
ស វ្ែងរក

ការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ព្រះពះឆាយាល័កខណ៍ដ៏កព្រះមរប្់ ព្រះពះករណុា  ព្រះពះបាទ្ម្ដេមេចព្រះពះ បរមនាថ  

 ៃម្ដេ�តម្ ្តីហមៃុតី ព្រះពះមហាក្សព្រះតនៃព្រះពះ�ជាណាចព្រះកកម្ពុជា កាលវ័យកុមារ

 គណៈព្រះបតភិូសូ្រ្តី្្តីសដលតំណាងឲ្យយកម្ពុជា ចៃិ ព្រះបុយុម្ដេណ មាាម្ដេ�្ុតី ឥណ្ឌ� ម្ដេៃ្ុតី  
 ជបាៃុ ៃងិកូម្ដេរ ាខាងតូូង អម្ដេ�ើ� ញមកទ្្សៃកចិ ចពព័ិរណ៍ «ក្ត្ី ុបៃិកម្ពុជា»

សចកជូៃម្ដេ�យឥតគតិនថ ៃដល់មៃ ីតីរ ស្រុ្ុក ៃិងឃំុុំ ទទូាំងំព្រះពះ�ជាណាចព្រះកកម្ពុជា ម្ដេលខ២៧៥ សខវចិ ិកិា ឆាំ� ២០២២



លេ�ខ ២៧៥ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២

រក្សាាសិទិ្ធិ ិិ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា

អនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�បោះ�ះពុ�មុផ្សា�ាយបោះ�ោយ
ក្រកសាួងពុ័ត៌មានុនៃនុក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុ�ជ្ឈា

ក្រ�កាសាបោះ�សារ�ឋមន្ត្រីនុី� នុងិរ�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាួងពុ័ត៌មានុ
បោះលខ៣៧៥ពុ.មក្រ�ក

ច�ះនៃ�ៃ��៣០ ខែខត�លា ឆ្នាំំា�២០១៨
រូ��តឯកសាារ៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា

លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២

ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បោះសាេរបោះលខបោះនុះ ៖បោះសាេរបោះលខបោះនុះ ៖ ឆ្នាំា�ង យ�, �ារាារ�ឋ បោះមតាី, បោះមក វិិនុ, បោះសាោម �ុ�នុ�នុ, ផ្សាាត ចានុស់ា�នុតិា, រមឹ ស្រីសា�ស្រីសាសា់, វិ� សា���ា, ��នុ ស្រីសា�បោះពុក្រជ្ឈ, 

ហ៊ាាុនុ ពុិសា�, បោះសាៀង កញ្ញាា, �ូច វិបោះណ្ឌ េត, ឈុំ�� រាា, សាូ ហ៊ាានុ,់ ងាានុ ់វិ�នុ នុងិ ភាា រសាេ�             

អំកនុពិុនុធ នុងិស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ អំកនុពិុនុធ នុងិស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ ផ្សាាត ចានុស់ា�នុតិា អំក�កខែក្រ�៖អំក�កខែក្រ�៖  ល�ម អ�ិភា�ង នុងិ ជ្ឈយ័ ចានុស់ា��ខែណ្ឌត នុពិុនុធនុាយក�ូបោះ�ៅ៖នុពិុនុធនុាយក�ូបោះ�ៅ៖ បោះសាោម �ុ�នុ�នុ   

ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ �ារាារ�ឋ បោះមតាី ក្រកាហ៊ាិកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ក្រកាហ៊ាិកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ល� បោះសានុសាូនុ�ឡាា ក្រ��់ក្រ�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ក្រ��់ក្រ�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ បោះឆ្នាំង បោះវិាង 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

មាតិកិា
សំិបុតុ្រតិ

 ក្រពុះឆ្នាំាយាល័កខណ៍្ឌ�ក៏ក្រមរ�សា ់ក្រពុះករ�ណ្ឌា   
 ក្រពុះ��សាបោះមេចក្រពុះ �រមនុា� .................១

 ផ្សាាាសា�ូី់រម�ខមាត�់��គល សាហ៊ា�មនុ ៍.......... ៣

ផ្នែ� ែក្សាឯក្សាសារ

 នៃនុ រសា ់បោះហ៊ាៅ យ� ៖ អនុ�ក្រកុម�បោះងើ�នុផ្សាល ...... ៦

ផ្នែ� ែក្សាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ និងិការត្រសាវត្រ�វ

 សាហ៊ាក្រ�ធាានុបោះវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសា ីអងគការបោះក្រកៅ 
 រ�ឋាភិា�ល ក្រ�ចា�បោះនុៅ ត��នុ ់អាសា�� ខាងបោះក�ត ....៩

 �ណ្ឌៈក្រ�តភូិាស្ត្រសាី�ខែ�លត�ណ្ឌាងឲ្យ�កមុ�ជ្ឈា ចិនុ  
 ក្រ�ុ�យបោះណ្ឌ មាាបោះឡាសា�� ឥណ្ឌឌូ បោះនុសា�� ជ្ឈ�ា�នុ ........១១

 សាហ៊ាក្រ�ធាានុអងគការបោះវិ�ិកាក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាសីាក្រមា�់ 
 សានុីភិាាពុ អាសា��ខាងបោះក�ត�សា�នុកិចច ....... ១៤

 ស្ត្រសាី���មួយនៃនុ�ណី្ឌាក្រ�បោះ�សាអាសាុានុ�សា�នុកិចច 
 �ណ្ឌ េាល័យ សាបោះមីចខែមា នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល .... ១៦

 ក្រកុមការងារ�បោះក្រមោងសា�ខភាាពុរ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌល 
 ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា ច�ះសាួរសា�ខ��កខ នុងិខែចក .. ១៨

 វិង វិនិុ ៖ ខែខេរក្រកហ៊ាមបោះ�ោសានុា�ា «ខែខេរ .....២២
 �ង់ តងឹ ៖ ខំ��បោះក�តកូនុបោះនុៅតាមផ្សាាូវិ ខែត ...... ២៤
 �ិនុ មានុ ៖ ខំ��ចលូកង�័ពុតាមការបោះ�ោសានុា ..២៦
 ជ្ឈា សា�ខនុ ៖ សា�ខចិតបីោះធាិ�ជ្ឈាមនុ�សា�ឆ្នាំគួត .... ២៨
 ជ្ឈ�� ហ៊ាាច ៖ �ងរ�សា់ខំ�� ៤ នុាក់ ក្រតូវិខែខេរ ... ៣១
 ឪពុ�ករ�សាខ់ំ��ក្រតូវិខែខេរក្រកហ៊ាមចា�់យក .....៣៣
 តក់ ធា�នុ ៖ �ាសាស់ារនៃសាបោះ�ោយសាារ ........៣៥
 �ា សា�ខនុ ៖ កងចល័តនុារ� ................. ៣៧
 �ុ�នុ វិាាត ៖ ឪពុ�កមីាយខំ��សាាា�់បោះ�ោយសាារ . ៣៩
 �ា�ល សា�ឹម ៖ អត�តក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុ ............. ៤១
 ជ្ឈាសាះបោះសាើ�យពុ�ជ្ឈ�ងឺបោះ�ោយសាារបោះល� ......៤៣
 បោះ�ោយសាារខះិខាតអាហ៊ាារ មីាយខំ�� ........៤៥
 ផ្សា�នុ ��� ៖ កងចល័តកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម .. ៤៧
 យង់ សាាលូត ៖ កងជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅ ..... ៤៩

ផ្នែ� ែក្សា វេវទ្ធិកិាពិភិាក្សាាសាធារណៈៈ
 បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុសាេ�ពុ� «ក្រ�វិតេសិាាស្ត្រសាេ .......៥២
 ក្រ�តភូិាមកពុ�ក្រកសាួងការពុារជ្ឈាត�ិសា�នុកិចច 

 ពុិពុ័រណ៍្ឌ «សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» ....................៥៥

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

 សាូមក្រ�កាសារកសាមាជ្ឈិកក្រ�ួសាារ ......... ៥៩

សលេ�េច្ឆិព្រះ�ះ នលេ�ោត្តេ� សីហន ុព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២

បោះសាេរបោះលខបោះនុះ ៖បោះសាេរបោះលខបោះនុះ ៖ ឆ្នាំា�ង យ�, �ារាារ�ឋ បោះមតាី, បោះមក វិិនុ, បោះសាោម �ុ�នុ�នុ, ផ្សាាត ចានុស់ា�នុតិា, រមឹ ស្រីសា�ស្រីសាសា់, វិ� សា���ា, ��នុ ស្រីសា�បោះពុក្រជ្ឈ, 

ហ៊ាាុនុ ពុិសា�, បោះសាៀង កញ្ញាា, �ូច វិបោះណ្ឌ េត, ឈុំ�� រាា, សាូ ហ៊ាានុ,់ ងាានុ ់វិ�នុ នុងិ ភាា រសាេ�             

អំកនុពិុនុធ នុងិស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ អំកនុពិុនុធ នុងិស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ ផ្សាាត ចានុស់ា�នុតិា អំក�កខែក្រ�៖អំក�កខែក្រ�៖  ល�ម អ�ិភា�ង នុងិ ជ្ឈយ័ ចានុស់ា��ខែណ្ឌត នុពិុនុធនុាយក�ូបោះ�ៅ៖នុពិុនុធនុាយក�ូបោះ�ៅ៖ បោះសាោម �ុ�នុ�នុ   

ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុធនុាយក៖ �ារាារ�ឋ បោះមតាី ក្រកាហ៊ាិកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ក្រកាហ៊ាិកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ល� បោះសានុសាូនុ�ឡាា ក្រ��់ក្រ�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ក្រ��់ក្រ�ងការខែចកផ្សា�ាយ៖ បោះឆ្នាំង បោះវិាង 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

ក្រពុះករ�ណ្ឌា ក្រពុះ��សាបោះមេចក្រពុះ �រមនុា� នុបោះរោតមី  
សា�ហ៊ាម�នុ� ចា�់នៃ�ក្រ�ធាានុាធាិ�ត�ក្រ�បោះ�សាបោះឆ្នាំកូសាាូវិាា��  
បោះលោក Antonin novotny ក្រ�ខែហ៊ាលជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៣។  
(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

ឆាំងំ យុុ

 ក្រពុះឆ្នាំាយាល័កខណ៍្ឌ ក្រពុះករ�ណ្ឌា ក្រពុះ��សាបោះមេច 

ក្រពុះ �រមនុា� នុបោះរោតមី សា�ហ៊ាម�នុ� ជ្ឈាមួយក្រ�ធាានុាធា�ិត� 

ក្រ�បោះ�សាបោះឆ្នាំកូសាាូវិាា�� បោះលោក Antonin novotny 

ក្រ�ខែហ៊ាលជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៣។ ក្រពុះឆ្នាំាយាល័កខណ៍្ឌ

រ�សា់ក្រ�ង់�តបោះ�ោយ Jiri rublic ក្រតូវិ�នុ�ាក់តា�ង 

�ងាាញបោះនុៅកំ�ង «ពុិពុ័រណ៍្ឌកី�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» បោះនុៅសាាល
 

ត្រពិះឆាំយាល័័ក្សាខណ៍ៈដ៏៏ក្សាត្រ�របុស់ិ ត្រពិះក្សារណុា   
ត្រពិះបាទ្ធិសិវេ�េចត្រពិះ បុរ�នាថ និវេ�តិ�ិ សិហី�នុិ ីត្រពិះ�ហាក្សាសត្រតិនៃនិ
ត្រពិះ��ណាចត្រក្សាក្សា�ុ�� កាល័វ័យុកុ្សាមារ

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២

មបោះហ៊ាោស្រីសាពុចត�ម�ខខែ�លបោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះ�ោយ�ណ្ឌ េាលយ័ 

សាបោះមីចខែមានៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា។ ក្រពុះឆ្នាំាយា 
ល័កខណ៍្ឌបោះនុះ �នុឆ្នាំា�ះ�ញ្ញាច�ងអ�ពុ�អត�តកាលខែ�លមិនុ

បោះចះបោះនុឿយណ្ឌាយ នុងិ��ួល�នុការសាពុកិ្រពុះរាជ្ឈ 

ហ៊ាឬ�័យពុ�ក្រពុះរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង�។

 «ពុិពុ័រណ៍្ឌកី�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» ក្រតូវិ�នុបោះរៀ�ច�បោះឡា�ង

បោះ�ោយបោះលោក ឆ្នាំា�ង យ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 

កមុ�ជ្ឈា បោះ�ោយមានុការខែណ្ឌនុា�ពុ� សាបោះមីច រាជ្ឈ��ក្រត�

ក្រពុះអនុ�ជ្ឈ នុបោះរោតមី អរ�ណ្ឌរសាេ� ឧតេមក្រ�ឹក�ាផ្សាាាល់

ក្រពុះមហ៊ាាក�ក្រត នុងិជ្ឈាក្រពុះសាាា�នុកិមូលនុធិាិម��ិតា  

ក្រពុះករ�ណ្ឌា ក្រពុះ��សាបោះមេចក្រពុះ �រមនុា� នុបោះរោតមី សា�ហ៊ាម�នុ� ជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយក្រ�ធាានុាធាិ�ត�ក្រ�បោះ�សាបោះឆ្នាំកូសាាូវិាា�� បោះលោក Antonin 
novotny ក្រ�ខែហ៊ាលជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៦៣។ (�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

នុងិ ឯកឧតមី ហ៊ាុ�នុ មាានុ� ក្រ�ធាានុសាហ៊ាភាាពុសាហ៊ាពុ័នុធ

យ�វិជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា កំ�ងឱកាសា�ក្រម�់ខ�ួ១០០ក្រពុះវិសា�ា

នៃនុការយាងចូល�ិវិងគតរ�សា់ក្រពុះករ�ណ្ឌា ក្រពុះមហ៊ាា 

វិ�រក�ក្រត ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ ក្រពុះ��នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ�។ 

បោះ�ោយមានុការអនុ�ញ្ញាាតពុ�ក្រពុះរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង� 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�នុ�នុរីក�ាការតា�ង 
ពុពិុរ័ណ៍្ឌ�ក៏្រ�ណិ្ឌតបោះនុះ សាក្រមា�់កិចចក្រ�ជ្ឈ��ក�ពុលូសាមា�ម 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតអិាសា��អាបោះ�យ៍ំ (អាសាុានុ) បោះល�ក��៤០ នុងិ

��៤១ នុងិកិចចក្រ�ជ្ឈ��ពុាក់ពុ័នុ ធនុានុា។

2 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២

ផ្លាាស់ិបុិ�រ�ខុមាត់ិបុ�ុ គល័ សិហ��និ ៍

និងិត្របុ�ជនិ តា�រយុៈការអប់ុរ ំ
ឆាំងំ យុុ 

ស្រ្តីសេីទីី�ួយនៃនបណ្ណេាព្រះបលេទីសអាាសាានទីសសនកិាច្ឆិចបណ្ណ ណា�័យ
សលេ�េច្ឆិខែ�ែនៃន�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា លេដ្ឋោយ�ានកាា� 
ទីទួី�សាាគ�នយ៍ែាងកាក់ាលេកាៅ��ីអំាកាស្រីសី សូ ហាា�ណី្ណា 
នាយកា�ង�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា, លេ�ោកា ឆ្នាំា�ង យុ  
នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា នងិជ្ឈាសាាបនកិាវិទិី�ាសាាន 
សឹ�កា��ត្ត នងិឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្តបណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស 
អាត្តតី្តលេ�ខាផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិ 
ព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ� សីហន។ុ  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

 សិវេ�ចិត្រពិះវរ�ជមាតា�តិផិ្នែខែរ និវេ�តិ�ិ �នុិិនាថ 

សិហីនុិ ក្រតវូិ�នុ��ួលសាគាល�់ាជ្ឈា�ាំក់�កឹនុា�មួយអងគ  

ជ្ឈាក្រពុះរាជ្ឈម�គបោះ�ាសាក៍នុា�ផ្សាាវូិ នុងិជ្ឈាក្រពុះនុមិិតរូី�ត�ណ្ឌាង 
ឲ្យ�កិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់កំ�ងការផ្សាាាសា់�ូីរ

ម�ខមាត�់េ�រ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា តាមរយៈការអ�់រ�។ 

បោះ��មើ�ជ្ឈាការ��ួលសាគាលច់�បោះពុោះកិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងជ្ឈា 

�នុ�ីនុាា�់�វ៏ិបិោះសាសាវិសិាាលនៃនុសាបោះមីចក្រពុះវិររាជ្ឈមាតា

ជ្ឈាតិខែខេរ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាាកមុ�ជ្ឈា មានុកិតីិយសា

�បោះងើ�តជ្ឈា �ណ្ឌ េាល័យសាបោះមីចខែមា ខែ�លបោះ��រតួនុា�� 

ជ្ឈាសាាា�័នុមួយ �ា�ពុារ�ល់ការអ�់រ�, ការសាិក�ា

ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិការអភិារក�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា។

 បោះ��កសាបោះមុោធាជ្ឈាផ្សាាូវិការនុានៃ�ៃ��២១ ខែខកញ្ញាា 

ឆ្នាំំា�២០២០ �ណ្ឌ េាល័យសាបោះមីចខែមា តមើល់បោះសាៀវិបោះភាៅ

រា�់ពុានុក់ើាល រួមជ្ឈាមួយនុងឹឯកសាារនុងិវិតា�សាលិើៈ

នុងិក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាមិីនុអាចកាត់នៃ�ា�នុជ្ឈាបោះក្រច�នុសាី�អ�ពុ�

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា។ �ណី្ឌ��ឯកសាារខែ�លតមើល់��ក

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២

បណ្ណ ណា�័យសលេ�េច្ឆិខែ�ែនៃន�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

ស្រ្តីសេីទីី�ួយនៃនបណ្ណេាព្រះបលេទីសអាាសាានទីសសនកិាច្ឆិចបណ្ណ ណា�័យ
សលេ�េច្ឆិខែ�ែនៃន�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា លេដ្ឋោយ�ានកាា� 
ទីទួី�សាាគ�នយ៍ែាងកាក់ាលេកាៅ��ីអំាកាស្រីសី សូ ហាា�ណី្ណា 
នាយកា�ង�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា, លេ�ោកា ឆ្នាំា�ង យុ  
នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា នងិជ្ឈាសាាបនកិាវិទិី�ាសាាន 
សឹ�កា��ត្ត នងិឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្តបណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស 
អាត្តតី្តលេ�ខាផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិ 
ព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ� សីហន។ុ  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

4 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ សខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នំ� ២០២២

បណ្ណ ណា�័យសលេ�េច្ឆិខែ�ែនៃន�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

បោះនុៅកំ�ង�ណ្ឌ េាល័យ រួមមានុ �ណ្ឌ េសាារឯកសាារខែខេរ 
ក្រកហ៊ាមរ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា ខែ�ល�ួ�ផ្សា��

នុវូិឯកសាារក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាង១លានុ៧ខែសានុ��ពុ័រសាី�ពុ�

រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម ក៏�ចូជ្ឈាឯកសាារបោះសាោ�សា�នុខ៍ែ�ល

ជ្ឈា��សាមាាសានុក៍ត់ក្រតា��កនុវូិ��ពុិបោះសាោធានុរ៍�សា់

អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាមខែ�មបោះ�ៀត

ផ្សាង។ �ខែនុាមបោះល�សាពុ�បោះនុះបោះ�ៅបោះ�ៀត �ណ្ឌ េាលយ័ក៏មានុ 

តមើល់��កបោះសាៀវិបោះភាៅ, ឯកសាារជ្ឈាក្រក�ាសា, ឯកសាារ

បោះសាោ�សា�នុ ៍នុងិសាមាារនុានុាសាី�ពុ�ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ 

នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ�។ ឯកសាារ�ា�ងអសា់បោះនុះ ក្រតូវិ�នុ

ក្រ�ខែមក្រ�មូលចងក្រកងបោះ�ោយឯកអ�គរាជ្ឈ�ូត ហ៊ាលូ�

យា ូបោះអ. ខែហ៊ាលបោះក្រ�សា កំ�ងអ�ឡា�ងបោះពុលខែ�លបោះលោក

សាកិ�ាស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិចងក្រកងឯកសាារសាី�ពុ�ខែសាស្រីសាឡាាយ

រាជ្ឈវិង� នុងិក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកី្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ ជ្ឈាច�ង 
�ញ្ចច�់ �ណ្ឌ េាល័យសាបោះមីចខែមា មានុតា�ង�ងាាញ 

នុវូិពុិពុ័រណ៍្ឌរូ�ភាាពុ�ាង់សាាា�ត�កមេនៃនុវិិ��ាសាាានុ 

សាាឹករតឹ។ វិិ��ាសាាានុសាាឹករតឹ �ឺជ្ឈាចកខ�វិិសា័យរ�សា ់
បោះលោក ឆ្នាំា�ង យ� ខែ�លនុងឹជ្ឈា��តា�ងអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី 

រ�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះ�ោយនុងឹមានុរួម 
�ញ្ចចូលនុវូិសាារមនុា�រ, មជ្ឈឈមណ្ឌឌលស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ, សាាកល 
វិ�ិ�ាលយ័, �ណ្ឌ េាលយ័ នុងិ�ណ្ឌ េសាារ�ឋានុ។ វិ�ិ�ាសាាានុ 

សាាកឹរតឹ �ឺជ្ឈាសាាំនៃ�រចនុារ�សាស់ាាា�ត�ករ�ល៏ើ�លើាញ 

 បោះលោកស្រីសា� ហ៊ា�ាហ៊ាា ហ៊ាាឌី��។ 

  �ណ្ឌ េាល័យសាបោះមីចខែមា �ា�ក្រ�យាាងម�តមា�ច�បោះពុោះ

ការយល់បោះ��ញ�ា ការអ�់រ��ឺជ្ឈាការផ្សាាាសា់�ូីរ 
ម�ខមាត់�េ�។ ការអ�់រ�ផ្សាលី់នុវូិឱកាសាមួយឈុំានុបោះ�ៅ

សាបោះក្រមចការផ្សាាាសា់�ូីរ នុងិផ្សាលី់បោះសារ�ភាាពុ�ល់���គល, 

សាហ៊ា�មនុ ៍នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាត។ិ ការអ�់រ� អាច�ញ្ចឈ�់ការ

កបោះក�តបោះឡា�ងវិញិនៃនុអ�បោះពុ�ហ៊ាងិ�ា, ភាាពុអមនុ�សា�ធាម៌ នុងិ

ការ�ា�សាងើត់បោះនុៅកំ�ងក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសា។ី �នុាមឹនុងឹបោះនុះ

ខែ�រ ការអ�់រ�អាចផ្សាលី់ជ្ឈាឱកាសាមួយ បោះ��មើ�នុកឹរ�នៃពុ

ជ្ឈា�េ�កំ�ងការ�បោះងើ�តជ្ឈាអនុា�ត�េ�មួយ។

 បោះយ�ងខំ��ពុិតជ្ឈាមានុកិតីិយសាយាាងអបោះនុក ខែ�ល 
បោះលោកជ្ឈ��ាវិ អបោះញ្ចើ �ញ�សា�នុកិចចមកកានុ�់ណ្ឌ េាល័យ

សាបោះមីចខែមាបោះនុៅកំ�ងនៃ�ៃបោះនុះ។ បោះយ�ងខំ��រ�ករាយកំ�ងការ

បោះឆ្នាំា�យត�នុវូិរាល់សា�ណួ្ឌរនុងិមតិបោះយោ�ល់ច�បោះពុោះ 

�ណ្ឌ េាល័យសាបោះមីចខែមា នុងិការងាររ�សា់បោះយ�ងខំ��។
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ដា�ារដ៏ ឋ វេ�តិា 

 ខំ��បោះឈុំេោះ នៃនុ រសា ់បោះហ៊ាៅ យ� បោះភា�ក្រ�សុា អាយ�២៧ឆ្នាំំា� 

(បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧)។ ខំ��មានុស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅភូាមិ

ម�ះធា� ���ក្រ�បោះម (ក្រ�បោះមរ�) ស្រីសាុកវិ�រភាាពុ (�ចច��ើនុំ

ស្រីសាុកខែតើងមានុជ្ឈ័យ) ត��នុ១់០៣ បោះខតកី្រពុះវិិហ៊ាារ។ 

ខំ��មានុក្រ�ពុនុធបោះឈុំេោះ ខែ�ានុ សា��នុនួុ បោះហ៊ាៅ វិាានុ បោះធាិ�ការបោះនុៅ

មនុា�រក-៣២។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៩ ខំ��ចលូបោះរៀនុបោះនុៅសាាលា 

សាាិតបោះនុៅកំ�ងភូាមិបោះពុោធា៍ ���ក្រ�បោះម ស្រីសាុកវិ�រភាាពុ �ល់

ក្រតមឹ�ាំក់��១០។  បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ��ឈុំ�់បោះរៀនុ បោះហ៊ា�យ

រសា់បោះនុៅជ្ឈាមួយមេាយឪពុ�ក។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧១ ខំ��

ចលូ��វិិតនីុប៍ោះនុៅមនុា�របោះ�ោសានុាការអ�់រ�ភូាមិបោះពុោធា ៍���

កាា�សខែ�េងសិ�ៈ��បស់កាងសិ�ៈ�បដ្ឋវិិត្តេនខ៍ែខែ�ព្រះកាហ�។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

ក្រ�បោះម ស្រីសាកុវិ�រភាាពុ ត��នុ១់០៣។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ 

ខំ��មករសាប់ោះនុៅកំ�ងមនុា�រ�-១៨ នុងិមានុតនួុា���កឹជ្ឈញ្ចើូនុ

អងើរ នុងិក្រ�ា�់ខែ�កពុ�ក្រពុះវិិហ៊ាារចូលមកមនុា�រ�-១៨ 

សាក្រមា�់ផ្សាេល់បោះ�ៅឲ្យ�កង�័ពុបោះនុៅសាមរភូាមិម�ខ។ បោះនុៅ

ច�ងឆ្នាំំា�១៩៧២ ខំ��មកបោះនុៅមនុា�រ�ងើ�បោះងើ�នុផ្សាល ឬ 

�-១៧ វិិញ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៣ ខំ��ផ្សាាាសា់មកបោះនុៅមនុា�រសា-៦ 

ខែផ្សាកំសាិលើៈ។ បោះពុលបោះនុោះខំ���នុជ្ឈួ�បោះឈុំេោះ ក្រ�ា បោះហ៊ាៅ 

នៃនិ រស់ិ វេ� យីុ ៖ អនុិត្រកុ្សា�បុវេងើ�និ�ល័ 
សិលិ័ៈៈវេ�សិនាការ
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

បោះសាៅ �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុមនុា�រសា-៦។ ខំ��ក្រ�ស្រីសា័យ�ាក់�ង

ជ្ឈាមួយ បោះសាៅ យាាងជ្ឈិតសាំិ�ធបោះហ៊ា�យ�ាត់�នុអូ�ាញខំ��

ជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់។ បោះក្រកោយមកខំ��ចលូជ្ឈា បោះសា-អ��-អា តាម

ការអ�់រ�រ�សា់ បោះសាៅ បោះនុៅមនុា�រសា-៦  បោះ�ោយមានុអំក

ឧបោះ�ាសានុាមបោះឈុំេោះ ភិានុ �ឺជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធាានុបោះ�ោសានុាការ, 

បោះឈុំេោះ ហ៊ា ូនុមឹ បោះហ៊ាៅ ភាាសា ់�ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុបោះ�ោសានុាការ។ 

បោះក្រកោយមក�ង បោះសាៅ ចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�អ�់រ�យ��ធជ្ឈនុ-

យ��ធនុារ� បោះ�ោយពុនុ�ល់បោះហ៊ាត�ផ្សាលអំក�ា�ងបោះនុោះឲ្យ�

បោះ��ញចើាសាអ់�ពុ�ការល��កបោះពុលបោះធាិ���វិិតនីុ,៍ ��ផ្សាាាញ

បោះក្រ�ឿងមាាសា��នុ នុងិ��ផ្សា�សា��នុាសា់បោះនុៅកំ�ងមនុា�រ។  

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៣ �ងភាាសា,់ �ងភិានុ, �ងបោះសាៅ 

�នុបោះហ៊ាៅខំ��, ហ៊ាាុង មានុតួនុា��ជ្ឈា�ណ្ឌៈពុាក់ពុ័នុធអតាា

ធាិ�ើាយវិិ��� , យិនុ មានុតួនុា��ជ្ឈា�ណ្ឌៈនៃចរំ�� នុងិ 

សាា មានុតួនុា��ជ្ឈា�ណ្ឌៈពុាក់ពុ័នុធចបោះក្រមៀងសាិលើៈ ឲ្យ�

បោះ�ៅក្រ�ជ្ឈ��បោះនុៅមនុា�រសា-៦ បោះ�ោយ�ាក់ខែផ្សានុការ ១) អ�់រ�

យ��ធជ្ឈនុយ��ធនុារ�បោះនុៅកំ�ងមនុា�រឲ្យ���នុាសា់នុងឹអងគការ

��វិិតនីុ ៍នុងិក្រតូវិអ�់រ�យ��ធជ្ឈនុឲ្យ�បោះ��ញពុ���កខបោះវិ�នុា

បោះនុៅកំ�ង��ិវិតនីុ ៍២) ក្រតូវិ��ផ្សាាាញមាាសា��នុ�ត នុងិ

សាមាារបោះផ្សា�ងៗខែ�ល��កបោះនុៅកំ�ង�ាា�ងឲ្យ�ខចូ ��៣) 

ក្រតូវិរកវិិធា�សាមាា�់អងគការ នុនួុ ជ្ឈា បោះនុៅតាមកខែនុាង

សាខែមេងសាិលើៈបោះ�ោយវិិធា��ញ់នុងឹកា�បោះភាា�ង ឬបោះចោល

ក្រ�ា�់ខែ�ក បោះក្រកៅពុ�បោះនុះក្រតវូិ�ាក់�ាំ�ពុ�លបោះនុៅកំ�ង�ឹកបោះកេៅ 

ឬ�ងើ�់បោះនុៅកំ�ង�ខែងែមខែផ្សាាបោះឈុំ� �ចូជ្ឈា បោះចក��� ខំ�រ លេ�ត 

នុងិសាាិយ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៤ ខំ��, ហ៊ាាុង, យិនុ, សាា, បោះសាៅ ចលូរួម 
បោះធាិ�សាកមេភាាពុតាមខែផ្សានុការ��១ ខែ�ល�ងភាាសា់ នុងិ 

�ងភិានុ ឲ្យ�បោះយ�ងអ�់រ�យ��ធជ្ឈនុ-យ��ធនុារ�។ បោះនុៅកំ�ង

មនុា�រ បោះយ�ង�នុឯកភាាពុ�ាំអ�់រ��នុបោះឈុំេោះ សា�ង �ឺជ្ឈា

យ��ធជ្ឈនុក្រកមុបោះភាាង, �ូ ជ្ឈា �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុក្រកមុបោះភាាង, បោះខឿនុ 

�ឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុវិាយអងគ�ល�បោះលខ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៤ បោះយ�ងបោះធាិ�សាកមេភាាពុរារា�ង

ចលនុាវិាយសាក្រមុក�ងើ�បោះងើ�នុផ្សាលរ�សា់មហ៊ាាជ្ឈនុ

បោះនុៅកំ�ងមនុា�របោះ�ោយអ�់រ�ក��ឲ្យ�យ��ធជ្ឈនុវិាយសាក្រមុក

ខាា�ងបោះពុក��កបោះពុល��បោះនុរឲ្យ�បោះក្រច�នុ�ា���ះ��ណ្ឌា�តិចតួច

�នុបោះហ៊ា�យ។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខំ��, សាាយ, យិនុ កសាាងកមាា�ង

�នុច�នុនួុ៣នុាក់បោះ�ៀត រួមមានុ ហ៊ាាុង �ឺជ្ឈាសាមាជ្ឈិក

�ណ្ឌៈពុាក់ពុ័នុធ, រ�នុ �ឺជ្ឈានុារ�ខែផ្សាំកចបោះក្រមៀងមនុា�រ 

បោះ�ោសានុាការ, ឡានូុ �ឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុមនុា�របោះ�ោសានុាការ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ងភាាសា់ នុងិ�ងភិានុ បោះហ៊ាៅ

ខំ��បោះ�ៅក្រ�ជ្ឈ��បោះនុៅបោះ�ោសានុាការសាាិតបោះនុៅសាាលាបោះ�កាត

�នុា�់បោះក្រកោម។ អំកចូលរួមក្រ�ជ្ឈ��មានុ ខំ��, យិនុ, ហ៊ាាុង, 

សាា, សា�ង នុងិ បោះចង។ បោះនុៅកំ�ងខាមឹសាារក្រ�ជ្ឈ��មានុ �ង

ភាាសា់ ឧបោះ�ាសានុាមឲ្យ�សាគាល់ខែខ��ិញមានុ សាាត �ឺជ្ឈា

�ណ្ឌៈនៃចរំ��, បោះអឿនុ �ឺជ្ឈាយ��ធនុារ�បោះនុៅមនុា�រក-៣២, 

ហ៊ាុ�នុ �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុជ្ឈួសាជ្ឈ�លវិិ��� ។ ការក្រ�ជ្ឈ��បោះល�កបោះឡា�ង

អ�ពុ�ខែផ្សានុការខែ�លមិនុ�ានុរ់កវិិធា�បោះ�ោះស្រីសាាយ�នុ�ឺ

ខែផ្សានុការសាមាា�់�ងៗ នុងិកមាា�ង��វិិតនីុប៍ោះនុៅនៃ�ៃ��ណ្ឌ�

ជ្ឈាតិ នុងិបោះពុលសាខែមេងខែតមេង។ បោះក្រកោយមកខំ��ផ្សាេល់

មតិ�ា មានុខែតក្រ�ា�់ខែ�កបោះ�បោះ���អាចនុា�ចូល�នុ�ឺ

បោះយ�ងក្រតវូិ�ាក់បោះនុៅបោះក្រកោមពុកូឡាានុក្រកមុសាលិើៈ បោះហ៊ា�យ

កង�័ពុមិនុសាវូិចា�់អារមេណ៍្ឌបោះ�។ �ងភាាសា ់ចាតត់ា�ង

កមាា�ងបោះក្រតៀមជ្ឈាបោះស្រីសាច�នុាា�់ពុ��ាត់�នុយល់ស្រីសា�

បោះល���នុតិរ�សា់ខំ��។ បោះយ�ង�នុចាត់តា�ង យិនុ នុងិ 

សា�ង ឲ្យ���ួលខាងបោះភាា�ង, ហ៊ាាុង នុងិ បោះចង ឲ្យ���ួល

ខាងក្រ�ា�់ខែ�ក, ខំ��នុងិ�ងបោះសាៅ ��ួលខាងពុិនុតិ�

សាភាាពុការណ៍្ឌបោះពុលណ្ឌាអាចអនុ�វិត�ីនុ �ឺក្រតូវិឲ្យ�

ជ្ឈាសាញ្ញាាបោះភាា�ង បោះ�ោយបោះយ�ងសាបោះក្រមច�ាម�នុនុងឹបោះ�ក

ក្រ�ា�់ខែ�កក្រតូវិផ្សាេាច់បោះភាា�ងជ្ឈាម�នុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ ម�នុបោះពុល��ណ្ឌ�ជ្ឈាតិ បោះយ�ងមានុ 

ការផ្សាាាសា�ូី់រកមាា�ងខាះនុងិ�នុចាតត់ា�ងភាារកិចចរួចរាល ់
 រួមមានុ  យិនុ, ហ៊ាាុង, �ូ, សា�ង នុងិ សា� ��ួលខាងក្រ�ា�់ 

ខែ�ក។  ហ៊ាុ�នុ នុងិ ខែសានុ មានុតួនុា�� ជ្ឈាក្រ�ធាានុបោះធាិ�ជ្ឈ�  

នុងិ បោះសាៀនុ �ឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុជ្ឈួសាជ្ឈ�លវិិ���  ��ួលខាង

ផ្សាេាច់បោះភាា�ង បោះហ៊ា�យខំ��, �ងបោះសាៅ ,�ងសា�ង ��ួលពុិនុតិ�

សាភាាពុការណ៍្ឌបោះនុៅបោះពុល��ណ្ឌ� �ឺបោះពុលណ្ឌាក្រតូវិបោះធាិ� 

សាកមេភាាពុនុងិបោះពុលណ្ឌាមិនុក្រតវូិបោះធាិ�សាកមេភាាពុ។ បោះនុៅឆ្នាំំា� 

១៩៧៧ �ខែ�ល ខំ��, សា�, ខែសានុ �នុឯកភាាពុ�ាំបោះធាិ� 
សាកមេភាាពុបោះ�ោយយកខែខ�បោះភាា�ងបោះ�ោតឲ្យ�បោះឆ្នាំះវិិ��� ។ 

បោះក្រកោយមកបោះ�ៀតខំ��, �ូ, សា�ិនុ �ឺជ្ឈា�ណ្ឌៈរ��សាិលើៈ,  

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 7



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ហ៊ាាុង �នុលាក់�ឹកក្រកចូច�នុនួុ១៥ឡាា�ង ខែ�លអងគការ

ជ្ឈនូុសាក្រមា�់���ានុយ��ធជ្ឈនុសាលិើៈ។ បោះពុលបោះនុោះខំ���នុចាក់ 
បោះសាោរ�ាា�ងបោះធាិ�ឲ្យ�ខចូ�ឹកក្រកូចអសា។់  �នុាា�់មកបោះយ�ង�ា�ង 

៦នុាក់�នុនុា��ាំខែសាង�ឹកក្រកចូយកបោះ�ៅចាក់បោះចោលបោះនុៅ 

បោះវិលាបោះមាោង១២យ�់ បោះ�ោយមិនុឲ្យ�អំកណ្ឌា�ងឹបោះឡា�យ។ 

 បោះនុៅពុាក់កណ្ឌេាលឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខំ��, សា�, នុងិ មានុ 

�ឺជ្ឈា�ណ្ឌៈពុាក់ពុ័នុធអតាាធាិ�ើាយវិិ���  នុា��ាំលាក់

បោះខោអាវិយ��ធជ្ឈនុច�នុនួុ១០០សាក្រមា�់ នុងិសា�ពុត់-អាវិ 

សាក្រមា�់យ��ធនុារ�១០០សាក្រមា�់។ បោះពុលបោះនុោះខំ���ាក់កំ�ង

ហ៊ា�ិបោះហ៊ា�យចាក់បោះសាោ��កកំ�ង�ាា�ង បោះក្រកោយមកបោះខោអាវិ

បោះនុោះពុ�កផ្សា�យខចូអសាប់ោះហ៊ា�យនុា��ាំ��តបោះចោលខែ�មបោះ�ៀត 

បោះធាិ�ឲ្យ�យ�វិជ្ឈនុខះិខាត�េានុបោះខោអាវិផ្សាាាសា�់េូរ។ បោះ�ោះ��ជ្ឈា

អងគការផ្សាេលឲ់្យ�ក្រ��់ក្រ�ានុក៏់បោះ�ោយ ក៏បោះយ�ង�ា�ង៣នុាក់

�នុ��ផ្សាាាញ�ា�ងអសា់ខែ�រ។ �នុាា�់មក �ងភាាសា់ �នុ

ខែណ្ឌនុា�ឲ្យ�បោះ�ៅល�ក្រកណ្ឌាត់កំ�ង�ាា�ងច�នុនួុ២០ក� ខែ�ល

បោះសាំ�អងគការកំ�ងបោះ�ោល��ណ្ឌងបោះធាិ�ជ្ឈាវិា�ងនុនុសាិលើៈ 

បោះ�ោះ��វិា�ងនុនុមានុក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះហ៊ា�យក៏បោះ�ោយ។ អំក 

ចូលរួមមានុ បោះចង �ឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុ�តរូ�បោះនុៅមនុា�រ

ភាាពុយនុ,ី សា��, សា��នុ, បោះហ៊ាង �ឺជ្ឈាយ��ធជ្ឈនុកំ�ងក្រកមុបោះភាាង, 

បោះសាៀនុ, សា� �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុមនុា�រត-៣៣ បោះ�ោសានុាការ ។  

បោះក្រកៅពុ�បោះនុះខំ��,បោះចង, សា� �នុបោះធាិ�សាកមេភាាពុលាក់ខែខ� 
អាត ់៣០០��� សាក្រមា�់ចមាងជ្ឈូនុអងគការពុិនុតិ� បោះ�ោយ 

បោះយ�ង�នុចាក់បោះសាោរបោះចោលកំ�ង�ាា�ងមិនុឲ្យ�បោះក្រ��ក្រ�សា់

រហ៊ាតូ�ល់ខែខមិ��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ បោះពុលខែ�លអងគការ

ចា�់ខានួុ�ងភាាសា់ នុងិ�ងបោះសាៅ។ �នុាា�់មកអងគការ 

ចា�់ខែខ��ាក់�ងនុងឹ�ង បោះសាៅ ជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់ រហ៊ាតូ�ល ់

នៃ�ៃ��១៤ ខែខកកើ�ា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ អងគការចា�់ខំ��ខែតមីង។

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

សាារភាាពុឯកសាារJ០០១៧២។ រាលច់បោះមា�យសាារភាាពុសាារភាាពុឯកសាារJ០០១៧២។ រាលច់បោះមា�យសាារភាាពុ

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

សា��ធខែតឆ្នាំាងកាត់ការ�ងខិត�ងខ�នុិងបោះធាិ��ារ�ណ្ឌកមេសា��ធខែតឆ្នាំាងកាត់ការ�ងខិត�ងខ�នុិងបោះធាិ��ារ�ណ្ឌកមេ

យាាងធាៃនុធ់ាៃរពុ�កងសាួរចបោះមា�យរ�សាខ់ែខេរក្រកហ៊ាម �បូោះចះំយាាងធាៃនុធ់ាៃរពុ�កងសាួរចបោះមា�យរ�សាខ់ែខេរក្រកហ៊ាម �បូោះចះំ

បោះយ�ងមិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមា�យសាារភាាពុរ�សា ់បោះយ�ងមិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមា�យសាារភាាពុរ�សា ់

នៃនុ រសា់ បោះហ៊ាៅ យ� ពុិតឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ�?នៃនុ រសា់ បោះហ៊ាៅ យ� ពុិតឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ�?

កាងសិ�ៈ�បដ្ឋវិិត្តេនខ៍ែខែ�ព្រះកាហ� ថត្តជ្ឈុ�គាំលេន�ព្រះបាសាទី 
បនាាយស្រីសី កាំុងលេខត្តេលេសៀ��ាប។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា) 
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេ�ក្សា វនិិ

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា �នុ��ួលសាាិ�មនុ ៍សាាស្ត្រសាាីចារ� 

សា�ងហ៊ា ូកាង �ឺជ្ឈាសាហ៊ាក្រ�ធាានុបោះវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

អងគការបោះក្រកៅរ�ឋាភិា�លក្រ�ចា�បោះនុៅត��នុអ់ាសា��ខាងបោះក�ត 

សាស្រ្តីសេាច្ឆិា�� សុងហ ូកាាង គឺជ្ឈាសហព្រះបធាានលេវិទិីកាា
ព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេអាងគកាា�លេព្រះកា��ដ្ឋឋាភិិបា�ព្រះបច្ឆិា�លេន�ត្ត�បនអ់ាាសុី
ខាងលេកាើត្ត នៃនព្រះបលេទីសកូាលេ�ែខាងត្តៈូង នងិសហកាា�លីេធាាើដ្ឋ�លេណ្ណើ�
ទីសសនកិាច្ឆិចត្ត�បនព់្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេអានង់ឹខែវិង លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី� 
សាាគ�ន�៍បីណ្ណឌិត្ត �ី សខុឃាាង នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិិា� 
អានង់ឹខែវិង។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

នៃនុក្រ�បោះ�សាកូបោះរាខាងតើូង �នុបោះធាិ���បោះណ្ឌ�រមក�សា�នុកិចច

ត��នុក់្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាអីនុាង់ខែវិង។ បោះលោកសាាស្ត្រសាាីចារ�

មានុការច�ណ្ឌា�់អារមេណ៍្ឌ នុងិចង់បោះឈុំងិយល់អ�ពុ�

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខេរក្រកហ៊ាមបោះ��មើ�ងាយស្រីសាួលកំ�ងការ 
�កឹនុា�សាសិា� នុងិនុសិា�តិមកពុ�ក្រ�បោះ�សាកូបោះរាខាងតើូងមក 
�សា�នុកិចចសាកិ�ាបោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង។ 

 រួម��បោះណ្ឌ�រជ្ឈាមួយសាហ៊ាការ�ជ្ឈនុជ្ឈាតកូិបោះរាខាងតើូង 

សាាស្ត្រសាាីចារ� សា�ងហ៊ា ូកាង �នុបោះធាិ���បោះណ្ឌ�រមក�ល់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង បោះនុៅនៃ�ៃ��១១ ខែខវិចិិកិា 

ឆ្នាំំា�២០២២។ �ចច��ើនុបំោះនុះ អនុាង់ខែវិង �ឺជ្ឈាស្រីសាកុមួយ�៏

មានុសាកេានុ�ពុលបោះល�ខែផ្សាកំបោះសា�ឋកិចច នុងិខែផ្សាកំបោះ�សាចរណ៍្ឌ

កំ�ងបោះខតឧីតរីមានុជ្ឈ័យ។ បោះល�សាពុ�បោះនុះបោះ�ៅបោះ�ៀត ត��នុ់

បោះ�សាចរណ៍្ឌក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី�៏សា�ខានុច់�នុនួុ១៤អាច

ផ្សាលី់នុវូិច�បោះណ្ឌះ�ងឹ នុងិ��ពុិបោះសាោធានុ�៍ល់អំកសាិក�ា

ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិជ្ឈាតិ នុងិអនុរីជ្ឈាតិ។ មិនុក្រតឹមខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ 

សិហត្របុធានិវេវទ្ធិកិាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ អងគការ
វេត្រ�រដាឋភិបិាល័ ត្របុចាំវំេ� តំិបុន់ិ អាសុិ ីខាងវេក្សា�តិ
ទ្ធិសិសនិក្សាចិ ច  �ជ្ឈ �ណៈ្ឌ ល័ សិនិិភិាពិ  អនិ ាង់ ផ្នែវង
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ត��នុក់្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាអីនុាង់ខែវិង�នុផ្សា�ាភាើា�់បោះ�ៅនុងឹ

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាបីោះយោធាា ខែ�លបោះធាិ�ឲ្យ�ត��នុប់ោះនុះកានុខ់ែត

មានុការចា�់អារមេណ៍្ឌខាា�ងពុ�សាាធាារណ្ឌជ្ឈនុ សាិសា� 

នុសិា�ិត អំកសាិក�ាស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ ក៏�ូចជ្ឈា ក្រ�បោះ�សា

បោះនុៅកំ�ងអាសាុានុ នុងិពុិភាពុបោះលោក។ ស្រីសាុកអនុាង់ខែវិង �ឺ 
ជ្ឈា��កខែនុាងខែ�លផ្សាេល់នុវូិសានុីភិាាពុ ការផ្សា�ះផ្សា�ា នុងិ

ការរួមរសា់ជ្ឈាមួយរាជ្ឈរ�ឋាភិា�ល �នុាា�់ពុ��ញ្ចច�់

សាន្ត្រីងគាមរ� �ានៃរាបោះនុៅនៃ�ៃ��២៩ ខែខធាំូ ឆ្នាំំា�១៩៩៨។ 

 កំ�ង��បោះណ្ឌ�រ�សា�នុកិចចបោះនុះ បោះលោក�ណ្ឌឌិត ល� សា�ខ

�ាង នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង �នុ

អតាាធាិ�ើាយអ�ពុ��បោះក្រមោង នុងិខែផ្សានុការនុានុា�ាក់�ង 

នុងឹការ�បោះក្រងៀនុក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ីការខែ�រក�ា នុងិអភិារក� 

ត��នុប់ោះ�សាចរណ៍្ឌក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ី�ាង់បោះ�ោលបោះ��មើ�អភិាវិឌីឍនុ ៍

ស្រីសាុកអនុាង់ខែវិង នុងិ�នុជ្ឈូនុបោះលោកសាាស្ត្រសាាីចារ�បោះ�ៅ

សាិក�ា នុងិពុិនុតិ�បោះម�ល��តា�ងក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាសីា�ខានុ់ៗ

�ចូជ្ឈា សាារមនុា�រផ្សាាះតាមា�ក កខែនុាង�ូជ្ឈាសាពុ �ា�ល ពុត 

នុងិផ្សាាះក្រ�ជ្ឈ��រ�សា់តាមា�កបោះល�ក�ពុូលភាំ��ងខែរក (ខែ�ល

�ចច��ើនុបំោះនុះ�ឺជ្ឈា មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង)។ 

 បោះនុៅច�ង�ញ្ចច�់នៃនុ��បោះណ្ឌ�រ�សា�នុកិចចបោះនុះ បោះលោក 

សា�ងហ៊ា ូកាង នុងិសាហ៊ាការ� �នុខែ�ាងអ�ណ្ឌរ��ណ្ឌយាាង

ក្រជ្ឈាលបោះក្រជ្ឈៅ�ល់ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុ

អនុាង់ខែវិងច�បោះពុោះការ��ួលសាាិ�មនុ ៍នុងិការរាក់�ាក់

យាាងកក់បោះកេៅ��ផ្សា�ត។

សាស្រ្តីសេាច្ឆិា�� សុងហ ូកាាង គឺជ្ឈា
សហព្រះបធាានលេវិទិីកាាព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេ
អាងគកាា�លេព្រះកា��ដ្ឋឋាភិិបា�ព្រះបច្ឆិា�លេន�
ត្ត�បនអ់ាាសុីខាងលេកាើត្ត នៃនព្រះបលេទីសកូាលេ�ែ
ខាងត្តៈូង នងិសហកាា�លីេធាាើដ្ឋ�លេណ្ណើ� 
�កាទីសសនកិាច្ឆិចត្ត�បនព់្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេ 
អានង់ឹខែវិង លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី� 
សាាគ�ន�៍ីបណ្ណឌិត្ត �ី សុខឃាាង 
នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិិា�
អានង់ឹខែវិង។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេសា� បុុនុិថនិ

 បោះនុៅបោះវិលាក្រពុឹក នៃ�ៃ��១៦ ខែខវិិចិិកា ឆ្នាំំា�២០២២ 

�ណ្ឌៈក្រ�តិភូាស្ត្រសាី�ខែ�លត�ណ្ឌាងឲ្យ�ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា 

ក្រ�បោះ�សាចិនុ ក្រ�បោះ�សាក្រ�ុ�យបោះណ្ឌ ក្រ�បោះ�សាមាាបោះឡាសា�� 

ក្រ�បោះ�សាឥណ្ឌឌូ បោះនុសា�� ក្រ�បោះ�សាជ្ឈ�ា�នុ នុងិក្រ�បោះ�សាកូបោះរា

ខាងតើូង អបោះញ្ចើ �ញមក�សា�នុកិចចពុិពុ័រណ៍្ឌ «កី�សា��ិនុ

កមុ�ជ្ឈា» បោះនុៅសាាលមបោះហ៊ាោស្រីសាពុចត�ម�ខ ខែ�លបោះរៀ�ច�

បោះ�ោយបោះលោកជ្ឈ��ាវិ �ារាាវិណ្ឌ េ �ាវិ�ត ល�យ សាហ៊ាការ

ជ្ឈាមួយ�ណ្ឌ េាលយ័សាបោះមីចខែមា នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈា។ �ណ្ឌ:ក្រ�តិភូាខែ�លជ្ឈាស្ត្រសាី� ��ួលក្រពុះរាជ្ឈ

សាាិ�មនុយ៍ាាងកក់បោះកីៅពុ�សាបោះមីចរាជ្ឈ��ក្រត�ក្រពុះអនុ�ជ្ឈ 

នុបោះរោតមី អរ�ណ្ឌរសាេ� ឧតេមក្រ�ឹក�ាផ្សាាាលក់្រពុះមហ៊ាាក�ក្រត,  

អំកស្រីសា� សាូ ហ៊ាាិរ�ណ្ឌា នុាយករងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈា នុងិបោះលោក ឆ្នាំា�ង យ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា នុងិជ្ឈាសាាា�នុកិវិិ��ាសាាានុសាាឹករតឹ។

ពុិពុ័រណ៍្ឌ «សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» �ឺជ្ឈាខែផ្សាកំមួយនៃនុក្រពុះរាជ្ឈ

កមេវិិធា� «១០០ក្រពុះវិសា�ា នៃនុក្រពុះ�ិតាឯករាជ្ឈ�ជ្ឈាតិ» 

ឧ�ាិសា�ាិយក្រពុះ�រមរាជ្ឈវិិញ្ញាាណ្ឌកខនុធ ក្រពុះ�រមរតនុ

បោះកោ�ឋ នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ�។ ពុិពុ័រណ៍្ឌ «សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» 

�ណៈៈត្របុតិភិិសូ្ត្រសិិផី្នែដ៏ល័តំិណាងឲ្យយ
ក្សា�ុ�� ចនិិ ត្របុុយុុវេណៈ មាាវេ�សុិ ីឥណៈ្ឌ� វេនិសុិ ីជបុានុិ និិងកូ្សាវេរ ាខាងតិៈូង 
អវេ�ើ� ញ�ក្សាទ្ធិសិសនិក្សាចិ ចពិព័ិិរណ៍ៈ «ក្សាិសុីិបុនិិក្សា�ុ��»

លេន�លេវិ�ាព្រះ��កា នៃថៃទីី១៦ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ គណ្ណ�ព្រះបត្តភូិិ
ស្រ្តីសេីខែដ្ឋ�ត្ត�ណ្ណាងឲ្យ�ព្រះបលេទីសកា�ុុជ្ឈា ព្រះបលេទីសច្ឆិិន ព្រះបលេទីស
ព្រះបាុយលេណ្ណ ព្រះបលេទីស�ែាលេ�សុី ព្រះបលេទីសឥណ្ណឌូ លេនសុី ព្រះបលេទីស
ជ្ឈបែុន នងិព្រះបលេទីសកូាលេ�ែខាងត្តៈូង អាលេ�ើ ើញ�កាទីសសនកិាច្ឆិច
�ិ�័�ណ៍្ណ «កាេីសុបិនកា�ុុជ្ឈា»។ (�ី លេដ្ឋវីិដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សាបោះមុោធាបោះនុៅនៃ�ៃ��៣១ ខែខត�លា ឆ្នាំំា�២០២២ បោះក្រកោម

ក្រពុះរាជ្ឈធាិ�ត��៏ខង់ុខសុា់��ផ្សា�តពុ� ក្រពុះ��នុបោះរោតមី  

សា�ហ៊ាម�នុ� នុងិ សាបោះមីចក្រពុះមហ៊ាាក�ក្រត� នុបោះរោតីម ម�នុនិុា� 

សា�ហ៊ានុ� ក្រពុះញាតិវិង�ានុ�វិង� ក្រពុម�ា�ងឥសា�រជ្ឈនុ 

ជ្ឈានុខ់សុា់នៃនុសាាា�័នុក�ពុូលៗរ�សា់ជ្ឈាតិ។ ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ

��ួល�នុការសាពុកិ្រពុះរាជ្ឈហ៊ាឫ�័យយាាងខាា�ងពុ�ក្រពុះ 

មហ៊ាាក�ក្រតខែខេរ នុងិរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង�។

 ពុពិុរ័ណ៍្ឌ «សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» �នុ�ាក់តា�ង�ងាាញពុ�នៃ�ៃ 
��៣១ ខែខត�លា �លន់ៃ�ៃ��១៧ ខែខវិចិិកិា ឆ្នាំំា�២០២២ នុងិ 

�នុ��ួលសាាធាារណ្ឌជ្ឈនុ, �ណ្ឌៈក្រ�តភូិាខែ�លជ្ឈាស្ត្រសាី� នុងិ 

បោះម�កឹនុា��ណី្ឌាក្រ�បោះ�សាអាសាុានុ នុងិក្រ�បោះ�សាមួយច�នុនួុ

បោះ�ៀតខែ�លមកចូលរួមកិចចក្រ�ជ្ឈ��ក�ពុូលអាសាុានុ បោះល�ក 

��៤០ នុងិ៤១ នុងិកិចចក្រ�ជ្ឈ��ពុាក់ពុ័នុ ធនុានុាបោះនុៅក្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈា ចា�់តា�ងពុ�នៃ�ៃ��១១ �ល់នៃ�ៃ��១៣ ខែខវិិចិិកា 

ឆ្នាំំា�២០២២ មានុច�នុនួុសារ��ក្រ�មាណ្ឌ ៨០០ នុាក់។ 

 ��បោះណ្ឌ�រ�សា�នុកិចចរ�សា់�ណ្ឌៈក្រ�តិភូាខែ�លជ្ឈា

ស្ត្រសាី�បោះនុៅនៃ�ៃបោះនុះ �ឺជ្ឈា��បោះណ្ឌ�រ�សា�នុកិចចច�ងបោះក្រកោយ

ខែ�ល�ងាាញពុ�ការ�ា�ក្រ� នុងិ��ួលសាគាលស់ាាំនៃ�រ�សា់

សាបោះមីចក្រពុះមហ៊ាាក�ក្រត� នុបោះរោតមី ម�នុនិុា� សា�ហ៊ានុ� នុងិ 

សាបោះមីចក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� ក្រពុម�ា�ង

�នុ�ា�ង�ងាាញអ�ពុ�តនួុា��ស្ត្រសាី�កំ�ងការចលូរួមបោះនុៅកំ�ង

វិសិាយ័សាងគម វិ�ើធាម៌ សាលិើៈ ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ីការអ�់រ� 

នុងិនុបោះយោ�យ។ បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាសាបោះមីច

ក្រពុះមហ៊ាាក�ក្រត� នុបោះរោតមី ម�នុនិុា� សា�ហ៊ានុ� ខែ�ល

ត�ណ្ឌាងឲ្យ�ស្ត្រសាី�ខែខេរ�ា�ងមូល ក្រពុះអងគ�នុជ្ឈមំះរាល់

ការល��ក នុងិឧ�សា�គក្រ��់ខែ��យាាងតាម�ខែងា

ក្រពុះរាជ្ឈសាកមេភាាពុជ្ឈាបោះក្រច�នុជ្ឈាមួយនុងឹក្រពុះ�រមរតនុ

បោះកោ�ឋ នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� បោះ��មើ���ពុបិោះហ៊ាត�ជ្ឈាតមិាត�ភូាមិ។ 

ក្រពុះអងគ�ឺជ្ឈានុមិិតរូី�នៃនុភាាពុរងឹមា�រ�សាស់្ត្រសាី�ខែខេរ�ូបោះ�ៅ 

លេន�លេវិ�ាព្រះ��កា នៃថៃទីី១៦ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ គណ្ណ�ព្រះបត្តភូិិ
ស្រ្តីសេីខែដ្ឋ�ត្ត�ណ្ណាងឲ្យ�ព្រះបលេទីសកា�ុុជ្ឈា ព្រះបលេទីសច្ឆិិន ព្រះបលេទីស
ព្រះបាុយលេណ្ណ ព្រះបលេទីស�ែាលេ�សុី ព្រះបលេទីសឥណ្ណឌូ លេនសុី ព្រះបលេទីស
ជ្ឈបែុន នងិព្រះបលេទីសកូាលេ�ែខាងត្តៈូង អាលេ�ើ ើញ�កាទីសសនកិាច្ឆិច
�ិ�័�ណ៍្ណ «កាេីសុបិនកា�ុុជ្ឈា»។ (�ី លេដ្ឋវីិដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

លេន�លេវិ�ាព្រះ��កា នៃថៃទីី១៦ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ គណ្ណ�ព្រះបត្តភូិិ
ស្រ្តីសេីខែដ្ឋ�ត្ត�ណ្ណាងឲ្យ�ព្រះបលេទីសកា�ុុជ្ឈា ព្រះបលេទីសច្ឆិិន ព្រះបលេទីស
ព្រះបាុយលេណ្ណ ព្រះបលេទីស�ែាលេ�សុី ព្រះបលេទីសឥណ្ណឌូ លេនសុី ព្រះបលេទីស
ជ្ឈបែុន នងិព្រះបលេទីសកូាលេ�ែខាងត្តៈូង អាលេ�ើ ើញ�កាទីសសនកិាច្ឆិច
�ិ�័�ណ៍្ណ «កាេីសុបិនកា�ុុជ្ឈា»។ (�ី លេដ្ឋវីិដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

លេន�លេវិ�ាព្រះ��កា នៃថៃទីី១៦ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២  
គណ្ណ�ព្រះបត្តភូិិស្រ្តីសេីខែដ្ឋ�ត្ត�ណ្ណាងឲ្យ�ព្រះបលេទីសកា�ុុជ្ឈា  
ព្រះបលេទីសច្ឆិិន ព្រះបលេទីសព្រះបាុយលេណ្ណ ព្រះបលេទីស�ែាលេ�សុី ព្រះបលេទីស 
ឥណ្ណឌូ លេនសុី ព្រះបលេទីសជ្ឈបែុន នងិព្រះបលេទីសកូាលេ�ែខាងត្តៈូង អាលេ�ើ ើញ
�កាទីសសនកិាច្ឆិច�ិ�័�ណ៍្ណ «កាេីសុបិនកា�ុុជ្ឈា»។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

លេន�លេវិ�ាព្រះ��កា នៃថៃទីី១៦ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ គណ្ណ�ព្រះបត្តភូិិ
ស្រ្តីសេីខែដ្ឋ�ត្ត�ណ្ណាងឲ្យ�ព្រះបលេទីសកា�ុុជ្ឈា ព្រះបលេទីសច្ឆិិន ព្រះបលេទីស
ព្រះបាុយលេណ្ណ ព្រះបលេទីស�ែាលេ�សុី ព្រះបលេទីសឥណ្ណឌូ លេនសុី ព្រះបលេទីស
ជ្ឈបែុន នងិព្រះបលេទីសកូាលេ�ែខាងត្តៈូង អាលេ�ើ ើញ�កាទីសសនកិាច្ឆិច
�ិ�័�ណ៍្ណ «កាេីសុបិនកា�ុុជ្ឈា»។ (�ី លេដ្ឋវីិដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

នុងិជ្ឈាមា�់សាក្រមា�់កូនុបោះចៅ នុងិក្រ�ជ្ឈានុ�រាស្ត្រសាខីែខេរ។

 �ណ្ឌ:ក្រ�តិភូាសាខែមីងការបោះពុញចិតីនុងឹពុិពុ័រណ៍្ឌ 

ខែ�ល�នុផ្សាលីក់ារយល�់ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកី្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈា នុងិរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង�ខែខេរ។ ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះនុងឹផ្សាលី់

កី�សាងឹឹម�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា ខែ�ល�នុឆ្នាំាងកាត់

��ណ្ឌាក់កាល�៏ល��កកនុាងមក។ �ណ្ឌៈក្រ�តិភូាក៏ 

សា�ណូ្ឌមពុរឲ្យ��នុរីក�ាពុពិុរ័ណ៍្ឌ «សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» សាក្រមា�់ 
សាាធាារណ្ឌជ្ឈនុ នុងិបោះភាៀំវិ�ូតចូល�សា�នុា។ 

 បោះនុៅច�ង�ញ្ចច�់នៃនុ��បោះណ្ឌ�រ�សា�នុកិចច បោះលោក ឆ្នាំា�ង  

យ� ជ្ឈូនុបោះសាៀវិបោះភាៅសាាក��ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសារី�សា់សាបោះមីច

ក្រពុះមហ៊ាាក�ក្រត� នុបោះរោតមី ម�នុនិុា� សា�ហ៊ានុ�, ក�នុ

ឯកសាាររយ:បោះពុល១៤នុា�� ខែ�លឆ្នាំា�ះ�ញ្ញាច�ងអ�ពុ� 
ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកី្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា នុងិក្រពុះរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង�  
នុងិផ្សាាា�ងរូ��តរ�សា ់សាបោះមីចក្រពុះមហ៊ាាក�ក្រត� នុបោះរោតមី 

ម�នុនិុា� សា�ហ៊ានុ� �ល់�ណ្ឌៈក្រ�តិភូា។
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេសា� បុុនុិថនិ

សិហត្របុធានិអងគការវេវទ្ធិកិាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ
សិត្រមាប់ុសិនិិភិាពិ អាសុិខីាងវេក្សា�តិ 
ទ្ធិសិសនិក្សាចិ ច «ពិព័ិិរណ៍ៈក្សាិសុីិបុនិិក្សា�ុ��»

 �នុាា�់ពុ���បោះណ្ឌ�រ�សា�នុកិចចបោះ�ៅកានុម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌល

សានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង នុងិអត�តត��នុត់សាុចូ�ងបោះក្រកោយ

រ�សាខ់ែខេរក្រកហ៊ាម បោះនុៅស្រីសុាកអនុាង់ខែវិង បោះខតឧីតរីមានុជ្ឈយ័,  

បោះនុៅនៃ�ៃ��១៣ ខែខវិចិិកិា ឆ្នាំំា�២០២២ បោះលោក សា�ងហ៊ា ូកាង  

(Sungho KAng) សាហ៊ាក្រ�ធាានុបោះវិ�ិកាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសា ី

សាក្រមា�់សានុីភិាាពុ អាសា��ខាងបោះក�ត នុងិជ្ឈ�នុយួការ �នុ

មក�សា�នុកិចច�ណ្ឌ េាល័យសាបោះមេចខែមា នុងិ «ពុិពុ័រណ៍្ឌ

កី�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» ខែ�លបោះរៀ�ច�បោះ�ោយ�ណ្ឌ េាល័យ

សាបោះមីចខែមានៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះនុៅសាាល

មបោះហ៊ាោស្រីសាពុចត�ម�ខ បោះ��មើ�ឧ�ាិសា�ាិយក្រពុះ�រមរាជ្ឈ

វិិញ្ញាាណ្ឌកខនុធ ក្រពុះករ�ណ្ឌាក្រពុះ��សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី 

សា�ហ៊ានុ� ក្រពុះមហ៊ាាវិ�រក�ក្រត ក្រពុះវិររាជ្ឈ�ិតាឯករាជ្ឈ� 

�ូរណ្ឌភាាពុ�ឹក�� នុងិឯកភាាពុជ្ឈាតិខែខេរ ក្រពុះ�រម

លេ�ោកា សុងហ ូកាាង សហព្រះបធាានលេវិទិីកាាព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេ 
សព្រះ�ាប់សនេភិិា� អាាសុីខាងលេកាើត្ត នងិជ្ឈ�នយួកាា� បាន�កា
ទីសសនកិាច្ឆិចបណ្ណ ណា�័យសលេ�ៅច្ឆិខែ�ែ នងិ «�ិ�័�ណ៍្ណកាេីសុបិន
កា�ុុជ្ឈា» លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី�សាាគ�នយ៍ែាងកាក់ាលេកាេ��ី
លេ�ោកា ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

រតនុបោះកោ�ឋ�ក្រម�់ខ�ួក្រពុះក្រ�សាូក្រត ១០០ ក្រពុះវិសា�ា 

បោះ�ោយមានុការ��ួលសាាិ�មនុយ៍ាាងកក់បោះកីៅពុ�បោះលោក 

ឆ្នាំា�ង យ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា នុងិជ្ឈា

សាាា�នុកិវិិ��ាសាាានុសាាឹករតឹ។ 

លេ�ោកា សុងហ ូកាាង សហព្រះបធាានលេវិទិីកាាព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេ 
សព្រះ�ាប់សនេភិិា� អាាសុីខាងលេកាើត្ត នងិជ្ឈ�នយួកាា� បាន�កា
ទីសសនកិាច្ឆិចបណ្ណ ណា�័យសលេ�ៅច្ឆិខែ�ែ នងិ «�ិ�័�ណ៍្ណកាេីសុបិន
កា�ុុជ្ឈា» លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី�សាាគ�នយ៍ែាងកាក់ាលេកាេ��ី
លេ�ោកា ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ស្ត្រសិិទី្ធិ�ីយួុនៃនិបុណិាត្របុវេទ្ធិសិអាសាុនិទ្ធិសិសនិក្សាចិ ច
បុណាា ល័័យុ សិវេ�ចិផ្នែ�ា នៃនិ�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��

វេសា� បុុនុិថនិ

 បោះនុៅបោះវិលាបោះមាោង ៩៖៤០ នុា��ក្រពុឹក នៃ�ៃ��១២ ខែខ 

វិិចិិកា ឆ្នាំំា�២០២២ បោះលោកជ្ឈ��ាវិ  អ��រ�ណ្ឌា ចូកូ វិ���ូ ូ 

ភារយិារ�សា់ក្រ�ធាានុាធាិ�ត�ឥណ្ឌឌូ បោះនុសា�� ចូកូ វិ��ូ�ូ, 

បោះលោកជ្ឈ��ាវិ សា��ចានុ ់វិ�ផ្សាាវិាានុ ់ភារយិារ�សា់នុាយករ�ឋ 

មន្ត្រីនុី�ឡាាវិ ផ្សានុខា� វិ�ផ្សាាវិាានុ,់ បោះលោកជ្ឈ��ាវិ លិ�សា អារាា

បោះណ្ឌតា មាាកូសា ភារយិារ�សាក់្រ�ធាានុាធា�ិត�ហ៊ាិ�ល�ពុ�នុ ហ៊ាិឺ

ឌី�ណ្ឌានុ ់មាាកូសា ជ្ឈបូោះនុៀ, បោះលោកជ្ឈ��ាវិ ណ្ឌារាាផ្សានុ ចានុអូ់ចា  

ភារយិារ�សា់នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី�នៃ� ក្រ�យ��ធ ចានុអូ់ចា,  

បោះលោកជ្ឈ��ាវិ ហ៊ា�ល�ហឺ៊ាគា� វិាា� សាីូល ភារយិារ�សា់ 
ក្រ�ធាានុសាាា�័នុបោះវិ�ិកាបោះសា�ឋកិចចពុិភាពុបោះលោក, បោះលោក 

ជ្ឈ��ាវិ បោះខង សា�វិាា�ា ភារយិាឯកឧតមី ក្រ�ក់ សា�ខ�នុ  

ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� រ�ឋមន្ត្រីនុី�ការ�របោះ�សា នុងិសាហ៊ា 

ក្រ�តិ�តីិការអនុរីជ្ឈាតិ នៃនុក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុ�ជ្ឈា 

ក្រពុម�ា�ង�ណ្ឌៈក្រ�តភូិាច�នុនួុ១៧រូ�បោះ�ៀត អបោះញ្ចើ �ញមក

�សា�នុកិចចបោះនុៅ�ណ្ឌ េាល័យសាបោះមេចខែមានៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះ�ោយមានុការ��ួលសាាិ�មនុយ៍ាាង

កក់បោះកេៅពុ�អំកស្រីសា� សា ូហ៊ាាិរ�ណ្ឌា នុាយករងមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា, បោះលោក ឆ្នាំា�ង យ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា នុងិជ្ឈាសាាា�នុកិវិិ��ាសាាានុសាាឹករតឹ 

ស្រ្តីសេីទីី�ួយនៃនបណ្ណេាព្រះបលេទីសអាាសាានទីសសនកិាច្ឆិចបណ្ណ ណា�័យ
សលេ�េច្ឆិខែ�ែនៃន�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា លេដ្ឋោយ�ានកាា� 
ទីទួី�សាាគ�នយ៍ែាងកាក់ាលេកាៅ��ីអំាកាស្រីសី សូ ហាា�ណី្ណា នាយកា 
�ង�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា, លេ�ោកា ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា នងិជ្ឈាសាាបនកិាវិិទី�ាសាាន
សឹ�កា��ត្ត នងិឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្តបណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស 
អាត្តតី្តលេ�ខាផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិ 
ព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ� សីហន។ុ  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ស្រ្តីសេីទីី�ួយនៃនបណ្ណេាព្រះបលេទីសអាាសាានទីសសនកិាច្ឆិចបណ្ណ ណា�័យ
សលេ�េច្ឆិខែ�ែនៃន�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា លេដ្ឋោយ�ានកាា� 
ទីទួី�សាាគ�នយ៍ែាងកាក់ាលេកាៅ��ីអំាកាស្រីសី សូ ហាា�ណី្ណា នាយកា 
�ង�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា, លេ�ោកា ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា នងិជ្ឈាសាាបនកិាវិិទី�ាសាានសឹ�កា��ត្ត 
នងិឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្តបណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស អាត្តតី្តលេ�ខា
ផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិព្រះ�ះប���ត្តន 
លេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ� សីហន។ុ  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

នុងិឯកអ�គរាជ្ឈ�ូត�ណ្ឌឌិត ហ៊ាលូ�យាូ ខែជ្ឈលបោះក្រ�សា 

អត�តបោះលខាផ្សាាាល់ នុងិជ្ឈាអំកសារបោះសារក្រ�វិតីិរ�សា ់

សាបោះមេចក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ ក្រពុះ��នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ�។
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្លាតិ ចាំន់ិសុិនិតិា 

 ចា�់ពុ�នៃ�ៃ��២១ �ល់ ២៥ ខែខវិិចិិកា ឆ្នាំំា�២០២២ 

ក្រកមុការងារ�បោះក្រមោង «ការបោះល�កកមុសាស់ា�ិធនិុងិការបោះធាិ�

ឲ្យ�ក្រ�បោះសា�បោះឡា�ងនុវូិសាាានុភាាពុសា�ខភាាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានុ

មានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម» រ�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា �នុច�ះសាួរសា�ខ��កខ នុងិជ្ឈូនុក្រ�អ�់

អនុ�សា�ាវិរ�យ៍ច�នុនួុ៦៣០ក្រ�អ�់ រួមមានុ អាវិយឺត 

បោះសាៀវិបោះភាៅក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាីកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩) �សា�នុាវិ�ី�ខែសាងិរកការពុិត  

អំាកា�ស់�ាន�ានជ្ឈីវិិត្ត�ី�បបខែខែ�ព្រះកាហ�លេន�លេខត្តេកា��ត្ត 
ច្ឆិូ��ួ�កា�ែវិិធាីសុខភិា��បស់�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

សាា�ូុ នុ�ធា�ង នុងិសាើរក្រ�ា�់ �ល់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិត

ពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាមច�នុនួុ៦៣០នុាក់ ខែ�លអំកសាេក័្រ�ចតិី

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាាកមុ�ជ្ឈាធាាា�់ជ្ឈ�ួសាមាាសានុប៍ោះនុៅកំ�ង

���ច�នុនួុ៨ រួមមានុ ៖ ���នុារាយណ៍្ឌ, ���សាតពិុង, ���

មានុជ្ឈយ័, ���ក្រតខែមង, ���បោះក្រមោម, ���ភាំ�ក�ង, ����ឹងសាាលា 

ខាងបោះជ្ឈ�ង នុងិ���បោះ��ម�ងូ។ ����ា�ង៨បោះនុះសាាិតបោះនុៅ 

កំ�ងស្រីសាកុឈុំកូ, ស្រីសាកុអងគរជ្ឈយ័ នុងិ ស្រីសាកុក�ពុង់ក្រតាច 

បោះខតកី�ពុត។ ចា�់តា�ងពុ�ខែខសា�ហ៊ាា ឆ្នាំំា�២០២១ កនុាងមក  

ត្រកុ្សា�ការងារ�វេត្រមាងសុិខភាពិរបុស់ិ
�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� ចុះសួិរសុិខទ្ធិកុ្សា ខ 
និងិផ្នែចក្សាត្របុអប់ុអនុិសិាវរយ៍ីុជូនិអែក្សារស់ិ�និមានិជវីតិិ
ពិរីបុបុផ្នែខ ែរត្រក្សាហ� វេ�វេខតិកំិ្សាពិតិ
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អំកសាេ័ក្រ�ចិតមីជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាបោះខតកី�ពុត 

ជ្ឈ�នុានុ�់�១, ជ្ឈ�នុានុ�់�២, ជ្ឈ�នុានុ�់�៣ នុងិជ្ឈ�នុានុ�់�៤ 

�នុច�ះសាួរសា�ខ��កខអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរ 

ក្រកហ៊ាម ខែ�លក្រតវូិជ្ឈាយាយតា, ឪពុ�កមីាយ, អុ�, ពុមូ�ង  

នុងិអំកស្រីសាកុភូាមិបោះនុៅតាមមូល�ឋានុរ�សាខ់ានួុអ�ពុ��ញ្ញាា 
សា�ខភាាពុ នុងិសាមាាសានុប៍ោះរឿងរាាវិជ្ឈ�វិិត�ាក់�ង�� 

ពុបិោះសាោធានុឆ៍្នាំាងកាតស់ាម័យកាលសាន្ត្រីងគាម នុងិកំ�ងរ��

ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុច�នុនួុ១៦០០នុាក់ កំ�ងច�បោះណ្ឌោមអំក

រសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាមច�នុនួុ៣៥០០០នុាក់ 

ខែ�លអំកសាេ័ក្រ�ចិតមីជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�នុ

សាមាាសានុប៍ោះនុៅ�ូ�ា�ង២៥រាជ្ឈធាានុ�បោះខតកី្រកុង។ 

 បោះ�ោល��ណ្ឌងនៃនុ�បោះក្រមោង «ការបោះល�កកមុសា់សាិ�ធិ

នុងិការបោះធាិ�ឲ្យ�ក្រ�បោះសា�បោះឡា�ងនុវូិសាាានុភាាពុសា�ខភាាពុរ�សា់

អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម» �ឺ ១) បោះធាិ�ឲ្យ�

ក្រ�បោះសា�របោះឡា�ងនុវូិសាាានុភាាពុសា�ខភាាពុរ�សាអំ់ករសារ់ានុ

មានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម បោះ�ៅតាមបោះ�ោលបោះ�ៅខែ�ល

�នុក�ណ្ឌត ់២) បោះល�កកមុសាក់ារយល�់ងឹអ�ពុ�សា�ខភាាពុ

សាាធាារណ្ឌៈ នុងិការ��ួល�នុបោះសាវិាកមេសា�ខភាាពុ

សាក្រមា�់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម នុងិ  

៣) បោះធាិ�ការសាិក�ាស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិអ�ពុ�សាាានុភាាពុសា�ខភាាពុ

រ�សា់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម 

ជ្ឈាពុបិោះសាសាបោះនុៅតាមសាហ៊ា�មនុ�៍ាចស់្រីសាយាលសាក្រមា�់

ផ្សាលី់ជ្ឈាពុ័ត៌មានុ កំ�ងការបោះរៀ�ច�ជ្ឈ�នុយួអភិាវិឌីឍនុន៍ុា

បោះពុលអនុា�ត�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុនុងិសាហ៊ា�មនុ�៍ា�ងបោះនុះ។ 

 អំកស្រីសា� �ឹម សា�វិណ្ឌ េ�ានុ� អំកសាក្រម�សាក្រមួល

�បោះក្រមោង�នុបោះធាិ����ងាាញបោះ�ៅកានុអំ់ករសា់រានុមានុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាមអ�ពុ�អនុាម័យកំ�ងការរសា់បោះនុៅ

សាែាត, ការហ៊ា�ូសាែាត, អាហ៊ាាររូ��តាមាសាក្រមា�់មនុ�សា� 

ចាសា់, ការខែ��ា�សា�ខភាាពុមនុ�សា�ចាសា់បោះនុៅតាមផ្សាាះ,  

ការបោះល�ក�ឹកចតិ�ីាតឲ់្យ�បោះ�ៅពុនិុតិ�សា�ខភាាពុបោះចៀសាវិាង 

សានុំ�ិឋានុជ្ឈ�ងឺបោះ�ោយខានួុឯង នុងិពុបិោះក្រ�ោះជ្ឈាមួយបោះវិជ្ឈើ�ណ្ឌឌិត 
ម�នុបោះក្រ��ក្រ�សា់�ាំ�ជ្ឈាបោះ��ម។ តាមរយៈ�ិនុនំុយ័ខែ�ល

��ួល�នុពុ�ការបោះធាិ���សាមាាសានុជ៍្ឈាមួយអំករសា់រានុ

មានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាមកនុាងមក មានុជ្ឈ�ងឺ១០ 

ក្រ�បោះភា� ខែ�លបោះក�តបោះឡា�ងច�បោះពុោះពុួក�ាតក់ំ�ងបោះនុោះមានុ 

ជ្ឈ�ងឺ៣ធា�ៗ ខែតងខែតងបោះក�តមានុញឹកញា�់ �ចូជ្ឈា ១) 

ជ្ឈ�ងឺបោះល�សាឈុំាម, ២) ជ្ឈ�ងឺក្រកពុះបោះពុោះបោះវិៀនុ នុងិ 

៣) ជ្ឈ�ងឺ�ឹកបោះនុោមខែផ្សាែម។ អំកស្រីសា� �ឹម សា�វិណ្ឌ េ�ានុ�  

�នុផ្សាលី់ជ្ឈាអនុ�សាាសានុក៍ំ�ងការ�ងើារ��់សាើាត ់នុងិ

របោះ�ៀ�ខែ��ា�អំកជ្ឈ�ងឺបោះនុៅតាមផ្សាាះ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 

កមុ�ជ្ឈា នុងិ សាកលវិ�ិ�ាលយ័ ខែសានីុហ៊ាតិ �នុសាហ៊ាការ

�ាំ�បោះងើ�តកូនុបោះសាៀវិបោះភាៅ�ាក់�ងជ្ឈ�ងឺ�ា�ង១០ក្រ�បោះភា� 

ខែ�លបោះក�តបោះល�អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម 

រួមមានុ  ��១) ជ្ឈ�ងឺបោះល�សាឈុំាម, ��២) ជ្ឈ�ងឺក្រកពុះ

បោះពុោះបោះវិៀនុ, ��៣) ជ្ឈ�ងឺក្រ�ុនុចាញ់ ��៤) ជ្ឈ�ងឺផ្សាាូវិចិត,ី 

��៥) ជ្ឈ�ងឺបោះ�ះ�ងូ, ��៦) ជ្ឈ�ងឺសានុាាក់, ��៧) ជ្ឈ�ងឺហ៊ាតឺ, 

��៨) ជ្ឈ�ងឺ�ឹកបោះនុោមខែផ្សាែម ��៩) ជ្ឈ�ងឺរបោះ�ង នុងិ ��១០)  

ជ្ឈ�ងឺឆ្នាំើួតក្រជ្ឈូក។

 វេ�ក្សា ស្រីសិ ីអាន់ិ អាយ�៥៦ឆ្នាំំា� បោះម����ឹងសាាលា 

ខាងបោះជ្ឈ�ង ស្រីសាកុក�ពុង់ក្រតាច បោះខតកី�ពុត មានុក្រ�សាាសានុ៍

បោះនុៅកំ�ងកមេវិិធា�ខែចកក្រ�អ�់អនុ�សា�ាវិរ�យ៍បោះនុៅវិតអីងគ

នៃក្រពុ��់�ា  ខំ��សាូមអរ��ណ្ឌ�ល់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈាខែ�លច�ះមកខែចកក្រ�អ�់អនុ�សា�ាវិរ�យ៍ នុងិ

យកចតិ�ី�ក�ាក់បោះល�ការខែ��ា�សា�ខភាាពុសាក្រមា�់មនុ�សា� 

ចាសាប់ោះនុៅកំ�ង���រ�សាខ់ំ�� ខែ�លជ្ឈាអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិ

ពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ ជ្ឈាច�ងបោះក្រកោយ ខំ��សា�ណូ្ឌមពុរ�ល់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាឲ្យ��នុកីារងារសា�ខភាាពុ

ជ្ឈាមួយអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរ ខែ�លមានុ

វិយ័ចាសាជ់្ឈរា នុងិមានុជ្ឈ�វិភាាពុខះិខាតតបោះ�ៅម�ខបោះ�ៀត។ 

ជ្ឈាពុបិោះសាសា�នុកីារងារស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិផ្សា�ពុផិ្សា�ាយអ�ពុ�

រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម�លអំ់កជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយឲ្យ��ូល��ូលាយ

បោះនុៅនៃ�ៃអនុា�ត។

 វេ�ក្សា � ណាតិ អាយ�៧៥ឆ្នាំំា�  �ឺជ្ឈាអំករសារ់ានុមានុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាមរសា់បោះនុៅ���មានុជ្ឈ័យ ស្រីសាុក 

ឈុំកូ បោះខតកី�ពុត �ងាាញអ�ពុ�ច�ណ្ឌា�់អារមេណ៍្ឌបោះនុៅកំ�ង 
កមេវិិធា�ខែចកក្រ�អ�់អនុ�សា�ាវិរ�យ៍បោះនុៅវិតអីងគសាាិយ���

មានុជ្ឈយ័�ា ខំ��បោះក្រតកអរខែ�លក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា�នុច�ះមកសារួសា�ខ��កខពុនុ�លអ់�ពុ�របោះ�ៀ� 
ខែ��ា�សា�ខភាាពុ នុងិខែចកក្រ�អ�់អនុ�សា�ាវិរ�យ៍�ល់ខំ��  
នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅតាមភូាមិ�នៃ�។ ខំ��មានុអារមេណ៍្ឌធាូរ 

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 19



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះសាើ�យកំ�ងចិត ី�នុាា�់ពុ�ខែចករ�ខែលកនុវូិ��ពុិបោះសាោធានុ៍

ឆ្នាំាងកាតស់ាម័យសាន្ត្រីងគាម នុងិរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម�លអំ់ក

សាេ័ក្រ�ចិតកីមុ�ជ្ឈា ខែ�លជ្ឈាយ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ�នុ

សាិក�ាបោះឈុំងិយល់បោះ��មើ��បោះញ្ចចៀសាមិនុឲ្យ�បោះក�តមានុ

ការសាមាា�់រងគាលតបោះ�ៅបោះ�ៀត។ 

 វេ�ក្សា ចាំបុ និនិ អាយ�៦៨ឆ្នាំំា� សាពុនិៃ�ៃរសា់បោះនុៅ

ភូាមិ�ក ���បោះក្រមោម ស្រីសាុកអងគរជ្ឈ័យ បោះខតកី�ពុត �ឺជ្ឈា

អាចារ�វិតបីោះឈុំ��ាល មានុក្រ�សាាសានុប៍ោះរៀ�រា�់អ�ពុ� 

��ពុិបោះសាោធានុជ៍្ឈ�វិិតឆ្នាំាងកាត់សាន្ត្រីងគាម នុងិរ��ខែខេរ 

ក្រកហ៊ាមកំ�ងកមេវិិធា�ខែចកក្រ�អ�់អនុ�សា�ាវិរ�យ៍�ា កំ�ង

ឆ្នាំំា�១៩៧២ ខែខេរក្រកហ៊ាមចា�់�ញ្ចើូនុខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែ�លមានុកមាា�ងរងឹមា�ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាិ�ជ្ឈាកង�័ពុបោះនុៅបោះខតី

ក�ពុង់សាុឺ។ បោះក្រកោយមក ខំ���នុវិិលក្រតឡា�់មកផ្សាាះវិិញ 

រហ៊ាតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៣ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុក្រ�មូលផ្សាេ��

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិចាត់ឲ្យ�ខំ��បោះធាិ�ជ្ឈាឈុំា���� អសា់រយៈបោះពុល

ក្រ�ខែហ៊ាលជ្ឈាងមួយឆ្នាំំា� ក៏�ញ្ចើូនុខំ�� បោះ�ៅបោះធាិ��័ពុស្រីសាុក 

បោះ��មើ�ក្រ�យ��ធជ្ឈាមួយនុងឹ�ាហ៊ាានុ លនុ ់នុល់ បោះនុៅបោះខត ី

តាខែកវិ រហ៊ាតូ�ល់នៃ�ៃ��១៧ បោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ជ្ឈា

អំាកា�ស់�ាន�ានជ្ឈីវិិត្ត�ី�បបខែខែ�ព្រះកាហ�លេន�លេខត្តេកា��ត្ត 
ច្ឆិូ��ួ�កា�ែវិិធាីសុខភិា��បស់�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

នៃ�ៃជ្ឈយ័ជ្ឈមំះ�ា�ងស្រីសាងុរ�សាខ់ែខេរក្រកហ៊ាមបោះល�រ�� លនុ ់ 

នុល។់ �នុាា�់ពុ�ចើា�ងឈុំះំ ខំ��បោះឆ្នាំាៀតមកជ្ឈ�ួជ្ឈាមួយឪពុ�ក 
មេាយ �ា�ខែនុខីែខេរក្រកហ៊ាមខែ�រជ្ឈាបោះចោ�ខំ���ាបោះធាិ�ខ�សាវិិនុយ័  
នុងិ�ាក់បោះ�ោសាខំ��ឲ្យ�ខែរក��មំាក់ឯងអសា់រយៈបោះពុល 
៣ខែខ។ បោះក្រកោយមក ខែខេរក្រកហ៊ាមរ�សាាយខំ��ពុ�កង�័ពុមក

បោះធាិ�ជ្ឈាយ�វិជ្ឈនុក្រ�មូលផ្សាេ��វិិញ។

 បោះនុៅកំ�ងខែខកកើ�ា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ

បោះរៀ�ការឲ្យ�ខំ�� ជ្ឈាមួយមិតនីុារ� វិាានុ ់សា�នុ។ បោះនុៅកំ�ង

ខែខត�លា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខែខេរក្រកហ៊ាមចាតខ់ំ��ឲ្យ�មកបោះធាិ�ការ

តាមភូាមិវិិញ។ បោះក្រកោយមក ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ���ខានួុខំ��

កំ�ងសាាលា���បោះក្រមោម នុងិបោះធាិ��ារ�ណ្ឌកមេខំ��មេងបោះ�ៀត 

បោះ�ោយសាារខំ���នុ�ក��ឡាូងខែ�លខំ���ា�យកមកហ៊ា�ូ។ 

រហ៊ាតូមក�ល់នៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ កង�័ពុ

រណ្ឌសាិរ�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា នុងិកង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាមវិាយចូលមក បោះ���ខែខេរក្រកហ៊ាមជ្ឈបោះមាៀសា

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញភូាមិ។ រ�ឯខំ��ខែ�លជ្ឈា�់����ា�ង ក្រតវូិ�នុ

ខែខេរក្រកហ៊ាមបោះ�ោះខែលងឲ្យ�មករកក្រកុមក្រ�ួសាារវិិញ។

 បោះលោក ចា� នុនុ �ខែនុាមបោះ�ៀត�ា ខំ��ពុិតជ្ឈារ�បោះភា��  
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នុងិសា�ើាយចិតខីែ�លមានុអងគការយកចិត�ី�ក�ាក់

បោះ�ៅបោះល�សា�ខភាាពុរ�សា់អំកខែ�លរួចរសា់ពុ�រ��ខែខេរ 

ក្រកហ៊ាម។ បោះក្រកោយពុ�ខំ���នុសាេា�់ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 
ឯកសាារកមុ�ជ្ឈាបោះធាិ����ងាាញ អ�ពុ�សា�ខភាាពុ�ាក់�ង 

ជ្ឈ�ងឺបោះល�សាឈុំាម ជ្ឈ�ងឺ�ឹកបោះនុោមខែផ្សាែម នុងិជ្ឈ�ងឺក្រកពុះ

បោះពុោះបោះវិៀនុ ខែ�លខំ��ក�ពុ�ងបោះក�ត �នុបោះធាិ�ឲ្យ�ខំ��មានុការយល់
 

�ងឹបោះក្រច�នុជ្ឈាងម�នុអ�ពុ�ការខែ�រក�ាសា�ខភាាពុសាក្រមា�់

មនុ�សា�ចាសា់។ 

អំាកា�ស់�ាន�ានជ្ឈីវិិត្ត�ី�បបខែខែ�ព្រះកាហ�លេន�លេខត្តេកា��ត្ត 
ច្ឆិូ��ួ�កា�ែវិិធាីសុខភិា��បស់�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វង វនិិ ៖ ផ្នែខ ែរត្រក្សាហ�វេ�សិនាថា
«ផ្នែខែរជួយុផ្នែខែរ»

 ខំ��បោះឈុំេោះ វិង វិនិុ អាយ�៦៥ឆ្នាំំា� សាពុនិៃ�ៃរសាប់ោះនុៅភូាមិ

នៃក្រពុតាបោះមាៅ ����ិរ�ច�ងបោះកោះ ស្រីសាុក�ិរ�វិង់ បោះខតតីាខែកវិ។ 

ខំ��មានុស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅយាាងយាាវិ បោះខតមីាត់ក្រជ្ឈូក 

កមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម (�ចច��ើនុកំ្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម)។ ខំ��មានុ
 

�ង�ែូនុក្រ��មួយនុាក់�ា�ខែនុេ�នុសាាា�់កាលពុ�ជ្ឈ�នុានុធ់ា�វិ�� 
មំាក់ នុងិសាាា�់បោះនុៅបោះពុល�ចច��ើនុពំុ�រនុាក់។ ក្រ�ពុនុធ

រ�សាខ់ំ��បោះឈុំេោះ បោះមាៅ សានុ (សាាា�់) នុងិមានុកូនុក្រ��មួយ

នុាក់ ស្រីសា��ួនុនុាក់ ក្រ�ុសាពុ�រនុាក់។ កាលពុ�បោះកេង ខំ���នុ

ចូលបោះរៀនុបោះនុៅសាាលាវិត ីច�ខែណ្ឌកសាាលា�ក្រពុា��ឺជ្ឈា

��កខែនុាងខែ�លខំ���នុបោះរៀនុអក�របោះវិៀតណ្ឌាម។ 

 �នុាា�់មក ខំ���នុ�ួសាច�នុនួុ�ួនុវិសា�ាបោះនុៅកំ�ងវិតី

�ឹកលែក់ចា�់ពុ�អាយ�១៦ឆ្នាំំា�រហ៊ាតូ�ល់អាយ�២០ឆ្នាំំា�។ 

ខំ��បោះចះភាាសាាខែខេរបោះ�ោយសាារខែតការ�ួសាបោះរៀនុបោះនុះ។  
�នុាា�់ពុ�សាឹក ខំ���នុបោះរៀ�ការបោះនុៅយាាងយាាវិ (កមុ�ជ្ឈា

 
បោះក្រកោម)។ បោះនុៅខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ

ចូលបោះ�ៅបោះកៀរខំ��មកកមុ�ជ្ឈាវិិញបោះ�ោយ�នុបោះ�ោសានុា

�ា បោះឡា�ងមកកមុ�ជ្ឈាមកបោះក្រពុោះ «ខែខេរជ្ឈួយខែខេរ»។ បោះពុល

មក�លក់មុ�ជ្ឈា���ូង ខំ���នុបោះ��ញសា��ធខែតខែខេរក្រកហ៊ាម។ 

ចមៃាយពុ�ក្រពុ�ខែ�នុកមុ�ជ្ឈាបោះ�ៅ�លភូ់ាមិខំ��រសាប់ោះនុៅក្រ�ខែហ៊ាល
 

៣០��ឡាូខែមាក្រត។ ខំ���នុបោះធាិ���បោះណ្ឌ�របោះ�ោយបោះ�េ�របោះជ្ឈ�ងរយៈ
 

បោះពុលមួយនៃ�ៃមួយយ�់បោះ���មក�លក់្រចកសាាក្រក� ស្រីសាកុ

�ិរ�វិង់ បោះខតតីាខែកវិ នុងិ�នុរសាប់ោះនុៅ��បោះនុោះរយៈបោះពុល�� 

ខែខ។ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុខែចកអងើរឲ្យ�ខំ��នុងិសាមាជ្ឈកិក្រ�ួសាារ 
កំ�ងមំាក់មួយក��ា�ង។ មួយរយៈបោះក្រកោយមក ខែខេរក្រកហ៊ាម

�នុឲ្យ�ខំ�� នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឯបោះ�ៀត�កសាាងូ នុងិបោះធាិ�ខែស្រីសា។ ខំ��

នុងិក្រ�សួាារក្រតវូិ�នុកមេាភិា�លខែខេរក្រកហ៊ាមផ្សាាាសា ់ពុ�ភូាមិ

មួយបោះ�ៅភូាមិមួយ បោះ�ោយខំ��សាបោះងើតបោះ��ញភូាមិ�ា�ងបោះនុោះ

�េានុមនុ�សា�រសា់បោះនុៅបោះឡា�យ។ 

 បោះក្រកោយមក ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុផ្សាាាសាខ់ំ��ឲ្យ�មករសាប់ោះនុៅ

ភូាមិអូរកាសាារយៈបោះពុល��ខែខ។ បោះនុៅកខែនុាងបោះនុោះ ខែខេរ 

ក្រកហ៊ាមបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�សាាូងកំ�ង��មួយហ៊ាកិតាបោះក្រ��មនុ�សា�ខែត
 

៧នុាក់�ា�បោះណ្ឌ េោះឲ្យ�បោះហ៊ា�យរួចរាលក់ំ�ងមួយនៃ�ៃ។ តាហ៊ា�និុ  
�ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុភូាមិខែ�លខំ��រសា់បោះនុៅ។ កមេាភិា�លខែខេរ 
ក្រកហ៊ាម�នុយកបោះឈុំេោះ យាាង, បោះឈុំេោះ បោះលនុ, បោះឈុំេោះ នុាក់  

នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះផ្សា�ងបោះ�ៀតបោះ�ៅវិាយបោះចោលបោះ�ោយក្រ��់�ា  

«យកបោះ�ៅបោះរៀនុសាកូ្រត» ។ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុយកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

បោះ�ៅវិាយបោះចោលបោះ�ោយសាារបោះធាិ�ការមិនុបោះហ៊ា�យតាមខែផ្សានុ 

រ�ឹ ស្រីសិសី្រីសិស់ិ 

វិង វិិន អាាយុ៦៥ឆ្នាំាំ� ស�ានៃថៃ�ស់លេន�ភូិ�ិនៃព្រះ�ត្តាលេ�ែ�  
ឃាុ�គិ�ចី្ឆិុងលេកាោះ ស្រីសុកាគិ�វីិង់ លេខត្តេត្តាខែកាវិ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ការ, លួច, ខ�សាសា�លធាម៌ នុងិអំកខែ�លសាមើ� រសាៗ  
ខែ�លខែខេរក្រកហ៊ាមបោះចោ��ា ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតិបោះវិៀតណ្ឌាម។ 

ច�ខែណ្ឌកកូនុរ�សា់ខំ��ក្រតូវិ�នុយាយៗបោះម�លខែ��ា�។ 

កងឈុំា�ខែខេរក្រកហ៊ាមពុ�រ��នុាក់ �នុមកល�សាេា�់បោះពុល 

ខំ�� នុងិក្រ�សួាារបោះរៀ�ច�ចលូបោះ�ក �បូោះចះំខំ��មិនុហ៊ាាុនុនុយិាយ

�ាំបោះឡា�យ។ បោះក្រកោយមក កង�័ពុរណ្ឌសាិរ�សាាម�គ�

សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈា នុងិកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមវិាយចលូ

មក �បូោះចះំខែខេរក្រកហ៊ាម�នុបោះកៀរខំ�� នុងិក្រ�សួាារបោះ�ៅតានុ�, 

ក្រតា�តាសារ, វិតកី្រតពុា�ងក្រតបោះ�ៀត នុងិភាំ���រ�របោះមៀល។ 

�នុាា�់មក ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ�នុរត់បោះភាៀសាខានួុរហ៊ាតូបោះ�ៅ
 

�លភ់ាំ�ស្រីសាបោះមោចបោះក្រពុោះខែខេរក្រកហ៊ាមក្រ��់�ា «បោះភាៀសាខានួុ

បោះចញមួយរយៈសានិុ» បោះ�ោយមានុកងឈុំា�ខែខេរក្រកហ៊ាម

នុា�ផ្សាាូវិបោះ�ៅក្រ��់��កខែនុាង។ �នុាា�់មក ខំ��បោះធាិ���បោះណ្ឌ�រពុ�

ភាំ�ស្រីសាបោះមោចក្រតឡា�់មកតានុ� បោះ�ោយបោះ��រកាត់តាមវិតី

អងគខែកវិ វិាល�បោះ�ោក ជ្ឈាកខែនុាងខែ�ល�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម

ចា�ខែឆ្នាំកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លពុាក់ខែសាើកបោះជ្ឈ�ងកង់ឡាានុ ពុាក់

នុាឡាិកា នុងិរ�សា់រ�របោះផ្សា�ងៗ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងបោះនុោះ

ក្រតូវិ�នុ�ាត់ នុងិ�ញ្ចើូនុបោះ�ៅ�ាក់បោះនុៅមាត់ក្រជ្ឈូក។ �ង

រ�សា់ខំ��មំាក់ក្រតូវិ�នុ�ាត់ខានួុបោះ�ោយសាារ�ាត់មានុ

កញ្ចចក់មូលតូចមួយ បោះហ៊ា�យក៏សាាា�់បោះនុៅមាត់ក្រជ្ឈូក។ 

ច�ខែណ្ឌកខំ��ក្រតឡា�់មករសា់បោះនុៅភូាមិនៃក្រពុតាបោះមាៅបោះ�ោយ

ក្រ�ក�រ�រ��តធា�ូងលក់។

អំាកាសែ័ព្រះគច្ឆិិត្តេ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេត្តាខែកាវិ  
ជ្ឈូនព្រះបអាប់អានសុសាវិ�យ៍ីដ្ឋ�់ វិង វិិន។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា) 
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ង់ តិងឹ ៖ ខ ំ�ំវេក្សា�តិកូ្សានិវេ�តា��ា�វ ផ្នែតិសំិណាង
ល័អបានិយាយុ�ាបុជួយុ

 ខំ��បោះឈុំេោះ �ង់ តងឹ អាយ�៨៦ឆ្នាំំា� មានុស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�ត

បោះនុៅលាិបោះល� ����នុាងូស្រីសាុកបោះមមត់ បោះខតកី�ពុង់ចាម។ 

�ចច��ើនុខំំ��រសា់បោះនុៅភូាមិលាិបោះល� ����នុាងូ ស្រីសាុកបោះមមត ់

បោះខតតីើូង�េ��។ កាលពុ�តូចខំ��រសា់បោះនុៅកំ�ងចមើារបោះកៅសាុូ

មួយខែ�លអំកភូាមិបោះហ៊ាៅ�ា ចមើារបោះកៅសាុូភូាមិ�ា�ក សាាិត 
បោះនុៅកំ�ង����នុាងូ បោះ�ោយមានុក្រ�សួាារជ្ឈាបោះក្រច�នុរសាប់ោះនុៅ��

 
បោះនុោះ។ ខំ��រសា់បោះនុៅចមើារបោះកៅសាុូភូាមិ�ា�ក�នុមួយរយៈ 

ក៏�ូីរមករសា់បោះនុៅកំ�ងភូាមិលាិវិិញ។ ខណ្ឌៈបោះនុោះមានុ

ជ្ឈនុជ្ឈាត�ិរា�ង�នុចលូមកភូាមិរ�សាខ់ំ�� នុងិ�នុវិាសា�់�

�ា�បោះកៅសាុូ បោះហ៊ា�យខំ��ខែ�លមានុអាយ�ក្រ�ខែហ៊ាល១២-

១៣ឆ្នាំំា� ក៏�នុបោះ�ៅបោះ�សាសាាកឹបោះកៅសាុឲូ្យ��រា�ងកំ�ងមួយនៃ�ៃ 
��ួល�នុក្រ�ក់៥-៦បោះរៀល។ 

 ខំ���នុបោះរៀ�ការបោះនុៅអាយ�១៦ឆ្នាំំា� ជ្ឈាមួយ�ី�បោះឈុំេោះ 

ឈុំងឹ។ ខំ��មានុកូនុ៩នុាក់ សាាា�់៤នុាក់ បោះនុៅរសា៥់នុាក់ 

�ឺក្រ�សុា៣នុាក់ នុងិស្រីសា�២នុាក់។ កូនុក្រ�សុាចើងរ�សាខ់ំ��

សាាា�់មំាក់ បោះនុៅបោះពុលខែខេរក្រកហ៊ាមបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សាកូនុរ�សាខ់ំ��

ឲ្យ�ចលូបោះធាិ�បោះយោធាា បោះហ៊ា�យមានុការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កក្រតវូិ

ច�របោះណ្ឌេៅខែ�លកូនុរ�សា់ខំ��ចូលបោះ�ៅលាក់ខានួុសាាិតបោះនុៅ

ខាងខែស្រីសាតានុង។ បោះនុៅសាម័យសាន្ត្រីងគាមបោះវិៀតណ្ឌាម 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូាមិ�នុរតប់ោះចញបោះ�ៅបោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុ នុងិ

ជ្ឈ�ករបោះណ្ឌេៅក្រតង់បោះសា��កលាក់ខានួុ។ ខំ��បោះ��ញរ�បោះក្រកោះ

អាបោះមរកិា�ងបោះ��កឆ្នាំាងកាត់ភូាមិ �ា�ខែនុមិីនុ�នុបោះធាិ���

គង់ ត្ត�ង  អាាយុ៨៦ឆ្នាំាំ� ស�ា�ស់លេន�ភូិ�ិ�ាាលេ�ើ ឃាុ�ទីនឹងូ ស្រីសុកា 
លេ��ត្ត ់លេខត្តេត្តៈូងឃាែុ� នងិ ឈុំុ� �ែា បុគគ�ិកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា�លេកាោះថែ ។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

វ ីសុិថីា 
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�។ �នុាា�់មក មានុកង�័ពុបោះវិៀតក�ងចូល

មកតាមបោះក្រកោយ។ បោះនុៅអ�ឡា�ងបោះពុលបោះនុោះ ក៏មានុការ

�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កបោះធាិ�ឲ្យ� តាក�យ នុងិយាយខែកែក សាាា�់

បោះពុលបោះចញបោះ�ៅងូត�ឹកបោះនុៅតាមអូរ។ ច�ខែណ្ឌកបោះនុៅភូាមិ 

បោះ�ងបោះកោងក៏មានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាាា�់ខែ�រ បោះនុៅបោះពុលខែ�ល

អំក�ា�ងបោះនុោះបោះចញបោះ�ៅជ្ឈក្រមះបោះសាេៅបោះនុៅចមើារ បោះហ៊ា�យ

ក្រ�ា�់ខែ�កធាាាក់មកច�។ ខំ��សាគាលប់ោះម�ញ្ញាើការរ�សាក់ង 
�័ពុបោះវិៀតក�ងបោះឈុំេោះ តាបោះ�ៀនុ នុងិ តាតានុ។ អាបោះមរកិ 

នុងិបោះវិៀតក�ង�នុចលូមកភូាមិរយៈបោះពុលក្រ�ខែហ៊ាល២ឆ្នាំំា�

ក៏�ក�័ពុបោះចញបោះ�ៅវិិញអសា់។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែខេរក្រកហ៊ាម

�នុជ្ឈបោះមាៀសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ៣-៤ក្រ�សួាារពុ�ភាំ�បោះពុញ ឲ្យ� 

មកបោះនុៅភូាមិរ�សាខ់ំ�� �ា�ខែនុបីោះក្រកោយមកមិនុ�ងឹខែខេរក្រកហ៊ាម

យកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមាៀសា�ា�ងបោះនុោះបោះ�ៅ��ណ្ឌាបោះឡា�យ។ 

ច�ខែណ្ឌកខំ��បោះនុៅបោះធាិ�ខែស្រីសាចមើារធាមេតា បោះហ៊ា�យមួយរយៈ

បោះក្រកោយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូាមិចា�់បោះផ្សាេ�មបោះធាិ�ការងារក្រ�វិាសា់ 
នៃ� នុងិចលូជ្ឈាសាហ៊ាករណ៍្ឌ �ា�ខែនុមិីនុ�ានុក់្រ�មូលក្រ�ពុ� 

សាមើតីយិកបោះ�ៅ�ាក់រួមបោះ�។ មិនុយូរ�ា�នុេានុ ខែខេរក្រកហ៊ាម

ជ្ឈបោះមាៀសាខំ��បោះចញពុ�ភូាមិលាិបោះល�ឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅភូាមិចងគ�  
បោះហ៊ា�យបោះនុៅ��បោះនុោះខែខេរក្រកហ៊ាមក្រ��់ខំ��ឲ្យ�ក្រ�មូលក្រ�ពុ� 
សាមើតី�ិាក់រួម។ ខំ��រសាប់ោះនុៅភូាមិចងគ��នុមួយរយៈ ខែខេរ 
ក្រកហ៊ាម�នុជ្ឈបោះមាៀសាខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅស្រីសាុកឆ្នាំាូង បោះខតី

 
ក្រកបោះចះ។ បោះនុៅ��បោះនុោះខំ����ួល��ណឹ្ឌង�ាកូនុក្រ�សុារ�សា ់
ខំ��មំាក់បោះ�ៀត�នុសាាា�់។ �េ�រ�សា់ខំ��តូចចិតីសាេាយ

 
ស្រីសាបោះណ្ឌោះកូនុ។ �ី�រ�សា់ខំ��ហ៊ា�ូ�យមិនុចូល �ិតខែត 
យ�នុកឹកូនុ បោះក្រពុោះកាលបោះពុល�ាត់រសា់បោះនុៅភូាមិចងគ� 

កូនុក្រ�ុសាខំ��ធាាា�់បោះ�ៅបោះលង�ាត់មេង រួចនុយិាយ�ា 

«បោះពុលខំ��មកបោះលងឪបោះល�កបោះក្រកោយ ចា�ខំ��យកអាវិមកឲ្យ�
 

ឪមួយ» �ា�ខែនុមិីនុ�ានុ�់នុមកបោះលងផ្សាង ក៏ក្រតូវិខែខេរ 

ក្រកហ៊ាមសាមាា�់។ កូនុរ�សាខ់ំ��ខែ�លបោះធាិ�កង�័ពុខែខេរក្រកហ៊ាម 
បោះនុោះក៏ធាាា�់មកបោះលងខំ��បោះនុៅឆ្នាំាូងខែ�រ បោះហ៊ា�យខំ��បោះហ៊ាៅកូនុឲ្យ�

ហ៊ា�ូបោះពុោត �ា�ខែនុកូីនុរ�សា់ខំ���នុបោះឆ្នាំា�យ�ាមិនុហ៊ា�ូបោះ�។ 

ល�ះ�ល់បោះពុលយ�់ខែខេរក្រកហ៊ាមចា�់កូនុរ�សា់ខំ��នុងិ

មិតភីាកីិកូនុរ�សា់ខំ��មំាក់បោះ�ៀតយកបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល

បោះនុៅមាត់ខែក្រពុក �ា�ខែនុមិីតភីាកីិកូនុរ�សាខ់ំ���នុរតរួ់ចខានួុ 

សាាា�់ខែតកូនុរ�សាខ់ំ���ា�បោះណ្ឌ េោះ។ ខំ��រសាប់ោះនុៅស្រីសុាកឆ្នាំាងូមិនុ�នុ
 �ា�នុេានុផ្សាង ក៏ផ្សាាាសាប់ោះ�ៅរសាប់ោះនុៅមាិចវិញិ។ បោះនុៅ��បោះនុោះខំ��បោះ��រ 

បោះ�ះ�ខែនុា សាាឹកបោះឈុំ� ខែ�លខំ��អាចបោះ�ះ�នុយកមកហ៊ា�ូ 
បោះក្រពុោះមិនុមានុអាហ៊ាារ បោះហ៊ា�យកាលបោះនុោះខំ��បោះពុោះធា�៣ខែខ។

 �េ�រ�សា់ខំ���នុសាាា�់បោះនុៅឆ្នាំាូង បោះ�ោយសាារខែតមានុ
 

អំកភូាមិបោះឈុំេោះ �ានុ ់�នុមក��ួល�ាតរ់តក់្រតឡា�់បោះ�ៅ

ស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តវិញិ បោះហ៊ា�យក្រតវូិខែខេរក្រកហ៊ាមចា�់ពុកួ�ាត់

�នុបោះនុៅឆ្នាំាូង នុងិយកបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល�ា�ងពុ�រនុាក់។ 

កេួយរ�សា់�េ�ខំ��ខែ�លរត់បោះ�ៅតាមបោះក្រកោយ �ានុ ់នុងិ�ី�

រ�សាខ់ំ�� ខែ�ល�នុ�ងឹបោះរឿងបោះនុោះ �នុមកក្រ��់ខំ���ា ពុ�ូនុ

សាាា�់បោះហ៊ា�យ។ ខំ��ក្រតវូិ�នុអំកភូាមិមាិច�ាតមិ់នុឲ្យ�ក្រតឡា�់

មកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តវិិញ បោះក្រពុោះខាាចខែខេរក្រកហ៊ាមចា�់ 

យកបោះ�ៅសាមាា�់បោះ�ៀត។ បោះនុៅ��បោះនុោះ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លមានុ 

សាណី្ឌានុចិតលីែ�នុលួច�ា��យឲ្យ�ខំ��ហ៊ា�ូខែឆ្នាំែត�នុពុ�រ

បោះពុល។ បោះក្រកោយមកខំ��បោះចញ��បោះណ្ឌ�រពុ�ភូាមិមាិច�ល់ភូាមិ

ក�ពុង់របោះ�ះ ស្រីសាា�់ខែតបោះ��ញកង�័ពុរ�បោះ�ោះ នុងិកង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាមចលូមក�ល។់ ខណ្ឌៈបោះនុោះ ស្រីសាា�់ខែតខំ��ឈុំ ឺ
បោះពុោះបោះក�តកូនុបោះនុៅតាមផ្សាាូវិ បោះហ៊ា�យសា�ណ្ឌាងលែមានុឆ្នាំេ�

មំាក់�នុជ្ឈយួ�បោះងើ�តកូនុឲ្យ�ខំ��។ ខំ���នុសាាំក់អាស្រីសាយ័បោះនុៅ
 

ផ្សាាះយាយមា�បោះនុោះមួយយ�់។ បោះ�ោយសាារខែតកូនុ

រ�សាខ់ំ��បោះក�តមកតចូបោះពុក បោះ���អំកស្រីសាកុ�នុ�ងែា�់កូនុ

រ�សាខ់ំ���ា «អា���ឹកសា��ធ» បោះហ៊ា�យ�នុនុយិាយក្រ��់

កូនុស្រីសា�រ�សា់ខំ��មំាក់បោះ�ៀតខែ�លក�ពុ�ងពុរ�ែូនុខែ�ល

បោះ���នុងឹបោះក�ត�ា «��វិាបោះធាិ�អិ�! មិនុបោះ�ះវិាបោះចោលបោះ�ៅ!»  

 បោះពុលបោះនុោះកូនុស្រីសា�រ�សា់ខំ��ត�បោះ�ៅអំកស្រីសាុកវិិញ

�ា ខំ��មិនុបោះ�ះ�ង់�ែូនុរ�សា់ខំ��បោះ�។ ល�ះក្រពុឹកបោះឡា�ងបោះ���

មានុឡាានុកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមមក�កឹខំ��ក្រតឡា�់បោះ�ៅស្រីសាកុ 
ក�បោះណ្ឌ�តវិញិ។ ខំ��នុងិកូនុច�ះពុ�ឡាានុរួចបោះ�ៅសាាំក់បោះនុៅភូាមិ 
កេ�លរយៈបោះពុល៣យ�់ បោះ���បោះចញបោះ�ៅរសា់បោះនុៅភូាមិពុង 
�ឹក�បោះណី្ឌោះអាសានុរំយៈបោះពុលជ្ឈិតមួយខែខបោះ�ៀត។ 

បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ អំកភូាមិមកក្រ��់ខំ���ា ក្រ�សាិនុបោះ��មានុ

កខែនុាងណ្ឌារសា់បោះនុៅ បោះចញបោះ�ៅរសា់បោះនុៅកខែនុាងបោះនុោះបោះ�ៅ 

�បូោះចះំខំ��ក៏សាបោះក្រមចចិតមីករសា់បោះនុៅស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅ

ភូាមិលាិបោះល�វិិញ។

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 25



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�និិ �ានិ ៖ ខ ំ�ំចូល័ក្សាងទ័្ធិពិតា�ការវេ�សិនា
របុស់ិត្របុធានិសិហក្សារណ៍ៈ
ថុនិ ស្រីសិវីេពិត្រជ 

គិន �ែន អាាយុ៧៤ឆ្នាំាំ� ស�ានៃថៃ�ស់លេន�ភូិ�ិឫសសីសៈាត្ត  
ឃាុ�នៃព្រះ�លេឃាសំ ស្រីសុកាលេ�សាង លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

 ខំ��បោះឈុំេោះ �ិនុ មានុ អាយ�៧៤ឆ្នាំំា� បោះក�តបោះនុៅភូាមិ
បោះក្រតោក ����ឹក�ាា ស្រីសាកុសាាិយអនុារ បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ កាល
បោះនុៅវិ័យក�មារខំ���នុចូលបោះរៀនុបោះនុៅសាាលាវិតសីាខែងើ
ក្រជ្ឈុ�។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៤ ខំ���នុឈុំ�់បោះរៀនុបោះ�ោយសាារ
ជ្ឈ�វិភាាពុក្រក�ក្រក។ បោះនុៅអាយ�១៩ឆ្នាំំា� កំ�ងឆ្នាំំា�១៩៦៧ ខំ��
�នុ�ួសាជ្ឈាសាងឹបោះនុៅវិតសីាខែងើក្រជ្ឈុ�។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៩ 
ឪពុ�កមីាយរ�សា់ខំ���នុចូលសាី��ណឹី្ឌងកូនុក្រកម��រ�សា់
អំកភូាមិបោះឈុំេោះ ចនុ អយ ឲ្យ�ខំ��។ �នុាា�់មកបោះយ�ង�នុ
បោះរៀ�ការជ្ឈា�ី�ក្រ�ពុនុធ។ 

 បោះក្រកោយរ�ឋក្រ�ហ៊ាារ�មាាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី 
សា�ហ៊ានុ� បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ�� នុងិក្រ�ពុនុធ�នុបោះភាៀសាខានួុ

 
បោះ�ៅរសា់បោះនុៅខាងបោះជ្ឈ�ងស្រីសាុកបោះមសាាង បោះ��មើ�បោះ�ចបោះចញ 

ពុ�ការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក។ រហ៊ាតូ�លប់ោះយោធាាខែខេរក្រកហ៊ាម
��ួលជ្ឈយ័ជ្ឈមំះបោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែខេរ 
ក្រកហ៊ាម�នុខែ�ងខែចកឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះធាិ�ការងាររួម�ាំ។ 
���ូង ក្រ�ធាានុកងបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�ភាើួរខែស្រីសាបោះនុៅកំ�ងភូាមិ។ �នុាា�់

 ពុ�ភាើួរខែស្រីសារួចរាលប់ោះហ៊ា�យ ក្រ�ធាានុកងបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�បោះចញបោះ�ៅ
ខែរកកណី្ឌា�់វិិញ។ 

 រហ៊ាតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៧ ក្រ�ធាានុកង�ញ្ចចូលខំ��កំ�ង
កងចលត័ នុងិ�នុចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈ�កអាងសាី�ក�ឹក
បោះនុៅ���នៃក្រពុបោះ�សំារយៈបោះពុលពុ�រខែខ។ តមកក្រ�ធាានុកង
�ញ្ចើូនុខំ��បោះ�ៅសាាានុ�យ៍ខ�ាច់សាបោះ��មើ�បោះល�ក��នុ�់។ បោះនុៅ
��បោះនុោះ ខំ���នុហ៊ា�ូខែឆ្នាំែតជ្ឈាងបោះពុលខែ�លខំ��បោះធាិ�ការបោះនុៅកំ�ង
ភូាមិ។ បោះនុៅសាាានុ�យ៍ខ�ាច់សា មានុក្រតកួនុ ផ្សាើាក�បោះ�ាក 
ក្រពុលតិ រ�ចង់ នុងិសាាកឹបោះឈុំ�នៃក្រពុបោះផ្សា�ងៗបោះ�ៀត។ នៃ�ៃខាះខំ��
ហ៊ា�ូសាមាមើួរ នុងិនៃ�ៃខាះខំ��ហ៊ា�ូសាមាកកូរបោះតោំត។ បោះ�ោះ��
យាាងណ្ឌាខំ��មិនុមានុផ្សាាះសាាំក់បោះនុៅសាមរម�បោះ� �ឺរាល់
យ�់ខំ��បោះ�កបោះនុៅតាមវិាលជ្ឈិតកខែនុាងបោះធាិ�ការ។ 

 ខំ��បោះធាិ�ការបោះនុៅសាាានុ�យ៍ខ�ាចស់ា�នុរយៈបោះពុលមួយ 
ខែខ ក្រ�ធាានុកងក៏�ញ្ចើូនុខំ��ក្រតឡា�់មកភូាមិវិិញ បោះ��មើ�
�កឹនុា�សាមាជ្ឈិកកងច�នុនួុ៣០នុាក់ បោះ��រក្រ�មូលអាចម៍ 
បោះ�ោយកមកលាយបោះធាិ�ជ្ឈ�ក��ា�សា។ ក្រពុកឹបោះឡា�ង ខំ��ចាតត់ា�ង
ឲ្យ�សាមាជ្ឈកិកំ�ងកងរ�សាខ់ំ��កានុល់ែ�មំាក់មួយ រួចបោះហ៊ា�យ
ឲ្យ�បោះចញបោះ�ៅបោះរ�សាអាចម៍បោះ�ោ។ ល�ះបោះពុលលៃាចបោះឡា�ង 
បោះក្រកោយពុ�ច�់បោះមាោងការងារ ខំ��ក្រតវូិរាយការណ៍្ឌបោះ�ៅកានុ់
�ាំក់បោះល�អ�ពុ�សាកមេភាាពុការងារបោះនុៅកំ�ងក្រកមុរ�សាខ់ំ��។ 
ខំ��មិនុខែ�លបោះល�កបោះរឿងមិនុលែរ�សា់ក្រកុមខំ�� ឲ្យ�អងគការ
�ងឹបោះឡា�យ បោះ��បោះ�ោះ��ជ្ឈាខំ���ងឹ�ាសាមាជ្ឈកិក្រកមុរ�សាខ់ំ��
បោះធាិ�ការមិនុយកចិត�ី�ក�ាក់ នុងិខើលិក៏បោះ�ោយ។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ កួយ �ឺជ្ឈាក្រ�ធាានុសាហ៊ាករណ៍្ឌ

26 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុបោះ�ោសានុាក�ហ៊ាក់ខំ���ានុងឹ�ញ្ចើូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាិ�ជ្ឈា
កមេករបោះនុៅបោះរោងមាាសា��នុស្រីសាវូិ �ា�ខែនុតីាមពុតិ�ញ្ចើូនុខំ��បោះ�ៅ
បោះធាិ�កង�័ពុបោះ��មើ�បោះក្រតៀមក្រ�យ��ធត�ល់ជ្ឈាមួយកង�័ពុ
បោះវិៀតណ្ឌាម។ បោះពុលបោះនុោះខំ��មិនុចង់ខែ�កពុ�ក្រ�ពុនុធ នុងិកូនុ
បោះឡា�យ។ ម�នុបោះពុលខែ�លខំ��បោះរៀ�បោះចញ��បោះណ្ឌ�របោះ�ៅបោះធាិ��័ពុ 
ក្រ�ពុនុធរ�សាខ់ំ���នុបោះវិច��ឡាងូឲ្យ�ខំ����កហ៊ា�ូតាមផ្សាាវូិ។ �ា�ខែនុី
ខំ���នុបោះធាិ�ឲ្យ�ក្រជ្ឈុះ��ឡាងូអសាប់ោះក្រពុោះកំ�ងចតិរី�សាខ់ំ��បោះនុៅខែត
�ិតអាលយ័ក្រ�ពុនុធនុងិកូនុ។ ខំ��សាាីយយាាងខាា�ងច�បោះពុោះ
��ឡាូងខែ�លក្រ�ពុនុធខំ��បោះវិចខច�់ឲ្យ�។ បោះនុៅបោះវិលាក្រ�ខែហ៊ាល
បោះមាោង៥លៃាច បោះយោធាាខែខេរក្រកហ៊ាមមំាក់មកបោះហ៊ាៅ 
ខំ��បោះចញ��បោះណ្ឌ�របោះ�ៅ។ បោះនុៅបោះវិលាបោះមាោង៦លៃាច ខំ���នុបោះ�ៅ

 
�ល�់��នៃក្រពុបោះ�សំា ខែ�លបោះពុលបោះនុោះបោះយោធាាខែខេរក្រកហ៊ាម
ក្រ�មូលមនុ�សា�ខែ�លក្រតវូិចលូបោះធាិ�កង�័ពុ�នុច�នុនួុ ១� 
បោះសាេ�នុងឹ១៥០នុាក់ បោះ�ៅជ្ឈាមួយខែ�រ។ 

 ខំ��បោះ��រ�នុបីោះ�ៅវិតសីាាាវិ សាាិតបោះនុៅ���បោះក្រចសា ស្រីសាុក
បោះមសាាង បោះហ៊ា�យបោះនុៅតាមផ្សាាូវិមានុមនុ�សា� មករួម��បោះណ្ឌ�រ
ជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់�ខែនុាមបោះ�ៀត សារ��ក្រ�មាណ្ឌ៨០០នុាក់ 
មកពុ�����ា�ង៨ កំ�ងស្រីសាកុបោះមសាាង។ ខំ��នុងិអំកឯបោះ�ៀត
សាក្រមាកបោះនុៅវិតសីាាាវិមួយយ�់។ ល�ះបោះវិលាបោះមាោង៣ 
របោះសាៀល បោះនុៅនៃ�ៃ�នុាា�់ ខំ��នុងិអំកឯបោះ�ៀត�នុបោះឡា�ង 
ជ្ឈិះឡាានុ�នុ�ី�បោះណ្ឌ�របោះ�ៅម�ខបោះ�ៀត។ អំកបោះ��កឡាានុ �នុ
ជ្ឈូនុខំ��នុងិអំកឯបោះ�ៀតបោះ�ៅ�ល់ក្រតពុា�ងផ្សាា�ង រួចបោះហ៊ា�យ

 
ឲ្យ�បោះយ�ងបោះធាិ���បោះណ្ឌ�របោះ�ោយបោះ�េ�របោះជ្ឈ�ង�នុ។ី ខំ���នុបោះ��រ 
កាត់�ឹកកាត់នៃក្រពុ នុងិជ្ឈានុ�់នុាាម�តសា�ះបោះជ្ឈ�ង។ ខំ��បោះ��រ 
រហ៊ាតូ�ល់ចមើារអ�បោះពុៅ ក៏បោះ��ញកង�័ពុ សាមមិត ីរនិុ 
បោះ��របោះចញពុ�កំ�ងនៃក្រពុកាត់ម�ខក្រកុមរ�សា់ខំ��។ ខំ��នុងិក្រកុម
�នុឈុំ�់សាក្រមាកបោះនុៅចមើារអ�បោះពុៅមួយរយៈខា� រង់ចា�
ឲ្យ�កង�័ពុសាមមិត ីរនិុ បោះ��របោះ�ៅផ្សា�ត បោះ���ក្រកុមរ�សា់ខំ��
បោះ��របោះចញពុ�ចមើារអ�បោះពុៅមក។ ខំ��បោះ��រ�នុចមៃាយពុ�រ
��ឡាូខែមាក្រត ក៏បោះ��ញខតិ�័ណ្ឌ េរ�សា់កង�័ពុសាមមិត ីរនិុ 
ក្រជ្ឈុះបោះនុៅបោះល���។ ខំ���នុបោះរ�សាខតិ�័ណ្ឌ េបោះនុោះមកអានុ ខែ�ល
បោះនុៅបោះល�ខតិ�័ណ្ឌ េបោះនុោះសារបោះសារ�ា «មិតឯីងចង់ចូល
យួនុ! ងា�់!» បោះ��ញ�បូោះចះំ ខំ��ក៏ខែហ៊ាកខតិ�័ណ្ឌ េបោះនុោះ
បោះចោល រួច�នុ�ី�បោះណ្ឌ�របោះ�ៅម�ខរហ៊ាតូ�ល់ខ�ាច់បោះខោល
សាាិតបោះនុៅជ្ឈា�់ក្រពុ�ខែ�នុបោះវិៀតណ្ឌាម។ 

 បោះ�ៅ�ល់��បោះនុោះ មានុបោះហ៊ាត�ការណ៍្ឌមួយខែ�លខំ�� 
ភាាំក់បោះផ្សាែ�ល នុងិរនុធត់ �ឺកង�័ពុខែខេរ�ាំឯង�នុ�ញ់ 

សាមាា�់�ាំឯង។ បោះ�ោយសាារមានុ�ញ់ក្រ�ហ៊ាារ�ាំខាា�ង  
ខំ��ចា�់បោះផ្សាី�មជ្ឈ�កក្រតង់បោះសា (បោះលណ្ឌ�ឋានុ) បោះ��មើ�បោះក្រតៀម
ចូលក្រ�យ��ធ។ បោះ�ោយសាារត��នុប់ោះនុោះ��ឆ្នាំា�់ក្រជ្ឈា��ឹក  
�ូបោះចះំ�ឹក�នុក្រជ្ឈា�បោះចញមកបោះពុញក្រតង់បោះសាបោះធាិ�ឲ្យ�ខំ�� 
ពុិ�ក�ក�បោះងា�មយាាងខាា�ង។ ខំ���នុបោះអ�តកើាលបោះឡា�ង 
បោះល�បោះ��មើ��ក�បោះងា�ម នុងិបោះក្រតៀមក្រ�យ��ធជ្ឈានុចិច។ ខំ��ក្រតា� 
បោះនុៅកំ�ង�ឹកអសា់រយៈបោះពុល៣យ�់៣នៃ�ៃ បោះធាិ�ឲ្យ�រាង 
កាយរ�សាខ់ំ��សាុកឹ នុងិមិនុអាចបោះធាិ�ចលនុា�នុ។ កង�័ពុ
បោះនុៅកំ�ងអងគភាាពុជ្ឈាមួយខំ�� �នុ�ញ្ចើូនុខំ��មកពុ�ា�ល
បោះនុៅមនុា�របោះពុ��ស្រីសាុកអូរា�ងឪ។ បោះពុ���នុចាក់�ាំ�ឲ្យ�ខំ��  
នុងិឲ្យ��ាំ�មកខំ��បោះល� �ា�ខែនុបីោះនុៅខែតមិនុធារូបោះសាើ�យ។ បោះ��ញ 
�បូោះចះំបោះពុ�� �នុ�ញ្ចើូនុខំ���នុបីោះ�ៅពុ�ា�លបោះនុៅមនុា�របោះពុ��

 
មួយបោះ�ៀតសាាិតបោះនុៅវិត�ីងជ្ឈ័យ។ តាហ៊ាានុ �ឺជ្ឈាក្រ�ូ 
បោះពុ��បោះនុៅវិត�ីងជ្ឈ័យ�នុជ្ឈួយពុ�ា�លខំ��រហ៊ាតូ�នុ
ធារូស្រីសាាល ស្រីសាា�់ខែតកង�័ពុមកពុ�នុរិត�បោះផ្សាាោងក្រ�ា�់ចលូ 
មក �បូោះចះំខំ��រួមជ្ឈាមួយអំកជ្ឈ�ងឺបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត សារ��ច�នុនួុ 
២៥០នុាក់ �នុចាកបោះចញពុ�វិត�ីងជ្ឈយ័ បោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅកានុ់
�បោះនុាតូច។ 

 បោះនុៅបោះពុលខំ���ល�់បោះនុាតចូ ស្រីសាា�់ខែតមានុ��រសាមំាក់ 
�នុក្រ��់ខំ���ា បោះយោធាា �ា�ល ពុត បោះនុៅរង់ចា�ខាងម�ខ �ឺបោះនុៅ 
រង់ចា�វិាយសាមាា�់មនុ�សា�បោះចោលបោះនុៅមាត�់បោះនុា បោះហ៊ា�យ
ក្រ�សានិុបោះ��ខំ��បោះ�ៅម�ខបោះ�ៀតនុងឹក្រតូវិសាាា�់មិនុខានុ។ ខំ��នុកឹ

 
�ិតបោះនុៅកំ�ងចតិ�ីា ខំ��មិនុ�ួរសាាា�់បោះនុៅកំ�ង�ឹកបោះ� បោះ���ខំ��

 ��ួល តាហ៊ាានុ ក្រតឡា�់មកវិិញបោះ�ោយ�នុនុា�អំកជ្ឈ�ងឺ
បោះផ្សា�ងបោះ�ៀតមកជ្ឈាមួយ�ាំខែ�រ។ ក្រកុមរ�សា់ខំ���នុបោះធាិ� 
��បោះណ្ឌ�រមក�ល់សាាិយសា�បោះខោ ក៏បោះ��ញមនុ�សា�បោះសាាៀក 
ពុាក់ពុណ៌្ឌបោះខៅេជ្ឈាបោះក្រច�នុពុ�ចមៃាយ។ ខំ���ិត�ានុងឹមានុ
សាភាាពុការណ៍្ឌមិនុស្រីសាួលបោះហ៊ា�យ បោះ���ខំ��ចា�់បោះផ្សាី�មចាត ់
វិិធាានុការ��ខែ�កក្រកុម បោះ�ោយកំ�ងមួយក្រកុមមានុ
មនុ�សា�ច�នុនួុក្រ��បោះ�ៅក្រ��មួយនុាក់ បោះ��មើ�ក��ឲ្យ�អំកបោះផ្សា�ង
ចា�់អារមេណ៍្ឌ។ ខំ��បោះធាិ���បោះណ្ឌ�រផ្សា�តសាាិយអនុារ�នុីចិ ក៏
�តប់ោះ�ៅផ្សាាះវិញិ។ ���ូងខំ��មិនុ�ានុហ់៊ាាុនុចលូកំ�ងភូាមិបោះ� 
បោះក្រពុោះខាាច បោះមភូាមិរកបោះរឿង នុងិចា�់ខានួុ។ ខំ��សាាំក់បោះនុៅផ្សាាះ
�ងក្រ�ុសារ�សា់ខំ��សាាិតបោះនុៅភូាមិបោះក្រតោក រហ៊ាតូ�ល់រ��
ខែខេរក្រកហ៊ាម�លួរល�បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ 
បោះ���ខំ��មករសាប់ោះនុៅភូាមិឫសា��សាើាត ���នៃក្រពុបោះ�សំា ស្រីសាកុ
បោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិងរហ៊ាតូមក�ល់សាពុនិៃ�ៃ។
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ខំ��បោះឈុំេោះ ជ្ឈា សា�ខនុ បោះហ៊ាៅខ�យ �ចច��ើនុរំសា់បោះនុៅ

កំ�ងភូាមិ�ឹង ���លាយ�ូរ ស្រីសាុកក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។ 

ខំ�� មា នុ តួ នុា �� ជ្ឈា �� ក្រ�ឹ ក�ា ��� លា យ �ូ រ តា� ង ពុ�

ឆ្នាំំា�២០១៧មក។ ខំ��មានុក្រ�ពុនុធបោះឈុំេោះ សា ខែសានុ បោះក�ត 
បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥០។ ខំ��មានុកូនុច�នុនួុ៥នុាក់ កំ�ងបោះនុោះមានុ

 
កូនុក្រ�ុសាច�នុនួុ៣នុាក់។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំេោះ ជ្ឈា ខមឹ  
សាាា�់តា�ងពុ�ខំ��អាយ�២ឆ្នាំំា� បោះនុៅរ��សាងគមរាស្ត្រសានីុយិម។  
ច�ខែណ្ឌកមីាយរ�សា់ខំ��បោះឈុំេោះ សា នុមឹ សាាា�់បោះនុៅឆ្នាំំា� 
១៩៨៥ បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺចាសា់ជ្ឈរា។ 

 ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៥នុាក់ កំ�ងបោះនុោះមានុ

ស្រីសា�២នុាក់ បោះហ៊ា�យខំ���ឺជ្ឈាកូនុ��២កំ�ងក្រ�សួាា។ ខំ��បោះក�តបោះនុៅ

ឆ្នាំំា�១៩៤៦ បោះនុៅភូាមិក្រតពុា�ងក្រតាច ���លាយ�ូរ ស្រីសាុក

ក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។ កាលពុ�ជ្ឈ�នុានុស់ាងគមរាស្ត្រសានីុយិម 

បោះពុលខែ�លសាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� ក្រ�កាសា

ឯករាជ្ឈ� ក្រ�ង់�នុយកចតិ�ី�ក�ាក់បោះ�ៅបោះល�វិសិាយ័អ�់រ�  

កសាិកមេ នុងិវិ�ើធាម៌ខាា�ងណ្ឌាសា់។ �នុាា�់ពុ�ឪពុ�កខំ��

សាាា�់ មីាយខំ��ក៏យក�ី��េ�បោះឈុំេោះ បោះខៀវិ �ង។ ឪពុ�ក�េ�

រ�សា់ខំ��ខែតងខែតបោះល�ក�ឹកចិតឲី្យ�ខំ��បោះរៀនុ បោះ�ោយ�ាត់
 

�នុនុយិាយ�ា «សា�ខចិតលីក់��ឲ្យ�កូនុបោះរៀនុ ក្រ�បោះសា�រ

ជ្ឈាង��ក��ឲ្យ�កូនុបោះធាិ�ខែស្រីសា»។ �នុាា�់ពុ���ួល�នុការ

��នុ�ក�ក្រមងុពុ�ក្រ�សួាារបោះហ៊ា�យ ខំ��ខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�បោះរៀនុសាកូ្រត  
�ា�ងភាាសាា�រា�ង ភាាសាាអង់បោះ�ាសា នុងិភាាសាាខែខេរ។ 

ជ្ឈា សខុន លេហ�ខយុ បច្ឆិចបុៈន�ំសល់េន�កុំាងភូិ�ិប�ង 
 

ឃាុ��ាយបូ� ស្រីសុកាព្រះត្តា�កាក់ា លេខត្តេត្តាខែកាវិ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

� សុិខនិ ៖ សុិខចតិិវិេ� ើ���នុិសិសឆ្គួគ�តិ
វេត្រ�ះខាា ចផ្នែខ ែរត្រក្សាហ�យុក្សាវេ�សិមាា ប់ុវេចាំល័
វេសិៀង ក្សាញ្ញាា
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កាលបោះនុោះខំ��បោះរៀនុភាាសាា�រា�ងតា�ងពុ��ាំក់មូល�ឋានុ 

បោះ�ោយមានុក្រ�ូ �ុ�នុ ឆិ្នាំនុ នុងិ ក្រ�ូ �ុ�នុ បោះហ៊ាង �ឺជ្ឈាអំក 

�បោះក្រងៀនុ។ ច�ខែណ្ឌកម�ខវិិជ្ឈើាភាាសាាខែខេរខំ��បោះរៀនុជ្ឈាមួយ 

បោះលោកក្រ�ូ ក្រតឹង ងា �ឺជ្ឈាអាចារ��ិ�ក។ ក្រ�ូកាលពុ�

ជ្ឈ�នុានុប់ោះនុោះមិនុហ៊ាាុនុវិាយសាសិា�បោះ� �ា�ខែនុកី្រ��ូាក់វិនិុយ័

តឹងរ�ងឹណ្ឌាសា់ច�បោះពុោះសាិសា�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៩ ខំ��បោះរៀនុ�ល�់ាំក់��១ ខែ�ល�ចច��ើនុំ

បោះសាេ�នុងឹ�ាំក់��១២ �ា�ខែនុខីំ��មិនុ�ានុ�់នុក្រ�ឡាងបោះ� ក៏ 
មានុរ�ឋក្រ�ហ៊ាារ�មាាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� 

បោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ��

ក៏សាបោះក្រមចចតិឈីុំ�់បោះរៀនុ។ �នុាា�់ពុ�ឈុំ�់បោះរៀនុ ខំ��បោះរៀ� 
អាពុាហ៊ាព៍ុិពុាហ៊ាជ៍្ឈាមួយក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��សាពុិនៃ�ៃបោះនុៅ 
កំ�ងភូាមិ�ឹង ���លាយ�ូរ។ មួយរយៈបោះក្រកោយមក ខំ��

ក្រ�ឡាងជ្ឈា�់ចូលបោះធាិ�ជ្ឈា�ាូលិសា លនុ ់នុល់ នុងិមានុ

តួនុា��ការពុារសានុីសិា�ខបោះនុៅ��ក្រកុងភាំ�បោះពុញ។ ខំ���នុ

យកក្រ�ពុនុធមកបោះនុៅជ្ឈាមួយខំ��ខែ�រ។ ចា�់ពុ�ឆ្នាំំា�១៩៧៤ 

�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះក�តមានុចលាចលកានុខ់ែតខាា�ងបោះនុៅ 

កំ�ងក្រកងុភាំ�បោះពុញ បោះធាិ�ឲ្យ�ការងារខំ��កានុខ់ែតមមាញឹកខាា�ង
 

ខែ�រ។ បោះនុៅអ�ឡា�ងបោះពុលបោះនុោះក្រ�ពុនុធខំ��មានុនៃផ្សាាបោះពុោះ បោះហ៊ា�យ
 

បោះ�ោយសាារខាាចមិនុមានុសា�ខវិតាភិាាពុ ខំ��ក៏ជ្ឈនូុក្រ�ពុនុធមក 
ស្រីសាកុក�បោះណ្ឌ�តវិញិបោះ��មើ�ឲ្យ�មីាយបោះកេកជ្ឈយួបោះម�លខែ��ា�។  

បោះពុលមក�ល់ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�ត ខែខេរក្រកហ៊ាមឲ្យ�ខំ��បោះ�ោះ 
សាបោះមាៀក��ពុាក់ខែ�លជ្ឈាឯកសាណ្ឌឋានុ�ាលូសិាបោះចញ  បោះហ៊ា�យ 

ឲ្យ�ខំ��បោះសាាៀកសាបោះមាៀក��ពុាក់ធាមេតាវិញិ។ កាលបោះនុោះ ខែខេរ 
ក្រកហ៊ាមមិនុ�ានុប់ោះធាិ����ាហ៊ាានុ លនុ ់នុល់ បោះ�។ 

 បោះនុៅបោះពុលខែ�លបោះយោធាាខែខេរក្រកហ៊ាម��ួល�នុជ្ឈយ័ 

ជ្ឈមំះ�ា�ងស្រីសាុងបោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ 

ខែខេរក្រ�ហ៊ាមខែ�ងខែចកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈា��ក្រកុម ��មួយ�ឺជ្ឈា 

ក្រកមុមូល�ឋានុ ��ពុ��ឺជ្ឈាក្រកមុបោះក្រតៀម នុងិ�����ឺក្រកមុ១៧ 

បោះមសាា។ ខែខេរក្រកហ៊ាមក្រ�កាសាបោះ��មើ�ក្រ�មូលអំកខែ�ល 

ធាាា�់បោះធាិ�ជ្ឈាមន្ត្រីនុី�កាលពុ�សាម័យ លនុ ់នុល ់ឲ្យ�មកជ្ឈួ�ជ្ឈ�� 

�ាំ។ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុនុយិាយអូសា�ាញ�ា អំកណ្ឌា

បោះធាិ�ការងារអិ�កាលពុ�ជ្ឈ�នុានុ ់លនុ ់នុល ់នុងឹឲ្យ�បោះធាិ�ការងារ

បោះនុោះវិញិ។ បោះ�ោយសាារខែតខះិការ�ិតពុចិារណ្ឌា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

ភាា�បោះក្រច�នុ�នុបោះ�ៅ�ងាាញខានួុ នុងិក្រ��់ពុ�តួនុា��រ�សា់

ខានួុឲ្យ�ខែខេរក្រកហ៊ាម�ងឹ បោះ�ោយសាងឹឹម�ានុងឹ�នុការ

ងារបោះធាិ� នុងិមានុម�ខត�ខែណ្ឌង�ចូបោះ��ម។ កំ�ងបោះនុោះក៏មានុ 
អំកមួយច�នុនួុខែ�លមានុចិតបីោះលោភាលនុ ់ក៏ក�ហ៊ាកខែខេរ 

ក្រកហ៊ាម�ាខានួុធាាា�់បោះធាិ�ការងាររ�ឋ ខែតតាមពុិតបោះ�ៅជ្ឈា 
កសាិករធាមេតា។ បោះ�ោយសាារ�ិត�ានុងឹ�នុ��ខែណ្ឌងលែ  

�ា�ខែនុខី�សាពុ�ការរ�ពុងឹ��ក អំក�ា�ងបោះនុោះក្រតូវិខែខេរក្រកហ៊ាម

យកបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល�ា�ងអសា។់ ច�ខែណ្ឌកខំ�� បោះ�ោយសាារ 
ខែតធាាា�់សាិក�ាបោះរៀនុសាូក្រត នុងិ�ឹងពុ�ការបោះ�ោសានុា

រ�សា់ខែខេរក្រកហ៊ាម �បូោះចះំខំ��មិនុ�នុក្រ��់ខែខេរក្រកហ៊ាម�ា 

ខំ��ធាាា�់បោះធាិ�ជ្ឈា�ាូលិសាបោះឡា�យ បោះហ៊ា�យខំ��បោះធាិ�ពុ�តជ្ឈាមនុ�សា�

ជ្ឈា សខុន ផ្ទាេ�់បទីស�ាាសនអ៍ា��លីេ�ឿង�ែាវិ
លេន�កុំាង�បបខែខែ�ព្រះកាហ�ដ្ឋ�អំ់ាកាសែព័្រះគច្ឆិតិ្តេ
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេត្តាខែកាវិ។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 29



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជ្ឈា សុខន នងិ�ន្រ្តីនេលីេន�សា�ាឃាុ��ាយបូ� ព្រះ��ទីា�ងអំាកា
សែ័ព្រះគច្ឆិិត្តេ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេត្តាខែកាវិ ថត្ត�ូបជ្ឈុ�គាំ។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

ឆ្នាំគួត។ បោះ�ោះ��ខំ��បោះធាិ�ឆ្នាំើួតយាាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ បោះក្រកោយមក

ខែខេរក្រកហ៊ាមមកសាួរនុា�ខំ��មីងបោះ�ៀត �ា�ខែនុបីោះពុលបោះនុោះខំ��

ក�ហ៊ាក�ា ខំ��បោះនុៅខែតខែស្រីសា មិនុខែ�លបោះធាិ�ជ្ឈាមន្ត្រីនុី� ឬរាជ្ឈការ

បោះ�តា�ងពុ�បោះ��មមក។ បោះ�ោយសាារខែតបោះ��ញខំ��នុយិាយ

�ចូជ្ឈាមនុ�សា�ខែ�លមានុសាតមិិនុសាវូិក្រ��់ ខែខេរក្រកហ៊ាម

ខែលងសាួរនុា�តបោះ�ៅបោះ�ៀត។ 

 តា�ងពុ�ខំ��បោះនុៅបោះរៀនុ ខំ��ខែតងខែតចងចា��ាាមួយ�ា 

«ផ្សាាូវិបោះវិៀចក��បោះ�ះ�ង់ ផ្សាាូវិក្រតង់ក��ចរយាក្រតា ឈុំានុឈុំរ
 

ឈុំ�់ឲ្យ�ពុិចារណ្ឌា ឲ្យ�រ�ពុឹងរ�នៃពុក្រ��់»។ �ាាបោះនុះមានុ 

នុយ័បោះពុញបោះលញខែ�លអាចឲ្យ�ខំ��បោះក្រ�� នុងិអនុ�វិតផី្សាាាល់

�នុបោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ ច�ខែណ្ឌកខែខេរក្រកហ៊ាមក៏

មានុ�ាារ�សា់ខានួុខែ�រ�ឺ «ចា�់មនុ�សា�ក្រចឡា� ក្រ�បោះសា�រ

ជ្ឈាងបោះ�ោះបោះលងមនុ�សា�ក្រចឡា�» ខែ�លមានុនុយ័�ា បោះ��ចា�់ 

អំកខែ�លមិនុមានុក�ហ៊ា�សាក្រចឡា� ក្រ�បោះសា�រជ្ឈាងបោះ�ោះបោះលង

អំកខែ�លមានុក�ហ៊ា�សាក្រចឡា�។ �នុាា�់មក ខែខេរក្រកហ៊ាម

�នុឲ្យ�ខំ��ខែរកអាចម៍បោះ�ោ�ាក់ខែស្រីសា បោះ�ោះ���ិត�ាខំ���ឺជ្ឈា

មនុ�សា�ឆ្នាំគួតក៏បោះ�ោយ �ឺបោះក្រ��ខំ��មិនុឲ្យ�មានុបោះពុលសាក្រមាក

បោះ�។ �នុាា�់ពុ�ខែរកអាចម៍បោះ�ោ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�

��ររបោះ�ះបោះ�ោបោះ��មើ��កឹ�ឹកបោះ�ៅឲ្យ�អំកបោះនុៅតាមកង។ 

បោះពុលបោះនុោះខំ��បោះឆ្នាំាៀតឱកាសាបោះ��មើ�ផ្សាគា�់ចិតអំីកជ្ឈ��វិិញខានួុ
 

ខំ���ា�ងអសា់។ ខំ���កឹ�ឹកឲ្យ�ក្រ�ធាានុកង ឲ្យ�ឈុំា� នុងិឲ្យ�
 

កមេាភិា�ល បោះធាិ�ឲ្យ�អំក�ា�ងបោះនុោះអាណិ្ឌតស្រីសាឡាាញ់ខំ��។ 

ខំ��រសា់បោះនុៅសា�ខ នុងិមិនុមានុអំកបោះធាិ���ខំ��បោះឡា�យ។ 

 បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៩ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមចលូមក 

រ�បោះ�ោះ បោះពុលបោះនុោះខំ��សា�ើាយចិតណី្ឌាសា់បោះក្រពុោះ�ងឹ�ា 
ក្រ�បោះ�សាជ្ឈិតមានុសានុីភិាាពុបោះហ៊ា�យ។ ខំ��មិនុ�នុរត ់
បោះភាៀសាខានួុបោះ�ៅណ្ឌាបោះឡា�យ បោះក្រពុោះ�ងឹ�ាកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម 
ចូលមកកំ�ងបោះ�ោល��ណ្ឌងលែ។ បោះក្រកោយបោះពុលរ��

ខែខេរក្រកហ៊ាម�ួលរល� ខំ��ក្រតឡា�់មករសា់បោះនុៅភូាមិ�ឹង  
ខែ�លជ្ឈាស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តខាងក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��។ មួយ 
រយៈបោះពុលបោះក្រកោយមក ខំ��ក្រ�ឡាងជ្ឈា�់ជ្ឈាក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុ 
អក�រសាាស្ត្រសាខីែខេរ បោះហ៊ា�យតមកក៏បោះឡា�ងជ្ឈានុាយកបោះនុៅ 

អនុ�វិិ��ាល័យលាយ�ូរ នុងិជ្ឈានុាយករងវិ�ិ�ាលយ័

លាយ�ូរ។ បោះក្រកោយពុ�ចលូនុវិិតនីុព៍ុ�នុាយករងវិ�ិ�ាលយ័ 

លាយ�ូរ បោះនុៅឆ្នាំំា�២០១៧ ខំ���នុចូលបោះធាិ�ការកំ�ង

សាាលា��� ខែ�លមានុងារជ្ឈា��ក្រ�ឹក�ា���រហ៊ាតូមក�ល់

�ចច��ើនុ។ំ
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជំុ ហាច ៖ បុងរបុស់ិខំ�ំ  ៤ នាក់្សា 
ត្រតូិវផ្នែខ ែរត្រក្សាហ�សិមាា ប់ុ
ទ្ធិចូ វវេណៈា តិ 

 ខំ��បោះឈុំេោះ ជ្ឈ�� ហ៊ាាច អាយ�៦១ឆ្នាំំា� រសាប់ោះនុៅភូាមិ��១២ ���

បោះកោះសា�ិូនុ ស្រីសាកុបោះកោះសា�ិូនុ បោះខតកី�ពុង់ចាម។ ខំ��មានុ

ឪពុ�កបោះឈុំេោះ ជ្ឈ�� សា� នុងិមេាយបោះឈុំេោះ នុង បោះកង នុងិមានុ 

�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៨នុាក់។ កាលពុ�បោះកេងខំ��បោះរៀនុបោះនុៅ
 

សាាលា�ឋមសាិក�ាច�ងបោះកោះរហ៊ាតូ�ល់�ាំក់��១១។  

បោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ មានុរ�ឋក្រ�ហ៊ាារ�មាាក់ 

សាបោះមេចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� �នុាា�់មកក៏មានុ�ត�កមេ

�ាម�ារអ�ណ្ឌាច�ាិយក្រពុះអងគវិិញ។ បោះពុលបោះនុោះខំ��

រសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយក្រកមុក្រ�សួាារ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧២ ខំ��ឈុំ�់ 

ជ្ឈុ� ហាច្ឆិ ទីទួី�ព្រះបអាប់អានសុសាវិ�យ៍ី�ីព្រះកាុ�កាា�ងា�
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេកា��ង់ច្ឆិា�។  
(�ី លេដ្ឋវិីត្ត / �ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា) បោះរៀនុបោះ�ោយសាារមានុការវិាយក្រ�យ��ធ�ាំខាា�ងរវិាង

កង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខេរក្រកហ៊ាម នុងិកង�័ពុ លនុ ់នុល។់ បោះនុៅ 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ក្រកុមក្រ�ួសាារខំ��រតប់ោះភាៀសាខានួុបោះ�ៅរសាប់ោះនុៅខាង
 

បោះកោះចិនុ�នុរយៈមួយឆ្នាំំា� ក៏វិិលក្រតឡា�់មករសា់បោះនុៅ

ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តវិិញ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគការចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�បោះធាិ�ការងារ

ជ្ឈាក្រកមុបោះនុៅកំ�ងកងក្រ�វិាសាន់ៃ� �ឺបោះនុៅបោះពុលបោះយ�ងក្រ�មូល 
ផ្សាល��ណ្ឌា�រួចបោះហ៊ា�យ ក្រតវូិខែចកផ្សាល��ណ្ឌា��ាំហ៊ា�ូ។ បោះនុៅ 

បោះពុលបោះនុោះអងគការ�បោះងើ�តក្រកមុសាលិើៈបោះ��មើ�ជ្ឈ�រ�ញ�ល់

ការ�ងើ�បោះងើ�នុផ្សាល។ ខំ��ក៏�នុចូលរួមកំ�ងកងសាិលើៈ
 

ខែ�រ បោះហ៊ា�យក្រតូវិ�នុបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សាជ្ឈាតួសាខែមីង។
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ជ្ឈ�� ហ៊ាាច ក�ពុ�ងផ្សាេល់��សាមាាសានុអ៍�ពុ�បោះរឿងរាាវិកំ�ងរ��
ខែខេរក្រកហ៊ាម�ល់ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ  
បោះខតកី�ពុង់ចាម។  
(ល� បោះ�វិ�ត/មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ អងគការចាតត់ា�ងខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅ ខែរក��  
ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ បោះល�ក��នុ�់ �កសាាូង នុងិជ្ឈញ្ចើូនុសា�ណ្ឌា�

 
បោះនុៅ បោះនុៅការ�ឋានុឆ្នាំំ័ក្រត។ ខំ��បោះធាិ�ការពុ�បោះមាោង៦�ល់បោះមាោង 
១១នៃ�ៃក្រតង់បោះ���សាក្រមាកហ៊ា�ូ��រ នុងិចា�់បោះផ្សាេ�មបោះធាិ� 

ការ�នុពីុ�បោះមាោង១�ល់បោះមាោង៥លៃាច។ ចា�់ពុ�បោះមាោង៦ 

�ល់បោះមាោង៧យ�់ អងគការចាតខ់ំ��ឲ្យ�បោះធាិ�ការងារសាងគម 
នុយិម �ចូជ្ឈា កា�់�ន្ត្រីនុាានុខែខក្រត ក�បោះ�ាក យកមកបោះធាិ�ជ្ឈ�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ អងគការចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�ជ្ឈញ្ចើូនុ

សា�ណ្ឌា�យកឲ្យ�កងចលត័សាាងូ បោះ�ោយបោះពុលបោះនុោះខំ��ក្រតវូិ
 

អូសាសា�ណ្ឌា�កាតត់ាមក្រ�ឡាាយ�ឹកខែ�លមានុក្រ�ខែវិង 

៤��ឡាូខែមាក្រត នុងិមានុបោះឈុំា�ងជ្ឈាបោះក្រច�នុ�ាមខំ��។ ក្រ�ធាានុ

កងចល័តខំ�� �នុយក��រចាក់ចូលកំ�ងធា�ងសាា�ង
 

ធា� រួចយកក្រចវិាា�ូកកូរ �នុាា�់�សួា��រ�ាក់ចានុឲ្យ�

សាមាជ្ឈិកកងខែ�លបោះនុៅឈុំរតក្រមង់ជ្ឈួរ។ បោះនុៅនៃ�ៃមួយ 

អងគការ�នុ�ឹកបោះពុោតបោះ�ៅឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅការ�ឋានុ 

បោះនុៅឆ្នាំំ័ក្រត បោះពុលបោះនុោះ ក្រ�ធាានុកងចល័ត�នុចាត់តា�ង

សាមាជ្ឈកិកង៤នុាក់ បោះ�ៅជ្ឈញ្ចើូនុបោះពុោតបោះចញពុ�ឡាានុបោះ�ៅ 
�ាក់កំ�ងបោះរោង�យរួម។ បោះ�ោយសាារបោះស្រីសាក�ាានុខាា�ងបោះពុក  
ខំ��នុងិសាមមិត ី��ម �នុលួចបោះពុោតមំាក់មួយខែផ្សាាហ៊ា�ូ។ 

 ខំ���នុបីោះធាិ�ការងារបោះនុៅការ�ឋានុបោះនុះរហ៊ាតូ�លក់ង�័ពុ

រណ្ឌសាិរ�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា នុងិកង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាមចូលមក�ល់រ�បោះ�ោះ បោះ���ខំ���នុរួចផ្សា�តពុ�

បោះសាចកេ�សាាា�់។ បោះក្រកោយមក ខំ��បោះរៀ�ការក្រ�ពុនុធបោះឈុំេោះ 

នៃណ្ឌ សា�បោះអឿនុ នុងិមានុកូនុក្រ�ុសាស្រីសា�ច�នុនួុ៥នុាក់។ 

បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាមខំ��មានុ�ង�ែូនុ៤នុាក់ �នុ

ចូល�បោះក្រម�កំ�ង��វិិតនីុ ៍បោះ�ោយមំាក់បោះធាិ�បោះពុ��ឆ្នាំេ� មំាក់ 
បោះ�ៀតបោះធាិ�បោះវិជ្ឈើ�ណ្ឌឌិត នុងិពុ�រនុាក់បោះ�ៀតបោះធាិ�កង�័ពុ 

បោះក្រកោយមកអងគការយក�ង�ែូនុខំ��បោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល

បោះនុៅកើាលបោះកោះ�ា�ងអសា់។
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឪពុិក្សារបុស់ិខំ�ំត្រតូិវផ្នែខ ែរត្រក្សាហ�ចាំប់ុ
យុក្សាវេ�សិមាា ប់ុទាំងំយុប់ុ
ឈំុុំ �ា 

 ខំ��បោះឈុំេោះ ញឹក សាានៃណ្ឌ អាយ�៥៣ឆ្នាំំា� បោះភា�ស្រីសា� មានុ 
ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅភូាមិបោះតោញ ���រូង ស្រីសាុកបោះមមត់ បោះខតី

ក�ពុង់ចាម។ �ចច��ើនុខំំ��រសា់បោះនុៅភូាមិលាិបោះល� ����នុាងូ 

ស្រីសាុកបោះមមត់ បោះខតតីើូង�េ��។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំេោះ ធា�ច 

ញឹក មីាយបោះឈុំេោះ ក្រ�ុក មានុ។ មីាយខំ���នុសាាា�់

ជ្ឈាង១០ឆ្នាំំា�មកបោះហ៊ា�យ ច�ខែណ្ឌកឪពុ�កខំ���នុសាាា�់បោះនុៅកំ�ង

រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ 

 បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាមខំ��មានុអាយ�៨ឆ្នាំំា��ា�បោះណ្ឌ េោះ 

បោះហ៊ា�យបោះនុៅបោះពុលបោះនុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូាមិរ�សា់ខំ���នុ

ញ�កា សានៃណ្ណ អាាយុ៥៣ឆ្នាំាំ� ស�ានៃថៃ�ស់លេន�ភូិ�ិ�ាាលេ�ើ  
ឃាុ�ទីនឹងូ ស្រីសុកាលេ��ត្ត ់លេខត្តេត្តៈូងឃាែុ�។ 

 (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

�បោះងើ�តជ្ឈាសាហ៊ាករណ៍្ឌ រួចក្រ�មូលរ�សា់រ�រមក�ាក់

រួម។ ក្រ�សាិនុបោះ��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុណ្ឌាមិនុយករ�សា់រ�រមក

�ាក់រួម ខែខេរក្រកហ៊ាមចាត់��កអំក�ា�ងបោះនុោះ�ាជ្ឈាខេា�ង

រ�សាអ់ងគការ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ក្រ�សួាាររ�សាខ់ំ��មិនុ�នុ

រសាប់ោះនុៅជ្ឈ���ាំបោះ� �ឺ�ងក្រ�សុាខំ��ក្រតវូិ�នុខែខេរក្រកហ៊ាមបោះក្រជ្ឈ�សា 
បោះរ�សាចូលបោះធាិ�ការបោះនុៅកំ�ងកងចល័ត។ ឪពុ�កខំ��ចូលបោះធាិ�

 
បោះយោធាាខាងខែផ្សាកំ�កឹជ្ឈញ្ចើូនុអងើរ បោះ�ោយខែខេរក្រកហ៊ាម

ចាតត់ា�ងឪពុ�កខំ�� នុងិបោះយោធាាច�នុនួុ ១២នុាក់ បោះ�ៀត �កឹ 
អងើរយកបោះ�ៅឲ្យ�បោះវិៀតណ្ឌាមបោះ��មើ��រូយកកា�បោះភាា�ង នុងិ 

ក្រ�ា�់រ�បោះសាវិ បោះហ៊ា�យ�កឹចូលមកខែខេរវិិញ។ បោះ�ោយសាារ

ឪពុ�កខំ��ខាាចបោះវិៀតណ្ឌាមសាមាា�់ បោះ����ាតរ់តព់ុ�ក្រពុ�ក្រ��ល់ 
ក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម សាាតិបោះនុៅកំ�ង���រូង ស្រីសាកុបោះមមត ់មក 
បោះនុៅផ្សាាះវិិញ។ 

 បោះក្រកោយមក ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុជ្ឈបោះមាៀសាខំ��បោះចញពុ�ភូាមិ 
បោះតោញមករសាប់ោះនុៅភូាមិបោះង�វិញិ ស្រីសាា�់ខែតមានុកមេាភិា�ល

ខែខេរក្រកហ៊ាមមកពុ�ភូាមិភាា�នុរិត�មកសាួរនុា�ក្រ�ធាានុកង 

តូចរកបោះឈុំេោះឪពុ�កខំ��ខែ�លធាាា�់បោះធាិ�បោះយោធាា។ អំកភូាមិ

ក្រ��់តាមក្រតង់�ា សាពុនិៃ�ៃឪពុ�កខំ��រសា់បោះនុៅភូាមិបោះង�។  
បោះនុៅបោះវិលាបោះមាោង ៨:០០ យ�់ បោះយោធាាខែខេរក្រកហ៊ាមបោះឡា�ង

បោះ�ៅបោះល�ផ្សាាះចា�់ឪពុ�កខំ��ចងសាាា�បោះសាកអូសាច�ះមក��

វិិញ។ មេាយខំ���នុបោះនុៅបោះសាៃៀម នុងិខែស្រីសាកហ៊ាាមកូនុៗ

ក��ឲ្យ�យ�បោះក្រពុោះខាាចខែខេរក្រកហ៊ាមសាមាា�់បោះចោល�ា�ង

ក្រ�ួសាារ។ ខំ��សាួរម�ងខែ�លរសា់បោះនុៅជ្ឈិតផ្សាាះរ�សា់ខំ���ា 

យ�់មិញខែខេរក្រកហ៊ាមចា�់ឪពុ�កខំ��យកបោះ�ៅណ្ឌា? ម�ង

មំាក់បោះនុោះ�នុក្រ��់ខំ���ា អងគការយកឪពុ�កបោះ�ៅវិាយ

�មាាក់ចូលកំ�ងអណ្ឌេូងបោះនុៅ��រ�ផ្សា�ង បោះ�ោយសាារបោះចោ�

ឪពុ�កខំ���ាកើត់។ 
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ក្រ�ួសាារខំ��រសា់បោះនុៅភូាមិបោះង��នុមួយខែខ ខែខេរក្រកហ៊ាម 
ជ្ឈបោះមាៀសាឲ្យ�បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅភូាមិមាិច ស្រីសាកុឆ្នាំាូង វិញិ។ បោះនុៅ�� 
បោះនុោះបោះយ�ងមិនុមានុអាហ៊ាារហ៊ា�ូក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះ� �ណី្ឌាល 

ឲ្យ�បោះយ�ងសាគមសាគា�ង នុងិមានុ�ឹកម�ខបោះសាាកសាាា�ង។ បោះ�ោយ 

បោះស្រីសាក�ាានុខាា�ងបោះពុក ខំ���នុបោះ�ៅបោះរ�សាយកច�ងអងគបោះនុៅ 
ជ្ឈា�់ជ្ឈាមួយអងើាម ខែ�លខាងច�ងបោះភាៅបោះ�ះបោះចោល  

យកមកល�ង នុងិ��កឲ្យ�ហ៊ាេត់ហ៊ា�ូជ្ឈ�នុសួា�យ។ បោះនុៅ 

��បោះនុោះ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុខែចករ��កំ�ងមនុ�សា�មំាក់

��ួល�នុ��រមួយខែវិក បោះ�ោះហ៊ា�ូខែឆ្នាំែត ឬមិនុខែឆ្នាំែត 

ក៏អងគការមិនុខាិយខលិ់ខែ�រ។ បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៩  

ខំ���នុបោះធាិ���បោះណ្ឌ�រពុ�បោះខតកី្រកបោះចះ ក្រតឡា�់មកក�ពុង់ចាម  
ក៏បោះ��ញកង�័ពុរ�បោះ�ោះ នុងិបោះវិៀតណ្ឌាមចូលមក�ល់។  

ខ ំ���នុសា��ឡាានុកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមជ្ឈិះក្រតឡា�់មកផ្សាាះ 
វិិញ។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម ខំ���ត់�ង់�ងពុ�រនុាក់ 

�ឺ�ង�� ១) បោះឈុំេោះ រា�នុ បោះធាិ�កង�័ពុខែខេរក្រកហ៊ាម នុងិ�ង

�� ២) បោះឈុំេោះនៃកែ បោះធាិ�ការបោះនុៅកងចល័ត។ 

ផ្សាាូវិល�បោះនុៅកំ�ងភូាមិលាិបោះល� ����នុាងូ ស្រីសាុកបោះមមត ់
 បោះខតតីើូង�េ��។ (�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

តិក់្សា �ុនិ ៖ ទាំស់ិសិរនៃសិវេដាយុសារ
ត្របុធានិក្សាងវេត្របុ�ឲ្យយកាប់ុឧសិ

សូិ ហាន់ិ 

 ខំ��បោះឈុំេោះ តក់ ធា�នុ អាយ�៨២ឆ្នាំំា� រសាប់ោះនុៅភូាមិឫសា��

សាើាត ���នៃក្រពុបោះ�សំា ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ��

មានុឪពុ�កបោះឈុំេោះ ក�យ ត�ញ នុងិមេាយបោះឈុំេោះ �� ក្រពុម 

�ា�ងមានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៦នុាក់ កំ�ងបោះនុោះមានុស្រីសា�

ច�នុនួុ៤នុាក់។ កាលពុ�បោះ��ម ខំ��មិនុ�នុសាកិ�ាបោះរៀនុសាកូ្រត

�ចូក�មារ�នៃ�បោះនុៅកំ�ងភូាមិបោះ� បោះ�ោយសាារខែតជ្ឈ�វិភាាពុ

ក្រ�សួាាររ�សាខ់ំ��មានុការខះិខាត។ ខំ��ជ្ឈយួបោះធាិ�កិចចការងារ
 

ផ្សាាះ នុងិជ្ឈួយ�កសាាូងឪពុ�កមីាយ។ បោះនុៅបោះពុលខំ��អាយ�
 

១៧ឆ្នាំំា� ខំ���នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួយ�ី�រ�សា់ខំ��បោះឈុំេោះ អិនុ 

ត្តក់ា ធានុ អាាយុ៨២ឆ្នាំាំ� �សល់េន�ភូិ�ិឫសសីសៈាត្ត ឃាុ�នៃព្រះ�លេឃាសំ 
ស្រីសុកាលេ�សាង លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

�នុ។ កមេវិិធា�បោះរៀ�ការរ�សា់ខំ��បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះមានុ

រយៈបោះពុល៣យ�់៣នៃ�ៃ។ 

 រហ៊ាតូមក�លន់ៃ�ៃ��១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ ក៏បោះក�ត 

មានុក្រពុឹតីិការណ៍្ឌបោះធាិ�រ�ឋក្រ�ហ៊ាារ�មាាក់សាបោះមេច ក្រពុះ 

នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� បោះ�ោយបោះលោក លនុ ់នុល។់ បោះពុលបោះនុោះ

បោះនុៅកំ�ងស្រីសាុកភូាមិរ�សា់ខំ��ក៏ចា�់បោះផ្សាេ�មមានុការ�មាាក់

ក្រ�ា�់ខែ�ក។ នៃ�ៃមួយបោះពុល ខំ��នុងិក្រ�ួសាាររត់ចូលបោះ�ៅ

ពុួនុបោះនុៅកំ�ងក្រតង់បោះសា (បោះលណ្ឌ�ឋានុ) ស្រីសាា�់ខែតមានុ

យនុេបោះហ៊ាោះមក�មាាក់ធា�ងសាា�ង (ក្រ�ា�់ខែ�កណ្ឌា�ាល)់  

ច�ក្រតង់បោះសា �ណី្ឌាលឲ្យ�ឆ្នាំា�បោះឆ្នាំះ �ា�ខែនុមិីនុ�ណី្ឌាលឲ្យ�

ខំ��នុងិក្រ�ួសាាររងរ�ួសាបោះឡា�យ។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ��លូនុ

បោះចញពុ� ក្រតង់បោះសា ក៏បោះ��ញផ្សាាះរ�សាខ់ំ��ក្រតវូិបោះភាា�ងបោះឆ្នាំះបោះសាា�រ

�េានុសាល់បោះឡា�យ។ ខំ��នុងិក្រ�ួសាារក្រតូវិបោះ�ៅរសា់បោះនុៅតាម

វិាលខែស្រីសាសាាតិបោះនុៅកំ�ងភូាមិ�េសាលិា។ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខាះខែ�លរសា់បោះនុៅខាងលចិវិត�ីរាច សាាតិបោះនុៅកំ�ងភូាមិ

រ�សាខ់ំ�� �នុសាាា�់បោះ�ោយសាារការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កបោះនុះ។  
មួយរយៈបោះក្រកោយមក ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ�នុចូលមករសា់ 
បោះនុៅកំ�ងភូាមិឫសា��សាើាតវិិញ។ បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៣ 

សាកមេភាាពុនៃនុការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កបោះនុះ�នុសាៃ�់សាៃាត់

បោះ�ៅវិិញ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះការរសា់បោះនុៅរ�សា់ខំ�� នុងិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះ�ៀតខែលងមានុការភ័ាយខាាច�ចូពុ�ម�នុ

បោះ�ៀតបោះហ៊ា�យ។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះយោធាាខែខេរ 

ក្រកហ៊ាម��ួល�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះបោះនុៅ��ក្រកុងភាំ�បោះពុញ បោះពុល 

បោះនុោះការរសា់បោះនុៅរ�សា់ខំ��ក៏�ូចក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នៃ�បោះ�ៀត 

មិនុ�ានុម់ានុការល��កបោះ�។ រយៈបោះពុលក្រ�ខែហ៊ាលជ្ឈា 
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ត្តក់ា ធាុន ផ្ទាេ�់បទីស�ាាសនអ៍ា��ី 
លេ�ឿង�ែាវិលេន�កុំាង�បបខែខែ�ព្រះកាហ� 
ដ្ឋ�់ព្រះកាុ�អំាកាសែ័ព្រះគច្ឆិិត្តេ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ� 
ឯកាសា� លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។ (បណ្ណ ណសា�
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

៦ខែខបោះក្រកោយ ខែខេរក្រកហ៊ាមចា�់បោះផ្សាេ�មក្រ�មូលរ�សា់រ�រ

�ាក់ជ្ឈារ�សា់រួម ក្រពុម�ា�ង�នុ�បោះងើ�តសាហ៊ាករណ៍្ឌ នុងិ 

បោះរោង�យរួម ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ក្រ�ធាានុកងបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ� 
បោះធាិ�ការងារ សាាូង �ក ក្រចូតកាត់ មិនុខែ�លមានុបោះពុល 
ឈុំ�់សាក្រមាកបោះឡា�យ។ បោះក្រកៅពុ�ការងារ�កសាាងូ ក្រ�ធាានុ

កងបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ���កស្រីសូាវិសាក្រមា�់បោះក្រតៀម�ក្រមុង��កហ៊ា�ូបោះនុៅ 
កំ�ងរ�វូិវិសា�ា។ ច�ខែណ្ឌកការហ៊ា�ូច�កវិិញ �ឺច�ងបោះភាៅ

មិនុខែ�លឲ្យ�ខំ��ហ៊ា�ូខែឆ្នាំែតមេងណ្ឌាបោះឡា�យ។ បោះពុលខាះ ខំ��

�នុបោះ�ៅលួច�ាសា់��ឡូាងយកមកបោះសាៃោរហ៊ា�ូ បោះ��មើ�

���តភ់ាាពុបោះស្រីសាក�ាានុ �ា�ខែនុកី្រ�សានិុបោះ��ឈុំា�តាម�ានុ់

នុងឹយកបោះយ�ងបោះ�ៅកសាាងមិនុខានុ។ បោះពុលបោះវិលាខែ�ល

ល��ក��ផ្សា�តបោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម �ឺបោះពុលខែ�លខំ��

បោះ���ខែតសាក្រមាលកូនុរួច ក្រ�ធាានុកង�នុបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅ 
កា�់ឧសា នុងិ�ូលយកមក��កបោះនុៅបោះរោង�យ �ណី្ឌាល

ឲ្យ�ខំ���ាសាស់ារនៃសា នុងិបោះកៅខីានួុយាាងខាា�ង។ បោះនុៅបោះពុលខំ��

បោះកៅីខានួុមិនុ�ត ់បោះ���ក្រ�ធាានុកង�ញ្ចើូនុខំ��បោះ�ៅពុ�ា�ល

បោះនុៅបោះពុ��សាាិតបោះនុៅកំ�ងភូាមិ�រាច បោះហ៊ា�យបោះពុលខំ��ធាូរ
 

បោះសាើ�យ�ឺក្រតូវិមកបោះធាិ�ការធាមេតាវិិញ។ កាលបោះនុោះ ខំ��ក៏

មានុជ្ឈ�ងឺក្រ�ចា�កាយខែ�រ �ឺជ្ឈ�ងឺវិលិម�ខជ្ឈាបោះរៀងរាលន់ៃ�ៃ 

បោះធាិ�ឲ្យ�ខំ��មានុការល��កកំ�ងការរសាប់ោះនុៅយាាងខាា�ង (�ា�ខែនុី
 

បោះក្រកោយបោះពុលរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម�លួរល� មានុនៃ�ៃមួយខំ��

�នុបោះ��របោះ�ៅកា�់ឆ្នាំើារនៃក្រពុ ស្រីសាា�់ខែតខែផ្សាាបោះតោំតក្រជ្ឈុះមក

ក្រតវូិច�ចបិោះញ្ចច �មរ�សាខ់ំ�� បោះធាិ�ឲ្យ�ជ្ឈ�ងឺវិលិម�ខ�តប់ោះ�ៅវិញិ)។ 

 បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូាមិ 

ក្រតវូិ�នុខែខេរក្រកហ៊ាមជ្ឈបោះមាៀសាបោះ�ៅភូាមិបោះសាៅ ីបោះ�ោយបោះយ�ង

ក្រតូវិបោះ��ររយៈបោះពុល១នៃ�ៃ១យ�់បោះ���បោះ�ៅ�ល់��បោះនុោះ។ 

បោះក្រកោយមក កង�័ពុរណ្ឌសាិរ� នុងិកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម

�នុចលូមករ�បោះ�ោះ បោះ���ខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុវិលិក្រតឡា�់មក 
ផ្សាាះវិិញ។ បោះក្រកោយនៃ�ៃរ�បោះ�ោះភាាាម ការរសា់បោះនុៅរ�សា់ខំ��

បោះនុៅមានុការល��កខាះ បោះក្រពុោះមិនុ�ានុម់ានុសាមាារបោះក្រ�� 

ក្រ�សា ់នុងិបោះនុៅខះិខាតបោះសាើៀងអាហ៊ាារ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ 

ក្រ�ពុ�សាមើតីរិ�សាខ់ំ��ខែ�លបោះនុៅបោះសាសាសាលព់ុ�រ��ខែខេរ 
ក្រកហ៊ាម �ឺមានុខែតក្រក��៣កើាលខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ។ បោះក្រកោយ 

មក ខំ��ចា�់បោះផ្សាេ�មរកសា��លក់�រូ នុងិបោះ��របោះ�ៅរ�តក្រត�បោះនុៅភូាមិ 
�បោះ�ងយកមកលក់បោះ��មើ�ផ្សាគត់ផ្សាគង់ជ្ឈ�វិភាាពុខែ�លខះិ 

ខាតបោះនុៅកំ�ងក្រ�ួសាារ។ សាពុនិៃ�ៃបោះ�ោះ��ខំ��មានុវ័ិយចាសា់
 

ក៏បោះ�ោយក៏ខំ��បោះនុៅខែតបោះធាិ�ការ�នុធាមេតា។
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បាា សុិខនិ ៖ ក្សាងចល័័តិនារ ី

រ�ឹ ស្រីសិសី្រីសិស់ិ 

 ខំ��បោះឈុំេោះ �ា សា�ខនុ អាយ�៦៦ឆ្នាំំា� សាពុនិៃ�ៃរសា់បោះនុៅ

ភូាមិអងគ���រ ���លាយ�ូរ ស្រីសាកុក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។ 

ខំ��មានុមេាយបោះឈុំេោះ �ា� ខែខម �ឺជ្ឈាកសាិករ។ �ាត់�នុ

សាាា�់កំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះ�ោយសាារមិនុមានុអាហ៊ាារ

ហ៊ា�ូច�កក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះពុលខែខេរក្រកហ៊ាមចូលក្រ��់ក្រ�ង។ 

ច�ខែណ្ឌកឪពុ�ករ�សាខ់ំ��បោះឈុំេោះ �ា �ាក �ឺជ្ឈាក្រ��ូបោះក្រងៀនុ។ 

�ាត់�នុសាាា�់បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៩៤ បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ

ចាសា់ជ្ឈរា។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៦នុាក់ បោះហ៊ា�យខំ��
 

�ឺជ្ឈាកូនុចើងកំ�ងក្រ�សួាារ។ បោះក្រកោយមក ខំ���នុបោះរៀ�ការ
 

បាែ សុខន អាាយុ៦៦ឆ្នាំំា� ស�ានៃថៃ�ស់លេន�ភូិ�ិអាងគគគី�  
ឃាុ��ាយបូ� ស្រីសុកាព្រះត្តា�កាក់ា លេខត្តេត្តាខែកាវិ។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

ជ្ឈាមួយ�ី�បោះឈុំេោះ សាុ�� សា�បោះអឿនុ ខែ�ល�ចច��ើនុមំានុអាយ� 
៦៨ឆ្នាំំា�។ �នុាា�់ពុ�បោះរៀ�ការរួចខំ��មានុកូនុច�នុនួុ៦នុាក់ 

�ឺស្រីសា�៣នុាក់ នុងិក្រ�ុសា៣នុាក់។

  កាលពុ�ក�មារភាាពុ ខំ���នុបោះរៀនុបោះនុៅសាាលា�ឋម 
សាិក�ាអងគខាំរ។ រហ៊ាតូមក�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ����ួល

ពុ័ត៌មានុ�ា មានុការបោះធាិ�រ�ឋក្រ�ហ៊ាារ�មាាក់សាបោះមេចឪ

បោះនុៅអងគតាបោះសាោម បោះហ៊ា�យបោះពុលបោះនុោះ ខំ��ក៏ឮ�ាមានុការ 
តវិាាវិាយកបោះមាចផ្សាាះ�េបោះនុៅ��បោះនុោះបោះ�ៀតផ្សាង។ បោះ�ោះ��

យាាងណ្ឌាខំ��បោះនុៅបោះរៀនុរហ៊ាតូក្រ�ឡាងឌី��ាូមជ្ឈា�់ បោះហ៊ា�យ

មកបោះរៀនុ�នុបីោះនុៅវិ�ិ�ាលយ័ ជ្ឈា សា��ម បោះខតតីាខែកវិ។ បោះនុៅ 

ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខំ���នុបោះរៀនុច�់�ាំក់��១ចាសា់ �ា�ខែនុខីំ��មិនុ
 

�នុ��ួលសាញ្ញាា�ក្រតបោះ� បោះក្រពុោះខែខេរក្រកហ៊ាម បោះកៀរខំ��ឲ្យ�

បោះ�ៅបោះនុៅអងគរ��រ�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខំ��រសាប់ោះនុៅជ្ឈ�ួជ្ឈ��ក្រ�សួាារបោះនុៅបោះឡា�យ 
បោះ�។ �នុាា�់មក មេាយរ�សាខ់ំ���នុសាាា�់បោះ�ោយហ៊ា�ូ 
ច�កមិនុក្រ��់ក្រ�ានុ។់ បោះនុៅបោះពុលមេាយរ�សា់ខំ��សាាា�់ 

ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុខែចកអងើរច�នុនួុ ១៣ក��ា�ង ឲ្យ�ក្រ�ួសាារ

រ�សា់ខំ��ខែ�លមានុសាមាជ្ឈិក៩នុាក់សាក្រមា�់ហ៊ា�ូ។ 

រយៈបោះពុលមួយខែខបោះក្រកោយមកបោះ�ៀត �ែូនុក្រ�ុសាបោះពុៅ

រ�សា់ខំ��ខែ�លមានុអាយ�បោះ���ខែត៣ឆ្នាំំា� �នុសាាា�់បោះ�ៀត 
បោះ�ោយសាារមិនុមានុ�ឹកបោះ�ោះបោះ� ។ បោះ�ោយសាារអត ់

�ាានុខាា�ងបោះពុក បោះនុៅបោះពុលយ�់�ែូនុរ�សាខ់ំ���នុបោះចញបោះ�ៅ

បោះរ�សាបោះតោំត���យកមកឲ្យ�ឪពុ�ករ�សា់ខំ��។ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��

�នុ�កបោះតោំត���បោះនុោះយកខែតសាាច់ បោះ��មើ�យកមក 

ច�ហ៊ា�យខែចក�ាំហ៊ា�ូ។ 

 បោះក្រកោយមក ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សាខំ��ឲ្យ�ចូល 
កងចល័តនុារ� នុងិចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅកំ�ង 
�ឹក។ ក្រ�ឡាាយបោះនុោះមានុបោះឈុំេោះ�ា ក្រ�ឡាាយ៩៧។  

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 37



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

កមេាភិា�លខែខេរក្រកហ៊ាម�នុបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�យកខែ�ាលចូក��

បោះ�ះៗបោះឡា�ងបោះធាិ�ជ្ឈា��នុ�់ �បូោះចះំខំ��ក្រតូវិខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង

យាាងខាា�ង។ បោះនុៅរ�វូិវិសា�ា ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុចាត់តា�ង

ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅសាាូងបោះនុៅលាយ�ូរ នុងិបោះនុៅ�េសា។ រាល់បោះពុល

ខែ�លខំ��បោះចញបោះ�ៅបោះធាិ�ការបោះនុៅតាមត��នុឆ់្នាំៃាយៗ ខំ��ខែតង
 

ខែតយកខែ�� (ក្រ��ា�់សាក្រមា�់ក្រជ្ឈកបោះភាាៀង ខែ�លមានុ

���ូលអាចបោះ��ក�ិ��នុ) បោះ�ៅតាមរហ៊ាតូ។ ខែ��រ�សាខ់ំ��

មានុ�បោះណ្ឌេោយក្រ�ខែវិង២ខែមាក្រត នុងិ��ឹង១ខែមាក្រតកនុាះ 

ខែ�លអាចបោះ�ក�នុ២នុាក់។ បោះនុៅរ�វូិក្រ��ង�នុាា�់ ខែខេរ 

ក្រកហ៊ាមផ្សាាាសាខ់ំ��ឲ្យ�មកជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅខ�ុក្រតខែ�កមេង។  
បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុខែ�ងខែចកបោះ�ោយកំ�ង

មួយក្រកុមមានុមនុ�សា�៣នុាក់ ក្រតូវិជ្ឈ�ក����ឹងនុងិ

�បោះណី្ឌោយ៣ខែមាក្រត នុងិជ្ឈបោះក្រមៅ២ខែមាក្រត។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ មេាយបោះកេករ�សា់ខំ��ខែ�លបោះធាិ�ការ

បោះនុៅកងនុារ�ជ្ឈាមួយខំ�� �នុបោះសាំ�សា��ខែខេរក្រកហ៊ាមឲ្យ�ខំ�� 

នុងិកូនុក្រ�ុសារ�សា់�ាត់បោះរៀ�ការជ្ឈាមួយ�ាំ។ �បូោះចះំ 

ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុបោះរៀ�ច�ឲ្យ�ខំ��នុងិ�ី�រ�សា់ខំ��ជ្ឈា�ី�ក្រ�ពុនុធ 

នុងិឲ្យ�ខំ��បោះឡា�ងបោះ�េជ្ឈាំជ្ឈាមួយនុងឹ�ី�ក្រ�ពុនុធជ្ឈាបោះក្រច�នុ�ូបោះ�ៀត 

ខែ�លភាា�បោះក្រច�នុខែខេរក្រកហ៊ាមបោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះរៀងរាល់នៃ�ៃ

��១០ នុងិនៃ�ៃ��២០ នៃនុខែខនុ�មួយ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ��ក៏ 

សាបោះងើតបោះ��ញ�ា មានុអំកក្រ�ក្រពុឹតខី�សាសា�លធាម៌ជ្ឈា 

បោះក្រច�នុនុាក់ខែ�រ ខែ�លភាា�បោះក្រច�នុអំកបោះធាិ�ការបោះនុៅកងចាសា់

ៗ។ អំកខ�សាសា�លធាម៌�ា�ងអសា់បោះនុោះ ក្រតូវិ�នុខែខេរ 

ក្រកហ៊ាម�ាក់បោះ�ោសាបោះ�ោយចាតឲ់្យ�បោះធាិ�ការបោះនុៅក្រកមុមួយ 

បោះ�ៀតខែ�លមានុបោះឈុំេោះ�ា ក្រកមុបោះសារ�។ ក្រកមុបោះនុះ�បោះងើ�ត

បោះឡា�ងបោះ��មើ�ឲ្យ�អំកខ�សាសា�លធាម៌�ា�ងអសា់ខេាសា់បោះ� 

បោះហ៊ា�យអំកបោះផ្សា�ងៗឯបោះ�ៀតក៏�នុ�ងឹ�ា ក្រកុមបោះសារ�បោះនុះ

សា��ធខែតអំកខ�សាសា�លធាម៌ខែ�រ។ បោះមកងរ�សាខ់ំ��បោះឈុំេោះ 

ខែ�ានុ សាាបោះវិឿនុ �ឺជ្ឈាមនុ�សា�សាាូត�ូត នុងិចិតលីែ។ 

 បោះនុៅបោះក្រកោយបោះពុលរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម�លួរល� បោះនុៅ

ឆ្នាំំា�១៩៧៩ រ�ឋ�នុបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សាខំ�� ឲ្យ�បោះធាិ�ជ្ឈាក្រ��ូបោះក្រងៀនុ

បោះនុៅកំ�ងភូាមិបោះ�ោយសាារខះិខាតក្រ�ូ។ រហ៊ាតូ�ល់ឆ្នាំំា� 
១៩៨០ បោះ���រ�ឋ�បោះងើ�តឲ្យ�មានុការក្រ�ឡាងបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សា

ក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុ។ បោះនុៅបោះពុលខំ���បោះក្រងៀនុ រ�ឋ�នុបោះ��កអងើរ

ពុណ៌្ឌក្រកហ៊ាមបោះនុៅអងគតាបោះសាោមឲ្យ�ខំ��ជ្ឈាបោះរៀងរាល់ខែខ។  
មួយរយៈបោះក្រកោយមកក៏មានុការខែចកបោះពុោត នុងិស្រីសាូវិ 

សាាល�១៦��ឡាូកំ�ងមួយខែខ ក្រពុម�ា�ងខែចកក្រកណ្ឌាត់

កាត់បោះខោអាវិខែ�មបោះ�ៀត។ រហ៊ាតូ�ល់រ�ឋមានុធានុធាានុ

ក្រ�បោះសា�រ បោះ����នុផ្សាេលជ់្ឈាក្រ�ក់ខែខកំ�ងមួយខែខ៩០បោះរៀល

�ល់ខំ��សាក្រមា�់ផ្សាគត់ផ្សាគង់ជ្ឈ�វិភាាពុក្រ�ចា�នៃ�ៃ។

បាែ សុខន ទីទួី�ព្រះបអាប់
អានសុសាវិ�យ៍ី�ីអំាកាសែ័ព្រះគច្ឆិិត្តេ
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេត្តាខែកាវិ។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�
កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បុុនុិ វ៉ាាតិ ៖ ឪពុិក្សាមិាយុខំ�ំសាា ប់ុវេដាយុសារ
ជំង ឺនិងិអត់ិអាហារ

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

 ខំ��បោះឈុំេោះ �ុ�នុ វិាាត បោះភា�ក្រ�សុា បោះក�តបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥៨ 

បោះនុៅភូាមិក្រតពុា�ងក្រពុ�ង ���លាយ�ូរ ស្រីសាុកក្រតា�កក់ 

បោះខតតីាខែកវិ។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំេោះ �ុ�នុ បោះកនុ នុងិមីាយ

បោះឈុំេោះ នុាង នុ។ូ ឪពុ�កមីាយខំ��សាាា�់បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ នុងិ 
អត់អាហ៊ាារបោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ

 �បោះងើ�តច�នុនួុ៨នុាក់�ឺស្រីសា���នុាក់ នុងិក្រ�សុាក្រ��នុាក់ បោះហ៊ា�យ 

ខំ���ឺជ្ឈាកូនុ���ួនុបោះនុៅកំ�ងក្រ�ួសាារ។ បោះនុៅកំ�ងច�បោះណ្ឌោម

�ង�ែូនុរ�សា់ខំ�� មានុច�នុនួុ��នុាក់�នុសាាា�់បោះនុៅកំ�ង

រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ 

បាុន វិែាត្ត �ស់លេន�ភូិ�ិព្រះត្ត�ា�ងព្រះ�ងី ឃាុ��ាយបូ� ស្រីសុកាព្រះត្តា�កាក់ា 
លេខត្តេត្តាខែកាវិ។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

 កាលពុ�ក�មារ ខំ��បោះរៀនុ�នុ�ល់�ាំក់��១១ កំ�ង

សាងគមចាសា ់បោះ��បោះក្រ�ៀ�បោះធាៀ��ចច��ើនុបំោះសាេ�នុងឹ�ាំក់��២។ 

កាលបោះនុោះក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុរ�សា់ខំ���ឺជ្ឈាក្រពុះសាងឹខែ�ល

មានុក្រពុះនុាម �ាាង។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ���នុឈុំ�់បោះរៀនុ 
បោះ�ោយសាារខែតក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតមិានុសាន្ត្រីងគាម។ កាលបោះនុោះ 

ខំ��អាយ�១២ឆ្នាំំា� មិនុក្រតូវិ�នុរ�ឋាភិា�ល លនុ ់ នុល ់ 
បោះក្រជ្ឈ�សាឲ្យ�ចូលបោះធាិ�ជ្ឈា�ាហ៊ាានុបោះ� �ា�ខែនុ�ីងក្រ�ុសារ�សា់ខំ�� 
មំាក់ក្រតូវិ�នុរ�ឋាភិា�លបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សា�ាត់ឲ្យ�ចូលបោះធាិ�ជ្ឈា 

�ាហ៊ាានុបោះ��មើ��បោះក្រម�ជ្ឈាតិ។ បោះ�ោយសាារខែតបោះនុៅកំ�ងភូាមិ

ក្រតពុា�ងក្រពុ�ងមិនុសាូវិមានុសា�វិតាភិាាពុ ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ�នុ 
នុា��ាំមកជ្ឈលួផ្សាាះសាាតិបោះនុៅកំ�ងភូាមិភូាមិចក សាងើាតរ់ការកំ�ង 
ក្រកុង�នូុខែកវិ បោះខតតីាខែកវិ បោះ��មើ�សាាំក់បោះនុៅ�បោះណី្ឌោះអាសានុ ំ

រយៈក្រ�ខែហ៊ាល��ឆ្នាំំា�។ បោះនុៅបោះពុលខំ��នុងិក្រ�ួសាារមិនុមានុ 
ល�យ�ង់នៃ�ៃផ្សាាះ បោះយ�ងក្រតវូិ�ង់ជ្ឈាស្រីសាវូិបោះ�ៅឲ្យ�មចាសាផ់្សាាះ។ 

 បោះនុៅបោះវិលាបោះមាោង៧ក្រពុឹក នៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៥ ខំ��ឮខែខេរក្រកហ៊ាមក្រ�កាសា�ា ខានួុ�នុចូលបោះ�ៅ
 

�ល់��ក្រកុងភាំ�បោះពុញបោះហ៊ា�យ បោះហ៊ា�យក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លបោះនុៅ

��ក្រកងុភាំ�បោះពុញ�ា�ងអសាក់្រតវូិបោះ�ៅរសាប់ោះនុៅ��ជ្ឈនុ��វិញិ។  

បោះក្រកោយមកខែខេរក្រកហ៊ាម�នុជ្ឈបោះមាៀសាខំ�� ក្រ�ួសាារខំ��នុងិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឯបោះ�ៀតបោះចញពុ�ភូាមិពុ�ភូាមិចក បោះ�ៅភូាមិច��ា

បោះល�ក សាាិតបោះនុៅកំ�ង���តាបោះភាម ស្រីសាុកក្រតា�កក់វិិញ។ 

���ូងខែខេរក្រកហ៊ាមមិនុ�ានុឲ់្យ�បោះយ�ងហ៊ា�ូ�យរួម�ាំបោះ� �ឺ 

�នុខែចកអងើរឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមំាក់មួយក��ា�ងយកបោះ�ៅ 

�ា�ហ៊ា�ូបោះរៀងខានួុ។ 

 បោះនុៅខែខត�លា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុជ្ឈបោះមាៀសា

ខំ�� នុងិក្រ�ួសាារបោះ�ៅបោះនុៅ����រាយណ៍្ឌ ស្រីសាុកក្រ�ា�ង ត��នុ ់

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 39



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

១០៧ វិិញ។ ខែខេរក្រកហ៊ាម��ខែ�កខំ��បោះចញពុ�ក្រ�ួសាារ នុងិ

ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធាិ�ការកំ�ងកងចល័ត។ ខែខេរក្រកហ៊ាមបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�

បោះល�ក��នុ�់ នុងិជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយ។ 

 បោះនុៅខែខកកើ�ា ឆ្នាំំា�១៩៧៦ មីាយរ�សា់ខំ��សាាា�់ 
បោះ�ោយសាារអត់អាហ៊ាារហ៊ា�ូ។ បោះនុៅខែខឧសាភាា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៧ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ�ូីរខំ��ឲ្យ�មកជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅ

បោះតោំតជ្ឈ��វិិញ។ នៃ�ៃមួយមានុបោះភាាៀងធាាាក់យាាងខាា�ង បោះធាិ�ឲ្យ�

ខំ��មានុអារមេណ៍្ឌឯបោះកោ នុងិក�សាត់យាាងខាា�ង បោះក្រពុោះខំ��

មានុខែតអាវិនៃ�ខា� នុងិបោះខោខា�មួយសាក្រមា�់ខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ។ 

បោះនុៅបោះពុលយ�់ ខំ��មិនុមានុកខែនុាងសាាំក់បោះនុៅសាមរម�បោះ�។ 

ខំ��បោះ�កបោះនុៅតាមការ�ឋានុការងារ បោះ�ោយយកសាាកឹបោះតោំត

ខែ�លមានុ��ឹងក្រ�ខែវិងមួយហ៊ាតា (កនុាះខែមាក្រត) ខែ�ល

បោះ�ររួច ក្រ��ពុ�បោះល�ម�ខក��ឲ្យ�ក្រតូវិ�ឹកបោះភាាៀង។ 

 បោះនុៅខែខមិ��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខំ���ត់�ង់ឪពុ�កមំាក់ 
បោះ�ៀត។ ឪពុ�ករ�សា់ខំ���នុសាាា�់បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ ម�នុ

បោះពុលឪពុ�កខំ��សាាា�់ �ងស្រីសា�ខំ��ខែតងខែតលចួបោះ�ៅជ្ឈួ��ាត់

ខែ�លបោះធាិ�ការបោះនុៅកងបោះផ្សា�ងជ្ឈាញឹកញា�់ �ា�ខែនុបីោះពុល

�ងស្រីសា�បោះ�ៅបោះម�ល�ាត់បោះល�កច�ងបោះក្រកោយ ឪពុ�ករ�សា់ខំ��

�នុសាាា�់�ត់បោះ�ៅបោះហ៊ា�យ។ ខំ��នុងិ�ងស្រីសា�ឈុំចឺា�់ នុងិ

អាបោះឡាោះអាល័យឪពុ�កខំ��យាាងខាា�ង។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ 
ការហ៊ា�ូច�កមានុការខះិខាតយាាងខាា�ង ខែខេរក្រកហ៊ាមបោះ��ក 

អងើរ�មៃនុ៧់ខា� សាក្រមា�់មនុ�សា�១០នុាក់។ បោះ�ោយ 

សាារខែតខំ��ហ៊ា�ូមិនុខែឆ្នាំែត នុងិហ៊ាត់បោះនុឿយខាា�ងបោះពុក ខំ��បោះធាិ�
 

ពុ�តជ្ឈាឈុំ។ឺ បោះ�ោះ��យាាងណ្ឌា ខែខេរក្រកហ៊ាមមិនុឲ្យ�ខំ�� 
សាក្រមាកបោះឡា�យ �ឺ�នុផ្សាាាសា់ខំ��ពុ�បោះល�ក��នុ�់ឲ្យ�បោះ�ៅ�ក 

សា�ណ្ឌា�មីង នុងិ�នុក�ណ្ឌត់ឲ្យ�ខំ���កសា�ណ្ឌា�ឲ្យ��នុ 
៥���កំ�ងមួយនៃ�ៃ។ 

 មានុនៃ�ៃមួយ ខំ���ួលសានុា�់បោះនុៅការ�ឋានុ បោះពុល 
បោះនុោះ អំកខែ�លបោះនុៅបោះធាិ�ការជ្ឈាមួយខំ���នុខែសាងខំ��យក

បោះ�ៅពុ�ា�លបោះនុៅមនុា�របោះពុ��។ បោះនុៅបោះពុលបោះ�ៅ�លប់ោះពុ��  

ខំ���នុ�ងឹខានួុបោះឡា�ងវិិញ។ ខំ�� មិនុចង់ពុ�ា�លបោះនុៅកំ�ង

មនុា�របោះពុ��បោះឡា�យ បោះក្រពុោះមានុអំកក្រ��់ខំ���ា បោះនុៅបោះពុល

អំកជ្ឈ�ងឺឈុំរឺ� �ានៃរា នុងិមិនុងាយជ្ឈាសាះបោះសាើ�យ ក្រ�ូបោះពុ�� 

នុងឹចាក់�ាំ�សាមាា�់អំកជ្ឈ�ងឺបោះនុោះ។ មានុបោះពុលមួយ

�ែូនុស្រីសា�រ�សាខ់ំ���នុលចួបោះ�ៅជ្ឈ�ួ�ងស្រីសា�ខំ�� បោះហ៊ា�យឈុំា�

តាម�ានុក៏់បោះធាិ��ារ�ណ្ឌកមេ�ែូនុស្រីសា�ខំ�� បោះ�ោយក�់�ែូនុស្រីសា�
 ខំ��ក្រតឹមករយៈបោះពុល��បោះមាោងបោះ��មើ�ឲ្យ��ែូនុស្រីសា�ខំ��រាង
 ចាល។ ខែខេរក្រកហ៊ាមមិនុបោះយោ�យល់�ល់បោះកេងៗបោះឡា�យ 

�ឺឲ្យ�ខែតក្រ�ក្រពុឹតខី�សាវិិនុយ័ក្រតូវិខែត��ួលបោះ�ោសា។ 

 មិនុយូរ�ា�នុេានុ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម�នុវិាយចូល

មក បោះពុលបោះនុោះខែខេរក្រកហ៊ាម�នុបោះកៀរក្រ�ួសាារខំ��នុងិ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ៅភាា�ខាងលិចបោះ��មើ�បោះ�ចបោះចញពុ�កង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាម។ បោះ�ោយសាារខែតក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច�នុនួុមានុ

វិ័យច�ណ្ឌាសា់មិនុអាច�នុ�ី�បោះណ្ឌ�របោះ�ៅម�ខ�នុ បោះយ�ងក៏ 

នុា��ាំឈុំ�់សាក្រមាកបោះនុៅវិតមី�នុ ំ�រង�� � បោះ���កង�័ពុបោះវិៀត 
ណ្ឌាមបោះ�ៅសាាាក់ជ្ឈា�់។ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមក្រ��់បោះយ�ងឲ្យ� 

ក្រតឡា�់មកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះរៀងៗខានួុវិិញ។ បោះពុលមក 
�លភូ់ាមិក្រតពុា�ងក្រពុ�ង ផ្សាាះរ�សាខ់ំ��ក្រតវូិបោះភាា�ងបោះឆ្នាំះអសាប់ោះ�ៅ 
បោះហ៊ា�យ �បូោះចះំខំ��នុងិក្រ�ួសាារ�នុនុា��ាំសាាងសាង់ផ្សាាះ�េ� 
បោះ��មើ�សាាំក់បោះនុៅ។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៨១ ខំ���នុបោះរៀ�ការក្រ�ពុនុធ  
នុងិ�នុក្រ�ក�រ�របោះធាិ�ខែស្រីសាចមើាររហ៊ាតូមក�លស់ាពុនិៃ�ៃ។

បាុន វិែាត្ត ទីទួី�ព្រះបអាប់អានសុសាវិ�យ៍ី
�ី លេសៀង កាញ្ញាា បុគគ�ិកា
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេត្តាខែកាវិ។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�
កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បុាលុ័ សុិ�ឹ ៖ អតិតីិត្រ�ូបុវេត្រងៀនិ

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា

 ខំ��បោះឈុំេោះ �ា�ល សា�ឹម បោះក�តបោះនុៅនៃ�ៃ��១២ ខែខម�នុា 

ឆ្នាំំា�១៩៣៥ បោះហ៊ា�យ�ចច��ើនុរំសាប់ោះនុៅកំ�ងភូាមិធាង់ំរបោះល�ង 

���លាយ�ូរ ស្រីសាុកក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។ ច�ខែណ្ឌកឯ�� 

កខែនុាងក�បោះណ្ឌ�តខំ��បោះនុៅកំ�ងភូាមិនៃក្រពុ��យ កំ�ង���លាយ�ូ។ 

ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំេោះ �ា�ល ហ៊ាង់ នុងិមីាយបោះឈុំេោះ ចានុ ់�ូរ  
ពុ�ជ្ឈ�នុានុប់ោះ��មក្រ�ក�រ�របោះធាិ�ខែស្រីសាចមើារ នុងិមានុ�ង�ែូនុ

ច�នុនួុ៧នុាក់ �ឺក្រ�ុសា៤នុាក់ នុងិស្រីសា�៣នុាក់។ ខំ��មានុ

ក្រ�ពុនុធបោះឈុំេោះ ជ្ឈូ សាាបោះរាង សាពុនិៃ�ៃអាយ�៨០ឆ្នាំំា� នុងិ

មានុកូនុ៧នុាក់ �ឺក្រ�ុសា៣នុាក់ នុងិស្រីសា�៤នុាក់។ 

បែុ� សុ�� ស�ានៃថៃ�ស់លេន�កុំាងភូិ�ិធាង់ំ�លេ�ើង ឃាុ��ាយបូ� 
ស្រីសុកាព្រះត្តា�កាក់ា លេខត្តេត្តាខែកាវិ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

 កាលពុ�ក�មារ ខំ��បោះរៀនុបោះនុៅវិតវីិិហ៊ាារខសុា់ ខែ�ល

មានុក្រពុះសាងឹ�ឺជ្ឈាអំក�បោះក្រងៀនុ នុងិមានុសាសិា�សារ��

ក្រ�មាណ្ឌ៧០នុាក់។ កាលបោះនុោះមិនុមានុ�នុា�់បោះរៀនុ

ក្រតឹមក្រតូវិបោះ� �បូោះចះំក្រពុះសាងឹ�នុយកសាាលាឆ្នាំានុក់ំ�ង

វិតបីោះធាិ�ជ្ឈាកខែនុាង�បោះក្រងៀនុសាិសា�។ ខំ��បោះរៀនុបោះនុៅវិត�ីនុ

រយៈបោះពុល៣ឆ្នាំំា� ក៏ក្រ�ឡាងជ្ឈា�់សាញ្ញាា�ក្រតបោះកេងវិត។ី 

ការក្រ�ឡាងបោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ �ឺមានុក្រពុះសាងឹជ្ឈាបោះក្រច�នុ

អងគចូលរួមក្រ�ឡាងជ្ឈាមួយ�ាំខែ�រ �ា�ខែនុអំីកខែ�ល

ក្រ�ឡាងជ្ឈា�់មិនុមានុ�ាំបោះក្រច�នុបោះ�។ �នុាា�់ពុ�ក្រ�ឡាង 

ជ្ឈា�់សាញ្ញាា�ក្រតបោះកេងវិតបីោះហ៊ា�យ ខំ��ក៏សាបោះក្រមចចិត�ួីសា 
ជ្ឈាក្រពុះសាងឹបោះ��មើ��នុកីារសាកិ�ាបោះនុៅ�ាំក់ពុ��ធកិៈ ខែ�ល

ឥឡាូវិបោះសាេ�នុងឹ�ាំក់��៧។ បោះក្រកោយមកខំ��ក៏ក្រ�ឡាងជ្ឈា�់

នុងិ��ួល�នុសាញ្ញាា�ក្រត�ល�រង បោះហ៊ា�យបោះរៀនុ�នុរីហ៊ាតូ

��ួល�នុសាញ្ញាា�ក្រត��បោះពុញវិិជ្ឈើាបោះ�ៀត។ ការសាិក�ា

រ�សា់ខំ��បោះឡា�ងពុ�មួយ�ាំក់បោះ�ៅមួយ�ាំក់បោះ�ោយរលូនុ 

បោះហ៊ា�យខំ��ក៏�នុកីារសាិក�ាបោះនុៅសាាលាធាមេវិិនុយ័ខែ�ល

ខែចកបោះចញជ្ឈា���ាំក់ �ឺ�ាំក់ក្រត� �ាំក់បោះ�ោ នុងិ�ាំក់ឯក។ 

�នុាា�់ពុ��ួសា�នុរយៈបោះពុល១០ឆ្នាំំា� ខំ���នុក្រ�ឡាងជ្ឈា�់

ក្រ�ូ�ឋម នុងិ�នុសាឹកវិិញ។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��២៩ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំំា�១៩៥៩ ខំ��បោះចញបោះ�ៅ

�បោះក្រងៀនុ���ូងបោះនុៅសាាលា�ឋមសាកិ�ា អងគសារិ�មាលា 

បោះហ៊ាៅសាាលាសា�ភាា� សាាិតបោះនុៅកំ�ង���នៃក្រពុខាា ស្រីសាុកបោះកោះ

អខែណី្ឌត បោះខតតីាខែកវិ។ �នុាា�់ពុ�បោះចញ�បោះក្រងៀនុ�នុ

មួយឆ្នាំំា� ខំ��ក៏បោះរៀ�ការក្រ�ពុនុធ។ ច�បោះពុោះការ�បោះក្រងៀនុមិនុ 
មានុភាាពុងាយស្រីសាួល�ា�នុេានុបោះនុោះបោះ� �ឺខែតងខែតជ្ឈួ�

ឧ�សា�គជ្ឈា�់ជ្ឈាក្រ�ចា� �បូោះចះំខំ���នុអត់ធាេត់ នុងិក្រ�ឹង 
ខែក្រ�ង�បោះក្រងៀនុយាាងណ្ឌាឲ្យ�សាសិា���ួលច�បោះណ្ឌះ�ងឹ។ 

កាលបោះនុោះ រ�ឋាភិា�លបោះ��កក្រ�ក់ខែខក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុឲ្យ�ខំ��
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ច�នុនួុ១៥០០បោះរៀលកំ�ងមួយខែខ ក៏�ា�ខែនុបីោះ�ោយសាារ�ឹក��

ស្រីសាុកបោះកោះអខែណី្ឌតជ្ឈា�ឹក��ខែ�លងាយនុងឹបោះក�តជ្ឈ�ងឺ

ក្រ�នុុចាញ់ �បូោះចះំមិនុសាវូិមានុអំកចង់បោះ�ៅ�បោះក្រងៀនុបោះនុៅ

��បោះនុោះបោះ� �បូោះចះំរ�ឋក៏�នុខែ�មច�នុនួុ៤០០បោះរៀលបោះ�ៀត

សាក្រមា�់បោះល�ក�ឹកចិតចី�បោះពុោះអំកខែ�លសាេ័ក្រ�ចិតបីោះ�ៅ

�បោះក្រងៀនុបោះនុៅ��បោះនុោះ។ 

 កាលសាម័យបោះនុោះ ខំ��មានុកង់មួយបោះក្រ�ឿងសាក្រមា�់

ជ្ឈិះមកបោះលងផ្សាាះ នុងិជ្ឈិះបោះ�ៅ�បោះក្រងៀនុ។ �នុាា�់មក ខំ��

សានុ��ក្រ�ក់ខែខ�នុ បោះហ៊ា�យយកបោះ�ៅ�ិញមាូតមួូយបោះក្រ�ឿង 

កំ�ងតនៃមា ៤០,០០០បោះរៀល។ ���ូងខំ��មិនុបោះចះជ្ឈិះមាូតូ

បោះ� �ា�ខែនុបីោះ�ោយសាារចិតចីង់�នុមាូតូក៏ពុ�ាយាមបោះរៀនុ 

ជ្ឈិះរហ៊ាតូ�លប់ោះចះសាាាត។់ បោះនុៅបោះពុលខំ��បោះធាិ�ជ្ឈាក្រ��ូបោះក្រងៀនុ 

ខំ��សាាំក់បោះនុៅផ្សាាះឪពុ�កធាម៌រ�សា់ខំ��។ �ាត់ស្រីសាឡាាញ់ខំ��

ណ្ឌាសា់ បោះ�ោយចាត់��កខំ���ចូជ្ឈាកូនុ�បោះងើ�តរ�សា់�ាត ់

�បូោះចះំខំ��មិនុច�ណ្ឌាយក្រ�ក់បោះឡា�យកំ�ងការសាាំក់បោះនុៅ។ 

 បោះក្រកោយពុ�ខំ���បោះក្រងៀនុបោះនុៅសាាលា�ឋមសាកិ�ា អងគ

សាិរ�មាលា កំ�ងស្រីសាុកបោះកោះអខែណី្ឌត �នុរយៈបោះពុល 
១១ឆ្នាំំា� ខំ��ក៏សា��ក្រកសាួង�ូីរមក�បោះក្រងៀនុបោះនុៅសាាលា

សាាិតបោះនុៅកំ�ង����រាយណ៍្ឌ ស្រីសាុកក្រ�ា�ង បោះខតតីាខែកវិ

វិិញ។ មូលបោះហ៊ាត�ខែ�លខំ��សា��ផ្សាាាសា់�ូីរសាាលា�បោះក្រងៀនុ 

បោះ�ោយសាារខំ��នុងិក្រ�ពុនុធមានុផ្សាាះបោះនុៅខែកើរ��រួមបោះខតមួីយ

ខងំ �បូោះចះំងាយស្រីសាួលបោះធាិ���បោះណ្ឌ�រមកផ្សាាះ នុងិរសា់បោះនុៅ

ខែកើរក្រ�ួសាារ។

 រយៈបោះពុលមួយឆ្នាំំា��នុាា�់ពុ�ខំ��ផ្សាាាសា់មក�បោះក្រងៀនុ

បោះនុៅ����រាយណ៍្ឌ ក៏មានុការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�កបោះនុៅ

មី��ផ្សាាះរ�សា់ខំ�� �ា�ខែនុមិីនុមានុអំកសាាា�់បោះ�។ ខំ��ភិាតភ័ាយ

ខាា�ងណ្ឌាសា់ក៏�ញ្ចើូ នុក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅ

ក្រកងុភាំ�បោះពុញ បោះក្រពុោះខំ��មានុ�ង�ែូនុបោះនុៅ��បោះនុោះ។ បោះក្រកោយ
 

មក�នុខំ��បោះ�ៅតាមក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��បោះនុៅភាំ�បោះពុញ បោះ�ោយ

ខំ��មានុអាជ្ឈ�ពុជ្ឈាក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុ�ខែ�ល។ ខំ���បោះក្រងៀនុបោះនុៅ

សាាលា�ឋមសាកិ�ាអូរខែ�កខែម សាងើាត១់១ កំ�ងក្រកងុ 
ភាំ�បោះពុញ បោះហ៊ា�យកាលបោះនុោះខំ��មានុកូនុ៤នុាក់។ 

 ចូលមក�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះយោធាាខែខេរក្រកហ៊ាម

�នុចូលមក��ក្រកុងភាំ�បោះពុញ បោះហ៊ា�យនុយិាយបោះ�ោសានុា

បោះ�ៅកានុក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា «អំកណ្ឌាបោះនុៅបោះខតណី្ឌា នុា��ាំបោះ�ៅ

បោះខតហី៊ាំងឹវិិញច�ះ»។ �នុាា�់ពុ�ខំ��ឮការបោះ�ោសានុាបោះនុះ ខំ��

ក៏នុា�ក្រ�ពុនុធកូនុ នុងិក្រ�មូលរ�សា់រ�រខែ�លចា��ច់

�ាក់តាមខានួុ។ បោះនុៅតាមផ្សាាូវិខំ��បោះ��ញសាាកសាពុជ្ឈាបោះក្រច�នុ

នុាក់ ខែ�លភាា�បោះក្រច�នុ�ឺជ្ឈា�ាហ៊ាានុ។ ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ

បោះធាិ���បោះណ្ឌ�របោះ�ោយបោះ�េ�របោះជ្ឈ�ងពុ�ភាំ�បោះពុញមកបោះខតតីាខែកវិ

បោះ�ោយច�ណ្ឌាយបោះពុល៤នៃ�ៃ។ ខំ��មក�ល់សាាលាបោះ��ម

ច��ក់ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុចាត់តា�ងឲ្យ�ខំ��បោះ�រសាាឹកបោះតោំត

បោះ��មើ�ខែចកឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះធាិ�ខែ�� (ផ្សាាា�ងសាក្រមា�់��ងនៃ�ៃ

បោះភាាៀង)។ ច�ខែណ្ឌកឯក្រ�ពុនុធ នុងិកូនុរ�សាខ់ំ�� ខែខេរក្រកហ៊ាម

ចាត់តា�ងឲ្យ�បោះ�ៅរកជ្ឈ� នុងិលាយជ្ឈ�សាក្រមា�់យកបោះ�ៅ

�ាក់តាមខែស្រីសា។ បោះមកងរ�សា់ខំ��មិនុបោះចះអក�របោះ�  
�ូបោះចះំរាល់បោះពុលខែ�ល�ាំក់បោះល�បោះផ្សាំ�សា���ក្រតមក�ាត ់

មីងៗ �ាត់ខែតងខែតបោះក្រ��មនុ�សា�ឲ្យ�មកបោះហ៊ាៅខំ��បោះ�ៅជ្ឈួយ

អានុឲ្យ��ាត់សាាី�់។ 

 បោះក្រកោយមកក៏មានុការបោះលចឮ��ណឹ្ឌងពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែ�លរសា់បោះនុៅខែកើរខាង�ា ខំ���ឺជ្ឈាអត�តក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុ។ 

�នុាា�់មក កមេាភិា�លខែខេរក្រកហ៊ាមតាមសារួរកបោះឈុំេោះ 

ខំ�� �ា�ខែនុបីោះ�ោយសាារខំ���ងឹម�នុ បោះនុៅបោះពុលខែ�លកមេាភិា�ល
 

ខែខេរក្រកហ៊ាមបោះ��រមករកបោះឈុំេោះខំ�� ខំ��ក៏ក្រ��់បោះ�ៅកមេាភិា�ល
 

ខែខេរក្រកហ៊ាមវិិញ�ា ខំ��មិនុខែមនុបោះឈុំេោះ �ា�ល សា�ឹម បោះ�  
�ឺខំ��បោះឈុំេោះ តាជ្ឈ។ ខំ���នុរួចផ្សា�តពុ�ការតាម�ានុក្រ�វិតីរូិ�

 
បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ។ �នុាា�់មកក្រ�ធាានុកងបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះនុៅ 
កំ�ងកងភាើួរវិញិ។ ខំ��ចា�់បោះផ្សាី�មធាាាក់ខានួុសាគមសាគា�ងបោះ�ោយ

 សាារខែតមិនុមានុអាហ៊ាារហ៊ា�ូ នុងិបោះធាិ�ការងារធាៃនុ។់ 

ខំ��បោះធាិ�ការបោះនុៅកំ�ងកងភាើួររហ៊ាតូ�ល់កង�័ពុសាេ័ក្រ�ចិតី

បោះវិៀតណ្ឌាមចូលមករ�បោះ�ោះ។ បោះនុៅបោះពុលក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិ

មានុសានុីភិាាពុបោះហ៊ា�យ ខំ���នុបោះកៀរ�រក�មារមកចូល 
បោះរៀនុវិិញ។ ���ូងខំ��ក្រ�មូល�នុសាិសា�ខែតមួយ�ាំក់

�ា�បោះណ្ឌ េោះ បោះក្រកោយមកក៏មានុសាិសា�ចូលបោះរៀនុកានុខ់ែត

បោះក្រច�នុ បោះហ៊ា�យបោះក�នុរហ៊ាតូ�ល់បោះ�ៅ២៤�ាំក់។ �ូបោះចះំ 

ខំ��ក៏�នុបោះរ�សាអំកខែ�លក្រ�ឡាងជ្ឈា�់ឌី��ាូមឲ្យ�មកបោះធាិ�ជ្ឈា

ក្រ��ូបោះក្រងៀនុ បោះហ៊ា�យខំ��ក៏�នុកាាយជ្ឈានុាយកវិ�ិ�ាលយ័

រហ៊ាតូ�ល់ខំ��ចូលនុវិិត។ី

42 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�សិះវេសិៈ�យុពិជំីងវឺេដាយុសារវេល័បុថាែ អំាច�៍
ទ្ធិនិាយុនិងិទ្ធិកឹ្សាវេតាែ តិជូរ
ងាាន់ិ វនីិ 

 ខំ��បោះឈុំេោះ ខែ�ានុ សាុ�នុ អាយ�៧៨ឆ្នាំំា� មានុស្រីសាុក 
ក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅភូាមិសាាា ���លាយ�ូរ ស្រីសាុកក្រតា�កក់ បោះខត ី

តាខែកវិ។ �ចច��ើនុខំំ��រសាប់ោះនុៅភូាមិ�ឹង ���លាយ�ូរ ស្រីសាកុ

ក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុក្រ����នុាក់ �ឺស្រីសា�

�ួនុនុាក់ នុងិក្រ�សុា��នុាក់។ ខំ��មានុក្រ�ពុនុធបោះឈុំេោះ ខែសាម 

យ� អាយ�៧៥ឆ្នាំំា� នុងិមានុកូនុក្រ��នុាក់ �ឺស្រីសា��ួនុនុាក់ 

នុងិក្រ�ុសាមំាក់។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥១ កាលខំ��បោះនុៅក�មារ តារ�សា់ខំ��

ខែបែន សាុន អាាយុ៧៨ឆ្នាំាំ� ស�ានៃថៃគឺជ្ឈាជ្ឈ�នយួកាា��ដ្ឋឋបា�  
កាំុងសា�ាឃាុ��ាយបូ� ស្រីសុកាព្រះត្តា�កាក់ា លេខត្តេត្តាខែកាវិ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

បោះឈុំេោះ ណ្ឌ�� ជ្ឈា មានុតួនុា��ជ្ឈាបោះម���លាយ�ូរ �នុ

យកខំ��បោះ�ៅកខែនុាងបោះធាិ�ការរ�សា់�ាត់បោះនុៅសាាលា���

រាល់នៃ�ៃ។ ល�ះខំ��អាយ�៧ឆ្នាំំា� តារ�សា់ខំ���នុ�ញ្ចើូនុខំ��ឲ្យ�

បោះ�ៅបោះរៀនុបោះនុៅសាាលា�ឋមសាិក�ាអងគតាបោះសាោម។ បោះនុៅ

ឆ្នាំំា�១៩៦២ សាហ៊ារ�ឋអាបោះមរកិ�នុសាាងសាង់សាាលា

បោះនុៅអងគតាបោះសាោមមួយមានុបោះឈុំេោះ�ា សាាលា��រូអងគ 

តាបោះសាោម។ សាាលា��រូអងគតាបោះសាោម មានុ�បោះក្រងៀនុនុវូិ

ម�ខវិិជ្ឈើាសាិលើៈមួយច�នុនួុ �ចូជ្ឈា បោះភាាងពុិណ្ឌពុា�� នុងិ

បោះក្រចៀងជ្ឈាបោះ��ម។ បោះនុៅកំ�ងកាលវិិភាា�ក្រ�ចា�សា�េហ៊ា ៍ខំ��

មានុម�ខវិិជ្ឈើាសាិក�ាអ�ពុ�សាិលើៈរយៈបោះពុលមួយបោះមាោង 

�បូោះចះំខំ���នុបោះរៀនុអ�ពុ�បោះភាាងខែខេរ នុងិបោះក្រចៀង។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៣ ខំ��បោះរៀនុ�ល់�ាំក់��៧ចាសា់ បោះនុៅ 
បោះពុលបោះនុោះ តារ�សា់ខំ���នុសាាា�់បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ 

បោះក្រកោយមក ខំ���នុឈុំ�់បោះរៀនុ បោះហ៊ា�យក្រតឡា�់មកបោះធាិ�ខែស្រីសា 
ចមើារជ្ឈាមួយឪពុ�កមេាយរ�សា់ខំ��វិិញ។ មក�ល់ឆ្នាំំា� 
១៩៦៧ ឪពុ�កមីាយខំ���នុបោះរៀ�ច�ផ្សា��ផ្សាគ��ខំ��ឲ្យ�បោះរៀ�ការ

ជ្ឈាមួយ�ង�ែូនុជ្ឈ��នូុមួយរ�សា់ខំ��។ �នុាា�់ពុ�បោះរៀ�ការ

រួច ខំ���នុក្រ�ក�រ�រជ្ឈាអំករត់រមឺាក។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ខែខេរក្រកហ៊ាមបោះកៀរក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រ�សុាៗ

បោះនុៅកំ�ងភូាមិសាាា មកបោះធាិ��ត�កមេក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹរ�� លនុ ់

នុល ់នុងិ��ត�ញ្ចើ �នុងិឯកសាារបោះនុៅសាាលាស្រីសាកុក្រតា�កក់  

�ា�ខែនុខីែខេរក្រកហ៊ាមមិនុ�នុបោះកៀរខំ��បោះឡា�យ បោះក្រពុោះខំ��ផ្សាាាសា់
 

មកបោះនុៅភូាមិ�ឹងជ្ឈា�់នុងឹក្រកុងតាខែកវិ។ 

 មិនុយូរ�ា�នុេានុ រ�ឋាភិា�ល លនុ ់នុល់ �នុ�ញ្ចើូនុ 
�ាហ៊ាានុច�នុនួុ៣ឡាានុ មកពុ�បោះខតកី�ពុង់ធា� បោះ�ោយកំ�ង

មួយឡាានុផ្សាា�ក�ាហ៊ាានុច�នុនួុ៤០បោះ�ៅ៥០នុាក់ បោះ��មើ�មក 

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 43



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ�យ��ធត�ល់នុងឹកមាា�ងខែខេរក្រកហ៊ាមខែ�លបោះ�ះ��តា�ង

កំ�ងភូាមិនៃក្រពុ��យ។ �ាហ៊ាានុខែ�ល�ញ្ចើូនុមកពុ�បោះខតី
 

ក�ពុង់ធា��នុសាាា�់�ា�ងអសា់ បោះ�ោយសាារខែខេរក្រកហ៊ាម

�នុល�បោះផ្សាាោងក្រ�ា�់បោះ�ពុ�បោះល�បោះ��មបោះឈុំ�ក្រតូវិច�ឡាានុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៣ ខំ��ចូលបោះធាិ��ាហ៊ាានុ លនុ ់នុល ់

បោះ��មើ�យកក្រ�ក់ខែខចញិ្ចចមឹក្រ�សួាារ។ បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៤ 

ខំ���នុបោះឡា�ងមកវិាយត�ល់នុងឹខែខេរក្រកហ៊ាមបោះនុៅខែខ� 
បោះក្រតៀមកំ�ង��ក្រកុងភាំ� បោះពុញអសា់រយៈបោះពុល៣ខែខ។  
បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ កង�័ពុខែខេរក្រកហ៊ាមវិាយខែ�ក��ក្រកុង

ភាំ�បោះពុញ បោះហ៊ា�យខំ��ក៏វិិលក្រតឡា�់មកជ្ឈួ�ជ្ឈ��ក្រ�ួសាារបោះនុៅ

បោះខតតីាខែកវិវិិញ។ បោះនុៅបោះពុលបោះធាិ���បោះណ្ឌ�រតាមផ្សាាូវិ បោះចោរ 
�នុលចួយកវិាាលសិា�ាក់បោះខោអាវិ នុងិល�យមួយច�នុនួុ

ខែ�លខំ��សានុ���នុពុ�ក្រ�ក់ខែខ�ាហ៊ាានុរ�សា់ខំ��។ ល�ះខំ��
 មក�ល់ភូាមិ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ�ញ្ចើូនុខំ�� នុងិក្រ�ួសាារ

រ�សា់ខំ�� ក្រពុម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមាៀសាជ្ឈាបោះក្រច�នុក្រ�ួសាារ

បោះ�ៀត បោះ�ៅជ្ឈ���ាំបោះនុៅកំ�ងវិតចីមើាា។ 

 បោះនុៅ��បោះនុោះខែខេរក្រកហ៊ាម�នុក្រ�កាសា�ា អំកខែ�ល

ធាាា�់បោះធាិ�ជ្ឈា �ាូល�សា �ាហ៊ាានុ មន្ត្រីនុី�រ�ឋការ នុងិការងារ

បោះផ្សា�ងបោះ�ៀតក្រតូវិមកច�ះបោះឈុំេោះ បោះ��មើ�បោះ�ៅបោះធាិ�ការងារ

រ�សា់ខានួុវិិញ �ា�ខែនុតីាមពុិតខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ�ញ្ចើូនុអំក

�ា�ងបោះនុោះបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល�ា�ងអសា់។ ខំ��ពុ�ាយាម

លាក់ក្រ�វិតីិ បោះហ៊ា�យបោះ�ោយសាារខែខេរក្រកហ៊ាមមិនុ�នុ

បោះសា���សាួរក្រ�វិតីិរូ�រ�សា់ខំ�� បោះ���ខំ���នុរួចខានួុ។ �នុាា�់
 មក ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ�ញ្ចើូនុខំ�� នុងិក្រកុមក្រ�ួសាារបោះ�ៅបោះធាិ�
 

ការបោះនុៅ����រាយណ៍្ឌ។ ម�នុ���ូងខែខេរក្រកហ៊ាមឲ្យ�ខំ��  
នុងិមនុ�សា�ពុ�រនុាក់បោះ�ៀត �ាិលបោះ�ោច�នុនួុ ៤០នុមឹ

រយៈបោះពុល៥ខែខ។ បោះនុៅបោះពុលខែខេរក្រកហ៊ាមបោះ��ញខំ��មានុ

កមាា�ងមា�មួនុបោះហ៊ា�យ ក៏�ញ្ចើូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅ�ា���ណ្ឌា�វិិញ។ 
 

ខំ���ា���ណ្ឌា��នុ��នៃ�ៃក៏ធាាាក់ខានួុឈុំ ឺបោះ���ខែខេរក្រកហ៊ាម

�ញ្ចើូនុខំ��បោះ�ៅពុ�ា�លបោះនុៅបោះពុ��ភូាមិបោះក្រជ្ឈោយសា�បោះរោង។ 

បោះពុ���នុឲ្យ��ាំ�ក្រ�ា�់អាចម៍�នុ�ាយ នុងិ�ឹកបោះតោំតជ្ឈរូ

ឲ្យ�ខំ��ផឹ្សាកបោះ��មើ����ត់បោះកេៅកំ�ងខានួុ។ 

 ខំ���នុបោះល��ាំ�អាច�នុ�ាយ នុងិផឹ្សាក�ឹកបោះតោំតជ្ឈូរ 
អសា៥់ផ្សាីលិ�ណ្ឌេាលឲ្យ�ខំ��ស្រីសាវិងឹ នុងិបោះ�កលក់។ បោះក្រកោយ 
ពុ�ខំ���ងឹខានួុបោះឡា�ងវិញិ ស្រីសាា�់ខែតខំ��ជ្ឈាសាះបោះសាើ�យពុ�ជ្ឈ�ងឺ។ 

 

�នុាា�់មក ក្រ�ធាានុកងបោះឈុំេោះ បោះរ�ង ចង់យកខំ��បោះ�ៅបោះនុៅ 
ខាង�ា���ណ្ឌា�បោះនុៅនៃក្រពុបោះផ្សាែវិិញ �ា�ខែនុបីោះពុលបោះនុោះក្រ�ធាានុ

កងបោះឈុំេោះ នៃហ៊ា បោះនុៅ����រាយណ៍្ឌមកក្រ��់ខំ���ាមិនុ

ចា��ចប់ោះ�ៅនៃក្រពុបោះផ្សាែរបោះ� �ឺបោះនុៅជ្ឈាមួយ�ាតប់ោះនុៅ�រាយណ៍្ឌ

ហ៊ាំងឹបោះហ៊ា�យ ចា��ាត់ជ្ឈួយនុយិាយជ្ឈាមួយក្រ�ធាានុកង 

បោះរ�ង បោះក្រពុោះ បោះរ�ង �ឺជ្ឈាមិតភីាកីិរ�សា់�ាត់។ ចា�់តា�ង 

ពុ�បោះពុលបោះនុោះមក ខំ��បោះនុៅបោះធាិ�ការជ្ឈាមួយបោះឈុំេោះ នៃហ៊ា។ 

បោះពុលបោះនុោះ ខំ��បោះនុៅខាងបោះសា�ឋកិចច នុងិក្រតូវិ�កឹ�ខែនុា �កឹ 
សាើរ ក្រត�សាាច់ នុងិ�ឹកបោះក្រ�ងកាតបោះ�ៅឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

បោះនុៅសាហ៊ាករណ៍្ឌ បោះ�ោយកំ�ងមួយក្រ�ួសាារ��ួល�នុ

បោះក្រ�ងកាត២ល�ក្រត។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ កង�័ពុបោះវិៀត 

ណ្ឌាមវិាយចូលមក បោះពុលបោះនុោះខំ��នុងិក្រ�ួសាារ �នុរត់

បោះភាៀសាខានួុបោះ�ៅតាមឪពុ�ករ�សាខ់ំ��បោះ�ៅ�លភ់ាំ�វិាយចា�។ 

បោះពុលបោះ�ៅ�ល់��បោះនុោះ ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ�នុជ្ឈួ�កង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាម បោះ���កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមក្រ��់ខំ�� នុងិក្រកុម

ក្រ�ួសាារឲ្យ�វិិលក្រតឡា�់មកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តវិិញ។ សាពុ ិ

នៃ�ៃខំ��មានុតួនុា��ជ្ឈាជ្ឈ�នុយួការរ�ឋ�ល កំ�ងសាាលា
 

���លាយ�ូរ ស្រីសាុកក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។

ខែបែន សានុ ទីទួី�ព្រះបអាប់អានសុសាវិ�យ៍ី�អំីាកាសែព័្រះគច្ឆិតិ្តេ
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេត្តាខែកាវិ។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

44 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេដាយុសារខើះខាតិអាហារ មិាយុខំ�ំ
ដាច់ចតិិលួិ័ចវេបុះផ្នែ� ានិវេនាងផ្នែដ៏ល័ដា�ំប់ុសំិយាបុ�ះះវេសាោ រឲ្យយខ ំ�ំហូបុ 

សូិ ហាន់ិ 

 ខំ��បោះឈុំេោះ ក្រ�ុិនុ ណ្ឌយ បោះក�តបោះនុៅភូាមិឫសា��សាើាត 

���នៃក្រពុបោះ�សំា ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ��មានុ

ឪពុ�កបោះឈុំេោះ មាម ក្រ�ុិនុ នុងិមេាយបោះឈុំេោះ ជ្ឈា ណ្ឌានុ។់ ខំ�� 
មានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៦នុាក់ �ឺស្រីសា�៣នុាក់ នុងិ

ក្រ�ុសា៣នុាក់។ 

 កាលបោះនុៅវិ័យក�មារ ខំ��មិនុ�នុសាិក�ាបោះរៀនុសាូក្រត

បោះក្រជ្ឈៅក្រជ្ឈះបោះ� �ឺបោះរៀនុ�នុក្រតឹម�ាំក់��១១ពុ�សាងគមចាសា់

ព្រះបុិន ណ្ណយ ផ្ទាេ�់បទីស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ែាវិកាំុង�បប
ខែខែ�ព្រះកាហ�ដ្ឋ�់ ថុន ស្រីសីលេ�ព្រះជ្ឈ បុគគ�ិកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា� លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

�ា�បោះណ្ឌ េោះ។ បោះនុៅបោះ��ម�សាវិត�រឆ៍្នាំំា�១៩៧០ �នុាា�់ពុ�មានុ

ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌបោះធាិ�រ�ឋក្រ�ហ៊ាារ�មាាក់សាបោះមេចក្រពុះ នុបោះរោតមី 

សា�ហ៊ានុ� ខំ��នុងិក្រ�ួសាាររសា់បោះនុៅមិនុ�នុសា�ខស្រីសាួល

បោះឡា�យ។ បោះយ�ងរតច់លូពុនួុកំ�ងក្រតង់បោះសា (បោះលណ្ឌ�ឋានុ) 

ជ្ឈាញឹកញា�់ បោះហ៊ា�យជ្ឈួនុកាលបោះយ�ងចាកបោះចញពុ�ភូាមិ

រ�សា់បោះយ�ងបោះ�ៅរសា់បោះនុៅភូាមិបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត បោះ��មើ�បោះ�ច

បោះចញពុ�ការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក។ 

 �នុាា�់ពុ�កង�័ពុខែខេរក្រកហ៊ាម��ួលជ្ឈ័យជ្ឈមំះបោះនុៅ

នៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខំ��បោះធាិ�ការងារបោះនុៅកំ�ង

កងសាាូង �ា�ខែនុខីំ��មិនុខែ�ល��ួល�នុរ��ហ៊ា�ូច�ក
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះឡា�យ។ បោះ�ោយសាារខែតការហ៊ា�ូច�កខះិខាត 

មីាយរ�សា់ខំ���នុ�ាច់ចិតលីួចបោះ�ះខែផ្សាានុបោះនុោងខែ�ល 
�ា�បោះនុៅជ្ឈា�់សា�យា�ផ្សាាះមកបោះសាៃោរឲ្យ�ខំ��ហ៊ា�ូ។ 

 បោះនុៅបោះ��មឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��នុងិក្រកុមក្រ�ួសាារ ក្រតូវិ�នុ 
ខែខេរក្រកហ៊ាមជ្ឈបោះមាៀសាបោះចញពុ�ភូាមិ នុងិឲ្យ�បោះធាិ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅ 

កានុភូ់ាមិសាាិយកា� ���ធាាយ ស្រីសាកុ�ភាំ� បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

បោះក្រកោយមក ខំ��នុងិក្រ�ួសាារ�នុវិិលក្រតឡា�់មករសា់បោះនុៅ 
ភូាមិក�បោះណ្ឌ�តវិញិ។ បោះក្រកោយនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ 

ការរសា់បោះនុៅរ�សា់ខំ��នុងិក្រ�ួសាារបោះនុៅជ្ឈួ�ការល��កខាះ  
បោះក្រពុោះសាមាារបោះ�ោក្រក��សាក្រមា�់បោះក្រ��ក្រ�សាប់ោះធាិ�ខែស្រីសាចមើារ 

�នុ�ត�់ង់អសាប់ោះ�ោយសាាររ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ �នុាា�់ 

មកបោះយ�ងចា�់បោះផ្សាី�មបោះធាិ�ខែស្រីសាក្រ�វិាសា់នៃ��ាំបោះ�ៅវិិញបោះ�ៅ 

មកបោះ��មើ�យកផ្សាលស្រីសាូវិមកខែចក�ាំហ៊ា�ូ។ 

 ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំំា�១៩៨០មក ខំ���នុចិញ្ចចមឹសាត ិនុងិ 
�ា���ណ្ឌា��នុាា�់�នុ�� បោះ���បោះធាិ�ឲ្យ�ជ្ឈ�វិភាាពុ នុងិការហ៊ា�ូ 

ច�ករ�សា់ខំ���នុក្រ�បោះសា�របោះឡា�ង។ មក�ល់បោះពុលបោះនុះ ខំ�� 
មានុជ្ឈ�វិភាាពុសាមរម� នុងិមិនុល��ក�ូចកាលខំ��

រសា់បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាមបោះឡា�យ។ បោះ�ោយសាារខែត

ខំ��ធាាា�់រសា់បោះនុៅឆ្នាំាងកាត់��កខល��ក �ូបោះចះំខំ��ខែតងខែត

យកបោះរឿងរាាវិរ�សា់ខំ��នុ�ិានុឲ្យ�កូនុបោះចៅរ�សា់ខំ��សាេា�់

ជ្ឈាញឹកញា�់ បោះ��មើ�ឲ្យ�កូនុនុងិបោះចៅរ�សា់ខំ���នុ�ងឹពុ�

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីាលពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ មានុបោះពុលខាះ 

ខំ��ក៏យល់សា��ិនុបោះ��ញបោះរឿងរាាវិល��កបោះវិ�នុារ�សា់ខំ��

បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាមខែ�រ បោះធាិ�ឲ្យ�ខំ��មានុការភ័ាយ
 

រនុធត់យាាងខាា�ង។

ព្រះបុិន ណ្ណយ ស�ានៃថៃ�ស់លេន�ភូិ�ិឫសសីសៈាត្ត 
ឃាុ�នៃព្រះ�លេឃាសំ ស្រីសុកាលេ�សាង លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។ 
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

ខែផ្ទានឹលេនោង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

46 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ភា រសិែ  ី

�នុិ ដំុ៏ ៖ ក្សាងចល័័តិក្សាែ�ងរបុបុផ្នែខ ែរត្រក្សាហ�

�មាាក់ក្រ�ា�់ �ូបោះចះំក្រ�ួសាាររ�សា់ខំ��ខែតងខែតរត់បោះ�ៅ

លាក់ខានួុបោះនុៅផ្សាាះតារ�សាខ់ំ��សាាតិបោះនុៅកំ�ងភូាមិ�េ�។ �នុាា�់
 

ពុ�បោះយោធាាខែខេរក្រកហ៊ាម��ួល�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះបោះនុៅឆ្នាំំា� 

១៩៧៥ អងគការចាតត់ា�ងឲ្យ�ក្រកុមក�មារ�ចូជ្ឈាខំ��បោះ�ៅ

បោះធាិ�ការបោះល�កក្រ�ពុ័នុធភាាឺខែស្រីសាជ្ឈាមួយចាសា់ៗបោះនុៅខែកើរ

ភូាមិ។ បោះនុៅបោះពុលឈុំ�់សាក្រមាកពុ�ការងារនៃ�ៃក្រតង់ អងគការ 

�នុឲ្យ�ក្រ� ូបោះ�ៅ�បោះក្រងៀនុខំ��នុងិក�មារ�ា�ងអសាប់ោះនុៅបោះក្រកោម 
មា�់បោះឈុំ�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៦ អងគការ�នុ�ញ្ចើូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះល�ក

អាងសាី���ឹកបោះនុៅសាាានុ�យ៍អូកណ្ឌេាល ជ្ឈាមួយយ�វិជ្ឈនុ

បោះផ្សា�ងបោះ�ៀត។ ការហ៊ា�ូអាហ៊ាារបោះនុៅកំ�ងកងចល័តមិនុ

ក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះ� បោះក្រពុោះក្រតវូិហ៊ា�ូអាហ៊ាាររួមតាមក្រកមុខែ�ល

មានុសាមាជ្ឈិកបោះក្រច�នុ។ �នុាា�់ពុ��ញ្ចច�់ការងារបោះល�ក

 ខំ��បោះឈុំេោះ ផ្សា�នុ ��� អាយ�៦៤ឆ្នាំំា� សាពុនិៃ�ៃរសាប់ោះនុៅភូាមិ 
ឫសា��សាើាត ���នៃក្រពុបោះ�សំា ស្រីសាកុបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។  

ខំ��មានុស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តបោះនុៅភូាមិបោះពុោនុ ����ឹក�ាា ស្រីសាុក

សាាិយអនុារ បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ បោះនុៅសាម័យខែខេរក្រកហ៊ាម 

អងគការ�នុ�េូរបោះឈុំេោះពុ�ភូាមិបោះពុោនុ បោះ�ៅភូាមិបោះក្រតោក កំ�ង

����ឹក�ាាវិិញ។ 

 បោះនុៅកំ�ងរ�� លនុ ់នុល ់ខំ��បោះរៀនុបោះនុៅបោះក្រកោមផ្សាាះរ�សា់

តា បោះពុៅ ខែ�លជ្ឈាក្រ�ូ�បោះក្រងៀនុបោះកេងតូចៗបោះនុៅកំ�ងភូាមិ។ 

បោះក្រកោយមក បោះនុៅកំ�ងភូាមិរ�សា់ខំ��ចា�់បោះផ្សាេ�មមានុការ
 

ផុ្ទាន ដ្ឋុ� ផ្ទាេ�់បទីស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ែាវិលេន�កុំាង�បប
ខែខែ�ព្រះកាហ�ដ្ឋ�់ ថុន ស្រីសីលេ�ព្រះជ្ឈ បុគគ�ិកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�
ឯកាសា� លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

អាងសាី���ឹក អងគការ�នុចាត់តា�ងឲ្យ�ខំ���ាិលក្រក�� 

បោះនុៅអូកណ្ឌេាលរហ៊ាតូ�ល់ខែខសា�ហ៊ាា ឆ្នាំំា�១៩៧៦។ បោះនុៅ

��បោះនុោះ ខំ��ឈុំរឺាកមូលធាៃនុធ់ាៃរ �បូោះចះំអងគការក៏�ញ្ចើូនុ

ខំ��ឲ្យ�មកពុ�ា�លបោះនុៅមនុា�របោះពុ��កំ�ងភូាមិវិិញ។ ជ្ឈ�ងឺ

រ�សា់ខំ��មិនុ�នុធាូរស្រីសាាលបោះ� �ា�ខែនុបីោះ�ោយសាារខែត

បោះពុ��ចាក់�ាំ�ឲ្យ�ខំ��មានុការឈុំឺខាា�ងបោះពុក បោះ���ខំ��សា��

បោះពុ��ក្រតឡា�់មកផ្សាាះវិញិ។ បោះនុៅបោះពុលមក�លផ់្សាាះ ឪពុ�ក

រ�សា់ខំ���នុបោះ��ររកឫសាបោះឈុំ�យកមកផ្សា��នុងិ�ា�លាយ

ជ្ឈាមួយ�ឹកឲ្យ�ខំ��ផឹ្សាក បោះ���ខំ���នុធាូរបោះសាើ�យពុ�ជ្ឈ�ងឺ។ 

 ចលូមក�លរ់�វូិវិសា�ា អងគការបោះក្រ��ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅខែសាង 
ជ្ឈ�បោះលខ១យកបោះ�ៅខែស្រីសា រួចយកសា�ណ្ឌា�មកក្រជ្ឈលក់

ជ្ឈាមួយជ្ឈ�បោះនុោះម�នុនុងឹសាាូងបោះ��មើ�ឲ្យ�សា�ណ្ឌា���ះលូត 
លាសា់លែ។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម ខំ��បោះធាិ�ការងារជ្ឈា

 

បោះក្រច�នុ �ចូជ្ឈា បោះ��រក្រ�មូលជ្ឈ� �ក សាាងូ បោះនុៅកំ�ងរ�វូិវិសា�ា 

បោះហ៊ា�យរ�វូិក្រ��ង ខំ��បោះ�ៅបោះល�កក្រ�ពុន័ុធភាាខឺែស្រីសា នុងិ��នុ�់បោះនុៅ

បោះកៅនៃ� អ�ពុលិបោះ�ោល នុងិខាងក្រកបោះ�។ បោះពុលខំ��បោះចញបោះ�ៅ

បោះល�កក្រ�ពុ័នុធភាាឺខែស្រីសា ខំ��ហ៊ា�ូអាហ៊ាារ�នុក្រ�ានុប់ោះ��ជ្ឈាង 

បោះពុលបោះនុៅបោះធាិ�ការបោះនុៅអូរកណ្ឌេាល។ 

 បោះនុៅបោះ��មខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ អងគការ�នុជ្ឈបោះមាៀសា 

ខំ��បោះ�ៅភូាមិបោះសាេៅ បោះហ៊ា�យពុ�រនៃ�ៃ�នុាា�់មកបោះ���ខំ��ក្រតឡា�់

មកផ្សាាះវិញិ។ បោះនុៅខែខផ្សាលគ�នុ ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ���នុបោះរៀ�ការ

ជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��បោះនុៅភូាមិឫសា��សាើាត បោះហ៊ា�យក៏

បោះសាំ�សា��រ����ខែស្រីសាពុ�រ�ឋសាក្រមា�់បោះធាិ�ខែស្រីសារហ៊ាតូមក�ល់

សាពុនិៃ�ៃ។ �ចច��ើនុ ំខំ��មានុកូនុ៤នុាក់ ក្រ�ុសា៣នុាក់។ ខំ��

ខែតងខែតយកបោះរឿងរាាង�ា�ងអសា់ខែ�លខំ���នុឆ្នាំាងកាត់

សាម័យខែខេរក្រកហ៊ាមក្រ��់បោះ�ៅកូនុៗរ�សា់ខំ��។

ផ្ទាាះ�បស់ ផុ្ទាន ដ្ឋុ� សាិត្តលេន�កុំាងភូិ�ិឫសសីសៈាត្ត  
ឃាុ�នៃព្រះ�លេឃាសំ ស្រីសុកាលេ�សាង លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

យុង់ សាលូ័តិ ៖ ក្សាងជកី្សាត្របុឡាយុវេ�
ក្សាែ�ងរបុបុផ្នែខែរត្រក្សាហ�

ថុនិ ស្រីសិវីេពិត្រជ 

ខែ�ក នុងិរ�បោះក្រកោះរ�សា់�ាហ៊ាានុធា�វិ�� ឬបោះវិៀតណ្ឌាម

ខាងតើូង។ បោះក្រកោយមក ខំ����ួល��ណឹ្ឌង�ា ខែខេរក្រកហ៊ាម

�នុវិាយខែ�ក��ក្រកងុភាំ�បោះពុញបោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៥។ កាលបោះនុោះខំ��មានុការបោះសាោកសាាីយយាាងខាា�ង  
បោះក្រពុោះមិនុបោះ��ញសាបោះមីច ក្រពុះនុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� មក

�កឹនុា�ក្រ�បោះ�សាវិិញ។ 

 ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ�បោះងើ�តជ្ឈាសាហ៊ាករណ៍្ឌ នុងិបោះរោង

�យរួម បោះហ៊ា�យក្រ�ពុ�សាមើតីខិែ�លក្រកមុក្រ�សួាាររ�សាខ់ំ��

មានុ �ចូជ្ឈា បោះ�ោ ក្រក�� មាសា ក្រ�ក់ ចានុ ឆ្នាំំា�ង ��ធាា� ក្រតូវិ 

�នុក្រ�មូលមក�ាក់ជ្ឈាសាមើតីរួិម�ា�ងអសា។់ ច�ខែណ្ឌក 

ខំ��ក្រតវូិ�នុក្រ�ធាានុកងបោះក្រ��ឲ្យ�ខែរកកណី្ឌា�់ នុងិភាើួររាសា�់�

បោះនុៅរ�វូិវិសា�ា។ បោះនុៅរ�វូិក្រ��ង ខំ��ក្រតូវិ�នុខែខេរក្រកហ៊ាម

ចលត័ឲ្យ�បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅត��នុប់ោះផ្សា�ងៗ។ ខំ���នុបោះ�ៅ 
ជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅស្រីសាុកបោះមសាាង នុងិស្រីសាុកក�ចាយមារ 

បោះហ៊ា�យច�ងបោះក្រកោយ ខំ��បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ�ឡាាយបោះនុៅចានុន់ៃ�ខែកើរ

ក្រពុ�ខែ�នុកមុ�ជ្ឈាបោះវិៀតណ្ឌាម។ 

 ខំ��កក្រម�នុមកបោះលងផ្សាាះណ្ឌាសា់។ បោះពុលខំ��បោះ�ៅបោះធាិ�
 

ការបោះនុៅកខែនុាងណ្ឌា ខំ���ឺក្រតូវិបោះ�កបោះនុៅកខែនុាងបោះនុោះរហ៊ាតូ 
�លច់�់កិចចការ។ បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ���នុបោះរៀ�ការ

ជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុធរ�សា់ខំ��។�នុាា�់ពុ�ខំ��បោះរៀ�ការរួចច�នុនួុ

��ខែខ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុជ្ឈបោះមាៀសាក្រ�ួសាារខំ��បោះ�ៅកានុប់ោះខត ី
បោះពុោធាស៍ាាត។់ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធ�នុបោះធាិ���បោះណ្ឌ�របោះ�ៅអំកបោះលឿង 

រួចបោះឡា�ងជ្ឈិះក�ាល់�នុបីោះ�ៅឈុំ�់បោះនុៅចើារអ�បោះពុៅ ក្រកុង 

ភាំ�បោះពុញ។ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធសាក្រមាកបោះនុៅភាំ�បោះពុញច�នុនួុ��យ�់ 

បោះយ�ងក៏បោះឡា�ងជ្ឈិះរ�បោះភាា�ង�នុបីោះ�ៅកានុប់ោះខតបីោះពុោធាស៍ាាត។់ 

 ខំ��បោះឈុំេោះ យង់ សាាលតូ អាយ�៦៣ឆ្នាំំា� សាពុនិៃ�ៃរសា់ 
បោះនុៅភូាមិឫសា��សាើាត ���នៃក្រពុបោះ�សំា ស្រីសាកុបោះមសាាង បោះខត ី

នៃក្រពុខែវិង។ កាលបោះនុៅពុ�តូច ខំ���នុបោះរៀនុបោះនុៅសាាលាវិតី

�រាច។ ខំ���នុឈុំ�់បោះរៀនុក្រតឹម�ាំក់��៩អ�ឡា�ងបោះពុល

បោះក�តមានុសាន្ត្រីងគាម នុងិការ�មាាក់ក្រ�ា�់ខែ�ក បោះនុៅឆ្នាំំា� 

១៩៧០។ កាលបោះនុោះក្រកមុក្រ�សួាាររ�សាខ់ំ���នុរតប់ោះ�ៅ 
ខាងបោះជ្ឈ�ងស្រីសាុកបោះមសាាង បោះ��មើ�បោះ�ចពុ�ការ�មាាក់ក្រ�ា�់ 

យង់ សា�ូត្ត អាាយុ៦៣ឆ្នាំាំ� ស�ានៃថៃ�ស់លេន�ភូិ�ិឫសសីសៈាត្ត 
ឃាុ�នៃព្រះ�លេឃាសំ ស្រីសុកាលេ�សាង លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 ខំ��នុងិក្រ�ពុនុធ�នុបោះ�ៅ�ល់����ឹងខាំរ ស្រីសាុក�កានុ 

បោះខតបីោះពុោធា៍សាាត់ បោះនុៅបោះពុលយ�់បោះ�ោយមានុក្រ�ធាានុ 

សាហ៊ារណ៍្ឌមកចា���ួល នុងិផ្សាលី់កខែនុាងសាាំក់បោះនុៅ�ល ់

បោះយ�ង។ ការងាររ�សាខ់ំ��បោះនុៅ��បោះនុោះ�ឺក្រចតូស្រីសាវូិ។ ស្រីសាវូិ 
ខែ�លខំ��ក្រចូត�នុ�ា�ង�ា�នុេានុបោះនុៅបោះពុលនៃ�ៃ �ឺក្រតូវិបោះ�ក 
ខែ�នុឲ្យ�រួចរាលប់ោះនុៅបោះពុលយ�់ បោះក្រពុោះខែខេរក្រកហ៊ាមក្រ�ញា�់ 

�កឹស្រីសាូវិ�ា�ងអសា់បោះនុោះបោះឡា�ងបោះ�ៅបោះល�ភាំ�បោះ��មើ�សាី�ក��ក

បោះពុលបោះធាិ�សាន្ត្រីងគាម។ 

 �នុាា�់ពុ�កង�័ពុសាេ័ក្រ�ចិតបីោះវិៀតណ្ឌាម នុងិកង�័ពុ

រណ្ឌសារិ�សាាម�គ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតកិមុ�ជ្ឈារ�បោះ�ោះ�នុ��ក្រកងុ 
ភាំ�បោះពុញបោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩  ស្រីសាវូិបោះនុៅត��នុ ់

រ�សាខ់ំ��រសាប់ោះនុៅ ក៏ក្រចតូរួចរាលខ់ែ�របោះនុៅបោះវិលាបោះមាោង១២ 

នៃ�ៃក្រតង់។ ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុនុយិាយ�ានុងឹបោះធាិ�ពុិធា�ជ្ឈ�់ 

បោះលៀងឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លខតិខ���បោះពុញការងារបោះនុៅបោះពុល

យ�់។ �ា�ខែនុមិីនុ�ានុ�់នុជ្ឈ�់បោះលៀងផ្សាងខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ

រតខ់ចាតខ់ចាយអសា ់�នុាា�់ពុ��នុបោះ��ញកង�័ពុសាេក័្រ�ចតិី

បោះវិៀតណ្ឌាមវិាយសាក្រមកុចលូមក�លប់ោះខតបីោះពុោធាស៍ាាត។់ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច�នុនួុ�នុរត់បោះភាៀសាខានួុបោះ�ៅបោះនុៅជ្ឈ�រ�ជ្ឈនុ 
បោះភាៀសាខានួុតាមក្រពុ�ខែ�នុខែខេរនៃ� បោះ��មើ�រង់ចា�ឱកាសា

បោះ�ៅរសា់បោះនុៅ�របោះ�សា។ ច�ខែណ្ឌកឯខំ���នុបោះធាិ���បោះណ្ឌ�រមក

ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�ត។ បោះក្រកោយឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ���នុចូលបោះធាិ�ជ្ឈា

បោះសានុាជ្ឈនុភូាមិរហ៊ាតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៨៥ បោះ���ខំ��ផ្សាាាសា់មក

បោះធាិ�ជ្ឈាអនុ�ភូាមិរហ៊ាតូមក�ល់សាពុនិៃ�ៃ។

យង់ សា�ូត្ត ផ្ទាេ�់បទីស�ាាសនអ៍ា��ីលេ�ឿង�ែាវិលេន�កុំាង 
�បបខែខែ�ព្រះកាហ�ដ្ឋ�់ សូ ហាន ់នងិ ថុន ស្រីសីលេ�ព្រះជ្ឈ បុគគ�ិកា
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា� លេខត្តេនៃព្រះ�ខែវិង។  
(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 «ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ» រ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 

កមុ�ជ្ឈា�នុបោះ��ក�បោះក្រម�ជ្ឈនូុ នុសិា�តិ អំកស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ ���គលកិរាជ្ឈការ នុងិ 
អងគការបោះក្រកៅរ�ឋាភិា�ល នុងិ���គល�ា�ងឡាាយខែ�លមានុច�ណ្ឌា�់ 

អារមេណ៍្ឌពុ�ការវិិវិឌីឍនុរ៍�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិិសាាមញ្ចាកំ�ងត�លាការ

កមុ�ជ្ឈា ឬសាាលាកី�ខែខេរក្រកហ៊ាម។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាជ្ឈាកខែនុាងក្រ�មូលផ្សាី�� នុងិចងក្រកងឯកសាារ
 

អ�ពុ�រ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ��នុបោះក្រច�នុ��ផ្សា�ត។ ឯកសាារបោះនុៅ 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាមានុក្រ��ក្រ�បោះភា�។ ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ��មួយ 
�ឺឯកសាារជ្ឈាក្រក�ាសាសានុាកឹខែ�លមានុច�នុនួុជ្ឈិតមួយលានុ��ពុ័រ។  

ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ��ពុ�រ �ឺជ្ឈា��សាមាាសានុខ៍ែ�ល���គលកិមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈាច�ះបោះ�ៅបោះធាិ�សាមាាសានុជ៍្ឈាមួយជ្ឈនុរងបោះក្រ�ោះ នុងិអត�ត 
កមេាភិា�លខែខេរក្រកហ៊ាម។ ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ�����ឺជ្ឈារូ��ត�ាក់�ង 

បោះ�ៅនុងឹសាម័យខែខេរក្រកហ៊ាម។ ក្រ�បោះភា�ឯកសាារ���ួនុ�ឺជ្ឈាឯកសាារ 

�ាក់�ងបោះ�ៅនុងឹការបោះធាិ�ខែផ្សានុ��របោះណី្ឌៅសាាកសាពុ នុងិ��តា�ងសាមាា�់ 

រ�សាខ់ែខេរក្រកហ៊ាម នុងិឯកសាារ��ក្រ���ឺជ្ឈាខែខ�ភាាពុយនុឯីកសាារខែ�ល 

�នុផ្សាលតិបោះឡា�ងកំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម នុងិសាម័យបោះក្រកោយមកបោះ�ៀត។

 តាមរយៈការយិាលយ័ពុត័ម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈ សាាធាារណ្ឌជ្ឈនុអាចនុងឹ 

ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិឯកសាារ�ា�ងបោះនុះ�នុ។ ឯកសាារខាះបោះ�ៀតរួមមានុ៖ ក្រ�វិតីរូិ� 

កមេាភិា�លខែខេរក្រកហ៊ាម ចបោះមា�យសាារភាាពុក�ណ្ឌតប់ោះហ៊ាត�រ�សា់�ក� 

�ូរបោះលខបោះឆ្នាំា�យឆ្នាំាងពុត័ម៌ានុខែ�ល�នុមកពុ�ការសាមាាសានុជ៍្ឈាមួយអត�ត 

កមេាភិា�លខែខេរក្រកហ៊ាម នុងិ�ិនុនំុយ័�នុានុបិោះ�ាសា�ងាាញពុ�របោះណី្ឌៅសាាក 

សាពុ ��តា�ង��ក នុងិ�ូជ្ឈនុ�យ�ឋានុក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍

 ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធាារណ្ឌៈមានុ��តា�ងបោះនុៅអ�ារបោះលខ ១១ 

ផ្សាាូវិបោះលខ ២៥៦ សាងើាតច់ត�ម�ខ ខណ្ឌឌ�នូុបោះពុញ រាជ្ឈធាានុ�ភាំ�បោះពុញ។  
ការយិាលយ័រ�សាប់ោះយ�ងបោះ��កជ្ឈនូុសាាធាារណ្ឌជ្ឈនុចា�់ពុ�នៃ�ៃចនុា�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���គលិករ�សា់បោះយ�ង សាុាង ចិនុាី អំកសាក្រម� 

សាក្រមួល តាមរយៈ�ូរសាពុាបោះលខ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ 

អ��ខែមាល ៖ truthchenda.s@dccam.org

សាូមអរ��ណ្ឌ!

ការយិាល័័យុ

ព័ិតិម៌ានិសាធារណៈៈ
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ហាុនិ ពិសិិ ី

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១២ ខែខត�លា ឆ្នាំំា�២០២២ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

សានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង�នុបោះរៀ�ច�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុសាេ�អ�ពុ� 

“ក្រ�វិតេិសាាស្ត្រសាេកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� (១៩៧៥-

១៩៧៩)” បោះ�ោយមានុការចូលរួមពុ�យ�វិជ្ឈនុច�នុនួុ 

១២នុាក់ មកពុ�វិិ��ាល័យអនុាង់ខែវិង។ បោះវិ�ិកាបោះនុះបោះធាិ�

កំ�ងបោះ�ោល��ណ្ឌង “បោះល�កកមុសា់បោះល�ការយល់�ងឹអ�ពុ�

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� នុងិអងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះ

វិិសាាមញ្ចាកំ�ងត�លាការខែខេរក្រកហ៊ាម”។

 �ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ ចា�់បោះផ្សាេ�មបោះឡា�ងបោះ�ោយឲ្យ�សាិសា�ានុ� 

សាសិា�បោះធាិ�ការ�ិតនុវូិសា�ណួ្ឌរមួយខែ�លខានួុចង់�ងឹ��ផ្សា�ត

អ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� បោះ��មើ�ជ្ឈា 
ខែផ្សាកំមួយបោះនុៅកំ�ងការយកមកពុភិាាក�ា។ សា�ណួ្ឌរ��១) 

បោះត�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម�បោះងើ�តបោះឡា�ងកំ�ងបោះ�ោល��ណ្ឌងអិ�?  
��២) មូលបោះហ៊ាត�អិ�ខែ�លនុា�ឲ្យ�បោះក�តអ�ពុ�ក្រ�ល័យពុូជ្ឈ 

សាាសានុ?៍ ��៣) បោះត�រ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ�មានុ 
ផ្សាល�ាះពុាល់អិ�ខាះ�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិសាងគមជ្ឈាតិ។ 

��៤) រាលស់ាមិ�ធផ្សាលកសាកិមេខែ�លក្រ�មូលផ្សាល�នុ

បោះនុៅសាម័យបោះនុោះ ខែខេរក្រកហ៊ាម�ញ្ចើូនុបោះ�ៅណ្ឌា បោះហ៊ាត�អិ�

បោះធាិ�ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈួ�ការអត់�ាានុ? ��៥) រ��កមុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធាិ�បោះតយ� បោះផ្សាេោតបោះ�ៅបោះល�វិិសា័យអិ�ខែ�លសា�ខានុ់

វេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិសិេពីិ ី«ត្របុវតិេសិាស្ត្រសិេក្សា�ុ��
ត្របុ��បិុវេតិយុយ (១៩៧៥-១៩៧៩)»

យុវិជ្ឈនច្ឆិ�ននួ១២នាក់ា �កា�ីវិិទី�ា�័យអានង់ឹខែវិង 
ច្ឆិូ��ួ�លេវិទិីកាាថាំក់ាលេ�ៀនសៅីអា��ី “ព្រះបវិត្តៅសិាស្រ្តីសៅកា�ុុជ្ឈា
ព្រះបជ្ឈាធាិបលេត្តយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)” លេ�ៀបច្ឆិ�លេដ្ឋោយ
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិិា�អានង់ឹខែវិង លេន�នៃថៃទីី១២ ខែខត្ត�ុា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

យុវិជ្ឈនច្ឆិ�ននួ១២នាក់ា �កា�ីវិិទី�ា�័យអានង់ឹខែវិង 
ច្ឆិូ��ួ�លេវិទិីកាាថាំក់ាលេ�ៀនសៅីអា��ី “ព្រះបវិត្តៅសិាស្រ្តីសៅកា�ុុជ្ឈា
ព្រះបជ្ឈាធាិបលេត្តយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)” លេ�ៀបច្ឆិ�លេដ្ឋោយ
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិិា�អានង់ឹខែវិង លេន�នៃថៃទីី១២ ខែខត្ត�ុា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

ជ្ឈាងបោះ�? ��៦) បោះត�បោះម�កឹនុា�សាម័យខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ�ងឹ

អ�ពុ�ការក្រ�ក្រពុឹតអី�បោះពុ�បោះ�ោរបោះ�ៅមកបោះល�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�រ

ឬបោះ�? ��៧) បោះត�ការបោះរៀ�ការក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅសាម័យ

បោះនុោះបោះរៀ�ច�បោះឡា�ងយាាង�ចូបោះមេច? ��៨) បោះហ៊ាត�អិ��នុជ្ឈា

សាម័យបោះនុោះខែខេរក្រកហ៊ាមសាមាា�់ខែខេរ�ាំឯង? 

 �នុាា�់មក�ណ្ឌឌិត ល� សា�ខ�ាង �នុបោះធាិ�ការ�ងាាញ

អ�ពុ�របោះ�ៀ�នៃនុការបោះចះបោះក្រ��ក្រ�សាឯ់កសាារ ក៏�ចូជ្ឈាការ 

ខែសាងិរកចបោះមា�យពុ�កំ�ងបោះសាៀវិបោះភាៅ ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា

ក្រ�ជ្ឈាធា�ិបោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)។ វិធិា�បោះនុះ�នុ 

ជ្ឈ�រ�ញឲ្យ�សាសិា�អាចបោះធាិ�ការងារ�នុយាាងរហ៊ាស័ា កាាហ៊ាានុ  

នុងិអាចបោះធាិ�ការ�បោះញ្ចចញមតិនុវូិអិ�ខែ�លខាួនុ�នុ�ិត

នុងឹខែសាងិយល់ អ�ពុ�បោះរឿងរាាវិអត�តកាលខែ�ល�នុ

បោះក�តបោះឡា�ងកាលពុ�៤០ឆ្នាំំា�ម�នុ។ រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ

អនុ�វិតបីោះ�ោលនុបោះយោ�យ នុងិមបោះនុោ�មវិជិ្ឈើាខែ��ក្រជ្ឈលុ 

នុយិម បោះធាិ�ឲ្យ�មនុ�សា�ជ្ឈតិ២លានុនុាក់�នុសាាា�់ បោះ�ោយ

ការ�ងខ�ឲ្យ�បោះធាិ�ការធាៃនុហ់៊ាសួាកមាា�ង �ងែតអ់ាហ៊ាារ នុងិការ 

បោះធាិ��ារ�ណ្ឌកមេរហ៊ាតូ�លស់ាាា�់។  អ�បោះពុ��ា�ងអសាប់ោះនុះ�នុ 

ឆ្នាំា�ះ�ញ្ញាច�ងឲ្យ�បោះ��ញអ�ពុ�ការសាែ�់បោះខុ�ម ការបោះរ�សាបោះអ�ង   
រហ៊ាតូឈុំានុបោះ�ៅការក្រ�ក្រពុតឹនីុវូិអ�បោះពុ�ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍ 

ខែ�លជ្ឈាការ��ផ្សាាិច��ផ្សាាាញ�ា�ងស្រីសាងុ ឬបោះ�ោយខែផ្សាកំបោះ�ៅ 

បោះល�ក្រកមុពុជូ្ឈសាាសានុ ៍សាាសានុា ជ្ឈនុជ្ឈាត ិនុងិជ្ឈាតពិុនុធ�។ 

 កំ�ងច�បោះណ្ឌោមសាសិា��ា�ង១២នុាក់ មានុសាសិា�មំាក់ 
យល់បោះ��ញ�ា “យ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយមិនុ�ារសា់បោះនុៅ

អនុាង់ខែវិង ឬក៏បោះខតណី្ឌានៃនុក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះ�សា��ធខែតជ្ឈា

អំកខែ�លមានុឪពុ�កមេាយ ឬជ្ឈ��នូុជ្ឈ�តា ធាាា�់ឆ្នាំាងកាត់

រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម។ �បូោះចះំបោះ��មានុនុរណ្ឌាមំាក់បោះហ៊ាៅបោះយ�ង 

�ា ខែខេរក្រកហ៊ាម បោះយ�ងពុ���ួរខងឹបោះ� ខែតបោះយ�ងក្រតវូិបោះឆ្នាំា�យត�

បោះ�ៅវិញិ�ា អំកខែ�លរសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិបោះក្រកោយរ��ខែខេរ 

ក្រកហ៊ាម�ឺ�េានុក�ហ៊ា�សាបោះ� បោះក្រពុោះ��បោះណ្ឌ�រការនៃនុកាតប់ោះ�ោសា 

បោះម�កឹនុា�ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ�ញ្ចច�់ នុងិខែសាងិរកយ�តីិធាម៌

សាក្រមា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរួចរាលប់ោះហ៊ា�យ។ បោះ��បោះ�ោះ��បោះម�កឹនុា�

�ា�ងបោះនុោះបោះឆ្នាំា�យ��បិោះសាធា�ាខានួុមិនុ�នុ�ងឹបោះរឿងរាាវិ

�ា�ងអសា់បោះនុះក៏បោះ�ោយ បោះក្រពុោះត�លាការ�នុរកបោះ��ញ

ភ័ាសាី�តាងក្រ��់ក្រ�ានុប់ោះ��មើ�សាបោះក្រមចកាតប់ោះ�ោសាបោះម�កឹនុា�

�ា�ងបោះនុោះ កំ�ងនុាមជ្ឈាអំក��ួលខ�សាក្រតូវិខសុា�់�ផ្សា�តច�បោះពុោះ 

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� 53



លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ការរ�បោះលោភា��ពុានុធាៃនុធ់ាៃរបោះល�ចើា�់ជ្ឈាតិនុងិចើា�់ 

អនុរីជ្ឈាតិ”។

 ជ្ឈាច�ង�ញ្ចច�់នៃនុកមេវិិធា�ក៏មានុការពុនុ�ល់�ងាាញ

ពុ�ខែផ្សានុ�� ��តា�ងក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសា�ីា�ង១៤កខែនុាង នុងិ

�បោះក្រមោងខែផ្សានុការអភិាវិឌីឈនុប៍ោះនុៅកំ�ងស្រីសាុកអនុាង់ខែវិង។ 

�សា�នុវិិសា័យបោះនុះនុងឹខែក្រ�កាាយអនុាង់ខែវិងខែ�លជ្ឈា

ត��នុត់សាុូច�ងបោះក្រកោយ�ងែសារ់�សាខ់ែខេរក្រកហ៊ាម ឲ្យ�បោះ�ៅ 

ជ្ឈា��តា�ងខែ�លមានុសាកីានុ�ពុលខសុា់ខែផ្សាកំកសាិកមេ 

ឧសា�ាហ៊ាកមេ នុងិបោះ�សាចរណ៍្ឌ។ 

 ហុ�ី អុហុីង បោះភា�ស្រីសា� អាយ�១៨ឆ្នាំំា�  សាិសា�បោះរៀនុ 

�ាំក់��១២ នៃនុវិ�ិ�ាលយ័អនុាង់ខែវិង នុយិាយ�ា «បោះយ�ង

មិនុអាច�ាញបោះពុលបោះវិលាក្រតឡា�់បោះក្រកោយ បោះ��មើ�ខែក

�ញ្ញាាខែ�លធាាា�់បោះក�តមានុបោះនុៅកំ�ងរ��បោះ�ោរបោះ�ៅ

មួយបោះនុះ�នុបោះ�។ អិ�ខែ�លបោះយ�ងខែ�លបោះយ�ងអាចបោះធាិ�

�នុ កំ�ងនុាមជ្ឈាយ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ�ឺក្រតូវិសាិក�ាពុ�

ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាមួីយបោះនុះឲ្យ�បោះក្រច�នុ បោះក្រពុោះវិា�នុឆ្នាំា�ះ�ញ្ញាច�ង

ឲ្យ�បោះយ�ងបោះ��ញ�ា ការ�កឹនុា�ខែ��ក�មេ�យនុ�សា ីខែ��

ផ្សាេាច់ការ វិាមានុផ្សាល�ាះពុាល់ណ្ឌាសា់ច�បោះពុោះក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

ក៏�ចូជ្ឈាសាងគមជ្ឈាតិ។ ជ្ឈាក់ខែសាងី�ចូជ្ឈា��បោះណ្ឌ�រការ

នៃនុការកាត់បោះ�ោសាបោះម�កឹនុា�ខែខេរក្រកហ៊ាម ខែ�ល�បោះងើ�ត

បោះឡា�ងបោះ��មើ��ាក់បោះ�ោសា ក៏�ូចជ្ឈាខែសាងិរកយ�តីិធាម៌

ជ្ឈូនុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ បោះ�ោះ��មិនុអាចជ្ឈួយឲ្យ�អំកខែ�ល�ត់

ជ្ឈ�វិិតសាាា�់បោះហ៊ា�យរសា់បោះឡា�ងវិិញ �ា�ខែនុវីិាក៏�នុខែសាងិរក

យ�តីិធាម៌ នុងិបោះធាិ�ជ្ឈា��រូមួយសាក្រមា�់យ�វិជ្ឈនុក��ឲ្យ�

បោះ��រតាម�នុាងអត�តកាលបោះខេៅងងឹតបោះនុះមេងបោះ�ៀត»។

 វេអៀ� បុបូាា  បោះភា�ស្រីសា� អាយ�១៧ឆ្នាំំា� សាសិា�បោះរៀនុ�ាំក់

��១២ នៃនុវិ�ិ�ាលយ័អនុាង់ខែវិង នុយិាយ�ា «ការសាកិ�ា 

ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ីមានុសាារសា�ខានុណ់្ឌាសាក់ំ�ងនុាមបោះយ�ង 
ជ្ឈាអំកជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ បោះក្រពុោះអាចឲ្យ�បោះយ�ង�ងឹពុ�ការ 

ផ្សាាាសា់�េូរពុ�សាម័យកាលមួយបោះ�ៅសាម័យកាលមួយ 
បោះ�ៀត។ ជ្ឈាពុិបោះសាសា អាចបោះធាិ�ឲ្យ�យ�វិជ្ឈនុមានុការផ្សាាាសា់

�ូីរផ្សាតំ់��នុតិ មានុការ�ិតខែវិងឆ្នាំៃាយ បោះជ្ឈៀសាវិាងក��ឲ្យ� 
បោះក�តមានុការបោះរ�សាបោះអ�ង ឬសាែ�់បោះខុ�ម�ាំ ខែ�លនុា�ឲ្យ� 

បោះក�តមានុអ�បោះពុ�ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ�៍នុបីោះ�ៀត»។ 

 វេហៀតិ រតិនា បោះភា�ក្រ�ុសា អាយ�១៨ឆ្នាំំា� សាិសា� 

បោះរៀនុ�ាំក់��១២ នៃនុវិិ��ាល័យអនុាង់ខែវិង នុយិាយ�ា  

«ខំ��ចលូចតិបីោះរៀនុពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាបីោះនុះណ្ឌាសា ់បោះ�ោយសាារ 
ខែតបោះនុៅមានុបោះរឿងរាាវិជ្ឈាបោះក្រច�នុខែ�ល�នុ�បោះក្រងៀនុឲ្យ�បោះយ�ង

ខែ�លជ្ឈាយ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ��កជ្ឈា��រូ។ រ��បោះនុះ

�នុសាមាា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុអសាជ់្ឈាបោះក្រច�នុ �ា�ខែនុអំីកខែ�លក្រតូវិ

ជ្ឈា�់បោះ�ោសាពុាក់ពុ័នុធនុងឹអ�បោះពុ�ឧក្រកិ�ឋកមេបោះនុះមានុខែត

បោះម�កឹនុា�ក�ពុូល�ា�នុេានុនុាក់។ សាក្រមា�់ខំ���ិត�ាវិាពុ��

�ានុស់ា័កីិសាម បោះនុៅបោះឡា�យបោះ�បោះ�ោយសាារបោះរឿងបោះនុះបោះនុៅ

មានុអំកបោះផ្សា�ងបោះ�ៀតខែ�ល�ួរខែតក្រតូវិ�នុយកមក

កាត់បោះ�ោសាខែ�រ»។

យុវិជ្ឈនច្ឆិ�ននួ១២នាក់ា �កា�ីវិិទី�ា�័យអានង់ឹខែវិង 
ច្ឆិូ��ួ�លេវិទិីកាាថាំក់ាលេ�ៀនសៅីអា��ី “ព្រះបវិត្តៅសិាស្រ្តីសៅកា�ុុជ្ឈា
ព្រះបជ្ឈាធាិបលេត្តយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)” លេ�ៀបច្ឆិ�លេដ្ឋោយ
�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�សនេភិិា�អានង់ឹខែវិង លេន�នៃថៃទីី១២ ខែខត្ត�ុា 
ឆ្នាំាំ�២០២២។ (បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ត្របុតិភិិ�ូក្សាពិតី្រក្សាសួិងការ�រ�តិិ
ទ្ធិសិសនិក្សាចិ ចពិព័ិិរណ៍ៈ «សុិបុនិិក្សា�ុ��»
វេសា� បុុនុិថនិ

លេន�ព្រះ��កានៃថៃទីី៤ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ព្រះកាុ�ព្រះបត្តភូិិ 
ព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេលេយោធាាច្ឆិ�ននួ២០�ូប �កា�ីព្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិ
ដ្ឋ�កានា�លេដ្ឋោយ ឯកាឧត្តេ� នាយឧត្តេ�លេសនយ៍ី ណ្ណ�� សុវិត្តា ិ
ទីីព្រះប�កាសា�ិលេសសសលេ�ៅច្ឆិ�ិជ្ឈ័យលេសនា លេទីៀ បាញ់ ឧបនាយកា 
�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ី�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេពី្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាអាគគនាយកា 
អាគគនាយកាដ្ឋឋាននលេយោបាយ នងិកិាច្ឆិចកាា�ប�លេទីស ព្រះកាសួង 
កាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាព្រះបធាានព្រះកាុ�កាា�ងា�សិកាសាស្រីសាវិព្រះជ្ឈាវិ
សាងសង់វិិ�ានឈុំះំឈុំះំ �កាទីសសនកិាច្ឆិច «�ិ�័�ណ៍្ណសុបិន
កា�ុុជ្ឈា» លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី�សាាគ�ន ៍�ីឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្ត
បណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស (Julio A. JeldreS)អាត្តតី្ត
លេ�ខាផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិព្រះ�ះ
ប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ�សីហន ុនងិលេ�ោកា  
ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

 បោះនុៅក្រពុឹកនៃ�ៃ��៤ ខែខវិិចិិកា ឆ្នាំំា�២០២២ ក្រកុម

ក្រ�តភូិាក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាបីោះយោធាាច�នុនួុ២០រូ� មកពុ�ក្រកសាងួ 

ការពុារជ្ឈាត ិ�កឹនុា�បោះ�ោយ ឯកឧតមី នុាយឧតមីបោះសានុ�យ៍ 

ណឹ្ឌម សា�វិតាិ ��ក្រ�ឹក�ាពុិបោះសាសាសាបោះមេចពុិជ្ឈ័យបោះសានុា 

បោះ�ៀ �ញ់ ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� រ�ឋមន្ត្រីនុី�ក្រកសាួងការពុារ 

ជ្ឈាតិ នុងិជ្ឈាអ�គនុាយក អ�គនុាយក�ឋានុនុបោះយោ�យ 

នុងិកិចចការ�របោះ�សា ក្រកសាួងការពុារជ្ឈាតិ នុងិជ្ឈា

ក្រ�ធាានុក្រកមុការងារសាកិ�ាស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិសាងសាង់វិមិានុ

ឈុំះំ ឈុំះំ មក�សា�នុកិចច «ពុិពុ័រណ៍្ឌសា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» 

ខែ�លបោះរៀ�ច�បោះឡា�ងបោះ�ោយ�ណ្ឌ េាល័យសាបោះមីចខែមានៃនុ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះ��មើ�ឧ�ាិសា�ាិយក្រពុះ

�រមរាជ្ឈវិិញ្ញាាណ្ឌកខនុធ ក្រពុះករ�ណ្ឌាក្រពុះ��សាបោះមីច
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� ក្រពុះមហ៊ាាវិ�រក�ក្រត ក្រពុះវិររាជ្ឈ

�ិតាឯករាជ្ឈ� �ូរណ្ឌភាាពុ�ឹក�� នុងិឯកភាាពុជ្ឈាតិខែខេរ 

ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ�ក្រម�់ខ�ួក្រពុះក្រ�សាូក្រត ១០០ 

ក្រពុះវិសា�ា នុាសាាលមបោះហ៊ាោស្រីសាពុចត�ម�ខ។ 

 �ណ្ឌ េាលយ័សាបោះមេចខែមានៃនុវិ�ិ�ាសាាានុសាាកឹរតឹ ខែ�ល 

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

មានុកិតីិយសាសាូមបោះធាិ�ការរ�ឭក�ក្រម�់ខ�ួមួយរយ

ក្រពុះវិសា�ារ�សាក់្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ ក្រពុះ�� នុបោះរោតេម 

សា�ហ៊ានុ� អត�តក្រពុះមហ៊ាាវិ�រក�ក្រត ក្រពុះវិររាជ្ឈ�ិតា

ជ្ឈាតិខែខេរ (ឆ្នាំំា�១៩២២-២០២២) ខែ�លក្រពុះអងគ

�នុ�ូជ្ឈាអសា់ក្រពុះកមាា�ងកាយចិតកីំ�ងអ�ឡា�ងបោះពុល

ខែ�លក្រពុះអងគ�ង់បោះនុៅមានុក្រពុះជ្ឈនុេ បោះ��មើ�សាបោះក្រមចនុវូិ 

កេ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា។ 

 កេ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា �ឺមិនុខែមនុជ្ឈាកមេសា�ិធ ិឬការ�បោះងើ�ត 
បោះឡា�ងរ�សា់���គលណ្ឌាមំាក់បោះនុោះបោះ� �ា�ខែនុផី្សាា�យបោះ�ៅវិិញ 

បោះនុះ�ឺជ្ឈាកេ�សាងឹមឹ ការ�ួងសាងួ នុងិចកខ�វិសិាយ័�ន៏ៃ�ា�ាា 
រួម�ាំរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា ខែ�ល�នុ�បោះងើ�ត�ងួក្រពុលងឹ 
ជ្ឈាតនិុាអត�តកាល �ចច��ើនុកំាល នុងិអនុា�តកាល។ 

កំ�ងនុាមជ្ឈាអំកត�ណ្ឌាង នុងិជ្ឈាអំកបោះម�លខែ�រក�ា

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា ក្រពុះរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង��នុអម��បោះណ្ឌ�រ

លេន�ព្រះ��កានៃថៃទីី៤ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ព្រះកាុ�ព្រះបត្តភូិិ 
ព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេលេយោធាាច្ឆិ�ននួ២០�ូប �កា�ីព្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិ
ដ្ឋ�កានា�លេដ្ឋោយ ឯកាឧត្តេ� នាយឧត្តេ�លេសនយ៍ី ណ្ណ�� សុវិត្តា ិ
ទីីព្រះប�កាសា�ិលេសសសលេ�ៅច្ឆិ�ិជ្ឈ័យលេសនា លេទីៀ បាញ់ ឧបនាយកា 
�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ី�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេពី្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាអាគគនាយកា 
អាគគនាយកាដ្ឋឋាននលេយោបាយ នងិកិាច្ឆិចកាា�ប�លេទីស ព្រះកាសួង 
កាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាព្រះបធាានព្រះកាុ�កាា�ងា�សិកាសាស្រីសាវិព្រះជ្ឈាវិ
សាងសង់វិិ�ានឈុំះំឈុំះំ �កាទីសសនកិាច្ឆិច «�ិ�័�ណ៍្ណសុបិន
កា�ុុជ្ឈា» លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី�សាាគ�ន ៍�ីឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្ត
បណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស (Julio A. JeldreS) អាត្តតី្ត
លេ�ខាផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិព្រះ�ះ
ប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ�សីហន ុនងិលេ�ោកា  
ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

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

ខែ�ល�នុចីបោះក្រម�នុបោះ�ៅម�ខបោះនុះ។ 

 �ណ្ឌ េាល័យសាបោះមេចខែមា មានុកិតីិយសាសាូមរ�ឭក

អ�ពុ���បោះណ្ឌ�របោះនុះ តាមរយៈពុិពុ័រណ៌្ឌរូ��ត ពុ�បោះក្រពុោះ�ា

អនុា�តរ�សា់កមុ�ជ្ឈា �ឺមិនុក្រតឹមខែតពុឹងខែផ្សាែកបោះ�ៅបោះល�

ការ�នុជី្ឈ�បោះនុឿបោះ�ៅបោះល�កេ�សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា�ា�បោះណ្ឌ េោះបោះនុោះបោះ� 

�ា�ខែនុក៏ីពុងឹខែផ្សាែកបោះ�ៅបោះល�ការយល�់ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាី

រ�សាម់នុ�សា�ជ្ឈ�នុានុម់�នុ ខែ�លពុល�ជ្ឈ�វិតិរ�សាខ់ានួុបោះ��មើ�

សាបោះក្រមចកេ�សា��ិនុ។ 

 ឯកអ�គរាជ្ឈ�ូត�ណ្ឌឌិត ហ៊ាលូ�យាូ ខែជ្ឈលបោះក្រ�សា អត�ត 

បោះលខាផ្សាាាល់ នុងិជ្ឈាអំកសារបោះសារក្រ�វិតីិរ�សា់ សាបោះមេច 

ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ ក្រពុះ��នុបោះរោតមីសា�ហ៊ានុ� ��ួល 

សាាិ�មនុឯ៍កឧតមី នុាយឧតមីបោះសានុ�យ៍ ណឹ្ឌម សា�វិតា ិ 

នុងិក្រកមុក្រ�តភូិា បោះ�ោយមានុ�ណ្ឌឌិត ល� សា�ខ�ាង នុាយក 

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសានុីភិាាពុអនុាង់ខែវិង ជ្ឈាអំកសាក្រម�សាក្រមលួ

នុងិ�កខែក្រ�។ បោះនុៅកំ�ងឱកាសាបោះនុោះ ឯកអ�គរាជ្ឈ�ូត

�ណ្ឌឌិត ហ៊ាលូ�យាូ ខែជ្ឈលបោះក្រ�សា �ងាាញ�ល់ក្រ�ភូាអ�ពុ�

ខាមឹសាារនៃនុពុិពុ័រណ៍្ឌខែ�លខែ�ងខែចកបោះ�ៅតាមខែផ្សាកំ�ចូ

ខាងបោះក្រកោម ៖

 ទ្ធិសិសនិីយុភាពិទ្ធិ ី១ — �ឺជ្ឈាពុិពុ័រណ៍្ឌនៃនុរូ�ភាាពុ 

លេន�ព្រះ��កានៃថៃទីី៤ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ព្រះកាុ�ព្រះបត្តភូិិ 
ព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេលេយោធាាច្ឆិ�ននួ២០�ូប �កា�ីព្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិ
ដ្ឋ�កានា�លេដ្ឋោយ ឯកាឧត្តេ� នាយឧត្តេ�លេសនយ៍ី ណ្ណ�� សុវិត្តា ិ
ទីីព្រះប�កាសា�ិលេសសសលេ�ៅច្ឆិ�ិជ្ឈ័យលេសនា លេទីៀ បាញ់ ឧបនាយកា 
�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ី�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេពី្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាអាគគនាយកា 
អាគគនាយកាដ្ឋឋាននលេយោបាយ នងិកិាច្ឆិចកាា�ប�លេទីស ព្រះកាសួង 
កាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាព្រះបធាានព្រះកាុ�កាា�ងា�សិកាសាស្រីសាវិព្រះជ្ឈាវិ
សាងសង់វិិ�ានឈុំះំឈុំះំ �កាទីសសនកិាច្ឆិច «�ិ�័�ណ៍្ណសុបិន
កា�ុុជ្ឈា» លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី�សាាគ�ន ៍�ីឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្ត
បណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស (Julio A. JeldreS) អាត្តតី្ត
លេ�ខាផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិព្រះ�ះ
ប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ�សីហន ុនងិលេ�ោកា  
ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ច�នុនួុ ១៨ ផ្សាាា�ង ឆ្នាំា�ះ�ញ្ញាច�ងអ�ពុ�ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌសា�ខានុ់ៗ   
សាមិ�ធផ្សាល នុងិក្រពុឹតីិការណ៍្ឌជ្ឈាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសា ីខែ�ល 

ក�ណ្ឌតន់ុវូិសាាវិតារនៃនុរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង� ចា�់តា�ងពុ�ការ

បោះឡា�ងក្រ�ងរាជ្ឈ�សាមើតីិរ�សា់សាបោះមេចក្រពុះ�រមរតនុ

បោះកោ�ឋកាលពុ�ឆ្នាំំា�១៩៤១ រហ៊ាតូ�លក់ារបោះឡា�ងក្រ�ងរាជ្ឈ�

សាមើតីិរ�សា់ក្រពុះ�រមនុា� ក្រពុះ�� នុបោះរោតេម សា�ហ៊ា

ម�នុ� ក្រពុះមហ៊ាាក�ក្រតនៃនុក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅ

ឆ្នាំំា�២០០៤។ ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ រួម�ញ្ចចូលរូ��តខែ�ល

មិនុអាចកាត់នៃ�ា�នុ បោះ�ោយភាើា�់មកនុវូិច�ណ្ឌងបោះជ្ឈ�ង

ពុពិុណ៌្ឌនុាជ្ឈាភាាសាាខែខេរ នុងិភាាសាាអង់បោះ�ាសា ក្រពុម�ា�ង

វិ�បោះ�អូឯកសាាររយៈបោះពុល��់�ួនុនុា�� ខែ�លឆ្នាំា�ះ�ញ្ញាច�ង

អ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាបីោះនុះ រួមជ្ឈាមួយនុងឹបោះសាចកី�អធា�ិើាយ

ជ្ឈាភាាសាាខែខេរ នុងិភាាសាាអង់បោះ�ាសា។

 ទ្ធិសិសនិយីុភាពិទ្ធិ ី២ — �ឺជ្ឈាពុិពុ័រណ៍្ឌពុហ៊ា�សាណ្ឌឋានុ  

�ងាាញបោះនុៅបោះល�ត�បោះឈុំ�ច�នុនួុក្រ�� នុងិកេារបោះខៀនុមួយ ខែ�ល 

សា�បោះយោ���នុតិបោះចញពុ�កេារឆ្នាំំួនុ នុងិត�រ�សា់សាិសា� 
សាាលា�ឋមសាិក�ាកាលពុ��សាវិត�រឆ៍្នាំំា�១៩៦០។ 

ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ �ឺជ្ឈាការត�ណ្ឌាងខែ��សាិលើៈនៃនុការ

បោះ�ីជ្ឈាំចិតីរ�សា់ក្រពុះរាជ្ឈវិង�ានុ�វិង�នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុ�ជ្ឈាច�បោះពុោះវិិសា័យអ�់រ� នុងិជ្ឈាការតា�ង�ងាាញបោះល�

ឧ�ករណ៍្ឌពុហ៊ា�ម�ខងារខែ�លផ្សាលីឱ់កាសាឲ្យ��សា�នុកិជ្ឈនុ

បោះធាិ�អនុរីកមេ កំ�ងបោះ�ោល��ណ្ឌងជ្ឈ�រ�ញ�ឹកចិតី�ល់

យ�វិជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាឲ្យ�មានុកេ�ស្រីសានៃមម�តមា�បោះនុៅកំ�ងការ
 

�នុកីារសាកិ�ាកក្រមិតឧតមីសាកិ�ា។ ពុិពុរ័ណ៍្ឌបោះនុះ មានុ 

តា�ង�ងាាញឯកសាារជ្ឈាក្រ�បោះភា�រូ�ភាាពុ នុងិបោះសាោត- 

�សា�នុ ៍ខែ�លរួមមានុ�ចូជ្ឈា តន្ត្រីនុី�, សា�បោះឡាង, នុងិឈុំ�ត

ភាាពុយនុខីា�ៗ , ក្រពុម�ា�ង�សា�នុាវិ�េ� នុងិបោះសាៀវិបោះភាៅ

�នុ�ល�់�កពុ��សាវិត�រឆ៍្នាំំា�១៩៦០។ ការតា�ង�ងាាញ

បោះនុះ �ឺជ្ឈាពុិពុ័រណ៍្ឌចល័ត ខែ�លនុងឹក្រតូវិ�ាក់តា�ងបោះនុៅ

តាមសាាលាបោះរៀនុខែ�ល�នុបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សា បោះនុៅកំ�ងបោះខតី

�ា�ងអសា់�ូ�ា�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។

 ទ្ធិសិសនិយីុភាពិទ្ធិ ី៣ — �ឺជ្ឈាការតា�ង�ងាាញរូ��ត

ចក្រមុះ�ក៏្រ�ណ្ឌ�តច�នុនួុ ២៥ ផ្សាាា�ង ខែ�ល�ងាាញឲ្យ�បោះ��ញ

ពុ�ក្រពុះរាជ្ឈ��បោះណ្ឌ�ររ�សា់សាបោះមេចឪ នុងិសាបោះមេចខែមា កំ�ង

ខែផ្សាកំក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសា ីនុងិខែផ្សាកំនុបោះយោ�យ។ 

 បោះនុៅច�ង�ញ្ចច�់នៃនុ�សា�នុកិចច ឯកអ�គរាជ្ឈ�ូត�ណ្ឌឌិត  

ហ៊ាលូ�យាូ ខែជ្ឈលបោះក្រ�សា (Julio A. JeldreS) ជ្ឈូនុបោះសាៀវិបោះភាៅ 

ខែ�លមានុច�ណ្ឌង�ា «នុបោះរោតមី សា�ហ៊ានុ� នុងិ ជ្ឈូ បោះអនុ

ឡាាយ៖ មិតភីាាពុ�ក៏ក្រមបោះនុៅកំ�ងអ�ឡា�ងនៃនុការរ�កសាាយ

ភាាយរ�សាស់ាន្ត្រីងគាមក្រតជ្ឈាក់» �លឯ់កឧតមី នុាយឧតមី 

បោះសានុ�យ៍ ណឹ្ឌម សា�វិតាិ។ ឯកឧតមី នុាយឧតមីបោះសានុ�យ៍  

ណឹ្ឌម សា�វិតា ិសាខែមីងនុវូិការអរ��ណ្ឌ នុងិ�ងាាញនុវូិការ 

បោះពុញចិតីជ្ឈាមួយនុងឹអតានុយ័នៃនុពុិពុ័រណ៍្ឌ «សា��ិនុ 

កមុ�ជ្ឈា» ជ្ឈាពុិបោះសាសា �ឺការបោះរៀ�ច�ពុិពុ័រណ៍្ឌខែ�ល 
មានុភាាពុ�ាក់�ាញ។

លេន�ព្រះ��កានៃថៃទីី៤ ខែខវិិច្ឆិិិកាា ឆ្នាំាំ�២០២២ ព្រះកាុ�ព្រះបត្តភូិិ 
ព្រះបវិត្តេសិាស្រ្តីសេលេយោធាាច្ឆិ�ននួ២០�ូប �កា�ីព្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិ
ដ្ឋ�កានា�លេដ្ឋោយ ឯកាឧត្តេ� នាយឧត្តេ�លេសនយ៍ី ណ្ណ�� សុវិត្តា ិ
ទីីព្រះប�កាសា�ិលេសសសលេ�ៅច្ឆិ�ិជ្ឈ័យលេសនា លេទីៀ បាញ់ ឧបនាយកា 
�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ី�ដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេពី្រះកាសួងកាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាអាគគនាយកា 
អាគគនាយកាដ្ឋឋាននលេយោបាយ នងិកិាច្ឆិចកាា�ប�លេទីស ព្រះកាសួង 
កាា��ា�ជ្ឈាត្ត ិនងិជ្ឈាព្រះបធាានព្រះកាុ�កាា�ងា�សិកាសាស្រីសាវិព្រះជ្ឈាវិ
សាងសង់វិិ�ានឈុំះំឈុំះំ �កាទីសសនកិាច្ឆិច «�ិ�័�ណ៍្ណសុបិន
កា�ុុជ្ឈា» លេដ្ឋោយ�ានកាា�ទីទួី�សាាគ�ន ៍�ីឯកាអាគគ�ាជ្ឈទូីត្ត
បណ្ណឌិត្ត ហ�ូីយែ ូខែជ្ឈ�លេព្រះដ្ឋស (Julio A. JeldreS) អាត្តតី្ត
លេ�ខាផ្ទាាា�់ នងិជ្ឈាអំាកាស�លេស�ព្រះបវិត្តេ�ិបស់ សលេ�ៅច្ឆិព្រះ�ះ
ប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ ព្រះ�ះបាទីនលេ�ោត្តេ�សីហន ុនងិលេ�ោកា  
ឆ្នាំា�ង យុ នាយកា�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា។  
(�ី លេដ្ឋវិីដ្ឋ/�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

58 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 59

លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២

 នុាងខំ��បោះឈុំេោះ សាឹ� ផ្សាាត បោះភា�

ស្រីសា� អាយ�៦៦ឆ្នាំំា� សាពុនិៃ�ៃរសា់បោះនុៅភូាមិ 

អូរតាក្រ�កុ ���អូរសាណ្ឌេានុ ់ស្រីសាកុក្រក�រ  

បោះខតបីោះពុោធាស៍ាាត ់សាមូក្រ�កាសាខែសាងិរក 

ក្រកុមក្រ�ួសាាររ�សា់ខំ��ខែ�លខែ�ក�ាំ

បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ រួមមានុ ១) ឪពុ�ក 
បោះឈុំេោះ សា�ឹ បោះខឿនុ មានុអាយ�ក្រ�ខែហ៊ាល 

ជ្ឈា៥០ឆ្នាំាំ� (កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥) ២) មេាយ 
បោះឈុំេោះ សាុ�ក បោះផ្សាម មានុអាយ��ងឪពុ�ក

រ�សា់ខំ��មួយឆ្នាំំា� ៣) �ែូនុក្រ�ុសាបោះឈុំេោះ 

បោះខឿនុ បោះភាឿនុ អាយ�ក្រ�ខែហ៊ាល៨ឆ្នាំំា� 

៤) �ែូនុស្រីសា�បោះឈុំេោះ បោះខឿនុ សាាបោះវិឿ

នុ អាយ�៣ឆ្នាំំា� ៥) មេាយច�ងបោះឈុំេោះ 

ឈុំកូ អាយ�ក្រ�ខែហ៊ាលជ្ឈា៥០ឆ្នាំំា� នុងិ 

៦) កូនុក្រ�ុសារ�សា់�ាតប់ោះឈុំេោះ បោះខឿនុ 

�ាង អាយ�៧ឆ្នាំំា� ។ 

 បោះយ�ង�នុខែ�ក�ាំបោះនុៅបោះពុលខែ�ល

មួយបោះផ្សាំ�តាមឡាានុពុ��រាយណ៍្ឌ�ឹក�ាា  

មក�ាក់បោះនុៅ���អូរសាណ្ឌេានុ។់ បោះពុល 

បោះនុោះ បោះសានុាជ្ឈនុ���អូរសាណ្ឌេានុ�់នុយក 

សា���ក្រតបោះនុោះមក�ងាាញខំ��ខែ�លបោះនុៅ

ខងំសា���ក្រត សារបោះសារភូាមិអូរតាក្រ�ុក 

���អូរសាណ្ឌេានុ់ �ា�ខែនុខីែ�រជ្ឈា�ាក់

ច�ណ្ឌងបោះជ្ឈ�ងខ�សា�ា «ពុ�មីាយបោះឈុំេោះ ភា�   

នុកឹរឭកកូនុ» បោះ�ៅវិិញ ខែ�លបោះឈុំេោះ ភា� 

បោះនុះក្រតូវិជ្ឈា�ែូនុស្រីសា�រ�សា់ខំ�� នុងិក�ពុ�ង

រសា់បោះនុៅជ្ឈាមួយខំ��។ បោះសានុាជ្ឈនុបោះនុោះ

ខែ�ម�ា�ង�នុនុយិាយ�ា �ាល់ខែតឲ្យ�

មាសា�ាត់មួយជ្ឈ�បោះ����ាត់ឲ្យ�ខែហ៊ាក

សា���ក្រតបោះនុោះអានុ។ បោះ�ោយសាារខែតខំ��ក្រក

មិនុមានុក្រ�ក់ឲ្យ� បោះ���បោះសានុាជ្ឈនុបោះនុោះ

បោះផ្សាំ�សា���ក្រតបោះ�ៅមចាសា់បោះ�វិិញ បោះហ៊ា�យ

ចា�់តា�ងពុ�បោះនុោះមកខំ���ត�់�ណឹ្ឌងក្រកមុ

ក្រ�សួាាររ�សាខ់ំ��រហ៊ាតូមក�លស់ាពុនិៃ�ៃ។ 

ខំ���ិត�ាសា���ក្រតខែ�លបោះផ្សាំ�មកបោះនុោះ�ឺ

ឪពុ�ករ�សា់ខំ���ឺជ្ឈាអំកសារបោះសារបោះផ្សាំ�មក  
�ា�ខែនុ�ីាត់សារបោះសារក្រចឡា�បោះឈុំេោះ។ ខំ���ឺ 
ជ្ឈាកូនុចើងបោះនុៅកំ�ងក្រ�សួាារច�ខែណ្ឌក�ែនូុៗ

 
ស្រីសា�រ�សា់ខំ��បោះឈុំេោះ បោះខឿនុ ភា� នុងិ បោះខឿនុ 
បោះសា�ង �នុសាាា�់កាលពុ�៥ឆ្នាំំា�ម�នុ។ 

ក្រ�សាិនុបោះ�� �ង�ែូនុណ្ឌា�នុសាគាល ់
បោះឈុំេោះ�ចូខំ��បោះរៀ�រា�់ខាងបោះល� សាូម 
�ាក់�ងមកនុាងខំ��តាមរយៈបោះលខ 
�ូរសាពុា ០៦៧ ៣១៦ ៤១៣។ 

សាូមអរ��ណ្ឌ!

សូិ�ត្របុកាសិរក្សាសិមាជកិ្សាត្រ�ួសារផ្នែដ៏ល័ផ្នែបុក្សាគ្នាែ

សា�ឹ ផ្សាាត សាពុនិៃ�ៃរសាប់ោះនុៅភូាមិអូរតាក្រ�ុក ���អូរសាណ្ឌេានុ ់ស្រីសុាកក្រក�រ បោះខតបីោះពុោធាស៍ាាត ់

(�ណ្ឌ េសាារ�ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

អងគការចា�់ឪពុ�ករ�សា់ខំ��យកបោះ�ៅ

�ាក់បោះនុៅមនុា�រ����ា�ង ខាងលិចក្រតាច

បោះក្រកោល បោះក្រពុោះឪពុ�ករ�សាខ់ំ��ធាាា�់បោះធាិ�ជ្ឈា

បោះម៥០ខងំ បោះនុៅកំ�ងរ�� លនុ ់នុល់។ 

បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ �ណ្ឌៈសាហ៊ាករណ៍្ឌ

ខែ�លស្រីសាឡាាញ់ចលូចតិខីំ���នុមកក្រ��់ 
ខំ���ា «ម� ផ្សាាត បោះអ�យ មេាយ ម�ផ្សាាត ឯង  
អងគការឲ្យ�បោះនុៅបោះម�លបោះចៅនុងិ�ា��យ,  

មេាយច�ងឯងបោះនុៅមនុា�រ����ា�ង ច�ខែណ្ឌក 

ឪពុ�កឯងអងគការចាត់តា�ងឲ្យ�បោះធាិ�របោះ�ះ  

នុងិបោះធាិ�ក�តមើាញបោះនុៅសាហ៊ាករណ៍្ឌអូរតា 

ក្រ�ុក។ បោះនុៅបោះពុលរ�វូិក្រចូតស្រីសាូវិ ខំ��បោះ�ៅ

យកឪពុ�ក ម�ផ្សាាតឯង មកសាហ៊ាករណ៍្ឌ

បោះយ�ងវិញិ»។ �ា�ខែនុមិីនុ�ានុ�់នុក្រចតូផ្សាង 

កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម�នុវិាយចលូមក ក៏

�ត់��ណឹ្ឌងពុួក�ាត់រហ៊ាតូ។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៨០ មានុសា���ក្រត ដា�ារដ៏ ឋ វេ�តិា



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២

 ខំ��បោះឈុំេោះ ហ៊ា�មឹ តនុ បោះភា�ស្រីសា� 

អាយ�៦៣ឆ្នាំំា� កំ�ងឆ្នាំំា�២០០៥ រសា់បោះនុៅ

ភូាមិអងគរសា ���អងគរសា ស្រីសាកុបោះមសាាង 

បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈុំេោះ ហ៊ា�មឹ 

ឡា�ក នុងិមេាយបោះឈុំេោះ បោះខៀវិ �នុ។់ ខំ��

មានុ�ង�ែូនុ�បោះងើ�តច�នុនួុ៧នុាក់។ ខំ��

មានុ�ី�បោះឈុំេោះ សា� ឡាតូ នុងិមានុកូនុមំាក់ 
បោះឈុំេោះ បោះពុៅ ចានុក់្រតា។ ខាងបោះក្រកោមបោះនុះ 

�ឺជ្ឈាបោះរឿងរាាវិអ�ពុ��ង�ែូនុរ�សាខ់ំ��ខែ�ល

�នុ�ត់ខានួុ�នុាា�់ពុ�ចូល��វិិតនីុខ៍ែខេរ 
ក្រកហ៊ាម ៖ 

 �ែូនុ��៤រ�សាខ់ំ��បោះឈុំេោះ ហ៊ា�មឹ យា�ង 
 

បោះភា�ស្រីសា� �នុចូល��ិវិតនីុប៍ោះនុៅកំ�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ កាលពុ�បោះកេង យា�ង �នុបោះរៀនុ 

២នុាក់�ឺ�ែូនុស្រីសា� ហ៊ា�មឹ បោះយឿនុ នុងិ�ែូនុ 
ក្រ�សុា ហ៊ា�មឹ សាាវិនុ បោះ�ៅជ្ឈាមួយខែ�រ។  បោះនុៅ 

កំ�ងរ��ខែខេរក្រកហ៊ាម �ង�ែូនុរ�សា់ខំ��

ច�នុនួុ៤នុាក់�ឺ ��១) បោះឈុំេោះ ហ៊ា�មឹ យា�ង 

��២) ហ៊ា�មឹ បោះយឿនុ ��៣) ហ៊ា�មឹ សាាវិនុ 

នុងិ��៤) �ងក្រ�ុសា ហ៊ា�មឹ សាាបោះរឿនុ  

�នុចូលរួមជ្ឈាមួយ��វិិតនីុ។៍ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

កង�័ពុខែខេរក្រកហ៊ាម�នុ��ួលជ្ឈ័យ 

ជ្ឈមំះបោះ�ៅបោះល�រ�� លនុ ់ នុល់ �ា�ង 

ស្រីសាុង។ �នុាា�់ពុ���ួល�នុជ្ឈ័យជ្ឈមំះ 

ខែខេរក្រកហ៊ាម�នុចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�បោះធាិ�ជ្ឈា

ត�ណ្ឌាងសាមា�មនុារ�បោះ��មើ��ឹកនុា�

ក្រកុមនុារ�បោះធាិ�ការងារ �ចូជ្ឈា បោះធាិ�ខែស្រីសា

សាាម�គ� (ក្រកុមក្រ�វិាសា់នៃ�) នុងិ�ា�

�ខែនុាបោះ��មើ���កហ៊ា�ូតាមផ្សាាះ។ អ�ឡា�ង

បោះពុលបោះនុោះមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមាៀសាមក

ពុ���ក្រកុងភាំ�បោះពុញជ្ឈាបោះក្រច�នុក្រ�ួសាារចូល

មករសា់បោះនុៅជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូាមិ

អងគរសា។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមាៀសា�ា�ងបោះនុោះ

បោះធាិ�ការងារ នុងិ��ួលរ��អាហ៊ាារ�ចូ

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកំ�ងភូាមិខែ�រ។ ច�ខែណ្ឌកឯ�ង 

សាាបោះរឿនុ �នុាា�់ពុ�កង�័ពុខែខេរក្រកហ៊ាម

��ួល�នុបោះជ្ឈោ�ជ្ឈយ័ �ាត�់នុក្រតឡា�់

មកផ្សាាះវិិញ ខែ�លបោះពុលបោះនុោះខំ��បោះ��ញ

បោះជ្ឈ�ងរ�សា់�ាត់ពុិការបោះ�ោយសាារក្រតូវិ 

ក្រ�ា�់អ�ឡា�ងបោះពុលសាន្ត្រីងគាម។ �ង 
សាាបោះរឿនុ �នុបោះឡា�ងតួនុា��ក្រ��់ក្រ�ង 

បោះយោធាាបោះនុៅស្រីសាុកបោះមសាាង ជ្ឈ�នុសួា  

បុងបុអ�និខ ំ�ំ ចំនួិនិ៤នាក់្សាផ្នែដ៏ល័ចូល័វេ�ើ�
បុដិ៏វតិនិិ៍ផ្នែខ ែរត្រក្សាហ�

ហ៊ា�មឹ យា�ង។  
(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

សាូក្រតរយៈបោះពុលខែតពុ�រឆ្នាំំា�ខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ  

បោះក្រពុោះក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិបោះក�តមានុសាន្ត្រីងគាម

បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧០។ �នុាា�់ពុ�ឈុំ�់បោះរៀនុ�ែូនុ 
រ�សា់ខំ���នុមករសា់បោះនុៅជ្ឈួ�ជ្ឈ��ក្រ�ួសាារ 
កំ�ងភូាមិអងគរសា នុងិជ្ឈយួបោះធាិ�ខែស្រីសាចមើារ 
ឪពុ�កមេាយរ�សាខ់ំ��វិញិ។ បោះនុៅឆ្នាំាំ�១៩៧១ 

បោះឈុំេោះ សា�ខ �ុ�តច�បោះរ�នុ ខែ�លបោះធាិ�ការ

ជ្ឈាមួយក្រកុមរណ្ឌសាិរ�បោះនុៅត��នុ ់២៥ 

នុងិសាមាជ្ឈិកក្រ�មាណ្ឌច�នុនួុ១០នុាក់ 

�នុមកផ្សា�ពុផិ្សា�ាយនុងិបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សា

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូាមិអងគរសាឲ្យ�ចូល 
រួមបោះធាិ���វិិតនីុ។៍ សា�ខ �ុ�តច�បោះរ�នុ ចូល 

មកបោះធាិ�ការបោះនុៅកំ�ងភូាមិអងគរសា�នុ

បោះ�ោយមានុការជ្ឈួយសាក្រម�សាក្រមួល

ពុ�បោះមភូាមិ នុងិបោះម���អងគរសា។ 

 អ�ឡា�ងបោះពុល សា�ខ �ុ�តច�បោះរ�នុ ចូល 
មកផ្សា�ពុិផ្សា�ាយ�ែូនុរ�សា់ខំ��បោះឈុំេោះ 

 
ហ៊ា�មឹ យា�ង រួមនុងឹក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ១១ 

នុាក់បោះផ្សា�ងបោះ�ៀត �នុសាេក័្រ�ចតិចីលូរួម

ជ្ឈាមួយ��វិិតនីុ ៍។ បោះនុៅបោះពុលចូលបោះធាិ� 

��វិិតនីុ ៍���ូងនុារ�ៗ ចូលបោះធាិ�ជ្ឈាបោះពុ��  

ច�ខែណ្ឌកក្រ�សុាៗចលូបោះធាិ�បោះយោធាា។ �នុាា�់ 

ពុ��ែូនុរ�សា់ខំ��ចូល��ិវិតនីុ�៍នុរយៈ
 

បោះពុល១ឆ្នាំំា� សា�ខ �ុ�តច�បោះរ�នុ �នុនុា��ែូនុ

ខំ��នុងិអំកភូាមិ១១នុាក់បោះ�ៀតក្រតឡា�់

មកបោះលងស្រីសាកុ ក�បោះណ្ឌ�តនុងិបោះក្រជ្ឈ�សាបោះរ�សា

អំកភូាមិចលូបោះធាិ���វិិតនីុ�៍ខែនុាមបោះ�ៀត។ 

បោះនុៅបោះពុលខែ�ល�ែូនុរ�សាខ់ំ��បោះឈុំេោះ យា�ង 
 

ក្រតឡា�់បោះ�ៅវិិញក៏�នុនុា��ែូនុបោះពុៅបោះភាាោះ 
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លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៥ ខែខវិចិ្ឆិ ិកិា ឆាំ្នន� ២០២២

ភា រសិែ  ី 

តាបោះក្រជ្ឈោង នុងិតា�ល។់ ក្រ�សួាាររ�សាខ់ំ��

បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ មិនុសាវូិល��ក�ា�នុេានុបោះ� 

បោះក្រពុោះមានុ�ង�ែូនុចូលបោះធាិ���វិិតនីុ។៍

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ �នុាា�់ពុ�មានុ

ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌបោះចោ� បោះសាោ ភឹាម �ាកើត ់ 

អងគការ�នុមកចា�់�ង សាាបោះរឿនុ 

យកបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល �ា�ខែនុខីំ��មិនុ 
�នុ�ងឹ�ាយក�ាត់បោះ�ៅសាមាា�់បោះនុៅ

��ណ្ឌាបោះឡា�យ។ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ពុនុធរ�សា់

�ង សាាបោះរឿនុ បោះឈុំេោះ ជ្ឈ� នុង នុងិកូនុ

ច�នុនួុ៣នុាក់បោះ�ៀតអងគការ�នុ�ញ្ចើូនុ

បោះ�ៅកានុប់ោះខតបីោះពុោធាស៍ាាត ់នុងិ�ត�់��ង 

បោះហ៊ា�យ�ត់��ណឹ្ឌងតា�ងពុ�បោះពុលបោះនុោះ

មក។ ច�ខែណ្ឌកឪពុ�កមីាយ �ង�ែូនុ នុងិ

ក្រកុមក្រ�ួសាាររ�សា់ខំ�� ក៏អងគការ�ញ្ចើូនុ

បោះ�ៅត��នុ�់�ខាាញ់បោះនុៅបោះខតបីោះពុោធា៍សាាត់

ខែ�រ។ អងគការ�នុក្រ��់ក្រ�ួសាាររ�សា ់

ខំ���ា បោះនុៅ��បោះនុោះមានុអាហ៊ាារហ៊ា�ូក្រ��់ 
ក្រ�ានុ ់បោះហ៊ា�យការរសា់បោះនុៅងាយស្រីសាួល

ជ្ឈាងបោះនុៅភូាមិអងគរសា �ា�ខែនុកីារពុិត�ឺ

បោះធាិ�ការងារល��កជ្ឈាងម�នុបោះហ៊ា�យការ

ហ៊ា�ូច�កកានុខ់ែតតិចបោះ�ៅៗ។ 

 ខំ��នុងិក្រកុមក្រ�ួសាារ�នុបោះ�ៅរសា ់
បោះនុៅសាហ៊ាករណ៍្ឌចាហ៊ាុយួ សាាិតបោះនុៅកំ�ង

ភូាមិ�ឹងផ្សា�ង ���សាាិយ�នូុខែកវិ ស្រីសាុក

�កានុ បោះខតបីោះពុោធា៍សាាត់។ ការងារ

រ�សា់ខំ���ឺបោះ��របោះរ�សា�ួរស្រីសាូវិ នុងិបោះល�ក

ក្រ�ពុ័នុធភាាឺខែស្រីសា។ បោះនុៅ��បោះនុោះខំ���នុជ្ឈួ�

�ែូនុស្រីសា�បោះឈុំេោះ ហ៊ា�មឹ បោះយឿនុ បោះហ៊ា�យ

�ក្រមុងនុា�នុាងមកជ្ឈួ�ឪពុ�ករ�សា់ខំ��

វិិញ �ា�ខែនុ�ីែូនុ បោះយឿនុ ក្រ��់ខំ���ារវិល់
 

ការងារមិនុ�នុមកជ្ឈាមួយខំ��បោះ�។ 

ឪពុ�ករ�សា់ខំ��ខក��ណ្ឌងយាាងខាា�ង

បោះក្រពុោះមិនុ�នុជ្ឈួ�កូនុស្រីសា�បោះពុៅរ�សា់

�ាត់ បោះធាិ�ឲ្យ��ាត់ធាាាក់ខានួុឈុំឺ បោះហ៊ា�យ

បោះក្រកោយមកក៏សាាា�់។ 

 �នុាា�់ពុ�រ��ខែខេរក្រកហ៊ាម�លួរល� 

បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��

នុងិក្រកុមក្រ�ួសាារ�នុវិិលក្រតឡា�់មក

រសា់បោះនុៅស្រីសាុកក�បោះណ្ឌ�តវិិញ បោះហ៊ា�យចា�់ 

បោះផ្សាេ�មបោះធាិ�ខែស្រីសាចញិ្ចចមឹជ្ឈ�វិតិ�នុ។ី រយៈបោះពុល 

ពុ�រឆ្នាំំា�បោះក្រកោយមក មេាយរ�សា់ខំ���នុ

ធាាាក់ខានួុឈុំបឺោះហ៊ា�យសាាា�់ ច�ខែណ្ឌក�ែូនុ 
រ�សាខ់ំ���ា�ងអសាខ់ែ�លចលូរួមជ្ឈាមួយ 
ខែខេរក្រកហ៊ាមក៏សាាា�់នុងិ�តខ់ានួុបោះ�ៀត។  
បោះ�ោះ��យាាងណ្ឌាខំ��បោះនុៅខែតមានុបោះសាចកេ� 
សាងឹមឹ�ា�ែូនុរ�សាខ់ំ��បោះនុៅរសារ់ានុមានុ

 
ជ្ឈ�វិិតបោះនុៅបោះឡា�យ។ 

ក្រ�វិតីរូិ� ហ៊ា�មឹ យា�ង បោះពុលចលូរួមជ្ឈាមួយ��វិិតនីុ។៍  
(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)



�ូបព្រះកាប�ុខ៖�ូបព្រះកាប�ុខ៖

សលេ�េច្ឆិព្រះ�ះ នលេ�ោត្តេ� សីហន ុព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ យាងច្ឆិ�ូ�ួ�ព្រះ�ះ�ាជ្ឈ�ធីិាបុណ្ណ�ឯកា�ាជ្ឈ�ជ្ឈាត្ត ិនៃថៃទីី៩ ខែខវិចិ្ឆិិកិាា ឆ្នាំាំ�១៩៦៩។   សលេ�េច្ឆិព្រះ�ះ នលេ�ោត្តេ� សីហន ុព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ យាងច្ឆិ�ូ�ួ�ព្រះ�ះ�ាជ្ឈ�ធីិាបុណ្ណ�ឯកា�ាជ្ឈ�ជ្ឈាត្ត ិនៃថៃទីី៩ ខែខវិចិ្ឆិិកិាា ឆ្នាំាំ�១៩៦៩។   

(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

�ូបព្រះកាបលេព្រះកាោយ៖ �ូបព្រះកាបលេព្រះកាោយ៖ 

សលេ�េច្ឆិព្រះ�ះ នលេ�ោត្តេ� សីហន ុព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ នងិសលេ�េច្ឆិព្រះ�ះ�ហាកាសព្រះត្ត ីនលេ�ោត្តេ� �ុននិាថ សហីន។ុ សលេ�េច្ឆិព្រះ�ះ នលេ�ោត្តេ� សីហន ុព្រះ�ះប���ត្តនលេកាោដ្ឋឋ នងិសលេ�េច្ឆិព្រះ�ះ�ហាកាសព្រះត្ត ីនលេ�ោត្តេ� �ុននិាថ សហីន។ុ     

(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)(បណ្ណ ណសា��ជ្ឈឈ�ណ្ណឌ�ឯកាសា�កា�ុុជ្ឈា)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ ល័ឯក្សាសារក្សា�ុ�� ៖ ការយិាល័័យុព័ិតិម៌ានិសាធារណៈៈ

ផ្ទាាះលេ�ខ១១ ផ្ទាឹវូិ២៥៦ សងាាត្តច់្ឆិត្ត�ុុខ ខណ្ឌឌដ្ឋនូលេ�ញ �ាជ្ឈធាានភីិំ�លេ�ញ ព្រះ�ះ�ាជ្ឈាណ្ណាច្ឆិព្រះកាកា�ុុុជ្ឈា ទូី�ស�ា ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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