង់់ ចាាម។ ប៉ុុ
�ន្មាា�នខែ�ក្រោ��ោយមក គាាត់់ក៏៏ត្រូ�វបានចាាត់
ូ
់
តាំំ�ងឲ្យ�មកធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមករស្រែ��អំំបិិ លនៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពត ជាា
កន្លែ�ែងដែ�លគាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារ និិងស្នាា�ក់់នៅ�ៅយូូរជាាងពេ�ល
មុុ នៗ និិងជាាកន្លែ�ែងចុុងក្រោ��ោយដែ�លគាាត់់បានរត់់ភៀ�ៀស

ខ្លួួ�នទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតកំំពង់់ស្ពឺឺ� និិងពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��

១៩៧៨។ ណាំំ� មាានអនុុស្សាា�វរីីយ៍៍ជូូរចត់់ច្រើ�ើ�នក្នុុ�ង

ពេ�លដែ�លគាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅស្រែ��អំំបិិ ល រួួ មទាំំ�ងកាារ
សម្លាា�ប់់ បងប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំំ�� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែម្តាា�យខ្ញុំំ��ឃាាត់មិ
់ ិ នឲ្យ�ទៅ�ៅ។
ធ្វើ�ើ�កាារហួួសកម្លាំំ��ង កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅ កាារបែ�កបាក់់ក្រុ�ុម
អាាផុុន ត្រូ�ូវប្រ�ជាាជនបាញ់់សម្លាា�ប់់ ចោ�ោលនៅ�ៅខាាងជើ�ើង
គ្រួ�ួសាារ និិងកាារបំំបិិ ទសិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាាព។ ភ្លាា�មៗបន្ទាា�ប់់
ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន។ ចំំណែ�កបងប្អូូ�នខាាងប្តីី�ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅរស់់ដល់់
សព្វវថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជាាមួួយគ្នាា�ទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��មិិន

កាារដួួលរលំំរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ណាំំ� និិងកម្មមករស្រែ��

បង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
�
�ប់់ ដោ�ោយសាារចាាស់់ជរាា។ ប្តីី� និិ ង

តាាមកាារនាំំ�ផ្លូូ�វពីីកម្មាា�ភិិ បាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លមាាន

អាាចធ្វើ�ើ�អ្វី�ី គេ�បានទេ�។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��មិិនចាំំ�ឆ្នាំ�ំ � ម្តាា�យ

អំំបិិ លដែ�លសុុ ទ្ធធ តែ�ស្រី�ី ៗ

បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំ��ំ ម្នាា�ក់ទៀ�
់ ៀត បានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ

តួួនាាទីីជាា ប្រ�ធាាន «ឃ» ម្នាា�ក់់ កាាត់់តាាមភ្នំ�ច្រ�មុះះ�ជ្រូ�
ំ
ូក

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��តែ�មួួយ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវនៅ�ៅមើ�ើលថែ� និិងរកស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�ម
កូូនបង្កើ�ើ�តទាំំ� ង៩នាាក់់តែ�ម្នាា�ក់ឯ
់ ង។ ខ្ញុំំ�� បានដើ�ើរសុំំ�ទាានគេ�
ដើ�ើម្បីី�រកប្រា�ក់់ចិញ្ចឹឹ�មគ្រួ�
ិ
សា
ួ ារ រហូូតដល់់ខ្ញុំំ�អាា
� ចសន្សំំ�បាន

បានរត់់ ភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

៍ ាត់់។
និិងភ្នំំ�ឱរ៉ាា
�ល់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ� រហូូតដល់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍សា

ប្រា�ក់់ខ្លះះ�ៗដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើផ្ទះះ�នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�
�
ះ។ ខ្ញុំំ��ឧស្សាា�ហ៍៍
ឈឺឺណាាស់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ចង់់ ទៅ�ៅពិិនិត្យយសុ
ិ
ុខភាាព ដើ�ើម្បីី�ខ្ញុំំ��
បានដឹឹងថាា តើ�ើខ្ញុំំ��មាានជំំងឺឺអ្វី�ី ខ្លះះ�» ។
៣. មុំំ� ណាំំ

មុំំ� ណាំំ� អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិបេ�ង ឃុំំព្រៃ�ៃពោ�
�
ោន

ស្រុ�ុកកំំពង់ត្រ�បែ�ក
់
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ណាំំ� មិិនបានរៀ�ៀន
សូូត្រ�ឡើ�ើយ។ គាាត់់ស៊ីីឈ្នួួ�លដកសំំណាាប
�
ស្ទូូ�ង និិងច្រូ�ូត
ស្រូ�ូវឲ្យ�អ្ននកភូូមិិជាាមួួយគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�រកចំំណូូ លខ្លះះ�ចិិញ្ចឹឹ�ម
ឪពុុកម្តាា�យ។ ណាំំ� មាានបងប្អូូ�ន៥នាាក់់ ។ បងប្រុ�ុស

ទាំំ�ង៤របស់់ ណាំំ� បានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូូលបម្រើ��ើក្នុុ� ងកង

កម្លាំំ��ងបដិិវត្តតន៍ ៍ និិងបានចាាកចេ�ញពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែងទៅ�ៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មុំំ� ណាំំ� អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិបេ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន

ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ណាំំ� បានចំំណាាយពេ�លជាាងពីីរខែ�ក្នុុ�ងកាារត់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

អនុុប្រ�ធាាន «ឃ»។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែងអស់់រយៈៈពេ�ល

ឆ្នាំំ��១៩៧៩។ មកដល់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត ណាំំ� ត្រូ�ូវឪពុុក

នៅ�ៅកំំពង់់ ចាាម មុុ នពេ�លដែ�លអង្គគកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រខ្ញុំំ��ម្តតង

និិងកាារវិិលត្រ�ឡប់់មកកាាន់ស្រុ់ �ុកកំំណើ�ើ តវិិញនៅ�ៅដើ�ើម
ម្តាា�យឲ្យ�រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យបងប្អូូ�នជីីដូូនមួួយរបស់់គាាត់់
ហើ�ើយបានរួួ មរស់់ជាាមួួយគ្នាា�រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ណាំំ�
មិិ នមាានកូូនទេ�។ គាាត់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យប្តីី�របស់់គាាត់តែ�
់

ពីីរនាាក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�តូូចល្មមមមួួ យក្នុុ�ងភូូមិិបេ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃ
ពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ប្តីី�របស់់ ណាំំ�

បានធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ និិងថ្លលង់់រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ កាាររស់់
នៅ�ៅរបស់់ ណាំំ� និិងប្តីី� គឺឺត្រូ�វពឹ
ូ ង
ឹ ពាាក់់លើ�ើកម្លាំំ��ងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
និិងអំំណោ�ោយពីីបងប្អូូ�ននិិងអ្ននកជិិតខាាង។ សូូមស្តាា�ប់់
សម្តីី�របស់់ ណាំំ� ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

«ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់ អស់់ហើ�ើយ គឺឺស្លាា�ប់់ នៅ�ៅជំំនាាន់់

នេះ�ះទេ�។ ម្តាា�យស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារខ្យយល់់គរ ហើ�ើយឪពុុក

ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយចាាស់់ជរាា។ ខ្ញុំំ��គ្មាា�នកូូននឹង
ឹ គេ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��មាាន
បងប្អូូ�ន៥នាាក់់។ បងប្រុ�សច្បប
ុ
ងនិិងបងប្រុ�ុសបន្ទា�ា ប់់

របស់់ខ្ញុំំ�� ស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងពេ�លប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា�នៅ�ៅសមរភូូមិិត្រ�ពាំំង
�

ជាាងមួួ យឆ្នាំំ�� ទើ�ើបត្រូ�ូវអង្គគកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រឲ្យ�មកធ្វើ�ើ�កាារ

ទៀ�ៀត មកកាាន់់ភ្នំ�ពេ�
ំ ញ។ ខ្ញុំំ��មកភ្នំ�ពេ�
ំ ញជាាមួួ យនាារីីៗ
ប្រ�ហែ�ល២០០នាាក់់។ មកដល់់ភ្នំ�ពេ�
ំ ញភ្លាា�ម អង្គគកាារ
ចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំ��ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ពេ�ទ្យយនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយមួួ យស្ថិិ�តនៅ�ៅភាាគ
ខាាងជើ�ើងវត្តតភ្នំំ�។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�បុុ រសម្នាា�ក់់

ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារតែ�កាារចាាក់់ថ្នាំ�ំ �របស់់ខ្ញុំំ�។
� គាាត់់មាានជំំ

ងឺឺ គ្រុ�ញ
ុ ចាាញ់់។ ខ្ញុំំ��មិិនមាានកាារតក់់ស្លុុ�តអ្វីី�បន្តិិ�ចទេ� ទោះ�ះ�
បីីជាាដឹឹងថាាបុុ រសម្នាា�ក់់នោះ�ះ�បានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារតែ�
កាារធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ ដោ�ោយ។ ខ្ញុំំ��បានទម្លាា�ក់់

កំំហុុសគ្រ�ប់់យ៉ាា
�ងទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ធាានរបស់់ខ្ញុំំ�� ឈ្មោះ�ះ�� ដាារ៉ាា�
ដែ�លគាាត់់ បានបណ្តោ�ោ�យឲ្យ�ខ្ញុំំ�� ចាាក់់ ថ្នាំំ�� ឲ្យ�បុុ រសម្នាា�ក់់

នោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ

បានតែ�មួួ យខែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ�� ក៏៏ត្រូ�ូវអង្គគកាារបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��ឲ្យ�មក
ធ្វើ�ើ� ជាាកម្មមក រស្រែ��អំំបិិ លនៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពតបន្តតទៀ�ៀត។
ខ្ញុំំ��គិិតថាា ប្រ�ហែ�លជាាខ្ញុំំ��បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុសហើ�ើ
ុ
យ

បានជាាអង្គគកាារបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��មកឆ្ងាា�យយ៉ាា
�ងដូូច្នេះ�ះ�។ ខ្ញុំំ�� និិង
ព្រា�ាមកាាលពីីជំំនាាន់់ប៉ុុ
�លពត។ បងប្រុ�ុសម្នាា�ក់់ ទៀ�ៀត
ស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងជំំនាាន់់នេះ�ះទេ� គឺឺកាាលពីី៩ឆ្នាំំ�មុ
� ុ ន។ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�ល

យុុវនាារីីជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀត បានជិះះ�រថភ្លើ�ើ� ងចេ�ញពីី

ដកកណ្តាា�ប់់ និិងស្ទូូ�ងឲ្យ�គេ�។ នៅ�ៅអាាយុុ១២ឆ្នាំំ�� ផ្ទះះ�

ខេ�ត្តតកំំ ពត ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូ វអង្គគកាារឲ្យ�ធ្វើ��ើប្រ�វត្តិិ�រូបម្តត
ូ ងទៀ�ៀត។
អង្គគកាារសួួរសំំណួួ រខ្ញុំំ��ដដែ�លដូូចកាាលពីីនៅ�ៅស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង

បានរៀ�ៀនសូូត្រ�នឹង
ឹ គេ�ទេ�។ នៅ�ៅពីីតូូច ខ្ញុំំ��ដើ�ើរស៊ីី�ឈ្នួួ�ល

របស់់ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វបំំផ្លាា�ញដោ�ោយកាារទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់ បែ�ក។

យើ�ើងក្រ�ណាាស់់ យើ�ើងស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកូូនខ្ទទមមួួយទំំហំំ

ភ្នំំ�ពេ�ញ ឆ្ពោះ�ះ��មកកាាន់់ខេ�ត្តតកំំពត។ ទៅ�ៅដល់់ស្រែ��អំំបិិល

អ៊ីី� ចឹឹង ហើ�ើយខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ឆ្លើ�ើ�យប្រា�ប់់ អង្គគកាារដូូចដែ�លខ្ញុំំ��

បានប្រា�ប់់ កាាលពីីខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅធ្វើ�ើ�កាារឯខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែងដែ�រ។
ប៉ុុ
�នរោ�ោងបាយខ្ញុំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃ នេះ�ះ។ នៅ�ៅអាាយុុ ១ ៥ឆ្នាំំ��
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកយកខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីផ្ទះះ�ទៅ�ៅ។ ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺ

កម្មមករស្រែ��អំំបិិ លទាំំង
� អស់់មាានអាាយុុមិិនដូច
ូ គ្នាា�ទេ�។

ភិិបាលពេ�ទ្យយ និិងប្រ�ធាានកងពល មកស្នើ�ើ�សុំំខ្ញុំំ�
� យ
� កទៅ�ៅ

បានហូូបចុុ កគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ តែ�យើ�ើងពិិ បាករឿ�ឿងធ្វើ�ើ� កាារ

បន្ទាា�ប់់ ពីីខែ�មេ�សាា ១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវមេ�ៗដែ�លជាាកម្មាា�

អ្ននកខ្លះះ�ចាាស់់ជាាងខ្ញុំំ�� ខ្លះះ�ក្មេ�េងជាាងខ្ញុំំ��។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� យើ�ើង

ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង។ ខ្ញុំំ��ដាំំ�ពោ�ោត សណ្តែ�ែក ធ្វើ�ើ�ជីី និិង

ហួួសកម្លាំំ ��ង។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ល្ងាា�ច តែ�ងតែ�មាានកាារប្រ�ជុំំ�

កម្មាា�ភិិបាលធំំៗឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ប្រ�វត្តិិ�រូូ ប។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ប្រ�វត្តិិ�រូូ បលើ�ើក
ទីីមួួ យហើ�ើយសម្រា�ាប់់ ជីីវិិតខ្ញុំំ��។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមសួួរខ្ញុំំ��ថាា

ប្រ�ធាានកងស្តីី�បន្ទោ�ោ�សរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ�� តូូចជាាងគេ�
ហើ�ើយខ្ជិិ� លថែ�មទៀ�ៀត។ ក្រៅ��ៅពីីខ្ញុំ��ក៏
ំ មា
៏ ានអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ខ្ញុំំ��ប្រាំ�ំនាាក់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងអស់់។ បង

នេះ�ះ នាារីីម្នាា�ក់់បានចងករសម្លាា�ប់់ខ្លួួននៅ�ៅក្នុុ�ងឃ្លាំំ��
ងអំំបិិល។
�

បន្ទាា�ប់់ ធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ធាាន «ឃ» ហើ�ើយបងទីី៣ ធ្វើ�ើ�ជាា

រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំ��សង្កេ�េតឃើ�ើញមាានឡាានធំំៗចំំនួួនពីីរគ្រឿ��ឿង

ដាំំ�កប្បា�ាស។ ខ្ញុំំ��បានហូបឆ្អែ�ែ
ូ
តរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាន

កើ�ើតឡើ�ើងដើ�ើម្បីី� ទិិតៀ�ៀនគ្នាា�ពីីរឿ�ឿងធ្វើ�ើ�កាារងាារ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ

ដែ�រដែ�លត្រូ�ូ វស្តីី�បន្ទោ�ោ�ស។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារស្តីី�បន្ទោ�ោ�ស
មាានបងប្អូូ�នប៉ុុ
�ន្មាា�ននាាក់់ និិងធ្វើ�ើ�អ្វី�ីខ្លះះ�? ខ្ញុំំ��ប្រា�ប់់ ថាា បងប្អូូ�ន
គេ�បង្អអស់់ ធ្វើ�ើ�ជាាមេ�បញ្ជាាកាារកងទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បង
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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តែ�ងតែ�ចូូលមកដឹកអំំបិ
ឹ
ិ លចេ�ញទៅ�ៅ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�មិ
� ិ នដឹង
ឹ ថាា
ឡាាននោះ�ះ�ដឹឹកអំំបិិលចេ�ញទៅ�ៅណាាឡើ�ើយ។ កម្មមករ

៤. អ៊ុុ�យ អង

អ្ននកបើ�ើកឡាានចូូលមកដឹកអំំបិ
ឹ
ិ លគឺឺជាាបុុរស យើ�ើងនាំំ�គ្នាា�

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

ស្រែ��អំំបិិ លទាំំង
� អស់់សុទ្ធ
ុ តែ�នាារីី
ធ
។ នៅ�ៅពេ�លបានឃើ�ើញ
ឈរមើ�ើលគ្រ�ប់់ គ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ស្នាា�ក់់នៅ�ៅជាាមួួ យកម្មមករម្នាា�ក់់

ទៀ�ៀតក្នុុ�ងបន្ទទប់់ មួួយ។ យើ�ើងគ្មាា�នមុុ ងភួួយដណ្តតប់់ ទេ�។
ស្ទើ�ើ�រតែ�រាាល់់យប់់ យើ�ើងតែ�ងតែ�ងើ�ើបពីីម៉ោ�ោ�ង១យប់់ ទៅ�ៅ

ចាាប់់ ត្រី�ីដើ�ើម្បីី�ទុុកធ្វើ�ើម្ហូូ�បប្រ
�
�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយត្រ�ឡប់់ មកដេ�ក
វិិញនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�លបីីទៀ�ៀបភ្លឺឺ�។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង៦ព្រឹ�ឹក

យើ�ើងងើ�ើបឡើ�ើងតាាមសំំឡេ�ងជួួង ទៅ�ៅធ្វើ��ើ កាារនៅ�ៅក្នុុង
�
ស្រែ��អំំបិិល រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង១១កន្លះះ� ទើ�ើបសម្រា�ាក

ហូូបបាយ។ ម៉ោ�ោ�ង១២ថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់ យើ�ើងចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មកាារងាារ

ទៀ�ៀតរហូូតដល់់៤រសៀ�ៀលទើ�ើបឈប់់ សម្រា�ាកអាាហាារ
ពេ�លល្ងាា�ច។ បន្ទាា�ប់់ ពីីបាយល្ងាា�ចរួួ ច យើ�ើងបានសម្រា�ាក

អ៊ុុ�យ អង អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅភូូមិិបេ�ង

ម្ដាា�យរបស់់ អង ប្រ�កបរបបធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ និិងធ្វើ�ើ�នំំ

លក់់ដើ�ើម្បីី�ផ្គត់
គ ់ផ្គង់
គ ់ ជីីវភាាពគ្រួ�ួសាារ។ ក្នុុ�ងសម័័ យលន់់
នល់់ អង មិិ នបានចូលរៀ�
ូ
ៀនដូូចបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្លួួ�ននោះ�ះ�

ទេ� ដោ�ោយសាារតែ�ជីីវភាាពខ្វះះ�ខាាត និិងមាានសង្គ្រា�ា�ម។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអាាយុុ១៥ឆ្នាំំ�� អង ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មចូូលរៀ�ៀន
ជាាមួួ យក្មេ�េងៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់

គ្រ�ងរបស់់អង្គគកាារ។ ក្មេ�េងៗអាាយុុដំំណាាល អង ទាំំ�ង

អស់់តម្រូ�ូវឲ្យ�ចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹក ចំំណែ�កពេ�ល
រសៀ�ៀលតម្រូ�ូវឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារផ្សេ�េងៗ ដូូចជាាស្ទូូ�ងដក

ច្រូ�ូតកាាត់់ ប្រ�មូូ លជីី រែ�កដីីដំំបូូ ក ឬក៏៏ ដីីបាតស្រះ�ះ ទៅ�ៅ

តាាមរដូូវកាាល។ ក្រៅ��ៅពីីកាារសិិក្សា�ា និិងធ្វើ�ើ�កាារ អង
តែ�ប្រ�មាាណ២ម៉ោ�ោ�ងប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ�� ក៏៏ត្រូ�វចេ�
ូ ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ
ត្រូ�ូវបានគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ចូូលក្នុុ� ងសិិល្បៈៈ�
ពេ�លយប់់ ទៀ�ៀត តាាមសំំឡេ�ងជួួងដែ�លបានបន្លឺឺ�ឡើ�ើង។
នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៨យប់់ ទើ�ើបយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�បានឈប់់

កុុមាារ និិងមាានច្រៀ��ៀងចម្រៀ��ៀងបដិិវត្តតន៍។
៍ ក្រុ�ុមរបស់់

ដែ�លឃើ�ើញនរណាាមកទស្សសនកិិ ច្ចចនៅ�ៅស្រែ��អំំបិិ ល

ចម្រៀ��ៀងបដិិវត្តតន៍ ៍ តាាមកាារបង្ហាា�ត់់បង្ហាា�ញពីីឈ្មោះ�ះ��

សម្រា�ាក។ តាំំ� ងពីី ខ្ញុំំ��ចូលធ្វើ�ើ
ូ
� កាារនៅ�ៅស្រែ��អំំបិិលមក ខ្ញុំំ��មិិន
ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏ មិិនដែ�លឃើ�ើញមាានកាារចាាប់់ខ្លួួ�ននាារីី
ស្រែ��អំំបិិលណាាម្នាា�ក់់យកទៅ�ៅកសាាង ឬសម្លាា�ប់់ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��

អង ដែ�លមាានសមាាជិិក១០នាាក់់(ស្រី�ី៥នាាក់់) ច្រៀ��ៀង

ស៊ីី� នួួន ដែ�លជាាគ្រូ�ូ បង្រៀ��ៀនសិិល្បៈៈ�របស់់ក្មេ�េងៗ។ អង
បានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា អ្ននកគ្រូ�ូ ស៊ីី�នួួន បង្រៀ��ៀនចម្រៀ��ៀង

ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅស្រែ��អំំបិិ ល បានតែ�រយៈៈពេ�លជិិតមួួ យឆ្នាំំ��

ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ�� ក៏៏ត្រូ�ូ វរត់់ភៀ�ៀសខ្លួួនទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតកំំពង់់
ស្ពឺឺ� និិង
�
ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ តាាមកាារនាំំ�ផ្លូូ�វរបស់់កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមម្នាា�ក់់ដែ�លជាាប្រ�ធាាន «ឃ» ។ ដំំបូូងឡើ�ើង ខ្ញុំំ��ភៀ�ៀស

ខ្លួួ�នទៅ�ៅកាាន់់ភ្នំ�ច្រ�មុះះ�ជ្រូ�
ំ
ក
ូ រួួ ចបន្តតទៅ�ៅភ្នំំ�ឱរ៉ាា
�ល់់។ កាារធ្វើ�ើ�
ដំំណើ�ើររបស់់ខ្ញុំំ�� គឺឺចំំណាាយពេ�លអស់់រយៈៈពេ�ល១៥ថ្ងៃ�។
ៃ

ពូូប្រ�ធាាន «ឃ» ម្នាា�ក់់ដែ�លខ្ញុំំ��មិិនស្គាា�ល់់ឈ្មោះ�ះ�� បាននាំំ�
ផ្លូូ�វយើ�ើងឡើ�ើងភ្នំំ� និិងចុះះ�ភ្នំំមកកាាន់
�
ស្រុ់ �កកំំណើ�ើ
ុ
ត។ គាាត់់
មាានត្រី�ីវិិស័យ
័ មួួ យដែ�លអាាចមើ�ើលទិិសដៅ�ៅដឹឹង ហើ�ើយ

នាំំ�យើ�ើងមកផ្ទះះ�។ មកដល់់ស្រុ�កកំំណើ�ើ
ុ
ត ខ្ញុំំ��បានជួបជុំំ
ួ
�

គ្រួ�ួសាារ និិងបានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្តីី�របស់់ខ្ញុំំ�ដែ� �លត្រូ�ូវជាា
បងប្អូូ�នខាាងម្តាា�យខ្ញុំំ��។ យើ�ើងបានរស់់នៅ�ៅជាាមួួ យគ្នាា�រហូូត

ដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តែ�យើ�ើងគ្មាា�នកូូនទេ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ យើ�ើងរស់់
នៅ�ៅដោ�ោយមាានបងប្អូូ�ននិិងអ្ននកជិិតខាាងជួួយខ្លះះ�ៗ។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

អ៊ុុ� យ អង អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅភូូមិិបេ�ង ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន
ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ម្ដដង១ឬក៏៏ ២បទដល់់ក្មេ�េង បន្ទាា�ប់់ ពីីចេះ�ះច្រៀ��ៀងទាំំ�ង
អស់់គ្នាា� ទើ�ើបលើ�ើកយកពីីរបទមកទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

បេ�ង ប្រ�ធាានសិិល្បៈៈ�ឈ្មោះ�ះ�� ខែ�ម និិងអនុុប្រ�ធាាន

ឈ្មោះ�ះ�� ឃឿ�ឿន គឺឺជាាអ្ននកមើ�ើលកាារខុុសត្រូ�វូ នឹឹងរៀ�ៀបចំំ

ឲ្យ�មាានកាារសម្ដែ�ែងម្ដដងៗ។ នៅ�ៅអាាយុុ១៦ឆ្នាំំ�� អង្គគកាារ

បានបញ្ជាាឲ្យ�ក្រុ�ុមរបស់់ អង ចូូលទៅ�ៅធ្វើ��ើ ជាាយោ�ោធាានាារីី

ព្រំ�ំដែ�ន ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ អង មិិ នបានទៅ�ៅជាាមួួយគេ�ទេ� ដោ�ោយសាារ
មូូ លហេ�តុុម្ដាា�យឈឺ។
ឺ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត អង ត្រូ�ូវបាន
អង្គគកាារបញ្ជូូ�នឲ្យ�ចូូលទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័តឃុំំ�
ព្រៃ�ៃពោ�ោន និិងចេ�ញធ្វើ�ើ�កាារឆ្ងាា�យៗពីីភូូមិិ។ កាារងាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុ ម ចល័័ ត តែ�ងតែ�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពីី មួួយទៅ�ៅមួួយ

គឺឺ លើ�ើកទំំនប់់ ជីីប្រ�ឡាាយប្រ�ព័័ន្ធធភ្លឺឺ�ស្រែ�� ជីីកសណ្ដដរ

ផ្សេ�េងៗ។ ចំំណែ�កនៅ�ៅរដូូវវស្សាា� គឺឺធ្វើ�ើ�កាារងាារដូូចជាា

ស្ទូូ�ងដក ច្រូ�ូតស្រូ�ូវ និិងមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រវេ�នគ្នាា�ធ្វើ�ើ�
ចុុងភៅ�ៅ។ បន្ទាា�ប់់ ពីី អង ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងចល័័តអស់់

សូូ ពោ�ោន អាាយុុ៨៥ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ៅភូូមិិជីីអក
ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
(ភាា រស្មីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ត្រ�ឡប់់ មកធ្វើ�ើ�ស្រែ��ធម្មមតាាវិិញ។ ចូូលមកដល់់របប

រយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ�� ក៏៏ មាានកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមក

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ពោ�ោន បានរៀ�ៀបរាាប់់ ឲ្យ�ដឹឹងថាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ឲ្យ�គាាត់់ និិងមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាញ់់សង្គ្រា�ា�ម

សម្រា�ាប់់ ឲ្យ�គាាត់់និង
ិ អ្ននកឯទៀ�ៀតដែ�រ គឺឺហូបតែ�បប
ូ
ររាាវ

ដេ� ញ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ឲ្យ�ចេ� ញ ពីីស្រុ�ុ កកំំពង់់ ត្រ�បែ� ក ។

ហើ�ើយ អង ក៏៏ បានត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅជាាមួួ យម្ដាា�យ

របស់់ខ្លួួ�នវិិញ និិងបានរៀ�ៀបកាារមាានកូូ នរហូូតដល់់

សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននចម្រៀ��ៀងដែ�ល អង នៅ�ៅចាំំ�ជាាងគេ�
គឺឺមាានពីីរបទគឺឺ ឈាាមក្រ�ហមឆ្អៅ�ៅ� និិងបទ គ្រា�ាប់់បែ�កៗ
ផ្សែ�ែងពេ�ញភូូមិិ ហើ�ើយជាាញឹឹកញាាប់់ អង បានច្រៀ��ៀង

ចម្រៀ��ៀងទាំំ�ងពីីរបទនេះ�ះឲ្យ�ទៅ�ៅចៅ�ៅៗរបស់់ខ្លួួ�នស្ដាា�ប់់ ។
៥. សូូ ពោ�ន
សូូ ពោ�ោន អាាយុុ៨៥ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ៅ

ភូូ មិិជីីអក ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តត
ព្រៃ�ៃវែ�ង។ ពោ�ោន គឺឺជាាអ្ននកចេះ�ះដឹឹងមួួ យរូូ បនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។

ទៀ�ៀត ធ្វើ�ើ�កាារទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃទាំំ�ងយប់់ ហើ�ើយមិិ នមាានបាយ
រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ រីីឯដំំណាំំ�ហូបផ្លែ�ែដែ
ូ
�លគាាត់់បានដាំំ�នៅ�ៅផ្ទះះ�
របស់់គាាត់់ ក៏៏គាាត់គ្មាា
់ �នសិិទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ បេះ�ះយកមកហូូបដែ�រ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម កាារងាារដំំបូូ ងដែ�លខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ឲ្យ�គាាត់់ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ� គឺឺកាាន់នង្គ័័�លចំំនួ
់
ន
ួ ៣
សម្រា�ាប់់ រាាស់ដីីធ្វើ�ើ
់
ស្រែ��នៅ�
�
ៅបឹឹ ងក្រ�ទឹឹប។ ក្រៅ��ៅពីីកាារងាារ
រាាស់់ដីី ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើ ឲ្យ�ពោ�ោន ស្ទូូ�ងស្រូ�ូ វ ឃ្វាា�ល

ក្រ�បីី ជីីកប្រ�ឡាាយ និិ ងធ្វើ��ើ ទំំនប់់។ មាានថ្ងៃ�ៃមួួយខណៈៈ

ពេ�លដែ�លកំំពុុងតែ�ជីីកទំំនប់់ ពោ�ោន បានឃើ�ើញនាារីី
ម្នាា�ក់់កំំពុុងតែ�សែ�ងដីី ស្រា�ាប់់ តែ�រអិិ លជើ�ើងធ្លាា�ក់់ចុះះ�មក

ក្រោ��ោម ហើ�ើយបានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�តែ�ម្តតង ដោ�ោយសាារ
ទំំនប់់ខ្ពពស់ពេ�កឡើ�ើ
់
ងពុំំ� រួួច។ ពោ�ោន បានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដែ�រថាា

ពោ�ោនទាំំ�ងមូូ លនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក។ ពោ�ោន

នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
ត្រូ�ូ វតែ�ធ្វើ�ើកាារងាារជាារៀ�ៀងរាាល់់
�
ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយមិិនមាាននរណាា

រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ដែៃ �លសម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហុុន ត្រូ�ូវ

មិិនធ្វើ�ើ�កាារទេ� គឺឺនឹង
ឹ ត្រូ�ូវបានបង្អអត់បា
់ យហើ�ើយ ជាាក់់ស្តែ�ែង

គាាត់់បានធ្វើ�ើ�ជាាមេ�ស្វាា�យត្រា�ាន គ្រ�ប់់ គ្រ�ងភូូមិិឃុំំ�ព្រៃ�ៃ
បានបញ្ជាាក់់ទៀ�ៀតដែ�រថាា គាាត់់បានធ្វើ�ើ�កិិច្ចកាា
ច រងាារនេះ�ះ
បានសេ�នាាប្រ�មុុ ខ លន់់ នល់់ ធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៨ មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៧០ ទើ�ើបគាាត់់ឈប់់ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយ
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ទំំនេ�រឡើ�ើយ (លើ�ើកលែ�ងតែ�ឈឺឺធ្វើ��កា
ើ ារមិិនកើ�ើត) បើ�ើ

គាាត់់ផ្ទា�ា ល់់ក៏៏ត្រូ�វបានខ្មែ�ែ
ូ
រក្រ�ហមបង្អអត់់បាយមួួ យពេ�ល

ដែ�រ ដោ�ោយសាារតែ�គាាត់់មិិនបានទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅពេ�ល
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ព្រឹ�ឹ កដោ�ោយអាាងថាាខ្លួួ�នបានធ្វើ�ើ� កាា រពីីល្ងាា�ចរួួ ចរាាល់់

ពិិកាារមួួ យចំំហៀ�ៀងខ្លួួ�ន។ មូូ លហេ�តុុដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�គាាត់់

ត្រូ�ូ វបានប្រ�ធាានកងទិិតៀ�ៀនណាាស់់ទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងកាារងាារ

មុុននោះ�ះ� គាាត់់បានលើ�ើសឈាាម ហើ�ើយខ្យយល់់គរ ទើ�ើបធ្វើ�ើ�

អស់់ហើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ពោ�ោន ឧស្សាា�ហ៍៍
និិ ងរឿ�ឿងហូូបចុុករបស់់គាាត់់ខុុសទៅ�ៅនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារ

របស់់ ពោ�ោន ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅខាាង
ពោ�ោធិ៍៍សាាត់់។ កូូនរបស់់ ពោ�ោន ២នាាក់់ បានស្លាា�ប់់នៅ�ៅទីី

នោះ�ះ�ដោ�ោយសាារកើ�ើតជំំងឺឺ កញ្ជ្រឹ�ឹ�ល ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ដែ�លនៅ�ៅពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ ពោ�ោន ខិិតខំំធ្វើ�ើ�កាារងាារណាាស់់

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ មើ�ើលឃើ�ើញថាា ខ្លួួ�នអាាច

ពិិកាារមួួ យចំំហៀ�ៀងខ្លួួ�ន គឺឺដោ�ោយសាារតែ� កាាលពីី ១០ឆ្នាំំ��

ឲ្យ�គាាត់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពយ៉ាា
�ប់់ យុឺឺ�នបែ�បនេះ�ះ។ ជាា
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហាាក់់ ពិិបាកក្នុុ�ងកាារដើ�ើរ និិងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

ណាាស់់ គាាត់់កាាន់ឈើ�ើច្រ�ត់
់
មួ
់ ួ យសម្រា�ាប់់ ទប់់លំំនឹង
ឹ ខ្លួួ�ន
របស់់គាាត់។
់ កាាលនៅ�ៅពីីតូូច ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នទាំំ�ង
៦នាាក់់របស់់គាាត់់ស្លាា�ប់់អស់់ម្នាា�ក់ហើ�ើយ
់
ហាាក់់ គឺឺ ជាាកូូន

ដែ�លរៀ�ៀនបានខ្ពពង់់ ខ្ពពស់់ជាាងគេ�។ ហាាក់់ បានចូូលរៀ�ៀន

ដំំបូូ ងនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៣ នៅ�ៅអាាយុុ៦ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅសាាលាាវត្តត

បេ�ង ពីីថ្នាា�ក់់ទីី១២ ដល់់ ថ្នាា�ក់់ទីី៩ និិង នៅ�ៅសាាលាាវត្តត
ធ្វើ�ើ�កាារងាារបានយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�នតាាមកាារបញ្ជាារបស់់ប្រ�ធាាន
សហករណ៍៍ ហើ�ើយ នឹឹងមិិ នបញ្ជូូ�នខ្លួួ�ននិង
ិ គ្រួ�ួសាារ ឲ្យ�បន្តត

ព្រៃ�ៃពោ�ោន ពីីទីីថ្នាា�ក់់៨ ដល់់ទីី៧។ ក្រោ��ោយរដ្ឋឋប្រ�ហាារ

បានត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ដោ�ោយសាារស្រុ�ុកកើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�ម រីីឯសាាលាាក៏៏ត្រូ�ូវ

ទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់។ ពោ�ោន និិ ងគ្រួ�ួសាារ
បានចូូលទៅ�ៅដល់់តំំបន់ដែ់ �លគាាត់់ត្រូ�ូវបានគេ�ជម្លៀ�ៀ�ស
នោះ�ះ� នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩(មិិ នចាំំថ្ងៃ� �)
ៃ ។ ក្រោ��ោយ
ថ្ងៃ�ខ្មែ�ែ
ៃ រក្រ�ហមដួួលរលំំ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឃុំំ�របស់់ ពោ�ោន ក៏៏

បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មរៀ�ៀបចំំរចនាាសម្ព័័�ន្ធធ ភូូមិិឃុំំ�ឡើ�ើងវិិញ

ឆ្នាំំ��១៩៧០ មក ហាាក់់ ក៏៏លែ�ងបានរៀ�ៀនតទៅ�ៅទៀ�ៀត
បានបិិ ទទាំំ�ងអស់់ដែ�រ។ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពកាារណ៍៍

ពេ�លនោះ�ះ� ហាាក់់ និិងគ្រួ�ួសាារ ព្រ�មទាំំ�ងអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នាំំ�គ្នាា�ចាាកចេ�ញពីីផ្ទះះ� គេ�ចពីីសង្គ្រា�ា�ម និិងគេ�ចពីីទាាហាាន

ធីីវគីី ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅរកកន្លែ�ែងតំំបន់់សុុវត្ថិិ�ភាាពនៅ�ៅឃុំំ�ពាាម

ដោ�ោយផ្តតល់់អត្ថិិ�ភាាព ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនមាានសិិទ្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

ន្ទាា�រ និិងទីីកន្លែ�ែងសុុវត្ថិិ�ភាាពផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ ដោ�ោយសាារ

ត្រូ�ូវប្រ�ជាាជនបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តឲ្យ�ជាាប់់ ធ្វើ�ើជាា
� អនុុប្រ�ធាានឃុំំដែ� �រ

បានសម្រេ��ចចិិត្តតរត់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញមួួ យរយៈៈ

ជ្រើ�ើ�សរើ�ើសតំំណាាង ដែ�លខ្លួួនពេ�ញចិិត្តត
ហើ�ើយ ពោ�ោន ក៏៏
�

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�។ ពោ�ោន បានធ្វើ�ើ�ជាាអនុុប្រ�ធាានឃុំំ�ដល់់
ឆ្នាំំ��១៩៩៣ ទើ�ើបគាាត់់លាាលែ�ងពីីកាារងាារ ហើ�ើយមកធ្វើ�ើ�

ជាាកសិិករធ្វើ��ើ ស្រែ��តាំំ� ងពីី ពេ�លនោះ�ះ�មក។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ពោ�ោន

ហាាក់់ នៅ�ៅតែ�មាានចិិត្តតចង់់ រៀ�ៀនសូូត្រ�បន្តតនោះ�ះ� គាាត់់ក៏៏

ដើ�ើម្បីី�បានរៀ�ៀនសូូត្រ� និិងដើ�ើម្បីី�រត់់ចេ�ញពីីសង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧២។ ហាាក់់ បាននិិយាាយថាា នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ

រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារមើ�ើលថែ�យ៉ាា
�ងដិិតដល់់ពីីកូូនស្រី�ីពៅ�ៅ
របស់់គាាត់។
់

៦. ទិិត្យយ ហាក់់
ទិិត្យយ ហាាក់់ អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋ
រស់់នៅ�ៅភូូមិិជីីអក ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ កាាលពីីដើ�ើមឡើ�ើយ ទិិត្យយ ហាាក់់ រស់់នៅ�ៅ
ភូូមិិជីីពាាយ។ គាាត់់បានផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅ ភូូមិិជីីអក ឃុំំ�

ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង នៅ�ៅពេ�ល

ដែ�លគាាត់់បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួយនឹឹងភរិិយាារបស់់គាាត់់នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃ ទីី៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��១៩៧៧។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ទិិត្យយ ហាាក់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ទិិត្យយ ហាាក់់ អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ៅ

ភូូមិិជីីអក ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គឺឺមាានសភាាពស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់គួួ រឲ្យ�ចង់់ រស់់នៅ�ៅ មិិនដូូចជាានៅ�ៅ

ស្រូ�ូវ និិងបុុកស្រូ�ូវរហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ៃដែ�លរបបខ្មែ�រែ ក្រ�ហម

អ៊ុំំ��ប្រុ�ុសរបស់់គាាត់ឈ្មោះ�ះ��
់
ញែ�ម ឯក ដែ�លដែ�លធ្វើ�ើ�កាារ

បង្រៀ��ៀននៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា នៅ�ៅវត្តតបេ�ងបូូ រី។
ី នៅ�ៅ

ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតឡើ�ើយ។ ហាាក់់ បានទៅ�ៅស្នាា�ក់់នៅ�ៅជាាមួួ យ

នៅ�ៅទូូតបារាំំ�ង។ ដោ�ោយមិិ នចង់់ ក្លាា�យជាាបន្ទុុករបស់់
អ៊ុំំ�
�
ប្រុ�ុសរបស់់ខ្លួួនតទៅ�ៅទៀ�ៀត
មួួយឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយមក ហាាក់់
�

ក៏៏បានចេ�ញរកស៊ីី�ធាាក់់ស៊ីី�ក្លូូ� ដើ�ើម្បីី�យកប្រា�ក់មកចិិ
់
ញ្ចឹឹ�ម

ខ្លួួន� និិ ងបង់់ថ្លៃ�ៃសាាលាា។ ហាាក់់ បានទៅ�ៅរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាា
វិិទ្យា�ាល័័យស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជាាតិិ ថ្នាា�ក់់ទីី១ទំំនើ�ើប។ ទៅ�ៅរៀ�ៀន
នៅ�ៅភ្នំំ�ពេ� ញបានរយៈៈពេ�ល២ឆ្នាំំ�� ជាា ង ក៏៏ ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម

កើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ រវាាងខ្មែ�ែររំំដោះ�ះ�

ដួួលរលំំ។ ក្រោ��ោយឆ្នាំំ��១៩៧៩ គាាត់់ក៏៏បានធ្វើ�ើ�ជាាគ្រូ�ូ
ឆ្នាំំ��១៩៨២ ហាាក់់ បានឡើ�ើងជាានាាយករងសាាលាា

វិិទ្យា�ាល័័យព្រៃ�ៃពោ�ោន រហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ៃចូូលនិិវត្តតន៍៍របស់់គាាត់់
នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៥។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ហាាក់់ រស់់នៅ�ៅដោ�ោយពឹឹងផ្អែ�ែក
ទៅ�ៅលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលចូូលនិវត្តតន៍
ិ
រ៍ បស់់ខ្លួួ�ន។
៧. កែ�វ វន្ថាា

និិងខាាង លន់់ នល់់។ សង្គ្រា�ា�មលើ�ើកនេះ�ះបានធ្វើ�ើ� ឲ្យ�

កែ�វ វន្ថាា� ហៅ�ៅ កែ�វ ឈន ភេ�ទប្រុ�ុស កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��

ជ័័យជម្នះះ� ពោ�ោលគឺឺ បានធ្វើ�ើ� ឲ្យ�កើ�ើតមាាននូូវព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ វន្ថាា� គឺឺជាាមេ�ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន និិង

មាានកាារផ្លាា�ស់់ ប្តូូ�រយ៉ាា�ងធំំក្រោ��ោយខ្មែ�ែរ ក្រ�ហមទទួួល
មួួ យ គឺឺ កាារជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុង

១៩៤៥ នៅ�ៅភូូមិិចាាម ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក
រស់់នៅ�ៅភូូមិិតាាប្រុ�ុញ ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក

ភ្នំំ�ពេ�ញយ៉ាា
�ងឆាាប់់ រហ័័សក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�។
ៃ ហាាក់់
ក៏៏ដូច
ូ ជាាប្រ�ជាាជនឯទៀ�ៀតដែ�រ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�ស
គាាត់់ចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញដែ�រ ដើ�ើម្បីី�វិិលមកស្រុ�ុក

កំំណើ�ើ តវិិញ។ តាាមផ្លូូ�វត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�វិិញ ហាាក់់ បាន

ឃើ�ើញមនុុស្សសស្លាា�ប់់ គរលើ�ើគ្នាា� និិងបានឃើ�ើញទិិ ដ្ឋឋភាាព
ដែ�លទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបរឡាានកិិនមនុុស្សសស្លាា�ប់់

ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ យ៉ាា
�ងអនោ�ោចអាាណោ�ោចអាាធ័័មជាាទីីបំំផុុត
នៅ�ៅលើ�ើស្ពាា�ន (មិិ នចាំំ�ឈ្មោះ�ះ��ស្ពាា�ន)។ ហាាក់់ មកដល់់
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញដោ�ោយថ្មើ��រើ ជើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២០

ថ្ងៃ�។
ៃ ដោ�ោយសាារគាាត់់ជាាប្រ�ជាាជនដែ�លត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�ស
ពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ប្រ�ធាានភូូ មិិជីីពាាយបានមកសួួរនាំំ�
គាាត់់ដែ�រ ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹ ងជីីវប្រ�វត្តិិ� របស់់គាាត់់ថាាតើ�ើ ពីី

មុុ នមកគាាត់ធ្លាា
់ �ប់់ ធ្វើ�ើ�កាារងាារអីី? ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាខ្លះះ�?

កែ�វ វន្ថាា� ហៅ�ៅ កែ�វ ឈន ភេ�ទប្រុ�ុស កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៤៥
នៅ�ៅភូូមិិចាាម ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ហាាក់់ បញ្ជាាក់់ទៅ�ៅវិិញថាា គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសិិស្សសសាាលាា

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ កាាលពីីអាាយុុ៧ឆ្នាំំ�� វន្ថាា� បានមករស់់នៅ�ៅ

ទេ�។ បន្ទាា�ប់់ មកប្រ�ធាានភូូមិិឲ្យ� ហាាក់់ ដឹឹកនាំំ�ក្មេ�េងៗធ្វើ�ើ�

ដើ�ើម្បីី�សិិក្សា�ារៀ�ៀនសូូត្រ�នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតព្រៃ�ៃពោ�ោន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

ចល័័តដើ�ើរទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមតំំបន់់ផ្សេ�េងៗ ដូូចជាាកាារ

ព្រះ�ះអង្គគឌួួង ទីីរួួ មខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ បីីឆ្នាំំ�ក្រោ��
�
ោយមក វន្ថាា�

ជាាមួួ យឪពុុកធំំរបស់់គាាត់ក្នុុ�
់ ងភូូមិិតាាប្រុ�ុញ ឃុំំព្រៃ�ៃពោ�
�
ោន
និិ ងជាាអ្ននកធាាក់់ស៊ីី�ក្លូូ�តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��មិិនមាានអ្វី�ី លើ�ើសពីីនេះ�ះ
បង្គគ ន់អ
់ នាាម័័ យ។ ក្រោ��ោយមក ហាាក់់ ក៏៏បានធ្វើ�ើជាាក
�
ង

ធ្វើ�ើ� ប្រ�ព័័ ន្ធ ប្រធ �ឡាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ ព្រៃ�ៃពោ�ោន តាាមកាារ
បញ្ជាារបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩

ហាាក់់ បានផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រពីីកងចល័័ត មកធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកបញ្ជាាន់ ់
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១៩៦៧ វន្ថាា� បានមកបន្តតកាារសិិក្សា�ានៅ�ៅវិិទ្យា�ាល័័យ

បានត្រ�ឡប់់ មកកាាន់ស្រុ់ �ុកកំំណើ�ើ តវិិញ បន្ទាា�ប់់ ពីីមាាន
ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់ សម្តេ�េ ចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម

សីីហនុុ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៨ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៧០។ គាាត់់បាន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យ ឡុុង អ៊ីី� ម ដែ�លត្រូ�ូវជាាកូូនឪពុុកធំំ
របស់់គាាត់់។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ វន្ថាា� ត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិបាល
សន្តិិ�សុុខស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ឈ្មោះ�ះ�� ទុំំ� ប៊ិិ�ច ចាាប់់ យក

ទៅ�ៅដាាក់់ឃុំំ�ឃាំំ�ងនៅ�ៅព្រៃ�ៃរំំដេ�ង និិងបញ្ជូូ�នបន្តតទៅ�ៅសួួរ
ចម្លើ�ើ� យនៅ�ៅទួួលម្រេ��ញ។ ដំំបូូ ង ប៊ិិ�ច ចោ�ោទ វន្ថាា� ថាាជាាប់់

សន្តិិ�សម្ព័័�ន្ធធ និិងបានធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមទៅ�ៅលើ�ើគាាត់់។ នៅ�ៅ

ថ្ងៃ�ៃបន្ទា�ា ប់់ វន្ថាា� ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នបន្តតទៅ�ៅដាាក់់ ឃុំំ�ឃាំំ�ង
នៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតហប់់ ចំំនួនមួ
ួ ួ យយប់់ ដែ�លមាាន កឹឹ ម ជាា

ប្រ�ធាានសន្តិិ�សុុខ មុុ នពេ�លដែ�លគាាត់់ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�ន
បន្តតទៅ�ៅកាាន់់ទួួលម្រ�ញ។ គាាត់់ជាាប់់ឃុំំ�ឃាំំ�ងនៅ�ៅទួួល
ម្រេ��ញអស់់រយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ��កន្លះះ�។ វន្ថាា� ត្រូ�ូវបាន
ដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យ�មកផ្ទះះ�វិិញ បន្ទាា�ប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃរំំដោះ�ះ�ទីី១៧

ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម វន្ថាា�

ត្រូ�ូវកម្មាា�ភិិបាលមូូលដ្ឋាា�នខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារ
ដូូចអ្ននកឯទៀ�ៀតដែ�រ គឺឺកាារងាារកសិិកម្មម។ គាាត់់ពុំំ�សូូវ

យ៉េ�េ
យ៉៉
ន អាាយុុ៦៩ឆ្នាំំ�� ជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ៅភូូមិិចាាម

ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

ទទួួលរងកាារលំំបាកប៉ុុ
�ន្មាា�នទេ� ព្រោះ��ះ�គាាត់់ជាាមនុុស្សស
(ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុជាា)
ឧស្សាា�ហ៍៍ និិងពូូកែ�អែ�បអបកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

�

នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០២ វន្ថាា� ធ្វើ�ើ�ជាាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ាឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន។

ទាំំ�ងបង្អអត់់អាាហាារទៀ�ៀត។ យ៉៉ន បានស្រ�ក់់ ទឹឹកភ្នែ�ែក

ជាាមេ�ឃុំំ�ព្រៃ�ៃពោ�ោន តាាមរយៈៈកាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត។

ក្រោ��ោយមកបងប្រុ�ុស ២នាាក់់របស់់ យ៉៉ន ក៏៏បានបាត់់

ពីីឆ្នាំំ�២
� ០០៧រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ គាាត់់បានទទួួលតំំណែ�ង

៨. យ៉េ�េ យ៉៉ន

ដោ�ោយសាារនឹឹកអាាណិិតដល់់បងប្រុ�ុសជាាពន់ពេ�ក
់
។
ដំំណឹឹ ង ហើ�ើយគាាត់់បានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា បងប្រុ�ុសទាំំ�ងពីីរ
នាាក់់ របស់់ខ្លួួ�នត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់

ហើ�ើយ តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦។ យ៉៉ន បានរំំឭកថាា គាាត់់ក៏៏មាាន
យ៉េ�េ
យ៉៉ន អាាយុុ៦៩ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ៅ
កាារលំំបាកខ្លាំំ��ងណាាស់់ គាាត់់បានរត់់គេ�ចពីីគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ង
ភូូមិិចាាម ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

និិងកាារទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់បែ�កស្ទើ�ើ�រតែ�រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ពេ�លខ្លះះ�
យ៉េ�េ
យ៉៉ន កើ�ើតនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៨ ខែ� ឧសភាា ឆ្នាំំ��១៩៥៣។
មិិ នបានដេ�កពួួនទៀ�ៀត។ យ៉៉ន បាននិិយាាយទៀ�ៀតថាា
យ៉េ�េ
យ៉៉ន ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មចូូលរៀ�ៀនដំំបូូ ង នៅ�ៅអាាយុុ៧ ឆ្នាំំ��
នៅ�ៅវត្តតសេ�រីីឧត្តតម ថ្នាា�ក់់ទីី១២ និិងក្រោ��ោយមក យ៉៉ន បាន

កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជាាប់់ជាាមួួយនឹឹងព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាាម

ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ដល់់ ១៩៧៤។ យ៉៉ន មាានបងប្អូូ�ន ៧នាាក់់

ចាាប់់ តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧០ រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៩ បើ�ើ

ទៅ�ៅរៀ�ៀននៅ�ៅផ្ទះះ�ពូូរបស់់គាាត់ចំំនួ
់ ន
ួ ២ឆ្នាំំ�ទៀ� �ៀតនៅ�ៅឆ្វាា�ង

គឺឺមាានសង្គ្រា�ា�ម និិងគ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងកើ�ើតមាានជាាញឹឹកញាាប់់

ទោះ�ះ�ជាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានទទួួ ល ជ័័ យ ជម្នះះ�រួួ ចទៅ�ៅ
ប្រុ�ុស៣ ស្រី�ី ៤ ដែ�លបងប្រុ�ុសរបស់់ យ៉៉
ន ២នាាក់់ត្រូ�ូវ
ទាាហាាន លន់់ នល់់។ យ៉៉ន បានរៀ�ៀបរាាប់់ ឲ្យ�ដឹឹងថាា មុុ ន

ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ។ នៅ�ៅក្នុុងរបបកម្ពុុ
ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
�
�
បន្លែ�ែហូូបចុុក ដែ�ល យ៉៉
ន ដាំំ�ក៏មិ
៏ ិនអាាចមាានសិិទ្ធិិ�បេះ�ះយក

ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើបងប្រុ�ុសរបស់់គាាត់់

សហករណ៍៍ រោ�ោងបាយរួួ ម ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើ យ៉៉ន ហ៊ាា�ន

បានខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារតែ�គាាត់់ជាាអតីីត

នឹឹងខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកបងប្រុ�ុសរបស់់គាាត់់២នាាក់់យក
ឲ្យ�អូូ សរទេះ�ះដឹឹកឈើ�ើពីីកំំពង់់ត្រ�បែ�កទៅ�ៅព្រៃ�ៃពោ�ោន ព្រ�ម
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មកហូូបដែ�រ

លុះះ�ត្រា�ាតែ�បេះ�ះដាាក់់ ចូូ ល

ទៅ�ៅក្នុុ�ង

បេះ�ះយកមកហូូបតែ�ម្នាា�ក់់ឯងហើ�ើយមាានអ្ននកដឹឹងនោះ�ះ�
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ច្បា�ាស់់ណាាស់់ នឹឹ ងត្រូ�ូ វប្រ�ធាានកងទិិតៀ�ៀន និិ ងត្រូ�ូ វយក

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រូ�ូវបន្តតធ្វើ�ើដល់
�
ថ្ងៃ់ �ៃស្អែ�ែកទៀ�ៀត។ យ៉៉
ន បានចងចាំំ� ច្បា�ាស់់

ទៅ�ៅអប់់រំំជាាពុំំ�ខាាន។ សម្រា�ាប់់កាារងាាររបស់់យ៉៉ន វិិញ គឺឺ

ណាាស់់អំំពីីថ្ងៃ�ៃខែ�ដែ�លគាាត់់បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យស្វាា�មីី

គាាត់់គិិតតែ�ពីីខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ក៏៏

នោះ�ះ� គឺឺមាានសរុុបទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ ៦គូូដែ�លរៀ�ៀបកាារ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅក៏៏សាាង ឬសម្លាា�ប់់ ។ ដូូច្នេះ�ះ� ហើ�ើយ

ថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីមង្គគលកាារ គឺឺមាានតែ�សាាម៉ីី� ខ្លួួ�នដែ�លជាា

យ៉៉
ន មិិ នដែ�លហ៊ាា�ននិិយាាយ ឬប្រ�កែ�កត្អូូ�ញត្អែ�ែរទេ�។
គឺឺថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៥ ឧសភាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦។ កាាររៀ�ៀបកាារនៅ�ៅពេ�ល
ព្រោះ��ះ�តែ�ខ្លាា�ច មិិ នចង់់ឲ្យ�នរណាាមកទិិតៀ�ៀនខ្លួួ�ន និិងខ្លាា�ច
ទើ�ើបបានជាាគាាត់់សុុខចិិត្តតធ្វើ�ើ�តាាមកាារបញ្ជាារបស់់ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបែ�បនេះ�ះ។ កាារធ្វើ�ើ�កាារក៏៏មាានកាារប្រ�ជុំំ�ដែ�រ គឺឺ

មួួ យខែ�ត្រូ�ូវប្រ�ជុំំ�ម្តត ង ដែ�លមាានប្រ�ធាានបទនិិយាាយពីី
កាារធ្វើ��ស្រែ��
ើ
កាារទិិតៀ�ៀនគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក និិយាាយពីី

កាារឲ្យ�ប្រ�ជាាជនខំំប្រឹ�ឹ ងធ្វើ��ើ កាារ និិងណែ�នាំំ� ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនមិិន
ិ � នាំំ� ឲ្យ�បែ�កអាារម្មមណ៍៍ ជាាដើ�ើម។
ឲ្យ�ស្តាា�ប់់វិទ្យុុ

ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ជ័
ៃ យ
័ ជម្នះះ� ១៧ មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបានរៀ�ៀបចំំបង្កើ�ើ�តរចនាាសម្ព័័�ន្ធធកាារងាារដាាក់់ឲ្យ�
ប្រ�ជាាជនឲ្យ�ធ្វើ��ើ ជាាបណ្តើ�ើ� រៗ។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ�� ១៩៧៦ ទើ�ើប

មាានកាារបង្កើ�ើ�តជាាសហករណ៍៍ ពេ�ញលេ�ញ គឺឺកាារធ្វើ�ើ�កាារ
រួួម កាារចាាប់់ផ្តើ�មហូ
�ើ
ប
ូ បាយរួួម និិងប្រ�មូូលរបស់់របរទាំំ�ង

អស់់ដាាក់់ជាារបស់់រួួមដូច
ូ ជាាស្រូ�ូវអង្កករ ចាានឆ្នាំំ�ង
� ជាាដើ�ើម

រីីឯគ្រឿ��ឿងអលង្កាា�រ មាាស ប្រា�ក់់ ពេ�ជ្រ� កែ�វកង ក៏៏ត្រូ�វបាន
ូ

ប្រ�មូូ លយកទៅ�ៅដែ�រ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៨។ យ៉៉ន មិិ ន

ហ៊ាា�នប្រ�កែ�កទៅ�ៅនឹឹងអង្គគកាារឡើ�ើយ គាាត់់ក៏៏បានប្រ�គល់់
មាាសចំំនួួន៥ជីីទៅ�ៅឲ្យ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�រ។ បើ�ើនិិយាាយពីី

កាារងាារប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�រៃ បស់់ យ៉៉ន កាាលពីីសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជាាទូូទៅ�ៅដោ�ោយសាារតែ�គាាត់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងវ័័យដែ�លមាាន

កម្លាំំ��ងពេ�ញ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ចូូ�លគាាត់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
កងនាារីី ដែ�លក្រុ�ុមនេះ�ះ គឺឺជាាអ្ននកធ្វើ�ើប្រ� �ព័័ន្ធភ្លឺឺ�ស្រែ��
ធ
លើ�ើក

ដីី និិងជីីប្រ�ឡាាយពីីកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ទៅ�ៅឆ្វាា�ង និិង ពីីបឹឹ ង
ក្រ�ទឹឹប ទៅ�ៅថ្កូូ�វ។ សម្រា�ាប់់កាារងាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ យ៉៉ន ត្រូ�ូវ

ចាាប់់ផ្តើ�ើមធ្វើ�ើ
�
កាា
� រពីីម៉ោ�ោ�ង៧ ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោ�ង១១ថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់

ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួ យជាាមួួ យ យ៉៉ន ដែ�រ។ យ៉៉ន បានរៀ�ៀបរាាប់់

អ្ននករៀ�ៀបកាារតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លមាានវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីី
នោះ�ះ� ចំំណែ�កឯឪពុុកម្តាា�យត្រូ�ូវរង់់ ចាំំនៅ�
� ៅខាាងក្រៅ��ៅក្នុុ�ង
នាាមជាាភ្ញៀ�ៀ�វ។ ពិិធីីរៀ�ៀបកាារនេះ�ះបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅក្នុុ�ង

រយៈៈពេ�លតែ�មួួ យព្រឹ�ឹកប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�ោយឲ្យ�យុុវជន យុុវនាារីី
អង្គុុ�យទល់់មុុខ រួួចប្រ�កាាសគូូស្រ�ករ និិងទទួួលស្គាា�ល់់គ្នាា�

ជាាប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ ហើ�ើយប្តេ�េជ្ញាា�ថាានឹឹងស្រ�ឡាាញ់់គ្នាា�អស់់មួួយ
ជីីវិិត។ កាាររៀ�ៀបកាារនេះ�ះ ក៏៏មាានកាារថតរូូ បផងដែ�រ ពីី
សំំណាាក់់កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ បន្ទាា�ប់់ពីីពិធីីរៀ�
ិ ៀបកាារ

បានចប់់ សព្វវគ្រ�ប់់ មុុននឹង
ឹ ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ ខាាងអង្គគ កាារ

ក៏៏មាានជាាកាារអញ្ជើ�ើ �ញឲ្យ�ហូូបចុុកអាាហាារតិិចតួួចដែ�រ
គឺឺមាានសម្លលម្ជូូ� រ និិងសម្លលកាារីី សម្រា�ាប់់ ជប់់លៀ�ៀងពិិធីី

រៀ�ៀបមង្គគ លកាារ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨ យ៉៉
ន សម្រា�ាលបាន

កូូនម្នាា�ក់នៅ�
់ ៅប្រ�ច្រ�ត់់។ អង្គគកាារបានឲ្យ� យ៉៉
ន សម្រា�ាកនៅ�ៅ
ផ្ទះះ�ចំំនួួន ១០ថ្ងៃ�។
ៃ យ៉៉ន ត្រូ�ូវមើ�ើលថែ�កូូនខ្លួួ�នឯងផង និិង

ត្រូ�ូវមើ�ើលថែ�ក្មេ�េង ២នាាក់់ទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារតែ�ម្តាា�យ
របស់់ក្មេ�េងទាំំ�ងពីីរនាាក់់ត្រូ�ូវបានអង្គគកាារប្រើ��ើ ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�
ស្រែ�� ។ ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ យ៉៉ន នៅ�ៅមាានកាារងាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតគឺឺ

បុុកស្រូ�ូ វ និិ ងលើ�ើកដីី ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ៥ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧៩

ពេ�លវៀ�ៀតណាាម បររថក្រោះ��ះ�ចូូលដល់់ស្រុ�ុកកំំពង់់
ត្រ�បែ�កធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនមាានកាារជ្រួ�ួលច្រ�បល់។
់ ប្រ�ធាាន
សហករណ៍៍ ឈ្មោះ�ះ�� គុុច បានកៀ�ៀរប្រ�ជាាជនទាំំ� ងអស់់ទៅ�ៅ

ស្រុ�ុកព្រះ�ះស្តេ�េច ក្នុុងគោ�ោលបំំណងគេ�ចពីី
វៀ�ៀតណាាម។
�
ទៅ�ៅដល់់ស្រុ�ុកព្រះ�ះស្តេ�េច កម្មាា�ភិិ បាល និិង ប្រ�ធាាន

ទើ�ើបមកសម្រា�ាកហូូបបាយ។ ពេ�លរសៀ�ៀលចូូលធ្វើ�ើកា
� ារ

សហករណ៍៍ បង្ខំំ� ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនរត់់ ចូូ លទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។

បានកំំណត់់ក្នុុ�ងម្នាា�ក់់ជីីកដីីឲ្យ�បានប្រ�វែ�ង ១៥ម៉ែ�ែត្រ�ក្នុុង
�

ពិិភាាក្សា�ាជាាមួួ យនឹឹងស្វាា�មីី ហើ�ើយប្រ�មូូ លគ្នីី�គ្នាា�មួួ យ

វិិញនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង ២ រហូូតទាាល់់តែ�ហើ�ើយតាាមផែ�នកាារដែ�ល

ដោ�ោយមើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាាមិិ នសូូវស្រួ�ួល យ៉៉ន ក៏៏ បាន

មួួយថ្ងៃ�ៃ ទើ�ើបអាាចមកសម្រា�ាកបាន ប៉ុុ
�ន្តែ�ែបើ�ើ មិិនហើ�ើយ
ចំំនួួនដែ�លនៅ�ៅជិិតនោះ�ះ�ដើ�ើរត្រ�ឡប់់ ថយក្រោ��ោយវិិញ។
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

មកដល់់វត្តតក្រ�ចាាប់់ ក៏៏បានជួួបជាាមួួយនឹឹងវៀ�ៀតណាាម

ទិិញជ្រូ�ូកពីីក្បា�ាលយកទៅ�ៅលក់់ឲ្យ�ជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម

វិិញ ។ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៨ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ទើ�ើប យ៉៉ន មកដល់់

ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ យ៉៉ន បានយក ចេ�ក យកល្ហុុ�ង ទៅ�ៅដូូរជាា

ហើ�ើយវៀ�ៀតណាាមក៏៏បានស្រែ��កប្រា�ប់់ ឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅផ្ទះះ�
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ ហើ�ើយដើ�ើរប្រ�មូូ លស្រូ�ូវអង្កករចាាន
ឆ្នាំំ�ង
� មួួ យចំំនួួនយកទៅ�ៅប្រើ��ើប្រា�ស់់ផងដែ�រ។ ចាាប់់ តាំំង
�

ថ្ងៃ�ដែៃ �លខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដួួលរលំំមក ស្រុ�ុកទេ�សក៏៏ចាាប់់

ផ្តើ�ើ�មមាានសុុខសន្តិិ�ភាាពឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយ យ៉៉ន ក៏៏អាាច
ចាាប់់ផ្តើ�ើមប្រ
� �កបរបររកស៊ីី�ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងបានដែ�រ ដោ�ោយ

និិង ទិិ ញ អំំបិិ លពីីវៀ�ៀតណាាមយកមកដូូ រ ជាាអង្កករ។

អង្កករ។ ក្រៅ��ៅពីីកាារលក់់ ដូូរ យ៉៉ន នៅ�ៅធ្វើ�ើ�ស្រែ��ដែ�ល

រដ្ឋាា�ភិិបាលបានចែ�កឲ្យ�ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងដែ�រ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ សព្វវថ្ងៃ�ៃ
យ៉៉ន ធ្វើ�ើ�ស្រែ��លែ�ងរួួ ចហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�មាានវ័័យ
កាាន់់តែ�ចាាស់់ និិងពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�ល

កូូនជួួនតិច
ិ តួួចប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។

ប្រ�ឡាាយទឹឹកនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់ប្រ�ជាជនដែ�លឆ្លលងកាត់់ របបខ្មែ� ែរក្រ�ហម
នៅ�ភូូមិថ្ននល់
ិ ់ កែ�ង ឃុំំ� ផ្អាាវ ស្រុ�ុ កត្រ�ពាំង
ំ ប្រា�សាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមានជ័័យ
សួួ ត វិិចិត្រិ �, មេ�ក វិិន និិង ហ៊ាាន ពិិសីី
១. ញាត់់ ធឿ�ឿង
ពាាត់់ ធឿ�ឿង ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧៧ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក
កំំណើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជីីមៀ�ៀត ស្រុ�កកោះ�ះ�ញែ�ក
ុ
ខេ�ត្តតមណ្ឌឌល-

គិិរីី។ ធឿ�ឿង សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់់កែ�ង (ឬភូូមិិ
១០៥) ឃុំំ� ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ� ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

ធឿ�ឿង បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីបទពិិសោ�ោធកាារតស៊ូូ�
របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

កាាលពីីកុុមាារភាាពខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ�ដោ�ោយ

សាារតែ�ជីីវភាាពគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�មាានកាា
�
រខ្វះះ�ខាាត។ នៅ�ៅ
មុុ នឆ្នាំំ�១
� ០៧០ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�ប្រ� �កបមុុ ខរបរធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ

ដាំំ�ស្រូ�វូ និិងដាំំ�ដំំណាំំបន្តិិ�
� ចបន្តួួ�ចសម្រា�ាប់់ ចិញ្ចឹឹ�មជីី
ិ
វិិត។
ជំំនាាន់់នោះ�ះ�ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក

ភាាគច្រើ�ើ�នធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ ដាំំ�ដំំណាំំ� និិងចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវ។

ទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនាាន់់សម្ដេ�េចនរោ�ោត្តតសីីហនុុមិិនសូូវ

ញាាត់់ ធឿ�ឿង ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧៧ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

ថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៤ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារ។ កាាលនោះ�ះ�ឪពុុក

ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�គឺ
� ឺជាាអ្ននករៀ�ៀបចំំកាារឲ្យ�ខ្ញុំំ�� និិងមាានកាារហូូប
មាានរបស់់របរប្រើ��ើប្រា�ស់់ទំំនើ�ើបៗក៏៏ដោ�ោយប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�ជាាជន

អាាហាារ កាារជួួបជុំំប
� ងប្អូូ�ន ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនមាានធ្វើ�ើពិ
� ិធីីធំំដុំំទេ� �។
រស់់នៅ�ៅសុុខសប្បា�ាយជួួបជុំំ�គ្រួ�ួសាារយ៉ាា
�ងសុុខសាាន្តត។
លុះះ�ចូូលដល់ឆ្នាំ
់ �ំ ១
� ៩៦៨ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិស្រុ�ក
ុ របស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ចាាប់
៏
់

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅវាាយនៅ�ៅតាាមសមរភូូមិិម្ដដងៗ

ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៨

ជួួបប្រ�ពន្ធធកូូនម្តតង។ ចំំណែ�កឯស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារដែ�លខ្ញុំំ��

ផ្ដើ�ើ�មមាានភាាពចលាាចលដោ�ោយសាារមាានយន្តតហោះ�ះ�មក
ដដែ�ល ខ្ញុំំ��បានចូលបម្រើ��ើក
ូ
ងទ័័ពរំំដោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដោ�ោយ

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីផ្ទះះ�

មកខ្ញុំំ��មិិនដែ�លមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួ យគ្រួ�ួសាារទេ�។
កងកម្លាំំ��ងដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�មូូលបានពីីភូមិ
ូ ិស្រុ�ក
ុ ត្រូ�ូវ

បានបញ្ជូូ�នឲ្យ�ទៅ�ៅហ្វឹឹ�កហាាត់់បណ្ដើ�ើ� រ និិងចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ទៅ�ៅ
វាាយនៅ�ៅលើ�ើសមរភូូមិិបណ្ដើ�ើ� រ។

ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបានចាាត់
ូ
តាំំ
់ ង
� ឲ្យ�នៅ�ៅសមរភូូមិិក្នុុ�ងខេ�ត្តតមណ្ឌឌ ល-

គិិរីី ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ និិងវាាយចូូលទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ រហូូត
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គឺឺមាានរយៈៈពេ�លពីី ១ខែ� ទៅ�ៅ៨ខែ�ទើ�ើបបានត្រ�ឡប់់ មក

ដាាក់់តាាមខ្លួួ�នមាានត្រី�ីងៀ�ៀត ត្រី�ីខកំំប៉ុុ
�ង និិងសាាច់់កំំប៉ុុ
�ង

ជាាដើ�ើម ប៉ុុ
�ន្តែ�ែអាាហាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមិិ នអាាចទ្រ�ទ្រ�ង់់
ជីីវភាាពកងទ័័ពឲ្យ�ហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ទេ់ �។

ថ្ងៃ�ៃមួួយកងកម្លាំំ��ងរបស់់ខ្ញុំំ�អ
� ស់់ស្បៀ�ៀ�ង ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏
សម្រេ��ចចិិ ត្តតធ្វើ�ើ� ដំំណើ�ើ រមកភូូ មិិ ដើ�ើម្បីី� សុំំ� ស្បៀ�ៀ� ងពីី
ប្រ�ជាាជន។ បន្ទាា�ប់់ ពីីខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ
� �ដំំណើ�ើ របានពាាក់់កណ្ដាា �លផ្លូូ�វ
ខ្ញុំំ��បានជួួបជាាមួួយមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឈ្មោះ�ះ�� នួួន ជាា

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែកាាលណោះ�ះ�ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នបានស្គាា�ល់់គាាត់ទេ់ �។ ខ្ញុំំ��បានសួួរ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ទៅ�ៅកាាន់់ នួួន ជាា ថាាតើ�ើឯងមកពីីណាា? នួួន ជាា ឆ្លើ�ើ�យថាា
គាាត់់មកពីីកោះ�ះ�ញែ�ក។ ខ្ញុំំ��ក៏៏សួរួ បន្តតថាាតើ�ើឯងឈ្មោះ�ះ��អ្វីី�

និិងទៅ�ៅណាា? គាាត់់ឆ្លើ�ើ�យថាាខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� នួួន ជាា ហើ�ើយខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវទៅ�ៅឯណោះ�ះ� ដោ�ោយមិិ នបានប្រា�ប់់ ឈ្មោះ�ះ��តំំបន់ដែ់ �ល

គាាត់់ត្រូ�ូវទៅ�ៅទេ�។ ខណៈៈពេ�លនោះ�ះ� នួួន ជាា បានសួួរ
បកមកខ្ញុំំ��វិិញថាា តើ�ើឯងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមកទីីនេះ�ះមិិ នខ្លាា�ច

មនុុស្សសទេ�? ខ្ញុំំ��បានតបទៅ�ៅវិិញថាា មនុុស្សសមិិនចេះ�ះស៊ីី�

មនុុស្សសទេ�តែ�បើ�ើមនុុស្សសកេះ�ះកៃ�កាំំ� ភ្លើ�ើ� ង នោះ�ះ�ទើ�ើប
កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងចេះ�ះស៊ីី�មនុុស្សស។ បន្ទាា�ប់់ ពីី ខ្ញុំំ�� និិង នួួន ជាា បាន
និិយាាយសួួរនាំំ�គ្នាា�រួួ ចហើ�ើយ យើ�ើងក៏៏ ចែ�កផ្លូូ�វគ្នាា�ធ្វើ�ើ�

ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅមុុខបន្តតទៀ�ៀត។ ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៩ វៀ�ៀតណាាម

វាាយចូូលមកដល់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ បានត្រ�ឡប់់មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត
រកប្រ�ពន្ធធកូូនរបស់់ខ្ញុំំ�វិ� ិញ។
២. ថាំ ំ សែ�ម
ថាំំ� សែ�ម ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

ថាំំ� សែ�ម ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

ថ្ននល់់កែ�ង ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

និិងសម្បូូ� រសប្បា�ាយណាាស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារហូូបចុកប្រ
ុ �ចាំំ�

ថ្ងៃ�ៃជនជាាតិិចាារាាយទិិញតែ�អំំបិិ លពីីខាាងក្រៅ��ៅ។ នៅ�ៅ

ពេ�លចេ�ញទៅ�ៅទិិញអំំបិិ លម្ដដងៗ ជនជាាតិិចាារាាយបាន
ជិះះ�ដំំរីីទៅ�ៅ ដោ�ោយក្នុុ�ងមួួ យគ្រួ�ួសាារជិះះ�ដំំរីីមួួ យ គឺឺស្រុះ�ះ�

ស្រួ�ួលគ្នាា�ខ្លាំំ�ង
� ណាាស់់។ ពេ�លមាានពិិធីីបុុណ្យយទាានម្ដដងៗ
កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូ មិិមួួយ ឃុំំ�ញ៉ាា
�ង ស្រុ�ុកអណ្ដូូ� ងមាាស
ខេ�ត្តតរតនគិិរីី។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ សែ�ម រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់កែ�
់ ង

សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ តែ�ងតែ�មកចែ�កក្រ�ណាាត់់

ឧត្តតរមាានជ័័យ។ សែ�ម បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ពីីជីីវិិត

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៨ ខ្ញុំំ��បានចូូលបម្រើ��ើ ចលនាាតស៊ូូ�ក្នុុ�ង

(ឬភូូមិិ១០៥) ឃុំំ�ផ្អា�ា វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តត
តស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�នដែ�លបានឆ្លលងកាាត់់ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដូូច
ខាាងក្រោ��ោម៖

ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមួួ យដែ�លមាានឪពុុកធ្វើ�ើ�កាារ

ជំំទប់់ ទីី២ឃុំំ� និិងម្ដាា�យគឺឺជាាស្រ្តី�មេ�ផ្ទះះ�
�ី
។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន
បង្កើ�ើ�តចំំនួួន៩នាាក់់ ហើ�ើយគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��គឺឺជាាជនជាាតិិចាា
រាាយ។ កាាលពីីខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្មេ�េងខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ�ដោ�ោយ

សាារតែ�ស្រុ�ុកទេ�សកើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�ម។ ជំំនាាន់់មុុន
សង្គ្រា�ា�ម ជនជាាតិិចាារាាយមាានប្រ�ពៃ�ណីីស្លៀ�ៀ�កពាាក់់មិិន
ដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�។ ជនជាាតិិចាារាាយស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ជាាពឹង
ឹ
ដូូចនឹឹងកាារស្លៀ�ៀ�កក្បិិ�នរបស់់ខ្មែ�ែរដែ�រ ចំំណែ�កឯស្រី�ីៗ

ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនទុុកសម្រា�ាប់់កាាត់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់
់
់។

ព្រៃ�ៃជាាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ រហូូតដល់់មាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារ
ទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០
ទើ�ើបសម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ អំំពាាវនាាវឲ្យ�

ប្រ�ជាាជនចូូលព្រៃ�ៃម៉ាា
�គីីតស៊ូូ� ដូូច្នេះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏ឆ្លៀ�ៀ�ត
ឱកាាសប្រ�មូូ លកម្លាំំ�� ង បានច្រើ�ើ� នទៅ�ៅវាាយជាាមួួ យ

លន់់ នល់់ ។ កងកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងអស់់ត្រូ�វរៀ�
ូ ៀន
បណ្ដើ�ើ� រ

និិង ឡើ�ើងទៅ�ៅវាាយនៅ�ៅសមរភូូ មិិ បណ្ដើ�ើ� រ

ដោ�ោយមិិ នមាានពេ�លឈប់់ សម្រា�ាកឡើ�ើ យ។ ខ្ញុំំ��រួួ ម

ជាាមួួ យអង្គគភាាពទ័័ពទាំំ�ងអស់់បានវាាយដណ្ដើ�ើ� មយក

ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី, រតនគិិរីី, ក្រ�ចេះ�ះ ស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង និិង

ព្រះ�ះវិិ ហាា រ និិង បន្តតវាាយយកខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម និិង
ក្រ�មុំំ� មាានតែ�ខោ�ោសំំពតត្រឹ�ឹមជង្គគង់់ស្លៀ�ៀ�កតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��
ដោ�ោយមិិ នមាានអាាវសម្រា�ាប់់គ្រ�បដណ្ដដប់់ខ្លួួ�នទេ�។ ជន

កំំពង់់ ធំំ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥ កងទ័័ព

ខ្វះះ�ខាាតឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅដោ�ោយរីីករាាយ

នីីរសាារឲ្យ� យ៉ាា
� គឺឺជាាលេ�ខាាភូូមិិភាាគឦសាាន។ យ៉ាា
� អាាច

ជាាតិិចាារាាយធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ ចំំណែ�កកាារហូូបចុកមិ
ុ ិ នមាានកាារ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

របស់់ខ្ញុំ��ំ បានទទួួលជ័័យជម្នះះ�។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��នៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាា
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិយាាយភាាសាា ចិិន, អង់់ គ្លេ�េស, បារាំំ�ង, ថៃ� និិង ឡាាវ

ព្រោះ��ះ�គាាត់់ ធ្លាា� ប់់ ធ្វើ�ើ� ជាាគ្រូ�ូ នៅ�ៅ សម័័ យ សង្គគ ម

រាាស្រ្ត�តនិយ
ិ ម។ នៅ�ៅពេ�ល យ៉ាា
� ទៅ�ៅជួួបជាាមួួយមេ�ដឹឹកនាំំ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមធំំៗ ដូូចជាា ប៉ុុ
�ល ពត, អៀ�ៀង សាារីី, នួួន ជាា
និិង សុុន សេ�ន គាាត់់តែ�ងតែ�យកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅជាាមួួ យ។

រហូូត ដល់់ ឆ្នាំ�ំ � ១ ៩៧៦ យ៉ាា
� បានរៀ�ៀបចំំឲ្យ�ខ្ញុំំ��មាាន

គ្រួ�ួសាារ។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៦ យ៉ាា
� ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមចាាប់់ យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល ដោ�ោយចោ�ោទថាា គឺឺ

ជាាជនក្បបត់់ ហើ�ើយបញ្ជូូ�នកម្មាា�ភិិបាលនិង
ិ កងទ័័ពមកពីី

ភូូមិិភាាគនិិរតីីមកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជំំនួួសវិិញ។ កាាលនោះ�ះ� តាា

គត់់ ផាាន់់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៥៦ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ
ថ្ននល់់កែ�ងហៅ�ៅ១០៥, ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ

ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ (សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

០៥ គឺឺជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំនួួស យ៉ាា
�។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��រួួមទាំំង
�
កងទ័័ពជាាច្រើ�ើននាាក់
�
់ទៀ�ៀតដែ�លបានជាាប់់ និន្នាា
ិ �កាារក្បបត់់
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារឃ្លាំំ��មើ�ើលរបស់់កងឈ្លលប។

ព្ននង។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�ប្រ� �កបមុុខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រសម្រា�ាប់់

បានវាាយចូូលមកដល់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏រត់់មករកកូូ ននិង
ិ

នាាក់់។ កាាលពីីកុុមាារភាាពខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ កងទ័័ពស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ត្តតវៀ�
ិ
ៀតណាាម
ប្រ�ពន្ធធដើ�ើម្បីី�ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅច្រ�ក១០០១។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ឲ្យ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅខាាងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចបើច �ើកស្បៀ�ៀ�ង
អាាហាារឲ្យ�ប្រ�ជាាជន។ ខ្ញុំំ��រួួមទាំំង
� គ្រួ�ួសាារបានរស់់នៅ�ៅទីី

នោះ�ះ�រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៨៥ ក៏៏ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមកកាាន់់ច្រ�ក
១០០៣វិិញ។ កាារហូូបចុុកនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មិិ នមាានកាារខ្វះះ�

ផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ ជីីវភាាពគ្រួ�ួសាារ។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួួន ៤

ប្រ�ទេ�សជាាតិិកើ�ើតមាានសង្គ្រា�ា�ម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ១៩៧៧
ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបានខ្មែ�ែ
ូ
រក្រ�ហមជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ចូូលធ្វើ�ើជាាទាាហាាន
�

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែកាាលនោះ�ះ�ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��នៅ�ៅតូូចពេ�កម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��
បានឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ពុុតជាាឈឺឺទើ�ើបរួួ ចខ្លួួ�ន។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ
ម្ដាា�យខ្ញុំំ��បានមួួយឆ្នាំំ�� គឺឺឆ្នាំ�ំ �១៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�ន

ខាាតទេ�។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ករហូូតដល់់ធ្វើ�ើ�សមាា

ខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ព ដោ�ោយកាាលនោះ�ះ�មេ�របស់់ខ្ញុំំ��

ក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់់កែ�ង (ឬហៅ�ៅភូូមិិ១០៥) រហូូតមកដល់់

ខ្ញុំំ��មិិនបានចេ�ញទៅ�ៅវាាយនៅ�ៅសមរភូូមិិទេ�។

ហរណកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ អន្លលង់់វែ�ងទើ�ើបខ្ញុំំ��ចុះះ�មករស់់នៅ�ៅ

ឈ្មោះ�ះ�� តាាផោ�ោម។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើជាានីី
�
រសាាររបស់់ តាាផោ�ោម ដូូច្នេះ�ះ�

សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបំំផុុស

៣. គត់់ ផាន់់
គត់់ ផាាន់់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៥៦ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិអរបួួ ន ឃុំំអ
� របួួ នលើ�ើ ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក
ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិរីីិ ។ ផាាន់់ សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់កែ�
់ ង

(ឬហៅ�ៅថាា១០៥) ឃុំំផ្អា
� �ា វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំង
� ប្រា�សាាទ ខេ�ត្តត
ឧត្តតរមាានជ័័យ។ ផាាន់់ បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ពីីដំំណើ�ើ រ
តស៊ូូ�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

ខ្ញុំំ��គឺជាាកូ
ឺ
ូនកាាត់ជនជាាតិ
់
ឡាាវ
ិ
និិងព្ននង។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��
គឺឺជាាជនជាាតិិឡាាវ ចំំណែ�កម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�គឺ
� ឺជាាជនជាាតិិ
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បំំផុុលថាា កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចាាប់់ ប្រ�ជាាជនដែ�លរត់់
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញវះ�ពោះ�ះ�ច្រ�កស្មៅ�ៅ� និិង

វាាយធ្វើ�ើ�បាប។ បន្ទាា�ប់់ ពីីបានឮកាារឃោ�ោសនាាទាំំ�ងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��
រួួ មទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតមិិ នហ៊ាា�នត្រ�ឡប់់

ចូូលភូូមិិវិិញទេ�។ យើ�ើងសម្រេ��ចចិិត្តតនាំំគ្នាា
� �រត់់ចូូលព្រៃ�ៃ
ក្នុុ�ងស្រុ�កកែ�វសីីមាា
ុ
ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិរីីិ ។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ

មួួ យរយៈៈ ទើ�ើបខ្ញុំំ��រួួមទាំំ�ងប្រ�ជាាជនជាា និិងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតបន្តតដំំណើ�ើ រទៅ�ៅមុុខដោ�ោយមិិន

មាានគោ�ោលដៅ�ៅច្បា�ាស់់លាាស់់។ រហូូតដល់់ឆ្នាំំ�� ១៩៩០ ទើ�ើប
ខ្ញុំំរួួមទាំំ
��
�ងប្រ�ជាាជន និិងយោ�ោធាាខ្មែ�រែ ក្រ�ហមធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ
មកដល់់ភ្នំ�ដ
ំ ងរែ�ក។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

៤. ស្រ៊ី�ី�វ បូូណា

ឈ្មោះ�ះ�� ស្រ៊ី�ី�វ បូូ ណាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� គឺឺ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

យំំ រួួ ចហើ�ើយលួួចរត់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�រកម្តាា�យ។ ខ្ញុំំ��ហូបបា
ូ
យ
ជាាមួួ យម្តាា�យរួួ ចហើ�ើយ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ មកកងវិិញ។ បន្ទាា�ប់់

មកទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបានប្រ
ូ
�ធាានកងកុុមាារចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ដឹឹកនាំំ�
ជនជាាតិិព្ននង មាានទីីកន្លែ�ែងកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិរយ៉៉
ឃុំំ�រយ៉៉
កុុមាារដើ�ើរជីីកមើ�ើមក្ដួួ�ច។ ខ្ញុំំអ
�� ត់់ស្គាា�ល់់មើ�ើមក្ដួួ�ចរួួបរាាង
ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន បូូ ណាា
រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកត្រ�ពាំំង
� ប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ បាន

យ៉ាា
�ងណាាទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ
� ទៅ� �ៅតាាមមេ�កងគឺឺចូលព្រៃ�ៃដើ
ូ
�ើម្បីី�

ជីីកមើ�ើមក្ដួួច។
��
ាខ្ញុំំស្លាា�ប់
��
ក្នុ
់ ងព្រៃ�ៃហើ�ើយ
ចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងរ៉ាា
�វរបស់់គាាត់ដូ
់ ច
ូ ខាាងក្រោ��ោម៖
� នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំគិិតថា
�ុ
ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ�� វង្វេ�េងផ្លូូ�វត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ក៏៏អាាច
ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនស្រី�ីនៃ�គ្រួ�ួសាារកសិិករនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរយ៉៉
។

រកផ្លូូ�វត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�មិ
� នអាាចរកមើ�ើមក្ដួួ
ិ
�ចបាន
ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន១៣នាាក់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែស្លាា�ប់់ បាត់់បង់់ជីីវិិតអស់់
ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លយប់់ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ បានប្រ�ជុំំ�ទិិតៀ�ៀនខ្ញុំំ��។
១០នាាក់់ ដោ�ោយសាារតែ�ជំំងឺឺ អុុចក្ដាា�ម។ អុុ តក្ដាា�ម គឺឺជាា
ជំំងឺឺ ឆ្លលងមួួ យប្រ�ភេ�ទតាាមរយៈៈកាារប៉ះះ�ពាាល់់គ្នាា� ឬកាារ

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៣ ឪពុុកម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� បានលើ�ើកខ្ញុំំ��អោ�ោយ

ឆ្លលងជំំងឺឺ នេះ�ះហើ�ើយ កម្រ�នឹឹងមាានជីីវិិតរស់់ណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�

របស់់ខ្ញុំំ�ប្រ� �ឡងជាាប់់ធ្វើ�ើជាាគ្រូ�
�
ទើូ �ើបរៀ�ៀបកាារ។ ក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�ល
ុ

រស់់នៅ�ៅក្បែ�ែរគ្នាា�។ នៅ�ៅជំំនាាន់់នោះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់

ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ នេះ�ះ

ទៅ�ៅបុុរសម្នាា�ក់់។ ខ្ញុំំនិិ
�� ងគ្រួ�សា
ួ ារក៏៏យល់់ព្រ�មចាំំ�ដល់គូ
់ ូរដណ្ដឹឹ� ង
ខ្ញុំំ��រង់់ ចាំំ�គឺឺយូូរណាាស់់ រហូូតដល់់អ្ននកជិិតខាាងនិិយាាយថាា

ថ្នាា�ក់់ទីី១០ពីីសង្គគម ក្រោ��ោយមកក៏៏មាានរដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់

សូូមឲ្យ�ខ្ញុំំឈប់
��
ចាំំ
់ � ទៅ�ៅ ហើ�ើយរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យបុុ រសនៅ�ៅ
ជិិតៗផ្ទះះ�ទើ�ើបល្អអ។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�� បានបដិិសេ�ធ ហើ�ើយពឹឹងពាាក់់អ្ននក

ក៏៏ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកេ�ណ្ឌឌ ប្រ�មូូ លក្មេ�េងៗនៅ�ៅតាាមភូូមិិឲ្យ�ចូូល

ខ្ញុំំ��ជាារឿ�ឿយៗ។ លុះះ�ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ២០ឆ្នាំំ�� ទើ�ើបខ្ញុំំ��ទាំំ�ងពីីរ

គឺឺត្រូ�វដុ
ូ ត
ុ ចោ�ោលតែ�ម្ដដង។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀនត្រឹ�ឹម

សម្តេ�េចព្រះ�ះនរោ�ោត្តតមសីីហនុុ។ បន្ទាា�ប់់ មកខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងកុុមាារ នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រមួួ យដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅ

ដែ�លស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ជិត
ិ ស្និិ�ទ្ធធ ជួួ យសរសេ�រសំំបុុត្រ�ផ្ញើ�ើ�រទៅ�ៅគូូដណ្ដឹឹ�ង

នាាក់់បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនឹឹងគ្នាា�។ ពិិធីីរៀ�ៀបកាាររបស់់ខ្ញុំំ��

នៅ�ៅសម័័យនោះ�ះ� មិិនមាានរៀ�ៀបចំំអ្វីី�ច្រើ�ើនទេ
� � គឺឺកូន
ូ ក្រ�មុំំ�និង
ិ
មិិ នឆ្ងាា�យប៉ុុ
�ន្មាា�នពីីភូូមិិ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានដាាក់់ឲ្យ�រស់់នៅ�ៅរួួ ម
កូូនកំំលោះ�ះ�មាានតែ�ខោ�ោអាាវម្នាា�ក់់មួួយសម្រា�ាប់់ និិងមាាន
និិងហូូបចុករួ
ុ ួ ម ជាាមួួ យក្រុ�ុមកុុមាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូ មិិ។ កាារហូូបចុុកជំំនាាន់នោះ�ះ�ពិ
់
ិតជាាពិិបាកណាាស់់

ធូូ ប ទៀ�ៀន ព្រ�មទាំំ�ងគ្រឿ��ឿងសម្រា�ាប់់សែ�នដូនតាាប៉ុ
ូ
�ណ្ណោះ�ះ��។
ុ

ចូូល ។ ដូូច្នេះ�ះ�ដល់ពេ�លម៉ោ�ោ�
់
ងហូូបបាយម្ដដងៗខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�

ពេ�ទ្យយនៅ�ៅមន្ទីី�រ ព-៧ ចំំនួួនបីី ខែ�។ លុះះ�ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៧៩

សម្រា�ាប់់ ខ្ញុំំ�� ដោ�ោយសាារម្ហូូ�ប និិងបាយត្រូ�ូវបានច្រ�បល់់

នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅរៀ�ៀន

ពេ�លដែ�លកងទ័័ពស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ត្តតវៀ�
ិ ៀតណាាមចូូលដល់ទីីក្រុ�
់
ង
ុ

ភ្នំំ�ពេ�ញ ខ្ញុំំ��ភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីីភ្នំំ�ពេ�ញជាាមួួ យនិិងក្រុ�ុម
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ៦០នាាក់់ទៀ�ៀត។ អំំឡុងពេ�លនោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��កំំពុុងមាាន
ុ

ផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�ជិិតគ្រ�ប់់ ខែ�ហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��សម្រា�ាលកូូនតែ�ម្នាា�ក់់ឯង
នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ ព្រោះ��ះ�ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នបានមកជាាមួួយនៅ�ៅ
ពេ�លនោះ�ះ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំំ�សម្រា�ាលកូ
�
នបានបីីថ្ងៃ
ូ
�ៃ ខ្ញុំំ�� បន្តតដំំណើ�ើរ

ទៅ�ៅខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង។ ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅស្រុ�កគាាស់
ុ
ក្រ់ �ឡរយៈៈ

ពេ�លពីីរឆ្នាំំ�� ទើ�ើបខ្ញុំំ��បានជួួបប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ�វិ� ិញ។ បន្ទាា�ប់់ មក

ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារក៏៏បានភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅនៅ�ៅស្ទឹឹ�ងចន្ទទក្នុុ�ងទឹឹកដីី
ថៃ�អស់់រយៈៈពេ�ល២ឆ្នាំំ�ទៀ� �ៀត។ រហូូតដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៩០
ស្រ៊ី�ី�វ បូូ ណាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ�� ជនជាាតិិព្ននង

រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឩត្តតរមាានជ័័យ។

(សួួត វិិចិិត្រ� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ទើ�ើបខ្ញុំំ��មករស់់នៅ�ៅភូូមិិថ្ននល់កែ�
់ ង ឬភូូមិិ១០៥ រហូូតមក
ដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រស់់នៅ�ៅមួួ យឡែ�ក ចំំណែ�កបុុ រសៗធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ពប្រ�យុុទ្ធធ
នៅ�ៅលើ�ើសមរភូូមិិមុុខ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជ័យ
័ ជម្នះះ�
នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំពេ�
� ញ។ ចាាប់់តាំំង
� ពីីពេ�លនោះ�ះ�មកប្រ�ជាាជន
ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សឲ្យ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍

ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីភូូមិិកោះ�ះ�ម៉ាា
�យើ�ើល។ យើ�ើងត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ ររយៈៈពេ�លមួួ យថ្ងៃ�ទើៃ �ើបទៅ�ៅដល់់សហករណ៍៍

នោះ�ះ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខ្ញុំំ��បានប្ដូូ� រឈ្មោះ�ះ�� ស

មកឈ្មោះ�ះ�� រិិត វិិញ។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន
ដាំំ�ង ស ភេ�ទ ស្រី�ី អាាយុ៦
ុ ២ឆ្នាំំ�� ជនជាាតិិព្ននង

បច្ចុុប្បបន្ននរស់់
នៅ�ៅស្រុ�កត្រ�ពាំំ
ុ
ង
� ប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតមាានជ័័យ។
�
(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

៥. ដាំង
ំ ស

ដាំំ�ង ស ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាជនជាាតិិព្ននង

ជ្រើ�ើ�សរើ�ើសខ្ញុំំ�ឲ្យ� �ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកស្លរល ថ្នាំំ�បុ
� ុ រាាណ។ ថ្នាំំ�បុ
� ុ រាាណ

ទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានធាាតុុផ្សំំច្រើ�ើ
� នមុ
� ុ ខពីីឫសឈើ�ើ ដែ�លចាាស់់
ៗច្រើ�ើ�នហៅ�ៅថ្នាំំ��នោះ�ះ�ថាា ថ្នាំំ��អាាចម៍៍ ទន្សា�ាយ។ យើ�ើង

ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើកាា
� រស្លលរថ្នាំំ�ចាាប់
�
់ ពីីម៉ោ�ោ�ង៧ព្រឹ�ឹកដល់ម៉ោ�ោ�
់
ង

១១ថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់ និិងពេ�លថ្ងៃ�ៃពីីម៉ោ�ោ�ង១ ដល់់ម៉ោ�ោ�ង៥ល្ងាា�ច។
ចំំណែ�កកាារហូូបចុុកគឺឺពេ�លខ្លះះ�ខ្វះះ�ខាាត និិងពេ�លខ្លះះ�

ទៀ�ៀតបានហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់។
់ នៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រស្លលរថ្នាំំ��មាាន
មាានទីីកន្លែ�ែងកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិកោះ�ះ�ម៉ាា
�យើ�ើល ឃុំំពាាមជីី
�
សមាាជិិក៦នាាក់់និង
ិ មាានគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនស្លលរថ្នាំំ�ម្នាា
� �ក់់ឈ្មោះ�ះ��
មៀ�ៀត ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ស
ផាាក់់ គឺឺជនជាាតិិព្ននង។ ប្រ�ធាានកងស្លលរថ្នាំំ�� បានចាាត់់ឲ្យ�
រស់់នៅ�ៅស្រុ�កត្រ�ពាំំ
ុ
ង
� ប្រា�សាាទ បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ថាា
សមាាជិិកពីីរនាាក់់ ទៅ�ៅរកធាាតុុផ្សំំ� ចំំណែ�កនៅ�ៅសល់់គឺឺ
ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នពីីរនាាក់់។ ឳពុុករបស់់ខ្ញុំំ�គឺ
� ឺជាាជនជាាតិលាាវ
ិ
សូូន្យយថ្នាំ�ំ �នៅ�ៅមន្ទីី�រ។ ក្រោ��ោយមកអង្គគកាាររៀ�ៀបចំំឲ្យ�ខ្ញុំំ��
រីីឯម្ដាា�យខ្ញុំំ��គឺឺជាាជនជាាតិិព្ននងនៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី។
មាានគ្រួ�ួសាារ ដោ�ោយកាារចាាប់់ គូូ។ ពិិធីីរៀ�ៀបកាារនោះ�ះ�មិិ ន
ជំំនាាន់់នោះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីយើ�ើងជាាជនជាាតិិភាាគតិិចក៏៏ពិត
ិ មែ�ន
មាានអ្វីី� ច្រើ�ើ�នទេ� គឺឺគ្រា�ាន់តែ�
់ ឲ្យ�យើ�ើងឈរទល់់មុុខគ្នាា�រួួ ច
ប៉ុុ
�ន្តែ�ែកាាររស់់នៅ�ៅក៏៏មិិនខុសពីីប្រ
ុ
�ជាាជនខ្មែ�ែរប៉ុុ
�ន្មាា�នដែ�រ។
ប្តេ�េជ្ញាា�ថាាស្រ�ឡាាញ់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�មុុ ខអង្គគកាារ។
យើ�ើងរស់់ នៅ�ៅដោ�ោយគោ�ោរពប្រ�ណិិ ប័័ ត តាាមព្រះ�ះពុុ ទ្ធធ
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ពេ�លដែ�លកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម
សាាសនាា ប្រ�ពៃ�ណីីទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ ផ្សេ�េងៗដូូចប្រ�ជាាជន
ចូូលមក ខ្ញុំំ��ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅនៅ�ៅច្រ�ក១០០១។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��
ខ្មែ�ែរដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ពុំំ�សូូវចងចាំំ�រឿ�ឿងរ៉ាា
�វប៉ុុ
�ន្មាា�នទេ�ដោ�ោយសាារ
១៩៨១ ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅទឹឹកដីីឡាាវ។ ក្រោ��ោយមកនៅ�ៅ
ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្មេ�េង។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់តែ�ដឹ
់
ឹងថាាភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�មាានកាា
�
រ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៩៨ ទើ�ើបខ្ញុំំ��មករស់់ក្នុុ�ងភូូមិិថ្ននល់កែ�
់ ង ឬ១០៥។
ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក បណ្តាា�លឲ្យ�ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាាររួួ មជាាមួួយ
អ្ននកភូូមិិជាាច្រើ�ើនគ្រួ�
�
សា
ួ ារទៀ�ៀត ភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ព្រៃ�ៃ។ យើ�ើងនាំំ�គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ខ្ទទមរស់់នៅ�ៅជាាបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នន។

បន្ទាា�ប់់ ពីីស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់សង្គ្រា�ា�មហើ�ើយ ទើ�ើបយើ�ើងនាំំ�គ្នាា�

៦. សុុ ន សុុ ខា
ឈ្មោះ�ះ�� សុុន សុុខាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� មាាន

វិិលត្រ�ឡប់់មកភូូមិិវិិញ។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនប៉ុុ
�ន្មាា�នយើ�ើងក៏៏ត្រូ�ូវ
ទីីកន្លែ�ែងនៅ�ៅភូូ មិិ ទួួ លតាាហោ�ោ ស្រុ�ុ កអូូ រាំំ� ង ឪ ខេ�ត្តត
ភៀ�ៀសខ្លួួ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារសង្គ្រា�ា�ម

ត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន សុុខាា រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកត្រ�ពាំំង
� ប្រា�សាាទ

ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃដោ�ោយកាារជីីកក្ដួួ�ចហូូបនិង
ិ បរបាញ់់សត្វវអស់់
រយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ��។ កាាលនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចែ�កស្រ្តី�ី�ឲ្យ�

ឪពុុ ក

រវាាងខ្មែ�ែរ និិងវៀ�ៀតណាាម។ យើ�ើងបានចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតនៅ�ៅ
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ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ
ចំំណែ�កម្ដាា�យខ្ញុំំ��មិិ នដែ�លបានជួួ បមុុ ខទេ�។

បន្ទាា�ប់់ មក ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�មាានប្រ
�
�ពន្ធធថ្មីី� និិងមាានកូូ ន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១៩៧០ ក៏៏មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ ពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ជាាជននាំំ�គ្នាា�លាាក់់ខ្លួួ�ន

នៅ�ៅក្នុុ�ងលេ�ណដ្ឋាា�ន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារ
បានមករស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�ក ខេ�ត្តតមណ្ឌឌ លគិិរីី វិិញ។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លទៅ�ៅដល់់ស្រុ�ុកកោះ�ះ�ញែ�កដំំបូូង គឺឺយើ�ើង

ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅសហករណ៍៍ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែយើ�ើងស្នាា�ក់់នៅ�ៅផ្ទះះ�រៀ�ៀងៗ
ខ្លួួ�ន។ ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ�
� ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ទៅ�ៅ

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ�� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ
រោ�ោងបាយ គឺឺជួួយចិិតបន្លែ�ែ និិងដាំំ�បាយ។ ក្រោ��ោយទើ�ើប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្ដូូ�រខ្ញុំំ��ឲ្យ�មកជួួយមើ�ើលថែ�ក្មេ�េងៗវិិញ។ កុុមាារ

ទាំំ�ងនោះ�ះ�សុុទ្ធតែ�ជាាកូ
ធ
ូនរបស់់ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។ កងមីីងៗតែ�ងតែ�យកកូូនតូច
ូ ៗមក
ផ្ញើ�ើ�រនឹឹងខ្ញុំំ��មុុនពេ�លចេ�ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារជាារៀ�ៀងរាាល់់ព្រឹ�ក
ឹ ។

សុុន សុុខាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅស្រុ�កត្រ�ពាំំ
ុ
�
ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។

(សួួត វិិចិិត្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុក
ុ របស់់ខ្ញុំំ�� គឺឺមិិនសូវខ្វះះ�ខាា
ូ
តប៉ុុ
�ន្មាា�នទេ�
ហើ�ើយយូូរៗម្តតងទើ�ើបមាានបង្អែ�ែមហូូប។ នៅ�ៅអំំឡុុង
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារ ដោ�ោយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មាាន

នោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ទើ�ើបសម្រា�ាលបានកូូនស្រី�ីម្នាា�ក់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែបីីថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយ

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ពេ�លកងទ័័ពស្ម័�គ្រ�វៀ�
័
ៀតណាាម

បានទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅស្ទឹឹ�ងចន្ទទ ក្នុុ�ងទឹឹកដីីថៃ�។ រយៈៈពេ�លពីីរ

ចំំនួួន៦គូូ និិងមិិ នកម្មមពិិធំំដុំំឡើ�ើ
� យ។

បានវាាយចូូលប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ខ្ញុំំ��បានភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅតាាម
គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�ទៅ� �ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ហើ�ើយបានបែ�កពីី
ឪពុុកម្ដាា�យចាាប់់ តាំំង
� ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។ នៅ�ៅកំំឡុងពេ�ល
ុ

មកកូូនស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��
ឆ្នាំំ�ក្រោ��
� ោយមក ខ្ញុំំ��ភៀ�ៀសផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅជំំរំំភូូណយ។

កាាររស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មិិ នសូូវជួួបកាារលំំបាកទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��
ទទួួលបានស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារពីីកាាកបាទក្រ�ហមអន្តតរជាាតិិ។

រូូ បខាាងស្តាំំ��៖ សុុន សុុខាា អាាយុុ

៦០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�កត្រ�ពាំំ
ុ
ង
�
ប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ

ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍អំំពី
៍ ីរឿ�ឿងរ៉ាា�វ

នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ដល់់ ហ៊ាា�ន ពិិសីី អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ
នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិភា
�ិ ាព

អន្លលង់់វែ�ង។ (សួួត វិិចិិត្រ�/

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

វេ�ទិិកាប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសារនៅ�ភូូមិម
ិ ង់់
ឃុំំ�ជាំំ ស្រុ�ុ កមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��
ឡុុង ដានីី, គៀ�ៀត ស្រី�ីឡែ�ន និិង ឈុំំ� រ៉ាា

ចន្លោះ�ះ��ពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កុុ ម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��

២០២២ ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកកោះ�ះ�ថ្មម រួួ មមាាន៖

សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម (១៩៧៥ដល់់
១៩៧៩) ប្រ�ជាាជននៅ�ៅភូូមិិមង់់ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ឡុង
� បានចុះះ�ជួួប និិង
បង្ខំំ� ឲ្យ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ធ្វើ�ើ�កាាររួួ ម និិងហូូបរួួម
ុ ដាានីី, គាាត ស្រី�ីឡែ�ន និិង ឈុំំ� រ៉ាា
សម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមង់់,

ឃុំំ� ជាំំ� , ស្រុ�ុកមេ�មត់់, ខេ�ត្តតត្បូូងឃ្មុំំ
�� ចំំនួួន ៦គ្រួ�សា
ួ ារអំំពីី
�
បទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់គាាត់នៅ�
់ ៅក្នុុ�ងសម័័ យសង្រ្គា�ា�មនិិង

សម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម (១៩៧៥-១៩៧៩)។ ភូូ មិិមង់់ស្ថិិ�ត

ដូូច ប្រ�ជាាជនរស់់ នៅ�ៅតាាមភូូ មិិ ឃុំំ� ផ្សេ�េ ងៗទៀ�ៀតនៅ�ៅ

ទូូទាំំង
� ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាដែ�រ។ អ្ននកភូូមិិមង់់ត្រូ�វបានបង្ខំំ
ូ
� ឲ្យ�

ធ្វើ�ើ�កាារងាារធ្ងងន់់ធ្ងងរ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែឲ្យ�ហូូបបបរតែ�ពីីរពេ�លក្នុុ�ង
មួួ យថ្ងៃ�ៃគឺឺពេ�លថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ និិងពេ�លល្ងាា�ច។ នៅ�ៅពេ�ល

នៅ�ៅជាាប់់ ព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាា-វៀ�ៀតណាាម និិងមាានចម្ងាា�យ

ខ្មែ�ែរ ក្រ�ហមធ្វើ�ើ� សង្រ្គា�ា� មនៅ�ៅ តាាមព្រំ�ំដែ� នជាាមួួ យ

កើ�ើត។ ភូូមិិមង់់ជាាភូូមិិដំំបូូងគេ�ដែ�លបានធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ង

ជម្លៀ�ៀ�សដោ�ោយបង្ខំំ� ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅឃុំំជាំំ
� តាាម៉ៅ�ៅ�
�
និិងបន្តត

ប្រ�ហែ�ល៣៥គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីីផ្លូូ�វជាាតិិ
លេ�ខ៧ ប៉ែ�ែកខាាង
ូ
សង្រ្គា�ា�មវៀ�ៀតណាាម ដោ�ោយសាារមាានកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងបាន
ឆ្លលងចូូលមកក្នុុងទឹឹ
ី ជាាជាាហេ�តុុនាំំ�
ឲ្យ�ទាាហាានអាាមេ�រិិក
� កដីកម្ពុ
�ុ
បានទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កមកលើ�ើភូូមិិមង់់តាំំ� ងពីីឆ្នាំំ�� ១៩៦៣។

កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនេះ�ះបានបណ្តាា�លឲ្យ�អ្ននកភូូមិិមង់់
ចំំនួួន៥នាាក់់បានស្លាា�ប់់បាត់បង់
់ ់ជីីវិិត (ស្រី�ី៣នាាក់់ និិងក្មេ�េង

២នាាក់់) និិងមាានផ្ទះះ�សម្បែ�ែង គោ�ោក្រ�បីីមួួ យចំំនួួនទៀ�ៀត
បានឆេះ�ះខូូចខាាត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក

លោ�ោកឧត្តតមសេ�នីីយ៏៏ លន់់ នល់់ បានដឹឹកនាំំគណៈៈប្រ
�
�តិិភូូ

រដ្ឋាា�ភិិបាលសង្គមរាា
គ ស្រ្ត�តនិយ
ិ ម និិងមន្រ្តី�ីស្ថាា
� �នទូូតសហរដ្ឋឋ
អាាមេ�រិិក ចុះះ�មកទស្សសនកិិច្ចសួ
ច រួ សុុខទុុក្ខប្រខ �ជាាពលរដ្ឋឋនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងភូូមិិមង់់។ គណៈៈប្រ�តិិភូូបានសាាងសង់់ ផ្ទះះ�ថ្មីី�ចំំនួន
ួ
១៥ខ្ននង ជូូនដល់ប្រ់ �ជាាពលរដ្ឋឋ និិងផ្តតល់់សំំណងជាាលុុយ

ដល់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររងគ្រោះ��ះ�រួួ មទាំំ�ង ក្រ�ណាាត់់ ខោ�ោ អាាវ
និិងស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារដល់់ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរងគ្រោះ��ះ�ទាំំ�ង

នោះ�ះ�រយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ�។
� រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលសង្គគមរាាស្រ្ត�ត
និិយមក៏៏បានសាាងសង់់ ស្តូូ�បនៃ�កាារចងចាំំ�ចំំពោះ�ះ�កាារ

ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅភូូមិិមង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៦៤ហើ�ើយ

ស្តូូ�បនៃ�កាារចងចាំំ�នេះ�ះនៅ�ៅសេ�សសល់់រហូូតមកដល់់
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ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម អ្ននកភូូមិិមង់់ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាន

ជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ុកស្នួួ�លខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ នៅ�ៅចុុង
ក្រោ��ោយ អ្ននកភូូមិិមង់់ត្រូ�វបានខ្មែ�ែ
ូ
រក្រ�ហមដឹឹកតាាមកាាណូូត

ពីីខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះទៅ�ៅភូូមិិកណ្តាា �ល, ស្រុ�កស្ទឹឹ�
ុ
ងត្រ�ង់់ និិងបន្តត
ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកចំំកាារលើ�ើ និិងស្រុ�ុកបារាាយណ៍៍

រហូូតដល់់កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមចូូលដល់ប្រ់ �ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩។ នៅ�ៅអំំឡុុងពេ�ល
ជម្លៀ�ៀ�សដោ�ោយបង្ខំំ� នេះ�ះ អ្ននកភូូមិិមង់់ដែ�លមាានវ័័យ
ចំំណាាស់់ជាាច្រើ�ើននាាក់
�
បានស្លាា
់
�ប់់ដោ�ោយសាារអត់់អាាហាារ។

ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះគឺឺជាាសាាច់់រឿ�ឿងរបស់់អ្ននករស់់រាានមាាន

ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លបានផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍៍
មកកាាន់់ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម៖
១. ហ៊៊ន ដន
ហ៊៊ន ដន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ ៦២ឆ្នាំំ�� ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត

នៅ�ៅភូូមិិតាាម៉ៅ�ៅ�, ឃុំំ�ជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�, ស្រុ�ុកមេ�មត់់, ខេ�ត្តត

កំំពង់់ ចាាម បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ញ៉ុុ
�ង
ហ៊៊ន ស្លាា�ប់់ ឆ្នាំ�ំ �២០០៨។ ចំំណែ�កម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ហ៊ុុ�ន សុុភីី ស្លាា�ប់់ តាំំ�ងពីីប្អូូ�នខ្ញុំំ��អាាយុុបានបីី ខែ�។ ខ្ញុំំ��មាាន
បងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួួន៤នាាក់់ ក្នុុ� ងនោះ�ះ�ស្រី�ី២នាាក់់ និិង

ប្រុ�ុស២នាាក់់ ។ ខ្ញុំំ��មាានប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� យិិត សាារឿ�ឿន

អាាយុុ ៦ ៨ឆ្នាំំ��

និិង មាានកូូ នចំំនួ ួន ៥នាាក់់ ក្នុុ� ងនោះ�ះ�

ស្រី�ី១នាាក់់ និិងប្រុ�ុស៤នាាក់់។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ធាានភូូមិិមង់់

តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៩២ រហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។ កាាលពីី

កុុមាារភាាព ខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ច្រើ�ើ�នទេ� ពីីព្រោះ��ះ�មិិ ន
មាានសាាលាារៀ�ៀន។ ភាាគច្រើ�ើ�នក្មេ�េងប្រុ�ុសៗត្រូ�ូវទៅ�ៅរៀ�ៀន

នៅ�ៅតាាមវត្តតអាារាាម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦៤ ពេ�លប្អូូ�នខ្ញុំំ��
កើ�ើតបានរយៈៈពេ�ល៣ខែ� ម្ដាា�យខ្ញុំំ��ក៏៏បានស្លាា�ប់់ ហើ�ើយ
ឪពុុកខ្ញុំំ�បាននាំំ
�
ខ្ញុំំ�
� មក
� រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់តែ�ម្ដដង។ កាាលពីីដើ�ើម

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមង់់មិិនសូូវមាានប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅច្រើ�ើ�ន

នោះ�ះ�ទេ� គឺឺមាានផ្ទះះ�តែ� ១៥ខ្ននងប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ កាាលពីីមុុ ន
នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�មួួ យខ្ននងមាានតែ�សមាាជិិក៥នាាក់់ទៅ�ៅ៦នាាក់់

ហ៊៊ន ដន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់
ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�។
�

តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ ចំំណែ�កគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� និិងអ្ននកភូូមិិដទៃ�ទៀ�ៀត
(ឡុុង ដាានីី /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុជាា)
ភាាគច្រើ�ើ�នធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រនិិងដាំំ�ស្រូ�ូវ ដោ�ោយកាាប់់ ឆ្កាា�រ

�

ព្រៃ�ៃ។ ពេ�លណាាដីីត្រ�ង់់កន្លែ�ែងយើ�ើងដាំំ�ស្រូ�វូ អស់់ជីីវជាាតិិ

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមរំំដោះ�ះ�បានទីី

កាាលនោះ�ះ�កាារដាំំ�ដុះះ�ស្រូ�វត្រូ�
ូ
វផ្លាា
ូ �ស់់ប្ដូូ� រទីីកន្លែ�ែងរហូូត។

ភូូមិិមង់់មុុនគេ�បង្អអស់។
់ ដំំបូូ ងខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��និង
ិ

យើ�ើងត្រូ�ូវទៅ�ៅកាាប់់ ឆ្កាា�រដីីនៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�

ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នមែ�នជាាជនជាាតិិស្ទៀ�ៀ�ងទេ� គឺឺគាាត់់
ជាាមួួ យជនជាាតិិខ្មែ�ែរ។ ចំំណែ�កឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��គឺឺ ជាាជនជាាតិិ

ខ្មែ� ែររស់់នៅ�ៅវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ ឮឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�និ
� យាា
ិ យ
ថាា កាាលពីីសង្គគមចាាស់គាាត់
់
មាានជីីវ
់
ភាាពធូូរធាារហើ�ើយ

គាាត់់បានប្រ�គេ�នផ្ទះះ� ៣ខ្ននងដល់់វត្តតកន្ទួួ�ត ដើ�ើម្បីី�រុះ��យក

ឈើ�ើធ្វើ�ើ�សាាលាារៀ�ៀន។ ក្រោ��ោយពេ�ល ដែ�លម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��
ស្លាា�ប់់ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បាននាំំ
�
ខ្ញុំំ�
� មក
� រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់ជាាមួួយ
បងប្អូូ�នវិិញ។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់បានជិិតមួួ យឆ្នាំំ�� ក៏៏
រត់់ចេ�ញពីីភូូមិិម្ដដងទៀ�ៀតដោ�ោយសាារតែ�មាានកាារទម្លាា�ក់់

គ្រា�ាប់់ បែ�ក។ បងជីីដូូនមួួ យ របស់់ ខ្ញុំំ��បាន រងរបួួ ស
ដោ�ោយសាារអំំបែ�ងគ្រា�ាប់់ ។ ក្រៅ��ៅពីីភូូមិិមង់់ក៏៏មាានកាារ

ទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅភូូមិិចន្រ្ទា�ា� និិងត្រ�ឡោ�ោកបែ�ក

ជាាដើ�ើម។ អំំឡុុងពេ�លនោះ�ះ�សង្គ្រា�ា�មក៏៏ កើ�ើ តមាាននៅ�ៅ
វៀ�ៀតណាាម ហើ�ើយវៀ�ៀតកុុងបានចូូលមកក្នុុ�ងទឹឹកដីីខ្មែ�ែរ។
នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៤

ខ្ញុំំ�� បានត្រ�ឡប់់ មករស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ភូូមិិមង់់វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម
ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�កាារប្រ�វាាស់់ដៃ�។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ចេ�ញពីី
ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារឲ្យ�ទៅ�ៅនៅ�ៅភូូមិិជ័័យសម្បបត្តិិ�, ឃុំំ�តំំបែ�រ,
ស្រុ�ុ កតំំបែ�រ។

ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ តាំំ� ង ឲ្យ�

ធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅកងចល័័តដោ�ោយត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យ�កាាប់់ ដីី
និិងជីីកប្រ�ឡាាយ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីធ្វើ�ើកាា
� រងាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បាន
ជិិតមួួយឆ្នាំំ�� ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីស្រុ�កតំំបែ
ុ
�រ ឲ្យ�

មករស់់នៅ�ៅភូូមិិទឹឹកជ្រៅ��ៅ ស្រុ�ុកទឹឹកជ្រៅ��ៅ ដោ�ោយធ្វើ�ើ�

កាារងាារជីីកប្រ�ឡាាយទឹឹកដដែ�ល។ ចំំពោះ�ះ�កាារហូូបចុក
ុ
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិទឹឹកជ្រៅ��ៅ ឃុំំ�ទឹឹកជ្រៅ��ៅ ស្រុ�ុកទឹឹកជ្រៅ��ៅ
(បច្ចុុ�ប្បបន្នន ក្នុុ�ងស្រុ�ុកតំំបែ�រ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��) គឺឺមិិនបាន
គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់នោះ�ះ�ទេ
់
�។ មួួ យថ្ងៃ�ៃ យើ�ើងហូូបតែ�ពីីរពេ�ល គឺឺ

ពេ�លព្រឹ�ឹក និិងពេ�លល្ងាា�ច ហើ�ើយភាាគច្រើ�ើ�នគឺបប
ឺ
ររាាវ

ហើ�ើយក្នុុ�ងមួួយនាាក់់ទទួលបានបន្តិិ�
ួ
ចបន្តួួ�ចប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅ
ស្រុ�កទឹ
ុ កជ្រៅ��
ឹ
ៅ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើកាា
� រជាាមួួ យ

គណៈៈស្រុ�ុ ក ។ ខ្ញុំំ��មិិ នបានធ្វើ�ើ�កាា រងាារអ្វីី� ធំំដំំនោះ�ះ�ទេ�

គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើរតាាមគណៈៈស្រុ�ុកតែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ កាាលនោះ�ះ�
ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំ�មាានសមាាជិ
�
ក
ិ ៤នាាក់់ដើ�ើរតាាមគណៈៈស្រុ�ុក

រយៈៈពេ�ល១ខែ� គឺឺមាានខ្ញុំំ�,� តាំំ�ង, ខេ�ន និិង ប៉ូូ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែយើ�ើង
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិង ធ្វើ�ើ� កាា រងាារដូូរ យកពូូ ជស្រូ�ូ វ ។ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារ

ជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅឆ្នាំំ��១៩៨១។ ពេ�លនោះ�ះ�ដោ�ោយ

សាារតែ�ខ្ញុំំ��ចេះ�ះអក្សសរបន្តិិ�ចបន្តូូ�ច ទើ�ើបខាាងអាាជ្ញាា�ធរឲ្យ�ខ្ញុំំ��
សរសេ�រអក្សសរជំំនួួសមេ�ភូូមិិ។ កាាលពីីឆ្នាំំ��១៩៧៩

មេ�ភូូមិិមាានឈ្មោះ�ះ�� ព្រឹ�ឹក ឈាាង បន្ទាា�ប់់មកឈ្មោះ�ះ�� ម៉ុុ
�ក។
តមកទៀ�ៀតមាានឈ្មោះ�ះ�� អ៊ួួ�ច ទើ�ើបមកដល់់ខ្ញុំំ�។
� អំំឡុុង
ពេ�លនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមង់់មាានប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅត្រឹ�ឹម

តែ�៣០គ្រួ�ួសាារប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននភូូមិិមង់់, ឃុំំជាំំ
� ,� ស្រុ�ក
ុ
ប៊ុុ� ន ចាាន់់ថុុល ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិចម្កាា�រ

សាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
(ទូូច វណ្ណេ�េត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

គ្មាា�នកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងទេ�។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យ តាំំ�ង និិង ប៉ូូ� ត្រូ�ូវបានយោ�ោធាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមហៅ�ៅទៅ�ៅកសាាង។ ក្រោ��ោយពេ�ល យោ�ោធាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយក តាំំ�ង និិង ប៉ូូ� ទៅ�ៅកសាាងរួួ ច ក្រុ�ុម០៩

(កងទ័័ ពវៀ�ៀតណាាម)និិងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីី

មជ្ឈិិ�មបានវាាយប្រ�យុុទ្ធធ គ្នាា�។ ពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��បានរត់់ទៅ�ៅ

នៅ�ៅភូូ មិិ ច្រ�វាាក់់ដែ�ក, ឃុំំ� ឈូូក , ស្រុ�ុ កក្រូ�ូ ច ឆ្មាា�រ។

ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដល់់ស្ទឹឹ�ងសែ�ន ខេ�ត្តតកំំពង់់ ធំំ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�

កាារងាារស្រែ��ចម្កាា�រនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។

នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ខ្ញុំំ��បានត្រ�ឡប់់មកខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាមដោ�ោយថ្មើ��រើ ជើ�ើង។ ខ្ញុំំ��ដេ�កនៅ�ៅតាាម ចំំណែ�កម្ហូូ�ប

អាាហាារ ខ្ញុំំ��ដាាក់់មកតាាមខ្លួួ�ន។ ខ្ញុំំ��ដើ�ើររយៈៈពេ�ល៥ទៅ�ៅ៦
ថ្ងៃ�ទើៃ �ើបដល់់ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។ ពេ�លដល់់ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម
ខ្ញុំំ��បានជួបប
ួ ងប្អូូ�នដែ�លបែ�កគ្នាា�តាំំ�ងពេ�លជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញ
ពីីភូូមិិមង់។
់ បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំ��ជិះះ�ទូកឆ្ល
ូ ង
ល មកទន្លេ�េបិិទបន្តតទៀ�ៀត។

ិ គឺឺយើ�ើងមិិ នបានមក
ពេ�លចេ�ញពីីមេ�មត់់មកភូមិ
ូ ិ មង់់វិញ

មេ�មត់់, ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ដែ�លខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅ មាាន៦៦គ្រួ�ួសាារ
និិងមាានប្រ�ជាាជនសរុុ បចំំនួន
ួ ២២៩នាាក់់។
២. អំំ មេ�ក
អំំ មេ�ក ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត

នៅ�ៅភូូ មិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម

(បច្ចុុ�ប្បបន្នន ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��) បានរៀ�ៀរាាប់់ អំំពីីបទពិសោ�
ិ ោធន៍៍
ជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�នថាា សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ�រ� ស់់ភូូមិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុក

មេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
អំំ និិងម្ដាា�យ
ឈ្មោះ�ះ�� នោ�ោរ។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន ៥នាាក់់ គឺឺស្រី�ី២នាាក់់ និិង
ប្រុ�ុស៣នាាក់់។ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
ឯម សឿ�ឿន ហើ�ើយ

យើ�ើងខ្ញុំំ��មាានកូូនចំំនួន
ួ ៤នាាក់់ គឺឺស្រី�ី២នាាក់់ ប្រុ�ុស២
នាាក់់។ កាាលពីីកុុមាារភាាព ខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�

គ្មាា�នសាាលាារៀ�ៀន និិងមាានសង្គ្រា�ា�ម។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅជួួយកាារ

ងាារឪពុុកម្តាា�យ និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ

៥ឆ្នាំំ�� នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏កើ�ើតមាានសង្រ្គា�ា�ម។ យន្តត
ហោះ�ះ�បានទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយ
អ្ននកភូូមិិនាំំ�គ្នាា�រត់់ចូូលពួួននៅ�ៅក្នុុ�ងរណ្ដៅ�ៅ�ដែ�លបានជីីក
ទុុកព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់ផ្លោ�ោ�ង។ ពេ�លនោះ�ះ� ម្ដាា�យ

ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ទេ�។ យើ�ើងចូូលមកភូូមិិមង់់ម្តតង៥គ្រួ�ួសាារ

របស់់ខ្ញុំំ�ឱ
� បប្អូូ�នរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ� �លទើ�ើបតែ�មាានអាាយុុ១ខែ�

នៅ�ៅឬទេ�។ ខ្ញុំំ��ដើ�ើរដល់់ភូូមិិភ្លាា�មឃើ�ើញមាានសុុទ្ធតែ�ព្រៃ�ៃ
ធ

ខ្ញុំំ��បានរងរបួួ ស។ នៅ�ៅក្នុុ�ងហេ�តុុកាារណ៍៍ ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់នោះ�ះ�

ដើ�ើម្បីី�ស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិថាាតើ�ើមាានខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ឈើ�ើ និិងព្រៃ�ៃចេ�ក។ ខ្ញុំំ��កាាប់់ឈើ�ើសង់់ផ្ទះះ� ព្រោះ��ះ�ផ្ទះះ�របស់់
ខ្ញុំំ��បែ�កបាក់់និង
ិ ខូូចខាាតអស់់ហើ�ើយ។ មកដល់់ភូូមិិដំំបូូង
ខ្ញុំំ��គ្មាា�នស្រូ�ូវអង្កករទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវដើ�ើរជីីកដំំឡូូង ក្តួួ�ច មក

ហូូបជំំនួស
ួ ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត យើ�ើងទៅ�ៅស៊ីី�ឈ្នួួ�លឲ្យ�

វៀ�ៀតណាាមដើ�ើម្បីី�យកលុុយទិិញពូូជស្រូ�វពីីវៀ�
ូ
ៀតណាាម

46

បានត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់ផ្លោ�ោ�ងបណ្តាា�លឲ្យ�ស្លាា�ប់់ ចំំណែ�កប្អូូ�នរបស់់
អ្ននកភូូមិិ៥នាាក់់ទៀ�ៀតក៏៏បានស្លាា�ប់់ ដែ�រ។ កាាលពីីសម័័ យ
នោះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នសូវមាានប្រ
ូ
�ជាាជនរស់់នៅ�ៅ

ច្រើ�ើ�នប៉ុុ
�ន្មាា�នទេ� គឺឺមាានប្រ�ហែ�លជាា១៥ទៅ�ៅ១៧គ្រួ�ួសាារ

តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ករួួ ច ភូូមិិ
របស់់ខ្ញុំំ�ទទួ
� ួលរងនូូវកាារខូូចខាាតបាត់់បង់់ផ្ទះះ�សំំបែ�ង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

អស់់គ្មាា�នសល់់។ រដ្ឋាា�ភិិបាលសង្គគមរាាស្រ្ត�តនិយ
ិ ម និិង
ស្ថាា�នទូូតអាាមេ�រិិកបានផ្តតល់់សំំណងដោ�ោយសាាងសង់់

ផ្ទះះ�ជូូនប្រ�ជាាជន, សាាងសង់់ ស្តូូ�បគោ�ោរពវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធ,ធ

ផ្តតល់់សំំណងជាាក្រ�ណាាត់់ និិងលុុយ ចំំនួួន១៥រៀ�ៀលដល់់
គ្រួ�ួសាារដែ�លបានបង់់ បង់់ជីីវិិត។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ខ្ញុំំ��បានទៅ�ៅស៊ីី�ឈ្នួួ�លនៅ�ៅជាំំ�ទ្រៀ��ៀក។
មួួ យរយៈៈក្រោ��ោយមក ក៏៏មាានសង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ទើ�ើប

ិ ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅដល់់
ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅមេ�មត់់វិញ

ភូូ មិិព្រៃ�ៃដោ�ោយយកក្រ�បីីទៅ�ៅដូូរយកអង្កករហូូប។ ខ្ញុំំ��
ិ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
ត្រ�ឡប់់មកភូមិ
ូ ិ មេ�មង់់វិញ
� ៩៧៥។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បានឲ្យ�ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ�គ្នាា� ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ មក
ទៀ�ៀតទើ�ើបចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មហូបរួ
ូ ួ ម។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំង
�

អំំ មេ�ក ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៦៣ឆ្នាំំ�� រស់់ភូមិ
ូ ិមង់់ ឃុំំជាំ
� ំ� ស្រុ�កមេ�មត់
ុ
់

ខេ�ត្តតកត្បូូ�ងឃ្មុំំ។
�� (គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ខ្ញុំំ��ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងកងចល័័ត ដូូចជាា ស្ទូូ�ងស្រូ�ូវ និិងដក

ភូូមិិកំំណើ�ើ តវិិញ។ ខ្ញុំំ��កាាប់់ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃសង់់ផ្ទះះ�ថ្មីី� រួួ ចហើ�ើយទៅ�ៅ

មាានរបបអាាហាារហូូបចុុកគ្រា�ាប់់គ្រា�ាន់ទេ់ �។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��

មកដាំំ�។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៨៣ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្ដីី� ខ្ញុំំ�។
�

សំំណាាប។ ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥មក ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិពុំំ�
១៩៧៧ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅបឹឹងអាាត ដោ�ោយ
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើកាា
� រងាារនៅ�ៅកងចល័័តដដែ�ល។ បន្ទាា�ប់់

មកទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារ នៅ�ៅ
ក្រ�ចាាប។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ហូបមិ
ូ
ិ នគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ ់ និិងគ្មាា�ន

កម្លាំំ��ងធ្វើ�ើ�កាារទេ�។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមតម្រូ�ូវឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើកាា
� ររួួ ចរាាល់់
តាាមផែ�នកាារទើ�ើបអាាចសម្រា�ាកបាន។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅបឹឹងប្រែ�ែ នៅ�ៅស្រុ�កទឹ
ុ កជ្រៅ��
ឹ
ៅ

(បច្ចុុ�ប្បបន្នន ស្រុ�ុកតំំបែ�រ)។ បន្ទាា�ប់់ មកទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដល់់ស្រុ�ុកសំំបូូរ ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ បងជីីដូូន
មួួ យខ្ញុំំ��ម្នាា�ក់់បានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅស្រុ�ុកសំំបូូរដោ�ោយសាារទាាស់់

សសៃ�ខ្ចីី� ចំំណែ�កបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
�
�ប់់ ដោ�ោយ
សាារអត់់អាាហាារ។ មួួ យរយៈៈក្រោ��ោយមកខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��បន្តតតាាមកាាណូូតពីីឃុំំ�ថ្មមក្រែ�ែឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅស្រុ�ុក

ស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ និិងចំំកាារលើ�ើ។ វេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៤ល្ងាា�ចទើ�ើបខ្ញុំំ��
ទៅ�ៅដល់់ស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ និិងបន្តតទៅ�ៅស្រុ�ុកចំំកាារលើ�ើ។ ខ្ញុំំ��ចុះះ�ពីី

កាាណូូ ត ហើ�ើយបានឡើ�ើងឡាានជាាមួួ យ វៀ�ៀតណាាម

បន្ទាា� ប់់ ពីីទទួួ លបានសេ� ចក្តីី� ប្រ�កាាសថាាអ្ននកណាានៅ�ៅ
ស្រុ�ុកណាាឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុកនោះ�ះ�វិិញ។ ក្រោ��ោយរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ខ្ញុំំ��បានជិះះ�ឡាានជាាមួួយ

វៀ�ៀតណាាមមកដល់់មេ�មត់់ ហើ�ើយក៏៏ ចុះះ�ដើ�ើរមកកាាន់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស៊ីី�ឈ្នួួ�លនៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមដើ�ើមី្បប�ដូូរយកពូូជស្រូ�វូ

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះប្ដីី� របស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
�
�ប់់ ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ ។ ខ្ញុំំ��
រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកូូនដោ�ោយប្រ�កបមុុ ខរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��, ដាំំ�
ស្វាា�យ និិងកៅ�ៅស៊ូូ�រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។
៣. ញ៉ែ�ែ ម អេ�ង
ញ៉ែ�ែម អេ�ង ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ ៨ ០ឆ្នាំំ�� មាាន

ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម បានរៀ�ៀបរាាប់់ បទពិសោ�
ិ ោធន៍៍ជីីវិិតដែ�លគាាត់់
ធ្លាា�ប់់ ឆ្លង
ល កាាត់់ថាា សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ�រ� ស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំជាំំ
� � ស្រុ�ុក
មេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ញ៉ែ�ែម និិង
ម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ថូូក។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន២នាាក់់ គឺឺ ស្រី�ី
ទាំំ�ង២នាាក់់។ ខ្ញុំំ��មាានប្ដីី�ឈ្មោះ�ះ�� ឆ្នោ�ោ� និិងមាានកូូន៥នាាក់់

គឺឺស្រី�ី៣នាាក់់ និិងប្រុ�ុស២នាាក់់។ កាាលពីីខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្មេ�េង ខ្ញុំំ��
មិិ នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�គ្មាា�នសាាសាារៀ�ៀន និិងរវល់់
ជួួយម្ដាា�យធ្វើ�ើ�ចម្កាា�រ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារបាន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិទួួលគ្រួ�ស
ួ ស្ថិិ�តនៅ�ៅជាំំ�តាាម៉ៅ�ៅ�

វិិញ ព្រោះ��ះ�មាានសង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅភូូមិិមង់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�ល
ដែ� លខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅ រ ស់់ នៅ�ៅ ក្នុុ� ង ភូូ មិិ ទួួ លគ្រួ�ួ សស្រា�ាប់់ តែ�
មាានកាារទម្លាា�ប់់ គ្រា�ាប់់បែ�កដែ�រ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
�
�ប់់
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ពេ�លនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�មូូ លប្រ�ជាាជន និិងរៀ�ៀបចំំឲ្យ�
ប្រ�ជាាជនធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ� និិងហូូបបាយរួួ មគ្នាា�មួួ យ

ថ្ងៃ�ៃ២ពេ�ល គឺឺពេ�លថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ និិងល្ងាា�ច។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��និង
ិ ចម្កាា�រ។ ក្រោ��ោយមកទើ�ើប ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ុក
ផ្សេ�េង។ អំំឡុងពេ�លដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជន
ុ
មាានមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ច្រើ�ើនណាាស់
�
់ ព្រោះ��ះ�អត់់អាាហាារហូូប

ចុុក គឺឺប្រ�ជាាជនហូូបតែ�បបរមួួ យថ្ងៃ�ៃ២ពេ�ល។ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ដល់ខេ�ត្តត
់
ក្រ�ចេះ�ះ។ កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មាាន

កូូន២នាាក់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនបានរស់់នៅ�ៅជុំំ�គ្នាា�ទេ�។ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូ វបានខ្មែ�ែ រក្រ�ហមឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ� កាា រកន្លែ�ែងផ្សេ�េង។
ចំំណែ�កកូូនខ្ញុំំ�ត្រូ�
� វទៅ
ូ �ៅរស់់នៅ�ៅកងចល័័តកុុមាារ។ បន្ទាា�ប់់

ទៀ�ៀត ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបន្តតជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅស្រុ�កស្ទឹឹ�
ុ
ងត្រ�ង់់ ខេ�ត្តត
កំំពង់់ចាាម។ ក្រោ��ោយមកពេ�លកងទ័័ពស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ត្តតវៀ�
ិ ៀតណាាម

បានចូូលមកដល់ប្រ់ �ទេ�សកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅដើ�ើមឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩

វៀ�ៀតណាាមបានប្រ�កាាសឲ្យ�ប្រ�ជាាជនត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅស្រុ�ុក
កំំណើ�ើ តវិិញ។ ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារបានជួួបគ្នាា� និិងបានធ្វើ�ើ�
ញ៉ែ�ែម ហេ�ង ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ ៨៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់

ដំំណើ�ើ រត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។ នៅ�ៅពេ�លមក

(គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដើ�ើមី្បប�រកពូូជស្រូ�ូវយកមកដាំំ�។ ខ្ញុំំ��បានសង់់ផ្ទះះ� និិងធ្វើ�ើ�

ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��។

ដល់់ភូូមិិមង់់វិិញ ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារនាំំ�គ្នាា�ទៅ�ៅវៀ�ៀតណាាម
ស្រែ��ចម្កាា�ររហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

នៅ�ៅភូូមិិទួលគ្រួ�
ួ
ស
ួ ដោ�ោយសាារតែ�ត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់បែ�ក។ ឪពុុក

ខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់ មិិនទាាន់បានប៉ុ
់
�ន្មាា�នផង ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
ុ
�
�ប់់
៤. ញ៉ែ�ែ ម ហេ�ង
ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ នៅ�ៅជាំំ�អំំពិិល ស្ថិិ�តនៅ�ៅឃុំំ�ជាំំ�។

ញ៉ែ�ែម ហេ�ង ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៨៥ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ មាានយន្តតហោះ�ះ�ចូូលមកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់

បានចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍ជីីវិិតរបស់់គាាត់មកកាាន់
់
់

ក្រោ��ោយឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់ អស់់ ខ្ញុំំ��ក៏៏បានរៀ�ៀបកាារ។
បែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់ខ្ញុំំ�� ដែ�លអំំឡុងពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
មាាន
ុ

កូូនម្នាា�ក់់។ ដោ�ោយសាារខ្លាា�ចត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់ផ្លោ�ោ�ង ខ្ញុំំ��បាននាំំ�

កូូ នរបស់់ខ្ញុំំ�រ� ត់់ចូូលត្រ�ង់់សេ�ដែ�លជីីកទុុ ក ហើ�ើយខ្ញុំំ��
បានផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិទួួលគ្រួ�ួស។ សង្គ្រា�ា�មធ្វើ�ើ�

កំំណើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំជាំំ
� � ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាថាា បច្ចុុ�ប្បបន្នន
ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំជាំំ
� � ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំ��
មាានម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ធក់់ ស្លាា�ប់់ នៅ�ៅភូូមិិជាំំ�អំំពិិល ក្នុុ�ងឃុំំ�

ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិបាត់បង់
់ ់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែងអស់់គ្មាា�នសល់់។

ជាំំ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងសម័័ យសង្រ្គា�ា�មវៀ�ៀតណាាម។ ចំំណែ�ក
ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
�
�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិកន្ទួួ�ត នៅ�ៅសម័័ យ

និិង សងប្រា�ក់់ ដល់់ ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ ក្នុុ�ងមួួ យ

ស្លាា�ប់់ ប្រ�ហែ�ល៩ឆ្នាំំ��ហើ�ើយ ដោ�ោយសាារមាានជំំងឺឺ ។ ខ្ញុំំ��

រដ្ឋាា�ភិិបាលសង្គមរាា
គ
ស្រ្ត�តនិយ
ិ មបានសង់់ផ្ទះះ�ថ្មីីឲ្យ� �ប្រ�ជាាជន

គ្រួ�ួសាារ១៥រៀ�ៀល។ ក្រោ��ោយពីីខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅភូូមិិទួួលគ្រួ�ួស
ិ ដោ�ោយ
អស់់រយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំ��ក៏៏ត្រ�ឡប់់មកភូូមិិមង់់វិញ

48

សង្រ្គា�ា�មវៀ�ៀតណាាមដែ�រ។ ប្ដីី� របស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
អំំ ញ៉ែ�ែម

មាានកូូនចំំនួន
ួ ៨នាាក់់គឺស្រី�ីទាំំ
ឺ
ង
� អស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃកូូនរបស់់

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅរស់់តែ�ពីីរនាាក់់ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ�� ក្រៅ��ៅពីីនោះ�ះ�បានស្លាា�ប់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យសង្គ្រា�ា�មអស់់ហើ�ើយ។

កាាលពីីកុុមាារ ខ្ញុំំ��មិិនបានសិក្សា
ិ �ារៀ�ៀនសូូត្រ� ហើ�ើយក៏៏

មិិ នចេះ�ះអក្សសរដែ�រ។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារមុុ នសម័័យសង្រ្គា�ា�ម
វៀ�ៀតណាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅជាាមួួ យកូូនស្រី�ីម្នាា�ក់់

ចំំណែ�កកូូនស្រី�ីម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតរស់់នៅ�ៅភូូមិិដង្ហិិ� ត ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងឃុំំក្រ� �វៀ�ៀន។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�១
� ៩៦៣ ដល់់១៩៦៤

មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កយ៉ាា
�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមង់់។
ខ្ញុំំ��មិិនបានដឹង
ឹ ពីីមូូ លហេ�តុនៃុ �កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនោះ�ះ�

ទេ� ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�ជាាជននិិយាាយកងទ័័ពអាាមេ�រិកទម្លាា
ិ
�ក់់គ្រា�ាប់់
លើ�ើកងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង។ ក្រោ��ោយពេ�ល ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ករួួច
មាានទាាហាាន លន់់ នល់់ ជាាច្រើ�ើ�នមកពីីស្រុ�កមេ�មត់
ុ
់ ចុះះ�មក

មើ�ើល និិងសាាងសង់់ផ្ទះះ�ដែ�លខូូចខាាតជូូនប្រ�ជាាជនវិិញ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារបានទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅភូូមិិដូង
ូ

និិងទៅ�ៅនៅ�ៅប៉ុុ
�ស្តិ៍៍�មេ�មត់។
់ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅប៉ុុ
�ស្តិ៍៍�មេ�មត់មិ
់ ិ នបាន

ប៉ុុ
�ន្មាា�នក៏៏នាំំគ្នាា
� �ទៅ�ៅនៅ�ៅឃុំំទ្រៀ�
� �ៀករយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ�ទៀ� �ៀត។
ដោ�ោយសាារតែ�នៅ�ៅឃុំំទ្រៀ�
� �ៀកមាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក
ខ្លាំំ�ង
� ពេ�កបណ្តាា�លឲ្យ�មនុុស្សសស្លាា�ប់់ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅរស់់

នៅ�ៅភូូមិិបុុស្សសខ្នុុ�ររយៈៈពេ�លកន្លះះ�ខែ� ទើ�ើបមកនៅ�ៅឃុំំ�
ទ្រៀ��ៀក។ ក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មករស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំជាំំ
� �
វិិញ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូ លប្រ�ជាាជនឲ្យ�

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ប្រ�វាាស់់ដៃ� ហូូបរួួមគ្នាា� និិងធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួ មគ្នាា�។

ញ៉ែ�ែម ហេ�ង ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ ៨៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់

ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�។
�
(គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់

អង្គគកាារដឹឹង នឹឹងយកទៅ�ៅកសាាង ឬសម្លាា�ប់់ ចោ�ោល។

ត្រូ�ូវបានអង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�កាាប់់ ដីី និិងរែ�កដីី។ ដំំបូូ ង

ទាាហាានខ្មែ�ែ រ ក្រ�ហមចាាប់់ យ កទៅ�ៅ សម្លាា� ប់់

តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមកងចល័័ត។ កូូនស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ��
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�នាារីីធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅតាាមកងចល័័ត ចំំណែ�ក

ប្រុ�ុសៗចាាត់់ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាទាាហាាន។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិម៉៉ង់់

បានរយៈៈពេ�ល២ឆ្នាំំ�� ក្រោ��ោយមកទើ�ើបអង្គគកាារជម្លៀ�ៀ�ស
ខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅនៅ�ៅអាាលូូច ក្នុុ�ងស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ

វិិញ។ ពេ�លទៅ�ៅដល់់អាាលូូច ខ្ញុំំ��បានកាាប់់ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃដើ�ើម្បីី�
យកដីីដាំំ�ដំំណាំំ�។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�ស

ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�នមកពីីឃុំំជាំំ
� � ឃុំំជាំំ
� ក្រ� �វៀ�ៀន ក្នុុ�ងមេ�មត់់
ទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះដែ�រ។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាន
បែ�ងចែ�កកាារងាារដល់់ប្រ�ជាាជនដែ�លទើ�ើបជម្លៀ�ៀ�សមក

ដល់់ថ្មីី�។ ចំំពោះ�ះ�របបអាាហាារហូូបចុុកគឺឺមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ ់
នោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងហូូបចុុកលួួចលាាក់់ ហើ�ើយ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

កាាលនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញមាានមនុុស្សសចំំនួន
ួ ៣នាាក់់ត្រូ�ូវបាន
ចោ�ោលមាានឈ្មោះ�ះ�� ខាាត់់ ឈាាម និិង២នាាក់់ទៀ�ៀតមក

ពីីភូូមិិងៀ�ៀវ ក្នុុ�ងឃុំំជាំំ
� � ដែ�លខ្ញុំំ��មិិនចាំំ។
� ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
បាន២ខែ� ទើ�ើបអង្គគកាារជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅដកស្ទូូ�ង
នៅ�ៅអូូ លីីវ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះដដែ�ល។ ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងស្នេ�េហាា
អង្គគកាារមិិនអនុុញ្ញាាតមនុុស្សសប្រុ�ុសស្រី�ីទាាក់់ទងគ្នាា�ឡើ�ើយ។

ពេ�លនោះ�ះ�ឈ្មោះ�ះ�� ញ៉ាា
�ញ់់ មាានប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� សេ�ង ត្រូ�ូវ
បានអង្គគកាារវាាយសម្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារលួួចមាានស្រី�ីញីី។
ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅកំំពង់់ចាាម

បានរយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃ កងទ័័ពស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ិត្តតវៀ�ៀតណាាមបាន

ចូូ លមក ។ ខ្ញុំំ��ជិះះ�ទូូ កឆ្លល ង ទន្លេ�េបិិ ទរួួ ច ធ្វើ�ើ� ដំំណើ�ើ រមក

ដល់់ឃុំំ�ក្រែ�ែក ស្រុ�ុកពញាាក្រែ�ែក។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� កូូនខ្ញុំំ��
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ម្នាា�ក់់បានកើ�ើតជំំងឺឺ កញ្ជ្រិ�ិ�ល ក្រោ��ោយមកបានស្លាា�ប់់ ដោ�ោយ

បានប្រា�ប់់ ឪពុុកខ្ញុំំ�ថាា
� កុំំ�រត់់ចោ�ោលស្រុ�ុក ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅពេ�ល

កូូនរួួចហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុកវិិញ។ ពេ�ល

ភូូមិិអស់់ហើ�ើយ។

សាារគ្មាា�នថ្នាំំ�សង្កូូ�វព្យា
�
�ាបាល។ ពេ�លខ្ញុំំ��រៀ�ៀបចំំបុុ ណ្យយសព

មកដល់់ដំំបូូង ផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំំ�គ្មាា
� �នសល់់អ្វី�ី ទេ� គឺឺបាក់់បែ�ក
អស់់ហើ�ើយ។ យើ�ើងបាននាំំ�គ្នាា�កាាប់់ ឆ្កាា�រព្រៃ�ៃរៀ�ៀបចំំសង់់

ផ្ទះះ� ដោ�ោយប្រ�ក់់ស្បូូ�វដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាជម្រ�ក។ ក្រោ��ោយមក

យើ�ើងបានធ្វើ�ើ�កាារដោះ�ះ�ដូូរយកពូូជស្រូ�ូវពីីវៀ�ៀតណាាម
យកមកដាំំ�។

៥. ចូូង សឿ�ឿន
ចូូង សឿ�ឿន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� មាានស្រុ�ុក

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិសាាទុំំ� ឃុំំជាំំ
� ក្រ� �វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត
កំំពងចាាម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ�រ� ស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុក

មេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំ��មាានឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ចូូង និិងមាាន
ម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ថូូ។ ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�ន ៤នាាក់់ គឺឺប្រុ�ុស៣នាាក់់

និិងស្រី�ី១នាាក់់។ បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�ម្នាា
� �ក់់បានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��មាានប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� រ៉ែែ�ន ផុុន និិង

មាានកូូនចំំនួន
ួ ១០នាាក់់ គឺឺប្រុ�ុស៥នាាក់់ និិងស្រី�ី៥នាាក់់។

កាាលពីីក្មេ�េង ខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�គ្មាា�ន
សាាលាារៀ�ៀន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�ច
� ង់់រៀ�ៀនគឺឺត្រូ�វទៅ
ូ �ៅរៀ�ៀន

ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កម្តតងៗ អ្ននកភូូមិិបាននាំំ�គ្នាា�រត់់ចេ�ញពីី

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ អ្ននកភូូមិិបាននាំំគ្នាា
� �ត្រ�ឡប់់ មកវិិញ

ប៉ុុ
�ន្តែ�ែផ្ទះះ�សម្បែ�ែងគឺឺបែ�កបាក់់គ្មាា�នសល់់ឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយ
មក ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
អ៊ីី�

ឈន។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ�
� ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅ
ឆ្ងាា�យពីីខ្ញុំំ�� ព្រោះ��ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដឹឹងថាាឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ធ្លាា
� �ប់់

បានទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ចំំណែ�កបងប្រុ�ស
ុ
របស់់ម្នាា�ក់់ បានរត់់ទៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��មិិនពេ�ញ
ចិិត្តតដែ�លឪពុុកខ្ញុំំ�រ� បស់់ត្រូ�វបានជម្លៀ�ៀ�សទៅ
ូ
�ៅឆ្ងាា�យ ដោ�ោយ

តែ�គាាត់់ធ្លាា�ប់់ ទៅ�ៅវៀ�ៀតណាាម និិងមិិ នព្រ�មបើ�ើកអង្កករឲ្យ�
ខ្ញុំំ��។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្ញុំំ��បានភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

ទៅ�ៅវៀ�ៀតណាាម ព្រោះ��ះ�បងខ្ញុំំ��បានមកចាំំទទួ
� ួលខ្ញុំំ�ជាាមួ
�
ួយ

កូូនរបស់់គាាត់់ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត ចំំណែ�កប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�បាន
�
ស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារជំំងឺឺ។ ក្រោ��ោយពេ�លទៅ�ៅដល់់វៀ�ៀតណាាម
ខ្ញុំំ��បានប្រើ��ើប្រា�ស់់អត្តតសញ្ញាាណបណ្ណបងប្រុ
ណ
�ស
ុ របស់់ខ្ញុំំ�ដើ� �ើម្បីី�

បង្ហាា�ញទៅ�ៅទាាហាានវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��រកស៊ីី�រើ�ើសអេ�តចាាយ

ដែ�ក ស្ពាា�ន់់ ដើ�ើមី្បប�លក់់។ ក្រោ��ោយមកវៀ�ៀតណាាមបានធ្វើ�ើ�
អត្តតញ្ញាាណបណ្ណវៀ�ៀតណាាមឲ្យ�ខ្ញុំំ��
ណ
។

នៅ�ៅវត្តត។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ១២ឆ្នាំំ�� ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ��
បានផ្លាា�ស់់មករស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុក

មេ�មត់់ ព្រោះ��ះ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានទិ
�
ិញដីីនៅ�ៅភូូមិិមង់់។

ពេ�លនោះ�ះ�ក្នុុ�ងភូូមិិមង់់មាាន១៦គ្រួ�ួសាារ និិងមាានប្រ�ជាាជន

ប្រ�ហែ�ល១០០នាាក់់ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមាានផ្លូូ�វតូច
ូ ៗ
និិងមិិ នមាានមនុុស្សសដើ�ើរទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចសត្វវខ្លាា�។ ខ្ញុំំ��បាន
ជួួយឪពុុកម្ដាា�យធ្វើ�ើ�ស្រែ�� និិងចម្កាា�រ។ កាាលពីីមុុ នខ្ញុំំ�ឮ
� ឪពុុក
ខ្ញុំំ��ប្រា�ប់់ខ្ញុំំ�ថាា
� ប្រ�ជាាជនបាននាំំ�គ្នាា�ហៅ�ៅភូូមិិនេះ�ះថាា «អូូ រមង់់»

ព្រោះ��ះ�មាានអូូ រ។ ខ្ញុំំ��រស់់ភូូមិិមង់់បានរយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ��
ស្រា�ាប់់ តែ�យន្តតហោះ�ះ�មកទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក។ ជាារឿ�ឿយៗ
នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៥ល្ងាា�ច គឺឺមាានយន្តតហោះ�ះ� ហោះ�ះ�មក

ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក។ ឪពុុកខ្ញុំំ�តែ�
� ងតែ�ស្រែ��កប្រា�ប់់ ថាា “កូូន

រត់់! គ្រា�ាប់់ បែ�កមកហើ�ើយ» ហើ�ើយខ្ញុំំ��និង
ិ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��

បានរត់់ចូូលពួួនក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ។ ប្រ�ធាានភូូមិិឈ្មោះ�ះ�� តាា ប៉ែ�ែន
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ចូូង សឿ�ឿន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧០ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ�

ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បួួ�ងឃ្មុំំ�។
� (គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ ព្រោះ��ះ�

បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
�
�ប់់ នៅ�ៅវៀ�ៀតណាាមដោ�ោយសាារ
តែ�ជំំងឺឺ ។ ពេ�លខ្ញុំំ��មកដល់ផ្ទះះ�
់ ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ�
� វបាន
ូ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅក្រ�ចេះ�ះអស់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩ ក្នុុ�ងភូូមិិនៅ�ៅមាានយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ចូូលមក ប៉ុុ
�ន្តែ�ែត្រូ�ូវកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមវាាយបណ្តេ�េញ
ចេ�ញ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វបានអ្ននកភូ
ូ
ូមិិជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ធ្វើ�ើ�អនុុប្រ�ធាាន

ភូូមិិមង់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ� និិងមិិ ន
ចេះ�ះអក្សសរ ទើ�ើបមួួ យរយៈៈក្រោ��ោយមកខ្ញុំំ��បានលាាឈប់់។
ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារបានធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រ ដាំំ�ស្រូ�វូ ដាំំ�កៅ�ៅស៊ូូ� រហូូត
មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។
៦. ប៉ែ�ែន ផាត់់
ប៉ែ�ែន ផាាត់់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧៣ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ០១ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៤៩ បានរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីីជីីវិិត

ប៉ែ�ែន ផាាត់់ ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៧៣ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិអូូ អង្កាា�ម
ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�។
�

(គាាត ស្រី�ីឡែ�ន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

របស់់គាាត់ថាា
់
ខ្ញុំំ��មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ�
ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ខ្ញុំំ��មកនៅ�ៅភូូមិិ

ស្ទឹឹ�ងអង្កាា�ម ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ខ្ញុំំ��មាាន

ពេ�លដែ�លយន្តតហោះ�ះ�កំំពុុងតែ�ហោះ�ះ�ចុះះ�ឡើ�ើង ហើ�ើយ

មិិ នយូូរប៉ុុ
�ន្មាា�នក៏៏មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កតែ�ម្តតង គឺឺ
ឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� អង់់ ប៉ែ�ែន ស្លាា�ប់់នៅ�ៅសម័័យ ប៉ុុ
�ល ពត ដោ�ោយ
ចាាប់់ ពីីម៉ោ�ោ�ង១ រសៀ�ៀល រហូូតដល់់ ម៉ោ�ោ�ង៥រសៀ�ៀល
សាារអត់់បាយ ចំំណែ�កម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងសម័័ យ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�រ។ ខ្ញុំំ��មាានកូូនចំំនួន
ួ ៨នាាក់់ គឺឺស្រី�ី៤នាាក់់

ទើ�ើបឈប់់ ។ ហេ�តុុកាារណ៍៍ ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនោះ�ះ�បាន

ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�មាានមនុុស្សសរងរបួួ សដោ�ោយសាារអំំបែ�ងគ្រា�ាប់់
និិងប្រុ�ុស៤នាាក់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែបានស្លាា�ប់់ ម្នាា�ក់់។
និិងស្លាា�ប់់ ចំំនួន
ួ ៥នាាក់់ ចំំណែ�កផ្ទះះ�សម្បែ�ែងបានរង
កាាលពីីកុុមាារ ខ្ញុំំ��បានសិក្សា
ិ �ារៀ�ៀនសូូត្រ�តិច
ិ តួួចព្រោះ��ះ�
កាារខូូចខាាត។ ពីីមុុ នភូូមិិមង់់ មិិ នសូវមាានម
ូ
នុុស្សសច្រើ�ើន
�
គ្មាា�នសាាលាារៀ�ៀន។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀននៅ�ៅវត្តតមេ�មត់់បានប្រ�មាាណ

ទេ�ហើ�ើយផ្ទះះ�សម្បែ�ែងក៏៏មិិនសូូវច្រើ�ើ�នដែ�រ។ ភាាគច្រើ�ើ�ន

កាាលនោះ�ះ�ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះសង្ឃឃវាាយខ្ញុំំ��រាាល់ថ្ងៃ់ �ទើៃ �ើប

ស្លាា�ប់់ និិងផ្ទះះ�សម្ដែ�ែងត្រូ�ូវបានខូច
ូ ខាាតដោ�ោយសាារកាារ

៣ឆ្នាំំ�ក្រោ��
� ោយមក ក៏៏ផ្លាា�ស់់មករៀ�ៀននៅ�ៅវត្តតក្រ�វៀ�ៀនវិិញ។
ខ្ញុំំ��ឈប់់រៀ�ៀន ព្រោះ��ះ�សម័័ យនោះ�ះ�ព្រះ�ះសង្ឃឃ គឺឺជាាគ្រូ�ូ

ផ្ទះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមង់់ប្រ�ក់់ស្លឹឹ�ក។ បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានមនុុស្សស

ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ករួួ ចមក ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ លន់់ នល់់ និិង

បង្រៀ��ៀន។ ក្រោ��ោយពេ�លខ្ញុំំ��ឈប់់រៀ�ៀន ខ្ញុំំ��ក៏៏ត្រ�ឡប់់មកធ្វើ�ើ�

ស្ថាា�នទូូតអាាមេ�រិិក បានចុះះ�មកសាាងសង់់ផ្ទះះ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជន

ពេ�លខ្ញុំំ��មាានអាាយុ១
ុ ៤ឆ្នាំំ�� ក៏៏មាានកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�ក

ឡាាន និិងមាានទាាហាានជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ទៀ�ៀតមកយាាម

ស្រែ��ចម្កាា�រជាាមួួ យឪពុុកម្ដាា�យនៅ�ៅភូូមិិមង់់វិិញ។ នៅ�ៅ

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមង់់ ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
មិិ នដឹឹងថាាហេ�តុុអ្វី�ី បានជាាមាានកាារទម្លាា�ក់់ គ្រា�ាប់់បែ�ក

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមង់់ឡើ�ើយ។ កាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់បែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភូូមិិមង់់នោះ�ះ�គឺនៅ�
ឺ ៅអំំឡុងចូូ
� រ។ មាានក្មេ�េងប្រុ�ស
ុ ៗ
ុ លឆ្នាំំ�ខ្មែ�ែ

ចំំនួួ នបួួ នទៅ�ៅ ប្រាំ�ំនាាក់់ បានគ្រ�វីី ក្រ�មាានិិ ង កន្សែ�ែ ង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

វិិញ។ លន់់ នល់់ បានជិះះ�យន្តតហោះ�ះ�មក ហើ�ើយមាាន
កាារពាារ។ រដ្ឋាា�ភិិបាលរបស់់ លន់់ នល់់ បានសង់់ ផ្ទះះ�ឲ្យ�
ប្រ�ជាាជនចំំនួួន១៥ខ្ននង មាានផ្ទះះ�គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� , ផ្ទះះ�តាាចូូង,

ផ្ទះះ�ឆែ�, អ៊ួួ�ច, ប៊ឹឹ�ក និិ ង គាា ក្រៅ��ៅពីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិនចាំំ�ទេ�។
ចំំពោះ�ះ�គ្រួ�ួសាារដែ�លមាានសមាាជិិកស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារ

គ្រា�ាប់់បែ�ក រដ្ឋាា�ភិិបាលបានចែ�កក្រ�ណាាត់់ សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

និិងលុុយ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ។ បន្ទាា�ប់ពី
់ ទទួួ
ី លផ្ទះះ�ថ្មីី�រួួច ប្រ�ជាាជន

មិិ នបានសម្រា�ាក ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមាានអ្ននករាាយកាារណ៍៍

ខ្ញុំំ��ភាាគច្រើ�ើ�នដេ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចមាានកាារទម្លាា�ក់់

ត្រូ�ូវបានទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចុះះ�មកសួួរនាំំ�ភ្លាា�ម។ នៅ�ៅ

នៅ�ៅភូូមិិមង់់មិិនដែ�លបានដេ�កក្នុុ�ងផ្ទះះ�នោះ�ះ�ទេ�។ គ្រួ�ួសាារ
គ្រា�ាប់់ បែ�ក និិងចោ�ោរប្លលន់។
់ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��មកដាាក់់បាយឲ្យ�
ជ្រូ�ូក និិងមាាន់់ ពេ�លល្ងាា�ច ហើ�ើយពេ�លយប់់ ទៅ�ៅដេ�ក

ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃវិិញ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៣ ខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីភូូមិិមង់់ទៅ�ៅ
រស់់នៅ�ៅភូូមិិផ្សេ�េង។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់តាំំង
� ខ្ញុំំ��ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាា
សមាាជិិកគណៈៈកងតូូច បែ�ងចែ�កកាារងាារឲ្យ�ប្រ�ជាាជន

ប្រា�ប់់ ទៅ�ៅប្រ�ធាានក្រុ�ុមអ្ននកដែ�លរាាយកាារណ៍៍ ទាំំ�ងនោះ�ះ�

ទីីនោះ�ះ�មាានជង្រុ�ុកដាាក់់ស្រូ�ូវធំំៗណាាស់់ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�ជាាជន
មិិនដែ�លបានហូូបឆ្អែ�ែតឡើ�ើយ។ ចុុងភៅ�ៅដាំំ�តែ�បបរឲ្យ�ហូូប

ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺមិិនដែ�លដាំំ�បាយឲ្យ�ហូូបឡើ�ើយ។ ចំំណែ�ក
ស្រូ�ូ វទាំំ� ង នោះ�ះ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅដូូ រ យកថ្នាំំ�� ជក់់
ប្រ�ហុុក និិងរបស់់របរផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរ

ដូូចជាា ទៅ�ៅស្ទូូ�ងប៉ុុ
�ន្មាា�ននាាក់់ ដកប៉ុុ
�ន្មាា�ននាាក់់ ធ្វើ�ើ�ជីីប៉ុុ
�ន្មាា�ននាាក់់
ក្រ�ហមបានដកខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីគណៈៈកងតូូច ព្រោះ��ះ�ដោ�ោយ

អ្ននកដាំំ�ស្លប៉ុ
ល ុ
�ន្មាា�ននាាក់់ ដាំំ�បន្លែ�ែប៉ុុ
�ន្មាា�ននាាក់់ នៅ�ៅមើ�ើលកូូន
សាារឃើ�ើញប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�ហូ
� បចុ
ូ ុកឆ្អែ�ែត ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��បាន

ក្មេ�េងប៉ុុ
�ន្មាា�ននាាក់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើរ� បាយកាារណ៍៍ ផ្ញើ�ើ�រទៅ�ៅថ្នាា�ក់់លើ�ើ
យកអង្កករនិិងម្ហូូ�បឲ្យ�ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�ហូ
� បពេ�លមាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�
ូ
។
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ ប្រ�ធាានកងតូូចមាានបីីនាាក់់ គឺឺឈ្មោះ�ះ��

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទខ្ញុំំ��ថាា ក្បបត់់ជាាមួួយអង្គគកាារ។ ក្រោ��ោយ

រ បា យ កាា រ ណ៍៍ រួួ ច ហើ�ើយ យើ�ើ ង យ កទៅ�ៅ ឲ្យ� កម្មាា� -

ក្រ�ចេះ�ះ ចំំណែ�កម្ដាា�យនិិងឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានស្លាា
�
�ប់់ អស់់

តាាហ៊ីី� និិង តាាសីី ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ជាាសមាាជិិក។ ពេ�លធ្វើ�ើ�
ភិិបាលនៅ�ៅឃុំំជាំំ
� ក្រ� �វៀ�ៀនដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ កាាលនោះ�ះ�ខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបានបើ�ើកកង់់ មួួយឲ្យ�ខ្ញុំំ��ជិះះ�យករបាយកាារណ៍៍ ជូន
ូ
ខាាងឃុំំ� ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�ក៏៏ខ្ញុំំ�ដើ� �ើរដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លប្រ�ជុំំ�
ម្ដដងៗ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដាាក់់ផែ�នកាារកាារងាារច្រើ�ើ�នណាាស់។
់
ផែ�នកាារដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមលើ�ើកឡើ�ើងនោះ�ះ�គឺឺកាារបង្កក

មកខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅស្រុ�ុកស្នួួ�ល ខេ�ត្តត
ហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មិិនបាននៅ�ៅទុុកដាាក់់សពឪពុុកខ្ញុំំ�ទេ� � ពីីព្រោះ��ះ�
អង្គគកាារថាាមាានកម្លាំំ��ងគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់រៀ�
់ ៀបចំំហើ�ើយ។ នៅ�ៅ

ទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�លើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធ ធ
ភ្លឺឺ�ស្រែ��។ បន្ទាា�ប់់ មក ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សទៅ�ៅស្រុ�ុក

ស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ បានរយៈៈពេ�លមួួ យខែ� ទើ�ើបកងទ័័ពស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ត្តត
ិ
បង្កើ�ើ�នផល គឺឺធ្វើ�ើ�ស្រែ��នៅ�ៅក្នុុ�ង១ឆ្នាំំ��ឲ្យ�បានប៉ុុ
�ន្មាា�នតោ�ោន
វៀ�ៀតណាាមវាាយចូូលមក និិងឲ្យ�ត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�រៀ�ៀងៗ
ហើ�ើយផលដែ�លទទួួលបានគឺឺត្រូ�ូវយកទៅ�ៅដាាក់់រួួម។

ខ្លួួ�នវិិញ។ ខ្ញុំំ��បានជិះះ�ឡាានពីីកំំពង់់ចាាមរហូូតមកដល់់

អំំពីីកាារបែ�ងចែ�កកម្លាំំ��ងកាារងាារមិិ នឲ្យ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅ

រហូូតមក។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ខ្ញុំំ��បានធ្លាា�ក់់មកធ្វើ�ើ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រ�ជុំំ�ក្នុុ�ងមួួយខែ�បីីទៅ�ៅបួួនដង ដើ�ើម្បីី�និយាា
ិ យ
ទំំនេ�រឡើ�ើយ។ ប្រ�ធាានអង្គគប្រ�ជុំំ�លើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីសកម្មមភាាព
នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិឃុំអំំពីីបញ្ហា
ំ�
ហូ
ា បមិ
ូ ិ នឆ្អែ�ែតហូូប ម្ហូូ�បមិិ នឆ្ងាា�ញ់់

ស្រុ�ុកមេ�មត់់។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�មេ�ភូូមិិចាាប់់តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៩៧៩

ជាាអនុុប្រ�ធាានភូូមិិអូូអង្កាា�ម ឃុំំ�ជាំំ� ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តត
ត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានកាារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត។

ស្តូូ�បគោ�ោរពវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធដែ�លត្រូ�
ធ
ូវបានសាាងសង់់

ឡើ�ើងតាំំ�ងពីីសម័័យសង្រ្គា�ា�មវៀ�ៀតណាាម

ដើ�ើម្បីី�ឧទ្ទិិ�សដល់់អ្ននកដែ�លបានបាត់់បង់់ជីីវិិត
ដោ�ោយសាារកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក។

(ឡុុង ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់ ឯម មេុី�ី� ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ឈុំំ� រ៉ាា

ឈ្មោះ�ះ�� ឯម ម៉ើ�ើ� អាាយុុ៩១ឆ្នាំំ�� និិងភរិិយាាកំំពុុងផ្តតល់់

បទសម្ភាា�សន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កោះ�ះ�ថ្មម។ (ឡុុង ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឯម ម៉ើ�ើ� ភេ�ទប្រុ�ុស កើ�ើតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករាា

ដំំឲ្យ�ទក់់ដើ�ើម្បីី�បាំំងខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��អាាយុុ១១ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំ��បាន

(ប្រុ�ុស៦នាាក់់ និិងស្រី�ី១នាាក់់) ហើ�ើយខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនច្បបង។

ឆ្នាំំ�� ព្រះ�ះចៅ�ៅអធិិកាារវត្តតឈ្មោះ�ះ�� វែ�ង បានឲ្យ�ខ្ញុំំ��បួួស។ ខ្ញុំំ��

ឆ្នាំំ�១
� ៩៣១ បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នចំំនួួន៧នាាក់់

ខ្ញុំំ��មាានម្ដាា�យឈ្មោះ�ះ�� ឡុុ ឈុុន បានស្លាា�ប់់ តាំំ�ងពីីខ្ញុំំ��មាាន

អាាយុុ១២ឆ្នាំំ�� ចំំណែ�កឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� ឯម។ ម្ដាា�យឪពុុក
របស់់ខ្ញុំំ�គឺ
� ឺជាាជនជាាតិិខ្មែ�ែរ មាានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិ

សាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� (កាាល

ពីីមុុ នខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម)។ កាាលពីីកុុមាារភាាព ខ្ញុំំ��មិិនបាន

រៀ�ៀនសូូត្រ�ច្រើ�ើ�នទេ�។ បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�បានជំំរុ
�
ុ ញឲ្យ�ខ្ញុំំ��

ចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅវត្តតក្រ�វៀ�ៀន។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនបានរយៈៈពេ�លបួួ ន
បានរៀ�ៀនធម៌៌ វិិន័យ
័ និិងរៀ�ៀនអក្សសរសាាស្ត្រ�រ ពីីគ្រូ�ូ អ៊ុុ�ង,

គ្រូ�ូ វែ�ង និិង គ្រូ�ូជឹង
ឹ ។ អំំឡុងពេ�លដែ�លសិិ
ក្សា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត
ុ
គឺឺ មាានសិិស្សសចំំនួួន៤០នាាក់់ នៅ�ៅក្នុុងនោះ�ះ�មាានសិិស្សសស្រី�ី
�

ចំំនួួន៥នាាក់់តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ កាាលពីីសង្គគមចាាស់់ ប្រ�ជាាជន
មិិនសូូវឲ្យ�កូូនស្រី�ីសិិក្សា�ារៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចកាាលណាា

កូូនស្រី�ីមាានចំំណេះ�ះដឹឹងច្រើ�ើ�ន គឺឺចេះ�ះសរសេ�រសំំបុុ ត្រ�

ចូូលរៀ�ៀនដែ�រ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�មិ
� ិ នចង់់ បែ�កពីីម្ដាា�យ។ កាាលពីីតូូច
ស្នេ�េហាា។ ខ្ញុំំ�� បួួសបានរយៈៈពេ�ល៨វស្សាា� គឺឺបួួសសាាមណេ�រ
ខ្ញុំំ��គ្មាា�នសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ទេ� ខ្ញុំំ��បានយកសម្បបកឈើ�ើមក
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បានរយៈៈពេ�ល៥ព្រះ�ះវស្សាា� និិងបួួ សភិិក្ខុុ�បានរយៈៈពេ�ល
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

៣វស្សាា�។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បានសឹឹកមកប្រ�កបរបរ

ពេ�ញកំំលោះ�ះ� ខ្ញុំំ��សុំំ�ម្តាា�យរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនាារីីម្នាា�ក់់

ឲ្យ�ជួួយសរសេ�ររបាយកាារណ៍៍ ជំំនួសស្មៀ�ៀ�ន
ួ
ព្រោះ��ះ�ស្មៀ�ៀ�ន

បដិិសេ�ធ។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ចចេ�សចង់់ រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនាារីី

ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ចម្កាា�រវិិញ។ ក្រោ��ោយពីីសឹឹករួួច មេ�ឃុំំហៅ�
� ៅខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ
មិិ នសូូវធ្វើ�ើ�កាារ ហើ�ើយផឹឹកស្រា�ា។ ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួស

ស្មៀ�ៀ�នអស់់រយៈៈពេ�លបីីខែ� ក៏៏ សុំំ�មេ�ឃុំំ�មកលេ�ងផ្ទះះ�
ព្រោះ��ះ�អត់់មាានអ្ននកជួួយធ្វើ�ើ�កាារងាារជំំនួួសឪពុុកម្ដាា�យ។

កាាលពីីសង្គគមចាាស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�មាានផ្លូូ�វតែ�មួួយ

ដែ�លខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែដំំបូូងម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��
នោះ�ះ�ដដែ�លដែ�លត្រូ�ូវជាាកូូនស្រី�ីរបស់់ប៉ូូ�លីីសឈ្មោះ�ះ��

ឡឹឹក និិងប្រ�ពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� យ៉ុុ
ង
� ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បាន
រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យនាារីីនោះ�ះ�បានកូូនពីីរនាាក់់ ហើ�ើយកូូន

ម្នាា�ក់់បានស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ពន្ធធដើ�ើម

របស់់ខ្ញុំំ�� មិិ នសូូវរវល់់ជាាមួួយគ្រួ�ួសាារ និិងខ្វវល់់ខ្វាា�យ
ខ្សែ�ែប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ ដំំបូូ ងបារាំំ�ងបានចូូលមកដាំំដើ� �ើមកៅ�ៅស៊ូូ�
នៅ�ៅក្រ�ឡុងសិិ
ទ្ធិិ� និិងខ្ជាា�យ ដែ�លមាានកម្មមករជាាជនជាាតិិ
ុ

ចំំពោះ�ះ�កូូ នៗទេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�យើ�ើងរស់់នៅ�ៅមិិ ន

ដឹឹង ដូូច្នេះ�ះ�ខាាងរាាជកាារឲ្យ�គាាត់់វាាស់់វែ�ងដីីធ្លីី�សម្រា�ាប់់

ថាា បើ�ើយើ�ើងមិិនស្រ�ឡាាញ់់គ្នាា�ទេ�យើ�ើងលែ�ងគ្នាា�។ ក្រោ��ោយ

ខ្មែ�ែរ និិងជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�មាានចំំណេះ�
�
ះ
ធ្វើ�ើ�ផ្លូូ�វ។ នៅ�ៅសង្គគមចាាស់់អ្ននកចេះ�ះដឹឹង ជនជាាតិិបារាំំ�ង

ហៅ�ៅឈ្មោះ�ះ��ថាា ថីី។ បារាំំ�ងបានធ្វើ�ើ�ផ្លូូ�វពីីស្រុ�ុកឡុកនិិ
ុ ញ
ទៅ�ៅព្រៃ�ៃនគរ និិងភ្ជាា�ប់់ មកភូូមិិសាាទុំំ� ភូូមិិប្រិ�ិ យ៍៍, អូូ រ
អង្កាា�ម, ក្រ�ឡុងសិិ
ទ្ធិិ� រហូូតទៅ�ៅដល់់មេ�មត់។
់ កាាលពីីដើ�ើម
ុ
ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ�មិិនហ៊ាា�នចូូលព្រៃ�ៃទេ�ព្រោះ��ះ�

ខ្លាា�ចសត្វវខ្លាា�និិងដំំរីី។ ខ្ញុំំ��បានជួួបសម្ដេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម

សីីហនុុ ម្ដដង ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ ចុះះ�មកដល់ស្រុ់ �ុកមេ�មត់។
់
កាាលពីីដើ�ើម នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាទុំំ� មាានផ្ទះះ�ចំំនួួន១៧ខ្ននង

ចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងគ្នាា� ខ្ញុំំ��បាននិយាា
ិ យជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ��
ពេ�លខ្ញុំំ��បានលែ�ងលះះជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធដើ�ើមរួួ ចរាាល់់ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្រ�ពន្ធធក្រោ��ោយឈ្មោះ�ះ�� ឆន និិង

មាានកូូនចំំនួន
ួ ៧នាាក់់។ ក្រោ��ោយមក ប្រ�ពន្ធធក្រោ��ោយរបស់់
ខ្ញុំំ��ពិិកាារដៃ�ម្ខាា�ងដោ�ោយសាារពស់់ចឹឹក ។

នៅ�ៅពេ�លមាានបាតុុកម្មមទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េចសីីហនុុ ខ្ញុំំ��ចាាប់់

ផ្ដើ�ើ�មរកស៊ីី�លក់់ដូរូ អង្កករ។ ខ្ញុំំ��ធាាក់់កង់់ដឹក
ឹ អង្កករពីីមេ�មត់់
យកទៅ�ៅលក់់ឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��ដឹក
ឹ អង្កករម្ដដង
បាន២០គីីឡូក្រា�ាម
ហើ�ើយក្នុុ�ងមួួ យគីីឡូក្រា�ាម
ខ្ញុំំ��ចំំណេ�ញ
ូ
ូ

តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ ភូូមិិសាាទុំំ�ក្លាា�យមកពីីរឿ�ឿងដំំណាាល «ស្រី�ី
មួួ យរៀ�ៀល។ នៅ�ៅពេ�លយប់់ ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នសូវបានដេ
ូ
�កទេ� ព្រោះ��ះ�

យំំ» ព្រោះ��ះ�មាានស្រី�ីម្នាា�ក់់ដើ�ើរមកពីីខាាងភូូមិិព្រៃ�ៃ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែ ត្រូ�ូវចេ�ញទៅ�ៅដឹឹកអង្កករយកទៅ�ៅលក់់ឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុង។
ដោ�ោយសាារចុុកជើ�ើងខ្លាំំ�ង
� ពេ�កក៏៏អង្គុុ�យយំំ។ ក្រោ��ោយមក

ខ្ញុំំ��ដឹកជញ្ជូូ�ន
ឹ
អង្កករឲ្យ�កងទ័័ពវៀ�ៀតកុុងនៅ�ៅម្តុំំ�� ត្រ�ពាំំ�ងតាា

តៗគ្នាា�ថាា «សាាទុំំ�» ។ ប្រ�ជាាជនខ្លះះ�ហៅ�ៅភូូមិិនេះ�ះថាា «ស្ទំំ�»។

លក់់ច្រើ�ើននាាក់
�
់ មកពីីឃុំំជាំំ
� ក្រ� �វៀ�ៀន។ ខ្ញុំំ��លក់់អង្កករគិិតជាា

ដោ�ោយសាារអ្ននកស្រុ�ុកនិយាា
ិ យមិិ នច្បា�ាស់់ ក៏៏បាននិយាា
ិ យ
ចំំណែ�កប្រ�ជាាជនខ្លះះ�ទៀ�ៀតដំំណាាលថាា ពីីដើ�ើមមាានសត្វវ
បក្សីី�ជាាច្រើ�ើ�នហើ�ើរមកទុំំ�លើ�ើដើ�ើមពោ�ោធិ៍៍ ហើ�ើយក៏៏ហើ�ើរ
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅវិិញ ទើ�ើបអ្ននកភូូមិិនាំំ�គ្នាា�ហៅ�ៅថាា «ស្រ�ទុំំ�»
ជាាប់់ មក ។

កាាលពីីសម័័ យបារាំំ�ង ប្រ�ជាាជននាំំ�គ្នាា�វេ�ចខោ�ោអាាវ

ត្រៀ��ៀមរួួ ចជាាស្រេ��ច ហើ�ើយពេ�លឮសំំឡេ�ងគ្រា�ាប់់ កាំំ�
ភ្លើ�ើ�ងម្តតងៗក៏៏ នាំំ�គ្នាា�ចូូលរត់់ពួួននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ច
ចោ�ោរប្លលន់។
់ ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ថាាចោ�ោរទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�មាានខ្មែ�ែរ និិង
វៀ�ៀតណាាមខ្លះះ�។ បារាំំ�ងបានយកជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម

មកពីីហាាណូូ យមកចៀ�ៀរជ័័រកៅ�ៅស៊ូូ� ជំំនួួសឲ្យ�ជនជាាតិិ

ខ្មែ�ែរ ព្រោះ��ះ�បារាំំ�ងប្រើ��ើខ្មែ�ែរមិិ នបាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��
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ហត និិងត្រ�ពាំំ�ងឈើ�ើខ្លឹឹ�ម។ កាាលនោះ�ះ�មាានអ្ននកដឹឹកអង្កករ
លុុយខ្មែ�ែរ ហើ�ើយមេ�កាារដែ�លរង់់ ចាំំ�ទិិញអង្កករឈ្មោះ�ះ��
សៅ�ៅ ភុុក។ ដោ�ោយសាារតែ�មាានសង្រ្គា�ា�មរវាាងអាាមេ�រិិកាំំង
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២
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ូ ិ នដែ�លឆ្អែ�ែតទេ�។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យ ខ្ញុំំ��បានបររទេះ�ះ

របស់់ខ្ញុំំ�បានជាាសះ
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សហរណ៍៍ ដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យ�ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ ហើ�ើយ

បន្ទាា�ប់់ មកបានចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំ��ឲ្យ�បររទេះ�ះដឹឹកសំំណាាប។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

រថយន្តតទៅ�ៅក្រុ�ុងក្រ�ចេះ�ះទាំំ�ងយប់់ ។ ក្រោ��ោយពេ�លខ្ញុំំ��
ឡើ�ើងជិះះ�រថយន្តតខ្មែ�ែរក្រ�ហមនោះ�ះ�។ ព្រឹ�ឹកឡើ�ើងខ្ញុំំ��និង
ិ
បានសួួរថាាខ្ញុំំ�� តើ�ើលោ�ោកពូូឡើ�ើងជិះះ�លើ�ើឡាានតាំំ�ងពីីពេ�ល
ណាា។ ខ្ញុំំ��បានប្រា�ប់់ តាាមត្រ�ង់់ថាាលួួចឡើ�ើងតាំំ�ងពីីយប់់

មិិ ញម្ល៉េះ�ះ�� បន្ទាា�ប់់ មកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានសួួរខ្ញុំំ��ថាា តើ�ើលោ�ោក
ពូូចង់់ ទៅ�ៅណាា? ខ្ញុំំ��បានឆ្លើ�ើ�យថាាខ្ញុំំ��មិិនដឹង
ឹ ទៅ�ៅណាាទេ�។

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាននាំំ�ខ្ញុំំ�ទៅ� �ៅរកកន្លែ�ែងសម្រា�ាក និិងឲ្យ�អង្កករ

មកខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�ដាំំបា
� យហូូប។ នៅ�ៅថ្ងៃ�បន្ទា
ៃ �ា ប់់ ខ្ញុំំ��និង
ិ គ្រួ�ួសាារ
បានដើ�ើររហូូតទៅ�ៅដល់់ឃុំថ្មមគ្រែ�ែ
ំ�
ស្រុ�កចិ
ុ ត្តតបុ
ិ ុរីី ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។

នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញយោ�ោធាា និិងត្រី�ីងៀ�ៀតជាាច្រើ�ើ�ន។

ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ឃ្លាា�នខ្លាំំ��ងពេ�ក ទើ�ើបខ្ញុំំ��ដាាច់់ចិិត្តតសុំំ�ត្រី�ី
ងៀ�ៀតពីីយោ�ោធាាយកមកហូូប។ នៅ�ៅខណៈៈនោះ�ះ�ប្រ�ធាាន
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ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សហករណ៍៍ ថ្មមគ្រែ�ែបានសួួរខ្ញុំំ��ថាា លោ�ោកពូូមកពីីណាា? ខ្ញុំំ��

ខ្លាា�ចឡើ�ើយ។ មិិ នបានប៉ុុ
�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃផង ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�ស

យប់់ ។ ខ្ញុំំ��និយាា
ិ
យទៅ�ៅកាាន់់ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ថាា បើ�ើ

បន្តតទៅ�ៅភូូមិិតាាអុុង ឃុំំ�តាាអុុង ស្រុ�ុកចំំកាារលើ�ើ ដោ�ោយ

ឆ្លើ�ើ�យថាា ខ្ញុំំ��មិិនដឹង
ឹ មកពីីណាាទេ�ព្រោះ��ះ�ជិះះ�ឡាានពេ�ល

ខ្ញុំំ��តាាមកាាណូូតទៅ�ៅស្រុ�ុកស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់ បន្ទាា�ប់់ មកជិះះ�ឡាាន

មិិ ត្តតចង់់សម្លាា�ប់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏សម្លាា�ប់់ចុះះ�។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែប្រ�ធាានសហករណ៍៍
គ្មាា�នបាយហូូបឡើ�ើយ គឺឺយើ�ើងហូូបបាយលាាយចេ�ក។
មិិ នបានធ្វើ�ើ�បាបខ្ញុំំ��ទេ� ហើ�ើយបានចាាត់់ តាំំ� ង ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានប្រើ��ើខ្ញុំំ��ឲ្យ�រែ�កទឹឹក ជីីកដីី ធ្វើ�ើ�ជីី ដើ�ើម្បីី�

លួួចពងមាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសម្បុុ�កមួួ យគ្រា�ាប់់ ។ ពេ�លនោះ�ះ�

ខ្ញុំំ��គ្មាា�នកម្លាំំ��ងរែ�កទឹឹក។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�បានកន្លះះ�ខែ�

សម្បុុ�កមាាន់់។ ដោ�ោយសាារតែ�ឃ្លាា�នខ្លាំំ��ងពេ�ក ខ្ញុំំ��បាន

ខ្ញុំំ��ចេះ�ះជាាងឈើ�ើ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាង

សង់់ ផ្ទះះ�។ ថ្ងៃ�មួ
ៃ ួ យ មាានអ្ននកឃ្វាា�លគោ�ោម្នាា�ក់់បានប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ��
ថាា នៅ�ៅផ្ទះះ�ដែ�លខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅមាានមនុុស្សសស្លាា�ប់់ទាំំង
� គ្រួ�ួសាារ

ឪពុុក ម្ដាា�យ និិងកូូន គឺឺ ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារលេ�បថ្នាំំ�ព្រោះ��ះ�
�
តែ�ស្ដាា�យទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�។ អ្ននកឃ្វាា�លគោ�ោបានសួួរខ្ញុំំ��ថាា

ខ្លាា�ចខ្មោ�ោ�ចដែ�រឬទេ�? ខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ�យថាាស្លាា�ប់់ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី� ត្រូ�វូ

ស្រោ��ោចស្ពៃ�ៃ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��អត់់បាយយូូរថ្ងៃ�ទើៃ �ើប
កងទ័័ ពវៀ�ៀតណាាមចូូលមកដល់់ ហើ�ើយយើ�ើងក៏៏ ធ្វើ�ើ�

ដំំណើ�ើ រដោ�ោយថ្មើ��រើ ជើ�ើងមកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។ ពេ�លខ្ញុំំ��
មកក្រុ�ុងសួួង ខ្ញុំំ��ដើ�ើររើ�ើសកួួរស្រូ�ូវ រួួ ចបន្តតដំំណើ�ើ រមក
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិសាាទុំំ� ឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ស្រុ�ុកមេ�មត់់

ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។

សាាលាាឃុំំ�ជាំំ�ក្រ�វៀ�ៀន ក្នុុ�ងស្រុ�ុកមេ�មត់់

ខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�។
� (ឡុុង ដាានីី/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ការិ ិយាល័័យ
ព័័ត៌៌មានសាធារណៈៈ

«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មាាន
៌
សាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបានបើ�ើកបម្រើ��ើជូូន និិស្សិិ�ត អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បុុគ្គលិ
គ ករាាជកាា
ិ
រ និិង
អង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងបុុ គ្គលទាំំ
គ
�ងឡាាយដែ�លមាានចំំណាាប់់

អាារម្មមណ៍៍ ពីីកាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ងតុុលាាកាារ
កម្ពុុ�ជាា ឬសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូ លផ្តុំំ�� និិងចងក្រ�ងឯកសាារ
អំំពីីរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានច្រើ�ើនបំំផុ
�
ុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ំប្រ�ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួ យ
គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួួនជិិតមួួ យលាានទំំព័័រ។

ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីពីីរ គឺឺជាាបទសម្ភាា�សន៍៍ដែ�លបុុ គ្គលិ
គ កម
ិ ជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចុះះ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបីីគឺឺជាារូូបថតទាាក់់ទង
ទៅ�ៅនឹឹងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបួួនគឺជាា
ឺ ឯកសាារ
ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�ផែ�នទីីរណ្តៅ�ៅ�សាាកសព និិងទីីតាំំ�ងសម្លាា�ប់់

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងឯកសាារទីីប្រាំ�ំគឺឺជាាខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារដែ�ល

បានផលិិតឡើ�ើងក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងសម័័ យក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត។
តាាមរយៈៈកាារិិយាាល័យ
័ ព័័ត៌មាាន
៌
សាាធាារណៈៈ សាាធាារណជនអាាចនឹឹង
ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះបាន។ ឯកសាារខ្លះះ�ទៀ�ៀតរួួមមាាន៖ ប្រ�វត្តិិ�រូូប

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ� យសាារភាាពកំំណត់់ហេ�តុរុ បស់់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងព័័ត៌មាានដែ
៌
�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយអតីីត

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទិិន្ននន័យ
័ គន្ថថនិទ្ទេិ �េសបង្ហាា�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�សាាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូ ជនីីយដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មាាន
៌
សាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៦៦

មហាាវិិ ថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់ ទន្លេ�េបា សាាក់់ ខណ្ឌឌ ចំំកាារមន

រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ កាារិិយាាល័័យរបស់់យើ�ើងបើ�ើកជូូនសាាធាារណ
ជនចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃច ន្ទទដល់់ ថ្ងៃ�ៃសុុ ក្រ� ពេ�លព្រឹ�ឹ កពីីម៉ោ�ោ� ង ៨៖០០

ដល់់ម៉ោ�ោ�ង ១២៖០០ និិងពេ�លរសៀ�ៀលពីីម៉ោ�ោ�ង ២៖០០ ដល់់
ម៉ោ�ោ�ង ៥៖០០។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អស់់លោ�ោកអ្ននកមាានចម្ងងល់់ ឬចង់់ រៀ�ៀបចំំ

ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ជាាក្រុ�ុមណាាមួួយ សូូមទាាក់់ទងបុុ គ្គលិ
គ ិករបស់់យើ�ើង
ស៊ាា�ង ចិិ ន្តាា� អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួ ល តាាមរយៈៈទូូ រ សព្ទទលេ�ខ៖
០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ៊ីី� ម៉ែ�ែល ៖
truthchenda.s@dccam.org
សូូមអរគុុណ!

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ទណ្ឌឌ កម្មមអ្ននកទោ�ោសកុុមាារ

មីី ត្នោ�ោ�ត ដើ�ើមចាារ ត្រ�ពាំំ�ងតាាទិិត
ជំំនោ�ោររដូូវរំំហើ�ើយពេ�លព្រឹ�ឹ កព្រ�លឹឹម។

នៃ�ទុុក្ខកម្មមលោ
ខ
�ោកិិយរបស់់ខ្ញុំំ�ទេ� �។ មើ�ើល

នៅ�ៅចាំំ�មើ�ើលវាាបន្តតទៀ�ៀតចុះះ� មិិនត្រូ�វទៅ
ូ �ៅ

តែ�រូូ បខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅខុុសស្រ�ឡះះពីីធម្មមជាាតិិទាំំង
�

សត្តតនិិករលើ�ើផែ�នពសុុធាានេះ�ះមែ�ន តែ�

បញ្ជាាពីីថ្នាា�ក់់ លើ�ើ ” ខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ� យ ថាា “បាទ

មេ�ឃចុះះ�អ័័ព្វវបែ�កផ្សែ�ែងត្រ�ជាាក់់ល្អអណាាស់់

ឡាាយជុំំ�វិិញខ្លួួ�ន ដែ�លមាានសេ�រីីភាាព

ទៅ�ៅព្រះ�ះសុុរិយាាបញ្ចេ�េ
ិ
ញពន្លឺឺ�បំំភ្លឺឺ�ដល់់
វាាមិិ នអាាចបំំភ្លឺឺ�ជីីវិិត ងងឹឹ តសូូន្យយសុុង

ណាាឆ្ងាា�យពីីកន្លែ�ែងនេះ�ះទេ� រង់់ ចាំំទទួ
� ួល
សមមិិ ត្តតនាារីីមេ�កង” រួួ ចក៏៏ដើ�ើរចេ�ញពីី

របស់់ខ្ញុំំ�ឡើ�ើ
� យ។ ឱ! ជីីវិិតខ្ញុំំ��ពិត
ិ ជាាងងឹឹត

ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់កងកុុមាារកំំពុុងអង្គុុ�យអាំំ�ង

ខ្សែ�ែនិិងស្នឹឹ�ងយកដៃ�ឱបជាាប់់ នឹង
ឹ ដើ�ើម

ហើ�ើយងាាកមកមើ�ើលខ្លួួ�នឯងសែ�នសង្វេ�េគ

ប្រ�ជុំំ�ជីីវភាាព និិងធ្វើ�ើ�ស្វ័័�យទិិ តៀ�ៀន។

បណ្ដើ�ើ� រគោ�ោនឹឹងខ្សែ�ែឲ្យ�ស៊ីី�ស្មៅ�ៅ� មិិ នហ៊ាា�ន

ប្រ�ហាារឲ្យ�ក្ស័័�យទាំំ�ងអស់់តែ�ម្ដដងទៅ�ៅ។

ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីគេ�រំំលងមួួ យស្រែ��

ិ
រួួ ចនាំំ�គ្នាា�អង្គុុ�យជាារង្វវង់់ កង់់រទេះ�ះជុំំ�វិញ

ខ្ញុំំ��ឡើ�ើងដើ�ើមចាារលេ�ង ដើ�ើរតាាមភ្លឺឺ�ស្រែ��

ជាាងខ្ញុំំ��។

ខ្ញុំំ��ដឹកគោ�
ឹ
ោគ្មាា�នអាាវដណ្ដដប់់ ស្ពាា�យ

ខ្លាំំ�ង
� ណាាស់់ ហ៊ឹឹ�ម! ក្នុុ�ងភពអស់់សង្ឃឹឹ�ម

ភ្លើ�ើ�ង ហើ�ើយហៅ�ៅកុុមាារទាំំ�ងនោះ�ះ�មក

ទ្រូ�ូង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�មាានភាាពកក់់ ក្ដៅ�ៅ�។ ខ្ញុំំ��

ខ្លួួ�នក្រៃ�ៃនឹឹងវាាសនាាកម្សសត់់សោ�ោកាា ម្ដេ�េចមិិន

ខ្ញុំំ��មិិនដឹឹង ថាាគេ�និិយាា យយ៉ាា
�ងម៉េ�េ
ចទេ�

ដែ�លបានឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីកូូនថ្មីីៗ
� នេះ�ះគ្មាា�ន

ស្រា�ាប់់ តែ�មិិត្តតកុុមាារទាំំ�ងនោះ�ះ�ងាាកមក
កំំពុុងតែ�សញ្ជឹឹ�ងគិិតយ៉ាា
�ងក្រៀ��ៀម
មើ�ើលខ្ញុំំ��ព្រ�មៗគ្នាា� តែ�ខ្ញុំំ��គិិតក្នុុ�ងចិិត្តតថាា
ក្រំ�ំសង្វេ�េគក្ដុុ�កក្ដួួ�ល ទឹឹកភ្នែ�ែកទាំំង
� គូូ ហូូរ
ប្រ�ហែ�លជាាគេ�ឲ្យ�កុុមាារមូូ លដ្ឋាា�នទាំំ�ង
ចេ�ញមក។ ខ្ញុំំ��សម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅភូូមិិឃើ�ើញ
នោះ�ះ�ឃ្លាំំ��មើ�ើលខ្ញុំំ�� ខ្លាា�ចគេ�ចវេះ�ះពីីពិិន័យ
័
ព្រះ�ះសុុរិយាាបណ្ដែ�ែ
ិ
តខ្លួួ�នពីីលើ�ើ និិងមាាន
នេះ�ះ។ រៀ�ៀបរាាប់់រួួចមេ�កងនាារីីកុុមាារនោះ�ះ�
ហ្វូូ�ងគោ�ោចេ�ញពីីភូូមិិហុយ
ុ ដីីទ្រ�លោ�ោម
ក៏៏ ដើ�ើរចេ�ញទៅ�ៅ។ បន្ទាា�ប់់ មកកុុ មាារ
ដេ�ញដោ�ោយកុុមាារបួួ នប្រាំ�ំនាាក់់ និិងមេ�
ទាំំ�ងនោះ�ះ�បានបំំបែ�កហ្វូូ�ងគ្នាា� អ្ននកខ្លះះ�
កងកុុមាារនាារីីអឿ�ឿនដើ�ើរពីីក្រោ��ោយផង
ឡើ�ើងលេ�ងដើ�ើមចាារ ឯខ្លះះ�ទៀ�ៀតនៅ�ៅអាំំ�ង
ឆ្ពោះ�ះ��មកកាាន់់វាាលស្រែ��ក្បែ�ែរខ្ញុំំ��ដែ�រ។
ភ្លើ�ើ�ងនិិងដើ�ើរបេះ�ះផ្លែ�ែត្រ�បែ�កព្រៃ�ៃ។
កុុមាារទាំំ�ងនោះ�ះ�បានព្រ�លែ�ងគោ�ោ
ថ្ងៃ�ៃជិត
ិ ត្រ�ង់់ មេ�កងនាារីីនោះ�ះ�ស្រែ��ក
នៅ�ៅវាាលស្រែ��ឲ្យ�ស៊ីី� ស្មៅ�ៅ� និិង គល់់
ប្រា�ប់់ កុុមាារមូូ លដ្ឋាា�នទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យ�ដើ�ើរ
ជញ្ជ្រាំ�ំ� ង រួួ ច គេ�នាំំ�គ្នាា�បង្កាា�ត់់ភ្លើ�ើ�ង ជាា
កៀ�ៀងគោ�ោត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅភូូមិិវិិញ។ មាាន
មួួ យនឹឹងកន្ទុុ�យឧសដែ�លគេ�កាាន់់ពីីភូូមិិ
កុុមាារម្នាា�ក់់ គឺឺអាាប៉ោ�ោ
ងដែ�លធ្លាា�ប់់ បបួួល

ឪពុុក មុុ នពេ�លគេ�យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់

ភ្ននក់់ភ្លើ�ើ�ងកុំំ�ឲ្យ�រងាា។

ត្រ�ឡប់់ មកវិិញ ឬគេ�សម្លាា�ប់់ចោ�ោល សូូម

ហ៊ាា�នដើ�ើរឆ្ងាា�យពីីមីីត្នោ�ោ�តទេ�។ បន្ទាា�ប់់មក

គោ�ោទៅ�ៅភូូមិិដែ�រហើ�ើយមើ�ើលទៅ�ៅ ព្រោះ��ះ�

ក្នុុ�ងលោ�ោកនេះ�ះណាាម្នាា�ក់់ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�

មករកខ្ញុំំ��ហើ�ើយនិិយាាយថាា “តើ�ើមិិ ត្តត

ខ្ញុំំ��ខំំញញឹឹមដាាក់់អាាប៉ោ�ោ
ង តែ�គេ�ដើ�ើរធ្វើ�ើ�

ចងគោ�ោដើ�ើរចោ�ោលវាាទេ�។

អាាកាាសធាាតុុដ៏ត្រ�ជាាក់
៏
់ក្រោ��ោមទឹឹក

សន្សើ�ើ�មធ្លាា�ក់់មិិនដាាច់់។ “ហេ�តុុអ្វី�ី ព្រះ�ះ

អាាទិិត្យយយឺឺតយូូរក្រ�បញ្ចេ�េញរស្មីី�កម្ដៅ�ៅ�
ម៉្លេះ�ះ��? មិិ នអាាណិិតដល់់រូូបខ្ញុំំ�ដែ� �លកំំពុុង

ឈរឱបដៃ�រងាាកណ្ដាា�លវាាលស្រែ��ល្វឹឹ�ង
ល្វើ�យ
�ើ ទេ�អ្ហីី� ?” ខ្ញុំំ��ស្តាា�ប់់ទំំនួញ
ួ សោ�ោកសៅ�ៅ

ក្នុុ�ងចិិត្តត។ កើ�ើតមកហើ�ើយជាាកូូនកំំព្រា�ា
ទើ�ើបនឹឹងដឹឹងក្ដីី� ព្រ�ហ្មមលិិខិត
ិ ឥតប្រ�ណីី
វាាយប្រ�ហាារទាំំ�ងក្មេ�េងខ្ចីី�បែ�បនេះ�ះ។

ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនឹក
ឹ រលឹឹកឪពុុកម្ដាា�យ
ថ្ងៃ�ត្រ�ឡប់
ៃ
់។ ខ្ញុំំ�ខំំបំំភ្លេ�េ
�
ចវាាចោ�ោលតាាមបណ្ដាំំ��

ក្បែ�ែរខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��គិិតថាា ប្រ�ហែ�លជាាមេ�កង

ដោ�ោយនិិយាាយថាា “បើ�ើមិិ នឃើ�ើញពុុកម៉ែ�ែ
ខ្ញុំំ��ឈរមើ�ើលគោ�ោតែ�ម្នាា�ក់់ ឯងមិិ ន
កុុមាារនោះ�ះ�ឲ្យ�អាាប៉ោ�ោ
ងមកប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ដឹ
� ក
ឹ
កូូនកុំំ�នឹក
ឹ ពុុកម៉ែ�ែអីី ”។ តើ�ើមាានមនុុស្សស
បាននោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��ចោ�ោទសំំណួួ រហួួសវិិស័យ
័
នេះ�ះក្នុុ�ងចិិត្តត។ ខ្ញុំំ��ងើ�ើយទៅ�ៅលើ�ើមើ�ើលចក្រ�

វាាលមហាាធំំធេ�ង តែ�វាាតូូចជាាងទំំហំំ
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មេ�កងកុុមាារនាារីីអឿ�ឿននោះ�ះ�ដើ�ើរសំំដៅ�ៅ

ដល់់ពេ�លបាយ តែ�មិិ នដូច
ូ កាារគិិតទេ�។

កុុមាារវង្សសឯងមកចាំំ�គោ�ោពីីថ្មើ�ើ�រណាា?”

ព្រ�ងើ�ើយរួួ ចក៏៏ដើ�ើរហួួសទៅ�ៅ។ ខ្ញុំំ��ខកចិិត្តត

ម៉្លេះ�ះ��” គាាត់់តបមកទៀ�ៀត “ល្អអហើ�ើយ!

ឆ្ងងល់់ ស្រា�ាប់់ តែ�សមមិិ ត្តតកុុ មាា រប៉ោ�ោ
ង

ខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ�យថាា “ខ្ញុំំ��មកតាំំង
� ពីីព្រ�លឹឹមស្រា�ាងៗ

ខ្ញុំំ��មើ�ើលពីីក្រោ��ោយដោ�ោយមាានកាារងឿ�ឿង

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ទម្លាា�ក់់ ផ្លែ�ែត្រ�បែ�កព្រៃ�ៃមួួ យមកក្នុុ� ង

ណាាម្នាា�ក់់ទេ�។ ស្ងាា�ត់់ឈឹង
ឹ មាានតែ�ខ្ញុំំ��និង
ិ

មិិ នយូូរប៉ុុ
�ន្មាា�នខ្ញុំំ��បានឃើ�ើញមនុុស្សស

ពិិតជាាមេ�កងនាារីីកុុមាារនោះ�ះ� មិិនឲ្យ�កុុមាារ

មេ�ឃមីីស្រ�ទុំំ�ជ្រា�ាលជ្រេ�េចាំំ�ងពន្លឺឺ�

ក្រ�មាាដើ�ើរពីីចម្ងាា�យសំំដៅ�ៅមករកខ្ញុំំ��។

ដល់់ ពេ�លវេ�លាាមេ�គោ�ោ ត្រូ�ូ វចូូ ល

ជាាសមមិិ ត្តតនាារីីមេ�កងកុុ មាារ។ គាាត់់

ទៅ�ៅភូូ មិិ ខ្ញុំំ��ខំំទាាញវាាបកក្បា�ាលមក

ឲ្យ�សមមិិ ត្តតវង្សសឯងដឹឹកគោ�ោចូូលក្រោ��ោល

មនុុស្សសទាាញព្រ័�័ត្រ�ជាាមួួយគោ�ោ។ ណាា

អរគុុណសមមិិត្តតនាារីីមេ�កង” រួួ ចចាាប់់

វាា វាាទាាញទាំំ�ងខ្លួួ�នខ្ញុំំ��អូូសលើ�ើជញ្ជ្រាំ�ំ�ង

មីីត្នោ�ោ�តវាាទាាញខ្ញុំំ�� រ ត់់ ផ្អើ�ើ� លដួួ ល

ខ្សែ�ែចំំណងទៅ�ៅពទ្ធ័័�រុំំ�ដើ�ើមចាារ។ ទៅ�ៅមុុ ខ

សម្រួ�ួលទេ�។ វាាបោ�លសំំដៅ�ៅចូូលភូូមិិ

ស្រែ��។ ខ្ញុំំ��យល់់ពីីអាារម្មមណ៍៍ របស់់វាា គឺឺ

មូូ លដ្ឋាា�នទាំំ�ងនោះ�ះ�ទាាក់់ទងជាាមួួ យខ្ញុំំ��

ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��ជាាកុុមាារមាានទោ�ោស។ ក្នុុ�ងចិិត្តត
ត្រេ�េក អ រ ព្រោះ��ះ�បានត្រ�បែ� កហូូ ប ។
រៀ�ៀបស្ទុះះ��ទៅ�ៅរើ�ើស ក៏៏ឮសំំឡេ�ងស្រែ��ក

ក្រោ��ោយខ្ននង។ ខ្ញុំំ��ភ័័យស្ទើ�ើ�របាត់់ស្មាា�រតីី

គិិតថាាគេ�ដាាក់់កំំហុសខ្ញុំំ�
ុ
ទៀ� �ៀតហើ�ើយ។

មិិ ត្តតនាារីីមុុខមាំំ�ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ថាា
� “នែ�មិិ ត្តតកុុមាារ
ថ្មីី� អង្គគកាារមិិ នទាាន់ឲ្យ់ �កុុមាារឯងដឹឹកគោ�ោ
ទៅ�ៅភូូមិិទេ� ដូូច្នេះ�ះ�រង់់ ចាំំ�ទទួួលបញ្ជាាពីី

អង្គគកាារបន្តតទៀ�ៀត”។ ខ្ញុំំ��តបទៅ�ៅវិិញថាា
“បាទសមមិិ ត្តតបងមេ�កង។”

ខ្ញុំំ�� គិិតថាាតើ�ើពេ�លណាាគេ�ឲ្យ�ទៅ�ៅ
ភូូមិិ។ ទឹឹកក៏៏ស្រេ��ក ពោះ�ះ�ក៏៏ឃ្លាា�ន ថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់

បញ្ចេ�េញកម្ដៅ�ៅ�ក្ដៅ�ៅ� នៅ�ៅកណ្ដាា�លវាាល
ស្រែ��។ ដើ�ើមឈើ�ើមិិ នឲ្យ�ជ្រ�ក មួួ យថ្ងៃ�ៗ
ៃ
ឮតែ�ពាាក្យយថាា អង្គគកាារបដិិវត្តតន៍ ៍ ថ្នាា�ក់់

មីីត្នោ�ោ�ត។

ម្នាា�ក់់ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ខោ�ោអាាវខ្មៅ�ៅ�ជួួតក្បា�ាល

ពណ៌៌ មាាសផ្លេ�េកៗលើ�ើត្រ�ពាំំ�ងតាាទិិត។

មកជិិតបន្តិិ�ចខ្ញុំំ��ឃើ�ើញគាាត់់ច្បា�ាស់់ នោះ�ះ�

ក្រោ��ោល។ វាាចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មទាាញខ្ញុំំ��សំំដៅ�ៅ

និិយាាយមកកាាន់់ខ្ញុំំ�ថាា
� “អង្គគកាារអនុុញ្ញាត
ា

ក្រោ��ោយវិិញ ទាាញទៅ�ៅទាាញមក ដូូច

វិិញហើ�ើយ” ខ្ញុំំ��តបយ៉ាា
�ងប្រ�ញាាប់់ “បាទ

មួួ យខ្លួួ�នខ្ញុំំ��នៅ�ៅតូូចកម្លាំំ��ងខ្សោ�ោ�យជាាង

ផ្ដើ�ើ�មស្រា�ាយចំំណងមីីត្នោ�ោ�តពីីដើ�ើមចាារ។

ដួួលត្រ�ឡប់់ត្រ�ឡិិន ខ្ញុំំ��ប្រ�ញាាប់់ យក

ងើ�ើបៗ ដោ�ោយគ្មាា�នកម្លាំំ��ងទាាញវាាតាាម

មិិ នរួួចវាាឈរដង្ហហក់់ ខ្ញុំំ��ក៏៏ហត់មើ�ើលមុ
់
ុខ

គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។ វាាជាាសត្វវមិិ នដឹង
ឹ

ថាាខ្ញុំំ��កំំពុុងបៀ�ៀមទុុក្ខនិ
ខ ង
ិ មាានទោ�ោសនឹឹង
បដិិវត្តតន៍ ៍ ជាាកុុ មាារថ្មីី�មិិនបដិវត្តតន៍
ិ
ពិ
៍ ិត
នោះ�ះ�ទេ�។

យ៉ាា
�ងលឿ�ឿន។ បញ្ចូូ�លគោ�ោក្នុុ�ងក្រោ��ោល
រួួ ចរាាល់់ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ក៏៏រូូតរះ�ដើ�ើរទៅ�ៅរោ�ោង
បាយរួួ មស្ថិិ�តនៅ�ៅកណ្ដាា�លភូូមិិ ព្រោះ��ះ�

មិិ នបានហូបបា
ូ
យថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់ ឥឡូូវឃ្លាា�ន
ស្ទើ�ើ�រដាាច់់ពោះ�ះ�វៀ�ៀន។

លើ�ើ ប្រ�ជុំំ�ជីីវភាាព រៀ�ៀនសូូត្រ� កសាាង

សមមិិ ត្តត ធ្វើ�ើ�ស្វ័័�យទិិតៀ�ៀន អាាកុុមាារថ្មីី�
អាាអ្ននក១៧មេ�សាា អាាអ្ននកភ្នំំ�ពេ�ញ តែ�

អង្គគកាារទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�មិិនដឹង
ឹ នៅ�ៅឯណាា
ទេ�។ (អង្គគកាារ ជាាពាាក្យយថ្លែ�ែងតៗគ្នាា�
ដែ�លកាារពិិត “អង្គគកាារ” គ្រា�ាន់់តែ�ជាា

ឈ្មោះ�ះ�� គ្មាា�នរូូ ប គ្មាា�នក្លិិ�ន គ្មាា�នសំំឡេ�ង

តែ�មាានសិិ ទ្ធិិ�អំំណាា ចខ្លាំំ�� ង ក្លាា�ណាាស់់
ដែ�លអាាចកម្ទេ�េចយើ�ើងភ្លាា�មៗប្រ�សិិន

បើ�ើយើ�ើងនិិយាា យប៉ះះ�ពាាល់់ ដល់់ កម្មាា�
ភិិបាលអង្គគកាារបដិិវត្តតន៍រ៍ បស់់គេ�)។

មេ�កងនាារីីកុុ មាា រដើ�ើ រ បានឆ្ងាា�យ

បន្តិិ�ច ខ្ញុំំ��ក៏៏លួួចរើ�ើសផ្លែ�ែត្រ�បែ�កនោះ�ះ�
មកហូូបជំំនួ សបា
ួ
យ។

ទោះ�ះ�ជាាផ្លែ�ែ

រូូ បភាាពឆ្នាំំ��២០១៩៖ ដើ�ើមចាារត្រ�ពាំំ�ងតាាទិិត ដែ�លមេ�កងនាារីីកុុមាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមខ្ញុំ��ំ

ត្រ�បែ�កព្រៃ�ៃចត់់យ៉ាា
�ងណាាក៏៏ទៅ�ៅជាាផ្អែ�ែម
ឱ្យយមកចាំំ�មីីត្នោ�ោ�តនៅ�ៅទីីនេះ�ះ និិងដើ�ើមចាារដែ�លខ្ញុំំច
� ងមីី ត្នោ�ោ�តត្រូ�ូវបានគេ�កាាប់់ ទុុកចោ�ោល។
ដែ�រ។ ចាំំ�បាត់ៗ
់ មិិ នឃើ�ើញមនុុស្សសម្នាា�
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

(ឡុង
ុ វង្សសសមិិទ្ធធ /សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

�
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លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ចោ�ោរលួួ ចបាយក្ដាំំ��ង

វែ�កឆាាចបជីីក មេ�ចុុងភៅ�ៅបដិិវត្តតន៍៍
ពេ�លមកដល់់រោ�ោងបាយ ចុុងភៅ�ៅ
ប្រ�មូូ លរៀ�ៀបចំំចាានឆ្នាំំ��ងទុុកដាាក់់។ ខ្ញុំំដើ�ើ
�� រ

ហើ�ើយស្រែ��កថាា “ចេ�ញទៅ�ៅៗអាាកុុមាារ
១៧មេ�សាា។”

មកដល់់ផ្ទះះ� បងស្រី�ីរង់់ចាំំប្អូូ�នយ៉ាា�
�
ង

អន្ទះះ�សាា។ គាាត់់ស្ទុះះ�ពីី
� កាំំ�ជណ្ដើ�ើ� រមករក

ទៅ�ៅបើ�ើកខ្ទះះ�បាយ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែបាយត្រូ�ូវបានអ្ននក
ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយពោ�ោលថាា “ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះចាំំ�គោ�ោយូូរ
ខ្ញុំំដើ�ើ
�� រចេ�ញពីីកន្លែ�ែងនោះ�ះ� ដោ�ោយយក
មកមុុនហូូបអស់់។ ខ្ញុំំក៏
�� ៏ដើ�ើរសំំដៅ�ៅទៅ�ៅ
ម៉្លេះ�ះ�� ប្អូូ�នហូូបបាយហើ�ើយឬនៅ�ៅ?។ ខ្ញុំំខំំ
��
ដៃ�ខ្ទទប់់ក្បា�ាលនៅ�ៅកន្លែ�ែងរបួួស ដែ�លមាាន
ចង្ក្រា�ា�នបាយ ហើ�ើយឃើ�ើញខ្ទះះ�បាយមួួយ

នៅ�ៅក្បែ�ែរពាាងទឹឹក។ ខ្ញុំំឃើ�ើ
�� ញបាយក្ដាំំ��ង
ដែ�លគេ�ត្រាំ�ំ�ទឹក
ឹ ខ្ញុំំមា
�� ានចិិត្តតត្រេ�េកអរយ៉ាា�ង

ខ្លាំំ��ង លូូកដៃ�ចាាប់់ យកមួួយដុំំដា
� ាក់់ចូូល

ឈាាមហូូ រ ចេ�ញមកដោ�ោយឈឺឺ ផ្សា�ា

ទប់់ ទឹឹកភ្នែ�ែកមិិនឲ្យ�ហូូររួួចងក់់ក្បា�ាលជាា

ជាាទីីបំំផុុត។ (សូូមបញ្ជាាក់់ថាា វែ�កឆាា

ជាាពាាក្យយភូូតលាាក់់កាារពិិត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�បង

សំំប៉ែ�ែត រួួចយកមកប្រើ��ើសម្រា�ាប់់ ដួួស

ខ្ញុំំទៅ�
�� ៅងូូ តទឹឹកអណ្ដូូ�ងដូូចសព្វវមួួយដង។

ក្បា�ាលមាានដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ)។

ធ្លុះះ��ធ្លាា�យចូូលក្នុុ�ងអណ្ដូូ� ង ដើ�ើម្បីី�ទាាញ
យកទឹឹកមកស្រោ��ោចលើ�ើប្អូូ�នដែ�លមាាន

ទាំំ�ងទឹឹកភ្នែ�ែកហូរូ រហាាមយ៉ាា�ងកម្សសត់់

សញ្ញាាថាារួួចរាាល់់ហើ�ើយ។ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�

ស្រី�ីស្ងងប់់អាារម្មមណ៍៍ សោ�ោកសៅ�ៅអាាណិិតប្អូូ�ន
សម័័យនោះ�ះ�ធំំណាាស់់ដែ�លគេ�យកចប
ក្នុុ�ងមាាត់់។ ប៉ុុ
�ន្តែ�ែមិិនទាាន់់បានទំំពាាផង ក៏៏
តែ�ប៉ុុ
�ណ្ណោះ�ះ��។ បន្ទាា�ប់់មកបងស្រី�ីក៏៏ដឹកដៃ�
ឹ
ជីីកចាាស់់ៗយកទៅ�ៅលត់់នឹង
ឹ ភ្លើ�ើ�ងដំំឲ្យ�
ឮសំំឡេ�ងស្រែ��កពីីក្រោ��ោយថាា “នែ�អាាក្មេ�េង

១៧មេ�សាា ហ្អែ�ែងមកលួួចបាយក្ដាំំ��ងស៊ីី�
ដឹឹងថាាបាយក្ដាំំ��ងនេះ�ះអង្គគកាារទុុកឲ្យ�ជ្រូ�ូក
ស៊ីី�ទេ�ឬ?” ខ្ញុំំងា
�� ាកមើ�ើលក្រោ��ោយឃើ�ើញ
មនុុស្សសចាាស់់ដែ�លជាាអ្ននកចាាត់់ចែ�ងផ្នែ�ែក

ចុុងភៅ�ៅមាានកាាន់់វែ�កឆាានៅ�ៅនឹឹងដៃ�ស្ទុះះ�
�

មកវាាយក្បា�ាលខ្ញុំំ�� ដូូចវាាយក្បា�ាលឆ្កែ�ែ

បាយសម្លលហើ�ើយស្លាា�កស្នាា�មដំំបៅ� របួួស
ខ្ញុំំអ
�� ស់់សង្ឃឹឹ�មដើ�ើរតម្រ�ង់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�ទាំំ�ង
កាារស្រេ��កឃ្លាា�ន និិងភាាពឈឺឺផ្សា�ា របួួស
ក្បា�ាលខ្ទោ�ោ�កៗមាានឈាាមហូូរមកក្រ�ហម
ច្រា�ាល។

បងស្រី�ីជ្រ�មុុជដងថ្លឹឹ�ងឫស្សីី�នឹឹងធុុង

សុុទ្ធធតែ�ភក់់ ដៃ�ជើ�ើងប្រេះ��ះស្រ�កាា សក់់រឹង
ឹ
កន្ទ្រើ�ើ��ង។ ខ្ញុំំខំំយកដៃ�ខ្ទទប់
��
់ ក្បា�ាលកន្លែ�ែង
របួួសនឹឹងវែ�កឆាាកុំំ�ឲ្យ�បងស្រី�ីដឹង
ឹ ។ វាាពិិត
ជាាឈឺឺពើ�ើតផ្សា�ាណាាស់់ ទឹឹកអណ្ដូូ�ងរដូូវ

រំំហើ�ើយមហាាត្រ�ជាាក់់ប៉ះះ
�នឹឹងរបួួស តែ�ខំំ
ទ្រាំ�ំ�ធ្វើ��ដូ
ើ ច
ូ ធម្មមតាា។

រួួចរាាល់់ហើ�ើយបងស្រី�ីដឹកដៃ�មកផ្ទះះ
ឹ
�
រួួចចូូលទៅ�ៅលូូនក្រា�ាបដេ�កលើ�ើកន្ទេ�េល

ស្លឹឹ�កត្នោ�ោ�តកញ្ចាាស់់ធ្លុះះ�ធ្លាា�យ។
ខ្ញុំំសម្លឹឹ�
��
ង
�
មើ�ើលជីីដូូនកំំពុុងត្រ�បោ�មក្បា�ាលជង្គគ ង់់
ដៃ�កាាន់់ប្រ�ណាាកបុុកស្លាា�ម្លូូ�ទំំពាាមួួយៗ

ក្នុុងទិិ
ឋ ាពក្បា�ាលរាាងញ័័រៗងាាកមកសួួរ
� ដ្ឋភា
ខ្ញុំំថា
�� ា “ចៅ�ៅវង្សសថ្ងៃ�ៃនេះ�ះចាំំ�គោ�ោយូូរម្ល៉េះ�ះ�
�?” ខ្ញុំំ��
មិិនបានតបទៅ�ៅគាាត់់ទេ� ដោ�ោយខំំប្រឹ�ឹងសម្ងំំ�

ដេ�កជាាមួួយនឹឹងរបួួសឈឺឺចាាប់់ ខ្ទោ� ោ�កៗ
និិងកាារស្រេ��កឃ្លាា�នដែ�លមិិនមាានចំំណីី
រូូ បគំំនូរូ ៖ មេ�ចុុងភៅ�ៅរោ�ោងបាយវាាយក្បា�ាលខ្ញុំំនឹ
�� ង
ឹ វែ�កឆាា ធ្វើ��ពី
ើ ីចបជីីក

ដោ�ោយសាារខ្ញុំំលួួ
�� ចបាយក្តាំំ��ងហូូប។(ឡុង
ុ វង្សសសមិិទ្ធធ /សៀ�ៀវភៅ�ៅទួួលពិិឃាាដ)

60

អាាហាារក្នុុ�ងពោះ�ះ�មួួយគ្រា�ាប់់ សោះ�ះ�តាំំ�ងពីី
ព្រឹ�ឹកមក។ ឡុុង វង្សសសមិិទ្ធធ

(តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

លេ�ខ២៦៦ ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆាំ្នន� ២០២២

បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ��ដែ�លបាត់់ ខ្លួួន
�

ម្ដាា�យ និិងឪពុុករបស់់ ហួួន សុីី�ម ឈ្មោះ�ះ�� ពុុត ស៊ុុ�ម និិង អ៊ូូ� ផន

(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់
ុ
់ ឆ្នាំ�ំ �ង)

កាាលពីីឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្ញុំំ��មាានអាាយុុប្រ�ហែ�ល៨ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចាំំ�ថាា
ថ្ងៃ�ៃមួួយនៅ�ៅកងកុុ មាាររបស់់បងប្រុ�ុសខ្ញុំំ�� អង្គគកាារបានចែ�ក

នំំអាាកោ�ោឲ្យ�ម្នាា�ក់់មួួយ ហើ�ើយបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ទទួួលបាន
ចំំណែ�កមួួ យដែ�រ។ បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នហ៊ាា�នហូូបខ្លួួ�នឯង
ទេ� គាាត់់ទុុកចំំណែ�ករបស់់គាាត់ឲ្យ
់ �មកខ្ញុំំ��។
ហួួន សុីី�ម និិងប្អូូ�នប្រុ�ុសឈ្មោះ�ះ�� ហួួន ឆុុន។
(អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុ�ជាាខេ�ត្តតកំំពង់
ុ
់ ឆ្នាំ�ំ �ង)

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ហួួន សុីី�ម ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៥៥ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិ

ត្បែ�ែង ឃុំំ�អណ្ដូូ� ងស្នាា�យ ស្រុ�ុករលាាប្អៀ�ៀ�រ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ �ង។

ក្រោ��ោយមកបងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
ហួួន ផេ�ន ត្រូ�ូវបាន

អង្គគកាារចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ�ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅកងកុុមាារដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីី
កន្លែ�ែងខ្ញុំំ��ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។ បន្ទាា�ប់់ ពីីគាាត់ទៅ់ �ៅរស់់នៅ�ៅកងកុុមាាររយៈៈ

ពេ�ល៣ខែ� បងប្រុ�ុស ហួួន ផេ�ន ស្នើ�ើ�សុំំអ
� ង្គគកាារមកលេ�ងផ្ទះះ�។
ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺ ជាាលើ�ើកចុុ ង ក្រោ��ោយដែ�លខ្ញុំំ��បានជួួ បគាាត់់ ។

ខ្ញុំំ��មាានបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តចំំនួួន៥នាាក់់ គឺឺ៖ ទីី១) ឈ្មោះ�ះ�� ហួួន

ចាាប់់ តាំំ� ង ពីីពេ�លនោះ�ះ�មកខ្ញុំំ��បាត់់ ដំំណឹឹ ងរបស់់ គាាត់់ សូូ ន្យយ

និិង ទីី៥) ប្អូូ�នប្រុ�ុសឈ្មោះ�ះ�� ហួួន ឆុុន។

បានជួួបអ្ននកស្ម័�គ្រ�ចិ
័
ិត្តតកម្ពុ�ជាា
ុ របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

ផេ�ន ២) ហួួន ផល ៣) ហួួន ឃុុន ៤) ខ្ញុំំ�� (ហួួន ស៊ីី�ម)

រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៨ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២
� ០២២ ខ្ញុំំ��

ខ្ញុំំ��គឺឺជាាកូូនស្រី�ីតែ�ម្នាា�ក់់គត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ ដែ�លមាាន

កម្ពុុ�ជាាហើ�ើយខ្ញុំំ��ផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មាាននេះ�ះដើ�ើម្បីី�ប្រ�កាាសស្វែ�ែងរក
បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�។
�

ឪពុុកឈ្មោះ�ះ�� អ៊ូូ� ផល និិង ម្ដាា�យ ឈ្មោះ�ះ�� ពុុត ស៊ុុ�ម ។ នៅ�ៅពេ�ល

ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមកាាន់់អំំណាាចនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��
១៩៧៥ ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ�
� វបានខ្មែ�ែ
ូ
រក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�សឲ្យ�

ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំទួ
� ួលខ្ពពស់់ ស្រុ�ុកទឹឹកផុុស ខេ�ត្តតកំំពង់់ ឆ្នាំ�ំ ង
� ។
ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ�
� ូវបានអង្គគកាារចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ដាំំ�បន្លែ�ែ និិងធ្វើ�ើ�
ចុុងភៅ�ៅ ចំំណែ�កឪពុុកខ្ញុំំ�ដឹ
� កជញ្ជូូ�ន
ឹ
អង្កករ។

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ចងចាំំ� និ ង
ិ នឹឹក រឭកបងប្រុ�ុ ស របស់់ខ្ញុំំ��ជាាពន់ ់
ពេ�ក។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានបងប្អូូ�នធ្លាា�ប់់ ស្គាា�ល់់ឬមាានព័័ត៌៌មាាន
ប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងកាាររៀ�ៀបរាាប់់ ខាាងលើ�ើ សូូមទំំនាាក់់ទំំនង

មកកាាន់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯសាារកម្ពុុ�ជាាដែ�លមាានអាាសយដ្ឋាា�ន
ផ្ទះះ�លេ�ខ៦៦ មហាាវិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់ទន្លេ�េសាាបាក់់ ខណ្ខខ

ចំំកាារមន ក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ឬទំំនាាក់់មកនាាងខ្ញុំំ��តាាមរយៈៈទូូរសព្ទទ

ខ្ញុំំ��មិិនសូវូ ចងចាំំ�មុុខមាាត់់បងប្រុ�ុសច្បា�ាស់ទេ់ � ប៉ុុ
�ន្តែ�ែម្ដាា�យ
លេ�ខ ០៧១ ៨៨ ៦៥ ០៤៦ ឬ ០៧៨ ៦៩ ៨៣ ៣៣
ខ្ញុំំ��ប្រា�ប់់ ថាា បងប្រុ�ុស មាានរូូ បរាាងខ្ពពស់់ សម្បុុ� រស និិងមាាឌធំំ។
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ដោ�ោយក្ដីី�អនុុគ្រោះ��ះ�។ សូូមអរគុុណ!
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រូូ បក្រ�បមុុខ៖

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាកំំពុុងសម្ភាា�សន៍៍អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅស្រុ�ុកអង្គគរជ័័យ ខេ�ត្តតកំំពត។ (ផាាត ពន្លលក/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
រូូ បក្រ�បក្រោ��ោយ៖
កងសិិល្បៈៈ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសារកម្ពុុជា
៌ នសាធារណៈៈ
� ៖ ការិ ិយាល័័ យព័័ត៌មា
ផ្ទះះ�លេ�ខ៦៦ មហាាវិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុ្ពព��ជាា ទូូរសព្ទទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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