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ទ�សនាវដ្តីី�នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា
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ស្វែ�កជ្ឈូ�គោ�យឥតគិតិនៃ� ៃដ្តីល់ម� ី�រ ស្រុ�ុក �ិងឃំុុំ ទទូាំងំត្រូពិះរាជាណា�ត្រូកកមុ�ជា ត្រូត�មា�ទ�៣ ស្វែ�កកក� ដ្តីល់ ស្វែ�កញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២២



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

ត្រី�មីាាសទីី៣ ខែ�កកកដាា ដាល់ ់ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំាំ�២០២២

រក្សាាសិទិ្ធិ ិិ
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា
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មាតិកិា
សំិបុតុ្រតិ
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ផ្នែ� ែក្សាឯក្សាសារ

 ហងឹ ត្រី�ុយ បោះល់�ាស្រុសុកកណ្ឌាាល់សឹឹង ....... ៦
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ផ្នែ� ែក្សាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ និងិការត្រសាវត្រ�វ 

 កូ� ហាាទីីមាាះ ៖ រ��ខែ�ែរត្រីកហមាបោះធាា�ឲ្យ��ំ�� .. ១៣
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 ខែងា� បោះមាោង� ៖ អ��ីទីាហានុកខែនុ�ងស ..៣៥

 ខ្ញុំំ��ខ្ញុំងឹប្រ�ធាានកងធ្វើធាើ�បា�ធ្វើ���សុំ�� ........... ៣៧

 យា�នុ យាាង ៖ កងបោះនុសាទី ................. ៣៩

 មាាឃុំ ទូីច៖ �ំ��រស់បោះនុៅទីា�ងភ័ូយ�លាច ....... ៤១

 បោះ�ឿមា ជ្ឈនុ៖ កងក�មាារកំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា ...៤៣

ផ្នែ� ែក្សាវេវទ្ធិកិាសាធារណៈៈ 

 អំករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាបោះនុៅ 

 បោះ��កី�ពុង់ចាមា ចូល់រួមាសាី�់នុងិ ..........៤៥

 យ�វជ្ឈនុមាកពុីស្រុសុកក�ចាយមាារខែសាងយល់់ 

ស្វែ�ែងរកការពិតិ
ទ�សនាវដ្តីី�នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា

បោះសែរបោះល់�បោះនុះ ៖បោះសែរបោះល់�បោះនុះ ៖ ឆ្នាំា�ង យ�, មីីន សុំាណាាស់ុំ, គាាត ស្រីសុំីឡែ�ន, សុំាាង ចិិនាា, ភាា រសុំីី, ធ្វើសុំៀង កញ្ញាា,សុំូ ហាាន,់ ហាាាន ពិិសុំី, 

ឈុំ�� រាា, ថុ�ន ស្រីសុំីធ្វើពិប្រ�, រមឹី ស្រីសុំីស្រីសុំស់ុំ, ងាាន ់វីីន, ធ្វើមីឿន ហាាចិ, ឃន ់ឃីមី, �ូចិ វីធ្វើណា េត នងិ ធ្វើ�ង ពិងសរាាសុំ�ី

អំកនុពិុនុធ នុងិស្រុសាវត្រីជ្ឈាវ៖ អំកនុពិុនុធ នុងិស្រុសាវត្រីជ្ឈាវ៖ ផ្សាា� ចានុស់�នុ�ិា អំក�កខែត្រី�៖អំក�កខែត្រី�៖  ល់មីា អ�ិភីូង នុងិ ជ្ឈយ័ ចានុស់�ខីែណ្ឌ� នុពិុនុធនុាយកទូីបោះទីៅ៖នុពិុនុធនុាយកទូីបោះទីៅ៖ បោះសោមា �ា�នុ�នុ   

ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ ដាារាារដាឋ បោះមា�ាី ត្រីកាហាកិក��ពុ�ូទ័ីរ៖ ត្រីកាហាកិក��ពុ�ូទ័ីរ៖ ល់ី បោះសនុសូនុឡីាា ត្រី��់ត្រី�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ត្រី��់ត្រី�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ បោះឆ្នាំង បោះវាង 
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ធ្វើខ្ញុំៀវី សុំ��ន គាណាៈប្រ�ធាានរដ្ឋឋធ្វើនៅកុ�ងរ��កមុី��ា
ប្រ��ាធាិ�ធ្វើតយ្យយ (ពិីឆ្នាំាុ�១៩៧៥-១៩៧៩)។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

 អ�ពុីត្រី�វ�ីសិាស្ត្រសខីែ�ែរត្រីកហមា ............. ៤៧

 បោះវទិីកា�ាំក់បោះរៀនុច�ងស�ីហ ៍  ............. ៤៩

 ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារបោះ���ីាខែកវ 

 ច�ះសមាាាសនុអំ៍ករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរ 

 ត្រីកហមាបោះនុៅភូូមិានៃត្រីពុ�ាបោះមាាៅ ................ ៥២

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

 ខែសាងរក�ងខែដាល់���់លនួុ .................៥៤

 សូមាត្រី�កាសរកយាយខែដាល់���់លនួុ ......៥៤

 បោះនុៅសល់់ខែ�ត្រី�វ�ីរូិ�នុងិរូ��� ...........៥៥



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២

អាសាានិត្រតូិវផ្នែតិមានិវេ�លជំំហររបួុរមួ
ត្របុក្សាបុវេ�យឥទ្ធិិពិលចំំវេ�ះសិទិ្ធិ ិកិ្សា ែ�ងការរស់ិរានិមានិជំវីតិិ និងិសិទិ្ធិ ិមិនុិសិស

 ដា�ណ្ឌាក់កាល់ស��ានុ់ៗ  ខែ�ងខែ�ត្រី�វូ�នុក�ស់មាគាល់់ 

បោះនុៅកំ�ងបោះសៀវបោះភូៅត្រី�វ�ីសិាស្ត្រសជី្ឈាជ្ឈាងបោះនុៅកំ�ងត្រីពុ�ឹីកិារណ៍្ឌ

�ចំ��បនុ។ំ បោះយ�ង�នុឈ្លានុចលូ់មាកដាល់ដ់ា�ណ្ឌាក់កាល់

ដាស៏��ានុប់ោះនុៅកំ�ងត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស�ី��នុអ់ាស�ីអាបោះ�យ៍ំ 

ខែដាល់ជ្ឈាច�ណ្ឌ�ចក�ណ្ឌ��់ាបោះ��មានុ�ស�ជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយនុងឹ 

សិក�ាអ�ពុីការសាមា�គីរួ�រួមាត្រី�ក�បោះដាោយឥទីធពិុល់ 

បោះនុៅកំ�ងកត្រីមិា����នុត់្រី�ឆ្នាំា�ងនុងឹសកមាែភូាពុបោះឃុំោរបោះឃុំៅ

ត្រី�ត្រីពុឹ�បីោះឡា�ងបោះដាោយរ��បោះយោធាាមីាយាានុម់ាាា ឬក៏អានុ 

នុវូសាច់បោះរឿងបោះផ្សា�ងមួាយបោះទីៀ��ឺ ការបោះឆ្នាំល�យ��ដាទ៏ីនុ ់

បោះ��ោយនុងិខែ�កខែ�កំ បោះទីោះ�ីមិានុខែមានុសាទីរ ក៏�ា�ខែនុី

�ឺអ�់ឱនុច�បោះពុោះ ការ��ពុារ��ពុានុបោះល់�ចបា�់នុងិ�ញ្ញា�ិ

អនុរីជ្ឈា�ិ នុងិសិទីធិមានុ�ស�។

 កាល់ពុនីៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កកកដាា រ��បោះយោធាាមីាយាានុម់ាាា 

�នុត្រី�កាសអ�ពុីការត្រី�ហារជ្ឈីវិ����គល់�ួនុរូ��ឺ៖  

ពុ�ូ បោះហ�យាារ � (Phyo Zeya Thaw), ច មីានុយូ (Kyaw  

Min Yu) (បោះហៅបោះត្រីកៅ�ា “ជ្ឈីមាមីា កូ”), ឡាា មីាយូ បោះអោង 

(Hla Myo Aung)  នុងិបោះអោង ធាូរាា ហ�ា (Aung Thura Za)។  

���គល់ទីា�ង�ួនុរូ�បោះនុះ ត្រី�ូវ�នុកា�់បោះទីោសជ្ឈាសមាៃា�់

បោះដាោយ��ល់ាការត្រី��់ត្រី�ងបោះដាោយរ��បោះយោធាា ខែដាល់

ការកា�់បោះទីោសបោះនុះហាក់ដាូចជ្ឈាមិានុស្រុស�បោះទីៅ�ាមា

�ទីដាឋានុអនុរីជ្ឈា�បិោះឡា�យ។ រ��បោះយោធាា�នុ�ងគា�់�ញ្ញាា 

នុវូភូាពុនៃត្រីពុនៃផ្សា�បោះនុៅកំ�ង��ល់ាការបោះនុះ បោះល់�ការកា� ់
បោះទីោស នុងិការត្រី�ហារជ្ឈីវិ� បោះដាោយមិានុ�នុជ្ឈូនុដា�ណឹ្ឌង

បោះទីៅកានុត់្រីកុមាត្រី�ួសារនៃនុ���គល់ទីា�ង�ួនុរូ�បោះសោះ

បោះឡា�យ។ សាានុភូាពុរ�ឹខែ��ានុ�ងឹបោះឡា�ងបោះដាោយសារខែ� 

ការពុិ�ខែដាល់�ារ��បោះយោធាាមីាយាានុម់ាាា បោះត្រី�ោងនុងឹ

ឆាំងំ យុ

អុ្នកនធ្វើយ្យោបាយ្យ នងិសុំកមីី�ន �ា�ង៤រូ� គឺា ពិយូ ធ្វើហាសយ្យាា
រ ថុ (Phyo Zeya Thaw), ចិ មីីនយូ្យ (Kyaw Min Yu) 
(ធ្វើហាៅធ្វើប្រកៅថុា “�ីមីមីី កូ”), �ា មីីយូ្យ ធ្វើអ្នោង (Hla Myo 
Aung)  នងិធ្វើអ្នោង ធាូរាា ហាសា (Aung Thura Za) ប្រតូវីបាន
កាតធ់្វើ�ោសុំ�ាសុំមីាាតធ់្វើដ្ឋោយ្យត�លាការប្រគា�់ប្រគាងធ្វើដ្ឋោយ្យរ��
ធ្វើយ្យោធាាមីីយ្យាានម់ីាា។ (ប្រ�ភាពិរូ�ថុត៖ AP)

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២

ត្រី�ហារជ្ឈីវិ�អំកបោះទីោសនុបោះយោ�យច�នុនួុ ៤១នុាក់

បោះផ្សា�ងបោះទីៀ� បោះហ�យបោះ���ាមាសាានុការណ៍្ឌនុាបោះពុល់

�ចំ��បនុ ំរ��បោះយោធាាមីាយាានុម់ាាាហាក់មិានុមាានុការ

�ចូ�ា�អាីបោះទីកំ�ងការអនុ�វ�ទីីបោះងា�បោះនុះ។

 បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់បោះ�ោល់ការណ៍្ឌនៃនុសងគមាត្រី�ក� 

បោះដាោយអារ�ធាម៌ាមួាយត្រី�ូវ�នុរ�ឹ�បិ� បោះនុះមិានុខែមានុ 

ស�បោះដាៅត្រី�ឹមាខែ�ច�បោះពុោះអ�បោះពុ���ពុារ��ពុានុបោះល់�បោះ�ោល់- 

ការណ៍្ឌខែ��ា�បោះណ្ឌ ាោះបោះទី �ា�ខែនុសី�បោះដាៅដាល់់ការស�ខែដាង 

បោះចញនុវូការមាាក់ងាយច�បោះពុោះអារ�ធាម៌ាខែ�មាបោះទីៀ�

ផ្សាង។ បោះយ�ងមិានុត្រី�ូវអនុ�ញ្ញាា�ឲ្យ�បោះ�ោល់ការណ៍្ឌបោះនុៅ 

កំ�ង���នុឬ់រ�ស់សាា�័នុនុបោះយោ�យ នុងិសមាា�មា

ប្រ��ា�ា�អិ្នាសុំ�ី អ្នាធ្វើគាយ៍ុ្យ (អ្នាសុំាាន) ចិ���នធ់្វើខ្ញុំសោយ្យធ្វើ�។  

អាសាានុត្រី�ូវខែ�មាានុបោះ�ោល់ជ្ឈ�ហររួ�រួមាត្រី�ក�បោះដាោយ

ឥទីធិពុល់ច�បោះពុោះសទិីធិកំ�ងការរសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិ នុងិសទិីធិ 
មានុ�ស� - មិានុខែមានុបោះដា�មាបីខែ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមីាយាានុម់ាាាខែ� 

�ា�បោះណ្ឌ ាោះបោះទី ក៏�ា�ខែនុ�ឺីបោះដា�មាបអីនុា��នៃនុ���នុទ់ីា�ងមូាល់។

 បោះល់ោក ឆ្នាំា�ង យ� �ឺជ្ឈានុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ

កមុា�ជ្ឈា, ជ្ឈាសាា�នុកិវទិី�ាសាានុសលកឹរ�ឹ នុងិជ្ឈាអំករស ់
រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា “វាល់ពុិឃុំា�” ។ 

កំ�ងច�បោះណ្ឌោមាកិចកំារជ្ឈាបោះត្រីច�នុរ�ស់បោះល់ោក កំ�ងការរួមា
 

ច�ខែណ្ឌកច�បោះពុោះ ការពុិ� នុងិ យ��ីិធាម៌ា បោះល់ោកក៏�នុ

ផ្សាលី់ស់កីីកមាែបោះនុៅច�បោះពុោះមា��សាល់ាកីីខែ�ែរត្រីកហមា �នុ 

�បោះងក��កមាែវិធាីអ�់រ�អ�ពុីអ�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុប៍ោះនុៅ

ទូីទីា�ងត្រី�បោះទីស នុងិ�នុ�បោះងក��មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់�ាំក់���នុ ់

ច�នុនួុត្រី��បោះនុៅទូីទីា�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា បោះដា�មាបជី្ឈយួដាល់ក់ារ 
អ�់រ� ការស្រុសាវត្រីជ្ឈាវ នុងិការផ្សា�ះផ្សា�ា។ បោះល់�សពុីបោះនុះ 

ត្រីពុះករ�ណ្ឌា ត្រីពុះ�ទីសបោះមាាចត្រីពុះ�រមានុា� នុបោះរោ�ាមា 

សហីមា�នុ ីត្រីពុះមាហាក�ត្រី� នៃនុត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា  
ត្រីទីង់ត្រីពុះរាជ្ឈទីានុបោះត្រី�ឿងឥស�រយិយស ត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌា- 

ចត្រីកកមុា�ជ្ឈា �ាំក់ធាិ�ឌិិនុ ឹដាល់់បោះល់ោក ឆ្នាំា�ង យ� ជ្ឈាការ 
ទីទួីល់សគាល់ស់ាំនៃដាដាល៏់បលី់បាញរ�សប់ោះល់ោក បោះនុៅកំ�ង

ត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា។

រូ�ខ្ញុំាងសុំាា�៖ ធ្វើលោក ឆ្នាំា�ង យ្យ� នាយ្យកមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា ធ្វើនៅប្រ�ធ្វើ�សុំភូាមីា ធ្វើនៅឡែខ្ញុំមិីថុ�នា ឆ្នាំាុ�២០១៥។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា) 

2 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២

សកិាីសាល់ាសីពីុកីារទី�់សកា�ឧ់ត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ �ាមារយៈ 
ការអ�់រ�បោះនុៅកំ�ង���នុអ់ាស�ីអាបោះ�យ៍ំ បោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះនុៅកំ�ង 
ទីីត្រីកុង�ងកក ត្រី�បោះទីសនៃ� បោះដាោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ 
កមុា�ជ្ឈា នុងិការយិាល់័យត្រី�ឹក�ាពុិបោះសសនៃនុអងគការសហ 
ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�បិោះដា�មាបីទី�់សកា�អ់�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុ ៍នុងិ
ការយិាល់័យទី�់សកា�អ់�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុ ៍នុងិទី�នុលួ់
��សត្រី�ូវកំ�ងការការពុាររ�ស់អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�។ិ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

ឆាំងំ យុ

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា រួមាសហការជ្ឈាមួាយនុងឹ 
ការយិាល់យ័ត្រី�ឹក�ាពុបិោះសសនៃនុអងគការសហ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ 

បោះដា�មាបទីី�់សកា�អ់�បោះពុ�ត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនុ ៍មាានុបោះមាោទីកភូាពុ 

កំ�ងការ�ិទី�ញំ្ញ�់ខែផ្សាកំច�ងបោះត្រីកោយនៃនុកមាែវិធាី�ណី្ឌ�ះ 
�ណី្ឌាល់�ីជ្ឈ�ហានុ សីអី�ពុកីារទី�់សកា�ឧ់ត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរ 

បោះឃុំៅ�ាមារយៈការអ�់រ�បោះនុៅកំ�ង���នុអ់ាស�អីាបោះ�យ៍ំ។ 

សកិីាសាល់ារយៈបោះពុល់�ីនៃ�ៃបោះនុះ �ឺជ្ឈាខែផ្សាកំទីី�ីនៃនុកមាែវធិាី

�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់ជ្ឈា�នុ�ីនុាឹ�់ ខែដាល់ត្រី�ូវ�បោះងក��បោះឡា�ង 
កំ�ងបោះ�ោល់��ណ្ឌង��បោះពុញ�ខែនុាមានុវូ�ត្រីមាូវការកំ�ងការ

 
អភិូវឌិឍជ្ឈ�នុាញវជិ្ឈាាជ្ឈវីៈ សីអី�ពុកីារទី�់សកា�ឧ់ត្រីកិដាឋកមាែ 

បោះឃុំោរបោះឃុំៅ ដាល់�់��គល់កិខែផ្សាកំអ�់រ�បោះនុៅកំ�ង���នុអ់ាស�ី

អាបោះ�យ៍ំ។ បោះល់ោកត្រី�ូ-អំកត្រី�ូកត្រីមិា�វិទី�ាល់័យនុងិ

មាន្ត្រីនុីរីដាឋាភិូ�ល់ទីទួីល់�នុឹ�កខែផ្សាកំអ�់រ� ច�នុនួុ២០រូ� 

អបោះញ្ញា �ញមាកពុីត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា, ត្រី�បោះទីសនៃ� នុងិ 

វេក្សារដំំផ្នែណៈលរបុស់ិអងគការសិហត្របុ��តិិ
វេ�ក្សាែ�ងត្របុវេទ្ធិសិក្សាម្��៖ អានុិតាក់្សា, សាលាក្សាិផី្នែ� ែរត្រក្សាហម និងិ

ការអប់ុរវំេដំើមីីទ្ធិប់ុសាា ត់ិអំវេពើត្របុល័យពូជំសាសិនិ៍
�ណ្ឌៈបោះពុល់ខែដាល់សាល់ាកីីខែ�ែរត្រីកហមាឈ្លានុមាកដាល់់ទីី�ញំ្ញ�់ ការអ�់រ� �ឺជ្ឈាជ្ឈ�ហានុ�នុាឹ�់ឈ្លានុ�ណ្ឌៈបោះពុល់ខែដាល់សាល់ាកីីខែ�ែរត្រីកហមាឈ្លានុមាកដាល់់ទីី�ញំ្ញ�់ ការអ�់រ� �ឺជ្ឈាជ្ឈ�ហានុ�នុាឹ�់ឈ្លានុ

បោះទីៅកានុក់ារទី�់សកា�់ឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅបោះទីៅកានុក់ារទី�់សកា�់ឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២

ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា ទីទួីល់�នុច�បោះណ្ឌះដាងឹ នុងិ�នុខែចក 
រ�ខែល់កការយល់់បោះឃុំ�ញបោះផ្សា�ងៗ សីីពុីវិធាីសាស្ត្រសកីំ�ង
ការដាាក់�ញូំ្ញល់ការអ�់រ�សីីពុីឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ 
បោះទីៅកំ�ងកមាែវធិាសីកិ�ាបោះនុៅ�ាមា�ណី្ឌាត្រី�ពុន័ុធអ�់រ� បោះដាោយ 
បោះត្រី��ត្រី�ស់វិធីាសាស្ត្រសី�បោះត្រីងៀនុខែ��សិស�មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់។  
�ខែនុាមាពុីបោះល់�ការទីទួីល់�នុការ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់អ�ពុី
ការទី�់សកា�ឧ់ត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ ���គល់កិខែផ្សាកំអ�់រ�
ទីា�ងអស់�ាងបោះល់� ក៏ទីទួីល់�នុវិធាីសាស្ត្រស�ីបោះត្រីងៀនុ 
ត្រីពុមាទីា�ងអនុ�វ�បីោះដាោយផ្សាាឹល់់បោះល់�របោះ�ៀ��បោះត្រីងៀនុនុងិ
�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់ដាល់់ត្រី�ូដានៃទីបោះទីៀ�។ បោះនុះ�ឺជ្ឈា��រូនៃនុ
កមាែវិធាីសិក�ា�ាមាខែ��ខែផ្សានុនៃនុការ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់
បោះដា�មាបី�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់�នុ។ី

 ខែផ្សាំកទីីមួាយនៃនុកមាែវិធាី�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់�ីជ្ឈ�ហានុ
បោះនុះ រួមា�ញូំ្ញល់នុវូសិកីាសាល់ារយៈបោះពុល់៦បោះមាាោង
�ាមាត្រី�ពុ័នុធអនុឡាាញ ខែដាល់ផ្សាលី់់ជ្ឈូនុ���គល់ិកអ�់រ�នុវូ
បោះសចកីីបោះផ្សាី�មានៃនុនុយិមានុយ័ផ្សាលូវចបា�់ខែដាល់ទីទួីល់សគាល់់
ជ្ឈាអនុរីជ្ឈា�ិ ច�បោះពុោះឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ នុងិក�ាី
ហានុភ័ិូយពុាក់ពុ័នុធជ្ឈ��វិញឧត្រីកិដាឋកមាែទីា�ងបោះនុះ ដាចូខែដាល់
�នុខែចងបោះនុៅកំ�ង «ត្រីក��ណ្ឌឌនៃនុការវិភូា�រ�ស់
អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ចិ�បោះពុោះឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ៖ 
ឧ�ករណ៍្ឌសត្រីមាា�់ទី�់សកា�់»។ ខែផ្សាកំទីីពុីរនៃនុកមាែវិធាី 
រួមា�ញូំ្ញល់សិកីាសាល់ាកូនុកា�់រយៈបោះពុល់�ីនៃ�ៃ 
(ពុាក់កណី្ឌាល់អនុឡាាញនុងិបោះដាោយផ្សាាឹល់់) ខែដាល់
ផ្សាីល់់ជ្ឈូនុអំកចូល់រួមានុូវការយល់់ដាឹងជ្ឈាសកល់
ទូីល់�ទូីល់ាយជ្ឈាងមា�នុ អ�ពុឧីត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅបោះនុៅកំ�ង
ត្រី�វ�ីសិាស្ត្រស ីក៏ដាចូជ្ឈាការ�នុ�� ា��លនួុបោះទីៅនុងឹវធិាសីាស្ត្រសី

�បោះត្រីងៀនុ, បោះមាបោះរៀនុ នុងិសមាាារឧ�បោះទីសខែ��ស�ីជ្ឈបោះត្រីមាៅ 
ពុាក់ពុ័នុធនុងឹការ�បោះត្រីងៀនុត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសនីៃនុឧត្រីកិដាឋកមាែ
បោះឃុំោរបោះឃុំៅ បោះដាោយបោះផ្សាោី�បោះទីៅបោះល់�ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសរី��
ខែ�ែរត្រីកហមាបោះនុៅកំ�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ ខែផ្សាំកទីី�ីនៃនុ
វ�គ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់ ខែដាល់ត្រី�ត្រីពុឹ�បីោះឡា�ងបោះនុៅទីីត្រីកុង
�ងកក ត្រី�បោះទីសនៃ� នុានៃ�ៃទីី១៦ដាល់់១៨ ខែ�កញ្ញាា
កនុលងបោះទីៅ បោះដាោយបោះផ្សាោី�បោះទីៅបោះល់�ការហាកឹហា�់បោះទីៅបោះល់�
ល់�ហា�់បោះ�ោល់ ខែដាល់អំកចូល់រួមាត្រី�ូវ�នុ�ត្រីមាូវឲ្យ�
�បោះងក��នុងិបោះធាា��ទី�ងាាញបោះល់�កិចខំែ�ងការ�បោះត្រីងៀនុអ�ពុី
ការទី�់សកា�់ឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅនុានុា ខែដាល់អាច
ដាាក់�ញូំ្ញល់បោះទីៅកំ�ងត្រី�ពុន័ុធអ�់រ��ាមា�ណី្ឌាសាល់ាបោះរៀនុ

 
កំ�ងត្រី�បោះទីសរ�ស់�លនួុ។ ត្រី�ធាានុការយិាល់័យត្រី�ឹក�ា
ពុិបោះសសនៃនុអងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិបោះដា�មាបីទី�់សកា�់
អ�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុ ៍បោះល់ោកស្រុសី អាល់ីស នៃវរមូីា  

បោះអនុបោះដារធីា ូ(Alice WAirimu Nderitu) �នុខែ�លងស�នុរឹក�ា
បោះ��កសិកីាសាល់ា�ាមាត្រី�ពុ័នុធអនុឡាាញ �នុាឹ�់មាក

បោះល់ោកស្រុសី មាាាបោះរៀ បោះវបោះសឹ�បោះន្ត្រីហគនុ (mAriA WestergreN)  
អំ ក �� ណ្ឌា ង កា រិ យា ល់័ យ ត្រី�ឹ ក�ា ពុិ បោះស ស នៃនុ
អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិបោះដា�មាបីទី�់សកា�់អ�បោះពុ�ត្រី�ល់័យ
ពុូជ្ឈសាសនុ ៍ខែដាល់�នុអបោះញ្ញា �ញចូល់រួមាសិកីាសាល់ា
រយៈបោះពុល់�ីនៃ�ៃបោះនុះបោះដាោយផ្សាាឹល់់ �នុខែ�លងស�នុរឹក�ា
�ិទី�ញំ្ញ�់សិកីាសាល់ាបោះនុះ។

 ការ�បោះងក��កមាែវិធាី�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់បោះនុះបោះឡា�ង 
សា�ិបោះនុៅច�បោះពុល់បោះវល់ាដាស៏��ានុ�់�ផ្សា�� ស្រុស�បោះពុល់ខែដាល់
អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈត្រីមាះវិសាមាញ្ញាកំ�ង��ល់ាការកមុា�ជ្ឈា�បោះងក��
បោះឡា�ងរួមា�ាំបោះដាោយកមុា�ជ្ឈានុងិអងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា� ិ

សិកីាសាល់ាសីីពុីការទី�់សកា�ឧ់ត្រីកិដាឋកមាែ
បោះឃុំោរបោះឃុំៅ �ាមារយៈការអ�់រ�បោះនុៅកំ�ង���នុ់
អាស�ីអាបោះ�យ៍ំ បោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះនុៅកំ�ង 
ទីីត្រីកុង�ងកក ត្រី�បោះទីសនៃ� បោះដាោយមាជ្ឈឈ- 
មាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា នុងិការយិាល់័យ
ត្រី�ឹក�ាពុិបោះសសនៃនុអងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ
បោះដា�មាបីទី�់សកា�អ់�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុ ៍
នុងិការយិាល់័យទី�់សកា�អ់�បោះពុ�ត្រី�ល់័យ
ពុូជ្ឈសាសនុ ៍នុងិទី�នុលួ់��សត្រី�ូវកំ�ងការ
ការពុាររ�ស់អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�។ិ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

4 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៣ី ស�កកកដា ដល់់ ស�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២

ខែដាល់ត្រី�វូ�នុសគាល់�់ាជ្ឈា សាល់ាកីីខែ�ែរត្រីកហមា ក�ពុ�ង 

បោះរៀ�ច�ត្រី�កាសបោះសចកីីសបោះត្រីមាចច�ងបោះត្រីកោយច�បោះពុោះ 

�ណឹី្ឌងសារទី�ករ�ស់ បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ។ បោះសចកីីសបោះត្រីមាច

បោះនុះ�ឺជ្ឈាការ�ិទី�ញំ្ញ�់ត្រី�ក�បោះដាោយត្រី�សិទីធភូាពុបោះល់�

ការងាររ�ស�់�ល់ាការបោះនុះ។ អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ

មាានុត្រី�វ�ីិសាវ�ារដាយូ៏រល់ង់នៃនុការ��បោះពុញការងារ

ស��ានុ់ៗ ជ្ឈាបោះត្រីច�នុបោះនុៅកំ�ង���នុអ់ាស�ីអាបោះ�យ៍ំ នុងិ 
ជ្ឈាពុបិោះសសបោះនុៅកំ�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៣ 

 អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ �នុស្រុសវាស្រុសបោះទីញកំ�ងការ 
ជ្ឈ�រ�ញឲ្យ�ខែ�ែរត្រីកហមាចូល់រួមាបោះនុៅកំ�ងការបោះ�ះបោះឆ្នាំំោ�

�ាមាខែ��ខែផ្សានុត្រី�ជ្ឈាធាិ�បោះ�យ� បោះដា�មាបីសបោះត្រីមាច�នុនុវូ

ដា�បោះណ្ឌោះស្រុសាយសនុីភិូាពុច�បោះពុោះសន្ត្រីងគាមារ�ា�នៃរាជ្ឈាង

មួាយទីសវ��រ។៍ បោះទីោះ�ីជ្ឈាយាាងណ្ឌាកីី ខែ�ែរត្រីកហមា

បោះនុៅខែ�រឹងទីទឹីងកំ�ងការ�ងកជ្ឈាសន្ត្រីងគាមា�ាមាត្រី��់ 
រូ�ភូាពុ។ អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិមិានុធាលា�់បោះ�ះ�ង់

កិច�ំ�ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងរ�ស់�លនួុ ច�បោះពុោះការ�ា�ពុារដាល់់

សនុីភិូាពុបោះនុៅកំ�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈាបោះឡា�យ បោះហ�យការ

បោះ�ីជ្ឈាំចិ�បីោះនុះ �នុវិវដាបីោះទីៅជ្ឈាដា�បោះណ្ឌ�រខែសាងរកយ��ីធិាម៌ា 

ខែដាល់ត្រី�ត្រីពុឹ�បីោះទីៅ�ាមារយៈការងាររ�ស់សាល់ាកីី

ខែ�ែរត្រីកហមា។ �ណ្ឌៈបោះពុល់ខែដាល់សាល់ាកីីខែ�ែរត្រីកហមា

ឈ្លានុមាកដាល់ទី់ី�ញំ្ញ�់ បោះនុៅកំ�ងកាល់ៈបោះទីសៈជ្ឈាបោះត្រីច�នុ 

ការ�បោះងក��ជ្ឈាកមាែវធិាអី�់រ�ពុឧីត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ �ឺជ្ឈា

សកីីភូាពុនៃនុការវវិដាបីោះទីៅមា��ដាស៏មាស្រុស� បោះឆ្នាំល�យ��នុងិ

បោះល់�កបោះឡា�ងអ�ពុីឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ �ាមារយៈកិចំ

��ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងនុានុាកំ�ងបោះ�ោល់បោះដាៅទី�់សកា�់ឧត្រីកិដាឋ

កមាែទីា�ងបោះនុះពុីការបោះក��មាានុបោះឡា�ងវិញ។

 ចា�់�ា�ងពុីការបោះរៀ�ច�ការបោះ�ះបោះឆ្នាំំោ�សាិ�បោះត្រីកោមា
ការ�ា�ពុារពុី អាជ្ឈាំធារអនុរីកាល់សហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ
បោះនុៅកមុា�ជ្ឈា (អា�នុ�ាក់)នុងិការ�បោះងក��ជ្ឈាសាល់ាកីី
ខែ�ែរត្រីកហមា អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ ខែ�ងខែ�ជ្ឈានៃដា�ូ
ឈ្លានុមា�� នុងិជ្ឈាភូា�ីពុាក់ពុន័ុ ធដាស៏��ានុរ់�សត់្រី�បោះទីស
កមុា�ជ្ឈា នុងិ���នុអ់ាស�ីអាបោះ�យ៍ំ កំ�ងដា�បោះណ្ឌ�រពុ�ះពុារដា៏
យូរអខែងាងត្រី�ឈ្លមាបោះទីៅនុងឹឥទីធិពុល់�នុ�ល់ទ់ី�កពុរី��
ខែ�ែរត្រីកហមា។ កមាែវិធាី�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់បោះនុះ �ឺជ្ឈាស�អាង
នៃនុជ្ឈ�ហានុ�នុាឹ�់ឈ្លានុបោះទីៅមា��ដា៏វិបោះសសវិសាល់ 
បោះនុៅកំ�ងបោះករដា�ខែណ្ឌល់រ�ស់អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា� ិ
ច�បោះពុោះយ��ីិធាម៌ាអនុរីកាល់បោះត្រីកោយជ្ឈបោះមាលោះបោះនុៅកំ�ង
���នុ។់ ការបោះត្រីក�យកច�បោះណ្ឌះដាងឹពុីបោះមាបោះរៀនុកំ�ងរ��
ខែ�ែរត្រីកហមា នុងិការដាាក់�ញូំ្ញល់ច�បោះណ្ឌះដាងឹទីា�ងបោះនុះ 
បោះទីៅកំ�ងកមាែវធិាសីកិ�ាទូីល់�ទូីល់ាយជ្ឈាងមា�នុ សីពីុឧីត្រីកិដាឋ
កមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅបោះនុៅកំ�ងត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស ីស�ញ្ញាាក់អ�ពុី
ជ្ឈ�ហានុបោះឆ្នាំុោះបោះទីៅមា��រ�ស់សហ�មានុអ៍នុរីជ្ឈា�ិកំ�ង
ការទី�់សកា�់ឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅទីា�ងបោះនុះពុីការ
កបោះក��បោះឡា�ងវិញ។

សិកីាសាល់ាសីីពុីការទី�់សកា�ឧ់ត្រីកិដាឋកមាែ
បោះឃុំោរបោះឃុំៅ �ាមារយៈការអ�់រ�បោះនុៅកំ�ង���នុ់
អាស�ីអាបោះ�យ៍ំ បោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះនុៅកំ�ង 
ទីីត្រីកុង�ងកក ត្រី�បោះទីសនៃ� បោះដាោយមាជ្ឈឈ- 
មាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា នុងិការយិាល់័យ
ត្រី�ឹក�ាពុិបោះសសនៃនុអងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ
បោះដា�មាបីទី�់សកា�អ់�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុ ៍
នុងិការយិាល់័យទី�់សកា�អ់�បោះពុ�ត្រី�ល់័យ
ពុូជ្ឈសាសនុ ៍នុងិទី�នុលួ់��សត្រី�ូវកំ�ងការ
ការពុាររ�ស់អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�។ិ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� 5



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

�រាារដំ ឋ វេមតិា 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ ហងឹ ត្រី�ុយ បោះភូទីត្រី�សុ អាយ�៤០ឆ្នាំំា� 

បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៦៧។ �ំ��មាានុ�ួនុាទីីជ្ឈាបោះល់�ាស្រុសុក

កណ្ឌាាល់សឹឹង ���នុ២់៥។ �ំ��មាានុស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��បោះនុៅ

ភូូមិាបោះកោះ�ូច ឃុំ���ាល់�នុ ស្រុសុកសាូង ���នុ២់៥។ 

បោះពុល់�ំ��មាានុអាយ�ត្រី�ខែហល់៧ឆ្នាំំា� ឪពុ�កមាាាយ�ំ��នុា��ំ��
 

បោះទីៅបោះនុៅវ��ីាល់�នុបោះដា�មាបីឲ្យ��ំ���នុបោះរៀនុសូត្រី�។ បោះនុៅ 
បោះពុល់�ំ��អាយ�១៣ឆ្នាំំា� �ំ���ួសជ្ឈាត្រីពុះសងឃ។ �ំ���ួស�នុ

រយៈបោះពុល់១ឆ្នាំំា� ក៏បោះទីៅបោះរៀនុ�នុបីោះនុៅសាល់ា�ល់រីងបោះនុៅ

វ�ទឹីីកវលិ់ សា�ិបោះនុៅឃុំ��បោះកោះខែ�ល់ ស្រុសកុសាូង។ �ំ��បោះរៀនុ

រយៈបោះពុល់១ឆ្នាំំា�បោះដាោយមិានុទីានុ�់នុត្រី�ឡាងផ្សាង ក៏ត្រី�ឡា�់

មាកបោះនុៅវ��ីាល់�នុវញិ។ បោះនុៅបោះពុល់�ំ��អាយ�១៧ឆ្នាំំា� បោះទី��

កមីីាភិាបាល នងិធ្វើយ្យោធាាឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីចិ��ធ្វើ�ៅតាមី
សុំហាករណ៍ា។ (�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

�ំ��សឹក។ �នុាឹ�់មាក �ំ��មាករស់បោះនុៅជ្ឈាមួាយឪពុ�កមាាាយ 

នុងិជ្ឈួយបោះធាា�ការងារបោះធាា�ខែស្រុសចមាការ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥៧ 

�ំ��បោះចញបោះទីៅ��់ដា��ងត្រី�ក�រ�រធាាក់រមឺាាក ល់ក់នុ���័ង 

នុងិកាបោះរាមាកី �នុរយៈបោះពុល់១ខែ�កនុលះ ក៏ត្រី�ឡា�់មាក

រស់បោះនុៅជ្ឈាមួាយឪពុ�កមាាាយឯស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��វិញ។ 

 �ា�ងពុី�ំ��ដាឹងកាីមាក�ំ��សគាល់់ �ា�វ ត្រី�ូវជ្ឈា�ង
 

ជ្ឈដីានូុមួាយ ច�ខែណ្ឌក ឆឹ្នាំង � ូ�ឺជ្ឈាជ្ឈទួីី�មួាយ។ បោះត្រីកោយមាក  

ឈ្ល�នុ ត្រី�ី �នុបោះរៀ�ច�ត្រី�ួសារជ្ឈាមួាយកូនុ�ា�វ ដាបូោះចះំ 

�ំ���នុសគាល់់ ឈ្ល�នុ ត្រី�ី បោះទីៀ�ខែដាល់មាានុនុាទីីខែ�រក�ា

ដា�ណ្ឌា�មានុឹីររដាឋ���នុ់២៥�ា�ងពុីបោះពុល់បោះនុោះមាក។  

បោះនុៅចបោះនុលោះឆ្នាំំា�១៩៦១ ដាល់ ់ឆ្នាំំា�១៩៦២ �ា�វ, ឈ្ល�នុ 

ហងឹ ត្រ�ុយ វេលខាស្រុសុិក្សាក្សាណ្ដាា លសឹិងឹ តំិបុន់ិ២៥

6 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ត្រី�ី, ឆឹ្នាំង �ូ �នុខែណ្ឌនុា��ំ��ឲ្យ�ចូល់បោះធាា��ដាវិ�នីុ ៍នុងិមាានុ

ភូារកិចបំោះឃុំោសនុាត្រី�មូាល់យ�វជ្ឈនុឲ្យ�ចលូ់បោះធាា��ដាវិ�នីុ។៍ 

 បោះត្រីកោយរដាឋត្រី�ហារនៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ 

�កីពុួក�ំ���នុបោះ��កអងគត្រី�ជ្ឈ��បោះដាោយមាានុអំកចូល់រួមា

បោះឈ្លែោះ �ា�វ បោះត្រីកោយមាកសលា�់បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៣, 

ឈ្ល�នុ ត្រី�ី, នៃឆ្នាំ ហមា បោះនុៅកសកិមាែ���នុ ់២៥, ហ�ួ បោះស, 

�ំ�� នុងិជ្ឈនុជ្ឈា�ិបោះវៀ�ណ្ឌាមាបោះឈ្លែោះ ហាយ �ាយ បោះដា�មាបី

បោះរៀ�ច�ខែផ្សានុការកបោះមឹាចបោះឈ្លែោះ ស�វណ្ឌ ា។ បោះយ�ង�ិ��ា

ត្រី�សិនុបោះ�� ស�វណ្ឌ ា បោះធាា�ជ្ឈាបោះល់�ា�កី ពុួក�ំ��បោះធាា�អាីក៏មិានុ 
�នុ នុងិមិានុអាចមាានុ�កីពុួកបោះធាា�បោះនុៅកំ�ង���នុប់ោះនុះ 
បោះទីៀ�បោះទី។ បោះនុៅខែ���ល់ា ឆ្នាំំា�១៩៧០ �ំ��សគាល់ ់ត្រី�សូ��, 

�ាច�បោះរ� �នុ នុងិ�កីពុួករ�ស់�ា�់។ បោះនុៅបោះដា�មាខែ�វិចិិកា 

ឆ្នាំំា�១៩៧០ �កីពុួកកប�រ់�ស់�ំ��បោះធាា�សកមាែភូាពុកបោះមឹាច 

ស�វណ្ឌ ា បោះនុៅ�ាមាផ្សាលូវ។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ ស�វណ្ឌ ា �នុរ� ់
រួច�ា�ខែនុតី្រី�ូវសលា�់បោះឈ្លែោះ ខែកវ សាភិូនុ នុងិ នុរីសារ

រ�ស់�ា�់មំាាក់។ 

 បោះនុៅខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧១ ត្រី�ូស�ង ត្រី�ូវអងគការ 

បោះហៅបោះទីៅបោះរៀនុសូត្រី�បោះនុៅភូូមិាភូា��ូពុ៌ា បោះហ�យបោះនុៅបោះពុល់

បោះនុោះភូូមិាភូា��ូពុ៌ា �នុ�ញ្ញាូនុកមាែាភិូ�ល់ខែដាល់ល់ាក់ 
�លនួុបោះទីៅបោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈ�ងមាក���នុ ់២៥មួាយច�នុនួុ

កំ�ងបោះនុោះមាានុពុីរនុាក់�ឺជ្ឈាសមាាសភូាពុ�ណ្ឌៈ���នុ ់
�ឺ សូ ពុ�� �ឺជ្ឈាបោះល់�ា���នុ២់៥ នុងិ បោះសៀនុ សានុ �ឺជ្ឈា

សមាាជ្ឈិក�ណ្ឌៈ���នុ២់៥។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ �ំ��ត្រី��ល់់ភូារកិចឲំ្យ��កីពុួក

�ំ��បោះនុៅស្រុសកុសាូងមាានុ �ាផ្សាល�ង �ឺជ្ឈាបោះល់�ាស្រុសកុសាូង,
 

ខែយាមា បោះសឿង �ឺជ្ឈាអនុ�ត្រី�ធាានុស្រុសកុ, បោះឆ្នាំោ ស�វី, �ា�នុ ល់,ី  

សូ  ភូលឺ, ខែស� បោះហៅ សូត្រី�, ឆឹ្នាំង �ូ នុងិ �ា�ល់ ស�ឹង �ឺជ្ឈា 

ត្រី�ធាានុបោះពុទី�ស្រុសុកឲ្យ�បោះធាា�សកមាែភូាពុ។ បោះត្រីកោយពុីទីាក់ 

ទីង �ាជ្ឈ័យ ផ្សាាឹល់់បោះដា�មាបីរាយការណ៍្ឌនុងិបោះសំ�បោះយោ�ល់់

ពុីការងាររួចបោះហ�យ បោះនុៅពុាក់កណ្ឌាាល់ខែ�ធាំូ �ាជ្ឈ័យ 

ត្រី��់�ំ���ាភូូមិាភូា�បោះរៀ�ច�កងឈ្លល�ស្រុសុកសាូង ឲ្យ� 
បោះទីៅជ្ឈាកងវរបោះសនុា�ូចរ�ស់���នុ ់មាានុការបោះធាា��ញ្ញា ី

យ�ទីធជ្ឈនុឲ្យ��នុត្រី�ឹមាត្រី�ូវ បោះហ�យ�ំ��ត្រី�ូវចា�់�ា�ងបោះទីៅ

�ាងទ័ីពុ។ ចា�់�ា�ងពុីបោះពុល់បោះនុោះមាក�ំ��ចា�់បោះផ្សាា�មាបោះរៀ� 
ច��ញ្ញា បីោះយោធាា។  

 បោះនុៅខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៣ �ាជ្ឈ័យ នុងិត្រី�ូស�� នុា� 

�កពីុកួ�ំ��មាកបោះនុៅកងទ័ីពុជ្ឈាមួាយ�ំ��បោះដា�មាបតី្រី�កាស�នួុាទីី

�បោះណ្ឌាោះអាសនុ។ំ ត្រី�សូ�� ត្រី��់�ាបោះនុៅកំ�ងខែ�មាករាបោះនុះ

អាចនុងឹបោះក��មាានុ���កមាែ�ឺត្រី�ូវត្រី�យ័�។ំ បោះយ�ងត្រី�ូវ 

�ន្ត្រីងកា�បោះដាោយអាវ�ធា �ា�ខែនុមិីានុ�ញ់ឲ្យ�ច�បោះទី រួចចា�់ 

�ញ្ញាូនុបោះទីៅមានុឹរីអ�់រ�។ �ាជ្ឈយ័ ត្រី��់�ា បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៨ ខែ� 
មាករា �ាងមា�នុបោះរៀ�ច�កមាលា�ងទីា�ងអស់ឲ្យ�ដាល់់សាល់ា 

ស្រុសុកបោះកោះធា�។ បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៣ �ំ�� 
�នុចា�ក់មាលា�ង�ាមាការបោះរៀ�ច�។ បោះល់�ាភូូមិាភូា�ត្រី�កាស 

ចា�់�ា�ង�ណ្ឌៈ�ញ្ញាាការកងវរបោះសនុា�ូចមាានុ៥នុាក់

�ឺ �ំ���ឺជ្ឈាសងំការ, �ា�ល់ ស�ឹង អនុ��ញ្ញាាការ,សាបោះរា�  
�ញ្ញាាការ,�ាមា អនុ��ញ្ញាាទីី១, ស�� អនុ��ញ្ញាាការទីី២ 

បោះហ�យការ�បោះងក��កងបោះនុះមាានុបោះឈ្លែោះវរបោះសនុា�ចូបោះល់� 

១២៤ �ឺជ្ឈាកងរ�ស�់��នុត់្រី�ចា����នុ ់២៥។ ល់�ះបោះពុល់ 

ច�់ពុិធាី �ំ��នុា�កងត្រី�ឡា�់មាកសមារភូូមិាវិញ។ ត្រីពុមាជ្ឈា 
មួាយនៃ�ៃ��ណ្ឌ�ត្រី�កាសចា��់ា�ងកងទ័ីពុ ក៏មាានុកបួនុបោះធាា� 
���កមាែបោះក��បោះឡា�ងបោះនុៅកំ�ងឃុំ��ខែត្រីពុកអ��ិល់ បោះដាោយមាានុ 
ការរ�ះបោះរ�ផ្សាះឹ�ណ្ឌៈឃុំ�� ចា�់�ណ្ឌៈភូូមិាចង។ 

 បោះនុៅទីីនៃ�ៃទីី១៩ ខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៣ កបួនុ���កមាែ 
បោះនុះដាខែងាស�បោះដាៅបោះទីៅមានុឹរីស្រុសុក �នុបីោះទីៅ���នុ ់បោះដាោយមាានុត្រី�ូ 

ទី�� �ឺជ្ឈាអំកដាកឹនុា����កមាែ។ �ំ��នុា�កងមាកដាល់ក់ាា�់�នុ

សភូាពុការណ៍្ឌ ក៏ដាាក់កងទ័ីពុ បោះហ�យបោះរៀ�ច�បោះធាា�ការដាចូ

ការខែណ្ឌនុា�រ�ស ់�ាជ្ឈយ័ �ំ��ឲ្យ�កងទ័ីពុសាឹក់កបួនុ���ករ

ទីា�ងអស់ចូល់វ�ខីែត្រីពុកអ��ិល់ ល់�ះចូល់វ�ទីីា�ងអស់

បោះហ�យស្រុសា�់ខែ� �ាច�បោះរ� �នុ �ាផ្សាល�ង មាកដាល់�់ំ��ក៏ត្រី��ល់ឲ់្យ�

ពុកួ�ា�ទ់ីា�ងពុរីនុាក់បោះទីៅបោះដាោះស្រុសាយឲ្យ�ត្រី�ឡា�់បោះទីៅផ្សាះឹ

វញិ។ ចា�បោះពុល់ល់ៃាច �ំ��នុា�កមាលា�ងចា�់�លះបោះធាា�ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ភ័ូយ�លាច។ ល់�ះបោះពុល់យ�់�ំ��នុា�កងបោះដា�រចា�់�ាមាផ្សាះឹ�នុ 
ច�នុនួុ២០នុាក់�ញ្ញាូនុបោះទីៅមានុឹរី១៣ បោះហ�យមាានុអំកខែដាល់ 
�ំ��មិានុទីានុច់ា�់�នុនុា��ាំរ�់ចូល់នៃត្រីពុ។ បោះនុៅយ�់នៃ�ៃទីី 
១៩ មាានុ���កមាែបោះក��បោះឡា�ងបោះនុៅឃុំ��បោះត្រី��យសលា  ���នុ២់៥  

មាានុល់កណី្ឌៈដាចូបោះនុៅឃុំ��ខែត្រីពុកអ��ិល់ខែដារ បោះហ�យ���កមាែ 

បោះនុះដាកឹនុា�បោះដាោយ �ា�នុ �ឺជ្ឈាអំកបោះរៀ�ច�បោះហ�យមាានុ 

�ាឡា�ក នុងិ �ាធាកួ �ឺជ្ឈាអំកដាកឹនុា�ដាខែងាបោះដាោយផ្សាាឹល់។់  
���ករទីា�ងពុីរកខែនុលងបោះនុះ �នុស�ណូ្ឌមាពុរដាចូ�ាំ�ា   
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

១) ស��ឲ្យ�អងគការបោះចញល់�ិ�ិឲ្យ�បោះដា�ររកទិីញអងករ, ២) 

ស��ឲ្យ�អងគការក��ទី�កស្រុសូវ ត្រី�ូវខែចក�ាំហ�ូ, ៣) ស��ឲ្យ� 

អងគការបោះ��កចបា�់ឲ្យ�ដាចូបោះដា�មាវិញ, ៤)ស��អងគការ

បោះ��កឲ្យ�បោះធាា���ណ្ឌ�ដាចូបោះដា�មាវញិ, ៥) ស��ត្រី��ល់ដ់ាឲី្យ�មាក

អំកខែដាល់មាានុដា�ីិចវិញ។ 

 ត្រីកុមាកងខែដាល់�ញ្ញាូនុឲ្យ��ន្ត្រីងកា����ករ �ឺកងវរ 
បោះសនុា�ចូបោះល់�១២១ ខែដាល់មាានុបោះឈ្លែោះ បោះសៅ ស�និុ �ឺជ្ឈា 

សងំការ, �ា�់ �ឺជ្ឈា�ញ្ញាាការកងពុល់ ១២ វរបោះសនុា 

�ចូ ២៦៥, �ា�នុ ល់ា� �ឺជ្ឈាអនុ��ញ្ញាាការកងពុល់ ១២,  

�ា�នុ ស�ិញ បោះហៅ ស� សងំការអនុ�បោះសនុាធា� នុងិ បោះសឿនុ 

សងំការអនុ�បោះសនុាធា� កងពុល់១១ វរបោះសនុា�ចូ១២១។ 

ការ�ន្ត្រីងកា�បោះនុះមាានុសភូាពុ�លា�ងជ្ឈាងបោះនុៅខែត្រីពុកអ��ិល់ 

បោះត្រីពុោះមាានុត្រី�ូ ស�ង ចូល់រួមាខែដារ។ កងបោះនុះ�នុកា�់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកខែនុលងបោះក��បោះហ��ច�នុនួុ ២០នុាក់ បោះដាោយ 

មាានុ��ណ្ឌង �ឺចង់កា�់ទីា�ងអស់ �ា�ខែនុមីាានុល់ិ��ិពុី  

�ាជ្ឈ័យ នុងឹមាានុការសា�ីបោះនុោឹសពុីភូូមិាភូា�មិានុឲ្យ�សមាលា�់ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ បោះទី���នុ�ញ្ញាាឲ្យ�មានុឹរី១៥បោះដាោះស្រុសាយ។ 

បោះនុៅបោះពុល់សៃា�់���កមាែ �កីពុួក�ំ��នុា�កងទ័ីពុចូល់ខែ�� 
បោះត្រី�ៀមា�ាមាមា��សញ្ញាាចាស់។ 

 �កីពុួក�ំ��បោះនុៅកងពុល់ ១២៤ �ឺរាយការណ៍្ឌឲ្យ� 
�ំ��ទីា�ងអស�់ាំ បោះហ�យ�ំ���ឺជ្ឈាអំកចា�ខ់ែចងសបោះត្រីមាចការ

ងារបោះនុៅកំ�ងកង។ ច�ខែណ្ឌកការងារទីាក់ទីងវរមួាយ បោះទីៅ 
កងវរមួាយបោះទីៀ�កំ�ង���នុ ់�ឺមាានុខែ��ំ��នុងិ សាបោះរា�

 
 បោះទីបោះទី��បោះចញទីាក់ទីងកងដានៃទី�នុ បោះហ�យ�នុទីាក់ទីង

បោះធាា�ភូារកិច�ំាូរបោះយោ�ល់�់ាំ នុងិសបោះត្រីមាចការងារបោះនុៅកំ�ង 
សមារភូូមិី។ ច�ងឆ្នាំុា�១៩៧៣ អងគការបោះរៀ�ចិ�កង ២វរបោះសនុា 

�ូចបោះទីៀ� �ឺកងវរបោះសនុា�ូច១២៧ នុងិកងវរបោះសនុា 

�ូច ១៣១ ។ 

 បោះនុៅខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៤ ភូូមិាភូា�ដាកកងបោះយោធាា

ទីា�ងអសរ់�ស�់��នុ ់បោះរៀ�ច�ជ្ឈារ�សភូ់ូមិាភូា�។ �ំ��នុងិ 

បោះសៅ ស�និុ ត្រី�វូមាក�ាងបោះត្រីកោយបោះដា�មាបកីសាងបោះយោធាាកំ�ង 
���នុប់ោះឡា�ងវញិ។ ចា�់�ា�ងពុខីែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៤ មាក  

�ំ��មាានុ�នួុាទីីជ្ឈាសមាាជ្ឈកិ�ណ្ឌៈស្រុសុកបោះកៀនុសាាយទីទួីល់ 
�ាងបោះយោធាា, បោះសៅ ស�និុ មាានុនុាទីីជ្ឈាសមាាជ្ឈកិ �ណ្ឌៈស្រុសកុ 

បោះកោះធា�ទីទួីល់�ាងបោះយោធាា។ បោះនុៅខែ�មិា��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៤ 

�ាជ្ឈ័យ បោះ��កការត្រី�ជ្ឈ��មួាយបោះនុៅកខែនុលង �ាផ្សាល�ង �ឺមានុឹរី 
ស្រុសកុសាូង បោះហ�យ�កពីុកួរ�ស�់ំ��ចលូ់រួមាមាានុបោះឈ្លែោះ 

�ាច�បោះរ� �នុ, ហ�ួ បោះសង, �ំ��, �ាផ្សាល�ង, បោះសៅ ស��ិ, បោះរៀល់ ល់ញិ, 
 

ស�នៃផ្សា �ឺជ្ឈាត្រី�ធាានុបោះយោធាា, ត្រីទីង់ នុងិ ផ្សានុ។ �ាជ្ឈយ័ បោះល់�ក 

បោះឡា�ងអ�ពុខីែផ្សានុការ នុងិការទីាក់ទីង�កពីុកួ។ ខែផ្សានុការ 

បោះយ�ងបោះធាា�ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុដាាច់�យ អ�់អ��ិល់, ��ផ្សា�សឲ្យ� 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះកាៅត្រីកហាយជ្ឈាមួាយ�ដាវិ�នីុ,៍��ផ្សាលាញផ្សាល់ 

ដា�ណ្ឌា�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុស្រុស��ាមាចបា�់, ��ិ��កសាងកមាលា�ង 

កប��់ងក�់កំ�ង�ដាវិ�នីុ។៍ បោះនុៅខែ���ល់ា ឆ្នាំំា�១៩៧៣ ���នុ ់ 
នុងិភូូមិាភូា� ដាក�ាផ្សាល�ង ពុសី្រុសកុសាូងឲ្យ�ទីទួីល់ពុាណិ្ឌជ្ឈា- 
កមីីត��ន ់ឲ្យយ��ួលឡែថុរកសាដ្ឋ�ណាា�រដ្ឋឋកុ�ងត��ន,់ ដ្ឋក ស�នៃផ្សា  

ពុសី្រុសកុបោះល់�កខែដាក មាកស�ិបកមាែ���នុ ់នុងិដាក�ាងស្រុសកុ 

បោះកៀនុសាាយ បោះហ�យដាាក់�ំ�� ជ្ឈាបោះល់�ាស្រុសកុបោះកៀនុសាាយ 
ចា�់ពុីបោះពុល់បោះនុោះមាក។ បោះនុៅខែ�វិចិិកា ឆ្នាំំា�១៩៧៤ 

�ាជ្ឈ័យ បោះទីៅជ្ឈួ��ំ��នុងិខែណ្ឌនុា��ំ���ខែនុាមាបោះល់�ខែផ្សានុការបោះទីៅ

នៃ�ៃមា�� បោះហ�យឧបោះទីសឹនុាមា�ំ��ឲ្យ�ត្រី��់ត្រី�ងកមាលា�ង ហ�ួ បោះស 

(អងគការចា�់) ឲ្យ�ជ្ឈា�់ រួមាជ្ឈាមួាយមានុ�ស�ច�នុនួុ៥នុាក់

បោះទីៀ� �ឺ ស�� ស្រុសា�នុ �ឺជ្ឈាត្រី�ធាានុឃុំ��ត្រី�សាក់, �ា� ់ណ្ឌា  

បោះហៅ �ា� ់�ឺជ្ឈាត្រី�ធាានុកសដិាឋានុស្រុសកុ, បោះមាាង �ឺជ្ឈាត្រី�ធាានុ 

ភូូមិា�ាបោះយោ បោះនុៅកសិដាឋានុស្រុសុកបោះកៀនុសាាយ, នៃច �ឺជ្ឈា

សមាាជ្ឈកិភូូមិា�ាបោះយោ កសដិាឋានុស្រុសកុបោះកៀនុសាាយ, ជ្ឈរួ 

�ឺជ្ឈា�ណ្ឌៈជ្ឈបោះមាលៀសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ។

 បោះនុៅខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ាជ្ឈ័យ បោះហៅ�កីពុួក�ំ��

បោះទីៅត្រី�ជ្ឈ��បោះនុៅមានុឹរី១៥ បោះដា�មាបីបោះរៀ�ច�ខែផ្សានុការសត្រីមាា�់

ឆ្នាំំា�១៩៧៥។ �កពីុកួ�ំ��ចលូ់រួមាត្រី�ជ្ឈ��រួមាមាានុ �ំ��, បោះរៀល់ 

ល់ិញ, បោះសៅ ស�ិ�, បោះហង, បោះ�ង, �ាបោះស នុងិ ត្រី�ូស��។ 

�ាជ្ឈ័យ ខែណ្ឌនុា�បោះយ�ងអ�ពុីខែផ្សានុការឆ្នាំំា�១៩៧៥ មា�នុ

បោះពុល់រ�បោះដាោះ។  �ាជ្ឈ័យ �នុ�ញ្ញាាក់�ាអងគការដាក�ា� ់

មាកត្រីកុង ដាបូោះចះំត្រី�ូវ�ង ជ្ឈា ទីទួីល់នុាទីីជ្ឈាបោះល់�ា���នុ ់

២៥ ។ ត្រី�ខែហល់ជ្ឈាខែ�សហីា �ាជ្ឈយ័ មាកជ្ឈ�ួ�ំ��ត្រី��់�ា 
�ា�ត់្រី�វូបោះទីៅ�ាងកសកិមាែរដាឋបោះហ�យ�ា�ស់��ដា�ី ំ��ច�នុនួុ 
១០០ហកិ�ា។ �ំ��ឲ្យ� �ាជ្ឈយ័ បោះសំ�ពុ�ីង ជ្ឈា បោះហ�យចា�់�ា�ង 
ពុីបោះពុល់បោះនុោះមាក �ំ��ទីាក់ទីងជ្ឈួ� �ាជ្ឈ័យ ញឹកញា�់។  

សកមាែភូាពុរ�សប់ោះយ�ងបោះត្រីកោយរ�បោះដាោះឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ឺ�ំ�� 
បោះធាា�សកមាែភូាពុវាយត្រី�ហារឥទីធិពុល់�ដាវិ�នីុ ៍បោះដាោយ 

8 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

បោះពុល់បោះនុោះ�ំ��ខែណ្ឌនុា�ឲ្យ�ឈ្លល�ស្រុសុកមាានុ សាបោះរឿនុ �ឺជ្ឈា

អំកដាកឹនុា�ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមាលៀសច�ះបោះទីៅបោះត្រីកោមា សមាល��

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុណ្ឌារងឹមិានុត្រីពុមាច�ះបោះទីៅបោះត្រីកោមា ដាកយកអាវ�ធា

ភូាង់ពុីបោះត្រីកោយ។ បោះនុៅពុាក់កណ្ឌាាល់ខែ�ធាំូ ឆ្នាំំា�១៩៧៥ 

�ងជ្ឈា ឲ្យ��ំ��មាកជ្ឈ�ួ�ា�ប់ោះនុៅមានុឹរី���នុប់ោះហ�យត្រី��់�ំ���ា

អងគការភូូមិាភូា�សបោះត្រីមាចដាក�ំ��មាកស្រុសកុកណ្ឌាាល់សឹងឹ

ជ្ឈ�នុសួ�ង អានុ  បោះត្រីពុោះ�ង អានុ ត្រី�វូផ្សាលាសប់ោះទីៅក�ពុ�។ 

បោះនុៅនៃ�ៃ�នុាឹ�់ �ា�់ឲ្យ��ំ��បោះទីៅដាល់់កខែនុលង�ា អានុ បោះដា�មាបី

កាា�់ការងារមួាយរយៈបោះទី��ឲ្យ��ា អានុ បោះចញបោះទីៅ។  

ខែសកូបោះឡា�ង�ំ��ជ្ឈ�ួ�ាជ្ឈយ័ បោះនុៅអងគរជ្ឈយ័ជ្ឈត្រីមាា��ា�អ់�ពុ ី
បោះរឿង�ំ��ត្រី�ូវមាកស្រុសុកកណ្ឌាាល់សឹឹង។ �ំ��បោះនុៅជ្ឈាមួាយ 

 
�ាអានុ រហ�ូដាល់់នៃ�ៃទីី១ ខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៦ ���នុ់

�នុត្រី�កាសចា�់�ា�ង�ំ��បោះហ�យ �ាអានុ ក៏បោះទីៅក�ពុ�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ បោះពុល់ត្រី�ជ្ឈ��សភូា��ណ្ឌាងត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

�ំ���នុជ្ឈួ� �ាជ្ឈ័យ បោះត្រីពុោះ �ាជ្ឈ័យត្រី�ជ្ឈ��កំ�ងបោះនុះខែដារ។ 

�ា�ខែនុមិីានុនុយិាយអាីបោះទីបោះត្រីពុោះមាានុមានុ�ស�បោះត្រីច�នុបោះពុល់

អងគ�យចា�ឡាានុបោះទីៅហ�ូ�យបោះនុៅ��រកីីឡាា។ បោះពុល់បោះនុោះ 

�ាជ្ឈយ័ មាកអងគ�យជ្ឈ�ិ�ំ�� បោះហ�យសរួអ�ពុបីោះរឿងស្រុសវូអងករ។ 

រយៈបោះពុល់៥នៃ�ៃបោះត្រីកោយមាក �ាជ្ឈ័យ ឲ្យ�បោះឈ្លែោះ ឆ្នាំាយ 

�ឺជ្ឈានុរីសាររ�ស់�ា�់មាកទីាក់ទីង�ំ�� �ំ��ក៏�នុរាយ
 

ការណ៍្ឌឲ្យ� �ាជ្ឈយ័ �ាមារយៈនុរីសាររ�ស�់ា� ់បោះហ�យ

�នុផ្សាាលស់ករច�នុនួុជ្ឈាង១០ពុាងឲ្យ�បោះទីៅ ឆ្នាំាយ ដាកឹមាក

កខែនុលង �ាជ្ឈយ័ បោះនុៅភូំ�បោះពុញ។ បោះនុៅខែ�មិា��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៦ 

�ាជ្ឈ័យ មាកជ្ឈួ�បោះនុៅកខែនុលងរ�ស់�ំ�� បោះហ�យ�ា�់�នុឲ្យ� 
�ំ����ិ��កសាងកមាលា�ងដាខែដាល់ បោះហ�យ�ាជ្ឈ័យ �នុចា� ់
ឲ្យ�ត្រីកមុា�ា�យ់កមាាាស�នីុ�ូមាទឹីកឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ ចា�់�ា�ង 

ពុីបោះពុល់បោះនុោះមាក�ំ��ដាាច់ការទីាក់ទីងជ្ឈាមួាយ�ាជ្ឈ័យ។ 

បោះត្រីកោយមាក�ំ��សាា�់វទិី�� �ា �ាជ្ឈយ័បោះទីៅទីស�នុកិចបំោះនុៅ
 

�របោះទីស ក៏��់�ា�់រហ�ូដាល់់ឥឡាូវបោះទី���ំ��ដាឹង�ា

អងគការចា�់�លនួុ�ា�់។ បោះនុៅកំ�ងខែ�ធាំូ ឆ្នាំំា�១៩៧៦ 

ជ្ឈីវភូាពុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុក�ពុ�ង�ាះ�ា�ស្រុសូវ។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ

មាានុស្រុសវូទី��ខែដារ�ា�ខែនុ ី�ាបោះអោក នុងិសនុ មិានុឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ត្រីចូ�ហ�ូ បោះដាោយបោះល់�កបោះឡា�ង�ាស្រុសូវបោះនុៅ�ំ។ី 

  បោះនុៅខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ បោះរៀល់ ល់ញិ, នុងិ បោះសៅ ស��ិ  

បោះទីៅជ្ឈួ��ំ��បោះហ�យដាកឹត្រី�ីនុងិ�ខែនុលឲ្យ��ំ�� បោះហ�យអំកទីា�ង
 

បោះនុោះក៏�នុសួរបោះយោ�ល់់�ំ��ខែដារ។ �ំ��ត្រី��់�ា �ាមា

ការខែណ្ឌនុា�ពុ ី�ាជ្ឈយ័ បោះ��ដាាចទ់ីាក់ទីង�ាំ រយៈបោះពុល់១ 

ឬឆ្នាំំា�២ឆ្នាំំា� ក៏បោះដាោយឲ្យ�ខែ�បោះនុៅមាានុសកមាែភូាពុត្រី�ូវបោះធាា� 

សកមាែភូាពុជ្ឈាក់ខែសាងបោះទីៅមា��បោះទីៀ� ដាបូោះចះំ�ំ��បោះនុៅខែ� 
�នុខីែផ្សានុការបោះនុះ។ បោះនុៅកំ�ងខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧៦ មា�នុបោះពុល់ 
ចា�់�លនួុ �ំ�� នុងិ�កីពុួក �នុ��ផ្សាលាញខែផ្សានុការស្រុសូវ

 
ត្រី��ងរហ�ូមិានុ�នុផ្សាល់ មា�ាាងបោះទីៀ�មិានុបោះរៀ�ច�វាយ

កណ្ឌា�រ  មិានុបោះដាោះស្រុសាយ�ញ្ញាាអ�់ទឹីកឲ្យ�ស្រុសូវសកកនុងិ

កណ្ឌា�រស�សី្រុសវូអសច់�នុនួុ៥០ហកិ�ា រហ�ូដាល់អ់ងគការ

ចា�់�លនួុ�ំ��។ 

 ក�ណ្ឌ�ច់�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនុះដាកស្រុសង់បោះចញពុចីបោះមាល�យ ក�ណ្ឌ�ច់�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនុះដាកស្រុសង់បោះចញពុចីបោះមាល�យ

សារភូាពុឯកសារ សារភូាពុឯកសារ JJ០០២៥២ ។ រាល់ច់បោះមាល�យសារភូាពុ០០២៥២ ។ រាល់ច់បោះមាល�យសារភូាពុ

រ�ស់អំកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនុៅមានុឹរីសនុីសិ��ស-២១  រ�ស់អំកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនុៅមានុឹរីសនុីសិ��ស-២១  

ស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�់ការ�ងិី��ងី�នុងិបោះធាា�ទីារ�ណ្ឌកមាែយាាង ស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�់ការ�ងិី��ងី�នុងិបោះធាា�ទីារ�ណ្ឌកមាែយាាង 

ធាៃនុធ់ាៃរពុីកងសួរចបោះមាល�យរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា ដាបូោះចះំបោះយ�ងធាៃនុធ់ាៃរពុីកងសួរចបោះមាល�យរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា ដាបូោះចះំបោះយ�ង

មិានុអាចសនុំដិាឋានុ�នុ�ាចបោះមាល�យសារភូាពុរ�ស់ ហងឹ មិានុអាចសនុំដិាឋានុ�នុ�ាចបោះមាល�យសារភូាពុរ�ស់ ហងឹ 

ត្រី�ុយ ពុិ�ឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះទី?ត្រី�ុយ ពុិ�ឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះទី?

កងចិល័តក�ពិ�ងធ្វើល�កភាឺឺឡែស្រីសុំធ្វើនៅកុ�ងរ��កមុី��ា
ប្រ��ាធាិ�ធ្វើតយ្យយ (ពិីឆ្នាំាុ�១៩៧៥-១៩៧៩)។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ផាតិ ចាន់ិសុិនិតិា 

 បោះឆ្នាំង កយ បោះហៅ សាវាា� មាានុ�ួនុាទីីជ្ឈាត្រី�ធាានុ 

មានុឹរីពុាណិ្ឌជ្ឈាកមាែ���នុ៥់ ភូូមិាភូា�ពុាយ័ពុ�។ សាវាា�  

ត្រី�ូវ�នុអងគការចា�់�លួនុ�ញ្ញាូ នុមាកមានុឹរីសនុីសិ�� 
 

ស-២១ បោះនុៅនៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មិា��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ �នុាឹ�់ 

ពុីខែ���ណី្ឌាញបោះផ្សា�ងបោះទីៀ� ត្រី�ូវ�នុអងគការចា�់�លនួុ 
ពុី�ទីបោះរៀ�ច�ខែផ្សានុការបោះធាា�រដាឋត្រី�ហារបោះនុៅខែ�សីហា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៧។ កំ�ងចបោះមាល�យសារភូាពុខែដាល់ច�ះហ�ាបោះល់�ា

បោះដាោយ សាវាា� បោះនុៅនៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ �នុ 

បោះរៀ�រា�់អ�ពុីសកមាែភូាពុរ�ស់�លនួុ�ា�ងពុីក�មាាររហ�ូ 
ដាល់់នៃ�ៃអងគការចា�់�លនួុដាចូ�ាងបោះត្រីកោមា ៖

កមីីករ�ដ្ឋវិីតានធ៍្វើនៅធ្វើរោងចិប្រក�លិតធ្វើកៅសុំាូឡែប្រក� ធ្វើនៅកុ�ង
រ��កមុី��ាប្រ��ាធាិ�ធ្វើតយ្យយ (ពិីឆ្នាំាុ�១៩៧៥-១៩៧៩) 
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា) 

 �ែ��បោះឈ្លែោះ បោះឆ្នាំង កយ បោះហៅ សាវាា� អាយ�៣៩ឆ្នាំំា� 

(បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧) មាានុទីីកខែនុលងក�បោះណ្ឌ��សា�ិបោះនុៅ 
ភូូមិាខែត្រីពុកនុរនិុ ឹឃុំ��ខែត្រីពុក��ុ ស្រុសុកសខែងក (�ចំ��បនុំ

ស្រុសុកឯកភូំ�) បោះ���ី�់ដា��ង។ �ំ��ចូល់បោះរៀនុបោះនុៅវ� ី
ខែត្រីពុកនុរនិុ ឹ បោះនុៅអាយ�១៣ឆ្នាំំា� ជ្ឈាមួាយត្រី�ូបោះចៅអធាិការ 

វ�ដីាល់់�ាំក់ទីី៩។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥០ �ំ��មាកបោះធាា�កមាែករ

ល់ខីែសងឲ្យ�បោះ�ៅខែក ល់ ីហាក់បោះហង បោះនុៅបោះ���ី�ដ់ា��ង។ 

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥៥ �ំ��ចលូ់បោះរៀនុ�នុបីោះនុៅសាល់ាឧ�រីៈ�ឋមា 
សិក�ា��បោះពុញវិជ្ឈាាទីី�ា�ងបោះនុៅស្រុសុក��់ដា��ង បោះ�� ី

��់ដា��ងដាល់់�ាំក់ទីី៨។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥៧ �ំ��មាកស� ី

វេ�ង ក្សាយ វេ� សាវ៉ាាតិ ត្របុធានិមនិ ឹរី�ណៈជិំ ជក្សាមែ
តំិបុន់ិ៥ ភូមូភិា��យ័ពយ

10 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ឈ្លំួល់រ�ស់���ត្រី�ក�នុបោះនុៅបោះរោងក�នុត្រីកងុ��ដ់ា��ង។ បោះនុៅ

ឆ្នាំំា�១៩៦៣ �ំ��ចូល់បោះធាា�ទីាហានុរយៈបោះពុល់១៨ខែ� បោះនុៅ

�នុាឹយនៃត្រីពុសាាយ ស្រុសុកបោះមាាោងឫស�ី បោះ���ី�់ដា��ង។ 

អ�ឡា�ងបោះពុល់បោះនុោះ ល់មិា វាា ពុាក់សក័ីិ៤ �ឺជ្ឈាអំកចា��់ា�ង 
�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅយកការណ៍្ឌ នុងិ�ាមាដាានុត្រីកុមាខែ�ែរត្រីកហមា។  
បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៥ ត្រី��់ក�ណ្ឌ�់រយៈបោះពុល់១៨ខែ� បោះហ�យ  

�ំ��ក៏ឈ្ល�់បោះធាា�ទីាហានុមាករស់បោះនុៅផ្សាះឹ��់ដា��ងវិញ។ 

បោះត្រីកោយមាក ឆ្នាំំា�១៩៦៧ បោះមាឃុំ��សាាយបោះ�ា  �នុបោះកៀរ

ជ្ឈីវពុល់មាកការពុារភូូមិា។ �ំ��ត្រី�ូវ�នុចា�់ឲ្យ�បោះទីៅយាមា

ទឹីកបោះនុៅភូំ�វាយចា� បោះដា�មាបីការពុារក��ឲ្យ�ខែ�ែរត្រីកហមា 

ច�ះមាកដាងទឹីកផឹ្សាក។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៨ �ំ��ត្រី�ឡា�់បោះទីៅបោះធាា� 
ការបោះនុៅបោះរោងក�នុបោះ�ៅខែក��់បោះហោ បោះនុៅនៃ�ាល់ិនុ រហ�ូ 

ដាល់់នៃ�ៃរដាឋត្រី�ហារ។

 �នុាឹ�់ពុីរដាឋត្រី�ហារឆ្នាំំា�១៩៧០ �ំ��ត្រី�ូវចា�់ឲ្យ�បោះធាា� 
ទីាហានុមីាងបោះទីៀ� នុងិ�ញ្ញាូនុបោះទីៅបោះរៀនុបោះនុៅសាល់ា 
ក�ពុង់បោះផ្សាៅី ផ្សាលូវជ្ឈា�បិោះល់�១រយៈបោះពុល់១២នៃ�ៃ។ កងទ័ីពុ 
រ�បោះដាោះ (ខែ�ែរត្រីកហមា) �នុវាយចលូ់មាកដាល់ ់បោះពុល់បោះនុោះ 

�ំ��រ�់បោះទីៅបោះនុៅឃុំ��បោះឈ្ល�កាច់ ស្រុសុក�ភូំ� បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។ 

បោះត្រីកោយមាក �ំ���នុបោះសំ�ស��ស���ត្រី�ពុីសងកា�់ បោះដា�មាបីបោះធាា� 
ដា�បោះណ្ឌ�រត្រី�ឡា�់មាកស្រុសុកវិញ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧១ �ំ���នុ

ចូល់�ដាវិ�នីុ�៍ាមារយៈបោះឈ្លែោះ នៃណ្ឌ ខែដាល់ជ្ឈាបោះល់�ា

���នុ ់៥។ នៃណ្ឌ អ�់រ��ំ���ា សភូាពុការកំ�ងត្រី�បោះទីស

មាានុការ�ងឹខែ�ងបោះឡា�ងៗ នុងិល់��ក�លា�ង។ �ា�ងពុមីាានុ

សន្ត្រីងគាមាមាក បោះយ�ងចង់បោះទីៅណ្ឌាមាកណ្ឌា បោះធាា�ការងារ

រកស�ី ទីាល់់ខែ�មាានុការចា�់�ា�ង មិានុដាូចពុីសងគមា

ចាស់បោះទី បោះយ�ងរស់បោះនុៅស្រុសួល់បោះធាា�អាី�នុ�ាមាចិ�ី។  

នៃណ្ឌ បោះហៅកមាែាភិូ�ល់ស��ានុខ់ែដាល់ជ្ឈាខែ��ចា��់ា�ងមាក

ត្រី�ជ្ឈ��បោះរៀ�ច�ខែផ្សានុការកសាងកមាលា�ងឲ្យ��នុត្រី��់ខែផ្សាកំ 

បោះដា�មាបតី្រី�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួាយអងគការ។ អំកទីា�ងបោះនុោះ រួមាមាានុ 

សនុ បោះល់�ាស្រុសុកបោះសរបីោះសោភ័ូណ្ឌ, ឆ្នាំា� អនុ�បោះល់�ា 

ស្រុសុក�ែពុួក, បោះមាាោង បោះល់�ាស្រុសុកត្រីពុះបោះនុត្រី�ត្រីពុះ, ហ�ួ  

បោះល់�ាស្រុសកុ�ែពុកួ, ភីូ បោះល់�ា វរបោះសនុា�ចូបោះល់� ៥១៣,  

ទី�យ បោះល់�ាវរបោះសនុា�ូចបោះល់� ៤២៥ នុងិរូ��ំ��។ 

�នុាឹ�់ពុតី្រី�ជ្ឈ��ច�់ �ំ��ទីទួីល់ខែផ្សានុការច�ះបោះទីៅរកខែ��រយៈ

បោះនុៅ�ាមាភូូមិា។ 

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧២ នៃណ្ឌ ចា�់�ា�ងកមាែាភិូ�ល់ទីា�ងអស់

ឲ្យ�បោះទីៅបោះធាា�ការ�ាមាមា��ត្រីពុួញបោះរៀងៗ�លនួុ បោះដា�មាបីកសាង

កមាលា�ង។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៣ នៃណ្ឌ ចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅ

ជ្ឈួ� សារាង អ�ី�ទីាហានុពុាក់ស័កីិមួាយបោះនុៅស្រុសុក

ត្រីកឡាាញ់ បោះដា�មាបីត្រី��់ សារាង ឲ្យ�នុា�កូនុទីាហានុមាក

បោះកៀរត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៤ នៃណ្ឌ �នុបោះហៅ

ត្រី�ធាានុបោះយោធាាទីា�ងអសប់ោះនុៅកំ�ង���នុម់ាកត្រី�ជ្ឈ��បោះនុៅកំ�ង

ស្រុសកុត្រីកឡាាញ់ បោះ��បីោះសៀមារា�។ អំកខែដាល់មាានុបោះឈ្លែោះ

មាកត្រី�ជ្ឈ��មាានុ បោះមាាោង ត្រី�ធាានុកងអនុ�បោះសនុាធា�១០២, 

ឡាូយ ត្រី�ធាានុកងអនុ�បោះសនុាធា�១០១, ឆ្នាំំង ត្រី�ធាានុ

កងអនុ�បោះសនុាធា�១០៤, �ា�ង ឃុំនឺុ ត្រី�ធាានុកងអនុ�បោះសនុា 

ធា� ១០៩, បោះនុៅ បោះល់�ាវរបោះសនុា�ចូ៤១៥, បោះ�ឿនុ អនុ�បោះល់�ា 

វរបោះសនុា�ចូ៤១៥ នុងិ �ំ��។ កិចតំ្រី�ជ្ឈ��ទីាក់ទីងនុងឹខែផ្សានុការ 
វាយយកស្រុសុកភូំ�ស្រុសុក ���នុ៥់ ឲ្យ��នុមា�នុអងគការ។ 

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែផ្សានុការរដាឋត្រី�ហារខែដាល់ នៃណ្ឌ បោះត្រី�ៀមា

បោះរៀ�ច�យូមាកបោះហ�យត្រី�ូវខែ�កការ បោះដាោយអងគការកីា�់

សភូាពុការ�នុមា�នុ១៥នៃ�ៃ បោះទី��អងគការចា�វ់ធិាានុការ

កបោះមឹាចនុងិបោះ�សសមូាា�ខែ��ចា��់ា�ងរ�ស ់នៃណ្ឌ ទីា�ង 

អស់បោះនុៅមូាល់ដាឋានុ។ បោះត្រីកោយមាក អងគការចា�់�ា�ង

បោះឈ្លែោះ ហងឹ� អ��ីសាស្ត្រសាីចារ� ឲ្យ�មាកបោះធាា�ជ្ឈា បោះល់�ា

���នុ៥់  បោះដា�មាបជី្ឈយួបោះរៀ�ច����នុប់ោះនុះបោះឡា�ងវញិ។ ហងឹ�  

�នុបោះហៅ�ំ��បោះទីៅជ្ឈួ�សួរនុា�អ�ពុីការងារកនុលងមាក នុងិ 
�នុខែណ្ឌនុា��ំ��អ�ពុីការបោះរៀ�ច�ការងារសារ�ែី។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគការ�នុ 

រ�បោះដាោះទូីទីា�ងត្រី�បោះទីស។ ហងឹ� ចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ�ទីទួីល់ 
��សត្រី�ូវខែផ្សាកំពុាណិ្ឌជ្ឈាកមាែ���នុ៥់។ �នុាឹ�់ពុី បោះរៀ�ច�

ការងាររួច ហងឹ� នុា��ំ��បោះទីៅ��់ដា��ងឧបោះទីសឹនុាមាឲ្យ� 
សគាល់់ខែ��ចា�់�ា�ងរ�ស់�ា�់៤នុាក់ រួមាមាានុ មាានុ  

បោះល់�ាពុាណិ្ឌជ្ឈាកមាែភូូមិាភូា�ពុាយ័ពុ�, ខែកវ ទីទួីល់��ស 

ត្រី�ូវ�ាងខែផ្សាកំបោះត្រី�ងភូូមិាភូា�ពុាយ័ពុ�, ឆ្នាំយ បោះល់�ា

ខែផ្សាកំ�បោះចកំបោះទីសបោះត្រី�ឿងមាាាស�ីនុ���នុ៥់, បោះល់ង បោះល់�ា

អងគភូាពុចមាការក�បាស���នុ៥់,ឡា� បោះល់�ាការដាឋានុ

���នុ ់៥ នុងិ វាានុ ់ត្រី�ធាានុកងចល់�័���នុ៥់។ ហងឹ� �នុ 

ខែណ្ឌនុា�អំកខែដាល់�នុចលូ់រួមាត្រី�ជ្ឈ�� ឲ្យ��នុបីោះធាា�សកមាែភូាពុ 

��ផ្សាលិច��ផ្សាលាញសមាាារបោះនុៅកំ�ងឃុំលា�ងឲ្យ��ូច�ា�បោះត្រី�� 
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ត្រី�ស់មិានុបោះក�� បោះដា�មាបី�ងូាក់ដា�បោះណ្ឌ�រ�ដាិវ�នីុមិ៍ានុឲ្យ� 

បោះជ្ឈឿនុបោះល់ឿនុបោះទីៅមា��។ បោះត្រីកោយមាក �ំ��ក៏ច�ះបោះទីៅ�ាមា 
មូាល់ដាឋានុជ្ឈួ�ខែ��ចា�់�ា�ងរ�ស់�ំ��បោះដា�មាបីអ�់រ�ខែណ្ឌនុា�

បោះធាា�សកមាែភូាពុ។

 ឆ្នាំំា�១៩៧៦ ហងឹ� �នុបោះហៅ�ំ��នុងិខែ���ណី្ឌាញ

បោះផ្សា�ងបោះទីៀ�បោះទីៅជ្ឈួ�ពុិភូាក�ាបោះរៀ�ច�បោះសដាឋកិចបំោះដា�មាបី

បោះត្រី�ៀមាបោះធាា�រដាឋត្រី�ហារបោះនុៅបោះពុល់�ាងមា��។ �នុាឹ�់ពុី

ទីទួីល់�នុខែផ្សានុការរដាឋត្រី�ហារបោះនុះបោះហ�យ �ំ���នុបោះត្រី�ៀមា

បោះរៀ�ច�បោះសបៀង�ត្រីមាុងទី�កច�នុនួុ ១០០�វ បោះនុៅឃុំលា�ង

ពុាណិ្ឌជ្ឈាកមាែ, អ��ិល់ច�នុនួុ ៥០ ការា�ង បោះនុៅឃុំលា�ងធា� 

រាារបោះទីះបោះភូល�ងស្រុសុកបោះសរបីោះសោភ័ូណ្ឌ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ 

ហងឹ� �នុបោះហៅកមាែាភិូ�ល់ស��ានុ់ៗ មួាយច�នុនួុ ខែដាល់ជ្ឈា 

ខែ��ចា�់�ា�ងរ�ស់�ា�់មាកត្រី�ជ្ឈ��សមាៃា�់បោះនុៅកខែនុលង

�ា�ប់ោះធាា�ការ បោះដា�មាបីជ្ឈត្រីមាា�ខែ��ចា��់ា�ងទីា�ងបោះនុោះអ�ពុី 

ខែផ្សានុការរដាឋត្រី�ហារ ខែ�សហីា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ �ាងមា��បោះនុៅ 

���នុ៥់ ភូូមិាភូា�ពុាយ័ពុ�។ �លមឹាសារខែផ្សានុការរដាឋ 

ត្រី�ហារ�ឺ ទីី១) ត្រី�វូ��ផ្សាលិច��ផ្សាលាញកបោះមឹាចឲ្យ�អសស់មាាារ

បោះនុៅកំ�ងឃុំលា�ង�ា�ងពុីស្រុសូវអងករ នុងិ បោះរោងចត្រីក ២) 

រ�បោះដាោះយកស្រុសុកបោះសរបីោះសោភ័ូណ្ឌនុងិ���នុ៥់ទីា�ងមូាល់ 

៣) ចូល់បោះទីៅកបោះមឹាចកបាល់មាាាស�ីនុដាកឹនុា�បោះនុៅកំ�ងភូូមិា 
ភូា� នុងិវាយយកទីីត្រីកុង��់ដា��ង ៤) បោះយ�ងមាានុ

កមាលា�ងជ្ឈ�នុយួមាកពុីបោះសៀមាខែដាល់មាានុខែ��ចា�់�ា�ង

រ�ស់បោះយ�ងសត្រីមាា�់ទីាក់ទីងមាកពុី�ាងបោះត្រីកៅ។ បោះពុល់

ទីទួីល់ខែផ្សានុការបោះហ�យ �ំ��បោះទីៅបោះរៀ�ច�បោះធាា�សកមាែភូាពុកំ�ង

���នុ ់នុងិ អងគភូាពុខែដាល់�ំ��ទីទួីល់��សត្រី�វូ។ បោះត្រីកោយមាក

បោះទីៀ� ខែផ្សានុការរដាឋត្រី�ហារត្រី�វូខែ�កការ បោះហ�យអងគការ

ចា�់�លនួុ�ំ��បោះនុៅនៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មិា��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ ។

ក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនុះដាកស្រុសង់បោះចញពុីចបោះមាល�យក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនុះដាកស្រុសង់បោះចញពុីចបោះមាល�យ

សារភូាពុឯកសារ សារភូាពុឯកសារ JJ០០៣៧០។ រាល់ច់បោះមាល�យសារភូាពុ០០៣៧០។ រាល់ច់បោះមាល�យសារភូាពុ

រ�ស់អំកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនុៅមានុឹរីសនុីសិ��ស-២១ រ�ស់អំកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនុៅមានុឹរីសនុីសិ��ស-២១ 

ស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�់ការ�ងិី��ងី�នុិងបោះធាា�ទីារ�ណ្ឌកមាែស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�់ការ�ងិី��ងី�នុិងបោះធាា�ទីារ�ណ្ឌកមាែ

យាាងធាៃនុធ់ាៃរពុីកងសួរចបោះមាល�យរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា ដាបូោះចះំយាាងធាៃនុធ់ាៃរពុីកងសួរចបោះមាល�យរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា ដាបូោះចះំ

បោះយ�ងមិានុអាចសនុំដិាឋានុ�នុ�ា ចបោះមាល�យសារភូាពុរ�ស ់បោះយ�ងមិានុអាចសនុំដិាឋានុ�នុ�ា ចបោះមាល�យសារភូាពុរ�ស ់

បោះឆ្នាំង កយ បោះហៅ សាវាា� ពុិ�ឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះទី។ បោះឆ្នាំង កយ បោះហៅ សាវាា� ពុិ�ឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះទី។ 

នុនួុ ជ្ឈា ត្រី�ធាានុសភូា��ណ្ឌាងត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិជ្ឈា 
អនុ�បោះល់�ា�ណ្ឌៈកមាែាធាិការមាជ្ឈឈិមា នុងិ �ណ្ឌៈកមាែាធាិការ 
អចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី�ក� កំ�ងរ��កមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធាិ�បោះ�យ� 

 
(ពុឆី្នាំាំ�១៩៧៥-១៩៧៩) ច�ះពុនិុ�ិ�បោះមា�ល់ការដាឋានុសាុនុ។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មនីិ សាណ្ដាស់ិ

  «�ំ��មិានុបោះចោល់កី�មាបាញសូត្រី�បោះទី បោះត្រីពុោះបោះនុះជ្ឈា

ការងារខែដាល់�ំ��ស្រុសឡាាញ់ ចលូ់ច�ិ�ីា�ងពុអីាយ� ១៣ឆ្នាំំា� 

បោះហ�យវាជ្ឈាខែផ្សាំកមួាយខែដាល់�ំ��អាចរកត្រី�ក់ឲ្យ�កូនុ�ំ�� 
បោះរៀនុសូត្រី�កលាយជ្ឈាត្រី�ូបោះពុទី�មួាយរូ�បោះនុៅកំ�ងភូូមិា» បោះនុះ

�ឺជ្ឈាការបោះល់�កបោះឡា�ងរ�សស់្ត្រសាជី្ឈនុជ្ឈា�ចិាមាមំាាក់។ �ា�់

បោះរៀ�រា�់�នុ�ីា «�ំ��បោះឈ្លែោះ កូ� ហាាទីីមាាះ បោះភូទីស្រុស ីអាយ� 
៦៨ឆ្នាំំា� មាានុទីីកខែនុលងក�បោះណ្ឌ��បោះនុៅឃុំ��បោះកោះសទិូីនុ ស្រុសកុ

បោះកោះសូទិីនុ បោះ��កី�ពុង់ចាមា បោះហ�យ�ចំ��បនុរំស់បោះនុៅ

កំ�ងឃុំ��ដាខែដាល់។ សពុានៃ�ៃ�ំ��ត្រី�ក�មា��រ�រ�បាញស�ពុ�់

កូ� ហាើា�ីមីា� ធ្វើនៅ�ះ�រ�សុំ់គាាតស់ុំិិតធ្វើនៅឃ��
ធ្វើកោ�សុំូ�ិន ស្រីសុំុកធ្វើកោ�សុំូ�ិន ធ្វើខ្ញុំតាក�ពិង់ចិាមី 
កាលពិីឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(សុំាាង ចិិនាា/មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា) 

សូត្រី�ដាចូមាាាយរ�ស់�ំ��ខែដារ។ ឪពុ�ក�ំ��បោះឈ្លែោះ កូ� �ឺជ្ឈា

អំកបោះនុសាទីត្រី�។ី ឪពុ�កមីាាយរ�ស�់ំ��សលា�់កំ�ងរ��ខែ�ែរ
 

ត្រីកហមា បោះដាោយសារការអ�់ឃុំលានុ។ 

 �ំ��បោះរៀ�ការជ្ឈាមួាយ�ីីបោះឈ្លែោះ អះមាាា� ់ត្រី�ខែហល់ជ្ឈា

ឆ្នាំំា�១៩៧៣ បោះហ�យកាល់បោះនុោះ�ំ���ឺជ្ឈាកូនុត្រីកមា��បោះសលៀក 
ស�ពុ�់សូត្រី�បោះ�ោមាផ្សាកាកបោះនុលឹ់ ពុណ៌្ឌនៃ��ងយាាងស្រុសស់

សាូ�។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៤ �ំ��សត្រីមាាល់�នុកូនុត្រី�សុមំាាក់។  
បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ កូនុរ�ស�់ំ��បោះទី��ខែ�បោះចះវារ ខែ�ែរត្រីកហមា

ក៏ជ្ឈបោះមាលៀសត្រី�ួសារ�ំ�� នុងិអំកភូូមិាឯបោះទីៀ� �ាមារ�បោះភូល�ង

កូ្សាបុ ហ្វាា ទ្ធិមីាះ ៖ របុបុផ្នែ� ែរត្រក្សាហមវេ�ាើឲ្យយ� ំ�ំ
កាា យ�កូ្សានិកំ្សាត្រ� និងិ�ស្ត្រសិិវីេមមាាយ

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� 13



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះទីៅកានុប់ោះ���ី�់ដា��ង។ ត្រី�ួសារ�ំ��ច�ះបោះនុៅច�ណ្ឌ�ចភូូមិា

កបាល់�លំ់់ ស្រុសុកសខែងក បោះ���ី�់ដា��ង។ មូាល់បោះហ�� 

ខែដាល់នុា�ឲ្យ�មាានុការជ្ឈបោះមាលៀស �ឺបោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមា 

ត្រី��់�ា នុា�អំកភូូមិាឲ្យ�បោះទីៅរស់បោះនុៅត្រី�បោះទីសមាាាបោះឡាស� ី

បោះទី��អំកទីា�ងអស�់ាំចាកបោះចញពុភូីូមិា។ រ�បោះភូល�ង�រមាក 

ដាល់់បោះ���ី�់ដា��ងភូលាមា កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាចា� ់

�ា�ងឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុច�ះបោះធាា�ខែស្រុស នុងិដាកសឹូង។ ច�ខែណ្ឌក�ីី 
�ំ��ត្រី�ូវច�ះបោះទីៅភូាួរខែស្រុស។ បោះត្រីកោយមាកមិានុទីានុ�់នុមួាយ

 
ឆ្នាំំា� ស្រុសា�់ខែ�ឪពុ�កមីាាយ�ំ��ធាលាក់�លនួុឈ្ល ឺនុងិសលា�់បោះដាោយ

 
សារការអ�់ឃុំលានុ។ មួាយខែ�បោះត្រីកោយមាកបោះទីៀ� �ាី�ំ��

ដាលួ់សនុល�់��់សែារ�ី�នុាឹ�់ពុីត្រី�ឡា�់មាកពុីភូាួរខែស្រុស 

រួច�ញ្ញាូនុបោះទីៅបោះពុទី�ស្រុសកុ។ បោះពុទី��នុចាក់�ាំ�មួាយមាា�ល់ 
ឲ្យ��ា�់ បោះហ�យ�ា�់ក៏សលា�់បោះទីៅ។ �ំ���ិ��ាបោះពុទី�មាានុ 
បោះច�នុាចាក់�ាំ�សមាលា�់�ាី�ំ�� ឬមា�ាាងបោះទីៀ� មាកពុីបោះពុទី� 
ទីា�ងបោះនុោះមិានុមាានុច�បោះណ្ឌះដាឹងចបាស់ល់ាស់។ ការ 

��់�ង់ឪពុ�កមីាាយនុងិ�ីីរ�ស់�ំ��មិានុបោះធាា�ឲ្យ��ំ���ចូចិ�ឬី

យ�បោះសោក�បោះទីៀ�បោះឡា�យ បោះត្រីពុោះ�ំ���ិ��ា ពុួក�ា�់�នុ

ស��បោះហ�យ ពុួក�ា�ខ់ែល់ងបោះវទីនុា នុងិរស់បោះនុៅកំ�ងរ�� 
បោះ�ែៅងងឹ�ទីា�ងអ�់ឃុំលានុដាូច�ំ��បោះឡា�យ។ �ំ��ត្រី�ូវត្រី�ឹង

រស់ បោះដា�មាបីបោះមា�ល់ខែ�កូនុត្រី�ុស នុងិ�ូូនុៗ។ បោះពុល់នៃ�ៃ�ំ�� 
ត្រី�ឹងបោះធាា�ការ បោះពុល់យ�់�ំ��បោះចញបោះទីៅល់ចួស្រុសវូ នុងិបោះពុោ�

មាកបោះសៃោរឲ្យ�កូនុនុងិ�ូូនុៗហ�ូ។ បោះពុល់�លះ�ំ��ល់ួច�នុ 

បោះពុល់�លះក៏ល់ួចមិានុ�នុ។ រ��ឡែខ្ញុំរីត្រីកហមាធ្វើធាើ� ឲ្យ�ខ្ញុំំ��កលាយ 

ជ្ឈាកូនុក�ត្រីពុា នុងិជ្ឈាស្ត្រសីីបោះមាមាាាយមាកដាល់់សពុានៃ�ៃ។ 

 បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៨ កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា�នុវាយ

ចលូ់មាក នុងិ�នុឮស�បោះឡាង��ផ្សាឹ�ះត្រី�ា�់ខែ�ក។ បោះពុល់បោះនុោះ

�ំ��នុងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុឯបោះទីៀ�ក�ពុ�ងទូីល់កណ្ឌាា�់ស្រុសវូយកបោះទីៅ 
ដាាក់បោះនុៅទីីល់ានុបោះ�កខែ�នុធាមាែ�ា �ា�ខែនុកីងកមាលា�ងបោះវៀ� 

ណ្ឌាមាបោះដាញឲ្យ�អំកភូូមិានុងិ�ំ��នុា��ាំរ�ច់ូល់បោះទីៅកំ�ងទីីរួមា
 

បោះ���ី�ដ់ា��ងវញិ។ ការបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�របោះទីៅទីីត្រីកងុ��ដ់ា��ង  

ត្រី�ួសារ�ំ��ល់��កជ្ឈាងអំកបោះផ្សា�ងបោះទីៀ� បោះដាោយសារ 
�ូូនុត្រី�ុស�ំ��មំាាក់សា�ិបោះជ្ឈ�ង បោះហ��បោះនុះ ពុ�ិកកំ�ងការបោះធាា�

 ដា�បោះណ្ឌ�រ។ បោះដា�មាបីឲ្យ�ទីានុត់្រី�ួសារឯបោះទីៀ� �ំ��មាានុខែ�ឲ្យ�

�ូូនុច�ះបោះទីៅកំ�ងត្រី�ឡាាយស្រុស�ជ្ឈាមួាយផ្សាលូវ រួចខែហល់

រហ�ូទីាល់់ខែ�មាានុរបោះទីះបោះ�ោណ្ឌាខែដាល់�ំ��អាចស��ឲ្យ�

�ូូនុ�ំ��ជ្ឈិះជ្ឈាមួាយ�នុ។ �ំ��អាណិ្ឌ��ូូនុ�ំ��ណ្ឌាស់ �ា�ខែនុី

 មិានុអាចជ្ឈួយ�ា�់�នុ បោះត្រីពុោះ�ំ���ែានុកមាលា�ងខែសង។  
មាកដាល់់ទីីរួមាត្រីកុង��់ដា��ង �ំ��បោះរៀ�ច�កខែនុលងសាំក់ 
បោះនុៅ បោះហ�យ�នុជ្ឈួ��ង�ូូនុ នុងិពុូមីាងមួាយច�នុនួុ។  
បោះនុៅបោះពុល់រស់បោះនុៅជ្ឈ���ាំកំ�ងត្រីកុង��ដ់ា��ង បោះយ�ងទីទួីល់ 
ដា�ណឹ្ឌង�ា ជ្ឈ�រ�ជ្ឈនុបោះភូៀស�លនួុបោះនុៅកំ�ងត្រី�បោះទីសនៃ� អាច

 
�ញ្ញាូនុជ្ឈនុបោះភូៀស�លនួុខែ�ែរឲ្យ�បោះទីៅកានុត់្រី�បោះទីសអាបោះមារកិ

 
មាាាបោះឡាស�ី នុងិអូស្ត្រសាីល់ី។ ត្រី�ួសារ�ំ��នុងិអំកភូូមិាបោះផ្សា�ង 
បោះទីៀ��នុបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រ�នុបីោះទីៅកានុជ់្ឈ�រ�ខែដាល់មាានុបោះឈ្លែោះ

�ា ណ្ឌងចានុ។់ បោះនុៅជ្ឈ�រ�ណ្ឌងចានុ ់�ំ���នុទីទួីល់រ�� 
អាហារ�របិោះភូោ�ត្រី��់ត្រី�ានុ ់បោះហ�យរស់បោះនុៅកំ�ងជ្ឈ�រ��នុ 
រយៈបោះពុល់កនុលះខែ�។ �ា�ខែនុបីោះត្រីកោយមាក �ាងត្រី�បោះទីស 

នៃ�ដាកឹបោះយ�ងមាកបោះចោល់បោះនុៅបោះល់�ភូំ�ដាងខែរក។ �នុាឹ�់ពុី

រួចជ្ឈីវិ�ពុីភូំ�ដាងខែរក ត្រី�ួសារ�ំ��បោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�របោះដាោយបោះ�ែ�រ 
បោះជ្ឈ�ងរយៈបោះពុល់ជ្ឈាងមួាយខែ�ទីត្រីមាា��នុមាកដាល់់ស្រុសុក 

ក�បោះណ្ឌ��។ បោះពុល់មាកដាល់ស់្រុសកុក�បោះណ្ឌ���ំ��ចា�់បោះផ្សាា�មាយក 
ច�បោះណ្ឌះដាងឹពុមីីាាយរ�ស�់ំ��មាកបោះត្រី��ត្រី�ស ់បោះដាោយដា��ូង 
�ំ��បោះដា�របោះទីៅស��ចនិុបោះនុៅផ្សា�ារបោះដា�មាបសី�ឈី្លំួល់ចាក់មាងទីា�ង

 
នៃ�ៃទីា�ងយ�់ បោះត្រីពុោះ�ំ��ចង់សនុ��ល់�យទី�កសង់ផ្សាះឹ នុងិ

ទិីញសមាាារបោះផ្សា�ងៗ។ 

 ត្រី�ខែហល់ឆ្នាំំា�១៩៨៦ �ង�ូូនុខែ�ែរបោះនុៅ�ាងនៃត្រីពុល់ាា  
ជ្ឈួល់�ំ��ឲ្យ��បាញស�ពុ�់សូត្រី� ត្រីពុមាទីា�ងផ្សាាល់់ជ្ឈាបោះត្រី�ឿង 
�មាបាញទីា�ងស្រុសុង។ �ំ��សបោះត្រីមាចចិ��ីបាញបោះឡា�ងវិញ 

បោះត្រីពុោះវាជ្ឈាការងារខែដាល់�ំ��ស្រុសឡាាញ់�ា�ងពុីអាយ� 
១៣ឆ្នាំំា�។ �ំ��ចា�់បោះផ្សាា�មាចងបោះ�ោមាខែដាល់�ំ��ស្រុសឡាាញ់ពុមីា�នុ 

ដាូចជ្ឈា បោះ�ោកផ្សាកាកបោះនុលឹ់ បោះ�ោមាជ្ឈបោះណ្ឌា� រ�រា�ង បោះ�ោមា

បោះកៃោកសម័ាយ បោះ�ោមាដា�ខែ� បោះ�ោមាស�បោះរោង នុងិបោះ�ោមា

��ងមិាញជ្ឈាបោះដា�មា។ សត្រីមាា�់ការត្រីជ្ឈល់ក់ពុណ៌្ឌ �ឺមាានុ 

ខែ� ពុណ៌្ឌបោះល់ឿង បោះ�ែៅ ត្រីកហមា នៃ��ង នុងិ បោះ�ៀវ។ 

ពុណ៌្ឌនៃ��ង នុងិ បោះ�ៀវ �ឺបោះពុញនុយិមាណ្ឌាសច់�បោះពុោះកូនុ 

ត្រីកមា��នៃ�ៃបោះរៀ�ការ។ �ំ���បាញសពុានៃ�ៃបោះនុះ �ឺបោះដា�មាបីជ្ឈា

ការខែ�រក�ាត្រី�នៃពុណី្ឌ ច�បោះណ្ឌះជ្ឈ�នុាញខែដាល់ដាូនុ�ា

�នុ�ល់ទ់ី�ក។ �ំ���បាញក៏ចាក់ទី�កជ្ឈាចល់នុាហា�ត់្រី�ណ្ឌ

មួាយខែដារ។ �ំ��សងឃមឹា�ាទីីផ្សា�ារសតូ្រី� នុងិបោះង��បោះឡា�ងវញិ

�នុាឹ�់ពុីជ្ឈ�ងឺកូវីដា១៩��់ផ្សា��រល់�់បោះទីៅ។
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�តិ ស្រុសិផី្នែ�និ 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ ដាងួ ធាងី អាយ�៨០ឆ្នាំំា� មាានុស្រុសកុក�បោះណ្ឌ�� 
បោះនុៅភូូមិារ�បោះចក ឃុំ��រ�បោះចក ស្រុសុកបោះមាមា�់ បោះ��កី�ពុង់ចាមា 

(�ចំ��បនុបំោះ���ីបូងឃុំែ��)។ �ំ��មាានុឪពុ�កបោះឈ្លែោះ ដាងួ �ង 
 នុងិ មាាាយបោះឈ្លែោះ �ួង ញឹក។ �ំ��មាានុ�ង�ូូនុច�នុនួុ ៥
 

នុាក់ �ឺស្រុសចី�នុនួុ២នុាក់ នុងិត្រី�សុច�នុនួុ៣នុាក់។ ត្រី�ពុនុធ 

រ�ស់�ំ��បោះឈ្លែោះ មួា� បោះអឿនុ នុងិមាានុកូនុច�នុនួុ៥នុាក់។ 

�ំ��រស់បោះនុៅភូូមិារ�បោះចក�ា�ងខែ�ពុីដាងឹកាីមាក។ 

 កាល់ពុសីម័ាយខែ�ែរឥស�រ    ភូូមិារ�បោះចកមិានុសវូមាានុ 

មានុ�ស�រស់បោះនុៅបោះត្រីច�នុបោះទី។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិាបោះនុះ 
មាានុត្រី�ខែហល់ជ្ឈាង១០០នុាក់ នុងិមាានុផ្សាះឹច�នុនួុ ២០ 

បោះទីៅ៣០�ងំ�ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ ភូូមិាបោះនុះមាានុស�ទីធខែ�នៃត្រីពុ នុងិ 

រូ�ខ្ញុំាងសុំាា� ៖ ដ្ឋងួ ធាីង អ្នាយ្យ�៨០ឆ្នាំាុ� រសុំ់ធ្វើនៅភូាមិីរ�ធ្វើចិក  
ឃ��រ�ធ្វើចិក ស្រីសុំុកធ្វើមីមីត ់ធ្វើខ្ញុំតាតូូងឃី�� �ាល់��សុំមីាាសុំនអ៍្ន�ពិី
ធ្វើរឿងរាាវីធ្វើនៅកុ�ងរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីដ្ឋល់ សុំ�ខ្ញុំ វីណា េៈ ��គាគលិក
មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

បោះដា�មារ�បោះចកដា�ះ ត្រីទុី�ត្រីទុីល់បោះទី��ចាស់ៗ បោះហៅ�ា ភូូមិារ�បោះចក  

នុងិជ្ឈា�់បោះឈ្លែោះបោះនុះរហ�ូមាកដាល់់សពុានៃ�ៃ។ បោះនុៅកំ�ង

សម័ាយបោះនុោះ ត្រី�សិនុបោះ��ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុត្រី�ូវការទិីញរ�ស ់

រ�របោះត្រី��ត្រី�សត់្រី�ូវបោះទីៅទិីញបោះនុៅស្រុសុកឆ្នាំលូង បោះ��តី្រីកបោះចះ។  
ពុីសម័ាយឥស�រ ឪពុ�ក�ំ��ត្រី�ក�រ�របោះធាា�ខែស្រុសចមាការ នុងិ 
ដាា��ខែនុល។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូូមិាស្រុសឡាាញ់�ាំណ្ឌាស ់បោះហ�យ 
បោះពុល់ដាា�ដា�ះ�នុផ្សាល់ដា�ណ្ឌា� ឬមាានុមាាូ�ច�ណី្ឌ ខែ�ងខែ�

យកមាកខែចក�ាំហ�ូ។ 

 បោះពុល់�ំ��បោះនុៅក�មាារ �ំ���នុបោះរៀនុបោះនុៅសាល់ាវ�រី�បោះចក
 

ជ្ឈាមួាយត្រីពុះសងឃ។ បោះត្រីកោយមាក�ំ��ឈ្ល�់បោះរៀនុបោះដាោយសារ 
សន្ត្រីងគាមា នុងិមាានុ���កមាែត្រី�ឆ្នាំា�ងនុងឹ ល់នុ ់នុល់ ់ខែដាល់

ដួំង �ងី ៖ ឈ្លា បុភូមូសិិម័យផ្នែ�ែរត្រក្សាហម
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះធាា�រដាឋត្រី�ហារទីមាលាក់សបោះមាាច ត្រីពុះនុបោះរោ�មីា សហីនុ� បោះនុៅ 

នៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧០។ �ំ��នុងិអំកភូូមិារ�បោះចកមិានុ 
�នុចូល់រួមា���កមាែបោះនុះបោះទី។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧០ �ំ���នុបោះរៀ�ការត្រី�ពុនុធ។ កាល់ 
បោះនុោះមាានុយនុបីោះហោះទីមាលាក់ត្រី�ា�់ខែ�ក បោះហោះកា�ភូ់ូមិា

�ំ��ជ្ឈាបោះរឿយ ដាបូោះចះំ�ំ��បោះរៀ�ការផ្សាង ភ័ូយ�លាចយនុបីោះហោះ
 

ទីមាលាក់ត្រី�ា�់ច�បោះរោងការផ្សាង។ បោះត្រីកោយមាក អំកដាកឹនុា�បោះនុៅ 

កំ�ងភូូមិា�នុបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរ�សយ�វជ្ឈនុឲ្យ�ចូល់បោះធាា�កងទី័ពុ។  
បោះដាោយសារ�ំ��មាានុត្រី�ពុនុធ ដាបូោះចះំ�ំ��ក៏រួច�លនួុ �ា�ខែនុ�ូូីនុ�ំ��

 ២នុាក់ត្រី�ូវ�នុបោះត្រីជ្ឈ�សឲ្យ�ចូល់កងទ័ីពុ។

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ មាានុការទីមាលាក់ត្រី�ា�់ខែ�កបោះឆ្នាំះផ្សាះឹ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិារ�បោះចកអស២់�ងំ បោះដាោយសារ មាានុ 
កងទ័ីពុបោះវៀ�ក�ង ឬ បោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈ�ងចូល់មាកកំ�ង

ភូូមិា។ បោះពុល់បោះនុោះ�ំ��មិានុហាានុរ�ច់ូល់នៃត្រីពុបោះទី បោះត្រីពុោះ�លាច 
ទីាហានុអាបោះមារកិប្រចិឡា�ជ្ឈាកងទ័ីពុបោះវៀ�ក�ង (បោះវៀ�ណ្ឌាមា 

�ាងបោះជ្ឈ�ង) ដាបូោះចះំ�ំ���នុរ�ច់លូ់របោះណ្ឌាៅត្រី�ង់បោះស ឬបោះល់ណ្ឌ 
ដាឋានុបោះដា�មាបីល់ាក់�លនួុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែ�ែរត្រីកហមា�នុចូល់មាកកំ�ងភូូមិា 

រួចបោះហ�យត្រី�មូាល់ត្រីទីពុ�សមាប�ីរិ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុដាាក់រួមា 

ឲ្យ�បោះធាា�ខែស្រុសត្រី�វាស់នៃដា នុងិ�បោះងក��សហករណ៍្ឌ។ មួាយ

រយៈបោះត្រីកោយមាក ខែ�ែរត្រីកហមា�នុជ្ឈបោះមាលៀសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

១៧ បោះមាសា មាករសប់ោះនុៅ�ាមាផ្សាះឹអំកភូូមិាមូាល់ដាឋានុចាស ់ 

បោះហ�យត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧ បោះមាសា�លះបោះទីៀ�សាំក់បោះនុៅវ�។ី 

បោះពុល់បោះនុោះ ខែ�ែរត្រីកហមាចា��់ា�ង�ំ��បោះធាា�ឈ្លល�ភូូមិា នុងិដាកឹ 
នុា�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧បោះមាសា ឬត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែី សង់ផ្សាះឹ�ែី នុងិ 

ដាកឹនុា�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែីទីា�ងបោះនុោះឲ្យ�បោះធាា�ចមាការ នុងិដាកឹរ�ស ់

រ�រ�ាមារបោះទីះបោះ�ោយកបោះទីៅខែចកឲ្យ��ាមាត្រីកុមា នុងិ�ាមា

កង។ ���នុខ់ែដាល់�ំ��បោះធាា�ការ�ឺ���នុ២់១ ខែដាល់មាានុ

ត្រី�ធាានុភូូមិាភូា��ូពុ៌ាបោះឈ្លែោះ បោះសោ ភឹូមា។ 

 បោះត្រីកោយមាកមាានុកមាែាភិូ�ល់នុងិកងទ័ីពុមាកពុី

ភូូមិាភូា�នុរិ��ីនុចលូ់មាក ត្រី��់�ា �ាង�ូពុ៌ាកប� ់កបាល់ 

យួនុ�លនួុខែ�ែរ។ កមាែាភិូ�ល់នុងិកងទ័ីពុមាកពុីនុរិ�ី �នុ 
ចា�់ត្រី�ធាានុកង នុងិឈ្លល�៣នុាក់ រួមាទីា�ង�ំ��ចងរួច 
�បោះណី្ឌ�របោះទីៅដាាក់បោះនុៅកំ�ងបោះរោង�យ។ បោះពុល់បោះនុោះអ�ី� 
ត្រី�ធាានុឈ្លល�បោះឈ្លែោះ បោះមានុ �នុល់ួចស្រុសាយច�ណ្ឌង  

នុងិបោះដាោះបោះ�ោំះ�លនួុឯង�នុ រួចបោះហ�យមាកជ្ឈួយស្រុសាយ 
ច�ណ្ឌងឲ្យ��ំ�� នុងិឈ្លល�ខែដាល់ជ្ឈា�់ច�ណ្ឌងមំាាក់បោះទីៀ�។ 

បោះយ�ងនុា��ាំរ�់បោះនុៅបោះពុល់អំកយាមាបោះដាកល់ក់។ បោះមានុ, 

�ំ�� នុងិឈ្លល�មំាាក់បោះទីៀ� ខែចកទិីសបោះដាៅ�ាំរ�់ជ្ឈា�ីមា�� 
ត្រីពុញួ។ �នុាឹ�់មាក �ំ���នុរ�ប់ោះទីៅបោះនុៅស្រុសកុក�បោះណ្ឌ���ាង 
ត្រី�ពុនុធរ�ស់�ំ�� ច�ខែណ្ឌក បោះមានុ នុងិឈ្លល�មំាាក់បោះនុោះ �នុ 
សលា�់ បោះនុៅកំ�ង១៩៧៨។ បោះត្រីកោយបោះពុល់បោះទីៅដាល់ស់្រុសកុ 
ក�បោះណ្ឌ��រ�សត់្រី�ពុនុធ�ំ���នុមួាយរយៈ កងទ័ីពុខែ�ែរត្រីកហមា 
�នុមាក�ាមារក�ំ�� �ា�ខែនុតី្រីកុមាត្រី�ួសារ�ាងត្រី�ពុនុធ�ំ���នុ

 
ជ្ឈួយល់ាក់��ងអ�សីញ្ញាាណ្ឌឲ្យ��ំ��។ បោះត្រីកោយមាក �ំ���នុ

បោះ�ច�លនួុបោះទីៅរស់បោះនុៅស្រុសុកសឹឹងត្រី�ង់ បោះ��កី�ពុង់ចាមា។ 

�នុាឹ�់ពុីកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាចូល់មាកត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា 

បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៩ �ំ��នុងិត្រី�ពុនុធកូនុ�នុត្រី�ឡា�់មាក 
រស់បោះនុៅភូូមិារ�បោះចក នុងិត្រី�ក�រ�របោះធាា�ខែស្រុសចមាការរហ�ូ 

មាកដាល់់សពុានៃ�ៃ។

�ឺូវីល�ធ្វើនៅខ្ញុំាងមី�ខ្ញុំ�ះ�រ�សុំ់ ដ្ឋងួ ធាីង សុំិិតធ្វើនៅកុ�ង 
ភូាមិីរ�ធ្វើចិក ឃ��រ�ធ្វើចិក ស្រីសុំុកធ្វើមីមីត ់ធ្វើខ្ញុំតាតូូងឃី��។ 

 
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ធ្វើមីាៅ វីណា េា អ្នាយ្យ�៦២ឆ្នាំាុ� រសុំ់ធ្វើនៅកុ�ងភូាមិី�ី៨ ឃ��ធ្វើកោ�សុំូ�ិន 
ស្រីសុំុកធ្វើកោ�សុំូ�ិន ធ្វើខ្ញុំតាក�ពិង់ចិាមី ។  
(សុំាាង ចិិនាា/មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

សាាង ចំនិិ្តា 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ បោះមាាៅ វណ្ឌ ាា បោះភូទីស្រុសី អាយ�៦២ឆ្នាំំា� រស ់
បោះនុៅកំ�ងភូូមិាទីី៨ ឃុំ��បោះកោះសូទិីនុ ស្រុសុកបោះកោះសូទិីនុ 

បោះ��កី�ពុង់ចាមា។ �ំ��បោះរៀ�ការ�ាីបោះឈ្លែោះ ស�� ង�យ នុងិ 
មាានុកូនុត្រី�ុសស្រុសីច�នុនួុ៣នុាក់។ �ំ���ឺជ្ឈាអ��ីនុាយក 

សាល់ា�ឋមាសកិ�ាទីីត្រី�ជ្ឈ�� ខែដាល់សា�ិបោះនុៅភូូមិាទីី៨បោះនុះ។  

�ំ��មាានុឪពុ�កបោះឈ្លែោះ បោះមាាៅ ល់ាងត្រី�ី ខែដាល់ជ្ឈាត្រី� ូ�បោះត្រីងៀនុ

បោះនុៅវិទី�ាល់័យជ្ឈមូុាវ័នុ នុងិមាាាយបោះឈ្លែោះ បោះមាាៅ ស�ផ្សាល់ 

�ឺជ្ឈាបោះមាផ្សាះឹ។ ឪពុ�កមាាាយ នុងិ�ង�ូូនុរ�ស់�ំ��ត្រី�ូវ�នុ

ខែ�ែរត្រីកហមាសមាលា�់ �ឺបោះនុៅសល់់ខែ�រូ��ំ��នុងិ�ូូនុមំាាក់

�ា�បោះណ្ឌ ាោះខែដាល់រួចរសជ់្ឈវី�ិ។ បោះនុៅវយ័ក�មាារ �ំ��បោះទីៅបោះរៀនុ

បោះនុៅសាល់ា�ឋមាសិក�ាច�ងបោះកោះរហ�ូដាល់់�ាំក់ទីី៧ 

ចាស់។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ �ំ��សាំក់បោះនុៅជ្ឈាមួាយយាយបោះនុៅ 
កំ�ងភូូមិាក�បោះណ្ឌ��ច�ខែណ្ឌកឯឪពុ�កមាាាយ នុងិ�ង�ូូនុបោះផ្សា�ង

 
បោះទីៀ�រ�ស�់ំ��រសប់ោះនុៅទីីត្រីកងុភូំ�បោះពុញ។ �ា�នុែានុខែ��នុាឹ�់ 
ពុីមាានុរដាឋត្រី�ហារទីមាលាក់សបោះមីាចត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា សីហនុ� 

បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ មាានុអំកភូូមិា�នុបោះទីៅ 

ចូល់រួមាដាខែងា���កមាែត្រី�ឆ្នាំា�ងនុងឹរដាឋត្រី�ហារបោះនុះបោះនុៅ

ទីីរួមាបោះ��កី�ពុង់ចាមា។ �ំ��មិានុ�នុបោះទីៅចលូ់រួមាបោះទី �ឺ�ំ��សាំក់
 

បោះនុៅផ្សាះឹជ្ឈាមួាយយាយរ�ស�់ំ��។ បោះត្រីកោយមាកបោះទីៀ� កង 
ទ័ីពុរ�បោះដាោះខែ�ែរត្រីកហមា�នុចូល់មាកដាល់់ នុងិ�នុសាំក់ 

វេ�ា វណ្ដាា  ៖ � ំ�ំវេ�ចា�ំក្សាយសិមិរីបុស់ិមតិិ ិថាចំ 
និយិាយមនុិវេពលផ្នែ�ែរត្រក្សាហមន្តា�ំត់ិវេ�សិមាា ប់ុថា «ផ្នែ� ែរត្រក្សាហមមនិិផ្នែដំល
សាហ្វាវ�ងហុផី្នែតិារវេន្តាះវេទ្ធិ»
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះនុៅបោះត្រីកោមាផ្សាះឹរ�សអំ់កភូូមិាទីី៨។ បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧០ 

នុងិបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧១ សន្ត្រីងគាមារវាង ទីាហានុ ល់នុ ់នុល់ ់ 

នុងិកងទ័ីពុរ�បោះដាោះខែ�ែរត្រីកហមា�នុផ្សាឹ�ះបោះឡា�ងជ្ឈាបោះត្រីច�នុ

សមារភូូមិាបោះនុៅស្រុសុកបោះកោះសូទិីនុ។ ចា�់ពុីឆ្នាំំា�១៩៧២ 

ដាល់់ឆ្នាំំា�១៩៧៣ ទីាហានុ ល់នុ ់នុល់់ �នុបោះ��កការ 

វាយត្រី�ហារបោះទីៅបោះល់�កងទ័ីពុរ�បោះដាោះខែ�ែរត្រីកហមា ខែដាល់

ឈ្លរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅកំ�ងស្រុសកុបោះកោះសទិូីនុកានុខ់ែ��លា�ងបោះឡា�ង។  
បោះដាោយមាានុការត្រីពុួយ�រមាាអ�ពុីស�វ�ាិភូាពុរ�ស់�ំ��  
ឪពុ�កមាាាយរ�ស់�ំ���នុមាកយក�ំ��បោះទីៅរស់បោះនុៅជ្ឈាមួាយ

ពុួក�ា�់បោះនុៅជ្ឈាយត្រីកុងភូំ�បោះពុញវិញ។ �ំ���នុចូល់បោះរៀនុ 
�នុបីោះនុៅសាល់ា�ឋមាសកិ�ាជ្ឈមូុាវន័ុ រហ�ូដាល់�់ាំក់ទីី៤ 

បោះនុៅវិទី�ាល់័យជ្ឈមូុាវ័នុដាខែដាល់។ 

 បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៥ ឪពុ�ករ�ស់�ំ���នុទីទួីល់

ដា�ណឹ្ឌង�ាកងទ័ីពុខែ�ែរត្រីកហមា�នុចលូ់មាកបោះកៀកទីីត្រីកងុ 

ភូំ�បោះពុញបោះហ�យ។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ ឪពុ�ករ�ស�់ំ���នុត្រី��់ 
មាាាយ�ំ��ឲ្យ�នុា�កូនុៗចូល់កំ�ងត្រីកុងភូំ�បោះពុញ នុងិបោះទីៅសាំក់

 
បោះនុៅផ្សាះឹមាា��ទួីល់សាាយនៃត្រីពុ�បោះណី្ឌោះអាសនុ។ំ ច�ខែណ្ឌកឯ  
ឪពុ�ករ�ស់�ំ��ជ្ឈិះកង់មាក�ាមាបោះត្រីកោយ។ �នុាឹ�់ពុីសាំក់ 
បោះនុៅមិានុ�នុ�ា�នុែានុផ្សាង ទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញត្រី�ូវ�នុកងទ័ីពុ

រ�បោះដាោះខែ�ែរត្រីកហមាវាយខែ�ក នុងិត្រី��់ត្រី�ង។ ត្រី�ួសារ

រ�ស�់ំ�� �ឺសា�ិបោះនុៅកំ�ងច�បោះណ្ឌោមាត្រី�សួាររា�់ពុានុប់ោះផ្សា�ង
 

បោះទីៀ� ខែដាល់ត្រី�ូវ�នុខែ�ែរត្រីកហមាជ្ឈបោះមាលៀសបោះដាោយ�ងី�

បោះចញពុទីីីត្រីកងុភូំ�បោះពុញ។ ឪពុ�កមាាាយរ�ស�់ំ��សបោះត្រីមាចច�ិី

នុា�កូនុៗត្រី�ឡា�់មាកភូូមិាក�បោះណ្ឌ��បោះនុៅបោះកោះសូទិីនុ បោះដា�មាបី

រសប់ោះនុៅជ្ឈាមួាយយាយរ�ស�់ំ��វញិ។ ត្រី�សួាររ�ស�់ំ���នុ
 

បោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រជ្ឈាបោះត្រីច�នុនៃ�ៃបោះទី��មាកដាល់់ភូូមិា។ 

 �នុាឹ�់ពុមីាកដាល់ភូ់ូមិាវញិ ត្រី�សួាររ�ស�់ំ��ត្រី�វូ�នុ 
ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមូាល់ដាឋានុបោះហៅ�ាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧បោះមាសា បោះត្រីពុោះ 

មាានុត្រី�វ�ិរូី�ធាលា�់បោះធាា�ជ្ឈាត្រី�ូ�បោះត្រីងៀនុបោះនុៅកំ�ងរ��ចាស។់  
�នុាឹ�់មាក ឪពុ�កមាាាយ នុងិ�ង�ូូនុរ�ស់�ំ��ត្រី�ូវ�នុ

�ញ្ញាូនុបោះទីៅបោះធាា�ការបោះនុៅការដាឋានុភូូមិា�ាណ្ឌ�ង �ឺជ្ឈាកខែនុលង

ត្រី�មូាល់ផ្សាា��ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដាល់ជ្ឈា�់នុនិុាំការជ្ឈាមួាយរ��  
ល់នុ ់នុល់ ់បោះដា�មាបលី់�ដ់ា��លនួុ។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ �ំ��មិានុ�នុបោះទីៅ

 
បោះនុៅជ្ឈាមួាយឪពុ�កមាាាយ នុងិ�ង�ូូនុបោះទី ពុីបោះត្រីពុោះយាយ

រ�ស�់ំ���នុត្រី��់បោះមាភូូមិា�ា �ំ���ឺជ្ឈាអំកមូាល់ដាឋានុចាស។់ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ �ំ��ត្រី�ូវ�នុដាាក់ឲ្យ�បោះធាា�ការបោះនុៅកំ�ងកង
 

ចល់័�នុារ ី�ឺបោះធាា�ខែស្រុស ជ្ឈីកដា ីនុងិបោះល់�កទី�នុ�់។ បោះនុៅឆ្នាំំា� 

១៩៧៧ កងចល់�័នុាររី�ស�់ំ��ត្រី�វូ�នុផ្សាលាសទី់ីកខែនុលង

បោះធាា�ការបោះទីៅការដាឋានុឆ្នាំំ័ត្រី�វិញ ខែដាល់បោះនុៅទីីកខែនុលងបោះនុោះ

�ំ��បោះសឹ�រខែ�ត្រី�ូវ�នុចា�់យកបោះទីៅសមាលា�់ នុងិជ្ឈាកខែនុលង

ខែដាល់�ំ��បោះឃុំ�ញផ្សាាឹល់ខ់ែភូកំពុទីី�កបីោះវទីនុារ�សត់្រី�សួារ�ំ��។ 

�ំ��ខែ�ងខែ�ល់ចួបោះទីៅជ្ឈ�ួឪពុ�កមាាាយរ�ស�់ំ��កំ�ងសាានុភូាពុ

សគមាសគា�ង នុងិភិូ�ភ័ូយ។ �ំ���នុត្រី�ឹមាខែ�សួរស��ទី�កី  
នុងិមិានុអាចបោះធាា�អាី�នុបោះល់�សពុីបោះនុះបោះទី។ ច�ខែណ្ឌកឯកង 

ចល់័�នុាររី�ស់�ំ��វិញ ត្រី�ូវបោះទីៅជ្ឈីកដា ីបោះល់�កដា ីនុងិបោះធាា� 
ខែស្រុស�ែានុបោះពុល់សត្រីមាាក នុងិ�ែានុអាហារហ�ូត្រី��់ត្រី�ានុ។់  

កងចល់័�នុារកីខែនុលង�ំ��បោះធាា�ការ មាានុសមាាជ្ឈិកមិា�នីុារី

ទីា�ងអស៩់៧នុាក់។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរ 

ត្រីកហមាមាកពុីភូូមិាភូា�នុរិ�ី�នុចូល់មាកដាល់់ នុងិចា�់ 

បោះផ្សាា�មាចា�់កមាែាភិូ�ល់មូាល់ដាឋានុ នុងិត្រី�ធាានុកងយកបោះទីៅ 

សមាលា�់បោះចោល់។ កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាមាកពុភូីូមិាភូា� 

នុរិ�ក៏ីចា�់បោះផ្សាា�មាស្រុសាវត្រីជ្ឈាវត្រី�វ�ីតិ្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧បោះមាសា។ 

បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ កងចល់�័នុារបីោះនុៅបោះសសសល់ត់្រី�ខែហល់ 

៦០នុាក់�ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ 

 បោះនុៅយ�់មួាយ ត្រី�ធាានុកងចល់�័នុារបីោះឈ្លែោះ ស្រុសាាង  

�នុបោះដា�រស្រុសង់បោះឈ្លែោះអំកខែដាល់មាានុត្រី�វ�ីជិ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

១៧ បោះមាសា។ �ំ��ដាងឹ�ា ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧បោះមាសា បោះនុៅបោះពុល់

បោះនុោះ�ឺត្រី�ូវ�នុស្រុសង់បោះឈ្លែោះ�នុច�នុនួុ ១៣នុាក់ រួមា 

ទីា�ងបោះឈ្លែោះរ�ស់�ំ��ផ្សាងខែដារ។ �ា�ខែនុមិីា�នីុារ ីស្រុសាាង  
ខែដាល់ជ្ឈាអ�ី�មិា�បីោះរៀនុ�ាំក់ទីី១១ បោះនុៅសាល់ា�ឋមា 

សិក�ាច�ងបោះកោះជ្ឈាមួាយ�ាំ សគាល់់�ំ�� នុងិមិានុ�នុបោះហៅ

�ំ��បោះដា�មាបបីោះរៀ�ច��យបោះពុោ�បោះដា�មាបយីកបោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់

បោះនុោះបោះទី។ ច�ខែណ្ឌកឯ អំក១២នុាក់បោះផ្សា�ងបោះទីៀ�ត្រី�ូវ�នុ 

មិា�នីុារ ីស្រុសាាង ត្រី��់ឲ្យ�បោះរៀ�ច��យបោះពុោ� នុងិបោះហៅបោះទីៅ 

�ាមា�ា�។់ បោះនុៅយ�់ដាខែដាល់ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ ១៧ បោះមាសា �នុ 

បោះង��អងគ�យ នុងិពុិភូាក�ា�ាំអ�ពុីការបោះរៀ�ច��យ នុងិ 
ការផ្សាលាសប់ោះទីៅកខែនុលងបោះផ្សា�ងបោះទីៀ�។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ មិា� ី 

�ាច ខែដាល់បោះរៀនុ�នុ�ង់ុ�សុ ់នុងិច�់�ាំក់មាហាវទិី�ា- 

ល់យ័ នុយិាយបោះទីៅកានុអំ់កទីា�ងអស់�ាំ�ា  «ក��បោះទីៅ

�រមាាបោះពុក ខែ�ែរត្រីកហមាមិានុខែដាល់សាហាវជ្ឈាងហ�ខីែ�លរ 

18 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះនុោះបោះទី »។ ការបោះល់�កបោះឡា�ងរ�ស់មិា� ី�ាច បោះនុៅបោះពុល់

បោះនុោះ �ឺ�ា�់មិានុបោះជ្ឈឿ�ា ខែ�ែរត្រីកហមា សមាលា�់ខែ�ែរបោះនុោះ

បោះទី។ �ា�ខែនុអីាីខែដាល់មិា� ី�ាច នុយិាយបោះនុោះត្រី�ានុខ់ែ�

ជ្ឈាការយល់់��ស។ ខែ�ែរត្រីកហមា�នុ�បោះណ្ឌា� រអំកទីា�ង 

១២នុាក់ ខែដាល់ត្រី�វូ�នុស្រុសង់បោះឈ្លែោះ នុងិត្រី��់ឲ្យ�បោះរៀ� 

ច��យ យកបោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់យាាងនៃត្រីពុនៃផ្សា�ខែកបរ

ការដាឋានុខែដាល់�ំ�� នុងិអំកបោះផ្សា�ងបោះទីៀ�ក�ពុ�ងបោះធាា�ការ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ �ំ��ទីទួីល់�នុដា�ណឹ្ឌង�ា ឪពុ�ក 
មាាាយ នុងិ�ង�ូូនុរ�ស់�ំ��ត្រី�ូវ�នុខែ�ែរត្រីកហមាយក

បោះទីៅសមាលា�់ នុងិទីមាលាក់បោះចោល់កំ�ងទីបោះនុល ពុីបោះត្រីពុោះខែ� 

ជ្ឈា�់ត្រី�វ�ីជិ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ ១៧ បោះមាសា។ �នុាឹ�់ពុកីងទ័ីពុ 

បោះវៀ�ណ្ឌាមាចូល់មាកដាល់់បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៩ �ំ��មិានុ 
�នុរ�ប់ោះទីៅជ្ឈាមួាយខែ�ែរត្រីកហមាមាកពុភូីូមិាភូា�នុរិ�បីោះទី។ 

�ំ���នុវលិ់ត្រី�ឡា�់មាកភូូមិាទីី៨វញិ បោះដា�មាបរីសប់ោះនុៅជ្ឈាមួាយ

យាយរ�ស់�ំ�� នុងិ�ូូនុមំាាក់ខែដាល់រួចផ្សា��ពុីការសមាលា�់

បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៨០ �ំ���នុ�បោះត្រីងៀនុកូនុ

អំកភូូមិាបោះនុៅសាល់ា�ឋមាសកិ�ាទីីត្រី�ជ្ឈ�� នុងិបោះត្រីកោយមាក

បោះទីៀ�ទីទួីល់�នួុាទីីជ្ឈានុាយកសាល់ា។ �នុាឹ�់ពុ�ីំ��ចលូ់ 
នុវិ�នីុ ៍�ំ��ល់ក់នុ�នុងិអាហារបោះនុៅកំ�ងសាល់ា នុងិ�នុី

 
�បោះត្រីងៀនុកូនុអំកភូូមិាកំ�ង�ួនុាទីីជ្ឈាត្រី�ូកិចសំនុ�ា។

សសិុំសសុំាលាធ្វើនៅកុ�ងស្រីសុំកុធ្វើកោ�ស�ិូន ធ្វើខ្ញុំតាក�ពិង់ចិាមី �ិ��ូកដ្ឋ 
ធ្វើ�ៅសុំាលាធ្វើរៀន។ (សុំាាង ចិិនាា/ មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

សុំិសុំសសុំាលាធ្វើនៅកុ�ងស្រីសុំុកធ្វើកោ�សុំូ�ិន ធ្វើខ្ញុំតាក�ពិង់ចិាមី 
 �ិ�កង់ប្រត��់ធ្វើ�ៅ�ះ�។  
(សុំាាង ចិិនាា/ មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� 19



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ភា រសិែ  ី

 យានុ ់យួនុ បោះភូទីស្រុស ីអាយ�៦៧ឆ្នាំំា� �នុបោះរៀ�រា�់�ា  

�ំ��បោះក��បោះនុៅភូូមិាសាាយយា ឃុំ��សាាយយា ស្រុសកុសាាយត្រីជ្ឈ�

បោះ��សីាាយបោះរៀង។ �ំ��មាានុឪពុ�កបោះឈ្លែោះ បោះសៅ យានុ ់នុងិ

មាាាយបោះឈ្លែោះ ងួនុ ផ្សាាង ត្រីពុមាទីា�ងមាានុ�ង�ូូនុ៩នុាក់ 

កំ�ងបោះនុោះត្រី�ុស២នុាក់។ បោះនុៅអាយ�១៣ឆ្នាំំា� �ំ���នុ

ចូល់បោះរៀនុ�ាំក់អកីរកមាែបោះនុៅវ�សីាាយយា ជ្ឈាមួាយ

ត្រីពុះសងឃ។ �នុាឹ�់ពុីឈ្ល�់បោះរៀនុ �ំ���នុជ្ឈួយឃុំាាល់បោះ�ោ

ត្រីក�ី នុងិបោះធាា�ខែស្រុសចមាការឪពុ�កមាាាយរ�ស់�ំ��។ បោះនុៅ

ឆ្នាំំា�១៩៧១ បោះពុល់�ំ��អាយ�១៧ឆ្នាំំា� �ំ���នុបោះរៀ�ការ

ជ្ឈាមួាយ�ីីបោះឈ្លែោះ មាាស ហា� ់នុងិ�នុផ្សាលាសប់ោះទីៅរសប់ោះនុៅ

ជ្ឈាមួាយ�ីីបោះនុៅភូូមិាអន្ត្រីងគង ឃុំ��អងគរស ស្រុសុកបោះមាសាង 

បោះ��នីៃត្រីពុខែវងវញិ។ �ាីរ�ស�់ំ��កាល់បោះនុោះបោះធាា�ជ្ឈាបោះសនុាជ្ឈនុ

យ្យាន ់យួ្យន អ្នាយ្យ�៦៧ឆ្នាំាុ� សុំពិើថ្ងៃថុារសុំ់ធ្វើនៅឃ��អ្នងគរសុំ  
ស្រីសុំុកធ្វើមីសុំាង ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

បោះនុៅកំ�ងភូូមិាអន្ត្រីងគង បោះហ�យបោះពុល់ទី�បោះនុរ�ា�ប់ោះធាា�ខែស្រុសចមាការ

បោះដា�មាបីចិញំ្ញមឹាត្រី�ួសារ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ �ំ���នុសត្រីមាាល់កូនុទីីមួាយ

រ�ស់�ំ��បោះនុៅផ្សាះឹ។ �នុាឹ�់ពុីឆ្នាំលងទីបោះនុល�នុត្រី�មាាណ្ឌ ២ខែ�  
ត្រី�ធាានុភូូមិា�នុបោះសំ�ស��ឲ្យ�ត្រីកុមាមីាងៗបោះទីៅជ្ឈយួខែសងកង 

ទ័ីពុរ�បោះដាោះខែ�ែរត្រីកហមារងរ�ួសបោះនុៅបោះពុល់បោះឡា�ងបោះទីៅវាយ 

ជ្ឈាមួាយកងទ័ីពុរដាឋការ ល់នុ ់នុល់ ់បោះនុៅសមារភូូមិានៃត្រីពុទី�់  

នុងិសាុនុត្រី�ា� កំ�ងបោះ��សីាាយបោះរៀង យកបោះទីៅពុ�ា�ល់បោះនុៅ

មានុឹរីបោះពុទី�ខែដាល់មាានុទីី�ា�ងសាិ�បោះនុៅកំ�ងវ��ីនុាឹយ។  
ចបោះនុលោះឆ្នាំំា�១៩៧២ដាល់ឆ់្នាំំា�១៩៧៣ មាានុការត្រី�យ�ទីធ

�ាំយាាង�លា�ងរវាងកងទ័ីពុរដាឋការ ជ្ឈាមួាយកងទ័ីពុរ�បោះដាោះ 

ខែ�ែរត្រីកហមា។ កាល់បោះនុោះ ត្រីកុមាខែសងកងទ័ីពុរងរ�ួស 

យាន់ិ យួនិ ៖ ក្សាងផ្នែសិងយុទ្ធិជិំនិ
ផ្នែ� ែរត្រក្សាហមផ្នែដំលរងរបុសួិ
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

រ�ស់�ំ��មាានុ�ាំ១០នុាក់ ស្រុសីច�នុនួុ៥នុាក់ នុងិត្រី�ុស 
ច�នុនួុ៥នុាក់។ ត្រីកមុារ�ស�់ំ�� �នុបោះទីៅទីទួីល់កងទ័ីពុរង 
រ�ួសពុីភូូមិាសូ យកមាកឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិាកាីសលា  
បោះដា�មាបខីែសង�នុបីោះទីៀ�។ ការខែសងអំករ�ួសបោះនុះ�ញំ្ញ�់ 

បោះទីៅបោះនុៅត្រី�ឹមាឆ្នាំំា�១៩៧៤ បោះត្រីពុោះកងទ័ីពុ ល់នុ ់នុល់ ់

�នុចាញ់សន្ត្រីងគាមាបោះនុៅបោះ��សីាាយបោះរៀង។ ចា�់ពុីឆ្នាំំា� 

១៩៧៤ បោះនុៅកំ�ងភូូមិាអន្ត្រីងគងចា�់បោះផ្សាា�មាបោះធាា�ខែស្រុសត្រី�វាស ់
នៃដា នុងិចា�់បោះផ្សាា�មាត្រី�មូាល់រ�ស់រ�រត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុដាាក់ 

ជ្ឈារ�ស់រួមា។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែដាល់រស់បោះនុៅកំ�ងភូំ�បោះពុញជ្ឈាបោះត្រីច�នុនុាក់ត្រី�ូវ�នុខែ�ែរ 
ត្រីកហមាជ្ឈបោះមាលៀសមាករសប់ោះនុៅកំ�ងភូូមិាអន្ត្រីងគង។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
១៧ បោះមាសា មួាយច�នុនួុខែដាល់មាានុច�បោះណ្ឌះដាងឹត្រី�ូវ�នុ 

អងគការយកបោះទីៅបោះរៀនុសតូ្រី� បោះហ�យអំកខែដាល់បោះនុៅបោះសស 

សល់់មួាយច�នុនួុត្រី�ូវ�នុអងគការ�ាមាដាានុ�នុាបោះទីៀ�។  

�ំ��ចា��នុ�ា ដា��ូងអងគការ�នុបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរ�សត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែដាល់បោះទី��ជ្ឈបោះមាលៀសមាកពុីទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញឲ្យ��បោះត្រីងៀនុ 

អក�រដាល់់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិា ទីា�ងចាស់ ទីា�ងបោះកែង 

បោះហ�យ�ំ��ក៏�នុចូល់បោះរៀនុខែដារ។ សាល់ាបោះរៀនុបោះនុៅបោះពុល់

បោះនុោះមាានុ៣កត្រីមិា��ឺ �ាំក់បោះរៀនុសត្រីមាា�់ក�មាារ �ឺត្រី� ូ

�បោះត្រីងៀនុបោះនុៅបោះពុល់ត្រីពុឹក, �ាំក់បោះរៀនុសត្រីមាា�់យ�វជ្ឈនុ-

យ�វនុារ ី �ឺត្រី�ូ�បោះត្រីងៀនុបោះនុៅបោះពុល់នៃ�ៃ នុងិ�ាំក់បោះរៀនុ

សត្រីមាា�់មីាងៗនុងិពុូៗ �ឺត្រី�ូ�បោះត្រីងៀនុបោះនុៅបោះពុល់នៃ�ៃដាចូ 

�ាំ។ �ំ��បោះរៀនុ�នុត្រី�មាាណ្ឌ៣បោះទីៅ៤ខែ� អងគការក៏�ញ្ញាូនុ 
បោះល់ោកត្រី�ូអំកត្រី�ូទីា�ងអស់បោះនុោះបោះទីៅបោះរៀនុសូត្រី�អស់។ 

�ំ��បោះរៀនុ�បោះណ្ឌា� រ នុងិបោះធាា�ការងារ��កស្រុសូវ�បោះណ្ឌា� របោះដា�មាបី

យកអងករដាាក់កំ�ងបោះរោង�យ បោះត្រីពុោះបោះនុៅកំ�ងភូូមិា

អន្ត្រីងគងត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុចា�់បោះផ្សាា�មាហ�ូ�យរួមា។ �ំ��ត្រី�ូវ��ក 
ស្រុសូវកំ�ងមួាយនៃ�ៃឲ្យ��នុ ៥បោះ�ៅ បោះដា�មាបីយកអងករដាាក់ 
កំ�ងបោះរោង�យរួមា។ អំក��កស្រុសូវកំ�ងបោះរោង�យរួមា

មួាយមាានុសមាាជ្ឈិកច�នុនួុ៣នុាក់។ �ំ���នុបោះធាា�ការបោះនុះ

រហ�ូដាល់�់ំ��ឆ្នាំលងទីបោះនុលកូនុទីី២រ�ស�់ំ�� បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦។ 

 �នុាឹ�់ពុីឆ្នាំលងទីបោះនុល រួច អងគការ�នុអនុ�ញ្ញាា�ឲ្យ��ំ��

ឈ្ល�់សត្រីមាាកច�នុនួុ១ខែ� បោះដា�មាបីឲ្យ��ំ��មាានុស��ភូាពុរងឹ 
មាា� មា�នុបោះពុល់ច�ះបោះទីៅត្រីច�ូស្រុសវូ�នុបីោះនុៅខែកបរៗភូូមិា។ បោះនុៅ 

បោះពុល់ត្រីចូ�ស្រុសូវ �ំ��អាចបោះឡា�ងមាក��បោះ�បោះដាោះកូនុរ�ស់ 
�ំ���នុបោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់កូនុរ�ស់�ំ��ឃុំលានុ�លា�ង។ បោះនុៅ

 
បោះពុល់ខែដាល់ផ្សា��រដាូវត្រីចូ�កា�់ អងគការ�នុឲ្យ�ត្រីកុមា 

មីាងៗនុងិ�ំ�� បោះទីៅដាងទឹីកយកមាកបោះស្រុសោចដា�ណ្ឌា�រ�ស់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដាល់ដាា�បោះនុៅ�ាមាផ្សាះឹ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ អងគការ�នុក�់បោះឈ្លែោះ 

ត្រី�ួសាររ�ស់�ំ��បោះដា�មាបីជ្ឈបោះមាលៀសបោះទីៅបោះ��បីោះពុោធា៍សា� ់ 
�ា�ខែនុបីោះដាោយសារខែ��ំ��ឈ្លបឺោះពុោះឆ្នាំលងទីបោះនុលកូនុទីី៣ រ�ស ់
�ំ�� បោះទី���ំ��ស��ពុនុ�ារបោះពុល់មួាយរយៈ នុងិចា�បោះទីៅបោះល់�ក

បោះត្រីកោយ។ �ំ��ឆ្នាំលងទីបោះនុល�នុរយៈបោះពុល់២ខែ� ស្រុសា�់ខែ�

អងគការឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុទីា�ងអស់ជ្ឈបោះមាលៀសបោះទីៅបោះ��ភីូា�

�ាងល់ិច បោះហ�យ�ំ��នុងិត្រី�ួសារ�នុបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�របោះទីៅដាល់់

ភូំ�បោះឈ្ល�កាច់។ 

 បោះនុៅបោះដា�មាខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ត្រី�ួសាររ�ស់�ំ��

�នុត្រី�ឡា�់មាកភូូមិាស្រុសុកវិញ នុងិ�នុត្រី�ក�រ�រ 

បោះធាា�ខែស្រុសចមាការ�នុបីោះទីៀ�បោះដា�មាបីចិញំ្ញមឹាជ្ឈីវិ�។ បោះត្រីកោយ 

មាកបោះនុៅឆ្នាំំា�២០១១ �ាីរ�ស់�ំ���នុសលា�់បោះដាោយសារ 
ជ្ឈ�ងឺបោះ�ះដាូង។ �ំ��រស់បោះនុៅជ្ឈាមួាយកូនុៗច�នុនួុ៧នុាក់  
កំ�ងបោះនុោះមាានុកូនុស្រុសី១នុាក់។ សពុានៃ�ៃ �ំ��រស់បោះនុៅ

ជ្ឈាមួាយកូនុត្រី�ុសបោះពុៅរ�ស់�ំ�� ច�ខែណ្ឌកកូនុបោះផ្សា�ងបោះទីៀ� 
�នុបោះរៀ�ការ នុងិមាានុត្រី�ួសារខែ�កផ្សាះឹបោះរៀងៗ�លនួុ 
អស់បោះហ�យ។

�ឺូវីល�កុ�ងស្រីសុំុកធ្វើមីសុំាង ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។ 
 

(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា

 �ំ��បោះឈ្លែោះ �ូ ខែណ្ឌមា  អាយ�៨២ឆ្នាំំា�។ សពុានៃ�ៃ�ំ��រស់
 

បោះនុៅជ្ឈាមួាយកូនុត្រី�សុ នុងិបោះចៅៗ�ួនុនុាក់ កំ�ងភូូមិាត្រី�ពុា�ង

�ាបោះសោមា ឃុំ��ត្រី�ពុា�ងធា��ាង�បូង ស្រុសុកត្រី�ា�កក់ បោះ�� ី
�ាខែកវ។ �ំ��មាានុ�ង�ូូនុ�បោះងក��ច�នុនួុ៥នុាក់ កំ�ងបោះនុោះ

មាានុស្រុស៣ីនុាក់ នុងិត្រី�សុ២នុាក់។ កាល់ពុអីាយ�១០ឆ្នាំំា� 

�ំ��បោះរៀនុបោះនុៅកំ�ងវ�តី្រី�ពុា�ងធា�ជ្ឈាមួាយត្រីពុះសងឃ។ នៃ�ៃមួាយ

ត្រីកុមាខែ�ែរឥស�រត្រី�ពុា�ងបោះសៅី �នុមាកល់បួង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅ
 

ជ្ឈាមួាយបោះនុៅបោះជ្ឈ�ងភូំ�ដា�ររីបោះមាៀល់រយៈបោះពុល់៣នៃ�ៃ។ ត្រីកុមា

ត ូឡែណាមី អ្នាយ្យ�៨២ឆ្នាំាុ� រសុំ់ធ្វើនៅភូាមិីប្រតពិា�ងតាធ្វើសុំោមី ឃ��
ប្រតពិា�ងធា�ខ្ញុំាងតូូង ស្រីសុំុកប្រតា�កក់ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី �ាល់�� 
សុំមីាាសុំនអ៍្ន�ពិីធ្វើរឿងរាាវីធ្វើនៅកុ�ងរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីដ្ឋល់ ធ្វើសុំៀង 
កញ្ញាា អុ្នកសុំី័ប្រគាចិិតាមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី។ 
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

ខែ�ែរឥស�រ  �នុ�បោះត្រីងៀនុ�ំ��ឲ្យ�បោះរៀនុកានុក់ា�បោះភូល�ង បោះរៀនុ

បោះកះនៃកកា�បោះភូល�ង នុងិត្រី��់ពុីរបោះ�ៀ��ញ់។ បោះនុៅបោះពុល់

��់�លនួុ�ំ�� ឪពុ�កមីាាយរ�ស់�ំ���នុបោះដា�ររក បោះហ�យ�នុ
 បោះឃុំ�ញ�ំ��បោះនុៅជ្ឈាមួាយត្រីកុមាខែ�ែរឥស�រ។ ឪពុ�កមីាាយ

រ�ស់�ំ���នុបោះសំ�ស���ំ��ពុីត្រីកុមាខែ�ែរឥស�រត្រី�ឡា�់មាកវិញ 

បោះដា�មាបី�នុចូល់បោះរៀនុដាចូបោះដា�មា។ �ា�ខែនុបីោះពុល់បោះនុោះ�ំ��មិានុ 
�នុបោះរៀនុសា�ិបោះសារបោះទី បោះត្រីពុោះឪពុ�កមីាាយត្រីកីត្រីក។ �ំ��ឈ្ល�់

បោះរៀនុបោះនុៅបោះពុល់ ល់នុ ់ នុល់់ បោះធាា�រដាឋត្រី�ហារទីមាលាក់  

សបោះមីាចត្រីពុះនុបោះរោ�មីា សីហនុ� បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីានុា  

ឆ្នាំំា�១៩៧០។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧១ �ំ��បោះរៀ�ការត្រី�ពុនុធ នុងិ

ត្រី�ក�រ�រជ្ឈាអំកអារបោះឈ្ល�រហ�ូដាល់រ់��ខែ�ែរត្រីកហមា។ 

បោះទីោះ�ីយាាងណ្ឌា �ំ��បោះនុៅខែ�ចងចា�អ�ពុីការ��់�ង់�ូូនុ
 

ត្រី�ុសរ�ស់�ំ��មំាាក់បោះឈ្លែោះ �ូ នុមឹា �ឺជ្ឈាអ�ី�ត្រី�ធាានុ

កងរ�បោះត្រីកោះកំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា ៖ 

 �ូ នុមឹា សលា�់ត្រី�ខែហល់ពុាក់កណី្ឌាល់ឆ្នាំំា�១៩៧៨ 

បោះនុៅភូំ�បោះពុញ។ ត្រី�សនិុបោះ���ូូនុត្រី�សុរ�ស�់ំ��បោះនុៅរស ់បោះនុោះ

សាានុភូាពុត្រី�សួាររ�សវ់ា�ឺត្រី�កដាជ្ឈាធារូធាារ នុងិមាានុ

អំកសគាល់់។ មិា�ភីូកីិរ�ស់�ូូនុត្រី�ុស�ំ��មំាាក់បោះឈ្លែោះ 
 

បោះវឿនុ �នុត្រី��់�ំ���ា «�ូូនុត្រី�ុសរ�ស់�ំ��ត្រី�ូវ �ាមាា�ក 
 រ�ញទីមាលាក់ពុបីោះល់�ផ្សាះឹ សាឡា�� ស បោះនុៅកំ�ងទីីត្រីកងុភូំ�បោះពុញ

ជ្ឈានុទី់ីមួាយ បោះដាោយសារ �ាមាា�ក សង�័យ�ា �ូូនុត្រី�ុស

រ�ស់�ំ���នុកប�់�ា�់ នុងិកប�់អងគការ។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�
 

១៩៧៨ �ូូនុត្រី�សុរ�ស�់ំ���នុមាកបោះល់ងផ្សាះឹបោះនុៅស្រុសកុ
 

ក�បោះណ្ឌ�� បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់�ំ��ក�ពុ�ង��បោះពុញការងារបោះនុៅកំ�ង

កងបោះសដាឋកិច។ំ �ំ��មិានុ�នុជ្ឈួ��ូូនុបោះទី បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់

អងគការមាកបោះហៅវាឲ្យ�ត្រី�ឡា�់បោះទីៅភូំ�បោះពុញវញិ �ាមា�ញ្ញាា

រ�ស់ �ាមាា�ក បោះដាោយត្រី��់មូាល់បោះហ���ាឲ្យ��ូូនុ�ំ��បោះទីៅ

ចូល់រួមាត្រី�ជ្ឈ��សមាៃា�់»។ 

�ំ�ំវេ�ផ្នែតិវេសាក្សាសិាយបុូ�និត្របុសុិរបុស់ិ�ំ�ំ  តូិ និមឹ
អតិតីិត្របុធានិក្សាងរថវេត្រកាះ

22 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 �ូូនុរ�ស់�ំ��មាានុ�ួនុាទីីជ្ឈាត្រី�ធាានុកងពុល់ធា�

រ�បោះត្រីកោះ ត្រី�ចា�ការបោះនុៅទីីត្រីកងុភូំ�បោះពុញ។ �ូូនុ�ំ��ឧស�ាហ៍

មាកបោះល់ងផ្សាះឹណ្ឌាស់ បោះត្រីពុោះវាមាានុសិទីធិអាចបោះដា�របោះហ�រ

�នុ។ បោះត្រីកោយមាក�ំ��ឮ�ា �ាមាា�ក ខែល់ងទី�កច�ិវីា បោះហ�យ

ពុ�ាយាមាសមាលា�់វាបោះចោល់ �ា�ខែនុសីមាលា�់មិានុ�នុ បោះត្រីពុោះ

�ូូនុរ�ស�់ំ��មាានុមានុអីា�មាខែដាល់អាចការពុារ�លនួុពុកីារ

ល់ចួ�ញ់សមាលា�់។ ដាបូោះចះំ �ាមាា�ក �នុរកវធិាសីមាលា�់�ូូនុ 
�ំ��បោះដាោយត្រីចានុវាទីមាលាក់ពុបីោះល់�ផ្សាះឹ។ �ូូនុរ�ស�់ំ�� �ឺជ្ឈាមានុ�ស�

 ហាានុសាហាវ នុងិមិានុ�លាចសលា�់បោះឡា�យ។ �ូូនុរ�ស�់ំ���នុ
 

ចលូ់រួមាកំ�ងចល់នុា�ដាវិ�នីុរ៍�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា �នុាឹ�់ពុី 

ល់នុ ់នុល់់ បោះធាា�រដាឋត្រី�ហារទីមាលាក់សបោះមីាចត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា 

សីហនុ� បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ ភូលាមាៗ។ 

 មិា�ភីូកីរិ�ស�ូូ់នុត្រី�ុស�ំ��៤នុាក់បោះទីៀ� �ឺ ខែយមា,អ�នុ, 
 

ដាាង, នុងិ ឌិិនុ �ឺស�ទីធខែ�អំកមា�ះមា��ត្រី�ចា�ភូូមិា ក៏�នុ

ចូល់បោះធាា��ដាវិ�នីុជ៍្ឈាមួាយវាខែដារ �ឺចូល់បោះនុៅត្រី�ពុា�ងកឹមុា 

ឃុំ��ត្រី�ពុា�ងធា��ាង�បូង ស្រុសុកត្រី�ា�កក់ បោះ���ីាខែកវ 

បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់បោះក��មាានុត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌវាយត្រី�យ�ទីធ�ាំ

រវាងបោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈ�ង នុងិទីាហានុ ល់នុ ់នុល់់ បោះនុៅ

�ាមាចបោះងកះភូំ�ដា�ររីបោះមាៀល់។ �ា�ខែនុ�ីំ���នុដាងឹ�ា �ូូនុរ�ស�់ំ��

មាានុ�ួនុាទីីធា�កំ�ងជ្ឈួរកងទ័ីពុ�ដាវិ�នីុខ៍ែ�ែរត្រីកហមា។ 

បោះត្រីកោយនៃ�ៃបោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមាទីទួីល់ជ្ឈយ័ជ្ឈមំាះ ទីី១៧ 

ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ូូនុរ�ស់�ំ��មាានុ�ួនុាទីីជ្ឈា

ត្រី�ធាានុកងពុល់រ�បោះត្រីកោះ បោះហ�យបោះត្រីកោយមាកវាត្រី�ូវ  

�ាមាា�ក ផ្សាលាស់�ូីរឲ្យ�បោះទីៅត្រី�ចា�ការបោះនុៅទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញ

រហ�ូដាល់់នៃ�ៃ�ូូនុរ�ស់�ំ��សលា�់។ �ំ��សាីយ�ូូនុរ�ស់�ំ��

�លា�ងណ្ឌាស់ មិានុ�ួរជ្ឈួ�បោះរឿងអក�សល់ដាបូោះចះំបោះទី។ 

 ច�ខែណ្ឌក�ំ�� �នុាឹ�់ពុីបោះធាា�ការងារបោះនុៅកងបោះសដាឋកិច ំ

ខែ�ែរត្រីកហមា�នុផ្សាលាស់�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះធាា�ខែស្រុសត្រី��ងបោះនុៅបោះ�ោំ�

ចាង កំ�ងស្រុសុកអងគរ��រ ីបោះ���ីាខែកវ។ ខែ�ែរត្រីកហមា�នុ

ត្រី��ល់ត់្រីក�ីឲ្យ��ំ��មួាយនុមឹាយកបោះទីៅភូាួរខែស្រុស។ ត្រីក�ីបោះនុោះ

ធា�ៗ ណ្ឌាស ់ដាបូោះចះំ�ំ��មិានុសវូហាានុវាយវាបោះទី បោះត្រីពុោះ�ំ���លាច
 

វាវ័ធា�ំ��វិញ។ �ំ��បោះធាា�ការបោះនុៅទីីបោះនុោះរហ�ូដាល់់កងទ័ីពុ

បោះវៀ�ណ្ឌាមាវាយចលូ់មាកបោះនុៅបោះដា�មាខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ 

បោះទី���ំ��ត្រី�ឡា�់មាករស់បោះនុៅស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��វិញ។ 

ភាុ�ដ្ឋ�ររីធ្វើមីៀល សុំិិតធ្វើនៅកុ�ងស្រីសុំុកប្រតា�កក់ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី។ 
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

សូិ ហ្វាន់ិ 

 �ង់ ស�មីា អាយ� ៧២ឆ្នាំំា� �ឺជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាពុល់រដាឋរសប់ោះនុៅ

ភូូមិាស្រុសះ�ាអឹមា ឃុំ��អងគរស ស្រុសកុបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែវង 

�នុបោះរៀ�រា�់�ា  �ំ��មាានុ�ង�ូូនុច�នុនួុ៤នុាក់ កំ�ងបោះនុោះ

ស្រុសី២នុាក់ បោះហ�យ�ំ���ឺជ្ឈាកូនុទីី១។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៤ �ំ��

�នុចូល់បោះរៀនុបោះនុៅសាល់ា�ឋមាសិក�ាស្រុសះ�ាអឹមា 

ដាល់់�ាំក់ទីី៨ បោះនុៅកំ�ងសម័ាយសងគមារាស្ត្រសនីុយិមា។ �ំ��

បោះរៀនុជ្ឈាមួាយបោះល់ោកត្រី�ូបោះឈ្លែោះ ត្រី�ក់ មាា�នុ, អា�, �ី មាាា

ខែឡានុ នុងិត្រី�ឡូា�ង។ 

រូ�ខ្ញុំាងធ្វើឆ្នាំើង ៖ គាង់ សុំ�ីមី �ាល់��សុំមីាាសុំនអ៍្ន�ពិីធ្វើរឿងរាាវីធ្វើនៅកុ�ងរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមី ដ្ឋល់ សុំូ ហាាន ់��គាគលិកមី�ឈមីណាឌល
ឯកសុំារ ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។ (�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៩ �ំ���នុ�ួសបោះរៀនុបោះនុៅវ�នីៃត្រីពុរ�បោះដាង 

�នុច�នុនួុ២វស�ា បោះហ�យសឹកវិញ។ បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា� 

១៩៧០ �ំ���នុបោះទីៅចូល់រួមាទីទួីល់ដា�បោះណ្ឌ�រយាងរ�ស់

សបោះមាាចត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា សីហនុ� មាកសបោះមុាោធាមានុឹរីបោះពុទី� 

នុងិសាល់ាបោះរៀនុ បោះនុៅកំ�ងឃុំ��អងគរស។ បោះត្រីកោយមាក ក៏

បោះក��មាានុត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌបោះធាា�រដាឋត្រី�ហារទីមាលាក់សបោះមាាចត្រីពុះ 

នុបោះរោ�មីា សីហនុ� បោះនុៅនៃ�ៃ១៨ ខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ 

បោះដាោយបោះល់ោក ល់នុ ់នុល់់។ បោះត្រីកោយពុីរដាឋត្រី�ហារ �ំ��

បោះឃុំ�ញវ�មីាានុរ�ស់កងទ័ីពុធាីវ�ី ចូល់មាកបោះធាា���

�ង់ សុិមី ៖ ក្សាង�លិតិ
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

គាង់ សុំ�ីមី អ្នាយ្យ�៧២ឆ្នាំាុ� រសុំ់ធ្វើនៅភូាមិីស្រីសុំ�តាអឹ្នមី ឃ��អ្នងគរសុំ 
ស្រីសុំុកធ្វើមីសុំាង ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។ 
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិល់ចួ�លនុត់្រីទីពុ�សមាប�ីតិ្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាបោះដា�មា។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧១ �ំ���នុចូល់បោះធាា�ឈ្លល�ឃុំ��អងគរស

រយៈបោះពុល់២ឆ្នាំំា� �នុាឹ�់មាក�ំ��ផ្សាលាស់បោះទីៅចូល់កង

ពុិបោះសស នុងិឈ្លរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅស្រុសុកបោះមាសាងវិញ។ 

បោះត្រីកោយមាក ខែ�ែរត្រីកហមាចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះធាា�ការងារ

�ាងខែ�ងខែចកផ្សាល់ត្រី�។ី បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ មាានុការទីមាលាក់

ត្រី�ា�់ខែ�កបោះក��មាានុជ្ឈាហរូខែហរហ�ូមាកដាល់់ច�ងឆ្នាំំា� 

១៩៧៣។ ការរស់បោះនុៅរ�ស់�ំ��ល់��កណ្ឌាស់ បោះត្រីពុោះ

�ំ��ត្រី�ូវរ�់ចូល់កំ�ងបោះល់ណ្ឌដាឋានុជ្ឈាញឹកញា�់បោះដា�មាបីបោះ�ច

ពុីការទីមាលាក់ត្រី�ា�់ខែ�ក។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៤ ការទីមាលាក់

ត្រី�ា�់ខែ�ក�នុសៃ�់សៃា�់បោះទីៅវិញ។ ចា�់�ា�ងបោះពុល់ 

បោះនុោះមាក ខែ�ែរត្រីកហមា�បោះងក��ឲ្យ�មាានុសហករណ៍្ឌ បោះហ�យ

ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូ�យរួមាជ្ឈា�បោះណ្ឌា� រៗ។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះត្រីកោយពុី

បោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមាទីទួីល់�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំាះ បោះនុៅទីីត្រីកុង

ភូំ�បោះពុញ �ំ���នុវិល់ត្រី�ឡា�់មាករស់បោះនុៅកំ�ងភូូមិាស្រុសះ�ា

អឹមាវញិ។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុចា�់បោះផ្សាា�មាយករ�ស ់

រ�របោះត្រី��ត្រី�សដ់ាាក់ចលូ់បោះទីៅកំ�ងសហករណ៍្ឌ បោះធាា�ជ្ឈារ�ស់

បោះត្រី��ត្រី�ស់រួមា។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ អងគការ�នុបោះរៀ�ការ

ឲ្យ��ំ��។ �នុាឹ�់ពុីបោះរៀ�ការរួច ខែ�ែរត្រីកហមា�នុចា�់�ំ��ឲ្យ�

បោះធាា�ការបោះនុៅកងផ្សាល់�ិ នុងិបោះទីៅកា�់នៃត្រីពុរនុាមា។ បោះត្រីកោយ 

មាក ខែ�ែរត្រីកហមាក៏�ញ្ញាូនុ�ំ��បោះទីៅបោះធាា�ការបោះនុៅត្រីកុងនៃត្រីពុខែវង។ 
 

បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះបោះដាោយសភូាពុការត្រីច�ូកត្រីច�ល់់ នុងិ

មាានុការ�ញ់បោះ�ះ �ំ���នុផ្សាលាស់បោះទីៅបោះនុៅស្រុសុកពុញា 
ខែត្រីកកវញិ។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ�នុមួាយរយៈ កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា 

�នុចា�់បោះផ្សាី�មាវាយត្រី�យ�ទីធ�ទីល់់ជ្ឈាមួាយបោះយោធាាខែ�ែរ 

ត្រីកហមាបោះនុៅ�ាមាត្រីពុ�ខែដានុកំ�ងបោះ��តី្រីកបោះចះ បោះធាា�ឲ្យ��ំ��មាានុ
 

ការភ័ូយ�លាចបោះហ�យរ�ត់្រី�ឡា�់មាករសប់ោះនុៅកំ�ងភូូមិាស្រុសះ

�ាអឹមាវិញ។ បោះពុល់�ំ��មាកដាល់់ភូូមិាស្រុសះ�ាអឹមា ខែ�ែរ 
ត្រីកហមា�នុជ្ឈបោះមាលៀស�ំ��បោះចញពុីភូូមិាឲ្យ�បោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�របោះទីៅអំក 
បោះល់ឿង។ បោះនុៅបោះពុល់បោះទីៅដាល់់អំកបោះល់ឿង ក៏មាានុការផ្សាឹ�ះ 
អាវ�ធាបោះទីៀ� បោះហ�យកងទ័ីពុសាមា�គសីបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈា�កិមុា�ជ្ឈា 

នុងិកងទ័ីពុសែ័ត្រី�ចិ�បីោះវៀ�ណ្ឌាមា ត្រី�កាសឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

វលិ់ត្រី�ឡា�់បោះទីៅស្រុសកុក�បោះណ្ឌ��វញិ បោះត្រីពុោះត្រី�បោះទីសរ�ស់

បោះយ�ងត្រី�ូវ�នុរ�បោះដាោះបោះហ�យ។ 

 បោះត្រីកោយនៃ�ៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �ំ���នុវលិ់មាក 
រសប់ោះនុៅកំ�ងភូូមិាស្រុសះ�ាអឹមា នុងិ�នុជ្ឈ�ួជ្ឈ��ត្រី�សួារវញិ។ 

�ំ��នុងិត្រី�ួសារបោះនុៅជ្ឈួ�ការល់��កបោះនុៅបោះឡា�យ បោះត្រីពុោះមិានុ 
ទីានុម់ាានុស្រុសវូអងករហ�ូច�កត្រី��់ត្រី�ានុ។់ �ំ��នុងិត្រី�សួារ

�នុបោះដា�របោះរ�ស�ួរស្រុសវូបោះដា�មាប�ី�កហ�ូ បោះហ�យបោះត្រីកោយមាក

បោះទី��ជ្ឈីវភូាពុរ�ស់�ំ���នុត្រី�បោះស�របោះឡា�ង។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៨១ �ំ���នុចូល់�បោះត្រីមា�ការងារជ្ឈាបោះមា 
ភូូមិាស្រុសះ�ាអឹមា បោះដា�មាបីជ្ឈួយដាល់់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ រហ�ូមាក 

ដាល់ឆ់្នាំំា�១៩៩៣ �ំ���នុផ្សាលាសប់ោះទីៅបោះធាា�ជ្ឈានុរ��ល់ ស្រុសកុ

បោះមាសាង �នុរយៈបោះពុល់មួាយឆ្នាំំា�ក៏ឈ្ល�់ បោះហ�យត្រី�ឡា�់

មាករស់បោះនុៅ នុងិបោះធាា�ខែស្រុសចមាការរហ�ូមាកដាល់់សពុានៃ�ៃ។

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� 25



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ប្រកុមីយ្យ�វី�នមីកពិីវីិ�យាល័យ្យ ហាា�ន ឡែសុំន 
ប្រតពិា�ងប្របាសុំា��សុំសនកិចិចសុំារមីនះរីអ្នតតី�ះ�តាមីា�ក។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

ហ្វាានិ ពសិិ ី

 ���នុប់ោះទីសចរណ៍្ឌត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសអីនុលង់ខែវង �នុ 

នុងិក�ពុ�ងកលាយបោះទីៅជ្ឈាទីី�ា�ងសត្រីមាា�់ទីស�នុកិចំខែ��

សកិ�ាបោះរៀនុសតូ្រី� នុងិឆ្នាំល�ះ�ញំ្ញា�ងអ�ពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រសីកមុា�ជ្ឈា
 

ត្រី�ជ្ឈាធាិ�បោះ�យ� បោះនុៅចបោះនុលោះពុីឆ្នាំំា�១៩៧៥ ដាល់់ឆ្នាំំា� 

១៩៧៩ នុងិរយៈកាល់ច�ងបោះត្រីកោយនៃនុចល់នុាខែ�ែរត្រីកហមា 

បោះនុៅអនុលង់ខែវងបោះនុៅត្រី�មឹាឆ្នាំំា�១៩៩៨។ បោះនុៅកំ�ងខែ�សហីា  
ឆ្នាំំា�២០២២ យ�វជ្ឈនុ បោះទីៀង បោះសៀងនៃហ សាិ�កំ�ងច�បោះណ្ឌោមា 
យ�វជ្ឈនុច�នុនួុ ១៤នុាក់ នៃនុវទិី�ាល់យ័ ហា�នុ ខែសនុត្រី�ពុា�ង 

ត្រី�សាទី ខែដាល់�នុចូល់រួមាដា�បោះណ្ឌ�រទីស�នុកិចសំិក�ា

មាកកានុអ់នុលង់ខែវង សាីអ�ពុី សនុីភិូាពុ នុងិសិទីធិមានុ�ស� 

ខែដាល់បោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះដាោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនុីភិូាពុអនុលង់ 

ខែវងនៃនុមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯសារកមុា�ជ្ឈា។ 

 យ�វជ្ឈនុវ័យ១៩ឆ្នាំំា�រូ�បោះនុះ �នុបោះផ្សាោី�ការយក 

ចិ�ទីី�កដាាក់�លា�ងបោះល់����នុប់ោះទីសចរណ៍្ឌត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស ី

សារមានុឹរី អ�ី�ផ្សាះឹ�ាមាា�ក អ�ី�ផ្សាះឹត្រី�ជ្ឈ���ាមាា�ក 

�ចំ��បនុ ំ�ឺជ្ឈាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនុីភិូាពុអនុលង់ខែវង,ទីី�ា�ង

�ូជ្ឈាសពុ �ា�ល់ ពុ� �ឺជ្ឈាអ��ីនុាយករដាឋមាន្ត្រីនុីកីំ�ងរ��

កមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធាិ�បោះ�យ�។ បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់បោះឃុំ�ញនុងិ

ការ�ា�ះបុញំំ្ញាងអំពតំីិបុន់ិវេទ្ធិសិចំរណ៍ៈ
ត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិអនិ ាង់ផ្នែវង តាមរយៈដំំវេណៈើ រទ្ធិសិសនិក្សាចិំរំបុស់ិយុវជំនិ
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

សាី�់មា�គបោះទីសឹក៍បោះធាា��ទី�ងាាញទីាក់ទីងនុងឹទីី�ា�ង 

នុមួីាយៗ បោះទីៀង បោះសៀងនៃហ ចា�់បោះផ្សាី�មានុកឹបោះឃុំ�ញដាល់់

ការបោះរៀ�រា�់ត្រី��់រ�សឪ់ពុ�កនុងិមាាាយរ�ស�់លនួុ ខែដាល់

ធាលា�់ជ្ឈាសមាាជ្ឈិកមំាាក់រ�ស់ចល់នុាខែ�ែរត្រីកហមាខែដារ។ 

 បោះសៀងនៃហ នុយិាយ�ា មាាាយរ�ស់�ំ��បោះឈ្លែោះ  
នៃផ្សា បោះធាឿង មាានុទីីកខែនុលងក�បោះណ្ឌ��បោះនុៅបោះ��កី�ពុង់ធា�។  

ពុីមា�នុ �ា�់ធាលា�់ជ្ឈាអ�ី�កងនុារដីាឹកជ្ឈញ្ញាូ នុត្រី�ា�់  
នុងិ�ាំ�បោះពុទី�យកបោះទីៅឲ្យ�កងទ័ីពុបោះនុៅសមារភូូមិា។ មាាាយ

រ�ស់�ំ��ខែ�ងនុយិាយត្រី��់�ំ���ា ជ្ឈីវិ�បោះនុៅកំ�ងសម័ាយ
 

សន្ត្រីងគាមា�ឺល់��កណ្ឌាស់ នុងិបោះធាា�ការ�ែានុបោះពុល់សត្រីមាាក 

បោះឡា�យ។ ខែ�ែរត្រីកហមា�នុ�ិទីសិទីធិត្រី��់យាាង សូមាបីខែ�

ការបោះរៀ�ការ ក៏ត្រី�ូវ�នុខែ�ែរត្រីកហមាចា�់�ងី�ខែដារ។ 

មាាាយនុងិឪពុ�ក�ំ�� �នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួាយ�ាំទីា�ងមិានុ 
�នុស្រុសឡាាញ់�ាំ។ �ែានុនុរណ្ឌាមំាាក់ហាានុ�វាាបោះឡា�យ 

បោះត្រីពុោះ�លាចអងគការយកបោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់។ ការ

បោះរៀ�ការបោះនុះ មាានុបោះត្រីច�នុ�ូ បោះហ�យ�ូនុមួីាយៗ ត្រី�ូវឈ្លរ

�ត្រីមាង់ជ្ឈរួបោះដាោយខែ�រមា��រក�ាំ។ �នុាឹ�់មាក ចា�់នៃដា�ាំ 

នុងិបោះ�ីជ្ឈាំបោះនុៅច�បោះពុោះមា��អងគការខែ�ែរត្រីកហមា។ រឯីឪពុ�ក 

�ំ��បោះឈ្លែោះ បោះទីោង ខែផ្សានុ មាានុទីីកខែនុលងក�បោះណ្ឌ��បោះនុៅបោះ�� ី

មាណ្ឌឌល់�ិរ។ី �ា��ឺ់ជ្ឈាបោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមាខែដាល់ពុិការ 

បោះជ្ឈ�ងបោះដាោយសារផ្សាឹ�ះត្រី�ា�់មីានុកំ�ងអ�ឡា�ងបោះពុល់បោះធាា�សន្ត្រីងគាមា។ 
 

�នុាឹ�់ពុីការ�សាូអស់ជ្ឈាបោះត្រីច�នុឆ្នាំំា� �ឺ�ែានុបោះសសសល់ ់

អាីទីាល់់ខែ�បោះសោះ បោះត្រីកៅពុីការចងចា�ដាឈ៏្លចឺា�់ នុងិ

រ�ួសសាំមាបោះនុៅជ្ឈា�់នុងឹ�លនួុ។

 បោះត្រីកោយពុីដា�បោះណ្ឌ�រទីស�នុកិច ំនុងិការនុកឹបោះឃុំ�ញ

បោះឡា�ងវិញនុវូបោះរឿងរាាវទីា�ងអស់បោះនុោះ បោះទីៀង បោះសៀងនៃហ 

ចា�់បោះផ្សាី�មាមាានុទីស�នុពុីរបោះផ្សា�ង�ាំ។ ដា��ូងយ�វជ្ឈនុ

រូ�បោះនុះ�នុត្រី�ឹមានុយិាយអ�ពុីការបោះសោកសាាយ នុងិ 

ការចងចា�ដាប៏ោះសោកសបោះត្រីងងច�បោះពុោះអាីខែដាល់ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស ី

�នុ�នុ�ល់់ទី�ក។ �ា�ខែនុ ី�លនួុក៏បោះនុៅមាានុបោះមាោទីកភូាពុ

ច�បោះពុោះឪពុ�ក�លួនុ នុងិអ�ី�កងកមាលា�ងបោះយោធាាខែ�ែរ 
ត្រីកហមាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ� ខែដាល់�នុ�សាូល់ះ�ង់ត្រី��់យាាង

កំ�ងការចូល់រួមា�សាូការពុារទឹីកដា។ី ជ្ឈាច�ងបោះត្រីកោយ 

យ�វជ្ឈនុរូ�បោះនុះយល់់បោះឃុំ�ញ�ា អំក�បោះត្រីមា�ការឲ្យ�ខែ�ែរ 

ត្រីកហមាមិានុស�ទីធសឹងខែ�អាត្រីកក់ទីា�ងអស់បោះនុោះបោះទី អាី

ខែដាល់អាត្រីកក់ �ឺការដាឹកនុា�រ�ស់បោះមាដាឹកនុា�នៃនុរ�� 

បោះនុោះបោះទី ខែដាល់បោះធាា�ឲ្យ�ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈាត្រី�ូវធាលាក់កំ�ងភូាពុ

ល់��កបោះវទីនុា។

ត្រីកុមាយ�វជ្ឈនុមាកពុីវិទី�ាល់័យ ហា�នុ ខែសនុ  
ត្រី�ពុា�ងត្រី�សាទីទីស�នុកិចទីំី�ា�ង�ូជ្ឈាសពុ �ា�ល់ ពុ�។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឈំុុំ រាា 

 ចា�់ពុនីៃ�ៃទីី១៤ ដាល់ ់នៃ�ៃទីី១៦ ខែ�សហីា ឆ្នាំំា�២០២២  

ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌឯកសារបោះកោះ�ែ �នុច�ះសមាាាសនុ ៍

អំករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាច�នុនួុ ១២ 

ត្រី�ួសារ បោះនុៅកំ�ងឃុំ����ីរ ស្រុសុកបោះមាមា�់ បោះ���ីបូងឃុំែ��។ 
 

ឃុំ����ីរ មាានុចមាៃាយត្រី�មាាណ្ឌ ៥០�ីឡាូខែមាាត្រី� ពុីមាជ្ឈឈ- 
មាណ្ឌឌល់ឯកសារបោះកោះ�ែ នុងិចមាៃាយត្រី�មាាណ្ឌ ២៥ 

�ីឡាូខែមាាត្រី� ពុីទីីរួមាស្រុសុកបោះមាមា�់ បោះដាោយបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រ�ាមា 
ផ្សាលូវជ្ឈា�ិបោះល់�៧ ��់សាី�ចូល់�ាមាផ្សាលូវត្រីកាល់បោះកៅសាូ

 
នៃនុភូូមិាផ្សាលាកស�បោះរោង ឃុំ��ដាារ ចមាៃាយត្រី�មាាណ្ឌ ១៥ 

�ីឡាូខែមាាត្រី� នុងិ��់សាី��ាមាផ្សាលូវល់�កំ�ងចមាការបោះកៅសាូ

ត្រី�មាាណ្ឌ ៥�ីឡាូខែមាាត្រី� បោះទី��ដាល់់ឃុំ����ីរ។ �ចំ��បនុ ំ

ឃុំ����ីរមាានុភូូមិាច�ណ្ឌ�ះច�នុនួុ ៨ភូូមិា �ឺភូូមិា��ីរបោះជ្ឈ�ង, 

ភូូមិា��ីរ�បូង, ភូូមិាបោះកៃោក, ភូូមិាច�ការ�ែី, ភូូមិាទូីល់�ែ, 

ភូូមិាខែត្រីពុកពុួយ, ភូូមិាសាឡាង់៣ នុងិភូូមិាខែស្រុសបោះពុោល់។  

ឃុំ����ីរមាានុត្រីពុ�ត្រី�ទីល់់�ាង�បូង ជ្ឈា�់ឃុំ��បោះមាមា� ់

�ាងបោះជ្ឈ�ងជ្ឈា�់ឃុំ��ក�ពុានុ ់�ាងល់ិចជ្ឈា�់ឃុំ��ដាារ នុងិ

�ាងបោះក��ឃុំ��បោះមាមាង។ 

 កាល់ពុីជ្ឈ�នុានុ�់រា�ង ឃុំ����ីរ មាានុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុរស ់

បោះនុៅ�ិច�ួច នុងិត្រី�ក�រ�បោះធាា�ខែស្រុសចមាការ។ បោះនុៅកំ�ងភូូមិា 
មាានុបោះដា�មា��ីរដា�ះបោះត្រីច�នុ មាានុទីា�ងបោះដា�មា�ូច នុងិធា�។ 

កាល់បោះនុោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុនុា��ាំបោះទីៅបោះធាា�ខែស្រុសបោះនុៅបោះត្រី��យមីាាង

ត្របុវតិិឃំុិុំ��រី 
តាមរយៈវេវទ្ធិកិាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិត្រ�ួសារ 

ប្រកុមីការងារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារធ្វើកោ�ថុកី�ពិ�ងសុំមីាាសុំន៍
អុ្នករសុំ់រានមីាន�ីវិីតពិីរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីធ្វើនៅកុ�ងឃ��គាគីារ 
ស្រីសុំុកធ្វើមីមីត ់ធ្វើខ្ញុំតាតូូងឃី��។ 
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ខែត្រីពុក។ បោះដាោយសារ�ែានុសាុនុឆ្នាំលងកា�់ខែត្រីពុកអំកភូូមិា

�នុយកបោះដា�មា��ីរបោះធាា�សាុនុសត្រីមាា�់បោះដា�រឆ្នាំលងខែត្រីពុកបោះទីៅ

បោះធាា�ខែស្រុសចមាការ។ បោះត្រីកោយមាក អំកស្រុសុក�នុនុា��ាំបោះហៅ

ភូូមិាបោះនុះ�ា ភូូមិា��ីរ។ �រា�ង �នុមាកបោះធាា�ចមាការបោះកៅសាូ

បោះនុៅឃុំ����ីរ ស្រុសុកបោះមាមា�់ បោះដាោយជ្ឈួល់កមាែករជ្ឈនុជ្ឈា�ិ

ខែ�ែរ-ចាមា នុងិបោះវៀ�ណ្ឌាមាបោះធាា�ការ។ បោះនុៅកំ�ងឃុំ����ីរ 
មាានុជ្ឈនុជ្ឈា�ិ�រា�ងមំាាក់បោះនុៅបោះមា�ល់ការ��សត្រី�ូវ នុងិបោះធាា�

រ�យការណ៍្ឌបោះផ្សាំ�បោះទីៅ�ាំក់បោះល់�។ បោះនុៅកំ�ងរ��សងគមា

រាស្ត្រសនីុយិមាអាជ្ឈាំធារ�នុ�បោះងក��ជ្ឈាឃុំ����ីរ បោះដាោយ 

មាានុភូូមិា��ីរ នុងិភូូមិាបោះផ្សា�ងៗបោះទីៀ� ជ្ឈាច�ណ្ឌ�ះរហ�ូ 

មាកដាល់់សពុានៃ�ៃ។  

 �នុាឹ�់ពុី មាានុរដាឋត្រី�ហារទីមាលាក់សបោះមីាចត្រីពុះ

នុបោះរោ�មីា សីហនុ� បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីានុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុស្រុសុកបោះមាមា�់ �នុបោះធាា����កមាែបោះដា�មាបទីីាមាទីារ

ឲ្យ�សបោះមីាចត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា សីហនុ� ចូល់មាកត្រី��់ត្រី�ង

ត្រី�បោះទីសបោះឡា�ងវញិ។ អ�ឡា�ងបោះពុល់បោះធាា����កមាែមាានុការ�ាះ 
ទីងគិច�ាំរវាងទីាហានុ ល់នុ ់ នុល់់ នុងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែដាល់�ា�ត្រីទីសបោះមីាចត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា សីហនុ�។ �ណ្ឌៈ

បោះពុល់បោះនុោះ មាានុទីា�ងត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដាល់�ា�ត្រីទីសបោះមីាច 

ត្រីពុះនុបោះរោ�ីមា សហីនុ� នុងិទីាហានុ ល់នុ ់នុល់់ រងរ�ួស។  

ទីាហានុល់នុ ់នុល់់ មាានុកា�បោះភូល�ងត្រី��់�ាំ។ ច�ខែណ្ឌក

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមាានុខែ� កា��ិ� ពុូបោះ�ៅ នុងិដា��ង។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

បោះធាា����កមាែបោះនុៅ�ងំត្រីកបោះពុ� ស្រុសុកបោះមាមា� ់អស់រយៈបោះពុល់  

៣នៃ�ៃបោះទី��ឈ្ល�់។ បោះនុៅ�ាមាដាងផ្សាលូវ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុនុា� 
�ាំខែស្រុសក�ា “ជ្ឈ័យបោះយោសបោះមីាចឪ អំកណ្ឌាមិានុបោះទីៅ  

កា�់បោះចោល់”។ បោះពុល់���កមាែច�់ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុនុា��ាំ 

ត្រី�ឡា�់មាកផ្សាះឹបោះធាា�ខែស្រុសចមាការបោះរៀងៗ�លនួុវិញ។ បោះនុៅ 
កំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧០ ដាខែដាល់ ទីាហានុអាបោះមារកិ�នុទីមាលាក់ 
ត្រី�ា�់ខែ�កបោះល់� ឃុំ����ីរ ពុីបោះត្រីពុោះមាានុវ�មីាានុកងទ័ីពុ

បោះវៀ�ក�ងល់ាក់�លនួុបោះនុៅកំ�ងឃុំ��បោះនុះ។ ការទីមាលាក់ត្រី�ា�់
 

ខែ�កបោះនុះ �ណី្ឌាល់ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុសលា�់ នុងិរ�ួសច�នុនួុ 

៤០នុាក់។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៣ បោះទី��កងទ័ីពុបោះវៀ�ក�ង

ដាកបោះចញអស់ពុីឃុំ����ីរ នុងិខែល់ងមាានុការទីមាលាក់

ត្រី�ា�់ខែ�កបោះទីៀ�។ 

 បោះនុៅបោះពុល់ខែ�ែរត្រីកហមាបោះឡា�ងកានុអ់�ណ្ឌាច បោះនុៅ 

នៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែ�ែរត្រីកហមា�នុ

ធ្វើ�សុំភាាពិ�ឺូវីល�ធ្វើនៅកុ�ងឃ��គាគីារ ស្រីសុំុកធ្វើមីមីត ់
 

ធ្វើខ្ញុំតាតូូងឃី��។ (�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ជ្ឈបោះមាលៀសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៧ បោះមាសា មាកដាាក់បោះនុៅកំ�ងឃុំ����ីរ

រយៈបោះពុល់២ខែ� រួចបោះហ�យក៏ជ្ឈបោះមាលៀស�នុឲី្យ�បោះទីៅបោះនុៅ

ភូូមិាក�នៃពុ ភូូមិា��ុ ឃុំ��រ�បោះចកទីា�ងអស។់ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ 

ខែ�ែរត្រីកហមា�នុ�បោះងក��ជ្ឈាសករណ៍្ឌ បោះហ�យខែ�ែរត្រីកហមា

�នុខែ�ងខែចកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាត្រីកុមាៗ។ ត្រី�ធាានុត្រីកុមា 

នុមួីាយៗ �នុឲ្យ�សមាាជ្ឈិកកំ�ងត្រីកុមាត្រី�មូាល់រ�ស់រ�រ

បោះនុៅ�ាមាផ្សាះឹដាូចជ្ឈាត្រីក�ី បោះ�ោ មាានុ ់ទីា នុងិត្រីទីពុ�សមាប�ីិ

បោះផ្សា�ងៗមាកដាាក់រួមាទីា�ងអស់ ទី�កខែ�សលា�ត្រីពុាមួាយ 

នុងិចានុមួាយសត្រីមាា�់ហ�ូ��រ ឬ�យ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៦នុងិបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខែ�ែរ 

ត្រីកហមា�នុបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរ�សត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងឃុំ����ីរឲ្យ� 
ចូល់បោះធាា�ជ្ឈាកងចល់័� បោះធាា�ទីាហានុ នុងិបោះធាា�ជ្ឈាត្រី�ូបោះពុទី� 

ជ្ឈាបោះដា�មា។ បោះកែងៗ ត្រី�ុសស្រុសី ខែដាល់មាានុអាយ�ចា�់ពុី 

១៥ឆ្នាំំា�បោះឡា�ងបោះទីៅត្រី�ូវចា�់�ា�ងឲ្យ�បោះធាា�ជ្ឈាកងចល់័�

បោះល់�កទី�នុ�់ជ្ឈីកត្រី�ឡាាយ ត្រីចូ�កា�់ ដាកសឹូង ខែដាល់

សាិ�បោះនុៅឆ្នាំៃាយៗពុីភូូមិា។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ កងទ័ីពុមាកពុីភូូមិាភូា�នុរិ�ី

�នុចូល់មាកចា�់កមាែាភិូ�ល់ខែដាល់ជ្ឈាត្រី�ធាានុកង 

�ូច ត្រី�ធាានុកងធា� ត្រី�ូបោះពុទី� ត្រី�ូ�បោះត្រីងៀនុបោះនុៅ�ាងភូូមិា 

ភូា��ូពុ៌ាយកបោះទីៅសមាលា�់បោះនុៅខែត្រីពុកឆ្នាំលូង កំ�ងស្រុសុក
 

ឆ្នាំលូង បោះ��តី្រីកបោះចះ។ ច�ខែណ្ឌកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ ត្រី�ូវ�នុខែ�ែរ 
ត្រីកហមាជ្ឈបោះមាលៀសបោះចញពុីភូូមិាទីា�ងអស់ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�លះ 

ជ្ឈបោះមាលៀសបោះទីៅដាល់់បោះ��នីៃត្រីពុខែវង បោះ��កី�ពុង់ចាមា បោះ�� ី

ក�ពុង់ធា� នុងិមាានុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�លះ�នុរ�់បោះទីៅត្រី�បោះទីស

បោះវៀ�ណ្ឌាមា រហ�ូដាល់់កងទ័ីពុរណ្ឌសិរ�សាមា�គី

សបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈា�ិកមុា�ជ្ឈា នុងិកងទ័ីពុសែ័ត្រី�ចិ�ីបោះវៀ�- 
ណ្ឌាមាចូល់មាកវាយផ្សាីួល់រ�ល់�រ��ខែ�ែរត្រីកហមា នុងិ

ទីទួីល់�នុជ្ឈយ័ជ្ឈមំាះបោះនុៅនៃ�ៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ 

បោះទី��ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដាល់រ�ប់ោះភូៀស�លនួុទីា�ងបោះនុោះវលិ់ត្រី�ឡា�់

មាកស្រុសុកភូូមិាវិញ។ 

�ឺូវីធ្វើនៅកុ�ងឃ��គាគីារ ស្រីសុំុកធ្វើមីមីត ់ធ្វើខ្ញុំតាតូូងឃី��។ 
 (�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

បោះ�លោងទីាារវ�បីោះនុៅឃុំ����ីរ ស្រុសុកបោះមាមា�់ បោះ���ីបូងឃុំែ��។ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

បោះទីសភូាពុបោះនុៅ�ាមាវាល់ខែស្រុសកំ�ងរដាវូបោះភូលៀងធាលាក់បោះនុៅឃុំ����ីរ 
ស្រុសុកបោះមាមា�់ បោះ���ីបូងឃុំែ��។ 

 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

30 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

 �ំ��បោះឈ្លែោះ ជ្ឈា ល់នុ ់អាយ� ៧២ឆ្នាំំា� �ចំ��បនុរំស់
 

បោះនុៅកំ�ងភូូមិាបោះដា�មាបោះ�ង ឃុំ���ិរចី�ងបោះកោះ ស្រុសុក�ិរវីង់ 

បោះ���ីាខែកវ។ កាល់ពុកី�មាារភូាពុ�ំ��បោះរៀនុបោះនុៅសាល់ាវ�ី

បោះដា�មាបោះ�ង �ា�ខែនុ�ីចំ��បនុសំាល់ាបោះនុះត្រី�ូវ�នុដាូរមាក

បោះហៅ�ាសាល់ាផ្សាានុផ់្សានុវិញ។ �ំ��បោះរៀនុដាល់់�ាំក់ទីី៩ 
កាល់ពុីសងគមាចាស់ បោះ��បោះធាៀ�នុងឹឥឡាូវបោះសែ��ាំក់ទីី៣ 

បោះត្រីពុោះកាល់ពុីសងគមាចាស់រា�់�ត្រីញំ្ញាស់មាកវិញ។  

�ំ���ឺជ្ឈាបោះកែងក�ត្រីពុា បោះហ�យត្រី�ូវ�នុមីាងយកមាកចិញំ្ញមឹា 

បោះដាោយសារ�ា�់មាានុកូនុ�បោះងក��ខែ�មំាាក់។ មីាងរ�ស់�ំ��

�នុយក�ំ��មាកបោះនុៅជ្ឈាមួាយត្រី�ានុ�់នុជ្ឈា�ាំ។ 

�ា លន ់អ្នាយ្យ�៧២ឆ្នាំាុ� �ចិច��ូនរុសុំ់ធ្វើនៅកុ�ងភូាមិីធ្វើដ្ឋ�មីធ្វើ�ង 
 

ឃ��គិារចីិ�ងធ្វើកោ� ស្រីសុំុកគិារវីីង់ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

 ឪពុ�ករ�ស់�ំ��សលា�់កំ�ងជ្ឈ�នុានុឥ់ស�រ បោះនុៅបោះ��ី
 

��់ដា��ង បោះដាោយសារសម័ាយបោះនុោះ �ា�់បោះធាា�ការងារ 

�ាងកា�់បោះដា�មាបោះឈ្ល�ធា�ៗ បោះហ�យបោះត្រីកោយមាក �ា�់ក៏ 

ធាលាក់�លនួុឈ្លបឺោះមា�ល់មិានុជ្ឈារហ�ូដាល់់សលា�់។ �ំ���ិ��ា 
 

ឪពុ�ក�ំ��សលា�់បោះដាោយសារត្រីពុាយបោះដា�មាបោះឈ្ល�កាច់�ា�់។  
ច�ខែណ្ឌកឯមីាាយរ�ស់�ំ��សលា�់បោះនុៅកំ�ងបោះ��បីោះពុោធា៍សា�់

បោះដាោយសារអ�់អាហារបោះនុៅកំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ 

 �ំ���នុបោះរៀ�ការបោះនុៅអាយ�១៧ឆ្នាំំា� ជ្ឈាមួាយ��រស 
មំាាក់បោះឈ្លែោះ ជ្ឈរូ ឈ្លនិុ រសប់ោះនុៅកំ�ងភូូមិាបោះដា�មាបោះ�ងជ្ឈាមួាយ 
�ាំ។ បោះត្រីកោយពុបីោះរៀ�ការរួចបោះហ�យ �ំ��មាានុកូនុ ២នុាក់។  
ធ្វើនៅឆ្នាំុា�១៩៧០ អ្នាចិារយ អ្នា�ន មីកធ្វើហាៅ�ាី រ�ស់ុំខ្ញុំំ�� ឲ្យយចូិលធ្វើធាើ� 
�ាហាាន លន ់នល ់ធ្វើហា� យ្យ�ាីរ�ស់ុំខ្ញុំំ��ក៏បានចិាកធ្វើចិញបោះទីៅ។  

បោះត្រីកោយមាក �ំ���នុត្រី��់�ីីរ�ស់�ំ��ឲ្យ�ឈ្ល�់បោះធាា�ទីាហានុ 
 

ល់នុ ់នុល់ ់បោះត្រីពុោះ�ំ��ដាងឹ�ា �ីីរ�ស�់ំ���លាចសំរូកា�បោះភូល�ង�លា�ង
 ណ្ឌាស់។ �ំ��មិានុចង់ឲ្យ��ីីរ�ស់�ំ��បោះទីៅសមារភូូមិាបោះទី។ 

 �ំ���នុជ្ឈិះមាាូ�ូ បោះសអិល់ រ�ស់�ំ��បោះទីៅយក�ីី�ំ��បោះនុៅ

�នុាឹយទីាហានុបោះនុៅកំ�ងស្រុសុក�ិរវីង់។ �ីីរ�ស់�ំ��ត្រីពុមា
 

ត្រី�ឡា�់មាកផ្សាះឹជ្ឈាមួាយ�ំ�� បោះហ�យបោះមា�ញ្ញាាការ�ីី�ំ�� �នុ
 

ឲ្យ�កា�បោះភូល�ងមួាយបោះដា�មាមាក�ីីរ�ស់�ំ��ដាាក់ជ្ឈា�់�លនួុរហ�ូ
 

មាកដាល់ផ់្សាះឹ។ មាកដាល់ឆ់្នាំំា�១៩៧៤ �ំ��នុងិ�ីី�នុបោះភូៀស 
�លនួុមាករស់បោះនុៅទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញ នុងិត្រី�ក�រ�រល់ក់ 
មាាូ�ូ។ បោះយ�ងទីា�ងពុីរនុាក់ទិីញមាាូ�ូពុីភូំ�បោះពុញយកបោះទីៅ

ល់ក់បោះនុៅបោះ���ី�់ដា��ង បោះដាោយដាឹក�ាមាយនុបីោះហោះ

ឈ្លំួល់។ �ំ��ជ្ឈួញដារូមាាូ��ូនុខែ�ពុីរបោះជ្ឈ�ង�ា�បោះណ្ឌ ាោះ បោះយោធាា

ខែ�ែរត្រីកហមាវាយរ�បោះដាោះ�នុត្រីកុងភូំ�បោះពុញ បោះហ�យបោះយ�ង

ទីា�ងពុរីនុាក់ក៏ជ្ឈា�់បោះនុៅកំ�ងបោះ���ី�ដ់ា��ង។ �ំ�� ខែ�ងខែ�

ល់ាក់ត្រី�វ�ីិ មិានុឲ្យ�ខែ�ែរត្រីកហមានុងិអំកជ្ឈិ��ាងដាងឹ�ា 

�ីីរ�ស់�ំ��ធាលា�់បោះធាា�ទីាហានុបោះឡា�យ។ 

ផ្នែ� ែរត្រក្សាហមចាត់ិតាងំ�ំ�ំឲ្យយវេ� ាើត្របុធានិត្រកុ្សាម
វេ�យសារ�ំ�ំអាចំវេ�ាើការងារបានិវេត្រចំើនិម�ុ

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� 31



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 �ំ��នុងិ�ីីរ�ស់�ំ��រស់បោះនុៅកំ�ងស្រុសុកបោះមាោង ខែដាល់ជ្ឈា
 ស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��រ�ស់ឪពុ�ក�ំ��។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា 

ត្រី�ធាានុភូូមិា�នុឲ្យ��ំ��បោះធាា�ការបោះនុៅបោះរោង�យ នុងិដាកឹ�យ 
សមាល ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដាល់បោះចញបោះទីៅបោះធាា�ការបោះនុៅ�ាមាការដាឋានុ 

បោះផ្សា�ងៗ។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ �ំ���ឺជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ ១៧បោះមាសា 

�ា�ខែនុបីោះដាោយសារ�ំ��មាានុចិ�លី់ ូមាានុស�ជ្ឈីវធាម៌ាល់ ូបោះទី�� 
ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុទូីបោះទីៅស្រុសឡាាញ់រា�់អានុ�ំ��។ ច�ខែណ្ឌកឯ�ីី 
រ�ស់�ំ�� ត្រី�ធាានុភូូមិាឲ្យ��ា�់បោះទីៅបោះនុៅកំ�ងខែផ្សាកំបោះសដាឋកិច ំ

�ឺជ្ឈាកខែនុលងបោះ��កអងករឲ្យ�អំកបោះនុៅ�ាមាកងនុមួីាយៗ។ 

 បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ ខែ�ែរត្រីកហមាបោះនុៅកំ�ងភូូមិា នុកឹសែានុ

�ា�ំ��មិានុបោះចះដាកស�ណ្ឌា� បោះត្រីពុោះ�ំ���ឺជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែី ក៏
 

សាកល់បងឲ្យ��ំ��ច�ះបោះទីៅដាកស�ណ្ឌា�មំាាក់ឯងឲ្យ��នុ

ពុីរផ្សាលូនុកំ�ងមួាយនៃ�ៃ។ �ា�ខែនុ�ីំ��អាចបោះធាា��នុ បោះត្រីពុោះ�ំ���ឺជ្ឈា
 កូនុអំកខែស្រុសស្រុសា�់ នុងិមិានុរួញរាជ្ឈាមួាយការងារខែ�� 

បោះនុះបោះឡា�យ។ បោះត្រីកោយមាកបោះទីៀ� ខែ�ែរត្រីកហមា�នុឲ្យ��ំ�� បោះទីៅ

��កអងករ ក៏�ំ��បោះចះ��កអងករយាាងសាឹ�ជ់្ឈ�នុាញ ត្រីពុមាទីា�ង

បោះចះ��កអងករ�នុលឺបោះឡា�ងដាូចជ្ឈាស�បោះឡាងបោះភូលងពុិបោះរោះ

បោះទីៀ�។ បោះពុល់ខែដាល់ត្រី�ធាានុភូូមិាដាងឹ�ា �ំ��បោះចះបោះធាា�ការងារ

បោះត្រីច�នុមា�� ក៏ចា��់ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះធាា�ជ្ឈាត្រី�ធាានុត្រីកមុា។ ការងារ 
ត្រី�ធាានុត្រីកមុាមិានុពុិ�កដាូចអំកខែដាល់បោះនុៅបោះត្រីកោមា�ងគា�់

បោះនុោះបោះទី។ �ំ��ត្រី�ានុខ់ែ�បោះដា�របោះមា�ល់ នុងិបោះដា�រត្រី��់សមាាជ្ឈិក

ត្រីកុមាខែ��ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ ជ្ឈីវិ��ំ��កាល់ពុីជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះ មិានុសូវ

ល់��កបោះពុកបោះទី។ បោះនុៅ���នុរ់�ស�់ំ��រសប់ោះនុៅមាានុអាហារ 
ហ�ូច�កត្រី��់ត្រី�ានុ ់នុងិមិានុ�ាះ�ា�បោះឡា�យ។ �នុាឹ�់ 

មាក ឮដា�ណឹ្ឌង�ា កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាវាយចូល់មាក

ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈាបោះដា�មាបីជ្ឈួយរ�បោះដាោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញពុី 
រ��ខែ�ែរត្រីកហមា បោះទី���ំ��នុងិ�ីីនុា��ាំត្រី�ឡា�់មាកស្រុសុក

វិញ។ បោះយ�ង�នុបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រអស់រយៈបោះពុល់ ២៨នៃ�ៃ

បោះចញពុីបោះ���ី�់ដា��ង បោះទី��មាកដាល់់ស្រុសុក�ិរវីង់។ 

 �នុាឹ�់មាក �ីីរ�ស�់ំ��ត្រី�វូ�នុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះសំ�ឲ្យ�បោះឡា�ង

បោះធាា�ជ្ឈាបោះមាភូូមិា បោះត្រីពុោះ�ីីរ�ស់�ំ���ឺជ្ឈាមានុ�ស�សលូ�ត្រី�ង់ 

បោះហ�យខែ�មាទីា�ងមាានុច�បោះណ្ឌះដាងឹបោះទីៀ�។ បោះត្រីកោយមាក 

�ីីរ�ស់�ំ���នុសលា�់បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៨៤ បោះដាោយសារ

កងទ័ីពុខែ�ែរត្រីកហមា�ញ់ បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់�ីីរ�ស់�ំ�� 
បោះទីៅចូល់រួមាកំ�ងខែផ្សានុការ «ក៥» ។ បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់ 
�ីីរ�ស់�ំ��សលា�់ �ំ��បោះទី��ខែ�មាានុកូនុ�ំមួីាយបោះទីៀ� ខែដាល់

មាានុអាយ�បោះទី��ខែ�មួាយខែ�។ �ំ���ែានុកមាលា�ងបោះធាា�អាីបោះឡា�យ 

បោះត្រីកៅពុីយ�បោះសោកសាីយស្រុសបោះណ្ឌោះ�ីី។ �នុាឹ�់ពុី�� ់

�ង់�ីី �ំ����ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងរកស�ីបោះដា�មាបីចិញំ្ញមឹាកូនុទីា�ង 
៧នុាក់។ បោះត្រីកោយមាក �ំ���ិ��ា �ីីរ�ស់�ំ��សលា�់បោះដាោយ

��ពុាបោះហ��ជ្ឈា�ិ ដាបូោះចះំ�ំ��ក៏�នុកីារងារពុី�ីីបោះដា�មាបីជ្ឈួយ

អភិូវឌិឍនុភូ៍ូមិាឃុំ��ឲ្យ��នុត្រី�បោះស�របោះឡា�ង បោះហ�យបោះពុល់

�ចំ��បនុ�ំំ���ឺជ្ឈាសមាាជ្ឈិកភូូមិាបោះដា�មាបោះ�ង ទីទួីល់�នុឹ�ក

ការងារបោះយនុឌ័ិរ។

ជ្ឈា ល់នុ ់ផ្សាលី់់�ទីសមាាាសនុអ៍�ពុីបោះរឿងរាាវបោះនុៅកំ�ងរ��ខែ�ែរ 
ត្រីកហមាដាល់់ បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី នុាយកកមាែវិធាីអ�់រ�ពុីអ�បោះពុ� 
ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុប៍ោះនុៅកមុា�ជ្ឈា កាល់ពុីខែ�សីហា ឆ្នាំំា� 
២០២២។ (�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

ជ្ឈា ល់នុ ់(រូ�ឈ្លរកណី្ឌាល់) ទីទួីល់ត្រី�អ�់អនុ�ស�ាវរយ៍ី 
ពុីអំកសែ័ត្រី�ចិ�មីាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារបោះ���ីាខែកវ។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

32 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ថុនិ ស្រុសិវីេពត្រជំ 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ យាានុ ់វាានុ ់អាយ�៦៦ឆ្នាំំា� រស់បោះនុៅភូូមិា

ឫស�ីសាញ់ ឃុំ��ជ្ឈីផ្សា�ច ស្រុសុកបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។ 

ឪពុ�ក�ំ��បោះឈ្លែោះ បោះកៅ យាានុ ់ធាលា�់បោះធាា�ជ្ឈាជ្ឈ�ទី�់ទីី១ បោះនុៅកំ�ង

សម័ាយសងគមារាស្ត្រសនីុយិមា នុងិមីាាយបោះឈ្លែោះ ជ្ឈា បោះយឿនុ  

�ឺជ្ឈាកសិករ។ មាាាយរ�ស់�ំ��សលា�់បោះនុៅកំ�ងរ��ខែ�ែរ
 

ត្រីកហមា បោះដាោយសារមិានុមាានុអាហារហ�ូច�កត្រី��់ 

ត្រី�ានុ ់នុងិមិានុមាានុ�ាំ�សងកូវសត្រីមាា�់ពុ�ា�ល់។ �ំ��

មាានុ�ង�ូូនុច�នុនួុ១១នុាក់ កំ�ងបោះនុោះស្រុសីច�នុនួុ៦នុាក់

យ្យាាន ់វីាាន ់រសុំ់ធ្វើនៅភូាមិីឫសុំសីសុំាញ់ ឃ���ី��ចិ ស្រីសុំុកធ្វើមីសុំាង 
ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។ យ្យាាន ់វីាាន ់�ដល់��សុំមីាាសុំនអ៍្ន�ពិីធ្វើរឿងរាាវី
ធ្វើនៅកុ�ងរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមី ដ្ឋល់��គាគលិកមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ
ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង ធ្វើនៅអ្ន���ងធ្វើពិលចិូលរួមីធ្វើវី�ិកាប្រ�វីតាសិុំាស្រ្តសុំា
ប្រគាួសុំារ កាលពិីថ្ងៃថុា�ី៨ ឡែខ្ញុំសុំីហាា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា) 

បោះហ�យសពុានៃ�ៃ �ង�ូូនុរ�ស�់ំ�� បោះនុៅរស់រានុមាានុជ្ឈវី�ិខែ�
 

៣នុាក់�ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ 

 �ំ��ចូល់បោះរៀនុដា��ូងបោះនុៅអាយ�១៤ឆ្នាំំា� ជ្ឈាមួាយត្រីពុះ 
សងឃបោះនុៅវ�សី�បោះរោងវ�។ី �ំ��បោះរៀនុជ្ឈាមួាយបោះកែងៗឯបោះទីៀ� 

អ�ពុីអក�រសាស្ត្រសខីែ�ែរ បោះល់�នុពុានុ ី�ូកដាក ��ណ្ឌខែចក 

រួមាទីា�ងច�បោះណ្ឌោទី។ �ំ��បោះរៀនុ�នុត្រី�ឹមា�ាំក់ទីី១០។ មាក 
ដាល់់រ�� ល់នុ ់នុល់់ �ំ��ខែល់ង�នុបោះរៀនុ�បោះទីៅបោះទីៀ� 

បោះដាោយសារបោះនុៅកំ�ងភូូមិាចា�់បោះផ្សាី�មាមាានុការទីមាលាក់ត្រី�ា�់ 
ខែ�ក។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�ងនុា��ាំរ�ច់ូល់ពុួនុកំ�ងបោះល់ណ្ឌដាឋានុ 

បោះដា�មាបបីោះ�ចពុកីារទីមាលាក់ត្រី�ា�់ខែ�ក។ ផ្សាះឹសខែមាបង ស�ា 

ពុាហនុៈ នុងិមានុ�ស�មួាយច�នុនួុ�នុសលា�់។ បោះនុៅឆ្នាំំា� 

១៩៧៥ បោះពុល់ខែ�ែរត្រីកហមាទីទួីល់ជ្ឈ័យជ្ឈមំាះបោះទីៅបោះល់� 

រ�� ល់នុ ់នុល់ ់ទីា�ងស្រុសងុ �ំ��ត្រី�វូ�នុអងគការ�ញ្ញាូនុចលូ់
 

បោះទីៅកំ�ងកងពុបិោះសស បោះដា�មាបបីោះធាា�ការងារជ្ឈកីត្រី�ឡាាយ។  
�ំ��ជ្ឈកីខែត្រីពុក នុងិត្រី�ឡាាយ ពុបីោះឈ្ល�ទីាល់ ដាល់�ឹ់ង�ំ។ី បោះត្រីកៅពុី 
បោះនុះ �ំ���នុជ្ឈីកត្រី�ឡាាយបោះនុៅស្រុសុកក�ចាយមាារ។

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ បោះពុល់�ំ��ត្រី�ឡា�់មាកដាល់់ភូូមិាវិញ 

អងគការ�នុផ្សា��ផ្សាគ�� នុងិបោះរៀ�ការត្រី�ពុនុធឲ្យ��ំ��។ ពុធិាបីោះរៀ�ការ
 

�ំ��បោះរៀ�ច�បោះធាា�បោះនុៅវ�ីជ្ឈីផ្សា�ច រួមាជ្ឈាមួាយ�ូបោះផ្សា�ងបោះទីៀ�សរ��

ទីា�ងអស់ច�នុនួុ១៧០�ូ មាកពុីភូូមិាទីា�ង១៨ កំ�ងឃុំ��ជ្ឈីផ្សា�ច។ 

ពុធិាបីោះរៀ�ការបោះនុះ�ា�ីប�ិខែ�មាានុបោះត្រីច�នុ�ូពុ�ិខែមានុ �ា�ខែនុ�ីំ��

សបោះងក�បោះឃុំ�ញ�ា មាានុមានុ�ស�មិានុ�ចិបោះទី មិានុបោះពុញច�ិី

បោះទីៅនុងឹការផ្សា��ផ្សាគ��រ�សអ់ងគការ បោះត្រីពុោះពិ���នុស្រុសឡាាញ់ 

�ាំ នុងិពុ��ខែដាល់ធាលា�់ជ្ឈ�ួ�ាំពុមីា�នុមាក។ អំក�លះបោះនុៅបោះពុល់

បោះរៀ�ការរួចក៏រ�់បោះទីៅសមាលា�់�លនួុ រឯីអំក�លះបោះទីៀ�បោះទីៅ

ពុនួុយ�មិានុឲ្យ�អងគការដាងឹបោះឡា�យ។ បោះនុៅកំ�ងពុធិាបីោះរៀ�ការ 
រ�ស់�ំ��មិានុមាានុបោះ�ោអាវ�ែីសត្រីមាា�់បោះសលៀកពុាក់បោះទី។ បោះ�ោ 
អាវខែដាល់�ំ��បោះសលៀកកំ�ងនៃ�ៃបោះរៀ�ការ �ឺបោះ�ោអាវត្រី�ឡាាក់

 

យាាន់ិ វ៉ាាន់ិ ៖ អ ែក្សាត្រ�ប់ុត្រ�ងក្សាផ្នែនិ ាងវេ�ាើត្របុហុក្សា
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ស�ទីធខែ�ភូក់។ �ំ��នុងិភូរយិា�នុបោះ�ីជ្ឈាំច�បោះពុោះអងគការ

�ាបោះយ�ងនុងឹស្រុសឡាាញ់�ាំអស់មួាយជ្ឈីវិ�។ �នុាឹ�់ពុី

បោះរៀ�ការរួច�នុរយៈបោះពុល់៣នៃ�ៃ �ំ��ត្រី�វូ�នុកមាែាភិូ�ល់

ខែ�ែរត្រីកហមាបោះហៅឲ្យ�បោះទីៅបោះរៀនុវ�គនុបោះយោ�យ នុងិបោះត្រី�ៀមា

ចូល់�បោះត្រីមា�បោះយោធាា។ ការបោះរៀនុសូត្រី�បោះនុោះខែ�ែរត្រីកហមា

�ណី្ឌ�ះសែារ�ឲី្យ�ត្រីកមុាបោះយោធាាមាានុភូាពុសាាហា�់ រងឹមាា� 

កលាហានុ នុងិមិានុ�លាចកំ�ងការចលូ់ត្រី�យ�ទីធបោះនុៅសមារភូូមិា

មា�� បោះ��បោះទីោះ�ីជ្ឈាមាានុ�ាំខែ�៣នុាក់ ក៏មិានុរា�យខែដារ។ 

�ំ��បោះត្រី�ៀមា�លនួុរួចជ្ឈាបោះស្រុសច �ា�ខែនុ�ីំ��មិានុខែដាល់�នុចូល់

ត្រី�យ�ទីធបោះនុៅកំ�ងសមារភូូមិាបោះឡា�យ បោះត្រីពុោះ�ំ��ត្រី�វូផ្សាលាសម់ាក
 

បោះនុៅជ្ឈ�ិត្រីកុងនៃត្រីពុខែវងបោះដា�មាបមីាកបោះមា�ល់ការ��សត្រី�ូវកខែនុលង 

បោះធាា�ត្រី�តី្រី�ហ�ក។ ការមាកបោះធាា�ការបោះនុៅជ្ឈ�ិត្រីកងុនៃត្រីពុខែវងបោះនុះ  

�ំ��មិានុខែដាល់មាានុទី�នុាស់ជ្ឈាមួាយសមាាជ្ឈិកបោះនុៅកំ�ងកង

បោះឡា�យ �ំ��រួសរាយ �ំ��ដាាក់�លនួុ នុងិ��ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងបោះធាា�
 ការងារ។ បោះល់�សពុបីោះនុះ �ំ��ក៏��បោះពុញច�ិី�ណ្ឌៈស្រុសកុពុាមារក៍ 

ខែដាល់ត្រី��់ត្រី�ងបោះនុៅទីីបោះនុោះខែដារ។ ជ្ឈាបោះរៀងរាល់ន់ៃ�ៃ �ំ�� យក 
ត្រី�ីធា�ៗ�នុពុី�ាងបោះនុសាទី នុងិ�យដា�បោះណ្ឌ��បោះទីៅជ្ឈូនុ

�ណ្ឌៈស្រុសុក។ 

 បោះនុៅបោះដា�មាខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ �ណ្ឌៈស្រុសកុពុាមារក៍ 

ឲ្យ��ំ��ជ្ឈះិក�ាល់ប់ោះឆ្នាំោុះបោះទីៅកានុ�់��នុភ់ូា��ាងល់ចិ។ កាល់ 
បោះនុោះ�ំ��មិានុចង់បោះទីៅបោះទីបោះត្រីពុោះ�ំ��ដាងឹ�ាបោះនុៅទីីបោះនុោះមាានុ

 
ការល់��កទីា�ងការងារ ការហ�ូច�ក នុងិការសាំក់បោះនុៅ 

ជ្ឈាពុបិោះសសបោះ��បោះធាា�ការងារមិានុល់នូុងឹត្រី�វូនុា��លនួុយកបោះទីៅ

សមាលា�់បោះចោល់ ដាបូោះចះំ�ំ��ក៏ស��អនុ�ញ្ញាា�ពុីអងគការត្រី�ឡា�់

មាកផ្សាះឹវិញ។ បោះនុៅបោះពុល់មាកដាល់់ឃុំ��នៃត្រីពុបោះឃុំសំ ស្រុសុក

បោះមាសាង �ំ���នុជ្ឈ�ួត្រី�ពុនុធរ�ស�់ំ�� �នុាឹ�់មាកបោះយ�ងនុា��ាំ
 

វលិ់ត្រី�ឡា�់មាកផ្សាះឹវញិ។ កាល់បោះនុោះត្រី�សនិុបោះ���ំ��បោះទីៅភូា� 
�ាងល់ិច ត្រី�ខែហល់ជ្ឈា�ំ��សលា�់��់បោះទីៅបោះហ�យ បោះត្រីពុោះ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុភូា�បោះត្រីច�នុខែដាល់បោះទីៅរស់បោះនុៅ���នុប់ោះនុោះមិានុ

មាានុជ្ឈវី�ិរសប់ោះនុៅបោះត្រីច�នុបោះទី។ ជ្ឈាក់ខែសងី ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង 
ភូូមិារ�ស�់ំ��ច�នុនួុ៥ត្រី�ួសារ ត្រី�ូវ�នុខែ�ែរត្រីកហមាជ្ឈបោះមាលៀសបោះទីៅ 
���នុភ់ូា��ាងល់ចិ�នុសលា�់បោះសឹ�រទីា�ងអស ់�ឺមាានុខែ� 

មំាាក់�ា�បោះណ្ឌ ាោះខែដាល់បោះនុៅរសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិ បោះដាោយសារខែ��ា� ់

បោះធាា�ពុ��ជ្ឈាសលា�់ បោះនុៅបោះពុល់កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា�នុអាក

រ�ស់�ា�់ទីមាលាក់ចលូ់បោះទីៅកំ�ងរបោះណី្ឌៅបោះនុៅបោះពុល់យ�់។ 

 បោះត្រីកោយមាក �ំ��ត្រី�ូវ�នុបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរ�សឲ្យ�បោះធាា�ជ្ឈាបោះមាភូូមិា

ឫស�សីាញ់ បោះហ�យ�ំ��ខែ�ងខែ�ខែចករ�ខែល់កបោះរឿងរាាវខែដាល់

�ំ��ឆ្នាំលងកា�់បោះទីៅបោះកែងជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយឲ្យ��នុដាងឹ នុងិយក

បោះទីៅ�ិ�ពុិចារណ្ឌា បោះ��បោះទីោះជ្ឈាបោះកែងៗទីា�ងបោះនុោះបោះជ្ឈឿឬ

ពុ��បោះជ្ឈឿក៏បោះដាោយ។ �ំ��ចង់ឲ្យ�យ�វជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយបោះចះ

ស្រុសឡាាញ់�ាំ នុងិក��យក��រូ�ាមាការដាកឹនុា�រ�ស់ខែ�ែរ 

ត្រីកហមា ខែដាល់នុា�ឲ្យ�មាានុការកា�់សមាលា�់ នុងិបោះធាា�ឲ្យ��� ់

�ង់ធានុធាានុមានុ�ស�។

យ្យាាន ់វីាាន ់��ួលកញ្ចច�់អ្នន�សុំសាវីរយ៍ី្យពិីប្រកុមីការងារ
មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា) 
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

រមឹ ស្រុសិសី្រុសិស់ិ 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ ខែងា� បោះមាោង� អាយ�៧៧ឆ្នាំំា� ត្រី�ក�រ�រ

បោះធាា�ខែស្រុសចមាការ។ �ំ��បោះក��បោះនុៅភូូមិាភូំ�ដានិុ ឃុំ��ភូំ�ដានិុ ស្រុសកុ�ិរវីង់ 

បោះ���ីាខែកវ។ �ំ��មាានុ�ង�ូូនុ�បោះងក��ច�នុនួុ៤នុាក់ កំ�ង

បោះនុោះមាានុស្រុស៣ីនុាក់ បោះហ�យសពុានៃ�ៃ�ង�ូូនុរ�ស�់ំ��បោះនុៅ

រស់ខែ�២នុាក់�ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ កាល់ពុីក�មាារភូាពុ �ំ��រស់បោះនុៅ 
ជ្ឈាមួាយឪពុ�កមាាាយ នុងិចូល់បោះរៀនុបោះនុៅសាល់ាកំ�ងភូូមិា

ភូំ�ដានិុ ឃុំ��ភូំ�ដានិុ ស្រុសុក�ិរវីង់ បោះ���ីាខែកវ។ �ំ��បោះរៀនុដាល់ ់
ត្រី�មឹា�ាំក់ទីី១១។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៥៩ �ំ���នុឈ្ល�់បោះរៀនុ បោះហ�យ 
មាកជ្ឈួយបោះធាា�ខែស្រុសចមាការឪពុ�កមាាាយ បោះត្រីពុោះឪពុ�កមាាាយ

រ�ស់�ំ��មិានុមាានុកមាលា�ងត្រី��់ត្រី�ានុ។់ 

ឡែងាត ធ្វើមីោងស សុំពិើថ្ងៃថុារសុំ់ធ្វើនៅភូាមិីធ្វើដ្ឋ�មីធ្វើ�ង ឃ��គិារចីិ�ងធ្វើកោ� 
ស្រីសុំុកគិារវីីង់ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី ។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៧ �ំ���នុចូល់បោះធាា�ទីាហានុកខែនុ�ង

ស�ាមាការអូសទីាញពុីអំកបោះនុៅកំ�ងភូូមិា បោះហ�យមាា�ាង 
បោះទីៀ� �ំ��ក៏មាានុ��ណ្ឌងចង់ចលូ់ខែដារបោះដា�មាបជី្ឈា�មិាា��ភូូមិា។ 

យូរៗមីាង �ំ���នុចូល់រួមាត្រី�ជ្ឈ��ជ្ឈាមួាយសមាាជ្ឈិកឯបោះទីៀ�

បោះនុៅកំ�ងអងគភូាពុ បោះហ�យបោះត្រីកៅពុីត្រី�ជ្ឈ�� �ឺ�ំ��សាំក់បោះនុៅផ្សាះឹ 

នុងិបោះដា�របោះធាា�ការ�ាមាភូូមិាឃុំ�� ជ្ឈាពុបិោះសសភូូមិាឃុំ��ខែដាល់បោះនុៅ 

ជ្ឈា�់ត្រីពុ�ខែដានុបោះវៀ�ណ្ឌាមា។ សមាាជ្ឈកិរ�សទ់ីាហានុកខែនុ�ង 

ស មាានុទីា�ងខែ�ែរបោះត្រីកោមា នុងិខែ�ែរបោះល់�។ កងរ�ស�់ំ���ឺមាានុ 
បោះឈ្លែោះ បោះ�.បោះស.១១៦ (BC116)។ 

 �នុាឹ�់ពុី ល់នុ ់នុល់់ បោះធាា�រដាឋត្រី�ហារទីមាលាក់សបោះមីាច

ត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា សហីនុ� កងទ័ីពុកខែនុ�ងស�នុសហការ

ជ្ឈាមួាយកងទ័ីពុ ល់នុ ់នុល់់ នុងិបោះធាា�សកមាែភូាពុកានុខ់ែ�

ផ្សា�សផ្សា�ល់ជ្ឈាងមា�នុ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧២ �ំ���នុបោះរៀ�ការ

ត្រី�ពុនុធ។ �នុាឹ�់ពុបីោះរៀ�ការ�នុរយៈបោះពុល់៩ខែ� បោះយោធាា 

ខែ�ែរត្រីកហមា �នុចលូ់មាកកានុក់ា�់បោះ��ី�ាខែកវទីា�ងមូាល់។  

�ំ��ជ្ឈាមួាយត្រី�ពុនុធ នុងិកូនុមំាាក់រ�ស�់ំ���នុបោះភូៀស�លនួុបោះទីៅ
 ត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា។ អំកភូូមិាជ្ឈាបោះត្រីច�នុនុាក់ ក៏�នុ 

បោះភូៀស�លនួុបោះចញដា�ណ្ឌាល់�ំ��ខែដារ។ �ំ��បោះទីៅរស់បោះនុៅភូូមិា
 នៃត្រីពុសាាយ ឃុំ��នៃត្រីពុសាាយ ស្រុសុកសាាយទីង (ឬស្រុសុក

ទីី�ូង) បោះ��មីាា�់ត្រីជ្ឈូក (ឬបោះ��ចីូវដា�ក)។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ 

ភូា�បោះត្រីច�នុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�ែរកមុា�ជ្ឈាបោះត្រីកោមារស់បោះនុៅ។ 

 �ំ��ទីទួីល់�នុអ�បោះណ្ឌោយពុីរដាឋអ�ណ្ឌាចបោះវៀ�ណ្ឌាមា 

បោះហ�យកញំ្ញ�់អ�បោះណ្ឌោយខែដាល់�ំ��ទីទួីល់�នុ �ឺសរបោះសរ

អក�រយូបោះអសបោះអ (usA)។ �ំ��យល់់�ា អ�បោះណ្ឌោយទីា�ង 
បោះនុោះ�ឺជ្ឈាជ្ឈ�នុយួរ�ស់អាបោះមារកិា�ង។ បោះត្រីកៅពុីទីទួីល់ 

អ�បោះណ្ឌោយត្រី�ចា�ខែ� �ំ��នុងិត្រី�ួសារ��ិ��រកស� ីបោះធាា�ខែស្រុសចមាការ 
បោះល់�ដាីខែដាល់រដាឋអ�ណ្ឌាចបោះវៀ�ណ្ឌាមាផ្សាលី់់ឲ្យ�។ បោះនុៅឆ្នាំំា� 

១៩៧៧ ខែ�ែរត្រីកហមាត្រី�កាស�ា នុងឹបោះធាា�ការបោះដាោះដារូ

ផ្នែងាតិ វេមាងស ៖ អតិតីិទាហ្វានិក្សាផ្នែនិសងសិ
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាមួាយនុងឹបោះវៀ�ណ្ឌាមា។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�ែរទីា�ង 

អស់ខែដាល់�នុបោះភូៀសបោះទីៅត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា�ា�ងពុី

ពុឆី្នាំំា�១៩៧៤ ក៏ត្រី�វូវលិ់ត្រី�ឡា�់មាកស្រុសកុក�បោះណ្ឌ��វញិ

ខែដារ។ បោះពុល់បោះនុោះ�ំ���នុត្រី�ឡា�់មាកត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈាវញិ។ 
 

មាកដាល់់ត្រីពុ�ខែដានុ �ំ��មិានុបោះឃុំ�ញមាានុជ្ឈនុជ្ឈា�ិបោះវៀ�ណ្ឌាមា

ណ្ឌាមំាាក់ឆ្នាំលងកា�់ត្រីពុ�ខែដានុចូល់កំ�ងត្រី�បោះទីសរ�ស់�លនួុ

បោះឡា�យ។ ខែ�ែរត្រីកហមា�នុយកឡាានុមាកទីទួីល់�ំ��។ អំក 
បោះ��កឡាានុមិានុ�នុឈ្ល�់បោះនុៅភូូមិាក�បោះណ្ឌ��រ�ស់�ំ��បោះនុៅ

ស្រុសកុ�ិរវីង់បោះឡា�យ �ឺបោះ��ក�ងាួសបោះទីៅកានុស់្រុសកុត្រី�ា�កក់  
ជ្ឈាកខែនុលងខែដាល់�ំ��សាំក់បោះនុៅបោះពុញមួាយរ��ខែ�ែរត្រីកហមា។  
�ំ��ត្រី�ូវ�នុអំកបោះ��ក�រខែ�ែរត្រីកហមាឲ្យ�ច�ះពុីបោះល់�ឡាានុ នុងិ 
ឲ្យ�សាំក់បោះនុៅ�បោះណី្ឌោះអាសនុបំោះនុៅភូូមិា��ុត្រី�ខែ�ក ឃុំ��អូរ 

សារាយ មា�នុនុងឹ�ញ្ញាូនុ�ំ��បោះទីៅកានុភូ់ូមិាត្រី�ពុា�ងដាងទឹីក

�នុបីោះទីៀ�។ 

 មាកដាល់់ដា��ូង ខែ�ែរត្រីកហមាមិានុឲ្យ��ំ��ហ�ូខែឆ្នាំូ�បោះទី។ 

ត្រី�ធាានុកងបោះត្រី���ំ��ឲ្យ�បោះធាា�ខែស្រុស នុងិភូាួររាស់។ បោះនុៅបោះពុល់

ខែដាល់�ំ��ក�ពុ�ងបោះធាា�ខែស្រុស �ំ��បោះឃុំ�ញកមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា

�បោះណ្ឌា� រមានុ�ស�ទីា�ងខែ��កា�់�ាមាវាល់ខែស្រុសចូល់បោះទីៅ

កំ�ងនៃត្រីពុ។ �ំ��មិានុដាងឹ�ាកមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាយកអំក
 

ទីា�ងបោះនុោះបោះទីៅកានុទី់ីណ្ឌាបោះឡា�យ។ �ំ���ិ��ាត្រី�ខែហល់ជ្ឈា 
កមីីាភិាបាលឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីនា�យ្យកអុ្នក�ា�ងធ្វើនោ�ធ្វើ�ៅសុំមឺីា�់ 

បោះចោល់។ �ំ��រស់បោះនុៅ នុងិបោះធាា�ការងារត្រី��់យាាង�ាមាខែ�

កមាែាភិូ�ល់បោះត្រី��ឲ្យ�បោះធាា�។ �ំ��មិានុខែដាល់ត្រី�ខែកក ឬសុឹក

ស្រុសពុនុប់ោះឡា�យ។ �ំ��ខែ�ងខែ�ល់ាក់ត្រី�វ�ីរូិ�រ�ស�់ំ��ខែដាល់
 

ធាលា�់បោះធាា�ជ្ឈាទីាហានុកខែនុ�ងស។ �ំ��ដាងឹចបាស�់ា ត្រី�សនិុ 
បោះ��ខែ�ែរត្រីកហមាដាងឹ�ា�ំ���ឺជ្ឈាទីាហានុកខែនុ�ងស �ំ��ត្រី�កដា

 
ជ្ឈាសលា�់បោះចោល់ត្រី�ពុនុធកូនុជ្ឈាមិានុ�ានុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ �ំ��ត្រី�ូវផ្សាលាស់�ាូរទីីកខែនុលងរស់បោះនុៅ

មីាងបោះទីៀ� �ឺមាករស់បោះនុៅភូូមិាត្រី�ា�កក់ ឃុំ��ត្រី�ា�កក់។ បោះនុៅ

ឆ្នាំំា�១៩៧៨ដាខែដាល់ មាានុយនុាបោះហោះមាក�ចត្រី�ាក់

បោះនុៅកំ�ងស្រុសុកត្រី�ា�កក់។ �ំ���នុបោះរ�សត្រី�ាក់បោះនុោះមាកអានុ 
 

បោះទី��ដាងឹ�ា មាានុការវាយរ�បោះដាោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុា�ជ្ឈាបោះចញ 
ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ ភូលាមាៗ�នុាឹ�់ពុីការ�ចត្រី�ាក់ 

កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា�នុបោះដា�រត្រី�មូាល់ត្រី�ាក់ទីា�ងបោះនុោះ

ពុីត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិ�នុហាមាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមិានុឲ្យ�ជ្ឈខែជ្ឈក�ាំពុី 

អ�ានុយ័ខែដាល់សរបោះសរបោះនុៅកំ�ងត្រី�ាក់បោះនុោះបោះឡា�យ។ 

 មិានុយូរ�ា�នុែានុ ត្រី�បោះទីសជ្ឈា�តិ្រី�វូ�នុរ�បោះដាោះ បោះហ�យ

�ំ���នុវិល់ត្រី�ឡា�់មាកភូូមិាក�បោះណ្ឌ��វិញ។ �ំ��រស់បោះនុៅឃុំ��

ភូំ�ដានិុ ស្រុសុក�ិរវីង់ �នុមួាយរយៈ�ល ីក៏ត្រី�ូវ�នុកងទ័ីពុ

បោះវៀ�ណ្ឌាមាចា�់�លនួុយកបោះទីៅសួរចបោះមាល�យ នុងិដាាក់��ក 

បោះត្រីពុោះកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាទីា�ងបោះនុោះសង�យ័�ា �ំ���ឺជ្ឈា 
កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា។ កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាយក

កា�បោះភូល�ងវាយសួរចបោះមាល�យ�ំ���ា បោះ���ំ��ចូល់ខែ�ែរត្រីកហមា

�ា�ងពុីបោះពុល់ណ្ឌា? នុងិដាកឹនុា�កងកមាលា�ង�នុ�ា�នុែានុឆ្នាំំា�

បោះហ�យ? �ំ���នុ�ដាបិោះសធា នុងិត្រី��់�ា �ំ���ឺជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

មិានុខែមានុខែ�ែរត្រីកហមាបោះទី នុងិមិានុដាកឹនុា�កមាលា�ងអាីបោះឡា�យ។  

�ំ��ត្រី�វូ�នុឃុំ��ឃុំា�ងបោះនុៅសាល់ា�ឋមាសកិ�ាទីនុលា�់ អស ់
រយៈបោះពុល់១៦នៃ�ៃ។ �នុាឹ�់មាក �ំ��ត្រី�វូ�នុបោះដាោះខែល់ងឲ្យ� 
មាករស់បោះនុៅជ្ឈួ�ជ្ឈ��ត្រី�ពុនុធកូនុវិញ។ �ំ��ចា�់បោះផ្សាី�មាត្រី�ក� 
រ�របោះធាា�ខែស្រុសបោះដា�មាបីចិញំ្ញមឹាជ្ឈីវិ�។ មួាយរយៈបោះត្រីកោយមាក 

ត្រី�សួាររ�ស�់ំ���នុបោះសំ�ស��ផ្សាលាស�ូី់រទីីល់�បោះនុៅពុឃីុំ��ភូំ�ដានិុ 

មាកបោះនុៅភូូមិាបោះដា�មាបោះ�ង ឃុំ���ិរចី�ងបោះកោះ ស្រុសកុ�ិរវីង់ បោះ�� ី

�ាខែកវ រហ�ូមាកដាល់់សពុានៃ�ៃ។

ខែងា� បោះមាោង� ទីទួីល់ត្រី�អ�់អនុ�ស�ាវរយ៍ីពុីអំក 
សែ័ត្រី�ចិ�មីាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ បោះ���ីាខែកវ។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 �ំ��បោះឈ្លែោះ ឃុំ�� បោះ�មា អាយ�៦៣ឆ្នាំំា� បោះក��បោះនុៅភូូមិា

ត្រី�ពុា�ងរមាា�ង (�ចំ��បនុភូំូមិាត្រី�ពុា�ង�ាបោះសោមា) ឃុំ��

ត្រី�ពុា�ងធា��ាង�បូង ស្រុសកុត្រី�ា�កក់ បោះ���ីាខែកវ។ សពុានៃ�ៃ

�ំ��រសប់ោះនុៅភូូមិាឃុំ��ដាខែដាល់ នុងិត្រី�ក�រ�រជ្ឈាកសកិរ។ �ំ��

មាានុត្រី�ពុនុធបោះឈ្លែោះ �ាក់ សាបោះរឿនុ អាយ�៦៧ឆ្នាំំា� នុងិកូនុ

ច�នុនួុត្រី��មួាយនុាក់ ស្រុសី�ួនុនុាក់។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ំ��ត្រី�វូ�នុកមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា

បោះឈ្លែោះ វ�ធា ខែដាល់ជ្ឈាត្រី�ធាានុកង បោះត្រី���ំ��ឲ្យ�ខែរកដា ីនុងិ 
ជ្ឈកីត្រី�ឡាាយសា�ិបោះនុៅ�ាងបោះជ្ឈ�ងវ�បីោះកោះខែកកូ រហ�ូមាក 

ដាល់់��ុត្រី�ខែ�ក។ នៃ�ៃមួាយបោះពុល់ក�ពុ�ងបោះធាា�ការ �ំ���នុ

បោះឈ្លលោះត្រី�ខែកក�ាំជ្ឈាមួាយបោះកែងមំាាក់បោះទីៀ� បោះហ�យ�ំ��

�នុយកដាងខែរកវាយបោះទីៅបោះល់�កបាល់បោះកែងមំាាក់បោះនុោះ។ 

បោះមាកង�នុបោះឃុំ�ញ�ំ��វាយបោះទីៅបោះល់�បោះកែងបោះនុោះ ក៏ចា�់ចង

�ំ��ភូាា�់បោះទីៅនុងឹបោះដា�មាបោះ�ោំ� ទី�ករហ�ូដាល់យ់�់បោះទី��បោះដាោះ 
ខែល់ង�ំ��វញិ។ �ំ���ងឹនុងឹបោះមាកងបោះនុោះណ្ឌាស។់ នៃ�ៃមួាយ �ំ��

 
បានលចួិរតធ់្វើ�ៅកានអ់្នងគភាាពិ�័ពិស្រីសុំកុ ឡែដ្ឋលមីាន�ីតា�ង 

សា�ិបោះនុៅឃុំ��អងគ�ាបោះសោមា បោះដា�មាបសី��ចលូ់បោះធាា�ជ្ឈាបោះយោធាា។  

បោះពុល់បោះនុោះ�ំ��មិានុទីានុ�់នុចូល់បោះធាា�កងទ័ីពុភូលាមាៗបោះទី �ឺ 
ត្រី�ូវបោះមា�ញ្ញាាការអងគភូាពុទ័ីពុស្រុសុកបោះត្រី���ំ��ឲ្យ�ឃុំាាល់បោះ�ោ 

ចិញំ្ញមឹាមាានុទ់ីា នុងិដាា��ខែនុល បោះដា�មាបីផ្សាគ�់ផ្សាគង់បោះទីៅដាល់់កង 

ទ័ីពុ។ �នុាឹ�់មាក �ំ���នុចូល់�បោះត្រីមា�កងទ័ីពុខែ�ែរត្រីកហមា 

បោះហ�យត្រី�ូវ�នុបោះមា�ញ្ញាាការ�ញ្ញាូ នុ�ំ��បោះទីៅកានុ់ភូូមិា

ទួីល់សាាយនៃត្រីពុ ឃុំ��ល់�ចង់ ស្រុសុកស�បោះរោង បោះ���ីាខែកវ 

បោះដា�មាបីការពុារត្រីពុ�ខែដានុ។ 

 រយៈបោះពុល់ជ្ឈាបោះត្រីច�នុខែ�បោះត្រីកោយមាក �ឺបោះនុៅកំ�ងខែ� 
វស�ា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ �ំ��ត្រី�ូវ�នុបោះមា�ញ្ញាាការទ័ីពុស្រុសុក

�ញ្ញាូនុឲ្យ�មាកឈ្លរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅភូូមិា�នុាឹយធាលាយ ឃុំ��នៃត្រីពុ�លា 

ស្រុសុកបោះកោះអខែណ្ឌា� បោះ���ីាខែកវ បោះដា�មាបីបោះត្រី�ៀមាត្រី�យ�ទីធ

ជ្ឈាមួាយបោះវៀ�ណ្ឌាមា។ បោះនុៅរដាវូទឹីកស្រុសក �ំ���នុល់ួច

បោះ�ចបោះចញពុីមូាល់ដាឋានុកងទ័ីពុបោះនុៅស្រុសុកបោះកោះអខែណី្ឌ� 

ជ្ឈាមួាយមិា�មំីាាក់បោះឈ្លែោះ បោះពុោច �ា�ខែនុ ី�ំ�� នុងិ បោះពុោច ត្រី�ូវ

កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាចា�់�លនួុបោះនុៅភូូមិាអូរច��ក់។ �ំ��

�នុក�ហកកមាែាភិូ�ល់ទីា�ងបោះនុោះ�ា អងគភូាពុទ័ីពុរ�សខ់្ញុំំ�� 
មីានមូីលដ្ឋឋានធ្វើនៅភូាមិា�ួលសុំើាយ្យថ្ងៃប្រពិ។ ដ្ឋធូ្វើចិ�ុ កមីីាភិាបាល់ 

ទីា�ងបោះនុោះ �នុ�ញ្ញាូនុ�ំ��នុងិ បោះពុោច មាកភូូមិាសាាយនៃត្រីពុវញិ។ 
 

ងាាន់ិ វនីិ 

� ំ�ំ�ងឹត្របុធានិក្សាងវេ�ាើបាបុវេទ្ធិើបុសំុិចំូលវេ�ាើក្សាងទ័្ធិព

ឃ�ត ធ្វើខ្ញុំមី អ្នាយ្យ�៦៣ឆ្នាំាុ� រសុំ់ធ្វើនៅភូាមិីប្រតពិា�ងរមីា�ង ឃ��
ប្រតពិា�ងធា�ខ្ញុំាងតូូង ស្រីសុំុកប្រតា�កក់ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី។ 
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មាកដាល់ទួ់ីល់សាាយនៃត្រីពុ ត្រី�ធាានុមានុឹរីសាាយនៃត្រីពុបោះឈ្លែោះ �ា  

�នុ�ញ្ញាូនុ�ំ���នុបីោះទីៅអងគ�ាបោះសោមា ជ្ឈាទីីកខែនុលងខែដាល់�ំ��នុងិ 
 

បោះពុោច ត្រី�វូ�នុ�ងី�ឲ្យ�ចលូ់បោះធាា�ជ្ឈាបោះយោធាាមីាងបោះទីៀ�បោះដា�មាប ី

បោះទីៅចូល់រួមាត្រី�យ�ទីធ�ទីល់់ជ្ឈាមួាយកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា

បោះនុៅភូូមិាភូា��ូពុា៌។ បោះនុៅបោះពុល់អំកបោះ��កឡាានុបោះហៀ�នុងឹដាកឹ 

កង�័ពិធ្វើចិញធ្វើ�ៅខ្ញុំាង�ូពិាា ខ្ញុំំ��បានរតធ់្វើគាចិខ្ញុំឺនួមីាងធ្វើ�ៀត។ 

 បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៩ �ំ��នុងិឪពុ�កមីាាយ ត្រីពុមាទីា�ង

�ូូនពុីរនាក់ធ្វើ�ៀត បានធ្វើភាៀសុំខ្ញុំឺនួធ្វើ�ៅដ្ឋលភូ់ាមិី ពិករ�ន ឃ�� 
បោះពុោធា៍ច�បោះរ�នុ ស្រុសុក�បោះសដាឋ បោះ��កី�ពុង់សុឺ រួចបោះហ�យ�នុ ី

ដា�បោះណ្ឌ�របោះទីៅស្រុសកុភូំ�ត្រីកវាញ បោះ��បីោះពុោធាស៍ា� ់បោះត្រីពុោះ�លាច

កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាសមាលា�់។ មួាយរយៈបោះត្រីកោយមាក �ំ��

នុងិត្រី�ួសារ�នុវិល់ត្រី�ឡា�់មាកកានុស់្រុសុកក�បោះណ្ឌ��វិញ 

បោះដាោយមាានុកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាជ្ឈាអំកជ្ឈួយដាកឹជ្ឈញ្ញាូនុ 

នុងិផ្សាលី់់អាហារឲ្យ�ហ�ូច�ក�ាមាផ្សាលូវ។ 

 ភូំ�ដា�ររីបោះមាៀល់ សាិ�បោះនុៅកំ�ងស្រុសុកត្រី�ា�កក់ បោះ���ីាខែកវ។ 
(បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

ជ្ឈួរភូំ�ដា�ររីបោះមាៀល់បោះមា�ល់ពុីចមាៃាយ សាិ�បោះនុៅកំ�ង 
ស្រុសុកត្រី�ា�កក់ បោះ���ីាខែកវ។  
(បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ថុនិ ស្រុសិវីេពត្រជំ

 �ំ��បោះឈ្លែោះ យា�នុ យាាង អាយ�៦៥ឆ្នាំំា� �ចំ��បនុ�ឺំជ្ឈា

កសកិរ រសប់ោះនុៅឃុំ��ជ្ឈផី្សា�ច ស្រុសកុបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែវង ។ 

បោះពុល់អាយ�១២ឆ្នាំំា� �ំ��ចូល់បោះរៀនុបោះនុៅវ�សី�បោះរោង �ា�ខែនុី

�ំ��បោះរៀនុសូត្រី�មិានុ�នុបោះត្រីជ្ឈៅត្រីជ្ឈះបោះទី បោះដាោយសារខែ�មាានុ

សន្ត្រីងគាមាបោះក��បោះឡា�ងបោះនុៅជ្ឈ�នុានុ ់ល់នុ ់នុល់។់ បោះនុៅត្រី�ាបោះនុោះ 

មាានុការទីមាលាក់ត្រី�ា�់ខែ�កជ្ឈាបោះត្រីច�នុកខែនុលង បោះនុៅ�ាងល់ចិ

វ�ជី្ឈផី្សា�ច �ណី្ឌាល់ឲ្យ�មានុ�ស�ច�នុនួុ២នុាក់សលា�់ភូលាមាៗ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧០ �ំ��សែត័្រី�ច�ិចីលូ់បោះធាា�ជ្ឈាកងឈ្លល�

ខែ�ែរត្រីកហមា បោះដាោយមាានុត្រី�ធាានុកងផ្សាល់ិ�បោះឈ្លែោះ នុ ី

សារា�មា �ឺជ្ឈាអំកក�់ត្រី�ាបោះឈ្លែោះ នុងិទីទួីល់សគាល់់�ំ��។ 

�ំ��ត្រី�វូបោះដា�របោះមា�ល់ការ��សត្រី�វូត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅ�ាមាភូូមិា នុងិ

ត្រី�វូរាយការណ៍្ឌអ�ពុសីកមាែភូាពុរ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង

យ្យា�ន យ្យាាង រសុំ់ធ្វើនៅឃ���ី��ចិ ស្រីសុំុកធ្វើមីសុំាង ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

ភូូមិាបោះទីៅកានុ�់ាំក់បោះល់�។ បោះត្រីកោយមាក�ំ��ត្រី�ូវ�នុបោះឈ្លែោះ 

នុ ីសារា�មា ត្រី�ធាានុផ្សាល់ិ�ដាក�ំ��បោះចញបោះដាោយសារខែ��ំ��

មិានុ�នុរាយការណ៍្ឌអ�ពុីសកមាែភូាពុល់ួចដាា���ររ�ស់

មីាាយ�ំ��ត្រី��់បោះទីៅកានុ�់ាំក់បោះល់�។ 

 បោះត្រីកោយពុីឈ្ល�់ពុីការងារកងឈ្លល� �ំ��ត្រី�ូវ�នុ

�ញ្ញាូនុឲ្យ�បោះទីៅបោះធាា�នុរីសាររ�ស់���នុវ់ិញ បោះដាោយ�ំ��បោះធាា�
 

ការងារខែចកស���ត្រី�បោះនុៅកំ�ងភូូមិា។ ជ្ឈាបោះរៀងរាល់់នៃ�ៃ �ំ��

ជ្ឈិះបោះសះពុភូីូមិាមួាយបោះទីៅភូូមិាមួាយបោះដា�មាបយីកស���ត្រី�បោះទីៅ

ត្រី��ល់់ឲ្យ�ឃុំ�� នុងិយកស���ត្រី�ពុីឃុំ��មាកកានុភូ់ូមិាវិញ។ 

បោះត្រីកៅពុីជ្ឈិះបោះសះរ�់ស���ត្រី��ាមាភូូមិា �ំ��ត្រី�ូវបោះដា�របោះមា�ល់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដាល់ក�ពុ�ងខែ�បោះធាា�ការងារ រួចរាយការណ៍្ឌអ�ពុី

សកមាែភូាពុទីា�ងអសប់ោះនុោះត្រី��់បោះទីៅកានុ�់ាំក់បោះល់�ឬឃុំ��។ 

យាុ និ យាាង ៖ ក្សាងវេនិសាទ្ធិ
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 បោះត្រីកោយនៃ�ៃបោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមាទីទួីល់ជ្ឈ័យជ្ឈមំាះ

នៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ំ��ត្រី�ូវ�នុផ្សាលាស់បោះទីៅ

បោះធាា�ការ�ាងខែផ្សាកំបោះនុសាទី បោះនុៅអំកបោះល់ឿង។ �ំ��មិានុសូវ

�នុសត្រីមាាកខែភូកំបោះទី បោះដាោយសារខែ�ត្រី�ូវបោះង��បោះមា�ល់ត្រី�ី

ជ្ឈា�់ស�ណ្ឌាញ់ជ្ឈាញឹកញា�់។ ត្រី�ខីែដាល់�ំ��រក�នុ �ំ��យក

ត្រី�មួីាយច�នុនួុបោះទីៅខែចកចាយ�ាមាសហករណ៍្ឌ ស្រុសកុ នុងិ

បោះ��នីុានុា។ ច�ខែណ្ឌកត្រី�ីខែដាល់បោះនុៅបោះសសសល់់ �ំ��យក

បោះទីៅបោះធាា�ជ្ឈាត្រី�ីត្រី�ហ�ក នុងិរមាៃាស់បោះធាា�ជ្ឈាទឹីកត្រី�ី សត្រីមាា�់

ខែចកបោះទីៅសហករណ៍្ឌ ភូូមិា ឃុំ�� ស្រុសុក នុងិបោះ��។ី យូរៗ

មីាង �ំ��ល់ួចបោះផ្សាំ�ទឹីកត្រី�ីបោះទីៅឲ្យ�ត្រី�ួសាររ�ស់�ំ��។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគការបោះរៀ�ការឲ្យ��ំ��ជ្ឈាមួាយ

ត្រី�ពុនុធរ�ស�់ំ��បោះឈ្លែោះ ភួូនុ បោះហ�យបោះពុល់�ំ��បោះរៀ�ការបោះនុោះ

មាានុខែ�៣�ូ�ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ �ំ��នុងិត្រី�ពុនុធរ�ស់�ំ��រស់បោះនុៅ

ជ្ឈាមួាយ�ាំ�នុរយៈបោះពុល់ខែ�៣នៃ�ៃ�ា�បោះណ្ឌ ាោះ ត្រី�ពុនុធ

រ�ស់�ំ��ក៏សលា�់បោះដាោយសាររនុះឹ�ញ់។ មាកដាល់់ឆ្នាំំា� 
១៩៧៧ អងគការ�នុបោះរៀ�ការឲ្យ��ំ��ជ្ឈាមួាយនុងឹត្រី�ពុនុធ 
ទីីពុរីបោះទីៀ� បោះហ�យបោះយ�ង�នុរសប់ោះនុៅជ្ឈ���ាំរហ�ូមាកដាល់់

សពុានៃ�ៃ។ �នុាឹ�់ពុីបោះរៀ�ការរួច អងគការបោះសំ��ំ��ឲ្យ�បោះទីៅ 

បោះធាា�ខែស្រុសបោះនុៅកំ�ង�របិោះវណ្ឌវ�ជី្ឈផី្សា�ច។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ ការងារ 
រ�ស�់ំ��កានុខ់ែ�ល់��កជ្ឈាងបោះពុល់មា�នុបោះទីៅបោះទីៀ� ពុបិោះសស 
�ឺមិានុមាានុអាហារហ�ូច�កត្រី��់ត្រី�ានុ។់ ខែ�ែរត្រីកហមា 

�នុបោះត្រី���ំ��ឲ្យ�ដាឹកត្រីក�ីឲ្យ�ស�ីបោះសែៅ ភូាួរខែស្រុស នុងិខែរក

ស�ណ្ឌា�។ បោះនុៅបោះពុល់មាានុខែផ្សានុការ�នុាឹនុ ់�ំ��ត្រី�វូបោះធាា�ការ

រហ�ូដាល់់បោះមាាោង២រ�ល់ងអត្រីធាាត្រី�បោះទី���នុសត្រីមាាក

បោះត្រីពុោះ�ំ��ត្រី�ូវខែ��ញំ្ញ�់ការងារឲ្យ�រួចរាល់់។ ល់�ះដាល់់

បោះមាាោង៥ភូលឺស្រុសាងៗ �ំ��ត្រី�ូវបោះង��បោះឡា�ងបោះដា�មាបីដាកឹត្រីក�ីឲ្យ�

ស�ីបោះសែៅ�នុបីោះទីៀ�។ នៃ�ៃ�លះ�ំ��សត្រីមាាក�នុខែ�៣បោះមាាោង

�ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ 

 បោះនុៅបោះដា�មាខែ�មាករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខែ�ែរត្រីកហមា�ញ្ញាូនុ

�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅកានុ�់��នុភ់ូា��ាងល់ិចបោះដា�មាបីបោះទីៅបោះធាា�ការបោះនុៅ

ទីីបោះនុោះ។ �ា�ខែនុ�ីំ���នុបោះសំ�ស��កមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមា

ត្រី�ឡា�់មាករសប់ោះនុៅភូូមិាបោះណ្ឌ��វញិ បោះត្រីពុោះ�ំ��ឮ�ាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែដាល់�នុត្រី�វូខែ�ែរត្រីកហមា�ញ្ញាូនុបោះទីៅបោះ��ភីូា��ាងល់ចិ 

ត្រី�វូ�នុកមាែាភិូ�ល់ខែ�ែរត្រីកហមាបោះនុៅទីីបោះនុោះបោះធាា��� នុងិ

យកបោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់។

យា�នុ យាាង (រូ��ាងសាី�) ផ្សាាល់់�ទីសមាាាសនុអ៍�ពុីបោះរឿងរាាវ
កំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមាដាល់់បោះល់ោក បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី នុងិ
ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ បោះ��នីៃត្រីពុខែវង កំ�ង
ឱកាសចូល់រួមាបោះវទិីកាត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសតី្រី�ួសារកាល់ពុីនៃ�ៃទីី៨ 
ខែ�សីហា ឆ្នាំំា�២០២២។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 �ំ��បោះឈ្លែោះ មាាឃុំ ទូីច អាយ�៧៣ឆ្នាំំា� �ចំ��បនុំ

រស់បោះនុៅកំ�ងភូូមិាបោះដា�មាបោះ�ង ឃុំ���ិរចី�ងបោះកោះ ស្រុសុក�ិរវីង់ 

បោះ���ីាខែកវ។ �ំ��មាានុឪពុ�កបោះឈ្លែោះ បោះមាាៅ វង នុងិមីាាយ

បោះឈ្លែោះ�នុ ់សា�នុ។ �ំ��មាានុ�ង�ូូនុ�បោះងក��ច�នុនួុ៧នុាក់ 

�ឺស្រុសីច�នុនួុ៤នុាក់ នុងិត្រី�ុសច�នុនួុ៣នុាក់។ 

 ពុកី�មាារភូាពុ �ំ��បោះរៀនុបោះនុៅសាល់ាផ្សាានុផ់្សានុ ដាល់�់ាំក់

ទីី១១សងគមាចាស់។ �នុាឹ�់មាក �ំ��ក៏ឈ្ល�់បោះរៀនុបោះត្រីពុោះ

ត្រី�ូវបោះនុៅបោះមា�ល់ខែ�ទីា�ឪពុ�កខែដាល់ធាលាក់ពុីបោះល់�ច�ងបោះ�ោំ�។ 

បោះត្រីកៅពុីបោះនុោះ �ំ��បោះនុៅជ្ឈួយបោះធាា�ខែស្រុសចមាការឪពុ�កមីាាយ។ �ំ��

�នុបោះរៀ�ការបោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៦៩ ជ្ឈាមួាយ�ីីរ�ស់�ំ��

បោះធាា�ជ្ឈាទីាហានុ ល់នុ ់នុល់។់ �នុាឹ�់ពុបីោះរៀនុការរួច �ំ��បោះក��

មីាឃ �ូចិ អ្នាយ្យ�៧៣ឆ្នាំាុ� រសុំ់ធ្វើនៅកុ�ងភូាមិីធ្វើដ្ឋ�មីធ្វើ�ង ឃ��គិារចីិ�ង 
ធ្វើកោ� ស្រីសុំុកគិារវីីង់ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី។  
(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

�នុកូនុត្រី�ុសមំាាក់បោះឈ្លែោះ សមាប�ីិ។ 

 បោះនុៅបោះពុល់បោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមាចូល់មាកត្រី��់ត្រី�ង 

ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា �ំ��នុងិអំកភូូមិាទីា�ងអស់ត្រី�ូវជ្ឈបោះមាលៀស
 

ឲ្យ�បោះទីៅរស់បោះនុៅកំ�ងស្រុសុក�ានុ។ី �ំ��បោះនុៅទីីបោះនុោះ�នុ
 

ត្រី�ខែហល់មួាយឆ្នាំំា� ខែ�ែរត្រីកហមាផ្សាលាស់�ំ�� ឲ្យ�បោះទីៅបោះនុៅ 
វ�សី��ិនុបីោះទីៀ�។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា កមាែាភិូ�ល់ 
�នុចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះនុៅបោះធាា�ការកំ�ងកងចាស់ៗ ដាកសឹូង 

នុងិខែរកអាចម៍ាបោះ�ោដាាក់ខែស្រុស។ កាល់បោះនុោះ បោះយ�ងអាច

សាំក់បោះនុៅ�មឹា ឬកំ�ងផ្សាះឹរ�សប់ោះយ�ង �ា�ខែនុតី្រី�វូហ�ូ�យ

រួមាបោះនុៅកំ�ងបោះរោង�យទីា�ងអស់�ាំ។ 

វេមឿនិ ហ្វាចំ

មាឃុំ ទ្ធិចូំ៖ � ំ�ំរស់ិវេ�ទាងំភ័ូយខាា ចំ
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 មាានុនៃ�ៃមួាយកូនុត្រី�សុរ�ស�់ំ��ឃុំលានុ��របោះពុក �ំ��ក៏

កានុច់ានុបោះទីៅស����រពុីច�ងបោះភូៅមាកឲ្យ�កូនុ។ អំកដាសួ

��រ�ងឹក៏យកខែវកខែដាល់ក�ពុ�ងបោះកីៅ�លា�ងមាកវាយត្រី�ូវ

ច�កូនុនៃដារ�ស់�ំ���ក់ ខែដាល់�នុ�ល់់ទី�កសលាកសាំមា

រហ�ូដាល់់សពុានៃ�ៃ។ បោះពុល់បោះនុោះ�ំ��អាណិ្ឌ�កូនុត្រី�ុស

រ�ស់�ំ���លា�ងណ្ឌាស់ �ា�ខែនុ�ីំ��មិានុអាចរកអាហារឲ្យ��ា�់
 

ហ�ូ�នុ។ បោះនុៅកំ�ងភូូមិា�ំ��បោះឃុំ�ញសាកសពុមានុ�ស�
 

៣នុាក់ខែដាល់ខែ�ែរត្រីកហមាសមាលា�់បោះចោល់រួចទីមាលាក់

ចូល់កំ�ងរបោះណី្ឌៅខែ�មួាយ។ �ំ��បោះឃុំ�ញខែ��បោះនុះ �ំ��ពុិ�ជ្ឈា

�ក់សល���លា�ងណ្ឌាស់ បោះត្រីពុោះ�លាចវាសនុារ�ស់�ំ��ដាចូ

អំកទីា�ងបោះនុោះខែដារ។ �ំ��រស់បោះនុៅទីា�ងភ័ូយ�លាច។ �ំ��មិានុ

ហាានុនុយិាយសី ីនុងិមិានុហាានុ�វាាអាីបោះឡា�យ បោះត្រីពុោះ�លាច

ខែ�ែរត្រីកហមាយកបោះទីៅវាយបោះចោល់។ 

 បោះត្រីកោយរ��ខែ�ែរត្រីកហមាដាួល់រល់�បោះនុៅបោះដា�មា
ឆ្នាំំា�១៩៧៩ �ំ���នុនុា�ត្រី�ួសារត្រី�ឡា�់មាកផ្សាះឹបោះនុៅភូូមិា
បោះដា�មាបោះ�ងវិញ។ �ា�ខែនុជី្ឈាអក�សល់ ផ្សាះឹរ�ស់�ំ��ត្រី�ូវបោះភូល�ង
បោះឆ្នាំះអស�់ែានុសល់ប់ោះឡា�យ។ ដាបូោះចះំ�ំ���នុសាងសង់ផ្សាះឹ
�ែមួីាយបោះទីៀ�បោះដា�មាបសីាំក់បោះនុៅ។ រយៈបោះពុល់�ីខែ�បោះត្រីកោយ
មាក ឪពុ�ករ�ស�់ំ���នុសលា�់បោះដាោយសារជ្ឈ�ងឺបោះហ�មា បោះត្រីពុោះ
កាល់ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា ខែ�ែរត្រីកហមាឲ្យ��ា�់ហ�ូ
ខែ���រ�ា�បោះណ្ឌ ាោះ។ ច�ខែណ្ឌក�ីីរ�ស់�ំ��ក៏សលា�់ខែដារ។ 
បោះត្រីកោយមាក �ំ���នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួាយ�ីីទីីពុីរ។ បោះយ�ង
មាានុកូនុ៣នុាក់ជ្ឈាមួាយ�ាំ។ �នុាឹ�់ពុី�នុឆ្នាំលងកា�់
បោះរឿងរាាវជ្ឈូរច�់កំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា បោះធាា�ឲ្យ��ំ��មាានុការ
ភ័ូយ�លាច បោះហ�យមិានុចង់ឲ្យ�រ��បោះនុះវលិ់ត្រី�ឡា�់មាកវញិ
បោះទី។ សពុានៃ�ៃបោះនុះ �ំ��អាចរស់�នុបោះហ�យបោះទីោះ�ីជ្ឈាមិានុ
មាានុ�នុដាចូបោះ� ក៏�ា�ខែនុ�ីំ��មិានុភ័ូយត្រីពុួយបោះរឿងហ�ូមិានុ
ខែឆ្នាំូ�បោះទីៀ�បោះទី។

មាាឃុំ ទូីច ផ្សាលី់់�ទីសមាាាសនុអ៍�ពុីបោះរឿងរាាវកំ�ងរ��
ខែ�ែរត្រីកហមាដាល់់អំកសែ័ត្រី�ចិ�មីាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ 
បោះ���ីាខែកវ។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 �ំ��បោះឈ្លែោះ បោះ�ឿមា ជ្ឈនុ បោះភូទីស្រុសី អាយ�៥៩ឆ្នាំំា� �ឺជ្ឈា

កសិករ រស់បោះនុៅភូូមិាត្រី�សាទី ឃុំ��ជ្ឈ�់�ាត្រី�ាវ ស្រុសុក

អងគរធា� បោះ��បីោះសៀមារា�។ �ីីរ�ស�់ំ��បោះឈ្លែោះ អាូ ស�� �នុ

សលា�់កាល់ពុី២០ឆ្នាំំា�មា�នុ។ សពុានៃ�ៃ�ំ���ឺជ្ឈាស្ត្រសីីបោះមាមាាាយ 

នុងិមាានុកូនុច�នុនួុ៦នុាក់។ ឪពុ�ករ�ស់�ំ��បោះឈ្លែោះ សួនុ 

បោះ�ឿមា នុងិ មីាាយបោះឈ្លែោះ មាាស ជ្ឈូ។ �ំ��មាានុ�ង�ូូនុ

ច�នុនួុ៤នុាក់ បោះហ�យ�ំ���ឺជ្ឈាកូនុចបងកំ�ងត្រី�ួសារ។ 

បោះនុៅបោះពុល់�ំ��ធា�ដាឹងកីី�នុីចិ �ំ��ត្រី�ូវទូីល់ដា�ឡាូងបោះទីៀនុ 

ដា�ឡាូងជ្ឈាា ដា�ឡាូង� នុងិបោះចកល់ក់ ឬដារូយកអងករនុងិ

ស្រុសវូពុអំីកភូូមិាមាកដាា�ហ�ូ បោះនុៅបោះពុល់ត្រី�សួារ�ំ��មិានុមាានុ

អងករត្រី��់ត្រី�ានុ។់ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ត្រី�ួសារ�ំ��បោះធាា�ខែស្រុសចមាការ�ា�ខែនុី

ជ្ឈីវភូាពុត្រី�ួសារកានុខ់ែ�យាា�់យ�ឺនុបោះទីៅៗ។ បោះនុៅបោះដា�មា

ឆ្នាំំា�១៩៧០ ដាខែដាល់ �ំ���នុបោះឆ្នាំលៀ�ចូល់បោះរៀនុបោះនុៅសាល់ា

ខែដាល់សា�ិបោះនុៅកំ�ងវ�ជី្ឈាមួាយបោះកែងៗបោះនុៅកំ�ងភូូមិាបោះធាា�ឲ្យ��ំ��

អាចអានុអក�រ�លះ។ កាល់បោះនុោះមាានុត្រី�ូវ័យច�ណ្ឌាស់

មំាាក់ �ឺជ្ឈាអំក�បោះត្រីងៀនុ�ំ��នុងិបោះកែងៗកំ�ងភូូមិា បោះហ�យ

�ា�់�ឺជ្ឈាត្រី�ូដាល៏់។ូ ត្រី�ូ�នុ��ិ���បោះត្រីងៀនុសិស�ឲ្យ�

បោះចះអានុអក�រត្រី��់ៗ�ាំ។ បោះនុៅបោះពុល់ខែ�ែរត្រីកហមាចូល់

មាកដាល់ក់ំ�ងភូូមិា �ំ��ខែល់ង�នុបោះរៀនុបោះទីៀ�បោះហ�យ ច�ខែណ្ឌក

ត្រី�ូរ�ស់�ំ��ក៏មិានុដាងឹបោះទីៅដាល់់ទីីណ្ឌាខែដារ។

 បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៥ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិារ�ស�់ំ��

មិានុទីានុផ់្សាលាស់បោះទីៅណ្ឌាបោះទី រហ�ូដាល់់ពុាក់កណី្ឌាល់

ឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះទី��ខែ�ែរត្រីកហមាចា�់បោះផ្សាី�មាជ្ឈបោះមាលៀស

ធ្វើគាឿមី �ន អ្នាយ្យ�៥៩ឆ្នាំាុ� គឺា�ាកសុំិករ រសុំ់ធ្វើនៅភូាមិី 
ប្របាសុំា� ឃ����់តាប្រតាវី ស្រីសុំុកអ្នងគរធា� ធ្វើខ្ញុំតាធ្វើសុំៀមីរា�  
�ាល់��សុំមីាាសុំនអ៍្ន�ពិីធ្វើរឿងរាាវីកុ�ងរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមី 
ដ្ឋល់ ឃន ់ឃីមី អុ្នកសុំី័ប្រគាចិិតាកមុី��ា ធ្វើខ្ញុំតាធ្វើសុំៀមីរា�។  
(ឃន ់ឃីមី/មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

ឃុំន់ិ ឃុំមី

វេ�ឿម ជំនិ៖ ក្សាងកុ្សាមារក្សាែ�ងរបុបុផ្នែ� ែរត្រក្សាហម
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

អំកភូូមិា រួមាទីា�ងត្រី�ួសាររ�ស់�ំ��បោះចញ។ �ំ��ត្រី�ូវ�នុ

ចា��់ា�ងបោះទីៅស្រុសកុវាារនិុ បោះដា�មាបបីោះល់�កទី�នុ�់បោះ�ោកស្រុសកុ។ 

កាល់បោះនុោះ�ំ��មាានុអាយ�ត្រី�ខែហល់១២ឆ្នាំំា� ត្រី�ូវខែរកដាី

ចាក់បោះល់��ងំទី�នុ�់បោះ�ោកស្រុសុក �នុាឹ�់មាកបោះទី��ត្រី�ឡា�់

មាកបោះធាា�ខែស្រុសបោះនុៅកំ�ងភូូមិាវិញ។ រហ�ូដាល់់អាយ�១៤ឆ្នាំំា� 

�ំ��ត្រី�វូចល់�័បោះទីៅស្រុសកុវាារនិុបោះល់�កទី�នុ�់បោះ�ោកស្រុសកុមីាង

បោះទីៀ�។ �នុាឹ�់ពុីបោះល់�កទី�នុ�់បោះ�ោកស្រុសុករួចរាល់់�ំ��នុងិ

ត្រី�សួារចល់�័បោះទីៅបោះធាា�ខែស្រុសចមាការបោះនុៅភូំ��យដា�ស។ បោះនុៅ

ទីីបោះនុោះ �ំ��នុងិត្រី�ួសារបោះសឹ�រខែ����់ង់ជ្ឈីវិ�បោះដាោយសារ

ខែ�ែរត្រីកហមាបោះចោទី�ា ជ្ឈា�ែា�ង �ា�ខែនុសី�ណ្ឌាងល់�ូំ���នុនុា�

ឪពុ�កមីាាយ នុងិ�ូូនុរ�់បោះ�ច�លនួុ។ អ�ឡា�ងបោះពុល់រ�់បោះ�ច

�លនួុ មីាាយ នុងិឪពុ�ករ�ស់�ំ�� មាានុជ្ឈ�ងឺបោះដាោយមីាាយ

រ�ស�់ំ��អាចបោះដា�រ�នុជ្ឈ�ិៗ ច�ខែណ្ឌកឪពុ�ក�ំ��ឈ្លធឺាៃនុដ់ាបូោះចះំ

ត្រី�ូវបោះល់�ក�ា�់ដាាក់បោះល់�របោះទីះបោះឈ្ល��ែានុកង់បោះដា�មាបីអូស

បោះចញបោះទីៅ។ បោះយ�ងជ្ឈិ�នុងឹត្រី�ូវខែ�ែរត្រីកហមាចា�់�នុបោះនុៅ

�ក់រនុាស់ �ា�ខែនុ�ីំ���នុយកឪពុ�កនុងិមីាាយរ�ស់�ំ��បោះទីៅ

ល់ាក់កំ�ងនៃត្រីពុ បោះហ�យ�ូូនុខែដាល់ពុរបោះនុៅ�ីជ្ឈា�់នុងឹនៃដារួមា

ជ្ឈាមួាយនុងឹអីវាានុល់់ាក់ទី�កបោះនុៅ��បោះមុាោធានៃត្រីពុមីាាងបោះទីៀ�។ 

�នុាឹ�់ពុខីែ�ែរត្រីកហមាបោះដា�របោះចញបោះទីៅផ្សា�� �ំ��បោះទីៅយកឪពុ�ក

មីាាយ �ូូនុ នុងិរ�ស់រ�រ�នុដីា�បោះណ្ឌ�របោះទីៅមា��បោះទីៀ�។ 

បោះនុៅបោះពុល់ឃុំលានុមីាងៗ�ំ�� នុងិត្រី�ួសារមិានុមាានុ�យ

សត្រីមាា�់ហ�ូបោះឡា�យ �ឺមាានុខែ�ដា�ឡាូងដា��។

 ត្រី�ួសាររ�ស់�ំ���នុបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រមាកដាល់់ភូូមិាវិញ 

បោះពុល់បោះនុោះត្រី�ធាានុសហករណ៍្ឌត្រី�កាស�ា ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

មាកពុីភូូមិាណ្ឌាបោះទីៅបោះនុៅកខែនុលងបោះនុោះវិញ។ កាល់បោះនុោះ

ស្រុសកុក�បោះណ្ឌ��រ�សឪ់ពុ�ក�ំ��បោះនុៅនុ�រភូាស សា�ិបោះនុៅកំ�ង

អងគរជ្ឈ�� ដាបូោះចះំត្រី�ួសាររ�ស់�ំ���នុបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�របោះទីៅកានុ់

ទីីបោះនុោះ។ បោះទីៅដាល់់នុ�រភូាស ត្រី�ួសារ�ំ��ត្រី�ូវ��ខែ�កឲ្យ�

បោះទីៅបោះធាា�ការបោះរៀងៗ�លនួុ បោះនុៅសល់់ខែ�ឪពុ�ករ�ស់�ំ��ខែដាល់

ឈ្លបឺោះនុៅផ្សាះឹជ្ឈាមួាយ�ូូនុរ�ស�់ំ��។ �ំ��ត្រី�វូ�នុខែ�ែរត្រីកហមា

ចា�់�ា�ងឲ្យ�បោះទីៅបោះធាា�ជ្ឈីដាាក់ខែស្រុស កា�់ដាដីា��ូកទីមាលាក់

ចលូ់កំ�ងរបោះណី្ឌៅបោះដា�មាបតី្រីច�ល់ច់លូ់�ាំជ្ឈាមួាយអាចម៍ាបោះ�ោ 

នុងិល់ាមាកមានុ�ស�។ បោះយ�ងត្រីច�ល់វ់ាឲ្យ�ចលូ់�ាំបោះហ�យ 

បោះទី��យកវាបោះទីៅចាក់បោះល់�ពុ�មុាបោះហ�យហាល់នៃ�ៃឲ្យ�សៃួ� 

�នុាឹ�់មាកបោះយ�ងយកវាបោះទីៅដាាក់កំ�ងជ្ឈ�រ�បោះដា�មាបីទី�កដាាក់

ខែស្រុស។ មីាាយរ�ស់�ំ��ត្រី�ូវ�នុខែ�ែរត្រីកហមាចា�់�ា�ងឲ្យ�

បោះធាា�ខែស្រុស សឹងូស្រុសវូ �ា�ខែនុបីោះ��មីាាយ�ំ��សឹងូមិានុបោះហ�យ�ាមា

ខែផ្សានុការ អងគការមិានុឲ្យ�ឈ្ល�់សត្រីមាាកជ្ឈាដាាច់�ា�។ 

ដាបូោះចះំបោះពុល់�ំ��បោះធាា�ជ្ឈរួីចរាល់ ់�ំ��ខែ�ងខែ�មាកជ្ឈយួសឹងូមីាាយ

ជ្ឈានុចិបំោះដាោយមាានុការអនុ�ញ្ញាា�ពុីត្រី�ធាានុសហករណ៍្ឌ។ 

ច�ខែណ្ឌកឪពុ�ករ�ស់�ំ�� បោះទីោះ�ី�ា�់ឈ្លក៏ឺ�ា�់��ត្រី�ឹង

បោះដា�របោះទីៅយករ��អាហារមាកទី�កហ�ូ ត្រី�សិនុបោះ���ា�់

បោះទីៅមិានុទីានុប់ោះមាាោងបោះទី�ឺ�ែានុអាហារហ�ូបោះឡា�យ។ 

 �ំ��បោះធាា�ការបោះនុៅ�ាងផ្សាល់ិ�ជ្ឈី�នុមួាយរយៈ ត្រី�ធាានុ

កង�នុចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះដាញបោះសកបោះនុៅខែស្រុសត្រីកុង 

នុងិអ�បោះពុៅ�ីបោះដា�មា បោះនុៅបោះពុល់ស្រុសវូជ្ឈ�ិទី��។ បោះពុល់�ំ��ត្រី�ឡា�់

មាកជ្ឈិ�ដាល់់ទីីរួមាស្រុសុកពុួកវិញ ស្រុសា�់ខែ�ខែ�ែរត្រីកហមា

ត្រី�មូាល់�ំ��នុងិបោះកែងៗឲ្យ�ចលូ់កំ�ងជ្ឈ�រ� បោះត្រីពុោះបោះនុៅ�ាងបោះត្រីកៅ

មាានុការវាយត្រី�យ�ទីធ�ាំរវាងកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា 

នុងិខែ�ែរត្រីកហមា។ �ំ���នុសាំក់បោះនុៅកំ�ងជ្ឈ�រ�មួាយយ�់។ 

បោះនុៅបោះពុល់កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាបោះដាញបោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមា

បោះចញបោះទីៅអស់ �ំ��ក៏បោះចញពុីជ្ឈ�រ�មាក�ាងបោះត្រីកៅវិញ។ 

កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា�នុដាា��យ២០ឆ្នាំំា�ងសត្រីមាា�់ឲ្យ�

�ំ��នុងិបោះកែងៗហ�ូ។ �នុាឹ�់មាក�ំ���នុជ្ឈួ�ឪពុ�កមីាាយ

នុងិ�ង�ូូនុវិញ បោះហ�យនុា��ាំត្រី�ឡា�់មាករស់បោះនុៅភូូមិា

ត្រី�សាទីវិញ។ បោះនុៅបោះពុល់�ំ��មាានុអាយ�២២ឆ្នាំំា� �ំ���នុ

បោះរៀ�ការខែ�កបោះចញពុីឪពុ�កមីាាយ នុងិ�នុត្រី�ក�រ�រ

បោះធាា�ខែស្រុសចមាការរហ�ូមាកដាល់់�ចំ��បនុ។ំ

សុំាលាឃ����់តាប្រតាវី សុំិិតធ្វើនៅកុ�ងស្រីសុំុកអ្នងគរធា� 
ធ្វើខ្ញុំតាធ្វើសុំៀមីរា�។  
(ឃន ់ឃីមី/មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ទ្ធិចូំ វវេណៈា តិ

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី២២ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំា�២០២២ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារបោះ��កី�ពុង់ចាមា ទីទួីល់សាា�មានុអំ៍ករស់រានុ

មាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាមាកពុីស្រុសុកក�ពុង់បោះសៀមា 

មាកចូល់រួមាសាី�់នុងិទីស�នុាការផ្សា�ាយ�នុផី្សាាឹល់់

ការត្រី�កាសសាល់ដាកីា�ណឹី្ឌងសាទី�កីកំ�ងស�ណ្ឌ�� បោះរឿង 

០០២/០២ ពុាក់ពុ័នុធនុងឹ បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ រ�ស់��ល់ាការ

ក�ពុូល់នៃនុអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈត្រីមាះវិសាមាញ្ញាកំ�ង��ល់ាការ

កមុា�ជ្ឈា ចា�់ពុីបោះវល់ាបោះមាាោង៩:៣០នុាទីីត្រីពុឹក ដាល់ ់

បោះមាាោង១២:០០នុាទីី នៃ�ៃត្រី�ង់។ 

 បោះនុៅច�ង�ញំ្ញ�់នៃនុសវនុាការ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈត្រីមាះ

��ល់ាការក�ពុូល់ត្រី�កាសសបោះត្រីមាចដាាក់ពុនុធនុា�ារ 

បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ អស់មួាយជ្ឈីវិ�កំ�ងស�ណ្ឌ�� បោះរឿង០០២/០២ 

ខែដាល់ត្រី�ូវអនុ�វ�ីត្រី�ួ��ាំជ្ឈាមួាយនុឹងបោះទីោសដាាក់

ពុនុធនុា�ារអស់មួាយជ្ឈីវិ�រ�ស់ បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ បោះនុៅកំ�ង

ស�ណ្ឌ�� បោះរឿង០០២/០១ កនុលងមាក។ អងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈត្រីមាះ

��ល់ាការក�ពុូល់�ងគា�់ឲ្យ� បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ ត្រី�ូវសាិ�បោះនុៅ

អែក្សារស់ិរានិមានិជំវីតិិពរីបុបុផ្នែ� ែរត្រក្សាហម
វេ�វេ�តិកំិ្សាពង់ចាម ចំលូរមួសិាប់ុនិងិទ្ធិសិសន្តាការត្របុកាសិ 
សាលដីំកា វេ�ៀវ សំិ�និ

អុ្នករសុំ់រានមីាន�ីវិីតពិីរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីមីកពិីស្រីសុំុក
ក�ពិង់ធ្វើសុំៀមី មីកចិូលរួមីសុំាា�់នងិ�សុំសនាការ
�សាយ្យ�នា�ះាល់ការប្រ�កាសុំសុំាលដ្ឋកីា�ណាាឹងសុំា��កខ 
កុ�ងសុំ�ណា�� ធ្វើរឿង ០០២/០២ ពិាក់ពិ័នធនងឹ ធ្វើខ្ញុំៀវី សុំ��ន  
រ�សុំ់ត�លាការក�ពិូលថ្ងៃនអ្នងគ��ន���ប្រមី�វីិសុំាមីញ្ចាកុ�ង
ត�លាការកមុី��ា ឡែដ្ឋលធ្វើរៀ�ចិ�ធ្វើដ្ឋោយ្យមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ
ធ្វើខ្ញុំតាក�ពិង់ចិាមី កាលពិីធ្វើវីលាធ្វើមីាោង៩:៣០នា�ីប្រពិឹក 
ថ្ងៃថុា�ី២២ ឡែខ្ញុំកញ្ញាា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(សុំាាង ចិិនាា/មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

កំ�ងមានុឹរីឃុំ��ឃុំា�ងអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈត្រីមាះវសិាមាញ្ញាកំ�ង��ល់ាការ

កមុា�ជ្ឈា រង់ចា�ការបោះចញសាល់ដាកីាមាានុស�អាងបោះហ��

បោះពុញបោះល់ញ នុងិការ�ញំ្ញ�់នុវូការបោះរៀ�ច�សត្រីមាា�់បោះផ្សារឹ

បោះដាោយអនុ�បោះល់ោមា�ាមាចបា�់បោះទីៅពុនុធនុា�ារ ខែដាល់�ា�់

ត្រី�ូវ�នុអីនុ�វ�បីោះទីោសរ�ស់�ា�់។

 អំករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមាខែដាល់

ចូល់រួមាសាី�់នុងិទីស�នុាការត្រី�កាសសាល់ដាីកា

រ�ស់��ល់ាការក�ពុូល់នៃនុអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈត្រីមាះវិសាមាញ្ញាកំ�ង

��ល់ាការកមុា�ជ្ឈា �នុ�ងាាញនុវូការយល់់បោះឃុំ�ញដាចូ

�ាងបោះត្រីកោមា ៖ 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ ��ង ស�ី�ា�់ អាយ�៦៦ឆ្នាំំា� �ឺជ្ឈាអំក

រស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា នុងិ�ចំ��បនុំ

រសប់ោះនុៅភូូមិាក�ពុង់ត្រីក�ី ឃុំ����រ ស្រុសកុក�ពុង់បោះសៀមា បោះ��ី

ក�ពុង់ចាមា។ �ំ��មិានុខែដាល់បោះមា�ល់ការត្រី�កាសសាល់ដាកីា 

នុងិការកា�ប់ោះទីោសបោះមាដាកឹនុា�ខែ�ែរត្រីកហមាពុមីា�នុមាកបោះទី។ 

�ំ��បោះឃុំ�ញមាានុការបោះល់�កបោះឡា�ងជ្ឈាបោះត្រីច�នុអ�ពុី�ទីឧត្រីកិដាឋ

រ�ស់ បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ។ �ំ��ឯកភូាពុ�ា ការកា�់បោះទីោស

រ�ស់បោះមាដាឹកនុា�ខែ�ែរត្រីកហមា �ឺពុិ�ជ្ឈាត្រី�ឹមាត្រី�ូវ។ �ំ��

យល់់�ា បោះល់ោក បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ ទីទួីល់បោះទីោសនុវូអាីខែដាល់

�ា�់�នុសាងពុីមា�នុមាកត្រី��់យាាងទីា�ងអស់។ 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ �ួនុ ឈ្ល�នុបោះឡាោមា អាយ�៦៧ឆ្នាំំា� �ឺជ្ឈា

អំករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា នុងិ�ចំ��បនុំ

រសប់ោះនុៅភូូមិាច�ការសាមាស�ិ ឃុំ����រ ស្រុសកុក�ពុង់បោះសៀមា 

បោះ��កី�ពុង់ចាមា។ �ំ��មិានុខែដាល់ធាលា�់បោះមា�ល់ការកា�ប់ោះទីោស

បោះមាដាកឹនុា�ខែ�ែរត្រីកហមាបោះនុោះបោះឡា�យ។ �ំ��បោះឃុំ�ញ បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ  
បោះនុៅកំ�ង��ល់ាការខែ�ែរត្រីកហមា ជ្ឈាបោះល់�កដា��ូង �ឺបោះនុៅបោះពុល់ 
បោះនុះខែ�មាាង។ �ំ��បោះឃុំ�ញ បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ មាានុសភូាពុជ្ឈរា នុងិ 
ធាា�់។ �ំ��នុកឹបោះឃុំ�ញ�ទីពុិបោះសោធានុខ៍ែដាល់�ំ��ឆ្នាំលងកា�់កំ�ង

រ��ខែ�ែរត្រីកហមា �ឺបោះវទីនុា�លា�ងណ្ឌាស។់ បោះនុៅបោះពុល់ខែដាល់ 

�ំ��បោះឃុំ�ញមាានុ�របោះទីសបោះនុៅកំ�ង�នុ�់ឹសវនុាការ �ំ��យល់�់ា 
 បោះនុះជ្ឈាការល់ខូែដាល់មាានុការដាងឹឮជ្ឈាអនុរីជ្ឈា�។ិ �ំ��មិានុ

យល់ស់្រុស�ច�បោះពុោះការបោះល់�កបោះឡា�ងរ�សប់ោះល់ោក បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ  

�ា�ា�មិ់ានុ�នុដាងឹឮ នុងិទីទួីល់សគាល់អ់�បោះពុ�រ�ស�់ា�ក់ំ�ង 
រ��ខែ�ែរត្រីកហមាបោះទី។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះកែងចាស់�នុសលា�់ 

នុងិរងទី�កីបោះវទីនុា�លា�ងណ្ឌាស់បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ។ 

 �ំ��បោះឈ្លែោះ យួង យ�នុ អាយ�៧៧ឆ្នាំំា� �ឺជ្ឈាអំករសរ់ានុ

មាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា នុងិ�ចំ��បនុរំស់បោះនុៅភូូមិា

��រ១ ឃុំ����រ ស្រុសុកក�ពុង់បោះសៀមា បោះ��កី�ពុង់ចាមា។ 

�ំ��ធាលា�់បោះមា�ល់ការកា�់បោះទីោសបោះមាដាឹកនុា�ខែ�ែរត្រីកហមា

�ាមារយៈការផ្សា�ាយ�នុផី្សាាឹល់ប់ោះនុៅ�ាមាទូីរទីស�នុ។៍ �ំ��

�ា�ត្រីទីច�បោះពុោះការកា�ប់ោះទីោសបោះមាដាកឹនុា�ខែ�ែរត្រីកហមាខែដាល់

�នុបោះធាា���ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�ែរយាាងនៃត្រីពុនៃផ្សា� បោះឃុំោរបោះឃុំៅ 

ខែដាល់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមិានុខែដាល់�នុជ្ឈ�ួត្រី�ទីះពុមីា�នុមាក។ ការ

កា�់បោះទីោស បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ �ឺពុិ�ជ្ឈាត្រី�ឹមាត្រី�ូវ។

អុ្នករសុំ់រានមីាន�ីវិីតពិីរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមី�សុំសនាពិិពិ័រណ៍ា។  
(សុំាាង ចិិនាា/�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា) 

អុ្នករសុំ់រានមីាន�ីវិីតពិីរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមី�សុំសនាការ�សាយ្យ 
�នា�ះាលក់ារប្រ�កាសុំសុំាលដ្ឋកីា�ណាាឹងសុំា��កខកុ�ងសុំ�ណា��ធ្វើរឿង  
០០២/០២ ពិាក់ពិ័នធនងឹ ធ្វើខ្ញុំៀវី សុំ��ន។ 
(សុំាាង ចិិនាា/�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា) 
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

យ្យ�វី�នមីកពិីស្រីសុំុកក�ចិាយ្យមីារធ្វើឈុំើងយ្យល់អ្ន�ពិីប្រ�វីតាសិុំាស្រ្តសុំា
ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមី ធ្វើនៅការយិ្យាល័យ្យរ�សុំ់មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ 
ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។ (�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

ភា រសិែ  ី

 ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ បោះ��នីៃត្រីពុខែវង 

�នុសាា�មានុដ៍ា�បោះណ្ឌ�រមាកកានុក់ារយិាល់័យរ�ស់�លនួុ 

ពុីស�ណ្ឌាក់ត្រីកុមាយ�វជ្ឈនុនុងិយ�វនុារ ីច�នុនួុ ៤៣នុាក់  

កំ�ងបោះនុោះមាានុស្រុស ី២៨នុាក់ មាកពុសី្រុសកុក�ចាយមាារ បោះ�� ី
នៃត្រីពុខែវង។ យ�វជ្ឈនុទីា�ងបោះនុះ �នុច�ណ្ឌាយបោះពុល់បោះវល់ា 

រ�ស�់លនួុ�នុាឹ�់ពុសីត្រីមាាកពុកីារសកិ�ាបោះនុៅកំ�ងវទិី�ាល់យ័ 
 

ហា�នុ ខែសនុ ក�ចាយមាារ បោះដាោយបោះត្រី��ត្រី�សស់ទិីធជិ្ឈាយ�វជ្ឈនុ 

ជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយ កំ�ងការចង់បោះឈ្លាងយល់�់ខែនុាមាពុតី្រី�វ�ី-ិ 
សាស្ត្រសខីែ�ែរត្រីកហមាពុបីោះវទិីកា�ាំក់បោះរៀនុសីអី�ពុកីារសកិ�ា 

ត្រី�វ�ីសិាស្ត្រសកីមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធា�ិបោះ�យ� (ពុឆី្នាំំា�១៩៧៥-

១៩៧៩) ខែដាល់ត្រី�ូវ�នុបោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះនុៅកំ�ង 
ការយិាល់យ័មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារបោះ��នីៃត្រីពុខែវង នុាច�ង 

ស�ហី ៍នៃ�ៃទីី១០ ខែ�កកកដាា ឆ្នាំំា�២០២២។ បោះ�ោល់��ណ្ឌង

នៃនុការមាកកានុទី់ី�ា�ងការយិាល់យ័រ�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារ បោះ��នីៃត្រីពុខែវង �ឺបោះដា�មាបបីោះរៀនុសតូ្រី��ខែនុាមាពុមីាា�កិា 

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសកីមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធាិ�បោះ�យ� (១៩៧៥-

យុវជំនិមក្សាពសី្រុសុិក្សាកំ្សាចាយមារ
វេឈ្លា ងយល់អំពតី្របុវតិិសិាស្ត្រសិិផ្នែ� ែរត្រក្សាហម វេ�មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារ 

វេ�តិពិ្រៃត្រពផ្នែវង ន្តាចំុងសិបិាហ៍
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

យ្យ�វី�នមីកពិីស្រីសុំុកក�ចិាយ្យមីារធ្វើឈុំើងយ្យល់អ្ន�ពិីប្រ�វីតាសិុំាស្រ្តសុំា
ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមី ធ្វើនៅការយិ្យាល័យ្យរ�សុំ់មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ 
ធ្វើខ្ញុំតាថ្ងៃប្រពិឡែវីង។ (�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

១៩៧៩) នុងិសាី�់ការពុនុ�ល់់ពុីបោះល់ោក បោះផ្សាង ពុង�

រាាស�ី ត្រី�ូឧបោះទីសឹទីាក់ទីងនុងឹនុយិមានុយ័នៃនុឧត្រីកិដាឋកមាែ

បោះឃុំោរបោះឃុំៅ នុងិវិធាីសាស្ត្រសទីី�់សកា�់អ�បោះពុ�ហងិ�ានុានុា 

ខែដាល់អាចឈ្លានុដាល់់ការកបោះក��អ�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈ 

សាសនុ។៍ 

 យ�វជ្ឈនុទីា�ងអស់ ត្រី�ូវ�នុខែណ្ឌនុា�ឲ្យ�ទីស�នុា

ពុិពុ័ រណ៍្ឌ រូ���ខែដាល់ដាាក់�ា�ង�ងាាញបោះនុៅកំ�ង

ការយិាល់័យ អមាបោះដាោយការបោះធាា��ទី�ងាាញរ�ស់

ត្រី�ូឧបោះទីឹស បោះត្រីពុោះបោះនុៅ�ាងបោះត្រីកៅការយិាល់័យមាានុ

បោះភូលៀងរល់ឹមា នុងិពុិ�កកំ�ងការបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�របោះទីៅទីស�នុា

ពុិពុ័រណ៍្ឌខែដាល់ត្រី�ូវ�នុដាាក់�ា�ង�ងាាញបោះនុៅ�ាមា

សួនុចបារ។ �នុាឹ�់មាក ត្រី�ូឧបោះទីសឹ�នុខែណ្ឌនុា�ពុីមាា�កិា

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសខីែ�ែរត្រីកហមាបោះដាោយសបោះងី�។ បោះនុៅកំ�ង

កមាែវធិាទីីស�នុកិច ំនុងិបោះវទិីកា�ាំក់បោះរៀនុច�ងស�ហីប៍ោះនុះ  

ត្រី�ូឧបោះទីសឹ�នុផ្សាលី់់ដាល់់ត្រីកុមាយ�វជ្ឈនុនុវូទិីដាឋភូាពុរួមា 

ទីាក់ទីងនុងឹវិធាីសាស្ត្រសសី��ានុ់ៗ មួាយច�នុនួុ កំ�ងការ 
ទី�់សកា�អ់�បោះពុ�ហងិ�ា ខែដាល់អាចឈ្លានុដាល់ក់ារកបោះក��

អ�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនុ។៍ 

 យ�វជ្ឈនុបោះត្រីច�នុបោះល់�សល់�់ �នុសខែមីាងនុវូអារមាែណ៍្ឌ 

រកីរាយខែដាល់ទីទួីល់�នុច�បោះណ្ឌះដាងឹ�ែីសីីអ�ពុីត្រី�វ�ីិ- 

សាស្ត្រសខីែ�ែរត្រីកហមា។ បោះទីោះ�ីជ្ឈាយាាងណ្ឌាក៏បោះដាោយ ក៏ 

មាានុយ�វជ្ឈនុ�ិច�ួច�ា�បោះណ្ឌ ាោះ �នុ�ងាាញពុីភូាពុអស់ 

កមាលា�ង នុងិបោះនុឿយហ� ់បោះដាោយសារខែ�យ�វជ្ឈនុទីា�ងបោះនុោះ

បោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រឆ្នាំៃាយ។ បោះនុៅច�ង�ញំ្ញ�់នៃនុកមាែវិធាីយ�វជ្ឈនុ�នុ

ចា�់បោះផ្សាី�មាផ្សាង់ំការ�ិ� នុងិយកចិ�ទីី�កដាាក់បោះឡា�ងវិញ 

ត្រីពុមាទីា�ង�នុសួរស�ណួ្ឌរមួាយច�នុនួុអ�ពុីត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសី

ខែ�ែរត្រីកហមាបោះទីៅវា�ែិនុបោះទីៀ�ផ្សាង។

  បោះល់ោក ជ្ឈិនុ ភិូរមា� នុាយកវិទី�ាល់័យក�ចាយមាារ

ខែដាល់�នុដាកឹនុា�ត្រីកុមាយ�វជ្ឈនុមាកកានុក់ារយិាល់័យ

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារបោះ��ីនៃត្រីពុខែវង �នុ�ងាាញពុី

អារមាែណ៍្ឌរកីរាយ នុងិ�នុខែ�លងអ�ណ្ឌរ��ណ្ឌមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារបោះ��នីៃត្រីពុខែវង ខែដាល់ផ្សាលី់់ឱកាសដាល់់យ�វជ្ឈនុ 

បោះកែងៗជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយ �នុចូល់រួមាបោះឈ្លាងយល់់ នុងិ

�បោះងក�នុច�បោះណ្ឌះដាឹងអ�ពុីត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសីខែ�ែរត្រីកហមា។ 

បោះល់ោក ភិូរមា� ក៏�នុបោះសំ�ស��ឲ្យ�យ�វជ្ឈនុដានៃទីបោះទីៀ�ចលូ់រួមា

បោះវទិីកា�ាំក់បោះរៀនុបោះនុៅឱកាសបោះត្រីកោយបោះទីៀ�ផ្សាងខែដារ។ 

48 មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្��



ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ធ្វើលោក ធ្វើ�ង ពិងសរាាសុំ�ី ក�ពិ�ងធ្វើធាើ����ងាាញធ្វើ�ៅកាន់
សុំិសុំសឡែដ្ឋលបានចិូលរួមីធ្វើវី�ិកាប្រ�វីតាសិុំាស្រ្តសុំាប្រ�ចិា�សុំបាដហា ៍
ធ្វើនៅមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី កាលពិីថ្ងៃថុា�ី១៧ 
ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(កាន ់សុំ�ខ្ញុំភាាពិ/មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កកកដាា ឆ្នាំំា�២០២២ ការយិាល់យ័

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារបោះ���ីាខែកវ �នុបោះរៀ�ច�បោះវទិីកា 

�ាំក់បោះរៀនុច�ងស�ីហជ៍្ឈាមួាយសិស�ច�នុនួុ ៣០នុាក់ 

មាកពុីស្រុសុក�ិរវីង់។ សិស�ខែដាល់�នុមាកចូល់រួមា 

បោះវទិីកា�ាំក់បោះរៀនុច�ងស�ីហប៍ោះនុៅមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ 

បោះ���ីាខែកវ ដាកឹនុា�បោះដាោយអំកស្រុសីនុាយិកា ខែកវ �ឹមា 

ស្រុសា�នុ នុងិត្រី�ូ�បោះត្រីងៀនុច�នុនួុពុរីនុាក់។ អាណ្ឌាពុ�ា�ល់ 

យ�វជ្ឈនុមំាាក់ ក៏�នុមាកចូល់រួមាជ្ឈាមួាយកូនុរ�ស់�ា� ់

នុងិត្រីកមុាយ�វជ្ឈនុទីា�ងអសខ់ែដារ។ បោះវទិីកាច�ងស�ហីប៍ោះនុះ  

ត្រី�ូវ�បោះងក��បោះឡា�ងបោះដា�មាបីផ្សាលី់់ដាល់់យ�វជ្ឈនុ នុងិអាណ្ឌា 

ពុ�ា�ល់យ�វជ្ឈនុបោះក��បោះត្រីកោយឆ្នាំាំ�១៩៧៩ នុវូច�បោះណ្ឌះដាងឹ 

�ខែនុាមាពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រសខីែ�ែរត្រីកហមា នុងិ�ណី្ឌ�ះ��នុ�ិយ�វជ្ឈនុ 
ឲ្យ�បោះចះស្រុសឡាាញ់សនុីភិូាពុ ស�់ូបោះ�ុ�មា នុងិត្រី�ឆ្នាំា�ងច�បោះពុោះ

ការកបោះក��អ�បោះពុ�ត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនុ ៍រួមាទីា�ងឲ្យ�បោះចះរួ� 

រួមា�ាំបោះដា�មាបីចូល់រួមាអភិូវឌិឍនុត៍្រី�បោះទីសជ្ឈា�ិ។

 បោះនុៅបោះពុល់បោះល់ោកត្រី�ូ អំកត្រី�ូ យ�វជ្ឈនុ នុងិអាណ្ឌា 

ពុ�ា�ល់ អបោះញ្ញា �ញមាកដាល់់ការយិាល់័យមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

វេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិចំងុសិបិាហ៍  
វេ�មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារ វេ�តិតិាផ្នែក្សាវ
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ឯកសារ បោះ���ីាខែកវ ដា��ូងត្រីកុមាការងារ�នុ�ញ់ទឹីក

អាក�ល់ នុងិបោះ�ោរពុ�ាមាការខែណ្ឌនុា�រ�សរ់ដាឋាភិូ�ល់កំ�ង

ការទី�់សកា�់ជ្ឈ�ងឺកូវីដា១៩។ ត្រី�ូឧបោះទីសឹ �នុស�បោះណ្ឌះ 

ស�ណ្ឌាល់ជ្ឈាមួាយបោះល់ោកត្រី�ូ អំកត្រី�ូ ខែដាល់ជ្ឈាអំក 

ដាកឹនុា�សិស� បោះហ�យយ�វជ្ឈនុបោះមា�ល់ផ្សាាឹ�ងរូ�ភូាពុ�ា�ង 

ពុិពុ័រណ៍្ឌខែដាល់�ា�ង�ញ្ញឈរបោះនុៅ�ាងមា��ការយិាល់័យ

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ បោះ���ីាខែកវ។ �នុាឹ�់មាក បោះល់ោក 

ត្រី�ូឧបោះទីឹសខែណ្ឌនុា�ត្រីកុមាយ�វសិស�អ�ពុីផ្សាាឹ�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ  

នុងិឲ្យ�យ�វជ្ឈនុអានុច�ណ្ឌងបោះជ្ឈ�ងខែដាល់សា�ិបោះនុៅខែផ្សាកំ�ាង 

បោះត្រីកោមាផ្សាាឹ�ងរូ��� បោះហ�យបោះធាា�ការពុនុ�ល់�់ខែនុាមាអ�ពុី

រូ�ភូាពុនុមួីាយៗយាាងបោះកបោះកបាយ។ ទីនុឹមឹានុងឹការសាី�់ 

ត្រី�ឧូបោះទីសឹពុនុ�ល់ ់ត្រីកមុាសសិ��លះក�ត់្រី�ានុវូរាល់ច់�ណ្ឌ�ច

ស��ានុ់ៗ  ខែដាល់�លនួុមិានុធាលា�់ដាងឹពុមីា�នុមាក។ បោះឆ្នាំលៀ�បោះពុល់

បោះនុោះយ�វជ្ឈនុ�លះ�នុសរួស�ណួ្ឌរមួាយច�នុនួុខែដាល់�លនួុមិានុ 
ទីានុយ់ល់ច់បាសប់ោះទីៅកានុប់ោះល់ោក បោះផ្សាង ពុង�រាាស� ី បោះហ�យ 

បោះល់ោកត្រី�ូឧបោះទីសឹ ក៏�នុបោះឆ្នាំល�យ��បោះទីៅនុងឹស�ណួ្ឌរបោះនុោះ

ភូលាមាៗវិញផ្សាងខែដារ។

 បោះល់ោក បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី ចា�់បោះផ្សាា�មាបោះធាា��ទី�ងាាញ

ទីាក់ទីងនុងឹនុយិមានុយ័ឧត្រីកិដាឋកមាែបោះឃុំោរបោះឃុំៅ នុងិធាា�� 

ផ្សា��មួាយច�នុនួុអាច�បោះងក��បោះទីៅជ្ឈាឧត្រីកិដាឋកមាែ។ បោះនុៅបោះពុល់

បោះល់ោកត្រី�ឧូបោះទីសឹ ក�ពុ�ងបោះធាា��ទី�ងាាញ យ�វជ្ឈនុទីា�ងអស់

សាី�់បោះដាោយយកច�ិទីី�កដាាក់ បោះហ�យមាានុការក�ត់្រី�ា។ 

�ទី�ងាាញរ�ស់បោះល់ោកត្រី�ូឧបោះទីសឹ សបោះត្រីមាចបោះធាា��ទី

�ងាាញបោះល់�ច�ណ្ឌ�ចច�នុនួុពុីរ�ឺ៖១) ខែផ្សានុការ នុងិការ 

ចលូ់មាកដាល់ទី់ីត្រីកងុភូំ�បោះពុញរ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា  ២) ការ 

ជ្ឈបោះមាលៀសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះដាោយ�ងី�ដា�ណ្ឌាក់កាល់ទីី១ នុងិ 

ទីី២។ បោះល់ោក បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី �នុ�ងាាញរូ�ភូាពុជ្ឈា 

បោះត្រីច�នុសនុលកឹសីីអ�ពុីទិីដាឋភូាពុការចូល់មាកដាល់់ទីីត្រីកុង

ភូំ�បោះពុញ នុងិទិីដាឋភូាពុនៃនុការផ្សាលាស់�ូីរទីីល់�បោះនុៅរ�ស់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុា�ជ្ឈាកំ�ងទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញ។ រូ���ទីា�ងបោះនុោះ 

�ឺជ្ឈាត្រី�បោះភូទីរូ�ភូាពុស-បោះ�ែៅ នុងិអមាបោះដាោយការពុនុ�ល់់

�លមឹាសារល់មិូា� ។ ស�ណួ្ឌរ នុងិចបោះមាល�យអ�ពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រស ី

�នុាឹ�់ពុកីារបោះធាា��ទី�ងាាញរួចអំកស្រុសនីុាយិកា �នុជ្ឈ�រ�ញ

�ខែនុាមាដាល់ត់្រីកុមាយ�វជ្ឈនុទីា�ងអស ់ឲ្យ�សរួស�ណួ្ឌរបោះទីៅ 

កានុប់ោះល់ោកត្រី�ូឧបោះទីសឹ។ យ�វជ្ឈនុមួាយច�នុនួុ ភូា�បោះត្រីច�នុ

ជ្ឈាស្ត្រសីី�នុសួរស�ណួ្ឌរអ�ពុីត្រី�វ�ីសិាស្ត្រស ីបោះហ�យស�ណួ្ឌរ 

ទីា�ងបោះនុោះជ្ឈាស�ណួ្ឌរខែដាល់ទីាក់ទីងនុងឹការជ្ឈបោះមាលៀស 

ខែផ្សានុការ៤ឆ្នាំំា�រ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា កិចកំារ�របោះទីសរ�ស ់

ខែ�ែរត្រីកហមា នុងិការដាលួ់រល់�រ�សខ់ែ�ែរត្រីកហមា។ �នុាឹ�់ 

ពុសីរួ នុងិបោះឆ្នាំល�យស�ណួ្ឌររួច ត្រី�ឧូបោះទីសឹ�នុឲ្យ�ត្រីកមុាការងារ

ខែចកកត្រីមាងស�ណួ្ឌរឲ្យ�យ�វជ្ឈនុមីាងបោះទីៀ� បោះដា�មាបវីាសស់ង់ឹ 

ពុចី�បោះណ្ឌះដាងឹរ�សយ់�វជ្ឈនុ បោះ��មាានុការបោះក�នុបោះឡា�ងកត្រីមិា�

ណ្ឌា? បោះឆ្នាំលៀ�បោះពុល់ខែដាល់យ�វជ្ឈនុ��បោះពុញកត្រីមាងស�ណួ្ឌរ 

វាស់សង់ឹរួច ត្រីកុមាការងារ�នុសួរច�ណ្ឌា�់អារមាែណ៍្ឌ 

ធ្វើលោក ធ្វើ�ង ពិងសរាាសុំ�ី ក�ពិ�ងធ្វើធាើ����ងាាញធ្វើ�ៅកាន់
សុំិសុំសឡែដ្ឋលបានចិូលរួមីធ្វើវី�ិកាប្រ�វីតាសិុំាស្រ្តសុំាប្រ�ចិា�សុំបាដហា ៍
ធ្វើនៅមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី កាលពិីថ្ងៃថុា�ី១៧ 
ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(កាន ់សុំ�ខ្ញុំភាាពិ/ មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

សុំិសុំសក�ពិ�ងធ្វើមី�ល�ះា�ងពិិពិ័រណ៍ា ដ្ឋាក់តា�ង�ងាាញធ្វើនៅ
ការយិ្យាល័យ្យមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី កាលពិី
ថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(កាន ់សុំ�ខ្ញុំភាាពិ/ មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះទីៅកានុត់្រី�ដូាកឹនុា� នុងិសសិ�បោះហ�យពុកួ�ា�ប់ោះល់�កបោះឡា�ង

ស្រុសបោះដាៀង�ាំ�ីច�ណ្ឌ�ច ១)ច�ណ្ឌា�់អារមាែណ៍្ឌរ�ស់

ពុួក�ា�់មាានុការចូល់ចិ�នីុវូមា��វិជ្ឈាាត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសី

បោះដាោយសារពុួក�ា�់អាចទីទួីល់�នុច�បោះណ្ឌះដាឹងជ្ឈា 

បោះត្រីច�នុ នុងិមាានុការស�បាយរកីរាយខែដាល់�នុមាក

ចូល់រួមាកមាែវិធាីបោះវទិីកា�ាំក់បោះរៀនុត្រី�ចា�ស�ាហ ៍២)

ពុួក�ា�ស់ូមាបោះល់ោកត្រី�ូឧបោះទីសឹ ឲ្យ�មាានុការបោះ��កបោះវទិីកា 

�ាំក់បោះរៀនុខែ��បោះនុះ�នុបីោះទីៀ�បោះដា�មាបីឲ្យ�យ�វជ្ឈនុបោះផ្សា�ង 

បោះទីៀ�អាចមាានុឱកាសចូល់រួមាដាចូពុួក�ា�់  ៣)ពុួក 

�ា��់នុបោះសំ�ស��ឲ្យ�មាានុទីីកខែនុលងទូីល់ាយជ្ឈាងបោះនុះ បោះដា�មាបី

អាចឲ្យ�សិស�ចូល់រួមា�នុបោះត្រីច�នុ។ 

 �នុាឹ�់មាកក៏មាានុការខែចកជ្ឈូនុបោះសៀវបោះភូៅត្រី�វ�ីិ

សាស្ត្រសកីមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធាិ�បោះ�យ�ដាល់់សិស�ចូល់រួមា

ច�នុនួុ ៣០នុាក់។ បោះវទិីកាបោះនុះក៏មាានុដា�បោះណ្ឌ�រទីស�នុកិចំ

បោះទីៅកានុម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឧត្រីកិដាឋកមាែត្រីកា�ង�ាចានុខ់ែដាល់ជ្ឈា

អ��ី មានុឹរីសនុីសិ��កំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ 

បោះល់ោកត្រី�ូ បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី �នុពុនុ�ល់់ដាល់់ត្រីកុមា

យ�វជ្ឈនុ �ខែនុាមាបោះទីៀ�ពុកីារកបោះក�� ការត្រី���ិ�ី ិការបោះធាា� 

ទីារ�ណ្ឌកមាែអំកបោះទីោស នុងិការសមាលា�់អំកបោះទីោសបោះនុៅ 

កំ�ងមានុឹរីសនុីសិ��។ 

សុំិសុំសក�ពិ�ងយ្យកចិិតា��កដ្ឋាក់សុំដា�់���ងាាញរ�សុំ់
ប្រគាូឧធ្វើ�ះសុំ អ���ងធ្វើវី�ិកាថុាុក់ធ្វើរៀនប្រ�ចិា�សុំបាដហាក៍ាលពិី
ថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(កាន ់សុំ�ខ្ញុំភាាពិ/ មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

សុំិសុំស�សុំសនកិចិចសុំិកសាធ្វើនៅមី�ឈមីណាឌលឧប្រកិដ្ឋឋកមីីប្រកា�ង
តាចិាន ់កាលពិីថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(កាន ់សុំ�ខ្ញុំភាាពិ/ មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

សុំិសុំស នងិប្រគាូឧធ្វើ�ះសុំថុតរូ����គាាុធ្វើនៅមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារ 
ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី កាលពិីថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំាុ�២០២២។  
(កាន ់សុំ�ខ្ញុំភាាពិ/ មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

វេ�ង ពងសរាាសុិ ី

 ពុីនៃ�ៃទីី៨ដាល់់នៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំា�២០២២ 

ត្រីកុមាការងាររ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារបោះ���ីាខែកវ 

�នុច�ះបោះទីៅបោះធាា�ការបោះនុៅកំ�ងភូូមិានៃត្រីពុ�ាបោះមាាៅ ឃុំ���ិរចី�ង

បោះកោះ ស្រុសុក�ិរវីង់ បោះ���ីាខែកវ កំ�ង�បោះត្រីមាោងសីីពុី

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសតី្រី�ួសារ។ 

 �បោះត្រីមាោងបោះនុះ បោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះដា�មាបីពុិភូាក�ា នុងិ

ខែចករ�ខែល់កបោះរឿងរាាវពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា�ាមារយៈកិចំ

សមាាាសនុរ៍វាង���គល់ិក�បោះត្រីមាោង នុងិអំករស់រានុ

មាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�ែរត្រីកហមា ខែដាល់ស�ទីធសឹងជ្ឈា «ខែ�ែរ

កមុា�ជ្ឈាបោះត្រីកោមា» មាានុស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��រស់បោះនុៅកំ�ងស្រុសុក

សាាយទីង នុងិស្រុសកុយឺនុយាាវ បោះ��មីាា�ត់្រីជ្ឈកូ ត្រី�បោះទីស

បោះវៀ�ណ្ឌាមា។ 

 ជ្ឈាល់ទីធផ្សាល់នៃនុការអនុ�វ��ីបោះត្រីមាោង ត្រីកុមាការងារ

�នុសមាាាសនុអំ៍ករសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិពុរី��ខែ�ែរត្រីកហមា

ច�នុនួុ១០នុាក់។ �ាមារយៈការសមាាាសនុប៍ោះនុះ បោះយ�ងដាងឹ

�ា អំករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ទីា�ងអស់មាានុ�ទីពុិបោះសោធានុ៍

ត្រី�មឹាខែ�រយៈ�ល�ីា�បោះណ្ឌ ាោះ�ឺបោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ ឆ្នាំលងកា�់

រ��ខែ�ែរត្រីកហមា។ បោះទីោះ�ីជ្ឈាអំកទីា�ងបោះនុោះមាានុសាច់

ត្រកុ្សាមការងារមជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារវេ�តិតិាផ្នែក្សាវ
ចំុះសិមាា សិនិអ៍ ែក្សារស់ិរានិមានិជំវីតិិពរីបុបុផ្នែ� ែរត្រក្សាហមវេ�ភូមូពិ្រៃត្រពតាវេ�ា

ប្រកុមីការងារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី ចិ��សុំមីាាសុំន៍
អុ្នករសុំ់រានមីាន�ីវិីតពិីរ��ឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីធ្វើនៅភូាមិីថ្ងៃប្រពិតាធ្វើមីាៅ 
ឃ��គិារចីិ�ងធ្វើកោ� ស្រីសុំុកគិារវីីង់ ធ្វើខ្ញុំតាតាឡែកវី។  
(ធ្វើ�ង ពិងសរាាសុំ�ី/មី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះរឿងស្រុសបោះដាៀង�ាំយាាងណ្ឌាក៏បោះដាោយ ក៏សាចប់ោះរឿងរ�ស់

មានុ�ស�មំាាក់ៗ�ឺមាានុភូាពុ��ស�ាំដាចូជ្ឈា ការភ័ូយ�លាច 

ការ�លាចខែ�ែរត្រីកហមាសមាលា�់ ការចូល់បោះធាា�ជ្ឈាទីាហានុ

ខែ�ែរត្រីកហមា នុងិការហ�ូច�កមិានុត្រី��់ត្រី�ានុ។់ 

ភូំ�ដានិុសាិ�បោះនុៅកំ�ងស្រុសុក�ិរវីង់ បោះ���ីាខែកវ។  
(បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

បោះកែងស្រុសីបោះនុៅកំ�ងឃុំ���ិរចី�ងបោះកោះ ស្រុសុក�ិរវីង់ បោះ���ីាខែកវ។ 
(បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

ផ្សាះឹរ�ស់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងឃុំ���ិរចី�ងបោះកោះ ស្រុសុក�ិរវីង់ 
បោះ���ីាខែកវ។  
(បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)

សិស�សាល់ាបោះចញពុីបោះរៀនុ។  
(បោះផ្សាង ពុង�រាាស�ី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

 �ំ��បោះឈ្លែោះ លឹម �មឹវេហ្វា។ ស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��រ�ស់�ំ��

បោះនុៅ�ា�ងបោះ�ោក ភូូមិារសែ ីឃុំ��ត្រីទីបោះយោង ស្រុសកុ�រាយណ៍្ឌ 

បោះ��កី�ពុង់ធា�។ �ចំ��បនុ ំ�ំ��ផ្សាលាសម់ាកបោះនុៅភូូមិាពុាក់ខែសងំ 

ឃុំ��ពុាក់ខែសងំ ស្រុសុកអងគរធា� បោះ��បីោះសៀមារា�។ �ំ��មាានុ

ឪពុ�កបោះឈ្លែោះ ល់មឹា បោះសងហ។ូ មីាាយ�ំ��បោះឈ្លែោះ នៃញា បោះយាង។  
�ា�់�នុសលា�់អស់បោះហ�យ។ �ំ��មាានុ�ង�ូូនុត្រី��នុាក់។ 

កំ�ងច�បោះណ្ឌោមា�ង�ូូនុ�ំ��ទីា�ងត្រី��សលា�់អស២់នុាក់ ��់
 �លនួុមំាាក់។ �ចំ��បនុ ំបោះនុៅសល់ខ់ែ��ំ��នុងិ�ូូនុរ�ស�់ំ��មំាាក់

 បោះឈ្លែោះ ល់មឹា �ឹមាសានុ បោះហៅ ឈ្លរឺ។ី �ងរ�ស�់ំ��ខែដាល់�នុ 
���់លនួុបោះឈ្លែោះ ល់មឹា �ឹមាយនុ ់នុងិ�ីីរ�ស�់ា�ប់ោះឈ្លែោះ 

ស�� �ឹមាយួនុ បោះហ�យកូនុស្រុសីរ�ស់�ា�់ពុីរនុាក់បោះទីៀ�

បោះឈ្លែោះ ស�� ស�ណី្ឌា នុងិ ស�� ស�ណី្ឌា�។ �ងស្រុសរី�ស�់ំ�� 
�នុ���់លនួុមួាយត្រី�សួារទីា�ងអសទ់ីា�ងឳពុ�កមីាាយនុងិ

កូនុៗ។ សូមា�ង�ូូនុទីា�ងអស់�ាំជ្ឈួយរក�ងរ�ស់�ំ��

ផ្សាង ខែត្រីកង�នុបោះឃុំ�ញ�ា�់�ំ��ពុិ�ជ្ឈាបោះត្រី�កអរណ្ឌាស់។

 �ំ��បោះឈ្លែោះ ��ូវាានុ ី មាាាបោះរស�ី សពុានៃ�ៃរស់បោះនុៅ

ត្រី�បោះទីសអ�ី�ាល់ី សូមាត្រី�កាសរកយាយរ�ស់�ំ��

បោះឈ្លែោះ ឡាា� �ីមា មាានុបោះដា�មាក�បោះណ្ឌ��ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈា�ិចិនុ។ 

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ា�់មាានុអាយ�៦៥ឆ្នាំំា�។ �ា�់រស់ 

បោះនុៅមីា��យ��នុធរ កំ�ងទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញយាាងបោះហោចណ្ឌាស់

រហ�ូដាល់់បោះដា�មាខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥។ សាច់ញា�ិ

រ�ស�់ំ��មួាយច�នុនួុខែដាល់រសប់ោះនុៅត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា ក៏�នុ

��់�លនួុត្រី�ខែហល់ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែដារ បោះហ�យត្រី�ខែហល់

អំក�លះ�នុរ�់បោះភូៀស�លនួុបោះទីៅត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា ឬ 

ត្រី�បោះទីសនៃ�។ ត្រី�សនិុបោះ���ង�ូូនុសគាល់យ់ាយរ�ស�់ំ�� 

សូមាទីាក់ទីងមាក�ំ���ាមារយៈអ�ីខែមាាល់៖ 

giovanni.maressi@gmail.com

សូមាអរ��ណ្ឌ!

ល់ឹមា �ឹមាបោះហោ �ចំ��បនុ ំរស់បោះនុៅភូូមិាពុាក់ខែសងំ ឃុំ��
ពុាក់ខែសងំ ស្រុសុកអងគរធា� បោះ��បីោះសៀមារា�។

បោះល់ោកយាយឡាា� �ីមា។

ផ្នែសិាងរក្សាបុងផ្នែដំលបាត់ិ�ា�និ សូិមត្របុកាសិរក្សាយាយ

ផ្នែដំលបាត់ិ�ា�និ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 55

ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

វេ�សិល់ផ្នែតិត្របុវតិិិរបូុនិិងរបូុថតិ

 ឪពុ�ករ�ស់�ំ���នុត្រី��់�ំ���ា �ា�់
�នុចាកបោះចញពុីស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��បោះនុៅភូូមិា
ត្រីកា�ងបោះចក បោះត្រីពុោះសម័ាយមា�នុមាានុត្រីកមុា
ខែ�ែរឥស�របោះដា�រចា�់មានុ�ស�ត្រី�ុសឲ្យ�
ចូល់បោះធាា�ទីាហានុ ច�ខែណ្ឌករដាឋការ�រា�ង
ក៏�ាមាចា�់�ា�់ខែដារបោះដាោយសង�័យ 
�ា �ា�់ចូល់នៃដាបោះជ្ឈ�ងជ្ឈាមួាយត្រីកុមាខែ�ែរ
ឥស�រ។ មានុ�ស�ត្រី�ុសកំ�ងភូូមិាខែដាល់ 
មាានុត្រី�ពុនុធកូនុ នុងិមិានុចង់ចូល់បោះធាា� 
ទីាហានុ ក៏�នុចាកបោះចញពុភូីូមិាក�បោះណ្ឌ��។  
ឪពុ�កមីាាយនុងិ�ងៗរ�ស់�ំ���នុមាក 
រស់បោះនុៅជ្ឈិ�វ�មីាហាមាន្ត្រីនុី ីកំ�ងទីីត្រីកុង 
ភូំ�បោះពុញ បោះដាោយមាានុការជ្ឈួយទី�នុ�ក 
�ត្រីមាុងពុី�ង�ូូនុ�ាងឪពុ�ករ�ស់�ំ��
បោះធាា�ជ្ឈាក�ង�យ៍ីបោះនុៅសម័ាយបោះនុោះ។ ឪពុ�ក
រ�ស់�ំ��បោះឈ្លែោះ កានុ ់វាា� នុងិមីាាយ
រ�ស់�ំ��បោះឈ្លែោះ បោះឆ្នាំង ផ្សា�នុ។ ច�ខែណ្ឌក�ំ��
បោះឈ្លែោះ កានុ ់ ស�នុធរាា �ចំ��បនុមំាានុ
អាយ�៧០ឆ្នាំំា� បោះក��បោះនុៅទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញ 

រឯី�ងត្រី�សុរ�ស�់ំ��បោះឈ្លែោះ ជ្ឈមឹា ឡាាង 
នុងិ�ងស្រុសីបោះឈ្លែោះ កានុ ់ស��ា បោះហៅ 
សួនុ ស�ភូាពុ បោះក��បោះនុៅភូូមិាត្រីកា�ងបោះចក 
ឃុំ��ត្រីកា�ងបោះចក ស្រុសុកឧដា�ងគ បោះ��កី�ពុង់សុ។ឺ  
 �ងត្រី�ុសរ�ស់�ំ��មាានុអាយ��ង 
�ំ��១០ឆ្នាំំា� នុងិ�ងស្រុសីអាយ��ង�ំ��៧ឆ្នាំំា�

 
បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ។ ឪពុ�ករ�ស�់ំ��ស្រុសឡាាញ់ 
�ង ឡាាង �លា�ងណ្ឌាសប់ោះដាោយសារ�ា� ់
�ឺជ្ឈាកូនុចបង បោះហ�យបោះរៀនុពុូខែក�ា�ងពុី 
�ចូ។ ត្រី�ខូែ�ងខែ�ឲ្យ��ង ឡាាង បោះរៀនុបោះផ្សាលោះ 
�ាំក់រហ�ូ។ �ំ��ចា�រូ�រាង�ងត្រី�ុស
រ�ស់�ំ��ខែដាល់មាានុត្រីចមា�ះស្រុសួច បោះហ�យ 
នុយិាយមា�ឺងមាាា�់។ ឪពុ�ក�ំ��ខែ�ងខែ�
ផ្សាគ�ផ់្សាគង់សមាាារឲ្យ��ង ឡាាង បោះរៀនុមិានុឲ្យ� 
�ាះ�ា�បោះឡា�យ។ �ំ��ចា�កាល់បោះនុោះផ្សាះឹ 
រ�ស់�ំ��ធា�ទូីល់ាយ បោះហ�យ �ងឡាាង 
ខែ�ងបោះហៅមិា�ភីូកីិរ�ស់�ា�់មាកបោះរៀនុ 
�ខែនុាមាបោះនុៅផ្សាះឹ។ មិា�ភីូកីិ�ង ឡាាង 
បោះត្រីច�នុនុាក់ស�ទីធខែ�ត្រី�ុសៗ។ ��អងគ�យ 

រ�ស់�ង ឡាាង មួាយ�ឺឪពុ�ករ�ស់�ំ�� 
ក�មាែង់ជ្ឈាងឲ្យ�បោះធាា�បោះដាោយអាច�ញ្ញឈរបោះធាា� 

ជ្ឈាកាារបោះឃុំៀនុក៏�នុឬបោះធាា�ជ្ឈា��សត្រីមាា�់  

សរបោះសរក៏�នុ។ បោះត្រីកោយមាក�ង

ឡាាងចូល់បោះរៀនុខែផ្សាកំវិសាករអ�គិសនុី

បោះនុៅសាល់ាពុហ��បោះចកំវទិី�ាជ្ឈ�នុានុទី់ី១ 

បោះហៅកា�់សាល់ា�ិចណូ្ឌ។ 

 �នុាឹ�់មាក �ងឡាាង �នុបោះរៀ�ការ 

ជ្ឈា មួាយត្រី�ពុនុធរ�ស់�ា�់ បោះឈ្លែោះ 

បោះអោមា យិនុដាូនុ។ី �ងត្រី�ុសរ�ស់�ំ��

បោះរៀ�ការអស់រយៈបោះពុល់១០ឆ្នាំំា��ា�ខែនុី

�ា�់មិានុមាានុកូនុបោះឡា�យ។ �ងឡាាង 

បោះចញបោះធាា�ការដា��ូងបោះនុៅសនូុចិស�មីា�ឺជ្ឈា

ត្រីកមុាហា�នុនុា�ផ្សាល់�ិផ្សាល់ពុ�ីរបោះទីសចលូ់

មាក�ាមាក�ាល់ ់នុងិដាកឹ�នុមីាកខែផ្សាបោះនុៅ

ទីីត្រីកុងភូំ�បោះពុញ។ ដាបូោះចះំបោះនុៅផ្សាះឹរ�ស់

�ង ឡាាង មាានុរ�ស់រ�របោះត្រី��ត្រី�ស់

ដាចូជ្ឈាមាាាស�ីនុបោះ�កបោះ�ោអាវបោះទីោះ�ីវា

មាានុ�នៃមាលនៃ�លក៏បោះដាោយ។ មិានុយូរ�ា�នុែានុ 

�ងឡាាង �នុផ្សាលាស់បោះទីៅបោះធាា�ការខែផ្សាកំ

អ�គិសនុ�ីាមាជ្ឈ�នុាញរ�ស់�ា�់។  

 បោះត្រីកោយមាក�ងស្រុសីរ�ស់�ំ�� កានុ ់ 
ស��ា ក៏បោះរៀ�ការបោះទីៀ� បោះដាោយ�ាីរ�ស ់

�ា��ឺ់ជ្ឈាសាស្ត្រសាីចារ� ខែផ្សាកំ�ណិ្ឌ�វទិី�ា  

នុងិរូ�វិទី�ា។  �ងនៃ�លរ�ស់�ំ��ខែ�ងខែ�

ត្រី��់មីាាយរ�ស់�ំ��ឲ្យ�ល់ក់សមាាារ

បោះត្រី�� ត្រី�ស់នុិងចានុល់ូៗបោះដា�មាបីយក

ត្រី�ក់ចាយ បោះត្រីពុោះសភូាពុការណ៍្ឌកំ�ង 
ត្រី�បោះទីសមិានុស្រុសលួ់ �ា�ខែនុមីីាាយរ�ស�់ំ�� 
មិានុបោះជ្ឈឿ�ងនៃ�ល�ំ��បោះទី។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ 

 
�ំ���នុបោះរៀ�ការ។ ដា��ូង�ាីរ�ស់�ំ���ឺជ្ឈា

អំករកស�ីបោះត្រីកោយមាក�ា�ច់ូល់បោះធាា�ការ

ខែផ្សាកំហរិញ្ញាវ�ា�កំ�ងជ្ឈរួទីាហានុ�ា�ខែនុ�ីា�់

បោះធាា��នុរយៈបោះពុល់�ល�ីា�បោះណ្ឌ ាោះ។

កានុ ់វាា� �ឺជ្ឈាឪពុ�ករ�ស ់កានុ ់ស�នុធរាា។  
(កានុ ់ស�នុធរាា/ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារ
កមុា�ជ្ឈា)

 រូ��� បោះអោមា យិនុដានូុ ីបោះនុៅមានុឹរី 
សនុីសិ��ស-២១។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

 បោះនុៅមា�នុបោះពុល់ចូល់ឆ្នាំំា�ខែ�ែរ កំ�ង

ឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ងឡាាង នុងិត្រី�ពុនុធរ�ស់ 

�ា�ត់្រី�វូបោះទីៅត្រី�បោះទីស�រា�ង �ា�ខែនុ�ីា�់

�នុពុនុ�ារបោះពុល់រង់ចា�ចូល់ឆ្នាំំា�ខែ�ែររួច

សនិុ។ �ងឡាាង មាកជ្ឈ�់បោះល់ៀងបោះនុៅផ្សាះឹ

រ�ស�់ំ�� បោះហ�យយកបោះ�ោអាវរ�ស�់ា�់

មាក�រទី�កបោះនុៅផ្សាះឹរ�ស់�ំ��បោះទីៀ�។ �ំ��

�នុបោះ�ោអាវ �ងឡាាង បោះសលៀកពុាក់បោះនុៅ 

កំ�ងរ��ខែ�ែរត្រីកហមា បោះត្រីពុោះ�ំ��មិានុ�នុ

បោះរៀ�បោះ�ោអាវ�លនួុឯងយកមាកជ្ឈាមួាយ។  
បោះនុៅមា�នុបោះពុល់ខែ�ែរត្រីកហមាចលូ់មាក មីាាយ 

រ�ស់�ំ���នុស��ិនុបោះឃុំ�ញត្រីកបោះពុ�បោះត្រីកៀមា 
ស្រុសកា បោះហ�យមាានុ�យជ្ឈា�់បោះនុៅមាា� ់

ត្រីកបោះពុ�មួាយត្រី�ា�់ៗ នុងិបោះឃុំ�ញពុស ់

កបាល់ពុីរល់ូនុកា�់មា���ា�់បោះទីៅ��់។ 

�នុាឹ�់ពុីស��ិនុបោះនុោះ មីាាយរ�ស់�ំ��

ខែ�ងខែ��ាល់់កំ�ងចិ�រីហ�ូ នុងិនុកឹ�ិ�

�ានុងឹមាានុបោះរឿងអាីបោះក��បោះឡា�ង។

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥  

បោះយោធាាខែ�ែរត្រីកហមា�នុចូល់មាកត្រី��់

�ំ��ឲ្យ�ចាកបោះចញពុីផ្សាះឹ បោះហ�យបោះពុល់បោះនុោះ

�ំ���ិ�ខែ�យ� បោះត្រីពុោះ�ាីរ�ស់�ំ��បោះទីៅបោះល់ង

ឪពុ�កមាាាយរ�ស់�ា�់ ច�ខែណ្ឌកឪពុ�ក

រ�ស់�ំ��បោះទីៅបោះល់ង�ង�ូូនុរ�ស់�ា�់

ខែដារ។ �ំ��មិានុទីានុច់ាកបោះចញភូលាមាៗបោះទី 

�ឺបោះនុៅរង់ចា��ាីរ�ស់�ំ��ទីល់់ល់ៃាចបោះទី��

�ា�់ត្រី�ឡា�់មាកដាល់់ផ្សាះឹ។ �នុាឹ�់មាក

បោះយ�ងបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�របោះចញពុីផ្សាះឹបោះនុៅមីា��ផ្សា�ារ

បោះដា�មាអ�ពុិល់ ជ្ឈិ�អូរឡាា�ពុិក ខែដាល់មាានុ 

ត្រី�សួារ�ងស្រុសរី�ស�់ំ�� នុងិត្រី�សួារ�ំ��។ 
 

ច�ខែណ្ឌកឪពុ�ករ�ស�់ំ��បោះយ�ងមិានុ�នុជ្ឈ�ួ

�ា�់បោះទី។ បោះយ�ងមាានុកូនុឡាានុមួាយ

សត្រីមាា�់ដាកឹអងករ�លះបោះដា�មាបទីី�កដាា��យ

ហ�ូ�ាមាផ្សាលូវ នុងិដាកឹបោះកែងៗ បោះត្រីពុោះកូនុ

រ�ស�់ងស្រុស�ីំ��៣នុាក់ នុងិកូនុរ�ស�់ំ��

មំាាក់បោះនុៅ�ចូៗពុ�ិកបោះដា�រ។ �ំ��កាចច់ងកូ�

ឡាានុ បោះហ�យ�ងៗនុងិ�ាីរ�ស់�ំ��រ�ញពុី 
បោះត្រីកោយ។ បោះនុៅបោះពុល់បោះទីៅដាល់ផ់្សាលវូទូីល់ាយ 
បោះទី��បោះយ�ង�បោះញិ្ញះមាាាស�ីនុឡាានុបោះ��ក 

យឺ�ៗ។ បោះយ�ងបោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រដាល់់កបាល់ 

ព្រៃថ ៃជំវេមា�សិដំំបុងូ 

�លំ់់ក៏ជ្ឈា�់ត្រីទឹីង។ បោះនុៅខែកបរបោះនុោះ �ំ��

បោះឃុំ�ញមាានុឃុំលា�ងអងករ ត្រី�ា�់សខែណ្ឌាក 

សករ ទឹីកបោះដាោះបោះ�ោ នុងិឃុំលា�ងមីា ដាបូោះចះំ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុនុា��ាំឈ្ល�់រួចបោះហ�យ

ចូល់បោះទីៅយកមាាូ�អាហារទីា�ងបោះនុោះ

ទី�កហ�ូ។ បោះយ�ងអងគ�យរង់ចា�អស់

រយៈបោះពុល់២បោះទីៅ៣នៃ�ៃ បោះទី��អាច

ជ្ឈមឹា ឡាាង នុងិ ភូរយិា បោះអោមា យិនុដានូុ ីបោះនុៅផ្សាះឹរ�ស�់លនួុបោះនុៅទួីល់បោះ�ោក កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ 
មា�នុបោះពុល់រ��ខែ�ែរត្រីកហមាចលូ់កានុអ់�ណ្ឌាច។  
(កានុ ់ស�នុធរាា/ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

បោះចញផ្សា��ពុីកបាល់�លំ់់។ ច�ខែណ្ឌក�ង 

ឡាាង ចាកបោះចញពុីផ្សាះឹបោះនុៅនៃ�ៃទីី១៨ 

ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៥។ �ំ���នុដាឹង

ពុ័�៌មាានុរ�ស់ �ងឡាាង �ខែនុាមាបោះទីៀ�

�ាមារយៈមិា�ភីូកីិរ�ស់�ា�់ត្រី��់�ា 

�ងឡាាង បោះធាា�ដា�បោះណ្ឌ�រដាល់ប់ោះកោះត្រីក�ីត្រី�វូ

អងគការឃុំា� ់នុងិខែឆ្នាំកត្រី�វ�ីរូិ�រ�ស់

�ា�់។ អងគការបោះឃុំ�ញ�័ណ្ឌ ាសមាគាល់់ 

�លនួុរ�ស�់ង ឡាាង បោះធាា�ការបោះនុៅអ�គសិនុ ី
វ�ភីូំ� ក៏បោះហៅ�ា�ច់លូ់មាកភូំ�បោះពុញបោះធាា�ការ 

វិញ។ �ងឡាាង �ិ��ា �ា�់�នុចូល់

បោះធាា�ការវញិ ក៏នុា�កែួយពុរីនុាក់�ឺស្រុសមំីាាក់

នុងិត្រី�សុមំាាក់ខែដាល់ជ្ឈាសាចញ់ា��ិាង

ត្រី�ពុនុធបោះទីៅជ្ឈាមួាយខែដារ។ 

 បោះនុៅ�ាមាផ្សាលូវកូនុរ�ស�់ំ��នុងិកែួយៗ

ខែដាល់នុយិាយមិានុទីានុច់បាស់ខែ�ងខែ�

 អងគការជ្ឈបោះមាលៀសត្រី�ួសាររ�ស់�ំ��

ឲ្យ�បោះទីៅរសប់ោះនុៅភូូមិាស�ិបូ ឃុំ��ស�ិបូ ស្រុសកុ
 

សាូង បោះ��កីណ្ឌាាល់។ កខែនុលងបោះនុោះមាានុ 

បោះដា�មាទឹីកបោះដាោះបោះ�ោធា� មួាយបោះដា�មាបោះនុៅ

�ាងមា��ផ្សាះឹ បោះហ�យអងគការហាមាមិានុឲ្យ� 

បោះ�ះខែផ្សាលទឹីកបោះដាោះបោះ�ោជ្ឈាដាាច់�ា�។ 

បោះនុៅបោះពុល់យ�់�ាីរ�ស់�ំ��ល់ួចបោះឡា�ង

ត្រីច�ចខ់ែផ្សាលទឹីកបោះដាោះបោះ�ោរកខែផ្សាលណ្ឌាខែដាល់ 

ទី��ល់ចួបោះ�ះមាកឲ្យ��ំ��នុងិកូនុហ�ូ។ កូនុស្រុសី 
រ�ស់�ំ��អាយ�ត្រី��ឆ្នាំំា� បោះចះហ�ូខែផ្សាលទឹីក 
បោះដាោះបោះ�ោកំ�ងមា�ងយាាងបោះសៃៀមាសៃា�់។ 

បោះនុៅនៃ�ៃ�នុាឹ�់ អងគការចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ� 
បោះទីៅសឹូង ត្រីចូ�ស្រុសូវ កា�់នៃត្រីពុ។ ដា��ូង 
កា រ ងា រ អាី ក៏ �ំ�� មិា នុ បោះចះ បោះធាា� ខែដា រ ។  
បោះត្រីកោយមាក អងគការវាសដ់ានីៃត្រីពុត្រី�ខែវង 

៥ខែមាាត្រី�ឲ្យ��ំ��កា�់ឆ្នាំការ។ �ំ��កា�់ឆ្នាំការយឺ�

ជ្ឈាងបោះ� ដាបូោះចះំមីាាយរ�ស់�ំ���នុល់ួច

ជ្ឈួយកា�់ឆ្នាំការនៃត្រីពុឲ្យ��ំ��រហ�ូ។ �ំ��សឹួង

មិានុទី�នុងបោះមាកងឈ្លរសមាលឹងមា���ំ��។ 

បោះល់�សពុីបោះនុោះកងសឹូងជ្ឈាមួាយ�ាំ �នុ

សឹូង�ិទីពុីបោះត្រីកោយ�ំ��រកផ្សាលូវបោះដា�របោះចញ

មិានុរួច។ បោះនុៅបោះពុល់ត្រីចូ�ស្រុសូវមីាងៗ ក៏

�ំ��ត្រីចូ�យឺ�ជ្ឈាងបោះ�ខែដារ។ 

 បោះនុៅពុាក់កណ្ឌាាល់ឆ្នាំំា�១៩៧៥ 

�ំ��ឆ្នាំលងទីបោះនុល�នុកូនុត្រី�ុសមំាាក់បោះទីៀ�។  
កាល់បោះនុោះមាានុឆ្នាំែ�បោះកែងៗ អាយ� 

ត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈាង១០ឆ្នាំំា�ជ្ឈួយ�បោះងក��កូនុឲ្យ�

�ំ��។ បោះពុល់កូនុរ�ស់�ំ��អាយ��នុ១០ខែ� 
 

អងគការ�នុចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ�ចូល់បោះធាា� 
ការងារវញិ។ កូនុរ�ស�់ំ��បោះនុៅបោះ�បោះដាោះ

បោះនុៅបោះឡា�យ ដាូបោះចះំ�ំ��មាានុអត្រីងឹងមួាយ

ចងឲ្យ�កូនុ�ំ��បោះដាកបោះនុៅនៃត្រីពុជ្ឈិ�កខែនុលង�ំ�� 
បោះធាា�ការ បោះពុល់កូនុ�ំ��ឃុំលានុបោះទី���ំ��បោះឡា�ង

មាកឲ្យ�កូនុបោះ� ច�ខែណ្ឌកកូនុស្រុសរី�ស�់ំ��ឲ្យ� 
យាយៗបោះមា�ល់ខែ�ទីា�។ �ំ��ខែរកដា ីបោះ�ចបោះសែៅ  
បោះល់�កភូលឺ នុងិ�ាស�់ល់ប់ោះឈ្ល�។ រាល់ន់ៃ�ៃ�ំ��

បោះធាា�ការត្រី�ា�បោះនុៅកំ�ងទឹីក បោះត្រីពុោះបោះនុៅស�ិបូ

�ឺជ្ឈាស្រុសុកទីបោះនុលបោះធាា�ឲ្យ��ំ��បោះក���នុាឹល់ត្រី�

អាក នុងិរមាាស់ �ា�ខែនុបីោះមាកងមិានុឲ្យ��ំ��

បោះដា�របោះចញពុីទឹីកបោះទី ទីាល់់ខែ�ដាល់់បោះមាាោង 

បោះទី���ំ��អាចបោះឡា�ងបោះ�ោក�នុ។ �ំ��ឈ្លរ
 

ហាល់នៃ�ៃបោះទី����រ់មាាស។់ បោះនុៅទីីបោះនុោះ 

�ំ��ឈ្លតឺ្រី�នុុចាញ់ជ្ឈាបោះត្រីច�នុបោះល់�ក �ឺឲ្យ�ខែ�

ដាល់ប់ោះពុល់របោះសៀល់�ំ��ចា�់បោះផ្សាា�មាញាក់។ 

ដាបូោះចះំមា�នុបោះពុល់នៃ�ៃរបោះសៀល់ �ំ��ដាាក់ដាា�

�យរួចបោះហ�យឲ្យ�កូនុស្រុសីរ�ស់�ំ��

បោះនុៅចា�បោះមា�ល់បោះភូល�ង។ ដាល់់បោះពុល់�យ

ពុ�ះកូនុស្រុសីរ�ស់�ំ��ក៏រ�់មាកត្រី��់�ំ��។ 

�ំ���នុ�បោះត្រីងៀនុកូនុស្រុសី�ំ��ពុីរបោះ�ៀ�ដាា�

�យបោះដាោយឲ្យ��ា�់បោះ��ក�ត្រីមា�ឆ្នាំំា�ង

បោះនុៅបោះពុល់ទឹីក�យពុ�ះ បោះហ�យបោះពុល់រងី

ទឹីក�ំ��ឲ្យ��ា�់ត្រីក�វិញ។

វេ�សិតិិីូ

 ល់ៃាចមួាយកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៦ បោះពុល់�ំ��

បោះចញពុបីោះធាា�ការបោះនុៅកងចល់�័ �ំ��មាកទីានុ ់
កូនុរ�ស�់ំ��នុងិមិា�ភីូកីកូិនុរ�ស�់ំ��ខែដាល់

 
មាានុអាយ�ត្រី�មាាណ្ឌ៥ឆ្នាំាំ�ស្រុស�ល់�ាំ  

ក�ពុ�ងអងគ�យដា���ងខែដាល់បោះនុៅរសយ់ក 
ស��កបោះចញ នុងិយកសាច�់�ងដាាក់ចលូ់ 

កំ�ងមាា�់។ បោះឃុំ�ញដាបូោះចះំ�ំ��ក៏សឹ�ះបោះទីៅ

វាយកូនុរ�ស�់ំ��មួាយនៃដាឲ្យ�ទីមាលាក់��ង

ច�ះវញិ។ បោះរឿងបោះនុះបោះធាា�ឲ្យ��ំ��បោះសោកសាាយ 

នុងិអាណិ្ឌ�កូនុខែដាល់បោះស្រុសកឃុំលានុ។

រ�អ�ក�ា «ខែមាាបោះទីៅផ្សាះឹបោះយ�ងវិញ»។ 

កែួយស្រុសីរ�ស់�ំ��ខែដាល់ធាលា�់ខែ�បោះដាក

ជ្ឈាមួាយឪពុ�ករ�ស�់ំ�� ខែ�ងខែ�សរួមាាាយ

រ�ស�់ំ���ា «ណ្ឌាបោះល់ោក�ា?»។ បោះពុល់ឮ

ដាបូោះចះំមីាាយ�ំ��យ� បោះហ�យជ្ឈាបោះរឿយៗកែួយ

នុងិកូនុរ�ស់�ំ��ខែ�ងខែ�សួររកអំកបោះនុះ 

សួររកអំកបោះនុោះមិានុបោះចះច�់។ 

កានុ ់ស�នុធរាា ��បោះនុៅវ��ីទី�មាវ�បីោះពុល់មាក
បោះរៀនុវ�គ�ណ្ឌា�ះ�ណ្ឌាាល់ត្រី�ូអនុ�វទិី�ាល់យ័
បោះនុៅអ�ឡា�ងឆ្នាំាំ�១៩៨១-១៩៨២។  
(កានុ ់ស�នុធរាា/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧ កូនុស្រុសី

រ�ស់�ំ��បោះឈ្លែោះ �ាវី ឈ្លឺរាកមូាល់ 

កូនុត្រី�ុស�ំ��ក៏ឈ្លឺ ច�ខែណ្ឌកកែួយស្រុសី

រ�ស់�ំ��ក៏ឈ្លបឺោះហ�មាបោះទីៀ�។ �ំ���ឺជ្ឈាអំក
 

បោះនុៅបោះមា�ល់ខែ�ទីា�ពុួកបោះ�។ បោះពុល់កូនុស្រុសី

រ�ស់�ំ��រាកដា��ូង �ំ��បោះសំ�ស��អងគការនុា�
 

�ា�ប់ោះទីៅពុ�ា�ល់បោះនុៅបោះពុទី�បោះដាោយសារ 

បោះយ�ងមិានុមាានុ�ាំ�ឲ្យ��ា�ប់ោះល់�។ អងគការ 

មិានុឲ្យ�យកកូនុ�ំ��បោះទីៅបោះពុទី�ភូលាមាបោះទី 

រហ�ូកូនុ�ំ��រាកមូាល់បោះចញឈ្លាមាបោះទី�� 
អងគការអនុ�ញ្ញាា�។ �ំ��យកកូនុបោះទីៅ 
ពុ�ា�ល់បោះនុៅបោះពុទី�ឃុំ�� បោះពុទី�ឃុំ��បោះមា�ល់

មិានុជ្ឈាបោះទី���ំ��យកកូនុបោះទីៅពុ�ា�ល់

បោះនុៅបោះពុទី�ស្រុសុកសាូង។ កូនុរ�ស់�ំ��

ឈ្ល�់រាក �ា�ខែនុបីោះនុៅបោះហ�មា ដាបូោះចះំបោះពុទី�

ត្រី��់�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅរកសករឲ្យ�កូនុ ហ�ូ ដាបូោះចះំ

�ំ��ក៏បោះទីៅស��សករពុី�ាងបោះរោង�យ។ 

បោះពុល់បោះនុោះ�ំ��មិានុដាងឹវិធាីពុ�ា�ល់រាក

មូាល់បោះដាោយត្រី�ូវយកសករបោះទីៅកូរឲ្យ�ឆ្នាំូិនុ  

(បោះឡា�ង�ា�ងខែមាា) សិនុបោះទី��ឲ្យ�អំកជ្ឈ�ងឺ

ហ�ូបោះទី �ឺ�ំ��ឲ្យ�កូនុហ�ូសករបោះឆ្នាំៅ បោះទី��បោះធាា� 
ឲ្យ�កូនុ�ំ��ហ�ូរួចបោះហ�យល់ា�់រាកវិញ។ 

 បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះអំកសគាល់់�ំ���នុ

ឲ្យ�ខែផ្សាលល់ា�ងមាក ដាបូោះចះំ�ំ��ក៏យកល់ា�ងមាក
 

ឆាំែ ផំ្នែដំលវេសាក្សាវេ�
ត្រីជ្ឈក់ជ្ឈាមួាយអ� �ិល់បោះហ�យទី�កបោះនុៅ

ច�ងបោះជ្ឈ�ងកែួយ។ ច�ខែណ្ឌកកូនុត្រី�សុរ�ស ់
�ំ��បោះទី��ខែ�អាយ�២ឆ្នាំំា� យ�ឲ្យ��ំ���ីវាបោះចញ

 
មាកបោះត្រីកៅ ស្រុសា�់ខែ�កែួយរ�ស�់ំ��បោះឈ្លែោះ 

 
មា�� ល់ចួហ�ូត្រីជ្ឈក់ល់ា�ងបោះធាា�ឲ្យ�វាឈ្លលឺ់ា�់

បោះមា�ល់មិានុជ្ឈា។ បោះនុៅបោះពុល់បោះនុោះ�ងស្រុស ី

រ�ស�់ំ���នុបោះទីៅបោះល់ងកូនុស្រុសរី�ស�់ា� ់ 
(កែួយរ�ស់�ំ��) បោះនុៅមានុឹរីបោះពុទី�ខែដារ។ 

 
កែួយរ�ស់�ំ���នុត្រី��់�ងស្រុសីរ�ស់

 
�ំ���ា «មាាាក់មិានុបោះនុៅបោះមា�ល់កូនុ ឲ្យ�ខែ�

មាាាក់មីាងបោះនុៅបោះមា�ល់ មាាាក់មីាងមិានុបោះមា�ល់

មា��បោះទី បោះមា�ល់ខែ�កូនុរ�ស�់ា�»់។  បោះពុល់

ឮដាូបោះចះំ�ងស្រុសីរ�ស់�ំ��ហាក់ដាូចជ្ឈា

អនុច់ិ�ជី្ឈាមួាយ�ំ��ខែដារ។ បោះត្រីកោយមាក

កូនុរ�ស់�ំ��ពុីរនុាក់ នុងិកូនុ�ងស្រុស ី
រ�ស�់ំ��មំាាក់បោះទីៀ��នុសលា�់ទីា�ងអស។់  
ច�ខែណ្ឌកមីាាយ�ំ��ឈ្លបឺោះហ�មា នុងិរាកមូាល់  
បោះហ�យត្រី�ូវ�ញ្ញាូ នុបោះទីៅពុ�ា�ល់បោះនុៅ

មានុឹរីបោះពុទី�ច�នៃ�ៃខែដាល់បោះចៅសលា�់ខែដារ។  

មីាាយរ�ស�់ំ��មិានុទីានុដ់ាងឹ�ាបោះចៅៗសលា�់ 
បោះទី។ �ំ���នុបោះទីៅជ្ឈួយបោះ�កសារ�ងឲ្យ�

មីាាយរ�ស�់ំ��។ បោះត្រីកោយមាកបោះទី��មីាាយ

�ំ��ដាងឹ�ា បោះចៅសលា�់បោះហ�យ�ា�យ់�យាាង

�លា�ង។ �ា�ត់្រី��់�ំ���ា មាាាក់ត្រី�ខែហល់ជ្ឈា

បោះទីៅ�ាមាបោះចៅបោះហ�យ។ មីាាយរ�ស់�ំ��

�នុបោះពុោ�បោះសៃោរមួាយខែផ្សាលពុីអំកជ្ឈិ��ាង

ឲ្យ�មាក�ា�់។ �ា�់ហ�ូបោះពុោ�បោះនុោះក៏

ល់ា�់ជ្ឈ�ងឺរាកមូាល់វញិ។ �ំ��មិានុអាចស��

អងគការបោះនុៅបោះមា�ល់ខែ�មីាាយរ�ស�់ំ���នុ

យូរបោះទី បោះត្រីពុោះអងគការ�ា�ំ��មិានុខែមានុជ្ឈា

បោះពុទី�។ បោះត្រីកោយមាកមីាាយរ�ស់�ំ���នុ

សលា�់។ �ំ��បោះសំ�ស��អងគការមាកបោះមា�ល់មា��

មីាាយ�ំ��ច�ងបោះត្រីកោយ �ា�ខែនុអីងគការមិានុឲ្យ�

�ំ��មាក ខែ�មាទីា�ងនុយិាយ�ាមាកបោះធាា�អីបោះ��

សលា�់បោះហ�យ។

ត្រី�វ�ីរូិ� បោះអោមា យិនុដានូុ ីបោះនុៅមានុឹរីសនុីសិ��ស-២១។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

 �ំ�� ខែល់ងមាានុកូនុបោះទីៀ�បោះហ�យ 

អងគការយក�ំ��បោះទីៅដាាក់ត្រីកុមាកមាលា�ង

ស្រុសួចបោះធាា�ខែស្រុសមួាយហិក�ាមានុ�ស�

ច�នុនួុ២០នុាក់។ �ំ��ហាក់ដាូចជ្ឈាសា�

នុងឹការងារត្រីច�ូ សឹងូ បោះល់�កទី�នុ�់ នុងិ

ខែរកដាតី្រី�ណ្ឌា�ងត្រី�ខែជ្ឈង�ាំ។ �ងស្រុសី

រ�ស់�ំ��ត្រី�ូវ�នុអងគការចា�់បោះទីៅ

កងមានុ�ស�ចាស់បោះធាា�ការជ្ឈិ�ៗផ្សាះឹ។ 

ច�ខែណ្ឌក�ំ��បោះទីៅបោះធាា�ការបោះនុៅឆ្នាំៃាយផ្សាះឹ

ពុិ�ខែមានុ �ា�ខែនុ�ីំ��មាានុស�ណ្ឌាងបោះធាា�ការ

បោះនុៅចមាការអ�បោះពុៅ ចមាការបោះពុោ� អាច

ល់ួចយកមាកបោះផ្សាំ�អំកផ្សាះឹ�លះ។ បោះពុល់

ច�់ពុីការងារ បោះមាកងឲ្យ��ំ��ទូីល់បោះសែៅ

មួាយពុ�នុកូត្រី�ឡា�់មាកវិញ ដាូបោះចះំ�ំ��

យកអ� បោះពុៅខែដាល់កណ្ឌា� រកបោះករយក

មាកហ�ូ នុងិយកអ�បោះពុៅ�លះល់ាក់កំ�ង

ជំវីតិិឯវេកា

ពុ�នុកូបោះសែៅទី�កបោះផ្សាំ�អំកផ្សាះឹ។ �ំ��មិានុយក

អ�បោះពុៅល់ូៗ រ�ស់អងគការបោះទី ច�ខែណ្ឌក

បោះពុោ � ក៏ �ំ��យ ក ខែ� ខែផ្សាល�ូ ច ៗ ខែដា ល់

អងគការទី�កបោះចោល់ បោះត្រីពុោះបោះពុល់ឈ្លល�

ខែ�ែរត្រីកហមាចា�់បោះយ�ង�នុ �ឺមិានុសូវ

យកបោះទីោសនៃពុរប៍ោះយ�ងបោះទី។  

 នៃ�ៃមួាយ �ំ��បោះទីៅងូ�ទឹីកបោះនុៅមាា� ់
ទីបោះនុលបោះនុៅបោះពុល់យ�់ស្រុសា�់ខែ��ំ��បោះឃុំ�ញ

ត្រី�ីមួាយកខែន្ត្រីញំ្ញងខែដាល់បោះ�បោះធាា�រួច នុងិ

ល់ាងសាូ�ទី�កបោះនុៅទីីបោះនុោះ។ �ំ��មិានុ 
បោះឃុំ�ញមានុ�ស�បោះនុៅខែកបរត្រី�បីោះនុោះបោះឡា�យ  

ដាបូោះចះំ�ំ��ក៏ល់ចួយកត្រី�មួីាយកបាល់ល់ាក់ 
ទី�កកំ�ងចបោះងកះបោះ�ោ។ �នុីចិបោះត្រីកោយមាក

�ំ��ឮខែ�ែរត្រីកហមាជ្ឈខែជ្ឈក�ាំ បោះអ�ខែឆ្នាំកអូសត្រី�ី

មួាយបោះទីៅ��ប់ោះហ�យ។ �ំ��អរ�លា�ងណ្ឌាស់

បោះពុល់�នុឮខែ�ែរត្រីកហមានុយិាយ�ាខែឆ្នាំក

អូសត្រី�ីបោះទីៅ��់បោះដាោយមិានុសង�័យ 

មាានុអំកល់ចួ។ �ំ��យកត្រី�បីោះនុោះមាកបោះសៃោរ 
ដាាក់អ��ិល់�ចិៗ។ �ំ��ហ�ូត្រី�បីោះនុោះឆ្នាំៃាញ់ 
�លា�ងណ្ឌាស់ បោះទីោះ�ីមិានុមាានុ�យហ�ូ

ជ្ឈាមួាយក៏បោះដាោយ។ 

 �ំ��បោះធាា�ការបោះនុៅស�ិបូ�នុរយៈបោះពុល់
 

១ឆ្នាំំា�ជ្ឈាងអងគការ�នុផ្សាលាស�ូី់រទីីកខែនុលង

�ំ��។ អងគការឲ្យ��ំ��បោះដា�រពុសី�ិបូ បោះទីៅបោះកោះ

ទឹីកវិល់។ �ំ��បោះឃុំ�ញស�ទីធខែ�ស្រុសីៗ នុងិ

បោះកែងៗរស់បោះនុៅទីីបោះនុោះ។ អងគការឲ្យ��ំ��

ឃុំាាល់បោះ�ោបោះនុៅទឹីកវិល់។ �ំ��មិានុខែដាល់

ឃុំាាល់បោះ�ោពុីមា�នុមាកបោះទី បោះហ�យក៏មិានុ

ច�ណ្ឌា�បោះ�ោខែដារ។ �ំ��យកបោះ�ោបោះទីៅចងបោះនុៅ

បោះត្រីកោមាបោះដា�មាបោះឈ្ល� បោះហ�យវបោះងាងកខែនុលង 

ចងបោះ�ោបោះទីៀ�។ �ំ��រកបោះ�ោមិានុបោះឃុំ�ញ 

កានុ ់ស�នុធរាា (រូ��ាងបោះឆ្នាំាង) បោះនុៅវ��ីទី�មាវ�បីោះពុល់បោះរៀនុវ�គ�ណ្ឌា�ះ�ណ្ឌាាល់ត្រី�ូអនុ�វទិី�ាល់យ័
បោះនុៅអ�ឡា�ងឆ្នាំាំ� ១៩៨១-១៩៨២។ (កានុ ់ស�នុធរាា/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)  
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

ក៏ភិូ�ភ័ូយ�លា�ងណ្ឌាស់។ ស�ណ្ឌាងល់ូ

បោះពុល់ល់ៃាចបោះ�ោ�ត្រីមាះរួចពុីច�ណ្ឌង 

បោះហ�យរ�់ចូល់បោះត្រី�ោល់បោះដាោយ�លនួុឯង។ 

ខែ�ែរត្រីកហមាល់�់ដា��ំ��ត្រី��់សពុាខែ�� 
យាាង។ នៃ�ៃមួាយបោះពុល់�ំ��ក�ពុ�ងជ្ឈត្រីមាះ 
បោះសែៅបោះនុៅកំ�ងចមាការ ត្រី�ធាានុកងបោះហៅ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមាក�ត្រីមាង់ជ្ឈរួ។ �ងស្រុសរី�ស់ 

�ំ��មាកមិានុទីានុ�់នុចូល់ជ្ឈួរយឺ� ដាបូោះចះំ

�ំ���យបោះត្រីកោយបោះដា�មាបឲី្យ��ងស្រុសរី�ស�់ំ��

ឈ្លរពុីមា���ំ��។ ត្រី�ធាានុកងរា�់ពុីបោះល់� 

បោះត្រីកោយរ��ខែ�ែរត្រីកហមាដាលួ់រល់�បោះនុៅ

នៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ �ំ��

មាករស់បោះនុៅឃុំ��ត្រីកា�ងបោះចក ស្រុសុកឧដាា�ងគ 

បោះ��កី�ពុង់សុឺវិញ។ �ំ���នុចូល់បោះធាា�ជ្ឈា

ត្រី�ូ�បោះត្រីងៀនុ។ ដា��ូង�ំ���បោះត្រីងៀនុសិស�

បោះត្រីកោមាមាល�់បោះឈ្ល�បោះត្រីពុោះបោះយ�ងមិានុទីានុ់

មាានុសាល់ាបោះរៀនុ។ បោះត្រីកៅពុីបោះធាា�ជ្ឈា

ត្រី�ូ�បោះត្រីងៀនុ �ំ��ត្រី�ក�រ�រចិញំ្ញមឹាត្រីជ្ឈូក 

�ា�ខែនុតី្រីជ្ឈូកក៏ងា�់អស់។ បោះពុល់បោះនុោះ

�ំ��មាានុកង់មួាយ ដាូបោះចះំ�ំ���នុជ្ឈិះកង់

បោះដា�ររកស�ីទិីញស្រុសូវយកមាកសី�កទី�ក

បោះដា�មាបីល់ក់ �ា�ខែនុ�ីំ���ា�បោះដាោយសារ�ំ��

ទី�កស្រុសូវច�កខែនុលងខែដាល់មាានុទឹីកស្រុសក់

ពុបីោះល់��ណី្ឌាល់ឲ្យ�ស្រុសវូដា�ះ។ �នុាឹ�់មាក

�ំ��បោះដា�រទិីញសករបោះ�ោំ�ទី�កល់ក់ �ា�ខែនុសីករ

ច�ះបោះ�ោកបោះទីៀ�។ 

បោះរៀងទីី១ដាល់់៥០ក៏ឈ្ល�់ បោះហ�យឲ្យ�

អំកទីា�ងបោះនុោះបោះទីៅផ្សាះឹបោះរៀ�ច�អីវាានុ់

ទីា�ងយ�់ �ា�ខែនុមិីានុ�នុត្រី��់�ាបោះទីៅ

ទីីណ្ឌាបោះឡា�យ។ ខែ�ែរត្រីកហមានុា�បោះយ�ងមាក

សឹឹងបោះសៀមារា�កនុឹ�ួ។ ខែ�ែរត្រីកហមា

បោះរៀ�ច��យឲ្យ�បោះយ�ងហ�ូមួាយចខែមូា�

ទីា�ងយ�់ បោះហ�យនៃ�ៃ�នុាឹ�់ខែ�ែរត្រីកហមា

ចា�់�ា�ងបោះយ�ងទីា�ង៥០នុាក់ឲ្យ�ជ្ឈួយ

ត្រីចូ�ស្រុសូវ�នុាឹនុ។់ បោះពុល់បោះនុោះមានុ�ស�

ពុាក់កណ្ឌាាល់ឈ្លតឺ្រីកពុះ បោះដាោយសារ

សាងជំវីតិិថ ែី

បោះយ�ងមិានុខែដាល់�នុហូ��យខែឆ្នាំូ�

ជ្ឈាយូរមាកបោះហ�យ។  �ំ��ក៏ឈ្លរឺាករួសខែដារ 

ច�ខែណ្ឌក�ងស្រុសីរ�ស់�ំ���នុបោះចញបោះទីៅ 
បោះធាា�ការធាមាែ�ា។ បោះពុល់ត្រីចូ�ស្រុសូវបោះហ�យ 

រួចរាល់់ �ំ���នុត្រី�ឡា�់បោះទីៅបោះនុៅបោះត្រី��យ

�ាងល់ិចទីបោះនុល �ឺបោះនុៅខែត្រីពុករា�ង កំ�ង

ស្រុសុកសាូង បោះ��កីណី្ឌាល់ រហ�ូដាល់់

កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាវាយចូល់មាក 

បោះនុៅបោះដា�មាឆ្នាំំា�១៩៧៩។ 

កានុ ់ស�នុធរាា ផ្សាលី់់សកីីកមាែបោះនុៅអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈត្រីមាះវិសាមាញ្ញាកំ�ង��ល់ាការកមុា�ជ្ឈា បោះហៅកា� ់
សាល់ាកាីខែ�ែរត្រីកហមា។ (កានុ ់ស�នុធរាា/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៣ី ខែ�កកកដា ដល់់ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៨៤ �ំ��បោះឡា�ងមាកបោះរៀនុ

បោះនុៅសាល់ា�រ�បោះកោសល់�បោះនុៅភូំ�បោះពុញ 

ខែផ្សាកំ�ីមីាវទិី�ា។ បោះពុល់បោះនុោះ �ំ��នុកឹបោះឃុំ�ញ

�ងឡាាងខែដាល់អងគការបោះហៅឲ្យ�បោះទីៅ

បោះធាា�ការវិញ ខែដាល់�ំ��ខែ�ងខែ�សងឃឹមា�ា

�ា�់បោះនុៅរស់។ �ា�ខែនុកីាីសងឃឹមាបោះនុះ�នុ

រល់�់បោះទីៅវិញ បោះនុៅបោះពុល់�ំ��រកបោះឃុំ�ញ

ឯកសារចបោះមាល�យសារភូាពុរ�ស់ �ង

ឡាាង ច�ះកាល់�របិោះចទិីនៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ធាំូ 

ឆ្នាំំា�១៩៧៥ រក�ាទី�កបោះនុៅសារមានុឹរី

ឧត្រីកិដាឋកមាែត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនុស៍ាសនុ៍

ទួីល់ខែសលង។ បោះនុៅកំ�ងឯកសារបោះនុះក៏�នុ

�ញ្ញាាក់អ�ពុកីែួយរ�ស�់ងឡាាងពុរីនុាក់ 

ខែដាល់�ងឡាាងនុា�យកបោះទីៅជ្ឈាមួាយ

�ា�់ខែដារ បោះហ�យបោះត្រីកោយមាកអងគការ

យកក�មាារទីា�ងពុីរនុាក់បោះនុោះបោះទីៅដាាក់

បោះនុៅមានុឹរីក�មាារចមាការដាងូ។ បោះត្រីកោយមាក

�ំ��រកបោះឃុំ�ញរូ���នុងិឯកសាររ�ស់

�ងនៃ�ល�ំ��ច�ះបោះល់� ០៩៥៨១ បោះនុៅ

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា បោះឈ្លែោះ 

បោះអោមា យិនុដានូុ ី(ត្រី�ូវជ្ឈាត្រី�ពុនុធរ�ស ់

�ងឡាាង) ខែដាល់ត្រី�វូ�នុឃុំា��់លនួុបោះនុៅ

នៃ�ៃទីី០៨ ខែ�វចិិកិា ឆ្នាំំា�១៩៧៦ បោះទីៀ�។

�ំ���នុ���់ង់ឪពុ�កមីាាយ �ង�បោះងក�� �ង 
នៃ�ល កូនុ កែយួ ជ្ឈាទីីស្រុសឡាាញ់។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�

 
២០០៧ ខ្ញុំំ��សុំធ្វើប្រមីចិចិិ តាដ្ឋាក់ពិាកយ�ណាដឹ ង

ធ្វើ�ៅអ្នងគ��ន���ប្រមី�វសិុំាមីញ្ញាកុ�ងត�លាការ

កមុា�ជ្ឈា ឬសាល់ាកាខីែ�ែរត្រីកហមា បោះដា�មាបរីក 
យ��ីធិាម៌ាជ្ឈនូុសមាាជ្ឈកិត្រី�សួាររ�ស�់ំ��។  
កនុលងមាក សាល់ាកីខីែ�ែរត្រីកហមា �នុកា� ់

បោះទីោសឲ្យ�បោះមាដាកឹនុា�ខែ�ែរត្រីកហមាជ្ឈា�់��ក

អសមួ់ាយជ្ឈវី�ិបោះធាា�ឲ្យ��ំ��សៃ�់ច�ិ�ីនុ�លះ។  

 �ំ��ចូល់នុិវ�ីនុ៍ពុី ត្រី�ូ� បោះត្រីងៀនុ

រយៈបោះពុល់១០ឆ្នាំំា�មាកបោះហ�យ �ា�ខែនុ�ីំ�� 
ស�បាយចិ�ី បោះពុល់បោះឃុំ�ញសិស� 

ជ្ឈាបោះត្រីច�នុខែដាល់�ំ��ធាលា�់�នុ�បោះត្រីងៀនុមាានុ 
ការងារបោះធាា� ច�ខែណ្ឌកកែួយៗរ�ស�់ំ����ិ��

ត្រី�ឹងខែត្រី�ងបោះរៀនុសូត្រី� កសាងត្រី�ួសារ 

នុងិអាចរស់បោះនុៅបោះដាោយ�លនួុឯង�នុ។ 

បោះឆ្នាំលៀ�បោះពុល់ទី�បោះនុរពុីការងារ �ំ��បោះទីៅវ�ី

បោះធាា���ណ្ឌ�សាា�់ត្រីពុះធាម៌ា ។ �ចំ��បនុ ំ�ំ��

រសប់ោះនុៅឃុំ��ស�ពុរ័បោះទីពុ សងកា�ច់បារមានុ 

ត្រីកុងចបារមានុ បោះ��កី�ពុង់សុឺ។ 

�រាារដំ ឋ វេមតិា

ចបោះមាល�យសារភូាពុរ�ស ់ជ្ឈមឹា ឡាាង បោះនុៅមានុឹរីសនុីសិ��ស-២១។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារកមុា�ជ្ឈា)



រូ�ប្រក�មី�ខ្ញុំ៖  រូ�ប្រក�មី�ខ្ញុំ៖  

រូ� ធ្វើខ្ញុំៀវី សុំ��ន ថុតធ្វើដ្ឋោយ្យគាណាៈប្រ�តិភូាធ្វើវីៀតណាាមីឡែដ្ឋលអ្នធ្វើញ្ចើ �ញមីកចិូលរួមីអ្ន�អ្នរសុំា�រឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីឡែដ្ឋល��ួល�័យ្យ�មុី�ធ្វើល�រូ� ធ្វើខ្ញុំៀវី សុំ��ន ថុតធ្វើដ្ឋោយ្យគាណាៈប្រ�តិភូាធ្វើវីៀតណាាមីឡែដ្ឋលអ្នធ្វើញ្ចើ �ញមីកចិូលរួមីអ្ន�អ្នរសុំា�រឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីឡែដ្ឋល��ួល�័យ្យ�មុី�ធ្វើល�
ចិប្រកពិតាិអ្នាធ្វើមីរកិ ធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំធ្វើមីសុំា ឆ្នាំុា�១៩៧៥។ គាណាៈប្រ�តិភូាធ្វើវីៀតណាាមីគឺា�ាធ្វើភា�ំវីដ្ឋ��ូង����តឡែដ្ឋលមីក�សុំសនកិចិចរ��កមុី��ាចិប្រកពិតាិអ្នាធ្វើមីរកិ ធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំធ្វើមីសុំា ឆ្នាំុា�១៩៧៥។ គាណាៈប្រ�តិភូាធ្វើវីៀតណាាមីគឺា�ាធ្វើភា�ំវីដ្ឋ��ូង����តឡែដ្ឋលមីក�សុំសនកិចិចរ��កមុី��ា

ប្រ��ាធាិ�ធ្វើតយ្យយ។ រូ�ថុតធ្វើន� ថុតធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី២៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំុា�១៩៧៥។ ប្រ��ាធាិ�ធ្វើតយ្យយ។ រូ�ថុតធ្វើន� ថុតធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី២៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំុា�១៩៧៥។ 

(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

រូ�ប្រក�ធ្វើប្រកោយ្យ៖ រូ�ប្រក�ធ្វើប្រកោយ្យ៖ 

រូ� �ា�ល ពិត ថុតធ្វើដ្ឋោយ្យគាណាៈប្រ�តិភូាធ្វើវីៀតណាាមីឡែដ្ឋលអ្នធ្វើញ្ចើ �ញមីកចិូលរួមីអ្ន�អ្នរសុំា�រឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីឡែដ្ឋល��ួល�័យ្យ�មុី�ធ្វើល� រូ� �ា�ល ពិត ថុតធ្វើដ្ឋោយ្យគាណាៈប្រ�តិភូាធ្វើវីៀតណាាមីឡែដ្ឋលអ្នធ្វើញ្ចើ �ញមីកចិូលរួមីអ្ន�អ្នរសុំា�រឡែខ្ញុំរីប្រកហាមីឡែដ្ឋល��ួល�័យ្យ�មុី�ធ្វើល� 

ចិប្រកពិតាិអ្នាធ្វើមីរកិ ធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំធ្វើមីសុំា ឆ្នាំុា�ចិប្រកពិតាិអ្នាធ្វើមីរកិ ធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី១៧ ឡែខ្ញុំធ្វើមីសុំា ឆ្នាំុា�១៩៧៥១៩៧៥។ គាណាៈ។ គាណាៈប្រ�តិភូាប្រ�តិភូាធ្វើវីៀតណាាមីគឺា�ាធ្វើភា�ំវីដ្ឋ��ូង����តឡែដ្ឋលមីក�សុំសនកិចិចរ��កមុី��ាធ្វើវីៀតណាាមីគឺា�ាធ្វើភា�ំវីដ្ឋ��ូង����តឡែដ្ឋលមីក�សុំសនកិចិចរ��កមុី��ា

ប្រ��ាធាិ�ធ្វើតយ្យយ។ រូ�ថុតធ្វើន� ថុតធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី២៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំុា�១៩៧៥។  ប្រ��ាធាិ�ធ្វើតយ្យយ។ រូ�ថុតធ្វើន� ថុតធ្វើនៅថ្ងៃថុា�ី២៧ ឡែខ្ញុំកកកដ្ឋា ឆ្នាំុា�១៩៧៥។  

(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)(�ណា េសុំារមី�ឈមីណាឌលឯកសុំារកមុី��ា)

មជំ្ឈមណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្�� ៖ ការយិាល័យព័តិម៌ានិសាធារណៈៈ
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