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 ផ្កាាយក្រកពើពើ, ការចងចាំមំយួពតីន� ៃ១៧ ពើមសា
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 ក ុពុងទវិាជាតនិៃការចងចាំ ំន� ៃទតី២០ ស�ឧ្ភា

សចកជូៃពើដ្ឋាយឥតគិតិន� ាដល់មៃ ិតីរ ស្រុ �្ក ៃិងឃុំ�ំ ទទូាំងំក្រពះរាជាណាចក្រកកម្ពុជា ក្រតតី�្ទតី២ ស�ពើមសា ដល់ ស�ម�ិ�នា  ឆុ្នាំ២ំ០២២



ត្រី�មីាាសទីី២ ខែ�មេមាសា ដល់ ់ខែ�មិាថុនុាា ឆ្នាំាំ�២០២២
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អនាញុ្ញាា�ឲ្យ�មេ�ះពុុមុាផ្សា�ាយមេដោយ
ត្រីកសួងពុ័�ម៌ាានានៃនាត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុុាជ្ឈា
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ចុះនៃថុៃទីី៣០ ខែ��លុ់ា ឆ្នាំាំ�២០១៨
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មាតិកិា
សំិបុតុ្រតិ
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 ១៧ មេមាសា ១៩៧៥-១៧ មេមាសា ២០២២ 

 សាច់មេរឿងរ�ស់អំករស់រានាជ្ឈីវិិ� ............ ៣
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 �ញ្ញាាការកងកមំាា�ងអងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា� ិ 

 រ�ស់អាជ្ឈាាធរ ................................ ៦

 �ណ្ឌ ណសារដឋានាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាមេ�ើក 
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ផ្នែ� ែក្សាឯក្សាសារ
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 អគ្គគរដ្ឋឋទូូតសាាធាារណរដ្ឋឋបារា�ងក្រ�ចាំា��មុ្ពុ�ជាា....១៦

 កងទ័ីពុមេជ្ឈើងមេ�ោកច�នានួា៩០រូ� ទីស�នាកិចច 

 សិក�ាមេនាៅមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ ..........១៨

 វិាសនាារ�ស ់�ឹមា ក�ស� ់អំកមេសុើ�ការណ៍្ឌ ...២២

 ឈាា សុមេ�ឿនា៖ នាារមីេពុទី�ឃុំុ� សម័ាយ 

 ខែ�ែរត្រីកហមា ................................ ២៥

 ២០ ឧសភាា២០២២ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឃុំុ��ាមេភាមា ..២៨

 ការត្រី�រពុធពុិធី�ង�ុកូល់ឧទីទិសកុសល់ជ្ឈូនាជ្ឈនា 
 រងមេត្រី�ោះខែដល់�នាសាំ�់កំុងរ�� ......... ៣១

 កិចចពុិភាាក�ារវិាងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា 
 ជ្ឈាមួាយមេមា�ញ្ញាាការ���នា ់..................៣៥

 ឈាមឹា ឡុុក៖ កងចល់័�មេនាៅកំុងរ�� ..... ៣៨
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ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មេសែរមេល់�មេនាះ ៖មេសែរមេល់�មេនាះ ៖ ឆ្នាំា�ង យុ, លី ីសា�ខឃាាង, ដ្ឋារាារដ្ឋឋ ពើម្ពុតាា, សា�ភ័័ក្រ្ត�ា ភ័ាណា, ឡុ�ង ដ្ឋានី,ី ភ័ា រសាី,ី ពើ�ង �ងសរាាសា�,ី  
សាាាង ចាំនិី ាា, សា ូហាានី,់ ពើម្ពុ� វិនិី, ហាាានី �សីិា, មី្ពុនី សាាណាស់ា នីងិ ភួ័ង សា�ខថាា   

អំកនាពិុនាធ នាងិស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ៖ អំកនាពិុនាធ នាងិស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ៖ ផ្សាា� ចានាស់នុា�ិា អំក�កខែត្រី�៖អំក�កខែត្រី�៖  ល់មីា អិុភីាង នាងិ ជ្ឈយ័ ចានាស់ុខីែណ្ឌ� នាពិុនាធនាាយកទូីមេទីៅ៖នាពិុនាធនាាយកទូីមេទីៅ៖ មេសោមា �ុុនាថុនា   

ជ្ឈ�នាយួការនាពិុនាធនាាយក៖ ជ្ឈ�នាយួការនាពិុនាធនាាយក៖ ដារេារដឋ មេមា�ាី ត្រីកាហាកិកុ�ពុ�ូទ័ីរ៖ ត្រីកាហាកិកុ�ពុ�ូទ័ីរ៖ ល់ី មេសនាសូនាឡីុា ត្រី��់ត្រី�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ត្រី��់ត្រី�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ មេឆ្នាំង មេវិេង 
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យ�ទូធនីារ�ីដ្ឋវិិតានីខ៍្មែខរីក្រ�ហាម្ពុក្រ�យ�ទូធពើនីៅពើលីើសាម្ពុរភូ័មិ្ពុ។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

 ឯកអ�គរាជ្ឈទូី�អង់មេ�សំ មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ ធីណ្ឌា  

 មេរេដស ទីស�នាាស�ណ្ឌង់មេច�យិស�ណ្ឌង .....៤៣

 នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង ត្រី��ល់់ 

 មាេាសុីនាវិិទី�ុទីាក់ទីងដល់ ់.................. ៤៧

 មេរឿងរេាវិរ�ស់អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុី .... ៤៨

 �មេត្រីមាោងសូត្រី�ចាមារ�ស ់.................. ៥០

ផ្នែ� ែក្សាវេវទ្ធិកិាសាធារណៈៈ 

 មេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនាសីីអ�ពុីត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈា 
 ក្រ�ជាាធាិ �ពើតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) .......៥៣

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

 �ាុ�ដងឹមេរឿងរេាវិឪពុកុរ�ស�់ាុ�ពុមីីាាយ នាងិពុ ូ .. ៥៩



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២

ផ្កាាយក្រកពើពើ, ការចងចាំមំយួពតីន� ៃ១៧ ពើមសា

 ត្រីកមុាត្រី�សួាររ�ស�់ាុ�ត្រី�វូិជ្ឈមេមំា�សមេដោយ�ងំ�មេចញ 
ពុីទីីត្រីកុងភាំ�មេពុញ។ មេយើង�នាមេធាើដ�មេណ្ឌើរមេទីៅកានាស់្រាសុក 

ក�មេណ្ឌើ�មីាាយរ�សម់េយើង ខែដល់សិ�ិមេនាៅឯមេ���ីាខែកវិ។ 

កាល់មេនាោះ �ឺមេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ មេហើយមាានាពុាក�ចចាមា

អារាមា�នាមេល់ចមេឡុើងថុា មេយើងអាចត្រី�ឡុ�់មាកផ្សាទះមេនាៅ

ទីីត្រីកងុភាំ�មេពុញវិញិ។ នៃថុៃមួាយ ខែ�ែរត្រីកហមា�នាមាកត្រី��់

មេយើងឲ្យ�មេរៀ�ច��មេងាច នាងិមេចញដ�មេណ្ឌើរ។ មេយើងសងឹមឹា

កំុងចិ�ថីុា មេនាះ�ឺជ្ឈាការមេធាើដ�មេណ្ឌើរវិិល់ត្រី�ឡុ�់មាកផ្សាទះ

មេយើងវិិញមេហើយ។

 ខែ�ែរត្រីកហមា�នា�ញ្ញាាមេយើងឲ្យ�មេឡុើងរថុមេភាំើង។ មេនាៅ

មេល់ើរថុមេភាំើងមាានាមានាសុ�មំាាជ្ឈាមេត្រីចើនា ខែដល់មេយើងមិានា

អាចអងគុយ�នា។ �ងស្រាសរី�ស�់ាុ�មំាាក់មាានាកូនាស្រាសមួីាយ 

ខែដល់មេទីើ�ខែ�មាានាអាយុពុីរ-�ីខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ។ នាាងមាានា 

មេឈាែោះថុា �ានា ់ខែកវិកិ�ាណ្ឌា។ មេយើងត្រី��់�ាំចា�់មេផ្សាីើមា

ត្រីពួុយ�រមាភច�មេពុោះមេរឿងរេាវិខែដល់អាចមេកើ�មេឡុើង�នាទា�់។  

មេនាៅមេពុល់យ�់ ពុូ រ�ស់�ាុ�មេឈាែោះ ខែកវិ មេឈាឿនា �នា

ត្រីកមេឡុកមេមាើល់មេទីៅផ្សាាាយឯមេល់ើមេមាឃុំ មេហើយដ�ណ្ឌាល់ត្រី��់ 

មេយើងអ�ពុីផ្សាាាយត្រីកមេពុើ។

ពើយោធាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុឈរយាម្ពុពើនីៅខាងម្ពុ�ខក្របាសាាទូអងគរវិតា។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ឆាំងំ យុុ នាយុក្សាមជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២

 ផ្សាាាយត្រីកមេពុើ �ឺជ្ឈាមេរឿងនាទិីានាខែដល់មេយើង�នាមេរៀនា

កាល់ពុីមេកែង។ មេនាះ�ឺជ្ឈាមេរឿងនាទិីានា សីីអ�ពុីត្រីកមេពុើមួាយ

ក�ាល់ ខែដល់�នាសាងអ�មេពុើល់អ មេហើយ�នាកំាយមេទីៅជ្ឈា

ផ្សាាាយមេនាៅមេល់ើមេមាឃុំ។ ផ្សាាាយត្រីកមេពុើ��ណ្ឌាងឲ្យ�មេសចកីី

សងឹឹមា ទិីសមេដៅ នាងិមេសចកីីល់អ។ មេ�អាចសមឹំាងរក 

មេមាើល់ផ្សាាាយត្រីកមេពុើមេនាៅមេល់ើមេមាឃុំ មេត្រីពុោះផ្សាាាយមេនាះអាច

ជ្ឈួយចងអុល់ត្រី��់ទិីសមេដៅដល់់មេយើង�នា។

 មេនាៅមេពុល់មេធាើដ�មេណ្ឌើរ�ាមារថុមេភាំើងនាាមេពុល់រាត្រី�ី ពុូ

រ�ស់�ាុ�ខែ�ងខែ�ចងអុល់ត្រី��់�ាុ�អ�ពុីផ្សាាាយត្រីកមេពុើមេនាោះ។ 

�ា�់�នាត្រី��់មេយើងទីា�ងអស់�ាំថុា មេយើងក�ពុុងមេធាើ 

ដ�មេណ្ឌើរត្រី�ឡុ�់មេទីៅទីីត្រីកុងភាំ�មេពុញ។ មេយើងទីា�ងអស�់ាំ

ស��ាយច�ិ�ីាំ�ងណ្ឌាស ់មេដោយដងឹថុានាងឹ�នាត្រី�ឡុ�់

មាកផ្សាទះវិញិ។ មេ�ើមេទីោះ�ីជ្ឈា មេយើងត្រី�វូិមេធាើដ�មេណ្ឌើរជ្ឈាមេត្រីចើនា

នៃថុៃ នាងិឈា�់�ាមាផ្សាំូវិជ្ឈាមេត្រីចើនាកខែនាងំក៏មេដោយ ក៏មេយើង

មិានា�ាល់ខ់ែដរ ឲ្យ�ខែ�មេយើងមេធាើដ�មេណ្ឌើរមេល់ើទិីសមេដៅត្រី�វូិមួាយ

មេនាះ។ រ�មេពុចមេនាោះ មេយើងក៏�នាដងឹការពុិ�។ �នាទា�់ពុី

មេធាើដ�មេណ្ឌើរមេទីៅដល់់មេ��មីេពុោធ៍សា� ់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈាមេត្រីចើនា

ត្រី�ូវិ�ញ្ញាាឲ្យ�ចុះពុីទូីរថុមេភាំើង។ អំកដ�មេណ្ឌើរមេផ្សា�ងមេទីៀ�

ត្រី�ូវិមេធាើដ�មេណ្ឌើរ�នាមីេទីៅកានាម់េ���ី�់ដ��ង មេនាៅខែក�រ

ត្រីពុ�ខែដនាត្រី�មេទីសនៃថុ។ ការមេធាើដ�មេណ្ឌើររ�សម់េយើងមិានាទីានា់

�នា�ញ្ចច�់មេនាៅមេឡុើយមេទី មេពុោល់�ឺការមេធាើដ�មេណ្ឌើររ�ស់

មេយើងមេទីើ�ខែ�ចា�់មេផ្សាីើមាខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ។

 សពុានៃថុៃមេនាះ �ាុ�មេនាៅខែ�នាកឹមេឃុំើញដល់់ផ្សាាាយត្រីកមេពុើ។ 

កំុងអ�ឡុុងមេពុល់មួាយមេនាោះ ផ្សាាាយត្រីកមេពុើ�នានាា�មាកនាវូិកីី

សងឹឹមា នាងិភាាពុរកីរាយដល់់មេយើង មេ�ើមេទីោះ�ីជ្ឈាវិា

ហាក់�ីដចូជ្ឈាការស្រាសមេមាើស្រាសនៃមាយេាងណ្ឌាក៏មេដោយ។ 

ត្រីកមុាត្រី�សួាររ�ស�់ាុ�ត្រី�វូិ��ខែ�កមេចញពុ�ីាំ។ មេយើងចា�់ 
មេផ្សាីើមាជ្ឈីវិិ�ថុែីមេរៀងៗ�ំនួា ជ្ឈាមួាយនាងឹការអ�់ឃុំាំនា ការ

មេធាើការធៃនា ់នាងិអ�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា។៍ �ាុ�យល់់ថុា 

�ំនួា�ាុ�មាានាស�ណ្ឌាង ខែដល់�នារសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��

ដម៏េឃុំោរមេឃុំៅ ស្រាស�មេពុល់ខែដល់សមាាជ្ឈិកត្រីកុមាត្រី�ួសារ

រ�ស់�ាុ�ជ្ឈាមេត្រីចើនានាាក់�នាសាំ�់��់�ង់ជ្ឈីវិិ� ដូចជ្ឈា 

កូនាស្រាសីរ�ស�់ងស្រាសី�ាុ� នាងិពុូរ�ស�់ាុ�ជ្ឈាមេដើមា។ �ា�ងពុី

មេពុល់មេនាោះមាក �ាុ��នា�ូីរការយល់ម់េឃុំើញរ�ស�់ាុ�ច�មេពុោះ

ផ្សាាាយត្រីកមេពុើ។

អន�ពើ�ើ��ររថាពើភ័ើើងវិ័យពើ�ីងខ្មែដ្ឋលីភ័ាគ្គពើក្រចាំើនីគឺ្គជាាពើ�ីងជា�ទូង់
ពើ�ើ��រយ�ក្រ�ជាាជានី�មុ្ពុ�ជាារា�់ម្ពុ�ឺនីនីា�់�ីតាម្ពុ�ណាាទីូតា�ង
នីានីា�ន�ងផ្ទៃ�ៃក្រ�ពើទូសាពើទូៅ�ានីភូ់័មិ្ពុភ័ាគ្គ�ាយ័�យខ្មែដ្ឋលីម្ពុានី
ពើខតាពើ�ោធា៍សាាត ់នីងិបាតដ់្ឋ��ង ពើនីៅអ�ឡុ�ងរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

2 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២

 រហ�ូមាកដល់់ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�២០២២ មេនាះ �ឺមាានា

រយៈមេពុល់៤៧ឆ្នាំាំ�មាកមេហើយ ចា�់�ា�ងពុីរ��ខែ�ែរ 

ត្រីកហមាមេឡុើងកានាអ់�ណ្ឌាចមេនាៅនៃថុៃទីី១៧ ខែ�មេមាសា  ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៥។ កំុងរយៈមេពុល់ជ្ឈាង៣ឆ្នាំាំ�ខែ��េុមេណ្ឌ ណោះខែដល់

កងមេយោធារ�ស់ខែ�ែរត្រីកហមាមេឡុើងត្រី��់ត្រី�ងអ�ណ្ឌាច 

រ��មេនាះ�នាសមំាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈាសំ�ូត្រី�ង់ត្រី�មាាណ្ឌ

ជ្ឈាងពុរីល់ានានាាក់ នាងិ�នា��ផ្សាាំញមេសទើរទីា�ងស្រាសុងនាវូិមេហដឋា 

រចនាាសម័ុានាធរ�សត់្រី�មេទីសជ្ឈា� ិសាសនាា ទី�មេនាៀមាទីមំាា�់  

ត្រី�នៃពុណី្ឌ នាងិវិ��ធម៌ា។ មេនាៅមេពុល់�ចចុ��នា ំ មាានា 

១៧ ពើមសា ១៩៧៥-១៧ ពើមសា ២០២២
សាច់ពើរឿងរប្់អ្នកុរ្់រាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរក្រកហមគួិរក្រតូវ�ៃ
ផ្ស្សពវែផ្សាយឲ្យយពើក្រចើៃ ៃងិជាពើរៀងរហូត

វេសាម បុុនុិថនិ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែដល់មាានាអាយុមេល់ើសពុី៥០ ត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈាង 

៥ល់ានានាាក់ខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ ខែដល់មេនាៅរសរ់ានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុី

រ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរ 

ត្រីកហមាទីា�ងមេនាោះ មេនាៅខែ�ចងចា�អ�ពុីទុីកំល់��កនាងិ

មេហ�ុការណ៍្ឌដភ័៏ាយរនាធ�់ខែដល់�ំនួា�នាជ្ឈួ�ត្រី�ទីះ នាងិ

�នាចា�់មេផ្សាីើមាកសាងត្រី�មេទីសជ្ឈា�ិមេឡុើងវិិញមេដោយ

�ែានាអាីទីា�ងអស ់ជ្ឈាមួាយនាងឹភាាពុត្រីទុីឌមេត្រីទីោមាខែដល់�នា�ល់ ់

ទុីកពុីរ��មេនាះ។ មេទីោះ�ីយេាងណ្ឌា រហ�ូមាកទីល់់នាងឹ

មេពុល់សពុានៃថុៃ សាច់មេរឿងរ�ស់អំករានាមាានាជ្ឈីវិិ�ទីា�ង 

មេនាោះ មិានាទីានាត់្រី�ូវិ�នាល់ា�ត្រី�ដាង នាងិផ្សា�ពុាផ្សា�ាយឲ្យ� 

�នាទូីល់�ទូីល់ាយមេនាៅមេឡុើយ។ 

ក្រ�ជាាជានីក្រតូវិបានី�ងពើយោធាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុជាពើម្ពុើ�សា 
ពើចាំញ�ី�ៃ�សាខ្មែម្ពុែង ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ១៧ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�១៩៧៥។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាមេដោយមាានាការ�ា�ត្រីទី

ពុតី្រី�មេទីសជ្ឈានៃដ�ូ នាងិរាជ្ឈរដឋាភិា�ល់កមុុាជ្ឈា�នា�មេងាើ�

កមាែវិិធីជ្ឈាមេត្រីចើនាមេដើមា�ីឲ្យ�អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��

ខែ�ែរត្រីកហមា អាចមេរៀ�រា�់សាចម់េរឿង�ំនួា �ាមារយៈការ 
�មេងាើ�កមាែវិិធី មេវិទិីកាត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសតី្រី�ួសារខែដល់អំក

រស់មាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាអាចមេរៀ�រា�់ពុីមេរឿង 

រេាវិរ�ស�់ំនួាត្រី��់មេទីៅដល់កូ់នាមេចៅ នាងិសាចញ់ា�រិ�ស់

�ំនួា, មេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនាសីអី�ពុកីារសកិ�ាត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈា
 

ត្រី�ជ្ឈាធ�ិមេ�យ� ខែដល់ផ្សាលី់ឱ់កាសឲ្យ�សសិ�សកិ�ា 

មេឈាាងយល់អ់�ពុីត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ�

�ាមារយៈត្រី�ូឧមេទីទស នាងិវិា�ែនិាមេធាើ�ទី�ងាាញ នាងិ �មេត្រីមាោង 

សុ�ភាាពុ នាងិត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ីខែដល់មាានាត្រីកុមាអំកសែ័ត្រី� 

ច�ិកីមុុាជ្ឈារ�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា ខែដល់រស់
 

មេនាៅ�ាមា���នាដ់ាចស់្រាសយាល់ទូីទីា�ងត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈារា�់ 
ពុានាន់ាាក់ ក�ពុងុចះុមេទីៅសរួស�ុទុីក ំនាងិសាិនាភាាពុស�ុភាាពុ 

រ�សអំ់ករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមាត្រីពុមាទីា�ង 

សាី�់មេរឿងរេាវិរ�ស់�ា�់។ ត្រីកុមាអំកសែត័្រី�ច�ិកីមុុាជ្ឈា 

នាងឹក�ត់្រី�ា រួចមេហើយសរមេសរសាចម់េរឿងរ�សអំ់ករស ់

រានាមាានាជ្ឈវីិ�ិរ��ខែ�ែរត្រីកហមាទីា�ងមេនាោះមេដើមា�ីមេ�ះពុុមុា

ផ្សា�ាយមេនាៅមេល់ើមេ�ហទី�ពុរ័សារពុ�័ម៌ាានា, ទីស�នាាវិដីខីែសាង 

រកការពុិ� នាងិខែចកជ្ឈូនាសាធារណ្ឌជ្ឈនាមេដើមា�ីអានា។ 

ក្រ�ជាាជានីក្រតូវិបានី�ងពើយោធាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ
ជាពើម្ពុើ�សាពើចាំញ�ី�ៃ�សាខ្មែម្ពុែង ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ១៧ 
ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�១៩៧៥។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

�ងពើយោធាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុចាំូលី�ន�ងទីូក្រ�ុងភ័ន�ពើ�ញពើនីៅ 
ផ្ទៃថាៃទីូ១៧ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�១៩៧៥។
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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សាាូ�ខ្មែដ្ឋលីពើទូើ�សាាងសាង់ថាីីសាក្រម្ពុា�់តម្ពុកលី់អដ្ឋឋធិាាត�ជានីរង 
ពើក្រគ្គោ� ខ្មែដ្ឋលីក្រតូវិបានីខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុសាម្ពុើា�់ ពើនីៅវិតាឫសាសីសាាញ់ 
សាិិតពើនីៅ�ន�ងស្រុសាុ����ង់ពើរោទ៍ូ ពើខតាសាាាយពើរៀង។  
(ពើសាោម្ពុ �ា�នីថានី/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុពើរៀ�រា�់អ��ី
ពើរឿងរាាវិខ្មែដ្ឋលីខើនួីបានីឆ្នាំើង�ាតក់្របា�់ដ្ឋលី់អន�សាី័ក្រគ្គចាំិតា�មុ្ពុ�ជាា
ពើនីៅពើខតាសាាាយពើរៀង។ (ពើសាោម្ពុ ស្រុសាីនីចិាំ/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលី
ឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

អដ្ឋឋធិាាត�រ�សា់ជានីរងពើក្រគ្គោ�ចាំ�នីនួី៣៧៧នីា�់ ខ្មែដ្ឋលី 
ក្រតូវិបានីខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុសាម្ពុើា�់ ពើនីៅវិតាឫសាសីសាាញ់ សាិិតពើនីៅ
�ន�ងស្រុសាុ����ង់ពើរោទ៍ូ ពើខតាសាាាយពើរៀង។  
(ពើសាោម្ពុ �ា�នីថានី/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

�ិធាី�ងស� �ូលីឧទូៃិសា��សាលីជាូនីសាាចាំ់ញាតខិ្មែដ្ឋលីបានីសាើា�់  
ពើនីៅខាងម្ពុ�ខពើចាំតយិ �ន�ងវិតាឫសាសីសាាញ់ ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ១៦ 
ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២។ (ពើសាោម្ពុ �ា�នីថានី/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលី
ឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

 សាចម់េរឿងរ�សអំ់ករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិទីា�ងមេនាះ �ឺ 

ជ្ឈាឯកសារត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ីនាងិមេនាៅខែ�មាានាសារត្រី�មេយោជ្ឈនា ៍

សត្រីមាា�់យុវិជ្ឈនាជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយសកិ�ាមេរៀនាសតូ្រី� �ណ្ឌៈ

ខែដល់ត្រី�មេទីសជ្ឈាមេត្រីចើនាមេនាៅមេល់ើពុភិាពុមេល់ោកមេនាៅខែ��រមាភ

ពុីការមេកើ�មេឡុើងនាវូិអ�មេពុើហងិ�ា នាងិកា�់សមំាា�់យេាង

រងគាល់ ខែដល់នាា�មេទីៅដល់់អ�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា។៍
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ឧតម្ពើ្ៃតីយ៍ឯក ចៃ សាៃ់ដឺ �្ៃ 
អ្នតតីតពើមបញ្ជាា ការកងក�ា ំងអ្នងគការ្ហក្របជាជាត ិរប្់អាជាា ធីរ
បពើណ្ាះអា្ៃអុ្នងគការ្ហក្របជាជាតពិើ�កម្ពុជា (អ្នុ�ៃតាក់) 
ចាំប់ពតីឆុ្នាំ១ំ៩៩២ ដល់ឆុ្នាំ១ំ៩៩៣ ពើ�អ្នៃ ាង់សវង

 ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ ៣០ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២ ឧតាម្ពុពើសានីយ៍ី 

ឯ� ចាំនី សាានីដ់្ឋសឺា�នី អ�តីពើម្ពុ�ញ្ជាា�ារ�ង�ម្ពុើា�ងរ�សា ់

អាជាាាធារ�មេណី្ឌោះអាសនាអំងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិមេនាៅ

កមុុាជ្ឈា (អុុនា�ាក់) ចា�់ពុីឆ្នាំាំ�១៩៩២ ដល់់ឆ្នាំាំ�១៩៩៣ 

�នាមេធាើទីស�នាកិចចពុមិេសសមួាយមេទីៅកានាម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង ខែដល់ត្រី�វូិ�នាផ្សាីួចមេផ្សាីើមា�មេងាើ�មេឡុើង

មេដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា។ មេដោយសារមាានា 
ការ�ា�ត្រីទីជ្ឈាចមា�ងពុទីីីភាាំក់ងារសហរដឋអាមេមារកិមេដើមា�ី

អភិាវិឌឍនាអ៍នារីជ្ឈា�ិ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង

�នាមេផ្សាោី�ការងាររ�ស់�ំនួាមេទីៅមេល់ើការអ�់រ�អ�ពុីអ�មេពុើ

ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនាដ៍ល់់យុវិជ្ឈនា។ ការអ�់រ�អ�ពុីអ�មេពុើ

ត្រី�ល់យ័ពុូជ្ឈសាសនា ៍ �ឺជ្ឈាត្រី�ធានា�ទីដល៏់��កមួាយ 

ជ្ឈាពុមិេសសមេនាៅអនាង់ំខែវិង មេដោយសារខែ�ត្រី�វិ�ីមិេរឿងរេាវិ

ដស៏ែុត្រី�សែាញមេនាៅ�ាមាត្រី�ួសារនាមួីាយៗ ខែដល់�នានាងិ 
ក�ពុុង�នានីាយិាយ នាងិពុា�នាា�មេទីៅកានាម់ានាសុ�ជ្ឈ�នាានា់

រូ�រា�់�សីាាា�៖ ឯ�អគ្គគរាជាទូូតអូស្រ្តាសាាាលី ីបាា�ើូ �ាង, ឧតាម្ពុពើសានីយ៍ីឯ� 

ចាំនី សាានីដ់្ឋសឺា�នី នីងិភ័រយិា នីងិ �ណឌិត លីី សា�ខឃាាង ថាតរូ�ជា��គ្គនា

�នីៃា�់�ីទូសាសនី�ិចាំចអតតី�ៃ�ក្រ�ជា��រ�សា់តាម្ពុា��ពើនីៅពើលីើខនងភ័ន�ដ្ឋងខ្មែរ� 

ខ្មែដ្ឋលី�ចាំច��ែនីនគឺ្គជាាទីូតា�ងរ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីសានីាភិ័ា�អនីើង់ខ្មែវិង  
ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៣០ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២។ 

(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ឧតាម្ពុពើសានីយ៍ីឯ� ចាំនី សាានីដ់្ឋសឺា�នី  
អតតីពើម្ពុ�ញ្ជាា�ារ�ង�ម្ពុើា�ង រ�សា ់
អាជាាាធារ�ពើណាោ�អាសានីនអងគ�ារសាហា 
ក្រ�ជាាជាាតពិើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា ចាំា�់�ឆី្នាំនា�១៩៩២  
ដ្ឋលីឆ់្នាំនា�១៩៩៣ នីងិភ័រយិាអម្ពុដ្ឋ�ពើណើរ 
ពើដ្ឋោយ�ណឌិត លី ីសា�ខឃាាង នីាយ�
ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីសានីាភិ័ា�អនីើង់ខ្មែវិង ពើធាាើ 
ទូសាសនី�ិចាំចពើនីៅសាារម្ពុនីៃរី�ៃ�តាម្ពុា�� 
ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៣០ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ល ីសុិខឃាង
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២

មេត្រីកោយៗមេទីៀ�។ អស់រយៈមេពុល់ជ្ឈាង២០ឆ្នាំំា�មេនាះ 

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា �នានាងិក�ពុុងមេធាើកិចចការ

មេនាះមេដោយមាានាការសហការជ្ឈាមួាយរាជ្ឈរដឋាភិា�ល់

កមុុាជ្ឈា មេដើមា�ធីានាាឲ្យ�ត្រី�កដថុា ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសមីេនាះត្រី�ូវិ�នា 
�មេត្រីង�នាសត្រីមាា�់មានាសុ�ត្រី��់ជ្ឈ�នាានាន់ាាមេពុល់អនាា��។

 ឧតាម្ពុពើសានីី យ៍ឯ� ចាំនី សាានីដ់្ឋឺសា�នី បានីទូសាសនី�ិ ចាំច

ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីសានីាិភ័ា�អនីើង់ខ្មែវិង នីិងត��នីព់ើទូសាចាំរណ៍

ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ីត្រីពុមាទីា�ង�នាជ្ឈ�ួជ្ឈាមួាយអ��ីទីាហានា

ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុខ្មែដ្ឋរ។ ដ្ឋ�ពើណើរទូសាសនី�ិចាំចរ�សាឧ់តាម្ពុពើសានីយ៍ី

ឯក ចនា សានាដ់សឺនុា មេទីៅកានាអ់នាង់ំខែវិង ត្រី�ូវិ�នាមេធាើមេឡុើង 

ជាាពើលីើ�ដ្ឋ��ូង�ងអសា់ ចាំា�់តា�ង�ី �ារដ្ឋលួីរលី�ត��នីត់សាាូ

ចុងមេត្រីកោយនៃនាចល់នាាខែ�ែរត្រីកហមា កាល់ពុីជ្ឈាង២០ឆ្នាំាំ� 

មុានា។ មេល់ោកឧ�មីាមេសនាយ៍ីឯក ក៏ត្រី�ូវិ�នាអមាដ�មេណ្ឌើរ

មេដោយភារយិារ�សម់េល់ោក ត្រីពុមាទីា�ងមេល់ោកឯកអ�គរាជ្ឈ 

ទូី�អូស្រ្តសាីល់ី �េ�ូំ កាង ខែដរ។ 

 ដ�មេណ្ឌើរទីស�នាកិចច�នាចា�់មេផ្សាីើមាមេដោយមាានាការ

�ងាាញពុីមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង។ �ាុ�ក៏�នា

មេរៀ�រា�់ត្រី��់អ�ពុីសកមាែភាាពុការងារមេផ្សា�ងៗរ�ស់

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ មេដោយរា�់ទីា�ងកមាែវិធិអី�់រ�សីពីុសីនាីភិាាពុ

នាងិសទិីធមិានាសុ� ខែដល់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាំង់ខែវិងបានី 

�ាលីជ់ានូីដ្ឋលី�ូ់នីពើចាំៅរ�សាអ់�ីតសាម្ពុាជាិ�ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ។ 

អនាង់ំខែវិងមាានាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាច�នានួាត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈិ�៦មឺុានានាាក់ 

ខែដល់៨០ភាា�រយនៃនាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេនាៅទីីមេនាោះ�ឺជ្ឈាអ�ី�

សមាាជ្ឈកិខែ�ែរត្រីកហមា។ អនាង់ំខែវិង�នាមេធាើសមាាហរណ្ឌកមាែ 

មាកកំុងសងគមាជ្ឈា�វិិញិមេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៩៨ ខែដល់មាានា

រយៈពើ�លី៥ឆ្នាំនា� ពើក្រ�ោយពុីអា�នីតា�់បានី�ញ្ចច�់ពើ�សា��មី្ពុ

រ�ស់�ំនួា។

 ឧ�មីាមេសនាយ៍ីឯក ចនា សានាដ់សឺុនា ក៏�នាមេផ្សាោី�

ការចា�់អារមាែណ៍្ឌមេល់ើផ្សាទា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌអចិនៃន្ត្រីនាយ៍ីរ�ស់

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ខែដរ ខែដល់មាានា�ងាាញរូ�ភាាពុនាងិពុ�័ម៌ាានា

សីីពុីដ�មេណ្ឌើរមាា�ភូុាមិានាវិិ�នីារ៍�សជ់្ឈនាមេភាៀស�ំនួាកមុុាជ្ឈា 

កាល់ពុីសម័ាយអុុនា�ាក់។ មេនាៅមេត្រីកោមាការត្រី��់ត្រី�ង

រ�ស់អុុនា�ាក់ ជ្ឈនាមេភាៀស�ំនួា�នាវិិល់ត្រី�ឡុ�់មាកកានា់

ភូាមិាឋាានារ�ស់�ំនួាវិិញ�ាមារមេទីះមេភាំើង ខែដល់�នាដាក់

�ា�ង�ងាាញមេនាៅមេល់ើពុិពុ័រណ៍្ឌមួាយផ្សាទា�ង។ ច�ខែណ្ឌកឯ 

ពុិពុ័រណ៍្ឌមួាយមេទីៀ��នាពុណ៌្ឌនាាអ�ពុីរូ�ភាាពុ ខែដល់�នា

ពើលីោ� វិង សាារានី ពើ�លី��ពើ�ញ�ារងារ 
ជាាមួ្ពុយ�ង�ម្ពុើា�ងរ�សា់អា�នីតា�់។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២

ឧតាម្ពុពើសានីយ៍ីឯ� ចាំនី សាានីដ់្ឋសឺា�នី អតតីពើម្ពុ�ញ្ជាា�ារ�ង 
�ម្ពុើា�ង រ�សា់អាជាាាធារ�ពើណាោ�អាសានីនអងគ�ារសាហា 
ក្រ�ជាាជាាតពិើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា  ចាំា�់�ីឆ្នាំនា�១៩៩២ ដ្ឋលី់ឆ្នាំនា�១៩៩៣ 
ទូសាសនី�ិចាំចទីូតា�ង�ូជាាសា� �ា�លី �ត ពើនីៅពើលីើខនងភ័ន�ដ្ឋងខ្មែរ� 
ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៣០ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ឧតាម្ពុពើសានីយ៍ីឯ� ចាំនី សាានីដ់្ឋសឺា�នី នីងិ 
ភ័រយិា ជាួ�ជាាមួ្ពុយពើលីោ� វិង សាារានី  
(រូ�ទីូ២ រា�់�សីាាា�) ខ្មែដ្ឋលីជាាអតតីពើយោធាា
ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ នីងិធាើា�់ជាាសាហា�ាររី�សា់
ពើលីោ�ពើនីៅ�ន�ងសាម័្ពុយអា�នីតា�់ ពើនីៅឃា��ថាើាត 
ស្រុសាុ�អនីើង់ខ្មែវិង ពើខតាឧតារម្ពុានីជា័យ ពើនីៅ
ផ្ទៃថាៃទីូ៣០ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

សរមេសរថុា៖ «Benny Widyono ឈារកំុងច�មេណ្ឌោមាកង 
ទ័ីពុខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅនៃ�េល់និា ខែដល់ជ្ឈាទីីសាំក់ការកណី្ឌាល់ 

រ�ស់ខែ�ែរត្រីកហមា មេនាៅជ្ឈា�់ត្រីពុ�ខែដនានៃថុ ជ្ឈា���នាមួ់ាយ

ខែដល់មាមាាញឹកជ្ឈាមួាយនាងឹការជ្ឈួញដរូ��ូងមាានា�នៃមំា 

នាងិនៃត្រីពុមេឈាើជ្ឈាមួាយឈាែញួជ្ឈនាជ្ឈា�និៃថុ។ ត្រីពុះ�ទីសមេមីាច 
ត្រីពុះនាមេរោ�មីា សីហនា ុ�នាអមេញ្ចា ើញ Benny Widyono 

អមាដ�មេណ្ឌើរជ្ឈាមួាយត្រីទីង់ មេដើមា�ីត្រី�ួ�ពុិនា�ិ����នាខ់ែ�ែរ 

ត្រីកហមា មេនាៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៩២»។ មេល់ោកឧ�មីា 

មេសនាយ៍ីឯក �នាចា�់អារមាែណ៍្ឌពុពិុរ័ណ៍្ឌទីា�ងមេនាះ មេដោយ 

សារខែ��នារ�ឭកមេឡុើងវិញិពុសីម័ាយកាល់ខែដល់មេល់ោក

ឧ�មីាមេសនាយ៍ីឯក ដកឹនាា�កងកមំាា�ងអុុនា�ាក់។ 

 ឧ�មីាមេសនាយ៍ីឯក ចនា សានាដ់សឺុនា �នាមេធាើដ�មេណ្ឌើរ

មេទីៅកានាទី់ី�ា�ងត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសមួីាយច�នានួាខែដរ មេដោយ

រា�់�ញ្ចចូល់ទីា�ងអ��ីផ្សាទះត្រី�ជ្ឈុ�រ�ស�់ាមាេុក នាងិទីី�ា�ង

�ូជ្ឈាសពុ �េុល់ ពុ�។ អ��ីផ្សាទះត្រី�ជ្ឈុ�រ�ស់�ាមាេុក �ឺជ្ឈា

មេ�ោល់មេដៅទីីមួាយ ខែដល់�ចចុ��នា�ឺំជ្ឈាទីី�ា�ងរ�ស់

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់មេនាះ

�នាខែត្រី�កាំយអ��ីផ្សាទះត្រី�ជ្ឈុ�មេនាះឲ្យ�មេទីៅថុាំក់មេរៀនាសត្រីមាា�់ 

យុវិជ្ឈនាអ�ពុីត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ� នាងិ

ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសសីហ�មានាអ៍នាង់ំខែវិង។ មេដោយមាានាទីី�ា�ង 

មេនាៅមេល់ើ�ងំភាំ�ដងខែរក ថុាំក់មេរៀនាមេនាះ�ា�ត្រីទីដល់ក់ារអ�់រ�

ពុីអ�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនាដ៍ល់់សិស� នាងិនាសិ�ិ�

ត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈា៥០០នាាក់ មេនាៅកំងុត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា ត្រីពុមាទីា�ង
 

នីសិាសតិ�រពើទូសាខ្មែដ្ឋរ។ �នីើងម្ពុ� នាសិ�តិ�រពើទូសាក្រ�ម្ពុាណ 

ជាាជាាង១០នីា�់ ផ្ទៃនីសា�លីវិទិូយាលីយ័ម្ពុាណូាសារ�សាក់្រ�ពើទូសា

អូស្រ្តសាីល់ ី�នាមាក��មេពុញមេ�សកកមី្ពុសកិ�ាស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិអ�ពុី

ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ីការផ្សា�ះផ្សា�ា នាងិជ្ឈ�ងឺផ្សាំូវិចិ� ីត្រីពុមាទីា�ង

ពុ�័ម៌ាានាសីអី�ពុ�ីរសិាិនា នាងិធនាធានាខែរេមេនាៅកំុងមូាល់ដឋានា

មេទីៀ�ផ្សាង។ នាសិ�ិ�ទីា�ងអស់មេនាោះក៏�នាសាី�់ឮការ

នាយិាយមេរៀ�រា�់ផ្សាទាល់់ពុីអ�ី�សមាាជ្ឈិកខែ�ែរត្រីកហមា 

នាងិ�នាពុភិាាក�ា ត្រីពុមាទីា�ងមេរៀនាសតូ្រី�អ�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសី

ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសមីេនាៅកុំង���នា។់ 

 មេ�ោល់មេដៅទីី២នៃនាដ�មេណ្ឌើរទីស�នាកិចច�ឺជ្ឈាទីី�ា�ង

�ូជ្ឈាសពុ �េុល់ ពុ� អ��ីមេមាដកឹនាា�ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិជ្ឈា

អ��ីនាាយករដឋមាន្ត្រីនាីកីមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធ�ិមេ�យ� ខែដល់�នា

សាំ�់មេនាៅកំុង ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៩៨។ �ាុ�ក៏�នាជ្ឈត្រីមាា�

ត្រី�ួសៗជ្ឈនូា មេល់ោកឧ�មីាមេសនាយ៍ី អ�ពុទីីី�ា�ងត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ី 

នាិងមេរឿងរេាវិមួាយច�នាួនារហូ�ដល់់ការសាំ�់រ�ស ់ 

8 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២

�េុល់ ពុ�។ �នាទា�់ពុីការដលួ់រល់�ជ្ឈាផ្សាំូវិការរ�សរ់��

ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ ពើនីៅ�ន�ងឆ្នាំនា�១៩៧៩ �ា�លី �ត នីិងសាម្ពុាជាិ�

ទីា�ងឡុាយ �នា�នាកីារ�សុូត្រី�ដា�់អាវុិធមេនាៅ�ាមា

�ពើណាោយក្រ��ខ្មែដ្ឋនី�មុ្ពុ�ជាាផ្ទៃថា ពើនីៅ�ន�ងទូសាវិតសរឆ៍្នាំនា�១៩៨០។ 

 មេនាៅមេដើមាទីសវិ��នាឆ៍្នាំាំ�១៩៩០ ចល់នាារ�ស ់�េុល់ 

ពុ� �នាទីទួីល់រងនាវូិភាាពុឯមេកោជ្ឈាល់�ដា�់ មេហើយការ

�ា�ត្រីទីពុីអនារីជ្ឈា�ិចា�់មេផ្សាីើមាកា�ផ់្សាាីច់ ខែដល់ស្រាស�មេទីៅ

នីឹ ងសានីធិសាញ្ជាាសានីាិភ័ា�ទីូក្រ�ងុបាារសីា នីាផ្ទៃថាៃទីូ ២៣ ខ្មែខ 

�លុ់ា ឆ្នាំាំ�១៩៩១។ �េុល់ ពុ� �នា�នាដីកថុយពុី���នា់

�សុូនាានាា មាកកានា�់��នាអ់នាង់ំខែវិងមេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៩៣ ឬ 

១៩៩៤។ �េុល់ ពុ� �នារួមាកមំាា�ងជ្ឈាមួាយ ឈា�ិ មេជ្ឈឿនា 

មេហៅ �ាមាេុក ខែដល់ជ្ឈាមេមា�ញ្ញាាការមេនាៅ���នាអ់នាង់ំខែវិង។ 

មេនាៅទីី��ផុ្សា� មេមាដកឹនាា�ទីា�ងពុរី�នាវិាយត្រី�យុទីធ�ាំ ខែដល់

កានាខ់ែ�មេធាើឲ្យ�ចុះមេ��ោយដល់់ចល់នាាខែ�ែរត្រីកហមា។ 

មេត្រីកោយមាក �េុល់ ពុ� ត្រី�ូវិ�នានាា�យកមេទីៅកា�ម់េទីោស

មេនាៅកំុង�ុល់ាការត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា នាងិដាក់ឲ្យ�មេនាៅឃុំុ��ំនួាកំុង

ផ្សាទះរហ�ូដល់់�ា�ស់ាំ�់។ 

 ឧ�មីាមេសនាយ៍ីឯក ចនា សានាដ់ឺសុនា ក៏�នាជ្ឈួ�

ជ្ឈាមួាយ វិង សារេនា ខែដល់ជ្ឈាអ��ីទីាហានាខែ�ែរត្រីកហមា 

នាងិធាំ�់ជ្ឈាសហការរី�ស់មេល់ោកមេនាៅកំុងសម័ាយអុុនា

�ាក់។ ចល់នាាខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅខែ�ជ្ឈា�ញ្ញាា �នាទា�់ពុី

សម័ាយអុុនា�ាក់។ ត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា�នាច�ណ្ឌាយមេពុល់

ត្រី��ឆ្នាំាំ�មេត្រីកោយមាកមេទីៀ�មេដើមា�ី�ញ្ចច�់នាវូិរាល់់កមំាា�ង

មេសសសល់់រ�ស់ចល់នាាខែ�ែរត្រីកហមា។ 

 អនាង់ំខែវិង�នាកំាយជ្ឈា���នា�់សុូចុងមេត្រីកោយនៃនា

ចល់នាាមេនាះខែដល់�នាមេធាើសមាាហរណ្ឌកមាែចូល់មាកកំុង

រាជ្ឈរដឋាភិា�ល់កមុុាជ្ឈា មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៩៨ មេនាៅមេត្រីកោមា

មេ�ោល់នាមេយោ�យឈាះំ ឈាះំ រ�សស់មេមីាចមេ�មេជ្ឈោ ហុនុា 

ខែសនា នាាយករដឋមាន្ត្រីនាីនីៃនារាជ្ឈរដឋាភិា�ល់កមុុាជ្ឈា។

 មេនាៅកំុងឱកាសមេនាោះខែដរ វិង សារេនា ក៏�នាសខែមីាង

នាវូិមេសចកីីរកីរាយយេាង�ាំ�ង ខែដល់�នាជ្ឈួ�ជ្ឈាមួាយ 

មេល់ោកឧ�មីានាយ៍ីឯក ចនា សានាដ់សឺុនា មេនាៅអនាង់ំខែវិង។ 

អំកទីា�ងពុីរ�នានាយិាយ�ាំត្រី�ក�មេដោយភាាពុសំិទីធ 

សាំល់រកីរាយ មេដោយរា�់ចា�់�ា�ងពុរីយៈកាល់ខែដល់

�នាជ្ឈួ��ាំ រហ�ូដល់់ត្រី�ាល់��កខែដល់ខែ�ែរត្រីកហមាមេធាើ

ពុហកិារមិានាអនាវុិ��ីាមាកិចចត្រីពុមាមេត្រីពុ�ង។ អំកទីា�ងពុរី

�នាអងគុយជ្ឈខែជ្ឈក នាងិខែចករ�ខែល់កសាច់មេរឿងនៃនាទី�ពុ័រ

ត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈា នាងិត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសរី�ស់អាសុី

អាមេ�យ៍ំ។ 

រូ�ឈរ�ា�់មួ្ពុ�ពើនីៅ�ណាាលី៖ ពើលីោ� វិង សាារានី  
ជាាមួ្ពុយ�ង�ម្ពុើា�ងរ�សា់អា�នីតា�់។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

 រូ�រា�់�ីសាាា�៖ ឯ�អគ្គគរាជាទូូតអូស្រ្តាសាាាលីី បាា�ើូ �ាង,  
�ណឌិត លីី សា�ខឃាាង, ឧតាម្ពុពើសានីយ៍ីឯ� ចាំនី សាានីដ់្ឋសឺា�នី 
នីងិពើលីោ� វិង សាារានី ពើនីៅឃា��ថាើាត ស្រុសាុ�អនីើង់ខ្មែវិង  
ពើខតាឧតារម្ពុានីជា័យ ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៣០ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២។
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឆាំងំ យុុ 

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា មេ�ីជ្ឈាាផ្សាលី់ស់ទិីធអិ�ណ្ឌាច 
ដល់់អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា ត្រីកុមា

ត្រី�សួារ សហ�មានា ៍នាងិសាធារណ្ឌជ្ឈនា ជ្ឈាមួាយនាងឹការ

ទីទួីល់�នាពុ�័ម៌ាានាកានាខ់ែ�មេត្រីចើនាអ�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ីខែ�ែរ 

ត្រីកហមា។ ជ្ឈាមួាយ�ាំមេនាះខែដរ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា  
មេនាៅខែ��នាមីេធាើឲ្យ��ណ្ឌ ណសាររ�ស់�ំនួាកានាខ់ែ�អាចចូល់

មេត្រី�ើត្រី�ស�់នាទូីល់�ទូីល់ាយ�ាមារយៈត្រី�ពុន័ាធអនាឡុាញ។  

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា ក៏ក�ពុុងមេធាើឲ្យ��ណ្ឌ ណសារ 
ដឋានារូ�វិ័នារី�ស់�ំនួាកានាខ់ែ�អាចចូល់មេត្រី�ើត្រី�ស់�នា 
មេដោយផ្សាទាល់់ផ្សាងខែដរ។

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា មាានាមេមាោទីកភាាពុកំុង

ម្ពុក្រ្តនីាអីងគ�ារសាហាក្រ�ជាាជាាតចិាំូលីរួម្ពុ�ិធាី 
សាពើមុ្ពុោធាខ្មែខសភ័ា�យនីាឯ�សាារឆ្នាំាី�ផ្ទៃក្រ�។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ការត្រី�កាសជ្ឈាផ្សាំូវិការនាវូិការមេ�ើកដ�មេណ្ឌើរការមាជ្ឈឈ- 
មាណ្ឌឌល់ត្រី�ចា����នាទ់ីា�ង៥រ�ស់�ំនួា ខែដល់��ណ្ឌាង

ឲ្យ��ណី្ឌាញមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាមេនាៅទូីទីា�ង

ត្រី�មេទីស។

 ការ�មេងាើ�មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ត្រី�ចា����នាទូ់ីទីា�ងត្រី�មេទីស 

ស្រាស��ាមា��ណ្ឌងត្រី�ថុាំរ�សជ់្ឈនារងមេត្រី�ោះពុរី��ខែ�ែរ 

ត្រីកហមា ខែដល់ចង់មេឃុំើញនាវូិធនាធានាមេល់ើ�ទីពុមិេសោធនាន៍ាងិ 

មេរឿងរេាវិនៃនាសម័ាយកាល់ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសរី�សព់ុកួមេ� មេនាៅ

ត្រី��់���នាន់ៃនាត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា។

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់មេនាៅ�ាមាសហ�មានាមិ៍ានាត្រី�មឹាខែ�ផ្សាលី់ន់ាវូិ 

ការមេរៀ�ច�ដស៏មា�ូរខែ��នៃនាធនាធានាពុហតុ្រី�ពុ័នាធផ្សា�ពុា 

បណណ សារដ្ឋាាៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
ពើបើក្ក្រ�ប់សាធារណជៃ
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ផ្សា�ាយសត្រីមាា�់ការអ�់រ� នាងិការស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ�េុមេណ្ឌ ណោះមេទី 

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់មេនាៅ�ាមាសហ�មានាក៏៍�មេត្រីមាើជ្ឈាទីី�ា�ងត្រី�ជ្ឈុ�

ដស៏��ានាស់ត្រីមាា�់មេវិទិីកាសហ�មានា ៍ការមេធាើ�ទី�ងាាញ

រ�សវ់ិា�ែនិា សនាំសិទីី ការពុនិា�ិ�មេសៀវិមេភាៅមេឡុើងវិញិការ 

�ា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌសិល់�ៈ នាងិ�ន្ត្រីនាី ីត្រីពុមាទីា�ងត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌ

វិ��ធម៌ាមេផ្សា�ងៗមេទីៀ�។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាក៏ 
�នា�មេងាើ�អងគភាាពុមេសវិាកមាែយុវិជ្ឈនាសែ័ត្រី�ចិ�មួីាយ

ខែដល់មាានាមេឈាែោះថុា ត្រីកុមាអំកសែ័ត្រី�ចិ�កីមុុាជ្ឈា មេដើមា�ី

�មេងាើនាភាាពុងាយស្រាសលួ់ នាងិផ្សា�ពុាផ្សា�ាយកិចចការរ�ស់

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ដល់ស់ហ�មានាមូ៍ាល់ដឋានា។ ត្រីកមុាអំកសែត័្រី� 

ច�ិកីមុុាជ្ឈា ទីាញយកការ��ផុ្សាស��នា�ិរ�ស�់ំនួាពុតី្រីកមុា

អំកសែ័ត្រី�ចិ�អីាមេមារកិ (AmeriCorps) ខែដល់ជ្ឈាអងគភាាពុ

មេសវិាកមាែយុវិជ្ឈនាសែត័្រី�ច�ិមីេនាៅសហរដឋអាមេមារកិ ខែដល់

ឧទីទិសដល់ក់ារអភិាវិឌឍនាភ៍ាាពុជ្ឈាអំកដកឹនាា� នាងិជ្ឈ�នាាញ

វិជិ្ឈាាជ្ឈវីិៈរ�សអំ់កសែត័្រី�ច�ិ ីដល់ក់ារកសាង នាងិខែកល់មាអ 

សហ�មានាម៍េឡុើងវិិញ។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់នាមួីាយៗមាានាអំក

សែត័្រី�ច�ិចី�នានួាពុ ី៥នាាក់ មេទីៅ ១០ នាាក់ខែដល់ត្រី�ូវិ�នាមេត្រីជ្ឈើស 

មេរើស មេហើយមេនាៅទូីទីា�ងត្រី�មេទីស មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ 

កមុុាជ្ឈា មាានាត្រីកុមាអំកសែ័ត្រី�ចិ�កីមុុាជ្ឈាជ្ឈាង ៥០០ នាាក់ 
 

មេដើមា�ីជ្ឈួយដល់់អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ច�មេពុោះទីមំាា�់នៃនា 

ការរសម់េនាៅត្រី�ចា�នៃថុៃ ត្រី�មូាល់ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសផី្សាទាល់ម់ាា� ់ 

នាងិមេធាើការស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិអ�ពុតី្រី�វិ�ីសិហ�មានាមូ៍ាល់ដឋានា។

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា �នាមីេធាើការងារមេល់ើការ 
�មេងាើនាធនាធានាខែដល់មាានាមេនាៅកំុងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់នាមួីាយៗ 

នាងិការ�មេងាើ�មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់�ខែនាមិាមេនាៅកំុង���នាម់េផ្សា�ង 
មេទីៀ�។

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់មេនាៅ�ាមាមេ��ទីីា�ង៥ រួមាមាានា៖ 

១) មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង 

២) មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង 

៣) មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��កី�ពុង់ចាមា 

៤) មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេកោះថុែ នាងិ 

៥) មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ���ីាខែកវិ។ 

សាធារណ្ឌជ្ឈនាចូល់មេត្រី�ើ ត្រី�ស់�ណ្ឌ ណសារឌីជ្ឈីថុល់

រ�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា សមូាទីាក់ទីងទីង ៖   
រស់ ស�មេពុៅ, អីុខែមាេល់៖  truthsampeou.r@dccam.org 

សាធារណ្ឌជ្ឈនាចលូ់អានាឯកសារមេនាៅ �ណ្ឌ ណាល់យ័សមេមីាច 

ខែមាេ សូមាទីាក់ទីង ៖ សុភ័ាន្ត្រីកី ភាាណ្ឌា

អីុខែមាេល់ truthpheana.s@dccam.org 

សូមាអរ�ុណ្ឌ!

សិស�ានាសុិស�ទីស�នាកិចចមេច�យិរ�ឭកវិិញ្ញាាណ្ឌកំនាធជ្ឈនារង 
មេត្រី�ោះពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅឃុំុ���រ ស្រាសុកក�ពុង់មេសៀមា មេ��ី
ក�ពុង់ចាមា។ (�ណ្ឌ ណសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ឡុូមេហគោសហ�មានាអឺ៍រេុ�។ 
(�ណ្ឌ ណសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ 
ឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ឡុូមេហគោកមាែវិិធីអភិាវិឌឍនាស៍ហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�។ិ 
(�ណ្ឌ ណសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ឡុូមេហគោទីីភាាំក់ងារសហរដឋ 
អាមេមារកិសត្រីមាា�់ការអភិាវិឌឍ
អនារីជ្ឈា�។ិ (�ណ្ឌ ណសារ 
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី២ី ស�មេ�សា ដល់់ ស��ថុិុនា ឆំ្នាំ២ំ០២២

ល�ិតិថ្វាវែយក្រពះ្ពសិាធី�ការពរ្ពើមច្ 
ក្រពះវររាជ�តាជាតសិ� ែរ
កុពុងពធិីតីប�ណយចពើក្រមើៃក្រពះជៃ ែ

ថ្ងៃថ ៃទ្ធិ១ី៨ ផ្នែខមថុិនា ឆាំែ ២ំ០២២ 

មេយើង�ាុ�ទីា�ងអស�់ាំសមូាត្រីកា��ងគ�ទូីល់ថុាាយត្រីពុះសពុទ 
សាធុការពុរ សមេមីាចត្រីពុះវិររាជ្ឈមាា�ាជ្ឈា�ិខែ�ែរ ជ្ឈា

អមាចាស់ជ្ឈីវិិ�មេល់ើ��ូង ជ្ឈាទីីសកាារៈដ៏�ង់ុ�សុ់��ផុ្សា� 

នាាឱកាសដម៏ាហាត្រី�មេសើរនៃថុថំុាំកំុងត្រីពុះរាជ្ឈពុិធី�ុណ្ឌ�

ចមេត្រីមាើនាត្រីពុះជ្ឈនាែរ�ស់ត្រីពុះអងគ។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈាមាានា 
ភ័ាពុាស�ណ្ឌាងនៃត្រីកខែល់ង ខែដល់អាចនាងិ�នាតី្រីជ្ឈកមេកោនា

មេត្រីកោមាមំា�់ដត៏្រី�ជ្ឈាក់ត្រី�ជ្ឈ� មេដោយត្រីពុះអងគខែ�ងល់ះ�ង់

ត្រីពុះកាយពុល់នាងិត្រីពុះរាជ្ឈ�ញ្ញាាញាណ្ឌកំុងការ��មេពុញ

ត្រីពុះ�ូជ្ឈនាយីកិចចដឧ៏�ីងុគឧ�មីាត្រី�ងខែថុរក�ា នាងិយកត្រីពុះ 
ទ័ីយទុីកដាក់�សុ់ច�មេពុោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�កិមុុាជ្ឈា។

 

ឆាំងំ យុុ និងិបុ�ុ គលកិ្សា ត្រ�មទាំងំ អ្ន ែក្សាស័ិ� ត្រ�ចិតិិ ិ

របុស់ិវេ�ក្សាទាំងំអ្នស់ិ
សាពើម្ពុេចាំក្រ��ម្ពុហាា�សក្រត ីនីពើរោតេម្ពុ ម្ពុ�នីនិីាថា សាីហានី� ក្រ��វិររាជា
ម្ពុាតាជាាតខិ្មែខរី �ន�ងពើសារភី័ា� ពើសាចាំ�ាីផ្ទៃថាើថានូរ នីងិសា�ភ័ម្ពុងគលី ។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

 �ាុ�មេឈាែោះ ទួី� មេរេ� �ឺជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈា�ិខែ�ែរ មាានាអាយុ 
៤២ឆ្នាំាំ�(មេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៧៧)។ �ាុ�មេកើ�មេនាៅភូាមិាពុាមា

�ួនា ឃុំុ�វិលិ់ត្រីទីងុ ស្រាសកុសាាយទីង មេ��មីាា�ត់្រីជ្ឈកូ កមុុាជ្ឈា 
មេត្រីកោមា។ មេនាៅមេពុល់�ាុ�មាានាអាយុ៦ឆ្នាំាំ� �ាុ�មាកមេរៀនាមេនាៅវិ�ី

នានួាមាណី្ឌយរាមា មេហៅ វិ�ថីុានា ់មេនាៅត្រីកុងភាំ�មេពុញ។ មេនាៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៥៧ �ាុ�ត្រី�ឡុងចូល់មេរៀនាមេនាៅអនាវុិិទី�ាល់័យ

ត្រីពុះយុ�នាធរ ថុាំក់ទីី៦ទី�មេនាើ� មេហើយមេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦០ �ាុ�

មេរៀនាដល់ថ់ុាំក់ទីី៤ទី�មេនាើ�។ មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៦០ �ាុ��នា
 

ជ្ឈ�ួ ខែមាេនា ជ្ឈុនា។ ខែមាេនា ជ្ឈុនា អ�់រ��ាុ�ឲ្យ�មាានាការស្រាសឡុាញ់

ទតួ ពើរ េត ៖ ក្របធាៃក្រក�មផ្ស្សំជតីធីមែជាតិ
រប្់តំបៃ់៥ ភូមូភិាគិពាយ័ពយ 

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ វេមតិ្តា 

ចលូ់ច�ិរីសម់េនាៅ�ាមារមេ�ៀ�រ��មេល់ោកមេសរ ីមាានាសទិីធិ 

នាងិមេសរភីាាពុមេធាើអាី�នាត្រី��់យេាង មិានាខែមានាដូចរ�� 

កុមាែុយនាសី។ី នៃថុៃមួាយ ខែមាេនា ជ្ឈុនា នាា��ាុ�មេទីៅជ្ឈួ�ត្រី�ូ�ងាឹក

�ាងកីឡុាករមំាាក់មេឈាែោះ សូផ្សាល់ �ងាា�ម់េនាៅសាល់ា

យុ�នាធរមេដើមា�ីឲ្យ��ាុ�ចូល់រួមាអងគការ មេស-អីុ-អា។ មេនាៅ 
មេពុល់�ាុ�មេទីៅដល់ទី់ីមេនាោះ�ាុ��នាជ្ឈ�ួ ចា� �េង �ឺជ្ឈាសសិ�

ថុាំក់ទីី៣សាល់ាយុ�នាធរខែដរ។ ដ��ូង សផូ្សាល់ ត្រី�កាស 

ត្រី��់អំកចលូ់រួមាឲ្យ�មេ�ោរពុទីង់ជ្ឈា�អិាមេមារកិខែដល់មាានា

ផ្សាាាយជ្ឈាង៤០ នាងិទីង់អងគការ មេស-អីុ-អា។ �នាមីាក

មេទីៀ�មាានាការមេ�ីជ្ឈាាចិ�មីេសែោះត្រី�ង់នាងឹអងគការ �មេត្រីមាើ

អងគការ មេស-អីុ-អា។ សូផ្សាល់ �នាត្រី��ល់់ភាារកិចចឲ្យ�

�ងចាំលី័តពើនីៅ�ន�ងរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ����ងក្រ�មូ្ពុលីចាំ�ពើ�ើង។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

�ាុ��ឺ១)មេឃុំោសនាាត្រី�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួាយនាងឹកុមាែុយនាសី ី២)

អ�់រ�មេដើមា�ីត្រី�មូាល់កមំាា�ងខែថុមាមេទីៀ�។ ជ្ឈាមេរៀងរាល់់

មួាយអាទិី��មីាង�ាុ�ត្រី�វូិរាយការណ៍្ឌអ�ពុសីកមាែភាាពុខែដល់ 
�នា��មេពុញជ្ឈាមួាយ ចា� �េង មេទីៅឲ្យ��ង សូផ្សាល់។ 

 មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៦១ សផូ្សាល់ ���់ំនួាមិានាដងឹមេទីៅណ្ឌា 

មេហើយមេនាៅមេពុល់ខែដល់�ាុ�មេទីៅមេធាើការមេនាៅមានាទរីមេពុទី�មេឈាែោះ 
សនុា មាេមា, ខែមាេនា ជ្ឈនុា ក៏ដកឹនាា��ាុ��នា។ី មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�ដខែដល់ 

�ាុ�អ�់រ��នាកមំាា�ងពុរីនាាក់ឲ្យ�មាានាជ្ឈ�មេនាឿមេជ្ឈឿជ្ឈាក់មេល់ើរ��

មេសរ ីមាានាមេឈាែោះ ផ្សាារ ី�ឺជ្ឈាអ��ីសិស�ថុាំក់ទីី៣ មេនាៅ

សាល់ាយុ�នាធរ នាងិ សូកាាង �ឺជ្ឈាអ�ី�សិស�ថុាំក់

ទីី៤មេនាៅសាល់ាយុ�នាធរ។ 

 មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៦២ �ាុ�កសាងកមំាា�ង�នាច�នានួាពុីរ

នាាក់មេទីៀ�មេឈាែោះ ល់មិា ហ�ួត្រី�ជ្ឈ �ឺជ្ឈាត្រី��ូមេត្រីង�នាមេនាៅ

សាល់ាខែត្រីពុកឫស�ី នាងិ ទុី� សុ� �ឺជ្ឈាត្រី�ូ�មេត្រីង�នាមេនាៅ

សាល់ាខែត្រីពុកឫស�ី មេដោយ�នាចា�់�ា�ងពុីរនាាក់មេនាះ

�ឺជ្ឈាអំក�ាមាដានាសកមាែភាាពុខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅសាល់ា

ខែត្រីពុកឫស�។ី មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៦៣ �ាុ�កសាងកមំាា�ង�នា

ច�នានួាពុីរនាាក់�ខែនាមិាមេទីៀ� រួមាមាានា ៖ ហ�ួ ល់ី �ឺជ្ឈាត្រី�ូ 

មេពុទី�មេនាៅមាណ្ឌឌល់ស�ុភាាពុ�ាមេ�ែៅ នាងិ មេសង �ឺជ្ឈាត្រី�ូ 

�មេត្រីង�នាមេនាៅសាល់ាវិ�តី្រីកមេពុើហា។ �ាុ�អ�់រ�ពុួកមេ�ទីា�ង 
ពុរីនាាក់ឲ្យ�ចលូ់ច�ិរីសម់េនាៅស��ាយ មេសរ ីមាានាចាំតិាចាំង់ 

ក្រ�មូ្ពុលី�ម្ពុើា�ងក្រ�ឆ្នាំា�ងជាាមួ្ពុយរ����មី្ពុ�យនីីសាា។ 

នៃថុៃមួាយ�ាុ��នានាា�ទីា�ងពុីរនាាក់មេទីៅជ្ឈួ� ខែមាេនា ជ្ឈុនា មេដើមា�ី

ទីទួីល់សគាល់ ់នាងិ�ញ្ចចូល់ជ្ឈា មេស-អីុ-អា។ មេត្រីកោយពុខីែ�ង 
�ា�ងមេហើយ ខែមាេនា ជ្ឈនុា ចា��់ា�ង ហ�ួល់ ីឲ្យ�មេធាើសកមាែភាាពុ 

មេឃុំោសនាា នាងិត្រី�មូាល់កមំាា�ងត្រី�ឆ្នាំា�ងនាងឹសកមាែភាាពុ

រ�ស់ខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅមាណ្ឌឌល់សុ�ភាាពុ�ាមេ�ែៅមេហើយ 

មេសង �ឺមេធាើសកមាែភាាពុមេនាៅសាល់ាខែដល់�ំនួា�មេត្រីង�នា ។  

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៤ ខែមាេនា ជ្ឈុនា �នានាា� មេអោមា �ូរ ី�ឺជ្ឈា

សាស្រ្តសាីចារ�មេនាៅសាល់ាយុ�នាធរ មេទីៅជ្ឈួ��ាុ�មេនាៅ�ាមេ�ែៅ។  
មេនាៅមេពុល់ជ្ឈួ��ាំ ខែមាេនា ជ្ឈុនា នាយិាយ�ញ្ញាាក់ត្រី��់�ាុ�ថុា 

�ា�ត់្រី�វូិទីទួីល់ភាារកិចចចលូ់មេទីៅកំុង���នារ់�មេដោះច�ខែណ្ឌក

ការងារអាីមេផ្សា�ងមេទីៀ�ត្រី�វូិទីាក់ទីងជ្ឈាមួាយ មេអោមា �ូរ។ី 

មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៨ �ាុ��នាផ្សាលី់់ពុ័�ម៌ាានាមេទីៅមេឈាែោះ មេអោមា 

�ូរ ីឲ្យ��នាដងឹថុា មេនាៅវិទិី�ាល់យ័�ាមេ�ែៅមាានាកូនាសសិ�

�ះមេ�រត្រី�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួាយចាងហាាងសាល់ា។ មេត្រីកោយមាក 

មេអោមា �ូរ ីមេទីៅពុនិា�ិ�មេមាើល់មេហើយរាយការណ៍្ឌមេទីៅត្រីកមុា

នា�រ�ល់មេនាៅ�ាមេ�ែៅមេទីៅចា�់កូនាសសិ�មួាយច�នានួាខែដល់

ជាាអន�ដ្ឋឹ�នីា��ារ��ពើបារយ�ពើទូៅឃា��ឃាា�ង។

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៩�ាុ� នាងិ មេអោមា �ូរ ីមេទីៅត្រី�ជ្ឈុ�ផ្សាទះសក័ីិ

ត្រី��មំាាក់មេឈាែោះ ច�មេរើនា សុនិា មាានាទីី�ា�ងមេនាៅ�ឹងត្រីពុល់�ឹ។ 

មេនាៅមេពុល់មេទីៅដល់់ មេអោមា �ូរ ីខែណ្ឌនាា��ាុ� ខែដល់ជ្ឈាសមាាជ្ឈកិ 
មេស-អីុ-អា មេនាៅ�ាមេ�ែៅមេទីៅកានា ់ច�មេរើនា សុនិា ។ មេអោមា �ូរ ី 

�នាថីុា «សពុានៃថុៃមេនាះកមំាា�ងខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅ មេ�� ីត្រីកុង 

មាានាការផុ្សាសផុ្សាល់ �ាុ�មាកមេនាះមេដើមា�ចីង់ចលូ់មេទីៅជ្ឈ�ួមេល់ោក  
ល់នា ់នាល់»់ ។ ច�មេរើនា សុនិា �នា��ថុា «�ាុ�មាានាមេយោ�ល់់

ដចូ�ាំខែដរ។ សមូាចា��នាីចិ កាល់ណ្ឌា�ាុ�ទីទួីល់�នាដ�ណឹ្ឌង 
យេាងណ្ឌា�ាុ�នាងឹត្រី��់វិញិ»។ មេនាៅមេពុល់សកមាែភាាពុរ�ស់

ខែ�ែរត្រីកហមាកានាខ់ែ�រកីដះុដាល់មេសទើរត្រី��់ទិីស �ាុ�នាងឹ

សមាាជ្ឈកិ មេស-អីុ-អា ខែចកមុា�សញ្ញាាចុះ�ាមាភូាមិាខែដល់

អាចមេធាើសកមាែភាាពុ�នា មេដោយអ�់រ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនារួមា�ាំ

ត្រី�ឆ្នាំា�ងទី�់ទីល់ជ់្ឈាមួាយសកមាែភាាពុរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា។ 

 មេនាៅចុងឆ្នាំាំ�១៩៦៩ មេអោមា �ូរ ីត្រី��់�ាុ�ឲ្យ�ត្រី�មូាល់

សមាាជ្ឈកិ មេស-អីុ-អា មេនាៅ�ាមេ�ែៅឲ្យ�ចលូ់រួមាត្រី�ជ្ឈុ�មេនាៅផ្សាទះ 

រ�ស ់ល់នា ់នាល់។់ មេនាៅមេពុល់ខែដល់ត្រីកមុារ�ស�់ាុ�មេទីៅដល់ ់

មេអោមា �ូរ ី�នានាា��ាុ�មេទីៅអងគុយមេនាៅកខែនាងំត្រី�ជ្ឈុ�។ អំក

ខែដល់�នាចូល់រួមាត្រី�ជ្ឈុ�មេនាៅមេពុល់មេនាោះមាានាមេឈាែោះ១) 

សូខែសនីា, ២)ច�មេរើនា សុិនា, មេដៀនា ខែដល់ អ�ី�នាាយ 

ទីាហានា, ឈាមិា ឈានួា �ឺជ្ឈាអ��ីនាាយទីាហានា, ល់នា ់នាល់ ់ 

អ�ី�ត្រី�ធានាាធិ��ី, ឡុុង �ូមេរេ� �ឺជ្ឈាអ�ី�នាាយក

រដឋមាន្ត្រីនាីទីីី១ នាងិអាមេមារកិកា�ង២នាាក់ ត្រីពុមាទីា�ងទីាហានា 

នាងិសុីវិិល់មួាយច�នានួាខែដល់�ាុ�មិានា�នាសគាល់់មេឈាែោះ។ 

ពើនីៅពើ�លីក្រ�ជា��ពើនីោ�ពើលីោ� លីនី ់នីលី ់ពើលីើ �ពើឡុើ ង��ីញ្ជាា

ច�នានួាពុរី�ឺ ៖ ១) �ញ្ញាាទី�់ទីល់ជ់្ឈាមួាយសកមាែភាាពុរ�ស ់

ខែ�ែរត្រីកហមា, ២) ការមេត្រី��មាមេធាើរដឋត្រី�ហារ។ មេនាៅកំងុការ 
ពុិភាាក�ាមេល់ោក សូខែសនីា មាានាមេយោ�ល់់ថុា កំុង�ញ្ញាា

ទី�់ទីល់ច់�មេពុោះសកមាែភាាពុរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា�ឺត្រី�វូិខែ�

�ខែនាមិាច�នានួាទីាហានាឲ្យ��នាមេត្រីចើនាមេទីៀ�មេនាៅកខែនាងំណ្ឌា

ខែដល់មាានាទ័ីពុខែ�ែរត្រីកហមា�ាំ�ង។ ច�ខែណ្ឌក�ញ្ញាាមេធាើរដឋ 

ត្រី�ហារ�ឺត្រី�ូវិខែ�មេធាើ។ �នាទា�់មាកមេល់ោក ឡុុង �ូមេរេ� 

14 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

�នាឲ្យ�មេយោ�ល់ថ់ុា �ញ្ញាាទីី១ មេល់ោកយល់ស់្រាស�ជ្ឈាមួាយ

��នា�ិរ�សម់េល់ោក សខូែសនីា �េុខែនា�ីញ្ញាាទីី២�ួរខែ�មេល់ើក 

មេឡុើងមេទីៅពុនិា�ិ�ឲ្យ��នាល់អ�ិល់អនា�់នាីចិ។ មេត្រីកោយពុកីារ

ពុិក�ា�ាំយេាងយូរ អងគត្រី�ជ្ឈុ��នាសមេត្រីមាច ១) ត្រី�ូវិ

�ខែនាមិាច�នានួាទីាហានាខែដល់ទ័ីពុខែ�ែរត្រីកហមារសម់េនាៅ, ២)

�ញ្ញាាមេធាើរដឋត្រី�ហារត្រី�ូវិមេល់ើកមេទីៅពុិនា�ិ�នៃថុៃមេត្រីកោយ។ 

មេត្រីកោយរដឋត្រី�ហារនៃថុៃទីី១៨ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ �ាុ� នាងិ 

ត្រីកុមាមេស-អីុ-អា មេនាៅ�ាមេ�ែៅ�នាចុះ�ាមាភូាមិាមេនាៅជ្ឈិ�ៗ

ផ្សា�ារ�ាមេ�ែៅ មេដើមា�មីេធាើសកមាែភាាពុអ�់រ�អំកស្រាសកុឲ្យ�មាានា

ជ្ឈ�មេនាឿមេហើយជ្ឈួយ�ា�ត្រីទីរ��ថុែី។ 

 មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧៦ �ាុ�ជ្ឈួ�ជ្ឈាមួាយមេឈាែោះ មេអោមា 

�ូរ ី មេនាៅច�ណ្ឌ�រមេទីះមេភាំើងសុីសូផុ្សានា មេនាៅមេពុល់ខែដល់

អងគការជ្ឈមេមំា�ស�ា�ម់េចញពុីភាំ�មេពុញ។ មេពុល់�ាុ�មេឃុំើញ 

មេអោមា �ូរ ី�ាុ�មេទីៅរាយការណ៍្ឌឲ្យ� ខែមាេនា ជ្ឈុនា មេហៅ ហងឹ� 

�ឺជ្ឈាមេល់�ា���នា៥់ភូាមិាភាា�ពុាយ័ពុ�។ មេនាៅមេពុល់ ហងឹ�   

ដងឹពុ័�៌មាានាមេនាះ �ា�់�នាឲ្យ� មេអោមា �ូរ ីមេទីៅរស់មេនាៅ

ស្រាសុកត្រីពុះមេនាត្រី�ត្រីពុះ មេហើយចា�់�ា�ងពុីមេពុល់មេនាោះមាក

�ាុ�មិានាខែដល់�នាជ្ឈ�ួ ជ្ឈាមួាយមេឈាែោះ មេអោមា �ូរ ីមេទីៀ�មេទី។  
ច�ខែណ្ឌក មេស-អីុ-អា ចាស់ខែដល់មេនាៅ�ាមេ�ែៅ�ាុ���ិ��

ស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិខែសាងរក �េុខែនា�ីាុ�មិានាខែដល់�នាជ្ឈួ�សមូា�ខីែ�

មំាាក់។ នៃថុៃមួាយ សាវិេា� �ឺជ្ឈាត្រី�ធានាពុាណិ្ឌជ្ឈាកមាែ���នា ់

៥ ត្រី��់�ាុ�ថុា ហងឹ� សមេត្រីមាចដក�ាុ�ឲ្យ�មេទីៅមេធាើការមេនាៅ

សហជ្ឈីពុក��ាសជ្ឈាមួាយមេឈាែោះ មេឡុង មាានា�ួនាាទីី

ត្រី�ធានាសហជ្ឈពីុក��ាស���នា៥់។ សាវិេា� �ញ្ញាាក់ថុា 

មេទីៅមេធាើការមេនាៅកខែនាងំមេនាោះស្រាសួល់មេហើយមិានាចា��ច់

មេទីៅណ្ឌាមេទីៀ�មេត្រីពុោះមាានាសុទីធខែ��ាំមេយើង។ 

 មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ �ាុ�នាងិសមាាជ្ឈិក មេស-អីុ-អា 

ច�នានួា១០នាាក់�នា��ផុ្សាសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមិានាឲ្យ�ស��ាយចិ�ី

ច�មេពុោះការមេធាើ�ដវិិ�នីាស៍ងគមានាយិមាខែដល់អងគការមេល់ើក 

មេឡុើង។ មេយើង��ផុ្សាសឲ្យ�មាានាការរអាក់រអួល់ច�មេពុោះការ 

មេរៀ�ច��យរួមាមេនាៅ�ាមាចមាាារក��ាស។ នៃថុៃមួាយ�ាុ�នាងិ

សមាាជ្ឈកិ១០នាាក់មេទីៀ��នានាា��ាំត្រី�ជ្ឈុ�មេនាៅផ្សាទះ មេឡុង ។ 

មេយើង�នាត្រី�ជ្ឈុ�មេល់ើកអ�ពុីខែផ្សានាការដា�ក��ាស ១២០០ 

ហកិ�ា នាងិខែផ្សានាការ��ផ្សាាំញផ្សាល់ក��ាស។ យូរៗមីាង

អងគត្រី�ជ្ឈុ�សមេត្រីមាចឲ្យ�រកត្រី�ា�់មេពុោ�មាកដា�ល់ាយជ្ឈាមួាយ 

ក��ាសមេដើមា�ឲី្យ�មេដើមាក��ាស�ចូ�ុណ្ឌភាាពុ, ដា�ត្រី�ា�់

ក��ាសដាក់ឲ្យ��ចិមេដើមា�ឲី្យ�មេឃុំើញច�នានួាដដីា��នាមេត្រីចើនា 

�េុខែនាទីីទួីល់�នាទិីនាផំ្សាល់�ចិ។ មេនាៅមេពុល់ក��ាសទីទួីល់

�នាផ្សាល់ មេយើង�នា��ផ្សាាំញក��ាសទីា�ង ៤ចមាាារ�ឺ 

ចមាាារដឡីុ,ូ ចមាាារភាំ��ក់, ចមាាារកងវិេា នាងិចមាាារពុត្រីង។ 

ចា�់�ា�ងពុីការដា�រហ�ូដល់់នៃថុៃទីី៧ ខែ�សីហា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៧ អងគការចា�់�ំនួា�ាុ�។ 

 ក�ណ្ឌ�ច់�ណ្ឌា�៖ អ��ិទីមេនាះដកស្រាសង់មេចញពុចីមេមំាើយ ក�ណ្ឌ�ច់�ណ្ឌា�៖ អ��ិទីមេនាះដកស្រាសង់មេចញពុចីមេមំាើយ

សារភាាពុឯកសារ សារភាាពុឯកសារ J00J00៦១៣ ។ រាល់់ចមេមំាើយសារភាាពុ៦១៣ ។ រាល់់ចមេមំាើយសារភាាពុ

រ�សអំ់កមេទីោសទីា�ងអសម់េនាៅមានាទរីសនាីសិ�ុស-២១ សទុីធ រ�សអំ់កមេទីោសទីា�ងអសម់េនាៅមានាទរីសនាីសិ�ុស-២១ សទុីធ 

ខែ�ឆ្នាំងំកា�ក់ារ�ងិំ��ងំ�នាងិមេធាើទីារុណ្ឌកមាែយេាងធៃនាធ់ៃរខែ�ឆ្នាំងំកា�ក់ារ�ងិំ��ងំ�នាងិមេធាើទីារុណ្ឌកមាែយេាងធៃនាធ់ៃរ

ពុកីងសរួចមេមំាើយរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា ដមូេចះំមេយើងមិានាអាចពុកីងសរួចមេមំាើយរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា ដមូេចះំមេយើងមិានាអាច

សនាំដិឋានា�នាថុាចមេមំាើយសារភាាពុរ�ស ់ទួី� មេរេ� ពុិ�សនាំដិឋានា�នាថុាចមេមំាើយសារភាាពុរ�ស ់ទួី� មេរេ� ពុិ�

ឬយេាងណ្ឌាមេនាោះមេទី ?ឬយេាងណ្ឌាមេនាោះមេទី ?

�ងចាំលី័ត����ងភ័ាួរខ្មែស្រុសាពើនីៅ�ន�ងរ���មុ្ពុ�ជាា
ក្រ�ជាាធាិ�ពើតយយ (�ីឆ្នាំនា�១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 15



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

អ្នគិគរដ ាទតូសាធារណរដា�រាងំក្របចាំកំម្ពុជា
ទ្្សៃកចិ ចបណាណ ល័យ្ពើមច្សមេ

 �ណ្ឌ ណាល់័យសមេមីាចខែមាេ មាានាកិ�ីិយសនាងិមេសចកីី

មេសោមានាស�ទីទួីល់សាា�មានា៍ឯកអ�គរដឋទូី�ថុែីនៃនា

សាធារណ្ឌរដឋ�រា�ងត្រី�ចា�ត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុុាជ្ឈា 

មេល់ោក ហ�ាក់ �ឹុមេឡុ នាងិមេល់ោក នៃមាេ�ល់ ល់ី ត្រី�ធានា

ការយិាល់័យនៃនាត្រីកសួងការ�រមេទីស�រា�ង នាាត្រីពុឹក

នៃថុៃទីី១ ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 

 �ណ្ឌ ណាល់័យសមេមីាចខែមាេ �ឺជ្ឈាមេ�ហដឋានាខែ�ែរខែដល់

សាងសង់មេឡុើងកំុងសម័ាយអាណ្ឌានាិ�មា�រា�ង។ 

�ណ្ឌ ណាល់យ័មេនាះមាានាផ្សាទុកឯកសារមាកពុមីេត្រីចើនាត្រី�ភាពុ កំុង

មេនាោះក៏មាានា�ណុី្ឌ�ឯកសារជ្ឈាភាាសា�រា�ង។ ឯកសារជ្ឈា 

ភាាសា�រា�ងទីា�ងមេនាះ មេដើរ�នួាាទីីជ្ឈាធនាធានាដស៏��ានា ់

ពុមីេត្រីពុោះថុាឯកសារទីា�ងមេនាះ�ឺជ្ឈាក�ណ្ឌ�ម់េហ�មុេរៀ�រា�់

អ�ពុីត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌនាានាា មេនាៅមុានាសម័ាយកាល់សន្ត្រីងគាមា 

កំុងអ�ឡុងុសន្ត្រីងគាមា នាងិមេត្រីកោយសន្ត្រីងគាមា ខែដល់�ត្រីមាវូិឲ្យ�

អំកសិក�ាស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ មាានាច�មេណ្ឌះដងឹភាាសា�រា�ង

មេដើមា�ខីែសាងយល់ ់នាងិទីទួីល់�នាពុ�័ម៌ាានាទីា�ងអសម់េនាះ

ឲ្យ��នាមេពុញមេល់ញ។

 មេល់ោក ឆ្នាំា�ង យុ នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ

កមុុាជ្ឈា �នា�ងាាញដល់ម់េភាា�វិកិ�ីយិសនាវូិ�ំង់សាិ���- 
កមាែសហសម័ាយនៃនាវិិទី�ាសាិនាសំឹករ�ឹ ខែដល់រចនាា 

សុិភ័�ក្ត្រក្សា ិភាណា 

អ�គរដឋទូី�សាធារណ្ឌរដឋ�រា�ងត្រី�ចា�កមុុាជ្ឈា  
មេល់ោក ហ�ាក់ �ឹុមេឡុ ទីស�នាកិចច�ណ្ឌ ណាល់័យសមេមីាចខែមាេ  
នាាត្រីពុឹកនៃថុៃទីី១ ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�២០២២។  
(សុភ័ាន្ត្រីកី ភាាណ្ឌា/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា)

�ណ្ឌៈត្រី��ភូិាមាកពុីសាិនាទូី�សាធារណ្ឌរដឋ�រា�ងត្រី�ចា�កមុុាជ្ឈា 
នាងិមេល់ោកស្រាសី សូ ហាារណី្ឌា នាាយករងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ
កមុុាជ្ឈា មេនាៅ�ណ្ឌ ណាល់័យសមេមីាចខែមាេ នាាត្រីពុឹកនៃថុៃទីី១ ខែ�មេមាសា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (សុភ័ាន្ត្រីកី ភាាណ្ឌា/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា)

16 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេឡុើងមេដោយសាិ���ករស្រ្តសីដីល៏់�រីនាទកឺត្រីមិា�ពុភិាពុមេល់ោក  

�ឺមេល់ោកស្រាស ីហ�ាហា ហាឌីដ។ វិទិី�ាសាិនាសំកឹរ�ឹ �ឺ 

ជ្ឈាស�ណ្ឌង់សាិ���កមាែរ�ឭកការចងចា�អ�ពុរី��មេឃុំោរ 

មេឃុំៅខែ�មួាយ�� ់ខែដល់រចនាាមេដោយសាិ���ករស្រ្តសីី។ 

ការមេត្រី�ើត្រី�ស់សាំនៃដសាិ���កមាែសហសម័ាយខែ��

ទី�មេនាើ�រ�សម់េល់ោកស្រាស ីហ�ាហា ហាឌីដ �ឺមេដើមា�មីេល់ើក 

កមុាស ់�នួាាទីីរ�សស់្រ្តសី ីខែដល់ភាា�មេត្រីចើនាជ្ឈាអំករសរ់ានា 

ជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិជ្ឈាកមំាា�ងចល់ករដច៏ា��ច ់

កំុងការកសាង នាងិការអភិាវិឌឍសងគមាជ្ឈា�។ិ ស�ណ្ឌង់

សាិ���កមាែមេនាះត្រី�ូវិមេធាើមេឡុើងមេដោយស្រ្តសីី ខែដល់មាានា

កិ�ីសិពុទល់�ីល់�ាញកំុងឆ្នាំាកអនារីជ្ឈា�។ិ 

 សមេមីាចខែមាេ ត្រីពុះអងគសពុាត្រីពុះរាជ្ឈហឫទ័ីយ រាជ្ឈា

ត្រី�ទីានាការមេត្រី�ើត្រី�សត់្រីពុះនាាមារ�សត់្រីពុះអងគជ្ឈាមេឈាែោះ

នៃនា�ណ្ឌ ណាល់យ័សមេមីាចខែមាេ ខែដល់ជ្ឈាខែផ្សាកំមួាយនៃនាស�ណ្ឌង់

ដត៏្រី�ណិ្ឌ�មេនាះ។ ត្រីទីង់ត្រីពុះរាជ្ឈារ�ពុងឹថុា មេនាៅនៃថុៃណ្ឌាមួាយ

ស�ណ្ឌង់មេនាះនាងឹមេល់ចវិ�មីាានាមេឡុើងជ្ឈាសាិពុរ។

 �ចចុ��នា ំ�ណ្ឌ ណាល់័យសមេមីាចខែមាេ �នាខែចកចាយ

ឯកសារមេអឡុចិត្រី�នូាចិដស៏��ានា ់ផ្សាលី់ជ់្ឈាពុ�័ម៌ាានាត្រី�វិ�ី-ិ 

សាស្រ្តសរីា�់ល់ានាច�ា�់ដល់យុ់វិជ្ឈនា-យុវិនាារកីមុុាជ្ឈា ខែដល់ 
មាានាច�នានួាត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈាង៦៥ភាា�រយនៃនាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈា 
សរុ� មេដើមា�សីកិ�ាស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ នាងិយល់ដ់ងឹឲ្យ��នាកានា ់

ខែ�ត្រី�មេសើរអ�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសរី�ស�់ំនួា។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈា  
ក៏អាចខែសាងរកនាវូិក�ណ្ឌ�ម់េហ�តុ្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីំុងទីត្រីមាង់ 
មេអឡុចិត្រី�ូនាចិ មេនាៅ�ាមា�ណី្ឌាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារសា�ា 

ទីា�ងត្រី��រ�ស់�ណ្ឌ ណាល់័យសមេមីាចខែមាេ ខែដល់�ា�ងទីីមេនាៅ 

កំុងមេ��នីៃត្រីពុខែវិង មេ��កី�ពុង់ចាមា មេ���ីាខែកវិ ស្រាសកុអនាង់ំ 
ខែវិងនៃនាមេ��ឧី�រីមាានាជ្ឈយ័ នាងិ មេកោះថុែនៃនាមេ���ី�ូងឃុំែុ�។

 កំុងអ�ឡុងុទីស�នាកិចចមេនាះ មេភាា�វិកិ�យីស នាងិមេល់ោក
 

នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា �នាពុិភាាក�ា

អ�ពុីត្រី�ធានា�ទីជ្ឈាមេត្រីចើនាជ្ឈុ�វិិញយុ�ីធិម៌ាអនារីកាល់ នាងិ

ដ�មេណ្ឌើរការនៃនាអងគជ្ឈ�នាុ�ជ្ឈត្រីមាះវិិសាមាញ្ចាកំុង�ុល់ាការ

កមុុាជ្ឈា នាងិកិចចការខែដល់ត្រី�ូវិមេធាើ�នា។ី �ួររ�ឭកថុា 

សាធារណ្ឌរដឋ�រា�ង �ឺជ្ឈាសហហ�មិេល់�នីៃនាការ�ា�ត្រីទី

�មេងាើ�ឲ្យ�មាានាសាល់ាកីីខែ�ែរត្រីកហមា ខែដល់�មេត្រីមាើដល់់

យនាកីារខែសាងរកការពុិ�នាងិយុ�ីិធម៌ាសត្រីមាា�់អំក

រស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមារា�់ល់ានានាាក់។ 

អ�គរដឋទូី�សាធារណ្ឌរដឋ�រា�ងត្រី�ចា�កមុុាជ្ឈា មេល់ោក ហ�ាក់ �ឹុមេឡុ 
ទីស�នាកិចច�ណ្ឌ ណាល់័យសមេមីាចខែមាេ នាាត្រីពុឹកនៃថុៃទីី១ ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ� 
២០២២។ (សុភ័ាន្ត្រីកី ភាាណ្ឌា/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា)

 មេនាៅចងុ�ញ្ចច�់ មេល់ោកឯកអ�គរដឋទូី� ហ�ាក �ឹុមេឡុ 

�នាខែថុងំអ�ណ្ឌរ�ុណ្ឌច�មេពុោះការទីទួីល់សាា�មានាយ៍េាង

រាក់ទីាក់ នាងិ�ងាាញការមេកោ�សរមេសើរដល់់កិចចការ

ចងត្រីកងឯកសារដម៏ាានាសារស��ានារ់�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារកមុុាជ្ឈា ខែដល់�មេត្រីមាើដល់ក់ារសកិ�ាស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ 

នាងិជ្ឈ�រុញការយល់ដ់ងឹអ�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈាមេនាៅកំុង

ស្រាសទីា�់យុវិជ្ឈនា-យុវិនាារជី្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយកំុងកត្រីមិា�ជ្ឈា� ិ

���នា ់នាងិអនារីជ្ឈា�។ិ

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 17



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 មេនាៅត្រីពុកឹនៃថុៃទីី៥ ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�២០២២ ត្រីកមុាការងារ 

វិមិាានាឈាះំឈាះំ�នាដកឹនាា�សកិំាកាមាខែដល់ជ្ឈាកងទ័ីពុ 

មេជ្ឈើងមេ�ោកច�នានួា៩០រូ�មាកទីស�នាកិចចសកិ�ា មេនាៅមាជ្ឈឈ- 

មាណ្ឌឌល់ឯកសារមេកោះថុែមេ���ី�ូងឃុំែុ�។ ជ្ឈាការចា�់មេផ្សាីើមា 

មេល់ោក ឡុងុ ដានា ីនាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេកោះថុែ  
�នាមាានាត្រី�សាសនាជ៍្ឈត្រីមាា�ដល់ស់ិកំាកាមាថុា មាជ្ឈឈ- 

មាណ្ឌឌល់ឯកសារមេកោះថុែ ត្រី�ូវិ�នា�មេងាើ�មេឡុើងមេត្រីកោមា

ការផ្សាីួចមេផ្សាីើមារ�ស់ឯកឧ�មីា នាាយឧ�មីាមេសនាយ៍ី ណឹ្ឌមា 

សវុិ�ិ ិទីីត្រី�ឹក�ាពុមិេសសសមេមីាចពុជិ្ឈយ័មេសនាា មេទីៀ �ញ់ 

ឧ�នាាយករដឋមាន្ត្រីនាី ីរដឋមាន្ត្រីនាីតី្រីកសួងការពុារជ្ឈា�ិ នាងិ 

ជ្ឈាអ�គនាាយក អ�គនាាយកដឋានានាមេយោ�យ នាងិកិចចការ

�រមេទីសត្រីកសួងការពុារជ្ឈា�ិ នាងិមេល់ោក ឆ្នាំា�ង យុ 

នាាយក មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារមេកោះថុែត្រី�ូវិ�នាដាក់ឲ្យ�ដ�មេណ្ឌើរការមេត្រី�ើត្រី�ស់

ជ្ឈាសាធារណ្ឌៈចា�់ពុីនៃថុៃទីី២០ ខែ�មិាថុុនាា ឆ្នាំាំ�២០២០ 

មេត្រីកោមាការសហការយេាងជ្ឈិ�សំិទីធរវិាងត្រីកសួងអ�់រ�  

យុវិជ្ឈនា នាងិកីឡុា, ត្រីកសងួការពុារជ្ឈា� ិនាងិមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ 

ឯកសារកមុុាជ្ឈាកំុងមេ�ោល់��ណ្ឌងដចូ�ាងមេត្រីកោមា៖ 

១)  មេដើមា��ីងាាញពុតី្រីពុ�ឹីកិារណ៍្ឌត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសតី្រី�មេទីស

កមុុាជ្ឈាចា�់ពុីទីសវិ��រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០ រហ�ូដល់់

ទីសវិ��រឆ៍្នាំាំ�១៩៩០។ 

កងទ័ពពើជើងពើ�កចំៃួៃ៩០របូ ទ្្សៃកចិ ច្ កិា
ពើ�មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារពើកាះ� ែពើ�តត្ូូងឃុំែពុ ំ

ឡុុង ដានិ ី

�ងទ័ូ�ពើជាើងពើគ្គោ�ទូសាសនី�ិចាំចសាិ�សាពើនីៅ
ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារពើ�ោ�ថា ីពើខតាតែូងឃាី��  
ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៥ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២ ។  
(សា�ខ វិណ ណៈ នីងិ ឈ�� រាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលី 
ឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

18 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

២)  មេដើមា�ីពុត្រីងឹងដល់់ដ�មេណ្ឌើរការសនាីភិាាពុ នាងិទី�់ 

សាា�ជ់្ឈមេមំាោះនាានាា�ាមារយៈកមាែវិធិអី�់រ�។ កមាែវិធិី 

អ�់រ�មេនាះនាងឹផ្សាលី់ឱ់កាសឲ្យ�យុវិជ្ឈនាជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយ 

ខែដល់ភាា�មេត្រីចើនារស់មេនាៅ�ាមាជ្ឈនា�ទី�នាចូល់រួមា

មេរៀនាសូត្រី�។ 

៣)  មេល់ើកទឹីកចិ�ដីល់់អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��

ខែ�ែរត្រីកហមាកំុងការខែចករ�ខែល់កអ�ពុមីេរឿងរេាវិ ឬ�ទី

ពុិមេសោធនាផ៍្សាទាល់់�ំនួាដល់់មេកែងៗជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយ។ 

៤)  ត្រី�ខែមាត្រី�មូាល់មេរឿងរេាវិរ�សអំ់ករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិ

ពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិទីី�ា�ង�ទីឧត្រីកិដឋខែដល់�នា

�នា�ល់់ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ 

 ជ្ឈាកិចច�នាមីេល់ោក ឡុងុ ដានា ី�នាដកឹនាា�សកិំាកាមា

មេដើរទីស�នាាពុិពុ័រណ៍្ឌរូ�ថុ� ខែដល់�នា�ល់់ទុីកពុី

ទីសវិ��រឆ៍្នាំាំ�១៩៦០ ដល់ទ់ីសវិ��រឆ៍្នាំាំ�១៩៩០។  រូ� 

ថុ�ទីា�ងមេនាោះរួមាមាានា ៖ រូ�ថុ��ងាាញពុីត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌ 

ត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសតី្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈាមេដោយចា�់មេផ្សាីើមាមេចញពុី

���នាម់េកោះថុែ ឃុំុ�ទីនាំងូ ស្រាសុកមេមាមា� ់មេ���ី�ូងឃុំែុ� នាងិ
 

ស្រាសុកសំួល់ មេ��ីត្រីកមេចះ។ រូ�ថុ�នៃនារ��កមុុាជ្ឈា

ត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ� (១៩៧៥ -១៩៧៩) ខែដល់មេធាើឲ្យ� 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈាត្រី�មាាណ្ឌ២ល់ានានាាក់�នាសាំ�់។ 

រូ�ថុ�ភ័ាសីុ�ាងមួាយច�នានួាអ�ពុី�ទីឧត្រីកិដឋកមាែរ�ស់

ខែ�ែរត្រីកហមាមាកមេល់ើត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈា។ រូ���នារូ�ងាាញ

អ�ពុីដ�មេណ្ឌើ រមេឆ្នាំោុះមេទីៅការផ្សាីួល់រ�ល់�រ��ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈ 
សាសនា ៍�េលុ់ ពុ� មេនាៅនៃថុៃទីី២០ ខែ�មិាថុនុាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ នាងិ 

ចុងមេត្រីកោយ�ឺរូ�ថុ�សីីអ�ពុីការផ្សាីួចមេផ្សាីើមា�មេងាើ�មេ�ោល់ 
នាមេយោ�យឈាះំឈាះំរ�ស ់សមេមីាចអ�គមាហាមេសនាា�� ី

មេ�មេជ្ឈោ ហុនុា ខែសនា មេនាៅកំុងទីសវិ��រឆ៍្នាំាំ�១៩៩០ នាងិការ 
ទីទួីល់�នាសនាីភិាាពុមេពុញមេល់ញមេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៩៨។ 

មេកោះថុែ �ឺជ្ឈាទីី�ា�ងត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសនីៃនាដ�មេណ្ឌើរផ្សា�ងមេត្រី�ោះ 

ថុាំក់ដល់អ់ាយុជ្ឈវីិ�ិរ�សស់មេមីាចមេ�មេជ្ឈោ ហុនុា ខែសនា នាងិ 

យុទីធមិា�៤ីនាាក់មេផ្សា�ងមេទីៀ� រួមាមាានា៖ នាចុ ថុនា, ញឹក ហនួា,  

សាាូ គឹ្គ ម្ពុស្រុសាាាង ពើហាៅ សាាញ់ នីិង វិាា ពើបាាអាានី ពើដ្ឋើម្ពុែី សាា� 

ខែសាងរកកិចចអនារីា�មានា ៍នាងិកសាងកមំាា�ងវិាយផ្សាីួល់

រ�ល់�រ��ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា ៍�េុល់ ពុ�។ មេនាៅយ�់នៃថុៃ 

ទីូ ២០ ខ្មែខមិាថា�នីា ឆ្នាំនា�១៩៧៧ សាពើម្ពុាចាំពើតពើជាោ ហាា�នី ខ្មែសានី  

នាងិយុទីធមិា�៤ីនាាក់មេទីៀ� �នាសមេត្រីមាចចិ�កីំុងសាិនា 
ភាាពុដល៏់��កជ្ឈាទីី��ផុ្សា� មេដោយ�នាមេធាើដ�មេណ្ឌើរចាកមេចញ

ពុទីីី�ញ្ញាាការដឋានាវិរមេសនាាធ����នា២់១ សិ�ិមេនាៅកំុងភូាមិា

មេកោះថុែ ឃុំុ�ទីនាំងូ ស្រាសកុមេមាមា� ់មេ���ី�ូងឃុំែុ�ទីា�ងយ�់មេឆ្នាំោុះ
 

មេទីៅកានាស់្រាសកុឡុកុនាញិ មេ��សីងុខែ�ុ (�ចច�ុ�នាសំ្រាសកុ

ឡុុកនាញិ មេ���ិុីញមេហា�ក) ត្រី�មេទីសមេវិៀ�ណ្ឌាមា។ 

 មេល់ោក មេផ្សាង ពុង�រេាសុី នាាយកកមាែវិិធីអ�់រ�អ�មេពុើ

ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនាន៍ៃនាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា

ក៏�នាមេធាើ�ទី�ងាាញអ�ពុីត្រីពុឹ�ិីការណ៍្ឌត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តស ី

ស��ានា់ៗ កំុងរ��កមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធ�ិមេ�យ� (១៩៧៥-

១៩៧៩)នាិយមានា័យអ� មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា ៍ 

ឧត្រីកិដឋកមាែត្រី�ឆ្នាំា�ងមានាសុ�ជ្ឈា� ិនាងិឧត្រីកិដឋកមាែសន្ត្រីងគាមា

កំុងមេ�ោល់��ណ្ឌងទី�់សាា�់កុ�ឲ្យ�មាានាអ�មេពុើមេឃុំោរមេឃុំៅ

មេកើ�មេឡុើងមីាងមេទីៀ�មេនាៅត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា នាងិត្រី�មេទីស

មេផ្សា�ងៗមេទីៀ�មេនាៅមេល់ើសកល់មេល់ោក។ 

 មេនាៅចុង�ញ្ចច�់មេល់ោក មេផ្សាង ពុង�រេាសុី �នាចាក់

�ញ្ញាច�ងភាាពុយនាឯីកសារច�នានួា២ដល់ស់កិំាកាមាខែដល់

ជ្ឈាកងទ័ីពុមេជ្ឈើងមេ�ោក�នាទីស�នាា �ឺខែ��ភាាពុយនាី

ឯកសារសីីពុីដ�មេណ្ឌើររ�ស់សមាមិា� ីហុនុា ខែសនា មេទីៅ

�ងទ័ូ�ពើជាើងពើគ្គោ�ទូសាសនី�ិចាំចសា�ិសាពើនីៅម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ 
ពើ�ោ�ថា ីពើខតាតែូងឃាី�� ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៥ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២ ។ 
(សា�ខ វិណ ណៈ នីងិ ឈ�� រាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 19



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�ងទ័ូ�ពើជាើងពើគ្គោ�ទូសាសនី�ិចាំចសាិ�សាពើនីៅម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ
ពើ�ោ�ថា ីពើខតាតែូងឃាី�� ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៥ ខ្មែខពើម្ពុសាា ឆ្នាំនា�២០២២ ។ 

 
(សា�ខ វិណ ណៈ នីងិ ឈ�� រាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

ត្រី�មេទីសមេវិៀ�ណ្ឌាមា មេដើមា�ីត្រី�ខែមាត្រី�មូាល់កងកមំាា�ង

វិាយ�កមាកមេល់ើរ��ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា ៍�េុល់ ពុ� 

មេនាៅនៃថុៃទីី២០ ខែ�មិាថុនុាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ នាងិភាាពុយនាមួីាយ 

មេទីៀ� �ឺខែ��ភាាពុយនាសីីីអ�ពុីមារ�ក នាងិការ�មេងាើ�

រណ្ឌសរិ�សាមា�គីសមេន្ត្រីងគោះជ្ឈា�កិមុុាជ្ឈាមេនាៅនៃថុៃទីី២ ខែ�ធំូ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ មេល់ោក មេផ្សាង ពុង�រេាសុី ក៏�នាពុនា�ល់់

ខែណ្ឌនាា�ដល់់សិកំាកាមាខែដល់ជ្ឈាកងទ័ីពុមេជ្ឈើងមេ�ោក

ទីា�ងអសអ់�ពុសីារស��ានាន់ៃនាការទី�់សាា�អ់�មេពុើត្រី�ល់យ័ 

ពុូជ្ឈសាសនា ៍ នាងិផ្សាល់�េះពុាល់់នៃនាអ�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈ 

សាសនាជ៍្ឈាល់កណំ្ឌៈ�ុ�គល់មំាាក់ ត្រីកមុាត្រី�សួារ សហ�មានា ៍ 

នាងិសងគមាជ្ឈា�ទិីា�ងមូាល់។ 

 សិកំាកាមាខែដល់ជ្ឈាកងទ័ីពុមេជ្ឈើងមេ�ោក�នា�ងាាញ

នាវូិច�ណ្ឌា�់អារមាែណ៍្ឌដចូ�ាងមេត្រីកោមា៖ 

 វេ�ក្សាជំ្ឈទាំវ ឧតិមិវេសិនិយ៍ីុត្រតិ ីខមឹ បុណូា នាាយិកា

រងមេសនាាធកិារកងទ័ីពុមេជ្ឈើងមេ�ោក �នាមាានាត្រី�សាសនា៍

ថុា នាាង�ាុ��នាមាកចូល់រួមាទីស�នាកិចចសិក�ាជ្ឈាត្រី�វិ�ីិ

សាស្រ្តសដីអ៏សចារ�មេនាះ មេដោយ�នាមេឃុំើញនាវូិភ័ាសីុ�ាង

ជ្ឈាក់ខែសងី នាងិ រូ�ថុ�ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសមីេនាះ មេធាើឲ្យ�នាាង�ាុ�

រ�មេភាើ� នាងិកីុកកីួល់នាកឹដល់់�ុណ្ឌ��ណ្ឌាច់សមេមីាចមេ�

មេជ្ឈោ ហុនុា ខែសនា ខែដល់�នាយកជ្ឈីវិិ�មេធាើជ្ឈាមេដើមាទុីនា

មេដើមា�រី�មេដោះត្រី�មេទីសជ្ឈា�មិេយើងឲ្យ�រួចផុ្សា�រ��ត្រី�ល់យ័

ពុូជ្ឈសាសនា ៍ �េុល់ ពុ�។ ជ្ឈាចុងមេត្រីកោយនាាង�ាុ�សូមា

20 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេ�ោរពុជ្ឈនូាពុរឲ្យ�សមេមីាចមេ�មេជ្ឈោមាានាស�ុភាាពុល់អ ដកឹនាា�

ត្រី�មេទីសឲ្យ�មាានាសនាីភិាាពុជ្ឈាមេរៀងរហ�ូ។

 អ្ននុិវេសិនិយ៍ីុវេទាំ ជុ្ឈនិ សុិធី ីមេធាើការមេនាៅការរយិាល់យ័

ទីី៥កងទ័ីពុមេជ្ឈើងមេ�ោក�នាមាានាត្រី�សាសនាថ៍ុា �ាុ�មាានា 
ការរ�មេភាើ�រកីរាយណ្ឌាស់ខែដល់មាកមេធាើទីស�នាកិចចមេនាៅ 

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេកោះថុែខែដល់ជ្ឈាទីី�ា�ងត្រី�វិ�ី ិ

សាស្រ្តសមីេយោធាមួាយ ខែដល់សមេមីាចមេ�មេជ្ឈោ ហុនុា ខែសនា  

នាិងយុទីធមិា�ី៤នាាក់មេទីៀ�ធាំ�់�នាចាកមេចញមេទីៅ

ត្រី�មេទីសមេវិៀ�ណ្ឌាមា មេដើមា�តី្រី�ខែមាត្រី�មូាល់កមំាា�ង នាងិរក

ជ្ឈ�នាយួពុីត្រី�មេទីសមេវិៀ�ណ្ឌាមា មេដើមា�ីមាករ�មេដោះត្រី�មេទីស

កមុុាជ្ឈាមេយើងឲ្យ�រួចផុ្សា�ពុរី��ត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនា ៍�េុល់ 

ពុ�។ មេល់ោក អនាមុេសនាយ៍ីមេទីោ ជ្ឈុនា សុធី ក៏មាានាការ 

រកីរាយខែដរខែដល់ត្រីកុមាការងារវិិមាានាឈាះំឈាះំ នាងិ 

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា�នាមេរៀ�ច�ទីទួីល់សាា�មានា ៍ 
នាងិមេធាើ�ទី�ងាាញយេាងច�ាស់អ�ពុី�ណុី្ឌ� រូ�ថុ� នាងិ

ដ�មេណ្ឌើ រមេឆ្នាំោុះមេទីៅរកការផ្សាីួល់រ�ល់�រ��ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈ 
សាសនា ៍�េុល់ ពុ� មេនាៅនៃថុៃទីី២០ ខែ�មិាថុនុាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧។

�ងទ័ូ�ពើជាើងពើគ្គោ�ទូសាសនី�ិចាំចសាិ�សាពើនីៅម្ពុជាឈម្ពុណឌលី
ឯ�សាារពើ�ោ�ថា ីពើខតាតែូងឃាី�� ពើនីៅផ្ទៃថាៃទីូ៥ ខ្មែខពើម្ពុសាា 
ឆ្នាំនា�២០២២ ។  
(សា�ខ វិណ ណៈ នីងិ ឈ�� រាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 21



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វា្នារប្់ គិមឹ កំ្ត់ អ្នកុពើ �្ើបការណ៍
ឲ្យយពើវៀតក�ង ៃងិៃតីរសារតំបៃ់២៤ 

 មេនាៅនៃថុៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ �ាុ��នាចលូ់�មេត្រីមាើ 
�ដវិិ�នីា។៍ ដ��ូងមេឡុើយ �ាុ�មេធាើការមេនាៅកំុងកងមេសុើ�ការណ៍្ឌ

 
ឲ្យ�កងកមំាា�ងមេវិៀ�ណ្ឌាមា ជ្ឈាមួាយសមាាជ្ឈិក១២នាាក់

មេផ្សា�ងមេទីៀ�។ រាល់់មេពុល់ខែដល់�ាុ�មេចញមេទីៅមេសុើ�កា

រណ៍្ឌមីាងៗ �ាុ�អ�់មាានាកានាអ់ាវុិធមេទី មេហើយមេដើរធមាែ�ា

ដចូមេ�ដចូឯង មេដើមា�កុី�ឲ្យ��ាងល់នា ់នាល់ ់ចា�់អារមាែណ៍្ឌ

�ាុ�។ ដមូេចះំ�នួាាទីីរ�ស់�ាុ� �ឺត្រី�ានាខ់ែ�មេទីៅយកពុ័�ម៌ាានា

ពុទីីី�ា�ងកងទ័ីពុ�ែា�ងមេនាៅកខែនាងំណ្ឌា? កខែនាងំល់ាក់អាវុិធ 

ធុនាធ�មេនាៅកខែនាងំណ្ឌា? កខែនាងំមេមា�ញ្ញាាការធ�ៗសាំក់ 

មេនាៅកខែនាងំណ្ឌា? មេហើយមូាល់ដឋានាកា�មេភាំើងធ�រ�ស់�ែា�ង 

មេនាៅត្រី�ង់ណ្ឌា�េុមេណ្ឌ ណោះ។ មុា�ត្រីពុួញមេសុើ�ការណ៍្ឌរ�ស ់

�ាុ� �ឺចា�់ពុី(ឃុំុ�)ក�ពុង់សឹងមេទីៅ(ស្រាសុក)ពុាមាជ្ឈរ 

កា�់�ាមា�ាមេ�ោក ល់ាា នាងិអំកមេល់ឿង។ ត្រីកុមា�ាុ�មាានា 
សមាាជ្ឈិកទីា�ងអស់ត្រី��នាាក់។ វិិធីសាស្រ្តសមីេសុើ�ការណ៍្ឌ 

រ�ស�់ាុ� �ឺ�ាុ�មេធាើជ្ឈាអំកល់ក់ដរូ។ �ាុ�ពុនុា (ខែរក)មាានា ់ពុនុាទីា 
 យកមេទីៅល់ក់មេនាៅកំុងផ្សា�ារ មេដើមា��ីនាំ��ំនួាចលូ់មេទីៅមេសុើ�
 

ការណ៍្ឌឲ្យ�កានា់ខែ�មេត្រីជ្ឈៅកំុងទឹីកដី�ែា�ងកានា់កា�់។  
រាល់ម់េពុល់ចលូ់មេទីៅមេសុើ�ការណ៍្ឌមីាងៗ �ឺ�ាុ�ត្រី�ថុយុជ្ឈវីិ�ិ 
ណ្ឌាស់។ នៃថុៃមួាយ �ាុ��នាជ្ឈួ�ជ្ឈាមួាយមិា�ភីាកីិធាំ�់មេរៀនា

ជ្ឈាមួាយ�ាំមេនាៅ�ាមាផ្សាំូវិ។ មិា��ីាុ�មេធាើជ្ឈាទីាហានា�ាង ល់នា ់

នាល់់។ មេយើង�នាជ្ឈខែជ្ឈក�ាំពុីមេរឿងការងារ។ មេយើង

ឯកភាាពុ�ាំថុា ល់ាក់ការណ៍្ឌសមាៃា�ម់េរៀង�ំនួា។ ជ្ឈាមេរៀង 
រាល់់មេពុល់ខែដល់�ាុ�យកពុ័�៌មាានា�នាមីាងៗ �ាុ�ត្រី�ូវិរាយ

 

ភ័ួង សុិខថា 

គឹ្គម្ពុ ��សាត ់អាយ�៧៨ឆ្នាំនា� ជាាក្រ�ជាា�លីរដ្ឋឋរសា់ពើនីៅភូ័មិ្ពុ
សាាាយពើជាោរ ឃា��ផ្ទៃក្រ�ពើឃានសា ស្រុសាុ�ពើម្ពុសាាង ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ 
(ពើ�ង �ងសរាាសា�ី/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

22 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ការណ៍្ឌពុីពុ័�៌មាានាទីា�ងមេនាោះមាកឲ្យ� អាឡុុង ខែដល់ជ្ឈា 
មេមា�ញ្ញាាការ�ាងកងកមំាា�ងមេវិៀ�ណ្ឌាមា (មេវិៀ�កុង)។  

អាឡុុង ក�ណ្ឌ�ន់ៃថុៃ (មេពុល់មេវិល់ា) វិាយនៃថុៃណ្ឌា�ឺមេស្រាសច

ខែ��ា�។់ 

 រហ�ូមាកដល់ព់ុាក់កណី្ឌាល់ឆ្នាំាំ�១៩៧២ សន្ត្រីងគាមា

រវិាងទីាហានា ល់នា ់នាល់ ់នាងិមេវិៀ�កុង �នាមេកើ�មេឡុើង។ 

�ាុ�នាងិសមាាជ្ឈិកត្រីកុមា២នាាក់មេទីៀ� ត្រី�ូវិមេចញមេទីៅកានា ់
មុា�ត្រីពុញួល់ាា មេហើយសមាាជ្ឈកិត្រីកមុា២នាាក់មេផ្សា�ងមេទីៀ�

�ឺត្រី�ូវិមេចញមេទីៅមុា�ត្រីពុួញ�ាងត្រីកា�ងពុុក មេឆ្នាំោុះមេឡុើង

មេទីៅ(ក�ពុង់)ត្រី�ខែ�ក។ �ាុ�មេចញមេទីៅដល់់ត្រី�ឹមាខែ�ពុាក់ 
កណី្ឌាល់ផ្សាំូវិ�េុមេណ្ឌ ណោះ ក៏ត្រី�ូវិផ្សាអាក នាងិរ�់ពុួនាមេនាៅកំុង

ត្រី�ង់មេស (មេល់ណ្ឌដឋានា) មេត្រីពុោះមាានាសន្ត្រីងគាមាមេកើ�មេឡុើង។ 

�ាុ�មេឃុំើញមាានាយនាមីេហោះទីមំាាក់ត្រី�ា�់ខែ�ក នាងិមាានាការ

ដាក់ពុត្រីងាយកងទ័ីពុ�ាង ល់នា ់នាល់់ ជ្ឈាមេត្រីចើនានាាក់។ 

មេនាៅមេមាេោងត្រី�ខែហល់ជ្ឈា១០ត្រីពុកឹ អាវុិធចា�់មេផ្សាីើមាផ្សាទុះមេនាៅ

សមារភូាមិាត្រីកសា�ងចារ។ មេនាៅមេមាេោងត្រី�ខែហល់១១កនាះំ 

ត្រី�ា�់មេផ្សាោំងមួាយត្រី�ា�់�នាធាំក់ច�ត្រី�ង់មេសខែដល់�ាុ�នាងិ

សមាាជ្ឈិកមំាាក់មេទីៀ�ក�ពុុងល់ាក់�ំនួា។ ត្រី�ង់មេស �នា

�ក់សងា�់សមាាជ្ឈិកត្រីកុមា�ាុ�មំាាក់មេនាោះសាំ�់ភាាំមាៗ។ 

�នាីចិមេត្រីកោយមាក ត្រី�ា�់មេផ្សាោំងមួាយត្រី�ា�់មេទីៀ� �នា

ធាំក់ច�កខែនាងំដខែដល់។ មេល់ើកមេនាះ �ាុ�ត្រី�វូិរ�ួសនាងិសនា�់ំ

ខែល់ងដងឹ�ំនួា។ មេនាៅមេមាេោងត្រី�ខែហល់១២យ�់ មេទីើ��ាុ�

ដងឹ�ំនួាមេឡុើងវិញិ។ មេ�យក�ាុ�មេទីៅដាក់មេនាៅមេសនាាធកិារ

���នា២់៤។ ត្រី�មេចៀករ�ស់�ាុ�ទីា�ងសង�ាង សាី�់

ខែល់ងឮអាីទីា�ងអស់។ �ាុ��នាសត្រីមាាកពុ�ា�ល់មេនាៅកំុង

មេសនាាធិការ���នា២់៤រហ�ូដល់�់នាត្រី�ានាម់េ�ើ មេទីើ�មេ� 

(កមាែាភិា�ល់ ថុាំក់មេល់ើ) ត្រី��ល់់�ាុ�មាកឲ្យ��ាងមានាទរី 
នារីសារ���នា២់៤។ �ាុ�មេធាើការមេនាៅកំុងកងមេសុើ�ការណ៍្ឌ 

អសរ់យៈមេពុល់ជ្ឈាង២ឆ្នាំាំ�។ កំុងរយៈមេពុល់មេនាោះ �ាុ��នា

រាយការណ៍្ឌពុី���នា�់ែា�ងមេទីៅឲ្យ�កងកមំាា�ងមេវិៀ�ណ្ឌាមា 

មិានា�ចិជ្ឈាង៣០ដងមេទី។ 

 �ាុ�អាចសាី�់ឮ�នា�ះំៗ។ ចា�់�ា�ងពុីមេពុល់មេនាោះ 
មាក �ាុ�ខែល់ងមេធាើការមេនាៅកំុងកងមេសុើ�ការណ៍្ឌមេទីៀ�

 
មេហើយ។ �ាុ�ត្រី�ូវិមេនាៅមេធាើការកំុងមានាទរីនារីសារ���នា២់៤

 
វិិញ។ មេនាៅទីីមេនាោះ �ាុ�សគាល់់កមាែាភិា�ល់ធ�ៗមួាយច�នានួា

ដចូជ្ឈា �ាជ្ឈ័យ ជ្ឈាត្រី�ធានាមានាទរី���នា២់៤។ �ាឈាកូ 

ជ្ឈាត្រី�ធានា���នា២់៤។ �ាឈាមឹា ជ្ឈាត្រី�ធានាមេសដឋកិចច

���នា២់៤។ �ា�េក់ ជ្ឈាត្រី�ធានានារីសារ���នា២់៤ នាងិ  

ចានា ់ចត្រីកី ជ្ឈាមេមា�ញ្ញាាការកងពុល់មេល់�២ត្រី�ចា�ភូាមិា 

ភាា��ូពុ៌ា។ ភាារកិចចរ�ស់�ាុ�មេនាៅកុំងមានាទរីនារីសារ �ឺជ្ឈា

អំករ�ស់��ុត្រី�ពុមីានាទរី���នា២់៤មេទីៅឲ្យ�កមាែាភិា�ល់�ាមា

ឃុំុ�មួាយច�ណុ្ឌះឲ្យ����នា២់៤។ �ាុ�ធាំ�់យកល់�ិ�ិមេទីៅឲ្យ� 

ចានា ់ចត្រីកី មីាងខែដរ។

 មេនាៅពុាក់កណី្ឌាល់ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ាុ�ត្រី�ូវិអងគការមេសំើ

ឲ្យ�មេរៀ�ការត្រី�ពុនាធ។ ចា�់�ា�ងពុីមេរៀ�ការត្រី�ពុនាធរួច 

�ាុ�ត្រី�ូវិអងគការផ្សាាំស់�ូីរកខែនាងំមេធាើការរហ�ូ។ ដ��ូង �ាុ�

ត្រី�ូវិ�ញ្ចាូនាមេទីៅមេធាើការមេនាៅកខែនាងំឡុឥដឋ។ មេត្រីកោយមាក 

�អូនា�ាុ�មំាាក់ខែដល់ជ្ឈិ�ដិ�ជ្ឈាមួាយអងគការថុាំក់មេល់ើ 
 

�នា�មេងាើ�ត្រី��់�ាុ�ថុា �ាុ�មាានាមេឈាែោះកំុង�ញ្ចាខីែដល់ត្រី�ូវិ
 ចា�់�ំនួាយកមេទីៅដាក់�ុកទួីល់នៃត្រីជ្ឈ។ �អូនា�ាុ��នាសរមេសរ
 ស��ុត្រី�ខែកំងកំាយមួាយឲ្យ��ាុ�។ �ាុ�កានាស់��ុត្រី�មេនាះរ�់
 

មេចញពុកីារដឋានាឡុឥដឋ មេឆ្នាំោុះមេទីៅកានាម់ានាទរី���នា ់មេដើមា�ី

មេទីៅរកត្រី�ពុនាធ�ាុ�។ មេនាៅ�ាមាផ្សាំូវិ មាានាកមាែាភិា�ល់មេត្រីចើនា

នាាក់ណ្ឌាស់សួរនាា��ាុ�ពុីដ�មេណ្ឌើររ�ស់�ាុ�។ ត្រី��់មេពុល់ �ាុ�

�ងាាញស��ុត្រី�ខែកំងកំាយមេនាោះមេទីៅពុួកមេ�។ ទីី��ផុ្សា��ាុ�

�នាមាកដល់ម់ានាទរី���នា។់ មេពុល់មេនាោះ ត្រី�ពុនាធ�ាុ�ក�ពុងុត្រី�ជ្ឈុ�

ជ្ឈាមួាយ �ាជ្ឈ័យ មេត្រីពុោះ�ា�់ក៏ជ្ឈានារីសារ���នាខ់ែដរ។ 

ត្រី�ពុនាធ�ាុ�ចុះមាកជ្ឈួ��ាុ�។ �ាុ��នាត្រី��់�ា�់�ាមាដ�មេណ្ឌើរ

សាចម់េរឿងខែដល់សមាមិា� ីសាញ់ រកចា�់�ំនួា�ាុ�មាកកានា់

ទួីល់នៃត្រីជ្ឈ។ ដងឹមេរឿងមេហើយ ត្រី�ពុនាធ�ាុ��នានាា��ាុ�មេទីៅជ្ឈួ�

ជ្ឈាមួាយ �ាជ្ឈយ័។ �ាុ�ហចុល់�ិ�ិខែដល់�ាុ�កានាជ់្ឈា�់មេនាៅនាងឹ

នៃដមេទីៅឲ្យ�ត្រី�ពុនាធ�ាុ�ហចុ�នាមីេទីៅឲ្យ� �ាជ្ឈ័យ។ �ាជ្ឈ័យ 

អានារួចក៏នាយិាយថុា «មេ�ើវិា (សាញ់) ហាុនាមាកចា�់�ឺ

ត្រី�វូិចា�់វិាដាក់�ុកជ្ឈ�នាសួខែ�មីាងមេទីៅ»។ មេត្រីកោយមាក �ាុ�

�នាមេទីៅសាំក់មេនាៅកំុងការដឋានាល់ាា អសរ់យៈមេពុល់៣ខែ�

មេទីៀ� មេទីើ�ត្រី�ូវិផ្សាាំស់�ូីរមេទីៅមេនាៅទឹីកវិិល់ ពុាមាជ្ឈរ នាងិ

មេនាៅត្រីពុ�ត្រី�ទីល់់ត្រីក�ី៥០០។

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ ត្រីពុឹ�ីកិារណ៍្ឌ�ាមាចា�់ មេសោភឹាមា 

�នារ�មេជ្ឈើ�រ�ជ្ឈួល់�ាំ�ង។ កមាែាភិា�ល់ធ�ៗមួាយច�នានួាត្រី�ូវិ

ចា�់�ំនួា នាងិសមំាា�់។ �ាុ�នាងិត្រី�ពុនាធ�នា�ិ��ាំថុា នាងឹ

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 23



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ចាកមេចញពុកីខែនាងំមេធាើការមេទីៅកានាស់្រាសកុក�មេណ្ឌើ�មីាាយ

មេនាៅឯសាាយមេជ្ឈោរ។ ត្រី�ពុនាធ�ាុ��នាមេឡុើង (មេធាើដ�មេណ្ឌើរ) មេទីៅ

មានាទរី���នា២់៤ មេដើមា�យីក��រូល់�ិ�ិអនាញុ្ញាា�មួាយច�នានួា

ទុីកត្រី�ានាម់េត្រី�ើត្រី�សម់េនាៅ�ាមាផ្សាំវូិ។ �ា� ់(ត្រី�ពុនាធ) សុមីេញេ 
មេហើយមេ�ះត្រី�ាមេល់ើល់�ិ�ិទីា�ងមេនាោះរួចរាល់អ់ស ់ទុីកខែ� 

ចមេនាោំះខែដល់ត្រី�ូវិ�� មេពុញ�ាមាជ្ឈាក់ខែសីង�េុមេណ្ឌ ណោះ។  

ត្រីពុល់ឹមាមេឡុើងមេមាេោងត្រី�ខែហល់៤ត្រីពុឹក មេយើង�នាចាក 

មេចញ�ាមាទូីកមួាយមេត្រី��ងខែដល់ល់ួចពុីមេ� មេឆ្នាំោុះមាក 

កានាស់្រាសុកក�មេណ្ឌើ�មីាាយ។ កាល់មេនាោះ ទឹីកក�ពុុងល់ិច 

ភូាមិាអំកស្រាសុកមេនាៅមេឡុើយ។ មេមាេោងត្រី�ខែហល់១០នៃថុៃ 

ដខែដល់ មេយើង�នាមាកដល់់មេ�ោល់មេដៅ។ សាំក់មេនាៅផ្សាទះ

មីាាយ�នាត្រី�ខែហល់កនាះំខែ� មេយើងទីា�ងអស់�ាំត្រី�ូវិ

កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា�ាងនារិ�ី �ងំ�ឲ្យ�ចាកមេចញ

មេទីៀ�។  មេនាៅ�ាមាផ្សាំូវិ �ាុ��នា�ូីរមេឈាែោះរ�ស់�ាុ�ពុី �ឹមា 

ក�ស� ់មាកជ្ឈា ស្រាសី មេអង វិិញ មេត្រីពុោះចង់មេ�ចឲ្យ�ផុ្សា�ពុី

ការ�ាមារកចា�់�ំនួាពុីស�ណ្ឌាក់ខែ�ែរត្រីកហមា�ាងនារិ� ី

�ាមារយៈការស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិត្រី�វិ�ីិរូ�ពុីមុានារ�ស់�ាុ�។  

�ាុ�មេត្រី�ើមេឈាែោះ ស្រាសី មេអង រហ�ូមាកដល់់�ចចុ��នាមំេនាះ។

 រហ�ូមាកដល់ឆ់្នាំាំ�១៩៧៩ �ាុ��នាវិិល់ត្រី�ឡុ�់មាក

រស់មេនាៅឯផ្សាទះវិិញ។ មេមាភូាមិា �នាមេសំើឲ្យ��ាុ�មេធាើជ្ឈាត្រី�ធានា

ត្រីកុមាកងត្រី�វិាស់នៃដមេនាៅកំុងភូាមិា។ មេត្រីកោយមាក �ាុ�ត្រី�ូវិ

�នាមេសំើឲ្យ�មេធាើជ្ឈាត្រី�ធានាត្រីកុមា�ក�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈា

រហ�ូដល់ស់ពុានៃថុៃ។ ច�មេពុោះត្រីពុ�ឹីកិារណ៍្ឌខែដល់�ាុ��នាជ្ឈ�ួ

កនាងំមាកដល់ម់េពុល់មេនាះ �ាុ��ែានាស្រាសមេណ្ឌោះស្រាសមេណ្ឌោកអាី

�នាីចិមេទី។ មេទីោះ�ីជ្ឈាត្រី�មេចៀកទីា�ងសង�ាងរ�ស់�ាុ� 

មេនាៅខែ�សាី�់អាីមិានាឮរហ�ូដល់់�ចចុ��នា ំមេដោយសារ

សន្ត្រីងគាមានាាមេពុល់មេនាោះក៏មេដោយ ក៏�ាុ�មិានាសីី�មេនាទោសអាី

ទីា�ងអស់។ ផ្សាទុយមេទីៅវិិញ �ាុ�ស��ាយចិ�ចី�មេពុោះជ្ឈីវិិ�

រ�ស�់ាុ�នាាមេពុល់មេនាះ។ �ាុ�រសម់េនាៅខែ�ពុរីនាាក់�ីីត្រី�ពុនាធមេនាៅ

ឯស្រាសកុក�មេណ្ឌើ�។ កូនាៗរ�ស�់ាុ�មាានា�ីីត្រី�ពុនាធអសម់េហើយ 

មេហើយពុកួមេ�រសម់េនាៅឆ្នាំៃាយៗពុ�ីាុ�កំុងជ្ឈវីិភាាពុខែដល់អាច

រេា�់រង�ំនួាឯង�នាមេដោយមិានាមេធាើឲ្យ�ឪពុកុមីាាយពុ�ិកច�ិី

មេឡុើយ។ មេ�ើមិានារវិល់់ពុីកិចចការ�ណ្ឌ�ក�មេទី �ាុ�មេនាៅផ្សាទះ

ផឹ្សាកខែ� ជ្ឈួយត្រី�ពុនាធដា�ស ំនាងិមេធាើខែស្រាស�នាីចិ�នាីចួ។

ពើទូសាភ័ា�វិាលីខ្មែស្រុសារដ្ឋវូិក្របា�ង �ន�ងឃា��ផ្ទៃក្រ�ពើឃានសា  
ស្រុសាុ�ពើម្ពុសាាង ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។  
(ពើ�ង �ងសរាាសា�ី/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

24 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឈា �្ពើ�ឿៃ៖ នារ តីពើពទយឃុំ�ំ
្ម័យស�ែរក្រកហម

 មេនាៅឆ្នាំាំ�មេនាះ ឈាា សុមេ�ឿនា មាានាអាយុជ្ឈ�ិ៧០ឆ្នាំាំ�

មេហើយ។ �ា�មិ់ានាសវូិមាានាមេពុល់ទី�មេនារមេនាៅផ្សាទះមេឡុើយ មេត្រីពុោះ 

�ា�ម់ាានាភាារកិចចស��ានាមួ់ាយច�នានួាខែដល់ក�ពុុងអនាវុិ�ី

មេនាៅកំុងភូាមិា ឃុំុ� រ�ស�់ា�។់ សមុេ�ឿនា មេត្រីកៅពុជី្ឈយួមេរៀ�ច� 
មាាូ�អាហារសត្រីមាា�់ចងាានាត់្រី�មេ�នាត្រីពុះសងឹមេនាៅកំុងវិ� ី

 
�ា��ឺ់ជ្ឈាជ្ឈ�នាយួការរ�សត់្រីកុមាត្រី�ូមេពុទី�ឃុំុ�។ សុមេ�ឿនា 

�នាអ�់រ�អំកភូាមិាឲ្យ�យល់់ដងឹអ�ពុីសារស��ានាន់ៃនាការ 

មេត្រី�ើត្រី�ស់មានាទរីមេពុទី�សត្រីមាា�់ខែថុរក�ាសុ�ភាាពុផ្សាទាល់ ់

�ំនួា។ សមុេ�ឿនា មាានាស�ុភាាពុល់អ នាងិរងឹ�ឹុងដចូមេពុល់ខែដល់ 
�ា�់សិិ�កំុងវិ័យមេកែងអញ្ចចងឹ។ កាល់ពុីទីសវិ��រឆ៍្នាំាំ� 
១៩៧០ សមុេ�ឿនា �ឺជ្ឈាកមាែាភិា�ល់នាារភូីាមិាខែកវិសាំ �ឺជ្ឈា 

កមាែាភិា�ល់មេពុទី�ឃុំុ�នៃត្រីពុពើឃានស នាងិជ្ឈាអំកខែដល់អងគការ 

ចា�់�ា�ងជ្ឈាខែ�ែររ�មេដោះត្រី�ចា�ឃុំុ�នៃត្រីពុមេឃុំសំខែដល់ទុីក 

ចិ�កីំុងការសមេត្រីមាច�ញ្ចាូនាយុវិជ្ឈនា នាងិយុវិនាារ ីនៃនាឃុំុ�
 

នៃត្រីពុមេឃុំសំឲ្យ�ចូល់�មេត្រីមាើ�ដវិិ�នីា។៍ សុមេ�ឿនា �នា�អូញ 
ខែ�អរថុា �ា�់មេសោកសាីយច�មេពុោះការច�ណ្ឌាយមេពុល់

មេវិល់ាចលូ់�មេត្រីមាើ�ដវិិ�នីារ៍�ស�់ា�ន់ាាមេពុល់កនាងំមាក។ 

�ាងមេត្រីកោមាមេនាះ �ឺជ្ឈាសមីីារ�ស់ សុមេ�ឿនា ខែដល់�នា

នាយិាយត្រី��់ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ�� ី

នៃត្រីពុខែវិង អ�ពុីមេរឿងរេាវិរ�ស់�ា�៖់

 «�ាុ�មេឈាែោះ ឈាា សុមេ�ឿនា អាយុ៦៧ឆ្នាំាំ�។ សពុានៃថុៃ 

�ាុ�រស់មេនាៅភូាមិាខែកវិសាំ ឃុំុ�នៃត្រីពុមេឃុំសំ ស្រាសុកមេមាសាង 

ភា រស័ិ ី

ឈា សា�ពើខឿនី ពើនីៅ�ៃ�រ�សា់គ្គាត ់សាិិតពើនីៅ 
ភូ័មិ្ពុខ្មែ�វិសានា ឃា��ផ្ទៃក្រ�ពើឃានសា ស្រុសាុ�ពើម្ពុសាាង ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។  
(ភ័ា រសាីី /ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 25



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧០ �នាទា�់ពុីមាានារដឋ 
ត្រី�ហារទីមំាាក់សមេមីាច ត្រីពុះនាមេរោ�មីា សហីនា ុ�ាុ�សមេត្រីមាច 
ចិ�ចីូល់មេធាើជ្ឈាកងឈាំ�មេនាៅកំុងភូាមិាក�មេណ្ឌើ�រ�ស់�ាុ� 

មេដើមា�ីទីាមាទីារឲ្យ�សមេមីាចឪ មេឡុើងត្រី��់ត្រី�ងអ�ណ្ឌាច

វិិញ នាងិមេដើមា�ីការពុារត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេនាៅកំុងភូាមិា។ ត្រីកុមា

រ�ស�់ាុ�មាានាសមាាជ្ឈកិច�នានួា១២នាាក់។ មាេនា នាងិ សារេា�  
�ឺជ្ឈាអំកត្រី��់ត្រី�ងត្រីកុមាកងឈាំ�។ ពុួកមេយើង�ឺជ្ឈា

កមំាា�ងជ្ឈរួមុា� ខែដល់មេត្រី��មា�ំនួាត្រី��់មេពុល់សត្រីមាា�់ការ

សែត័្រី�ច�ិចីលូ់មេធាើជ្ឈាមេយោធា។ ត្រីកមុាកងឈា�ំទីា�ងអស ់

�ត្រីមាូវិឲ្យ�ចូល់មេរៀនាវិ�គនាមេយោ�យមេនាៅមេពុល់យ�់ ដចូ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឯមេទីៀ�ខែដរ។ មេយើងមេរៀនាអ�ពុី «មេ�ោល់មាា�ា៌

សន្ត្រីងគាមាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា»។ មេត្រីកៅពុមីេរៀនាសតូ្រី�វិ�គនាមេយោ�យ 

�នួាាទីីរ�សម់េយើងជ្ឈាកងឈា�ំ �ឺមេដើរមេមាើល់ យាមាកាមា 

នាិងមេសុើ�យកការណ៍្ឌពុីត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេនាៅកំុងភូាមិាអ�ពុី

សកមាែភាាពុមេធាើទី�នាាក់ទី�នាងក��់ ឬល់ក់ស្រាសូវិអងារ

នាងិស�ាចិញ្ចចមឹាមេផ្សា�ងៗមេទីៅឲ្យ��ាង ល់នា ់ នាល់់ យក 

មេទីៅរាយការណ៍្ឌឲ្យ�ត្រី�ធានាសហករណ៍្ឌ�នាដឹង។  

មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ មាេនា នាងិសារេា� �នា�ញ្ចាូនាសមាាជ្ឈិក

ត្រីកុមារ�ស់�ាុ�មួាយច�នានួា ឲ្យ�ចូល់�មេត្រីមាើជ្ឈាមេយោធាមេដើមា�ី

ត្រី�យុទីធជ្ឈាមួាយទីាហានា ល់នា ់នាល់់។ ច�ខែណ្ឌក�ាុ� ត្រី�ូវិ

�នាផ្សាាំស់�ូីរឲ្យ�មេទីៅត្រី��់ត្រី�ងកងយុវិនាារភូីាមិាជ្ឈ�នាសួ

វិញិ។ �ាុ�មាានា�នួាាទីីជ្ឈាអនាតុ្រី�ធានាកងនាារ ីមាានាភាារកិចច

ត្រី��់ត្រី�ង នាងិមេមាើល់ការ�សុត្រី�ូវិនាារីៗ មេនាៅកំុងភូាមិា 
ខែកវិសាំ ការការពុារសនាីសិុ�រ�ស់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេនាៅកុំង

ភូាមិា នាងិមេត្រីជ្ឈើសមេរើសនាារីៗ ឲ្យ�ចូល់�មេត្រីមាើជ្ឈាមេយោធា។  

កំុងមេពុល់ខែដល់�ាុ�មេធាើជ្ឈាអនាតុ្រី�ធានាកងនាារភូីាមិា �ាុ�នាងិមិា�ី

នាារពីុីរនាាក់មេទីៀ� ត្រី�ូវិថុាំក់មេល់ើចា�់�ា�ងឲ្យ�ចូល់មេរៀនា

វិិជ្ឈាាមេពុទី� មេដើមា�ីចូល់�មេត្រីមាើការជ្ឈាកមាែាភិា�ល់មេពុទី�

មេនាៅមានាទរីមេពុទី�ភូាមិាសាាយមេជ្ឈោរ ឃុំុ�នៃត្រីពុមេឃុំសំ។ �ាុ�មេរៀនា

មេពុទី�អស់រយៈមេពុល់�ីខែ� ជ្ឈាមួាយត្រី�ូមេពុទី�ជ្ឈ�នាាញ

មេនាៅកំុងឃុំុ�នៃត្រីពុពើឃានស។ មេនាៅខែ�ដ��ូង �ាុ�មេរៀនាផ្សា��ថុាំ� 

មេរៀនាច�ណ្ឌា�មេឈាែោះថុាំ� នាងិមេរៀនាចាក់ថុាំ�មេល់ើមេ�ំើយ។ មេនាៅ

ខែ�ទីីពុីរនាងិទីី�ី �ាុ�មេចញមេទីៅពុ�ា�ល់ នាងិចាក់ថុាំ�ឲ្យ�

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេនាៅកំុងឃុំុ�ជ្ឈាមួាយត្រី�ូមេពុទី�ជ្ឈ�នាាញត្រី�ចា�ឃុំុ�

នៃត្រីពុមេឃុំសំ។ �ាុ�ស��ាយច�ិកីំុងការមេធាើការងារមេនាះ�ាំ�ង

ណ្ឌាស ់មេត្រីពុោះ�ាុ��ិ�ថុា �ាុ�មេធាើឲ្យ�ត្រី�មេទីសជ្ឈា�មិាានាសុ�

សនាីភិាាពុ នាងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមាានាសុ�ភាាពុល់អ។ 

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣រហូ�ដល់់នៃថុៃជ្ឈ័យជ្ឈមំាះ១៧ 

ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ាុ�ចលូ់�មេត្រីមាើការជ្ឈាកមាែាភិា�ល់

មេពុទី�ត្រី�ចា�នៃត្រីពុពើឃានសមេពុញមេល់ញ។ �ួនាាទីីរ�ស់�ាុ� 
�ឺពុ�ា�ល់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកំុងឃុំុ�។ មុានាដ��ូង ការពុ�ា�ល់ 
�ឺមេត្រី�ើត្រី�ស់ថុាំ�មេពុទី�ខែដល់�នាមាកពុីការនៃរអងគាស

ល់ុយពុីអំកភូាមិាយកមេទីៅទិីញថុាំ�ពុីស្រាសុកមេមាសាង។ 

�នាទា�់មាក ការពុ�ា�ល់�ឺមេត្រី�ើត្រី�សថ់ុាំ��ុរាណ្ឌ ថុាំ�ឫស

មេឈាើជ្ឈ�នាសួវិិញ។ 

 �នាទា�់ពុីនៃថុៃ១៧ មេមាសា ១៩៧៥មាក �ាុ�មេនាៅខែ�

មេធាើជ្ឈាកមាែាភិា�ល់មេពុទី�ត្រី�ចា�ការមេនាៅកំុងឃុំុ�នៃត្រីពុពើឃានស

ដខែដល់។ ការហ�ូចុកមេនាៅមេពុល់មេនាោះ �ឺ�ាះ�ា��ាំ�ង

ណ្ឌាស។់ រ��អាហារ�ចិមេទីៅៗ។ មំាាក់ៗទីទួីល់�នាអងារ

ខែ�ពុរី�ា�កនាះំ�េុមេណ្ឌ ណោះកំុងមួាយនៃថុៃ។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាចា�់មេផ្សាីើមា

�ាះ�ា�មេស��ងអាហារកំុងការហ�ូចកុ មេហើយក៏មាានា

ជ្ឈ�ងឺរា���ា�មេត្រីចើនាមេទីៀ� ដចូជ្ឈាជ្ឈ�ងឺត្រី�នុាចាញ់ រាកមូាល់ 

នាងិមេកីៅ�ំនួាជ្ឈាមេដើមា។ �ាុ�មេនាៅពុ�ា�ល់ជ្ឈ�ងឺអំកទីា�ងមេនាោះ

�ែានាមេពុល់ទី�មេនារមេឡុើយ។ 

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ �ាុ�សុ�ត្រី�ធានាសហករណ៍្ឌចុះមេទីៅ

មេធាើការមេនាៅ�ាមាការដឋានាវិញិមីាង មេត្រីពុោះ�ាុ��ិ�ថុា�ាុ�អាច
 

សគាល់ក់ខែនាងំមេផ្សា�ងៗ នាងិអាចទីទួីល់�នារ��អាហារ 

ត្រី�ានាម់េ�ើជ្ឈាងមេនាៅកំុងសហករណ៍្ឌ។ អងគការ�នាយល់់ 
ត្រីពុមា នាងិ�នា�ញ្ចាូនា�ាុ�មេទីៅកានាមូ់ាល់ដឋានាមេកៅនៃទី កំុង�ួ

 នីាទីូ ជាាអន��យាបាលីជា�ងឺ ឲ្យយក្រ�មុ្ពុ�ងចាំល័ីតខ្មែដ្ឋលី�� ពើ�ញ 

ភាារកិចចមេល់ើកសណី្ឌរ ទឹីក  (ទី�នា�់ទឹីក) នាងិមេមាើល់ការ�សុ 

ត្រី�វូិពុសី�ុភាាពុកងចល់�័នាារីៗ ។ មេត្រីកោយមាក អងគការ 

�ញ្ចាូនា�ាុ�ឲ្យ�មេទីៅមេធាើការមេនាៅកំុងមូាល់ដឋានាខែស្រាសជ្ឈមេត្រីមាៅ�នាី
 មេទីៀ� កំុង�នួាាទីីដខែដល់។ មេនាៅខែស្រាសជ្ឈមេត្រីមាៅ �ាុ�ត្រី�វូិរ�ួស
 

មេភាៅំមេដោយត្រី�ា�់កា�មេភាំើងរ�ស់កងទ័ីពុមេវិៀ�ណ្ឌាមា។ �ាុ�

ដងឹមេរឿងរេាវិជ្ឈាមេត្រីចើនាទីាក់ទីងនាងឹការត្រី�យុទីធ�ាំ នាងិ 

ខែផ្សានាការ��់ត្រី�ា�់ខែ�កសមំាា�់កងចល់�័កំងុមេពុល់��មេពុញ 
ការងារមេនាៅកខែនាងំមេល់ើកទី�នា�់ទីឹកមេនាៅខែស្រាសជ្ឈមេត្រីមាៅ។  

ខែផ្សានាការមេនាះ �នាខែ�កការណ៍្ឌ មេហើយពុុ�មាានានារណ្ឌាមំាាក់ 

ចូល់កំុងការដឋានាមេល់ើកសណី្ឌរមេនាះមេទីៀ�មេទី។ 

26 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 មេដោយសារ�ាុ�ត្រី�ូវិរ�ួស អងគការ�នា�ញ្ចាូនា�ាុ�ឲ្យ�

មាកពុ�ា�ល់�ំនួាមេនាៅកំុងភូាមិាវិិញមេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨។ 

មេពុល់មាកដល់ស់ហករណ៍្ឌ �ាុ�មេឃុំើញមេយោធាខែ�ែរត្រីកហមា

មាកពុីភូាមិាភាា�នារិ� ីក�ពុុង�ញ្ញាាឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈីករមេណី្ឌៅ

ជ្ឈាមេត្រីចើនាមេនាៅភូាមិាខែកវិសាំ មេដោយមិានាត្រី��់ពុីមូាល់មេហ�ុ

នៃនាការជ្ឈីកមេឡុើយ។ �ាុ��នាឮដ�ណឹ្ឌងមិានាច�ាស់ការថុា 

ការជ្ឈីករមេណី្ឌៅទីា�ងមេនាះ�ឺសត្រីមាា�់មេត្រី��មាទុីកសមំាា�់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា។ ត្រី�ានាខ់ែ�ឮដ�ណឹ្ឌងមេនាះ �ាុ�នាងិមិា�នីាារមីេពុទី�

មេផ្សា�ងមេទីៀ��នាមេត្រី��មាថុាំ�ទុីកសត្រីមាា�់សមំាា�់�ំនួាឯង

រួចជ្ឈាមេស្រាសច �េុខែនាមីេត្រីកោយមាក មេយើងមិានា�នាមេល់�ថុាំ�

សមំាា�់�ំនួាមេឡុើយ។ 

 មេនាៅមេដើមាខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �ាុ�មេធាើដ�មេណ្ឌើរមេចញ 
ពុីភូាមិាទីា�ងមេជ្ឈើងមេនាៅឈា ឺមេត្រីពុោះមេវិៀ�ណ្ឌាមាជ្ឈិ�ចូល់មាក 

ដល់់ឃុំុ�នៃត្រីពុពើឃានស។ �ាុ�មេធាើដ�មេណ្ឌើ រមេទីៅដល់់ឃុំុ��មេ�ង 

មេរៀ�នាងឹមេធាើក�ូនាឆ្នាំងំទឹីក�នាមីេទីៀ� ក៏ត្រី�ូវិកងទ័ីពុមេវិៀ�ណ្ឌាមា 

�ាមាទីានា ់មេហើយកងទ័ីពុមេវិៀ�ណ្ឌាមាទីា�ងមេនាោះ�នាត្រី��់

�ាុ�ឲ្យ�វិិល់ត្រី�ឡុ�់មាកភូាមិាក�មេណ្ឌើ�វិិញ។ 

 �នាទា�់ពុខីែ�ែរត្រីកហមាដលួ់រល់�មេនាៅនៃថុៃទីី៧ ខែ�មាករា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �ាុ�ក៏�នាចូល់មេធាើការសែ័ត្រី�ចិ�មីេនាៅកំុងឃុំុ�

នៃត្រីពុពើឃានស�នាមីេទីៀ� �ឺមេនាៅកំុងត្រីកុមាត្រីទីត្រីទីង់សុ�ភាាពុ  
មេដើមា�ខីែណ្ឌនាា�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឲ្យ�មាកពុ�ា�ល់ជ្ឈ�ងឺមេនាៅមាណ្ឌឌល់ 

សុ�ភាាពុ រួមាទីា�ងការឆ្នាំំងទីមេនា។ំ កំុងឆ្នាំាំ�១៩៨២ �ាុ�

មេរៀ�ការជ្ឈាមួាយ�ុរសមំាាក់មេនាៅកំុងភូាមិា នាងិ�នារសម់េនាៅ

ជ្ឈាមួាយ�ាំរហ�ូមាានាកូនា៥នាាក់។ �េុខែនា ី ឥឡុូវិកូនា 
រ�ស់�ាុ�សាំ�់អស់៣នាាក់មេហើយ។ ជ្ឈាចុងមេត្រីកោយ  
�ាុ�មាានាការមេសោកសាីយ�ាំ�ងណ្ឌាស់ខែដល់�នាចូល់

�មេត្រីមាើការងារឲ្យ�ខែ�ែរត្រីកហមា មេត្រីពុោះ�ាុ�ចង់ឲ្យ�ត្រី�មេទីស

មាានាសនាីភិាាពុ នាងិយុ�ីធិម៌ា �េុខែនាអីងគការមេធាើឲ្យ�ត្រី�មេទីស

ធាំក់កំុងសន្ត្រីងគាមា នាងិកា�់សមំាា�់ជ្ឈីវិិ�មានាសុ�អស់

ជ្ឈាមេត្រីចើនានាាក់»។ 

ពើទូសាភ័ា�វិាលីខ្មែស្រុសា សាិិតពើនីៅ�ន�ងឃា��ផ្ទៃក្រ�ពើឃានសា  
ស្រុសាុ�ពើម្ពុសាាង ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ 
(ពើ�ង �ងសរាាសា�ី/ ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 27



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេ�ង �ងសរ៉ាាសុិ ី

 នៃថុៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ អំករសរ់ានាមាានា 

ជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមារស់មេនាៅឃុំុ��ាមេភាមា ស្រាសុកត្រី�ា� 

កក់ មេ���ីាខែកវិ ទីទួីល់�នាស�ណ្ឌង់មេច�យិសមូាហភាាពុ 

មួាយ នាងិផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំករ�ឭកពុកីារចងចា�មួាយ សាង 

សង់មេដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា មេត្រីកោមាជ្ឈ�នាយួ 
ត្រីទីត្រីទីង់ពុីទីីភាាំក់ងារសហរដឋអាមេមារកិសត្រីមាា�់ការ 

អភិាវិឌឍអនារីជ្ឈា�។ិ ស�ណ្ឌង់ទីា�ងពុរីមេនាះ �នាសាងសង់ 

រួចរាល់់មេនាៅពុាក់កណី្ឌាល់ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�២០២២ មេនាៅ

មេល់ើទីី�ា�ងដ ី«នៃត្រីពុធា�មុេដើមាមេឈាើទីាល់មេកោង» សិ�ិមេនាៅ

ភូាមិាក�ពុង់សាាយ ឃុំុ��ាមេភាមា ស្រាសកុត្រី�ា�កក់ មេ���ីាខែកវិ 

�ាមាការមេសំើសុ�រ�ស់មេមាឃុំុ��ាមេភាមាមេឈាែោះ សុុ� ផ្សាាសឺ� 

កាល់ពុីចុងឆ្នាំាំ�២០២១ កនាងំមាក។ 

 «នៃត្រីពុធា�មុេដើមាមេឈាើទីាល់មេកោង» �ឺជ្ឈាដសីាធារណ្ឌៈ

មួាយកខែនាងំខែដល់មេត្រី�ើត្រី�ស់មេធាើជ្ឈាកខែនាងំក�់អដឋធិា�ុ

អន�ចាំូលីរួម្ពុ�មី្ពុវិិធាីសាពើមុ្ពុោធាពើចាំតយិថាតរូ�ជា��គ្គនា។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

អំកភូាមិា�ា�ងពុីមុានារ��សងគមារាស្រ្តសនីាយិមាមាកមេមាេំះ។ 

�ណ្ឌៈមេពុល់ខែដល់ត្រី�មេទីសជ្ឈា�ិសិិ�មេត្រីកោមាការត្រី��់ 

ត្រី�ងរ�សរ់��សាធារណ្ឌរដឋខែ�ែរ នាងិរ��ខែ�ែរត្រីកហមា 

�រមិេវិណ្ឌដនីៃត្រីពុធា�មុេដើមាមេឈាើទីាល់មេកោង �ឺជ្ឈាដនីៃត្រីពុ�ែានា

មានាសុ�រសម់េនាៅ មេហើយមាានាសាកសពុមួាយច�នានួាខែដល់

សាំ�់មេដោយសារការត្រី�យុទីធ�ាំរវិាងកងទ័ីពុ ល់នា ់នាល់ ់

នាងិត្រីកមុាខែ�ែរត្រីកហមាកំុងអ�ឡុងុឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ក៏ត្រី�វូិខែសង
 

យកមាកក�់មេនាៅទីីមេនាះខែដរ។ មេត្រីកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ «នៃត្រីពុ 

ទួីល់ធា�មុេដើមាមេឈាើទីាល់មេកោង» ខែល់ងមាានាមាចាស់ត្រី��់ 

ត្រី�ងមេទីៀ�មេហើយ មេហើយអំកភូាមិា�នាក�ណ្ឌ�យ់កទីី�ា�ង

មេនាះមេធាើជ្ឈាកខែនាងំក�់អដឋិធា�ុអំកសាំ�់ មេនាៅកំុងឃុំុ�

�ាមេភាមាទីា�ងមូាល់រហ�ូមាកដល់់�ចចុ��នា។ំ 

 សពុានៃថុៃមេនាះ «ទីី�ា�ងនៃត្រីពុធា�មុេដើមាមេឈាើទីាល់មេកោង» 

មាានាទី�ហ�ដជី្ឈ�ិមួាយហកិ�ា �ណ្ឌៈពុមុីានាមាក ទីី�ា�ងមេនាះ

២០ ឧ្ភា ២០២២ ក្របជាជៃឃុំ�ំតាពើភូម
ទទលួ�ៃ្ំណងៃមិែតិរបូ ៃងិការអ្នប់រពំើក្រ�ផ្សា�វការពតីរបបស� ែរក្រកហម

28 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�ញ្ជាា វិងស សា�ជាាតា ត�ណាងទីូភ័នា�់ងារសាហារដ្ឋឋអាពើម្ពុរ�ិ
សត្រីមាា�់ការអភិាវិឌឍអនារីជ្ឈា�មិេឡុើងខែថុងំមេនាៅកំងុកមាែវិធិសីមេមុាោធ
ពើចាំតយិនីងិ�ៃា�ង�ា�យពើសាើោ�រ�ឭ��ី�ារចាំងចាំា�ក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាា
ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ពើលីោ� ពើ�ង �ងសរាាសា�ី នីាយ�ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ 
ពើខតាតាខ្មែ�វិ ពើឡុើងខ្មែថាើងពើនីៅ�ន�ង�មី្ពុវិិធាីសមេមុាោធពើចាំតយិ នីងិ�ៃា�ង
�ា�យពើសាើោ�រ�ឭ��ី�ារចាំងចាំា�ក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ពើលីោ�ពើម្ពុឃា��តាពើភ័ម្ពុពើឡុើងខ្មែថាើងពើនីៅ�ន�ង�មី្ពុវិិធាីសមេមុាោធពើចាំតយិ 
នីងិ�ៃា�ង�ា�យពើសាើោ�រ�ឭ��ី�ារចាំងចាំា�ក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

មាានាត្រី�ឹមាខែ�ជ្ឈាង១០ខែមាេត្រី��ួនាត្រីជ្ឈុង�េុមេណ្ឌ ណោះ។ �ាមា
ត្រី�សាសនាម៍េរៀ�រា�់រ�ស ់អាចារ� ឃុំនួា �ឹមាមាេនា ខែដល់
អះអាងថុា�ា��់នា�រចិចាកដរី�ស�់ា�ច់លូ់ជ្ឈាច�ខែណ្ឌក
ដនីៃត្រីពុធា�មុេនាះ�នាត្រី��់ថុា មូាល់មេហ�ខុែដល់មេធាើឲ្យ�ដនីៃត្រីពុ
ធា�មុេដើមាមេឈាើទីាល់មាានាទី�ហ�ធ�ជ្ឈាងមុានា មេត្រីពុោះមាានាអំក
�រចិចាកដផី្សាទាល់់�ំនួាច�នានួា�ីនាាក់�ឺ យាយ មេហៀង, �ា 
ឈាវីិ នាងិ�ំនួា�ា�ផ់្សាទាល់់។ 

 មេនាៅមេវិល់ាត្រីពុឹកនៃថុៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ពុិធីសមេមុាោធ
ដាក់ឲ្យ�មេត្រី�ើត្រី�ស ់នាងិត្រី��ល់ស់�ណ្ឌង់មេច�យិត្រីពុមាទីា�ង
ផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំករ�ឭកពុីការចងចា�ត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសខីែ�ែរ 
ត្រីកហមាមេទីៅឲ្យ�អាជ្ឈាាធរមូាល់ដឋានា នាងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនារសម់េនាៅ
កំុងឃុំុ��ាមេភាមា �នាចា�់មេផ្សាីើមាមេឡុើង មេដោយមាានាការចលូ់ 
រួមាពុីមេមាឃុំុ��ាមេភាមាមេល់ោក សុុ� ផ្សាាសឺ� មេមាភូាមិាត្រី��់ភូាមិា  
អំករសរ់ានាមាានាជ្ឈីវិិ�ច�នានួា ៣០នាាក់ សិស�ានាសុិស� 
ថុាំក់វិទិី�ាល់យ័ច�នានួា ១០នាាក់ ��ណ្ឌាងទីីភាាំក់ងារសហរដឋ 
អាមេមារកិសត្រីមាា�់ការអភិាវិឌឍអនារីជ្ឈា�ិ នាងិ�ុ�គល់ិក

ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាាច�នីនួី ៦នីា�់។ ពើម្ពុឃា��តាពើភ័ម្ពុ  
�នាសខែមីាងកីីមេសោមានាស�រកីរាយច�មេពុោះសមិាទីធផ្សាល់ថុែ ី
មេនាះ ត្រីពុមាទីា�ងអានាសនុាទរកថុាសីអី�ពុ�ីទីពុមិេសោធនារ៍�ស់ 
�ា� ់នាងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឯមេទីៀ�ខែដល់ធាំ�់ឆ្នាំងំកា�រ់��ខែ�ែរ 
ត្រីកហមា។ មេល់ោកមេមាឃុំុ� ក៏�នាផ្សាាី�មេផ្សាាើដល់អំ់ករសរ់ានាមាានា 
ជ្ឈីវិិ�ទីា�ងអស់ខែដល់មាានាវិ�មីាានាមេនាៅកុំងពុិធី ក៏ដចូជ្ឈា
ត្រី��់មេទីៅមេមាភូាមិាទីា�ងអសឲ់្យ�ជ្ឈនូាដ�ណឹ្ឌងដល់អំ់ករសរ់ានា 
មាានាជ្ឈវីិ�ិកំុងភូាមិាមេរៀង�ំនួា ឲ្យ�នាា�យកអដឋធិា�សុាចញ់ា�ិ

 
រ�ស�់ំនួាខែដល់សាំ�់កំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា មាកដាក់មេនាៅ

 
កំុងមេច�យិមេនាះ ចា�់ពុនីៃថុៃសមេមុាោធមេនាះ�មេទីៅ។ ចងុ�ញ្ចច�់ 
នៃនាសនុាទរកថុារ�ស�់ា� ់មេល់ោកមេមាឃុំុ��នាមេសំើសុ�ឲ្យ�មាានា 
ការសាងសង់មេរោងមួាយមាានាទី�ហ�ទីទឹីង៥ខែមាេត្រី� នាងិ 
�មេណី្ឌោយ១០ខែមាេត្រី� មេដើមា�ីទុីកមេធាើជ្ឈាកខែនាងំត្រី�រពុធមេធាើ 
ពុធិសីាសនាាមេផ្សា�ងៗ នាងិកមាែវិធិអី�់រ�ពុអី�មេពុើត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈ 
សាសនាខ៍ែដល់មេរៀ�ច�មេដោយសមាា�មាអំករសរ់ានាមាានា 
ជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា នាាមេពុល់អនាា��។ 
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 មេល់ោក មេផ្សាង ពុង�រេាសុ ីនាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ 
មេ���ីាខែកវិ ខែថុងំពុដី�មេណ្ឌើរការនៃនាការសាងសង់មេច�យិ 
នាងិផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំករ�ឭកពុីការចងចា� ត្រីពុមាទីា�ង�នា
�ូស�ញ្ញាាក់ពុីសារស��ានាន់ៃនាការសាងសង់ស�ណ្ឌង់
មេនាះ ពុនា�ល់ព់ុអី�និាយ័នៃនាផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំក ការ�មេងាើ�
សមាា�មាអំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិ
ការអ�់រ�មេត្រីកៅផ្សាំូវិការសីអី�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា 
ខែដល់មេត្រី�ោងនាងឹមេរៀ�ច�មេឡុើងមេនាៅមេល់ើទីី�ា�ង «នៃត្រីពុធា�ុ
មេដើមាមេឈាើទីាល់មេកោង» ចា�់ពុមីេពុល់មេនាះ�មេទីៅ។ មេល់ោក
ក៏�នាមេសំើសុ�ឲ្យ�អាជ្ឈាាធរមូាល់ដឋានា នាងិអំករស់រានា
មាានាជ្ឈីវិិ�ទីា�ងអស់ សហការកំុងការខែចករ�ខែល់ក�ទី 
ពុិមេសោធនាឆ៍្នាំងំកា�រ់��ខែ�ែរត្រីកហមា ដល់ម់េកែងៗជ្ឈ�នាានា់
មេត្រីកោយខែដល់ត្រី�ូវិជ្ឈាកូនា មេចៅ នាងិមេចៅទួី�រ�ស់�ំនួា។ 
មេនាៅកំុងឱកាសមេនាះខែដរ រេាសុី ក៏�នាពុនា�ល់់ត្រី�ួសៗពុី
មូាល់មេហ�ខុែដល់នាា�ឲ្យ�មាានាការមេត្រីជ្ឈើសមេរើសយកនៃថុៃ២០ 
ខែ�ឧសភាា មេធាើជ្ឈាពុិធីរ�ឭកការចងចា� មេនាៅកំុងត្រី�មេទីស
កមុុាជ្ឈា។ ការពុនា�ល់ម់េនាះ �ឺស�មេដៅមេទីៅកានាម់េកែងៗជ្ឈ�នាានា់
មេត្រីកោយឲ្យ��ិ��ូរមេឡុើងវិិញពុីការយកចិ�ីទុីកដាក់
ច�មេពុោះការសកិ�ាត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា មេដើមា�កីារ
ចងចា� នាងិការផ្សា�ះផ្សា�ា។ 

 �នាទា�់មាក កញ្ញាា វិង� សជុ្ឈា�ា ��ណ្ឌាងទីីភាាំក់ងារ
សហរដឋអាមេមារកិសត្រីមាា�់ការអភិាវិឌឍអនារីជ្ឈា�ិ �នា
ខែថុងំពុទីី�នាាក់ទី�នាងល់អរវិាងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា  
នាងិទីីភាាំក់ងារសហរដឋអាមេមារកិសត្រីមាា�់ការអភិាវិឌឍ
អនារីជ្ឈា� ិកំុងការផ្សាលី់ក់ារ��ាត្រីទីទីា�ងសែារ� ីនាងិថុវិកិា 
កំុងការអភិាវិឌឍការអ�់រ�ពុីត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា
មេនាៅកំុងមូាល់ដឋានា។ មុានានាងឹ�ញ្ចច�់កមាែវិធិសីមេមុាោធដាក់ 
ឲ្យ�មេត្រី�ើត្រី�ស់ស�ណ្ឌង់មេច�យិនាងិផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំកមេនាះ 
មេល់ោកមេមាភូាមិាក�ពុង់សាាយមេឈាែោះ សសួ រេា �នាមេឡុើងមាានា 
មេយោ�ល់់មេទីៅកានាអំ់កចូល់រួមា នាងិ�ណ្ឌៈត្រី��ិភូាទីា�ង 
អស់ថុា អំកភូាមិារ�ស់�ា�់មាានាស�ណ្ឌាងជ្ឈាងមេ�កំុង
ការទីទួីល់�នាស�ណ្ឌង់ទីា�ងពុីរមេនាះ មេត្រីពុោះថុាមេនាះជ្ឈា 
មេល់ើកដ��ូង�ងអស់មេហើយខែដល់ឃុំុ��ាមេភាមាទីទួីល់�នា 
សមិាទីធផ្សាល់រួមាសត្រីមាា�់អំកភូាមិាទីា�ងអសក់ំុងឃុំុ�។ មេល់ោក 
�នាខែថុងំអ�ណ្ឌរ�ុណ្ឌយេាងត្រីជ្ឈាល់មេត្រីជ្ឈៅដល់ម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់
ឯកសារកមុុាជ្ឈា នាងិទីីភាាំក់ងារសហរដឋអាមេមារកិសត្រីមាា�់ 
ការអភិាវិឌឍអនារីជ្ឈា�ិ ខែដល់�នាសាងសង់ស�ណ្ឌង់
ទីា�ងពុរីមេនាះមេឡុើង មេហើយមេល់ចត្រី�ខែដ�មេនាៅកំុងភូាមិាក�ពុង់ 
សាាយ។ ចុង�ញ្ចច�់ មេល់ោក�នាមេ�ីជ្ឈាាថុា មេល់ោកនាងិ
មេកៀង�រកមំាា�ងត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកំុងភូាមិាឲ្យ�ចូល់រួមាខែថុរក�ា
ស�ណ្ឌង់មេនាះឲ្យ�សិិ�មេនាៅ�ង់វិង�រហ�ូ�មេទីៅ។ កមាែវិិធី
សមេមុាោធ �នា�ញ្ចច�់មេនាៅត្រី�មឹាមេមាេោង១០កនាះំ ជ្ឈាមួាយនាងឹ
ការថុ�រូ�ជ្ឈុ��ាំជ្ឈាអនាសុ�ាវិរយ៍ី នាងិការហ�ូនា��ញ្ចចុក
ជ្ឈុ��ាំ�នាទា�់ពុីកមាែវិិធី។

ក្រ�ុម្ពុ�ារងារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារពើខតាតាខ្មែ�វិ, ត�ណាង
ទីូភ័នា�់ងារសាហារដ្ឋឋអាពើម្ពុរ�ិសាក្រម្ពុា�់�ារអភិ័វិឌ្ឍឍអនីារជាាត ិ
នីងិសាិសាសានី�សាិសាសថាតរូ�ជា��គ្គនាពើនីៅ�ីម្ពុ�ខ�ៃា�ង�ា�យពើសាើោ�
រ�ឭ��ី�ារចាំងចាំា�ក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

30 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ការក្រ�រពធពធិីតីបង្ស� កូលឧទិិ្ ក�្ល
ជូៃជៃរងពើក្រ�ះសដល�ៃសាា ប់កុពុងរបបស� ែរក្រកហម 

កុពុងទវិាជាតនិៃការចងចាំ ំន� ៃទតី២០ ស�ឧ្ភា ពើ�ពើចតយិ្ក្រ�ប់

្ហគិមៃព៍ើ�ពើ�តកំ្ពង់ចាំម

 មេនាៅនៃថុៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ សមាា�មា

អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅឃុំុ���រ 

�ា�ត្រីទីមេដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា មេរៀ�ច�ត្រី�រពុធ 
ពុធិ�ីង�ុកូល់ឧទីទិសកុសល់ដល់ជ់្ឈនារងមេត្រី�ោះខែដល់�នា 
សាើា�់�ន�ងរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុពើនីៅពើចាំ�យិសាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនី ៍ 

នាិងមេដើមា�ីរ�ឭកដល់់ការចងចា�ពុីអ� មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈ 

សាសនាម៍េនាៅកំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ មេច�ិយសត្រីមាា�់

សហ�មានា ៍មាានាទីី�ា�ងសិិ�មេនាៅភូាមិាច�ការសាមាសិ� 

ឃុំុ���រ ស្រាសកុក�ពុង់មេសៀមា ខែដល់មាានាចមាៃាយត្រី�មាាណ្ឌ 

១៥�ីឡុូខែមាេត្រី�ពុីទីីរួមាមេ��កី�ពុង់ចាមា។ 

 មេច�ិយសត្រីមាា�់សហ�មានា ៍ត្រី�ូវិ�នាកសាងជ្ឈា

នាមិិា�ីរូ�មេដើមា�ីរ�ឭកការចងចា�ជ្ឈាសមូាហភាាពុដល់់

ជ្ឈនារងមេត្រី�ោះ ខែដល់�នាសាំ�់��់�ង់ជ្ឈីវិិ�កំុងរ��

ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិជ្ឈាមេវិទិីកាផ្សាទាល់់សត្រីមាា�់អំករស់រានា

មាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅកត្រីមិា�មូាល់ដឋានាមេដើមា�ី

ខែចករ�ខែល់ក�ទីពុិមេសោធនាជ៍្ឈីវិិ�កំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា

សាុង ចិនិិា

អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ ចាំូលីរួម្ពុក្របារ�ធ�ិធាី
�ងស� �ូលីឧទូៃិសា��សាលីពើនីៅពើចាំតយិរ�ឭ�សាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនី ៍
ពើនីៅភូ័មិ្ពុចាំ��ារសាាម្ពុសាិ� ឃា��គ្គគ្គរ ស្រុសាុ����ង់ពើសាៀម្ពុ ពើខតា
���ង់ចាំាម្ពុ។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 31



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ដល់់មេកែងជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយ កំុងការមេឈាាងយល់់មេរឿងរេាវិ

ខែដល់�នាមេកើ�មេឡុើងមេនាៅកំុងមូាល់ដឋានារ�ស�់ំនួា។ ចមេនាោំះ
 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ដល់ ់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កំុងភូាមិាសាស្រ្តសឃីុំុ���រ  
ត្រី�ូវិ�នាខែ�ែរត្រីកហមាមេរៀ�ច�មេធាើជ្ឈាទីី�ា�ងមេធាើទីារុណ្ឌកមាែ 

សរួចមេមំាើយ នាងិទីី�ា�ងសមំាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាច�នានួា ៣កខែនាងំ 

ខែដល់មេធាើឲ្យ�ជ្ឈនារងមេត្រី�ោះរា�់រាយនាាក់សាំ�់��់�ង់ 

ជ្ឈវីិ�ិ ។ ទីី�ា�ងសមំាា�់ទីី១) ការដឋានាវិាល់ខែស្រាសកំុងភូាមិា 
ច�ការសាមាសិ� (ខែដល់ជ្ឈាទីី�ា�ងមេច�ិយសត្រីមាា�់

សហ�មានាស៍ពុានៃថុៃ)។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមូាល់ដឋានា ខែដល់ត្រី�ត្រីពុ�ឹ ី

�សុ នាងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�មេញ្ចាើ ត្រី�ូវិ�នាខែ�ែរត្រីកហមាយកមេទីៅ

សមំាា�់មេនាៅវិាល់ខែស្រាស។ ទីី�ា�ងទីី២)ឡុដុ�ថុាំ�ជ្ឈក់  

ខែដល់ខែ�ែរត្រីកហមាមេត្រី�ើត្រី�ស់សត្រីមាា�់សមំាា�់ជ្ឈនាជ្ឈា�ិ 

ភាា��ិចចាមាខែដល់រស់មេនាៅភូាមិាច�ការសាមាសិ� នាងិ

ភូាមិាក�ពុង់ត្រីក�ី។ ជ្ឈនាជ្ឈា�ភិាា��ចិចាមាជ្ឈាមេត្រីចើនាត្រី�សួារ

ត្រី�ូវិ�នាខែ�ែរត្រីកហមាដកឹយកមេទីៅសមំាា�់ នាងិក�់មេនាៅ 

កំុងឡុថុាំ�ជ្ឈក់សិ�ិមេនាៅឆ្នាំៃាយពុផី្សាទះអំកភូាមិា។ ទីី�ា�ងសមំាា�់ 
ទីី៣) មានាទរីសនាីសិ�ុវិ��ី�រ ខែដល់�នា�មេងាើ�មេឡុើងមេនាៅ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។ មេនាៅមេពុល់ខែដល់កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាមាក 

ពុីភាូមិាភាា�នារិ�ីចូល់មាកត្រី��់ត្រី�ងភាមិូាសាស្រ្តសឃីុំុ���រ 

រវិាងពុាក់កណី្ឌាល់ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ រហ�ូដល់ច់ងុឆ្នាំាំ�១៩៧៨  

ការកា�់សមំាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេកើ�មាានាកានាខ់ែ�មេត្រីចើនាមេឡុើង។  

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមូាល់ដឋានា នាងិជ្ឈនាជ្ឈា�ិភាា��ិចចាមាត្រី�ូវិ�នា 

យកមេទីៅសមំាា�់ជ្ឈា�នា�ីនាទា�់ �ណ្ឌៈមេពុល់ខែដល់អ��ី 

កមាែាភិា�ល់ភូាមិាភាា��ូពុ៌ាកត្រីមិា�មូាល់ដឋានាជ្ឈាមេត្រីចើនា នាងិ 

អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ ចាំូលីរួម្ពុក្របារ�ធ�ិធាី
�ងស� �ូលីឧទូៃិសា��សាលីពើនីៅពើចាំតយិរ�ឭ�សាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនី ៍
ពើនីៅភូ័មិ្ពុចាំ��ារសាាម្ពុសាិ� ឃា��គ្គគ្គរ ស្រុសាុ����ង់ពើសាៀម្ពុ ពើខតា
���ង់ចាំាម្ពុ។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

ពើចាំតយិរ�ឭ�សាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនី ៍សាិិតពើនីៅ�ណេាលីវិាលីខ្មែស្រុសា  
�ន�ងភូ័មិ្ពុចាំ��ារសាាម្ពុសាិ� ឃា��គ្គគ្គរ ស្រុសាុ����ង់ពើសាៀម្ពុ  
ពើខតា���ង់ចាំាម្ពុ។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ ចាំូលីរួម្ពុក្របារ�ធ�ិធាី
�ងស� �ូលីឧទូៃិសា��សាលីពើនីៅពើចាំតយិរ�ឭ�សាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនី ៍
ពើនីៅភូ័មិ្ពុចាំ��ារសាាម្ពុសាិ� ឃា��គ្គគ្គរ ស្រុសាុ����ង់ពើសាៀម្ពុ ពើខតា
���ង់ចាំាម្ពុ។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

32 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

អំកពុាក់ពុ័នាធត្រី�ូវិ�នាចា�់ឃុំុ�ឃុំា�ង សួរចមេមំាើយ នាងិ

សមំាា�់មេនាៅមានាទរីសនាិសីុ�ឃុំុ���រ។ កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរ 

ត្រីកហមាមាកពុភូីាមិាភាា�នារិ� ី�នាឲ្យ�អំកមេទីោសជ្ឈកីរមេណី្ឌៅ

សាកសពុរួមាជ្ឈាមេត្រីចើនាមុានាមេពុល់សមំាា�់។ 

 ជ្ឈាមេរៀងរាល់់ឆ្នាំាំ� មេនាៅនៃថុៃទិីវិាជ្ឈា�ិនៃនាការចងចា� 

អាជ្ឈាាធរមូាល់ដឋានា អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរ 

ត្រីកហមា មេល់ោកត្រី�អំូកត្រី� ូនាងិសសិ�ានាសុសិ� �នាត្រី�រពុធ 

ពុធិ�ីង�ុកូល់ឧទីទិសកុសល់ជ្ឈនូាជ្ឈនារងមេត្រី�ោះខែដល់�នា 
សាំ�់កំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា មេនាៅកំុង�រមិេវិណ្ឌវិ��ី�រ។ 

មេនាៅនៃថុៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២មេនាះ ស�ណ្ឌង់មេច�យិ 

សាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនីប៍ានីពើលីចាំពើចាំញរូ�រាងពើឡុើងជាាពើលីើ� 

ដ��ូងមេនាៅភូាមិាសាស្រ្តសឃីុំុ���រ ខែដល់អាចឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា 

មូាល់ដឋានាមេរៀ�ច�ត្រី�រពុធពុិធី�ង�ុកូល់ឧទីទសិកុសល់ 
ជ្ឈនូាជានីរងពើក្រគ្គោ�ពើនីៅពើចាំតិយសាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនីព៍ើនី� 

ពើនីៅទិូវិាជ្ឈា�ិនៃនាការចងចា� នៃថុៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ� 

២០២២មេនាះ។ 

 មេនាៅកំុងពុិធីសូត្រី�មានា�ីង�ុកូល់ឧទីទិសដល់់ជ្ឈនារង
 

មេត្រី�ោះកំងុរ��ខែ�ែ រត្រីកហមា មេល់ោកយាយ �ុុនា មេសងហានា  
អាយុ៧៦ឆ្នាំាំ� អំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា 

រសម់េនាៅភូាមិាច�ការសាមាស�ិ ឃុំុ���រ ស្រាសកុក�ពុង់មេសៀមា 

�នាមេរៀ�រា�់ថុា «�ាុ�មាានាអារមាែណ៍្ឌមិានាស��ាយច�ិរីាល់ ់
មេពុល់ខែដល់�ាុ�នាកឹមេឃុំើញពុីការសាំ�់រ�ស់�ីី នាងិ�ង 
�អូនាត្រី�ុសស្រាសីរ�ស់�ាុ�សរុ�ច�នានួា៩នាាក់កំុងរ��ខែ�ែរ

 
ត្រីកហមា។ ជ្ឈាមេរៀងរាល់់ឆ្នាំាំ� �ាុ�នាមិានាតី្រីពុះសងឹសូត្រី�មានា ី
ឧទីទិសកុសល់ជ្ឈនូាត្រី�សួារខែដល់�នាសាំ�់កំុងរ��ខែ�ែរ 
ត្រីកហមាមេនាៅផ្សាទះ។ �េុខែនាមីេនាៅឆ្នាំាំ�មេនាះ �ាុ�អាចចូល់រួមាការ

ត្រី�រពុធទិីវិាជ្ឈា�និៃនាការចងចា�កំុងមូាល់ដឋានារ�ស�់ាុ� ខែដល់
 

មាានាការកសាងមេច�ិយសត្រីមាា�់សហ�មានាម៍េនាះ។ �ាុ�

រ�មេភាើ�ផ្សាង នាងិនាកឹមេឃុំើញមេពុល់មេវិល់ានៃនាការ��់�ង់

ត្រី�សួារផ្សាង មេនាៅមេពុល់ខែដល់ត្រីពុះសងឹសតូ្រី�មានា។ី �ាុ�សមូា 
ឧទីទិសកុសល់ជ្ឈូនាត្រី�ួសាររ�ស់�ាុ� នាងិជ្ឈនារងមេត្រី�ោះ

�ា�នី ពើសាងហាានី អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ ខ្មែដ្ឋលី
បានីបាត�់ង់សាម្ពុាជាិ�ក្រគ្គួសាារសារ��ចាំ�នីនួី៩នីា�់ ឧទូៃិសា��សាលី
ជាូនីក្រ�ុម្ពុក្រគ្គួសាារ នីងិជានីរងពើក្រគ្គោ�ខ្មែដ្ឋលីបានីសាើា�់បាត�់ង់ជាីវិិត
�ន�ងរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ �ន�ងទិូវិាជាាតផិ្ទៃនី�ារចាំងចាំា� ផ្ទៃថាៃទីូ២០ 
ខ្មែខឧសាភ័ា ឆ្នាំនា�២០២២។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 33



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ខែដល់�នាសាំ�់���់ង់ជ្ឈីវិិ�កំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា»។

 មេល់ោក មេសៀង សុីផ្សាានា ត្រីកុមាត្រី�ឹក�ាឃុំុ���រ �នា

មេល់ើកមេឡុើងថុា «មេនាៅនៃថុៃទីី២០ ខែ�ឧសភាា �ឺជ្ឈានៃថុៃមួាយ

ខែដល់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈាត្រី�វូិខែ�ចងចា�ពុរីងទុីកមំេវិទីនាា នាងិ 
ការកា�់សមំាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា។ មេយើងមិានាអាច��មេភាចំមេរឿង 

រេាវិខែដល់�នាមេកើ�មេឡុើងកំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមាទីា�ងមេនាៅ 
កត្រីមិា�មូាល់ដឋានា នាងិទូីទីា�ងត្រី�មេទីសមេទី។ �ាុ�សូមាខែថុងំ 
អ�ណ្ឌរ�ុណ្ឌដល់់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា ខែដល់ 
បានីជាយួ�សាាងពើចាំតិយសាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនីព៍ើនី�ជាានាមិិា� ី

រូ�សត្រីមាា�់ឲ្យ�អំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិសសិ�ានាសុសិ� នាងិ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមូាល់ដឋានាអាចមាកខែចករ�ខែល់ក�ទីពុិមេសោធនា៍

ជាីវិិត នីិងក្របារ�ធ�ិ ធាី�ងស� �ូលីឧទូៃិ សា��សាលីជានូីជានីរង 

មេត្រី�ោះកំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា»។

 ជ្ឈាចុងមេត្រីកោយ មេល់ោក �ុង សុភាា អំករស់រានា

មាានាជ្ឈវីិ�ិ នាងិជ្ឈា��ណ្ឌាងសមាា�មាអំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិ

ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាកំុងមូាល់ដឋានាឃុំុ���រ �ញ្ញាាក់ថុា  
«មេច�ិយសត្រីមាា�់សហ�មានាម៍េនាះជ្ឈានាមិិា�រូី�សត្រីមាា�់

អំករសរ់ានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាមេនាៅមូាល់ដឋានា

ឃុំុ���រ នាងិមេនាៅទូីទីា�ងត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា។ សត្រីមាា�់�ាុ� ការ

ត្រី�រពុធទិីវិាចងចា�មេនាះ �ឺមាានាសារស��ានា�់ាំ�ងណ្ឌាស ់

ខែដល់អាចជ្ឈួយឲ្យ�អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�នាយិាយត្រី��់

ពុីអាី ខែដល់�នាមេកើ�មេឡុើងមេនាៅកំុងមូាល់ដឋានាមេទីៅកានា់

មេកែងៗជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយ មេដើមា�ទីី�់សាា�រ់��ត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈ 

សាសនាខ៍ែ�ែរត្រីកហមាកុ�ឲ្យ�មេកើ�មេឡុើងមីាងមេទីៀ�» ។

អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ បានីពើស្រុសាោចាំទឹូ�ពើ�ោដ្ឋឋ
តម្ពុកលី�់ន�ងពើចាំតិ យរ�ឭ�សាក្រម្ពុា�់សាហាគ្គម្ពុនី ៍មេដើមា�ីឧទូៃិសកុសល់ជ្ឈនូា
ជានីរងពើក្រគ្គោ�ខ្មែដ្ឋលីបានីសាើា�់បាត�់ង់ជាីវិិត�ន�ងរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ 
�ន�ងទិូវិាជាាតផិ្ទៃនី�ារចាំងចាំា� ផ្ទៃថាៃទីូ២០ ខ្មែខឧសាភ័ា ឆ្នាំនា�២០២២។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា) 

34 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 មេនាៅនៃថុៃទីី១៣ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ត្រីកមុាការងារ

រ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា រួមាមាានា អំកស្រាសី 

�ឹមា សុវិណ្ឌ ណដានា ីមេល់ោក មេសោមា �ុុនាថុនា នាងិ មេល់ោក 

ផ្សាា� សិល់ា �នាជ្ឈួ�ជ្ឈាមួាយមេល់ោក ចានា ់សុភាន្ត្រីកីា 

មេមា�ញ្ញាាការ���នាត់្រី���ិ�ីិការសឹករងមេ��តី្រីពុះវិិហារ 

នាងិមេល់ោក ផ្សាានា ់សាខែមាេនា មេមា�ញ្ញាាការ���នាត់្រី��ិ��ីិ

ការសកឹរងស្រាសកុជ្ឈា�ក�ានា ីមេដើមា�ពីុភិាាក�ាមេល់ើការងារ

�មេត្រីមាោងត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា នាងិស�ុភាាពុ។ មេនាៅ 

កំុងឱកាសមេនាោះខែដរ មេដោយមាានាការអនាញុ្ញាា�ពុមីេល់ោក  

ចានា ់សុភាន្ត្រីកីា នាងិមេល់ោក ផ្សាានា ់សាខែមាេនា ត្រីកុមាការងារ

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា�នាចុះមេទីៅទីស�នាកិចច

ទីី�ា�ងត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសមីេយោធាសិិ�មេនាៅកំុងភូាមិាមេ�មេជ្ឈោ  
�ុស�ស�ូវិ ឃុំុ�ស្រាសខែអមា ស្រាសកុជ្ឈា�ក�ានា ីមេ��តី្រីពុះវិហិារ។ 

មេនាៅកំុងនៃថុៃដខែដល់ ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ

កមុុាជ្ឈា ក៏�នាជ្ឈួ�ជ្ឈាមួាយមេល់ោក វុិធ �ារេា អភិា�ល់នៃនា 
�ណ្ឌៈអភិា�ល់ស្រាសុកជ្ឈា�ក�ានា ីនាងិមេល់ោក យុង ហនួា 

ត្រីកុមាត្រី�ឹក�ាស្រាសុកជ្ឈា�ក�ានាមីេដើមា�ជី្ឈត្រីមាា�ជ្ឈនូាអ�ពុកីារងារ 

�មេត្រីមាោងត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា នាងិការងារស�ុភាាពុ   

នាងិសុ�ការអនាញុ្ញាា�មេដើមា�ីមេធាើកិចចការមេនាះ។

 មេ�ោល់��ណ្ឌងនៃនា�មេត្រីមាោងត្រី�វិតាសិាស្រ្តសនីាងិស�ុភាាពុ �ឺ 

(១) មេធាើឲ្យ�ត្រី�មេសើរមេឡុើងនាវូិសាិនាភាាពុស�ុភាាពុរ�សអំ់ក 

រសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា មេទីៅ�ាមាមេ�ោល់មេដៅ 

វេសាម បុុុនិថនិ 

ឧតាម្ពុពើសានីយ៍ីក្រត ីចាំានី ់សា�ភ័ក្រ្ត�ាា ពើម្ពុ�ញ្ជាា�ារត��នីក់្រ�ត�ិតាិ
�ារសាឹ�រងពើខតាក្រ��វិិហាារ (រូ�ឈរពើនីៅ�ណាាលី)  
ថាតរូ�ជា��គ្គនាជាាមួ្ពុយក្រ�ុម្ពុ�ារងាររ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ
�មុ្ពុ�ជាា។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

កចិ ចពភិាការវាងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
ជាមយួពើមបញ្ជាា ការតំបៃ់ក្របតបិត្កិារ្កឹរងពើ�តក្្រពះវហិារ ៃងិ 

អ្នភូ�ិលស្រុ �្កជាកំាៃ ្ពើលើគិពើក្រ�ង �្�ភាពៃងិក្របវត្សិាស្រ្ត្្

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 35



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ខែដល់�នាក�ណ្ឌ�់ (២) មេល់ើកកមុាស់ការយល់់ដឹង

អ�ពុីសុ�ភាាពុសាធារណ្ឌៈ នាងិការទីទួីល់�នាមេសវិាកមាែ

ស�ុភាាពុសត្រីមាា�់អនករសរ់ានាមាានា ជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែ រត្រីកហមា  

នីិង (៣) ពើធាាើ�ារសា�ិសាស្រុសាាវិក្រជាាវិអ��សីាាិនីភ័ា�សា�ខភ័ា�

រ�សអំ់ករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា ជ្ឈាពុមិេសស 

ពើនីៅតាម្ពុសាហាគ្គម្ពុនី៍ដ្ឋាចាំ់ស្រុសាយាលីសាក្រម្ពុា�់�ាលី់ជាា 

�ត័ម៌្ពុានី កំុងការមេរៀ�ច�ជ្ឈ�នាយួអភិាវិឌឍនាន៍ាាមេពុល់អនាា�� 
ដល់់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនានាងិសហ�មានាទ៍ីា�ងមេនាះ។

 ចា�់�ា�ងពុមីេដើមា ខែ�សហីា ឆ្នាំាំ�២០២១ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ 

ឯកសារកមុុាជ្ឈា�នាមេត្រីជ្ឈើសមេរើសអំកសែត័្រី�ច�ិកីមុុាជ្ឈា�ួនា

ជ្ឈ�នាានារួ់ចមាកមេហើយ ខែដល់មាានាច�នានួា ៩០០នាាក់ �នាចុះ 

មេធាើការមេនាៅ�ាមាមូាល់ដឋានាទូីទីា�ង២៥ រាជ្ឈធានាមីេ��តី្រីកងុ

មេនាៅកំុងត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា។ កំុងមេនាោះមាានាអំកសែ័ត្រី�ចិ�ី

ច�នានួា ៥០នាាក់ មាកពុីស្រាសុក�ូខែល់នា ខែ��ងមាានាជ្ឈ័យ 

ជ្ឈ័យខែសនា ខែឆ្នាំ� សងគមាថុែី នាងិស្រាសុករមេវិៀង ត្រី�ូវិ�នា

មេត្រីជ្ឈើសមេរើសឲ្យ�មេធាើការងារមេនាៅកំុង�មេត្រីមាោងសុ�ភាាពុ 

នាងិត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសមីេនាះ។ ត្រីកមុាអំកសែត័្រី�ច�ិមីេនាៅកំុងមេ�� ី
ត្រីពុះវិិហារ �នាចុះសមាភាសនាអំ៍ករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុ ី

រ��ខែ�ែរត្រីកហមាខែដល់ជ្ឈាឪពុកុមីាាយ អុ�ពុ ូមីាង ក៏ដចូជ្ឈា 

អំកស្រាសកុភូាមិារ�ស�់ំនួា សរុ�ច�នានួាត្រី�មាាណ្ឌ ២០០០នាាក់  
រួចមាកមេហើយ។ មេនាៅកំុងខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ មេនាះ ត្រីកមុា 
ការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា�នាមីេត្រីជ្ឈើសមេរើស នាងិ 
�ណុី្ឌះ�ណី្ឌាល់អំកសែត័្រី�ច�ិជី្ឈ�នាានាទី់ី ៥ មាកពុ�ីណី្ឌាមេ�� ី
នាានាា មេនាៅទូីទីា�ងត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា។ ច�មេពុោះមេ��តី្រីពុះវិហិារ  
ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា�នាក�ណ្ឌ� ់
យកស្រាសុកជ្ឈា�ក�ានា ីជ្ឈាមេ�ោល់មេដៅអទិីភាាពុមេដើមា�ី�នា ី

ការងារ មេត្រីពុោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេនាៅកំុងស្រាសកុមេនាះភាា�មេត្រីចើនារស ់
មេនាៅ���នាដ់ាចស់្រាសយាល់ មាានាជ្ឈវីិភាាពុត្រីកីត្រីក នាងិត្រី�វូិការ 

ចា��ច់នាវូិការខែថុទីា�សុ�ភាាពុ។ 

 សមូារ�ឭកថុាកាល់ពុនីៃថុៃទីី ២០ ខែ�សហីា ឆ្នាំាំ� ២០២១  

កនាងំមាក ភូាមិាសាស្រ្តសមួីាយច�នានួាកំុងស្រាសកុជ្ឈា�ក�ានា ីកំុង

មេ��តី្រីពុះវិហិារ រួមាមាានា ឃុំុ�ជ្ឈា�ក�ានា ីឃុំុ�ទឹីកត្រីកហមា ឃុំុ�

ត្រីពុងីធ� ឃុំុ�រ�មេដោះខែស្រាស ឃុំុ�យាង ឃុំុ�កនាទ�ួ ឃុំុ�ស្រាសខែអមា នាងិ  

ក្រ�ុម្ពុ�ារងាររ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាាជាួ��ិភ័ា�សា
�ារងារជាាមួ្ពុយពើលីោ� �ានី ់សាាខ្មែម្ពុានី ពើម្ពុ�ញ្ជាា�ារត��នី់
ក្រ�ត�ិតា�ិារសាឹ�ស្រុសាុ�ជាា��សានីា នីងិ�ងទ័ូ�ឈរពើជាើងពើនីៅ 
ក្រចាំ�ជាា�ខ្មែត សាិិតពើនីៅ�ន�ងភូ័មិ្ពុពើតពើជាោ��សាសសាែូវិ ឃា��ស្រុសាខ្មែអម្ពុ 
ស្រុសាុ�ជាា��សានីា ពើខតាក្រ��វិិហាារ។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

36 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

រូ�រា�់�ីពើឆ្នាំាង៖ ពើលីោ� ពើសាោម្ពុ �ា�នីថានី ក្រ�ុម្ពុ�ារងារ
ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា, ពើលីោ� យា�ង ហាតួ ក្រ�ធាានីក្រ�ុម្ពុ 
ត្រី�ឹក�ាស្រាសកុជ្ឈា�ក�ានាី, មេល់ោក វុិធ �ារេា អភិា�ល់ស្រាសកុជ្ឈា�ក�ានា ី 
នីិងអន�ស្រុសាី គឹ្គម្ពុ សា�វិណ ណដ្ឋានី ីក្រ�មុ្ពុ�ារងារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ
�មុ្ពុ�ជាា។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ក្រ�ុម្ពុ�ារងាររ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាាថាតរូ�ជា��គ្គនា
ជាាមួ្ពុយ�ងទ័ូ�ឈរពើជាើងពើនីៅក្រចាំ�ជាា�ខ្មែត សាិិតពើនីៅ�ន�ងភូ័មិ្ពុពើតពើជាោ
��សាសសាែូវិ ឃា��ស្រុសាខ្មែអម្ពុ ស្រុសាុ�ជាា��សានីា ពើខតាក្រ��វិិហាារ។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

�ងទ័ូ�ឈរពើជាើងពើនីៅក្រចាំ�ជាា�ខ្មែត ����ង�ិនីតិយពើម្ពុើលីអណាូងទឹូ�។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ក្រ�ុម្ពុ�ារងាររ�សា់ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាាថាតរូ�ជា��គ្គនា
ជាាមួ្ពុយ�ងទ័ូ�ឈរពើជាើងពើនីៅក្រចាំ�ជាា�ខ្មែត សាិិតពើនីៅ�ន�ងភូ័មិ្ពុពើតពើជាោ
��សាសសាែូវិ ឃា��ស្រុសាខ្មែអម្ពុ ស្រុសាុ�ជាា��សានីា ពើខតាក្រ��វិិហាារ។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ឃុំុ�មារក� ត្រី�វូិ�នា�ិទី�ទ�់ នាងិ ក�ណ្ឌ�ស់្រាសកុជ្ឈា�ក�ានា ីជ្ឈា 

���នាត់្រីកហមា មេដើមា�ទីី�់សាា�ក់ារឆ្នាំងំរាល់ដាល់នៃនាជ្ឈ�ងឺ

កូវិដី-១៩ ��ខែ�ំងថុែ ីមេដល់�ា (deltA) មេដោយសារ���នា់

មេនាះមាានាត្រីពុ�ត្រី�ទីល់ជ់្ឈា�់ជ្ឈាមួាយត្រី�មេទីសនៃថុ នាងិឡុាវិ ។

 មេនាៅចងុ�ញ្ចច�់នៃនាកិចចត្រី�ជ្ឈុ� មេល់ោក វុិធ ដារេា អភិា�ល់ 

នៃនា�ណ្ឌៈអភិា�ល់ស្រាសកុជ្ឈា�ក�ានា ីនាងិមេល់ោក យុង ហនួា 

ត្រីកុមាត្រី�ឹក�ាស្រាសុកជ្ឈា�ក�ានា ី�នាសខែមីាងការសាា�មានា៍

ដល់់ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាខែដល់

�នាមេត្រីជ្ឈើសមេរើសយកស្រាសុកជ្ឈា�ក�ានាីជ្ឈាមេ�ោល់មេដៅ

មេដើមា�ីចុះស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិទីាក់ទីងនាងឹត្រី�វិ�ីិត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសី

ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិជ្ឈួយមេល់ើខែផ្សាំកសុ�ភាាពុ មេត្រីពុោះអំក

រស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាកានាខ់ែ�មាានាវិ័យ

ច�ណ្ឌាស់មេទីៅមេហើយ។
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឈឹមឹ ឡុ�ក៖ កងចល័តពើ�កុពុងរបបស� ែរក្រកហម

 ឈាមឹា ឡុុក អាយុ៧២ឆ្នាំាំ� សពុានៃថុៃរសម់េនាៅភូាមិានៃត្រីជ្ឈ ឃុំុ�

នៃត្រីជ្ឈ ស្រាសកុក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក មេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ ឈាមឹា ឡុកុ មេកើ�

មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៥០ កំុងត្រី�សួារខែដល់មាានាជ្ឈវីិភាាពុត្រីកីត្រីកមេនាៅ

ភូាមិាមេត្រី�ោក ឃុំុ�នៃត្រីជ្ឈ ស្រាសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក មេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ 

ឈាមឹា ឡុុក មិានា�នាមេរៀនាសូត្រី�មេត្រីជ្ឈៅត្រីជ្ឈះមេទី �ឺ�ា��់នា 
ឈា�់មេរៀនាមេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៧ មេដើមា�ីជ្ឈួយឪពុុកមីាាយមេធាើ 

ខែស្រាស នាងិមេធាើការងារកំុងផ្សាទះរហ�ូដល់ ់ល់នា ់នាល់ ់មេធាើរដឋ 
ត្រី�ហារទីមំាាក់សមេមីាចត្រីពុះ នាមេរោ�មីា សីហនា ុមេនាៅនៃថុៃទីី 

១៨ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ មេត្រីកោយរដឋត្រី�ហារភាាំមា មាានា 

មេហ�ុការណ៍្ឌដាក់ពុត្រីងាយទីាហានាធីវិ�ីមេនាៅមេល់ើទឹីក

ដភូីាមិាមេត្រី�ោក។ អំកភូាមិាទីា�ងអស់�នាចាកមេចញពុីភូាមិា 

ក�មេណ្ឌើ�រ�ស�់ំនួា។ កាល់មេនាោះទីី�ា�ង «ត្រី�ពុា�ងទ័ីពុ» សិ�ិ 
កំុងភូាមិាមេត្រី�ោក �នាកំាយជ្ឈាសមារភូាមិាត្រី�យុទីធរវិាង

កងកមំាា�ងមេវិៀ�កុង នាងិធីវិ�ី មេហើយក៏ជ្ឈាទីីកខែនាងំមាក 

ដល់់ដ��ូងនៃនាកងទ័ីពុធីវិ�ីរា�់រយនាាក់ខែដរ។ ឈាឹមា 

ឡុុក �នាមេឃុំើញមេហ�ុការណ៍្ឌមេនាះផ្សាទាល់់ខែភាកំ នាងិ�នា

រ�ឭកមេឡុើងវិិញថុា៖ 

 �ាុ�រនា ធ�់�ាំ�ងណ្ឌាស់ មេនាៅមេពុល់ខែដល់�ាុ�ក�ពុុងមេនាៅ

មេល់ើចុងមេ�ោំ� មេត្រីពុោះ�នាមេឃុំើញផ្សាទាល់់ខែភាកំនាវូិកនាទុ�រុយ 

(ឧទីធមាភា�ចត្រីក) ច�នានួា ១០មេត្រី��ង ផ្សាទុកទីាហានាធីវិ�ី

មេពុញៗ �នាទា��ំនួាចុះច�មេនាៅមេល់ើដ ីមេដើមា�ីឲ្យ�ទីាហានា

ទីា�ងមេនាោះមេចញពុឧីទីធមាភា�ចត្រីក។ កំុងមួាយឧទីធមាភា�ចត្រីក 

មាានាទីាហានា ១២នាាក់ ។ មេនាៅមេពុល់ខែដល់ទីាហានាទីា�ង 

មេនាោះចុះអស់ ឧទីធមាភា�ចត្រីកទីា�ងមេនាះ�នាមេហោះត្រី�ឡុ�់ 

មេទីៅវិញិ។ មួាយសនាទះុមេត្រីកោយមាក �ាុ��នាមេឃុំើញឧទីធមាភា�ចត្រីក
 

ត្រី�ឡុ�់មាកវិញិ មេដោយដកឹទីាហានាធវីិ�ីមាក�ខែនាមិាមេទីៀ�។  

វេ�ង �ងសរ៉ាាសុិ ី

ឈមឹ្ពុ ឡុ�� អាយ�៧២ឆ្នាំនា� សា�ាផ្ទៃថាៃរសា់ពើនីៅភូ័មិ្ពុផ្ទៃក្រជា  
ឃា��ផ្ទៃក្រជា ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�ាុ�មិានាហាុនាចុះពុីមេល់ើចុងមេ�ោំ�មេឡុើយ មេត្រីពុោះទីាហានា 
ធវីិ�ីមេនាៅជ្ឈុ��ាំមេពុញទីីវិាល់ច�ឧទីធមាភា�ចត្រីក។ �ាុ�មេនាៅមេល់ើ 
ចងុមេ�ោំ�រហ�ូទីាល់ខ់ែ�ឧទីធមាភា�ចត្រីកទីា�ងមេនាោះត្រី�ឡុ�់ 

មេទីៅវិិញ មេហើយទីាហានាធីវិ�ីទីា�ងអស់�នាចាកមេចញ

ពុទីីីមេនាោះ។ �ាុ��នាមេឃុំើញឧទីធមាភា�ចត្រីក១០មេត្រី��ង ចុះច�

ច�នានួា ៥មេល់ើកកំុងនៃថុៃខែ�មួាយ មេដើមា�ីដាក់ទីាហានាធីវិ�ី

ចុះ។ �ាុ�ភ័ាយ�ាំ�ងណ្ឌាស ់មេត្រីពុោះ�ាំចទីាហានាធវីិ�ីមេឃុំើញ

�ាុ� មេហើយ�ញ់�ាុ�ទីមំាាក់ពុីមេល់ើចុងមេ�ោំ�។ 

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ �ាុ��នាមេរៀ�ការជ្ឈាមួាយស្រ្តសីខីែដល់ជ្ឈា 
អំកភូាមិាជ្ឈាមួាយ�ាំ កំុងមេពុល់ខែដល់សាិនាភាាពុរស់មេនាៅ

រ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាទូីមេទីៅកំុងឃុំុ�នៃត្រីជ្ឈក�ពុងុទីទួីល់រងនាវូិការ

ទីមំាាក់ត្រី�ា�់ខែ�ក នាងិការត្រី�យុទីធ�ាំ។ មេនាៅមេពុល់មេនាោះ

ត្រីកមុាពុកួរដឋការ (អំក�មេត្រីមាើការ�ាងរ��សាធារណ្ឌរដឋ

ខែ�ែរ) មួាយកងមាានា�ាំជ្ឈាងដ�់នាាក់ �នានាា��ាំចលូ់ហ�ូ 

អាហារខែដល់មេរៀ�ច�ទុីកសត្រីមាា�់ទីទួីល់មេភាា�វិកំងុពុធិមីេរៀ�ការ 
រ�សអំ់កភូាមិា មេដោយមិានា�នាត្រី��់ដ�ណឹ្ឌងមុានាមេឡុើយ។ 

�ាុ� នាងិត្រីកុមាត្រី�ួសារ ក៏ដចូជ្ឈា អំកភូាមិាឯមេទីៀ�ខែដល់�នា

ចូល់រួមាមេនាៅកំុងពុិធីមាងគល់ការ មាានាការភ័ាយសនំាម់េសោំ

ច�មេពុោះវិ�មីាានាអំកទីា�ងមេនាោះ មេត្រីពុោះទីាហានាមំាាក់ៗសទុីធ 

ខែ�មាានាសាុយកា�មេភាំើង នាងិ�ងាាញអាក��កិរយិាត្រីចមេងង 

ត្រីចងាង នាងិឫកពុាមិានាសមារមា�។ មេត្រីកោយមេពុល់

មេរៀ�ការ �ាុ�នាងិត្រី�ពុនាធ មិានាខែដល់�នាសត្រីមាាកមេនាៅកំុងផ្សាទះ
 

ជ្ឈា�់ល់ា�់មេទី នាងិមិានា�នាត្រី�ក�រ�រមេធាើខែស្រាសដចូរាល់ ់

ដងខែដរ មេត្រីពុោះខែ�សន្ត្រីងគាមា នាងិការចលូ់ល់កុល់យុរ�ស់ 

ទីាហានាធវីិ�ី នាងិត្រីកមុារដឋការ។ សមារភូាមិា�ចូធ��នាមេកើ� 

មេឡុើងជ្ឈាហរូខែហមេនាៅកំងុភូាមិាមេត្រី�ោក។ អំកភូាមិាទីា�ងអស ់�នា 
មេ�ះ�ង់មេចោល់ផ្សាទះសខែមា�ងរ�ស�់ំនួា រួច�នានាា��ាំខែសាង 
រកទីីជ្ឈត្រីមាក�មេណី្ឌោះអាសនាមំេនាៅខែក�រផ្សាំូវិជ្ឈា�មិេល់�១។ 

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ �ាុ�នាងិត្រី�ពុនាធ ត្រីពុមាទីា�ងអំកភូាមិាឯ 
មេទីៀ� �នាវិិល់ត្រី�ឡុ�់មាកកានាភូ់ាមិាក�មេណ្ឌើ�វិិញ �នាទា�់ 

ពុី�នាដងឹថុា កងកមំាា�ងធីវិ�ីនាងិពុួករដឋការ �នាដាក់ 

មូាល់ដឋានាទ័ីពុរ�ស់�ំនួាមេនាៅកំុង�រមិេវិណ្ឌវិ�នីៃត្រីពុមេពុោនា។ 

មាកដល់ផ់្សាទះវិិញ អំកភូាមិាភាា�មេត្រីចើនា�នាចូល់�មេត្រីមាើកំុង

ជ្ឈរួ�ដវិិ�នីា�៍ាមាការអូសទីាញ�ៗ�ាំពុកីខែនាងំមួាយមេទីៅ 

កខែនាងំមួាយ។ កងកមំាា�ងមេវិៀ�កុង (មេវិៀ�ណ្ឌាមា�ាង 

មេជ្ឈើង) �ឺជ្ឈាអំកជ្ឈួយ�ងាា��់មេត្រីង�នាក�ួនាយុទីធសាស្រ្តសី

ដល់់អំកភូាមិាខែដល់�នាសែ័ត្រី�ចិ�ីចូល់�មេត្រីមាើកំុងកង 
កមំាា�ងរ�មេដោះ ឬចល់នាារួ�រួមាជ្ឈា�ិកមុុាជ្ឈា។ មូាល់ដឋានា

មួាយកខែនាងំសិិ�មេនាៅខែក�រវិ�មីេ�ង ខែដល់សិិ�មេនាៅមិានា

ឆ្នាំៃាយ�េុនាែានាពុីមូាល់ដឋានាមេយោធារ�ស់ ល់នា ់នាល់់ មេនាៅ

វិ�នីៃត្រីពុមេពុោនា �ឺជ្ឈាកខែនាងំត្រី�មូាល់ផ្សាីុ� នាងិ�ងាា��់មេត្រីង�នា

ក�ួនាយុទីធសាស្រ្តសដីល់ក់ងកមំាា�ងខែ�ែររ�មេដោះ។ �ាុ�មិានា�នា

សែ័ត្រី�ចិ�ចីូល់�មេត្រីមាើកំុងជ្ឈួរ�ដវិិ�នីាម៍េឡុើយ។ ត្រី�ធានា

ភូាមិា នាងិអំកសគាល់�់ាំជ្ឈាមេត្រីចើនានាាក់�នាមាកអូសទីាញ �ាុ�

ឲ្យ�ចលូ់�មេត្រីមាើជ្ឈា� ិ�េុខែនា�ីាុ�ត្រី�ខែកកមេដោយមេល់ើកមេហ�ផុ្សាល់

ថុា មេនាៅមេមាើល់ត្រី�ពុនាធកូនា�ច ីនាងិរកសុីចិញ្ចចមឹាត្រី�ួសារ។ 

 មេត្រីកោយនៃថុៃជ្ឈយ័ជ្ឈមំាះរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា មេនាៅទីី១៧  

ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ាុ�ត្រី�ូវិ�នាមេរើសមេអើង នាងិចា�់

ចលូ់ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាថុែដីចូត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈមេមំា�សឯមេទីៀ�ខែដរ។  

�ាុ�ត្រី�ូវិ�នាកមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាថុាំក់មូាល់ដឋានា ចា� ់
�ា�ងឲ្យ�មេធាើការងារខែរកដ ីមេល់ើកទី�នា�់ ជ្ឈីកត្រី�ឡុាយ ភាាួរ 
ខែស្រាស នាងិដកឹជ្ឈញ្ចាូនាស្រាសវូិ។ �ាុ��នាហ�ូ�យមេនាៅត្រី�មឹាខែ�

មេដើមាឆ្នាំាំ�១៩៧៦�េុមេណ្ឌ ណោះ មេត្រីកោយមាកត្រី�ូវិ�ូីរមាកហ�ូ

��ររហ�ូដល់ន់ៃថុៃរ�មេដោះទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ 

�ាុ�មិានាមាានា���់ង់សមាាជ្ឈិកត្រី�ួសារណ្ឌាមំាាក់កំុងរ��

ខែ�ែរត្រីកហមាមេឡុើយ។ អាីខែដល់ពុ�ិក��ផុ្សា�សត្រីមាា�់�ាុ�មេនាៅ 
សម័ាយមេនាោះ �ឺការហ�ូចកុមិានាត្រី��់ត្រី�ានា ់មេហើយមេហ� ុ

ការណ៍្ឌខែដល់មេធាើឲ្យ��ាុ�រនា ធ��់�ផុ្សា�មេនាោះ �ឺមេឃុំើញសាកសពុ 
មានាសុ�មេនាៅកំងុរមេណី្ឌៅ នាងិសាំកសាំមានៃនាការមេធាើទីារុណ្ឌកមាែ 
រ�សក់មាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា�ាងភូាមិាភាា�នារិ�មីាកមេល់ើ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនានាងិអ�ី�កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា�ាងភូាមិា 

ភាា��ូពុ៌ា។ 

 �ាុ�មេនាៅចា�ថុា «នៃថុៃមួាយមេវិល់ាមេមាេោងត្រី�មាាណ្ឌ ១០ 
ត្រីពុកឹកំុងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ �ាុ��នា�មេណី្ឌើរមេ�ោឲ្យ�សុមីេសែៅរហ�ូ

 
ដល់ត់្រី�ទីះមេឃុំើញរមេណី្ឌៅធ�ៗ ច�នានួា�ី នាងិ�មេងគោល់ឫស� ី

�ញ្ចឈរ�សុ់ៗ ច�នានួាពុរី ខែដល់មេនាៅ�ាងចងុមាានាចងភាាា�់ 

មេមាត្រីកពូុរីសត្រីមាា�់ចាក់�នាំសឺ�មេឡុងមេឡុើង។ រមេណី្ឌៅទីា�ង 

ពើនីោ�ម្ពុានីទូ�ហា�ក្រ�ខ្មែហាលី៦ខ្មែម្ពុាក្រត�ាពើរា ។ ខា��មិ្ពុនីដ្ឋឹ ង�ី ជាពើក្រម្ពុៅ 
រមេណី្ឌៅមេទី មេត្រីពុោះសាកសពុមានាសុ�មេនាៅមេពុញរមេណី្ឌៅទីា�ង 

�ីមេនាោះ។ �ាុ�រនា ធ��់ាំ�ងណ្ឌាស។់ �ាុ�មេឃុំើញសាកសពុខែដល់
 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 39



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

សាំ�់មេទីៅមេហើយ នាងិមេឃុំើញមានាសុ� ក�ពុងុត្រី�កាច ់ត្រីពុមា 

ទីា�ងមេឃុំើញមានាសុ�ខែដល់��ត្រី�ឹងវិារមេ�ោងសាកសពុដនៃទី 

មេទីៀ�មេដើមា�មីេឡុើងមាក�ាងមេល់ើមាា�់រមេណី្ឌៅ។ �ាុ�មេឃុំើញ 
ឈាាមាត្រី�ឡុាក់សាកសពុ អំករងរ�ួស នាងិមេឃុំើញ 

ឧ�ករណ៍្ឌមេធាើទីារុណ្ឌកមាែ នាងិវិាយសមំាា�់។ �ាុ�ហ�ូ��រ 
មិានាចូល់ �នាទា�់ពុីមេឃុំើញមេហ�ុការណ៍្ឌមេនាោះ។ មេត្រីកោយ 

មាក ខែ�ែរត្រីកហមាមាកពុី�ាងភូាមិាភាា�នារិ��ីនា�ងំ��ាុ� នាងិ 
ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឯមេទីៀ�ឲ្យ�ចាកមេចញមេទីៅកានាស់្រាសកុត្រីពុះមេសីច  

នាងិ�នាមីេទីៅអំកមេល់ឿង។ �ាុ�មិានា�នាមេទីៅអំកមេល់ឿងមេទី  
មេត្រីពុោះកងកមំាា�ងរណ្ឌសរិ�សាមា�គីសមេន្ត្រីងគោះជ្ឈា�កិមុុាជ្ឈា 
មាកជ្ឈយួសមេន្ត្រីងគោះ។ �ាុ��នាត្រី�ឡុ�់មាកស្រាសុកក�មេណ្ឌើ� 
វិិញ នាងិ�នារស់មេនាៅជ្ឈុ�ត្រី�ួសាររហ�ូមាក។ 

 សពុានៃថុៃ�ាុ�មាានាមុា�រ�រជ្ឈាចងុមេភាៅ នាងិជ្ឈាអំក�ណុី្ឌះ

សខែណី្ឌកល់ក់។ ត្រី�ពុនាធរ�ស�់ាុ��នាជ្ឈយួមេធាើកិចចការមេនាះ។  
�នាទា�់ពុជី្ឈ�ងឺកូវិដី-១៩ �នាថុមាថុយ �ាុ�ពុុ�សវូិមាានាមេពុល់ 
ទី�មេនារមេឡុើយ មេត្រីពុោះ�ាុ�ត្រី�ូវិមេទីៅមេធាើចុងមេភាៅមេនាៅ�ាមាពុិធី 
�ុណ្ឌ� នាងិមាងគល់ការមេនាៅកំុងឃុំុ�នៃត្រីជ្ឈ នាងិឃុំុ�មេផ្សា�ងៗ

មេទីៀ�។ មេត្រីកៅពុកិីចចការចងុមេភាៅ �ាុ�មាានា�នួាាទីីមួាយមេទីៀ�

�ឺ ត្រី�ធានាត្រីកមុាការងារ�ណ្ឌ�ក�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈាត្រី�ចា� 
ឃុំុ�នៃត្រីជ្ឈ។ �ាុ�សមូាផ្សាាី�មេផ្សាាើឲ្យ�មេកែងៗជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយ ��ិ��មេរៀនា 
សតូ្រី�អ�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមាឲ្យ��នាច�ាសល់់ាស់

មេដើមា�ីជ្ឈាការចូល់រួមាទី�់សាា�ក់ារវិិល់ត្រី�ឡុ�់នៃនារ�� 

�េុល់ ពុ� ជ្ឈាមេល់ើកទីីពុីរ។

 វិាលីខ្មែស្រុសាពើនីៅ�ន�ងភូ័មិ្ពុផ្ទៃក្រជា ឃា��ផ្ទៃក្រជា ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� 
ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។  
(ពើ�ង �ងសរាាសា�ី/ ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ព�ធី សាពើវឿៃ ៖ 
កងចល័តពើ�កុពុងរបបស� ែរក្រកហម

 ពុុធ សាមេវិឿនា អាយុ៦២ឆ្នាំាំ� មេកើ�មេនាៅភូាមិានៃត្រីជ្ឈ ឃុំុ�

នៃត្រីជ្ឈ ស្រាសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក មេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ សាមេវិឿនា រស ់

មេនាៅកំុងត្រី�ួសារកសិករខែដល់មាានាជ្ឈីវិភាាពុមាធ�មា។ 

សាមេវិឿនា ជ្ឈាកូនាទីី២កំុងច�មេណ្ឌោមា�ង�អូនា៩នាាក់។ 

សាមេវិឿនា ចលូ់មេរៀនាដ��ូងមេនាៅសាល់ា�ឋាមាសកិ�ានៃត្រីជ្ឈ។  

មេត្រីកោយមេកើ�មាានាត្រីពុ�ឹីកិារណ៍្ឌរដឋត្រី�ហារទីមំាាក់សមេមីាច 

ត្រីពុះ នាមេរោ�មីា សហីនា ុមេនាៅនៃថុៃទីី១៨ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

សាមេវិឿនា �នាឈា�់មេរៀនា។ សាមេវិឿនា នាងិត្រីកមុាត្រី�សួារ�នា 

ផ្សាាំសម់េទីៅរសម់េនាៅមុីា�វិ�រីមាាសឈារ សិ�ិមេនាៅកំុងឃុំុ�មេ�ោ
 

�ចក ស្រាសកុក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក មេ��នីៃត្រីពុខែវិង មេដោយសារភ័ាយ 

�ាំចការទីមំាាក់ត្រី�ា�់ខែ�ក នាងិភ័ាយ�ាំចទីាហានាធីវិ�ី 

ចលូ់មាកមេធាើ�� �ំនាយ់កត្រីទីពុ�សមា��ី ិនាងិស�ាពុាហនាៈ។

 មេត្រីកោយពុមីេយោធាខែ�ែរត្រីកហមាទីទួីល់�នាជ្ឈយ័ជ្ឈមំាះ 

មេនាៅទីីត្រីកងុភាំ�មេពុញ មេនាៅនៃថុៃទីី១៧ ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

សាមេវិឿនា មេឃុំើញមាានាការជ្ឈមេមំា�សត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេចញពុី

ទីីត្រីកុងមាករស់មេនាៅ�ាមាទីីជ្ឈនា�ទី។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈមេមំា�ស

ពុទីីីត្រីកុងភាំ�មេពុញមាករសម់េនាៅ�ាមាមូាល់ដឋានា �នារយៈមេពុល់ 

ច�នានួា៣នៃថុៃខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ ក៏ត្រី�ូវិ�នាខែ�ែរត្រីកហមាយកមេទីៅ

សមំាា�់មេនាៅទួីល់មេពុោធច៍ាមា (ឬទួីល់មេ�ោំ�) ខែដល់មាានា 

ទីី�ា�ងសិិ�មេនាៅ�ាងមេកើ�វិ�នីៃត្រីពុមេវិៀរ។ សាមេវិឿនា �នា 

នាយិាយថុា មេពុល់មេនាោះ �ា��់នាមេឃុំើញឈា�ំខែ�ែរត្រីកហមា 

�ពើណេើរមានាសុ�ទីា�ងហាងូៗ យកមេទីៅសមំាា�់មេចោល់។ ជ្ឈា 
មេរៀងរាល់ម់េពុល់កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាយកមានាសុ�មេទីៅ 

សមំាា�់ �ឺខែ�ងខែ�ចាក់មេមាត្រីកមូេដើមា�កុី�ឲ្យ�ស�មេឡុងខែស្រាសក

រ�ស់ជ្ឈនារងមេត្រី�ោះឮមេចញមាក�ាងមេត្រីកៅ។ ឈា�ំខែ�ែរ 

ត្រីកហមា�នាវិះយកត្រី�មាា�រ់�សជ់្ឈនារងមេត្រី�ោះមាកដាក់

ហាល់ទុីក នាងិមេដើមា�រីា�់ច�នានួារាយការណ៍្ឌជ្ឈនូាថុាំក់មេល់ើ។ 

ច�ខែណ្ឌកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា ត្រី�វូិខែ�ងខែចកជ្ឈាពុរីត្រី�មេភាទី �ឺ ទីី១) 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែដល់រសម់េនាៅកំុងមូាល់ដឋានារ�មេដោះ ចា�ច់លូ់ជ្ឈា 
ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមេត្រី��មា នាងិ ទីី២) ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែដល់ជ្ឈមេមំា�សមាក 

ពុីទីីត្រីកុងភាំ�មេពុញ ចា�ច់ូល់ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាថុែី។ �នាទា�់មាក 

ខែ�ែរត្រីកហមា�នាខែ�ងខែចកការរសម់េនាៅរ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា �ឺ 

កុមាាររសម់េនាៅមេដោយត្រីកមុាកុមាារ, យុវិជ្ឈនារសម់េនាៅមេដោយ 

ត្រីកុមាយុវិជ្ឈនា នាងិមានាសុ�ចាសរ់សម់េដោយមានាសុ�ចាស។់  

ច�ខែណ្ឌកការហ�ូចកុ មុានាដ��ូងខែ�ែរត្រីកហមាឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា

ហ�ូ�យ ខែ�មេត្រីកោយមាកឲ្យ�ហ�ូខែ���រល់ាយជ្ឈាមួាយ

សូិ ហាន់ិ 

��ធា សាាពើវិឿនី អាយ�៦២ឆ្នាំនា� រសា់ពើនីៅភូ័មិ្ពុផ្ទៃក្រជា ឃា��ផ្ទៃក្រជា  
ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

សមំាមេដើមាមេចក�េុមេណ្ឌ ណោះ។ កាល់មេនាោះ មេនាៅកំុងភូាមិានៃត្រីជ្ឈ 

មាានាមេរោង�យរួមាទីា�ងអស់ច�នានួា៤កខែនាងំ។ 

 សាមេវិឿនា នាងិត្រី�ួសាររស់មេនាៅល់��ក�ាំ�ងណ្ឌាស ់

មេដោយសារខែ�ឪពុុករ�ស់�ា�់មាានាជ្ឈា�់សនាីសិម័ុានាធ 

(ជ្ឈា�់នានិាាំនាមេយោ�យពុីសងគមាចាស)់។ ខែ�ែរត្រីកហមា

ចា��់ា�ងឲ្យ� សាមេវិឿនា មេធាើជ្ឈដីាក់ខែស្រាស �នាទា�់មាក ក៏�ញ្ចាូនា

�ា�ឲ់្យ�មេទីៅមេល់ើកត្រី�ពុ័នាធត្រី�ឡុាយមេនាៅឃុំុ�មេឈាើកាច ់កំុង 
ស្រាសុក�ភាំ�។ មេនាៅទីីមេនាោះ ត្រី�ធានាកង�នាខែ�ងខែចកជ្ឈា

ត្រីកមុាៗ មេដោយមួាយត្រីកមុាមាានាសមាាជ្ឈកិច�នានួា៣នាាក់ នាងិ 

ត្រី�វូិមេល់ើកត្រី�ឡុាយត្រី�ខែវិង១២ខែមាេត្រី�ឲ្យ�មេហើយកំុងមួាយ 
នៃថុៃ។ សាមេវិឿនា �នានាយិាយថុា �ា�ម់ាានាស�ណ្ឌាងមេដោយ 

សារសមាាជ្ឈកិកំុងត្រីកមុារ�ស�់ា�ឆ់្នាំាំ� នាងិអាចល់ចួ�នាំ� 
ច�នានួាខែមាេត្រី��នា។ មេត្រីកៅពុីមេល់ើកត្រី�ពុ័នាធត្រី�ឡុាយ ខែ�ែរ 

ត្រីកហមាមេត្រី�ើ សាមេវិឿនា ឲ្យ�មេល់ើកត្រី�ពុ័នាធភាំឺខែស្រាស នាងិជ្ឈីក 

ត្រី�ឡុាយ។ សាមេវិឿនា �នាថីុា មេនាៅមេពុល់�ា�់ឈា ឺ�ា� ់

មិានាខែដល់ហាុនាត្រី��់ត្រី�ធានាត្រីកមុាមេទី មេត្រីពុោះ�ា�ម់េឃុំើញ 

ខែ�ែរត្រីកហមា�ញ្ចាូនាអំកខែដល់សុ�ច�ា�់ឈាមឺេទីៅមេរៀនាសតូ្រី�។  
មេនាៅមេពុល់ខែ�ែរត្រីកហមា�ញ្ចាូនាអំកទីា�ងមេនាោះមេទីៅមេរៀនាសតូ្រី� 
មេហើយ �ឺមិានាខែដល់�នាវិិល់ត្រី�ឡុ�់មាកកងវិិញមេទី។ 

 មេត្រីកោយមាក ខែ�ែរត្រីកហមា�នា�ញ្ចាូនា សាមេវិឿនា មាក 

ដកសទងូ នាងិមេធាើខែស្រាស មេនាៅឃុំុ�ពុាមាមានាទារ ស្រាសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក 
វិិញ។ សាមេវិឿនា ត្រី�ូវិ�នាខែ�ែរត្រីកហមាចា�់�ា�ងឲ្យ�មេទីៅ

ជ្ឈីកស្រាសះទី�ហ�៤ខែមាេត្រី��ុណ្ឌ៤ខែមាេត្រី� មេនាៅភូាមិាជ្ឈីពុាយ 

នាងិមេទីៅមេធាើការមេនាៅភូាមិាត្រីកសា�ងទីងមេទីៀ�។ 

 មេនាៅនៃថុៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងទ័ីពុសែត័្រី�ច�ិី

មេវិៀ�ណ្ឌាមា នាងិកងទ័ីពុរណ្ឌសរិ�សាមា�គីសមេន្ត្រីងគោះជ្ឈា�ិ

កមុុាជ្ឈា�នាវិាយចូល់មាករ�មេដោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា។ មេពុល់មេនាោះ 

សាមេវិឿនា មេឃុំើញអំកជ្ឈិះមេសះត្រី�កាសត្រី��់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឲ្យ� 

វិិល់មេទីៅភូាមិាក�មេណ្ឌើ�រ�ស�់ំនួាវិិញ មេត្រីពុោះកងទ័ីពុសែត័្រី� 
ចិ�មីេវិៀ�ណ្ឌាមា នាងិកងទ័ីពុរណ្ឌសរិ�សាមា�គីសមេន្ត្រីងគោះ

ជ្ឈា�កិមុុាជ្ឈាដមេណី្ឌើមា�នាជ្ឈ័យជ្ឈមំាះពុីកមំាា�ងរ�ស់ �េុល់ 

ពុ� មេហើយ។ សាមេវិឿនា ក៏ដចូត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាដនៃទីមេទីៀ��នាវិលិ់ 

ត្រី�ឡុ�់មាកផ្សាទះមេនាៅកំុងភូាមិានៃត្រីជ្ឈ នាងិជ្ឈួ�ជ្ឈុ�ត្រី�ួសារវិិញ។ 

 មេត្រីកោយនៃថុៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ សាមេវិឿនា  

�នាមេរៀ�ការជ្ឈាមួាយ�ីីមេឈាែោះ ហុវីិ សារុនា នាងិមាានា 

កូនាច�នានួា៨នាាក់ កំុងមេនាោះមាានាកូនាស្រាស៣ីនាាក់។ ត្រី�សួារ 
រ�សា ់សាាពើវិឿនី រសាព់ើនីៅមិ្ពុនីលី�បា�ដ្ឋចូាំសាម័្ពុយខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ

មេទី មេត្រីពុោះ�ីីរ�ស�់ា�ម់ាានាត្រី�ក់មេ�ៀវិ��រ ៍មេហើយ�ា� ់

អាចរកច�ណូ្ឌល់�ខែនាមិាពុីការចិញ្ចចមឹាស�ា នាងិដា��ខែនាំ

ល់ក់យកត្រី�ក់មាកផ្សាគ�ផ់្សាគង់ជ្ឈវីិភាាពុរសម់េនាៅកំុងត្រី�សួារ។ 

��ធា សាាពើវិឿនី �ាលី់�ទូសាម្ពុាាសានីដ៍្ឋលី់ សាូ ហាានី ់ 
ក្រ�ុម្ពុ�ារងារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។  
(ពើ�ង �ងសរាាសា�ី/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

42 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឯកអ្នគិគរាជទតូអ្នង់ពើគិ ា្  ពើ�កជំទាំវ 
ធីតីណា ពើរ េដ្ ទ្្សនា្ំណង់ពើចតយិ្ំណង
ៃមិែតិរបូ ៃងិផិ្កាងំពាកយពើសាា ករឭំកពតីការចងចាំកំ្របវត្សិាស្រ្ត្្ស� ែរក្រកហម

 មេនាៅនៃថុៃទីី៣០ ខែ�មិាថុុនាា ឆ្នាំាំ�២០២២ មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ 

ធណី្ឌា មេរេដ ស ឯកអ�គរាជ្ឈទូី�អង់មេ�សំត្រី�ចា�មេនាៅកមុុាជ្ឈា 

នាងិសហការមីេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ�ឺ វុិទីធី សុកញ្ញាា �នាមាកមេធាើ 

ទីស�នាកិចចមេនាៅទីី�ា�ង «ទួីល់ធា�»ុ សិិ�មេនាៅភូាមិាមេរោង 

ឃុំុ�ចាមា ស្រាសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក មេ��នីៃត្រីពុខែវិង ជ្ឈាកខែនាងំ

ខែដល់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាសាងសង់មេច�យ៍ិជ្ឈា 
ស�ណ្ឌងសមូាហភាាពុដល់់អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��

ខែ�ែរត្រីកហមា ខែដល់មាានាសាច់ញា�ិ�ង�អូនាសាំ�់កំុង

រ��ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិស�ណ្ឌង់ផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំករ�ឭកពុី

ការចងចា�ត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ�។

 ដ�មេណ្ឌើរទីស�នាកិចចរ�សម់េល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ នាងិសហការ ី 

ត្រី�វូិ�នាទីទួីល់សាា�មានាម៍េដោយមេល់ោកស្រាស ីស ូហាារណី្ឌា  

នាាយិការងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា មេល់ោក មេផ្សាង  
ពុង�រេាសុី នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង  

នាងិ�ុ�គល់កិ ត្រីពុមាទីា�ងអំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរ 

ត្រីកហមាត្រី�មាាណ្ឌ១០នាាក់ មេនាៅនាងឹទីី�ា�ងផ្សាទាល់ ់មេនាៅមេវិល់ា 

មេមាេោង១០កនាះំ។ មេល់ោក មេផ្សាង ពុង�រេាសុ ី�នាជ្ឈត្រីមាា� 

ជ្ឈនូាមេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិឯកអ�គរាជ្ឈទូី� ពុកីារសាងសង់ស�ណ្ឌង់ 

វេ�ង �ងសរ៉ាាសុិ ី 

ពើលីោ�ស្រុសាី ធាីណា ពើរាដ្ឋសា ឯ�អគ្គគរាជាទូូតអង់ពើគ្គើសាក្រ�ចាំា�
ពើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា ថាតរូ�ជា��គ្គនាជាាមួ្ពុយអន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��
ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុពើនីៅពើចាំតយិសា�ណងនីមិីិ្ពុតរូ� «ទួូលីធាាត�» សាិិត 
ពើនីៅភូ័មិ្ពុពើរោង ឃា��ចាំាម្ពុ ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ 
(ថា�នី ស្រុសាីពើ�ក្រជា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 43



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេច�ិយ នាងិផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំក នាងិ�ុពុាមេហ�ុខែដល់

នាា�ឲ្យ�មាានាការសាងសង់ស�ណ្ឌង់រងឹមាា�ទីា�ងពុីរ ថុា

ជ្ឈាការមេសំើសុ�រ�ស់អាជ្ឈាាធរមូាល់ដឋានា�នាទា�់ពុីមាានា 

ការឯកភាាពុ�ាំជ្ឈាមួាយអំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��

ខែ�ែរត្រីកហមា ខែដល់ក�ពុងុរសម់េនាៅកំុងភូាមិានាានាានៃនាឃុំុ�ចាមា 

ស្រាសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក សត្រីមាា�់ស�ណ្ឌងនាមិាែិ�រូ�មេត្រីកោយ

ការ�ិទី�ញ្ចច�់ដ�មេណ្ឌើរការរ�ស�់លុ់ាការកា�ម់េទីោសមេមា 

ដកឹនាា�ខែ�ែរត្រីកហមា។ មេល់ោកស្រាស ីស ូហាារណី្ឌា �នាត្រី��់ 

ពុ�ីមេត្រីមាោងស��ានា់ៗ មួាយច�នានួាខែដល់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ 

កមុុាជ្ឈា�នា នាងិក�ពុុងអនាវុិ�មីេនាៅកំុងភូាមិាសាស្រ្តសមីេ��ី
 

នៃត្រីពុខែវិង ជ្ឈាពុមិេសសមេនាៅកំុងស្រាសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក រួមាទីា�ង 
�មេត្រីមាោងសីពីុកីារមេល់ើកកមុាសស់ទិីធ ិនាងិការមេធាើឲ្យ�ត្រី�មេសើរ 

មេឡុើងនាវូិសាិនាភាាពុស�ុភាាពុអំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី�� 

ខែ�ែរត្រីកហមាផ្សាង។

 មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិអ�គរាជ្ឈទូី� �នាជ្ឈ�ួស�មេណ្ឌះស�ណ្ឌាល់

ជ្ឈាមួាយអំកភូាមិាខែដល់ជ្ឈាអំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��

ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិជ្ឈាអំកខែដល់�នាយកអដឋធិា�ុសាច់ 

ញា��ិង�អូនាខែដល់�នាសាំ�់កំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា មាក

ដាក់�មាាល់ម់េនាៅកំុងមេច�យិ មេនាៅមេត្រីកោមាមេដើមាមេ�ោំ��ី�ួនា

មេដើមាសិ�ិមេនាៅមេល់ើទីី�ា�ងទួីល់ធា� ុខែក�រស�ណ្ឌង់មេច�យិ

នាងិផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំក មេដោយកីីមេសោមានាស�រកីរាយនាងិ 

ភាាពុសំទិីធសាំល់។ ជ្ឈាដ��ូង មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ�នាខែថុងំអ�ណ្ឌរ 

�ុណ្ឌច�មេពុោះវិ�មីាានារ�សអំ់ករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��

ខែ�ែរត្រីកហមា ខែដល់�នាច�ណ្ឌាយមេពុល់មេវិល់ាមាកទីទួីល់ 

សាា�មានាម៍េល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ។ មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ ក៏�នារ�ឭកដល់អំ់ក 

រសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិទីា�ងអសព់ុសីារស��ានាន់ៃនាការសាង 

សង់មេច�យិ នាងិផ្សាទា�ងពុាក�មេសោំកមេនាះថុា វិាពុ�ិជ្ឈា�នា

�មេងាើនានាវូិការចងចា� នាងិការផ្សា�ះផ្សា�ាជ្ឈារួមាមួាយមេត្រីកោយ 

�លុ់ាការកា�ម់េទីោសមេមាដកឹនាា�ខែ�ែរត្រីកហមា ត្រីពុមាទីា�ងជ្ឈា 

កខែនាងំ�មេត្រីង�នាយុវិជ្ឈនាជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយពុីត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសី

មេនាះមេទីៀ�ផ្សាង �ាមារយៈការមេត្រី�ើត្រី�ស់ទីី�ា�ង នាងិ

ស�ណ្ឌង់មេនាះជ្ឈាថុាំក់មេរៀនា។ មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិមាានាត្រី�សាសនា៍

រូ�ទីូមួ្ពុយរា�់�ីពើឆ្នាំាង ពើលីោ� ពើ�ង �ងសរាាសា�ី  នីាយ��មី្ពុវិិធាីអ�់រ� 
�ីអ�ពើ�ើក្រ�លី័យ�ូជាសាាសានីព៍ើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា នីងិ ពើលីោ�ស្រុសាី ធាីណា ពើរាដ្ឋសា 
ឯ�អគ្គគរាជាទូូតអង់ពើគ្គើសាក្រ�ចាំា�ពើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា ទូសាសនីាសា�ណង់ពើចាំតយិ
សា�ណងនីមិីិ្ពុតរូ� ពើនីៅទីូតា�ង «ទួូលីធាាត�» សាិិតពើនីៅភូ័មិ្ពុពើរោង ឃា��ចាំាម្ពុ 
ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ 
(ថា�នី ស្រុសាីពើ�ក្រជា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

រូ�ពើដ្ឋើរខាងម្ពុ�ខ៖ ពើលីោ�ស្រុសាី សាូ ហាាារណីា នីាយ�រង
ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា នីងិពើលីោ�ស្រុសាី ធាីណា ពើរាដ្ឋសា 
ឯ�អគ្គគរាជាទូូតអង់ពើគ្គើសាក្រ�ចាំា�ពើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា ពើទូៅទូសាសនីាសា�ណង់
ពើចាំតយិសា�ណងនីមិីិ្ពុតរូ� ពើនីៅទីូតា�ង «ទួូលីធាាត�»  
សាិិតពើនីៅភូ័មិ្ពុពើរោង ឃា��ចាំាម្ពុ ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ 
(ថា�នី ស្រុសាីពើ�ក្រជា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

44 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ដមូេចះំថុា «�ាុ�ស��ាយចិ�ណី្ឌាស់ខែដល់មេឃុំើញ�ង�អូនា 

ពុូមីាង�នាមាកចូល់រួមាមេនាៅទីីមេនាះ។ �ាុ�មាកនៃថុៃមេនាះ �ឺចង់

មាកមេមាើល់មេច�ិយ ខែដល់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា 

មេទីើ�ខែ�សាងសង់រួចរាល់ក់ាល់ពុខីែ�មេមាសា កនាងំមេទីៅ

មេនាះ។ មេដោយយល់ម់េឃុំើញថុា �ង�អូនាពុមីូាងខែដល់ជ្ឈាជ្ឈនា 
រងមេត្រី�ោះ មាានាសាច់ញា�ិ�ង�អូនាសាំ�់មេនាៅកំុងរ��

ខែ�ែរត្រីកហមា មេទីើ�មាានាការសាងសង់ស�ណ្ឌង់មេច�យិមេនាះ 

មេឡុើងមេនាៅទីីមេនាះ មេដើមា�ីមេ�ោរពុវិិញ្ញាាណ្ឌកនំាធដល់ព់ុួក�ា� ់

ខែដល់�នាសាំ�់មេទីៅ។ ទីី�ា�ងមេនាះ ក៏ជ្ឈាកខែនាងំសត្រីមាា�់

�មេត្រីង�នាដល់់មេកែងជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយឲ្យ�ចងចា�ពុីរ��ខែ�ែរ 

ត្រីកហមា នាងិទី�់សាា�អ់�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនាមិ៍ានាឲ្យ�

វិលិ់ត្រី�ឡុ�់មាកវិញិសារជ្ឈាថុែមីីាងមេទីៀ�»។ ជ្ឈាចងុមេត្រីកោយ  

មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ�នាសរួមេទីៅកានាអំ់ករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិទីា�ង 

អសព់ុអីាយុ ការរសម់េនាៅត្រី�ចា�នៃថុៃ នាងិ�ញ្ញាាស�ុភាាពុ។ 

មុានាដ��ូង មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ�នា�ងាាញពុីអារមាែណ៍្ឌរ�ស់

មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ�ាមារយៈការមេមាើល់មេឃុំើញផ្សាទាល់់ខែភាកំថុា 

អំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិទីា�ងអសព់ុ�ិជ្ឈាមាានាស�ុភាាពុល់អ 

នាងិរងឹមាា�ណ្ឌាស់។ �េុខែនាមីេនាៅមេពុល់ខែដល់មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ

សួរនាា�ដល់់�ញ្ញាាសុ�ភាាពុ អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ភាា� 

មេត្រីចើនា ជ្ឈាពុិមេសសអំកខែដល់មាានាអាយុមេល់ើស៦០ឆ្នាំាំ� 

សុទីធខែ�មាានាជ្ឈ�ងឺទឹីកមេនាោមាខែផ្សាអមា ជ្ឈ�ងឺសនាាំក់ នាងិជ្ឈ�ងឺ 

មេល់ើសឈាាមា។ មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិមាានាត្រី�សាសនាដ៍មូេចះំថុា 

«...មួាយវិិញមេទីៀ��ាុ��នាដងឹថុា មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ

កមុុាជ្ឈា �ឺមាានា�មេត្រីមាោងមួាយពុាក់ពុ័នាធនាងឹការ�ា�ពុារ

សុ�ភាាពុអំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ 

�ាុ�មេកោ�សរមេសើរអុ�ពុូមីាង ខែដល់មេមាើល់មេទីៅមេឃុំើញថុាអុ�

ពុូមីាងមាានាវ័ិយចាស់ នាងិមាានាសុ�ភាាពុរងឹមាា� ក៏�េុខែនាី

�ាមារយ:ការស�មេណ្ឌះស�ណ្ឌាល់រ�ស�់ាុ�ជ្ឈាមួាយ�ង�អូនា

ពុមីូាងមេទីើ��ាុ�ដងឹថុា អុ�ពុមីូាងភាា�មេត្រីចើនា សទុីធខែ�មាានាជ្ឈ�ងឺ

ត្រី�ចា�កាយ ដចូជ្ឈាមេល់ើសឈាាមា ទឹីកមេនាោមាខែផ្សាអមា ត្រីកពុះ 

វិលិ់មុា� សុកឹស្រាសពុនាជ់្ឈាមេដើមា»។ ចងុ�ញ្ចច�់ មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ

�នាផ្សាាី�មេផ្សាាើឲ្យ�អំករសរ់ានាទីា�ងអសខ់ែថុរក�ាស�ុភាាពុ នាងិ 

�នាខីែចករ�ខែល់ក�ទីពុមិេសោធនារ៍�ស�់ំនួាដល់ម់េកែងៗជ្ឈ�នាានា ់
មេត្រីកោយមេទីៀ� មេដើមា�ខីែថុរក�ាការចងចា�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរ 

ត្រីកហមា នាងិចលូ់រួមាទី�់សាា�ក់ារកមេកើ�មេឡុើងវិញិនៃនារ�� 

មេនាះនាាមេពុល់អនាា��។

ពើលីោ�ស្រុសាី ធាីណា ពើរាដ្ឋសា ឯ�អគ្គគរាជាទូូតអង់ពើគ្គើសាក្រ�ចាំា�ពើនីៅ
�មុ្ពុ�ជាា ជាួ�អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុពើនីៅពើចាំតយិ
សា�ណងនីមិីិ្ពុតរូ� «ទួូលីធាាត�» សាិិតពើនីៅភូ័មិ្ពុពើរោង ឃា��ចាំាម្ពុ  
ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ 
(ថា�នី ស្រុសាីពើ�ក្រជា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 អំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា ខែដល់មាានា 

វិ�មីាានាមេនាៅឯស�ណ្ឌង់មេច�យិសហ�មានា ៍�នាខែថុងំអ�ណ្ឌរ 

�ុណ្ឌដល់ម់េល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ ធណី្ឌា មេរេដស ខែដល់�នាយកចិ� ី

ទុីកដាក់នាងិចុះមាកសួរសុ�ទុីកំអំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�

មេដោយផ្សាទាល់ន់ាានៃថុៃមេនាះ។ មេនាះ�ឺជ្ឈាកាយវិកិារមួាយខែដល់

�ងាាញថុា មេរឿងរេាវិរ�ស់�ា�មិ់ានាត្រី�ូវិ�នា��មេភាចំ។ 

 អំករសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិទីា�ងអស ់�នាស�ណូ្ឌមាមេល់ោក 

ជ្ឈ�ទីាវិឲ្យ�ជ្ឈយួខែកល់មាអ�រមិេវិណ្ឌមេច�យិ ជ្ឈាពុមិេសសឈាសូ

ឆ្នាំាយផ្សាំូវិចូល់មាកកានាម់េច�ិយឲ្យ�កានាខ់ែ�ត្រី�មេសើរជ្ឈាង

មេនាះ មេដើមា�ីឲ្យ��ា�់ទីា�ងអស់�ាំអាចមាកត្រី�រពុធកមាែវិិធី

មេផ្សា�ងៗ ដចូជ្ឈាទិីវិាចងចា� នាងិមេវិទិីកាពុភិាាក�ាអ�ពុមីេរឿង 

រេាវិពុីសម័ាយខែ�ែរត្រីកហមាដល់់មេកែងជ្ឈ�នាានាម់េត្រីកោយមេនាៅ

ទីីមេនាះ�នាកានាខ់ែ�ត្រី�មេសើរ។

 សូមា�ញ្ញាាក់ថុា កាល់ពុី�ីខែ�មុានា �ឺមេនាៅនៃថុៃទីី៣០ 

ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២ មេល់ោកជ្ឈ�ទីាវិ ធីណ្ឌា មេរេដស �នា

មាកមេធាើទីស�នាកិចចមេនាៅ�ណ្ឌ ណាល់យ័សមេមីាចខែមាេ នៃនាមាជ្ឈឈ- 

មាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា មីាងរួចមេហើយ មេដើមា�ខីែសាងយល់ ់
ពុីដ�មេណ្ឌើរការនៃនា�ណ្ឌ ណាល់័យមេនាះ នាងិកិចចការរ�ស់

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា។ 

ពើលីោ� ពើ�ង �ងសរាាសា�ី  នីាយ��មី្ពុវិិធាីអ�់រ��ីអ�ពើ�ើក្រ�លី័យ
�ូជាសាាសានីព៍ើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា នីងិ ពើលីោ�ស្រុសាី ធាីណា ពើរាដ្ឋសា ឯ�អគ្គគ
រាជាទូូតអង់ពើគ្គើសាក្រ�ចាំា�ពើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា ទូសាសនីាសា�ណង់ពើចាំតយិ
សា�ណងនីមិីិ្ពុតរូ� ពើនីៅទីូតា�ង «ទួូលីធាាត�» សាិិតពើនីៅភូ័មិ្ពុពើរោង  
ឃា��ចាំាម្ពុ ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។
(ថា�នី ស្រុសាីពើ�ក្រជា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

អន�រសា់រានីម្ពុានីជាីវិិត�ីរ��ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុ ពើនីៅភូ័មិ្ពុពើរោង  
ឃា��ចាំាម្ពុ ស្រុសាុ����ង់ក្រតខ្មែ�� ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង ជាួ�ពើលីោ�ស្រុសាី ធាីណា 
ពើរាដ្ឋសា ឯ�អគ្គគរាជាទូូតអង់ពើគ្គើសាក្រ�ចាំា�ពើនីៅ�មុ្ពុ�ជាា ពើនីៅពើចាំតយិ
សា�ណងនីមិីិ្ពុតរូ� «ទួូលីធាាត�»។
(ថា�នី ស្រុសាីពើ�ក្រជា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេមក្សា វនិិ 

 មេនាៅនៃថុៃទីី២៤ ខែ�មិាថុនុាា ឆ្នាំាំ�២០២២ មេល់ោក មេហោ ជ្ឈនិា 

វិរិយុទីធ អភិា�ល់នៃនា�ណ្ឌៈអភិា�ល់ស្រាសុកអនាង់ំខែវិង �នា

ទីទួីល់មាេាសុនីាវិទិី�ុទីាក់ទីងចល់�័មួាយមេត្រី��ង ខែដល់ 
ជ្ឈាអ�មេណ្ឌោយរ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង  

នៃនាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា។ មេល់ោកអភិា�ល់ស្រាសុក 

ក៏�នាខែថុងំអ�ណ្ឌរ�ុណ្ឌយេាងត្រីជ្ឈាល់មេត្រីជ្ឈៅដល់ ់ មេល់ោក

�ណ្ឌឌិ� ល់ ីស�ុឃុំាង ខែដល់��ណ្ឌាងឲ្យ�មេល់ោក ឆ្នាំា�ង យុ  

នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា។ មេល់ោកអភិា�ល់ 
ស្រាសុក មាានាត្រី�សាសនាថ៍ុា មាេាសុនីាវិទិី�ុទីាក់ទីងចល់�័

ត្រី�មេភាទី motorolA Gm300 ខែដល់មាានាកមំាា�ង៤៥វិេា�់

មេនាះ នាងឹរួមាច�ខែណ្ឌកនាងិសត្រីមួាល់ដល់ក់ារទី�នាាក់ទី�នាង

�ណឌិត លីី សា�ខឃាាង នីាយ�ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីសានីាភិ័ា�
អនីើង់ខ្មែវិង នីងិពើលីោ� ពើហាោ ជាិនីវិិរយ�ទូធ អភិ័បាលីផ្ទៃនីគ្គណៈ
អភិ័បាលីស្រុសាុ�អនីើង់ខ្មែវិង ពើនីៅពើលីើភ័ន�ដ្ឋងខ្មែរ�។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

រូ�ខាងពើឆ្នាំាង៖ �ណឌិត លី ីសា�ខឃាាង នីាយ�ម្ពុជាឈម្ពុណឌលី
សានីាភិ័ា�អនីើង់ខ្មែវិង ក្រ�គ្គលី់វិិទូយ� ទូា�់ទូងដ្ឋលី់ពើលីោ�  
ពើហាោ ជាិនីវិិរយ�ទូធ អភិ័បាលីផ្ទៃនីគ្គណៈអភិ័បាលីស្រុសាុ�អនីើង់ខ្មែវិង។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

វិិទូយ� ទូា�់ទូងពើនីៅពើលីើខនងភ័ន�ដ្ឋងខ្មែរ�។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

សត្រីមាា�់ការកសាងសីូ�អនាសុ�ាវិរយ៍ីឈាះំ ឈាះំ

អនាង់ំខែវិង នាងិ�មេត្រីមាើឲ្យ�វិសិយ័ទី�នាាក់ទី�នាងរ�សស់្រាសុក

អនាង់ំខែវិងទីា�ងមូាល់ មេដោយរា�់ទីា�ងការត្រី��់ត្រី�ង

សនាីសិ�ុជ្ឈាមេដើមា។ 

នាយកមជ្ឈមណ្ឌ ល្ៃ្ភិាពអ្នៃ ាង់សវង 
ក្របគិល់�េ �្ តីៃវទិយ� ទាំក់ទងដល់រដ ា�លស្រុ �្កអ្នៃ ាង់សវង

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 47



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ហាុនិ �សិិ ី

 ពុីនៃថុៃទីី១៣ ដល់់នៃថុៃទីី១៧ ខែ�មិាថុុនាា ឆ្នាំាំ�២០២២  

ត្រីកុមាការងាររ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាង់ំខែវិង 

�នាចុះមេធាើមេវិទិីកាត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសីត្រី�ួសារមេនាៅកំុងភូាមិា

ច�នានួា២�ឺ ភូាមិាមេត្រីចោក នាងិភូាមិាអូរជ្ឈី ឃុំុ�ផ្សាអាវិ ស្រាសុក

ត្រី�ពុា�ងត្រី�សាទី មេ��ឧី�រីមាានាជ្ឈ័យ។ កិចចការមេនាះ 

ទីទួីល់�នាការឯកភាាពុ នាងិសត្រីមា�សត្រីមាលួ់ពុអីាជ្ឈាាធរ

មូាល់ដឋានាឃុំុ�ផ្សាអាវិ មេដើមា�ីចុះសមាភាសនាអំ៍ករស់រានាមាានា 

ជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាច�នានួា១០នាាក់ កំុងមេនាោះមាានា

ស្រាសី៤នាាក់។ �ាងមេត្រីកោមា�ឺជ្ឈាមេរឿងរេាវិសមេងំ�រ�ស ់

មិុាល់ ឈានួា អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ខែដល់�នាឆ្នាំំងកា� ់

រ��ខែ�ែរត្រីកហមា៖

មុលិ ឈួួនិ ៖ និរីសារ

 មិុាល់ ឈានួា មេភាទីត្រី�ុស អាយុ៦១ឆ្នាំាំ� មាានាទីីកខែនាងំ

ក�មេណ្ឌើ�មេនាៅស្រាសុកក�ពុង់សាាយ មេ��កី�ពុង់ធ�។ �ចចុ��នា ំ

មិុាល់ ឈានួា រសម់េនាៅភូាមិាមេត្រីចោក ឃុំុ�ផ្សាអាវិ ស្រាសុកត្រី�ពុា�ង 

ត្រី�សាទី មេ��ឧី�រីមាានាជ្ឈ័យ។ មិុាល់ ឈានួា នាយិាយថុា 

«សន្ត្រីងគាមាមេធាើឲ្យ��ាុ�មិានា�នាមេរៀនាសតូ្រី�។ មេដោយសារមេពុល់ 
មេនាោះមាានាការមេធាើរដឋត្រី�ហារទីមំាាក់សមេមីាច ត្រីពុះនាមេរោ�មីា 

សហីនា ុឲ្យ�ចះុមេចញពុ�ី�ខែណ្ឌង ជ្ឈាមេហ�មុេធាើឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែ�ែរ 

ជ្ឈាមេត្រីចើនាខែដល់�ា�ត្រីទីនាងិស្រាសឡុាញ់ត្រីពុះអងគ �នាចលូ់រួមា

�សុកូំងុនៃត្រីពុមាេា�ី �ាមារយៈការមេឃុំោសនាារ�សស់មេមីាច។  
មេនាៅអាយុ១៤ឆ្នាំាំ��ាុ� ចលូ់ហា�ម់េធាើជ្ឈាកងទ័ីពុមេនាៅក�ពុង់ថុែ 

ជ្ឈ�ិត្រី�សាទីសមា�ូរនៃត្រីពុ�ុក។ ត្រី�ខែហល់ពុរីខែ�មេត្រីកោយ 
មាក�ាុ�ត្រី�ូវិ�នា�ញ្ចាូនាមេទីៅខែ��មេត្រី��មាមេដើមា�មីេត្រី��មាត្រី�យុទីធ។ 

 
ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែ�ែរត្រីកហមាវិាយដាចភ់ាំ�មេពុញ �ាុ�មាកមេធាើជ្ឈា

នារីសារឲ្យ� �ាត្រី�នា។ �ាត្រី�នា មាានា�នួាាទីីជ្ឈា�ណ្ឌៈស្រាសកុ  

មាកពុភូីាមិាភាា�នារិ�។ី ការងាររ�ស�់ាុ�មេនាៅមេពុល់មេនាោះ�ឺ

មេធាើជ្ឈាអំករ�ស់��ុត្រី� មេដោយជ្ឈិះមេសះ នាងិមាានាកា�មេភាំើង 

មួាយមេដើមាសត្រីមាា�់ការពុារ�ំនួា។ �ាុ�មិានាខែដល់ដងឹអ�ពុ�ីំមឹា
 

សារមេនាៅ�ាងកំុងស��ុត្រី�មេទី មេដោយសារមាានាការមេវិច 
�ច�់មេស្រាសោមាស��ុត្រី�យេាងជ្ឈ�ិល់អ។ មេពុល់ទី�មេនារពុកីារងារ 

រ�ស់��ុត្រី��ាុ�មេធាើជ្ឈាអំកដកឹមេស��ងអងារពុឃីុំាំ�ងមេនាៅកំុង 
ស្រាសកុដាក់�ាមាសហករណ៍្ឌ។ មេយើងមាានាត្រីកមុាដកឹជ្ឈញ្ចាូនា 
មេដោយរមេទីះមេសះ។ មួាយសហករណ៍្ឌទីទួីល់�នា អងារ  

១០�វិ ។ ការរសម់េនាៅជ្ឈាមួាយ �ាត្រី�នា មេយើងទីទួីល់�នា

�យហ�ូត្រី�ា�់ត្រី�ានាមិ់ានាខែដល់ហ�ូ��រមេទី។ 

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ �ាុ�ចលូ់មេធាើទ័ីពុមេហើយ�ាុ�ត្រី�វូិ�នាខែ�ែរ
 

ត្រីកហមា�ញ្ចាូនាឲ្យ�មេទីៅឈារមេជ្ឈើងមេនាៅ�ាងភូាមិាភាា��ូពុ៌ា

ពើរឿងរាេវរប្់អ្នកុរ្់រាៃ�ៃជតីវតិ
ពតីរបបស� ែរក្រកហម
ពើ�ឃុំ�ំផ្កាាវ ស្រុ �្កក្រតពាងំក្រ�សាទ ពើ�តឧ្តរ្�ៃជ័យ

ម្ពុ�ិលី ឈនួី ពើនីៅ�ៃ�រ�សា់គ្គាតព់ើនីៅពើ�លីពើធាាើពើវិទិូ�ា 
ក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាាក្រគ្គួសាារ �ាលី�ីខ្មែខមិ្ពុថា�នីា ឆ្នាំនា�២០២២ �ន�ង 
ឃា���អាវិ ស្រុសាុ�ក្រត�ា�ងក្របាសាាទូ ពើខតាឧតារម្ពុានីជា័យ។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

48 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

កំុងស្រាសុកមេមាមា� ់ខែដល់មាានា ស�ុ សាមេរឿនា �ឺជ្ឈាត្រី�ធានា។  
ការរសម់េនាៅទីីមេនាោះភាា�មេត្រីចើនាមិានាសវូិ�នាចលូ់វិាយមេនាៅ 

សមារភូាមិាមុា�មេទី �ាុ�មេត្រីចើនាខែ�មេធាើជ្ឈាអំកយក�យឲ្យ�កង 
ទ័ីពុខែដល់ក�ពុុងត្រី�យុទីធមេនាៅសមារភូាមិាមុា�។ មេយើងអាច 

ជ្ឈញ្ចាូនា�យមេទីៅឲ្យ�កងទ័ីពុ�នាខែ�មេពុល់យ�់�េុមេណ្ឌ ណោះ  
មេទីើ�សត្រី�ូវិមេមាើល់មេយើងមិានាមេឃុំើញ។ �យមេនាៅជ្ឈ�នាានា ់

សន្ត្រីងគាមា�សុពុី�យធមាែ�ា។ មេដោយសារ�យខែដល់ 

ត្រី�ូវិយកមេទីៅឲ្យ�កងទ័ីពុមេនាៅ�ាមាមេល់ណ្ឌដឋានា �ឺត្រី�ូវិ 

ត្រីច�ច�់យមេនាោះឲ្យ�ចលូ់�ាំសអ�ិរមួា�។ កំុងមួាយកញ្ចច�់ 
មាានាទីា�ង�យនាងិមាាូ� រួមាជ្ឈាមួាយទឹីកដាក់កំុង��ពុង់

 
មេដកា ខែដល់អាចហ�ូ�នា�ីនាាក់នាងិពុរីមេពុល់ សត្រីមាា�់ 

មេពុល់យ�់នាងិត្រីពុឹក។ មេនាៅចុងឆ្នាំាំ�១៩៧៦ មាានាការ 

���់ំនួាមេត្រីចើនា ជ្ឈាពុិមេសសកមាែាភិា�ល់ថុាំក់មេល់ើ។ ឲ្យ� 
ខែ�មាានាការមេកោះមេហៅត្រី�ជ្ឈុ� �ឺដឹងខែ���់�ំនួាមេដោយ 
�ែានាមូាល់មេហ�។ុ �នាទា�់មាកជ្ឈ�នាសួមេដោយកមាែាភិា�ល់ 

ភូាមិាភាា�នារិ�៨ី០១ មាកដកឹនាា��នា។ី �ាុ�មេនាៅ�សុូរហ�ូ 
ដល់់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ មេពុល់មេវិៀ�ណ្ឌាមាចូល់មាកមេយើងក៏ 

ខែ�កខែ�ាក�ាំ។ �ាុ�មេភាៀស�ំនួាមាក�ាងភាំ�ឱរេាល់ ់មេត្រីកោយ
 

មាក�នាចីល់័�រហូ�មាកស្រាសុកត្រី�ពុា�ងត្រី�សាទី។ 

មាកដល់ត់្រី�ពុា�ងត្រី�សាទី មេ��ឧី�រីមាានាជ្ឈយ័ �នាមួាយ 

ស�ីហ ៍មេយើង�ែានាអីហ�ូមេត្រីកៅពុី�ល់់មេចក នាងិ�ល់ ់

ល់ាុង។ មេត្រីកោយមាក �ាមាេុក �ញ្ញាាឲ្យ��ាុ�នាងិកងកមំាា�ង

មេផ្សា�ងមេទីៀ�មេឡុើងមេទីៅភាំ�ដងខែរក។ មេយើងមេធាើដ�មេណ្ឌើរមាក 

ដល់់ត្រីចកណ្ឌា�យឺនាត្រី�មេទីសនៃថុ មេហើយក៏រស់មេនាៅទីី 

មេនាោះ។ ត្រី�ានាខ់ែ�មាកដល់់ត្រីចកណ្ឌា�យឺនា នៃថុដកកា�មេភាំើង 

មេយើងត្រី��់�ាំ។ ពុីរនៃថុៃ�នាទា�់�ាុ�មេឃុំើញឡុានាដកឹមេស��ង  
ខែដល់មាានាអងារដ�មេណ្ឌើ�នាងិ�ីុមេចងយកមាកឲ្យ�មេយើង 

ហ�ូ។ ល់ះុឆ្នាំាំ�១៩៨២ �ាមាេុក ឲ្យ�មេយើងមេទីៅមេនាៅជ្ឈាមួាយ  

�ាពុក មេនាៅត្រីចក ១០០១ ខែដល់មាានាកមំាា�ងច�នានួា ១៥០០ 

នាាក់។ �េុខែនា ី មេដោយសារកងទ័ីពុមួាយច�នានួាធ�មាានា

ត្រី�ពុនាធកូនា ដូមេចះំនាា��ាំរ�់ចូល់មេទីៅមេធាើកងទ័ីពុ�េរេា

អស់ច�នានួា៥០០នាាក់។ មេត្រីកោយមាកខែ�ែរត្រីកហមាដក�ាុ�

ឲ្យ�មេរៀនាទូីរមេល់�មេនាៅត្រីចក១០០៣ ។ ការមេរៀនាទូីរមេល់�

�ឺ ខែ�ែរត្រីកហមាយកមេល់�ជ្ឈ�នាសួមេដោយអក�រ មេត្រី�ើមេល់�

សត្រីមាា�់សរមេសរសារ។ ដមូេចះំការ�ញ្ចាូនាសារមួាយ�ឺ

សមាៃា�ណ់្ឌាស់ ត្រី�សិនាមេ�ើអងគការ�ិ�ថុាមេរឿងសមាៃា�់

ខែ�កធាំយ�ឺមាានាខែ�អំក�កសារទូីរមេល់�នាងឹឯង�ឺជ្ឈា

អំកក��។់ មិានាយូរ�េុនាែានា�ាុ�ត្រី�វូិដកឲ្យ�មេធាើមេនាៅកង៩១៦ 

�នា�េុនាែានានៃថុៃក៏វិលិ់ត្រី�ឡុ�់មាកមេរៀនាទូីរមេល់�មីាងមេទីៀ�។ 

យូរៗមេទីៅ�ាុ�ហ�់មេនាឿយនាងឹការមេរៀនាទូីរមេល់� �ាុ�សុ��ូីរ

មាកកានាក់ា�មេភាំើងចលូ់សមារភូាមិាវិញិ។ ដល់ឆ់្នាំាំ�១៩៨៨ 

�ាុ�មេរៀ�ការត្រី�ពុនាធ នាងិមាានាកូនា។

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �េុល់ ពុ� មេរៀ�ច��មេងាើ��ណ្ឌៈ 

កមាែាធិការ១៩ថុែី មេត្រីពុោះមេមាដកឹនាា�ចាស់ៗដចូជ្ឈា �េុល់ 

ពុ�, �ាមាេុក, មេ�ៀវិ ស�ផ្សានា  �នាចលូ់នាវិិ�នីា ៍មេហើយជ្ឈ�នាសួ

មេដោយអំកជ្ឈ�នាានាថ់ុែីដចូជ្ឈា �ាសានា �ាសាមេរឿនា �ាងុនា 

�ាញានា ។ ការមេរៀ�ច�មេនាះត្រី�ូវិមេធាើមេឡុើង�ាមារយៈការ 

មេ�ះមេឆ្នាំោំ�។ ល់ទីធផ្សាល់សនាំកឹមេឆ្នាំោំ� �ាសានា ទីទួីល់�នា 

ស�មេឡុងមេត្រីចើនាជ្ឈាងមេ�។ �េុខែនា�ីាសានា មិានាត្រីពុមាមេធាើក៏

មេផ្សាទរឲ្យ�មេទីៅ�ាសាមេរឿនា មេឡុើងមេធាើជ្ឈាអ�គមេមា�ញ្ញាាការ

មេនាៅកុំង���នាអ់នាង់ំខែវិង មេត្រីពុោះ �ាសាមេរឿនា ធាំ�់ជ្ឈាមេមា 
រ�ស់�ាសានា ។ �េុខែនា ី�ាមាេុក ចង់ឲ្យ� �ាងុនា �ឺជ្ឈា

មានាសុ�ជ្ឈ�នា�ិមេឡុើងត្រី��់ត្រី�ងវិញិ។ កាល់មេនាោះ �េុល់ពុ�  

�ិ�ថុាមេ�ើអាច �ាមាេុក មេទីៅចា�់កមំាា�ង�ាងនៃ�េល់និាខែដល់

�ត្រីមាងុផ្សាាីច�់ំនួា�នា មេនាោះ �េុល់ ពុ� នាងឹមេធាើ�ាមាអាីខែដល់ 

�ាមាេុក ចង់ឲ្យ� �ាងុនា មេឡុើងជ្ឈាអំកដកឹនាា��នា។ី �េុខែនា ី�ា

មាេុក ពុុ�អាចយកឈាះំ�នាមេហើយខែថុមាទីា�ងត្រី�ូវិកមំាា�ង

�ាងនៃ�េល់ិនាមេដញ �ាមាេុក រ�់ត្រី�ឡុ�់មាកវិិញមេទីៀ�។ 

កំុងអ�ឡុុងមេពុល់មេនាោះ �េុល់ ពុ� ចង់មេត្រីជ្ឈើសមេរើស សុនា 

មេសនា ឲ្យ�មេឡុើងមេធាើជ្ឈានាាយករដឋមាន្ត្រីនាី ីខែដល់ជ្ឈាមូាល់មេហ�ុ

មេធាើឲ្យ� �ាសាមេរឿនា នាងិ សុនា មេសនា មាានាទី�នាាស់ជ្ឈាមួាយ 

នាងឹ�ាំ។ មេត្រីកោយមាក �េុល់ ពុ� ហាក់�ិ�មិានាដល់់ក៏

�ញ្ញាា ឲ្យ� �ាសាមេរឿនា មេឡុើងមាកយក សនុា មេសនា ឲ្យ�មាក

មេនាៅជ្ឈាមួាយ។ �េខុែនា ី�ាសាមេរឿនា ពុុ��នានាា� សនុា មេសនា មាក

ខែ�ខែ�រជ្ឈាមេទីៅ�ញ់សមំាា�់ សុនា មេសនា នាងិត្រី�ួសារ

សាំ�់អស់។ ទីា�ងមេនាះ�ាុ��ិ�ថុាជ្ឈាការដមេណី្ឌើមាអ�ណ្ឌាច

�ំាមេទីើ�មេធាើឲ្យ��ាងកំុងមាានាការខែ�ក�ក់។ ល់ុះឆ្នាំំា� 
១៩៩៨ �ាុ�ហាក់មេនាឿយណ្ឌាយនាងឹសន្ត្រីងគាមា �ាុ�សមេត្រីមាច

 
ចិ�ផី្សាាីច់�ំនួា�ា�ងពុីមេពុល់មេនាោះមាក»។ 
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

សា��តស់ាូក្រតចាំាម្ពុ។ 
(សាាាង ចាំិនីាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

គិពើក្រ�ង្ូក្រតចាំមរប្់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មីនិ សាណាស់ិ

 �មេត្រីមាោងសូត្រី�ចាមារ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ

កមុុាជ្ឈា �មេងាើ�មេឡុើងកំុងមេ�ោល់��ណ្ឌងមេដើមា�ីរក�ាការ
 

ចងចា�រ�សជ់្ឈនាជ្ឈា�ចិាមាអ�ពុសីតូ្រី� នាងិ�មា�ាញ �នាទា�់ 

ពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមាដលួ់រល់�, មេល់ើកកមុាសក់ារយល់ដ់ងឹ 

នាងិផ្សា�ពុាផ្សា�ាយ នាងិមេរៀ�ច�ខែផ្សានាការអភិាវិឌឍមេនាៅមេពុល់ 

អនាា��។ �មេត្រីមាោងមេនាះនាងឹ�ា�ត្រីទីស្រ្តសីី នាងិអំករស់មេនាៅ

កំុងសហ�មានា�៍មេងាើ�ជ្ឈាសិ��កមាែ�មា�ាញធុនា�ូច

មេដោយចា�់ មេផ្សាីើមាពុ�ី�នា�ិ កីមួាយ នាងិសតូ្រី�មួាយស�ពុ�។់ 

 មេនាៅដ�ណ្ឌាក់ដ��ូងនៃនា�មេត្រីមាោងសតូ្រី�ចាមានាងឹមេផ្សាោី�

ស��ានា់ៗ មេទីៅមេល់ើសកមាែភាាពុ ដូច�មេទីៅ �ឺ ១) ចុះ

ស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ នាងិចងត្រីកងឯកសារ ២) សកិ�ាពុសីលិ់�ៈ 

ស្រ្តាសាាីជានីជាាតចិាំាម្ពុ ពើនីៅស្រុសាុ�ពើ�ោ�សាូទិូនី ពើខតា���ង់ចាំាម្ពុ ����ងតែាញសាូក្រត។ 
(សាាាង ចាំិនីាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

នាងិសហ�មានា�៍មា�ាញសូត្រី�ចាមា ៣) មេធាើពុិមេសោធនា៍

នាងិមេរៀ�ច�ការ�ណុី្ឌះ�ណី្ឌាល់សត្រីមាា�់សហ�មានា ៍ 
៤) ��ាញ ៥) មេធាើការផ្សា�ពុាផ្សា�ាយនាងិដាក់�ា�ង

�ងាាញពុីផ្សាល់ិ�ផ្សាល់�មា�ាញរ�សស់ហ�មានាច៍ាមា។ 

�មេត្រីមាោងស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ សូត្រី�ចាមារ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារកមុុាជ្ឈា ឧ��មិាភមេដោយត្រី�មេទីស�ួក�ី �ាមា

រយ:ទីីភាាំក់ងារ សហត្រី���ិ�ីកិារនាងិអភិាវិឌឍនារ៍�ស់

ត្រី�មេទីស�កួ�ីមេដោយសហការជ្ឈាមួាយសាិនាទូី��កួ�ី

ត្រី�ចា�មេនាៅត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា។

 មេនាៅចមេនាោំះនៃថុៃទីី១៣ ដល់ ់១៥ ខែ�មិាថុនុាា ឆ្នាំាំ�២០២២  

ត្រីកុមាការងារនៃនាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ កមុុាជ្ឈា រួមាមាានា 
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សុាង ចិនាាី, ឡុុង អូនា នាងិ មីានា សាណ្ឌាស់ �នាចុះមេទីៅ

សមាភាសនាអំ៍ករស់រានា មាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា

ខែដល់ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈា�ចិាមា អ�ពុីមេរឿងរេាវិជ្ឈីវិិ�ខែដល់�នាឆ្នាំងំ 

កា�រ់��ខែ�ែរ ត្រីកហមា នាងិការត្រី�ក�រ�រចញិ្ចចមឹាត្រី�សួារ

ជ្ឈាមួាយការ��ាញសូត្រី� ការមេត្រី�ើសិល់�ៈ��ាញមេ�ោមា 

ការរចនាាមាេូ� នាងិការមេត្រី�ើត្រី�ស់ពុណ៌្ឌកំុងការ��ាញ។ 

មាាត់ិ ថ្ងៃមាស័ិ� មេភាទីស្រាសី អាយុ៧២ឆ្នាំាំ� រស់មេនាៅស្រាសុក

មេកោះសទិូីនា មេ��កី�ពុង់ចាមា �នាមេរៀ� រា�់ថុា «�មា�ាញ

សតូ្រី�ចាមា អាចឲ្យ��ាុ�ចញិ្ចចមឹាមីាាយ កូនា នាងិកែួយមេត្រីកោយពុី

រ��ខែ�ែរត្រីកហមាដលួ់រល់� មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩»។ 

 មេត្រីកោយរ��ខែ�ែរត្រីកហមា ត្រី�សួារ�ាុ�រសរ់ានាមាានាជ្ឈវីិ�ិ 
ខែ�ស្រ្តសីី នាងិមេកែងៗខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ មេហ�ុមេនាះ �ាុ�នាងិមីាាយ

រ�ស�់ាុ���ិ��សាះខែសាងមេទីៅរកត្រី�មីេដើមា�លី់ក់សនា��ល់យុ 
ទិីញកីទុីក��ាញត្រីកណ្ឌា�ស់ត្រីមាា�់មេត្រី�ើត្រី�សផ់្សាទាល់�់ំនួា 

នាងិផ្សាគ�ផ់្សាគង់ជ្ឈីវិភាាពុកំុងត្រី�ួសារ។ �ាុ�មេនាៅចា�ថុា មីាាយ�ាុ�
 នាងិស្រ្តសីចីាមាកំងុភូាមិា សទុីធខែ�មាានាច�មេណ្ឌះដងឹ�ាង�មា�ាញ 

សូត្រី� មេហើយមេនាៅ�ាមាផ្សាទះនាមួីាយៗមាានាកី�មា�ាញត្រី��់

ៗ�ាំ។ ច�ខែណ្ឌក�ាុ�មាានាជ្ឈ�នាាញចងមេ�ោមា នាងិ��ាញ�ពុី

មីាាយរ�ស�់ាុ� មេហើយមីាាយរ�ស�់ាុ�ក៏ទីទួីល់ច�មេណ្ឌះដងឹ�
 

ពុីយាយរ�ស់�ាុ�ខែដរ។ 

 មីាាយរ�ស�់ាុ�មេឈាែោះ នៃមាេយ� មេពុល់មេនាៅរស�់ា�ត់្រី�ក� 
រ�រ�មា�ាញ ច�ខែណ្ឌកឪពុកុរ�ស�់ាុ�មេឈាែោះ មាេា� ់មាានាមុា�

រ�រជ្ឈាអំកមេនាសាទី។ កាល់ពុសីម័ាយមុានា ជ្ឈនាជ្ឈា�ចិាមា 

មាករសម់េនាៅកំងុត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈាមាានាមុា�រ�រខែ�ពុរី�េមុេណ្ឌ ណោះ 
 

�ឺមេនាសាទី នាងិ�មា�ាញ មេហើយកូនាៗខែដល់មេកើ�មាកត្រី�វូិខែ� 

មាានាច�មេណ្ឌះដងឹកំុងការត្រី�ក�រ�រមេនាះ។ ឪពុកុរ�ស�់ាុ� 
�នា�មេត្រីង�នា�ងត្រី�ុស នាងិ�អូនាត្រី�ុស�ាុ�អ�ពុជី្ឈ�នាាញមេនាសាទី

 
ត្រី�ី ច�ខែណ្ឌកមីាាយរ�ស់�ាុ��នា�មេត្រីង�នា�ាុ�នាងិ�ង�អូនា

ស្រាសីៗអ�ពុីសិល់�ៈចរ��់, �មា�ាញ, ចាក់ផ្សាាាមេល់ើពុូក 

មេ�ំើយ ជ្ឈាមេដើមា។ មេនាៅមេពុល់ត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈាមេកើ�មាានា

សន្ត្រីងគាមាជ្ឈាហរូខែហ ត្រី�នៃពុណី្ឌ វិ��ធម៌ារ�ស់ជ្ឈនាជ្ឈា�ិ

ចាមាក៏���់ង់�នាីចិមីាងៗ។ 

 �ាុ�មេចះ��ាញស�ពុ�ស់ូត្រី��ា�ងពុីអាយុ១៣ឆ្នាំាំ� នាងិ 
កានាកី់�មា�ាញរាល់ន់ៃថុៃ។ នាាសម័ាយមុានា មុា�រ�រ�មា�ាញ 

សូត្រី� �ឺនៃថុថំុំូរ មេហើយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាផ្សាលី់់�នៃមំា�ាំ�ងណ្ឌាស់។ 

�នាទា�់ពុរីដឋត្រី�ហារទីមំាាក់សមេមីាចត្រីពុះ នាមេរោ�មីា សហីនា ុ

មេនាៅនៃថុៃទីី១៨ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ �ាុ��នាមេរៀ�ការ

ជ្ឈាមួាយ�ីីរ�ស�់ាុ�មេឈាែោះ កសមឹា ត្រី�ក�មុា�រ�រមេនាសាទី

ត្រី�។ី មេត្រីកោយពុមីេរៀ�ការរួច �ាុ�មាានាកូនាច�នានួា៣នាាក់។ �ាុ� 
�នាមាករសម់េនាៅមេល់ើទូីកមេនាសាទីជ្ឈាមួាយ�ីីរ�ស�់ាុ� ច�ខែណ្ឌក 
មុា�រ�រ��ាញស�ពុ�ស់ូត្រី�រ�ស់�ាុ�ក៏ផ្សាអាកជ្ឈា�មេណី្ឌោះ 
អាសនា។ំ 

 មេនាៅមេពុល់មេយោធាខែ�ែរត្រីកហមារ�មេដោះ�នាទីីត្រីកុង

ភាំ�មេពុញ មេនាៅនៃថុៃទីី១៧ ខែ�មេមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ មេយោធាខែ�ែរ 

ត្រីកហមា�នា��ផុ្សាសឲ្យ�ជ្ឈនាជ្ឈា�ិចាមាមេនាៅកំុងភូាមិាមេកោះ 
សទិូីនា ឲ្យ�មេរៀ�ច�អីវិេានា ់នាងិមេត្រី��មាមេធាើដ�មេណ្ឌើរមេទីៅរសម់េនាៅ

ត្រី�មេទីសអារេា�់។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាចាមាមេនាៅកំុងភូាមិា រួមាទីា�ង

ត្រី�សួារ�ាុ� ឪពុកុមីាាយ�ាុ��នាចាកមេចញពុភូីាមិាមេកោះសទិូីនា 

�ាមាការចា�ខ់ែចងរ�សក់មាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា។ មេនាៅ

�ាមាផ្សាំូវិ មេយោធាខែ�ែរត្រីកហមា�ញ្ញាាឲ្យ�ត្រី�សួារ�ាុ�ទុីករ�ស់

មាានា�នៃមំា នាងិល់យុកាក់ មេត្រីពុោះមេទីៅដល់ទី់ីមេនាោះមិានា�ាះ 

�ា�មេឡុើយ។ �ាមាពុ�ិ មេយោធាខែ�ែរត្រីកហមា�នាជ្ឈមេមំា�ស 

ត្រី�ួសារ�ាុ��ាមារថុមេភាំើងមេទីៅកានាភូ់ាមិារហាល់សួង មេ�� ី
��់ដ��ង។ រយៈមេពុល់កនាះំឆ្នាំាំ��នាទា�់ពុីការជ្ឈមេមំា�ស 

ឪពុកុ�ាុ��នាធាំក់�ំនួាឈាមឺេដោយសារការ�រមិេភាោ�មិានា�នា

ត្រី��់ត្រី�ានា ់មេហើយសាំ�់មេនាៅទីីមេនាោះ។ �មាក �ីីរ�ស�់ាុ� នាងិ 
កូនាត្រី�សុច�ងរ�ស�់ាុ��នាធាំក់�ំនួាឈា ឺនាងិសាំ�់មេដោយ

 
សារការអ�់ឃុំាំនាមេទីៀ�។ មេនាៅអ�ឡុុងមេពុល់កូនានាងិ�ីី

រ�ស�់ាុ�សាំ�់ �ឺ�ាុ�មេទីើ�សត្រីមាាល់កូនាទីី៣ �នារយៈមេពុល់

ម្ពុាាត ់ផ្ទៃម្ពុាសា�ី អាយ�៧២ឆ្នាំនា� រសាព់ើនីៅស្រុសា�ុពើ�ោ�សាទិូូនី  
ពើខតា���ង់ចាំាម្ពុ។ (សាាាង ចាំិនីាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 51



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មួាយខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ។ មេទីោះ�ី�ាុ�មេនាៅសរនៃស�ចក៏ីអងគការមិានា

ឲ្យ��ាុ�ឈា�់សត្រីមាាកខែដរ �ឺអងគការ�នាចា��់ា�ង�ាុ�មេទីៅ
 

�ាស់�ល់់មេឈាើ នាងិដកសទូង។ មេត្រីកោយមេពុល់រ��ខែ�ែរ 
ត្រីកហមាដលួ់រល់� មេនាៅនៃថុៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ មេនាៅសល់ ់

ខែ��ាុ� មីាាយរ�ស�់ាុ� នាងិកូនា�ចូៗរ�ស�់ាុ��េុមេណ្ឌ ណោះ។ មេយើង
 មេធាើដ�មេណ្ឌើរត្រី�ឡុ�់មាកស្រាសុកក�មេណ្ឌើ�វិិញ។ មេនាៅ�ាមាផ្សាំូវិ 

កូនាស្រាសីរ�ស់�ាុ�ទីា�ងពុីរមេកើ�ជ្ឈ�ងឺអុ�សាាយ រឯីមីាាយ

រ�ស�់ាុ�មាានាវ័ិយច�ណ្ឌាស់ពុិ�កកំុងការមេធាើដ�មេណ្ឌើរ។ �ាុ�

�នាសុ�រថុយនារី�ស់កងទ័ីពុមេវិៀ�ណ្ឌាមាជ្ឈិះមាកមេ�� ី

ក�ពុង់ចាមា។ មេពុល់មាកដល់់ភូាមិាក�មេណ្ឌើ� ផ្សាទះរ�ស់�ាុ� 
ត្រី�វូិ�នាខែ�ែរត្រីកហមារុះមេរើ�ែានាសល់ម់េឡុើយ។ �ាុ��នាត្រីកាល់ 
កមេនាទល់មេល់ើដមីេដើមា�ីមេដក�មេណី្ឌោះអាសនា។ំ មីាាយរ�ស ់

�ាុ� នាងិ�ាុ�មេចញមេទីៅមេនាសាទី មេដើមា�ីយកត្រី�ីមេទីៅដរូយក
 

សមាភារមេត្រី�ើត្រី�ស់ត្រី�ចា�នៃថុៃ នាងិមេរៀ�ច�សាងសង់�ទមា 

សត្រីមាា�់សាំក់មេនាៅ។ 

 មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨០ ជ្ឈនាជ្ឈា�ចិាមាមេនាៅកំងុភូាមិាខែដល់មាានា

ជ្ឈវីិភាាពុធូរធារ �នានាា��ាំមេទីៅទិីញសមាភារសត្រីមាា�់��ាញ។  

�េុខែនាកីារ��ាញមេនាោះ សត្រីមាា�់មេត្រី�ើត្រី�សផ់្សាទាល់�់ំនួា នាងិ 
ខែចកដល់់កូនាមេចៅ�េុមេណ្ឌ ណោះ �ឺមិានាទីានាម់ាានាការល់ក់ដរូ

មេឡុើយ។ �ាុ��នាសនា��ត្រី�ក់មេរៀ�ច�មេធាើកី��ាញ ត្រីពុមាទីា�ងសុី 
ឈាំួល់��ាញឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកំងុភាូមិារហ�ូដល់ឆ់្នាំាំ�២០១៥ 

 
មេទីើ�ឈា�់ មេត្រីពុោះ�ែានាទីីផ្សា�ារ។ ច�មេពុោះមេ�ោមាស�ពុ� ់

សតូ្រី�ចាមា �ឺមាានាមេត្រីចើនាមាេូ�ណ្ឌាស ់ដមូេចះំមេយើង�នាខែ�ង 

ខែចកវិាជ្ឈា�ី �ឺ ទីី១) មេ�ោមាវិល់ំ,ិ ទីី២) មេ�ោមាផ្សាាា នាងិខែផ្សា ំ

មេឈាើ នាងិទីី៣) មេ�ោមារូ�ស�ា។ ច�ខែណ្ឌកការត្រីជ្ឈល់ក់ 

ពុណ៌្ឌ មេយើងមិានាអាចសមាគាល់�់នាច�ាសល់់ាសម់េឡុើយ  

មេត្រីពុោះពុណ៌្ឌស�ពុ�់សូត្រី�ចាមាមាានាភាាពុ�សុ�ាំពុីមួាយ 

ជ្ឈ�នាានាម់េទីៅមួាយជ្ឈ�នាានា ់ដចូជ្ឈាជ្ឈ�នាានាស់ងគមាចាស់មេយើង 

មេត្រី�ើនៃផ្សាទពុណ៌្ឌត្រីកហមាសុទីធ មេហើយច�ណ្ឌងមេ�ោមា �ឺមាានា 

ពុណ៌្ឌត្រីកហមា មេល់ឿង នាងិនៃ��ង។មេត្រីកោយមាកមេទីៀ�  

អំក��ាញចា�់មេផ្សាីើមាមេត្រី�ើនៃផ្សាទស្រាសអា�់ៗ មេហើយពុណ៌្ឌ

ច�ណ្ឌងក៏មាានាខែ�ពុីរពុណ៌្ឌខែដរ។ 

 �ាុ�យល់ថ់ុា ស�ពុ�ស់តូ្រី�ចាមា ក�ាចម់េ�ោមាស�ពុ�ច់ាមា  
អាចនាងឹ���់ង់មេនាៅមេពុល់�ាងមុា�មេនាះ មេត្រីពុោះសពុានៃថុៃ 

មេនាះ មេកែងស្រាសីជ្ឈនាជ្ឈា�ិចាមាមេនាៅកំុងភូាមិាហាក់មិានាចា�់ 
អារមាែណ៍្ឌនាងឹការងារ�មា�ាញខែដល់ជ្ឈាត្រី�នៃពុណី្ឌរ�ស់

មេយើងមេឡុើយ។

ស្រ្តាសាាីជានីជាាតចិាំាម្ពុ ពើនីៅស្រុសាុ�ពើ�ោ�សាូទិូនី ពើខតា���ង់ចាំាម្ពុ 
����ងចាំងម្ពុងសាក្រម្ពុា�់ពើនីសាាទូក្រត។ី 
(សាាាង ចាំិនីាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

សាហាគ្គម្ពុនីព៍ើនីសាាទូរ�សា់ជានីជាាតចិាំាម្ពុ ពើនីៅ�ន�ង
ស្រុសាុ�ពើ�ោ�សាូទិូនី ពើខតា���ង់ចាំាម្ពុ។ 
(សាាាង ចាំិនីាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-មេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

វេសិចិក្សាិវីេ� ិ�ម

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង �នាអនាវុិ� ី

មេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនាមេល់ើកទីី៧៧រ�ស់�ំនួា មេនាៅនៃថុៃទីី១៣  
ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ជ្ឈាមួាយសិស�ានាសុិស�

ច�នានួា៤៥នាាក់(ស្រាសី៣៥នាាក់ មេសែើនាងឹ៧៨%) មាកពុី 

វិទិី�ាល់យ័ចន័ាទត្រីកឹសាំ សិ�ិមេនាៅឃុំុ�មេត្រីចស ស្រាសកុមេមាសាង  

មេ��នីៃត្រីពុខែវិង �ាមាការមេសំើសុ�រ�ស់�ណ្ឌៈត្រី��់ត្រី�ង

ពើវទកិាថុ្វាក់ពើរៀៃ្ីតីអំ្នពតីក្របវត្សិាស្រ្ត្្កម្ពុជា
ក្របជាធីបិពើតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) 
ៃងិការទប់សាា ត់ឧក្រកដិ ាកមែពើ�រពើ�» ពើ�ពើ�តន្ក្រពសវង

វិទិី�ាល់យ័មេនាះកាល់ពុខីែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២ កនាងំមាក។ 

សិស�ានាសុិស�ទីា�ងអស់ នាងិត្រី�ូដកឹនាា�ច�នានួា�ីនាាក់  

�នាមេធាើដ�មេណ្ឌើរមាកដល់់ទីី�ា�ងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ

មេ��នីៃត្រីពុខែវិង មេនាៅមេវិល់ាមេមាេោង៩ត្រីពុកឹ មេហើយដ�មេណ្ឌើរការ 

កមាែវិិធីមេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា�នាចា�់មេផ្សាីើមាភាាំមាៗខែដរ។ 

កមាែវិិធីខែដល់�នាមេរៀ�ច�ទីុកមុានារ�ស់ត្រីកុមាការងារ 

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង ត្រី�ូវិ�នាអនាវុិ� ីជ្ឈា 

�នា�ីនាទា�់រហ�ូដល់់មេមាេោង ១៥:០០នាាទីី រមេសៀល់នៃថុៃ

ដខែដល់។ 

វេ�ង �ងសរ៉ាាសុិី

សាសិាសានី�សាសិាសចូាំលីរួម្ពុពើវិទិូ�ាថានា�់ពើរៀនី សាាអី��ី  
«សាារសា�ខានីផ់្ទៃនី�ារសា�ិសាក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាា�មុ្ពុ�ជាាក្រ�ជាាធា�ិពើតយយ  
(១៩៧៥-១៩៧៩) នីងិ�ារទូ�់សាកាតឧ់ក្រ�ិដ្ឋឋ�មី្ពុពើឃាោរពើឃាៅ»  
ពើនីៅម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-មេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ពើសាៀវិពើភ័ៅ�តក់្រតារ�សា់សាិសាស
ខ្មែដ្ឋលីចាំូលីរួម្ពុ�ន�ងពើវិទិូ�ាថានា�់ពើរៀនី 
សាាីអ��ី «សាារសា�ខានីផ់្ទៃនី�ារសាិ�សា
ក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាា�មុ្ពុ�ជាាក្រ�ជាាធាិ�ពើតយយ 
(១៩៧៥-១៩៧៩) នីងិ�ារ 
ទូ�់សាកាតឧ់ក្រ�ិដ្ឋឋ�មី្ពុពើឃាោរពើឃាៅ»។ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលី 
ឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ត្របុវតិិសិិវេង េបុវទិ្ធិ�ល�យុ ចិ�និ ទត្រក្សាសឹាែ

 ត្រី�វិ�ីវិិទិី�ាល់យ័ ចន័ា ទត្រីកឹសាំ មិានាត្រី�វូិ�នាចងត្រីកង

ល់មាអិ�មេឡុើយ។ �ាមាស�មេណ្ឌរមេដោយនៃដច�នានួា៣ទី�ពុ័រ 

ខែដល់ត្រី�វូិ�នាផ្សាលី់ឲ់្យ�មេដោយ�ណ្ឌៈត្រី��់ត្រី�ងវិទិី�ាល់យ័

មេនាះ �ឺ�នាមេរៀ�រា�់ត្រី�ួសៗពុីទិីសមេដៅមេទីៅកានាទី់ី�ា�ង 

វិិទី�ាល់័យ ការកមេកើ�វិិទី�ាល់័យ សាិនាភាាពុរ�ស់

វិទិី�ាល់យ័នាាមេពុល់ថុែីៗ មេនាះ �ត្រីមាវូិការរ�សវ់ិទិី�ាល់យ័ 

នាងិការចុះមេឈាែោះចលូ់មេរៀនារ�សស់សិ�សត្រីមាា�់ឆ្នាំាំ�ថុែីៗ  

កនាងំមាកមេនាះ។ ត្រីកមុាការងារ�នាសមេងំ�ខែ�ច�ណុ្ឌចទីាក់ 

ទីងនាងឹត្រី�វិ�ីិរ�ស់វិិទី�ាល់័យមាក�ញ្ញាាក់ដចូ�មេទីៅ៖ 

មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៤ នាាសម័ាយសងគមារាស្រ្តសនីាយិមា វិទិី�ាល់យ័ 

មេនាះត្រី�វូិ�នាសាងសង់មេឡុើង មេដើមា�ផី្សាលី់ន់ាវូិមេសចកីីត្រី�វូិ 

ការរ�សអំ់កភូាមិាកំុងការ�ញ្ចាូនាកូនាៗរ�ស�់ំនួាឲ្យ�ចលូ់
 

មេរៀនា។ កាល់មេនាោះ�ឺជ្ឈាសាល់ា�ឋាមាសកិ�ាចន័ា ទត្រីកឹសាំ។  

ត្រី�� មួាយឆ្នាំាំ�មេត្រីកោយមាក�ឺមេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ សាល់ាមេនាះត្រី�ូវិ 

�ិទីទីាារមេដោយសារខែ�សន្ត្រីងគាមា។ ពុីឆ្នាំាំ�១៩៧៥ដល់ ់

១៩៧៩ �រមិេវិណ្ឌសាល់ាទីា�ងមូាល់ត្រី�ូវិខែ�ែរត្រីកហមា

មេត្រី�ើត្រី�ស់ជ្ឈាកខែនាងំផ្សាល់ិ�ជ្ឈីធមាែជ្ឈា�ិដាក់ខែស្រាស នាងិ

មានាទរីមេពុទី�ត្រី�ចា�ឃុំុ�មេត្រីចស។ �នាទា�់ពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា

ដលួ់រល់� សាល់ាមេរៀនាមេនាះត្រី�ូវិ�នាមេ�ើកឲ្យ�ដ�មេណ្ឌើរការ

មេឡុើងវិិញ មេដោយមាានាមេឈាែោះជ្ឈាសាល់ា�ឋាមាសិក�ា

ចន័ា ទត្រីកឹសាំដខែដល់។ មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨៤ ត្រីកសងួអ�់រ��នា

�មេមំាើងកត្រីមិា�សិក�ាពុីសាល់ា�ឋាមាសិក�ា មេទីៅជ្ឈា

អនាវុិិទី�ាល់័យ មេហើយចា�់ពុីឆ្នាំាំ�២០០៥មាក មេទីៅជ្ឈា

វិិទី�ាល់័យ ច័នាទត្រីកឹសាំ។

កាលវភិា�វេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិ

វេ�លត្រ�កឹ្សា

១)  ខែណ្ឌនាា�សសិ�ានាសុសិ�ពុមូីាល់មេហ�ុនៃនាការ�មេងាើ�

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា មេ��នីៃត្រីពុខែវិង នាងិ

�នួាាទីីរ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់មេនាះ។

២)  វិាសស់ទង់ច�មេណ្ឌះដងឹសសិ�មុានាមេពុល់អនាវុិ�មីេវិទិីកា

ថុាំក់មេរៀនាចា�់មេផ្សាីើមា។

សាិសាសានី�សាិសាស����ង��ពើ�ញ�ក្រម្ពុងសា�ណួរសាៃា�សាៃង់ម្ពុត។ិ 
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

54 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-មេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

៣) ខែណ្ឌនាា� នាងិពុនា�ល់ស់សិ�ានាសុសិ�ពុពីុពិុរ័ណ៍្ឌរូ�ថុ� 

ខែដល់�ា�ង�ងាាញមេនាៅខែផ្សាកំ�ាងកំុង នាងិ�ាងមេត្រីកៅ 
ការយិាល់យ័មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង។

៤)  ខែណ្ឌនាា�សិស�ានាសុិស�ឲ្យ�មេឈាាងយល់ស់ុីជ្ឈមេត្រីមាៅ

ពុ�ីរ�ិទីត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសតី្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា កំុងចមេនាោំះ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ដល់់១៩៧៩។

វេ�លរវេសិៀល

៥)  �ត្រីមាង់ទិីសសសិ�ានាសុសិ�ឲ្យ��ិ��ូរសុជី្ឈមេត្រីមាៅពុី

វិិធីសាស្រ្តសទីី�់សាា�អ់�មេពុើមេឃុំោរមេឃុំៅកំុងត្រី�មេទីស 
កមុុាជ្ឈា នាាមេពុល់អនាា�� មេដោយខែណ្ឌនាា�អំកទីា�ង 
មេនាោះឲ្យ�ខែសាងយល់ព់ុ៖ី (ក) នាយិមានាយ័ឧត្រីកិដឋកមាែ 

មេឃុំោរមេឃុំៅ។ (�) ក�ាីមេត្រី�ោះថុាំក់ជ្ឈាក់ល់ាក់ខែដល់ 

នាា�ឲ្យ�មេកើ�មាានាអ�មេពុើមេឃុំោរមេឃុំៅកំុងពុភិាពុមេល់ោក។ 

(�) វិធិសីាស្រ្តសទីី�់សាា�អ់�មេពុើត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនា ៍

ជ្ឈាល់កំណ្ឌៈ�ុ�គល់ ត្រី�ួសារឬសហ�មានា ៍នាងិជ្ឈា� ិ 

មេដើមា�ីជ្ឈា��នាិ�កំុងការត្រី�ះិរះិពុិចារណ្ឌាពុីវិិធី 
សាស្រ្តសផី្សាទាល់�់ំនួាកំុងការ ទី�់សាា�អ់�មេពុើត្រី�ល់័យ

ពុូជ្ឈសាសនា។៍

៦) ស�ណួ្ឌរ នាងិចមេមំាើយអ�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា។

៧) វិាសស់ទង់ច�មេណ្ឌះដងឹសសិ�មេត្រីកោយមេពុល់មេវិទិីកាច�់។

៨)  ខែចកចាយមេសៀវិមេភាៅ «ត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសីកមុុាជ្ឈា

ត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ� (១៩៧៥-១៩៧៩)»

៩)  ថុ�រូ�អនាសុ�ាវិរយ៍ី នាងិ�ិទីកមាែវិធិមីេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា។

សិក្សាមភ័ា�វេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិ

 មេផ្សាង ពុង�រេាសុី នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ

មេ��នីៃត្រីពុខែវិង �នាខែណ្ឌនាា�សិស�ានាសុិស�ទីា�ងអស ់

ពុកីារ�មេងាើ�មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង ត្រីពុមា 

ទីា�ង�នា�ងាាញពុីមេ�ោល់��ណ្ឌង �ួនាាទីី នាងិភាារកិចច

រ�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់កំុងការផ្សា�ពុាផ្សា�ាយពុីឯកសារខែ�ែរ 
ត្រីកហមាទីា�ងអសខ់ែដល់មាានា�មាាល់ម់េនាៅកំុងការយិាល់យ័ 
មេនាះ នាងិត្រី�មូាល់ចងត្រីកងឯកសារទីា�ងឡុាយណ្ឌាខែដល់ 

ទីាក់ទីងនាងឹត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា ដចូជ្ឈាការចងត្រីកង 

�ទីសមាភាសរ�ស់អំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុរី��មេនាះ 

មេដើមា�កីារចងចា� ការ�មេត្រីង�នា នាងិការមេត្រី�ើត្រី�សជ់្ឈាមេមាមេរៀនា 

�ខែនាមិាសីីពុីត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ�។

 �នាទា�់មាក សសិ�ានាសុសិ�ទីា�ងអស ់ត្រី�វូិ�នាមេសំើ 

សុ�ឲ្យ���មេពុញ�ារាងសទា�សទង់មា�ិមុានាមេពុល់អនាវុិ�ី

មេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា មេដើមា�វីិាសស់ទង់ច�មេណ្ឌះដងឹពុមុីានារ�ស់

សសិ�ានាសុសិ�អ�ពុតី្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា។ �ារាង

សទា�សទង់មា�មុិានាមេពុល់មេធាើមេវិទិីកាច�នានួា៤៥ច�ា�់ ត្រី�វូិ 

�នាខែចកមេទីៅកានាស់សិ�ានាសុសិ�ទីា�ងអស ់មេដើមា��ី�មេពុញ។  

�ារាងសទា�សទង់មា�មិេនាះ មាានា១២ស�ណួ្ឌរខែដល់ត្រី�វូិ�នា 

ខែ�ងខែចកជ្ឈា�ីខែផ្សាកំធ�ៗ�ឺ៖ ខែផ្សាកំច�មេណ្ឌះដងឹអ�ពុីត្រី�វិ�ីិ 

សាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ�។ ខែផ្សាកំច�មេណ្ឌះដងឹអ�ពុី 
នាយិមានាយ័ នាងិក�ាីមេត្រី�ោះថុាំក់ជ្ឈាក់ល់ាក់ខែដល់នាា�ឲ្យ� 

មេកើ�មាានាអ�មេពុើមេឃុំោរមេឃុំៅកំងុពុភិាពុមេល់ោក នាងិខែផ្សាកំច�មេណ្ឌះ 
ដងឹអ�ពុវីិធិសីាស្រ្តសកីំុងការចលូ់រួមាទី�់សាា�អ់�មេពុើហងិ�ា 

ឬអ�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនាម៍េនាៅកំុងត្រី�មេទីសកមុុាជ្ឈា។ 

សសិ�ានាសុសិ�ទីា�ងអស ់មាានាមេពុល់ត្រី�មឹាខែ�១៥នាាទីី

�េុមេណ្ឌ ណោះកំុងការ��មេពុញស�ណួ្ឌរទីា�ង១២ស�ណួ្ឌរមេនាះ។

 សកមាែភាាពុ�នាទា�់មេទីៀ� �ឺជ្ឈាការ�ងាាញពុពីុពិុរ័ណ៍្ឌ

រូ�ថុ�ខែ�ែរត្រីកហមា ខែដល់មាានាមេនាៅ�ាងកំុង នាងិ�ាងមេត្រីកៅ

�នាទ�់ការយិាល់យ័។ សសិ�ានាសុសិ�ត្រី�វូិ�នា�ងាាញ

ពុីរូ�ថុ�មីាងមួាយផ្សាទា�ងៗ អមាជ្ឈាមួាយនាងឹការពុនា�ល់់ពុ ី

ផ្សាទា�ងរូ�ថុ� ទីា�ងមេនាោះផ្សាង។ កំុងមេពុល់ជ្ឈាមួាយ�ាំមេនាះខែដរ  
សសិ�ានាសុសិ�ត្រី�ូវិ�នាមេល់ើកទឹីកច�ិឲី្យ�ក�ត់្រី�ានាវូិស�ណួ្ឌរ 

មេផ្សា�ងៗខែដល់�ំនួាមាានា មេនាៅកំុងមេសៀវិមេភាៅក�ណ្ឌ�ម់េហ� ុ

មេដើមា�ីសួរកំុងមេពុល់មេវិល់ាខែដល់�នាក�ណ្ឌ�់មេនាៅកំុង

កាល់វិិភាា�។ សិស�អាចក�ត់្រី�ានាវូិស�ណួ្ឌរខែដល់�ំនួា

ឆ្នាំៃល់់ជ្ឈាយូរយារណ្ឌាស់មាកមេហើយអ�ពុីត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសី

ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិអាចជ្ឈាឱកាសនៃនាការសរួស�ណួ្ឌរពុ�ិកៗ 

ខែដល់ត្រី�ូរ�ស់�ំនួាមិានាទីានារ់កចមេមំាើយឲ្យ��ំនួា�នា។

 កាល់វិភិាា��នា�ីនាទា�់មេទីៀ� �ឺការមេធាើ�ទី�ងាាញពុី 

ត្រី�វិ�ិសីាស្រ្តសខីែ�ែរត្រីកហមា។ ត្រី�ឧូមេទីទស�នាច�ណ្ឌាយមេពុល់ 

មេវិល់ាត្រី�ខែហល់ពុីរមេមាេោង សត្រីមាា�់ការមេធាើ�ទី�ងាាញ

ពុីត្រី�វិ�ីិសាស្រ្តសកីមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធិ�មេ�យ� (១៩៧៥-

១៩៧៩)។ ការមេធាើ�ទី�ងាាញ �នាចា�់មេផ្សាីើមាពុីការ

កមេកើ�ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិ�ញ្ចច�់មេដោយការ�ងាាញពុផី្សាល់

�េះពុាល់ន់ៃនារ��ខែ�ែរត្រីកហមា មាកមេល់ើត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាទូីមេទីៅ នាងិ 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 55



 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-មេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ត្រី�មេទីសជ្ឈា�ិ ជ្ឈាពុិមេសសជ្ឈ�ងឺ�ក់ស�ា�ខែដល់មេនាៅខែ� 

�នាមីេកើ�មាានាច�មេពុោះអំករស់រានាមាានាជ្ឈីវិិ�ពុីរ��ខែ�ែរ 

ត្រីកហមានាាមេពុល់�ចច�ុ�នាមំេនាះ នាងិជ្ឈវីិ�ិខែ�ល់មេ�ោល់រ�ស ់
មេកែងក�ត្រីពុារា�់ខែសនានាាក់�នាទា�់ពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមាដលួ់

រល់�មេនាៅខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។

 មេនាៅមេពុល់រមេសៀល់នៃថុៃដខែដល់ ត្រី�ូឧមេទីទស�នាពុភិាាក�ា 

ពុីស�ណួ្ឌរមួាយច�នានួាខែដល់សិស�ានាសុិស��នាសួរ។ 

�នាទា�់មាក ត្រី�ូឧមេទីទស�នាចា�់មេផ្សាីើមាការមេធាើ�ទី�ងាាញ

រ�ស�់ំនួា�នាមីេទីៀ� មេដោយមេផ្សាោី�មេល់ើខែផ្សាកំស��ានាព់ុរី�ឺ៖  
១) នាយិមានាយ័នៃនាអ�មេពុើឧត្រីកិដឋមេឃុំោរមេឃុំៅ (រួមាមាានា

ឧត្រីកិដឋកមាែត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា ៍ឧត្រីកិដឋកមាែត្រី�ឆ្នាំា�ងនាងឹ 

មានាសុ�ជ្ឈា� ិនាងិឧត្រីកិដឋកមាែសន្ត្រីងគាមា) នាងិឧទីាហរណ៍្ឌ

ជ្ឈាក់ល់ាក់មួាយច�នានួាខែដល់នាា�ឲ្យ�មេកើ�មាានាឧត្រីកិដឋកមាែ

មេឃុំោរមេឃុំៅទីា�ងឡុាយ។ ២) ការ�ងាាញពុវីិធិសីាស្រ្តស ី

ជ្ឈាក់ល់ាក់ច�នានួាពុរីកំុងការចលូ់រួមាទី�់សាា�អ់�មេពុើមេឃុំោរ 
មេឃុំៅឬអ�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនាក៍ំុងកត្រីមិា��ុ�គល់ 

ត្រី�ួសារឬសហ�មានា ៍នាងិកត្រីមិា�ត្រី�មេទីសជ្ឈា�។ិ 

 សសិ�ានាសុសិ�ទីា�ងអស ់ត្រី�វូិ�នាមេល់ើកទឹីកច�ិឲី្យ� 

��មេពុញ�ារាងសទា�សទង់មា� ិ(មេត្រីកោយមេពុល់មេធាើមេវិទិីកា)  

ម្ពុាងពើទូៀត ពើដ្ឋើ មា�ពីើឈាងយលី�់ី ចាំ�ពើណ�ដ្ឋឹ ងពើ�ើ នីពើឡុើ ង 

ពើក្រ�ោយមេពុល់ខែដល់�ំួនា�នាចូល់រួមាកំុងសកមាែភាាពុ

មេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនារយៈមេពុល់�ីមេមាេោងរួចមាក។ មេល់ើកមេនាះ 

សិស�ានាសុិស��នាច�ណ្ឌាយមេពុល់មេវិល់ាមេត្រីចើនាជ្ឈាង

កនាះំមេមាេោងកំុងការ��មេពុញ�ារាងសទា�សទង់មា�ិមេនាះ  
មេត្រីពុោះថុា មាានាស�ណួ្ឌរមួាយច�នានួាទីាមាទីារឲ្យ�សិស�ានា ុ

សិស�សរមេសរមេរៀ�រា�់ពុីច�មេណ្ឌះដឹងខែដល់�ំនួា�នា

សិក�ាថុែីៗ ពុីកំុងកមាែវិធិីមេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា ពុី��នា�ិយល់់ 
មេឃុំើញនាានាារ�ស�់ំនួាអ�ពុីវិិធីសាស្រ្តសផី្សាទាល់់�ំនួាកំុងការ

 
ចូល់រួមាទី�់សាា�អ់�មេពុើហងិ�ា នាងិពុី��នា�ិឆ្នាំំុះ�ញ្ញាច�ងពុី

ដ�មេណ្ឌោះស្រាសាយច�មេពុោះការមេកើ�មេឡុើងនាវូិអ�មេពុើហងិ�ា

មេនាៅកុំងសហ�មានា ៍ខែដល់�ំនួា�ួរមាានានាងិមេដោះស្រាសាយ 

កំុងករណី្ឌខែដល់មាានាអ�មេពុើហងិ�ាមេកើ�មេឡុើងខែមានា។

 ចុង�ញ្ចច�់នៃនាកមាែវិិធីមេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា សិស�ានា-ុ 

សសិ�ទីា�ងអសទ់ីទីលួ់�នាមេសៀវិមេភាៅត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសីកមុុាជ្ឈា 
ត្រី�ជ្ឈាធ�ិមេ�យ� (១៩៧៥-១៩៧៩) មេ�ះពុមុុាមេល់ើក 

ទីី២មំាាក់មួាយច�ា�់ មេដើមា�ទុីីកជ្ឈាឯកសារស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ នាងិ 

មេរៀនាសូត្រី��ខែនាមិាមុានាមេពុល់ខែដល់�ំនួានាងឹត្រី�ូវិចូល់រួមា

ត្រី�ឡុងត្រី�ខែជ្ឈង�ញ្ចច�់ថុាំក់មាធ�មាសិក�ាទុី�ិយភូាមិា

នាាមេពុល់�េុនាែានាខែ��ាងមុា�មេនាះ។

 មុានានាងឹត្រី�ឡុ�់មេទីៅកានាម់េ�ហដឋានាមេរៀងៗ�ំនួាវិិញ  
សសិ�ានាសុសិ�ទីា�ងអស�់នាឈារថុ�រូ�ជ្ឈុ��ាំជ្ឈាមួាយ 

នាងឹត្រី�ូឧមេទីទស ត្រី�ូដកឹនាា� នាងិត្រីកុមាការងាររ�សមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ 

ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង មេនាៅពុីមុា�ផ្សាទា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌធ�មួាយ

សិិ�មេនាៅ�ាងកំុង�រមិេវិណ្ឌការយិាល់័យមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិង។

លទ្ធិ�ិល

 ល់ទីធផ្សាល់ខែដល់ទីទួីល់�នាពុកីារមេធាើមេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា  

�ឺត្រី�ូវិ�នាមេធាើមេឡុើង�ាមារយៈការ��មេពុញ�ារាងសទា� 

សទង់មា� ិ(មេត្រីកោយមេពុល់មេធាើមេវិទិីកា) រ�សស់ិស�ានា-ុ 

សសិ�។ មេទីោះ�ីជ្ឈាយេាងដមូេចះំក៏មេដោយ ក៏ល់ទីធផ្សាល់មេនាះ  

ត្រី�ូវិ�នាវិាស់សទង់�ាមារយៈច�មេណ្ឌះដឹងពុីមុានារ�ស់ 

សសិ�មេល់ើខែផ្សាកំស��ានា់ៗ ច�នានួា�ី�ឺ៖ មាា�កិាត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ី

កមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធ�ិមេ�យ� នាយិមានាយ័នាងិក�ាីមេត្រី�ោះថុាំក់

ជ្ឈាក់ល់ាក់ខែដល់ជ្ឈាមូាល់មេហ��ុងា�មេងាើ�ឲ្យ�មាានាឧត្រីកិដឋ

កមាែមេឃុំោរមេឃុំៅនាានាា នាងិវិធិសីាស្រ្តសសី��ានា់ៗ មួាយច�នានួា

កំុងការទី�់សាា�អ់�មេពុើត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនាក៍ំុងកត្រីមិា�

�ុ�គល់ ត្រី�សួារ ឬសហ�មានា ៍នាងិត្រី�មេទីសជ្ឈា�។ិ ស�ណួ្ឌរ

ដខែដល់ទីា�ងមេនាះ ត្រី�វូិ�នាសរួមេទីៅកានាស់សិ�ានាសុសិ�

មីាងមេទីៀ�មេនាៅមេត្រីកោយការ�ញ្ចច�់មេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា មេដើមា�ី

វិាសស់ទង់ថុា មេ�ើកត្រីមិា�នៃនាការយល់ដ់ងឹរ�សស់សិ�មេល់ើ 

ខែផ្សាកំស��ានា់ៗ ទីា�ង�ី�ាងមេល់ើ �នាមេកើនាមេឡុើងកត្រីមិា�ណ្ឌា។

 �ារាង�ាងមេត្រីកោមាមេនាះ �ឺជ្ឈាល់ទីធផ្សាល់ស្រាសង់មេចញពុី

�ារាងសទា�សទង់មា�ទិីា�ងពុរី ខែដល់សសិ��នា��មេពុញ

ទីា�ងមុានា នាងិមេត្រីកោយការមេធាើមេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា។ រាល់់

ចមេមំាើយខែដល់ជ្ឈាត្រី�មេភាទីចមេមំាើយមេត្រីជ្ឈើសមេរើសសត្រីមាា�់

ខែផ្សាកំ «នាយិមានាយ័នាងិក�ាីមេត្រី�ោះថុាំក់ជ្ឈាក់ល់ាក់នៃនា

ឧត្រីកិដឋកមាែមេឃុំោរមេឃុំៅ» នាងិ«វិធិសីាស្រ្តសសី��ានា់ៗ កំុងការ 
ទី�់សាា�់អ�មេពុើត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា»៍ មេហើយត្រី�ូវិ�នា 
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-មេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សាិសាស�ាលី់�ទូសាម្ពុាាសានីដ៍្ឋលី់ក្រ�ុម្ពុ 
�ារងារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារពើខតា 
ផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង �នីៃា�់�ីពើវិទិូ�ាថានា�់ពើរៀនី។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលី 
ឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

សាិសាសានី�សាិសាស ក្រគ្គូដ្ឋ�ឹនីា� នីងិក្រ�ុម្ពុ�ារងារ 
ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង ថាតរូ�ជា��គ្គនា។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

យកមាកដាក់មេនាៅកំុង�ារាងមេនាះ �ឺជ្ឈាចមេមំាើយមេត្រីជ្ឈើស 
មេរើសខែដល់ត្រី�មឹាត្រី�ូវិ��ផុ្សា�។

បុញ្ហាា ត្របុឈួម

 មេដោយសារ�ត្រីមាូវិការរ�ស់ត្រី�ូដកឹនាា�សិស�មាក 

កានាម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារមេ��នីៃត្រីពុខែវិងថុាឲ្យ�ត្រី�ឧូមេទីទស 

មេធាើ�ទី�ងាាញពើលីើចាំ�ណ�ចាំពើក្រចាំើ នី នីិងលីម្ពុអិត�ី �រ�ិទូ 

ក្រ�វិតាសិាាស្រ្តាសាាខែ�ែរត្រីកហមា មេយើង�នាច�ណ្ឌាយមេពុល់មេវិល់ា 

យេាងមេត្រីចើនាមេនាៅមេវិល់ាត្រីពុកឹនៃនាការមេធាើមេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនា។  

សកមាែភាាពុមេនាះ �នាមេធាើឲ្យ�សសិ�ានាសុសិ�មាានាអារមាែណ៍្ឌ 

ថុា�ំនួាហាក់ដចូជ្ឈាទីទួីល់នាវូិច�មេណ្ឌះដងឹមេត្រីចើនាមេពុក ខែដល់ 
ជ្ឈាមេហ�មុេធាើឲ្យ�អំកទីា�ងមេនាោះ���់ង់ថុាមាពុល់មេនាៅមេពុល់

រមេសៀល់កំុងការមេត្រីក�ជ្ឈញ្ចាក់ច�មេណ្ឌះដងឹអ�ពុ ីនាយិមានាយ័ 

នាងិក�ាីមេត្រី�ោះថុាំក់ជ្ឈាក់ល់ាក់នៃនាឧត្រីកិដឋកមាែមេឃុំោរមេឃុំៅ។ 

សសិ�ានាសុសិ�មួាយច�នានួា �នា�ងាាញឲ្យ�មេឃុំើញពុភីាាពុ

អស់កមំាា�ងកំុងមេពុល់ត្រី�ងត្រី�ា�់សាី�់ត្រី�ូឧមេទីទស។ ជ្ឈា

�ទីពុមិេសោធនា ៍កមាែវិធិមីេវិទិីកាថុាំក់មេរៀនាខែដល់នាងឹត្រី�រពុធមេធាើ 

នាាមេពុល់មេត្រីកោយៗមេទីៀ� �ឺត្រី�វូិក�ណ្ឌ�ត់្រី�មឹាខែ�រយៈមេពុល់

មេត្រីកោមាពុរីមេមាេោងសត្រីមាា�់ការមេធាើ�ទី�ងាាញទីា�ងអស។់

សសិ�ទីទួីល់មេសៀវិមេភាៅត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តសី
�មុ្ពុ�ជាាក្រ�ជាាធាិ �ពើតយយ (ឆ្នាំនា�១៩៧៥- 
១៩៧៩) �កី្រ�ុម្ពុ�ារងារម្ពុជាឈម្ពុណឌលី 
ឯ�សាារពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង �នីៃា�់�ី 
ពើវិទិូ�ាថានា�់ពើរៀនី។  
(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ
�មុ្ពុ�ជាា)
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 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២

 «ការយិាល់័យពុ័�ម៌ាានាសាធារណ្ឌៈ» រ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ 

កមុុាជ្ឈា�នាមេ�ើក�មេត្រីមាើជ្ឈនូា នាសិ��ិ អំកស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិ �ុ�គល់កិរាជ្ឈការ នាងិ 
អងគការមេត្រីកៅរដឋាភិា�ល់ នាងិ�ុ�គល់ទីា�ងឡុាយខែដល់មាានាច�ណ្ឌា�់ 

អារមាែណ៍្ឌពុីការវិិវិឌឍនារ៍�សអ់ងគជ្ឈ�នាុ�ជ្ឈត្រីមាះវិិសាមាញ្ចាកំុង�លុ់ាការ

កមុុាជ្ឈា ឬសាល់ាកីីខែ�ែរត្រីកហមា។

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាជ្ឈាកខែនាងំត្រី�មូាល់ផ្សាីុ� នាងិចងត្រីកងឯកសារ
 

អ�ពុរី��កមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធ�ិមេ�យ��នាមេត្រីចើនា��ផុ្សា�។ ឯកសារមេនាៅ 
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈាមាានាត្រី��ត្រី�មេភាទី។ ត្រី�មេភាទីឯកសារទីីមួាយ 
�ឺឯកសារជ្ឈាត្រីកដាសសនាំកឹខែដល់មាានាច�នានួាជ្ឈិ�មួាយល់ានាទី�ពុ័រ។  

ត្រី�មេភាទីឯកសារទីីពុរី �ឺជ្ឈា�ទីសមាភាសនាខ៍ែដល់�ុ�គល់កិមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ 

ឯកសារកមុុាជ្ឈាចុះមេទីៅមេធាើសមាភាសនាជ៍្ឈាមួាយជ្ឈនារងមេត្រី�ោះ នាងិអ��ី 
កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា។ ត្រី�មេភាទីឯកសារទីី�ី�ឺជ្ឈារូ�ថុ�ទីាក់ទីង 

មេទីៅនាងឹសម័ាយខែ�ែរត្រីកហមា។ ត្រី�មេភាទីឯកសារទីី�ួនា�ឺជ្ឈាឯកសារ 

ទីាក់ទីងមេទីៅនាងឹការមេធាើខែផ្សានាទីីរមេណី្ឌៅសាកសពុ នាងិទីី�ា�ងសមំាា�់ 

រ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា នាងិឯកសារទីីត្រី���ឺជ្ឈាខែ��ភាាពុយនាឯីកសារខែដល់ 

�នាផ្សាល់�ិមេឡុើងកំុងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិសម័ាយមេត្រីកោយមាកមេទីៀ�។

 �ាមារយៈការយិាល់យ័ពុ�័ម៌ាានាសាធារណ្ឌៈ សាធារណ្ឌជ្ឈនាអាចនាងឹ 

ស្រាសាវិត្រីជ្ឈាវិឯកសារទីា�ងមេនាះ�នា។ ឯកសារ�ះំមេទីៀ�រួមាមាានា៖ ត្រី�វិ�ីរូិ� 

កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា ចមេមំាើយសារភាាពុក�ណ្ឌ�ម់េហ�រុ�ស់�ក� 

ទូីរមេល់�មេឆ្នាំំើយឆ្នាំងំពុ�័ម៌ាានាខែដល់�នាមាកពុកីារសមាភាសនាជ៍្ឈាមួាយអ��ី 

កមាែាភិា�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា នាងិទិីនានំាយ័�នានិាមិេទីទស�ងាាញពុរីមេណី្ឌៅសាក 

សពុ ទីី�ា�ង�ុក នាងិ�ូជ្ឈនាយីដឋានាត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា។៍

 ការយិាល់យ័ពុ�័ម៌ាានាសាធារណ្ឌៈមាានាទីី�ា�ងមេនាៅអ�ារមេល់� ១១ 

ផ្សាំូវិមេល់� ២៥៦ សងាា�ច់�មុុា� �ណ្ឌឌដនូាមេពុញរាជ្ឈធានាភីាំ�មេពុញ។  
ការយិាល់័យរ�ស់មេយើងមេ�ើកជ្ឈូនាសាធារណ្ឌជ្ឈនាចា�់ពុីនៃថុៃចនាទ 

ដល់់នៃថុៃសុត្រីក មេពុល់ត្រីពុឹកពុីមេមាេោង ៨៖០០ ដល់់មេមាេោង ១២៖០០  

នាងិមេពុល់រមេសៀល់ពុីមេមាេោង ២៖០០ ដល់់មេមាេោង ៥៖០០។ ត្រី�សិនា 

មេ�ើអស់មេល់ោកអំកមាានាចមាៃល់់ ឬចង់មេរៀ�ច�ត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌជ្ឈា 

ត្រីកុមាណ្ឌាមួាយ សូមាទីាក់ទីង�ុ�គល់ិករ�ស់មេយើង សុាង ចិនាាី  

អំកសត្រីមា�សត្រីមាលួ់ �ាមារយៈទូីរសពុទមេល់�៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ 

ឬ អីុខែមាេល់ ៖ truthchenda.s@dccam.org

សូមាអរ�ុណ្ឌ!

ការយិាល័យ

ព័ត�៌ៃសាធារណៈ
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 59

 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២

ភ័ងួ សុិខថា 

 �ាុ�មេឈាែោះ ភួាង សុ�ថុា មេភាទីស្រាសី អាយុ២៦ឆ្នាំាំ�។ �ាុ�

រសម់េនាៅភូាមិានៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ង ឃុំុ�នៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ង ស្រាសកុពុាមារក៍ 

មេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ សពុានៃថុៃ�ាុ��ឺជ្ឈាអំកសែត័្រី�ច�ិរី�សម់ាជ្ឈឈ- 
មាណ្ឌឌល់ឯកសារ មេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ ចា�់�ា�ងពុី�ាុ��នា 
មេធាើការងារសែត័្រី�ច�ិមីេនាៅមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុុាជ្ឈា�ាុ� 
ចា�់អារមាែណ៍្ឌយេាង�ាំ�ងមេទីៅមេល់ើមេរឿងរេាវិរ�សអំ់ករស់ 

រានាពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា រួមាទីា�ងត្រីពុ�ឹីកិារណ៍្ឌត្រី�វិ�ីសិាស្រ្តស ី

ខែ�ែរត្រីកហមាខែដល់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុុាជ្ឈា�នាឆ្នាំងំកា�។់ �ខែនាមិា

មេល់ើមេនាះ �នាមេធាើឲ្យ��ាុ�ចង់ដងឹមេរឿងរេាវិជ្ឈីវិិ�រ�ស់ឪពុុក�ាុ�

មេឈាែោះ ស�ុ ផ្សានា ខែដល់�នាសាំ�់���់ង់ជ្ឈវីិ�ិ�ា�ងពុ�ីាុ�មេនាៅ 
�ចូ ដមូេចះំ�ាុ�ក៏�នាសាកសរួ�អូនាត្រី�ុសរ�សឪ់ពុកុ�ាុ�នាងិ

 មីាាយរ�ស់�ាុ�ទីាក់ទីងនាងឹត្រី�វិ�ីឪិពុុករ�ស់�ាុ�។ 

 �ាមាសមីីារ�សព់ុ ូស�ុ ភីា អាយុ៥៦ឆ្នាំាំ� ត្រី�វូិជ្ឈា�អូនា 
�មេងាើ�រ�ស់ឪពុុក�ាុ� �នានាយិាយមេរៀ�រា�់ថុា ឪពុុក

រ�ស់�ាុ�មេឈាែោះ សុ� ផ្សានា មេកើ�មេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៤។ ឪពុុក

រ�ស�់ាុ�មាានាស្រាសកុក�មេណ្ឌើ�មេនាៅភូាមិាត្រីជ្ឈលួ់ ឃុំុ�កមេនា�ោមាអក 

ស្រាសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក មេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ កាល់ពុីមេកែង ឪពុុក

រ�ស�់ាុ�មិានា�នាមេរៀនាសតូ្រី�មេទី មេត្រីពុោះត្រី�ួសារ�ាះ�ា� មេហើយ 
ត្រី�មេទីសមាានាសន្ត្រីងគាមា។ មេនាៅមេពុល់មេយោធាខែ�ែរត្រីកហមា

ចូល់មាកកំុងភូាមិាមេនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែ�ែរត្រីកហមា�នាចា� ់
�ា�ងឲ្យ�ឪពុកុរ�ស�់ាុ�ចលូ់មេទីៅមេនាៅកំងុកងកុមាារភូាមិាមេហើយ

 
ត្រី�ធានាកងកុមាារខែ�ែរត្រីកហមាមេត្រី�ើឪពុកុ�ាុ�ឲ្យ� ឃុំាាល់មេ�ោ-

ត្រីក�ី នាងិមេដើរត្រី�មូាល់ជ្ឈយីកមេទីៅទុីកមេនាៅកំុងសហករណ៍្ឌ។  
មេត្រីកោយមាក ខែ�ែរត្រីកហមាផ្សាាំស�ូី់រការងារឪពុកុរ�ស�់ាុ�

ឲ្យ�មេទីៅខែរកដ�ី�ស្រាសះ នាងិត្រី�ពុា�ងយក មេទីៅដាក់មេនាៅ

វិាល់ខែស្រាស។ ឪពុុករ�ស់�ាុ��ឺជ្ឈាមេកែងត្រី�ុសមំាាក់ខែដល់

��ិ��មេធាើការងារ មេហើយត្រី�ធានាកងមិានាខែដល់សី�ីមេនាទោស

�ា�់មេឡុើយ។ រហ�ូដល់់ឪពុុករ�ស់�ាុ�មេពុញវិ័យមេទីើ�

 ភួ័ង សា�ខថាា គឺ្គជាាអន�សាី័ក្រគ្គចាំិតាម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ 
ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ (�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ត្រី�ធានាកងចា�់�ា�ង�ា�់ឲ្យ�ខែរកដ ីភាាួរខែស្រាស នាងិសទូង 

មេនាៅកំុងភូាមិា។ ត្រី�ធានាសហករណ៍្ឌមេពុញច�ិនីាងឹការងារ

រ�ស់ឪពុុក�ាុ� មេត្រីពុោះឪពុុក�ាុ��ឺជ្ឈាមេកែងឧស�ាហ ៍ដមូេចះំ
 

មេហើយមេទីើ�ត្រី�ធានាកងមិានាខែដល់ឲ្យ��ា�់មេចញមេទីៅ

មេធាើការមេនាៅ�ាងមេត្រីកៅភូាមិា។ 

 �នាទា�់ពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមាដលួ់រល់� មេនាៅនៃថុៃទីី៧ ខែ� 

មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ឪពុកុរ�ស�់ាុ��នាចលូ់មេរៀនាមេនាៅសាល់ា 
�ឋាមាសិក�ាមេមាសាង។ ឪពុុករ�ស់�ាុ��នាជ្ឈិះកង់ដកឹ

�អូនារ�ស�់ា�ព់ុរីនាាក់មេទីៅមេរៀនាខែដរ។ ឪពុកុរ�ស�់ាុ�មេរៀនា

�ាពុំដឹងពើរឿងរាេវឪព�ករប្់�ាពុំពតី�្យ ៃងិពូ 
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60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២

រហ�ូដល់់ថុាំក់ទីី៧ មេនាៅកំុងឆ្នាំាំ�១៩៨៥។ មេត្រីកោយពុី

ឪពុុករ�ស់�ាុ��ញ្ចច�់ការសិក�ាភាាំមា �ងធម៌ាមេឈាែោះ 

ភ័ាណ្ឌ  �មេត្រីមាើការជ្ឈាមាន្ត្រីនាីនីា�រ�ល់មេនាៅមេ��នីៃត្រីពុខែវិង មាក

មេហៅឪពុកុ�ាុ�ឲ្យ�មេទីៅមេធាើការជ្ឈាមួាយ�ា�។់ មេឈាែោះ ភ័ាណ្ឌ ឲ្យ�

ឪពុកុ�ាុ�សរមេសរត្រី�វិ�ីរូិ�ចលូ់មេធាើការជ្ឈាមាន្ត្រីនាីនីា�រ�ល់  
កំុងមេ��នីៃត្រីពុខែវិង។ �នាទា�់ពុីឪពុុករ�ស់�ាុ�ចូល់មេធាើជ្ឈា

មាន្ត្រីនាីនីា�រ�ល់មេ��នីៃត្រីពុខែវិង �នារយៈមេពុល់១ខែ� �ា�់

�នាមេឡុើង�នួាាទីីជ្ឈាត្រី�ធានា «�» រហ�ូមាកដល់់ចុងឆ្នាំាំ� 

១៩៨៩។ រយៈមេពុល់៤ឆ្នាំាំ� មេត្រីកោយមាក ឪពុកុរ�ស�់ាុ�ត្រី�ូវិ 
�នាមេមា�ញ្ញាាការមេឈាែោះ យឹនាណូ្ឌ �ញ្ចាូនា�ា�ឲ់្យ�មាកយាមា

មេនាៅទួីល់ត្រី�មេល់ៀសខែដល់មាានាទីី�ា�ងមេនាៅ�ាងមេកើ�ភូាមិា

នៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ង ចមាៃាយត្រី�ខែហល់កនាះំ�ីឡុូខែមាេត្រី�។ មេនាៅ 
មេពុល់ខែដល់ឪពុុករ�ស់�ាុ�ត្រី�ចា�ការមេនាៅទួីល់ត្រី�មេល់ៀស 

ត្រី�ធានាភូាមិានៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ងមេឈាែោះ មេហង ឆឹ្នាំង �ឺជ្ឈា

ត្រី�ធានាភូាមិាចាស ់�នាមេសំើកងកមំាា�ងរ�សឪ់ពុកុ�ាុ�ឲ្យ�ចុះ 
ជ្ឈួយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាស្រាសង់ក�មេ�ំកមេនាៅកំុងភូាមិានៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ង 

រយៈមេពុល់២ស�ីហ ៍។ 

 ច�ខែណ្ឌកមីាាយរ�ស់�ាុ�មេឈាែោះ ល់នា ់សុ�នាធា អាយុ 
៥២ឆ្នាំាំ� មេកើ�មេនាៅភូាមិានៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ង ឃុំុ�នៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ង ស្រាសកុ

ពុាមារក៍ មេ��នីៃត្រីពុខែវិង �នាមេរៀ�រា�់ថុា មេនាៅនៃថុៃខែដល់ 

សា�ខ �នី ឪ���រ�សា់ ភួ័ង សា�ខថាា គឺ្គជាាអន�សាី័ក្រគ្គចាំិតាម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ 
ពើខតាផ្ទៃក្រ�ខ្មែវិង។ (ភួ័ង សា�ខថាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

រា�់�ីសាេា�ទីូ២ ហាង់ ធារ គឺ្គជាាយាយ
រ�សា់ ភួ័ង សា�ខថាា។ (ភួ័ង សា�ខថាា/
ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

ឪពុុករ�ស់�ាុ�មេទីៅជ្ឈួយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកំុងភូាមិានៃត្រីពុកមេណី្ឌ�ង

ស្រាសង់ក�មេ�ំក ឪពុុករ�ស់�ាុ��នាជ្ឈួ��ា�់ នាងិចា�់ចិ�ី

ស្រាសឡុាញ់�ា�។់ ឪពុុករ�ស់�ាុ��នានាា�ចាស់ទុី�ចូល់មេទីៅ

សីីដណឹី្ឌងមីាាយរ�ស់�ាុ� �េុខែនាតី្រី�ូវិ�នាមីាាយរ�ស�់ាុ�

ត្រី�ខែកក មេត្រីពុោះមេពុល់មេនាោះមីាាយ�ាុ��ិ�ថុា�ា�ម់េនាៅមេកែង

អាយុត្រី�ឹមាខែ� ១៧ឆ្នាំាំ�មិានាអាចមាានាត្រី�ួសារមេឡុើយ។ 

មេត្រីកោយមាកមេដោយសារខែ�យាយរ�ស�់ាុ�មេឈាែោះ ហង់ធរ  
ចង់�នាកូនាត្រី�សារមេធាើជ្ឈានា�រ�ល់ មេទីើ��ងំ�មីាាយ 

រ�ស់�ាុ�ឲ្យ�មេរៀ�ការ។ យាយរ�ស�់ាុ��ិ�ថុាត្រី�សនិាមេ�ើ
 

�ា�ម់ាានាកូនាត្រី�សារជ្ឈានា�រ�ល់ មេនាោះកូនាត្រី�ុសរ�ស់ 

�ា�មំ់ាាក់មេទីៀ�នាងឹមិានាមាានាមេឈាែោះចូល់មេធាើជ្ឈាទីាហានា 

វិាយជ្ឈាមួាយខែ�ែរត្រីកហមាមេទី។ មីាាយរ�ស�់ាុ��នាឮសមីីា 
យាយរ�ស�់ាុ�ខែ��មេនាះ ក៏ត្រីពុមាមេរៀ�ការជ្ឈាមួាយឪពុុក 
រ�ស់�ាុ�មេនាៅកុំងឆ្នាំាំ�១៩៩១។ 

 �នាទា�់ពុមីីាាយ�ាុ�មេរៀ�ការជ្ឈាមួាយឪពុកុរ�ស�់ាុ��នា

រយៈមេពុល់កនាះំខែ� មេមា�ញ្ញាាការរ�ស់ឪពុុក�ាុ�មេឈាែោះ 

យឹនាណូ្ឌ ចា�់�ា�ងឪពុុករ�ស់�ាុ�មេទីៅ��មេពុញមេ�សកមាែ

មេនាៅមេ���ី�់ដ��ងរយៈមេពុល់៣ខែ�។ មេនាៅមេពុល់មេនាោះ

ឪពុកុរ�ស�់ាុ�មាានា�នួាាទីីជ្ឈា�េូល់សីអា�ី។ មេពុល់ត្រី�ឡុ�់

មាកពុមីេ���ី�ដ់��ងវិញិ ឪពុកុរ�ស�់ាុ�មេធាើការមេនាៅសងំការ 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 61

 ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី២ី ខែ�មេ�សា ដល់់ ខែ��ថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២

នា�រ�ល់ មេ��នីៃត្រីពុខែវិងដខែដល់ នាងិមាានា�នួាាទីីដខែដល់។

 រយៈមេពុល់៣ខែ� �នាទា�់ពុឪីពុកុរ�ស�់ាុ�ត្រី�ឡុ�់មាក 
វិញិ មេមា�ញ្ញាាការមេឈាែោះ យឹនាណូ្ឌ ចា��់ា�ងឪពុកុរ�ស�់ាុ�

ឲ្យ�មេទីៅ��មេពុញមេ�សកមាែមេនាៅស្រាសកុភាំ�ស្រាសចួ មេ��កី�ពុង់សុឺ 

�នាមីេទីៀ�។ អ�ឡុងុមេពុល់ឪពុកុរ�ស�់ាុ�មេទីៅមេធាើការមេនាៅមេ��ី
 

ក�ពុង់សុ ឺមីាាយរ�ស�់ាុ�ចា�់មេផ្សាីើមាឈាមឺេពុោះឆ្នាំងំទីមេនា�ំនា

�ងត្រី�ុសរ�ស់�ាុ�។ រយៈមេពុល់៣ខែ�មេត្រីកោយមាក ឪពុុក

រ�ស់�ាុ��នាត្រី�ឡុ�់មាកមេធាើការមេនាៅសងំការនា�រ�ល់

មេ��នីៃត្រីពុខែវិងវិិញ នាងិមាានា�នួាាទីីជ្ឈាត្រី�ធានា «�»។ 

 មិានាយូរ�េុនាែានា ឪពុុករ�ស់�ាុ�ត្រី�ូវិ�នា�ញ្ចាូនាមេទីៅ

�� មេពុញមេ�សកមាែមេនាៅមេ��ីនៃ�េល់ិនារយៈមេពុល់៣ខែ�

មេទីៀ�។ មេនាៅមេពុល់ឪពុកុរ�ស�់ាុ��នាត្រី�ឡុ�់មាកមេធាើការមេនាៅ 
មេ��នីៃត្រីពុខែវិង�នារយៈមេពុល់ ៣ឆ្នាំាំ� មេមា�ញ្ញាា នាងិអនាុ

�ញ្ញាាការរ�សឪ់ពុកុ�ាុ�មេឈាែោះ យឹនា ណូ្ឌ នាងិ ចានា ់ត្រី�ក� 

�នាចា��់ា�ងឪពុកុរ�ស�់ាុ�ឲ្យ�ដកឹនាា�កមំាា�ងមេនាៅសងំការ

នា�រ�ល់មេ��នីៃត្រីពុខែវិងទីា�ងអសច់ះុមេទីៅ��មេពុញមេ�សកមាែ 

មេនាៅមេ��នីៃ�េល់និា ជ្ឈាមេល់ើកទីីពុរី។ មីាាយរ�ស�់ាុ��នាសរួ

មេទីៅឪពុកុ�ាុ�ថុា មេហ�អីុាមីាងមេនាះចះុមេទីៅមេ��នីៃ�េល់និាពុរីដង។  
កនាងំមាក មីាាយ�ាុ�មិានាខែដល់សួរឪពុុករ�ស់�ាុ�មេទីមេនាៅ

 
មេពុល់ចះុមេទីៅ��មេពុញមេ�សកមាែ។ ឪពុុករ�ស់�ាុ�ត្រី��់ 
មីាាយ�ាុ�ថុា ការចុះមេទីៅ��មេពុញមេ�សកមាែមេនាៅមេ��នីៃ�េល់និា

ជ្ឈាមេល់ើកទីីពុរីមេនាះ មេត្រីពុោះមេយើងមេដញខែ�ែរត្រីកហមាមិានាទីានា់

មេចញអស។់ មេនាៅមេពុល់ឪពុកុ�ាុ�ត្រី��់មីាាយ�ាុ�មេហើយ ឪពុកុ

រ�ស់�ាុ�ក៏�នាផ្សាាី��ងត្រី�ុស�ាុ�ថុា «កូនាត្រី�ូវិមេមាើល់ខែថុ�អូនា 

នាងិស្រាសឡុាញ់�អូនា»។ មេនាៅមេពុល់ឪពុកុ�ាុ�ខែផ្សាផី្សាាី�រួច �ា�ក៏់
 

�នាចាកមេចញមេទីៅ ច�ខែណ្ឌកមីាាយរ�ស�់ាុ�សមេងា�មេឃុំើញ

ថុាឪពុុករ�ស់�ាុ�នាយិាយខែ�ំកពុីមុានា។ 

 មេនាៅនៃថុៃខែដល់ឪពុុករ�ស់�ាុ�ត្រី�ូវិ�ញ្ចច �់មេ�សកមាែ

រយៈមេពុល់៣ខែ�មេនាៅមេ��នីៃ�េល់ិនា មីាាយរ�ស់�ាុ�យល់ ់
ស�ិីមេឃុំើញឪពុុករ�ស់�ាុ��នាមាកមេ�ោះទីាារ ឲ្យ�មីាាយ�ាុ�

មេ�ើកទីាារឲ្យ��ា�ម់េឡុើងផ្សាទះ។ �នាទា�់មាកឪពុកុរ�ស�់ាុ��នា

នាយិាយត្រី��់មីាាយ�ាុ�ថុា �ា�់�នាសាំ�់មេហើយ។ មេនាៅ 
មេពុល់ឮឪពុុក�ាុ�នាយិាយដមូេចះំ មីាាយរ�ស់�ាុ��នាភាាាក់

ដងឹ�ំនួា នាងិសទុះមេទីៅមេ�ើកទីាារ �េុខែនាមិីានាមេឃុំើញឪពុុក�ាុ�

មេទី។ មីាាយរ�ស់�ាុ��នា��ិ��នាយិាយ�នា�់ំ�ំនួាឯងថុា 

វិាត្រី�ានាខ់ែ�ជ្ឈាការយល់់ស�ិីខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ។ 

 មេនាៅមេវិល់ាត្រី�ខែហល់មេមាេោង ៣រមេសៀល់នៃថុៃ�នាទា�់

មេឈាែោះ កង ភាា  �ឺជ្ឈាមាន្ត្រីនាីនីា�រ�ល់ នាងិជ្ឈាមិា�ភីាកីិរ�ស់

ឪពុុក�ាុ��នាមាកត្រី��់មីាាយ�ាុ�ថុា សុ� ផ្សានា �នាសាំ�់

មេហើយ។ មេឈាែោះ កង ភាា ក៏�នាត្រី��់មីាាយរ�ស�់ាុ�ឲ្យ�

មេរៀ�ច�ផ្សាទះសខែមា�ងរង់ចា�ទីទួីល់សាកសពុឪពុុករ�ស់ 

�ាុ�។ មេពុល់មីាាយ�ាុ�ឮមេឈាែោះ កង ភាា ត្រី��់ខែ��មេនាះ �ា�់

យ�រហ�ូទីាល់ខ់ែ�សាកសពុឪពុកុរ�ស�់ាុ�ត្រី�វូិ�នាកមំាា�ង

នា�រ�ល់ដកឹមាកដល់់ផ្សាទះ។ សាកសពុឪពុុករ�ស់�ាុ�

ត្រី�ូវិ�នាដកឹពុីមេ��នីៃ�េល់ិនាមេដោយច�ណ្ឌាយមេពុល់២នៃថុៃ

មេទីើ�មាកដល់ស់្រាសកុ។ មេនាៅមេពុល់�ុណ្ឌ�សពុឪពុកុរ�ស�់ាុ� 

មាានាកងទ័ីពុ នាងិនា�រ�ល់ជ្ឈាមេត្រីចើនា�នាមាកចលូ់រួមា នាងិ

យាមាមេនាៅជ្ឈុ�វិញិផ្សាទះ�ាុ�រហ�ូដល់�ុ់ណ្ឌ���ួ�ត្រីមា�់៧នៃថុៃ។ 

មេនាៅមេពុល់មេនាោះ មេមាសំងការនា�រ�ល់មេ��ីនៃត្រីពុខែវិង

មេឈាែោះ មេពុត្រីជ្ឈ ជ្ឈីវិនា ីក៏�នាមាកចូល់រួមា នាងិជ្ឈួយឧ�មិាភ

ត្រី�ក់ដល់់មីាាយ�ាុ�ខែដរ។ 

 មីាាយ�ាុ��នាត្រី��់�ាុ�ថុា មេនាៅមេពុល់ខែដល់ឪពុកុ�ាុ�សាំ�់ 

�ាុ�អាយុមេទីើ�ខែ�១��ួខែ��េុមេណ្ឌ ណោះ ដមូេចះំ�ាុ�មិានាអាចច�ណ្ឌា�

មុា�មាា�ឪ់ពុុករ�ស់�ាុ�ច�ាស់ល់ាស់មេទី។ 

ស្រ្តាសាេអីងគ�យឱ��ែាលីជាងគង់ ពើឈោី� លីនី ់សា�គ្គនីធា  
គឺ្គជាាម្ពុេាយរ�ស់ា ភួ័ង សា�ខថាា។  
(ភួ័ង សា�ខថាា/ម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)



មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� ៖ ការយិាល�យុ��តិម៌ានិសាធារណៈៈ

�ៃ�ពើលីខ១១ �ើវូិ២៥៦ សាងកាតច់ាំត�ម្ពុ�ខ ខណ្ឌឌដ្ឋនូីពើ�ញ រាជាធាានីភី័ន�ពើ�ញ ក្រ��រាជាាណាចាំក្រ��មុ្ពុ�ជុាា ទូូរសា�ៃ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥

រូ�ក្រ��ម្ពុ�ខ៖  រូ�ក្រ��ម្ពុ�ខ៖  

ពើម្ពុដ្ឋ�ឹនីា�ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុជាិ�ពើលីើរថាពើភ័ើើង។  ពើម្ពុដ្ឋ�ឹនីា�ខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុជាិ�ពើលីើរថាពើភ័ើើង។  

(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)

រូ�ក្រ��ពើក្រ�ោយ៖ រូ�ក្រ��ពើក្រ�ោយ៖ 

ពើយោធាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុពើនីៅក្របាសាាទូអងគរវិតា។  ពើយោធាាខ្មែខរីក្រ�ហាម្ពុពើនីៅក្របាសាាទូអងគរវិតា។  

(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)(�ណ ណសាារម្ពុជាឈម្ពុណឌលីឯ�សាារ�មុ្ពុ�ជាា)
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