
ស្វែ�ែងរក

ការពិតិ
ទ�សនាវដ្តីី�នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសារកមុ�ជា

 គម្រមប់់ខួួប់ ១០០ ម្រពិះវ�ា �ម្តេមចីម្រពិះ �ម្តេ�តដម ��ហ�ុ ម្រពិះប់រមរត�ម្តេកាដ្តីឋ

 ទ�សនាទា�នៃ�ពិព័ិិរណ៍្ឌ៖ “ក ដ��ុប់�ិកមុ�ជា”

 ពិព័ិិរណ៍្ឌ�ី�អំំពិ�អំំម្តេពិើម្រប់ល័យពូិជ្ឈសា�� ៍�ងិការរ�់��មា�ជ្ឈ�វតិម្តេ�ើងវញិ

 រប់�់ម្រប់ជាជ្ឈ�កមុ�ជា

ស្វែចកជ្ឈូ�ម្តេ�យឥតគតិនៃ� ៃដ្តីល់ម� ី�រ ស្រុ�ុក �ិងឃំុុំ ទទូាងំម្រពិះ�ជាណាចម្រកកមុ�ជា ម្រត�មា�ទ�៤ ស្វែខួតុលា ដ្តីល់ ស្វែខួធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២

ត្រី�មីាាសទីី៤ ខែ��លុាា ដលា ់ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំាូ�២០២២

រក្សាាសិទិ្ធិ ិិ
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា

អនុញុ្ញាា�ឲ្យ�បោះ�ះពុុមុាផ្សា�ាយបោះដោយ
ត្រីកសួងពុ័�៌មាានុនៃនុត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុុាជ្ឈា

ត្រី�កាសបោះទីសរដឋមាន្ត្រីនុី ីនុងិរដឋមាន្ត្រីនុីតី្រីកសួងពុ័�៌មាានុ
បោះលា�៣៧៥ពុ.មាត្រី�ក

ចុះនៃ�ៃទីី៣០ ខែ��ុលាា ឆ្នាំូា�២០១៨
រ����ឯកសារ៖ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា

មាតិកិា
សំិបុតុ្រតិ

 គត្រីមា�់��ួ ១០០ ត្រីពុះវស�ា សបោះមីាចត្រីពុះ  

 នុបោះរោ�ដមា សីហនុ ុត្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ ........១

 ការ�ងាារនុងិការផ្សានីុ ាាបោះទីោសបោះលាើឧត្រីកិដឋកមាម ... ៥

 រ��ខែ�មរត្រីកហមា�នុត្រី�ត្រីពុឹ�កីារ��ពុារ��ពុានុ 

 សិទីិិមានុសុ�យាាងធ្នូៃនុធ់្នូៃរ .....................៨

ផ្នែ� ែក្សាឯក្សាសារ

 ចា� ណ្ឌមា ៖ ត្រី�ធ្នូានុមានុារីសនុីសិុ� .........១០

ផ្នែ� ែក្សាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ និងិការត្រសាវត្រ�វ 

 ត្រីពុះឆ្នាំាយាលា័កខណ៍្ឌដក៏ត្រីមារ�ស់ ត្រីពុះករុណ្ឌា   

 ត្រីពុះ�ទីសបោះមាដចត្រីពុះ �រមានុា� នុបោះរោ�មីា  

 សីហមុានុ ីត្រីពុះមាហាក�ត្រី� ................. ១៣

 មួាយទីសវ��រប៍ោះធ្នូើើទីាហានុ�ីរ�� .......... ១៥

 រស់ បោះសៀ� ៖ អ��ីយុទីនិុារខីែ�មរត្រីកហមា ..១៧

 បោះសង បោះសឿ ៖ �បោះត្រីងៀនុនុបោះយោ�យ ........១៩

 �ក់ ��ុ ៖ ពុកិារបោះជ្ឈើងបោះដោយសារជ្ឈានុមី់ានុ ..២១

 គង់ �ងឹ ៖ �ំុ�បោះកើ�ក�នុបោះនុៅ�ាមាផ្សាូ�វ ខែ� ..... ២៣

 បោះដោយសារ�ើះ�ា�អាហារ មីាាយ�ំុ� ...... ២៥

 សបោះត្រីមាចចិ�ចី�លា�បោះត្រីមាើកងទ័ីពុបោះត្រីពុោះ .....២៧

 ឈ្ល�ូខែ�មរត្រីកហមាចា�់�ំុ�ចង បោះដោយបោះចោទី ...២៩

ផ្នែ� ែក្សាវេវទ្ធិកិាសាធារណៈៈ 

 ��ួ៤ឆ្នាំាូ�នៃនុវិមាានុ ឈ្លះូ ឈ្លះូ .............. ៣១

 ត្រីកុមាការងារ��ខែ��ភាាពុយនុឯីកសារ ....៣៤

 ផ្សាាូស់�ី�រមុា�មាា��ុ់គគលា សហគមានុ ៍.......៣៦

 សហត្រី�ធ្នូានុបោះវទិីកាត្រី�វ�ីសិាស្ត្រស ីអងគការបោះត្រីកៅ 

 រដឋាភិា�លា ត្រី�ចា�បោះនុៅ ���នុ ់អាសុី .......... ៣៩

 គណ្ឌៈត្រី��ភិា�ស្ត្រសីីខែដលា��ណ្ឌាងឲ្យ�កមុុាជ្ឈា ចិនុ  
 ត្រី�ុុយបោះណ្ឌ មាាាបោះ�សុ ីឥណ្ឌឌ�បោះនុសុ ីជ្ឈ�ាុនុ នុងិ .. ៤១

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

បោះសមរបោះលា�បោះនុះ ៖បោះសមរបោះលា�បោះនុះ ៖ ឆ្នាំា�ង យុ, ដារាារដឋ បោះមា�ាី, ផេ�ង ពងសរ៉ាា�សុីី�, ភា� រ៉ាសុីី�, គា�ត ស្រីសុី�ឡែ�ន, ឃន ់ឃ�ម, វី� សុីី�ថា�, សូុី ហា�ន,់ 

ថាីន ស្រីសុី�ផេពជ្រ�, ងា�ន ់វី�ន, ឈុំី� រ៉ាា�, ផេមក វីិន, ទូូច វីផេ� េត នងិ សូុី ហាា�រ៉ា���   

អូកនុពិុនុ ិនុងិស្រាសាវត្រីជ្ឈាវ៖ អូកនុពិុនុ ិនុងិស្រាសាវត្រីជ្ឈាវ៖ ផ្សាា� ចានុស់នុុ�ិា អូក�កខែត្រី�៖អូក�កខែត្រី�៖  លាមីា អិុភីាង នុងិ ជ្ឈយ័ ចានុស់ុខីែណ្ឌ� នុពិុនុនិុាយកទី�បោះទីៅ៖នុពិុនុនិុាយកទី�បោះទីៅ៖ បោះសោមា �ុុនុ�នុ   

ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុនិុាយក៖ ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុនិុាយក៖ ដារាារដឋ បោះមា�ាី ត្រីកាហើកិកុ�ពុ�� ទ័ីរ៖ ត្រីកាហើកិកុ�ពុ�� ទ័ីរ៖ លាី បោះសនុស�នុ�ីា ត្រីគ�់ត្រីគងការខែចកផ្សា�ាយ៖ត្រីគ�់ត្រីគងការខែចកផ្សា�ាយ៖ បោះឆ្នាំង បោះវាង 
Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

ជ្រពះបាទូ នផេរ៉ាោតតម សុី�ហាមីន� នងិសុីផេមតចជ្រពះវីរ៉ារ៉ា��ម�ត�
��តឡិែ�រី៉ា នផេរ៉ាោតតម មីននិ�ថា សុី�ហាន ីអមជ្រពះរ៉ា��ដំ�ផេ�ើរ៉ាផេដំោយ 
សុីផេមតចផេតផេ�ោ ហាុនី ឡែសុីន ជ្រពមទូ��ងថាា�ក់ដំកឹន��ក�ពូលៗរ៉ាបសុី់
��ត ិយ�ងទូត នងិទូសុីសន�ពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��» ឡែដំល
ផេរ៉ាៀបច�ផេដំោយម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេនៅថ្ងៃថាៃទូ�៣១ 
ឡែ�តលី� ឆ្នាំា��២០២២។  
(ជ្របភាពរូ៉ាបថាត៖ ផេហាាសុីបីុកសុីផេមតច ហាុនី ឡែសុីន)

 ស្ត្រសីីទីីមួាយនៃនុ�ណី្ឌាត្រី�បោះទីសអាសុានុ ......៤៤

 ត្រី��ភិា�មាកពុីត្រីកសួងការពុារជ្ឈា� ិ..........៤៦

 ឯកអគគរដឋទី��ហើលីាីពុីនុត្រី�ចា�កមុុាជ្ឈា ....... ៥០

 ពុពិុរ័ណ៍្ឌសីអី�ពុអី�បោះពុើត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍ .. ៥២

 បោះវទិីកាស�ត្រី�ចាមា ...........................៥៦

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ

 ស�មាត្រី�កាសរកសមាាជ្ឈិកត្រីគួសារ ........ ៥៩

 �ង�ូ�នុ�ំុ�ច�នុនួុ៤នុាក់ខែដលា .................៦០



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

ត្រីពុះ�ទី នុបោះរោ�មីា សីហមុានុ ីនុងិសបោះមីាចត្រីពុះវររាជ្ឈមាា�ាជ្ឈា� ិ
ខែ�មរ នុបោះរោ�មីា មុានុនិុា� សហីនុ ុអមាត្រីពុះរាជ្ឈដ�បោះណ្ឌើរបោះដោយសបោះមីាច
បោះ�បោះជ្ឈោ ហុនុុ ខែសនុ ត្រីពុមាទីា�ង�ាូក់ដកឹនុា�សាា�័នុក�ពុ�លាៗ 
រ�ស់ជ្ឈា� ិយាងទី� នុងិទីស�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌ «កីីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា» 
ខែដលាបោះរៀ�ច�បោះដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា បោះនុៅ
នៃ�ៃទីី៣១ ខែ��លុាា ឆ្នាំាូ�២០២២។  
(ត្រី�ភាពុរ����៖ បោះហើស�ុុកសបោះមីាចហុនុុ ខែសនុ)

ឆាំងំ យុុ

 �ណ្ឌ ាាលាយ័សបោះមាដចខែមាានៃនុវទិី�ាសាានុសូកឹរ�ឹ ខែដលា

�នុ�បោះងាើ�បោះ�ើងបោះដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា 

មាានុកិ�ីិយសស�មាបោះធ្នូើើការរ�ឭកគត្រីមា�់��ួមួាយរយ

ត្រីពុះវស�ា (១៩២២-២០២២) រ�ស់សបោះមីាចត្រីពុះ

នុបោះរោ�មីា សីហនុ ុត្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ ខែដលាត្រីពុះអងគ

�នុ��ជ្ឈាអស់ត្រីពុះកមូាា�ងកាយចិ�កីូុងអ��ុងបោះពុលា

ខែដលាត្រីពុះអងគគង់បោះនុៅមាានុត្រីពុះជ្ឈនុម បោះដើមាីីសបោះត្រីមាចនុ�វ 

កដីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា។ 

 កដីស�ិុនុកមុុាជ្ឈា គឺមិានុខែមានុជ្ឈាកមាមសទិីិ ិឬការ�បោះងាើ� 
បោះ�ើងរ�ស់�ុគគលាណ្ឌាមូាាក់បោះនុោះបោះទី �ាុខែនុផី្សាាុយបោះទីៅវិញ 

បោះនុះគឺជ្ឈាកដីសងឹមឹា ការ�ួងសងួ នុងិចកខុវសិយ័ដន៏ៃ��ូាូ 
រួមាគាូរ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា ខែដលា�នុ�បោះងាើ�ដងួត្រីពុលាងឹ

ជ្ឈា�និុាអ��ីកាលា �ចុ�ុីនុកូាលា នុងិអនុាគ�កាលា។  
កូុងនុាមាជ្ឈាអូក��ណ្ឌាង នុងិជ្ឈាអូកបោះមាើលាខែ�រក�ា

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិកមុុាជ្ឈា ត្រីពុះរាជ្ឈវង�ានុវុង��នុអមាដ�បោះណ្ឌើរ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា កូងុដ�បោះណ្ឌើរបោះឆ្នាំុោះបោះទីៅកានុ ់កីសី�ិុនុ ខែដលា
 

�នុចីបោះត្រីមាើនុបោះទីៅមុា�បោះនុះ។ 

�ត្រ�ប់ុខួួបុ ១០០ ត្រ�ះវសិា  
សិវេ�ចិត្រ�ះ និវេ�តិដ� សិហីនុិ ត្រ�ះបុរ�រតិនិវេកាដ្ឋឋ

ទ្ធិសិសនាទានិនៃនិ��័ិរណ៍ៈ៖ “ក្សា ដសុីិបុនិិក្សា�ុ��”

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

ត្រីពុះ�ទី នុបោះរោ�មីា សីហមុានុ ីនុងិសបោះមីាចត្រីពុះវររាជ្ឈមាា�ា
ជ្ឈា�ខិែ�មរ នុបោះរោ�មីា មុានុនិុា� សហីនុ ុអមាត្រីពុះរាជ្ឈដ�បោះណ្ឌើរបោះដោយ 
សបោះមីាចបោះ�បោះជ្ឈោ ហុនុុ ខែសនុ ត្រីពុមាទីា�ង�ាូក់ដកឹនុា�សាា�័នុ 
ក�ពុ�លាៗរ�ស់ជ្ឈា� ិយាងទី� នុងិទីស�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌ «កីីសុ�ិនុ
កមុុាជ្ឈា» ខែដលាបោះរៀ�ច�បោះដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា 
បោះនុៅនៃ�ៃទីី៣១ ខែ��លុាា ឆ្នាំាូ�២០២២។  
(ត្រី�ភាពុរ����៖ បោះហើស�ុុកសបោះមីាច ហុនុុ ខែសនុ)

ពុិពុ័រណ៍្ឌ៖ “កដីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា” ត្រីពុះរាជ្ឈសកមាមភាាពុ នុងិ 
សាូត្រីពុះហស ីសបោះមីាចត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា សីហនុ ុត្រីពុះ�រមារ�នុ
បោះកោដឋ។ (�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

�ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមាដចខែមាា មាានុកិ�ីិយសស�មារ�ឭកអ�ពុី

ដ�បោះណ្ឌើរបោះនុះ �ាមារយៈពុិពុ័រណ៍្ឌរ���� ពុីបោះត្រីពុោះ�ា

អនុាគ�រ�ស់កមុុាជ្ឈា គឺមិានុត្រី�ឹមាខែ�ពុឹងខែផ្សាកូបោះទីៅបោះលាើ

ការ�នុជី្ឈ�បោះនុឿបោះទីៅបោះលាើកដីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា�ាុបោះណ្ឌ ាោះបោះនុោះបោះទី 

�ាុខែនុក៏ីពុងឹខែផ្សាកូបោះទីៅបោះលាើការយលាដ់ងឹអ�ពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រសី

រ�សម់ានុសុ�ជ្ឈ�នុានុមុ់ានុ ខែដលាពុលាជី្ឈវី�ិរ�ស�់ូនួុបោះដើមាីី

សបោះត្រីមាចកដីសុ�ិនុ ។

អនុតុ្រី�ធ្នូានុាធ្នូិ�� ីនុងិជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុសភាាជ្ឈានុ�់សុ់ នៃនុសាធ្នូារណ្ឌរដឋឥណ្ឌឌា បោះលាោក SHRI JAGDEEP DHANKHAR ទីស�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌ 
«កីីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា»។ (�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

2 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

បោះលាោក ឆ្នាំា�ង យុ នុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈាបោះធ្នូើើ�ទី 
�ងាាញដលាម់ាន្ត្រីនុីមីាកពុទីីីភាាូក់ងារអាបោះមារកិសត្រីមាា�់អភិាវឌ្ឍឍនុ ៍
អនុរីជ្ឈា� ិអ�ពុីទីស�នុវិស័យនៃនុពុិពុ័រណ៍្ឌ «កីីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា»។ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ត្រីពុះសងឹនុមិានុទីីស�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌ «កីីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា»។ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��ក�ពីង
ផេរ៉ាៀបច�ពិព័រ៉ា�៍ ៖ “កី�សុីីបិនកមីុ��”។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

នផេរ៉ាោតតម ឡែកវី រ៉ាសុីី� បាូន�ត� យ�ងទូត ពិព័រ៉ា�៍ ៖  
“កី�សុីីបិនកមីុ��” ឡែដំលផេរ៉ាៀបច�ផេដំោយប� េ�ល័យសុីផេមតចឡែមា 
ថ្ងៃនម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ត�រ៉ា�ចផេជ្រមៀង ម�សុី សុីី�ផេសុីោភា� ទូសុីសន�ពិព័រ៉ា�៍  
«កត�សុីីបិនកមីុ��»។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

4 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

ចា�់�ា�ងពុីឆ្នាំាូ�១៩៧៥ដលា់ឆ្នាំាូ�១៩៧៩ រ��ខែ�មរត្រីកហមា
�នុដកឹនុា�ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាឲ្យ�ធ្នូាូក់ច�លាបោះទីៅកូុងបោះសោកនុាដកមាម
ខែដលា�ណី្ឌាលាឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាជ្ឈាង២លាានុនុាក់ �នុ
សាូ�់���់ង់ជ្ឈីវិ�។ �ើី�ីិ�ខែ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈាង 
២លាានុនុាក់ ត្រី�ូវ�នុ���់ង់ជ្ឈីវិ�កូុងរ��ខែ�មរត្រីកហមាយាាង 
ណ្ឌាកីី ក៏បោះនុៅមាានុអូករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��បោះនុះត្រី�មាាណ្ឌ
ជ្ឈាង៥លាានុនុាក់បោះទីៀ� �នុបីោះរៀ�រា�់បោះរឿងរាាវជ្ឈវី�ិរ�ស�់ូនួុ។  
អូកត្រី�ត្រីពុឹ�ឧីត្រីកិដឋកមាមទីា�ងបោះនុះ ក៏�នុរីស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�
ខែដរ។ បោះនុះគឺជ្ឈារ����កុមាារបោះនុៅមុា�អងគរវ�។ី �នុាា�់ពុីរ��
ខែ�មរត្រីកហមា�នុដលួារលា�បោះនុៅនៃ�ៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំាូ�១៩៧៩ 
កុមាារកមុុាជ្ឈារា�់ខែសនុនុាក់ត្រី�ូវ�នុ�លា់ទុីកឲ្យ�បោះនុៅក�ត្រីពុា។  
(រ����៖ �ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ឆាំងំ យុុ

 អនុសុញ្ញាាសីពីុកីារ�ងាារនុងិការផ្សានីុ ាាបោះទីោសឧត្រីកិដឋ

កមាមត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍ ខែ�ងខែ�សាិ�បោះនុៅអមាគាូ

ជ្ឈាមួាយនុងឹបោះសចកីីត្រី�កាសជ្ឈាសកលាសីពីុសីទិីិមិានុសុ� 

កូុងនុាមាជ្ឈាសសរសមីាភដស៏��ានុមួ់ាយនៃនុចីា�់សីីពុី

សទិីិមិានុសុ�។ បោះឆ្នាំៀូ�កូងុឱកាសនៃនុទិីវាសទិីិមិានុសុ�នុាឆ្នាំាូ� 
២០២២បោះនុះ �ំុ�ចង់រ�បោះលាចអ�ពុីសារស��ានុដ់ច៏ា��ច់

នៃនុកា�ពុើកិចកុូុងការ�ងាារឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅនុានុា 

បោះដោយរួមា�ញុ្ចូ�លាទីា�ងអ�បោះពុើត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុ។៍ 

បោះនុៅបោះពុលាខែដលាឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅបោះកើ�មាានុបោះ�ើង 

ការបុង្កាា រនិងិការ�និាា វេទាសិវេលើ
ឧត្រក្សាដិ្ឋ ឋក្សា�មត្របុល័យុ�ូជសាសិនិ៍

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 5



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

វ�មីាានុនៃនុត្រី��កិមាមភាាូមាៗបោះដើមាី�ីញ្ចូឈ�់អ�បោះពុើបោះ�ោរបោះ�ៅ

ត្រី�វូ�នុទីាមាទីារឲ្យ�ត្រី�ត្រីពុ�ឹបីោះទីៅ នុងិ�នុាា�់មាកចងត្រីកង

ទុីក, បោះសុើ�អបោះងា� នុងិជ្ឈាចុងបោះត្រីកោយកា�់បោះទីោសបោះលាើ 

ជ្ឈនុនៃដដលា់។ បោះទីោះ�ីជ្ឈាយាាងណ្ឌាកីី ចា�់�ា�ងពុីឆ្នាំូា� 

១៩៤៨រហ��មាកទីលា់នុងឹសពុើនៃ�ៃ បោះយើងមិានុទីានុ�់នុ

បោះផ្សាោី�ការយកចិ�ទុីីកដាក់ត្រីគ�់ត្រីគានុប់ោះដើមាីីបោះធ្នូើើការ

�ងាារយាាងពុិ�ត្រី�កដមួាយបោះនុៅបោះ�ើយបោះទី។

 ឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅពុុ�អាចបោះកើ�មាានុបោះ�ើងបោះដោយ 

ឯកឯង�នុបោះ�ើយ។ ត្រីពុ�ឹីកិារណ៍្ឌនុងិកាលាៈបោះទីសៈបោះផ្សា�ងៗ  

អាចជ្ឈ�រុញឲ្យ�មាានុឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅ។ បោះទីោះ�ីជ្ឈា

មិានុខែមានុទីា�ងស្រាសុង �ាុខែនុភីាាគបោះត្រីចើនុ ការផ្សាាីច់�ូនួុ, ការ 
ខែ�ងខែចក នុងិការបោះរើសបោះអើង ខែ�ងរុញត្រីចានុឲ្យ�ឧត្រីកិដឋកមាម 

បោះ�ោរបោះ�ៅត្រី�ឆ្នាំា�ងនុងឹត្រីកុមាមានុសុ�ជ្ឈាក់លាាក់ កាូយបោះទីៅ 

ជ្ឈាភាាពុសមាបោះហ�ុសមាផ្សាលា។ បោះនុៅមុានុបោះពុលាខែដលា

មានុសុ�មូាាក់ត្រី�ូវទីទួីលារងការបោះរើសបោះអើង �ុគគលាបោះនុោះ 

ត្រី�កដជ្ឈាត្រី�ូវលាុ�����់បោះចោលាភាាពុជ្ឈាមានុសុ�រ�ស់

�ូនួុ។ ដ�បោះណ្ឌើរត្រី�ត្រីពុឹ�បីោះទីៅនៃនុការលាុ�����់បោះចោលា

ភាាពុជ្ឈាមានុសុ� ពុឹងខែផ្សាកូបោះទីៅបោះលាើការបោះធ្នូើើឲ្យ�ភាាពុស�់ូ 

បោះ�ុើមានុងិការមិានុបោះជ្ឈឿទុីកចិ�គីាូ កូាយបោះទីៅជ្ឈាភាាពុសមា 

បោះហ�សុមាផ្សាលា។ ដ�បោះណ្ឌើរការបោះនុះ មាានុបោះដើមាចមាបោះចញពុី

ពុ័�៌មាានុមិានុពុិ� ខែដលាផ្សាាុកបោះទីៅបោះដោយភាាពុលាបោះមូាៀង, 

ការវិនុចិ័័យជ្ឈារួមា, នុងិការបោះកងត្រី�វ័ញុ្ចូ។ ឧត្រីកិដឋកមាម

បោះ�ោរបោះ�ៅ ក៏ខែ�ងខែ�អាចបោះកើ�បោះ�ើងបោះចញពុី ការមិានុ

រួ�រួមា, អ�បោះពុើពុុករលាួយ ឬកងើះ�ា�នៃនុការ�បោះងាើ�ជ្ឈា

សាា�័នុចា��ច់នុានុា ជ្ឈាពុិបោះសស សាា�័នុខែដលាបោះ�ីជ្ឈាំ

បោះលាើកកមុាសក់ារសនុានុានុងិការអ�់រ�។ អាស្រាសយ័បោះហ�ុ

បោះនុះបោះហើយ បោះទីើ�បោះយើងត្រី�វូខែ�បោះផ្សាោី�ការយកច�ិទុីីកដាក់

ជ្ឈាពុិបោះសសបោះទីៅបោះលាើ�ញ្ញាាបោះនុះ។

 ចា�់�ា�ងពុឆី្នាំូា�១៩៤៨មាក បោះយើង�នុបោះ�ះជ្ឈ�ហានុ

បោះទីៅមុា�យាាងស��ានុប់ោះដោយបោះធ្នូើើសកមាមភាាពុ�� បោះដើមាីី

�ងូាក់, �បោះញុ្ចូៀស នុងិយាាងបោះហោចណ្ឌាស់ ផ្សានីុ ាាបោះទីោស

ច�បោះពុោះជ្ឈនុនៃដដលា់ខែដលាទីទួីលា�សុត្រី�ូវ�សុ់��ផុ្សា�បោះលាើ

ឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅបោះផ្សា�ងៗ។ បោះទីោះ�ីជ្ឈាយាាងណ្ឌាកីី 

សកមាមភាាពុទីា�ងអសប់ោះនុះ មិានុខែមានុជ្ឈាសកមាមភាាពុរារា�ង

បោះទី ក៏�ាុខែនុជី្ឈាសកមាមភាាពុត្រី��ិកមាម��បោះទីៅវិញបោះទី។  

ពុុ�មាានុ�ុលាាការកា�់បោះទីោសឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅណ្ឌា 

មួាយ អាច�ងាារអ�បោះពុើត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុខ៍ែដលាអាចបោះកើ� 

បោះ�ើងនុាបោះពុលា�ាងមុា�បោះនុះបោះទី បោះហើយក៏ពុុ�មាានុទីណ្ឌឌកមាម

ឬការផ្សានីុ ាាបោះទីោសណ្ឌាមួាយ ខែដលាអាចបោះត្រី�សជ្ឈវី�ិខែដលា

��់�ង់ឲ្យ�រស់រានុបោះ�ើងវិញ ឬ����់ភាាពុភ័ាយ�ាូច

ខែដលា�នុ�លា់ទុីក�នុជី្ឈ�នុានុប់ោះទីៅមុា��នុខែដរ។ ជ្ឈារួមា  

ភាាពុភ័ាយ�ាូចខែដលា�ងាបោះ�ើងបោះដោយឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរ 

បោះ�ៅកាលាពុអី��ីកាលា ខែ�ងខែ�ជ្ឈាត្រីគា�់ពុ�ជ្ឈខែដលាត្រី�វូ

បោះគ��បោះភាចូបោះចោលា បោះហើយបោះចញជ្ឈាពុនុកូនៃនុអ�បោះពុើហងិ�ានុងិ

អ�បោះពុើអមានុសុ�ធ្នូម៌ានុាបោះពុលាអនុាគ�។

 ត្រី�សនិុបោះ�ើបោះយើងអនុវុ�យុីទីសិាស្ត្រសតី្រី�មឹាត្រី�វូ ខែដលា

មាានុត្រី�សិទីភិាាពុ, ទី�លា�ទី�លាាយ នុងិបោះនុៅបោះពុលាបោះវលាា

សមាស្រាស�កូុងការ�ងាារឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅនុានុា 

បោះនុោះអាទិីភាាពុរ�សប់ោះយើង គឺត្រី�វូក�ណ្ឌ�ប់ោះ�ើងសាជ្ឈា�មី 

បោះដោយពុិចារណ្ឌាអ�ពុីចុងមាខាងបោះទីៀ�នៃនុវិសាលាគមានុ ៍

ខែដលាត្រីគា�់ពុ�ជ្ឈនៃនុអ�បោះពុើត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុន៍ុាបោះពុលា

អនុាគ�អាចដះុដាលា�នុ។ ការទីទួីលា�សុត្រី�វូរ�ស់

បោះយើងស្រាស�បោះទីៅ�ាមាឯកសារសីីអ�ពុីសិទីិិមានុសុ�ជ្ឈា 

មា�លាដឋានុ មិានុគួរវាស់ខែវងបោះដោយខែផ្សាូកខែ�បោះទីៅបោះលាើ 

បោះជ្ឈោគជ្ឈ័យរ�ស់បោះយើងកូុងការបោះឆ្នាំូើយ��, ការបោះសុើ� 
អបោះងា� នុងិការកា�ប់ោះទីោសច�បោះពុោះឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅ

ខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះបោះទី �ាុខែនុក៏ីត្រី�វូបោះផ្សាោី�បោះលាើកិច�ុ�ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ង

រ�ស់បោះយើង កូុងការគា�ពុារដលា់សាា�័នុ, កិចផុ្សាីួចបោះផ្សាីើមា 

នុងិសកមាមភាាពុនុានុា ខែដលា�បោះងាើ��នុឥទីិិពុលាវិជ្ឈជមាានុ  

បោះដើមាីី�ងាារអ� បោះពុើអមានុុស�ធ្នូម៌ាត្រីគ�់សណ្ឌឋានុ។ 

យុទីសិាស្ត្រសដីម៏ាានុត្រី�សទិីភិាាពុ��ផុ្សា�បោះដើមាី�ីងាារអ�បោះពុើ

ត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុន៍ុាបោះពុលាអនុាគ� គឺការបោះផ្សាោី�បោះទីៅ 

បោះលាើសកមាមភាាពុនុងិបោះគោលានុបោះយោ�យខែដលា�ងូាក់

នុងិកា�់�នុាយហានុភ័ិាយនៃនុការចបោះត្រីមាើនុបោះទីៅមុា� បោះនុៅ

ដ�ណ្ឌាក់កាលាដ���ង�ងូស់នៃនុអ�បោះពុើអមានុសុ�ធ្នូម៌ា។

 �មីៗ បោះនុះ ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា�នុសបោះត្រីមាចលា�ុទិីវាសទិីិិ 
មានុសុ�បោះចញពុីត្រី��ិទិីនុឈ្ល�់សត្រីមាាកត្រី�ចា�ឆ្នាំូា�។ �ំុ� 
យលាប់ោះ�ើញ�ា បោះយើងគួរខែ�ពុចិារណ្ឌាបោះលាើបោះសចកីសីបោះត្រីមាច 

ជ្ឈាសមា�ហភាាពុបោះនុះបោះ�ើងវញិ។ ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា សបោះត្រីមាច

�នុបោះជ្ឈោគជ្ឈយ័ដវ៏បិោះសសវសិាលាបោះលាើកមាមវធិ្នូអី�់រ�ពុអី�បោះពុើ 

6 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

ត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍ខែដលាជ្ឈាសមាាសធ្នូា�ផុ្សា��ដស៏��ានុ ់

មួាយកូុងការ�ងាារឧត្រីកិដឋកមាមបោះ�ោរបោះ�ៅ។ អាស្រាស័យ 
បោះហ�ុបោះនុះ បោះដើមាីី�បោះងាើនុបោះជ្ឈោគជ្ឈ័យ�ាងបោះលាើ នុងិភាាពុជ្ឈា

អូកដកឹនុា�រ�សក់មុុាជ្ឈាបោះនុៅកូុង���នុន់ុងិសកលាបោះលាោក

បោះលាើខែផ្សាកូបោះនុះ បោះយើងត្រី�វូខែ�ត្រី�រពុកិារសនុានុាត្រី�ចា�ឆ្នាំូា� អ�ពុ ី

អនុសុញ្ញាាសីីពុីការ�ងាារនុងិការផ្សានីុាាបោះទីោសច�បោះពុោះ

ឧត្រីកិដឋកមាមត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុ។៍ �ណ្ឌៈបោះពុលាខែដលាអងគ

ជ្ឈ�នុុ�ជ្ឈត្រីមាះវសិាមាញ្ចូាកូុង�លុាាការកមុុាជ្ឈា (ឬ សាលាាកីី

ខែ�មរត្រីកហមា) ក�ពុងុ�ិទី�ញុ្ចូ�់ត្រី���ិ�ីកិាររ�ស�់ូនួុ ពុុ�

មាានុបោះពុលាបោះវលាាណ្ឌាខែដលាសកីិសមាជ្ឈាងបោះពុលា�ចុ�ុីនុូ

បោះនុះបោះទី កូុងការរក�ាភាាពុជ្ឈាអូកដកឹនុា�រ�ស់កមុុាជ្ឈា 

នុងិបោះកីោ�យកឱកាសបោះដើមាីីសបោះត្រីមាច�នុកមាមវ�ាុសូ�លា

នៃនុអនុសុញ្ញាាសីីពុីការ�ងាារនុងិការផ្សានីុ ាាបោះទីោសឧត្រីកិដឋ

កមាមត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុ។៍

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា មាានុបោះមាោទីកភាាពុ

ច�បោះពុោះការគា�ត្រីទីខែដលា�ូនួុ�នុផ្សាលីា់បោះទីៅកានុក់ារងារ

រ�ស់សាលាាកីីខែ�មរត្រីកហមា ខែដលាពុិ�ជ្ឈាមាានុសារ- 

ស��ានុក់ូុងការផ្សាលីា់ជ្ឈ�នុជ្ឈនុរងបោះត្រីគោះនុ�វឱកាសច�លា 
រួមាបោះនុៅកូុងដ�បោះណ្ឌើរការយុ�ីធិ្នូម៌ា នុងិឈ្លានុបោះទីៅសបោះត្រីមាច 

�នុភាាពុសះបោះសីើយផ្សាូ�វច�ិពីុរី��ត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុ៍

ខែ�មរត្រីកហមាកូុងកត្រីមិា�មួាយ។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារ

កមុុាជ្ឈា កូងុបោះពុលាជ្ឈាមួាយគាូបោះនុះ ក៏មាានុឆ្នាំនុាៈបោះមាោះមុា�កូងុ
 ការគា�ត្រីទីច�បោះពុោះកិចតុ្រី�ជ្ឈុ�ត្រី�ចា�ឆ្នាំូា� អ�ពុីអនុសុញ្ញាាសីីពុី 

ការ�ងាារនុងិការផ្សានីុ ាាបោះទីោសច�បោះពុោះឧត្រីកិដឋកមាមត្រី�លាយ័ 

ពុ�ជ្ឈសាសនុ។៍ �ណ្ឌៈបោះពុលាខែដលាបោះយើងត្រី�រពុទិិីវាសិទីិិ 

មានុសុ� បោះយើងគួរខែ�ត្រី�កានុ�់ជា�់ការយលា់បោះ�ើញ�ា 

ការទីទួីលាសគាលាឯ់កសារសីពីុសីទិីិមិានុសុ�ជ្ឈាមា�លាដឋានុ  

មិានុខែមានុត្រី�ឹមាខែ�ត្រី�ត្រីពុឹ�បីោះទីៅកូុងនុាមាជ្ឈាការបោះ�ីជ្ឈាំជ្ឈា 
សកលាខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះបោះទី �ាុខែនុខីែ�មាទីា�ងជ្ឈា�ទីដឋានុសត្រីមាា�់ 

ការវាយ�នៃមូា�ាបោះ�ើបោះយើងចង់�នុ�លា់ទុីកពុិភាពុបោះលាោក

មួាយខែ��ណ្ឌាសត្រីមាា�់មានុសុ�ជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយ។

ឆាំងំ យុុ ��ឺនាយុក្សា�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��។ 

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� វេបុ�ិា ចំវេ�ះយុុតិិធិ�,៌ 

ការចងចាំ ំនិងិការវេធើើឲ្យយសិះវេសិើើយុ�ូ�វចតិិ ិសិត្រមាប់ុ

អ្នែក្សារស់ិ�និមានិជវីិតិ�ីរបុបុត្របុល័យុ�ូជសាសិនិ៍

ផ្នែខួ មរត្រក្សាហ�។

កងយុវជ្ឈនុ ក�ពុុងជ្ឈីកត្រី��ាយបោះលាើកទី�នុ�់ កូុងការដឋានុការងារកុូងរ��ខែ�មរត្រីកហមា (១៩៧៥-១៩៧៨)។
 

(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

ឆាំងំ យុុ

 រ��ខែ�មរត្រីកហមា�នុត្រី�ត្រីពុឹ�ីការ��ពុារ��ពុានុ

សិទីិិមានុសុ�យាាងធ្នូៃនុធ់្នូៃរបោះនុៅកូុងស�វ��រទី៍ី២០ 

ខែដលា�ណី្ឌាលាឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈាងពុីរ

លាានុនុាក់��់�ង់ជ្ឈីវិ�។ បោះនុះគឺជ្ឈាបោះសោកនុាដកមាមដ៏

បោះសោកសបោះងើងបោះនុៅកូុងត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសមីានុសុ�ជ្ឈា�ិ។ 

កមុុាជ្ឈា�នុទីទួីលារងទុីកខបោះទីោបោះមូាញពុីរ��បោះនុះបោះដោយ

ផ្សាាាលា ់ក៏�ាុខែនុ ីកមុុាជ្ឈា �នុសើះខែសើងសាីរត្រី�បោះទីសរ�ស់

�ូនួុពុី��នៃដទីបោះទី រហ��មាានុនៃ�ៃបោះនុះ។ កមុុាជ្ឈា នុងឹ�នុី

អភិាវឌ្ឍឍ�ូនួុឲ្យ�ត្រី�បោះសើរបោះ�ើងពុមួីាយនៃ�ៃបោះទីៅមួាយនៃ�ៃ បោះដើមាីី

របុបុផ្នែខួ មរត្រក្សាហ�បានិត្របុត្រ�តឹិកិារ
បំុ�របំុ�និសិទិ្ធិ ិ�ិនុិសិសយ៉ាាងធងន់ិធ ងរ
វេ�ក្សាែ�ងសិតិវតិសរទ៍្ធិ២ី០

អដំិធិា�តរី៉ាបសុី�់នរ៉ាងផេជ្រគាោះឡែដំលបនសលទី់ូកព�រ៉ាបបឡែ�រី៉ាជ្រកហាម។ (ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតតតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២ តតមីា្ទី៤ី ស�តុលា ដល់់ ស�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ២ំ០២២

អដំិធិា�តរី៉ាបសុី�់នរ៉ាងផេជ្រគាោះឡែដំលបនសលទី់ូកព�រ៉ាបបឡែ�រី៉ាជ្រកហាម។ (ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

មានុសុ�ជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយនុងិជ្ឈាខែផ្សាកូមួាយនៃនុពុិភាពុបោះលាោក

ដត៏្រី�ចះត្រី�ចង់។ 

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា មាានុបោះមាោទីកភាាពុកូុង 
ការចងត្រីកងឯកសារអ�ពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រសដីល៏ា��កលា��ិនុ

បោះនុះ បោះដើមាីី�ុពុើបោះហ�ុយុ�ីិធ្នូម៌ា, ការចងចា� នុងិការ 

ផ្សា�ះផ្សា�ា សត្រីមាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�រិ�ស�់ូនួុនុងិពុភិាពុបោះលាោក។
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូឯកសារ

ដា�ារដ្ឋ ឋ វេ�តិ្តា 

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ ចា� ណ្ឌមា បោះភាទីត្រី�ុស អាយុ៣១ឆ្នាំូា� 

(បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៧៧) មាានុស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�បោះនុៅ�ុ�

បោះជ្ឈើងរាស់ (ស្រាសុកឧដងុគ) បោះ��កី�ពុង់សុឺ។ បោះនុៅបោះពុលា�ំុ�

មាានុអាយុ១៧ឆ្នាំូា� �ំុ��ួសជ្ឈាត្រីពុះសងឹបោះនុៅកូុងវ�សី្រាសះ

ផុ្សាលា សា�ិបោះនុៅកូុង�ុ�បោះជ្ឈើងរាស។់ បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៦៦ �ំុ�

បោះរៀនុបោះនុៅវ�សីុ�ារាមា ��់ដងឹ។ បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៦៧ 

អាចារ� បោះទីពុ សាអុុមា ច�លាមាក�បោះត្រីងៀនុបោះនុៅកូុងវ�ី

សុ�ារាមា។ បោះទីពុ សាអុុមា គឺជ្ឈាភាាូក់ងារ បោះស-អីុ-អា 

�នុអ�់រ��ំុ�ជ្ឈាហ�រខែហរួមាទីា�ងមាបោះនុោគមាវិជ្ឈជានុាយទុីនុ

ចត្រីកពុ�ីិ។ បោះទីពុ សាអុុមា បោះនុៅខែ��នុអី�់រ��ំុ�ជ្ឈាសមាៃា�់

កមី�ភិាបាលឡែ�រី៉ាជ្រកហាមផេនៅមូលដំ�ិន។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

បោះហើយក៏�នុចា�់�ា��ំុ�ជ្ឈា បោះស-អីុ-អា។ ភាារកិច ុបោះទីពុ  
សាអុុមា ក�ណ្ឌ�់ឲ្យ�បោះយើងបោះធ្នូើើ មាានុដ�ចជ្ឈា �ងា�់ ��ខែ�ក 

���ក់ កសាងកមូាា�ងកូុងជ្ឈួរ�ដវិ�នីុ។៍ បោះទីពុ សាអុុមា 

�នុផ្សាដលា់ត្រី�ក់ឧ��ាមាភឲ្យ��ំុ�ចាយច�នុនួុ១០០០បោះរៀលា 
កូុងមួាយខែ� បោះហើយត្រី�ក់ឧ��ាមាភអាចបោះ�ើងជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់

បោះនុៅបោះពុលាបោះធ្នូើើការងារ�នុសបោះត្រីមាច។ 

  បោះនុៅចុងឆ្នាំូា�១៩៦៧ អាចារ� បោះទីពុ សាអុុមា  

�នុខែ�កបោះទីៅបោះនុៅកុដិបោះសះI វ�សី្រាសះចក ភាូ�បោះពុញ។ 

�ំុ�ក៏មាកបោះនុៅវ�ីបោះទីពុត្រី�ណ្ឌមា� �ាុខែនុ�ីំុ�បោះនុៅខែ�រក�ា

ទី�នុាក់ទី�នុងជ្ឈាមួាយអាចារ� បោះទីពុ សាអុុមា។ អាចារ� 

ចាំបុ ណៈ� ៖ ត្របុធានិ�និ ារីសិនិ ិសុិិខួ
តំិបុន់ិ៣២ ភូ�ូភិា�បុសិិ�ិ ៤០១
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូឯកសារ

បោះទីពុ សាអុុមា ឧបោះទីាសនុាមា�ំុ�ឲ្យ�សគាលា់ខែ��គា�់ធ្នូាូ�់

ទីាក់ទីងកាលាពុមុីានុបោះនុៅវ�សី្រាសះចក ភាូ�បោះពុញ គឺអាចារ� 

ស�អុនុ បោះហៅ �ិមា ស�អុនុ គឺជ្ឈាត្រីពុះបោះចៅអធ្នូិកាវ�សី្រាសះ

ធ្នូុលា ខែដលាមាានុទីី�ា�ងសាិ�បោះនុៅកូុង�ុ�បោះជ្ឈើងចាស់ បោះ��ី

ក�ពុង់សុ។ឺ បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៦៨ បោះត្រីកោមារ��ភាាពុបោះទីសនុា

អ�់រ� នុងិបោះត្រីពុោកត្រី�ជ្ឈ ំ�ំុ�កសាង�នុកមូាា�ងច�នុនួុ២នុាក់ 

រួមាមាានុ បោះឆ្នាំនុ គឺជ្ឈាវរបោះសនុា��ចបោះលា�១៣៦ នុរិ�ី

ចាស់, បោះអឿនុ បោះឈ្លមោះបោះត្រី�ើកូុង�ដវិ�នីុ ៍�ង់ត្រី�បោះ�ោក 

បោះនុៅវរបោះសនុា��ចបោះលា�១១០ បោះហើយមាកជ្ឈា�់ជ្ឈាមួាយ

កងពុិបោះសសបោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧២។ បោះនុៅកូុងវ�សី្រាសះធ្នូុលា 
បោះនុះមាានុ បោះស-អីុ-អា សមាៃា�់មូាាក់បោះឈ្លមោះ �លា់ ខែណ្ឌមា 

ខែដលាជ្ឈាកមូាា�ងឧបោះទីាសនុាមាមាកពុីភាូ�បោះពុញ។ 

 បោះនុៅចុងឆ្នាំូា�១៩៦៩ �ំុ�សឹក បោះហើយបោះត្រីកោយរដឋ 
ត្រី�ហារនៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីានុា ឆ្នាំូា�១៩៧០ �ំុ�, �លា ់ខែណ្ឌមា នុងិ 
�ាខែញាមា ច�លាបោះធ្នូើើជ្ឈាកងឈ្ល�ូ។ បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៧១ �ំុ�

នុងិ �លា ់ខែណ្ឌមា ច�លា�ក�កុមាមុយនុសីកីមុុាជ្ឈា។ បោះនុៅកូុង

ឆ្នាំូា�១៩៧២ �លា់ ខែណ្ឌមា ត្រី�ូវ�នុអងគការចា��់ា�ងឲ្យ�

មាកភា�មិាភាាគនុរិ�ីវិញ បោះហើយ�ំុ�មាានុ�ួនុាទីីជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុ 

វរបោះសនុា��ចរ�ស់���នុ៣់២។ បោះត្រីកោយមាក�ំុ�មាកបោះនុៅ

មានុារី៩៩ ខែដលាមាានុបោះឈ្លមោះ �ា�ង ខែ�� បោះហៅ �ានុ ់គឺជ្ឈា 

បោះលា�ា។ �ំុ�ដាចខ់ែ��ទីាក់ទីងពុ ី�លា ់ខែណ្ឌមា បោះហើយចា�់ 
បោះផ្សាដើមាទី�នុាក់ទី�នុងជ្ឈាមួាយ �ា�ង ខែ�� វិញ។ �ំុ��នុបោះធ្នូើើ 
សកមាមភាាពុជ្ឈាច�ហគឺបោះដោះខែលាងអូកបោះទីោស វាយត្រី�ហារ 

បោះលាើកមាមាភិា�លា�ាូក់បោះលាើ �ងាសកមាមភាាពុផឹ្សាកទឹីកបោះ�ោូ�

ជ្ឈ�រជ្ឈាត្រី�ចា�។ �កខពុួកខែដលាផឹ្សាកទឹីកបោះ�ោូ�ជ្ឈ�រជ្ឈាមួាយ�ំុ�

មាានុ �ា�ង ខែ�� បោះលា�ាមានុារី៩៩, បោះហង គឺជ្ឈាបោះលា�ាមាហា 

សា�ង, ផ្សានុ គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុត្រីកុមាធ្នូ�សាឹងបោះ�ៀូច។ 

 បោះនុៅខែ�ឧសភាា ឆ្នាំូា�១៩៧៥ អងគការ�នុដក �ា�ង  

ខែ�� ឲ្យ�បោះទីៅកសដិឋានុបោះឈ្លូើយសកឹ ត្រី�ពុា�ងបោះជ្ឈោរ សា�ិបោះនុៅ

�ុ�ត្រី�ពុា�ងបោះជ្ឈោរ ស្រាសុកឱរាាលា់ (បោះ��កី�ពុង់សុឺ)។ �ា�ង 

ខែ�� �នុឧបោះទីាសនុាមាកមូាា�ងខែដលាគា�់ត្រីគ�់ត្រីគងឲ្យ�

�ំុ�សគាលា់មាានុពុីរត្រី�បោះភាទីគឺកមូាា�ងស្រាសួច មាានុបោះឈ្លមោះ 

នៃស គឺជ្ឈាអ�ី�គណ្ឌៈសនុីសិុ�, នៃឆ្នាំ គឺជ្ឈាអនុសុនុីសិុ�

���នុ៣់២, �នុ គឺជ្ឈាបោះមាត្រីកុមាសា�ងរ�ស់សនុីសិុ�, 

បោះរឿនុ គឺជ្ឈាយុទីជិ្ឈនុកងការពុារមានុារីសនុីសិុ�៣២,  

បោះវា� គឺជ្ឈាយុទីិជ្ឈនុកងការពុារមានុារីសនុីសិុ�៣២,  

វី គឺជ្ឈាយុទីជិ្ឈនុកងការពុារមានុារីសនុីសិុ�៣២ នុងិ រនិុ 

គឺជ្ឈាយុទីជិ្ឈនុកងការពុារមានុារីសនុីសិ�ុ៣២ នុងិកមូាា�ង

�មីខែដលាបោះទីើ�ខែ�អ�់រ�។ 

 បោះនុៅខែ�កុមាភៈ ឆ្នាំូា�១៩៧៦ �ំុ�ត្រី�ូវអងគការចា�់�ា�ង

មាកបោះនុៅមានុារី៣២ ច�ខែណ្ឌក �លា់ ត្រី�ូវត្រីគ�់ត្រីគងបោះនុៅ

មានុារី៩៩។ �ា�ង បោះ�� �នុមាកលាួចជ្ឈួ��ំុ�បោះនុៅមានុារី 
៣២ច�នុនួុពុីរបោះលាើក។ បោះនុៅមានុារី៣២ �ំុ�ទីាក់ទីង�នុ 

បោះ�ង គឺជ្ឈាខែ��ចាស់ពុីមុានុ បោះនុៅ�ាងចិញុ្ចូមឹាបោះគោបោះហើយ 

បោះ�ង មាានុខែ���ាងរលាាក់កងបោះជ្ឈើង បោះពុោធ្នូ៍�ិទី នុងិ �ុ�

ត្រី���ីមុា� ស្រាសុក�ងុ (បោះ��កី�ពុង់សុឺ)។ 

 បោះនុៅបោះដើមាឆ្នាំូា�១៩៧៧ អងគការដក បោះ�ង គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុ 

�ាងចិញុ្ចូមឹាបោះគោរ�ស់���នុ៣់២, ផ្សា� គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុកង 

ផ្សាលាិ����នុ៣់២, �ាសនុ នុងិ អុនុ។ បោះពុលាបោះនុោះមាានុ

ត្រី�ជ្ឈុ�បោះនុៅមានុារី៩៩ បោះហើយអូកច�លារួមាត្រី�ជ្ឈុ� រួមាមាានុ �ំុ�, 

�លា,់ នៃឆ្នាំ, នៃស, �នុ នុងិ រនិុ។ �ូមឹាសារបោះត្រីកោយការត្រី�ជ្ឈុ� 

គឺបោះយើងត្រី�ូវពុិនុ�ិ�សភាាពុការណ៍្ឌបោះនុៅច��ក់ នុងិរក

មា�លាដឋានុ�ខែងូកសត្រីមាា�់រកទី�នុាក់ទី�នុង�ាងបោះត្រីកៅ 

បោះដោយឲ្យ� នៃស បោះចញបោះត្រីកៅចា�ទីាក់ទីងជ្ឈាមួាយ ឆ្នាំា�។ 

 ចុងបោះត្រីកោយ �ំុ�ត្រី�ូវអងគការចា�់មាកដាក់បោះនុៅ

មានុារី៩៩វិញ។ នៃឆ្នាំ ត្រី�ូវអងគការសបោះត្រីមាចឲ្យ�ដក។ 

មានុសុ�ខែដលាពុាក់ពុ័នុជិ្ឈាមួាយសកមាមភាាពុរ�ស់�ំុ�

រួមាមាានុ៖ បោះទីពុ សាអុុមា គឺជ្ឈាអាចារ��បោះត្រីងៀនុ�លាី

បោះនុៅវ�សីុ�ារាមា, គឹមា ស�អុនុ គឺជ្ឈាត្រីពុះបោះចៅអធ្នូិការ

វ�សី្រាសះធ្នូុលា, សឺនុ សាមិា� ីបោះនុៅកមុុាជ្ឈាបោះត្រីកោមា, នុនួុ 

ស�ណ្ឌក បោះរៀនុ�លាីបោះនុៅវ�បីោះទីពុត្រី�ណ្ឌមា�, គលា់ ខែណ្ឌមា 

គឺជ្ឈាអនុ�ុញ្ចូជការវរបោះសនុាធ្នូ� ���នុ៣់២, ចិនុ បោះឆ្នាំនុ 

គឺជ្ឈាយុទីជិ្ឈនុកងវរបោះសនុា��ច១៣៦, បោះអឿមា បោះអឿ បោះហៅ 

�ង់ត្រី�បោះ�ោក អ�ី�យុទីជិ្ឈនុវរបោះសនុា��ច១៣៦, ច� ់

សាូ�់បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៧២ បោះពុលារ�់ច�លាដ�ីមា�ង, ឆ្នាំនុ 

គឺជ្ឈាបោះលា�ា�ុ�វរ័ស ស្រាសកុ២៨ ���នុ៣់២, បោះមាោក គឺជ្ឈា

ជ្ឈាងខែដក, បោះអៀមា គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុរណ្ឌសិរ��ុ�បោះជ្ឈើងរាស់, 

គក់ គឺជ្ឈាបោះពុទី�ទ័ីពុ���នុ៣់២, គីនុ បោះនុៅមានុារីកសដិឋានុ, 

ឈ្លនុ គឺជ្ឈាបោះសដឋកិចកុង���នុ៣់២,ស�ុ បោះនុៅបោះសដឋកិចុ

កង���នុ៣់២, �នុុ គឺជ្ឈានុរីសារវរបោះសនុាធ្នូ�១៨៩, 
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

យាានុ បោះនុៅកខែនុងូចិញុ្ចូមឹាស�ើ���នុ៣់២, បោះហង គឺជ្ឈា

អ��ីកងយុវជ្ឈនុ���នុ៣់២, ចយ គឺជ្ឈាបោះពុទី�វរបោះសនុា

ធ្នូ�១៨៩, នុារ ីយនុ គឺជ្ឈាបោះពុទី�វរបោះសនុាធ្នូ�១៨៩, 

នុារ ីបោះរឿនុ គឺជ្ឈាបោះពុទី�វរបោះសនុាធ្នូ�១៨៩, នុារ ីវីនុ គឺជ្ឈា

បោះពុទី�វរបោះសនុាធ្នូ�១៨៩, �ា�ង ខែ�� បោះហៅ �ានុ ់គឺជ្ឈា

ត្រី�ធ្នូានុមានុារីបោះឈ្លូើយសឹក អងគការចា�់ឆ្នាំូា�១៩៧៦, 

ឈ្លាង គឺជ្ឈាបោះលា�ា�ុ�មាហាសា�ង ស្រាសកុ២៧, ផ្សានុ គឺជ្ឈា

បោះមាត្រីកុមាសា�ងរ�ស់សនុីសិុ�, គុលា គឺជ្ឈាអ�ី�គណ្ឌៈ

សនុីសិ�ុ, ខែវានុ គឺជ្ឈាគណ្ឌសហករណ៍្ឌ�ុ�សខែងាសាទី�, 

នុារ ី ឯមា គឺជ្ឈាគណ្ឌសហករណ៍្ឌ�ុ�សខែងាសាទី�,  

នុារ ីវាានុ គឺជ្ឈាគណ្ឌសហករណ៍្ឌ�ុ�សខែងាសាទី� ស្រាសុក

ឱរាាលា់, វាាង កដា�់ត្រីកុមាបោះធ្នូើើទីើារទឹីករ�ស់កងចលា័� �ុ�

សខែងាសាទី�, ឌិ្ឍ� គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុភា�មិាត្រី�ពុា�ងកង �ុ�

សខែងាសាទី�, �ា� គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុភា�មិា�ាមិុាញ, ផុ្សានុ គឺជ្ឈា

ត្រី�ធ្នូានុភា�មិាខែស្រាសបោះវៀនុ, បោះសៀង គឺជ្ឈាគណ្ឌកងចលា័�

�ុ�, ឆ្នាំនុ យុទីជិ្ឈនុ, �ុង កងចលា័�, ឆ្នាំាយ បោះនុៅភា�មិា

យាានុពុីស, បោះជ្ឈឿនុ គឺជ្ឈាអនុតុ្រី�ធ្នូានុភា�មិា�ាមិុាញ, នុារ ី

សួនុ គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុចិញុ្ចូមឹាត្រីជ្ឈូកសហករណ៍្ឌ�ុ�សខែងា, 

នុារ ីបោះមាឿនុ គឺជ្ឈាកងចលា័��ុ�សខែងាសាទីា�, �ាសានុ  

គឺជ្ឈាអ�ី�ត្រី�ធ្នូានុបោះរោងជ្ឈាងបោះឈ្លើ, នៃហ គឺជ្ឈាអូកបោះ�ើក 

�ានុឲ្យ�បោះរោងអាបោះឈ្លើរ�ស់ភា�មិាភាាគ�សុិមា, ផុ្សានុ គឺជ្ឈា

អូកបោះ�ើក�ានុឲ្យ�បោះរោងអាបោះឈ្លើរ�ស់ភា�មិាភាាគ�សុិមា, 

គ� គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុភា�មិាត្រីពុីងបោះកោង �ុ�សខែងាសាទីា�។ 

បោះត្រីកោយមាកបោះនុៅនៃ�ៃទីី៣១ ខែ�កកាដា ឆ្នាំូា�១៩៧៧ 

អងគការចា�់�ំុ�មាកសួរចបោះមូាើយ។ 

ក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនុះដកស្រាសង់បោះចញពុីចបោះមូាើយក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនុះដកស្រាសង់បោះចញពុីចបោះមូាើយ

សារភាាពុឯកសារJ០០០៥៥។ រាលាច់បោះមូាើយសារភាាពុសារភាាពុឯកសារJ០០០៥៥។ រាលាច់បោះមូាើយសារភាាពុ

រ�ស់អូកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនុៅមានុារីសនុីសិុ�ស-២១ រ�ស់អូកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនុៅមានុារីសនុីសិុ�ស-២១ 

សុទីិខែ�ឆ្នាំូងកា�់ការ�ងខិ��ងខ�នុិងបោះធ្នូើើទីារុណ្ឌកមាមសុទីិខែ�ឆ្នាំូងកា�់ការ�ងខិ��ងខ�នុិងបោះធ្នូើើទីារុណ្ឌកមាម

យាាងធ្នូៃនុធ់្នូៃរពុីកងសួរចបោះមូាើយរ�សខ់ែ�មរត្រីកហមា ដ�បោះចះូយាាងធ្នូៃនុធ់្នូៃរពុីកងសួរចបោះមូាើយរ�សខ់ែ�មរត្រីកហមា ដ�បោះចះូ

បោះយើងមិានុអាចសនុូដិឋានុ�នុ�ាចបោះមូាើយសារភាាពុរ�ស ់បោះយើងមិានុអាចសនុូដិឋានុ�នុ�ាចបោះមូាើយសារភាាពុរ�ស ់

ចា� ណ្ឌមា ពុិ�ឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះទី?ចា� ណ្ឌមា ពុិ�ឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះទី?

កមី�ភិាបាលឡែ�រី៉ាជ្រកហាមផេនៅមូលដំ�ិន។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ត្រីពុះករុណ្ឌា ត្រីពុះ�ទីសបោះមាដចត្រីពុះ �រមានុា� នុបោះរោ�មីា  
សីហមុានុ ីចា�់នៃដត្រី�ធ្នូានុាធ្នូិ��តី្រី�បោះទីសបោះឆ្នាំក�សូ�វាាគី  
បោះលាោក ANtoNIN NovotNy ត្រី�ខែហលាជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំាូ�១៩៦៣។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ឆាំងំ យុុ

 ត្រីពុះឆ្នាំាយាលា័កខណ៍្ឌ ត្រីពុះករុណ្ឌា ត្រីពុះ�ទីសបោះមាដច 

ត្រីពុះ �រមានុា� នុបោះរោ�មីា សហីមុានុ ីជ្ឈាមួាយត្រី�ធ្នូានុាធ្នូ�ិ� ី

ត្រី�បោះទីសបោះឆ្នាំក�សូ�វាាគី បោះលាោក ANtoNIN NovotNy 

ត្រី�ខែហលាជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៦៣។ ត្រីពុះឆ្នាំាយាលា័កខណ៍្ឌ

រ�ស់ត្រីទីង់��បោះដោយ JIRI RublIc ត្រី�ូវ�នុដាក់�ា�ង 

�ងាាញបោះនុៅកូុង «ពុិពុ័រណ៍្ឌកីីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា» បោះនុៅសាលា
 

ត្រ�ះឆាំយ៉ាល័ក្សាខណ៍ៈដ៏្ឋក្សាត្រ�របុស់ិ ត្រ�ះក្សារណុា   
ត្រ�ះបាទ្ធិសិវេ�ដចត្រ�ះ បុរ�នាថ និវេ�តិ�ិ សិហី�នុិ ីត្រ�ះ�ហាក្សាសត្រតិនៃនិ
ត្រ�ះ��ណាចត្រក្សាក្សា�ុ�� កាលវ័យុកុ្សាមារ
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មាបោះហោស្រាសពុច�មុុា�ខែដលាបោះរៀ�ច�បោះ�ើងបោះដោយ�ណ្ឌ ាាលាយ័ 

សបោះមីាចខែមាានៃនុមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា។ ត្រីពុះឆ្នាំាយា 
លា័កខណ៍្ឌបោះនុះ �នុឆ្នាំូុះ�ញ្ញាុ�ងអ�ពុីអ�ី�កាលាខែដលាមិានុ

បោះចះបោះនុឿយណ្ឌាយ នុងិទីទួីលា�នុការសពុើត្រីពុះរាជ្ឈ 

ហឬទ័ីយពុីត្រីពុះរាជ្ឈវង�ានុវុង�។

 «ពុិពុ័រណ៍្ឌកីីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា» ត្រី�ូវ�នុបោះរៀ�ច�បោះ�ើង

បោះដោយបោះលាោក ឆ្នាំា�ង យុ នុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារ 

កមុុាជ្ឈា បោះដោយមាានុការខែណ្ឌនុា�ពុី សបោះមីាច រាជ្ឈ�ុត្រី�ី

ត្រីពុះអនុជុ្ឈ នុបោះរោ�មីា អរុណ្ឌរសមី ឧ�ដមាត្រី�ឹក�ាផ្សាាាលា់

ត្រីពុះមាហាក�ត្រី� នុងិជ្ឈាត្រីពុះសាា�នុកិមា�លានុធិ្នូិមុាទិី�ា  

ត្រីពុះករុណ្ឌា ត្រីពុះ�ទីសបោះមាដចត្រីពុះ �រមានុា� នុបោះរោ�មីា សីហមុានុ ីជ្ឈួ�ជ្ឈាមួាយត្រី�ធ្នូានុាធ្នូិ��តី្រី�បោះទីសបោះឆ្នាំក�សូ�វាាគី បោះលាោក Antonin 
novotny ត្រី�ខែហលាជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំាូ�១៩៦៣។ (�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

នុងិ ឯកឧ�មីា ហុនុុ មាាានុ ីត្រី�ធ្នូានុសហភាាពុសហពុ័នុិ

យុវជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា កូុងឱកាសគត្រីមា�់��ួ១០០ត្រីពុះវស�ា

នៃនុការយាងច�លាទិីវងគ�រ�ស់ត្រីពុះករុណ្ឌា ត្រីពុះមាហា 

វរីក�ត្រី� ត្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ ត្រីពុះ�ទីនុបោះរោ�មីា សហីនុ។ុ 

បោះដោយមាានុការអនុុញ្ញាា�ពុីត្រីពុះរាជ្ឈវង�ានុុវង� 

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា�នុ�នុរីក�ាការ�ា�ង 
ពុពិុរ័ណ៍្ឌដត៏្រី�ណិ្ឌ�បោះនុះ សត្រីមាា�់កិចតុ្រី�ជ្ឈុ�ក�ពុ�លាសមាាគមា 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�អិាសុអីាបោះគយ៍ូ (អាសុានុ) បោះលាើកទីី៤០ នុងិ

ទីី៤១ នុងិកិចតុ្រី�ជ្ឈុ�ពុាក់ពុ័នុនិុានុា។
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេ�ង �ងស�ាសុិ ី

�យួុទ្ធិសិវតិសរវ៍េធ ើើទាហានិបុរីបុបុ

 ជ្ឈាចាស់ទុី�បោះនុៅកូុងភា�មិាខែដលាមាានុសុ�ភាាពុលា ូ 
មាានុមាាឌ្ឍមាា� រួមាជ្ឈាមួាយការចងចា� គង់ សុង �នុរ�ឭក 

អ�ពុតី្រី�វ�ីផិ្សាាាលា�់ូនួុ �ទីពុបិោះសោធ្នូនុជ៍្ឈវី�ិឆ្នាំងូកា�ស់ន្ត្រីងគាមា 
បោះនុៅកូុងទឹីកដតី្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា នុងិកមុុាជ្ឈាកាលាពុី

 
អ��ុងទីសវ��រឆ៍្នាំូា�១៩៧០ �ា បោះនុៅឆ្នាំូា�២០២២ បោះនុះ  
�ំុ�មាានុអាយុ៧៨ឆ្នាំូា�បោះហើយ បោះហើយ�ចុុ�ីនុ ូ�ំុ�រស់បោះនុៅ

 ភា�មិានៃត្រីពុ�ាបោះមាាៅ �ុ�គិរចីងុបោះកោះ ស្រាសុកគិរវីង់ បោះ���ីាខែកវ។ 

 �ំុ�មាានុស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�បោះនុៅ�ុ�យិនុទីង ស្រាសុកយាានុ់

យាាវ បោះ��មីាា�ត់្រីជ្ឈកូ កមុុាជ្ឈាបោះត្រីកោមា (�ចុ�ុីនុតូ្រី�បោះទីស

បោះវៀ�ណ្ឌាមា)។ �ំុ�នុងិត្រី�ពុនុកិ�នុ ត្រីពុមាទីា�ងឪពុុកមីាាយ 

�នុមាករស់បោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាបោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧៨ 

គាង់ សុីុង សុីពាថ្ងៃថាៃរ៉ាសុី់ផេនៅភូាមិថ្ងៃជ្រពត�ផេមាៅ ឃី�គិារ៉ា�ចីងផេកោះ 
ស្រីសុីុកគិារ៉ា�វីង់ ផេ�តតត�ឡែកវី។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

�នុាា�់ពុីកងកមូាា�ងខែ�មរត្រីកហមា�នុវាយលាុកលាុយ

ច�លាដលា់ទឹីកដីខែដលាជ្ឈាស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�រ�ស់�ំុ� នុងិ

�នុបោះកៀរត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាបោះត្រីកោមាបោះសាើរខែ�ទីា�ងអស់ឲ្យ�

មាកកានុត់្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាបោះដើមាីីច�លារួមាបោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារ 

នុងិកសាង�ដវិ�នីុជ៍្ឈាមួាយខែ�មរត្រីកហមា។ បោះដោយសារ�ំុ�

ធ្នូាូ�់មាានុ�ទីពុបិោះសោធ្នូនុ�៍បោះត្រីមាើជ្ឈាទីាហានុរ�សធ់្នូវីគីបោះនុៅ

បោះវៀ�ណ្ឌាមា �ំុ��នុសមត័្រីគចិ�ចី�លាបោះធ្នូើើកងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមា

ត្រី�ឆ្នាំា�ងនុងឹបោះវៀ�ណ្ឌាមា �នុាា�់ពុី�នុមាកសាូក់បោះនុៅកូុង

ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាត្រី�មឹាខែ�រយៈបោះពុលាជ្ឈាងពុរីខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះ។ 

 �ំុ��នុវលិាត្រី���់បោះទីៅកានុទឹ់ីកដកីមុុាជ្ឈាបោះត្រីកោមាវញិ  
បោះដើមាីីត្រី�យុទីជិ្ឈាមួាយកងកមូាា�ងបោះវៀ�ណ្ឌាមា �ាមាទិីស 

បោះដៅក�ណ្ឌ�់រ�ស់កងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមាបោះនុៅបោះលាើភាូ�មួាយ 

ច�នុនួុខែដលាសា�ិបោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា។ បោះត្រីកោយពុី

វលិាត្រី���់ពុសីមារភា�មិាវញិ កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា�នុវាយ 

ច�លាមាកត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាបោះដើមាីផី្សាីលួារ�លា�រ��ខែ�មរត្រីកហមា។ 
 

�ំុ��នុបោះដោះសបោះមូាៀក��ពុាក់បោះយោធ្នូាខែ�មរត្រីកហមាបោះចោលា 

នុងិ�នុនុា�ត្រី�ពុនុកិ�នុមាកកានុស់្រាសុកគិរវីង់ បោះ���ីាខែកវ 

ខែដលា�ំុ�ក�ពុងុរសប់ោះនុៅនុាបោះពុលា�ចុ�ុនុបូោះនុះ។ ដ���ង �ំុ�គិ�
 �ា �ំុ�សាូក់បោះនុៅទីីបោះនុះខែ�ត្រី�ឹមារយៈបោះពុលា�ូ�ីាុបោះណ្ឌ ាោះ 

បោះត្រីពុោះ�ំុ�នុងិត្រីកមុាត្រីគសួារចង់វលិាត្រី���់បោះទីៅកានុស់្រាសកុ 
ក�បោះណ្ឌើ�វិញ។ �ាុខែនុ�ីនុាា�់ពុីរស់បោះនុៅអស់រយៈបោះពុលា

�ាុនុមានុឆ្នាំូា�បោះត្រីកោយមាក �ំុ�ក៏សបោះត្រីមាចច�ិឈី្ល�់វលិាត្រី���់

បោះទីៅរសប់ោះនុៅឯស្រាសកុក�បោះណ្ឌើ�វញិ បោះហើយ�នុរីសប់ោះនុៅកូុង

ភា�មិានៃត្រីពុ�ាបោះមាាៅរហ��មាកដលា់�ចុុ�ីនុ។ូ សពុើនៃ�ៃ �ំុ�មិានុ

ត្រី�ក�រ�រអើីបោះ�ើយ បោះត្រីកៅពុដីាក់ច�ិដីាក់កាយបោះធ្នូើើ�ុណ្ឌ� 

ខែ�រក�ាវ�អីារាមា នុងិសុ�សីលាទីានុ។ 

 ទីាក់ទីងនុងឹត្រី�វ�ីិច�លារួមាបោះធ្នូើើសន្ត្រីងគាមារ�ស់�ំុ�គឺ  
�ំុ�ធ្នូ�ដឹងកីីបោះ�ើងបោះនុៅកូុងទឹីកដីបោះវៀ�ណ្ឌាមា (កមុុាជ្ឈា

 បោះត្រីកោមា)។ �ំុ�បោះចះនុយិាយភាាសាបោះវៀ�ណ្ឌាមា នុងិភាាសា 

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 15



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ខែ�មរចីាស់លាាស់។ �ំុ�បោះចះអានុនុងិសរបោះសរអក�រខែ�មរ 

បោះដោយសារ�ំុ��នុច�លាបោះរៀនុជ្ឈាមួាយត្រីពុះសងឹបោះនុៅវ�ី

ខែ�មរមួាយកូុងទឹីកដបីោះវៀ�ណ្ឌាមា។ បោះដោយសារបោះកើ�មាានុ

សន្ត្រីងគាមាជ្ឈាហ�រខែហរបោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមារវាង

បោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈើង នុងិបោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាង� �ីង បោះធ្នូើើឲ្យ�ការ 
រស់បោះនុៅរ�ស់�ំុ�ពុិ�ក�ាូ�ងណ្ឌាស់។ បោះកមងជ្ឈ�ទីង់ៗដ�ច�ំុ�  
ត្រី�ូវក�ខែណ្ឌនុឲ្យ�បោះធ្នូើើទីាហានុបោះវៀ�ណ្ឌាមា បោះដើមាីីច�លារួមា

ត្រី�យុទីតិ្រី�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួាយកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈើង 

(ហាណ្ឌ�យ)។ �ំុ��ាូចក�ខែណ្ឌនុទីាហានុបោះនុះណ្ឌាស់។ 

�ំុ��នុឈ្ល�់បោះរៀនុ នុងិ�នុរ�ម់ាកកានុត់្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា។ 

 បោះនុៅកមុុាជ្ឈា �ំុ��នុមាកសាូក់បោះនុៅផ្សាាះពុ�រ�ស់�ំុ�សាិ�
 បោះនុៅកូុង�ុ�ភាូ�ដនិុមួាយរយៈបោះពុលា�ូ�ីាុបោះណ្ឌ ាោះ មុានុនុងឹ�ំុ� 

ត្រី�វូ�នុ�ញុុ្ចូះ�ញុ្ចូ�លាឲ្យ�ច�លាបោះធ្នូើើជ្ឈាទីាហានុ លានុ ់នុលា។់ 

�ំុ�មិានុចា�ឆ្នាំូា�ខែដលា�ំុ�ច�លាបោះទី �ាុខែនុ�ីំុ�ត្រីគានុខ់ែ�ដងឹ�ារ�� 

លានុ ់នុលា ់�នុកានុក់ា�់ត្រី�បោះទីសបោះហើយ។ �ំុ�បោះធ្នូើើទីាហានុ 

លានុ ់នុលា់ �នុត្រី�ខែហលាមួាយឆ្នាំូា� ក៏សបោះត្រីមាចចិ�វីិលា 

ត្រី���់បោះទីៅកានុស់្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�បោះនុៅកមុុាជ្ឈាបោះត្រីកោមាវិញ 

បោះត្រីពុោះ�ំុ�ឮដ�ណឹ្ឌង�ា សាានុភាាពុបោះនុៅទីីបោះនុោះត្រី�ត្រីក�បីោះ�ើង 
វិញបោះហើយ។ 

 បោះទីៅដលា់ស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�បោះនុៅកមុុាជ្ឈាបោះត្រីកោមា �ំុ��នុ

បោះរៀ�ការត្រី�ពុនុ។ិ បោះនុៅបោះពុលាខែដលា�ំុ�មាានុក�នុពុរីនុាក់បោះទីៅ

បោះហើយ សាានុភាាពុស្រាសុកបោះទីសហាក់ដ�ចជ្ឈាវិលាត្រី���់

បោះទីៅរកសាានុការណ៍្ឌចលាាចលាដ�ចកាលាពុ�ីាុនុមានុឆ្នាំូា�មុានុ

វញិ។ បោះលាើកបោះនុះ �ំុ�មិានុសបោះត្រីមាចច�ិរី�ម់ាកត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា
 

ជ្ឈាបោះលាើកទីីពុីរបោះទី បោះត្រីពុោះ�ំុ�មាានុត្រី�ពុនុនិុងឹក�នុបោះហើយ។ 

�ំុ�ត្រីទីា�រស់បោះនុៅទីា�ងភិា�ភ័ាយបោះនុៅស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�ឯកមុុាជ្ឈា
 

បោះត្រីកោមា។ បោះដោយមិានុអាចបោះគចផុ្សា�ពុីក�ខែណ្ឌនុទីាហានុ

�នុ �ំុ��នុសបោះត្រីមាចចិ�ចី�លា�បោះត្រីមាើជ្ឈាកងទ័ីពុរ�ស់

បោះវៀ�ណ្ឌាមា។ �ំុ�ត្រី�ូវ�នុទីាហានុបោះវៀ�ណ្ឌាមាឲ្យ�បោះត្រីជ្ឈើសបោះរើស 
កងពុលាខែដលា�ំុ�បោះពុញចិ�។ី �ំុ��នុបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើសកងពុលា 

«សុដីង់នៃ�» មាានុកា�ពុើកិចវុាយត្រី�យុទី�ិទីលាជ់្ឈាមួាយ

កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈើង (ហាណ្ឌ�យ) បោះនុៅចមាៃាយ

ត្រី�ខែហលា ៣០ គី��ខែមាាត្រី�ពុសី្រាសកុក�បោះណ្ឌើ��ំុ�។ �ំុ�សា�ិបោះនុៅ

កូុងកងក�ាបោះភាូើងធ្នូ� នុងិបោះនុៅជ្ឈានុរីសារផ្សាាាលា់ជ្ឈាមួាយ

ត្រី�ធ្នូានុកងពុលា។ �ំុ�បោះសៀូកសបោះមូាៀក��ពុាក់បោះត្រី�អីុ មាានុ 

សាូកសញ្ញាារ��ឥន្ត្រីនុាយ៍ី នុងិបោះលា�៧។ �ំុ��នុច�លាត្រី�យុទី ិ
បោះត្រីចើនុសមារភា�មិាណ្ឌាស ់មុានុនុងឹ�ំុ�លាចួរ�ត់្រី���់មាកកានុ ់
ស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�ជ្ឈ�ួត្រី�ពុនុ ិនុងិក�នុវញិ។ �ំុ�បោះនុៅ�បោះត្រីមាើការបោះនុៅ 
កូុងកងពុលា សុីដង់នៃ� អស់រយៈបោះពុលាជ្ឈាងមួាយឆ្នាំូា�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧៨ �ំុ�ត្រី�វូ�នុខែ�មរត្រីកហមាបោះកៀរឲ្យ�មាក 
កានុត់្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា បោះដើមាីីច�លារួមាកសាងត្រី�បោះទីស។ 

មុានុដ���ង �ំុ��នុដងឹ�ាកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាបោះនុៅ�ាមាត្រីពុ� 
ខែដនុដក�យច�លាបោះទីៅកូុងត្រី�បោះទីសរ�ស�់ូនួុវញិបោះហើយ។ 

 
�នុាា�់មាក �ំុ�បោះ�ើញមាានុវ�មីាានុកងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមាច�លា 
លាុកលាុយបោះពុញស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�រ�ស់�ំុ� បោះហើយត្រី��់ឲ្យ�

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុទីា�ងអស់បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរបោះទីៅកានុត់្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា

វិញ។ �ំុ��នុបោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរបោះដោយបោះ�មើរបោះជ្ឈើងពុីស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�

បោះនុៅកមុុាជ្ឈាបោះត្រីកោមា រហ��ដលាស់្រាសកុគិរវីង់ បោះ���ីាខែកវ។ 

�ំុ��នុសាូក់បោះនុៅវ�បីោះត្រី�ើសអស់រយៈបោះពុលាជ្ឈាងពុីរខែ�។ 

 បោះត្រីកោយមាក បោះដោយសារ �ំុ�នុងិត្រី�ពុនុកិ�នុមិានុមាានុអើី 
ហ��ត្រីគ�់ត្រីគានុ ់បោះទីើ��ំុ�សបោះត្រីមាចច�ិបីោះសូើសុ�ច�លា�បោះត្រីមាើជ្ឈា 
កងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមា។ �នុាា�់ពុីច�លាកងទ័ីពុភាាូមា �ំុ�ត្រី�វូ 
ចា��់ា�ងឲ្យ�បោះចញបោះទីៅត្រី�យុទីជិ្ឈាមួាយកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា 

បោះនុៅកូុងទឹីកដបីោះវៀ�ណ្ឌាមា។ ត្រីកុមា�ំុ�មាានុគាូ៦៩នុាក់។ 

បោះយើង�នុបោះទីៅដលា់បោះគោលាបោះដៅដ���ងបោះនុៅបោះលាើភាូ�ពុពុាយ 

រួច�នុបីោះទីៅកានុទី់ី�ា�ង�នុាា�់គឺសាិ�បោះនុៅ�ាងលាិច 

�ជ្ឈកុ នុងិភាូ�អកយ� កូុងស្រាសកុសើាយទីង បោះ��មីាា�ត់្រីជ្ឈកូ។  
បោះនុៅទីីបោះនុោះ ត្រីកុមា�ំុ�ច�នុនួុ៦០នុាក់�នុដាក់ពុត្រីងាយគាូ 
បោះនុៅបោះលាើភាូ�បោះនុោះនុងិបោះនុៅ�ាមាចបោះងាះភាូ� បោះដើមាីីការពុារ

ទឹីកដខីែដលាបោះយើងយក�នុ។ �ំុ� នុងិទីាហានុបោះសសសលា ់
៨នុាក់បោះទីៀ� �នុចុះពុីបោះលាើភាូ�អកយ� បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរបោះឆ្នាំុោះ

មាកកានុម់ា�លាដឋានុទ័ីពុបោះនុៅកូុងវ�បីោះត្រី�ើសវិញ បោះដើមាីី

រាយការណ៍្ឌពុលីាទីផិ្សាលា នុងិបោះសូើសុ�ខែផ្សានុការ�នុាា�់។ បោះនុៅ 

បោះពុលាខែដលាពុកួ�ំុ�មាកដលាវ់�បីោះត្រី�ើស បោះទីើ�ដងឹ�ា កងកមូាា�ង 
បោះវៀ�ណ្ឌាមា�នុវាយច�លាមាកដលា់ទឹីកដខីែ�មរ នុងិវាយ

�បោះណី្ឌញកងកមូាា�ងខែ�មរត្រីកហមាបោះចញអស់បោះហើយ។  

�ំុ��នុបោះដោះសបោះមូាៀក��ពុាក់កងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមាបោះចញ  
រួចមាកនុា�ត្រី�ពុនុកិ�នុត្រី���់មាករស់បោះនុៅកូុងភា�មិានៃត្រីពុ

�ាបោះមាាៅ �ុ�គិរចីុងបោះកោះ ជ្ឈាទីីកខែនុងូខែដលា�ំុ�ក�ពុុង

រស់បោះនុៅសពុើនៃ�ៃបោះនុះ។
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ភា រសិម  ី

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ រស់ បោះសៀ� បោះហៅ ហុយួ បោះភាទីស្រាសី 

អាយុ៧០ឆ្នាំូា� សពុើនៃ�ៃ�ំុ�រស់បោះនុៅ ភា�មិាឫស�ីសាញ់ �ុ�

ជ្ឈីផុ្សាច ស្រាសុកបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។ �ំុ�មាានុ�ង�ូ�នុ

សរុ�ច�នុនួុ៩នុាក់ នុងិ�នុច�លា�ដវិ�នីុជ៍្ឈាមួាយខែ�មរ 

ត្រីកហមាច�នុនួុ៤នុាក់ បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៧០។ �ង�ូ�នុ

រ�ស់�ំុ�ច�លាបោះធ្នូើើ�ដវិ�នីុ�៍ាមាការបោះ�ោសនុារ�ស់ �ា

ចងា�មា គឺជ្ឈាអូកមាកពុីភា�មិា�ឹង �ុ�អ�ពុិលាបោះទីោលា ស្រាសុក

បោះមាសាង។ �ាចងា�មា ច�លាមាកបោះធ្នូើើទី�នុាក់ទី�នុងជ្ឈាមួាយ

ត្រី�ធ្នូានុសហករណ៍្ឌភា�មិាឫស�ីសាញ់បោះឈ្លមោះ ឥដឋ នុងិ 

សានុ បោះដើមាីីខែសើងរកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�ច�លាបោះធ្នូើើ�ដិវ�នីុ៍

រ៉ាសុី់ ផេសុីៀត ផេនៅ�ះះរ៉ាបសុី់គា�តស់ុីិិតផេនៅភូាមិឫសុីស�សុី�ញ់់ ឃី�
���ីច ស្រីសុីុកផេមសុី�ង ផេ�តតថ្ងៃជ្រពឡែវីង ក�លព�ថ្ងៃថាៃទូ�៩ ឡែ�សុី�ហា� 
ឆ្នាំា��២០២២។(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ជ្ឈាមួាយខែ�មរត្រីកហមា។ កខែនុងូខែដលា �ាចងា�មា មាក

បោះ�ោសនុាគឺបោះនុៅផ្សាាះបោះមាភា�មិា នុងិបោះនុៅវ� ីបោះហើយបោះពុលា�ះូ

បោះនុៅ�ាមាផ្សាាះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូុងភា�មិា�ំុ�ជ្ឈាបោះត្រីចើនុ

នុាក់រួមាទីា�ង�ង�ូ�នុរ�ស់�ំុ��នុច�លារួមាខែដរ �ាុខែនុី

កាលាបោះនុោះមិានុទីានុប់ោះ�ើញមាានុបោះធ្នូើើសកមាមភាាពុអើីបោះទី។

 បោះនុៅចងុឆ្នាំូា�១៩៧៤ បោះមា�ុ�ជ្ឈផុី្សាច បោះឈ្លមោះ មានុ ត្រី��់ 

បោះទីៅបោះមាភា�មិាត្រីគ�់ភា�មិាត្រី�កាសបោះសូើសុ��យដាក់បោះសីោង

ពុីត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះដោយកូុងមួាយត្រីគួសារផ្សាដលា់�យមួាយ

បោះសីោងកូុងមួាយនៃ�ៃ។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូុង�ុ�ជ្ឈផុី្សាច ឆ្នាំូាស់

បោះវនុគាូផ្សាដលា់អាហារឲ្យ�បោះយោធ្នូាខែ�មរត្រីកហមា បោះដោយបោះធ្នូើើ

ការផ្សាាូស់បោះវនុកូុងមួាយនៃ�ៃមួាយភា�មិា រហ��ដលា់ត្រីគ�់

ភា�មិាទីា�ងអស់បោះនុៅកូុង�ុ�។ បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះ�ូ�នុរ�ស់�ំុ�
 ២នុាក់សាូ�់បោះនុៅបោះពុលាខែដលាច�លាបោះធ្នូើើជ្ឈាកងទ័ីពុខែ�មរ 

ត្រីកហមា។ �នុាា�់ពុទីីទួីលា�នុជ្ឈយ័ជ្ឈមូាះ បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧៥  

ត្រី�ធ្នូានុសហករណ៍្ឌ�ញ្ចូជ�នុត្រីកមុារ�ស�់ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅកា�់ឧស

យកមាកដាក់កូុងសហករណ៍្ឌ។ �នុាា�់ពុីកា�់ឧសរួច  
ត្រី�ធ្នូានុកងចលា�័បោះត្រី�ើត្រីកមុារ�ស�់ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅជ្ឈកីត្រី��ាយ 
បោះនុៅកីាលាខែ�ើក�នុបីោះទីៀ�។ បោះនុៅកីាលាខែ�ើក �ំុ�នុងិមិា� ី
រ�ស់�ំុ�ច�នុនួុ៣នុាក់នុា�គាូលាួចរ�់មាកបោះលាងផ្សាាះបោះត្រីពុោះ 
ត្រីកុមារ�ស់�ំុ�នុកឹផ្សាាះ�ាូ�ងបោះពុក �ាុខែនុតី្រី�ូវត្រី�ធ្នូានុកង 
ចលា័�ដងឹ បោះហើយជ្ឈិះកង់�ាមាចា�់បោះយើងទីា�ងយ�់។ 

ត្រីកមុារ�ស�់ំុ�រ�ម់ាកដលាផ់្សាាះ នុងិត្រី�វូបោះត្រីកោកត្រី���់បោះទីៅ 
វញិបោះនុៅបោះមាាោង១យ�់បោះដើមាីឲី្យ�ទីានុក់ារងារបោះពុលាត្រីពុកឹ។ 

លាុះបោះមាាោង១របោះសៀលា បោះឈ្លមោះ �នុ គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុ� បោះហៅ

ត្រីកមុារ�ស�់ំុ�ទីា�ង៤នុាក់បោះទីៅខែណ្ឌនុា�បោះដើមាីកុី�ឲ្យ��ំុ�បោះធ្នូើើខែ��

បោះនុះបោះទីៀ�។ បោះត្រីកោយពុី�ញុ្ចូ�់ការងារបោះនុៅ កីាលាខែ�ើក 

អងគការ�ញ្ចូជ�នុត្រីកុមាកងចលា័�នុាររី�ស់�ំុ�ទីា�ងអស់

ឲ្យ�បោះទីៅបោះលាើកត្រី��ាយបោះនុៅ�ាងបោះជ្ឈើងពុានុបោះភាូើង (ស្រាសុក

ក�ចាយមាារ) �នុរីហ��ដលា់បោះដើមាឆ្នាំូា�១៩៧៦ បោះទីើ�

រស់ិ វេសិៀតិ ៖ អ្នតិតីិយុុទ្ធិនិារផី្នែខួ មរត្រក្សាហ�
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ត្រី���់មាកសហករណ៍្ឌវិញ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំាូ�១៩៧៦ �នុាា�់ពុ�ីំុ�បោះធ្នូើើការបោះនុៅកូងុសហករណ៍្ឌ
 

ភា�មិាមិានុ�នុ�ាុនុមានុ អងគការ�ញ្ចូជ�នុត្រីកុមារ�ស់�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅ

បោះធ្នូើើការបោះនុៅបោះពុោធ្នូ៍បោះរោង។ កងចលា័�រ�ស់�ំុ��ញុ្ចូ�់

ការងារបោះនុៅបោះពុោធ្នូ៍បោះរោងបោះហើយ ក៏បោះទីៅបោះធ្នូើើការស្រាស��ង

ស្រាស�ី បោះហើយបោះចញពុីស្រាស��ងស្រាស�ីបោះទីៅបោះលាើកខែត្រីពុក

បោះនុៅស�បោះរោងរហ��ដលា់ខែ�សីហា ឆ្នាំូា�១៩៧៦ដខែដលា 

បោះទីើ�ត្រី���់មាកភា�មិាឫស�ីសាញ់វិញ។ បោះពុលាមាកដលា់

ភា�មិាត្រី�ធ្នូានុសហករណ៍្ឌ�ញ្ចូជ�នុត្រីកុមាកងចលា័�ឲ្យ�បោះទីៅ

ជ្ឈួយសា�ងស្រាសូវបោះនុៅភា�មិាសើាយអណ្ឌដ�ង រួចក៏�នុបីោះទីៅភា�មិា

ត្រី�ពុា�ងសគនុប់ោះទីើ�ត្រី���់មាកបោះធ្នូើើការទី�់ទឹីកបោះនុៅជ្ឈ�ិភា�មិា

វិញ។ បោះនុៅកូុងភា�មិាឫស�ីសាញ់ អងគការបោះត្រី�ើត្រីកុមា�ំុ� 
ខែដលាមាានុសមាាជ្ឈិកច�នុនួុ៨នុាក់ បោះទីៅសា�ងស្រាសូវ១ 
ហកិ�ាឲ្យ�រួចកូុងមួាយនៃ�ៃ បោះ�ើមិានុទីានុរួ់ចរាលា ់គឺមិានុ�នុ

អាហារហ��បោះ�ើយ។ 

 បោះនុៅបោះដើមាឆ្នាំូា�១៩៧៧ អងគការបោះត្រី�ើកងចលា័�នុារ ី

ទីា�ងអស់ ឲ្យ�បោះទីៅបោះលាើកត្រី�ពុ័នុភិាូឺខែស្រាសមួាយនៃ�ៃឲ្យ��នុ 

២០ខែមាាត្រី� គឺបោះពុលាត្រីពុឹក១០ខែមាាត្រី� នុងិបោះពុលារបោះសៀលា 

១០ខែមាាត្រី�។ ត្រីកុមារ�ស់�ំុ���ិ��បោះធ្នូើើការបោះដើមាីីឲ្យ�ត្រីគ�់

ខែផ្សានុការ។ បោះនុៅកូុងខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំូា�១៩៧៧ ត្រី�ធ្នូានុ

សហករណ៍្ឌបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើសបោះឈ្លមោះរ�ស់�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅបោះធ្នូើើជ្ឈា

ទីាហានុ នុងិបោះទីៅបោះ�ើកសបោះមូាៀក��ពុាក់បោះនុៅវ�ចី��ក់។ 

បោះចញពុីវ�ីច��ក់�ំុ�នុងិមិា�ីនុារបីោះផ្សា�ងបោះទីៀ��នុបោះទីៅ

ហើកឹហា�់កីួនុយុទីសិាស្ត្រសបីោះយោធ្នូាបោះនុៅកូុងវ�សីាាវ

ច�នុនួុ៣ខែ�បោះទីៀ�។ �នុាា�់ពុ�ីញុ្ចូ�់ការហើកឹហា� ់អងគការ 

�ញ្ចូជ�នុត្រីកមុា�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅ បោះត្រី�ៀមាបោះនុៅបោះកៅនៃទីដងបោះកដោង បោះហើយ
 

បោះត្រីកោយមាក�ញ្ចូជ�នុបោះទីៅវ�នីៃត្រីពុមា�លា។ បោះចញពុវី�នីៃត្រីពុមា�លា

អងគការ�ញ្ចូជ�នុ�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅបោះត្រី�ៀមាបោះនុៅ���នុ២់០។ បោះនុៅកូុង

���នុ២់០ មាានុបោះឈ្លមោះ�ា ឆ្នាំា� �នុ�ងើឹកត្រីកុមារ�ស់�ំុ�

ឲ្យ�បោះចះគ�់ត្រីគា�់ខែ�ក នុងិបោះគច�ូនួុពុីត្រីគា�់ខែ�ក រហ�� 
ដលាប់ោះចះសពុើត្រីគ�់បោះទីើ��ញ្ចូជ�នុបោះទីៅ�ាង� �ីងត្រី�ពុា�ងផ្សាូុង 

កូុងស្រាសកុពុញាខែត្រីកក បោះ���ី �ីង�មុ�។ �ំុ�បោះនុៅកូុងកងពុលា

បោះលា�៦ ខែដលាមាានុទីី�ា�ងឈ្លរបោះជ្ឈើងបោះនុៅទួីលាសខែងា

កីាលាដ�រ ីជ្ឈិ�ត្រីចកត្រីពុ�ខែដនុ រ�បោះដង ត្រីពុ�ត្រី�ទីលា់កមុុាជ្ឈា-

បោះវៀ�ណ្ឌាមា។ �ួនុាទីីរ�ស់�ំុ�បោះនុៅត្រីពុ�ខែដនុ គឺចា�ខែសង

បោះយោធ្នូាខែ�មរត្រីកហមាខែដលារងរ�ួសបោះនុៅបោះពុលាវាយ

ត្រី�យុទីជិ្ឈាមួាយកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា។ �ំុ�បោះនុៅបោះធ្នូើើការកូងុកង
 

ពុលាបោះលា�៦រហ��ដលាខ់ែ�មិា�នុុា ឆ្នាំូា�១៩៧៨ បោះទីើ�មាានុ 

បោះឈ្លមោះ បោះអៀង នុងឹបោះឈ្លមោះនៃលាើ នុា��ំុ�រ�ត់្រី���់មាកវញិ។  
បោះនុៅ�ាមាផ្សាូ�វត្រី���់មាកវញិ �ំុ�ត្រី�វូបោះដើរកា�ន់ៃត្រីពុ កា�ភ់ាូ� 

 
ពុីកខែនុងូមួាយបោះទីៅកខែនុងូមួាយបោះដោយសមាៃា�់��ផុ្សា� នុងិ 

មាានុបោះយោធ្នូាខែ�មរត្រីកហមាបោះនុៅ�ាងស្រាសកុពុញាខែត្រីកក បោះទីៅ 

ទីទួីលាបោះទីៀ�ផ្សាង។ �នុាា�់មាកបោះទីៀ��ំុ�បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរមាកស្រាសកុ 
បោះមាសាងវញិ។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ ត្រី�ធ្នូានុសហករណ៍្ឌ�ញ្ចូជ�នុ�ំុ�ឲ្យ�

 
បោះទីៅបោះនុៅ�ាងស្រាសកុ�ភាូ�វញិ បោះត្រីពុោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូុងភា�មិា 
ឫស�ីសាញ់មិានុបោះពុញចិ��ីំុ�នុងិ�ាមាសមូាា�់�ំុ�បោះចោលា។ 

 
អូកខែដលា�ញ្ចូជ�នុ�ំុ�បោះទីៅ�ភាូ�មាានុបោះឈ្លមោះ�ា ហាុនុ, ញា នុងិ

 
បោះឈ្លមោះ បោះសង បោះហើយអូកទីា�ងបោះនុោះត្រី�ូវ�នុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

�ាមាសមូាា�់�នុបោះនុៅ�ុ��ឹងត្រីពុះ ស្រាសុក�ភាូ� បោះនុៅបោះពុលា 

ខែដលាអូកទីា�ងបោះនុោះបោះទីៅដលា់�ុ��ឹងត្រីពុះ�នុត្រី�មាាណ្ឌ 

៤នៃ�ៃ។ បោះនុៅបោះពុលា�ំុ�រស់បោះនុៅ�ភាូ�កូុង���នុ ់២៤ បោះមាទ័ីពុ
 

���នុប់ោះឈ្លមោះ �និុ នុងិ ��ិ �នុឲ្យ��ំុ��នុូ��ូនួុបោះធ្នូើើជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
 

នុងិជ្ឈយួសា�ងដកអូកភា�មិាកូុង���នុប់ោះនុោះសនិុរហ��ដលា់

សាានុភាាពុបោះនុៅកូុងភា�មិាឫស�ីសាញ់ធ្នូមាម�ាវិញ។

 បោះនុៅចងុឆ្នាំូា�១៩៧៨ �ំុ�ត្រី���់បោះទីៅរសប់ោះនុៅកូុងភា�មិា

ឫស�ីសាញ់វិញ �ាុខែនុបីោះនុៅបោះពុលាបោះទីៅដលា់ផ្សាាះ បោះឈ្លមោះ

ជ្ឈនុ គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុ���នុ២់០�មីបោះហៅ�ំុ�បោះទីៅសាកសួរ អ�ពុី

មា�លាបោះហ�ុខែដលា�ំុ�ត្រី���់មាកវិញ រួចបោះហើយ�ញ្ចូជ�នុ

�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅបោះនុៅមានុារីបោះពុោធ្នូ៍�ាមុា�។ បោះនុៅមានុារីបោះពុោធ្នូ៍�ាមុា�  
�ំុ�បោះធ្នូើើការដ�ចអូកបោះទីោស បោះហើយអូកត្រីគ�់ត្រីគងបោះនុៅទីីបោះនុោះ 
មាានុបោះឈ្លមោះ�ា �ិុច។ �ំុ�បោះធ្នូើើការបោះនុៅបោះពុោធ្នូ៍�ាមុា�មិានុ�នុ

�ាុនុមានុផ្សាង ក៏កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាវាយច�លាមាករ�បោះដោះ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ។ បោះនុៅបោះពុលាមាានុភាាពុចលាាចលា �ំុ�លាួចរ� ់
បោះចញពុីមានុារីមាកផ្សាាះវិញ បោះហើយនុា�ត្រីគួសារបោះភាៀស�ូនួុ

បោះចញបោះទីៅបោះនុៅជ្ឈិ�ៗភា�មិា រហ��ដលា់សាានុភាាពុធ្នូមាម�ា

បោះទីើ�នុា�គាូច�លាមាកកូុងភា�មិាវញិ។ បោះនុៅបោះដើមាឆ្នាំូា�១៩៧៩ 

�នុាា�់ពុីខែ�មរត្រីកហមាដលួារលា� �ង�ូ�នុរ�ស់�ំុ�ត្រី�ក�
 

រ�របោះធ្នូើើខែស្រាសបោះដើមាីីចិញុ្ចូមឹាជ្ឈីវិ�។ សពុើនៃ�ៃបោះនុះ�ំុ�រស់បោះនុៅ 
ជ្ឈាមួាយ�ងស្រាសីរ�ស់�ំុ� បោះត្រីពុោះ�ំុ�ទីា�ងពុីរនុាក់មិានុមាានុ

 
ត្រីគួសារដ�ចគាូ។ �ំុ�ត្រី�ក�រ�របោះធ្នូើើខែស្រាស ដា�ដ�ណ្ឌា� នុងិ

ចិញុ្ចូមឹាស�ើ �ាុខែនុបីោះទីោះ�ីយាាងណ្ឌាជ្ឈីវភាាពុត្រីគួសារ

រ�ស់�ំុ�ក៏មិានុស�វជ្ឈាធ្នូ�រធ្នូារ�ាុនុមានុខែដរ។

18 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

គាតិ ស្រីសិផី្នែ�និ 

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ បោះសង បោះសឿ បោះភាទីស្រាស ីអាយុ៧៧ឆ្នាំូា� បោះកើ�

បោះនុៅភា�មិារ�បោះចក �ុ�រ�បោះចក ស្រាសកុបោះមាមា� ់បោះ��កី�ពុង់ចាមា ។  

�ំុ�មាានុឪពុុកបោះឈ្លមោះ បោះសង មាដាយបោះឈ្លមោះ សួក នុងិមាានុ

�ង�ូ�នុ�បោះងាើ�ច�នុនួុ២នុាក់ បោះហើយ�ំុ�គឺជ្ឈាក�នុបោះពុៅ។ �ំុ�

មាានុ�ដីបោះឈ្លមោះ បោះអក អានុ នុងិមាានុក�នុច�នុនួុ១០នុាក់ 

�ាុខែនុកី�នុ�ំុ�សាូ�់អសច់�នុនួុ៣នុាក់។ កាលាពុអីាយុ៧ឆ្នាំូា� 

�ំុ�ច�លាបោះរៀនុបោះនុៅសាលាាវ�រី�បោះចកខែដលាសាិ�បោះនុៅមុា�

ផ្សាាះរ�ស់�ំុ�។ បោះកមងៗកូុងភា�មិាជ្ឈាបោះត្រីចើនុនុាក់បោះទីៀ�ក៏�នុ

ច�លាបោះរៀនុបោះនុៅសាលាាបោះនុះខែដរ បោះដោយមាានុត្រីពុះសងឹ

ពុីរអងគគឺជ្ឈាអូក�បោះត្រីងៀនុ។ �ំុ�បោះរៀនុជ្ឈាមួាយត្រីពុះសងឹ

ផេសុីង ផេសុីឿ ផេភាទូស្រីសុី� អ�យី៧៧ឆ្នាំា�� រ៉ាសុី់ផេនៅភូាមិរ៉ា�ផេចក  
ឃី�រ៉ា�ផេចក ស្រីសុីុកផេមមត ់ផេ�តតតូូងឃីី�។ 
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

បោះពុលាច�លាខែ�ពុិសា� ដលា់ខែ�បោះចញពុិសា�ត្រីពុះសងឹ

មិានុគង់បោះនុៅវ�បីោះទី។ 

 បោះត្រីកោយមាក�ំុ�ឈ្ល�់បោះរៀនុនុងិបោះរៀ�ការជ្ឈាមួាយ�ដី

រ�ស�់ំុ�គឺជ្ឈាអូកភា�មិាជ្ឈាមួាយគាូ។ ឪពុុកមាដាយ�ំុ�បោះធ្នូើើខែស្រាស

ចមាាារ នុងិរកជ្ឈ័រ បោះហើយដកឹ�ាមារបោះទីះត្រីក�ីយកបោះទីៅ

លាក់បោះនុៅឆ្នាំូ�ង។ បោះនុៅ�ាមាផ្សាូ�វមាានុបោះចោរបោះត្រីចើនុណ្ឌាស់។ 

ឪពុុករ�ស់�ំុ�ត្រី�ូវបោះចោរ�ូនុ ់នុងិកា�់គា�់ខែ�កកីាលា

បោះដើមាីី�ូនុយ់កត្រីក�ី។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមាានុការ�ាូចរអាបោះចោរ 

�ូនុទ់ីា�ងបោះនុោះណ្ឌាស់។ 

 បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧០ �ំុ�មាានុក�នុ២នុាក់ បោះពុលាបោះនុោះ�ំុ�ឮ 
ឪពុុករ�ស់�ំុ�នុយិាយ�ា មាានុ��ុកមាម។ �ណ្ឌៈបោះនុោះ

បោះនុៅកូុងភា�មិារ�បោះចកក៏មាានុបោះវៀ�កុង ឬយួនុ�ាងបោះជ្ឈើងច�លា

មាកខែដលានុា�មាានុការទីមូាាក់ត្រីគា�់ខែ�ក។ �ំុ�នុងិត្រីគសួារ

រ�់ច�លារបោះណ្ឌដៅត្រី�ង់បោះស បោះត្រីពុោះ�ាូចត្រីគា�់ធ្នូាូក់ច�។ 

 បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧៥ ខែ�មរត្រីកហមាជ្ឈបោះមូាៀសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�មី

ជ្ឈាបោះត្រីចើនុឲ្យ�មាករសប់ោះនុៅភា�មិារ�ស�់ំុ�។ ខែ�មរត្រីកហមា�បោះងាើ�

ជ្ឈាសហករណ៍្ឌដាក់ស្រាសូវ អងារ ជ្ឈាត្រីទីពុ�សមាី�ីិរួមា។ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដលាបោះទីើ�ជ្ឈបោះមូាៀសមាក ខែ�មរត្រីកហមា�នុឲ្យ�

រស់បោះនុៅ�ាមាផ្សាាះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមា�លាដឋានុបោះដោយកូុងមួាយ

ផ្សាាះមាានុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�មីច�នុនួុ២បោះទីៅ៣នុាក់ ឬ៥នុាក់។ 

បោះត្រីកោយមាកខែ�មរត្រីកហមា�នុត្រី�មា�លាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�មីទីា�ង 

អស់ឲ្យ�បោះទីៅរស់បោះនុៅដាច់បោះដោយខែ�កបោះនុៅចុងភា�មិា។ 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�មីជ្ឈាបោះត្រីចើនុនុាក់�នុសាូ�់បោះដោយសារជ្ឈ�ងឺ 

ច�ខែណ្ឌកអូកបោះចះដងឹ, ត្រីគ�ូបោះត្រីងៀនុ, នុាយទីាហានុ គឺខែ�មរ 

ត្រីកហមាបោះហៅយកបោះទីៅបោះរៀនុស�ត្រី� បោះហើយមិានុបោះ�ើញ

ត្រី���់មាកវិញបោះទី។ 

 បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះ ខែ�មរត្រីកហមាយកសាលាាបោះរៀនុ

វេសិង វេសិឿ ៖ បុវេត្រងៀនិនិវេយ៉ាបាយុ
ដ្ឋល់ត្របុ�ជនិក្សាែ�ងភូ�ូិ
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះនុៅកូុងភា�មិាបោះធ្នូើើជ្ឈាបោះរោង�យរួមា។ យុវជ្ឈនុយុវនុារតី្រី�ូវ

�នុខែ�មរត្រីកហមា��ខែ�កបោះចញពុីឪពុុកមាដាយ បោះហើយ�ំុ�

ត្រី�ូវខែ�មរត្រីកហមាចា�់�ា�ងឲ្យ��បោះត្រីងៀនុពុីនុបោះយោ�យ 

ពុីរបោះ�ៀ�បោះធ្នូើើការងារខែស្រាសចមាាារ នុងិដា�ដះុស្រាសូវដលា់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកូុងភា�មិា។ �នុាា�់មាកខែ�មរត្រីកហមា�នុចា��់ា�ង

�ំុ�ឲ្យ�បោះធ្នូើើការងារបោះផ្សា�ងៗ ដ�ចជ្ឈា ដា��យ ចងចនុូះុទុីកដ�ុ

��ភាូឺ កា�់រ�បោះចកបោះធ្នូើើកបោះនុាលា នុងិដកសា�ងស្រាសវូ។ �ំុ�ទីទួីលា

�នុរ��អងារមួាយក��ាុងកូុងមួាយនៃ�ៃ បោះត្រីពុោះកាលាបោះនុោះ

�ំុ�មាានុក�នុ�ុ។ី ច�ខែណ្ឌក�ដីរ�ស់�ំុ�បោះធ្នូើើជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុកង��ច 

នុងិជ្ឈាបោះមាសហករណ៍្ឌខែដលាទីទួីលាការងារអូកផ្សាគ�់ផ្សាគង់

រ��អាហារដលា់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូុងភា�មិា។ 

 បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧៨ កមាមាភិា�លា នុងិបោះយោធ្នូាភា�មិាភាាគ

នុរិ�ីច�លាមាកចា�់កមាមាភិា�លាបោះនុៅ�ាង��ពុ៌ា �ាុខែនុី

ស�ណ្ឌាងលា�ូដីរ�ស�់ំុ�រួច�ូនួុបោះដោយសារត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈយួ
 

លាាក់ត្រី�វ�ីរិ��បោះត្រីពុោះ�ីីរ�ស�់ំុ�ច�ិលីា ូបោះហើយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ស្រាស�ាញ់រា�់អានុគា�់។ បោះពុលាបោះនុោះ�ំុ��នុរ�់បោះទីៅ

បោះនុៅ�ាង�ងូត្រីកបោះពុើអស់រយៈបោះពុលា១ខែ� បោះទីើ�កងទ័ីពុ

បោះវៀ�ណ្ឌាមាយក�ានុមាកទីទួីលា�ំុ�នុងិអូកភា�មិាបោះផ្សា�ង 
បោះទីៀ�បោះទីៅរស់បោះនុៅភាូ�បោះជ្ឈើងអខែណ្ឌដង។ បោះវៀ�ណ្ឌាមាបោះ�ើក

អងារ នុងិ បោះពុោ�ស��ីឲ្យ��ំុ�ហ��។ �នុាា�់មាក �ំុ�នុា�ក�នុ
 

ត្រី���់មាកស្រាសុកវិញ �ាុខែនុបីោះវៀ�ណ្ឌាមិានុទីានុឲ់្យ�មាក

បោះទី ដ�បោះចះូ�ំុ�ក៏លាួចរ�់បោះចញមាក។ �ំុ�មាករស់បោះនុៅបោះមាមា�់

�នុរយៈបោះពុលា១ខែ� បោះត្រីពុោះបោះមាភា�មិាត្រី��់មិានុឲ្យ�ត្រី���់

មាករស់បោះនុៅកូុងភា�មិាភាាូមាបោះទី បោះត្រីពុោះ�ាូចជ្ឈានុមី់ានុខែដលា

បោះដោះមិានុទីានុអ់ស។់ មួាយរយៈបោះត្រីកោយមាក �ំុ�ក៏ត្រី���់

មាកដលាភ់ា�មិារ�បោះចកវញិ �ាុខែនុផី្សាាះរ�ស�់ំុ�មិានុមាានុសមាភារ 

ឆ្នាំូា�ង ចានុ បោះនុៅបោះសសសលាប់ោះ�ើយ គឺបោះនុៅខែ�សមាីកផ្សាាះ  

ច�ខែណ្ឌកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុក៏មិានុរស់បោះនុៅកូុងភា�មិាបោះត្រីចើនុខែដរ 

បោះត្រីកោយមាកបោះទីើ�មាានុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមាករសប់ោះនុៅ នុងិត្រី�ក� 

រ�ររកសុី។

រ៉ាផេ�តៅសុី�កសុីពរួ៉ាមឡែដំលកងទ័ូពម�ឈិមរ៉ាបសុី់ឡែ�រី៉ាជ្រកហាម
សុីមា�ប់អត�តកមី�ភិាបាលថាា�ក់ភូាមិ នងិឃី� កាីងឃី�រ៉ា�ផេចក 
ស្រីសុីុកផេមមត ់ត�បន២់១ ភូាមិភា�គាបូពា�ច�ននួ៧៥ន�ក់ផេនៅ 
កាីងឡែ�មិថាីន� ឆ្នាំា��១៩៧៨។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

20 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឃន់ិ ឃ�ី 

តិក់្សា តុិបុ ៖ �កិារវេជើងវេដាយុសារ�ន់ិ�នីិ

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ �ក់ ��ុ អាយុ៦១ឆ្នាំូា� គឺជ្ឈាទីាហានុច�លា 
នុវិ�នីុ ៍មាានុស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�បោះនុៅភា�មិានៃត្រីពុត្រីក�ាញ់ �ុ�

ខែសនុស�ុ ស្រាសកុត្រីក�ាញ់ បោះ��បីោះសៀមារា�។ �ចុ�ុីនុ�ូំុ� 
រសប់ោះនុៅភា�មិាទ័ីពុសើាយ �ុ�ជ្ឈ�់�ាត្រី�ាវ ស្រាសកុអងគរធ្នូ� បោះ�� ី

បោះសៀមារា�។ �ំុ�មាានុឪពុុកបោះឈ្លមោះ កុង �ក់ នុងិមីាាយ

បោះឈ្លមោះ ហាុង �ុមា ត្រី�ក�រ�របោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារបោះដើមាីី

ផ្សាគ�ផ់្សាគង់ជ្ឈវីភាាពុរសប់ោះនុៅត្រី�ចា�នៃ�ៃ។ �ំុ�មាានុត្រី�ពុនុបិោះឈ្លមោះ  
ហាយ រុ� �ាុខែនុតី្រី�ពុនុ�ិំុ��នុសាូ�់កាលាពុីឆ្នាំូា�២០១៩ 
បោះដោយសារជ្ឈ�ងឺ។ សពុើនៃ�ៃ �ំុ�មាានុក�នុច�នុនួុ៤នុាក់។

 បោះនុៅរវាងពុឆី្នាំូា�១៩៧០ ដលាឆ់្នាំូា� ១៩៧៥ ត្រីគសួារ

រ�ស់�ំុ�បោះនុៅបោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារបោះនុៅកូុងភា�មិានៃត្រីពុត្រីក�ាញ់ 

បោះទីោះបោះពុលាបោះនុោះមាានុភាាពុត្រីច��កត្រីច�លា់បោះពុញនៃផ្សាា

ត្រី�បោះទីសក៏បោះដោយ។ ទីនុាមឹានុងឹបោះនុោះ ក៏មាានុការទីមូាាក់

តក់ តបី រ៉ាសុី់ផេនៅភូាមិទ័ូពសុីា�យ ឃី��ប់ត�ជ្រត�វី ស្រីសុីុកអងគរ៉ាធា� 
ផេ�តតផេសុីៀមរ៉ា�ប នងិ ឃន ់ឃ�ម អាកសុីី័ជ្រគាចិតតម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេ�តតផេសុីៀមរ៉ា�ម។  
(ឃន ់ឃ�ម/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ត្រីគា�់ខែ�កបោះលាើកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈើង នុងិខែ�មរ 

ត្រីកហមា ខែដលា�នុច�លាកានុក់ា�់�ាមាភា�មិា�ុ�ខែដលាសា�ិ 

បោះនុៅខែកីរនៃត្រីពុភាូ�កូុងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា។ បោះត្រីកៅពុកីារទីមូាាក់

ត្រីគា�់ខែ�ក ក៏មាានុការវាយត្រី�យុទីគិាូរវាងទីាហានុ 

លានុ ់នុលា់ នុងិកងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមា ខែដលា�ណី្ឌាលាឲ្យ�

មាានុមានុសុ�សាូ�់ នុងិរ�ួសជ្ឈាបោះត្រីចើនុ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧៥ ខែ�មរត្រីកហមា�នុច�លាមាកកូុងភា�មិា

រ�ស់�ំុ� �ាុខែនុមិីានុទីានុម់ាានុការខែ�ងខែចកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�

បោះចញបោះទីៅបោះធ្នូើើការ�ាមាសហករណ៍្ឌបោះទី គឺត្រីគានុខ់ែ�ច�លា

មាកកានុក់ា�់ នុងិ�បោះណី្ឌញទីាហានុ លានុ ់នុលា់ បោះចញពុី 

ភា�មិា�ាុបោះណ្ឌ ាោះ។ បោះត្រីកោយពុខីែ�មរត្រីកហមាច�លាកានុក់ា�់ភា�មិា
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�នុរយៈបោះពុលាមួាយខែ� ខែ�មរត្រីកហមាចា�់បោះផ្សាីើមាចលា័� 

អូកភា�មិាឲ្យ�បោះទីៅបោះធ្នូើើការ�ាមាសហករណ៍្ឌបោះផ្សា�ងៗ។ ខែ�មរ 

ត្រីកហមា�នុ�ញ្ចូជ�នុ�ំុ�បោះទីៅ�ុ�សូួលា កូុងស្រាសុកត្រីក�ាញ់

បោះដើមាីីបោះធ្នូើើការងារដកសា�ង។ �នុាា�់មាក ខែ�មរត្រីកហមា 
�ញ្ញាជ�ំុ�ឲ្យ�បោះដើរត្រី�មា�លាអាចម៍ាបោះគោ លាាមាកមានុសុ� កា�់ដ ី
ដ���ក កា�់បោះដើមាទីន្ត្រីនុាានុខែ�ត្រី�មាកចិត្រីញ្ញាុ�ឲ្យ�ហម�់បោះហើយ

ជ្ឈានុវ់ាឲ្យ�ច�លាគាូ រួចបោះហើយយកវាបោះទីៅហាលានៃ�ៃឲ្យ� 

សៃួ� បោះទីើ�ជ្ឈញ្ចូជ�នុវាមាកទុីកកូុងជ្ឈត្រីមាុក បោះដើមាីីទុីកយក

បោះទីៅបោះធ្នូើើជ្ឈីដាក់ខែស្រាស។ 

 �ំុ�បោះធ្នូើើការបោះនុៅ�ុ�សូួលា�នុរយៈបោះពុលា៣ខែ� បោះទីើ�

ខែ�មរត្រីកហមា�ញ្ចូជ�នុ�ំុ�ត្រី���់មាកភា�មិានៃត្រីពុត្រីក�ាញ់វិញ។ 

មួាយរយៈបោះត្រីកោយមាក ខែ�មរត្រីកហមា�នុជ្ឈបោះមូាៀស�ំុ�  
នុងិត្រីគួសារបោះទីៅកានុ�់ុ�ក�ពុង់�ា�វ សាិ�បោះនុៅស្រាសុក

ត្រីក�ាញ់ដខែដលា។ ត្រីគួសាររ�ស់�ំុ��នុដកឹចានុឆ្នាំូា�ង

�ាមារបោះទីះបោះទីៅ�ុ�ក�ពុង់�ា�វ បោះត្រីពុោះផ្សាាះរ�ស�់ំុ�បោះនុៅកូុងភា�មិា

នៃត្រីពុត្រីក�ាញ់ ខែ�មរត្រីកហមាទុីកសត្រីមាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដលា 

ជ្ឈបោះមូាៀសមាក�ម។ី បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះសា�ិបោះនុៅកូុងរដ�វវស�ា 

ដ�បោះចះូផ្សាូ�វខែដលា�ំុ�បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរគឺសុទីសិឹងខែ�ទឹីកខែដលា

មាានុជ្ឈបោះត្រីមាៅត្រី�ឹមាចបោះងាះរ�ស់�ំុ�។ ឪពុុករ�ស់�ំុ�គឺជ្ឈា

អូក�ររបោះទីះ បោះហើយ�ំុ�នុងិ�ង�ូ�នុនុា�គាូរុញរបោះទីះពុី
 

បោះត្រីកោយ។ របោះទីះខែដលា�ំុ�នុងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�របោះទីៅកានុ�់ុ�

ក�ពុង់�ា�វមាានុត្រី�មាាណ្ឌ៤០របោះទីះបោះគោ។ បោះនុៅកូុង�ុ�

ក�ពុង់�ា�វ មាានុផ្សាាះធ្នូ�ៗជ្ឈាបោះត្រីចើនុ�ងូខែដលាខែ�មរត្រីកហមា

បោះត្រី�ៀមាទុីកសត្រីមាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដលាជ្ឈបោះមូាៀសបោះទីៅដលា�់មី

សាូក់បោះនុៅ�បោះណី្ឌោះអាសនុ។ូ ត្រីគសួារ�ំុ��ររបោះទីះបោះទីៅដលា់

ភា�មិា�ា�វបោះនុៅបោះពុលាយ�់បោះទីៅបោះហើយ ដ�បោះចះូខែ�មរត្រីកហមា�នុ

ឲ្យ�ត្រីគសួារ�ំុ� នុងិត្រីគសួារពុរីបោះទីៀ� បោះទីៅសាូក់បោះនុៅកូុងផ្សាាះ

មួាយ�ងូខែដលាមាានុភាាពុសៃា�ត់្រីជ្ឈង� ដ�ចជ្ឈាទីីរបោះហោឋាានុ។

 បោះនុៅនៃ�ៃ�នុាា�់ �ំុ� នុងិត្រីគួសារត្រី�ូវ�នុខែ�មរត្រីកហមា

ចា�់�ា�ងឲ្យ�បោះទីៅបោះធ្នូើើការបោះនុៅ�ាមាកងបោះផ្សា�ងៗគាូ។ 

បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះខែ�មរត្រីកហមា �នុចា��់ា�ង�ំុ�ឲ្យ�បោះដើរបោះរើស

ស្រាសវូ នុងិគួរស្រាសវូខែដលាត្រីជ្ឈុះបោះនុៅ�ាមាវាលាខែស្រាសយកមាក 

ទុីក បោះដោយក�ណ្ឌ�់១០ហកិ�ា មាានុគាូ៤០នុាក់បោះដើរ

បោះរើសគួរស្រាសូវឲ្យ�អស់ពុីខែស្រាស បោះ�ើបោះរើសមិានុអស់ត្រី�ូវយក 

បោះទីៅកសាង ឬយកបោះទីៅបោះរៀនុស�ត្រី�។ ច�បោះពុោះអូកខែដលា 

ផ្សាាះរ�ស់ �ក់ �ុ� សាិ�បោះនុៅភា�មិាទ័ីពុសើាយ �ុ�ជ្ឈ�់�ាត្រី�ាវ 
ស្រាសុកអងគរធ្នូ� បោះ��បីោះសៀមារា�។  
(�នុ ់�ីមា/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ត្រី�វូខែ�មរត្រីកហមាយកបោះទីៅកសាង ឬបោះរៀនុស�ត្រី�បោះហើយមិានុ 

ខែដលាបោះ�ើញត្រី���់មាកវញិបោះទី។ ដ�បោះចះូ�ំុ���ិ��បោះធ្នូើើការឲ្យ� 
បោះហើយរួចរាលា�់ាមាខែផ្សានុការខែដលាខែ�មរត្រីកហមាក�ណ្ឌ�។់ 

បោះនុៅបោះពុលា�ំុ�ឈ្ល�ឺាា�់មីាងៗ មិានុមាានុ�ាូ�សងា�វសត្រីមាា�់

បោះលា�បោះទី គឺមាានុខែ�សមាាជ្ឈកិកូុងកងជ្ឈយួរក�ានុងិបោះមាើលា 
ខែ�គាូ ដ�ចជ្ឈា ជ្ឈយួជ្ឈ�់ ឬបោះកោស��លាឲ់្យ�គាូបោះទីៅវញិបោះទីៅ 

មាក។ �ំុ�បោះធ្នូើើការបោះនុៅ�ុ�ក�ពុង់�ា�វរហ��ដលា់រ��ខែ�មរ
 

ត្រីកហមាដួលារលា�បោះនុៅបោះដើមាខែ�មាករា ឆ្នាំូា�១៩៧៩។ 

បោះពុលាបោះនុោះត្រីគួសារ�ំុ�នុងិត្រីគួសារមួាយច�នុនួុបោះទីៀ�មិានុ 
�នុត្រី���់មាករស់បោះនុៅភា�មិានៃត្រីពុត្រីក�ាញ់វិញបោះទី គឺ�នុី

សាូក់បោះនុៅក�ពុង់�ា�វដខែដលា បោះដោយបោះយើងត្រី�ក�រ�រ

បោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារ។ 

 រហ��ដលា់ឆ្នាំូា�១៩៨២ �ំុ�ច�លា�បោះត្រីមាើកងទ័ីពុបោះនុៅ 
បោះ���ីនុាាយមាានុជ្ឈយ័ បោះហើយបោះត្រីកោយមាកត្រី�វូ�នុ�ញ្ចូជ�នុ 
ឲ្យ�បោះទីៅឈ្លរបោះជ្ឈើងបោះនុៅស្រាសុកចងុកាលា ់បោះ��ឧី�រីមាានុជ្ឈយ័។  

�ំុ�ច�លា�បោះត្រីមាើកងទ័ីពុ�នុរយៈបោះពុលា�ីឆ្នាំូា�ក៏ជ្ឈានុមី់ានុផ្សាាុះ

ដាចប់ោះជ្ឈើងសាី� បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៨៥។ បោះទីោះ�ី�ំុ�ពុកិារបោះជ្ឈើង ក៏

�ំុ�បោះនុៅ�នុបីោះធ្នូើើកងទ័ីពុរហ��ដលា់ឆ្នាំូា�២០០៨ បោះទីើ��ំុ�ច�លា
 

នុវិ�នីុ។៍ បោះត្រីកោយបោះពុលាច�លានុវិ�នីុ ៍បោះទីើ��ំុ�បោះរៀ�ការ 

បោះហើយមាករសប់ោះនុៅភា�មិាទ័ីពុសើាយ �ុ�ជ្ឈ�់�ាត្រី�ាវ ស្រាសកុ

អងគរធ្នូ� បោះ��បីោះសៀមារា� រហ��មាកដលាប់ោះពុលា�ចុ�ុីនុ។ូ 
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�ង់ តិងឹ ៖ ខួ ា�ំវេក្សាើតិកូ្សានិវេ�ត្តា��ូ�វ ផ្នែតិសំិណាង
លអបានិយ៉ាយុ�ាបុជួយុ

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ គង់ �ងឹ អាយុ៨៦ឆ្នាំូា� មាានុស្រាសកុក�បោះណ្ឌើ�

បោះនុៅលាើាបោះលាើ �ុ�ទីនុូ�ងស្រាសុកបោះមាមា�់ បោះ��កី�ពុង់ចាមា។ 

�ចុុ�ីនុ�ូំុ�រស់បោះនុៅភា�មិាលាើាបោះលាើ �ុ�ទីនុូ�ង ស្រាសុកបោះមាមា� ់

បោះ���ី �ីង�មុ�។ កាលាពុី��ច�ំុ�រស់បោះនុៅកូុងចមាាារបោះកៅសុ�

មួាយខែដលាអូកភា�មិាបោះហៅ�ា ចមាាារបោះកៅសុ�ភា�មិា�ូុក សាិ� 
បោះនុៅកូុង�ុ�ទីនុូ�ង បោះដោយមាានុត្រីគសួារជ្ឈាបោះត្រីចើនុរសប់ោះនុៅទីី

 
បោះនុោះ។ �ំុ�រស់បោះនុៅចមាាារបោះកៅសុ�ភា�មិា�ូុក�នុមួាយរយៈ 

ក៏�ី�រមាករស់បោះនុៅកូុងភា�មិាលាើាវិញ។ �ណ្ឌៈបោះនុោះមាានុ

ជ្ឈនុជ្ឈា��ិរា�ង�នុច�លាមាកភា�មិារ�ស�់ំុ� នុងិ�នុវាសដ់ី

ដា�បោះកៅសុ� បោះហើយ�ំុ�ខែដលាមាានុអាយុត្រី�ខែហលា១២-

១៣ឆ្នាំូា� ក៏�នុបោះទីៅបោះ�សសូកឹបោះកៅសុ�ឲ្យ��រា�ងកូុងមួាយនៃ�ៃ 
ទីទួីលា�នុត្រី�ក់៥-៦បោះរៀលា។ 

 �ំុ��នុបោះរៀ�ការបោះនុៅអាយុ១៦ឆ្នាំូា� ជ្ឈាមួាយ�ីីបោះឈ្លមោះ 

ឈ្លងឹ។ �ំុ�មាានុក�នុ៩នុាក់ សាូ�់៤នុាក់ បោះនុៅរស៥់នុាក់ 

គឺត្រី�សុ៣នុាក់ នុងិស្រាស២ីនុាក់។ ក�នុត្រី�សុចីងរ�ស�់ំុ�

សាូ�់មូាាក់ បោះនុៅបោះពុលាខែ�មរត្រីកហមាបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើសក�នុរ�ស�់ំុ�

ឲ្យ�ច�លាបោះធ្នូើើបោះយោធ្នូា បោះហើយមាានុការទីមូាាក់ត្រីគា�់ខែ�កត្រី�វូ

ច�របោះណ្ឌដៅខែដលាក�នុរ�ស់�ំុ�ច�លាបោះទីៅលាាក់�ូនួុសាិ�បោះនុៅ

�ាងខែស្រាស�ានុង។ បោះនុៅសម័ាយសន្ត្រីងគាមាបោះវៀ�ណ្ឌាមា 

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូុងភា�មិា�នុរ�ប់ោះចញបោះទីៅបោះនុៅកូុងនៃត្រីពុ នុងិ

ជ្ឈីករបោះណ្ឌដៅត្រី�ង់បោះសទុីកលាាក់�ូនួុ។ �ំុ�បោះ�ើញរ�បោះត្រីកោះ

អាបោះមារកិា�ងបោះ�ើកឆ្នាំូងកា�់ភា�មិា �ាុខែនុមិីានុ�នុបោះធ្នូើើ��

គាង់ តងឹ  អ�យី៨៦ឆ្នាំា�� សុីពាថ្ងៃថាៃរ៉ាសុីផ់េនៅភូាមិលា�ផេលើ ឃី�ទូនាងូ 
ស្រីសុុីកផេមមត ់ផេ�តតតូូងឃីី� នងិ ឈុំី� រ៉ាា� បីគាគលិកម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ាផេកោះថា ី។ (ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

វ ីសុិថីា 
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះទី។ �នុាា�់មាក មាានុកងទ័ីពុបោះវៀ�កុងច�លា

មាក�ាមាបោះត្រីកោយ។ បោះនុៅអ��ុងបោះពុលាបោះនុោះ ក៏មាានុការ

ទីមូាាក់ត្រីគា�់ខែ�កបោះធ្នូើើឲ្យ� �ាកុយ នុងិយាយខែកូក សាូ�់

បោះពុលាបោះចញបោះទីៅង��ទឹីកបោះនុៅ�ាមាអ�រ។ ច�ខែណ្ឌកបោះនុៅភា�មិា 

បោះ�ងបោះកោងក៏មាានុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុសាូ�់ខែដរ បោះនុៅបោះពុលាខែដលា

អូកទីា�ងបោះនុោះបោះចញបោះទីៅជ្ឈត្រីមាះបោះសមៅបោះនុៅចមាាារ បោះហើយ

ត្រីគា�់ខែ�កធ្នូាូក់មាកច�។ �ំុ�សគាលាប់ោះមា�ញ្ញាជការរ�សក់ង 
ទ័ីពុបោះវៀ�កុងបោះឈ្លមោះ �ាបោះទីៀនុ នុងិ �ា�ានុ។ អាបោះមារកិ 

នុងិបោះវៀ�កុង�នុច�លាមាកភា�មិារយៈបោះពុលាត្រី�ខែហលា២ឆ្នាំូា�

ក៏ដកទ័ីពុបោះចញបោះទីៅវិញអស់។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំូា�១៩៧៥ ខែ�មរត្រីកហមា

�នុជ្ឈបោះមូាៀសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ៣-៤ត្រីគសួារពុភីាូ�បោះពុញ ឲ្យ� 

មាកបោះនុៅភា�មិារ�ស�់ំុ� �ាុខែនុបីោះត្រីកោយមាកមិានុដងឹខែ�មរត្រីកហមា

យកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមូាៀសទីា�ងបោះនុោះបោះទីៅទីីណ្ឌាបោះ�ើយ។ 

ច�ខែណ្ឌក�ំុ�បោះនុៅបោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារធ្នូមាម�ា បោះហើយមួាយរយៈ

បោះត្រីកោយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូងុភា�មិាចា�់បោះផ្សាដើមាបោះធ្នូើើការងារត្រី�វាស់ 
នៃដ នុងិច�លាជ្ឈាសហករណ៍្ឌ �ាុខែនុមិីានុទីានុត់្រី�មា�លាត្រីទីពុ� 

សមាី�ីយិកបោះទីៅដាក់រួមាបោះទី។ មិានុយ�រ�ាុនុមានុ ខែ�មរត្រីកហមា

ជ្ឈបោះមូាៀស�ំុ�បោះចញពុីភា�មិាលាើាបោះលាើឲ្យ�បោះទីៅរស់បោះនុៅភា�មិាចងគ�  
បោះហើយបោះនុៅទីីបោះនុោះខែ�មរត្រីកហមាត្រី��់�ំុ�ឲ្យ�ត្រី�មា�លាត្រីទីពុ� 
សមាី�ីដិាក់រួមា។ �ំុ�រសប់ោះនុៅភា�មិាចងគ��នុមួាយរយៈ ខែ�មរ 
ត្រីកហមា�នុជ្ឈបោះមូាៀស�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅរស់បោះនុៅស្រាសុកឆ្នាំូ�ង បោះ��ី

 
ត្រីកបោះចះ។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ�ំុ�ទីទួីលាដ�ណឹ្ឌង�ាក�នុត្រី�សុរ�ស ់
�ំុ�មូាាក់បោះទីៀ��នុសាូ�់។ �ដីរ�ស់�ំុ���ចចិ�ីសដាយ

 
ស្រាសបោះណ្ឌោះក�នុ។ �ីីរ�ស់�ំុ�ហ���យមិានុច�លា គិ�ខែ� 
យ�នុកឹក�នុ បោះត្រីពុោះកាលាបោះពុលាគា�់រស់បោះនុៅភា�មិាចងគ� 

ក�នុត្រី�ុស�ំុ�ធ្នូាូ�់បោះទីៅបោះលាងគា�់មាដង រួចនុយិាយ�ា 

«បោះពុលា�ំុ�មាកបោះលាងឪបោះលាើកបោះត្រីកោយ ចា��ំុ�យកអាវមាកឲ្យ�
 

ឪមួាយ» �ាុខែនុមិីានុទីានុ�់នុមាកបោះលាងផ្សាង ក៏ត្រី�ូវខែ�មរ 

ត្រីកហមាសមូាា�់។ ក�នុរ�ស�់ំុ�ខែដលាបោះធ្នូើើកងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមា 
បោះនុោះក៏ធ្នូាូ�់មាកបោះលាង�ំុ�បោះនុៅឆ្នាំូ�ងខែដរ បោះហើយ�ំុ�បោះហៅក�នុឲ្យ�

ហ��បោះពុោ� �ាុខែនុកី�នុរ�ស់�ំុ��នុបោះឆ្នាំូើយ�ាមិានុហ��បោះទី។ 

លាុះដលា់បោះពុលាយ�់ខែ�មរត្រីកហមាចា�់ក�នុរ�ស់�ំុ�នុងិ

មិា�ភីាកីិក�នុរ�ស់�ំុ�មូាាក់បោះទីៀ�យកបោះទីៅសមូាា�់បោះចោលា

បោះនុៅមាា�់ខែត្រីពុក �ាុខែនុមិីា�ភីាកីិក�នុរ�ស�់ំុ��នុរ�រួ់ច�ូនួុ 

សាូ�់ខែ�ក�នុរ�ស�់ំុ��ាុបោះណ្ឌ ាោះ។ �ំុ�រសប់ោះនុៅស្រាសុកឆ្នាំូ�ងមិានុ�នុ
 �ាុនុមានុផ្សាង ក៏ផ្សាាូសប់ោះទីៅរសប់ោះនុៅមិូាចវញិ។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ�ំុ�បោះដើរ 

បោះ�ះ�ខែនុ ូសូឹកបោះឈ្លើ ខែដលា�ំុ�អាចបោះ�ះ�នុយកមាកហ�� 
បោះត្រីពុោះមិានុមាានុអាហារ បោះហើយកាលាបោះនុោះ�ំុ�បោះពុោះធ្នូ�៣ខែ�។

 �ដីរ�ស់�ំុ��នុសាូ�់បោះនុៅឆ្នាំូ�ង បោះដោយសារខែ�មាានុ
 

អូកភា�មិាបោះឈ្លមោះ �ានុ ់�នុមាក��ួលាគា�រ់�ត់្រី���់បោះទីៅ

ស្រាសកុក�បោះណ្ឌើ�វញិ បោះហើយត្រី�វូខែ�មរត្រីកហមាចា�់ពុកួគា�់

�នុបោះនុៅឆ្នាំូ�ង នុងិយកបោះទីៅសមូាា�់បោះចោលាទីា�ងពុីរនុាក់។ 

កមួយរ�ស់�ដី�ំុ�ខែដលារ�់បោះទីៅ�ាមាបោះត្រីកោយ �ានុ ់នុងិ�ីី

រ�ស�់ំុ� ខែដលា�នុដងឹបោះរឿងបោះនុោះ �នុមាកត្រី��់�ំុ��ា ពុ��នុ

សាូ�់បោះហើយ។ �ំុ�ត្រី�វូ�នុអូកភា�មិាមិូាច�ា�មិ់ានុឲ្យ�ត្រី���់

មាកស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�វិញ បោះត្រីពុោះ�ាូចខែ�មរត្រីកហមាចា�់ 

យកបោះទីៅសមូាា�់បោះទីៀ�។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដលាមាានុ 

សណី្ឌានុចិ�លីា�ូនុលាួចដា��យឲ្យ��ំុ�ហ��ខែឆ្នាំូ��នុពុីរ

បោះពុលា។ បោះត្រីកោយមាក�ំុ�បោះចញដ�បោះណ្ឌើរពុីភា�មិាមិូាចដលា់ភា�មិា

ក�ពុង់របោះទីះ ស្រាសា�់ខែ�បោះ�ើញកងទ័ីពុរ�បោះដោះ នុងិកងទ័ីពុ

បោះវៀ�ណ្ឌាមាច�លាមាកដលា។់ �ណ្ឌៈបោះនុោះ ស្រាសា�់ខែ��ំុ�ឈ្ល ឺ
បោះពុោះបោះកើ�ក�នុបោះនុៅ�ាមាផ្សាូ�វ បោះហើយស�ណ្ឌាងលាមូាានុឆ្នាំម�

មូាាក់�នុជ្ឈយួ�បោះងាើ�ក�នុឲ្យ��ំុ�។ �ំុ��នុសាូក់អាស្រាសយ័បោះនុៅ
 

ផ្សាាះយាយមាា�បោះនុោះមួាយយ�់។ បោះដោយសារខែ�ក�នុ

រ�ស�់ំុ�បោះកើ�មាក��ចបោះពុក បោះទីើ�អូកស្រាសកុ�នុ�ងូា�់ក�នុ

រ�ស�់ំុ��ា «អាដ�ទឹីកសុទី»ិ បោះហើយ�នុនុយិាយត្រី��់

ក�នុស្រាសីរ�ស់�ំុ�មូាាក់បោះទីៀ�ខែដលាក�ពុុងពុរ�ូ�នុខែដលា

បោះទីើ�នុងឹបោះកើ��ា «�ីវាបោះធ្នូើើអើី! មិានុបោះ�ះវាបោះចោលាបោះទីៅ!»  

 បោះពុលាបោះនុោះក�នុស្រាសីរ�ស់�ំុ���បោះទីៅអូកស្រាសុកវិញ

�ា �ំុ�មិានុបោះ�ះ�ង់�ូ�នុរ�ស់�ំុ�បោះទី។ លាុះត្រីពុឹកបោះ�ើងបោះទីើ�

មាានុ�ានុកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាមាកដកឹ�ំុ�ត្រី���់បោះទីៅស្រាសកុ 
ក�បោះណ្ឌើ�វញិ។ �ំុ�នុងិក�នុចុះពុ�ីានុរួចបោះទីៅសាូក់បោះនុៅភា�មិា 
កដុលារយៈបោះពុលា៣យ�់ បោះទីើ�បោះចញបោះទីៅរស់បោះនុៅភា�មិាពុង 
ទឹីក�បោះណី្ឌោះអាសនុរូយៈបោះពុលាជ្ឈិ�មួាយខែ�បោះទីៀ�។ 

បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះ អូកភា�មិាមាកត្រី��់�ំុ��ា ត្រី�សិនុបោះ�ើមាានុ

កខែនុងូណ្ឌារស់បោះនុៅ បោះចញបោះទីៅរស់បោះនុៅកខែនុងូបោះនុោះបោះទីៅ 

ដ�បោះចះូ�ំុ�ក៏សបោះត្រីមាចចិ�មីាករស់បោះនុៅស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�បោះនុៅ

ភា�មិាលាើាបោះលាើវិញ។

24 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេដាយុសារខួើះខាតិអាហារ មិាយុខួា�ំ
ដាច់ចតិិលួិចវេបុះផ្នែ�នូិវេនាងផ្នែដ្ឋលដា�ំប់ុសំិយ៉ាបុ�ាះវេសាង រឲ្យយខួ ា�ំហូបុ 

សូិ ហាន់ិ 

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ ត្រី�ុិនុ ណ្ឌយ បោះកើ�បោះនុៅភា�មិាឫស�ីសីា� 

�ុ�នៃត្រីពុបោះ�សូ ស្រាសុកបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។ �ំុ�មាានុ

ឪពុុកបោះឈ្លមោះ មាាមា ត្រី�ុិនុ នុងិមាដាយបោះឈ្លមោះ ជ្ឈា ណ្ឌានុ។់ �ំុ� 
មាានុ�ង�ូ�នុ�បោះងាើ�ច�នុនួុ៦នុាក់ គឺស្រាសី៣នុាក់ នុងិ

ត្រី�ុស៣នុាក់។ 

 កាលាបោះនុៅវ័យកុមាារ �ំុ�មិានុ�នុសិក�ាបោះរៀនុស�ត្រី�

បោះត្រីជ្ឈៅត្រីជ្ឈះបោះទី គឺបោះរៀនុ�នុត្រី�ឹមា�ាូក់ទីី១១ពុីសងគមាចាស់

ជ្របុិន �យ �តល់បទូសុីមា�សុីនអ៍�ព�ផេរ៉ាឿងរ៉ាា�វីកាីងរ៉ាបប
ឡែ�រី៉ាជ្រកហាមដំល់ ថាីន ស្រីសុី�ផេពជ្រ� បីគាគលិកម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ា ផេ�តតថ្ងៃជ្រពឡែវីង។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

�ាុបោះណ្ឌ ាោះ។ បោះនុៅបោះដើមាទីសវ��រឆ៍្នាំូា�១៩៧០ �នុាា�់ពុមីាានុ

ត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌបោះធ្នូើើរដឋត្រី�ហារទីមូាាក់សបោះមាដចត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា 

សីហនុ ុ �ំុ�នុងិត្រីគួសាររស់បោះនុៅមិានុ�នុសុ�ស្រាសួលា

បោះ�ើយ។ បោះយើងរ�ច់�លាពុនួុកូុងត្រី�ង់បោះស (បោះលាណ្ឌដឋានុ) 

ជ្ឈាញឹកញា�់ បោះហើយជ្ឈួនុកាលាបោះយើងចាកបោះចញពុីភា�មិា

រ�ស់បោះយើងបោះទីៅរស់បោះនុៅភា�មិាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ� បោះដើមាីីបោះគច

បោះចញពុីការទីមូាាក់ត្រីគា�់ខែ�ក។ 

 �នុាា�់ពុីកងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមាទីទួីលាជ្ឈ័យជ្ឈមូាះបោះនុៅ

នៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំូា�១៩៧៥ �ំុ�បោះធ្នូើើការងារបោះនុៅកូុង

កងសា�ង �ាុខែនុ�ីំុ�មិានុខែដលាទីទួីលា�នុរ��ហ��ចុក
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ត្រីគ�់ត្រីគានុប់ោះ�ើយ។ បោះដោយសារខែ�ការហ��ចកុ�ើះ�ា� 

មីាាយរ�ស់�ំុ��នុដាច់ចិ�លីាួចបោះ�ះខែផ្សានូុបោះនុោងខែដលា 
ដា�បោះនុៅជ្ឈា�់ស�យា�ផ្សាាះមាកបោះសៃោរឲ្យ��ំុ�ហ��។ 

 បោះនុៅបោះដើមាឆ្នាំូា�១៩៧៩ �ំុ�នុងិត្រីកុមាត្រីគួសារ ត្រី�ូវ�នុ 
ខែ�មរត្រីកហមាជ្ឈបោះមូាៀសបោះចញពុីភា�មិា នុងិឲ្យ�បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរបោះទីៅ 

កានុភ់ា�មិាសើាយកា� �ុ�ធ្នូាយ ស្រាសកុ�ភាូ� បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។ 

បោះត្រីកោយមាក �ំុ�នុងិត្រីគួសារ�នុវិលាត្រី���់មាករស់បោះនុៅ 
ភា�មិាក�បោះណ្ឌើ�វញិ។ បោះត្រីកោយនៃ�ៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំូា�១៩៧៩ 

ការរស់បោះនុៅរ�ស់�ំុ�នុងិត្រីគួសារបោះនុៅជ្ឈួ�ការលា��ក�ះូ  
បោះត្រីពុោះសមាភារបោះគោត្រីក�ីសត្រីមាា�់បោះត្រី�ើត្រី�សប់ោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារ 

�នុ���់ង់អសប់ោះដោយសាររ��ខែ�មរត្រីកហមា។ �នុាា�់ 

មាកបោះយើងចា�់បោះផ្សាីើមាបោះធ្នូើើខែស្រាសត្រី�វាស់នៃដគាូបោះទីៅវិញបោះទីៅ 

មាកបោះដើមាីីយកផ្សាលាស្រាសូវមាកខែចកគាូហ��។ 

 ចា�់�ា�ងពុីឆ្នាំូា�១៩៨០មាក �ំុ��នុចិញុ្ចូមឹាស�ើ នុងិ 
ដា�ដ�ណ្ឌា��នុាា�់�នុ�� បោះទីើ�បោះធ្នូើើឲ្យ�ជ្ឈីវភាាពុ នុងិការហ�� 

ចុករ�ស់�ំុ��នុត្រី�បោះសើរបោះ�ើង។ មាកដលា់បោះពុលាបោះនុះ �ំុ� 
មាានុជ្ឈីវភាាពុសមារមា� នុងិមិានុលា��កដ�ចកាលា�ំុ�

រស់បោះនុៅកូុងរ��ខែ�មរត្រីកហមាបោះ�ើយ។ បោះដោយសារខែ�

�ំុ�ធ្នូាូ�់រស់បោះនុៅឆ្នាំូងកា�់ទុីកខលា��ក ដ�បោះចះូ�ំុ�ខែ�ងខែ�

យកបោះរឿងរាាវរ�ស់�ំុ�នុទិីានុឲ្យ�ក�នុបោះចៅរ�ស់�ំុ�សដា�់

ជ្ឈាញឹកញា�់ បោះដើមាីីឲ្យ�ក�នុនុងិបោះចៅរ�ស់�ំុ��នុដងឹពុី

ត្រី�វ�ីសិាស្ត្រសកីាលាពុរី��ខែ�មរត្រីកហមា។ មាានុបោះពុលា�ះូ 

�ំុ�ក៏យលា់សុ�ិនុបោះ�ើញបោះរឿងរាាវលា��កបោះវទីនុារ�ស់�ំុ�

បោះនុៅកូុងរ��ខែ�មរត្រីកហមាខែដរ បោះធ្នូើើឲ្យ��ំុ�មាានុការភ័ាយ
 

រនុ�ិ់យាាង�ាូ�ង។

ជ្របុិន �យ សុីពាថ្ងៃថាៃរ៉ាសុី់ផេនៅភូាមិឫសុីស�សុីូ�ត 
ឃី�ថ្ងៃជ្រពផេឃាសុី ស្រីសុីុកផេមសុី�ង ផេ�តតថ្ងៃជ្រពឡែវីង។ 
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ឡែ�ានផេនោង។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

សិវេត្រ�ចចតិិចិូលបុវេត្រ�ើក្សាងទ័្ធិ�វេត្រ�ះ�និិចង់ឲ្យយ
ឪ�ុក្សាមិាយុវេ�ក្សាែ�ងភូ�ូជួិបុការលំបាក្សា
ថុនិ ស្រីសិវីេ�ត្រជ 

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ �ាយ បោះមាឿនុ អាយុ៧០ឆ្នាំូា� �ចុ�ុីនុរូស់
 

បោះនុៅភា�មិាពុនៃនុ ូ�ុ�អងគរស ស្រាសកុបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។ 

�ំុ�មាានុ�ង�ូ�នុ�បោះងាើ�ច�នុនួុ៤នុាក់ �ាុខែនុ�ីនុសាូ�់អស់

ច�នុនួុ២នុាក់បោះដោយសារជ្ឈ�ងឺ។ កាលាពុកុីមាារ�ំុ�មិានុ�នុ

បោះរៀនុស�ត្រី�បោះទីបោះដោយសារជ្ឈវីភាាពុ�ើះ�ា�។ �ំុ�បោះនុៅផ្សាាះជ្ឈយួ 
បោះធ្នូើើការងារឪពុកុមីាាយ បោះ�ើងបោះ�ោូ� នុងិ�ើាលាបោះគោត្រីក�ី។ 

 បោះត្រីកោយរដឋត្រី�ហារឆ្នាំូា�១៩៧០ កងទ័ីពុរ�បោះដោះខែ�មរ 

ត្រីកហមាច�លាមាកបោះ�ោសនុា នុងិ�នុបោះសូើ�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅបោះលាើក 
ត្រី�ពុ័នុភិាូឺខែស្រាសបោះនុៅ�ាមាការដឋានុកូុងភា�មិា។ រហ��មាក 
ដលា់ខែ�វស�ា ឆ្នាំូា�១៩៧៤ ខែ�មរត្រីកហមាចា�់បោះផ្សាីើមា

បោះត្រីជ្ឈើសបោះរើសយុវជ្ឈនុបោះនុៅកូុងភា�មិាឲ្យ�ច�លា�បោះត្រីមាើកងទ័ីពុ 

បោះហើយបោះមាភា�មិា�នុបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើស�ំុ�។ �ំុ��នុយលាត់្រីពុមាច�លា
 

�បោះត្រីមាើកងទ័ីពុ បោះត្រីពុោះមិានុចង់ឲ្យ�ត្រីគួសាររ�ស�់ំុ� ជ្ឈាពុបិោះសស 
ឪពុកុមីាាយរ�ស�់ំុ�ជ្ឈ�ួការលា��ក។ កាលាបោះនុោះត្រីគសួារ 
�ំុ�ត្រី�ូវ�នុខែ�មរត្រីកហមាបោះចោទី�ាជ្ឈា�់នុនិុាូការ នុងិសនុីិ

សម័ុានុជិ្ឈាមួាយ�មា�ង បោះត្រីពុោះឪពុកុមីាាយ�ំុ��នុរអុ�រទីា�ដាក់

អងគការខែដលាយកបោះគោ-ត្រីក�ីរ�ស់គា�់បោះទីៅភាជួរខែស្រាស

រួចបោះហើយមិានុឲ្យ�សុីបោះសមៅបោះធ្នូើើឲ្យ�បោះគោ-ត្រីក�ីរ�ស់គា�់

សគមា។ បោះត្រីកោយមាក�នុឮដលា់អងគការ បោះហើយអងគការ 

�នុយកឪពុុក�ំុ�បោះទីៅអ�់រ� បោះ�ើញដ�បោះចះូបោះទីើ��ំុ�សបោះត្រីមាច
 

ចិ��ីា មាានុខែ�ច�លា�បោះត្រីមាើកូុងជ្ឈួរកងទ័ីពុបោះទី បោះទីើ�ត្រីកុមា

ត្រីគសួាររ�ស�់ំុ��នុរួចពុកីារបោះចោទីត្រី�កានុ ់នុងិមិានុមាានុ

កមាមាភិា�លាខែ�មរត្រីកហមាមាកបោះធ្នូើើ��។ 

 បោះពុលា�ំុ�ច�លា�បោះត្រីមាើកងទ័ីពុដ���ង �ំុ�បោះនុៅកូុងអងគភាាពុ 

ង-៥៩ នុងិមាានុសាូក់ការបោះនុៅ�ុ�សនៃនុា កូុងស្រាសុក

ពុញាខែត្រីកក បោះ��កី�ពុង់ចាមា។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ �ំុ�ហើកឹហា�់

កីួនុយុទីសិាស្ត្រសបីោះយោធ្នូាផ្សាង នុងិការពុារ�ាមាត្រីពុ�ខែដនុ

ផ្សាង។ �ំុ�ឈ្លរបោះជ្ឈើងបោះនុៅទីីបោះនុោះគឺមាានុបោះត្រីគោះ�ាូក់�ាូ�ង

ណ្ឌាស់បោះដោយសារខែ�បោះនុៅជ្ឈា�់ជ្ឈាមួាយនុងឹត្រីពុ�ខែដនុ

ត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា ខែដលាជ្ឈាសត្រី�ូវរ�សខ់ែ�មរត្រីកហមា 

នុិងមាានុការ�ាះទីងគិចគាូបោះកើ�បោះ�ើងជ្ឈាញឹកញា�់ 

បោះហើយការត្រី�យុទីគិាូ�ាូ�ងបោះកើ�បោះ�ើងបោះនុៅចបោះនុោូះពុីឆ្នាំូា� 

១៩៧៧ ដលាប់ោះដើមាឆ្នាំូា�១៩៧៩។ បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះ កង 

ទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមា�ាងភា�មិាភាាគ��ពុ៌ា�នុបោះត្រី�ើនុ�វកីួនុ

យុទីិសាស្ត្រស ី បោះដោយ�បោះញ័្ញា�ឲ្យ�កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា

វាយសត្រីមាកុច�លាមាកដលាទឹ់ីកដសីងួរួចបោះហើយ �ាុលា ពុ� 

�នុឲ្យ� បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ ត្រី�កាស�ាបោះវៀ�ណ្ឌាមាឈ្លាូនុពុានុ

��យ ផេមឿន សុីពាថ្ងៃថាៃរ៉ាសុី់ផេនៅភូាមិពថ្ងៃនា ឃី�អងគរ៉ាសុី  
ស្រីសុីុកផេមសុី�ង ផេ�តតថ្ងៃជ្រពឡែវីង។ 
(ផេ�ង ពងសរ៉ាា�សុីី� / ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��) 

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 27



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ទឹីកដ ី�នុាា�់មាកកងទ័ីពុ�ាងភា�មិាភាាគ��ពុ៌ាចា�់បោះផ្សាីើមា

�ិទីត្រីចក នុងិវាយកងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាខែ�មីាង។ �ាុខែនុី

បោះទីោះ�ីជ្ឈាយាាងណ្ឌាក៏បោះដោយ ក៏កងទ័ីពុភា�មិាភាាគ��ពុ៌ា

�នុសាូ�់បោះត្រីចើនុនុាក់ខែដរ។ 

 �ំុ��នុរងរ�ួសបោះនុៅបោះពុលាបោះចញត្រី�យុទី�ិទីលា់នុងឹ

កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាបោះនុៅសមារភា�មិា បោះហើយត្រី�ូវកងទ័ីពុ

បោះវៀ�ណ្ឌាមា�ញ់ត្រី�វូច�ក នុងិបោះភាៅូ។ �ំុ�សត្រីមាាកពុ�ា�លា

បោះនុៅមានុារីបោះពុទី�រយៈបោះពុលា១ខែ� បោះទីើ��នុធ្នូ�រស្រាសាលា។ �ំុ�

ត្រីពុមាទីា�ងកងទ័ីពុភា�មិាភាាគ��ពុ៌ាត្រី�វូ�នុរ�សាយ នុងិវលិា 

ត្រី���់មាកផ្សាាះវិញ �នុាា�់ពុីបោះលា�ា���នុ ់នុងិភា�មិាភាាគ 

��ពុ៌ា ត្រី�វូ�នុ�ាូក់បោះលាើបោះចោទីត្រី�កានុ�់ា ច�លានៃដច�លាបោះជ្ឈើង

ជ្ឈាមួាយបោះវៀ�ណ្ឌាមា នុងិបោះ�ើកផ្សាូ�វឲ្យ�កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា

វាយច�លាមាកត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាខែដលាកី�់នុងឹអងគការ។ 

បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះ�ំុ�ភិា�ភ័ាយ�ាូ�ងណ្ឌាស ់បោះត្រីពុោះបោះមា�ញ្ញាជការ

ធ្នូ�ៗ ខែដលាសា�ិបោះនុៅបោះត្រីកោមាការត្រីគ�់ត្រីគងរ�ស ់បោះសោ ភឹាមា 

ត្រី�វូ�នុអងគការចា�់យកបោះទីៅសមូាា�់បោះចោលាទីា�ងអស ់

�ាុខែនុសី�ណ្ឌាងលា ូ�ំុ�មិានុត្រី�ូវ�នុខែ�មរត្រីកហមាចា�់�ូនួុ ឬ
 

បោះហៅបោះទីៅបោះរៀនុស�ត្រី�។ បោះនុៅបោះពុលា�ំុ�ត្រី���់មាកដលា់ភា�មិា

ពុនៃនុវូិញ ខែ�មរត្រីកហមា�នុបោះរៀ�ច�ពុិធ្នូីមាងគលាការឲ្យ��ំុ�

ជ្ឈាមួាយនុងឹត្រី�ពុនុរិ�ស�់ំុ�បោះឈ្លមោះ ខែក� សាខែមាានុ បោះហើយ

ដ�ណ្ឌាលាគាូខែដរ ខែ�មរត្រីកហមាក៏បោះរៀ�ច�ការឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ដនៃទីបោះទីៀ�សរុ�ទីា�ង�ំុ� មាានុច�នុនួុ៣៦គ�។ 

 �នុាា�់ពុី�ំុ�បោះរៀ�ការ�នុរយៈបោះពុលាមួាយស�ីហ ៍

បោះនុៅខែ�វិច័ិកា ឆ្នាំូា�១៩៧៨ ខែ�មរត្រីកហមា�នុជ្ឈបោះមូាៀស

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូុងភា�មិាពុនៃនុ ូ ត្រីពុមាទីា�ងត្រីកុមាត្រីគួសារ

រ�ស់�ំុ�ឲ្យ�បោះទីៅរស់បោះនុៅភា�មិាភាាគពុាយ័ពុ�។ �ំុ�នុងិអូកឯ
 

បោះទីៀ��នុបោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរបោះដោយបោះ�មើរបោះជ្ឈើងបោះទីៅអូកបោះលាឿង រួច 

បោះ�ើងជ្ឈិះក�ាលាខ់ែដលាមាានុបោះលា�សមាគាលា៤់២។ ក�ាលា់

�នុបោះ�ើកបោះទីៅឈ្ល�់បោះនុៅត្រីចា�ង�ក់ សាិ�បោះនុៅកូុងសងាា�់

ចីារអ�បោះពុៅ ត្រីកុងភាូ�បោះពុញ។ បោះពុលាបោះទីៅដលា់ទីីបោះនុោះ ខែ�មរ 

ត្រីកហមាឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុឈ្ល�់សត្រីមាាកហ���យ �នុាា�់មាក

បោះនុៅបោះវលាាបោះមាាោង៩យ�់ ក៏ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ើងជ្ឈះិរ�បោះភាូើង

�នុបីោះទីៀ�។ បោះនុៅកូងុទី�រ�បោះភាូើងបោះនុោះមាានុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមូាៀស 
ត្រី�មាាណ្ឌ២០០នុាក់ �ាុខែនុគីមានុនុរណ្ឌាមូាាក់ហាុនុមាា�់

���ា ឬជ្ឈខែជ្ឈកគាូបោះ�ើយ។ �ំុ�បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរ�ាមារ�បោះភាូើង

មួាយយ�់ បោះហើយបោះនុៅនៃ�ៃ�នុាា�់បោះទីើ�បោះទីៅដលា់ស្រាសុក

បោះមាោងឫស� ីបោះ���ី�ដ់��ង។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈ�ួការលា��ក

បោះដោយសារមិានុមាានុ�យហ��។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ ត្រី�ពុនុិ

រ�ស់�ំុ�ត្រី�ូវ�នុអងគការបោះសូើឲ្យ�ត្រីចូ�ស្រាសូវ ច�ខែណ្ឌក�ំុ�

ត្រី�ូវបោះទីៅបោះធ្នូើើការបោះនុៅកូុងកងចលា័� បោះធ្នូើើស្រាសូវត្រី��ង នុងិ

�ើាលាបោះគោត្រីក�ី។ 

 �ំុ�បោះនុៅបោះធ្នូើើការបោះនុៅស្រាសកុបោះមាោងឫស�រីហ��ដលារ់��

ខែ�មរត្រីកហមាដលួារលា�បោះនុៅនៃ�ៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំូា�១៩៧៩ 

បោះទីើ��ំុ�សុ�រ�យនុកីងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាជ្ឈិះមាកដលា់

អូកបោះលាឿង រួចបោះហើយ�ំុ�បោះដើរត្រី���់មាកផ្សាាះបោះនុៅភា�មិាពុនៃនុ ូ
វញិ។ បោះត្រីកោយមាក �ំុ�ត្រី�វូ�នុបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើសឲ្យ�បោះធ្នូើើជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុ 
ត្រីកុមាត្រី�វាស់នៃដ នុងិដកឹនុា�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ១២នុាក់

បោះធ្នូើើខែស្រាស។ សពុើនៃ�ៃ �ំុ�នុងិត្រី�ពុនុមិាានុក�នុត្រី�ុសស្រាសី

ច�នុនួុ១០នុាក់ នុងិរស់បោះនុៅបោះដោយសុភាមាងគលាជ្ឈាមួាយ

ជ្ឈីវភាាពុសមារមា�។

ផ្សាូ�វលា�បោះនុៅកូុង�ុ�អងគរស 
 

ស្រាសុកបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។  
(បោះផ្សាង ពុង�រាាសុី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលា 
ឯកសារកមុុាជ្ឈា) 

28 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឈូ្លបុផ្នែខួមរត្រក្សាហ�ចាំប់ុខួា�ំចង វេដាយុវេចាំទ្ធិខួា�ំថា
បានិត្របុត្រ�តឹិខុិួសិសិលីធ�៌
ង្កាាន់ិ វនីិ 

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ អុុក បោះសឿនុ អាយុ៧៣ឆ្នាំូា� បោះកើ�បោះនុៅភា�មិា 
នៃត្រីពុបោះស្រាសោង �ុ�អងគ�ាបោះសោមា ស្រាសកុត្រី�ា�កក់ បោះ���ីាខែកវ។  

�ចុុ�ីនុ ូ�ំុ�គឺជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុរស់បោះនុៅភា�មិាត្រី�ពុា�ងត្រីពុីង �ុ�

លាាយ��រ ស្រាសុកត្រី�ា�កក់ បោះ���ីាខែកវ។ �ំុ�មាានុ�ង�ូ�នុ

�បោះងាើ�៨នុាក់ សាូ�់អស៧់នុាក់ បោះហើយសពុើនៃ�ៃបោះនុៅសលា ់

ខែ��ំុ�មូាាក់ �ាុបោះណ្ឌ ាោះ។ �ំុ�មាានុត្រី�ពុនុបិោះឈ្លមោះ ស�ុ បោះរៀង នុងិ
 

មាានុក�នុ៧នុាក់ ស្រាសីមូាាក់ នុងិត្រី�ុស៦នុាក់។ 

 កាលាពុកុីមាារ �ំុ�បោះរៀនុស�ត្រី� នុងិរសប់ោះនុៅជ្ឈាមួាយត្រីពុះ 
សងឹបោះនុៅវ�អីងគ�ាបោះសោមា។ បោះពុលាត្រីពុឹក �ំុ�បោះដើរ�ាមា

ត្រីពុះសងឹ�ិណ្ឌឌ��ចងាានុប់ោះនុៅ�ាមាភា�មិា រហ��ដលា់

បោះមាាោង៩បោះទីើ�ត្រី���់មាកវ�វីញិ។ លាុះបោះមាាោង២របោះសៀលា 

�ំុ�ច�លាបោះរៀនុរហ��ដលា់បោះមាាោង៤របោះសៀលាបោះទីើ�ឈ្ល�់ 
សត្រីមាាក។ ត្រីពុះសងឹត្រីពុះនុាមា គក គឺជ្ឈាត្រីគូ�បោះត្រីងៀនុ

�ំុ� បោះហើយត្រីពុះអងគទីទួីលា�នុាកុ�បោះត្រីងៀនុសិស��ាូក់ទីី១ 

នុងិទីី២បោះទីៀ�។ �នុាា�់ពុ ីត្រីគគូក គឺ ត្រីគឯូមា ទីទួីលា�នុាកុ

�បោះត្រីងៀនុសិស��ាូក់�សុ់ជ្ឈាង�ំុ�។ 

 �ំុ�បោះរៀនុ�នុត្រី�ឹមា�ាូក់ទីី២ខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះ។ បោះនុៅអាយុ 
២០ឆ្នាំូា� �ំុ�ច�លា�ួសជ្ឈាត្រីពុះសងឹបោះនុៅវ�អីងគ�ាបោះសោមា។ 

�នុាា�់ពុី�ំុ��ួស�នុពុីរត្រីពុះវស�ាក៏សឹកវិញ �ាុខែនុ ី
�ំុ�សុ�ត្រីពុះសងឹរស់បោះនុៅកូុងវ�ដីខែដលា។ �ំុ�សឹក�នុ

រយៈបោះពុលា�ាុនុមានុនៃ�ៃ�ាុបោះណ្ឌ ាោះ ស្រាសា�់ខែ�មាានុកងឈ្ល�ូ

ខែ�មរត្រីកហមា២នុាក់�នុច�លាមាក�ញ់សមូាា�់ត្រីពុះសងឹ 

ច�នុនួុ៧អងគបោះនុៅបោះវលាាបោះមាាោង៥លាៃាច នុងិ�នុ�ញ្ញាជឲ្យ� 

ត្រីពុះសងឹបោះនុៅកូុងវ�ជី្ឈបោះមូាៀសបោះទីៅបោះនុៅស្រាសុកបោះលាើ បោះដោយ 

 អីុក ផេសុីឿន ទូទួូលជ្របអប់អនសីុីស�វីរ៉ា�យ៍ព�ជ្រកុមក�រ៉ាង�រ៉ា
ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ា ផេ�តតត�ឡែកវី។ 
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 29



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�នុបោះលាើកបោះ�ើង�ាបោះនុៅស្រាសុកបោះលាើមិានុ�ើះវ�បីោះទី។ បោះពុលា 

បោះនុោះ �ំុ� នុងិអូកឯបោះទីៀ��នុរ�ច់�លាពុួនុបោះនុៅបោះត្រីកោមាខែត្រីគ

កូុងកុដ។ិ បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧០ �ំុ��នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួាយត្រី�ពុនុិ

រ�ស់�ំុ�។ �នុាា�់ពុីបោះរៀ�ការរួច បោះយើង�នុត្រី�ក�រ�រ

បោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារ នុងិលាក់ទឹីកបោះ�ោូ�។ 

 រហ��មាកដលាខ់ែ�កកាដា ឆ្នាំូា�១៩៧២ ខែ�មរត្រីកហមា

ជ្ឈបោះមូាៀស�ំុ�នុងិត្រីគួសារឲ្យ�បោះទីៅបោះធ្នូើើចមាាារនុងិដា�ដ�ណ្ឌា� 
បោះនុៅ�ាមាបោះជ្ឈើងភាូ�សាិ�បោះនុៅកូុងភា�មិាបោះកោះសាូ �ុ��ាខែកនុ 

ស្រាសុកឈ្ល�ក បោះ��កី�ពុ�។ បោះនុៅទីីបោះនុោះខែ�មរត្រីកហមា�នុ

ចា�ទុ់ីក�ំុ�គឺជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ម ីនុងិ�នុខែ�ងខែចកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

បោះចញជ្ឈា៥ត្រីកមុា។ �ំុ�ត្រី�វូ�នុខែ�មរត្រីកហមាចា�ឲ់្យ�បោះនុៅកូុង

ត្រីកុមាទីី១ បោះដោយកូុងមួាយត្រីកុមាៗខែ�មរត្រីកហមាខែចកដឲី្យ� 
៥ហចិ�ាបោះដើមាីឲី្យ�បោះយើងគាសរ់�បោះលាើងគលាប់ោះឈ្លើ នុងិរានុ 

ដដីា�ដ�ណ្ឌា�។ កូុងដទីី�ហ�៥ហចិ�ា ត្រីកុមារ�ស់�ំុ��នុដា�
 

ដ�ណ្ឌា�ចត្រីមាុះ មាានុដ�ចជ្ឈា បោះពុោ� បោះលាៅុ ឪ�ឹក ត្រី�សក់ 

ដ���ង បោះចក នុងិ ត្រី�ាវ។ ឪពុុកមាដាយ�ំុ�សាូ�់�ា�ងពុីខែ�មរ
 

ត្រីកហមាជ្ឈបោះមូាៀសមាកដលាភ់ា�មិាបោះកោះសាូដ���ងបោះដោយសារ

ជ្ឈ�ងឺត្រីគុនុចាញ់។ 

 �នុាា�់ពុី�ំុ�បោះធ្នូើើការបោះនុៅភា�មិាបោះកោះសាូ�នុរយៈបោះពុលា 
២ឆ្នាំូា� ខែ�មរត្រីកហមា�នុជ្ឈបោះមូាៀស�ំុ� នុងិត្រីកុមាត្រីគួសារឲ្យ� 
បោះទីៅជ្ឈីកត្រី��ាយបោះនុៅ�ុ�លាាយ��រ ស្រាសុកត្រី�ា�កក់វិញ 

ខែដលាត្រី��ាយបោះនុោះមាានុបោះឈ្លមោះ�ា ត្រី��ាយចងុអាង។ 

បោះនុៅទីីបោះនុោះ ខែ�មរត្រីកហមា�នុខែ�ងខែចកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាត្រីកមុា 

បោះដោយកូុងមួាយត្រីកុមាមាានុសមាាជ្ឈិក១២នុាក់ ត្រី�ូវជ្ឈីក

ត្រី��ាយត្រី�ខែវង១២ខែមាាត្រី� នុងិជ្ឈបោះត្រីមាៅ១ខែមាាត្រី�កូុងមួាយ 
នៃ�ៃ បោះ�ើបោះធ្នូើើមិានុរួចរាលា់�ាមាខែផ្សានុការក�ណ្ឌ�់គឺត្រី�ូវគុណ្ឌ

ការងារនុងឹពុីរ។ 

 បោះនុៅអ��ុងបោះពុលាបោះនុោះ ខែ�មរត្រីកហមា�នុឲ្យ�កងមីាងៗ 
មាកសាូក់បោះនុៅរួមាជ្ឈាមួាយកង�ុរសៗរ�ស�់ំុ�ខែដរ ស្រាសា�់ 
ខែ�ឈ្ល�ូខែ�មរត្រីកហមាបោះឈ្លមោះ ហាក់ �នុបោះចោទី�ំុ��ា�នុ 
ត្រី�ត្រីពុឹ��ីសុសីលាធ្នូម៌ាជ្ឈាមួាយមីាងមូាាក់។ ខែ�មរត្រីកហមា

�នុចា�់�ំុ�ចង នុងិ�នុសួរចបោះមូាើយ�ំុ��ា�ងពុីបោះមាាោង១២
 

នៃ�ៃត្រី�ង់ រហ��ដលាប់ោះមាាោង ៤របោះសៀលា បោះទីើ�បោះដោះខែលាង�ំុ� 
វញិ។ �នុាា�់ពុ�ីំុ�មាកដលាក់ារដឋានុជ្ឈកីត្រី��ាយ ស្រាសា�់ 
ខែ�កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមាវាយច�លាមាក បោះហើយ�ំុ�នុងិត្រីគសួារ 
ក៏�នុរ�ប់ោះគច�ូនួុបោះទីៅ�ាមាខែ�មរត្រីកហមាដលា�់ុ�នៃត្រីពុគុយ 

បោះទីើ�ត្រី���់មាករស់បោះនុៅស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�វិញ។

អីុក ផេសុីឿន អ�យី៧៣ឆ្នាំា�� សុីពាថ្ងៃថាៃរ៉ាសុី់ផេនៅភូាមិជ្រតព��ងជ្រព�ង 
ឃី�ល�យបូរ៉ា ស្រីសុីុកជ្រត��កក់ ផេ�តតត�ឡែកវី �តល់បទូសុីមា�សុីន៍
អ�ព�ផេរ៉ាឿងរ៉ាា�វីកាីងរ៉ាបបឡែ�រី៉ាជ្រកហាមដំល់ជ្រកុមក�រ៉ាង�រ៉ា
ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ា ផេ�តតត�ឡែកវី។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

30 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ខួួបុ៤ឆាំែ  ំនៃនិវមិានិ ឈ្លែ ះ ឈ្លែ ះ ៖ 
វេគាលនិវេយ៉ាបាយុ ឈ្លែ ះ ឈ្លែ ះ និងិការបុញ្ចប់ិុសិង្រ្គាង្កាា �សុិវីលិដ៏្ឋយូុរអ្នផ្នែងើង
វេ�ក្សាែ�ងត្របុវេទ្ធិសិក្សា�ុ���ួរត្រតូិវបានិដាក់្សាបុញ្ចិ�លក្សាែ�ងក្សា�មវធិសីិកិ្សាា
ត្របុវេទ្ធិសិអាសាានិ

វេសា� បុានុិថនិ 

 ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាបោះទីើ��ញុ្ចូ�់�ួនុាទីីជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុ

អាសុានុ�ី�របោះវនុ បោះនុៅចងុឆ្នាំូា�២០២២ បោះនុះ ខែដលាត្រី�វូបោះផ្សាារ 
បោះទីៅឲ្យ�ត្រី�បោះទីសឥណ្ឌឌ� បោះណ្ឌសុ។ី បោះនុៅកូុង�នួុាទីីជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុ

អាសុានុត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា�នុសា�ិបោះនុៅកូុងដ�ណ្ឌាក់កាលា

វិវឌ្ឍឍនុ�៍ញ្ញាាសកលាធ្នូ�ៗខែដលាត្រី�ូវត្រី�ឈ្លមា នុងិបោះដោះ 

ស្រាសាយ រួមាទីា�ង�ញ្ញាាបោះនុៅកូុង���នុព់ុបិោះសស�ញ្ញាាខែដលា 
�នុបោះកើ�បោះ�ើងបោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសភា�មាា រហ��ដលាម់ាានុ

បោះចញបោះសចកីខីែ�ងូការណ៍្ឌមួាយ សីអី�ពុសីាានុភាាពុបោះនុៅភា�មាា  

ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��ផេរ៉ាៀបច�ក�រ៉ាត��ងពិព័រ៉ា�៍សុីត� 
អ�ព� «អ�ផេពើជ្របល័យពូ�សុី�សុីន ៍នងិក�រ៉ារ៉ាសុី់រ៉ា�នម�ន��វិីត
ផេ�ើងវីិញ់រ៉ាបសុី់ជ្រប���នកមីុ��« រ៉ាយៈផេពល៣ថ្ងៃថាៃ ព� 
ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ដំល់ថ្ងៃថាៃទូ�៣១ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ ផេនៅវិីម�នឈុំាះ 
ឈុំាះ ផេដំើមូ�អបអរ៉ាពិធា��បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនទិូវី�នផេយោបាយឈុំាះ 
ឈុំាះ អបអរ៉ាសុី�ទូរ៉ា�បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនក�រ៉ាបញ្ចចប់សុីង្រ្គាងគ�មសុីី�វីិល
ផេនៅកមីុ�� នងិក�រ៉ាអនវីីតតជ្របកបផេដំោយផេ�ោគា�័យនផេយោបាយ
ឈុំាះ ឈុំាះ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��១៩៩៨-ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ 
ឆ្នាំា��២០២២ នងិ�បួ៤ឆ្នាំា��ថ្ងៃនវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 31



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

កាលាពុនីៃ�ៃទីី០២ ខែ�កុមាភៈ ឆ្នាំូា�២០២២ កនុងូមាក �ណ្ឌៈ 

ខែដលាត្រី�បោះទីសជ្ឈាសមាាជ្ឈិកអាសុានុសខែមីាងកីីត្រីពុួយ 

�រមាភយាាង�ាូ�ងទីាក់ទីងនុងឹ ការសមូាា�់ អ�បោះពុើហងិ�ា នុងិ 

ការធ្នូាូក់ចុះនៃនុសាានុភាាពុសិទីិិមានុសុ�យាាងធ្នូៃនុធ់្នូៃរ។ 

�ញ្ញាាបោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសភា�មាាក៏ត្រី�ូវ�នុ�ញ្ចូជ�នុបោះទីៅកានុ់

ត្រីកុមាត្រី�ឹក�ាសនុីសិុ�អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិបោះដើមាីី

ត្រី�ជ្ឈុ� នុងិបោះដោះស្រាសាយផ្សាងខែដរ។ 

 ជ្ឈាឧទីាហរណ៍្ឌបោះចញពុបីោះមាបោះរៀនុខែដលា�នុបោះកើ�បោះ�ើង

បោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា កាលាពុី៤៣ឆ្នាំូា�មុានុ រ��ខែ�មរ
 

ត្រីកហមា�នុបោះ�ើងត្រីគ�់ត្រីគងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈារយៈបោះពុលា 

ត្រី�មាាណ្ឌខែ�ជ្ឈាង�ីឆ្នាំូា�ខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះ �ាុខែនុរី��បោះនុះ�នុ

�នុ�លា់នុ�វសន្ត្រីងគាមា ភាាពុវឹកវរ អ�បោះពុើហងិ�ា គ�នុុ� នុងិ

ភាាពុខែ�ក�ក់សងគមាយាាងធ្នូៃនុធ់្នូៃរឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា 

នុងិបោះមាដកឹនុា�ជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយបោះដោះស្រាសាយត្រី�មាាណ្ឌ ជ្ឈាង 

៤ទីសវ��រ។៍  បោះទីោះ�ីរ��ខែ�មរត្រីកហមា�នុដលួារលា�បោះទីៅ 

បោះនុៅបោះដើមាឆ្នាំូា�១៩៧៩ បោះហើយក៏បោះដោយ ក៏រ��បោះនុះ�នុ

ត្រី�មា�លាកមូាា�ងរ�ស់�ូនួុបោះ�ើងវិញ បោះនុៅ�ាមា�បោះណី្ឌោយ

ត្រីពុ�ខែដនុជ្ឈា�់នុងឹត្រី�បោះទីសនៃ� នុងិ�នុកានុក់ា�់���នុ់

រដឋ�លាបោះនុៅ�ាមា�ណី្ឌាបោះ��មួីាយច�នុនួុបោះទីៀ�ផ្សាង។ មិានុ

ត្រី�ឹមាខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះ រ��ខែ�មរត្រីកហមាក៏បោះនុៅខែ�មាានុការ 

ទីទួីលាសគាលា ់នុងិគា�ត្រីទីពុភីាាពុស្រាស�ចីា�់ពុតី្រី�បោះទីសបោះលាោក 

�ាងលាចិមួាយច�នុនួុ នុងិជ្ឈាពុបិោះសសកូងុច�បោះណ្ឌោមាត្រី�បោះទីស 
អាសុានុ�ះូ បោះដោយ�នុបោះធ្នូើើមិានុដងឹមិានុឮ ឬបោះមាើលារ�លាងពុី

ភាាពុសាហាវបោះ�ោរបោះ�ៅខែដលាត្រីកុមាបោះមាដកឹនុា�ខែ�មរត្រីកហមា 

�នុត្រី�ត្រីពុឹ�ីមាកបោះលាើត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា។ ខែ�មរត្រីកហមា�នុ 
បោះធ្នូើើឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាសូ��ត្រី�ង់ត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈាងពុីរ

 
លាានុនុាក់���់ង់ជ្ឈវី�ិ បោះហើយបោះហដឋារចនុាសម័ុានុរិ�ស់

ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាបោះសាើរខែ���់�ង់ទីា�ងស្រាសុង។ 

 ការ��់�ង់ដ៏ធ្នូ�បោះនុះគឺជ្ឈាកា�ពុើកិចុដ៏ធ្នូៃនុ់ធ្នូៃរ

ខែដលាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា នុងិរដឋាភិា�លាសាធ្នូារណ្ឌរដឋ

ត្រី�ជ្ឈាមាានុ�ិកមុុាជ្ឈា (បោះត្រីកោយមាក�ី�រមាកជ្ឈា រដឋកមុុាជ្ឈា) 

ខែដលាត្រី�ូវ�នុ�ដបិោះសធ្នូ នុងិមិានុមាានុអាសនុៈបោះនុៅកូុង

អងគការសហត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិ ត្រី�ូវសាី នុងិ�ត្រីងួ��ត្រីងួមា

ត្រី�បោះទីសជ្ឈា�ិខែដលាខែ�ក�ក់បោះ�ើងវិញ។ ដ�បោះចះូការ 

ខែដលានុា�បោះមាដកឹនុា�ខែ�មរត្រីកហមា នុងិកមូាា�ងខែ�មរត្រីកហមា 

ខែដលាបោះនុៅមាានុការគា�ត្រីទីពុីត្រី�បោះទីសមួាយច�នុនួុ នុងិបោះនុៅ 

មាានុអាវុធ្នូបោះនុៅនៃដបោះនុៅបោះ�ើយមាកច�លារួមា គឺជ្ឈាកិចកុារ 

ដល៏ា��កមួាយ នុងិសមុគសមាញ។ បោះទីោះ�ីយាាងណ្ឌាក៏ 
បោះដោយ គ�នុ�ិផ្សាីួចបោះផ្សាីើមាមួាយត្រី�ូវ�នុអនុវុ�បីោះ�ើងបោះដើមាីី 
នុា�ត្រីកុមាខែ�មរត្រីកហមាមាកច�លារួមាជ្ឈាមួាយត្រី�បោះទីសជ្ឈា� ិ

វិញ គឺ ១) ការធ្នូានុានុ�វអាយុជ្ឈីវិ� នុងិរ��រាងកាយ  

២) ធ្នូានុាច�បោះពុោះអាជ្ឈពីុ នុងិមុា�រ�រ នុងិ៣) ធ្នូានុាច�បោះពុោះ 

កមាមសិទីិិចលានុត្រីទីពុ� នុងិអចលានុត្រីទីពុ�។ គ�នុ�ិផ្សាីួច 
បោះផ្សាីើមាបោះនុះ�នុកូាយបោះទីៅជ្ឈាយុទីិសាស្ត្រសីមួាយរ�ស ់

រាជ្ឈរដឋាភិា�លា បោះដើមាីីបោះធ្នូើើឲ្យ�មាានុការបោះជ្ឈឿទុីកចិ�ីពុី 

ត្រីកុមាខែ�មរត្រីកហមា បោះហើយជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់បោះមាដកឹនុា�ខែ�មរ 

ត្រីកហមា នុងិបោះយោធ្នូាខែ�មរត្រីកហមា បោះនុៅ���នុភ់ាូ�វលាូ ៍មាាានៃ� 

នៃ�ាលានិុ ស���� �នុបោះធ្នូើើសមាា-ហរណ្ឌកមាម នុងិចុះច�លា។ 

នុនួុ ជ្ឈា នុងិ បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ រួមាទីា�ងបោះមាដកឹនុា�បោះយោធ្នូាបោះនុៅ

���នុអ់នុង់ូខែវងខែដលាជ្ឈា���នុរ់ងឹមា�ាចុងបោះត្រីកោយរ�ស់

កងកមា��ងឡែ�រី៉ាជ្រកហាមចីងផេជ្រកោយឡែដំលផេនៅផេសុីសុីសុីល់ 
ផេនៅត�បនអ់នាង់ឡែវីងផេធាាើសុីម�ហារ៉ា�កមីចីះចូល��មួយ
រ៉ា��រ៉ាដំ�ិភិាបាលកមីុ�� ���ាូវីក�រ៉ាផេនៅអ��ីងឡែ�កីមាៈ 
ឆ្នាំា��១៩៩៩។ (ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

32 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ខែ�មរត្រីកហមា �នុចុះច�លាជ្ឈាមួាយរាជ្ឈរដឋាភិា�លាខែដលា

ដកឹនុា�បោះដោយ សបោះមីាច ហុនុុ ខែសនុ បោះនុៅនៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ធ្នូូ� 

ឆ្នាំូា�១៩៩៨។ ការចុះច�លាបោះនុះ គឺជ្ឈាការ�ញុ្ចូ�់សន្ត្រីងគាមា

សុីវិលាបោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាខែដលាមាានុរយៈបោះពុលា

ត្រី�មាាណ្ឌពុីរទីសវ��រ។៍ 

 បោះទីោះ�ីយាាងណ្ឌា ការចរចា�ត្រីងួ��ត្រីងួមា នុងិ

យុទីសិាស្ត្រសរី�ស់រាជ្ឈរដឋាភិា�លា បោះដើមាីី�ញុ្ចូ�់រ��

ខែ�មរត្រីកហមា មិានុត្រី�ូវ�នុបោះគយលា់បោះ�ើញពុីសារស��ានុ់

រ�ស់វាបោះនុៅកូុង���នុ ់នុងិពុិភាពុបោះលាោកបោះ�ើយ។ ដ�បោះចះូ 
�ំុ�គិ��ា ការដាក់�ញុ្ចូ�លាបោះគោលានុបោះយោ�យ ឈ្លះូ ឈ្លះូ 

 
បោះនុៅកូងុកមាមវធិ្នូសីកិ�ារ�សត់្រីកសងួអ�់រ�គឺជ្ឈាត្រី�បោះយោជ្ឈនុ ៍
ដស៏��ានុ ់ខែដលាបោះធ្នូើើឲ្យ�បោះកមងៗយលាព់ុ�ីនៃមូានៃនុសនុីភិាាពុ នុងិ 

ការផ្សា�ះផ្សា�ាជ្ឈា� ិនុងិបោះលាើកទឹីកច�ិតី្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាឲ្យ� 
រួ�រួមាគាូបោះដើមាីអីនុាគ�ដត៏្រី�ចះត្រី�ចង់។ នុបោះយោ�យ ឈ្លះូ  

ឈ្លះូ បោះនុះ ក៏គួរត្រី�ូវ�នុដាក់�ញុ្ចូ�លាកូុងកមាមវិធ្នូីសិក�ា

រ�សគ់ណ្ឌៈកមាមាធ្នូកិារអនុរីរដឋាភិា�លាអាសុានុសីអី�ពុី

សិទីិិមានុសុ� សហគមានុ ៍នុងិពុិភាពុបោះលាោកខែដរ បោះត្រីពុោះ

នុបោះយោ�យ ឈ្លះូ ឈ្លះូ ជ្ឈាយុទីសិាស្ត្រសរី�សត់្រី�បោះទីស

កងកមា��ងឡែ�រី៉ាជ្រកហាមចីងផេជ្រកោយឡែដំលផេនៅផេសុីសុីសុីល់ 
ផេនៅត�បនអ់នាង់ឡែវីងផេធាាើសុីម�ហារ៉ា�កមីចីះចូល��មួយ
រ៉ា��រ៉ាដំ�ិភិាបាលកមីុ�� ���ាូវីក�រ៉ាផេនៅអ��ីងឡែ�កីមាៈ 
ឆ្នាំា��១៩៩៩។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

កមុុាជ្ឈាខែដលាបោះធ្នូើើឲ្យ�មាានុការយលា់ដងឹ នុងិរួមាច�ខែណ្ឌក

ជ្ឈាមួាយបោះមាបោះរៀនុត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសសីីីពុីអ�បោះពុើត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈ 

សាសនុ ៍សនុីភិាាពុ នុងិការបោះដោះស្រាសាយជ្ឈបោះមូាោះបោះនុៅកូុង

���នុ ់នុងិពុិភាពុបោះលាោក។

 វមិាានុ ឈ្លះូ ឈ្លះូ ត្រី�វូ�នុកសាងបោះ�ើង នុងិសបោះមុាោធ្នូ 

ឲ្យ�បោះត្រី�ើត្រី�ស់បោះនុៅនៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០១៨ បោះត្រីកោមា

អធ្នូ�ិ�ភីាាពុសបោះមីាច ហុនុុ ខែសនុ។ មាកដលាន់ៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ធ្នូូ� 

ឆ្នាំូា�២០២២បោះនុះ គឺជ្ឈា��ួ៤ឆ្នាំូា�នៃនុវមិាានុ ឈ្លះូ ឈ្លះូ នុងិ 

មាានុរយៈបោះពុលា២៤ឆ្នាំាូ� �នុាា�់ពុកីារចះុច�លារ�សប់ោះមាដកឹ 

នុា�ខែ�មរត្រីកហមា នុងិកមូាា�ងខែ�មរត្រីកហមាទីា�ងអសជ់្ឈាមួាយ

រាជ្ឈរដឋាភិា�លាកមុុាជ្ឈា។ វិមាានុ ឈ្លះូ ឈ្លះូ ��ណ្ឌាងឲ្យ�

សនុីភិាាពុ នុងិការ�ត្រីងួ��ត្រីងួមាជ្ឈា�ិ ខែដលាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុុាជ្ឈាត្រី�ូវសិក�ា នុងិយលា់ដងឹ។
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ឈំុ្ល �ា

 បោះនុៅនៃ�ៃអាទិី�� ទីី០២ ខែ��លុាា ឆ្នាំូា�២០២២ ត្រីកុមា 

ការងារ��ខែ��ភាាពុយនុឯីកសារនៃនុត្រីកសួងពុ័�៌មាានុ

ដកឹនុា�បោះដោយ ឯកឧ�មីា ជ្ឈា ចន័ុ ា�រ�ិ�រណ៍្ឌ រដឋបោះលា�ាធ្នូកិារ

ត្រីកសួងពុ័�៌មាានុ  រួមាជ្ឈាមួាយ អាជ្ឈាំធ្នូររដឋ�លាស្រាសុក

បោះមាមា�់ច�នុនួុ ១៥នុាក់ រួមាមាានុ៖ ១) ឯកឧ�មីា ជ្ឈា 

ច័នុ ា�រ�ិ�រណ៍្ឌ ២) ជ្ឈា ច័នុ ាផ្សាលាាូ ៣) មាាស �ុុនុ សានុ 

៤) អុុ� នុមួិានុ ៥) ផ្សាលា ចនុាភិារក� ៦) ជ្ឈា សុធ្នូនុ ់៧) 

គង់ សុវណ្ឌ ា�ញ្ញាា ៨) �ានុ ់វឌ្ឍឍនុា ៩) ធ្នូីនុ សុី�ាច 

១០) ទី�ច សុវី ១១) ញឹក បោះនុៅ ១២) ទីី លាីហើានុ ់

១៣) �ឹុង �ុុនុ�នុ ១៤) សុទី ិកុសលា ១៥) វានុ វាានុ 

�នុអបោះញ្ចូជ ើញមាកទីស�នុកិច ុនុងិ��ភាាពុយនុឯីកសារ

បោះត្រីកោមាច�ណ្ឌងបោះជ្ឈើង�ា «កមុុាជ្ឈាមុានុនុងឹមាានុនៃ�ៃបោះនុះ» 

បោះនុៅមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះកោះ�មចា�់ពុីបោះមាាោង៨:០០ 

ដលា់បោះមាាោង១០:៣០នុាទីីត្រីពុឹក។ 

 បោះលាោក ញឹក បោះនុៅ គឺជ្ឈាត្រី�ធ្នូានុសហភាាពុសហពុ័នុិ

យុវជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាស្រាសកុបោះមាមា� ់នុងិជ្ឈាអភិា�លារងនៃនុគណ្ឌៈ

អភិា�លាស្រាសកុបោះមាមា�ម់ាានុត្រី�សាសនុ�៍ា បោះនុៅភា�មិាបោះកោះ

�ម �ុ�ទីនុូ�ងបោះនុះ គឺជ្ឈាទីី�ា�ងខែដលាសបោះមីាចអគគមាហាបោះសនុា

��ីបោះ�បោះជ្ឈោ ហុនុុ ខែសនុ រួមាជ្ឈាមួាយយុទីមិិា��ួីនុរ�� 

ត្រកុ្សា�ការង្ការថតិផ្នែខួសភា�យុនិឯិក្សាសារ
នៃនិត្រក្សាសួិង�័តិម៌ានិទ្ធិសិសនិក្សាចិ�ិជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារវេកាះថ ម

បីគាគលិកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាផេកោះថាផីេធាាើបទូបងា�ញ់ផេទូៅក�ន់
ជ្រកុមក�រ៉ាង�រ៉ាថាតឡែ�សភា�ពយនតឯកសុី�រ៉ាជ្រកសុីួងព័តាម�ន។ 
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះទីៀ�បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរបោះនុៅកានុត់្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា បោះដើមាីី

បោះសូើសុ�ជ្ឈ�នុយួវាយផ្សាីួលារ�លា�រ��ត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍

�ាុលា ពុ�។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះកោះ�ម គឺជ្ឈាកខែនុងូ

មួាយសត្រីមាា�់យុវជ្ឈនុ នុងិសិស�ានុសុិស�ច�លាមាក

សិស�ាពុីត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស ីជ្ឈាពុិបោះសសគឺត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសី

រ��កមុុាជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធ្នូ�ិបោះ�យ� (១៩៧៥-១៩៧៩)។ 

 ច�ខែណ្ឌក កញ្ញាា ទីី លាីហើានុ ់អភិា�លារងនៃនុគណ្ឌៈ

អភិា�លាស្រាសុកបោះមាមា�់ មាានុត្រី�សាសនុ�៍ា �ំុ�ពុិ�ជ្ឈា

មាានុអារមាមណ៍្ឌស�ីាយរកីរាយ បោះនុៅបោះពុលាខែដលា�នុ

មាកដលា់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះកោះ�ម នុងិ�នុជ្ឈួ�

�ូ�នុៗខែដលាបោះធ្នូើើការងារបោះនុៅទីីបោះនុះ។ បោះនុៅបោះពុលាច�លាដលា ់
�ាងកូុងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះកោះ�ម នុាង�ំុ�កានុខ់ែ�

ចា�់អារមាមណ៍្ឌបោះទីៅបោះលាើការ�ា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌរ��ភាាពុ ផ្សាាា�ង 

គ�នុ�រ ផ្សាាា�ងខែផ្សានុទីី ខែដលាគួរឲ្យ�អារមាមណ៍្ឌទីាក់ទីងនុងឹ 

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស�ី��នុប់ោះកោះ�ម ជ្ឈាពុិបោះសសរ��គ�នុ�រខែដលា

សបោះមីាចអគគមាហាបោះសនុា��ីបោះ�បោះជ្ឈោ ហុនុុ ខែសនុ នុងិ

យុទីមិិា�៤ីរ��បោះទីៀ� បោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរបោះឆ្នាំុោះបោះទីៅកសាងកង 

កមូាា�ងត្រី�ដា�់អាវុធ្នូ បោះដើមាីីវាយផ្សាដួលារ�លា�រ��ខែ�មរ 
ត្រីកហមា។ រ��គ�នុ�របោះនុះ�នុឆ្នាំូុះ�ញុ្ញា�ងអ�ពុីការលាះ�ង់

អាយុជ្ឈីវិ�រ�ស់បោះមាដកឹនុា� បោះដើមាីីសបោះន្ត្រីងគោះអាយុជ្ឈីវិ�

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាពុរី��ត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍�ាុលា ពុ�។ 

 អូកផ្សាលាិ�ខែ��ភាាពុយនុ ីនុងិ ពុិធ្នូីការនិុ ី�នុមាានុ 

ត្រី�សាសនុ�៍ា បោះពុលា�ំុ�មាកដលា់���នុប់ោះនុះ �ំុ�មាានុការ

ចា�់អារមាមណ៍្ឌ។ ���នុប់ោះនុះ គឺជ្ឈា���នុមួ់ាយខែដលា 

�ងាាញពុទីីី�ា�ងត្រី�វ�ីសិាស្ត្រសដ បោះហើយក៏ជ្ឈាទឹីកដតី្រី�វ�ី-ិ 

សាស្ត្រសដី���ងខែដលានុា�មាកនុ�វសនុីភិាាពុ។ ចុងបោះត្រីកោយ  

�ំុ�ចង់ឲ្យ�យុវជ្ឈនុទី�ាងអសគ់ាូត្រី�វូចងចា� នុងិដងឹចីាស់

�ា បោះ�ើត្រី�ូវបោះធ្នូើើយាាងណ្ឌាកុ�ឲ្យ�មាានុសន្ត្រីងគាមាបោះកើ�បោះ�ើង

បោះទីៀ�។ បោះមាើលាពុីគ�រ�អូកដឹកនុា�ក�ពុ�លារ�ស់ត្រី�បោះទីស

កមុុាជ្ឈា គា�់លាះ�ង់ណ្ឌាស់ទីត្រីមាា�ទីទួីលា�នុសនុីភិាាពុ 

បោះ�ើយុវជ្ឈនុមាានុការបោះធ្នូើសត្រី�ខែហសនុឹងបោះធ្នូើើឲ្យ�មាានុ

សន្ត្រីងគាមាបោះកើ�បោះ�ើងមីាងបោះទីៀ�ពុិ�កណ្ឌាស់។ 

�ុគគលាិកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះកោះ�មបោះធ្នូើើ�ទី�ងាាញបោះទីៅកានុ់
ត្រីកុមាការងារ��ខែ��ភាាពុយនុឯីកសារត្រីកសួងពុ័�៌មាានុ។ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

�ុគគលាិកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះកោះ�មបោះធ្នូើើ�ទី�ងាាញបោះទីៅកានុ់
ត្រីកុមាការងារ��ខែ��ភាាពុយនុឯីកសារត្រីកសួងពុ័�៌មាានុ។ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ត្រីកុមាការងារ��ខែ��ភាាពុយនុឯីកសារត្រីកសួងពុ័�៌មាានុ 
នុងិត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះកោះ�ម។ 
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ផូ្លាស់ិបុិ�រ�ខុួមាត់ិបុ�ុ ាល សិហ��និ ៍

និងិត្របុ�ជនិ ត្តា�រយុៈការអ្នប់ុរ ំ
ឆាំងំ យុុ 

ស្រ្តីសុីត�ទូ�មួយថ្ងៃនប�ត�ជ្របផេទូសុីអ�សុីុ�នទូសុីសនកិចចប� េ�ល័យ
សុីផេមតចឡែមាថ្ងៃនម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេដំោយម�នក�រ៉ា 
ទូទួូលសុីា�គាមនយ៍ា�ងកក់ផេកីៅព�អាកស្រីសុី� សុីូ ហាា�រ៉ា��� 
ន�យករ៉ាងម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��, ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី  
ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� នងិ��សុី�ិបនកិវីទិូ��សុី�ិន 
សុីាឹករ៉ាតឹ នងិឯកអគាគរ៉ា��ទូូតប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី 
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ សុីផេមីច 
ជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតម សុី�ហាន។ី  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

 សិវេ�ចិត្រ�ះវរ�ជមាត្តា�តិផិ្នែខួមរ និវេ�តិ�ិ �នុិិនាថ 

សិហីនុិ ត្រី�វូ�នុទីទួីលាសគាលា�់ាជ្ឈា�ាូក់ដកឹនុា�មួាយអងគ  

ជ្ឈាត្រីពុះរាជ្ឈមាគគបោះទីាសក៍នុា�ផ្សាូ�វ នុងិជ្ឈាត្រីពុះនុមិិា�រី����ណ្ឌាង 
ឲ្យ�កិច�ុ�ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់កូុងការផ្សាាូស់�ី�រ

មុា�មាា��់មីរ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា �ាមារយៈការអ�់រ�។ 

បោះដើមាីជី្ឈាការទីទួីលាសគាលាច់�បោះពុោះកិច�ុ�ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងជ្ឈា 

�នុ�ីនុាា�់ដវ៏បិោះសសវសិាលានៃនុសបោះមីាចត្រីពុះវររាជ្ឈមាា�ា

ជ្ឈា�ិខែ�មរ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសាកមុុាជ្ឈា មាានុកិ�ីិយស

�បោះងាើ�ជ្ឈា �ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមីាចខែមាា ខែដលាបោះដើរ�ួនុាទីី 

ជ្ឈាសាា�័នុមួាយ គា�ពុារដលា់ការអ�់រ�, ការសិក�ា

ស្រាសាវត្រីជ្ឈាវ នុងិការអភិារក�ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសកីមុុាជ្ឈា។

 បោះ�ើកសបោះមុាោធ្នូជ្ឈាផ្សាូ�វការនុានៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា 

ឆ្នាំូា�២០២០ �ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមីាចខែមាា �មាាលា់បោះសៀវបោះភាៅ

រា�់ពុានុក់ីាលា រួមាជ្ឈាមួាយនុងឹឯកសារនុងិវ�ាសុលិាីៈ

នុងិត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសមិីានុអាចកា�់នៃ��ូនុជ្ឈាបោះត្រីចើនុសីីអ�ពុី

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសកីមុុាជ្ឈា។ �ណុី្ឌ�ឯកសារខែដលា�មាាលា់ទុីក
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ប� េ�ល័យសុីផេមតចឡែមាថ្ងៃនម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ស្រ្តីសុីត�ទូ�មួយថ្ងៃនប�ត�ជ្របផេទូសុីអ�សុីុ�នទូសុីសនកិចចប� េ�ល័យ
សុីផេមតចឡែមាថ្ងៃនម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេដំោយម�នក�រ៉ា 
ទូទួូលសុីា�គាមនយ៍ា�ងកក់ផេកីៅព�អាកស្រីសុី� សុីូ ហាា�រ៉ា��� 
ន�យករ៉ាងម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��, ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី  
ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� នងិ��សុី�ិបនកិវីទិូ��សុី�ិន 
សុីាឹករ៉ាតឹ នងិឯកអគាគរ៉ា��ទូូតប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី 
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ សុីផេមីច 
ជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតម សុី�ហាន។ី  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះនុៅកូុង�ណ្ឌ ាាលា័យ រួមាមាានុ �ណ្ឌ ាសារឯកសារខែ�មរ 
ត្រីកហមារ�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា ខែដលាគួ�ផ្សា��

នុ�វឯកសារត្រី�មាាណ្ឌជ្ឈាង១លាានុ៧ខែសនុទី�ពុ័រសីីពុី

រ��ខែ�មរត្រីកហមា ក៏ដ�ចជ្ឈាឯកសារបោះសោទីស�នុខ៍ែដលា

ជ្ឈា�ទីសមាភាសនុក៍�់ត្រី�ាទុីកនុ�វ�ទីពុិបោះសោធ្នូនុរ៍�ស់

អូករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�មរត្រីកហមាខែ�មាបោះទីៀ�

ផ្សាង។ �ខែនុាមាបោះលាើសពុបីោះនុះបោះទីៅបោះទីៀ� �ណ្ឌ ាាលាយ័ក៏មាានុ 

�មាាលា់ទុីកបោះសៀវបោះភាៅ, ឯកសារជ្ឈាត្រីកដាស, ឯកសារ

បោះសោទីស�នុ ៍នុងិសមាភារនុានុាសីពីុតី្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ 

នុបោះរោ�មីា សីហនុ។ុ ឯកសារទីា�ងអស់បោះនុះ ត្រី�ូវ�នុ

ត្រី�ខែមាត្រី�មា�លាចងត្រីកងបោះដោយឯកអគគរាជ្ឈទី�� ហ�លាី

យា� បោះអ. ខែហលាបោះត្រីដស កូុងអ��ុងបោះពុលាខែដលាបោះលាោក

សកិ�ាស្រាសាវត្រីជ្ឈាវចងត្រីកងឯកសារសីពីុខីែសស្រាស�ាយ

រាជ្ឈវង� នុងិត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសតី្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា។ ជ្ឈាចុង 
�ញុ្ចូ�់ �ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមីាចខែមាា មាានុ�ា�ង�ងាាញ 

នុ�វពុិពុ័រណ៍្ឌរ��ភាាពុ�ូង់សាា���កមាមនៃនុវិទី�ាសាានុ 

សូឹករ�ឹ។ វិទី�ាសាានុសូឹករ�ឹ គឺជ្ឈាចកខុវិស័យរ�ស ់
បោះលាោក ឆ្នាំា�ង យុ ខែដលានុងឹជ្ឈាទីី�ា�ងអចិនៃន្ត្រីនុយ៍ី 

រ�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា បោះដោយនុងឹមាានុរួមា 
�ញុ្ចូ�លានុ�វសារមានុារី, មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាស្រាសាវត្រីជ្ឈាវ, សាកលា 
វទិី�ាលាយ័, �ណ្ឌ ាាលាយ័ នុងិ�ណ្ឌ ាសារដឋានុ។ វទិី�ាសាានុ 

សូកឹរ�ឹ គឺជ្ឈាសាូនៃដរចនុារ�សស់ាា���ករដល៏ាីលីាីាញ 

 បោះលាោកស្រាសី ហ�ាហា ហាឌី្ឍដ។ 

  �ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមីាចខែមាា គា�ត្រីទីយាាងមុា�មាា�ច�បោះពុោះ

ការយលា់បោះ�ើញ�ា ការអ�់រ�គឺជ្ឈាការផ្សាាូស់�ី�រ 
មុា�មាា�់�មី។ ការអ�់រ�ផ្សាលីា់នុ�វឱកាសមួាយឈ្លានុបោះទីៅ

សបោះត្រីមាចការផ្សាាូស់�ី�រ នុងិផ្សាលីា់បោះសរភីាាពុដលា់�ុគគលា, 

សហគមានុ ៍នុងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�។ិ ការអ�់រ� អាច�ញ្ចូឈ�់ការ

កបោះកើ�បោះ�ើងវញិនៃនុអ�បោះពុើហងិ�ា, ភាាពុអមានុសុ�ធ្នូម៌ា នុងិ

ការគា�សងា�់បោះនុៅកូុងត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស។ី ទីនុាមឹានុងឹបោះនុះ

ខែដរ ការអ�់រ�អាចផ្សាលីា់ជ្ឈាឱកាសមួាយ បោះដើមាីីនុកឹរ�នៃពុ

ជ្ឈា�មីកូុងការ�បោះងាើ�ជ្ឈាអនុាគ��មីមួាយ។

 បោះយើង�ំុ�ពុិ�ជ្ឈាមាានុកិ�ីិយសយាាងអបោះនុក ខែដលា 
បោះលាោកជ្ឈ�ទីាវ អបោះញ្ចូជ ើញទីស�នុកិចមុាកកានុ�់ណ្ឌ ាាលា័យ

សបោះមីាចខែមាាបោះនុៅកូុងនៃ�ៃបោះនុះ។ បោះយើង�ំុ�រកីរាយកូុងការ

បោះឆ្នាំូើយ��នុ�វរាលា់ស�ណួ្ឌរនុងិមា�ិបោះយោ�លា់ច�បោះពុោះ 

�ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមីាចខែមាា នុងិការងាររ�ស់បោះយើង�ំុ�។

ស្រ្តីសុីត�ទូ�មួយថ្ងៃនប�ត�ជ្របផេទូសុីអ�សុីុ�នទូសុីសនកិចចប� េ�ល័យ
សុីផេមតចឡែមាថ្ងៃនម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេដំោយម�នក�រ៉ា 
ទូទួូលសុីា�គាមនយ៍ា�ងកក់ផេកីៅព�អាកស្រីសុី� សុីូ ហាា�រ៉ា��� 
ន�យករ៉ាងម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��, ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី  
ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� នងិ��សុី�ិបនកិវីទិូ��សុី�ិន 
សុីាឹករ៉ាតឹ នងិឯកអគាគរ៉ា��ទូូតប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី 
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ សុីផេមីច 
ជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតម សុី�ហាន។ី  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

38 �ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេ�ក្សា វនិិ

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាសនុីភិាាពុអនុង់ូខែវង នៃនុមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលា

ឯកសារកមុុាជ្ឈា �នុទីទួីលាសើាគមានុ ៍សាស្ត្រសាីចារ� 

សុងហ� កាង គឺជ្ឈាសហត្រី�ធ្នូានុបោះវទិីកាត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសី

អងគការបោះត្រីកៅរដឋាភិា�លាត្រី�ចា�បោះនុៅ���នុអ់ាសុ�ីាងបោះកើ� 

សុី�ស្រ្តីសុីត�ច�រ៉ា� សុីីងហា ូក�ង គឺា��សុីហាជ្របធា�នផេវីទិូក�
ជ្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីតអងគក�រ៉ាផេជ្រកៅរ៉ាដំ�ិភិាបាលជ្របច��ផេនៅត�បនអ់�សុីី�
��ងផេកើត ថ្ងៃនជ្របផេទូសុីកូផេរ៉ាា��ងតូូង នងិសុីហាក�រ៉ា�ផេធាាើដំ�ផេ�ើរ៉ា
ទូសុីសនកិចចត�បនជ់្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីតអនាង់ឡែវីង ផេដំោយម�នក�រ៉ាទូទួូល 
សុីា�គាមនព៍�ប�ឌិត ល� សុី�ីឃ�ង ន�យកម�ឈម�ឌលសុីនតភិា�ព 
អនាង់ឡែវីង។ (ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

នៃនុត្រី�បោះទីសក�បោះរា�ាង� �ីង �នុបោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរមាកទីស�នុកិចុ

���នុត់្រី�វ�ីិសាស្ត្រសអីនុង់ូខែវង។ បោះលាោកសាស្ត្រសាីចារ�

មាានុការច�ណ្ឌា�់អារមាមណ៍្ឌ នុងិចង់បោះឈ្លើងយលា់អ�ពុី

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសខីែ�មរត្រីកហមាបោះដើមាីីងាយស្រាសួលាកូុងការ 
ដកឹនុា�សសិ� នុងិនុសិ��ិមាកពុតី្រី�បោះទីសក�បោះរា�ាង� �ីងមាក 
ទីស�នុកិចសុកិ�ាបោះនុៅមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាសនុីភិាាពុអនុង់ូខែវង។ 

 រួមាដ�បោះណ្ឌើរជ្ឈាមួាយសហការជី្ឈនុជ្ឈា�កិ�បោះរា�ាង� �ីង 

សាស្ត្រសាីចារ� សុងហ� កាង �នុបោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរមាកដលា់

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាសនុីភិាាពុអនុង់ូខែវង បោះនុៅនៃ�ៃទីី១១ ខែ�វចិ័កិា 

ឆ្នាំូា�២០២២។ �ចុ�ុីនុបូោះនុះ អនុង់ូខែវង គឺជ្ឈាស្រាសកុមួាយដ៏

មាានុសកដានុពុុលាបោះលាើខែផ្សាកូបោះសដឋកិច ុនុងិខែផ្សាកូបោះទីសចរណ៍្ឌ

កូុងបោះ��ឧី�រីមាានុជ្ឈ័យ។ បោះលាើសពុីបោះនុះបោះទីៅបោះទីៀ� ���នុ់

បោះទីសចរណ៍្ឌត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសីដ៏ស��ានុច់�នុនួុ១៤អាច

ផ្សាលីា់នុ�វច�បោះណ្ឌះដងឹ នុងិ�ទីពុិបោះសោធ្នូនុដ៍លា់អូកសិក�ា

ស្រាសាវត្រីជ្ឈាវជ្ឈា�ិ នុងិអនុរីជ្ឈា�ិ។ មិានុត្រី�ឹមាខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះ 

សិហត្របុធានិវេវទ្ធិកិាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ អ្នងាការ
វេត្រ�រដាឋភូបិាល ត្របុចាំវំេ� តំិបុន់ិ អាសុិ ីខាងវេក្សាើតិ
ទ្ធិសិសនិក្សាចិ ិ �ជ្ឈ �ណៈ្ឌ ល សិនិិភិា�  អ្ននិង់ូ ផ្នែវង

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 39



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

���នុត់្រី�វ�ីិសាស្ត្រសអីនុង់ូខែវង�នុផ្សា�ាភាជា�់បោះទីៅនុងឹ

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសបីោះយោធ្នូា ខែដលាបោះធ្នូើើឲ្យ����នុប់ោះនុះកានុខ់ែ�

មាានុការចា�់អារមាមណ៍្ឌ�ាូ�ងពុីសាធ្នូារណ្ឌជ្ឈនុ សិស� 

នុសិ�ិ� អូកសិក�ាស្រាសាវត្រីជ្ឈាវ ក៏ដ�ចជ្ឈា ត្រី�បោះទីស

បោះនុៅកូុងអាសុានុ នុងិពុិភាពុបោះលាោក។ ស្រាសុកអនុង់ូខែវង គឺ 
ជ្ឈាទីីកខែនុងូខែដលាផ្សាដលា់នុ�វសនុីភិាាពុ ការផ្សា�ះផ្សា�ា នុងិ

ការរួមារស់ជ្ឈាមួាយរាជ្ឈរដឋាភិា�លា �នុាា�់ពុី�ញុ្ចូ�់

សន្ត្រីងគាមារុ�ានៃរាបោះនុៅនៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�១៩៩៨។ 

 កូុងដ�បោះណ្ឌើរទីស�នុកិចបុោះនុះ បោះលាោក�ណ្ឌឌិ� លា ីស�ុ

�ាង នុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាសនុីភិាាពុអនុង់ូខែវង �នុ

អ�ាាធ្នូិ�ីាយអ�ពុីគបោះត្រីមាោង នុងិខែផ្សានុការនុានុាទីាក់ទីង 

នុងឹការ�បោះត្រីងៀនុត្រី�វ�ីសិាស្ត្រស ីការខែ�រក�ា នុងិអភិារក� 

���នុប់ោះទីសចរណ៍្ឌត្រី�វ�ីសិាស្ត្រស ី�ូង់បោះគោលាបោះដើមាីអីភិាវឌ្ឍឍនុ ៍

ស្រាសុកអនុង់ូខែវង នុងិ�នុជ្ឈ�នុបោះលាោកសាស្ត្រសាីចារ�បោះទីៅ

សិក�ា នុងិពុិនុ�ិ�បោះមាើលាទីី�ា�ងត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសសី��ានុ់ៗ

ដ�ចជ្ឈា សារមានុារីផ្សាាះ�ាមាាុក កខែនុងូ��ជ្ឈាសពុ �ាុលា ពុ� 

នុងិផ្សាាះត្រី�ជ្ឈុ�រ�ស់�ាមាាុកបោះលាើក�ពុ�លាភាូ�ដងខែរក (ខែដលា

�ចុុ�ីនុបូោះនុះគឺជ្ឈា មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាសនុីភិាាពុអនុង់ូខែវង)។ 

 បោះនុៅចុង�ញុ្ចូ�់នៃនុដ�បោះណ្ឌើរទីស�នុកិចបុោះនុះ បោះលាោក 

សុងហ� កាង នុងិសហការ ី�នុខែ�ងូអ�ណ្ឌរគុណ្ឌយាាង

ត្រីជ្ឈាលាបោះត្រីជ្ឈៅដលា់ត្រីកុមាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាសនុីភិាាពុ

អនុង់ូខែវងច�បោះពុោះការទីទួីលាសើាគមានុ ៍នុងិការរាក់ទីាក់

យាាងកក់បោះកដៅ��ផុ្សា�។

សុី�ស្រ្តីសុីត�ច�រ៉ា� សុីីងហា ូក�ង គឺា��
សុីហាជ្របធា�នផេវីទិូក�ជ្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីត
អងគក�រ៉ាផេជ្រកៅរ៉ាដំ�ិភិាបាលជ្របច��ផេនៅ
ត�បនអ់�សុីី���ងផេកើត ថ្ងៃនជ្របផេទូសុីកូផេរ៉ាា
��ងតូូង នងិសុីហាក�រ៉ា�ផេធាាើដំ�ផេ�ើរ៉ា 
មកទូសុីសនកិចចត�បនជ់្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីត 
អនាង់ឡែវីង ផេដំោយម�នក�រ៉ាទូទួូល 
សុីា�គាមនព៍�ប�ឌិត ល� សុីី�ឃ�ង 
ន�យកម�ឈម�ឌលសុីនតភិា�ព
អនាង់ឡែវីង។ (ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

វេសា� បុានុិថនិ

 បោះនុៅបោះវលាាត្រីពុឹក នៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិច័ិកា ឆ្នាំូា�២០២២ 

គណ្ឌៈត្រី��ិភា�ស្ត្រសីីខែដលា��ណ្ឌាងឲ្យ�ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា 

ត្រី�បោះទីសចិនុ ត្រី�បោះទីសត្រី�ុុយបោះណ្ឌ ត្រី�បោះទីសមាាាបោះ�សុី 

ត្រី�បោះទីសឥណ្ឌឌ� បោះនុសុី ត្រី�បោះទីសជ្ឈ�ាុនុ នុងិត្រី�បោះទីសក�បោះរា

�ាង� �ីង អបោះញ្ចូជ ើញមាកទីស�នុកិចពុុិពុ័រណ៍្ឌ «កីីសុ�ិនុ

កមុុាជ្ឈា» បោះនុៅសាលាមាបោះហោស្រាសពុច�ុមុា� ខែដលាបោះរៀ�ច�

បោះដោយបោះលាោកជ្ឈ�ទីាវ ដារាាវណ្ឌ ា ដាវី� លាុយ សហការ

ជ្ឈាមួាយ�ណ្ឌ ាាលាយ័សបោះមីាចខែមាា នៃនុមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារ

កមុុាជ្ឈា។ គណ្ឌ:ត្រី��ិភា�ខែដលាជ្ឈាស្ត្រសីី ទីទួីលាត្រីពុះរាជ្ឈ

សើាគមានុយ៍ាាងកក់បោះកីៅពុីសបោះមីាចរាជ្ឈ�ុត្រី�ីត្រីពុះអនុជុ្ឈ 

នុបោះរោ�មីា អរុណ្ឌរសម ីឧ�ដមាត្រី�ឹក�ាផ្សាាាលាត់្រីពុះមាហាក�ត្រី�,  

អូកស្រាសី ស� ហើារណី្ឌា នុាយករងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារ

កមុុាជ្ឈា នុងិបោះលាោក ឆ្នាំា�ង យុ នុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលា

ឯកសារកមុុាជ្ឈា នុងិជ្ឈាសាា�នុកិវិទី�ាសាានុសូឹករ�ឹ។

ពុិពុ័រណ៍្ឌ «សុ�ិនុកមុុាជ្ឈា» គឺជ្ឈាខែផ្សាកូមួាយនៃនុត្រីពុះរាជ្ឈ

កមាមវិធ្នូី «១០០ត្រីពុះវស�ា នៃនុត្រីពុះ�ិ�ាឯករាជ្ឈ�ជ្ឈា�ិ» 

ឧទីាិស�ើាយត្រីពុះ�រមារាជ្ឈវិញ្ញាាណ្ឌកខនុ ិត្រីពុះ�រមារ�នុ

បោះកោដឋ នុបោះរោ�មីា សីហនុ។ុ ពុិពុ័រណ៍្ឌ «សុ�ិនុកមុុាជ្ឈា» 

�ណៈៈត្របុតិភិូសូ្ត្រសិិផី្នែដ្ឋលតំិណាងឲ្យយ
ក្សា�ុ�� ចនិិ ត្របុាយុុវេណៈ មាាវេ�សុិ ីឥណៈ្ឌ� វេនិសុិ ីជបុានុិ និិងកូ្សាវេរ ាខាងតិើូង 
អ្នវេញ្ចើើ ញ�ក្សាទ្ធិសិសនិក្សាចិ�ិ�័ិរណ៍ៈ «ក្សាិសុីិបុនិិក្សា�ុ��»

ផេនៅផេវីល�ជ្រពឹក ថ្ងៃថាៃទូ�១៦ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ គា�ៈជ្របតភូិា
ស្រ្តីសុីត�ឡែដំលត���ងឲ្យ�ជ្របផេទូសុីកមីុ�� ជ្របផេទូសុីចិន ជ្របផេទូសុី
ជ្របីុយផេ� ជ្របផេទូសុីមា�ផេ�សុីី� ជ្របផេទូសុីឥ�ឌូ ផេនសុីី� ជ្របផេទូសុី
�បាីន នងិជ្របផេទូសុីកូផេរ៉ាា��ងតូូង អផេញ្ចើ ើញ់មកទូសុីសនកិចច
ពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��»។ (ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

សបោះមុាោធ្នូបោះនុៅនៃ�ៃទីី៣១ ខែ��ុលាា ឆ្នាំូា�២០២២ បោះត្រីកោមា

ត្រីពុះរាជ្ឈធ្នូិ��ីដ៏�ង់ុ�សុ់��ផុ្សា�ពុី ត្រីពុះ�ទីនុបោះរោ�មីា  

សហីមុានុ ីនុងិ សបោះមីាចត្រីពុះមាហាក�ត្រី�ី នុបោះរោ�ីមា មុានុនិុា� 

សីហនុ ុត្រីពុះញា�ិវង�ានុវុង� ត្រីពុមាទីា�ងឥស�រជ្ឈនុ 

ជ្ឈានុ�់សុ់នៃនុសាា�័នុក�ពុ�លាៗរ�ស់ជ្ឈា�ិ។ ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ

ទីទួីលា�នុការសពុើត្រីពុះរាជ្ឈហឫទ័ីយយាាង�ាូ�ងពុីត្រីពុះ 

មាហាក�ត្រី�ខែ�មរ នុងិរាជ្ឈវង�ានុវុង�។

 ពុពិុរ័ណ៍្ឌ «ស�ិុនុកមុុាជ្ឈា» �នុដាក់�ា�ង�ងាាញពុនីៃ�ៃ 
ទីី៣១ ខែ��លុាា ដលាន់ៃ�ៃទីី១៧ ខែ�វចិ័កិា ឆ្នាំូា�២០២២ នុងិ 

�នុទីទួីលាសាធ្នូារណ្ឌជ្ឈនុ, គណ្ឌៈត្រី��ភិា�ខែដលាជ្ឈាស្ត្រសី ីនុងិ 

បោះមាដកឹនុា��ណី្ឌាត្រី�បោះទីសអាសុានុ នុងិត្រី�បោះទីសមួាយច�នុនួុ

បោះទីៀ�ខែដលាមាកច�លារួមាកិចតុ្រី�ជ្ឈុ�ក�ពុ�លាអាសុានុ បោះលាើក 

ទីី៤០ នុងិ៤១ នុងិកិចតុ្រី�ជ្ឈុ�ពុាក់ពុ័នុនិុានុាបោះនុៅត្រី�បោះទីស

កមុុាជ្ឈា ចា�់�ា�ងពុីនៃ�ៃទីី១១ ដលា់នៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិច័ិកា 

ឆ្នាំូា�២០២២ មាានុច�នុនួុសរុ�ត្រី�មាាណ្ឌ ៨០០ នុាក់។ 

 ដ�បោះណ្ឌើរទីស�នុកិចរុ�ស់គណ្ឌៈត្រី��ិភា�ខែដលាជ្ឈា

ស្ត្រសីីបោះនុៅនៃ�ៃបោះនុះ គឺជ្ឈាដ�បោះណ្ឌើរទីស�នុកិចចុុងបោះត្រីកោយ

ខែដលា�ងាាញពុកីារគា�ត្រីទី នុងិទីទួីលាសគាលាស់ាូនៃដរ�ស់

សបោះមីាចត្រីពុះមាហាក�ត្រី� ីនុបោះរោ�មីា មុានុនិុា� សហីនុ ុនុងិ 

សបោះមីាចត្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ នុបោះរោ�មីា សហីនុ ុត្រីពុមាទីា�ង

�នុទីា�ង�ងាាញអ�ពុ�ីនួុាទីីស្ត្រសីកីូុងការច�លារួមាបោះនុៅកូុង

វសិយ័សងគមា វ�ីធ្នូម៌ា សលិាីៈ ត្រី�វ�ីសិាស្ត្រស ីការអ�់រ� 

នុងិនុបោះយោ�យ។ បោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាសបោះមីាច

ត្រីពុះមាហាក�ត្រី�ី នុបោះរោ�មីា មុានុនិុា� សីហនុ ុខែដលា

��ណ្ឌាងឲ្យ�ស្ត្រសីីខែ�មរទីា�ងមា�លា ត្រីពុះអងគ�នុជ្ឈមូាះរាលា់

ការលា��ក នុងិឧ�សគគត្រីគ�់ខែ��យាាង�ាមាដខែងា

ត្រីពុះរាជ្ឈសកមាមភាាពុជ្ឈាបោះត្រីចើនុជ្ឈាមួាយនុងឹត្រីពុះ�រមារ�នុ

បោះកោដឋ នុបោះរោ�មីា សហីនុ ុបោះដើមាី�ុីពុើបោះហ�ជុ្ឈា�មិាា�ភុា�មិា។ 

ត្រីពុះអងគគឺជ្ឈានុមិិា�រី��នៃនុភាាពុរងឹមាា�រ�សស់្ត្រសីខីែ�មរទី�បោះទីៅ 

ផេនៅផេវីល�ជ្រពឹក ថ្ងៃថាៃទូ�១៦ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ គា�ៈជ្របតភូិា
ស្រ្តីសុីត�ឡែដំលត���ងឲ្យ�ជ្របផេទូសុីកមីុ�� ជ្របផេទូសុីចិន ជ្របផេទូសុី
ជ្របីុយផេ� ជ្របផេទូសុីមា�ផេ�សុីី� ជ្របផេទូសុីឥ�ឌូ ផេនសុីី� ជ្របផេទូសុី
�បាីន នងិជ្របផេទូសុីកូផេរ៉ាា��ងតូូង អផេញ្ចើ ើញ់មកទូសុីសនកិចច
ពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��»។ (ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ផេនៅផេវីល�ជ្រពឹក ថ្ងៃថាៃទូ�១៦ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ គា�ៈជ្របតភូិា
ស្រ្តីសុីត�ឡែដំលត���ងឲ្យ�ជ្របផេទូសុីកមីុ�� ជ្របផេទូសុីចិន ជ្របផេទូសុី
ជ្របីុយផេ� ជ្របផេទូសុីមា�ផេ�សុីី� ជ្របផេទូសុីឥ�ឌូ ផេនសុីី� ជ្របផេទូសុី
�បាីន នងិជ្របផេទូសុីកូផេរ៉ាា��ងតូូង អផេញ្ចើ ើញ់មកទូសុីសនកិចច
ពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��»។ (ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ផេនៅផេវីល�ជ្រពឹក ថ្ងៃថាៃទូ�១៦ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២  
គា�ៈជ្របតភូិាស្រ្តីសុីត�ឡែដំលត���ងឲ្យ�ជ្របផេទូសុីកមីុ��  
ជ្របផេទូសុីចិន ជ្របផេទូសុីជ្របីុយផេ� ជ្របផេទូសុីមា�ផេ�សុីី� ជ្របផេទូសុី 
ឥ�ឌូ ផេនសុីី� ជ្របផេទូសុី�បាីន នងិជ្របផេទូសុីកូផេរ៉ាា��ងតូូង អផេញ្ចើ ើញ់
មកទូសុីសនកិចចពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��»។  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ផេនៅផេវីល�ជ្រពឹក ថ្ងៃថាៃទូ�១៦ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ គា�ៈជ្របតភូិា
ស្រ្តីសុីត�ឡែដំលត���ងឲ្យ�ជ្របផេទូសុីកមីុ�� ជ្របផេទូសុីចិន ជ្របផេទូសុី
ជ្របីុយផេ� ជ្របផេទូសុីមា�ផេ�សុីី� ជ្របផេទូសុីឥ�ឌូ ផេនសុីី� ជ្របផេទូសុី
�បាីន នងិជ្របផេទូសុីកូផេរ៉ាា��ងតូូង អផេញ្ចើ ើញ់មកទូសុីសនកិចច
ពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��»។ (ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌល
ឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

នុងិជ្ឈាមូា�់សត្រីមាា�់ក�នុបោះចៅ នុងិត្រី�ជ្ឈានុរុាស្ត្រសខីែ�មរ។

 គណ្ឌ:ត្រី��ិភា�សខែមីាងការបោះពុញចិ�ីនុងឹពុិពុ័រណ៍្ឌ 

ខែដលា�នុផ្សាលីាក់ារយលាដ់ងឹអ�ពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រសតី្រី�បោះទីស

កមុុាជ្ឈា នុងិរាជ្ឈវង�ានុវុង�ខែ�មរ។ ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះនុងឹផ្សាលីា់

កីីសងឹឹមាដលា់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា ខែដលា�នុឆ្នាំូងកា�់

ដ�ណ្ឌាក់កាលាដ៏លា��កកនុងូមាក។ គណ្ឌៈត្រី��ិភា�ក៏ 

ស�ណ្ឌ�មាពុរឲ្យ��នុរីក�ាពុពិុរ័ណ៍្ឌ «ស�ិុនុកមុុាជ្ឈា» សត្រីមាា�់ 
សាធ្នូារណ្ឌជ្ឈនុ នុងិបោះភាៀំវទី��ច�លាទីស�នុា។ 

 បោះនុៅចុង�ញុ្ចូ�់នៃនុដ�បោះណ្ឌើរទីស�នុកិច ុបោះលាោក ឆ្នាំា�ង  

យុ ជ្ឈ�នុបោះសៀវបោះភាៅសាក�ីត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសរី�ស់សបោះមីាច

ត្រីពុះមាហាក�ត្រី�ី នុបោះរោ�មីា មុានុនិុា� សីហនុ,ុ កុនុ

ឯកសាររយ:បោះពុលា១៤នុាទីី ខែដលាឆ្នាំូុះ�ញុ្ញា�ងអ�ពុ ី
ត្រី�វ�ីសិាស្ត្រសតី្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា នុងិត្រីពុះរាជ្ឈវង�ានុវុង�  
នុងិផ្សាាា�ងរ����រ�ស ់សបោះមីាចត្រីពុះមាហាក�ត្រី� ីនុបោះរោ�មីា 

មុានុនិុា� សីហនុ ុដលា់គណ្ឌៈត្រី��ិភា�។
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ស្ត្រសិិទី្ធិ�ីយួុនៃនិបុណិាត្របុវេទ្ធិសិអាសាានិទ្ធិសិសនិក្សាចិ ិ
បុណាា ល័យុ សិវេ�ចិផ្នែ�ា នៃនិ�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ��

វេសា� បុានុិថនិ

 បោះនុៅបោះវលាាបោះមាាោង ៩៖៤០ នុាទីីត្រីពុឹក នៃ�ៃទីី១២ ខែ� 

វិច័ិកា ឆ្នាំូា�២០២២ បោះលាោកជ្ឈ�ទីាវ  អីុរណី្ឌា ច�ក� វីដ�ដ�  

ភារយិារ�ស់ត្រី�ធ្នូានុាធ្នូិ��ីឥណ្ឌឌ� បោះនុសុី ច�ក� វីដ�ដ�, 

បោះលាោកជ្ឈ�ទីាវ សុីចានុ ់វីផ្សាាវាានុ ់ភារយិារ�ស់នុាយករដឋ 

មាន្ត្រីនុី�ីាវ ផ្សានុ�ា� វីផ្សាាវាានុ,់ បោះលាោកជ្ឈ�ទីាវ លាើីស អារាា

បោះណ្ឌ�ា មាាាក�ស ភារយិារ�សត់្រី�ធ្នូានុាធ្នូ�ិ�ហីើលីាពីុនីុ ហើឺ

ឌី្ឍណ្ឌានុ ់មាាាក�ស ជ្ឈ�បោះនុៀ, បោះលាោកជ្ឈ�ទីាវ ណ្ឌារាាផ្សានុ ចានុអ់�ចា  

ភារយិារ�ស់នុាយករដឋមាន្ត្រីនុីនីៃ� ត្រី�យុទី ិចានុអ់�ចា,  

បោះលាោកជ្ឈ�ទីាវ ហលីាដហឺគាដ វាា� សី�លា ភារយិារ�ស់ 
ត្រី�ធ្នូានុសាា�័នុបោះវទិីកាបោះសដឋកិចពុុិភាពុបោះលាោក, បោះលាោក 

ជ្ឈ�ទីាវ បោះ�ង ស�វាាដា ភារយិាឯកឧ�មីា ត្រី�ក់ សុ�នុុ  

ឧ�នុាយករដឋមាន្ត្រីនុី ីរដឋមាន្ត្រីនុីកីារ�របោះទីស នុងិសហ 

ត្រី��ិ��ីិការអនុរីជ្ឈា�ិ នៃនុត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុុាជ្ឈា 

ត្រីពុមាទីា�ងគណ្ឌៈត្រី��ភិា�ច�នុនួុ១៧រ��បោះទីៀ� អបោះញ្ចូជ ើញមាក

ទីស�នុកិចបុោះនុៅ�ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមាដចខែមាានៃនុមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលា

ឯកសារកមុុាជ្ឈា បោះដោយមាានុការទីទួីលាសើាគមានុយ៍ាាង

កក់បោះកដៅពុអូីកស្រាស ីស� ហើារណី្ឌា នុាយករងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលា

ឯកសារកមុុាជ្ឈា, បោះលាោក ឆ្នាំា�ង យុ នុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលា

ឯកសារកមុុាជ្ឈា នុងិជ្ឈាសាា�នុកិវិទី�ាសាានុសូឹករ�ឹ 

ស្រ្តីសុីត�ទូ�មួយថ្ងៃនប�ត�ជ្របផេទូសុីអ�សុីុ�នទូសុីសនកិចចប� េ�ល័យ
សុីផេមតចឡែមាថ្ងៃនម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេដំោយម�នក�រ៉ា 
ទូទួូលសុីា�គាមនយ៍ា�ងកក់ផេកីៅព�អាកស្រីសុី� សុីូ ហាា�រ៉ា��� ន�យក 
រ៉ាងម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��, ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី ន�យក
ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� នងិ��សុី�ិបនកិវីិទូ��សុី�ិន
សុីាឹករ៉ាតឹ នងិឯកអគាគរ៉ា��ទូូតប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី 
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ សុីផេមីច 
ជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតម សុី�ហាន។ី  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កូត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ស្រ្តីសុីត�ទូ�មួយថ្ងៃនប�ត�ជ្របផេទូសុីអ�សុីុ�នទូសុីសនកិចចប� េ�ល័យ
សុីផេមតចឡែមាថ្ងៃនម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេដំោយម�នក�រ៉ា 
ទូទួូលសុីា�គាមនយ៍ា�ងកក់ផេកីៅព�អាកស្រីសុី� សុីូ ហាា�រ៉ា��� ន�យក 
រ៉ាងម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��, ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី ន�យក
ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� នងិ��សុី�ិបនកិវីិទូ��សុី�ិនសុីាឹករ៉ាតឹ 
នងិឯកអគាគរ៉ា��ទូូតប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី អត�តផេល��
�ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ សុីផេមីចជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតន 
ផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតម សុី�ហាន។ី  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

នុងិឯកអគគរាជ្ឈទី���ណ្ឌឌិ� ហ�លាីយា� ខែជ្ឈលាបោះត្រីដស 

អ�ី�បោះលា�ាផ្សាាាលា់ នុងិជ្ឈាអូកសរបោះសរត្រី�វ�ីិរ�ស ់

សបោះមាដចត្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ ត្រីពុះ�ទីនុបោះរោ�មីា សហីនុ។ុ
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ត្របុតិភិូ�ូក្សា�តី្រក្សាសួិងការ�រ�តិិ
ទ្ធិសិសនិក្សាចិ�ិ�័ិរណ៍ៈ «ក្សាិសុីិបុនិិក្សា�ុ��»
វេសា� បុានុិថនិ

ផេនៅជ្រពឹកថ្ងៃថាៃទូ�៤ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ ជ្រកុមជ្របតភូិា 
ជ្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីតផេយោធា�ច�ននួ២០រូ៉ាប មកព�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិ
ដំកឹន��ផេដំោយ ឯកឧតតម ន�យឧតតមផេសុីន�យ៍ �ឹម សុីីវីតិ ិ
ទូ�ជ្របឹកស�ពិផេសុីសុីសុីផេមីចពិ�័យផេសុីន� ផេទូៀ បាញ់់ ឧបន�យក 
រ៉ាដំមិង្រ្គានត� រ៉ាដំមិង្រ្គានត�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��អគាគន�យក 
អគាគន�យកដំ�ិននផេយោបាយ នងិកិចចក�រ៉ាបរ៉ាផេទូសុី ជ្រកសុីួង 
ក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��ជ្របធា�នជ្រកុមក�រ៉ាង�រ៉ាសុីិកស�ស្រីសុី�វីជ្រ��វី
សុី�ងសុីង់វីមិ�នឈុំាះឈុំាះ មកទូសុីសនកិចច «ពពិរ័៉ា�៍កត�សុីបិីន 
កមីុ��» ផេដំោយម�នក�រ៉ាទូទួូលសុីា�គាមន ៍ព�ឯកអគាគរ៉ា��ទូូត
ប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី (JulIo A. JElDRES) 
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ 
សុីផេមីចជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតមសុី�ហាន ីនងិ
ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

 បោះនុៅត្រីពុឹកនៃ�ៃទីី៤ ខែ�វិច័ិកា ឆ្នាំូា�២០២២ ត្រីកុមា

ត្រី��ភិា�ត្រី�វ�ីសិាស្ត្រសបីោះយោធ្នូាច�នុនួុ២០រ�� មាកពុតី្រីកសងួ 

ការពុារជ្ឈា� ិដកឹនុា�បោះដោយ ឯកឧ�មីា នុាយឧ�មីាបោះសនុយ៍ី 

ណឹ្ឌមា សុវ�ាិ ទីីត្រី�ឹក�ាពុិបោះសសសបោះមាដចពុិជ្ឈ័យបោះសនុា 

បោះទីៀ �ញ់ ឧ�នុាយករដឋមាន្ត្រីនុី ីរដឋមាន្ត្រីនុីតី្រីកសួងការពុារ 

ជ្ឈា�ិ នុងិជ្ឈាអគគនុាយក អគគនុាយកដឋានុនុបោះយោ�យ 

នុងិកិចកុារ�របោះទីស ត្រីកសួងការពុារជ្ឈា�ិ នុងិជ្ឈា

ត្រី�ធ្នូានុត្រីកមុាការងារសកិ�ាស្រាសាវត្រីជ្ឈាវសងសង់វមិាានុ

ឈ្លះូ ឈ្លះូ មាកទីស�នុកិច ុ«ពុិពុ័រណ៍្ឌសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា» 

ខែដលាបោះរៀ�ច�បោះ�ើងបោះដោយ�ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមីាចខែមាានៃនុ

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា បោះដើមាីីឧទីាិស�ើាយត្រីពុះ

�រមារាជ្ឈវិញ្ញាាណ្ឌកខនុ ិ ត្រីពុះករុណ្ឌាត្រីពុះ�ទីសបោះមីាច
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ត្រីពុះ នុបោះរោ�មីា សីហនុ ុត្រីពុះមាហាវីរក�ត្រី� ត្រីពុះវររាជ្ឈ

�ិ�ាឯករាជ្ឈ� ��រណ្ឌភាាពុទឹីកដ ីនុងិឯកភាាពុជ្ឈា�ិខែ�មរ 

ត្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋគត្រីមា�់��ួត្រីពុះត្រី�ស�ត្រី� ១០០ 

ត្រីពុះវស�ា នុាសាលាមាបោះហោស្រាសពុច�ុមុា�។ 

 �ណ្ឌ ាាលាយ័សបោះមាដចខែមាានៃនុវទិី�ាសាានុសូកឹរ�ឹ ខែដលា 

�នុ�បោះងាើ�បោះ�ើងបោះដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា 

មាានុកិ�ីិយសស�មាបោះធ្នូើើការរ�ឭកគត្រីមា�់��ួមួាយរយ

ត្រីពុះវស�ារ�សត់្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ ត្រីពុះ�ទី នុបោះរោ�ដមា 

សីហនុ ុ អ�ី�ត្រីពុះមាហាវីរក�ត្រី� ត្រីពុះវររាជ្ឈ�ិ�ា

ជ្ឈា�ិខែ�មរ (ឆ្នាំូា�១៩២២-២០២២) ខែដលាត្រីពុះអងគ

�នុ��ជ្ឈាអស់ត្រីពុះកមូាា�ងកាយចិ�កីូុងអ��ុងបោះពុលា

ខែដលាត្រីពុះអងគគង់បោះនុៅមាានុត្រីពុះជ្ឈនុម បោះដើមាីីសបោះត្រីមាចនុ�វ 

កដីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា។ 

 កដីស�ិុនុកមុុាជ្ឈា គឺមិានុខែមានុជ្ឈាកមាមសទិីិ ិឬការ�បោះងាើ� 
បោះ�ើងរ�ស់�ុគគលាណ្ឌាមូាាក់បោះនុោះបោះទី �ាុខែនុផី្សាាុយបោះទីៅវិញ 

បោះនុះគឺជ្ឈាកដីសងឹមឹា ការ�ួងសងួ នុងិចកខុវសិយ័ដន៏ៃ��ូាូ 
រួមាគាូរ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា ខែដលា�នុ�បោះងាើ�ដងួត្រីពុលាងឹ 
ជ្ឈា�និុាអ��ីកាលា �ចុ�ុីនុកូាលា នុងិអនុាគ�កាលា។ 

កូុងនុាមាជ្ឈាអូក��ណ្ឌាង នុងិជ្ឈាអូកបោះមាើលាខែ�រក�ា

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈា�ិកមុុាជ្ឈា ត្រីពុះរាជ្ឈវង�ានុវុង��នុអមាដ�បោះណ្ឌើរ

ផេនៅជ្រពឹកថ្ងៃថាៃទូ�៤ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ ជ្រកុមជ្របតភូិា 
ជ្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីតផេយោធា�ច�ននួ២០រូ៉ាប មកព�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិ
ដំកឹន��ផេដំោយ ឯកឧតតម ន�យឧតតមផេសុីន�យ៍ �ឹម សុីីវីតិ ិ
ទូ�ជ្របឹកស�ពិផេសុីសុីសុីផេមីចពិ�័យផេសុីន� ផេទូៀ បាញ់់ ឧបន�យក 
រ៉ាដំមិង្រ្គានត� រ៉ាដំមិង្រ្គានត�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��អគាគន�យក 
អគាគន�យកដំ�ិននផេយោបាយ នងិកិចចក�រ៉ាបរ៉ាផេទូសុី ជ្រកសុីួង 
ក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��ជ្របធា�នជ្រកុមក�រ៉ាង�រ៉ាសុីិកស�ស្រីសុី�វីជ្រ��វី
សុី�ងសុីង់វីមិ�នឈុំាះឈុំាះ មកទូសុីសនកិចច «ពព័ិរ៉ា�៍កត�សុីបិីន 
កមីុ��» ផេដំោយម�នក�រ៉ាទូទួូលសុីា�គាមន ៍ព�ឯកអគាគរ៉ា��ទូូត
ប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី (JulIo A. JElDRES)  
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ 
សុីផេមីចជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតមសុី�ហាន ីនងិ
ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា កូុងដ�បោះណ្ឌើរបោះឆ្នាំុោះបោះទីៅកានុ ់កីីសុ�ិនុ 

ខែដលា�នុចីបោះត្រីមាើនុបោះទីៅមុា�បោះនុះ។ 

 �ណ្ឌ ាាលា័យសបោះមាដចខែមាា មាានុកិ�ីិយសស�មារ�ឭក

អ�ពុីដ�បោះណ្ឌើរបោះនុះ �ាមារយៈពុិពុ័រណ៌្ឌរ���� ពុីបោះត្រីពុោះ�ា

អនុាគ�រ�ស់កមុុាជ្ឈា គឺមិានុត្រី�ឹមាខែ�ពុឹងខែផ្សាកូបោះទីៅបោះលាើ

ការ�នុជី្ឈ�បោះនុឿបោះទីៅបោះលាើកដីសុ�ិនុកមុុាជ្ឈា�ាុបោះណ្ឌ ាោះបោះនុោះបោះទី 

�ាុខែនុក៏ីពុងឹខែផ្សាកូបោះទីៅបោះលាើការយលាដ់ងឹអ�ពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រសី

រ�សម់ានុសុ�ជ្ឈ�នុានុមុ់ានុ ខែដលាពុលាជី្ឈវី�ិរ�ស�់ូនួុបោះដើមាីី

សបោះត្រីមាចកដីសុ�ិនុ។ 

 ឯកអគគរាជ្ឈទី���ណ្ឌឌិ� ហ�លាយីា� ខែជ្ឈលាបោះត្រីដស អ��ី 

បោះលា�ាផ្សាាាលា់ នុងិជ្ឈាអូកសរបោះសរត្រី�វ�ីិរ�ស់ សបោះមាដច 

ត្រីពុះ�រមារ�នុបោះកោដឋ ត្រីពុះ�ទីនុបោះរោ�មីាសីហនុ ុទីទួីលា 

សើាគមានុឯ៍កឧ�មីា នុាយឧ�មីាបោះសនុយ៍ី ណឹ្ឌមា សុវ�ា ិ 

នុងិត្រីកមុាត្រី��ភិា� បោះដោយមាានុ�ណ្ឌឌិ� លា ីស�ុ�ាង នុាយក 

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាសនុីភិាាពុអនុង់ូខែវង ជ្ឈាអូកសត្រីមា�សត្រីមាលួា

នុងិ�កខែត្រី�។ បោះនុៅកូុងឱកាសបោះនុោះ ឯកអគគរាជ្ឈទី��

�ណ្ឌឌិ� ហ�លាីយា� ខែជ្ឈលាបោះត្រីដស �ងាាញដលា់ត្រី�ភា�អ�ពុី

�ូមឹាសារនៃនុពុិពុ័រណ៍្ឌខែដលាខែ�ងខែចកបោះទីៅ�ាមាខែផ្សាកូដ�ច

�ាងបោះត្រីកោមា ៖

 ទ្ធិសិសនិីយុភា�ទ្ធិ ី១ — គឺជ្ឈាពុិពុ័រណ៍្ឌនៃនុរ��ភាាពុ 

ផេនៅជ្រពឹកថ្ងៃថាៃទូ�៤ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ ជ្រកុមជ្របតភូិា 
ជ្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីតផេយោធា�ច�ននួ២០រូ៉ាប មកព�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិ
ដំកឹន��ផេដំោយ ឯកឧតតម ន�យឧតតមផេសុីន�យ៍ �ឹម សុីីវីតិ ិ
ទូ�ជ្របឹកស�ពិផេសុីសុីសុីផេមីចពិ�័យផេសុីន� ផេទូៀ បាញ់់ ឧបន�យក 
រ៉ាដំមិង្រ្គានត� រ៉ាដំមិង្រ្គានត�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��អគាគន�យក 
អគាគន�យកដំ�ិននផេយោបាយ នងិកិចចក�រ៉ាបរ៉ាផេទូសុី ជ្រកសុីួង 
ក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��ជ្របធា�នជ្រកុមក�រ៉ាង�រ៉ាសុីិកស�ស្រីសុី�វីជ្រ��វី
សុី�ងសុីង់វីមិ�នឈុំាះឈុំាះ មកទូសុីសនកិចច «ពព័ិរ៉ា�៍កត�សុីបិីន 
កមីុ��» ផេដំោយម�នក�រ៉ាទូទួូលសុីា�គាមន ៍ព�ឯកអគាគរ៉ា��ទូូត
ប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី (JulIo A. JElDRES)  
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ 
សុីផេមីចជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតមសុី�ហាន ីនងិ
ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ច�នុនួុ ១៨ ផ្សាាា�ង ឆ្នាំូុះ�ញុ្ញា�ងអ�ពុីត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌស��ានុ់ៗ   
សមិាទីផិ្សាលា នុងិត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌជ្ឈាត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស ីខែដលា 

ក�ណ្ឌ�ន់ុ�វសាវ�ារនៃនុរាជ្ឈវង�ានុវុង� ចា�់�ា�ងពុីការ

បោះ�ើងត្រីគងរាជ្ឈ�សមាី�ីិរ�ស់សបោះមាដចត្រីពុះ�រមារ�នុ

បោះកោដឋកាលាពុឆី្នាំូា�១៩៤១ រហ��ដលាក់ារបោះ�ើងត្រីគងរាជ្ឈ�

សមាី�ីិរ�ស់ត្រីពុះ�រមានុា� ត្រីពុះ�ទី នុបោះរោ�ដមា សីហ

មុានុ ីត្រីពុះមាហាក�ត្រី�នៃនុត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុុាជ្ឈាបោះនុៅ

ឆ្នាំូា�២០០៤។ ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ រួមា�ញុ្ចូ�លារ����ខែដលា

មិានុអាចកា�់នៃ��ូនុ បោះដោយភាជា�់មាកនុ�វច�ណ្ឌងបោះជ្ឈើង

ពុពិុណ៌្ឌនុាជ្ឈាភាាសាខែ�មរ នុងិភាាសាអង់បោះគសូ ត្រីពុមាទីា�ង

វបីោះដអ�ឯកសាររយៈបោះពុលាដ�់�ួនុនុាទីី ខែដលាឆ្នាំូុះ�ញុ្ញា�ង

អ�ពុតី្រី�វ�ីសិាស្ត្រសបីោះនុះ រួមាជ្ឈាមួាយនុងឹបោះសចកីីអធ្នូ�ិីាយ

ជ្ឈាភាាសាខែ�មរ នុងិភាាសាអង់បោះគសូ។

 ទ្ធិសិសនិយីុភា�ទ្ធិ ី២ — គឺជ្ឈាពុិពុ័រណ៍្ឌពុហសុណ្ឌឋានុ  

�ងាាញបោះនុៅបោះលាើ�បុោះឈ្លើច�នុនួុត្រី�� នុងិកដារបោះ�ៀនុមួាយ ខែដលា 

ស�បោះយោគគ�នុ�ិបោះចញពុីកដារឆ្នាំូួនុ នុងិ�ុរ�ស់សិស� 
សាលាា�ឋាមាសិក�ាកាលាពុីទីសវ��រឆ៍្នាំូា�១៩៦០។ 

ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ គឺជ្ឈាការ��ណ្ឌាងខែ��សិលាីៈនៃនុការ

បោះ�ីជ្ឈាំចិ�ីរ�ស់ត្រីពុះរាជ្ឈវង�ានុវុង�នុងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុុាជ្ឈាច�បោះពុោះវិស័យអ�់រ� នុងិជ្ឈាការ�ា�ង�ងាាញបោះលាើ

ឧ�ករណ៍្ឌពុហមុុា�ងារខែដលាផ្សាលីាឱ់កាសឲ្យ�ទីស�នុកិជ្ឈនុ

បោះធ្នូើើអនុរីកមាម កូុងបោះគោលា��ណ្ឌងជ្ឈ�រុញទឹីកចិ�ីដលា់

យុវជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាឲ្យ�មាានុកដីស្រាសនៃមាមុា�មាា�បោះនុៅកូុងការ
 

�នុកីារសកិ�ាកត្រីមិា�ឧ�មីាសកិ�ា។ ពុិពុរ័ណ៍្ឌបោះនុះ មាានុ 

�ា�ង�ងាាញឯកសារជ្ឈាត្រី�បោះភាទីរ��ភាាពុ នុងិបោះសោ�- 

ទីស�នុ ៍ខែដលារួមាមាានុដ�ចជ្ឈា �ន្ត្រីនុី,ី ស�បោះ�ង, នុងិឈ្ល�ុ

ភាាពុយនុ�ីូីៗ , ត្រីពុមាទីា�ងទីស�នុាវដដ ីនុងិបោះសៀវបោះភាៅ

�នុ�លាទុ់ីកពុទីីសវ��រឆ៍្នាំូា�១៩៦០។ ការ�ា�ង�ងាាញ

បោះនុះ គឺជ្ឈាពុិពុ័រណ៍្ឌចលា័� ខែដលានុងឹត្រី�ូវដាក់�ា�ងបោះនុៅ

�ាមាសាលាាបោះរៀនុខែដលា�នុបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើស បោះនុៅកូុងបោះ��ី

ទីា�ងអស់ទី�ទីា�ងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា។

 ទ្ធិសិសនិយីុភា�ទ្ធិ ី៣ — គឺជ្ឈាការ�ា�ង�ងាាញរ����

ចត្រីមាុះដត៏្រី�ណី្ឌ�ច�នុនួុ ២៥ ផ្សាាា�ង ខែដលា�ងាាញឲ្យ�បោះ�ើញ

ពុីត្រីពុះរាជ្ឈដ�បោះណ្ឌើររ�ស់សបោះមាដចឪ នុងិសបោះមាដចខែមាា កូុង

ខែផ្សាកូត្រី�វ�ីិសាស្ត្រស ីនុងិខែផ្សាកូនុបោះយោ�យ។ 

 បោះនុៅចងុ�ញុ្ចូ�់នៃនុទីស�នុកិច ុឯកអគគរាជ្ឈទី���ណ្ឌឌិ�  

ហ�លាីយា� ខែជ្ឈលាបោះត្រីដស (JulIo A. JElDRES) ជ្ឈ�នុបោះសៀវបោះភាៅ 

ខែដលាមាានុច�ណ្ឌង�ា «នុបោះរោ�មីា សីហនុ ុនុងិ ជ្ឈ� បោះអនុ

�ាយ៖ មិា�ភីាាពុដក៏ត្រីមាបោះនុៅកូុងអ��ុងនៃនុការរកីសាយ

ភាាយរ�សស់ន្ត្រីងគាមាត្រី�ជ្ឈាក់» ដលាឯ់កឧ�មីា នុាយឧ�មីា 

បោះសនុយ៍ី ណឹ្ឌមា សុវ�ាិ។ ឯកឧ�មីា នុាយឧ�មីាបោះសនុយ៍ី  

ណឹ្ឌមា សវុ�ា ិសខែមីាងនុ�វការអរគុណ្ឌ នុងិ�ងាាញនុ�វការ 

បោះពុញចិ�ីជ្ឈាមួាយនុងឹអ�ានុយ័នៃនុពុិពុ័រណ៍្ឌ «សុ�ិនុ 

កមុុាជ្ឈា» ជ្ឈាពុិបោះសស គឺការបោះរៀ�ច�ពុិពុ័រណ៍្ឌខែដលា 
មាានុភាាពុទីាក់ទីាញ។

ផេនៅជ្រពឹកថ្ងៃថាៃទូ�៤ ឡែ�វីិចិិក� ឆ្នាំា��២០២២ ជ្រកុមជ្របតភូិា 
ជ្របវីតតសិុី�ស្រ្តីសុីតផេយោធា�ច�ននួ២០រូ៉ាប មកព�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិ
ដំកឹន��ផេដំោយ ឯកឧតតម ន�យឧតតមផេសុីន�យ៍ �ឹម សុីីវីតិ ិ
ទូ�ជ្របឹកស�ពិផេសុីសុីសុីផេមីចពិ�័យផេសុីន� ផេទូៀ បាញ់់ ឧបន�យក 
រ៉ាដំមិង្រ្គានត� រ៉ាដំមិង្រ្គានត�ជ្រកសុីួងក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��អគាគន�យក 
អគាគន�យកដំ�ិននផេយោបាយ នងិកិចចក�រ៉ាបរ៉ាផេទូសុី ជ្រកសុីួង 
ក�រ៉ាព�រ៉ា��ត ិនងិ��ជ្របធា�នជ្រកុមក�រ៉ាង�រ៉ាសុីិកស�ស្រីសុី�វីជ្រ��វី
សុី�ងសុីង់វីមិ�នឈុំាះឈុំាះ មកទូសុីសនកិចច «ពព័ិរ៉ា�៍កត�សុីបិីន 
កមីុ��» ផេដំោយម�នក�រ៉ាទូទួូលសុីា�គាមន ៍ព�ឯកអគាគរ៉ា��ទូូត
ប�ឌិត ហាលូ�យា ូឡែ�លផេជ្រដំសុី (JulIo A. JElDRES)  
អត�តផេល���ះ�ល់ នងិ��អាកសុីរ៉ាផេសុីរ៉ាជ្របវីតតរិ៉ាបសុី់ សុីផេមីច 
ជ្រពះបរ៉ាមរ៉ាតនផេកោដំ ិជ្រពះបាទូនផេរ៉ាោតតមសុី�ហាន ីនងិ 
ផេលោក ឆ្នាំ��ង យី ន�យកម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 49



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ទ្ធិចូ វវេណៈា តិ 

 បោះនុៅនៃ�ៃពុុធ្នូ ទីី៧ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២២ បោះលាោកស្រាសី 

មាាាបោះរៀ អាបោះមាលាី�ា សុី. អាគីណ្ឌ� ឯកអគគរដឋទី��នៃនុ

សាធ្នូារណ្ឌរដឋហើលីាពីុីនុត្រី�ចា�ត្រីពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុុាជ្ឈា 

�នុបោះធ្នូើើដ�បោះណ្ឌើរមាកទីស�នុកិចមុាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារ

បោះ��កី�ពុង់ចាមា បោះដោយមាានុការទីទួីលាការសើាគមានុព៍ុី

បោះលាោក ឆ្នាំា�ង យុ នុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា 

នុងិត្រីកមុាការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះ��កី�ពុង់ចាមា។ 

 �នុាា�់ពុីច�លាទីស�នុាការយិាលា័យ �នុា�់�មាាលា់

ឯកសារខែ�មរត្រីកហមា �ណ្ឌ ាាលា័យ នុងិសាលាពុិពុ័រណ៍្ឌ

ក�លព�ថ្ងៃថាៃពីធា ទូ�៧ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ ផេលោកស្រីសុី� មា�ផេរ៉ាៀ 
អ�ផេមល�ត� សុីី�. អ�គា��ូ ឯកអគាគរ៉ាដំទូិូតថ្ងៃនសុី�ធា�រ៉ា�រ៉ាដំិ
ហាា�ល�ព�នជ្របច��ជ្រពះរ៉ា�����ចជ្រកកមីុ�� បានផេធាាើដំ�ផេ�ើរ៉ាមក
ទូសុីសនកិចចម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាផេ�តតក�ពង់ច�ម នងិ 
ទូ�ត��ងស្រីសុី�វីជ្រ��វីរ៉ាបសុី់ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ទូូច វីផេ� េត/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

រ����នៃនុមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះ��កី�ពុង់ចាមារួចមាក 

បោះលាោកស្រាសីឯកអគគរដឋទី��ហើលីាីពុីនុ អមាដ�បោះណ្ឌើរបោះដោយ 

បោះលាោកនុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា នុងិត្រីកុមា 
ការងារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះ��កី�ពុង់ចាមា �នុចុះ 

បោះទីៅកានុទី់ី�ា�ងស្រាសាវត្រីជ្ឈាវបោះផ្សា�ងៗបោះទីៀ� រួមាមាានុ ទីី១) 

បោះច�ិយរ�ឭកសត្រីមាា�់សហគមានុស៍ាិ�បោះនុៅវាលាខែស្រាស

កូុងភា�មិាច�ការសាមាសិ� �ុ�គគរ ស្រាសុកក�ពុង់បោះសៀមា, 

ទីី២) វ�រីកាគយខែដលាជ្ឈាអ�ី�សមារភា�មិាបោះកដៅរវាង

ទីាហានុ លានុ ់នុលា ់នុងិកងទ័ីពុរ�បោះដោះខែ�មរត្រីកហមាចា�់ពុី

ឯក្សាអ្ន�ារដ្ឋ ឋទ្ធិតូិហើ លីី�នីិត្របុចាំកំ្សា�ុ��
ទ្ធិសិសនិក្សាចិ�ិជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារ វេខួតិកំិ្សា�ង់ចាំ� 
និងិទ្ធិតី្តាងំត្រសាវត្រ�វ
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ឆ្នាំូា�១៩៧០ ដលា់ ឆ្នាំូា�១៩៧២ នុងិ ទីី៣) សហគមានុ៍

ជ្ឈនុជ្ឈា�ិចាមា បោះនុៅភា�មិាទីី៨ �ុ�បោះកោះស�ទិីនុ ស្រាសុក

បោះកោះស�ទិីនុ ខែដលាជ្ឈាទីី�ា�ង�មាីាញស�ត្រី�ចាមា។ 

 ដ�បោះណ្ឌើរទីស�នុកិចរុ�សប់ោះលាោកស្រាសឯីកអគគរដឋទី��

ហើលីាីពុីនុ ចា�់បោះផ្សាដើមាពុីបោះវលាាបោះមាាោង១០ត្រីពុឹក ដលា់បោះវលាា

បោះមាាោង៤របោះសៀលា។

ក�លព�ថ្ងៃថាៃពីធា ទូ�៧ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ ផេលោកស្រីសុី� មា�ផេរ៉ាៀ 
អ�ផេមល�ត� សុីី�. អ�គា��ូ ឯកអគាគរ៉ាដំទូិូតថ្ងៃនសុី�ធា�រ៉ា�រ៉ាដំិ
ហាា�ល�ព�នជ្របច��ជ្រពះរ៉ា�����ចជ្រកកមីុ�� បានផេធាាើដំ�ផេ�ើរ៉ាមក
ទូសុីសនកិចចម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាផេ�តតក�ពង់ច�ម នងិ 
ទូ�ត��ងស្រីសុី�វីជ្រ��វីរ៉ាបសុី់ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��។  
(ទូូច វីផេ� េត/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

��័ិរណ៍ៈសិិអំី្ន�អំី្នវេ�ើត្របុល័យុ�ូជសាសិនិ ៍
និងិការរស់ិ�និមានិជវីតិិវេ�ើងវញិរបុស់ិ
ត្របុ�ជនិក្សា�ុ��
វេសា� បុានុិថនិ

 បោះដើមាីីអ�អរពុិធ្នូី��ួ២៤ឆ្នាំូា� នៃនុទិីវានុបោះយោ�យ

ឈ្លះូ ឈ្លះូ អ�អរសាទីរ��ួ២៤ឆ្នាំូា� នៃនុការ�ញុ្ចូ�់

សន្ត្រីងគាមាសុវីលិាបោះនុៅកមុុាជ្ឈា នុងិការអនុវុ�តី្រី�ក�បោះដោយ

បោះជ្ឈោគជ្ឈ័យនុបោះយោ�យឈ្លះូ ឈ្លះូ ពុីនៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ធ្នូូ� 

ឆ្នាំូា�១៩៩៨-នៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២២ នុងិ��ួ៤ឆ្នាំូា�

នៃនុវិមាានុឈ្លះូ ឈ្លះូ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈាមាានុ

កិ�ីិយសខែដលាត្រី�ូវ�នុផ្សាលីា់ការអនុញុ្ញាា�ឲ្យ�បោះរៀ�ច�

ការ�ា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ សីីអ�ពុីអ�បោះពុើត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍

នុងិការរស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�បោះ�ើងវិញរ�ស់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុុាជ្ឈា រយៈបោះពុលា៣នៃ�ៃ ពុីនៃ�ៃទីី២៩ ដលា់នៃ�ៃទីី៣១ 

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២២ បោះនុៅវិមាានុឈ្លះូ ឈ្លះូ សាិ�បោះនុៅកូុង

សងាា�់ខែត្រីពុក�ាបោះសក �ណ្ឌឌបោះត្រីជ្ឈោយចងើា រាជ្ឈធ្នូានុី

ភាូ�បោះពុញ។ ពុិធ្នូីបោះនុះមាានុការអបោះញ្ចូជ ើញច�លារួមាពុី សបោះមីាច

ពុិជ្ឈ័យបោះសនុា បោះទីៀ �ញ់ ឧ�នុាយករដឋមាន្ត្រីនុី ីរដឋមាន្ត្រីនុីី

ត្រីកសួងការពុារជ្ឈា�ិ ជ្ឈាគណ្ឌៈអធ្នូិ��ី។ 

 ពុិពុ័រណ៍្ឌសីីអ�ពុីអ�បោះពុើត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍នុងិការ 

រស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�បោះ�ើងវិញរ�ស់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈា�នុ

ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��ផេរ៉ាៀបច�ក�រ៉ាត��ងពិព័រ៉ា�៍ 
សុីត�អ�ព�អ�ផេពើជ្របល័យពូ�សុី�សុីន ៍នងិក�រ៉ារ៉ាសុី់រ៉ា�នម�ន��វិីត
ផេ�ើងវីិញ់រ៉ាបសុី់ជ្រប���នកមីុ�� រ៉ាយៈផេពល៣ថ្ងៃថាៃ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ 
ដំល់ថ្ងៃថាៃទូ�៣១ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ ផេនៅវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ 
ផេដំើមូ�អបអរ៉ាពិធា��បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនទិូវី�នផេយោបាយឈុំាះ ឈុំាះ 
អបអរ៉ាសុី�ទូរ៉ា�បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនក�រ៉ាបញ្ចចប់សុីង្រ្គាងគ�មសុីី�វីិលផេនៅ
កមីុ�� នងិក�រ៉ាអនវីីតតជ្របកបផេដំោយផេ�ោគា�័យនផេយោបាយ
ឈុំាះ ឈុំាះ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��១៩៩៨-ថ្ងៃថាៃទូ�២៩  
ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ នងិ�បួ៤ឆ្នាំា��ថ្ងៃនវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��ផេរ៉ាៀបច�ក�រ៉ាត��ងពិព័រ៉ា�៍ 
សុីត�អ�ព�អ�ផេពើជ្របល័យពូ�សុី�សុីន ៍នងិក�រ៉ារ៉ាសុី់រ៉ា�នម�ន��វិីត
ផេ�ើងវីិញ់រ៉ាបសុី់ជ្រប���នកមីុ�� រ៉ាយៈផេពល៣ថ្ងៃថាៃ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ 
ដំល់ថ្ងៃថាៃទូ�៣១ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ ផេនៅវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ 
ផេដំើមូ�អបអរ៉ាពិធា��បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនទិូវី�នផេយោបាយឈុំាះ ឈុំាះ 
អបអរ៉ាសុី�ទូរ៉ា�បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនក�រ៉ាបញ្ចចប់សុីង្រ្គាងគ�មសុីី�វីិលផេនៅ
កមីុ�� នងិក�រ៉ាអនវីីតតជ្របកបផេដំោយផេ�ោគា�័យនផេយោបាយ
ឈុំាះ ឈុំាះ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��១៩៩៨-ថ្ងៃថាៃទូ�២៩  
ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ នងិ�បួ៤ឆ្នាំា��ថ្ងៃនវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

រួមាច�ខែណ្ឌកដលា់នុបោះយោ�យឈ្លះូ ឈ្លះូ បោះដើមាីី�ញុ្ចូ�់

សន្ត្រីងគាមាសុីវិលាបោះនុៅកមុុាជ្ឈា។ 

 �ូឹមាសារជ្ឈាកមាមវ�ាុរួមានៃនុពុិពុ័រណ៍្ឌ សីីអ�ពុីអ�បោះពុើ 
ត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍នុងិការរសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិបោះ�ើងវញិ 

រ�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាបោះដើមាី�ីងាាញឲ្យ�បោះ�ើញពុដី�បោះណ្ឌើរ 
បោះដើមាទីងនៃនុការបោះ�ើងកានុអ់�ណ្ឌាចរ�សខ់ែ�មរត្រីកហមា ការ

ដលួារលា�រ�សខ់ែ�មរត្រីកហមា ការ�សុ�កូុងសន្ត្រីងគាមាសុវីលិា 
បោះត្រីកោយការដលួារលា�រ�សរ់��ខែ�មរត្រីកហមាឆ្នាំាូ�១៩៧៩ 

រហ��ដលា់មាានុបោះគោលានុបោះយោ�យឈ្លះូ ឈ្លះូ នុងិការ 

រស់បោះ�ើងវិញនៃនុត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា។ 

 បោះនុៅកូុង�ូមឹាសារពុិពុ័រណ៍្ឌទីា�ងមា�លាមាានុ៣ខែផ្សាកូ

ស��ានុ់ៗ គឺ ទីី១) អងគការចា�់�ា�ងរ�ស់ខែ�មរត្រីកហមា 

ខែដលាមាានុរ��ភាាពុចា�់ពុឆី្នាំូា�១៩៧៥ ដលា ់ឆ្នាំូា�១៩៧៩ 

ខែដលាពុកីមាមាភិា�លាខែ�មរត្រីកហមា បោះមាដកឹនុា�ក�ពុ�លាៗ �នុ

��បោះនុៅទីី�ា�ងត្រីពុលាានុយនុដបោះហោះ �ាមាមានុារីនុានុា

បោះនុៅកូុងរដឋធ្នូានុភីាូ�បោះពុញកូុងរ��ខែ�មរត្រីកហមា ខែដលា

�ងាាញអ�ពុវី�ដមាានុរ�សខ់ែ�មរត្រីកហមាបោះនុៅទីីបោះនុោះ �ណ្ឌៈ

ខែដលាបោះមាដកឹនុា�កូុងរ��បោះនុះ�នុជ្ឈបោះមូាៀសត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញ 
ពុីទីីត្រីកុងភាូ�បោះពុញ បោះដោយ�រមាភ�ាូចមាានុការទីមូាាក់ 

ត្រីគា�់ខែ�ក។ ទីា�ងបោះនុះ គឺជ្ឈាការភា��កុហក។ បោះនុៅកូុង

ខែផ្សាកូដខែដលាបោះនុះក៏�នុ�ងាាញ�ា បោះនុៅបោះពុលាខែដលារ�� 

ខែ�មរត្រីកហមាត្រី�ូវ�នុផ្សាដួលារ�លា�បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៧៩ បោះមា
 

ដកឹនុា� នុងិអូកបោះដើរ�ាមារ��បោះនុះ �នុបោះភាៀស�ូនួុបោះទីៅបោះនុៅ

�ាមា�បោះណ្ឌដោយត្រីពុ�ខែដនុកមុុាជ្ឈា នៃ� បោះដើមាីីត្រី�មា�លាកមូាា�ង

�សុ�បោះ�ើងវិញ។ បោះទីោះ�ីរ��ខែ�មរត្រីកហមា�នុដួលា 

រលា�បោះហើយក៏បោះដោយ ក៏កីាលាមាាាសុនីុដកឹនុា� នុងិអងគការ 

ចា��់ា�ងរ�សខ់ែ�មរត្រីកហមាបោះនុៅមាានុវ�ដមាានុបោះនុៅបោះ�ើយ។  

មា�ាាងបោះទីៀ� ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុខែដលារ�់កា�់នៃត្រីពុ នុងិឆ្នាំូងកា�់

បោះត្រីគោះ�ាូក់បោះផ្សា�ងៗបោះទីៅកានុត់្រីពុ�ខែដនុ ក៏ទីទួីលារងបោះត្រីគោះ 

បោះដោយសារជ្ឈ�ងឺ អ�់អាហារ នុងិជ្ឈានុមី់ានុផ្សាាុះសាូ�់បោះនុៅ

�ាមាផ្សាូ�វ។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុមួាយច�នុនួុបោះទីៀ� ក៏�នុច�លារួមាកូុង

ការ�សុ�បោះនុៅ�ាមាត្រីពុ�ខែដនុរហ��ដលា់ឆ្នាំូា�១៩៩៨។

 �ូមឹាសារបោះនុៅកូុងខែផ្សាកូទីី២) �ទីឧត្រីកិដឋកមាមត្រី�លាយ័

ពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍ខែដលា�ងាាញអ�ពុីការបោះធ្នូើើការងាររ�ស់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅ�ាមាសហករណ៍្ឌ ការដឋានុ បោះលាើកទី�នុ�់ ជ្ឈកី
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ត្រី��ាយ នុងិ ត្រី�ពុ័នុធិ្នូារាសាស្ត្រសដបោះផ្សា�ងៗ ខែដលាសុទី ិ

ខែ�ការងារបោះដោយ�ងខ� នុងិភ័ាសដុ�ាងខែដលា�នុបោះកើ� 
បោះ�ើង។ បោះនុៅកូុងខែផ្សាកូដខែដលាបោះនុះ ក៏�ងាាញអ�ពុីទីី�ា�ង 
�ទីឧត្រីកិដឋ ដ�ចជ្ឈា ការគាស់របោះណ្ឌដៅសាកសពុជ្ឈនុរង 

បោះត្រីគោះខែដលាខែ�មរត្រីកហមាសមូាា�់ បោះនុៅ�ាមា�ណ្ឌដាភា�មិាឋាានុ 

នុានុាបោះនុៅកូងុត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាបោះនុៅពុាក់កណ្ឌដាលាទីសវ��រ៍
 

ឆ្នាំូា�១៩៨០។ បោះទីោះ�ីបោះមាដឹកនុា�ជ្ឈានុ�់សុ់រ�ស់ខែ�មរ 

ត្រីកហមារ�់បោះភាៀស�ូនួុបោះទីៅកានុត់្រីពុ�ខែដនុកមុុាជ្ឈា-នៃ� ក៏

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុុាជ្ឈាបោះនុៅខែ�ទីទួីលារងនុ�វសមុាាធ្នូផ្សាូ�វអារមាមណ៍្ឌ
 

នុ�វការខែ�ក�ក់ នុងិត្រីពុា�ត់្រី�សត់្រីកមុាត្រីគសួារ ការខែសើង 

រកសាចញ់ា� ិនុងិការគាសរ់បោះណ្ឌដៅសាកសពុរួមា បោះដើមាីី

បោះធ្នូើើ�ុណ្ឌ�ឧទីាសិកុសលា�ាមាត្រីពុះពុទុីសិាសនុា។ បោះនុៅកូុង

ខែផ្សាកូបោះនុះ ក៏�ងាាញអ�ពុភីាសដ�ុាងនៃនុអ�បោះពុើទីារុណ្ឌកមាមបោះនុៅ

�ាមាមានុារីសនុដសិ�ុរ�សខ់ែ�មរត្រីកហមា កូុងបោះនុោះមាានុមានុារី 
សនុីសិ�ុស-២១ ឬគុកទួីលាខែសងូ ការចា�់�ូនួុ ការបោះធ្នូើើ 
ទីារុណ្ឌកមាម នុងិការសមូាា�់ជ្ឈាត្រី�ពុ័នុបិោះទីៅបោះលាើត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុ

រា�់ពុានុន់ុាក់។ 

 ចុងបោះត្រីកោយ គឺខែផ្សាកូទីី៣) �ងាាញពុីការរស់បោះ�ើង 

វញិរ�សត់្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា បោះត្រីកោយការដលួារលា�នៃនុរ��

ត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍�ាុលា ពុ�។ ខែផ្សាកូបោះនុះគឺ�ងាាញអ�ពុី 

ការ�សុ� នុងិការដកឹនុា�រ�សស់បោះមាដចបោះ�បោះជ្ឈោ ហុនុុ ខែសនុ 

បោះដើមាីីរ�បោះដោះជ្ឈា�ិបោះចញពុីអ�បោះពុើត្រី�លា័យពុ�ជ្ឈសាសនុ ៍

នុងិ�ងាាញអ�ពុីជ្ឈីវិ�នៃនុការរស់បោះ�ើងវិញបោះនុៅបោះត្រីកោយ

ឆ្នាំូា�១៩៧៩ រួមាមាានុខែផ្សាកូ សលិាីៈ �ន្ត្រីនុដ ី មុា�រ�រអាជ្ឈពីុ 

ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��ផេរ៉ាៀបច�ក�រ៉ាត��ងពិព័រ៉ា�៍ 
សុីត�អ�ព�អ�ផេពើជ្របល័យពូ�សុី�សុីន ៍នងិក�រ៉ារ៉ាសុី់រ៉ា�នម�ន��វិីត
ផេ�ើងវីិញ់រ៉ាបសុី់ជ្រប���នកមីុ�� រ៉ាយៈផេពល៣ថ្ងៃថាៃ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ 
ដំល់ថ្ងៃថាៃទូ�៣១ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ ផេនៅវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ 
ផេដំើមូ�អបអរ៉ាពិធា��បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនទិូវី�នផេយោបាយឈុំាះ ឈុំាះ 
អបអរ៉ាសុី�ទូរ៉ា�បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនក�រ៉ាបញ្ចចប់សុីង្រ្គាងគ�មសុីី�វីិលផេនៅ
កមីុ�� នងិក�រ៉ាអនវីីតតជ្របកបផេដំោយផេ�ោគា�័យនផេយោបាយ
ឈុំាះ ឈុំាះ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��១៩៩៨-ថ្ងៃថាៃទូ�២៩  
ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ នងិ�បួ៤ឆ្នាំា��ថ្ងៃនវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ពិធា��បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនទិូវី�នផេយោបាយឈុំាះ ឈុំាះ អបអរ៉ាសុី�ទូរ៉ា
�បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនក�រ៉ាបញ្ចចប់សុីង្រ្គាងគ�មសុីី�វីិលផេនៅកមីុ�� នងិ
ក�រ៉ាអនវីីតតជ្របកបផេដំោយផេ�ោគា�័យនផេយោបាយឈុំាះ ឈុំាះ ព�
ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��១៩៩៨-ថ្ងៃថាៃទូ�២៩  
ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ នងិ�បួ៤ឆ្នាំា��ថ្ងៃនវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��ផេរ៉ាៀបច�ក�រ៉ាត��ងពិព័រ៉ា�៍ 
សុីត�អ�ព�អ�ផេពើជ្របល័យពូ�សុី�សុីន ៍នងិក�រ៉ារ៉ាសុី់រ៉ា�នម�ន��វិីត
ផេ�ើងវីិញ់រ៉ាបសុី់ជ្រប���នកមីុ�� រ៉ាយៈផេពល៣ថ្ងៃថាៃ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ 
ដំល់ថ្ងៃថាៃទូ�៣១ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��២០២២ ផេនៅវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ 
ផេដំើមូ�អបអរ៉ាពិធា��បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនទិូវី�នផេយោបាយឈុំាះ ឈុំាះ 
អបអរ៉ាសុី�ទូរ៉ា�បួ២៤ឆ្នាំា�� ថ្ងៃនក�រ៉ាបញ្ចចប់សុីង្រ្គាងគ�មសុីី�វីិលផេនៅ
កមីុ�� នងិក�រ៉ាអនវីីតតជ្របកបផេដំោយផេ�ោគា�័យនផេយោបាយ
ឈុំាះ ឈុំាះ ព�ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ ឆ្នាំា��១៩៩៨-ថ្ងៃថាៃទូ�២៩ ឡែ�ធាាូ 
ឆ្នាំា��២០២២ នងិ�បួ៤ឆ្នាំា��ថ្ងៃនវិីម�នឈុំាះ ឈុំាះ។  
(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

កា�ប់ោះដរ ជ្ឈវី�ិបោះដើរកមា�ានុបីោះនុៅ�ាមាមាា�ទ់ីបោះនុ ូរមាណី្ឌយដឋានុ 

បោះផ្សា�ងៗ រួមាមាានុទីា�ងការខែសើងរកយុ�ដិធ្នូម៌ា �ាមារយៈ

ការកា�ប់ោះទីោសបោះមាដកឹនុា�ខែ�មរត្រីកហមា ដ�ចជ្ឈា �ាុលា ពុ�, 

បោះអៀង សារ,ី បោះ�ៀវ ស�ផ្សានុ ដាក់គុកអស់មួាយជ្ឈីវិ�

បោះដោយក���ងមុា�កាលាពុខីែ�សហីា ឆ្នាំូា�១៩៧៩, ការរស ់

បោះ�ើងវិញនៃនុសាសនុា សិក�ាធ្នូិការ ជ្ឈនុជ្ឈា�ិភាាគ�ិច 

រួមាមាានុជ្ឈនុជ្ឈា�ិភាាគ�ិច���នុភ់ាូ� នុងិជ្ឈនុជ្ឈា�ិភាាគ�ិច

ចាមាជ្ឈាបោះដើមា។ ជ្ឈារួមា ខែផ្សាកូបោះនុះ គឺនុយិាយអ�ពុីការរស់

បោះ�ើងវិញបោះត្រីកោយការដលួារលា�នៃនុរ���ាុលា ពុ� នុងិ

ការកសាងសងគមាជ្ឈា�បិោះ�ើងវញិ�នុដចិមាដងៗ រហ��ដលា់

ត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈាទីទួីលា�នុការរកីចបោះត្រីមាើនុបោះត្រីកោមាដ���លា

នៃនុសុ�សនុដភិាាពុដ�ចនុាបោះពុលា�ចុុ�ីនុបូោះនុះ។ បោះនុៅកូុង

ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ ក៏មាានុការរ�បោះលាចនុ�វរ����រ�ស់សបោះមាដច

បោះ�បោះជ្ឈោ ហុនុុ ខែសនុ បោះនុៅកូុងដ�បោះណ្ឌើរ�សុ�ឆ្នាំូងកា�់���នុ់

អិច១៦ច�លាបោះទីៅកូុងត្រី�បោះទីសបោះវៀ�ណ្ឌាមា បោះដើមាីីបោះសូើសុ�

ជ្ឈ�នុយួខែដរ។ បោះនុៅកូុងរ����បោះនុះ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯក

សារកមុាជ្ឈា�ងាាញនុ�វពុាក�បោះសោូកមួាយ�ាូខែដលា 

នុយិាយអ�ពុី «រវាងលំហរវេ�ឃ និិងផ្នែ�និដី្ឋ �វឺមិានិ

ឈ្លែ ះ ឈ្លែ ះ នៃនិ�នុិសិស�តិិផ្នែដ្ឋលបានិត្របុសូិត្រតិវេចញ�ី

ដំ្ឋវេណៈើ រវេឆុាំះវេ�រក្សាការ�ដ�លរលំំរបុបុត្របុល័យុ�ូជសាសិនិ ៍ 

បុាលុ �តិ»។
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

វេវទ្ធិកិាសូិត្រតិចាំ�

សូិ ហាើ រណីា 

ត���ងទូ�ភាា�ក់ង�រ៉ាសុីហាជ្របតបិតតកិ�រ៉ា នងិសុីជ្រមបសុីជ្រមួល
រ៉ាបសុី់ជ្របផេទូសុីតកួគា�  (tIKA)  ចូលរួ៉ាម ផេវីទិូក�សុីូជ្រតច�ម 
នងិ�ួប��មួយ�ន��តចិ�មឡែដំលផេនៅរ៉ាសុី់រ៉ា�នម�ន��វិីតព�
រ៉ាបបឡែ�រី៉ាជ្រកហាមច�ននួ ២០ ន�ក់ ផេនៅផេ�តតក�ពង់ច�ម។  
(ល� ផេដំវី�ដំ/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

 កាលាពុីនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២២ ត្រីកុមាការងារ

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈាបោះនុៅទីីត្រីកុងភាូ�បោះពុញ�នុ

មាកដលា់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារបោះ��ីក�ពុង់ចាមាបោះនុៅ

បោះវលាាបោះមាាោង ១០:៣០ ត្រីពុឹក បោះដើមាីីច�លារួមាកូុងបោះវទិីកា

គបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមា ជ្ឈាមួាយអូករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុី

រ��ត្រី�លាយ័ពុ�ជ្ឈសាសនុច៍�នុនួុ២០នុាក់។ ត្រីកមុាការងារ

�នុសើាគមានុអូ៍ករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�មរត្រីកហមា

យាាងកក់បោះកីៅ បោះនុៅបោះពុលាខែដលាក�ពុុងរង់ចា���ណ្ឌាងទីី 

ភាាូក់ងារសហត្រី���ិ�ីកិារ នុងិសត្រីមា�សត្រីមាលួារ�ស់

ត្រី�បោះទីស�ួកគី (tIKA) ។ បោះនុៅបោះពុលាខែដលាគណ្ឌៈត្រី��ិភា�

�នុមាកដលា់ បោះលាោក សុាង ចិនុាី នុាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលា

ឯកសារបោះ��កី�ពុង់ចាមា នុងិអូកស្រាសី ស� ហើារណី្ឌា  

នុាយករងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា �នុខែណ្ឌនុា� 

គណ្ឌៈត្រី��ិភា�ឲ្យ�សគាលា់អូកសម័ត្រីគចិ�ីកមុុាជ្ឈារ�ស់
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា នុងិ�ងាាញ�នុា�់សត្រីមាា�់
ដាក់សមាភារគបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមា។ 

 បោះវទិីកាគបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមា�នុចា�់បោះផ្សាីើមាបោះនុៅ
បោះមាាោង ១០:៤៥ នុាទីីត្រីពុឹក បោះដោយ��ណ្ឌាងទីីភាាូក់ងារ
សហត្រី���ិ�ីកិារ នុងិសត្រីមា�សត្រីមាួលារ�សត់្រី�បោះទីស
�កួគី សខែមីាងការអរគុណ្ឌច�បោះពុោះអូករសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិ
ពុីរ��ខែ�មរត្រីកហមា ខែដលា�នុច�លារួមាជ្ឈាមួាយគបោះត្រីមាោង
ស�ត្រី�ចាមាបោះនុះ។ ��ណ្ឌាងទីីភាាូក់ងារសហត្រី���ិ�ីកិារ 
នុងិសត្រីមា�សត្រីមាួលារ�ស់ត្រី�បោះទីស�ួកគី សខែមីាងនុ�វ
ការរកីរាយយាាង�ាូ�ងខែដលា�នុច�លារួមាកូុងបោះវទិីកាបោះនុះ 
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះត្រីពុោះវាជ្ឈាការបោះ�ះជ្ឈ�ហានុបោះឆ្នាំុោះបោះទីៅរកការអភិារក�

ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសក៏ីដ�ចជ្ឈាកិចសុហការដព៏ុិបោះសសរវាង

កមុុាជ្ឈានុងិ�ួកគី។ ជ្ឈាងបោះនុះបោះទីៅបោះទីៀ� បោះលាោក�នុ

នុយិាយ�ា ត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសគួីរត្រី�ូវ�នុរ�ឭកបោះ�ើងវិញ 

នុងិគួរត្រី�ូវ�នុខែ�រក�ា បោះទីោះ�ីជ្ឈាត្រី�វ�ីិសាស្ត្រសបីោះនុោះ

លា ូឬអាត្រីកក់យាាងណ្ឌាក៏បោះដោយ។

 បោះដោយសារជ្ឈនុជ្ឈា�ចិាមា នុងិជ្ឈនុជ្ឈា�ខិែ�មររសប់ោះនុៅ

ជ្ឈាមួាយគាូកូុងសងគមាខែ�មួាយ ដ�បោះចះូអូកទីា�ងបោះនុះសុទី ិ
ខែ�មាានុគុណ្ឌ�នៃមូាសត្រីមាា�់ត្រី�បោះទីស បោះហើយគួរត្រី�ូវ�នុ 

បោះគោរពុនុងិយកចិ�ទុីីកដាក់។ �នុាា�់មាក ��ណ្ឌាងទីី 

ភាាូក់ងារសហត្រី���ិ�ីកិារ នុងិសត្រីមា�សត្រីមាលួារ�ស ់

ត្រី�បោះទីស�កួគី �នុបោះលាើកបោះ�ើងពុីសារស��ានុន់ៃនុទី�នុាក់ 

ទី�នុងរវាងអ��ីកាលា នុងិអនុាគ�។ បោះលាោក�ញ្ញាជក់�ា  

បោះនុៅកូុងគបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមា បោះនុៅបោះពុលាខែដលាបោះយើងក�ពុងុ

បោះត្រី�ើត្រី�ស់ច�បោះណ្ឌះដងឹអ�ី�កាលារ�ស់បោះយើងបោះលាើការ

�ីាញ នុងិ�បោះងាើ�ការរចនុាស�ត្រី�នុមួីាយៗ ហាក់ដ�ចជ្ឈា

បោះយើងក�ពុុង�ងាាញពុីភាាពុនៃចតូ្រី�ឌិ្ឍ�រ�ស់បោះយើងខែដលា

អាចបោះដើរ�ួជ្ឈាសាូនៃដគ�រ�មួាយបោះដើមាីី�នុបីោះទីៅមានុសុ�

ជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយ។ ពុីមួាយជ្ឈ�នុានុប់ោះទីៅមួាយជ្ឈ�នុានុ ់សមិាទីិិ

ផ្សាលាខែដលាត្រី�វូ�នុ�បោះងាើ�បោះ�ើងមាានុ�នៃមូា�ាូ�ងណ្ឌាស។់ 

បោះនុះគឺបោះដោយសារ សាូនៃដ នុងិបោះទីពុបោះកោសលា�ខែដលា�នុ 

�នុ�លាទុ់ីកពុជី្ឈ�នុានុមុ់ានុ នុងិកិច�ុ�ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងរ�ស់

បោះយើងទីា�ងអសគ់ាូ។ ការងាររ�សជ់្ឈនុជ្ឈា�ចិាមាច�បោះពុោះ

គបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមាគឺមាានុ�នៃមូា�ាូ�ងណ្ឌាស ់បោះដោយសារ

ការ��ិ��ត្រី�ឹងខែត្រី�ងកូុងការ�បោះងាើ�ស�ត្រី�នុមួីាយៗ គឺ

�ងាាញពុីការបោះ�ីជ្ឈាំចិ�ី នុងិកមូាា�ងចិ�ីដ៏អសាុរ�

រ�ស់�ូនួុ។ �ាមារយៈជ្ឈ�នុាញនៃនុការ�ីាញស�ត្រី� វា

�នុ�ងាាញពុីការចងចា�រ�ស់អូករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�

បោះដើមាីីអនុាគ�។

 ��ណ្ឌាងទីីភាាូក់ងារសហត្រី���ិ�ីិការ នុងិសត្រីមា� 

សត្រីមាួលារ�ស់ត្រី�បោះទីស�ួកគី �នុ�ញ្ញាជក់�ា កិចកុារ

ខែដលានុា�ឲ្យ�មាានុការ «ចងចា�ពុអី��ីកាលា» គឺជ្ឈាកិចកុារ 

ខែដលារួមាច�ខែណ្ឌកកូុងការអភិាវឌ្ឍឍនុស៍ងគមា។ បោះនុៅដ�ណ្ឌាក់ 
កាលាស្រាសាវត្រីជ្ឈាវ នុងិត្រី�មា�លាពុ�័ម៌ាានុទីាក់ទីងនុងឹស�ត្រី�

ចាមា គឺសុទីខិែ�មាានុត្រី�បោះយោជ្ឈនុប៍ោះដើមាីីឲ្យ�បោះយើងបោះធ្នូើើការ

បោះត្រីជ្ឈើសបោះរើស នុងិ�បោះងាើ�ពុណ៌្ឌខែដលាជ្ឈាអ�សីញ្ញាាណ្ឌ នុងិ

ការរចនុាខែដលា��ណ្ឌាងឲ្យ�សហគមានុច៍ាមា។ �ើ�ីី�ិខែ�

វាជ្ឈាគបោះត្រីមាោងខែដលាគួរឲ្យ�ចា�់អារមាមណ៍្ឌក៏បោះដោយ ការ�ើះ 

ចបោះនុោូះខែ�ងខែ�បោះកើ�មាានុបោះហើយបោះយើងត្រី�ូវខែ���បោះពុញវា

បោះនុៅកូុងការស្រាសាវត្រីជ្ឈាវបោះនុះ។

 អូកស្រាសី ស� ហើារណី្ឌា �នុ�ខែនុាមា�ា បោះហ�ុដ�បោះចះូ

បោះហើយ�នុជ្ឈាបោះវទិីកាបោះនុះមាានុសារស��ានុ ់ពុីបោះត្រីពុោះវា

ជ្ឈាឱកាសដល៏ាមួូាយកូុងការត្រី�មា�លាផ្សាីុ�ពុ័�៌មាានុ�ខែនុាមា 

បោះដើមាីី��បោះពុញចបោះនុោូះត្រី�បោះហោងទីា�ងបោះនុោះ នុងិផ្សាីលា់

ឱកាសឲ្យ�អូកច�លារួមាបោះលាើកជ្ឈាស�ណួ្ឌរ នុងិច�លារួមា

ពុិភាាក�ា បោះដើមាីីបោះដោះស្រាសាយនុ�វចមាៃលា់ទីាក់ទីងនុងឹ

�ទីពុិបោះសោធ្នូនុន៍ៃនុ�មាីាញរ�ស់សហគមានុជ៍្ឈនុជ្ឈា�ិ

ចាមា។ អូកច�លារួមា�នុសួរស�ណួ្ឌរមួាយច�នុនួុ អ�ពុី

រយៈបោះពុលា នុងិដ�បោះណ្ឌើរការនៃនុគបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមា ការ

�ណុី្ឌះ�ណី្ឌាលា ការរចនុា នុងិការសហការ។ អូកស្រាសី 

ស� ហើារណី្ឌា �នុពុនុ�លា់�ា គបោះត្រីមាោងបោះនុះចា�់បោះផ្សាីើមា

ពុីឆ្នាំូា�២០២១ បោះហើយមិានុទីានុក់�ណ្ឌ�់រយៈបោះពុលា�ញុ្ចូ�់

បោះនុៅបោះ�ើយបោះទី។ គបោះត្រីមាោងបោះនុះចា�់បោះផ្សាីើមាបោះ�ើងបោះដើមាីី

បោះឆ្នាំូើយ��បោះទីៅនុងឹ�ត្រីមាវូការរ�សស់ហគមានុប៍ោះដើមាីសីាីរ

បោះ�ើងវញិនុ�វបោះករដ�ខែណ្ឌលានុងិបោះទីពុបោះកោសលា�ខែដលា�នុ

�នុ�លាទុ់ីក។ គបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមា រួមាមាានុដ�ណ្ឌាក់កាលា

ស្រាសាវត្រីជ្ឈាវ ខែដលាបោះយើង�នុនុងិក�ពុងុត្រី�មា�លាទិីនុនូុយ័ពុី

ត្រី�ភាពុបោះផ្សា�ងៗ នុងិ�ាមារយៈការចុះបោះទីៅសមាភាសនុអូ៍ក 

ភា�មិា នុងិខែសើងយលា�់ខែនុាមាអ�ពុពីុណ៌្ឌនុមួីាយៗរ�សស់�ត្រី�  

ស្រ្តីសុីត��ន��តចិ�មផេនៅស្រីសុីុកផេកោះសុីូទិូន ផេ�តតក�ពង់ច�ម  
ក�ពីងតូ�ញ់សុីូជ្រត ផេនៅ��ងផេជ្រកោម�ះះ។  
(សុីូ ហាា�រ៉ា���/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� 57



ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

នុងិបោះគោមា ខែដលាមាានុលាកខណ្ឌៈពុបិោះសស បោះដើមាីផី្សាលា�ិបោះចញ 

ជ្ឈាស�ពុ�ស់�ត្រី��ាមារយៈការចងចា�រ�សស់ហគមានុ។៍ 

ពុណ៌្ឌ នុងិការរចនុាស�ត្រី�គឺត្រី�ូវខែ���ណ្ឌាងឲ្យ�ជ្ឈនុជ្ឈា�ិ

ចាមា បោះហើយខែសងីបោះចញពុកីារចងចា�រ�សស់ហគមានុ។៍ 

បោះនុៅបោះពុលាកិចកុារទីា�ងបោះនុះច�់រួចរាលា ់បោះយើងនុងឹបោះធ្នូើើការ

ចុះ�ញ្ចូជកីមាមសិទីិិ�ញ្ញាា នុងិសាូកសញ្ញាាបោះនុះជ្ឈាមួាយ

ត្រីកសួងពុាណិ្ឌជ្ឈជកមាម បោះដើមាីីបោះរៀ�ច�ការ�ីាញ។

 ជ្ឈ�ហានុ�នុាា�់ គឺជ្ឈាដ�ណ្ឌាក់កាលា�ណុី្ឌះ�ណី្ឌាលា 

ខែដលាអូកច�លារួមាអាចច�លារួមាច�ខែណ្ឌកនុងិ�ណុី្ឌះ�ណី្ឌាលា 
�ខែនុាមាអ�ពុីការ�ីាញស�ត្រី� បោះដោយយកលា�នុា��ាមា 

រ��មានុខីែដលាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា នុងិសហគមានុ ៍
រកបោះ�ើញ។  បោះយើងនុងឹផ្សាលីាឲ់្យ�អូកច�លារួមានុ�វឱកាសបោះសមើ 

គាូបោះដើមាីី�ងាាញពុីភាាពុនៃចតូ្រី�ឌិ្ឍ� នុងិបោះទីពុបោះកោសលា� 

រ�ស់�ូនួុ។ បោះនុៅបោះពុលាខែដលាការផ្សាលាិ�ស�ត្រី�បោះចញជ្ឈា 
លាទីផិ្សាលា បោះយើងនុងឹបោះធ្នូើើការផ្សា�ពុើផ្សា�ាយ នុងិខែចកចាយ 

បោះទីៅកានុស់ហគមានុប៍ោះផ្សា�ងបោះទីៀ�បោះនុៅកូុងត្រី�បោះទីសកមុុាជ្ឈា 

ក៏ដ�ចជ្ឈាបោះទីៅកានុត់្រី�បោះទីស�ួកគីផ្សាងខែដរ។ 

 បោះនុៅចុង�ញុ្ចូ�់នៃនុបោះវទិីកាបោះនុះ ��ណ្ឌាងទីីភាាូក់ងារ

សហត្រី���ិ�ីកិារ នុងិសត្រីមា�សត្រីមាួលារ�សត់្រី�បោះទីស

�កួគី �នុជ្ឈ�នុនុ�ត្រី�នៃពុណី្ឌរ�ស់ត្រី�បោះទីស�កួគី ដលាអូ់ក

រសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិពុរី��ខែ�មរត្រីកហមា នុងិសាកសរួ�ខែនុាមា 

ពុី�ទីពុិបោះសោធ្នូនុរ៍�ស់អូករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��

ខែ�មរត្រីកហមា អ�ពុីអាជ្ឈីពុជ្ឈាអូក�មាីាញ។ 

 គួរ�ញ្ញាជក់�ា គបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមាត្រី�ូវ�នុ�បោះងាើ�

បោះ�ើងបោះដោយមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�
 

២០២១ ខែដលាគា�ត្រីទីខែផ្សាកូហរិញ្ចូាវ�ាុបោះដោយ ទីីភាាូក់ងារ

សហត្រី���ិ�ីកិារ នុងិសត្រីមា�សត្រីមាួលារ�សត់្រី�បោះទីស 

�ួកគី (tIKA) �ាមារយៈសាានុទី���ួកគីត្រី�ចា�កមុុាជ្ឈា។ 
បោះគោលា��ណ្ឌងនៃនុគបោះត្រីមាោងបោះនុះគឺបោះដើមាីីខែ�រក�ាសាូនៃដ

�ីាញស�ត្រី� ការបោះត្រី�ើត្រី�សព់ុណ៌្ឌ នុងិបោះគោមា �ាមារយៈការ

ចងចា�រ�ស់អូករស់រានុមាានុជ្ឈីវិ�ពុីរ��ខែ�មរត្រីកហមា 

នុងិអាច�បោះងាើ�ត្រី�ក់ច�ណ្ឌ�លាសត្រីមាា�់សហគមានុ។៍ 

បោះគោលាបោះដៅគបោះត្រីមាោងស�ត្រី�ចាមាបោះនុះ គឺបោះធ្នូើើយាាងណ្ឌាឲ្យ�

មាានុការរ�ឭកបោះ�ើងវិញ នុងិទីទួីលាសគាលា់អ�ពុីសាូនៃដ

�មាីាញបោះនុះទីា�ងកូុង នុងិបោះត្រីកៅត្រី�បោះទីស។ វាមាានុ

សារស��ានុ�់ាូ�ងណ្ឌាសក់ូុងការខែ�រក�ា នុងិរ�ឭកបោះ�ើង 

វញិនុ�វពុណ៌្ឌ នុងិបោះគោមានៃនុការ�ីាញស�ត្រី�ចាមា �ាមារយៈ 

ការចងចា�រ�សអូ់ករសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិ។ �នុាា�់ពុតី្រី�បោះទីស 

កមុុាជ្ឈាត្រី�ូវ�នុ��ផ្សាូិច��ផ្សាាូញបោះដោយរ��ខែ�មរត្រីកហមា 

សហគមានុច៍ាមា�នុចា�់បោះផ្សាីើមាសាីរបោះ�ើងវិញបោះនុៅឆ្នាំូា� 

១៩៧៩។ ជ្ឈនុជ្ឈា�ចិាមា�នុរ�ឭកបោះ�ើងវញិនុ�វការចង 

ចា�រ�ស�់ូនួុកូុងរ��ខែ�មរត្រីកហមា ក៏ដ�ចជ្ឈា�ទីពុបិោះសោធ្នូនុ៍
 

នៃនុការរសរ់ានុមាានុជ្ឈវី�ិពុរី��ខែ�មរត្រីកហមាបោះរៀ�រា�់អ�ពុ ី

ជ្ឈវី�ិរ�ស�់ូនួុមុានុរ��ខែ�មរត្រីកហមា ស�ិីកមាម នុងិសលិាីៈ 
រ�ស�់ូនួុ។ បោះនុៅបោះពុលាសាកសរួអ�ពុកីារផ្សាលា�ិស�ត្រី�ចាមា  
មាានុអូក�ះូបោះនុៅចា�បោះរឿងបោះនុះ។ គួរឲ្យ�បោះសោកសាីយខែដលា 

អូក�ីាញស�ត្រី�ចាមា�ចិ�ចួ�ាុបោះណ្ឌ ាោះខែដលាបោះនុៅរសរ់ានុ 

មាានុជ្ឈីវិ� បោះហើយស�ត្រី�ចាមាបោះទីៀ�បោះសោ�ក៏បោះនុៅបោះសស 

សលា់�ិច�ចួខែដរ។ អូកភា�មិាមួាយច�នុនួុ�នុបោះរៀ�រា�់�ា  

ស�ត្រី�ចាមាពុីបោះដើមាខែដលាគា��់នុយកបោះទីៅ�ាមា�ូនួុ ត្រី�ូវ

ខែ�មរត្រីកហមាសុ�យកបោះទីៅបោះត្រី�ើត្រី�ស់ បោះហើយអូក�ះូបោះទីៀ�

បោះរៀ�រា�់�ា ស�ពុ�់ស�ត្រី�ចាស់ៗមាានុការពុុកផុ្សាយ

បោះដោយសារការបោះត្រី�ើត្រី�ស់ នុងិបោះពុលាបោះវលាា។ 

 ដ�បោះចះូការចងចា�មាានុសារស��ានុ�់ាូ�ងណ្ឌាស ់

បោះហើយវាកានុខ់ែ�មាានុ�នៃមូាបោះនុៅបោះពុលាខែដលាសមុាចុ័យ

ទីា�ងបោះនុះបោះនុៅបោះសសសលា�់ចិ�ចួ ឬគមានុបោះនុៅបោះសសសលា់

បោះសោះ បោះដើមាីី�បោះងាើ�សាូនៃដបោះ�ើងវិញ�ាមារយៈការ

ចងចា�នុងិស�ិីកមាម បោះហើយ�នុឲី្យ�មានុសុ�ជ្ឈ�នុានុប់ោះត្រីកោយ 

�នុបោះរៀនុស�ត្រី�។

សុីូជ្រតច�មឡែដំលតូ�ញ់រួ៉ាច។  
(សុីូ ហាា�រ៉ា���/ម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯករារកម្ពុរា 59

ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២

 នុាង�ំុ�បោះឈ្លមោះ សឹ� ផ្សាា� បោះភាទី

ស្រាសី អាយុ៦៦ឆ្នាំូា� សពុើនៃ�ៃរស់បោះនុៅភា�មិា 

អ�រ�ាត្រី�កុ �ុ�អ�រសណ្ឌដានុ ់ស្រាសកុត្រីកគរ  

បោះ��បីោះពុោធ្នូស៍ា� ់ស�មាត្រី�កាសខែសើងរក 

ត្រីកុមាត្រីគួសាររ�ស់�ំុ�ខែដលាខែ�កគាូ

បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៧៥ រួមាមាានុ ១) ឪពុកុ 
បោះឈ្លមោះ ស�ឹ បោះ�ឿនុ មាានុអាយុត្រី�ខែហលា 

ជ្ឈា៥០ឆ្នាំាូ� (កូងុឆ្នាំាូ�១៩៧៥) ២) មាដាយ 
បោះឈ្លមោះ សុកុ បោះផ្សាមា មាានុអាយុ�ងឪពុកុ

រ�ស់�ំុ�មួាយឆ្នាំូា� ៣) �ូ�នុត្រី�ុសបោះឈ្លមោះ 

បោះ�ឿនុ បោះភាឿនុ អាយុត្រី�ខែហលា៨ឆ្នាំូា� 

៤) �ូ�នុស្រាសីបោះឈ្លមោះ បោះ�ឿនុ សាបោះវឿ

នុ អាយុ៣ឆ្នាំូា� ៥) មាដាយចុងបោះឈ្លមោះ 

ឈ្ល�ក អាយុត្រី�ខែហលាជ្ឈា៥០ឆ្នាំូា� នុងិ 

៦) ក�នុត្រី�ុសរ�ស់គា�ប់ោះឈ្លមោះ បោះ�ឿនុ 

�ាង អាយុ៧ឆ្នាំូា� ។ 

 បោះយើង�នុខែ�កគាូបោះនុៅបោះពុលាខែដលា

មួាយបោះផ្សាំើ�ាមា�ានុពុី�រាយណ៍្ឌទឹីក�ាូ  

មាកដាក់បោះនុៅ�ុ�អ�រសណ្ឌដានុ។់ បោះពុលា 

បោះនុោះ បោះសនុាជ្ឈនុ�ុ�អ�រសណ្ឌដានុ�់នុយក 

ស��ុត្រី�បោះនុោះមាក�ងាាញ�ំុ�ខែដលាបោះនុៅ

�ងូស��ុត្រី� សរបោះសរភា�មិាអ�រ�ាត្រី�ុក 

�ុ�អ� រសណ្ឌដានុ់ �ាុខែនុខីែ�រជ្ឈាដាក់

ច�ណ្ឌងបោះជ្ឈើង�សុ�ា «ពុមីីាាយបោះឈ្លមោះ ភីា   

នុកឹរឭកក�នុ» បោះទីៅវិញ ខែដលាបោះឈ្លមោះ ភីា 

បោះនុះត្រី�ូវជ្ឈា�ូ�នុស្រាសីរ�ស់�ំុ� នុងិក�ពុុង

រស់បោះនុៅជ្ឈាមួាយ�ំុ�។ បោះសនុាជ្ឈនុបោះនុោះ

ខែ�មាទីា�ង�នុនុយិាយ�ា ទីាលា់ខែ�ឲ្យ�

មាាសគា�់មួាយជ្ឈីបោះទីើ�គា�់ឲ្យ�ខែហក

ស��ុត្រី�បោះនុោះអានុ។ បោះដោយសារខែ��ំុ�ត្រីក

មិានុមាានុត្រី�ក់ឲ្យ� បោះទីើ�បោះសនុាជ្ឈនុបោះនុោះ

បោះផ្សាំើស��ុត្រី�បោះទីៅមុាាស់បោះគវិញ បោះហើយ

ចា�់�ា�ងពុបីោះនុោះមាក�ំុ���ដ់�ណឹ្ឌងត្រីកមុា

ត្រីគសួាររ�ស�់ំុ�រហ��មាកដលាស់ពុើនៃ�ៃ។ 

�ំុ�គិ��ាស��ុត្រី�ខែដលាបោះផ្សាំើមាកបោះនុោះគឺ

ឪពុុករ�ស់�ំុ�គឺជ្ឈាអូកសរបោះសរបោះផ្សាំើមាក  
�ាុខែនុគីា�់សរបោះសរត្រីច��បោះឈ្លមោះ។ �ំុ�គឺ 
ជ្ឈាក�នុចីងបោះនុៅកូងុត្រីគសួារច�ខែណ្ឌក�ូ�នុៗ

 
ស្រាសីរ�ស់�ំុ�បោះឈ្លមោះ បោះ�ឿនុ ភីា នុងិ បោះ�ឿនុ 
បោះសើង �នុសាូ�់កាលាពុី៥ឆ្នាំូា�មុានុ។ 

ត្រី�សិនុបោះ�ើ �ង�ូ�នុណ្ឌា�នុសគាលា ់
បោះឈ្លមោះដ�ច�ំុ�បោះរៀ�រា�់�ាងបោះលាើ ស�មា 
ទីាក់ទីងមាកនុាង�ំុ��ាមារយៈបោះលា� 
ទី�រសពុា ០៦៧ ៣១៦ ៤១៣។ 

ស�មាអរគុណ្ឌ!

សូិ�ត្របុកាសិរក្សាសិមាជកិ្សាត្រ�ួសារផ្នែដ្ឋលផ្នែបុក្សាគាែ

ស�ឹ ផ្សាា� សពុើនៃ�ៃរសប់ោះនុៅភា�មិាអ�រ�ាត្រី�ុក �ុ�អ�រសណ្ឌដានុ ់ស្រាសុកត្រីកគរ បោះ��បីោះពុោធ្នូស៍ា� ់

(�ណ្ឌ ាសារម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

អងគការចា�់ឪពុុករ�ស់�ំុ�យកបោះទីៅ

ដាក់បោះនុៅមានុារី�ុ��ា�ង �ាងលាិចត្រី�ាច

បោះត្រីកោលា បោះត្រីពុោះឪពុកុរ�ស�់ំុ�ធ្នូាូ�់បោះធ្នូើើជ្ឈា

បោះមា៥០�ងូ បោះនុៅកូុងរ�� លានុ ់នុលា់។ 

បោះនុៅកូុងឆ្នាំាូ�១៩៧៨ គណ្ឌៈសហករណ៍្ឌ

ខែដលាស្រាស�ាញ់ច�លាច�ិ�ីំុ��នុមាកត្រី��់ 
�ំុ��ា «មីា ផ្សាា� បោះអើយ មាដាយ មីាផ្សាា� ឯង  
អងគការឲ្យ�បោះនុៅបោះមាើលាបោះចៅនុងិដា��យ,  

មាដាយចងុឯងបោះនុៅមានុារី�ុ��ា�ង ច�ខែណ្ឌក 

ឪពុុកឯងអងគការចា�់�ា�ងឲ្យ�បោះធ្នូើើរបោះទីះ  

នុងិបោះធ្នូើើកី�មាីាញបោះនុៅសហករណ៍្ឌអ�រ�ា 

ត្រី�ុក។ បោះនុៅបោះពុលារដ�វត្រីចូ�ស្រាសូវ �ំុ�បោះទីៅ

យកឪពុុក មីាផ្សាា�ឯង មាកសហករណ៍្ឌ

បោះយើងវញិ»។ �ាុខែនុមិីានុទីានុ�់នុត្រីច�ូផ្សាង 

កងទ័ីពុបោះវៀ�ណ្ឌាមា�នុវាយច�លាមាក ក៏

��់ដ�ណឹ្ឌងពុួកគា�់រហ��។ 

 បោះនុៅកូុងឆ្នាំូា�១៩៨០ មាានុស��ុត្រី� ដា�ារដ្ឋ ឋ វេ�តិ្តា
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២

 �ំុ�បោះឈ្លមោះ ហុមឹា �នុ បោះភាទីស្រាសី 

អាយុ៦៣ឆ្នាំូា� កូុងឆ្នាំូា�២០០៥ រស់បោះនុៅ

ភា�មិាអងគរស �ុ�អងគរស ស្រាសកុបោះមាសាង 

បោះ��នីៃត្រីពុខែវង។ �ំុ�មាានុឪពុកុបោះឈ្លមោះ ហុមឹា 

�ុក នុងិមាដាយបោះឈ្លមោះ បោះ�ៀវ �នុ។់ �ំុ�

មាានុ�ង�ូ�នុ�បោះងាើ�ច�នុនួុ៧នុាក់។ �ំុ�

មាានុ�ីីបោះឈ្លមោះ ស� ��� នុងិមាានុក�នុមូាាក់ 
បោះឈ្លមោះ បោះពុៅ ចានុត់្រី�ា។ �ាងបោះត្រីកោមាបោះនុះ 

គឺជ្ឈាបោះរឿងរាាវអ�ពុី�ង�ូ�នុរ�ស�់ំុ�ខែដលា

�នុ��់�ូនួុ�នុាា�់ពុីច�លា�ដវិ�នីុខ៍ែ�មរ 
ត្រីកហមា ៖ 

 �ូ�នុទីី៤រ�ស�់ំុ�បោះឈ្លមោះ ហុមឹា យាុង 
 

បោះភាទីស្រាសី �នុច�លា�ដិវ�នីុប៍ោះនុៅកូុង

ឆ្នាំាូ�១៩៧០។ កាលាពុបីោះកមង យាុង �នុបោះរៀនុ 

២នុាក់គឺ�ូ�នុស្រាសី ហុមឹា បោះយឿនុ នុងិ�ូ�នុ 
ត្រី�សុ ហុមឹា សាវនុ បោះទីៅជ្ឈាមួាយខែដរ។  បោះនុៅ 

កូុងរ��ខែ�មរត្រីកហមា �ង�ូ�នុរ�ស់�ំុ�

ច�នុនួុ៤នុាក់គឺ ទីី១) បោះឈ្លមោះ ហុមឹា យាុង 

ទីី២) ហុមឹា បោះយឿនុ ទីី៣) ហុមឹា សាវនុ 

នុងិទីី៤) �ងត្រី�ុស ហុមឹា សាបោះរឿនុ  

�នុច�លារួមាជ្ឈាមួាយ�ដវិ�នីុ។៍ 

 បោះនុៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាូ�១៩៧៥ 

កងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមា�នុទីទួីលាជ្ឈ័យ 

ជ្ឈមូាះបោះទីៅបោះលាើរ�� លានុ ់ នុលា់ ទីា�ង 

ស្រាសុង។ �នុាា�់ពុីទីទួីលា�នុជ្ឈ័យជ្ឈមូាះ 

ខែ�មរត្រីកហមា�នុចា�់�ា�ង�ំុ�ឲ្យ�បោះធ្នូើើជ្ឈា

��ណ្ឌាងសមាាគមានុារីបោះដើមាីីដឹកនុា�

ត្រីកុមានុារបីោះធ្នូើើការងារ ដ�ចជ្ឈា បោះធ្នូើើខែស្រាស

សាមាគគី (ត្រីកុមាត្រី�វាស់នៃដ) នុងិដា�

�ខែនុបូោះដើមាីីទុីកហ���ាមាផ្សាាះ។ អ��ុង

បោះពុលាបោះនុោះមាានុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមូាៀសមាក

ពុីទីីត្រីកុងភាូ�បោះពុញជ្ឈាបោះត្រីចើនុត្រីគួសារច�លា

មាករស់បោះនុៅជ្ឈាមួាយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកូុងភា�មិា

អងគរស។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមូាៀសទីា�ងបោះនុោះ

បោះធ្នូើើការងារ នុងិទីទួីលារ��អាហារដ�ច

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុកូុងភា�មិាខែដរ។ ច�ខែណ្ឌកឯ�ង 

សាបោះរឿនុ �នុាា�់ពុីកងទ័ីពុខែ�មរត្រីកហមា

ទីទួីលា�នុបោះជ្ឈោគជ្ឈយ័ គា��់នុត្រី���់

មាកផ្សាាះវិញ ខែដលាបោះពុលាបោះនុោះ�ំុ�បោះ�ើញ

បោះជ្ឈើងរ�ស់គា�់ពុិការបោះដោយសារត្រី�ូវ 

ត្រីគា�់អ��ុងបោះពុលាសន្ត្រីងគាមា។ �ង 
សាបោះរឿនុ �នុបោះ�ើង�ួនុាទីីត្រីគ�់ត្រីគង 

បោះយោធ្នូាបោះនុៅស្រាសុកបោះមាសាង ជ្ឈ�នុសួ  

បុងបុអ�និខួ ា�ំ ចំនួិនិ៤នាក់្សាផ្នែដ្ឋលចូលវេធើើ
បុដិ្ឋវតិនិិ៍ផ្នែខួ មរត្រក្សាហ�

ហុមឹា យាងុ។  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)

ស�ត្រី�រយៈបោះពុលាខែ�ពុីរឆ្នាំូា�ខែ��ាុបោះណ្ឌ ាោះ  

បោះត្រីពុោះត្រី�បោះទីសជ្ឈា�ិបោះកើ�មាានុសន្ត្រីងគាមា

បោះនុៅឆ្នាំាូ�១៩៧០។ �នុាា�់ពុឈី្ល�់បោះរៀនុ�ូ�នុ 
រ�ស់�ំុ��នុមាករស់បោះនុៅជ្ឈួ�ជ្ឈុ�ត្រីគួសារ 
កូុងភា�មិាអងគរស នុងិជ្ឈយួបោះធ្នូើើខែស្រាសចមាាារ 
ឪពុកុមាដាយរ�ស�់ំុ�វញិ។ បោះនុៅឆ្នាំាូ�១៩៧១ 

បោះឈ្លមោះ សុ� �ុុ�ច�បោះរើនុ ខែដលាបោះធ្នូើើការ

ជ្ឈាមួាយត្រីកុមារណ្ឌសិរ�បោះនុៅ���នុ ់២៥ 

នុងិសមាាជ្ឈិកត្រី�មាាណ្ឌច�នុនួុ១០នុាក់ 

�នុមាកផ្សា�ពុើផ្សា�ាយនុងិបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើស

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកូុងភា�មិាអងគរសឲ្យ�ច�លា 
រួមាបោះធ្នូើើ�ដវិ�នីុ។៍ សុ� �ុុ�ច�បោះរើនុ ច�លា 

មាកបោះធ្នូើើការបោះនុៅកូុងភា�មិាអងគរស�នុ

បោះដោយមាានុការជ្ឈួយសត្រីមា�សត្រីមាួលា

ពុីបោះមាភា�មិា នុងិបោះមា�ុ�អងគរស។ 

 អ��ុងបោះពុលា សុ� �ុុ�ច�បោះរើនុ ច�លា 
មាកផ្សា�ពុើផ្សា�ាយ�ូ�នុរ�ស់�ំុ�បោះឈ្លមោះ 

 
ហុមឹា យាងុ រួមានុងឹត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ១១ 

នុាក់បោះផ្សា�ងបោះទីៀ� �នុសមត័្រីគច�ិចី�លារួមា

ជ្ឈាមួាយ�ដវិ�នីុ ៍។ បោះនុៅបោះពុលាច�លាបោះធ្នូើើ 

�ដវិ�នីុ ៍ដ���ងនុារីៗ ច�លាបោះធ្នូើើជ្ឈាបោះពុទី�  

ច�ខែណ្ឌកត្រី�សុៗច�លាបោះធ្នូើើបោះយោធ្នូា។ �នុាា�់ 

ពុី�ូ�នុរ�ស់�ំុ�ច�លា�ដិវ�នីុ�៍នុរយៈ
 

បោះពុលា១ឆ្នាំូា� សុ� �ុុ�ច�បោះរើនុ �នុនុា��ូ�នុ

�ំុ�នុងិអូកភា�មិា១១នុាក់បោះទីៀ�ត្រី���់

មាកបោះលាងស្រាសកុ ក�បោះណ្ឌើ�នុងិបោះត្រីជ្ឈើសបោះរើស

អូកភា�មិាច�លាបោះធ្នូើើ�ដវិ�នីុ�៍ខែនុាមាបោះទីៀ�។ 

បោះនុៅបោះពុលាខែដលា�ូ�នុរ�ស�់ំុ�បោះឈ្លមោះ យាុង 
 

ត្រី���់បោះទីៅវិញក៏�នុនុា��ូ�នុបោះពុៅបោះភាោូះ 
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ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២ ត្រី�មីាសទី៤ី ខែ��ុលា ដល់់ ខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ�២០២២

ភា រសិម  ី 

�ាបោះត្រីជ្ឈោង នុងិ�ាគលា។់ ត្រីគសួាររ�ស�់ំុ�

បោះនុៅបោះពុលាបោះនុោះ មិានុស�វលា��ក�ាុនុមានុបោះទី 

បោះត្រីពុោះមាានុ�ង�ូ�នុច�លាបោះធ្នូើើ�ដវិ�នីុ។៍

 បោះនុៅឆ្នាំូា�១៩៧៧ �នុាា�់ពុីមាានុ

ត្រីពុឹ�ីិការណ៍្ឌបោះចោទី បោះសោ ភឹាមា �ាកី� ់ 

អងគការ�នុមាកចា�់�ង សាបោះរឿនុ 

យកបោះទីៅសមូាា�់បោះចោលា �ាុខែនុ�ីំុ�មិានុ 
�នុដងឹ�ាយកគា�់បោះទីៅសមូាា�់បោះនុៅ

ទីីណ្ឌាបោះ�ើយ។ ច�ខែណ្ឌកត្រី�ពុនុរិ�ស់

�ង សាបោះរឿនុ បោះឈ្លមោះ ជ្ឈី នុង នុងិក�នុ

ច�នុនួុ៣នុាក់បោះទីៀ�អងគការ�នុ�ញ្ចូជ�នុ

បោះទីៅកានុប់ោះ��បីោះពុោធ្នូស៍ា� ់នុងិ��ដ់��ង 

បោះហើយ��់ដ�ណឹ្ឌង�ា�ងពុីបោះពុលាបោះនុោះ

មាក។ ច�ខែណ្ឌកឪពុុកមីាាយ �ង�ូ�នុ នុងិ

ត្រីកុមាត្រីគួសាររ�ស់�ំុ� ក៏អងគការ�ញ្ចូជ�នុ

បោះទីៅ���នុដ់�ីាូញ់បោះនុៅបោះ��បីោះពុោធ្នូ៍សា�់

ខែដរ។ អងគការ�នុត្រី��់ត្រីគួសាររ�ស ់

�ំុ��ា បោះនុៅទីីបោះនុោះមាានុអាហារហ��ត្រីគ�់ 
ត្រីគានុ ់បោះហើយការរស់បោះនុៅងាយស្រាសួលា

ជ្ឈាងបោះនុៅភា�មិាអងគរស �ាុខែនុកីារពុិ�គឺ

បោះធ្នូើើការងារលា��កជ្ឈាងមុានុបោះហើយការ

ហ��ចុកកានុខ់ែ��ិចបោះទីៅៗ។ 

 �ំុ�នុងិត្រីកុមាត្រីគួសារ�នុបោះទីៅរស ់
បោះនុៅសហករណ៍្ឌចាហុយួ សាិ�បោះនុៅកូុង

ភា�មិា�ឹងផុ្សាង �ុ�សើាយដ�នុខែកវ ស្រាសុក

�កានុ បោះ��បីោះពុោធ្នូ៍សា�់។ ការងារ

រ�ស់�ំុ�គឺបោះដើរបោះរើសគួរស្រាសូវ នុងិបោះលាើក

ត្រី�ពុ័នុភិាូឺខែស្រាស។ បោះនុៅទីីបោះនុោះ�ំុ��នុជ្ឈួ�

�ូ�នុស្រាសីបោះឈ្លមោះ ហុមឹា បោះយឿនុ បោះហើយ

�ត្រីមាុងនុា�នុាងមាកជ្ឈួ�ឪពុុករ�ស់�ំុ�

វិញ �ាុខែនុ�ូី�នុ បោះយឿនុ ត្រី��់�ំុ��ារវលា់
 

ការងារមិានុ�នុមាកជ្ឈាមួាយ�ំុ�បោះទី។ 

ឪពុុករ�ស់�ំុ��ក��ណ្ឌងយាាង�ាូ�ង

បោះត្រីពុោះមិានុ�នុជ្ឈួ�ក�នុស្រាសីបោះពុៅរ�ស់

គា�់ បោះធ្នូើើឲ្យ�គា�់ធ្នូាូក់�ូនួុឈ្លឺ បោះហើយ

បោះត្រីកោយមាកក៏សាូ�់។ 

 �នុាា�់ពុរី��ខែ�មរត្រីកហមាដលួារលា� 

បោះនុៅនៃ�ៃទីី៧ ខែ�មាករា ឆ្នាំូា�១៩៧៩ �ំុ�

នុងិត្រីកុមាត្រីគួសារ�នុវិលាត្រី���់មាក

រស់បោះនុៅស្រាសុកក�បោះណ្ឌើ�វិញ បោះហើយចា�់ 

បោះផ្សាដើមាបោះធ្នូើើខែស្រាសចញុិ្ចូមឹាជ្ឈវី�ិ�នុ។ី រយៈបោះពុលា 

ពុីរឆ្នាំូា�បោះត្រីកោយមាក មាដាយរ�ស់�ំុ��នុ

ធ្នូាូក់�ូនួុឈ្លបឺោះហើយសាូ�់ ច�ខែណ្ឌក�ូ�នុ 
រ�ស�់ំុ�ទីា�ងអសខ់ែដលាច�លារួមាជ្ឈាមួាយ 
ខែ�មរត្រីកហមាក៏សាូ�់នុងិ���់ូនួុបោះទីៀ�។  
បោះទីោះ�ីយាាងណ្ឌា�ំុ�បោះនុៅខែ�មាានុបោះសចកដី 
សងឹមឹា�ា�ូ�នុរ�ស�់ំុ�បោះនុៅរសរ់ានុមាានុ

 
ជ្ឈីវិ�បោះនុៅបោះ�ើយ។ 

ត្រី�វ�ីរិ�� ហុមឹា យាងុ បោះពុលាច�លារួមាជ្ឈាមួាយ�ដវិ�នីុ។៍  
(�ណ្ឌ ាសារមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌលាឯកសារកមុុាជ្ឈា)



រូ៉ាបជ្រកបមី�៖  រូ៉ាបជ្រកបមី�៖  

ជ្រពះបាទូ នផេរ៉ាោតតម សុី�ហាមីន� នងិសុីផេមតចជ្រពះវីរ៉ារ៉ា��ម�ត���តិឡែ�រី៉ា នផេរ៉ាោតតម មីននិ�ថា សុី�ហាន ីអមជ្រពះរ៉ា��ដំ�ផេ�ើរ៉ាផេដំោយ ជ្រពះបាទូ នផេរ៉ាោតតម សុី�ហាមីន� នងិសុីផេមតចជ្រពះវីរ៉ារ៉ា��ម�ត���តិឡែ�រី៉ា នផេរ៉ាោតតម មីននិ�ថា សុី�ហាន ីអមជ្រពះរ៉ា��ដំ�ផេ�ើរ៉ាផេដំោយ 

សុីផេមតចផេតផេ�ោ ហាុនី ឡែសុីន ជ្រពមទូ��ងថាា�ក់ដំកឹន��ក�ពូលៗរ៉ាបសុី់��តិ យ�ងទូត នងិទូសុីសន�ពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��»  សុីផេមតចផេតផេ�ោ ហាុនី ឡែសុីន ជ្រពមទូ��ងថាា�ក់ដំកឹន��ក�ពូលៗរ៉ាបសុី់��តិ យ�ងទូត នងិទូសុីសន�ពិព័រ៉ា�៍ «កត�សុីីបិនកមីុ��»  
ឡែដំលផេរ៉ាៀបច�ផេដំោយម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេនៅថ្ងៃថាៃទូ�៣១ ឡែ�តីល� ឆ្នាំា��២០២២។ ឡែដំលផេរ៉ាៀបច�ផេដំោយម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ�� ផេនៅថ្ងៃថាៃទូ�៣១ ឡែ�តីល� ឆ្នាំា��២០២២។ 

(ជ្របភាពរូ៉ាបថាត៖ ផេហាាសុីបីុកសុីផេមតច ហាុនី ឡែសុីន)(ជ្របភាពរូ៉ាបថាត៖ ផេហាាសុីបីុកសុីផេមតច ហាុនី ឡែសុីន)

រូ៉ាបជ្រកបផេជ្រកោយ៖  រូ៉ាបជ្រកបផេជ្រកោយ៖  

កងន�រ៉ា�ក�ពីងជ្រចូតស្រីសុីូវីផេនៅវី�លឡែស្រីសុីកាីងរ៉ាបបកមីុ��ជ្រប��ធាិបផេតយ� (ឆ្នាំា��១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
 

កងន�រ៉ា�ក�ពីងជ្រចូតស្រីសុីូវីផេនៅវី�លឡែស្រីសុីកាីងរ៉ាបបកមីុ��ជ្រប��ធាិបផេតយ� (ឆ្នាំា��១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
 

(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)(ប� េសុី�រ៉ាម�ឈម�ឌលឯកសុី�រ៉ាកមីុ��)

�ជ្ឈ�ណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សា�ុ�� ៖ ការយិ៉ាល័យុ�័តិម៌ានិសាធារណៈៈ

�ះះផេល�១១ �ាវូី២៥៦ សុីងា�តច់តមីី� �ណ្ឌឌដំនូផេពញ់ រ៉ា��ធា�ន�ភាា�ផេពញ់ ជ្រពះរ៉ា�����ចជ្រកកមុីុ�� ទូូរ៉ាសុីពះ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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