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លេខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 រែែបាេយ័ពូជសាសនន៍ាករ្ពុ ជា កើតឡើ្រវា្ឆ្ ា ំ

១៩៧៥ ែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ បានែ្្ ឲ្យបាជាជនបាមាណជា្ 

ពីរ�ាននាក់ស្ាែ់បាត់ែ្់ជីវ តិត។ នាសះជាផ្ ាករួយនាជំពូក 

ែ៏រន្ធត់នាក្ ពុ ្បាវត្តិសាស្ាែ៏វា្អន្ាយ នត្ិ ខមែ ា្្ឹតស្ពីី 

ឧកាតិែ្ឋករមែបាឆាំ្រន៊ស្ជាតតិ។ ការច្ចាំជាសរូហភាព 

រែស់អ្ ករស់រានមានជីវ តិត កែូ៏ចជាឯកសារដើរ�ាក់ទ្នឹ្  

រែែឃារឃានាសះ ពតិតជាមានសារសំខាន់�៉ា្កាាលា្ 

ដាេរតិនគួរកែ់ចាេជារួយនឹ្ អតតីកាេនាសះទា។ លាក  

ឆាំ្ យ៊ ក្ ពុ ្នារជាជនជាតតិខមែាររួយរូែ បានបាើបាាស់ជីវ តិត 

រែស់ខ្លួ នដើរ្បែ៊ីពវហាត៊ែ៏ធំធា្ក្ ពុ ្ការច្កា្ឯកសារ នត្ិ  

ផ្េ់តម្ាែេ់ការច្ចាំ នត្ិ កត់តាាពីអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ 

ដាេដើរតួនាទ�៉ីា្សំខាន់ចំពាសះែំណើរការសំណ្ផ្រូ វច្បាែ់  

ការផ្សះផ្ាជាតតិ នត្ិ ការធវ ើឲ្យសសះស្បើយរែួសផ្រូ វចតិត្។ ទន្រឹ 

នឹ្ នាសះដារ ការងាររែស់លាក កម៏ានតួនាទចីរ្ប្ក្ ពុ ្ការ 

ធានាថា អតតីកាេតាូវបានថារក្ា�៉ា្តាឹរតាូវជានតិរន្រ។៍

 លាក ឆាំ្ យ៊ បានចាែ់កំណើតនាក្ ពុ ្គាួសារវណ្ណ ៈ 

កណ្ាេរួយនាក្ ពុ ្ទកីាុ្្្ ំពាញ។ សថែតិតក្ ពុ ្វយ័ ១៤ឆ្ ាំ  

លាក ពារ�ាំ្កាុរគាួសារែ្ែ្អរូ នរែស់លាក តាូវបានក្ 

កម្ាំ្ខមែារកាហរ ដាេជាទូទាគជឺាយ៊វជនវយ័កមែា្រកពីទ ី

ជនែទ នត្ិ ទទួេការអែ់រក្ំ ពុ ្សា�ារៀនតតិចតួចែ ខ្េ ំឲ្យចាក 

ចាេផ្សះសម្បា្ នត្ិ សហគរនរ៍ែស់ខ្លួ ន។ គាួសាររែស់ 

លាកបានរួរែំណើរជារួយនឹ្ បាជាជនែទាទៀត ទាកាន់ 

តំែន់ខ្ត់ខ្ាយសថែតិតនាទជីនែទក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា។ ទនីាសះ  

គជឺាទកីន្ា្ ដាេក៊មារតាូវបានែំបាកចាញពីឪព៊កម្ាយ 

រែស់ខ្លួ ន នត្ិ ទទួេរ្ការសាែពាួសរនាគរនវ៍ តិជ្ា។ ក៊មារ 

តាវូបានអែ់រឲំ្យបាកាន់យករនាគរនវ៍ តិជ្ាជាេុនតិយរ ដាយ 

ប្ាជ្ញ ាែង្ ើតជាស ្្គរជាតតិថមែីរួយ តាររយៈពេករមែធ្ង ន់ធ្ងរ  

ផ្អ ាកលើការអន៊វត្ទាឹស្កីសតិករមែ ហួសវ តិសយ័ ដាេខ៊សប្ាក 

�ាំ្សាុ្ពីចំណាសះែឹ្ នត្ិ តម្ាបាែលាកខា្េតិច។ លាក  

ឆាំ្ យ៊ នត្ិ កាុរគាួសារបានបាឈរនឹ្ ភាពេំបាកេំែតិន។  

លាកកត៏ាូវទទួេរ្�ារុណករមែ នត្ិ ការ�ំ៊ឃាំ្ខ្លួ ន នាពាេ 

មានវយ័ជំទ្់ ដាយហាត៊ថាលាកបានបាសះបាចផ្តិតពាា 

ដើរ្បផី្គ ត់ផ្គ ្់ែ្សាីសាាកឃ្ានរែស់ខ្លួ ន។ រតិនតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ  

លាកបានទទួេរ្ការឈឺចាែ់ ដាយសារការស្ាែ់ដាយ 

រតិនសរហាត៊ផេ នត្ិ �៉ា្វាទនារែស់សាច់ញាតតិបាមាណ

ជា្៦០នាក់ ដាេលាករតិនមានចាតនារឭំកអំពីឈមែ ាសះអ្ ក

ដាេបាត់ែ្់ជីវ តិត�ាំ្នាសះ។ ម្ាយរែស់លាក បានខ្ សះខ្ ា្ 

ែញ្រូ នលាកឲ្យេ្្ដានទាកាន់បាទាសថា ដើរ្បសីារភីាព  

ហើយែន្ាែ់រកទៀត ដាយែំពាញតារសាចក្បីាាថ្ ារែស់ 

ម្ាយ នាវយ័១៧ឆ្ ាំ លាកបានទាែេ់បាទាសហវ ីេីពីន 

ជាជំរដំាេលាកអាចសវ ា្រកចាកចាញ នត្ិ ផ្ញ ើខ្លួ នជាជន 

ភៀសខ្លួ ននាសហរែ្ឋអាមារ តិក។ នាលើទកឹែីថមែីនាសះ លាក 

បានក្ាែ់យកឱកាសទទួេការអែ់រ ំ ពារ�ាំ្ែញ្ ែ់ការ 

សតិក្ាផ្ ាកវ តិទ្យាសាស្ានយាបាយ នត្ិ ែំពាញការងារនា 

ក្ ពុ ្អ ្្គភាពការពារបាឆាំ្ឧកាតិែ្ឋករមែ នាក្ ពុ ្កាុ្ដាឡាស  

រែ្ឋតតិចសាសនាពាេែ៊៉នមែ ានឆ្ ាំកាាយរក។ នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៩២  

ែន្ាែ់ពីសណ្ាែ់ធ្ ាែ់ក្ ពុ ្សាុកតាូវបានស្ាឡើ្វ តិញ លាក 

បានតាឡែ់រកកាន់បាទាសករ្ពុជា ហើយបានចូេរួរែឹកនាំ 

ករមែវ តិធែីណ្ពុ សះែណ្ាេសី្ពីសតិទ្ធ តិរន៊ស្ នត្ិ េទ្ធ តិបាជាធតិែតាយ្យ 

នាវ តិទ្យាសថែ ានសាធារណរែ្ឋអន្រជាតតិ នត្ិ អាជ្ញ ាធរអន្រកាេ

សហបាជាជាតតិនាករ្ពុ ជា។

 លាកបានរកឃើញបាសករមែយូរអងវ ា្រែស់ខ្លួ ននាក្ ពុ ្ 

ណូសបលអាសរុតី ៖ សបវត្ិសដងខេបរបស់ដ�ាក ឆាំង យរុ 
ម្ាស់ពាៃរងវែ ាៃ់ រ៉ាម៉រុៃ ម៉ាក្សដសយដ៍សយ ៍ឆ្ាំ២០១៨
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 2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

ឆ្ ាំ១៩៩៥ ខណៈពាេដាេលាកតាូវបានជាើសរើសជាផ្ ាក 

រួយនាករមែវ តិធអំីពើបាេយ័ពូជសាសនក៍រ្ពុ ជារែស់សាកេ 

វ តិទ្យាេយ័យ៉ាេ កាារការឧែតថែរ្ភ រែស់សភាសហរែ្ឋ 

អាមារ តិក នត្ិ បានែឹកនាំគាែ់គា្រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា  

នាក្ ពុ ្ទកីាុ្្្ ំពាញ។ លាកមានតួនាទស៊ីើែអង្ ាត នត្ិ  

បាមាបារូេច្កា្ឯកសារ�ាក់ទ្នឹ្ អំពើឃារឃារែស់ 

ខមែារកាហរ។ នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៩៧ រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា 

ទទួេបានឋានៈជារជ្ឈរណ្ឌ េឯករាជ្យ ដាេសថែតិតកាារការ 

ែឹកនាំ នត្ិ បាតតិែត្តិការដាយជនជាតតិករ្ពុ ជា។ ចាែ់តាំ្ពី 

ឆ្ ាំ១៩៩៥ រហូតរកែេ់ែច្ ពុ ែ្បន ្ ដាយមានលាក ឆាំ្ យ៊  

គជឺានាយកបាតតិែត្តិរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា បានពងាីក 

ែនថែារលើការងារចរ្ប្រែស់ខ្លួ នឥតឈែ់ឈរ តាររយៈ 

ការរួរែញ្ រូ េការផ្លួ ចផ្ើរ ពារពាញដាយការែង្ ើតថមែី  

ដើរ្បផី្ពវ ផ្ាយនតិ្អែ់រំបាជាជនករ្ពុ ជាជំនាន់កាាយអំពី 

ជំពូកែ៏សាកសានាក្ ពុ ្បាវត្តិសាស្ាបាទាសជាតតិ។ ែនថែារ 

លើសពីនាសះទាទៀត រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាជាបា្ព 

ពត័ម៌ានែឋរនាឯកសារ្ស្័ពុតា្នានា គាំទាែេ់ការងារ

នាអ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជា ដាេចូេរួរ 

ដាយអ ្្គការសហបាជាជាតតិ ដើរ្បកីាត់ទាស នត្ិ វ តិនតិច្ឆ យ័ 

លើឧកាតិែ្ឋករមែបាេយ័ពូជសាសនែ៏៍ឃារឃា ែ្្ ឡើ្ដាយ 

មាែឹកនានំារែែខមែារកាហរ។ សវនាការសី្ពីឧកាតិែ្ឋករមែសង្គ ាារ 

រែស់អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជា បានចាែ់ 

ផ្ើរនាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ២០០៦។ ទន្រឹនឹ្ នាសះដារ រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ 

ករ្ពុជា បានដើរតួនាទជីាអ្ កជំរុញែ៏សំខាន់ក្ ពុ ្ការលើកករ្ស់  

«ការច្ចាំ នត្ិ យ៊ត្តិធរ ៌ ឲ្យក្ាយជារូេដ្ឋ ានគាឹសះចាំបាច់ 

ចំពាសះនតីតិរែ្ឋ នត្ិ ការផ្សះផ្ាជាតតិ�៉ា្ពតិតបាាកែ»។

លាក ឆាំ្ យ៊ នាយករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា (រូែថតដាយ អ៊ូ ច រករា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  3

លេខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 កតិច្ ខតិតខំបាឹ្បាា្ ដាេមានរ៊ខងារចាើនសណ្ឋ ាន 

រែស់លាក បានជសះឥទ្ធ តិពេវ តិជ្មានជាែន្ែន្ាែ់លើការធវ ើ 

អន្រកាេពីស ្្គរបាកខ្ញ ាករួយទាជាស ្្គររួែរួររួយ តារ 

រយៈការទទួេយកការទទួេខ៊សតាូវ ការទទួេស្គ ាេ់ការ 

ឈឺចាែ់រែស់រន៊ស្ជាតតិ ដាេែ្្ ឡើ្ដាយការែំណាេ 

នារែែនាសះ នត្ិ ឆ្ាសះទាកាន់ការែងាួែែងាួររែស់បាជាជន  

អរជារួយនឹ្ គាេដារួរគ្ ាក្ ពុ ្ការកសា្វ តិចារណញ្ញ ាណ 

រួរ នត្ិ រ ឹ្ មាំជា្រ៊ន។ 

 ចាែ់តាំ្ពីការកកើតរែស់ខ្លួ នរក រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ 

ករ្ពុជា បានបាមាបារូេច្កា្លើសពីរួយ�ានឯកសារ 

ដាយជា្ពាក់កណ្ាេនាឯកសារ�ាំ្នាសះ បានផ្េ់ជា 

្ស្័ពុតា្ែេ់សវនាការឧកាតិែ្ឋករមែសង្គ ាារ ហើយតាូវបាន 

ែំប្ា្ជាឯកសារអាឡតិចតាូនតិច ដាេសាធារណជនអាចបាើ 

បាាស់បានតារបាពន័្ធអី៊នធណឺាត។ រជ្ឈរណ្ឌ េកស៏មាាច 

បានកតិច្ ការនានាែូចជា ក) ដាទតីាំ្រណ្ាសាកសពនាវាេ 

ពតិឃាតករ្ពុជាចំនួនជា្២រឺ៊ន នាលើផានទបីាែឌជីីថេ ខ) 

ធវ ើកំណាយគមាូគាា្េ្អ ឹ្ រន៊ស្ ដាេនាសាសសេ់ដើរ្ប ី

ធវ ើកាសេ្យវ តិចយ័ គ) ធវ ើែទសម្ភ ាសជារួយជនរ្គាាសះ 

នត្ិ ជនដាែេ់ជា្១រ៊នឺនាក់ �) ែញ្ រូ េករមែវ តិធអីែ់រទូំ�ាំ្ 

បាទាសស្ពីីអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍យ៊ត្តិធរអ៌ន្រកាេ នត្ិ  

សតិទ្ធ តិរន៊ស្ ពារ�ាំ្ ្ ) លើកករ្ស់ការចូេរួរជាសាធារណៈ 

នាក្ ពុ ្ែំណើរការ�ាំ្រូេ។ ការងាររែស់រជ្ឈរណ្ឌ េ 

ឯកសារករ្ពុជា ផ្ាតលើ�ាំ្អតតីកាេ នត្ិ អនាគតរែស់ 

បាទាសករ្ពុជា។ លាក ឆាំ្ យ៊ ទទួេស្គ ាេ់ថា ការថារក្ា 

ការច្ចាំ នត្ិ កំណត់តាាអំពីអតតីកាេ បាៀែបានទានឹ្  

កំពា្ការពារបាឆាំ្នឹ្ អ្ ក�ាំ្ឡាយណាដាេមានែំណ្ 

ែំ្ន្័ ឬេ៊ែែំបាត់នូវអវ ីដាេបានកើតមានឡើ្។

 លាក ឆាំ្ យ៊ សពវថ្ង ា សថែតិតក្ ពុ ្វយ័ ៥៧ឆ្ ាំ កំព៊្ផ្ាត 

លើការសា្ស្់អគារវ តិទ្យាសថែ ាន សឹ្ករតឹ ដាេនឹ្ រួរែញ្ រូ េ 

នូវ ១) សាររន្រី ២) ែណ្ណ សារដ្ឋ ាន ៣) រជ្ឈរណ្ឌ េសាាវជាាវ 

៤) ករមែវ តិធសីតិក្ាកមាតិតឧត្រស្ពីីឧកាតិែ្ឋករមែបាឆាំ្រន៊ស  ្

ជាតតិ នត្ិ ៥) វ តិចតិតាសាេសហសរយ័។ វ តិទ្យាសថែ ានស្ឹករតឹ នឹ្  

រតិនតាឹរតាែន្នតិរន្រភាពនាការងារ ដាេរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ 

ករ្ពុជា សមាាចបានតាែ៊៉ណ្ណ ាសះទា វ តិទ្យាសថែ ាននាសះ កន៏ឹ្ មាន 

តួនាទជីារជ្ឈរណ្ឌ េធនធានសមាាែ់ពតិ្ពលាក ដាេធ្ាែ់ 

េ្្កាត់ នត្ិ ែន្រ្ការគំរារកំហា្ពីសំណាក់អំពើឃារ

ឃាទា្់ទាាយធំ នត្ិ អំពើបាេយ័ពូជសាសន។៍

 ចំពាសះលាក ឆាំ្ យ៊ អវ ីៗ�ាំ្អស់នាសះរតិនមានជា 

បាសកករមែ ដាេកើតមានដាយឯក ឯ្នាសះទា កែ៊៉៏ន្ាជាការ 

តាំ្ចតិត្ែ៏មាសះរ៊តរែស់លាក។ អវ ីៗ�ាំ្នាសះគដឺើរ្បម្ីាយ  

ដាេបានខ្ ីបាាក់ពីអ្ កជតិតខា្ចំនួនបាាំែ៊�្ារសហរែ្ឋអាមារ តិក  

ដើរ្បអីាចឲ្យលាកចាកចាញពីបាទាសករ្ពុ ជានាពាេដាេ 

លាកមានវយ័ជំទ្់ នត្ិ ដើរ្បអ្ី ករាេ់គ្ ា ដាេលាករតិន 

អាចជួែរហូត នាពាេលាកមានវយ័៣០ឆ្ ាំ។ លាកបាន 

លើកឡើ្ថា៖ «ខ្ញពុ ំធវ ើកតិច្ ការ�ាំ្អស់នាសះដើរ្បម្ីាយរែស់ខ្ញពុ ំ 

ដាេបានរ្ទ៊កខេវាទនា។ ខ្ញពុ ំច្់ឲ្យគាត់មានមាទនភាពចំពាសះ

ខ្ញពុ ំ ហើយខ្ញពុ ំច្់ឲ្យគាត់ក្ាយជាស្ាីែ៏រកីរាយម្ ាក់ ដាេរតិន

ចាំបាច់ចារទ៊កនូវសាកនាែករមែ�ាំ្នាសះនាក្ ពុ ្ចតិត្ កែូ៏ចជា 

ជីវ តិតរែស់គាត់»។ នាសះជាការប្ាជ្ញ ាអស់ពីចតិត្ ដាេលាក 

បានពងាីកឲ្យក្ាយទាជាបាសកករមែនាការច្ចាំ យ៊ត្តិធរ ៌

នត្ិ ការជាសសះស្បើយសមាាែ់បាជាជនករ្ពុជាគាែ់រូែ។

 ក្ ពុ ្ការសមាាចជាើសយកលាក ឆាំ្ យ៊ ឲ្យទទួេពាន 

រងវ ាន់ រ៉ារ៊៉ន ម៉ាក្សាយស៍ាយ ៍ ឆ្ ាំ២០១៨ គណៈករមែការ 

បានទទួេស្គ ាេ់អំពីកតិច្ ខតិតខំបាឹ្បាា្ែ៏ថ្ាថ្ា នត្ិ ធំធា្ 

រែស់លាក ក្ ពុ ្ការរក្ាការច្ចាំនាអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍

នាករ្ពុជា កែូ៏ចជាភាពជាអ្ កែឹកនាំ នត្ិ ចកខេពុ វ តិសយ័រែស់ 

លាក ក្ ពុ ្ការែញ្ាក់ឲ្យឃើញថា ការច្ចាំអំពីភាពរន្ធត់ 

ដាេកើតមានអាចក្ាយជាគាឹសះសមាាែ់ការកសា្ឡើ្វ តិញ 

នូវស ្្គររួយ ដាេែ្រូ រផ្ាច់ចំពាសះអនាគត តាររយៈការ 

សវ ា្រកការពតិត នត្ិ ថារក្ាយ៊ត្តិធរស៌មាាែ់បាទាសជាតតិ 

រែស់លាក នត្ិ ពតិ្ពលាក។

រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា
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 អូន សាស់ ហា សា្ ភាទបាុស មានអាយ៊២៩ឆ្ ាំ 

(កើតឆ្ ាំ១៩៤៨) កើតនា្ូរតិកញ្ ពុ ំ  �ំ៊កាាំ្�ាវ សាុកបាទ ី

ខាត្កាកាវ មានែ្ែ្អរូ នែង្ ើតចំនួនបាាំនាក់ បាុស៤នាក់ 

នត្ិ សាីម្ ាក់។ ឪព៊កឈមែ ាសះ គតិន អាយ៊ ៦៩ឆ្ ាំ នត្ិ ម្ាយឈមែ ាសះ 

ណាំ អាយ៊៦៥ឆ្ ាំ។ បាពន្ធ ឈមែ ាសះ រ៉ា មានអាយ៊២៦ឆ្ ាំ នត្ិ  

មានកូនសាីម្ ាក់អាយ៊បាាំរួយខា។ រ៊នអ ្្គការចាែ់ខ្លួ ន សា្  

បានធវ ើការនាក្ ពុ ្រន្រី២១ នត្ិ តាូវអ ្្គការចាែ់ខ្លួ ននាក្ ពុ ្ 

ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ពីែទធវ ើសករមែភាព សា.អី៊.អា បាឆាំ្នឹ្   

ែែតិវត្ន។៍ ចំពាសះចម្ើយរែស់ សា្ នាក្ ពុ ្ឯកសារចម្ើយ 

សារភាពនាសះ យើ្រតិនែឹ្ថា សា្ ឆ្ើយការពតិត ឬ�៉ា្ 

ណានាសះទា។ ខា្កាារនាសះ គជឺាការែកសា្់ដាយសងខេ ាែ 

នូវបាវត្តិ នត្ិ សករមែភាពរែស់ សា្ រួរជារួយែកខេ ពួកបានធវ ើ 

កន្្ រក ដើរ្បបីាឆាំ្នឹ្ ែែតិត្ន៖៍ 

 ឆ្ ាំ១៩៥៦ សា្ បានចូេរៀននាសា�ាែឋរសតិក្ា  

ឈើ�ាេជាំ។ េ៊សះែេ់ឆ្ ាំ១៩៦២ បានចូេរៀននាអន៊វ តិទ្យា-

េយ័ចំែក់ នត្ិ ែន្រៀនែេ់ថ្ ាក់ទ២ី នាវ តិទ្យាេយ័១៨រនីា 

នាកាុ្្្ ំពាញនាឆ្ ាំ១៩៦២។ កាេនាសះ សា្ បានស្ ាក់ 

នាជារួយែ្ម្ ាក់ធវ ើគាូ ែ៊៉ន្ាែ្រែស់ សា្ បានផ្ាស់រក 

្្ ំពាញដើរ្បរីៀនែនថែារ។ ក្ ពុ ្ឆ្ ាំនាសះដារ សា្ បានជាែ់ 

ចេនាែែតិវត្ន ៍ តាររយៈឈមែ ាសះ រ តិន។ រួយឆ្ ាំកាាយរក  

សា្ បានរត់ចាញពីគាួសារ ទានារន្រីែែតិវត្នជ៍ារួយ 

ឈមែ ាសះ ឆាយ នា្្ ំពាញ។ ឆ្ ាំ១៩៦៨ សា្ តាូវបានអ ្្គការ 

ផ្ាស់ឲ្យទាកសា្រូេដ្ឋ ានែែតិវត្ន ៍នាជាយកាុ្ (នាពាាក 

បាា) ជារួយឈមែ ាសះ បាាក់ (គណៈតំែន់២៥) កាារការែឹកនាំ 

រែស់ េយ។ នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំនាសះដារ ែ្ែ ្្អស់រែស់ សា្ តាូវ 

បានខមែ ាំ្ចាែ់ខ្លួ នដាយសារបានចូេែមាើែែតិវត្ន។៍ ចាែ់ 

តាំ្ពីពាេដាេខមែ ាំ្ ចាែ់ែ្រក សា្ តា្ឃើញែ៊រស

ម្ ាក់រកទតិញែន្ារែស់ខ្លួ ននាផ្ារក្បាេថ្ េ់។ ែ៊រសនាសះ  

បាននតិ�ាយជារួយ សា្ ថា «ខមែ ាំ្បានចាែ់ែ្រែស់ឯ្ 

យកទាដាក់គ៊កពាាសះបានចូេែមាើែែតិវត្ន។៍ ឥឡរូ វនាសះ  

ខមែ ាំ្បានរៀែចំយកែ្ឯ្ទាបាញ់ចាេហើយ។ តើឯ្ 

ច្់ឲ្យែ្រែស់ឯ្រួចចាញពីគ៊កវ តិញដារឬទា?» ែ៊រសនាសះ 

បានែន្ថា «បើមានគាជួយែ្ឯ្ឲ្យរួចខ្លួ នឯ្ នត្ិ ែ្រែស់ 

ឯ្តាូវែមាើគាអស់រួយជីវ តិត»។ ពាេនាសះ សា្ កប៏ាន 

យេ់ពារ ដាយបានធវ ើការស្បថស្បាជារួយែ៊រសនាសះ 

ទៀតផ្។ ែ៊៉ន្ា សា្ រតិន�ាន់បានស្គ ាេ់ឈមែ ាសះែ៊រសនាសះទា 

ហើយករ៏តិនែឹ្ថា ែ៊រសនាសះមានគាេែំណ្អវ ីឲ្យបាាែក 

ដារ។ ទើែតានាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៤នាសះទា ទើែ សា្ ែឹ្ថា  

ែ៊រសនាសះមានគាេែំណ្អូស�ាញខ្លួ នឲ្យចូេែមាើការងារ 

ជា សា.អី៊.អា។ ហាត៊នាសះ សា្ បានគតិតថា ខ្លួ នបានចូេ 

សា.អី៊.អា នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៦៨ ទាសះែខ្ីលួ នរតិន�ាន់បានធវ ើសករមែ 

ភាពអវ ីែមាើែេ់ការងារ សា.អី៊.អា កដ៏ាយ។ នាឆ្ ាំ១៩៦៩ 

សា្ បានទទួេែំណឹ្ថា ែ្រែស់ខ្លួ នតាូវខមែ ាំ្យកទា 

សម្ាែ់ ហើយែ៊រសម្ ាក់នាសះ ករ៏តិនដាេឃើញរកជួែនឹ្  

សា្ ទៀតដារ។

 នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧០ អ ្្គការបានចាត់ឲ្យ សា្ រកធវ ើការ 

នា្្ ំពាញវ តិញ រករួរក្ ពុ ្សាខាជារួយឈមែ ាសះ ចា្ កាារ 

ការែឹកនាំរែស់ឈមែ ាសះ អាំ (ែច្ ពុ ែ្បន ្គណៈតំែន់៣៥)។ ឆ្ ា ំ

ពីអ ្នកបម្រើការងារមៅរន្ីរស-២១
ក្លាយជាអ្នកមោសជាប់ឃំុឃំាងមៅរន្ីរស-២១

(ដកសសង់មេញពីឯកសារមេខD07385)
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១៩៧១ អាំ តាូវផ្ាស់ទានាជនែទ រឯី ចា្ តាូវខមែ ាំ្ចាែ់ខ្លួ ន 

ចំណាក សា្ កផ្៏ាស់ទានាកាារការគាែ់គា្រែស់ឈមែ ាសះ 

រ៊ ីឌរ៉ី្់ វ តិញ។ នាច៊្ឆ្ ាំ១៩៧១ សា្ នត្ិ ែ្ទ២ីម្ ាក់ទៀត 

តាូវខមែ ាំ្ចាែ់ខ្លួ ន។ នាពាេខមែ ាំ្សួរចម្ើយនាកន្ា្ែូ៉េីស 

ពតិសាស សា្ បានឃើញែ៊រសដាេសន្យាថា ជួយែ្ទរួីយ 

រែស់ខ្លួ ននាទនីាសះដារ។ ែ៊រសនាសះបានរកជួែ សា្ ជាលើក 

ទ២ី ដាយបាននតិ�ាយថា នឹ្ ជួយ សា្ រួរជារួយ នត្ិ ែ្ 

ទ២ី។ ពាេនាសះ សា្ រតិនបានឆ្ើយតែទា ពាាសះរតិនមាន

ជំនឿទាលើែ៊រសម្ ាក់នាសះ។ កាាយរក សា្ បានែឹ្ថា 

ែ្ទ២ី រែស់ខ្លួ នតាូវខមែ ាំ្ធវ ើ�ារុណករមែរហូតែេ់ស្ាែ់។

 េ៊សះែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៣ សា្ បានផ្ាស់ទាគ៊កធំ។ នាគ៊កធំ  

រ៊ ីឌរ៉ី្់ តា្រកឃាសនាែំ្យ័ សា្ ជាចាើនលើកចាើន 

សាថា សា្ មានទាសធ្ងន់រហូតែេ់បាហារជីវ តិត តាបើមាន 

េ៊យសូកប៉ាន់ ឬមានអ្ កជួយទើែអាចធូរសាាេខ្សះ។ នាឆ្ ា ំ

១៩៧៤ ត៊�ាការសឹកចាែ់ផ្ើរហា សា្ ទាកាត់ទាស 

រយៈពាេបាាំទាបាាំរួយខា ក្ ពុ ្រួយខាហាសួររ្្។ នាខា 

សហីា ត៊�ាការសឹកបានហា សា្ ទាសួររ្្ទៀត ែ៊៉ន្ា 

តាូវផ្អ ាកវ តិញ។ ពីរែថី្ង ាកាាយរក ស៊ក បានសរសារសំែ៊តា

រួយច្បាែ់រកបាាែ់ សា្ ថា ត៊�ាការសឹកបានសមាាចកាត់ 

ទាសបាហារជីវ តិត នាក្ ពុ ្ខាត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៤ នាសះហើយ។ 

ែំណឹ្នាសះបានធវ ើឲ្យ សា្ មានក្តីក់ស្ពុ តជាខ្ាំ្។ សា្ បាន 

ពឹ្ ស៊ក ឲ្យជូនែំណឹ្នាសះទាអ ្្គការ ដើរ្បឲី្យអ ្្គការជួយ 

ជាេ៊យកាក់ែេ់ខ្លួ នដើរ្បបីានែនថែយទាស ែ៊៉ន្ាែីែួនថ្ង ា 

កាាយរក ស៊ក បានបាាែ់ សា្ វ តិញថា អ ្្គការរតិនជួយ 

ទា ែ៊៉ន្ាមានអ្ កផ្ា្ច្់ជួយបើស៊ខចតិត្ែមាើគា។ ដើរ្បរីស់ 

ជីវ តិត សា្ បានយេ់ពារគាែ់�៉ា្ ហើយបានែឹ្ថា ស៊ក  

ក្បត់នឹ្ ែែតិវត្ន។៍ េ៊សះែេ់ខាត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៤ ត៊�ាការ 

សឹកបានហា សា្ ទាកាត់ទាស ដាយសមាាចឲ្យជាែ់គ៊ក

បាាំរួយឆ្ ាំ នត្ិ ធវ ើការជាទំ្ន់។ សា្ មានក្តីាាកអរជាខ្ាំ្ 

ដាយបានរួចជីវ តិត ែ៊៉ន្ា កម៏ានការពាួយបាររ្ភណាស់ដារ 

ចំពាសះកតិច្ សន្យាជារួយ ស៊ក ពាាសះរតិនែឹ្ថា កតិច្ ការនាសះ 

មានទំហំែ៊៉ណ្ណ ាហើយជាការងារអវ ីនាសះទា។ េ៊សះែេ់ខាវ តិច្ឆ តិកា 

ឆ្ ាំ១៩៧៤ ស៊ក បានសរសារសំែ៊តាបាាែ់ សា្ ថា «ឥឡរូ វ 

នាសះ គាបានជួយជីវ តិតឯ្ឲ្យរស់ហើយ។ ែូចនាសះ តាូវែមាើ 

សា.អី៊.អា។ ការចូេ សា.អី៊.អា មានរៀែចំពតិធតីាឹរតាូវ 

តារច្បាែ់រែស់ សា.អី៊.អា។ ចាំពាេចាញពីគ៊ក ទើែមាន 

េទ្ធភាពធវ ើ ចំពាសះការងារសំ៊រ្់ចាំការពតិគាាសះយាែេ់ 

រួយរយៈសតិន»។ 

 នាដើរឆ្ ាំ១៩៧៥ ស៊ក បានសរសារសំែ៊តារួយ 

ច្បាែ់ទៀតជាសំែ៊តាច៊្កាាយផ្ញ ើរក សា្ ដាេនាក្ ពុ ្ 

សំែ៊តានាសះមានអតថែនយ័៖ ទ១ី. ឈមែ ាសះ រ៊ ី ឌរ៉ី្់ បានចូេ 

សា.អី៊.អា ក្ ពុ ្សភាពែូចគ្ ានឹ្  សា្ ដារ ទ២ី. ឧទ្ាសនារ 

សា្ ឲ្យទានាកាារការែឹកនាំរែស់ រ៊ ីឌរ៉ី្់។ បាហាេ 

ជាម្ភ ាថ្ង ាកាាយរក រ៊ ីឌរ៉ី្់ បានរកជួែ សា្ ហើយបាន 

នតិ�ាយថា ជីវ តិតយើ្�ាំ្ពីរមានសភាពែូចគ្ ាណាស់។ 

ឥឡរូ វនាសះ យើ្ចាែ់នតិ�ាយពីការងារថមែីរែស់យើ្ គតឺារ 

ការណានាំរែស់ សា.អី៊.អា ឲ្យ សា្ រស់នាជារួយកម្ាំ្ 

ែែតិវត្នស៍តិនកំ៊ឲ្យបាកការណ ៍រួចតាូវធវ ើ�៉ា្ណាឲ្យរហាជន

សាឡាញ់ នត្ិ ជឿទ៊កចតិត្ ងាយសាួេធវ ើការអូស�ាញ ែំបាក 

ែំបាក់ចាញពីជួរែែតិវត្នទ៍ាថ្ង ាកាាយ។ ឥឡរូ វនាសះ រន៊ស្

ដាេយើ្តាូវកម្ាចចាេតារការណានាំរែស់ សា.អី៊.អា 

គ ឺឈមែ ាសះ ជន នត្ិ  េយ ហើយ ឌរ៉ី្់ កប៏ានចាត់ឲ្យកាុរ ទ ី 

រ តិទ្ធ ដាក់ថ្ ាំែំព៊េរន៊ស្ពីរនាក់នាសះហើយដារ។ នាពាេ 

ដាេរន៊ស្ពីរនាក់នាសះស្ាែ់ សា្ នឹ្ មានឥទ្ធ តិពេនាក្ ពុ ្ 

សា�ាែ់រហាជនសាាែ់ ហើយកជ៏ាពាេដាេ សា្ តាូវ 

ចាែ់ផ្ើរធវ ើសករមែភាពដារ។ ែ៊៉ន្ា សា្ រតិន�ាន់បានធវ ើ 

សករមែភាពផ្ ក្ទព័ែែតិវត្នក៍ប៏ានវាយសមាុកចូេរក 

រដំាសះទកីាុ្្្ ំពាញបានជាសាាច។ ែន្ាែ់រក វន បានហា  

សា្ នត្ិ  េយ ឲ្យទាជួែនាសា�ាខាត្ (តាខមែ ា)។ នាតាខមែ ា 

បានរួយអាទតិត្យ វន បានឲ្យ សា្ ទានារន្រី៣០៥ ជារួយ 

គ៊ន នាស្អ ា្បាហាេរួយខា។ ែន្ាែ់រក អ ្្គការបានឲ្យ 

សា្ រកនា្្ ំពាញវ តិញ កាារការគាែ់គា្រែស់ឈមែ ាសះ  
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ជន។ ពាេនាសះ សា្ មានភារកតិច្ ដើរចាែ់គតិញ ដាេនា 

សាសសេ់�ាក់ខ្លួ ននាតារផ្សះ។ រួយខាកាាយរក អ ្្គការ 

បានចាត់ឲ្យ សា្ បារូេករមែកររា្ចកា ហើយឲ្យរៀែចំ 

រា្ចកាកាស៊ូ ក្់ឡាននាតាខមែ ា ឲ្យែំណើរការឡើ្វ តិញ  

ដាយសថែតិតនាកាារការគាែ់គា្រែស់ ជន ែដាេ។ 

 បាហាេនាក្ ពុ ្ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ សា្ ដាេជា 

អតតីអ្ កជាែ់គ៊ក តាូវបានផ្ាស់ែ្រូ រឲ្យទាតារជនែទដើរ្ប ី

េត់ែំកសា្ខ្លួ ន ែ៊៉ន្ារតិន�ាន់បានែ្រូ រភ្ារៗទា ដាយឲ្យទា 

នាជតិតចំការែូ្រួយរយៈពាេសតិន រ្់ចាំការសមាាចចតិត្ 

រែស់អ ្្គការថាតាូវឲ្យទាតំែន់ណា។ រួយខាកាាយរក  

អ ្្គការបានចាត់ឲ្យ សា្ រករៀែចំរា្ចកាអគ្គ តិសននីា 

ពាទ្យលាកស្្ឃឲ្យែំណើរការឡើ្វ តិញ កាារការែឹកនាំ 

រែស់ឈមែ ាសះ រ តិន។ នាទនីាសះបានរួយរយៈពាេខ្ែ៊៉ីណ្ណ ាសះ 

រ តិន តាូវអ ្្គការផ្ាស់ឲ្យរករន្រី២១ ចំណាក សា្ បានជួែ  

ស៊ក ជាថមែី នត្ិ សថែតិតនាកាារការែឹកនាំរែស់ ស៊ក។ ពាេនាសះ  

ស៊ក បានហា សា្ ឲ្យជួែជាសម្ង ាត់ នត្ិ បានេួ្លារ 

សា្ ជាចាើនដាយនតិ�ាយថា ឥឡរូ វនាសះ សា.អី៊.អា ដាេ 

ជាផ្ាក្ ពុ ្រែស់យើ្រតិន�ាន់ចាែ់ផ្ើរធវ ើសករមែភាពទា ពាាសះ 

យើ្ឧស្ាហផ្៍ាស់ែ្រូ រការងារពាក។ យើ្តាូវធវ ើឲ្យអ ្្គការ 

ទ៊កចតិត្សតិន ដើរ្បែីណ្ើរកន្ា្កាន់ឲ្យបានចាើន។ ស៊ក បាន 

បាាែ់ សា្ ែនថែារថា នាពាេដាេ សា្ ជាែ់គ៊ក ខ្លួ នបាន 

រកែង្អ ាកដើរ្បកីារពារខ្លួ នឯ្ ហើយកប៏ានជួែឈមែ ាសះ ម៉ា 

េន់ នត្ិ បានចូេ សា.អី៊.អា។ ែន្ាែ់រកបានធវ ើសករមែភាព 

ដាយបានកាឡាកម្ាំ្ ែែតិវត្ន�៍ាំ្អស់ឲ្យទាជាកម្ាំ្ 

សា.អី៊.អា។ ចំពាសះអ្ កដាេរតិនពារចូេខ្លួ នបានរាយការណ ៍

បាាែ់ទាគតិញឲ្យចាែ់យកទាដាក់គ៊ក ឬបាញ់ចាេខ្សះ នត្ិ   

បានឆ្ៀតអូស�ាញកម្ាំ្ពីគ៊ករកវ តិញខ្សះ ែូចជា សា្ នត្ិ   

ឌរ៉ី្់ ជាឧ�ាហរណស៍ាាែ់។ ែូច្ ាសះ កម្ាំ្ សា.អី៊.អា ដាេ  

ស៊ក បារូេបានកំព៊្ក្ាែ់កន្ា្ សំខាន់ៗជាចាើន លើកលា្  

តាកាុររែស់ ជន នត្ិ ពួកថមែីចាញ កាាពីនាសះខា្កាសួ្ 

សាធារណការភាគចាើន គស៊ឺទ្ធតាគ្ ាយើ្។ នតិ�ាយរួរ 

គ្ ាយើ្ មានែ្្ ែ់ស្ើរគាែ់កាសួ្រន្រី ទាសះក្ ពុ ្ជួរក្ទព័

កម៏ានគ្ ាយើ្ដារ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៦ សា្ តាូវបានអ ្្គការចាត់ឲ្យរកនា 

រន្រី២១។ រ៊ននឹ្ រករន្រី២១ ស៊ក បានហា សា្ ទាណានា ំ

ចំនួនពីរលើក៖

 លើកទ១ី មានតា សា្ ម្ ាក់ឯ្

- ស៊ើែគាែ់�៉ា្�ាំ្អស់ នាក្ ពុ ្រន្រី២១។ ស៊ើែព ី

ចំណ៊ចខ្ាំ្ នត្ិ ខ្ាយរែស់គណៈកមមែ ាធតិការែក្រន្រី 

២១នាសះ ដើរ្បវីាយបាហារធវ ើឲ្យច៊សះខ្ាយឥទ្ធ តិពេែឹក 

នាំ។ ស៊ើែរកចំណ៊ចខ្ាំ្ នត្ិ ខ្ាយរែស់កមមែ ា្តិបាេ 

សួរចម្ើយ�ាំ្អស់ នត្ិ ស៊ើែពីរបៀែសួរចម្ើយថាតើ 

មានបាសតិទ្ធ តិភាពកមាតិតណា? នត្ិ មានគាេែំណ្ក្ាែ់ 

កមមែ ា្តិបាេ�ាំ្នាសះ។ ស៊ើែពីក្ការពារ នត្ិ គ៊ក 

�ំ៊ឃាំ្ខមែ ាំ្ ច្់ែឹ្ថាតើខមែ ាំ្អាចមានេទ្ធភាពរត់រួច 

ឬទា ឬកយ៏ើ្រកពីកាាមានេទ្ធភាពែំព៊េខមែ ាំ្ នត្ិ  

ែ៊តែំផ្ាញគ៊កខមែ ាំ្ បានឬទា។ ស៊ើែពីខមែ ាំ្  តើមានែ៊៉នមែ ាន  

បាភាទ រកពីណាខ្សះ ហើយចម្ើយខ៊សគ្ ា�៉ា្ម៉ាច 

ខ្សះ? នត្ិ ស៊ើែពីទតិសរែស់អ ្្គការចំពាសះខ្ាំ្គាែ់បា

ភាទ។

- ក្ ពុ ្ការសួរចម្ើយខមែ ាំ្ តាូវធវ ើ�៉ា្ម៉ាចកំ៊ឲ្យយកជា 

ការបាន។ សួរពន្យាពាេឲ្យយូរ សួររតិនឲ្យចាញជា 

ចម្ើយ វាយខមែ ាំ្ឲ្យទាារជតិតងាែ់ លា្ឆ្ើយកើត ឬ 

យករកសួរទៀតលា្កើត នត្ិ វាយខមែ ាំ្ឲ្យឆ្ើយប៉ាត

ណាប៉ាត់ណីជាដើរ។

- ក្ ពុ ្ការធវ ើឯកសារខមែ ាំ្ ដើរ្បរីាយការណទ៍ាអ ្្គការ  

តាូវធវ ើរតិនឲ្យច្បាស់�ាស់ បើមានឆ្ើយដាក់អ្ កណា 

រួយ តាូវដាក់អ្ កណាដាេរករតិនឃើញ ឬដាក់រន៊ស  ្

ឲ្យចាើន ហើយចាែូកចាែេ់រតិនែឹ្ថា រួយណាជាខមែ ាំ្ 

រួយណារតិនមានខមែ ាំ្។

- ឲ្យច៊សះទាជតិតស្ តិទ្ធនឹ្ រហាជននារន្រី ២១ �ាំ្អស់ 

ដើរ្បឲី្យគាសាឡាញ់ ជឿទ៊កចតិត្។
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- បើស៊ើែឃើញចំណ៊ចខ ា្យរែស់គណៈកមមែ ាធតិការែក្  

រន្រី២១ តាូវវាយបាហារែំបាត់ឥទ្ធ តិពេែឹកនាំ �ាំ្ 

ចំពាសះរ៊ខផ្ នត្ិ ពីខា្កាាយខ្ ្ ផ្។

- តាូវលើកទតិសច៊សះទាក្ាែ់កមមែ ា្តិបាេ សួរចម្ើយឲ្យបាន 

ចាើន ដើរ្បមីានេទ្ធភាពការពារខមែ ាំ្បានកាន់តាចាើន។

- តាូវជួយរួរចំណាកធវ ើ�៉ា្ណារកគាែ់វ តិធដីើរ្បែីណ្ើរ 

តំណា្គណៈកមមែ ាធតិការែក្រន្រី២១ឲ្យបាន ពាាសះ 

បើែណ្ើរតំណា្បាន សា.អី៊.អា ងាយនឹ្ ធវ ើសករមែ-

ភាពគាែ់�៉ា្។

- ឲ្យែ្រូ រខ្ាទានាកាារការគាែ់គា្រែស់ នឿន វ តិញ 

ពាេទានារន្រី២១។

 លើទ២ី មានរន៊ស្ចំនួនបាាំនាក់ចូេរួរ

- សមាជតិក សា.អី៊.អា �ាំ្អស់ ដាេទារន្រី២១ តាូវនា 

កាារការគាែ់គា្រែស់ ស៊ក ផ្ាេ់ ពាាសះ ស៊ក កត៏ាូវ 

ទារន្រី២១នាសះដារ។ ែ៊៉ន្ាក្ ពុ ្រយៈកាេដាេ ស៊ក រតិន 

�ាន់ទាែេ់តាូវនាកាារការគាែ់គា្រែស់ នឿន។

- ចំណ៊ចសំខាន់រែស់ សា.អី៊.អា �ាំ្អស់ដាេ នារន្រី 

២១ តាូវធវ ើសករមែភាព�៉ា្ណា ដើរ្បែីណ្ើរតំណា្ 

គណៈកមមែ ាធតិការែក្រន្រី២១ ឲ្យបាន។

- ការងារសួរចម្ើយខមែ ាំ្ នត្ិ ការធវ ើឯកសារ គធឺវ ើរតិនឲ្យ 

តាឹរតាូវទា ឯវ តិធធីវ ើ�៉ា្ណាៗនាសះ សាាចលើការច្ ា 

បាឌតិតរៀ្ៗខ្លួ ន។

- ចំពាសះចំណ៊ចខ្ាយ រែស់គណៈកមមែ ាធតិការែក្រន្រី 

២១ ដាេកាុរ សា.អី៊.អា ស៊ើែបាន តាូវរៀែចំវាយ 

បាហារ�ាំ្សម្ង ាត់�ាំ្ចំហ ធវ ើឲ្យឥទ្ធ តិពេនាការែឹកនាំ 

រែស់គណៈរន្រី២១ច៊សះខ្ាយ។

- នាក្ ពុ ្សា�ាែ់រហាជនតាូវបាកាន់អាកែ្បកតិរ តិ�ា�៉ា្ 

ណាឲ្យរហាជនសាឡាញ់ នត្ិ ជឿទ៊កចតិត្។

- ចេនាពងាីក សា.អី៊.អា ថមែី សមាជតិកម្ ាក់ៗតាូវតាធវ ើ។

- ចំពាសះភារកតិច្ រែស់ ពាាែ នត្ិ  ហាន គែឺ្្ ច�ាចេ 

ផ្ា្ៗទម្ាក់កំហ៊សលើគណៈរន្រី២១ ដើរ្បឲី្យអ ្្គការ 

ែក់ចាញ ហើយលើកគ្ ាយើ្ចូេវ តិញ។ ការែ្្ ច�ា- 

ចេនាសះ គតឺាូវវាយខមែ ាំ្ឲ្យទាារ ឲ្យងាែ់ (ចំពាសះខមែ ាំ្ 

សំខាន់ៗ) ឬលា្ខមែ ាំ្ឲ្យរត់ ែ៊តផ្សះ ែំព៊េខមែ ាំ្ ឬែំព៊េ 

គណៈរន្រី២១ឲ្យស្ាែ់តារ្្។ ចំពាសះ ហាន តាូវមាន 

ភារកតិច្ រួយទៀត គធឺវ ើជានរីសាររែស់ នឿន ចាញរក 

ជួែ ខ្លួ ន (ស៊ក) ចៀសវា្កំ៊ឲ្យ នឿន ចាញរកញកឹញាែ់ 

ពាកនាំឲ្យបាកការណធ៍វ ើឲ្យមានអន្រាយែេ់ការងារធំ

រែស់យើ្។

 ែន្ាែ់ពី សា្ បានរកនារន្រី២១ បានរួយរយៈ 

កាេរក បាហាេជានាក្ ពុ ្ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នឿន បាន 

ហា សា្ ហាន នត្ិ  វ តិន រកបាជំ៊នាផ្សះ ខា្េតិចរន្រី២១ 

ចាស់។ នឿន បានឲ្យសមាជតិករាយការណរ្៍្ម្ ាក់ៗ ពីេទ្ធ- 

ផេនាការស៊ើែអង្ ាត នត្ិ សករមែភាព សា.អី៊.អា ដាេ 

បានធវ ើនារន្រី២១នាសះ។ ែន្ាែ់ពីបានស្ាែ់សាចក្រីាយ- 

កាណរ៍ែស់សមាជតិក ម្ ាក់ៗរួចរក នឿន បានែន្ថា «ជា 

ជំហានែំែូ្ ដាេ សា.អី៊.អា ខា្លើរតិន�ាន់បានណានាំឲ្យ 

ធវ ើការងារផ្ យើ្ធវ ើបានែ៊៉ណ្ណ ឹ្ វាជាជយ័ជរ្ សះរួយធំ 

ណាស់។ នាពាេថមែីៗនាសះ ថ្ ាក់លើ សា.អី៊.អា បានណានាំឲ្យ 

យើ្�ាំ្អស់គ្ ាចាែ់ផ្ើរធវ ើសករមែភាព។ តារែំណឹ្ថា 

ស៊ក ពាាែ នត្ិ  ដាក រតិនបានរកទនីាសះទា ែូច្ ាសះ នាទនីាសះ 

យើ្មានគ្ ាតាែួននាក់ទា ដាេតាូវធវ ើសករមែភាពែន្ទារ៊ខ

ទៀត»។ សករមែភាពដាេតាូវធវ ើគ៖ឺ

ទ១ី តាូវស៊ើែគាែ់ែញ្ហ ាជាែន្ទៀត 

ទ២ី ការសួរចម្ើយខមែ ាំ្ នត្ិ ការធវ ើឯកសារខមែ ាំ្ តាូវរកគន្ៈឺ 

ែន្កំ៊ឲ្យច្បាស់�ាស់ ។

ទ៣ី ការច៊សះទាជតិតស្ តិទ្ធជារួយរហាជន នត្ិ ការវាយបាហារ 

ចំណ៊ចខ្ាយរែស់គណៈកមមែ ាធតិការ ែក្រន្រី២១ 

តាូវធវ ើែន្ទៀត នត្ិ ចាែ់ជំរុញឲ្យមានសករមែភាពកាន់

តាខ្ាំ្ឡើ្ថារទៀត។ 

ទ៤ី តាូវច៊សះទាជតិតស្ តិទ្ធជារួយកមមែ ា្តិបាេសួរចម្ើយសំខាន់ៗ  

ដើរ្បី្ ានទាក្ាែ់កមមែ ា្តិបាេ�ាំ្នាសះ។ ចំពាសះ  
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នឿន បានសមាាចច៊សះទាក្ាែ់ សារ៉ាត់ រុណ នត្ិ  ម៉ា្។  

ឯ រ តិន ដាេមានឥទ្ធ តិពេជា្គា តាូវលើកទតិសច៊សះទា 

ក្ាែ់ ែ៊៉ន ហាក់ នត្ិ  តាូវ។ ចំណាក សា្ វ តិញ តាូវច៊សះ 

ទាជតិតស្ តិទ្ធនឹ្  ទាី នត្ិ  អៀ្ ពាាសះអ្ ក�ាំ្ពីរមាន 

ចំណ៊ចខ្ាយច្់បានបាពន្ធ ែ៊៉ន្ា អ ្្គការរតិន�ាន់ 

រៀែចំឲ្យ។ 

ទ៥ី ចំពាសះ ហាន មានភារកតិច្ ដាយឡាកជានរីសារ នត្ិ ជា 

ជំនួយការរែស់ នឿន ក្ ពុ ្ការនាំែំណឹ្ពី នឿន ទា  

សា.អី៊.អា ថ្ ាក់លើ នត្ិ នាំែំណឹ្ពីថ្ ាក់លើរក នឿន  

វ តិញ។ រឯីភារកតិច្ រួយទៀតគ ឺ ែ្្ ឲ្យមានច�ាចេ 

ផ្ា្ៗែូចជា វាយខមែ ាំ្សំខាន់ៗឲ្យងាែ់ ែំព៊េខមែ ាំ្ នត្ិ  

ធវ ើ�៉ា្ណា ឲ្យអ ្្គការែកែំណា្គណៈរន្រីចាស់

ចាញ ហើយលើកពួកយើ្ឡើ្ជំនួសវ តិញ។ 

 នាច៊្ឆ្ ាំ១៩៧៦ សា្ នត្ិ  រ តិន តាូវផ្ាស់ចាញពីរន្រី 

២១។ អ ្្គការបានចាត់ឲ្យ សា្ ទានារន្រីនរីសារកាុ្ 

ជារួយឈមែ ាសះ ចន រយៈពាេរួយខា ដាយរតិនបានចាត់ឲ្យ 

ធវ ើការងារអវ ីឡើយ។ ែន្ាែ់រក អ ្្គការបានចាត់ឲ្យទានា 

ជារួយ រ តិន ដើរ្បក្ីាែ់វ តិទ្យពុ ែរទាស។ កាាររកទៀត ទាធវ ើជី 

ែឹកថមែ នត្ិ ែឹកែីដាក់ទំនែ់ សថែតិតនាកាារការគាែ់គា្រែស់ 

ណាត។ េ៊សះកាាយរក អ ្្គការបានចាត់ឲ្យទាអូសខ្ាេួស 

ពីកំព្់សាររក្្ ំពាញ កាារការែឹកនាំរែស់ឈមែ ាសះ តារ  

រហូតែេ់ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កត៏ាូវអ ្្គការចាែ់ខ្លួ ន នត្ិ បាន 

ែញ្រូ នរករន្រី២១នាសះ។

 នាច៊្ែញ្ ែ់នាចម្ើយសារភាព សា្ បានសរសារ 

ែញ្ាក់ថា ចាែ់តាំ្ពីអ ្្គការធវ ើការផ្ាស់ែ្រូ រចាញពីរន្រី 

២១ ខ្លួ នរតិនដាេបានធវ ើសករមែភាព សា.អី៊.អា អវ ី�ាំ្អស់ 

ពាាសះែឹ្ច្បាស់ថា អ ្្គការមានការស្្យ័រកលើខ្លួ ន ពាាសះ 

ការផ្ាស់ែ្រូ រនាសះមានសភាពរតិនធរមែតា គឲឺ្យនាស្ងៀរស្ង ាត់ 

រតិនបាគេ់ការងារឲ្យធវ ើរួយរយៈ ែន្ាែ់រកបាគេ់ការងារ 

ឲ្យធវ ើករ៏តិនច្បាស់�ាស់ដារ។ រ៉្យា្ទៀត ការណានាំរែស់ 

អ ្្គការរាេ់លើក កប៏ានែញ្ាក់កាន់តាច្បាស់ គក្ឺ ពុ ្នយ័យក 

រកកសា្ នត្ិ ឲ្យឈែ់�ាក់ទ្ជារួយខ្ាកាុ្�ាំ្អស់ ជា 

ពតិសាសទំនាក់ទំន្ជារួយ ស៊ក នត្ិ  នឿន។ សា្ បានសរសារ 

សារភាពែន្ទៀតថា ថវ ីត្បតិតខ្លួ នមានជាែ់�ាក់ទ្ជារួយនឹ្  

ខ្ា សា.អី៊.អា តាំ្ពីឆ្ ាំ១៩៦៨ មាន ែ៊៉ន្ា សា្ រតិនដាេ 

បានរៀែចំពតិធចូីេជាសមាជតិកទា ហើយសករមែភាពរែស់ 

ខ្លួ នភាគចាើន គកឺារកសា្រហាជនឲ្យធវ ើែែតិវត្ន ៍ ឬការធវ ើ 

វ តិច្ឆ ាទករមែកម្ាចសថែ ានទូតអាមារ តិកជាដើរ។ ឯសករមែភាព សា. 

អី៊.អា គធឺវ ើបានបាហាេតាកនស្ះឆ្ ាំែ៊៉ណ្ណ ាសះ ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦  

នារន្រី២១នាសះ ហើយការណដ៍ាេធវ ើសករមែភាពខ្សះៗនាសះ 

គរឺកពីផ៊្ខ្លួ នជាែ់េកខេខណ្ឌ  ជារួយ សា.អី៊.អា ដាយែក់ខ្លួ ន 

រតិនរួច តាក្ ពុ ្ចតិត្វ តិញ គចឺ្់�ា្ខ្លួ នឲ្យបានស្អ ាត ដាច់សាឡសះ 

ពី សា.អី៊.អា ណាស់។

ឆា្ វ៉ា្

ដំណឹងសសវែងរកពូ

 នា្ខ្ញពុ ំឈមែ ាសះ ឡរូ រ៉ា សាន។ ម្ាយរែស់នា្ខ្ញពុ ំឈមែ ាសះ សាន  

ង៉ាត រកពីខាត្កំព្់ចារ។ គាត់មានែ្សាីម្ ាក់ដាេបានជួែ 

គ្ ានារ៊នពាេែ្សាីរែស់គាត់បានស្ាែ់ទា។ ែ៊៉ន្ា ម្ាយ 

នា្ខ្ញពុ ំនាតាមានចរ្ងេ់អំពីែ្អរូ នរែស់គាត់ម្ ាក់ ដាេខ្ញពុ ំរតិនែឹ្ 

បាកែតារភាសាអ្់គ្ាស�៉ា្ណានាសះទា គាាន់តាែឹ្ថា 

អាចជាឈមែ ាសះ សារុន ឬ សារឿន នត្ិ តាកូេ ង៉ាត។ ពត័ម៌ាន 

រួយទៀត ដាេអាចជួយែង្ហ ាញអត្សញ្ញ ាណរែស់គាត់ គ ឺ

គាត់បានតាឡែ់រករៀននាវ តិទ្យាេយ័ពាធិ៍វាេ រួយរយៈ។  

ម្ាយរែស់ខ្ញពុ ំបាននតិ�ាយថា រកែេ់ែច្ ពុ ែ្បន ្ ពូរែស់ខ្ញពុ ំមាន 

អាយ៊ជា្៥០ឆ្ ាំហើយ។ ែ៊៉ន្ាមានរឿ្រួយ គម្ឺាយខ្ញពុ ំបាន 

បាាែ់ខ្ញពុ ំថា ពូរែស់ខ្ញពុ ំអាចតាូវបាននាំទាបាទាសថា។ 

 ែូច្ ាសះបាសតិនបើែ្ែ្អរូ នណាបានស្គ ាេ់ពូរែស់ខ្ញពុ ំ សូរ�ាក់ 

ទ្រករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា៖ ផ្សះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាសះសហីន៊  

កាុ្្្ ំពាញ ទូរសព្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥។ 

សូរអរគ៊ណ! 



 រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា តាូវការជាើសរើសនតិស្តិតសមែគ័ាចតិត្ចំនួន០៥រូែ (អ្ កសរសារអតថែែទ ២រូែ អ្ កែកបាា 

២រូែ នត្ិ កាាហវ តិកកំ៊ព្យរូ ទរ័ ១រូែ) ក្ ពុ ្ចំណារនតិស្តិតសាកេវ តិទ្យាេយ័នានាឲ្យរកែមាើការងារចាែ់ពីខាកញ្ញ ា ែេ់ខាធ្ រូ  

ឆ្ ាំ២០១៨ ហើយអាចែន្ទាតារគ៊ណភាពការងារ។

១) ការងារសមែគ័ាចតិត្ដាេនឹ្ តាវូែំពាញ�ាក់ទ្នឹ្ ការែកបាាអតថែែទពីភាសាអ្់គ្ាសរកជាភាសាខមែារ ឬពីភាសាខមែារ 

ទាភាសាអ្់គ្ាស។ អតថែែទដាេនឹ្ តាូវែកបាាគអឺតថែែទខ្នីត្ិ វា្ ដាេមានេកខេណៈបាវត្តិសាស្ា ច្បាែ់ នត្ិ  

អតថែែទពតិភាក្ានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាស្ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវែរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនករ្ពុជា។ 

២) ការងារសមែគ័ាចតិត្ដាេនឹ្ តាូវែំពាញ�ាក់ទ្នឹ្ ការសរសារអតថែែទ សមាាែ់បាសះព៊រ្ផ្ាយនាក្ ពុ ្ទស្នាវែី្ 

«សវា្រកការពតិត» នត្ិ គាហទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកាាហវ តិកកំ៊ព្យរូ ទរ័ ឬរចនាទស្នាវែី្ តមាូវឲ្យចាសះបាើបាាស់ករមែវ តិធ ីInDesign នត្ិ ករមែវ តិធផី្ា្ៗទៀត ដាេ�ាក់ 

ទ្នឹ្ ការរចនាទស្នាវែី្។

 ក្ ពុ ្អំឡពុ ្ពាេធវ ើការងារសមែគ័ាចតិត្នារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា នតិស្តិតសមែគ័ាចតិត្�ាំ្អស់តាូវបានលើកទកឹចតិត្ឲ្យ 

ដាក់ពាក្យចូេរួរវគ្គែណ្ពុ សះែណ្ាេ នត្ិ ែន្ការសតិក្ានាតារសាកេវ តិទ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហការជារួយរជ្ឈ 

រណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ែូចជា ពាសះរាជាណាចកាថា ហវ ីេីពីន ហ៊្ក៊្ ចកា្ពអ្់គ្ាស នត្ិ សហរែ្ឋអាមារ តិក ជាដើរ។

េកខេខណ្ឌ សមាាែ់នតិស្តិតដាេអាចដាក់ពាក្យបាន មានែូចខា្កាារ ៖

១) នតិស្តិតកំព៊្សតិក្ាតារសាកេវ តិទ្យាេយ័រែ្ឋ នត្ិ ឯកជននានា ដាេអាចបាើបាាស់ភាសាអ្់គ្ាស។

២) មានអត្ចរ តិតថ្ាថ្ រូ រ រ៊ឺ្ម៉ាត់ ព្យា�ារ នត្ិ មានទំនួេខ៊សតាូវចំពាសះការងារ។

៣) មានចំណាែ់អាររមែណផ្៍ ាកការងារបាវត្តិសាស្ា ច្បាែ់ នត្ិ សារពត័ម៌ាន។

 នតិស្តិតដាេមានេកខេណៈសរ្បត្តិែូចខា្លើ ហើយមានចំណាែ់អាររមែណន៍ឹ្ ការងារសមែគ័ាចតិត្នាសះ សូរផ្ញ ើពាក្យសំ៊

ែមាើការងាររកកាន់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ចាែ់ពីថ្ង ាជូនែំណឹ្នាសះតទា រហូតែេ់ថ្ង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨ 

វា�ាម៉ា្៥�្ង ាច។  

សូរភ្ាែ់រកជារួយនូវឯកសារែូចខា្កាារ ៖

១) េតិខតិតសំ៊ធវ ើការងារ១ច្បាែ់ (Cover Letter) ដាយែញ្ាក់អំពីទកឹចតិត្ផ្ាេ់ខ្លួ នចំពាសះការងារឲ្យបានច្បាស់�ាស់ 

នត្ិ ក្បាសះក្បាយ ដាេសរសារដាយសារ៊ខ្ីលួ ន។

២) បាវត្តិរូែសងខេ ាែ១ច្បាែ់ (Resume) ។

 សូរផ្ញ ើរកកាន់អាសយដ្ឋ ានរែស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ផ្សះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាសះសហីន៊ សង្ ាត់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ  

ចំការរន កាុ្្្ ំពាញ ឬ អី៊ម៉ាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org ។ បាសតិនបើមានចរ្ងេ់ សូរទូរសព្រកលាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។               សូរអរគ៊ណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតសមែគ័ាែិត្
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 អៀ្ ធរី តិទ្ធ ដាេជាអតតីរែ្ឋរន្ាីស ្្គរកតិច្  នត្ិ ស៊ខា- 

្តិបាេ មានភារៈកតិច្ ទទួេខ៊សតាូវលើការងាររែស់កាសួ្ 

ស ្្គរកតិច្  នត្ិ រន្រីពាទ្យនាទូ�ាំ្បាទាសករ្ពុជានាក្ ពុ ្រែែ 

ខមែារកាហរ (១៩៧៥-១៩៧៩) បានទទួេររណភាពនាថ្ង ា 

ទ២ី២ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៥ ក្ ពុ ្អាយ៊៨៣ឆ្ ាំ។ អៀ្ ធរី តិទ្ធ  

គជឺា្រ តិ�ារែស់ អៀ្ សារ ី អតតីឧែនាយករែ្ឋរន្ាី នត្ិ  

ជារែ្ឋរន្ាីកាសួ្ការែរទាសនារែែខមែារកាហរ។ អៀ្  

ធរី តិទ្ធ មានកូន៤នាក់ (សាី៣នាក់ នត្ិ បាុស១នាក់) នត្ិ មាន 

ឈមែ ាសះដើរ ខៀវ ធរី តិទ្ធ កើតក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៣២ នាក្ ពុ ្ខាត្ 

បាត់ែំែ្ ក្ ពុ ្គាួសារអ្ កមានទាព្យសរ្បត្តិ។ អៀ្ ធរី តិទ្ធ 

មានែ្សាីម្ ាក់ឈមែ ាសះ ខៀវ ែ៊៉ណ្ណ ារ ី ដាេជាបាពន្ធទ១ី 

រែស់ ែ៊៉េ ពត។ អៀ្ ធរី តិទ្ធ បានទទួេការសតិក្ាផ្ ាក 

អក្រសាសា្អ្់គ្ាសពីបាទាសបារាំ្ ហើយែន្ាែ់ពីែញ្ ែ់ 

ការសតិក្ា កប៏ានតាឡែ់រកសាុកកំណើតវ តិញ នត្ិ ធវ ើជាគា ូ

ែងាៀនផ្ ាកភាសាអ្់គ្ាស។ 

 នាខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ២០០៧ អៀ្ ធរី តិទ្ធ តាូវបានអ ្្គ ជំនំ៊

ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជា បានចាែ់ខ្លួ នរួរជារួយ

មាែឹកនាំជាន់ខ្ស់៣នាក់ផ្ា្ទៀតគ ឺ នួន ជា ខៀវ សំផន 

នត្ិ  អៀ្ សារ ី ពីែទស្្យ័ថាបានចូេរួរបាពាឹត្អំពើ 

ឧកាតិែ្ឋករមែ ដាេែណ្ាេឲ្យបាជាជនបាមាណ២�ាននាក់ 

ស្ាែ់ដាយសារការសម្ាែ់ ការែ ខ្េ ំឲ្យធវ ើការងារហួសកម្ាំ្  

នត្ិ ឈឺគមែ ានថ្ ាំព្យាបាេ។ អៀ្ ធរី តិទ្ធ នត្ិ មាែឹកនាំជាន់ខ្ស់ 

ដតើ ដអៀង ធតីរទិ្ធ គួរសតរូវ្្ដន្ាដទាសកសមិតណា?
(ការយេ់មឃើញរបស់ពុទ ្ធសាសនិកាដដេជាជនរងម្រោះននរបបដខមែរ្កហរ)

កាវ សឿន អាយ៊ ៧១ឆ្ ាំ គជឺាែូនជី ដាេសពវថ្ង ារស់នាក្ ពុ ្វត្េង្ ាក្ ពុ ្ទកីាុ្្្ ំពាញ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

៣នាក់ផ ា្្ទៀតតាូវបានត៊�ាការដាក់ឲ្យសថែតិតនាក្ ពុ ្សំណំ៊ 

រឿ្០០២ ចំពាសះឧកាតិែ្ឋ រួរមាន អំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ 

ឧកាតិែ្ឋករមែបាឆាំ្រន៊ស្ជាតតិ រន៊ស្ឃាត ការដាក់�ំ៊ឃាំ្ 

ការធវ ើទ៊កខេ ែ៊កម្ ាញ ការសម្ាែ់ែំផ៊តពូជ នត្ិ អំពើអរន៊ស  ្

ធរែ៌ទាទៀត ពារ�ាំ្ឧកាតិែ្ឋករមែសង្គ ាារ។ លើសពីនាសះ 

អៀ្ ធរី តិទ្ធ កត៏ាូវបានចាទបាកាន់ពីែទរន៊ស្ឃាតដាយ 

ចាតនា ការធវ ើ�ារុណករមែ នត្ិ ការធវ ើទ៊កខេ ែ៊កម្ ាញខា្ផ្ ាក 

សាសនាកាារការពាហមែទណ្ឌ ករ្ពុជាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៥៦។ នា 

ថ្ង ាទ១ី៦ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ២០១២ ត៊�ាការខមែារកាហរ បាន 

សមាាចឲ្យ អៀ្ ធរី តិទ្ធ រស់នាកាារន្រី�ំ៊ឃាំ្ ែន្ាែ់ពី 

អ្ កជំនាញផ្ ាកវាជ្សាសា្បានសន ្តិដ្ឋ ានថា អៀ្ ធរី តិទ្ធ ពំ៊មាន 

សរ្ប�ាអាចចូេរួរក្ ពុ ្ការជំនំ៊ជមាសះបាន ដាយសារមាន 

ជំ្ឺវងវ ា្សមែ ារត។ី អៀ្ ធរី តិទ្ធ ស្ាែ់នាខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៥ 

រ៊នពាេដាេត៊�ាការសមាាចថា តើខ្លួ នមានទាសកមាតិត 

ណា ចំពាសះឧកាតិែ្ឋករមែបានបាពាឹត្នាក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ 

(១៩៧៥-១៩៧៩)។

 តើព៊ទ្ធសាសនតិកា ដាេជាជនរ្គាាសះនារែែខមែារកាហរ 

យេ់ឃើញែូចម្ាចចំពាសះការស្ាែ់រែស់ អៀ្ ធរី តិទ្ធ ដាេ

រតិន�ាន់បានកាត់ទាសកមាតិតណានាសះ?

 កាវ សឿន គជឺាែូនជីម្ ាក់បានែួសរៀននាក្ ពុ ្វត្េង្ ា  

សថែតិតក្ ពុ ្ទកីាុ្្្ ំពាញ អស់រយៈពាេ ១១ឆ្ ាំរកហើយ។  

សឿន មានអាយ៊៧១ឆ្ ាំ មានែ្ែ្អរូ ន៥នាក់ ហើយមានសាុក 

កំណើតនា�ំ៊ចារ សាុកកំព្់តាបាក ខាត្ពាាវា្។ សឿន  

បានរៀែការនាក្ ពុ ្សរយ័ស ្្គររាសា្នតិយរ នត្ិ មានកូន 

សាី២នាក់។ សឿន រកីរាយចំពាសះការចូេរួរចាករលំាកពី

ការយេ់ឃើញរែស់គាត់ទាលើការដាសះលា្ អៀ្ ធរី តិទ្ធ 

ឲ្យនាកាា�ំ៊ែណ្ាសះអាសន ្ ែន្ាែ់ពីត៊�ាការខមែារកាហរ 

រកឃើញថា អៀ្ ធរី តិទ្ធ មានជំ្ឺវងវ ា្សមែ ារត ី ហើយថារ 

�ាំ្បានរៀែរាែ់ពីែទពតិសាធនជី៍វ តិតរែស់គាត់ក្ ពុ ្សរយ័

ខមែារកាហរែូចខា្កាារ ៖ 

 ខ្ញពុ ំបានសមាាចចតិត្ែួសជាែូនជីដាយរតិនស្ាក់ស្ើរក្ ពុ ្ 

ចតិត្ឡើយ ពាាសះជីវ តិតក្ ពុ ្សង្គ ាារបានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំនឿយហត់ �ាំ្ 

រូែកាយ នត្ិ ចតិត្�៉ា្ឆ្អ ាតេ្អ ន់។ ក្ ពុ ្នារខ្ញពុ ំជាជនរ្គាាសះ 

ម្ ាក់ ខ្ញពុ ំជឿជាក់ នត្ិ យេ់សាែតារការសមាាចចតិត្រែស់ 

ត៊�ាការខមែារកាហរទាលើករណីកាត់ទាសរែស់ អៀ្  

ធរី តិទ្ធ។ ខ្ញពុ ំរតិនខឹ្ នឹ្ នរណាម្ ាក់ទា ពាាសះជីវ តិតដាេនាសាស 

សេ់រែស់ខ្ញពុ ំ គសឺមាាែ់តាការរស់នាជារួយសាសនា នត្ិ  

សវ ា្រកភាពស្ងែ់ក្ ពុ ្ចតិត្តាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ រន៊ស្គាែ់រូែតា្ 

តាខឹ្ ចំពាសះែ៊គ្គេដាេធវ ើបាែខ្លួ ន តាដាយសារការខឹ្  

ស្អែ់គ្ ានាសះ បានធវ ើឲ្យយើ្កាន់តាមានគំនំ៊ នត្ិ នឿយហត់ 

ែូច្ ាសះទើែខ្ញពុ ំសមាាចចតិត្ជាើសរើសផ្រូ វធរ ៌ ដាយខតិតខំរក្ា 

ចតិត្រែស់ខ្ញពុ ំឲ្យស្ងែ់ នត្ិ រតិនច្់បានអវ ីទៀតឡើយ។ ភាពេំបាក  

ដាេខ្ញពុ ំបានេ្្កាត់កន្្ រក បានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំឈែ់ខឹ្  នត្ិ ស្អែ់ 

នរណាទៀតហើយ ពាាសះខ្ញពុ ំជឿថា រន៊ស្គាែ់រូែបានកើត 

រកហើយរមា្តា្តាមានទ៊កខេ។ ខ្ញពុ ំគតិតថា អៀ្ ធរី តិទ្ធ បាន 

ទទួេករមែពៀរ ដាេគាត់បានបាពាឹត្ពីអតតីកាេគាែ់គាាន់ 

ហើយ។ ខ្ញពុ ំរតិនច្់ច្ករមែជារួយែ៊គ្គេណាទៀតឡើយ ហើយ 

រឿ្តារ្៉យា្គត់ដាេខ្ញពុ ំបាាថ្ ាទាថ្ង ារ៊ខ គខឺ្ញពុ ំរតិនច្់កើតរក

ជារន៊ស្ែូចជាតតិនាសះទៀតទា។ 

 ខ្ញពុ ំពតិតជាមានសំណា្ណាស់ ដាេនារស់រានមានជីវ តិត 

រហូតែេ់សពវថ្ង ា ទាសះែជីាខមែារកាហរបានយកខ្ញពុ ំទារៀន 

សូតាជាចាើនែ្ តាទន្រឹនឹ្ នាសះ ខ្ញពុ ំកជ៏ារន៊ស្ម្ ាក់ដាេ 

មានជីវ តិតករ្ត់ណាស់ ពាាសះែ្នីត្ិ ែ្សាីរែស់ខ្ញពុ ំបានស្ាែ់ 

ចាេខ្ញពុ ំនាពាេសង្គ ាារែណ្ើរអំណាចបានកើតឡើ្ក្ ពុ ្ 

ឆ្ ាំ១៩៧២។ នាចន្ាសះឆ្ ាំ១៩៧០ ែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៤ មានការ 

បាយ៊ទ្ធគ្ ាខ្ាំ្រវា្�ាហានវៀតណារ �ាហាន េន់ នេ់ 

នត្ិ ក្ទព័ខមែាកាហរ នាក្ ពុ ្�ំ៊ចារ សាុកកំព្់តាបាក ខាត្ 

ពាាវា្។ ែ្នីត្ិ ែ្អរូ នរែស់ខ្ញពុ ំស្ាែ់ដាយសារការទម្ាក់គាាែ់ 

បាកនាពាេនាសះ។ នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៣ ខ្ញពុ ំនត្ិ សមាជតិក 

គាួសារ�ាំ្អស់បានសមាាចចតិត្ចាកចាញពីសាុកកំណើតរក 

រស់នាសាុកកៀនសវ ាយ ខាត្កណ្ាេ ជាែណ្ាសះអាសន ្  

ដើរ្បជីៀសផ៊តពីការរត់គាចពីគាាែ់ផ្ា្។ ជីវ តិតរស់នាសាុក 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

កៀនសវ ាយ មានេកខេណៈបាសើរជា្នាសាុកកំណើតរែស់ 

ខ្ញពុ ំ ពាាសះយើ្រតិនបានឮស្ រូ រគាាែ់កាំភ្ើ្  នត្ិ រស់នាដាយ 

្តិត្យ័ជារៀ្រាេ់ថ្ង ាទៀតទា។ សមាជតិកគាួសាររែស់ខ្ញពុ ំ  

បាកែរ៊ខរែរេក់ែូរនាក្ ពុ ្ផ្ាររួយក្ ពុ ្សាុកកៀនសវ ាយ។  

ចំណាកឯ ខ្ញពុ ំបានជួយការងារម្ាយឪព៊កខ្សះ ហើយរៀនត្បាញ 

កាមា នត្ិ សំពត់ែនថែារទៀត។ នាពាេដាេខមែារកាហរ 

ទទួេបានជយ័ជរ្ សះ ខ្ញពុ ំនឹ្ សមាជតិកគាួសារ�ាំ្អស់បាន 

តាឡែ់ទាសាុកកំណើតវ តិញ ពាាសះគតិតថាបាទាសជាតតិបាន 

ែញ្ ែ់សង្គ ាារហើយ។ ែ៊៉ន្ាផ្ពុយពីការយេ់ឃើញរែស់ខ្ញពុ ំ  

ពាេរកែេ់សាុកកំណើត អវ ីៗបានផ្ាស់ែ្រូ រខ៊សពីរ៊ន�ាំ្ 

អស់។ ផ្សះសម្បា្រែស់បាជាជន តាូវបានសា្តមាៀែ 

ជតិតៗគ្ ា មានការបារូេបាជាជនឲ្យរស់នារួរគ្ ា ធវ ើការងារ 

រួរគ្ ា ហូែអាហារករួ៏រគ្ ា ហើយបា្ចាករន៊ស្ជាកាុរៗ។ 

កមែា្ៗ តាូវអ ្្គការចាត់តាំ្ឲ្យនាក្ ពុ ្ក្ក៊មារ ធវ ើការងារ 

សាាេជា្រន៊ស្ធំ ចំណាកឯយ៊វជនបានចាត់តាំ្ឲ្យធវ ើការ 

ក្ ពុ ្ក្ចេត័ដាេមានការងារ ែូចជា ធវ ើសាា លើកទំនែ់ 

ជីកបាឡាយ នត្ិ ការងារផ្ា្ៗជាចាើនទៀតដាេតមាូវ

ដាយអ ្្គការ។ ចំណាកខ្ញពុ ំ តាូវអ ្្គការចាត់ឲ្យចូេធវ ើការក្ ពុ ្

ក្ចេត័ ដាេែំែូ្ធវ ើការងារែូចជាធវ ើជី រាកែីបាតសាសះ 

នត្ិ ធវ ើសាាចម្ ារ តាខ្ញពុ ំធវ ើរតិនដាេបានតារការកំណត់រែស់ 

អ ្្គការទា។ កាាពីការងារនាសះ ខ្ញពុ ំជាអ្ កត្បាញកាមាឲ្យកាុរ 

ក្ចេត័ដារ។ កាមា�ាំ្អស់ ធវ ើពីកែ្បាសដាយែំែូ្ 

យកទារវាជាសសា ហើយយករកជាេក់ពណ ៌រួចកយ៏កទា 

ត្បាញ។ កាមាសមាាែ់កាុរក្ចេត័មានពណខ៌មែ ា�ាយស  

ហើយមានតាថ្ ាក់គាែ់គា្ទា ដាេបាើបាាស់កាមាពណស៌ 

�ាយពណក៌ាហរ។ ជារឿយៗបាធានរែស់ខ្ញពុ ំ បានចាទថា  

ខ្ញពុ ំជារន៊ស្ខ្ តិេធវ ើការ ហើយកប៏ានហាខ្ញពុ ំទាកសា្ដាយ 

ធវ ើការស្ីែន្ាសខ្ញពុ ំ�៉ា្ខ្ាំ្។ នាពាេនាសះ ខមែារកាហរឲ្យ 

ខ្ញពុ ំសរសារបាវត្តិរូែខ្លួ នឯ្ នត្ិ គាួសារ ហើយមានថ្ង ារួយ គា 

ច្់យកខ្ញពុ ំទាសម្ាែ់ តាសំណា្េ្អមានយ៊វជនម្ ាក់ឈមែ ាសះ 

ន ី បានជួយខ្ញពុ ំ។ កាាយរក ន ី បានហាខ្ញពុ ំរកធវ ើការនាក្ ពុ ្ 

រន្រី�ំ៊ចារ កាារការគាែ់គា្រែស់ឈមែ ាសះ ្រឹ។ ខ្ញពុ ំធវ ើជា 

អ្ កដាំបាយ នត្ិ ដាខាអាវឲ្យក្ទព័ ដាេក្ ពុ ្១ថ្ង ា ខ្ញពុ ំតាូវដារ 

ខាឲ្យបាន៣០ខា។ បាជាជនស្ាែ់ចាើនណាស់នាកន្ា្ 

ដាេខ្ញពុ ំរស់នា ដាេអ្ កខ្សះស្ាែ់ដាយសារតាការសម្ាែ់ 

អ្ កខ្សះអត់អាហារ ហើយខ្សះទៀតឈឺដាយរតិនមានថ្ ាំពាទ្យ

ព្យាបាេ។ 

 ែន្ាែ់រក ខ្ញពុ ំបានរត់ទាជារួយក្ទព័ខមែារកាហរនា 

ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៩ ដាយហាេេ្្កាត់ទន្ាអ្ កលឿ្ នាពាេ 

ដាេក្ទព័វៀតណារវាយចូេរកទកីន្ា្ដាេខ្ញពុ ំរស់នា។ 

បាជាជន ក្ទព័នត្ិ កមែា្ជាចាើនបានស្ាែ់ដាយសារេ្់ 

ទកឹ នត្ិ តាូវគាាែ់កាំភ្ើ្ ។ ចំណាកខ្ញពុ ំបានហាេេ្្ទន្ា រឯី 

កូនខ្ញពុ ំវ តិញ ជតិសះលើដើរចាកេ្្ទន្ាដាយបានក្ទព័ខមែារ 

កាហរជួយចរ្្។ ែន្ាែ់ពីេ្្ផ៊តទន្ា ខ្ញពុ ំ នត្ិ កូននាំគ្ ារត់ 

ចូេទាក្ ពុ ្ពាា ទាតារ្្ ំតាម៉ា ្្ ំតាឪ នត្ិ ្្ ំសា្់។ ខ្ញពុ ំ 

ឃើញមានរន៊ស្ស្ាែ់ចាើនណាស់នាក្ ពុ ្ពាា ដាេអ្ កខ្សះ 

ស្ាែ់ដាយសារការអត់អាហារ នត្ិ ជំ្ឺ។ នាក្ ពុ ្ពាារតិនយូរ 

ែ៊៉នមែ ាន បាជាជនចាសះតានតិ�ាយតៗគ្ ាថា ក្ទព័វៀតណារ

រតិនបានរកធវ ើបាែបាជាជនទា ហើយខ្ញពុ ំកប៏ានស្ាែ់វ តិទ្យពុ ឮសូរ 

សំឡា្ចាៀ្សែ្បាយ ទើែខ្ញពុ ំសមាាចចតិត្តាឡែ់រកសាុក

កំណើតវ តិញ។

 យន់ យឿន អាយ៊៧៥ឆ្ ាំ ជាព៊ទ្ធសាសនតិកាម្ ាក់ ដាេ 

មានសាុកកំណើតនា�ំ៊្្ ំក៊្ សាុកអ ្្គ រជយ័ ខាត្កំពត។ 

យឿន មានែ្ែ្អរូ ន៧នាក់ សាី២នាក់នត្ិ បាុស៣នាក់។ គាត់ 

រៀែការក្ ពុ ្សរយ័ស ្្គររាសា្នតិយរ នត្ិ មានកូន៩នាក់  

សាី៤នាក់នត្ិ បាុស៥នាក់ ហើយែី្រែស់គាត់បានស្ាែ់ 

ដាយសារជំ្ឺអស់រយៈពាេបាហាេ៣ឆ្ ាំកន្្ រកហើយ។  

សពវថ្ង ា យឿន រស់នាជារួយកូនសាី នត្ិ ចាសាីរែស់គាត់ 

ដាយបាកែរ៊ខរែែធវ ើសាាចម្ ារ។ កាាពីធវ ើសាាចម្ ារ 

ចតិញ្ ឹរជីវ តិត យឿន បានចូេរួរជារួយពាសះព៊ទ្ធសាសនា�៉ា្ 

សករមែ ពាាសះគាត់គតិតថាសាសនា ជាអ្ កទូនមែ ានរន៊ស្ឲ្យ 

បាពាឹត្តាអំពើេ្អ នត្ិ ជួយរន៊ស្នាជាតតិរ៊ខទៀត។ យឿន 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បានព្យា�ាររឭំកពីអតតីកាេរែស់គាត់ នត្ិ ចាករលំាក

ការយេ់ឃើញទាលើការទទួេខ៊សតាូវរែស់មាែឹកនាំខមែារ 

កាហរែូចខា្កាារ៖

 ខ្ញពុ ំពតិតជានកឹរឭកែេ់សាច់ញាតតិរែស់ខ្ញពុ ំណាស់ ពាេ  

ដាេខ្ញពុ ំនតិ�ាយរឿ្រ៉ាវដាេបានកើតឡើ្ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ 

រ្្ៗ។ សពវថ្ង ានាសះ ខ្ញពុ ំមានការភ្ាចភ្ាំ្ចាើនណាស់ សូរ្បតីា 

ខ្ញពុ ំមានអាយ៊ែ៊៉នមែ ាន ខ្ញពុ ំមានែ្ែ្អរូ នែ៊៉នមែ ាននាក់ កខ៏្ញពុ ំរតិនសូវចាំដារ 

បាសតិនបើគមែ ានអ្ កជួយរឭំក តាខ្ញពុ ំអាចច្ចាំបានពីអ្ កដាេ 

ធ្ាែ់ធវ ើបាែខ្ញពុ ំនត្ិ សាច់ញាតតិរែស់ខ្ញពុ ំ។ ខ្ញពុ ំរតិនធ្ាែ់បានឃើញ 

រ៊ខ ឬស្គ ាេ់មាែឹកនាំខមែារកាហរណាម្ ាក់ទា តាមាែឹកនាំ�ាំ្ 

អស់ រតិនថាស្ាែ់ឬរស់គួរតាមានឈមែ ាសះជាឧកាតិែ្ឋជននាក្ ពុ ្ 

បាវត្តិសាសា្សមាាែ់ឲ្យកមែា្ៗជំនាន់កាាយបានែឹ្។ ទាសះ 

ែជីា អៀ្ ធរី តិទ្ធ រតិនបានរកធវ ើបាែខ្ញពុ ំ នត្ិ សាច់ញាតតិរែស់ 

ខ្ញពុ ំផ្ាេ់ តាការគាែ់គា្រែស់គាត់បានធវ ើឲ្យែ៉សះពាេ់រកលើ 

គាួសារខ្ញពុ ំ នត្ិ បាជាជនែ៏ទាទៀតខ្ាំ្ណាស់។បើ អៀ្ ធរី តិទ្ធ  

រតិនបានកាត់ទាសក្ ពុ ្ត៊�ាការ គាត់គួរតាមានឈមែ ាសះថាជា 

មាែឹកនាំអាកាក់ម្ ាក់ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។ ពីរ៊នខ្ញពុ ំខឹ្ ណាស់ 

ចំពាសះអ្ កែឹកនាំសរយ័នាសះ ែ៊៉ន្ាឥឡរូ វខ្ញពុ ំរសាយចតិត្ខ្សះហើយ  

ពាាសះខ្ញពុ ំជឿតារធរព៌ាសះព៊ទ្ធសាសនាថា «ពៀររងំាែ់ដាយ 

ការរតិនច្ពៀរ»។

 ខ្ញពុ ំ រតិនសូវមានែទពតិសាធនអ៍វ ីចាើនខ៊សប្ាកពីបាជាជន 

ែ៏ទាទៀត ដាេបានេ្្កាត់ក្ ពុ ្សរយ័ខមែារកាហរទា តាអវ ី 

ដាេខ្ញពុ ំបានេ្្កាត់ប្ាកពីបាជាជនរួយចំនួនទៀត គខឺ្ញពុ ំមាន 

ផ្ាពាសះ នត្ិ បានែង្ ើតកូនបាុសម្ ាក់នាពាេនាសះ។ ខ្ញពុ ំផឹកតា 

ឫសឈើផ្ំគ្ ា សមាាែ់ធវ ើជាថ្ ាំថារក្ាកូនក្ ពុ ្ផ្ាពាសះតា 

ែ៊៉ណ្ណ ាសះ ហើយនាតាែន្ធវ ើការងារគាែ់�៉ា្ ដាេអ ្្គការ 

ែញ្ា។ ក្ ពុ ្ពាេនាសះ ខ្ញពុ ំមានស៊ខភាពេ្អណាស់ ទាសះែជីាធវ ើ 

ការងារធ្ង ន់�៉ា្ណា កខ៏្ញពុ ំរតិនដាេឈឺដារ។ ខ្ញពុ ំែឹ្ថាការផ្េ់ 

កំណើត គជឺារឿ្រួយ ដាេេំបាកែំផ៊តសមាាែ់សា្ី ហើយ 

ចំពាសះែទពតិសាធនខ៍្ញពុ ំវ តិញ ការពពាសះនត្ិ ែង្ ើតកូន៣នាក់ 

ែំែូ្រែស់ខ្ញពុ ំរ៊នសរយ័ខមែារកាហរ ពតិតជាពតិបាកណាស់ តា 

បើបាៀែធៀែទានឹ្ ការពពាសះ នត្ិ ែង្ ើតកូនក្ ពុ ្សរយ័ 

ខមែារកាហរវ តិញ គពឺតិបាកលើសពីរ៊ន១០ ទា២០ ែ្ឯណាសះ។ 

ខ្ញពុ ំចាំបានថា េមែែម្ ាក់ឈមែ ាសះ �ាយ នន បានែង្ ើតកូនឲ្យខ្ញពុ ំនា 

ក្ ពុ ្ខ្រដាយបាើតាកន្ាារួយតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ ខ្ញពុ ំគតិតថា �ាយ  

នន រតិនបានរៀនវ តិជ្ាេមែែជាាជាសះទា គគឺាត់គាាន់តាចាសះែង្ ើត 

កូនតៗគ្ ាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ ែ៊៉ន្ាទាសះែជីា�៉ា្ណា �ាយ នន បាន 

ែង្ ើតកូនឲ្យបាជាជនក្ ពុ ្្ូរតិ ដាេខ្ញពុ ំរស់នាក្ ពុ ្សរយ័ខមែារ 

កាហរ រតិនដាេជួែបាទសះនឹ្ គាាសះថ្ ាក់អវ ីទា។ ែន្ាែ់ពី 

សមាាេកូនរួច ខ្ញពុ ំបានឆ្អ ើរភ្ើ្ បាហាេ១សប្ ាហត៍ារចាស់ៗ 

ពីែ៊រាណណានាំ ដាេក្ ពុ ្ពាេនាសះែ្រីែស់ខ្ញពុ ំបានឆ្ៀតរក 

ជួែរួយភ្ាតៗ។ ខ្ញពុ ំរតិនបានផឹកថ្ ាំពាទ្យអវ ីទា ហើយខ្ញពុ ំករ៏តិន 

ដាេឮថាមានថ្ ាំពាទ្យសមាាែ់សា្ីមានផ្ាពាសះដារ។ 

 កាុរគាួសាររែស់ខ្ញពុ ំ ស៊ទ្ធតាស្ាែ់ដាយសារជំ្ឺ ដាេ 

ខវសះថ្ ាំព្យាបាេ។ ឪព៊ករែស់ខ្ញពុ ំបានស្ាែ់ដាយសារជំ្ឺ នា 

ក្ ពុ ្ថ្ង ាដាេ�ាហានវៀតណារចូេរករដំាសះ ចំណាកឯកូន 

ខ្ញពុ ំវ តិញ ដាេមានអាយ៊តាឹរតា៥ឆ្ ាំែ៊៉ណ្ណ ាសះ បានស្ាែ់រ៊ន 

ឪព៊កខ្ញពុ ំបាហាេជា៣ថ្ង ា ដាយសារកើតជំ្ឺខាន់ស្ាក់។ កាា 

ពីនាសះ ែ្ែ្អរូ នែង្ ើត២នាក់ទៀតរែស់ខ្ញពុ ំកប៏ានស្ាែ់ដាយ

សារតាឈឺក្ ពុ ្កំឡពុ ្សរយ័ខមែារកាហរដារ។ 

 យ៊ត្តិធរ ៌គជឺាការផ្សះផ្ារួយ�៉ា្សំខាន់ សមាាែ់ជន 

រ្គាាសះនាក្ ពុ ្បាទាសកាាយជម្ាសះែូចជាបាទាសករ្ពុជា។  

តមាូវការនាភាពយ៊ត្តិធរន៌ាតាមានសមាាែ់ជនរ្គាាសះនា 

ក្ ពុ ្ស ្្គរករ្ពុជាែច្ ពុ ែ្បន ្ ពាាសះមាែឹកនាំខមែារកាហររួយ 

ចំនួន រតិន�ាន់បានទទួេការកាត់ទាសទាតារច្បាែ់ែូចជា  

អៀ្ ធរី តិទ្ធ ជាដើរ។ ែន្ាែ់ពី អៀ្ ធរី តិទ្ធ បានស្ាែ់ដាយ 

ខកខានរតិនបានចូេរួរក្ ពុ ្ែំណើរការរែស់ត៊�ាការ ព៊ទ្ធ 

សាសនតិកា ហាក់ែីែូចជាយេ់ឃើញថាវាគាែ់គាាន់ ចំពាសះ 

អវ ីដាេគាត់បានបាពាឹត្ តាទន្រឹនឹ្ នាសះកន៏ាមានព៊ទ្ធសាសនតិកា 

ផ្ា្ទៀតគតិតថា អៀ្ ធរី តិទ្ធ គួរតាទទួេបានឈមែ ាសះជា 

ឧកាតិែ្ឋជន ទាសះែជីាគាត់បានស្ាែ់រ៊នការកាត់ទាសរែស់ 

ត៊�ាការ�៉ា្ណាកដ៏ាយ។                   អ៊៊ ន ស៊ដាវ ី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 បាជាជននាក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា ដាេនារស់រានមាន 

ជីវ តិត រតិនច្់រឭំកនត្ិ ច្ចាំពីអតតីកាេែ៏ឈឺចាែ់រែស់ខ្លួ ន  

ដាេបានកើតឡើ្ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរទា។ រែែខមែារកាហរ 

បានធវ ើឲ្យបាជាជន រតិនទ៊កចតិត្គ្ ា បាក់ស្បាត នត្ិ ខ្ាចរអា 

�៉ា្ខ្ាំ្ ជាពតិសាសចំពាសះអ្ ក ដាេបានបាត់ែ្់កាុរ 

គាួសារ សាច់ញាតតិ នត្ិ បានេ្្កាត់ពាេវា�ាែ៏េំបាក 

ហើយែញ្ហ ា�ាំ្នាសះ កំព៊្តាែន្ជសះឥទ្ធ តិពេទាែេ់ជីវ តិត 

រស់នាែច្ ពុ ែ្បន ្រែស់ជនរ្គាាសះ។ 

 ស៊ត ស៊ខារ ហា ឡាច ជាសា្ីម្ ាក់បានទទួេែទ- 

ពតិសាធនជី៍វ តិតជាចាើនក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ នត្ិ ជាសា្ីម្ ាក់

បានខតិតខំព្យា�ារែំភ្ាចរឿ្រ៉ាវអតតីកាេ ដាេបានកើត 

ឡើ្ចំពាសះគាត់នត្ិ កាុរគាួសាររែស់គាត់ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។  

តាទាសះែជីា�៉ា្ណាកដ៏ាយ ឡាច រតិនអាចែំភ្ាចអតតី 

កាេ�ាំ្អស់បានឡើយ ពាាសះទំហំនាការបាត់ែ្់ នត្ិ ការ 

ឈឺចាែ់ ដាេគាត់បានជួែបាទសះ នាតាជាសាមាេជាែ់ 

ជារួយខ្លួ នគាត់ជានតិច្ ។ 

 នាច៊្ឆ្ ាំ១៩៧៨ សវ ាររីែស់ ឡាច ឈមែ ាសះ ស៊ខ 

សួគហ៌ា្ ជាគាូែងាៀន ហើយកជ៏ាអ្ កសរសារែទចមាៀ្ 

«ទំនួញកវទីេ់ដាន» ដាេចាៀ្ដាយលាក អ៊តិន យ៉ា្ 

បានច្កសម្ាែ់ខ្លួ ន កាាយពាេែឹ្ថាខមែារកាហរមាន 

ែំណ្សម្ាែ់គាត់។ ចំណាកឯកូនសាីទ៣ីរែស់ ឡាច ដាេ 

មានអាយ៊១០ឆ្ ាំ បានឈឺស្ាែ់ដាយសារជំ្ឺ។ កាាពីនាសះ 

ឡាច កប៏ានរឭំកពីពាេវា�ាែ៏េំបាកែំផ៊តក្ ពុ ្កំឡពុ ្ពាេ 

ផ្េ់កំណើតែេ់កូនបាុសម្ ាក់រែស់គាត់ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។  

�ាំ្អស់នាសះគជឺាឥទ្ធ តិពេរួយ បានជំរុញឲ្យ ឡាច ចាែ់ផ្ើរ 

គតិត នត្ិ ច្ចាំពីភាពរតិនអាចលើកលា្ទាសែេ់មាែឹកនាំ

ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរណាម្ ាក់បានឡើយ។ 

 សពវថ្ង ា ឡាច មានអាយ៊ ៦៦ឆ្ ាំ ជាអ្ កកាន់ពាសះព៊ទ្ធ 

ដរឿងរ៉ាវអតតីតកាល សដលមិៃអាែបំដ្លៃែ

ស៊ត  ស៊ខារ ហា ឡាច ក្ ពុ ្�ំ៊សន្ពុ្ សាុកតាាំ្ ខាត្តាកាវ
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សាសនា រស់នាក្ ពុ ្្ូរតិកាាំ្ត្ ាត �ំ៊សន្ពុ្ សាុកតាាំ្ 

ខាត្តាកាវ។ ឡាច មានកូន៤នាក់ សាី២នាក់ នត្ិ បាុស២ 

នាក់។ សពវថ្ង ា ឡាច រស់នាជារួយកូនសាីច្ប្ កូនបាសា 

នត្ិ ចា៣នាក់ ដាយបាកែរ៊ខរែែធវ ើសាាចម្ ារ នត្ិ េក់ 

ទកឹអំពាក្ ពុ ្សា�ារៀនរួយនាជតិតផ្សះរែស់គាត់។ 

 ឡាច បានរៀែការក្ ពុ ្សរយ័ស ្្គររាសា្នតិយរ ហើយ 

មានកូន ៣នាក់ រ៊នពាេដាេខមែារកាហរទទួេបានអំណាច 

គាែ់គា្បាទាសនាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៥។ ដាយសារតាែ្មីាន 

រ៊ខរែរជាគាូែងាៀន ទើែ ឡាច តាូវចាកចាញពីសាុក 

កំណើតទារស់នាជារួយែ្។ី ែំែូ្ ឡាច បានចាកចាញ 

ពីសាុកកំណើតទារស់នាសាុកកំព្់តាាច ខាត្កំពត ដាេ 

ជាសាុករួយមានពាំបាទេ់ជាែ់បាទាសវៀតណារ ហើយ 

កជ៏ាកន្ា្រួយ ដាេែ្រីែស់គាត់បានសរសារែទចមាៀ្ 

«ទំនួយកវទីេ់ដាន»ឡើ្។ កាាយរក ឡាច នត្ិ កាុរគាួសារ 

បានផ្ាស់ទារស់នាក្ ពុ ្ខាត្កំពត។ 

 នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហរបានទទួេជយ័ជរ្ សះ នត្ិ  

ចូេរកកាន់កាែ់គាែ់ទកីន្ា្�ាំ្អស់នាក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា។  

ឡាច ែ្នីត្ិ កូន៣នាក់ តាូវខមែារកាហរជម្ៀសចាញពីទរួីរខាត្ 

កំពត រករស់នានត្ិ ធវ ើការនាក្ ពុ ្�ំ៊ែំែូកខ្ស់ សាុកឈូក  

ខាត្កំពត។ រកែេ់�ំ៊ែំែូកខ្ស់ែំែូ្ ឡាច តាូវអ ្្គការ 

ចាត់តាំ្ឲ្យធវ ើការងារែូចជា ែកស្រូ ្ នត្ិ លើកទំនែ់។  

ចំណាកឯែ្ ីតាូវអ ្្គការចាត់តាំ្ឲ្យទា្្លួ រសាា នត្ិ ែឹកឧស 

រឯីកូន៣នាក់ តមាូវឲ្យទាធវ ើការងារក្ ពុ ្ក្ក៊មារនត្ិ រៀន 

សូតាជារួយក៊មារែ៏ទាទៀត។ ឡាច ែញ្ាក់ថា គមែ ានថ្ង ាណា 

ដាេគាួសារបានជួែជំ៊គ្ ាដាយរកីរាយែូចពីរ៊នទា គសឺមា- 

ជតិកគាួសារ�ាំ្អស់អាចជួែជំ៊គ្ ាតាពាេយែ់ែន្ាែ់ពីតាឡែ់ 

រកពីធវ ើការវ តិញតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ ពីរួយថ្ង ាទារួយថ្ង ា ការងារ 

កាន់តាេំបាកទាៗ ចំណាករែែអាហារដាេទទួេបានជា

បាចាំថ្ង ាបានកាត់ែនថែយែន្តិចរ្្ៗ។ 

 នាច៊្ឆ្ ាំ១៩៧៧ ឡាច បានផ្េ់កំណើតែេ់កូនបាុស 

ពារែស់គាត់ឈមែ ាសះ ស៊ខ ហន។ ឡាច បាាែ់ថា ក្ ពុ ្កំឡពុ ្ 

ពាេមានផ្ាពាសះ សា្ីក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ�ាំ្អស់ នាតា 

ែន្ធវ ើការងារជាធរមែតាែូចពីរ៊នរហូតែេ់ថ្ង ាសមាាេកូន។  

ឡាច បានែញ្ាក់ែនថែារថា កាាពីខមែារកាហរែ ខ្េ ំឲ្យធវ ើការ 

ងារធ្ង ន់ក្ ពុ ្ពាេមានផ្ាពាសះ គាត់នត្ិ សា្ីែ៏ទាទៀតរតិនធ្ាែ់ 

ទទួេបានថ្ ាំរក្ាកូនឬការតាួតពតិនតិត្យស៊ខភាពម្ាយ នត្ិ  

�ារកជាបាចាំខាឬបាចាំតាីមាសនាសះទា។ ឡាច បានយក 

បាភាទរុកខេជាតតិរ្៉យា្ឈមែ ាសះ «ដើរែន្ាែងា្ាែ» ជាបាភាទ 

រុកខេជាតតិែ៊សះ�ាែសមែើែី ដើរវាមានែន្ា នត្ិ មានផ្ ាតូចៗពណ ៌

ឈូកខ្ ី ហើយភាគចាើនែ៊សះនាជំ៊វ តិញផ្សះ សមាាែ់ធវ ើជាឪសថ

ដាំទកឹហូែក្ ពុ ្កំឡពុ ្ពាេមានផ្ាពាសះ។ ឡាច បាាែ់ថាែន្ា 

បាភាទនាសះតាូវបានចាស់ៗពីែ៊រាណជឿថាជាឪសថែ៊រាណ

រ្៉យា្អាចព្យាបាេជំ្ឺបាន១០០រ៊ខ។ 

 ទាសះែជីា�៉ា្ណា ឡាច បានែង្ ើតកូនបាុសរែស់គាត់ 

ដាយស៊វតថែ តិភាព។ ឡាច បានចាករលំាកពីែទពតិសាធន ៍

រែស់គាត់ដាយរតិនស្ាក់ស្ើរក្ ពុ ្ពាេសមាាេកូនថា កូន 

រែស់គាត់កើតរកបានដាយស៊វតថែ តិភាពដាយសារតាកន្ាា 

ែ៏ចាស់រួយ ដាេមានរ៊ខស៊ទ្ធតាចាាសសមាាែ់កាត់ទ្ផ្តិត 

តាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ គមែ ានថ្ ាំស្្ រូ វ គមែ ានកាណាត់ គមែ ានសម្ៀកែំពាក់ 

នត្ិ គមែ ានសម្ភ ារៈអវ ី�ាេ់តាសាសះក្ ពុ ្ពាេដាេគាត់សមាាេ

កូន។ ចំពាសះ ឡាច ជាម្ាយ មានតា្ួយរួយធវ ើពីកាចា ដាេ 

ធ្ង ន់ស្ើរតាលើករតិនរួចសមាាែ់គាែែណ្ែ់ខ្លួ ន។ ែន្ាែ់ព ី

សមាាេកូន ឡាច បានបាើបាាស់តាឪសថែ៊រាណដាេផ្ំ 

ពីឫសឈើចាើនបាភាទសមាាែ់ដាំទកឹផឹក។ កាាពីនាសះ ឡាច  

បានអាំ្ភ្ើ្ឆ្អ ើរខ្លួ នតារទន្ាែ់ចាស់ពីែ៊រាណដាេតា្តា 

ធវ ើតាំ្ពីែ៊រាណកាេ។ ទាសះែជីាជួែបាទសះែញ្ហ ាចាើន�៉ា្ 

ណា ឡាច នាតាអាចេ្្កាត់ភាពេំបាក�ាំ្អស់បាន 

ហើយែង្ ើតបានកូនបាុសម្ ាក់ ដាេនារស់រានមានជីវ តិត 

រហូតែេ់សពវថ្ង ា។

 ឡាច នតិ�ាយ�ាំ្អួេដើរករថា នាថ្ង ាដាេកូនរែស់ 

គាត់មានអាយ៊គមាែ់១ខា ជាថ្ង ារួយដាេែ្រីែស់គាត់បាន 

ចាកចាញទាដាយគមែ ានថ្ង ាវ តិេតាឡែ់។ ឡាច បានបាាែ់ថា 
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ថ្ង ារួយ នាពាេដាេគាត់កំព៊្តាែំបាដាសះកូន ម៉ា្ 

បាហាេ៥រសៀេ មានក្ឈ្ែខមែារកាហររួយកាុរស្ៀក 

សម្ៀកែំពាក់ពណខ៌មែ ា បានចូេរកខា្ក្ ពុ ្ផ្សះរែស់គាត់  

ហើយបាាែ់ែ្គីាត់ ឲ្យទាចូេរួរបាជំ៊នារសៀេថ្ង ាែន្ាែ់ 

ជារួយែ៊រស៥នាក់ផ្ា្ទៀតនាក្ ពុ ្្ូរតិ។ ែន្ាែ់ពីក្ 

ឈ្ែចាកចាញផ៊តពីផ្សះ ែ្ ីរែស់ឡាច បានបាាែ់ ឡាច ថា 

គាត់រតិនទាចូេរួរបាជំ៊ទា ពាាសះវាជាផានការសម្ាែ់រែស់ 

ខមែារកាហរ ហើយរ្៉យា្ទៀត ែ្រីែស់ ឡាច រតិនច្់ឲ្យកមែា្ 

តូចៗវាយសម្ាែ់គាត់ដារ។ ពាឹកថ្ង ាែន្ាែ់ ែ្ ី រែស់ឡាច  

បានទាជួែឪព៊កម្ាយ នត្ិ សាច់ញាតតិ ដាេរស់នាក្ ពុ ្្ូរតិ 

ជារួយគ្ ា ហើយបាាែ់ពីែំណឹ្ដាេគាត់ទទួេបានពីក្

ឈ្ែ នត្ិ ផានការដាេគាត់រតិនទាចូេរួរបាជំ៊ជារួយែ៊រស 

៥នាក់ទៀត ែន្ាែ់រកកប៏ានចាកចាញទា។ ឡាច សមែ ានថា 

ែ្រីែស់គាត់ សមាាចចតិត្ទាចូេរួរបាជំ៊តារការកាសះហា 

រែស់អ ្្គការ តាែថី្ង ាកាាយរក គាត់ទទួេែំណឹ្ថាែី្ 

រែស់គាត់បានច្ករសម្ាែ់ខ្លួ ន។ ឡាច នតិ�ាយថា នាពាេ 

ដាេែ្រីែស់គាត់ខកខានរតិនបានទាចូេរួរបាជំ៊ ក្ឈ្ែ  

បានរករកែ្រីែស់គាត់ែេ់ផ្សះតារតិនជួែ កច៏ាែ់ផ្ើរដើរ 

សវ ា្រកនាកន្ា្ផ្ា្ៗនាក្ ពុ ្្ូរតិ។ ែថី្ង ាកាាយរក ក្ 

ឈ្ែ�ាំ្នាសះបានបាទសះឃើញសាកសពែី្រែស់គាត់ ដាេ 

បានច្កសម្ាែ់ខ្លួ ននាលើដើរឈើរួយ ហើយកាុរឈ្ែ  

បានយកសាកសពែ្រីែស់ ឡាច ទាកែ់ក្ ពុ ្្ូរតិដាេគាត់ 

រស់នា។ 

 ឡាច ចាែ់ផ្ើរមានអាររមែណអ៍ស់ស្្ឃរឹនាពាេដាេ 

ែឹ្ថាែ្បីានស្ាែ់បាត់ែ្់ជីវ តិត។ ែ៊៉ន្ាដាយសារកូន�ាំ្៤

នាក់រែស់គាត់ បានធវ ើឲ្យគាត់មានកម្ាំ្ចតិត្តស៊ូ រស់ឡើ្ 

វ តិញ។ ឡាច តាូវបានបាធាន្ូរតិ ចាត់ឲ្យមើេថារក្ាកមែា្ៗ 

រួយកាុរចំនួន៥នាក់ ពាាសះបាធាន្ូរតិគតិតថា ឡាច ទើែតា 

សមាាេកូនរួច។ រតិនយូរែ៊៉នមែ ាន ឡាច តាូវចាត់តាំ្ឲ្យចូេ 

ធវ ើការជារួយកាុរក្នារមីាម៉ាយមានគ្ ាបាហាេ១០០នាក់  

ដើរ្បលីើកទំនែ់រ្តិច ដាេសថែតិតក្ ពុ ្សាុកជំ៊គតិរ ី ខាត្កំពត។ 

នតិ�ាយែេ់ចំណ៊ចនាសះ ឡាច បានបាាទកឹរ៊ខកាៀរកាំ តា 

គាត់នាតាែន្រៀែរាែ់ទៀតថា ទំនែ់រ្តិច ជាទ�ីានទ៊កខេសាក 

ដាេមានរន៊ស្ជាចាើនបានស្ាែ់ ដាយសារការែ ខ្េ ំឲ្យ 

ធវ ើការងារហួសកម្ាំ្។ ខមែារកាហរមានគាេដាសា្ស្់ 

ទំនែ់នាសះ ជាកន្ា្ស្ពុ កទកឹបាើបាាស់នត្ិ សមាាែ់ធវ ើសាា 

ចម្ ារ។ 

 ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៩ ក្ទព័វៀតណារ បានចូេរកែេ់ 

ទកីន្ា្ដាេ ឡាច កំព៊្រស់នា។ ឡាច នត្ិ បាជាជនជាចាើន 

តាវូខមែារកាហរែ ខ្េ ំឲ្យរត់សំដាទា្  ្ំេសះែ្់ ដាេសថែតិតនាក្ ពុ ្ 

សាុកជំ៊គតិរ ីខាត្កំពត។ ឡាច នត្ិ សាច់ញាតតិ បានធវ ើែំណើរ 

តាររទាសះគាសំដាទាកាន់្្ ំេសះែ្់ តាគាត់ធវ ើែំណើរបាន

តាឹរតាពាក់កណ្ាេផ្រូ វកត៏ាឡែ់រកកាាយវ តិញ ពាាសះគាត់

នត្ិ បាជាជនរួយកាុរបានែឹ្ថា ក្ទព័វៀតណាររតិនបាន 

ធវ ើបាែបាជាជនែូចខមែារកាហរឃាសនាឡើយ ពាាសះគាត់ 

បានជួែជារួយក្ទព័វៀតណារនាតារផ្រូ វ។ ឡាច នត្ិ  

សាច់ញាតតិ បានតាឡែ់រករស់នាសាុកកំណើតវ តិញតាំ្ពី

ពាេនាសះរក។ 

 ដាយសារតាបាពាណី ឡាច សមាាចចតិត្រតិនរៀែការ 

ទៀតទា ហើយព្យា�ារដើរតួរនាទជីាម្ាយ នត្ិ ឪព៊ក ដើរ្ប ី

មើេថារក្ាកូន�ាំ្៣ ដាេនារស់រានមានជីវ តិតពីរែែ 

ខមែារកាហរ។ ទាសះែជីាេំបាក�៉ា្ណា កគ៏ាត់បានប្ាជ្ញ ាចតិត្ 

ែញ្រូ នកូនឲ្យទាសា�ា រហូតែេ់កូនបាុសច្ប្រែស់គាត់

បានក្ាយជាអាជីវករ នត្ិ កូនបាុសពាបានធវ ើជាគាូែងាៀន

ែូចែី្រែស់គាត់។ 

 ឡាច បានយំែន្ាែ់ពីគាត់បានផ្េ់ែទសម្ភ ាសន ៍ដាេ 

នាសះជាសញ្ញ ារួយែង្ហ ាញថា គាត់ពតិតជាបានេ្្កាត់ពាេ 

វា�ារួយដាេធវ ើឲ្យគាត់ឈឺចាែ់ នត្ិ ច្ចាំរហូតែេ់ 

ែច្ ពុ ែ្បន ្។ រឿ្រ៉ាវរែស់ ឡាច បានេ្ពុ សះែញ្ាំ្ពីែទពតិសាធន ៍

រែស់សា្ីជាចាើនទៀតនាក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ ថាតើសា្ីបាន 

បាឈររ៊ខចំពាសះពាេវា�ាែ៏េំបាក នត្ិ ែញ្ហ ាអវ ីខ្សះក្ ពុ ្ 

ការផ្េ់កំណើត។     អ៊៊ ន ស៊ដាវ ីនត្ិ  អាេីស៊ន វាេខាស
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 ខ្ញពុ ំ ជាកូនច្ប្ក្ ពុ ្គាួសារក្ ពុ ្ចំណារែ្ែ្អរូ ន៤នាក់។  

ម្ាយរែស់ខ្ញពុ ំ បានស្ាែ់ចាេនាពាេដាេខ្ញពុ ំមានអាយ៊ 

១៥ឆ្ ាំ។ ម្ាយរែស់ខ្ញពុ ំស្ាែ់ដាយសារតាជំ្ឺរ្៉យា្ ដាេ 

បាជាជនខមែារភាគចាើនហាថាជំ្ឺ�ាស់ចំណី។ ែន្ាែ់ពី 

សមាាេែ្អរូ នរែស់ខ្ញពុ ំបានបាហាេ៣ខា ម្ាយខ្ញពុ ំបានែរ តិភាគ 

ក្បាេជាកូ ែន្ាែ់រកកស្៏ាែ់ភ្ារៗ។ ខ្ញពុ ំធ្ាែ់ឮចាស់ៗនតិ�ាយ 

ថា ការែរ តិភាគក្បាេជាូក នាពាេយើ្មានជំ្ឺអាចធវ ើឲ្យ 

យើ្កាន់តាទាុឌទាារ ជាពតិសាសសមាាែ់សា្ី ដាេទើែតា 

សមាាេកូនរួច។ ខ្ញពុ ំរតិនបានរៀនសូតា�ាេ់តាសាសះ ពាាសះ 

ខ្ញពុ ំមានតួនាទមីើេថារក្ាែ្អរូ នៗ ែន្ាែ់ពីម្ាយរែស់ខ្ញពុ ំបាន 

ស្ាែ់ចាេទា ដាេពាេនាសះឪព៊ករែស់ខ្ញពុ ំបានដើរស៊ឈ្ី លួ េ 

នាតារ្ូរតិផ្ា្ៗសមាាែ់ផ្គ ត់ផ្គ ្់ជីវភាពគាួសារ។ 

 សថែ ានភាពក្ ពុ ្្ូរតិបានបាាបាួេភ្ារៗ នាពាេខមែារ- 

កាហរទទួេបានជយ័ជំនសះ នត្ិ ចូេរកគាែ់គា្កន្ា្ដាេ 

ខ្ញពុ ំរស់នា។ បាជាជនតាូវបានរៀែចំឲ្យរស់នាជាកាុរ ចំណាក 

ឯសមាជតិកគាួសារកត៏ាូវបានែំបាកចាញពីគ្ ា។ ខ្ញពុ ំបានែញ្រូ ន 

ែ្អរូ នៗឲ្យទារស់នាជារួយឪព៊ករែស់ខ្ញពុ ំ នាក្ ពុ ្្ូរតិរួយក្បារ 

្ូរតិដាេខ្ញពុ ំរស់នា ពាាសះខ្ញពុ ំគតិតថាខ្ញពុ ំរតិនអាចមើេថារក្ាែ្អរូ ន 

រែស់ខ្ញពុ ំ�ាំ្អស់បានទៀតឡើយ ែន្ាែ់ពីខមែារកាហរបានចាត់ 

តាំ្ឲ្យខ្ញពុ ំទាធវ ើការក្ ពុ ្ក្ចេត័រួយ សថែតិតក្ ពុ ្្ូរតិសាសះធ៊េ 

�ំ៊ជើ្រស់ សាុកឧែ៊ ្្គ  ខាត្កំព្់ស្ ឺ កំឡពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

រកែេ់ទតីាំ្ ដាេខ្ញពុ ំតាូវធវ ើការែំែូ្ ខ្ញពុ ំបានជួែបាធាន 

សហករណឈ៍មែ ាសះ តាែ៊៊ ន ដាេពាេនាសះ គាត់បានឲ្យខ្ញពុ ំធវ ើ 

ក្ឈ្ែបាចាំតំែន់នាទនីាសះ។ ការងារដាេខ្ញពុ ំតាូវធវ ើរាេ់ 

ថ្ង ា គចឺាំឃ្ាំមើេបាជាជនធវ ើការងារនាក្ ពុ ្ក្ចេត័ នត្ិ  

ដើរតាួតពតិនតិត្យតារ្ូរតិ ហើយរាយការណជូ៍នថ្ ាក់លើបាសតិន 

វ៉ាៃ ម៉រុៃ ៖ នារ តីដពទ្យជំនាញស្ក្ទូដ�ាដ�ាមៃ្តីរដពទ្យ ៦ មករា

នារពីាទ្យក្ ពុ ្សរយ័ខមែារកាហរ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បើជួែរឿ្រ៉ាវអវ ីរតិនបាកាត។ី ខ្ញពុ ំចាំបានថា អ ្្គការនឹ្ យក 

បាជាជនទាកសា្ ឬដាក់ទណ្ឌ ករមែបាសតិនបើបាជាជនណា

ធវ ើខ៊សនឹ្ ែញ្ារែស់អ ្្គការ ឬមានគំនតិតរត់គាច។ 

 ែន្ាែ់ពីែំពាញការងារជាក្ឈ្ែអស់រយៈពាេ៥

ខា តាែ៊៊ ន បានផ្ាស់ខ្ញពុ ំឲ្យទាធវ ើការនាក្ ពុ ្ក្ចេត័តំែន់

៣២វ តិញ។ ក្ចេតំ័ែន់៣២ មានទតីាំ្សថែតិតនាក្ ពុ ្សាុក 

សំរា្ទ្ ខាត្កំព្់ស្ ឺដាេគាែ់គា្ដាយឈមែ ាសះ ររី។  

ខ្ញពុ ំបានបាកាកជារួយ តាែ៊៊ ន ថា ខ្ញពុ ំរតិនច្់ផ្ាស់ទាធវ ើការនា 

ទនីាសះទា ពាាសះឆ្ង ាយពីឪព៊កនឹ្ ែ្អរូ នៗរែស់ខ្ញពុ ំ ដាេគមែ ាន 

នរណាជួយថារក្ា។ ែ៊៉ន្ា តាែ៊៊ ន រតិនយេ់ពារឡើយ ហើយ 

បាាែ់ខ្ញពុ ំថា ែ្អរូ នៗរែស់ខ្ញពុ ំតាូវរស់នាកាារការមើេថាររក្ា 

រែស់អ ្្គការ។ រ៊នពាេចាកចាញទាធវ ើការងារនាកន្ា្

ថមែី ខ្ញពុ ំបានទាទា�ាឪព៊ក នត្ិ ែ្អរូ នៗរែស់ខ្ញពុ ំ ពាាសះខ្ញពុ ំែឹ្រ៊នថា

រតិនងាយមានឱកាសបានជួែគ្ ាទៀតទា។ 

 ជីវ តិតក្ ពុ ្ក្ចេត័ មានភាពខ៊សគ្ ា�ាំ្សាុ្ជារួយ 

នឹ្ ការងារជាក្ឈ្ែ។ ខ្ញពុ ំតាូវបានអ ្្គការចាត់ឲ្យធវ ើការងារ 

ែូចជាបាជាជនធរមែតាែ៏ទាទៀត ែូចជាលើកទំនែ់ ជីបាឡាយ  

ធវ ើសាា នត្ិ ចាំែ ្្ហរូ រទកឹដាក់សាានាពាេយែ់។ ខ្ញពុ ំបានធវ ើ 

ការងារចេត័ពីកន្ា្រួយទាកន្ា្រួយ ជារួយបាជាជន 

បាហាេ៣០០នាក់ទៀតនាក្ ពុ ្ខាត្កំព្់ស្។ឺ ែទពតិសាធន ៍

បាហាេរួយឆ្ ាំរែស់ខ្ញពុ ំ ដាេធវ ើការងារក្ ពុ ្ក្ចេត័តំែន់ 

៣២ បានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំជួែទ៊កខេ េំបាក ែូចជា ក វ្ សះខាតអាហារទន្រឹ 

ពាេដាេអ ្្គការែ ខ្េ ំឲ្យធវ ើការ�៉ា្ធ្ង ន់ធ្ងរជាដើរ។ កាាពី 

នាសះ ការងារក្ ពុ ្ក្ចេត័បានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំបាក់ស្បាតណាស់ពាាសះ 

អ ្្គការធ្ាែ់បានយកខ្ញពុ ំទាកសា្ នត្ិ គំរារសម្ាែ់ដាយ 

ចាទថា ខ្ញពុ ំ ខ្ តិេធវ ើការងារ។ លើសពីនាសះ ខ្ញពុ ំធ្ាែ់បានឃើញ 

កមមែ ា្តិបាេខមែារកាហររួយកាុរ ែណ្ើររន៊ស្បាុស៣នាក់  

ច្រ៊ខេ្្កាត់កន្ា្ដាេខ្ញពុ ំកំព៊្ធវ ើការ កាារការចាទ 

បាកាន់ថា ែ៊រស�ាំ្៣បានបាពាឹត្ខ៊សសីេធរ។៌ ែ៊រសម្ ាក់  

ក្ ពុ ្ចំណារែ៊រស�ាំ្៣នាក់គជឺាពូរែស់ខ្ញពុ ំ។ ខ្ញពុ ំរតិនបានឃើញ 

ខមែារកាហរសម្ាែ់ដាយផ្ាេ់ភ្ ាកទា តាចាែ់តាំ្ពីថ្ង ានាសះ 

រក ពូរែស់ខ្ញពុ ំរតិនដាេតាឡែ់រកផ្សះវ តិញឡើយរហូតរកែេ់

សពវថ្ង ានាសះ។

 នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ ររី បានរកបាាែ់ខ្ញពុ ំឲ្យផ្ាស់ទាធវ ើ 

ការងារនាទកីាុ្្្ ំពាញភ្ារៗតារ្្ ដាេនាពាេនាសះ 

រតិន�ាន់ែឹ្ថា អ ្្គការចាត់តាំ្ឲ្យធវ ើអវ ីទា។ ខ្ញពុ ំគតិតក្ ពុ ្ចតិត្ថា 

មាក្ចេត័ស្អែ់ខ្ញពុ ំហើយ។ ខ្ញពុ ំបានចាកចាញរកែេ់ទកីាុ្ 

្្ ំពាញក្ ពុ ្រយៈពាេ៣ថ្ង ាែន្ាែ់។ រកែេ់្្ ំពាញែំែូ្ 

អ ្្គការបានែញ្រូ នខ្ញពុ ំឲ្យចូេទាធវ ើការនាក្ ពុ ្រន្រីពាទ្យ៦រករា  

(រន្រីពាទ្យកាត៊មា�ា)។ រយៈពាេ២ថ្ង ាែំែូ្ បាធានពាទ្យ 

បានែញ្រូ នខ្ញពុ ំឲ្យទាចូេរួរបាជំ៊ជារួយែ៊គ្គេតិកពាទ្យបាហាេ 

១០០នាក់ទៀត ដាេមានទតីាំ្សថែតិតក្ ពុ ្ផ្ារធំថមែីែច្ ពុ ែ្បន ្។  

ការបាជំ៊នាសះ គជឺាការបាជំ៊បា្ចាកការងារទាតារផ្ ាកនា 

ក្ ពុ ្រន្រីពាទ្យ។ បាធានអ ្្គបាជំ៊បានបាាែ់ថា អ្ កដាេរក 

ចូេរួរបាជំ៊នាសះភាគចាើន គជឺាបាជាជន្ូរតិភាគែូព៌ា នត្ិ  

នតិរត ី ដាេអ ្្គការចាត់ទ៊កថាមានបាវត្តិរូែេ្អ។ ខ្ញពុ ំ្យ័ខ្ាច 

ខ្ាំ្ណាស់ នាពាេខ្ញពុ ំហវ ឹកហាត់រៀនចាក់ថ្ ាំជារួយគាូពាទ្យ 

�ាំ្ជនជាតតិខមែារនត្ិ ជនជាតតិចតិនែំែូ្។ រៀនចាក់ថ្ ាំបានរយៈ 

ពាេបាហាេ១ខា គាូពាទ្យ�ាំ្នាសះ បានែងាៀនខ្ញពុ ំពីរបៀែ 

វសះកាត់ នត្ិ ពតិនតិត្យជំ្ឺទូទា។ ខ្ញពុ ំរៀនពាទ្យពតិតជាេំបាកណាស់ 

ពាាសះខ្ញពុ ំរតិនចាសះអានអក្រ។ ខ្ញពុ ំអាចបាើបាាស់ថ្ ាំ នត្ិ ព្យាបាេ 

ជំ្ឺផ ា្្ៗបានដាយសារតាការអន៊វត្ែដាេៗជាចាើនែ្  

នត្ិ ធវ ើការកត់ចំណាំទាលើសញ្ញ ា ទា្់ទាាយ នត្ិ សរ្បកថ្ ាំ។  

អ្ កជំ្ឺភាគចាើននាក្ ពុ ្រន្រីពាទ្យ ដាេខ្ញពុ ំធវ ើការគជឺាក្ទព័ 

រកពី្ូរតិភាគែូព៌ាែឹកេ្្កាត់ទន្ាតារសាឡា្ ហើយយក 

រកទ៊កនាពីខា្រ៊ខពាសះែរររាជវាំ្ ែន្ាែ់រកតាូវសា្ 

រកព្យាបាេនាក្ ពុ ្រន្រីពាទ្យ៦រករា។ ខ្ញពុ ំធ្ាែ់បានឃើញ 

ហាត៊ការណត៍ក់ស្ពុ តជាចាើន ក្ ពុ ្កំឡពុ ្ពាេដាេខ្ញពុ ំវសះកាត់  

ែូចជាការកាត់ដាជើ្ វសះកាត់យកអំបា្ នត្ិ គាាសះថ្ ាក់ 

ផ្ា្ៗទៀត។ ចំណាកឯបាសតិទ្ធភាពថ្ ាំក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ 

នាមានកមាតិត។ រ្ពុ េ នត្ិ សារា្ដាេបាើបាាស់រួចតាូវយក 

រកបាើចាើនែ្ទៀត ែន្ាែ់ពីចំហ៊យរួច។ កាាពីការងារជា 
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ពាទ្យ ខ្ញពុ ំធ្ាែ់បានទាទទួេថ្ ាក់ែឹកនាំែូចជា ែ៊៉េ ពត នត្ិ   

អៀ្ សារ ី នាពាេដាេគាត់ធវ ើែំណើររកពាសះែរររាជ 

វាំ្។ ក្ ពុ ្ពាេនាសះ អ ្្គការបាត់ចាត់តាំ្កាុរគាូពាទ្យ 

ជាចាើនឈរអរតារផ្រូ វនារ្ពុ ំផ្ារថមែី នត្ិ វត្្្ ំ ដាយរៀែចំ 

ជា២ជួរ គបឺាុស១ជួរ នត្ិ សាី១ជួរ។ សា្ីស្ៀកសំពត់ហូេនឹ្  

អាវស ឈរតមាៀែគ្ ា ដាយនាំគ្ ាសាាកថា «ជយ័យាៗ» 

ដើរ្បអីែអរសាទរែេ់ថ្ ាក់ែឹកនាំ។ ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ញពុ ំបាន 

ចូេរួរបាជំ៊ជារួយ អៀ្ សារ ីែ៊គ្គេតិកពាទ្យ នត្ិ ករមែករធវ ើ 

ផ្សះជាចាើនទៀត។ ក្ ពុ ្ការបាជំ៊នាសះ អៀ្ សារ ីបាននតិ�ាយ 

ថា កតិច្ ការដាេអ ្្គការដាក់ឲ្យធវ ើសពវថ្ង ាគជឺាការងារជួយ 

គាំទាែេ់រែែខមែារកាហរ ដាេសថែតិតកាារការគាែ់គា្ 

រែស់ ែ៊៉េ ពត នត្ិ បានសំ៊ឲ្យអ្ កចូេរួរ�ាំ្អស់ខតិតខំ 

ធវ ើការងារែមាើអ ្្គការឲ្យបានេ្អ។ ខ្ញពុ ំបានឮរតិត្រួរការងារ 

រែស់ខ្ញពុ ំបាាែ់ថា រតិត្នារពីាទ្យជាចាើនតាូវបានអ ្្គការចាែ់ 

ខ្លួ ន ពាាសះដាយសារបាពាឹត្ខ៊សសីេធរជ៌ារួយក្ទព័  

ដាេសមាាកពាទ្យនាក្ ពុ ្រន្រីពាទ្យ។ 

 ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៩ សថែ ានភាពនាក្ ពុ ្រន្រីពាទ្យចាែ់ផ្ើរ 

ចាែូកចាែេ់ដាយមានការនតិ�ាយតៗគ្ ានាក្ ពុ ្រន្រីពាទ្យ 

ថា �ាហានវៀតណារបានចូេរកសម្ាែ់បាជាជននាក្ ពុ ្ 

បាទាសករ្ពុជា។ ែន្ាែ់រក ខ្ញពុ ំនត្ិ ពាទ្យែ៏ទាទៀតនាក្ ពុ ្រន្រី 

ពាទ្យ៦រករា បានចាកចាញពីទកីាុ្្្ ំពាញភ្ារៗដាយធវ ើ 

ែំណើរតាររថភ្ើ្ ទាកាន់ខាត្បាត់ែំែ្ រ៊ន១ថ្ង ា ដាេ

�ាហានវៀតណារចូេរកែេ់ទកីាុ្្្ ំពាញ។ ចំណាកឯ 

អ្ កជំ្ឺឈឺធ្ង ន់ នត្ិ ជនពតិការដាេគមែ ានសាច់ញាតតិ នត្ិ រតិនអាច 

ចាកចាញ បានសមាាចចតិត្បាកគាាែ់បាកសម្ាែ់ខ្លួ នក្ ពុ ្

រន្រីពាទ្យតារ្្។ ខ្ញពុ ំរតិនបានចាំឈមែ ាសះទកីន្ា្ដាេខ្ញពុ ំរស់

នាក្ ពុ ្ខាត្បាត់ែំែ្នាសះទា ែ៊៉ន្ាអវ ីដាេខ្ញពុ ំចាំែំផ៊ត គភឺាព 

េំបាកក្ ពុ ្ការរត់តារផ្រូ វពីរួយកន្ា្ទាកាន់រួយកន្ា្ទៀត  

ខវសះខាតអាហារ សូរ្បតីាទកឹកវ៏ាេ់ចាកគ្ ាផឹកដារ។ ក្ទព័ 

ខមែារកាហរ�៉ា្ ចាើនកាន់ស៊ទ្ធតាកាភ្ំើ្  បានជម្ៀសបាជាជន 

ពីកន្ា្រួយទាកន្ា្រួយទៀត នត្ិ រតិនអន៊ញ្ញ ាតឲ្យបាជាជន 

ណាម្ ាក់រត់តាឡែ់កាាយទា។ ខ្ញពុ ំបានឃើញរន៊ស្ជាចាើន 

បានស្ាែ់នាតារផ្រូ វ ជាពតិសាសកមែា្ៗ នត្ិ មាន�ារករួយ 

ចំនួនកំព៊្សាាកទាហ៊ាយំនាលើទាូ្ម្ាយកំព៊្ដាកស្ាែ់។  

សំឡា្កមែា្យំ�ាន់រពំ្ពាញពាា ែូចសតវសារ តិកាសាាក 

រពំ្។ 

 ខ្ញពុ ំពតិតជារន៊ស្ម្ ាក់ មានសំណា្ណាស់ក្ ពុ ្ចំណារ 

បាជាជនរាែ់�ាននាក់ ដាេបានស្ាែ់ទា។ 

 វ៉ាន រ៊៉ន ជាសា្ីម្ ាក់បានេ្្កាត់ែទពតិសាធន�៉៍ា្

ចាើនក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។ សពវថ្ង ា រ៊៉ន មានអាយ៊៦០ឆ្ ាំ 

មានរ៊ខរែរធវ ើសាាចម្ ារ នត្ិ មានសាុកកំណើតនាក្ ពុ ្្ូរតិ

តាពាំ្ធំ �ំ៊ជើ្ពាា សាុកឧែ៊ ្្គ  ខាត្កំព្់ស្។ឺ រ៊៉ន បាន

ផ្ាស់រករស់នាក្ ពុ ្្ូរតិសាសះធ៊េ �ំ៊យ៊ទ្ធសារគ្គ  ីសាុកឧែ៊ ្្គ 

ខាត្កំព្់ស្។ឺ រ៊៉ន បានរៀែការជារួយែ្រីែស់គាត់ឈមែ ាសះ 

ស៊តិន ខន ហើយមានកូន៦ នាក់ គសឺាី១នាក់ នត្ិ បាុស៥នាក់។ 

កូនបាុសច្ប្រែស់គាត់ បានស្ាែ់ដាយសារជំ្ឺនាក្ ពុ ្ 

រែែខមែារកាហរ។ 

អ៊៊ ន ស៊ដាវ ី

ដរឿងរ៉ ាវពិតដដើម្តីសបវត្ិសាសស្

 រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាស្្ឃរឹថា បាជាជនករ្ពុជា 

គាែ់រូែ ដាេធ្ាែ់េ្្កាត់រែែខមែារកាហរបាន នត្ិ កំព៊្ 

សរសារអតថែែទ ឬសៀវភាអំពីរឿ្រ៉ាវពតិតផ្ាេ់ខ្លួ ននឹ្ ផ្ញ ើរក

រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាតារអាសយដ្ឋ ានខា្កាារ៖

ផ្សះលាខ៦៦ រហាវ តិថីពាសះសហីន៊ ្្ ំពាញ

ពាសះរាជាណាចកាករ្ពុ ជា

ទូរសព្លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១១ ៨៧៥

ទូរសព្លាខ (៨៥៥) (១២) ៩៩៦ ៧៥០

ទូរសព្លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១០ ៣៥៨

Email: truthbunthorn.s@dccam.org

Home Page: www.d.dccam.org



 «ការ តិ�ាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ» រែស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាបានបើកែមាើជូននតិស្តិត អ្ កសាាវជាាវ ែ៊គ្គេតិក 

រាជការ នត្ិ អ ្្គការកាារដ្ឋ ា្តិបាេ នត្ិ ែ៊គ្គេ�ាំ្ឡាយដាេមានចំណាែ់អាររមែណវ៍ តិវឌ្ឍរែស់អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ 

ត៊�ាការករ្ពុជា ឬសា�ាក្ខីមែារកាហរ។

 រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាជាកន្ា្បារូេផ្ពុ ំ  នត្ិ ច្កា្ឯកសារអំពីរែែករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យបានចាើនែំផ៊ត។ 

ឯកសារនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទរួីយគឯឺកសារជាកាដាសសន្កឹដាេមានចំនួន 

ជតិតរួយ�ានទំពរ័។ បាភាទឯកសារទពីីរគ ឺ ជាែទសម្ភ ាសនដ៍ាេែ៊គ្គេតិករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាច៊សះទាធវ ើសម្ភ ាសន ៍

ជារួយជនរ្គាាសះ នត្ិ អតតីកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរ។ បាភាទឯកសារទែីគីជឺារូែថត�ាក់ទ្ទានឹ្ សរយ័ខមែារកាហរ។  

បាភាទឯកសារទែួីនគជឺាឯកសារ�ាក់ទ្ទានឹ្ ការធវ ើផានទរីណ្ាសាកសព នត្ិ ទតីាំ្សម្ាែ់រែស់ខមែារកាហរ នត្ិ ឯកសារ

ទបីាាំគជឺាខ្ាភាពយន្ឯកសារដាេបានផេតិតឡើ្ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ នត្ិ សរយ័កាាយរកទៀត។

 តាររយៈការ តិ�ាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាចនឹ្ សាាវជាាវឯកសារ�ាំ្នាសះបាន។ ឯកសារខ្សះទៀត 

រួរមាន៖ បាវត្តិរូែកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរ ចម្ើយសារភាព កំណត់ហាត៊រែស់ែក្ ទូរលាខឆ្ើយេ្្ពត័ម៌ានដាេបានរកព ី

ការសម្ភ ាសនជ៍ារួយអតតីកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរ នត្ិ ទតិន្  ័យគនថែនតិទ្ាសែង្ហ ាញពីរណ្ាសាកសព ទតីាំ្គ៊ក នត្ិ ែូជនយីដ្ឋ ាន 

បាេយ័ពូជសាសន។៍

 ការ តិ�ាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈមានទតីាំ្ នាអគារលាខ៦៦ រហាវ តិថីពាសះសហីន៊ ខា្ កើតវ តិមានឯករាជ្យ។ ការ តិ�ាេយ័ 

រែស់យើ្បើកជូនសាធារណៈជនពីថ្ង ាចន្័ែេ់ថ្ង ាស៊កា ពាេពាឹកពីម៉ា្បាាំែ ីែេ់ម៉ា្១២ នត្ិ ពាេរសៀេពីម៉ា្២ 

ែេ់ម៉ា្៥។ បាសតិនបើអស់លាកអ្ កមានចរ្ងេ់ ឬច្់រៀែចំពាឹត្តិការណជ៍ាកាុរណារួយ សូរ�ាក់ទ្ែ៊គ្គេតិករែស់យើ្ 

រ ីែូរ ីតាររយៈទូរសព្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអី៊ម៉ាេ truthborey.m@dccam.org។

ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
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លេខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ការសួរនាំ ការចាករលំាក នត្ិ ការសតិក្ាសវ ា្យេ់

រឿ្រ៉ាវពីអតតីកាេ គជឺាជំហានរួយជួយឲ្យមានការផ្ាស់ 

ែ្រូ រផ្ ត់គំនតិត ដើរ្បជំីរុញឲ្យមានការផ្សះផ្ាសមាាែ់បាទាស 

កាាយជម្ាសះ។ ទាសះែជីាសង្គ ាារែ៏ឃារឃានាក្ ពុ ្បាទស 

ករ្ពុជា បានផ៊តរេត់អស់រយៈពាេបាហាេ៤០ឆ្ ាំកន្្ ទា 

�៉ា្ណាកដ៏ាយ កក៏ារស្អែ់ខ្ើរ គំនំ៊គំគួន នត្ិ ភាពរតិនទ៊ក 

ចតិត្គ្ ា នាតាែក់ជាែ់ក្ ពុ ្ចតិត្ ហើយសាមាេអន្ធការ�ាំ្ 

អស់នាតាែន្េ្ែន្ាចែេ់បាជាជនករ្ពុជាជាចាើន នត្ិ  

បានជសះឥទ្ធ តិពេ�៉ា្ធ្ង ន់ធ្ងរែេ់កមែា្ៗជំនាន់កាាយ។ 

 នារវា្ឆ្ ាំ១៩៧៥ែេ់ ១៩៧៩ បាទាសករ្ពុជា បាន 

ធ្ាក់ចូេក្ ពុ ្រែែែ៏ឃារឃារួយដាេយើ្ហាថា រែែ 

ខមែារកាហរ សថែតិតនាកាារការគាែ់គា្រែស់ ែ៊៉េ ពត។ ែ៊៉េ 

ពត គជឺាមាែឹកនាំម្ ាក់ ដាេបានែឹកនាំបាទាស្ានទា 

រកភាពវ តិនាសអន្រាយ ែ្្ ឲ្យមានការកាែ់សម្ាែ់បាជាជន 

រែស់ខ្លួ នឯ្អស់បាហាេ២�ាននាក់ក្ ពុ ្រយៈពាេតាឹរតា

៣ឆ្ ាំ៨ខានត្ិ ២០ថ្ង ា។ 

 អន្្ ់វា្ គជឺាសាុករួយសថែតិតនាក្ ពុ ្ភាគខា្ជើ្នា 

បាទាសករ្ពុជា តារែណ្ាយជួរ្្ ំែ្រាក ដាេមានពាំ 

ការ្្សរះ្្ាតាមរយៈការផលៃ ាស់ប្រូរ្ត់្គំៃិតរបស់ៃិស្សិតកម្ពុជាដ�ាក្ពុង
ទឹកដតីតំបៃ់សបវត្ិសាសសអ្ៃលៃង់សវង

កាុរនតិស្តិតសមែគ័ាចតិត្រកពីសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឆ កតិច្  បានចូេរួរែំណើរទស្នកតិច្ ទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្
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បាទេ់ជាែ់បាទាសថា ហើយគជឺាតំែន់កាន់កាែ់ច៊្កាាយ 

ែ ្្អស់រែស់ខមែារកាហរ មានែន្េ់ទ៊កទតីាំ្បាវត្តិសាសា ្

ជាចាើនែន្ាែ់ពីសង្គ ាារ។ ភាពស្ងែ់ស្ង ាត់ ភាពសាស់ស្អ ាត 

នាធរមែជាតតិ រួរជារួយភាពរកីចមាើននាការអ្តិវឌ្ឍនរ៍ែស់ 

តំែន់អន្្ ់វា្នាពាេែច្ ពុ ែ្បន ្ បានធវ ើឲ្យយើ្ស្ើរតារតិន

ជឿថាតំែន់អន្្ ់វា្ ធ្ាែ់ជាទកីន្ា្ដាេមានរឿ្រ៉ាវជា

ចាើនបានកើតឡើ្ពីអតតីកាេ។ 

 នតិស្តិតចំនួន២០ នាក់ ដាេកំព៊្សតិក្ាផ្ ាកនតីតិសាសា្  

នត្ិ រែ្ឋបាេសាធារណៈ ឆ្ ាំទ១ី នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិ- 

សាសា្នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្  បានធវ ើែំណើរទស្កតិច្ សតិក្ា 

ទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្ ចាែ់ពីថ្ង ាទ១ី៦ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ 

ែេ់ថ្ង ាទ១ី៩ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ ែឹកនាំដាយរជ្ឈរណ្ឌ េ 

ឯកសារករ្ពុជានាពាេថមែីៗនាសះ ក្ ពុ ្គាេែំណ្សតិក្ាសវ ា្ 

យេ់ពីរឿ្រ៉ាវអតតីកាេ ដាេបានកើតឡើ្ក្ ពុ ្សាុក 

អន្្ ់វា្តាររយៈទតីាំ្បាវត្តិសាសា្ នត្ិ បាជាជននាក្ ពុ ្ 

តំែន់អន្្ ់វា្ ដើរ្បអីាចនត្ិ ទទួេបានចំណាសះែឹ្ផ្ ាកបាវត្តិ 

សាសា ្នត្ិ ជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្ានាពាេអនាគត។ ែំណើរ 

ទស្នកតិច្ សតិក្ាទាកាន់តំែន់អន្្ ់វា្នាសះ បានធវ ើឲ្យនតិស្តិត 

ភាគចាើនយេ់ែឹ្ពីបាវត្តិសាសា្រែស់តំែន់អន្្ ់វា្ នត្ិ  

បានផ្ាស់ែ្រូ រផ្ ត់គំនតិតរែស់ខ្លួ នទាលើបាជាជន កែូ៏ចតំែន់ 

អន្្ ់វា្។ ក្ ពុ ្ចំណារនាសះ កម៏ាននតិស្តិតរួយចំនួនតូចនា 

តាមានការយេ់ឃើញពីភាពអវ តិជ្មានរួយចំនួន ចំពាសះ 

តំែន់អន្្ ់វា្ ដាយសារតាតំែន់នាសះ បានែន្េ់ទ៊កនូវ 

្ស្័ពុតា្បាវត្តិសាសា្ជាក់ស្ា្ជាចាើន ដាេនតិស្តិតខ្សះរតិន 

អាចទទួេយកបាន។ ខា្កាារនាសះ ជាការចាករលំាកនូវ 

ចំណាែ់អារមែណ ៍ នត្ិ ការយេ់ឃើញចំពាសះតំែន់អន្្ ់វា្ 

រែស់កាុរនតិស្តិត�ាំ្អស់ ៖

 វ ី ថាន ី ៖ «ខ្ញពុ ំមានអាររមែណស៍ាកស្ដ ាយ នត្ិ សាក 

សងាា្ចំពាសះបាជាជនករ្ពុជា�៉ា្ខ្ាំ្ ដាេបានទទួេរ្ 

គាាសះ នត្ិ ស្ាែ់បាត់ែ្់ជីវ តិតក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរអស់�៉ា្ 

ចាើន។ នាក្ ពុ ្រយៈពាេនាែំណើរទស្នកតិច្ សតិក្ា ខ្ញពុ ំបាន 

ទទួេបានែទពតិសាធន ៍នត្ិ ចំណាសះែឹ្បាវត្តិសាសា្ជាចាើន  

រួរ�ាំ្ការយេ់ែឹ្ពីសថែ ានភាពនាការរស់នារែស់បាជាជន 

អន្្ ់វា្។ ខ្ញពុ ំមានអាររមែណភ៍្ញ ាក់ផ្អ ើេែន្តិច នាពាេច៊សះជួែ 

សម្ភ ាសនជ៍ារួយពូរី្រស់នាក្ ពុ ្អន្្ ់វា្ ខណៈពួកគាត់ 

មានអាររមែណ៍្ យ័ខ្ាច នាពាេឃើញវត្មានរែស់យើ្។ 

�៉ា្ណាកដ៏ាយ ែន្ាែ់ពីែំណើរទស្នកតិច្ សតិក្ាទាកាន់ 

រជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់វា្ ខ្ញពុ ំទទួេបានចំណាសះែឹ្ នត្ិ  

ែទពតិសាធនជ៍ាចាើន អរជារួយធរមែជាតតិែ៏សាស់ស្អ ាតនា

ទកឹែីអន្្ ់វា្ បានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំផ្ាស់ែ្ដរូ រ ទស្នៈរែស់ខ្ញពុ ំពីរ៊ន 

ចំពាសះបាជាជនរស់នាអន្្ ់វា្ រួរ�ាំ្បាវត្តិសាសា្ខមែារ-

កាហរដារ»។

 �ន ែ៊ររីតនៈ ៖ ខា្កាារនាសះ ជារតតិរែស់ខ្ញពុ ំ�ាក់ទ្ 

នឹ្ ែំណើរទស្នកតិច្ ទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្។

 «នកឹកាេគាានាអន្្ ់វា្ ខ្ញពុ ំគមែ ានចំបា្ក្ ពុ ្ឱរ៉ា  

វ ីថាន ីនតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

�ន ែ៊ររីតនៈ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 
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រៀនសូតា ចាសះែឹ្បានបាាជ្ញ ា ឯរ្ហរូ ែអាហារកគ៏ាែ់ 

គាាន់។ សារគ្គសីារគ្គ ាជាជាគជយ័ ពួកយើ្ឃមែ ាត�មែី 

ខំរួសរាន់ គាែ់ៗរូែភាពថតចំណាំ ទ៊កផ្ដ ាំញាតតិរតិត្ទា 

ថ្ង ាកាាយ។ អន្្ ់វា្ជាទឋីានេ្អពតិត ែតិតដារែក់ជាែ់ 

ចតិត្ខ្ញពុ ំហើយ នាក្ ពុ ្ជាតតិនាសះបានស្គ ាេ់ហើយ អន្្ ់វា្ 

អើយចាខំ្ញពុ ំផ្។ អន្្ ់វា្ បាវត្តិជូរចត់ពតិត រតិនបានបាឌតិត 

នាំសាហមែ្ ខ្ញពុ ំបានសាកសួរទាអ្ កផ្ រៀរច្ប្កប៏ាន 

ជួយណានាំ។ រៀនបានែឹ្ពីអន្្ ់វា្ ការពតិតជាក់ស្ដ ា្ 

គស៊ឺាំញាំ អ្ កអន្្ ់វា្ស៊ូទាាំ ទមាាំបានផ៊តពីសង្គ ាារ។ អន្្ ់  

វា្អើយខ្ញពុ ំនកឹអ្ ក វាយាតាជាក់ែេ់សសា្ារ អន្្ ់វា្ 

ែក់ជាែ់បាសះែូ្រៀរ ស្្ឃរឹថាបានទារ្ដ ្ទៀត»។ 

 ស៊រី គរីហាវ ៖ «ខ្ញពុ ំមានអាររមែណរ៍ភំើែផ្ សែ្បាយ 

ចតិត្ផ្ នាពាេដាេខ្ញពុ ំបានចូេរួរធវ ើែំណើរទស្នកតិច្ ទា 

កាន់តំែន់អន្្ ់វា្ ពាាសះខ្ញពុ ំបានមើេឃើញទាសភាពធរមែជាតតិ 

ែ៏សាស់ស្អ ាតនាអរតារែ្ផ្រូ វ។ ែ៊៉ន្ាទន្រឹនឹ្ នាសះ ខ្ញពុ ំកម៏ាន 

អាររមែណ៍្ យ័តតិចតួចដារ នាពាេដាេខ្ញពុ ំធវ ើការសម្ភ ាសន ៍

ជារួយបាជាជន ដាេរស់នាក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្ ពាាសះខ្ញពុ ំរតិន

ធ្ាែ់ធវ ើការសម្ភ ាសនព៍ីរ៊នរកទា»។ 

 ត៊ែ ចន្័រតនា ៖ «ែន្ាែ់ពីខ្ញពុ ំបានចូេរួរែំណើរទស្ន 

កតិច្ សតិក្ាទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្រួចរក ខ្ញពុ ំពតិតជាមានអាររមែណ ៍

សែ្បាយរកីរាយណាស់ ទាសះែជីាខ្ញពុ ំហត់ែន្តិចកដ៏ាយ។ ខ្ញពុ ំ 

សូរអរគ៊ណែេ់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា នត្ិ រជ្ឈរណ្ឌ េ 

សន្តិភាពអន្្ ់វា្ ដាេបានែង្ ើតែំណើរទស្នកតិច្ សតិក្ា 

នាសះឡើ្។ ខ្ញពុ ំបានទទួេនូវែទពតិសាធន�៉៍ា្ចាើន ដាេខ្ញពុ ំរតិន 

ធ្ាែ់មានពីរ៊នរក។ ខ្ញពុ ំកសូ៏រថ្ា្អំណរគ៊ណែេ់រគ្គពុទាសក ៍

ដាេបានធវ ើែទែង្ហ ាញពីតំែន់បាវត្តិសាស្ាខមែារកាហរ�ាំ្ 

១៤កន្ា្ឲ្យខ្ញពុ ំបានែឹ្ នត្ិ បានស្គ ាេ់កាន់តាច្បាស់ពីកន្ា្

�ាំ្អស់នាសះ»។

 សាុឺ ពាញចតិត្ ៖ «ខ្ញពុ ំបានទទួេការសតិក្ាសវ ា្យេ់

ជាចាើនអំពីជីវភាពរស់នារែស់បាជាជននាក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់

វា្ នត្ិ ការសវ ា្រកការពតិត ដាេខ្ញពុ ំរតិនធ្ាែ់ែឹ្ពីរ៊នរក។ 

បាជាជនដាេរស់នាក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្ បានសវ ាគរនែ៍េ់ 

កាុររែស់ខ្ញពុ ំ�៉ា្កក់ក្ដ ា ដាយស្ ារញញរឹ ភាពរួសរាយ 

រាក់�ាក់ ហើយថារ�ាំ្បានផ្ដ េ់ែទសម្ភ ាសែេ់កាុរខ្ញពុ ំអំពី 

រឿ្រ៉ាវផ្ាេ់ខ្លួ នរែស់គាត់ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។ លើសពីនាសះ  

ខ្ញពុ ំកប៏ានទទួេែទពតិសាធនជ៍ាចាើន ែូចជា វធីសីាសា្នាការ 

ត៊ែ ចន្័រតនា នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

សាុឺ ពាញចតិត្ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

ស៊រី គរីហាវ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 
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ទំនាក់ទំន្ជារួយអ្ ក្ូរតិ ការរៀនថតវឌីអូី ការចូេរួរដា ំ

ដើរឈើនារជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់វា្ ហើយថារ�ាំ្ 

បានស្គ ាេ់តំែន់បាវត្តិសាសា្ដ�ាំ្១៤កន្ា្ នាក្ ពុ ្សាុក 

អន្្ ់វា្ ដាេបានែន្េ់ទ៊កពីរែែខមែារកាហរ។ រតិនតាឹរ 

តាែ៊៉ណ្ណ ាសះ ខ្ញពុ ំបានទទួេចំណាសះែឹ្ែនថែារអំពីការែឹកនាំរែស់ 

មាែឹកនាំខមែារកាហរែូចជា ែ៊៉េ ពត តារ៊៉ក ខៀវ សំផន ស៊ន  

សាន ដាេខ្ញពុ ំរតិនធ្ាែ់បានែឹ្ច្បាស់ពីរ៊នរក។ ចំណាកឯការ 

ធវ ើែំណើរ ការហូែច៊ក នត្ិ ការស្ ាក់នាវ តិញ គខឺ្ញពុ ំគមែ ានែញ្ហ ាអវ ី 

�ាំ្អស់ ពាាសះខ្ញពុ ំបានទទួេការយកចតិត្ទ៊កដាក់ពីលាកនាយក 

រជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់វា្គែឺ្ េី ស៊ខឃា្ នត្ិ  

កាុរការងាររែស់រជ្ឈរណ្ឌ េសន្ដ តិភាពអន្្ ់វា្។ ខ្ញពុ ំកសូ៏រ 

អរគ៊ណែេ់ ែ្ ស៊ា្ ចតិន្ា ជាែ៊គ្គេតិករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ 

ករ្ពុជា ដាេបានទូរសព្សួរស៊ខទ៊កខេ  នត្ិ យកចតិត្ទ៊ក�៉ា្ខ្ាំ្ 

រកលើរូែខ្ញពុ ំកែូ៏ចជារតិត្្ក្តិរែស់ខ្ញពុ ំដារ»។ 

 រ៉ាត ម៉ា្ហា ៖ «សមាាែ់រូែខ្ញពុ ំផ្ាេ់ ខ្ញពុ ំពតិតជាមានសាចក្ដ ី

 

សារនស្ជាខ្ាំ្ ដាេបានចូេរួរជារួយែំណើរទស្ន 

កតិច្ សតិក្ាទាកាន់រជ្ឈណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់វា្»។ 

 រ៊ត ចន្័រណីា ៖ «សមាាែ់ខ្ញពុ ំអត់មានែញ្ហ ាអវ ីទាជារួយ 

ទស្នកតិច្ សតិក្ានាសះ �ាំ្ការស្ ាក់នា រ្ហរូ ែអាហារ គស៊ឺទ្ធតា 

េ្អ។ អ្ ក្ូរតិដាេរស់នាក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្ ស៊ទ្ធតារួសរាយ 

នត្ិ សែ្បាយចតិត្ នាពាេបានឃើញកាុរនតិស្តិតទាទស្ន 

កតិច្ ្ ូរតិរែស់គាត់។ ចំពាសះចំណាសះែឹ្វ តិញ ខ្ញពុ ំទទួេបានជាចាើន  

រួរមានបាវត្តិសាសា្ ដាេខ្ញពុ ំអត់ធ្ាែ់បានរៀន នត្ិ ចំណាសះែឹ្ 

អំពីរបៀែនាការថត ការសរសារ កែូ៏ចជាការែង្ ើតទំនាក់ 

ទំន្ ហើយខ្ញពុ ំពតិតជាសែ្បាយចតិត្ណាស់ដាេបានដាំកូនឈើ 

នារជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់វា្។ សរុែជារួរ ខ្ញពុ ំទទួេបាន 

ែទពតិសាធន ៍ថមែី�៉ា្ចាើន ហើយសែ្បាយចតិត្ណាស់តាំ្ពី 

ធវ ើែំណើរចាញទាសាុកអន្្់វា្រហូតតាឡែ់រកផ្សះវ តិញ។  

ចំពាសះស៊ខភាព ខ្ញពុ ំមានអាការៈឈឺក្បាេ នត្ិ ផ្ាសាយែន្តិច 

ែន្លួ ច ដាយសារតាខ្ញពុ ំធវ ើែំណើរហត់ នត្ិ គា្រតិនសូវបាន 

ចាើនដាយសារតាប្ាកកន្ា្។ រ្៉យា្ទៀត អាកាសធាត៊នា 

តំែន់អន្្ ់វា្ តាជាក់ណាស់ហើយមានភ្ៀ្ចាើនជា្នា

្្ ំពាញ ែ៊៉ន្ាខ្ញពុ ំរតិនបានគតិតថាកត្ា�ាំ្នាសះជាែញ្ហ ាចាទនាសះ

ទា តាផ្ពុយទាវ តិញ ខ្ញពុ ំគតិតថាែញ្ហ ា�ាំ្អស់នាសះគជឺាែទពតិ-

សាធនែ៏៍េ្អសមាាែ់ខ្ញពុ ំ»។ 

 ពាំ គតិតម៉ាន់ ៖ «ខ្ញពុ ំមានអាររមែណថ៍ា ទាសះែជីាែំណើរ 

ពាំ គតិតម៉ាន់ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

រ៊ត ចន្័រណីា នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

រ៉ាត ម៉ា្ហា នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 25

លេខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ទស្នកតិច្ ទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្ ជាែទពតិសាធនន៍ាក្ ពុ ្ 

ស ្្គរលើកែំែូ្រែស់ខ្ញពុ ំ ែ៊៉ន្ាែំណើរទស្នកតិច្ នាសះកជ៏ាការ

ច្ចាំជារៀ្រហូតរែស់ខ្ញពុ ំដារ»។ 

 សៀ គរីចា្ ៖ «ែន្ាែ់ពីខ្ញពុ ំបានធវ ើែំណើរទស្នកតិច្  

សតិក្ានាសាុកអន្្ ់វា្រួចរក ខ្ញពុ ំពតិតជាមានអាររមែណស៍ែ្បាយ 

ទាសះែជីាហត់ក្ ពុ ្ការធវ ើែំណើរែន្តិចកដ៏ាយ តាទាសះែជីា 

�៉ា្ណា ខ្ញពុ ំសូរអរគ៊ណែេ់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា  

នត្ិ រជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់វា្ ដាេបាន ែង្ ើតនូវទស្ន 

កតិច្ នាសះឡើ្ សមាាែ់ឲ្យសតិស្ កែូ៏ចជានតិសត្ិ តជំនាន់កាាយ 

ែូចកាុររែស់ខ្ញពុ ំទទួេបាននូវែទពតិសាធនជ៍ាចាើន ដាេពី

រ៊នរកខ្ញពុ ំរតិនធ្ាែ់បានចូេរួរ។ លើសពីនាសះ ខ្ញពុ ំបានច៊សះធវ ើការ 

សាាវជាាវដាយផ្ាេ់តាររយៈការច៊សះសម្ភ ាសនជ៍ាក់ស្ា្ 

ជារួយបាជាជននាតារតំែន់នាសះ។ ការសតិក្ាពីែូជនយីដ្ឋ ាន 

បាវត្តិសាសា្ជាចាើនកន្ា្ នត្ិ ការដាំែំណាំែូចជា សណ្ាក 

នត្ិ ពាត ដាេទតិែ្ឋភាពនាសះធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំែំភ្ាចរតិនបានឡើយ។ 

ទាសះែជីា�៉ា្ណា ខ្ញពុ ំកសូ៏រអរគ៊ណែេ់រគ្គពុទាស ដាេបាន 

ធវ ើែទែង្ហ ាញពីតំែន់បាវត្តិសាស្ា�ាំ្ ១៤កន្ា្ ឲ្យខ្ញពុ ំបាន 

ែឹ្ នត្ិ បានស្គ ាេ់។ អវ ីដាេជាកត្ាសំខាន់នាសះ គកឺារយក 

ចតិត្ទ៊កដាក់ពីសំណាក់កាុរការងាររែស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ 

ករ្ពុជារកកាន់នតិស្តិត�ាំ្អស់ ហើយខ្ញពុ ំស្្ឃរឹថា បើមាន 

ឱកាសកាាយទៀតខ្ញពុ ំរកីរាយក្ ពុ ្ការសហការនត្ិ ចូេរួរជា

រួយកាុរការងាររែស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាទៀត។ 

 ជីែ សតថែ ាវ ី៖ «ែន្ាែ់ពីខ្ញពុ ំបានធវ ើែំណើរទាទស្នកតិច្  

ទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្រួចរក ខ្ញពុ ំទទួេបានចំណាសះែឹ្ជាចាើន 

អំពីបាវត្តិសាសា្បាទាសករ្ពុជា កែូ៏ចជាសាុកអន្្ ់វា្ផ្ាេ់  

នត្ិ ទទួេបានែទពតិសាធនពី៍ការធវ ើែំណើរនាសះ�៉ា្ចាើន។  

ទាសះែជីាខ្ញពុ ំមានជំ្ឺផ្ដ ាសាយតតិចតួច ពាាសះតាស៊ខភាពរែស់ខ្ញពុ ំ 

ខ្ាយ ែ៊៉ន្ាខ្ញពុ ំនាតាសែ្បាយចតិត្ជារួយនឹ្ ការធវ ើែំណើរ 

រួយនាសះ។ ជាច៊្កាាយខ្ញពុ ំសូរអរគ៊ណែេ់រជ្ឈរណ្ឌ េឯក 

សារករ្ពុជា ដាេធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំទទួេបានឱកាសែ៏កមារួយនាសះ នត្ិ  

អរគ៊ណជាខ្ាំ្ែេ់ែ្ៗកាុរការងារ ដាេមើេការខ៊ស 

តាូវ នត្ិ មើេថាែេ់ខ្ញពុ ំផ្ាេ់នាទនីាសះបាន�៉ា្េ្អ»។ 

 ទួន រក្ា ៖ «ខ្ញពុ ំមានអាររមែណរ៍ភំើែ នត្ិ សែ្បាយរកី 

រាយណាស់ ដាេបានធវ ើែំណើរទាកាន់តំែន់បាវត្តិសាសា ្

អន្្ ់វា្ ពាាសះខ្ញពុ ំបានយេ់ែឹ្ចាើនពីរឿ្រ៉ាវ�ាក់ទ្នឹ្  

ទួន រក្ា នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

ជតិែ សតថែ ាវ ីនតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

សៀ គរីចា្ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

តំែន់អន្្ ់វា្។ ែ៊៉ន្ាអវ ីដាេខ្ញពុ ំចាែ់អាររមែណជ៍ា្គាគកឺារ 

រស់នារែស់បាជាជននាទនីាសះ ពាាសះគាត់បានរៀែរាែ់ពី 

ជីវបាវត្តិរែស់គាត់ពីរ៊នសរយ័ខមែារកាហររកែេ់ែច្ ពុ ែ្បន ្»។ 

 សឿន ចាន់ថា្ ៖ «សមាាែ់ខ្ញពុ ំពតិតជាសែ្បាយចតិត្ខ្ាំ្ 

ណាស់ សមាាែ់ែំណើរទស្នកតិច្ ទាកាន់តំែន់សន្តិភាព 

អន្្ ់វា្ ចាែ់តាំ្ពីថ្ង ាទ ី ១៦ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ ែេ់ 

ថ្ង ាទ១ី៩ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ នាពាេកន្្ រកនាសះ។ ចំណាក 

ឯការធវ ើែំណើរ ការហូែច៊ក នត្ិ ការស្ ាក់នាគេឺ្អខ្ាំ្ណាស់ 

ពតិតជាធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំនកឹសមែ ានរតិនែេ់ ពាាសះរ៊នពាេដាេខ្ញពុ ំទាែេ់ 

សាកុអន្្ ់វា្  ខ្ញពុ ំបានគតិតថា តើខ្ញពុ ំនឹ្ អាចទាស្ ាក់នាផ្សះដាេ 

នាក្ ពុ ្ពាា ហើយជាកន្ា្ស្ង ាត់រតិនសូវមានរន៊ស្រស់នា 

ដារឬទា? ែ៊៉ន្ាអវ ីៗខ៊សពីការគតិត�ាំ្សាុ្រែស់ខ្ញពុ ំ។ ខ្ញពុ ំសូរ 

អរគ៊ណែេ់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេបានផ្ដ េ់ 

ឱកាសចាករលំាកចំណាសះែឹ្ នត្ិ ែទពតិសាធនជ៍ាចាើនរក 

កាន់ខ្ញពុ ំកែូ៏ចជាកាុរនតិស្តិត�ាំ្អស់ ហើយកសូ៏រអរគ៊ណ 

ែេ់កាុរការងាររែស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុ ជា�ាំ្អស់  

ដាេបានយកចតិត្ទ៊កដាក់ រកលើកាុរនតិស្តិត�ាំ្អស់គ្ ា 

អរគ៊ណ»។

 ពា ដាយវ តិន ៖ «ែន្ាែ់ពីបានចូេរួរែំណើរទស្នកតិ

ច្ សតិក្ាអស់រយៈពាេ ៤ថ្ង ា ៣យែ់ទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្ 

ខាត្ឧត្រមានជយ័រក ខ្ញពុ ំមានអាររមែណស៍ែ្បាយចតិត្ នត្ិ រកី 

រាយ�៉ា្ខ្ាំ្ �ាំ្ការហូែច៊ក �ាំ្ការស្ ាក់នាការធវ ើ 

ែំណើរករ្ាន្ នត្ិ ជាពតិសាសបានទទួេបានចំណាសះែឹ្ជា

ចាើនដាេ�ាក់ទ្ទានឹ្បាវតតិ្សាសា្រែស់បាទាសករ្ពុ ជា  

នាក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្។ លើសពីនាសះ ខ្ញពុ ំបានទទួេែទពតិ- 

សាធន�៉៍ា្ថមែីសាឡា្រួយគ ឺ ការសម្ភ ាសនប៍ាជាជនអំព ី

បាវត្តិនាការេ្្កាត់រែែខមែារកាហររែស់គាត់។ ខ្ញពុ ំមានអា-

ររមែណថ៍ានកឹទកីន្ា្នាសះខ្ាំ្ណាស់ ទាសះែជីាខ្ញពុ ំបានតាឡែ់

រក្្ ំពាញវ តិញកដ៏ាយ នកឹអន៊ស្ាវរយី ៍ ដាេខ្ញពុ ំធ្ាែ់បាន 

ធវ ើការងាជាកាុរជារួយរតិត្រួរថ្ ាក់ នត្ិ ថារ�ាំ្នកឹទាសភាព  

នត្ិ ែរ តិ�ាកាសនាក្ ពុ ្សាុកអន្្ វា្ដារ»។ 

 ខ៊រ គរីរ៉ា ៖ «ខ្ញពុ ំច្់នតិ�ាយថា អន្្ ់វា្ មានសមាស់ 

សាស់ស្អ ាត ជារួយបាវត្តិសាសា្ជាចាើន»។ 

 ស៊រី រ៉ា ៖ «អតមែ ាភាព ពតិតជាមានចតិត្រភំើែរកីរាយ 

ណាស់ដាេបានទាទស្នកតិច្ សតិក្ានាសហគរនអ៍ន្្ ់វា្  

សូរអរគ៊ណរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេបានអន៊ញ្ញ ាត 

សឿន ចាន់ថា្ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

ខ៊រ គរីរ៉ា នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

ពា ដាយវ តិន នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 
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ឲ្យអាតមែ ាភាពចូេរួរែំណើរទស្នកតិច្ រួយនាសះ ដាេអាតមែ ា 

ភាពទទួេបានែទពតិសាធន ៍ នត្ិ ចំណាសះែឹ្បាវត្តិសាសា្ជា

ចាើន»។ 

 រុរឹ ស៊ខខា្ ៖ «ខ្ញពុ ំបាទ ឈមែ ាសះ រុរឹ ស៊ខខា្ ច្់ 

ែង្ហ ាញពីចំណាែ់អាររមែណរ៍ែស់ខ្ញពុ ំទាលើែំណើរទស្នកតិច្ 

សតិក្ាសមាាែ់រយៈពាេ៤ថ្ង ា ទាកាន់រជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាព 

អន្្ ់វា្។ អន្្ ់វា្ជាទកីន្ា្ ដាេមានសមាស់ធរមែជាតតិ  

ែ៍ស្អ ាតផ្ាភ្ាែ់ នត្ិ រឿ្រ៉ាវបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជា។ យើ្ 

ពាញចតិត្នឹ្ ែំណើរទស្នកតិច្ រួយនាសះគាែ់ៗគ្ ា ជារួយ 

ស្ ារញញរឹ។ ខ្ញពុ ំបានទាកន្ា្ជាចាើននាក្ ពុ ្សាុកខមែារ ែ៊៉ន្ា 

អន្្ ់វា្បានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំច្ចាំពីបាវត្តិសាសា្រែស់យើ្ នត្ិ  

ទកឹែីទេ់ដានរួយនាសះ ពារពាញទាដាយសមាស់ធរមែជាតតិ  

ដាេខ្ញពុ ំរតិនអាចែំភ្ាចបានពីសករមែភាពដាេខ្ញពុ ំបានធវ ើនាក្ ពុ ្ 

សាុកអន្្ ់វា្បាន។ រយៈពាេ៤ថ្ង ា ខ្ញពុ ំពាញចតិត្ក្ ពុ ្ការ 

សតិក្ា ការធវ ើការងារជាកាុរ ដាយស្ ារញញរឹគាែ់កាេៈ 

ទាសៈ�ាំ្អស់។ ការធវ ើែំណើរទស្នកតិច្ រែស់រជ្ឈរណ្ឌ េ 

សន្តិភាពអន្្ ់វា្ បានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំទទួេបានចំណាសះែឹ្ពតិសាស

ែូចជា កាសវ ា្យេ់ពីទតីាំ្រែស់បាវត្តិសាសា្ នត្ិ ការរស់

នារែស់បាជាជនរូេដ្ឋ ាន»។ 

 ទរឹ ពន្ ឺ៖ «ការច៊សះករមែសតិក្ានាសះពតិតជាមានសារសំខាន់ 

ណាស់សមាាែ់ខ្ញពុ ំ ពាាសះវាជាែទពតិសាធនថ៍មែីរួយសមាាែ់ខ្ញពុ ំ  

ហើយតាររយៈែទពតិសាធនន៍ាសះដារ បានជួយឲ្យខ្ញពុ ំកាន់តា

យេ់ច្បាស់ពីរែែខមែារកាហរ ដាេបានកើតឡើ្ចន្ាសះឆ្ ា ំ

១៩៧៥ ែេ់១៩៧៩។ ចំពាសះការមើេថា នត្ិ យកចតិត្ 

ទ៊កដាក់ ពីែ៊គ្គេតិករែស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាពតិតជា 

េ្អណាស់ �ាំ្ការហូែច៊ក នត្ិ ការស្ ាក់នា។ ច៊្កាាយខ្ញពុ ំ

សូរអរគ៊ណសមាាែ់ការយកចតិត្ទ៊កដាក់ចំពាសះកាុរនតិស្តិត

យើ្�ាំ្អស់គ្ ា»។ 

 ឈួន ចំែ៊ ី៖ «ខ្ញពុ ំបាទឈមែ ាសះ ឈួន ចំែ៊។ី ចំពាសះែំណើរ 

ទស្នកតិច្ ទាកាន់សាុកអន្្ ់វា្ ខ្ញពុ ំរតិនយេ់ថា ជាកន្ា្ 

សែ្បាយែន្ដ តិចសាសះ បានតានាំភាពកាៀរគាាំខ្ាចផ្ា 

សាណាសះ្ារជរ័ខមែារ ធ្ាែ់រត់េូន ដាកតាក្ ពុ ្ពាាគមែ ានអវ ី 

ែរ តិភាគ ហូែបានតាស្កឹឈើ ដាកពាយួ ដាកខ្ាច គមែ ានថ្ង ាណា 

ភ្ាច �ាក់ឈមែ ាសះ�ាក់បាវត្តិ។ ពាេកាុរនតិស្តិតយើ្ធវ ើ 

ែំណើរទាែេ់ជតិតផ្សះរែស់បាជាជនដើរ្បធីវ ើការសម្ភ ាសន ៍ 

គាត់បានជតិសះក្់ជៀសចាញ អ្ កខ្សះថាចាំរតិនបាន រតិនស្គ ាេ់  

រុរឹ ស៊ខខា្ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

ទរឹ ពន្ ឺនតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

ស៊រី រ៉ា នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 
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នត្ិ រតិនេំបាកអវ ីឡើយក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។ កាុរនតិស្តិតរែស់ 

យើ្ច្់ែឹ្រឿ្ពតិត តាបារជានតិ�ាយរឿ្រតិនពតិតឲ្យយើ្ 

ស្ដ ាែ់ ដាយស្្យ័ថាយើ្ជាអ្ កយកការណន៍យាបាយ។  

បាជាជន ហាក់ែីែូចជារតិនច្់នតិ�ាយបាាែ់កាុរនតិស្តិត 

រែស់យើ្ឡើយ។ ខ្ញពុ ំពតិតជាអារសូរគាត់ណាស់។ តើសែ្បាយ 

តា្់ណានាពាេឃើញ ១)កន្ា្ែ៊តខមែ ាចរែស់ ែ៊៉េ ពត  

២)ទតីាំ្ែូជាសពរែស់ ស៊ន សាន នត្ិ គាួសារ ៣)ផ្ រូ ររែស់ 

តារ៊៉ក ដាេរតិនហ៊ានសរសារសូរ្បតីាឈមែ ាសះ។ តើការុនតិស្តិត 

រែស់យើ្នឹ្ អាចជួយអវ ីបានែេ់បាជាជនដាេរស់នាក្ ពុ ្

សាុកអន្្ ់វា្? គតិតឃើញអវ ី? ទស្នកតិច្ សតិក្ានាសះេ្អហើយ  

តាខ៊សពាេែន្តិច ហើយករ៏តិនមានអវ ីធវ ើឲ្យអន្្ ់វា្ចាែ់ចតិត្ 

យើ្ដារ។ សមាាែ់ខ្ញពុ ំ ទាសះែជីាគតិតឃើញ ករ៏តិនបាាកែថា 

ធវ ើបានដារ។ ខ្ញពុ ំករ៏តិនអាចភ្ាចគ៊ណអ្ កគាូ សៀវរ៊ ី នត្ិ កាុរ 

ការងាររែស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេបានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំ 

ចាសះគតិតដារ។

 រ តិន ម៉ាេីន ៖ «ជាែំែូ្ខ្ញពុ ំសូរអរគ៊ណែេ់អ្ កគាូ ជា  

សៀវរ៊ ីអរគ៊ណរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា នត្ិ រជ្ឈរណ្ឌ េ 

សន្តិភាពអន្្ ់វា្ ដាេបានផ្ដ េ់ពាេវា�ាែ៏មានតម្ា នត្ិ  

ការមើេថា ការយកចតិត្ទ៊កដាក់ែំផ៊ត។ ែន្ាែ់ពីខ្ញពុ ំបានទា 

ទស្នកតិច្ សតិក្ានាសាុកអន្្ ់វា្រួចរក ខ្ញពុ ំពតិតជាទទួេបាន 

ែទពតិសាធនជ៍ាចាើន ដាេខ្ញពុ ំរតិនធ្ាែ់បានែឹ្ ស្គ ាេ់ នត្ិ  

ជួែបាទសះពីរ៊នរក។ ខ្ញពុ ំសូរអរគ៊ណែេ់ែ្ៗរគ្គពុទាសអន្្ ់  

វា្ ដាេបានធវ ើែទែង្ហ ាញពីតំែន់បាវត្តិសាសា្�ាំ្១៤ 

កន្ា្ឲ្យខ្ញពុ ំបានស្គ ាេ់ នត្ិ ែឹ្ពីតំែន់នរួីយៗនាទនីាសះ។ ជា 

ពតិសាសទាទៀតនាសះ ខ្ញពុ ំសូរអរគ៊ណបាជាជននាតំែន់អន្្ ់  

វា្�ាំ្ពីរ�ំ៊ ដាេបានផ្ដ េ់ែទសម្ភ ាសនព៍ីែំណើរបាវត្តិ 

តស៊ូ រែស់ខ្លួ ននាសរយ័ករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យ នត្ិ ជីវ តិតរស់ 

នាបាចាំថ្ង ា ដាេបានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំយេ់ែឹ្បានកាន់តាច្បាស់ 

�ាស់ពីបាវត្តិសាសា្ែ៏ជូរចត់នាសរយ័នាសះ។ ជាច៊្កាាយ 

ខ្ញពុ ំពតិតជាមានអាររមែណរ៍ភំើែ នត្ិ មានមាទនភាពទាលើបា-

ទាសករ្ពុជានាពាេែច្ ពុ ែ្បន ្ នត្ិ មានការសាកស្ដ ាយជាខ្ាំ្ 

ទាលើសាកនាែករមែនាក្ ពុ ្រែែករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យ ដាេ 

រតិនគួរឲ្យកើតឡើ្�ាេ់តាសាសះ។ ែូច្ ាសះយើ្គួរចូេរួរ 

ចំណាកថារក្ាការច្ចាំនាការែំណាេរែស់ខមែារកាហរ នត្ិ  

ស្ដ ាឡើ្វ តិញនូវអវ ីដាេបានបាត់ែ្់ ដើរ្បបីាទាសករ្ពុជាឲ្យ 

ក្ាយជាបាទាសរួយ ដាេរុ្រឿ្ នត្ិ មានវឌ្ឍនៈភាពនា 

ក្ ពុ ្សកេលាក»។ 

សាន គតិរឡា្ នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

រ តិន ម៉ាេីន នតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 

ឈួន ចំែ៊ ីនតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូរតិន្នតីតិសាសា្ នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្សាែ្ឋកតិច្ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 សាន គរីឡា្ ៖ «អរគ៊ណែ្សមាាែ់សំណួរែ៏េ្អរួយ 

នាសះ សមាាែ់ខ្ញពុ ំផ្ាេ់កាាយពីបានទាទស្នកតិច្ នាតំែន់ 

អន្្ ់វា្រួចរក បានធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំទទួេបាននូវែទពតិសាធនេ៍្អៗ

ជាចាើនក្ ពុ ្ការធវ ើកតិច្ ការងារជាកាុរ នត្ិ បានយេ់ែឹ្ចាើន 

ជា្រ៊ន�ាក់ទ្ទានឹ្ បាវត្តិសាសា្រែស់បាទាសយើ្។ ខ្ញពុ ំ 

ពតិតជារកីរាយខ្ាំ្ណាស់ ដាេបានចូេរួរចំណាករួយនា 

ក្ ពុ ្ែំណើរទស្នកតិច្ រួយនាសះ ហើយកសូ៏រអរគ៊ណរជ្ឈ-

រណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេបានែង្ ើតឲ្យមានែំណើរទស្ន 

កតិច្ សតិក្ារួយនាសះឡើ្ ដាេនាសះជាឱកាសរួយបានជួយឲ្យ 

ខ្ញពុ ំទទួេបានចំណាសះែឹ្ថមែីៗជាចាើនែនថែារទៀត។ ខ្ញពុ ំសូរអរគ៊ណ 

កាុរការងាររជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់  នត្ិ រជ្ឈរណ្ឌ េ 

ឯកសារករ្ពុជា»។                              អ៊៊ ន ស៊ដាវ ី

កាុរនតិស្តិតសមែគ័ាចតិត្ កំព៊្ដាំកូនឈើក្ ពុ ្ែរ តិវាណរជ្ឈរណ្ឌ េសន្តិភាពអន្្ ់វា្
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 លាក ឆាំ្ យ៊ គជឺានាយករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា 

តាូវបានជាើសរើសសមាាែ់ពានរងវ ាន់ Ramon Magsaysay 

Award ដាេតាូវបានគាស្គ ាេ់ថា ជាពាន់រងវ ាន់ណូបាេ 

សមាាែ់ទវែីអាស៊ ីឆ្ ាំ២០១៨ យា្តារការបាកាសរែស់ 

គណករមែការនាទកីាុ្ម៉ានេី បាទាសហវ ីេីពីន នាសប្ ាហ ៍

កន្្ ទានាសះ។

 ការជាើសរើសលាក ឆាំ្ យ៊ ផ្អ ាកទាលើការងាររែស់ 

លាកក្ ពុ ្ការបារូេផ្ពុ ំនត្ិ ច្កា្ឯកសារពាក់ពន័្ធនឹ្ រែែ 

ករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យ ឬរែែខមែារកាហរែ៏សន្ធកឹសន្ធ ាែ់ ដើរ្ប ី

ការផ្សះផ្ា យ៊ត្តិធរ ៌នត្ិ ការច្ចាំដើរ្បកីារអែ់រនំត្ិ ទែ់ស្ ាត់ 

អំពើបាេយ័ពូជសាសនស៍មាាែ់ករ្ពុ ជា នត្ិ ែណ្ាបាទាស 

ផ្ា្ៗទៀត។

 លាកសូរអរគ៊ណែេ់បាទាសហវ ីេីពីន ដាេបានជួយ 

ជនភៀសខ្លួ នករ្ពុជាអំឡពុ ្ ឆ្ ាំ១៩៨០ កាាយពាេរែែខមែារ 

កាហរែួេរេំ។ លាកែន្ថា៖ «អ្ ករស់រានជីវ តិតពីរែែខមែារ 

កាហរបានរឮំកខ្ញពុ ំរាេ់ថ្ង ាថា កំ៊ឲ្យបាសះែ្់ចាេក្សី្្ឃរឹ។ 

ចំណាកពានរងវ ាន់នាសះកែូ៏ចគ្ ា វាជាការរឭំករួយចំពាសះចតិត្ 

សន្ាសរែស់ជនជាតតិហវ ីេីពីនែេ់ម្ាយរែស់ខ្ញពុ ំ នត្ិ ម្ាយ 

�ាំ្អស់នាក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា ដាេបានរួចរស់ពីរែែបា-

េយ័ពូជសាសន។៍ បាជាជននត្ិ រដ្ឋ ា្តិបាេហវ ីេីពីន កែូ៏ចជា 

ែណ្ាបាទាសែទាទៀត បានជួយែេ់យើ្។ រងវ ាន់រួយនាសះ  

ជាការអរគ៊ណែេ់បាទាសហវ ីេីពីន ដាេបានជួយសង្គ ាាសះ 

ពេរែ្ឋករ្ពុ ជាកាេពីគាានាសះ ហើយវាកជ៏ាឧ�ាហរណែ៏៍ 

មានតម្ាដើរ្បឲី្យយើ្រតិនបាសះែ្់ចាេក្សី្្ឃរឹ»។

 ក្ ពុ ្នារជាជនរ្គាាសះ ដាេបានរួចរស់ជីវ តិតពីរែែខមែារ 

កាហរ លាក ឆាំ្ យ៊ ច្់ឲ្យអ្ ករស់រានមានជីវ តិតផ្ា្ទៀត 

មានក្សី្្ឃរឹនត្ិ ផ្សះផ្ារែួសផ្រូ វចតិត្ ដាេខ្ាចខ្ាំដាយសារ 

ពាាត់បាាស់រន៊ស្ជាទសីា�ាញ់។ លាកនតិ�ាយថា៖ 

«បាសតិនបើ អ្ កបានរស់រានមានជីវ តិតពីរែែបាេយ័ពូជ- 

សាសន ៍អ្ កគជឺារន៊ស្ដាេមានសំណា្ខ្ាំ្ណាស់។ អ្ ក 

អាចចាែ់ផ្ើរជីវ តិតសារជាថមែីរ្្ទៀត។ អ្ កអាចមានទជីមាក  

មានផ្សះសម្បា្ មានការងារធវ ើ មានរតិត្្ក្តិ នត្ិ ចាែ់ផ្ើរ 

កសា្គាួសារថមែីរួយ។ ែ៊៉ន្ាអ្ កនឹ្ មានការរខំានដាយសារ 

តារឿ្រ៉ាវជាចាើនដាេបានកើតឡើ្ រកលើខ្លួ នឯ្។ ជីវ តិត នត្ិ   

ផ្រូ វចតិត្រែស់អ្ កទទួេរ្ការបាកបាក់។ បាសះែូ្រែស់អ្ ក 

ទទួេរ្ការឈឺចាែ់ ពីការបាត់ែ្់រន៊ស្ជាទសីាឡាញ់។  

អ្ កតាូវបានរខំានដាយការច្ចាំរែស់អ្ ក។ អ្ កមានអា- 

ររមែណថ៍ា មានកំហ៊សដាយសារតាអ្ កអាចរស់រានមានជីវ តិត  

ខណៈដាេរន៊ស្ជាចាើននាក់ផ ា្្ទៀតបានបាត់ែ្់ជីវ តិត  

ហើយអវ ីដាេអាកាក់ជា្នាសះទៀតនាសះ គអ្ឺ កអាចបាត់ែ្់ក្ ី

ស្្ឃរឹ។ ពានរងវ ាន់រួយនាសះ តំណា្ការរតិនឲ្យបាសះែ្់ចាេ 

នូវសាចក្សី្្ឃរឹសមាាែ់អនាគតែ៏បាសើររួយ»។ 

 គួររឭំកថា នាសះជាខួែលើកទ៦ី០នាការបាគេ់ពានរងវ ាន់  

ហើយែ៊គ្គេដាេជាែ់ចំណាត់ថ្ ាក់សមាាែ់ពាេនាសះ មាន 

សរុែបាាំរួយរូែ ក្ ពុ ្នាសះរូរមានបាទាសឥណ្ឌ ាពីររូែ វៀត- 

ណាររួយរូែ ករ្ពុជារួយរូែ ហវ ីេីពីនរួយរូែ នត្ិ ទរីរ័រួយ 

រូែ។ ពតិធបីាគេ់ពានរងវ ាន់ផ្រូ វការនឹ្ បាារព្ធធវ ើនាថ្ង ាទ៣ី១ 

ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨ នាបាទាសហវ ីេីពីន។

 ពានរងវ ាន់ រ៉ារ៊៉ន ម៉ាសាយសាយ ជាពានរងវ ាន់ែ៏ខ្្់ខ្ស់ 

សមាាែ់អ្ កែឹកនាំនាអាស៊។ី ចាែ់តាំ្ពីការែង្ ើតពាន់រងវ ាន់ 

នាសះតាំ្ពីឆ្ ាំ១៩៥៧ រក មានែ៊គ្គេនត្ិ សថែ ាែន័ជា្៣០០ 

ដាេតាូវបានផ្េ់ជូនចំពាសះការងារែមាើស ្្គររែស់ខ្លួ ន ថ្ ាក់ 

តំែន់អាស៊ី នត្ិ ពតិ្ពលាក ដាេបានដាសះសាាយែញ្ហ ាជា

ចាើនសមាាែ់ការអ្តិវឌ្ឍរន៊ស្ជាតតិ។      សាន ែ៊៊ នស៊រី

អ្ករស់រាៃមាៃជតីវិតពតីរបបសខមែរសកហមមួយរបូ សតរូវបាៃដសជើសដរ ើស
សសមាប់ពាៃ់រងវែ ាៃ់ណូសបលអាសរុតីឆ្ាំ២០១៨



 រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា តាូវការជាើសរើសគាូែងាៀនឯកទាសបាវត្តិវ តិទ្យាចំនួន៣០នាក់ ឲ្យចូេរួរក្ ពុ ្ការសរសារសំណារពី

បាវត្តិសាស្ារឿ្រ៉ាវចាញពី្ូរតិ�ំ៊កំណើត ឬ្ូរតិ�ំ៊ដាេខ្លួ នកំព៊្រស់នា ដាេជាែ់�ាក់ទ្នឹ្ ពាឹត្តិការណន៍ាក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។ 

កតិច្ ការនាសះ ជាកតិច្ ការសមែគ័ាចតិត្នាក្ ពុ ្គមាា្ស្អំីពី «បាវត្តិសាស្ា្ូរតិ» ហើយកជ៏ាែំណាក់កាេទ២ីនាការអន៊វត្កតិច្ ការនាសះដារ។ 

សំណាររែស់លាកគាូអ្ កគាូ នឹ្ តាូវបាសះព៊រ្ដាយរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា រួចបាគេ់ជូនលាកគាូអ្ កគាូវ តិញដើរ្បបីាើបាាស់ជា 

សម្ភ ារៈឧែទ្ាសក្ ពុ ្ការែងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ាេ់ខ្លួ ន។ រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ឧែតថែរ្ភជាថវ តិកាសមាាែ់ការសាាវជាាវនាសះ។

 េកខេខណ្ឌ ជាើសរើស

១) អ្ កសាាវជាាវ គតឺាូវតាជាគាូរ៊ខវ តិជ្ាបាវត្តិវ តិទ្យានាក្ ពុ ្ខាត្ពាាវា្ សវ ាយរៀ្ ត្បរូ ្�មែពុ ំ  កណ្ាេ (សាុករ៊ខកំពូេ �វ ាឯរ នត្ិ  

ខ្ាច់កណ្ាេ) នត្ិ កាចាសះ (សាុកេ្រូ ្) ដាេរតិនជាែ់តួនាទជីានាយកឬនាយករ្នាវ តិទ្យាេយ័ដាេខ្លួ នកំព៊្ធវ ើការ។

២) មានចំណាសះែឹ្អំពវី តិធសីាស្ាក្ ពុ ្ការធវ ើកតិច្ ការសាាវជាាវ ែូចជាការធវ ើែទសម្ភ ាសន,៍ ទំនាក់ទំន្ជារួយអ្ កដាេតាវូសម្ភ ាសន ៍ 

វ តិភាគលើទតិន ្នយ័ដើរ នត្ិ សរសារ។

៣) មានចំណាសះែឹ្សរររ្យក្ ពុ ្ការបាើបាាស់កំ៊ព្យរូ ទរ័លើករមែវ តិធ ីMicrosoft Word Excel នត្ិ មានកំ៊ព្យរូ ទរ័ផ្ាេ់ខ្លួ ន។

៤) មានការប្ាជ្ញ ាចតិត្ខ្ស់ក្ ពុ ្ការសមាាចបាននូវសំណារតារការកំណត់។

៥) មានភាពច្ ាបាឌតិតចំពាសះការបាើបាាស់ឧែករណ ៍(ថតសំឡា្ នត្ិ ម៉ាស៊នីថត) សមាាែ់កតិច្ ការសាាវជាាវ។ 

៦) មានសរតថែភាពទំនាក់ទំន្ជារួយអាជ្ញ ាធររូេដ្ឋ ាន។

 េកខេខណ្ឌ ការងារ

១) ធវ ើកតិច្ ការសាាវជាាវដាយរតិនឲ្យែ៉សះពាេ់ែេ់ម៉ា្ែងាៀនសតិស្នាតារវ តិទ្យាេយ័ដាេខ្លួ នកំព៊្ែងាៀន។

២) បាើបាាស់ពាេវ តិស្រកាេ ឬពាេទំនារពីការែងាៀន ដើរ្បធីវ ើកតិច្ ការនាសះ។

៣) បា្ចាកពាេវា�ាច្បាស់�ាស់ពីែំណើរការបាពាឹត្ទានាកតិច្ ការសាាវជាាវ រួចផ្ញ ើរកកាន់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា 

ដើរ្បកីារសហការ។ ឧ�ាហរណ៖៍ ែង្ហ ាញគមាា្ផានការជាែំណាក់កាេៗែូចជា៖ បារូេធនធានសមាាែ់ឯកសារយា្ 

កំណត់គាេដាសមាាែ់សម្ភ ាសន ៍ការសម្ភ ាសន ៍វ តិភាគទតិន ្នយ័សម្ភ ាសន ៍នត្ិ សំណារ។ 

៤) សរសារពីកតិច្ ការសាាវជាាវឲ្យបាន�៉ា្ហាចណាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ញ ើសំណារ នត្ិ កតិច្ សម្ភ ាសនជ៍ាសំឡា្រកកាន់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដើរ្បរីក្ាទ៊កនត្ិ ងាយសាួេក្ ពុ ្ការពតិនតិត្យផ្ៀ្

ផ្ាត់ នត្ិ បាសះព៊រ្។

 បាសតិនបើលាកគាូអ្ កគាូចាែ់អាររមែណល៍ើកតិច្ ការនាសះ សូរដាក់ពាក្យស្ ើសំ៊រកកាន់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាយភ្ាែ់រក 

ជារួយនូវ៖ ១) ពាក្យស្ ើសំ៊ធវ ើកតិច្ ការសាាវជាាវបាវត្ត្ិ ូ រតិ។ ២) បាវត្តិរូែសងខេ ាែ១ច្បាែ់ នត្ិ  ៣) សាចក្អីធតិែ្បាយតាួសៗពីបាធាន

ែទដាេច្់សរសារចាញពី្ូរតិកំណើតរែស់ខ្លួ ន តារអសយដ្ឋ ាន ផ្សះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាសះសហីន៊ សង្ ាត់ទនា្បាសាក់ ខណ្ឌ ចំការរន 

រាជធានី្  ្ំពាញ ឬផើ្ញរកកាន់អី៊ម៉ាេ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេពាក្យផ៊តកំណត់តាឹរ ថ្ង ាទ៣ី០ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨។

 សមាាែ់ពត័ម៌ានែនថែារ សូរ�ាក់ទ្រកកាន់ ផា្ ព្្រ៉ាស៊ ី នាយកករមែវ តិធសីាាវជាាវ នត្ិ អែ់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ា 

ករ្ពុ ជា តារទូរសព្ ០១២ ៦៩៦ ៩៦១ ឬអី៊ម៉ាេ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងដសជើសដរ ើសអ្កសសាវសជាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 សន ផាត អតតីយាធាខមែារកាហរដាេបានអរែំណើរ 

ែ៊៉េ ពត យកទាកាត់ទាស នាឆ្ ាំ១៩៩៧ បានស្ាែ់ដាយ 

ជំ្ឺ�៉ា្ស្ងៀរស្ង ាត់នាគាហដ្ឋ ាន ក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្ ខាត្ 

ឧត្រមានជយ័ កាេពីថ្ង ាទ២ី៤ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨។ សន 

ផាត គជឺាអតតីយាធាខមែារកាហររួយរូែ ក្ ពុ ្ចំណារយា-

ធាខមែារកាហរពីររូែដាេបានអរែំណើរ នត្ិ គាា ែ៊៉េ ពត  

យកទាកន្ា្កាត់ទាស សថែតិតនាលើខ្ ្ ្្ ំែ្រាក ក្ ពុ ្សាុក 

អន្្ ់វា្ ដាេជាអតតីរូេដ្ឋ ានតស៊ូ ច៊្កាាយរែស់ក្ 

កម្ាំ្ខមែារកាហរដាេសមែ ាសះសមែគ័ានឹ្  តារ៊៉ក។ គាួសារ នត្ិ  

រតិត្្ក្តិរែស់ សន ផាត បានឲ្យែឹ្ថា ខា្លើនាសះ គជឺាកតិច្ - 

ការសំខាន់រែស់ ផាត ដាេបានធវ ើក្ ពុ ្អំឡពុ ្ពាេរែែខមែារ

កាហរ។ ទាសះែី�៉ា្ណា អ្ ក�ាំ្នាសះនាតាមានភាពស្ាក់ 

ស្ើរ នត្ិ ្យ័ខ្ាចក្ ពុ ្ការែង្ហ ាញពីបាវត្តិច្បាស់�ាស់រែស់  

សន ផាត ក្ ពុ ្អំឡពុ ្ពាេចូេរួរជារួយចេនាែែតិវត្នខ៍មែារ-

កាហរ តួនាទ ីនត្ិ វត្មាននាពាេកាត់ទាស ែ៊៉េ ពត ដាយ 

ត៊�ាការបាជាជននាសាុកអន្្ ់វា្។

 ែ៊៉េ ពត តាូវបាន តារ៊៉ក ចាទបាកាន់ថា បានរៀែចំ 

គមាា្ផានការ នត្ិ បានែញ្ាឲ្យយាធាសម្ាែ់ ស៊ន សាន  

អតតីរែ្ឋរន្ាីកាសួ្ការពារជាតតិនារែែករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យ  

រួរ�ាំ្គាួសារ នាក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្។

 ែ៊៉េ ពត បានរត់គាចពីក្កម្ាំ្រែស់ តារ៊៉ក ទា 

�ាក់ខ្លួ ននាក្ ពុ ្រូ្្្ ំរួយ នាក្ ពុ ្�ំ៊អូរសវ ាយ សាុកតាពាំ្ 

បាសាទ។ ក្យាធារួយចំនួនដាេរត់ភៀសខ្លួ ន នត្ិ តារ 

ការពារ ែ៊៉េ ពត គជឺាអតតីយាធារែស់ តារ៊៉ក។ ដាយសារ 

អស់ស្្ឃរឹថានឹ្ បានទទួេជាគជយ័ ក្យាធា�ាំ្នាសះ 

ចាែ់ផ្ើររត់ចាេ ែ៊៉េ ពត។ កាាយរក ក្យាធារែស់  

តារ៊៉ក បានរកឃើញកន្ា្�ាក់ខ្លួ នរែស់ ែ៊៉េ ពត។ ក្ 

យាធារែស់ តារ៊៉ក បានចូេទាែេ់រូ្្្ ំ ហើយបាននតិ�ាយ 

ទាកាន់ ែ៊៉េ ពត ដាយសរី្ស៊ភាពរាែសាថា «យើ្សំ៊ 

អញ្ើញអ៊ំ [ែ៊៉េ ពត] តាឡែ់ទាវ តិញ តា [តារ៊៉ក] ច្់ជួែ 

អ៊ំ»។ ែ៊៉េ ពត តាូវបានចាែ់ខ្លួ នដាយយាធារែស់ តារ៊៉ក 

នាថ្ង ាទ១ី៩ ខារតិថ៊នា ឆ្ ាំ១៩៩៧។ យាធារែស់ តារ៊៉ក 

បានសា្ ែ៊៉េ ពត តាឡែ់រកវ តិញ។ 

 នាថ្ង ាទ២ី៥ ខាកក្ ដា ែ៊៉េ ពត តាូវបានកាត់ទាសនា 

ចំពាសះរ៊ខ «ត៊�ាការបាជាជន» នាអំឡពុ ្ពាេដាេខ្លួ ន 

កំព៊្មានែញ្ហ ាស៊ខភាពជាចាើនរួចទាហើយ ដាេរួរ�ាំ្ 

ជំ្ឺខ្ាយបាសះែូ្ នត្ិ លើស្ារតាំ្ពីឆ្ ាំ១៩៩៥ រក 

ម៉្ាសះ។ នាពាេនាសះ ផ្ ាកខា្ឆវ ា្នាែ្ខ្លួ នរែស់ ែ៊៉េ ពត  

រតិនអាចែំណើរការបានជាបាកាតទីា ហើយភ្ ាកខា្ឆវ ា្ 

រែស់គាត់ស្ើរតា្្ឹតទាហើយ។ ែ៊៉េ ពត អាចដើររក 

កន្ា្កាត់ទាសេ៊សះតាាតាមានជំនួយពី សន ផាត អតតី 

យាធារែស់ តារ៊៉ក នត្ិ អ្ កផ្ា្ទៀតតារអរ នត្ិ គាា។

 ែ៊៉េ ពត ស្ាែ់នាថ្ង ាទ១ី៥ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៩៨ ដាយ 

សារជំ្ឺនាកន្ា្�ំ៊ឃាំ្នាលើ្្ ំែ្រាក ដាេគាែ់គា្ 

ដាយក្កម្ាំ្យាធារែស់ តារ៊៉ក។ រួយឆ្ ាំកាាយរក គ ឺ

នាថ្ង ាទ៦ី ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៩៩ តារ៊៉ក កត៏ាូវបានក្កម្ាំ្ 

រែស់រដ្ឋ ា្តិបាេចាែ់ខ្លួ ន ចំណាកក្កម្ាំ្រែស់ តារ៊៉ក  

ដាេនាសាសសេ់�ាំ្ែ៊៉នមែ ានក៏បានធវ ើសមាហរណករមែជា 

រួយរដ្ឋ ា្តិបាេករ្ពុជា។ តារ៊៉ក តាូវបាន�ំ៊ឃាំ្នាត៊�ាការ 

យាធា ក្ ពុ ្ទកីាុ្្្ ំពាញ រហូតែេ់ស្ាែ់ដាយចាស់ជរា 

អតតីតដយាធាសខមែរសកហម សដលបាៃអមដំដណើរ ប៉រុល ពត 
យកដ�ាកាត់ដទាស បាៃសលៃ ាប់យ៉ាងដសងៀមសង ាត់ដ�ាយសារជំងឺ 

ដ�ាសសរុកអៃលៃង់សវង
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នាថ្ង ាទ២ី១ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០០៦ រួយឆ្ ាំរ៊នពាេអ ្្គការ 

សហបាជាជាតតិ នត្ិ រាជរដ្ឋ ា្តិបាេករ្ពុជាពារពាៀ្ែង្ ើត 

អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជា ដាេហាជាទូទា 

ថា សា�ាក្ខីមែារកាហរ ដើរ្បកីាត់ទាសអតតីមាែឹកនាំជាន់

ខ្ស់ នត្ិ អ្ កទទួេខ៊សតាូវខ្ស់ែំផ៊តនារែែខមែារកាហរ។ 

 រហូតរកែេ់សពវថ្ង ា មានជនជាែ់ចាទចំនួន ៣នាក់ 

ែ៊៉ណ្ណ ាសះ រួរមាន កាំ្ ហ្គ ាចអ៊ាវ ហា ឌ៊ច, នួន ជា នត្ិ  ខៀវ 

 

សំផន ដាេតាូវបានរកឃើញថាមានពតិរុទ្ធ នត្ិ កាត់ទាសឲ្យ 

ជាែ់គ៊កអស់រួយជីវ តិត ខណៈពាេដាេជនជាែ់ចាទ ៣នាក់ 

ទៀត ខកខានរតិនបានកាត់ទាសែូចជា អៀ្ សារ ីបានស្ាែ់ 

រ៊នពាេត៊�ាការកាត់ទាស នត្ិ  អៀ្ ធរី តិទ្ធ តាូវបានរក 

ឃើញថាមានជំ្ឺវងវ ា្សមែ ារត ី ហើយរតិនអាចចូេរួរក្ ពុ ្ 

សវនាការបាន នត្ិ បានស្ាែ់ែន្ាែ់រក។ ចំណាករឿ្ក្រីែស់ 

អឹ៊រ ចារ អតតីគណៈសាុកពាសះនាតាពាសះ តំែន់៥ ្ូរតិភាគ 

ពាយព័្យ ដាេែច្ ពុ ែ្បន ្រស់នាក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្ កំព៊្សថែតិត 

នាក្ ពុ ្ភាពចមាូ្ចមាាស់រវា្ សហចាការស៊ើែអង្ ាត  

ដាេបានលើកលា្ការ ចាទបាកាន់ដាយសម្អ ា្ទាលើ 

ការខវសះចន្ាសះនតីតិវ តិធ ី ្ស្័ពុ តាំ្ នត្ិ ការពន្យាពាេដាយរតិន 

សរសាែ នត្ិ សហពាសះរាជអាជ្ញ ាអន្រជាតតិ ដាេបានែ្ឹ្ទា 

អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ ដើរ្បជំី�ាស់ទាការលើកលា្ការចាទ

បាកាន់នាសះ។ 

 ទាសះែីរែែខមែារកាហរបានែួេរេំទាជា្៣០ឆ្ ាំរក 

ហើយ ហើយត៊�ាការបានកំណត់អត្សញ្ញ ាណអ្ កដាេនឹ្  

តាូវចាទបាកាន់រួចហើយក្ ីករ៏ហូតរកែេ់សពវថ្ង ានាសះ អតតី 

យាធា នត្ិ កមមែ ា្តិបាេខមែារកាហររួយចំនួននាតំែន់អន្្ ់

វា្ នាតារតិនច្់នតិ�ាយ នត្ិ ែង្ហ ាញពីអត្សញ្ញ ាណរែស់ 

ខ្លួ នដាេជាែ់�ាក់ទ្នឹ្ រែែខមែារកាហរែដាេ។

សារ ែ៊៊ នថន

សន ផាត អតតីយាធាខមែារកាហរ បានស្ាែ់ដាយសារជំ្ឺនាថ្ង ាទ២ី៤ កក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ ក្ ពុ ្សាុកអន្្ ់វា្
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 �ាវ តឿរ អាយ៊៦០ឆ្ ាំ បានមានបាសាសនថ៍ា គាត់ជា 

អតតីយាធាខមែារកាហរ ែច្ ពុ ែ្បន ្រស់នា�ំ៊អន្្ ់វា្ សាុក 

អន្្ ់វា្ ខាត្ឧត្រមានជយ័។ គាត់តាូវបានអ ្្គភាពយាធា 

ែញ្រូ នឲ្យទាការពារពាំដានករ្ពុ ជា សថែតិតនាក្ ពុ ្ខាត្សវ ាយរៀ្  

្ូរតិភាគែូព៌ា។ តឿរ បានឲ្យែឹ្ថា «គាត់បានវាយបាយ៊ទ្ធ 

តទេ់ជារួយវៀតណារ�៉ា្សវ តិតសវ ាយនាតារែណ្ាយ 

ពាំដាន ចំណាកក្ទព័វៀតណារកត៏ស៊ូ  ែ្រូ រផ្ាច់ នត្ិ ែ្រូ រជីវ តិត 

ក្ ពុ ្សង្គ ាារនាសះដារ»។ ែូច្ ាសះរាេ់ពាេឡើ្ទាបាយ៊ទ្ធនា 

សររ្ូរតិរ្្ៗ តឿរ រតិនដាេស្្ឃរឹថា បាននារស់ជីវ តិត 

រហូតរកែេ់សពវថ្ង ាឡើយ។ តឿរ សថែតិតនាក្ ពុ ្សម្ៀកែំពាក់ 

ជាបាជាជនសារញ្ញ មាឌតូច នត្ិ ទកឹរ៊ខមាំ បានែនថែារថា «គាត់ 

បានចូេរួរជារួយែែតិវត្នខ៍មែារកាហរ តាំ្ពីឆ្ ាំ១៩៧២  

ែន្ាែ់ពីគាត់ឈែ់រៀននាថ្ ាក់ទ៣ីពីសា�ាឫស្េីក ពាាសះ 

ចាែ់ពីអង្គ ា្ សវ ាយធំ រហូតែេ់្ូរតិកំណើតរែស់គាត់នា 

សាុកជីកាា្ ខាត្សៀររាែ តាូវបានក្កម្ាំ្ែែតិវត្ន ៍

ខមែារកាហររដំាសះបាន�ាំ្សាុ្ហើយ»។ ខា្កាារជាការ 

រៀែរាែ់រែស់ �ាវ តឿរ៖ 

 នាអំឡពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧២ ម្ាយរែស់ តឿរ បានសមែគ័ាចតិត្ 

ែញ្រូ ន តឿរ ឲ្យទារស់នាជារួយែែតិវត្នខ៍មែារកាហរ ខណៈ 

ដាេកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហររក ពីរន្រីយ៊វជនក្ ពុ ្សង្ ាត់ 

ឫស្ីេក ឈមែ ាសះ ហូយ ដើរជាើសរើសយ៊វជននាក្ ពុ ្្ូរតិ។ 

ពាេចូេែំែូ្នាឆ្ ាំ១៩៧២ តឿរ បានស្ ាក់នាជារួយ 

កាុរយ៊វជនសរុែបាមាណ២០នាក់ នារន្រីយ៊វជន្ូរតិឫស្-ី 

ខ្ាច់ ដាេមានទតីាំ្សថែតិតនាក្ ពុ ្សង្ ាត់ឫស្េីក សាុក 

ជីកាា្ ខាត្សៀររាែ។ ែន្ាែ់រក បាធានរន្រីយ៊វជនបាន 

ហាយ៊វជនរកបាជំ៊បាាែ់ពីការងារដាេតាូវែំពាញ នត្ិ  

បា្ចាកយ៊វជនទាតារកាុរតូចៗ ដាយរួយកាុរមាន 

សមាជតិ១០នាក់ ឲ្យចាញទាតាាយពាាធវ ើចម្ ារ នត្ិ កាែ់ែី 

ដាំែំឡរូ ្។ កាាពីធវ ើចម្ ារ តឿរ រួរជារួយសមាជតិកក្ ពុ ្រន្រី 

យ៊វជនឫស្ខ្ីាច់ បាន្្លួ ររាស់ ែក ស្លួ ្ នត្ិ ចាូតកាត់សាូវ 

ដើរ្បទ៊ីកហូែនាក្ ពុ ្រន្រីរែស់ខ្លួ ន ដាយរតិនចាំបាច់សំ៊ព ី

ខា្សហករណ ៍ឬបាជាជន។ 

 តឿរ បានរឭំកថា នាពាេចាញទាធវ ើការ ហើយបាន 

ដើរកាត់ផ្រូ វក្ ពុ ្្ូរតិរ្្ៗ គាត់តា្ឆ្ៀតចូេលា្ឪព៊កម្ាយ 

នត្ិ ែ្ែ្អរូ ននាផ្សះ។ តឿរ កអ៏ាចស្ ាក់នាផ្សះបានដារនាពាេ 

គាត់ធវ ើការងារចែ់តារផានការ ដាយអ ្្គការរតិនបានហារ 

ឃាត់ឡើយ។ តឿរ បានែន្ថា ជាញកឹញាែ់ខា្សង្ ាត់ នត្ិ  

ខា្សាុកច៊សះរកបាជំ៊ នត្ិ ណានាំការងារែេ់រន្រីយ៊វជន។ 

 ែន្ាែ់ពីយាធាខមែារកាហរទទួេជយ័ជរ្ សះនាខាមាសា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ភ្ារ អ ្្គភាពយាធារកពី្្ ំពាញបានរកជាើស 

រើស តឿរ រួរជារួយយ៊វជនរួយចំនួនទៀតនាក្ ពុ ្រន្រី 

យ៊វជននា្ូរតិឫស្ីខ្ាច់ នត្ិ ក្ ពុ ្តំែន់ផ្ា្ៗទៀត ក្ ពុ ្ខាត្ 

សៀររាែ សរុែ�ាំ្អស់៤០០នាក់ឲ្យចូេែមាើយាធា។  

នាដើរខា៦ ឆ្ ាំ១៩៧៥ តឿរ តាូវបានអ ្្គភាពយាធា 

ែញ្ រូ េក្ ពុ ្ក្ពេ៤៥០ ពាាសះកម្ាំ្ចាស់រួយចំនួនក្ ពុ ្ 

ក្ពេនាសះបានស្ាែ់ក្ ពុ ្សង្គ ាារ។ ក្ពេ៤៥០ បាសះ 

ទតីាំ្នាវត្�មែលួ ញ ខា្េតិចពាាកព្ ា កាុ្្្ ំពាញ ដាយ 

មាន តាសួ្ ជាបាធានក្ពេ នត្ិ រតិនឃើញមានបាជាជន 

រស់នាទា។ តឿរ តាូវបានអ ្្គភាពបា្ចាកែន្ឲ្យចូេក្ ពុ ្ 

វរសានាធំ៦១ ដាេមាន តាសំ ជាបាធាន នត្ិ មានសមាជតិក 

បាមាណ៧០០ ទា ៨០០នាក់។ កាាយរកអ ្្គការ បាន 

ែញ្រូ នក្វរសាធំរែស់ តឿរ រកធវ ើការងារែកស្រូ ្ នា 

មិៃដឹងថាសខមែរសកហម បង្អត់បាយ វាយដធវែើបាប ចាប់ខលៃរួៃ 
ៃិងកាប់សមលៃ ាប់សបជាជៃ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

សាុកបារាយណ ៍ខាត្កំព្់ធំ រយៈពាេរួយវស្ា។ រហូត 

ែេ់ច៊្ឆ្ ាំ១៩៧៥ ទើែអ ្្គការអន៊ញ្ញ ាតឲ្យក្រែស់ តឿរ 

តាឡែ់រកអ ្្គភាពយាធានាវត្�មែលួ ញវ តិញ។ 

 នាខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ អ ្្គការបានចាទបាកាន់អ ្្គ - 

ភាពយាធារែស់ តឿរ ថាជា សា.អី៊.អា រៀែចំែសះបារ 

ដើរ្បផ្ីលួ េរេំំែក្ក៊រមែពុ យនស្ីករ្ពុជា ហើយបានចាែ់ខ្លួ ន 

បាធានកាុររែស់ តឿរ ឈមែ ាសះ ហា្ មាក្ឈមែ ាសះ ឆារ នត្ិ   

ហាន់ រហូតែេ់មាែញ្ាវរសានាធំឈមែ ាសះ តាសំ នត្ិ មាក្- 

ពេ។ តឿរ រតិនែឹ្ថា អ ្្គការយកអ្ ក�ាំ្នាសះទាណាទា  

ចំណាកអ្ កដាេមានវយ័ចាស់ៗនាក្ ពុ ្អ ្្គភាពយាធារែស់ 

គាត់រួយចំនួនទៀតកប៏ាត់ខ្លួ នដារ។ ែន្ាែ់ពីចាែ់មាៗយក 

ទាអស់ អ ្្គការបានយកយាធារកពីខា្្ូរតិភាគនតិរតឈីមែ ាសះ  

រ ីឲ្យរកគាែ់គា្ជំនួសវ តិញ។ តឿរ បានមានបាសាសនថ៍ា 

សំណា្េ្អគាត់បានរួចផ៊តពីការចាែ់ខ្លួ ន ដាយសារគាត់ជា 

យ៊ទ្ធជនតូចតាច។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ែដាេ អ ្្គភាពយាធា 

បានហា តឿរ រួរ�ាំ្យ៊ទ្ធជនកមែា្ៗដាេមានអាយ៊ចាែ់

១៨ឆ្ ាំ ែេ់២១ឆ្ ាំ ចំនួន៦០នាក់រកបាជំ៊បាាែ់ថា អ ្្គការ

ែកឲ្យទាធវ ើពា�ានយន្ហាសះកំព្់ឆ្ ាំ្។ តឿរ មានការ 

ងឿ្េ្ងេ់�៉ា្ខ្ាំ្ដាយសារគាត់រតិនធ្ាែ់ធវ ើកតិច្ ការនាសះពី 

រ៊នរក។ តឿរ បានទាដាកនាទរួីរខាត្កំព្់ឆ្ ាំ្រួយយែ់  

ហើយនាពាឹកថ្ង ាែន្ាែ់អ ្្គភាពយាធា កប៏ានរៀែចំបា្ 

ចាកកម្ាំ្តារកាុរ ដាយរួយកាុរមានសមាជតិក ១០នាក់  

ឲ្យធវ ើការងារតារផ្ ាកនរួីយៗ ែូចជា ផ្ ាកដាំែង្គ ាេខ្ា 

ភ្ើ្  ផ្ ាកបារូេ នត្ិ ែឹកជញ្រូ នថមែ នត្ិ ផ្ ាកឈូសែីធវ ើផ្រូ វ 

ឡើ្ទាលើ្្ ំ។ ែន្ាែ់ពីបា្ចាកការងារតារផ្ ាករួច តឿរ  

ឃើញរថយន្រែស់ចតិនបានរករ្់ចាទំទួេរួចជាសាាច ែូច្ ាសះ 

អ ្្គភាពយាធាក៏បានចាត់តាំ្ឲ្យកាុរនរួីយឡើ្ជតិសះរថយន្។  

តឿរ បានធវ ើការជារួយចតិន ែ៊៉ន្ាការងារធ្ង ន់ៗ ចតិនរតិនបានបាើ 

គាត់ឲ្យធវ ើឡើយ គយឺកគាឿ្ចការកបាើជំនួសវ តិញ។ ចតិន 

បានបាើរសំាវដើរ្បែំីបាកយកថមែ នត្ិ បាើរថយន្ គាឿ្ចកា 

សមាាែ់ចូក ឈូស រុញ នត្ិ ែឹកជញ្រូ នថមែ នត្ិ ែីសមាាែ់ចាក់ 

កាាេធវ ើផ្រូ វ។ តឿរ បានធវ ើការងារសាាេៗ ែូចជា តមាៀែ 

ថមែធវ ើជើ្ទារតារផ្រូ វឡើ្ទាលើ្្ ំ នត្ិ ដើរបារូេថមែ ដាេ 

ខ្ាតចាញពីផ្រូ វនាពាេរថយន្ែឹករកចាក់ នត្ិ នាពាេគាឿ្ 

ចកាឈូសឆាយ។ ចតិនបានរៀែចំែំឡើ្អ្់តាននាលើ្្ ំ 

ដើរ្បតីារសករមែភាពយន្ហាសះដាេហាសះេ្្កាត់បាទាស 

ករ្ពុជា។ ជនជាតតិចតិនដាេជាមាការរែស់ តឿរ មានអ្ ក 

ែកបាាភាសាម្ ាក់នាជារួយ ហើយនាពាេច្់បាើកាុរ 

រែស់ តឿរ ឲ្យធវ ើអវ ីរួយ គបឺាាែ់ទាតាររយៈអ្ កែកបាាពី 

ភាសាចតិនរកខមែារ។ ជនជាតតិចតិន�ាំ្នាសះរតិនបានស្ ាក់នាជា

រួយក្រែស់ តឿរ នាពា�ានយន្ហាសះទា គតឺាឡែ់រក 

ស្ ាក់នាទរួីរខាត្កំព្់ឆ្ ាំ្វ តិញ ដាេមានចម្ង ាយបាមាណ 

ជា្២០គឡីរូ ម៉ាតាពីការដ្ឋ ាន។ តឿរ ធវ ើការងារនាការដ្ឋ ាន 

ពា�ានយន្ហាសះដាយរតិនមានការែ ខ្េ តិតែ ខ្េ ំឡើយ។ ចំពាសះ 

អ្ កមានជំ្ឺរតិនអាចចាញទាធវ ើការងារបាន តាូវសំ៊ច្បាែ់ 

អ ្្គភាពយាធាដើរ្បឈីែ់សមាាក ហើយបាសតិនបើឈឺធ្ង ន់ 

ខា្អ ្្គភាពយាធា បានែញ្រូ នទាសមាាកព្យាបាេនា 

រន្រីពាទ្យ។ ចំណាករែែអាហារ ែន្ាែ់ពីធវ ើការងារ នត្ិ  

ែេ់ម៉ា្ឈែ់សមាាក តឿរ នត្ិ សមាជតិកកាុរការងារ 

គាាន់តានាំគ្ ាទា�ា្ដារួចរកហូែបាយ ដាយមានខា្ 

ច៊្ភាចរ្អ តិនរួចជាសាាច។ នាម៉ា្១រសៀេ តឿរ នត្ិ  

សមាជតិក�ាំ្អស់កច៏ាែ់ផ្ើរច៊សះធវ ើការងារែន្ទៀត។ តឿរ  

បានសង្ ាតឃើញនាការដ្ឋ ានពា�ានយន្ហាសះ គមឺានគាឿ្ 

ចកាជាចាើនគាឿ្ ែូចជា គាឿ្ចកាសមាាែ់លើកដាក់ 

ឈូសែី ចូកែី កតិនែង្ហ ាែ់ែីធវ ើផ្រូ វ ចំណាកអ្ កបើកែរស៊ទ្ធសឹ្ 

ជាជនជាតតិខមែារ។ រាេ់ពាេ តឿរ ចាញទាធវ ើការរ្្ៗគ ឺ

មានឡានចតិនរកចាំែឹកចាញទា នត្ិ ែឹកតាឡែ់រកវ តិញ។  

ករមែករខមែារ ដាេធវ ើការនាការដ្ឋ ានពា�ានយន្ហាសះនា 

ពាេនាសះ មានចំនួនចាើន ហើយជនជាតតិចតិនដាេស៊ទ្ធសឹ្ 

ជាមាកា កម៏ានចំនួនចាើនដារ។ នាក្ ពុ ្ក្រែស់ តឿរ មាន 

សមាជតិកសរុែ៦០ ដាេមានបាធានក្ឈមែ ាសះ រ ីគាែ់គា្ 

ែដាេ។ រ ីបានបាាែ់ តឿរ ពីរូេហាត៊ដាេអ ្្គការរក 
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ស្់ពា�ានយន្ហាសះថមែីនាខាត្កំព្់ឆ្ ាំ្ថា ដាយសារ 

ទតីាំ្នាសះសថែតិតនាចំណ៊ចកណ្ាេបាទាសករ្ពុជា ហើយ 

ែន្ាែ់ពីសា្ស្់រួចរាេ់ អ ្្គការនឹ្ ែ្រូ រពា�ានយន្ហាសះ

ពី្្ ំពាញ រកកំព្់ឆ្ ាំ្វ តិញ។

 តឿរ បានធវ ើការនាពា�ានយន្ហាសះកំព្់ឆ្ ាំ្ រហូត 

ែេ់ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៧ កត៏ាូវបានអ ្្គភាពយាធាែញ្រូ នគាត់ 

ឲ្យទាឈរជើ្នាសាុកបាសូតា សាុកចន្ាា នត្ិ សាុកសវ ាយ 

ជាុំ ខាត្សវ ាយរៀ្។ តឿរ សថែតិតនាក្វរសានាធំលាខ៦១ 

ដាេមានបាធានឈមែ ាសះ តាេី នត្ិ បាធានក្ពេ៨០៥ 

ឈមែ ាសះ តាផន រកពីខា្្ូរតិភាគនតិរតជីាអ្ កគាែ់គា្។ ក្ 

រវសានាធំ៦១រែស់ តឿរ តាូវឡើ្ទាតាៀរ នត្ិ ចេត័នា 

តារខ្ាែន្ាត់ពាំដានចាែ់ពី យួនគៀ្ ជាឫស្ ីនត្ិ  តានូ  

ក្ ពុ ្ទកឹែីបាទាសករ្ពុជា។ តឿរ បានរៀែរាែ់ថា ដាយសារ 

ក្ពេ៨០៥ ជាក្រែស់រជ្ឈតិរ ទើែរៀ្រាេ់រួយសប្ ាហ ៍ 

ឬ រួយខារ្្ គាត់ឃើញ ស៊ន សាន ច៊សះរកពតិនតិត្យមើេខ្ា 

តាៀរ នត្ិ ក្កម្ាំ្យាធានាសររ្ូរតិ នត្ិ មើេការ 

េំបាករែស់កម្ាំ្យាធាដាយផ្ាេ់ ហើយបានចាត់តាំ្ 

ឲ្យក្ែឹកជញ្រូ ន ែឹកតាី សាច់ ែន្ាែង្ ា រកផ្េ់ឲ្យក្យាធា 

ហូែដើរ្បែំីែ៉នស៊ខភាព។ 

 សររ្ូរតិដាេ តឿរ ឡើ្ទាវាយបាយ៊ទ្ធជារួយវៀត 

ណារខ្ាំ្ក្ា គនឺាសររ្ូរតិតានូ នត្ិ នាសររ្ូរតិក្ ពុ ្សាុក 

ចន្ាា តារែណ្ាយថ្ េ់ជាតតិ។ រាេ់ពាេវាយបាយ៊ទ្ធរ្្ៗ 

ក្កម្ាំ្�ាំ្ស្ខា្បានស្ាែ់ នត្ិ រ្រែួស នត្ិ មាន 

សាកសពក្ទព័�ាំ្ស្ខា្នាសររ្ូរតិ។ នាពាេខ្សះ 

ក្យាធាខមែារកាហរបានវាយចូេែេ់្ូរតិវាញទាី តាឡា្ 

ខ៊ស ក្ ពុ ្ែីវៀតណារ ដាេចម្ង ាយពីរគឡីរូ ពីែន្ាត់ពាំដាន  

�ាវ តឿ អាយ៊ ៦០ ឆ្ ាំ សពវថ្ង ារស់នាក្ ពុ ្�ំ៊អន្្ ់វា្ សាុកអន្្ ់វា្ ខាត្ឧត្រមានជយ័
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នត្ិ បានឈរជើ្នាទនីាសះរយៈពាេរួយទាពីរថ្ង ាទៀតផ្។  

នាពាេគាត់វាយចូេែេ់ក្ ពុ ្្ូរតិរែស់វៀតណារ តឿរ 

រតិនឃើញមានបាជាជនរស់នាទា គមឺានតាទតីាំ្ស្ ាក់ការ 

រែស់ក្ទព័វៀតណារតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ ែ៊៉ន្ា ជាញកឹញាែ់ 

ក្ទព័វៀតណារបានវាយែណ្ាញយាធាខមែារកាហរចាញ 

រកវ តិញ នត្ិ តា្ទទួេជយ័ជរ្ សះនាលើសររ្ូរតិ។ 

 តឿរ បានចាំថា នាវា�ាម៉ា្៧យែ់ ថ្ង ាទ២ី០ 

ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៨ គាត់តាូវក្ទព័វៀតណារបាញ់ឲ្យរ្ 

រែួសនាតា្់ដា នាក្ ពុ ្្ូរតិែួន ក្ ពុ ្ទកឹែីវៀតណារ ជាែ់នឹ្  

្ូរតិតានូ ក្ ពុ ្សាុកសវ ាយជាុំ ខាត្សវ ាយរៀ្ បាទាសករ្ពុជា 

នាពាេដាេគាត់ព្យា�ារចូេទាអូសយករតិត្្ក្តិរែស់

គាត់ម្ ាក់ដាេរ្រែួសនាសររ្ូរតិ។ តឿន តាូវបានអ ្្គភាព 

យាធាែញ្រូ នរកព្យាបាេនាពាទ្យព-៩៨ (ពាទ្យ៦រករា) 

ក្ ពុ ្កាុ្្្ ំពាញរហូតជាសសះស្បើយ ទើែគាត់តាឡែ់ទាអ ្្គ -

ភាពយាធារែស់គាត់ក្ ពុ ្ខាត្សវ ាយរៀ្វ តិញ។ ែ៊៉ន្ា អ ្្គ - 

ភាពយាធារែស់គាត់បានចាត់តាំ្គាត់ឲ្យស្ ាក់នាអ ្្គភាព 

យ៊ទ្ធជនពតិការ សថែតិតនា្ូរតិបាសាក់ ខា្កើតកាុ្សវ ាយរៀ្ 

រយៈពាេែខីាសតិន ទើែែញ្រូ នគាត់ឲ្យទាតាៀរវាយជារួយ

វៀតណារនាសររ្ូរតិែន្ទៀត។ 

 នាពាេវាយបាយ៊ទ្ធតទេ់នឹ្ ក្ទព័វៀតណាររ្្ៗ  

កមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរនារូេដ្ឋ ាន នត្ិ តំែន់បានកៀរបា-

ជាជនដាេរស់នាតារែណ្ាយពាំចាញ�ាំ្អស់ នត្ិ រតិន 

អន៊ញ្ញ ាតឲ្យនាជតិតទតីាំ្យាធាឡើយ។ នាពាេខ្សះយាធា 

ខមែារកាហរក៏ចាែ់បានក្ទព័វៀតណារចំនួន២-៣នាក់ក្ ពុ ្ 

ពាេបាយ៊ទ្ធគ្ ារ្្។ តឿរ បានអសះអា្ថា ខា្ថ្ ាក់លើ 

រែស់គាត់រតិនអន៊ញ្ញ ាតឲ្យែ៉សះពាេ់ សួរចម្ើយ ឬវាយធវ ើបាែ 

ក្ទព័វៀតណារ�ាំ្នាសះទា គឲឺ្យរក្ាទ៊ក។ ែន្ាែ់រក តឿរ  

បានឃើញរថយន្រែស់អគ្គសានាធតិការរកែឹកក្ទព័វៀត-

ណារ�ាំ្នាសះរក្្ ំពាញបាត់ ែ៊៉ន្ាគាត់រតិនែឹ្ថា ខា្អគ្គ 

សានាធតិការែឹកក្ទព័វៀតណារ�ាំ្នាសះទាដាក់នាទណីា

ទា។ 

 ែន្ាែ់ពីមានការវាយបាយ៊ទ្ធគ្ ាកាន់តាខ្ាំ្ នាច៊្ឆ្ ា ំ

១៩៧៨ រវា្យាធាខមែារកាហរ នត្ិ ក្ទព័វៀតណារ ខា្ 

រជ្ឈតិរកប៏ានែញ្រូ នយាធាទាែនថែារទៀតដារ។ ែ៊៉ន្ា ក្ 

យាធា�ាំ្នាសះ បានឈរជើ្នាខាត្សវ ាយរៀ្ បាន 

រយៈពាេ១០ថ្ង ាែ៊៉ណ្ណ ាសះ កែ៏កចាញរកវ តិញអស់។ ក្វរ-

សានាធំរែស់ តឿរ រតិន�ាន់បានទទួេបានែំណឹ្ថាក្ទព័ 

វៀតណារវាយចូេរកែេ់កាុ្្្ ំពាញនាសះទា។ ែូច្ ាសះ ក្ 

រែស់គាត់នាែន្វាយទែ់ទេ់ជារួយក្ទព័វៀតណារនា

តានូែដាេ រហូតក្ទព័វៀតណារកាន់កាែ់្្ ំពាញ�ាំ្ 

សាុ្។ នាពាេទទួេបានែំណឹ្ថាវៀតណារបានជយ័ជរ្ សះ  

តឿរ រួរនឹ្ សមាជតិកក្កល៏ា្មានទកឹចតិត្បាយ៊ទ្ធទៀតដារ  

ហើយគាត់ នត្ិ រតិត្្ក្តិកប៏ានរត់គាចចាញពីសររ្ូរតិ េ្្ 

កាត់អ្ កលឿ្ សំដាទាខាត្កំព្់ស្។ឺ តឿរ នត្ិ រតិត្្ក្តិ 

ឈមែ ាសះ ែ៊៉ន នត្ិ  ថាត បានរត់បាកបាក់គ្ ានារ្ពុ ំ ថ្ េ់ពាា ខាត្ 

កំព្់ស្ ឺហើយរកែេ់សពវថ្ង ា កគ៏ាត់រតិនែឹ្ថា រតិត្្ក្តិ�ាំ្ 

ពីរនាក់រែស់គាត់នារស់ ឬស្ាែ់�៉ា្ណាដារ។ 

 កាាយរក តឿរ បានធវ ើែំណើរទាខាត្កំព្់ឆ្ ាំ្ 

កន្ា្ដាេគាត់ធ្ាែ់ធវ ើការងារពីរ៊ន នត្ិ ចូេសារភាពជា-

រួយវៀតណារ។ តឿរ តាូវវៀតណារ�ំ៊រយៈពាេ៣ថ្ង ា 

ហើយកាាយពីតាូវបានដាសះលា្ គាត់កស៏មាាចចតិត្តាឡែ់ 

រករស់នាសាុកកំណើតក្ ពុ ្សាុកជីកាា្ ខាត្សៀររាែ 

វ តិញ។ នាឆ្ ាំ២០០០ តឿរ កប៏ាននាំបាពន្ធ នត្ិ កូនរករស់ 

នា�ំ៊អន្្ ់វា្ សាុកអន្្ ់វា្ ខាត្ឧត្រមានជយ័រហូតរក

ែេ់សពវថ្ង ា។

 តឿរ បានមានបាសាសនថ៍ា ចាែ់តាំ្ពីគាត់ចាកចាញ 

ពីសាុកកំណើតនាឆ្ ាំ១៩៧៥ គាត់រតិនដាេបានតាឡែ់ទា 

លា្សាុកកំណើតទា ហើយនាខា្រូេដ្ឋ ាន គាត់ករ៏តិនបាន 

ែឹ្ថា «ខមែារកាហរែ ្្អត់បាយ វាយធវ ើបាែ ចាែ់ខ្លួ ន នត្ិ  

កាែ់សម្ាែ់បាជាជនដារ ពាាសះគាត់នា ចាំតាៀរបាយ៊ទ្ធនា 

លើសររ្ូរតិែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ គាត់បានែឹ្រឿ្រ៉ាវ�ាំ្នាសះកាាយ

ពាេរែែខមែារកាហរែួរេំឆ្ ាំ១៩៧៩»។     សារ ែ៊៊ នថន
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 នាក្ ពុ ្ឆ្ ាំ២០០៣ កតិច្ ពារពាៀ្រួយរវា្អ ្្គការ

សហបាជាជាតតិ នត្ិ រាជរដ្ឋ ា្តិបាេនាបាទាសករ្ពុជា តាូវ 

បានច៊សះហតថែលាខា ដើរ្បែីង្ ើតឲ្យមានត៊�ាការខមែារកាហរ  

សមាាែ់កាត់ក្ដ អីតតីសមាជតិកនារែែខមែារកាហរ ដាេជា 

រែែែ៏ឃារឃារួយបានឡើ្កាន់អំណាចចាែ់ពីខាមាសា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយតាូវែួេរេំនាក្ ពុ ្ខារករា ឆ្ ាំ១៩៧៩។  

ជាេទ្ធផេរែែនាសះបាន     ែណ្ាេឲ្យរន៊ស្បាហាេជា្ 

១,៧�ាននាក់ស្ាែ់បាត់ែ្ជីវ តិត។ ត៊�ាការនាសះ តាូវបាន 

ដាក់ឈមែ ាសះជាផ្រូ វការថា អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការ 

ករ្ពុ ជា ឬត៊�ាការខមែារកាហរ ដាេបានកមាតិតយ៊ត្ាធតិការ 

�៉ា្ច្បាស់�ាស់ ថាតើនរណាខ្សះតាូវនាំយករកកាត់ទាស។  

ត៊�ាការខមែារកាហរ បានកំណត់យកតាមាែឹកនាំជាន់ខ្ស់នា

រែែករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យ ឬអតតីកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរ 

ដាេទទួេខ៊សតាូវខ្ស់ែំផ៊ត �ាក់ទ្នឹ្ ឧកាតិែ្ឋករមែដាេបាន 

បាពាឹត្ឡើ្នាក្ ពុ ្រែែ ករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។  

ដាយសារតា ដានកំណត់នាវ តិសាេភាពរែស់ត៊�ាការខមែារ 

កាហរមានេកខេណៈតូចចង្អៀត នត្ិ បានអូសែន្ាយពាេ 

វា�ាអស់រយៈពាេ�៉ា្យូរ ចាែ់តាំ្ពីរែែខមែារកាហរ 

បានែួេរេំ ែូច្ ាសះហើយទើែមានតាកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរ 

ចំនួន៩នាក់ តាូវបាននាំខ្លួ នយករកកាត់ទាស ដាេក្ ពុ ្ 

ចំណារនាសះមានកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរចំនួន៣នាក់ទា តាូវ 

បានផ្ន្ាទាសទាតារផ្រូ វច្បាែ់។ នាថ្ង ាទ៣ី ខារនីា ឆ្ ា ំ

២០១៥ សហចាការស៊ើែអង្ ាតអន្រជាតតិ បានដាក់ អឹ៊រ  

ចារ ឲ្យសថែតិតកាារការពតិនតិត្យដាយកំបាំ្រ៊ខ ពីែទឧកាតិែ្ឋ 

រន៊ស្ឃាែ នត្ិ ឧកាតិែ្ឋករមែបាឆាំ្នឹ្ រន៊ស្ជាតតិ។ នាក្ ពុ ្ 

ខាធ្ រូ  ក្ ពុ ្ឆ្ ាំែដាេនាសះ សហចាការស៊ើែអង្ ាតអន្រជាតតិ 

បានថ្ា្ថា ខ្លួ នបានពតិចារណាទាលើការចាានចាេសំណំ៊ 

រឿ្បាឆាំ្ អឹ៊រ ចារ លើែទលមែើសពាហមែទណ្ឌ នានា ដាយ 

រូេហាត៊រតិនមានយ៊ត្ាធតិការែ៊គ្គេ។ សហពាសះរាជអាជ្ញ ា 

អន្រជាតតិ បានបាឆាំ្នឹ្ ែីកាែំណាសះសាាយរែស់សហ 

ចាការស៊ើែអង្ ាត ែ៊៉ន្ាអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះនាត៊�ាការខមែារ- 

កាហរ បានទទួេយករឿ្ក្ដ នីាសះដាយបើកឲ្យមានសវនា

ការ រយៈពាេពីរថ្ង ាលើសំណំ៊រឿ្០០៤/០១ បាឆាំ្នឹ្  

អឹ៊រ ចារ ចាែ់ពីថ្ង ាទ១ី១ ែេ់១២ ខាធ្ រូ ឆ្ ាំ២០១៧ ដើរ្ប ី

ស្ដ ាែ់នូវអំណសះអំណា្ក្ ពុ ្សំណំ៊រឿ្នាសះ។

 នាថ្ង ាទ២ី៨ ខារតិថ៊នា ឆ្ ាំ២០១៨ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះនា 

ត៊�ាការខមែារកាហរ បានចាញសាចក្ពីតិចារណារែស់ខ្លួ នលើ 

ពាក្យែណឹ្្ឧទ្ធរណរ៍ែស់សហពាសះរាជអាជ្ញ ាអន្រជាតតិបាឆាំ្ 

នឹ្ ែីកាែំណាសះសាាយរែស់សហចាការស៊ើែអង្ ាត ទា 

លើសំណំ៊រឿ្០០៤/១។ ឯកសារនាសះមាន១៣ទំពរ័ នត្ិ តាូវ 

បានបា្ ចាកជា៨ផ្ ាក ក្ ពុ ្នាសះ ៦ផ្ ាកែំែូ្ស្ដ ពីីបាវត្តិ នតីតិវ តិធ ី 

នត្ិ ែញ្ហ ាែឋរ ២ទំពរ័ច៊្កាាយស្ដ ីពីយាែេ់រែស់ចាការ 

ជាតតិ នត្ិ អន្រជាតតិ។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះផ្ាេ់មានចាការចំនួន 

៥រូែ ដាេចាការចំនួន៣រូែជាចាការជាតតិ នត្ិ ២រូែទៀត 

ជាចាការអន្រជាតតិ ហើយការអន៊រត័លើសាចក្សីមាាច

�ាំ្ឡាយរែស់សហចាការស៊ើែអង្ ាតគតឺាូវការសំឡា្ 

គាំទាផ្អ ាកទាតាររតតិភាគចាើនរែស់ចាការគ ឺចាការែួន 

រូែក្ ពុ ្ចំណារចាការ�ាំ្បាាំរូែតាូវតាយេ់ពារនាក្ ពុ ្

ពាេតារួយ។

 នាក្ ពុ ្ផ្ ាកដាេ្ានទាែេ់ការបា្ចាកអំពីយាែេ់  

នត្ិ ការសមាាចចតិត្រែស់ចាការ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ កម៏ាន 

រតតិឯកច្ឆ ន្ទាលើការខវសះចន្ាសះនានតីតិវ តិធរួីយចំនួន នត្ិ ទាលើ 

ផ្ ាកដាេសហចាការស៊ើែអង្ ាតអន្រជាតតិ មានកំហ៊សេ្គ្ 

លើវ តិធសីាសា ្នត្ិ ែំណើរការរែស់ខ្លួ ន។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះបាន 

ភាពមិៃសបសកតតីនៃសបពៃ័្ធយរុត្ិធម៌
ដសែក្ដតីសដសមែរបស់អង្គបរុដរជំៃរុំ ជសមរះដ�ាដលើដតីកាដំដណារះសសាយរបស់សំណរុ ំ ដរឿង០០៤/១
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

រកឃើញថា អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះសា�ាែំែូ្បានចំណាយពាេ 

រតិនសរសាែក្ ពុ ្ការផ្ញ ើសំណំ៊រឿ្ទាឲ្យសហពាសះរាជអាជ្ញ ា 

អន្រជាតតិ ដាយចំណាយពាេ៦ខា ែន្ាែ់ពីការស្ ើសំ៊ការ 

ស៊ើែអង្ ាតលើកច៊្កាាយតាូវបានចាានចាេ ដាេផ្ពុយ 

ពីវ តិធាន ៦៦(៤) នាវ តិធានផ្ាក្ ពុ ្រែស់ត៊�ាការខមែារកាហរ 

ដាេបានចា្ថា ពត័ម៌ាន�ាំ្អស់តាូវែញ្រូ នទាសហពាសះ- 

រាជអាជ្ញ ាអន្រជាតតិក្ ពុ ្រយៈពាេ ២ថ្ង ា ែន្ាែ់ពីចាញែីកា 

ែំណាសះសាាយ។ ែន្ាែ់ពីមានភាពយឺត�៉ាវនាសះ សហចា-

ការស៊ើែអង្ ាតអន្រជាតតិ បានចំណាយពាេ១៨ខា ដើរ្ប ី

ចាញែីកាែំណាសះសាាយសំអា្ហាត៊ ដាេអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ 

បានកំណត់ថាវាជា «ការពន្យាពាេជាុេហួសហាត៊» ដាយ

បានែញ្ាក់ថាែីកាែំណាសះសាាយសមាាែ់សំណំ៊រឿ្០០១ 

នត្ិ ០០២ តាូវបានចាញនាក្ ពុ ្រយៈពាេ៣ទា៨ខា។ រ្៉យា្ 

ទៀត ដាយកត់សម្គ ាេ់ឃើញថា សាចក្សីមាាចចតិត្រែស់ 

ចាការទាលើការចាទបាកាន់ អឹ៊រ ចារ នាក្ ពុ ្សំណំ៊រឿ្ 

០០៤/០១ ទាលើការចាញែីកាែំណាសះសាាយ ដាយមាន 

ការខវ ា្យាែេ់ពីរផ្ា្គ្ ា រវា្ការចាានចាេផ្ ាកនា

សាចក្ដ សីមាាច នត្ិ ការចាញសំអា្ហាត៊សមាាែ់ែីកា 

ែំណាសះសាាយ ដាេពំ៊ធ្ាែ់មានពីរ៊នរក នត្ិ រតិនបានផ្ដ េ់

ជាបាយាជនែ៍េ់ភាគគពីាក់ពន័្ធណារួយទា។ 

 អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ បានរកឃើញពីការខវសះចន្ាសះនានតីតិវ តិធ ី

រែស់សហចាការស៊ើែអង្ ាត �ាក់ទ្ទានឹ្ ការកំណត់ 

្ស្័ពុតា្។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះបានែញ្ាក់ថា យា្តារវ តិធាន 

ច្បាែ់ផ្ាក្ ពុ ្រែស់ត៊�ាការខមែារកាហរ សហចាការស៊ើែ 

អង្ ាតរតិនអាចសមាាចបានថាតើ្ ស្័ពុ តា្ណាខ្សះអាចទ៊កចតិត្ 

បាន ឯកសារណាអាចមានតម្ាជា្ស្័ពុ តា្ នត្ិ ស្្់ដារនា 

្ស្័ពុតា្ឡើយ។ យា្ទាតារ«គាេការណន៍ាសារភីាព 

ក្ ពុ ្ការដាក់ជូន្ស្័ពុតា្ » នាក្ ពុ ្បាពន័្ធច្បាែ់ស៊វី តិេ ្ ស្័ពុ តា្  

�ាំ្អស់អាចទទួេយកបាន នត្ិ មានតម្ាជា្ស្័ពុ តា្សមែើគ្ ា 

ែ៊៉ន្ាអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ បានរកឃើញថា សហចាការស៊ើែ 

អង្ ាត បានែង្ ើតស្្់ដារនា្ស្័ពុ តា្ដាយខ្លួ នឯ្។ ឧ�ា- 

ហរណ ៍ សហចាការស៊ើែអង្ ាតបានចាត់ទ៊កថា របាយ 

ការណដ៍ាេបានផ្ដ េ់ដាយរជ្ឍរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា រតិន 

អាចទ៊កចតិត្បាន នត្ិ រតិនសូវមានតម្ាជាេកខេណៈ្ស្័ពុតា្ 

ឡើយ។ វាែូចគ្ ាទានឹ្ ្ស្័ពុ តា្ដាេបានបារូេ នត្ិ ស្ ើ 

ដាយសហពាសះរាជអាជ្ញ ាអន្រជាតតិ ខណៈពាេការ តិ�ាេយ័ 

រែស់ខ្លួ ន ទទួេបានរបាយការណ ៍ នត្ិ សនមែតថាអាចទ៊កចតិត្ 

បាន។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ បានចាត់ទ៊កថាហាត៊ការណន៍ាសះគជឺា 

«កំហ៊សេ្គ្ផ្ ាកច្បាែ់»។

 អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះបានរកឃើញថា វានឹ្ មានការែ៉សះពាេ់ 

ជាពតិសាសនាពាេដាេធវ ើការដាសះសាាយជារួយនឹ្អ្ ក 

ដាក់ពាក្យស្ ើសំ៊តាំ្ខ្លួ នជាដើរែណ្ដ ឹ្រែ្ឋែ្បវាណី ដាយសារ 

អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ រតិនអន៊ញ្ញ ាតឲ្យសហចាការស៊ើែអង្ ាត 

ធវ ើការសនមែត អំពីភាពជឿទ៊កចតិត្លើពាក្យែណឹ្្�ាំ្អស់  

ហើយអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះបានលើកឡើ្ថា «ត៊�ាការខមែារកាហរ  

គជឺាត៊�ាការែំែូ្ ដាេព្យា�ារកាត់ទាសលើឧកាតិែ្ឋករមែ 

អន្រជាតតិែ៏ធំរួយ ហើយផ្ដ េ់ឱកាសឲ្យជនរ្គាាសះចូេរួរ 

ដាយផ្ាេ់ក្ ពុ ្ែំណើរការនតីតិវ តិធពីាហមែទណ្ឌ ក្ ពុ ្នារជាដើរ 

ែណ្ដ ឹ្រែ្ឋែ្បវាណី»។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះកប៏ានែន្ថា បាសតិន 

បើសហចាការស៊ើែអង្ ាត បានរកឃើញថាពាក្យែណ្ដ ឹ្

�ាំ្អស់រតិនអាចទ៊កចតិត្បាន សហចាការស៊ើែអង្ ាត នឹ្  

តាូវពតិនតិត្យមើេឡើ្វ តិញរាេ់ពាក្យែណ្ដ ឹ្�ាំ្អស់ដាេតាំ្ 

ខ្លួ នជាសាក្ីផ្ាេ់ ពាាសះដើរែណ្ដ ឹ្រែ្ឋែ្បវាណីជាពត័ម៌ាន

ែំែូ្ែ ្្អស់ ដាេមានសារសំខាន់ែំផ៊តសមាាែ់ត៊�ាការ។  

បើរតិនែូច្ ាសះ សហចាកាហរស៊ើែអង្ ាត នឹ្ ដាក់កមាតិតលើ 

េទ្ធភាពរែស់ជនរ្គាាសះចូេរួរក្ ពុ ្ត៊�ាការ ដាេវាជាការ 

បាឆាំ្នឹ្ គាេការណយ៊៍ត្តិធរ ៌ នត្ិ រូេដ្ឋ ាននាការអន៊វត្

យ៊ត្តិធររ៌ែស់អ ្្គការសហបាជាជាតតិ។

 កាាពីការរតិនសូវផ្េ់តម្ាចំពាសះរបាយការណ ៍ ដាេ 

បានផ្ដ េ់ដាយអ ្្គការ នត្ិ ការ តិ�ាេយ័ផ្ា្ៗទៀត ពារ 

�ាំ្របាយការណព៍ីដើរែណ្ដ ឹ្រែ្ឋែ្បវាណី សហចាការ 

ស៊ើែអង្ ាត ករ៏តិនសូវឲ្យតម្ាទាលើសាចក្ថ្ីា្ការណរ៍ែស់ 
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ច៊្ចាទផ្ាេ់ នត្ិ អ ្្គការរួយចំនួនែូចជា រជ្ឈរណ្ឌ េ 

ឯកសារករ្ពុជា អ ្្គការយ៊វសន្តិភាព នត្ិ  Smiling Toad  

Productions ដារ។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ បានលើកឡើ្ពី 

ែញ្ហ ានាសះដាយែញ្ាក់រ្ដ ្ទៀតថា សហចាការស៊ើែអង្ ាត 

រតិនមានេទ្ធភាពក្ ពុ ្ការកំណត់ទាលើកមាតិតនាភាពទ៊កចតិត្  

ឬតម្ានា្ស្័ពុ តា្បានទា ហើយបាសតិនបើសហចាការ 

ស៊ើែអង្ ាត រតិនទ៊កចតិត្ទាលើទតិន ្នយ័រែស់អ ្្គការែូចដាេ 

បានរៀែរាែ់ខា្លើ សហចាការស៊ើែអង្ ាត គួរតាច៊សះ 

បាមាបារូេសកខេ កីរមែពីជនជាែ់ចាទដាយខ្លួ នឯ្ ែ៊៉ន្ាសហ- 

ចាការស៊ើែអង្ ាតរតិនធ្ាែ់បានធវ ើបាែនាសះទា។ នាក្ ពុ ្ 

សាចក្ដ ែីញ្ ែ់ការសួរដាញដាេទាលើ្ស្័ពុតា្ អ ្្គ ែ៊រា 

ជំនំ៊ជមាសះបានថ្ា្ថា ស្ដ ្់ដារនា្ស្័ពុ តា្នាែំណាក់កាេ 

ស៊ើែអង្ ាតគ�ឺាែជា្ ែំណាក់កាេជំនំ៊ជមាសះគ ឺកមាតិតនាការ 

ពតិនតិត្យពតិចយ័លើ្ស្័ពុតា្ ដាេបានអន៊វត្នាមានកមាតិត 

�ាែ ដាេជារូេហាត៊ធវ ើឲ្យ្ស្័ពុតា្ជាចាើនទៀតតាូវបាន

អន៊ញ្ញ ាតឲ្យដាក់ែញ្ រូ េ។

 ចំពាសះផ្ ាកច៊្កាាយ ដាេបានសរសាររៀែរាែ់រួរ 

គ្ ាដាយអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ ស្ពីីសាចក្ដ ថ្ីា្ការណរ៍ែស់សហ 

ចាការស៊ើែអង្ ាតដាេ�ាក់ទ្នឹ្ ែីកាែំណាសះសាាយថា  

យ៊ត្តិធរ ៌ ដាេត៊�ាការខមែារកាហរបានផ្េ់ឲ្យចំពាសះឧកាតិែ្ឋ 

ករមែនាក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ បានែកចាញយ៊ត្ាធតិការពីត៊-

�ាការជាតតិ។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ ចាែ់ផ្ដ ើរលើកឡើ្ពីតួនាទ ី

រែស់ត៊�ាការខមែារកាហរ ដាេជាអ ្្គភាពរួយនាក្ ពុ ្រចនា 

សរ្ន័្ធរែស់ត៊�ាការករ្ពុជា ែូច្ ាសះត៊�ាការខមែារកាហររតិន 

មានអំណាចក្ ពុ ្ការសមាាចលើយ៊ត្ាធតិការរែស់សថែ ាែន័ែទា 

ឡើយ។ ែូច្ ាសះហើយ ទើែមានការរកឃើញថា សហចាការ 

ស៊ើែអង្ ាត បានែំពានទាលើសាចក្ដ បីាកាសរែស់ខ្លួ ន ែ៊៉ន្ា 

ក៏បានលើកពារគ្ ាដារថាែញ្ហ ាដាេ�ាក់ទ្ទានឹ្ យ៊ត្ាធតិ-

ការគួតាលើកយករកពតិភាក្ាដើរ្បជីាបាយាជនរ៍ែស់នតីតិ

ការនាពាេអនាគត។ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ បានែន្ែញ្ាក់ថា 

សំណំ៊រឿ្ដាេកំព៊្សថែតិតនាកាារករមែសតិទ្ធ តិរែស់ត៊�ាការ 

ខមែារកាហរែច្ ពុ ែ្បន ្ គរឺតិនអាចែញ្រូ នឲ្យត៊�ាការផ្ា្ 

ដាសះសាាយបានទា ែូចគ្ ាទានឹ្ ត៊�ាការករ្ពុជា រតិនមាន

យ៊ត្ាធតិការនាក្ ពុ ្ឯកសាររែស់ត៊�ាការខមែារកាហរ។

 រកែេ់ចំណ៊ចនាសះ អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះបានរកឃើញថា  

ខណៈពាេអ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះ�ាំ្រូេ បានយេ់សាែទាលើកំហ៊ស 

េ្គ្ផ្រូ វច្បាែ់ នត្ិ នតីតិវ តិធ ី ដាេបានបាពាឹត្ឡើ្ដាយសហ 

ចាការស៊ើែអង្ ាត តាអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ រតិនបានយេ់សាែ 

ទាលើសាេការច៊្កាាយទា ដាយចាការថ្ ាក់ជាតតិ ៣ 

រូែគាំទាលើែីកាែំណាសះសាាយរែស់សហចាការស៊ើែអង្ ាត 

ក្ ពុ ្សំណំ៊រឿ្ ០០៤/១ បាឆាំ្នឹ្  អឹ៊រ ចារ ក្ ពុ ្ខណៈពាេ 

ដាេចាការអន្រជាតតិ ២រូែទៀត រតិនយេ់សាែចំពាសះែីកា 

ែំណាសះសាាយនាសះឡើយ។ ចំពាសះរតតិរែស់ចាការជាតតិ  

ដាេមានបាហាេជា្ពីរទំពរ័កនស្ះបានលើកឡើ្ថា ត៊�ា- 

ការពំ៊មានយ៊ត្ាធតិការែ៊គ្គេទាលើ អឹ៊រ ចារ នាសះទា ពាាសះ  

អឹ៊រ ចារ រតិនមានជា «មាែឹកនាំជាន់ខ្ស់» ហើយករ៏តិនមានជា  

«អ្ កទទួេខ៊សតាូវខ្ស់ែំផ៊ត» ចំពាសះឧកាតិែ្ឋករមែ ដាេបាន 

បាពាឹត្ក្ ពុ ្រែែករ្ពុជាបាជាធតិែតាយ្យ។ នាក្ ពុ ្យាែេ់ 

រែស់ចាការជាតតិ កប៏ានលើកឡើ្ពីការខវ ា្គំនតិតគ្ ាទាលើ 

ែណ្ដ ឹ្ឧទ្ធរណ ៍ រវា្សហពាសះរាជអាជ្ញ ាជាតតិ នត្ិ អន្ដរជាតតិ 

ចំពាសះការរកឃើញរែស់សហចាការស៊ើែអង្ ាត។

 រតតិរែស់ចាការអន្រជាតតិនាអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ ដាេ 

មានចំនួន១០៥ទំពរ័ បានគាំទាែេ់ែណឹ្្ឧទ្ធរណរ៍ែស់ត៊�ា- 

ការខមែារកាហរទាលើែីកាែំណាសះសាាយនាសះ។ ចាការ 

អន្រជាតតិ មើេទាលើទឡ្ ីករណ៏�ាំ្៦ នាែណ្ដ ឹ្ឧទ្ធរណ ៍ 

ដាេបានដាក់ដាយសហពាសះរាជអាជ្ញ ាអន្រជាតតិ ដាយ 

ចាានចាេទឡ្ ីករណ១៍ នត្ិ គាំទាទឡ្ី ីករណ ៍ ៥ផ្ា្ទៀត 

(មានការរាែ់ែញ្ រូ េទឡ្ ីករណ៥៍ នត្ិ ៦)។ នាក្ ពុ ្ទឡ្ ីករណ ៍ 

២បានចាទបាកាន់ថា សហចាការស៊ើែអង្ ាតបានែរាជយ័ 

ក្ ពុ ្ការដាសះសាាយលើការចាទបាកាន់ចំនួន ៥ចំណ៊ច ក្ ពុ ្ 

ចំណារការចាទបាកាន់�ាំ្អស់ទាលើ អឹ៊រ ចារ ដាេក្ ពុ ្ 

នាសះរួរមាន ១)ការបាសសម្អ ាតនា្ូរតិភាគពាយព័្យ ២) 
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អាពាហព៍តិពាហដ៍ាយែ ខ្េ ំនាក្ ពុ ្ផ្ ាកទ៥ី នត្ិ ទ១ី៣ ៣ឧកាតិែ្ឋ 

ករមែបាឆាំ្នឹ្ ជនជាតតិវៀតណារ នាក្ ពុ ្ផ្ ាកទ៥ី ឧកាតិែ្ឋករមែ 

បាឆាំ្ខមែារកាារក្ ពុ ្ផ្ ាកទ១ី៣ ៤)ពារ�ាំ្ឧកាតិែ្ឋករមែផ្ា្ៗ 

ទៀតែូចជា ការធវ ើទ៊កខេ ែ៊កម្ ាញ ការធវ ើ�ារុណករមែ ៥)ការធវ ើ 

ឲ្យមានការបាត់ខ្លួ ន�ាំ្ែ ខ្េ ំ នត្ិ អំពើអរន៊ស្ធរផ៌្ា្ទៀត។  

ចាការជាតតិ៣រូែរែស់អ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះគាំទាចំណ៊ច ១, ៣,  

នត្ិ  ៥ នាទឡ្ ីករណ២៍ ដាយរកឃើញចំណ៊ចទ២ី នត្ិ ទ៤ីថា  

សហចាការស៊ើែអង្ ាតរតិនមានការចាទបាកាន់ទាលើការ 

រៀែអាពាហព៍តិពាហដ៍ាយែ ខ្េ ំ ហើយករ៏តិនមាន្ស្័ពុតា្ 

គាែ់គាាន់ដើរ្បភ្ីាែ់ អឹ៊រ ចារ ទានឹ្ ឧកាតិែ្ឋករមែបាឆាំ្នឹ្

ខមែារកាារ នាក្ ពុ ្ផ្ ាកទ១ី៣ឡើយ។

 នាក្ ពុ ្ទឡ្ ីករណ៣៍ នាែណ្ដ ឹ្ឧទ្ធរណ ៍ដាេសហពាសះ- 

រាជអាជ្ញ ារអន្រជាតតិចាទបាកាន់សហចាការស៊ើែអង្ ាតថា  

មានកំហ៊សអ ្្គច្បាែ់ នត្ិ អ ្្គហាត៊នាពាេដាេកំណត់នតិយរ 

នយ័ឧកាតិែ្ឋករមែ ការសម្ាែ់រង្គ ាេ នត្ិ ការអន៊វត្នតិយរនយ័នាសះ 

លើការរកឃើញ�ាំ្នាសះ។ ចាការជាតតិ បានរកឃើញថា 

សហចាការស៊ើែអង្ ាតបានបា្ចាករតិនតាឹរតាូវនូវចាតនា  

«រ៊នពាេពាឹត្តិការណ»៍ ហើយបាសតិនបើរតិនមានរឿ្បាែនាសះ 

កើតឡើ្ សហចាការស៊ើែអង្ ាតអាចនឹ្ រកឃើញថា អឹ៊រ 

ចារ មានចាតនាលើការសម្ាែ់រង្គ ាេ។ នាក្ ពុ ្ទឡ្ ីករណ ៍

៤ បានចាទបាកាន់ពីកំហ៊ស ដាេ�ាក់ទ្ទានឹ្ ការធវ ើឲ្យ 

បាត់ខ្លួ នដាយែ ខ្េ ំ ចាការបានរកឃើញថាសហចាការ 

ស៊ើែអង្ ាត បានបា្ចាករតិនតាឹរតាូវនាសករមែភាពអរន៊ស្ 

ធរ ៌ ដាេនាំឲ្យពួកគាសន ្តិដ្ឋ ានរតិនតាឹរតាូវថាគមែ ាន្ស្័ពុតា្ 

គាែ់គាាន់ដើរ្បភ្ីាែ់ទានឹ្ ការទទួេខ៊សតាូវរែស់ អឹ៊រ ចារ។

 ច៊្កាាយ ចាការអន្រជាតតិបានភ្ាែ់ទឡ្ ីករណ៥៍ នត្ិ  

៦ ដាេទឡ្ ីករណ�៍ាំ្ពីរមានការផ្ាតលើកំហ៊សអ ្្គហាត៊ 

រែស់សហចាការស៊ើែអង្ ាតពាក់ពន័្ធនឹ្ តួនាទរីែស់ អឹ៊រ  

ចារ នា្ូរតិភាគនតិរត។ី ក្ ពុ ្ការវាយតម្ារែស់ចាការបាន 

រកឃើញថា សហចាការស៊ើែអង្ ាតបានធវ ើខ៊សក្ ពុ ្ការ 

សវ ា្រកឲ្យឃើញថា អឹ៊រ ចារ រតិនបានកាន់តំណា្ជាអ្ ក 

ែឹកនាំហើយក៏បានចាានចាេសាចក្ដ ថ្ីា្ការណរ៍ែស់ច៊្ 

ចាទផ្ាេ់ ដាេបានសារភាពថាបានកាន់តួនាទខ្ីស់ជាចាើន 

រួរ�ាំ្សាុកកាសះអណ្ដ ាតនត្ិ ជាសមាជតិកគណៈតំែន់ ១៣។  

ការកត់សម្គ ាេ់ែនថែារទៀតទាលើ អឹ៊រ ចារ ដាេមានទំនាក់ 

ទំន្�៉ា្ជតិតស្ តិទ្ធជារួយ តារ៊៉ក គជឺាលាខា្ូរតិភាគពាយព័្យ។

 នាក្ ពុ ្សាចក្ដ សីន្ តិដ្ឋ ានច៊្កាាយរែស់ចាការអន្ដរជាតតិ 

នាអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះបានែញ្ាក់ថា សហចាការស៊ើែអង្ ាត 

មានកំហ៊សជាចាើន។ នាសះជាការបាកាសអំពីភាពែរាជយ័ 

រែស់សហចាការស៊ើែអង្ ាតចំពាសះការទទួេខ៊សតាូវអំពី 

ភាពឃារឃា នត្ិ វ តិសាេភាពនាឧកាតិែ្ឋករមែបាឆាំ្នឹ្  អឹ៊រ  

ចារ ដាេនាំឲ្យពួកគាសន ្តិដ្ឋ ានថា អឹ៊រ ចារ រតិនមានជា 

«មាែឹកនាំជាន់ខ្ស់» នត្ិ ជាអ្ កដាេមានការ «ទទួេខ៊សតាូវ 

ខ្ស់ែំផ៊ត» ចំពាសះឧកាតិែ្ឋករមែក្ ពុ ្សរយ័ខមែារកាហរ ដាេធវ ើ 

ឲ្យគាត់ រតិនសថែតិតនាក្ ពុ ្យ៊ត្ាធតិការែ៊គ្គេក្ ពុ ្ត៊�ាការខមែារ-

កាហរ។ កាុរចាការជាតតិបានបាឆាំ្នឹ្ សាចក្សីន ្តិដ្ឋ ាន 

រែស់ចាការអន្ដរជាតតិនាអ ្្គ ែ៊រាជំនំ៊ជមាសះ ដាយែញ្ាក់ថា 

្ស្័ពុ តា្ដាេផ្េ់ដាយសហពាសះរាជអាជ្ញ ាអន្រជាតតិគគឺាែ់ 

គាាន់ដើរ្បចីាត់ថ្ ាក់ជនជាែ់ចាទឲ្យចូេក្ ពុ ្យ៊ត្ាធតិការែ៊គ្គេ 

រែស់ត៊�ាការខមែារកាហរ។

 បើទាសះែីជាមានការរកឃើញរែស់ចាការខា្លើក៏

ដាយ កច៏ាការជាតតិ�ាំ្៣រូែ បានឈរនាខា្ភាគសីហ

ចាការស៊ើែអង្ ាត ដាេែណឹ្្ឧទ្ធរណត៍ាូវបានែែតិសាធ 

ហើយែីការែំណាសះសាាយតាូវបានធវ ើឡើ្។ ចាការអន្រ- 

ជាតតិបានែញ្ ែ់រតតិរែស់ខ្លួ ន ដាយការរឭំកឡើ្វ តិញនូវអវ ី 

ដាេត៊�ារកឃើញពីរ៊នថា ត៊�ាការករ្ពុជាមានយ៊ត្ាធតិការ 

ែ៊គ្គេលើគាែ់ករណី�ាំ្អស់ ដាេរតិនតាូវបានជំនំ៊ជមាសះ 

ដាយត៊�ាការខមែារកាហរ។ ទាសះែជីាបានលើកឡើ្ថា 

សំណំ៊រឿ្រែស់ អឹ៊រ ចារ តាូវបានែតិទដាយសហចាការ 

ស៊ើែអង្ ាតកដ៏ាយ កត៊៏�ាការជាតតិនាតាអាចកាត់ក្ដ ចំីពាសះ 

ឧកាតិែ្ឋករមែដាេគាត់បានបាពាឹត្ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរ។

អាេីស៊ន វាេខាស



កាលវិភាគបញ្ាំងខ្សាភាពយៃឯ្កសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វ តិចតិបតសាេសតិេ្បៈសហសរយ័វ តិទ្យាសថែ ានសឹ្ករតឹ ខែេមានទតីាំ្សថែតិតល�ាក្ពុ ្អគារ H ននវ តិទ្យាសថែ ានជាតតិអែ់រ ំជាទតីាំ្ 

រួយលែើរតួនាទីជាកខន្្ អែ់រ ំែណ្ពុ សះែណ្ាេ នត្ិ លេើកករ្ស់ការអែ់រពំីបែវត្តិសាបស្ នត្ិ លករែំខណេែន្េ់ទ៊កពីរែែខខមែរ 

បកហរ បពរ�ាំ្ជាកខន្្ ខែេដាក់ែង្ហ ាញពីស្ានែសតិេ្បៈ នត្ិ វែ្បធរត៌ាររយៈការតាំ្ពតិពរ័ណ ៍ការចាក់ែញ្ាំ្ខខ្ភាព-

យន្ឯកសារ នតិ ្ការលធវ ើែទែង្ហ ាញរែស់វាគមែ តិននានា។ ជារួរ វ តិចតិបតសាេសតិេ្បៈសហសរយ័វ តិទ្យាសថែ ានសឹ្ករតឹ រួរចំខណក 

ែេ់ការលេើក ក រ្ស់នត្ិ គាំបទែេ់វ តិចតិបតករករ្ពុជា�ាំ្អស់ លដាយផ្េ់ជូននូវែរ តិលវណខា្ក្ពុ ្ែន្ែ់ធំននអគារចំណាស់កសា្

លឡើ្ក្ពុ ្រជ្កាេបារាំ្ សបមាែ់ការដាក់តាំ្ពតិពរ័ណព៌ីកតិច្ការសតិេ្បៈរែស់ខ្លួ ន។

សបមាែ់ពត័ម៌ានែខនថែរសូរ�ាក់ទ្៖ ស៊ា្ ចតិន្ា ទូរសព្លេខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ 

អី៊ខរ៉េ truthchenda.s@dccam.org

ែញ្ាំ្លរៀ្រាេ់នថ្ងស៊បក 

លវ�ាលម៉ា្១០:០០ បពឹក

ទតីាំ្ល�ាអគារ H 

ននវ តិទ្យាសថែ ានជាតតិអែ់រ ំ

(រហាវ តិថីបពសះសហីន៊ 

រាជធានី្ ្ំ លពញ)
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 អស់រយៈពាេបាហាេជា្១ទសវត្រក៍ន្្ រកហើយ  

ដាេរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុ ជាបានសហការជារួយកាសួ្ 

អែ់រយ៊ំវជន នត្ិ  កឡីា ដើរ្បអីន៊វត្ករមែវ តិធសីតិក្ាគាេសី្ពី

ការសាាវជាាវ នត្ិ អែ់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាករ្ពុ ជា 

ែេ់គាូែងាៀនផ្ ាកបាវត្តិសាសា្ថ្ ាក់រធ្យរសតិក្ា គរុសតិស  ្

នាតារជ្ឈរណ្ឌ េគរុកាសេ្យ្ូរតិភាគ�ាំ្៦ គរុនតិស្តិត

នាវ តិទ្យាសថែ ានជាតតិអែ់រ ំ សាសា្ាចារ្យនាតារគាឹសះសថែ ានឧត្រ 

សតិក្ាសាធារណៈនត្ិ ឯកជន សមាាែ់ឆ្ ាំសតិក្ារូេដ្ឋ ាននា

ទូ�ាំ្បាទាសករ្ពុជា។ កន្្ រក ដើរ្បពីងាីកករមែវ តិធអីែ់រពំី

អំពើបាេយ័ពូជសាសនឲ៍្យបានទូេំទូ�ាយ កាសួ្អែ់រ ំ

នត្ិ រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា បានធវ ើការជាើសរើសគា ូ

ែងាៀនរ៊ខវ តិជ្ាស ្្គរ សេីធរ ៌ពេរែ្ឋ នត្ិ អក្រសាសា្ខមែារ 

រកចូេរួរវគ្គែណ្ពុ សះែណ្ាេនាសះែនថែារទៀត។ 

 ករមែវ តិធអីែ់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ តាូវបានែន្ 

រហូតរកែេ់ែច្ ពុ ែ្បន ្ ហើយនាពាេថមែីៗនាសះ កាសួ្អែ់រ ំ

យ៊វជន នត្ិ  កឡីា សហការជារួយរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា 

បានរៀែចំសតិកខេ ាសា�ារួយសី្ពី «ការែញ្ាាែបាវត្តិសាសា ្

ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» ែេ់គរុសតិស  ្

ឆ្ ាំទ១ីនត្ិ ទ២ី នារជ្ឈរណ្ឌ េគរុកាសេ្យ្ូរតិភាគពាាវា្ 

ចំនួន ៦២នាក់ រកពីខាត្សវ ាយរៀ្ នត្ិ ខាត្ពាាវា្ ដាេ

ការបណ្ពុ រះបណ្ាលសបវត្ិសាសសក្ម្ពុជាសបជាធិបដតយ្យដល់គរសុិស្ស
ដ�ាសា�ាែំដណរះទូដ�ា ដ�ាសតមាៃសារសំខាៃ់ ដទារះមរុខវិជ្ាដៃរះមិៃ 

សមៃជាមរុខវិជា្ឯកដទស

គរុសតិស្នារជ្ឈរណ្ឌ េគរុកាសេ្យ្ូរតិភាគពាាវា្ កំព៊្ពតិភាក្ាគ្ ាអំពីបាវត្តិសាសា្រែែខមែារកាហរ 

នាក្ ពុ ្ករមែវ តិធអីែ់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាករ្ពុ ជា
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

រតិនមានជាគាូែងាៀនរ៊ខវ តិជ្ាឯកទាសបាវត្តិវ តិទ្យា។ 

 លាក ផា្ ព្្រ៉ាស៊ ីនាយកករមែវ តិធអីែ់រពំីអំពើបាេយ័ 

ពូជសាសនប៍ានមានបាសាសនថ៍ា ការរៀែចំសតិកខេ ាសា�ាស្ដ  ី

ពី «ការែញ្ាាែបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យ» នាសះ 

ឡើ្ក្ ពុ ្គាេែំណ្ អ្តិវឌ្ឍចំណាសះែឹ្រែស់គរុសតិស្-

នតិស្តិត អំពីបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យ ែង្ ើន 

សរតថែភាព ក្ ពុ ្ការែងាៀនពីបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជាបាជាធតិែ- 

តាយ្យ ទាកាន់កមែា្ៗជំនាន់កាាយ នត្ិ ជាកត្ារួយជំរុញឲ្យ 

មានការពតិភាក្ាលើបាវត្តិសាសា្ែ៏សាកសា ក្ ពុ ្បាទាស 

ករ្ពុជា។ ការែណ្ពុ សះែណ្ាេនាសះ គរឺតិនតាឹរតាផ្េ់សារ- 

សំខាន់ចំពាសះការអែ់រំពីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាករ្ពុ ជា  

តាែ៊៉ណ្ណ ាសះទា កែ៊៉៏ន្ាវាជាការែណ្ពុ សះែណ្ាេរួយជំរុញឲ្យ 

មានសក្ាន៊ពេថមែី នាក្ ពុ ្វ តិជ្ាជីវៈែងាៀនពីបាវត្តិសាសា្ 

ករ្ពុ ជាបាជាធតិតាយ្យនាគាែ់សា�ារៀន�ាំ្អស់ក្ ពុ ្បាទាស 

ករ្ពុជា។ 

 ទាសះែី�៉ា្ណា លាកបានែន្ថា ការអែ់រពំីអំពើេយ័ 

ពូជសាសនន៍ាសះ រតិនសំដាតាទាលើគាូែងាៀនបាវត្តិសាសា្ 

ទា ជាក់ស្ា្សតិកខេ ាសា�ាស្ពីី «ការែញ្ាាែបាវត្តិសាសា ្

ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» ដាេរៀែចំធវ ើ 

ថ្ង ាទ២ី៤ ែេ់ថ្ង ា២៦ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ នាសះ គមឺានតាគាូ 

អក្រសាសា្អ្់គ្ាស នត្ិ វ តិទ្យាសាសា្កំព្យរូ រ័ ដាេស៊ទ្ធតា 

រតិនមានរ៊ខវ តិជ្ាឯកទាសចូេរួរ។ លាកបានែនថែារថា ការ-

ងារសំខាន់សមាាែ់គមាា្នាសះ គធឺវ ើ�៉ា្ផ្ពវផ្ាយពីបា- 

វត្តិសាសា្ខមែារកាហរឲ្យបានជាួតជាាែទាែេ់សាធារណជន  

សតិស្ លាកគាូ-អ្ កគាូ តាររយៈការែណ្ពុ សះែណ្ាេដាេមាន 

ឯកសារតាឹរតាូវ មានសៀវភាណានាំសមាាែ់គាូែងាៀន 

នត្ិ មានកាេវ តិភាគច្បាស់�ាស់ រួរ�ាំ្វ តិធសីាសា្ែងាៀនថមែី។

 ្ាន វណ្ណ ៈសាីម៉ា ជាគរុនតិស្តិតឆ្ ាំទ១ី ផ្ ាកវ តិទ្យា 

សាសា្កំព្យរូ ទរ័ រកពីសាុកកំព្់�ាវ ខាត្ពាាវា្ បានឲ្យែឹ្ 

ថា «ពាេរករៀនបាវត្តិសាសា្ខមែារកាហរនាសះ គាត់មានការ 

ពតិបាកយេ់ខ្សះ ែូចជាការបាើបាាស់ពាក្យ អ ្្គការ នត្ិ  ខមែ ាំ្  

ដាេគាត់រតិនធ្ាែ់ឮ។ គាត់គាាន់តាឮចាស់នតិ�ាយថា េំបាក  

តារតិនបានរៀនស៊ជីមាាែូចការសតិក្ាថ្ង ានាសះទា»។ 

 វណ្ណ ៈសាីម៉ា បានែន្ថា «ែន្ាែ់ពីវគ្គែណ្ពុ សះែណ្ាេ 

នាសះ គាត់អាចចាករលំាកអវ ីដាេខ្ញពុ ំបានរៀននាទនីាសះ ទាសះែ ី

ខ្ញពុ ំរៀនខា្វ តិទ្យាសាសា្កំព្យរូ ទរ័កដ៏ាយ។ ឧ�ាហរណ ៍នាច៊្ 

ម៉ា្ ១០ ទា១៥ នាទ ីគាត់អាចនតិ�ាយទាកាន់សតិស្ពីបាវត្តិ

សាសា្ខមែារកាហរ ដាយបាៀែធៀែជារួយសរយ័ែច្ ពុ ែ្បន ្  

ហើយរ្៉យា្ទៀតគាត់នឹ្ ឲ្យសតិស្មើេខ ា្ភាពយន្ឯកសារ 

ដាេ�ាក់ទ្ទានឹ្ បាវត្តិ សាសា្ខមែារកាហរ»។ 

 ន ី សាីណា ជាគរុសតិស្នារជ្ឈរណ្ឌ េសតិក្ា្ូរតិភាគ

ខាត្ពាាវា្ ឯកទាសភាសាអ្់គ្ាស នត្ិ ភាសាខមែារ ឆ្ ាំទ១ី។ 

កាេពីែំែូ្ សាីណា ធ្ាែ់បានយេ់ែឹ្អំពីរែែខមែារកាហរ 

តាររយៈឪព៊កម្ាយ នត្ិ តាររយៈការសតិក្ា។ សាីណា បាន 

គរុសតិស្ កំព៊្ធវ ើែទែង្ហ ាញអំពីបាវត្តិសាសា្ខមែារកាហរ 

ែេ់សតិកខេ ាការចូេរួរែ៏ទាទៀត

គរុសតិស្កំព៊្អានសៀវភាបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យ 

(១៩៧៥ ែេ់១៩៧៩)
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

រៀែរាែ់ថា នាពាេដាេគាត់មានកំហ៊សអវ ីរួយ ឪព៊ក 

ម្ាយខ្ញពុ ំ តា្តាយករឿ្រ៉ាវដាេបានកើតឡើ្ក្ ពុ ្សរយ័ 

ខមែារកាហរយករកណានាំែេ់គាត់។ សាីណា បានែនថែារថា  

រូេហាត៊ដាេែណ្ាេឲ្យគាត់ចូេរួរករមែវ តិធកីារអែ់រំនាអំពើ 

បាេយ័ពូជសាសនន៍ាថ្ង ានាសះ ពីពាាសះគាត់ច្់សវ ា្យេ់ 

ែនថែារឲ្យបានច្បាស់ នត្ិ ច្់សវ ា្យេ់អំពីពាឹត្តិការណដ៍ាេ 

បានកើតឡើ្ក្ ពុ ្សរយ័ខមែារកាហរ ថាតើបានកើតឡើ្ 

�៉ា្ែូចម្ាច? 

 សាីណា បានែញ្ ាញនូវរតតិផ្ាេ់ខ្លួ នថា ករមែវ តិធអីែ់រំ

នាអំពើបាេយ័ពូជសាសនថ៍្ង ានាសះ គពឺតិតជាមានសារសំខាន់

ចំពាសះគរុសតិស្ កែូ៏ចជាខ្លួ នគាត់ផ្ាេ់ ពាាសះនាថ្ង ាខា្រ៊ខ 

គាត់ នត្ិ គរុសតិស្ នឹ្ ក្ាយជាគាូែងាៀន ហើយចំណាសះែឹ្ 

ដាេគាត់ទទួេបាននាថ្ង ានាសះ គាត់នឹ្ យកទាចាករលំាក

ែេ់សតិស្រែស់គាត់។ រតិនតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ សាីណា ពតិតជាមាន 

អាររមែណត៍ាាកអរដាេបានមានឱកាសចូេរួរករមែវ តិធីអែ់រំ 

នាអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាថ្ង ានាសះ ហើយគាត់កច៏្់ឲ្យ 

មានករមែវ តិធបីាែនាសះតទាទៀត ពីពាាសះគាត់ច្់ឲ្យសតិស  ្

ជំនាន់កាាយកាាយៗទៀតមានឱកាសសតិក្ាសវ ា្យេ់អំពី 

ការអែ់រនំាអំពើបាេយ័ពូជសាសនែូ៍ចជារូែគាត់ដារ។

 កាវ វឌ្ឍនៈ ជាគរុសតិស្នារជ្ឈរណ្ឌ េសតិក្ា្ូរតិភាគ 

ខាត្ពាាវា្ ឆ្ ាំទ២ី ឯកទាសភាសាអ្់គា្ស។ វឌ្ឍនៈ ធ្ាែ់ 

បានយេ់ែឹ្ពីសរយ័ខមែារកាហរតាររយៈការអានសៀវភា 

ដាេមានពាក់ពន័្ធនឹ្ សរយ័ខមែារកាហរជាចាើន ជាពតិសាស 

សៀវភាដាេមានចំណ្ជើ្ថា «បាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជាបា-

ជាធតិែតាយ្យ» ដាេមាននាក្ ពុ ្ែណ្ណ ាេយ័ដាេគាត់កំព៊្ 

សតិក្ា។ វឌ្ឍនៈ កប៏ានែនថែារថា ចំពាសះខ្លួ នគាត់ផ្ាេ់ពតិតជា 

មានចំណាែ់អាររមែណ�៉៍ា្ខ្ាំ្ ចំពាសះបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជា 

បាជាធតិែតាយ្យ ដាយគាត់យេ់ឃើញថា វាគជឺាបាវត្តិ

សាសា្រួយដាេទើែតាកន្្ ផ៊តថមែីៗ ែូច្ ាសះសមាាែ់គាត់ ក ៏

ែូចជាកមែា្ជំនាន់កាាយទៀត គួរតាសវ ា្យេ់ឲ្យបានច្បាស់

អំពីបាវត្តិសាសា្រែស់ខ្លួ នដាេបានកើតឡើ្។ 

 វឌ្ឍនៈ បានរៀែរាែ់ថា គាត់ពតិតជាមានអាររមែណ ៍

សែ្បាយរកីរាយខ្ាំ្ណាស់ ដាេបានចូេរួរវគ្គសតិក្ាស្ី

ពីការអែ់រនំាអំពើបាេយ័ពូជសាសនថ៍្ង ានាសះ ពាាសះគាត់ច្់ 

សវ ា្យេ់ឲ្យបានស៊ជីមាាជា្នាសះ នត្ិ ច្់ទទួេបានឯកសារ 

ខមែារកាហរខ្សះៗ ដើរ្បធីវ ើការសវ ា្យេ់ែនថែារទៀត។ វឌ្ឍនៈ  

បានែញ្ាក់ថា នាពាេគាត់ទទួេបានចំណាសះពីបាវត្តិសាសា្ 

ខមែារកាហរកាន់តាច្បាស់ គាត់នឹ្ យកចំណាសះ�ាំ្នាសះទា

ចាករលំាកែេ់សតិស្រែស់គាត់ ដើរ្បឲី្យយេ់ពីរូេហាត៊ 

ដាេែណ្ាេឲ្យកើតមានរែែខមែារកាហរ នត្ិ តាូវសវ ា្យេ់ 

ថា តើរែែខមែារកាហរបានផ្េ់ផេែ៉សះពាេ់ នត្ិ បាត់ែ្់អវ ីខ្សះ 

ក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា។ វឌ្ឍនៈ បានែន្ថា វគ្គសតិក្ាស្ពីីការអែ់រ ំ

នាអំពើបាេយ័ពូជសាសនថ៍្ង ានាសះ វាពតិតជាមានសារសំខាន់ 

ខ្ាំ្ណាស់សមាាែ់ខ្លួ នគាត់ កែូ៏ចជាគរុសតិស្ដាេបានចូេ 

រួរ។ រតិនតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ វឌ្ឍនៈ បានស្ ើសំ៊ ឲ្យមានវគ្គសតិក្ាស្ពី ី

ការអែ់រនំាអំពើបាេយ័ពូជសាសនប៍ាែនាសះ រៀែចំឡើ្ 

រយៈពាេយូរជា្នាសះ ពាាសះគាត់យេ់ថា ពាឹត្តិការណដ៍ាេ

បានកើតឡើ្ក្ ពុ ្រែែខមែារកាហរមានរយៈពាេ៣ឆ្ ាំ ៨ខា 

២០ថ្ង ា ែូច្ ាសះយើ្រតិនអាចសតិក្ាតាឹរតារយៈពាេែថី្ង ាបាន 

ឡើយ។

 នាក្ ពុ ្កំឡពុ ្ឆ្ ា១ំ៩៧៥ ែេ់ ឆ្ ា១ំ៩៧៩ បាទាសករ្ពុជា  

បានធ្ាក់ចូេក្ ពុ ្រែែគាែ់គា្ែ៏ឃារឃារួយ ហាថា  

រែែខមែារកាហរ។ រែែនាសះបានធវ ើឲ្យបាជាជនករ្ពុជាបាហាេ 

២�ាននាក់បានបាត់ែ្់ជីវ តិត�៉ា្អយ៊ត្តិធរ។៌ ទាសះជា�៉ា្ 

នាសះក្ដ  ីែន្ាែ់ពីការែួេរេំនារែែខមែារកាហរ បាទាសករ្ពុជា  

បានកំព៊្ព្យា�ារដាសះសាាយវ តិែត្តិអតតីកាេរែស់ខ្លួ នតារ 

រយៈការែងាៀនពីបាវត្តិសាសា្ខមែារកាហរទាកាន់គាូែងាៀន  

នត្ិ សតិស្ាន៊សតិស្ ក្ ពុ ្គាេែំណ្លើកករ្ស់ឲ្យមានការ

ច្ចាំ យ៊ត្តិធរ ៌ នត្ិ ការផ្សះផ្ានាពាេអនាគត។ លើសពី 

នាសះ ការសតិក្ាអំពីបាវត្តិសាសា្ គដឺើរ្បរីារាំ្នូវការកើត 

ឡើ្រ្ដ ្ទៀត ដាេមានភាពសាដៀ្គ្ ានាពាេអនាគត។ 

អ៊៊ ន ស៊ដាវ ីនត្ិ  ដារ៉ារែ្ឋ មាត្ា
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 លាកែណ្ឌ តិត នកូីឡាស រវីៀ គជឺាអ្ កសតិក្ាសាាវជាាវ 

ជាន់ខ្ស់នារជ្ឈរណ្ឌ េខាររៈសតិក្ា លាកកជ៏ាសាសា្ាចារ្យ 

នារហាវ តិទ្យាេយ័សតិក្ាសាាវជាាវរូេដ្ឋ ានគាឹសះសំខាន់ៗស្ីពី 

សតិេ្បៈសរយ័ែ៊រាណ (Liberal Arts) នាសាកេវ តិទ្យាេយ័ 

 Thammasat នាទកីាុ្បា្កក បាទាសថា។ លាកែណ្ឌ តិត  

នកូីឡាស វរីៀ បានែញ្ ែ់សញ្ញ ាែត័ាែណ្ឌ តិតនាសាកេ 

វ តិទ្យាេយ័បារាំ្ទ៣ី នា Sorbonne ក្ ពុ ្បាទាសបារាំ្ 

ជំនាញខា្សតិេ្បៈពាសះព៊ទ្ធសាសនា នត្ិ ខា្ែ៊រាណវ តិទ្យានា 

អាស៊ខីា្ត្បរូ ្ នត្ិ អាសី៊អាគ្ ាយ ៍ដាយលាកបានផ្ាតទា 

លើបាទាសថា នត្ិ ករ្ពុ ជា រ៊នសរយ័ទំនើែ។ នា�្ង ាចថ្ង ា 

ទ១ី៩ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ លាកែណ្ឌ តិត នកូីឡាស រវីៀ 

បានរៀែចំធវ ើបាឋកថាសាធារណៈរួយ ស្ពីី «វត្មានរែស់ 

ពាសះព៊ទ្ធសាសនានាក្ ពុ ្សរយ័អ ្្គ រ» នាក្ ពុ ្វ តិចតិតាសាេ 

សតិេ្បៈសហសរយ័នាវ តិទ្យាសថែ ានស្ឹករតឹ សថែតិតក្ ពុ ្ែរ តិវាណ 

វ តិទ្យាសថែ ានជាតតិអែ់រ។ំ

 បាឋកថាសាធារណៈនាសះ តាូវបានរៀែចំឡើ្ដើរ្បតីាួត 

ពតិនតិត្យមើេអំពីវត្មានរែស់ពាសះព៊ទ្ធនាក្ ពុ ្សរយ័អ ្្គ រ ដាេ 

តាូវបានពតិពណន៌ានាក្ ពុ ្រឿ្ពាា្។ ការសតិក្ាអំពីវត្មាន 

ពាសះព៊ទ្ធែ៏េរ្អ តិតនាសះ គមឺានបា្ពរកពីសរយ័អ ្្គ រ រួរ�ាំ្ 

វតថែពុតា្�ាំ្អស់ដាេបានែន្េ់ទ៊កតាំ្ពីសរយ័រ៊ន (សត 

វត្រទ៍១ី២ ែេ់សតវត្រទ៍១ី៦)។ រឿ្ពាា្�ាំ្នាសះ តាូវ 

បានរកឃើញនាទសីក្ ារៈពាសះព៊ទ្ធសាសនា ឬកន៏ាលើផ្ាំ្ 

ចម្ាក់ថមែ ដាេភាគចាើនរតិនតាូវបានបាសះព៊រ្ផ្ាយ។ ែ៊៉ន្ា 

ឥឡរូ វរឿ្ពាា្ នត្ិ ចម្ាក់ថមែ�ាំ្នាសះ តាូវបានដាក់តាំ្ែង្ហ ាញ 

នាតារសាររន្រី ឬនាតារឃ្ាំ្ស្ពុ ក ឬកទ៏តីាំ្ផ្ពុ កវតថែពុ ែ៊រាណ 

ផ្ា្ៗទៀតនាក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា ថា នត្ិ វៀតណារ។

វត្មាៃសពរះពរុទ្ធសាសនាដ�ាក្ពុងសមយ័អង្គរ

សាធារណជន កំព៊្ស្ាែ់ការធវ ើែទែង្ហ ាញរែស់លាកែណ្ឌ តិត នកូីឡាស រវីៀ ពីបាធានែទស្ពីី “វត្មានរែស់ពាសះព៊ទ្ធសាសនា

នាក្ ពុ ្សរយ័អ ្្គ រ”
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 ការសតិក្ាសាាវជាាវនាសះ គពឹឺ្ផ្អ ាកទាលើសារពើ្ណ្ឌ  

ថមែីៗដាេបានរៀែរាែ់ នត្ិ ែកបាាអំពីរឿ្ពាា្រែស់ពាសះព៊ទ្ធ  

ដាេបាជាជនទូទា បានស្គ ាេ់រហូតរកែេ់ែច្ ពុ ែ្បន ្នាសះ។ 

ចំពាសះការសតិក្ាសាាវជាាវនាសះ គបឺានបាើបាាស់ឧែករណ ៍

ប៉ារ៉ាម៉ាតាែំែូ្គា ក្ ពុ ្ការសតិក្ាអំពីរចនាែថរូែចម្ាក់  

នត្ិ ឯកសារសតិក្ាអំពីវត្មានពាសះព៊ទ្ធរ៊នែរ តិែទសរយ័ទំនើែ 

នាក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា។ ដាយមានែញ្ហ ាបាឈរ�ាំ្អក្រ 

ចារ តិកជាភាសាបាេី នត្ិ ការសាាវជាាវដាេមានពីរ៊នរក 

ពារ�ាំ្ចំណ៊ចសំខាន់នាបា្ពភាសាតារតំែន់ផ្ា្ៗ ការ 

សតិក្ាសាាវជាាវនាសះ គមឺានគាេែំណ្ធវ ើឲ្យបាសើរឡើ្ 

នូវកាេែរ តិច្ឆ ាទ នត្ិ ការសវ ា្យេ់ពីភាពជឿនលឿន នត្ិ  

ភាពមានតារួយនាពាសះព៊ទ្ធសាសនាហីន�ាននាសរយ័អ ្្គ រ 

នាបាទាសករ្ពុជា នត្ិ រកីសាយភាយក្ ពុ ្ដានែី អាស៊អីាគ្ ាយ ៍

នារយៈកាេច៊្សរយ័អ ្្គ រ។

 ក្ ពុ ្ករមែវ តិធបីាឋកថាសាធារណៈនាសះ កម៏ានការចូេរួរ 

ពីសំណាក់សាធារណជនទូទាជាចាើន ែូចជា៖ ែ៊គ្គេតិក 

អ ្្គការ សាសាា្ចារ្យ នត្ិ សតិស្-នតិស្តិតជាចាើននាក់ទៀត។

 រ៊ននឹ្ ចាែ់ផ្ើរ បើកករមែវ តិធបីាឋកថាសាធារណៈនាសះ 

លាក នកូីឡាស រវីៀ កប៏ានមានបាសាសនថ៍ា ក្ ពុ ្ែំណើរ 

កតិច្ ការងារសាាវជាាវ �ាក់ទ្នឹ្ វត្មានរែស់ពាសះព៊ទ្ធនា 

ទូ�ាំ្អាសី៊អាគ្ ាយន៍ាសះ គលឺាកទទួេបានអាហាររូែករណ ៍

ដើរ្បសីតិក្ាទាលើសតិ�ាចារ តិកដាេពតិពណន៌ា ពីវត្មាន

រែស់ពាសះព៊ទ្ធនាក្ ពុ ្តំែន់អាស៊ីអាគ្ ាយ�៍ាំ្រូេ។ លាក 

នកូីឡាស រវីៀ កប៏ានែនថែារថា បាឋកថានាថ្ង ានាសះគគឺាត់ 

ែង្ហ ាញតាទតិន ្នយ័ដាេសថែតិតនាក្ ពុ ្ែំណាក់កាេែំែូ្ែ៊៉ណ្ណ ាសះ  

ដាយសារតាលាកទើែតាចាែ់ផ្ដ ើរការងារសាាវជាាវ�ាក់

ទ្នឹ្ រឿ្រ៉ាវ�ាំ្នាសះ។ លាក នកូីឡាស រវីៀ បានែញ្ាក់ថា 

បាឋកថានាថ្ង ានាសះនឹ្ ផ្ាត�៉ា្សំខាន់ទាលើសតិ�ាចារ តិក

ដាេពតិពណន៌ាពីការបាសូតារែស់ពាសះព៊ទ្ធ ហើយវាជាផ្ ាក

រួយដាេគាត់បានធវ ើ�៉ា្ធំទូ�ាយយូរណាស់រកហើយ។ 

រតិនតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ លាក នកូីឡាស រវីៀ បានបាាែ់ទាកាន់អ្ ក 

ចូេរួរ�ាំ្អស់ថា នាវគ្គ សំណួរចម្ើយនាខា្ច៊្នាការ

ធវ ើែទែង្ហ ាញ គាត់នឹ្ ធវ ើជាភាសាអ្់គ្ាសផ្ នត្ិ ភាសា

បារាំ្ដាេជាភាសាដើររែស់គាត់។

 ែន្ាែ់ពី លាក នកូីឡាស រវីៀ បានធវ ើែទែង្ហ ាញ�ាក់ 

ទ្នឹ្ វត្មានពាសះព៊ទ្ធនាក្ ពុ ្សរយ័អ ្្គ ររួចរក កម៏ានអ្ ក 

ចូេរួររួយចំនួនបានសួរសំណួរទាកាន់គាត់ែូចខា្កាារ៖ 

១) តើធវ ើែូចម្ាច ដើរ្បឲី្យែឹ្ច្បាស់អំពីរឿ្រ៉ាវរែស់ 

ពាសះព៊ទ្ធដាេបានែង្ហ ាញនាក្ ពុ ្រូែចម្ាក់?

២) តើរួយណាខ៊សរួយណាតាូវរវា្អក្រចារ តិកជាភាសា

បាេី នត្ិ ភាសាសំសា្ឹត �ាក់ទ្នឹ្ ការបាសូតារែស់

ពាសះព៊ទ្ធ?

៣) តើលាកជួែែញ្ហ ាអវ ីខ្សះ នាក្ ពុ ្ការងារសាាវជាាវ�ាក់

ទ្នឹ្ វត្មានពាសះព៊ទ្ធនាក្ ពុ ្សរយ័អ ្្គ រ?

៤) ហាត៊អវ ី បានជាមានរូែចម្ាក់ពាសះព៊ទ្ធនាសរយ័អ ្្គ រ

នាក្ ពុ ្វត្វៀតណារ 

ហូ ថ៊ន
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 កាេពីឆ្ ាំ២០១៧កន្្ ទា អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្

ត៊�ាការករ្ពុជា (ត៊�ាការខមែារកាហរ) បានសមាាចែញ្ ែ់

សំណំ៊រឿ្អតតីកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហររួយរូែគ ឺ អឹ៊រ ចារ  

ដាេបានែ្្ ភាពចមាូ្ចមាាស់ជាចាើនក្ ពុ ្ចំណាររតតិជាតតិ  

នត្ិ អន្រជាតតិ ហើយបានចាទជាសំណួរទាលើបាសតិទ្ធភាព 

រែស់ត៊�ាការ។

 អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញ ក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុ ជាបានែំណើរ 

ការពាញលាញ នាខារតិថ៊នា ឆ្ ាំ២០០៧ កាារការសហ-

ការរវា្រាជរដ្ឋ ា្តិបាេករ្ពុជា នត្ិ អ ្្គការសហបាជាជាតតិ។ 

ត៊�ាការនាសះ បានកាត់ទាសអតតីមាែឹកនាំខមែារកាហរបាន

ចំនួន៣នាក់រួចរកហើយ ដាេរួរមាន នួន ជា, ខៀវ សំផន 

នត្ិ  កាំ្ ហ្គ ាចអ៊ាវ ហា ឌ៊ច។ ក្ ពុ ្នាសះ ករណីរែស់ អឹ៊រ ចារ  

តាូវបានត៊�ាការែតិទែញ្ ែ់សំណំ៊រឿ្ ដាយលើកឡើ្ថា 

ហួសពីដានយ៊ត្ាធតិការរែស់ត៊�ាការ ពាាសះត៊�ាការកាត់ 

ទាសតាមាែឹកនាំជាន់ខ្ស់ នត្ិ អ្ កទទួេខ៊សតាូវខ្ស់ែំផ៊ត 

ក្ ពុ ្អំឡពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៥ែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ែ៊៉ណ្ណ ាសះ។ ក្ ពុ ្រយៈពាេ 

ជា្១០ឆ្ ាំរកនាសះ ត៊�ាការខមែារកាហរនាសះបានសមាាចសរតិទ្ធ- 

ផេែូចជាបានកាត់ទាសអតីតមាែឹកនាំជាន់ខ្ស់រែែខមែារ-

កាហរឲ្យជាែ់ពន្ធធនាគារអស់រួយជីវ តិត។ ក្ ពុ ្នាសះត៊�ាការ 

បានចំណាយថវ តិកាអស់ចំនួន ២៣២.៤�ានែ៊�្ា ដាេក្ ពុ ្ 

នាសះថវ តិកាជាតតិមានចំនួន ៥៥.៧�ានែ៊�្ា។ តើយ៊វវយ័ 

ជំនាន់កាាយគតិត�៉ា្ណាចំពាសះត៊�ាការរួយនាសះ?

 កញ្ញ ា អាក េីណា អាយ៊២៦ ជាគរុសតិស្នារជ្ឈ-

រណ្ឌ េគរុកាសេ្យ្ូរតិភាគខាត្ពាាវា្ បាននតិ�ាយថា 

ការែង្ ើតត៊�ាការខមែារកាហរជារឿ្រួយដាេេ្អ ក្ ពុ ្ការ

សវ ា្រកយ៊ត្តិធរជូ៌នបាជាជនខមែារ។

 កញ្ញ ាែន្ថា៖ «ការែង្ ើតត៊�ាការខមែារកាហរពតិតជា

េ្អខ្ាំ្ដើរ្បចីាែ់ឧកាតិែ្ឋជនដាេបានែង្ ើតរែែនាសះឡើ្ ក៏

ដតើយរុវវយ័ជំនាៃ់ដសកាយយល់យ៉ាងណាែំដពារះតរុ�ាការសខមែរសកហម?

សតិស្វ តិទ្យាេយ័ពាសះអ ្្គ ឌួ្ក្ ពុ ្ខាត្ពាាវា្
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ែូចជាសវ ា្រកយ៊ត្តិធរឲ៌្យបាជាជនខមែារ�ាំ្រូេឲ្យគាត់អស់

រន្តិេស្្យ័ថារូេហាត៊អវ ីបានជាធវ ើឲ្យមានរែែនាសះកើត

ឡើ្រក (នត្ិ )រូេហាត៊អវ ីដាេធវ ើឲ្យពួកគាត់ (ខមែារកាហរ) 

ចាសះតាស្អែ់ជាតតិសាសនឯ៍្ សម្ាែ់ជាតតិសាសនគ្៍ ាឯ្។»

 ែនថែារពីនាសះ លាក េន់ ចនថែ ា នតិស្តិតនាសាកេវ តិទ្យា 

េយ័្ូរតិន្្្ ំពាញ បានឲ្យែឹ្ថាការែង្ ើតត៊�ាការនាសះឡើ្  

រតិនអាចេ៊ែែំបាត់ភាពឈឺចាែ់រែស់បាជាជនខមែារដាេធ្ាែ់ 

រស់នាក្ ពុ ្អំឡពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៥-៧៩ បានឡើយ។

 នតិស្តិតផ្ ាកបាវត្តិវ តិទ្យានាសះបានែន្ថា៖ «ខ្ញពុ ំគតិតថាការ 

ែង្ ើតឡើ្នាសះគដឺើរ្បរីកយ៊ត្តិធរឲ៌្យបាជាជន ដាេបានេ្្ 

កាត់រែែនាសះ ែ៊៉ន្ាទាសះជា�៉ា្ណា ត៊�ាការរតិនអាចរក

យ៊ត្តិធរែ៌េ់រន៊ស្ដាេស្ាែ់ក្ ពុ ្រែែនាសះបានទា។»

 អាក េីណា បាននតិ�ាយថា ត៊�ាការនាសះពតិតជាបាន 

ផ្ដ េ់បាយាជន�៉៍ា្ចាើនែេ់យ៊វជនខមែារ ជាពតិសាសសមាាែ់ 

អ្ កសតិក្ាជំនាន់កាាយ។

 េីណាលើកឡើ្ថា៖ «ផេបាយាជន ៍ ដាេយ៊វជន 

ទទួេបានពីត៊�ាការ គាត់អាចសវ ា្យេ់ចាើន ជាពតិសាស 

សមាាែ់អ្ កសតិក្ាផ្ ាកច្បាែ់ គាត់នឹ្ បានយេ់ចាើនពីរបៀែ 

កាត់ក្ដ  ី របៀែសួរចម្ើយ ហើយកែូ៏ចជាការជួែជនដាែេ់

ដាយផ្ាេ់។»

 ចំណាកឯ កើត ស៊គន្ធ ា សតិស្ថ្ ាក់ទ១ី២នាវ តិទ្យាេយ័  

ហ៊៊ ន សាន សំរា្ មានែំណ្ឲ្យត៊�ាការែន្ការកាត់ក្ដ ដីាយ 

នតិ�ាយថា ៖ «ខ្ញពុ ំសំណូរពរឲ្យត៊�ាការសវ ា្រកយ៊ត្តិធរជូ៌ន

បាជាជនដាេធ្ាែ់េ្្កាត់រែែខមែារកាហរ ពាាសះគាត់ឈឺ

ចាែ់ខ្ាំ្ដាយសារបាត់ែ្់គាួសារ ែូច្ ាសះខ្ញពុ ំច្់ឲ្យត៊�ាការ

រកយ៊ត្តិធរែ៌ន្ទៀត។»

 ខណៈពាេនាសះ អ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការ 

ករ្ពុ ជា កំព៊្ែំណើរការសំណំ៊រឿ្០០៣ នត្ិ ០០៤ ដាេ 

ត៊�ាការបានដាក់ មាស រ៊ត នត្ិ  អា អាន ឲ្យសថែតិតកាារ 

ការតាួតពតិនតិត្យដាយកំបាំ្រ៊ខ ស្ដ ពីីែទឧកាតិែ្ឋករមែបាឆាំ្ 

រន៊ស្ជាតតិនត្ិ រន៊ស្ឃាតដាយចាតនា។

្ូ៉វ ជីហរ័

គរុសតិស្នារជ្ឈរណ្ឌ េគរុកាសេ្យ្ូរតិភាគពាាវា្ កំព៊្សរសារសំណួរ�ាក់ទ្នឹ្ បាវត្តិសាសា្ខមែារកាហរ
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 «កំ៊សមែ ានែ្ភ្ាច» គជឺាខ្ាភាពយន្ឯកសារបាវត្តិ 

សាសា្ករ្ពុ ជារួយ ដាេបាននតិ�ាយអំពីសតិេ្បៈខមែារក្ ពុ ្ 

អំឡពុ ្ទស្វត្រ៦៍០ នត្ិ ដើរទស្វត្រ៧៍០ នត្ិ អំពីតន្ាី 

រក៉ អាន រ ៉ូេ ដាេខមែារបានបាត់ែ្់ក្ ពុ ្អំឡពុ ្ពាេបាទាស 

កើតមានសង្គ ាារ។ «កំ៊សមែ ានែ្ភ្ាច» កជ៏ាខ្ាភាពយន្ 

ឯកសាររួយដាេបាន�ាក់�ាញចំណាែ់អាររមែណអ្៍ កសតិក  ្

ាសាាវជាាវជាតតិ នត្ិ អន្រជាតតិចូេរកទស្នា នត្ិ សតិក្ា

សវ ា្យេ់ពីបាវត្តិសាសា្បាទាសករ្ពុជា តាររយៈចមាៀ្  

សតិេ្បៈ តន្ាី ដាេផ្ាស់ែ្រូ រពីសរយ័កាេរួយទាសរយ័ 

កាេរួយ នត្ិ នាអំឡពុ ្ពាេសង្គ ាារស៊វី តិេ។ រតិនតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ  

ខ្ាភាពយន្ឯកសារ «កំ៊សមែ ានែ្ភ្ាច» កប៏ានែង្ហ ាញពី 

គំហើញថមែី ស្ពីីបាទាសរួយដាេធ្ាែ់តាឮពីសង្គ ាារ នត្ិ  

អំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ហើយខ្ាភាពយន្ឯកសារនាសះ ក ៏

បានដាក់ែញ្ រូ េែទចមាៀ្ពីសរយ័ដើរចំនួន៧២ែទ ដើរ្ប ី

នាំអ្ កទស្នាឲ្យបានយេ់ែឹ្អំពីសតិេ្បៈតន្ាីពីស ្្គរអតតី

កាេ នត្ិ រហូតរកែេ់ែច្ ពុ ែ្បន ្។ 

 នារសៀេថ្ង ាទ៣ី១ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ កម៏ានអ្ ក

សតិក្ាសាាវជាាវអន្រជាតតិរួយកាុរ រកពីបាទាសអាមារ តិក 

នត្ិ អូសា្ាេី បានចាែ់អាររមែណរ៍កទស្នាខ្ាភាពយន្ឯក- 

សារ «កំ៊សមែ ានែ្ភ្ាច» នាក្ ពុ ្វ តិចតិតាសាេសតិេ្បៈសហ 

សរយ័នាវ តិទ្យាសថែ ានស្ឹករតឹ ក្ ពុ ្ែរ តិវាណវ តិទ្យាសថែ ានជាតតិអែ់រ ំ

ដាយមានគាេែំណ្ ច្់សវ ា្យេ់អំពីបាវត្តិសាសា ្

ករ្ពុ ជាតាររយៈខ្ាភាពយន្ឯកសារនាសះ។ អ្ កសតិក្ាសាាវ

ជាាវ�ាំ្នាសះយេ់ឃើញថា ខ្ាភាពយន្កជ៏ាផ្ ាករួយជួយ 

ពន្យេ់អំពីបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជាឲ្យកាន់តាមានភាពងាយសាួេ 

យេ់ថារទៀត។

 ែន្ាែ់ពីបានទស្នាខ្ាភាពយន្ឯកសារ «កំ៊សមែ ានែ្ 

ភ្ាច» រួចរក មានអ្ កចូេរួរម្ ាក់ឈមែ ាសះ រ៊ឆីាេ បានែញ្ ាញ 

នូវយាែេ់ផ្ាេ់ខ្លួ នថា ខ្ាភាពយន្ឯកសារ «កំ៊សមែ ានែ្ 

ភ្ាច»នាសះ ពតិតជាមានឥទ្ធ តិពេ�៉ា្ខ្ាំ្ក្ ពុ ្ការជួយចាក 

រលំាកអំពីបាវត្តិសាសា្ករ្ពុ ជា ជាពតិសាសបាវត្តិសាសា្សរយ័ 

ខមែារកាហរ។ រតិនតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ ខ្ាភាពឯកសារនាសះ កប៏ានេ្ពុ សះ 

ែញ្ ាំ្អំពីសតិេ្បៈ នត្ិ តន្ាីខមែារដាេបាន្ានែេ់កមាតិត 

ការយល់ដឃើញរបស់អ្កសសាវសជាវបរដទស បន្ាប់ពតី 
ទស្សនាសខ្សភាពយៃឯ្កសារ «ករុំសមែ ាៃបងដ្លៃែ»
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កំពូេ។ រ៊ឆីាេ បានែនថែារថា ខ្ាភាពយន្ឯកសារនាសះ ក ៏

បានែង្ហ ាញអំពីែរ តិែទស ្្គរករ្ពុជាជាចាើនសរយ័ ចាែ់តាំ្  

ពីបាទាសករ្ពុជារតិន�ាន់កើតមានសង្គ ាារ រហូតែេ់ធ្ាក់ក្ ពុ ្ 

ភ្ើ្ សង្គ ាារ នត្ិ រហូតែេ់មានស៊ខសន្តិភាព។ រ្៉យា្ទៀត 

ខ្ាភាពយន្ឯកសារនាសះ កប៏ានែង្ហ ាញពីជីវភាព នត្ិ ជីវ តិត 

បាចាំថ្ង ារែស់បាជាជនករ្ពុជា ដាេពាញចតិត្ក្ ពុ ្ការរស់នា 

បាកែដាយស៊ខសន្តិភាព នត្ិ ការអ្តិវឌ្ឍន ៍រ៊នបាទាសករ្ពុជា 

ធ្ាក់ចូេក្ ពុ ្ភ្ើ្ សង្គ ាារ។ រតិនតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ ខ្ាភាពយន្ 

ឯកសារនាសះ កប៏ានេ្ពុ សះែញ្ ាំ្នាការចរ្្វែ្បធរ ៌នត្ិ ចរ្្

សតិេ្បៈតន្ាីគាែ់បាភាទ ជាពតិសាសតន្ាីរកពីលាកខា្េតិច 

នត្ិ ែង្ ើតជាសតិេ្បៈបាែថមែីរែស់ខ្លួ ន។ ែ៊៉ន្ារាេ់អវ ីៗដាេបាន 

ខំសា្ឡើ្�ាំ្អស់ បារជាតាូវបាត់ែ្់នាក្ ពុ ្អំឡពុ ្ពាេ 

ដាេខមែារកាហរឡើ្កាន់កាែ់អំណាចពីឆ្ ាំ១៩៧៥ ែេ់ 

ឆ្ ាំ១៩៧៩។

 រ៊ឆីាេ កប៏ានលើកឡើ្ពីទស្នៈផ្ាេ់ខ្លួ នថា ចំពាសះ 

បាទាសករ្ពុជាសពវថ្ង ា គសឺថែតិតនាក្ ពុ ្ែំណើរការស្ារឡើ្ វ តិញ 

ពីបាទាសដាេបានខ្ាចខ្ាំដាយសង្គ ាារ ែូច្ ាសះគយឺើ្តាូវ

ការពាេវា�ារួយឲ្យបានសរសាែក្ ពុ ្ការស្ារឡើ្វ តិញ។ 

អវ ីដាេ រ៊ឆីាេ កត់សម្គ ាេ់នាសះគបឺាទាសករ្ពុជាសពវថ្ង ាពតិត 

ជាមានការអ្តិវឌ្ឍន ៍នត្ិ រកីចមាើន�៉ា្ខ្ាំ្គួរឲ្យកត់សម្គ ាេ់  

ពាាសះគាត់ នត្ិ កាុររែស់គាត់បានដើរករ្ាន្នាតារែណ្ា 

ខាត្នានា ហើយបានឃើញបាជាជនករ្ពុជាមានជីវភាពធូរធា  

នត្ិ មានែំណាំែន្ាែង្ ារស្ើរតាគាែ់ផ្សះ។

ហូ ថ៊នា

កាុរអ្ កសាាវជាាវអន្រជាតតិរកពីសហរែ្ឋអាមារ តិក នត្ិ អូសា្ាេី រកទស្នាខ្ាភាពយន្ឯកសារ «កំ៊សមែ ានែ្ភ្ាច»
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 52 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 នាថ្ង ាទ ី២៤ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០១៨ រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ 

ករ្ពុជាបានរៀែចំសតិកខេ ាសា�ាស្ដ ពីីការែញ្ាាែ «បាវត្តិសាសា ្

ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» ែេ់គរុសតិស្នា 

រជ្ឈរណ្ឌ េគរុកាសេ្យ្ូរតិភាគខាត្ពាាវា្ ដាេបាពាឹត្

ទានាវ តិទ្យាេយ័ពាសះអ ្្គ ឌួ្ កាុ្ពាាវា្ ខាត្ពាាវា្។

 សតិកខេ ាសា�ា ដាេមានរយៈពាេ៣ថ្ង ា គតិតចាែ់ពីថ្ង ា 

ទ២ី៤ ែេ់ថ្ង ាទ២ី៦ ដាយមានការ ចូេរួរពីសំណាក់គរុ 

សតិស្ឆ្ ាំទ១ីនត្ិ ទ២ីចំនួន៦១នាក់។ សតិកខេ ាការ�ាំ្អស់ទទួេ 

បានការែង្ហ ាត់ែង្ហ ាញពីបាវត្តិសាស្ាខមែារកាហរពីគាូឧទ្ាស

ថ្ ាក់ជាតតិចំនួន៤នាក់ រកពីកាសួ្អែ់រ ំយ៊វជន នត្ិ កឡីា នត្ិ  

រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា។

 នាក្ ពុ ្ពតិធបីើកសតិកខេ ាសតិ�ា លាកជំ�ាវ ទន់ សាអី៊រ 

អន៊រែ្ឋលាខាធតិការកាសួ្អែ់រយ៊ំវជន នត្ិ កឡីា បានមាន 

បាសាសនថ៍ាការែងាៀនអំពីបាវត្តិសាស្ាខមែារកាហរ គជឺា

កត្ាដាេចាំបាច់ដើរ្បឲី្យយ៊វវយ័ជំនាន់កាាយមានការយេ់

ែឹ្ែនថែារពីបាវត្តិសាស្ារែស់ខ្លួ ន ជាពតិសាសបាវត្តិសាស្ា

ខមែារកាហរ។

 លាកជំ�ាវែន្ថារូេហាត៊ដាេកាសួ្អែ់រ ំ យ៊វជន 

នត្ិ កឡីា សមាាចឲ្យមានការែងាៀនបាវត្តិសាស្ាខមែារកាហរ 

ទាកាន់សតិស្ាន៊សតិស្ គដឺើរ្បកីារច្ចាំ នត្ិ ការទែ់ស្ ាត់ 

អំពើហតិ្្ា នត្ិ អំពើបាេយ័ពូជសាសនកំ៊៍ឲ្យកើតឡើ្រ្ដ ្

ទៀតនាករ្ពុជា។

 សូរែញ្ាក់ថា សតិកខេ ាសា�ានាសះតាូវបានរៀែចំធវ ើឡើ្ 

ដើរ្បែីញ្ាាែបាវត្តិសាស្ាខមែារកាហរ ទាក្ ពុ ្ឯកទាសដាេ 

រតិនមានជាឯកទាសបាវត្តិវ តិទ្យា។ នាសះជាលើកទរួីយហើយ 

ដាេរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជារៀែចំសតិកខេ ាសា�ា ហើយ

មានការចូេរួរពីគរុសតិស្ដាេរតិនមានរៀនរ៊ខវ តិជ្ាបាវត្តិ

វ តិទ្យា។ កន្្ រក រជ្ឃរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជាបានរៀែចំវគ្គ 

ែណ្ពុ សះែណ្ាេស្ីពីបាវត្តិសាស្ាករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យចំនួន 

២៣លើករួចរកហើយ ែ៊៉ន្ាមានការចូេរួរពីសំណាក់គាូ

បាវត្តិ-្ូរតិ សេីធរព៌េរែ្ឋ នត្ិ គរុសតិស្-នតិស្តិតឯកទាស

បាវត្តិវ តិទ្យាតាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។

 លាក ផា្ ព្្រ៉ាស៊ ី នាយកករមែវ តិធសីាាវជាាវ នត្ិ

អែ់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាករ្ពុ ជា បានថ្ា្នាក្ ពុ ្ 

ករមែវ តិធនីាសះថា សតិកខេ ាសា�ានាសះជាផ្ ាករួយក្ ពុ ្ការអែ់រ ំនត្ិ  

ថារក្ាបាវត្តិសាស្ាខមែារកាហរ សមាាែ់យ៊វវយ័ជំនាន់  

កាាយ។ លាកបានែន្ថា ៖ «រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា 

មើេឃើញ ពតិចកខេពុ វ តិសយ័វា្ឆ្ង ាយដាយសាែទាតារយ៊ត្តិ- 

សាសា្ឯកឧត្រែណ្ឌ តិតសភាចារ្យ ហ្់ជួន ណារ ៉ុ ន ដាេ 

លាកបានមានបាសាសនថ៍ា លាកគាូអ្ កគាូមានតួនាទ�៉ីា្ 

សំខាន់ដាេរតិនអាចកាត់ថ្ាបានក្ ពុ ្ការថារក្ាបាវត្តិសាសា្ 

ករ្ពុ ជា។ លាកគាូ អ្ កគាូគជឺាអ្ កែញ្ា ច្្ រូ តនាវាបាវត្តិ 

សាសា្ ដាេែឹកនាំសតិស្ាន៊សតិស្�ាំ្អស់េ្្កាត់ព្យពុ សះ 

ស្្ឃរានាអតតីកាេែ៏វកឹវរែស់ជាតតិយើ្ ដើរ្បឆ្ីាសះទា 

កាន់អនាគតែ៏រុ្រឿ្រួយ។»

 រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា បានែន្ដកតិច្ ការរែស់ខ្លួ ន 

តទាទៀត ក្ ពុ ្ការែងាៀននឹ្ ផ្ពវផ្ាយអំពីបាវត្តិសាសា្ 

ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យដើរ្បធីានាថា ការែងាៀនបាវត្តិសាសា ្

ករ្ពុ ជាបាជាធតិែតាយ្យបានជាាែទាែេ់បាជាជនភាគចាើន 

នត្ិ សតិស្ាន៊សតិស្ភាគចាើនក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា។

្ូ៉វ ជីហរ័ នត្ិ  ឡពុ ្ រ៊នវីណ្ណ

គរសុិស្សដ�ាដខតន្សពសវងទទួលការបណ្ដពុ រះបណ្ដ ាលបសៃថែមពតី
សបវត្ិសាសសស្ខមែរសកហម



  ខ្ញពុ ំបាទឈមែ ាសះ ផាន់ ស៊ខ៊រ មានទកីន្ា្ 

កំណើតនាខា្ជើ្វត្ទួេទំពូ្ ក្ ពុ ្កាុ្ 

្្ ំពាញ។ ពីរ៊នសរយ័ខមែារកាហរ ខ្ញពុ ំមាន 

តួនាទជីា�ាហានជើ្ទកឹ នាជាាយចងវ ារ។  

នាពាេដាេខមែារកាហរចូេរកទកីាុ្្្ំ ពាញ  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហរ បានជម្ៀសកាុរ 

គាួសាររែស់ខ្ញពុ ំ ទាពាា�វ ា សាុកពាាកែ្បាស  

ខាត្តាកាវ។ ខ្ញពុ ំបានរស់នាខាត្តាកាវបាន 

រួយរយៈ ទើែខមែារកាហរបានែញ្រូ នគាួសារ 

ខ្ញពុ ំឲ្យទារស់នាសាុកពាសះនាតាពាសះ ខាត្ែន្ាយ 

មានជយ័ ជារួយបាពន្ធរែស់ខ្ញពុ ំឈមែ ាសះ ស៊ផាវ ី 

ពីរ៊នជាគាូែងាៀននាជាាយចងវ ារ នត្ិ ម្ាយ 

ឈមែ ាសះ ញរឹ �៉ា ពារ�ាំ្កូនបាុសរែស់ខ្ញពុ ំ 

ម្ ាក់ឈមែ ាសះ ផាន់ ស៊ធា អាយ៊៣ឆ្ ាំ។ កូនខ្ញពុ ំ ផាន់  

ស៊ធា កើតថ្ង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៣។ 

  កាាយរក បាពន្ធរែស់ខ្ញពុ ំបានកើត 

ពតិស នត្ិ បានស្ាែ់នាពាេខមែារកាហរចាត់

តាំ្គាត់ ឲ្យទាធវ ើការនាសាុក្្ ំសាុក ខាត្ 

ែន្ាយមានជយ័ ខណៈដាេខ្ញពុ ំតាូវបានខមែារ 

កាហរែំបាក ចាញពីគាួសារឲ្យទានាសាទតាី នាខា្សឹ្្សង្ ា ខាត្បាត់ែំែ្។ ចំណាកកូនបាុសរែស់ខ្ញពុ ំ ដាយសារ 

នាកមែា្ពាករតិនែឹ្ថាម្ាយស្ាែ់ទា គនឺាយំឱែសាកសពម្ាយ។ 

 នាពាេវៀតណារវាយចូេបាទាសករ្ពុជាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្ញពុ ំបានទទួេែំណឹ្ថា មានតាចាស់ម្ ាក់បានយកកូនរែស់ខ្ញពុ ំទា 

ចតិញ្ ឹរ។ នាឆ្ ាំ១៩៨០ ខ្ញពុ ំបានភៀសខ្លួ នទានាជំរខំាវអី៊ដា្ ក្ ពុ ្ទកឹែីថា។ កាាយរក ខ្ញពុ ំបានចាញទារស់នាសហរែ្ឋអាមារ តិក 

ែ៊៉ន្ារតិនដាេបានទទួេែំណឹ្ពីកូនបាុសរែស់ខ្ញពុ ំឡើយ។ 

 ែូច្ ាសះ បាសតិនបើែ្ែ្អរូ នណាបានែឹ្ែំណឹ្ ឬស្គ ាេ់កូនបាុសរែស់ខ្ញពុ ំ ផាន់ ស៊ធា សូរ�ាក់ទ្រកខ្ញពុ ំបាទឈមែ ាសះ ផាន់  

ស៊ខ៊រ តាររយៈអាសយដ្ឋ ាន៖ #1419 Red Field Rodd, Bel Air, MD (Marry Land) 2115, USA អី៊ម៉ាេ  

Sxphann@yahoo.com ទូរសព្នាបាទាសករ្ពុជាលាខ ០១៥ ៩៧១ ១៤៤ ទូរសព្នាកន្ា្ធវ ើការងារលាខ ៤១ ៤៣៦ 

២៥៩២ នត្ិ ទូរសព្ដា ៤៤ ៣៤ ១៨៤ ៣១៤ ឬ រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ៖ ផ្សះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាសះសហីន៊ កាុ្្្ ំពាញ 

ទូរសព្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥។ 

សូរអរគ៊ណ!  

ដំណឹងសវែាងរកកូៃបាុស ផាៃ់ សរុធា បាត់ខលៃរួៃនាសមយ័ខមែារកាហម

ផាន់ ស៊ខ៊រ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

(តពីលាខរ៊ន)

 ខាត់ េ៊ន មានអាយ៊២៤ឆ្ ាំគតិតតាឹរឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាពាាកបាសែ់ ខាត្កាចាសះ ជាកូនរែស់ពូ 

ខៀវ ខាត់ នត្ិ រី្  ឌ ីែ៊៊ ន យ៊ទ្ធជនធវ ើការនាពាណតិជ្ករមែកាុ្  

(្្ ំពាញ) តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ១ី៨ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ នត្ិ រកែេ់គ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ១ី៨ ខាត៊�ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ជាែ់�ំ៊ឃាំ្នាក្ ពុ ្ផ្សះ ខ ែន្ែ់ធំ ៥ ែន្ែ់តូច ៩។ 

ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខាត់ េ៊ន នាថ្ង ាទ១ី៨ ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

កាាយពី�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ ១៥២ថ្ង ា។

 ខាត់ គម្ា្ ហា េន់ មានអាយ៊៤០ឆ្ ាំ គតិតតាឹរឆ្ ាំ 

១៩៧៧ អតតី�ាហានសក្៤័កនស្ះ មានសាុកកំណើតនាសង្ ា 

ខាត្បាត់ែំែ្ ជាកូនរែស់អ៊ំ ពា ខាត់ នត្ិ អ៊ំសាី ផា្ ចាាត 

មានបាពន្ធឈមែ ាសះ យក ឡា្ ហា នា្ មានកូនបាុស៤នាក់ 

នត្ិ កូនសាី៤នាក់ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៧ី ខា 

ត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាាកតាគ្់ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្

នាគ៊កទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ ក២ ែន្ែ់ធំ ៩។

 ខាន់ សំអ៊ន ហា សា៊ា្ មានអាយ៊២៤ឆ្ ាំ គតិតតាឹរឆ្ ា ំ

១៩៧៧ មានសាុកកំណើតនាកំព្់សៀរ ខាត្កំព្់ចារ  

ជាកូនរែស់ពូ ន៊ត ខាត់ នត្ិ រី្  ឯរ តែឹ យ៊ទ្ធនារកីាត់ដារនា 

ក្ពេ៣១០ មានែ្ឈីមែ ាសះ មឿក រ៊យ ហា សាន អន៊នយា- 

បាយវរៈសានាតូចនាក្ពេ៣១០ តាូវខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ន 

នាថ្ង ាទ២ី៨ ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាក្ពេ៣១០ ហើយ 

ែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ គ ែន្ែ់ធំ ៦ 

ែន្ែ់តូច ១៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខាន់ សំអ៊ន នាថ្ង ាទ១ី៧ 

ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ខាំម៉ា ចំរ ើនស៊៊ ក មានអាយ៊៣១ឆ្ ាំគតិតតាឹរឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាឌ៊្ណាស៊៊ ក ខាត្វៀ្ចន្័ (បាទាស 

ឡាវ) ជាកូនរែស់លាកតា ឆាត ម៉ា នត្ិ លាក�ាយ ណា្ 

បា្ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ ណា្ ដាវ មានកូនបាុស៤នាក់ នត្ិ  

កូនសាី២នាក់ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាសាុកចតិន ថ្ង ាទ៧ី  

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយែញ្រូ នរកដាក់�ំ៊ឃាំ្នាគ៊ក 

ទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ ក ែន្ែ់ធំ ២ ែន្ែ់តូច ៤។ ពំ៊�ាន់មានឯក

សារែញ្ាក់ពីកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការសម្ាែ់នាឡើយ។

 ខរឹ ជនជាតតិសៀរ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាខាត្ 

កំព្់សារ ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាែ់ 

នាថ្ង ាទ២ី៤ ខាឆ្ ាំែដាេ។

 ខរឹ គ៊ច ហា ស ៊មានអាយ៊២២ឆ្ ាំគតិតតាឹរឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាសាុក៥៥ (ពាាកែ្បាស) ខាត្តាកាវ  

ជាកូនរែស់ពូ ខរឹ យា្ នត្ិ រី្  ជំ៊ េត យ៊ទ្ធជនក្ពេ៧០៣ 

តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ១ី៤ ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា 

ក្ពេ៧០៣។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខរឹ គ៊ច នាថ្ង ាទ១ី៧ 

ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្

អស់រយៈពាេ ៣២ថ្ង ា។

 ខរឹ ឌន ជាយ៊ទ្ធជនក្ពេ១៧០ តាូវបានខមែារកាហរ

ចាែ់ខ្លួ នក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាក្ពេ១៧០។ ពំ៊�ាន់មានឯក

សារែញ្ាក់ពីកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការសម្ាែ់នាឡើយ។

 ខរឹ �៊ាំ ជាយ៊ទ្ធជនក្ពេ១៧០ តាូវបានខមែារកាហរ 

ចាែ់ខ្លួ នក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាក្ពេ១៧០ នត្ិ ែញ្រូ នចូេគ៊ក 

ទួេស្ា្នាថ្ង ា១៩ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខាមែរកាហរសម្ាែ់  

ខរឹ �៊ាំ នាថ្ង ាទ៦ី ខាត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្ 

អស់រយៈពាេ ១៨ថ្ង ា។

 ខរឹ ស៊ខ៊រ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

បញ្តីដ ម្ែ ារះអ្កសដលបាៃសលៃ ាប់ដ�ាក្ពុងរបបសខមែរសកហមចារទរុកក្ពុង
ដសៀវដ�ារំឭកវិញ្ាណកខេៃ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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នាក្ពឡ១៧០។ ពំ៊�ាន់មានឯកសារែញ្ាក់ពីកាេែរ តិច្ឆ ាទ 

នាការសម្ាែ់នាឡើយ។

 ខរឹ សា អតតី�ាហាន តាូវបានខមែារកាហរឃាត់ខ្លួ ននា 

សាុកបារាំ្ ឬ្ូរតិតាលា ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយែញ្រូ នរក 

ែេ់គ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារ 

កាហរសម្ាែ់ ខរឹ សា នាថ្ង ាទ២ី២ ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ ៨៤ថ្ង ា។

 ខូវ ែូវសតិច តាូវបានខមែារកាហរឃាត់ខ្លួ នក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

នារា្ចកាកាស៊ូ ក្់ នត្ិ ែញ្រូ នចូេគ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ា

ទ១ី២ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយា្តារឯកសារនាែណ្ណ  

សារនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេយកទាធវ ើជាែញ្ ី

ឡើ្វ តិញ ដាយការ តិ�ាេយ័សហពាសះរាជអាជ្ញ ានាអ ្្គ ជំនំ៊ 

ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុ ជ រកឃើញថា កាេែរ តិច្ឆ ាទ 

នាការសម្ាែ់មានែេ់ទា២ ទ១ី ថ្ង ាទ៦ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នត្ិ  

ទ២ី ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ខូវ ស៊្�៊ន មានអាយ៊២៩ឆ្ ាំគតិតតាឹរឆ្ ាំ១៩៧៦  

អតតីសាស្ដ ាាចារ្យរធ្យរសតិក្ាែឋរ្ូរតិ មានសាុកកំណើត 

នាកាសះធំ ខាត្កណ្ដ ាេ ជាកូនរែស់ពូ ខូវ ជួ នត្ិ រី្  ហាក់ 

ឡា្ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ ឡរូ វ សៀរកតិច មានកូនសាី១នាក់ តាូវ 

បានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា្ូរតិ 

ក្បាេកាសះទៀវ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ 

ក្ ពុ ្ផ្សះ ក៨ ែន្ែ់ ១៥។ បើយា្តារឯកសារនាែណ្ណ សារ 

នារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេយកទាធវ ើជាែញ្ឡីើ្ 

វ តិញ ដាយការ តិ�ាេយ័សហពាសះរាជអាជ្ញ ានាអ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះ 

វ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជារកឃើញថា មានកាេែរ តិច្ឆ ាទ

នាការរកែេ់គ៊កទួេស្ា្រហូតែេ់ទា៤ខ៊សគ្ ា គថឺ្ង ាទ២ី 

ខាក៊រ្ភ ៈ, ថ្ង ាទ៦ី ខារនីា, ថ្ង ាទ១ី០ ខារនីា នត្ិ ថ្ង ាទ២ី១ ខាមាសា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខូវ ស៊្�៊ន នាថ្ង ាទ១ី១ 

ខារតិថ៊នា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ខៀវ ឈឿន មានអាយ៊១៦ឆ្ ាំគតិតតាឹរឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាសាុក១០៥ (តាាំកក់) ខាត្តាកាវ ជាកូន 

រែស់ពូ េ៊ន នត្ិ រី្  ង៉ាន់ ជាករមែកររទាសះភ្ើ្  តាូវបានខមែារ 

កាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារទាសះភ្ើ្  

្្ ំពាញ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ េ 

ែន្ែ់ធំ ៥ ែន្ែ់តូច ៥។ បើយា្តារឯកសារនាែណ្ណ សារ 

នារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេយកទាធវ ើជាែញ្ឡីើ្ 

វ តិញ ដាយការ តិ�ាេយ័សហពាសះរាជអាជ្ញ ានាអ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះ 

វ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជារកឃើញថា មានកាេែរ តិច្ឆ ាទ 

នាការរកែេ់ទួេស្ា្២ផ្ា្គ្ ា គថឺ្ង ាទ៣ី០ ខាកញ្ញ ា នត្ិ  

ថ្ង ាទ៤ី ខាត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំ៊�ាន់មានឯកសារែញ្ាក់ពី

កាេែរ តិច្ឆ ាទនាការសម្ាែ់នាឡើយ។

 ខៀវ ថមែី ជាមាពួកនាឋារពេ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ 

ខ្លួ ននាកន្ា្ឋារពេក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំ៊�ាន់មានឯកសារ 

ែញ្ាក់ពីកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការសម្ាែ់នាឡើយ។

 ខៀវ ធតិន អាយ៊៣៥ឆ្ ាំគតិតតាឹរឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាពាាឈរ ខាត្កំព្់ចារ ជាកូនរែស់អ៊ំ ខៀវ ធ ី 

នត្ិ អ៊ំសាី កាវ សា្ ជាបាធានពាទ្យសាុកពាាឈរ មានបាពន្ធ 

ឈមែ ាសះ ថ្ា្ ភា្ មានកូនសាី២នាក់ (ស្ាែ់) តាូវបានខមែារ

កាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ២ី៤ ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា (្ូរតិភាគ) 

ឧត្រ។ បើយា្តារឯកសារនាែណ្ណ សារនារជ្ឈរណ្ឌ េ 

ឯកសារករ្ពុជា ដាេយកទាធវ ើជាែញ្ឡីើ្វ តិញដាយការ តិ-

�ាេយ័សហពាសះរាជអាជ្ញ ា នាអ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ 

ត៊�ាការករ្ពុជារកឃើញថា មានកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការរកែេ់ 

គ៊កទួេស្ា្២ខ៊សគ្ ា គថឺ្ង ាទ២ី៤ ខាក៊រ្ភ ៈ នត្ិ ថ្ង ាទ២ី៤ ខា 

រនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខៀវ ធតិន នាថ្ងទ១ី៨ 

ខាត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ខៀវ រុ ំ ជាអ្ កថតរូែក្ ពុ ្ក្ពេ៥០២ តាូវបានខមែារ

កាហរចាែ់ខ្លួ ននាក្ពេ៥០២ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយា្ 

តារឯកសារនាែណ្ណ សារនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេ 

យកទាធវ ើជាែញ្ឡីើ្វ តិញដាយការ តិ�ាេយ័សហពាសះរាជ 
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 56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

អាជ្ញ ានាអ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជា រកឃើញ 

ថា មានកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការរកែេ់គ៊កទួេស្ា្ ៣ខ៊សគ្ ា  

គថឺ្ង ាទ៦ី, ១៦ នត្ិ  ១៧ ខាសីហា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហរ 

សម្ាែ់ ខៀវ រុ ំនាថ្ងទ៦ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ខៀវ វណ្ណ ថន ហា គាំ សំអ៊ន អតតី�ាហានសក្ តិ២ តាូវ 

បានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាខាត្កំព្់សារ ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦  

ហើយែញ្រូ នចូេែេ់គ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ២ី១ ខាសហីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខៀវ វណ្ណ ថន នាថ្ង ាទ៧ី 

ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ 

១៨ថ្ង ា។

 ខៀវ ស៊ថីា មានអាយ៊១៧ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាកំព្់តាបាក ខាត្ពាាវា្ ជាកូនរែស់ពូ ខៀវ 

ហ៊៊ ំ នត្ិ រី្  សូ ែ៊តិច ជាករមែកររទាសះភ្ើ្  តាូវបានខមែារកាហរ 

ចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៩ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាទួេទំពូ្ 

(្្ ំពាញ) ផ្សះ ១០ ែន្ែ់ធំ ៣។ បើយា្តារឯកសារនា 

ែណ្ណ សារនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេយកទាធវ ើជា 

ែញ្ឡីើ្វ តិញដាយការ តិ�ាេយ័សហពាសះរាជអាជ្ញ ា នាអ ្្គ 

ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុជា រកឃើញថា ខៀវ ថា  

ហា ស៊ីថា តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ែញ្រូ នរកែេ់គ៊កទួេ 

ស្ា្នាថ្ង ាទ៣ី០ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នត្ិ សម្ាែ់ចាេ 

នាថ្ង ាទ៣ី០ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ខៀវ សាគួរ មានអាយ៊៣១ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ អតតី 

នតិស្តិតរៀនបាទាសជែ៊៉ន មានសាុកកំណើតនាសំែូរខាត្ 

កាចាសះ ជាកូនរែស់អ៊ំ ខៀវ ្ំ៊ នត្ិ អ៊ំសាី ជ៊គ យាត តាូវ

បានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ៨ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា្្ ំពាញ 

ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ នាថ្ងទ៨ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ ពំ៊�ាន់មានឯកសារែញ្ាក់ពីកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការ 

សម្ាែ់នាឡើយ។

 ខៀវ សាយ ហា ្ តិន មានឋានៈក្រយនាក្ពេ១៧០ 

តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាក្ពេ១៧០ ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ហើយែញ្រូ នរកែេ់គ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខៀវ សាយ នាថ្ង ាទ៦ី ខាត៊�ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ែន្ាែ់ពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ ២០ថ្ង ា។

 ខៀវ ស៊ជាតា ហា សាអាត មានអាយ៊ ១៩ឆ្ ាំក្ ពុ ្ 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុកកំណើតនាសារសីា្ណ័ ខាត្ែន្ាយ 

មានជយ័ ជាកូនរែស់ពូ ខៀវ រតិន នត្ិ រី្  ស៊ត្ិ  ទាព តាូវបាន 

ខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៩ ខាសហីាឆ្ ាំ១៩៧៥ នា្ូរតិ 

សំរា្ �ំ៊សវ ាយចាក សាុកថមែពួក ហើយែញ្រូ នរកែេ់

គ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាែដាេ �ំ៊ឃាំ្ក្ ពុ ្ផ្សះ ក ែន្ែ់ធំ ៦ 

ែន្ែ់តូច ៨។ ខៀវ ស៊ជាតា ធ្ាែ់តាូវបានខមែារកាហរែញ្រូ ន 

ឲ្យទានារន្រី ស២១គ រ៊ននឹ្ សម្ាែ់នាថ្ង ាទ៣ី០ ខារនីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ខៀវ សា៊រ ហា ខៀវ ទួន មានអាយ៊ ៣០ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ មានសាុកកំណើតនាសឹ្្តា្់ ខាត្កំព្់ចារ ជា 

កូនរែស់អ៊ំ ខៀវ �ឹរ នត្ិ អ៊ំសាី ែ៊៊ គូរ តាូវបានខមែារកាហរ 

ចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៦ី ខារករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា្ូរតិសំរា្ សាុក 

ស្ឹ្តា្់ ខាត្កំព្់ចារ។ ខមែារកាហរែញ្រូ ន ខៀវ ទួន រក 

ែេ់គ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ៥ី ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៨ �ំ៊ឃាំ្ 

ក្ ពុ ្ផ្សះ េ ែន្ែ់ធំ ៣ ែន្ែ់តូច ៧។ ពំ៊�ាន់មានឯកសារែញ្ាក់ 

ពីកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការសម្ាែ់នាឡើយ។

 ខៀវ ហ៊កសា មានអាយ៊២៥ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៥ មាន 

សាុកកំណើតនាក្មាស ខាត្កំព្់ចារ ជាកូនរែស់ពូ ខៀវ 

ឡា្ នត្ិ រី្  អឹ៊ត វ៉ាន យាធានារន្រីវរៈសានាធំលាខ១៧ 

ពាធិ៍ចតិនត៊្ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ៨ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ា ំ

១៩៧៥ នារន្រីវរៈសានាធំលាខ១៧ ពាធិ៍ចតិនត៊្។ ខមែារ 

កាហរែញ្រូ ន ខៀវ ហ៊កសា រកដាក់�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេ

ស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ ក៥ ែន្ែ់ ១១ នាថ្ង ាទ២ី២ ឬ២៣ ខារនីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាែ់នាថ្ង ាទ១ី៨ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ខៀវ ហឿន មានអាយ៊២០ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាស៊ធីរកណ្ដ ាេ ខាត្ពាាវា្ ជាកូនរែស់ពូ ខៀវ 
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

ឃារ នត្ិ រី្  អារ ជា ជាយ៊ទ្ធជនក្ពេ២៩០ តាូវបាន 

ខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៨ ខាត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា 

ក្ពេ២៩០ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ 

ក្ ពុ ្ផ្សះ ច ែន្ែ់ធំ ១ ែន្ែ់តូច ១៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ 

ខៀវ ហឿន នាថ្ង ាទ១ី៧ ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ខៀវ អ៊៊ ត ហា រ៉ា មានអាយ៊២១ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាអ ្្គ ស្ លួ េ ខាត្កណ្ដ ាេ ជាកូនរែស់ពូ ខៀវ 

ជំ៊ នត្ិ រី្  នូ ទូច យ៊ទ្ធនារ ី១៤ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ន

នាស២១� ថ្ង ាទ២ី២ ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ជាែ់�ំ៊ឃាំ្

នាគ៊កទួេស្ា្អស់រយៈពាេ ២៥ ថ្ង ា ខមែារកាហរសម្ាែ់ 

ខៀវ អ៊៊ ត នាថ្ង ាទ១ី៨ ខារីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ខៀវ អារ មានអាយ៊៤៦ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាតាខមែ ា ខាត្កណ្ដ ាេ ជាកូនរែស់អ៊ំ ពាជ ខៀវ  

នត្ិ អ៊ំសាី អា សា្ ធើវការនារា្ព៊រ្ ក២៧ មានបាពន្ធ 

ឈមែ ាសះ ស៊តិន គរឹហា្ មានកូនបាុស២នាក់ នត្ិ កូនសាី១នាក់ 

តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៦ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា 

រា្ព៊រ្ ក២៧ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ 

ក្ ពុ ្ផ្សះច ែន្ែ់ធំ ១ ែន្ែ់តូច ១៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខៀវ  

អារ នាថ្ង ាទ២ី៣ ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្ 

អស់រយៈពាេ ៨៨ថ្ង ា។

 ខា្ គរឹឆា ហា ឆាយ មានអាយ៊២៥ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាកាសះធំ ខាត្កណ្ដ ាេ ជាកូនរែស់ពូ 

ខា្ ទាី នត្ិ រី្  ហ៊ាេ អ៊ា្ មាននាទជីាមាកាុរផ្ាែំែូេ 

រា្ចកា នាែឹ្កា�៉ាែ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ា 

ទ៩ី ខារករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊ក 

ទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ ្ ែន្ែ់ធំ ៣ ែន្ែ់តូច ៧។ ខមែារកាហរ 

សម្ាែ់ ខា្ គរឹឆា នាថ្ង ាទ៦ី ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយ 

�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ ៥៦ថ្ង ា។ 

 ខា ហា្ ហា ណូ មានអាយ៊៣០ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាក្មាស ខាត្កំព្់ចារ ជាកូនរែស់អ៊ំ  

្ា្ ហ៊្ នត្ិ អ៊ំសាី ឈួន យន់ បាធានែញ្ពីាណតិជ្ករមែ 

កាាបាទស នាពាណតិជ្ករមែរែ្ឋ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ ស៊ក ហួយ 

ហា ជាតតិ (បាធានផ្ារែរទាស រន្រី ែ១) មានកូនសាី១នាក់ 

តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ២ី៥ ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧  

ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ េ ែន្ែ់ធំ 

៥ ែន្ែ់តូច ៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខា ហា្ នាថ្ង ាទ២ី០ 

ខារតិថ៊នា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយ�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ ១១៦ 

ថ្ង ា។ បាពន្ធឈមែ ាសះ ស៊ក ហួយ តាូវបានខមែារចាែ់ែញ្រូ នទានា

រន្រី ស២១� រ៊ននឹ្ ែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្

នាថ្ង ាទ២ី៦ ខារីនា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ហើយសម្ាែ់នាថ្ង ាទ២ី៩ 

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៨។

 ខាក ស៊ថីា ហា ខាក ស៊ផាត មានអាយ៊២២ឆ្ ាំ ក្ ពុ ្ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ មានសាុកកំណើតនាអូររាំ្ឪ ខាត្កំព្់ចារ ជាកូន 

រែស់ពូ ខាក មា្ នត្ិ រី្  ហាក់ រ៊៉េ យ៊ទ្ធជនរា្ចកា 

អគ្គ សីនទី៣ី តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៨ ខាត៊�ា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ  

ជ ែន្ែ់ធំ ៤ ែន្ែ់តូច ១៤។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខាក ស៊ថីា  

នាថ្ង ាទ២ី៨ ខារករា ឆ្ ាំ១៩៧៨ កាាយ�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈ 

ពាេ ៩៣ថ្ង ា។

 ខាក សៀន ជាសមាជតិកអន៊សានាធំនាក្ពេ១៧០ តាូវ 

បានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាក្ពេ១៧០ ក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខមែារកាហរែញ្រូ ន ខាក សៀន រក�ំ៊ឃាំ្ នាគ៊កទួេស្ា្ នា

ថ្ង ាទ១ី៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាែ់ចាេនាថ្ង ាទ៧ី 

ខាត៊�ា គរឺេំ្ ២១ថ្ង ាកាាយរក។

 ខ្ឹ្  ជតិន ជាយ៊ទ្ធជនក្ពេ៥០២ តាូវបានខមែារកាហរ

ចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៩ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាក្ពេ៥០២។ 

បើយា្តារឯកសារនាែណ្ណ សារនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ

ករ្ពុជា ដាេយកទាធវ ើជាែញ្ឡីើ្វ តិញដាយការ តិ�ាេយ័

សហពាសះរាជអាជ្ញ ា នាអ ្្គ ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការ 

ករ្ពុ ជា រកឃើញថា កាេែរ តិច្ឆ ាទនាការរកែេ់គ៊កទួេស្ា្ 
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

មាន២គ ឺថ្ង ាទ១ី៩ នត្ិ ទ២ី៩ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហរ 

សម្ាែ់ ខ្ឹ្  ជតិន នាថ្ង ាទ៥ី ខាត៊�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ខ្ឹ្  ស៊ីហៀ្ ជាបាពន្ធរែស់ឈមែ ាសះ គូស៊៊ រ សូវ ៉ូ្ តាូវ 

បានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៣ី០ ខាត៊�ា ឆ្ ា១ំ៩៧៦ ហើយ 

សម្ាែ់ចាេនាថ្ង ាែន្ាែ់។ ែ្តីាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ន 

រ៊នបាពន្ធតា២ថ្ង ាែ៊៉ណ្ណ ាសះ។

 ខ្រូ ត ស៊ខ៊រ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាសថែ ានយីរថភ្ើ្   

ថ្ង ាទ១ី០ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយា្តារឯកសារនា 

ែណ្ណ សារនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា ដាេយកទាធវ ើជា

ែញ្ឡីើ្វ តិញដាយការ តិ�ាេយ័សហពាសះរាជអាជ្ញ ា នាអ ្្គ 

ជំនំ៊ជមាសះវ តិសារញ្ញក្ ពុ ្ត៊�ាការករ្ពុ ជ ារកឃើញថា កាេ 

ែរ តិច្ឆ ាទនាការរកែេ់គ៊កទួេស្ា្មាន៣ គថឺ្ង ាទ៨ី, ៩ ឬ១១  

ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខ្រូ ត ស៊ហីៀ្ នា 

ថ្ង ាទ៦ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ខ្រូ ត សាុឺ មានអាយ៊២៨ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាស្ឹ្តា្់ ខាត្កំព្់ចារ ជាកូនរែស់ពូ ឈីរ ខ្រូ ត  

នត្ិ រី្  អ៊៊ ំរ ឈឿ្ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ ស៊ក កន មានកូនបាុស  

១នាក់ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាក្ពេ៣១០ ថ្ង ាទ២ី៨  

ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ 

ក្ ពុ ្ផ្សះ េ ែន្ែ់ធំ ៣ ែន្ែ់តូច ១៨។ ខាមែរកាហរសម្ាែ់ ខ្រូ ត 

សាុឺ នាថ្ង ាទ១ី៧ ខារីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្ 

អស់រយៈពាេ ១៨ថ្ង ា។

 ខវ ាច ែូវឡឹរ អាយ៊៣០ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាខាត្រ តិច�៉ា (វៀតណារ) ជាកូនរែស់លាក ខវ តិច 

វ៉ាន់ឃឿ្ នត្ិ លាកសាី ឌាវ ណាំ្អាយ តាូវបានខមែារកាហរ 

ចាែ់ខ្លួ ននាកាសះវ៉ា ថ្ង ាទ៧ី ខាក៊រ្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយែញ្រូ ន 

រក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះក ែន្ែ់ធំ ១ ែន្ែ់តូច ៣។  

ពំ៊�ាន់មានឯកសារែញ្ាក់ពីកាេែរ តិច្ឆ ាទនាការសម្ាែ់នា

ឡើយ។

 ខវ ា្ សំរួត មានអាយ៊៣៤ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាសារសីា្ ណ័ (ខាត្ែន្ាយមានជយ័) ជាកូនរែស់ 

អ៊ំ ខវ ា្ នត្ិ អ៊ំសាី ណាក់ ហួន ជាបាជាជនលើក្្ ឺជីកបាឡាយ  

(នាែន្ាយមានជយ័) មានបាពន្ធឈមែ ាសះ ផន ស មានកូនបាុស 

៣នាក់ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ២ី៣ ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ រួចែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ២ី៧ 

ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ក្ ពុ ្ផ្សះ � ែន្ែ់ធំ ៤ ែន្ែ់តូច ១០។ 

ខមែារកាហរសម្ាែ់ ខវ ា្ សំរួត នាថ្ង ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ ១៣៧ថ្ង ា។

 គ្ ទៀ្ មានអាយ៊៤៦ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើតនាកៀន 

សវ ាយ ខាត្កណ្ាេ តាូវបានខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ ននាតំែន់ 

៣៣ នត្ិ ែញ្រូ នរកែេ់គ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ១ី ឬ២ ខាមាសា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហរសម្ាែ់ គ្ ទៀ្ នាថ្ង ាទ២ី៣ ខា 

ឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គ្ អាន ហា សំអន មានអាយ៊៣០ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

សាុកកំណើតនាមានជាថមែី ខាត្សវ ាយរៀ្ ជាកូនរែស់អ៊ំសាី 

គ្់ នួន ហា ទូច មានបាពន្ធឈមែ ាសះ សារ សារ៊ត តាូវបាន 

ខមែារកាហរចាែ់ខ្លួ នថ្ង ាទ៣ី១ ខារនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយែញ្រូ ន 

រក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្នាថ្ង ាទ២ី ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ក្ ពុ ្ែន្ែ់ធំ ៧ ែន្ែ់តូច ២៨។ ពំ៊�ាន់មានឯកសារែញ្ាក់ពី

កាេែរ តិច្ឆ ាទនាការសម្ាែ់នាឡើយ។

 គ្់ គាត មានអាយ៊២៤ឆ្ ាំក្ ពុ ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ សាុកកំណើត 

នាស៊ីធរកណ្ដ ាេ ខាត្ពាាវា្ ជកូនរែស់ពូ វុកឹ គ្់ នត្ិ រី្  

្រឹ ម៉ា ជាបាធានផ្ ាកនារា្ចកាកាវ តាូវបានខមែារកាហរ

ចាែ់ខ្លួ ននារា្ចកាកាវ ថ្ង ាទ១ី៤ ខាវ តិច្ឆ តិកាឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ 

ែញ្រូ នរក�ំ៊ឃាំ្នាគ៊កទួេស្ា្ក្ ពុ ្ផ្សះ ខ ែន្ែ់ធំ ១ ែន្ែ់ 

តូច ១៣។ ខមែារការសម្ាែ់ គ្់ គាត នាថ្ង ាទ១ី៨ ខារនីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីជាែ់�ំ៊ឃាំ្អស់រយៈពាេ ១២៥ថ្ង ា។ 

(តទាលាខកាាយ) 

វ៉ាន់ថាន់ ពាដារ៉ា

រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពុជា
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លលខ២២៤ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៨

 ខ្ញពុ ំមានសំណា្ខ្ាំ្ណាស់ដាេមានជីវ តិតនារស់ពីរែែ 

ខមែារកាហរ។ ម្ាយខ្ញពុ ំ នត្ិ ែ្ែ្អរូ នបាាំនាក់ទៀត ក្ ពុ ្ចំណារ 

បាាំែនីាក់បានស្ាែ់។ ខ្ញពុ ំបានក៊ហកអ ្្គការថា ខ្ញពុ ំជាអ្ កធាក់ 

ស៊ក្ីរូ ។ 

 ឈមែ ាសះដើរខ្ញពុ ំគ ឺ ម៉ា្ ឆា្ ជាឈមែ ាសះចតិនដាេធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំ

ពតិបាកខ្ាំ្ណាស់ ក្ ពុ ្ការសវ ា្រកការងារធវ ើ។ នារ៊នរែែ 

េន់ នេ់ ខ្ញពុ ំបានែ្រូ រឈមែ ាសះខ្ញពុ ំទាជា គា ស៊ធ ីជំនួសវ តិញ។

 ែន្ាែ់ពីខ្ញពុ ំបានរៀែការជារួយ តាំ្ ស៊ផាន ី នាឆ្ ា ំ

១៩៧០ យើ្រស់នាក្បារពា�ានយន្ហាសះពាធតិចតិនត៊្ 

ខា្េតិចទកីាុ្្្ ំពាញ។ ែ្បាុសខ្ញពុ ំ ឈ៊ន នត្ិ ខ្ញពុ ំបានចាែ់ 

ផ្ើរធវ ើការនាពា�ានយន្ហាសះ នាឆ្ ាំ១៩៧១។ ខ្ញពុ ំជាអ្ ក 

 

តាួតពតិនតិត្យមើេអ្ កធវ ើែំណើរ នត្ិ ផេតិតផេទំនតិញចាញ 

ចូេ។ នាពាេទំនារ ខ្ញពុ ំបានរៀនភាសាបារាំ្ដាេធវ ើឲ្យខ្ញពុ ំ 

ងាយសាួេបាាសា័យ�ាក់ទ្ជារួយអាកាស�ានតិក ដាេ 

ជាជនជាតតិ�ាវ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៣ ការធវ ើែំណើរបានចាែ់ផ្ើរជួែគាាសះ 

ថ្ ាក់ខ្ាំ្នាក្ ពុ ្បាទាសករ្ពុជា សមាាែ់អ្ កធវ ើែំណើរតារ 

ផ្រូ វគាក នត្ិ ផ្រូ វទកឹ។ ផ្រូ វជាចាើនតាូវបានដាក់គាាែ់បាក 

ែំផ្ាញ នត្ិ ជាសររ្ូរតិបាយ៊ទ្ធនាតារែណ្ាយផ្រូ វ�ាំ្ 

ពីរ។ ែូច្ ាសះ អ្ កធវ ើែំណើរដាេមានបាាក់អាចធវ ើែំណើរតារ 

យន្ហាសះវ តិញ។ ជាញកឹញាែ់មានភ្ញ ៀវពី៣៥ ទា៦០នាក់ 

បានធវ ើែំណើរតារជើ្យន្ហាសះទាកាន់ែណ្ាខាត្នានា។

 នាពាឹកថ្ង ាទ១ី៧ មាសា ១៩៧៥ ខ្ញពុ ំបានធវ ើែំណើរតារ 

ជើ្ហាសះហើរទាខាត្កំព្់ឆ្ ាំ្ ដើរ្បទីាមើេទំនតិញខ្សះ 

ដាេតាូវផ្ញ ើរកទកីាុ្្្ ំពាញ។ �៉ា្ណាកដ៏ាយ នាពាេ 

ដាេយើ្ព្យា�ារតាឡែ់រកវ តិញ យន្ហាសះរតិនតាូវបាន 

អន៊ញ្ញ ាតឲ្យហាសះហើរទៀតទា។ អាកាស�ានតិកជាជាតតិ�ាវ 

បាននតិ�ាយថា គាត់នឹ្ តាឡែ់ទាបាទាស�ាវវ តិញ នត្ិ បាន 

សួរខ្ញពុ ំថាច្់ទាជារួយគាត់ទា? ពាេនាសះ ខ្ញពុ ំបានបាកាកថា 

រតិនច្់ទាទា ខ្ញពុ ំច្់តាឡែ់ទាសាុកកំណើតរែស់ខ្ញពុ ំ នាខាត្ 

កណ្ាេវ តិញ។ ពាេខ្សះខ្ញពុ ំបានែឹ្ថា បាទាសជាតតិកើតមាន 

អសន្តិស៊ខ ហើយខ្ញពុ ំបានពតិភាក្ារឿ្នាសះរួចហើយជារួយ 

បាពន្ធខ្ញពុ ំ។ 

 ស៊ផាន ី តាូវបានជម្ៀសចាញទារ៊នខ្ញពុ ំ នា្បានពកូន 

បាុសយើ្រហូតនាតារផ្រូ វ ែ៊៉ន្ាកូនបាុសខ្ញពុ ំបានស្ាែ់ដាយ 

សារកម្ាថ្ង ា នត្ិ ការអត់ឃ្ានរ៊នពាេទាែេ់សាុក្ូរតិ 

យើ្។ ខ្ញពុ ំបានចំណាយពាេរួយខាជា្ ទើែបានជួែ ស៊ផាន។ី  

ែ៊៉ន្ាែន្ាែ់ពីខ្ញពុ ំបានទាែេ់ អ ្្គការបានឲ្យយើ្ចាញទាខាត្ 

បាត់ែំែ្។ នាពាេដាេអ ្្គការសួរខ្ញពុ ំអំពីបាវត្តិរូែ ខ្ញពុ ំបាន 

ដម៉ង ដេង ៖ មសៃ្តីរដ្ឋបាលសព�ាៃយៃដ្ហារះ

   ម៉ា្ ឆា្ អាយ៊២៧ឆ្ ាំ      នាក្ ពុ ្ទកីាុ្្្ ំពាញ ឆ្ ាំ១៩៧១
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បាាែ់ថា ខ្ញពុ ំជាអ្ កធាក់ស៊ក្ីរូ ។

 យើ្តាូវបានែញ្ រូ េទាក្ ពុ ្សហករណរួ៍យ នាបាត់ 

ែំែ្។ នាទនីាសះបាជាជនរូេដ្ឋ ានរតិនធវ ើការធ្ង ន់ធ្ងរែូចបា- 

ជាជនថមែីទា។ បាជាជនរូេដ្ឋ ានមានរែែអាហារចាើន ហើយ 

អន៊ញ្ញ ាតឲ្យទ៊កដាក់សាូវអ្្ រនាក្ ពុ ្ផ្សះផ្។ បាជាជនរូេ- 

ដ្ឋ ាន ហូែបាយស្ើរតារាេ់ពាេ ខណ:ដាេបាជាជនថមែីបាន 

ហូែបាយនាពាេមានឱកាសពតិសាសែ៊៉ណ្ណ ាសះ រតិនែូច្ ាសះ 

យើ្ហូែែែររាវ។ យើ្រស់នាដាច់ដាយឡាកពីគាួសារ 

ខ្ញពុ ំរតិនតាូវបានអន៊ញ្ញ ាតឲ្យទាជួែបាពន្ធខ្ញពុ ំទា។ 

 គណ:សហករណឈ៍មែ ាសះ អាន ជារន៊ស្កាចសាហាវ 

នត្ិ ឃារឃាណាស់។ គាត់បានចាែ់រលំា្កូនសាីអ្ ក្ូរតិ

ជាចាើននាក់។ ខ្ញពុ ំបានឃើញ អាន រលំា្កមែា្សាីម្ ាក់រួច 

សម្ាែ់នា្ចាេ។ ពាេខ្សះគាត់បានវសះពាសះរន៊ស្ហើយ

យកថ្ើរទៀត។ ភ្ ាករែស់គាត់ឡើ្កាហរខ្ាំ្។

 ែ្បាុសខ្ញពុ ំឈមែ ាសះ គា ឈ៊ន មានឋាន:ខ្ស់ជា្គានា 

ក្ ពុ ្ចំណារកូនៗនាក្ ពុ ្គាួសាររែស់ខ្ញពុ ំ។ គាត់ឆ្ាតណាស់  

នត្ិ អាចនតិ�ាយភាសាែរទាសបានចាើនភាសាទៀតផ្។ គាត់ 

បានសតិក្ានាបាទាសអាេឺ្រ៉្់ អាមារ តិក បារាំ្  អូសា្ាេី  នត្ិ  

ែ៊៊េហ្គ ារ។ី ឈ៊ន ជាអ្ កគាែ់គា្នាពា�ានយន្ហាសះ បាន

ជួយខ្ញពុ ំរកបានការងារធវ ើនាទនីាសះ នត្ិ ជួយែ្អរូ នបាុសខ្ញពុ ំឈមែ ាសះ 

គា ម៉ា្�ា្ បានចូេធវ ើជាភ្ ាក់ងារទាសចរណ៏ឯកជនរួយ 

កន្ា្។ គាត់បានជួយែ្អរូ នសាីខ្ញពុ ំពីរនាក់ទៀត ឲ្យបានចូេធវ ើ 

ជាអ្ កែមាើការតារយន្ហាសះ។ ឈ៊ន មានផ្សះវឡីាធំរួយ

នាក្ ពុ ្កាុ្្្ ំពាញ។

 នាពាេដាេខមែារកាហរជម្ៀសបាជាជនចាញពីទកីាុ្  

ឈ៊ន បានទាសាុកកំណើតខា្បាពន្ធរែស់គាត់នាខាត្ 

កណ្ាេ។ គាត់បានដាក់រែស់បាើបាាស់ផ្ាេ់ខ្លួ នចូេទា 

ក្ ពុ ្រថយន្ ែ៊៉ន្ាបានបាសះែ្់វាចាេនាពាេទាែេ់តំែន់ 

ដាេមានទកឹជំនន់រួយ។ រ៊នែំែូ្ ឈ៊ន បាពន្ធ នត្ិ កូន 

គាត់បាាំនាក់ បានរស់នាតាើយមខេ ា្ពីគាួសារយើ្ ែ៊៉ន្ា 

ែន្ាែ់រកគាត់តាូវបានជម្ៀសទាបាត់ែំែ្។

 នាទនីាសះែ៊រសម្ ាក់ធ្ាែ់បានធវ ើការជារួយ ឈ៊ន បាន 

បាាែ់អ ្្គការថា ឈ៊ន ជាវរសានយីឯ៍កនាពា�ានយន្ហាសះ។  

ែ្បាុសខ្ញពុ ំ មានការហត់នឿយខ្ាំ្ដាយសារក វ្ សះរ្ហរូ ែអា- 

ហារ។ គាត់បានសមាាចចតិត្រត់ចាញ នាពាេដាេបានែឹ្ 

ពីរឿ្នាសះ។ គាត់បានព្យា�ាររត់នាលើកទរួីយ នត្ិ បាន 

វងវ ា្ផ្រូ វនាក្ ពុ ្ពាា។ អ ្្គការចាែ់គាត់បាន ហើយបាាែ់ថា  

«កំ៊រត់ទៀត បាសតិនបើហូែរតិនគាែ់គាាន់ បាាែ់អ ្្គការឲ្យ 

ែឹ្»។ នាពាេដាេគាត់រត់ចាញជាលើកទពីីរ គាត់តាូវ 

បានចាែ់ខ្លួ នរ្្ទៀត។ កមមែ ា្តិបាេបានដាក់ទាសគាត់ឲ្យ 

រាកទកឹែំពាញពា្ធំរួយឲ្យពាញក្ ពុ ្រួយថ្ង ា។ ឈ៊ន រតិន 

អាចែំពាញការងារនាសះបានទា ពីពាាសះគាត់អស់កម្ាំ្ 
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�៉ា្ខ្ាំ្ រួរនឹ្ ការអត់បាយផ្។ កមមែ ា្តិបាេបានសម្ាែ់ 

គាត់នាក្បារពា្ទកឹធំនាសះ។ កមមែ ា្តិបាេកប៏ានចាែ់បាពន្ធ 

គាត់ទៀត ពាាសះបាពន្ធរែស់គាត់បានេួចអ្្ រពីផ្សះបាយ 

សហករណ ៍ហើយែន្ាែ់រកកស៏ម្ាែ់ចាេទា។

 ែន្ាែ់ពីនាសះ នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ម្ាយខ្ញពុ ំ នត្ិ ែ្បាុសម្ ាក់ 

ទៀតបានស្ាែ់ដាយសារការអត់ឃ្ាន។ នាក្ ពុ ្ខារករា 

ឆ្ ាំ១៩៧៩ បាធានអ ្្គភាពយើ្បានហាអ្ ក្ូរតិ�ាំ្អស់ 

ឲ្យចូេរួរបាជំ៊រួយ គាត់បាននតិ�ាយថា «បាទាសរែស់ 

យើ្នឹ្ មានសន្តិភាពឆាែ់ៗនាសះ សូរមាត្ាកំ៊បាកាន់អី ខ្ញពុ ំ 

រតិនអាចនាជារួយអ្ ក�ាំ្អស់គ្ ាបានទា ពាាសះខ្ញពុ ំតាូវចាញ 

ទាឆ្ង ាយ»។ ពីរែថី្ង ាែន្ាែ់រក នាទនីាសះមានស្ រូ រកាំភ្ើ្ ធំ  

នត្ិ រថយន្ចាើនគាឿ្ផ្ពុ កកមមែ ា្តិបាេខមែារកាហរពាញណាន  

បានបើក�៉ា្លឿនចូេទាក្ ពុ ្ពាា។ ខ្ញពុ ំបាន�ាក់ទ៊កវ តិទ្យពុ រួយ 

នានឹ្ ដើរឈើ ហើយយកវារកបើកស្ាែ់ វ តិទ្យពុបានបាកាស 

ថា បាទាសករ្ពុជានឹ្ តាូវរដំាសះឆាែ់ៗនាសះ។

 ែន្ាែ់រក បាពន្ធរែស់ខ្ញពុ ំ នត្ិ ខ្ញពុ ំបានវ តិេតាឡែ់រក្្ ំ-

ពាញវ តិញ។ នាក្ ពុ ្ចំណារែ្ែ្អរូ នយើ្�ាំ្អស់ មានតា 

ែ្អរូ នសាីខ្ញពុ ំពីរនាក់ នត្ិ ខ្លួ នខ្ញពុ ំបានរស់រានមានជីវ តិត។ កាាយរក 

ខ្ញពុ ំបានែឹ្ថា កូនៗរែស់ ឈ៊ន ែនីាក់នារស់។ ខ្ញពុ ំបានរកឃើញ 

ពួកគា នត្ិ យករកចតិញ្ ឹរថារក្ាតាំ្ពីពាេនាសះរក។

ប៊ា្ ពីវន្័ នត្ិ  វាន ីខកហ្ ៀេ

សមាជតិកកាុរគាួសាររែស់ ម៉ា្ ឆា្៖ ម្ាយរែស់ម៉ា្ ឆា្

(រូែទ២ីរាែ់ពីខា្ឆវ ា្ដា) នត្ិ �ាយរែស់ ម៉ា្ ឆា្(រូែទ៤ី រាែ់ពីខា្ឆវ ា្ដា)
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