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ផ្នែ� ែក្សា វេវទ្ធិកិាពិភិាក្សាាសាធារណៈៈ
 ក្រកុមការងារ�តខែខ��ាពុយនុឯីកសាារនៃនុក្រកសាួង 

 ពុ័តម៌ានុ�សា�នុកិចចមជ្ឈឈមណ្ឌឌល ...........៥២
ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

 «ទ្ធិលួពិឃិាដ» (តិ)  ..........................៥៤

សលេ�េចព្រះ�ះ នលេ�ោតុេ� សីហន ុព្រះ�ះប���តុនលេ�ោដ្ឋឋ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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ពុិពុ័រណ៍្ឌ៖ “កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា” ក្រពុះរាជ្ឈសាកមែ�ាពុ  
នុងិសាាំក្រពុះហសារី�សា់ សាបោះមីចក្រពុះនុបោះរោតមី សា�ហនុ�  
ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ។  
(�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

ឆាំងំ យុុ

 �ណ្ឌាីលយ័សាបោះមដចខែមានៃនុវ�ិ�ាសាាានុសាះកឹរតឹ ខែ�ល

�នុ�បោះងើ�តបោះឡា�ងបោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា 

មានុកិតីិយសាសាូមបោះធាើ�ការរ�ឭកគក្រម�់ខ�ួមួយរយ

ក្រពុះវសា�ា (១៩២២-២០២២) រ�សា់សាបោះមីចក្រពុះ

នុបោះរោតមី សា�ហនុ� ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ ខែ�លក្រពុះអងគ

�នុ�ូជ្ឈាអសា់ក្រពុះកមះា�ងកាយចិតកីំ�ងអ�ឡា�ងបោះពុល

ខែ�លក្រពុះអងគគង់បោះនុៅមានុក្រពុះជ្ឈនុែ បោះ��ម��សាបោះក្រមចនុវូ 

កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា។ 

 កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា គឺមិនុខែមនុជ្ឈាកមែសា�ិធ ិឬការ�បោះងើ�ត 
បោះឡា�ងរ�សា់��គគលណ្ឌាមំាក់បោះនុោះបោះ� �ា�ខែនុផី្សាី�យបោះ�ៅវិញ 

បោះនុះគឺជ្ឈាកដ�សាងឹមឹ ការ�ួងសាងួ នុងិចកុ�វសិាយ័�ន៏ៃ�ះ�ះា 
រួមគាំរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា ខែ�ល�នុ�បោះងើ�ត�ងួក្រពុលងឹ

ជ្ឈាតនិុាអត�តកាល �ចច���នុកំាល នុងិអនុាគតកាល។  
កំ�ងនុាមជ្ឈាអំកត�ណ្ឌាង នុងិជ្ឈាអំកបោះម�លខែ�រក�ា

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា ក្រពុះរាជ្ឈវង�ានុ�វង��នុអម��បោះណ្ឌ�រ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា កំ�ង��បោះណ្ឌ�របោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅកានុ ់កី�សា��ិនុ ខែ�ល
 

�នុចីបោះក្រម�នុបោះ�ៅម�ខបោះនុះ។ 

�ត្រ�ប់ុខួួបុ ១០០ ត្រពិះវសិា  
សិវេ�ចិត្រពិះ និវេ�តិដ� សិហីនុិ ត្រពិះបុរ�រតិនិវេកាដឋ

ទ្ធិសិសនាទានិនៃនិពិព័ិិរណ៍ៈ៖ “ក្សា ដសុីិបុនិិក្សា�ុ��”

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២

ពុិពុ័រណ៍្ឌ៖ “កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា” ក្រពុះរាជ្ឈសាកមែ�ាពុ នុងិ 
សាាំក្រពុះហសា ីសាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� ក្រពុះ�រមរតនុ
បោះកោ�ឋ។ (�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

ពុិពុ័រណ៍្ឌ៖ “កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា” ក្រពុះរាជ្ឈសាកមែ�ាពុ នុងិ 
សាាំក្រពុះហសា ីសាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� ក្រពុះ�រមរតនុ
បោះកោ�ឋ។ (�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

�ណ្ឌាីល័យសាបោះមដចខែមា មានុកិតីិយសាសាូមរ�ឭកអ�ពុ�

��បោះណ្ឌ�របោះនុះ តាមរយៈពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��ត ពុ�បោះក្រពុោះ�ា

អនុាគតរ�សា់កមុ�ជ្ឈា គឺមិនុក្រតឹមខែតពុឹងខែផ្សាែកបោះ�ៅបោះល�

ការ�នុជី្ឈ�បោះនុឿបោះ�ៅបោះល�កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា�ា�បោះណ្ឌោីះបោះនុោះបោះ� 

�ា�ខែនុក៏ីពុងឹខែផ្សាែកបោះ�ៅបោះល�ការយល�់ងឹអ�ពុ�ក្រ�វតីសិាាស្ត្រសាី

រ�សាម់នុ�សា�ជ្ឈ�នុានុម់�នុ ខែ�លពុល�ជ្ឈ�វតិរ�សាខ់ះនួុបោះ��ម��

សាបោះក្រមចកដ�សា��ិនុ ។

ពុិពុ័រណ៍្ឌ៖ “កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា” ក្រពុះរាជ្ឈសាកមែ�ាពុ នុងិសាាំក្រពុះហសា ីសាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ។ (�ណ្ឌសីាារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

2 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២

ពុិពុ័រណ៍្ឌ៖ “កដ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា” ព្រះ�ះ�ាជ្ឈស��មភាា� នងិសាំព្រះ�ះហសេ 
�បស់សលេ�េចព្រះ�ះ នលេ�ោតុេ� សីហន ុព្រះ�ះប���តុនលេ�ោដ្ឋឋ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២

លេ�ោ� ឆ្នាំា�ង យុុ នាយុ��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា���ុង
លេ�ៀបច��ិ�័�ណ៍្ណ ៖ “�ីីសុបិន��ុុជ្ឈា”។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

នលេ�ោតុេ� ខែ�វ �សមី បូ�នតីុា យុាងទតុ �ិ�័�ណ៍្ណ ៖  
“�ីីសុបិន��ុុជ្ឈា” ខែដ្ឋ�លេ�ៀបច�លេដ្ឋោយុបណ្ណ ណា�័យុសលេ�េចខែ� ូ
នៃន�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

ឯ�សា� នងិចលេព្រះ�ៀង ខែដ្ឋ�ជ្ឈាសាំព្រះ�ះហសេព្រះ�ះ�ាជ្ឈន�ិនធ
�បស់សលេ�េចព្រះ�ះ នលេ�ោតុេ� សីហន ុព្រះ�ះប���តុនលេ�ោដ្ឋឋ។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

4 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២

វេ�ក្សាស្រីសិ ីមាាទ្ធិនីិ ហាកាំង វេ�ធាវតំីិណាង
វេដើ�បុណិៈ�ងរដ ឋបុបវេវណៈនីៃនិអងគជំនំុិជត្រ�ះវសិា�ញ្ញញក្សាែ�ងតុិ�ការក្សា�ុ�� 
បុរចិ្ចាា �ឯក្សាសារចំនួិនិ១៤០០ ដល់�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��

ឆាំងំ យុុ 

លេ�ោ�ស្រីសី �ាូទីន ហាា�ា�ង លេ�ធាាវីតុ�ណ្ណាងលេដ្ឋើ�បណ្ណេ�ង 
�ដ្ឋឋបបលេវណី្ណ ប�ចិាាគឯ�សា�ច�ននួ១៤០០ ដ្ឋ�់�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯ�សា���ុុជ្ឈា។ (ឆ្នាំា�ង យុុ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

 បោះនុៅនៃ�ៃចនុ ី��១០ ខែខត�លា ឆ្នាំំា�២០២២ បោះលោកស្រីសា� 

មាា��នុ ចាកឃើ�នុ បោះមធាាវ�ត�ណ្ឌាងបោះ��ម�ណឹី្ឌងរ�ឋ��

បោះវណ្ឌ� �រចិចាគឯកសាារច�នុនួុ១៤០០ �ល់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា។

  មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា មានុបោះសាចកី�

បោះសាោមនុសា�ក្រ�កាសាអ�ពុ�ការ�រចិចាគ�វ៏បិោះសាសាវសិាាល

នុវូឯកសាារនៃនុបោះ��ម�ណឹី្ឌងរ�ឋ��បោះវណ្ឌ� ច�នុនួុ១៤០០ 

�ល�់ណ្ឌសីាារ�ឋានុរ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា។  
បោះលោកស្រីសា� មាា��នុ ហ�ាកា�ង បោះមធាាវ�ត�ណ្ឌាងបោះ��ម�ណ្ឌដឹង

រ�ឋ��បោះវណ្ឌ�ក្រកមុ��៣ �នុបោះធាើ�ការ�រចិចាគយាាងសា���រសា

នុវូឯកសាារ�ា�ងបោះនុះ �លម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា។  
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា រ�ពុឹងយាាងម�តមា�កំ�ង

ការបោះធាើ�ការជ្ឈាមួយបោះ��ម�ណ្ឌដឹងរ�ឋ��បោះវណ្ឌ� មំាក់ៗ, 

ជ្ឈនុរងបោះក្រគោះ, សាមាជ្ឈកិក្រគសួាារខែ�លរសារ់ានុមានុជ្ឈ�វតិ 

ពុ�រ��ខែខែរក្រកហម ក៏�ចូជ្ឈា�ាគ�ពុាក់ពុ័នុធ�នៃ�បោះ�ៀត  

បោះ��ម��សាក្រម�សាក្រមលួ�លក់ារវ�ិាគ ការខែចកផ្សា�ាយ 

ជ្ឈូនុសាាធាារណ្ឌជ្ឈនុបោះល�ឯកសាារជ្ឈាក់លាក់ នុងិការបោះក្រ��

ក្រ�សា់�ូល��ូលាយជ្ឈាងបោះនុះកំ�ងការអ�់រ� នុងិការ 

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 5



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ សខតុុលា ឆាំ្នំ� ២០២២

ស្រីសាាវក្រជ្ឈាវ បោះល�ឯកសាារក្រ�វតីិសាាស្ត្រសាខីែ�ល�ងើ�់

ពុ័ត៌មានុ�វ៏ិបោះសាសាវិសាាល �ា�ខែនុមីានុសាារក្រ�បោះយោជ្ឈនុ៍

មហមិាបោះនុះ។ 

 យ�តីិធាម៌មិនុគួរ ឬមិនុអាច�ញ្ចច�់បោះ�ៅ បោះនុៅបោះពុល

ខែ�លត�លាការបោះចញបោះសាចកី�វនិុចិ័យ័បោះ�ោសាច�ងបោះក្រកោយ

បោះ�។ ការសាក្រម�សាក្រមលួ�លក់ារវ�ិាគនុានុា នុងិការ

ផ្សា�ពុើផ្សា�ាយនុវូពុ័ត៌មានុជ្ឈាក់លាក់ ក៏�ចូជ្ឈាការបោះក្រ��

ក្រ�សា�់ខែនុាមកំ�ងបោះគោល��ណ្ឌងអ�់រ� នុងិការខែចកចាយ

ឯកសាារ�ា�ងអសា់បោះនុះ សា�ញ្ញាាក់អ�ពុ�ជ្ឈ�ហានុបោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅ

ម�ខ�នុាី�់ បោះ��ម��បោះធាើ�ឲ្យ�កមុ�ជ្ឈាឈុំានុបោះ�ៅសាបោះក្រមច�នុ

យ�តីិធាម៌ពុិតក្រ�ក�សាក្រមា�់ជ្ឈនុរងបោះក្រគោះនៃនុរ��

ខែខែរក្រកហម។ ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំំា�១៩៩៥ មក មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា �នុជ្ឈួយ�ល់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិតពុ�

រ��ខែខែរក្រកហមជ្ឈាបោះក្រច�នុ កំ�ងការ�ាក់ពុាក��ណឹី្ឌងនុងិ

ក្រ�ខែមក្រ�មូលចងក្រកងសាាច់បោះរឿងនុានុា ខែ�លគា�ពុារ

�លក់ារចងចា�ជ្ឈាសាាធាារណ្ឌៈ ការអ�់រ�ពុ�អ�បោះពុ�ក្រ�លយ័

ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍នុងិការងាររ�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវសិាាមញ្ចា

កំ�ងត�លាការកមុ�ជ្ឈា (ឬសាាលាកី�ខែខែរក្រកហម)។ ការ

�រចិចាគឯកសាារបោះនុះ គឺជ្ឈាសាកុ��ាពុនៃនុជ្ឈ�ហានុបោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅ

ម�ខ�នុាី�់ បោះនុៅកំ�ងកិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង�បោះងើ�នុអតា

ក្រ�បោះយោជ្ឈនុរ៍�សាប់ោះ��ម�ណ្ឌដឹងរ�ឋ��បោះវណ្ឌ�, ជ្ឈនុរងបោះក្រគោះ 

នុងិសាមាជ្ឈិកក្រគួសាារខែ�លរសា់រានុមានុជ្ឈ�វិតពុ�រ��

ខែខែរក្រកហម បោះ��ម��ធាានុា�ា យ�តីិធាម៌មិនុខែមនុ�ញ្ចច�់

បោះ�ៅបោះនុៅបោះពុលខែ�លត�លាការខែខែរក្រកហម�ិ��ញ្ចច�់

ក្រ�តិ�តីិការរ�សា់ខះនួុបោះ�។ 

 ជ្ឈាមួយនុងឹការ�រចិចាគ�វ៏ិបោះសាសាវិសាាលរ�សា់

បោះលោកស្រីសា� មាា��នុ ហ�ាកា�ង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈា រ�ពុឹងយាាងម�តមា�កំ�ងការ��បោះពុញ��ណ្ឌងរ�សា់
 

បោះ��ម�ណឹី្ឌងរ�ឋ��បោះវណ្ឌ�មំាក់ៗ, ជ្ឈនុរងបោះក្រគោះ ក៏�ចូជ្ឈា

សាមាជ្ឈិកក្រគួសាារខែ�លរសា់រានុមានុជ្ឈ�វិតពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកហម បោះ��ម��ធាានុា�ា សាាចប់ោះរឿងជ្ឈ�វតិរ�សា�់�គគល�ា�ង 

បោះនុះ នុងឹបោះនុៅខែត�នុចីូលរួមបោះនុៅកំ�ងការអ�់រ�មនុ�សា�

ជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ ក្រពុម�ា�ងច�បោះពុោះការសាបោះក្រមច�នុ

យ�តីិធាម៌បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា បោះហ�យបោះ��រតួនុា��ជ្ឈា

បោះករ��ខែណ្ឌលនៃនុច�ា�់អនុរីជ្ឈាតសិាក្រមា�់សាងគមបោះក្រកោយ

ជ្ឈបោះមះោះនុានុា។

លេ�ោ� ឆ្នាំា�ង យុុ នាយុ��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា  
នងិជ្ឈាសាាបន�ិវិទ�ាសាានសឹ����តុ។  
(តុា�ង ជ្ឈិនសុធាី/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ដា�ារដ ឋ វេ�តិ្តា 

 ខំ��បោះឈុំែោះ ចា� ណ្ឌម បោះ��ក្រ�ុសា អាយ�៣១ឆ្នាំំា� 

(បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧) មានុស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅឃ��

បោះជ្ឈ�ងរាសា់ (ស្រីសាុកឧ��ងគ) បោះខតកី�ពុង់សាុឺ។ បោះនុៅបោះពុលខំ��

មានុអាយ�១៧ឆ្នាំំា� ខំ���ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឹបោះនុៅកំ�ងវតសី្រីសាះ

ផ្សា�ល សាាតិបោះនុៅកំ�ងឃ��បោះជ្ឈ�ងរាសា។់ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៦៦ ខំ��

បោះរៀនុបោះនុៅវតសីា�ខារាម �ត់�ងឹ។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៦៧ 

អាចារ� បោះ�ពុ សាាអុ�ម ចូលមក�បោះក្រងៀនុបោះនុៅកំ�ងវតី

សា�ខារាម។ បោះ�ពុ សាាអុ�ម គឺជ្ឈា�ាំក់ងារ បោះសា-អ��-អា 

�នុអ�់រ�ខំ��ជ្ឈាហរូខែហរួម�ា�ងមបោះនុោគមវិជ្ឈាានុាយ��នុ

ចក្រកពុតីិ។ បោះ�ពុ សាាអុ�ម បោះនុៅខែត�នុអី�់រ�ខំ��ជ្ឈាសាមៃាត់

��មាភិាបា�ខែខម�ព្រះ�ហ�លេនៅ���ដ្ឋឋាន។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

បោះហ�យក៏�នុចាត់តា�ខំ��ជ្ឈា បោះសា-អ��-អា។ �ារកិចច បោះ�ពុ  
សាាអុ�ម ក�ណ្ឌត់ឲ្យ�បោះយ�ងបោះធាើ� មានុ�ចូជ្ឈា �ងើ�់ ��ខែ�ក 

���ក់ កសាាងកមះា�ងកំ�ងជ្ឈួរ��វិតនីុ។៍ បោះ�ពុ សាាអុ�ម 

�នុផ្សាដល់ក្រ�ក់ឧ�តាមភឲ្យ�ខំ��ចាយច�នុនួុ១០០០បោះរៀល 
កំ�ងមួយខែខ បោះហ�យក្រ�ក់ឧ�តាមភអាចបោះឡា�ងជ្ឈា�នុ�ីនុាី�់

បោះនុៅបោះពុលបោះធាើ�ការងារ�នុសាបោះក្រមច។ 

  បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៦៧ អាចារ� បោះ�ពុ សាាអុ�ម  

�នុខែ�កបោះ�ៅបោះនុៅក��ិបោះសាះI វតសី្រីសាះចក �ំ�បោះពុញ។ 

ខំ��ក៏មកបោះនុៅវតីបោះ�ពុក្រ�ណ្ឌម� �ា�ខែនុខីំ��បោះនុៅខែតរក�ា

��នុាក់��នុងជ្ឈាមួយអាចារ� បោះ�ពុ សាាអុ�ម។ អាចារ� 

ច្ចាបុ ណៈ� ៖ ត្របុធានិ�និីរីសិនិ ិសុិិខួ
តំិបុន់ិ៣២ ភូ�ូភិា�បុសិា�ិ ៤០១
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

បោះ�ពុ សាាអុ�ម ឧបោះ�សីានុាមខំ��ឲ្យ�សាគាល់ខែខ�គាត់ធាះា�់

�ាក់�ងកាលពុ�ម�នុបោះនុៅវតសី្រីសាះចក �ំ�បោះពុញ គឺអាចារ� 

សា�អ�នុ បោះហៅ តិម សា�អ�នុ គឺជ្ឈាក្រពុះបោះចៅអធាិកាវតសី្រីសាះ

ធា�ល ខែ�លមានុ��តា�ងសាាិតបោះនុៅកំ�ងឃ��បោះជ្ឈ�ងចាសា់ បោះខតី

ក�ពុង់សាុ។ឺ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៦៨ បោះក្រកោមរូ��ាពុបោះ�សានុា

អ�់រ� នុងិបោះក្រពុោកក្រ�ជ្ឈ ំខំ��កសាាង�នុកមះា�ងច�នុនួុ២នុាក់ 

រួមមានុ បោះឆ្នាំនុ គឺជ្ឈាវរបោះសានុាតូចបោះលខ១៣៦ នុរិត�

ចាសា់, បោះអឿនុ បោះឈុំែោះបោះក្រ��កំ�ង��វិតនីុ ៍�ង់ក្រតបោះឡាោក 

បោះនុៅវរបោះសានុាតូចបោះលខ១១០ បោះហ�យមកជ្ឈា�់ជ្ឈាមួយ

កងពុិបោះសាសាបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧២។ បោះនុៅកំ�ងវតសី្រីសាះធា�ល 
បោះនុះមានុ បោះសា-អ��-អា សាមៃាត់មំាក់បោះឈុំែោះ តល់ ខែណ្ឌម 

ខែ�លជ្ឈាកមះា�ងឧបោះ�សីានុាមមកពុ��ំ�បោះពុញ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៦៩ ខំ��សាឹក បោះហ�យបោះក្រកោយរ�ឋ 
ក្រ�ហារនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ��, តល ់ខែណ្ឌម នុងិ 
តាខែញាម ចូលបោះធាើ�ជ្ឈាកងឈុំះ�។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧១ ខំ��

នុងិ តល ់ខែណ្ឌម ចលូ�ក�ក�មែ�យនុ�សាកីមុ�ជ្ឈា។ បោះនុៅកំ�ង

ឆ្នាំំា�១៩៧២ តល់ ខែណ្ឌម ក្រតូវ�នុអងគការចាតត់ា�ងឲ្យ�

មក�ូមិ�ាគនុរិត�វិញ បោះហ�យខំ��មានុតួនុា��ជ្ឈាក្រ�ធាានុ 

វរបោះសានុាតូចរ�សា់ត��នុ៣់២។ បោះក្រកោយមកខំ��មកបោះនុៅ

មនុី�រ៩៩ ខែ�លមានុបោះឈុំែោះ តា�ង ខែខត បោះហៅ ខានុ ់គឺជ្ឈា 

បោះលខា។ ខំ���ាចខ់ែខ��ាក់�ងពុ� តល ់ខែណ្ឌម បោះហ�យចា�់ 
បោះផ្សាដ�ម��នុាក់��នុងជ្ឈាមួយ តា�ង ខែខត វិញ។ ខំ���នុបោះធាើ� 
សាកមែ�ាពុជ្ឈាច�ហគឺបោះ�ោះខែលងអំកបោះ�ោសា វាយក្រ�ហារ 

បោះល�កមែា�ិ�ល�ាំក់បោះល� �ងើសាកមែ�ាពុផឹ្សាក�ឹកបោះតោំត

ជ្ឈូរជ្ឈាក្រ�ចា�។ �កុពុួកខែ�លផឹ្សាក�ឹកបោះតោំតជ្ឈូរជ្ឈាមួយខំ��

មានុ តា�ង ខែខត បោះលខាមនុី�រ៩៩, បោះហង គឺជ្ឈាបោះលខាមហា 

សាា�ង, ផ្សានុ គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុក្រកុមធា�សាីឹងបោះឃះៀច។ 

 បោះនុៅខែខឧសា�ា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគការ�នុ�ក តា�ង  

ខែខត ឲ្យ�បោះ�ៅកសា�ិឋានុបោះឈុំះ�យសាកឹ ក្រតពុា�ងបោះជ្ឈោរ សាាតិបោះនុៅ

ឃ��ក្រតពុា�ងបោះជ្ឈោរ ស្រីសាុកឱរាាល់ (បោះខតកី�ពុង់សាុឺ)។ តា�ង 

ខែខត �នុឧបោះ�សីានុាមកមះា�ងខែ�លគាត់ក្រគ�់ក្រគងឲ្យ�

ខំ��សាគាល់មានុពុ�រក្រ�បោះ��គឺកមះា�ងស្រីសាួច មានុបោះឈុំែោះ 

នៃសា គឺជ្ឈាអត�តគណ្ឌៈសានុីសិា�ខ, នៃឆ្នាំ គឺជ្ឈាអនុ�សានុីសិា�ខ

ត��នុ៣់២, �នុ គឺជ្ឈាបោះមក្រកុមសាីូងរ�សា់សានុីសិា�ខ, 

បោះរឿនុ គឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុកងការពុារមនុី�រសានុីសិា�ខ៣២,  

បោះវាត គឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុកងការពុារមនុី�រសានុីសិា�ខ៣២,  

វ� គឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុកងការពុារមនុី�រសានុីសិា�ខ៣២ នុងិ រនិុ 

គឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុកងការពុារមនុី�រសានុីសិា�ខ៣២ នុងិកមះា�ង

�ែ�ខែ�លបោះ���ខែតអ�់រ�។ 

 បោះនុៅខែខក�មភៈ ឆ្នាំំា�១៩៧៦ ខំ��ក្រតូវអងគការចាត់តា�ង

មកបោះនុៅមនុី�រ៣២ ច�ខែណ្ឌក តល់ ក្រតូវក្រគ�់ក្រគងបោះនុៅ

មនុី�រ៩៩។ តា�ង បោះខត �នុមកលួចជ្ឈួ�ខំ��បោះនុៅមនុី�រ 
៣២ច�នុនួុពុ�របោះល�ក។ បោះនុៅមនុី�រ៣២ ខំ���ាក់�ង�នុ 

បោះខង គឺជ្ឈាខែខ�ចាសា់ពុ�ម�នុ បោះនុៅខាងចិញ្ចចមឹបោះគោបោះហ�យ 

បោះខង មានុខែខ�ខាងរលាក់កងបោះជ្ឈ�ង បោះពុោធា៍�ិ� នុងិ ឃ��

ក្រ����ម�� ស្រីសាុក�ងុ (បោះខតកី�ពុង់សាុឺ)។ 

 បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៧ អងគការ�ក បោះខង គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុ 

ខាងចិញ្ចចមឹបោះគោរ�សា់ត��នុ៣់២, ផូ្សា គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុកង 

ផ្សាលិតត��នុ៣់២, តាសានុ នុងិ អ�នុ។ បោះពុលបោះនុោះមានុ

ក្រ�ជ្ឈ��បោះនុៅមនុី�រ៩៩ បោះហ�យអំកចលូរួមក្រ�ជ្ឈ�� រួមមានុ ខំ��, 

តល,់ នៃឆ្នាំ, នៃសា, �នុ នុងិ រនិុ។ ខះមឹសាារបោះក្រកោយការក្រ�ជ្ឈ�� 

គឺបោះយ�ងក្រតូវពុិនុតិ�សា�ាពុការណ៍្ឌបោះនុៅច��ក់ នុងិរក

មូល�ឋានុ�ខែងែកសាក្រមា�់រក��នុាក់��នុងខាងបោះក្រកៅ 

បោះ�ោយឲ្យ� នៃសា បោះចញបោះក្រកៅចា��ាក់�ងជ្ឈាមួយ ឆ្នាំា�។ 

 ច�ងបោះក្រកោយ ខំ��ក្រតូវអងគការចា�់មក�ាក់បោះនុៅ

មនុី�រ៩៩វិញ។ នៃឆ្នាំ ក្រតូវអងគការសាបោះក្រមចឲ្យ��ក។ 

មនុ�សា�ខែ�លពុាក់ពុ័នុធជ្ឈាមួយសាកមែ�ាពុរ�សា់ខំ��

រួមមានុ៖ បោះ�ពុ សាាអុ�ម គឺជ្ឈាអាចារ��បោះក្រងៀនុ�ល�

បោះនុៅវតសីា�ខារាម, គឹម សា�អ�នុ គឺជ្ឈាក្រពុះបោះចៅអធាិការ

វតសី្រីសាះធា�ល, សាឺនុ សាាមិត ីបោះនុៅកមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម, នុនួុ 

សា�ណ្ឌក បោះរៀនុ�ល�បោះនុៅវតបីោះ�ពុក្រ�ណ្ឌម�, គល់ ខែណ្ឌម 

គឺជ្ឈាអនុ��ញ្ចាការវរបោះសានុាធា� ត��នុ៣់២, ចិនុ បោះឆ្នាំនុ 

គឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុកងវរបោះសានុាតូច១៣៦, បោះអឿម បោះអឿ បោះហៅ 

�ង់ក្រតបោះឡាោក អត�តយ��ធជ្ឈនុវរបោះសានុាតូច១៣៦, ចត ់

សាះា�់បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ បោះពុលរត់ចូល��ខែា�ង, ឆ្នាំនុ 

គឺជ្ឈាបោះលខាឃ��វរ័សា ស្រីសាកុ២៨ ត��នុ៣់២, បោះមោក គឺជ្ឈា

ជ្ឈាងខែ�ក, បោះអៀម គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុរណ្ឌសាិរ�ឃ��បោះជ្ឈ�ងរាសា់, 

គក់ គឺជ្ឈាបោះពុ���័ពុត��នុ៣់២, គ�នុ បោះនុៅមនុី�រកសា�ិឋានុ, 

ឈុំនុ គឺជ្ឈាបោះសា�ឋកិចចកងត��នុ៣់២,សា�ខ បោះនុៅបោះសា�ឋកិចច

កងត��នុ៣់២, ខ�នុ គឺជ្ឈានុ�រសាារវរបោះសានុាធា�១៨៩, 

8 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

យាានុ បោះនុៅកខែនុះងចិញ្ចចមឹសាតើត��នុ៣់២, បោះហង គឺជ្ឈា

អត�តកងយ�វជ្ឈនុត��នុ៣់២, ចយ គឺជ្ឈាបោះពុ��វរបោះសានុា

ធា�១៨៩, នុារ� យនុ គឺជ្ឈាបោះពុ��វរបោះសានុាធា�១៨៩, 

នុារ� បោះរឿនុ គឺជ្ឈាបោះពុ��វរបោះសានុាធា�១៨៩, នុារ� វ�នុ គឺជ្ឈា

បោះពុ��វរបោះសានុាធា�១៨៩, តា�ង ខែខត បោះហៅ ខានុ ់គឺជ្ឈា

ក្រ�ធាានុមនុី�របោះឈុំះ�យសាឹក អងគការចា�់ឆ្នាំំា�១៩៧៦, 

ឈុំាង គឺជ្ឈាបោះលខាឃ��មហាសាា�ង ស្រីសាកុ២៧, ផ្សានុ គឺជ្ឈា

បោះមក្រកុមសាីូងរ�សា់សានុីសិា�ខ, គ�ល គឺជ្ឈាអត�តគណ្ឌៈ

សានុីសិា�ខ, ខែវានុ គឺជ្ឈាគណ្ឌសាហករណ៍្ឌឃ��សាខែងើសាា��, 

នុារ� ឯម គឺជ្ឈាគណ្ឌសាហករណ៍្ឌឃ��សាខែងើសាា��,  

នុារ� វាានុ គឺជ្ឈាគណ្ឌសាហករណ៍្ឌឃ��សាខែងើសាា�� ស្រីសាុក

ឱរាាល់, វាាង កដា�់ក្រកុមបោះធាើ��ើារ�ឹករ�សា់កងចល័ត ឃ��

សាខែងើសាា��, �ិ� គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុ�ូមិក្រតពុា�ងកង ឃ��

សាខែងើសាា��, �ាត គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុ�ូមិតាម�ិញ, ផ្សា�នុ គឺជ្ឈា

ក្រ�ធាានុ�ូមិខែស្រីសាបោះវៀនុ, បោះសាៀង គឺជ្ឈាគណ្ឌកងចល័ត

ឃ��, ឆ្នាំនុ យ��ធជ្ឈនុ, ឡា�ង កងចល័ត, ឆ្នាំាយ បោះនុៅ�ូមិ

យាានុពុ�សា, បោះជ្ឈឿនុ គឺជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុ�ូមិតាម�ិញ, នុារ� 

សាួនុ គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុចិញ្ចចមឹក្រជ្ឈូកសាហករណ៍្ឌឃ��សាខែងើ, 

នុារ� បោះមឿនុ គឺជ្ឈាកងចល័តឃ��សាខែងើសាា�ា�, តាសាានុ  

គឺជ្ឈាអត�តក្រ�ធាានុបោះរោងជ្ឈាងបោះឈុំ�, នៃហ គឺជ្ឈាអំកបោះ��ក 

ឡាានុឲ្យ�បោះរោងអាបោះឈុំ�រ�សា់�ូមិ�ាគ�សាចិម, ផ្សា�នុ គឺជ្ឈា

អំកបោះ��កឡាានុឲ្យ�បោះរោងអាបោះឈុំ�រ�សា់�ូមិ�ាគ�សាចិម, 

គូ គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុ�ូមិក្រពុ�ងបោះកោង ឃ��សាខែងើសាា�ា�។ 

បោះក្រកោយមកបោះនុៅនៃ�ៃ��៣១ ខែខកកើ�ា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ 

អងគការចា�់ខំ��មកសាួរចបោះមះ�យ។ 

ក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អតា��បោះនុះ�កស្រីសាង់បោះចញពុ�ចបោះមះ�យក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អតា��បោះនុះ�កស្រីសាង់បោះចញពុ�ចបោះមះ�យ

សាារ�ាពុឯកសាារJ០០០៥៥។ រាលច់បោះមះ�យសាារ�ាពុសាារ�ាពុឯកសាារJ០០០៥៥។ រាលច់បោះមះ�យសាារ�ាពុ

រ�សា់អំកបោះ�ោសា�ា�ងអសា់បោះនុៅមនុី�រសានុីសិា�ខសា-២១ រ�សា់អំកបោះ�ោសា�ា�ងអសា់បោះនុៅមនុី�រសានុីសិា�ខសា-២១ 

សា��ធខែតឆ្នាំះងកាត់ការ�ងិុត�ងុ�នុិងបោះធាើ��ារ�ណ្ឌកមែសា��ធខែតឆ្នាំះងកាត់ការ�ងិុត�ងុ�នុិងបោះធាើ��ារ�ណ្ឌកមែ

យាាងធាៃនុធ់ាៃរពុ�កងសាួរចបោះមះ�យរ�សាខ់ែខែរក្រកហម �បូោះចះំយាាងធាៃនុធ់ាៃរពុ�កងសាួរចបោះមះ�យរ�សាខ់ែខែរក្រកហម �បូោះចះំ

បោះយ�ងមិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមះ�យសាារ�ាពុរ�សា ់បោះយ�ងមិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមះ�យសាារ�ាពុរ�សា ់

ចា� ណ្ឌម ពុិតឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ�?ចា� ណ្ឌម ពុិតឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ�?

��មាភិាបា�ខែខម�ព្រះ�ហ�។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

វេអង វណីៈកីា 

 ខំ��បោះឈុំែោះ បោះ�ឿនុ គឹមសាានុ អាយ�៦៣ឆ្នាំំា� រសាប់ោះនុៅ�ូមិ

��៨ ឃ��បោះកោះសា�ិូនុ ស្រីសាកុបោះកោះសា�ិូនុ បោះខតីក�ពុង់ចាម។ ខំ��

ក្រ�ក�រ�របោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ នុងិ�ចច���នុគឺំជ្ឈាក្រ�ធាានុ�ូមិ

��ក្រ����។ ខំ��បោះរៀ�ការក្រ�ពុនុធបោះឈុំែោះ �ួង បោះពុៅ នុងិមានុកូនុ

ច�នុនួុ�ួនុនុាក់។ ឪពុ�កខំ��បោះឈុំែោះ បោះអៀ សា�ខានុ ់នុងិមដាយបោះឈុំែោះ  
ខែអម គឹមអ�ល។ ខំ��គឺជ្ឈាកូនុ��៧កំ�ងច�បោះណ្ឌោម�ង�ែូនុ

ក្រ�សុាស្រីសា�ច�នុនួុ៧នុាក់។ កាលបោះនុៅពុ�បោះកែងខំ��បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅ 
ជ្ឈាមួយ�ងស្រីសា�បោះនុៅ��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម នុងិចលូបោះរៀនុបោះនុៅ 

សាាលា�ឋមសាកិ�ា����ះ។ �នុាី�់មក ខំ���ដូរបោះ�ៅបោះរៀនុ
 

បោះនុៅសាាលា�ឋមសាិក�ា�ួល�ែរហតូ�ល់�ាំក់��៩។ 

លេ�ឿន គ��សាន អាាយុុ៦៣ឆ្នាំាំ� បចាុបបនជំ្ឈាព្រះបធាានភា��ិទី៨  
ឃុំុ�លេ�ោះស�ទិន ស្រីសុ�លេ�ោះស�ទិន លេខតុេ���ង់ចា�។ 
(�ី លេដ្ឋវីដ្ឋ / �ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

 �នុាី�់ពុ�រ�ឋក្រ�ហាររ�សា ់លនុ ់នុល ់បោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ 

ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ��បោះឃ�ញ�ត�កមែ ផ្សាី�ះបោះឡា�ង នុងិក�ួនុ

�ត�ករ�ខែងែចលូមក�ល�់�រួមបោះខតី។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧១ នុងិ 

ឆ្នាំំា�១៩៧២ ខំ���នុរីសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយ�ងស្រីសា�បោះនុៅ��រួមបោះខតី

ក�ពុង់ចាម�ខែ�ល �ា�ខែនុខីំ��ឈុំ�់បោះរៀនុពុ�បោះក្រពុោះបោះពុលបោះនុោះ

មានុការក្រ�យ��ធគាំរវាង�ាហានុ លនុ ់នុល ់នុងិកង�័ពុ

រ�បោះ�ោះខែខែរក្រកហមផ្សាី�ះកានុខ់ែតខះា�ងបោះឡា�ងៗ។ កង�័ពុរ�បោះ�ោះ

ខែខែរក្រកហមបោះ��កការវាយក្រ�ហារ នុងិរ�កិលចលូមក 

��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម�នុីចិមដងៗ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ កង�័ពុ 

រ�បោះ�ោះខែខែរក្រកហមបោះ��កការវាយក្រ�យ��ធជ្ឈាក្រ�ង់ក្រ�ាយ

ធា� នុងិរ�បោះ�ោះត��នុជ់្ឈាយ��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម ខែ�លជ្ឈា

កខែនុះងខំ��សាាំក់បោះនុៅជ្ឈាមួយ�ងស្រីសា�។ ខំ��នុងិ�ងស្រីសា�ក្រតូវ

�នុជ្ឈបោះមះៀសាបោះ�ៅបោះនុៅ�ូមិរកាគយ កំ�ងស្រីសាកុកងមាសា។ 

បោះយ�ង�នុសាាំក់បោះនុៅ�ូមិបោះនុះ�នុមួយរយៈ។ 

 បោះនុៅពុាក់កណ្ឌដាលឆ្នាំំា�១៩៧៣ ��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម

ក្រតូវបោះឡាោមពុ័�ធបោះ�ោយកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខែរក្រកហម គឺ

មានុខែតផ្សាះូវ�ឹក�ា�បោះណ្ឌោីះខែ�លជ្ឈាផ្សាះូវអាចចូលកំ�ង

��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម�នុ។ �ាហានុមាារ�នុ លនុ ់នុល ់

ខែតងខែតបោះ��កក�ាលច់ម�ា�ង នុងិក�ាល�់កឹបោះសា�ៀង ក្រពុម 

�ា�ងសាមភារសាកឹបោះផ្សា�ងៗពុ���ក្រកងុ�ំ�បោះពុញបោះ�ៅ��រួមបោះខតី

ក�ពុង់ចាម បោះហ�យជ្ឈាញឹកញា�់�នុ��ួលរងការវាយ 

ក្រ�ហារបោះ�ោយកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខែរក្រកហមពុ�បោះក្រត�យមុាង

នៃនុ�បោះនុះបោះមគងគ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៣ �ខែ�លកង�័ពុរ�បោះ�ោះ

ខែខែរក្រកហមវាយរ�បោះ�ោះ�នុពុាក់កណ្ឌដាល��រួមបោះខតី

ក�ពុង់ចាម នុងិ�នុកី្រ�យ��ធជ្ឈាមួយ�ាហានុ លនុ ់នុល់ 

ខែ�លបោះនុៅបោះសាសាសាល់មដ��សាាលាបោះខត។ី 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៤ ខំ��ក្រតឡា�់មករសាប់ោះនុៅ�ូមិក�បោះណ្ឌ�ត

ជ្ឈាមួយឪពុ�កមដាយវញិ។ ចបោះនុះោះពុ�ឆ្នាំំា�១៩៧៤ នុងិបោះ��ម 

វេ�ឿនិ ���សានិ ៖ អតិតីិត្របុធានិត្រកុ្សា�
វេ�ការដាឋនិឆ្ន័ ែ័ត្រតិ
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខំ��ក្រតូវកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខែរក្រកហមឲ្យ�ចូល

បោះធាើ�ការកំ�ងកងក្រ�វាសា់នៃ�បោះ��ម��ជ្ឈួយក្រចូតស្រីសាូវ នុងិ

ក្រ�មូល��ណ្ឌា�បោះផ្សា�ងៗ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ ខែខែរក្រកហមចា�់បោះផ្សាដ�ម�បោះងើ�ត

សាហករណ៍្ឌ នុងិចាតឲ់្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះធាើ�ការបោះនុៅកងចលត័

តាមការ�ឋានុបោះផ្សា�ងៗ។ ខំ��ក្រតូវ�ញ្ចាូនុឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ការបោះនុៅ

កងរយខែ�លមានុ�ិសាបោះ�ៅបោះធាើ�ខែស្រីសា នុងិបោះល�ក��នុ�់បោះនុៅ

ការ�ឋានុឆ្នាំំ័ក្រត។ ខំ��ក្រតវូបោះក្រកោកពុ�បោះមាោង៤ នុងិក្រតវូចលូរួម 
ក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈួររយៈបោះពុលមួយបោះមាោង។ ខំ��ចា�់បោះផ្សាដ�មបោះធាើ�ការពុ� 
បោះមាោង៦�ល់បោះមាោង១១ក្រពុឹក។ �នុាី�់ពុ�ខំ��ហ�ូ��របោះនុៅ 
បោះរោង�យរួមរួច ខំ��ក្រតូវ�នុបីោះធាើ�ការចា�់ពុ�បោះមាោង១�ល ់
បោះមាោង៥របោះសាៀល។ បោះមាោង៦�ល់បោះមាោង៧លៃាចគឺជ្ឈា

បោះមាោងបោះធាើ�ការងារសាងគមនុយិម គឺខំ��នុងិសាមមិតបីោះផ្សា�ង 
បោះ�ៀតក្រតវូកា�់បោះ��ម�ន្ត្រីនុាីនុខែខក្រត នុងិស្រីសាង់ក�បោះ�ះកបោះ��ម��

យកមកបោះធាើ�ជ្ឈ�។ ខំ��មិនុ�នុ�ងឹ�ាបោះមាោងសាងគមនុយិមបោះនុះ

យាាងបោះមាចបោះ� គឺក្រគានុខ់ែតបោះធាើ�តាម���ញ្ញាារ�សាក់្រ�ធាានុ

កងកដា�់រួម�ា�បោះណ្ឌោីះ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ អងគការចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�បោះធាើ�ជ្ឈា

ក្រ�ធាានុកង «ក»។ បោះនុៅកងចល័តរយ��រសាក្រតូវ�នុ

ខែ�ងខែចកជ្ឈា៣កង ៖ ��១) គឺកង «ក» មានុច�នុនួុ១០កង 

បោះហ�យកំ�ងមួយកងៗមានុសាមមិតចី�នុនួុ១០នុាក់។ ខំ��គឺ 
ជ្ឈាក្រ�ធាានុកង «ក» មំាក់កំ�ងច�បោះណ្ឌោមក្រ�ធាានុកង «ក» 

សារ��ច�នុនួុ១០នុាក់។ ��២) គឺកង «ខ» មានុច�នុនួុ៣កង 

បោះហ�យកំ�ងមួយកងមានុសាមមិតចី�នុនួុ៣០នុាក់។ កង 

«ខ» គឺក្រគ�់ក្រគងបោះល�កង «ក»។ ��៣) គឺកង «គ» ខែ�ល 

កដា�់រួមកង «ខ» ។ ក្រ�ធាានុបោះឈុំែោះមិត ីឆ្នាំាត នុងិ

អនុ�ក្រ�ធាានុបោះឈុំែោះមិត ី�ុ�នុ។ បោះនុៅកំ�ងការ�ឋានុឆ្នាំំក័្រត ខំ��បោះនុៅ 
ចងចា�អ�ពុ�ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌសា�ខានុ់ៗ ច�នុនួុ៣ ម�នុការមក 

�លក់មែា�ិ�លខែខែរក្រកហមមកពុ��ូមិ�ាគនុរិត� បោះនុៅច�ង 

ឆ្នាំំា�១៩៧៦ នុងិបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខែ�លបោះធាើ�ការចា�់ខះនួុ

នុងិសាមះា�់កមែា�ិ�លមូល�ឋានុ។ 

ត្រពិ�តិ ិកិារណ៍ៈទ្ធិ១ី) គឺការបោះ�ៅ��ួលក្រ�ធាានុត��នុ២់២ 

បោះឈុំែោះមិត ីសា�ឹម បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦។ �នុាី�់ពុ���ួល

ក្រ�ធាានុត��នុ២់២រួចរាល់ ខំ��ក្រតូវបោះ�ៅបោះធាើ�ការវិញ។ 

ត្រពិ�តិ ិកិារណ៍ៈទ្ធិ២ី) គឺការបោះ�ៅកា�់�ងូឲ្យ�បោះមការចិនុបោះនុៅ

បោះរោងចក្រកចមើារបោះកៅសាុូពុាមជ្ឈា�ង។ បោះនុៅក្រពុឹកមួយកំ�ង 
ឆ្នាំំា�១៩៧៦ កង «ក» រ�សា់ខំ��ក្រតូវ�នុ�ញ្ញាាឲ្យ�បោះ�ះ

ខែផ្សាះ�ងូជ្ឈាបោះក្រច�នុ នុងិ�កឹមួយឡាានុធា�បោះចញពុ�ការ�ឋានុ

បោះ�ៅបោះរោងចក្រកចមើារបោះកៅសាុូពុាមជ្ឈា�ង។ បោះពុលបោះ�ៅ�ល់ 

បោះរោងចក្រក ខំ���នុ�កឹនុា�សាមមិតឲី្យ�កា�់�ងូបោះ��ម��យក 
ឲ្យ�បោះមការចិនុខែ�លក�ពុ�ងបោះធាើ�ការបោះនុៅបោះរោងចក្រកចមើារ 

បោះកៅសាុ។ូ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ��បោះឃ�ញមានុបោះមការចនិុក្រ�សុា 
ស្រីសា�ក្រ�មាណ្ឌ២០បោះ�ៅ៣០នុាក់ កំ�ងសាបោះមះៀក��ពុាក់ 
បោះខោបោះខែៅអាវបោះខែៅ�ចូខំ�� �នុបោះ��រមកយក�ងូផឹ្សាក។ ខំ��ក៏ 
�នុឲ្យ��ងូបោះ�ៅបោះមការចនិុ។ បោះមការចនិុបោះនុោះ�នុងក់ក�ាល 

បោះ��ម���ងែាញការអរគ�ណ្ឌ។ ខំ��ឮបោះមការចិនុនុយិាយគាំ

�ាចលូចតិហី�ូ�ឹក�ងូ បោះ�ោយមានុអំក�កខែក្រ��ាសាា

មំាក់បោះនុៅ��បោះនុោះផ្សាង។ �នុាី�់ពុ� បោះមការចិនុផឹ្សាក�ឹក�ងូ

រួច ខំ��នុងិកង «ក» ក្រតូវអងគការ�កឹមកការ�ឋានុវិញ។ 

ត្រពិ�តិ ិកិារណ៍ៈទ្ធិ៣ី) គឺការបោះ�ៅបោះល�ក��បោះនុៅសាាានុ�យ៍សាដ�ក

��ក�ឹក�ួល�មះា�់សាាតិបោះនុៅស្រីសាកុអូររា�ងឪ។ ខំ��ក្រតវូ�នុ 
�ញ្ចាូនុបោះ�ៅបោះធាើ�ការបោះនុៅការ�ឋានុ�ួល�មះា�់បោះ��ម��ជ្ឈ�ក

ស្រីសាះ នុងិបោះល�ក����់មាត់ស្រីសាះក្រ�ខែវង១០០ខែមាក្រត។ 

កំ�ងអ�ឡា�ងបោះពុលបោះនុោះ ខំ��ក៏�នុបោះឃ�ញអំកជ្ឈ�នុាញចិនុ

មួយក្រកុមបោះ�ៀតខែ�ល�ាគបោះក្រច�នុបោះសាះៀកបោះខោខះ� នុងិពុាក់

ខែសា�កបោះជ្ឈ�ងខះ��ចូលមកពុិនុតិ���បោះណ្ឌ�រការមាាសា��នុ�ូម

�ឹកធា�ៗបោះនុៅកំ�ងបោះរោង។ អំកជ្ឈ�នុាញការចិនុក៏�នុច�ះ

មកបោះម�លកខែនុះងខំ��ក�ពុ�ងជ្ឈ�ក��ខែ�រ។ បោះនុៅបោះពុលរបោះសាៀល

�នុីចិអំកជ្ឈ�នុាញការចនិុ�ា�ងបោះនុោះក្រតវូ�នុខែខែរក្រកហម

�កឹក្រតឡា�់បោះ�ៅវិញ បោះក្រពុោះមិនុមានុកខែនុះងសាាំក់បោះនុៅ 

គឺមានុខែតកងធាារាសាាស្ត្រសាីយាមកខែនុះង�ា�បោះណ្ឌោីះ។ 

អំកជ្ឈ�នុាញចិនុ�ា�ងបោះនុះមកពុិនុតិ�ការ�ឋានុ�នុខែតពុ�រ

នៃ�ៃខែត�ា�បោះណ្ឌោីះ ច�ខែណ្ឌកការ�ឋានុសាាានុ�យ៍សាដ�ក��ក�ឹក

បោះនុះ�នុ�ញ្ចច�់ការសាាសាង់កំ�ងរយៈបោះពុលខែត៣ខែខ។ 

 �នុាី�់មក ខំ��ក្រតវូ�នុ�ញ្ចាូនុមកបោះធាើ�ការបោះនុៅការ�ឋានុ

ឆ្នាំំ័ក្រតវិញ។ ខំ���នុបីោះធាើ�ការបោះនុៅការ�ឋានុបោះនុះ រហតូ�ល់

បោះពុលកង�័ពុរណ្ឌសាិរ�សាាមគគ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា

ចូលមករ�បោះ�ោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញពុ�ខែខែរក្រកហម បោះ���ខំ��

វិលក្រតឡា�់មករសា់បោះនុៅជ្ឈួ�ជ្ឈ��ក្រគួសាារវិញ។

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 11



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេ�ង ពិងស�ាសុិ ី

�យួុទ្ធិសិវតិសរវ៍េ� ើើទាហានិបុរីបុបុ

 ជ្ឈាចាសា់���បោះនុៅកំ�ង�ូមិខែ�លមានុសា�ខ�ាពុលែ  
មានុមា�មា� រួមជ្ឈាមួយការចងចា� គង់ សាុង �នុរ�ឭក 

អ�ពុ�ក្រ�វតីផិ្សាាីលខ់ះនួុ ��ពុបិោះសាោធានុជ៍្ឈ�វតិឆ្នាំះងកាតស់ាន្ត្រីងគាម 
បោះនុៅកំ�ង�ឹក��ក្រ�បោះ�សាបោះវៀតណ្ឌាម នុងិកមុ�ជ្ឈាកាលពុ�

 
អ�ឡា�ង�សាវត�រឆ៍្នាំំា�១៩៧០ �ា បោះនុៅឆ្នាំំា�២០២២ បោះនុះ  
ខំ��មានុអាយ�៧៨ឆ្នាំំា�បោះហ�យ បោះហ�យ�ចច���នុ ំខំ��រសា់បោះនុៅ

 �ូមិនៃក្រពុតាបោះមាៅ ឃ��គិរ�ច�ងបោះកោះ ស្រីសុាកគិរ�វង់ បោះខតតីាខែកវ។ 

 ខំ��មានុស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅឃ��យិនុ�ង ស្រីសាុកយាានុ់

យាាវ បោះខតមីាតក់្រជ្ឈកូ កមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម (�ចច���នុកំ្រ�បោះ�សា

បោះវៀតណ្ឌាម)។ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធកូនុ ក្រពុម�ា�ងឪពុ�កមីាយ 

�នុមករសា់បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ 

គង់ ស៊ង ស�វនៃ�ៃ�ស់លេនៅភា��ិនៃព្រះ�តុាលេ�ៅូ ឃុំុ�គិ�ចីុងលេ�ោះ 
ស្រីសុ�គិ�វីង់ លេខតុេតុាខែ�វ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

�នុាី�់ពុ�កងកមះា�ងខែខែរក្រកហម�នុវាយល�កល�យ

ចូល�ល់�ឹក��ខែ�លជ្ឈាស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តរ�សា់ខំ�� នុងិ

�នុបោះកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោមបោះសាី�រខែត�ា�ងអសា់ឲ្យ�

មកកានុក់្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះ��ម��ចូលរួមបោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ 

នុងិកសាាង��វិតនីុជ៍្ឈាមួយខែខែរក្រកហម។ បោះ�ោយសាារខំ��

ធាះា�់មានុ��ពុបិោះសាោធានុ�៍បោះក្រម�ជ្ឈា�ាហានុរ�សាធ់ា�វគ�បោះនុៅ

បោះវៀតណ្ឌាម ខំ���នុសាែក័្រគចិតចីលូបោះធាើ�កង�័ពុខែខែរក្រកហម

ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹបោះវៀតណ្ឌាម �នុាី�់ពុ��នុមកសាាំក់បោះនុៅកំ�ង

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាក្រតមឹខែតរយៈបោះពុលជ្ឈាងពុ�រខែខ�ា�បោះណ្ឌោីះ។ 

 ខំ���នុវលិក្រតឡា�់បោះ�ៅកានុ�ឹ់ក��កមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោមវញិ  
បោះ��ម��ក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយកងកមះា�ងបោះវៀតណ្ឌាម តាម�ិសា 

បោះ�ៅក�ណ្ឌត់រ�សា់កង�័ពុខែខែរក្រកហមបោះនុៅបោះល��ំ�មួយ 

ច�នុនួុខែ�លសាាតិបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាបោះវៀតណ្ឌាម។ បោះក្រកោយពុ�

វលិក្រតឡា�់ពុ�សាមរ�ូមិវញិ កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម�នុវាយ 

ចលូមកក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះ��ម��ផ្សាីលួរ�ល�រ��ខែខែរក្រកហម។ 
 

ខំ���នុបោះ�ោះសាបោះមះៀក��ពុាក់បោះយោធាាខែខែរក្រកហមបោះចោល 

នុងិ�នុនុា�ក្រ�ពុនុធកូនុមកកានុស់្រីសាុកគិរ�វង់ បោះខតតីាខែកវ 

ខែ�លខំ��ក�ពុ�ងរសាប់ោះនុៅនុាបោះពុល�ចច��នុបំោះនុះ។ ���ូង ខំ��គិត
 �ា ខំ��សាាំក់បោះនុៅ��បោះនុះខែតក្រតឹមរយៈបោះពុលខះ��ា�បោះណ្ឌោីះ 

បោះក្រពុោះខំ��នុងិក្រកមុក្រគសួាារចង់វលិក្រតឡា�់បោះ�ៅកានុស់្រីសាកុ 
ក�បោះណ្ឌ�តវិញ។ �ា�ខែនុ�ីនុាី�់ពុ�រសា់បោះនុៅអសា់រយៈបោះពុល

�ា�នុែានុឆ្នាំំា�បោះក្រកោយមក ខំ��ក៏សាបោះក្រមចចតិឈីុំ�់វលិក្រតឡា�់

បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅឯស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តវញិ បោះហ�យ�នុរីសាប់ោះនុៅកំ�ង

�ូមិនៃក្រពុតាបោះមាៅរហតូមក�ល់�ចច���នុ។ំ សាពុើនៃ�ៃ ខំ��មិនុ

ក្រ�ក�រ�រអើ�បោះឡា�យ បោះក្រកៅពុ��ាក់ចតិ�ីាក់កាយបោះធាើ���ណ្ឌ� 

ខែ�រក�ាវតអីារាម នុងិសា��សា�សា�ានុ។ 

 �ាក់�ងនុងឹក្រ�វតីិចូលរួមបោះធាើ�សាន្ត្រីងគាមរ�សា់ខំ��គឺ  
ខំ��ធា��ឹងកី�បោះឡា�ងបោះនុៅកំ�ង�ឹក��បោះវៀតណ្ឌាម (កមុ�ជ្ឈា

 បោះក្រកោម)។ ខំ��បោះចះនុយិាយ�ាសាាបោះវៀតណ្ឌាម នុងិ�ាសាា 

12 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែខែរច�ាសា់លាសា់។ ខំ��បោះចះអានុនុងិសារបោះសារអក�រខែខែរ 

បោះ�ោយសាារខំ���នុចូលបោះរៀនុជ្ឈាមួយក្រពុះសាងឹបោះនុៅវតី

ខែខែរមួយកំ�ង�ឹក��បោះវៀតណ្ឌាម។ បោះ�ោយសាារបោះក�តមានុ

សាន្ត្រីងគាមជ្ឈាហរូខែហរបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាបោះវៀតណ្ឌាមរវាង

បោះវៀតណ្ឌាមខាងបោះជ្ឈ�ង នុងិបោះវៀតណ្ឌាមខាងត�ូង បោះធាើ�ឲ្យ�ការ 
រសា់បោះនុៅរ�សា់ខំ��ពុិ�កខះា�ងណ្ឌាសា់។ បោះកែងជ្ឈ��ង់ៗ�ចូខំ��  
ក្រតូវក�ខែណ្ឌនុឲ្យ�បោះធាើ��ាហានុបោះវៀតណ្ឌាម បោះ��ម��ចូលរួម

ក្រ�យ��ធក្រ�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួយកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមខាងបោះជ្ឈ�ង 

(ហាណូ្ឌយ)។ ខំ��ខះាចក�ខែណ្ឌនុ�ាហានុបោះនុះណ្ឌាសា់។ 

ខំ���នុឈុំ�់បោះរៀនុ នុងិ�នុរតម់កកានុក់្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ 

 បោះនុៅកមុ�ជ្ឈា ខំ���នុមកសាាំក់បោះនុៅផ្សាះីពុូរ�សា់ខំ��សាាិត
 បោះនុៅកំ�ងឃ���ំ��និុមួយរយៈបោះពុលខះ��ា�បោះណ្ឌោីះ ម�នុនុងឹខំ�� 

ក្រតវូ�នុ�ញ្ចច� ះ�ញ្ចចូលឲ្យ�ចលូបោះធាើ�ជ្ឈា�ាហានុ លនុ ់នុល។់ 

ខំ��មិនុចា�ឆ្នាំំា�ខែ�លខំ��ចូលបោះ� �ា�ខែនុខីំ��ក្រគានុខ់ែត�ងឹ�ារ�� 

លនុ ់នុល ់�នុកានុក់ា�់ក្រ�បោះ�សាបោះហ�យ។ ខំ��បោះធាើ��ាហានុ 

លនុ ់នុល់ �នុក្រ�ខែហលមួយឆ្នាំំា� ក៏សាបោះក្រមចចិតវីិល 

ក្រតឡា�់បោះ�ៅកានុស់្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅកមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោមវិញ 

បោះក្រពុោះខំ��ឮ��ណឹ្ឌង�ា សាាានុ�ាពុបោះនុៅ��បោះនុោះក្រ�ក្រកត�បោះឡា�ង 
វិញបោះហ�យ។ 

 បោះ�ៅ�ល់ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅកមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម ខំ���នុ

បោះរៀ�ការក្រ�ពុនុធ។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ��មានុកូនុពុ�រនុាក់បោះ�ៅ

បោះហ�យ សាាានុ�ាពុស្រីសាុកបោះ�សាហាក់�ចូជ្ឈាវិលក្រតឡា�់

បោះ�ៅរកសាាានុការណ៍្ឌចលាចល�ចូកាលពុ��ា�នុែានុឆ្នាំំា�ម�នុ

វញិ។ បោះល�កបោះនុះ ខំ��មិនុសាបោះក្រមចចតិរីតម់កក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា
 

ជ្ឈាបោះល�ក��ពុ�របោះ� បោះក្រពុោះខំ��មានុក្រ�ពុនុធនុងឹកូនុបោះហ�យ។ 

ខំ��ក្រ�ា�រសា់បោះនុៅ�ា�ង�ិត�័យបោះនុៅស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តឯកមុ�ជ្ឈា
 

បោះក្រកោម។ បោះ�ោយមិនុអាចបោះគចផ្សា�តពុ�ក�ខែណ្ឌនុ�ាហានុ

�នុ ខំ���នុសាបោះក្រមចចិតចីូល�បោះក្រម�ជ្ឈាកង�័ពុរ�សា់

បោះវៀតណ្ឌាម។ ខំ��ក្រតូវ�នុ�ាហានុបោះវៀតណ្ឌាមឲ្យ�បោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សា 
កងពុលខែ�លខំ��បោះពុញចិត។ី ខំ���នុបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សាកងពុល 

«សា���ង់នៃ�» មានុកាតពុើកិចចវាយក្រ�យ��ធត�លជ់្ឈាមួយ

កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមខាងបោះជ្ឈ�ង (ហាណូ្ឌយ) បោះនុៅចមៃាយ

ក្រ�ខែហល ៣០ គ�ឡូាខែមាក្រតពុ�ស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តខំ��។ ខំ��សាាតិបោះនុៅ

កំ�ងកងក�ាបោះ�ះ�ងធា� នុងិបោះនុៅជ្ឈានុ�រសាារផ្សាាីល់ជ្ឈាមួយ

ក្រ�ធាានុកងពុល។ ខំ��បោះសាះៀកសាបោះមះៀក��ពុាក់បោះក្រតអ�� មានុ 

សាះាកសាញ្ញាារូ�ឥន្ត្រីនុី�យ៍ នុងិបោះលខ៧។ ខំ���នុចលូក្រ�យ��ធ 
បោះក្រច�នុសាមរ�ូមិណ្ឌាសា ់ម�នុនុងឹខំ��លចួរតក់្រតឡា�់មកកានុ ់
ស្រីសុាកក�បោះណ្ឌ�តជ្ឈ�ួក្រ�ពុនុធ នុងិកូនុវញិ។ ខំ��បោះនុៅ�បោះក្រម�ការបោះនុៅ 
កំ�ងកងពុល សា���ង់នៃ� អសា់រយៈបោះពុលជ្ឈាងមួយឆ្នាំំា�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ��ក្រតវូ�នុខែខែរក្រកហមបោះកៀរឲ្យ�មក 
កានុក់្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា បោះ��ម��ចូលរួមកសាាងក្រ�បោះ�សា។ 

ម�នុ���ូង ខំ���នុ�ងឹ�ាកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមបោះនុៅតាមក្រពុ� 
ខែ�នុ�ក�យចលូបោះ�ៅកំ�ងក្រ�បោះ�សារ�សាខ់ះនួុវញិបោះហ�យ។ 

 
�នុាី�់មក ខំ��បោះឃ�ញមានុវតមីានុកង�័ពុខែខែរក្រកហមចលូ 
ល�កល�យបោះពុញស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តរ�សា់ខំ�� បោះហ�យក្រ��់ឲ្យ�

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា់បោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅកានុក់្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា

វិញ។ ខំ���នុបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ោយបោះ�ែ�របោះជ្ឈ�ងពុ�ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�ត

បោះនុៅកមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម រហតូ�លស់្រីសាកុគិរ�វង់ បោះខតតីាខែកវ។ 

ខំ���នុសាាំក់បោះនុៅវតបីោះក្រ��សាអសា់រយៈបោះពុលជ្ឈាងពុ�រខែខ។ 

 បោះក្រកោយមក បោះ�ោយសាារ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធកូនុមិនុមានុអើ� 
ហ�ូក្រគ�់ក្រគានុ ់បោះ���ខំ��សាបោះក្រមចចតិបីោះសាំ�សា��ចលូ�បោះក្រម�ជ្ឈា 
កង�័ពុខែខែរក្រកហម។ �នុាី�់ពុ�ចលូកង�័ពុ�ះាម ខំ��ក្រតវូ 
ចាតត់ា�ងឲ្យ�បោះចញបោះ�ៅក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម 

បោះនុៅកំ�ង�ឹក��បោះវៀតណ្ឌាម។ ក្រកុមខំ��មានុគាំ៦៩នុាក់។ 

បោះយ�ង�នុបោះ�ៅ�ល់បោះគោលបោះ�ៅ���ូងបោះនុៅបោះល��ំ�ពុពុាយ 

រួច�នុបីោះ�ៅកានុ�់�តា�ង�នុាី�់គឺសាាិតបោះនុៅខាងលិច 

�ជ្ឈ�ក នុងិ�ំ�អកយ� កំ�ងស្រីសាកុសាើាយ�ង បោះខតមីាតក់្រជ្ឈកូ។  
បោះនុៅ��បោះនុោះ ក្រកុមខំ��ច�នុនួុ៦០នុាក់�នុ�ាក់ពុក្រងាយគាំ 
បោះនុៅបោះល��ំ�បោះនុោះនុងិបោះនុៅតាមចបោះងើះ�ំ� បោះ��ម��ការពុារ

�ឹក��ខែ�លបោះយ�ងយក�នុ។ ខំ�� នុងិ�ាហានុបោះសាសាសាល ់
៨នុាក់បោះ�ៀត �នុច�ះពុ�បោះល��ំ�អកយ� បោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះឆ្នាំុោះ

មកកានុមូ់ល�ឋានុ�័ពុបោះនុៅកំ�ងវតបីោះក្រ��សាវិញ បោះ��ម��

រាយការណ៍្ឌពុ�ល�ធផ្សាល នុងិបោះសាំ�សា��ខែផ្សានុការ�នុាី�់។ បោះនុៅ 

បោះពុលខែ�លពុកួខំ��មក�លវ់តបីោះក្រ��សា បោះ����ងឹ�ា កងកមះា�ង 
បោះវៀតណ្ឌាម�នុវាយចូលមក�ល់�ឹក��ខែខែរ នុងិវាយ

�បោះណី្ឌញកងកមះា�ងខែខែរក្រកហមបោះចញអសា់បោះហ�យ។  

ខំ���នុបោះ�ោះសាបោះមះៀក��ពុាក់កង�័ពុខែខែរក្រកហមបោះចញ  
រួចមកនុា�ក្រ�ពុនុធកូនុក្រតឡា�់មករសា់បោះនុៅកំ�ង�ូមិនៃក្រពុ

តាបោះមាៅ ឃ��គិរ�ច�ងបោះកោះ ជ្ឈា��កខែនុះងខែ�លខំ��ក�ពុ�ង

រសា់បោះនុៅសាពុើនៃ�ៃបោះនុះ។
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នីិ សាណាស់ិ 

 ខំ��បោះឈុំែោះ បោះសាះះ ហានុ�ហើះ បោះ��ស្រីសា� អាយ� ៧៣ឆ្នាំំា� ខំ�� 
មានុ��កខែនុះងក�បោះណ្ឌ�តនុងិរសាប់ោះនុៅ�ូមិក�ពុង់ក្រក�� ឃ��គគរ 

ស្រីសាុកក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតកី�ពុង់ចាម។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧១ 

ខំ��បោះរៀ�ការជ្ឈា�ដ�បោះឈុំែោះ មាាត់ យូបោះណ្ឌសា មានុម�ខរ�រ

គឺជ្ឈាជ្ឈាងសាាងសាង់ផ្សាះីបោះឈុំ� នុងិមានុកូនុច�នុនួុ៤នុាក់ 

គឺក្រ�ុសាច�នុនួុ២នុាក់ នុងិ ស្រីសា�ច�នុនួុ២នុាក់។  បោះក្រកោយ

បោះរៀ�ការ�នុរយៈបោះពុល��នៃ�ៃ ក៏មានុការ�មះាក់ក្រគា�់ 

ខែ�កច�ផ្សាះីរ�សា់ខំ��រសា់បោះនុៅ �ណី្ឌាលឲ្យ��ត់�ង់ក្រ�ពុ� 
សាម�តីិអសា់ �ា�ខែនុមិីនុ�ណី្ឌាលឲ្យ�សាះា�់មនុ�សា�បោះ�។ 

ក្រគសួាាររ�សាខ់ំ���នុផ្សាែាកត�ាញតា�ងពុ�បោះពុលបោះនុោះមក។ 

លេសះឹ ហានហីវះ �ស់លេនៅឃុំុ�គគ� ស្រីសុ����ង់លេសៀ�  
លេខតុេ���ង់ចា� �ា��ីខែខ��កដ្ឋា ឆ្នាំាំ�២០២២។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា) 

 ក្រគួសាារខំ��គឺជ្ឈាអំកត�ាញសា�ពុត់សាូក្រត ក្រកមា នុងិ

សាារ�ងសាូក្រត បោះនុៅ�ូមិក�ពុង់ក្រក�� តា�ងពុ�ម�នុសាម័យ

�រា�ងកានុក់ា�់ស្រីសាុក�ូមិបោះមះាះ។ ច�ខែណ្ឌកមីាយខំ��គឺជ្ឈា

អំកជ្ឈ�នុាញខាងពុិនុតិ�សា�ពុត់សាូក្រត ត�ាញ ចងបោះគោម 

ពុណ៌្ឌ នុងិជ្ឈាអំក�ិញសា�ពុត់សាូក្រត សាារ�ង ពុ�អំក�ូមិ

ក�ពុង់ក្រក��យកបោះ�ៅលក់បោះនុៅ��រួមបោះខតកី�ពុង់ចាម។ 

មីាយខំ���ងឹ�ាបោះគោមសា�ពុត់តូចៗគឺជ្ឈាតក្រមូវការរ�សា់

�ង�ែូនុជ្ឈនុជ្ឈាតខិែខែរ បោះហ�យបោះគោមមានុផ្សាើាធា�ៗ បោះគោមរូ� 
បោះកៃោកឈុំរធា�ៗ សាក្រមា�់�ង�ែូនុជ្ឈនុជ្ឈាតិចាម ជ្ឈាបោះហត�

នុា�ឲ្យ�គាតម់ានុ�ាពុងាយស្រីសាួលកំ�ងការលក់បោះនុៅតាម

��ផ្សា�ារ។ ច�ខែណ្ឌកអំក�ូមិក៏មានុការងារត�ាញបោះក្រច�នុ 

បោះក្រពុោះសា�ពុត់លក់�ាច់បោះក្រច�នុ។ 

 អំក�បោះងើ�តបោះគោម ឬចងគឺសា��ធខែតអំកឆ្នាំះាតរបោះវៀសា 

រនៃវ អតធ់ាែត ់បោះ���អាចរចនុាបោះគោមសា�ពុតស់ាកូ្រតយាាងលែ

ក្រ�ណិ្ឌត ខែ�ះកៗ �ែ�សាក្រមា�់អំកបោះក្រ��ក្រ�សា់។ ក្រ�ខែហល

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧២ វតមីានុកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខែរក្រកហម

ចលូមកក្រគ�់ក្រគងកំ�ង�ូមិរ�សាខ់ំ�� បោះហ�យក្រគសួាារខំ��សាាតិ
 កំ�ង�ញ្ចា �អំកមានុធានុធាានុ នុងិសាាតិបោះក្រកោមការតាម�ានុ

រ�សាក់ង�័ពុរ�បោះ�ោះ។ ក្រកមុក្រគសួាារខំ��បោះក្រតៀមខះនួុរតប់ោះចញ
 

ពុ��ូមិបោះ�ោយបោះឃ�ញ�ា ជ្ឈាបោះរៀងរាលយ់�់កង�័ពុរ�បោះ�ោះ

ខែខែរក្រកហមមកបោះហៅមនុ�សា�ក្រ�ុសាខែ�លមានុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ 

កំ�ង�ូមិឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈាមួយពុកួបោះគ។ ក្រ�សានិុជ្ឈាមិនុច�ះពុ�បោះល� 
ផ្សាះី កង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខែរក្រកហមយកកា��ិតផ្សាគាក់រ�កពុ� 

បោះក្រកោមផ្សាះី។ បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៤ ក្រគសួាារខំ��រតប់ោះគចបោះ�ៅ 
រសាប់ោះនុៅកំ�ងបោះខតកី�ពុង់ចាម �នុាី�់មកបោះ�ៅរសាប់ោះនុៅតាម

�ូមិ បោះ��ម��លាក់ក្រ�វតីិរូ�ឪពុ�ករ�សា់ខំ��ខែ�លជ្ឈាអត�ត

�ាហានុ លនុ ់នុល់។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ កង�័ពុខែខែរ 

ក្រកហមកានុក់ា�់ក្រ�បោះ�សា�នុ�ា�ងស្រីសាងុ �បូោះចះំក្រគសួាារ

វេសិះ ះ ហានិហីើ ះ ៖ ត្រ�ួសារខួំ�ំ��ឺអ ែក្សាតិ��ញ
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខំ��ក្រតូវ�នុខែខែរក្រកហមជ្ឈបោះមះៀសាបោះ�ៅបោះធាើ�ការបោះនុៅខាង

ក�ពុង់�ែ បោះខតកី�ពុង់ធា�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��នុងិ�ដ��នុនុា�កូនុៗក្រតឡា�់មក

ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តវិញ �ា�ខែនុផី្សាះី នុងិ��រ�សា់បោះយ�ងមានុអំក

ចលូមករសាប់ោះនុៅនុងិកានុក់ា�់អសាប់ោះ�ៅបោះហ�យ បោះហត�បោះនុះ

ក្រគួសាារខំ���នុសា����ណ្ឌាខែ�ល��បោះនុរពុ�រ�ឋអ�ណ្ឌាចបោះ��ម��

សាង់បោះរោងតូចមួយសាក្រមា�់រសា់បោះនុៅ�បោះណី្ឌោះអាសានុ។ំ 

បោះពុលបោះនុោះ�ដ�រ�សាខ់ំ��មានុជ្ឈ�នុាញខែផ្សាកំសាាងសាង់ស្រីសាា�់ 

ក៏បោះ��រសាង់ផ្សាះីអំក�ូមិបោះ�ោយ�ូីរពុ�នៃ�ះឈុំំួលជ្ឈាក្រ�ក់ មក

យក បោះពុោត អងើរ ឬសាាច់ មកផ្សាគត់ផ្សាគង់ក្រគួសាារ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៨២ ខំ��ចា�់បោះផ្សាដ�មត�ាញក្រកមាអ�បោះ�ះ

សាក្រមា�់បោះក្រ��ក្រ�សា់កំ�ងផ្សាះី នុងិលក់យកក្រ�ក់ខះះ។ 

�នុាី�់មកក្រ�ខែហលជ្ឈាឆ្នាំំា�១៩៩២ ខំ��ចា�់បោះផ្សាដ�មត�ាញ 
សា�ពុត់សាូក្រតបោះឡា�ងវិញ។ ខំ���នុ�បោះក្រងៀនុកូនុស្រីសា�ខំ���ា�ង

 
ពុ�រនុាក់ឲ្យ�បោះចះត�ាញ ក្រជ្ឈលក់ពុណ៌្ឌ ចងបោះគោម �ា�ខែនុកូីនុៗ 

រ�សាខ់ំ��មិនុបោះចះសាាីតប់ោះ�។ បោះកែងៗជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយបោះចះខែត

ត�ាញមួយម�ខ�ា�បោះណ្ឌោីះ។ ច�បោះពុោះបោះគោម ខែ�លខំ��ធាះា�់

ត�ាញ នុងិចងបោះគោម មានុ�ចូជ្ឈា បោះគោមសាណ្ឌដានុ,់ បោះគោម

បោះកៃោកមួយឬ បោះកៃោកពុ�រ, បោះគោមមានុ,់ បោះគោមសា�បោះរោង, 

បោះគោមខ�ងមិញ នុងិបោះគោមជ្ឈាបោះក្រច�នុក្រ�បោះ��បោះ�ៀត។ បោះគោម

�ា�ងបោះនុះ គឺជ្ឈាបោះគោមខែ�លជ្ឈនុជ្ឈាតិចាមចូលចិតបីោះធាើ� 

បោះហ�យវាសា��ធខែតជ្ឈាក្រ�បោះ��បោះគោមធា�ៗ ក្រ�សាិនុបោះ��ជ្ឈា

បោះគោមតូចៗ គឺខំ��បោះធាើ�សាក្រមា�់លក់បោះចញឲ្យ��ង�ែូនុខែខែរ។ 

ច�ខែណ្ឌកពុណ៌្ឌគឺជ្ឈ�នុានុ១់៩៩០ គឺខំ��នុងឹអំក�ូមិបោះក្រ��

ល័កីធាមែជ្ឈាតិ បោះហ�យល័កីខែខែរមានុពុណ៌្ឌ�ចូជ្ឈា បោះលឿង 

ក្រកហម នៃ�តង សាើាយ បោះខែៅ នុងិ បោះខៀវ។

ឧ�ករណ៍្ឌរនៃវអ�បោះ�ះ 
រ�សា់ជ្ឈនុជ្ឈាតិចាមបោះនុៅ
ស្រីសាុកបោះកោះសាូ�ិនុ  
បោះខតកី�ពុង់ចាម។  
(�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា) 

ស��តុស់�ព្រះតុខែដ្ឋ�ជ្ឈនជ្ឈាតុចិា�តុបាញលេនៅស្រីសុ�លេ�ោះស�ទិន 
លេខតុេ���ង់ចា�។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា) 
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ភា រសីិ ី

 ខំ��បោះឈុំែោះ រសា់ បោះសាៀត បោះហៅ ហុយួ បោះ��ស្រីសា� 

អាយ�៧០ឆ្នាំំា� សាពុើនៃ�ៃខំ��រសា់បោះនុៅ �ូមិឫសា��សាាញ់ ឃ��

ជ្ឈ�ផ្សា�ច ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវង។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ

សារ��ច�នុនួុ៩នុាក់ នុងិ�នុចូល��វិតនីុជ៍្ឈាមួយខែខែរ 

ក្រកហមច�នុនួុ៤នុាក់ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧០។ �ង�ែូនុ

រ�សា់ខំ��ចូលបោះធាើ���វិតនីុត៍ាមការបោះឃោសានុារ�សា់ តា

ចងើូម គឺជ្ឈាអំកមកពុ��ូមិ�ឹង ឃ��អ�ពុិលបោះ�ោល ស្រីសាុក

បោះមសាាង។ តាចងើូម ចូលមកបោះធាើ���នុាក់��នុងជ្ឈាមួយ

ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�ូមិឫសា��សាាញ់បោះឈុំែោះ ឥ�ឋ នុងិ 

សាានុ បោះ��ម��ខែសាើងរកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�ចូលបោះធាើ���ិវតនីុ៍

�ស់ លេសៀតុ លេនៅផ្ទះះះ�បស់គាតុស់ាិតុលេនៅភា��ិឫសាីសាញ់ ឃុំុ�
ជ្ឈីផុ្ទះច ស្រីសុ�លេ�សាង លេខតុេនៃព្រះ�ខែវង �ា��ីនៃ�ៃទី៩ ខែខសីហា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

ជ្ឈាមួយខែខែរក្រកហម។ កខែនុះងខែ�ល តាចងើូម មក

បោះឃោសានុាគឺបោះនុៅផ្សាះីបោះម�ូមិ នុងិបោះនុៅវត ីបោះហ�យបោះពុលខះះ

បោះនុៅតាមផ្សាះីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិខំ��ជ្ឈាបោះក្រច�នុ

នុាក់រួម�ា�ង�ង�ែូនុរ�សា់ខំ���នុចូលរួមខែ�រ �ា�ខែនុី

កាលបោះនុោះមិនុ�ានុប់ោះឃ�ញមានុបោះធាើ�សាកមែ�ាពុអើ�បោះ�។

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៤ បោះមឃ��ជ្ឈ�ផ្សា�ច បោះឈុំែោះ មនុ ក្រ��់ 

បោះ�ៅបោះម�ូមិក្រគ�់�ូមិក្រ�កាសាបោះសាំ�សា���យ�ាក់បោះសា�ោង

ពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ោយកំ�ងមួយក្រគួសាារផ្សាដល់�យមួយ

បោះសា�ោងកំ�ងមួយនៃ�ៃ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងឃ��ជ្ឈ�ផ្សា�ច ឆ្នាំះាសា់

បោះវនុគាំផ្សាដល់អាហារឲ្យ�បោះយោធាាខែខែរក្រកហម បោះ�ោយបោះធាើ�

ការផ្សាះាសា់បោះវនុកំ�ងមួយនៃ�ៃមួយ�ូមិ រហតូ�ល់ក្រគ�់

�ូមិ�ា�ងអសា់បោះនុៅកំ�ងឃ��។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ�ែូនុរ�សា់ខំ��
 ២នុាក់សាះា�់បោះនុៅបោះពុលខែ�លចូលបោះធាើ�ជ្ឈាកង�័ពុខែខែរ 

ក្រកហម។ �នុាី�់ពុ���ួល�នុជ្ឈយ័ជ្ឈមំះ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥  

ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�ញ្ចាូនុក្រកមុរ�សាខ់ំ��ឲ្យ�បោះ�ៅកា�់ឧសា

យកមក�ាក់កំ�ងសាហករណ៍្ឌ។ �នុាី�់ពុ�កា�់ឧសារួច  
ក្រ�ធាានុកងចលត័បោះក្រ��ក្រកមុរ�សាខ់ំ��ឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ 
បោះនុៅក�ាលខែខើក�នុបីោះ�ៀត។ បោះនុៅក�ាលខែខើក ខំ��នុងិមិត ី
រ�សា់ខំ��ច�នុនួុ៣នុាក់នុា�គាំលួចរត់មកបោះលងផ្សាះីបោះក្រពុោះ 
ក្រកុមរ�សា់ខំ��នុកឹផ្សាះីខះា�ងបោះពុក �ា�ខែនុកី្រតូវក្រ�ធាានុកង 
ចល័ត�ងឹ បោះហ�យជ្ឈិះកង់តាមចា�់បោះយ�ង�ា�ងយ�់។ 

ក្រកមុរ�សាខ់ំ��រតម់ក�លផ់្សាះី នុងិក្រតវូបោះក្រកោកក្រតឡា�់បោះ�ៅ 
វញិបោះនុៅបោះមាោង១យ�់បោះ��ម��ឲ្យ��ានុក់ារងារបោះពុលក្រពុកឹ។ 

ល�ះបោះមាោង១របោះសាៀល បោះឈុំែោះ �នុ គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុឃ បោះហៅ

ក្រកមុរ�សាខ់ំ���ា�ង៤នុាក់បោះ�ៅខែណ្ឌនុា�បោះ��ម��ក��ឲ្យ�ខំ��បោះធាើ�ខែ��

បោះនុះបោះ�ៀត។ បោះក្រកោយពុ��ញ្ចច�់ការងារបោះនុៅ ក�ាលខែខើក 

អងគការ�ញ្ចាូនុក្រកុមកងចល័តនុារ�រ�សា់ខំ���ា�ងអសា់

ឲ្យ�បោះ�ៅបោះល�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅខាងបោះជ្ឈ�ងពុានុបោះ�ះ�ង (ស្រីសាុក

ក�ចាយមារ) �នុរីហតូ�ល់បោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៦ បោះ���

រស់ិ វេសិៀតិ ៖ អតិតីិយុុទ្ធិនិារផី្នែខួរីត្រក្សាហ�
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រតឡា�់មកសាហករណ៍្ឌវិញ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧៦ �នុាី�់ពុ�ខំ��បោះធាើ�ការបោះនុៅកំ�ងសាហករណ៍្ឌ
 

�ូមិមិនុ�នុ�ា�នុែានុ អងគការ�ញ្ចាូនុក្រកុមរ�សា់ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅ

បោះធាើ�ការបោះនុៅបោះពុោធា៍បោះរោង។ កងចល័តរ�សា់ខំ���ញ្ចច�់

ការងារបោះនុៅបោះពុោធា៍បោះរោងបោះហ�យ ក៏បោះ�ៅបោះធាើ�ការស្រីសាឡាូង

ស្រីសាឡា� បោះហ�យបោះចញពុ�ស្រីសាឡាូងស្រីសាឡា�បោះ�ៅបោះល�កខែក្រពុក

បោះនុៅសា�បោះរោងរហតូ�ល់ខែខសា�ហា ឆ្នាំំា�១៩៧៦�ខែ�ល 

បោះ���ក្រតឡា�់មក�ូមិឫសា��សាាញ់វិញ។ បោះពុលមក�ល់

�ូមិក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�ញ្ចាូនុក្រកុមកងចល័តឲ្យ�បោះ�ៅ

ជ្ឈួយសាីូងស្រីសាូវបោះនុៅ�ូមិសាើាយអណ្ឌដូង រួចក៏�នុបីោះ�ៅ�ូមិ

ក្រតពុា�ងសាគនុប់ោះ���ក្រតឡា�់មកបោះធាើ�ការ��់�ឹកបោះនុៅជ្ឈតិ�ូមិ

វិញ។ បោះនុៅកំ�ង�ូមិឫសា��សាាញ់ អងគការបោះក្រ��ក្រកុមខំ�� 
ខែ�លមានុសាមាជ្ឈិកច�នុនួុ៨នុាក់ បោះ�ៅសាីូងស្រីសាូវ១ 
ហកិតាឲ្យ�រួចកំ�ងមួយនៃ�ៃ បោះ��មិនុ�ានុរួ់ចរាល ់គឺមិនុ�នុ

អាហារហ�ូបោះឡា�យ។ 

 បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៧ អងគការបោះក្រ��កងចល័តនុារ� 

�ា�ងអសា់ ឲ្យ�បោះ�ៅបោះល�កក្រ�ពុ័នុធ�ះឺខែស្រីសាមួយនៃ�ៃឲ្យ��នុ 

២០ខែមាក្រត គឺបោះពុលក្រពុឹក១០ខែមាក្រត នុងិបោះពុលរបោះសាៀល 

១០ខែមាក្រត។ ក្រកុមរ�សា់ខំ��ខតិខ�បោះធាើ�ការបោះ��ម��ឲ្យ�ក្រគ�់

ខែផ្សានុការ។ បោះនុៅកំ�ងខែខកញ្ញាា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ ក្រ�ធាានុ

សាហករណ៍្ឌបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សាបោះឈុំែោះរ�សា់ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ជ្ឈា

�ាហានុ នុងិបោះ�ៅបោះ��កសាបោះមះៀក��ពុាក់បោះនុៅវតចី��ក់។ 

បោះចញពុ�វតីច��ក់ខំ��នុងិមិតីនុារ�បោះផ្សា�ងបោះ�ៀត�នុបោះ�ៅ

ហើកឹហាត់ក�ួនុយ��ធសាាស្ត្រសាបីោះយោធាាបោះនុៅកំ�ងវតសីាាីវ

ច�នុនួុ៣ខែខបោះ�ៀត។ �នុាី�់ពុ��ញ្ចច�់ការហើកឹហាត ់អងគការ 

�ញ្ចាូនុក្រកមុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅ បោះក្រតៀមបោះនុៅបោះកៅនៃ��ងបោះកដោង បោះហ�យ
 

បោះក្រកោយមក�ញ្ចាូនុបោះ�ៅវតនីៃក្រពុមូល។ បោះចញពុ�វតនីៃក្រពុមូល

អងគការ�ញ្ចាូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះក្រតៀមបោះនុៅត��នុ២់០។ បោះនុៅកំ�ង

ត��នុ២់០ មានុបោះឈុំែោះតា ឆ្នាំា� �នុ�ងើឹកក្រកុមរ�សា់ខំ��

ឲ្យ�បោះចះគ�់ក្រគា�់ខែ�ក នុងិបោះគចខះនួុពុ�ក្រគា�់ខែ�ក រហតូ 
�លប់ោះចះសាពុើក្រគ�់បោះ����ញ្ចាូនុបោះ�ៅខាងត�ូងក្រតពុា�ងផ្សាះ�ង 

កំ�ងស្រីសាកុពុញាខែក្រកក បោះខតតី�ូងឃែ��។ ខំ��បោះនុៅកំ�ងកងពុល

បោះលខ៦ ខែ�លមានុ��តា�ងឈុំរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅ�ួលសាខែងើ

ក�ាល��រ� ជ្ឈិតក្រចកក្រពុ�ខែ�នុ រ�បោះ�ង ក្រពុ�ក្រ��ល់កមុ�ជ្ឈា-

បោះវៀតណ្ឌាម។ តួនុា��រ�សា់ខំ��បោះនុៅក្រពុ�ខែ�នុ គឺចា�ខែសាង

បោះយោធាាខែខែរក្រកហមខែ�លរងរ�ួសាបោះនុៅបោះពុលវាយ

ក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម។ ខំ��បោះនុៅបោះធាើ�ការកំ�ងកង
 

ពុលបោះលខ៦រហតូ�លខ់ែខមិ��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ បោះ���មានុ 

បោះឈុំែោះ បោះអៀង នុងឹបោះឈុំែោះនៃលើ នុា�ខំ��រតក់្រតឡា�់មកវញិ។  
បោះនុៅតាមផ្សាះូវក្រតឡា�់មកវញិ ខំ��ក្រតវូបោះ��រកាតន់ៃក្រពុ កាត�់ំ� 

 
ពុ�កខែនុះងមួយបោះ�ៅកខែនុះងមួយបោះ�ោយសាមៃាត់��ផ្សា�ត នុងិ 

មានុបោះយោធាាខែខែរក្រកហមបោះនុៅខាងស្រីសាកុពុញាខែក្រកក បោះ�ៅ 

��ួលបោះ�ៀតផ្សាង។ �នុាី�់មកបោះ�ៀតខំ��បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រមកស្រីសាកុ 
បោះមសាាងវញិ។ បោះនុៅ��បោះនុោះ ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�ញ្ចាូនុខំ��ឲ្យ�

 
បោះ�ៅបោះនុៅខាងស្រីសាកុ��ំ�វញិ បោះក្រពុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិ 
ឫសា��សាាញ់មិនុបោះពុញចិតខីំ��នុងិតាមសាមះា�់ខំ��បោះចោល។ 

 
អំកខែ�ល�ញ្ចាូនុខំ��បោះ�ៅ��ំ�មានុបោះឈុំែោះ�ា ហាុនុ, ញា នុងិ

 
បោះឈុំែោះ បោះសាង បោះហ�យអំក�ា�ងបោះនុោះក្រតូវ�នុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

តាមសាមះា�់�នុបោះនុៅឃ���ឹងក្រពុះ ស្រីសាុក��ំ� បោះនុៅបោះពុល 

ខែ�លអំក�ា�ងបោះនុោះបោះ�ៅ�ល់ឃ���ឹងក្រពុះ�នុក្រ�មាណ្ឌ 

៤នៃ�ៃ។ បោះនុៅបោះពុលខំ��រសា់បោះនុៅ��ំ�កំ�ងត��នុ ់២៤ បោះម�័ពុ
 

ត��នុប់ោះឈុំែោះ ខនិុ នុងិ ខតិ �នុឲ្យ�ខំ���នុះ�ខះនួុបោះធាើ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
 

នុងិជ្ឈយួសាីងូ�កអំក�ូមិកំ�ងត��នុប់ោះនុោះសានិុរហតូ�ល់

សាាានុ�ាពុបោះនុៅកំ�ង�ូមិឫសា��សាាញ់ធាមែតាវិញ។

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ��ក្រតឡា�់បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅកំ�ង�ូមិ

ឫសា��សាាញ់វិញ �ា�ខែនុបីោះនុៅបោះពុលបោះ�ៅ�ល់ផ្សាះី បោះឈុំែោះ

ជ្ឈនុ គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុត��នុ២់០�ែ�បោះហៅខំ��បោះ�ៅសាាកសាួរ អ�ពុ�

មូលបោះហត�ខែ�លខំ��ក្រតឡា�់មកវិញ រួចបោះហ�យ�ញ្ចាូនុ

ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះនុៅមនុី�របោះពុោធា៍តាម��។ បោះនុៅមនុី�របោះពុោធា៍តាម��  
ខំ��បោះធាើ�ការ�ចូអំកបោះ�ោសា បោះហ�យអំកក្រគ�់ក្រគងបោះនុៅ��បោះនុោះ 
មានុបោះឈុំែោះ�ា �ិុច។ ខំ��បោះធាើ�ការបោះនុៅបោះពុោធា៍តាម��មិនុ�នុ

�ា�នុែានុផ្សាង ក៏កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមវាយចូលមករ�បោះ�ោះ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ បោះនុៅបោះពុលមានុ�ាពុចលាចល ខំ��លួចរត ់
បោះចញពុ�មនុី�រមកផ្សាះីវិញ បោះហ�យនុា�ក្រគួសាារបោះ�ៀសាខះនួុ

បោះចញបោះ�ៅបោះនុៅជ្ឈិតៗ�ូមិ រហតូ�ល់សាាានុ�ាពុធាមែតា

បោះ���នុា�គាំចលូមកកំ�ង�ូមិវញិ។ បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៩ 

�នុាី�់ពុ�ខែខែរក្រកហម�លួរល� �ង�ែូនុរ�សា់ខំ��ក្រ�ក�
 

រ�របោះធាើ�ខែស្រីសាបោះ��ម��ចិញ្ចចមឹជ្ឈ�វិត។ សាពុើនៃ�ៃបោះនុះខំ��រសា់បោះនុៅ 
ជ្ឈាមួយ�ងស្រីសា�រ�សា់ខំ�� បោះក្រពុោះខំ���ា�ងពុ�រនុាក់មិនុមានុ

 
ក្រគួសាារ�ចូគាំ។ ខំ��ក្រ�ក�រ�របោះធាើ�ខែស្រីសា �ា���ណ្ឌា� នុងិ

ចិញ្ចចមឹសាតើ �ា�ខែនុបីោះ�ោះ��យាាងណ្ឌាជ្ឈ�វ�ាពុក្រគួសាារ

រ�សា់ខំ��ក៏មិនុសាូវជ្ឈាធាូរធាារ�ា�នុែានុខែ�រ។

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 17



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

គាតិ ស្រីសិផី្នែ�និ 

 ខំ��បោះឈុំែោះ បោះសាង បោះសាឿ បោះ��ស្រីសា� អាយ�៧៧ឆ្នាំំា� បោះក�ត

បោះនុៅ�ូមិរ�បោះចក ឃ��រ�បោះចក ស្រីសាកុបោះមមត ់បោះខតកី�ពុង់ចាម ។  

ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំែោះ បោះសាង មដាយបោះឈុំែោះ សាួក នុងិមានុ

�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ២នុាក់ បោះហ�យខំ��គឺជ្ឈាកូនុបោះពុៅ។ ខំ��

មានុ�ដ�បោះឈុំែោះ បោះអក អានុ នុងិមានុកូនុច�នុនួុ១០នុាក់ 

�ា�ខែនុកូីនុខំ��សាះា�់អសាច់�នុនួុ៣នុាក់។ កាលពុ�អាយ�៧ឆ្នាំំា� 

ខំ��ចូលបោះរៀនុបោះនុៅសាាលាវតរី�បោះចកខែ�លសាាិតបោះនុៅម�ខ

ផ្សាះីរ�សា់ខំ��។ បោះកែងៗកំ�ង�ូមិជ្ឈាបោះក្រច�នុនុាក់បោះ�ៀតក៏�នុ

ចូលបោះរៀនុបោះនុៅសាាលាបោះនុះខែ�រ បោះ�ោយមានុក្រពុះសាងឹ

ពុ�រអងគគឺជ្ឈាអំក�បោះក្រងៀនុ។ ខំ��បោះរៀនុជ្ឈាមួយក្រពុះសាងឹ

លេសង លេសឿ លេភាទស្រីសី អាាយុុ៧៧ឆ្នាំាំ� �ស់លេនៅភា��ិ��លេច�  
ឃុំុ���លេច� ស្រីសុ�លេ��តុ ់លេខតុេតុប�ងឃុំមុ�។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

បោះពុលចូលខែខពុិសាាខ �ល់ខែខបោះចញពុិសាាខក្រពុះសាងឹ

មិនុគង់បោះនុៅវតបីោះ�។ 

 បោះក្រកោយមកខំ��ឈុំ�់បោះរៀនុនុងិបោះរៀ�ការជ្ឈាមួយ�ដ�

រ�សាខ់ំ��គឺជ្ឈាអំក�ូមិជ្ឈាមួយគាំ។ ឪពុ�កមដាយខំ��បោះធាើ�ខែស្រីសា

ចមើារ នុងិរកជ្ឈ័រ បោះហ�យ�កឹតាមរបោះ�ះក្រក��យកបោះ�ៅ

លក់បោះនុៅឆ្នាំះូង។ បោះនុៅតាមផ្សាះូវមានុបោះចោរបោះក្រច�នុណ្ឌាសា់។ 

ឪពុ�ករ�សា់ខំ��ក្រតូវបោះចោរ�ះនុ ់នុងិកា�់គាត់ខែ�កក�ាល

បោះ��ម���ះនុយ់កក្រក��។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុការខះាចរអាបោះចោរ 

�ះនុ�់ា�ងបោះនុោះណ្ឌាសា់។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ��មានុកូនុ២នុាក់ បោះពុលបោះនុោះខំ��ឮ 
ឪពុ�ករ�សា់ខំ��នុយិាយ�ា មានុ�ត�កមែ។ ខណ្ឌៈបោះនុោះ

បោះនុៅកំ�ង�ូមិរ�បោះចកក៏មានុបោះវៀតក�ង ឬយួនុខាងបោះជ្ឈ�ងចលូ

មកខែ�លនុា�មានុការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�ក។ ខំ��នុងិក្រគសួាារ

រត់ចូលរបោះណ្ឌដៅក្រតង់បោះសា បោះក្រពុោះខះាចក្រគា�់ធាះាក់ច�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហមជ្ឈបោះមះៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�

ជ្ឈាបោះក្រច�នុឲ្យ�មករសាប់ោះនុៅ�ូមិរ�សាខ់ំ��។ ខែខែរក្រកហម�បោះងើ�ត

ជ្ឈាសាហករណ៍្ឌ�ាក់ស្រីសាូវ អងើរ ជ្ឈាក្រ�ពុ�សាម�តីិរួម។ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លបោះ���ជ្ឈបោះមះៀសាមក ខែខែរក្រកហម�នុឲ្យ�

រសា់បោះនុៅតាមផ្សាះីក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមូល�ឋានុបោះ�ោយកំ�ងមួយ

ផ្សាះីមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�ច�នុនួុ២បោះ�ៅ៣នុាក់ ឬ៥នុាក់។ 

បោះក្រកោយមកខែខែរក្រកហម�នុក្រ�មូលក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ��ា�ង 

អសា់ឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅ�ាច់បោះ�ោយខែឡាកបោះនុៅច�ង�ូមិ។ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�ជ្ឈាបោះក្រច�នុនុាក់�នុសាះា�់បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ 

ច�ខែណ្ឌកអំកបោះចះ�ងឹ, ក្រគ�ូបោះក្រងៀនុ, នុាយ�ាហានុ គឺខែខែរ 

ក្រកហមបោះហៅយកបោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រត បោះហ�យមិនុបោះឃ�ញ

ក្រតឡា�់មកវិញបោះ�។ 

 បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខែខែរក្រកហមយកសាាលាបោះរៀនុ

វេសិង វេសិឿ ៖ បុវេត្រងៀនិនិវេ�បាយុ
ដល់ត្របុ�ជនិក្សាែ�ងភូ�ូិ
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះនុៅកំ�ង�ូមិបោះធាើ�ជ្ឈាបោះរោង�យរួម។ យ�វជ្ឈនុយ�វនុារ�ក្រតូវ

�នុខែខែរក្រកហម��ខែ�កបោះចញពុ�ឪពុ�កមដាយ បោះហ�យខំ��

ក្រតូវខែខែរក្រកហមចាត់តា�ងឲ្យ��បោះក្រងៀនុពុ�នុបោះយោ�យ 

ពុ�របោះ�ៀ�បោះធាើ�ការងារខែស្រីសាចមើារ នុងិ�ា���ះស្រីសាូវ�ល់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ង�ូមិ។ �នុាី�់មកខែខែរក្រកហម�នុចាតត់ា�ង

ខំ��ឲ្យ�បោះធាើ�ការងារបោះផ្សា�ងៗ �ចូជ្ឈា �ា��យ ចងចនុះ�ះ��ក��ត

���ះឺ កា�់រ�បោះចកបោះធាើ�កបោះនុលី នុងិ�កសាីងូស្រីសាវូ។ ខំ����ួល

�នុរ��អងគរមួយក��ា�ងកំ�ងមួយនៃ�ៃ បោះក្រពុោះកាលបោះនុោះ

ខំ��មានុកូនុខច�។ ច�ខែណ្ឌក�ដ�រ�សា់ខំ��បោះធាើ�ជ្ឈាក្រ�ធាានុកងតូច 

នុងិជ្ឈាបោះមសាហករណ៍្ឌខែ�ល��ួលការងារអំកផ្សាគត់ផ្សាគង់

រ��អាហារ�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ កមែា�ិ�ល នុងិបោះយោធាា�ូមិ�ាគ

នុរិត�ចូលមកចា�់កមែា�ិ�លបោះនុៅខាង�ូពុ៌ា �ា�ខែនុី

សា�ណ្ឌាងលែ�ដ�រ�សាខ់ំ��រួចខះនួុបោះ�ោយសាារក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈយួ
 

លាក់ក្រ�វតីរូិ�បោះក្រពុោះ�ី�រ�សាខ់ំ��ចតិលីែ បោះហ�យក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ស្រីសាឡាាញ់រា�់អានុគាត់។ បោះពុលបោះនុោះខំ���នុរត់បោះ�ៅ

បោះនុៅខាងខងំក្រកបោះពុ�អសា់រយៈបោះពុល១ខែខ បោះ���កង�័ពុ

បោះវៀតណ្ឌាមយកឡាានុមក��ួលខំ��នុងិអំក�ូមិបោះផ្សា�ង 
បោះ�ៀតបោះ�ៅរសា់បោះនុៅ�ំ�បោះជ្ឈ�ងអខែណ្ឌដង។ បោះវៀតណ្ឌាមបោះ��ក

អងើរ នុងិ បោះពុោតសា�ឡា�ឲ្យ�ខំ��ហ�ូ។ �នុាី�់មក ខំ��នុា�កូនុ
 

ក្រតឡា�់មកស្រីសាុកវិញ �ា�ខែនុបីោះវៀតណ្ឌាមិនុ�ានុឲ់្យ�មក

បោះ� �បូោះចះំខំ��ក៏លួចរត់បោះចញមក។ ខំ��មករសា់បោះនុៅបោះមមត់

�នុរយៈបោះពុល១ខែខ បោះក្រពុោះបោះម�ូមិក្រ��់មិនុឲ្យ�ក្រតឡា�់

មករសា់បោះនុៅកំ�ង�ូមិ�ះាមបោះ� បោះក្រពុោះខះាចជ្ឈានុម់�នុខែ�ល

បោះ�ោះមិនុ�ានុអ់សា។់ មួយរយៈបោះក្រកោយមក ខំ��ក៏ក្រតឡា�់

មក�ល�ូ់មិរ�បោះចកវញិ �ា�ខែនុផី្សាះីរ�សាខ់ំ��មិនុមានុសាមភារ 

ឆ្នាំំា�ង ចានុ បោះនុៅបោះសាសាសាលប់ោះឡា�យ គឺបោះនុៅខែតសាម�កផ្សាះី  

ច�ខែណ្ឌកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក៏មិនុរសា់បោះនុៅកំ�ង�ូមិបោះក្រច�នុខែ�រ 

បោះក្រកោយមកបោះ���មានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមករសាប់ោះនុៅ នុងិក្រ�ក� 

រ�ររកសា��។

�លេណ្ណេៅសា�ស��ួ�ខែដ្ឋ��ងទ័��ជ្ឈឈិ��បស់ខែខម�ព្រះ�ហ�
ស�ឹាប់អាតុតីុ��មាភិាបា��ាំ�់ភា��ិ នងិឃុំុ� �ំុងឃុំុ���លេច� 
ស្រីសុ�លេ��តុ ់តុ�បន២់១ ភា��ិភាាគប��ាាច�ននួ៧៥នា�់លេនៅ 
�ំុងខែខ�ិ�ុនា ឆ្នាំាំ�១៩៧៨។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សូិ ហាន់ិ 

 ខំ��បោះឈុំែោះ ផ្សានុ បោះ�ឿនុ បោះ��ក្រ�ុសា អាយ�៧៨ឆ្នាំំា� 

រសា់បោះនុៅ�ូមិឫសា��សាាញ់ ឃ��ជ្ឈ�ផ្សា�ច ស្រីសាុកបោះមសាាង 

បោះខតនីៃក្រពុខែវង។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំែោះ នុ�ត ផ្សានុ នុងិមដាយ

បោះឈុំែោះ នុនួុ នុមឹ។ បោះនុៅអាយ�១២ឆ្នាំំា� ខំ��ចូលបោះរៀនុបោះនុៅ

សាាលា�ឋមសាិក�ាវតសីា�បោះរោង។ បោះក្រកោយពុ��ញ្ចច�់

ការសាិក�ាបោះនុៅកក្រមិត�ឋមសាិក�ា ខំ��មិនុ�នុ�នុកីារ 
សាកិ�ាបោះនុៅសាាលាបោះ�ៀតបោះ�។ ខំ��ចលូបោះរៀនុខាងធាម៌វនិុយ័

ផ្ទះន លេភាឿន �ស់លេនៅភា��ិឫសាីសាញ់ ឃុំុ�ជ្ឈីផុ្ទះច ស្រីសុ�លេ�សាង 
លេខតុេនៃព្រះ�ខែវង។ នៃ�ៃទី១០ ខែខសីហា ឆ្នាំាំ�២០២២។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

ក្រពុះពុ��ធសាាសានុាជ្ឈាមួយបោះលោកក្រគូ សា�, ក្រគូបោះអោក នុងិ 

ក្រគូខែចម។ បោះក្រកោយមកខំ��បោះ�ៅ�ួសាបោះរៀនុបោះនុៅវតសីា�បោះរោង

វត�ីនុរយៈបោះពុល១ឆ្នាំំា� ក៏លាចាកសាិកុា��វិញ។ 

បោះក្រកោយពុ�លាចាកសាកិុា�� ខំ��មករសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយឪពុ�ក

មីាយបោះនុៅកំ�ង�ូមិឫសា��សាាញ់។ បោះក្រកោយមកឪពុ�កមដាយ

ខំ���នុបោះរៀ�ការឲ្យ�ខំ��ជ្ឈាមួយបោះឈុំែោះ បោះកៅ នុា�។ �នុាី�់ពុ�

បោះរៀ�ការរួច បោះយ�ងមានុកូនុច�នុនួុ៩នុាក់ កំ�ងបោះនុោះស្រីសា�

ច�នុនួុ៥នុាក់។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ បោះសានុាក្រ�ម�ខ 

លនុ ់ នុល់ �នុបោះធាើ�រ�ឋក្រ�ហារ�មះាក់សាបោះមដច ក្រពុះ

នុបោះរោតមី សា�ហនុ�។ ខំ��បោះឃ�ញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាបោះក្រច�នុនុា�គាំបោះធាើ� 
�ត�កមែ�ាម�ារអ�ណ្ឌាច�ើាយសាបោះមដចក្រពុះ នុបោះរោតមី 

សា�ហនុ� នុងិយាងសាបោះមីចមក�ឹកនុា�ក្រ�បោះ�សាវិញ។ 

មិនុយូរ�ា�នុែានុ ខំ��បោះឃ�ញមានុការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�ក

�ណី្ឌាលឲ្យ�ការរសា់បោះនុៅរ�សា់ខំ��ជ្ឈួ�ការល��កយាាង

ខះា�ង បោះក្រពុោះក្រតវូរតប់ោះគចពុ�ការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�ក បោះហ�យ 

ចលូពុនួុបោះនុៅកំ�ងក្រតង់បោះសា (បោះលណ្ឌ�ឋានុ) ជ្ឈាញឹកញា�់។  
ជ្ឈាមួយគាំបោះនុោះ ខំ��បោះឃ�ញវតមីានុពុកួវកឹយាា (�ាហានុ

បោះវៀតណ្ឌាមខាងត�ូង) ចូលមករសា់បោះនុៅកំ�ង�ូមិឫសា��
 

សាាញ់ បោះធាើ�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមានុការ�័យខះាចយាាងខះា�ង។

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះក្រកោយពុ�

បោះយោធាាខែខែរក្រកហម��ួល�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះបោះនុៅ��ក្រកុង

�ំ�បោះពុញ ខំ��បោះឃ�ញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�ជ្ឈាបោះក្រច�នុក្រតូវ�នុជ្ឈបោះមះៀសា

បោះចញពុ���ក្រកុង�ំ�បោះពុញឲ្យ�មករសា់បោះនុៅតាម��ជ្ឈនុ��។ 

បោះពុលបោះនុោះខំ��មិនុសាូវ�នុរសា់បោះនុៅកំ�ង�ូមិបោះ� បោះក្រពុោះ

អងគការចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ បោះនុៅស្រីសាមារ។ 

បោះពុលការងារបោះនុៅស្រីសាមារក្រតូវ�នុ�ញ្ចច�់ អងគការ�នុ

�និ វេភូឿនិ ៖ ក្សាងចល័តិជកី្សាត្របុឡាយុ 
និងិវាយុថ្មី

20 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិឫសា�� 
សាាញ់ជ្ឈាបោះក្រច�នុក្រគួសាារ ក្រតូវ�នុអងគការជ្ឈបោះមះៀសាឲ្យ�

បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅបោះខតបីោះពុោធាស៍ាាត។់ កាលបោះនុោះខំ���នុ�របោះ�ះ

ជ្ឈូនុក្រកុមក្រគួសាារជ្ឈបោះមះៀសា�ា�ងបោះនុោះបោះ�ៅអំកបោះលឿង។ 

បោះក្រកោយពុ�ជ្ឈនូុក្រកមុក្រគសួាារជ្ឈបោះមះៀសា�ា�ងបោះនុោះបោះ�ៅ�ល់ 

អំកបោះលឿងបោះហ�យ ខំ��ក៏�ររបោះ�ះបោះគោក្រតឡា�់មក�ូមិ

ឫសា��សាាញ់វញិ។ បោះពុលមក�ល�ូ់មិ ខំ��បោះឃ�ញវតមីានុ 
កង�័ពុរណ្ឌសារិ�សាាមគគ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈា (កង�័ពុ 
រ�បោះ�ោះ) ចូលមកកំ�ង�ូមិ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច�នុនួុ

ក្រតូវ�នុអងគការជ្ឈបោះមះៀសាបោះចញពុ��ូមិឫសា��សាាញ់បោះ�ៅ

�ិសាខាងលិចវិញ។

 បោះក្រកោយនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��ក៏ជ្ឈួ�ជ្ឈ�� 
ជ្ឈាមួយក្រគសួាារបោះឡា�ងវញិ។ ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំំា�១៩៨០មក 

ខំ��រកសា���ឹកក្រជ្ឈូកយកបោះ�ៅលក់បោះនុៅតាមក្រពុ�ខែ�នុ

បោះវៀតណ្ឌាម នុងិបោះនុៅបោះខត�ីត់���ងបោះ���បោះធាើ�ឲ្យ�ជ្ឈ�វ�ាពុ 

រសា់បោះនុៅរ�សា់ក្រគួសាារខំ���នុក្រ�បោះសា�របោះឡា�ង នុងិមានុ

ហ�ូច�កក្រគ�់ក្រគានុ។់ បោះ�ោយសាារការខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង

កំ�ងការរកសា��បោះ���បោះធាើ�ឲ្យ�ខំ��នុងិក្រគួសាារមានុជ្ឈ�វ�ាពុ

សាមរម�មិនុល��ក�ចូកាលម�នុបោះ�ៀត។

ចាតខ់ំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ការបោះនុៅនៃក្រពុកូនុឫសា�� នុងិបោះនុៅ��ណ្ឌាក់

ក្រកសាា�ងបោះ�ៀត។ បោះនុៅបោះពុលខំ��បោះធាើ�ការងារបោះនុៅ��ណ្ឌាក់

ក្រកសាា�ងបោះហ�យរួចរាល ់បោះ���ខំ��អាចក្រតឡា�់មករសាប់ោះនុៅ

ជ្ឈាមួយក្រគួសាារ�នុរយៈបោះពុលកនុះះខែខ។ �នុាី�់មក 

អងគការ�នុចាតខ់ំ��ឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ នុងិវាយ�ែ បោះនុៅ

�ែបោះពុក្រជ្ឈ កំ�ងបោះខតកី�ពុង់ចាម។ បោះនុៅបោះពុលខំ��បោះធាើ�ការបោះនុៅ

�ែបោះពុក្រជ្ឈ ខំ���នុហ�ូ�យស្រីសាយួ មិនុខើះខាត�ចូរសាប់ោះនុៅ

កំ�ង�ូមិឫសា��សាាញ់បោះ� ខែ�លកាលបោះនុោះក្រ�ធាានុកង 
ឲ្យ�ហ�ូខែត��រ�ា�បោះណ្ឌោីះ។ បោះនុៅនៃ�ៃខះះ អងគការ�នុ 

បោះរៀ�ច�ឲ្យ�មានុកមែវធិា�សាខែមីងសាលិ�ៈបោះ��ម��ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

បោះម�លកម�ានុដ។ 

 បោះនុៅបោះពុល�ញ្ចច�់ការងារវាយ�ែបោះនុៅក�ពុង់ចាម  

ខំ���នុមករសា់បោះនុៅកំ�ង�ូមិឫសា��សាាញ់វិញ។ បោះនុៅ
 

បោះពុលបោះនុោះ អងគការចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ 

�ចូក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ង�ូមិខែ�រ។ ជ្ឈាបោះរឿយៗ

អងគការ�នុយកមនុ�សា�បោះ�ៅសាមះា�់បោះនុៅបោះល��ួលបោះពុោធា៍

អខែងែវ បោះធាើ�ឲ្យ�ខំ��កានុខ់ែតខតិខ�បោះធាើ�ការងារបោះ�ៅតាមខែផ្សានុការ 

បោះក្រពុោះខះាចអងគការ�ញ្ចាូនុបោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រត។ 

ផ្ទះន លេភាឿន ���ុងផ្ទះ�ី់បទស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ាូវ�ំុង
�បបខែខម�ព្រះ�ហ�ដ្ឋ�់ព្រះ�ុ��ា�ងា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា� 
លេខតុេនៃព្រះ�ខែវង �ា��ីនៃ�ៃទី១០ ខែខសីហា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ខំ��បោះឈុំែោះ មាសា ផ្សាាត អាយ�៦៧ឆ្នាំំា� ក្រ�ក�រ�រ

បោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ មានុស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅ�ូមិបោះ��មបោះ�ង ឃ��

គិរ�ច�ងបោះកោះ ស្រីសាុកគិរ�វង់ បោះខតតីាខែកវ។ �ចច���នុ ំខំ��

រសាប់ោះនុៅ�ូមិឃ��បោះនុះ�ខែ�ល។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំែោះ បោះមាៅ វាង់  
នុងិមាីយបោះឈុំែោះ តនុ ់សា�នុ នុងិមានុ�ង�ែូនុ៨នុាក់ 

(ស្រីសា�៥នុាក់) បោះហ�យខំ��គឺជ្ឈាកូនុ��៣កំ�ងក្រគសួាារ។ �ង
 

�ែូនុរ�សា់ខំ��សាះា�់អសា់៣នុាក់។ 

 ខំ��បោះរៀនុក្រតឹម�ាំក់��១០ ពុ�សាងគមចាសា់បោះនុៅសាាលា

�ូមិបោះ��មបោះ�ង រួចក៏ឈុំ�់បោះរៀនុ បោះ��ម��មកជ្ឈួយបោះធាើ�ខែស្រីសា

ឪពុ�កមីាយ នុងិជ្ឈួយបោះម�លខែ��ែូនុ។ ឪពុ�កខំ��គឺជ្ឈាអំក

បោះឡា�ងបោះតោំត បោះហ�យមដាយរ�សាខ់ំ��បោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ។ បោះក្រកោយ 
មក ឪពុ�ករ�សាខ់ំ�� �នុធាះាក់ពុ�បោះល�បោះ��មបោះតោំត �ណី្ឌាលឲ្យ�

គាត់ពុិការបោះធាើ�ការងារ មិនុបោះក�តបោះឡា�យ។ មដាយរ�សា់ខំ��

�នុខតិខ�រកសា��ចិញ្ចចមឹកូនុ�ា�ងអសា់នុាបោះពុលបោះនុោះ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ មានុក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�ក

បោះនុៅតាមជ្ឈួរ�ំ�ខែក�រផ្សាះីរ�សា់ខំ��។ ខំ�� នុងិអំក�ូមិ�នៃ�
 

បោះ�ៀតរសាប់ោះនុៅមិនុសាៃ�់សា�ខបោះឡា�យ។ ក្រគសួាារខះះ�នុរត ់

បោះគចពុ�ការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�កបោះនុះ នុងិមិនុខែ�លបោះឃ�ញ

វិលក្រតឡា�់មកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តវិញបោះឡា�យ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខះះបោះ�ៀតបោះនុៅសាមៃ�លាក់ខះនួុបោះនុៅកំ�ងក្រតង់បោះសាខែក�រផ្សាះី 

បោះនុៅបោះពុលមានុការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�កមីងៗ។ ខំ��មិនុរត ់
បោះគចបោះ�ៅណ្ឌាបោះ� គឺ សាុូក្រ�ា�រសា់បោះនុៅកំ�ងស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�ត

រហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៥។ 

 បោះនុៅបោះពុលរ��ខែខែរក្រកហមបោះឡា��កានុក់ា�់អ�ណ្ឌាច 

ខំ��ក្រពុម�ា�ងក្រគសួាារក្រតវូ�នុខែខែរក្រកហមជ្ឈបោះមះៀសាឲ្យ�បោះ�ៅ

បោះនុៅ�ូមិ�ំ�បោះតោំត ឃ��តានុ� ស្រីសាុកអងគរជ្ឈ័យ បោះខតកី�ពុត។ 

បោះនុៅ��បោះនុោះ ខែខែរក្រកហមបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ កា�់នៃក្រពុ

�ា���ឡាូង នុងិ�ា�បោះពុោត។ �នុាី�់មកបោះ�ៀត ខែខែរក្រកហម

�នុជ្ឈបោះមះៀសាខំ��ឲ្យ�មកបោះនុៅ�ូមិខើាវ ឃ��តាអូរ ស្រីសាកុគិរ�វង់

វិញ នុងិចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�បោះធាើ�ខែស្រីសាជ្ឈាមួយសាហករណ៍្ឌបោះនុៅ 
��បោះនុោះ។ ខំ��ក្រតូវមកហ�ូរួមបោះនុៅបោះរោង�យ �ា�ខែនុហី�ូ

មិនុ�នុក្រគ�់ក្រគានុប់ោះ�។ ខំ��មិនុមានុអ��ិលហ�ូបោះ� បោះពុល 
ខះះខំ��យក�����ូកមកបោះសាៃោររមៃាសា ់បោះហ�យយក�ឹកខែ�ល

�នុពុ�ការបោះសាៃោររមៃាសា់បោះនុះបោះ�ៅសាះហ�ូ បោះក្រពុោះ�����ូក

មានុជ្ឈាតិនៃក្រ�តិចៗ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ ខំ��ក្រតូវខែខែរក្រកហមជ្ឈបោះមះៀសាមីង 

រ �� ស្រីសិសី្រីសិស់ិ 

មាសិ ផាតិ ៖ ក្សា�កី្សារផ្នែស្រីសិអំបុលិផ្នែក្សាបុ និងិកំ្សាពិតិ

�ាស ផ្ទះាតុ អាាយុុ៦៧ឆ្នាំាំ� ស�វនៃ�ៃ�ស់លេនៅភា��ិលេដ្ឋើ�លេបង  
ឃុំុ�គិ�ចីុងលេ�ោះ ស្រីសុ�គិ�វីង់ លេខតុេតុាខែ�វ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះ�ៀតឲ្យ�បោះ�ៅបោះនុៅអងគ�ាពុខែស្រីសាអ��ិល។ បោះល�កបោះនុះ ខំ��បោះ�ៅ 
ខែតមំាក់ឯង បោះចោលមីាយរ�សា់ខំ��បោះនុៅ�ូមិ។ អងគ�ាពុ 
បោះនុះ មានុមនុ�សា���ពុានុន់ុាក់សា��ធខែតស្រីសា��ា�ងអសា់។ 

បោះនុៅរ�វូក្រ��ង ខំ��នុងិអំកឯបោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ងអងគ�ាពុបោះធាើ�ខែស្រីសា

អ��ិល។ �លរ់�វូវសា�ា ខំ���ូីរបោះ�ៅបោះធាើ�ចមើារ គឺ �ា�បោះពុោត 

នុងិ�ា���ឡូាង។ ខំ��បោះធាើ�ជ្ឈាកមែរខែស្រីសាអ��ិលបោះនុៅខែក��នុ

រយៈបោះពុល១ឆ្នាំំា� ក៏�ូីរបោះ�ៅបោះធាើ�បោះនុៅអងគ�ាពុខែស្រីសាអ��ិល

បោះខតកី�ពុតវញិ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��នុងិអំកបោះធាើ�ការបោះនុៅ 
កំ�ងអងគ�ាពុ�នុរត់បោះ�ៀសាខះួនុបោះ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុនៃ� 

កាតត់ាម�ំ�ឱរាាល ់លាច នុងិកខែនុះងជ្ឈាបោះក្រច�នុបោះ�ៀតខែ�ល

ខំ��មិនុសាគាល់។ 

 បោះនុៅតាមផ្សាះូវ ខំ��បោះឃ�ញមនុ�សា�សាះា�់បោះក្រច�នុនុងិ

អាបោះណ្ឌោចអាធាម័��ផ្សា�ត។ ខំ��មិនុមានុ�យហ�ូបោះ� �បូោះចះំ 
ខ ំ��នុងិអំករួម��បោះណ្ឌ� រនុា�គាំបោះ��រជ្ឈ�ក��ឡាូងហាល��ក

 

សាក្រមា�់បោះធាើ�បោះសា�ៀងបោះពុលបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រតាមផ្សាះវូ។ �នុាី�់មក

ខំ��ជ្ឈ�ួបោះយោធាាខែខែរក្រកហម បោះហ�យបោះយោធាា�ា�ងបោះនុោះ�នុ

នុា�ខំ��បោះ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុនៃ�តាមផ្សាះូវសា�ឡូាត។ បោះ�ៅ�ល់

ក្រពុ�ខែ�នុ អងគ�ាពុរ�សា់ខំ��បោះនុៅសាល់មនុ�សា�ខែតពុ�រនុាក់

�ា�បោះណ្ឌោីះ គឺខំ�� នុងិមិតនីុារ�មំាក់បោះ�ៀត។ ច�ខែណ្ឌកអំក�នៃ�

បោះ�ៀត�នុសាះា�់តាមផ្សាះូវអសា់បោះហ�យ។ បោះនុៅក្រពុ�ខែ�នុ ខំ��

ក្រ�ក�រ�របោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ។ បោះពុលអុ�នុតាក់ចូលមក

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៩៣ បោះ���ខំ���នុវលិក្រតឡា�់

មកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តវិញ។ មក�ល់ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�ត បោះមឃ��

�នុខែចក��ឲ្យ�ខំ��បោះធាើ�ខែស្រីសាបោះ��ម��ចិញ្ចចមឹជ្ឈ�វិត។ �ា�ខែនុខីំ�� 
បោះសាោកសាាីយណ្ឌាសា់ខែ�លខំ��មិនុ�នុជ្ឈួ�ម�ខឪពុ�ក

មីាយខំ�� បោះក្រពុោះអំក�ា�ងពុ�រ�នុសាះា�់បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៩ 

បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។

ព្រះ�ុ�អំា�សម័ព្រះគចិតុេ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា� លេខតុេតុាខែ�វ 
ស�ាាសន ៍�ាស ផ្ទះាតុ អា��ីលេ�ឿង�ាូវលេនៅ�ុំង�បបខែខម�ព្រះ�ហ�
លេនៅផ្ទះះះ�បស់គាតុស់ាិតុលេនៅ�ុំងភា��ិលេដ្ឋើ�លេបង ឃុំុ�គិ�ចីុងលេ�ោះ 
ស្រីសុ�គិ�វីង់ លេខតុេតុាខែ�វ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រស់ិ ទ្ធិចូ ៖ អតិតីិត្របុធានិត្រក្សាសួិងវបុប��៌
ភូ�ូភិា�បុពូ៌ា៌ផ្នែដលបានិចូលរ�ួត្របុជំុ��យួុ វេសា ភូ��

 សាាិតបោះនុៅបោះក្រកោមផ្សាះីខែ�លមានុ���ូលក្រ�ក់បោះក��ង

តូចលែម កំ�ងសាបោះមះៀក��ពុាក់អាវនៃ�ខះ�ពុណ៌្ឌសា នុងិបោះខោ

សាាច់ក្រកណ្ឌាត់ពុណ៌្ឌក្រកបោះមាៅ រសា់ �ូច បោះ��ក្រ�ុសា បោះក�ត

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៤១ រសា់បោះនុៅ�ូមិឫសា��សាាញ់ ឃ��ជ្ឈ�ផ្សា�ច 

ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវង �នុផ្សាលី់��សាមភាសានុ៍

មកកានុក់្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�ា 

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ ម�នុបោះពុលអងគការ (ខែខែរក្រកហម) 

ចា�់បោះផ្សាី�ម�បោះងើ�តសាហករណ៍្ឌកក្រមិតខសុា់ អងគការបោះសាំ�ខំ�� 
ឲ្យ�បោះ�ៅបោះរៀនុអ�ពុ�សាហករណ៍្ឌកក្រមិតខសុាអ់សារ់យៈបោះពុល 

៣ខែខ ម�នុនុងឹខែផ្សានុការ�ា�ងបោះនុោះក្រតវូ�នុ�ាក់បោះចញមក 

អនុ�វតបីោះនុៅតាម�ូមិស្រីសាុក។ បោះក្រកោយបោះរៀនុច�់ អងគការ

បោះឃ�ញ�ា ខំ��គឺជ្ឈាមនុ�សា�ខែ�លមានុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ នុងិ

អាច��កចិត�ីនុក៏ចាត់តា�ងឲ្យ�ខំ��បោះធាើ�ជ្ឈាក្រ�ធាានុក្រកសាួង 

វ��ធាម៌បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ��នុងិកមែា�ិ�លក្រគ�់ជ្ឈានុ�់ាំក់  
ក្រពុម�ា�ងគណ្ឌៈស្រីសាុកជ្ឈាបោះក្រច�នុមកពុ�ត��នុន់ុងិ�ូមិ 

�ាគ�ូពុ៌ា�ា�ងមូល �នុបោះ�ៅចូលរួមការក្រ�ជ្ឈ���ធ៏ា�មួយ

តាមការបោះកោះបោះហៅរ�សា់ បោះសាោ �ឹម បោះលខា�ូមិ�ាគ 

�ូពុ៌ា ខែ�លមានុ��តា�ងសាាតិបោះនុៅ�ូមិសាើាយរមាសា ក្រកងុ

នៃក្រពុខែវង ជ្ឈាមួយនុងឹសាបោះមះៀក��ពុាក់�ែ� នុងិក្រកមា�ង់ក

�ែ� ខែ�លអងគការ�នុខែចកឲ្យ�ខំ�� នុងិតាគល់ ខែ�លជ្ឈា

បោះចៅហើាយស្រីសាុកបោះមសាាង។ ខំ���នុបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រមកក្រ�ជ្ឈ��

បោះ�ោយជ្ឈិះរបោះ�ះបោះសាះ រ�ឯ បោះសាោ�ឹម �នុជ្ឈិះឡាានុអាកាត ់

សាង់បោះក្រតបោះ��ម��មកក្រ�ជ្ឈ��។ឡាានុរ�សា់ បោះសាោ �ឹម �នុ

�បោះញ័្ចះបោះចោលរហតូ បោះក្រពុោះគាត់�ងឹ�ាការមកក្រ�ជ្ឈ��

បោះនុះនុងឹមានុសា�ាពុការណ៍្ឌមិនុលែបោះឡា�យ។ �ា�ខែនុបីោះ�ោះ

យាាងណ្ឌា ការក្រ�ជ្ឈ��បោះនុះគឺ�នុបោះធាើ�បោះឡា�ងបោះ�ោយបោះ��កច�ហ 

ក្រពុម�ា�ងនុយិាយវាយក្រ�ហារ�ល់រ���កឹនុា�រ�សា ់

�ា�ល ពុត ខែ�មបោះ�ៀត។ 

 បោះនុៅកំ�ងអងគក្រ�ជ្ឈ�� បោះសាោ �ឹម �នុបោះល�កបោះឡា�ង�ា ការ 
អនុ�វតនីុវូរ��សាពុើនៃ�ៃបោះនុះ គឺពុ��ក្រតឹមក្រតូវនុងិពុ���ចូអើ�

ខែ�លគាត់ចង់�នុបោះឡា�យ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ��ួល�នុរ��

អាហារមិនុក្រគ�់ក្រគានុ ់បោះធាើ�ការបោះក្រច�នុ �ា�ខែនុ�ីនុហ�ូតិច  

បោះពុលឈុំមិឺនុមានុ�ាំ�សាងើូវបោះ��ម��ពុ�ា�ល រ�ឯសាបោះមះៀក 
��ពុាក់ក៏មិនុមានុក្រគ�់ក្រគានុ។់ �បូោះចះំរ��បោះនុះមិនុលែបោះ�  

បោះហ�យមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះក្រច�នុណ្ឌាសា់ខែ�ល�នុសាះា�់។ 

បោះយ�ងមំាក់ៗ ក្រតូវមានុវិចារណ្ឌញ្ញាាណ្ឌ គិតឲ្យ��នុខែវង 

ឆ្នាំៃាយ។ �នុាី�់មក បោះសាោ �ឹម ក៏�នុខែស្រីសាកនុវូសា��ាសាតិ

បោះ�ៀម�ាមបោះ�ៅកានុរ់���កឹនុា�រ�សា់ �ា�ល ពុត នុវូ

សា��ាសាិតមួយឃះា�ា «ជ្ឈ័យបោះយោ មហារ�ងបោះរឿង រ�ះផ្សាះី

�ស់ ទ�ច លេភាទព្រះបុស លេ�ើតុលេនៅឆ្នាំាំ�១៩៤១ ស�វនៃ�ៃ�ស់លេនៅ 
ភា��ិឫសាីសាញ់ ឃុំុ�ជ្ឈីផុ្ទះច ស្រីសុ�លេ�សាង លេខតុេនៃព្រះ�ខែវង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

ថុ្មនិ ស្រីសិវីេពិត្រជ
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះក��ង បោះធាើ�ផ្សាះីសាះកឹ ជ្ឈយ័បោះយោមហាសានុធកឹ រ�ះផ្សាះីសាះកឹបោះធាើ�

ក្រ�ុងក្រជ្ឈូក ជ្ឈ័យបោះយោមហា��កុបោះសាោក រ�ះក្រ�ុងក្រជ្ឈូកបោះធាើ�

ឈុំាំងនុងគ័ល ជ្ឈ័យបោះយោមហាបោះ�ោះ�ាល់ យកឈុំាំង

នុងគ័លបោះ�ៅ��តនុងឹចន្ត្រីងើានុ»។ សា��ាសាិត ក្រតូវ�នុ

ខែស្រីសាក��ណ្ឌាលគាំបោះពុញ�ា�ងសាាលក្រ�ជ្ឈ��។ ការក្រ�ជ្ឈ��បោះនុះ  

អាច�ាជ្ឈាការក្រ�ជ្ឈ��បោះល�កច�ងបោះក្រកោយរ�សា ់បោះសាោ �ឹម។ 

ម�នុនុងឹមកក្រ�ជ្ឈ��បោះនុះ បោះសាោ �ឹម �នុបោះក្រតៀមកមះា�ង��ក

រួចជ្ឈាបោះស្រីសាច ក្រ�សានិុបោះ��បោះក�តសា�ាពុការណ៍្ឌមិនុស្រីសាលួ។ 

 បោះពុលច�់ក្រ�ជ្ឈ�� បោះសាោ �ឹម ក៏�នុចា�់នៃ�បោះចៅហើាយ 

ស្រីសាុកនុានុា បោះហ�យនុយិាយពុាក�ផ្សាាី�បោះផ្សាំ��នុីចិ�នុីចួ 
រួចគាត់ក៏ក្រតឡា�់បោះ�ៅវិញ។ ខំ��គិត�ាសា�ាពុការណ៍្ឌ 
�ូចជ្ឈាមិនុសាូវស្រីសាួល ច�បោះពុោះការក្រ�ជ្ឈ��បោះ�ោយបោះ��ក 

ច�ហរខែ��បោះនុះ បោះហ�យ ៣នៃ�ៃ បោះក្រកោយមក អងគការ�នុ

តាមចា�់ខះនួុ បោះសាោ �ឹម ខែ�លបោះធាើ�ឲ្យ�សាាានុការណ៍្ឌកានុ ់
ខែតយាា�់យ�ឺនុ។ 

 អំកខែ�លមានុវតមីានុបោះនុៅកំ�ងកមែវិធា�ក្រ�ជ្ឈ���ា�ង 
�ា�នុែានុ �ាគបោះក្រច�នុក្រតូវអងគការបោះហៅបោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រតជ្ឈា 

�នុ�ីនុាី�់ បោះហ�យមិនុខែ�លបោះឃ�ញក្រតឡា�់មកវិញ

បោះ�។ អំកខែ�លខំ��សាគាល់មានុ តាហាុនុ, តាមានុ គឺជ្ឈា

បោះមឃ��, តាក្រជ្ឈង គឺជ្ឈាគណ្ឌៈឃ�� ក្រតូវអងគការយកបោះ�ៅ

សាមះា�់�ា�ងអសា់ បោះនុៅរសា់ខែត បោះសាឿនុ ខែ�លកានុខ់ាង

ក្រកសាួងកសាិកមែ។ �នុាី�់ពុ�ក្រ�ធាានុត��នុក់្រតូវចា�់ខះនួុ

សាួរចបោះមះ�យនុងិសាមះា�់ នុងិការសាះា�់រ�សា់ បោះសាោ �ឹម  

បោះនុៅកំ�ង�ូមិឃ��ស្រីសាុកបោះខតនីៃក្រពុខែវង�ា�ងមូលក្រតូវផ្សាះាសា ់
បោះម�ឹកនុា��ែ� បោះហ�យជ្ឈ�នុសួាបោះ�ោយកមែា�ិ�លនុងិ 

បោះយោធាាមកពុ��ូមិ�ាគនុរិត�។ កមែា�ិ�លនុងិបោះយោធាា

មកពុ��ូមិ�ាគនុរិត��នុគ�រាមឲ្យ�អំកខែ�លបោះនុៅបោះក្រកោម 

�ងគា�់ បោះសាោ �ឹម �ា�ងអសា់�មះាក់អាវ�ធាច�ះបោះហ�យ

ក្រពុមក្រ�គល់ខះនួុឲ្យ�អងគការ បោះ�ោយមិនុមានុសាិ�ធិតវាា 
ឬ�បោះញ្ចចញមតិ�ា�ងអសា់។ ច�ខែណ្ឌកខំ�� ក្រតូវ�នុខែខែរ 
ក្រកហមបោះចោ�ក្រ�កានុ�់ា គឺជ្ឈា កា.បោះសា.បោះ� ក�ត់នុងឹ

អងគការ។ ជ្ឈាសា�ណ្ឌាងរ�សា់ខំ��បោះពុលបោះនុោះ ខំ��មិនុក្រតូវ

ខែខែរក្រកហមយកបោះ�ៅសាមះា�់ បោះហ�យអាចរសា់រានុមានុ 

ជ្ឈ�វិតរហតូមក�ល់សាពុើនៃ�ៃ។ 

 ខំ��មិនុបោះពុញចតិរី�� �ា�ល ពុត ខែ�ល�នុក្រ�ក្រពុតឹមីក

បោះល�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�។ រ��បោះនុះមិនុឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូខែឆ្នាំែត  

មិនុមានុសាបោះមះៀក��ពុាក់ �ិ�សាិ�ធិបោះសារ��ាពុកំ�ងការ

�បោះញ្ចចញមត។ិ បោះរឿងរាាវ�ា�ងអសាប់ោះនុះបោះកែងជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ

គួរចងចា�ឲ្យ�ច�ាសា់ នុងិគិតពុិចារណ្ឌាបោះ�ៅបោះល�រ��

បោះនុះ បោះត�សាងគមមួយណ្ឌាលែ នុងិសាងគមមួយណ្ឌាមិនុលែ 

ជ្ឈាពុបិោះសាសាសាមូក��យកគ�រូតាមរ���កឹនុា�ខែខែរក្រកហម។ 

ខំ��មិនុចង់ឲ្យ�រ��បោះនុះ វិលក្រតឡា�់មកវិញបោះ�។ 

�ស់ ទ�ច ផ្ទះេ�់បទស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ាូវ
�ំុង�បបខែខម�ព្រះ�ហ�ដ្ឋ�់ លេផ្ទះង �ងា�ាូសុី  
នាយុ���មវិធាីអាប់���ីអា�លេ�ើព្រះប�័យុ
��ជ្ឈសាសនល៍េនៅ��ុុជ្ឈា។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហុុនិ សានិ ៖ ឪពុិក្សាខួំ�ំកាន់ិសិលី៨ ត្របុធានិក្សាង
វេត្របុើគាត់ិឲ្យយវេ�ើើត្រទ្ធិដូាក់្សាត្រតិី
វេសិៀង ក្សាញ្ញាញ  

ហ៊នុ សាន អាាយុុ៧២ឆ្នាំាំ� �ស់លេនៅភា��ិលេដ្ឋើ�លេបង  
ឃុំុ�គិ�ចីុងលេ�ោះ ស្រីសុ�គិ�វីង់ លេខតុេតុាខែ�វ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

 ខំ��បោះឈុំែោះ ហុ�នុ សាានុ អាយ�៧២ឆ្នាំំា� មានុ��ល�បោះនុៅ 
កំ�ង�ូមិបោះ��មបោះ�ង ឃ��គិរ�ច�ងបោះកោះ ស្រីសាុកគិរ�វង់ បោះខត ី
តាខែកវ។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំែោះ ហុ�នុ ហុ�� នុងិមីាយបោះឈុំែោះ 

ម�� សា�ខ ក្រពុម�ា�ងមានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៧នុាក់ កំ�ង 
បោះនុោះមានុស្រីសា�២នុាក់ បោះហ�យខំ��គឺជ្ឈាកូនុ��២កំ�ងក្រគួសាារ។ 

 កាលពុ�ក�មារ�ាពុ ខំ��មិនុ�នុបោះរៀនុសាូក្រតបោះក្រជ្ឈៅក្រជ្ឈះ

បោះ� បោះ�ោយសាារមានុ�ែូនុបោះក្រច�នុ �បូោះចះំខំ��ក្រតូវឈុំ�់បោះរៀនុ

បោះ��ម��បោះរៀ�ច��យ�ឹកឲ្យ��ែូនុហ�ូ�នុាី�់ពុ�ក្រតឡា�់មក

ពុ�សាាលាបោះរៀនុ។ �ែូនុៗរ�សា់ខំ��បោះរៀនុ�នុបោះក្រច�នុជ្ឈាងខំ��។ 
 

ខំ���នុបោះរៀ�ការបោះនុៅសាម័យសាងគមរាស្ត្រសានីុយិម។ បោះក្រកោយ 
មកខំ��ក៏មានុនៃផ្សាបីោះពុោះ នុងិបោះក�ត�នុកូនុស្រីសា�មំាក់ ច�ខែណ្ឌក

�ី�រ�សា់ខំ��ក៏ចាកបោះចញពុ�ផ្សាះីបោះ�ៅមានុក្រ�ពុនុធ�ែ���កឲ្យ�ខំ��

ចិញ្ចចមឹកូនុមំាក់ឯង។ 

 ចលូមក�លរ់�� លនុ ់នុល ់ខំ���នុ�ត�់ង់�ងស្រីសា�

មំាក់។ �ងស្រីសា�រ�សា់ខំ��សាះា�់បោះនុៅបោះពុលក�ពុ�ងមានុការ

វាយក្រ�យ��ធគាំនុងិបោះផ្សាះោងក្រគា�់�ាក់គាំបោះ�ៅវញិបោះ�ៅមក 

បោះហ�យបោះនុៅបោះពុលគាត់បោះចញពុ�ក្រតង់បោះសា (បោះលណ្ឌ�ឋានុ) 

មកខាងបោះក្រកៅ យនុបីោះហោះ�នុ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�កក្រតូវច�

គាត់�ណី្ឌាលឲ្យ��ាច់កសាះា�់�ះាមៗជ្ឈាមួយកូនុរ�សា់

គាត់ខែ�លក�ពុ�ងឱ�ជ្ឈា�់នុងឹក្រ�ូ។ ខំ��យ�នុងិសាាីយ�ង 
ស្រីសា�ខំ��ជ្ឈាពុនុប់ោះពុក។ បោះក្រកោយមកខំ��នុងិក្រគសួាារក្រពុម�ា�ង

អំក�ូមិមួយច�នុនួុ�នុបោះ�ៀសាខះនួុបោះចញពុ�ផ្សាះី អំក�ូមិ

26 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខះះបោះ�ៅបោះនុៅ�ំ�បោះពុញ អំក�ូមិខះះបោះ�ៀតបោះ�ៅបោះនុៅស្រីសាុក

បោះផ្សា�ងខែ�លខះនួុគិត�ាមានុសា�វតី�ិាពុ។ ច�ខែណ្ឌកក្រគសួាារ 
ខំ���នុបោះ�ៀសាខះនួុបោះ�ៅបោះនុៅពុាម�ួនុ កំ�ងបោះខតឃីះា�ង ក្រ�បោះ�សា

 បោះវៀតណ្ឌាម។ បោះនុៅ��បោះនុោះ បោះវៀតណ្ឌាម �នុរាក់�ាក់

ជ្ឈាមួយជ្ឈនុបោះ�ៀសាខះនួុខែខែរ បោះហ�យ�នុផ្សាលីន់ុវូអ�បោះណ្ឌោយ 

�ចូជ្ឈា អងើរ �ឹកក្រត� អ��ិល នុងិ មែូ�អាហារបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត

�ល់បោះយ�ង។ បោះវៀតណ្ឌាម�នុឲ្យ�បោះយ�ង�ា�សាខែណី្ឌក�� 

បោះធាើ�ចមើារបោះ��ម����កជ្ឈាបោះសា�ៀងសាក្រមា�់ហ�ូខះនួុឯង។ 

 បោះនុៅបោះពុលខែ�លបោះយោធាាខែខែរក្រកហមវាយខែ�ក

�ំ�បោះពុញ បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ក្រគួសាារ

រ�សា់ខំ��ក្រតូវ�នុខែខែរក្រកហមបោះឃោសានុាឲ្យ�ក្រតឡា�់មក

រសាប់ោះនុៅស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តវញិ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះខែខែរក្រកហម

�នុនុយិាយ�ា «�ង�ែូនុបោះអ�យមកបោះនុៅស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�ត

បោះយ�ងវិញ បោះនុៅ��បោះនុះសាម�ូរហ�ូ បោះហ�យមិនុ�ចយ់កអើ�

បោះក្រច�នុមកតាមខះនួុបោះ�»។ ខំ��នុងិក្រគួសាារ�នុវិលក្រតឡា�់

មកស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តបោះយ�ងវញិ �ា�ខែនុ�ីនុខ�សាពុ�ការរ�ពុងឹ��ក

រ�សាប់ោះយ�ង។ ខែខែរក្រកហម�នុចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�បោះនុៅកងនុារ� 

ក្រចូតស្រីសាូវ។ បោះពុលបោះនុោះ ខែខែរក្រកហមក�ណ្ឌត ់បោះ�ោយអំក 

ណ្ឌាក្រចូតស្រីសាូវបោះលឿនុ ខែខែរក្រកហមឲ្យ�ហ�ូ�យឆ្នាំៃាញ់ 

ច�ខែណ្ឌកឯអំកខែ�លក្រចូតយឺត ខែខែរក្រកហមឲ្យ�ហ�ូ��ររាវ។  

សា�ណ្ឌាងខែ�រ ខំ��ពុខូែកក្រចូតស្រីសូាវ បោះហ�យខំ��ក្រចូតបោះលឿនុណ្ឌាសា ់
 

គឺ�នុបោះលខ១រហតូ។ ខំ���នុ�យហ�ូក្រគ�់ក្រគានុ ់បោះហ�យ

បោះនុៅសាល់ខះះខំ��លួចលាក់យកមកឲ្យ�កូនុ នុងិមីាយ។ 

 កាលបោះនុោះខែខែរក្រកហមខែ�ងខែចកឲ្យ�មីាយរ�សា ់

ខំ��បោះនុៅកងបោះផ្សា�ងពុ�ខំ��។ ក្រ�ធាានុកង�នុបោះក្រ��មីាយខំ��ឲ្យ�
 �កសាខែណី្ឌក�� �ា�បោះលៅុ នុងិ�ខែនុះបោះផ្សា�ងៗបោះ�ៀត។ កខែនុះង 

ខែ�លមីាយខំ��រសា់បោះនុៅមិនុមានុអាហារហ�ូច�កក្រគ�់ 
ក្រគានុប់ោះ�។ ច�ខែណ្ឌកកូនុរ�សា់ខំ��រសា់បោះនុៅនុងិបោះធាើ�ការបោះនុៅ 
កំ�ងកងក�មារ។ ក្រ�ធាានុកងបោះក្រ��កូនុរ�សា់ខំ��ឲ្យ�បោះរ�សា

អាចម៍បោះគោកំ�ងមួយនៃ�ៃឲ្យ��នុ ១០គ�ឡាូ បោះ��បោះរ�សាមិនុ�នុ
 

បោះ� ក្រ�ធាានុកងមិនុឲ្យ�ហ�ូ�យបោះ�។ ខំ��អាណិ្ឌតកូនុស្រីសា� 
ខំ��ណ្ឌាសា់។ រ�ឯឪពុ�កខំ��បោះនុៅកំ�ងកងតាតា �បូោះចះំក្រ�ធាានុ

កង�នុបោះក្រ��គាត់ឲ្យ�បោះធាើ�ឈុំាំង នុងិបោះធាើ�ក្រ�ូ សាក្រមា�់�ាក់

ក្រត�។ ខំ��ពុិតជ្ឈាអាណិ្ឌតឪពុ�ករ�សា់ខំ��ខះា�ងណ្ឌាសា់បោះក្រពុោះ

គាត�់នុកានុស់ា�ល៨ �លម់ករ��ខែខែរក្រកហម ក្រ�ធាានុ

កងបោះក្រ��គាត់ឲ្យ�បោះធាើ�ការខែ��ហំងឹ �ា�ខែនុកី្រ�សាិនុបោះ��ឪពុ�ក

ខំ��មិនុបោះធាើ�ខែខែរក្រកហមនុងឹសាមះា�់គាត់បោះចោល។ ច�ខែណ្ឌក

�ង�ែូនុខំ��បោះផ្សា�ងបោះ�ៀតក៏មិនុ�នុបោះនុៅជ្ឈ��គាំជ្ឈាមួយខំ��ខែ�រ 

គឺខែ�កបោះ�ៅបោះធាើ�ការតាមកងបោះរៀងខះនួុ។ បោះក្រកោយមកខំ��

��ួល��ណឹ្ឌង�ា�ែូនុក្រ�ុសារ�សា់ខំ��មំាក់�នុសាះា�់

បោះ�ោយសាារបោះគ��ពុ�ល�ាំ� បោះហ�យខំ��ក៏មិនុ�នុ�ឹង�ា

បោះហត�អើ��នុជ្ឈាបោះគ��ពុ�ល�ែូនុខំ��ខែ�រ។ 

 មួយរយៈបោះក្រកោយមក ខែខែរក្រកហម�នុជ្ឈបោះមះៀសាខំ��

នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ៅបោះនុៅ�ំ�ឱរាាល់ បោះ�ោយ �នុក្រ��់�ានុងឹ

ឲ្យ�ខំ��ហ�ូនុ��ញ្ចច�កបោះនុៅ��បោះនុោះ �ា�ខែនុតីាមពុតិជ្ឈាកលល�ចិ

រ�សា់ខែខែរក្រកហម ខែ�ល�នុបោះក្រតៀម�ាក់�ាំ�សាមះា�់ខំ��

នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ��របោះ�ៅ

�ល់ចបោះងើះ�ំ�ឱរាាល់ កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម�នុវាយចូល

មករ�បោះ�ោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ បោះហ�យក្រ��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�ក្រតឡា�់

មកស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តវញិ។ ច�ខែណ្ឌកបោះយោធាាខែខែរក្រកហម�នុ

រតប់ោះគចខះនួុចលូបោះ�ៅកំ�ងនៃក្រពុ�តអ់សា។់ ខំ��នុងិក្រគសួាារនុា�
 គាំមករសា់បោះនុៅ�ូមិក�បោះណ្ឌ�តវិញ។ បោះក្រកោយពុ�រ��ខែខែរ 

ក្រកហម�លួរល� មីាយរ�សាខ់ំ���នុសាះា�់ បោះហ�យរយៈបោះពុល 
១ខែខ�នុាី�់មក ឪពុ�ករ�សាខ់ំ��ក៏�នុសាះា�់�នុបីោះ�ៀត។ ខំ�� 
ក�ក្រពុាឪពុ�កមីាយតា�ងពុ�បោះពុលបោះនុោះមក។ �នុាី�់មក ខំ�� 
ក្រ�ក�រ�រលក់តាខែ�ា នុងិ�នុយកបោះកែងខែ�លក�ក្រពុា 

ឪពុ�កមីាយច�នុនួុ៥នុាក់មកចញិ្ចចមឹ រហតូ�លកូ់នុចញិ្ចចមឹ

រ�សា់ខំ��ធា� នុងិមានុ�ី�ក្រ�ពុនុធបោះរៀងៗខះនួុ។

ហ៊នុ សាន ផ្ទះេ�់បទស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ាូវ�ំុង�បបខែខម� 
ព្រះ�ហ�ដ្ឋ�់អំា�សម័ព្រះគចិតុេ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា� លេខតុេតុាខែ�វ 
លេនៅអា�ឡុុងលេ��ច���ួ�លេវទិ�ាព្រះបវតុេសិាស្រ្តសេព្រះគួសា�។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អុកុ្សា ឡានិ ៖ កូ្សានិខួ ំ�ំធាះ ក់្សាទ្ធិ�ក្សាត្របុឡាយុ
វេដាយុសារខួំ�ំងង�តិមាន់ិ
រ �� ស្រីសិសី្រីសិស់ិ 

អុ៊ា� ឡុាន អាាយុុ៧២ឆ្នាំាំ� ស�វនៃ�ៃ�ស់លេនៅភា��ិលេដ្ឋើ�លេបង  
ឃុំុ�គិ�ចីុងលេ�ោះ ស្រីសុ�គិ�វីង់ លេខតុេតុាខែ�វ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

 ខំ��បោះឈុំែោះ អុ�កឡាានុ អាយ�៧២ឆ្នាំំា� ក្រ�ក�រ�រ

កសាកិរបោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ។ សាពុើនៃ�ៃខំ��រសាប់ោះនុៅ�ូមិបោះ��មបោះ�ង 

ឃ��គិរ�ច�ងបោះកោះ ស្រីសាុកគិរ�វង់ បោះខតតីាខែកវ ជ្ឈាមួយ�ែូនុ

រ�សា់ខំ��។ ខំ��មានុកូនុក្រ�ុសា២នុាក់ �ា�ខែនុ�ីនុសាះា�់មំាក់
 

កាលពុ�ឆ្នាំំា�១៩៧២ បោះពុលអាយ��នុ១ឆ្នាំំា�។ 

 កាលពុ�វ័យក�មារ�ាពុខំ���នុបោះរៀនុ�ល់ក្រតឹម�ាំក់ 
��៩ចាសា់ �ា�ខែនុបីោះ�ោយសាារខែតក្រគួសាារមានុជ្ឈ�វ�ាពុ

ក្រក�ក្រកខើះខាត បោះ���ខំ��ឈុំ�់បោះរៀនុក្រ�ខែហលជ្ឈាអាយ� 
១២ឆ្នាំំា� បោះហ�យរសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយឪពុ�កមីាយវញិ។ ក្រគសួាារ

ខំ���នុបោះ�ៅចា�់���ែ�បោះនុៅស្រីសាុកក�ពុង់សាិលា បោះហ�យ�នុ

ក្រ�ក�រ�របោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារបោះនុៅ��បោះនុោះ។ 

 �នុាី�់មកបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ���នុបោះរៀ�ការបោះនុៅ

អាយ�ក្រ�ខែហលជ្ឈា២០ឆ្នាំំា�ជ្ឈាមួយ�ដ�រ�សា់ខំ��ខែ�លគាត់

បោះធាើ��ាហានុ លនុ ់នុល់ បោះនុៅក�ពុង់សាិលា។ រយៈបោះពុល

ក្រ�ខែហលជ្ឈា១ឆ្នាំំា�បោះក្រកោយមកក៏មានុការវាយក្រ�យ��ធគាំ

បោះនុៅ�នុាីយ�ាហានុ បោះហ�យខែខែរក្រកហម�នុបោះឡាោមពុ័�ធ

ជ្ឈ��វិញ�នុាីយបោះនុោះរយៈបោះពុលកនុះះឆ្នាំំា� បោះធាើ�ឲ្យ�ការហ�ូ 

ច�កមានុការល��កខះា�ង �ា�ខែនុដបោះក្រកោយមកក៏មានុ 

យនុដបោះហោះជ្ឈ�នុយួមក�មះាក់បោះសា�ៀងឲ្យ�។ 

 បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគ�ាពុ�័ពុ�នុ�ញ្ចាូនុ�ដ�

រ�សា់ខំ��ឲ្យ�មកវាយត�ល់ជ្ឈាមួយខែខែរក្រកហមបោះនុៅក�់

ស្រីសាូវ ច�ខែណ្ឌកខំ���នុផ្សាះាសា់មកបោះនុៅក�ពុង់បោះសាោម។ ខំ��
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រសា់បោះនុៅក�ពុង់បោះសាោម�នុរយៈបោះពុល២១នៃ�ៃ បោះយោធាា

ខែខែរក្រកហមក៏វាយខែ�កក្រកុងក�ពុង់បោះសាោម។  បោះនុៅបោះពុល

បោះនុោះ ខំ��ក៏ចាកបោះចញពុ�ក�ពុង់បោះសាោម បោះហ�យ�នុជ្ឈ�ួ�ដ�បោះនុៅ

សាាុនុក្រតពុា�ងរបោះពុៅ។ �នុាី�់មក បោះយ�ងក៏នុា�គាំក្រតឡា�់

មកស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តវញិ �ា�ខែនុកី្រតវូ�នុបោះយោធាាខែខែរក្រកហម

ឃាត់��កបោះនុៅ�ូមិក្រតយឹង ឃ��រាមអបោះណ្ឌដ�ក ស្រីសាុកគិរ�វង់ 

បោះខតតីាខែកវ។ បោះ�ោយសាារខំ��គឺជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ១៧ បោះមសាា 

ខែខែរក្រកហមចាត់តា�ង�ី�ខំ��ឲ្យ��ាួរខែស្រីសា ច�ខែណ្ឌកខំ���ក

សាីូង បោះ�ោយ��កកូនុៗឲ្យ�យាយៗបោះម�លខែ�បោះនុៅបោះពុលនៃ�ៃ 

បោះហ�យបោះពុលយ�់បោះ���ខំ��មកយកកូនុបោះ�ៅវិញ ច�ខែណ្ឌក 
�ែូនុៗរ�សា់ខំ��បោះនុៅកងក�មារ។ ការហ�ូច�កមានុការ

ល��ក បោះហ�យមិនុខែ�ល�នុហ�ូ�យបោះ� គឺហ�ូខែត

��រ�ា�បោះណ្ឌោីះ។ បោះពុលខែខក្រ��ង ក្រ�ធាានុកងបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�ជ្ឈ�ក

ក្រ�ឡាាយ នុងិខែរក�����ូក។ 

 បោះនុៅខែខកកើ�ា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ ឈុំះ�ខែខែរក្រកហម�នុ 

យក�ី�ខំ��បោះ�ៅវាយបោះចោល បោះ�ោយបោះសា����ងឹ�ា�ដ�រ�សាខ់ំ��

ធាះា�់�នុបោះធាើ��ាហានុ លនុ ់នុល់។ កាលបោះនុោះក្រ�ធាានុ

កង�ញ្ចាូនុគាត់មកបោះធាើ�ខែស្រីសាបោះនុៅវតអីងគ បោះហ�យគាត់

ឈុំបឺោះហ�មនៃ�បោះជ្ឈ�ង។ �នុាី�់មកក្រ�ធាានុកង�ញ្ចាូនុគាត ់
មកបោះ�កបោះពុ�� បោះហ�យខែខែរក្រកហមក៏យកគាត់បោះ�ៅ

សាមះា�់បោះចោលបោះនុៅបោះពុលបោះនុោះបោះ�ៅ។ ច�ខែណ្ឌកខំ��មានុការ

ល��កយាាងខះា�ង បោះក្រពុោះកូនុខំ��ឈុំ ឺនុងិបោះនុៅរសា់ខែតពុ�រ

នុាក់កូនុបោះនុៅផ្សាះី។ ខំ��មិនុហាុនុនុយិាយអើ�បោះឡា�យបោះក្រពុោះ

ខះាចឈុំះ�ខែខែរក្រកហមឮ បោះហ�យយកបោះ�ៅសាមះា�់បោះចោល។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧ ក្រ�ធាានុកង�នុ�ញ្ចាូនុខំ��

បោះ�ៅ�ូមិ�ួលខែត�ង ឃ��អងគតាបោះសាោម ស្រីសាុកក្រតា�កក់ 

បោះខតតីាខែកវ បោះ�ោយបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ ខែរក�����ូក �ចូ

កាលពុ�ខំ��បោះធាើ�ការបោះនុៅឃ��រាមអបោះណ្ឌដ�កខែ�រ។ នៃ�ៃមួយបោះពុល

ខែ�លខំ��ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយកខែនុះងបោះនុោះរួចបោះហ�យ ក្រ�ធាានុ

�នុបោះរ�កងរ�សា់ខំ��បោះ�ៅកខែនុះងបោះផ្សា�ង�ា�ងយ�់ ខែ�លបោះធាើ� 
ឲ្យ�ខំ��មានុការល��កយាាងខះា�ងបោះ�ោយសាារខំ��មានុជ្ឈ�ងឺ

 
ខើាក់មានុប់ោះម�លអើ�មិនុបោះឃ�ញបោះឡា�យ។ ខំ���នុបោះ��រតាមសាំរូ

បោះជ្ឈ�ងរ�សាស់ាមាជ្ឈកិកងបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត បោះ�ោយខែរកកូនុផ្សាង

នុងិអ�វាានុផ់្សាង �ា�ខែនុបីោះ�ៅ�លក់ខែនុះងមួយក៏�ាចខ់ែខ�អ�ខែរក 

ធាះាក់កូនុចូលបោះ�ៅកំ�ងក្រ�ឡាាយ�ក្រមា�ខំ��រាវរកកូនុ

បោះឃ�ញ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ មិនុខែ�ល�នុហ�ូខែឆ្នាំែតបោះ� 

បោះ�ោះ��ខំ��ខតិខ�បោះធាើ�ការធាៃនុយ់ាាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ។ បោះនុៅបោះ��ម

ឆ្នាំំា�១៩៧៩ បោះពុលកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមវាយចូលមក 

ក្រ�ធាានុកងមក��ួលខំ��រតប់ោះឡា�ងបោះ�ៅ�ំ�វលះ ិនុងិ�ំ�ស្រីសាចួ 

�ា�ខែនុខីំ��ឈុំបឺោះជ្ឈ�ងមិនុ�នុបោះ�ៅជ្ឈាមួយក្រ�ធាានុកងបោះនុោះ

�នុបោះឡា�យ ក៏ខំ��ក្រតឡា�់មកបោះក្រកោយវិញ។ បោះនុៅតាមផ្សាះូវ

ខំ��បោះឃ�ញសាាកសាពុជ្ឈាបោះក្រច�នុ �នុាី�់មកក៏មក�ល់

ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តនុងិជ្ឈួ�ជ្ឈ���ង�ែូនុវិញ។

អុ៊ា� ឡុាន ទទួ�ព្រះបអាប់អានសុាាវ�យ៍ីុ�ីព្រះ�ុ�អំា�សម័ព្រះគចិតុេ
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា� លេខតុេតុាខែ�វ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

អុ៊ា� ឡុាន អាាយុុ៧២ឆ្នាំាំ� ផ្ទះេ�់បទស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ាូវ
លេនៅ�ុំង�បបខែខម�ព្រះ�ហ�ដ្ឋ�់ព្រះ�ុ�អំា�សម័ព្រះគចិតុេ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯ�សា� លេខតុេតុាខែ�វ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ភា រសីិ ី

ត្របុ�ជនិភូ�ូសំិិវេ�ងវតិហូិបុចុក្សាត្រ�ប់ុត្រគាន់ិ
វេដាយុសារត្របុធានិសិហក្សារណ៍ៈចតិិលិអ

 ខំ��បោះឈុំែោះ នុ� ធា�ច បោះក�តបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥០ បោះនុៅកំ�ង�ូមិ

សា�បោះរោងវត ីឃ��ជ្ឈ�ផ្សា�ច ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវង។ ខំ��

មានុឪពុ�កបោះឈុំែោះ នុ� អឹម នុងិមដាយបោះឈុំែោះ ខែកវ �ួនុ។ 

ខំ��មានុ�ង�ែូនុសារ���ា�ងអសា់៧នុាក់ កំ�ងបោះនុោះមានុ

ស្រីសា�៣នុាក់ បោះហ�យ�ចច���នុបំោះនុៅរសាខ់ែត៤នុាក់�ា�បោះណ្ឌោីះ។ 

បោះនុៅកំ�ងសាម័យសាងគមរាស្ត្រសាដនុយិម ឪពុ�កមដាយរ�សាខ់ំ�� 

ក្រ�ក�រ�របោះធាើ�ខែស្រីសា នុងិបោះធាើ�នុ�លក់បោះ��ម��ផ្សាគតផ់្សាគង់ជ្ឈ�វ�ាពុ។ 

 បោះនុៅអាយ�១២ឆ្នាំំា� ខំ��ចូលបោះរៀនុបោះនុៅសាាលាកំ�ងវតី

សា�បោះរោងវត ីជ្ឈាមួយបោះលោកក្រគូបោះឈុំែោះ បោះអោក ខែ�លជ្ឈា

ក្រពុះសាងឹ។ បោះក្រកោយមកបោះ�ៀត ខំ���នុកីារសាិក�ាបោះនុៅ

អនុ�វ�ិ�ាលយ័វត�ីែ� សាាតិបោះនុៅមដ��ផ្សា�ារបោះសាហំ ៍រហតូ�ល់

ក្រ�ឡាងជ្ឈា�់ចូលបោះរៀនុបោះនុៅវិ��ាល័យ។ បោះក្រកោយមក 

បោះ�ោយសាារខែតឪពុ�កមដាយក្រក�ក្រកគែានុល�ធ�ាពុ�ង់នៃ�ះ

សាាលា ខំ���នុឈុំ�់បោះរៀនុ រួចបោះហ�យក្រតឡា�់មកផ្សាះីជ្ឈយួ 
រកសា��ឪពុ�កមដាយវិញ។ បោះនុៅកំ�ង�ូមិសា�បោះរោងវតខីំ��ជ្ឈួយ

 
�បោះក្រងៀនុអនុកុរកមែចាសា់ៗបោះនុៅកំ�ង�ូមិខែ�លមិនុបោះចះ 
អក�រ នុងិបោះធាើ�ខែស្រីសា។ បោះនុៅសាម័យ លនុ ់នុល ់បោះនុៅកំ�ង�ូមិ 
សា�បោះរោងវតមីានុការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�កច�នុនួុពុ�របោះល�កគឺ  

បោះល�ក��១) �មះាក់បោះនុៅផ្សាះីរ�សាប់ោះលោកក្រគ ូបោះអោក អ�ឡា�ង

បោះពុលខែ�លចាសា់ៗ ក�ពុ�ងបោះរៀនុអក�រ�ណី្ឌាលឲ្យ�មនុ�សា�

សាះា�់ច�នុនួុ២នុាក់ នុងិខចូខាតក្រ�ពុ�សាម�តីរិ�សា់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាបោះក្រច�នុ។ បោះល�ក��២) �មះាក់បោះនុៅ�ួលក្រ�សាា�  

ជ្ឈិត�ូមិសា�បោះរោងវត ី�ា�ខែនុមិីនុមានុមនុ�សា�សាះា�់បោះ�។ 

 បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខំ���នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួយនុារ�

មំាក់បោះនុៅកំ�ង�ូមិខែ�លមានុបោះឈុំែោះ�ា ម�ជ្ឈ បោះហង។ 

ការបោះរៀ�ការរ�សា់បោះយ�ងគឺបោះធាើ�បោះឡា�ងតាមក្រ�នៃពុណ្ឌ�ជ្ឈា

ធាមែតា បោះក្រពុោះកាលបោះនុោះបោះនុៅមានុក្រ�នៃពុណ្ឌ�នុងិសាាសានុា

សាក្រមា�់បោះគោរពុក្រ�ត�ិតី។ិ បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៥ �នុាី�់ពុ�បោះយោធាាខែខែរក្រកហម��ួល�នុជ្ឈ័យ 

ជ្ឈមំះ ខែខែរក្រកហម�នុ�ញ្ចាូនុកងចល័តនុារ� នុងិកង 
ចល័ត��រសា រួម�ា�ងរូ�ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះល�កក្រ�ពុ័នុធ�ះឺខែស្រីសា 

ចា�់ពុ�ស្រីសាុកក�ចាយមាររហតូមក�ល់ស្រីសាុកបោះមសាាង 

បោះខតនីៃក្រពុខែវង។ បោះក្រកោយ�ញ្ចច�់ការបោះល�កក្រ�ពុន័ុធ�ះឺខែស្រីសា ខំ�� 
�នុក្រតឡា�់មករសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយក្រកមុក្រគសួាារវញិ បោះហ�យ 

ចា�់បោះផ្សាដ�មចលូបោះធាើ�ការកំ�ងក្រកុមជ្ឈាងបោះឈុំ� នុងិបោះឡា�ងបោះតោំត។  
បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគការ�នុចាត់តា�ងឲ្យ�ក្រកុម

ន ីធាុច �ស់លេនៅភា��ិស�លេ�ោងវតុេ ឃុំុ�ជ្ឈីផុ្ទះច ស្រីសុ�លេ�សាង 
លេខតុេនៃព្រះ�ខែវង។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រ�សា់ខំ��អាបោះឈុំ�បោះធាើ�ត� បោះធាើ�បោះកៅអ� នុងិសាង់បោះរោង�យ

សាក្រមា�់ហ�ូអាហាររួមគាំ។ 

 ចា�់តា�ងពុ�ច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៦ 

ការងាររ�សា់ខំ��គឺបោះឡា�ងបោះតោំត ជ្ឈាងបោះឈុំ� នុងិបោះធាើ�ខែស្រីសា

�នុីចិ�នុីចួ�ា�បោះណ្ឌោីះ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង 
�ូមិសា�បោះរោងវតចីា�់បោះផ្សាដ�មហ�ូ�យរួមគាំ បោះ�ោយខែខែរ 

ក្រកហម�នុខែ�ងខែចកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�បោះ�ៅហ�ូអាហារ

តាមបោះរោង�យច�នុនួុ ៤។ បោះនុៅកំ�ង�ូមិសា�បោះរោងវតមិីនុ 
សាូវល��កកំ�ងការហ�ូច�ក�ា�នុែានុបោះ� បោះក្រពុោះក្រ�ធាានុ

សាហករណ៍្ឌបោះឈុំែោះ រសា់ ម� ខែតងខែតឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូ 

�យមួយខែឆ្នាំែត។ បោះនុៅបោះក្រកោមការក្រគ�់ក្រគងរ�សា់ ម� គឺ 

មិនុ�នុបោះធាើ���ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ� បោះហ�យក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិ

ជ្ឈាបោះក្រច�នុនុាក់បោះគោរពុស្រីសាឡាាញ់គាត់ ។ បោះនុៅអ�ឡា�ងបោះពុល 
មានុក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌតាមចា�់ បោះសាោ �ឹម ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ

បោះនុៅតាម�ូមិបោះផ្សា�ងៗមានុការផ្សាះាសា់�ដូរ បោះល�កខែលងខែត

បោះនុៅ�ូមិសា�បោះរោងវតគឺីបោះនុៅ�ខែ�ល។ ច�ខែណ្ឌកឯការ�ញ្ចាូនុ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ៅបោះខតបីោះពុោធាស៍ាាត ់ខែ�លជ្ឈាត��នុ�់�ខះាញ់ គឺ

មានុខែត៣ក្រគួសាារ�ា�បោះណ្ឌោីះខែ�លក្រតូវ�នុខែខែរក្រកហម

ជ្ឈបោះមះៀសាពុ��ូមិសា�បោះរោងវតបីោះ�ៅរសា់បោះនុៅ��បោះនុោះ។ 

 បោះនុៅបោះ��មខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ បោះពុលខែ�លកង�័ពុ 

បោះវៀតណ្ឌាមវាយចូលមក ក្រគួសាាររ�សា់ខំ��រួមជ្ឈាមួយ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិសា�បោះរោងវត�ីនុបោះធាើ���បោះណ្ឌ�ររហតូ 
�ល�ូ់មិនៃក្រពុបោះឃសំា។ ក្រគសួាាររ�សាខ់ំ���នុសាាំក់បោះនុៅ�ូមិ 
នៃក្រពុបោះឃសំារយៈបោះពុល៣នៃ�ៃ បោះ���ក្រតឡា�់មកផ្សាះីវិញ  

បោះក្រពុោះខំ��ឮ��ណឹ្ឌង�ាមានុការផ្សាី�ះអាវ�ធាបោះនុៅអំកបោះលឿង 
 

បោះហ�យក្រ�បោះ�សាក៏ក្រតូវ�នុរ�បោះ�ោះខែ�រ។ បោះក្រកោយរ��

ខែខែរក្រកហម�លួរល��ះាម ក្រគួសាាររ�សា់ខំ��ចា�់បោះផ្សាដ�ម 
បោះធាើ�ខែស្រីសា។ �នុាី�់មក ខំ��យកក្រ�ក់ខែ�លសានុ���នុបោះ�ៅ

�ិញមាូតូបោះ��ម��រត់��� នុងិ�កឹអ�វាានុព់ុ�ផ្សា�ារអំកបោះលឿង

យកមកលក់បោះនុៅកំ�ង�ូមិ។ សាពុើនៃ�ៃបោះនុះ ខំ��មានុកូនុសារ��

�ា�ងអសា់៦នុាក់ សាះា�់មំាក់ បោះហ�យក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��ក៏

សាះា�់បោះចោលខំ��ខែ�រ។

សិសា�ាំ�់បឋ�សិ�ាាលេនៅ�ុំងស្រីសុ�លេ�សាងលេចញ 
�ីលេ�ៀន។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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ភូងួ សុិខួថា 

អនួិ អាតិ ៖ កាន់ិមាាសុិនីិបុ�ូទ្ធិ�ក្សាដាក់្សាស្រីសូិវត្របាងំ
ក្សាែ�ងរបុបុផ្នែខួរីត្រក្សាហ�

 ខំ��បោះឈុំែោះ អួនុ អាត បោះ��ក្រ�សុា អាយ�៦៦ឆ្នាំំា�។ សាពុើនៃ�ៃ

ខំ��មានុតួនុា��ជ្ឈាបោះម�ូមិ បោះនុៅ�ូមិសា�បោះរោងវត ីឃ��ជ្ឈ�ផ្សា�ច 

ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវង។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧០  
លនុ ់នុល់ បោះធាើ�រ�ឋក្រ�ហារ�មះាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី  

សា�ហនុ� បោះធាើ�ឲ្យ�មានុសាន្ត្រីងគាមបោះក�តបោះឡា�ងយាាងខះា�ងបោះនុៅ 

កំ�ង�ូមិសា�បោះរោងវត។ី បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ ខំ���ួសាជ្ឈា
 

ក្រពុះសាងឹបោះនុៅវតសីា�បោះរោងវត។ី បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៤ បោះឈុំែោះ  

ឈុំឹម បោះផ្សាះោនុ គឺជ្ឈាបោះមកងចល័ត�នុនុា�កូនុ�ាហានុ 

ចូលមកវាយរូ�ក្រពុះពុ��ធ��មិាបោះធាើ�ពុ�សា��មាងត៍បោះនុៅកំ�ង

វតសីា�បោះរោងវត។ី 

អួាន អាាតុ អាាយុុ៦៦ឆ្នាំាំ� គឺជ្ឈាលេ�ភា��ិស�លេ�ោងវតុេ  
ឃុំុ�ជ្ឈីផុ្ទះច ស្រីសុ�លេ�សាង លេខតុេនៃព្រះ�ខែវង។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះនុៅបោះពុលខែ�លខែខែរក្រកហមបោះឡា�ង 

កានុអ់�ណ្ឌាច�ា�ងស្រីសាងុ ខំ��នុងិក្រពុះសាងឹបោះនុៅវតសីា�បោះរោង

វត�ីា�ងអសាក់្រតវូ�នុផ្សា�កឹបោះ�ោយ�ងុ�។ បោះក្រកោយពុ�ផ្សា�កឹ 

រួច កមែា�ិ�លខែខែរក្រកហម�នុ�ញ្ចាូនុខំ��ឲ្យ�ចូលកំ�ង
 

កងចល័ត ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ នុងិបោះធាើ�ខែស្រីសាអសា់រយៈបោះពុល 

៣ខែខបោះនុៅស្រីសាុកពុញាខែក្រកក បោះ���ឲ្យ�ខំ��ក្រតឡា�់មកស្រីសាុក 
ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅ�ូមិសា�បោះរោងវតវីិញ។ បោះពុលមក�ល់ស្រីសាុក 

ក�បោះណ្ឌ�ត ខំ��បោះឃ�ញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុា�គាំបោះ�ៅបោះ�ះបោះឆ្នាំំោតឲ្យ�  
សា� ហានុ បោះឡា�ងបោះធាើ�ជ្ឈាបោះចៅហើាយស្រីសាកុ។ ការបោះ�ះបោះឆ្នាំំោត

បោះនុះបោះរៀ�ច�បោះធាើ�បោះនុៅ�ូមិ��ឹង នុងិមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រ�ខែហល 
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១០០នុាក់ចូលរួមបោះ�ះបោះឆ្នាំំោត។ សា�ហានុ �នុបោះធាើ�ជ្ឈា

បោះចៅហើាយស្រីសាុករហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៨។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខំ��បោះរៀ�ការជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុធ

រ�សា់ខំ��សាពុើនៃ�ៃ ខែ�លក្រតូវអងគការបោះរៀ�ច�ឲ្យ�ច�នុនួុ 
៧០គូ កំ�ងបោះពុលខែតមួយ។ �នុាី�់ពុ� ខំ���នុបោះរៀ�ការរួច

កមែា�ិ�លខែខែរក្រកហមជ្ឈបោះមះៀសាខំ��បោះចញពុ��ូមិឲ្យ�បោះ�ៅ

បោះនុៅមី��ក្រកុង នៃក្រពុខែវង។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ���នុបោះ�ៅ�ល់

ក្រកុងនៃក្រពុខែវង អងគការចាត់តា�ងឲ្យ�ខំ��កានុម់ាាសា��នុ�ូម

�ឹក�ាក់ស្រីសាូវក្រ��ង។

 ខំ���ូម�ឹក�ាក់ស្រីសាូវក្រ��ងរហតូ�ល់បោះ��មខែខមករា 

ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខណ្ឌៈខែ�លខែខែរក្រកហមក�ពុ�ងខែត�ញ្ចាូនុ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ៅបោះខត�ីាគខាងលចិ។ ខំ���នុលចួរតក់្រតឡា�់ 

មកស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តវញិ។ បោះនុៅបោះពុលខំ��ក្រតឡា�់មក�លព់ុាក់ 
កណី្ឌាលផ្សាះូវ ចូល�នុស់្រីសានុប់ោះនុៅវត�ីរាយណ៍្ឌអខែណី្ឌត

សាូមឲ្យ�វតា�សា័កីិសាិ�ធិជ្ឈួយខំ���នុសា�ខសា��ាយ។ បោះនុៅ

តាមផ្សាះូវខំ��បោះរ�សា�នុក្រតាក់ខែ�លមានុបោះឈុំែោះ ចានុ ់សា�� 

បោះនុៅកំ�ងបោះនុោះខែ�រ បោះហ�យខំ���នុបោះរ�សាយកមកអានុ។ 

បោះនុៅកំ�ងក្រតាក់បោះនុោះ�នុសារបោះសារ�ា សាូមឲ្យ��ង�ែូនុ

�ា�ងអសា់គាំក្រតឡា�់មកផ្សាះីវិញ ក្រ�បោះ�សាបោះយ�ងមានុ

សានុី�ិាពុបោះហ�យ។ �ង�ែូនុអាចមករសាប់ោះនុៅផ្សាះីសាខែម�ង

រ�សា់ខះនួុវិញ�នុ។ បោះនុៅបោះពុលខំ��ក្រតឡា�់មក�ល់�ូមិ
 

ក�បោះណ្ឌ�ត ខំ��បោះឃ�ញអំក�ូមិនុា�គាំចូលរួមអ�អរជ្ឈ័យ 
ជ្ឈមំះបោះល�រ��ខែខែរក្រកហម នុងិមានុការរា�បោះក្រចៀងយាាង

សា��ាយ។

អួនុ អាត ក�ពុ�ងផ្សាលី់��សាមភាសានុអ៍�ពុ�បោះរឿងរាាវកំ�ងរ��
ខែខែរក្រកហម�ល់បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� នុាយកកមែវិធា�អ�់រ�
ពុ�អ�បោះពុ�ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុប៍ោះនុៅកមុ�ជ្ឈា។ 
(�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)
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ឃន់ិ ឃ�ី 

តិក់្សា តុិបុ ៖ ពិកិារវេជើងវេដាយុសារ�ន់ិ�នីិ

 ខំ��បោះឈុំែោះ តក់ ត�� អាយ�៦១ឆ្នាំំា� គឺជ្ឈា�ាហានុចលូ 
នុវិតនីុ ៍មានុស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅ�ូមិនៃក្រពុក្រកឡាាញ់ ឃ��

ខែសានុសា�ខ ស្រីសាកុក្រកឡាាញ់ បោះខតបីោះសាៀមរា�។ �ចច���នុខំំ�� 
រសាប់ោះនុៅ�ូមិ�័ពុសាើាយ ឃ��ជ្ឈ�់តាក្រតាវ ស្រីសាកុអងគរធា� បោះខត ី

បោះសាៀមរា�។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំែោះ ក�ង តក់ នុងិមីាយ

បោះឈុំែោះ ហាុង ត�ម ក្រ�ក�រ�របោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារបោះ��ម��

ផ្សាគតផ់្សាគង់ជ្ឈ�វ�ាពុរសាប់ោះនុៅក្រ�ចា�នៃ�ៃ។ ខំ��មានុក្រ�ពុនុធបោះឈុំែោះ  
ហាយ រ� � �ា�ខែនុកី្រ�ពុនុធខំ���នុសាះា�់កាលពុ�ឆ្នាំំា�២០១៩ 
បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ សាពុើនៃ�ៃ ខំ��មានុកូនុច�នុនួុ៤នុាក់។

 បោះនុៅរវាងពុ�ឆ្នាំំា�១៩៧០ �លឆ់្នាំំា� ១៩៧៥ ក្រគសួាារ

រ�សា់ខំ��បោះនុៅបោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារបោះនុៅកំ�ង�ូមិនៃក្រពុក្រកឡាាញ់ 

បោះ�ោះបោះពុលបោះនុោះមានុ�ាពុក្រច�ូកក្រច�ល់បោះពុញនៃផ្សាី

ក្រ�បោះ�សាក៏បោះ�ោយ។ �នុីមឹនុងឹបោះនុោះ ក៏មានុការ�មះាក់

តុ�់ តុបុ �ស់លេនៅភា��ិទ័�សវាយុ ឃុំុ�ជ្ឈប់តុាព្រះតុាវ ស្រីសុ�អាងគ�ធា� 
លេខតុេលេសៀ��ាប នងិ ឃុំន ់ឃុំី� អំា�សម័ព្រះគចិតុេ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯ�សា���ុុជ្ឈា លេខតុេលេសៀ��ា�។  
(ឃុំន ់ឃុំី�/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

ក្រគា�់ខែ�កបោះល�កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមខាងបោះជ្ឈ�ង នុងិខែខែរ 

ក្រកហម ខែ�ល�នុចលូកានុក់ា�់តាម�ូមិឃ��ខែ�លសាាតិ 

បោះនុៅខែក�រនៃក្រពុ�ំ�កំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ បោះក្រកៅពុ�ការ�មះាក់

ក្រគា�់ខែ�ក ក៏មានុការវាយក្រ�យ��ធគាំរវាង�ាហានុ 

លនុ ់នុល់ នុងិកង�័ពុខែខែរក្រកហម ខែ�ល�ណី្ឌាលឲ្យ�

មានុមនុ�សា�សាះា�់ នុងិរ�ួសាជ្ឈាបោះក្រច�នុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហម�នុចូលមកកំ�ង�ូមិ

រ�សា់ខំ�� �ា�ខែនុមិីនុ�ានុម់ានុការខែ�ងខែចកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�

បោះចញបោះ�ៅបោះធាើ�ការតាមសាហករណ៍្ឌបោះ� គឺក្រគានុខ់ែតចូល

មកកានុក់ា�់ នុងិ�បោះណី្ឌញ�ាហានុ លនុ ់នុល់ បោះចញពុ� 

�ូមិ�ា�បោះណ្ឌោីះ។ បោះក្រកោយពុ�ខែខែរក្រកហមចលូកានុក់ា�់�ូមិ

34 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុរយៈបោះពុលមួយខែខ ខែខែរក្រកហមចា�់បោះផ្សាី�មចល័ត 

អំក�ូមិឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ការតាមសាហករណ៍្ឌបោះផ្សា�ងៗ។ ខែខែរ 

ក្រកហម�នុ�ញ្ចាូនុខំ��បោះ�ៅឃ��សាំួល កំ�ងស្រីសាុកក្រកឡាាញ់

បោះ��ម��បោះធាើ�ការងារ�កសាីូង។ �នុាី�់មក ខែខែរក្រកហម 
�ញ្ញាាខំ��ឲ្យ�បោះ��រក្រ�មូលអាចម៍បោះគោ លាមកមនុ�សា� កា�់�� 
���ូក កា�់បោះ��ម�ន្ត្រីនុាីនុខែខក្រតមកចិក្រញ្ញាច�ឲ្យ�ហែត់បោះហ�យ

ជ្ឈានុវ់ាឲ្យ�ចូលគាំ រួចបោះហ�យយកវាបោះ�ៅហាលនៃ�ៃឲ្យ� 

សាៃួត បោះ���ជ្ឈញ្ចាូនុវាមក��កកំ�ងជ្ឈក្រមុក បោះ��ម����កយក

បោះ�ៅបោះធាើ�ជ្ឈ��ាក់ខែស្រីសា។ 

 ខំ��បោះធាើ�ការបោះនុៅឃ��សាំួល�នុរយៈបោះពុល៣ខែខ បោះ���

ខែខែរក្រកហម�ញ្ចាូនុខំ��ក្រតឡា�់មក�ូមិនៃក្រពុក្រកឡាាញ់វិញ។ 

មួយរយៈបោះក្រកោយមក ខែខែរក្រកហម�នុជ្ឈបោះមះៀសាខំ��  
នុងិក្រគួសាារបោះ�ៅកានុឃ់��ក�ពុង់�ើូវ សាាិតបោះនុៅស្រីសាុក

ក្រកឡាាញ់�ខែ�ល។ ក្រគួសាាររ�សា់ខំ���នុ�កឹចានុឆ្នាំំា�ង

តាមរបោះ�ះបោះ�ៅឃ��ក�ពុង់�ើវូ បោះក្រពុោះផ្សាះីរ�សាខ់ំ��បោះនុៅកំ�ង�ូមិ

នៃក្រពុក្រកឡាាញ់ ខែខែរក្រកហម��កសាក្រមា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�ល 

ជ្ឈបោះមះៀសាមក�ែ�។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះសាាតិបោះនុៅកំ�ងរ�វូវសា�ា 

�ូបោះចះំផ្សាះូវខែ�លខំ��បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រគឺសា��ធសាឹងខែត�ឹកខែ�ល

មានុជ្ឈបោះក្រមៅក្រតឹមចបោះងើះរ�សា់ខំ��។ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��គឺជ្ឈា

អំក�ររបោះ�ះ បោះហ�យខំ��នុងិ�ង�ែូនុនុា�គាំរ�ញរបោះ�ះពុ�
 

បោះក្រកោយ។ របោះ�ះខែ�លខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�របោះ�ៅកានុឃ់��

ក�ពុង់�ើូវមានុក្រ�មាណ្ឌ៤០របោះ�ះបោះគោ។ បោះនុៅកំ�ងឃ��

ក�ពុង់�ើូវ មានុផ្សាះីធា�ៗជ្ឈាបោះក្រច�នុខងំខែ�លខែខែរក្រកហម

បោះក្រតៀម��កសាក្រមា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លជ្ឈបោះមះៀសាបោះ�ៅ�ល�់ែ�

សាាំក់បោះនុៅ�បោះណី្ឌោះអាសានុ។ំ ក្រគសួាារខំ���ររបោះ�ះបោះ�ៅ�ល់

�ូមិ�ើវូបោះនុៅបោះពុលយ�់បោះ�ៅបោះហ�យ �បូោះចះំខែខែរក្រកហម�នុ

ឲ្យ�ក្រគសួាារខំ�� នុងិក្រគសួាារពុ�របោះ�ៀត បោះ�ៅសាាំក់បោះនុៅកំ�ងផ្សាះី

មួយខងំខែ�លមានុ�ាពុសាៃាតក់្រជ្ឈង� �ចូជ្ឈា��របោះហោឋានុ។

 បោះនុៅនៃ�ៃ�នុាី�់ ខំ�� នុងិក្រគួសាារក្រតូវ�នុខែខែរក្រកហម

ចាត់តា�ងឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ការបោះនុៅតាមកងបោះផ្សា�ងៗគាំ។ 

បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះខែខែរក្រកហម �នុចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�បោះ��របោះរ�សា

ស្រីសាវូ នុងិគួរស្រីសាវូខែ�លក្រជ្ឈុះបោះនុៅតាមវាលខែស្រីសាយកមក 

��ក បោះ�ោយក�ណ្ឌត់១០ហកិតា មានុគាំ៤០នុាក់បោះ��រ

បោះរ�សាគួរស្រីសាូវឲ្យ�អសា់ពុ�ខែស្រីសា បោះ��បោះរ�សាមិនុអសា់ក្រតូវយក 

បោះ�ៅកសាាង ឬយកបោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រត។ ច�បោះពុោះអំកខែ�ល 

ផ្សាះីរ�សា់ តក់ ត�� សាាិតបោះនុៅ�ូមិ�័ពុសាើាយ ឃ��ជ្ឈ�់តាក្រតាវ 
ស្រីសាុកអងគរធា� បោះខតបីោះសាៀមរា�។  
(ឃនុ ់ឃ�ម/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

ក្រតវូខែខែរក្រកហមយកបោះ�ៅកសាាង ឬបោះរៀនុសាកូ្រតបោះហ�យមិនុ 

ខែ�លបោះឃ�ញក្រតឡា�់មកវញិបោះ�។ �បូោះចះំខំ��ខតិខ�បោះធាើ�ការឲ្យ� 
បោះហ�យរួចរាលត់ាមខែផ្សានុការខែ�លខែខែរក្រកហមក�ណ្ឌត។់ 

បោះនុៅបោះពុលខំ��ឈុំ�ឺើាត់មីងៗ មិនុមានុ�ាំ�សាងើូវសាក្រមា�់

បោះល�បោះ� គឺមានុខែតសាមាជ្ឈកិកំ�ងកងជ្ឈយួរក�ានុងិបោះម�ល 
ខែ�គាំ �ចូជ្ឈា ជ្ឈយួជ្ឈ�់ ឬបោះកោសាខ�លឲ់្យ�គាំបោះ�ៅវញិបោះ�ៅ 

មក។ ខំ��បោះធាើ�ការបោះនុៅឃ��ក�ពុង់�ើូវរហតូ�ល់រ��ខែខែរ
 

ក្រកហម�ួលរល�បោះនុៅបោះ��មខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩។ 

បោះពុលបោះនុោះក្រគួសាារខំ��នុងិក្រគួសាារមួយច�នុនួុបោះ�ៀតមិនុ 
�នុក្រតឡា�់មករសា់បោះនុៅ�ូមិនៃក្រពុក្រកឡាាញ់វិញបោះ� គឺ�នុី

សាាំក់បោះនុៅក�ពុង់�ើូវ�ខែ�ល បោះ�ោយបោះយ�ងក្រ�ក�រ�រ

បោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ។ 

 រហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៨២ ខំ��ចូល�បោះក្រម�កង�័ពុបោះនុៅ 
បោះខត�ីនុាីយមានុជ្ឈយ័ បោះហ�យបោះក្រកោយមកក្រតវូ�នុ�ញ្ចាូនុ 
ឲ្យ�បោះ�ៅឈុំរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅស្រីសុាកច�ងកាល ់បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។  

ខំ��ចូល�បោះក្រម�កង�័ពុ�នុរយៈបោះពុល��ឆ្នាំំា�ក៏ជ្ឈានុម់�នុផ្សាី�ះ

�ាចប់ោះជ្ឈ�ងសាាី� បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៨៥។ បោះ�ោះ��ខំ��ពុកិារបោះជ្ឈ�ង ក៏

ខំ��បោះនុៅ�នុបីោះធាើ�កង�័ពុរហតូ�ល់ឆ្នាំំា�២០០៨ បោះ���ខំ��ចូល
 

នុវិតនីុ។៍ បោះក្រកោយបោះពុលចូលនុវិតនីុ ៍បោះ���ខំ��បោះរៀ�ការ 

បោះហ�យមករសាប់ោះនុៅ�ូមិ�័ពុសាើាយ ឃ��ជ្ឈ�់តាក្រតាវ ស្រីសាកុ

អងគរធា� បោះខតបីោះសាៀមរា� រហតូមក�លប់ោះពុល�ចច���នុ។ំ 
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឃន់ិ ឃ�ី 

សុុិនិ វេហឿង ៖ អតិតីិក្សាងចល័តិវេ�ស្រីសុិក្សាវាារនិិ

 ខំ��បោះឈុំែោះ សាុ�នុ បោះហឿង អាយ� ៦០ឆ្នាំំា� គឺជ្ឈាកសាិករ 

សាពុើនៃ�ៃរសាប់ោះនុៅ�ូមិពុង�ឹក ឃ��ជ្ឈ�់តាក្រតាវ ស្រីសាកុអងគរធា� 

បោះខតបីោះសាៀមរា�។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៤នុាក់ 

បោះហ�យខំ��គឺជ្ឈាកូនុ��មួយកំ�ងច�បោះណ្ឌោម�ង�ែូនុក្រ�សុាស្រីសា�។ 

កាលពុ�បោះ��ម ឪពុ�កមីាយរ�សាខ់ំ��គឺជ្ឈាកសាកិរ រសាប់ោះនុៅ�ូមិ 
ពុង�ឹកចាសា ់ឃ��ពុាក់ខែសាងំ ស្រីសាកុវាារនិុ បោះក្រពុោះកាលបោះនុោះ 

មិនុ�ានុម់ានុស្រីសាុកអងគរធា��ចូសាពុើនៃ�ៃបោះ�។ ឪពុ�កមីាយ

រ�សា់ខំ��បោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារសាក្រមា�់��កហ�ូក្រ�ចា�នៃ�ៃ។ 

 បោះនុៅអ�ឡា�ងឆ្នាំាំ�១៩៧០ ក្រគួសាាររ�សាខ់ំ��បោះនុៅខែតបោះធាើ�ខែស្រីសា
 

ចមើារ�ខែ�ល បោះ�ោះ��មានុការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�កពុ� 

សា�ណ្ឌាក់កង�័ពុអាបោះមរកិ នុងិ�ាហានុ លនុ ់នុល ់បោះ�ៅបោះល� 

ខែខែរក្រកហម នុងិកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមខាងបោះជ្ឈ�ងខែ�ល�នុ

ស៊ុន លេហឿង នងិលេចៅ ស�វនៃ�ៃ�ស់លេនៅភា��ិ�ងទ�� ឃុំុ�ជ្ឈប់ 
តុាព្រះតុាវ ស្រីសុ�អាងគ�ធា� លេខតុេលេសៀ��ាប។  
(ឃុំន ់ឃុំី�/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

លាក់ខះនួុកំ�ងនៃក្រពុក៏បោះ�ោយ។ បោះនុៅបោះពុលក�ពុ�ងបោះធាើ�ខែស្រីសា

ចមើារបោះហ�យឮសា�បោះឡាងយនុបីោះហោះបោះនុៅខែក�រ�ូមិ អំក�ូមិ

ចា�់បោះផ្សាី�មរតខ់ែ�កគាំបោះ�ៅរកកខែនុះងខែ�លមានុសា�វតា�ិាពុ 

បោះរៀងៗខះនួុ អំក�ូមិខះះរត់ចូលគ�មុនៃក្រពុ ខះះរត់ចូល

ក្រតង់បោះសា (បោះលណ្ឌ�ឋានុ) ខះះក្រកា�ផ្សាាីលន់ុងឹ��ក��ឲ្យ�អ�ខែ�ង 

ក្រគា�់ខាីតក្រតវូ។ បោះនុៅបោះពុលយនុបីោះហោះមក�មះាក់ក្រគា�់ 

ខែ�កមីងៗ �ាលខ់ែតបោះសា�����ណឹ្ឌងច�ាសា�់ា បោះវៀតណ្ឌាម 

ខាងបោះជ្ឈ�ង នុងិខែខែរក្រកហមសាាំក់បោះនុៅ��ណ្ឌាបោះ���យនុបីោះហោះ 

បោះ�ៅ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�កបោះនុៅត��នុប់ោះនុោះ។ បោះពុលខះះអំក 

បោះសា���ការណ៍្ឌផ្សាលី់��ណឹ្ឌងបោះ�ៅអំកបោះ��កយនុបីោះហោះខ�សា 

បោះក្រពុោះបោះពុលអំក�ូមិបោះធាើ���បោះណ្ឌ� រពុ��ូមិមួយបោះ�ៅ�ូមិ

មួយបោះ�ៀត ក៏អំកបោះសា���ការណ៍្ឌ�នុរាយការណ៍្ឌ�ា ជ្ឈា
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះវៀតណ្ឌាមខែ�រ។ �បូោះចះំយនុបីោះហោះខាង លនុ ់នុល់ ក៏ 

មក�មះាក់ក្រគា�់ខែ�ក។ បោះពុលខះះការ�មះាក់ក្រគា�់បោះនុះ 

ក៏�ណី្ឌាលឲ្យ�កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមខាងបោះជ្ឈ�ងសាះា�់ ច�ខែណ្ឌក 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាះតូក្រតង់ នុងិកង�័ពុខែខែរក្រកហមសាះា�់បោះក្រច�នុ 
ជ្ឈាងបោះគ �នុីមឹនុងឹបោះនុោះ បោះគោ-ក្រក�� ជ្ឈាបោះក្រច�នុរ�សា់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក៏ងា�់ខែ�រ។ ការ�មះាក់ក្រគា�់ខែ�កបោះនុះ

�ណី្ឌាលឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ង�ូមិមានុការ�័យខះាច នុងិ

បោះ�ៀសាខះនួុបោះ�ៅរសា់បោះនុៅ�ូមិឃ��បោះផ្សា�ងៗ។ 

 មក�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហមចល័តខំ��បោះ�ៅ

វាារនិុ បោះ��ម��បោះធាើ�ផ្សាះូវ ខែរក�� នុងិជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ បោះ��ម��នុា� 
�ឹកបោះ�ៅកានុត់��នុន់ុានុាឲ្យ�មានុ�ឹកបោះក្រ��ក្រ�សា់ក្រគ�់ 

ក្រគានុ ់នុងិអាច�ា���ណ្ឌា��នុលែ។ ខំ��ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅ

វាារនិុរយៈបោះពុល៤ខែខ ខែខែរក្រកហមក៏�ញ្ចាូនុខំ��បោះ�ៅកានុ់

�ូមិបោះគោកស្រីសាុក បោះ��ម��បោះល�កអាងសាី�ក�ឹកសាក្រមា�់

បោះក្រ��ក្រ�សា់បោះនុៅរ�ូវក្រ��ង។ បោះក្រកៅពុ�បោះល�ក��នុ�់ ខែខែរ 

ក្រកហមបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ខែស្រីសា សាីូងស្រីសាូវ ក្រចូតស្រីសាូវ នុងិ

បោះ�កស្រីសាូវ។ បោះនុៅបោះធាើ�ខែស្រីសាអសា់រយៈបោះពុល២ឆ្នាំំា� រងការ

ល��កជ្ឈាបោះក្រច�នុ បោះក្រពុោះបោះពុលខះះខំ��សាីូងយឺត នុងិមិនុ

ក្រតង់ជ្ឈួរ ក្រតូវ�នុក្រ�ធាានុកងវាយ�ងុ�ខំ��ឲ្យ�សាីូងឲ្យ��នុ

បោះលឿនុ នុងិក្រតង់ជ្ឈរួ។ នៃ�ៃខះះខំ��មិនុ��ួល�នុអាហារហ�ូ

បោះ� បោះ�ោយសាារខំ��បោះធាើ�ខ�សា នុងិបោះធាើ�មិនុ�នុតាមតក្រមវូការ

រ�សា់ខែខែរក្រកហម។

 បោះក្រកោយពុ�បោះធាើ�ការងារបោះនុៅស្រីសាុកវាារនិុច�់ បោះនុៅបោះ��ម

ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខែខែរក្រកហម�នុ�ញ្ចាូនុខំ��មកបោះធាើ�ការបោះនុៅ�ំ�

�យ��ះវិញ។ ស្រីសាា�់ខែតបោះពុលបោះនុោះ កង�័ពុរណ្ឌសាិរ�

សាាមគគ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា នុងិកង�័ពុសាែ័ក្រគចិតី

បោះវៀតណ្ឌាមវាយចលូមក �បូោះចះំខែខែរក្រកហមក្រ��់ខំ��ឲ្យ�រត់

បោះ�ៅក្រពុ�ខែ�នុខែខែរ-នៃ�។ បោះនុៅបោះពុលរ��ខែខែរក្រកហម�លួ

រល� បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ���នុក្រតឡា�់ 
មករសា់បោះនុៅកំ�ង�ូមិរ�សា់ខំ��វិញ។ មួយរយៈបោះក្រកោយ

 
មក ខំ���នុបោះរៀ�ការ បោះហ�យរសា់បោះនុៅជ្ឈ��ជ្ឈាមួយឪពុ�ក

មីាយ។ ច�ខែណ្ឌក�ង�ែូនុរ�សា់ខំ�� �នុបោះ�ៅរសា់បោះនុៅ

ជ្ឈាមួយអុ�រ�សា់ខំ��។

 �ើ�ត�ិតខែខែរក្រកហម�លួរល�ក៏ពុិតខែមនុ �ា�ខែនុបីោះនុៅ 

កំ�ងត��នុរ់�សា់ខំ��មិនុ�ានុ�់នុសា�ខបោះ� បោះក្រពុោះបោះពុល
 

ខះះកង�័ពុខែខែរក្រកហមល�ចូលកំ�ង�ូមិបោះ��ម��ចា�់ 
បោះគោ-ក្រក�� រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុយកបោះ�ៅអសា់។ បោះពុលខះះ

កង�័ពុខែខែរក្រកហមជ្ឈ�ួកង�័ពុរ�ឋកមុ�ជ្ឈា ក៏វាយក្រ�យ��ធ 
គាំ�ណី្ឌាលឲ្យ�សាះា�់ នុងិរ�ួសាកង�័ពុជ្ឈាបោះក្រច�នុ។  

ជ្ឈាបោះរឿយៗ កង�័ពុខែខែរក្រកហម �នុបោះផ្សាះោងក្រគា�់ចូល 

កំ�ង�ូមិស្រីសាុក �បូោះចះំកង�័ពុរ�ឋកមុ�ជ្ឈាក៏�នុជ្ឈបោះមះៀសា
 

អំក�ូមិរ�សា់ខំ��មករសា់បោះនុៅ�ូមិពុង�ឹកបោះនុះរហតូមក 
�ល់សាពុើនៃ�ៃ បោះ�ោយបោះពុលបោះនុោះកង�័ពុរ�ឋកមុ�ជ្ឈា

�នុខែចក��ឲ្យ�អំក�ូមិក្រគ�់គាំបោះ��ម��បោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារ។  

ខំ�� នុងិ�ី��នុបោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារខែ�លរ��រ�ឋកមុ�ជ្ឈាខែចក

ឲ្យ�រហតូ�ល់�ី�រ�សា់ខំ��សាះា�់ បោះហ�យខំ��បោះនុៅខែត�នុបីោះធាើ�
 

ខែស្រីសា�ល់បោះពុល�ចច���នុ។ំ

ផ្ទះះះ�បស់ ស៊ុន លេហឿង សាិតុលេនៅ
�ំុងភា��ិ�ងទ�� ឃុំុ�ជ្ឈប់តុាព្រះតុាវ 
ស្រីសុ�អាងគ�ធា� លេខតុេលេសៀ��ាប។ 
(ឃុំន ់ឃុំី�/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សួិតិ វចិតិ្រតិ 

ខី្មាំងំរបុស់ិអងគការ

 ខំ��បោះឈុំែោះ បោះសាោម �ា អាយ�៥៦ឆ្នាំំា� មានុ��កខែនុះង 
ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅ�ូមិសាារ� ឃ��សាានុគ់  ស្រីសាុកក�ពុង់សាើាយ 

បោះខតដក�ពុង់ធា�។ �ចច���នុ ំខំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងស្រីសាុកក្រតពុា�ង
 

ក្រ�សាា� បោះខតដឧតដរមានុជ្ឈ័យ។ បោះនុៅបោះពុលខំ��មានុអាយ� 
៨ឆ្នាំំា� ខែខែរក្រកហមបោះសាំ�ឲ្យ�មដាយរ�សា់ខំ��បោះ�ៅខែរក�� នុងិ 
បោះល�ក��នុ�់បោះនុៅការ�ឋានុមួយកខែនុះងមានុបោះឈុំែោះ�ា  

«��នុ�់ ៣០ កញ្ញាា» ខែ�លមានុចមៃាយក្រ�មាណ្ឌ ១០ 

គ�ឡាូខែមាក្រតពុ��ូមិរ�សា់ខំ��។ ខែខែរក្រកហមមិនុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�

ខំ��បោះ�ៅជ្ឈាមួយមដាយបោះ� បោះ�ោយសាារខំ��ក្រតវូបោះម�លខែ��ែូនុៗ
 

រ�សា់ខំ��ពុ�រនុាក់បោះនុៅផ្សាះី ។

 កំ�ងនុាមខំ��ជ្ឈា�ងស្រីសា�មំាក់ ខំ��ពុតិជ្ឈាមានុការល��ក
 

កំ�ងការខែ�រក�ា�ែូនុ ជ្ឈាពុបិោះសាសាបោះនុៅបោះពុល�ែូនុៗរ�សាខ់ំ��
 

លេសោ� �ា នងិ សួតុ វិចិព្រះតុ �តុ��បជ្ឈុ�គាំបនះាប់�ីលេវទិ�ា
ព្រះបវតុេសិាស្រ្តសេព្រះគួសា� លេនៅស្រីសុ�អានង់ឹខែវង �ា��ីខែខ�ញ្ញាា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

ឃះានុអាហារមដងៗ។ ខំ��ខែតងខែតរង់ចា�សាំូរជ្ឈួងខែ�ល
 

អងគការអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�ខំ�� នុងិ�ែូនុៗ បោះ�ៅយករ��អាហារបោះនុៅ
 

បោះរោងច�ងបោះ�ៅខែ�លមានុចមៃាយក្រ�មាណ្ឌ២០០ខែមាក្រត

ពុ�ផ្សាះីរ�សា់ខំ��។ ច�ងបោះ�ៅខែតងខែតវាយក�ាលបោះយ�ងនុងឹ 
ខែវកជ្ឈាញឹកញា�់ បោះ�ោយសាារខែត�ែូនុៗ រ�សាខ់ំ��ខែតងបោះអ�ត

 
បោះម�លឆ្នាំំា�ង��របោះក្រពុោះឃះានុខះា�ង។ យាយ លឹម នុងិ

យាយ បោះណ្ឌង គឺជ្ឈាច�ងបោះ�ៅខែ�លក្រតូវ�នុសាគាល់�ា  

មានុសាមដ�បោះកោងកាច នុងិ�ឹកចតិដមិនុលែបោះនុៅ��បោះនុោះ បោះហ�យ 

ខែតងខែតមានុ�ាពុរតឹត�ឹតរ��អាហាររ�សា់បោះយ�ង។ 

 នៃ�ៃមួយ បោះ�ោយសាារ�ែូនុៗរ�សាខ់ំ��ឃះានុខះា�ងបោះពុក ខំ��

ក៏សាបោះក្រមចចតិដលចួគាសា�់�ឡាងូម�ច�នុនួុពុ�រគ�មុ បោះនុៅខែក�រ

ផ្សាះីមកបោះសាៃោរឲ្យ��ែូនុៗហ�ូ។ នៃច�នុ�កងឈុំះ�រ�សា់
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខែខែរក្រកហមពុ�រនុាក់មក�ល់ក�ឡា�ងបោះពុល��ឡាូងឆ្នាំែិនុ។ 

កងឈុំះ�យក�ឹកចាក់ពុនុះត់បោះ�ះ�ងបោះសាៃោរ��ឡាូង បោះហ�យ

បោះចោ�ក្រ�កានុខ់ំ���ាគឺជ្ឈា «ខែា�ងរ�សា់អងគការ» ខែ�ល

ហាុនុលាក់��កឆ្នាំំា�ង នុងិលួចគាសា់��ឡាូងបោះសាៃោរហ�ូ។ 

កងឈុំះ�ខែ�ម�ា�ង�នុគ�រាមសាមះា�់ខំ��បោះ�ៀតផ្សាង។ 

�នុាី�់មក កងឈុំះ�យកឆ្នាំំា�ងខំ��បោះ�ៅ�ត់ ច�ខែណ្ឌកខំ��

�នុក្រតឹមឈុំរយ�អាណិ្ឌត�ែូនុៗបោះនុៅខែក�រចន្ត្រីងើានុ។ 

 បោះក្រកោយមកខំ��បោះឃ�ញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រ�ខែហល ៦០ក្រគសួាារ  
ខែ�លក្រតូវខែខែរក្រកហមជ្ឈបោះមះៀសាបោះចញពុ���ក្រកុង�ំ�បោះពុញ

មកកានុ�ូ់មិរ�សាខ់ំ��។ ជ្ឈាបោះរៀងរាលន់ៃ�ៃ ខំ��ខែតងខែតរតប់ោះលង

ជ្ឈាមួយបោះកែងៗខែ�លបោះ���ជ្ឈបោះមះៀសាមក�ា�ងអសាប់ោះនុោះ  

រហតូ�ល់អងគការផ្សាះាសា់ក្រកុមក្រគួសាារក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ��ា�ង 

អសា់បោះនុោះបោះ�ៅកានុ�ូ់មិ�ែ�។ ចា�់តា�ងពុ�បោះពុលបោះនុោះមក 

ខំ��មិនុមានុឱកាសា�នុក្រ�ខែលងបោះលងជ្ឈាមួយបោះកែងៗ�ា�ង 
អសា់បោះនុោះបោះ�ៀតបោះ�។ 

 មិនុយូរ�ា�នុែានុ មដាយរ�សា់ខំ��ក្រតូវ�នុក្រ�ធាានុ

សាហករណ៍្ឌ ផ្សាះាសា់ឲ្យ�មកបោះធាើ�ការបោះនុៅបោះរោងមាាសា��នុកិនុ 

ស្រីសាូវបោះនុៅកំ�ង�ូមិក�បោះណ្ឌ�តវិញ។ គាត់សា��ាយចិតដ 
ជ្ឈាងបោះក្រពុោះ�នុជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយកូនុៗវិញ។ ជ្ឈាបោះរៀងរាល ់

នៃ�ៃ មីាយខំ��លួចអងើរមួយឬពុ�រក��ា�ង��ក�ា��យឲ្យ� 
កូនុៗហ�ូ។ បោះយ�ងបោះក្រកោកបោះនុៅបោះវលាបោះមាោង៤បោះ�ៀ��ះឺ

បោះ��ម��ហ�ូ�យខែ�លមីាយខំ���ា�។ 

 មួយរយៈបោះក្រកោយមកអងគការខែខែរក្រកហមផ្សាះាសា ់

មដាយខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ជ្ឈាច�ងបោះ�ៅវិញ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង 
សាហករណ៍្ឌបោះគោរពុស្រីសាឡាាញ់មដាយរ�សាខ់ំ��បោះ�ោយសាារ 
ខែតសាណ្ឌដានុចិតដលែរ�សា់គាត់ នុងិ�ាពុមិនុរតឹត�ឹត 

បោះ�ៅបោះល�រ��អាហារក្រ�ចា�នៃ�ៃ។ មដាយរ�សា់ខំ��ខែ�ម 
�ា�ងលួចរ��អាហារឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លបោះស្រីសាកឃះានុ

ខះា�ង ជ្ឈាពុបិោះសាសាបោះនុៅបោះពុលគាតប់ោះ�ៅបោះ��កបោះសា�ៀងអាហារ

រ�សាស់ាហករណ៍្ឌមដងៗ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងសាហករណ៍្ឌ

ហាក់មានុ�ាពុក្រ�បោះសា�របោះឡា�ងតចិតចួបោះ�ៅបោះល�ការហ�ូច�ក 

ក្រ�ចា�នៃ�ៃចា�់តា�ងពុ�មដាយរ�សា់ខំ��បោះធាើ�ជ្ឈាច�ងបោះ�ៅ។

 រហតូ�លប់ោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៩ រ��ខែខែរក្រកហម�នុ

�ួលរល� �ូបោះចះំសាហករណ៍្ឌក្រតូវ�នុរ�សាាយបោះចោល

�ា�ងអសា។់ បោះពុលបោះនុោះ មីាយខំ���នុចា�់បោះផ្សាដ�មក្រ�ក�រ�រ

បោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារបោះនុៅកំ�ង�ូមិ ច�ខែណ្ឌកខំ��ឃើាលបោះគោ។ 

បោះក្រកោយមក កង�័ពុខែខែរក្រកហម�នុចូលបោះ�ៅ�ល់�ូមិ

រ�សា់ខំ��មីងបោះ�ៀត បោះហ�យ�នុ�បោះងើ�ត��នុាក់��នុងយាាង

ជ្ឈិតសាំិ�ធជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិបោះឡា�ងវិញ។ 

 រហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៨៥ ខំ��សាបោះក្រមចចិតដចាកបោះចញ

ពុ�ផ្សាះីសាខែម�ង បោះហ�យបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រជ្ឈាមួយកង�័ពុខែខែរ 

ក្រកហមបោះ�ៅកានុ�់ំ��ងខែរក។ កង�័ពុ�ា�ងបោះនុោះ�នុ

នុយិាយ�ា ខះនួុនុងឹនុា�បោះយ�ងបោះ�ៅកានុក់្រ�បោះ�សានៃ�ខែ�ល

ជ្ឈា��កខែនុះងសា�វតា�ិាពុ នុងិមានុ�ាពុសាម�ូរសា��ាយ។ 

ខំ��បោះធាើ���បោះណ្ឌ� រជ្ឈាបោះក្រច�នុយ�់បោះក្រច�នុនៃ�ៃ បោះ���បោះ�ៅ�ល ់
នៃក្រពុសាែាក សាាិតបោះនុៅកំ�ងបោះខតដបោះសាៀមរា�-ឧតដរមានុជ្ឈ័យ 

ខែ�លជ្ឈា��កខែនុះងច�ណ្ឌតម�នុបោះពុលខំ��ក្រតូវ�នុដ��បោះណ្ឌ�រ

បោះ�ៅកានុក់្រ�បោះ�សានៃ�។ ខំ���នុរសា់បោះនុៅ��បោះនុោះអសា់

រយៈបោះពុលជ្ឈិតមួយសា�ដហ�៍នុាី�់មកខំ��បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រ�នុដ

បោះ�ៅកានុ�ូ់មិអូរក្រតាវ (ជ្ឈ�រ�អូក្រតាវ) ក្រ�បោះ�សានៃ� បោះ�ោយ

ក្រតូវឆ្នាំះងកាត់�ំ��ងខែរក។ 

 បោះនុៅជ្ឈ�រ�ខែខែរក្រកហម�នុ�ញ្ចាូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ការជ្ឈា
 

កង�ឹកជ្ឈញ្ចាូ នុក្រគា�់បោះ�ៅកានុត់��នុស់ាមរ�ូមិតាម

�បោះណ្ឌដោយបោះជ្ឈ�ង�ំ��ងខែរកបោះ��ម��វាយជ្ឈាមួយកង�័ពុ

បោះវៀតណ្ឌាមខែ�លឈុំរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅ�ូមិឫសា�� នុងិ�ូមិផ្សាែាវ 

នុងិត��នុក់្រតពុា�ងក្រ�សាា��ា�ងមូល។

 រហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៨៦ ខំ��បោះរៀ�ការជ្ឈាមួយ�ដ�

បោះឈុំែោះ គង់ ល�ម គឺជ្ឈាអត�តកង�័ពុខែខែរក្រកហម។ 

ក្រ�ធាានុអងគ�ាពុ�័ពុ�នុបោះរៀ�ច�ពុិធា�ខែសានុបោះក្រពុនុ នុងិ

��នុ�ក�ក្រមុងបោះសា�ៀងអាហារមួយច�នុនួុ�ល់បោះយ�ង។  

ខំ���នុរសាប់ោះនុៅបោះល��ំ��ងខែរក រហតូ�លក់ង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម 
�កបោះចញពុ�ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៨៩ បោះ���ខំ��

នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះផ្សា�ងបោះ�ៀត�នុច�ះមករសា់បោះនុៅ�ូមិ

ឫសា�� ស្រីសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� ខែ�លជ្ឈាអត�ត��តា�ង

កា�បោះ�ះ�ងធា�រ�សាក់ង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម។ បោះយ�ង�នុផ្សាះាសា�់�

កខែនុះងជ្ឈាបោះក្រច�នុបោះល�កបោះក្រច�នុសាារ�ក្រមា�មានុការ�ញ្ចច�់

សាន្ត្រីងគាមបោះនុៅត��នុអ់នុះង់ខែវង។
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វេ�ក្សា វនិិ

កុ្សាយុ សុិខួ ៖ ក្សាងវេនិសាទ្ធិត្រតិី

 ខំ��បោះឈុំែោះ ក�យ សា�ខ អាយ�៦៤ឆ្នាំំា� មានុ��កខែនុះង

ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅបោះខតបីោះសាៀមរា�។ សាពុើនៃ�ៃខំ��រសា់បោះនុៅកំ�ង

ស្រីសាកុអនុះង់ខែវង បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។ កាលពុ�ក�មារ�ាពុ

ខំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងក្រគួសាារមួយមានុជ្ឈ�វ�ាពុមធា�ម។ ខំ��

មានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៩នុាក់បោះហ�យខំ��គឺជ្ឈាកូនុច�ង

បោះនុៅកំ�ងក្រគួសាារ។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ ខំ��សាែ័ក្រគចិតចីូលបោះធាើ�កង�័ពុ

រ�បោះ�ោះ។ ជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះក្រ�សាិនុបោះ��មានុកបោះមះោះៗណ្ឌាមិនុ

ចូលបោះធាើ��ាហានុស្រីសា�ៗបោះនុៅកំ�ង�ូមិមិនុ��ួលយកបោះធាើ�ជ្ឈា 

�ុយុ សុខ នងិព្រះ�ុ��ា�ងា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិាា�អានង់ឹខែវង 
អា�ឡុុងលេ��លេធាវើលេវទិ�ាព្រះបវតុេសិាស្រ្តសេព្រះគួសា� លេនៅស្រីសុ�
អានង់ឹខែវងចលេនោឹះនៃ�ៃទី១១ដ្ឋ�់ទី១៤ ខែខតុ�ុា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

�ដ�បោះនុោះបោះ�។ បោះហត�បោះនុះបោះហ�យបោះ���ក្រ�ុសាៗកំ�ង�ូមិខំ�� 
សាបោះក្រមចចិតចីូលបោះធាើ��ាហានុក្រគ�់ៗគាំ។ ��រសាៗចូល 

បោះធាើ��ាហានុបោះ�ោះរងបោះក្រគោះ�ាំក់ពុកិារនៃ� បោះជ្ឈ�ង ខើាក់ខែ�កំ 

យាាងណ្ឌាក៏នុារ�ៗ ក្រពុម��ួលយកបោះធាើ�ជ្ឈា�ដ�ខែ�រ។ ខំ��ចលូ 
បោះធាើ�ជ្ឈាកង�័ពុ���ូងបោះនុៅខាងកងបោះនុសាា�ក្រត�។ កាលបោះនុោះ 

ខំ��គឺជ្ឈាអំក�កឹក្រត�បោះងៀតបោះចញពុ�ក�ពុង់ឃះា�ង នុងិ���ង់ភាឹ�ុ 
បោះ�ៅ�ាក់បោះនុៅផ្សា�ារចាសាប់ោះសាៀមរា�។  កងបោះនុសាា�ជ្ឈ�នុានុ ់

បោះនុោះមួយកងមានុឡុានុច�នុនួុ ៣ បោះ�ៅ ៤ បោះក្រគ�ង សាក្រមា�់ 

�កឹក្រត�។ បោះមកង�កឹក្រត�រ�សា់ខំ��បោះឈុំែោះ តាបោះអឿម នុងិ 
តាសា�ខ។ ការហ�ូច�កខំ��មិនុមានុការខើះខាតអើ�បោះ� ខំ�� 
ហ�ូខែឆ្នាំែតៗ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខំ��ក្រតវូបោះមសាហករណ៍្ឌបោះរៀ� 
ច�ឲ្យ�មានុក្រគួសាារ។ ក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��គាត់មានុតួនុា��ជ្ឈា 
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះពុ��។ បោះក្រកោយមកកងពុលខំ���កឲ្យ�មកបោះនុៅកងចលត័ 
បោះធាើ�ជ្ឈាអំកបោះម�លការខ�សាក្រតូវក្រកុមនុ�មួយៗឲ្យ�បោះល�ក��នុ�់។  

កាលបោះនុោះកំ�ងមំាក់ខំ��ក�ណ្ឌត់ឲ្យ�បោះល�កច�នុនួុ ១៥ខែមាក្រត

នុងិកមុសា១់មាខែក្រត បោះហ�យកំ�ងរយៈបោះពុលមួយនៃ�ៃ។ ការ

បោះធាើ�ខែស្រីសាស្រីសាូវជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះបោះយ�ងបោះក្រ��បោះគោ�ាួរ �ា�ខែនុសី្រីសាូវ

��ួល�នុផ្សាលបោះក្រច�នុណ្ឌាសាប់ោះក្រពុោះ��លែ។ ខំ��រសាប់ោះនុៅកំ�ង

កងចល័តរហតូ�លឆ់្នាំំា�១៩៧៩ បោះហ�យបោះពុលកង�័ពុ

បោះវៀតណ្ឌាមវាយចូលមកខំ��រត់ចូលនៃក្រពុ។ កងកមះា�ង

�័ពុខំ��ច�ះបោះ�ៅវាយបោះនុៅផ្សាះូវជ្ឈាតិបោះលខ៦ មដ���ូមិអូរ នុងិ

ក�ពុង់កដ�។ កំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��សាបោះក្រមចចិតចីូលបោះធាើ�ជ្ឈា
 

កង�័ពុខែខែរក្រកហម។ �នុាី�់ពុ�ខំ��ចូលបោះធាើ�ជ្ឈាកង�័ពុខំ�� 
�នុបីោះ��រតាមកង�័ពុបោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុ បោះ��ម��រង់ចា�កង�័ពុ  
តាមា�ក មកយកបោះ�ៅបោះល��ំ��ងខែរក។ រហតូ�ល់ឆ្នាំំា� 

១៩៨១ ខំ��បោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅបោះល��ំ��ងខែរកតាម 
ក្រចក�ំ�១០០៣។ ការបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះពុលបោះនុោះ ខំ��រួម�ា�ង 
កង�័ពុរួម��បោះណ្ឌ�រជ្ឈាបោះក្រច�នុនុាក់ �នុជ្ឈួ�ឧ�សាគគជ្ឈា 

បោះក្រច�នុ ជ្ឈួនុកាលបោះ��រជ្ឈួ�កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម�ញ់រត់

បោះពុញនៃក្រពុ បោះពុលខះះក៏�ាចប់ោះសា�ៀងនុងិ�ឹក។ ខំ��បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រ 
រយៈបោះពុលមួយសា�ដហប៍ោះ���បោះ�ៅ�ល់�ំ�១០០៣ ក្រគ�់ 

ក្រគងបោះ�ោយ តាមា�ក។ ការរសា់បោះនុៅបោះល��ំ�គឺខំ��រសា់បោះនុៅជ្ឈា 
កង�័ពុរួម។ ក�ឡា�ងឆ្នាំំា�១៩៨៥ ខំ��ក្រតូវ�ញ្ចាូនុឲ្យ�ច�ះ

 
បោះ�ៅវាយបោះនុៅ�ំ�បោះពុញ។ កាលបោះនុោះ�ិសាបោះ�ៅខែ�លខំ��

វាយ���ូងគឺបោះនុៅមដ���រាយណ៍្ឌ វាយជ្ឈាមួយកង�័ពុ

បោះវៀតណ្ឌាម។ កមះា�ងកង�័ពុច�ះបោះ�ៅវាយ���ូងច�នុនួុ 

៩០០នុាក់ បោះ�ៅច�នុនួុ១០០០នុាក់ បោះហ�យក្រគា�់រ�បោះសាវ

កង�័ពុខំ��ក�់លាក់��ករួចជ្ឈាបោះស្រីសាច។ 

�ុយុ សុខ ផ្ទះេ�់បទស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ាូវ�ំុង�បបខែខម� 
ព្រះ�ហ�ដ្ឋ�់ព្រះ�ុ��ា�ងា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិាា�អានង់ឹខែវង។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សួិតិ វចិតិ្រតិ 

��� ចយុ ៖ វេ�ធាក្សាែ�ងភូ�ូភិា�ពិវិេសិសិ

គ�� ចយុ អា�ឡុុងលេ��លេធាវើលេវទិ�ាព្រះបវតុេសិាស្រ្តសេព្រះគួសា�  
លេនៅស្រីសុ�អានង់ឹខែវង លេខតុេឧតុ�ី�ានជ្ឈ័យុ ចលេនោឹះនៃ�ៃទី១១ 
ដ្ឋ�់ទី១៤ ខែខតុ�ុា ឆ្នាំាំ�២០២២។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)   

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ង�ូមិ ក៏ក្រតូវ�រា�ងបោះកណ្ឌឌឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�កង 
�័ពុបោះ��ម���ន្ត្រីងើា�ក្រកុម�ះបោះ�របោះនុៅឯក្រ�បោះ�សាបោះវៀតណ្ឌាម  

ក�ឡា�ងបោះពុលសាាិតបោះក្រកោមអាណ្ឌានុគិម�រា�ង។ បោះក្រកោយ 
មក សាបោះមដច ក្រពុះនុបោះរោតមី សា�ហនុ� �បោះងើ�តកងជ្ឈ�វពុល

នុារ�កះាហានុ បោះ��ម���ាម�ារឯករាជ្ឈ�ពុ��រា�ង កាល 

បោះនុោះខំ��ក្រតូវ ចាតឲ់្យ�ចលូបោះធាើ�ក្រគូ�ងើកឹពុ�របោះ�ៀ�សាក្រមាកក្រ�ុង 
នុងិយ��ធសាាស្ត្រសាដ�័ពុកំ�ងច�បោះណ្ឌោមមនុ�សា�ក្រ�មាណ្ឌច�នុនួុ  
៣៥០នុាក់។ បោះយ�ងបោះក្រ��ក្រ�សា់��ពុង់ឫសា�� នុងិ�ែសាែ�យ  
បោះ��ម��បោះធាើ�ជ្ឈាអាវ�ធាកំ�ងការហើកឹហាត់អសា់រយៈបោះពុល

ក្រ�មាណ្ឌជ្ឈា��ខែខ�នុាី�់មក បោះយ�ង�នុក្រ�មូលផ្សាដ��

កមះា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកានុខ់ែតបោះក្រច�នុបោះនុៅកំ�ងចលនុា�ាម�ារ

មួយបោះនុះ។ រហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៥៣ ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា

��ួល�នុឯករាជ្ឈ�ពុ��រា�ង។ ខំ��មិនុ�ានុល់ាឈុំ�់ពុ�

កងជ្ឈ�វពុលបោះនុោះបោះ�។ ក្រ�ធាានុសាងើាត់ចាត់តា�ងឲ្យ�ខំ��

បោះធាើ�ជ្ឈាកងសានុដសិា�ខបោះនុៅឃ��ពុាមតាឯក បោះ��ម���ន្ត្រីងើា�

ការបោះលងខែល�ង នុងិការសា��ផឹ្សាកពុាលា �ាគបោះក្រច�នុ

ក្រ�ក្រពុឹតដបោះ�ោយជ្ឈនុជ្ឈាតិចិនុ។ បោះក្រកោយមក ខំ��ក៏ឈុំ�់

បោះធាើ�ជ្ឈាកងជ្ឈ�វពុល បោះហ�យបោះ�ៅសា��ឈុំំួលបោះនុសាា�ក្រត�ឲ្យ�

ជ្ឈនុជ្ឈាតអិ��សាះាមបោះនុៅអរយិក�ក្រត។ ខំ��យល�់ងឹពុ�របោះ�ៀ� 
រ�សា់ជ្ឈនុជ្ឈាតិអ��សាះាម ក្រ�កានុខ់ាា�់នុវូ��បោះនុៀម�មះា�់

យាាងខាា�់ខានួុ ជ្ឈាពុបិោះសាសាគឺស្ត្រសាដ�ៗ បោះ�ោយមានុការត�ណ្ឌម 
ពុាក�សាមដ� ឬ�ាពុតងឹរងឹបោះនុៅកំ�ងពុធិា�សាាសានុាណ្ឌាមួយ។  
�ា�ខែនុដ�ាគបោះក្រច�នុ ខំ��ខែតងខែតក្រ�ស្រីសា័យ�ាក់�ងជ្ឈាមួយ

ជ្ឈនុជ្ឈាតអិ��សាះាម�ា�ងបោះនុោះ។ បោះនុៅកំ�ងម�ខរ�រសា��ឈុំំួល

បោះនុសាា� ខំ����ួល�នុក្រ�ក់ច�នុនួុ៣០០បោះរៀលកំ�ងមួយ

ខែខ គឺជ្ឈាច�នុនួុសាមរម�កាលជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះ។ បោះក្រកោយមក 

ខំ��បោះរៀ�ការបោះនុៅអាយ�១៩ឆ្នាំំា� បោះនុៅកំ�ងបោះខតដកណ្ឌដាល។ 

 ខំ��បោះឈុំែោះ គឹម ចយ អាយ�៩៧ឆ្នាំំា� មានុ��កខែនុះង

ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅកំ�ង�ូមិខែក្រពុកតាបោះអោម ឃ��ពុាមតាឯក ស្រីសាកុ

លើាឯម បោះខតដកណ្ឌដាល។ �ចច���នុខំំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងស្រីសាុក

អនុះង់ខែវង បោះខតដឧតដរមានុជ្ឈ័យ។ កាលពុ�ក�មារ�ាពុ 

ខំ���ួសាបោះរៀនុបោះនុៅវតដពុាមតាឯករយៈបោះពុល២វសា�ា។ 

ខំ��បោះរៀនុអក�រខែខែរ នុងិសាបោះងើតបោះម�លពុ�របោះ�ៀ��័ពុបោះនុៅ

ម�នុជ្ឈ�នុានុឥ់សា�រ។ ��គគលខែ�លល��កំ�ងស្រីសាុក�ូមិ

រ�សា់ខំ�� គឺអាចារ�យ� គឺមានុសាកមែ�ាពុយាាងផ្សា�សា 
ផ្សា�លកំ�ងការ�ាម�ារឯករាជ្ឈ�ពុ��រា�ង។ ជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះ 
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ខំ���បោះក្រម�ក្រកមុក្រគសួាារខាងក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ំ��អសារ់យៈបោះពុល
 

១ឆ្នាំំា� បោះ��ម��ឈុំានុបោះ�ៅ�ល់ការបោះរៀ�ការ។ ជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះ

បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ បោះនុៅបោះពុល លនុ ់លនុ ់បោះធាើ�រ�ឋក្រ�ហារ ខំ��

ចូលចលនុាខាងខែខែរក្រកហមតាមការអ�ពុាវនុាវរ�សា់

សាបោះមដច ក្រពុះនុបោះរោតដម សា�ហនុ� ឲ្យ�ចូលនៃក្រពុមាាគ�។ ខំ��

ក្រតវូ�ញ្ចាូនុបោះ�ៅកានុក់្រពុលានុយនុដបោះហោះបោះខតដបោះសាៀមរា�

បោះហ�យខំ��ការពុារបោះនុៅត��នុអ់ងគរ។ ខំ��បោះម�លបោះឃ�ញកមែករ
 

ខែខែរជ្ឈាបោះក្រច�នុនុាក់ ក�ពុ�ងជ្ឈសួាជ្ឈ�លក្រ�ងគក្រ�សាា�បោះក្រកោម 

ការ�ឹកនុា�បោះ�ោយសាាា�ត�ករជ្ឈ�នុានុរ់�សា់ជ្ឈនុជ្ឈាតិ

�រា�ង។ បោះក្រកោយមក កងកមះា�ងរ�សា់ខំ��ក្រតូវ�ញ្ចាូនុ

បោះ�ៅកានុត់��នុក់្រតពុា�ងក្រពុាយ បោះខតដក�ពុង់សាុឺ បោះ��ម��

ក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយ�ាហានុ លនុ ់នុល់។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ�� 
នុា�ផ្សាះូវ នុងិច�ះជ្ឈា�់ជ្ឈាមួយ ហ ូនុមឹ បោះ��ម��វាយតាម

សាមរ�ូមិ។ កងកមះា�ងរ�សា់បោះយ�ងវាយសាក្រមុកបោះនុៅ

�ំ��សាិត នុងិ��ួល�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះ ស្រីសា�បោះពុល��ក្រកុង

�ំ�បោះពុញក្រតូវកានុក់ា�់បោះ�ោយបោះយោធាាខែខែរក្រកហមកំ�ង

ឆ្នាំំា�១៩៧៥។ បោះក្រកោយមកខំ��ក្រតវូចាតត់ា�ងឲ្យ�ឈុំរបោះជ្ឈ�ង

បោះនុៅជ្ឈិតសាដាតអូរឡាា�ពុិក ��ក្រកុង�ំ�បោះពុញ បោះហ�យមួយ 

រយៈបោះពុលខះ�បោះយ�ងក៏ក្រតូវ�នុ�កបោះក្រគ�ងសាពុើាវ�ធា នុងិ

�ញ្ចាូនុឲ្យ�បោះ�ៅបោះល�ក��នុ�់នុងិបោះធាើ�ខែស្រីសាបោះនុៅត��នុក់�់ស្រីសូាវ។  
បោះក្រកោយមកបោះ�ៀត �ាំក់បោះល�ខែខែរក្រកហមចាតខ់ំ��ចូលកង

�័ពុកំ�ង�ូមិ�ាគពុបិោះសាសា។ បោះនុៅបោះពុលមួយ ខំ���នុក្រតឡា�់
 

បោះ�ៅបោះលងផ្សាះីបោះនុៅឯ�ូមិក�បោះណ្ឌ�ត។ ខំ���នុជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយ

កូនុក្រ�ុសារ�សា់ខំ��ពុ�រនុាក់ក�ពុ�ងឃើាលបោះគោបោះនុៅវាល 
ខែស្រីសា។ កូនុខំ���ា�ងពុ�រនុាក់មិនុសាគាលខ់ំ���ា ជ្ឈាឪពុ�កបោះនុោះ

បោះ� ច�ខែណ្ឌកខំ��វញិក៏�ចូគាំខែ�រ។ ខំ��សារួបោះឈុំែោះគាត ់នុងិ

ក្រ��់គាត�់ា ខំ��គឺជ្ឈាឪពុ�ករ�សាគ់ាត។់ �ះាមៗបោះនុោះបោះយ�ង

ក៏�នុសាគាលគ់ាំ។�នុាី�់មកបោះ�ៀត ខំ��ក៏�នុបោះ�ៅបោះលងផ្សាះី 
នុងិជ្ឈ�ួក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ំ��ជ្ឈាមួយនុងឹក្រគសួាារ�ែ�រ�សាគ់ាត។់  
បោះ�ោះជ្ឈាយាាងបោះនុះកដ�ខំ��មិនុ�នុខឹងនុងឹគាត់បោះនុោះបោះ� 

បោះ�ោយសាារខែតខំ���នុ��បោះពុញកាតពុើកិចចជ្ឈា�ដ� នុងិបោះម�ល 
ខែ�កូនុៗ។ ខំ���នុរា�់អានុគាត�់ចូ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តបោះក្រកោយ

 
មកបោះយ�ងខែលង��ួល�នុ��ណឹ្ឌងអើ�ពុ�គាំ។ ខំ���នុហ�ូ 

�យជ្ឈួ�ជ្ឈ��គាំជ្ឈាមួយនុងឹក្រគួសាារ�ែ�រ�សា់គាត់ រហតូ 

�ល់ខំ��វិលក្រតឡា�់បោះ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុបោះវៀតណ្ឌាមវិញ។ 

បោះយ�ងសាាិតបោះនុៅបោះក្រកោមការក្រគ�់ក្រគងរ�សា់សាូ សាាបោះរឿនុ 

(តា០៥) បោះនុៅត��នុជ់្ឈនុជ្ឈាតិ�ាគតិច។ បោះពុលមួយ 

ខំ���នុ��ួលសា���ក្រត (ខែ�លមានុអក�រមិនុច�ាសា�់ចូ 
បោះ�ៅនុងឹបោះជ្ឈ�ងកដាម) បោះ�ៅ�ាក់បោះនុៅមនុី�រស្រីសាុក។ �ះាមៗ 

បោះនុោះ ខំ��ក្រតវូ�នុមនុី�រស្រីសាកុចា�់�ាក់គ�ក នុងិសារួចបោះមះ�យ

បោះសា���រកខែខ�ក�ត់។ បោះ�ោះជ្ឈាយាាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ ខំ��

មិនុក្រតូវ�នុឆ្នាំែា�គ�ក�ា�ងបោះនុោះវាយ�� ឬបោះធាើ��ារ�ណ្ឌកមែ

បោះ���យ។ ខំ����ួល�នុរ��អាហារហ�ូក្រគ�់ក្រគានុ ់មិនុ 
�ចូបោះ�ៅនុងឹអំកបោះ�ោសាឯបោះ�ៀត ខែ�លបោះនុៅ��បោះនុោះបោះ� បោះនុះ 

អាចនុងឹមកពុ�ខំ��ធាះា�់មានុក្រ�វតដិជ្ឈា�័ពុបោះនុៅកំ�ង�ូមិ
 

�ាគពុិបោះសាសា។ បោះក្រកោយមកខំ��ក៏ក្រតូវ�នុបោះ�ោះខែលង

មកវិញ បោះហ�យចូលបោះ�ៅកំ�ងកងពុលបោះលខ៨០០ ក្រគ�់ 
ក្រគងបោះ�ោយ មិតដធានិុ។ ខំ��ក្រតឡា�់រសាប់ោះនុៅត��នុអ់ងគរអសា់

រយៈបោះពុលក្រ�មាណ្ឌជ្ឈា៥ឆ្នាំំា� បោះ��ម��បោះម�លការខ�សាក្រតូវ

ខែផ្សាកំសានុដសិា�ខសាណ្ឌដា�់ធាាំ�់ នុងិ��់�ល់មដងមើាល

ជ្ឈាមួយកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមខែ�លបោះនុៅឈុំរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅ

�របិោះវណ្ឌអងគរ ជ្ឈាពុបិោះសាសា��តា�ង�ើារបោះខែោច។ រហតូ�ល់

�រាជ្ឈ័យជ្ឈាមួយកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម កងកមះា�ងរ�សា់ 

បោះយ�ងក៏�នុបោះធាើ���បោះណ្ឌ� រកាត់នៃក្រពុបោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅកានុត់��នុ ់

១០០១ បោះខតដក្រពុះវហិារ បោះ��ម��បោះរៀ�ច�កមះា�ងបោះឡា�ងវញិ។

បោះ�សា�ាពុស្រីសាូវវសា�ាបោះនុៅស្រីសាុកអនុះង់ខែវង បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈ័យ 
ចបោះនុះោះនៃ�ៃ��១១�ល់��១៤ ខែខត�លា ឆ្នាំំា�២០២២។  
(�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)   
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វេ�ក្សា វនិិ

�ុយុ អ�� ៖ ក្សាងទ័្ធិពិនារ ី

គុយុ អា�� អា�ឡុុងលេ��លេធាវើលេវទិ�ាព្រះបវតុេសិាស្រ្តសេព្រះគួសា�  
លេនៅស្រីសុ�អានង់ឹខែវង លេខតុេឧតុ�ី�ានជ្ឈ័យុ ចលេនោឹះនៃ�ៃទី១១ 
ដ្ឋ�់ទី១៤ ខែខតុ�ុា ឆ្នាំាំ�២០២២។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)   

�នុច�នុនួុ៣នុាក់។ �នុាី�់ពុ�ក្រ�មូល�នុបោះហ�យ�ាំក់�កឹ 

នុា��ូមិ-ឃ�� �ញ្ចាូនុខំ���ា�ង៣នុាក់បោះ�ៅក្រពុ�ខែ�នុបោះវៀតណ្ឌាម។ 

បោះពុលបោះនុោះខំ��មានុអាយ�១៦ឆ្នាំាំ�។ កង�័ពុនុារ�មានុគាំច�នុនួ  

២០០នា�់ ឈ�បោះជ្ឈ�ង�ា��ា�ព្រះ��ខែដ្ឋនខែខម�-លេវៀតុណ្ណា�។ 

បោះក្រកៅពុ�ការពុារក្រពុ�ខែ�នុ ខំ�� នុងិកង�័ពុនុារ��ា�ងអសាក់្រតវូ 
បោះ�ៅបោះធាើ�ខែស្រីសាក្រ�មូលផ្សាល��កបោះ��ម��ផ្សាគត់ផ្សាគង់ជ្ឈ�វ�ាពុកង 

�័ពុខះនួុឯង។ �លឆ់្នាំំា�១៩៧៥ ខំ��ក្រតវូ�ញ្ចាូនុបោះ�ៅ��ក្រកងុ

�ំ�បោះពុញបោះ��ម��បោះរៀ�ច�ផ្សាះីសាខែម�ងរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�ល

��កបោះចោល។ បោះក្រកៅពុ�បោះរៀ�ច�ផ្សាះីសាខែម�ង ខំ��ចលូបោះ�ៅខាង

�ា��យផ្សាគតផ់្សាគង់ឲ្យ�បោះមៗ ខែ�លមកបោះរៀនុពុ�នុបោះយោ�យបោះនុៅ 

សាដាតអូឡាា�ពុិក។ អំកមកចូលរួមបោះរៀនុមានុគាំពុ�ច�នុនួុ  

២០០នុាក់បោះ�ៅច�នុនួុ៣០០នុាក់។ រាលក់ារ�បោះក្រងៀនុមដងៗ 

មានុរយៈបោះពុលមួយសា�ដហប៍ោះ���ច�់។ ការហ�ូច�កខំ��

��ួលរ��អាហារក្រគ�់ក្រគានុ ់បោះ�ោយសាារខែតខំ��គឺជ្ឈា

អំក�ា��យ បោះធាើ�មែូ�។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ ខំ��ផ្សាះាសា់បោះ�ៅ

បោះខតរីតនុគិរ� វិញមដង។ កាលបោះនុោះខំ��បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រតាម 
កាណូ្ឌតរ�សា់�ាំក់បោះល��ញ្ចាូនុឲ្យ�មក��ួលកមះា�ងកង 
�័ពុ នុងិក្រកុមក្រគូបោះពុ��ច�នុនួុ ៤កាណូ្ឌត បោះ�ោយ�នុ�កឹ 

កមះា�ងនុារ�ៗ ច�នុនួុ ២កាណូ្ឌត នុងិកមះា�ងក្រ�ុសាៗច�នុនួុ 

២កាណូ្ឌត។ ការបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រអសា់រយៈបោះពុល១នៃ�ៃ១យ�់ 

ក៏�នុបោះ�ៅ�លប់ោះខតកី្រកបោះចះ។ ខំ��រួម�ា�ងកងកមះា�ង�ា�ង 
អសា់�នុឈុំ�់សាក្រមាកបោះនុៅកំ�ងបោះខតកី្រកបោះចះ ជ្ឈួយក្រចូត 
ស្រីសាវូក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអសារ់យៈបោះពុលកនុះះខែខ បោះ����នុ�ី�បោះណ្ឌ�រ 

បោះ�ៅស្រីសាុក�នុល�ង កំ�ងបោះខតរីតនុគិរ�។ បោះនុៅបោះពុលបោះ�ៅ 
�ល់ �នុល�ង �ាំក់បោះល��ញ្ញាាឲ្យ�ខតិខ��ងើ�បោះងើ�នុផ្សាល

ស្រីសាូវ។ �លឆ់្នាំំា�១៩៧៨ ខំ��ក្រតូវអងគការបោះរៀ�ច�ឲ្យ�មានុ 
ក្រគួសាារ។ ខំ��បោះរៀ�ការច�នុនួុ១៥គូកំ�ងបោះពុល��ណ្ឌាលគាំ

 ខំ��បោះឈុំែោះ គ�យ អឹម អាយ�៧០ឆ្នាំំា� មានុ��កខែនុះង

ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅ�ូមិអងគខាាយ ឃ���ានុបោះគោង ស្រីសាកុអងគរជ្ឈយ័ 

បោះខតកី�ពុត។ �ចច���នុ ំខំ��រសាប់ោះនុៅកំ�ងស្រីសាកុអនុះង់ខែវង បោះខតដ
 

ឧតដរមានុជ្ឈ័យ។ កាលពុ�បោះកែងខំ��បោះរៀនុក្រតឹម�ាំក់��១០។  
ខំ��ឈុំ�់បោះរៀនុបោះ�ោយសាារខែតស្រីសាកុ�ូមិរ�សាខ់ំ��បោះក�តមានុ

សាន្ត្រីងគាម។ ខំ���នុរីសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយឪពុ�កមីាយជ្ឈយួបោះធាើ�ខែស្រីសា  
ចមើារ រហតូ�ល់ខែខែរក្រកហមចូលមកក្រគ�់ក្រគង�ូមិ។ 

បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ ខំ��ក្រតវូ�ាំក់�កឹនុា�ឃ���ងុ�ឲ្យ�ចលូបោះធាើ�
 

ជ្ឈាកង�័ពុនុារ�។ កាលបោះនុោះបោះនុៅកំ�ង�ូមិខំ�� ក្រ�មូលនុារ�ៗ
 

44 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��
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លេទសភាា�ដ្ឋ�ណ្ណា�អា�លេ�ៅ�ុំងស្រីសុ�អានង់ឹខែវង លេខតុេឧតុេ��ានជ័្ឈយុ។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)   

បោះហ�យសា��ធខែតអងគការចា�់គូឲ្យ�មិនុមានុគូមួយណ្ឌា

បោះពុញចិតសី្រីសាឡាាញ់គាំចិតបីោះ�ោយចិតបីោះ�។ ខំ��មិនុ�នុ

ស្រីសាឡាាញ់គាំជ្ឈាមួយ�ដ�ខំ��បោះ��ា�ខែនុបីោះ�ោយសាារខំ��មិនុហាុនុ

ក្រ�ខែកកបោះ���ខំ��សា�ខចិតរីសា់បោះនុៅជ្ឈាមួយគាំ។ គូណ្ឌា 
ខែ�លរសា់បោះនុៅមិនុច�ះសាក្រមុងនុងឹគាំអងគការនុងឹបោះហៅ

បោះ�ៅក្រ�ជ្ឈ��បោះ��ម��នុយិាយ�ិបោះតៀនុ។ កំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៩ កង 
�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម�នុវាយចូលមក�ល់បោះខតមីណ្ឌឌលគិរ� 

ខំ��រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាបោះក្រច�នុនុាក់ ខែ�លរសា់បោះនុៅកំ�ង 

បោះខតមីណ្ឌឌលគិរ� រតច់លូបោះ�ៅបោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុបោះ��ម��លាក់ខះនួុ

ពុ�កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម។ ការរសា់បោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុមានុការ

ល��កបោះក្រច�នុណ្ឌាសា់ ខំ��មិនុខែ�រ�នុ�យហ�ូបោះ�។ កំ�ង

ក�ឡា�ងបោះពុលរសា់បោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុ ខំ���នុជ្ឈ�ក��ឡាូង បោះម�មកដួច 

 

នុងិ��ពុា�ងយកមកហ�ូជ្ឈ�នុសួា�យ។ ឯកខែនុះងសាក្រមាក

ក៏ពុិ�ក កាលបោះណ្ឌោះបោះយ�ងបោះ�កខែតបោះល��� បោះ��មានុ 

បោះ�ះៀងធាះាក់បោះយ�ងនុា�គាំកា�់ឫសា��បោះធាើ�ខមីតចូលែមបោះ��ម��

ចូលក្រជ្ឈក។ ខំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុរហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៨៦ 

បោះ���មានុកងកមះា�ងខែខែរក្រកហមច�ះពុ�បោះល��ំ��ងខែរក

មក��ួលយកបោះ�ៅក្រពុ�ខែ�នុនៃ�។ �នុាី�់មក បោះយ�ង�ា�ង 

អសា់គាំសាបោះក្រមចចិតីបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រចាកបោះចញពុ�នៃក្រពុកំ�ង

បោះខតមីណ្ឌឌលគិរ�បោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅ�ំ��ងខែរក។ ការបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រ

អសា់រយៈបោះពុលកនុះះខែខបោះ���បោះ�ៅ�ល់ត��នុ�់ំ�១០០១។ 

�នុាី�់ពុ��នុមក�ល�់ំ�១០០១ បោះហ�យការរសាប់ោះនុៅរ�សា់

បោះយ�ងមានុ�ាពុក្រ�បោះសា�រជ្ឈាងម�នុបោះ�ោយ��ួល�នុការ

ហ�ូច�កក្រគ�់ក្រគានុ។់
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហាុនិ ពិសិិី

វេញៀនិ រនីិ ៖ ក្សាងចល័តិស្រីសុិក្សា

លេញៀន �នី ���ុងផ្ទះ�ី់បទស�ាានល៍េទៅ�ានព់្រះ�ុ��ា�ងា�
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិាា�អានឹខ់ែវង អា�ឡុុងលេ��លេធាវើលេវទិ�ាព្រះបវតុេិ
សាស្រ្តសេព្រះគួសា� �ា��ីចលេនោឹះនៃ�ៃទី១១ដ្ឋ�់ទី១៤ ខែខតុ�ុា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

បោះឡា�យ។ ជ្ឈាបោះរឿយៗបោះនុៅបោះពុលខែខែក្រកហមក្រ��់�ា�ញ្ចាូនុ

បោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រតច�ាសា់ណ្ឌាសា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុោះនុងឹក្រតូវ 

យកបោះ�ៅសាមះា�់បោះក្រពុោះខំ��មិនុខែ�លបោះឃ�ញអំក�ូមិអងគការ 
បោះហៅបោះ�ៅ�នុក្រតឡា�់មកវិញបោះ�។ ការហ�ូច�កបោះយ�ង

��ួល�នុខែត��ររាវ�ា�បោះណ្ឌោីះសាក្រមា�់អាហារ��បោះពុល។  

បោះក្រកោយមកឪពុ�កខំ����ួល��ណឹ្ឌង�ាខំ��រសា់បោះនុៅ�ូមិក្រក��
 

បោះរៀលល��ក គាតក៏់បោះសាំ�បោះ�ៅក្រ�ធាានុកងឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅ 
ជ្ឈាមួយគាតក់ំ�ង�ូមិ�លំ�់សាតិ។ បោះ�ោះ��ខំ��ផ្សាះាសា�់ដូរបោះ�ៅ

 
��បោះនុោះបោះហ�យក៏បោះ�ោយ ខំ��បោះនុៅខែត�នុដបោះធាើ�ការបោះនុៅកំ�ងកង

 
ចលត័ស្រីសាកុ�ខែ�ល។ ខំ��បោះធាើ�ការងារជ្ឈាបោះក្រច�នុកខែនុះងបោះនុៅ

ជ្ឈ��វញិស្រីសាកុជ្ឈ�ខែក្រកង �ចូជ្ឈា បោះល�ក��នុ�់ �កសាីងូស្រីសាវូបោះធាើ� 
ស្រីសូាវក្រ��ងនុងិស្រីសូាវវសា�ា។ ជ្ឈាបោះរៀងរាលល់ៃាចបោះយ�ងខែតង 

ចូលរួមក្រ�ជ្ឈ��អ�់រ�បោះ��ម���ូកសារ��ល�ធផ្សាលការងារ

ខែ�លបោះយ�ង�នុបោះធាើ�បោះហ�យគែានុនុរណ្ឌាមំាក់ហាុនុខាលិ 

ក្រចអូសាបោះឡា�យ ។ 

 �ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខំ��បោះរៀ�ការបោះក្រកោមការបោះរៀ�ច�

រ�សាអ់ងគការខែខែរក្រកហមច�នុនួុ៧គូ។ បោះក្រកោយមក ខែខែរ 

ក្រកហមផ្សាះាសា់ខំ��ពុ�កងចល័តមកបោះធាើ�ការខែរក��បោះនុៅកំ�ង

សាហករណ៍្ឌវញិ។ ខំ��បោះនុៅបោះធាើ�ការបោះនុៅ��កខែនុះងបោះនុោះរហតូ

�ាល់ខែតខំ��សាក្រមាល�នុកូនុមំាក់។ រយៈបោះពុល១ខែខ

កនុះះបោះក្រកោយមកខំ��ក្រតវូផ្សាះាសាឲ់្យ�បោះ�ៅបោះធាើ�ការបោះនុៅបោះរោងកិនុ 
ស្រីសាវូ។ ជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះបោះយ�ងបោះក្រ��ក្រ�សាត់�ាលកិ់នុបោះ��ម��កិនុ 

យកអងើរសាក្រមា�់ផ្សាគតផ់្សាគង់បោះនុៅកំ�ងសាហករណ៍្ឌ។ រហតូ 
�លឆ់្នាំំា�១៩៧៩ កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមចលូកំ�ងក្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈា។ ខំ��នុងិក្រគសួាារ�នុរតច់លូកំ�ងនៃក្រពុបោះ��ម��បោះគចខះនួុ
 រហតូ�លម់ានុការក្រ�កាសាពុ�សា�ណ្ឌាក់កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម 

ឲ្យ�បោះយ�ងវិលក្រតឡា�់បោះ�ៅល�បោះនុៅសាាានុរ�សា់ខះនួុវិញ។

 ខំ��បោះឈុំែោះ បោះញៀនុ រ�នុ អាយ�៦៥ឆ្នាំំា� មានុ��កខែនុះង

ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅ ឃ��បោះគោកបោះធាះោកបោះក្រកោម ស្រីសាុកជ្ឈ�ខែក្រកង បោះខត ី

បោះសាៀមរា�។ �ចច���នុខំំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងស្រីសាុកអនុះង់ខែវង 

បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័។ កាលពុ�បោះកែងខំ��បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយ 
ជ្ឈ��ូនុរ�សា់ខំ��បោះនុៅកំ�ង�ូមិក្រក��រាល �នុាី�់ពុ�មដាយ

រ�សា់ខំ��សាះា�់។ ខំ��បោះរៀនុ�នុក្រតឹម�ាំក់��៣ បោះក្រកោយមក

ខំ��ឈុំ�់បោះរៀនុបោះ�ោយសាារសាាលាបោះរៀនុបោះនុៅឆ្នាំៃាយពុ��ូមិ។  
ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែខែរក្រកហមវាយ�ាច�់�ក្រកងុ�ំ�បោះពុញ ខំ��ក្រតវូ 
បោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សាឲ្យ�បោះធាើ�ជ្ឈាកងចល័តស្រីសាុក។ បោះពុលបោះនុោះខែខែរ 

ក្រកហមខែ�ងខែចកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាពុ�រគឺក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុចាសា ់នុងិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�។ �ូមិក្រក��រាល ក្រតវូខែខែរក្រកហមចាត�់�ក�ា

ជ្ឈា�ូមិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�។ បោះហត�បោះនុះការរសា់បោះនុៅរ�សា់បោះយ�ង

មានុការល��កជ្ឈាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុចាសា់ឆ្នាំៃាយណ្ឌាសា់។ 

ក្រ�សាិនុបោះ��មានុក�ហ�សាអើ�មួយ មិនុ�ាធាៃនុឬ់ស្រីសាាល 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ែ�ពុ��ក្រតវូ�នុខែខែរក្រកហមបោះល�កខែលងបោះ�ោសាឲ្យ�
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ហាុនិ ពិសិិី

វេរឿង ផ្នែ�និ ៖ វេ�ធា

រ�សា់ខំ��ក៏�នុសាដ��បោះនុោីសាខំ��ខះា�ងៗ បោះហ�យហាមមិនុឲ្យ�

នុយិាយពុាក�បោះនុះតបោះ�ៅបោះ�ៀតបោះ� ពុ�បោះក្រពុោះខះាចបោះគ

យកបោះ�ៅសាមះា�់បោះចោល។ ល�ះ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៣ ខំ��

�នុសាបោះក្រមចចិតដចូល�បោះក្រម�ជ្ឈាកង�័ពុខែខែរក្រកហម។ 

បោះក្រកោយមកខំ��ក្រតូវ�ញ្ចាូនុបោះ�ៅសាមរ�ូមិម�ខ បោះ��ម��បោះធាើ�
 

សាន្ត្រីងគាមជ្ឈាមួយ�ាហានុ លនុ ់នុល់ រហតូ�ល់��ួល 

�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥។ រយៈបោះពុល��នៃ�ៃ 
បោះក្រកោយមក ខែខែរក្រកហម�នុបោះរៀ�ច�រចនុាសាម័ុនុធក្រគ�់ 

ក្រគង�ែ�តាមខែផ្សាកំនុ�មួយៗ �នុាី�់ពុ�ជ្ឈបោះមះៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

អសា់�ា�ងស្រីសាុងពុ���ក្រកុង�ំ�បោះពុញ។ �ាំក់បោះល��នុបោះក្រជ្ឈ�សា 

តា�ងខំ��ឲ្យ�បោះឡា�ងជ្ឈាក្រ�ធាានុកងវរបោះសានុាធា�បោះលខ៥៩ 

កងពុលបោះលខ៥១៥�ឹកនុា�បោះ�ោយ តាបោះអឿនុ។ ល�ះ

បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគ�ាពុ�័ពុរ�សា់ខំ��ក្រតូវក្រ�មូល

អាវ�ធា�ា�ងអសា់��កបោះនុៅកំ�ងឃះា�ង នុងិបោះ�ៅបោះធាើ�ខែស្រីសាបោះនុៅ

ស្រីសាុកតា�ងបោះគោក បោះខតដក�ពុង់ធា� រយៈបោះពុលមួយវសា�ា។ 

�នុាី�់មក បោះយ�ង�នុ�នុបីោះ�ៅបោះធាើ�ការងារបោះល�ក��នុ�់

បោះនុៅ អនុះង់កៃានុ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ តាបោះអឿនុ គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុ

កងពុលបោះលខ៥១៥ ក្រតូវរងការបោះចោ�ក្រ�កានុ�់ាជ្ឈា

ជ្ឈនុក�ត់ នុងិក្រតូវចា�់ខះនួុ។ ខំ��ផ្សាាីល់�នុរត់បោះគចខះនួុ

បោះ�ៅកានុស់្រីសាុក�កានុ បោះខតដបោះពុោធា៍សាាត់ ជ្ឈាមួយនុងឹ

កងកមះា�ង នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាបោះក្រច�នុនុាក់បោះផ្សា�ងបោះ�ៀត។ 

បោះនុៅ��បោះនុោះ មានុស្រីសាះ�ឹកធា�មួយ បោះហ�យស្រីសាះបោះនុោះមិនុ 

ក្រតូវ�នុខែខែរក្រកហមអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�បោះក្រ��ក្រ�សា់បោះឡា�យ។ 

បោះ�ោយសាារមិនុ�ងឹការហាមឃាត់បោះនុះ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក៏ 

�នុច�ះងូត�ឹកស្រីសាះ បោះហ�យក៏ក្រតវូ�នុខែខែរក្រកហម�ញ់ 

សាមះា�់ខែតមដង។ បោះក្រកោយមក បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខែខែរ 

ក្រកហម�នុ�ញ្ចាូនុខំ��បោះ�ៅឈុំរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅបោះខតដក�ពុង់បោះសាោម

 ខំ��បោះឈុំែោះ បោះរឿង ខែផ្សានុ អាយ�៦៧ឆ្នាំំា� មានុ�� 
កខែនុះងក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅស្រីសាុកសាូក្រ�នុគិម បោះខតបីោះសាៀមរា�។ 

�ចច���នុខំំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងស្រីសាុកក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតី

ឧតរីមានុជ្ឈ័យ។ បោះនុៅកំ�ងជ្ឈ�នុានុខ់ែខែរក្រកហម ខំ��មិនុ�នុ

បោះរៀនុសាូក្រតបោះនុោះបោះ� បោះ�ោយសាារក្រតូវជ្ឈួយការងារ

ឪពុ�កមដាយ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ�� នុងិបោះកែងៗកំ�ង�ូមិ

�នុឮអ�ពុ�ពុាក��ា��ិវតដនុ៍ខែខែរក្រកហម បោះហ�យ 

បោះយ�ង�នុនុា�គាំខែស្រីសាកបោះលង�ា «��វិតនីុ ៍��-ិខែវា សា��

�យអំកខែស្រីសា បោះចោលអំកស្រីសាុក»។ ឮ�ចូបោះនុះ មដាយ

លេ�ឿង ខែផ្ទះន អា�ឡុុងលេ��ច���ួ�លេវទិ�ាព្រះបវតុេសិាស្រ្តសេព្រះគួសា�
�ា��ីខែខ�ញ្ញាា ឆ្នាំាំ�២០២២។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជ្ឈាមួយនុងឹកងកមះា�ង៣០នុាក់ ការពុារ��តា�ងបោះក្រ�ង 

កាត។ ល�ះ�លន់ៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ កង�័ពុ

បោះវៀតណ្ឌាម �នុ�ញ្ចាូនុរ�បោះក្រកោះ នុងិកា�បោះ�ះ�ងធា��ាក់តាម

�បោះណ្ឌដោយ�ងសាីឹងហាវ ខែក�របោះរោងចក្រកបោះក្រ�ងកាត

ខែ�លបោះយ�ងឈុំរបោះជ្ឈ�ង។ បោះពុលបោះនុោះ បោះ���បោះយ�ង�ងឹខះនួុ

�ា កមះា�ង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម�នុចូលមក�ល់ក្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈា។ �ះាមៗបោះនុោះ បោះយ�ងនុា�គាំរត់បោះ�ៀសាខះនួុតាម

�បោះណ្ឌដោយផ្សាះូវរ�បោះ�ះ�ងរហតូ�ល់ផ្សាះូវជ្ឈាតិបោះលខ៤។ 

បោះក្រកោយមក បោះយ�ងជ្ឈួ�នុងឹកងកមះា�ងរ�សាប់ោះយ�ងខែ�ល

ឈុំរបោះជ្ឈ�ងបោះនុៅ��បោះនុោះ បោះហ�យ�នុចងែ�លក្រ��់�ិសាបោះ�ៅ

�ល់បោះយ�ងឲ្យ�បោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅកានុស់្រីសាុកខែស្រីសាអ��ិល។ 

បោះយ�ង�នុ�ី�បោះណ្ឌ�ររហតូបោះ�ៅ�ល់ស្រីសាុកអមលា�ង បោះខតដ 

ក�ពុង់សាុឺ។ �នុាី�់មក បោះយ�ងបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅ�ល់ខែក្រពុក 

ជ្ឈ�ក នុងិ�នុដរហតូបោះ�ៅ�លស់្រីសាកុសា�ឡាតូ បោះខតដ�ត�់��ង ។  
បោះពុលបោះនុោះ កងកមះា�ងរ�សា់ខំ��ខែ�លបោះសាសាសាល់�នុ 
ចូលបោះ�ៅកំ�ងកងពុល��មួយរ�សា់ តាអង នុងិ�នុដ 
��បោះណ្ឌ�របោះ�ៅកានុ�់ំ��ងខែរក បោះ��ម��បោះគចខះនួុពុ�ការវាយ 
ក្រ�ហាររ�សា់កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម។ ជ្ឈ�វិតជ្ឈាបោះយោធាា

រ�សាប់ោះយ�ង�នុ�នុដរហតូ�លឆ់្នាំំា�១៩៩៨ គឺបោះនុៅបោះពុល

កងកមះា�ងរ�សាខ់ែខែរក្រកហមបោះធាើ�សាមាហរណ្ឌកមែជ្ឈាមួយ

រាជ្ឈរ�ឋា�ិ�ល។

ព្រះ�ុ��ា�ងា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិាា�អានង់ឹខែវង���ុងលេធាវើ
បទស�ាាសនជ៍្ឈា�ួយុ លេ�ឿង ខែផ្ទះន។   
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

48 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សួិតិ វចិតិ្រតិ  

សំិ វេ�ឿនិ ៖ អ ែក្សាវេ� ើើវេក្សាប�ង

ខំ��ធាះា�់ក្រតូវកងឈុំះ�ខែខែរក្រកហមបោះធាើ��� បោះ�ោយសាារ 
ខំ��លួច��ណ្ឌា� នុងិខែផ្សាះបោះឈុំ�ហ�ូ។ នៃ�ៃមួយខំ��ក�ហក

 
ក្រ�ធាានុសាហករណ៍្ឌ�ាបោះ�ៅ�បោះនុោីរ�ង់ �ា�ខែនុដផ្សាី�យបោះ�ៅ 
វញិខំ���នុបោះ�ៅបោះរ�សាបោះតោំត���ហ�ូ។ កងឈុំះ�ខែខែរក្រកហម

�ាត់ខំ��ច�នុនួុ៥បោះជ្ឈ�ង បោះពុលបោះ�ៅ�ានុខ់ំ��បោះនុៅបោះក្រកោមបោះ��ម
 

បោះតោំត។ អំក�ា�ងបោះនុោះបោះចោ�ខំ���ា ខំ��ជ្ឈាមនុ�សា�ក�ត់

��វិតដនុ ៍មានុគ�នុតិសាកដិ�ូមិ នុងិមិនុលះ�ង់បោះចោល

គ�នុតិមូលធានុនុយិម។ បោះរឿងមួយបោះ�ៀតគឺខំ���នុលួច

បោះរ�សាខ�ងមក��តហ�ូបោះ�ោយសាារឃះានុខះា�ងបោះពុក។ 

នៃច�នុ�កងឈុំះ�ខែខែរក្រកហម �នុមក�ល់មដងបោះ�ៀត 

បោះហ�យយកខំ��បោះ�ៅចងក្រតា��ក់ នុងិហាលមូសាមួយយ�់។  
កងឈុំះ��ា�ងបោះនុោះបោះចោ�ខំ��បោះ�ៀត�ា ជ្ឈាមនុ�សា�ក�ត ់
នុងឹ��វិតដនុ។៍ បោះក្រកោយមក ខំ��ក្រតវូបោះ�ោះខែលងមកវញិ។  
រហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៦ ឪពុ�ករ�សា់ខំ���នុសាះា�់បោះ�ោយ 
សាារ�ាពុអត់ឃះានុ។ ខែខែរក្រកហមមិនុ�នុផ្សាដល់រ��

អាហារ�លគ់ាតប់ោះនុោះបោះ� រយៈបោះពុល��នៃ�ៃច�ងបោះក្រកោយ។ 

ខំ���នុលួចបោះ�ៅបោះលងឪពុ�ករ�សា់ខំ�� បោះពុលឮ��ណឹ្ឌង�ា

គាត់ធាះាក់ខះនួុឈុំធឺាៃនុ។់ គាត់ ការក្រពុួយ�រមភច�បោះពុោះខំ��

�នុាី�់ពុ�ខំ���នុលួចរត់ពុ�សាហករណ៍្ឌមកបោះលងគាត់។ 

គាត់�នុឲ្យ�ខំ��ឆ្នាំា�់ចូលបោះ�ក នុងិឆ្នាំា�់រួតរះបោះក្រកោកពុ� 
ក្រពុលឹមបោះ��ម��បោះ�ៅបោះធាើ�ការបោះនុៅកំ�ងសាហករណ៍្ឌឲ្យ��ានុ ់
បោះពុលបោះវលា។ ខំ��ពុិតជ្ឈាបោះសាោកសាដាយណ្ឌាសាច់�បោះពុោះការ 
�ត់�ង់គាត់។ ខំ��បោះឃ�ញ�ា ការបោះធាើ��� នុងិសាមះា�់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ គឺសាាតិបោះនុៅក្រតមឹឃ�� ឬជ្ឈ���់ឃ��។ មិតដសា ឺខែ�ល

ជ្ឈាជ្ឈ���់ឃ�� នុងិ��ួល�នុី�កខែផ្សាកំកងចល័តធាះា�់មានុ 
ក្រ�វតដិសា��បោះ�ះ�មមនុ�សា�។ ខំ��បោះឃ�ញក្រ�មាត់មនុ�សា�ពុ�ួរ

នុងឹជ្ឈញ្ញាា�ងផ្សាះីរ�សា់គាត់។ បោះក្រកោយមក មិតដសាឺ ក្រតូវ

ក្រ�ធាានុឃ��ចា�់ខះនួុ នុងិសាមះា�់បោះ�ោយ�ាក់កនុងឹខែខ�ពុរួ

បោះហ�យអូសាតាមសាតើបោះសាះ �នុាី�់ពុ�ជ្ឈ���់ឃ��រូ�បោះនុះ�នុ

 ខំ��បោះឈុំែោះ សា� បោះមឿនុ អាយ�៦២ឆ្នាំំា� មានុ��កខែនុះង

ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅកំ�ង�ូមិ��ណ្ឌាក់ក្រតយឹង ឃ��ជ្ឈ�រះបោះពុនុ ស្រីសាុក

សា�បោះរោង បោះខតដតាខែកវ។ �ចច���នុខំំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងស្រីសាុក

ក្រតពុា�ងក្រ�សាា� បោះខតដឧតដរមានុជ្ឈ័យ។ កាលពុ�ជ្ឈ�នុានុ់

សាងគមរាស្ត្រសាដនុយិម ខំ��បោះរៀនុ�នុក្រតមឹ�ាំក់��៨។ ខំ��ចូល
 

បោះរៀនុពុ�បោះមាោង៦ក្រពុឹក នុងិបោះចញបោះនុៅបោះមាោង៧ក្រពុឹកខែ�ល

មានុរយៈបោះពុលក្រតមឹខែតមួយបោះមាោង�ា�បោះណ្ឌោីះ។ បោះពុលខះះ

បោះយ�ងមិនុ�នុបោះរៀនុបោះនុោះបោះ� បោះ�ោយសាារមានុការ�មះាក់

ក្រគា�់ខែ�កអ�ឡា�ងបោះពុល លនុ ់នុល់ បោះធាើ�រ�ឋក្រ�ហារ។ 

បោះក្រកោយមកខែខែរក្រកហមចាត់ឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅបោះធាើ�ខែស្រីសានុងិកាត់

បោះសាែៅ បោះនុៅបោះកោះសាាំយ សាាិតបោះនុៅខាងបោះជ្ឈ�ងបោះខតដតាខែកវ។  

ស� លេ�ឿន លេ��លេធាវើលេវទិ�ាព្រះបវតុេសិាស្រ្តសេព្រះគួសា� នាខែខ�ញ្ញាា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�ក្រពុឹតដ�បោះងើ�ខ�សាសា�លធាម៌ជ្ឈាមួយនុារ�ពុ�រនុាក់បោះនុៅកំ�ង

�ូមិ។ រហតូ�លឆ់្នាំំា�១៩៧៧ ខែខែរក្រកហម�ញ្ចាូនុខំ��បោះ�ៅ

បោះធាើ�ការបោះនុៅកខែនុះងផ្សាលតិបោះក��ងស្រីសាកាលញិមួយកខែនុះង

សាាតិបោះនុៅកំ�ង�ូមិក្រកា�ងខំ�រ ស្រីសាកុ�រខែសាត បោះខតដក�ពុង់សាុ។ឺ 

ខែខែរក្រកហមខែ�ងខែចកក្រកមុផ្សាលតិបោះក��ង ជ្ឈាពុ�របោះផ្សា�ងៗ

ពុ�គាំ គឺក្រកមុពុិបោះសាសា នុងិក្រកមុមធា�ម។ ក្រកមុមធា�ម គឺ 

ផ្សាលតិបោះក��ងមួយនៃ�ៃច�នុនួុ៥០០សានុះកឹ ច�ខែណ្ឌកឯក្រកមុ

ពុបិោះសាសាវញិ គឺបោះធាើ�យាាងណ្ឌាផ្សាលតិបោះក��ងមួយនៃ�ៃឲ្យ��នុ

ខង់ី១ពុានុស់ានុះកឹ។ នៃ�ៃមួយ បោះនុៅបោះពុលខំ��ក�ពុ�ងជ្ឈានុ�់�បោះធាើ� 
បោះក��ង កងឈុំះ�ខែខែរក្រកហម�នុមក�ល់ បោះហ�យសាដ� 

�បោះនុោីសា�ល់បោះយ�ង�ាបោះធាើ�ការយឺតយាាវ នុងិចាញ់�ា�ង

កងក�មារ�បោះ�ៅបោះ�ៀត។ បោះ�ោយសាារអតក់្រ�ា�មិនុ�នុ ខំ��ក៏ 
�នុត�បោះ�ៅនុងឹកងឈុំះ��ា�ងបោះនុោះវិញ�ា «បោះ��កង

ក�មារ�ខះា�ងជ្ឈាងកងក�មារា បោះហត�អើ�មិនុយកកងក�មារ�

មកបោះធាើ�ការជ្ឈ�នុសួាកងក�មារាបោះ�ៅ?» �ះាមៗបោះនុោះ កង 

ឈុំះ�ឃ��ក៏�ក្រមុងនុងឹ�ញ្ចាូ នុខំ��បោះ�ៅកានុម់នុី�រតានៃហ 

ខែ�លសាាិតបោះនុៅ�ំ�តូច បោះ��ម��សាមះា�់បោះចោល។ ខំ��គិត�ា 

ក្រ�សាិនុបោះ���ញ្ចាូនុបោះ�ៅកានុម់នុី�រតានៃហពុិតជ្ឈាមិនុរួច 
ខះនួុបោះនុោះបោះ�។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះក្រច�នុណ្ឌាសា់ក្រតូវ�នុយកបោះ�ៅ

សាមះា�់ បោះហ�យខែខែរក្រកហមខែតងខែត�ា�បោះ��មលែ�ង ឬ

ឫសា��បោះនុៅក្រតង់កខែនុះងក�់សាាកសាពុបោះនុោះ។ នុារ�វូក្រចតូ 

កាតស់្រីសាវូកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ កង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាមចលូកំ�ង

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ បោះពុលបោះនុោះ កងក�មារ នុងិសាហករណ៍្ឌ

ក្រតូវខែខែរក្រកហម�ខែងើរផ្សាះូវឲ្យ�បោះធាើ���បោះណ្ឌ� របោះ�ៅកានុវ់តដ 
អងគខើាវ បោះខតដក�ពុង់សាុឺ។ មិតដខែវង ខែ�លជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុ

កងរ�សា់ខំ��ក្រ�កាសាក្រ��់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាា�ែ�ឲ្យ�នុា�គាំ

ក្រតឡា�់បោះ�ៅកានុ�ូ់មិក�បោះណ្ឌ�តរ�សា់ខះនួុវិញ។ 

ស� លេ�ឿន ���ុងផ្ទះេ�់បទស�ាាសន ៍អា��ីលេ�ឿង�ាូវ�ំុង�បបខែខម� 
ព្រះ�ហ� ដ្ឋ�់ព្រះ�ុ��ា�ងា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិាា�អានង់ឹខែវង។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 «ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ» រ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 

កមុ�ជ្ឈា�នុបោះ��ក�បោះក្រម�ជ្ឈនូុ នុសិា�តិ អំកស្រីសាាវក្រជ្ឈាវ ��គគលកិរាជ្ឈការ នុងិ 
អងគការបោះក្រកៅរ�ឋា�ិ�ល នុងិ��គគល�ា�ងឡាាយខែ�លមានុច�ណ្ឌា�់ 

អារមែណ៍្ឌពុ�ការវិវ�ឍនុរ៍�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសាាមញ្ចាកំ�ងត�លាការ

កមុ�ជ្ឈា ឬសាាលាកី�ខែខែរក្រកហម។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាជ្ឈាកខែនុះងក្រ�មូលផ្សាី�� នុងិចងក្រកងឯកសាារ
 

អ�ពុ�រ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ��នុបោះក្រច�នុ��ផ្សា�ត។ ឯកសាារបោះនុៅ 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាមានុក្រ��ក្រ�បោះ��។ ក្រ�បោះ��ឯកសាារ��មួយ 
គឺឯកសាារជ្ឈាក្រក�ាសាសានុះកឹខែ�លមានុច�នុនួុជ្ឈិតមួយលានុ��ពុ័រ។  

ក្រ�បោះ��ឯកសាារ��ពុ�រ គឺជ្ឈា��សាមភាសានុខ៍ែ�ល��គគលកិមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈាច�ះបោះ�ៅបោះធាើ�សាមភាសានុជ៍្ឈាមួយជ្ឈនុរងបោះក្រគោះ នុងិអត�ត 
កមែា�ិ�លខែខែរក្រកហម។ ក្រ�បោះ��ឯកសាារ����គឺជ្ឈារូ��ត�ាក់�ង 

បោះ�ៅនុងឹសាម័យខែខែរក្រកហម។ ក្រ�បោះ��ឯកសាារ���ួនុគឺជ្ឈាឯកសាារ 

�ាក់�ងបោះ�ៅនុងឹការបោះធាើ�ខែផ្សានុ��របោះណី្ឌៅសាាកសាពុ នុងិ��តា�ងសាមះា�់ 

រ�សាខ់ែខែរក្រកហម នុងិឯកសាារ��ក្រ��គឺជ្ឈាខែខ��ាពុយនុឯីកសាារខែ�ល 

�នុផ្សាលតិបោះឡា�ងកំ�ងរ��ខែខែរក្រកហម នុងិសាម័យបោះក្រកោយមកបោះ�ៀត។

 តាមរយៈការយិាលយ័ពុត័ម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ សាាធាារណ្ឌជ្ឈនុអាចនុងឹ 

ស្រីសាាវក្រជ្ឈាវឯកសាារ�ា�ងបោះនុះ�នុ។ ឯកសាារខះះបោះ�ៀតរួមមានុ៖ ក្រ�វតីរូិ� 

កមែា�ិ�លខែខែរក្រកហម ចបោះមះ�យសាារ�ាពុក�ណ្ឌតប់ោះហត�រ�សា់�ក� 

�ូរបោះលខបោះឆ្នាំះ�យឆ្នាំះងពុត័ម៌ានុខែ�ល�នុមកពុ�ការសាមភាសានុជ៍្ឈាមួយអត�ត 

កមែា�ិ�លខែខែរក្រកហម នុងិ�ិនុនំុយ័គនុានុបិោះ�សីា�ងែាញពុ�របោះណី្ឌៅសាាក 

សាពុ ��តា�ងគ�ក នុងិ�ូជ្ឈនុ�យ�ឋានុក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍

 ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈមានុ��តា�ងបោះនុៅអគារបោះលខ ១១ 

ផ្សាះូវបោះលខ ២៥៦ សាងើាតច់ត�ម�ខ ខណ្ឌឌ�នូុបោះពុញ រាជ្ឈធាានុ��ំ�បោះពុញ។  
ការយិាលយ័រ�សាប់ោះយ�ងបោះ��កជ្ឈនូុសាាធាារណ្ឌជ្ឈនុចា�់ពុ�នៃ�ៃចនុ�ីល់

នៃ�ៃសា�ក្រក បោះពុលក្រពុឹកពុ�បោះមាោង ៨៖០០ �ល់បោះមាោង ១២៖០០ នុងិ 

បោះពុលរបោះសាៀលពុ�បោះមាោង ២៖០០ �ល់ បោះមាោង ៥៖០០។ ក្រ�សាិនុបោះ�� 

អសា់បោះលោកអំកមានុចមៃល់ ឬចង់បោះរៀ�ច�ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌជ្ឈាក្រកុមណ្ឌា 

មួយ សាូម�ាក់�ង��គគលិករ�សា់បោះយ�ង សាុាង ចិនុាី អំកសាក្រម� 

សាក្រមួល តាមរយៈ�ូរសាពុបីោះលខ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ 

អ��ខែមាល ៖ truthchenda.s@dccam.org

សាូមអរគ�ណ្ឌ!

ការ�ិល័យុ

ព័ិតិម៌ានិសាធារណៈៈ
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ឈំុុំ �ា

 បោះនុៅនៃ�ៃអា�ិត� ��០២ ខែខត�លា ឆ្នាំំា�២០២២ ក្រកុម 

ការងារ�តខែខ��ាពុយនុឯីកសាារនៃនុក្រកសាួងពុ័ត៌មានុ

�កឹនុា�បោះ�ោយ ឯកឧតមី ជ្ឈា ចន័ុ�ីរ�ូិរណ៍្ឌ រ�ឋបោះលខាធាកិារ

ក្រកសាួងពុ័ត៌មានុ  រួមជ្ឈាមួយ អាជ្ឈាំធាររ�ឋ�លស្រីសាុក

បោះមមត់ច�នុនួុ ១៥នុាក់ រួមមានុ៖ ១) ឯកឧតមី ជ្ឈា 

ច័នុ�ីរ�ូិរណ៍្ឌ ២) ជ្ឈា ច័នុផី្សាលះា ៣) មាសា �ុ�នុ សាានុ 

៤) អុ� � នុមួិនុ ៥) ផ្សាល ចនុ�ិីរក� ៦) ជ្ឈា សា�ធានុ ់៧) 

គង់ សា�វណ្ឌ�ីញ្ញាា ៨) ខានុ ់វ�ឍនុា ៩) ធា�នុ សា���ាច 

១០) �ូច សា�វ� ១១) ញឹក បោះនុៅ ១២) �� ល�ហើានុ ់

១៣) ��ឹង �ុ�នុ�នុ ១៤) សា��ធ ក�សាល ១៥) វានុ វាានុ 

�នុអបោះញ្ចា �ញមក�សា�នុកិចច នុងិ�ត�ាពុយនុឯីកសាារ

បោះក្រកោមច�ណ្ឌងបោះជ្ឈ�ង�ា «កមុ�ជ្ឈាម�នុនុងឹមានុនៃ�ៃបោះនុះ» 

បោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ែចា�់ពុ�បោះមាោង៨:០០ 

�ល់បោះមាោង១០:៣០នុា��ក្រពុឹក។ 

 បោះលោក ញឹក បោះនុៅ គឺជ្ឈាក្រ�ធាានុសាហ�ាពុសាហពុ័នុធ

យ�វជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាស្រីសាកុបោះមមត ់នុងិជ្ឈាអ�ិ�លរងនៃនុគណ្ឌៈ

អ�ិ�លស្រីសាកុបោះមមតម់ានុក្រ�សាាសានុ�៍ា បោះនុៅ�ូមិបោះកោះ

�ែ ឃ���នុះងូបោះនុះ គឺជ្ឈា��តា�ងខែ�លសាបោះមីចអគគមហាបោះសានុា

�ត�បោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ រួមជ្ឈាមួយយ��ធមិត�ួីនុរូ� 

ត្រកុ្សា�ការងារថ្មតិផ្នែខួសភាពិយុនិឯិក្សាសារ
នៃនិត្រក្សាសួិងព័ិតិម៌ានិទ្ធិសិសនិក្សាចិ ា�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារវេកាះថ្ម ី

បុគគ�ិ��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា�លេ�ោះ�មលេធាវើបទបងាាញលេទៅ�ាន់
ព្រះ�ុ��ា�ងា��តុខែខាភាា�យុនេឯ�សា�ព្រះ�សួង�័តុា�ាន។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះ�ៀតបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះនុៅកានុក់្រ�បោះ�សាបោះវៀតណ្ឌាម បោះ��ម��

បោះសាំ�សា��ជ្ឈ�នុយួវាយផ្សាីួលរ�ល�រ��ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍

�ា�ល ពុត។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ែ គឺជ្ឈាកខែនុះង

មួយសាក្រមា�់យ�វជ្ឈនុ នុងិសាិសា�ានុ�សាិសា�ចូលមក

សាិសា�ាពុ�ក្រ�វតីិសាាស្ត្រសា ីជ្ឈាពុិបោះសាសាគឺក្រ�វតីិសាាស្ត្រសាី

រ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)។ 

 ច�ខែណ្ឌក កញ្ញាា �� ល�ហើានុ ់អ�ិ�លរងនៃនុគណ្ឌៈ

អ�ិ�លស្រីសាុកបោះមមត់ មានុក្រ�សាាសានុ�៍ា ខំ��ពុិតជ្ឈា

មានុអារមែណ៍្ឌសា��ាយរ�ករាយ បោះនុៅបោះពុលខែ�ល�នុ

មក�ល់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ែ នុងិ�នុជ្ឈួ�

�ែូនុៗខែ�លបោះធាើ�ការងារបោះនុៅ��បោះនុះ។ បោះនុៅបោះពុលចូល�ល ់
ខាងកំ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ែ នុាងខំ��កានុខ់ែត

ចា�់អារមែណ៍្ឌបោះ�ៅបោះល�ការតា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��ាពុ ផ្សាាី�ង 

គ�នុរូ ផ្សាាី�ងខែផ្សានុ�� ខែ�លគួរឲ្យ�អារមែណ៍្ឌ�ាក់�ងនុងឹ 

ក្រ�វតីិសាាស្ត្រសាតី��នុប់ោះកោះ�ែ ជ្ឈាពុិបោះសាសារូ�គ�នុរូខែ�ល

សាបោះមីចអគគមហាបោះសានុា�ត�បោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ នុងិ

យ��ធមិត៤ីរូ�បោះ�ៀត បោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅកសាាងកង 

កមះា�ងក្រ��ា�់អាវ�ធា បោះ��ម��វាយផ្សាដួលរ�ល�រ��ខែខែរ 
ក្រកហម។ រូ�គ�នុរូបោះនុះ�នុឆ្នាំះ�ះ�ញ្ញាច�ងអ�ពុ�ការលះ�ង់

អាយ�ជ្ឈ�វិតរ�សា់បោះម�កឹនុា� បោះ��ម��សាបោះន្ត្រីងគោះអាយ�ជ្ឈ�វិត

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាពុ�រ��ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍�ា�ល ពុត។ 

 អំកផ្សាលិតខែខ��ាពុយនុ ីនុងិ ពុិធា�ការនិុ� �នុមានុ 

ក្រ�សាាសានុ�៍ា បោះពុលខំ��មក�ល់ត��នុប់ោះនុះ ខំ��មានុការ

ចា�់អារមែណ៍្ឌ។ ត��នុប់ោះនុះ គឺជ្ឈាត��នុមួ់យខែ�ល 

�ងែាញពុ���តា�ងក្រ�វតីសិាាស្ត្រសាដ បោះហ�យក៏ជ្ឈា�ឹក��ក្រ�វតី-ិ 

សាាស្ត្រសា�ី��ូងខែ�លនុា�មកនុវូសានុី�ិាពុ។ ច�ងបោះក្រកោយ  

ខំ��ចង់ឲ្យ�យ�វជ្ឈនុ��ាងអសាគ់ាំក្រតវូចងចា� នុងិ�ងឹច�ាសា់

�ា បោះត�ក្រតូវបោះធាើ�យាាងណ្ឌាក��ឲ្យ�មានុសាន្ត្រីងគាមបោះក�តបោះឡា�ង

បោះ�ៀត។ បោះម�លពុ�គ�រូអំក�ឹកនុា�ក�ពុូលរ�សា់ក្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈា គាត់លះ�ង់ណ្ឌាសា់�ក្រមា���ួល�នុសានុី�ិាពុ 

បោះ��យ�វជ្ឈនុមានុការបោះធាើសាក្រ�ខែហសានុឹងបោះធាើ�ឲ្យ�មានុ

សាន្ត្រីងគាមបោះក�តបោះឡា�ងមីងបោះ�ៀតពុិ�កណ្ឌាសា់។ 

��គគលិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ែបោះធាើ����ងែាញបោះ�ៅកានុ់
ក្រកុមការងារ�តខែខ��ាពុយនុឯីកសាារក្រកសាួងពុ័ត៌មានុ។ 
(�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

��គគលិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ែបោះធាើ����ងែាញបោះ�ៅកានុ់
ក្រកុមការងារ�តខែខ��ាពុយនុឯីកសាារក្រកសាួងពុ័ត៌មានុ។ 
(�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

ក្រកុមការងារ�តខែខ��ាពុយនុឯីកសាារក្រកសាួងពុ័ត៌មានុ 
នុងិក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ែ។ 
(�ណ្ឌសីាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)
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«ទ្ធិលួពិឃិាដ» (តិ)

៩. ផ្នែ�និការអងគការវេក្សាៀរសិមាះ ប់ុចុងវេត្រកាយុ

 ការរសា់បោះនុៅរ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឃ�� 

នៃក្រពុស្រីសាឡាតិកំ�ងជ្ឈ�រ�គ�ក�ក់ក្រជ្ឈា���វិតនីុ ៍

មានុការបោះធាើ���កុ��កបោះមំញហងួខែហង

ចងអាឃាតមិនុស្រីសាាកស្រីសាានុពីុ�សា�ណ្ឌាក់ 

កមែា�ិ�លបោះមកង នុងិកងឈុំះ�ខែខែរ 

ក្រកហមក្រគ�់ជ្ឈានុ�់ាំក់ បោះ�ោយខ�ក្រ�ឹងបោះធាើ� 

ការខែ�លអងគការ�ាក់ឲ្យ� មិនុហាុនុ

ក្រ�ខែកក បោះ�ោះជ្ឈាហ�ូមិនុក្រគ�់ក្រគានុ។់ 

តសាុបូោះល��ែ បោះល�ក្រកសួា បោះក្រពុោះខះាចបោះគ 

យកបោះ�ៅសាមះា�់។  មិនុហាុនុបោះម�ល បោះធាើ� 

មិនុ�ឹង បោះធាើ�មិនុឮនុងិមិនុនុយិាយអើ�

�ា�ងអសា់។ 

 នៃ�ៃណ្ឌាក៏�ូចនៃ�ៃណ្ឌាខែ�រ ឮខែត

បោះឈុំែោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុះ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុោះ 

បោះនុៅ�ូមិបោះនុះ បោះនុៅ�ូមិបោះនុោះ បោះគបោះហៅយក

បោះ�ៅអ�់រ� បោះ�ៅបោះធាើ�ការ ឬបោះ�ៅរសា់បោះនុៅ

�ួលសាះា�ង �ា�ងក្រគសួាារៗ ខែ�មបោះ�ៀត។ 

មំាក់ៗ�ងឹ�ា បោះគយកបោះ�ៅសាមះា�់ខែត

មិនុហាុនុក្រ�ខែកកនុងិសា�ង�រសាប់ោះនុៅតាម 

យ�ាកមែ។ រួចមួយនៃ�ៃ គឺ�នុរសាមួ់យ 

នៃ�ៃខែសាែកបោះឡា�ងចា�់បោះផ្សាដ�មគិតបោះឡា�ងវិញ

នុវូជ្ឈ�វិត�ូចកូនុឈុំះូសាខែ�លរសា់កំ�ង

ហើងូខែឆ្នាំើចចក រង់ចា�ការខា�ខែហកសា��

ខែត�ា�បោះណ្ឌោីះ។ 

 ជ្ឈ�វតិច�ងបោះក្រកោយក្រតវូពុកួកងឈុំះ�

ខែខែរក្រកហមបោះកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអំក�ូមិជ្ឈា 

បោះក្រច�នុ កំ�ងឃ��នៃក្រពុស្រីសាឡាិត�ា�ងអសា់ឲ្យ� 
មកក្រ�មូលផ្សាដ��គាំបោះនុៅ�ួលតាឱក ជ្ឈា

ខែផ្សានុការបោះកៀរសាមះា�់ច�ងបោះក្រកោយ។  

 យ�់ក្រពុល�់ៗបោះម�លគាំមិនុសាគាល ់ 

កងឈុំះ�ខែខែរក្រកហមពុ�រ��នុាក់បោះ��រកាត ់

ហើងូមនុ�សា�សាាុយកា�បោះ�ះ�ងអាកា នុងិ 
បោះ�៤០ បោះ�ោយមិនុខច�បោះម�លម�ខក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ  

បោះធាើ�ម�ខមា� ចាត�់�កខះនួុបោះគជ្ឈាកមែា�ិ�ល 
ជ្ឈានុខ់សុា់។ 

 មំាក់ៗមិនុហាុនុនុយិាយរកគាំ។ 

សាៃាត់បោះក្រចៀ� ក្រគានុខ់ែតបោះម�លម�ខគាំ 

�ះឹះៗ�ងើ�់បោះ�ោយអារមែណ៍្ឌ�័យខះាច។  

មំាក់ៗសាញ្ចាងឹគិត�ា ពុួកកងឈុំះ�

ខែខែរក្រកហមនុងឹ�ញ់រះសាមះា�់  បោះនុៅបោះល� 

�ួលបោះនុះបោះហ�យ។  បោះពុលបោះនុោះខំ��សាមះឹង 
បោះឃ�ញធា�ខែតម តាយាយ នុងិចាសា់ៗ

បោះនុៅ�ូមិបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត ក�ពុ�ងសាូក្រតធាម៌

ខ�ឹ�ៗ។  

 មិនុយូរ�ា�នុែានុ សា�បោះឡាងក្រគា�់បោះ� 

៤០ �ញ់ផ្សាី�់���ូកមួយឮខរីញ័រ 

របោះងគ�បោះពុញ�ួល មានុបោះ�ះ�ងជ្ឈះ�ា�នុពុ�នុកូ 

ច�បោះ��ងបោះផ្សាែ�លអសា់�ក�� បោះហ�រខែស្រីសាកយ�

ទ្ធិ�ក្សាផ្នែភូែក្សាអែក្សាឃំុនៃត្រពិស្រីសិ�តិិ

ជ្ឈ�វិតបោះល�វិ��មរណ្ឌៈ �ឹក���ូពុ៌ាជ្ឈ�វិតបោះល�វិ��មរណ្ឌៈ �ឹក���ូពុ៌ា

បោះពុញបោះមឃ។ ខំ���ាំក់ធាះាក់អខែក្រមកពុ� 

បោះល�សាែា �័យបោះឡា�ងរាកអាចម៍ រាក 

បោះនុោម។  កំ�ងចិតយី�លាយឡា� �ឹកខែ�កំ 

បោះម�លបោះ�ៅ�ួលសាះា�ង បោះល�កនៃ�សា��ូង 

សាក្រងូង�ល់ក្រពុលឹងឪពុ�កមដាយ ជ្ឈួយ

ខែ�រក�ាកូនុៗ តាយាយ ឲ្យ�រួចផ្សា�តពុ�

ការសាមះា�់បោះនុះ។  មំាក់ៗក្រកា�ផ្សាាីល�់� 

ខែស្រីសាករកខែតពុ�បោះ�ធោ។ បោះ�ះ�ូងញ័រ

កន្ត្រីនុាីក់បោះសាី�រ�ាច�់បោះងែ�ម រាកអាចម៍រាក 

បោះនុោមក្រគ�់គាំបោះ�ោយអ�ណ្ឌាច�័យខះាច។  

 មួយស្រីសា�ក់បោះក្រកោយមកបោះឃ�ញ

កងឈុំះ��ា�ងបោះនុោះមកក្រ��់បោះយ�ង�ា 

“អងគការឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសាស់ាក្រមាក 

បោះនុៅបោះល��ួលបោះនុះមួយយ�់សានិុ  បោះហ�យ

មិនុក្រតូវបោះ��រ របោះហតរហតូ បោះចញពុ��ួល

បោះនុះបោះឡា�យ។” ក្រគ�់ៗគាំបោះ�កមិនុលក់

គិត�ា ច�ាសា់ជ្ឈាបោះគរកវិធា�សាមះា�់បោះនុៅ

��បោះនុះបោះហ�យ។  
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 �នុាី�់ពុ��ងឹ�ា ពុកួបោះខោអាវក្រតយួ

បោះចកបោះកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឃ��នៃក្រពុស្រីសាឡាិត

បោះចញពុ��ូមិអសា់។ អំក�ូមិបោះយោត

មានុការ�័យខះាចនុា�គាំបោះ�ះ�ង់ផ្សាះី 

សា�ខែ�ង ជ្ឈិះ�ូក ខះះបោះ�ៀតខែហលឆ្នាំះង�បោះនុះ 

តចូ រតប់ោះ�ៅលាក់ខះនួុកណ្ឌដាលក្រ�ងូនៃក្រពុ

រនុាមច�ឡាក់�ឹងឫសា�� លាតសានុធងឹ

ពុ��ូមិ�រាយរហតូ�ល់បោះក្រត�យមុាង

�បោះនុះតូច។ 

 បោះនុៅបោះពុលយ�់អំក�ូមិខះះផ្សា�ង 

នុងឹបោះក្រគោះ�ាំក់លួចចូលកំ�ង�ូមិលួច

យកស្រីសាូវអងើរកំ�ងសាហករណ៍្ឌ មក

��កអ��យកអងើរ�ា��យ។ កំ�ង�ូមិ

សាៃាត់ក្រជ្ឈង� មិនុបោះឃ�ញពុួកខែខែរក្រកហម

អែក្សាភូ�ូ ិវេ�តិ �ក់្សាខួះ�និក្សាែ�ងនៃត្រពិរនា�ចំ�ក់្សាបុ�ងឫសិសី

បោះ� គឺមានុផ្សាះីឥតមនុ�សា�បោះនុៅ។ 

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ូ មិ បោះយោតបោះនុៅពុួនុ 

កំ�ងនៃក្រពុរនុាម បោះគចពុ�ពុួកបោះខោអាវ 
ក្រតួយបោះចករហតូ�ល់នៃ�ៃរ�បោះ�ោះបោះ���

នុា�គាំចូលកំ�ង�ូមិបោះយោតវិញ។ 

 ខែសាែកបោះឡា�ងនៃ�ៃ�ែ� បោះពុលក្រពុឹក

ក្រពុលឹមស្រីសាាងៗ ពុួកកងឈុំះ��នុ

បោះកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�បោះចញពុ��ួលតាឱក 

បោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅ�បោះនុះ�ិ� បោះខតកី�ពុង់ចាម 

បោះ�ោយឆ្នាំះងកាត់�ូមិ�ាបោះនុះនៃក្រជ្ឈ  �ូមិ

កញ្ចច �  �ូមិនៃក្រពុ��ពុួង �ូមិ���  �ូមិ

��ឹង  �ូមិ�ឹងជ្ឈ័រ �ូមិនៃក្រពុឈុំាង នុងិ

�ូមិសាើាយ�ា�។ល។    

 ការបោះកៀរបោះចញពុ��ូមិក្រកា�ង បោះល�ក

ច�ងបោះក្រកោយ គឺការបោះធាើ���បោះណ្ឌ� រផ្សា�ង 

បោះក្រពុង មានុសា�ាពុល��កបោះវ�នុាណ្ឌាសា ់

បោះ�ោយគែានុបោះគោលបោះ�ៅច�ាសា់លាសា ់

មិនុ�ឹង�ាបោះគសាមះា�់បោះនុៅបោះពុលណ្ឌា  

នុងិកខែនុះងណ្ឌាបោះនុោះបោះ�។ 

 បោះពុលបោះកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមកជ្ឈិត�ល់

�ូមិសាើាយ�ា�បោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅអូររា�ងឪ។ 

ការបោះធាើ��� បោះណ្ឌ� រមំាក់ៗហាក់�ូចជ្ឈា

អសា់កមះា�ងបោះសាី�របោះ��រមិនុរួច។ អំក�ូមិ

ជ្ឈាបោះក្រច�នុបោះគបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅម�ខអសា់បោះនុៅ 

សាលក់្រ�ខែហលជ្ឈា ៧បោះ�ៅ៨នុាក់ មានុ 

�ា�ងជ្ឈ��នូុខំ��ផ្សាង អងគ�យបោះល�គាវរបោះ�ះ
 

បោះគោ បោះផ្សាំ�ជ្ឈាមួយអំក�ូមិ។ 

 �ាច់ពុ�អំក�ូមិក្រ�ខែហល�ួនុក្រ�� 

ខែស្រីសា បោះយ�ង�នុឈុំ�់សាក្រមាក បោះពុល 

បោះនុោះ�ងស្រីសា�ខំ�� �នុលានុ់មាត់�ា  
“នុ�ះ! បោះ��មអ�បោះពុៅបោះក្រច�នុណ្ឌាសា!់” បោះ�ោយ

ឥ�ធពិុលនៃនុការបោះស្រីសាក�ឹកបោះហវហតអ់សា ់

កមះា�ង មានុ�មៃនុព់ុបោះពុោះកូនុ���ូង 

ផ្សាង កំ�ងចិតមីានុអារមែណ៍្ឌចង់ហ�ូ

អ�បោះពុៅ។ �ែូនុវាា បោះឃ�ញ�ចូបោះនុោះ �នុ 
បោះ��រពុ�រនុាក់�ងស្រីសា�សា�បោះ�ៅបោះ�ៅចមើារ

អ�បោះពុៅ បោះម�លបោះឆ្នាំើងសាដា� �ចូមិនុបោះឃ�ញ

នុរណ្ឌាបោះសាោះ ក៏ចូលបោះ�ៅកាច់បោះ��ម

អ�បោះពុៅឮសាូរផ្សាសា់ យកបោះ�ៅឲ្យ��ងស្រីសា�

ខែ�លក�ពុ�ងអងគ�យចា�។ 

 �ងស្រីសា�ខា��កអ�បោះពុៅ�ក្រមុង��ពុា  

ឮសា�បោះឡាងខែស្រីសាកបោះចញពុ�ខែស្រីសាមុាង មក 

�ា “បោះ�ញចា�់វាឲ្យ��នុ អាខែា�ងលួច 

ខី្មាំងំកុ្សាមារលួចកាច់អំវេ�អងគការ

កាច់អ�បោះពុៅ �ែូនុវាាសាី�ះរត់បោះចញពុ�វាល
 

ខែស្រីសាបោះគចពុ�ពុកួបោះគយាាងបោះលឿនុក្រត�ញ់

បោះជ្ឈ�ងហ�យ��ក្រ�បោះលោម បោះ�ោយមានុ

កងឈុំះ�ពុ�រនុាក់កានុ�់��ងគលឫ់សា��

បោះ�ញតាមពុ�បោះក្រកោយ។ បោះឃ�ញ�ចូបោះនុោះ

�ែូនុវាា �ខែនុាមបោះល��នុកានុខ់ែតបោះលឿនុ

បោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅម�ខខែក�រ�ូមិសាើាយ�ា�។ 

 �ងស្រីសា�ងាកបោះម�លបោះឃ�ញ�ចូបោះនុោះ

មានុចិតតីក់សាះ�តយាាងខះា�ងយកជ្ឈាយ

ក្រកមាជ្ឈួត�ឹកខែ�កំ បោះ��រមករកកខែនុះង

បោះ��មវិញ បោះ�ះអ�បោះពុៅបោះចោល ងាកលួច 

បោះម�លកងឈុំះ�បោះ�ញ�ែូនុ។ កំ�ងចិតី

អសាស់ាងឹមឹ�ា �ែូនុក្រ�ក�ជ្ឈាកងឈុំះ�

ចា�់�នុវាយសាមះា�់ជ្ឈាមិនុខានុ បោះហ�យ 

បោះចោ�សារួបោះ�ៅកំ�ងចតិគីាត�់ា គង់ខែតបោះគ 
សាមះា�់ជ្ឈាមួយគាំ បោះហត�អើ��នុជ្ឈា�ែូនុ

ក្រតូវបោះគសាមះា�់ម�នុ�ង? 

 មិនុយូរ�ា�នុែានុ បោះឃ�ញកងឈុំះ�

មំាក់បោះ�ៀតសាាុយកា�បោះ�ះ�ងអាកាបោះសាី�រ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២

 បោះធាើ���បោះណ្ឌ� រមក�ល់�ូមិសាើាយ 

�ា�មិនុ�ានុ�់នុ�ា�នុែានុផ្សាង ពុួកវា

បោះកៀរឱ� ក្រតឡា�់បោះ�ៅបោះក្រកោយវញិ បោះហ�យ

ខែស្រីសាក�ា ក្រ�ញា�់បោះឡា�ងៗ។ 

 បោះពុលបោះនុោះបោះយ�ងឮសាូរសាំូរក្រគា�់

កា�បោះ�ះ�ងតូចធា��ញ់តគាំលានុរ់�ពុង។ 

មានុអំកជ្ឈិះបោះសាះមំាក់ មិនុ�ងឹជ្ឈាខាង 

ណ្ឌាមកក្រ��់�ា “កង�័ពុបោះយៀកណ្ឌាម

វាយជ្ឈាមួយកង�័ពុខែខែរក្រកហម �បូោះចះំ

ក្រតូវរត់បោះគចជ្ឈា�នុាីនុ។់ 

 ពុួកបោះយ�ងក្រ�ញា�់ក្រ�ញាល់រត ់

បោះគចក្រគា�់ បោះក្រកោមការ�ញ់រះសាមះា�់

ច�ងបោះក្រកោយពុ�ពុួកកងឈុំះ�អាវបោះខែៅ

ខែខែរក្រកហមបោះល�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។  ក្រគួសាារខះះក្រតូវ 

សាះា�់�ា�ងអសា ់ខះះបោះ�ៀតក្រតូវរ�ួសាខែ�ល 

មិនុហាុនុបោះម�លនុងឹខែ�ំកបោះ�។ គួរឱ�

អាណិ្ឌតជ្ឈាពុនុ ់បោះពុក។  តាមផ្សាះូវឮខែត

សា�បោះឡាងកា�បោះ�ះ�ង នុងិសាខែក្រមកអំករ�ួសា

ខែស្រីសាកជ្ឈយួផ្សាង  ៗ�ៃរូបោះពុញវាលខែស្រីសា បោះម�ល 
បោះឃ�ញអាបោះណ្ឌោចអាធា័មខះា�ងណ្ឌាសា់។  

គែានុអំកណ្ឌាជ្ឈួយអំកណ្ឌាបោះ� គឺមំាក់ៗ

រត់រកខែតក្រពុះអាយ�បោះរៀងៗខះនួុ។

 ច�ខែណ្ឌកក្រគួសាារខំ�� ធា�ខែតម កូនុៗ 
គាត ់នុងិក្រគសួាារពុអិូ ក្រតវូ�នុរតប់ោះចញ 

ពុ�ការ�ញ់រះបោះ�ោយមានុគាំក្រ�ខែហល 

១០នុាក់ រសាាត់អខែណ្ឌដតផ្សា�ងបោះក្រពុង

កាត់វាលរបោះហោឋានុ បោះសាោកអាល័យ

សាៃាត់ក្រជ្ឈង��ាច់កនុី�យខែ�កំ គែានុបោះកោះ

បោះក្រត�យ។ កំ�ងកដ�សាងឹឹមបោះនុៅឆ្នាំៃាយហសួា 
ពុ�បោះជ្ឈ�ងបោះមឃ។ 

 បោះឃ�ញខែតរបោះណី្ឌៅសាាកសាពុបោះនុៅ 

មានុកះិនុអបោះសាោច នុងិសាតើខែឆ្នាំើកាយពុា�

កំ្សាវេណៈើ តិជវីតិិទ្ធិ ី២ វេលើវាលផ្នែស្រីសិ

អូសា��ជ្ឈួយបោះ�ញតាមពុ�បោះក្រកោយ។ 

�ងស្រីសា�គែានុអើ� បោះក្រកៅពុ��ិ�ខែ�ំក�ួង 

សាួងឲ្យ��ែូ នុ�នុរួចផ្សា�តពុ�ការតាម

សាមះា�់បោះនុះ។ មួយខែ�ះតបោះនុោះ បោះពុល

បោះ��កខែ�កំស្រីសាា�់ខែតបោះឃ�ញកងឈុំះ�

�ា�ងបោះនុោះ�កបោះក្រកោយវិញ បោះហ�យ�ែូនុ

វាារត់ចូលកំ�ងហើងូក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លបោះគ

ជ្ឈបោះមះៀសា។ 

 ក�ពុ�ងខែតគិតពុ��ែូនុស្រីសាា�់ខែតឮ

សា�បោះឡាងខែស្រីសាកមក�ា “បោះ��របោះ�ៅ!ៗ ក��

ឈុំ�់ បោះ��រឲ្យ��ានុប់ោះគឯង!” ជ្ឈាសា�បោះឡាង

កងឈុំះ��ួនុក្រ��នុាក់ មានុកា�បោះ�ះ�ង 

ក្រគ�់នៃ�។ ពុួកបោះយ�ងក៏បោះចញ��បោះណ្ឌ�រ 

មួយៗ កំ�ងចិតអីសា់សាងឹឹម គិត�ា បោះ��

បោះគសាមះា�់លែជ្ឈាង។ 

 បោះពុលមក�ល់ហើងូអំក�ូមិ�ែូនុវាា

រត់មកកានុន់ៃ��ងស្រីសា�ស្រីសាក់�ឹកខែ�កំ 

ខះនួុក្រ�ឡាាក់សា��ធខែត��  នុងិសាាំមម�ត

សាះឹកអ�បោះពុៅឈុំាមក្រ�ឡាាក់បោះពុញខះនួុ។  

ខះនួុញ័រ�ងែក់ �ចូកូនុចា�ធាះាក់�ឹក។ 

�នុាី�់មក�ងស្រីសា�ក៏យកក្រកមារ� �ខះនួុ

ឲ្យ��ែូនុ បោះហ�យឲ្យ�អងគ�យលាក់ខះនួុខះាច

កងឈុំះ�តាមរកបោះឃ�ញ។

 បោះពុលខែ�លបោះយ�ងបោះស្រីសាកឃះានុពុតិ 

ជ្ឈា�ត�់ង់អសាន់ុវូការ�័យខះាច ហាុនុ 

��ពុានុនុងឹច�ា�់រ�សាអ់ងគការខែ�លបោះគ 

អាចបោះចោ�បោះយ�ង�ាជ្ឈាខែា�ងនុងិអាច 

ក្រ�ហារជ្ឈ�វតិបោះយ�ងគែានុសាដាយស្រីសាបោះណ្ឌោះ  

ខែ�លអងគការនុយិាយ�ា “សាុូសាមះា�់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាះូតក្រតង់មួយរយអំកខ�សា 

ក��ឲ្យ�ខែតខែលងមនុ�សា�មំាក់ខ�សា”។

 សា�ណ្ឌល់មរតកក្រគួសាារមួយបោះនុះ

�នុជ្ឈ�ួបោះរឿងរាាវអាក្រកក់ៗរា�់មិនុអសា់

បោះនុៅបោះក្រកោម���ូលឆ្នាំែឹងឆ្នាំក្រតធាះ�ះធាះាយនៃនុ

��ិវតនីុឈ៍ុំាមក្រកហមក្រចាលមហា

ស្រីសាបោះណ្ឌោះ។ ពុិតជ្ឈាអសាចារ�ណ្ឌាសា់រក 

បោះលខ�ាក់គែានុខាងសាមះា�់ សាមូ���ារក 

កំ�ងអក្រងឹងក៏ចា�់បោះជ្ឈ�ងបោះ�កឲ្យ�ខែតជ្ឈា�់ 

ខែសាស្រីសាឡាាយខែា�ងក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹអងគការ

��វិតនីុ។៍  

�ិ�ឋ�ាពុ៖ ក្រកុមក្រគួសាារខំ�� ខែ�លមានុ�ង
ណ្ឌាត�ងស្រីសា� នុងិ�ែូនុវាា ធា�ខែតម កូនុៗ
គាត ់បោះចៅ នុងិពុអិូ រតប់ោះចញពុ�ការក្រ�យ��ធ
គាំរវាងកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម នុងិកង�័ពុ
ខែខែរក្រកហមបោះនុៅ�ូមិឫសា��សាាញ់ ក្រគួសាារ
ខះះក្រតូវរ�ួសាខះះបោះ�ៀតសាះា�់ខែ�លពុ�ិក
បោះម�លនុងឹខែ�កំណ្ឌាសា ់មំាក់ៗរតយ់កខែត
ក្រពុះអាយ�បោះរៀងៗខះនួុ។ (ឡា�ង វង�សាមិ�ធ/
បោះសាៀវបោះ�ៅ�ួលពុិឃា�)
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២

��ខែណ្ឌកសាាកសាពុខែ�លខែឆ្នាំើ�ា�ងបោះនុោះ

មចាសាវ់ាយកបោះ�ៅ��បោះ�ះ�ង់បោះចោលបោះនុៅ 

វាលខែស្រីសា បោះក្រកោយពុ�អងគការ��វិតនីុ៍

មិនុអនុ�ញ្ញាាតឱ�ចិញ្ចចមឹ ឬយកក្រ�គល់

ជ្ឈនូុអងគការ��វិតនីុ។៍ សាតើខែឆ្នាំើ�ា�ងអសា់ 

ក្រតូវ�នុសាមះា�់បោះចោល ខែតមចាសា់�នៃ� 

បោះ�ៀត មានុការអាណិ្ឌតខែឆ្នាំើរ�សា់ខះនួុ  
ក្រតូវយកបោះ�ៅបោះ�ះ�ង់បោះចោល។អងគការ 

��ិវតីនុប៍ោះធាើ�របោះ�ៀ�បោះនុះងាយស្រីសួាល

ចលូឈុំះ�យកការណ៍្ឌបោះនុៅបោះក្រកោមផ្សាះី 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ 

 បោះនុៅតាមផ្សាះូវឮខែតសាតើខែកែកខែស្រីសាក

�ូលយ��ារក្រពុលឹងគួរឱ�ក្រពុឺក្រពុួចនៃនុ

ជ្ឈ�វតិកមែវាសានុាងងឹតសានូុ�សា�ងបោះនុះ។  

បោះខោអាវបោះខែៅបោះនុៅរាយ�ាយតាមកខែនុះង

���ូក។ បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រ�័យខះាចជ្ឈួ�ពុួក

កងឈុំះ�ខែខែរក្រកហម ក្រ�ក�ជ្ឈាវា

សាមះា�់បោះចោល�ា�ងអសា់។

 បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រខែវងឆ្នាំៃាយ �ូលខែរកពុ�នុ 

អសា់កមះា�ងបោះនុៅសាក្រមាកបោះក្រកោមបោះ��ម 

បោះតោំត  អងគ�យបោះម�លម�ខគាំ �ចូជ្ឈា អសា់ 
សាងឹឹម�ា មិនុ�ងឹបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅណ្ឌា 

បោះ�ៀត គែានុអាហារ រក�ឹកផឹ្សាកគែានុ។  

 ក្រពុះអា�ិត��បោះញ្ចច ញកបោះមដៅបោះម�ល 

បោះ�ៅបោះឃ�ញនៃ�ៃ�បោះណ្ឌដ� រកូនុក្រពុាកៗ។  

សាក្រមាក�នុមួយស្រីសា�ក់ ក៏សាបោះក្រមច 

ចតិបីោះធាើ���បោះណ្ឌ�រសា�បោះ�ៅបោះ�ៅ�ូមិមួយខែក�រ 

បោះនុោះ�ា�ងអសា់កមះា�ងរហតិរនៃហនៃ� 

បោះជ្ឈ�ង នុងិផ្សា�ងបោះក្រពុងជ្ឈា����ផ្សា�ត។

 មក�ល�ួ់លមួយ �ងណ្ឌាតគាត់

�ះាត់សា�បោះឡាងបោះហ�យបោះល�កនៃ�ចងែ�ល�ា 

បោះនុោះជ្ឈា�ូមិ�ឹងខែឡាង ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�ត

�ង�ែូនុគាត់។ កមះា�ងចិតមិីនុ�ងឹជ្ឈា

មកពុ�ណ្ឌា។ គាត់ក្រ��់ឱ�ពុួកខំ��បោះនុៅចា� 
ខាងបោះក្រកៅ�ូមិសានិុ។  គាតប់ោះ��រចលូបោះ�ៅ

កំ�ង�ូមិ�ា�ងក្រ���យនុងឹបោះក្រគោះ�ាំក់។ 

 បោះឆ្នាំះៀតបោះពុលបោះនុោះខំ�� នុងិ�ែូនុវាា បោះ��រ
 

ចលូខែស្រីសាខែក�របោះនុោះ បោះ��ម��ខែសាើងរក�ឹក 

�ក់កំ�ងចងែូរខែស្រីសា មកផឹ្សាក �ា�ខែនុដ�ឹក
 

ហតួអសា់ពុ�ខែស្រីសា បោះ��រច�ះបោះឡា�ង បោះឃ�ញ

�ះ�កមួយមានុ�ឹក�ក់ៗ។  កំ�ង�ះ�កបោះនុោះ

សា��ធខែតក�ពុឹសា ខំ��ក�ង់វា�ាក់�នុមួយ

�ក់ំក្រកមា។

 មួយស្រីសា�ក់បោះក្រកោយមក�ងណ្ឌាត

គាត់បោះចញពុ��ូមិមកវិញ មានុ�ង�ែូនុ

គាត់មំាក់មកជ្ឈាមួយបោះ��ម��ជ្ឈួយខែរក

អ�វាានុប់ោះ�ៅ�ូមិបោះនុោះ។ 

 �ក្រមា�ខែតបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រ�នុមក�ល់

�ូមិ�ឹងខែឡាងបោះនុះ ពុិ�កខះា�ងណ្ឌាសា់

មិនុអាចពុណ៌្ឌនុា�នុបោះ�។ បោះយ�ងក្រពុលងឹ

ច�ងសាក់ក្រគ�់ៗគាំ �ា�ងបោះនុះក្រ�ខែហល

មកពុ�ក្រពុលឹងឪពុ�កមដាយតាមជ្ឈួយខែ� 

រក�ា�ល់កូនុៗបោះហ�យ។

�ិ�ឋ�ាពុ៖ �នុាី�់ពុ�រត់បោះចញពុ�ក្រគា�់
កា�បោះ�ះ�ង�ញ់គាំរវាងកង�័ពុបោះវៀតណ្ឌាម 
នុងិខែខែរក្រកហមក្រគួសាារខំ���នុរសាាត់
អខែណី្ឌតបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រសា�បោះ�ៅបោះ�ៅ�ូមិក�បោះណ្ឌ�ត
វិញ ឆ្នាំះងកាត់�ូមិ�ួលនុ�មួយៗបោះឃ�ញ
ខែតរបោះណី្ឌៅសាាកសាពុខែ�លខែឆ្នាំើ�ាញយក
��ខែណ្ឌកសាាកសាពុមកសា�� ខែ�លមានុកះិនុ 
អបោះសាោចបោះពុកនៃក្រក នុងិសាតើខែកែកបោះហ�រពុ�បោះល�
យ��ារក្រពុលឹងគួរឱ�ក្រពុឺក្រពុួច។ 
(ឡា�ង វង�សាមិ�ធ/បោះសាៀវបោះ�ៅ�ួលពុឃិា�)

 អើ�ៗបោះនុៅខែតមិនុយល់ពុ�កលល�ិចនុបោះយោ�យរ�សា់ពុួកបោះគ គឺក្រ�ឆ្នាំា�ង  អើ�ៗបោះនុៅខែតមិនុយល់ពុ�កលល�ិចនុបោះយោ�យរ�សា់ពុួកបោះគ គឺក្រ�ឆ្នាំា�ង 

ជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឯង បោះ�ោយឱ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារគែានុបោះពុលស្រីសាាក ជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឯង បោះ�ោយឱ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះធាើ�ខែស្រីសាចមើារគែានុបោះពុលស្រីសាាក 

ស្រីសាានុ ី បោះពុល�នុផ្សាលមកមិនុ�ឹងយកបោះ�ៅណ្ឌា។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅខែតអត ់ស្រីសាានុ ី បោះពុល�នុផ្សាលមកមិនុ�ឹងយកបោះ�ៅណ្ឌា។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅខែតអត ់

�យ ហ�ូមិនុក្រគ�់ក្រគានុ ់នុងិបោះចោ��ាជ្ឈាខែា�ងក្រ�ឆ្នាំា�ង��ិវតនីុ ៍បោះហ�យ �យ ហ�ូមិនុក្រគ�់ក្រគានុ ់នុងិបោះចោ��ាជ្ឈាខែា�ងក្រ�ឆ្នាំា�ង��ិវតនីុ ៍បោះហ�យ 

សាមះា�់រាល់នៃ�ៃ។ នៃមៃាៗឮខែតតាមឧបោះឃោសានុសាពុ�ី�ពុង�ា  “��ិវតនីុ ៍សាមះា�់រាល់នៃ�ៃ។ នៃមៃាៗឮខែតតាមឧបោះឃោសានុសាពុ�ី�ពុង�ា  “��ិវតនីុ ៍

កមុ�ជ្ឈាមហាបោះលោតបោះផ្សាះោះមហាអសាចារ�” ចង់សាួរ�ា បោះត��ាពុអសាចារ�បោះនុោះ កមុ�ជ្ឈាមហាបោះលោតបោះផ្សាះោះមហាអសាចារ�” ចង់សាួរ�ា បោះត��ាពុអសាចារ�បោះនុោះ 
បោះនុៅកខែនុះងណ្ឌា?បោះនុៅកខែនុះងណ្ឌា?

 �ាំក់�កឹនុា��ា�ងបោះនុោះបោះពុោរបោះពុញបោះ�ៅបោះ�ោយសាកដានុ�ពុល នៃនុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ  �ាំក់�កឹនុា��ា�ងបោះនុោះបោះពុោរបោះពុញបោះ�ៅបោះ�ោយសាកដានុ�ពុល នៃនុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ 

ខែ�ល�នុ�ញ្ចច�់ការសាិក�ាបោះនុៅ�សាចិមក្រ�បោះ�សា ខែតមានុជ្ឈ�នុាញបោះខះៅខាង ខែ�ល�នុ�ញ្ចច�់ការសាិក�ាបោះនុៅ�សាចិមក្រ�បោះ�សា ខែតមានុជ្ឈ�នុាញបោះខះៅខាង 

��ផ្សាះាញ គ�រាម សាមះា�់ គែានុការខែាសាបោះអៀនុខែត�ា�បោះណ្ឌោីះ!។ បោះត�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ��ផ្សាះាញ គ�រាម សាមះា�់ គែានុការខែាសាបោះអៀនុខែត�ា�បោះណ្ឌោីះ!។ បោះត�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែខែរ �នុបោះធាើ�អើ�ខ�សាច�បោះពុោះអំក �នុជ្ឈាអំកចងគ�នុ��នុងឹឈុំាមឯង�បូោះចះំ?  ខែខែរ �នុបោះធាើ�អើ�ខ�សាច�បោះពុោះអំក �នុជ្ឈាអំកចងគ�នុ��នុងឹឈុំាមឯង�បូោះចះំ?  

ខំ��នុងឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខែរ�ា�ងមូលស្រីសាក់�ឹកខែ�កំ��ូចអងើរសាួរអំក�ា “�ាពុខំ��នុងឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខែរ�ា�ងមូលស្រីសាក់�ឹកខែ�កំ��ូចអងើរសាួរអំក�ា “�ាពុ

អមនុ�សា�ធាម៌ខែ�លអំក�នុបោះធាើ�បោះល�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ចូបោះនុះ គឺបោះ��ម��អើ�?”។អមនុ�សា�ធាម៌ខែ�លអំក�នុបោះធាើ�បោះល�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ចូបោះនុះ គឺបោះ��ម��អើ�?”។
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២

�ិ�ឋ�ាពុ៖ បោះពុលពុួកបោះយ�ង
�នុជ្ឈួ�តាយាយវិញ។ 
(ឡា�ង វង�សាមិ�ធ/
បោះសាៀវបោះ�ៅ�ួលពុឃិា�)

 មក�ល់�ូមិ�ឹងខែឡាង �ង�ែូនុ 
�នុ�ា��យឲ្យ�ហ�ូនុងិក�ពុឹសាល�ង 

មហាឆ្នាំៃាញ់បោះអ�យឆ្នាំៃាញ់ បោះក្រពុោះ�ាច់

�យពុ�របោះ�ៅ��នៃ�ៃបោះហ�យ។ 

 �ងក្រ�សុា �នុរាាយរា់�់ក្រ��់បោះរឿង

បោះនុះបោះ�ៅ�ង�ែូនុគាត់ បោះគក៏ហសួាចិតី

បោះ�ោយមិនុ�នុ�ងឹពុ�ការបោះកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

បោះចញពុ��ូមិ។  

 �ងក្រ�ុសា�ងស្រីសា� គាត់ក�ពុ�ងគិត

ពុ�តាយាយខែ�លបោះផ្សាំ�ជ្ឈាមួយអំក�ូមិ

មិនុ�ឹងរសាាត់អខែណ្ឌដត�ល់ណ្ឌា ឬ 

ក្រតវូពុកួខែខែរក្រកហម�ញ់សាមះា�់ សារួនុា� 

អំកណ្ឌាក៏មិនុ�ងឹ។

 នៃ�ៃបោះរៀ�អសាដងគត មានុរបោះ�ះបោះគោ

�ួនុ��់�នុចូលមកកំ�ង�ូមិហ�យ�� 
ក្រ�បោះលោម �័ពុើសា�ណ្ឌាងលែ កំ�ងបោះនុោះ

មានុតាយាយខំ��ខែ�រ។ ក្រគានុខ់ែតក្រកបោះឡាក 
បោះឃ�ញ�ះាម�ងក្រ�ុសា�ងស្រីសា��នុសាី�ះ

បោះ�ៅឱ�គាត់�ា�ងពុ�រ �ា�ង�ឹកខែ�ំក

បោះ�ោយអាណិ្ឌតតាយាយក្រ�ឡាាក់សា��ធ 

ខែត��ហ�យក្រ�ឡាាក់ស្រីសាមាកបោះពុញខះនួុ។ 

តាយាយមានុ�ឹកខែ�កំរល�ងរបោះលោង

គិតពុ�បោះចៅៗសា�ខ��កយុាាងណ្ឌាខែ�រ បោះពុល 

បោះនុោះ�ងស្រីសា� �នុក្រគាហត៍ាយាយ 

បោះចញពុ�របោះ�ះ នុងិគាវ រួចគាតប់ោះល�កនៃ�

សា�ពុះអរគ�ណ្ឌអំក�ូមិ ខែ�ល�នុឲ្យ�គាត ់

ជ្ឈិះរបោះ�ះបោះ�ោយសាារ។ បោះយ�ង�នុសាាំក់ 

បោះនុៅ�ូមិបោះនុះ�បោះណ្ឌដោះអាសានុសំាិនុ។

 យ�់បោះឡា�ង�ងក្រ�ុសាស្រីសា�នុងិតា 

យាយ�នុពុិបោះក្រគោះគាំ�ា បោះយ�ងគួរខែត

បោះ�ៅរករបោះ�ះនុងិបោះគោមក�កឹតាយាយនុងិ 

ចាសា់ៗបោះ�ៅ�ូមិក�បោះណ្ឌ�តវិញ បោះក្រពុោះពុួក 

គាតប់ោះ��រមិនុ�នុឆ្នាំៃាយបោះ� បោះហ�យម�ាាង 

បោះ�ៀត �ងស្រីសា� មានុសា�ាពុបោះសាះកសាះា�ង 

ខើះអាហារបោះ�ោយគាតម់ានុ�មៃនុព់ុបោះពុោះ 

កូនុ���ូង។ គិតរួច�ងស្រីសា�ក្រ��់ខំ���ា 

“ខែសាែកក្រពុកឹ�ែូនុបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រចលូ�ូមិក្រកា�ង

បោះយ�ងជ្ឈាមួយ�ងក្រ�សុាក្រគានុ�់នុជ្ឈាគាំ 

បោះក្រពុោះគែានុអំកណ្ឌាធា�ជ្ឈាង�ែូនុបោះ�។” ខំ��

ងក់ក�ាលយល់ក្រពុមតាម�ងស្រីសា�។

 បោះ�កមិនុ�ានុល់ក់មួយស្រីសាបោះឡាត

ផ្សាង ស្រីសាា�់ខែតឮសា�បោះឡាងខែស្រីសាកពុ�អំក

ជ្ឈិះបោះសាះពុ���នុាក់មក�ា “ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ង

�ូមិ�ា�ងអសា់ ក្រតូវចាកបោះចញពុ��ូមិឲ្យ�

បោះលឿនុ បោះក្រពុោះពុួកបោះខោអាវក្រតួយបោះចក

មក�ល់�ូមិសាគា បោះហ�យ”។  បោះពុលបោះនុោះ

អំក�ូមិ�ា�ងអសា់ក្រពុម�ា�ងក្រគួសាារខំ�� 
ផ្សាង�នុបោះរៀ�ច�អ�វាានុ�ូ់ល ខែសាង ខែរក 

ពុ�នុ ចាកបោះចញយាាងបោះលឿនុ។  

នៃថ្ម ៃរះ

�ូមិ�ឹងខែឡាង, ឈុំាមរត់រកឈុំាម�ូមិ�ឹងខែឡាង, ឈុំាមរត់រកឈុំាម

 បោះធាើ���បោះណ្ឌ� រ�ា�ងយ�់បោះគចបោះចញ 

ពុ�ពុួកបោះខោអាវក្រតួយបោះចក ឆ្នាំះងកាត ់

�ូមិ នៃក្រពុសាះា ខែក្រពុកសាខែណ្ឌដក។ល។  នៃ�ៃ 

ក្រកហមបោះក្រពុ�ងៗនុា�ិសា�ូពុ៌ បោះយ�ងមក 

�ល�ូ់មិអ�ខែ�ងបោះចសា។  មិនុយូរ�ា�នុែានុ 

ឮសា�បោះឡាងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅខាងម�ខ រត ់

�ក�យបោះក្រកោយវិញបោះហ�យខែស្រីសាក�ា  

ពុកួបោះយ�ង�កបោះ�ៅបោះក្រកោយវញិឲ្យ�បោះលឿនុ  

ពុួកខែខែរក្រកហម�ក់�័ពុរត់តាមផ្សាះូវ

បោះនុះ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា់ �នុរត់�ក 

បោះក្រកោយវិញ�ា�ង�័យសាះនុប់ោះសាះោ បោះគោ 

ក្រក��បោះផ្សាែ�លក្រចាលច�ះបោះឡា�ងបោះសាី�រកាច់

�ក់នុមឹ �នុាី�់មកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអំក�ូមិ

�ឹងខែឡាង�ា�ងអសា់បោះ��រក្រតឡា�់ចូល 

�ូមិវញិ�ា�ងនៃ�ៃមិនុ�ានុរ់ះស្រីសាលួ�ួល

ផ្សាង �ាច់��បោះណ្ឌកមួយយ�់។ 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 59

លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២

�ិ�ឋ�ាពុ៖ ខំ�� នុងិ�ងណ្ឌាតខែហលឆ្នាំះងកាត់
សាីឹង បោះក្រគៀង បោះ��ម��ចូលមក�ូមិក្រកា�ង
ក�បោះណ្ឌ�តជ្ឈ�វិតកំ�ង�ាពុ�័យខះាច។ 
(ឡា�ង វង�សាមិ�ធ/បោះសាៀវបោះ�ៅ�ួលពុឃិា�)

�ិ�ឋ�ាពុ៖ ខំ��នុងឹ�ងណ្ឌាត បោះ�ះបោះឈុំះ�ង
�ាមបោះចញពុ�បោះជ្ឈ�ង។ 
(ឡា�ង វង�សាមិ�ធ/បោះសាៀវបោះ�ៅ�ួលពុឃិា�)

 ក្រពុលឹមក្រពុឹកបោះនុោះ ខំ��ពុ�រនុាក់�ង 
ក្រ�ុសាបោះចញ��បោះណ្ឌ�របោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅ�ូមិក្រកា�ង

ខែតមដង មានុខែតបោះខោខះ�អតអ់ាវបោះចញពុ��ូមិ 

កាតវ់ាល ចលូនៃក្រពុ ក្រជ្ឈលងអូរក្រ�ឡាាយ។  

 ម�នុឆ្នាំះងកាត់នៃក្រពុរនុាម �ងក្រ�ុសា

ងាកមកបោះក្រកោយបោះម�លម�ខខំ��កំ�ងកដ�

អាណិ្ឌត បោះហ�យនុយិាយជ្ឈាមួយខំ���ា 

“�ែូនុ! បោះ��សាិនុជ្ឈាជ្ឈួ�ពុួកខែខែរក្រកហម

តាមផ្សាះូវ ចូរ�ែូនុរត់រកខែតរួចខះនួុបោះ�ៅ 

ក��គិតពុ��ងអ� បោះហ�យបោះយ�ងមិនុក្រតូវរត ់

ជ្ឈ��គាំបោះ�”។ �នុាី�់មកគាតក៏់ហ�ចក្រកមា

មកឲ្យ� ក្រពុម�ា�ងអខែងែលក�ាលខំ�� បោះហ�យ 
បោះពុោល�ា “�ែូនុយកក្រកមាបោះនុះបោះ�ៅ 

ការពុារខែក្រកងបោះលោជ្ឈួ�កងឈុំះ�ខែខែរ 

ក្រកហម បោះយ�ងរតខ់ែ�កគាំ បោះហ�យបោះ���ែូនុ 
វបោះងើងផ្សាះូវបោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុរនុាមក្រតូវចងវា

ជ្ឈាអក្រងឹងបោះ�កបោះល�បោះ��មបោះឈុំ� ក��បោះ�ក 

ផ្សាាីល�់� ខះាចសាតើពុសាច់កឹ។”  ក្រគានុខ់ែត

បោះពុោលច�់ ខំ��មានុអារមែណ៍្ឌ�័យ��ក 
បោះពុោះ បោះហ�យ�នុបោះ��រចូលបោះ�ៅកំ�ងនៃក្រពុ 
រនុាម�ា�ងអសា់គាំ។  

 មក�លម់ាតស់ាីងឹបោះក្រគៀង�ងឈុំរ 

បោះររាបោះម�លនុាយអាយ នុងិរកកខែនុះង

ខែ�លមានុ�ឹករាក់ងាយស្រីសាួលខែហល 

ឆ្នាំា�់�លប់ោះក្រត�យ ច�ខែណ្ឌកខំ��ឈុំរសាមះឹង 
បោះម�ល�ឹកសាីឹងខែខក្រ��ង�ះាយង់បោះម�ល 

បោះឃ�ញ�ល�់ត��  នុកឹហសួានុសិា�យ័នុងឹ 

នុាវាជ្ឈ�វិតខំ�� ខែ�លមិនុអាចកក្រមិតឲ្យ� 
បោះយ�ងបោះម�លបោះឃ�ញអើ�បោះឡា�យ។   �នុាី�់មក 

ខំ��ក�ង់�ឹកសាីឹងផឹ្សាក�ួនុក្រ��កែឹក។ 

 �ឹ ក �ះា ចា� ង ឆ្នាំះ�ះ បោះម� ល បោះឃ� ញ

ស្រីសាបោះមោលខះនួុឯងបោះសាី�រស្រីសាក់�ឹកខែ�កំ 

ខែ�ល�នុឃះាតឆ្នាំៃាយពុ��ងស្រីសា� �ែូនុវាា  
តាយាយ កំ�ង��បោះណ្ឌ�រផ្សា�ងបោះក្រពុងចូល 
កំ�ង�ូមិក�បោះណ្ឌ�តជ្ឈ�វតិ ជ្ឈាមួយ�ងក្រ�សុា

ក្រ�ក�បោះ�ោយបោះក្រគោះ�ាំក់ �ានុងឹ�នុមក 

ជ្ឈួ�គាំវិញឬយាាងណ្ឌា? រួច�ងក្រ��់

ឲ្យ�ខំ��ខែហល�ឹកសាីងឹតាមបោះក្រកោយគាត។់  
ខំ��យកក្រកមាមកជ្ឈួតនុងឹក�ាលបោះហ�យ

ខែហលតាមពុ�បោះក្រកោយគាតត់ាមនៃក្រពុរនុាម 

លិច�ឹក។

 បោះពុលបោះឡា�ងបោះគោក �ង នុងិខំ��បោះ�ះ

បោះឈុំះ�ងបោះចញពុ�បោះជ្ឈ�ង នុងិខះួនុក្រ�ណ្ឌ 

ខែ�លវា�ាម�ឺតជ្ឈញ្ចាក់យកឈុំាម។ 

បោះយ�ងមិនុខះាចញបោះញ�តនុងឹវាបោះ� បោះក្រពុោះ

វាជ្ឈាបោះរឿងធាមែតាបោះ�ៅបោះហ�យ។  

 បោះយ�ងឈុំរយកនៃ���ងនៃ�ៃសាមះឹង

រកបោះម�លផ្សាះូវខែ�លក្រតវូបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ោយ

ដំវេណៈើ រ�សងវេត្រពិងចុងវេត្រកាយុ

សា�វតាិ�ាពុ។ ខែ�ំកបោះយ�ង�ា�ងគូបោះររា

បោះម�លខែក្រកងមានុពុួកខែខែរក្រកហម។

 គាតប់ោះ��រខាងម�ខ ខំ��បោះនុៅពុ�បោះក្រកោយ 

លួចបោះម�លបោះក្រកោយមដងៗ បោះ�ោយ�័យ 

ក្រពុលងឹច�ងសាក់គិត�ាឧ�សាគគជ្ឈ�វតិមិនុ 

�ានុច់�់បោះ�។ �តបោះជ្ឈ�ងម�តអសាប់ោះហ�យនុវូ 

�នុះាសា�ូវខែ�លបោះឆ្នាំះបោះនុៅសាលខ់ែតគល។់  

ខែតបោះ�ោះជ្ឈាយាាងណ្ឌាវា�ចូជ្ឈាធាមែតា 

បោះក្រពុោះការគិតពុ��ាពុ�័យខះាច�នុក្រគ� 

�ណ្ឌដ�់បោះល�ការឈុំឺផ្សា�ាបោះនុោះរួចបោះ�ៅ

បោះហ�យ។ 

 មិនុយូរ�ា�នុែានុបោះយ�ង�នុបោះម�ល 

បោះឃ�ញ�ួលសាះា�ង នុងិ�ូមិក្រកា�ង ក�បោះណ្ឌ�ត

ជ្ឈ�វិតលឹមៗពុ�ចមៃាយ។  



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២

 ការបោះធាើ���បោះណ្ឌ�រមានុសា�ាពុសាៃាត ់

ក្រជ្ឈង� មិនុមានុបោះឃ�ញមនុ�សា�ណ្ឌាមំាក់ 

បោះ� ឮខែតសាតើ�ក��ខែស្រីសាកបោះក្រចៀងឆ្នាំះង 

បោះឆ្នាំះ�យគាំកងរ�ពុងបោះពុញនៃក្រពុ ហាក់�ចូ 

ជ្ឈាសា��ាយណ្ឌាសាន់ុងឹបោះសារ��ាពុបោះពុញ 

បោះលញរ�សាព់ុកួបោះគ។ ខ�សាពុ�រូ�ខំ�� ខែ�ល 
ក�ពុ�ងរតព់ុនួុសា�ង�ខែរកពុ�នុ�មៃនុ�់�កកុ្រពួុយ 

ឲ្យ�ផ្សា�តពុ�ក្រពុានុមនុ�សា�តាមក្រ�មាញ់

សាមះា�់បោះល��ងវិ�� នៃនុពុនុះកជ្ឈ�វិត���ូង

ពុតិជ្ឈាជ្ឈរូចតណ់្ឌាសាស់ាក្រមា�់ក�មារ�ចូ 

រូ�ខំ��បោះនុះ។ បោះ��រ�បោះណ្ឌដ�រយកនៃ�ជ្ឈតូបោះញ�សា 
ហរូមក�ចូឈុំាមបោះនុៅបោះក្រកោមកបោះមដៅក្រពុះ 

អា�ិត��បោះញ្ចចញរសាែ�មិនុ�ងែង់។ 

 �នុីចិបោះក្រកោយមកខំ��ពុ�រនុាក់�ង 
ក្រ�សុា�នុមកបោះកៀកនុងឹ�ូមិ បោះហ�យឈុំរ 

បោះនុៅខែអ���ងខះនួុនុងឹបោះ��មបោះតោំតពុ�រ��

បោះ��មកំ�ងចមើារតាមា�ក។ �ងគាត់ងាក 
បោះម�លម�ខខំ��បោះសាី�រស្រីសាក់�ឹកខែ�កំបោះ�ោយកដ� 
អាណិ្ឌតយកនៃ�អខែងែលក�ាលខំ�� បោះហ�យ

នុយិាយ�ា “�ែូនុបោះនុៅចា�លាក់ខះនួុបោះនុៅ

��បោះនុះច�ះ �ងលចួចលូបោះ�ៅកំ�ង�ូមិមំាក់ 
ឯង បោះ��សា�ាពុការណ៍្ឌលែ�ងនុងឹបោះចញ

មកយក�ែូនុ�ះាម ខែតបោះ��មិនុបោះឃ�ញមក 
បោះ� សាូម�ែូនុក្រតឡា�់បោះ�ៅ�ូមិ�ឹងខែឡាង 
វិញច�ះ បោះនុោះ�ងក្រ�ខែហលជ្ឈួ�បោះក្រគោះ 

�ាំក់បោះហ�យ នុងិក្រ��់តាយាយ�ងស្រីសា�

�ែូនុឲ្យ��ងឹផ្សាង សាមូ�ែូនុបោះធាើ���បោះណ្ឌ�របោះ�ោយ
 

ក្រ�ុងក្រ�យ័តណំ្ឌា”។ 

 គាត់មិនុ�នុនុយិាយរាាយរាា�់

ខែវងឆ្នាំៃាយបោះ� រួចបោះ��រល�ៗបោះម�លម�ខ 

បោះម�លបោះក្រកោយ ច�ខែណ្ឌកខំ��អងគ�យកំ�ង

កនុះ�ករបោះណ្ឌដៅជ្ឈា�់បោះ��មបោះតោំត បោះហ�យ

នុកឹគិត�ា បោះ��សាិនុជ្ឈួ�ខែខែរក្រកហម បោះត�

ក្រតវូរតប់ោះគចបោះ�ៅ�ិសាខាងណ្ឌា? កំ�ងចតិី

គិតវិលវល់អសា់បោះហ�យគិតអើ� ក៏មិនុ

បោះចញខែ�រ។

 ចា��ត់ៗរយៈបោះពុលយាាងយូរ 

បោះ�ោយសាៃាត់រង�បោះនុៅមិនុបោះឃ�ញគាត់

មក ខំ��គិត�ាក្រតូវក្រតឡា�់�យបោះក្រកោយ

វិញ ឬយាាងណ្ឌា? នៃ�ៃក៏បោះក្រជ្ឈ�ា�បោះ�ៅៗ 

កំ�ងចតិគិីត�័យបោះសាី�រផ្សា�ត�បោះងែ�មមដងៗ។  

ខែ�កំ�ា�ងគូសាមះឹងបោះ�ៅរក�ួលសាះា�ង

ពុឃិា�បោះក្រកោមក្រកខែសាខែ�កំ�តិ�ាមបោះ�ៅ

បោះ�ោយ�ឹកខែ�កំឥតគណ្ឌនុា លួចខ�ឹ� 

ក្រ��់កំ�ងចតិ�ីា កូនុនុងឹមានុវាសានុា�ចូ 
បោះលោកឪពុ�កអំកមដាយខែ�រ បោះយ�ងនុងឹរសា ់

បោះនុៅជ្ឈាមួយគាំមដងបោះ�ៀតក្រ�ក�បោះ�ោយ

�ាពុសាៃ�់សាៃាត់កំ�ងពុិ�ពុបោះផ្សា�ង។  

 កានុខ់ែតបោះម�លកានុខ់ែតសាមះឹង ក៏នុកឹ 

រលឹកបោះឃ�ញឪពុ�កមដាយ នុងិ�ែូនុ មាា�់  
�ែូនុសា��ធ �នុ�បោះងែ�រសា�បោះឡាងកំ�ងចតិតីាម

 
វាបោះយោ�ា “កូនុពុិតជ្ឈាមានុការនុកឹ 

រលកឹ�លអំ់ក�ា�ងអសាគ់ាំណ្ឌាសា”់ រួច 

នុយិាយបោះល�កនៃ��ួងសាួង�លក់្រពុលឹង

អំកមានុគ�ណ្ឌ�ា�ងពុ�រ�ា “សាមូក្រពុលងឹ

បោះលោកឪពុ�កមដាយជ្ឈួយខែ�រក�ា នុងិ 

�ងែាញផ្សាះូវកូនុផ្សាងឲ្យ�រួចផ្សា�តបោះក្រគោះ�័យ 

ជ្ឈាពុិបោះសាសា ឲ្យ��ងណ្ឌាតគាត់ក្រតឡា�់

មកវញិឆ្នាំា�់ៗបោះនុះបោះ�ោយសា�វតា�ិាពុ”។ 

 ក�ពុ�ងខែតសាះ�ងអារមែណ៍្ឌ ស្រីសាា�់ខែតឮ

សាក្រមឹ�បោះជ្ឈ�ងមនុ�សា�បោះ��របោះល�សាះកឹបោះតោំត 

សារូក្រ�ឹ�ៗ �ះាមបោះនុោះខំ���នុក្រកា�បោះនុៅកំ�ង 
របោះណ្ឌដៅកំ�ងចិត�័ីយរនុធត់ឥតឧ�មា ពុិត 
ជ្ឈាកមះា�ងកងឈុំះ�ខែខែរក្រកហមបោះ��រ 

កាត�់�បោះនុះ។ សា�បោះឡាងបោះ��របោះល�សាះកឹបោះតោំត 

ខែ�លធាះាក់បោះល�វាលខែស្រីសា គឺកានុខ់ែតជ្ឈតិ 

ភូ�ូជិវីតិិរវេហាឋានិ

បោះ�ៅៗ បោះហ�យគិត�ា បោះក្រគោះជ្ឈ�វិតនុងឹ 

មក�លប់ោះហ�យ នៃ�បោះនុៅខែតបោះល�ក�ួងសាងួ 

�ល់អំកមានុគ�ណ្ឌ�ា�ងពុ�រ  �នុាី�់មក 

សា�បោះឡាងសាក្រមឹ�បោះជ្ឈ�ងមនុ�សា�បោះ��រក៏�ត ់  

ខំ��បោះអ�តក�ាលបោះចញពុ�របោះណ្ឌដៅមិនុបោះឃ�ញ 
នុរណ្ឌាបោះសាោះ  មួយ�ាក្រ�ិចខែ�កំ មនុ�សា� 

បោះនុោះបោះនុៅពុ�បោះក្រកោយខំ�� បោះធាើ�ឲ្យ�ខំ���ាំក់បោះក្រពុ�ត
 

លសា់ក្រពុលឹង  បោះហ�យ�នុះសឺា�បោះឡាង�ា  

“គឺ�ងបោះ�!” “ហ� ឹខ�ខែត�័យ �ងក្រតឡា�់

មកបោះហ�យឬ” ខំ��បោះពុោលបោះ�ៅកានុគ់ាត់។  
គាត់មានុកានុប់ោះចក���មួយសាំិតក�ក្រ�ុក 

សា��អសាខ់ះះហ�ចមកឲ្យ�ខំ��បោះ�ោយ�ឹកម�ខ

ញញឹមលាយនុងឹ�ឹកខែ�កំ។

 ចិតខីំ��រ�បោះ���បោះហ�យយកបោះចកមួយ

ញាត់ចូលកំ�ងមាត់មហាខែផ្សាែម បោះហ�យ

គាតន់ុយិាយមកកានុខ់ំ���ា  “កំ�ង�ូមិមិនុ
 

មានុមនុ�សា�ណ្ឌាមំាក់បោះ� �បូោះចះំបោះយ�ង

ចូលបោះ�ៅសា�ង�កំ�ងផ្សាះីសាិនុច�ះ។” ខំ��ពុ�រ

នុាក់បោះធាើ���បោះណ្ឌ�រចូលបោះ�ៅកំ�ង�ូមិ បោះហ�យ

សា�ង�បោះនុៅកំ�ងផ្សាះីរ�សា់អុ�ខែតម។

 លៃាចនៃ�ៃបោះរៀ�លចិបោះយ�ងល�បោះចញ 

ពុ�កំ�ងផ្សាះីតាមខែផ្សានុការខែ�ល�នុបោះក្រគោង 
��ក។ �ងគាតប់ោះ��ររករបោះ�ះបោះគោ ច�ខែណ្ឌក 

ខំ��បោះ��រក្រ�មូលស្រីសាូវកំ�ងជ្ឈក្រងុកមក��ក

បោះ��ម��យកអងើរ�ា��យហ�ូ។ 

 បោះចញពុ�ផ្សាះីមិនុ�នុ�ា�នុែានុជ្ឈ�ហានុ

ផ្សាងបោះឃ�ញស្រីសាបោះមោលមនុ�សា�បោះនុៅខែអ� 

នុងឹពុ�នុកូច�បោះ��ង។ �ងណ្ឌាត គាត់

ក្រ��់�ា “ក្រ�ុងក្រ�យ័តំៗ !” �័យញ័រ

បោះសាី�រលសា់ក្រពុលឹងធាះាក់ក្រកមាបោះចញពុ�

នៃ�។ បោះយ�ង�ា�ងពុ�រនុាក់រកកខែនុះង��ង

ខះនួុបោះ��ម��សា�វតាិ�ាពុ បោះហ�យចា�បោះម�ល
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លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៤ ខែខតុុលា ឆាំ្នន� ២០២២

�ិ�ឋ�ាពុ៖ ខំ��អងគ�យចា��ងណ្ឌាតកំ�ងរបោះណ្ឌដៅខែក�រចមើារតាមា�ក។
 (ឡា�ង វង�សាមិ�ធ/បោះសាៀវបោះ�ៅ�ួលពុឃិា�)

សាកមែ�ាពុបោះគ�នុបីោះ�ៀតជ្ឈានុរណ្ឌា? 

តាមពុិតបោះគក៏បោះគចបោះចញពុ�បោះយ�ងខែ�រ។ 

�ងណ្ឌាត គាត់គិត�ា ក្រ�ខែហលជ្ឈា

អំក�ូមិក្រតូវជ្ឈា�ង�ែូនុគាត់បោះ�ៀត រួច

គាត់ក្រ���យខែស្រីសាកបោះ�ៅកានុម់នុ�សា�

បោះនុោះ�ា “ពុូអិ ខែមនុបោះ�ពុូ?” ខែស្រីសាកពុ�រ 

���ងបោះនុៅខែតមិនុ�ងែាញខះួនុ បោះយ�ង

�ា�ងពុ�រនុាក់បោះម�លម�ខគាំរកកខែនុះងពុនួុ

បោះ�ោយក្រ�ុងក្រ�យ័ត។ំ 

 មិនុយូរមនុ�សា�បោះនុោះក៏បោះចញពុ�

ពុ�នុកូច�បោះ��ងមក បោះហ�យនុយិាយ�ា  

“យ�ខ�ខែត�័យ សាែានុខែតកងឈុំះ�ខែខែរ 

ក្រកហម តាមពុិតគឺ កែួយវង� នុងិកែួយ 
ណ្ឌាតបោះសាោះ?” គាត់�ា�ងពុ�រនុងិខំ�� 
មានុ�ឹកម�ខបោះក្រតកអរសា��ាយបោះហៀរ 

�ឹកខែ�កំមកមិនុ�ងឹខះនួុ។ ពុូអិ គាត ់
នុយិាយបោះ�ៀត�ា “កែួយមកពុ�បោះពុល 
ណ្ឌា?” �ងណ្ឌាត�នុរាាយរាា�់��បោះណ្ឌ�រ 

បោះរឿងក្រ��់�លគ់ាត ់បោះហ�យ ពុូអិ �នុ�ីា 

“អូអ� �ចឹងលែបោះហ�យ បោះយ�ងបោះ��ររករបោះ�ះ

នុងិបោះគោមក�ឹម ច�ខែណ្ឌកកែួយវង�តូច

បោះនុៅលាក់ខះនួុបោះនុៅ��បោះនុះច�ះ បោះហ�យក្រ�ងុ 
ក្រ�យ័តផំ្សាង”។ 

 ខំ��មានុអារមែណ៍្ឌសា��ាយបោះ�ោយ 

មានុសា�វតាិ�ាពុ នុងិមានុគំ�គាំបោះនុៅជ្ឈា

មួយ។ បោះពុលបោះនុោះ�តបោះជ្ឈ�ងខំ��ចា�់បោះផ្សាដ�ម

ឈុំឺកខែនុះង�នុះាសា�ូវម�តសា�សាបោះពុញ

�តបោះជ្ឈ�ង រួចចា�់បោះផ្សាដ�ម�កវាបោះចញ�នុ

ខះះមិនុ�នុខះះ បោះហ�យបោះ��រក្រ�មូលស្រីសាវូ

តាមជ្ឈក្រងកុ�នុមួយ�ក់ំក្រកមា មក��ក 

�ក់អងើាមបោះចញយកអងើរបោះ��ម���ា� 

�យ។ �នុអងើរបោះហ�យ មិនុ�ងឹ�នុ

បោះ�ះ�ងឯណ្ឌា�ា��យ។ មួយសានុី�ះខំ��បោះ��រ
 

រកវាបោះនុៅកខែនុះងកបោះនុះៀតជ្ឈញ្ញាា�ង ចន្ត្រីងើានុ 

�យបោះឃ�ញខែ�ល��ិកមួយវាយយក

បោះ�ះ�ង នុងិសាមះ�គ បោះពុលបោះនុោះ�ក្រមា��នុ

បោះ�ះ�ងជ្ឈិតមួយលៃាច។ 

 កំ�ង�ូមិសាៃាត់ក្រជ្ឈង� �ូចជ្ឈា�ូមិ

ពុឃិា�រងគាលរបោះហោឋានុ ខែ�លបោះគខែតង 

ខែតនុយិាយ�ា “មានុផ្សាះីអតម់នុ�សា�បោះនុៅ  

មានុផ្សាះូវអត់មនុ�សា�បោះ��រ” សាូម��សាតើ

មានុ�់ារតប់ោះគចបោះចញពុ�មនុ�សា� ខះាចបោះគ 

ចា�់បោះធាើ�អាហារបោះក្រ�ៀ��នុបោះយ�ងរត ់

បោះចញពុ�ពុួកខែខែរក្រកហម�បូោះចះំខែ�រ។ 

 យ�់ងងឹតក្រពុាលៗបោះឃ�ញ�ងនុងិ

ពុូ�ររបោះ�ះក្រក��មួយនុមឹរួចហ�ចពុង�ា

���ួនុក្រគា�់ឲ្យ�ខំ�� បោះហ�យ�នុបោះចោមបោះរោម

ហ�ូ�យជ្ឈ��គាំ។ បោះយ�ងសាាំក់បោះនុៅ��បោះនុះ

មួយយ�់ក្រពុកឹបោះឡា�ងបោះចញ��បោះណ្ឌ�រជ្ឈាមួយ 

របោះ�ះក្រក��ច�ណ្ឌាសា់សា�បោះ�ៅបោះ�ៅ�ូមិ�ឹង

ខែឡាងវញិបោះ��ម��យកជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តា�ង�ែូនុ

ខែ�លចា�បោះនុៅ��បោះនុោះ។ 

 បោះចញពុ��ូមិ�នុ�នុីចិ �នុបោះឃ�ញ

អំក�ូមិចលូមក�បោះណ្ឌដ�រៗ បោះហ�យខែស្រីសាក 

សាួរគាំ�ា “បោះមាចបោះហ�យតាមផ្សាះូវសា�ខ 
សា��ាយបោះ�?” រួចញញឹមញខែញម

�ាក់គាំយាាងស្រីសាសា់ស្រីសាាយ។ 

(តិវេ�វេលខួវេត្រកាយុ)  
�ុង វងសសិ�ទិ្ធិ ិ



��បព្រះ�ប�ុខ៖��បព្រះ�ប�ុខ៖

សលេ�េចព្រះ�ះ នលេ�ោតុេ� សហីន ុព្រះ�ះប���តុនលេ�ោដ្ឋឋ ព្រះតូុវបានព្រះ�ុ�ព្រះប��ាា�ាជ្ឈស�បតុេលិេបាះលេឆ្នាំោំតុជ្ឈាផ្ទះឹ�វ�ា�លេព្រះជ្ឈើសលេ�ើសជ្ឈាសលេ�េចព្រះ�ះ នលេ�ោតុេ� សហីន ុព្រះ�ះប���តុនលេ�ោដ្ឋឋ ព្រះតូុវបានព្រះ�ុ�ព្រះប��ាា�ាជ្ឈស�បតុេលិេបាះលេឆ្នាំោំតុជ្ឈាផ្ទះឹ�វ�ា�លេព្រះជ្ឈើសលេ�ើសជ្ឈា

ព្រះ�ះ�ហា�ាព្រះតុនៃនព្រះបលេទស��ុុជ្ឈា លេនៅនៃ�ៃទី២៥ ខែខលេ�សា ឆ្នាំាំ�១៩៤១។  ព្រះ�ះ�ហា�ាព្រះតុនៃនព្រះបលេទស��ុុជ្ឈា លេនៅនៃ�ៃទី២៥ ខែខលេ�សា ឆ្នាំាំ�១៩៤១។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯ�សា���ុុជ្ឈា)

��បព្រះ�បលេព្រះ�ោយុ៖ ��បព្រះ�បលេព្រះ�ោយុ៖ 
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