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ើ បន្ទាា�ប់់។

នៅ�ៅពេ�លយប់់ ពូូ របស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
កែ�វ ឈឿ�ឿន បាន
ក្រ�ឡេ�កមើ�ើ លទៅ�ៅផ្កាា�យឯលើ�ើមេ�ឃ ហើ�ើយដំំណាាលប្រា�ប់់
យើ�ើងអំំពីីផ្កា�ា យក្រ�ពើ�ើ។

1

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ផ្កាា�យក្រ�ពើ�ើ គឺឺជាារឿ�ឿងនិិទាានដែ�លយើ�ើងបានរៀ�ៀន

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរបន្តតទៅ�ៅកាាន់់ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង នៅ�ៅក្បែ�ែរ

ក្បា�ាល ដែ�លបានសាាងអំំពើ�ើល្អអ ហើ�ើយបានក្លាា�យទៅ�ៅជាា

បានបញ្ចច ប់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ពោ�ោលគឺឺកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ ររបស់់

កាាលពីីក្មេ�េង។ នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងនិិទាាន ស្តីី�អំំពីីក្រ�ពើ�ើមួួយ
ផ្កាា�យនៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ។ ផ្កាា�យក្រ�ពើ�ើតំំណាាងឲ្យ�សេ�ចក្តីី�

សង្ឃឹឹ�ម ទិិសដៅ�ៅ និិងសេ�ចក្តីី�ល្អ។
អ គេ�អាាចសម្លឹឹ�ងរក
មើ�ើ លផ្កា�ា យក្រ�ពើ�ើនៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ ព្រោះ��ះ�ផ្កាា�យនេះ�ះអាាច
ជួួយចង្អុុ�លប្រា�ប់់ ទិិសដៅ�ៅដល់់យើ�ើងបាន។

នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រតាាមរថភ្លើ�ើ�ងនាាពេ�លរាាត្រី�ី ពូូ

របស់់ខ្ញុំំ�តែ� �ងតែ�ចង្អុុ�លប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�អំំពី
�
ីផ្កា�ា យក្រ�ពើ�ើនោះ�ះ�។
គាាត់់បានប្រា�ប់់ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ថាា យើ�ើងកំំពុុងធ្វើ�ើ�

ដំំណើ�ើ រត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�
សប្បា�ាយចិិត្តតខ្លាំ�ំ ង
� ណាាស់់ ដោ�ោយដឹឹងថាានឹឹងបានត្រ�ឡប់់

មកផ្ទះះ�វិិញ។ បើ�ើ ទោះ�ះ�បីីជាា យើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជាាច្រើ�ើ�ន

ព្រំ�ំដែ�នប្រ�ទេ�សថៃ�។ កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ ររបស់់យើ�ើងមិិ នទាាន់់
យើ�ើងទើ�ើបតែ�ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�នឹឹកឃើ�ើញដល់់ផ្កា�ា យក្រ�ពើ�ើ។

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមួួ យនោះ�ះ� ផ្កាា�យក្រ�ពើ�ើបាននាំំ�មកនូូវក្តី�ី
សង្ឃឹឹ�ម និិងភាាពរីីករាាយដល់់យើ�ើង បើ�ើ ទោះ�ះ�បីីជាាវាា

ហាាក់់បីីដូច
ូ ជាាកាារស្រ�មើ�ើ ស្រ�មៃ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។
ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ� �ូវបំំបែ�កចេ�ញពីីគ្នាា�។ យើ�ើងចាាប់់

ផ្តើ�ើ�មជីីវិិតថ្មីី�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ជាាមួួ យនឹឹងកាារអត់់ឃ្លាា�ន កាារ
ធ្វើ�ើ�កាារធ្ងងន់់ និិងអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ ខ្ញុំំ��យល់់ថាា

ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��មាានសំំណាាង ដែ�លបានរស់់រាានមាានជីីវិិតពីរី បប

ថ្ងៃ�ៃ និិងឈប់់ តាាមផ្លូូ�វជាាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏យើ�ើង

ដ៏៏ឃោ�ោរឃៅ�ៅ ស្រ�បពេ�លដែ�លសមាាជិិកក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ

នេះ�ះ។ រំំពេ�ចនោះ�ះ� យើ�ើងក៏៏បានដឹង
ឹ កាារពិិត។ បន្ទាា�ប់់ ពីី

កូូនស្រី�ីរបស់់បងស្រី�ីខ្ញុំំ�� និិងពូូរបស់់ខ្ញុំំ�ជា
� ាដើ�ើម។ តាំំ�ងពីី

មិិនខ្វវល់់ដែ�រ ឲ្យ�តែ�យើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រលើ�ើទិិសដៅ�ៅត្រូ�ូវមួួយ

របស់់ខ្ញុំំ�ជា
� ាច្រើ�ើ�ននាាក់់ បានស្លាា�ប់់បាត់់បង់់ជីីវិិត ដូូចជាា

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅដល់់ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ ប្រ�ជាាជនជាាច្រើ�ើ�ន

ពេ�លនោះ�ះ�មក ខ្ញុំំ��បានប្តូូ� រកាារយល់់ឃើ�ញ
ើ របស់់ខ្ញុំំ�ចំំពោះ�ះ�
�

ត្រូ�ូវបញ្ជាាឲ្យ�ចុះះ�ពីីទូូរថភ្លើ�ើ�ង។ អ្ននកដំំណើ�ើ រផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ផ្កាា�យក្រ�ពើ�ើ។

អ្នន កបើ�ើ កបររថភ្លើ�ើ�ងវ័័យក្មេ�េងដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នគឺឺជាាក្មេ�េងជំំទង់់
បើ�ើ កបរយកប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាារាាប់់ ម៉ឺឺ�ននាាក់់ពីីតាាមបណ្តាា �ទីីតាំំ�ង
នាានាាក្នុុ�ងផ្ទៃ�ប្រៃ �ទេ�សទៅ�ៅកាាន់់ភូូមិិភាាគពាាយ័័ព្យយដែ�លមាាន
ខេ�ត្តតពោ�ោធិ៍៍សាាត់់ និិងបាត់់ដំំបង នៅ�ៅអំំឡុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ុ
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

2

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

១៧ មេ�សា ១៩៧៥-១៧ មេ�សា ២០២២

សាច់់ រឿ�ឿងរបស់់អ្ននករស់់រានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមគួួរត្រូ�ូវបាន

ផ្សសព្វវផ្សាាយឲ្យយច្រើ�ើ�ន និិងជារៀ�ៀងរហូូ ត
សោ�ម ប៊ុុ�នថន

ប្រ�ជាាជនត្រូ�ូវបានកងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមជម្លៀ�ៀ�ស

ចេ�ញពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែង នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រហូូតមកដល់់ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២ នេះ�ះ គឺឺមាាន

រយៈៈពេ�ល៤៧ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមឡើ�ើងកាាន់់អំំណាាចនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��
១៩៧៥។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាង៣ឆ្នាំំ��តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�ល

កងយោ�ោធាារបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឡើ�ើងគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអំំណាាច

របបនេះ�ះបានសម្លាា�ប់់ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាស្លូូ�តត្រ�ង់់ប្រ�មាាណ
ជាាងពីីរលាាននាាក់់ និិងបានបំំផ្លាា�ញស្ទើ�ើ�រទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវហេ�ដ្ឋាា�
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់ប្រ�ទេ�សជាាតិិ សាាសនាា ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់

ប្រ�ពៃ�ណីី និិងវប្បបធម៌៌ ។ នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន មាាន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ប្រ�ជាាជនដែ�លមាានអាាយុុលើ�ើសពីី៥០ ប្រ�មាាណជាាង

៥លាាននាាក់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិតពីី
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមទាំំ�ងនោះ�ះ� នៅ�ៅតែ�ចងចាំំ�អំំពីីទុុក្ខខលំំបាកនិិង
ហេ�តុុកាារណ៍៍ ដ៏៏ភ័័យរន្ធធត់់ដែ�លខ្លួួ�នបានជួួបប្រ�ទះះ និិង

បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មកសាាងប្រ�ទេ�សជាាតិិឡើ�ើងវិិញដោ�ោយ
គ្មាា�នអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ជាាមួួយនឹឹងភាាពទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោមដែ�លបន្សសល់់

ទុុកពីីរបបនេះ�ះ។ ទោះ�ះ�បីី យ៉ាា�ងណាា រហូូតមកទល់់នឹង
ឹ
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ សាាច់់រឿ�ឿងរបស់់អ្នន ករាានមាានជីីវិិតទាំំ�ង

នោះ�ះ� មិិ នទាាន់់ត្រូ�វបានលា
ូ
ាតត្រ�ដាាង និិងផ្សសព្វវផ្សា�ាយឲ្យ�
បានទូូលំំទូូលាាយនៅ�ៅឡើ�ើយ។

3

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
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ប្រ�ជាាជនត្រូ�ូវបានកងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែង នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧
ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាដោ�ោយមាានកាារគាំំ�ទ្រ�
ពីីប្រ�ទេ�សជាាដៃ�គូូ និិងរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាាបានបង្កើ�ើ�ត
កម្មមវិិធីីជាាច្រើ�ើ�នដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម អាាចរៀ�ៀបរាាប់់ សាាច់់រឿ�ឿងខ្លួួ�ន តាាមរយៈៈកាារ
បង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីី វេ�ទិិកាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសាារដែ�លអ្ននក
រស់់មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមអាាចរៀ�ៀបរាាប់់ ពីីរឿ�ឿង
រ៉ាា�វរបស់់ខ្លួួ�នប្រា�ប់់ ទៅ�ៅដល់់កូូនចៅ�ៅ និិងសាាច់់ញាាតិិរបស់់
ខ្លួួ�ន, វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនស្តីី�អំំពីកា
ី ារសិិក្សា�ាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ដែ�លផ្តតល់់ឱកាាសឲ្យ�សិិស្សសសិក្សា
ិ �ា

ឈ្វេ�េងយល់់អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
តាាមរយៈៈគ្រូ�ឧូ ទ្ទេ�េស និិងវាាគ្មិិ�នធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញ និិង គម្រោ��ោង

សុុខភាាព និិងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត ដែ�លមាានក្រុ�ុមអ្នន កស្ម័័�គ្រ�

ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាារបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�លរស់់
នៅ�ៅតាាមតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាលទូូទាំំង
� ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាារាាប់់

ពាាន់់នាាក់់ កំំពុុងចុះះ�ទៅ�ៅសួួរសុុខទុក្ខខ
ុ និិងស្ថាា�នភាាពសុុខភាាព

ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមព្រ�មទាំំ�ង
របស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ស្តាា�ប់់ រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់គាាត់់។ ក្រុ�ុមអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា

នឹឹងកត់់ត្រា�ា រួួ ចហើ�ើយសរសេ�រសាាច់់រឿ�ឿងរបស់់អ្ននករស់់
ិ របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងនោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះពុុម្ពព
រាានមាានជីីវិត

ផ្សា�ាយនៅ�ៅលើ�ើគេ�ហទំំព័័រសាារព័័ត៌មា
៌ ាន, ទស្សសនាាវដ្តីី�ស្វែ�ែង
រកកាារពិិត និិងចែ�កជូូនសាាធាារណជនដើ�ើម្បីី�អាាន។
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កងយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមចូូលក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

សាាច់់រឿ�ឿងរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតទាំំង
� នេះ�ះ គឺឺ

ជាាឯកសាារប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិងនៅ�ៅតែ�មាានសាារប្រ�យោ�ោជន៍៍
សម្រា�ាប់់ យុុវជនជំំនាាន់់ក្រោ��ោយសិិក្សា�ារៀ�ៀនសូូត្រ� ខណៈៈ
ដែ�លប្រ�ទេ�សជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅលើ�ើពិភពលោ�
ិ
ោកនៅ�ៅតែ�បារម្ភភ

ពីីកាារកើ�ើតឡើ�ង
ើ នូូវអំំពើ�ហិ
ើ ង្សា
ិ �ា និិងកាាប់់ សម្លាា�ប់់ យ៉ាា�ង
រង្គាា�ល ដែ�លនាំំ�ទៅ�ៅដល់់អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមរៀ�ៀបរាាប់់ អំំពីី
ស្តូូ�បដែ�លទើ�ើបសាាងសង់់ ថ្មី�សម្រា�
ី
ាប់់ តម្កកល់់អដ្ឋិិ�ធាាតុុជនរង
រឿ�ឿងរ៉ាា
�វដែ�លខ្លួួ�នបានឆ្លលងកាាត់់ប្រា�ប់់ដល់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា
គ្រោះ��ះ� ដែ�លត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅវត្តតឫស្សីី�សាាញ់់
នៅ�ៅខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។ (សោ�ោម ស្រី�ីនិច
ិ /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់រោ�ោទិ៍៍ ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
(សោ�ោម ប៊ុុ� នថន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

អដ្ឋិិ�ធាាតុុរបស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ចំំនួួន៣៧៧នាាក់់ ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់ នៅ�ៅវត្តតឫស្សីី�សាាញ់់ ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់រោ�ោទិ៍៍ ខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀង។
(សោ�ោម ប៊ុុ� នថន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ពិិធីីបង្សុុ�កូូលឧទ្ទិិ�សកុុសលជូូនសាាច់់ញាាតិិដែ�លបានស្លាា�ប់់
នៅ�ៅខាាងមុុខចេ�តិិយ ក្នុុ�ងវត្តតឫស្សីី�សាាញ់់ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៦
ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។ (សោ�ោម ប៊ុុ� នថន/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ ឯក ចន សាន់់ ដឺឺសុុន

អតីីតមេ�បញ្ជាា ការកងកម្លាំំ�ងអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ របស់់អាជ្ញាាធរ
បណ្តោះ�ះ�អាសន្ននអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិនៅ�កម្ពុុ�ជា (អ៊ុុន
� តាក់់ )
ចាប់់ ពីីឆ្នាំំ�១៩៩២ ដល់់ ឆ្នាំំ�១៩៩៣ នៅ�អន្លលង់់ វែ�ង
លីី សុុ ខឃាង

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍ឯ
៍ ក ចន សាាន់់ដឺសុុន
ឺ
អតីីតមេ�បញ្ជាាកាារកងកម្លាំំ��ង របស់់
អាាជ្ញាា�ធរបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននអង្គគកាារសហ
ី ំ��១៩៩២
ប្រ�ជាាជាាតិិនៅ�ៅកម្ពុុជាា
� ចាាប់់ពីឆ្នាំ
ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩៣ និិងភរិិយាាអមដំំណើ�ើ រ
ដោ�ោយបណ្ឌិិ�ត លីី សុុខឃាាង នាាយក
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង ធ្វើ�ើ�
ទស្សសនកិិច្ចនៅ�
ច ៅសាារមន្ទីី�រផ្ទះះ�តាាម៉ុុ
�ក
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុ
ណ
ជាា)
�

រូូ បរាាប់់ ពីស្តាំំ�
ី ៖
� ឯកអគ្គគរាាជទូូតអូូ ស្រ្តា��ា លីី ប៉ាា
ប្លូូ� កាាង, ឧត្តតមសេ�នីីយ៍ឯ
៍ ក
ចន សាាន់់ដឺសុុន
ឺ
និិងភរិិយាា និិង បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង ថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�

បន្ទាា�ប់់ ពីីទស្សសនកិិច្ចអ
ច តីីតផ្ទះះ�ប្រ�ជុំំ�របស់់តាាម៉ុុ
�កនៅ�ៅលើ�ើខ្នង
ន ភ្នំំ�ដងរែ�ក
ដែ�លបច្ចុុប្បបន្នន
គឺឺជាាទីីតាំំ�ងរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង
�
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�� ២០២២ ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍

ឯក ចន សាាន់់ដឺសុុន
ឺ
អតីីតមេ�បញ្ជាាកាារកងកម្លាំំ�� ងរបស់់

អាាជ្ញាា�ធរបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិនៅ�ៅ

កម្ពុុ�ជាា (អ៊ុុ�នតាាក់់) ចាាប់់ពីីឆ្នាំ�ំ �១៩៩២ ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៩៣
បានធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចពិ
ច សេ�
ិ សមួួ យទៅ�ៅកាាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
សន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង ដែ�លត្រូ�ូវបានផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

6

ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ ដោ�ោយសាារមាាន
កាារគាំំ�ទ្រ�ជាាចម្បបងពីីទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកដើ�ើម្បីី�
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍អន្តតរជាាតិិ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង
បានផ្តោ�ោ�តកាារងាាររបស់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅលើ�ើកាារអប់់ រំំអំំពីីអំំពើ�ើ

ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ដល់់យុុវជន។ កាារអប់់ រំំអំំពីីអំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូ ជសាាសន៍៍

គឺឺ ជាាប្រ�ធាានបទដ៏៏លំំបាកមួួ យ

ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅអន្លលង់់ វែ�ង ដោ�ោយសាារតែ�ប្រ�វត្តិិ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វ
ដ៏៏ស្មុុ�គ្រ�ស្មាា�ញនៅ�ៅតាាមគ្រួ�ួសាារនីីមួួយៗ ដែ�លបាននិិង

កំំពុុងបន្តតនិិយាាយ និិងពាំំ�នាំំ�ទៅ�ៅកាាន់់មនុស្សសជំំ
ុ
នាាន់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ក្រោ��ោយៗទៀ�ៀត។ អស់់ រ យៈៈពេ�លជាាង២០ឆ្នាំំ�� នេះ�ះ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល ដោ�ោយរាាប់់ ទាំំង
� កម្មមវិិធីអ
ី ប់់ រំំស្តី�ពី
ី ស
ី ន្តិិ�ភាាព

នេះ�ះដោ�ោយមាានកាារសហកាារជាាមួួ យរាាជរដ្ឋាា�ភិិបាល

ផ្តតល់់ជូូនដល់់កូូនចៅ�ៅរបស់់អតីីតសមាាជិិកខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បាននិិងកំំពុុងធ្វើ�ើ�កិិច្ចកា
ច ារ
កម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីី�ធាានាាឲ្យ�ប្រា�កដថាា ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនេះ�ះត្រូ�វបាន
ូ
បង្រៀ��ៀនសម្រា�ាប់់ មនុស្សសគ្រ
ុ
�ប់់ ជំំនាាន់់នាាពេ�លអនាាគត។

ឧត្តតមសេ�នីី យ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺឺ សុុន បានទស្សសនកិិ ច្ចច

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង និិ ងតំំបន់់ទេ�សចរណ៍៍

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ព្រ�មទាំំ�ងបានជួួបជាាមួួ យអតីីតទាាហាាន

និិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស ដែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ងបាន
អន្លលង់់ វែ�ងមាានប្រ�ជាាជនចំំនួួនប្រ�មាាណជិិត៦ម៉ឺឺ�ននាាក់់

ដែ�ល៨០ភាាគរយនៃ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅទីីនោះ�ះ�គឺឺជាាអតីីត
សមាាជិិកខ្មែ�រែ ក្រ�ហម។ អន្លលង់់វែ�ងបានធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មម

ិ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
មកក្នុុ�ងសង្គគមជាាតិិវិញ
� ៩៩៨ ដែ�លមាាន
រយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ�� ក្រោ��ោយពីីអ៊ុុ�នតាាក់់បានបញ្ចច ប់បេ់ �សកកម្មម

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�រ។ ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចរច បស់់ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍

របស់់ខ្លួួ�ន។

ជាាលើ�ើកដំំបូង
ូ បង្អអស់់ ចាាប់់តាំំ� ងពីី កាារដួួលរលំំតំំបន់់តស៊ូូ�

កាារចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ លើ�ើផ្ទាំំ��ងពិិព័័រណ៍៍ អចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍របស់់

មុុ ន។ លោ�ោកឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ក៏៏ត្រូ�ូវបានអមដំំណើ�ើ រ

ស្តីី�ពីីដំំណើ�ើរមាាតុុភូូមិិនិវត្តតន៍
ិ
រ៍ បស់់ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នកម្ពុុ�ជាា

ឯក ចន សាាន់់ដឺសុ
ឺ ន
ុ ទៅ�ៅកាាន់់អន្លលង់់វែ�ង ត្រូ�វបានធ្វើ�ើ�ឡើ�
ូ
ង
ើ

ចុុងក្រោ��ោយនៃ�ចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម កាាលពីីជាាង២០ឆ្នាំំ��
ដោ�ោយភរិិយាារបស់់លោ�ោក ព្រ�មទាំំ�ងលោ�ោកឯកអគ្គគរាាជ
ទូូ តអូូស្រ្តា�ា�លីី ប៉ាាប្លូូ� កាាង ដែ�រ។

ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចបានចា
ច
ាប់់ ផ្តើ�ើ�មដោ�ោយមាានកាារ

បង្ហាា�ញពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង។ ខ្ញុំំ��ក៏៏បាន
រៀ�ៀបរាាប់់ ប្រា�ប់់ អំំពីីសកម្មមភាាពកាារងាារផ្សេ�េងៗរបស់់

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺសុ
ឺ ុន ក៏៏បានផ្តោ�ោ�ត

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លដែ�រ ដែ�លមាានបង្ហាា�ញរូូ បភាាពនិិងព័័ត៌មា
៌ ាន

កាាលពីីសម័័ យអ៊ុុ�នតាាក់់ ។ នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

របស់់អ៊ុុ�នតាាក់់ ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នបានវិិលត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់
ភូូមិិឋាានរបស់់ខ្លួួ�នវិិញតាាមរទេះ�ះភ្លើ�ើ�ង ដែ�លបានដាាក់់

តាំំ�ងបង្ហាា�ញនៅ�ៅលើ�ើពិិព័័រណ៍៍ មួួ យផ្ទាំំ��ង។ ចំំណែ�កឯ
ពិិព័័រណ៍៍ មួួ យទៀ�ៀតបានពណ៌៌ នាាអំំពីីរូូបភាាព ដែ�លបាន

លោ�ោក វង សាារ៉៉ន ពេ�លបំំពេ�ញកាារងាារ
ជាាមួួ យកងកម្លាំំ��ងរបស់់អ៊ុុ� នតាាក់់។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺសុុន
ឺ
និិង
ភរិិយាា ជួួបជាាមួួ យលោ�ោក វង សាារ៉៉ន
(រូូ បទី២
ី រាាប់់ពីស្តាំំ�
ី )
� ដែ�លជាាអតីីតយោ�ោធាា
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងធ្លាា�ប់់ ជាាសហកាារីីរបស់់
លោ�ោកនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យអ៊ុុ� នតាាក់់ នៅ�ៅឃុំំ�ថ្លាា�ត
ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សរសេ�រថាា៖ «Benny Widyono ឈរក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកង
ទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅប៉ៃ�ៃលិិន ដែ�លជាាទីីស្នាា�ក់់កាារកណ្ដាា�ល

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅជាាប់់ ព្រំ�ំដែ�នថៃ� ជាាតំំបន់់មួួយ
ដែ�លមមាាញឹឹកជាាមួួ យនឹឹងកាារជួួញដូូរត្បូូ� ងមាានតម្លៃ�ៃ

និិងព្រៃ�ៃឈើ�ើជាាមួួ យឈ្មួួ�ញជនជាាតិិថៃ�។ ព្រះ�ះបាទសម្ដេ�េច

ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុុ បានអញ្ជើ�ើ�ញ Benny Widyono

អមដំំណើ�ើ រជាាមួួ យទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ត្រួ�ួតពិិនិត្យយតំំបន់
ិ
ខ្មែ់ �ែរ
ក្រ�ហម នៅ�ៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ��១៩៩២»។ លោ�ោកឧត្តតម

សេ�នីីយ៍៍ឯក បានចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ពិព័
ិ រ័ ណ៍៍ ទាំំង
� នេះ�ះ ដោ�ោយ
សាារតែ�បានរំំឭកឡើ�ើងវិិញពីីសម័័ យកាាលដែ�លលោ�ោក

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺសុុន
ឺ
អតីីតមេ�បញ្ជាាកាារកង
កម្លាំំ��ង របស់់អាាជ្ញាា�ធរបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននអង្គគកាារសហ
ប្រ�ជាាជាាតិិនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ចាាប់់ ពីីឆ្នាំំ��១៩៩២ ដល់់ឆ្នាំំ��១៩៩៣
ទស្សសនកិិច្ចទី
ច តាំំ
ី ង
� បូូជាាសព ប៉ុុ
ល
� ពត នៅ�ៅលើ�ើខ្នង
ន ភ្នំំ�ដងរែ�ក
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ដឹឹកនាំំ�កងកម្លាំំ��ងអ៊ុុ�នតាាក់់។

ជាាជាាង១០នាាក់់ នៃ�សកលវិិទ្យា�ាល័័យម៉ូូ�ណាាសរបស់់ប្រ�ទេ�ស

ទៅ�ៅកាាន់់ទីីតាំំ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រមួួ យចំំនួួនដែ�រ ដោ�ោយ

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ កាារផ្សះ�ះផ្សា�ា និិងជំំងឺឺ ផ្លូូ�វចិិត្តត ព្រ�មទាំំ�ង

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺសុ
ឺ ុន បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

រាាប់់ បញ្ចូូ�លទាំំង
� អតីីតផ្ទះះ�ប្រ�ជុំំ�របស់់តាាម៉ុុ�ក និិងទីីតាំំង
�
បូូ ជាាសព ប៉ុុ�ល ពត។ អតីីតផ្ទះះ�ប្រ�ជុំំ�របស់់តាាម៉ុុ�ក គឺឺជាា

គោ�ោលដៅ�ៅទីី មួួយ ដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺជាាទីី តាំំ�ងរបស់់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លនេះ�ះ
បានប្រែ�ែក្លាា�យអតីីតផ្ទះះ�ប្រ�ជុំំ�នេះ�ះឲ្យ�ទៅ�ៅថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនសម្រា�ាប់់

យុុវជនអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិង

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រសហគមន៍៍អន្លលង់់ វែ�ង។ ដោ�ោយមាានទីីតាំំង
�

នៅ�ៅលើ�ើខ្ននងភ្នំំ�ដងរែ�ក ថ្នាា�ក់់រៀ�ៀននេះ�ះគាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារអប់់ រំំ
ពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ដល់់សិិស្សស និិងនិិស្សិិ�ត
ប្រ�មាាណជាា៥០០នាាក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ព្រ�មទាំំ�ង
និិស្សិិ�តបរទេ�សដែ�រ។ កន្លលងមក និិស្សិិ�តបរទេ�សប្រ�មាាណ

8

អូូ ស្ត្រា�ា�លីី បានមកបំំពេ�ញបេ�សកកម្មមសិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីី
ិ

ព័័ត៌មា
៌ ានស្តីី�អំំពីបរិ
ី ស្ថាា�ន
ិ
និិងធនធាានរ៉ែែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�ន

ទៀ�ៀតផង។ និិស្សិិ�តទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ក៏៏បានស្តាា�ប់់ឮកាារ
និិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ផ្ទាា�ល់់ពីីអតីីតសមាាជិិកខ្មែ�ែរក្រ�ហម

និិងបានពិិភាាក្សា�ា ព្រ�មទាំំ�ងរៀ�ៀនសូូត្រ�អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់។

គោ�ោលដៅ�ៅទីី២នៃ�ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចគឺ
ច ឺជាាទីីតាំំ�ង
បូូ ជាាសព ប៉ុុ�ល ពត អតីីតមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាា

អតីីតនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ក
�ី ម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ដែ�លបាន

ស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៩៨។ ខ្ញុំំ��ក៏៏បានជម្រា�ាប

ត្រួ�ស
ួ ៗជូូន លោ�ោកឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ អំំពីីទីតាំំ
ី ង
� ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
និិង រឿ�ឿងរ៉ាា�វមួួ យចំំនួួន រហូូត ដល់់ កាារស្លាា�ប់់ របស់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ប៉ុុ�ល ពត។ បន្ទាា�ប់់ ពីីកាារដួួលរលំំជាាផ្លូូ�វកាាររបស់់របប

បានជួួបគ្នាា� រហូូតដល់់គ្រា�ាលំំបាកដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើ�

ទាំំ�ងឡាាយ បានបន្តតកាារតស៊ូូ�ប្រ�ដាាប់់ អាាវុុ ធនៅ�ៅតាាម

បានអង្គុុ�យជជែ�ក និិងចែ�ករំំលែ�កសាាច់់រឿ�ឿងនៃ�ទំំព័័រ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅក្នុុងឆ្នាំំ��
១៩៧៩ ប៉ុុ
�ល ពត និិ ងសមាាជិិ ក
ពហិិកាារមិិ នអនុុវត្តតតាាមកិិច្ចព្រ�មព្រៀ��ៀ
ច
ង។ អ្ននកទាំំ�ងពីីរ
�
បណ្តោ�ោ�យព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុជាាថៃ�
នៅ�ៅក្នុុងទសវត្សសរ៍៍
ឆ្នាំំ�� ១៩៨០។
�
�

នៅ�ៅដើ�ើមទសវត្សសន៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៩០ ចលនាារបស់់ ប៉ុុ�ល
ពត បានទទួួលរងនូូវភាាពឯកោ�ោជាាលំំដាាប់់ ហើ�ើយកាារ

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា និិងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់អាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍។

គាំំ�ទ្រ�ពីីអន្តតរជាាតិិចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មកាាត់់ផ្តាា�ច់់ ដែ�លស្រ�បទៅ�ៅ

នឹឹ ងសន្ធិិ�សញ្ញាាសន្តិិ�ភាាពទីីក្រុ�ុងប៉ាា
រីស
ី នាាថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ខែ�
តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៩១។ ប៉ុុ�ល ពត បានបន្តតដកថយពីីតំំបន់ ់
តស៊ូូ�នាានាា មកកាាន់់តំំបន់អ
់ ន្លលង់់ វែ�ងនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៩៣ ឬ

១៩៩៤។ ប៉ុុ�ល ពត បានរួួ មកម្លាំំ�ង
� ជាាមួួ យ ឈិិត ជឿ�ឿន
ហៅ�ៅ តាាម៉ុុ�ក ដែ�លជាាមេ�បញ្ជាាកាារនៅ�ៅតំំបន់់អន្លលង់់ វែ�ង។
នៅ�ៅទីីបំំផុុត មេ�ដឹឹកនាំំ�ទាំំង
� ពីីរបានវាាយប្រ�យុុទ្ធគ្នាា�
ធ ដែ�ល

កាាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ចុះះ�ខ្សោ�ោ�យដល់់ ច លនាាខ្មែ�ែរ ក្រ�ហម។
ក្រោ��ោយមក ប៉ុុ�ល ពត ត្រូ�ូវបាននាំំ�យកទៅ�ៅកាាត់់ទោ�ោស
នៅ�ៅក្នុុ�ងតុុលាាកាារប្រ�ជាាជន និិងដាាក់់ឲ្យ�នៅ�ៅឃុំំ�ខ្លួួ�នក្នុុ�ង
ផ្ទះះ�រហូូតដល់់គាាត់់ស្លាា�ប់់។

រូូ បឈរពាាក់់មួួកនៅ�ៅកណ្តាា �ល៖ លោ�ោក វង សាារ៉៉ន
ជាាមួួ យកងកម្លាំំ��ងរបស់់អ៊ុុ� នតាាក់់។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺឺសុុន ក៏៏ បានជួួប

ជាាមួួ យ វង សាារ៉៉ន ដែ�លជាាអតីីតទាាហាានខ្មែ�ែរក្រ�ហម

និិងធ្លាា�ប់់ ជាាសហកាារីីរបស់់លោ�ោកនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័ យអ៊ុុ�ន
តាាក់់ ។ ចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅតែ�ជាាបញ្ហាា បន្ទាា�ប់់ ពីី

សម័័ យអ៊ុុ�នតាាក់់។ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបានចំំណាាយពេ�ល
ប្រាំ�ំឆ្នាំ�ំ �ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�បញ្ចច ប់់ នូវរា
ូ ាល់់កម្លាំំ��ង
សេ�សសល់់របស់់ចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

អន្លលង់់ វែ�ងបានក្លាា�យជាាតំំបន់់តស៊ូូ�ចុុងក្រោ��ោយនៃ�

ចលនាានេះ�ះដែ�លបានធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មមចូូលមកក្នុុ�ង
រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៩៨ នៅ�ៅក្រោ��ោម

គោ�ោលនយោ�ោបាយឈ្នះះ� ឈ្នះះ� របស់់សម្តេ�េចតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន
សែ�ន នាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�នៃ�ី �រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាា។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឱកាាសនោះ�ះ�ដែ�រ វង សាារ៉៉ន ក៏៏បានសម្តែ�ែង

នូូវសេ�ចក្តីី�រីក
ី រាាយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ដែ�លបានជួួបជាាមួួ យ
លោ�ោកឧត្តតមនីីយ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺសុ
ឺ ុន នៅ�ៅអន្លលង់់ វែ�ង។

អ្ននកទាំំ� ង ពីី រ បាននិិយាាយគ្នាា�ប្រ�កបដោ�ោយភាាពស្និិ�ទ្ធធ
ស្នាា�លរីីករាាយ ដោ�ោយរាាប់់ ចាាប់់ តាំំង
� ពីីរយៈៈកាាលដែ�ល
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

រូូ បរាាប់់ ពីីស្តាំំ��៖ ឯកអគ្គគរាាជទូូតអូូ ស្រ្តា��ា លីី ប៉ាា
ប្លូូ� កាាង,
បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង, ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក ចន សាាន់់ដឺសុុន
ឺ
និិងលោ�ោក វង សាារ៉៉ន នៅ�ៅឃុំំ�ថ្លាា�ត ស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង
ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

9

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

បណ្ណណសារដ្ឋាា នមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា
បើ�ើកសម្រា�ប់់ សាធារណជន
ឆាំង
ំ យុុ

មន្រ្តី�ី�អង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិចូូលរួួមពិិធីី
សម្ពោ�ោ�ធខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារឆ្មាំំ��ព្រៃ�ៃ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ប្តេ�េជ្ញាា�ផ្តតល់់សិទ្ធិិ�អំំណា
ិ
ាច

កាារប្រ�កាាសជាាផ្លូូ�វកាារនូូវកាារបើ�ើ កដំំណើ�ើ រកាារមជ្ឈឈ-

គ្រួ�ួសាារ សហគមន៍៍ និិងសាាធាារណជន ជាាមួួ យនឹឹងកាារ

ឲ្យ�បណ្តាា�ញមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅទូូ ទាំំ� ង

ដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្រុ�ុម
ទទួួលបានព័ត៌
័ មា
៌ ានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម។ ជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

នៅ�ៅតែ�បន្តតធ្វើ�ើ�ឲ្យ�បណ្ណសាាររបស់់
ណ
ខ្លួួ�នកាាន់់តែ�អាាចចូូល

ប្រើ��ើប្រា�ស់់បានទូលំំទូ
ូ
លា
ូ ាយតាាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាាញ។
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ក៏៏កំំពុុងធ្វើ�ើ�ឲ្យ�បណ្ណសាារ
ណ

ដ្ឋាា�នរូូ បវ័័ន្តតរបស់់ខ្លួួ�នកាាន់់តែ�អាាចចូូលប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាន
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ផងដែ�រ។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា មាានមោ�ោទកភាាពក្នុុ�ង
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មណ្ឌឌ លប្រ�ចាំំ�តំំបន់ទាំំ
់ �ង៥របស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លតំំណាាង
ប្រ�ទេ�ស។

កាារបង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លប្រ�ចាំំ�តំំបន់ទូ
់ ូទាំំង
� ប្រ�ទេ�ស

ស្រ�បតាាមបំំណងប្រា�ថ្នាា�របស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហម ដែ�លចង់់ឃើ�ញ
ើ នូូវធនធាានលើ�ើបទពិសោ�
ិ ោធន៍៍និង
ិ

រឿ�ឿងរ៉ាា�វនៃ�សម័័ យកាាលប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់ពួក
ួ គេ� នៅ�ៅ
គ្រ�ប់់ តំំបន់នៃ់ �ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លនៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ផ្តតល់់នូវូ

កាាររៀ�ៀបចំំដ៏៏សម្បូូ� របែ�បនៃ�ធនធាានពហុុប្រ�ព័័ន្ធផ្សសព្វវ
ធ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ផ្សា�ាយសម្រា�ាប់់ កាារអប់់ រំំ និិងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

សាាធាារណជនចូូលអាានឯកសាារនៅ�ៅ បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េច

ដ៏៏សំំខាាន់់សម្រា�ាប់់ វេ�ទិិកាាសហគមន៍៍ កាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញ

អ៊ីី�ម៉ែ�ែល truthpheana.s@dccam.org

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លនៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍ក៏៏បម្រើ��ើជាាទីីតាំំង
� ប្រ�ជុំំ�
របស់់វាាគ្មិិ�ន សន្និិ�សីីទ កាារពិិនិត្យយសៀ�
ិ
ៀវភៅ�ៅឡើ�ើងវិិញកាារ
តាំំ�ងពិិព័័រណ៍៍ សិិល្បៈៈ� និិងតន្ត្រី� �ី ព្រ�មទាំំ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍

ម៉ែ�ែ
សូូមទាាក់់ទង ៖ សុុភ័័ក្ត្រ�រ ភាាណាា
សូូមអរគុុណ!

វប្បបធម៌៌ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាក៏៏

បានបង្កើ�ើ�តអង្គគភាាពសេ�វាាកម្មមយុុវជនស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតមួួយ

ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា ក្រុ�ុមអ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ដើ�ើម្បីី�

បង្កើ�ើ�នភាាពងាាយស្រួ�ួល និិងផ្សសព្វវផ្សា�ាយកិិច្ចកា
ច ាររបស់់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លដល់់សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាា�ន។ ក្រុ�ុមអ្ននកស្ម័័�គ្រ�

ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាា ទាាញយកកាារបំំផុុសគំំនិិតរបស់់ខ្លួួ�នពីក្រុ�
ី ម
ុ

អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតអាាមេ�រិិក (AmeriCorps) ដែ�លជាាអង្គគភាាព
សេ�វាាកម្មមយុុវជនស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៅ�ៅសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ដែ�ល

ឧទ្ទិិ�សដល់់កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� និិងជំំនាាញ
វិិជ្ជា�ជី
ា វៈី ៈរបស់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ដល់់កាារកសាាង និិងកែ�លម្អអ

សហគមន៍៍ឡើ�ើងវិិញ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លនីមួ
ី ួ យៗមាានអ្ននក
ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចំំនួនពី
ួ ី ៥នាាក់់ ទៅ�ៅ ១០ នាាក់់ដែ�លត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�ស

រើ�ើស ហើ�ើយនៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�ស មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

សិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សសទស្សសនកិិច្ចចេ�តិ
ច
យ
ិ រំំឭកវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធជន
ធ រង

គ្រោះ��ះ�ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កម្ពុុ�ជាា មាានក្រុ�ុមអ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាជាាង ៥០០ នាាក់់
ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតចំំពោះ�ះ�ទម្លាា�ប់់នៃ�

កាាររស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ប្រ�មូូ លប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រផ្ទាា�ល់់មាាត់់
និិងធ្វើ�ើ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាា�ន។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បន្តតធ្វើ�ើ�កាារងាារលើ�ើកាារ

បង្កើ�ើ�នធនធាានដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លនីមួ
ី ួ យៗ
និិងកាារបង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លបន្ថែ�ែមនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ផ្សេ�េង
ទៀ�ៀត។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លនៅ�ៅតាាមខេ�ត្តតទាំំ�ង៥ រួួ មមាាន៖

ឡូហ្គោ�ោ�សហគមន៍៍
អឺឺរ៉ុុ�ប។
ូ
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឡូហ្គោ�ោ�ទីី
ភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋ
ូ

អាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍ
អន្តតរជាាតិិ។ (បណ្ណសាារ
ណ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

១) មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង

២) មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង

៣) មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម
៤) មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម និិង

៥) មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតតាាកែ�វ។

សាាធាារណជនចូូ លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ បណ្ណ ណសាារឌីី ជីី ថល
របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា សូូមទាាក់់ទងទង ៖

ឡូហ្គោ�ោ�កម្មមវិិ
ធីីអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សហប្រ�ជាាជាាតិិ។
ូ

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រស់់ សំំពៅ�ៅ, អ៊ីី�ម៉ែ�ែល៖ truthsampeou.r@dccam.org
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-សំបតុ ្រ

លិិខិត
ិ ថ្វាាយព្រះ�ះសព្ទទសាធុុការពរសម្តេ�េច
ព្រះ�ះវររាជមាតាជាតិិខ្មែ�ែរ
ក្នុុង
� ពិិធី ីបុុណ្យយចម្រើ�ើ�នព្រះ�ះជន្មម

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៨ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២២
យើ�ើងខ្ញុំំ��ទាំំង
� អស់់គ្នាា�សូមក្រា�
ូ
ាបបង្គំំ� ទូូលថ្វា�ា យព្រះ�ះសព្ទទ
សាាធុុកាារពរ សម្តេ�េចព្រះ�ះវររាាជមាាតាាជាាតិិខ្មែ�ែរ ជាា
អម្ចាា�ស់់ជីីវិិតលើ�ើត្បូូ� ង ជាាទីីសក្កាា�រៈ�ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត

នាាឱកាាសដ៏៏មហាាប្រ�សើ�ើរថ្លៃ�ៃថ្លាា�ក្នុុ�ងព្រះ�ះរាាជពិិធីីបុុណ្យយ

ចម្រើ��ើ នព្រះ�ះជន្មមរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាមាាន
ភ័័ព្វវសំំណាាងក្រៃ�ៃលែ�ង ដែ�លអាាចនិិងបន្តតជ្រ�កកោ�ោន
ក្រោ��ោមម្លលប់់ ដ៏ត្រ៏ �ជាាក់់ត្រ�ជំំ ដោ�ោយព្រះ�ះអង្គគតែ�ងលះះបង់់

ព្រះ�ះកាាយពលនិិងព្រះ�ះរាាជបញ្ញាាញាាណក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញ
ព្រះ�ះបូូ ជនីយ
ី កិិច្ចដ៏
ច ឧ
៏ ត្តុុ�ង្គគឧត្តតមគ្រ�ងថែ�រក្សា�ា និិងយកព្រះ�ះ
ទ័័យទុុកដាាក់់ខ្ពពស់់ចំំពោះ�ះ�ប្រ�ជាាជាាតិិកម្ពុុ�ជាា។

ឆាំង
គ ក
ិ ព្រ�មទាំង
ំ យុុ និិងបុុគ្គលិ
ំ អ្ននកស្ម័័� គ្រ�ចិិត្តត
របស់់លោ�កទាំង
ំ អស់់

សម្ដេ�េចព្រះ�ះមហាាក្សសត្រី�ី នរោ�ោត្ដដម មុុនិិនាាថ សីីហនុុ ព្រះ�ះវររាាជ
មាាតាាជាាតិិខ្មែ�ែរ ក្នុុ�ងសេ�រីីភាាព សេ�ចក្តីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ និិងសុុភមង្គគល ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ទួួត រ៉េ� េត ៖ ប្រ�ធានក្រុ�ុមផ្សំំ�ជីីធម្មមជាតិិ
របស់់តំំ បន់់ ៥ ភូូមិភា
ិ គពាយ័័ ព្យយ
ដារ៉ាារដ្ឋឋ មេ�ត្តាា

កងចល័័តនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមកំំពុុងប្រ�មូូ លចំំបើ�ើ ង។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចូូលចិត្តត
ិ រស់់នៅ�ៅតាាមរបៀ�ៀបរបបលោ�ោកសេ�រីី មាានសិិទ្ធិិ�

និិងសេ�រីីភាាពធ្វើ�ើ�អ្វីី�បានគ្រ�ប់់ យ៉ាា�ង មិិ នមែ�នដូូចរបប

ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ទួួត រ៉េ�េ
ត គឺឺជាាជនជាាតិិខ្មែ�ែរ មាានអាាយុុ
កុុម្មុុ� យនីីស្តត។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ ម៉ែ�ែន ជុុន នាំំ�ខ្ញុំំ�ទៅ�
� ៅជួួបគ្រូ�ូបង្វឹឹ� ក
៤២ឆ្នាំំ��(នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៧)។ ខ្ញុំំ��កើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិពាាម

ខាាងកីីឡាាករម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� សូូផល បង្ហាា�ត់នៅ�
់ ៅសាាលាា

ក្រោ��ោម។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ៦ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំ��មករៀ�ៀននៅ�ៅវត្តត

ពេ�លខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�ខ្ញុំំ�បានជួ
�
ប
ួ ចាាប ប៉ាា
ង គឺឺជាាសិិស្សស

ិ
បួួ ន ឃុំំវិ� លទ្រុ�
ង
ុ ស្រុ�ុកស្វាា�យទង ខេ�ត្តតមាាត់់ជ្រូ�ក
ូ កម្ពុុ�ជាា

នួួនមណីីយរាាម ហៅ�ៅ វត្តតថាាន់់ នៅ�ៅក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។ នៅ�ៅ
ឆ្នាំំ��១៩៥៧ ខ្ញុំំ��ប្រ�ឡងចូូលរៀ�ៀននៅ�ៅអនុុវិិទ្យា�ាល័័យ

ព្រះ�ះយុុគន្ធរធ ថ្នាា�ក់់ទីី៦ទំំនើ�ើប ហើ�ើយនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦០ ខ្ញុំំ��
រៀ�ៀនដល់់ថ្នាា�ក់់ទី៤
ី ទំំនើ�ើប។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៦០ ខ្ញុំំ��បាន
ជួួប ម៉ែ�ែន ជុុន។ ម៉ែ�ែន ជុុន អប់់ រំំខ្ញុំំ�ឲ្យ� �មាានកាារស្រ�ឡាាញ់់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

យុុគន្ធរធ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ចូូលរួួមអង្គគកាារ សេ�-អ៊ីី�-អាា។ នៅ�ៅ

ថ្នាា�ក់់ទីី៣សាាលាាយុុគន្ធរធ ដែ�រ។ ដំំបូូ ង សូូផល ប្រ�កាាស

ប្រា�ប់់ អ្ននកចូូលរួួមឲ្យ�គោ�ោរពទង់់ ជាាតិិអាាមេ�រិិកដែ�លមាាន
ផ្កាា�យជាាង៤០ និិងទង់់ អង្គគកាារ សេ�-អ៊ីី�-អាា។ បន្តតមក
ទៀ�ៀតមាានកាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ នឹង
ឹ អង្គគកាារ បម្រើ��ើ

អង្គគកាារ សេ�-អ៊ីី�-អាា។ សូូផល បានប្រ�គល់់ភាារកិិច្ចឲ្យច �
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ខ្ញុំំ��គឺឺ១)ឃោ�ោសនាាប្រ�ឆាំំ�ងជាាមួួ យនឹឹងកុុម្មុុ� យនីីស្តត ២)

បះះបោ�រប្រ�ឆាំំ�ងជាាមួួ យចាាងហ្វាា�ងសាាលាា។ ក្រោ��ោយមក

មួួ យអាាទិិត្យយម្ដដងខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរាាយកាារណ៍៍ អំំពីស
ី កម្មមភាាពដែ�ល

នគរបាលនៅ�ៅតាាខ្មៅ� ៅ�ទៅ�ៅចាាប់់កូូនសិស្សសមួួ
ិ
យចំំនួួនដែ�ល

អប់់ រំំដើ�ម្បីី�ប្រ
ើ
�មូូ លកម្លាំំ��ងថែ�មទៀ�ៀត។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់

អោ�ោម បូូ រី ី ទៅ�ៅពិិនិត្យយមើ�
ិ
ើ លហើ�យ
ើ រាាយកាារណ៍៍ ទៅ�ៅក្រុ�ុម

បានបំំពេ�ញជាាមួួ យ ចាាប ប៉ាា
ង ទៅ�ៅឲ្យ�បង សូូផល។
ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� កាារបះះបោ�រយកទៅ�ៅឃុំំ� ឃាំំ� ង។
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៦១ សូូផល បាត់់ខ្លួួ�នមិិនដឹង
ឹ ទៅ�ៅណាា

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៦៩ខ្ញុំំ�� និិង អោ�ោម បូូ រី ី ទៅ�ៅប្រ�ជុំំ�ផ្ទះះ�ស័ក្តិិ�
័

សុុន ម៉៉ម, ម៉ែ�ែន ជុុន ក៏៏ដឹក
ឹ នាំំ�ខ្ញុំំ�បន្តត
� ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ដ
� ដែ�ល

នៅ�ៅពេ�លទៅ�ៅដល់់ អោ�ោម បូូ រី ី ណែ�នាំំ�ខ្ញុំំ�� ដែ�លជាាសមាាជិិក

ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឈ្មោះ�ះ��

ខ្ញុំំ��អប់់ រំំបានកម្លាំំ�ង
� ពីីរនាាក់់ឲ្យ�មាានជំំនឿ�ឿជឿ�ឿជាាក់់លើ�រើ បប
សេ�រីី មាានឈ្មោះ�ះ�� ផាារីី គឺឺជាាអតីីតសិិស្សសថ្នាា�ក់់ទីី៣ នៅ�ៅ

សាាលាាយុុគន្ធរធ និិង សូូក្វាា�ង គឺឺជាាអតីីតសិិស្សសថ្នាា�ក់់
ទីី៤នៅ�ៅសាាលាាយុុគន្ធរធ ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៦២ ខ្ញុំំ��កសាាងកម្លាំំ��ងបានចំំនួួនពីីរ

នាាក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ�� លិិម ហួួតប្រា�ជ គឺឺជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�ៅ

សាាលាាព្រែ�ែកឫស្សីី� និិង ទុំំ� សុុត គឺឺជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�ៅ
សាាលាាព្រែ�ែកឫស្សីី� ដោ�ោយបានចាាត់់តាំំ�ងពីីរនាាក់់នេះ�ះ

គឺឺជាាអ្ននកតាាមដាានសកម្មមភាាពខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅសាាលាា

ព្រែ�ែកឫស្សីី�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៦៣ ខ្ញុំំ��កសាាងកម្លាំំ�ង
� បាន

ចំំនួួនពីីរនាាក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត រួួ មមាាន ៖ ហួួត លីី គឺឺជាាគ្រូ�ូ
ពេ�ទ្យយនៅ�ៅមណ្ឌឌ លសុខ
ុ ភាាពតាាខ្មៅ� ៅ� និិង សេ�ង គឺឺជាាគ្រូ�ូ
បង្រៀ��ៀននៅ�ៅសាាលាាវត្តតក្រ�ពើ�ើហាា។ ខ្ញុំំ��អប់់ រំំពួួកគេ�ទាំំ�ង

ពីីរនាាក់់ឲ្យ�ចូូលចិត្តត
ិ រស់់នៅ�ៅសប្បា�ាយ សេ�រីី មាានចិិត្តតចង់់
ប្រ� មូូ លកម្លាំំ�� ង ប្រ� ឆាំំ� ង ជាាមួួ យ របបកុុម្មុុ� យ នីីស្តត ។

ថ្ងៃ�ៃមួួយខ្ញុំំ��បាននាំំ�ទាំំ�ងពីីរនាាក់់ទៅ�ៅជួួប ម៉ែ�ែន ជុុន ដើ�ើម្បីី�
ទទួួលស្គាា�ល់់ និិងបញ្ចូូ�លជាា សេ�-អ៊ីី�-អាា។ ក្រោ��ោយពីីតែ�ង

តាំំ�ងហើ�ើយ ម៉ែ�ែន ជុុន ចាាត់់តាំំង
� ហួួតលីី ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព

ប្រាំ�ំម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ចំំរើ�ើន ស៊ិិ�ន មាានទីីតាំំង
� នៅ�ៅបឹឹ ងព្រ�លឹឹត។
សេ�-អ៊ីី�-អាា នៅ�ៅតាាខ្មៅ�ៅ�ទៅ�ៅកាាន់់ ចំំរើ�ើន ស៊ិិ�ន ។ អោ�ោម បូូ រីី
បន្តតថាា «សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះកម្លាំំ��ងខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅ ខេ�ត្តត ក្រុ�ុង
មាានកាារផុុសផុុល ខ្ញុំំ��មកនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ចង់់ចូលទៅ�
ូ
ៅជួួបលោ�ោក

លន់់ នល់់» ។ ចំំរើ�ើន ស៊ិិ�ន បានតបថាា «ខ្ញុំំ��មាានយោ�ោបល់់
ដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ សូូមចាំំបន្តិិ�
� ច កាាលណាាខ្ញុំំ��ទទួលបានដំំណឹ
ួ
ឹង

ិ »។ នៅ�ៅពេ�លសកម្មមភាាពរបស់់
យ៉ាា�ងណាាខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ប្រា�ប់់ វិញ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមកាាន់់តែ�រីីកដុះះ�ដាាលស្ទើ�ើ�រគ្រ�ប់់ ទិិស ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ

សមាាជិិក សេ�-អ៊ីី�-អាា ចែ�កមុុ ខសញ្ញាាចុះះ�តាាមភូូមិិដែ�ល
អាាចធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពបាន ដោ�ោយអប់់ រំំប្រ�ជាាជនរួួ មគ្នាា�
ប្រ�ឆាំំ�ងទប់់ ទល់់ជាាមួួ យសកម្មមភាាពរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៦៩ អោ�ោម បូូ រី ី ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ឲ្យ� �ប្រ�មូូ ល

សមាាជិិក សេ�-អ៊ីី�-អាា នៅ�ៅតាាខ្មៅ� ៅ�ឲ្យ�ចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅផ្ទះះ�
របស់់ លន់់ នល់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំ�ទៅ�
� ៅដល់់
អោ�ោម បូូ រី ី បាននាំំ�ខ្ញុំំ�ទៅ�
� ៅអង្គុុ�យនៅ�ៅកន្លែ�ែងប្រ�ជុំំ�។ អ្ននក

ដែ�លបានចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មាានឈ្មោះ�ះ��១)
សូូស្តែ�ែន, ២)ចំំរើ�ើន ស៊ិិ�ន, ដៀ�ៀន ដែ�ល អតីីតនាាយ
ទាាហាាន, ឈិិម ឈួួន គឺឺជាាអតីីតនាាយទាាហាាន, លន់់ នល់់

ឃោ�ោសនាា និិងប្រ�មូូ លកម្លាំំ��ងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងសកម្មមភាាព

អតីីតប្រ�ធាានាាធិិបតីី, ឡុុង បូូ រ៉េ�ត
េ
គឺឺជាាអតីីតនាាយក
រដ្ឋឋមន្រ្តី�ទី
�ី ី១ និិងអាាមេ�រិិកកាំំ�ង២នាាក់់ ព្រ�មទាំំ�ងទាាហាាន

សេ�ង គឺឺធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពនៅ�ៅសាាលាាដែ�លខ្លួួ�នបង្រៀ��ៀន ។

នៅ�ៅពេ�លប្រ�ជុំំ� នោះ�ះ�លោ�ោក លន់់ នល់់ លើ�ើ កឡើ�ើ ងពីីបញ្ហាា

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅមណ្ឌឌ លសុុខភាាពតាាខ្មៅ� ៅ�ហើ�ើយ
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៤ ម៉ែ�ែន ជុុន បាននាំំ� អោ�ោម បូូ រី ី គឺឺជាា
សាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យ�នៅ�ៅសាាលាាយុុគន្ធ ធ រ ទៅ�ៅជួួ បខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅតាាខ្មៅ� ៅ�។

នៅ�ៅពេ�លជួួបគ្នាា� ម៉ែ�ែន ជុុន និិយាាយបញ្ជាាក់់ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ថា
� ា
គាាត់់ត្រូ�ូវទទួល
ួ ភាារកិិច្ចចូ
ច លទៅ�
ូ
ៅក្នុុ�ងតំំបន់់រំំដោះ�ះ�ចំំណែ�ក

កាារងាារអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវទាាក់់ទងជាាមួួ យ អោ�ោម បូូ រី។
ី
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៨ ខ្ញុំំ��បានផ្ដដល់់ព័័ត៌មា
៌ ានទៅ�ៅឈ្មោះ�ះ�� អោ�ោម
បូូ រី ី ឲ្យ�បានដឹឹងថាា នៅ�ៅវិិទ្យា�ាល័័យតាាខ្មៅ� ៅ�មាានកូូនសិស្សស
ិ
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និិងស៊ីី�វិិលមួួយចំំនួួនដែ�លខ្ញុំំ�មិ
� ិ នបានស្គាា�ល់់ឈ្មោះ�ះ��។
ចំំនួួនពីរី គឺឺ ៖ ១) បញ្ហាាទប់់ទល់់ជាាមួួ យសកម្មមភាាពរបស់់
ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម, ២) កាារត្រៀ��ៀមធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ

ពិិភាាក្សា�ាលោ�ោក សូូស្តែ�ែន មាានយោ�ោបល់់ថាា ក្នុុ�ងបញ្ហាា

ទប់់ ទល់់ចំំពោះ�ះ�សកម្មមភាាពរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមគឺឺត្រូ�ូវតែ�
បន្ថែ�ែមចំំនួួនទាាហាានឲ្យ�បានច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា

ដែ�លមាានទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមខ្លាំំ��ង។ ចំំណែ�កបញ្ហាាធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋ

ប្រ�ហាារគឺឺត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�។ បន្ទាា�ប់់ មកលោ�ោក ឡុុង បូូ រ៉េ�ត
េ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកឯកសារ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

បានឲ្យ�យោ�ោបល់់ថាា បញ្ហាាទីី១ លោ�ោកយល់់ស្រ�បជាាមួួ យ

កប្បា�ាសដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ដើ�ើមកប្បា�ាសខូូចគុុណភាាព, ដាំំ�គ្រា�ាប់់

ឡើ�ើងទៅ�ៅពិិនិត្យយ
ិ ឲ្យ�បានល្អិិ�តល្អអន់បន្តិិ�
់ ច។ ក្រោ��ោយពីីកាារ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែទទួួលបានទិិន្ននផលតិច
ិ ។ នៅ�ៅពេ�លកប្បា�ាសទទួួល

គំំនិិតរបស់់លោ�ោក សូូស្តែ�ែន ប៉ុុ�ន្តែ�ែបញ្ហាាទីី២គួួរតែ�លើ�ើក

ពិិក្សា�ាគ្នាា�យ៉ាា�ងយូូរ អង្គគប្រ�ជុំំ�បានសម្រេ��ច ១) ត្រូ�ូវ
បន្ថែ�ែមចំំនួួនទាាហាានដែ�លទ័័ពខ្មែ�ែរក្រ�ហមរស់់នៅ�ៅ, ២)
បញ្ហាាធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារត្រូ�ូវលើ�ើកទៅ�ៅពិិនិត្យយថ្ងៃ�
ិ
ក្រោ��
ៃ
ោយ។

ក្រោ��ោយរដ្ឋឋប្រ�ហាារថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ខ្ញុំំ�� និិង

ក្រុ�ុមសេ�-អ៊ីី�-អាា នៅ�ៅតាាខ្មៅ� ៅ�បានចុះះ�តាាមភូូមិិនៅ�ៅជិិតៗ
ផ្សា�ារតាាខ្មៅ� ៅ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពអប់់ រំំអ្ននកស្រុ�ុកឲ្យ�មាាន
ជំំនឿ�ឿហើ�ើយជួួយគាំំ�ទ្រ�របបថ្មីី�។

កប្បា�ាសដាាក់់ឲ្យ�តិិចដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ឃើ�ើញចំំនួួនដីដាំំ
ី បានច្រើ�ើ�ន
�
បានផល យើ�ើងបានបំំផ្លាា�ញកប្បា�ាសទាំំ�ង ៤ចម្កាា�រគឺឺ

ចម្កាា�រដីីឡូ,ូ ចម្កាា�រភ្នំំ�បាក់់, ចម្កាា�រកងវ៉ាា� និិងចម្កាា�រពង្រ�។
ចាាប់់ តាំំ� ង ពីី កា ារដាំំ� រ ហូូត ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី ៧ ខែ�សីី ហា ា ឆ្នាំំ��
១៩៧៧ អង្គគកាារចាាប់់ ខ្លួួ�នខ្ញុំំ�។
�

កំំណត់់ចំំណាំំ៖
� អត្ថថបទនេះ�ះដកស្រ�ង់់ចេ�ញពីីចម្លើ�ើ�យ

សាារភាាពឯកសាារ J00៦១៣ ។ រាាល់់ចម្លើ�ើ�យសាារភាាព

របស់់អ្ននកទោ�ោសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខស-២១ សុុទ្ធធ

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៦ ខ្ញុំំ��ជួួបជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ�� អោ�ោម

តែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ�និង
ិ ធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មមយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ

អង្គគកាារជម្លៀ�ៀ�សគាាត់់ចេ�ញពីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ។ ពេ�លខ្ញុំំ��ឃើ�ើញ

សន្និិ�ដ្ឋាា�នបានថាាចម្លើ�ើ�យសាារភាាពរបស់់ ទួួត រ៉េ�េ
ត ពិិត

បូូ រី ី នៅ�ៅចំំណតរទេះ�ះភ្លើ�ើ�ងស៊ីី�សូូផុុន នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អោ�ោម បូូ រី ី ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរាាយកាារណ៍៍ ឲ្យ� ម៉ែ�ែន ជុុន ហៅ�ៅ ហឹឹង្សស
គឺឺជាាលេ�ខាាតំំបន់់៥ភូូមិិភាាគពាាយ័័ព្យយ។ នៅ�ៅពេ�ល ហឹឹង្សស

ពីីកងសួួរចម្លើ�ើ�យរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ង
ើ មិិ នអាាច
ឬយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ?

ដឹឹងព័័ត៌៌មាាននេះ�ះ គាាត់់បានឲ្យ� អោ�ោម បូូ រី ី ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅ

ស្រុ�ុកព្រះ�ះនេ�ត្រ�ព្រះ�ះ ហើ�ើយចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក
ខ្ញុំំ��មិនដែ�លបានជួួ
ិ
ប ជាាមួួយឈ្មោះ�ះ�� អោ�ោម បូូរី ី ទៀ�ៀតទេ�។

ចំំណែ�ក សេ�-អ៊ីី�-អាា ចាាស់់ដែ�លនៅ�ៅតាាខ្មៅ� ៅ�ខ្ញុំំ��ខិតខំំ
ិ
ស្រា�ាវជ្រា�ាវស្វែ�ែងរក ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិនដែ�លបានជួួបសូម្បីី�តែ
ូ
�

ម្នាា�ក់់។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ សាាវ៉ាា�ត គឺឺជាាប្រ�ធាានពាាណិិ ជ្ជជកម្មមតំំបន់់
៥ ប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ថា
� ា ហឹឹង្សស សម្រេ��ចដកខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ
សហជីីពកប្បា�ាសជាាមួួ យឈ្មោះ�ះ�� ឡេ�ង មាានតួួនាាទីី

ប្រ�ធាានសហជីីពកប្បា�ាសតំំបន់់៥។ សាាវ៉ាា�ត បញ្ជាាក់់ថាា

ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកន្លែ�ែងនោះ�ះ�ស្រួ�ួ លហើ� យ
ើ មិិ នចាំំ� បាច់់
ទៅ�ៅណាាទៀ�ៀតព្រោះ��ះ�មាានសុុទ្ធតែធ �គ្នាា�យើ�ើង។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្ញុំំ��និង
ិ សមាាជិិក សេ�-អ៊ីី�-អាា

ចំំនួួន១០នាាក់់បានបំំផុុសប្រ�ជាាជនមិិ នឲ្យ�សប្បា�ាយចិិត្តត
ចំំពោះ�ះ�កាារធ្វើ�ើ�បដិិវត្តតន៍ស
៍ ង្គគមនិយ
ិ មដែ�លអង្គគកាារលើ�ើក
ឡើ�ើង។ យើ�ើងបំំផុុសឲ្យ�មាានកាាររអាាក់់រអួួ លចំំពោះ�ះ�កាារ

រៀ�ៀបចំំបាយរួួ មនៅ�ៅតាាមចម្កាា�រកប្បា�ាស។ ថ្ងៃ�ៃមួួយខ្ញុំំ��និង
ិ
សមាាជិិក១០នាាក់់ទៀ�ៀតបាននាំំ�គ្នាា�ប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅផ្ទះះ� ឡេ�ង ។
យើ�ើងបានប្រ�ជុំំ�លើ�ើកអំំពីីផែ�នកាារដាំំ�កប្បា�ាស ១២០០

ហិិកតាា និិងផែ�នកាារបំំផ្លាា�ញផលកប្បា�ាស។ យូូរៗម្ដដង
អង្គគ ប្រ�ជុំំ�សម្រេ��ចឲ្យ�រកគ្រា�ាប់់ពោ�ោតមកដាំំ�លាាយជាាមួួ យ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

កងចល័័តកំំពុុងភ្ជួួ�រស្រែ��នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ� ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (ពីីឆ្នាំំ��១៩៧៥-១៩៧៩)។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ� ជាា)
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អគ្គគរដ្ឋឋទូូតសាធារណរដ្ឋឋបារាំង
ំ ប្រ�ចាំក
ំ ម្ពុុ�ជា
ទស្សសនកិិច្ចប
ច ណ្ណាាល័័ យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ

សុុ ភ័័ក្ត្រ�រ ភាណា

អគ្គគរដ្ឋឋទូូតសាាធាារណរដ្ឋឋបារាំំ�ងប្រ�ចាំំ�កម្ពុុ�ជាា

គណៈៈប្រ�តិិភូូមកពីីស្ថាា�នទូូតសាាធាារណរដ្ឋឋបារាំំ�ងប្រ�ចាំំ�កម្ពុុ�ជាា

នាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។

កម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅបណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
នាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មេ�សាា
ឆ្នាំំ��២០២២។ (សុុភ័័ក្ត្រ�រ ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លោ�ោក ហ្សាា�ក់់ ប៉ឹឹ�ឡេ� ទស្សសនកិិច្ចបណ្ណាា�ល័
ច
័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
និិងលោ�ោកស្រី�ី សូូ ហ្វាា�រីណា
ី ា នាាយករងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

(សុុភ័័ក្ត្រ�រ ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
មាានកិិត្តិិ�យសនិិងសេ�ចក្តីី�
ភាាសាាបារាំំ�ងទាំំ�ងនេះ�ះ ដើ�ើរតួួនាាទីីជាាធនធាានដ៏៏សំំខាាន់់
សោ�ោមនស្សសទទួួ លស្វា�គមន៍
ា
៍ ឯ កអគ្គគ រ ដ្ឋឋ ទូូ តថ្មីី� នៃ�

ពីីព្រោះ��ះ�ថាាឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកំំណត់់ហេ�តុរៀ�
ុ ៀបរាាប់់

លោ�ោក ហ្សាា�ក់់ ប៉ឹឹ�ឡេ� និិងលោ�ោក ម៉ៃ�ៃខល លីី ប្រ�ធាាន

ក្នុុ�ងអំំឡុងសង្គ្រា�ា�ម
និិងក្រោ��ោយសង្គ្រា�ា�ម ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យ�
ុ

សាាធាារណរដ្ឋឋបារាំំ�ងប្រ�ចាំំ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា
កាារិិយាាល័័យនៃ�ក្រ�សួួងកាារបរទេ�សបារាំំ�ង នាាព្រឹ�ឹក
ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២។

អំំពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ នាានាា នៅ�ៅមុុ នសម័័ យកាាលសង្គ្រា�ា�ម

អ្ននកសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវ មាានចំំណេះ�ះដឹឹងភាាសាាបារាំំ�ង
ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ និិងទទួួលបានព័ត៌
័ មា
៌ ានទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ

ឲ្យ�បានពេ�ញលេ�ញ។
បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
គឺឺជាាគេ�ហដ្ឋាា�នខ្មែ�ែរដែ�ល
សាាងសង់់ ឡើ�ើ ង ក្នុុ�ងសម័័ យអាាណាានិិគមបារាំំ� ង ។

បណ្ណាា�ល័័យនេះ�ះមាានផ្ទុុ�កឯកសាារមកពីីច្រើ�ើ�នប្រ�ភព ក្នុុ�ង

នោះ�ះ�ក៏៏មាានបណ្តុំំ�� ឯកសាារជាាភាាសាាបារាំំ�ង។ ឯកសាារជាា
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លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា បានបង្ហាា�ញដល់់ភ្ញៀ�ៀ�វកិិត្តិិ�យសនូូវប្លលង់់ស្ថាា�បត្យយកម្មមសហសម័័ យនៃ�វិិទ្យា�ាស្ថាា�នស្លឹឹ�ករឹឹត ដែ�លរចនាា
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ឡើ�ើងដោ�ោយស្ថាា�បត្យយករស្ត្រី�ី�ដ៏ល្បីី�
៏ រន្ទឺឺ�កម្រិ�ិ តពិភពលោ�
ិ
ោក
គឺឺលោ�ោកស្រី�ី ហ្សាា�ហាា ហាាឌីីដ។ វិិទ្យា�ាស្ថាា�នស្លឹឹ�ករឹឹត គឺឺ

ជាាសំំណង់់ ស្ថាា�បត្យយកម្មមរំំឭកកាារចងចាំំ�អំំពីរី បបឃោ�ោរ
ឃៅ�ៅតែ�មួួ យគត់់ ដែ�លរចនាាដោ�ោយស្ថាា�បត្យយករស្ត្រី�ី�។

កាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ស្នាា�ដៃ�ស្ថាា�បត្យយកម្មមសហសម័័ យបែ�ប
ទំំនើ�ើបរបស់់លោ�ោកស្រី�ី ហ្សាា�ហាា ហាាឌីីដ គឺឺដើ�ម្បីី�លើ�
ើ
ក
ើ

កម្ពពស់់ តួួនាាទីីរបស់់ស្ត្រី��ី ដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នជាាអ្ននករស់់រាាន

ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាាកម្លាំំ�ង
ជីីវិតពី
� ចលករដ៏៏ចាំំបាច់
�
់
ក្នុុ�ងកាារកសាាង និិងកាារអភិិវឌ្ឍឍសង្គគមជាាតិិ។ សំំណង់់

ស្ថាា�បត្យយកម្មមនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយស្ត្រី�ី� ដែ�លមាាន
កិិត្តិិ�សព្ទទល្បីី�ល្បាា�ញក្នុុ�ងឆាាកអន្តតរជាាតិិ។

សម្តេ�េចម៉ែ�ែ
ព្រះ�ះអង្គគសព្វវព្រះ�ះរាាជហឫទ័័យ រាាជាា

ប្រ�ទាានកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះអង្គគជាាឈ្មោះ�ះ��

នៃ�បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�សំំណង់់
ដ៏៏ប្រ�ណិិ តនេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះរាាជាារំំពឹឹងថាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួ យ
សំំណង់់ នេះ�ះនឹឹងលេ�ចវត្តតមាានឡើ�ើងជាាស្ថាា�ពរ។

បច្ចុុ�ប្បបន្នន បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
បានចែ�កចាាយ
ឯកសាារអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិច
ិ ដ៏៏សំំខាាន់់ ផ្តតល់់ជាាព័័ត៌មា
៌ ានប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររាាប់់លាានច្បា�ាប់់ដល់់យុវជន
ុ
-យុុវនាារីីកម្ពុុ�ជាា ដែ�ល

មាានចំំនួួនប្រ�មាាណជាាង៦៥ភាាគរយនៃ�ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា

សរុុ ប ដើ�ើម្បីី�សិក្សា
ិ �ាស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងយល់់ដឹង
ឹ ឲ្យ�បានកាាន់់
តែ�ប្រ�សើ�ើរអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួួ�ន។ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា
ក៏៏អាាចស្វែ�ែងរកនូូវកំំណត់ហេ�តុ
់
ប្រុ �វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រក្នុុ�ងទម្រ�ង់់

អេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ច
ិ នៅ�ៅតាាមបណ្តាា�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារសាាខាា

ទាំំ�ងប្រាំ�ំរបស់់បណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
ដែ�លតាំំ�ងទីីនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ស្រុ�ុកអន្លលង់់

អគ្គគរដ្ឋឋទូូតសាាធាារណរដ្ឋឋបារាំំង
� ប្រ�ចាំំ�កម្ពុុ�ជាា លោ�ោក ហ្សាា�ក់់ ប៉ឹឹ�ឡេ�

ទស្សសនកិិច្ចបណ្ណាា�ល័
ច
័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
នាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��

វែ�ងនៃ�ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ និិង កោះ�ះ�ថ្មមនៃ�ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។

២០២២។ (សុុភ័័ក្ត្រ�រ ភាាណាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា បានពិិភាាក្សា�ា

នៅ�ៅចុុងបញ្ចច ប់់ លោ�ោកឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូត ហ្សាា�ក ប៉ឹឹ�ឡេ�

ដំំណើ�ើ រកាារនៃ�អង្គគ ជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ងតុុលាាកាារ

រាាក់់ទាាក់់ និិងបង្ហាា�ញកាារកោ�ោតសរសើ�ើរដល់់កិិច្ចកា
ច ារ

ក្នុុ�ងអំំឡុងទស្សសនកិិ
ច្ចនេះ�
ច ះ ភ្ញៀ�ៀ�វកិិត្តតយស និិងលោ�ោក
ុ

អំំពីីប្រ�ធាានបទជាាច្រើ�ើ�នជុំំ�វិិញយុុត្តិិ�ធម៌៌ អន្តតរកាាល និិង

កម្ពុុ�ជាា និិងកិិ ច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្តត។ គួួ ររំំឭកថាា
សាាធាារណរដ្ឋឋបារាំំង
� គឺឺជាាសហហត្ថថលេ�ខីីនៃ�កាារគាំំ�ទ្រ�

បានថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះ�កាារទទួួលស្វា�គមន៍
ា
យ៉ាា�
៍ ង

ចងក្រ�ងឯកសាារដ៏៏មាានសាារសំំខាាន់់របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

បង្កើ�ើ�តឲ្យ�មាានសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម ដែ�លបម្រើ��ើ ដល់់

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�លបម្រើ��ើ ដល់់កាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវ
និិងជំំរុុ ញកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅក្នុុ�ង

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមរាាប់់ លាាននាាក់់។

តំំបន់់ និិងអន្តតរជាាតិិ។

យន្តតកាារស្វែ�ែងរកកាារពិិ តនិ ង
ិ យុុ ត្តិិ� ធម៌៌ ស ម្រា�ាប់់ អ្នន ក

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្រ�ទាាប់់ យុុវជន-យុុវនាារីីជំំនាាន់់ក្រោ��ោយក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តជាាតិិ
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កងទ័័ពជើ�ើងគោ�កចំំនួួន៩០រូូប ទស្សសនកិិច្ច ចសិិក្សាា
នៅ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកោះ�ះថ្មមខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��
ឡុុ ង ដានីី
កងទ័័ពជើ�ើងគោ�ោកទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ានៅ�ៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២ ។

(សុុខ វណ្ណៈៈ� និិង ឈុំំ� រ៉ាា
�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទី៥
ី ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�២
� ០២២ ក្រុ�ុមកាារងាារ
វិិមាានឈ្នះះ�ឈ្នះះ�បានដឹឹកនាំំ�សិិក្ខាា�កាាមដែ�លជាាកងទ័័ព
ជើ�ើងគោ�ោកចំំនួួន៩០រូូ បមកទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ក្សា
ិ �ា នៅ�ៅមជ្ឈឈ-

មណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មមខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��។ ជាាកាារចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម

ឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មមត្រូ�ូវបានដាាក់់ឲ្យ�ដំំណើ�ើ រកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់

បានមាានប្រ�សាាសន៍៍ជម្រា�ាបដល់់សិិក្ខាា�កាាមថាា មជ្ឈឈ-

ក្រោ��ោមកាារសហកាារយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធរធ វាាងក្រ�សួួងអប់់ រំំ

លោ�ោក ឡុង
ុ ដាានីី នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម
មណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្រោ��ោម

កាារផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មរបស់់ឯកឧត្តតម នាាយឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ ណឹឹ ម
សុុវត្ថិ�ិ ទីីប្រឹ�ឹ ក្សា�ាពិិសេ�សសម្តេ�េចពិិជ័យ
័ សេ�នាា ទៀ�ៀ បាញ់់

ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្រ្តី� �ី រដ្ឋឋមន្រ្តី� �ក្រ�សួ
ី
ួងកាារពាារជាាតិិ និិង
ជាាអគ្គគនាាយក អគ្គគនាាយកដ្ឋាា�ននយោ�ោបាយ និិងកិិច្ចកា
ច ារ
បរទេ�សក្រ�សួួងកាារពាារជាាតិិ និិងលោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ

ជាាសាាធាារណៈៈចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២០ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២០

យុុវជន និិងកីីឡាា, ក្រ�សួួងកាារពាារជាាតិិ និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

១) ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីព្រឹ�ត្តិិ�កា
ឹ ារណ៍៍ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជាាចាាប់់ ពីីទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ �១៩៦០ រហូូតដល់់
ទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ �១៩៩០។

នាាយក មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

២)ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងដល់់ដំំណើ�ើរកាារសន្តិិ�ភាាព និិងទប់់

ស្កាា�ត់ជម្លោះ�ះ��
់
នាានាាតាាមរយៈៈកម្មមវិិធីអ
ី ប់់ រំំ។ កម្មមវិិធីី
អប់់ រំំនេះ�ះនឹឹងផ្តតល់់ឱកាាសឲ្យ�យុុវជនជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ

ដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នរស់់នៅ�ៅតាាមជនបទបានចូូលរួួម
រៀ�ៀនសូូត្រ�។

៣)លើ�ើកទឹឹ កចិិត្តតដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងកាារចែ�ករំំលែ�កអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វ ឬបទ
ពិិសោ�ោធន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដល់់ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ។

ិ
៤)ប្រ�មែ�ប្រ�មូូ លរឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិត

ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទីីតាំំង
� បទឧក្រិ�ិដ្ឋដែ�លបាន
ឋ
បន្សសល់់ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ជាាកិិច្ចបន្តតលោ�
ច
ោក ឡុង
ុ ដាានីី បានដឹឹកនាំំ�សិិក្ខាា�កាាម
ដើ�ើ រ ទស្សសនាាពិិ ព័័ រ ណ៍៍ រូូ បថត

ដែ�លបន្សសល់់ ទុុ ក ពីី

កងទ័័ពជើ�ង
ើ គោ�ោកទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ក្សា�
ិ ានៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កោះ�ះ�ថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២ ។

(សុុខ វណ្ណៈៈ� និិង ឈុំំ� រ៉ាា
�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៦០ ដល់់ទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៩០។ រូូ ប

ទីី ២០ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ�� ១៩៧៧ សម្តេ�េចតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាដោ�ោយចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មចេ�ញពីី
តំំបន់់កោះ�ះ�ថ្មម ឃុំំ�ទន្លូូ�ង ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� និិង

ភាាពដ៏៏លំំបាកជាាទីីបំំផុុត ដោ�ោយបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រចាាកចេ�ញ

ថតទាំំ�ងនោះ�ះ�រួួ មមាាន ៖ រូូ បថតបង្ហាា�ញពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍

ស្រុ�ុ ក ស្នួួ�ល ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។ រូូ បថត នៃ�របបកម្ពុុ�ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥ -១៩៧៩) ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�

ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាប្រ�មាាណ២លាាននាាក់់ បានស្លាា�ប់់ ។
ឋ ម្មមរបស់់
រូូ បថតភ័័ស្តុុ�តាាងមួួ យចំំនួួនអំំពីី បទឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកលើ�ើប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។ រូូ បគំំនូរូ បង្ហាា�ញ
អំំពីីដំំណើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាារផ្តួួ�លរំំលំំរបបប្រ�ល័័យពូូជ

សាាសន៍៍ប៉ុុ�លពតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី២
ី ០ខែ�មិិថុនា
ុ ាឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧និិង

ចុុងក្រោ��ោយគឺឺរូូបថតស្តី�អំំពី
ី
ីកាារផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តគោ�ោល

នយោ�ោបាយឈ្នះះ�ឈ្នះះ�របស់់ សមេ្ត�តចអគ្គគមហាាសេ�នាាបតីី
តេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ ១
� ៩៩០ និិងកាារ
ទទួួលបានសន្តិិ�ភាាពពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៩៨។

និិងយុុទ្ធមិ
ធ ិ ត្តត៤នាាក់់ទៀ�ៀត បានសម្រេ��ចចិិត្តតក្នុុ�ងស្ថាា�ន
ពីីទីីបញ្ជាកា
ា ារដ្ឋាា�នវរសេ�នាាធំំតំំបន់់២១ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ

កោះ�ះ�ថ្មម ឃុំំទន្លូូ�
� ង ស្រុ�ុកមេ�មត់់ ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ��ទាំំង
� យប់់ឆ្ពោះ�ះ��

ទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ក
ុ ឡុកនិិ
ុ ញ ខេ�ត្តតសុុងប៊ែ�ែ (បច្ចុុ�ប្បបន្ននស្រុ�ុក
ឡុុកនិិញ ខេ�ត្តតប៊ិិ�ញហ្វឿ�ឿ�ក) ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។

លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� នាាយកកម្មមវិិធីីអប់់ រំំអំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា

ក៏៏ បានធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា� ញអំំពីី ព្រឹ�ឹ តិ្តត�កាារណ៍៍ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
សំំខាាន់់ៗក្នុុ�ងរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-

១៩៧៩)និិយ មន័័យ អំំពើ�ើ ប្រ�ល័័ យ ពូូ ជសាាសន៍៍
ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ និិងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមសង្រ្គា�ា�ម

ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងទប់់ ស្កា�ត់
ា ់កុំំ�ឲ្យ�មាានអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ

កោះ�ះ�ថ្មម គឺឺជាាទីីតាំំង
� ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនៃ�ដំំណើ�ើ រផ្សសងគ្រោះ��ះ�

កើ�ើតឡើ�ើងម្តតងទៀ�ៀតនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងប្រ�ទេ�ស

យុុទ្ធធមិិត្តត៤នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួួ មមាាន៖ នុុច ថន, ញឹឹក ហួួន,

នៅ�ៅចុុងបញ្ចច ប់់លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� បានចាាក់់

ស្វែ�ែងរកកិិច្ចអ
ច ន្តតរាាគមន៍៍ និិងកសាាងកម្លាំំ��ងវាាយផ្តួួ�ល

ជាាកងទ័័ពជើ�ើងគោ�ោកបានទស្សសនាា គឺឺខ្សែ�ែភាាពយន្តត

ិ របស់់សម្តេ�េចតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន និិង
ថ្នាា�ក់់ដល់់អាាយុុជីវិី ត

ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតនៅ�ៅលើ�ើសកលលោ�ោក។

បញ្ចាំំ�ងភាាពយន្តតឯកសាារចំំនួួន២ដល់់សិក្ខាា�កា
ិ
ាមដែ�ល
ស៊ូូ� គឹឹ មស្រ៊ា�ា�ង ហៅ�ៅ សាាញ់់ និិ ង វ៉ាា
� ប៉ោ�ោអ៊ាា �ន ដើ�ើម្បីី�ស្វះះ�
រំំលំំរបបប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ប៉ុុ�ល ពត។ នៅ�ៅយប់់ ថ្ងៃ�ៃ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ឯកសាារស្តីី�ពីីដំំណើ�ើររបស់់សមមិិ ត្តត ហ៊ុុ�ន សែ�ន ទៅ�ៅ
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

កងទ័័ពជើ�ើងគោ�ោកទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ានៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កោះ�ះ�ថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២ ។
(សុុខ វណ្ណៈៈ� និិង ឈុំំ� រ៉ាា
�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មែ�ប្រ�មូូ លកងកម្លាំំ��ង

សិិក្ខាា�កាាមដែ�លជាាកងទ័័ពជើ�ង
ើ គោ�ោកបានបង្ហាា�ញ

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មិិ ថុនា
ុ ា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ និិងភាាពយន្តតមួួ យ

លោ�កជំំទាវ ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ត្រី�ី ខឹឹម បូូណា នាាយិិកាា

វាាយបកមកលើ�ើរបបប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ប៉ុុ�ល ពត

ទៀ�ៀត គឺឺខ្សែ�ែភាាពយន្តតស្តីី�អំំពីីមរតក និិងកាារបង្កើ�ើ�ត

រណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្រ្គោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��១៩៧៨។ លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� ក៏៏បានពន្យយល់់
ណែ�នាំំ� ដ ល់់ សិិ ក្ខាា�កាាមដែ�លជាាកងទ័័ ពជើ�ើ ង គោ�ោក
ទាំំ�ងអស់់អំំពីសា
ី ារសំំខាាន់់នៃ�កាារទប់់ ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ប្រើ �ល័័យ

ពូូជសាាសន៍៍ និិងផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជ

សាាសន៍៍ជាាលក្ខខណៈៈបុុគ្គលម្នាា�ក់
គ
់ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ សហគមន៍៍
និិងសង្គគមជាាតិិទាំំ�ងមូូ ល។
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នូូវចំំណាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

រងសេ�នាាធិិកាារកងទ័័ពជើ�ង
ើ គោ�ោក បានមាានប្រ�សាាសន៍៍
ថាា នាាងខ្ញុំំ��បានមកចូូលរួួមទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ាជាាប្រ�វត្តិិ�
សាាស្រ្ត�តដ៏អ
៏ ស្ចាា�រ្យ�នេះ�ះ ដោ�ោយបានឃើ�ើញនូូវភ័័ស្តុុ�តាាង

ជាាក់់ស្តែ�ែង និិង រូូ បថតប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�នាាងខ្ញុំំ��
រំំភើ�ើប និិងក្តុុ�កក្តួួ�លនឹឹកដល់់គុុណបំំណាាច់់សមេ្ត�តចតេ�

ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដែ�លបានយកជីីវិិតធ្វើ�ើ�ជាាដើ�ើមទុុន
ដើ�ើម្បីី�រំំដោះ�ះ�ប្រ�ទេ�សជាាតិិយើ�ើងឲ្យ�រួួ ចផុុតរបបប្រ�ល័័យ

ពូូជសាាសន៍៍ ប៉ុុ�ល ពត។ ជាាចុុងក្រោ��ោយនាាងខ្ញុំំ��សូូម
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

គោ�ោរពជូូនពរឲ្យ�សម្តេ�េចតេ�ជោ�ោមាានសុុខភាាពល្អអ ដឹឹកនាំំ�
ប្រ�ទេ�សឲ្យ�មាានសន្តិិ�ភាាពជាារៀ�ៀងរហូូត។

អនុុ សេ�នីយ៍
ី ៍ ទោ� ជុុន សុុ ធី ី ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកាាររិិយាាល័័យ

ទីី៥កងទ័័ពជើ�ើងគោ�ោកបានមាានប្រ�សាាសន៍៍ថាា ខ្ញុំំ��មាាន

កាាររំំភើ�ើបរីក
ី រាាយណាាស់់ដែ�លមកធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចនៅ�
ច ៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មមដែ�លជាាទីី តាំំ� ង ប្រ�វត្តិិ�
សាាស្ត្រ�រយោ�ោធាាមួួ យ ដែ�លសមេ្ត�តចតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន
និិង យុុ ទ្ធធ មិិ ត្តត៤នាាក់់ ទៀ�ៀតធ្លាា�ប់់ បានចាាកចេ�ញទៅ�ៅ

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មែ�ប្រ�មូូ លកម្លាំំ�ង
� និិងរក
ជំំនួួយពីីប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម ដើ�ើម្បីី�មករំំដោះ�ះ�ប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជាាយើ�ើងឲ្យ�រួួ ចផុុតពីរី បបប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ប៉ុុ�ល
ពត។ លោ�ោក អនុុសេ�នីយ៍
ី ៍ទោ�ោ ជុុន សុុធីី ក៏៏មាានកាារ
រីីករាាយដែ�រដែ�លក្រុ�ុមកាារងាារវិិមាានឈ្នះះ�ឈ្នះះ� និិង

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានរៀ�ៀបចំំទទួួលស្វា�គមន៍
ា
៍
និិងធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងច្បា�ាស់់អំំពីីបណ្តុំំ�� រូូ បថត និិង

ដំំណើ�ើ រឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារផ្តួួ�លរំំលំំរបបប្រ�ល័័ យ ពូូ ជ
សាាសន៍៍ ប៉ុុ�ល ពត នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី២
ី ០ ខែ�មិិ ថុនា
ុ ា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧។

កងទ័័ពជើ�ើងគោ�ោកទស្សសនកិិច្ចសិ
ច ិក្សា�ានៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកោះ�ះ�ថ្មម ខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មេ�សាា
ឆ្នាំំ��២០២២ ។

(សុុខ វណ្ណៈៈ� និិង ឈុំំ� រ៉ាា
�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

វាសនារបស់់ គឹឹម កំំ សត់់ អ្ននកស៊ើ�ើ�បការណ៍៍
ឲ្យយវៀ�ៀតកុុង និិងនីីរសារតំំ បន់់ ២៤
ភួួង សុុ ខថា

គឹឹម កំំសត់់ អាាយុុ៧៨ឆ្នាំំ�� ជាាប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋរស់់នៅ�ៅភូូមិិ

ស្វាា�យជោ�ោរ ឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស ស្រុ�ុកមេ�សាាង ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ ខ្ញុំំ��បានចូលបម្រើ��
ូ
ើ

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

បដិិវត្តតន៍។
៍ ដំំបូូងឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍

កាាត់់តាាមតាាគោ�ោក ល្វាា� និិងអ្ននកលឿ�ឿង។ ក្រុ�ុមខ្ញុំំ�មា
� ាន

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ រាាល់់ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ�ចេ�
� ញទៅ�ៅស៊ើ�ើ�បកាា

របស់់ខ្ញុំំ�� គឺឺខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�ជា
�
ាអ្ននកលក់់ដូរូ ។ ខ្ញុំំ��ពុន
ុ (រែ�ក)មាាន់់ ពុុនទាា

ឲ្យ�កងកម្លាំំ��ងវៀ�ៀតណាាម ជាាមួួ យសមាាជិិក១២នាាក់់

រណ៍៍ ម្តតងៗ ខ្ញុំំ��អត់់មាានកាាន់់អាាវុុ ធទេ� ហើ�ើយដើ�ើរធម្មមតាា
ដូូចគេ�ដូូចឯង ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យ�ខាាងលន់់ នល់់ ចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍

ខ្ញុំំ��។ ដូូច្នេះ�ះ�តួនា
ួ ាទីីរបស់់ខ្ញុំំ�� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ទៅ�ៅយកព័័ត៌មា
៌ ាន

ពីីទីតាំំ
ី ង
� កងទ័័ពខ្មាំំ�ង
� នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា? កន្លែ�ែងលាាក់់អាាវុុ ធ
ធុុនធំំនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា? កន្លែ�ែងមេ�បញ្ជាាកាារធំំៗស្នាា�ក់់

នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា? ហើ�ើយមូូ លដ្ឋាា�នកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងធំំរបស់់ខ្មាំំ��ង
នៅ�ៅត្រ�ង់់ ណាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មុុ ខព្រួ�ួញស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ របស់់

ខ្ញុំំ�� គឺឺ ចាាប់់ ពីី(ឃុំំ�)កំំពង់់ សឹឹងទៅ�ៅ(ស្រុ�ុក)ពាាមជរ
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សមាាជិិកទាំំ�ងអស់់ប្រាំ�ំនាាក់់។ វិិធីីសាាស្ត្រ�រស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍

យកទៅ�ៅលក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្សា�ារ ដើ�ើម្បីី�បន្លំខ្លួួ�នចូ
�ំ
លទៅ�
ូ
ៅស៊ើ�ើ�ប

កាារណ៍៍ ឲ្យ�កាាន់់ តែ�ជ្រៅ��ៅក្នុុ� ងទឹឹ ក ដីី ខ្មាំំ�� ង កាាន់់ កាាប់់ ។
ិ
រាាល់់ពេ�លចូលទៅ�
ូ
ៅស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ ម្តតងៗ គឺឺខ្ញុំំ�ប្រ� �ថុុយជីីវិត

ណាាស់់។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ ខ្ញុំំ��បានជួួបជាាមួួ យមិិ ត្តតភក្តិិ�ធ្លាា�ប់់រៀ�ៀន

ជាាមួួ យគ្នាា�នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ។ មិិ ត្តតខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�ជា
�
ាទាាហាានខាាង លន់់
នល់់។ យើ�ើងបានជជែ�កគ្នាា�ពីីរឿ�ឿងកាារងាារ។ យើ�ើង

ឯកភាាពគ្នាា�ថាា លាាក់់កាារណ៍៍ សម្ងាា�ត់់រៀ�ៀងខ្លួួ�ន។ ជាារៀ�ៀង
រាាល់់ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ�យ
� កព័័ត៌៌មាានបានម្តតងៗ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរាាយ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

កាារណ៍៍ ពីីព័័ត៌៌មាានទាំំ�ងនោះ�ះ�មកឲ្យ� អាាឡុុង ដែ�លជាា
មេ�បញ្ជាាកាារខាាងកងកម្លាំំ�ង
� វៀ�ៀតណាាម (វៀ�ៀតកុុង)។

ដូូចជាា តាាជ័័យ ជាាប្រ�ធាានមន្ទីី�រតំំបន់់២៤។ តាាឈូូក

តែ�គាាត់់។

ចាាន់់ ចក្រី�ី ជាាមេ�បញ្ជាាកាារកងពលលេ�ខ២ប្រ�ចាំំ�ភូូមិិ

អាាឡុង
ុ កំំណត់់ថ្ងៃ�ៃ (ពេ�លវេ�លាា) វាាយថ្ងៃ�ៃណាាគឺឺស្រេ��ច

រហូូតមកដល់់ពាាក់់កណ្តាា�លឆ្នាំំ�១
� ៩៧២ សង្គ្រា�ា�ម

រវាាងទាាហាាន លន់់ នល់់ និិងវៀ�ៀតកុុង បានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ។

ខ្ញុំំ��និង
ិ សមាាជិិកក្រុ�ុម២នាាក់់ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវចេ�ញទៅ�ៅកាាន់់
មុុ ខព្រួ�ញ
ួ ល្វាា� ហើ�ើយសមាាជិិកក្រុ�ុម២នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

គឺឺត្រូ�ូវចេ�ញទៅ�ៅមុុ ខព្រួ�ួញខាាងក្រាំ�ំ�ងពុុក ឆ្ពោះ�ះ��ឡើ�ើង
ទៅ�ៅ(កំំពង់់ )ត្រ�បែ�ក។ ខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅដល់់ត្រឹ�ឹមតែ�ពាាក់់

កណ្តាា�លផ្លូូ�វប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ក៏៏ ត្រូ�ូវផ្អាា�ក និិងរត់់ពួួននៅ�ៅក្នុុ�ង
ត្រ�ង់់សេ� (លេ�ណដ្ឋាា�ន) ព្រោះ��ះ�មាានសង្គ្រា�ា�មកើ�ើតឡើ�ង
ើ ។

ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ មាានយន្តតហោះ�ះ�ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក និិងមាានកាារ

ដាាក់់ពង្រា�ាយកងទ័័ពខាាង លន់់ នល់់ ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់។

ជាាប្រ�ធាានតំំបន់់២៤។ តាាឈឹឹម ជាាប្រ�ធាានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
តំំបន់់២៤។ តាាប៉៉ក់់ ជាាប្រ�ធាាននីីរសាារតំំបន់់២៤ និិង

ភាាគបូូ ព៌ាា�។ ភាារកិិច្ចរច បស់់ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រនីីរសាារ គឺឺជាា
អ្ននករត់់សំំបុុត្រ�ពីីមន្ទីី�រតំំបន់់២៤ទៅ�ៅឲ្យ�កម្មាា�ភិិបាលតាាម

ឃុំំមួ
� ួ យចំំណុះះ�ឲ្យ�តំំបន់់២៤។ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់យកលិិខិតទៅ�
ិ
ៅឲ្យ�
ចាាន់់ ចក្រី�ី ម្តតងដែ�រ។

នៅ�ៅពាាក់់កណ្តាា�លឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវអង្គគកាារស្នើ�ើ�
ឲ្យ�រៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធ។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីរៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធរួួច

ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវអង្គគកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាាររហូូត។ ដំំបូូ ង ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកន្លែ�ែងឡឥដ្ឋឋ។ ក្រោ��ោយមក

ប្អូូ�នខ្ញុំំ�� ម្នាា�ក់់ ដែ�លជិិ តដិិ តជាាមួួ យអង្គគ កាារថ្នាា�ក់់ លើ�ើ
បានបង្ហើ�ើ�បប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ថា
� ា ខ្ញុំំ��មាានឈ្មោះ�ះ��ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ដែ�លត្រូ�ូវ

នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�លជាា១០ព្រឹ�ឹក អាាវុុ ធចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មផ្ទុះះ��នៅ�ៅ

ចាាប់់ខ្លួួ�នយកទៅ�ៅដាាក់់គុក
ុ ទួួលជ្រៃ�ៃ។ ប្អូូ�នខ្ញុំំ��បានសរសេ�រ

គ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងមួួ យគ្រា�ាប់់ បានធ្លាា�ក់់ចំំត្រ�ង់់ សេ�ដែ�លខ្ញុំំ�និ
� ង
ិ

ចេ�ញពីីកាារដ្ឋាា�នឡឥដ្ឋឋ ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់មន្ទីី�រតំំបន់់ ដើ�ើម្បីី�

សមរភូូមិិក្រ�សាំំ�ងចាារ។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល១១កន្លះះ�

សមាាជិិកម្នាា�ក់់ ទៀ�ៀតកំំពុុងលាាក់់ ខ្លួួ�ន។ ត្រ�ង់់ សេ� បាន

បាក់់ សង្កកត់់សមាាជិិកក្រុ�ុមខ្ញុំំ�ម្នាា�ក់
�
់ នោះ�ះ�ស្លាា�ប់់ភ្លាា�មៗ។
បន្តិិ�ចក្រោ��ោយមក គ្រា�ាប់់ ផ្លោ�ោ�ងមួួ យគ្រា�ាប់់ ទៀ�ៀត បាន

ធ្លាា�ក់់ចំំកន្លែ�ែងដដែ�ល។ លើ�ើកនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរបួួ សនិិងសន្លលប់់

លែ�ងដឹឹងខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល១២យប់់ ទើ�ើបខ្ញុំំ��
ដឹឹងខ្លួួ�នឡើ�ើងវិិញ។ គេ�យកខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដាាក់់នៅ�ៅសេ�នាាធិិកាារ
តំំបន់់២៤។ ត្រ�ចៀ�ៀករបស់់ខ្ញុំំ�ទាំំ
� �ងសងខាាង ស្តាា�ប់់

លែ�ងឮអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ��បានសម្រា�ាកព្យា�ាបាលនៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�នាាធិិកាារតំំបន់់២៤រហូូតដល់់បានគ្រា�ាន់់បើ�ើ ទើ�ើបគេ�
(កម្មាា�ភិិបាល ថ្នាា�ក់់ លើ�ើ) ប្រ�គល់់ខ្ញុំំ�ម
� កឲ្យ�ខាាងមន្ទីី�រ
នីីរសាារតំំបន់់២៤។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍

អស់់រយៈៈពេ�លជាាង២ឆ្នាំំ�។
� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��បាន
រាាយកាារណ៍៍ ពីីតំំបន់ខ្មាំំ�
់ �ងទៅ�ៅឲ្យ�កងកម្លាំំ��ងវៀ�ៀតណាាម
មិិ នតិច
ិ ជាាង៣០ដងទេ�។

សំំបុុ ត្រ�ក្លែ�ែងក្លាា�យមួួ យឲ្យ�ខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��កាាន់់សំំបុុត្រ�នេះ�ះរត់់
ទៅ�ៅរកប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�។
� នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ មាានកម្មាា�ភិិបាលច្រើ�ើ�ន

នាាក់់ណាាស់់សួួរនាំំ�ខ្ញុំំ�ពី
� ីដំំណើ�ើររបស់់ខ្ញុំំ�។
� គ្រ�ប់់ ពេ�ល ខ្ញុំំ��

បង្ហាា�ញសំំបុុ ត្រ�ក្លែ�ែងក្លាា�យនោះ�ះ�ទៅ�ៅពួួកគេ�។ ទីីបំំផុុតខ្ញុំំ��
បានមកដល់់មន្ទីី�រតំំបន់់។ ពេ�លនោះ�ះ� ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�កំំ
� ពុុងប្រ�ជុំំ�
ជាាមួួ យ តាាជ័័យ ព្រោះ��ះ�គាាត់់ក៏៏ជាានីីរសាារតំំបន់់ដែ�រ។

ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�ចុះះ�ម
�
កជួួបខ្ញុំំ�។
� ខ្ញុំំ��បានប្រា�ប់់ គាាត់់តាាមដំំណើ�ើ រ

សាាច់់រឿ�ឿងដែ�លសមមិិ ត្តត សាាញ់់ រកចាាប់់ ខ្លួួ�នខ្ញុំំ�ម
� កកាាន់់
ទួួលជ្រៃ�ៃ។ ដឹឹងរឿ�ឿងហើ�ើយ ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�បាននាំំ
�
�ខ្ញុំំ�ទៅ�
� ៅជួួប

ជាាមួួ យ តាាជ័័យ។ ខ្ញុំំ��ហុច
ុ លិិខិតដែ�លខ្ញុំំ�
ិ
កា
� ាន់់ជាាប់់ នៅ�ៅនឹឹង
ដៃ�ទៅ�ៅឲ្យ�ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�ហុ
� ច
ុ បន្តតទៅ�ៅឲ្យ� តាាជ័័យ។ តាាជ័័យ
អាានរួួ ចក៏៏និយា
ិ ាយថាា «បើ�ើ វាា (សាាញ់់) ហ៊ាា�នមកចាាប់់ គឺឺ

ត្រូ�ូវចាាប់់ វាាដាាក់់គុុកជំំនួួសតែ�ម្តតងទៅ�ៅ»។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��
បានទៅ�ៅស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដ្ឋាា�នល្វាា� អស់់រយៈៈពេ�ល៣ខែ�
ទៀ�ៀត ទើ�ើបត្រូ�ូវផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រទៅ�ៅនៅ�ៅទឹឹកវិិល ពាាមជរ និិង

ខ្ញុំំ��អាាចស្តាា�ប់់ ឮបានខ្លះះ�ៗ។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�

នៅ�ៅព្រំ�ំប្រ�ទល់់ក្រ�បីី៥០០។

ហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវនៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងមន្ទីី�រនីីរសាារតំំបន់់២៤

បានរំំជើ�ើបរំំជួួលខ្លាំ�ំ �ង។ កម្មាា�ភិិបាលធំំៗមួួ យចំំនួួនត្រូ�ូវ

មក ខ្ញុំំ��លែ�ងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកងស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ ទៀ�ៀត

វិិញ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ស្គាា�ល់់កម្មាា�ភិិបាលធំំៗមួួ យចំំនួួន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ តាាមចាាប់់ សោ�ោភឹឹម
ចាាប់់ ខ្លួួ�ន និិងសម្លាា�ប់់ ។ ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ពន្ធធបានគិិតគ្នាា�ថាា នឹឹង
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ចាាកចេ�ញពីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើ តម្តាា�យ

នៅ�ៅឯស្វាា�យជោ�ោរ។ ប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ�បានឡើ�
�
ង
ើ (ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ) ទៅ�ៅ

មន្ទីី�រតំំបន់់២៤ ដើ�ើម្បីី�យកគំំរូូ លិខិ
ិ ត
ិ អនុុញ្ញាតមួ
ា ួ យចំំនួួន

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខ្ញុំំ��ប្រើ��ើ ឈ្មោះ�ះ�� ស្រី�ី អេ�ង រហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។

រហូូតមកដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៩ ខ្ញុំំ��បានវិិលត្រ�ឡប់់ មក

រស់់នៅ�ៅឯផ្ទះះ�វិិញ។ មេ�ភូូមិិ បានស្នើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ធាាន
ទុុកគ្រា�ាន់់ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ។ គាាត់់ (ប្រ�ពន្ធធ) ស៊ីី�ញេ៉�៉
ក្រុ�ុមកងប្រ�វាាស់់ដៃ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
ហើ�ើយបោះ�ះត្រា�ាលើ�ើលិខិ
ិ តទាំំ
ិ
ង
� នោះ�ះ�រួួ ចរាាល់់អស់់ ទុុកតែ�

បានស្នើ�ើ�ឲ្យ�ធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ធាានក្រុ�ុ មបក្សសប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា

ព្រ�លឹឹមឡើ�ើងម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល៤ព្រឹ�ឹក យើ�ើងបានចាាក

កន្លលងមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��គ្មាា�នស្រ�ណោះ�ះ�ស្រ�ណោ�ោកអ្វីី�

ចន្លោះ�ះ��ដែ�លត្រូ�ូ វបំំពេ� ញតាាមជាាក់់ ស្តែ�ែ ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

ចេ�ញតាាមទូូកមួួ យគ្រឿ��ឿងដែ�លលួួចពីីគេ� ឆ្ពោះ�ះ��មក

កាាន់់ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តម្តាា�យ។ កាាលនោះ�ះ� ទឹឹកកំំពុុងលិិច

ភូូ មិិ អ្នន កស្រុ�ុ ក នៅ�ៅឡើ�ើ យ ។ ម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល១០ថ្ងៃ�ៃ
ដដែ�ល យើ�ើងបានមកដល់់គោ�ោលដៅ�ៅ។ ស្នាា�ក់់នៅ�ៅផ្ទះះ�
ម្តាា�យបានប្រ�ហែ�លកន្លះះ�ខែ� យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ត្រូ�ូវ

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមខាាងនិិរតីី បង្ខំំ�ឲ្យ�ចាាកចេ�ញ
ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ ខ្ញុំំ��បានប្តូូ� រឈ្មោះ�ះ��របស់់ខ្ញុំំ�ពី
� ី គឹឹម

កំំសត់់ មកជាា ស្រី�ី អេ�ង វិិញ ព្រោះ��ះ�ចង់់ គេ�ចឲ្យ�ផុុតពីី

កាារតាាមរកចាាប់់ ខ្លួួ�នពីីសំំណាាក់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមខាាងនិិរតីី
តាាមរយៈៈកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវប្រ�វត្តិិ�រូូ បពីី មុុ ន របស់់ ខ្ញុំំ��។

រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ចំំពោះ�ះ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ដែ�លខ្ញុំំ�បានជួ
�
ប
ួ
បន្តិិ�ចទេ�។ ទោះ�ះ�បីី ជាាត្រ�ចៀ�ៀកទាំំ�ងសងខាាងរបស់់ខ្ញុំំ��
នៅ�ៅតែ�ស្តាា�ប់់ អ្វីី�មិិនឮរហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន ដោ�ោយសាារ
សង្គ្រា�ា�មនាាពេ�លនោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នស្តី�បន្ទោ�ោ�
ី
សអ្វីី�

ទាំំ�ងអស់់។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��សប្បា�ាយចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ជីីវិិត

របស់់ខ្ញុំំ�នា
� ាពេ�លនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅតែ�ពីីរនាាក់់ប្តី�ប្រី �ពន្ធធនៅ�ៅ
ឯស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត។ កូូនៗរបស់់ខ្ញុំំ�មា
� ានប្តីី�ប្រ�ពន្ធធអស់់ហើ�យ
ើ

ហើ�ើយពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅឆ្ងាា�យៗពីីខ្ញុំំ�ក្នុុ�
� ងជីីវភាាពដែ�លអាាច

រ៉ាា�ប់់ រងខ្លួួ�នឯងបានដោ�ោយមិិ នធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ឪពុុកម្តាា�យពិិបាកចិិត្តត
ឡើ�ើយ។ បើ�ើ មិិនរវល់់ពីីកិិច្ចកា
ច ារគណបក្សសទេ� ខ្ញុំំ��នៅ�ៅផ្ទះះ�

ផឹឹកតែ� ជួួយប្រ�ពន្ធធដាំំ�ស្លល និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ��បន្តិិ�ចបន្តួួ�ច។

ទេ�សភាាពវាាលស្រែ��រដូូវប្រាំ�ំង ក្នុុ�ងឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស

ស្រុ�ុកមេ�សាាង ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ឈា សុុខឿ�ឿន៖ នារីីពេ�ទ្យយឃុំំ�
សម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ភា រស្មីី�

ឈាា សុុខឿ�ឿន នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់គាាត់់ ស្ថិិ�តនៅ�ៅ

ភូូមិិកែ�វស្នាា� ឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស ស្រុ�ុកមេ�សាាង ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��នេះ�ះ ឈាា សុុខឿ�ឿន មាានអាាយុុជិត
ិ ៧០ឆ្នាំំ��
ហើ�ើយ។គាាត់់មិិនសូវូ មាានពេ�លទំំនេ�រនៅ�ៅផ្ទះះ�ឡើ�ើយព្រោះ��ះ�

(ភាា រស្មីី� /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

គាាត់់មាានភាារកិិច្ចសំំខា
ច
ាន់់មួួយចំំនួួនដែ�លកំំពុុងអនុុវត្តត

ចាាត់់តាំំ�ងជាាខ្មែ�ែររំំដោះ�ះ�ប្រ�ចាំំ�ឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េសដែ�លទុុក

ម្ហូូ�បអាាហាារសម្រា�ាប់់ ចង្ហាា�ន់ប្រ់ �គេ�នព្រះ�ះសង្ឃឃនៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តត

ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េសឲ្យ�ចូូលបម្រើ��ើបដិវត្តតន៍
ិ
។
៍ សុុខឿ�ឿន បានត្អូូ�ញ

បានអប់់ រំំអ្នន កភូូមិិឲ្យ�យល់់ដឹង
ឹ អំំពីីសាារសំំខាាន់់នៃ�កាារ

វេ�លាាចូូលបម្រើ��ើបដិវត្តតន៍
ិ
រ៍ បស់់គាាត់់នាាពេ�លកន្លលងមក។

ខ្លួួ�ន។ សុុខឿ�ឿន មាានសុុខភាាពល្អអ និិងរឹឹងប៉ឹឹ�ងដូូចពេ�លដែ�ល

និិយាាយប្រា�ប់់ ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តត

១៩៧០ សុុខឿ�ឿន គឺឺជាាកម្មាា�ភិិបាលនាារីីភូូមិិកែ�វស្នាា� គឺឺជាា

«ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ឈាា សុុខឿ�ឿន អាាយុុ៦៧ឆ្នាំំ��។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ ឃុំំ� របស់់គាាត់់។ សុុខឿ�ឿន ក្រៅ��ៅពីីជួយ
ួ រៀ�ៀបចំំ

ចិិត្តតក្នុុ�ងកាារសម្រេ��ចបញ្ជូូ�នយុុវជន និិងយុុវនាារីី នៃ�ឃុំំ�

គាាត់់គឺឺជាាជំំនួួយកាាររបស់់ក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយឃុំំ�។ សុុខឿ�ឿន

ត្អែ�ែរថាា គាាត់់សោ�ោកស្តាា�យចំំពោះ�ះ�កាារចំំណាាយពេ�ល

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្យយសម្រា�ាប់់ ថែ�រក្សា�ាសុុខភាាពផ្ទាា�ល់់

ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ គឺឺជាាសម្តីី�របស់់ សុុខឿ�ឿន ដែ�លបាន

គាាត់់ស្ថិ�តក្នុុ�
ិ
ងវ័័យក្មេ�េងអញ្ចឹឹ�ង។ កាាលពីីទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំ�ំ �

ព្រៃ�ៃវែ�ង អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់គាាត់់៖

កម្មាា�ភិិបាលពេ�ទ្យយឃុំំព្រៃ�ៃ
� ឃ្នេ�េស និិងជាាអ្ននកដែ�លអង្គគកាារ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅភូូមិិកែ�វស្នាា� ឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស ស្រុ�ុកមេ�សាាង
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧០ បន្ទាា�ប់់ ពីីមាានរដ្ឋឋ

ណាាស់់ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��គិិតថាា ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ទេ�សជាាតិិមាានសុុខ

ចិិត្តតចូូលធ្វើ�ើ�ជាាកងឈ្លលបនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិកំំណើ�ើតរបស់់ខ្ញុំំ��

នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ១ ៩៧៣រហូូ ត ដល់់ ថ្ងៃ�ៃ ជ័័ យ ជម្នះះ�១៧

ប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េច ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ខ្ញុំំ��សម្រេ��ច

ដើ�ើម្បីី�ទាាមទាារឲ្យ�សម្ដេ�េចឪ ឡើ�ើងគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអំំណាាច

វិិញ និិងដើ�ើម្បីី�កាារពាារប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ ក្រុ�ុម

របស់់ខ្ញុំំ�មា
� ានសមាាជិិកចំំនួួន១២នាាក់់។ ម៉៉ន និិង សាារ៉ាា�ត

គឺឺ ជាាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងក្រុ�ុមកងឈ្លលប។ ពួួកយើ�ើ ងគឺឺ ជាា

សន្តិិ�ភាាព និិងប្រ�ជាាជនមាានសុុខភាាពល្អអ។

ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្ញុំំ��ចូលបម្រើ��
ូ
ើ កាារជាាកម្មាា�ភិិបាល

ពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េសពេ�ញលេ�ញ។ តួួនាាទីីរបស់់ខ្ញុំំ��
គឺឺព្យា�ាបាលប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងឃុំំ�។ មុុ នដំំបូូង កាារព្យា�ាបាល

គឺឺ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ថ្នាំ�ំ � ពេ�ទ្យយដែ�លបានម កពីី កាាររៃ�អង្គាា�ស

កម្លាំំ�ង
� ជួួរមុុ ខ ដែ�លត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នគ្រ�ប់់ ពេ�លសម្រា�ាប់់ កាារ

លុុ យ ពីី អ្នន កភូូ មិិ យ កទៅ�ៅទិិ ញ ថ្នាំំ�� ពីី ស្រុ�ុ ក មេ�សាាង។

តម្រូ�ូវឲ្យ�ចូូលរៀ�ៀនវគ្គគនយោ�ោបាយនៅ�ៅពេ�លយប់់ ដូូច

ឈើ�ើ ជំំនួស
ួ វិិញ។

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូលធ្វើ�ើ�ជា
ូ
ាយោ�ោធាា។ ក្រុ�ុមកងឈ្លលបទាំំ�ងអស់់
ប្រ�ជាាជនឯទៀ�ៀតដែ�រ។ យើ�ើងរៀ�ៀនអំំពីី «គោ�ោលមាាគា៌៌�

សង្គ្រា�ា�មប្រ�ជាាជន»។ ក្រៅ��ៅពីីរៀ�ៀនសូូត្រ�វគ្គគនយោ�ោបាយ

តួួនាាទីីរបស់់យើ�ើងជាាកងឈ្លលប គឺឺដើ�រើ មើ�ើ ល យាាមកាាម
និិង ស៊ើ�ើ�បយកកាារណ៍៍ ពីី ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ� ងភូូ មិិ អំំពីី
សកម្មមភាាពធ្វើ�ើ�ទំំនាាក់់ ទំំន ងក្បបត់់ ឬលក់់ ស្រូ�ូ វ អង្កករ

និិងសត្វវចិិញ្ចឹឹ�មផ្សេ�េងៗទៅ�ៅឲ្យ�ខាាង លន់់ នល់់ យក

ទៅ�ៅរាាយកាារណ៍៍ ឲ្យ�ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ បានដឹឹ ង ។
នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ ម៉៉ន និិងសាារ៉ាា�ត បានបញ្ជូូ�នសមាាជិិក
ក្រុ�ុមរបស់់ខ្ញុំំ�មួ
� ួ យចំំនួួន ឲ្យ�ចូូលបម្រើ��ើជាាយោ�ោធាាដើ�ើម្បីី�

ប្រ�យុុទ្ធជា
ធ ាមួួ យទាាហាាន លន់់ នល់់។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវ
បានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រឲ្យ�ទៅ�ៅគ្រ�ប់់ គ្រ�ងកងយុុវនាារីីភូូមិិជំំនួស
ួ

វិិញ។ ខ្ញុំំ��មាានតួួនាាទីីជាាអនុុប្រ�ធាានកងនាារីី មាានភាារកិិច្ចច
គ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងមើ�ើ លកាារខុុសត្រូ�ូវនាារីីៗនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ

កែ�វស្នាា� កាារកាារពាារសន្តិិ�សុុខរបស់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ង

ភូូមិិ និិងជ្រើ�ើ�សរើ�ើសនាារីីៗឲ្យ�ចូូលបម្រើ��ើជាាយោ�ោធាា។

ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាអនុុប្រ�ធាានកងនាារីីភូូមិិ ខ្ញុំំ��និង
ិ មិិ ត្តត
នាារីីពីីរនាាក់់ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវថ្នាា�ក់់លើ�ើចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ចូូលរៀ�ៀន
វិិជ្ជា�ពេ�ទ្យយ
ា
ដើ�ើម្បីី�ចូូលបម្រើ��ើកាារជាាកម្មាា�ភិិបាលពេ�ទ្យយ

នៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយភូូមិិស្វា�ា យជោ�ោរ ឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀន
ពេ�ទ្យយអស់់រយៈៈពេ�លបីី ខែ� ជាាមួួ យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយជំំនាាញ

នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស។ នៅ�ៅខែ�ដំំបូូ ង ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនផ្សំំ�ថ្នាំ�ំ �

រៀ�ៀនចំំណាំំ�ឈ្មោះ�ះ��ថ្នាំ�ំ � និិងរៀ�ៀនចាាក់់ថ្នាំ�ំ �លើ�ើខ្នើ�យ
ើ� ។ នៅ�ៅ
ខែ�ទីីពីីរនិិងទីីបីី ខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅព្យា�ាបាល និិងចាាក់់ថ្នាំ�ំ �ឲ្យ�

ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ជាាមួួ យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយជំំនាាញប្រ�ចាំំ�ឃុំំ�
ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស។ ខ្ញុំំ��សប្បា�ាយចិិត្តតក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារនេះ�ះខ្លាំំ�ង
�
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បន្ទាា�ប់់ មក កាារព្យា�ាបាលគឺឺប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ថ្នាំ�ំ បុ
� ុ រាាណ ថ្នាំំ�ឫ
� ស
បន្ទាា�ប់់ ពីីថ្ងៃ�១
ៃ ៧ មេ�សាា ១៩៧៥មក ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�

ធ្វើ�ើ�ជាាកម្មាា�ភិិបាលពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំព្រៃ�ៃ
�
ឃ្នេ�េស

ដដែ�ល។ កាារហូូបចុុកនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គឺឺខ្វះះ�ខាាតខ្លាំំ��ង
ណាាស់់។ របបអាាហាារតិិចទៅ�ៅៗ។ ម្នាា�ក់់ៗទទួួលបានអង្កករ

តែ�ពីីរខាំំ�កន្លះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ។ ប្រ�ជាាជនចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�ម

ខ្វះះ�ខាាតស្បៀ�ៀ�ងអាាហាារក្នុុ�ងកាារហូូបចុក
ុ ហើ�ើយក៏៏មាាន

ជំំងឺឺរាាតត្បា�ាតច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត ដូូចជាាជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាាញ់់ រាាកមូូ ល

និិងក្ដៅ�ៅ�ខ្លួួ�នជាាដើ�ើម។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅព្យា�ាបាលជំំងឺឺ អ្នន កទាំំ�ងនោះ�ះ�
គ្មាា�នពេ�លទំំនេ�រឡើ�ើយ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៧ ខ្ញុំំ��សុំំ�ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ចុះះ�ទៅ�ៅ
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមកាារដ្ឋាា�នវិិញម្តតង ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��គិិតថាាខ្ញុំំ��អាាច

ស្គាា�ល់់កន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗ និិងអាាចទទួួលបានរបបអាាហាារ
គ្រា�ាន់់បើ�ើ ជាាងនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។ អង្គគកាារបានយល់់

ព្រ�ម និិងបានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់មូូលដ្ឋាា�នកៅ�ៅទៃ� ក្នុុ�ងតួួ

នាាទីី ជាាអ្ននកព្យា�ាបាលជំំងឺឺ ឲ្យ�ក្រុ�ុមកងចល័័តដែ�លបំំពេ�ញ
ភាារកិិច្ចលើ�
ច ក
ើ សណ្ដដរ ទឹឹក (ទំំនប់់ទឹក
ឹ ) និិងមើ�ើ លកាារខុុស

ត្រូ�ូវពីសុ
ី ខ
ុ ភាាពកងចល័័តនាារីីៗ។ ក្រោ��ោយមក អង្គគកាារ

បញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នស្រែ��ជម្រៅ��ៅបន្តត
ទៀ�ៀត ក្នុុ�ងតួួនាាទីីដដែ�ល។ នៅ�ៅស្រែ��ជម្រៅ��ៅ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរបួួ ស

ភ្លៅ�ៅ�ដោ�ោយគ្រា�ាប់់ កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងរបស់់កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ ខ្ញុំំ��
ដឹឹងរឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�នទាាក់់ទងនឹឹងកាារប្រ�យុុទ្ធគ្នាា�
ធ
និិង
ផែ�នកាារគប់់គ្រា�ាប់់បែ�កសម្លាា�ប់់កងចល័័តក្នុុ�ងពេ�លបំំពេ�ញ
កាារងាារនៅ�ៅកន្លែ�ែងលើ�ើក ទំំនប់់ ទឹឹកនៅ�ៅស្រែ��ជម្រៅ��ៅ។
ផែ�នកាារនេះ�ះ បានបែ�កកាារណ៍៍ ហើ�ើយពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់
ចូូលក្នុុ�ងកាារដ្ឋាា�នលើ�ើកសណ្តតរនេះ�ះទៀ�ៀតទេ�។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរបួួ ស អង្គគកាារបានបញ្ជូូ�នខ្ញុំំ��ឲ្យ�

តាាមទាាន់់ ហើ�ើយកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមទាំំ�ងនោះ�ះ�បានប្រា�ប់់

ពេ�លមកដល់់សហករណ៍៍ ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បន្ទាា�ប់់ ពីខ្មែី �ែរក្រ�ហមដួួលរលំំនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មករាា

មកព្យា�ាបាលខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិវិិញនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៨។
មកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីី កំំពុុងបញ្ជាាឲ្យ�ប្រ�ជាាជនជីីករណ្ដៅ�ៅ�

ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅភូូមិិកែ�វស្នាា� ដោ�ោយមិិ នប្រា�ប់់ ពីីមូូលហេ�តុុ
នៃ�កាារជីីកឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��បានឮដំំណឹឹ ងមិិ នច្បា�ាស់់កាារថាា
កាារជីីករណ្តៅ�ៅ�ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺសម្រា�ាប់់ ត្រៀ��ៀមទុុកសម្លាា�ប់់

ប្រ�ជាាជន។ គ្រា�ាន់់តែ�ឮដំំណឹឹ ងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��និង
ិ មិិ ត្តតនាារីីពេ�ទ្យយ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតបានត្រៀ��ៀមថ្នាំំ��ទុុកសម្រា�ាប់់ សម្លាា�ប់់ ខ្លួួ�នឯង

ខ្ញុំំ��ឲ្យ�វិិលត្រ�ឡប់់ មកភូូមិិកំំណើ�ើតវិិញ។

ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ��ក៏៏បានចូូលធ្វើ�ើ�កាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�
ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េសបន្តតទៀ�ៀត គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមទ្រ�ទ្រ�ង់់សុុខភាាព

ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំប្រ� �ជាាជនឲ្យ�មកព្យា�ាបាលជំំងឺឺ នៅ�ៅមណ្ឌឌ ល

សុុខភាាព រួួ មទាំំ�ងកាារឆ្លលងទន្លេ�េ។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨២ ខ្ញុំំ��
រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យបុុ រសម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ និិងបានរស់់នៅ�ៅ

រួួ ចជាាស្រេ��ច ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមក យើ�ើងមិិ នបានលេ�បថ្នាំ�ំ �

ជាាមួួ យគ្នាា�រហូូតមាានកូូ ន៥នាាក់់ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ឥឡូូវកូូ ន
របស់់ ខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់ អ ស់់ ៣ នាាក់់ ហើ� យ
ើ ។ ជាាចុុ ង ក្រោ��ោយ

នៅ�ៅដើ�ើមខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរចេ�ញ

បម្រើ��ើ កាារងាារឲ្យ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��ចង់់ ឲ្យ�ប្រ�ទេ�ស

សម្លាា�ប់់ ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។

ពីីភូូមិិទាំំ�ងជើ�ើងនៅ�ៅឈឺឺ ព្រោះ��ះ�វៀ�ៀតណាាមជិិតចូូលមក
ដល់់ ឃុំ ំ� ព្រៃ�ៃ ឃ្នេ�េស។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅដល់់ ឃុំ ំ�បាបោ�ង

រៀ�ៀបនឹឹងធ្វើ�ើ�ក្បូូ�នឆ្លលងទឹឹកបន្តតទៀ�ៀត ក៏៏ត្រូ�វូ កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម

ខ្ញុំំ��មាានកាារសោ�ោកស្ដាា�យខ្លាំំ�� ង ណាាស់់ ដែ�លបានចូូ ល

មាានសន្តិិ�ភាាព និិងយុុត្តិិ�ធម៌៌ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអង្គគកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ទេ�ស
ធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងសង្គ្រា�ា�ម និិងកាាប់់ សម្លាា�ប់់ ជីីវិិតមនុស្សស
ុ
អស់់
ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់»។

ទេ�សភាាពវាាលស្រែ�� ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ព្រៃ�ៃឃ្នេ�េស
ស្រុ�ុកមេ�សាាង ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

២០ ឧសភា ២០២២ ប្រ�ជាជនឃុំំ� តាភេ�ម

ទទួួលបានសំំ ណងនិិម្មិិ�តរូូប និិងការអប់់ រំំក្រៅ��ផ្លូូវ
� ការពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�

អ្នន កចូូលរួួមកម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តិយ
ិ ថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�២
� ០២២ អ្ននករស់់រាានមាាន

អ្ននកភូូមិិតាំំ�ងពីីមុុនរបបសង្គគមរាាស្ត្រ�រនិិយមមកម៉្លេះ�ះ��។

កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ទទួួលបានសំំណង់់ចេ�តិយ
ិ សមូូ ហភាាព

គ្រ�ងរបស់់របបសាាធាារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ និិងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមរស់់នៅ�ៅឃុំំ�តាាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�
មួួ យ និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីីកាារចងចាំំ�មួួយ សាាង
សង់់ ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ក្រោ��ោមជំំនួួយ

ទ្រ�ទ្រ�ង់់ ពីីទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារ
អភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ។ សំំណង់់ ទាំំង
� ពីីរនេះ�ះ បានសាាងសង់់

រួួ ចរាាល់់នៅ�ៅពាាក់់កណ្តាា�លខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២២ នៅ�ៅ

លើ�ើទីីតាំំង
� ដីី «ព្រៃ�ៃធាាតុុដើ�មឈើ�
ើ
ើ ទាាលកោ�ោង» ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ភូូមិិកំំពង់់ស្វា�ា យ ឃុំំតា
� ាភេ�ម ស្រុ�ុកត្រាំ�ំ�កក់់ ខេ�ត្តតតាាកែ�វ

តាាមកាារស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់មេ�ឃុំំ�តាាភេ�មឈ្មោះ�ះ�� ស៊ុំំ�� ផាាសឺឺត

កាាលពីីចុុងឆ្នាំំ��២០២១ កន្លលងមក។

«ព្រៃ�ៃធាាតុុដើ�មឈើ�
ើ
ើទាាលកោ�ោង» គឺឺជាាដីីសាាធាារណៈៈ

មួួ យកន្លែ�ែងដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ធ្វើ�ើ�ជាាកន្លែ�ែងកប់់ អដ្ឋិិ�ធាាតុុ

28

ខណៈៈពេ�លដែ�លប្រ�ទេ�សជាាតិិស្ថិ�តក្រោ��
ិ
ោមកាារគ្រ�ប់់

បរិិវេ�ណដីព្រៃ�ៃធា
ី
ាតុុដើ�មឈើ�
ើ
ើ ទាាលកោ�ោង គឺឺជាាដីីព្រៃ�ៃគ្មាា�ន
មនុុស្សសរស់់នៅ�ៅ ហើ�ើយមាានសាាកសពមួួ យចំំនួួនដែ�ល

ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារកាារប្រ�យុុទ្ធគ្នាា�
ធ រវាាងកងទ័័ព លន់់ នល់់
និិងក្រុ�ុមខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងអំំឡុងឆ្នាំំ
� ៩៧៣ ក៏៏ត្រូ�ូវសែ�ង
ុ �១

យកមកកប់់ នៅ�ៅទីីនេះ�ះដែ�រ។ ក្រោ��ោយឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ «ព្រៃ�ៃ
ទួួលធាាតុុដើ�មឈើ�
ើ
ើ ទាាលកោ�ោង» លែ�ងមាានម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់

គ្រ�ងទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកភូូមិិបានកំំណត់យ
់ កទីីតាំំង
�

នេះ�ះធ្វើ�ើ�ជាាកន្លែ�ែងកប់់ អដ្ឋិិ�ធាាតុុអ្នន កស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�
តាាភេ�មទាំំ�ងមូូ លរហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ «ទីីតាំំង
� ព្រៃ�ៃធាាតុុដើ�មឈើ�
ើ
ើ ទាាលកោ�ោង»

មាានទំំហំំដីីជិតមួ
ិ ួ យហិិកតាា ខណៈៈពីីមុុនមក ទីីតាំំង
� នេះ�ះ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ឡើ�ើងថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តិិយ និិងផ្ទាំំ��ង

ពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីីកាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កញ្ញាា វង្សស សុុជាាតាា តំំណាាងទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក

សម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិឡើ�ង
ើ ថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីស
ី ម្ពោ�ោ�ធ

លោ�ោកមេ�ឃុំំ�តាាភេ�មឡើ�ើងថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីសម្ពោ�ោ�ធចេ�តិិយ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចេ�តិិយនិិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីីកាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ

មាានត្រឹ�ឹមតែ�ជាាង១០ម៉ែ�ែត្រ�បួួ នជ្រុ�ុងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាម

និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីីកាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

ប្រ�សាាសន៍៍រៀ�ៀបរាាប់់ របស់់ អាាចាារ្យ� ឃួួន គឹឹមម៉៉ន ដែ�ល

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកម្ពុុជាាចំំ
នួនួ ៦នាាក់់។ មេ�ឃុំំ� តាាភេ�ម
�
បានសម្តែ�ែងក្តីី�សោ�ោមនស្សសរីីករាាយចំំពោះ�ះ�សមិិទ្ធធផលថ្មីី�

ដីីព្រៃ�ៃធាាតុុនេះ�ះបានប្រា�ប់់ ថាា មូូ លហេ�តុដែ�លធ្វើ�ើ�
ុ
ឲ្យ�ដីីព្រៃ�ៃ

គាាត់់ និិងប្រ�ជាាជនឯទៀ�ៀតដែ�លធ្លាា�ប់់ ឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរ

អះះអាាងថាាគាាត់់បានបរិច្ចាា�
ិ កដីីរបស់់គាាត់់ចូលជា
ូ
ាចំំណែ�ក
ធាាតុុដើ�មឈើ�
ើ
ើ ទាាលមាានទំំហំំធំំជាាងមុុ ន ព្រោះ��ះ�មាានអ្ននក

បរិិច្ចាា�កដីីផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នចំំនួនបី
ួ ី នាាក់់គឺឺ យាាយ ហៀ�ៀង, តាា
ឈីីវ និិងខ្លួួ�នគាាត់់ផ្ទាា�ល់់។

នៅ�ៅវេ�លាាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធ
ដាាក់់ឲ្យ�ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិងប្រ�គល់់សំំណង់់ចេ�តិយ
ិ ព្រ�មទាំំ�ង

ផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីីកាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមទៅ�ៅឲ្យ�អាាជ្ញាា�ធរមូូ លដ្ឋាា�ន និិងប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងឃុំំតា
� ាភេ�ម បានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មឡើ�ង
ើ ដោ�ោយមាានកាារចូូល

រួួ មពីីមេ�ឃុំំ�តាាភេ�មលោ�ោក ស៊ុំំ�� ផាាសឺឺត មេ�ភូូមិិគ្រ�ប់់ ភូូមិិ

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតចំំនួន
ួ ៣០នាាក់់ សិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សស

ិ �ាល័័យចំំនួួន ១០នាាក់់ តំំណាាងទីីភ្នាា�ក់ងា
ថ្នាា�ក់់វិទ្យា
់ ារសហរដ្ឋឋ
អាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ និិងបុុ គ្គលិ
គ ិក
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

នេះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ងអាានសុុន្ទរទ កថាាស្តីី�អំំពីបទពិ
ី
សោ�
ិ ោធន៍៍របស់់
ក្រ�ហម។ លោ�ោកមេ�ឃុំំ� ក៏៏បានផ្តាំំ�ផ្ញើ�ើ�
� ដល់់អ្ននករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីី ក៏៏ដូច
ូ ជាា

ប្រា�ប់់ ទៅ�ៅមេ�ភូូមិិទាំំង
� អស់់ឲ្យ�ជូូនដំំណឹឹងដល់់អ្ននករស់់រាាន
ិ ងភូូមិិរៀ�ៀងខ្លួួ�ន ឲ្យ�នាំំ�យកអដ្ឋិិ�ធាាតុុសាាច់់ញាាតិិ
មាានជីីវិតក្នុុ�

របស់់ខ្លួួ�នដែ�លស្លាា�ប់់ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម មកដាាក់់នៅ�ៅ

ក្នុុ�ងចេ�តិិយនេះ�ះ ចាាប់់ពីថ្ងៃ�
ី ស
ៃ ម្ពោ�ោ�ធនេះ�ះតទៅ�ៅ។ ចុុងបញ្ចច ប់់
នៃ�សុុន្ទរទ កថាារបស់់គាាត់់ លោ�ោកមេ�ឃុំំបានស្នើ�ើ�សុំំ
�
ឲ្យ� �មាាន
កាារសាាងសង់់ រោ�ោងមួួ យមាានទំំហំំទទឹឹង៥ម៉ែ�ែត្រ� និិង
បណ្តោ�ោ�យ១០ម៉ែ�ែត្រ� ដើ�ើម្បីី�ទុុកធ្វើ�ើ�ជាាកន្លែ�ែងប្រា�រព្ធធធ្វើ�ើ�
ពិិធីសា
ី ាសនាាផ្សេ�េងៗ និិងកម្មមវិិធីអ
ី ប់់រំំពីអំំពើ�
ី
ប្រើ �ល័័យពូូជ

សាាសន៍៍ដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�ោយសមាាគមអ្ននករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នាាពេ�លអនាាគត។
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ក្រុ�មកា
ុ
ារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតតាាកែ�វ, តំំណាាង
ទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ
និិងសិិស្សាា�នុុសិិស្សសថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�នៅ�ៅពីីមុុ ខផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ក
រំំឭកពីីកាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

ខេ�ត្តតតាាកែ�វ ថ្លែ�ែងពីីដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារសាាងសង់់ ចេ�តិយ
ិ
និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីីកាារចងចាំំ� ព្រ�មទាំំ�ងបាន

គូូសបញ្ជាាក់់ពីីសាារសំំខាាន់់នៃ�កាារសាាងសង់់ សំំណង់់
នេះ�ះ ពន្យយល់់ពីអ
ី ត្ថថន័័យនៃ�ផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ក កាារបង្កើ�ើ�ត

សមាាគមអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីរី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិង
កាារអប់់ រំំក្រៅ��ៅផ្លូូ�វកាារស្តីី�អំំពីប្រី �វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ដែ�លគ្រោ��ោងនឹឹងរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើទីីតាំំង
� «ព្រៃ�ៃធាាតុុ

ដើ�ើមឈើ�ើទាាលកោ�ោង» ចាាប់់ ពីពេ�លនេះ�
ី
ះតទៅ�ៅ។ លោ�ោក
ក៏៏ បានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យ�អាាជ្ញាា�ធរមូូ លដ្ឋាា�ន និិងអ្ននករស់់រាាន

មាានជីីវិិតទាំំ�ងអស់់ សហកាារក្នុុ�ងកាារចែ�ករំំលែ�កបទ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

បន្ទាា�ប់់ មក កញ្ញាា វង្សស សុុជាាតាា តំំណាាងទីីភ្នាា�ក់់ងាារ
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ បាន

ថ្លែ�ែងពីីទំំនាាក់់ទំំនងល្អអរវាាងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា
និិងទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់ កាារអភិិវឌ្ឍឍ
អន្តតរជាាតិិ ក្នុុ�ងកាារផ្តតល់់កាារគំាា�ទ្រ�ទាំំ�ងស្មាា�រតីី និិងថវិិកាា

ក្នុុ�ងកាារអភិិវឌ្ឍឍកាារអប់់ រំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�ន។ មុុ ននឹង
ឹ បញ្ចច ប់់កម្មមវិិធីស
ី ម្ពោ�ោ�ធដាាក់់

ឲ្យ�ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សំំណង់់ចេ�តិយ
ិ និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�កនេះ�ះ

លោ�ោកមេ�ភូូមិិកំំពង់់ស្វា�ា យឈ្មោះ�ះ�� សួួស រ៉ាា� បានឡើ�ើងមាាន

យោ�ោបល់់ទៅ�ៅកាាន់់អ្នន កចូូលរួួម និិងគណៈៈប្រ�តិិភូូទាំំ�ង

អស់់ថាា អ្ននកភូូមិិរបស់់គាាត់់មាានសំំណាាងជាាងគេ�ក្នុុ�ង
កាារទទួួលបានសំំណង់់ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ ព្រោះ��ះ�ថាានេះ�ះជាា

លើ�ើកដំំបូូ ងបង្អអស់់ហើ�យ
ើ ដែ�លឃុំំ�តាាភេ�មទទួួលបាន
សមិិទ្ធផលរួ
ធ
ួ មសម្រា�ាប់់អ្ននកភូូមិិទាំំង
� អស់់ក្នុុ�ងឃុំំ។
� លោ�ោក

បានថ្លែ�ែងអំំណរគុុណយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ក្រោ��ោយដែ�លត្រូ�ូវជាាកូូន ចៅ�ៅ និិងចៅ�ៅទួួតរបស់់ខ្លួួ�ន។

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងទីីភ្នាា�ក់់ងាារសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកសម្រា�ាប់់
កាារអភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាាតិិ ដែ�លបានសាាងសង់់ សំំណង់់

មូូ លហេ�តុដែ�លនាំំ
ុ
�ឲ្យ�មាានកាារជ្រើ�ើ�សរើ�ើសយកថ្ងៃ�ៃ២០

ស្វាា�យ។ ចុុងបញ្ចច ប់់ លោ�ោកបានប្តេ�េជ្ញាា�ថាា លោ�ោកនិិង

ពិិសោ�ោធន៍៍ឆ្លលងកាាត់់របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដល់់ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងឱកាាសនេះ�ះដែ�រ រ៉ាា�ស៊ីី� ក៏៏បានពន្យយល់់ត្រួ�ួសៗពីី
ខែ�ឧសភាា ធ្វើ�ើ�ជាាពិិធីីរំំឭកកាារចងចាំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជាា។ កាារពន្យយល់់នេះ�ះ គឺឺសំំដៅ�ៅទៅ�ៅកាាន់់ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់
ក្រោ��ោយឲ្យ�គិិ តគូូ រ ឡើ�ើ ង វិិ ញ ពីី កាារយកចិិ ត្តតទុុ ក ដាាក់់
ចំំពោះ�ះ�កាារសិិក្សា�ាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដើ�ើម្បីី�កាារ
ចងចាំំ� និិងកាារផ្សះ�ះផ្សា�ា។
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ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះឡើ�ើង ហើ�ើយលេ�ចត្រ�ដែ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិកំំពង់់
កៀ�ៀងគរកម្លាំំ��ងប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិឲ្យ�ចូូលរួួមថែ�រក្សា�ា
សំំណង់់ នេះ�ះឲ្យ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅគង់់ វង្សសរហូូតតទៅ�ៅ។ កម្មមវិិធីី
សម្ពោ�ោ�ធ បានបញ្ចច ប់់នៅ�ៅត្រឹ�ឹមម៉ោ�ោ�ង១០កន្លះះ� ជាាមួួ យនឹឹង

កាារថតរូូ បជុំំគ្នាា�ជា
�
ាអនុុស្សាា�វរីយ៍
ី ៍ និិងកាារហូូបនំំបញ្ចុុ� ក
ជុំំ�គ្នាា�បន្ទាា�ប់់ពីីកម្មមវិិធីី។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ការប្រា�រព្ធធពិធី
ិ ប
ី ង្សុុ�កូូលឧទ្ទិិ�សកុុសល
ជូូនជនរងគ្រោះ��ះដែ�លបានស្លាាប់់ ក្នុុង
� របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ក្នុុង
ៃ ២០ ខែ�ឧសភា នៅ�ចេ�តិិយសម្រា�ប់់
� ទិិវាជាតិិនៃ�ការចងចាំំ ថ្ងៃ�ទីី

សហគមន៍៍នៅ�ខេ�ត្តតកំំ ពង់់ ចាម
ស៊ាាង ចិិន្តាា

អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចូូលរួួមប្រា�រព្ធធពិិធីី

បង្សុុ�កូូលឧទ្ទិិ�សកុុសលនៅ�ៅចេ�តិិយរំំឭកសម្រា�ាប់់ សហគមន៍ ៍
នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០២២ សមាាគម

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅឃុំំ�គគរ

សាាសន៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ចេ�តិិយសម្រា�ាប់់

សហគមន៍៍ មាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប

ឃុំំគគ
� រ ស្រុ�ុកកំំពង់់ សៀ�ៀម ដែ�លមាានចម្ងាា�យប្រ�មាាណ
១៥គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ពីី
ទីីរួួមខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។
ូ

ចេ�តិិយសម្រា�ាប់់ សហគមន៍៍ ត្រូ�ូវបានកសាាងជាា

និិមិិ ត្តតរូូ បដើ�ើ ម្បីី�រំំឭកកាារចងចាំំ� ជាាសមូូ ហ ភាាពដល់់

គាំំ�ទ្រ�ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា រៀ�ៀបចំំប្រា�រព្ធធ

ជនរងគ្រោះ��ះ� ដែ�លបានស្លាា�ប់់ បាត់់បង់់ជីីវិិតក្នុុ� ងរបប

ស្លាា�ប់់ក្នុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅចេ�តិិ
យសម្រា�ាប់់សហគមន៍ ៍
�

ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅកម្រិ�ិ តមូូលដ្ឋាា�នដើ�ម្បីី�
មាានជីីវិតពី
ើ

ពិិធីបង្សុុ�កូ
ី
ូលឧទ្ទិិ�សកុុសលដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�លបាន
និិង ដើ�ើ ម្បីី�រំំ ឭកដល់់ កាារចងចាំំ� ពីី អំំពើ�ើ ប្រ�ល័័ យ ពូូ ជ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាាវេ�ទិិកាាផ្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ អ្នន ករស់់រាាន
ចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍ជីីវិិតក្នុុ� ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចូូលរួួមប្រា�រព្ធធពិិធីី

បង្សុុ�កូូលឧទ្ទិិ�សកុុសលនៅ�ៅចេ�តិិយរំំឭកសម្រា�ាប់់ សហគមន៍ ៍
នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម ខេ�ត្តត
កំំពង់់ ចាាម។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចេ�តិិយរំំឭកសម្រា�ាប់់ សហគមន៍ ៍ ស្ថិិ�តនៅ�ៅកណ្ដាា�លវាាលស្រែ��
ក្នុុ�ងភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំ�គគរ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម
ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដល់់ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ក្នុុ�ងកាារឈ្វេ�េងយល់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វ

ភាាគតិិចចាាមដែ�លរស់់នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប និិង

ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ដល់់ ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ក្នុុ�ងភូូមិិសាាស្រ្ត�តឃុំំគគ
� រ

ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមដឹឹកយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ និិងកប់់ នៅ�ៅ

ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ង
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នរបស់់ខ្លួួ�ន។ ចន្លោះ�ះ��
ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ជាាទីីតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម

សួួរចម្លើ�ើ�យ និិងទីីតាំំង
� សម្លាា�ប់់ ប្រ�ជាាជនចំំនួួន ៣កន្លែ�ែង

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ជនរងគ្រោះ��ះ�រាាប់់ រាាយនាាក់់ស្លាា�ប់់បាត់់បង់់
ិ ។ ទីីតាំំង
ជីីវិត
� សម្លាា�ប់់ ទីី១) កាារដ្ឋាា�នវាាលស្រែ��ក្នុុ�ងភូូមិិ
ចំំកាារសាាមសិិប (ដែ�លជាាទីីតាំំ�ងចេ�តិិយសម្រា�ាប់់

សហគមន៍៍សព្វវថ្ងៃ�ៃ)។ ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�ន ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ខុុស និិងប្រ�ជាាជនបញ្ញើ�ើ� ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅ

សម្លាា�ប់់ នៅ�ៅវាាលស្រែ��។ ទីីតាំំ�ងទីី២)ឡដុុតថ្នាំ�ំ �ជក់់
ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ាប់់ សម្លាា�ប់់ ជនជាាតិិ
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ភូូមិិកំំពង់់ក្រ�បីី។ ជនជាាតិិភាាគតិិចចាាមជាាច្រើ�ើ�នគ្រួ�ួសាារ
ក្នុុ�ងឡថ្នាំំ�ជក់
� ់ស្ថិ�តនៅ�
ិ
ៅឆ្ងាា�យពីីផ្ទះះ�អ្ននកភូូមិិ។ ទីីតាំំង
� សម្លាា�ប់់

ទីី៣) មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខវត្តតគគរ ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅ
ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមមក
ពីីភូូមិិភាាគនិិរតីីចូូលមកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងភូូមិិសាាស្ត្រ�រឃុំំគគ
� រ

រវាាងពាាក់់កណ្ដាា�លឆ្នាំំ�១
� ៩៧៧ រហូូតដល់់ចុង
ុ ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨

កាារកាាប់់សម្លាា�ប់់ប្រ�ជាាជនកើ�ើតមាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង។

ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�ន និិងជនជាាតិិភាាគតិិចចាាមត្រូ�ូវបាន

យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ខណៈៈពេ�លដែ�លអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�កម្រិ�ិ តមូូលដ្ឋាា�នជាាច្រើ�ើ�ន និិង

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ប៊ុុ� ន សេ�ងហាាន អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�ល
បានបាត់់បង់់សមាាជិិកគ្រួ�ួសាារសរុុបចំំនួួន៩នាាក់់ ឧទ្ទិិ�សកុុសល
ជូូនក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ និិងជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�លបានស្លាា�ប់់ បាត់់បង់់ជីីវិិត
ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្នុុ�ងទិិវាាជាាតិិនៃ�កាារចងចាំំ� ថ្ងៃ�ៃទីី២០
ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០២២។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មូូ លដ្ឋាា�នរៀ�ៀបចំំប្រា�រព្ធធ ពិិ ធីី បង្សុុ�កូូ ល ឧទ្ទិិ�ស កុុ សល

ជូូនជនរងគ្រោះ��ះ�នៅ�ៅចេ�តិិយសម្រា�ាប់់ សហគមន៍នេះ�ះ
៍
នៅ�ៅទិិវាាជាាតិិនៃ�កាារចងចាំំ� ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��
២០២២នេះ�ះ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីសូូត្រ�មន្តតបង្សុុ�កូូលឧទ្ទិិ�សដល់់ជនរង

គ្រោះ��ះ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែ រក្រ�ហម លោ�ោកយាាយ ប៊ុុ�ន សេ�ងហាាន
អ្ននកពាាក់់ ព័័ន្ធត្រូធ �ូវបានចាាប់់ ឃុំំ�ឃាំំ�ង សួួរចម្លើ�ើ�យ និិង

សម្លាា�ប់់ នៅ�ៅមន្ទីី�រសនិ្ដដ�សុុខឃុំំ�គគរ។ កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរ

ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
អាាយុុ៧៦ឆ្នាំំ�� អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី

រស់់នៅ�ៅភូូមិិចំំកាារសាាមសិិប ឃុំំគគ
� រ ស្រុ�ុកកំំពង់់សៀ�ៀម

បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា «ខ្ញុំំ��មាានអាារម្មមណ៍៍ មិិនសប្បា�ាយចិិត្តតរាាល់់

ក្រ�ហមមកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីី បានឲ្យ�អ្ននកទោ�ោសជីីករណ្ដៅ�ៅ�

ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��នឹក
ឹ ឃើ�ើញពីីកាារស្លាា�ប់់ របស់់ប្ដី�ី និិងបង

ជាារៀ�ៀងរាាល់់ឆ្នាំ�ំ � នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទិិវាាជាាតិិនៃ�កាារចងចាំំ�

ក្រ�ហម។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ឆ្នាំ�ំ � ខ្ញុំំ��និមន្តតព្រះ�
ិ
ះសង្ឃឃសូូត្រ�មន្តត

សាាកសពរួួ មជាាច្រើ�ើ�នមុុ នពេ�លសម្លាា�ប់់ ។

អាាជ្ញាា�ធរមូូ លដ្ឋាា�ន អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហម លោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូ និិងសិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សស
ិ
បានប្រា�រព្ធធ
ពិិធីបង្សុុ�កូ
ី
ូលឧទ្ទិិ�សកុុសលជូូនជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�លបាន

ស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិវេ�ណវត្តតគគរ។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�២
� ០២២នេះ�ះ សំំណង់់ចេ�តិយ
ិ
សម្រា�ាប់់សហគមន៍បា
៍ នលេ�ចចេ�ញរូូបរាាងឡើ�ើងជាាលើ�ើក

ដំំបូូ ងនៅ�ៅភូូមិិសាាស្រ្ត�តឃុំំគគ
� រ ដែ�លអាាចឲ្យ�ប្រ�ជាាជន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ�ស
� រុុ បចំំនួន
ួ ៩នាាក់់ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ
ឧទ្ទិិ�សកុុសលជូូនគ្រួ�ួសាារដែ�លបានស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមនៅ�ៅផ្ទះះ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅឆ្នាំំ��នេះ�ះ ខ្ញុំំ��អាាចចូូលរួួមកាារ

ប្រា�រព្ធធទិិវាាជាាតិិនៃ�កាារចងចាំំ�ក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នរបស់់ខ្ញុំំ�� ដែ�ល

មាានកាារកសាាងចេ�តិិយសម្រា�ាប់់ សហគមន៍៍នេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��
រំំភើ�ើបផង និិងនឹឹកឃើ�ើញពេ�លវេ�លាានៃ�កាារបាត់់បង់់

គ្រួ�ួសាារផង នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះសង្ឃឃសូូត្រ�មន្តត។ ខ្ញុំំ��សូម
ូ
ឧទ្ទិិ�សកុុ សលជូូនគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�� និិងជនរងគ្រោះ��ះ�
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ដែ�លបានស្លាា�ប់់ បាត់បង់
់
់ ជីីវិិតក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម»។

គ្រោះ��ះ�ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម»។

លើ�ើកឡើ�ើងថាា «នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា គឺឺជាាថ្ងៃ�ៃមួួយ

ិ និិងជាាតំំណាាងសមាាគមអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិត
ិ
មាានជីីវិត

លោ�ោក សៀ�ៀង ស៊ីី�ផាាន ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ាឃុំំ�គគរ បាន

ដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាត្រូ�ូវតែ�ចងចាំំ�ពីរី ងទុុក្ខខវេ�ទនាា និិង
កាារកាាប់់ សម្លាា�ប់់ ប្រ�ជាាជន។ យើ�ើងមិិ នអាាចបំំភ្លេ�េចរឿ�ឿង

រ៉ាា�វដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមទាំំ�ងនៅ�ៅ
កម្រិ�ិ តមូូលដ្ឋាា�ន និិងទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សទេ�។ ខ្ញុំំ��សូូមថ្លែ�ែង

អំំណរគុុណដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ដែ�ល

បានជួួយកសាាងចេ�តិិយសម្រា�ាប់់សហគមន៍នេះ�ះ
៍ ជាានិិមិិត្តត
ិ
រូូ បសម្រា�ាប់់ឲ្យ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតសិ
ស្សាា�នុ
ិ
សិ
ុ ស្សស
ិ
និិង

ប្រ�ជាាជនមូូ លដ្ឋាា�នអាាចមកចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍
ជីីវិិត និិ ងប្រា�រព្ធធពិិ ធីីបង្សុុ�កូូលឧទ្ទិិ�សកុុសលជូូនជនរង

ជាាចុុងក្រោ��ោយ លោ�ោក តុុង សុុភាា អ្ននករស់់រាាន
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នឃុំំ�គគរ បញ្ជាាក់់ថាា
«ចេ�តិិយសម្រា�ាប់់ សហគមន៍៍នេះ�ះជាានិិមិិត្តតរូូបសម្រា�ាប់់

អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅមូូ លដ្ឋាា�ន

ឃុំំគគ
� រ និិងនៅ�ៅទូូទាំំង
� ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ សម្រា�ាប់់ ខ្ញុំំ�� កាារ

ប្រា�រព្ធធទិិវាាចងចាំំ�នេះ�ះ គឺឺមាានសាារសំំខាាន់់ខ្លាំ�ំ �ងណាាស់់
ដែ�លអាាចជួួយឲ្យ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតនិយា
ិ ាយប្រា�ប់់

ពីី អ្វីី�ដែ�លបានកើ�ើ តឡើ�ើ ង នៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់
ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កា�ត់
ា រ់ បបប្រ�ល័័យពូូជ
សាាសន៍៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហមកុំំ�ឲ្យ�កើ�ើតឡើ�ើងម្តតងទៀ�ៀត» ។

អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម បានស្រោ��ោចទឹឹកកោ�ោដ្ឋឋ

តម្កកល់់ក្នុុងចេ�តិិ
យរំំឭកសម្រា�ាប់់សហគមន៍ ៍ ដើ�ើម្បីី�ឧទ្ទិិ�សកុុសលជូូន
�
ជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�លបានស្លាា�ប់់ បាត់់បង់់ជីីវិិតក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ក្នុុ�ងទិិវាាជាាតិិនៃ�កាារចងចាំំ� ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០២២។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

34

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

កិិច្ចពិ
ច ភា
ិ ក្សាារវាងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា
ជាមួួយមេ�បញ្ជាា ការតំំ បន់់ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសឹឹករងខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហារ និិង
អភិិបាលស្រុ�ុ កជាំក្សា
ំ ាន្តត លើ�ើគម្រោ��ងសុុខភាពនិិងប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ត

សោ�ម ប៊ុុ�ន ថន

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ត្រី�ី ចាាន់់ សុុភក្រ្តា�ា� មេ�បញ្ជាាកាារតំំបន់់ប្រ�តិិបត្តិិ�

កាារសឹឹករងខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ (រូូ បឈរនៅ�ៅកណ្តាា �ល)

ចាាន់់ សុុភក្រ្តា�ា� និិងលោ�ោក ផាាន់់ សាាម៉ែ�ែន ក្រុ�ុមកាារងាារ

កម្ពុុ�ជាា។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ទីីតាំំ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តយោ�ោធាាស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិតេ�ជោ�ោ

ថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�ជាាមួួ យក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�២
� ០២២ ក្រុ�ុមកាារងាារ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានចុះះ�ទៅ�ៅទស្សសនកិិ ច្ចច
បុុ ស្សសស្បូូ�វ ឃុំំស្រ�អែ�ម
�
ស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃដដែ�ល ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

គឹឹម សុុវណ្ណដាានីី
ណ
លោ�ោក សោ�ោម ប៊ុុ�នថន និិង លោ�ោក

កម្ពុុ�ជាា ក៏៏បានជួួបជាាមួួ យលោ�ោក វុុ ធ តាារ៉ាា� អភិិបាលនៃ�
គណៈៈអភិិបាលស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត និិងលោ�ោក យុុង ហួួន

មេ�បញ្ជាាកាារតំំបន់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសឹឹករងខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ

គម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងកាារងាារសុុខភាាព

របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា រួួ មមាាន អ្ននកស្រី�ី

ផាាត សិិលាា បានជួួបជាាមួួ យលោ�ោក ចាាន់់ សុុភក្រ្តា�ា�
និិងលោ�ោក ផាាន់់ សាាម៉ែ�ែន មេ�បញ្ជាាកាារតំំបន់់ប្រ�តិិបត្តិិ�
កាារសឹឹករងស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ដើ�ើម្បីី�ពិភា
ិ ាក្សា�ាលើ�ើកាារងាារ

គម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងសុុខភាាព។ នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងឱកាាសនោះ�ះ�ដែ�រ ដោ�ោយមាានកាារអនុុញ្ញាតពី
ា លោ�
ី ោក
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សា�ាស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តតដើ�ើម្បីី�ជម្រា�ាបជូូនអំំពីកា
ី ារងាារ
និិងសុំំ�កាារអនុុញ្ញាាតដើ�ម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិ
ើ
ិច្ចកា
ច ារនេះ�ះ។

គោ�ោលបំំណងនៃ�គម្រោ��ោងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនិង
ិ សុុខភាាព គឺឺ

(១) ធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននក

ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ទៅ�ៅតាាមគោ�ោលដៅ�ៅ
រស់់រាានមាានជីីវិតពី
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជួួបពិិភាាក្សា�ា
កាារងាារជាាមួួ យលោ�ោក ផាាន់់ សាាម៉ែ�ែន មេ�បញ្ជាាកាារតំំបន់់

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសឹឹកស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត និិងកងទ័័ពឈរជើ�ើងនៅ�ៅ

ច្រ�កជាំំ�តែ� ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិតេ�ជោ�ោបុុស្សសស្បូូ�វ ឃុំំ�ស្រ�អែ�ម
ស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ដែ�លបានកំំណត់់ (២) លើ�ើកកម្ពពស់់កាារយល់់ដឹឹង
អំំពីីសុុខភាាពសាាធាារណៈៈ និិងកាារទទួួលបានសេ�វាាកម្មម

សុុខភាាពសម្រា�ាប់់ អ្ននករស់់រាានមាាន ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែ រក្រ�ហម

និិ ង (៣) ធ្វើ�ើ�កាារសិិក្សា�ាស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីស្ថាា�នភាាពសុុខភាាព

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លជាាឪពុុកម្តាា�យ អ៊ំំ� ពូូ មីី ង ក៏៏ដូច
ូ ជាា

នៅ�ៅតាាមសហគមន៍៍ ដាាច់់ ស្រ�យា ាលសម្រា�ាប់់ ផ្តតល់ ់ ជាា

រួួ ចមកហើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�២
� ០២២ នេះ�ះ ក្រុ�ុម

ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជាាពិិសេ�ស
របស់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី

ព័័ត៌មា
៌ ាន ក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំជំំនួួយអភិិវឌ្ឍឍន៍៍នាាពេ�លអនាាគត
ដល់់ប្រ�ជាាជននិិងសហគមន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ។

ចាាប់់ តាំំង
� ពីីដើ�ម
ើ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតកម្ពុុ�ជាាបួួ ន
ជំំនាាន់់រួួចមកហើ�ើយ ដែ�លមាានចំំនួួន ៩០០នាាក់់ បានចុះះ�
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមមូូ លដ្ឋាា�នទូូទាំំង
� ២៥ រាាជធាានីីខេ�ត្តតក្រុ�ុង

នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាានអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
ចំំនួួន ៥០នាាក់់ មកពីីស្រុ�ុកគូូលែ�ន ត្បែ�ែងមាានជ័័យ
ជ័័យសែ�ន ឆែ�ប សង្គគមថ្មីី� និិងស្រុ�ុករវៀ�ៀង ត្រូ�ូវបាន
ជ្រើ�ើ�សរើ�ើសឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងគម្រោ��ោងសុុខភាាព

និិងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនេះ�ះ។ ក្រុ�ុមអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តត
ព្រះ�ះវិិហាារ បានចុះះ�សម្ភាា�សន៍៍អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីី
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អ្ននកស្រុ�ុកភូូមិិរបស់់ខ្លួួ�ន សរុុ បចំំនួនប្រ
ួ �មាាណ ២០០០នាាក់់

កាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបន្តតជ្រើ�ើ�សរើ�ើស និិង

បណ្តុះះ��បណ្តាា�លអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតជំំនាាន់់ទីី ៥ មកពីីបណ្តាា�ខេ�ត្តត
នាានាា នៅ�ៅទូូទាំំង
� ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ចំំពោះ�ះ�ខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាបានកំំណត់់

យកស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ជាាគោ�ោលដៅ�ៅអទិិភាាពដើ�ើម្បីី�បន្តត
កាារងាារ ព្រោះ��ះ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកនេះ�ះភាាគច្រើ�ើ�នរស់់
នៅ�ៅតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាល មាានជីីវភាាពក្រី�ីក្រ� និិងត្រូ�ូវកាារ
ចាំំ�បាច់់នូវកា
ូ ារថែ�ទាំំ�សុុខភាាព។

សូូមរំំឭកថាាកាាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២០ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�� ២០២១
កន្លលងមក ភូូមិិសាាស្រ្ត�តមួួយចំំនួួនក្នុុ�ងស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ក្នុុ�ង

ខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ រួួ មមាាន ឃុំំជាំំ
� ក្សា
� �ាន្ដដ ឃុំំទឹ
� ឹកក្រ�ហម ឃុំំ�

ព្រី�ីងធំំ ឃុំំរំំដោះ�ះ�ស្រែ��
�
ឃុំំយា
� ាង ឃុំំក
� ន្ទួួ�ត ឃុំំស្រ�អែ�ម
�
និិង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

រូូ បរាាប់់ ពីីឆ្វេ�េង៖ លោ�ោក សោ�ោម ប៊ុុ� នថន ក្រុ�ុមកាារងាារ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា, លោ�ោក យ៉ុុ
ង
� ហួួត ប្រ�ធាានក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្សា�ាស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត, លោ�ោក វុុ ធ តាារ៉ាា� អភិិបាលស្រុ�ក
ុ ជាំំ�ក្សា�ាន្តត
និិ ងអ្ននកស្រី�ី គឹឹម សុុវណ្ណដាានីី
ណ
ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ
កម្ពុុ�ជាា។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�

ជាាមួួ យកងទ័័ពឈរជើ�ើងនៅ�ៅច្រ�កជាំំ�តែ� ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិតេ�ជោ�ោ

បុុស្សសស្បូូ�វ ឃុំំ�ស្រ�អែ�ម ស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឃុំំម
� រកត ត្រូ�ូវបានបិិទខ្ទប់
ទ ់ និិង កំំណត់់ស្រុ�ក
ុ ជាំំ�ក្សា�ាន្តត ជាា
តំំបន់់ក្រ�ហម ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កា�ត់
ា កា
់ ារឆ្លលងរាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺ

ី -១៩ បំំប្លែ�ែងថ្មីី� ដេ�លតាា (Delta) ដោ�ោយសាារតំំបន់់
កូូវីដ
នេះ�ះមាានព្រំ�ំប្រ�ទល់់ជាាប់់ ជាាមួួ យប្រ�ទេ�សថៃ� និិងឡាាវ ។
នៅ�ៅចុុងបញ្ចច ប់់នៃ�កិិច្ចប្រច �ជុំំ� លោ�ោក វុុ ធ ដាារ៉ាា� អភិិបាល

ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�

ជាាមួួ យកងទ័័ពឈរជើ�ើងនៅ�ៅច្រ�កជាំំ�តែ� ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិតេ�ជោ�ោ
បុុស្សសស្បូូ�វ ឃុំំ�ស្រ�អែ�ម ស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត ខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហាារ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៃ�គណៈៈអភិិបាលស្រុ�ក
ុ ជាំំ�ក្សា�ាន្តត និិងលោ�ោក យុុង ហួួន

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សា�ាស្រុ�ុកជាំំ�ក្សា�ាន្តត បានសម្តែ�ែងកាារស្វាា�គមន៍ ៍
ដល់់ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាដែ�ល

បានជ្រើ�ើ�សរើ�ើ ស យកស្រុ�ុ ក ជាំំ� ក្សា�ាន្តតជាាគោ�ោលដៅ�ៅ

ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ស្រា�ាវជ្រា�ាវទាាក់់ទងនឹឹងប្រ�វត្តិិ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជួួយលើ�ើផ្នែ�ែកសុុខភាាព ព្រោះ��ះ�អ្ននក

រស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមកាាន់់តែ�មាានវ័័យ
ចំំណាាស់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។

កងទ័័ពឈរជើ�ើងនៅ�ៅច្រ�កជាំំ�តែ� កំំពុុងពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើ លអណ្តូូ� ងទឹឹក។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ឈឹឹម ឡុុក៖ កងចល័័ តនៅ�ក្នុុង
� របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា ស៊ីី�

ឈឹឹម ឡុុក អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅភូូមិិជ្រៃ�ៃ

ឃុំំ�ជ្រៃ�ៃ ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ឈឹឹម ឡុក
ុ អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� សព្វវថ្ងៃ�ៃរស់់នៅ�ៅភូូមិិជ្រៃ�ៃ ឃុំំ�

កងកម្លាំំ��ងវៀ�ៀតកុុង និិងធីីវគីី ហើ�ើយក៏៏ជាាទីីកន្លែ�ែងមក

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៥០ ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារដែ�លមាានជីីវភាាពក្រី�ីក្រ�នៅ�ៅ

ឡុុក បានឃើ�ើញហេ�តុុកាារណ៍៍ នេះ�ះផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក និិងបាន

ជ្រៃ�ៃ ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ឈឹឹម ឡុក
ុ កើ�ើត

ភូូមិិត្រោ��ោក ឃុំំ�ជ្រៃ�ៃ ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
ឈឹឹម ឡុក
ុ មិិ នបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះទេ� គឺឺគាាត់់បាន
ឈប់់ រៀ�ៀននៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៧ ដើ�ើម្បីី�ជួួយឪពុុកម្តាា�យធ្វើ�ើ�

ស្រែ�� និិងធ្វើ�ើ�កាារងាារក្នុុ�ងផ្ទះះ�រហូូតដល់់ លន់់ នល់់ ធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋ
ប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី
១៨ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០។ ក្រោ��ោយរដ្ឋឋប្រ�ហាារភ្លាា�ម មាាន

ហេ�តុុកាារណ៍៍ ដាាក់់ ពង្រា�ាយទាាហាានធីីវគីីនៅ�ៅលើ�ើទឹឹក
ដីីភូូមិិត្រោ��ោក។ អ្ននកភូូមិិទាំំ�ងអស់់បានចាាកចេ�ញពីីភូូមិិ

កំំណើ�ើ តរបស់់ខ្លួួ�ន។ កាាលនោះ�ះ�ទីីតាំំង
� «ត្រ�ពាំំ�ងទ័័ព» ស្ថិិ�ត

ក្នុុ�ងភូូមិិត្រោ��ោក បានក្លាា�យជាាសមរភូូមិិប្រ�យុុទ្ធរធ វាាង
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ដល់់ដំំបូូងនៃ�កងទ័័ពធីីវគីីរាាប់់ រយនាាក់់ ដែ�រ។ ឈឹឹម
រំំឭកឡើ�ើងវិិញថាា៖

ខ្ញុំំ��រន្ធធត់់ខ្លាំ�ំ �ងណាាស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��កំំ ពុុងនៅ�ៅ

លើ�ើចុុងត្នោ�ោ�ត ព្រោះ��ះ�បានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកនូូវកន្ទុំំ��រុុយ
(ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�) ចំំនួួន ១០គ្រឿ��ឿង ផ្ទុុ�កទាាហាានធីីវគីី
ពេ�ញៗ បន្ទាា�បខ្លួួ�នចុះះ�ចតនៅ�ៅលើ�ើដីី ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�ទាាហាាន
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ចេ�ញពីីឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�។ ក្នុុ�ងមួួ យឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�

មាានទាាហាាន ១២នាាក់់ ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទាាហាានទាំំ�ង
នោះ�ះ�ចុះះ�អស់់ ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�ទាំំ�ងនេះ�ះបានហោះ�ះ�ត្រ�ឡប់់

ទៅ�ៅវិិញ។ មួួ យសន្ទុះះ��ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បានឃើ�ញឧទ្ធធ
ើ
ម្ភាា�គចក្រ�

ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ដោ�ោយដឹឹកទាាហាានធីីវគីម
ី កបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ខ្ញុំំ��មិិនហ៊ាា�នចុះះ�ពីីលើ�ើចុុងត្នោ�ោ�តឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ទាាហាាន

ជើ�ើង) គឺឺជាាអ្ននកជួួយបង្ហាា�ត់បង្រៀ��ៀនក្បួួ�នយុ
់
ុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រ

ចុុងត្នោ�ោ�តរហូូតទាាល់់តែ�ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រ�ឡប់់

កម្លាំំ��ងរំំដោះ�ះ� ឬចលនាារួួ បរួួមជាាតិិកម្ពុុ�ជាា។ មូូ លដ្ឋាា�ន

ធីីវគីីនៅ�ៅជុំំ�គ្នាា�ពេ�ញទីីវាាលចតឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើ

ទៅ�ៅវិិញ ហើ�ើយទាាហាានធីីវគីីទាំំ�ងអស់់បានចាាកចេ�ញ
ពីីទីីនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��បានឃើ�ញ
ើ ឧទ្ធធម្ភាា�គចក្រ�១០គ្រឿ��ឿង ចុះះ�ចត

ចំំនួួន ៥លើ�ើកក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃតែ�មួួ យ ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់ទាាហាានធីីវគីី
ចុះះ�។ ខ្ញុំំ��ភ័័យខ្លាំំ�ង
� ណាាស់់ ព្រោះ��ះ�ខ្លាា�ចទាាហាានធីីវគីីឃើ�ញ
ើ
ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយបាញ់់ខ្ញុំំ�ទម្លាា�ក់
�
់ពីីលើ�ើចុុងត្នោ�ោ�ត។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧១ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យស្ត្រី�ី�ដែ�លជាា

អ្ននកភូូមិិជាាមួួ យគ្នាា� ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លស្ថាា�នភាាពរស់់នៅ�ៅ

របស់់ប្រ�ជាាជនទូូទៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំជ្រៃ�ៃកំំ
�
ពុុងទទួួលរងនូូវកាារ
ទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក និិងកាារប្រ�យុុទ្ធគ្នាា�
ធ ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�

ក្រុ�ុមពួក
ួ រដ្ឋឋកាារ (អ្ននកបម្រើ��ើ កាារខាាងរបបសាាធាារណរដ្ឋឋ
ខ្មែ�ែរ) មួួ យកងមាានគ្នាា�ជាាងដប់់ នាាក់់ បាននាំំ�គ្នាា�ចូលហូ
ូ
ប
ូ
អាាហាារដែ�លរៀ�ៀបចំំទុុកសម្រា�ាប់់ទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វក្នុុ�ងពិិធីីរៀ�ៀបកាារ

របស់់អ្នន កភូូមិិ ដោ�ោយមិិ នបានប្រា�ប់់ ដំំណឹឹងមុុ នឡើ�ើយ។
ខ្ញុំំ�� និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ ក៏៏ដូច
ូ ជាា អ្ននកភូូមិិឯទៀ�ៀតដែ�លបាន

ចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីមង្គគលកាារ មាានកាារភ័័យស្លលន់់ស្លោ�ោ�

ចំំពោះ�ះ�វត្តតមាានអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ� ព្រោះ��ះ�ទាាហាានម្នាា�ក់់ៗសុុទ្ធធ
តែ�មាានស្ពាា�យកាំំ�ភ្លើ�ើ�ង និិងបង្ហាា�ញអាាកប្បបកិិរិយា
ិ ាច្រ�ងេ�ង

ច្រ�ងាាង និិង ឫកពាាមិិ ន សមរម្យយ។ ក្រោ��ោយពេ�ល

រៀ�ៀបកាារ ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ពន្ធធ មិិ នដែ�លបានសម្រា�ាកនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�

ជាាប់់ លាាប់់ ទេ� និិងមិិ នបានប្រ�កបរបរធ្វើ�ើ�ស្រែ��ដូូចរាាល់់
ដងដែ�រ ព្រោះ��ះ�តែ�សង្គ្រា�ា�ម និិងកាារចូូលលុក
ុ លុុយរបស់់

ទាាហាានធីីវគីី និិងក្រុ�ុមរដ្ឋឋកាារ។ សមរភូូមិិតូច
ូ ធំំបានកើ�ើត
ឡើ�ើងជាាហូូរហែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិត្រោ��ោក។ អ្ននកភូូមិិទាំំង
� អស់់ បាន

បោះ�ះបង់់ចោ�ោលផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ន រួួ ចបាននាំំ�គ្នាា�ស្វែ�ែង
រកទីីជម្រ�កបណ្តោះ�ះ��អាាសន្នននៅ�ៅក្បែ�ែរផ្លូូ�វជាាតិិលេ�ខ១។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧២ ខ្ញុំំ��និង
ិ ប្រ�ពន្ធធ ព្រ�មទាំំ�ងអ្ននកភូូមិិឯ
ទៀ�ៀត បានវិិលត្រ�ឡប់់ មកកាាន់់ភូូមិិកំំណើ�ើតវិិញ បន្ទាា�ប់់

ពីីបានដឹង
ឹ ថាា កងកម្លាំំ��ងធីីវគីីនិង
ិ ពួួករដ្ឋឋកាារ បានដាាក់់

មូូ លដ្ឋាា�នទ័័ពរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិវេ�ណវត្តតព្រៃ�ៃពោ�ោន។
មកដល់់ផ្ទះះ�វិិញ អ្ននកភូូមិិភាាគច្រើ�ើ�នបានចូូលបម្រើ��ើក្នុុ�ង

ជួួរបដិិវត្តតន៍តា
៍ ាមកាារអូូ សទាាញតៗគ្នាា�ពីីកន្លែ�ែងមួួ យទៅ�ៅ
កន្លែ�ែងមួួ យ។ កងកម្លាំំ��ងវៀ�ៀតកុុង (វៀ�ៀតណាាមខាាង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ដល់់ អ្នន កភូូ មិិ ដែ�លបានស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតចូូ លបម្រើ��ើ ក្នុុ� ងកង
មួួ យកន្លែ�ែងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្បែ�ែរវត្តតបេ�ង ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅមិិ ន

ឆ្ងាា�យប៉ុុ�ន្មាា�នពីីមូូលដ្ឋាា�នយោ�ោធាារបស់់ លន់់ នល់់ នៅ�ៅ
វត្តតព្រៃ�ៃពោ�ោន គឺឺជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូ លផ្តុំំ�� និិងបង្ហាា�ត់បង្រៀ��ៀន
់
ក្បួួ�នយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រដល់់កងកម្លាំំ�ង
� ខ្មែ�ែររំំដោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��មិិនបាន

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូូលបម្រើ��ើក្នុុ�ងជួួរបដិិវត្តតន៍ឡើ�
៍ ើយ។ ប្រ�ធាាន

ភូូមិិ និិងអ្ននកស្គាា�ល់់គ្នាា�ជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់បានមកអូូ សទាាញ ខ្ញុំំ��
ឲ្យ�ចូូលបម្រើ��ើជាាតិិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ប្រ�កែ�កដោ�ោយលើ�ើកហេ�តុុផល
ថាា នៅ�ៅមើ�ើ លប្រ�ពន្ធធកូូនខ្ចីី� និិងរកស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�មគ្រួ�ួសាារ។

ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃជ័យ
័ ជម្នះះ�របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅទីី១៧

ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានរើ�ស
ើ អើ�ើ ង និិងចាាត់់

ចូូលជាាប្រ�ជាាជនថ្មីី�ដូូចប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�សឯទៀ�ៀតដែ�រ។

ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមថ្នាា�ក់់មូូលដ្ឋាា�ន ចាាត់់
តាំំ�ងឲ្យ�ធ្វើ�ើ�កាារងាាររែ�កដីី លើ�ើកទំំនប់់ ជីីកប្រ�ឡាាយ ភ្ជួួ�រ

ស្រែ�� និិងដឹឹកជញ្ជូូ�នស្រូ�ូវ។ ខ្ញុំំ��បានហូបបា
ូ
យនៅ�ៅត្រឹ�ឹមតែ�
ដើ�ើមឆ្នាំំ��១៩៧៦ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ក្រោ��ោយមកត្រូ�ូវប្តូូ� រមកហូូប

បបររហូូតដល់់ថ្ងៃ�រំំដោះ�ះ�
ៃ
ទីី៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩។

ខ្ញុំំ��មិិនមាានបាត់់បង់់សមាាជិិកគ្រួ�ួសាារណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លពិិបាកបំំផុុតសម្រា�ាប់់ ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅ

សម័័ យនោះ�ះ� គឺឺកាារហូូបចុក
ុ មិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ ហើ�ើយហេ�តុុ
កាារណ៍៍ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��រន្ធធត់បំំផុ
់ ុតនោះ�ះ� គឺឺឃើ�ញ
ើ សាាកសព
មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងរណ្តៅ�ៅ� និិងស្លាា�កស្នាា�មនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម

របស់់កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមខាាងភូូមិិភាាគនិិរតីីមកលើ�ើ
ប្រ�ជាាជននិិងអតីីតកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមខាាងភូូមិិ
ភាាគបូូ ព៌ាា�។

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចាំំ�ថាា «ថ្ងៃ�ៃមួួយវេ�លាាម៉ោ�ោ�ងប្រ�មាាណ ១០

ព្រឹ�ឹកក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១
� ៩៧៨ ខ្ញុំំ��បានបណ្តើ�ើ� រគោ�ោឲ្យ�ស៊ីី�ស្មៅ�ៅ�រហូូត

ដល់់ប្រ�ទះះឃើ�ើញរណ្តៅ�ៅ�ធំំៗចំំនួួនបីី និិងបង្គោ�ោ�លឫស្សីី�
បញ្ឈឈរខ្ពពស់់ៗចំំនួួនពីរី ដែ�លនៅ�ៅខាាងចុុងមាានចងភ្ជាា�ប់់
មេ�ក្រូ�ូពីរី សម្រា�ាប់់ ចាាក់់បន្លឺឺ�សំំឡេ�ងឡើ�ើង។ រណ្តៅ�ៅ�ទាំំ�ង

នោះ�ះ�មាានទំំហំំប្រ�ហែ�ល៦ម៉ែ�ែត្រ�កាារ៉េ�េ
។ ខ្ញុំំ�� មិិ នដឹឹ ងពីី ជម្រៅ��ៅ
រណ្តៅ�ៅ�ទេ� ព្រោះ��ះ�សាាកសពមនុុស្សសនៅ�ៅពេ�ញរណ្តៅ�ៅ�ទាំំ�ង
បីីនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��រន្ធធត់ខ្លាំ
់ �ំ ង
� ណាាស់់។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ សាាកសពដែ�ល
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្លាា�ប់់ ទៅ�ៅហើ�ើយ និិងឃើ�ើញមនុុស្សស កំំពុុងប្រ�កាាច់់ ព្រ�ម

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ�មា
� ានមុុ ខរបរជាាចុុងភៅ�ៅ និិងជាាអ្ននកបណ្តុះះ��

ទាំំ�ងឃើ�ើញមនុុស្សសដែ�លខំំប្រឹ�ឹងវាារតោ�ោងសាាកសពដទៃ�

សណ្តែ�ែកលក់់។ ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�បានជួ
�
យ
ួ ធ្វើ�ើ�កិិច្ចកា
ច ារនេះ�ះ។

ឈាាមប្រ�ឡាាក់់ សាាកសព អ្ននករងរបួួ ស និិងឃើ�ើញ

ទំំនេ�រឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ចុុងភៅ�ៅនៅ�ៅតាាមពិិធីី

ទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ឡើ�ើងមកខាាងលើ�ើមាាត់់រណ្តៅ�ៅ�។ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញ
ឧបករណ៍៍ ធ្វើ�ើ�ទាារុុ ណកម្មម និិងវាាយសម្លាា�ប់់ ។ ខ្ញុំំ��ហូបបប
ូ
រ
មិិ នចូូល បន្ទាា�ប់់ ពីីឃើ�ើញហេ�តុុកាារណ៍៍ នោះ�ះ�។ ក្រោ��ោយ
មក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមកពីីខាាងភូូមិិភាាគនិិរតីីបានបង្ខំ�ខ្ញុំំ�
ំ � និិង
ប្រ�ជាាជនឯទៀ�ៀតឲ្យ�ចាាកចេ�ញទៅ�ៅកាាន់់ស្រុ�ក
ុ ព្រះ�ះស្តេ�េច

និិងបន្តតទៅ�ៅអ្ននកលឿ�ឿង។ ខ្ញុំំ��មិិនបានទៅ�ៅអ្ននកលឿ�ឿងទេ�

ព្រោះ��ះ�កងកម្លាំំ�ង
� រណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្គ្រោះ��ះ��ជាាតិិកម្ពុុ�ជាា

មកជួួយសង្រ្គោះ��ះ��។ ខ្ញុំំ��បានត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត
វិិញ និិងបានរស់់នៅ�ៅជុំំ�គ្រួ�ួសាាររហូូតមក។

ី -១៩ បានថមថយ ខ្ញុំំ��ពុំំសូ
បន្ទាា�ប់់ ពីជំំងឺ
ី ឺ កូូវីដ
� វូ មាានពេ�ល
បុុ ណ្យយ និិងមង្គគលកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំ�ជ្រៃ�ៃ និិងឃុំំ�ផ្សេ�េងៗ
ទៀ�ៀត។ ក្រៅ��ៅពីីកិិច្ចកា
ច ារចុុងភៅ�ៅ ខ្ញុំំ��មាានតួួនាាទីីមួួយទៀ�ៀត

គឺឺ ប្រ�ធាានក្រុ�ុមកាារងាារគណបក្សសប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាប្រ�ចាំំ�
ឃុំំជ្រៃ�ៃ
� ។ ខ្ញុំំ��សូមផ្តាំំ�
ូ
ផ្ញើ�ើ�
� ឲ្យ�ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ខិិតខំំរៀ�ៀន

សូូត្រ�អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�បានច្បា�ាស់់លាាស់់

ដើ�ើម្បីី�ជាាកាារចូូលរួួមទប់់ស្កា�ត់
ា កា
់ ារវិិលត្រ�ឡប់់ នៃ�របប
ប៉ុុ�ល ពត ជាាលើ�ើកទីីពីីរ។

វាាលស្រែ��នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជ្រៃ�ៃ ឃុំំ�ជ្រៃ�ៃ ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ពុុធ សាវឿ�ឿន ៖
កងចល័័ តនៅ�ក្នុុង
� របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
សូូ ហាន់់
ខ្ចចក ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ដោ�ោយសាារភ័័យ

ខ្លាា�ចកាារទម្លាា�ក់់គ្រា�ាប់់ បែ�ក និិងភ័័យខ្លាា�ចទាាហាានធីីវគីី
ចូូលមកធ្វើ�ើ�បាប ប្លលន់់យកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងសត្វវពាាហនៈៈ។

ក្រោ��ោយពីីយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមទទួួលបានជ័យ
័ ជម្នះះ�
នៅ�ៅទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥
សាាវឿ�ឿន ឃើ�ើញមាានកាារជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាាជនចេ�ញពីី
ទីីក្រុ�ុងមករស់់នៅ�ៅតាាមទីីជនបទ។ ប្រ�ជាាជនជម្លៀ�ៀ�ស
ពីីទីក្រុ�
ី ង
ុ ភ្នំំពេ�
� ញមករស់់នៅ�ៅតាាមមូូលដ្ឋាា�ន បានរយៈៈពេ�ល

ចំំនួួន៣ថ្ងៃ�ៃតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ក៏៏ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅ

៍ ាម (ឬទួួលត្នោ�ោ�ត) ដែ�លមាាន
សម្លាា�ប់់ នៅ�ៅទួួលពោ�ោធិ៍ចា

ទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅខាាងកើ�ើតវត្តតព្រៃ�ៃវៀ�ៀរ។ សាាវឿ�ឿន បាន
និិយាាយថាា ពេ�លនោះ�ះ� គាាត់់បានឃើ�ញ
ើ ឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហម

បណ្ដើ�ើ� រមនុុស្សសទាំំ�ងហ្វូូ�ងៗ យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ចោ�ោល។ ជាា
ពុុធ សាាវឿ�ឿន អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅភូូមិិជ្រៃ�ៃ ឃុំំ�ជ្រៃ�ៃ
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ពុុធ សាាវឿ�ឿន អាាយុុ៦២ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិជ្រៃ�ៃ ឃុំំ�

ជ្រៃ�ៃ ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ សាាវឿ�ឿន រស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារកសិិករដែ�លមាានជីីវភាាពមធ្យយម។
សាាវឿ�ឿន ជាាកូូ នទីី ២ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�ន៩នាាក់់ ។

សាាវឿ�ឿន ចូូលរៀ�ៀនដំំបូូ ងនៅ�ៅសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាជ្រៃ�ៃ។
ក្រោ��ោយកើ�ើតមាានព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េច
ព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧០

សាាវឿ�ឿន បានឈប់់ រៀ�ៀន។ សាាវឿ�ឿន និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារបាន
ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅម្ដុំំ�� វត្តតរមាាសឈរ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងឃុំំគោ� �ោ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

រៀ�ៀងរាាល់់ពេ�លកម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកមនុុស្សសទៅ�ៅ

សម្លាា�ប់់ គឺឺតែ�ងតែ�ចាាក់់មេ�ក្រូ�ូដើ�ម្បីី�កុំំ
ើ
�ឲ្យ�សំំឡេ�ងស្រែ��ក

របស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ឮចេ�ញមកខាាងក្រៅ��ៅ។ ឈ្លលបខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានវះ�យកប្រ�មាាត់់របស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�មកដាាក់់

ហាាលទុុក និិងដើ�ើម្បីី�រាាប់់ ចំំនួនរា
ួ ាយកាារណ៍៍ ជូនថ្នាា�ក់
ូ
់លើ�។
ើ
ចំំណែ�កប្រ�ជាាជន ត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កជាាពីីរប្រ�ភេ�ទ គឺឺ ទីី១)

ប្រ�ជាាជនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�នរំំដោះ�ះ� ចាាត់់ចូលជា
ូ
ា

ប្រ�ជាាជនត្រៀ��ៀម និិង ទីី២) ប្រ�ជាាជនដែ�លជម្លៀ�ៀ�សមក
ពីីទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ចាាត់់ចូូលជាាប្រ�ជាាជនថ្មីី�។ បន្ទាា�ប់់ មក
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបែ�ងចែ�កកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ប្រ�ជាាជន គឺឺ

កុុមាាររស់់នៅ�ៅដោ�ោយក្រុ�ុមកុុមាារ, យុុវជនរស់់នៅ�ៅដោ�ោយ
ក្រុ�ុមយុវជន
ុ
និិងមនុុស្សសចាាស់់រស់់ដោ�ោយមនុុស្សសចាាស់់។

ចំំណែ�កកាារហូូបចុក
ុ មុុ នដំំបូូងខ្មែ�ែរក្រ�ហមឲ្យ�ប្រ�ជាាជន
ហូូបបាយ តែ�ក្រោ��ោយមកឲ្យ�ហូូបតែ�បបរលាាយជាាមួួ យ
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

សម្លលដើ�ើមចេ�កប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាាលនោះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជ្រៃ�ៃ

ដកស្ទូូ�ង និិងធ្វើ�ើ�ស្រែ�� នៅ�ៅឃុំំពា
� ាមមន្ទាា�រ ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក

សាាវឿ�ឿន និិងគ្រួ�ួសាាររស់់នៅ�ៅលំំបាកខ្លាំំ��ងណាាស់់

ជីីកស្រះ�ះទំំហំំ៤ម៉ែ�ែត្រ�គុុណ៤ម៉ែ�ែត្រ� នៅ�ៅភូូមិិជីីពាាយ

មាានរោ�ោងបាយរួួ មទាំំ�ងអស់់ចំំនួន
ួ ៤កន្លែ�ែង។

ដោ�ោយសាារតែ�ឪពុុករបស់់គាាត់់មាានជាាប់់ សន្តិិ�សម្ព័័�ន្ធធ
(ជាាប់់ និន្នាា�នយោ�
ិ
ោបាយពីីសង្គគមចាាស់់)។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ចាាត់់តាំំង
� ឲ្យ� សាាវឿ�ឿន ធ្វើ�ើ�ជីីដាាក់់ស្រែ�� បន្ទាា�ប់់ មក ក៏៏បញ្ជូូ�ន
គាាត់់ឲ្យ�ទៅ�ៅលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធប្រធ �ឡាាយនៅ�ៅឃុំំ�ឈើ�ើកាាច់់ ក្នុុ�ង

វិិញ។ សាាវឿ�ឿន ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់តាំំ�ងឲ្យ�ទៅ�ៅ
និិងទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅភូូមិិក្រ�សាំំ�ងទងទៀ�ៀត។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី៧
ី ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ កងទ័័ពស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
វៀ�ៀតណាាម និិងកងទ័័ពរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្រ្គោះ��ះ��ជាាតិិ

ស្រុ�ុកបាភ្នំំ�។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ប្រ�ធាានកងបានបែ�ងចែ�កជាា

កម្ពុុ�ជាាបានវាាយចូូលមករំំដោះ�ះ�ប្រ�ជាាជន។ ពេ�លនោះ�ះ�
សាាវឿ�ឿន ឃើ�ើញអ្ននកជិះះ�សេះ�ះប្រ�កាាសប្រា�ប់់ ប្រ�ជាាជនឲ្យ�

ត្រូ�ូវលើ�ក
ើ ប្រ�ឡាាយប្រ�វែ�ង១២ម៉ែ�ែត្រ�ឲ្យ�ហើ�ើយក្នុុ�ងមួួ យ

ចិិត្តតវៀ�ៀតណាាម និិងកងទ័័ពរណសិិរ្ស�សាាមគ្គីី�សង្រ្គោះ��ះ��

ក្រុ�ុមៗ ដោ�ោយមួួ យក្រុ�ុមមាានសមាាជិិកចំំនួួន៣នាាក់់ និិង
ថ្ងៃ�ៃ។ សាាវឿ�ឿន បាននិិយាាយថាា គាាត់់មាានសំំណាាងដោ�ោយ

សាារសមាាជិិកក្នុុ�ងក្រុ�ុមរបស់់គាាត់់ឆ្លាា�ត និិងអាាចលួួចបន្លំំ�
ចំំនួួនម៉ែ�ែត្រ�បាន។ ក្រៅ��ៅពីីលើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធប្រធ �ឡាាយ ខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមប្រើ��ើ សាាវឿ�ឿន ឲ្យ�លើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធភ្លឺឺ�ស្រែ��
ធ
និិងជីីក

ប្រ�ឡាាយ។ សាាវឿ�ឿន បន្តតថាា នៅ�ៅពេ�លគាាត់់ឈឺឺ គាាត់់
មិិ នដែ�លហ៊ាា�នប្រា�ប់់ ប្រ�ធាានក្រុ�ុមទេ� ព្រោះ��ះ�គាាត់់ឃើ�ញ
ើ

ខ្មែ�រែ ក្រ�ហមបញ្ជូូ�នអ្ននកដែ�លសុំំ�ច្បា�ាប់់ឈឺទៅ�
ឺ ៅរៀ�ៀនសូូត្រ�។

នៅ�ៅពេ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជូូ�នអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៅ�ៅរៀ�ៀនសូូត្រ�
ហើ�ើយ គឺឺមិិនដែ�លបានវិិលត្រ�ឡប់់ មកកងវិិញទេ�។

ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានបញ្ជូូ�ន សាាវឿ�ឿន មក

វិិលទៅ�ៅភូូមិិកំំណើ�ើតរបស់់ខ្លួួ�នវិិញ ព្រោះ��ះ�កងទ័័ពស្ម័័�គ្រ�

ជាាតិិកម្ពុុ�ជាាដណ្ដើ�ើ�មបានជ័័យជម្នះះ�ពីីកម្លាំំ��ងរបស់់ ប៉ុុ�ល

ពត ហើ�ើយ។ សាាវឿ�ឿន ក៏៏ដូច
ូ ប្រ�ជាាជនដទៃ�ទៀ�ៀតបានវិិល

ត្រ�ឡប់់ មកផ្ទះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជ្រៃ�ៃ និិងជួួបជុំំ�គ្រួ�ួសាារវិិញ។
ក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩ សាាវឿ�ឿន
បានរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យប្តីី�ឈ្មោះ�ះ�� ហ៊ីី�វ សាារុុ ន និិងមាាន

កូូនចំំនួន
ួ ៨នាាក់់ ក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាានកូូនស្រី�៣
ី នាាក់់។ គ្រួ�ួសាារ
របស់់ សាាវឿ�ឿន រស់់នៅ�ៅមិិ នលំំ បាកដូូចសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ទេ� ព្រោះ��ះ�ប្ដីី�របស់់គាាត់់មាានប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្សសរ៍៍ ហើ�ើយគាាត់់

អាាចរកចំំណូូ លបន្ថែ�ែមពីីកាារចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវ និិងដាំំ�បន្លែ�ែ
លក់់យកប្រា�ក់់មកផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ ជីវី ភាាពរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។

ពុុធ សាាវឿ�ឿន ផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ដល់
៍
់ សូូ ហាាន់់

ក្រុ�ុមកាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

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

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ឯកអគ្គគរាជទូូតអង់់ គ្លេ�េស លោ�កជំំទាវ
ធីីណា រ៉េ� េដស ទស្សសនាសំំ ណង់់ ចេ�តិិយសំំ ណង

និិម្មិិ�តរូូប និិងផ្ទាំំ�ងពាក្យយស្លោ�ោ ករំំឭកពីីការចងចាំប្រ�
ំ វត្តិិ�សាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�

លោ�ោកស្រី�ី ធីីណាា រ៉េ�េដស ឯកអគ្គគរាាជទូូតអង់់ គ្លេ�េសប្រ�ចាំំ�

នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�ជាាមួួ យអ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅចេ�តិិយសំំណងនិិម្មិិ� តរូូ ប «ទួួលធាាតុុ» ស្ថិិ�ត
នៅ�ៅភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២២ លោ�ោកជំំទាាវ

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លមាានសាាច់់ញាាតិិបងប្អូូ�នស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ង
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងសំំណង់់ ផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ករំំឭកពីី
កាារចងចាំំ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។

ដំំណើ�ើ រទស្សសនកិិច្ចរច បស់់លោ�ោកជំំទាាវ និិងសហកាារីី
ត្រូ�ូវបានទទួួលស្វា�គមន៍
ា
ដោ�
៍ ោយលោ�ោកស្រី�ី សូូ ហ្វាា�រីណា
ី ា

នាាយិិកាារងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា លោ�ោក ផេ�ង
ធីីណាា រ៉េ�េ
ដ ស ឯកអគ្គគរាាជទូូតអង់់គ្លេ�ស
េ ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា
និិងសហកាារីីលោ�ោកជំំទាាវគឺឺ វុុ ទ្ធីី� សុុកញ្ញាា បានមកធ្វើ�ើ�

ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង

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

ក្រ�ហមប្រ�មាាណ១០នាាក់់ នៅ�ៅនឹឹងទីីតាំំង
� ផ្ទាា�ល់់ នៅ�ៅវេ�លាា

ទស្សសនកិិច្ចនៅ�
ច ៅទីីតាំំ�ង «ទួួលធាាតុុ» ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិរោ�ោង
ដែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាសាាងសង់់ចេ�តិយ៍
ិ ជា
៍ ា

សំំណងសមូូ ហភាាពដល់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ិ រី បបខ្មែ�ែរ
និិងបុុ គ្គលិ
គ ក
ិ ព្រ�មទាំំ�ងអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ម៉ោ�ោ�ង១០កន្លះះ�។ លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� បានជម្រា�ាប

ជូូនលោ�ោកជំំទាាវឯកអគ្គគរាាជទូូត ពីីកាារសាាងសង់់សំំណង់់
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រូូ បទីីមួួយរាាប់់ ពីីឆ្វេ�េង លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� នាាយកកម្មមវិិធីីអប់់ រំំ
ពីីអំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា និិង លោ�ោកស្រី�ី ធីីណាា រ៉េ�េដស
ឯកអគ្គគរាាជទូូតអង់់ គ្លេ�េសប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ទស្សសនាាសំំណង់់ ចេ�តិយ
ិ
សំំណងនិិម្មិិ� តរូូ ប នៅ�ៅទីីតាំំ�ង «ទួួលធាាតុុ» ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
(ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រូូ បដើ�រើ ខាាងមុុខ៖ លោ�ោកស្រី�ី សូូ ហ្វាា�រីណា
ី ា នាាយករង

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា និិងលោ�ោកស្រី�ី ធីីណាា រ៉េ�េដស

ឯកអគ្គគរាាជទូូតអង់់ គ្លេ�េសប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ទៅ�ៅទស្សសនាាសំំណង់់
ចេ�តិិយសំំណងនិិម្មិិ� តរូូ ប នៅ�ៅទីីតាំំ�ង «ទួួលធាាតុុ»
ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចេ�តិិយ និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ក និិងបុុ ព្វវហេ�តុុដែ�ល

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងជាាអ្ននកដែ�លបានយកអដ្ឋិិ�ធាាតុុសាាច់់

ជាាកាារស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់អាាជ្ញាា�ធរមូូ លដ្ឋាា�នបន្ទាា�ប់់ពីីមាាន

ដាាក់់តម្កកល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចេ�តិិយ នៅ�ៅក្រោ��ោមដើ�ើមត្នោ�ោ�តបីី បួួន

នាំំ�ឲ្យ�មាានកាារសាាងសង់់ សំំណង់់រឹង
ឹ មាំំ�ទាំំ�ងពីីរ ថាា

កាារឯកភាាពគ្នាា�ជាាមួួ យអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិនាានាានៃ�ឃុំំចា
� ាម
ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក សម្រា�ាប់់ សំំណងនិិម្មិិ�តរូូបក្រោ��ោយ
កាារបិិទបញ្ចច ប់់ដំំណើ�ើរកាាររបស់់តុលា
ុ ាកាារកាាត់់ទោ�ោសមេ�
ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម។ លោ�ោកស្រី�ី សូូ ហ្វាា�រីណា
ី ា បានប្រា�ប់់

ពីីគម្រោ��ោងសំំខាាន់់ៗមួួ យចំំនួួនដែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបាន និិងកំំពុុងអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិសាាស្ត្រ�រខេ�ត្តត
ព្រៃ�ៃវែ�ង ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក រួួ មទាំំង
�
គម្រោ��ោងស្តីី�ពីកា
ី ារលើ�ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�
ិ និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�សើ�ើរ

ិ រី បប
ឡើ�ើងនូូវស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមផង។

លោ�ោកជំំទាាវអគ្គគរាាជទូូត បានជួួបសំំណេះ�ះសំំណាាល

ជាាមួួ យអ្ននកភូូមិិដែ�លជាាអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបប
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ញាាតិិបងប្អូូ�នដែ�លបានស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម មក

ដើ�ើមស្ថិ�តនៅ�
ិ
ៅលើ�ើទីីតាំំង
� ទួួលធាាតុុ ក្បែ�ែរសំំណង់់ ចេ�តិយ
ិ
និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�ក ដោ�ោយក្តីី�សោ�ោមនស្សសរីីករាាយនិិង

ភាាពស្និិ�ទ្ធធស្នាា�ល។ ជាាដំំបូូ ង លោ�ោកជំំទាាវបានថ្លែ�ែងអំំណរ
ិ រី បប
គុុណចំំពោះ�ះ�វត្តតមាានរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិតពី

ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លបានចំំណាាយពេ�លវេ�លាាមកទទួួល
ស្វាា�គមន៍លោ�
៍ ោកជំំទាាវ។ លោ�ោកជំំទាាវ ក៏៏បានរំំឭកដល់់អ្ននក

រស់់រាានមាានជីីវិិតទាំំង
� អស់់ពីសា
ី ារសំំខាាន់់នៃ�កាារសាាង

សង់់ ចេ�តិយ
ិ និិងផ្ទាំំ��ងពាាក្យយស្លោ�ោ�កនេះ�ះថាា វាាពិិតជាាបាន
បង្កើ�ើ�ននូូវកាារចងចាំំ� និិងកាារផ្សះ�ះផ្សា�ាជាារួួ មមួួយក្រោ��ោយ
តុុលាាកាារកាាត់់ទោ�ោសមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម ព្រ�មទាំំ�ងជាា

កន្លែ�ែងបង្រៀ��ៀនយុុវជនជំំនាាន់់ក្រោ��ោយពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
នេះ�ះទៀ�ៀតផង តាាមរយៈៈកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទីីតាំំ�ង និិង

សំំណង់់នេះ�ះជាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។ លោ�ោកជំំទាាវមាានប្រ�សាាសន៍៍
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

លោ�ោកស្រី�ី ធីីណាា រ៉េ�េដស ឯកអគ្គគរាាជទូូតអង់់ គ្លេ�េសប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅ

កម្ពុុ�ជាា ជួួបអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅចេ�តិិយ
សំំណងនិិម្មិិ� តរូូ ប «ទួួលធាាតុុ» ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិរោ�ោង ឃុំំ�ចាាម
ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ិ
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតទាំំ
ង
� អស់់ពិតជា
ិ ាមាានសុុខភាាពល្អអ
និិងរឹឹងមាំំ�ណាាស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�លលោ�ោកជំំទាាវ
សួួរនាំំ�ដល់់បញ្ហាាសុុខភាាព អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតភាាគ
ដូូច្នេះ�ះ�ថាា «ខ្ញុំំ��សប្បា�ាយចិិត្តតណាាស់់ដែ�លឃើ�ើញបងប្អូូ�ន
ពូូមីីងបានមកចូូលរួួមនៅ�ៅទីីនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��មកថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺចង់់

មកមើ�ើ លចេ�តិិយ ដែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា
ទើ�ើបតែ�សាាងសង់់ រួួចរាាល់់កាាលពីីខែ�មេ�សាា កន្លលងទៅ�ៅ

នេះ�ះ។ ដោ�ោយយល់់ឃើ�ញ
ើ ថាា បងប្អូូ�នពូូមីីងដែ�លជាាជន

រងគ្រោះ��ះ� មាានសាាច់់ញាាតិិបងប្អូូ�នស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបប
ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម ទើ�ើបមាានកាារសាាងសង់់សំំណង់់ចេ�តិយ
ិ នេះ�ះ

ឡើ�ើងនៅ�ៅទីីនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�គោ�ោរពវិិញ្ញាាណក្ខខន្ធដ
ធ ល់់ពួួកគាាត់់
ដែ�លបានស្លាា�ប់់ ទៅ�ៅ។ ទីីតាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏ជាាកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់

បង្រៀ��ៀនដល់់ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយឲ្យ�ចងចាំំ�ពីីរបបខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហម និិងទប់់ ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍មិិនឲ្យ�
វិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញសាារជាាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត»។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ

ិ
លោ�ោកជំំទាាវបានសួួរទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតទាំំ
ង
�

អស់់ពីអា
ី ាយុុ កាាររស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ និិងបញ្ហាាសុខ
ុ ភាាព។
មុុ នដំំបូូង លោ�ោកជំំទាាវបានបង្ហាា�ញពីីអាារម្មមណ៍៍ របស់់
លោ�ោកជំំទាាវតាាមរយៈៈកាារមើ�ើ លឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកថាា
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ច្រើ�ើ�ន ជាាពិិសេ�សអ្ននកដែ�លមាានអាាយុុលើ�ើស៦០ឆ្នាំំ��
សុុទ្ធតែធ �មាានជំំងឺឺ ទឹឹកនោ�ោមផ្អែ�ែម ជំំងឺឺ សន្លាា�ក់់ និិងជំំងឺឺ

លើ�ើសឈាាម។ លោ�ោកជំំទាាវមាានប្រ�សាាសន៍៍ដូច្នេះ�ះ�ថា
ូ
ា

«...មួួ យវិិញទៀ�ៀតខ្ញុំំ��បានដឹង
ឹ ថាា មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា គឺឺមាានគម្រោ��ោងមួួ យពាាក់់ ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ កាារគាំំ�ពាារ
សុុខភាាពអ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ខ្ញុំំ��កោ�ោតសរសើ�ើរអ៊ំំ� ពូូមីីង ដែ�លមើ�ើ លទៅ�ៅឃើ�ើញថាាអ៊ំំ�

ពូូមីីងមាានវ័័យចាាស់់ និិងមាានសុុខភាាពរឹឹងមាំំ� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
តាាមរយ:កាារសំំណេះ�ះសំំណាាលរបស់់ខ្ញុំំ�ជា
� ាមួួ យបងប្អូូ�ន
ពូូមីីងទើ�ើបខ្ញុំំ�ដឹ
� ង
ឹ ថាា អ៊ំំ� ពូមី
ូ ី ងភាាគច្រើ�ើ�ន សុុទ្ធតែធ �មាានជំំងឺឺ
ប្រ�ចាំំ�កាាយ ដូូចជាាលើ�ើសឈាាម ទឹឹកនោ�ោមផ្អែ�ែម ក្រ�ពះះ
វិិលមុុខ ស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ជាាដើ�ើម»។ ចុុងបញ្ចច ប់់ លោ�ោកជំំទាាវ
បានផ្តាំំ��ផ្ញើ�ើ�ឲ្យ�អ្ននករស់់រាានទាំំ�ងអស់់ថែ�រក្សា�ាសុុខភាាព និិង

បន្តតចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ខ្លួួ�នដល់់ក្មេ�េងៗជំំនាាន់់
ក្រោ��ោយទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ថែ�រក្សា�ាកាារចងចាំំ�ពីប្រី �វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហម និិងចូូលរួួមទប់់ស្កា�ត់
ា កា
់ ារកកើ�ើតឡើ�ង
ើ វិិញនៃ�របប
នេះ�ះនាាពេ�លអនាាគត។
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ិ រី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លមាាន
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតពី

វត្តតមាាននៅ�ៅឯសំំណង់់ចេ�តិយ
ិ សហគមន៍៍ បានថ្លែ�ែងអំំណរ

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ផ្សេ�េងៗ ដូូចជាាទិិវាាចងចាំំ� និិងវេ�ទិិកាាពិិភាាក្សា�ាអំំពីីរឿ�ឿង

រ៉ាា�វពីីសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមដល់់ក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយនៅ�ៅ

គុុណដល់់លោ�ោកជំំទាាវ ធីីណាា រ៉េ�េ
ដស ដែ�លបានយកចិិត្តត
ទីីនេះ�ះបានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។
ទុុកដាាក់់និង
ិ ចុះះ�មកសួួរសុុខទុុក្ខខអ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិត

សូូមបញ្ជាាក់់ថាា កាាលពីីបីីខែ�មុុ ន គឺឺនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០

បង្ហាា�ញថាា រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់គាាត់់មិិនត្រូ�ូវបានបំំភ្លេ�េច។

មកធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចនៅ�
ច ៅបណ្ណាា�ល័័យសម្តេ�េចម៉ែ�ែ
នៃ�មជ្ឈឈ-

ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នាាថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ នេះ�ះគឺឺជាាកាាយវិិកាារមួួ យដែ�ល
ិ
អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិតទាំំ
ង
� អស់់ បានសំំណូូ មលោ�ោក

ជំំទាាវឲ្យ�ជួួយកែ�លម្អអបរិវេ�ណចេ�តិ
ិ
យ
ិ ជាាពិិសេ�សឈូូស

ឆាាយផ្លូូ�វចូូលមកកាាន់់ចេ�តិិយឲ្យ�កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរជាាង
នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យ�គាាត់់ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�អាាចមកប្រា�រព្ធធកម្មមវិិធីី

ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��២០២២ លោ�ោកជំំទាាវ ធីីណាា រ៉េ�េ
ដស បាន
មណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ម្តតងរួួ ចហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់
ពីីដំំណើ�ើរកាារនៃ�បណ្ណាា�ល័័យនេះ�ះ និិងកិិ ច្ចចកាាររបស់់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។

លោ�ោក ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា
�ស៊ីី� នាាយកកម្មមវិិធីីអប់់ រំំពីីអំំ ពើ�ើប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា និិង លោ�ោកស្រី�ី ធីីណាា រ៉េ�េដស ឯកអគ្គគ
រាាជទូូតអង់់ គ្លេ�េសប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ទស្សសនាាសំំណង់់ ចេ�តិយ
ិ
សំំណងនិិម្មិិ� តរូូ ប នៅ�ៅទីីតាំំ�ង «ទួួលធាាតុុ» ស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិិរោ�ោង
ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។
(ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅភូូមិិរោ�ោង
ឃុំំ�ចាាម ស្រុ�ុកកំំពង់់ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ជួួបលោ�ោកស្រី�ី ធីីណាា
រ៉េ�េដស ឯកអគ្គគរាាជទូូតអង់់ គ្លេ�េសប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅចេ�តិិយ
សំំណងនិិម្មិិ� តរូូ ប «ទួួលធាាតុុ»។
(ថុុន ស្រី�ីពេ�ជ្រ�/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

នាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាពអន្លលង់់ វែ�ង
ប្រ�គល់់ ម៉ាាស៊ីី�នវិិទ្យុុ�ទាក់់ ទងដល់់ រដ្ឋឋបាលស្រុ�ុ កអន្លលង់់ វែ�ង
មេ�ក វិិន

វិិទ្យុុ�ទាាក់់ទងនៅ�ៅលើ�ើខ្នង
ន ភ្នំំ�ដងរែ�ក។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
បណ្ឌិិ� ត លីី សុុខឃាាង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាព

អន្លលង់់ វែ�ង និិងលោ�ោក ហោ�ោ ជិិនវិិរយុុទ្ធធ អភិិបាលនៃ�គណៈៈ
អភិិបាលស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដងរែ�ក។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី២
ី ៤ ខែ�មិិថុនា
ុ ា ឆ្នាំំ�២
� ០២២ លោ�ោក ហោ�ោ ជិិន

វិិរយុុទ្ធធ អភិិបាលនៃ�គណៈៈអភិិបាលស្រុ�ក
ុ អន្លលង់់វែ�ង បាន
ទទួួលម៉ាា�ស៊ីី�នវិិទ្យុុ�ទាាក់់ទងចល័័តមួួយគ្រឿ��ឿង ដែ�ល
ជាាអំំណោ�ោយរបស់់ម ជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល សន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ� ង

នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ លោ�ោកអភិិបាលស្រុ�ក
ុ

ក៏៏បានថ្លែ�ែងអំំណរគុុណយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅដល់់ លោ�ោក
បណ្ឌិិ�ត លីី សុុខឃាាង ដែ�លតំំណាាងឲ្យ�លោ�ោក ឆាំំ�ង យុុ

រូូ បខាាងឆ្វេ�េង៖ បណ្ឌិិ�ត លីី សុុខឃាាង នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
សន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់វែ�ង ប្រ�គល់់វិិទ្យុុ�ទាាក់់ទងដល់់លោ�ោក

ហោ�ោ ជិិនវិិរយុុទ្ធធ អភិិបាលនៃ�គណៈៈអភិិបាលស្រុ�ុកអន្លលង់់ វែ�ង។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា។ លោ�ោកអភិិបាល

សម្រា�ាប់់ កាារកសាាងស្តូូ�បអនុុស្សាា�វរីយ៍
ី ៍ឈ្នះះ� ឈ្នះះ�

ប្រ�ភេ�ទ Motorola GM300 ដែ�លមាានកម្លាំំ�ង
� ៤៥វ៉ាា�ត់់

អន្លលង់់ វែ�ងទាំំ�ងមូូ ល ដោ�ោយរាាប់់ ទាំំ�ងកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ស្រុ�ុក មាានប្រ�សាាសន៍៍ថាា ម៉ាា�ស៊ីី�នវិិទ្យុុ�ទាាក់់ទងចល័័ត

នេះ�ះ នឹឹងរួួ មចំំណែ�កនិិងសម្រួ�ួលដល់់កាារទំំនាាក់់ទំំនង
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

អន្លលង់់វែ�ង និិងបម្រើ��ើ ឲ្យ�វិិស័យ
័ ទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់ស្រុ�ក
ុ
សន្តិិ�សុុខជាាដើ�ើម។
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់អ្ននករស់់រានមានជីីវិិត
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
នៅ�ឃុំំ�ផ្អាាវ ស្រុ�ុ កត្រ�ពាំង
ំ ប្រា�សាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមានជ័័យ
ហ៊ាាន ពិិសីី
ពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៣ ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៧ ខែ�មិិ ថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២២

ម៉ិិ�ល ឈួួន ភេ�ទប្រុ�ុស អាាយុុ៦១ឆ្នាំំ�� មាានទីីកន្លែ�ែង

បានចុះះ�ធ្វើ�ើ�វេ�ទិិ កាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ដ�ដគ្រួ�ួ សាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិ

ម៉ិិ�ល ឈួួន រស់់នៅ�ៅភូូមិិច្រោ��ោក ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ង

ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសន្តិិ�ភាាពអន្លលង់់ វែ�ង

ចំំនួួន២គឺឺ ភូូមិិច្រោ��ោក និិងភូូមិិអូូរជីី ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុក

ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ កិិ ច្ចកា
ច ារនេះ�ះ

ទទួួលបានកាារឯកភាាព និិងសម្រ�បសម្រួ�ួលពីអា
ី ាជ្ញាា�ធរ

មូូ លដ្ឋាា�នឃុំំ�ផ្អាា�វ ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�សម្ភាា�សន៍៍អ្នន ករស់់រាានមាាន
ជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមចំំនួួន១០នាាក់់ ក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាាន

ស្រី�ី៤នាាក់់។ ខាាងក្រោ��ោមគឺឺជាារឿ�ឿងរ៉ាា�វសង្ខេ�េបរបស់់
មុិិ�ល ឈួួន អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតដែ�លបានឆ្លលងកាាត់់
របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម៖

ម៉ិិ�ល ឈួួ ន ៖ នីីរសារ

កំំណើ�ើ តនៅ�ៅស្រុ�ុកកំំពង់់ ស្វា�ា យ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ធំំ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន
ប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។ ម៉ិិ�ល ឈួួន និិយាាយថាា
«សង្គ្រា�ា�មធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��មិិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�។ ដោ�ោយសាារពេ�ល

នោះ�ះ�មាានកាារធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្ដេ�េច ព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម
សីីហនុុ ឲ្យ�ចុះះ�ចេ�ញពីីតំំណែ�ង ជាាហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរ

ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លគាំំ�ទ្រ�និង
ិ ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះអង្គគ បានចូូលរួួម
តស៊ូូ�ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃម៉ាា�គីី តាាមរយៈៈកាារឃោ�ោសនាារបស់់សម្ដេ�េច។

នៅ�ៅអាាយុុ១៤ឆ្នាំំ�ខ្ញុំំ�
� � ចូូលហាាត់់ធ្វើ�ើ�ជាាកងទ័័ពនៅ�ៅកំំពង់់ ថ្មម
ជិិតបា្រ�សាាទសម្បូូ� រព្រៃ�ៃគុុក។ ប្រ�ហែ�លពីីរខែ�ក្រោ��ោយ
មកខ្ញុំំ��ត្រូ�វបានបញ្ជូូ�នទៅ�
ូ
ៅខ្សែ�ែត្រៀ��ៀមដើ�ើម្បីី�ត្រៀ��ៀមប្រ�យុុទ្ធ។
ធ

ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមវាាយដាាច់់ភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ខ្ញុំំ��មកធ្វើ�ើ�ជាា
នីីរសាារឲ្យ� តាាប្រា�ន។ តាាប្រា�ន មាានតួួនាាទីីជាាគណៈៈស្រុ�ុក
មកពីីភូូមិិភាាគនិិរតីី។ កាារងាាររបស់់ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅពេ�លនោះ�ះ�គឺឺ

ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននករត់់សំំបុុត្រ� ដោ�ោយជិះះ�សេះ�ះ និិងមាានកាំំ�ភ្លើ�ើ�ង

មួួ យដើ�ើមសម្រា�ាប់់ កាារពាារខ្លួួ�ន។ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លដឹង
ឹ អំំពីីខ្លឹឹ�ម

សាារនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងសំំបុុត្រ�ទេ� ដោ�ោយសាារមាានកាារវេ�ច
ខ្ចចប់់ស្រោ��ោមសំំបុុ ត្រ�យ៉ាា�ងជិិតល្អ។
អ ពេ�លទំំនេ�រពីីកាារងាារ

រត់់សំំបុុត្រ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកដឹឹកស្បៀ�ៀ�ងអង្កករពីីឃ្លាំ�ំ ង
� នៅ�ៅក្នុុ�ង

ស្រុ�ុកដាាក់់តាាមសហករណ៍៍ ។ យើ�ើងមាានក្រុ�ុមដឹក
ឹ ជញ្ជូូ�ន
ម៉ិិ�ល ឈួួន នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់គាាត់់នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាា

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តគ្រួ�ួសាារ កាាលពីីខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២២ ក្នុុ�ង
ឃុំំ�ផ្អាា�វ ស្រុ�ុកត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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ដោ�ោយរទេះ�ះសេះ�ះ។ មួួ យសហករណ៍៍ ទទួួលបាន អង្កករ
១០បាវ ។ កាាររស់់នៅ�ៅជាាមួួ យ តាាប្រា�ន យើ�ើងទទួួលបាន
បាយហូូបគ្រា�ាប់់ គ្រា�ាន់់មិិនដែ�លហូបបប
ូ
រទេ�។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧៦ ខ្ញុំំ��ចូលធ្វើ�ើ�ទ័
ូ
័ពហើ�យ
ើ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរ

ក្រ�ហមបញ្ជូូ�នឲ្យ�ទៅ�ៅឈរជើ�ើងនៅ�ៅខាាងភូូមិិភាាគបូូ ព៌ាា�
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ក្នុុ�ងស្រុ�ុកមេ�មត់់ ដែ�លមាាន សុុខ សាារឿ�ឿន គឺឺជាាប្រ�ធាាន។

សម្ងាា�ត់់ណាាស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ អង្គគកាារគិិតថាារឿ�ឿងសម្ងាា�ត់់

សមរភូូមិិមុុខទេ� ខ្ញុំំ��ច្រើ�ើ�នតែ�ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកយកបាយឲ្យ�កង

អ្ននកក្បបត់់។ មិិ នយូូរប៉ុុ�ន្មាា�នខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវដកឲ្យ�ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅកង៩១៦

កាាររស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ភាាគច្រើ�ើ�នមិិ នសូវបានចូ
ូ
លវា
ូ
ាយនៅ�ៅ
ទ័័ពដែ�លកំំពុុងប្រ�យុុទ្ធនៅ�
ធ ៅសមរភូូមិិមុុខ។ យើ�ើងអាាច

ជញ្ជូូ�នបាយទៅ�ៅឲ្យ�កងទ័័ពបានតែ�ពេ�លយប់់ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

ទើ�ើបសត្រូ�ូវមើ�ើលយើ�ើងមិិ នឃើ�ើញ។ បាយនៅ�ៅជំំនាាន់់
សង្គ្រា�ា�មខុុសពីីបាយធម្មមតាា។ ដោ�ោយសាារបាយដែ�ល

ត្រូ�ូវយកទៅ�ៅឲ្យ�កងទ័័ ពនៅ�ៅតាាមលេ�ណដ្ឋាា�ន គឺឺ ត្រូ�ូវ

ច្រ�បាច់់បាយនោះ�ះ�ឲ្យ�ចូូលគ្នាា�ស្អិិ�តរមួួ ត។ ក្នុុ�ងមួួ យកញ្ចច ប់់
មាានទាំំ�ងបាយនិិងម្ហូូ�ប រួួ មជាាមួួ យទឹឹកដាាក់់ក្នុុ�ងបំំពង់់
ដេ�កាា ដែ�លអាាចហូូបបានបីីនាាក់់និង
ិ ពីីរពេ�ល សម្រា�ាប់់

ពេ�លយប់់ និង
ិ ព្រឹ�ឹក។ នៅ�ៅចុុងឆ្នាំំ��១៩៧៦ មាានកាារ

បាត់់ខ្លួួ�នច្រើ�ើ�ន ជាាពិិសេ�សកម្មាា�ភិិបាលថ្នាា�ក់់លើ�ើ។ ឲ្យ�
តែ�មាានកាារកោះ�ះ�ហៅ�ៅប្រ�ជុំំ� គឺឺដឹឹងតែ�បាត់់ខ្លួួ�នដោ�ោយ
គ្មាា�នមូូ លហេ�តុ។
ុ បន្ទាា�ប់់ មកជំំនួួសដោ�ោយកម្មាា�ភិិបាល
ភូូមិិភាាគនិិរតីី៨០១ មកដឹឹកនាំំ�បន្តត។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតស៊ូូ�រហូូត
ដល់់ឆ្នាំ�ំ �១៩៧៩ ពេ�លវៀ�ៀតណាាមចូូលមកយើ�ើងក៏៏

បែ�កខ្ញែ�ែកគ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ភៀ�ៀសខ្លួួ�នមកខាាងភ្នំំ�ឱរ៉ាា�ល់់ ក្រោ��ោយ

មកបន្តតចល័័ ត រហូូ តម កស្រុ�ុ ក ត្រ�ពាំំ� ង ប្រា�សាាទ។
មកដល់់ត្រ�ពាំំ�ងប្រា�សាាទ ខេ�ត្តតឧត្តតរមាានជ័័យ បានមួួ យ

សប្ដាាហ៍៍ យើ�ើងគ្មាា�នអីី ហូបក្រៅ��
ូ
ៅពីីគល់់ចេ�ក និិងគល់់
ល្ហុុ�ង។ ក្រោ��ោយមក តាាម៉ុុ�ក បញ្ជាាឲ្យ�ខ្ញុំំ��និង
ិ កងកម្លាំំ��ង
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើងទៅ�ៅភ្នំំ�ដងរែ�ក។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមក
ដល់់ ច្រ� កណាំំ� យឺឺ នប្រ�ទេ�សថៃ�

ហើ�ើយ ក៏៏ រ ស់់ នៅ�ៅទីី

នោះ�ះ�។ គ្រា�ាន់់តែ�មកដល់់ច្រ�កណាំំ�យឺឺន ថៃ�ដកកាំំ�ភ្លើ�ើ�ង

យើ�ើងគ្រ�ប់់ គ្នាា�។ ពីីរថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់ខ្ញុំំ�ឃើ�
� ើញឡាានដឹឹកស្បៀ�ៀ�ង
ដែ�លមាានអង្កករដំំណើ�ើ បនិិងប៊ីី�ចេ�ងយកមកឲ្យ�យើ�ើ ង
ហូូប។ លុះះ�ឆ្នាំំ�១
� ៩៨២ តាាម៉ុុ�ក ឲ្យ�យើ�ើងទៅ�ៅនៅ�ៅជាាមួួ យ

តាាពក នៅ�ៅច្រ�ក ១០០១ ដែ�លមាានកម្លាំំ�ង
� ចំំនួួន ១៥០០

នាាក់់ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដោ�ោយសាារកងទ័័ ពមួួយចំំនួួនធំំមាាន
ប្រ�ពន្ធធកូូ ន ដូូច្នេះ�ះ�នាំំ� គ្នាា� រត់់ ចូូ លទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កងទ័័ ពប៉ាារ៉ាា�

អស់់ចំំនួន
ួ ៥០០នាាក់់។ ក្រោ��ោយមកខ្មែ�ែរក្រ�ហមដកខ្ញុំំ��
ឲ្យ�រៀ�ៀនទូូរលេ�ខនៅ�ៅច្រ�ក១០០៣ ។ កាាររៀ�ៀនទូូរលេ�ខ

គឺឺ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកលេ�ខជំំនួួសដោ�ោយអក្សសរ ប្រើ��ើ លេ�ខ
សម្រា�ាប់់ សរសេ�រសាារ។ ដូូច្នេះ�ះ�កាារបញ្ជូូ�នសាារមួួ យគឺឺ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បែ�កធ្លាា�យគឺឺមាានតែ�អ្ននកបកសាារទូូរលេ�ខនឹឹងឯងគឺឺជាា

ិ �ឡប់់ មករៀ�ៀនទូូរលេ�ខម្ដដងទៀ�ៀត។
បានប៉ុុ�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃក៏៏វិលត្រ

យូូរៗទៅ�ៅខ្ញុំំ��ហត់់នឿ�ឿយនឹឹងកាាររៀ�ៀនទូូរលេ�ខ ខ្ញុំំ��សុំំ�ប្ដូូ� រ
ិ ។ ដល់់ឆ្នាំ�ំ ១
មកកាាន់់កាំំភ្លើ�ើ�
� ងចូូលសមរភូូមិិវិញ
� ៩៨៨
ខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារប្រ�ពន្ធធ និិងមាានកូូន។

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩ ប៉ុុ�ល ពត រៀ�ៀបចំំបង្កើ�ើ�តគណៈៈ

កម្មាា�ធិិកាារ១៩ថ្មីី� ព្រោះ��ះ�មេ�ដឹឹកនាំំ�ចាាស់់ៗដូូចជាា ប៉ុុ�ល
ពត, តាាម៉ុុ�ក, ខៀ�ៀវ សំំផន បានចូូលនិវត្តតន៍
ិ
៍ ហើ�ើយជំំនួួស

ដោ�ោយអ្ននកជំំនាាន់់ថ្មីី�ដូច
ូ ជាា តាាសាាន តាាសាារឿ�ឿន តាាងុុ ន
តាាញាាន ។ កាាររៀ�ៀបចំំនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមរយៈៈកាារ

បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត។ លទ្ធធផលសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត តាាសាាន ទទួួលបាន

សំំឡេ�ងច្រើ�ើ�នជាាងគេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាសាាន មិិ នព្រ�មធ្វើ�ើ�ក៏៏
ផ្ទេ�េរឲ្យ�ទៅ�ៅតាាសាារឿ�ឿន ឡើ�ើងធ្វើ�ើ�ជាាអគ្គគមេ�បញ្ជាាកាារ

នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អន្លលង់់ វែ�ង ព្រោះ��ះ� តាាសាារឿ�ឿន ធ្លាា�ប់់ ជាាមេ�

របស់់តាាសាាន ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តាាម៉ុុ�ក ចង់់ ឲ្យ� តាាងុុ ន គឺឺជាា
មនុុស្សសជំំនិតឡើ�
ិ
ង
ើ គ្រ�ប់់ គ្រ�ងវិិញ។ កាាលនោះ�ះ� ប៉ុុ�លពត
គិិតថាាបើ�ើ អាាច តាាម៉ុុ�ក ទៅ�ៅចាាប់់ កម្លាំំ�ង
� ខាាងប៉ៃ�ៃលិិនដែ�ល

បម្រុ�ុងផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នបាន នោះ�ះ� ប៉ុុ�ល ពត នឹឹងធ្វើ�ើ�តាាមអ្វីី�ដែ�ល
តាាម៉ុុ�ក ចង់់ ឲ្យ� តាាងុុ ន ឡើ�ើងជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�បន្តត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តាា

ម៉ុុ�ក ពុំំ�អាាចយកឈ្នះះ�បានហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងត្រូ�ូវកម្លាំំ��ង
ខាាងប៉ៃ�ៃលិិនដេ�ញ តាាម៉ុុ�ក រត់់ត្រ�ឡប់់ មកវិិញទៀ�ៀត។

ក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លនោះ�ះ�
ប៉ុុ�ល ពត ចង់់ ជ្រើ�ើ�សរើ�ើស សុុន
ុ

សេ�ន ឲ្យ�ឡើ�ើងធ្វើ�ើ�ជាានាាយករដ្ឋឋមន្រ្តី� �ី ដែ�លជាាមូូ លហេ�តុុ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យ� តាាសាារឿ�ឿន និិង សុុន សេ�ន មាានទំំនាាស់់ជាាមួួ យ
នឹឹងគ្នាា�។ ក្រោ��ោយមក ប៉ុុ�ល ពត ហាាក់់គិិតមិិនដល់់ក៏៏

បញ្ជាា ឲ្យ� តាាសាារឿ�ឿន ឡើ�ើងមកយក សុុន សេ�ន ឲ្យ�មក
នៅ�ៅជាាមួួ យ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តាាសាារឿ�ឿន ពុំំ�បាននាំំ� សុុន សេ�ន មក

តែ�បែ�រជាាទៅ�ៅបាញ់់សម្លាា�ប់់ សុុន សេ�ន និិងគ្រួ�ួសាារ
ស្លាា�ប់់ អស់់។ ទាំំ�ងនេះ�ះខ្ញុំំ��គិិតថាាជាាកាារដណ្ដើ�ើ�មអំំណាាច
គ្នាា�ទើ�ើ បធ្វើ�ើ� ឲ្យ�ខាាងក្នុុ�ងមាានកាារបែ�កបាក់់ ។ លុះះ�ឆ្នាំំ��

១៩៩៨ ខ្ញុំំ��ហាាក់់នឿ�ឿយណាាយនឹឹងសង្គ្រា�ា�ម ខ្ញុំំ��សម្រេ��ច
ចិិត្តតផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នតាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក»។
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

គម្រោ��ងសូូ ត្រ�ចាមរបស់់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកម្ពុុ�ជា
មីីន សាណាស់់

ស្រ្តី�ី�ជនជាាតិិចាាម នៅ�ៅស្រុ�ុកកោះ�ះ�សូូទិិន ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម កំំពុុងត្បា�ាញសូូត្រ�។
(ស៊ាា�ង ចិិន្តា�ា /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

គម្រោ��ោងសូូត្រ�ចាាមរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាា បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងដើ�ើម្បីី�រក្សា�ាកាារ
ចងចាំំ�របស់់ជនជាាតិិចាាមអំំពីីសូត្រូ � និិងតម្បា�ាញ បន្ទាា�ប់់
ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ, លើ�ើកកម្ពពស់់កាារយល់់ដឹង
ឹ

និិងផ្សសព្វវផ្សា�ាយ និិងរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារអភិិវឌ្ឍឍនៅ�ៅពេ�ល

សំំពត់់សូូត្រ�ចាាម។

(ស៊ាា�ង ចិិន្តា�ា /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

និិងសហគមន៍៍តម្បា�ាញសូូត្រ�ចាាម ៣) ធ្វើ�ើ�ពិិសោ�ោធន៍៍
និិង រៀ�ៀបចំំកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លសម្រា�ាប់់ ស ហគមន៍៍
៤) ត្បា�ាញ ៥) ធ្វើ�ើ�កាារផ្សសព្វវផ្សា�ាយនិិងដាាក់់ តាំំ�ង
បង្ហាា�ញពីីផលិិតផលតម្បា�ាញរបស់់សហគមន៍៍ចាាម។

គម្រោ��ោងស្រា�ាវជ្រា�ាវ សូូត្រ�ចាាមរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ក្នុុ�ងសហគមន៍៍បង្កើ�ើ�តជាាសិិប្បបកម្មមតម្បា�ាញធុុនតូូច

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ឧបត្ថថម្ភភ ដោ�ោយប្រ�ទេ�សតួួកគីី តាាម
រយ:ទីីភ្នាា�ក់់ងាារ សហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនិិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់

នៅ�ៅដំំណាាក់់ដំំបូូងនៃ�គម្រោ��ោងសូូត្រ�ចាាមនឹឹងផ្តោ�ោ�ត

ប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

អនាាគត។ គម្រោ��ោងនេះ�ះនឹឹងគាំំ�ទ្រ�ស្រ្តី��ី និិងអ្ននករស់់នៅ�ៅ
ដោ�ោយចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មពីីគំំនិត
ិ កីីមួួយ និិងសូូត្រ�មួួ យសំំពត់់។
សំំខាាន់់ៗទៅ�ៅលើ�ើសកម្មមភាាព ដូូចតទៅ�ៅ គឺឺ ១) ចុះះ�

ស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងចងក្រ�ងឯកសាារ ២) សិិក្សា�ាពីីសិល្បៈៈ�
ិ
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ប្រ�ទេ�សតួួកគីីដោ�ោយសហកាារជាាមួួ យស្ថាា�នទូូតតួក
ួ គីី

នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ថ្ងៃ�ៃទី១
ី ៣ ដល់់ ១៥ ខែ�មិិ ថុនា
ុ ា ឆ្នាំំ�២
� ០២២

ក្រុ�ុមកាារងាារនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ កម្ពុុ�ជាា រួួ មមាាន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស៊ាា�ង ចិិន្ដាា�, ឡុង
ុ អូូ ន និិង មីី ន សាាណាាស់់ បានចុះះ�ទៅ�ៅ

គឺឺនេ�សាាទ និិងតម្បា�ាញ ហើ�ើយកូូនៗដែ�លកើ�ើតមកត្រូ�ូវតែ�

ដែ�លជាាជនជាាតិិចាាម អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិតដែ�លបានឆ្លលង

បានបង្រៀ��ៀនបងប្រុ�ស
ុ និិងប្អូូ�នប្រុ�ុសខ្ញុំំ��អំំពីជំំ
ី នាាញនេ�សាាទ

សម្ភាា�សន៍៍អ្នន ករស់់រាាន មាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
កាាត់់របបខ្មែ�ែរ ក្រ�ហម និិងកាារប្រ�កបរបរចិិញ្ចឹឹ�មគ្រួ�ួសាារ

ជាាមួួ យកាារត្បា�ាញសូូត្រ� កាារប្រើ��ើ សិិល្បៈៈ�ត្បា�ាញគោ�ោម
កាាររចនាាម៉ូូ�ត និិងកាារប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ពណ៌៌ក្នុុ�ងកាារត្បា�ាញ។

មាានចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុ�ងកាារប្រ�កបរបរនេះ�ះ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��
ត្រី�ី ចំំណែ�កម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�បានបង្រៀ��ៀនខ្ញុំំ�
�
និ
� ង
ិ បងប្អូូ�ន

ស្រី�ីៗអំំពីីសិិល្បៈៈ�ចរបាប់់ , តម្បា�ាញ, ចាាក់់ផ្កា�លើ�
ា
ើពូូក

ម៉ាាត់់ ម៉ៃ�ៃស្មះះ� ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុក

ខ្នើ�យ
ើ�
ជាាដើ�ើម។ នៅ�ៅពេ�លប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាកើ�ើ តមាាន
សង្រ្គា�ា�មជាាហូូរហែ� ប្រ�ពៃ�ណីី វប្បបធម៌៌ របស់់ជនជាាតិិ

សូូត្រ�ចាាម អាាចឲ្យ�ខ្ញុំំ��ចិញ្ចឹឹ�មម្តាា�
ិ
យ កូូន និិងក្មួួ�យក្រោ��ោយពីី

ខ្ញុំំ��ចេះ�ះត្បា�ាញសំំពត់់សូូត្រ�តាំំ�ងពីីអាាយុុ១៣ឆ្នាំំ�� និិង

កោះ�ះ�សូូទិិន ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម បានរៀ�ៀប រាាប់់ ថាា «តម្បា�ាញ

ចាាមក៏៏បាត់បង់
់
់ បន្តិិ�ចម្តតងៗ។

របបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៩»។

កាាន់់កីីតម្បា�ាញរាាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ នាាសម័័ យមុុ ន មុុ ខរបរតម្បា�ាញ

តែ�ស្រ្តី�ី� និិងក្មេ�េងៗតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��និង
ិ ម្តាា�យ

បន្ទាា�ប់់ ពីរី ដ្ឋឋប្រ�ហាារទម្លាា�ក់់សម្តេ�េចព្រះ�ះ នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ

ិ
ក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��រស់់រាានមាានជីីវិត

របស់់ខ្ញុំំ�ខិ
� តខំំស្វះះ�ស្វែ�ែ
ិ
ងទៅ�ៅរកត្រី�ីដើ�ម្បីី�លក់
ើ
់សន្សំំ�លុយ
ុ
ទិិញកីីទុុកត្បា�ាញក្រ�ណាាត់់សម្រា�ាប់់ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

និិងផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ ជីីវភាាពក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចាំំ�ថាា ម្តាា�យខ្ញុំំ��
និិងស្រ្តី�ី�ចាាមក្នុុ�ងភូូមិិ សុុទ្ធតែធ �មាានចំំណេះ�ះដឹឹងខាាងតម្បា�ាញ
សូូត្រ� ហើ�ើយនៅ�ៅតាាមផ្ទះះ�នីីមួួយៗមាានកីីតម្បា�ាញគ្រ�ប់់

ៗគ្នាា�។ ចំំណែ�កខ្ញុំំ��មាានជំំនាាញចងគោ�ោម និិងត្បា�ាញតពីី

ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ទទួួលចំំណេះ�ះដឹឹងត
ពីីយាាយរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�
� រ។

ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
ម៉ៃ�ៃយំំពេ�លនៅ�ៅរស់់គាាត់់ប្រ�កប

របរតម្បា�ាញ ចំំណែ�កឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
ម៉ាា�ត់់ មាានមុុ ខ
របរជាាអ្ននកនេ�សាាទ។ កាាលពីីសម័័ យមុុ ន ជនជាាតិិចាាម
មករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាមាានមុុខរបរតែ�ពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

សូូត្រ� គឺឺថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ ហើ�ើយប្រ�ជាាជនផ្តតល់់តម្លៃ�ៃខ្លាំ�ំ �ងណាាស់់។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ��១៩៧០ ខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀបកាារ

ជាាមួួ យប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
កសឹឹម ប្រ�កបមុុ ខរបរនេ�សាាទ

ត្រី�ី។ ក្រោ��ោយពីីរៀ�ៀបកាាររួួ ច ខ្ញុំំ��មាានកូូនចំំនួន
ួ ៣នាាក់់។ ខ្ញុំំ��
បានមករស់់នៅ�ៅលើ�ើទូក
ូ នេ�សាាទជាាមួួយប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ�� ចំំណែ�ក

មុុ ខរបរត្បា�ាញសំំពត់់សូូត្រ�របស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏ផ្អាា�កជាាបណ្តោះ�ះ��
អាាសន្នន។

នៅ�ៅពេ�លយោ�ោធាាខ្មែ�ែរ ក្រ�ហមរំំដោះ�ះ�បានទីី ក្រុ�ុ ង

ភ្នំំពេ�
� ញ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី១
ី ៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៥ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមបានបំំផុុសឲ្យ�ជនជាាតិិចាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិកោះ�ះ�

សូូទិិន ឲ្យ�រៀ�ៀបចំំអីី វ៉ាា�ន់ ់ និិងត្រៀ��ៀមធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅ

ប្រ�ទេ�សអាារ៉ាា�ប់់ ។ ប្រ�ជាាជនចាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ រួួ មទាំំ�ង
គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ�� ឪពុុកម្ដាា�យខ្ញុំំ��បានចាាកចេ�ញពីីភូូមិិកោះ�ះ�សូទិ
ូ ិន
តាាមកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ នៅ�ៅ

តាាមផ្លូូ�វ យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបញ្ជាាឲ្យ�គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��ទុុករបស់់

មាានតម្លៃ�ៃ និិងលុុយកាាក់់ ព្រោះ��ះ�ទៅ�ៅដល់់ទីីនោះ�ះ�មិិនខ្វះះ�
ខាាតឡើ�ើយ។ តាាមពិិត យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានជម្លៀ�ៀ�ស

គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��តាាមរថភ្លើ�ើ�ងទៅ�ៅកាាន់់ភូូមិិរហាាលសួួង ខេ�ត្តត
បាត់់ដំំបង។ រយៈៈពេ�លកន្លះះ�ឆ្នាំំ��បន្ទាា�ប់់ពីីកាារជម្លៀ�ៀ�ស
ឪពុុកខ្ញុំំ��បានធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នឈឺដោ�
ឺ ោយសាារកាារបរិិភោ�ោគមិិ នបាន

គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ហើ�ើយស្លាា�ប់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ តមក ប្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ�� និិង

កូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ�បានធ្លាា�ក់
�
់ខ្លួួ�នឈឺឺ និិងស្លាា�ប់់ ដោ�ោយ

ម៉ាា
�ត់់ ម៉ៃ�ៃស្មះះ� អាាយុុ៧២ឆ្នាំំ�� រស់់នៅ�ៅស្រុ�ុកកោះ�ះ�សូូទិិ ន

ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។ (ស៊ាា�ង ចិិន្តា�ា /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សាារកាារអត់់ឃ្លាា�នទៀ�ៀត។ នៅ�ៅអំំឡុុងពេ�លកូូននិង
ិ ប្ដីី�
របស់់ខ្ញុំំ�ស្លាា�ប់
�
់ គឺឺខ្ញុំំ�ទើ�
� ើបសម្រា�ាលកូូនទីី៣ បានរយៈៈពេ�ល
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ

មួួ យខែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីី ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅសរសៃ�ខ្ចីី�ក៏៏អង្គគកាារមិិន

ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��បានសន្សំំ�ប្រា�ក់់រៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�កីីត្បា�ាញ ព្រ�មទាំំ�ងស៊ីី�

គាាស់់គល់់ឈើ�ើ និិងដកស្ទូូ�ង។ ក្រោ��ោយពេ�លរបបខ្មែ�ែរ

ទើ�ើបឈប់់ ព្រោះ��ះ�គ្មាា�នទីីផ្សា�ារ។ ចំំពោះ�ះ�គោ�ោមសំំពត់់

ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ឈប់់សម្រា�ាកដែ�រ គឺឺអង្គគកាារបានចាាត់់តាំំ�ងខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ
ក្រ�ហមដួួលរលំំ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�១៩៧៩
�
នៅ�ៅសល់់

តែ�ខ្ញុំំ�� ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� និិងកូូនតូច
ូ ៗរបស់់ខ្ញុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
�
។ យើ�ើង

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រត្រ�ឡប់់ មកស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តវិិញ។ នៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ

កូូនស្រី�ីរបស់់ខ្ញុំំ�ទាំំ
� �ងពីីរកើ�ើតជំំងឺឺអុុតស្វា�ា យ រីីឯម្តាា�យ

របស់់ខ្ញុំំ�មា
� ានវ័័យចំំណាាស់់ពិិបាកក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ។ ខ្ញុំំ��

បានសុំំ�រថយន្តតរបស់់កងទ័័ពវៀ�ៀតណាាមជិះះ�មកខេ�ត្តត

កំំពង់់ ចាាម។ ពេ�លមកដល់់ភូូមិិកំំណើ�ើត ផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវបានខ្មែ�ែរក្រ�ហមរុះ��រើ�ើគ្មាា�នសល់់ឡើ�យ
ើ ។ ខ្ញុំំ��បានក្រា�ាល

កន្ទេ�េលលើ�ើដីដើ�
ី ម្បីី�ដេ�
ើ
កបណ្តោះ�ះ��អាាសន្នន។ ម្តាា�យរបស់់
ខ្ញុំំ�� និិងខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅនេ�សាាទ ដើ�ើម្បីី�យកត្រី�ីទៅ�ៅដូូរយក

ឈ្នួួ�លត្បា�ាញឲ្យ�ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូ មិិរហូូតដល់់ឆ្នាំំ��២០១៥

សូូត្រ�ចាាម គឺឺមាានច្រើ�ើ�នម៉ូូ�តណាាស់់ ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងបានបែ�ង

ចែ�កវាាជាាបីី គឺឺ ទីី១) គោ�ោមវល្លិិ�, ទីី២) គោ�ោមផ្កាា� និិងផ្លែ�ែ
ឈើ�ើ និិងទីី៣) គោ�ោមរូូ បសត្វវ។ ចំំណែ�កកាារជ្រ�លក់់

ពណ៌៌ យើ�ើងមិិ នអាាចសម្គាា�ល់់បានច្បា�ាស់់លាាស់់ឡើ�យ
ើ
ព្រោះ��ះ�ពណ៌៌ សំំពត់់សូ ូត្រ�ចាាមមាានភាាពខុុស គ្នាា�ពីីមួួ យ

ជំំនាាន់់ទៅ�ៅមួួ យជំំនាាន់់ ដូូចជាាជំំនាាន់់សង្គគមចាាស់់យើ�ើង

ប្រើ��ើ ផ្ទៃ�ៃពណ៌៌ក្រ�ហមសុុទ្ធធ ហើ�ើយចំំណងគោ�ោម គឺឺមាាន
ពណ៌៌ ក្រ�ហម លឿ�ឿង និិងបៃ�តង។ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត
អ្ននកត្បា�ាញចាាប់់ ផ្ដើ�ើ�មប្រើ��ើ ផ្ទៃ�ៃស្រ�អាាប់់ ៗ ហើ�ើយពណ៌៌

សម្ភាា�រប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ និិងរៀ�ៀបចំំសាាងសង់់ ខ្ទម
ទ

ចំំណងក៏៏មាានតែ�ពីីរពណ៌៌ ដែ�រ។

នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៨០ ជនជាាតិិចាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូ មិិដែ�លមាាន

អាាចនឹឹងបាត់់បង់់នៅ�ៅពេ�លខាាងមុុ ខនេះ�ះ ព្រោះ��ះ�សព្វវថ្ងៃ�ៃ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារត្បា�ាញនោះ�ះ� សម្រា�ាប់់ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិង

អាារម្មមណ៍៍ នឹឹងកាារងាារតម្បា�ាញដែ�លជាាប្រ�ពៃ�ណីី របស់់

សម្រា�ាប់់ ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។

ខ្ញុំំ��យល់់ថាា សំំពត់់សូត្រូ �ចាាម ក្បា�ាច់់គោ�ោមសំំពត់់ចាាម

ជីីវភាាពធូូ រធាារ បាននាំំ�គ្នាា�ទៅ�ៅទិិញសម្ភាា�រសម្រា�ាប់់ ត្បា�ាញ។

នេះ�ះ ក្មេ�េងស្រី�ីជនជាាតិិចាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិហាាក់់មិិនចាាប់់

ចែ�កដល់់កូូនចៅ�ៅប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺមិិនទាាន់់មាានកាារលក់់ដូរូ

យើ�ើងឡើ�ើយ។

សហគមន៍៍នេ�សាាទរបស់់ជនជាាតិិចាាម នៅ�ៅក្នុុ�ង

ស្រុ�ុកកោះ�ះ�សូូទិិន ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម។

(ស៊ាា�ង ចិិន្តា�ា /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ស្រ្តី�ី�ជនជាាតិិចាាម នៅ�ៅស្រុ�ុកកោះ�ះ�សូូទិិន ខេ�ត្តតកំំពង់់ ចាាម
កំំពុុងចងមងសម្រា�ាប់់ នេ�សាាទត្រី�ី។

(ស៊ាា�ង ចិិន្តា�ា /មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ�ែ ងរកការពិិត-វេ�ទិិកាពិិភាក្សាាសាធារណៈៈ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

វេ�ទិិកាថា្ននក់់ រៀ�ៀនស្ដីី �អំំ ពីីប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ត កម្ពុុ�ជា
ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)
និិងការទប់់ ស្កាាត់់ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមឃោ�រឃៅ�» នៅ�ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង
ផេ�ង ពង្សសរ៉ាាស៊ីី�

សិិស្សាា�នុុសិស្ស
ិ សចូូលរួួមវេ�ទិកា
ិ ាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន ស្តីី�អំំពីី

«សាារសំំខាាន់់នៃ�កាារសិិក្សា�ាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(១៩៧៥-១៩៧៩) និិងកាារទប់់ស្កាា�ត់ឧ
់ ក្រិ�ដ្ឋ
ិ កម្មមឃោ�
ឋ
ោរឃៅ�ៅ»

នៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើម
�
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង បានអនុុវត្តត
វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនលើ�ើកទីី៧៧របស់់ខ្លួួ�ន នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៣
ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�� ២០២២ ជាាមួួ យ សិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សស

វិិទ្យា�ាល័័យនេះ�ះកាាលពីីខែ�មីី នាា ឆ្នាំំ�២
� ០២២ កន្លលងមក។
សិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សសទាំំ�ងអស់់ និិងគ្រូ�ូដឹក
ឹ នាំំ�ចំំនួនបី
ួ ី នាាក់់

បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមកដល់់ទីីតាំំ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង នៅ�ៅវេ�លាាម៉ោ�ោ�ង៩ព្រឹ�ឹក ហើ�ើយដំំណើ�ើ រកាារ
កម្មមវិិ ធីី វេ�ទិិ កាាថ្នាា�ក់់ រៀ�ៀនបានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មភ្លាា�ម ៗដែ�រ។
កម្មមវិិ ធីី ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំទុុ ក មុុ ន របស់់ក្រុ�ុមកាារងាារ

ចំំនួួន៤៥នាាក់់(ស្រី�ី៣៥នាាក់់ ស្មើ�ើ�នឹឹង៧៨%) មកពីី

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ជាា

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង តាាមកាារស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ដដែ�ល។

វិិទ្យា�ាល័័យច័័ន្ទក្រឹ�
ទ ឹស្នាា� ស្ថិិ�តនៅ�ៅឃុំំច្រេ�េ
� ស ស្រុ�ុកមេ�សាាង

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បន្តតបន្ទាា�ប់់ រហូូតដល់់ម៉ោ�ោ�ង ១៥:០០នាាទីី រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃ
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ�ែ ងរកការពិិត-វេ�ទិិកាពិិភាក្សាាសាធារណៈៈ

សៀ�ៀវភៅ�ៅកត់់ត្រា�ារបស់់សិិស្សស
ដែ�លចូូលរួួមក្នុុ�ងវេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន
ស្តីី�អំំពីី «សាារសំំខាាន់់នៃ�កាារសិិក្សា�ា
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
(១៩៧៥-១៩៧៩) និិងកាារ
ទប់់ ស្កាា�ត់ឧ
់ ក្រិ�ិដ្ឋកម្មមឃោ�
ឋ
ោរឃៅ�ៅ»។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

សិិស្សាា�នុុសិិស្សសកំំពុុងបំំពេ�ញកម្រ�ងសំំណួួ រស្ទាា�បស្ទទង់់ មតិ។
ិ
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ប្រ�វត្តិិ�សង្ខេ�បវិ
េ ទ្យា
ិ �ល័័យ ច័័ន្ទ ទក្រឹ�ឹស្នាា
ប្រ�វត្តិិ�វិិទ្យា�ាល័័យ ច័័ន្ទក្រឹ�
ទ ឹស្នាា� មិិ នត្រូ�ូវបានចងក្រ�ង
លម្អិិ�តឡើ�ើយ។ តាាមសំំណេ�រដោ�ោយដៃ�ចំំនួួន៣ទំំព័័រ

ដែ�លត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្យ�ដោ�ោយគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងវិិទ្យា�ាល័័យ

ដួួលរលំំ សាាលាារៀ�ៀននេះ�ះត្រូ�ូវបានបើ�ើ កឲ្យ�ដំំណើ�ើ រកាារ

វិិទ្យា�ាល័័យ កាារកកើ�ើ តវិិទ្យា�ាល័័យ ស្ថាា�នភាាពរបស់់

ច័័ន្ទក្រឹ�
ទ ឹស្នាា�ដដែ�ល។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៨៤ ក្រ�សួួងអប់់ រំំបាន

នេះ�ះ គឺឺបានរៀ�ៀបរាាប់់ ត្រួ�ួសៗពីីទិិសដៅ�ៅទៅ�ៅកាាន់់ទីីតាំំ�ង
ិ �ាល័័យ
វិិទ្យា�ាល័័យនាាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ តម្រូ�ូវកាាររបស់់វិទ្យា
និិងកាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ចូូលរៀ�ៀនរបស់់សិស្សស
ិ
សម្រា�ាប់់ឆ្នាំ�ំ ថ្មីី�
� ៗ
កន្លលងមកនេះ�ះ។ ក្រុ�ុមកាារងាារបានសង្ខេ�េបតែ�ចំំណុុ ចទាាក់់

ទងនឹឹងប្រ�វត្តិិ�របស់់វិិទ្យា�ាល័័យមកបញ្ជាាក់់ដូច
ូ តទៅ�ៅ៖
នៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៦៤ នាាសម័័យសង្គគមរាាស្ត្រ�រនិិយម វិិទ្យា�ាល័័យ

នេះ�ះត្រូ�ូវបានសាាងសង់់ ឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់នូវសេ�
ូ
ចក្តីី�ត្រូ�វូ
កាាររបស់់អ្នន កភូូមិិក្នុុ�ងកាារបញ្ជូូ�នកូូនៗរបស់់ខ្លួួ�នឲ្យ�ចូូល

រៀ�ៀន។ កាាលនោះ�ះ�គឺឺជាាសាាលាាបឋមសិិក្សា�ាច័័ន្ទក្រឹ�
ទ ឹស្នាា�។
ប្រាំ�ំ មួួយឆ្នាំំ�ក្រោ��
� ោយមកគឺឺនៅ�ៅឆ្នាំំ�១
� ៩៧០ សាាលាានេះ�ះត្រូ�វូ

បិិ ទទ្វា�ា រដោ�ោយសាារតែ�សង្គ្រា�ា�ម។ ពីីឆ្នាំ�ំ �១៩៧៥ដល់់
១៩៧៩ បរិិវេ�ណសាាលាាទាំំ�ងមូូ លត្រូ�ូវខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាាកន្លែ�ែងផលិិតជីីធម្មមជាាតិិដាាក់់ ស្រែ�� និិង

ឡើ�ើងវិិញ ដោ�ោយមាានឈ្មោះ�ះ��ជាាសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា

តម្លើ�ើ�ងកម្រិ�ិ តសិិក្សា�ាពីីសាាលាាបឋមសិិក្សា�ា ទៅ�ៅជាា
អនុុវិិទ្យា�ាល័័យ ហើ�ើយចាាប់់ ពីីឆ្នាំ�ំ �២០០៥មក ទៅ�ៅជាា
វិិទ្យា�ាល័័យ ច័័ន្ទក្រឹ�
ទ ឹស្នាា�។

កាលវិិភាគវេ�ទិិកាថ្នាាក់់ រៀ�ៀន
ពេ�លព្រឹ�ឹក
១)ណែ�នាំំ�សិស្សាា�នុ
ិ
សិ
ុ ស្សសពី
ិ
មូ
ី ូ លហេុ�ត
ុ នៃ�កាារបង្កើ�ើ�ត
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង និិង
តួួនាាទីីរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លនេះ�ះ។

២)វាាស់់ស្ទង់
ទ ់ចំំណេះ�ះដឹឹងសិិស្សសមុុនពេ�លអនុុវត្តតវេ�ទិិកាា
ថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនចាាប់់ ផ្តើ�ើ�ម។

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំ�ឃុំច្រេ�េ
ំ� ស។ បន្ទាា�ប់់ ពីរី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហម
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ�ែ ងរកការពិិត-វេ�ទិិកាពិិភាក្សាាសាធារណៈៈ

៣)ណែ�នាំំ� និិងពន្យយល់់សិស្សាា�នុ
ិ
សិ
ុ ស្សសពី
ិ
ពិ
ី ព័
ិ រ័ ណ៍៍ រូូបថត

ដែ�លតាំំ�ងបង្ហាា�ញនៅ�ៅផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ង និិងខាាងក្រៅ��ៅ

កាារិិយាាល័័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

៤)ណែ�នាំំ�សិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សសឲ្យ�ឈ្វេ�េងយល់់ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ

ពីីបរិបទប្រ
ិ
�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��
ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដល់់១៩៧៩។

ពេ�លរសៀ�ៀល

៥)តម្រ�ង់់ ទិិសសិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សស
ិ
ឲ្យ�គិិតគូូរស៊ីី�ជម្រៅ��ៅពីី

វិិធីីសាាស្ត្រ�រទប់់ ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ើឃោ�ោរឃៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាា នាាពេ�លអនាាគត ដោ�ោយណែ�នាំំ�អ្នន កទាំំ�ង
នោះ�ះ�ឲ្យ�ស្វែ�ែងយល់់ពី៖
ី (ក) និិយមន័័យឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម

ឃោ�ោរឃៅ�ៅ។ (ខ) កត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាក់់លាាក់់ដែ�ល
នាំំ�ឲ្យ�កើ�ើតមាានអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក។

(គ) វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រទប់់ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ប្រើ �ល័័យពូូជសាាសន៍៍
ជាាលក្ខខណៈៈបុុ គ្គល
គ គ្រួ�ួសាារឬសហគមន៍៍ និិងជាាតិិ
ដើ�ើ ម្បីី�ជាាគំំនិិ តក្នុុ� ងកាារត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិ ចាារណាាពីី វិិ ធីី
សាាស្ត្រ�រផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារ ទប់់ ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ើប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍។

៦)សំំណួួ រ និិងចម្លើ�ើ�យអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
៧)វាាស់់ស្ទង់
ទ ចំំណេះ�
់
ះដឹឹងសិិស្សសក្រោ��ោយពេ�លវេ�ទិិកាាចប់់។
៨)ចែ�កចាាយសៀ�ៀវភៅ�ៅ

«ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)»

៩)ថតរូូបអនុុស្សាា�វរីយ៍
ី ៍ និិងបិិទកម្មមវិិធីវេ�ទិ
ី កា
ិ ាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។

សកម្មមភាពវេ�ទិិកាថ្នាាក់់ រៀ�ៀន

ផេ�ង ពង្សសរ៉ាា�ស៊ីី� នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង បានណែ�នាំំ�សិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សសទាំំ�ងអស់់
ពីីកាារបង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ព្រ�ម

ទាំំ�ងបានបង្ហាា�ញពីីគោ�ោលបំំណង តួួនាាទីី និិងភាារកិិ ច្ចច
របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លក្នុុ�ងកាារផ្សសព្វវផ្សា�ាយពីីឯកសាារខ្មែ�ែរ
ក្រ�ហមទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានតម្កកល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារិិយាាល័័យ

នេះ�ះ និិងប្រ�មូូ លចងក្រ�ងឯកសាារទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�ល
ទាាក់់ទងនឹឹងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដូូចជាាកាារចងក្រ�ង
បទសម្ភាា�សរបស់់អ្នន ករស់់រាានមាានជីីវិិតពីរី បបនេះ�ះ

ដើ�ើម្បីី�កាារចងចាំំ� កាារបង្រៀ��ៀន និិងកាារប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាាមេ�រៀ�ៀន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

បន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។

បន្ទាា�ប់់ មក សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសទាំំ
ិ
ង
� អស់់ ត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�

សុំំ�ឲ្យ�បំំពេ�ញតាារាាងស្ទាា�បស្ទទង់់មតិិមុុនពេ�លអនុុវត្តត
វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន ដើ�ើម្បីី�វាាស់់ស្ទង់
ទ ់ ចំំណេះ�ះដឹឹងពីីមុុនរបស់់
សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសអំំពី
ិ
ប្រី �វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ តាារាាង

ស្ទាា�បស្ទទង់់មតិមុ
ិ ុ នពេ�លធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាាចំំនួួន៤៥ច្បា�ាប់់ ត្រូ�ូវ
បានចែ�កទៅ�ៅកាាន់់សិិស្សាា�នុ ុសិិស្សសទាំំង
� អស់់ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ។

តាារាាងស្ទាា�បស្ទទង់់មតិនេះ�
ិ ះ មាាន១២សំំណួួ រដែ�លត្រូ�ូវបាន
បែ�ងចែ�កជាាបីី ផ្នែ�ែកធំំៗគឺឺ៖ ផ្នែ�ែកចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីប្រ�វត្តិិ�

សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។ ផ្នែ�ែកចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី
និិយមន័័យ និិងកត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាក់់លាាក់់ដែ�លនាំំ�ឲ្យ�
កើ�ើតមាានអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក និិងផ្នែ�ែកចំំណេះ�ះ

ិ សា
ដឹឹងអំំពីីវិធី
ី ាស្ត្រ�រក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមទប់់ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ហិ
ើ ង្សា
ិ �ា
ឬអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។
សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសទាំំ
ិ
ង
� អស់់ មាានពេ�លត្រឹ�ឹមតែ�១៥នាាទីី
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញសំំណួួ រទាំំ�ង១២សំំណួួ រនេះ�ះ។

សកម្មមភាាពបន្ទាា�ប់់ ទៀ�ៀត គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញពីីពិព័
ិ រ័ ណ៍៍

រូូ បថតខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង និិងខាាងក្រៅ��ៅ

បន្ទទប់់កាារិិយាាល័័យ។ សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសត្រូ
ិ
�ូវបានបង្ហាា�ញ

ពីីរូូបថតម្តតងមួួ យផ្ទាំំ��ងៗ អមជាាមួួ យនឹឹងកាារពន្យយល់់ពីី

ផ្ទាំំ��ងរូូ បថត ទាំំ�ងនោះ�ះ�ផង។ ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួ យគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ
សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសត្រូ
ិ
�ូវបានលើ�ក
ើ ទឹឹកចិិត្តតឲ្យ�កត់់ត្រា�ានូូវសំំណួួរ

ផ្សេ�េងៗដែ�លខ្លួួ�នមាាន នៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅកំំណត់់ហេ�តុុ
ដើ�ើ ម្បីី�សួួ រ ក្នុុ�ងពេ�លវេ�លាាដែ�លបានកំំណត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង

កាាលវិិភាាគ។ សិិស្សសអាាចកត់់ត្រា�ានូូវសំំណួួរដែ�លខ្លួួ�ន

ឆ្ងងល់់ជាាយូូរយាារណាាស់់មកហើ�ើយអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងអាាចជាាឱកាាសនៃ�កាារសួួរសំំណួួ រពិិបាកៗ
ដែ�លគ្រូ�ូរបស់់ខ្លួួ�នមិិនទាាន់់រកចម្លើ�ើ�យឲ្យ�ខ្លួួ�នបាន។

កាាលវិិភាាគបន្តតបន្ទាា�ប់់ ទៀ�ៀត គឺឺកាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញពីី

ប្រ�វតិ្តត�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ គ្រូ�ូឧទ្ទេ�េសបានចំំណាាយពេ�ល

វេ�លាាប្រ�ហែ�លពីីរម៉ោ�ោ�ង សម្រា�ាប់់ កាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញ
ពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-

១៩៧៩)។ កាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញ បានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មពីីកាារ
កកើ�ើតខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងបញ្ចច ប់់ដោ�ោយកាារបង្ហាា�ញពីីផល

ប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម មកលើ�ើប្រ�ជាាជនទូូទៅ�ៅ និិង
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ�ែ ងរកការពិិត-វេ�ទិិកាពិិភាក្សាាសាធារណៈៈ

ប្រ�ទេ�សជាាតិិ ជាាពិិសេ�សជំំងឺឺ បាក់់ស្បាា�តដែ�លនៅ�ៅតែ�

ទីី២ម្នាា�ក់់មួួយច្បា�ាប់់ ដើ�ើម្បីី�ទុក
ុ ជាាឯកសាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិង

ិ �លតោ�ោលរបស់់
ក្រ�ហមនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ និិងជីីវិតតែ

ប្រ�ឡងប្រ�ជែ�ងបញ្ចច ប់់ថ្នាា�ក់់មធ្យយមសិិក្សា�ាទុុតិិយភូូមិិ

បន្តតកើ�ើតមាានចំំពោះ�ះ�អ្ននករស់់រាានមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរ
ក្មេ�េងកំំព្រា�ារាាប់់ សែ�ននាាក់់បន្ទាា�ប់់ពីរី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួល
រលំំនៅ�ៅខែ�មករាា ឆ្នាំំ��១៩៧៩។

នៅ�ៅពេ�លរសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃដដែ�ល គ្រូ�ឧ
ូ ទ្ទេ�េសបានពិិភាាក្សា�ា

ពីីសំំណួួរមួួ យចំំនួួនដែ�លសិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សសបានសួួរ។
បន្ទាា�ប់់ មក គ្រូ�ូឧទ្ទេ�េសបានចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មកាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញ

របស់់ខ្លួួ�នបន្តតទៀ�ៀត ដោ�ោយផ្តោ�ោ�តលើ�ើផ្នែ�ែកសំំខាាន់់ពីរី គឺឺ៖
១) និិយមន័័យនៃ�អំំពើ�ើឧក្រិ�ិ ដ្ឋឃោ�
ឋ ោរឃៅ�ៅ (រួួ មមាាន

ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
មនុុស្សសជាាតិិ និិងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមសង្គ្រា�ា�ម) និិងឧទាាហរណ៍៍

ជាាក់់ លាាក់់ មួួយចំំនួួនដែ�លនាំំ�ឲ្យ�កើ�ើ តមាានឧក្រិ�ិ ដ្ឋក
ឋ ម្មម

រៀ�ៀនសូូត្រ�បន្ថែ�ែមមុុ នពេ�លដែ�លខ្លួួ�ននឹង
ឹ ត្រូ�ូវចូូលរួួម
នាាពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នខែ�ខាាងមុុ ខនេះ�ះ។

មុុ ននឹង
ឹ ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ៅកាាន់់គេ�ហដ្ឋាា�នរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ

សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសទាំំ
ិ
ង
� អស់់បានឈរថតរូូ បជុំំគ្នាា�ជា
�
ាមួួ យ
នឹឹងគ្រូ�ឧូ ទ្ទេ�េស គ្រូ�ដឹ
ូ ក
ឹ នាំំ� និិងក្រុ�ុមកាារងាាររបសមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង នៅ�ៅពីីមុុខផ្ទាំំ��ងពិិព័័រណ៍៍ ធំំមួួ យ
ស្ថិិ�តនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងបរិិវេ�ណកាារិិយាាល័័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។

លទ្ធធផល

ិ សា
ឃោ�ោរឃៅ�ៅទាំំ�ងឡាាយ។ ២) កាារបង្ហាា�ញពីីវិធី
ី ាស្ត្រ�រ

លទ្ធធផលដែ�លទទួលបានពី
ួ
កា
ី ារធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន

ឃៅ�ៅឬអំំពើ�ើ ប្រ�ល័័ យ ពូូ ជសាាសន៍៍ក្នុុ� ងកម្រិ�ិ តបុុ គ្គគល

ស្ទទង់់មតិិ (ក្រោ��ោយពេ�លធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាា) របស់់សិិស្សាា�នុ-ុ

ជាាក់់លាាក់់ចំំនួនពី
ួ រី ក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមទប់់ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ឃោ�
ើ ោរ

គឺឺត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមរយៈៈកាារបំំពេ�ញតាារាាងស្ទាា�ប

គ្រួ�ួសាារឬសហគមន៍៍ និិងកម្រិ�ិ តប្រ�ទេ�សជាាតិិ។

សិិស្សស។ ទោះ�ះ�បីី ជាាយ៉ាា�ងដូូច្នេះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏លទ្ធផលនេះ�
ធ
ះ

សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសទាំំ
ិ
ង
� អស់់ ត្រូ�ូវបានលើ�ក
ើ ទឹឹកចិិត្តតឲ្យ�
បំំពេ�ញតាារាាងស្ទាា�បស្ទទង់់មតិិ (ក្រោ��ោយពេ�លធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាា)

ត្រូ�ូវបានវាាស់់ស្ទទង់់តាាមរយៈៈចំំណេះ�ះដឹឹងពីីមុុនរបស់់

សិិស្សសលើ�ផ្នែ�ែ
ើ កសំំខាាន់់ៗចំំនួួនបីីគឺ៖
ឺ មាាតិិកាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ

ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លខ្លួួ�នបានចូូ លរួួ មក្នុុ�ងសកម្មមភាាព

កម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ និិយមន័័យនិិងកត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់
ជាាក់់លាាក់់ដែ�លជាាមូូ លហេ�តុបង្កកបង្កើ�ើ�ត
ុ
ឲ្យ�មាានឧក្រិ�ិដ្ឋ ឋ

សិិស្សាា�នុសិ
ុ ិស្សសបានចំំណាាយពេ�លវេ�លាាច្រើ�ើ�នជាាង

ក្នុុ�ងកាារទប់់ ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ ត

ព្រោះ��ះ�ថាា មាានសំំណួួ រមួួ យចំំនួួនទាាមទាារឲ្យ�សិិស្សាា�នុ ុ

ដដែ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានសួរួ ទៅ�ៅកាាន់់សិស្សាា�នុ
ិ
សិ
ុ ស្សស
ិ

សិិក្សា�ាថ្មីី�ៗពីីក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីវេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន ពីីគំំនិត
ិ យល់់

វាាស់់ស្ទង់
ទ ់ថាា តើ�ើកម្រិ�ិ តនៃ�កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់សិស្សសលើ�
ិ
ើ

ម្តតងទៀ�ៀត ដើ�ើ ម្បីី�ឈ្វេ�េងយល់់ពីី ចំំណេះ�ះដឹឹ ងកើ�ើ នឡើ�ើ ង

វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនរយៈៈពេ�លបីី ម៉ោ�ោ�ងរួួ ចមក។ លើ�ើកនេះ�ះ

កម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅនាានាា និិងវិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រសំំខាាន់់ៗមួួ យចំំនួួន

កន្លះះ�ម៉ោ�ោ�ងក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញតាារាាងស្ទាា�បស្ទទង់់មតិិនេះ�ះ

បុុ គ្គល
គ គ្រួ�ួសាារ ឬសហគមន៍៍ និិងប្រ�ទេ�សជាាតិិ។ សំំណួួ រ

សិិស្សសសរសេ�ររៀ�ៀបរាាប់់ ពីីចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លខ្លួួ�នបាន

ម្តតងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្រោ��ោយកាារបញ្ចច ប់់វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន ដើ�ើម្បីី�

ឃើ�ើញនាានាារបស់់ខ្លួួ�នអំំពីីវិិធីីសាាស្ត្រ�រផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារ

ផ្នែ�ែកសំំខាាន់់ៗទាំំ�ងបីីខាាងលើ�ើ បានកើ�ើនឡើ�ង
ើ កម្រិ�ិតណាា។

ចូូលរួួមទប់់ស្កា�ត់
ា អំំពើ�
់
ើហិង្សា
ិ �ា និិងពីីគំំនិតឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ
ិ
�ងពីី

ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយចំំពោះ�ះ�កាារកើ�ើតឡើ�ើងនូូវអំំពើ�ើហិង្សា
ិ �ា
នៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ដែ�លខ្លួួ�នគួួរមាាននិិងដោះ�ះ�ស្រា�ាយ

ក្នុុ�ងករណីី ដែ�លមាានអំំពើ�ើហិង្សា
ិ �ាកើ�ើតឡើ�ើងមែ�ន។

ចុុងបញ្ចច ប់់នៃ�កម្មមវិិធីីវេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន សិិស្សាា�នុ-ុ
សិិស្សសទាំំ�ងអស់់ទទួួលបានសៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រកម្ពុុ�ជាា

ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩) បោះ�ះពុុម្ពពលើ�ក
ើ

56

តាារាាងខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ គឺឺជាាលទ្ធធផលស្រ�ង់់ចេ�ញពីី

តាារាាងស្ទាា�បស្ទទង់់មតិទាំំ
ិ ង
� ពីីរ ដែ�លសិិស្សសបានបំំពេ�ញ

ទាំំ�ងមុុ ន និិងក្រោ��ោយកាារធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។ រាាល់់
ចម្លើ�ើ�យដែ�លជាាប្រ�ភេ�ទចម្លើ�ើ�យជ្រើ�ើ�សរើ�ើសសម្រា�ាប់់

ផ្នែ�ែក «និិយមន័័យនិិងកត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ ជាាក់់ លាាក់់ នៃ�
ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅ» និិង«វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រសំំខាាន់់ៗក្នុុ�ងកាារ
ទប់់ ស្កា�ត់
ា ់អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍» ហើ�ើយត្រូ�ូវបាន
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ�ែ ងរកការពិិត-វេ�ទិិកាពិិភាក្សាាសាធារណៈៈ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

សិិស្សាា�នុុសិិស្សស គ្រូ�ូដឹកនាំំ
ឹ
� និិងក្រុ�ុមកាារងាារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង ថតរូូ បជុំំ�គ្នាា�។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

យកមកដាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងតាារាាងនេះ�ះ គឺឺជាាចម្លើ�ើ�យជ្រើ�ើ�ស
រើ�ើសដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវបំំផុុត។

បញ្ហាាប្រ�ឈម
ដោ�ោយសាារតម្រូ�ូវកាាររបស់់គ្រូ�ូដឹក
ឹ នាំំ�សិិស្សសមក
កាាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងថាាឲ្យ�គ្រូ�ូឧទ្ទេ�េស
ធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញលើ�ើចំំណុុចច្រើ�ើ�ន និិ ងលម្អិិ�តពីី បរិិបទ

ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរក្រ�ហម យើ�ើងបានចំំណាាយពេ�លវេ�លាា

យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅវេ�លាាព្រឹ�ឹកនៃ�កាារធ្វើ�ើ�វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។
សកម្មមភាាពនេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សស
ិ
មាានអាារម្មមណ៍៍

សិិស្សសផ្តតល់់បទសម្ភាា�សន៍ដល់
៍
់ក្រុ�ម
ុ

កាារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារខេ�ត្តត

ព្រៃ�ៃវែ�ង បន្ទាា�ប់់ ពីីវេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។

ថាាខ្លួួ�នហាាក់់ដូច
ូ ជាាទទួួលនូវចំំណេះ�
ូ
ះដឹឹងច្រើ�ើ�នពេ�ក ដែ�ល

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
ល

រសៀ�ៀលក្នុុ�ងកាារក្រេ�េបជញ្ជជក់់ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី និិយមន័័យ

សិិស្សសទទួួលសៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត

ជាាហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យ�អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�បាត់់បង់់ថាាមពលនៅ�ៅពេ�ល
និិងកត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាក់់លាាក់់នៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមឃោ�ោរឃៅ�ៅ។

សិិស្សាា�នុសិ
ុ ស្សសមួ
ិ
ួ យចំំនួួន បានបង្ហាា�ញឲ្យ�ឃើ�ើញពីីភាាព
អស់់កម្លាំំ��ងក្នុុ�ងពេ�លត្រ�ងត្រា�ាប់់ ស្តាា�ប់់គ្រូ�ឧ
ូ ទ្ទេ�េស។ ជាា
បទពិិសោ�ោធន៍៍ កម្មមវិិធីវេ�ទិ
ី កា
ិ ាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនដែ�លនឹឹងប្រា�រព្ធធធ្វើ�ើ�

នាាពេ�លក្រោ��ោយៗទៀ�ៀត គឺឺត្រូ�ូវកំំណត់ត្រឹ់ �ឹមតែ�រយៈៈពេ�ល

ឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

កម្ពុុជាាប្រ�ជាាធិិ
បតេ�យ្យយ (ឆ្នាំំ�� ១៩៧៥�
១៩៧៩) ពីីក្រុ�មកា
ុ ារងាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯកសាារខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង បន្ទាា�ប់់ពីី

វេ�ទិិកាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ
ណ
កម្ពុុជាា)
�

ក្រោ��ោមពីីរម៉ោ�ោ�ងសម្រា�ាប់់ កាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញទាំំ�ងអស់់។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ការិ ិយាល័័ យ
ព័័ ត៌មាន
៌
សាធារណៈៈ
«កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ» របស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

កម្ពុុ�ជាាបានបើ�ើកបម្រើ��ើជូន
ូ និិស្សិិ�ត អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ បុុគ្គលិ
គ ក
ិ រាាជកាារ និិង
អង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាល និិងបុុ គ្គលទាំំ
គ
�ងឡាាយដែ�លមាានចំំណាាប់់

អាារម្មមណ៍៍ ពីីកាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់អង្គគជំំនុំំជម្រះ�
�
ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ងតុុលាាកាារ
កម្ពុុ�ជាា ឬសាាលាាក្តីី�ខ្មែ�រែ ក្រ�ហម។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាជាាកន្លែ�ែងប្រ�មូូ លផ្តុំំ�� និិងចងក្រ�ងឯកសាារ
អំំពីីរបបកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបានច្រើ�ើ�នបំំផុុត។ ឯកសាារនៅ�ៅ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាមាានប្រាំ�ំប្រ�ភេ�ទ។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីមួួយ

គឺឺឯកសាារជាាក្រ�ដាាសសន្លឹឹ�កដែ�លមាានចំំនួួនជិិតមួួយលាានទំំព័័រ។

ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីពីរី គឺឺជាាបទសម្ភាា�សន៍៍ដែ�លបុុគ្គលិ
គ ក
ិ មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល
ឯកសាារកម្ពុុ�ជាាចុះះ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�សម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួ យជនរងគ្រោះ��ះ� និិងអតីីត
កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបីីគឺឺជាារូូ បថតទាាក់់ទង

ទៅ�ៅនឹឹងសម័័ យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្រ�ភេ�ទឯកសាារទីីបួួនគឺជា
ឺ ាឯកសាារ
ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�ផែ�នទីីរណ្តៅ�ៅ�សាាកសព និិងទីីតាំំ�ងសម្លាា�ប់់

របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងឯកសាារទីីប្រាំ�ំគឺឺជាាខ្សែ�ែភាាពយន្តតឯកសាារដែ�ល

បានផលិិតឡើ�ង
ើ ក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងសម័័ យក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត។
តាាមរយៈៈកាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈ សាាធាារណជនអាាចនឹឹង
ស្រា�ាវជ្រា�ាវឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះបាន។ ឯកសាារខ្លះះ�ទៀ�ៀតរួួមមាាន៖ ប្រ�វត្តិិ�រូូប

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម ចម្លើ�ើ�យសាារភាាពកំំណត់់ហេ�តុរុ បស់់បក្សស
ទូូរលេ�ខឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លបានមកពីីកាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយអតីីត

កម្មាា�ភិិបាលខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងទិិន្ននន័យ
័ គន្ថថនិិទ្ទេ�េសបង្ហាា�ញពីីរណ្តៅ�ៅ�សាាក
សព ទីីតាំំ�ងគុុក និិងបូូ ជនីយ
ី ដ្ឋាា�នប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។

កាារិិយាាល័័យព័័ត៌មា
៌ ានសាាធាារណៈៈមាានទីីតាំំង
� នៅ�ៅអគាារលេ�ខ ១១

ផ្លូូ�វលេ�ខ ២៥៦ សង្កាា�ត់ច
់ តុុមុុខ ខណ្ឌឌ ដូនពេ�
ូ
ញរាាជធាានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ។

កាារិិយាាល័័យរបស់់យើ�ើងបើ�ើ កជូូនសាាធាារណជនចាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ច
ៃ ន្ទទ
ដល់់ថ្ងៃ�សុ
ៃ ុក្រ� ពេ�លព្រឹ�ឹកពីីម៉ោ�ោ�ង ៨៖០០ ដល់់ម៉ោ�ោ�ង ១២៖០០

និិងពេ�លរសៀ�ៀលពីីម៉ោ�ោ�ង ២៖០០ ដល់់ម៉ោ�ោ�ង ៥៖០០។ ប្រ�សិិន
បើ�ើ អ ស់់ លោ�ោកអ្ននកមាានចម្ងងល់់ ឬចង់់ រៀ�ៀបចំំព្រឹ�ឹ ត្តិិ�កាារណ៍៍ ជាា

ក្រុ�ុមណាាមួួ យ សូូមទាាក់់ ទងបុុ គ្គលិ
គ ិករបស់់យើ�ើង ស៊ាា�ង ចិិន្តាា�
អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួល តាាមរយៈៈទូូរសព្ទទលេ�ខ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១
ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែល ៖ truthchenda.s@dccam.org
សូូមអរគុុណ!
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ខ្ញុំំ��ដឹឹងរឿ�ឿងរ៉ាាវឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��ពីីម្តាា យ និិងពូូ
ភួួង សុុ ខថា
ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� ភួួង សុុខថាា ភេ�ទស្រី�ី អាាយុុ២៦ឆ្នាំំ��។ ខ្ញុំំ��
រស់់នៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃកណ្ដៀ�ៀ�ង ឃុំំព្រៃ�ៃ
� កណ្ដៀ�ៀ�ង ស្រុ�ុកពាាមរក៍៍

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ�គឺ
� ឺជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតរបស់់មជ្ឈឈ-

មណ្ឌឌ លឯកសាារ ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ ចាាប់់ តាំំ�ងពីីខ្ញុំំ�បាន
�

ធ្វើ�ើ�កាារងាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាាខ្ញុំំ��
ចាាប់់ អាារម្មមណ៍៍ យ៉ាា�ងខ្លាំំ�ង
� ទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់អ្នន ករស់់

រាានពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម រួួ មទាំំង
� ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមដែ�លប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាបានឆ្លលងកាាត់់។ បន្ថែ�ែម

លើ�ើនេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យ�ខ្ញុំំ��ចង់់ ដឹង
ឹ រឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិតរបស់់ឪពុុកខ្ញុំំ��
ិ
ឈ្មោះ�ះ�� សុុខ ផន ដែ�លបានស្លាា�ប់់បាត់បង់
់ ជី
់ វិី តតាំំ
ង
� ពីីខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅ

តូូច ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�ក៏
� បានសា
៏
ាកសួួរប្អូូ�នប្រុ�ុសរបស់់ឪពុុកខ្ញុំំ��និង
ិ
ម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ទា
� ាក់់ទងនឹឹងប្រ�វត្តិិ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�។
�

តាាមសម្តីី�របស់់ពូូ សុុខ ភីី អាាយុុ៥៦ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវជាាប្អូូ�ន

បង្កើ�ើ�តរបស់់ឪពុុកខ្ញុំំ�� បាននិិយាាយរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា ឪពុុក
របស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
សុុខ ផន កើ�ើតនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៦៤។ ឪពុុក

របស់់ខ្ញុំំ�មា
� ានស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តនៅ�ៅភូូមិិជ្រួ�ល
ួ ឃុំំក
� ន្សោ��ោមអក
ស្រុ�ុកកំំពង់់ ត្រ�បែ�ក ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ កាាលពីីក្មេ�េង ឪពុុក
របស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិនបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ទេ� ព្រោះ��ះ�គ្រួ�ួសាារខ្វះះ�ខាាត ហើ�ើយ

ប្រ�ទេ�សមាានសង្គ្រា�ា�ម។ នៅ�ៅពេ�លយោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហម

ភួួង សុុខថាា គឺឺជាាអ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

ចូូលមកក្នុុ�ងភូូមិិនៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧៥ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបានចាាត់់

ប្រ�ធាានកងចាាត់់តាំំ�ងគាាត់់ឲ្យ�រែ�កដីី ភ្ជួួ�រស្រែ�� និិងស្ទូូ�ង

ប្រ�ធាានកងកុុមាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមប្រើ��ើ ឪពុុកខ្ញុំំ��ឲ្យ� ឃ្វាា�លគោ�ោ-

របស់់ឪពុុកខ្ញុំំ�� ព្រោះ��ះ�ឪពុុកខ្ញុំំ��គឺឺជាាក្មេ�េងឧស្សាា�ហ៍៍ ដូូច្នេះ�ះ�

តាំំ�ងឲ្យ�ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ចូ
� លទៅ�
ូ
ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងកងកុុមាារភូូមិិហើ�យ
ើ

ក្រ�បីី និិងដើ�ើរប្រ�មូូ លជីយ
ី កទៅ�ៅទុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងសហករណ៍៍ ។

ក្រោ��ោយមក ខ្មែ�ែរក្រ�ហមផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រកាារងាារឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��
ឲ្យ�ទៅ�ៅរែ�កដីីបាតស្រះ�ះ និិងត្រ�ពាំំ�ងយក ទៅ�ៅដាាក់់នៅ�ៅ

វាាលស្រែ��។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�គឺ
� ឺជាាក្មេ�េងប្រុ�ុសម្នាា�ក់់ដែ�ល

ខិិតខំំធ្វើ�ើ�កាារងាារ ហើ�ើយប្រ�ធាានកងមិិ នដែ�លស្តី�បន្ទោ�ោ�
ី
ស
គាាត់់ឡើ�ើយ។ រហូូតដល់់ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ពេ�
� ញវ័័យទើ�ើប
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិ។ ប្រ�ធាានសហករណ៍៍ ពេ�ញចិិត្តតនឹង
ឹ កាារងាារ
ហើ�ើយ ទើ�ើ បប្រ�ធាានកងមិិ នដែ�លឲ្យ�គាាត់់ ចេ� ញទៅ�ៅ
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅភូូមិិ។

បន្ទាា�ប់់ ពីរី បបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�
មករាា ឆ្នាំំ�១
� ៩៧៩ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានចូ
�
លរៀ�
ូ
ៀននៅ�ៅសាាលាា

បឋមសិិក្សា�ាមេ�សាាង។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានជិះះ�
�
កង់់ ដឹក
ឹ
ប្អូូ�នរបស់់គាាត់់ពីរី នាាក់់ទៅ�ៅរៀ�ៀនដែ�រ។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�រៀ�
� ៀន
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ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

សុុខ ផន ឪពុុករបស់់ ភួួង សុុខថាា គឺឺជាាអ្នន កស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ (ភួួង សុុខថាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រាាប់់ ពីីស្ដាំំ��ទីី២ ហង់់ ធរ គឺឺជាាយាាយ

របស់់ ភួួង សុុខថាា។ (ភួួង សុុខថាា/

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី៧ នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨៥។ ក្រោ��ោយពីី

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ទៅ�
� ៅជួួយប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃកណ្ដៀ�ៀ�ង

ភ័័ណ បម្រើ��ើ កាារជាាមន្រ្តី�ី�នគរបាលនៅ�ៅខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង មក

ស្រ�ឡាាញ់់គាាត់់។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បាននាំំ
�
�ចាាស់់ទុំំ�ចូូលទៅ�ៅ

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ប
� ញ្ចច ប់់កាារសិិក្សា�ាភ្លាា�ម បងធម៌៌ ឈ្មោះ�ះ��
ហៅ�ៅឪពុុកខ្ញុំំ��ឲ្យ�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួ យគាាត់់។ ឈ្មោះ�ះ�� ភ័័ណ ឲ្យ�

ឪពុុកខ្ញុំំ��សរសេ�រប្រ�វត្តិិ�រូូ បចូលធ្វើ�ើ�កា
ូ
ារជាាមន្រ្តី�ី�នគរបាល

ក្នុុ�ងខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង។ បន្ទាា�ប់់ ពីីឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ចូ
� ូលធ្វើ�ើ�ជាា

មន្រ្តី�ី�នគរបាលខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង បានរយៈៈពេ�ល១ខែ� គាាត់់

បានឡើ�ើងតួួនាាទីីជាាប្រ�ធាាន «គ» រហូូតមកដល់់ចុុងឆ្នាំំ��
១៩៨៩។ រយៈៈពេ�ល៤ឆ្នាំំ�� ក្រោ��ោយមក ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ� �វូ

បានមេ�បញ្ជាាកាារឈ្មោះ�ះ�� យឹឹនណូូ បញ្ជូូ�នគាាត់់ឲ្យ�មកយាាម
នៅ�ៅទួួលប្រ�លៀ�ៀសដែ�លមាានទីីតាំំង
� នៅ�ៅខាាងកើ�ើតភូូមិិ

ព្រៃ�ៃកណ្ដៀ�ៀ�ង ចម្ងាា�យប្រ�ហែ�លកន្លះះ�គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�។ នៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ប្រ� �ចាំំ�កាារនៅ�ៅទួួលប្រ�លៀ�ៀស
ប្រ�ធាានភូូ មិិព្រៃ�ៃកណ្តៀ�ៀ�ងឈ្មោះ�ះ�� ហេ�ង ឆឹឹ ង គឺឺ ជាា

ប្រ�ធាានភូូមិិចាាស់់ បានស្នើ�ើ�កងកម្លាំំ�ង
� របស់់ឪពុុកខ្ញុំំ��ឲ្យ�ចុះះ�

ជួួយប្រ�ជាាជនស្រ�ង់់ កំំប្លោ�ោកនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិព្រៃ�ៃកណ្ដៀ�ៀ�ង
រយៈៈពេ�ល២សប្ដាាហ៍៍ ។

ចំំណែ�កម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
លន់់ សុុគន្ធាា� អាាយុុ

៥២ឆ្នាំំ�� កើ�ើតនៅ�ៅភូូមិិព្រៃ�ៃកណ្ដៀ�ៀ�ង ឃុំំព្រៃ�ៃ
� កណ្ដៀ�ៀ�ង ស្រុ�ុក

ពាាមរក៍៍ ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង បានរៀ�ៀបរាាប់់ ថាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�ល
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ស្រ�ង់់ កំំប្លោ�ោក ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានជួ
�
ួបគាាត់់ និិងចាាប់់ ចិិត្តត
ស្ដីី�ដណ្ដឹឹ� ងម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបានម្ដាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��
ប្រ�កែ�ក ព្រោះ��ះ�ពេ�លនោះ�ះ�ម្ដាា�យខ្ញុំំ��គិតថា
ិ ាគាាត់់នៅ�ៅក្មេ�េង
អាាយុុត្រឹ�ឹមតែ� ១៧ឆ្នាំំ��មិិនអាាចមាានគ្រួ�ួសាារឡើ�ើយ។

ក្រោ��ោយមកដោ�ោយសាារតែ�យាាយរបស់់ខ្ញុំំ�ឈ្មោះ�ះ��
�
ហង់់ធរ
ចង់់ បានកូូនប្រ�សាារធ្វើ�ើ�ជាានគរបាល ទើ�ើបបង្ខំ�ំ ម្ដាា�យ
របស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យ� �រៀ�ៀបកាារ។ យាាយរបស់់ខ្ញុំំ�គិ
� តថា
ិ ាប្រ�សិិនបើ�ើ

គាាត់់មាានកូូនប្រ�សាារជាានគរបាល នោះ�ះ�កូូនប្រុ�ុសរបស់់
គាាត់់ម្នាា�ក់ទៀ�
់ ៀតនឹឹងមិិ នមាានឈ្មោះ�ះ��ចូូលធ្វើ�ើ�ជាាទាាហាាន
វាាយជាាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមទេ�។ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�បាន
�
ឮសម្តីី�

យាាយរបស់់ខ្ញុំំ�បែ� �បនេះ�ះ ក៏៏ព្រ�មរៀ�ៀបកាារជាាមួួ យឪពុុក
របស់់ខ្ញុំំ�នៅ�
� ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩១។

បន្ទាា�ប់់ ពីម្តាា�
ី យខ្ញុំំ��រៀ�ៀបកាារជាាមួួ យឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បាន
�
រយៈៈពេ�លកន្លះះ�ខែ� មេ�បញ្ជាាកាាររបស់់ឪពុុកខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ��
យឹឹនណូូ ចាាត់់តាំំ�ងឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ទៅ�
� ៅបំំពេ�ញបេ�សកម្មម

នៅ�ៅខេ�ត្តតបាត់់ដំំបងរយៈៈពេ�ល៣ខែ�។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�មា
� ានតួួនាាទីីជាាប៉ូូ�លីីសអាាបីី ។ ពេ�លត្រ�ឡប់់

មកពីីខេ�ត្តតបាត់់ដំំបងវិិញ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�កា
�
ារនៅ�ៅស្ននងកាារ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្វែ ងរកការពិត-ទំព័រស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារ

ត្រី�ីមាសទីី២ ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២២

នគរបាល ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងដដែ�ល និិងមាានតួួនាាទីីដដែ�ល។

វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារយល់់សប្តិិ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

វិិញ មេ�បញ្ជាាកាារឈ្មោះ�ះ�� យឹឹនណូូ ចាាត់់តាំំង
� ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��

ឈ្មោះ�ះ�� កង ភាា គឺឺជាាមន្រ្តី�ី�នគរបាល និិងជាាមិិ ត្តតភក្តិិ�របស់់

រយៈៈពេ�ល៣ខែ� បន្ទាា�ប់់ ពីឪ
ី ពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ត្រ� �ឡប់់ មក

ឲ្យ�ទៅ�ៅបំំពេ�ញបេ�សកម្មមនៅ�ៅស្រុ�ុកភ្នំំ�ស្រួ�ច
ួ ខេ�ត្តតកំំពង់់ ស្ពឺឺ�

បន្តតទៀ�ៀត។ អំំឡុងពេ�លឪពុុ
ករបស់់ខ្ញុំំ�ទៅ�
� ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅខេ�ត្តត
ុ
កំំពង់់ ស្ពឺឺ� ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ចា
� ាប់់ ផ្តើ�ើ�មឈឺពោះ�ះ�ឆ្លល
ឺ
ងទន្លេ�េបាន
បងប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�។
� រយៈៈពេ�ល៣ខែ�ក្រោ��ោយមក ឪពុុក

របស់់ខ្ញុំំ�បានត្រ
�
�ឡប់់ មកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅស្ននងកាារនគរបាល
ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងវិិញ និិងមាានតួួនាាទីីជាាប្រ�ធាាន «គ»។

មិិ នយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ� �ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅ

បំំពេ�ញបេ�សកម្មមនៅ�ៅខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិ ន រយៈៈពេ�ល៣ខែ�

ទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានត្រ
�
�ឡប់់មកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅ

ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងបានរយៈៈពេ�ល ៣ឆ្នាំំ�� មេ�បញ្ជាា និិងអនុុ
បញ្ជាាកាាររបស់់ឪពុុកខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ�� យឹឹន ណូូ និិង ចាាន់់ ប្រ�កប
បានចាាត់់តាំំង
� ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យ� �ដឹឹកនាំំ�កម្លាំំ�ង
� នៅ�ៅស្ននងកាារ
នគរបាលខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ងទាំំ�ងអស់់ចុះះ�ទៅ�ៅបំំពេ�ញបេ�សកម្មម

នៅ�ៅខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន ជាាលើ�ើកទីីពីរី ។ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�បានសួ
�
រួ
ទៅ�ៅឪពុុកខ្ញុំំ��ថាា ហេ�តុុអី្វវ�ម្តតងនេះ�ះចុះះ�ទៅ�ៅខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិនពីរី ដង។

កន្លលងមក ម្តាា�យខ្ញុំំ��មិិនដែ�លសួួរឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ទេ�នៅ�
�
ៅ
ពេ�លចុះះ�ទៅ�ៅបំំពេ�ញបេ�សកម្មម។ ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ប្រា� �ប់់

នៅ�ៅវេ�លាាប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង ៣រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់
ឪពុុកខ្ញុំំ��បានមកប្រា�ប់់ ម្តាា�យខ្ញុំំ��ថាា សុុខ ផន បានស្លាា�ប់់

ហើ�ើយ។ ឈ្មោះ�ះ�� កង ភាា ក៏៏បានប្រា�ប់់ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យ� �
រៀ�ៀបចំំផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរង់់ ចាំំ�ទទួួលសាាកសពឪពុុករបស់់

ខ្ញុំំ��។ ពេ�លម្តាា�យខ្ញុំំ��ឮឈ្មោះ�ះ�� កង ភាា ប្រា�ប់់ បែ�បនេះ�ះ គាាត់់
យំំរហូូតទាាល់់តែ�សាាកសពឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ត្រូ� �ូវបានកម្លាំំ�ង
�

នគរបាលដឹឹកមកដល់់ផ្ទះះ�។ សាាកសពឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវបានដឹក
ឹ ពីីខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិនដោ�ោយចំំណាាយពេ�ល២ថ្ងៃ�ៃ

ទើ�ើបមកដល់់ស្រុ�ក
ុ ។ នៅ�ៅពេ�លបុុ ណ្យយសពឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ��
មាានកងទ័័ព និិងនគរបាលជាាច្រើ�ើ�នបានមកចូូលរួួម និិង

ិ ផ្ទះះ�ខ្ញុំំ��រហូូតដល់់បុុណ្យយខួបគម្រ�ប់
យាាមនៅ�ៅជុំំ�វិញ
ួ
់ ៧ថ្ងៃ�ៃ។
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មេ�ស្ននងកាារនគរបាលខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែ�ង
ឈ្មោះ�ះ�� ពេ�ជ្រ� ជីីវន្តត ក៏៏បានមកចូូលរួួម និិងជួួយឧត្ថថម្ភភ
ប្រា�ក់់ដល់់ម្តាា�យខ្ញុំំ��ដែ�រ។

ម្តាា�យខ្ញុំំ��បានប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�ថា
� ា នៅ�ៅពេ�លដែ�លឪពុុកខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់

ខ្ញុំំ��អាាយុុទើ�ើបតែ�១ខួួបតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�មិ
� ិ នអាាចចំំណាំំ�
មុុ ខមាាត់់ឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�ច្បា
� �ាស់់លាាស់់ទេ�។

ម្តាា�យខ្ញុំំ��ថាា កាារចុះះ�ទៅ�ៅបំំពេ�ញបេ�សកម្មមនៅ�ៅខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន

ជាាលើ�ើកទីីពីរី នេះ�ះ ព្រោះ��ះ�យើ�ើងដេ�ញខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិ នទាាន់់
ចេ�ញអស់់។ នៅ�ៅពេ�លឪពុុកខ្ញុំំ��ប្រា�ប់់ ម្តាា�យខ្ញុំំ��ហើ�យ
ើ ឪពុុក
របស់់ខ្ញុំំ�ក៏
� ៏បានផ្តាំំ��បងប្រុ�ុសខ្ញុំំ��ថាា «កូូនត្រូ�ូវមើ�ើលថែ�ប្អូូ�ន

និិងស្រ�ឡាាញ់់ប្អូូ�ន»។ នៅ�ៅពេ�លឪពុុកខ្ញុំំ��ផ្តែ�ែផ្តាំំ�រួ� ួ ច គាាត់់ក៏៏
បានចាាកចេ�ញទៅ�ៅ ចំំណែ�កម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�ស
� ង្កេ�េតឃើ�ើញ
ថាាឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�និ
� យា
ិ ាយប្លែ�ែកពីីមុុន។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�ល ឪពុុ ក របស់់ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វប ញ្ចច ប់់ បេ�សកម្មម

រយៈៈពេ�ល៣ខែ�នៅ�ៅខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�យ
� ល់់

សប្តិិ�ឃើ�ើញឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បានម
�
កគោះ�ះ�ទ្វាា�រ ឲ្យ�ម្តាា�យខ្ញុំំ��
បើ�ើ កទ្វាា�រឲ្យ�គាាត់់ឡើ�ង
ើ ផ្ទះះ�។ បន្ទាា�ប់់ មកឪពុុករបស់់ខ្ញុំំ�បាន
�

និិយាាយប្រា�ប់់ ម្តាា�យខ្ញុំំ��ថាា គាាត់់បានស្លាា�ប់់ហើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅ

ពេ�លឮឪពុុកខ្ញុំំ��និយា
ិ ាយដូូច្នេះ�ះ� ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�បានភ្ញា
�
�ក់
ា ់

ដឹឹងខ្លួួ�ន និិងស្ទុះះ��ទៅ�ៅបើ�ើ កទ្វាា�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នឃើ�ើញឪពុុកខ្ញុំំ��
ទេ�។ ម្តាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�បានខិ
�
តខំំនិ
ិ
យា
ិ ាយបន្លលប់់ ខ្លួួ�នឯងថាា
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ស្រ្ដី�ី�អង្គុុ�យឱបក្បា�ាលជង្គគង់់ ឈ្មោះ�ះ�� លន់់ សុុគន្ធាា�
គឺឺជាាម្ដាា�យរបស់់ ភួួង សុុខថាា។
(ភួួង សុុខថាា/មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
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រូូ បក្រ�បមុុខ៖

មេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមជិះះ�លើ�ើរថភ្លើ�ើ�ង។

(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)
រូូ បក្រ�បក្រោ��ោយ៖
យោ�ោធាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅប្រា�សាាទអង្គគរវត្តត។
(បណ្ណសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌ
ណ
លឯកសាារកម្ពុុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសារកម្ពុុជា
� ៖ ការិ ិយាល័័យព័័ត៌៌មានសាធារណៈៈ
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