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 ពុិពុ័រណ៍្ឌសាី�អ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍នុងិការ 

 រសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិិតបោះ�ើងវិិញរ�សា ់........... ៣១

ផ្នែ� ែក្សាវេវទ្ធិកិាពិភិាក្សាាសាធារណៈៈ

 សាសិា�មកពុ�វិ�ិ�ាលយ័ �ុ�នុរាានុ� ហុ�នុខែសានុ បោះមមត ់ 

 នុងិវិិ��ាល័យ �ុ�នុរាានុ� ហុ�នុខែសានុ �ា ...... ៣៦
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 �ាំក់បោះរៀនុសាី�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា .........៤៥
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ប្រ�ជា�ជានចូ��រួួមអ�អរួប្រ�ុមប្រ�ឹ���ប្រ�ជា�ជាន�ដិវិត្តតន�៍មុ�ជា�
ខែដិ�ជា�រួ��ដិ�ឹន��ថ្មីី�លេនៅប្រ�លេ�ស�មុ�ជា�លេនៅខ�ងម�ខប្រ�ះរួ�ជា
ដិ�ណា��់ លេនៅ�ូ�ងលេខត្តតលេសៀមរួ�� �នា��់��រួ��ខែខរីួប្រ�ហមប្រត្តូវ
បានផ្តួតួ�រួ��� លេនៅថ្ងៃថ្មីៃ��៧ ខែខម�រួ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៧៩។  
(ហ� វា�ន ់ត្ត�យ នងិ ឌិិញ ហុ�ង/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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អំកនុពិុនុ ិនុងិស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ អំកនុពិុនុ ិនុងិស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ៖ ផ្សាាត ចានុស់ា�នុតិា អំក�កខែក្រ�៖អំក�កខែក្រ�៖  ល�ម អ�ិភូ�ង នុងិ ជ្ឈយ័ ចានុស់ា��ខែណ្ឌត នុពិុនុនិុាយក�ូបោះ�ៅ៖នុពិុនុនិុាយក�ូបោះ�ៅ៖ បោះសាោម �ុ�នុ�នុ   

ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុនិុាយក៖ ជ្ឈ�នុយួការនុពិុនុនិុាយក៖ �ារាារ�ឋ បោះមតាី ក្រកាហីកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ក្រកាហីកិក��ពុ�ូ�័រ៖ ល� បោះសានុសាូនុ��ា ក្រគ្គ�់ក្រគ្គងការខែចកផ្សា�ាយ៖ក្រគ្គ�់ក្រគ្គងការខែចកផ្សា�ាយ៖ បោះឆ្នាំង បោះវិាង 
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ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំាំ�១៩៧៥�ល់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ រ��ខែខមរក្រកហម
�នុ�កឹនុា�ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាឲ្យ�ធ្ងាាក់ចូលបោះ�ៅកំ�ងបោះសាោកនុា�កមម
ខែ�ល�ណី្ឌាលឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាជ្ឈាង២លានុនុាក់ �នុ
សាាា�់�ត�់ង់ជ្ឈ�វិិត។ �ី�តៈិតខែតក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាង 
២លានុនុាក់ ក្រតូវិ�នុ�ត�់ង់ជ្ឈ�វិិតកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហមយាាង 
ណ្ឌាកី� ក៏បោះនុៅមានុអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��បោះនុះក្រ�មាណ្ឌ
ជ្ឈាង៥លានុនុាក់បោះ�ៀត �នុបីោះរៀ�រា�់បោះរឿងរាាវិជ្ឈ�វិតិរ�សាខ់ានួុ។  
អំកក្រ�ក្រពុឹតឧីក្រកិ�ឋកមម�ា�ងបោះនុះ ក៏�នុរីសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិត
ខែ�រ។ បោះនុះគឺ្គជ្ឈារូ��តក�មារបោះនុៅម�ខអងគរវិត។ី �នុាា�់ពុ�រ��
ខែខមរក្រកហម�នុ�លួរល�បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ 
ក�មារកមុ�ជ្ឈារា�់ខែសានុនុាក់ក្រតូវិ�នុ�ល់��កឲ្យ�បោះនុៅក�ក្រពុា។  
(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

ឆាំងំ យុុ

 អនុ�សាញ្ញាាសាី�ពុ�ការ�ងាារនុងិការផ្សានីុ ាាបោះ�ោសាឧក្រកិ�ឋ

កមមក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ ខែតងខែតសាិិតបោះនុៅអមគ្គាំ

ជ្ឈាមួយនុងឹបោះសាចកី�ក្រ�កាសាជ្ឈាសាកលសាី�ពុ�សា�ិិមិនុ�សា� 

កំ�ងនុាមជ្ឈាសាសារសាមីភ�ស៏ា�ខានុមួ់យនៃនុចៈា�់សាី�ពុ�

សា�ិិមិនុ�សា�។ បោះឆ្នាំា�តកំ�ងឱកាសានៃនុ�ិវិាសា�ិិមិនុ�សា�នុាឆ្នាំាំ� 
២០២២បោះនុះ ខំ��ចង់រ�បោះលចអ�ពុ�សាារសា�ខានុ�់ច៏ា��ច់

នៃនុកាតពុកិីចចកំ�ងការ�ងាារឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅនុានុា 

បោះ�ោយរួម�ញ្ចូចូល�ា�ងអ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍ 

បោះនុៅបោះពុលខែ�លឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅបោះកើតមានុបោះ�ើង 

ការបុង្កាា រនិងិការ�និ្ទាា វេ�សិវេលើ
ឧត្រក្សាដិ ឋក្សាម្មមត្របុល័យុពូិជសាសិនិ៍

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២

វិតមីានុនៃនុក្រ�តកិមមភូាាមៗបោះ�ើមៈ��ញ្ចូឈ�់អ�បោះពុើបោះ�ោរបោះ�ៅ

ក្រតវូិ�នុ�ាម�ារឲ្យ�ក្រ�ក្រពុតឹបីោះ�ៅ នុងិ�នុាា�់មកចងក្រកង

��ក, បោះសា�ើ�អបោះងាត នុងិជ្ឈាច�ងបោះក្រកោយកាត់បោះ�ោសាបោះលើ 

ជ្ឈនុនៃ��ល់។ បោះ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកី� ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំំា� 

១៩៤៨រហតូមក�ល់នុងឹសាពុនីៃ�ៃ បោះយើងមិនុ�ានុ�់នុ

បោះផ្សាោីតការយកចិត�ី�ក�ាក់ក្រគ្គ�់ក្រគ្គានុប់ោះ�ើមៈ�បោះធ្ងីើការ

�ងាារយាាងពុិតក្រ�ក�មួយបោះនុៅបោះ�ើយបោះ�។

 ឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅពុ��អាចបោះកើតមានុបោះ�ើងបោះ�ោយ 

ឯកឯង�នុបោះ�ើយ។ ក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌនុងិកាល�បោះ�សា�បោះផ្សា�ងៗ  

អាចជ្ឈ�រ�ញឲ្យ�មានុឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅ។ បោះ�ោះ��ជ្ឈា

មិនុខែមនុ�ា�ងស្រីសាុង �ា�ខែនុភីូាគ្គបោះក្រចើនុ ការផ្សាាីច់ខានួុ, ការ 
ខែ�ងខែចក នុងិការបោះរើសាបោះអើង ខែតងរ�ញក្រចានុឲ្យ�ឧក្រកិ�ឋកមម 

បោះ�ោរបោះ�ៅក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹក្រកុមមនុ�សា�ជ្ឈាក់លាក់ កាាយបោះ�ៅ 

ជ្ឈាភូាពុសាមបោះហត�សាមផ្សាល។ បោះនុៅម�នុបោះពុលខែ�ល

មនុ�សា�មំាក់ក្រតូវិ��ួលរងការបោះរើសាបោះអើង ��គ្គគលបោះនុោះ 

ក្រ�ក�ជ្ឈាក្រតូវិល�����ត់បោះចោលភូាពុជ្ឈាមនុ�សា�រ�សា់

ខានួុ។ ��បោះណ្ឌើរក្រ�ក្រពុឹតបីោះ�ៅនៃនុការល�����ត់បោះចោល

ភូាពុជ្ឈាមនុ�សា� ពុឹងខែផ្សាែកបោះ�ៅបោះលើការបោះធ្ងីើឲ្យ�ភូាពុសាែ�់ 

បោះខុើមនុងិការមិនុបោះជ្ឈឿ��កចិតគី្គាំ កាាយបោះ�ៅជ្ឈាភូាពុសាម 

បោះហត�សាមផ្សាល។ ��បោះណ្ឌើរការបោះនុះ មានុបោះ�ើមចមបោះចញពុ�

ពុ័ត៌មានុមិនុពុិត ខែ�លផ្សាា�កបោះ�ៅបោះ�ោយភូាពុលបោះមែ�ង, 

ការវិិនុចិ័័យជ្ឈារួម, នុងិការបោះកងក្រ�វិ័ញ្ចូច។ ឧក្រកិ�ឋកមម

បោះ�ោរបោះ�ៅ ក៏ខែតងខែតអាចបោះកើតបោះ�ើងបោះចញពុ� ការមិនុ

រួ�រួម, អ�បោះពុើពុ�ករលួយ ឬកងីះខាតនៃនុការ�បោះងាើតជ្ឈា

សាាិ�័នុចា��ច់នុានុា ជ្ឈាពុិបោះសាសា សាាិ�័នុខែ�លបោះ�ីជ្ឈាំ

បោះលើកកមុសាក់ារសានុានុានុងិការអ�់រ�។ អាស្រីសាយ័បោះហត�

បោះនុះបោះហើយ បោះ�ើ�បោះយើងក្រតវូិខែតបោះផ្សាោីតការយកចតិ�ី�ក�ាក់

ជ្ឈាពុិបោះសាសាបោះ�ៅបោះលើ�ញ្ញាាបោះនុះ។

 ចា�់តា�ងពុ�ឆ្នាំំា�១៩៤៨មក បោះយើង�នុបោះ�ះជ្ឈ�ហានុ

បោះ�ៅម�ខយាាងសា�ខានុប់ោះ�ោយបោះធ្ងីើសាកមមភូាពុត� បោះ�ើមៈ�

�ងែាក់, �បោះញ្ចូច�សា នុងិយាាងបោះហោចណ្ឌាសា់ ផ្សានីុ ាាបោះ�ោសា

ច�បោះពុោះជ្ឈនុនៃ��ល់ខែ�ល��ួលខ�សាក្រតូវិខសុា់��ផ្សា�តបោះលើ

ឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅបោះផ្សា�ងៗ។ បោះ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាកី� 

សាកមមភូាពុ�ា�ងអសាប់ោះនុះ មិនុខែមនុជ្ឈាសាកមមភូាពុរារា�ង

បោះ� ក៏�ា�ខែនុជី្ឈាសាកមមភូាពុក្រ�តិកមមត�បោះ�ៅវិិញបោះ�។  

ពុ��មានុត�លាការកាត់បោះ�ោសាឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅណ្ឌា 

មួយ អាច�ងាារអ�បោះពុើក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុខ៍ែ�លអាចបោះកើត 

បោះ�ើងនុាបោះពុលខាងម�ខបោះនុះបោះ� បោះហើយក៏ពុ��មានុ�ណ្ឌឌកមម

ឬការផ្សានីុ ាាបោះ�ោសាណ្ឌាមួយ ខែ�លអាចបោះក្រ�សាជ្ឈ�វិតិខែ�ល

�ត់�ង់ឲ្យ�រសា់រានុបោះ�ើងវិិញ ឬ���ត់ភូាពុភ័ូយខាាច

ខែ�ល�នុ�ល់��ក�នុជី្ឈ�នុានុប់ោះ�ៅម�ខ�នុខែ�រ។ ជ្ឈារួម  

ភូាពុភ័ូយខាាចខែ�ល�ងាបោះ�ើងបោះ�ោយឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរ 

បោះ�ៅកាលពុ�អត�តកាល ខែតងខែតជ្ឈាក្រគ្គា�់ពុជូ្ឈខែ�លក្រតវូិ

បោះគ្គ��បោះភូាចបោះចោល បោះហើយបោះចញជ្ឈាពុនុាកនៃនុអ�បោះពុើហងិ�ានុងិ

អ�បោះពុើអមនុ�សា�ធ្ងម៌នុាបោះពុលអនុាគ្គត។

 ក្រ�សានិុបោះ�ើបោះយើងអនុ�វិតយី��សិាាស្ត្រសាកី្រតមឹក្រតវូិ ខែ�ល

មានុក្រ�សាិ�ភិូាពុ, �ូល��ូលាយ នុងិបោះនុៅបោះពុលបោះវិលា

សាមស្រីសា�កំ�ងការ�ងាារឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅនុានុា 

បោះនុោះអា�ិភូាពុរ�សាប់ោះយើង គឺ្គក្រតវូិក�ណ្ឌតប់ោះ�ើងសាាជ្ឈា�ម� 

បោះ�ោយពុិចារណ្ឌាអ�ពុ�ច�ងមំាងបោះ�ៀតនៃនុវិិសាាលគ្គមនុ ៍

ខែ�លក្រគ្គា�់ពុូជ្ឈនៃនុអ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុន៍ុាបោះពុល

អនុាគ្គតអាច��ះ�ាល�នុ។ ការ��ួលខ�សាក្រតវូិរ�សា់

បោះយើងស្រីសា�បោះ�ៅតាមឯកសាារសាី�អ�ពុ�សាិ�ិិមនុ�សា�ជ្ឈា 

មូល�ឋានុ មិនុគួ្គរវិាសា់ខែវិងបោះ�ោយខែផ្សាែកខែតបោះ�ៅបោះលើ 

បោះជ្ឈោគ្គជ្ឈ័យរ�សា់បោះយើងកំ�ងការបោះឆ្នាំាើយត�, ការបោះសា�ើ� 
អបោះងាត នុងិការកាតប់ោះ�ោសាច�បោះពុោះឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅ

ខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះបោះ� �ា�ខែនុក៏ីក្រតវូិបោះផ្សាោីតបោះលើកិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង

រ�សា់បោះយើង កំ�ងការគ្គា�ពុារ�ល់សាាិ�័នុ, កិចចផ្សាីួចបោះផ្សាីើម 

នុងិសាកមមភូាពុនុានុា ខែ�ល�បោះងាើត�នុឥ�ិិពុលវិិជ្ឈជមានុ  

បោះ�ើមៈ��ងាារអ� បោះពុើអមនុ�សា�ធ្ងម៌ក្រគ្គ�់សាណ្ឌឋានុ។ 

យ��សិាាស្ត្រសា�ីម៏ានុក្រ�សា�ិភិូាពុ��ផ្សា�តបោះ�ើមៈ��ងាារអ�បោះពុើ

ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុន៍ុាបោះពុលអនុាគ្គត គឺ្គការបោះផ្សាោីតបោះ�ៅ 

បោះលើសាកមមភូាពុនុងិបោះគ្គោលនុបោះយោ�យខែ�ល�ងែាក់

នុងិកាត់�នុយិហានុភ័ិូយនៃនុការចបោះក្រមើនុបោះ�ៅម�ខ បោះនុៅ

��ណ្ឌាក់កាល���ូង�ងែសា់នៃនុអ�បោះពុើអមនុ�សា�ធ្ងម៌។

 �ម�ៗ បោះនុះ ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា�នុសាបោះក្រមចល���ិវិាសា�ិិិ 
មនុ�សា�បោះចញពុ�ក្រ�តិ�ិនុឈ្នះ�់សាក្រមាកក្រ�ចា�ឆ្នាំំា�។ ខំ�� 
យលប់ោះ�ើញ�ា បោះយើងគួ្គរខែតពុចិារណ្ឌាបោះលើបោះសាចកី�សាបោះក្រមច 

ជ្ឈាសាមូហភូាពុបោះនុះបោះ�ើងវិញិ។ ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា សាបោះក្រមច

�នុបោះជ្ឈោគ្គជ្ឈយ័�វ៏ិបិោះសាសាវិសិាាលបោះលើកមមវិធិ្ង�អ�់រ�ពុ�អ�បោះពុើ 

2 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២

ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍ខែ�លជ្ឈាសាមាសាធ្ងាត�ផ្សា���ស៏ា�ខានុ ់

មួយកំ�ងការ�ងាារឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅ។ អាស្រីសា័យ 
បោះហត�បោះនុះ បោះ�ើមៈ��បោះងាើនុបោះជ្ឈោគ្គជ្ឈ័យខាងបោះលើ នុងិភូាពុជ្ឈា

អំក�កឹនុា�រ�សាក់មុ�ជ្ឈាបោះនុៅកំ�ងត��នុន់ុងិសាកលបោះលោក

បោះលើខែផ្សាកំបោះនុះ បោះយើងក្រតវូិខែតក្រ�រពុកិារសានុានុាក្រ�ចា�ឆ្នាំំា� អ�ពុ� 

អនុ�សាញ្ញាាសាី�ពុ�ការ�ងាារនុងិការផ្សានីុាាបោះ�ោសាច�បោះពុោះ

ឧក្រកិ�ឋកមមក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ។៍ ខណ្ឌ�បោះពុលខែ�លអងគ

ជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិសិាាមញ្ចូាកំ�ងត�លាការកមុ�ជ្ឈា (ឬ សាាលាកី�

ខែខមរក្រកហម) ក�ពុ�ង�ិ��ញ្ចូច�់ក្រ�ត�ិតីកិាររ�សាខ់ានួុ ពុ��

មានុបោះពុលបោះវិលាណ្ឌាខែ�លសាកីិសាមជ្ឈាងបោះពុល�ចច��ៈនុំ

បោះនុះបោះ� កំ�ងការរក�ាភូាពុជ្ឈាអំក�កឹនុា�រ�សា់កមុ�ជ្ឈា 

នុងិបោះកីោ�យកឱកាសាបោះ�ើមៈ�សាបោះក្រមច�នុកមមវិតិ�សាំូល

នៃនុអនុ�សាញ្ញាាសាី�ពុ�ការ�ងាារនុងិការផ្សានីុ ាាបោះ�ោសាឧក្រកិ�ឋ

កមមក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា មានុបោះមោ�កភូាពុ

ច�បោះពុោះការគ្គា�ក្រ�ខែ�លខានួុ�នុផ្សាលី់បោះ�ៅកានុក់ារងារ

រ�សា់សាាលាកី�ខែខមរក្រកហម ខែ�លពុិតជ្ឈាមានុសាារ- 

សា�ខានុក់ំ�ងការផ្សាលី់ជ្ឈូនុជ្ឈនុរងបោះក្រគ្គោះនុវូិឱកាសាចូល 
រួមបោះនុៅកំ�ង��បោះណ្ឌើរការយ�តីធិ្ងម៌ នុងិឈ្នះានុបោះ�ៅសាបោះក្រមច 

�នុភូាពុសាះបោះសាៈើយផ្សាាវូិចតិពីុ�រ��ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ៍

ខែខមរក្រកហមកំ�ងកក្រមិតមួយ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

កមុ�ជ្ឈា កំ�ងបោះពុលជ្ឈាមួយគ្គាំបោះនុះ ក៏មានុឆ្នាំនុា�បោះមោះម�តកំ�ង
 ការគ្គា�ក្រ�ច�បោះពុោះកិចចក្រ�ជ្ឈ��ក្រ�ចា�ឆ្នាំំា� អ�ពុ�អនុ�សាញ្ញាាសាី�ពុ� 

ការ�ងាារនុងិការផ្សានីុ ាាបោះ�ោសាច�បោះពុោះឧក្រកិ�ឋកមមក្រ�លយ័ 

ពុូជ្ឈសាាសានុ។៍ ខណ្ឌ�បោះពុលខែ�លបោះយើងក្រ�រពុ�ិិវិាសាិ�ិិ 

មនុ�សា� បោះយើងគួ្គរខែតក្រ�កានុខ់ជា�់ការយល់បោះ�ើញ�ា 

ការ��ួលសាគាលឯ់កសាារសាី�ពុ�សា�ិិមិនុ�សា�ជ្ឈាមូល�ឋានុ  

មិនុខែមនុក្រតឹមខែតក្រ�ក្រពុឹតបីោះ�ៅកំ�ងនុាមជ្ឈាការបោះ�ីជ្ឈាំជ្ឈា 
សាកលខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះបោះ� �ា�ខែនុខីែ�ម�ា�ងជ្ឈា���ឋានុសាក្រមា�់ 

ការវិាយតនៃមា�ាបោះតើបោះយើងចង់�នុ�ល់��កពុិភូពុបោះលោក

មួយខែ��ណ្ឌាសាក្រមា�់មនុ�សា�ជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ។

ឆាំងំ យុុ ��ឺន្ទាយុក្សាម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�។ 

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� វេបុ�ិា ចំំវេ�ះយុុតិិធិម្ម,៌ 

ការចំងចាំ ំនិងិការវេធើើឲ្យយសិះវេសិើើយុ�ូ�វចំតិិ ិសិត្រមាប់ុ

អ្នែក្សារស់ិរានិមានិជវីិតិពិីរបុបុត្របុល័យុពូិជសាសិនិ៍

ផ្នែ� មរត្រក្សាហម្ម។

កងយ�វិជ្ឈនុ ក�ពុ�ងជ្ឈ�កក្រ��ាយបោះលើក��នុ�់កំ�ងការ�ឋានុការងារកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម (១៩៧៥-១៩៧៨)។
 

(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២

ឆាំងំ យុុ

 រ��ខែខមរក្រកហម�នុក្រ�ក្រពុឹតីការ��ពុារ��ពុានុ

សា�ិិមិនុ�សា�យាាងធ្ងៃនុធ់្ងៃរបោះនុៅកំ�ងសាតវិត�រ�៍�២០ ខែ�ល

�ណី្ឌាលឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាងពុ�រលានុ

នុាក់�ត់�ង់ជ្ឈ�វិិត។ បោះនុះគឺ្គជ្ឈាបោះសាោកនុា�កមម�ប៏ោះសាោក

សាបោះងីងបោះនុៅកំ�ងក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាមីនុ�សា�ជ្ឈាត។ិ កមុ�ជ្ឈា�នុ

��ួលរង��កំបោះ�ោបោះមំញពុ�រ��បោះនុះបោះ�ោយផ្សាាាល ់ក៏�ា�ខែនុ ី

កមុ�ជ្ឈា �នុសាះីខែសាងីសាាីរក្រ�បោះ�សារ�សា់ខានួុពុ��តនៃ�

�បោះ� រហតូមានុនៃ�ៃបោះនុះ។ កមុ�ជ្ឈា នុងឹ�នុអីភិូវិឌ្ឍឍខានួុឲ្យ�

ក្រ�បោះសាើរបោះ�ើងពុ�មួយនៃ�ៃបោះ�ៅមួយនៃ�ៃ បោះ�ើមៈ�មនុ�សា�ជ្ឈ�នុានុ់

របុបុផ្នែ�មរត្រក្សាហម្មបានិត្របុត្រពិតឹិកិារ
បំុ�របំុ�និសិទិ្ធិ ិមិ្មនុិសិសយ៉ាាងធងន់ិធ ងរ
វេ�ក្សាែពុងសិតិវតិសរទ៍្ធិ២ី០

អដិិធិ្នូ�ត្ត�រួ�ស់ជានរួងលេប្រ�ះះខែដិ��ន���់����រួ��ខែខរីួប្រ�ហម។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

4 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ សខធ្នូូ� ឆាំ្នំ� ២០២២

អដិិធិ្នូ�ត្ត�រួ�ស់ជានរួងលេប្រ�ះះខែដិ��ន���់����រួ��ខែខរីួប្រ�ហម។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

បោះក្រកោយនុងិជ្ឈាខែផ្សាកំមួយនៃនុពុភិូពុបោះលោក�ក៏្រតចះក្រតចង់។ 

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា មានុបោះមោ�នុភូាពុកំ�ង 
ការចងក្រកងឯកសាារអ�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា�ីល៏��កល��ិនុ

បោះនុះ បោះ�ើមៈ���ពុបីោះហត�យ�តីិធ្ងម៌, ការចងចា� នុងិការ 

ផ្សា�ះផ្សា�ា សាក្រមា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតរិ�សាខ់ានួុនុងិពុភិូពុបោះលោក។

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 5



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

�ួបុ៤ឆាំែ  ំនៃនិវមិានិ ឈ្នះែ ះ ឈ្នះែ ះ ៖ 
វេ�លនិវេយ៉ាបាយុ ឈ្នះែ ះ ឈ្នះែ ះ និងិការបុញ្ចចប់ុសិង្រ្គាង្កាា ម្មសុិវីលិដ៏យូុរអ្នផ្នែងើង
វេ�ក្សាែពុងត្របុវេទ្ធិសិក្សាម្ម្ពុ��ួរត្រតូិវបានិដាក់្សាបុញ្ចច�លក្សាែពុងក្សាម្មមវធិសីិកិ្សាា
ត្របុវេទ្ធិសិអាសាានិ

វេសាម្ម បុានុិថនិ 

 ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះ�ើ��ញ្ចូច �់តួនុា��ជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុ

អាសាុានុ�ូីរបោះវិនុ បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�២០២២ បោះនុះ ខែ�លក្រតវូិបោះផ្សាារ 
បោះ�ៅឲ្យ�ក្រ�បោះ�សាឥណ្ឌឌូ បោះណ្ឌសា��។ បោះនុៅកំ�ងតនួុា��ជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុ

អាសាុានុក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា�នុសាិតិបោះនុៅកំ�ង��ណ្ឌាក់កាល

វិិវិឌ្ឍឍនុ�៍ញ្ញាាសាកលធ្ង�ៗខែ�លក្រតូវិក្រ�ឈ្នះម នុងិបោះ�ោះ 

ស្រីសាាយ រួម�ា�ង�ញ្ញាាបោះនុៅកំ�ងត��នុព់ុបិោះសាសា�ញ្ញាាខែ�ល 
�នុបោះកើតបោះ�ើងបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាភូូមា រហតូ�លម់ានុ

បោះចញបោះសាចកី�ខែ�ាងការណ៍្ឌមួយ សាី�អ�ពុ�សាាិនុភូាពុបោះនុៅភូូមា  

មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�លេរួៀ�ចូ���រួត្ត��ង�ិ�័រួណ៍ាសត� 
អ��� «អ�លេ�ើប្រ��័យ��ជាស�សន ៍នងិ��រួរួស់រួ�នម�នជា�វិត្ត
លេ�ើងវិញរួ�ស់ប្រ�ជា�ជាន�មុ�ជា�« រួយៈលេ��៣ថ្ងៃថ្មីៃ �� 
ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ដិ�់ថ្ងៃថ្មីៃ��៣១ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ លេនៅវិម�នឈ្នះះូ 
ឈ្នះះូ លេដិើមី�អ�អរួ�ិធ្នូ�ខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន�ិវ�នលេយះបាយឈ្នះះូ 
ឈ្នះះូ អ�អរួស��រួខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន��រួ�ញ្ចច�់សង្រ្គាងា�មស��វិ�
លេនៅ�មុ�ជា� នងិ��រួអន�វត្តតប្រ���លេដិះយលេជាះ�ជា័យនលេយះបាយ
ឈ្នះះូ ឈ្នះះូ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៨-ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� 
ឆ្នាំ�ូ�២០២២ នងិខ�ួ៤ឆ្នាំ�ូ�ថ្ងៃនវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

6 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

កាលពុ�នៃ�ៃ��០២ ខែខក�មភ� ឆ្នាំំា�២០២២ កនុាងមក ខណ្ឌ� 

ខែ�លក្រ�បោះ�សាជ្ឈាសាមាជ្ឈិកអាសាុានុសាខែមីងកី�ក្រពុួយ 

�រមភយាាងខាា�ង�ាក់�ងនុងឹ ការសាមាា�់ អ�បោះពុើហងិ�ា នុងិ 

ការធ្ងាាក់ច�ះនៃនុសាាិនុភូាពុសាិ�ិិមនុ�សា�យាាងធ្ងៃនុធ់្ងៃរ។ 

�ញ្ញាាបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាភូូមាក៏ក្រតូវិ�នុ�ញ្ចូជូនុបោះ�ៅកានុ់

ក្រកុមក្រ�ឹក�ាសានុីសិា�ខអងគការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតិបោះ�ើមៈ�

ក្រ�ជ្ឈ�� នុងិបោះ�ោះស្រីសាាយផ្សាងខែ�រ។ 

 ជ្ឈាឧ�ាហរណ៍្ឌបោះចញពុ�បោះមបោះរៀនុខែ�ល�នុបោះកើតបោះ�ើង

បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា កាលពុ�៤៣ឆ្នាំំា�ម�នុ រ��ខែខមរ
 

ក្រកហម�នុបោះ�ើងក្រគ្គ�់ក្រគ្គងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈារយ�បោះពុល 

ក្រ�មាណ្ឌខែតជ្ឈាង��ឆ្នាំំា�ខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ �ា�ខែនុរី��បោះនុះ�នុ

�នុ�ល់នុវូិសាន្ត្រីងគាម ភូាពុវិឹកវិរ អ�បោះពុើហងិ�ា គ្គ�នុ�� នុងិ

ភូាពុខែ�ក�ក់សាងគមយាាងធ្ងៃនុធ់្ងៃរឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា 

នុងិបោះម�កឹនុា�ជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយបោះ�ោះស្រីសាាយក្រ�មាណ្ឌ ជ្ឈាង 

៤�សាវិត�រ។៍  បោះ�ោះ��រ��ខែខមរក្រកហម�នុ�លួរល�បោះ�ៅ 

បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំំា�១៩៧៩ បោះហើយក៏បោះ�ោយ ក៏រ��បោះនុះ�នុ

ក្រ�មូលកមាា�ងរ�សា់ខានួុបោះ�ើងវិិញ បោះនុៅតាម�បោះណី្ឌោយ

ក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈា�់នុងឹក្រ�បោះ�សានៃ� នុងិ�នុកានុក់ា�់ត��នុ់

រ�ឋ�លបោះនុៅតាម�ណី្ឌាបោះខតមួីយច�នុនួុបោះ�ៀតផ្សាង។ មិនុ

ក្រតឹមខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ រ��ខែខមរក្រកហមក៏បោះនុៅខែតមានុការ 

��ួលសាគាល ់នុងិគ្គា�ក្រ�ពុ�ភូាពុស្រីសា�ចៈា�់ពុ�ក្រ�បោះ�សាបោះលោក 

ខាងលចិមួយច�នុនួុ នុងិជ្ឈាពុបិោះសាសាកំ�ងច�បោះណ្ឌោមក្រ�បោះ�សា 
អាសាុានុខាះ បោះ�ោយ�នុបោះធ្ងីើមិនុ�ងឹមិនុឮ ឬបោះមើលរ�លងពុ�

ភូាពុសាាហាវិបោះ�ោរបោះ�ៅខែ�លក្រកុមបោះម�កឹនុា�ខែខមរក្រកហម 

�នុក្រ�ក្រពុឹតីមកបោះលើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា។ ខែខមរក្រកហម�នុ 

�ង�មំ��ងខែខរីួប្រ�ហមចូ�ងលេប្រ�ះយខែដិ�លេនៅលេសសស�់ 
លេនៅត្ត��នអ់នង់ំខែវងលេធ្នូុើសម�ហរួណា�មីចូ�ះចូ��ជា�មួយ
រួ�ជារួដិ�ិភិិបា��មុ�ជា� ជា�ផ្តួំ�វ��រួលេនៅអ���ងខែខ��មៈៈ 
ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៩។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

�ង�មំ��ងខែខរីួប្រ�ហមចូ�ងលេប្រ�ះយខែដិ�លេនៅលេសសស�់ 
លេនៅត្ត��នអ់នង់ំខែវងលេធ្នូុើសម�ហរួណា�មីចូ�ះចូ��ជា�មួយ
រួ�ជារួដិ�ិភិិបា��មុ�ជា� ជា�ផ្តួំ�វ��រួលេនៅអ���ងខែខ��មៈៈ 
ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៩។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 7



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះធ្ងីើឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាសាាូតក្រតង់ក្រ�មាណ្ឌជ្ឈាងពុ�រលានុ
 

នុាក់�ត់�ង់ជ្ឈ�វិិត បោះហើយបោះហ�ឋារចនុាសាម័ុនុរិ�សា់

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះសាាើរខែត�ត់�ង់�ា�ងស្រីសាុង។ 

 ការ�ត់�ង់�៏ធ្ង�បោះនុះគឺ្គជ្ឈាកាតពុីកិចច�៏ធ្ងៃនុ់ធ្ងៃរ

ខែ�លក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា នុងិរ�ឋាភិូ�លសាាធ្ងារណ្ឌរ�ឋ

ក្រ�ជ្ឈាមានុតិកមុ�ជ្ឈា (បោះក្រកោយមក�ូីរមកជ្ឈា រ�ឋកមុ�ជ្ឈា) 

ខែ�លក្រតូវិ�នុ��បិោះសាធ្ង នុងិមិនុមានុអាសានុ�បោះនុៅកំ�ង

អងគការសាហក្រ�ជ្ឈាជ្ឈាតិ ក្រតូវិសាាី នុងិ�ក្រងួ��ក្រងួម

ក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិខែ�លខែ�ក�ក់បោះ�ើងវិិញ។ �បូោះចះំការ 

ខែ�លនុា�បោះម�កឹនុា�ខែខមរក្រកហម នុងិកមាា�ងខែខមរក្រកហម 

ខែ�លបោះនុៅមានុការគ្គា�ក្រ�ពុ�ក្រ�បោះ�សាមួយច�នុនួុ នុងិបោះនុៅ 

មានុអាវិ�ធ្ងបោះនុៅនៃ�បោះនុៅបោះ�ើយមកចូលរួម គឺ្គជ្ឈាកិចចការ 

�ង�មំ��ងខែខរីួប្រ�ហមចូ�ងលេប្រ�ះយខែដិ�លេនៅលេសសស�់ 
លេនៅត្ត��នអ់នង់ំខែវងលេធ្នូុើសម�ហរួណា�មីចូ�ះចូ��ជា�មួយ
រួ�ជារួដិ�ិភិិបា��មុ�ជា� ជា�ផ្តួំ�វ��រួលេនៅអ���ងខែខ��មៈៈ 
ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៩។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

�ល៏��កមួយ នុងិសាម�គ្គសាមាញ។ បោះ�ោះ��យាាងណ្ឌាក៏ 
បោះ�ោយ គ្គ�នុតិផ្សាីចួបោះផ្សាីើមមួយក្រតវូិ�នុអនុ�វិតបីោះ�ើងបោះ�ើមៈ�នុា� 
ក្រកុមខែខមរក្រកហមមកចូលរួមជ្ឈាមួយក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិវិិញ  

គឺ្គ ១) ការធ្ងានុានុវូិអាយ�ជ្ឈ�វិតិ នុងិរូ�រាងកាយ ២) ធ្ងានុា 

ច�បោះពុោះអាជ្ឈ�ពុ នុងិម�ខរ�រ នុងិ៣) ធ្ងានុាច�បោះពុោះកមមសា�ិិិ 

ចលនុក្រ�ពុ� នុងិអចលនុក្រ�ពុ�។ គ្គ�នុតិផ្សាីចួបោះផ្សាីើមបោះនុះ�នុ 
កាាយបោះ�ៅជ្ឈាយ��សិាាស្ត្រសាមួីយរ�សារ់ាជ្ឈរ�ឋាភិូ�លបោះ�ើមៈ� 

បោះធ្ងីើឲ្យ�មានុការបោះជ្ឈឿ��កចិតពីុ�ក្រកុមខែខមរក្រកហម បោះហើយ 

ជ្ឈា�នុ�ីនុាា�់បោះម�កឹនុា�ខែខមរក្រកហម នុងិបោះយោធ្ងាខែខមរ 

ក្រកហម បោះនុៅត��នុភ់ូំ�វិលា� មាានៃ� នៃ�ាលនិុ សា��តូ �នុ បោះធ្ងីើ 
សាមាហរណ្ឌកមម នុងិច�ះចលូ។ នុនួុ ជ្ឈា នុងិ បោះខៀវិ សា�ផ្សានុ 

រួម�ា�ងបោះម�កឹនុា�បោះយោធ្ងាបោះនុៅត��នុអ់នុាង់ខែវិងខែ�លជ្ឈា

ត��នុរ់ងឹម�ាច�ងបោះក្រកោយរ�សា់ខែខមរក្រកហម �នុច�ះចូល

ជ្ឈាមួយរាជ្ឈរ�ឋាភិូ�លខែ�ល�កឹនុា�បោះ�ោយ សាបោះមីច ហុ�នុ 

ខែសានុ បោះនុៅនៃ�ៃ��២៩ ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�១៩៩៨។ ការច�ះចូល
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

បោះនុះ គឺ្គជ្ឈាការ�ញ្ចូច�់សាន្ត្រីងគាមសា��វិិលបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈាខែ�លមានុរយ�បោះពុលក្រ�មាណ្ឌពុ�រ�សាវិត�រ។៍ 

 បោះ�ោះ��យាាងណ្ឌា ការចរចា�ក្រងួ��ក្រងួម នុងិ

យ��សិាាស្ត្រសារី�សា់រាជ្ឈរ�ឋាភិូ�ល បោះ�ើមៈ��ញ្ចូច�់រ��

ខែខមរក្រកហម មិនុក្រតូវិ�នុបោះគ្គយល់បោះ�ើញពុ�សាារសា�ខានុ់

រ�សា់វិាបោះនុៅកំ�ងត��នុ ់នុងិពុិភូពុបោះលោកបោះ�ើយ។ �បូោះចះំ 
ខំ��គិ្គត�ា ការ�ាក់�ញ្ចូចូលបោះគ្គោលនុបោះយោ�យ ឈ្នះះំ ឈ្នះះំ 

 
បោះនុៅកំ�ងកមមវិធិ្ង�សាកិ�ារ�សាក់្រកសាងួអ�់រ�គឺ្គជ្ឈាក្រ�បោះយោជ្ឈនុ ៍
�ស៏ា�ខានុ ់ខែ�លបោះធ្ងីើឲ្យ�បោះកមងៗយលព់ុ�តនៃមានៃនុសានុីភិូាពុ នុងិ 

ការផ្សា�ះផ្សា�ាជ្ឈាត ិនុងិបោះលើក�ឹកចតិកី្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាឲ្យ� 
រួ�រួមគ្គាំបោះ�ើមៈ�អនុាគ្គត�ក៏្រតចះក្រតចង់។ នុបោះយោ�យ ឈ្នះះំ  

ឈ្នះះំ បោះនុះ ក៏គួ្គរក្រតូវិ�នុ�ាក់�ញ្ចូចូលកំ�ងកមមវិិធ្ង�សាិក�ា

រ�សាគ់្គណ្ឌ�កមមាធ្ងកិារអនុរីរ�ឋាភិូ�លអាសាុានុសាី�អ�ពុ�

សាិ�ិិមនុ�សា� សាហគ្គមនុ ៍នុងិពុិភូពុបោះលោកខែ�រ បោះក្រពុោះ

នុបោះយោ�យ ឈ្នះះំ ឈ្នះះំ ជ្ឈាយ��សិាាស្ត្រសារី�សាក់្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈាខែ�លបោះធ្ងីើឲ្យ�មានុការយល់�ងឹ នុងិរួមច�ខែណ្ឌក

ជ្ឈាមួយបោះមបោះរៀនុក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាសីាី�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈ 

សាាសានុ ៍សានុីភិូាពុ នុងិការបោះ�ោះស្រីសាាយជ្ឈបោះមាោះបោះនុៅកំ�ង

ត��នុ ់នុងិពុិភូពុបោះលោក។

 វិមិានុ ឈ្នះះំ ឈ្នះះំ ក្រតវូិ�នុកសាាងបោះ�ើង នុងិសាបោះមុោធ្ង 

ឲ្យ�បោះក្រ�ើក្រ�សា់បោះនុៅនៃ�ៃ��២៩ ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�២០១៨ បោះក្រកោម

អធ្ង�ិត�ភូាពុសាបោះមីច ហុ�នុ ខែសានុ។ មក�លន់ៃ�ៃ��២៩ ខែខធ្ងំូ 

ឆ្នាំំា�២០២២បោះនុះ គឺ្គជ្ឈាខ�ួ៤ឆ្នាំំា�នៃនុវិមិានុ ឈ្នះះំ ឈ្នះះំ នុងិ 

មានុរយ�បោះពុល២៤ឆ្នាំាំ� �នុាា�់ពុ�ការច�ះចលូរ�សាប់ោះម�កឹ 

នុា�ខែខមរក្រកហម នុងិកមាា�ងខែខមរក្រកហម�ា�ងអសាជ់្ឈាមួយ

រាជ្ឈរ�ឋាភិូ�លកមុ�ជ្ឈា។ វិិមានុ ឈ្នះះំ ឈ្នះះំ ត�ណ្ឌាងឲ្យ�

សានុីភិូាពុ នុងិការ�ក្រងួ��ក្រងួមជ្ឈាតិ ខែ�លក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុ�ជ្ឈាក្រតូវិសាិក�ា នុងិយល់�ងឹ។

�ង�មំ��ងខែខរីួប្រ�ហមចូ�ងលេប្រ�ះយខែដិ�លេនៅលេសសស�់ 
លេនៅត្ត��នអ់នង់ំខែវងលេធ្នូុើសម�ហរួណា�មីចូ�ះចូ��ជា�មួយ
រួ�ជារួដិ�ិភិិបា��មុ�ជា� ជា�ផ្តួំ�វ��រួលេនៅអ���ងខែខ��មៈៈ 
ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៩។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

ដារាារដ ឋ វេម្មតិ្តា 

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ អ�ឹង �ុ�នុហ ួបោះហៅ បោះខមៅ បោះភូ�ក្រ�ុសា មានុ

ស្រីសាុកក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅ���អូរ ស្រីសាុកភូំ�ស្រីសាួច បោះខតកី�ពុង់សាុឺ។ 

ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈ្នះមោះ អ�ឹង �ុ�នុ គឺ្គជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាតចិនិុ។  ឪពុ�កខំ�� 
សាាា�់បោះនុៅបោះពុលខំ��មានុអាយ�១៣ឆ្នាំំា�។ �ងក្រ�ុសាខំ��

បោះឈ្នះមោះ អ�ឹង ជ្ឈួ នុយិាយក្រ��់ខំ���ា ឪពុ�កខំ��គឺ្គជ្ឈាគួ្គក

ម�ងតាងពុាក់សាកីិ៤។ បោះក្រកោយមកគ្គាត់បោះចញមករសា ់

បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាភូូមា �នុាា�់មកផ្សាាាសា់មកស្រីសាុកយួនុ 

រួចចូលមកក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា បោះ�ោយរសា់បោះនុៅកំ�ងបោះខតី

ក�ពុង់សាុឺ។ បោះមញ្ញាជការគួ្គកម�ងតាង�ញ្ញាជឲ្យ�ឪពុ�កខំ��មក

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាខែសាងីរកបោះឈ្នះមោះ  អ�ង �ាសាុ�នុហាក់ 

សមមិត្តតន�រួ��ូ�ងរួ��ខែខរីួប្រ�ហមជា�ួជា����ូលេនៅ�ខែនងំ��ត្តល់េដិរួ។ 
(ហា�នណា� �ឺ�យស្រ្តសតម/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

មករសា់បោះនុៅ បោះខតកី�ពុង់សាុឺ ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា ម�នុឪពុ�កខំ��

បោះ�ៅបោះ�ៀត។ ភូារកិចចរ�សា់ឪពុ�កខំ��គឺ្គ��់សាាាត់ចលនុា

ក�មម�យនុ�សាកី��ឲ្យ�ចូលត��នុអ់ាសា��អាបោះគ្គយ៍ំ។ 

 �នុាា�់ពុ�ឪពុ�កខំ��មក�លក់្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាមួយរយ�
 

ក៏�នុរកបោះ�ើញ អ�ង �ាសាុ�នុហាក់។ អ�ង �ាសាុ�នុហាក់ 

�នុឲ្យ�ឪពុ�ករ�សា់ខំ��រសា់បោះនុៅផ្សាាះរ�សា់គ្គាត់�បោះណី្ឌោះ 
អាសានុ។ំ បោះក្រកោយមក អ�ង �ាសាុ�នុហាក់ �នុបោះរៀ�ច� ឲ្យ�

ឪពុ�ករ�សាខ់ំ��បោះរៀ�ការជ្ឈាមួយមីាយរ�សាខ់ំ��បោះឈ្នះមោះ បោះតឿ 

អ្នុងឹ បុានុិហួ វេ� វេ�ម  ៖ ត្រក្សាសួិងឧសិាហក្សាម្មម

10 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

រសាប់ោះនុៅ���អូរ ស្រីសាកុភូំ�ស្រីសាចួ បោះខតកី�ពុង់សាុ។ឺ តាមរយ�

�ងក្រ�សុាខំ��បោះឈ្នះមោះ អ�ឹង ជ្ឈ ួក្រ��់ខំ��បោះ�ៀត�ា អ�ង �ាសាុ�នុ

ហាក់ �នុ�ាក់�ងមកភូំ�បោះពុញតាមរយ�ក�ងសាុ�ល

ចិនុ គួ្គកម�ងតាងក្រ�ចា�បោះនុៅ��ក្រកុងភូំ�បោះពុញ។ �ងក្រ�ុសា

រ�ឭកបោះ�ៀត�ា ជ្ឈ�នុានុឪ់ពុ�កខំ��បោះនុះ គួ្គកម�ងតាង មក

មួយកងពុលធ្ង� គឺ្គមួយច�នុនួុបោះនុៅក្រពុ�ខែ�នុភូូមា បោះសាៀម 

បោះហើយមួយច�នុនួុបោះ�ៀត�នុា�ខានួុជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសាប់ោះនុៅកំ�ង

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា ភូូមា �ាវិ នុងិ បោះសាៀម បោះ�ើមៈ�បោះធ្ងីើជ្ឈាអំក 
រកសា��លក់�រូនុងិយកក្រ�ពុនុបិោះនុៅកំ�ង�ណី្ឌាក្រ�បោះ�សា

�ា�ងបោះនុោះ។ បោះពុលបោះនុោះ�ក�ក�មម�យនុ�សាចីិនុមិនុ�ានុ់

រ�បោះ�ោះ��បោះគ្គោក�នុ�ា�ងស្រីសាុងបោះ�។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៥៣ ខំ��ចលូជ្ឈាយ�វិជ្ឈនុគួ្គកម�ងតាង
 

តាមរយ� បោះ�ៅ�ា គឺ្គជ្ឈាអំកឧបោះ�ាសានុាមខំ��បោះ�ៅ គួ្គម�នុ  
បោះនុៅមនុា�រខែស្រីសាខែចង ខែ�លជ្ឈា��សាាំក់ការរ�សា់ គួ្គម�នុ។   

បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៥៦ គួ្គម�នុ បោះហៅខំ��មកភូំ�បោះពុញបោះ�ើមៈ�

បោះធ្ងីើជ្ឈានុ�រសាាររ�សា់គ្គាត់។ គ្គាត់ឲ្យ�ខំ���ាក់�ងជ្ឈាមួយ

អំក��ួលខ�សាក្រតូវិបោះនុៅក�ពុតបោះឈ្នះមោះ គួ្គក គឺ្គជ្ឈាចិនុ 

នៃហណ្ឌា� នុងិឲ្យ�ខំ���ាក់�ងជ្ឈាមួយបោះឈ្នះមោះ បោះតង គឺ្គជ្ឈា

ក្រគ្គូ�បោះក្រង�នុបោះនុៅសាគនុ។់ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥៧ បោះ�ៅអួនុ �នុ

ខែណ្ឌនុា�ខំ��ឲ្យ�មានុជ្ឈាតនិុយិមតាមការ�កឹនុា�រ�សា ់សាុ�នុ 

យាាតបោះសានុ។ បោះនុៅខែខមិ��នុា ឆ្នាំំា�១៩៥៧ ខំ��ចលូជ្ឈា�ក� 
ជ្ឈនុគួ្គកម�ងតាងនុងិ�នុបោះគ្គោរពុ�ង់គួ្គកម�ងតាង។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥៨ គួ្គម�នុ �នុបោះហៅខំ��ពុ�ក�ពុតមក

ភូំ�បោះពុញ។ ម�នុ���ូងឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅបោះធ្ងីើការ�បោះណី្ឌោះអាសានុំ

បោះនុៅកខែនុាងពុិពុ័ររ�សា់ចិនុ បោះនុៅមី��វិិមានុឯករាជ្ឈ�។ 

បោះក្រកោយមក គួ្គម�នុ ឧបោះ�ាសានុាម�ា ចិនុនុងិកមុ�ជ្ឈា

ក្រតូវិខែតខែចកឲ្យ��ាច់ពុ�គ្គាំអំកណ្ឌាកមុ�ជ្ឈាក្រតូវិបោះ�ៅកំ�ង

រូ�ភូាពុជ្ឈាកមុ�ជ្ឈា បោះហើយគ្គាត់ឧបោះ�ាសានុាមខំ��បោះ�ៅតាម 

តាហ�ង បោះនុៅខាង��វិិតនីុក៍មុ�ជ្ឈា។ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៥៩ តា

ហ�ង ក្រ�គ្គល់ភូារកិចចឲ្យ�ខំ��បោះធ្ងីើជ្ឈានុ�រសាាររតស់ា���ក្រតបោះ�ៅ 
��ជ្ឈនុ��នុានុា។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៤ បោះកៅហី�ង មិនុ�ានុស់ាបោះក្រមច�ក

ខំ��បោះ�ៅបោះសាៀមរា�បោះ� ឲ្យ�ខំ���នុបីោះធ្ងីើការតបោះ�ៅបោះ�ៀតបោះ�ើមៈ�

អងគការ��វិិតនីុម៍ានុជ្ឈ�បោះនុឿបោះលើខំ��។ បោះកៅហី�ង ក៏ក្រ�គ្គល់

ភូារកិចចឲ្យ�ខំ���ងា�់កមមាភិូ�លខែខ�រ�សា់បោះយើងឲ្យ��នុ

ក្រគ្គ�់កំ�ងអងគភូាពុអងគការ��វិិតនីុ។៍ បោះនុៅបោះពុលរ�បោះ�ោះ 
ខំ��ចា�់បោះផ្សាីើមអនុ�វិតខីែផ្សានុការ បោះហើយ បោះកៅហី�ង �នុ

 
ខែណ្ឌនុា�ខំ���ា កមមាភិូ�លខែ�លបោះយើងបោះនុៅបោះសាសាសាល់

�ា�នុមានុក្រតូវិស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិរកបោះ�ើងវិិញ នុងិចាត់តា�ង

អំកណ្ឌាបោះ�ៅបោះរោងចក្រកណ្ឌា បោះហើយបោះយើងក្រតូវិបោះរៀ�ច�

កមាា�ង�ម�កមមាភិូ�លខែ�លបោះយើងកីា�់�នុ។ បោះយើងក៏

ក្រតូវិខតិខ�បោះធ្ងីើ��១) ក្រតូវិលាក់ការណ៍្ឌឲ្យ�ជ្ឈិតបោះនុៅកំ�ងជ្ឈួរ

��វិិតនីុ ៍ក��ឲ្យ�ខែ�កការណ៍្ឌ នុងិ��២) ក្រតូវិខតិខ�ពុក្រង�ក

កមាា�ងបោះនុៅកំ�ងបោះរោងចក្រកខែ�លខំ��កានុក់ា�់។ ច�ខែណ្ឌក

កមាា�ងបោះនុៅបោះសាសាសាល់ឲ្យ�ចូលបោះរោងចក្រកវិិញ រួមមានុ

កមាា�ងបោះនុៅបោះរោងចក្រក�២បោះឈ្នះមោះ សាា�ង, បោះរោងចក្រក

�៣បោះឈ្នះមោះ �ង់, ជ្ឈាង ហ,ួ ជ្ឈ�នុ, បោះរោងចក្រក�៧ បោះឈ្នះមោះ 

ជ្ឈាង �យ, បោះនុៅបោះរោងចក្រក�៦ បោះឈ្នះមោះ បោះលឿនុ, មួ នុងិ 

បោះឈ្នះមោះ គួ្គង, បោះរោងចក្រក�៤ បោះឈ្នះមោះ បោះ�ា នុងិ បោះរោងចក្រក 

�៩ បោះឈ្នះមោះ �ាង។ �ា�ងបោះនុះគឺ្គសា��ខិែតជ្ឈាកមាា�ងបោះនុៅ 

ភូំ�បោះពុញ បោះហើយកមាា�ងបោះនុៅកំ�ងនុបោះយោ�យខំ��ក�ពុ�ង

បោះរៀ�ច�ជ្ឈា�បោះណី្ឌើរៗ។ បោះក្រកោយមកខំ����ួលខែផ្សានុការ 
ពុ� តាហ�ង ឲ្យ�បោះរៀ�ច�កមាា�ងបោះនុៅកំ�ងបោះរោងចក្រកគឺ្គជ្ឈា

កមាា�ងសាំូល នុងិកមាា�ងក្រ�យ��។ិ ខំ��ក្រ�ជ្ឈ��ពុិនុតិ�បោះ�ៅ

បោះ�ើញ�ាមានុល�ភិូាពុចាតត់ា�ងកមាា�ងការពុារ បោះក្រពុោះ

កមាា�ងកងការពុារចាសា់ ជ្ឈាកមាា�ងមួយខែ�លបោះរៀ�ច�

មកជ្ឈាយូរបោះហើយ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះក្រកោយរ�បោះ�ោះ តាហ�ង �នុ

ឧបោះ�ាសានុាមឲ្យ�ខំ��សាគាល់ �ងសាាយ គឺ្គជ្ឈាសាមាជ្ឈិក  
បោះសា-អ��-អា ចាសា់ ។ តាហ�ង សាគាល់�ងសាាយ តា�ងពុ�

បោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៨ បោះនុៅភូំ�ឱរាាល់ជ្ឈាមួយគ្គាំ 

សាហការផ្សាាាសា់�ូីរបោះយោ�ល់គ្គាំបោះធ្ងីើសាកមមភូាពុ។ 

 បោះនុៅខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៦ ខំ��បោះ�ៅជ្ឈួ� តាហ�ង 

បោះនុៅផ្សាាះរ�សា់គ្គាត់។ បោះពុលបោះនុោះ តាហ�ង ខែណ្ឌនុា�ខំ��នុងិ

�នុបោះលើកបោះ�ើងអ�ពុ�សាភូាពុការណ៍្ឌរួម�ី�បោះ�ើ�ក��នុ

បោះ�សាសាមែាតខែខ�កៈត់បោះយើងមួយច�នុនួុបោះនុៅខាងបោះលើ 

�ា�ខែនុបីោះនុៅខាងបោះក្រកោមអងគការបោះ�សាសាមែាតមិនុអសា់

បោះ�។ ក��បោះ�ើញអងគការចា�់ខែខ�បោះយើង បោះហើយបោះយើង

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 11



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កឯកសារ

អសា់សាងឹឹម។ សាពុនីៃ�ៃកមាា�ងមួយច�នុនួុមិនុបោះពុញចិតី

នុងឹរ��សាមូលហភូាពុរ�សា�់ក�បោះ� បោះយើងក្រតវូិបោះឆ្នាំា�ត 

ឱកាសាក្រ�មូលកមាា�ង។ តាងហ�ង �នុរាយការណ៍្ឌបោះ�ៅ 

ហ�ងក�ង តាមរយ�បោះឈ្នះមោះ សា ូនុងិរង់ចា���ណឹ្ឌងមកវិញិ។ 

 បោះនុៅខែខឧសាភូា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ តាហ�ង �នុបោះហៅខំ��មក

ក្រ��់�ា ឥ�វូិបោះយើងគិ្គតបោះក្រត�មបោះរៀ�ច�គ្គណ្ឌ�កមមាធ្ងកិារ

រ�បោះ�ោះ��ក្រកុង។ បោះក្រកោយមកមានុការក្រ�ជ្ឈ��បោះរៀ�ច�

គ្គណ្ឌ�កមមាធ្ងិការរ�បោះ�ោះ��ក្រកុងភូំ�បោះពុញ បោះហើយមានុ តា

ហ�ង គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុ, សាាយ គឺ្គជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធ្ងានុ, សាមមិត ី

សាូ, សាមមិត ីហ ួនុងិខំ��។ សាមមិត ីសាាយ មានុតួនុា��

�ាក់�ងបោះ�ៅក្រកសាួងបោះផ្សា�ងៗ�ចូជ្ឈា ក្រកសាួង�ាមពុល 

រ�បោះភូាើង ក�ពុង់ខែផ្សា បោះនុសាា� នុងិ�ាក់�ងខែខ�ខាងបោះក្រកៅ

ជ្ឈាមួយ តាហ�ង។ ខំ��នុងិសាមមិត ីហ ួមានុតនួុា��បោះរៀ�ច�

កមាា�ងឈ្នះា�បោះនុៅតាមបោះរោងចក្រកបោះ�ើមៈ�បោះធ្ងីើ�ាត�ងៗ 

បោះ�ោយបោះក្រ�ើក្រគ្គា�់ខែ�ក ឬ �ញ់។ សាមមិត ីសា ូ��ួលខាង 

��ពុ�ល តាមរយ�នុារ� កួក សា�កឈ្នះ�នុ បោះហៅ ណ្ឌានុ គឺ្គជ្ឈា 

បោះពុ��បោះនុៅជ្ឈា�់ជ្ឈាមួយអងគការ។ ច�ខែណ្ឌក �ងសា�ខ 

��ួលខាង�ាក់�ងខែខ� បោះសា-អ��-អា នុងិ គួ្គកម�ងតាង

បោះនុៅហ�ងក�ង បោះហើយរកមបោះធ្ង�ោ�យ�ញ្ចូជូនុ�ាំ�ពុ�លពុ�

ហ�ងក�ងមក។ បោះនុៅខែខត�លា ខំ��បោះ�ៅជ្ឈ�ួ តាហ�ង បោះ�ើមៈ�បោះ�ៅ

រាយការណ៍្ឌ ឲ្យ��នុលែិតលែនុជ់្ឈូនុគ្គាត់អ�ពុ���បោះណ្ឌើរការ

ការងារខែ�លគ្គាត់�នុចាត់តា�ងនុិងឲ្យ�អនុ�វិតី។  

ចូលមក�ល់ខែខវិិច័ិកា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ ខំ���នុ�ាក់�ង

ជ្ឈាមួយ តាហ�ង ជ្ឈា�់។ តាហ�ង �នុបោះលើក�ឹកចិតខីំ��

រហតូ បោះ�ោះ��បោះពុលខាះ អនុ�វិតកីារងារមានុភូាពុយឺត

យាាវិ បោះហើយគ្គាត់បោះលើកបោះ�ើងអ�ពុ�កមាា�ងបោះនុៅខាងបោះក្រកៅ

ខែ�លមានុកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមបោះក្រត�មជ្ឈួយវិាយល�ក។ 

 បោះនុៅខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ តាហ�ង បោះហៅខំ��បោះ�ៅជ្ឈ�ួ 
បោះនុៅ�ួល��ពុូង។ បោះពុលបោះនុោះ មិតសីាូ នុងិ មិតសីាាយ ក៏ 

�នុចលូរួមខែ�រ។ តាហ�ង បោះលើកខែផ្សានុការបោះនុៅខែខបោះមសាា 

បោះ�ើមៈ�បោះធ្ងីើ�ាត�ងៗ បោះពុលបោះ�ៅ�សា�នុកិចចបោះនុៅតាម

បោះរោងចក្រក។ តាហ�ង ចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�បោះរៀ�ច�កមាា�ង

ពុបិោះសាសា នុងិពុនិុតិ�បោះមើលល�ភិូាពុមបោះធ្ង�ោ�យបោះផ្សា�ងៗ 

ខែ�លអាចកបោះមាច�ងៗ�នុ។ យ�់មួយកំ�ងខែខក�មភ� 

ឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ���នុយកកា�បោះភូាើងខា�មួយបោះ�ើមឲ្យ� មិតី

យានុ នុងិខែណ្ឌនុា�ឲ្យ�គ្គាត់រក�ាការសាមៃាត់ក��ឲ្យ�ខែ�ក

ការណ៍្ឌ។ បោះនុៅនៃ�ៃ�នុាា�់ខំ���នុជ្ឈួ� មិតសីាូ បោះនុៅម�ខ

ក្រកសាួងសាងគមកិចចបោះហើយ�នុសាួរអ�ពុ�ខែផ្សានុការខែ�ល

គ្គាត់ក្រតូវិអនុ�វិត។ី  បោះនុៅខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ��ជ្ឈួ� 

តាហ�ង បោះហើយរាយការណ៍្ឌក្រ��់គ្គាត់អ�ពុ�កមាា�ង

ពុបិោះសាសាសាក្រមា�់បោះធ្ងីើ�ាត�ងៗខែ�លខំ���នុបោះរៀ�ច�រួច។ 

បោះក្រកោយពុ�ខំ��រាយការណ៍្ឌជ្ឈូនុ តាហ�ង រួចបោះហើយ ខំ���នុ

ច�ះបោះ�ៅតាមបោះរោងចក្រក បោះហើយ�នុពុក្រងឹងកមាា�ងតាម

បោះរោងចក្រកខែ�លខំ���នុកសាាងកនុាងមក។ ស្រីសាា�់ខែត

មក�ល់នៃ�ៃ��១២ ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ អងគការ

ចា�់ខានួុខំ��ខែតមីង។ 

ក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អត�ិ�បោះនុះ�កស្រីសាង់បោះចញពុ�ចបោះមាើយក�ណ្ឌត់ច�ណ្ឌា�៖ អត�ិ�បោះនុះ�កស្រីសាង់បោះចញពុ�ចបោះមាើយ

សាារភូាពុឯកសាារ សាារភូាពុឯកសាារ JJ០០០៣៦។ រាលច់បោះមាើយសាារភូាពុ០០០៣៦។ រាលច់បោះមាើយសាារភូាពុ

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

សា��ិខែតឆ្នាំាងកាត់ការ�ងិំត�ងំ�នុិងបោះធ្ងីើ�ារ�ណ្ឌកមមសា��ិខែតឆ្នាំាងកាត់ការ�ងិំត�ងំ�នុិងបោះធ្ងីើ�ារ�ណ្ឌកមម

យាាងធ្ងៃនុធ់្ងៃរពុ�កងសាួរចបោះមាើយរ�សាខ់ែខមរក្រកហម �បូោះចះំយាាងធ្ងៃនុធ់្ងៃរពុ�កងសាួរចបោះមាើយរ�សាខ់ែខមរក្រកហម �បូោះចះំ

បោះយើងមិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមាើយសាារភូាពុរ�សា ់  បោះយើងមិនុអាចសានុំ�ិឋានុ�នុ�ាចបោះមាើយសាារភូាពុរ�សា ់  

អ�ឹង �ុ�នុហ ួបោះហៅ បោះខមៅ ពុិតឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ�?អ�ឹង �ុ�នុហ ួបោះហៅ បោះខមៅ ពុិតឬយាាងណ្ឌាបោះនុោះបោះ�?

ប្រ�ជា�ជានម��ដិ�ិន�ូ�ងរួ��ខែខរីួប្រ�ហម។ 
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

12 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ទ្ធិចូំ វវេណៈេ តិ 

 បោះនុៅនៃ�ៃពុ�ធ្ង ��៧ ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�២០២២ បោះលោកស្រីសា� 

មាាបោះរៀ អាបោះមល�តា សា��. អាគ្គ�ណូ្ឌ ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូតនៃនុ

សាាធ្ងារណ្ឌរ�ឋហី�ល�ពុ�នុក្រ�ចា�ក្រពុះរាជ្ឈាណ្ឌាចក្រកកមុ�ជ្ឈា 

�នុបោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរមក�សា�នុកិចចមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

បោះខតកី�ពុង់ចាម បោះ�ោយមានុការ��ួលការសាាីគ្គមនុព៍ុ�

បោះលោក ឆ្នាំា�ង យ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា 

នុងិក្រកមុការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម។ 

 �នុាា�់ពុ�ចូល�សា�នុាការយិាល័យ �នុា�់តមាល់

ឯកសាារខែខមរក្រកហម �ណ្ឌ េាល័យ នុងិសាាលពុិពុ័រណ៍្ឌ

�����ថ្ងៃថ្មីៃ��ធ្នូ ��៧ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ លេ�ះ�ស្រីស� មា�លេរួៀ 
អ�លេម��ត្ត� ស��. អ���ណា�  ឯ�អ�ារួដិ�ិ�ត្តថ្ងៃនស�ធ្នូ�រួណារួដិិ
ហុ�����នប្រ�ចូ��ប្រ�ះរួ�ជា�ណា�ចូប្រ��មុ�ជា� បានលេធ្នូុើដិ�លេណាើរួម�
�ស�ន�ិចូចមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួលេខត្តត���ង់ចូ�ម នងិ 
��ត្ត��ងស្រីស�វប្រជា�វរួ�ស់មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�។  
(��ចូ វលេណា ណត្ត/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

រូ��តនៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាមរួចមក 

បោះលោកស្រីសា�ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូតហី�ល�ពុ�នុ អម��បោះណ្ឌើរបោះ�ោយ 

បោះលោកនុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា នុងិក្រកុម 
ការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម �នុច�ះ 

បោះ�ៅកានុ�់�តា�ងស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិបោះផ្សា�ងៗបោះ�ៀត រួមមានុ ��១) 

បោះចតិយរ�ឭកសាក្រមា�់សាហគ្គមនុស៍ាិិតបោះនុៅវិាលខែស្រីសា

កំ�ងភូូមិច�ការសាាមសាិ� ���គ្គគ្គរ ស្រីសាុកក�ពុង់បោះសាៀម, 

��២) វិតរីកាគ្គយខែ�លជ្ឈាអត�តសាមរភូូមិបោះកីៅរវិាង

�ាហានុ លនុ ់នុល ់នុងិកង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរក្រកហមចា�់ពុ�

ឯក្សាអ្ន�ារដ ឋទ្ធិតូិហើ លីីពិនីិត្របុចាំកំ្សាម្ម្ពុ�
ទ្ធិសិសនិក្សាចិំ ចម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារ វេ�តិកំិ្សាពិង់ចាំម្ម 
និងិទ្ធិតី្តាងំត្រសាវត្រ�វ
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឆ្នាំំា�១៩៧០ �ល់ ឆ្នាំំា�១៩៧២ នុងិ ��៣) សាហគ្គមនុ៍

ជ្ឈនុជ្ឈាតិចាម បោះនុៅភូូមិ��៨ ���បោះកោះសាូ�ិនុ ស្រីសាុក

បោះកោះសាូ�ិនុ ខែ�លជ្ឈា��តា�ងតមៈាញសាូក្រតចាម។ 

 ��បោះណ្ឌើរ�សា�នុកិចចរ�សាប់ោះលោកស្រីសា�ឯកអគ្គគរ�ឋ�ូត

ហី�ល�ពុ�នុ ចា�់បោះផ្សាីើមពុ�បោះវិលាបោះមាោង១០ក្រពុឹក �ល់បោះវិលា

បោះមាោង៤របោះសាៀល។

�����ថ្ងៃថ្មីៃ��ធ្នូ ��៧ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ លេ�ះ�ស្រីស� មា�លេរួៀ 
អ�លេម��ត្ត� ស��. អ���ណា�  ឯ�អ�ារួដិ�ិ�ត្តថ្ងៃនស�ធ្នូ�រួណារួដិិ
ហុ�����នប្រ�ចូ��ប្រ�ះរួ�ជា�ណា�ចូប្រ��មុ�ជា� បានលេធ្នូុើដិ�លេណាើរួម�
�ស�ន�ិចូចមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួលេខត្តត���ង់ចូ�ម នងិ 
��ត្ត��ងស្រីស�វប្រជា�វរួ�ស់មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�។  
(��ចូ វលេណា ណត្ត/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

14 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

� ាពុំរស់ិវេ�ក្សាែពុងរបុបុផ្នែ�មរត្រក្សាហម្ម ៨ផ្នែ� 
បុាផុ្នែនិរិងភាពិលំបាក្សាវេសិាើ រផ្នែតិត្រ�ពំុំិបានិ

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ �ូ �ិត� បោះកើតបោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៤៩ បោះនុៅកមុ�ជ្ឈា
 

បោះក្រកោម �ា�ខែនុ�ីចច��ៈនុរំសា់បោះនុៅកំ�ងភូូមិនៃក្រពុតាបោះមាៅ ���

គិ្គរ�ច�ងបោះកោះ ស្រីសាុកគិ្គរ�វិង់ បោះខតតីាខែកវិ។ ខំ��មានុឪពុ�ក 
បោះឈ្នះមោះ ហាសា់ �ូ សាាា�់បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៩៤ នុងិមីាយ

បោះឈ្នះមោះ បោះខៀវិ �ា� សាាា�់តា�ងពុ�ខំ��មានុអាយ�៨ឆ្នាំំា�។ 

ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�បោះងាើតច�នុនួុ៦នុាក់ គឺ្គស្រីសា�៤នុាក់ នុងិ

ក្រ�ុសា២នុាក់។ 

 កាលពុ�ក�មារ ខំ���នុចូលបោះរៀនុអក�រខែខមរបោះនុៅវិតី

�នុក្រតមឹ�ាំក់��៣ បោះហើយក៏ឈ្នះ�់បោះរៀនុបោះនុៅអាយ�៨ឆ្នាំំា�។ 

�នុាា�់មក បោះនុៅអាយ�១០ឆ្នាំំា� ខំ���នុចលូបោះរៀនុបោះនុៅសាាលា

បោះវិៀតណ្ឌាម។ មូលបោះហត�ខែ�លខំ��បោះរៀនុភូាសាាបោះវិៀតណ្ឌាម 

គឺ្គបោះ�ើមៈ�ងាយស្រីសាួលកំ�ងការ��នុាក់��នុងជ្ឈាមួយជ្ឈនុ 
ជ្ឈាតិបោះវិៀតណ្ឌាមបោះនុៅ��បោះនុោះ។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៨ ខំ��ក្រតវូិ�នុធ្ង�វិគ្គ� (បោះវិៀតណ្ឌាមខាង 
តៈូង) បោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាឲ្យ�ចូលបោះធ្ងីើជ្ឈា�ាហានុ។ ខំ���នុហីកឹ

 
ហាត ់នុងិបោះរៀនុ�ញ់កា�បោះភូាើងរយ�បោះពុល៣ខែខ �នុាា�់មក

ក៏បោះចញបោះ�ៅចៈា�ងជ្ឈាមួយកង�័ពុបោះវិៀតក�ង (បោះវិៀតណ្ឌាម

ខាងបោះជ្ឈើង)។ បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ បោះនុៅក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម 
សាៃ�់សាៃាត់សាន្ត្រីងគាម បោះហើយខំ��ក៏វិិលក្រត��់មកផ្សាាះបោះធ្ងីើ 
ខែស្រីសាចមាារវិិញ។ 

�� �ិត្តយ ��ួ�ប្រ�អ�់អន�ស��វរួ�យ៍��ប្រ�ុម��រួង�រួ
មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ លេខត្តតត្ត�ខែ�វ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�) 

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 15



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ�� នុងិក្រគ្គួសាារ រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
ខែខមរបោះក្រកោមមួយច�នុនួុបោះ�ៀតខែ�លរសា់បោះនុៅតាម�ល ់

ខែ�នុបោះវិៀតណ្ឌាម-កមុជ្ឈា ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមបោះកៀរ

ក្រត��់មកក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាវិញិ។ ខែខមរក្រកហម�នុបោះកៀរ 
ខំ�� នុងិក្រគ្គសួាារមក�ាក់បោះនុៅ���ក�ខែពុង ស្រីសាកុគិ្គរ�វិង់ បោះខត ី
តាខែកវិ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ���នុបោះរៀ�ការរួចបោះហើយ 

ក្រពុម�ា�ងមានុកូនុ២នុាក់។ ខែខមរក្រកហម�នុចាត់តា�ង

ខំ��បោះពុលក្រពុកឹឲ្យ�បោះធ្ងីើខែស្រីសាចមាារ នុងិ�ា���ណ្ឌា� បោះហើយបោះពុល 

របោះសាៀល�ាីលបោះគ្គោ ច�ខែណ្ឌកក្រ�ពុនុរិ�សា់ខំ��បោះធ្ងីើការងារ

�កសាាូង បោះ�ោយ��កកូនុ២នុាក់បោះនុៅផ្សាាះ។ ច�បោះពុោះការ

ហ�ូច�ករ�សាខ់ំ��មិនុ�នុក្រគ្គ�់ក្រគ្គានុប់ោះ�ើយ គឺ្គ��ួល�នុ

អងារខែតមួយក��ា�ង�ា�បោះណ្ឌ េោះកំ�ងមួយនៃ�ៃ។ 

 បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខែខមរក្រកហម�នុបោះកៀរខំ��នុងិ

ក្រគ្គួសាារបោះ�ៅភូំ�នុារាយណ៍្ឌ បោះ�ោយខែខមរក្រកហមនុយិាយ

�ា «បោះ�ើងបោះ�ៅបោះលើភូំ�បោះ�ៅ»។ ខំ��ខ�ក្រ�ឹងខែរកអងារផ្សាង 

ខែរកកូនុផ្សាង រត់ចាកបោះចញពុ�ភូូមិអសា់រយ�បោះពុល៤នៃ�ៃ  

បោះ�ើ�កង�័ពុសាម័ក្រគ្គចិតីបោះវិៀតណ្ឌាមចូលមករ�បោះ�ោះ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខមរបោះចញពុ�រ�� �ា�ល ពុត។ បោះនុៅបោះពុលខំ��បោះ�ើរ

ក្រត��់មកផ្សាាះវិញិ ខំ��ក្រ��ះបោះ�ើញសាាកសាពុមនុ�សា�ជ្ឈា

បោះក្រចើនុបោះនុៅតាមផ្សាាូវិ។ ខំ��នុងិក្រគ្គួសាារ�នុមក�ល់���គិ្គរ�

ច�ងបោះកោះ ស្រីសាុកគ្គ�រ�វិង់ បោះហើយ�នុតា�ង��ល�បោះនុៅ��បោះនុះ

រហតូមក�លស់ាពុនីៃ�ៃ។ ខំ��រសាប់ោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម
 

ក្រតឹមខែតរយ�បោះពុល៨ខែខខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ �ា�ខែនុខីំ��ជ្ឈួ� 
ការល��កបោះសាាើរខែតក្រ�ា�ពុ���នុ បោះ�ោយខំ��ក្រតូវិបោះធ្ងីើការងារ 
ហសួាកមាា�ង មិនុមានុអាហារហ�ូច�កក្រគ្គ�់ក្រគ្គានុ ់

នុងិរសា់បោះនុៅកំ�ងភូាពុភ័ូយខាាចខែខមរក្រកហមយកបោះ�ៅ

សាមាា�់បោះចោល។ 

�� �ិត្តយ ផ្តួត�់��សមៈ�សនអ៍���លេរួឿងរួា�វជា�វិត្តឆ្នាំងំ��ត្ត់
រួ��ខែខរីួប្រ�ហម ដិ�់ប្រ�ុម��រួង�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ 
លេខត្តតត្ត�ខែ�វ។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�) 

�� �ិត្តយ អ�យ�៧៣ឆ្នាំ�ូ� ស�ថុ្ងៃថ្មីៃរួស់លេនៅ�ូ�ងភិ�មិថ្ងៃប្រ�ត្ត�លេមាៅ  
ឃុំ���ិរួ�ចូ�ងលេ�ះះ ស្រីសុ��ិរួ�វង់ លេខត្តតត្ត�ខែ�វ។ ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

16 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ភា រសិម  ី

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ ស្រីសា� សា�អាង អាយ�៦៩ឆ្នាំំា� បោះកើតបោះនុៅភូូមិ

ពុនៃនុា ���អងគរសា ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ��មានុ

ក្រ�ពុនុបិោះឈ្នះមោះ វិាា សា�ណ្ឌ េារាា នុងិមានុកូនុច�នុនួុ៣នុាក់ គឺ្គ

ក្រ�ុសា២នុាក់ នុងិស្រីសា�មំាក់។ បោះនុៅអាយ�១៣ឆ្នាំាំ� ខំ���នុ

ចលូបោះរៀនុជ្ឈាមួយក្រពុះសាងឹបោះនុៅកំ�ងវិតពីុនៃនុា។ បោះក្រកោយមក 
ខំ��ចូលបោះរៀនុ�នុបីោះនុៅសាាលា�ឋមសាិក�ាអងគរសារហតូ 
�ល់�ាំក់��៩។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៦៩ �នុាា�់ពុ�ឈ្នះ�់បោះរៀនុ ខំ��សាបោះក្រមចចតិី

ចូល�ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឹបោះនុៅកំ�ងវិតពីុនៃនុា។ រហតូ�ល់

ឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ���នុសាឹកបោះហើយក្រត��់មកជ្ឈួយបោះធ្ងីើខែស្រីសា

ឪពុ�កមីាយវិិញ។ បោះនុៅខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧១ បោះឈ្នះមោះ 

�ា�នុ គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុភូូមិពុនៃនុា�នុមកបោះហៅខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះរៀនុ

បោះពុ��ជ្ឈាមួយក្រកុមរណ្ឌសាិរ�សាិិតបោះនុៅមី�����នៃក្រពុ��ឹង។ 

ខំ��សាបោះក្រមចចិតបីោះ�ៅបោះរៀនុ បោះក្រពុោះខំ��ចង់បោះធ្ងីើជ្ឈាក្រគ្គូបោះពុ��។ 

ខំ��បោះរៀនុបោះពុ��រយ�បោះពុល៣ខែខ ជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ 
១៥នុាក់បោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ង���អងគរសា។ ក្រគ្គូ�បោះក្រង�នុខំ��មានុ

 
បោះឈ្នះមោះ ឈ្នះតិ នុងិ ខង់ី ខែ�លក្រគ្គ�ូា�ងពុ�រនុាក់បោះនុះធ្ងាា�់�នុ 

បោះ�ៅបោះរៀនុបោះពុ��បោះនុៅក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាមរយ�បោះពុល៦ខែខ។ 

 �នុាា�់ពុ�ខំ��បោះរៀនុបោះពុ��ច�់ ខំ��បោះចញមកពុ�ា�លអំក
 

ជ្ឈ�ងឺបោះនុៅភូូមិពុនៃនុា។ បោះពុលមក�លភូ់ូមិ ខំ���នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសា

ជ្ឈ�នុយួការបោះពុ��មំាក់ នុងិ�បោះក្រង�នុឲ្យ�បោះចះពុ�ា�លជ្ឈ�ងឺ

�នុពីុ�ខំ��។ ច�ខែណ្ឌកកមមាភិូ�លក្រគ្គ�់ក្រគ្គងបោះនុៅកំ�ងស្រីសាុក

បោះមសាាងបោះពុលបោះនុោះ មានុបោះឈ្នះមោះ សា� ហាុនុ គឺ្គជ្ឈាគ្គណ្ឌ�

ស្រីសាកុ, បោះឈ្នះមោះ សាក័ គឺ្គជ្ឈាបោះម���អងគរសា នុងិបោះឈ្នះមោះ �ា�នុ  

មានុស្រីសាុកក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅភូូមិស្រីសាះតាអឹម គឺ្គជ្ឈាបោះមភូូមិ

ពុនៃនុា។ រយ�បោះពុល៦ខែខបោះក្រកោយមក �ា�នុ �ញ្ចូជូនុខំ��ឲ្យ�

បោះ�ៅបោះធ្ងីើបោះពុ��បោះនុៅត��នុ២់០�នុបីោះ�ៀត តាមរយ�ការបោះសាំើ

រ�សា់កមមាភិូ�ល�ាំក់បោះលើ។ ��តា�ងមនុា�របោះពុ��ខែ�ល

ខំ��បោះ�ៅបោះធ្ងីើការគឺ្គសាិិតបោះនុៅកំ�ងនៃក្រពុជ្ឈា�់ក្រពុ�ក្រ��ល់រវិាង

ស្រីសាកុបោះមសាាង នុងិស្រីសាកុក�ចាយមារ កំ�ងបោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

 បោះនុៅត��នុ២់០ខំ��មានុតួនុា��ជ្ឈាអនុ�ក្រ�ធ្ងានុបោះពុ��

បោះយោធ្ងាបោះនុៅកំ�ងវិរបោះសានុាធ្ង� (ឬបោះហៅ�ា �) ខែ�លមានុ 
បោះយោធ្ងា៣វិរបោះសានុាតចូ (ឬបោះហៅ�ា គ្គ) ច�ណ្ឌ�ះ។ កំ�ងមួយ 
សា�ហី ៍ខំ��ច�ះបោះ�ៅពុនិុតិ� នុងិពុ�ា�លជ្ឈ�ងឺឲ្យ�បោះ�ៅបោះយោធ្ងា 
�ា�ង៣គ្គ ។ បោះក្រកៅពុ�ពុ�ា�ល ក្រកុមរ�សាខ់ំ��ច�នុនួុ៣នុាក់  
�នុផ្សាលតិ�ាំ�ក្រគ្គា�់សាក្រមា�់ពុ�ា�លជ្ឈ�ងឺ បោះ�ោយកំ�ង 
មួយនៃ�ៃក្រកុមរ�សា់ខំ��ផ្សាលិត�នុ�ាំ�ច�នុនួុ១០០០ក្រគ្គា�់។ 

ស្រីសិ ីសំិអាង៖ អ្នតិតីិវេពិទ្ធិយវេយ៉ាធាតំិបុន់ិ២០

ស្រីស� ស�អ�ង អ�យ�៦៩ឆ្នាំ�ូ� ស�ថុ្ងៃថ្មីៃរួស់លេនៅភិ�មិ�ថ្ងៃន ំ 
ឃុំ��អងារួស ស្រីសុ�លេមស�ង លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។ 
(លេផ្តួង �ង�រួា�ស��/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�) 

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 17



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ខំ��ក៏�នុខតិខ�សាះីខែសាងីរកឫសាបោះឈ្នះើ

បោះផ្សា�ងៗបោះ�ើមៈ�យកមកផ្សា��បោះធ្ងីើ�ាំ�ខែ�រ។ បោះនុៅបោះពុលបោះចញ 

បោះ�ៅរក�ាំ�មីងៗ ខំ��ខែតងខែតលចួមកបោះលងផ្សាាះ។ បោះនុៅបោះពុល

ខំ��មក�លផ់្សាាះ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅសាហករណ៍្ឌ��ួលរាក់�ាក់

ខំ��ខាា�ងណ្ឌាសា។់ កាលបោះនុោះក្រ�ធ្ងានុបោះពុ��ក្រ�ចា�ភូូមិភូាគ្គ 
�ូពុ៌ាមានុបោះឈ្នះមោះ ភឹូម សា��ណ្ឌាត គឺ្គជ្ឈាកូនុរ�សា ់បោះសាោ ភឹូម  

ច�ខែណ្ឌកក្រ�ធ្ងានុបោះពុ��បោះនុៅស្រីសុាកបោះមសាាងបោះឈ្នះមោះ បោះឈ្នះឿនុ។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ បោះនុៅកំ�ង�នុាាយ 
កង�័ពុត��នុ២់០ មានុការបោះរៀ�ច�ពុធិ្ង�អ�អរសាា�រជ្ឈយ័ 

ជ្ឈមំះរ�សាក់ង�័ពុ��វិិតនីុខ៍ែខមរក្រកហម។ អងគភូាពុ�័ពុ 

នុងិមនុា�រ�នុកា�់បោះគ្គោ ក្រជ្ឈូកបោះ�ើមៈ�បោះធ្ងីើមាូ�ជ្ឈ�់បោះលៀងឲ្យ� 
សាមាជ្ឈកិបោះនុៅកំ�ងត��នុ២់០ហ�ូជ្ឈ��គ្គាំ។ �នុាា�់មកអងគការ 
តក្រមវូិឲ្យ�បោះយោធ្ងា នុងិបោះពុ���ា�ងអសាច់�ះបោះ�ៅបោះធ្ងីើការបោះនុៅ 

តាមការ�ឋានុការងារ �ចូជ្ឈា បោះធ្ងីើខែស្រីសាវិសា�ា បោះធ្ងីើខែស្រីសាក្រ��ង  

បោះលើក��នុ�់ នុងិជ្ឈ�កក្រ��ាយ។ ក្រកុមបោះពុ��រ�សាខ់ំ�� នុងិ 
បោះយោធ្ងាបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត ចា�់បោះផ្សាីើមបោះធ្ងីើការងារធ្ងៃនុជ់្ឈាបោះរៀង 

រាលន់ៃ�ៃ ច�ខែណ្ឌកការហ�ូច�កមិនុក្រគ្គ�់ក្រគ្គានុ�់ចូម�នុបោះ�។ 

 បោះនុៅខែខមិ��នុា ឆ្នាំំា�១៩៧៧ �ា�ល ពុត �នុច�ះមក

ត��នុ២់០ បោះ�ើមៈ�ក្រ�ជ្ឈ��ជ្ឈាមួយ បោះសាោ ភឹូម នុងិគ្គណ្ឌ�ក្រគ្គ�់

ក្រគ្គងធ្ង�ៗបោះផ្សា�ងបោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ងត��នុ ់នុងិភូូមិភូាគ្គ�ូពុ៌ា។ 

បោះនុៅកំ�ងការក្រ�ជ្ឈ�� �ា�ល ពុត �នុ�ញ្ញាជឲ្យ�បោះរៀ�ច�បោះយោធ្ងា

បោះ�ើងវិញិបោះ�ើមៈ�វិាយត�លជ់្ឈាមួយកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម។ 

បោះក្រកោយពុ��ញ្ចូច�់ការក្រ�ជ្ឈ�� បោះយោធ្ងាខែខមរក្រកហម នុងិ 

បោះពុ���ា�ងអសា់បោះក្រត�មខាួនុបោះចញបោះ�ៅកានុ់ក្រពុ�ខែ�នុ

កមុ�ជ្ឈា-បោះវិៀតណ្ឌាម។ 

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧ អងគការ�នុ�ញ្ចូជូនុបោះយោធ្ងាមក

ពុ�ភូូមិភូាគ្គនុរិត� មកចា�់បោះម�កឹនុា�បោះនុៅភូូមិភូាគ្គ�ូពុ៌ា។ 

បោះពុលបោះនុោះបោះម�កឹនុា�ធ្ង�ៗ បោះនុៅកំ�ងភូូមិភូាគ្គ�ូពុ៌ាមួយច�នុនួុ

�នុលួចរតច់ូលបោះ�ៅក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម នុងិខាះបោះ�ៀត

ក្រតវូិ�នុចា�់យកបោះ�ៅសាមាា�់។ បោះនុៅបោះពុលបោះយោធ្ងាខាង

ភូូមិភូាគ្គនុរិត�ចលូមក�ល ់ក្រកមុបោះពុ��រ�សាខ់ំ��ក្រតវូិ�នុ

រ�សាាយ បោះហើយខំ��ក៏ក្រត��់មកបោះធ្ងីើការបោះនុៅកំ�ងភូូមិពុនៃនុា

វិិញ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះគ្គណ្ឌ�ក្រគ្គ�់ក្រគ្គងសាហករណ៍្ឌមក

�ញ្ចូច�ះ�ញ្ចូចូលខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅរសាប់ោះនុៅត��នុ�់�ខាាញ់ �ា�ខែនុខីំ���នុ

��បិោះសាធ្ង។ ខំ��ចា�់បោះផ្សាីើមបោះធ្ងីើខែស្រីសាជ្ឈាមួយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅភូូមិ

ពុនៃនុា បោះក្រពុោះអងគការឈ្នះ�់ឲ្យ�ខំ��បោះធ្ងីើបោះពុ��បោះ�ៀតបោះហើយ។ 

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៥ ខែខកញ្ញាា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខំ��បោះសាំើបោះ�ៅ�ាំក់ 
បោះលើបោះ�ើមៈ�បោះរៀ�ការជ្ឈាមួយកូនុស្រីសា�រ�សាអំ់កភូូមិពុនៃនុា។ 

��តា�ងបោះរៀ�ការរ�សា់ខំ�� គឺ្គសាិិតបោះនុៅកំ�ងសាាំក់ការ���

អងគរសា ខែ�លនៃ�ៃបោះនុោះមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ១៣គូ្គបោះផ្សា�ង 

បោះ�ៀតបោះរៀ�ការ��ណ្ឌាលខំ��ខែ�រ។ �នុាា�់ពុ�បោះរៀ�ការរួច ខំ�� 
រសាប់ោះនុៅនុងិបោះធ្ងីើខែស្រីសាកំ�ងភូូមិពុនៃនុារហតូ�លក់ង�័ពុសាមក័្រគ្គ 
ចិតបីោះវិៀតណ្ឌាមវិាយចូលមក បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៩។ �នុាា�់ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម�លួរល� ជ្ឈ�នុយួការ 

បោះវិៀតណ្ឌាម�នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាខំ��ឲ្យ�ចលូបោះធ្ងីើ�ាហានុ នុងិ�ញ្ចូជូនុ 
ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះធ្ងីើការបោះនុៅសាមរភូូមិអនុាង់ខែវិង �ត�់��ង នុងិ 

បោះពុោធ្ង�សាាត។់ ខំ��បោះធ្ងីើបោះពុ���ាហានុ�នុរយ�បោះពុល៥ខែខ ក៏

ក្រត��់មកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌើតវិិញ។ បោះពុលមក�ល់ភូូមិវិិញ 

ជ្ឈ�នុាញការបោះវិៀតណ្ឌាមបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាខំ��ឲ្យ�បោះធ្ងីើជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុ 
បោះពុ����� នុងិឲ្យ�បោះ�ើងបោះ�ៅបោះរៀនុបោះពុ���នុ ីបោះនុៅ��រួមបោះខតី

នៃក្រពុខែវិង។ បោះក្រកោយមកបោះ�ៀត ខាងស្រីសាកុ�ញ្ចូជូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅ
 

បោះរៀនុបោះពុ��បោះនុៅក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម�នុបីោះ�ៀត �ា�ខែនុខីំ���នុ

បោះសាំើសា��បោះ�ៅខាងស្រីសាុកឲ្យ��ញ្ចូជូនុកមួយរ�សា់ខំ��បោះ�ៅបោះរៀនុ

បោះនុៅបោះវិៀតណ្ឌាមជ្ឈ�នុសួាខំ��វិិញ។ ច�ខែណ្ឌកខំ��បោះនុៅបោះធ្ងីើជ្ឈា

ក្រ�ធ្ងានុបោះពុ�����អងគរសារហតូ�លច់លូនុវិិតនីុ ៍កាលពុ�

ឆ្នាំំា�២០១១។

ស្រីស� ស�អ�ង ផ្តួត�់��សមៈ�សនអ៍���លេរួឿងរួា�វ�ូ�ងរួ��
ខែខរីួប្រ�ហមដិ�់ប្រ�ុម��រួង�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។  
(លេផ្តួង �ង�រួា�ស��/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�) 

18 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេរឿងផ្នែដល�ាពុំខូ្លាចំ�ងវេ�� ឺ
«ខូ្លាចំផ្នែ� មរត្រក្សាហម្មយុក្សាវេ�សិមូាប់ុវេចាំល»
វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ �ួនុ បោះណ្ឌោង បោះភូ�ក្រ�ុសា អាយ�៨៦ឆ្នាំំា� 

សាពុនីៃ�ៃរសា់បោះនុៅភូូមិនៃក្រពុតាបោះមាៅ ���គិ្គរ�ច�ងបោះកោះ ស្រីសាុក

គិ្គរ�វិង់ បោះខតតីាខែកវិ។ ខំ��បោះកើតបោះនុៅស្រីសាុក�ិនុបោះ�ៀង បោះខតី

អាងយាាង (កមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម) ក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម។ ខំ��

មានុឪពុ�កបោះឈ្នះមោះ �ួនុ នុងិមីាយបោះឈ្នះមោះ ខែងាត។ ឪពុ�ក

មីាយរ�សាខ់ំ��សាាា�់តា�ងពុ�ម�នុសាម័យ លនុ ់នុល ់បោះ�ោយ

មីាយរ�សា់ខំ��សាាា�់ម�នុឪពុ�ក។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�បោះងាើត

ច�នុនួុ៥នុាក់ គឺ្គក្រ�សុា២នុាក់ នុងិស្រីសា�៣នុាក់។ �ចច��ៈនុ ំ

ខំ��មានុក្រ�ពុនុបិោះឈ្នះមោះ បោះមៀច ខែមានុ នុងិកូនុច�នុនួុ៩នុាក់ 

គឺ្គស្រីសា�៤នុាក់ នុងិក្រ�ុសា៥នុាក់។ 

 កាលពុ�ក�មារ មីាយម�ងរ�សា់ខំ���នុបោះ�ៅយកខំ��

ពុ�ស្រីសាុក (បោះនុៅកមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម) មកចិញ្ចូចមឹបោះនុៅភូូមិនៃក្រពុ

តាបោះមាៅ។ ខំ���នុបោះ�ៅបោះរៀនុបោះនុៅសាាលា ផ្សាានុ ់ផ្សានុ តា�ងពុ�

�ាំក់��១�ល�់ាំក់��៤ �នុាា�់មកក៏�នុកីារសាកិ�ាបោះនុៅ

សាាលាបោះគ្គោក�ងូ ពុ��ាំក់��៥ �ល់�ាំក់��៦។ ខំ��បោះ�ៅ

សាាលាបោះរៀនុបោះ�ោយបោះ�មើរបោះជ្ឈើង គឺ្គមិនុមានុកង់ឬមាូតូជ្ឈិះ

បោះ�។ បោះនុៅសាាលាមានុក្រគ្គូជ្ឈាបោះក្រចើនុខែ�ល�នុ�បោះក្រង�នុខំ�� 

�ចូជ្ឈា ក្រគ្គផូ្សា�នុ ក្រគ្គមូ�� ក្រគ្គនូុតិ នុងិ ក្រគ្គបូោះពុៅ។ កាលពុ�ជ្ឈ�នុានុ ់

បោះនុោះ ខំ��បោះរៀនុ�ាះច�ក្រគ្គកូាចៗណ្ឌាសា ់បោះហើយខែ�ម�ា�ងបោះរៀនុ 
បោះពុញៗបោះមាោងបោះ�ៀតផ្សាង។ ខំ��ខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងបោះរៀនុសាូក្រត

ណ្ឌាសា់ �ា�ខែនុបីោះក្រកោយមកឪពុ�កខំ��ឲ្យ�ខំ��ឈ្នះ�់បោះរៀនុ បោះក្រពុោះ

កំ�ងស្រីសាុកភូូមិជ្ឈួ�អសានុីសិា�ខ នុងិមានុបោះចោរ�ានុ។់ ខំ�� 
សាាីយការសាិក�ាណ្ឌាសា់។ ខំ��ឈ្នះ�់បោះរៀនុបោះនុៅអាយ� 
២៣ឆ្នាំំា� គឺ្គបោះរៀនុ�នុក្រតឹម�ាំក់��៦�ា�បោះណ្ឌ េោះ។ 

 បោះក្រកោយមកឪពុ�កមីាយខំ��ក៏បោះរៀ�ច�ខំ��ឲ្យ�មានុគូ្គ
 

ស្រីសាករ (បោះនុៅកមុ�ជ្ឈាបោះក្រកោម)។ �នុាា�់ពុ�បោះរៀ�ការរួច 

បោះយើងមានុកូនុពុ�រនុាក់ បោះហើយបោះពុលបោះនុោះឪពុ�កមីាយខំ��

ក៏ឲ្យ�ខំ��នុងិក្រ�ពុនុ ិក្រពុម�ា�ងកូនុមករសា់បោះនុៅស្រីសាុកខែខមរ

វិិញ បោះ�ោយបោះយើងក្រ�ក�ម�ខរ�របោះធ្ងីើខែស្រីសាចមាារ។ បោះនុៅ

នៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ក្រគ្គួសាាររ�សា់ខំ��ក្រតូវិ 
�នុជ្ឈបោះមា�សាឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅអាងបោះខចៅ ���ក�ខែពុង ស្រីសាុក 

គិ្គរ�វិង់ បោះខតតីាខែកវិ។ �នុាា�់មក ខែខមរក្រកហម�នុយក 

កូនុរ�សា់ខំ��៣នុាក់បោះ�ៅ�ាក់បោះនុៅកំ�ងកងក�មារ បោះហើយ

បោះក្រ�ើឲ្យ�បោះធ្ងីើការបោះរៀងៗខានួុ �ចូជ្ឈា ជ្ឈ�កក្រ��ាយ �ាីលបោះគ្គោ  
នុងិបោះរើសាអាចម៍បោះគ្គោ។ ច�ខែណ្ឌកខំ��ក្រតូវិ�នុក្រ�ធ្ងានុកង

ចាត់តា�ងឲ្យ�បោះ�ៅភូជួររាសា់��ខែស្រីសា នុងិ�នុខែចករ��

�ួន លេណាះង អ�យ�៨៦ឆ្នាំ�ូ� ស�ថុ្ងៃថ្មីៃរួស់លេនៅភិ�មិថ្ងៃប្រ�
ត្ត�លេមាៅ ឃុំ���ិរួ�ចូ�ងលេ�ះះ ស្រីសុ��ិរួ�វង់ លេខត្តតត្ត�ខែ�វ ����ង
ផ្តួត�់��សមៈ�សនអ៍���លេរួឿងរួា�វ�ូ�ងរួ��ខែខរីួប្រ�ហមដិ�់
ប្រ�ុម��រួង�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ លេខត្តតត្ត�ខែ�វ។ (�ណា ណ
ស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ួនុ បោះណ្ឌោង ��ួលក្រ�អ�់អនុ�សា�ាវិរ�យ៍ពុ� បោះសាៀង កញ្ញាា 
��គ្គគលិកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ បោះខតតីាខែកវិ។  
(�ណ្ឌ េសាារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

អងារមួយក��ា�ងជ្ឈាបោះរៀងរាល់នៃ�ៃ។ រ�ឯក្រ�ពុនុរិ�សា់ខំ�� 

ខែខមរក្រកហម�នុបោះក្រ�ើឲ្យ�ជ្ឈ�ក�� នុងិបោះមើលក�មារតូចៗ

ខែ�លមានុអាយ�បោះក្រកោមមួយឆ្នាំំា�។ �នុាា�់ពុ���ួល�នុ

រ��អងារ ខំ�� នុងិក្រ�ពុនុ�ិនុយកបោះ�ៅ�ា���រលាយ

ជ្ឈាមួយគ្គលប់ោះចក នុងិគ្គលល់ា�ង។ ការហ�ូច�កបោះនុៅរ�� 
ខែខមរក្រកហមមិនុបោះសាមើនុងឹកមាា�ងពុលកមមខែ�លខំ���នុ

�បោះញ្ចូចញបោះ�ើយ។ 

 មួយរយ�បោះក្រកោយមក ស្រីសាា�់ខែតខែខមរក្រកហមជ្ឈបោះមា�សា 

ខំ�� នុងិក្រគ្គសួាារឲ្យ�បោះ�ៅបោះនុៅបោះខតនីៃក្រពុខែវិង បោះ�ោយមិនុ�ងឹពុ�

មូលបោះហត�។ បោះនុៅនៃក្រពុខែវិង ខំ��មានុតួនុា��ភូជួររាសា់��ខែស្រីសា

�ខែ�ល ច�ខែណ្ឌកឯក្រ�ពុនុខិំ��បោះនុៅកំ�ងកងនុារ� បោះ�ោយខែខមរ
 

ក្រកហម�នុបោះក្រ�ើគ្គាត់នុិងកងសាាូង៧នុាក់បោះ�ៀតឲ្យ�

សាាូងខែស្រីសា��ហ�១ហចិតាឲ្យ�បោះហើយកំ�ងមួយនៃ�ៃ ខែ�ល

ការងារបោះនុះពុិតជ្ឈាហត់បោះនុឿយខាា�ងណ្ឌាសា់។ មិនុយូរ

�ា�នុមានុ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម�នុចូលមករ�បោះ�ោះ បោះហើយ

កមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម�នុ��ភិូត��ភ័ូយក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខមរ

ឲ្យ�រតប់ោះចញពុ�ភូូមិ បោះ�ោយបោះ�ោសានុា�ា «រតប់ោះ�ៅរកខែខមរគ្គាំ 

បោះយើង ក��បោះនុៅ��បោះនុះបោះ�ៀតក្រ�យ័តបំោះវិៀតណ្ឌាមចា�់វិះបោះពុោះ 

ញាតប់ោះសាមៅ»។ បោះពុលឮ�បូោះចះំ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងអសា ់រួម�ា�ង

ខំ�� �នុនុា�គ្គាំរតប់ោះ�ៅបោះលើភូំ�។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខមរ 
ក�ពុ�ងបោះគ្គចខានួុ�ា�ងបោះហវិហតអ់សាក់មាា�ង កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម 
�នុមកសាាាក់ផ្សាាវូិខែលងឲ្យ�បោះយើងរតប់ោះ�ៅម�ខបោះ�ៀត  ច�ខែណ្ឌក 
ឯកង�័ពុខែខមរក្រកហមក៏បោះគ្គចខានួុ�ត់។ 

 ខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមា�សាបោះផ្សា�ងបោះ�ៀត ក៏នុា�គ្គាំក្រត��់ 
មកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌើតវិិញ។ ���ូង ខំ��មិនុ�ានុម់កបោះនុៅភូូមិ 
នៃក្រពុតាបោះមាៅភូាាមបោះ� បោះ�ោយសាារបោះនុៅភូូមិបោះនុះមានុក្រគ្គា�់ 

ម�នុបោះក្រចើនុ គឺ្គរង់ចា�កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមចូលមកបោះ�ោះ 

បោះចញអសាប់ោះ�ើ�បោះយើងមករសាប់ោះនុៅវិញិ។ បោះ�ោះ��ក្រ�បោះ�សា

កមុ�ជ្ឈារ�បោះ�ោះ�នុពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះហើយក៏បោះ�ោយ ក៏

មានុអំកសាាា�់បោះ�ោយសាារក្រគ្គា�់ម�នុបោះក្រចើនុណ្ឌាសាខ់ែ�រ។ 

ខំ��មិនុ�ឹង�ាអំកណ្ឌា�ងា�់ក្រគ្គា�់ម�នុ�ា�ងបោះនុោះបោះ�។ 

បោះពុលមក�លភូ់ូមិវិញិ ខំ��មិនុមានុផ្សាាះសាខែមៈងក្រតមឹក្រតវូិ

បោះ�ើយ គឺ្គបោះយើងនុា�គ្គាំបោះធ្ងីើខាមក្រ�ក់សាាឹកបោះតោំតបោះ�ើមៈ�រសា ់

បោះនុៅ�បោះណី្ឌោះអាសានុសំាិនុ។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម 

បោះរឿងខែ�លខំ��ខាាចជ្ឈាងបោះគ្គគឺ្គ «ខាាចខែខមរក្រកហមយកបោះ�ៅ

សាមាា�់បោះចោល» បោះហើយបោះរឿងខែ�លខំ��ឈ្នះចឺា�់ជ្ឈាងបោះគ្គ គឺ្គ

ខែខមរក្រកហម�នុយកកូនុរ�សា់ខំ����នុាក់គឺ្គ ១)  បោះណ្ឌោង 

ណូ្ឌនុ, ២) បោះណ្ឌោង ជ្ឈ�ម នុងិ ៣) បោះណ្ឌោង ណ្ឌនុ បោះ�ៅ

�ាក់បោះនុៅកំ�ងកង បោះហើយ�នុ�តខ់ានួុរហតូ�លស់ាពុនីៃ�ៃ។

20 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សិវេត្រម្មចំចំតិិចិំូលបុវេត្រម្មើក្សាងទ័្ធិពិវេត្រ�ះម្មនិិចំង់ឲ្យយ
ឪពុិក្សាមិាយុវេ�ក្សាែពុងភូមូ្មជួិបុការលំបាក្សា
ថុនិ ស្រីសិវីេពិត្រជ 

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ �ាយ បោះមឿនុ អាយ�៧០ឆ្នាំំា� �ចច��ៈនុរំសា់
 

បោះនុៅភូូមិពុនៃនុា ���អងគរសា ស្រីសាកុបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ 

ខំ��មានុ�ង�ែូនុ�បោះងាើតច�នុនួុ៤នុាក់ �ា�ខែនុ�ីនុសាាា�់អសា់

ច�នុនួុ២នុាក់បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ។ កាលពុ�ក�មារខំ��មិនុ�នុ

បោះរៀនុសាកូ្រតបោះ�បោះ�ោយសាារជ្ឈ�វិភូាពុខះីខាត។ ខំ��បោះនុៅផ្សាាះជ្ឈយួ 
បោះធ្ងីើការងារឪពុ�កមីាយ បោះ�ើងបោះតោំត នុងិ�ាីលបោះគ្គោក្រក��។ 

 បោះក្រកោយរ�ឋក្រ�ហារឆ្នាំំា�១៩៧០ កង�័ពុរ�បោះ�ោះខែខមរ 

ក្រកហមចូលមកបោះ�ោសានុា នុងិ�នុបោះសាំើខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះលើក 
ក្រ�ពុ័នុភិូាឺខែស្រីសាបោះនុៅតាមការ�ឋានុកំ�ងភូូមិ។ រហតូមក 
�ល់ខែខវិសា�ា ឆ្នាំំា�១៩៧៤ ខែខមរក្រកហមចា�់បោះផ្សាីើម

បោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាយ�វិជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិឲ្យ�ចូល�បោះក្រមើកង�័ពុ 

បោះហើយបោះមភូូមិ�នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាខំ��។ ខំ���នុយលក់្រពុមចលូ
 

�បោះក្រមើកង�័ពុ បោះក្រពុោះមិនុចង់ឲ្យ�ក្រគួ្គសាាររ�សាខ់ំ�� ជ្ឈាពុបិោះសាសា 
ឪពុ�កមីាយរ�សាខ់ំ��ជ្ឈ�ួការល��ក។ កាលបោះនុោះក្រគ្គសួាារ 
ខំ��ក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមបោះចោ��ាជ្ឈា�់នុនិុាំការ នុងិសានុីិ

សាម័ុនុជិ្ឈាមួយខមា�ង បោះក្រពុោះឪពុ�កមីាយខំ���នុរអូុរ�ា��ាក់

អងគការខែ�លយកបោះគ្គោ-ក្រក��រ�សា់គ្គាត់បោះ�ៅភូជួរខែស្រីសា

រួចបោះហើយមិនុឲ្យ�សា��បោះសាមៅបោះធ្ងីើឲ្យ�បោះគ្គោ-ក្រក��រ�សា់គ្គាត់

សាគម។ បោះក្រកោយមក�នុឮ�ល់អងគការ បោះហើយអងគការ 

�នុយកឪពុ�កខំ��បោះ�ៅអ�់រ� បោះ�ើញ�បូោះចះំបោះ�ើ�ខំ��សាបោះក្រមច
 

ចិត�ីា មានុខែតចូល�បោះក្រមើកំ�ងជ្ឈួរកង�័ពុបោះ� បោះ�ើ�ក្រកុម

ក្រគ្គសួាាររ�សាខ់ំ���នុរួចពុ�ការបោះចោ�ក្រ�កានុ ់នុងិមិនុមានុ

កមមាភិូ�លខែខមរក្រកហមមកបោះធ្ងីើ��។ 

 បោះពុលខំ��ចលូ�បោះក្រមើកង�័ពុ���ូង ខំ��បោះនុៅកំ�ងអងគភូាពុ 

ង-៥៩ នុងិមានុសាាំក់ការបោះនុៅ���សានៃនុា កំ�ងស្រីសាុក

ពុញាខែក្រកក បោះខតកី�ពុង់ចាម។ បោះនុៅ��បោះនុោះ ខំ��ហីកឹហាត់

កៈួនុយ��សិាាស្ត្រសាបីោះយោធ្ងាផ្សាង នុងិការពុារតាមក្រពុ�ខែ�នុ

ផ្សាង។ ខំ��ឈ្នះរបោះជ្ឈើងបោះនុៅ��បោះនុោះគឺ្គមានុបោះក្រគ្គោះ�ាំក់ខាា�ង

ណ្ឌាសា់បោះ�ោយសាារខែតបោះនុៅជ្ឈា�់ជ្ឈាមួយនុងឹក្រពុ�ខែ�នុ

ក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម ខែ�លជ្ឈាសាក្រតូវិរ�សាខ់ែខមរក្រកហម 

នុិងមានុការ�ាះ�ងគិចគ្គាំបោះកើតបោះ�ើងជ្ឈាញឹកញា�់ 

បោះហើយការក្រ�យ��គិ្គាំខាា�ងបោះកើតបោះ�ើងបោះនុៅចបោះនុាោះពុ�ឆ្នាំំា� 

១៩៧៧ �លប់ោះ�ើមឆ្នាំំា�១៩៧៩។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ កង 

�័ពុខែខមរក្រកហមខាងភូូមិភូាគ្គ�ូពុ៌ា�នុបោះក្រ�ើនុវូិកៈួនុ

យ��ិសាាស្ត្រសា ី បោះ�ោយ�បោះញ័្ញាតឲ្យ�កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម

វិាយសាក្រមកុចលូមក�ល�ឹ់ក��សាងួរួចបោះហើយ �ា�ល ពុត 

�នុឲ្យ� បោះខៀវិ សា�ផ្សានុ ក្រ�កាសា�ាបោះវិៀតណ្ឌាមឈ្នះាានុពុានុ

��យ លេមឿន ស�ថុ្ងៃថ្មីៃរួស់លេនៅភិ�មិ�ថ្ងៃន ំឃុំ��អងារួស  
ស្រីសុ�លេមស�ង លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។ 
(លេផ្តួង �ង�រួា�ស�� / មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�) 

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 21



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�ឹក�� �នុាា�់មកកង�័ពុខាងភូូមិភូាគ្គ�ូពុ៌ាចា�់បោះផ្សាីើម

�ិ�ក្រចក នុងិវិាយកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមខែតមីង។ �ា�ខែនុី

បោះ�ោះ��ជ្ឈាយាាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ ក៏កង�័ពុភូូមិភូាគ្គ�ូពុ៌ា

�នុសាាា�់បោះក្រចើនុនុាក់ខែ�រ។ 

 ខំ���នុរងរ�ួសាបោះនុៅបោះពុលបោះចញក្រ�យ��តិ�ល់នុងឹ

កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមបោះនុៅសាមរភូូមិ បោះហើយក្រតូវិកង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាម�ញ់ក្រតវូិច�ក នុងិបោះភូាៅ។ ខំ��សាក្រមាកពុ�ា�ល

បោះនុៅមនុា�របោះពុ��រយ�បោះពុល១ខែខ បោះ�ើ��នុធ្ងរូស្រីសាាល។ ខំ��

ក្រពុម�ា�ងកង�័ពុភូូមិភូាគ្គ�ូពុ៌ាក្រតវូិ�នុរ�សាាយ នុងិវិលិ 

ក្រត��់មកផ្សាាះវិិញ �នុាា�់ពុ�បោះលខាត��នុ ់នុងិភូូមិភូាគ្គ 

�ូពុ៌ា ក្រតវូិ�នុ�ាំក់បោះលើបោះចោ�ក្រ�កានុ�់ា ចលូនៃ�ចលូបោះជ្ឈើង

ជ្ឈាមួយបោះវិៀតណ្ឌាម នុងិបោះ�ើកផ្សាាូវិឲ្យ�កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាម

វិាយចូលមកក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាខែ�លកៈត់នុងឹអងគការ។ 

បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះខំ��ភិូតភ័ូយខាា�ងណ្ឌាសា ់បោះក្រពុោះបោះម�ញ្ញាជការ

ធ្ង�ៗ ខែ�លសាិតិបោះនុៅបោះក្រកោមការក្រគ្គ�់ក្រគ្គងរ�សា ់បោះសាោ ភឹូម 

ក្រតវូិ�នុអងគការចា�់យកបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល�ា�ងអសា ់

�ា�ខែនុសីា�ណ្ឌាងលែ ខំ��មិនុក្រតូវិ�នុខែខមរក្រកហមចា�់ខានួុ ឬ
 

បោះហៅបោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រត។ បោះនុៅបោះពុលខំ��ក្រត��់មក�ល់ភូូមិ

ពុនៃនុាវិិញ ខែខមរក្រកហម�នុបោះរៀ�ច�ពុិធ្ង�មងគលការឲ្យ�ខំ��

ជ្ឈាមួយនុងឹក្រ�ពុនុរិ�សាខ់ំ��បោះឈ្នះមោះ ខែក� សាាខែមានុ បោះហើយ

��ណ្ឌាលគ្គាំខែ�រ ខែខមរក្រកហមក៏បោះរៀ�ច�ការឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

�នៃ�បោះ�ៀតសារ���ា�ងខំ�� មានុច�នុនួុ៣៦គូ្គ។ 

 �នុាា�់ពុ�ខំ��បោះរៀ�ការ�នុរយ�បោះពុលមួយសា�ីហ ៍

បោះនុៅខែខវិិច័ិកា ឆ្នាំំា�១៩៧៨ ខែខមរក្រកហម�នុជ្ឈបោះមា�សា

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិពុនៃនុា ក្រពុម�ា�ងក្រកុមក្រគ្គួសាារ

រ�សា់ខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅភូូមិភូាគ្គពុាយ័ពុ�។ ខំ��នុងិអំកឯ
 

បោះ�ៀត�នុបោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរបោះ�ោយបោះ�មើរបោះជ្ឈើងបោះ�ៅអំកបោះលឿង រួច 

បោះ�ើងជ្ឈិះក�ាលខ់ែ�លមានុបោះលខសាមគាល៤់២។ ក�ាល់

�នុបោះ�ើកបោះ�ៅឈ្នះ�់បោះនុៅក្រចា�ង�ក់ សាិិតបោះនុៅកំ�ងសាងាាត់

ចៈារអ�បោះពុៅ ក្រកុងភូំ�បោះពុញ។ បោះពុលបោះ�ៅ�ល់��បោះនុោះ ខែខមរ 

ក្រកហមឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឈ្នះ�់សាក្រមាកហ�ូ�យ �នុាា�់មក

បោះនុៅបោះវិលាបោះមាោង៩យ�់ ក៏ឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ើងជ្ឈះិរ�បោះភូាើង

�នុបីោះ�ៀត។ បោះនុៅកំ�ង�ូរ�បោះភូាើងបោះនុោះមានុក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈបោះមា�សា 
ក្រ�មាណ្ឌ២០០នុាក់ �ា�ខែនុគី្គមានុនុរណ្ឌាមំាក់ហាុនុមាត់

��ូា ឬជ្ឈខែជ្ឈកគ្គាំបោះ�ើយ។ ខំ��បោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរតាមរ�បោះភូាើង

មួយយ�់ បោះហើយបោះនុៅនៃ�ៃ�នុាា�់បោះ�ើ�បោះ�ៅ�ល់ស្រីសាុក

បោះមោងឫសា�� បោះខត�ីត�់��ង។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈ�ួការល��ក

បោះ�ោយសាារមិនុមានុ�យហ�ូ។ បោះនុៅ��បោះនុោះ ក្រ�ពុនុិ

រ�សា់ខំ��ក្រតូវិ�នុអងគការបោះសាំើឲ្យ�ក្រចូតស្រីសាូវិ ច�ខែណ្ឌកខំ��

ក្រតូវិបោះ�ៅបោះធ្ងីើការបោះនុៅកំ�ងកងចល័ត បោះធ្ងីើស្រីសាូវិក្រ��ង នុងិ

�ាីលបោះគ្គោក្រក��។ 

 ខំ��បោះនុៅបោះធ្ងីើការបោះនុៅស្រីសាកុបោះមោងឫសា��រហតូ�លរ់��

ខែខមរក្រកហម�លួរល�បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ 

បោះ�ើ�ខំ��សា��រ�យនុកីង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមជ្ឈិះមក�ល់

អំកបោះលឿង រួចបោះហើយខំ��បោះ�ើរក្រត��់មកផ្សាាះបោះនុៅភូូមិពុនៃនុា 
វិញិ។ បោះក្រកោយមក ខំ��ក្រតវូិ�នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាឲ្យ�បោះធ្ងីើជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុ 
ក្រកុមក្រ�វិាសា់នៃ� នុងិ�កឹនុា�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុច�នុនួុ១២នុាក់

បោះធ្ងីើខែស្រីសា។ សាពុនីៃ�ៃ ខំ��នុងិក្រ�ពុនុមិានុកូនុក្រ�ុសាស្រីសា�

ច�នុនួុ១០នុាក់ នុងិរសា់បោះនុៅបោះ�ោយសា�ភូមងគលជ្ឈាមួយ

ជ្ឈ�វិភូាពុសាមរម�។

ផ្សាាូវិល�បោះនុៅកំ�ង���អងគរសា 
 

ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។  
(បោះផ្សាង ពុង�រាាសា��/មជ្ឈឈមណ្ឌឌល 
ឯកសាារកមុ�ជ្ឈា) 

22 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

វេនិតិ សំិអ្ននូិ ៖ អ្ន ែក្សាចាំក់្សាវេម្មត្រកូ្សាវេឃាសិន្ទា
អំ្នពិបីុដិវតិនិិក៍្សា ែពុងរបុបុផ្នែ�មរត្រក្សាហម្ម
ភូងួ សុិ�ថា

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ បោះនុត សា�អូនុ មានុអាយ�៦៩ឆ្នាំំា� សាពុនីៃ�ៃ

រសា់បោះនុៅភូូមិសា�បោះរោងវិត ី���ជ្ឈ�ផ្សា�ច ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខត ី

នៃក្រពុខែវិង។ កាលពុ�បោះកមងខំ��ចូលបោះរៀនុ���ូងបោះនុៅសាាលា 
�ឋមសាិក�ាវិតសីា�បោះរោង រហតូ��ួល�នុសាញ្ញាា�ក្រត

�ាំក់��៧ នុងិគិ្គត�ាចលូបោះរៀនុ�នុបីោះ�ៀត។ �ា�ខែនុបីោះនុៅនៃ�ៃ�� 

១៨ ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ��ផ្សាែាកការសាកិ�ាពុ�បោះក្រពុោះ លនុ ់ 
នុល ់បោះធ្ងីើរ�ឋក្រ�ហារ�មាាក់សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ�។  

បោះក្រកោយរ�ឋក្រ�ហារភូាាមៗបោះឈ្នះមោះ សាួនុ កានុក់ារងារ 

ខាងវិ�ៈធ្ងម៌�នុខែតងតា�ងខំ��ឲ្យ�បោះធ្ងីើជ្ឈាក្រគ្គូ�បោះក្រង�នុ។ ខំ��

�នុយល់ក្រពុម នុងិចា�់បោះផ្សាីើមបោះធ្ងីើជ្ឈាក្រគ្គូ�បោះក្រង�នុរហតូ 

�ល់ច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៣។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ ក្រ�ធ្ងានុត��នុ់

បោះហៅខំ��នុងិក្រគ្គូៗ�ា�ងអសា់បោះ�ៅក្រ�ជ្ឈ��បោះហើយ�កត�ខែណ្ឌង

ខែលងឲ្យ��បោះក្រង�នុតបោះ�ៅបោះ�ៀត រួចបោះហើយ�នុចាត់តា�ង

កូនុសាិសា��ា�ងអសា់ឲ្យ�បោះ�ើងបោះធ្ងីើក្រគ្គូជ្ឈ�នុសួាវិិញ។ 

 បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំំា�១៩៧៥ ក្រពុះសាងឹជ្ឈាបោះក្រចើនុអងគបោះនុៅ 

កំ�ងភូូមិក្រតូវិ�នុផ្សា�ឹក បោះហើយការក្រ�តិ�តីិសាាសានុា

បោះផ្សា�ងៗក៏ខែលងមានុខែ�រ។  បោះពុលបោះនុោះ ខំ���នុចលូបោះរៀនុ

មីងបោះ�ៀតអ�ពុ�សាន្ត្រីងគាមក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ នុងិជ្ឈ�រ�ញឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

បោះចះតសាុូក្រ�យ��កិ្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹ លនុ ់នុល់។ រហតូ�ល់

រ��ខែខមរក្រកហមកានុក់ា�់អ�ណ្ឌាច�ា�ងស្រីសាងុ បោះនុៅនៃ�ៃ�� 

១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ អងគការ�ាក់ខែផ្សានុការឲ្យ�

ខំ��ជ្ឈ�កក្រ��ាយ នុងិបោះ�ើរចាក់បោះមក្រក ូ(ឧបោះគ្គឹោសានុាសាពុា) 

បោះ�ោសានុាអ�ពុ���វិិតនីុ�៍នុាា�់ពុ���បោះនុរពុ�ការងារជ្ឈ�ក

ក្រ��ាយ។ ក្រកមុការងារបោះ�ើរចាក់បោះមក្រកបូោះពុលបោះនុោះមានុ

ពុ�រនុាក់គឺ្គខំ�� នុងិសាមាជ្ឈកិមំាក់បោះ�ៀត។ បោះនុៅបោះពុលនៃ�ៃខាះ ខំ�� 
ចាក់បោះមក្រកូ�បោះណី្ឌើរជ្ឈ�កក្រ��ាយ�បោះណី្ឌើរ រ�ឯបោះពុលយ�់

ខំ��ចាក់បោះនុៅកំ�ងភូូមិ។ ជ្ឈាបោះរៀងរាល់នៃ�ៃ ខំ��បោះក្រកោកបោះនុៅ

បោះមាោង៣បោះ�ៀ�ភូាឺបោះ�ើមៈ��ញ្ចូចូលបោះភូាើងអាគ្គ�យឲ្យ�បោះពុញ��ក

សាក្រមា�់ចាក់ចបោះក្រម�ង��វិិតនីុ ៍នុងិ��វិិចារណ្ឌក�ា

អ�ពុ�នុបោះយោ�យមហាបោះលោតបោះផ្សាាោះ នុងិមហាអសាចារ�។ 

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៦ ខំ��បោះរៀ�ការជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុិ

បោះឈ្នះមោះ បោះមឿង បោះសាៀ�។ បោះនុៅអ���ងបោះពុលក�ពុ�ងបោះរៀ�ការ

ក្រ�ធ្ងានុសាហករណ៍្ឌសាួរ�ញ្ញាជក់ខំ��មីងបោះ�ៀត�ា ក្រពុម

បោះរៀ�ការឬមិនុក្រពុម បោះហើយខំ��នុយិាយបោះលងបោះ�ៅកានុ់

អងគការវិិញ�ា ការឬមិនុការបោះស្រីសាចខែតបោះលើអងគការ។ 

បោះក្រកោយពុ�ខំ��នុយិាយ�បូោះចះំក្រ�ធ្ងានុសាហករណ៍្ឌ�នុខងឹ

ខំ��ខាា�ងណ្ឌាសា់�ក្រមុងយកខំ��បោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល �ា�ខែនុី

លេនត្ត ស�អ�ន អ�យ�៦៩ឆ្នាំ�ូ� ស�ថុ្ងៃថ្មីៃរួស់លេនៅភិ�មិស�លេរួះងវត្តត ឃុំ��
ជា�ផ្តួ�ចូ ស្រីសុ�លេមស�ង លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 23



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

សា�ណ្ឌាងលែមីាយរ�សា់ខំ��បោះ�ៅសា��អងីរអងគការឲ្យ�បោះលើក 
ខែលងបោះ�ោសាឲ្យ�ខំ��។ 

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៧ អងគការ�កខំ��ឲ្យ�មកកានុខ់ាង

វិ�ៈធ្ងម៌ �ា�ខែនុមិីនុ�នុ�ា�នុមានុផ្សាងកមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម

ផ្សាាាសាខ់ំ��មកកានុក់ងផ្សាលតិវិញិ បោះ�ើមៈ�បោះ�ើរក្រ�មូលមាសា

ពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិ។ បោះក្រកោយពុ�ក្រ�មូលមាសា�ាក់

ចលូកំ�ងសាហករណ៍្ឌរួច អងគការ�ាក់ខែផ្សានុការ�ម�បោះ�ៀតគឺ្គ 

ឲ្យ�ខំ��រា�់ច�នុនួុក្រក�� ញ� បោះឈ្នះមោល បោះហើយកតក់្រតាបោះនុៅកំ�ង

�ញ្ចូជ �។ �នុាា�់មក ក្រ�ធ្ងានុសាហករណ៍្ឌចាត់តា�ងខំ��ឲ្យ�

�កឹ�យសាមាបោះ�ៅឲ្យ�កងសាាងូ នុងិកងគ្គាសាគ់្គលប់ោះឈ្នះើ។ 

តមកបោះ�ៀត ខំ��បោះ�ៅខែរកលាមកមនុ�សា�បោះនុៅកំ�ងភូូមិមក

បោះធ្ងីើជ្ឈ� ខែ�លការងារបោះនុះមានុខែតខំ��មំាក់ឯង�ា�បោះណ្ឌ េោះ។ 

ខំ��ខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងបោះធ្ងីើការខាា�ងណ្ឌាសា់បោះក្រពុោះមិនុចង់ឲ្យ�

មានុក�ហ�សាឆ្នាំគងជ្ឈាមួយអងគការមីងបោះ�ៀត។

 បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ បោះឈ្នះមោះ អិត គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុ

សាហករណ៍្ឌ សាានុ អនុ�ក្រ�ធ្ងានុសាហករណ៍្ឌ នុងិបោះលោកក្រគ្គូ 

សារ បោះសាៀនុ ក្រតូវិ�នុអងគការផ្សាាាសាឲ់្យ�បោះ�ៅបោះនុៅបោះខតភីូាគ្គ

ខាងលិចបោះ�ោយបោះលើកបោះហត�ផ្សាល�ា បោះនុៅ��បោះនុោះមានុ

សាមភារបោះក្រ�ើក្រ�សា ់នុងិអាហារហ�ូច�កក្រគ្គ�់ក្រគ្គានុ។់ បោះក្រកៅ 

ពុ�ក្រ�ធ្ងានុ-អនុ�ក្រ�ធ្ងានុសាហករណ៍្ឌ នុងិក្រគ្គបូោះសាៀនុ ក៏មានុ 

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះផ្សា�ងបោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ងភូូមិ រួម�ា�ងខំ�� ក្រតូវិ�នុ

អងគការ�ញ្ចូជូនុបោះ�ៅបោះខតភីូាគ្គខាងលិចខែ�រ �ា�ខែនុខីំ���នុ

លួចរត់បោះគ្គចខានួុបោះ�ៅបោះនុៅខាង���នៃក្រពុបោះ�សំាវិិញ។ ខំ��បោះធ្ងីើ
 

ការបោះនុៅ���នៃក្រពុបោះ�សំារហតូ�លច់�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ បោះ�ើ�កង 

�័ពុរណ្ឌសាិរ�សាាមគ្គគ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈាចូលមក

រ�បោះ�ោះក្រ�បោះ�សា បោះហើយខំ��ក៏ក្រត��់មកស្រីសុាកក�បោះណ្ឌើតវិញិ។ 

 បោះក្រកោយរ��ខែខមរក្រកហម�ួលរល� បោះនុៅនៃ�ៃ��៧  

ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុបោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសាខំ��ឲ្យ�បោះធ្ងីើ 
ជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុភូូមិសា�បោះរោងវិត ី�ា�ខែនុខីំ���នុ��បិោះសាធ្ងបោះក្រពុោះ 
គិ្គត�ាគ្គមានុអំកជ្ឈួយបោះធ្ងីើការខែស្រីសាចមាារឪពុ�កមីាយ។  

បោះក្រកោយមកបោះ�ៀតបោះ�ោយការបោះគ្គោរពុស្រីសា�ាញ់ពុ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

បោះនុៅកំ�ងភូូមិ ខំ���នុបោះសាំើសា��ចលូបោះធ្ងីើជ្ឈាក្រគូ្គ�បោះក្រង�នុជ្ឈ�នុសួាវិញិ 
 

បោះក្រពុោះខំ��ធ្ងាា�់�នុ�បោះក្រង�នុសាសិា�ពុ�ម�នុមក។ ខំ���បោះក្រង�នុ
 

សាសិា�រហតូ�លឆ់្នាំំា�២០១០ បោះ�ើ�ក្រកសាងួអ�់រ���បោះ�ើង 

តនួុា��ឲ្យ�ខំ��បោះធ្ងីើជ្ឈានុាយកសាាលា�ឋមសាកិ�ាវិតសីា�បោះរោង។  
 បោះនុៅឆ្នាំំា�២០១៣ ខំ���នុចលូនុវិិតនីុប៍ោះនុៅអាយ�៦០ឆ្នាំំា� 

បោះហើយចា�់តា�ងពុ�បោះពុលបោះនុោះមកខំ��ចា�់បោះផ្សាីើមក្រ�ក�រ�រ 

កសាិករ�នុីចិ�នុីចួបោះ�ើមៈ�ចិញ្ចូចមឹក្រគ្គួសាារ។

បោះនុត សា�អូនុ ក�ពុ�ងផ្សាលី�់�សាមភាសានុ ៍
អ�ពុ�បោះរឿងរាាវិកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម�ល ់
ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 
បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ (�ណ្ឌ េសាារ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

24 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្នែ� មរត្រក្សាហម្មបុងំំឲ្យយ� ាពុំសិកឹ្សាវេដាយុវេលើក្សា�ក្សាយ
វេត្របុៀបុវេធៀបុថា «វេបុើទ្ធិកុ្សាវតិតិ្រតូិវទ្ធិកុ្សាត្រពិះសិងឃ»
ភូងួ សុិ�ថា

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ នុ�ត ចនុ អាយ�៨៥ឆ្នាំំា� សាពុនីៃ�ៃរសា់បោះនុៅ

ភូូមិពុនៃនុា ���អងគរសា ស្រីសាុកបោះមសាាង បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ ខំ��

មានុឪពុ�កបោះឈ្នះមោះ នុ�ត ផ្សាា�ង នុងិ មីាយបោះឈ្នះមោះ ក្រពុា� 

ខែពុនុ។ ឪពុ�កមីាយរ�សា់ខំ���នុសាាា�់បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ

ចាសា់ជ្ឈរាបោះនុៅកំ�ងសាម័យសាងគមរាស្ត្រសានីុយិម។ 

 បោះនុៅអាយ�១៧ឆ្នាំំា� ខំ��ចូល�ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឹបោះនុៅវិតី

ពុនៃនុា។ ខំ���ួសា�នុរយ�បោះពុល២១ក្រពុះវិសា�ា ក៏បោះ�ើង

ត�ខែណ្ឌងជ្ឈាក្រពុះបោះចៅអធ្ងកិារវិតពីុនៃនុា។ ខំ���បោះក្រង�នុបោះលោក

បោះនុនុតូចៗឲ្យ�បោះចះសា�លវិិនុយ័អំក�ួសា។ បោះនុៅនៃ�ៃ��១៨ 

ខែខម�នុា ឆ្នាំំា�១៩៧០ លនុ ់នុល់ បោះធ្ងីើរ�ឋក្រ�ហារ�មាាក់

សាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី សា�ហនុ� បោះនុៅបោះពុលក្រ�ង់យាង

បោះចញបោះ�ៅបោះក្រកៅក្រ�បោះ�សា។ អ���ងបោះពុលបោះនុោះក្រពុះសាងឹ

�ា�ងអសា់មិនុតក្រមូវិឲ្យ�សាឹកបោះនុោះបោះ� �ា�ខែនុកីាររសា់បោះនុៅ

ជ្ឈួ�ការល��កយាាងខាា�ងបោះ�ោយសាារការបោះផ្សាាោងក្រគ្គា�់ 

ខែ�ករ�សា់�ាហានុរ�ឋការ។ 

 មក�ល់ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ក្រពុះសាងឹបោះនុៅកំ�ងវិតពីុនៃនុា

�ា�ងអសាក់្រតវូិ�ងំ�ឲ្យ�សាកឹ។ ម�នុ���ូងខំ��មិនុមានុ��ណ្ឌង

ចង់សាកឹបោះនុោះបោះ� �ា�ខែនុ�ីនុាា�់ពុ��នុឮឈ្នះា�ភូូមិនុយិាយ 

�ា «បោះ�ើ��កវិា�ងក្រតូវិ��កបោះសាចី បោះហើយបោះ�ើ��កវិតកី្រតូវិ��ក 

ក្រពុះសាងឹ» បោះ�ើ�ខំ��យល់អតនិុយ័ នុងិសាឹកបោះ�ោយខានួុ
 

ឯង។ បោះនុៅបោះពុលសាឹករួចខំ��ក្រត��់បោះ�ៅជ្ឈួយ�ាីលបោះគ្គោ-

ក្រក�� នុងិជ្ឈួយបោះធ្ងីើខែស្រីសាចមាារឪពុ�កមីាយរ�សា់ខំ��វិិញ។ 

 បោះនុៅបោះពុលខំ��ក្រត��់មករសា់បោះនុៅផ្សាាះ�នុរយ�បោះពុល

មួយខែខ អងគការ�នុបោះហៅក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិ�ា�ង 
អសា់បោះ�ៅក្រ�ជ្ឈ�� នុងិ�ាក់ខែផ្សានុការឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុក្រ�មូល 

រ�សា់រ�រ�ា�ងអសា់�ាក់ចូលជ្ឈារ�សា់រួម បោះហើយបោះធ្ងីើ 

ការងារជ្ឈាក្រកុមតាមខែផ្សានុការខែ�លអងគការ�ាក់ឲ្យ�។ 

បោះក្រកោយពុ�ក្រ�ជ្ឈ��ច�់ កមមាភិូ�ល�កឹនុា�ខែខមរក្រកហមមំាក់

បោះឈ្នះមោះ រានុ �នុ�ាក់ខែផ្សានុការឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅខាងបោះនុសាា� 

�ា�ខែនុសីាក្រមា�់ខែតបោះឈ្នះមោះ ផ្សា�នុ ខែ�លមានុតួនុា��ធ្ង�ជ្ឈាង 

រានុ �នុមក�ូីរឲ្យ�ខំ��បោះ�ៅបោះនុៅខាងភូជួររាសា់វិិញ។ ផ្សា�នុ 

�នុផ្សាលី់នុងគ័លមួយ បោះគ្គោមួយនុមឹ �ងខែរកមួយគូ្គ នុងិ

សាខែក្រងកពុ�រមកឲ្យ�ខំ��។ 

 ខំ��ខតិខ�បោះធ្ងីើការងារខាា�ងណ្ឌាសា់បោះក្រពុោះមិនុចង់ឲ្យ�

ក្រ�ធ្ងានុក្រកមុសាី��បោះនុាោសា។ រហតូមក�លឆ់្នាំំា�១៩៧៦ ខំ��

�នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុរិ�សាខ់ំ��បោះឈ្នះមោះ គ្គ�ម បោះសាង។  
មួយឆ្នាំំា�បោះក្រកោយមក �នុាា�់ពុ�ក្រ�ពុនុរិ�សា់ខំ��សាក្រមាល 

ន�ត្ត ចូន ស�ថុ្ងៃថ្មីៃរួស់លេនៅភិ�មិ�ថ្ងៃន ំឃុំ��អងារួស  
ស្រីសុ�លេមស�ង លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។  
(លេផ្តួង �ង�រួា�ស��/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�) 

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 25



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ផ្តួាះរួ�ស់ប្រ�ជា�ជានលេនៅឃុំ��អងារួស ស្រីសុ�លេមស�ង 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។  
(លេផ្តួង �ង�រួា�ស��/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

កូនុ�នុរយ�បោះពុលមួយខែខ អងគការ�នុចាត់តា�ងខំ�� 
បោះ�ៅជ្ឈ�កខែក្រពុកបោះនុៅសានៃនុា។ បោះនុៅ��បោះនុោះ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ង 

អសា់ក្រតូវិបោះ�ៅរកសាាឹកបោះឈ្នះើមកក្រ�ក់���ូលបោះធ្ងីើជ្ឈាជ្ឈក្រមក 

សាក្រមា�់សាាំក់អាស្រីសា័យ។ ខំ��បោះនុៅសានៃនុា�នុរយ�បោះពុល 
៣នៃ�ៃ ក៏ឮសា�បោះ�ងក្រគ្គា�់បោះផ្សាាោងរ�សាប់ោះវិៀតណ្ឌាមជ្ឈាបោះក្រចើនុ

ក្រគ្គា�់ធ្ងាាក់បោះនុៅខែកៈរៗកខែនុាងខំ��សាាំក់បោះនុៅ។ បោះនុៅបោះពុល

ខែ�លខំ��បោះ�ើរបោះ�ៅ�ង�ឹកពុ�កំ�ងនៃក្រពុ ស្រីសាា�់ខែតបោះ�ើញកង
 

�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមជ្ឈាបោះក្រចើនុនុាក់ចងអក្រងឹងបោះ�កតាមមាត់

ខែក្រពុក។ កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមមំាក់�នុខែស្រីសាកក្រ��់ខំ��

�ា «ឪៗ�ង�ឹកឲ្យ�បោះលឿនុ» �ា�ខែនុខីំ��មិនុ�នុបោះឆ្នាំាើយត�

បោះ�ើយ រួចបោះហើយក៏ក្រត��់ចូលកំ�ងភូូមិវិិញ។ អ���ង

បោះពុលបោះនុោះ ខំ���នុឮកង�័ពុពុ�រនុាក់បោះ�ៀត�នុជ្ឈខែជ្ឈកគ្គាំ

�ា កង�័ពុរ�សា ់�ា�ល ពុត �នុចលូបោះ�ៅក្រ�យ��គិ្គាំបោះនុៅ

បោះខតនីៃតនុញិ ក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម។ បោះពុលខំ��ឮ�បូោះចះំក៏

ក្រ�ញា�់ក្រ�ញាលម់កកងវិញិ បោះហើយខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង

បោះធ្ងីើការ�ខែនុមិបោះ�ៀត។ ក្រកមុរ�សាខ់ំ���នុខតិខ�បោះធ្ងីើការអសា់

រយ:បោះពុល៣ខែខបោះ�ើ�បោះហើយរួចរាល ់នុងិ�នុក្រត��់មក

ផ្សាាះវិិញម�នុបោះគ្គ។ 

 បោះនុៅបោះពុលខំ��មក�លផ់្សាាះ�នុមួយរយ� ខែខមរក្រកហម

ជ្ឈបោះមា�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិ�ា�ងអសា់ឲ្យ�បោះ�ៅបោះខតី

ភូាគ្គពុាយ័ពុ�។ ស្រីសា�បោះពុលបោះនុោះ កង�័ពុរណ្ឌសាិរ�

សាាមគ្គគ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា�នុជ្ឈិះបោះសាះមកក្រ��់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ មិនុឲ្យ��នុ�ី�បោះណ្ឌើរបោះ�ៅម�ខបោះ�ៀត។ ចា�់តា�ងពុ�

បោះពុលបោះនុោះមក ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�នុក្រត��់មករសា់បោះនុៅតាម

ផ្សាាះ នុងិបោះធ្ងីើខែស្រីសាចមាារ ក្រពុម�ា�ងមានុការក្រ�គ្គ��តន្ត្រីនុី� នុងិ

បោះក្រច�ងកម�ានុបីោះនុៅតាមវិត។ី

26 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

នៃសិ វេក្សាឿនិ ៖ អ្នតិតីិក្សាងសិលិើៈភូមូ្មកិ្សាណិ្តាល 
តំិបុន់ិត្រពិះវហិារ
ភា រសិម  ី 

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ នៃសា បោះកឿនុ អាយ�៦៣ឆ្នាំំា� បោះកើតបោះនុៅភូូមិ

កណី្ឌាល ���ក្រពុះរ�កិល ស្រីសាុកខែឆ្នាំ� បោះខតកី្រពុះវិិហារ 

�ចច��ៈនុ�ំ��ក្រពុះរ�កិល សាិិតបោះនុៅកំ�ងស្រីសាុក��រ�អូរសាាីយ 

បោះខតសីាាងឹខែក្រតង។ ខំ��មានុឪពុ�កបោះឈ្នះមោះ អុ�ក នៃសា នុងិមីាយ

បោះឈ្នះមោះ �ុ�នុ ភិូនុ។ 

 កាលពុ�ក�មារខំ��បោះ�ើរបោះរៀនុបោះនុៅបោះក្រកោមមា�់បោះឈ្នះើ នុងិ

បោះក្រកោមផ្សាាះរ�សាអំ់កភូូមិ បោះក្រពុោះសាាលាបោះរៀនុខែ�លសាាង 

សាង់ពុ�សាម័យសាងគមរាស្ត្រសាីនុិយមភូាគ្គបោះក្រចើនុក្រតូវិ

�នុ��ផ្សាាាញបោះសាាើរគ្គមានុសាល់។ ខំ��បោះរៀនុ�នុក្រតឹម�ាំក់�� 
៣�ា�បោះណ្ឌ េោះក៏ឈ្នះ�់បោះរៀនុ បោះក្រពុោះសាាលាបោះរៀនុបោះនុៅឆ្នាំៃាយពុ�

ផ្សាាះ។ បោះក្រកោយមកខំ��ចូលហាតស់ាិលៈ�ជ្ឈាមួយ��វិិតនីុ ៍
ខែខមរក្រកហមបោះនុៅកំ�ងភូូមិ ខែ�លក្រកុមរ�សា់ខំ��មានុ

សាមាជ្ឈិកក្រ�មាណ្ឌជ្ឈា២០នុាក់ កំ�ងបោះនុោះមានុក្រ�ុសា

ច�នុនួុ១០នុាក់ នុងិស្រីសា�១០នុាក់។ ខំ��ហាត ់រា� បោះក្រច�ង នុងិ

សាខែមីងត។ួ អំកខែ�លហាតជ់្ឈា�់ច�ណ្ឌាត�់ាំក់លែជ្ឈាងបោះគ្គ 

ក្រ�ធ្ងានុអងគភូាពុសាិលៈ��ញ្ចូជូ នុឲ្យ�បោះ�ៅសាខែមីងបោះនុៅ 
ត��នុ។់ ក្រ�ធ្ងានុសាិលៈ�ត��នុក់ាលបោះនុោះបោះឈ្នះមោះ មាានុ 

សា�� ខែ�លក្រតូវិជ្ឈាកូនុរ�សា់បោះឈ្នះមោះ មាានុ មានុតួនុា��ជ្ឈា

បោះលខាត��នុ។់ 

 បោះនុៅរវិាងពុ�ឆ្នាំំា�១៩៧១ �ល ់ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ខំ��មិនុសាវូិ 
បោះធ្ងីើការងារធ្ងៃនុធ់្ងៃរបោះ�ើយ �ា�ខែនុកីារហ�ូច�កមានុការខះី 

ខាតខាះ។ បោះ�ោះ��យាាងណ្ឌាបោះ�ើមៈ�ខតិខ�ខែកខែក្រ�ខានួុខំ��ឲ្យ�

កាាយបោះ�ៅជ្ឈាកសាកិរគ្គ�រូ នុងិមានុវិណ្ឌ េ�សាែាតសាែ� អងគការ

តក្រមូវិឲ្យ�ខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុហ�ូ��ររាវិៗលាយជ្ឈាមួយ

�ខែនុា គ្គល់បោះចក នុងិគ្គល់លា�ង។

 បោះនុៅនៃ�ៃ��១៧ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅ 

កំ�ង���ក្រពុះរ�កិលបោះរៀ�ច�កមមវិធិ្ង�អ�អរសាារ�រជ្ឈយ័ជ្ឈមំះ 
រ�សា់កង�័ពុ��វិិតនីុខ៍ែខមរក្រកហមបោះនុៅកំ�ងវិត�ី�រ�សា។ 

ក្រកុមសាិលៈ�រ�សា់ខំ���នុបោះ�ៅសាខែមីង រា� នុងិបោះក្រច�ង

ចបោះក្រម�ង��វិិតនីុឲ៍្យ�កមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម រា�កម�ានុី

យាាងសា�ៈាយរ�ករាយ។ បោះក្រកោយមកអងគការ�នុ

�ញ្ចូជូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅសាខែមីងសាិលៈ�បោះនុៅត��នុ ់�ា�ខែនុកី្រតូវិ�នុ
 

មីាយរ�សា់ខំ���ាត់ខំ��ឲ្យ�បោះនុៅសាខែមីងកំ�ងភូូមិ�ខែ�ល។ 

បោះក្រកៅពុ�ការងារសាិលៈ� ខំ��ក្រតូវិបោះចញបោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ��ាយ 

ថ្ងៃស លេ�ឿន អ�យ�៦៣ឆ្នាំ�ូ� ផ្តួត�់��សមៈ�សនអ៍���លេរួឿងរួា�វ
�ូ�ងរួ��ខែខរីួប្រ�ហមដិ�់ ភិ� រួសី� ���ា�ិ�មជាឈមណាឌ�
ឯ�ស�រួលេខត្តតខែប្រ�ខែវង អ���ងលេ��ម�ចូ��រួួម�លេប្រមះង
ស�ខភិ��រួ�ស់មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា� ខែដិ�លេរួៀ�ចូ�លេធ្នូុើ
លេនៅវត្តតដិ�រួ�ស សិិត្តលេនៅ�ូ�ងភិ�មិ�ណាា�� ឃុំ��ប្រ�ះរួ��ិ� ស្រីសុ�
��រួ�អ�រួស�ុយ លេខត្តតសាឹងខែប្រត្តង �����ថ្ងៃថ្មីៃ��១១ ខែខវិចូិិ�� 
ឆ្នាំ�ូ�២០២២។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 27



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

បោះលើក��នុ�់ នុងិបោះធ្ងីើខែស្រីសា បោះនុៅកំ�ងកងចល័ត���ក្រពុះ 
រ�កិល។ បោះនុៅអ���ងឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ខែ�ល ក្រកុមក្រគ្គួសាារ

រ�សា់អុ�ខំ��ខែ�លមានុសាមាជ្ឈិកច�នុនួុ១២នុាក់ ក្រតូវិ�នុ

អងគការ�ញ្ចូជូនុឲ្យ�បោះ�ៅរសា់បោះនុៅភូូមិអូររ��លួ (���តសាុូ) 

ស្រីសាុកជ្ឈ័យខែសានុ បោះខតកី្រពុះវិិហារ បោះហើយបោះក្រកោយមក

ពុកួគ្គាត�់នុសាាា�់បោះនុៅ��បោះនុោះ�ា�ងអសា។់ បោះនុៅកំ�ងរ��

ខែខមរក្រកហម ភូូមិកណី្ឌាល ���ក្រពុះរ�កិល ខែ�លខំ��រសាប់ោះនុៅ 

គឺ្គសាិិតបោះនុៅកំ�ងស្រីសាុកខែឆ្នាំ� បោះខតកី្រពុះវិិហារ មិនុខែមនុ

សាិិតបោះនុៅកំ�ងបោះខតសីាាឹងខែក្រតង�ចូសាពុនីៃ�ៃបោះនុះបោះ�។

 បោះនុៅបោះ�ើមឆ្នាំំា�១៩៧៧ អងគការ�នុបោះចោ�ក្រ�កានុ់

ក្រគ្គួសាាររ�សា់ខំ���ា ខមា�ងយកការណ៍្ឌឲ្យ�យួនុ នុងិ

អាបោះមរកិា�ង។ �នុាា�់មក អងគការ�នុជ្ឈបោះមា�សាក្រគ្គួសាារ 

រ�សាខ់ំ�� រួម�ា�ងក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិកណី្ឌាលក្រ�មាណ្ឌ
 

៣៦ក្រគ្គសួាារបោះ�ៀតឲ្យ�បោះ�ៅភូូមិអូររ��លួ (���តសាុ)ូ ស្រីសាកុ 

ជ្ឈ័យខែសានុ បោះខតកី្រពុះវិិហារ ខែ�រ។ រយ�បោះពុល ៣ខែខ

���ូង អងគការ�នុបោះក្រ�ើខំ��ឲ្យ�បោះក្រច�ងចបោះក្រម�ងសាក្រមា�់

ក្រកុមបោះលោំនុសាខែមីងឲ្យ�ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�សា�នុា បោះ�ើមៈ�បោះលើក 

�ឹកចតិកី្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុឲ្យ�ខតិខ�បោះធ្ងីើការងារ។ ��ខែ�លខំ��បោះក្រច�ង  
មានុ�ចូជ្ឈា ពុល�កមមខែមាៗ, បោះយោធ្ងាក្រ�យ��បិោះនុៅសាមរភូូមិ  

នុងិ ចក្រកពុតីិបោះធ្ងីើ��ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ ជ្ឈាបោះ�ើម។ បោះនុៅ��បោះនុោះ ខំ�� 
ក៏មានុភូារកិចចបោះក្រច�ងចបោះក្រម�ងរួច�ត�ាក់កាខែសាតខែ�រ  

បោះហើយបោះពុលខំ���តច�់មួយ�� គឺ្គតក្រមូវិឲ្យ�កមមាភិូ�ល

ខែខមរក្រកហមយកបោះ�ៅចាក់ផ្សា�ាយតាមបោះមក្រកូច�នុនួុ៤ 

បោះ�ៅ៥នៃ�ៃ បោះ�ើ�ខំ��បោះក្រច�ងមួយ��បោះផ្សា�ងបោះ�ៀត បោះ�ើមៈ�ចាក់

ផ្សា�ាយ�នុ។ី បោះក្រកៅពុ�បោះក្រច�ង ខំ��ខតិខ�បោះធ្ងីើការយាាងខាា�ង

រហតូ�ល់ឈ្នះកឺ្រគ្គុនុចាញ់។ ក្រ�ធ្ងានុអងគភូាពុ�នុ�ញ្ចូជូនុ

ខំ��បោះ�ៅពុ�ា�លបោះនុៅមនុា�របោះពុ��រយ�បោះពុលកនុាះខែខបោះ�ើ�ខំ��

�នុធ្ងរូបោះសាៈើយ បោះហើយក្រត��់មកបោះធ្ងីើការងារ�នុបីោះ�ៀត។

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៧ មិតនីុារ� ធ្ងា គឺ្គជ្ឈាក្រ�ធ្ងានុ

អងគភូាពុរ�សាខ់ំ���នុបោះក្រ�ើខំ��ឲ្យ�បោះ�ើងបោះ�ះខែផ្សាាពុក្រង��� �ា�ខែនុី

បោះ�ោយសាារខំ��មិនុហាុនុបោះ�ើងបោះ�ើមបោះឈ្នះើ បោះ�ើ�មិតនីុារ�  
ធ្ងា ចង់យកខំ��បោះ�ៅបោះរៀនុសាូក្រត។ សា�ណ្ឌាងលែមិត ីចនុ 

គឺ្គជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមកពុ�ភូូមិជ្ឈាមួយខំ��ជ្ឈយួនុយិាយសាក្រមលួ

មិតនីុារ� ធ្ងា។ ចនុ �នុនុយិាយក្រ��់មិតនីុារ� ធ្ងា ក��

ក្រ�កានុខ់ងឹជ្ឈាមួយខំ�� បោះក្រពុោះខំ��គឺ្គជ្ឈាមនុ�សា�ក្រ�ុសា �ា�ខែនុី
 

ចរតិមារយា��ចូមនុ�សា�ស្រីសា� បោះ�ើ�ខំ��មិនុបោះចះបោះ�ើង 
បោះ�ើមបោះឈ្នះើ។ បោះក្រកោយមក ខំ��ធ្ងាាក់ខានួុឈ្នះមីឺងបោះ�ៀត ស្រីសាា�់

 
ខែតបោះពុលបោះនុោះអងគការបោះចោ�ខំ���ាក�ហក នុងិ�ក្រមងុយក

ខំ��បោះ�ៅអ�់រ�។ សា�ណ្ឌាងលែឪពុ�ករ�សាខ់ំ��បោះចះផ្សា���ាំ�ខែខមរឲ្យ�

ខំ��ផឹ្សាករហតូ�នុជ្ឈាសាះបោះសាៈើយ។

 បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧៨ ក្រ�ធ្ងានុសាហករណ៍្ឌបោះឈ្នះមោះ �ុ�នុ  

បោះធ្ងឿនុ ខែ�លបោះ�ើ�បោះ�ើងកានុ�់�ខែណ្ឌង�ម� �នុ�ញ្ចូជូនុខំ��ឲ្យ�

បោះ�ៅបោះរៀនុខែផ្សាកំកសាកិមម បោះក្រពុោះគ្គាតច់លូចតិខីំ��នុងិចង់ឲ្យ� 
ខំ��មានុតនួុា��ជ្ឈាកមមាភិូ�លខែខមរក្រកហមបោះនុៅកំ�ងភូូមិអូរ

 
រ��ួលខែ�រ។ បោះនុៅបោះពុលបោះនុោះ មានុកមមាភិូ�លខែខមរ 

ក្រកហមមំាក់ជ្ឈះិមាូតមូា�ុូ�ខែ�តមក�កឹខំ��បោះ�ៅបោះរៀនុកសាកិមម  
សាិតិបោះនុៅ��រួមស្រីសាកុរបោះវិៀង បោះខតកី្រពុះវិហិារ។ ក្រគ្គកូសាកិមម 

ខែខមរក្រកហម�នុក្រ��់ខំ���ា ក្រ�សាិនុបោះ�ើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុសាាូង 
សា�ណ្ឌា�បោះធ្ងីើឲ្យ�អខែណី្ឌតបោះ�ើង ឬបោះធ្ងីើឲ្យ�ខចូខាតសាមភារ

បោះធ្ងីើខែស្រីសា ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ា�ងបោះនុោះគឺ្គជ្ឈាខមា�ង�ា�ងអសា។់ �នុាា�់ 

មក អងគការ�ញ្ចូជូនុខំ��ឲ្យ�បោះ�ៅបោះរៀនុជ្ឈិះបោះសាះក្រ�មាណ្ឌ
 

១០នៃ�ៃ�ខែនុមិបោះ�ៀត បោះ�ើមៈ�ឲ្យ�ខំ��ជ្ឈិះបោះសាះបោះ�ើរ�បោះក្រង�នុ

កសាិកមម�លក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅតាមភូូមិ។ បោះនុៅបោះពុល�ញ្ចូច�់

ការសាិក�ា ខំ��មក�បោះក្រង�នុកសាិកមម�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅ

តាមក្រកុមសាិិតបោះនុៅកំ�ងភូូមិអូររ��លួ ���តសាុូ។

 បោះនុៅច�ងឆ្នាំំា�១៩៧៨ អងគការ�ក្រមុង�ញ្ចូជូនុខំ��ឲ្យ�

ចូលបោះធ្ងីើជ្ឈា�ាហានុ នុងិបោះ�ើងបោះ�ៅវិាយជ្ឈាមួយកង�័ពុ

បោះវិៀតណ្ឌាម �ា�ខែនុខីំ���នុ��បិោះសាធ្ង នុងិ�នុបោះសាំើសា��ក្រ�ធ្ងានុ 
សាហករណ៍្ឌបោះឈ្នះមោះ �ុ�នុ បោះធ្ងឿនុ បោះធ្ងីើការបោះនុៅកំ�ងភូូមិ។ 

 បោះពុលបោះនុោះ ក្រ�ធ្ងានុសាហករណ៍្ឌ�នុអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�

ខំ��បោះនុៅ�បោះក្រង�នុកសាិកមម�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅកំ�ងភូូមិ

អូររ��លួ�ខែ�ល។ �នុាា�់ពុ�កង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមចូល 

មកបោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា�១៩៧៩ ខំ��នុងិក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

មួយច�នុនួុខែ�លអងគការជ្ឈបោះមា�សាឲ្យ�មកបោះនុៅកំ�ងភូូមិអូរ 
រ��លួ សាបោះក្រមចចតិវីិលិក្រត��់មករសាប់ោះនុៅស្រីសាកុក�បោះណ្ឌើត 

បោះនុៅភូូមិកណី្ឌាល ���ក្រពុះរ�កិលវិញិ។ សាពុនីៃ�ៃខំ��រសាប់ោះនុៅ 
ជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុបិោះឈ្នះមោះ ��ង ហុយួ មានុស្រីសាកុក�បោះណ្ឌើតបោះនុៅ 
បោះខតកី�ពុង់ធ្ង� នុងិមានុកូនុច�នុនួុ៦នុាក់។ បោះយើងក្រ�ក�រ�រ

បោះធ្ងីើខែស្រីសា ចិញ្ចូចមឹ មានុ ់�ា ក្រជ្ឈូក បោះគ្គោ បោះ�ើមៈ�លក់ផ្សាគត់ផ្សាគង

ជ្ឈ�វិភូាពុក្រគ្គួសាារ។ 

28 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

ឈូ្នះបុផ្នែ�មរត្រក្សាហម្មចាំប់ុ�ាពុំចំង វេដាយុវេចាំទ្ធិ�ាពុំថា
បានិត្របុត្រពិតឹិ�ុិសិសិលីធម្ម៌
ង្កាាន់ិ វនីិ 

 ខំ��បោះឈ្នះមោះ អុ�ក បោះសាឿនុ អាយ�៧៣ឆ្នាំំា� បោះកើតបោះនុៅភូូមិ 
នៃក្រពុបោះស្រីសាោង ���អងគតាបោះសាោម ស្រីសាកុក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។  

�ចច��ៈនុ ំខំ��គឺ្គជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរសា់បោះនុៅភូូមិក្រតពុា�ងក្រពុ�ង ���

លាយ�ូរ ស្រីសាុកក្រតា�កក់ បោះខតតីាខែកវិ។ ខំ��មានុ�ង�ែូនុ

�បោះងាើត៨នុាក់ សាាា�់អសា៧់នុាក់ បោះហើយសាពុនីៃ�ៃបោះនុៅសាល ់

ខែតខំ��មំាក់ �ា�បោះណ្ឌ េោះ។ ខំ��មានុក្រ�ពុនុបិោះឈ្នះមោះ សា�ខ បោះរៀង នុងិ
 

មានុកូនុ៧នុាក់ ស្រីសា�មំាក់ នុងិក្រ�ុសា៦នុាក់។ 

 កាលពុ�ក�មារ ខំ��បោះរៀនុសាកូ្រត នុងិរសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយក្រពុះ 
សាងឹបោះនុៅវិតអីងគតាបោះសាោម។ បោះពុលក្រពុឹក ខំ��បោះ�ើរតាម

ក្រពុះសាងឹ�ិណ្ឌឌ�តចងាានុប់ោះនុៅតាមភូូមិ រហតូ�ល់

បោះមាោង៩បោះ�ើ�ក្រត��់មកវិតវីិញិ។ ល�ះបោះមាោង២របោះសាៀល 

ខំ��ចូលបោះរៀនុរហតូ�ល់បោះមាោង៤របោះសាៀលបោះ�ើ�ឈ្នះ�់ 
សាក្រមាក។ ក្រពុះសាងឹក្រពុះនុាម គ្គក គឺ្គជ្ឈាក្រគ្គូ�បោះក្រង�នុ

ខំ�� បោះហើយក្រពុះអងគ��ួល�នុា�ក�បោះក្រង�នុសាិសា��ាំក់��១ 

នុងិ��២បោះ�ៀត។ �នុាា�់ពុ� ក្រគ្គគូ្គក គឺ្គ ក្រគ្គឯូម ��ួល�នុា�ក

�បោះក្រង�នុសាិសា��ាំក់ខសុា់ជ្ឈាងខំ��។ 

 ខំ��បោះរៀនុ�នុក្រតឹម�ាំក់��២ខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ។ បោះនុៅអាយ� 
២០ឆ្នាំំា� ខំ��ចលូ�ួសាជ្ឈាក្រពុះសាងឹបោះនុៅវិតអីងគតាបោះសាោម។ 

�នុាា�់ពុ�ខំ���ួសា�នុពុ�រក្រពុះវិសា�ាក៏សាឹកវិិញ �ា�ខែនុ ី
ខំ��សា��ក្រពុះសាងឹរសា់បោះនុៅកំ�ងវិត�ីខែ�ល។ ខំ��សាឹក�នុ

រយ�បោះពុល�ា�នុមានុនៃ�ៃ�ា�បោះណ្ឌ េោះ ស្រីសាា�់ខែតមានុកងឈ្នះា�

ខែខមរក្រកហម២នុាក់�នុចលូមក�ញ់សាមាា�់ក្រពុះសាងឹ 

ច�នុនួុ៧អងគបោះនុៅបោះវិលាបោះមាោង៥លៃាច នុងិ�នុ�ញ្ញាជឲ្យ� 

ក្រពុះសាងឹបោះនុៅកំ�ងវិតជី្ឈបោះមា�សាបោះ�ៅបោះនុៅស្រីសុាកបោះលើ បោះ�ោយ 

 អឺ�� លេសឿន ��ួ�ប្រ�អ�់អន�ស��វរួ�យ៍��ប្រ�ុម��រួង�រួ
មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ លេខត្តតត្ត�ខែ�វ។។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 29



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

�នុបោះលើកបោះ�ើង�ាបោះនុៅស្រីសាុកបោះលើមិនុខះីវិតបីោះ�។ បោះពុល 

បោះនុោះ ខំ�� នុងិអំកឯបោះ�ៀត�នុរតច់ូលពុួនុបោះនុៅបោះក្រកោមខែក្រគ្គ

កំ�ងក��។ិ បោះនុៅឆ្នាំំា�១៩៧០ ខំ���នុបោះរៀ�ការជ្ឈាមួយក្រ�ពុនុិ

រ�សា់ខំ��។ �នុាា�់ពុ�បោះរៀ�ការរួច បោះយើង�នុក្រ�ក�រ�រ

បោះធ្ងីើខែស្រីសាចមាារ នុងិលក់�ឹកបោះតោំត។ 

 រហតូមក�លខ់ែខកកា�ា ឆ្នាំំា�១៩៧២ ខែខមរក្រកហម

ជ្ឈបោះមា�សាខំ��នុងិក្រគ្គួសាារឲ្យ�បោះ�ៅបោះធ្ងីើចមាារនុងិ�ា���ណ្ឌា� 
បោះនុៅតាមបោះជ្ឈើងភូំ�សាិិតបោះនុៅកំ�ងភូូមិបោះកោះសាាា ���តាខែកនុ 

ស្រីសាុកឈ្នះកូ បោះខតកី�ពុត។ បោះនុៅ��បោះនុោះខែខមរក្រកហម�នុ

ចាត�់�កខំ��គឺ្គជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ម� នុងិ�នុខែ�ងខែចកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

បោះចញជ្ឈា៥ក្រកមុ។ ខំ��ក្រតវូិ�នុខែខមរក្រកហមចាតឲ់្យ�បោះនុៅកំ�ង

ក្រកុម��១ បោះ�ោយកំ�ងមួយក្រកុមៗខែខមរក្រកហមខែចក��ឲ្យ� 
៥ហចិតាបោះ�ើមៈ�ឲ្យ�បោះយើងគ្គាសារ់�បោះលើងគ្គលប់ោះឈ្នះើ នុងិរានុ 

���ា���ណ្ឌា�។ កំ�ង����ហ�៥ហចិតា ក្រកុមរ�សា់ខំ���នុ�ា�
 

��ណ្ឌា�ចក្រមុះ មានុ�ចូជ្ឈា បោះពុោត បោះលៅុ ឪ�ឹក ក្រតសាក់ 

���ូង បោះចក នុងិ ក្រតាវិ។ ឪពុ�កមីាយខំ��សាាា�់តា�ងពុ�ខែខមរ
 

ក្រកហមជ្ឈបោះមា�សាមក�លភូ់ូមិបោះកោះសាាា���ូងបោះ�ោយសាារ

ជ្ឈ�ងឺក្រគ្គុនុចាញ់។ 

 �នុាា�់ពុ�ខំ��បោះធ្ងីើការបោះនុៅភូូមិបោះកោះសាាា�នុរយ�បោះពុល 
២ឆ្នាំំា� ខែខមរក្រកហម�នុជ្ឈបោះមា�សាខំ�� នុងិក្រកុមក្រគ្គួសាារឲ្យ� 
បោះ�ៅជ្ឈ�កក្រ��ាយបោះនុៅ���លាយ�ូរ ស្រីសាុកក្រតា�កក់វិិញ 

ខែ�លក្រ��ាយបោះនុោះមានុបោះឈ្នះមោះ�ា ក្រ��ាយច�ងអាង។ 

បោះនុៅ��បោះនុោះ ខែខមរក្រកហម�នុខែ�ងខែចកក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុជ្ឈាក្រកមុ 

បោះ�ោយកំ�ងមួយក្រកុមមានុសាមាជ្ឈិក១២នុាក់ ក្រតូវិជ្ឈ�ក

ក្រ��ាយក្រ�ខែវិង១២ខែមាក្រត នុងិជ្ឈបោះក្រមៅ១ខែមាក្រតកំ�ងមួយ 
នៃ�ៃ បោះ�ើបោះធ្ងីើមិនុរួចរាល់តាមខែផ្សានុការក�ណ្ឌត់គឺ្គក្រតូវិគ្គ�ណ្ឌ

ការងារនុងឹពុ�រ។ 

 បោះនុៅអ���ងបោះពុលបោះនុោះ ខែខមរក្រកហម�នុឲ្យ�កងម�ងៗ 
មកសាាំក់បោះនុៅរួមជ្ឈាមួយកង��រសាៗរ�សាខ់ំ��ខែ�រ ស្រីសាា�់ 
ខែតឈ្នះា�ខែខមរក្រកហមបោះឈ្នះមោះ ហាក់ �នុបោះចោ�ខំ���ា�នុ 
ក្រ�ក្រពុឹតខី�សាសា�លធ្ងម៌ជ្ឈាមួយម�ងមំាក់។ ខែខមរក្រកហម

�នុចា�់ខំ��ចង នុងិ�នុសាួរចបោះមាើយខំ��តា�ងពុ�បោះមាោង១២
 

នៃ�ៃក្រតង់ រហតូ�លប់ោះមាោង ៤របោះសាៀល បោះ�ើ�បោះ�ោះខែលងខំ�� 
វិញិ។ �នុាា�់ពុ�ខំ��មក�លក់ារ�ឋានុជ្ឈ�កក្រ��ាយ ស្រីសាា�់ 
ខែតកង�័ពុបោះវិៀតណ្ឌាមវិាយចលូមក បោះហើយខំ��នុងិក្រគ្គសួាារ 
ក៏�នុរតប់ោះគ្គចខានួុបោះ�ៅតាមខែខមរក្រកហម�ល�់��នៃក្រពុគ្គ�យ 

បោះ�ើ�ក្រត��់មករសា់បោះនុៅស្រីសាុកក�បោះណ្ឌើតវិិញ។

អឺ�� លេសឿន អ�យ�៧៣ឆ្នាំ�ូ� ស�ថុ្ងៃថ្មីៃរួស់លេនៅភិ�មិប្រត្ត���ងប្រ��ង 
ឃុំ����យ��រួ ស្រីសុ�ប្រត្ត����់ លេខត្តតត្ត�ខែ�វ ផ្តួត�់��សមៈ�សន៍
អ���លេរួឿងរួា�វ�ូ�ងរួ��ខែខរីួប្រ�ហមដិ�់ប្រ�ុម��រួង�រួ
មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ លេខត្តតត្ត�ខែ�វ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

30 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ពិព័ិិរណ៍ៈសិិអំី្នពិអំី្នវេពិើត្របុល័យុពូិជសាសិនិ ៍
និងិការរស់ិរានិមានិជវីតិិវេ�ើងវញិរបុស់ិ
ត្របុ�ជនិក្សាម្ម្ពុ�
វេសាម្ម បុានុិថនិ

 បោះ�ើមៈ�អ�អរពុិធ្ង�ខ�ួ២៤ឆ្នាំំា� នៃនុ�ិវិានុបោះយោ�យ

ឈ្នះះំ ឈ្នះះំ អ�អរសាា�រខ�ួ២៤ឆ្នាំំា� នៃនុការ�ញ្ចូច�់

សាន្ត្រីងគាមសា��វិលិបោះនុៅកមុ�ជ្ឈា នុងិការអនុ�វិតកី្រ�ក�បោះ�ោយ

បោះជ្ឈោគ្គជ្ឈ័យនុបោះយោ�យឈ្នះះំ ឈ្នះះំ ពុ�នៃ�ៃ��២៩ ខែខធ្ងំូ 

ឆ្នាំំា�១៩៩៨-នៃ�ៃ��២៩ ខែខធ្ងំ ូឆ្នាំំា�២០២២ នុងិខ�ួ៤ឆ្នាំំា�

នៃនុវិិមានុឈ្នះះំ ឈ្នះះំ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាមានុ

កិតីិយសាខែ�លក្រតូវិ�នុផ្សាលី់ការអនុ�ញ្ញាាតឲ្យ�បោះរៀ�ច�

ការតា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌ សាី�អ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍

នុងិការរសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតបោះ�ើងវិិញរ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

កមុ�ជ្ឈា រយ�បោះពុល៣នៃ�ៃ ពុ�នៃ�ៃ��២៩ �ល់នៃ�ៃ��៣១ 

ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�២០២២ បោះនុៅវិិមានុឈ្នះះំ ឈ្នះះំ សាិិតបោះនុៅកំ�ង

សាងាាត់ខែក្រពុកតាបោះសាក ខណ្ឌឌបោះក្រជ្ឈោយចងីា រាជ្ឈធ្ងានុ�

ភូំ�បោះពុញ។ ពុិធ្ង�បោះនុះមានុការអបោះញ្ចូជ ើញចូលរួមពុ� សាបោះមីច

ពុិជ្ឈ័យបោះសានុា បោះ�ៀ �ញ់ ឧ�នុាយករ�ឋមន្ត្រីនុី� រ�ឋមន្ត្រីនុី�

ក្រកសាួងការពុារជ្ឈាតិ ជ្ឈាគ្គណ្ឌ�អធ្ងិ�ត�។ 

 ពុិពុ័រណ៍្ឌសាី�អ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍នុងិការ 

រសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតបោះ�ើងវិិញរ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា�នុ

មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�លេរួៀ�ចូ���រួត្ត��ង�ិ�័រួណ៍ា 
សត�អ���អ�លេ�ើប្រ��័យ��ជាស�សន ៍នងិ��រួរួស់រួ�នម�នជា�វិត្ត
លេ�ើងវិញរួ�ស់ប្រ�ជា�ជាន�មុ�ជា� រួយៈលេ��៣ថ្ងៃថ្មីៃ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ 
ដិ�់ថ្ងៃថ្មីៃ��៣១ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ លេនៅវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
លេដិើមី�អ�អរួ�ិធ្នូ�ខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន�ិវ�នលេយះបាយឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
អ�អរួស��រួខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន��រួ�ញ្ចច�់សង្រ្គាងា�មស��វិ�លេនៅ
�មុ�ជា� នងិ��រួអន�វត្តតប្រ���លេដិះយលេជាះ�ជា័យនលេយះបាយ
ឈ្នះះូ ឈ្នះះូ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៨-ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩  
ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ នងិខ�ួ៤ឆ្នាំ�ូ�ថ្ងៃនវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 31



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�លេរួៀ�ចូ���រួត្ត��ង�ិ�័រួណ៍ា 
សត�អ���អ�លេ�ើប្រ��័យ��ជាស�សន ៍នងិ��រួរួស់រួ�នម�នជា�វិត្ត
លេ�ើងវិញរួ�ស់ប្រ�ជា�ជាន�មុ�ជា� រួយៈលេ��៣ថ្ងៃថ្មីៃ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ 
ដិ�់ថ្ងៃថ្មីៃ��៣១ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ លេនៅវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
លេដិើមី�អ�អរួ�ិធ្នូ�ខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន�ិវ�នលេយះបាយឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
អ�អរួស��រួខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន��រួ�ញ្ចច�់សង្រ្គាងា�មស��វិ�លេនៅ
�មុ�ជា� នងិ��រួអន�វត្តតប្រ���លេដិះយលេជាះ�ជា័យនលេយះបាយ
ឈ្នះះូ ឈ្នះះូ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៨-ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩  
ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ នងិខ�ួ៤ឆ្នាំ�ូ�ថ្ងៃនវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

រួមច�ខែណ្ឌក�ល់នុបោះយោ�យឈ្នះះំ ឈ្នះះំ បោះ�ើមៈ��ញ្ចូច�់

សាន្ត្រីងគាមសា��វិិលបោះនុៅកមុ�ជ្ឈា។ 

 ខាឹមសាារជ្ឈាកមមវិតិ�រួមនៃនុពុិពុ័រណ៍្ឌ សាី�អ�ពុ�អ�បោះពុើ 
ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍នុងិការរសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិបោះ�ើងវិញិ 

រ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាបោះ�ើមៈ��ងាាញឲ្យ�បោះ�ើញពុ���បោះណ្ឌើរ 
បោះ�ើម�ងនៃនុការបោះ�ើងកានុអ់�ណ្ឌាចរ�សាខ់ែខមរក្រកហម ការ

�លួរល�រ�សាខ់ែខមរក្រកហម ការតសាុកូំ�ងសាន្ត្រីងគាមសា��វិលិ 
បោះក្រកោយការ�លួរល�រ�សារ់��ខែខមរក្រកហមឆ្នាំាំ�១៩៧៩ 

រហតូ�ល់មានុបោះគ្គោលនុបោះយោ�យឈ្នះះំ ឈ្នះះំ នុងិការ 

រសា់បោះ�ើងវិិញនៃនុក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា។ 

 បោះនុៅកំ�ងខាមឹសាារពុិពុ័រណ៍្ឌ�ា�ងមូលមានុ៣ខែផ្សាកំ

សា�ខានុ់ៗ គឺ្គ ��១) អងគការចាត់តា�ងរ�សា់ខែខមរក្រកហម 

ខែ�លមានុរូ�ភូាពុចា�់ពុ�ឆ្នាំំា�១៩៧៥ �ល ់ឆ្នាំំា�១៩៧៩ 

ខែ�លពុ�កមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម បោះម�កឹនុា�ក�ពុលូៗ �នុ

�តបោះនុៅ��តា�ងក្រពុលានុយនុបីោះហោះ តាមមនុា�រនុានុា

បោះនុៅកំ�ងរ�ឋធ្ងានុ�ភូំ�បោះពុញកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម ខែ�ល

�ងាាញអ�ពុ�វិតមីានុរ�សាខ់ែខមរក្រកហមបោះនុៅ��បោះនុោះ ខណ្ឌ�

ខែ�លបោះម�កឹនុា�កំ�ងរ��បោះនុះ�នុជ្ឈបោះមា�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញ 
ពុ���ក្រកុងភូំ�បោះពុញ បោះ�ោយ�រមភខាាចមានុការ�មាាក់ 

ក្រគ្គា�់ខែ�ក។ �ា�ងបោះនុះ គឺ្គជ្ឈាការភូូតក�ហក។ បោះនុៅកំ�ង

ខែផ្សាកំ�ខែ�លបោះនុះក៏�នុ�ងាាញ�ា បោះនុៅបោះពុលខែ�លរ�� 

ខែខមរក្រកហមក្រតូវិ�នុផ្សាីួលរ�ល�បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�១៩៧៩ បោះម
 

�កឹនុា� នុងិអំកបោះ�ើរតាមរ��បោះនុះ �នុបោះភូៀសាខានួុបោះ�ៅបោះនុៅ

តាម�បោះណី្ឌោយក្រពុ�ខែ�នុកមុ�ជ្ឈា នៃ� បោះ�ើមៈ�ក្រ�មូលកមាា�ង

តសាុូបោះ�ើងវិិញ។ បោះ�ោះ��រ��ខែខមរក្រកហម�នុ�ួល 

រល�បោះហើយក៏បោះ�ោយ ក៏កៈាលមាាសា��នុ�កឹនុា� នុងិអងគការ 

ចាតត់ា�ងរ�សាខ់ែខមរក្រកហមបោះនុៅមានុវិតមីានុបោះនុៅបោះ�ើយ។  

ម�ាាងបោះ�ៀត ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែ�លរត់កាត់នៃក្រពុ នុងិឆ្នាំាងកាត់

បោះក្រគ្គោះ�ាំក់បោះផ្សា�ងៗបោះ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុ ក៏��ួលរងបោះក្រគ្គោះ 

បោះ�ោយសាារជ្ឈ�ងឺ អត់អាហារ នុងិជ្ឈានុម់�នុផ្សាា�ះសាាា�់បោះនុៅ

តាមផ្សាាូវិ។ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុមួយច�នុនួុបោះ�ៀត ក៏�នុចលូរួមកំ�ង

ការតសាុូបោះនុៅតាមក្រពុ�ខែ�នុរហតូ�ល់ឆ្នាំំា�១៩៩៨។

 ខាមឹសាារបោះនុៅកំ�ងខែផ្សាកំ��២) ��ឧក្រកិ�ឋកមមក្រ�លយ័

ពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ខែ�ល�ងាាញអ�ពុ�ការបោះធ្ងីើការងាររ�សា់

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅតាមសាហករណ៍្ឌ ការ�ឋានុ បោះលើក��នុ�់ ជ្ឈ�ក

32 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ក្រ��ាយ នុងិ ក្រ�ពុ័នុធិ្ងារាសាាស្ត្រសាបីោះផ្សា�ងៗ ខែ�លសា�� ិ

ខែតការងារបោះ�ោយ�ងំ� នុងិភ័ូសាី�តាងខែ�ល�នុបោះកើត 
បោះ�ើង។ បោះនុៅកំ�ងខែផ្សាកំ�ខែ�លបោះនុះ ក៏�ងាាញអ�ពុ���តា�ង 
��ឧក្រកិ�ឋ �ចូជ្ឈា ការគ្គាសា់របោះណី្ឌៅសាាកសាពុជ្ឈនុរង 

បោះក្រគ្គោះខែ�លខែខមរក្រកហមសាមាា�់ បោះនុៅតាម�ណី្ឌាភូូមិឋានុ 

នុានុាបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅពុាក់កណី្ឌាល�សាវិត�រ៍
 

ឆ្នាំំា�១៩៨០។ បោះ�ោះ��បោះម�ឹកនុា�ជ្ឈានុខ់សុា់រ�សា់ខែខមរ 

ក្រកហមរត់បោះភូៀសាខានួុបោះ�ៅកានុក់្រពុ�ខែ�នុកមុ�ជ្ឈា-នៃ� ក៏

ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅខែត��ួលរងនុវូិសាមុាធ្ងផ្សាាវូិអារមមណ៍្ឌ
 

នុវូិការខែ�ក�ក់ នុងិក្រពុាតក់្រ�សាក់្រកមុក្រគ្គសួាារ ការខែសាងី 

រកសាាចញ់ាត ិនុងិការគ្គាសារ់បោះណី្ឌៅសាាកសាពុរួម បោះ�ើមៈ�

បោះធ្ងីើ��ណ្ឌ�ឧ�ាសិាក�សាលតាមក្រពុះពុ��សិាាសានុា។ បោះនុៅកំ�ង

ខែផ្សាកំបោះនុះ ក៏�ងាាញអ�ពុ�ភូសាី�តាងនៃនុអ�បោះពុើ�ារ�ណ្ឌកមមបោះនុៅ

តាមមនុា�រសានុីសិា�ខរ�សាខ់ែខមរក្រកហម កំ�ងបោះនុោះមានុមនុា�រ 
សានុីសិា�ខសា-២១ ឬគ្គ�ក�ួលខែសាាង ការចា�់ខានួុ ការបោះធ្ងីើ 
�ារ�ណ្ឌកមម នុងិការសាមាា�់ជ្ឈាក្រ�ពុ័នុបិោះ�ៅបោះលើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

រា�់ពុានុន់ុាក់។ 

 ច�ងបោះក្រកោយ គឺ្គខែផ្សាកំ��៣) �ងាាញពុ�ការរសា់បោះ�ើង 

វិញិរ�សាក់្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា បោះក្រកោយការ�លួរល�នៃនុរ��

ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍�ា�ល ពុត។ ខែផ្សាកំបោះនុះគឺ្គ�ងាាញអ�ពុ� 

ការតសាុ ូនុងិការ�កឹនុា�រ�សាស់ាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ 

បោះ�ើមៈ�រ�បោះ�ោះជ្ឈាតិបោះចញពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍

នុងិ�ងាាញអ�ពុ�ជ្ឈ�វិិតនៃនុការរសា់បោះ�ើងវិិញបោះនុៅបោះក្រកោយ

ឆ្នាំំា�១៩៧៩ រួមមានុខែផ្សាកំ សាលិៈ� តន្ត្រីនុី�  ម�ខរ�រអាជ្ឈ�ពុ 

មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�លេរួៀ�ចូ���រួត្ត��ង�ិ�័រួណ៍ា 
សត�អ���អ�លេ�ើប្រ��័យ��ជាស�សន ៍នងិ��រួរួស់រួ�នម�នជា�វិត្ត
លេ�ើងវិញរួ�ស់ប្រ�ជា�ជាន�មុ�ជា� រួយៈលេ��៣ថ្ងៃថ្មីៃ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ 
ដិ�់ថ្ងៃថ្មីៃ��៣១ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ លេនៅវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
លេដិើមី�អ�អរួ�ិធ្នូ�ខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន�ិវ�នលេយះបាយឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
អ�អរួស��រួខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន��រួ�ញ្ចច�់សង្រ្គាងា�មស��វិ�លេនៅ
�មុ�ជា� នងិ��រួអន�វត្តតប្រ���លេដិះយលេជាះ�ជា័យនលេយះបាយ
ឈ្នះះូ ឈ្នះះូ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៨-ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩  
ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ នងិខ�ួ៤ឆ្នាំ�ូ�ថ្ងៃនវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 33



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

�ិធ្នូ�ខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន�ិវ�នលេយះបាយឈ្នះះូ ឈ្នះះូ អ�អរួស��រួ
ខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន��រួ�ញ្ចច�់សង្រ្គាងា�មស��វិ�លេនៅ�មុ�ជា� នងិ
��រួអន�វត្តតប្រ���លេដិះយលេជាះ�ជា័យនលេយះបាយឈ្នះះូ ឈ្នះះូ ��
ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៨-ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩  
ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ នងិខ�ួ៤ឆ្នាំ�ូ�ថ្ងៃនវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�លេរួៀ�ចូ���រួត្ត��ង�ិ�័រួណ៍ា 
សត�អ���អ�លេ�ើប្រ��័យ��ជាស�សន ៍នងិ��រួរួស់រួ�នម�នជា�វិត្ត
លេ�ើងវិញរួ�ស់ប្រ�ជា�ជាន�មុ�ជា� រួយៈលេ��៣ថ្ងៃថ្មីៃ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ 
ដិ�់ថ្ងៃថ្មីៃ��៣១ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២ លេនៅវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
លេដិើមី�អ�អរួ�ិធ្នូ�ខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន�ិវ�នលេយះបាយឈ្នះះូ ឈ្នះះូ 
អ�អរួស��រួខ�ួ២៤ឆ្នាំ�ូ� ថ្ងៃន��រួ�ញ្ចច�់សង្រ្គាងា�មស��វិ�លេនៅ
�មុ�ជា� នងិ��រួអន�វត្តតប្រ���លេដិះយលេជាះ�ជា័យនលេយះបាយ
ឈ្នះះូ ឈ្នះះូ ��ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៩៨-ថ្ងៃថ្មីៃ��២៩ ខែខធ្នូូ� 
ឆ្នាំ�ូ�២០២២ នងិខ�ួ៤ឆ្នាំ�ូ�ថ្ងៃនវិម�នឈ្នះះូ ឈ្នះះូ។  
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

កាតប់ោះ�រ ជ្ឈ�វិតិបោះ�ើរកម�ានុបីោះនុៅតាមមាត�់បោះនុា រមណ្ឌ�យ�ឋានុ 

បោះផ្សា�ងៗ រួមមានុ�ា�ងការខែសាងីរកយ�តីិធ្ងម៌ តាមរយ�

ការកាតប់ោះ�ោសាបោះម�កឹនុា�ខែខមរក្រកហម �ចូជ្ឈា �ា�ល ពុត, 

បោះអៀង សាារ�, បោះខៀវិ សា�ផ្សានុ �ាក់គ្គ�កអសា់មួយជ្ឈ�វិិត

បោះ�ោយក���ងម�ខកាលពុ�ខែខសា�ហា ឆ្នាំំា�១៩៧៩, ការរសា ់

បោះ�ើងវិិញនៃនុសាាសានុា សាិក�ាធ្ងិការ ជ្ឈនុជ្ឈាតិភូាគ្គតិច 

រួមមានុជ្ឈនុជ្ឈាតិភូាគ្គតិចត��នុភ់ូំ� នុងិជ្ឈនុជ្ឈាតិភូាគ្គតិច

ចាមជ្ឈាបោះ�ើម។ ជ្ឈារួម ខែផ្សាកំបោះនុះ គឺ្គនុយិាយអ�ពុ�ការរសា់

បោះ�ើងវិិញបោះក្រកោយការ�លួរល�នៃនុរ���ា�ល ពុត នុងិ

ការកសាាងសាងគមជ្ឈាតបិោះ�ើងវិញិ�នុីចិមីងៗ រហតូ�ល់

ក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា��ួល�នុការរ�កចបោះក្រមើនុបោះក្រកោម���ូល

នៃនុសា�ខសានុីភិូាពុ�ចូនុាបោះពុល�ចច��ៈនុបំោះនុះ។ បោះនុៅកំ�ង

ពុិពុ័រណ៍្ឌបោះនុះ ក៏មានុការរ�បោះលចនុវូិរូ��តរ�សា់សាបោះមីច

បោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ បោះនុៅកំ�ង��បោះណ្ឌើរតសាុូឆ្នាំាងកាត់ត��នុ់

អិច១៦ចូលបោះ�ៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម បោះ�ើមៈ�បោះសាំើសា��

ជ្ឈ�នុយួខែ�រ។ បោះនុៅកំ�ងរូ��តបោះនុះ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯក

សាារកមុជ្ឈា�ងាាញនុវូិពុាក�បោះសាាោកមួយ�ាាខែ�ល 

នុយិាយអ�ពុ� «រវាងលំហរវេម្មឃ និិងផ្នែ�និដី �វឺមិានិ

ឈ្នះែ ះ ឈ្នះែ ះ នៃនិម្មនុិសិស�តិិផ្នែដលបានិត្របុសូិត្រតិវេចំញពិី

ដំវេណៈើ រវេឆ្ាំះវេ�រក្សាការ�ួ�លរលំំរបុបុត្របុល័យុពូិជសាសិនិ ៍ 

បុាលុ ពិតិ»។
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ វ្ែងរកការពិត-ខែ្ �កប្រវត្ិសាស្្ និងការបសាវបរាវ

 «ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធ្ងារណ្ឌ�» រ�សាម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 

កមុ�ជ្ឈា�នុបោះ�ើក�បោះក្រមើជ្ឈនូុ នុសិា�តិ អំកស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ ��គ្គគលកិរាជ្ឈការ នុងិ 
អងគការបោះក្រកៅរ�ឋាភិូ�ល នុងិ��គ្គគល�ា�ង�ាយខែ�លមានុច�ណ្ឌា�់ 

អារមមណ៍្ឌពុ�ការវិិវិឌ្ឍឍនុរ៍�សាអ់ងគជ្ឈ�នុ��ជ្ឈក្រមះវិិសាាមញ្ចូាកំ�ងត�លាការ

កមុ�ជ្ឈា ឬសាាលាកី�ខែខមរក្រកហម។

 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាជ្ឈាកខែនុាងក្រ�មូលផ្សាី�� នុងិចងក្រកងឯកសាារ
 

អ�ពុ�រ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ��នុបោះក្រចើនុ��ផ្សា�ត។ ឯកសាារបោះនុៅ 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាមានុក្រ��ក្រ�បោះភូ�។ ក្រ�បោះភូ�ឯកសាារ��មួយ 
គឺ្គឯកសាារជ្ឈាក្រក�ាសាសានុាកឹខែ�លមានុច�នុនួុជ្ឈិតមួយលានុ��ពុ័រ។  

ក្រ�បោះភូ�ឯកសាារ��ពុ�រ គឺ្គជ្ឈា��សាមភាសានុខ៍ែ�ល��គ្គគលកិមជ្ឈឈមណ្ឌឌល 

ឯកសាារកមុ�ជ្ឈាច�ះបោះ�ៅបោះធ្ងីើសាមភាសានុជ៍្ឈាមួយជ្ឈនុរងបោះក្រគ្គោះ នុងិអត�ត 
កមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម។ ក្រ�បោះភូ�ឯកសាារ����គឺ្គជ្ឈារូ��ត�ាក់�ង 

បោះ�ៅនុងឹសាម័យខែខមរក្រកហម។ ក្រ�បោះភូ�ឯកសាារ���ួនុគឺ្គជ្ឈាឯកសាារ 

�ាក់�ងបោះ�ៅនុងឹការបោះធ្ងីើខែផ្សានុ��របោះណី្ឌៅសាាកសាពុ នុងិ��តា�ងសាមាា�់ 

រ�សាខ់ែខមរក្រកហម នុងិឯកសាារ��ក្រ��គឺ្គជ្ឈាខែខ�ភូាពុយនុឯីកសាារខែ�ល 

�នុផ្សាលតិបោះ�ើងកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម នុងិសាម័យបោះក្រកោយមកបោះ�ៀត។

 តាមរយ�ការយិាលយ័ពុត័ម៌ានុសាាធ្ងារណ្ឌ� សាាធ្ងារណ្ឌជ្ឈនុអាចនុងឹ 

ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិឯកសាារ�ា�ងបោះនុះ�នុ។ ឯកសាារខាះបោះ�ៀតរួមមានុ៖ ក្រ�វិតីរូិ� 

កមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម ចបោះមាើយសាារភូាពុក�ណ្ឌតប់ោះហត�រ�សា់�ក� 

�ូរបោះលខបោះឆ្នាំាើយឆ្នាំាងពុត័ម៌ានុខែ�ល�នុមកពុ�ការសាមភាសានុជ៍្ឈាមួយអត�ត 

កមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម នុងិ�ិនុនំុយ័គ្គនុនិុបិោះ�ាសា�ងាាញពុ�របោះណី្ឌៅសាាក 

សាពុ ��តា�ងគ្គ�ក នុងិ�ូជ្ឈនុ�យ�ឋានុក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍

 ការយិាល័យពុ័តម៌ានុសាាធ្ងារណ្ឌ�មានុ��តា�ងបោះនុៅអគ្គារបោះលខ ១១ 

ផ្សាាូវិបោះលខ ២៥៦ សាងាាតច់ត�ម�ខ ខណ្ឌឌ�នូុបោះពុញ រាជ្ឈធ្ងានុ�ភូំ�បោះពុញ។  
ការយិាលយ័រ�សាប់ោះយើងបោះ�ើកជ្ឈនូុសាាធ្ងារណ្ឌជ្ឈនុចា�់ពុ�នៃ�ៃចនុា�ល់

នៃ�ៃសា�ក្រក បោះពុលក្រពុឹកពុ�បោះមាោង ៨៖០០ �ល់បោះមាោង ១២៖០០ នុងិ 

បោះពុលរបោះសាៀលពុ�បោះមាោង ២៖០០ �ល់ បោះមាោង ៥៖០០។ ក្រ�សាិនុបោះ�ើ 

អសា់បោះលោកអំកមានុចមៃល់ ឬចង់បោះរៀ�ច�ក្រពុឹតីិការណ៍្ឌជ្ឈាក្រកុមណ្ឌា 

មួយ សាូម�ាក់�ង��គ្គគលិករ�សា់បោះយើង សាុាង ចិនុាី អំកសាក្រម� 

សាក្រមួល តាមរយ��ូរសាពុាបោះលខ៖ ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ 

អ��ខែមាល ៖ truthchenda.s@dccam.org

សាូមអរគ្គ�ណ្ឌ!

ការយិ៉ាល័យុ

ព័ិតិម៌ានិសាធារណៈៈ
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សិសិិសម្មក្សាពិវីទិ្ធិ�ល័យុ បុានុិរាានិ ីហាុ និផ្នែសិនិ 
វេម្មម្មត់ិ និងិវទិ្ធិ�ល័យុ បុានុិរាានិ ីហាុ និផ្នែសិនិ ដា 
ចំូលរមួ្មវេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិសួិអំី្នពិ ី«សារសំិខ្លាន់ិនៃនិការសិកិ្សាាត្របុវតិួសិាស្ត្រសួិ
ក្សាម្ម្ពុ�ត្របុ�ធបិុវេតិយុយ (១៩៧៥-១៩៧៩) និងិការទ្ធិប់ុសាា ត់ិ
ឧត្រក្សាដិ ឋក្សាម្មមវេឃារវេ�»

ឈំុ្នះ រាា និងិ វ ីសុិថីា 

 បោះនុៅក្រពុឹកនៃ�ៃ��០៩ ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�២០២២ សាិសា�ានុ�- 
សាិសា�ច�នុនួុ៤៨នុាក់ ស្រីសា�៣១នុាក់ នុងិបោះលោកក្រគ្គូ
អំកក្រគ្គូច�នុនួុ៤ នុាក់មកពុ�វិិ��ាល័យ �ុ�នុរាានុ� ហុ�នុ
ខែសានុ បោះមមត់ នុងិវិិ��ាល័យ �ុ�នុរាានុ� ហុ�នុខែសានុ �ា  

បោះខតីតៈូង�ម�� �នុចូលរួមបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុសាី�អ�ពុ� 

«សាារសា�ខានុន់ៃនុការសាកិ�ាក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈា 
ធ្ង�ិបោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩) នុងិការ��់សាាាត ់
ឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅ» បោះនុៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ 
បោះកោះ�ម បោះខតតីៈូង�ម��។ បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុបោះនុះបោះរៀ�ច�បោះ�ើង
កំ�ងបោះគ្គោល��ណ្ឌង�ចូតបោះ�ៅ៖ ១) ផ្សាលី់ឱកាសា�ល់ 
សាិសា�ានុ�សាិសា�កំ�ងការខែចករ�ខែលក នុងិ�ងាាញពុ� 
ច�បោះណ្ឌះ�ងឹផ្សាាាលខ់ានួុ�ាក់�ងរ��កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ� 
(១៩៧៥-១៩៧៩)។ ២) បោះលើក�ឹកចតិសីាសិា�ឲ្យ�គិ្គត 
ពុចិារណ្ឌាបោះលើផ្សាលវិ�ិកអនុរីកាលនៃនុបោះករ��ខែណ្ឌលបោះនុះ 

លេ�ះ� លេផ្តួង �ង�រួា�ស�� ន�យ��មីវិធ្នូ�អ�់រួ���អ�លេ�ើប្រ��័យ
��ជាស�សនល៍េនៅ�មុ�ជា�����ងលេធ្នូុើ���ងា�ញអ���ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូិ�លេត្តយយដិ�់សិស��ន�សិស�។ 
(ឈ្នះ�� រួា� / មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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កំ�ងសាងគមកមុ�ជ្ឈា�ចច��ៈនុ។ំ ៣) ជ្ឈ�រ�ញការពុភិូាក�ាអ�ពុ�
បោះករ��ខែណ្ឌលបោះនុះបោះនុៅកំ�ងក្រគ្គសួាារ នុងិសាហគ្គមនុ។៍ ៤) 
ជ្ឈ�រ�ញការពុភិូាក�ាអ�ពុ�ការបោះលើកបោះ�ើងនុវូិ យ��សិាាស្ត្រសាី
មួយច�នុនួុកំ�ងការ��់សាាាត់អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ៍
បោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សា។ ជ្ឈាកិចចចា�់បោះផ្សាីើមបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ 
បោះលោក��ង �ានុ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ម  
�នុខែណ្ឌនុា�ខានួុ នុងិ�ងាាញអ�ពុ�បោះគ្គោល��ណ្ឌងនៃនុការ 
�បោះងាើតមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�មបោះនុៅនៃ�ៃ��២០ 
ខែខមិ��នុា ឆ្នាំំា�២០២០ បោះក្រកោមកិចចសាហកាណ៍្ឌយាាង 
ជ្ឈិតសាំិ�រិវិាងក្រកសាួងអ�់រ� យ�វិជ្ឈនុ នុងិក��ា ក្រកសាួង 
ការពុារជ្ឈាតិ នុងិមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា។ 

 �នុាា�់មកបោះលោក ��ង �ានុ� �នុ�កឹនុា�សាិសា�ានុ� 
សាសិា�បោះ�ើរ�សា�នុាពុពិុរ័ណ៍្ឌនៃនុ�ណី្ឌ�� រូ��តច�នុនួុ ១៣៣  
នុងិខែផ្សានុ��បោះនុៅកំ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ម បោះ�ោយ 
ចា�់បោះផ្សាីើមពុ��ណី្ឌ�� រូ��តសាន្ត្រីងគាមបោះនុៅ�សាវិត�រ ៍
ឆ្នាំំា�១៩៦០បោះនុៅត��នុប់ោះកោះ�ម, �ណី្ឌ�� រូ��តបោះនុៅកំ�ងរ��

 
កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩), �ណី្ឌ��  
រូ��តនៃនុជ្ឈ�វិភូាពុរសាប់ោះនុៅរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា �នុាា�់ 
ពុ�រ��ខែខមក្រកហម�លួរល�បោះនុៅនៃ�ៃ��៧ ខែខមករា ឆ្នាំំា� 
១៩៧៩, �ណី្ឌ�� រូ��តភ័ូសាី�តាងអ�ពុ�ឧក្រកិ�ឋកមមខែ�ល

 
ក្រ�ក្រពុតឹបីោះ�ោយរ��ខែខមរក្រកហម (១៩៧៥-១៩៧៩)  
�ណី្ឌ�� រូ�គ្គ�នុខូែ�លសាមមិត ីហុ�នុ ខែសានុ (សាបោះមីចបោះតបោះជ្ឈោ  
ហុ�នុ ខែសានុ) នុងិយ��មិិត៤ីរូ�ចាកបោះចញបោះ�ៅក្រ�បោះ�សា 
បោះវិៀតណ្ឌាមបោះ�ើមៈ�បោះរៀ�ច�កមាា�ងវិាយផ្សាីួលរ�ល�រ�� 
ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍�ា�ល ពុត បោះនុៅនៃ�ៃ��២០ ខែខមិ��នុា 
ឆ្នាំំា�១៩៧៧ នុងិខែផ្សានុ���ងាាញផ្សាាូវិខែ�លសាមមិត ីហុ�នុ  
ខែសានុ នុងិយ��ិមិតី៤រូ��នុចាកបោះចញពុ��នុាាយ 
បោះយោធ្ងាបោះនុៅភូូមិបោះកោះ�មបោះ�ៅត��នុក់្រពុ�ខែ�នុអាង�ាច់ 
បោះ�ើមក្រតយឹង (X-16) នុងិ��តា�ងមួយច�នុនួុបោះនុៅកំ�ងស្រីសាុក 
��កនុញិ បោះខតសីា�ងខែ�ុរ ក្រ�បោះ�សាបោះវិៀតណ្ឌាម នុងិការ 
�បោះងាើតអងគភូាពុ១២៥ ខែ�លជ្ឈាកងកមាា�ងក្រ��ា�់អាវិ�ធ្ង 
សាាមគ្គគ�សាបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈាតិកមុ�ជ្ឈា���ូង �ងែសា់បោះ�ើមៈ�វិាយ 
ផ្សាីួលរ�ល�រ��ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍�ា�ល ពុត បោះនុៅនៃ�ៃ�� 
១២ ខែខឧសាភូា ឆ្នាំំា�១៩៧៨។ �នុាា�់មកក្រកមុការងារ 
�នុខែចកក្រក�ាសាវិាសា់សាាង់ច�បោះណ្ឌះ�ងឹ�ល់សាិសា�ា 
នុ�សាសិា�ម�នុចា�់បោះផ្សាីើមបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ បោះ�ោយបោះក្រ�ើក្រ�សា ់
កក្រមងសា�ណួ្ឌរវិាសាស់ាាង់មត ិនុងិខែចកបោះសាៀវិបោះភូៅក្រ�វិតី-ិ 

សាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ�(១៩៧៥-១៩៧៩) 

�ល់សាិសា�ានុ�សាិសា��ា�ង៤៨នុាក់។ 

 ជ្ឈាកិចច�នុបីោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� នុាយកកមមវិិធ្ង�

អ�់រ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុប៍ោះនុៅកមុ�ជ្ឈា�នុបោះធ្ងីើ

���ងាាញអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩) �ល់សាិសា�ានុ�សាិសា�។ ក្រគ្គ ូ

ឧបោះ�ាសាផ្សាលី់ឱកាសា�ល់សាិសា�ានុ�សាិសា�ខែចករ�ខែលក

ច�បោះណ្ឌះ�ងឹអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម។ សាិសា�ានុ� 

សាិសា�មួយច�នុនួុ�នុសាួរសា�ណួ្ឌរបោះ�ៅកានុប់ោះលោក បោះផ្សាង 

ពុង�រាាសា�� �ចូខាងបោះក្រកោម៖ 

១)  បោះហត�អី��នុជ្ឈាខែខមរក្រកហមចាត�់�កក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា

ជ្ឈាសាក្រតូវិ? 

២)  បោះហត�អី��នុជ្ឈាខែខមរក្រកហមក្រ�ក្រពុឹតអី�បោះពុើក្រ�ល័យ

ពុូជ្ឈសាាសានុម៍កបោះលើក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈា? 

បោះលោក ��ង �ានុ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�ម 
ក�ពុ�ងបោះធ្ងីើ���ងាាញបោះ�ៅកានុស់ាិសា�ានុ�សាិសា�។  
(ឈ្នះ�� រាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

បោះលោក ��ង �ានុ� នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះកោះ�មក�ពុ�ង
បោះធ្ងីើ���ងាាញបោះ�ៅកានុស់ាិសា�ានុ�សាិសា�។ 
(ឈ្នះ�� រាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)
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សាិសា�ានុ�សាិសា�ចូលរួមបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុច�ងសា�ីហក៍�ពុ�ង
ពុិភូាក�ាតាមក្រកុមបោះ�ៅបោះលើបោះសាៀវិបោះភូៅក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា
ក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ�។ (ឈ្នះ�� រាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

សាិសា�ានុ�សាិសា�ក�ពុ�ងពុិភូាក�ាគ្គាំអ�ពុ�បោះមបោះរៀនុបោះនុៅកំ�ង
បោះសាៀវិបោះភូៅក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ�។ 
(ឈ្នះ�� រាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

សាិសា�ានុ�សាិសា�ក�ពុ�ងពុិភូាក�ាគ្គាំអ�ពុ�បោះមបោះរៀនុបោះនុៅកំ�ង
បោះសាៀវិបោះភូៅក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ�។ 
(ឈ្នះ�� រាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)

៣) បោះតើខែខមរក្រកហមបោះ�ើងកានុអ់�ណ្ឌាចបោះ�ោយរបោះ�ៀ�ណ្ឌា? 

៤) បោះហត�អី��នុជ្ឈាខែខមរក្រកហមបោះធ្ងីើ��ក�ំ�កបោះមំញក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 
កមុ�ជ្ឈា? 

 ម�នុនុងឹបោះឆ្នាំាើយសា�ណួ្ឌរខាងបោះលើបោះលោកក្រគ្គូឧបោះ�ាសា
�នុខែ�ងខែចកសាិសា�ានុ�សាិសា�ជ្ឈា ៩ក្រកុម បោះ�ោយកំ�ង 
មួយក្រកុមៗមានុសាមាជ្ឈិក៥នុាក់ បោះ�ើមៈ�ពុិភូាក�ាបោះលើ 
បោះសាៀវិបោះភូៅក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាីកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ� 
(១៩៧៥-១៩៧៩)។

ក្រកុមការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា 
�តរូ�ជ្ឈ��គ្គាំជ្ឈាមួយសាិសា�ានុ�សាិសា�នុងិបោះលោកក្រគ្គូអំកក្រគ្គូ។ 
(ឈ្នះ�� រាា / មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា)
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វេវទ្ធិកិាសូិត្រតិចាំម្ម

សូិ ហាើ រណី្តា 

ត្ត�ណា�ង��ភិ�ូ�់ង�រួសហប្រ�ត្ត�ិត្តត�ិ�រួ នងិសប្រម�សប្រមួ�
រួ�ស់ប្រ�លេ�សត្ត�ួ�� (TIKA)  ចូ��រួួមលេវ�ិ��ស�ប្រត្តចូ�ម  
នងិជាួ�ជា�មួយជានជា�ត្តចិូ�មខែដិ�លេនៅរួស់រួ�នម�នជា�វិត្ត��
រួ��ខែខរីួប្រ�ហមចូ�ននួ ២០ ន��់ លេនៅលេខត្តត���ង់ចូ�ម។  
(ស� ហ�ុរួ�ណា�/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

 កាលពុ�នៃ�ៃ��១៧ ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�២០២២ ក្រកុមការងារ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាបោះនុៅ��ក្រកុងភូំ�បោះពុញ�នុ

មក�ល់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតីក�ពុង់ចាមបោះនុៅ

បោះវិលាបោះមាោង ១០:៣០ ក្រពុឹក បោះ�ើមៈ�ចូលរួមកំ�ងបោះវិ�ិកា

គ្គបោះក្រមោងសាូក្រតចាម ជ្ឈាមួយអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�

រ��ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុច៍�នុនួុ២០នុាក់។ ក្រកមុការងារ

�នុសាាីគ្គមនុអំ៍ករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម

យាាងកក់បោះកីៅ បោះនុៅបោះពុលខែ�លក�ពុ�ងរង់ចា�ត�ណ្ឌាង�� 

ភូាំក់ងារសាហក្រ�ត�ិតីកិារ នុងិសាក្រម�សាក្រមលួរ�សា់

ក្រ�បោះ�សាតួកគ្គ� (TIKA) ។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លគ្គណ្ឌ�ក្រ�តិភូូ

�នុមក�ល់ បោះលោក សាុាង ចិនុាី នុាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម នុងិអំកស្រីសា� សាូ ហាីរ�ណ្ឌា  

នុាយករងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា �នុខែណ្ឌនុា� 

គ្គណ្ឌ�ក្រ�តិភូូឲ្យ�សាគាល់អំកសាម័ក្រគ្គចិតីកមុ�ជ្ឈារ�សា់
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា នុងិ�ងាាញ�នុា�់សាក្រមា�់
�ាក់សាមភារគ្គបោះក្រមោងសាូក្រតចាម។ 

 បោះវិ�ិកាគ្គបោះក្រមោងសាូក្រតចាម�នុចា�់បោះផ្សាីើមបោះនុៅ
បោះមាោង ១០:៤៥ នុា��ក្រពុឹក បោះ�ោយត�ណ្ឌាង��ភូាំក់ងារ
សាហក្រ�ត�ិតីកិារ នុងិសាក្រម�សាក្រមួលរ�សាក់្រ�បោះ�សា
តកួគ្គ� សាខែមីងការអរគ្គ�ណ្ឌច�បោះពុោះអំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិ
ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម ខែ�ល�នុចូលរួមជ្ឈាមួយគ្គបោះក្រមោង
សាកូ្រតចាមបោះនុះ។ ត�ណ្ឌាង��ភូាំក់ងារសាហក្រ�ត�ិតីកិារ 
នុងិសាក្រម�សាក្រមួលរ�សា់ក្រ�បោះ�សាតួកគ្គ� សាខែមីងនុវូិ
ការរ�ករាយយាាងខាា�ងខែ�ល�នុចលូរួមកំ�ងបោះវិ�ិកាបោះនុះ 
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បោះក្រពុោះវិាជ្ឈាការបោះ�ះជ្ឈ�ហានុបោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅរកការអភិូរក�

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាក៏ី�ចូជ្ឈាកិចចសាហការ�ព៏ុិបោះសាសារវិាង

កមុ�ជ្ឈានុងិតួកគ្គ�។ ជ្ឈាងបោះនុះបោះ�ៅបោះ�ៀត បោះលោក�នុ

នុយិាយ�ា ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាគួី្គរក្រតូវិ�នុរ�ឭកបោះ�ើងវិិញ 

នុងិគួ្គរក្រតូវិ�នុខែ�រក�ា បោះ�ោះ��ជ្ឈាក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាបីោះនុោះ

លែ ឬអាក្រកក់យាាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ។

 បោះ�ោយសាារជ្ឈនុជ្ឈាតចិាម នុងិជ្ឈនុជ្ឈាតខិែខមររសាប់ោះនុៅ

ជ្ឈាមួយគ្គាំកំ�ងសាងគមខែតមួយ �បូោះចះំអំក�ា�ងបោះនុះសា�� ិ
ខែតមានុគ្គ�ណ្ឌតនៃមាសាក្រមា�់ក្រ�បោះ�សា បោះហើយគួ្គរក្រតូវិ�នុ 

បោះគ្គោរពុនុងិយកចិត�ី�ក�ាក់។ �នុាា�់មក ត�ណ្ឌាង�� 

ភូាំក់ងារសាហក្រ�ត�ិតីកិារ នុងិសាក្រម�សាក្រមលួរ�សា ់

ក្រ�បោះ�សាតកួគ្គ� �នុបោះលើកបោះ�ើងពុ�សាារសា�ខានុន់ៃនុ��នុាក់ 

��នុងរវិាងអត�តកាល នុងិអនុាគ្គត។ បោះលោក�ញ្ញាជក់�ា  

បោះនុៅកំ�ងគ្គបោះក្រមោងសាកូ្រតចាម បោះនុៅបោះពុលខែ�លបោះយើងក�ពុ�ង

បោះក្រ�ើក្រ�សា់ច�បោះណ្ឌះ�ងឹអត�តកាលរ�សា់បោះយើងបោះលើការ

តៈាញ នុងិ�បោះងាើតការរចនុាសាកូ្រតនុ�មួយៗ ហាក់�ចូជ្ឈា

បោះយើងក�ពុ�ង�ងាាញពុ�ភូាពុនៃចកំ្រ�ឌិ្ឍតរ�សា់បោះយើងខែ�ល

អាចបោះ�ើរតួជ្ឈាសាាំនៃ�គ្គ�រូមួយបោះ�ើមៈ��នុបីោះ�ៅមនុ�សា�

ជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ។ ពុ�មួយជ្ឈ�នុានុប់ោះ�ៅមួយជ្ឈ�នុានុ ់សាមិ�ិិ

ផ្សាលខែ�លក្រតវូិ�នុ�បោះងាើតបោះ�ើងមានុតនៃមាខាា�ងណ្ឌាសា។់ 

បោះនុះគឺ្គបោះ�ោយសាារ សាាំនៃ� នុងិបោះ�ពុបោះកោសាល�ខែ�ល�នុ 

�នុ�ល�់�កពុ�ជ្ឈ�នុានុម់�នុ នុងិកិចចខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងរ�សា់

បោះយើង�ា�ងអសាគ់្គាំ។ ការងាររ�សាជ់្ឈនុជ្ឈាតចិាមច�បោះពុោះ

គ្គបោះក្រមោងសាកូ្រតចាមគឺ្គមានុតនៃមាខាា�ងណ្ឌាសា ់បោះ�ោយសាារ

ការខតិខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ងកំ�ងការ�បោះងាើតសាូក្រតនុ�មួយៗ គឺ្គ

�ងាាញពុ�ការបោះ�ីជ្ឈាំចិតី នុងិកមាា�ងចិតី�៏អសាចារ�

រ�សា់ខានួុ។ តាមរយ�ជ្ឈ�នុាញនៃនុការតៈាញសាូក្រត វិា

�នុ�ងាាញពុ�ការចងចា�រ�សា់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិត

បោះ�ើមៈ�អនុាគ្គត។

 ត�ណ្ឌាង��ភូាំក់ងារសាហក្រ�ត�ិតីិការ នុងិសាក្រម� 

សាក្រមួលរ�សា់ក្រ�បោះ�សាតួកគ្គ� �នុ�ញ្ញាជក់�ា កិចចការ

ខែ�លនុា�ឲ្យ�មានុការ «ចងចា�ពុ�អត�តកាល» គឺ្គជ្ឈាកិចចការ 

ខែ�លរួមច�ខែណ្ឌកកំ�ងការអភិូវិឌ្ឍឍនុស៍ាងគម។ បោះនុៅ��ណ្ឌាក់ 
កាលស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ នុងិក្រ�មូលពុត័ម៌ានុ�ាក់�ងនុងឹសាកូ្រត

ចាម គឺ្គសា��ខិែតមានុក្រ�បោះយោជ្ឈនុប៍ោះ�ើមៈ�ឲ្យ�បោះយើងបោះធ្ងីើការ

បោះក្រជ្ឈើសាបោះរើសា នុងិ�បោះងាើតពុណ៌្ឌខែ�លជ្ឈាអតសីាញ្ញាាណ្ឌ នុងិ

ការរចនុាខែ�លត�ណ្ឌាងឲ្យ�សាហគ្គមនុច៍ាម។ �ី�តៈតិខែត

វិាជ្ឈាគ្គបោះក្រមោងខែ�លគួ្គរឲ្យ�ចា�់អារមមណ៍្ឌក៏បោះ�ោយ ការខះី 

ចបោះនុាោះខែតងខែតបោះកើតមានុបោះហើយបោះយើងក្រតូវិខែត��បោះពុញវិា

បោះនុៅកំ�ងការស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិបោះនុះ។

 អំកស្រីសា� សាូ ហាីរ�ណ្ឌា �នុ�ខែនុមិ�ា បោះហត��បូោះចះំ

បោះហើយ�នុជ្ឈាបោះវិ�ិកាបោះនុះមានុសាារសា�ខានុ ់ពុ�បោះក្រពុោះវិា

ជ្ឈាឱកាសា�ល៏ែមួយកំ�ងការក្រ�មូលផ្សាី��ពុ័ត៌មានុ�ខែនុមិ 

បោះ�ើមៈ���បោះពុញចបោះនុាោះក្រ�បោះហោង�ា�ងបោះនុោះ នុងិផ្សាីល់

ឱកាសាឲ្យ�អំកចូលរួមបោះលើកជ្ឈាសា�ណួ្ឌរ នុងិចូលរួម

ពុិភូាក�ា បោះ�ើមៈ�បោះ�ោះស្រីសាាយនុវូិចមៃល់�ាក់�ងនុងឹ

��ពុិបោះសាោធ្ងនុន៍ៃនុតមៈាញរ�សា់សាហគ្គមនុជ៍្ឈនុជ្ឈាតិ

ចាម។ អំកចូលរួម�នុសាួរសា�ណួ្ឌរមួយច�នុនួុ អ�ពុ�

រយ�បោះពុល នុងិ��បោះណ្ឌើរការនៃនុគ្គបោះក្រមោងសាូក្រតចាម ការ

�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល ការរចនុា នុងិការសាហការ។ អំកស្រីសា� 

សាូ ហាីរ�ណ្ឌា �នុពុនុ�ល់�ា គ្គបោះក្រមោងបោះនុះចា�់បោះផ្សាីើម

ពុ�ឆ្នាំំា�២០២១ បោះហើយមិនុ�ានុក់�ណ្ឌត់រយ�បោះពុល�ញ្ចូច�់

បោះនុៅបោះ�ើយបោះ�។ គ្គបោះក្រមោងបោះនុះចា�់បោះផ្សាីើមបោះ�ើងបោះ�ើមៈ�

បោះឆ្នាំាើយត�បោះ�ៅនុងឹតក្រមវូិការរ�សាស់ាហគ្គមនុប៍ោះ�ើមៈ�សាាីរ

បោះ�ើងវិញិនុវូិបោះករ��ខែណ្ឌលនុងិបោះ�ពុបោះកោសាល�ខែ�ល�នុ

�នុ�ល�់�ក។ គ្គបោះក្រមោងសាកូ្រតចាម រួមមានុ��ណ្ឌាក់កាល

ស្រីសាាវិក្រជ្ឈាវិ ខែ�លបោះយើង�នុនុងិក�ពុ�ងក្រ�មូល�ិនុនំុយ័ពុ�

ក្រ�ភូពុបោះផ្សា�ងៗ នុងិតាមរយ�ការច�ះបោះ�ៅសាមភាសានុអំ៍ក 

ភូូមិ នុងិខែសាងីយល�់ខែនុមិអ�ពុ�ពុណ៌្ឌនុ�មួយៗរ�សាស់ាកូ្រត  

ស្រ្តសត�ជានជា�ត្តចិូ�មលេនៅស្រីសុ�លេ�ះះស��ិន លេខត្តត���ង់ចូ�ម  
����ងត្តី�ញស�ប្រត្ត លេនៅខ�ងលេប្រ�ះមផ្តួាះ។  
(ស� ហ�ុរួ�ណា�/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

40 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

នុងិបោះគ្គោម ខែ�លមានុលកណំ្ឌ�ពុបិោះសាសា បោះ�ើមៈ�ផ្សាលតិបោះចញ 

ជ្ឈាសា�ពុតស់ាកូ្រតតាមរយ�ការចងចា�រ�សាស់ាហគ្គមនុ។៍ 

ពុណ៌្ឌ នុងិការរចនុាសាូក្រតគឺ្គក្រតូវិខែតត�ណ្ឌាងឲ្យ�ជ្ឈនុជ្ឈាតិ

ចាម បោះហើយខែសាងីបោះចញពុ�ការចងចា�រ�សាស់ាហគ្គមនុ។៍ 

បោះនុៅបោះពុលកិចចការ�ា�ងបោះនុះច�់រួចរាល ់បោះយើងនុងឹបោះធ្ងីើការ

ច�ះ�ញ្ចូជ �កមមសាិ�ិិ�ញ្ញាា នុងិសាាាកសាញ្ញាាបោះនុះជ្ឈាមួយ

ក្រកសាួងពុាណិ្ឌជ្ឈជកមម បោះ�ើមៈ�បោះរៀ�ច�ការតៈាញ។

 ជ្ឈ�ហានុ�នុាា�់ គឺ្គជ្ឈា��ណ្ឌាក់កាល�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល 

ខែ�លអំកចលូរួមអាចចលូរួមច�ខែណ្ឌកនុងិ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល 
�ខែនុមិអ�ពុ�ការតៈាញសាូក្រត បោះ�ោយយកល�នុា�តាម 

រូ�មនុខីែ�លមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា នុងិសាហគ្គមនុ ៍
រកបោះ�ើញ។  បោះយើងនុងឹផ្សាលីឲ់្យ�អំកចលូរួមនុវូិឱកាសាបោះសាមើ 

គ្គាំបោះ�ើមៈ��ងាាញពុ�ភូាពុនៃចកំ្រ�ឌិ្ឍត នុងិបោះ�ពុបោះកោសាល� 

រ�សា់ខានួុ។ បោះនុៅបោះពុលខែ�លការផ្សាលិតសាូក្រតបោះចញជ្ឈា 
ល�ផិ្សាល បោះយើងនុងឹបោះធ្ងីើការផ្សា�ពុផី្សា�ាយ នុងិខែចកចាយ 

បោះ�ៅកានុស់ាហគ្គមនុប៍ោះផ្សា�ងបោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ងក្រ�បោះ�សាកមុ�ជ្ឈា 

ក៏�ចូជ្ឈាបោះ�ៅកានុក់្រ�បោះ�សាតួកគ្គ�ផ្សាងខែ�រ។ 

 បោះនុៅច�ង�ញ្ចូច�់នៃនុបោះវិ�ិកាបោះនុះ ត�ណ្ឌាង��ភូាំក់ងារ

សាហក្រ�ត�ិតីកិារ នុងិសាក្រម�សាក្រមួលរ�សាក់្រ�បោះ�សា

តកួគ្គ� �នុជ្ឈូនុនុ�ក្រ�នៃពុណ្ឌ�រ�សា់ក្រ�បោះ�សាតកួគ្គ� �លអំ់ក

រសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម នុងិសាាកសារួ�ខែនុមិ 

ពុ���ពុិបោះសាោធ្ងនុរ៍�សា់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខមរក្រកហម អ�ពុ�អាជ្ឈ�ពុជ្ឈាអំកតមៈាញ។ 

 គួ្គរ�ញ្ញាជក់�ា គ្គបោះក្រមោងសាូក្រតចាមក្រតូវិ�នុ�បោះងាើត

បោះ�ើងបោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះនុៅកំ�ងឆ្នាំំា�
 

២០២១ ខែ�លគ្គា�ក្រ�ខែផ្សាកំហរិញ្ចូាវិតិ�បោះ�ោយ ��ភូាំក់ងារ

សាហក្រ�ត�ិតីកិារ នុងិសាក្រម�សាក្រមួលរ�សាក់្រ�បោះ�សា 

តួកគ្គ� (TIKA) តាមរយ�សាាិនុ�ូតតួកគ្គ�ក្រ�ចា�កមុ�ជ្ឈា។ 
បោះគ្គោល��ណ្ឌងនៃនុគ្គបោះក្រមោងបោះនុះគឺ្គបោះ�ើមៈ�ខែ�រក�ាសាាំនៃ�

តៈាញសាកូ្រត ការបោះក្រ�ើក្រ�សាព់ុណ៌្ឌ នុងិបោះគ្គោម តាមរយ�ការ

ចងចា�រ�សា់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម 

នុងិអាច�បោះងាើតក្រ�ក់ច�ណូ្ឌលសាក្រមា�់សាហគ្គមនុ។៍ 

បោះគ្គោលបោះ�ៅគ្គបោះក្រមោងសាូក្រតចាមបោះនុះ គឺ្គបោះធ្ងីើយាាងណ្ឌាឲ្យ�

មានុការរ�ឭកបោះ�ើងវិិញ នុងិ��ួលសាគាល់អ�ពុ�សាាំនៃ�

តមៈាញបោះនុះ�ា�ងកំ�ង នុងិបោះក្រកៅក្រ�បោះ�សា។ វិាមានុ

សាារសា�ខានុខ់ាា�ងណ្ឌាសាក់ំ�ងការខែ�រក�ា នុងិរ�ឭកបោះ�ើង 

វិញិនុវូិពុណ៌្ឌ នុងិបោះគ្គោមនៃនុការតៈាញសាកូ្រតចាម តាមរយ� 

ការចងចា�រ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិ។ �នុាា�់ពុ�ក្រ�បោះ�សា 

កមុ�ជ្ឈាក្រតូវិ�នុ��ផ្សាាិច��ផ្សាាាញបោះ�ោយរ��ខែខមរក្រកហម 

សាហគ្គមនុច៍ាម�នុចា�់បោះផ្សាីើមសាាីរបោះ�ើងវិិញបោះនុៅឆ្នាំំា� 

១៩៧៩។ ជ្ឈនុជ្ឈាតចិាម�នុរ�ឭកបោះ�ើងវិញិនុវូិការចង 

ចា�រ�សាខ់ានួុកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម ក៏�ចូជ្ឈា��ពុបិោះសាោធ្ងនុ៍
 

នៃនុការរសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហមបោះរៀ�រា�់អ�ពុ� 

ជ្ឈ�វិតិរ�សាខ់ានួុម�នុរ��ខែខមរក្រកហម សា�ិៈកមម នុងិសាលិៈ� 
រ�សាខ់ានួុ។ បោះនុៅបោះពុលសាាកសារួអ�ពុ�ការផ្សាលតិសាកូ្រតចាម  
មានុអំកខាះបោះនុៅចា�បោះរឿងបោះនុះ។ គួ្គរឲ្យ�បោះសាោកសាាីយខែ�ល 

អំកតៈាញសាកូ្រតចាមតចិតចួ�ា�បោះណ្ឌ េោះខែ�លបោះនុៅរសារ់ានុ 

មានុជ្ឈ�វិិត បោះហើយសាូក្រតចាមបោះ�ៀតបោះសាោតក៏បោះនុៅបោះសាសា 

សាល់តិចតចួខែ�រ។ អំកភូូមិមួយច�នុនួុ�នុបោះរៀ�រា�់�ា  

សាូក្រតចាមពុ�បោះ�ើមខែ�លគ្គាត�់នុយកបោះ�ៅតាមខានួុ ក្រតូវិ

ខែខមរក្រកហមសា��យកបោះ�ៅបោះក្រ�ើក្រ�សា់ បោះហើយអំកខាះបោះ�ៀត

បោះរៀ�រា�់�ា សា�ពុត់សាូក្រតចាសា់ៗមានុការពុ�កផ្សា�យ

បោះ�ោយសាារការបោះក្រ�ើក្រ�សា់ នុងិបោះពុលបោះវិលា។ 

 �ូបោះចះំការចងចា�មានុសាារសា�ខានុខ់ាា�ងណ្ឌាសា ់

បោះហើយវិាកានុខ់ែតមានុតនៃមាបោះនុៅបោះពុលខែ�លសាម�ចច័យ

�ា�ងបោះនុះបោះនុៅបោះសាសាសាលត់ចិតចួ ឬគ្គមានុបោះនុៅបោះសាសាសាល់

បោះសាោះ បោះ�ើមៈ��បោះងាើតសាាំនៃ�បោះ�ើងវិិញតាមរយ�ការ

ចងចា�នុងិសា�ិៈកមម បោះហើយ�នុឲី្យ�មនុ�សា�ជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ 

�នុបោះរៀនុសាូក្រត។

ស�ប្រត្តចូ�មខែដិ�ត្តី�ញរួួចូ។  
(ស� ហ�ុរួ�ណា�/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សិសិិានុិសិសិិសម្មក្សាពិវីទិ្ធិ�ល័យុ�រិវីង់
ចំូលរមួ្មវេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិសិិអំី្នពិ ី

«ការសិកិ្សាាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិក្សាម្ម្ពុ�ត្របុ�ធបិុវេតិយុយ និងិវធិសីាស្ត្រសិិ

ទ្ធិប់ុសាា ត់ិអំ្នវេពិើត្របុល័យុពូិជសាសិនិ»៍

វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  

 កាលពុ�នៃ�ៃពុ�ធ្ង ��១៤ ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�២០២២ មជ្ឈឈ- 
មណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតតីាខែកវិ បោះរៀ�ច�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុសាី� 

អ�ពុ� «ការសាកិ�ាក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ� 

នុងិវិិធ្ង�សាាស្ត្រសា�ី�់សាាាត់អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ»៍ 

បោះ�ោយមានុការចូលរួមពុ�យ�វិជ្ឈនុច�នុនួុ២៧នុាក់ កំ�ង

បោះនុោះមានុស្រីសា�១៦នុាក់ មកពុ�វិ�ិ�ាល័យគិ្គរ�វិង់ បោះក្រកោម

ការសាក្រម�សាក្រមួលពុ�បោះលោកស្រីសា� ខែកវិ គឹ្គមស្រីសាានុ ់

នុាយិកាវិ�ិ�ាលយ័ គិ្គរ�វិង់ នុងិក្រគូ្គ�បោះក្រង�នុក្រ�វិតីវិិ�ិ�ាពុ�រ 

រូ�បោះ�ៀត។ បោះគ្គោល��ណ្ឌងនៃនុការបោះរៀ�ច�បោះវិ�ិកាបោះនុះបោះ�ើង  

គឺ្គបោះ�ើមៈ�ផ្សាលី់�ល់យ�វិជ្ឈនុនុវូិ ៖ ១) ការសាកិ�ាបោះឈ្នះងី 

យល�់ខែនុមិពុ�ច�បោះណ្ឌះ�ងឹ�ាក់�ងនុងឹក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈា 
ក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ� នុងិវិិធ្ង�សាាស្ត្រសា�ី�់សាាាត់ឧក្រកិ�ឋកមម 

ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍២) គ្គ�នុតិនៃចកំ្រ�ឌិ្ឍតកំ�ងការបោះក្រ�ើ 
ក្រ�សា់ច�បោះណ្ឌះ�ងឹផ្សាាាល់ខានួុខែ�ល��ួល�នុពុ�ការចូល 
រួមកំ�ងបោះវិ�ិកានៃ�ៃបោះនុះ បោះ�ើមៈ���់សាាាតអ់�បោះពុើហងិ�ា ឬអ�បោះពុើ 
ក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុន៍ុាបោះពុលអនុាគ្គត នុងិ៣) ការផ្សាាាសា់ 

សិស��ន�សិស�ចូ�ននួ២៧ន��់ ម���វិ�យ��័យ�ិរួ�វង់
ចូ��រួួមលេវ�ិ��ថ្មី�ូ�់លេរួៀនសត�អ��� «��រួសិ���ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូ�ិលេត្តយយ នងិវធិ្នូ�ស�ស្រ្តសត��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��យ័ 
��ជាស�សន»៍។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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�ូីរគ្គ�នុតិពុ�ការក្រ�ក្រពុឹតអី�បោះពុើហងិ�ា បោះ�ៅជ្ឈាការកសាាង

សានុីភិូាពុកំ�ងកក្រមិត��គ្គគល ក្រគ្គួសាារ សាហគ្គមនុ ៍នុងិ

ក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិ។

 �នុាា�់ពុ�ក្រកុមយ�វិជ្ឈនុបោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរមក�ល់ការយិា- 

ល័យមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតតីាខែកវិ បោះនុៅបោះវិលា

បោះមាោង៨កនុាះក្រពុឹក បោះសាៀង កញ្ញាា នុងិ ងាានុ ់វិ�នុ ខែ�ល

ជ្ឈាក្រកមុការងារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតតីាខែកវិ �នុ

��ួលសាាីគ្គមនុ ៍នុងិ�កឹនុា�ក្រកុមយ�វិជ្ឈនុបោះ�ៅ�សា�នុា 

ផ្សាាា�ងពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��តច�នុនួុ៨ផ្សាាា�ង ខែ�ល�នុ�ាក់តា�ង 

�ងាាញបោះនុៅកំ�ង�រិបោះវិណ្ឌមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លឯកសាារ

បោះខតតីាខែកវិ។ ផ្សាាា�ងរូ��ត�ា�ងបោះនុោះ�ងាាញអ�ពុ� ៖  

១)ការ��ផ្សាាិច��ផ្សាាាញរ�សា់ខែខមរក្រកហមបោះ�ៅបោះលើបោះហ�ឋា 

រចនុាសាម័ុនុរិ�សា់ក្រ�បោះ�សា �ចូជ្ឈាការ��ផ្សាាាញសាាុនុ

បោះក្រជ្ឈោយចងីារជ្ឈាបោះ�ើម ២) សា�ណ្ឌង់ផ្សាាះខែ�លក្រតវូិ�នុ��ក 

បោះចោលកាលពុ�រ��ខែខមរក្រកហម ក្រពុម�ា�ង�ិ�ឋភូាពុផ្សាាះ 

កំ�ង��ក្រកុងភូំ�បោះពុញខែ�លគ្គមានុមនុ�សា�រសាប់ោះនុៅ ៣) �ិ�ឋភូាពុ 
នៃនុការចូលមក�ល់��ក្រកុងភូំ�បោះពុញរ�សា់កង�័ពុខែខមរ 

ក្រកហម នុងិការអ�អរសាា�ររ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាបោះ�ៅ 
បោះលើជ្ឈ័យជ្ឈមំះបោះលើរ�� លនុ ់នុល់ ៤) �ិ�ឋភូាពុនៃនុការ 

វិិលក្រត��់រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាខែ�លបោះនុៅរសា់រានុ

មានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម បោះនុៅបោះក្រកោយខែខមករា ឆ្នាំំា� 

១៩៧៩ នុងិ៥) រូ��តជ្ឈាបោះក្រចើនុសានុាកឹខែ�ល�ងាាញ

ពុ�បោះម�កឹនុា�ក�ពុូលៗរ�សា់ខែខមរក្រកហម នុងិ�កំពុួក។ 

 ជ្ឈាមួយគ្គាំបោះនុះខែ�រ ក្រកមុការងារក៏�នុខែណ្ឌនុា��ល់

ក្រកមុយ�វិជ្ឈនុ ពុ�ការក្រ�ខែមក្រ�មូលឯកសាារ�ាក់�ងនុងឹ 

រ��ខែខមរក្រកហម ក៏�ចូជ្ឈាពុនុ�លព់ុ�តនួុា�� នុងិភូារកិចច 

រ�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតតីាខែកវិ កំ�ងការផ្សា�ពុ ី
ផ្សា�ាយពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម នុងិក្រ�មូលចងក្រកង

ពុ���ពុិបោះសាោធ្ងនុរ៍�សា់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខមរក្រកហម បោះ�ើមៈ���កជ្ឈាការចងចា�។ ម�នុនុងឹចា�់បោះផ្សាីើម

បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ យ�វិជ្ឈនុ�ា�ងអសា់តក្រមូវិឲ្យ���បោះពុញ

�ក្រមង់នៃនុការវិាសា់សាាង់ច�បោះណ្ឌះ�ងឹខែ�លមានុស្រីសាា�់

រ�សា់ខានួុ �ាក់�ងនុងឹក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម នុងិ

វិិធ្ង�សាាស្ត្រសា�ី�់សាាាត់អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍ 

 តមកបោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� �នុខែ�ងខែចកយ�វិជ្ឈនុ

សិស��ន�សិស�ចូ�ននួ២៧ន��់ ម���វិ�យ��័យ�ិរួ�វង់
ចូ��រួួមលេវ�ិ��ថ្មី�ូ�់លេរួៀនសត�អ��� «��រួសិ���ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូ�ិលេត្តយយ នងិវធិ្នូ�ស�ស្រ្តសត��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��យ័ 
��ជាស�សន»៍។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ជ្ឈាក្រកុមតូចបោះ�ើមៈ�ពុិភូាក�ាបោះលើជ្ឈ�ពុូកបោះមបោះរៀនុបោះនុៅកំ�ង

បោះសាៀវិបោះភូៅក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ�។ បោះនុៅ 
បោះពុលពុិភូាក�ាច�់ត�ណ្ឌាងសាិសា�មំាក់បោះនុៅតាមក្រកុម 

នុ�មួយៗក្រតវូិបោះ�ើង�កស្រីសាាយមំាក់មីងពុ�ជ្ឈ�ពុកូរ�សាខ់ានួុ 
ខែ�ល�នុពុិភូាក�ាបោះ�ៅឲ្យ�សាិសា��ា�ងអសា់សាាី�់។ 

 ម�នុនុងឹ�ញ្ចូច�់បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ សាសិា��ា�ងអសាក់្រតូវិ 

��បោះពុញសា�ណួ្ឌរសាាា�សាាង់មតិមីងបោះ�ៀតពុ�ច�បោះណ្ឌះ�ងឹ

�ាក់�ងនុងឹក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហមខែ�លខានួុ�នុ

បោះរៀនុ។ �នុាា�់មកក្រកុមយ�វិជ្ឈនុ�នុ�នុ�ីសា�នុកិចច

សាិក�ាបោះ�ៅកានុ�់�តា�ងវិាលពុិ�ាត «ក្រកា�ងតាចានុ»់។  

�ា�ខែនុមី�នុបោះ�ៅ�សា�នុកិចច��តា�ងបោះនុះ យ�វិជ្ឈនុ�នុអានុ

រ�យការណ៍្ឌរ�សា់គ្គបោះក្រមោងសាី�ពុ�ការបោះធ្ងីើខែផ្សានុ��របោះណី្ឌៅ

សាាកសាពុ រ�សា់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈាកាលពុ�

ឆ្នាំំា�១៩៩៥ នុងិការបោះធ្ងីើ���ងាាញ�ខែនុមិពុ�ក្រគ្គូឧបោះ�ាសា

រ�សា់ខានួុ�ាក់�ងនុងឹគ្គ�កក្រកា�ងតាចានុ។់ បោះលោក បោះផ្សាង 

ពុង�រាាសា�� ពុនុ�ល់បោះ�ៅកានុក់្រកុមយ�វិជ្ឈនុ�ា គ្គ�កក្រកា�ង

តាចានុ ់ជ្ឈាគ្គ�កមួយកំ�ងច�បោះណ្ឌោមគ្គ�ក�ា�ង១៩៧រ�សា់

ខែខមរក្រកហម ខែ�លក្រតូវិ�នុ�បោះងាើតបោះ�ើងបោះ�ើមៈ�����ា�ង 

សាួរចបោះមាើយ នុងិបោះធ្ងីើ�ារ�ណ្ឌកមមអំកបោះ�ោសាខែ�លជ្ឈាសា

ក្រតូវិរ�សា់ខានួុ ជ្ឈាពុិបោះសាសាអំកបោះ�ោសាខែ�លជ្ឈា�ាហានុ 

�ាូលិសា នុងិមន្ត្រីនុី�រ�ឋការនៃនុរ��សាាធ្ងារណ្ឌរ�ឋខែខមរ។ 

ក្រកុមយ�វិជ្ឈនុ�នុបោះ�ើរបោះមើល�របិោះវិណ្ឌអត�តគ្គ�កក្រកា�ង

តាចានុ ់នុងិ�នុបោះ�ើញរបោះណី្ឌៅសាាកសាពុ អ�ឋធិ្ងាត�ជ្ឈនុ 

រងបោះក្រគ្គោះ នុងិសា�ណ្ឌង់គ្គ�កខែខមរក្រកហម។

សិស��ន�សិស�ចូ�ននួ២៧ន��់ ម���វិ�យ��័យ�ិរួ�វង់ចូ��រួួមលេវ�ិ��ថ្មី�ូ�់លេរួៀនសត�អ��� «��រួសិ���ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត�មុ�ជា�
ប្រ�ជា�ធ្នូ�ិលេត្តយយ នងិវធិ្នូ�ស�ស្រ្តសត��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��យ័��ជាស�សន»៍។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

យុុវជនិ-យុុវន្ទារមី្មក្សាពិសី្រីសុិក្សាបាធាយុចំូលរមួ្ម
វេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិសួិពីិតី្របុវតិិសិាស្ត្រសិិក្សាម្ម្ពុ�
ត្របុ�ធបិុវេតិយុយ (១៩៧៥-១៩៧៩)
ទ្ធិចូំ វវេណៈេ តិ 

 បោះនុៅនៃ�ៃក្រពុហសាៈត� ��៨ ខែខធ្ងំ ូឆ្នាំំា�២០២២ យ�វិជ្ឈនុ- 
យ�វិនុារ�ច�នុនួុ៣០នុាក់ខែ�លក�ពុ�ងសាិក�ាបោះនុៅ�ាំក់

��១១មកពុ�វិិ��ាល័យសាបោះមីចអគ្គគមហាបោះសានុា�ត� 

បោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ សាបោះងាើ� ចូលរួមបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ 

សាី�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ�(១៩៧៥- 
១៩៧៩) បោះរៀ�ច�បោះ�ើងបោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ

បោះខតកី�ពុង់ចាម។ បោះ�ើមៈ�បោះលើកកមុសា់ការយល់�ងឹអ�ពុ�

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ��ល់យ�វិជ្ឈនុ-

យ�វិនុារ� មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម �នុ

�ញ្ចូចូលកមមវិិធ្ង�សាិក�ាបោះ�ៅកំ�ងបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ 
 

រួមមានុ ៖ ១) ���ងាាញសាី�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរ 

ក្រកហម, ២) ការ�សា�នុាពុិពុ័រណ៍្ឌរូ��ត នុងិបោះឈ្នះងី 

យលអ់�ពុ�ឯកសាារខែខមរក្រកហម នុងិ៣) ការច�ះបោះ�ៅ�ល់ 

��តា�ងបោះចតយិរ�ឭកសាក្រមា�់សាហគ្គមនុ ៍នុងិការជ្ឈ�ួសានុានុា 

ជ្ឈាមួយអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។ 

បុទ្ធិបុង្កាា ញសួិពីិតី្របុវតិិសិាស្ត្រសិិផ្នែ� មរត្រក្សាហម្ម

 ជ្ឈាកិចចចា�់បោះផ្សាីើម បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� នុាយក

កមមវិិធ្ង�អ�់រ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុប៍ោះនុៅកមុ�ជ្ឈា 

នុយិាយសាាីគ្គមនុ ៍នុងិខែណ្ឌនុា�ខានួុបោះ�ៅកានុយ់�វិជ្ឈនុ-

យ�វិនុារ�ចលូរួម។ បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� ចា�់បោះផ្សាីើមបោះធ្ងីើ

យ�វជាន-យ�វន�រួ�ចូ�ននួ៣០ន��់ខែដិ�����ងសិ���លេនៅ
ថ្មី�ូ�់��១១ម���វិ�យ��័យសលេមាចូអ�ាមហ�លេសន��ត្ត�
លេត្តលេជាះ ហឺ�ន ខែសន សលេងាើ� ចូ��រួួមលេវ�ិ��ថ្មី�ូ�់លេរួៀនសា���
ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូិ�លេត្តយយ(១៩៧៥-១៩៧៩) 
លេរួៀ�ចូ�លេ�ើងលេដិះយមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួលេខត្តត���ង់ចូ�ម  
លេនៅថ្ងៃថ្មីៃ��៨ ខែខធ្នូូ� ឆ្នាំ�ូ�២០២២។  
(��ចូ វលេណា ណត្ត/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 45



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

���ងាាញអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ� 

(១៩៧៥-១៩៧៩)។ ���ូងបោះ�ើមៈ��បោះងាើតឲ្យ�មានុការ

ចលូរួមនុងិសាកមមភូាពុពុ�យ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�បោះនុៅកំ�ង�ាំក់ 

បោះលោកបោះលោក បោះផ្សាង ពុង� រាាសា�� បោះក្រ�ើក្រ�សា់វិិធ្ង�សាាស្ត្រសាី

�បោះក្រង�នុបោះ�ោយខែ�ងខែចកយ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�ជ្ឈាក្រកុម

ពុិភូាក�ាខែ�លក្រកុមនុ�មួយៗ��ួល�នុបោះមបោះរៀនុ នុងិ

ក្រ�ធ្ងានុ��ពុិភូាក�ាបោះរៀងៗខានួុ។ �នុាា�់ពុ�បោះធ្ងីើការងារ

ជ្ឈាក្រកមុរយ�បោះពុល២០នុា��រួចមក សាមាជ្ឈកិក្រកមុ�ា�ង 

អសា់បោះ�ើងបោះធ្ងីើ���ងាាញអ�ពុ�អី�ខែ�លខានួុ�នុ�ងឹបោះ�ៅ 
កានុក់្រកុមបោះផ្សា�ងបោះ�ៀតខែ�លក�ពុ�ងអងគ�យសាាី�់ នុងិកត ់
ក្រតាសា�ណួ្ឌរខែ�លខានួុចង់�ងឹសាក្រមា�់សាួរបោះលោកបោះផ្សាង 

ពុង�រាាសា�� បោះ�ើមៈ��កស្រីសាាយ។ តមក បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�

រាាសា�� បោះធ្ងីើ���ងាាញអ�ពុ�នុយិមនុយ័ នុងិវិធិ្ង�សាាស្ត្រសា�ី�់ 

សាាាត់ឧក្រកិ�ឋកមមបោះ�ោរបោះ�ៅ នុងិក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍

រយ�បោះពុល ជ្ឈិតមួយបោះមាោងបោះ�ៀត។

ការទ្ធិសិសន្ទាពិព័ិិរណ៍ៈ និងិឯក្សាសារផ្នែ�មរត្រក្សាហម្ម

 �នុាា�់ពុ�ការបោះធ្ងីើ���ងាាញសាី�ពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរ 

ក្រកហម�នុ�ញ្ចូច�់ បោះលោក សាុាង ចិនុាី នុាយកមជ្ឈឈ- 

មណ្ឌឌលឯកសាារបោះខតកី�ពុង់ចាម �កឹនុា�យ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ� 

បោះ�ើរ�សា�នុាពុពិុរ័ណ៍្ឌរូ��តច�នុនួុ១០ផ្សាាា�ង ខែ�ល�ងាាញ 

អ�ពុ�ក្រ�វិតីបិោះម�កឹនុា�ខែខមរក្រកហម, ការជ្ឈបោះមា�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

នុងិការបោះធ្ងីើការងារបោះនុៅការ�ឋានុ��នុ�់ ក្រពុម�ា�ងពុពិុរ័ណ៍្ឌ

រូ��តច�នុនួុ៨ផ្សាាា�ងបោះ�ៀត អ�ពុ�បោះរឿងរាាវិរ�សាអំ់ករសារ់ានុ

មានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហមកំ�ងស្រីសាកុក�ពុង់បោះសាៀម នុងិ 
�នុា�់តមាល់ឯកសាារខែខមរក្រកហម។ បោះឆ្នាំា�តកំ�ងឱកាសា 
បោះនុោះ បោះលោក សាុាង ចិនុាី �ងាាញយ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ� អ�ពុ� 

ពុពិុរ័ណ៍្ឌ ខែ�លមានុរូ�ក្រពុះឆ្នាំាយាលក័ណ៍ំ្ឌច�នុនួុ១៨ផ្សាាា�ង 

ខែ�លជ្ឈាខែផ្សាកំមួយនៃនុពុពិុរ័ណ៍្ឌ «សា��ិនុកមុ�ជ្ឈា» ខែ�លក្រតវូិ

�នុ�ាក់តា�ង�ងាាញបោះ�ោយ «�ណ្ឌ េាល័យសាបោះមីចខែមា» 

នៃនុមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារកមុ�ជ្ឈា បោះនុៅកំ�ងក្រពុះរាជ្ឈកមមវិធិ្ង� 
 

“១០០ក្រពុះវិសា�ានៃនុក្រពុះ�ិតាឯករាជ្ឈ�ជ្ឈាត”ិ បោះ�ើមៈ�ឧ�ាសិា

�ាីយក្រពុះ�រមរាជ្ឈវិិញ្ញាាណ្ឌកំនុ ិសាបោះមីចក្រពុះ នុបោះរោតមី 

សា�ហនុ� ក្រពុះ�រមរតនុបោះកោ�ឋ។

វេចំតិយិុរឭំក្សាសិត្រមាប់ុសិហ�ម្មនិ ៍និងិការចំុះជួបុ�ម្មយួុអ្នែក្សា

រស់ិរានិមានិជវីតិិពិរីបុបុផ្នែ� មរត្រក្សាហម្ម

 កមមវិិធ្ង��ញ្ចូច�់នៃនុបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ គឺ្គជ្ឈា��បោះណ្ឌើរ

�សា�នុកិចចរ�សាយ់�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�បោះ�ៅកានុប់ោះចតយិរ�ឭក

សាក្រមា�់សាហគ្គមនុ ៍សាិិតបោះនុៅវិាលខែស្រីសាកំ�ងភូូមិច�ការ 
សាាមសា�ិ ���គ្គគ្គរ ស្រីសាកុក�ពុង់បោះសាៀម បោះខតកី�ពុង់ចាម។ 

បោះនុៅបោះពុលបោះ�ៅ�ល�់�តា�ងបោះចតយិរ�ឭកសាក្រមា�់សាហគ្គមនុ ៍

 យ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ� ក្រតូវិ�នុខែ�ងខែចកជ្ឈា២ក្រកុម ខែ�ល

ក្រកុមនុ�មួយៗ�នុជ្ឈួ�សានុានុាផ្សាាាល់ជ្ឈាមួយអំករសា់រានុ

មានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។ ក្រកុម��១) គឺ្គក្រតូវិជ្ឈួ�

ជ្ឈាមួយបោះលោក ត�ង សា�ភូា អំករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��

ខែខមរក្រកហម នុងិជ្ឈាត�ណ្ឌាងសាមាគ្គមនុអំ៍ករសា់រានុ

មានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហមកំ�ងមូល�ឋានុភូូមិច�ការ

សាាមសា�ិ។ បោះលោក ត�ង សា�ភូា �នុនុា�យ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�

ក្រកុម��១បោះ�ើរឆ្នាំាងកាត់វិាលខែស្រីសាបោះឆ្នាំុោះបោះ�ៅកានុប់ោះចតិយ

រ�ឭក នុងិនុយិាយក្រ��់អ�ពុ���ពុិបោះសាោធ្ងនុរ៍�សា់គ្គាត់

កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម ការ�ត�់ង់ឳពុ�ក នុងិការចា�់ខានួុ

អំកភូូមិយកបោះ�ៅសាមាា�់បោះ�ោយកមមាភិូ�លខែខមរក្រកហម

មកពុ�ភូូមិភូាគ្គនុរិត�។ ក្រកុម��២) គឺ្គក្រតូវិជ្ឈួ�ជ្ឈាមួយ

អំកស្រីសា� មួង បោះសាៀងល� អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��

ខែខមរក្រកហម។ មួង បោះសាៀងល� អត�តកងចល័តនុារ� �នុ

ខែចករ�ខែលក��ពុិបោះសាោធ្ងនុរ៍�សា់ខានួុជ្ឈាមួយយ�វិជ្ឈនុ-

យ�វិនុារ� រួមមានុ ការបោះធ្ងីើការងារហសួាកមាា�ង នុងិការ 

យ�វជាន-យ�វន�រួ�ចូ�ននួ៣០ន��់ខែដិ�����ងសិ���លេនៅថ្មី�ូ�់
��១១ម���វិ�យ��័យសលេមាចូអ�ាមហ�លេសន��ត្ត�លេត្តលេជាះ ហឺ�ន 
ខែសន សលេងាើ� ចូ��រួួមលេវ�ិ��ថ្មី�ូ�់លេរួៀនសា���ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត 
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូិ�លេត្តយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) លេរួៀ�ចូ�លេ�ើង
លេដិះយមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួលេខត្តត���ង់ចូ�ម លេនៅថ្ងៃថ្មីៃ��៨ ខែខធ្នូូ�  
ឆ្នាំ�ូ�២០២២។ (��ចូ វលេណា ណត្ត/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ហ�ូច�កមិនុក្រគ្គ�់ក្រគ្គានុប់ោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម។ កំ�ង 
ជ្ឈ�នុ�ួសានុានុាផ្សាាាល់ជ្ឈាមួយអំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ� 
រ��ខែខមរក្រកហមបោះនុៅបោះចតយិរ�ឭកបោះនុះ យ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�  
��ួល�នុការយល់�ងឹ�ខែនុមិ នុងិ�នុសាួរសា�ណួ្ឌរជ្ឈា 
បោះក្រចើនុបោះ�ៅកានុអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិពុ�រ��ខែខមរក្រកហម
�ា�ងពុ�ររូ�បោះនុះ។  

ទ្ធិសិសនិយុល់វេឃើញរបុស់ិយុុវជនិ-យុុវន្ទារចីំូលរមួ្ម 

 �នុាា�់ពុ��សា�នុកិចចសាិក�ាបោះនុៅ��តា�ងបោះចតិយ
រ�ឭកសាក្រមា�់សាហគ្គមនុ�៍នុ�ញ្ចូច�់ យ�វិជ្ឈនុ-យ�វិនុារ�
ចូលរួម�ងាាញ�សា�នុយល់បោះ�ើញរ�សា់ខាួនុ�ូច
ខាងបោះក្រកោម ៖

 វេថង វេម្មាងឡា បោះរៀនុ�ាំក់��១១B ម�ខវិជិ្ឈជាវិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាី
សាងគម នៃនុវិ�ិ�ាលយ័សាបោះមីចអគ្គគមហាបោះសានុា�ត�បោះតបោះជ្ឈោ 
ហុ�នុ ខែសានុ សាបោះងាើ� �នុនុយិាយ�ា «ខំ����ួល�នុ
ច�បោះណ្ឌះ�ងឹក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាជី្ឈាបោះក្រចើនុបោះចញពុ�ការបោះធ្ងីើ��
�ងាាញរ�សា់វិាគ្គមិនុ នុងិការសាាី�់បោះរឿងរាាវិជ្ឈ�វិិតរ�សា់
អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម។ ខំ��ពុិតជ្ឈា

មានុការអាណិ្ឌតអាសាូរ�ល់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុខែខមរជ្ឈ�នុានុម់�នុ

សិស��ន�សិស�ចូ�ននួ ៣០ន��់ ម���វិ�យ��័យសលេមតចូ
អ�ាមហ�លេសន��ត្ត�លេត្តលេជាះ ហឺ�ន ខែសន សលេងាើ�ចូ��រួួមលេវ�ិ�� 
ថ្មី�ូ�់លេរួៀនសត�អ��� «��រួសិ���ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូ�ិ- 
លេត្តយយ នងិវធិ្នូ�ស�ស្រ្តសត��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��យ័��ជាស�សន»៍។ 
(�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

ខែ�ល�នុឆ្នាំាងកាតស់ាន្ត្រីងគាម ការល��កបោះវិ�នុា នុងិការ

បោះធ្ងីើ�ារ�ណ្ឌកមម។ កំ�ងនុាមជ្ឈាយ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ ខំ��

នុងឹខតិខ�បោះរៀនុសាកូ្រត នុងិចលូរួម��់សាាាតក់��ឲ្យ�រ��បោះនុះ 

វិិលមកវិិញមីងបោះ�ៀត»។

 ធ ីវេម្មាងលី បោះរៀនុ�ាំក់��១១B ម�ខវិិជ្ឈជាវិិ��ាសាាស្ត្រសាី

សាងគម នៃនុវិ�ិ�ាលយ័សាបោះមីចអគ្គគមហាបោះសានុា�ត�បោះតបោះជ្ឈោ 

ហុ�នុ ខែសានុ សាបោះងាើ� �នុ�ងាាញអារមមណ៍្ឌរ�សា់ខានួុ�ា 

�នុាា�់ពុ��នុសាាី�់បោះរឿងរាាវិរ�សាអំ់ករសារ់ានុមានុជ្ឈ�វិតិ

បោះនុៅបោះចតិយរ�ឭកសាក្រមា�់សាហគ្គមនុ ៍ខំ��មានុអារមមណ៍្ឌ

អាណិ្ឌតអាសាូរច�បោះពុោះបោះលោក ត�ង សា�ភូា ខែ�ល�នុ

រសា់បោះនុៅយាាងល��ក នុងិ�ត�់ង់ឪពុ�កជ្ឈា��ស្រីសា�ាញ់

បោះ�ោយសាារខែខមរក្រកហមចា�់យកបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល។ 

ខំ��នុងឹយកអី�ខែ�លខំ���នុបោះរៀនុបោះនុៅនៃ�ៃបោះនុះ បោះ�ៅសាួរ

ឪពុ�កមីាយ នុងិតាយាយរ�សាខ់ំ��អ�ពុ�បោះហត�ការណ៍្ឌខែ�ល

គ្គាត់�នុឆ្នាំាងកាត់កំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម»។

 ឈ្នះីនិណ្តា វេម្មាងលី បោះរៀនុ�ាំក់��១១B ម�ខវិិជ្ឈជា

វិិ��ាសាាស្ត្រសាសីាងគម នៃនុវិិ��ាល័យសាបោះមីចអគ្គគមហា 

សិស��ន�សិស�ចូ�ននួ៣០ន��់ ម���វិ�យ��័យសលេមតចូ
អ�ាមហ�លេសន��ត្ត�លេត្តលេជាះហឺ�ន ខែសន សលេងាើ� ចូ��រួួម
លេវ�ិ��ថ្មី�ូ�់លេរួៀនសត�អ��� «��រួសិ���ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត�មុ�ជា�
ប្រ�ជា�ធ្នូ�ិលេត្តយយ នងិវធិ្នូ�ស�ស្រ្តសត��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��យ័ 
��ជាស�សន»៍។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

បោះសានុា�ត�បោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ សាបោះងាើ��នុខែចករ�ខែលក

អី�ខែ�លខានួុ��ួល�នុ�ា «ខំ��បោះពុញចិតចី�បោះពុោះបោះវិ�ិកា

�ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ ពុ�បោះក្រពុោះខំ����ួល�នុច�បោះណ្ឌះ�ងឹពុ�រ��

ខែខមរក្រកហមខែ�ល�នុ�ងាការសាាា�់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុរា�់លានុ

នុាក់ នុងិ��ផ្សាាិច��ផ្សាាាញក្រ�បោះ�សាជ្ឈាតិ»។

 �ូតិ វេសិរវីិចំ ិកិា បោះរៀនុ�ាំក់��១១B ម�ខវិិជ្ឈជា

វិ�ិ�ាសាាស្ត្រសាសីាងគម នៃនុវិ�ិ�ាលយ័សាបោះមីចអគ្គគមហាបោះសានុា 

�ត�បោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ សាបោះងាើ��នុបោះលើកបោះ�ើងអ�ពុ�

ច�បោះណ្ឌះ�ងឹខែ�លខានួុ��ួល�នុពុ�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ

�ា «ខំ����ួល�នុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ�ម�ៗ នុងិជ្ឈាពុិបោះសាសាគឺ្គខំ��

បោះ�ើញរូ�ភូាពុក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាជី្ឈាបោះក្រចើនុ។ ខំ��មានុបោះសាចកី�

អាណិ្ឌតអាសាូរ�ល់ជ្ឈនុរងបោះក្រគ្គោះ នុងិអំករសា់រានុមានុ 

ជ្ឈ�វិិតពុ�រ��ខែខមរក្រកហម»។

 វេហឿនិ �មឹ្មហុង បោះរៀនុ�ាំក់��១១B ម�ខវិិជ្ឈជា

វិិ��ាសាាស្ត្រសាសីាងគម នៃនុវិិ��ាល័យសាបោះមីចអគ្គគមហា 

បោះសានុា�ត�បោះតបោះជ្ឈោ ហុ�នុ ខែសានុ សាបោះងាើ��នុនុយិាយ�ា 

«ខំ����ួល�នុច�បោះណ្ឌះ�ឹងជ្ឈាបោះក្រចើនុអ�ពុ�ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាី

កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ� នុងិ��តា�ងក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ី�ចូជ្ឈា

បោះចតិយរ�ឭកសាក្រមា�់សាហគ្គមនុខ៍ែ�លមានុបោះរឿងរាាវិ

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាជី្ឈាបោះក្រចើនុ»។

48 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សិសិិសម្មក្សាពិវីទិ្ធិ�ល័យុ ហាុ និ ផ្នែសិនិ �និវេរាង 
ចំូលរមួ្មវេវទ្ធិកិាថាែ ក់្សាវេរៀនិសិិពីិ ី
ត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិក្សាម្ម្ពុ�ត្របុ�ធបិុវេតិយុយ និងិការទ្ធិប់ុសាា ត់ិ
អំ្នវេពិើត្របុល័យុពូិជសាសិនិវ៍េ�ក្សាម្ម្ពុ�

ថុនិ ស្រីសិវីេពិត្រជ និងិ ភា រសិម  ី

 បោះនុៅបោះវិលាក្រពុឹកនៃ�ៃ��១២ ខែខធ្ងំូ ឆ្នាំំា�២០២២ ក្រកុម

យ�វិជ្ឈនុ�ាំក់��១១ នុងិ ១២ ច�នុនួុ៣១នុាក់ កំ�ងបោះនុោះ 
មានុសាិសា�ស្រីសា�ច�នុនួុ២៧នុាក់ នុងិសាិសា�ក្រ�ុសាច�នុនួុ 

៤នុាក់ មកពុ�វិ�ិ�ាលយ័ ហុ�នុខែសានុ ពុានុបោះរោង សាិតិកំ�ង 
ស្រីសាកុសាាីយអនុារ បោះខតនីៃក្រពុខែវិង �នុមកចលូរួមបោះវិ�ិកា

សាី�ពុ� «ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ� នុងិការ 
��់សាាាតអ់�បោះពុើក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុប៍ោះនុៅកមុ�ជ្ឈា» បោះរៀ�ច� 

បោះ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឯកសាារ បោះខតនីៃក្រពុខែវិង។ បោះគ្គោល��ណ្ឌង 

នៃនុការបោះរៀ�ច�បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ គឺ្គបោះ�ើមៈ�ផ្សាលី់�ល់

យ�វិជ្ឈនុជ្ឈ�នុានុប់ោះក្រកោយ ��១) ការបោះឈ្នះងីយល�់ខែនុមិអ�ពុ� 

�រ�ិ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ�, ��២) ការ 
បោះឈ្នះងីយលអ់�ពុ�នុយិមនុយ័នៃនុអ�បោះពុើក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍

នុងិកតាីបោះក្រគ្គោះ�ាំក់នុានុាខែ�លនុា�ឲ្យ�បោះកើតមានុអ�បោះពុើបោះនុះ

នុាបោះពុលអនុាគ្គត, ��៣) ការបោះក្រ�ើក្រ�សាច់�បោះណ្ឌះ�ងឹរ�សា់ 

ខានួុ បោះ�ើមៈ�ចលូរួម��់សាាាតអ់�បោះពុើហងិ�ា ឬអ�បោះពុើក្រ�លយ័

ពុូជ្ឈសាាសានុន៍ុាបោះពុលអនុាគ្គត នុងិ��៤) ការផ្សាាាសា់�ូីរ 
គ្គ�នុតិពុ�ការក្រ�ក្រពុតឹអី�បោះពុើហងិ�ា បោះ�ៅជ្ឈាការកសាាងសានុីភិូាពុ 

កំ�ងកក្រមិត��គ្គគល ក្រគួ្គសាារ សាហគ្គមនុ ៍នុងិក្រ�បោះ�សាជ្ឈាត។ិ

សិស�ថ្មី�ូ�់��១១ នងិ ១២ ចូ�ននួ៣១ន��់ �ូ�ងលេនះះម�ន
សិស�ស្រីស�ចូ�ននួ២៧ន��់ នងិសិស�ប្រ�ុសចូ�ននួ៤ន��់ ម�
��វិ�យ��័យ ហឺ�នខែសន ��នលេរួះង សិិត្ត�ូ�ងស្រីសុ�ស�ុយអនារួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង បានម�ចូ��រួួមលេវ�ិ��សត��� «ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូិ�លេត្តយយ នងិ��រួ��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��័យ
��ជាស�សនល៍េនៅ�មុ�ជា�» លេរួៀ�ចូ�លេដិះយមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សិស�ថ្មី�ូ�់��១១ នងិ ១២ ចូ�ននួ៣១ន��់ �ូ�ងលេនះះម�ន
សិស�ស្រីស�ចូ�ននួ២៧ន��់ នងិសិស�ប្រ�ុសចូ�ននួ៤ន��់ ម�
��វិ�យ��័យ ហឺ�នខែសន ��នលេរួះង សិិត្ត�ូ�ងស្រីសុ�ស�ុយអនារួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង បានម�ចូ��រួួមលេវ�ិ��សត��� «ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូិ�លេត្តយយ នងិ��រួ��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��័យ
��ជាស�សនល៍េនៅ�មុ�ជា�» លេរួៀ�ចូ�លេដិះយមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

 ចា�់បោះផ្សាីើមកមមវិិធ្ង�បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� នុាយក

កមមវិិធ្ង�អ�់រ�ពុ�អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុប៍ោះនុៅកមុ�ជ្ឈា 
�នុខែណ្ឌនុា�ខានួុបោះ�ៅកានុស់ាសិា�ានុ�សាសិា�។ បោះនុៅកំ�ងឱកាសា

 
បោះនុោះ បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� �នុ�ងាាញច�ណ្ឌងបោះជ្ឈើង 

បោះមបោះរៀនុខែ�ល�កស្រីសាង់បោះចញពុ�បោះសាៀវិបោះភូៅ «ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសា ី

កមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ� (១៩៧៥-១៩៧៩)» សាិតិ 
បោះនុៅជ្ឈ�ពុកូ��៤ គឺ្គ ការបោះ�ើងកានុអ់�ណ្ឌាចរ�សាខ់ែខមរក្រកហម 

នុងិ�នុសាាកសារួសា�ណួ្ឌរមួយច�នុនួុបោះ�ៅកានុក់្រកុមយ�វិជ្ឈនុ 

បោះ�ើមៈ�វិាសា់សាាង់ច�បោះណ្ឌះ�ងឹរ�សា់សាិសា� �ាក់�ងនុងឹ

រ��ខែខមរក្រកហមម�នុនុងឹ�បោះក្រង�នុ។

 �នុាា�់មក បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� ក៏�នុខែចក

បោះសាៀវិបោះភូៅក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាកីមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ��ល់

សាសិា� នុងិ�នុខែ�ងខែចកសាសិា�បោះចញជ្ឈា៥ក្រកមុ បោះ�ើមៈ�

អានុសាាច់បោះរឿងបោះផ្សា�ងៗគ្គាំរ�សា់អំករសា់រានុមានុជ្ឈ�វិិត

ពុ�រ��ខែខមរក្រកហម ខែ�លមានុបោះនុៅកំ�ងបោះសាៀវិបោះភូៅ 
ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាីកមុ�ជ្ឈាក្រ�ជ្ឈាធ្ងិ�បោះតយ� រយ�បោះពុល 
២០នុា�� នុងិសាបោះងំ�សាាចប់ោះរឿងបោះចញពុ�ការអានុបោះនុោះ។  

វិិធ្ង�សាាស្ត្រសាបីោះនុះគឺ្គចង់ឲ្យ�សាិសា�មានុ�មាា�់គិ្គត វិិភូាគ្គ

បោះ�ៅបោះលើសាាចប់ោះរឿង ខែសាងីរកក្រពុតឹីកិារណ៍្ឌសា�ខានុប់ោះនុៅកំ�ង

សាាចប់ោះរឿង ក្រពុម�ា�ងយកសាាចប់ោះរឿង�ា�ងអសាប់ោះនុោះបោះ�ៅ 

ខែចករ�ខែលកជ្ឈាមួយក្រកុមបោះផ្សា�ងបោះ�ៀតបោះនុៅកំ�ង�ាំក់បោះរៀនុ។  
បោះនុៅកំ�ងបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�រាាសា�� ក៏�នុ

ចាក់�ញ្ញាច�ងភូាពុយនុឯីកសាារខែ�លមានុច�ណ្ឌងបោះជ្ឈើង

�ា «ក�មារកមុ�ជ្ឈា» នុងិ�ងាាញពុ�រូ��តឯកសាារខែខមរ 
ក្រកហម បោះ�ើមៈ��ងាឲ្យ�មានុការពុភិូាក�ាបោះនុៅកំ�ង�ាំក់ខែ�ល 
ជ្ឈយួឲ្យ�មានុការយល�់ងឹពុ�ក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម។

 ម�នុបោះពុល�ញ្ចូច�់បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ បោះលោក បោះផ្សាង ពុង�

រាាសា�� តក្រមវូិឲ្យ�សាសិា�ានុ�សាសិា��ា�ងអសា�់�បោះពុញតារាង 
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

សាាា�សាាង់មតិមួយបោះ�ៀត។ ការ��បោះពុញតារាងសាាា� 

សាាង់មតិបោះក្រកោយបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុ គឺ្គបោះ�ើមៈ�ឲ្យ��ងឹ�ា

សាសិា�ានុ�សាសិា�មានុការបោះកើនុបោះ�ើងច�បោះណ្ឌះ�ងឹ�ាក់�ង

បោះ�ៅនុងឹក្រ�វិតីសិាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម នុយិមនុយ័ឧក្រកិ�ឋកមម 

ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍សាកមមភូាពុសា�ខានុ់ៗ ខែ�លបោះកើត 

មានុនុវូិអ�បោះពុើបោះនុះ ពុិបោះសាសាការ��់សាាាត់អ�បោះពុើក្រ�ល័យ

ពុូជ្ឈសាាសានុន៍ុាបោះពុលអនុាគ្គត ខែ�រឬបោះ�។

 សិយុ សាន់ិ អាយ�១៧ឆ្នាំំា� គឺ្គជ្ឈាសាសិា��ាំក់��១១ នៃនុ

វិិ��ាល័យ ហុ�នុ ខែសានុ ពុានុបោះរោង សាពុនីៃ�ៃរសា់បោះនុៅកំ�ង

ភូូមិ�ម� ����នូុកឹង ស្រីសាុកក�ចាយមារ បោះខតនីៃក្រពុខែវិង �នុ

បោះរៀ�រា�់�ា បោះនុៅឆ្នាំំា�២០២៣ខាងម�ខបោះនុះខំ��បោះ�ើង�ាំក់

��១២។ បោះក្រកោយពុ��នុចូលរួមបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុសាី�អ�ពុ�

ក្រ�វិតីិសាាស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម ខំ����ួល�នុច�បោះណ្ឌះ�ងឹ�ចូ

ខាងបោះក្រកោម៖

- �ងឹអ�ពុ�ការរសាប់ោះនុៅរ�សាក់្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុកមុ�ជ្ឈាកំ�ងសាម័យ
 

 ខែខមរក្រកហម។

- �ងឹពុ�បោះគ្គោលការណ៍្ឌរ�សា់ខែខមរក្រកហមខែ�លជ្ឈបោះមា�សា 

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះចញពុ���ក្រកុង។

- �ងឹអ�ពុ�សាាិនុភូាពុក្រ�បោះ�សាកំ�ងសាម័យបោះនុោះ។

  �ខែនុមិពុ�បោះលើបោះនុះ ខំ���នុបោះឈ្នះងីយល់ពុ�នុយិមនុយ័

នៃនុអ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ�៍ា ខែ�លសា�បោះ�ៅបោះលើ

ការបោះរៀ�ច�ខែផ្សានុការ ឬគ្គបោះក្រមោងការ ឬ��ណ្ឌងខែ�ល�នុ

បោះក្រត�ម��កជ្ឈាម�នុ កំ�ងការ��ផ្សាាិច��ផ្សាាាញជ្ឈាតិសាាសានុ៍

មួយ។ ច�បោះពុោះអ�បោះពុើខែ�លនុា�ឲ្យ�បោះកើតមានុអ�បោះពុើក្រ�ល័យ

ពុូជ្ឈសាាសានុ ៍គឺ្គបោះកើតបោះចញការបោះរើសាបោះអើងគ្គាំ ការគិ្គតខែត 

ក្រ�បោះយោជ្ឈនុផ៍្សាាាល់ខានួុ ការបោះក្រ�ើនុវូិអ�ណ្ឌាច នុងិការគ្គា� 
សាងាត់អំក�នុប់ោះខ�ោយ។ �បូោះចះំបោះ�ើមៈ���់សាាាត់អ�បោះពុើ

ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍គឺ្គបោះយើងមិនុក្រតូវិបោះរើសាបោះអើងជ្ឈាត ិ

សាាសានុ ៍នុងិសាាសានុា�នៃ�បោះ�ើយ។ បោះយើងក្រតវូិបោះចះបោះយោគ្គ 

យលគ់្គាំ នុងិឲ្យ�តនៃមាគ្គាំបោះ�ៅវិញិបោះ�ៅមក បោះហើយក្រតវូិបោះចះ

��បិោះសាធ្ងរាល់អ�បោះពុើហងិ�ា�ា�ងអសា់ខែ�លបោះកើតមានុ 

ក្រពុម�ា�ងរួ�រួមសាាមគ្គគ�គ្គាំបោះ�ើមៈ�ក្រ�ឆ្នាំា�ងនុងឹអ�បោះពុើ

ហងិ�ា�ា�ងបោះនុោះ។

 វេហឿង ស្រីសិវីេ�ង អាយ�១៧ឆ្នាំំា� �នុនុយិាយ�ា  

ខំ��បោះរៀនុបោះនុៅ�ាំក់��១១Bនៃនុវិិ��ាល័យពុានុបោះរោង ខំ��ធ្ងាា�់ 
មានុច�បោះណ្ឌះ�ងឹពុ�រ��ខែខមរក្រកហមពុ�ម�នុមកខាះ តាមរយ� 

យាយរ�សា់ខំ��នុយិាយក្រ��់ នុងិ�ឹងពុ�ក្រគ្គូ កាលខំ�� 
បោះរៀនុបោះនុៅ�ាំក់��៩។ ខំ���ឹងពុ�ការជ្ឈបោះមា�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ  
បោះហើយបោះសា�ឋកិចចធ្ងាាក់ច�ះខាា�ង។ បោះនុៅកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម  
មិនុមានុ��បោះនុៀម�មាា�់ ក្រ�នៃពុណ្ឌ� នុងិសាាសានុាបោះ�ើយ។ 

 ការចូលរួមបោះនុៅកំ�ងបោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុបោះនុៅនៃ�ៃបោះនុះ 

បោះធ្ងីើឲ្យ�ខំ��សាគាល់បោះម�កឹនុា�បោះនុៅកំ�ងកំ�ងរ��ខែខមរក្រកហម

តាមរយ�ការបោះមើលរូ�ភូាពុខែ�លបោះលោកក្រគ្គូ រាាសា�� �នុ

�ងាាញ។ បោះក្រកៅពុ�បោះនុះ ខំ���ងឹអ�ពុ�ការជ្ឈបោះមា�សាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ 

នុងិផ្សាលវិិ�កនៃនុការជ្ឈបោះមា�សាបោះនុោះ។ 

 អ្ននូិ សុិ�� អាយ�១៤ឆ្នាំំា� គឺ្គជ្ឈាសាិសា��ាំក��១០ 

រសា់បោះនុៅភូូមិអណូី្ឌង�មរ ���ពុានុបោះរោង ស្រីសាុកសាាីយអនុារ 

បោះខតនីៃក្រពុខែវិង �នុបោះរៀ�រា�់�ា បោះនុៅបោះពុលខំ��ចូលបោះរៀនុ

បោះនុៅឆ្នាំំា�២០២៣ ខាងម�ខខំ��នុងឹបោះ�ើង�ាំក់��១១។ 

បោះក្រកោយពុ��នុចូលបោះរៀនុ�ាក់�ងជ្ឈាមួយក្រ�វិតីិសាា

ស្ត្រសាខីែខមរក្រកហម ខំ���នុ�ងឹអ�ពុ�សាកមមភូាពុខែ�លបោះធ្ងីើឲ្យ�

បោះកើតមានុអ�បោះពុើក្រ�លយ័ពុជូ្ឈសាាសានុ ៍នុងិវិធិ្ង�សាាស្ត្រសា�ី�់ 

សាាាត់អ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ។៍ សាកមមភូាពុខែ�ល

សិស�ថ្មី�ូ�់��១១ នងិ ១២ ចូ�ននួ៣១ន��់ �ូ�ងលេនះះម�ន
សិស�ស្រីស�ចូ�ននួ២៧ន��់ នងិសិស�ប្រ�ុសចូ�ននួ៤ន��់ ម�
��វិ�យ��័យ ហឺ�នខែសន ��នលេរួះង សិិត្ត�ូ�ងស្រីសុ�ស�ុយអនារួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង បានម�ចូ��រួួមលេវ�ិ��សត��� «ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូិ�លេត្តយយ នងិ��រួ��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��័យ
��ជាស�សនល៍េនៅ�មុ�ជា�» លេរួៀ�ចូ�លេដិះយមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� 51



លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ខែ�ែងរកការពិតិ-លេ�ទិកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

បោះធ្ងីើឲ្យ�មានុអ�បោះពុើក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុ ៍គឺ្គការបោះរើសាបោះអើង

ពុូជ្ឈសាាសានុ ៍ការ�ាក់បោះ�ោសាក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះ�ោយមិនុសាម

បោះហត�ផ្សាល បោះក្រ�ើអ�បោះពុើបោះ�ោរបោះ�ៅ នុងិការចា�់មនុ�សា�

យកបោះ�ៅសាមាា�់បោះចោល។ �បូោះចះំបោះ�ើមៈ���់សាាាត់អ�បោះពុើ

ក្រ�ល័យពុូជ្ឈសាាសានុក៍��ឲ្យ�បោះកើតមានុ គឺ្គបោះយើងក្រតូវិអ�់រ�

មិនុឲ្យ�បោះរើសាបោះអើងជ្ឈាតិសាាសានុ ៍សាាសានុា នុងិមិនុក្រតូវិ

ក្រ�ក្រពុឹតអី�បោះពុើហងិ�ា។ បោះវិ�ិកា�ាំក់បោះរៀនុបោះនុះ �នុផ្សាលី់

ឱកាសាឲ្យ�ខំ��ពុភិូាក�ាជ្ឈាក្រកមុ នុងិបោះ�ើងនុយិាយបោះ�ៅកានុ់

មិតរួីម�ាំក់ ខែ�លបោះធ្ងីើឲ្យ�ខំ��កាាហានុជ្ឈាងម�នុ។

សិស�ថ្មី�ូ�់��១១ នងិ ១២ ចូ�ននួ៣១ន��់ �ូ�ងលេនះះម�ន
សិស�ស្រីស�ចូ�ននួ២៧ន��់ នងិសិស�ប្រ�ុសចូ�ននួ៤ន��់ ម�
��វិ�យ��័យ ហឺ�នខែសន ��នលេរួះង សិិត្ត�ូ�ងស្រីសុ�ស�ុយអនារួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង បានម�ចូ��រួួមលេវ�ិ��សត��� «ប្រ�វត្តតសិ�ស្រ្តសត
�មុ�ជា�ប្រ�ជា�ធ្នូិ�លេត្តយយ នងិ��រួ��់សា�ត្តអ់�លេ�ើប្រ��័យ
��ជាស�សនល៍េនៅ�មុ�ជា�» លេរួៀ�ចូ�លេដិះយមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ 
លេខត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវង។ (�ណា ណស�រួមជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

52 ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ�
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២

«ទ្ធិលួពិឃិាដ» (តិ)

៩. ផ្នែ�និការអ្នងាការវេក្សាៀរសិមូាប់ុចំងុវេត្រកាយុ(តិ)

 ខំ��សាមាឹងបោះមើល�ួលសាាា�ងពុិ�ា�

មានុបោះរឿងរាាវិជ្ឈាបោះក្រចើនុខែ�ល�នុ�ល�់�ក

នុវូិភូាពុ�ួញបោះសាោកញា�ញ�បោះសាាើរខែតបោះ�ក

ក្រ�ណ្ឌ រ�ញក្រចានុជ្ឈ�វិិតខំ��ឲ្យ�រងាក�ក្រពុា

�ងួចិត ី�ត់�ង់ឪពុ�កមីាយ �ែូនុបោះភូាោះ 

មិនុរ�ងសាៃួតបោះសាោះ។ នុកឹបោះ�ើញធ្ងាា�់ឮ

សា�បោះ�ងចបោះក្រម�ង��ិវិតនីុ�៍នុាបឺោះ�ើង

��បោះ��ើង�ងួចតិឲី្យ�រនុតិ ់ជ្ឈាសា�បោះនុៀងបោះខាោច 

ផ្សា�ាខែ�ល�នុក្រ�ល័យជ្ឈ�វិិតអំកមានុ 

គ្គ�ណ្ឌ នុងិ�ែូនុបោះភូាោះបោះក្រ����នុចបោះក្រម�ង 
កាងខែខកខែហកបោះលោកឲ្យ�ក�័យ។ 

 មិនុយូរ�ា�នុមានុរបោះ�ះកញ្ញាចសា់ក្រក��

មួយនុមឹ�នុនុា�ខំ��ឲ្យ��ាាតឆ្នាំៃាយពុ��ួល

សាាា�ងពុិ�ា��នុីចិមីងៗ រហតូបោះមើល

ខែលងយល់។ ខែតអារមមណ៍្ឌបោះនុៅខែត�តិ 

�ាមកំ�ងផ្សាំត់គ្គ�នុតិរ�ត់នុបោះយោ�យ 

មហាបោះលោតបោះផ្សាាោះ មហាអសាចារ�មិនុអាច 

��បោះភូាច�នុ នុវូិ��កកំងីល�់ា�ងអមៈាល 

មាានុ។ រយលានុនុកឹស្រីសាបោះណ្ឌោះអាបោះ�ោះ 

អាល័យច�បោះពុោះបោះលោកឪពុ�កអំកមីាយ 

អំកមានុគ្គ�ណ្ឌ នុងិ�ែូនុបោះភូាោះ�ា�ងពុ�រ។ 

បោះ�ោះជ្ឈាខំ��ខ��ិ�ខែភូកំយាាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ

ក៏បោះនុៅខែតបោះ�ើញស្រីសាសា់ៗ បោះនុៅនុងឹខែភូកំ។

 ឱ! មាតា�ិតា ជ្ឈា��បោះគ្គោរពុ

ស្រីសាលាញ់ នុងិជ្ឈា��សាកាាររ�សា់កូនុ 

បោះ�ោះជ្ឈាកូនុៗបោះ�ើ�ធ្ង��ងឹកី�ខែមនុ ខែតកូនុ

ពុតិជ្ឈា�ងឹបោះរឿងរាាវិ�ា�ងអសា ់ខែ�លបោះកើត 

មានុបោះ�ើងមកបោះលើក្រកុមក្រគ្គួសាារបោះយើង

ជ្ឈាពុិបោះសាសាបោះលោកឪពុ�កអំកមីាយមានុ 

ការឈ្នះចឺា�់បោះខាោចផ្សា�ាលី�ងជ្ឈរូចតក់ំ�ង

ឆ្នាំាកជ្ឈ�វិិតរកអី�មកបោះក្រ���ផ្សាាឹមពុ���នុ។  

 សាងគមបោះនុោះ�នុសាាង�ាំល�ណី្ឌ�ះ សាងគមបោះនុោះ�នុសាាង�ាំល�ណី្ឌ�ះ

បោះ�ើងនុវូិជ្ឈ�បោះនុឿ នុបោះយោ�យអក្រ�ិយបោះ�ើងនុវូិជ្ឈ�បោះនុឿ នុបោះយោ�យអក្រ�ិយ

ក្រ�ល័យក្រគ្គួសាារបោះយើង នុវូិ�ណ្ឌឌកមមក្រ�ល័យក្រគ្គួសាារបោះយើង នុវូិ�ណ្ឌឌកមម

�ារ�ណ្ឌបោះធ្ងីើ��ក ំ��កបោះមំញ ខែ�លកូនុៗគិ្គត �ារ�ណ្ឌបោះធ្ងីើ��ក ំ��កបោះមំញ ខែ�លកូនុៗគិ្គត 

�ាក្រកុមក្រគួ្គសាារបោះយើងអាចរសាប់ោះនុៅជ្ឈានុា �ាក្រកុមក្រគួ្គសាារបោះយើងអាចរសាប់ោះនុៅជ្ឈានុា 

ជ្ឈាមួយគ្គាំតាមចៈា�់ធ្ងមមជ្ឈាតិ �ចូពុ�� ិជ្ឈាមួយគ្គាំតាមចៈា�់ធ្ងមមជ្ឈាតិ �ចូពុ�� ិ

ភូមូ្មជិវីតិិរវេហាឋានិ (តិ)

��កា មនុ�សា�បោះលោកបោះកើតមកបោះហើយក្រតវូិ ��កា មនុ�សា�បោះលោកបោះកើតមកបោះហើយក្រតវូិ 

ខែតចាសា់ បោះហើយបោះ�ើចាសា់ក្រតូវិខែតឈ្នះ ឺខែតចាសា់ បោះហើយបោះ�ើចាសា់ក្រតូវិខែតឈ្នះ ឺ

�នុាា�់មកក្រតូវិខែតសាាា�់ គឺ្គ “បោះកើតចាសា់�នុាា�់មកក្រតូវិខែតសាាា�់ គឺ្គ “បោះកើតចាសា់

ឈ្នះសឺាាា�់”។ ឈ្នះសឺាាា�់”។ 

 �ា�ខែនុសីាងគមបោះខមៅបោះនុះ�នុសាមាា�់ �ា�ខែនុសីាងគមបោះខមៅបោះនុះ�នុសាមាា�់

ចៈា�់ធ្ងមមជ្ឈាតិ�ា�ងបោះនុះ សាមាា�់�ា�ងចៈា�់ធ្ងមមជ្ឈាតិ�ា�ងបោះនុះ សាមាា�់�ា�ង

��ពុានុ បោះលោកគ្គមានុបោះ�ោសាផ្សាង។ បោះនុះគឺ្គជ្ឈា ��ពុានុ បោះលោកគ្គមានុបោះ�ោសាផ្សាង។ បោះនុះគឺ្គជ្ឈា 

មហាមរណ្ឌ�ា��ក៏ាចសាាហាវិច�បោះពុោះ មហាមរណ្ឌ�ា��ក៏ាចសាាហាវិច�បោះពុោះ 

បោះលោកឪពុ�កអំកមីាយ �ង នុងិ�ែនូុបោះភូាោះ។បោះលោកឪពុ�កអំកមីាយ �ង នុងិ�ែនូុបោះភូាោះ។

ខែផ្សានុ��កំ�ងរ��កមុ�ជ្ឈា
ក្រ�ជ្ឈាធ្ង�ិបោះតយ� ផ្សាលតិឆ្នាំាំ�១៩៧៧ 
រួមមានុ៖ ៦ភូូមិភូាគ្គ នុងិ ៤ត��នុ់
ធ្ង�ៗ ។ (��ង វិង�សាមិ�/ិបោះសាៀវិបោះភូៅ
�ួលពុ�ិា�)

ខែផ្សានុ��បោះខតនីៃក្រពុខែវិង�ចច��ៈនុ(ំត��នុ២់២ ភូូមិភូាពុ�ូពុា៌)
(��ង វិង�សាមិ�/ិបោះសាៀវិបោះភូៅ�ួលពុ�ិា�)



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២

១០. ជំវេនិឿអ្នរបូុយិុផ្នែក្សាងូកូាយុ

 �នុាា�់ពុ�នុា�តាយាយ �ងស្រីសា� នុងិ 

�ែូនុ ពុ�ភូូមិ�ឹងខែ�ងវិញិ បោះយើង�ា�ងអសា ់
គ្គាំ�នុមករសា់បោះនុៅកំ�ងផ្សាាះភូូមិក�បោះណ្ឌើត

បោះ�ោយ�តនៃ��បោះ� នុងិ�ត់�ង់ឪពុ�ក 

មីាយ�ងក្រ�ុសា�ែូនុបោះភូាោះជ្ឈា��ស្រីសា�ាញ់ 
រ�សា់�ង�ែូនុក�ក្រពុា��នុាក់។ 

 ការក្រ�ក�រ�រចិញ្ចូច មឹជ្ឈ�វិិតជ្ឈា

បោះរៀងរាល់ក្រពុឹកក្រពុលឹមស្រីសាាងៗ ខំ��នុងិ

�ងស្រីសា�ខែតងខែតបោះចញបោះ�ៅបោះរើសាកួរស្រីសាវូិ

បោះនុៅវិាលខែស្រីសា ជ្ឈនួុកាលមានុ�ែូនុវិាាមីង 
មាាលខែ�រ។ សាពុ�ីងបោះ�ោយ��ក�ែូនុឲ្យ�

បោះនុៅជ្ឈាមួយតាយាយ។ បោះពុលលៃាចខំ��បោះ�ើរ 
�ចក្រត�តាមក្រតពុា�ង ឬ�ា�កក្រក�� បោះធ្ងីើអនុាង់  
បោះ�ើរអូសាអួុនុ �ាក់ក្រ�បូោះនុៅតាមក្រ��ាយ

ជ្ឈាបោះ�ើមច�ខែណ្ឌក�ងក្រ�សុារកបោះឈ្នះើ បោះ�ើមៈ� 

បោះធ្ងីើនុងគ័លនុងិរនុាសា់ បោះ�ើមៈ�ភូជួររាសា់

បោះធ្ងីើខែស្រីសា។ 

 ពុិតជ្ឈាការតសាុូខែ�កខែ�� បោះ�ោយ

�ងស្រីសា�ពុបោះពុោះ�មៃនុ ់ខែតបោះនុៅពុ�ាយាម

បោះ�ើរបោះរើសាកួរស្រីសាូវិបោះ�ើមៈ�ចិញ្ចូច មឹជ្ឈ�វិិត

បោះក្រកោយពុ�� ះក���តតៈូង�ក់បោះ�កកបោះមាច

�ក្រមា��ងបោះធ្ងីើនុងគ័លរនុាសា ់នុងិមានុបោះគ្គោ 

ក្រក���ឹមបោះ�ើមៈ�បោះធ្ងីើខែស្រីសានុងឹបោះគ្គ។ 

 នៃ�ៃមួយ�នុាា�់ពុ�បោះចញបោះ�ើរបោះរើសាកួរ 

ស្រីសាវូិពុ�រនុាក់�ងស្រីសា�បោះនុៅមី��អូរតាសាងឹ។ 

បោះពុលក្រត��់មក�ល់ផ្សាាះវិិញ �ង�ា 

យកស្រីសូាវិខែ�លក្រ��ាក់សា��ខិែត�� �ាក់ 

ក្រតា��ឹកសាក្រមា�ងយក��បោះចញ បោះ�ើមៈ�មក 

��កយកអងារ។ បោះឆ្នាំា�តបោះពុលបោះនុោះ ខំ��បោះ�ើញ 
ក�មារកំ�ងភូូមិមានុអាបោះ�ាង អាអាត 

អាវិាាត នុងិខាះបោះ�ៀតខំ��បោះភូាចបោះឈ្នះមោះ �នុ 
បោះលងវិាយកូនុបោះគ្គោល បោះលើផ្សាាវូិរបោះ�ះ ខែ�ល 
មានុបោះ�ើមឫសា��រាងតមុក់រនុាសា់ នុងិ

យកខែផ្សាាបោះតោំតជ្ឈាក្រគ្គា�់កូនុបោះគ្គោល។ បោះគ្គ

នុា�គ្គាំវិាយបោះលងយាាងសា�ៈាយ។ ខំ��

�នុចូលរួមបោះលងជ្ឈាមួយពុួកបោះគ្គខែ�រ។ 

 បោះយើងបោះលងជ្ឈាមួយគ្គាំ�នុ�នុីចិ 

ស្រីសាា�់ខែតបោះ�ើញមនុ�សា�ស្រីសា�រាងច�ណ្ឌាសា ់ 

កៈាលបោះកោរក្រតបោះងោល បោះសាា�កសាៈង់ច�វិរ 

កញ្ញាចសារ់ខែហករបោះញារនៃញា កានុ�់��ងបោះ�ើម 

ឫសា��បោះ�ើរយាាងបោះលឿនុបោះលើផ្សាាវូិរបោះ�ះតក្រមង់ 
មកពុកួបោះយើង។ គ្គាតប់ោះ�ើរសាមាឹងបោះ�ៅម�ខ

បោះ�ោយកាត់ហីងូពុួកបោះយើងក�ពុ�ងបោះលង 

នុងិបោះលើក���ងបោះ�ើងបោះលើ បោះហើយនុយិាយ 

ក្សាួសីិងឃឹម្មកូាយុ�វេ�ះ�ង់

�ា “បោះយើងជ្ឈាអំកមានុ��ណ្ឌ�ខែ�ល

បោះ�វិតា�នុបោះក្រ�ើឲ្យ�មកបោះក្រ�សាក្រពុ�មនុ�សា� 

ខែ�លបោះគ្គសាមាា�់បោះនុៅបោះលើ�ួលសាាា�ង ឲ្យ�

រសា់បោះ�ើងវិិញ”។

 ក�មារបោះយើង�ា�ង�ា�នុមានុ�នុផ្សាែាក 

ការបោះលងបោះហើយឈ្នះរស្រីសា�ា�ងកា�ងសាមាងឹ  

បោះមើលស្ត្រសាី�បោះនុោះបោះធ្ងីើកាយវិកិារ។ �នុាា�់ 

មកស្ត្រសាី�បោះនុោះខែស្រីសាកខាា�ង បៗោះ�ើង�ា៖ “តសា ់

ពុួកបោះយើងបោះ�ៅ�ួលសាាា�ង�ា�ងអសាគ់្គាំបោះ�ើមៈ� 

បោះក្រ�សាក្រពុ�អំកខែ�លបោះគ្គសាមាា�់បោះនុៅ��បោះនុោះ 

ឲ្យ�រសា ់នុងិ��ួលពុកួបោះគ្គមកបោះនុៅកំ�ងភូូមិ 
បោះយើងវិិញ។” 

 បោះពុលឮស្ត្រសាី�បោះនុោះបោះពុោល�បូោះចោំះ វិា 

�ចូជ្ឈា ឱសា�មកពុ�ា�លនុវូិជ្ឈ�ងឺរ�ា�នៃរា 

នុងិរ�ួសា�ងួចិត�ីា�ង�ា�នុមានុឲ្យ�ជ្ឈាសាះ 

បោះសាៈើយបោះ�ើងវិិញ។ ខំ��មានុអារមមណ៍្ឌ

ស្រីសាាលខាួនុបោះសាាើរបោះហោះ បោះហើយមានុ

សាងឹឹមកំ�ងចិត�ីា�នុរសាប់ោះនុៅជ្ឈាមួយ

ឪពុ�កមីាយ នុងិ�ែូនុបោះភូាោះ�ា�ងពុ�រ។  ខំ��ក៏រត់
 

តាមបោះគ្គសា�បោះ�ៅបោះ�ៅ�ួលសាាា�ងបោះនុោះ។ 
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២

�ិ�ឋភូាពុ៖ បោះនុៅបោះលើ�ួលសាាា�ងខំ��បោះ�ើញ
របោះណី្ឌៅសាាកសាពុ ខែ�លបោះគ្គ�រកកាយ
បោះចញមក។ (��ង វិង�សាមិ�/ិបោះសាៀវិបោះភូៅ
�ួលពុ�ិា�)

 បោះពុលមក�ល់ខំ���នុបោះ�ើញស្ត្រសាី�

ច�ណ្ឌាសា់បោះនុោះច�ះបោះ�ៅកំ�ងរបោះណី្ឌៅសាាក 
សាពុមួយខែ�លខំ���នុបោះ�ើញពុកួបោះគ្គជ្ឈ�ក

បោះនុៅបោះពុលខែ�លខំ��បោះ�ើររកម�បោះតោំតវិាចលូ

បោះ�ៅកំ�ង�ួលបោះនុោះ។

 ខំ��បោះ�ើញសាាកសាពុខែ�លមានុ 
មនុ�សា��របោះចញមក�ាក់បោះនុៅមាត់

របោះណី្ឌៅ បោះ�ើមៈ�ខែសាងីរករ�សា់មានុតនៃមា

�ចូជ្ឈាមាសា បោះពុក្រជ្ឈ ខែកវិកងជ្ឈាបោះ�ើម។ 

ខំ���នុបោះ�ើញអវិយវិ� នៃ�បោះជ្ឈើង នុងិ

លលា�ក៍ៈាលខែ�លមានុជ្ឈា�់សាក់ខាះៗ  

ក្រពុម�ា�ងមានុបោះខោអាវិពុណ៌្ឌបោះខមៅបោះនុៅ

រាយ�ាយបោះពុញ��បោះនុោះ នុងិបោះនុៅមានុ

កាិនុសាែ�យអបោះសាោចបោះនុៅបោះ�ើយ។ 

 អារមមណ៍្ឌខំ��ពុតិជ្ឈារនុតិខ់ាា�ងណ្ឌាសា ់

ខំ��អងគ�យច�ះយកនៃ�ខា�់ម�ខបោះហើយនុកឹ
 

ស្រីសានៃមក្រត��់�យបោះក្រកោយ បោះតើរូ�ឪពុ�ក 

មីាយ នុងិ�ែូនុ�ា�ងពុ�រ ពុតិជ្ឈាកាាយ�ចូ 
បោះនុះឬ? ��់ខានួុខែលង�នុ អារមមណ៍្ឌ�ចូ 
ជ្ឈាវិបោះងីង�ត់�ង់សាមារត� ហាក់�ចូជ្ឈា

មានុអី�នុា�សាា�ះតក្រមង់បោះ�ៅ លលា�ក៍ៈាល 
មួយខែ�លមានុបោះនុៅជ្ឈា�់សាក់ខែវិងបោះនុៅ 

បោះ�ើយ។ 

 ខំ��អងគ�យល�តជ្ឈងគង់បោះនុៅច�បោះពុោះម�ខ 

នុងិនុយិាយខ�ឹ�កំ�ងបោះពុោះ�ា�ង�ឹក 
ខែភូកំហរូមិនុ�ងឹខានួុ�ា  “ឱ! អំកមីាយ

មចាសាជ់្ឈ�វិតិកូនុបោះអើយ អំកមីាយនុងឹមានុ 

ជ្ឈ�វិិតរសា់បោះ�ើងវិិញ បោះហើយមករួមរសា់

ជ្ឈាមួយកូនុ បោះក្រពុោះមានុអំកមានុ��ណ្ឌ�

មកបោះក្រ�ះក្រពុ� ឲ្យ�អំកមីាយ បោះលោកឪពុ�ក 

�ែូនុវិិសា�� ិវិិសាាល ឲ្យ�រសា់បោះ�ើងវិិញ។” 

�នុាា�់មកខំ���ចូជ្ឈាភូាំក់ខានួុក្រកញាង ។ 

 ខំ��បោះ�ើញស្ត្រសាី�ច�ណ្ឌាសាប់ោះនុោះបោះ�ើងពុ�

របោះណី្ឌៅមួយចូលបោះ�ៅរបោះណី្ឌៅសាាកសាពុ

មួយបោះ�ៀត។ របោះណី្ឌៅសាាកសាពុណ្ឌាក៏

�ចូរបោះណី្ឌៅណ្ឌាខែ�រ សា��ខិែតបោះគ្គ�របោះចញ

នុវូិសាាកសាពុ�ា�ងអសាម់ានុខែត�ឹកភូក់ៗ 

�ក់ក្រតមឹជ្ឈងគង់។ ស្ត្រសាី�បោះនុោះយក���ងកូរ 

�ឹកភូក់កំ�ងរបោះណី្ឌៅ នុយិាយខ��ឹៗសាាី�់ 
មិនុ�នុ។ �នុាា�់មកគ្គាតប់ោះ�ើងពុ�របោះណី្ឌៅ 

បោះហើយខែស្រីសាកបោះ�ើង�ា “តសា់ពុួកបោះយើង

ក្រត��់បោះ�ៅភូូមិវិិញ ��នៃ�ៃបោះ�ៀតពុួកបោះគ្គ

នុងឹរសា់បោះ�ើងវិិញបោះហើយ! រួចក៏បោះ�ើរ

យាាងបោះលឿនុតាមផ្សាាវូិរបោះ�ះតក្រមង់បោះ�ៅភូូមិ 
ក្រកា�ងវិិញ។

ទ្ធិលួសំូាងពិឃិាដ

សា�ណ្ឌល់សាាកសាពុរង់ចា�សា�ណ្ឌល់សាាកសាពុរង់ចា�

 ពុកួបោះកមងៗរតព់ុ�បោះក្រកោយ ច�ខែណ្ឌកខំ��

បោះ�ើរមួយៗ ងាកបោះមើលបោះក្រកោយកំ�ងចិតី

បោះនុៅខែតអាល័យ មិនុអសា់ចិត ីនុងិមានុ 

អារមមណ៍្ឌបោះហោះបោះហើរបោះលើ�ួលពុិ�ា� 

បោះក្រកោមកបោះមីៅនៃ�ៃក្រតង់។ ខំ��នុកឹស្រីសាបោះណ្ឌោះ

�ឹកចតិឪីពុ�កមីាយសា�ខចតិសីាាា�់ឲ្យ�ខែត 

ជ្ឈ�វិិតកូនុគ្គង់។ “បោះតើមានុអំកណ្ឌាខាះ 

អភ័ូពុ�ីចូរូ�ខំ��! ខំ��ជ្ឈ�ួខែត��ក!ំ  បោះនុះជ្ឈា
 

ល�ផិ្សាលនៃនុបោះមោ�នុភូាពុកាាយជ្ឈាបោះផ្សាះ 

ផ្សាង់តាមមាគ៌្គា��វិិតនីុ ៍សាមាា�់រងគាល

សាែ�បោះគ្គបោះនុោះ គឺ្គយកចាញ់យកឈ្នះះំ កំ�ង

អនុតាី កាយមិនុខែមនុកាយ។ កំ�ងចតិខីំ��

បោះនុៅខែតសាងឹមឹនុងឹជ្ឈ�បោះនុឿអរូ�ិយ ខែ�ល

�នុចូលមកសាណ្ឌឋិត។ 

 ខំ��បោះ�ើរបោះមើលបោះក្រកោយក្រកបោះ�កបោះមើល 
ភូពុអនុកិារនុកឹស្រីសាបោះណ្ឌោះគួ្គរឲ្យ�អនុចិចា  

កណី្ឌាលនៃ�ៃក្រតង់ សាៃាតក់្រជ្ឈង���ចបោះក្រម�ង 

��វិិតនីុក៍្រតវូិ�នុផ្សាាាសាប់ោះចញជ្ឈ�នុសួាមក 

វិញិនុវូិសា�បោះ�ងសាតលីលកបោះខមោចយ�ជ្ឈា

សា�បោះនុៀងបោះខាោចផ្សា�ា កំ�ងជ្ឈ�រ��ួលពុ�ិា� 

បោះក្រ����នុចបោះក្រម�ងកាងខែខក ខែហកក្រ�ូង 

ឲ្យ�សាាា�់អារមមណ៍្ឌកំ�ងជ្ឈ�វិតិបោះក្រក�មសាបោះងីគ្គ 
បោះនុះ។ ខំ��បោះនុៅខែតមានុជ្ឈ�បោះនុឿកំ�ងផ្សាាវូិងងឹត�ា 

 
លលា�ក៍ៈាលខែ�លមានុសាក់ខែវិងពុតិ 

ជ្ឈាលលា�មី៍ាយរ�សាខ់ំ�� បោះក្រពុោះមានុអី� 
ជ្ឈ�រ�ញចិតខីំ��ឲ្យ�បោះ�ៅលត់ជ្ឈងគង់បោះនុៅច�ពុ� 
ម�ខ។ ខំ���ងឹ�ា ក្រពុលឹងមីាយខំ��ពុិតជ្ឈា

បោះហោះបោះហើរវិបោះងីងគ្គមានុបោះកោះបោះក្រតើយបោះនុៅ

អាល័យកូនុៗខាា�ងណ្ឌាសា់ម�នុបោះពុលបោះគ្គ

សាមាា�់ ខែ�លមិនុអាចបោះធ្ងីើឲ្យ�ក្រពុលឹង

គ្គាត់សាៃ�់�នុ។ 
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រូ�ភូាពុ�ចច��ៈនុឆំ្នាំំា�២០២០៖ 
សាាិនុភូាពុកំ�ង�ួលសាាា�ង 
(��ង វិង�សាមិ�/ិបោះសាៀវិបោះភូៅ
�ួលពុ�ិា�)

 បោះពុលមក�ល់ផ្សាាះវិិញ  �ងស្រីសា�

បោះរៀ�ច��យនៃ�ៃក្រតង់ បោះយើង�នុរួម

��ួល�ានុអាហារ ជ្ឈាមួយតាយាយ

�ង�ែូនុកំ�ងក្រគ្គួសាាររ�ួសា�ងួចិត�ីា�ង
 

អសា់គ្គាំ បោះហើយខំ��រាាយរាា�់បោះរឿងបោះនុោះ

បោះ�ៅក្រ��់តាយាយ។ 

 គ្គាត់សាមាឹងបោះមើលម�ខខំ��កំ�ងកី�

អាណិ្ឌតបោះចៅខែ�លបោះនុៅបោះកមងខច�រសា់បោះនុៅ

កំ�ងជ្ឈ�វិិតឥតរសាម��ាាតឆ្នាំៃាយពុ�ឪពុ�ក 
មីាយល�ះអវិសាានុជ្ឈាត។ិ គ្គាតត់�មក

ខំ��វិញិ�ា “បោះចៅបោះអើយ ស្ត្រសាី�ច�ណ្ឌាសាប់ោះនុោះ គឺ្គ 
ស្ត្រសាី�បោះនុោះមានុវិិ�តីិផ្សាាូវិចិតធី្ងៃនុធ់្ងៃរ សាតិ

មិនុលែ មានុការឈ្នះចឺា�់ ខែ�លក្រកុម

ក្រគួ្គសាាររ�សាគ់្គាតក់្រតូវិពុកួកងឈ្នះា�អាវិ 

បោះខមៅខែខមរក្រកហមយកបោះ�ៅសាមាា�់�ា�ង 

អសាគ់្គមានុសាលប់ោះនុៅ�ួលសាាា�ង។ ច�ខែណ្ឌក 

ស្ត្រសាី�បោះនុោះបោះគ្គចា�់បោះធ្ងីើ�ារ�ណ្ឌកមមបោះ�ៀត 

បោះ�ោយបោះចោ�ក្រ�កានុ�់ាខមា�ង។ អ� �ចឹង

បោះហើយ�នុជ្ឈាបោះធ្ងីើឲ្យ�គ្គាត់ឆ្នាំាួតចិត ីរហតូ

កាាយខានួុជ្ឈាមនុ�សា�វិបោះងីងវិងីានុស់ាមារត� 
ខែ��បោះនុះ។ សាពុនីៃ�ៃគ្គាតគ់្គមានុផ្សាាះសាខែមៈង  

រសាប់ោះនុៅកំ�ងវិតនីៃក្រជ្ឈ បោះក្រកោមការបោះមើលខែ��ា� 
ពុ�ក្រពុះសាងឹ”។ 

 បោះពុលតាយាយបោះពុោលច�់ ��បោះ�

រ�ួសា�ងួចិតរី�សាខ់ំ��ក៏បោះរើមកវិិញភូាាម 
មួយរ�បោះពុច បោះហើយចា�់បោះផ្សាីើម��ពុា�យ 

មួយៗ �ូចជ្ឈាចា�់ក�បោះណ្ឌើតជ្ឈា�ម�មីង 

បោះ�ៀត នុវូិជ្ឈ�ងឺអារមមណ៍្ឌ�៏បោះក្រក�មក្រក�

ខែ�លធ្ងាា�់មានុពុ�ម�នុមក។ 

 មិនុគួ្គរណ្ឌាមហាពុ�� ះសាងឹរាជ្ឈ�វិតិ

�ក់បោះ�កមកបោះលើក្រគ្គួសាាររ�សា់ខំ��ឲ្យ�

ខចាតខ់ចាយនុរិាសាក្រពុាតក់្រ�សា ផ្សាាីចជ់្ឈ�វិតិ

ឪពុ�កមីាយ �ង�ែូនុ បោះនុៅសាល់ខែតកូនុ

��នុាក់រសា់បោះនុៅក្រតមង់ក្រតបោះមោចបោះខាចខាា�

�ងួចិត។ី 

 ខំ��លចួបោះមើលម�ខតាយាយ�ងស្រីសា�

នុងិ�ែូនុបោះ�ោយត�ណ្ឌក់�ឹកខែភូកំ ធ្ងាាក់

ចូលកំ�ងចានុ�យ�ា�ងមិនុ�ឹងខាួនុ

គួ្គរឲ្យ�ស្រីសាបោះណ្ឌោះ នុកឹ�ល់អត�តកាល

កនុាងបោះ�ៅ�ម�ៗ ខែ�លសាា�បោះក្រពុោះនុវូិ 

�ណ្ឌឌកមមផ្សាាូវិចិតឲី្យ�ឈ្នះចឺា�់សាាា�់ចតិ ី
�នុីចិមីងៗ រហតូ�លរ់លតជ់្ឈ�វិតិបោះលើ 

ភូពុបោះលោកិយនៃនុក្រពុហមលខិតិបោះសាើចច�អក

គ្គមានុបោះពុលខែលា។ 

 ភូាពុសាាហាវិយង់�ងំវិាយ���ក់ ភូាពុសាាហាវិយង់�ងំវិាយ���ក់

�ងគងជ្ឈ�វិតិក្រគ្គសួាារឲ្យ�រសាប់ោះនុៅកំ�ង�ាំល�ងគងជ្ឈ�វិតិក្រគ្គសួាារឲ្យ�រសាប់ោះនុៅកំ�ង�ាំល

�ណី្ឌ�ះ�ឹកខែភូកំ សាមាឹងមកបោះមើលរូ�ខានួុ
 

�ណី្ឌ�ះ�ឹកខែភូកំ សាមាឹងមកបោះមើលរូ�ខានួុ
 

ឯង តាយាយ�ងស្រីសា� នុងិ�ែូនុ គឺ្គជ្ឈាឯង តាយាយ�ងស្រីសា� នុងិ�ែូនុ គឺ្គជ្ឈា

ជ្ឈ�វិិតបោះតោកយាាក��ផ្សា�ត �នុ�ល់��កខែតជ្ឈ�វិិតបោះតោកយាាក��ផ្សា�ត �នុ�ល់��កខែត

ភូាពុបោះក្រក�មក្រក��ា�បោះណ្ឌ េោះនៃនុសា�បោះណ្ឌោកភូាពុបោះក្រក�មក្រក��ា�បោះណ្ឌ េោះនៃនុសា�បោះណ្ឌោក

ជ្ឈ�វិិតគ្គមានុនុយ័៕ ជ្ឈ�វិិតគ្គមានុនុយ័៕   
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១១. ទំ្ធិព័ិរជវីតិិទ្ធិ២ីវេលើទ្ធិកឹ្សាដីចាំស់ិ

 រយយ�់រយនៃ�ៃកនុាងផ្សា�តបោះ�ៅ។  

រ�វូិរ�បោះហើយបោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរផ្សា�ត។ ខែខបោះចក្រត

ក៏ចូលមក�ល់។ 

 ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ�ូចជ្ឈាមានុបោះសារ�ភូាពុ

បោះក្រចើនុ អី�ៗក្រត��់មកបោះសាាើរ�ូចបោះ�ើម

វិិញនុវូិក្រ�នៃពុណ្ឌ���បោះនុៀម�មាា�់រ�សា់

ខែខមរបោះយើងខែ�ល�នុ�ាាតឆ្នាំៃាយបោះ�ោយ

ពុួកកានុអ់�ណ្ឌាចអាវិបោះខមៅ�នុសាមាា�់

ជ្ឈាង��ឆ្នាំំា�។ ឥ�ូវិរសា់មកវិិញខាះៗ។ 

 បោះពុលបោះនុះជ្ឈាបោះពុលចលូឆ្នាំំា�ខែខមរ ផ្សាាះ 

ខំ��ក៏�ចូជ្ឈាអំកជ្ឈិតខាងមានុផ្សាាាភូំ� នុងិ 
ខែផ្សាាបោះចក����នុីចិ�នុីចួ�ាក់�ាីយ��ួល 
បោះ�វិតាឆ្នាំំា��ម�។ ក្រពុឹកបោះនុះខំ���ូចជ្ឈានុកឹ 
រឭកស្រីសាុកក�បោះណ្ឌើតជ្ឈ�វិិតបោះលោកឪពុ�ក 

នុងិអុ� ពុូ ម�ង បោះនុៅឯភូូមិបោះយោត បោះហើយ

�នុក្រ��់�ងនុងិតាយាយ�ា ចង់បោះ�ៅ

បោះលងស្រីសាកុឪពុ�ក គ្គាតយ់លក់្រពុម ខែតបោះធ្ងីើ 

��បោះណ្ឌើរក្រ�ុងក្រ�យ័ត ំផ្សាងណ្ឌាបោះចៅ។ 

 ជ្ឈ�បោះនុោរខែខក្រ��ងបោះកីៅហតួខែហង។   

ខំ��បោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរតាម��នុ�់បោះ�ោយបោះជ្ឈើង�បោះ� 

មានុក្រកមាមួយ�ា��នុងឹកៈាល។ មិនុយូរ

�ា�នុមានុ ខំ��មក�ល�ួ់លសា�បោះរោង�ង ឆ្នាំាង 
កាតប់ោះ�ើមបោះពុោធ្ង�សា���កអក កាតផ់្សាាវូិក្រចក

ឥន្ត្រីនុា� បោះហើយចូលបោះ�ៅភូូមិបោះយោត។ ខំ�� 
មក�លផ់្សាាះធ្ង��ឹមម�នុបោះគ្គ។ ធ្ង��ឹមជ្ឈា�ង

�ងែសារ់�សាក់្រគ្គសួាារឪពុ�កខំ��។ ផ្សាាះធ្ង��ឹម

បោះនុៅច�ងខាងបោះកើតភូូមិបោះយោត។ 

 បោះពុលមក�លខ់ំ��មិនុ�ានុច់លូភូាាម

បោះ� បោះមើលពុ�ខាងបោះក្រកៅបោះ�ៅខំ��បោះ�ើញធ្ង��ឹម 

អងគ�យបោះលើខែក្រគ្គរនុា�ឫសា�� បោះសាា�កបោះខោបោះ�រំ 
ក្រ��បោះខើចក្រតមឹជ្ឈងគង់បោះក្រពុោះគ្គាតខ់សុា ់បោះ�ោះ 

អាវិយកក្រកមាមក�ក់ជ្ឈាផ្សាាិតមួយៗ។ 

បោះនុៅពុ�បោះក្រកោយខងំមានុកូនុត�កញ្ញាចសា់

មួយ �ាក់ខែផ្សាាឪ�ឹក នុ�អនុ�មនុងិបោះចក 

ណ្ឌា�វិាាមួយសាំិត ធ្ងូ�បោះ�ៀនុក�ពុ�ងហ�យ 

ក្រ�បោះលោម��ួលបោះ�វិតាឆ្នាំំា��ម�។ 

 ខំ��បោះមើលបោះ�ៅម�ខគ្គាតស់្រីសាងូតស្រីសាងាត់ 
ខែ�របោះ�ៅខាងបោះកើតផ្សាាះ សាមាឹងបោះមើលនៃក្រពុ  

រនុាមខែក្រពុកបោះយោត ហាក់�ចូជ្ឈា�ងា�់នុវូិ 

អារមមណ៍្ឌបោះសាោកសាាីយ ខែ�ល�ត់�ង់ 

�ែូនុជ្ឈា��ស្រីសា�ាញ់រ�សាគ់្គាត។់ បោះ�ើញ

កាយវិិការគ្គាត់�បូោះចះំ�ចូជ្ឈារូ�ឪពុ�ក 

ខំ��បោះ�ះ�ិ�។ ខំ��ឈ្នះានុជ្ឈ�ហានុមួយ បៗោះ�ៅរក
 

គ្គាត។់ បោះពុលបោះនុោះ គ្គាតង់ាកមកបោះ�ើញ 

ខំ�� ភូាំក់បោះផ្សាែើល នុងិអរផ្សាងបោះហើយ សាា�ះមក
 

ឱ�ខំ�� បោះ�ោយបោះពុោល�ា៖ 

 “យ�កមួយ មកពុ�អងាាលហ់ំងឹ” ខំ��ត�

�ា៖ អុ�ខំ��ជ្ឈក្រមា�សារួ ខំ��បោះ�ើ�មក�លមិ់ញ 

 “អឺបោះលើកនៃ��ាីយក្រពុះ”(គ្គាត�់នុ)ី 

 “កមួយបោះ�ើរមកមំាក់ឯងបោះ�ឬ?” 

 “��ខំ��មកមំាក់ឯងបោះ�” ខំ��ត�បោះ�ៅ

គ្គាត់។ គ្គាត់សាា�ះមកឱ�ខំ��កំ�ង�ឹកខែភូកំ

រល�ងរបោះលោង បោះហើយបោះពុោលមកកានុខ់ំ��

បោះ�ៀត�ា៖ 

បំុណុៈលទ្ធិកឹ្សាផ្នែភូែក្សា

 “កមួយចិនុាី កមួយវិាា នុងិកមួយណ្ឌាត

សា�ខសា�ៈាយបោះ�?” 

 “��សា�ខសា�ៈាយ�ា�ងអសា់គ្គាំ

បោះ�ធ្ង�។” 

 មិនុយូរ�ា�នុមានុគ្គាត់ក៏បោះ�ៅយក

អនុ�មបោះចកកំ�ងកខែន្ត្រីញ្ចូចងមកឲ្យ�ខំ��  បោះហើយ
 

បោះពុោល�ា៖ 

 “កមួយហ�ូអនុ�មបោះចកមួយបោះនុះ

សាិនុបោះ�ៅ។” 

 ខំ��អងគ�យបោះលើខែក្រគ្គខែកៈរគ្គាត ់រួច�ក
 

អនុ�ម�ាក់ចលូកំ�ងមាតមួ់យក�ណ្ឌាត។់  
គ្គាត់អងគ�យសាមាឹងបោះមើលមកម�ខខំ�� នុងិ

យកនៃ�អខែងែលកៈាលរ�សាខ់ំ�� នុយិាយ

អួលបោះ�ើមកបោះសាាើរមិនុបោះចញ។ 

រូ�ភូាពុ�ចច��ៈនុឆំ្នាំំា�២០២០៖ �បោះនុាតូច 
នុងិផ្សាាូវិកំ�ងភូូមិបោះយោត (��ង វិង�សាមិ�/ិ
បោះសាៀវិបោះភូៅ�ួលពុ�ិា�)



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២

 “បោះលោក�ែូនុ��ង ពុ�ករ�សា់កមួយ 

មានុចរិតសាាូត�ូតតា�ងពុ�បោះកមងមក 

បោះហើយ បោះរៀនុពុូខែកណ្ឌាសា់ ក្រ��ងជ្ឈា�់

ជ្ឈាក្រគ្គូ�បោះក្រង�នុ នុងិតសាុូបោះរៀនុ�នុ�ីា�ង

ឪពុ�កមីាយក្រក�ក្រកល��ករហតូ��ួល

�នុសាញ្ញាា�ក្រតឌ្ឍ��ាូមសាាលា�ល�”។

 ហ�!ឺ ធ្ង��ឹម�ក�បោះងាើមធ្ង�បោះហើយ�នុី

�ា អាណិ្ឌតបោះលោក�ែូនុណ្ឌាសា់ បោះហើយ

គ្គាត់យកក្រកមាមកជ្ឈូត�ឹកខែភូកំ។ 

 ពុិតបោះហើយខំ��ក៏សាា�ងអារមមណ៍្ឌតាម
 

គ្គាត់�តិ�ាមបោះ�ោយ�ឹកខែភូកំខែ�រ បោះ�ើ 

សានិុជ្ឈាគ្គាតមិ់នុ�នុបោះ�ើញខំ�� ក្រ�ខែហល 
ជ្ឈាគ្គាត់មិនុមានុអារមមណ៍្ឌកី�កកីួល�ចូ

 
បោះនុះបោះ�។ គ្គាត់�កនៃ�ពុ�កៈាលរ�សា់ខំ�� 

សាា�ះបោះ�ៅយកក្រតបោះ�ោក�ងូ បោះហើយបោះផ្សាែ�ង 
កែមចាក់�ឹកហ�ចឲ្យ�ខំ��ផឹ្សាក។ 

 “កមួយផឹ្សាក�ឹកសាិនុបោះ�ៅ បោះហើយបោះ�ើរ 
តាមធ្ង�មកបោះ�ៅបោះលងផ្សាាះធ្ង�ហ�ង ម�ង�ូច  

នុងិពុូហ�លឯង បោះក្រពុោះពុួកបោះគ្គនុកឹកមួយ

ឯងខាា�ងណ្ឌាសា។់” គ្គាតប់ោះងើ�ឈ្នះរ��បោះណ្ឌើរ 

រាងបោះកោងបោះ�ើរម�ខខំ��  បោះ�ើរ�នុ�នុីចិមក

�ល់មាត់�បោះនុាតូច  �ឹករ�ងបោះសាាើរ�ល់

�ត��។ ខំ��ក្រកបោះ�កបោះ�ៅសាាី�នៃ� �ាញនៃ� 
ធ្ង�ឲ្យ�ឈ្នះ�់ រួចសាួរគ្គាត់�ា៖ 

 “ធ្ង�! �ួលបោះនុះជ្ឈាក្រពុះវិិហារវិតី

ខែមនុ?” គ្គាត់�នុត��ា “ហំងឹបោះហើយ” 

 “អូ! បោះមាច�នុវិិហារ�ក់ខែ�ក

អសា់រល�ងអ� �ចឹង?” គ្គាត់ត��ា៖ 

 “ហ�កឺមួយបោះអើយ អងគការខែខមរក្រកហម

�នុរ�ះបោះរើយកបោះឈ្នះើ បោះ�ៅបោះធ្ងីើបោះរោង�យរួម 

បោះហើយក្រពុះវិិហារនុងិក្រពុះអងគ ពុួកវិា

វិាយកបោះមាចខែ�រ” ខំ��សាមាឹងបោះរ�នុបីោះ�ៅ

�ួលមួយជ្ឈា�់មាត់�បោះនុា។ ខំ��សាួរគ្គាត់

បោះ�ៀត ច�ះខាមអំកតាអតប់ោះ�ើញអ� �ចងឹ។ 

គ្គាត�់ាញជ្ឈាយក្រកមាមកជ្ឈតូ�ឹកខែភូកំ

នុយិាយ�ា�ងអួលបោះ�ើមក៖ 

 “តូ�អំកតា ក៏ពុួកវិារ�ះបោះរើមិនុឲ្យ�

បោះយើងបោះគ្គោរពុខែ�រ។ �ួលអំកតាតនុ ់ បោះនុះ 

បោះហើយ ធ្ង�មិនុអាច��បោះភូាច�នុបោះ� បោះលោក

�ែូនុ��ង ឪពុ�ករ�សា់កមួយកាលបោះនុៅពុ�
 

បោះកមងមកបោះរៀនុបោះនុៅវិតបីោះនុះ។ បោះពុលបោះចញ 

បោះលងបោះលោក�ែូនុខែតងខែតយកបោះសាៀវិបោះភូៅ

ធ្ងម៌មកអានុសាកូ្រត �បោះនុាញបោះនុៅខែកៈរខាម 

អំកតាតនុប់ោះនុះ បោះក្រពុោះវិាបោះនុៅមាត់�ឹក 

បោះហើយមានុខ�ល់ក្រតជ្ឈាក់បោះ�ៀតផ្សាង”។ 

វិតបីោះនុះធ្ង�ធ្ងាា�់�ួសាបោះរៀនុនុងិបោះក្រកោយមក

បោះធ្ងីើជ្ឈាសាងឹរាជ្ឈ បោះហើយតាអុ�នុខែ�លជ្ឈា

ឪពុ�កធ្ង�នុងិពុ�កឯងធ្ងាា�់បោះធ្ងីើជ្ឈាសាងឹរាជ្ឈ

ខែ�រកំ�ងសាម័យឥសា�រ។

 �ឹកខែភូកំធ្ង�បោះនុៅខែតស្រីសាក់បោះហើយគ្គាត ់

�នុបីោះ�ៀត�ា៖ “បោះពុលធ្ង�បោះ�ើរឆ្នាំាងកាត់�� 

បោះនុះ ធ្ង�ខែតងស្រីសានៃមបោះ�ើញបោះលោក�ែូនុ

អងគ�យខែកៈរខាមបោះនុះ ខែតអី�ៗក្រតមឹខែតនុកឹ 
ស្រីសានៃម”។ ខំ��ចា�់បោះផ្សាីើមរល�ងរបោះលោង�ឹក 
ខែភូកំតាមគ្គាត់ បោះក្រពុោះនុកឹពុ�ជ្ឈ�វិិតតសាុូ

រ�សា់ឪពុ�ក។ 

 ធ្ង��នុបីោះ�ៀត�ា “កមួយ�ងឹបោះ�  ពុ�ក

រ�សា់ឯងតា�ងពុ�បោះកមងមកខ�ក្រ�ឹងខែក្រ�ង  

នុងិពុ�ាយាមយកចិតី��ក�ាក់នុងឹ

ការបោះរៀនុសាកូ្រតណ្ឌាសា ់បោះហើយតាយាយ

វតិឧិណ្តាេ វេ�ម្មថាែលបុណួៈពុ ះវ�ិាអ្ន ែក្សាបុសួិ សាែ នៃដម្មរតិក្សាឪពុិក្សា

ភូូមិបោះយោត �ួលអំកតាតនុ់ភូូមិបោះយោត �ួលអំកតាតនុ់

រ�សា់ឯងក៏�ញ្ចូជូនុបោះ�ៅបោះផ្សាំើបោះរៀនុសាូក្រត

ជ្ឈាមួយបោះលោកបោះនុៅវិតឧីណ្ឌ េាបោះលោម។ 

កាលបោះនុោះក្រគួ្គសាារបោះយើងក្រក មិនុខែ�ល 

�នុបោះផ្សាំើល�យកាក់ឲ្យ�បោះលោក�ែូនុ�ិញ 
មាូ�ឆ្នាំៃាញ់នុងឹបោះគ្គបោះ� គឺ្គ�នុខែតបោះផ្សាំើអងារ 
សាក្រមូ�ខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ។ ពុ�ករ�សា់កមួយ

ហ�ូខែត�យសាក្រមូ�ជ្ឈាមួយក្រជ្ឈក់នៃសាុ

�ាក់កំ�ងពុាងរួមកំ�ងវិតគួី្គរឲ្យ�អាណិ្ឌត

បោះលោក�ែូនុជ្ឈាពុនុប់ោះពុកណ្ឌាសា់”។  

 នុយិាយមក�ល់ក្រតឹមបោះនុះ ធ្ង��ឹម

អណឺី្ឌតអណី្ឌក នុកឹអាណិ្ឌត�ែូនុរ�សា់

គ្គាត់រួចយកក្រកមាជ្ឈូត�ឹកខែភូកំ ខំ��ក៏ 
ចា�់បោះផ្សាីើមស្រីសាក់�ឹកខែភូកំតាមធ្ង�ខែ�រ មិនុ 

ខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះធ្ង�បោះនុៅខែតបោះកោតសារបោះសាើរពុ�

វិ�រភូាពុរ�សា់ពុ�ក។ 

 “កមួយមានុ�ងឹបោះ��ាជ្ឈ�វិក្រ�វិតីិអំក 
តាតនុ ់បោះនុះបោះហើយ ខែ�ល�នុសារបោះសារ

នុពិុនុបិោះរៀ�បោះរៀងបោះ�ើងបោះ�ោយពុ�ករ�សា់ 

កមយួ គឺ្គបោះនុៅបោះពុលបោះលោក�ែូនុក្រ��ងជ្ឈា�់
 

ឌ្ឍ��ាូមសាាលា�ល� បោះហើយបោះក្រកោយមក

បោះគ្គ�ញ្ចូចូលបោះលោក�ែូនុឲ្យ�បោះធ្ងីើជ្ឈាសាមាជ្ឈកិ
 

បោះឆ្នាំាើយឆ្នាំាងក្រកុមជ្ឈ�នុ����បោះនុៀម�មាា�់ខែខមរ 

រ�សាវ់ិ�ិ�ាសាាិនុពុ��ិសិាាសានុ�ណ្ឌឌិត�។” 

បោះពុលឮការបោះរៀ�រា�់រ�សា់ធ្ង� ខំ��នុកឹ 
ស្រីសានៃមខែវិងឆ្នាំៃាយគ្គមានុបោះកោះបោះក្រតើយពុ�

សាាំនៃ� នុងិ�ឹកចិតឪីពុ�ក ពុិតជ្ឈាការ

តសាុរូងឹមា�ជ្ឈាងខែ�កខែ��។ អារមមណ៍្ឌខំ��

ក�ពុ�ងខែតភូាឹកបោះភូាចខានួុ ខំ��ឈ្នះរបោះសាោះ ខែត

បោះសាាើរ�លួរល� ហាក់�ចូជ្ឈាមានុអី�មួយ

មកចូលសាណ្ឌឋិត។ 
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២

�ិ�ឋភូាពុ៖ ក្រពុះវិហិារ�ក់ខែ�ក នុងិ�ួលអំកតាតនុ ់ខែ�លធ្ង��ឹម�នុក្រ��់ខំ���ា�ួលបោះនុះ
បោះហើយខែ�លឪពុ�កខំ��ឧសា�ាហម៍កអងគ�យបោះរៀនុធ្ងម៌។

 
(��ង វិង�សាមិ�/ិបោះសាៀវិបោះភូៅ�ួលពុ�ិា�)

 ធ្ង�គ្គាត់អខែងែលកៈាលខំ�� បោះហើយ

បោះពុោលបោះ�ៀត�ា “តា�ងពុ�បោះ�ើមមក

ក្រ� ជ្ឈា ជ្ឈ នុ រ សា់ បោះនុៅ �� បោះនុះ ខែត ង ខែត

នុ�ិានុ នុយិាយពុ�ភូាពុលៈ�លៈាញ

សា័កីិសាិ�រិ�សា់អំកតាតនុ។់ ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុ

ខែ�លរសា់បោះនុៅភូូមិជ្ឈិតៗបោះនុះខែតងខែត

មក�នុស់្រីសានុស់ា��បោះសាចកី�សា�ខ ឬសា��

ឲ្យ�ជ្ឈាសាះបោះសាៈើយបោះពុលនុរណ្ឌាឈ្នះឺ

កំ�ងក្រគ្គួសាារ មិនុខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះកមួយ

�ឹងបោះ� សាម័យសាន្ត្រីងគាម លនុ ់នុល ់

ចៈា�ងជ្ឈាមួយខែខមរក្រកហម បោះយៀកក�ង 

យនុបីោះហោះ�មាាក់ក្រគ្គា�់ខែ�កមិនុខែ�ល

ក្រតូវិ�ួលបោះនុះបោះ� បោះហើយអំកស្រីសាុក

ខែតងខែតរត់មកក្រជ្ឈកបោះនុៅខែកៈរបោះរោង

អំកតាតនុប់ោះនុះ។ ជ្ឈាពុបិោះសាសាអំកតាតនុ់

មានុ�រម�បោះ�ោ�នុប់ោះ�ៅបោះលើជ្ឈនុគ្គតិយ�តីិ

នុងិក្រ�ក�នុយិម។ បោះនុៅបោះពុលនុរណ្ឌា

មំាក់ឈ្នះរបោះឈ្នះមោះបោះ�ះបោះឆ្នាំំោតជ្ឈាបោះម���

ឬនុាម�ឺនុពុួកបោះគ្គខែតងខែតមក�នុស់្រីសានុ់

សា��ឲ្យ���ួល�នុបោះជ្ឈោគ្គជ្ឈ័យជ្ឈាបោះ�ើម។

 បោះនុៅសាម័យខែខមរក្រកហម ពុួកកង 

ឈ្នះា�ខែ�លមករ�ះបោះរោងអំកតាតនុ�់នុ

សាាា�់ នុងិខាះបោះ�ៀតក្រតវូិរតប់ោះចោលស្រីសាកុ

ក្រពុាត់ក្រ�សានុរិាសាក្រគ្គួសាារ។ ខែតគួ្គរឲ្យ�

សាាីយណ្ឌាសា់ អំកតាតនុក់្រ�ខែហលជ្ឈា

មិនុ�ងឹបោះ��ាអំកខែ�លសារបោះសារក្រ�វិតីិ

រ�សា់គ្គាត់ បោះពុលបោះនុះក្រតូវិ�នុពុួកកង 

ឈ្នះា�អាវិបោះខមៅខែខមរក្រកហមសាមាា�់យាាង 

បោះវិ�នុាជ្ឈា����ផ្សា�ត គឺ្គបោះលោក�ែូនុពុ�ករ�សា ់
កមួយឯងហំងឹ”។

 ធ្ង�បោះពុោលមក�លក់្រតមឹបោះនុះ ខំ��បោះពុ� 
មាតហ់រូ�ឹកខែភូកំកានុខ់ែតខាា�ង។ ធ្ង�ក៏យ� 

ហរូ�ឹកខែភូកំយកជ្ឈាយក្រកមាជ្ឈតូ បោះហើយ 

�ាញនៃ�ខំ��បោះ�ោយបោះពុោល�ា តសា់កមួយ

បោះយើងបោះ�ៅបោះលងផ្សាាះធ្ង� នុងិពុមូ�ងឯងបោះនុៅ

ឯខាងលិចភូូមិ។ 

 ខំ��ពុ�រនុាក់ធ្ង�បោះ�ើរកានុន់ៃ�គ្គាំក្រតសាង 

ខែតអារមមណ៍្ឌខំ��បោះនុៅអាល័យញ័រច�ក្រ��់

ចង់ខែតខែស្រីសាកយ�។ 

រូ�ភូាពុ�ចច��ៈនុឆំ្នាំំា�២០១៩៖ �ួល នុងិ
ខាមអំកតាតនុប់ោះក្រកោមបោះ�ើមខែសាាង បោះក្រតើយ
ខាងបោះកើតខែក្រពុកបោះយោត។  
(��ង វិង�សាមិ�/ិបោះសាៀវិបោះភូៅ�ួលពុ�ិា�)
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២

 ខំ�� បោះ�ើ រតាមមាត់�បោះនុាតូចកំ� ង 
ចិតី�នុខែតអាណិ្ឌតអាសាូរនុឹងខែខ� 

បោះលោហតិ សា�បោះណ្ឌោកជ្ឈ�វិតិ �ងួចតិកី�ក្រពុា

ឯកា។ កូនុបោះនុៅខែតស្រីសាលាញ់ នុកឹរឭក

ពុ�កខែមាណ្ឌាសា។់ យ�់នៃ�ៃ នៃ�ៃយ�់ បោះក្រចើនុ

ខែខកនុាងអារមមណ៍្ឌកូនុ�នុបោះសាៈើយ 

ខាះ ខែតឥ�ូវិ�នុមកផ្សាីនុាាផ្សាាូវិចិតីខំ��

មីងបោះ�ៀត។ 

 ខំ��បោះមើលបោះ�ៅមាត់�បោះនុាបោះ�ើញ�ឹក 
រ�ងបោះសាាើរ�ល�់ត�� បោះធ្ងីើឱ�ខំ��ស្រីសានៃមបោះ�ើញ 
�ា �ួនុឆ្នាំំា�ម�នុបោះពុលខែ�លជ្ឈបោះមា�សាបោះចញ 

ពុ�ក្រកុងភូំ�បោះពុញបោះហើយមក�ល់��បោះនុះ 

ហាក់�ចូជ្ឈា�ឹក�បោះនុាបោះនុៅ�ខែ�ល បោះហើយ

លងខំ��មីងបោះ�ៀតនុវូិកមមបោះពុៀរពុ���បោះពុី

បោះសាាើររបោះលះរលួយ។  

 ខំ��សាមាឹងជ្ឈ��វិិញខាួនុ ធ្ងមមជ្ឈាតិ
 

�ា�ង�ាយមិនុផ្សាាាសា់�ូីរបោះ� គឺ្គអី�ៗ�ចូ 
បោះ�ើមកាលពុ��ួនុឆ្នាំំា�ម�នុ ខែតខ�សាគ្គាំ 

បោះពុលបោះនុះ  �ត់មនុ�សា�ក្រ��នុាក់ខែ�ល 

មិនុ�នុបោះ�ើញបោះ�សាភូាពុ�ា�ងបោះនុះ

បោះ�ើងវិិញ។ បោះតើធ្ងមមជ្ឈាតិបោះ�សាភូាពុបោះនុះ 

មានុ�ឹងបោះ��ា បោះគ្គ�ា�ងបោះនុោះលាអំក 

ជ្ឈាបោះរៀងរហតូបោះហើយ។ សាមាឹងបោះមើល

ជ្ឈ��វិិញខាួនុ ធ្ងមមជ្ឈាតិ�ា�ង�ាយមិនុ

ផ្សាាាសា�ូី់របោះ� អី�ៗបោះនុៅ�ចូបោះ�ើម ខ�សាខែ�ាកអី� 
ខែតក្រកុមក្រគ្គួសាារខំ��ខែ�ល�នុផ្សាាាសា់�ូីរ

បោះ�ោយ�ត�់ង់ឪពុ�កមីាយ  �ងក្រ�សុា   នុងិ 

�ែូនុបោះភូាោះ។  ខំ��ចង់ក្រ��់បោះ�ៅធ្ងមមជ្ឈាត�ិា�ង

បោះនុោះនុវូិភូាពុកាចសាាហាវិនៃនុក្រពុហមលខិតិ  

បោះ�ោះជ្ឈាខំ��សាារភូាពុក៏គ្គមានុតនៃមាអី�ខែ�រ។ 

 មិនុយូរ�ា�នុមានុខំ�� នុងិធ្ង��ឹម �នុ

មក�ល់ផ្សាាះធ្ង�ហ�ង ពុូហុ�ល ម�ង�ូច។  

បោះពុលបោះ�ើញខំ��ភូាាម គ្គាត់�ា�ងអសា់គ្គាំ

សាា�ះមកក្រតសាងឱ�ខំ�� បោះហើយស្រីសាក់

�ឹកខែភូកំក្រគ្គ�់គ្គាំ បោះពុលបោះ�ើញកមួយ ធ្ង�

នុងិពុូម�ង ពុិតជ្ឈាមានុការនុកឹរលឹក 

�ល់បោះលោក�ែូនុ បោះលោក�ង ឪពុ�កកមួយ 
ខាា�ងណ្ឌាសា់។ មិនុខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ អំកភូូមិ 

ផ្សាងរ�ងជ្ឈាមួយ មានុការបោះងឿងឆ្នាំៃល ់

សាួរធ្ង� នុងិពុូម�ង�ា ខែនុបោះលោក�ង

�ឹម កមួយនុងឹជ្ឈាកូនុអំកណ្ឌាបោះគ្គនុងឹ? 

ធ្ង�បោះពុោលបោះ�ៅកានុអំ់កភូូមិ�ា “បោះនុះគឺ្គ

កមួយវិង� កូនុបោះលោក�ែូនុ��ង។” 

 អំកភូូមិផ្សាងយកនៃ�គ្គក់ក្រ�ូង 

បោះហើយបោះពុោល�ា “ក្រពុះជ្ឈាមចាសា ់អាណិ្ឌត

បោះលោក�ង��ងណ្ឌាសា់” អំកភូូមិសាួរ

បោះ�ៅធ្ង� ពុូម�ងបោះ�ៀត�ា “បោះតើកូនុបោះលោក

�ង��ង�នុ�ល់កូនុ�ា�នុមានុនុាក់?” ធ្ង� 

ពុូ ម�ង �នុាកឺ្រពុមៗគ្គាំ�ា “សាល់��នុាក់

បោះ� គឺ្គកមួយចិនុាី កមួយវិង� នុងិ កមួយវិាា 

បោះក្រកៅពុ�បោះនុោះ ពុួកកងឈ្នះា�ខែខមរក្រកហម

សាមាា�់�ា�ងអសាប់ោះនុៅបោះលើ�ួលសាាា�ង”។ 

“ពុ�បោះ�ោិ បោះលោក�ង��ង គឺ្គជ្ឈាមនុ�សា�លែ

ខែ�លពុិ�កនុងឹរក។ គិ្គតបោះ�ៅមនុ�សា�

លែ�ចូបោះនុះមានុសា�ណ្ឌាងអាក្រកក់បោះហើយ 

មនុ�សា�អាក្រកក់កាចសាាហាវិមានុ 

សា�ណ្ឌាងលែបោះ�ៅវិិញ។” 

 ពុួកគ្គាត់បោះលើកនៃ�សា�ពុះ�ូលបោះ�ៅ 

បោះលើ បោះហើយបោះពុោល�ា ឱ!បោះ�វិតាជ្ឈយួបោះមើល 

មនុ�សា�បោះលោកផ្សាង។ អំកភូូមិផ្សាងបោះនុៅខែត 

�នុបីោះកោតសារបោះសាើរឪពុ�កខំ��បោះហើយបោះលើក 
នៃ�បោះ�ើងបោះលើឧ�ាិសា�ា “សាូមបោះលោក

និកឹ្សាវេឃើញស្រីសិវេមាលវេដើម្ម

នៃ�ៃ��២០ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥នៃ�ៃ��២០ ខែខបោះមសាា ឆ្នាំំា�១៩៧៥

�ង��ងរសា់បោះនុៅកំ�ងសា�គ្គតិភូពុក����

អាក់ខានុបោះ�ើយ”។ 

 អំកភូូមិក្រគ្គ�់គ្គាំសាមាឹងមកបោះមើល

ម�ខខំ�� ខែ�លមានុ�ឹកខែភូកំរល�ងរបោះលោង 

បោះហើយបោះនុៅខែតបោះពុោលក្រគ្គ�់ៗគ្គាំ។ បោះលោក

�ង��ងគឺ្គជ្ឈា�ាំល�ណី្ឌ�ះវិិជ្ឈជា�លកូ់នុ

អំកភូូមិបោះយោតបោះយើងបោះក្រចើនុណ្ឌាសា់។    

បោះគ្គបោះនុៅឈ្នះរពុ័�ជិ្ឈ��វិិញខំ��  បោះ�ោយ�ញ់

ចកំ�មកមិនុ�ាច់បោះឆ្នាំុោះមកខំ��។ 

 មិនុយូរ�ា�នុមានុ ធ្ង�ហ�ង ពុហូុ�ល ម�ង

�ូច �នុយកនុ�អនុ�ម នុងិនុ�គ្គមមក

ហ�ចឱ�ខំ�� បោះហើយបោះពុោល�ា “កមួយហ�ូនុ�
 

បោះនុះសានិុបោះ�ៅ”។ ខំ��សាបោះងាតបោះ�ើញមំាក់ៗ 
មានុ�ឹកខែភូកំរល�ងរបោះលោង ស្រីសាងូត 

ស្រីសាងាត់�ងា�់បោះ�ោយវិិ�តីិបោះរៀងៗខានួុ  
បោះ�ោះជ្ឈាខំ��មិនុ�នុ�បោះញ្ចូចញ�ឹកខែភូកំមក 
បោះក្រកៅខែមនុ ខែតវិា�នុហរូបោះស្រីសាោចលចិលង់ 

កំ�ងបោះ�ាើមក្រ�មាត់ខំ��អសា់បោះហើយ។ 

 ខំ��បោះនុៅខែតនុឹក�ល់បោះលោកឪពុ�ក

ខែ�លអំកភូូមិផ្សាងសារបោះសាើរនុវូិ �បោះងីើ

កាយវិកិាររ�សាគ់្គាត។់ ធ្ង� ពុ ូម�ង បោះនុៅខែត 

អខែងែលកៈាលខំ�� ខាះកានុន់ៃ�បោះជ្ឈើង ពុតិជ្ឈា 
�បោះញ្ចូចញអារមមណ៍្ឌកី�កកីួលខែ�លខំ��មិនុ

មានុអី�ត�បោះ�ៅវិិញបោះ� ក្រតឹម�នុឈ្នះរ

បោះមើល�ិត�ាមបោះ�ោយ�ឹកខែភូំក នុងិ

��ួលនុវូិការអាណិ្ឌតអាសាូរ�ល់រូ�

ឪពុ�កខំ���ា�បោះណ្ឌ េោះ។ 

 �នុីចិបោះក្រកោយមក នៃ�ៃជ្ឈតិក្រតង់ ខំ��ក៏ 
នុយិាយបោះ�ៅកានុធ់្ង� ពុ ូម�ង �ា ធ្ង� ពុ ូម�ង។  

“នៃ�ៃជ្ឈិតក្រតង់បោះហើយ  ខំ��គិ្គត�ា លាបោះ�ៅ

ភូូមិក្រកា�ងវិិញបោះហើយ ខែក្រកង តា យាយ 
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លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២ លេ�ខ២៧៦ ខែខធ្នូូ� ឆាំ្នន� ២០២២

នុងិ�ងចិនុាី �នុាងឹផ្សាាូវិ”។ 

 ពុាក�សាមី� ខំ��ច�់ភូាាម ធ្ង�ហ�ង ពុូ

ម�ង �នុបោះពុោលមកកានុខ់ំ���ា “ខែនុកមួយ

វិង� ឈ្នះ�់សានិុចា�យកអនុ�ម នុ�គ្គមបោះផ្សាំើ

តាយាយ ចិនុាី នុងិអាវិាា ផ្សាង”។ គ្គាត់

ហ�ចឱ�ខំ�� មំាក់���ួនុ មិនុខែត�ា�បោះណ្ឌ េោះ 

អំកភូូមិផ្សាងក្រ��់ខំ���ាចា��នុីចិៗ ពុ ូម�ង 

មានុអនុ�មឱ�កមួយខែ�រ អំកភូូមិហ�ច

ឱ�ខំ��មំាក់មួយៗ។ ខំ���ាក់កំ�ង�ក់ំក្រកមា

សាងខាងសាាុយនុងឹក បោះហើយបោះលើកនៃ�

សា�ពុះអរគ្គ�ណ្ឌនុងិជ្ឈក្រមា�លា ធ្ង� ពុមូ�ង 

នុងិអំកភូូមិ “ធ្ង� ពុូម�ង �ា�ងអសា់គ្គាំ ខំ�� 
លាសាិនុបោះហើយ” គ្គាត់�ា�ងអសា់គ្គាំត�

�ា “អឺៗ បោះ�ៅច�ះណ្ឌាសា�ខសា�ៈាយតាម 

ផ្សាាូវិណ្ឌាកមួយ”។ ធ្ង� ពុូម�ង មិនុអសា់ចិតី

សាា�ះមកឱ� នុងិអខែងែលកៈាលខំ�� ក្រ�ក�
 

បោះ�ោយកី�អាណិ្ឌតខំ��ឥតឧ�មា។ ធ្ង��ឹម 

នុយិាយ�ា “តសា់កមួយ ធ្ង�ជ្ឈូនុបោះ�ៅ�ល់

ច�ងភូូមិ”។ 

 ធ្ង��ឹមគ្គាត�់កឹនៃ�ខំ��ខែ�លមានុ�ក់ំ

អនុ�ម�ា�ងសាងខាងបោះនុៅនុងឹសាមា។ ខំ��

លួច បោះមើលបោះក្រកោយមីងៗពុួកគ្គាត់បោះនុៅ 

ខែតឈ្នះរបោះមើលខំ��ឱ�រហង់រហូត�ាច់

កនុា�យខែភូកំ។ 

 មកជ្ឈតិ�ល�់��ូក�ួលអំកតាតនុ ់ 

ធ្ង�គ្គាត�់ាញនៃ�ខំ��ឱ�ឈ្នះ�់ ខំ��បោះងើយបោះមើល

ម�ខគ្គាត់ គ្គាត់សាមាឹងមកវិិញ បោះហើយ

បោះពុោល�ា “កមួយបោះលើកនៃ�សា�ពុះលាអំក 
តាតនុស់ាិនុបោះ�ៅ បោះហើយសា��បោះសាចកី�សា�ខ

សា�ៈាយ បោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរតាមផ្សាាូវិ បោះក្រពុោះ

អំកតាតនុម់ានុ�រម�សាក័ីិសា�ិិិ នុងិជ្ឈា��

សាកាារ�រ�សា់ក្រ�ជ្ឈាជ្ឈនុបោះនុៅភូូមិជ្ឈិតៗ

បោះនុះ”។ 

 ខំ��បោះលើកនៃ�សា�ពុះ �នុស់្រីសានុន់ុយិាយ 
ខ��ឹៗតាមគ្គាត ់បោះហើយ�នុ�ី�បោះណ្ឌើរមក 

�ល់ច�ងភូូមិផ្សាាះធ្ង��ឹម ខំ���នុនុយិាយ

�ា “ខំ��លាសានិុបោះហើយធ្ង�” រួចគ្គាតប់ោះពុោល 
�ា “ឱ�ធ្ង�ជ្ឈូនុបោះ�ៅឬ ខំ��ត��ាមិនុអ�បោះ�  
ធ្ង�ចូលផ្សាាះច�ះ” រួចគ្គាត�់នុ�ីា “អឺអ� �ចឹង 

បោះ�ៅច�ះសា�ខសា�ៈាយណ្ឌាកមួយ”ក្រពុម 
�ា�ងយកនៃ�មកអខែងែលកៈាលខំ��កំ�ង

កី�មិនុអសា់អាល័យ”។ 

 ខំ��បោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរបោះលើ��នុ�់ខែ�លមានុ 
នៃក្រពុរបោះ�ះៗលិចកៈាលខែតខំ��បោះនុៅបោះមើល 
បោះ�ើញធ្ង� �ឹមឈ្នះរបោះមើ លពុ� បោះក្រកោយ

បោះ�ោយកី�បោះសាោកអាល័យរហតូ�ល់ខំ��

លិ�ចូលនៃក្រពុ�ត់។ 

 

 ខំ��ក្រតាចច់រតាមផ្សាាវូិ កាតន់ៃក្រពុក្រជ្ឈលង
 

អូរ។  អារមមណ៍្ឌខំ��បោះនុៅខែតមិនុអសា់ចិត ី
នុងិមិនុនុកឹសាមានុ�ល់នុវូិវិ�រភូាពុតសាុូ  

នុងិសាាំនៃ�រ�សា់បោះលោកឪពុ�ក តា�ងពុ� 

ក�មារភូាពុ នុងិការបោះកោតសារបោះសាើរមិនុ 

ឈ្នះ�់ពុ��ង�ែូនុរ�សាគ់្គាត ់នុងិអំកភូូមិ។ 

 ខំ��បោះ�ើរតាម��នុ�់រាងខងំអបោះណី្ឌើក

បោះ�ោយបោះជ្ឈើង�បោះ� សាាុយនុ�អនុ�មពុ�រ�ក់ំ  

�ូីរពុ�សាមាមួយបោះ�ៅសាមាមួយក��ឱ�ច�ក 
បោះរោយ។ មក�លប់ោះ�ើមបោះពុោធ្ង�សាមៈ�កអក 

នុកឹស្រីសានៃមកាលពុ��ួនុឆ្នាំំា�ម�នុ បោះធ្ងីើ��បោះណ្ឌើរ

តាមផ្សាាវូិបោះនុះជ្ឈាមួយក្រគ្គសួាារ ឪពុ�កមីាយ 

�ង�ែូនុ�ា�ងក្រ��មួយនុាក់ កំ�ងកី�ញញឹម

រត់ក្រ�ខែ�ងគ្គាំបោះពុោរបោះពុញបោះ�ោយភូាពុ

សា�ៈាយរ�ករាយជ្ឈាមួយ�ងនុិង

�ែូនុ។ ខែតបោះពុលបោះនុះមានុខែតខំ��មំាក់ឯង

បោះសាោះកបោះក្រកោះ។ 

 នុកឹមក�លក់្រតមឹបោះនុះខំ��ហរូ�ឹកខែភូកំ  នុកឹមក�លក់្រតមឹបោះនុះខំ��ហរូ�ឹកខែភូកំ 
បោះក្រចោក �ងួចិតនីុកឹបោះរឿងរាាវិអនុ�សា�ារបោះក្រចោក �ងួចិតនីុកឹបោះរឿងរាាវិអនុ�សា�ារ

�ា�ង�ាយខែ�ល�នុបោះកើតបោះ�ើង  បោះ�ោយ �ា�ង�ាយខែ�ល�នុបោះកើតបោះ�ើង  បោះ�ោយ 

ក្រគ្គួសាាររសា់បោះនុៅកំ�ងល�ហគ្គ�កកមមឥត ក្រគ្គួសាាររសា់បោះនុៅកំ�ងល�ហគ្គ�កកមមឥត 
រនុា�ង  គ្គមានុក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈាង��ឆ្នាំំា�។  បោះ�ោះជ្ឈា រនុា�ង  គ្គមានុក្រពុ�ខែ�នុជ្ឈាង��ឆ្នាំំា�។  បោះ�ោះជ្ឈា 

�ឹកខែភូកំខំ��កាាយជ្ឈាឈ្នះាម ហរូជ្ឈាជ្ឈលសាា  �ឹកខែភូកំខំ��កាាយជ្ឈាឈ្នះាម ហរូជ្ឈាជ្ឈលសាា  
ក៏មិនុអាចសាាីរក្រ�សាិ�ភិូាពុ�ងួចិតខីំ��ក៏មិនុអាចសាាីរក្រ�សាិ�ភិូាពុ�ងួចិតខីំ��

ឱ�វិិលក្រតល�់មក�ចូបោះ�ើមវិិញខែ�រ។  ឱ�វិិលក្រតល�់មក�ចូបោះ�ើមវិិញខែ�រ។  

 រសាម�នៃ�ៃក្រតង់ ខែខបោះចក្រត�បោះញ្ចូចញ 

កបោះមីៅនៃ�ៃ�បោះណី្ឌើរកូនុក្រពុាកៗយាាងខាា�ង 

បោះធ្ងីើឱ�ជ្ឈ�ងឺក្រគ្គុនុចាញ់ខែ�លខំ��ធ្ងាា�់បោះកើត 
មានុបោះ�ើងកាលពុ�ម�នុបោះនុោះបោះរើបោះ�ើង 

វិិញ។ ក្រពុះអា�ិត�បោះអើយបោះ�ោះជ្ឈាអំក 

�បោះញ្ចូចញរសាម� នុងិកបោះមីៅយាាងណ្ឌាក៏បោះ�ោយ  

ក៏មិនុអាច�ណី្ឌ�់ឱ�ខំ���ត់រងាខែ�រ។  

ជ្ឈ�ងឺខំ��បោះរើបោះ�ើងវិញិបោះហើយ។ ខំ��យកក្រកមា
 

វេម្មឃក្សាែពុងវេពិលរាត្រតិី

បោះ�ើមបោះពុោធ្ង�សាមៈ�កអក �ួលសា�បោះរោង�ងបោះ�ើមបោះពុោធ្ង�សាមៈ�កអក �ួលសា�បោះរោង�ង

�ុង វងសសិម្មទិ្ធិ ិ

(តិវេ�វេល�វេត្រកាយុ)



រួ��ប្រ��ម�ខ៖រួ��ប្រ��ម�ខ៖

ប្រ�ជា�ជានលេនៅ�ូ�ងលេខត្តតលេសៀមរួ�� ចូ��រួួមអ�អរួប្រ�ុមប្រ�ឹ���ប្រ�ជា�ជាន�ដិវិត្តតន�៍មុ�ជា�ខែដិ�ជា�រួ��ដិ�ឹន��ថ្មីី�លេនៅប្រ�លេ�ស�មុ�ជា� 
 

ប្រ�ជា�ជានលេនៅ�ូ�ងលេខត្តតលេសៀមរួ�� ចូ��រួួមអ�អរួប្រ�ុមប្រ�ឹ���ប្រ�ជា�ជាន�ដិវិត្តតន�៍មុ�ជា�ខែដិ�ជា�រួ��ដិ�ឹន��ថ្មីី�លេនៅប្រ�លេ�ស�មុ�ជា� 
 

�នា��់��រួ��ខែខរីួប្រ�ហមប្រតូ្តវបានផ្តួតួ�រួ��� លេនៅថ្ងៃថ្មីៃ��៧ ខែខម�រួ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៧៩។  �នា��់��រួ��ខែខរីួប្រ�ហមប្រតូ្តវបានផ្តួតួ�រួ��� លេនៅថ្ងៃថ្មីៃ��៧ ខែខម�រួ� ឆ្នាំ�ូ�១៩៧៩។  

(ហ� វា�ន ់ត្ត�យ នងិ ឌិិញ ហុ�ង/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)(ហ� វា�ន ់ត្ត�យ នងិ ឌិិញ ហុ�ង/មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

រួ��ប្រ��លេប្រ�ះយ៖ រួ��ប្រ��លេប្រ�ះយ៖ 

�ងលេសន�ជានប្រ�ដិ��់លេដិះយ���លេភិំើង នងិប្រ���់ លេនៅ�ូ�ងលេខត្តត���ត្ត ����ង�ិភិ������ូលេនៅអ���ងលេ��លេចូញ�ី�ត្ត។ 
 

�ងលេសន�ជានប្រ�ដិ��់លេដិះយ���លេភិំើង នងិប្រ���់ លេនៅ�ូ�ងលេខត្តត���ត្ត ����ង�ិភិ������ូលេនៅអ���ងលេ��លេចូញ�ី�ត្ត។ 
 

(�ណា ណស�មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)(�ណា ណស�មជាឈមណាឌ�ឯ�ស�រួ�មុ�ជា�)

ម្មជ្ឈម្មណៈ្ឌ លឯក្សាសារក្សាម្ម្ពុ� ៖ ការយិ៉ាល័យុព័ិតិម៌ានិសាធារណៈៈ

ផ្តួាះលេ�ខ១១ ផ្តួំ�វ២៥៦ សងា�ត្តច់ូត្ត�ម�ខ ខណ្ឌឌដិ�នលេ�ញ រួ�ជាធ្នូ�ន�ភិូ�លេ�ញ ប្រ�ះរួ�ជា�ណា�ចូប្រ��មុ�ជុា� ��រួស�ា ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥

DC-Cam/PIR: #11 Street 256 Sangkat Chatomuk Khan Daun Penh Phnom Penh Cambodia 12200

Tel: (855) 23 211 875 dccam@online.com.kh www.dccam.org

A magazine of the Documentation Center of Cambodia: Searching for the Truth Issue 276, December 2022 Funded by USAID  
Licensed by the Ministry of Information of the Kingdom of Cambodia, Prakas No. 375 P.M. PRA. KA, 30 October 2018.


