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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២២៥ ខខកញ្ញា ឆ ្នាំ២០១៨

 រែែខ្ញារកញាហម ្ញានសមលែ ញាែ់បញាជញាជនកម្ថុជញាសលែូ តតញាង់ 

បញាមញាណជញាងពីរ�ញាននញាក់ នញាអំ�ថុ ងពីឆ្ ញាំ១៩៧៥ ែេ់ឆ្ ញា ំ

១៩៧៩។ រែែនញាសះ្ញានែន្េ់ទុកនូវអំពើហិង្ញា កញារបញាក 

្ញាក់សមញាជិកគញាួសញារ នងិវែិត្ផិលែូ វចត្ិ ្្ង ន់ ្្ង រែេ់ជនរងគញាញាសះ 

ដញាេនញារស់រញានមញានជីវតិ មកែេ់សព្ថ្ង ញា។ លញាក ឆញាំង យុ  

អញាយុ៥៦ឆ្ ញាំ ជញាជនរងគញាញាសះម្ ញាក់ក្ ថុ ងចំណញាមជនរងគញាញាសះ 

កម្ថុជញាទញាំងនញាសះ ដញាេនញារស់រញានមញានជីវតិ ្ញានចំណញាយ 

ពញាេជញាចញាើនឆ្ ញាំដើម្បីញាមូេ នងិចងកញាងឯកសញារពីរែែខ្ញារ 

កញាហម។ តញាមរយបៈកញារខតិខំបញាឹងបញាញាង កញារេសះែង់ នងិកញារ 

បញាឈមមុខជញាមួយឧែសគ្គដញាេ្ញានជួែបញាទសះ ដើម្សីមញាញាច 

ឲ្យមញានកញារចងចញាំពីរែែខ្ញារកញាហម កញារផ្សះផ្ញា នងិកញារ 

អែ់រពំីអំពើបញាេយ័ពូជសញាសនន៍ញាកម្ថុ ជញា គណបៈកម្ញា្កិញារ 

ណូបញាេអញាសីុ ៖ អ៉ញាមុ៉ន ម៉ញាក្សញាយស៍ញាយ ៍ ដញាេមញាន 

មូេដ្ឋ ញាននញាបញាទញាសហី្េីពីន ្ញានសមញាញាចជញាើសរើសលញាក 

ឆញាំង យុ ជញាម្ ញាស់ពញានរង្ញាន់ណូបញាេបញាចញាំឆ្ ញាំ២០១៨ នញា 

អញាសុក្ី ថុ ងចំណញាមបញាក្ខជន៥រូែទៀត មកពីបញាទញាសឥណ្ឌ ញា  

បញាទញាសហី្េីពីន បញាទញាសវៀតណញាម នងិបញាទញាសទមីរ័ខញាង 

កើត។ 

 នញាក្ ថុ ងកិច្ សម្ភ ញាសនជ៍ញាមួយកញាុមកញារងញាររែស់កម្វ ិ្ ី 

ណូបញាេអញាសីុ ៖ អ៉ញាមុ៉ន ម៉ញាក្សញាយស៍ញាយ ៍នញាកញាុងម៉ញានេី  

បញាទញាសហី្េីពីន ដញាេ្ញានសួរលញាកថញា លញាកចញាែ់ផ្ើមធ្ើ 

កញារងញារជញាមួយភញាពខ្សះខញាតជញាចញាើន ដញាេលញាក្ញានមើេ 

ឃើញ។ តើលញាកយកភញាពខ្សះខញាតទញាំងនញាសះទញាធ្ើកញារងញារ 

រហូតទទួេ្ញានជញាគជយ័ នងិផ្េ់បញាយញាជនស៍មញាញាែ់មនុស្ 

នញាជំុវញិលញាកដញាយរបៀែណញា? 

 លញាក ឆញាំង យុ ្ ញានរៀែរញាែ់ពីែទពិសញា្នជី៍វតិផ្ញាេ់ 

ល�ាក ឆាំង យុ ម្ាស់ពាៃរងវែ ាៃ់ណូសែលអាសុតី៖ ការសកស្ែពតី 
កំហឹងសងសឹក ល�ាជាការផ្សសះផ្ា ៃិងការអែ់រំរែស់ជាតិ

លញាក ឆញាំង យុ នញាថ្ង ញាទទួេពញានរង្ញាន់ រ៉ញាមុ៉ន ម៉ញាក្សញាយស៍ញាយ៍
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

ខលែួ នរែស់លញាកដញាេឆលែងកញាត់រែែខ្ញារកញាហម នងិកច្ិ កញារ 

ដញាេលញាក្ញានធ្ើរហូតមកែេ់សព្ថ្ង ញាថញា ៖ កច្ិ កញារដញាេ 

លញាក្ញានធ្ើកនលែងមក គចឺញាញពីកំហឹងឈឺចញាែ់ផ្ញាេ់ខលែួ ន 

រែស់លញាក កញារឈឺចញាែ់រែស់ម្ញាយលញាក នងិែងសញាីរែស់ 

លញាកដញាេតញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមវសះពញាសះ។ លញាក្ញាន្ញាត់ែ

ង់សមញាជិកគញាួសញារ៦០នញាក់ ែូច្ ញាសះែំែូងលញាក្ញានចញាែ់ផ្ើម 

ធ្ើកច្ិ កញារនញាសះ ដើម្សីងសឹកជញាមួយខ្ញារកញាហម។ រហូតែេ់ 

លញាកមញានវយ័កញាន់តញាចញាើន លញាកចញាែ់ផ្ើមធ្ើកញារសញាញាវជញាញាវ 

នងិរៀនសូតញាពីរឿងរ៉ញាវផ្ញាងៗដញាេ្ញានកើតឡើង។ លញាក 

តញាូវ្ញានឆ្ញាំគុកចញាែ់ នងិវញាយធ្ើទញារុណកម្លញាកនញាចំពញាសះ 

មុខម្ញាយរែស់លញាក នងិបញាជញាជនក្ ថុ ងភូម ិដញាយសញារលញាក 

្ញានទញាេួចែកផ្ិតដញាេែុសះនញាវញាេសញាញាយកមកឲ្យែងសញាី 

ដញាេមញានផ្ញាពញាសះ ដញាេកំពុងតញាសញាញាកឃលែ ញានហូែ។ លញាក 

្ញានទទួេយកកំហុសទញាំងនញាសះ នងិមនិ្ញានយំឡើយ។ លញាក 

តញាូវ្ញានឆ្ញាំគុកឃំុឃញាំងមួយរយបៈ។ ៥ឆ្ ញាំមុន លញាក្ញានទញារ

កឆ្ញាំគុកដញាេធលែ ញាែ់្ញានធ្ើទញារុណកម្លញាក នងិ្ញានរកឃើញ 

ឆ្ញាំគុកនញាសះ។ លញាក្ញានតញា�ែ់ទញាមកភូមដិញាេលញាកធលែ ញាែ់ 

រស់នញា នងិ្ញានរកឃើញឆ្ញាំគុក៤នញាក់ែន្ញាមទៀត ដញាេ 

សព្ថ្ង ញាកំពុងរស់នញាភញាគខញាងជើងនញាបញាទញាសកម្ថុជញា។ លញាក 

្ញានជួែ នងិ្ញានបញាជំុជញាមួយឆ្ញាំគុកទញាំងនញាសះ។ ែុគ្គ េិករែស់

លញាក្ញានសម្ភ ញាសនឆ្៍ញាំគុកនញាសះ។ នញាអំ�ថុ ងពញាេសម្ភ ញាសន ៍

លញាកមញានកញារកញាៀមកញាំ�៉ញាងខលែ ញាំង ពញាញាសះជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះ

សម្ញាងភញាពស្ញាសះតញាង់ដញាយន�ិញាយរឿងរ៉ញាវពិត ដញាេ្ញាន 

កើតឡើងនញាក្ ថុ ងភូមបិញាញាែ់ែុគ្គ េិករែស់លញាក។ លញាក្ញាន 

ែឹងរឿងរ៉ញាវទញាំងនញាសះ ពញាញាសះលញាកធលែ ញាែ់្ញានរស់នញាក្ ថុ ងភូម ិ

នញាសះ។ លញាក្ញានសួរខលែួ នឯងថញា ហញាតុអី្លញាកកញាៀមកញាំ? គ ឺ

ដញាយសញារតញាជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះន�ិញាយកញារពិត ដញាេ 

លញាកនញាតញាគតិថញា វញាជញារឿងឃញារឃញា នងិកញាចសញាហញាវ  

ដញាេលញាកសង្ឃមឹថញ្ា ញានស្ញាែ់ដញាយផ្ញាេ់។ ែុ៉ន្ញាជនដញាែេ់ 

ទញាំងនញាសះ្ញានន�ិញាយបញាញាែ់ទញាអ្ កផ្ញាងទញាវញិ។ តញា�ែ់មក 

រឿងរ៉ញាវរែស់លញាកវញិ តើលញាកតញាូវដញាសះសញាញាយជញាមួយ 

ជនដញាែេ់ ដញាេធលែ ញាែ់ធ្ើទញារុណកម្លញាកដញាយរបៀែណញា?  

ែន្ញាែ់ពីែញ្ ែ់កច្ិ សម្ភ ញាសន ៍ លញាក្ញានសួរទញាជនដញាែេ់ 

ទញាំងនញាសះថញា តើស្គ ញាេ់លញាកទញា? ជនដញាែេ់នញាសះ្ញានឆលែ ើយថញា 

មនិស្គ ញាេ់ទញា! ជញាកញារពិតណញាស់ ជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះមនិអញាច 

ចំណញាំលញាក្ញានទញា ពញាញាសះលញាកមញានអញាយុកញាន់តញាចញាើនហើយ 

រូែទពីីររញាែ់ពីស្ញាំ ជួរខញាងមុខ ៖ លញាក ឆញាំង យុ ជញាមួយែុគ្គេឆ្ ើមផ្ញាងទៀតដញាេតញាូវ្ញានជញាើសរើសដើម្ទីទួេពញានរង្ញាន់ រ៉ញាមុ៉ន 

ម៉ញាក្សញាយស៍ញាយ៍



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  3

លេខ២២៥ ខខកញ្ញា ឆ ្នាំ២០១៨

ចំណញាករូែរញាងកញាយរែស់លញាកក៏បញាញាបញាួេខុសពីមុនដញារ។ 

លញាក្ញានព្យញា�ញាមរឭំកពីរឿងរ៉ញាវអតតីកញាេ ដើម្ឲី្យជន 

ដញាែេ់ទញាំងនញាសះអញាចកត់សម្គ ញាេ់លញាក្ញាន។ លញាក្ញានសួរ 

ទញាជនដញាែេ់ថញា តើអ្ កនញាចងចញាំថញា នញាក្ ថុ ងភូមនិញាសះមញាន 

រឿងរ៉ញាវសមលែ ញាែ់គូស្ ញាហមួ៍យគូដញាេ្ញានសញាឡញាញ់គ្ ញាដញារឬទញា?  

នញាក្ ថុ ងរែែខ្ញារកញាហម កញារសញាឡញាញ់គ្ ញាដញាយមិនមញានកញារ

អនុញ្ញាតពីអង្គកញារ គតឺញាូវ្ញានចញាត់ទុកថញាជញាទញាសឧកញាិែ្ឋ នងិ 

អញាចតញាូវ្ញានយកទញាសមលែ ញាែ់។ មញានមនុស្សញាីនងិបញាុសមួយ 

គូ្ញានសញាឡញាញ់គ្ ញា តញាូវ្ញានឈលែែខ្ញារកញាហមនញាំយកទញាកញាត់ 

ទញាសជញាសញាធញារណបៈ នងិតញាូវ្ញានសមលែ ញាែ់នញាចំពញាសះមុខបញាជញា 

ជននញាក្ ថុ ងភូម។ិ ជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះ កន៏ញាទនីញាសះដញារ។ នញា 

ពញាេលញាករឭំករឿងទញាំងនញាសះ ជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះ្ញានឆលែ ើយ 

ថញា «ពិតជញាមញានរឿងនញាសះកើតឡើង»មញាន។ កញារចងចញាំ្ញាន

ទញាមទញារឲ្យមញានទំនញាក់ទំនង នងិរឭំកឡើងវញិ។ លញាក្ញាន 

ន�ិញាយទញាកញាន់ជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះថញា តើអ្ កនញាចងចញាំពញាេ 

អ្ កចញាែ់កញាត់ទញាសក្ញាងបញាុសម្ ញាក់ ដញាេ្ញានេួចែកផ្ិត 

ែន្ញាែ់មកយកមកឃំុឃញាំងដញារឬទញា? ជនដញាែេ់ទញាំង៤នញាក់ 

មញានកញារភ្ញាក់ផ្អ ើេ�៉ញាងខលែ ញាំង ពញាញាសះពួកគញានញាចងចញាំថញា ្ញាន 

ចញាែ់ក្ញាងបញាុសម្ ញាក់អញាយុបញាមញាណ១៣ ទញា១៤ឆ្ ញាំ ដញាេ្ញាន 

េួចែកផ្ិតនញាវញាេសញាញា។ លញាក្ញានផ្អ ញាកន�ិញាយែន្ចិ 

ែន្ញាែ់មកលញាក្ញានែន្ថញា ក្ញាងបញាុសម្ ញាក់នញាសះ គរូឺែលញាក!  

ភលែ ញាមនញាសះនញាកនលែញាងបញាជំុបញាញាជញាស្ងែ់ស្ង ញាត់ ចំណញាកជនដញាែេ់ 

ទញាំងនញាសះ្ញានចញាែ់ផ្ើមែង្ញារសញាច់រឿងដញាយអញ្ើញលញាក 

ហូែ្ញាយថ្ង ញាតញាង់ ផឹកទកឹែូង នងិជូនរែស់រែរដញាេមញាននញា 

ក្ ថុ ងភូមមួិយចំនួនទញាលញាក។ នញាក្ ថុ ងវែ្្មខ៌្ញារ នញាពញាេ 

មនុស្ចំណញាស់ន�ិញាយទញាកញាន់អ្ កដញាយកញារគញារព ឬយក 

ចត្ិ នងិនញាពញាេផ្េ់ឲ្យអ្ កនូវអី្ម៉្យញាង ែូចជញាកញារអញ្ើញ 

ជញាដើមដញាេទញាំងអស់នញាសះគជឺញាសិេ្បៈនញាកញារសូមអត់ឱនទញាស  

ែុ៉ន្ញាលញាក្ញានែែិសញា្។ វញាធ្ើឲ្យជំងឺរុញាំរ ៉ញាកើតឡើងចំពញាសះ

លញាកម្ងទៀត ពញាញាសះលញាក្ញានចញាកចញាញពីបញាទញាសកម្ថុជញា 

អស់រយបៈពញាេជិត៤០ឆ្ ញាំមកហើយ នងិរស់នញាឆ្ង ញាយពីវែ្- 

្មប៌ញាែនញាសះ។ លញាកចង់ឲ្យជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះ ន�ិញាយ 

ពញាក្យសូមអភយ័ទញាសមកកញាន់លញាកផ្ញាេ់ ែុ៉ន្ញាជនដញាែេ់ 

ទញាំងនញាសះមនិ្ញានន�ិញាយពញាក្យនញាសះទញា។ ជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះ 

រស់នញាជញាមួយវែ្្មដ៌ញាេសម្ញាងចញាញតញាមរយបៈភញាសញាកញាយ 

វកិញារ។ ជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះរស់នញាជញាមួយវែ្្មសូ៌មអត់ 

ឱនទញាសតញាមរបៀែនញាសះ។ លញាកគជឺញាមនុស្ម្ ញាក់ដញាេ្ញាន

ជួែបញាទសះរឿងបញាែនញាសះ ែន្ញាែ់មកលញាកមនិដញាេទទួេ្ញាន 

ពញាក្យសូមទញាស ឬសូមអត់ឱនទញាសឡើយ។ លញាកកម៏និ 

ដញាេអភយ័ទញាសឲ្យជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះដញារ ែូច្ ញាសះលញាកនញា 

ដញាច់ដញាយឡញាកពីជនដញាែេ់ទញាំងនញាសះ។ រឿងទញាំងនញាសះ្ញានធ្ើ 

ឲ្យលញាកឈឺចញាែ់�៉ញាងខលែ ញាំង។ ពញាេខលែសះកអ៏ញាចជញាកញារផ្សះផ្ញា  

នងិពញាេខលែសះកែ៏ង្ក ទញាជញាជមលែ ញាសះដញារ។ នញាពញាេទនលែញាពីរហូរ 

បញាសព្គ្ ញា ្ញានធ្ើឲ្យល្ឿនទកឹហូរកញាន់តញាលឿន ែុ៉ន្ញាវញានញា 

តញាជញាទនលែញា។ ែូច្ ញាសះលញាក្ញានរស់នញាដញាយវ ិ្ រីែស់លញាក 

ចំណញាកជនដញាែេ់រស់នញាតញាមសង្គមរែស់ពួកគញា។ ែូច្ ញាសះ 

អញាចន�ិញាយ្ញានថញា កញារងញាររែស់លញាក្ញានចញាែ់ផ្ើមជញាមួយ 

កញារសងសឹកផ្ញាេ់ខលែួ នដញាយផ្ញាតទញាលើកញារអែ់រ ំ នងិកញារ 

ផ្សះផ្ញាដញាេែងញាៀនលញាកជញារៀងរញាេ់ថ្ង ញា។ ទញាំងនញាសះគជឺញា 

កញារងញារចម្ងរែស់លញាកដញាេ្ញានផ្ញាតទញាលើ ពញាញាសះវញា 

កច្ិ កញារសំខញាន់ដញាេយើងតញាូវបញាឈមនងឹអតតីកញាេ ទញាសះែី 

វញាជញាមញារៀនែ៏េំ្ញាកដញាេលញាកតញាូវជម្ សះ នងិមនិដញាេគតិ 

ថញា្ញានសមញាញាចមកែេ់ពញាេនញាសះកដ៏ញាយ។ 

 លញាក ឆញាំង យុ សព្ថ្ង ញាជញានញាយកម្ឈមណ្ឌ េឯកសញារ 

កម្ថុជញា នងិជញាស្ញាែនកិវទិ្យញាស្ញានសលែឹក។ លញាក្ញានទទួេពញាន 

រង្ញាន់ណូបញាេអញាសីុ ៖ រ៉ញាមុ៉ន ម៉ញាក្សញាយស៍ញាយ ៍នញាទកីញាុង 

ម៉ញានេី បញាទញាសហី្េីពីន នញាថ្ង ញាទ៣ី១ ខញាសហីញា ឆ្ ញាំ២០១៨។  

លញាក ឆញាំង យុ ក៏្ ញានធ្ើ្ ញាឋកថញា សី្អំពី «ហញាតុអី្តញាូវបញា

ឈមនងឹបញាវត្សិញាសញា្ែ៏ឃញារឃញា» នញាសញាកេវទិ្យញាេយ័ 

ែឺឡញាសញាេ បញាទញាសហី្េីពីន នញាថ្ង ញាទ៣ី ខញាកញ្ញា ឆ្ ញាំ២០១៨ 

ដញារ។

សញាម ែ៊ុ ន្ន



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

 4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

 ខ្ថុ ំសូមអរគុណ។ ខ្ថុ ំសូមេំឱនកញាយចំពញាសះពញានរង្ញាន់ែ៏ 

ខ្ង់ខ្ស់នងិមញានកត្យិសមួយនញាសះ។ ក្ ថុ ងពញាេដញាេទទួេពញាន 

រង្ញាន់មួយនញាសះ សភញាវគតរិែស់ខ្ថុ ំ ្ញានកញាើនរមលែ ឹកខ្ថុ ំនូវទស្នបៈ 

មួយដញាេថញា៖ «បញាសនិបើអ្ ក្ញានរស់រញានមញានជីវតិពីរែែ 

បញាេយ័ពូជសញាសន ៍ អ្ កគជឺញាមនុស្ដញាេមញានសំណញាងខលែ ញាំង 

ណញាស់។ អ្ កអញាចចញាែ់ផ្ើមជីវតិសញារជញា្ី្ម្ងទៀត។ អ្ កអញាច 

មញានទជីមញាក មញានផ្សះសម្ញាង មញានកញារងញារធ្ើ មញានមត្ិភក្័ញា  

នងិចញាែ់ផ្ើមកសញាងគញាួសញារ្ី្មួយ។ ែុ៉ន្ញាអ្ កនងឹមញានកញាររខំញាន 

ដញាយសញារតញារឿងរ៉ញាវជញាចញាើន ដញាេ្ញានកើតឡើងមកលើ 

ខលែួ នឯង។ ជីវតិនងិផលែូ វចត្ិរែស់អ្ ក ទទួេរងកញារបញាក្ញាក់។  

បញាសះែូងរែស់អ្ កទទួេរងកញារឈឺចញាែ់ពីកញារ្ញាត់ែង់មនុស  ្

ជញាទសីញាឡញាញ់។ អ្ កតញាូវ្ញានរខំញានដញាយកញារចងចញាំរែស់ 

អ្ ក។ អ្ កមញានអញារម្ណថ៍ញាមញានកំហុសដញាយសញារតញាអ្ ក 

អញាចរស់រញានមញានជីវតិ ខណបៈដញាេមនុស្ជញាចញាើននញាក់ផ្ញាង 

ទៀត្ញាន្ញាត់ែង់ជីវតិ ហើយអី្ដញាេអញាកញាក់ជញាងនញាសះទៀត 

នញាសះ គអ្ឺ កអញាច្ញាត់ែង់ក្សីង្ឃមឹ។»

 ខ្ថុ ំកត៏ញាូវ្ញានកញាើនរមលែ ឹកជញារៀងរញាេ់ថ្ង ញា ដញាយអ្ ករស់រញាន 

មញានជីវតិ នងិ អ្ កែទញាទៀត ដញាេ្ញានខតិខំតស៊ូ ធ្ើកញារងញារ 

ដើម្ជួីយអ្ ក រស់រញានមញានជីវតិទញាំងអស់នញាសះថញា កំុឲ្យខ្ថុ ំបញាសះ 

ែង់ចញាេក្សីង្ឃមឹ។ ខ្ថុ ំ្ញានយកកំ�ញាំងដញាេមនិចញាសះទញាុឌ

ទញាញាម វរីភញាពែ៏អស្ ញារ្យ នងិ ចត្ិមញាត្ញា រែស់អ្ កដញាេរស់រញាន 

មញានជីវតិទញាំងអស់ ដញាេ្ញានជញាញាម ជញាញាងអ្ កែទញា មកទុកនញា 

ក្ ថុ ងបញាសះែូងរែស់ខ្ថុ ំ។

 តំណញាងឲ្យម្ញាយខ្ថុ ំ នងិម្ញាយទញាំងអស់នញាទូទញាំងបញាទញាស

កម្ថុជញាដញាេ្ញានរួចរស់ជីវតិពីអំពើបញាេយ័ពូជសញាសន ៍ពញានរ

ង្ញាន់នញាសះគជឺញាកញាររមលែ ឹកមួយទៀត ែេ់ចត្ិមញាត្ញារែស់បញាជញាជន 

ហី្េីពីន។

 នញាអំ�ថុ ងឆ្ ញាំ ១៩៨០ ែន្ញាែ់ពីរែែខ្ញារកញាហមែួេរេំ 

ទញា បញាទញាស ហី្េីពីន្ញានស្ញាគមនន៍ងិទទួេយកជនភៀស 

ខលែួ នពីបញាទញាស កម្ថុជញា។ រដ្ឋ ញាភិ្ ញាេនងិបញាជញាជនហី្េីពីន រួម 

ជញាមួយនងិែណ្ញាបញាទញាស ឯទៀត រួមទញាំងសហរែ្ឋអញាមញារកិ 

្ញានែំពញាញកញាតព្កច្ិ ែ៏មញានសញារបៈសំខញាន់ែំផុត ក្ ថុ ងកញារជួយ 

យើងទញាំងអស់គ្ ញាឲ្យរួចផុតពីស្ញានភញាព�៉ញាងេំ្ញាក។ នញា 

ពញាេកំពុងទទួេពញាន់រង្ញាន់មួយនញាសះ ខ្ថុ ំសូមឆលែៀតឱកញាសថលែញាង 

អំណរគុណែេ់បញាទញាសហី្េីពីន នងិបញាជញាជនដញាេបញាកែ 

ដញាយសណ្ញានចត្ិមញាត្ញាកញាេគញាញានញាសះ។ កញារជួយជញាញាម ជញាញាង 

រែស់បញាទញាសហី្េីពីន គជឺញាគមញាូមួយ�៉ញាងសំខញាន់ែេ់យើង

ទញាំងអស់គ្ ញាគ ឺកំុបញាសះែង់ចញាេក្សីង្ឃមឹ។

 ទន្មឹនងឹនញាសះដញារ ខ្ថុ ំ្ញានយេ់ដញារថញា កញារចងចញាំកំហុស 

អតតីកញាេគជឺញារឿងចញាំ្ញាច់ែំផុត។ យើងតញាូវតញាចងចញាំកំហុស 

ឲ្យចញាញជញាសកម្ភញាពនញាកញារសំរញាចចត្ិថញាវញា គជឺញាមញារៀន 

សមញាញាែ់មនុស្គញាែ់សញាទញាែ់ ក្ ថុ ងសង្គម ទញាំងពេរែ្ឋ សហ-

គមន ៍នងិរដ្ឋ ញាភិ្ ញាេ។ កញារចងចញាំកំហុសអតតីកញាេ មនិមញាន 

ជញាកច្ិ កញារងញាយសញាួេនញាសះទញា ពញាញាសះវញាទញាមទញារឲ្យយើងទទួេ 

ស្គ ញាេ់កញារឈឺចញាែ់ែន្ញាម ដញាេ្ញានែន្រហូតែេ់ែច្ ថុ ែ្ន ្ 

នញាសះ កដ៏ើម្ឲី្យកូនចញារែស់យើងចៀសវញាងកំហុសែដញាេៗ 

តទញាថ្ង ញាអនញាគត។ ែុ៉ន្ញានញាសះហើយគជឺញាផលែូ វទញារកយុត្ិ្ ម។៌  

យុត្ិ្ មត៌ញាងតញាកើតឡើង រួចកែ៏ញ្ ែ់ទញាវញិ ជញាមួយនងឹ 

កញាតព្ កច្ិ ក្ ថុ ងកញារចងចញាំ។ 

 ជញា្ី្ម្ងទៀត ខ្ថុ ំសូមអរគុណអស់ពីែួងចត្ិរែស់ខ្ថុ ំ។

 ឆញាំង យុ

 ភ្ ំពញាញ ១២ សហីញា ២០១៨

ពាៃរងវែ ាៃ់អាសុតីណូសែល ២០១៨ ៃិងលសែក្តីស្លៃងអំណរគុណ



កាលវិភាគែព្ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
រែស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វចិបិតសញាេសិេ្បៈសហសមយ័វទិ្យញាស្ញានសលែឹករតឹ ខែេមញានទតីញាំងសិ្តល�ញាក្ថុ ងអគញារ H ដនវទិ្យញាស្ញានជញាតអិែ់រ ំជញាទតីញាំង 

មួយលែើរតួនញាទជីញាកខនលែងអែ់រ ំែណ្ថុ សះែណ្ញាេ នងិលេើកកម្ស់កញារអែ់រពំីបែវត្សិញាបស្ នងិលករែំខណេែន្េ់ទុកពីរែែខខ្រ 

បកហម បពមទញាំងជញាកខនលែងខែេដញាក់ែង្ញាញពីស្ញាដែសិេ្បៈ នងិវែ្្មត៌ញាមរយបៈកញារតញាំងពិពរ័ណ ៍កញារចញាក់ែញ្ញាំងខខ្ភញាព-

យន្ឯកសញារ នងិកញារល្្ើែទែង្ញាញរែស់វញាគ្និនញានញា។ ជញារួម វចិបិតសញាេសេិ្បៈសហសមយ័វទិ្យញាស្ញានសលែឹករតឹ រួមចំខណក 

ែេ់កញារលេើកកម្ស់នងិគញាំបទែេ់វចិបិតករកម្ថុជញាទញាំងអស់ លដញាយផ្េ់ជូននូវែរលិវណខញាងក្ថុ ងែន្ែ់្ំដនអគញារចំណញាស់កសញាង

ល�ើងក្ថុ ងរជ្កញាេ្ញារញាំង សបមញាែ់កញារដញាក់តញាំងពិពរ័ណព៌ីកច្ិកញារសិេ្បៈរែស់ខលែួ ន។

សបមញាែ់ពត័ម៌ញានែខនម្សូមទញាក់ទង៖ ស៊ញាង ចន្ិញា ទូរសព្លេខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ 

អីុខម៉េ៖ truthchenda.s@dccam.org

ែញ្ញាំងលរៀងរញាេ់ដ ្្ងសុបក 

លវ�ញាលម៉ញាង១០:០០ បពឹក

ទតីញាំងល�ញាអគញារ H 

ដនវទិ្យញាស្ញានជញាតអិែ់រ ំ

(មហញាវ ិ្ ីបពសះសហីនុ 

រញាជធញានភំ្ីលពញ)



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ

 6 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

 ខ្ថុ ំឈ្ញាសះ សញាង សុខុម អញាយុ២៥ឆ្ ញាំ ជញានរីសញារ កងពេ 

៨០១ កើតនញាភូមកិងសញា ឃំុកំពង់្្ សញាុកសន្ថុក ខញាត្កំពង់ 

្ំ។ ខ្ថុ ំ្ញានចូេរៀននញាែឋមសកិ្ញាែំពញាញវជ្ិញាកំពង់្្ នញា 

អញាយុ៧ឆ្ ញា។ំ នញាឆ្ ញា១ំ៩៦៩ ខ្ថុ ំចូេរៀនវទិ្យញាេយ័កំពង់្្។ ក្ ថុ ង 

អំ�ថុ ងពញាេសិក្ញានញាទនីញាសះដញាេខ្ថុ ំ្ញានស្គ ញាេ់ ឈ្ញាសះ ឱង ទួង  

នងិគញាូម្ ញាក់ ឈ្ញាហៀក។

 តញាំងពី្ញានស្គ ញាេ់គ្ ញាស្ ិទ្ស្ ញាេជញាមួយអ្ កទញាំងពីរខញាង

លើ យើងទញាំងែនីញាក់ទុក្ខចត្ិគ្ ញាខលែ ញាំងណញាស់ រហូតែេ់ ហៀក 

្ញានអែ់រឲំ្យខ្ថុ ំធ្ើជញាគញិ។ កញាញាពីខ្ថុ ំ គមឺញានមនុស្៤នញាក់

ទៀតដញាេទទួេ្ញានកញារអែ់រពំី ហៀក។ ក្ ថុ ងនញាសះមញាន ផញា 

ជញាញាសួ, ្ងឹ �ញាងឃុន, សុខ ហៀង នងិ បញាញាក់ សៀង ជូ 

ដញាេសុទ្តញាជញាអតតីសសិ្។ 

 ខលែមឹសញារអែ់រដំញាេខ្ថុ ំ្ញានទទួេ៖

 ហៀក ្ញានែងញាៀនឲ្យខ្ថុ ំយេ់ពីេទ្ ិ ភញាពរកីចមញាើន 

រែស់លញាកសញារ ី ហើយគញា្ញានពន្យេ់ទៀតថញា េទ្លិញាក 

សញារ ីជញាេទ្ដិញាេមិនបញាឆញាំងនងឹអី្ទញាំងអស់ គជឺនម្ ញាក់ៗ មញាន 

សញារភីញាពគញាែ់គញាញាន់ធ្ើអី្គញាែ់�៉ញាង មនិបញាឆញាំងនងឹសញាសនញា 

នងិជំនឿងអរូែរែស់បញាជញាជនទញា។ ហៀក ក៏្ ញានលើកយក 

វែ្្ម ៌ នងិភញាពរកីចមញាើនរែស់អញាមញារកិមកធ្ើជញាឧទញា- 

ហរណ។៍

 ហៀក ្ញានលើកឡើងពីេទ្កិញាហមថញា ជញាេទ្ផ្ិញាច់កញារ 

បញាឆញាំងជំនឿអរូែយិ នងិសញាសនញារែស់បញាជញាជន ែំែទិសញារ ី

ភញាពបញាជញាជនគញាែ់បញាែ�៉ញាង។ ហៀក ក៏្ ញានលើកយកឧទញា- 

ហរណព៍ីែញ្ញារស់នញា ែញ្ញាសុចុីក ែញ្ញាកញារងញារ នងិភញាព 

អន់្យរែស់សង្គមផ្ញាច់កញារមកពន្យេ់ណញានញាំដញារ។ 

 ហៀក ្ ញានន�ិញាយទៀតថញា ផេបញាយញាជនដ៍ញាេរញាស្ញា 

ធ្ើ្ ញានដញាយែងូ្រញើសែងូ្រ្ញាម តញាូវ្ញានពួកេទ្កិញាហម 

បញាមូេទុក ដញាយបញាកែញ្ឆ ញាតថញា បញាមូេដញាក់ក្ ថុ ងជងញាុករួម 

ទុកឲ្យបញាជញាជន ហើយែំែទិមនិឲ្យបញាជញាជនេក់ែូរដញាយខលែួ ន 

ឯងជញាដញាច់ខញាត។ ឯកញារសុចុីកនងិសលែៀកពញាក់ កម៏ញានសភញាព 

តងឹរុងឹែំផុត។ អ្ កនញាកញាញាមេទ្កិញាហមនញាសះ គ្ញានសទ្ិគញាែ់ 

គញាងអី្្ញានទញាំងអស់ ែូច្ ញាសះែញ្ញាជីវភញាពរែស់បញាជញាជន កញាន់តញា 

ែុនដញាែទញាជញាេំដញាែ់។ ចំពញាសះផ្ ញាកវែ្្មវ៌ញិ េទ្កិញាហម 

ែំ្ញាត់ចញាេ នងិ មនិឲ្យបញាជញាជនសែ្បញាយរកីរញាយែូចសង្គម

សញារឡីើយ។

 េុសះមកែេ់ចុងឆ្ ញាំ១៩៦៩ ខ្ថុ ំ្ញានយេ់នូវែញ្ញានញាកញារ 

វវិត្នរ៍ែស់សង្គមនមួីយៗកញាន់តញាច្បញាស់មួយកមញាិតទៀតរហូត 

ែេ់ ហៀក ទុកចត្ិខ្ថុ ំ នងិ ចញាត់តញាំងខ្ថុ ំធ្ើជញាគញិ។ កញាញាយកញារ 

អែ់រ ំនងិ ចញាត់តញាំង ហៀក ្ញានហញាខ្ថុ ំទញាចូេរួមបញាជំុទទួេ

ផញានកញារ។ កញារបញាជំុមញានអ្ កចូេរួម ៖ ១)ឈ្ញាសះ ឱង ទួង ២) 

ឈ្ញាសះ ផញា ជញាញាសួ ៣) ឈ្ញាសះ ្ ងឹ �ញាងឃុន៤) ឈ្ញាសះ េន់ 

សុខហៀង ៥) ឈ្ញាសះ បញាញាក់ សៀង្ូ នងិ ៥) រូែខ្ថុ ំ។ 

 ខលែមឹសញារនញាកញារបញាជំុ៖ ែំែសះែំបញារបញាជញាជនឲ្យស្អែ់ខ្ញារ 

កញាហម ដើរសុើែរកមុខបញាជញាជនដញាេផ្េ់ស្ៀងឲ្យខ្ញារ 

កញាហម នងិដើរអែ់រ ំកសញាងកមលែ ញាំងគញិែន្ញាមទៀត។ កញាញាយ 

កញារបញាជំុ ហៀក ្ញានបញាញាែ់យើងឲ្យទញាក់ទងគ្ ញាឲ្យជញាែ់ ដញាយ 

មញានឈ្ញាសះ ឱង ទួង ជញាអ្ កទទួេខុសតញាូវលើយើងទញាំងបញាញាំ

នញាក់។ 

 ៣) បញាញាក់ សុខុម (អតតីសិស្ ) ែច្ ថុ ែ្ន ្ចូេែែិវត្ន ៍

ជញាកម្ញាភិ្ ញាេសង្ក  ញាត់ នញាសញាុក្ញារញាយណ ៍ ខញាត្កំពង់្ំ។ 

កញាញាយពី្ញានស្គ ញាេ់អ្ កទញាំងែី ខ្ថុ ំក៏្ ញានដើរពិនតិ្យសកម្ភញាព

បញាជញាជននញាភូមជិិតខញាង។ នញាខញាមនិញា ១៩៧០ សញាែនងឹពញាេ 

សាង សុខុម ជាៃតីរសារ កងពល៨០១
ដកសាង់ចាញពតីែមលៃើយសារភាពឯកសារ J00589
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

មញានរែ្ឋបញាហញារគ្ ញាខ្ថុ ំ១០នញាក់ ដញាេ្ញានរៀែរញាែ់ខញាងលើ 

ដញាយមញាន គញាូហៀក ជញាអ្ កែឹកនញាំ្ញានែំែសះែំបញារសសិ្នញា 

វទិ្យញាេយ័កំពង់្្ ឲ្យធ្ើ្ ញាតុកម្បញាឆញាំងនងឹខ្ញារកញាហម។ 

កញាញាយមក ខ្ថុ ំ្ញានទញាទំនញាក់ទនងជិតស្ ិទ្ជញាមួយមនុស្ពីរ 

នញាក់ដញាេខ្ថុ ំចង់អែ់រឲំ្យចូេរួមសកម្ភញាពធ្ើជញាគញិដញារ៖ ១) 

ស សុថីញា ែច្ ថុ ែ្ន ្ជញាបញាជញាជន្ី្ នញាភូមកិងសញា ឃំុកំពែ 

សញាុងកំពង់្ី្ (អតតីសសិ្) ខញាត្កំពង់្ំ។ ២) ហង់ ជញា 

(អតតីសិស្)។

 ខលែមឹសញារដញាេខ្ថុ ំ្ញានអែ់រអ្ំ កទញាំងពីរ គែូឺចទញានងឹអី្ 

ដញាេឈ្ញាសះ ហៀក ្ញានែងញាៀនខ្ថុ ំដញារ។ ខ្ថុ ំ្ញានបញាញាែ់ពីភញាព 

អន់្យ គ្ញានកញាររកីចមញាើន ហើយយកសង្គមទញាំងពីរមក

បញាៀែធៀែបញាញាែ់អ្ កទញាំងពីរ រហូតែេ់អ្ កទញាំងពីរសុខចត្ិ

ធ្ើសកម្ភញាពជញាមួយខ្ថុ ំ។

 មកែេ់ឆ្ ញាំ១៩៧១ ឈ្ញាសះ ឱង ទួង ្ ញានហញា ផញា ជញាញាសួ, 

្ងឹ �ញាងឃុន, េន់ សុខហៀង, បញាញាក់ សៀង្ូ, នងិខ្ថុ ំ ទញាបញាជំុ 

នញាវទិ្យញាេយ័កំពង់្្ ដើម្ទីទួេផញានកញារពីឈ្ញាសះ ហៀក។  

ខលែមឹសញារនញាកញារបញាជំុែូចកញារបញាជំុលើកមុនដញារ គរឺកមុខអ្ កែឹក 

ស្ៀងឲ្យខ្ញារកញាហម ែំផុសែំផុេឲ្យបញាជញាជនបញាឆញាងំជញាមួយ 

ខ្ញារកញាហម នងិកសញាងកមលែ ញាំងគញិែន្ញាម។ 

 កញាញាយកញារបញាជំុ ខ្ថុ ំចញាែ់ផ្ើមធ្ើសកម្ភញាពដើរញុសះញង់ 

បញាជញាជនឲ្យបញាឆញាំងនងិខ្ញារកញាហម ដញាយអែ់រអ្ំ កទញាំងនញាសះ 

ថញា ពួកកញាហម ឃញារឃញាណញាស់ ែំផលែ ញាញពញាសះពុទ្សញាសនញា 

រតឹត្តិបញាជញាជន នងិជញាអ្ កកញាន់អំណញាចហ្ញាសុសីផ្ញាច់កញារ។

 មកែេ់ចុងឆ្ ញាំ១៩៧១ ក្ ថុ ងសញាុកសន្ថុកទញាំងមូេតញាូវ 

្ញានរដំញាសះជញាទូទញា នញាំឲ្យកញារទញាក់ទងខ្ញាគញិតញាូវរដញាច់រដញាច 

ខលែសះពញាញាសះឈ្ញាសះ ហៀក តញាូវរត់ចូេកញាុងភ្ ំពញាញ។ ចំណញាក 

ឈ្ញាសះ ស សុថីញា នងិ ហង់ ជញា ្ ញានចូេធ្ើជញាទញាហញានខណបៈខ្ញា

ឯទៀតដញាច់កញារទញាក់ទងគ្ ញាអស់ហើយ ពញាញាសះពញាេរដំញាសះភលែ ញាម  

យញាធញាខ្ញារកញាហមនញាលញាណដ្ឋ ញានបញាយុទ្
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

អ្ កទញាងំនញាសះជមលែៀសខលែួ នទញានញាកនលែញាងែទញា។ សរុែមក ខ្ញាគញិ 

នញាសេ់តញារូែខ្ថុ ំ នងិ ឈ្ញាសះ ឱង ទួង តញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ។

 មកែេ់ឆ្ ញាំ១៩៧២យើងទញាំងពីរនញាក់្ញានែនលែំខលែួ នចូេជួរ 

ែែិវត្នដ៍ញាយសញារខលែ ញាចលញាចឮសកម្ភញាពដញាេធលែ ញាែ់ធ្ើ នងិ

ចង់ចូេសុើែរញាវរកខ្ញាគញិែន្ទៀតផង។ ខ្ថុ ំសូមែញ្ញាក់ថញា

ខ្ថុ ំ្ញានស្គ ញាេ់ឈ្ញាសះ ហង់ តញាមរយបៈ ឱង ទួង ពញាញាសះ ឱង ទួង នងិ 

ហៀក មញានទំនញាក់ទំនងជញាមួយ ហង់ តញាំងពីឆ្ ញាំ១៩៦៩ មលែ ៉ញាសះ  

គតឺញាំងពី ហង់ នញាធ្ើជញាលញាខញាសញាុកសណ្ញាន់ ខញាត្កំពង់្ំ។

 កញាញាយពី្ញានទញាក់ទងស្គ ញាេ់គ្ ញាហើយ ឈ្ញាសះ ហង់ នញាសះ 

្ញានបញាគេ់ខ្ថុ ំនងិ ឱង ទួង ឲ្យទញាឈ្ញាសះ សញារមឹ មញាននញាទជីញា 

សមញាជិកសញាុកសន្ថុកនងិឈ្ញាសះ សុទ្ (ែច្ ថុ ែ្ន ្សលែ ញាែ់)។ ែូច្ ញាសះ 

ក្ ថុ ងឆ្ ញាំ ១៩៧២ខ្ថុ ំ្ញានទទួេកញារអែ់រពំី សុទ្ នងិ សញារមឹ។ ខលែមឹ 

សញារអែ់រសុំទ្ ្ញានបញាញាែ់ពីគញាេែំណងរែស់ែែិវត្នដ៍ញាេ 

ចង់ែំ្ញាត់ជំនឿ នងិសទ្ិសិញារភីញាពរែស់បញាជញាពេរែ្ឋ ពញាម 

ទញាំងមញានែំណងកសញាងរែែកុម្ថុ យនស្ី ដញាេជញាេិទ្ផ្ិញាច់កញារ 

ចញាំតញាកៀែយកភញាគផេរែស់បញាជញាជន។ សុទ្ ្ញានលើកព ី

េិទ្សិញារ ី ថញាបញាកញាន់នូវវែ្្មជ៌ឿនលឿន មនិបញាកញាន់ពូជ- 

សញាសនប៍ញាជញាជនមញានសទ្ិសិញារភីញាពពញាញលញាញ នងិអញាចគញាែ់ 

គញាងអី្ដញាេខលែួ នមញាន។ កញាញាយពីទទួេ្ញានកញារអែ់រពំី សុទ្  

នងិ សញារមឹ អ្ កទញាំងពីរ្ញានដញាក់ែញ្ ូ េខ្ថុ ំជញា សញា.អីុ.អញា. នញា 

ភូមទិកឹអណូ្ង ឃំុតញាំងកញាសញា សញាុកបញាញាសញាទសម្ូរ (ពីមុន 

សញាុងសន្ថុក) ខញាត្កំពង់្ំ ដញាយមញានឈ្ញាសះ ហង់ ជញាអ្ កទទួេ 

ស្គ ញាេ់។ ែន្ញាែ់មក សុទ្ នងិ សញារមឹ ្ ញានឲ្យខ្ថុ ំទញាក់ទងជញាមួយ 

ខ្ញា សញា.អីុ.អញា. ែទញាទៀត មញានឈ្ញាសះ ៖ ១) ឈ្ញាសះ ហុន ហញា  

ែុេ ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាកម្ញាភិ្ ញាេ ជំនួយនញាតញាមសង្ក  ញាត់  

ក្ ថុ ងសញាុកសន្ថុក ២) ឈ្ញាសះ ម៉ញាង ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាកម្ញា 

ភិ្ ញាេ ជំនួយនញាតញាមសង្ក  ញាត់ ក្ ថុ ងសញាុកសន្ថុក ៣) ឈ្ញាសះ 

ហន ែច្ ថុ ែ្ន ្ជញាបញាធញានអនុសញានញាតូច សញាុកសន្ថុក ៤) ឈ្ញាសះ 

សញារុន ែច្ ថុ ែ្ន ្ជញាបញាធញានយញាធញាបញាចញាំសញាុកសន្ថុក។

 កញាញាយពីស្គ ញាេ់អ្ កទញាំង៤នញាសះហើយ សុទ្ នងិ សញារមឹ 

្ញានហញាខ្ថុ ំទញាបញាជំុ ទទួេផញានកញារពីឈ្ញាសះ ហង់ នញាភូមឈិើ 

ទញាេ។ អ្ កចូេរួមបញាជំុមញាន ឱង ទួង, ខ្ថុ ំ, ហន, ហុន, សញារុន, 

ម៉ញាង, សុទ្ នងិ សញារមឹ។ ខលែមឹសញារនញាកញារបញាជំុគចឺង់ែំផលែ ិច 

ែំផលែ ញាញសម្ភ ញារបៈទូទញាតញាមេទ្ភញាព ហើយធ្ើ�៉ញាងណញាកំុ

ឲ្យមញានជំនឿលើែែិវត្នខ៍លែ ញាំងពញាក នងិព្យញា�ញាមពងញាីកខ្ញា 

សញា.អីុ.អញា. ែន្ញាម។

 នញាក្ ថុ ងឆ្ ញាំែដញាេ ខ្ថុ ំ្ញានធ្ើសកម្ភញាពែំផលែ ញាញថ្ ញាំពញាទ្យ 

ចំនួន៤ឡញាំង ដញាយយកទញាដញាក់ក្ ថុ ងតញាង់សញា ពញាេភលែៀង 

ហើយចំហរមញាត់ តញាង់សញា។ ថ្ ញាំគញាញាែ់ខលែសះតញាូវទកឹ ករ៏�ញាយ  

ចំណញាកែែថ្ ញាំជរ័នងិអំពូេតញាូវកែ់ក្ ថុ ងភក់អស់ខលែសះ។ កញាញាពី 

នញាសះ ខ្ថុ ំ្ញានយកគញាឿងែនលែ ញាស់កង់ មូ៉តូ បញាហញាេជញា២ឡញាំង នងិ  

កញាំែតិ ចែ ពូថញា ពញាមទញាំងកញាស៊ូភលែៀង ទញាដញាក់ចញាេហញាេ 

ថ្ង ញា ហញាេភលែៀង កែ់ភក់ ឡើងចញាញាសះចញាែ់ នងិដញាច់រហញាកខូច 

អស់។ ខ្ថុ ំក៏្ ញានែំផុសយុទ្ជននញាក្ ថុ ងមន្រីឲ្យសញារខ្ីេិធ្ើកញារ

ងញារដញាយបញាញាែ់ថញា យើងជញាយុទ្ជននញាជញាមួយកម្ញាភិ្ ញាេ

នញាជិត ឃលែ ញាំងសញាែ្ឋកច្ិ សញាញាែ់មនិ្ញាច់ធ្ើអី្ចញាើនទញាចង់្ញានអី 

ចង់សុអីីរែស់មញាននញាក្ ថុ ងឃលែ ញាំង។

 ពញាេអង្គកញារែញ្ញាឲ្យនញាំសញារឆលែងសញាុក ខ្ថុ ំ្ញានយកសញារ 

ទញាជញាេក់ក្ ថុ ងទកឹឲ្យដញាមអក្រ មើេមនិយេ់ ហើយយក 

លញាសរញាយកញារណថ៍ញា យន្ហញាសះដញាញ្ញាញ់ ឯកសញារជញាុសះ្ញាត់ 

ពញាេរត់ពួន។ បើមនិធ្ើបញាែនញាសះទញា ខ្ថុ ំភូតកុហកអង្គកញារថញា 

ឈឺពំុ្ញានទញា។ រឿងមួយទៀត ខ្ថុ ំ, ឱង ទួង, ហន នងិ សញារុន  

្ញានយក្ញាវអង្ក រទញាដញាក់ផ្ញាេ់នងឹែីសើម ធ្ើឲ្យខូចអស់ 

បញាហញាេ៣០គ�ូី។ លើសពីនញាសះ យើងទញាំងែនីញាក់្ញានេួច 

យកគញាញាែ់កញាំភលែ ើងអញាកញា (AK) ទញាដញាក់ក្ ថុ ងតញាង់សញាពញាេភលែៀង 

ឲ្យចញាញាសះខូចអស់។ នញាមញានគញាញាែ់អិមសញាមសិែ(M30) គញាញាែ់ 

កញារែ៊នី គញាញាែ់ AR15+12.7 ដញាេជញាជយ័ភណ្ឌ ទញាទមលែ ញាក់ចញាេ 

ក្ ថុ ងទកឹអណូ្ង នងិ្ញាញ់បញាសះសញារតីញាមអំពើចត្ិ។

 េុសះមកែេ់ខញា១១ ឆ្ ញាំ១៩៧២ សុទ្ ្ ញានហញាខ្ថុ ំទញាបញាជំុ 

ម្ងទៀតនញាភូមឈិើទញាេ។ អ្ កដញាេមញានមុខមកបញាជំុមញាន 

សុទ្, សញារមឹ, ឱង ទួង, ខ្ថុ ំ នងិ ស៊ុយ ជញាបញាធញានមន្រីនរីសញារ 

តំែន់កំពង់្ំ។ បញាជំុលើកនញាសះជញាកញារចញាត់តញាំងឲ្យ ខ្ថុ ំ, ឱង ទួង  
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

នងិ ស៊ុយ ទញាែង្ក ែ់ខលែួ នក្ ថុ ងអង្គភញាពយញាធញា។ ហង់ ជញាអ្ ក 

ដញាេណញានញាំខ្ថុ ំឲ្យស្គ ញាេ់ ស៊ុយ។ កញាញាយពញាេែង្ក ែ់ខលែួ នក្ ថុ ងអង្គ 

ភញាពយញាធញាមនិ្ញានែុ៉ន្ញានកញារបញាជំុមួយទៀត តញាូវ្ញានគញាធ្ើ 

ឡើងក្ ថុ ងភូមទិកឹអណូ្ង មញានសមញាជិកែដញាេែូចលើកមុន 

ហើយសមញាញាចឲ្យ ស៊ុយ ទទួេខុសតញាូវលើ ខ្ថុ ំ នងិ ឱង ទួង 

នងិណញានញាំយើងឲ្យស្គ ញាេ់សមញាជិក សញា.អីុ.អញា. ដញាេ ស៊ុយ 

ស្គ ញាេ់ពីមុន។ 

 ពញាេមកែេ់អង្គភញាពយញាធញា ស៊ុយ ្ញានណញានញាំ ខ្ថុ ំ នងិ  

ទួង ឲ្យស្គ ញាេ់មនុស្ែួននញាក់ទៀតដញាេជញាខ្ញា សញា.អីុ.អញា.  

ែង្ក ែ់ខលែួ នជញាកម្ញាភិ្ ញាេជំនួយខញាងែច្ ញាកទញាសយញាធញា បញាចញា ំ

សញា�ញាយញាធញា-គ៩២។ អ្ កទញាំង៤នញាសះមញាន៖ ១) ឌៀន  

ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាសមញាជិកវរសញានញាតូច៨៣១ វរសញានញា្ំ 

៨៨៣ នងិកងពេ៨០១ ២) តុេ ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញា 

សមញាជិកកងអនុសញានញា្ំ វរសញានញាតូច៨៣១ វរសញានញា្ំ៨៨៣  

នងិកងពេ៨០១ ៣) សួ ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាែញ្ញាកញារកង 

អនុសញានញា្ំ វរសញានញាតូច៨៨៣ វរសញានញា្ំ៨៨៣ នងិកងពេ 

៨០១ ៤) គនី ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាលញាខញាអនុសញានញា្ំ វរសញានញា 

តូច៨៣២ វរសញានញា្ំ៨៨៣ នងិកងពេ៨០១។

 ពញាេនញាសះ អង្គភញាពយញាធញាវរសញានញា២០១ បញាចញាំកញារនញា 

តំែន់សៀមរញាែ កំពុងហញាត់រៀន នងិកញារពញារអង្គ រ។ ខ្ថុ ំនងិ គនី  

្ញានណញានញាំយុទ្ជនម្ ញាក់ថញា នញាសមរភូមមុិខបញាែនញាសះពិ្ញាក 

ណញាស់ មួយថ្ង ញារស់មួយថ្ង ញាសលែ ញាែ់ មនិែូចរស់នញាសមរភូម ិ

កញាញាយទញា រស់នញាសញាួេទញាណញាក៏្ ញាន។ យើងែញ្ ថុ សះែញ្ ូ េ 

យុទ្ជននញាសះ រហូតែេ់គញារត់ចញាេសមរភូមទិញាផ្សះវញិ។

 េុសះែេ់ពញាក់កណ្ញាេឆ្ ញាំ១៩៧៣ អង្គកញារ្ញានែកកម្ញា 

ភិ្ ញាេជំនួយខញាងែច្ ញាកទញាសយញាធញា ដើម្ឲី្យទញាែង្ញាត់ 

យញាធញានញាខញាងកញាញាយ ែូច្ ញាសះខ្ញា សញា.អីុ.អញា. នញាសេ់តញាែ ី

នញាក់ែុ៉ណ្ណ ញាសះគ ឺស៊ុយ, ឱង ទួង នងិ ខ្ថុ ំ។

 កញាញាយមកទៀត ខ្ថុ ំជញាមួយ ឱង ទួង នងិ ស៊ុយ ្ ញានែំ្ញាក់ 

ស្ញារតយុីទ្ជនម្ ញាក់ទៀតឲ្យលញាងហ៊ញានចូេបញាយុទ្។ អង្គកញារ

្ញានែកយុទ្ជនរូែនញាសះទញានញាមន្រីវញិ។

 កញាញាយមក អង្គភញាពតញាូវ្ញានអង្គកញារចញាត់តញាំងឲ្យទញា 

វញាយនញាសមរភូមជិញាញាយនញាងនួន នញាឧត្រមញានជយ័។ ពញាេ 

នញាសះ ឱង ទួង តញាូវសលែ ញាែ់ ជញាហញាតុនញាំឲ្យខ្ញា សញា.អីុ.អញា. នញាសេ់ 

តញាពីរនញាក់គ ឺខ្ថុ ំនងិ ស៊ុយ។

 ពញាេមកែេ់សៀមរញាែអង្គ រ ស៊ុយ បញាញាែ់ខ្ថុ ំថញា ខលែួ នតញាូវ 

ទញារញាយកញារណឲ៍្យ ហង់ ្ ញានែឹង ដើម្ែីន្ញាមខ្ញា សញា.អីុ.អញា.  

មកទៀត។ ពញាេនញាសះ ស៊ុយ ្ ញានរត់ចញាេអង្គភញាពរយបៈពញាេ 

១អញាទតិ្យ ទើែតញា�ែ់មកអង្គភញាពវញិ។ ស៊ុយ ្ ញានបញាញាែ់ខ្ថុ ំថញា 

ខ្ញាតញាូវ្ញានែញូ្នមកហើយ នញាសៀមរញាែ។

 ថ្ង ញាកញាញាយមក ខ្ញាដញាេ ហង់ ែញូ្នមក ្ញានមកែេ់ 

អង្គភញាព។ អ្ កទញាំងនញាសះមញាន៖ ១) ឈ្ញាសះ ពញាឹក ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាន 

នញាទជីញាបញាធញានអនុសញានញាតូច វរសញានញាតូច ៨៣២ វរសញានញា្ំ 

៨៨៣ នងិកងពេ៨០១ ២) ឈ្ញាសះ �ន ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទ ី

សមញាជិកកងអនុសញានញាតូច វរសញានញាតូច៨៣២ វរសញានញា្ំ 

៨៨៣ នងិកងពេ៨០១ ៣) ឈ្ញាសះ រ ៉ូ ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទ ី

សមញាជិកកងអនុសញានញាតូច វរសញានញាតូច៨៣២ វរសញានញា្ំ 

៨៨៣ នងិកងពេ៨០១។

 ឈ្ញាសះ ពញាឹក ្ញានបញាញាែ់ ស៊ុយ ថញា ខ្ញា សញា.អីុ.អញា. ទញាំង 

អស់មញាន៦នញាក់ ែុ៉ន្ញា៣នញាក់ទៀតមនិទញាន់មកែេ់។ មនិយូរ 

ែុ៉ន្ញាន ពញាឹក នងិ ស៊ុយ កន៏ញាំខ្ថុ ំឲ្យស្គ ញាេ់ខ្ញាែនីញាក់ទៀត មញាន៖  

១) ឈ្ញាសះ ឆន ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទលីញាខញាអនុសញានញា្ំ វរសញានញាតូច  

៨៣៣ វរសញានញា្ំ៨៨៣ នងិកងពេ៨០១ ២) ឈ្ញាសះ នញា្  

ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទសីមញាជិកកងអនុសញានញា្ំ វរសញានញាតូច៨៣១  

វរសញានញា្ំ៨៨៣ នងិកងពេ៨០១ ៣) ឈ្ញាសះ មន ែច្ ថុ ែ្ន ្ 

មញាននញាទសីមញាជិកកងអនុសញានញា្ំ វរសញានញាតូច៨៣១ វរសញានញា 

្ំ៨៨៣ នងិកងពេ៨០១។

 ពញាេនញាសះអង្គកញារតញាូវែកខ្ញាម្ ញាក់ឈ្ញាសះ ស៊ុយ ចញាញពី 

អង្គភញាពទញានញាមូេដ្ឋ ញានខញាងកញាញាយវញិ។ ែូចនញាសះ ខ្ញាដញាេ 

នញាសេ់ មញាន ពញាឹក, រ ៉ូ , �ន, ឆន, មន, នញា្ នងិ ខ្ថុ ំ។

 េុសះមកែេ់ខញា១១ ឆ្ ញាំ១៩៧៣ អង្គភញាពទញាំងមូេតញាូវ 

ែកចញាញពីសៀមរញាែ ទញាដញាក់នញាភូមភិញាគពិសញាសវញិ ហើយ 
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

កត៏ញាូវែូ្រឈ្ញាសះពី អង្គភញាព២០១ ទញាជញា អង្គភញាព១៤៤។ 

ក្ ថុ ងឆ្ ញាំ ១៩៧៤ ខ្ថុ ំ្ញានែំផុសែំផុេឲ្យយុទ្ជនពីរនញាក់រត់ទញា

ផ្សះ មនិហ៊ញានចូេសមរភូមិ។ កញាញាយមក ខ្ថុ ំ នងិ មន ្ញានរួម 

សកម្ភញាពែំផុសឲ្យយុទ្ជនម្ ញាក់ឈ្ញាសះ ជឿន រត់ទញាផ្សះ។ 

 កញាញាយមក អង្គភញាពវរសញានញាតូច តញាូវ្ញានចញាត់តញាំងជញា 

កងវរសញានញា្ំ៤៥១ ក្ ថុ ងកងពេ១៤ (ែច្ ថុ ែ្ន ្កងពេ៨០១)។  

នញាកងវរសញានញា្ំនញាសះ ខ្ថុ ំមញាននញាទជីញាអ្ កកញាន់វទិ្យថុ ទញាក់ទង។ មក 

ែេ់ខញា២ ឆ្ ញាំ១៩៧៥ ខ្ញា សញា.អីុ.អញា. ដញាេអង្គភញាព្ញានែក 

កញាេពីនញាកញារពញារតំែន់អង្គ រ ្ ញានមកែង្ក ែ់ខលែួ ននញាទនីញាសះវញិ។ 

អ្ កទញាំងនញាសះមញានឈ្ញាសះ ឌៀន គនី តុេ នងិ សួ។

 ឌៀន ្ញានបញាញាែ់ខ្ថុ ំថញា នញាមញានខ្ញា សញា.អីុ.អញា. ៣នញាក់ 

ទៀតក្ ថុ ងកងនញាសះ ដញាេខ្ថុ ំមនិទញាន់ែឹង។ អ្ កទញាំងែីនញាសះគ ឺ ១) 

ឈ្ញាសះ ឡញាម ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាជំនួយកញារកងពេ៩២០។  

២) ឈ្ញាសះ ភញា ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាសមញាជិកវរសញានញាតូច 

៨៣៣ វរសញានញា្ំ៨៨៣ កងពេ៨០១។ ៣) ឈ្ញាសះ សុវ៉ញាន់ 

ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាអនុលញាខញាវរសញានញាតូច ឯករញាជ្យ១៧១ 

នញាកញាុងភ្ ំពញាញ។ ឡញាម ជញាអ្ កទទួេខុសតញាូវលើ ភញា នងិ 

សុវ៉ញាន់។

 ែន្មកទៀត ឡញាម ្ញានហញាអ្ កទញាំងអស់គ្ ញាមកបញាជំុ 

មញាន សុវ៉ញាន់, ភញា,ឌៀន, គនី, សួ, តុេ, ឆន នងិ ខ្ថុ ំ។ កញារបញាជំុ 

លើកនញាសះគទឺទួេផញានកញារែូចជញា៖ 

- រញារញាំងកញារវញាយសមញាុករែស់កងទព័ែែិវត្ន ៍

- ធ្ើឲ្យមញានទំនញាស់ក្ ថុ ងអង្គភញាព នងិចញាក់រុកឲ្យយុទ្ជន 

រត់ចញាេសមរភូមិ

- ែំផលែ ិចែំផលែ ញាញសម្ភ ញារទូទញាតញាមេទ្ភញាព នងិ

- ពងញាីកកមលែ ញាំង សញា.អីុ.អញា. ែន្ញាម។

 ែន្ញាែ់មក ឈ្ញាសះ ឡញាម ្ញានឲ្យខ្ថុ ំទញាក់ទងជញាមួយនងិ 

ទញាហញាននញាភ្ ំ្ញាសតិ ដញាយឲ្យតញារញាងសមញាញាែ់ទញាក់ទងតញាមវ ិ

ទ្យថុសញា-២៥។ 

 មញានម្ង ខ្ថុ ំ, សុវ៉ញាន់ នងិ ឆន ្ញានែញ្ញាឲ្យយុទ្ជនែក

ខ្ញាតញាៀមចញាញពីភូមតិញាពញាំងបញាីយ។៍ ឡញាម នងិខ្ថុ ំ ្ញានទញាក់ 

ទងទញាហញានលើភ្ ំ្ញាសិតឲ្យចុសះធ្ើសកម្ភញាពវញាយយកទីតញាំង 

តញាពញាំងត្ ញាត េុសះែេ់ទញាហញានចុសះធ្ើសកម្ភញាព ឡញាម ក ៏

ែញ្ញាឲ្យយុទ្ជននញាក្ ថុ ងកងវរសញានញាតូចែក្យនញាពញាេនញាសះ 

ដញារ។ ខ្ថុ ំជញាមួយ សុវ៉ញាន់ សួ គនី ្ញានែញ្ញាឲ្យកងយុទ្ជនែក 

ចញាញពីខ្ញាតញាៀមដញាយគ្ញានមូេហញាតុ តញា សុវ៉ញាន់ ្ ញានកុហក 

ថញា មញានខ្ញាំងពទ្័ពីកញាញាយ ដញាយសញារតញាកងនញាសះនញាតញាៀម 

ខញាងចុងគញាែំផុត។

 មកែេ់ថ្ង ញា១៧ មញាសញា ១៩៧៥ ទំនញាក់ទំនងរែស់ខ្ញា 

កម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហមកំពុងជួសជុេរ្យន្
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កម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហមកំពុងជួសជុេរ្យន្

សញា.អីុ.អញា. នញាមញានសភញាពែដញាេ។ មកែេ់ចុងខញា៥ ពញាេ

ដញាេអង្គភញាពចុសះទញាធ្ើសញាញានញាភូមិកញាញាំងអងញា្កង ឡញាម ្ញាន 

កញាសះបញាជំុម្ងទៀត។ អ្ កចូេរួមមញាន ខ្ថុ ំ សុវ៉ញាន់ ភញា ឌៀន គនី  

សួ តុេ ឆន មន នញា្ �ន នងិ រ ៉ូ។ ឯខលែមឹសញារបញាជំុកម៏ិនខុស 

ពីលើកមុនដញារ។ ែញ្ញាសំខញាន់គ ឺែំផុសទំនញាស់នញាក្ ថុ ងអង្គភញាព 

ឲ្យ្ញានខលែ ញាំងកលែ ញា ហើយតញាូវែង្ក ើតពញាក្យសលែ ញាកបញាឆញាំងមញាគ៌ញាែែិ 

វត្ន។៍ អី្ដញាេខ្ថុ ំ្ញានធ្ើកញាញាយមក គែំឺផុសឲ្យយុវជនម្ ញាក់រត់ 

ទញាផ្សះ នងិម្ ញាក់ទៀតភលែ ើតភលែ ើនក្ ថុ ងកញាររស់នញានងិែញ្ញាសុចុីក។  

ខ្ថុ ំ្ញានដើរញុសះញង់យុទ្ជនពីែញ្ញារែែសុចុីក នងិចរតិមិន 

េ្អរែស់កម្ញាភិ្ ញាេ។ ពញាេដើរចញាញធ្ើកញារម្ងៗ ខ្ថុ ំដើរ 

ែំផុសយុទ្ជនមនិឲ្យធ្ើកញារចញាើន ែង្ក ើតជញាពញាក្យសលែ ញាកផ្ញាងៗ 

បញាឆញាំងនងឹែែិវត្ន ៍ែូចជញា តញាមចេនញាមហញាលញាតផលែ ញាសះមហញា 

អុកក្តិ ហើយែំផលែ ើសមញាគ៌ញាែែិវត្នមួ៍យទៀតថញា ប្ញាជ្ញា ដញាំ ដញាំ  

ដញាំ មនិឲ្យសេ់មួយកំែុ៉ង មនិឲ្យសេ់ែី លើផ្សះកដ៏ញាំ កញាញាមផ្សះ 

កដ៏ញាំ ក្ ថុ ងឆ្ ញាំងកដ៏ញាំ ដញាំមនិឲ្យសេ់អី មួយកញ្ើរមួយេ្អ ី ដញា ំ

ទញាេ់តញាខ្ញាច។

 លើសពីនញាសះទញាទៀត ខ្ថុ ំក៏្ ញានជំរុញឲ្យក្ញាងៗនងិយុទ្ជន  

ចញាៀងចមញាៀងបញាឆញាំងែែិវត្ន ៍ នងិឲ្យអ្ កទញាំងនញាសះែំផលែ ញាញ 

ថ្ ញាំពញាទ្យ នងិអំែិេ បញាហុកនញាលើផ្សះ ដញាយបញាញាែ់ថញាតញាូវ

ែំផលែ ញាញចញាេកំុហូែផ្ញាសផ្ញាស ពញាញាសះកនលែងទញាមញានអ្ កពុេ

ចញាើនគ្ ញាហើយ។

 ខ្ថុ ំផ្ញាេ់្ញានែំផលែ ញាញវទិ្យថុ ្ុន សញា-៤៦ អស់២គញាឿង 

ម៉ញាសុនីភលែ ើង១៦គញាឿង នងិថ្ ញាំពញាទ្យ៦ទញា៨ឡញាំង ពញាមទញាំង 

គញាឿងែនលែ ញាស់ផ្ញាងទៀត។

 កញាញាយមកទៀត អង្គភញាពតញាូវទញាលើកទំនែ់នញាឧត្ថុ ង 

តមញាវូឲ្យទញារស់នញា�ញាយ�ំជញាមួយបញាជញាជនទញាងំចញាស់ ទញាងំ្ី្  

ដញាេកំពុងខ្សះខញាត។ ពញាេនញាសះខ្ថុ ំ្ញានចញាក់រុកយុទ្ជនឲ្យសញារ ី

ក្ ថុ ងកញារសុចុីក សលែៀកពញាក់ បញាើបញាញាស់សម្ភ ញារបៈខ្សះខ្ញាយ នងិ 

ណញានញាំមនិឲ្យយុទ្ជនឧែត្ម្ភបញាជញាជនជញាមូ្ែអញាហញារ ដើម្ ី

ែំផលែ ើសមញាគ៌ញាអង្គកញារដញាេចញាងថញា កងទព័ជញាកូនជញាចញារែស់ 

បញាជញាជន។ ម្៉យញាងទៀត ធ្ើបញាែនញាសះនញាំឲ្យបញាជញាជនមញានទំនញាស់ 

នងិមិនជិតស្ ិទ្ជញាមួយកងទព័។

 អង្គភញាព្ញានតញា�ែ់មកភ្ ំពញាញវញិនញាខញា១១ ឆ្ ញាំ១៩៧៥  

តញាតញាូវអង្គកញាររៀែចំឲ្យធ្ើែំណើរទញាកញារពញារពញាំដញាននញាខញាត្

រតនគរិ។ី ពញាេនញាសះ សុវ៉ញាន់ តញាវូអង្គកញារែកទញាដញាក់នញាវរសញានញា 

តូចឯករញាជ្យលញាខ១៧១ នញាភ្ ំពញាញ។ ពញាេកំពុងធ្ើែំណើរ 

កញារទញាក់ទងខ្ញា សញា.អីុ.អញា. ដើម្ធ្ីើសកម្ភញាព គេំឺ្ញាក 

ណញាស់។ រហូតែេ់ ខញា២ឆ្ ញាំ១៩៧៦ កញារធ្ើែំណើររែ

ស់អង្គភញាពក៏្ ញានមកជួែជំុគ្ ញា។ មួយខញាកញាញាយមក ឌៀន 
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្ញានហញាខ្ថុ ំទញាបញាជំុទទួេផញានកញារពី ឡញាម នញាក្ ថុ ងពញាញា។ អ្ ក 

ចូេរួមមញាន ភញា, ឌៀន, គនី, សួ, តុេ, ពញាឹក, រ ៉ូ , �ន, មន, 

នញា្, ឆន នងិ ខ្ថុ ំ។ កញារបញាជំុលើកនញាសះមញានចំណុចពិសញាសមួយ 

ខុសពីលើកមុន គកឺញារតញាៀមេក្ខណបៈសម្ត្ធ្ិើរែ្ឋបញាហញារ 

រេំំរែ្ឋ។ កញាញាយបញាជំុ ខ្ថុ ំ្ញានែំផលែ ញាញវទិ្យថុ ទញាក់ទងសញា-២៥ មួយ 

គញាឿង វទិ្យថុ ្នតូច កមញាិត២វ៉ញាត់ ១ គញាឿង។ 

 ខ្ថុ ំជញាមួយ នងិសមញាជិកែទញាទៀត្ញានែញ្ ថុ សះែញ្ ូ េយុទ្ 

ជនែនីញាក់ឈ្ញាសះ សញារ៉ញាយ, ឡញាវ នងិ ម៉ញា រត់ទញាយួន។ សកម្ 

ភញាពែំផុសពញាក្យសលែ ញាកបញាឆញាំង នងិអង្គកញារនញាតញាមញានែន្ 

ទៀត។ 

 េុសះមកែេ់កញាញាយទៀត ឌៀន នងិ ឡញាម ្ញានបញាញាែ់ខ្ថុ ំ 

ថញា ថ្ង ញាកញាញាយគញានងឹនញាំឲ្យខ្ថុ ំទញាទញាក់ទងខ្ញា សញា.អីុ.អញា. នញាអង្គ -

ភញាពវរសញានញាតូច៨០២ នងិ អង្គភញាពជំុវញិមន្រីកងពេ៨០១ 

ហើយឡញាម ្ញានែន្ញាមទៀតថញា ខ្ញា សញា.អីុ.អញា. នញាកងពេ 

៩២០ ទុកឲ្យ ឌៀន ទញាទញាក់ទងខលែួ នឯងពញាញាសះ ឌៀន ស្គ ញាេ់គ្ ញា 

សញាញាែ់។

 រហូតែេ់ចុងខញា៦ ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ខ្ថុ ំ្ញានចញាកចញាញពីអង្គ 

ភញាពវរសញានញា្ំ៨៨៣ ទញាធ្ើជញានរីសញារែស់ ែង�ី នញាមន្រី 

កងពេ៨០១។

 មួយរយបៈកញាញាយមក គណបៈកងពេ្ញានអញ្ើញវរ

សញានញា្ំនងិវរសញានញាតូចគញាែ់អង្គភញាពទញាបញាជំុ ពញាេនញាសះមញាន 

ឡញាម នងិ ឌៀន ្ ញានចូេរួមបញាជំុដញារ។ ឆលែៀតពញាេនញាសះ ឡញាម  

្ញានឲ្យ ឌៀន នញាំខ្ថុ ំទញាស្គ ញាេ់ខ្ញា សញា.អីុ.អញា. នញាវរសញានញា 

តូច៨០២ ហើយ ឡញាម ្ញានបញាញាែ់ខ្ថុ ំថញា ខ្ញានញាសះធលែ ញាែ់ទញាក់ទង 

ជញាមួយយួនទៀតផង។ ែន្ញាែ់មក ឡញាម ្ ញាននញាំខ្ថុ ំទញាអង្គភញាព 

៨០២ ហើយចូេទញាផ្សះរែស់មនុស្ម្ ញាក់ឈ្ញាសះ សំុ។ ពញាេ 

នញាសះខ្ថុ ំ្ញានស្គ ញាេ់ខ្ញា សញា.អីុ.អញា. ពីរនញាក់ថញាមទៀតគ៖ឺ ១)  

ឈ្ញាសះ សំុ ែច្ ថុ ែ្ន ្មញាននញាទជីញាលញាខញាអនុសញានញា្ំ វរសញានញា 

តូចឯករញាជ៨០២ កងពេ៨០ ២) ឈ្ញាសះ ឡញា ែច្ ថុ ែ្ន ្ 

មញាននញាទជីញាបញាធញានអនុសញានញាតូច វរសញានញាតូចឯករញាជ៨០២ 

កងពេ៨០១។

 ឡញាម ្ ញានបញាញាែ់អ្ កទញាំងពីរឲ្យជួយណញានញាំខ្ថុ ំទញាខ្ញាដញាេ 

នញាជំុវញិនញាសះផង។ ខ្ថុ ំនងិ ឌៀន កត៏ញា�ែ់មកកងពេវញិ។ 

រយបៈពញាេដញាេខ្ថុ ំនញាក្ ថុ ងកងពេ ខ្ថុ ំ្ញានចញាក់រុកយុទ្ជនឲ្យ 

ែង្ក ជញាទំនញាស់ទញាំងក្ ថុ ងវរសញានញា្ំ នងិតូច រហូតែេ់មញានកញារ

បញាជំុដញាសះសញាញាយតញាែញ្ញាទំនញាស់ទញាំងនញាសះ។

 ែញ្ញាក់ ក្ ថុ ងចនលែ ញាសះខញា៩ ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ែេ់ ខញា១ ឆ្ ញាំ១៩៧៧ 

កញារទញាក់ទងខ្ញា សញា.អីុ.អញា. ្ញានដញាច់អស់មួយរយបៈ។

 ខ្ថុ ំ្ញានទញាន�ិញាយជញាមួយ ឡញា នងិ សំុ ចង់ឲ្យគញានញាំ

ទញាស្គ ញាេ់ខ្ញាផ្ញាងៗនញាក្ ថុ ងតំែន់ តញាអ្ កទញាំងពីរបញាញាែ់ខ្ថុ ំថញា 

ពួកគញាជិតទញាពញាំដញាន ហើយមួយទៀតខលែួ ន្ញានទទួេផញានកញារ

ពីឈ្ញាសះ ឡញាម នងិឌៀន ឲ្យទញាទញាក់ទងជញាមួយយួន ដើម្ឲី្យ

យួនក្ញាែ់ខ្ញាតញាៀមរែស់កងវរសញានញាតូច ៨០២ នងិ ៨៣៣ 

ដញាេជញាកងរែស់ ឡញាម។

 តញាញាវ ជញាឈ្ញាសះយួនដញាេ ឡញា នងិ សំុ ធលែ ញាែ់ទញាក់ទងហើយ 

តញាញាវជញាអ្ កទទួេខុសតញាូវចំមុខសញ្ញារែស់យើង។ 

 េុសះែេ់ខញា២ ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ឡញា នងិ សំុ បញាញាែ់ខ្ថុ ំថញាគញាតញាូវ 

ទញាខ្ញាតញាៀមហើយ ដើម្សីមញាញាចផញានកញារដញាេទទួេពី

ឈ្ញាសះ ឡញាម គនឺញាំយួនឈ្ញាសះ តញាញាវ នងិគ្ ញាគញា២នញាក់ទៀត 

ទញាក្ញាែ់ខ្ញាតញាៀមអង្គភញាព៨០២ នងិ ៨៣៣។

 ខ្ថុ ំនញាតញាែន្សកម្ភញាពែំផុសឲ្យមញានទំនញាស់នញាក្ ថុ ងកង  

រហូតែេ់កញាញាយមក ឡញាម តញាូវអង្គកញារែកចញាញពីកងពេ 

៨០១ ឲ្យទញាធ្ើជញាជំនួយកញារកងពេ៩២០វញិ។ ឯកញារទញាក់

ទងខ្ញានញាក្ ថុ ងអង្គភញាពនញាមញានជញាែ់ជញាែដញាេ រហូតែេ់អង្គ 

កញារ្ញានចញាែ់ខលែួ នខ្ថុ ំនញាថ្ង ញាទ៧ី ខញា៥ ឆ្ ញាំ១៩៧៧។

 កំណត់ចំណញាំ ៖ រញាេ់ចមលែ ើយសញារភញាពរែស់អ្ កទញាស 

ទញាំងអស់នញាមន្រីសន្សុិខស-២១ សុទ្តញាឆលែងកញាត់កញារែង្ខ ិត 

ែង្ខ ំ នងិធ្ើទញារុណកម្ ្្ង ន់ ្្ង រពីកងសួរចមលែ ើយរែស់ខ្ញារកញា-

ហម ែូច្ ញាសះ យើងមនិអញាចសន ្ដិ្ឋ ញាន្ញានថញា ចមលែ ើយរែស់ 

សញាង សុខុម ពិតឬ�៉ញាងណញានញាសះទញា។

ទញាី សុជញាតញា



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា តញាូវកញារជញាើសរើសអ្ កសញាញាវជញាញាវដញាេគញាូែងញាៀន ឬអតតីគញាូែងញាៀនឯកទញាសបញាវត្វិទិ្យញាចំនួន២០នញាក់ 

ឲ្យចូេរួមក្ ថុ ងកញារ  សរសញារសំណញារ “បញាវត្សិញាស្ញាចញាញពីភូម”ិ ទញាក់ទងនងឹពញាឹត្កិញារណន៍ញាក្ ថុ ងរែែខ្ញារកញាហម ចញាញពីភូមឃំុិដញាេខលែួ នកំពុង 

ឬធលែ ញាែ់ែំពញាញភញារកច្ិ ជញាគញាូែងញាៀន។ កច្ិ កញារនញាសះ ជញាកច្ិ កញារស្គ័ញាចត្ិនញាក្ ថុ ងគមញាញាងសី្អំពី «បញាវត្សិញាស្ញាភូម»ិ ហើយកជ៏ញាែំណញាក់កញា

េទ២ីនញាកញារអនុវត្កច្ិ កញារនញាសះដញារ។ សំណញាររែស់អ្ កសញាញាវជញាញាវ នងឹតញាូវបញាសះពុម្ផ្ញាយដញាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា រួចបញាគេ់ជូ

នវញិដើម្បីញាើបញាញាស់ជញាសម្ភ ញារឧែទ្ញាសក្ ថុ ងកញារែងញាៀន ឬបញាើបញាញាស់ផ្ញាេ់ខលែួ ន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ឧែត្ម្ភជញា្វកិញាសមញាញាែ់កញារ

សញាញាវជញាញាវនញាសះ។

 េក្ខខណ្ឌ ជញាើសរើស

១) អ្ កសញាញាវជញាញាវ តញាូវតញាជញាអតតី ឬគញាូែងញាៀនឯកទញាសបញាវត្វិទិ្យញានញាក្ ថុ ងខញាត្ពញាញាវញាង, ស្ញាយរៀង, ត្ូងឃ្ថុ ំ , កណ្ញាេ (សញាុក 

មុខកំពូេ, �្ញាឯម នងិខ្ញាច់កណ្ញាេ) នងិកញាចញាសះ (សញាុកឆលែូ ង) ដញាេមនិជញាែ់តួនញាទជីញានញាយកឬនញាយករងនញាវទិ្យញាេយ័ ឬកញារងញារ 

ែ៏ទញាទៀតដញាេខលែួ នកំពុងធ្ើកញារ។

២) មញានចំណញាសះែឹងអំពវី ិ្ សីញាស្ញាក្ ថុ ងកញារធ្ើកច្ិ កញារសញាញាវជញាញាវែូចជញា កញារធ្ើែទសម្ភ ញាសន ៍ ទំនញាក់ទំនងជញាមួយអ្ កដញាេតញាវូសម្ភ ញាសន ៍ 

វភិញាគលើទនិ ្នយ័ដើម នងិសរសញារ។

៣) មញានចំណញាសះែឹងសមរម្យក្ ថុ ងកញារបញាើបញាញាស់កំុព្ូយទរ័លើកម្វ ិ្  ីMicrosoft Word & Excel នងិមញានកំុព្ូយទរ័ផ្ញាេ់ខលែួ នដើម្ធ្ីើ 

កច្ិ កញារនញាសះ។

៤) មញានកញារប្ញាជ្ញាចត្ិខ្ស់ក្ ថុ ងកញារសមញាញាចឲ្យ្ញាននូវសំណញារតញាមកញារកំណត់។

៥) មញានភញាពច្ ញាបញាឌតិចំពញាសះកញារបញាើបញាញាស់ឧែករណ ៍(្តសំឡញាង នងិម៉ញាសីុន្ត) សមញាញាែ់កច្ិ កញារសញាញាវជញាញាវ។ 

៦) មញានសមត្ភញាពទំនញាក់ទំនងជញាមួយអញាជ្ញា្រមូេដ្ឋ ញាន។

 េក្ខខណ្ឌ កញារងញារ

១) ធ្ើកច្ិ កញារសញាញាវជញាញាវដញាយមនិឲ្យែ៉សះពញាេ់ែេ់ម៉ញាងែងញាៀនសិស្នញាតញាមវទិ្យញាេយ័ដញាេខលែួ នកំពុងែងញាៀន។

២) បញាើបញាញាស់ពញាេវសិ្មកញាេ ឬពញាេទំនញារពីកញារែងញាៀន ដើម្ធ្ីើកច្ិ កញារនញាសះ។

៣) បញាងចញាកពញាេវញា�ញាច្បញាស់�ញាស់ពីែំណើរកញារបញាពញាឹត្ទញានញាកច្ិ កញារសញាញាវជញាញាវ រួចផ្ើមកកញាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញាដើ

ម្កីញារសហកញារ។ ឧទញាហរណ៖៍ ែង្ញាញគមញាញាងផញានកញារជញាែំណញាក់កញាេៗែូចជញា៖ បញាមូេ្នធញានសមញាញាែ់ ឯកសញារយញាង, 

កំណត់គញាេដញាសមញាញាែ់សម្ភ ញាសន,៍ កញារសម្ភ ញាសន,៍ វភិញាគទនិ ្នយ័សម្ភ ញាសន ៍នងិសំណញារ។ 

៤) សរសញារកច្ិ កញារសញាញាវជញាញាវឲ្យ្ញាន�៉ញាងហញាចណញាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើសំណញារ នងិកច្ិ សម្ភ ញាសនជ៍ញាសំឡញាងមកកញាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ដើម្រីក្ញាទុក នងិងញាយសញាួេក្ ថុ ងកញារពិនតិ្យផ្ៀង

ផ្ញាត់ នងិបញាសះពុម្។

 បញាសនិបើលញាកគញាូអ្ កគញាូ នងិបញាិយមត្ិែ៏ទញាទៀតមញានកញារចញាែ់អញារម្ណល៍ើកច្ិ កញារនញាសះ សូមដញាក់ពញាក្យស្ ើសំុមកកញាន់មជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសញារកម្ថុជញា ដញាយភ្ញាែ់មកជញាមួយនូវ ៖ ១) ពញាក្យស្ ើសំុធ្ើកច្ិ កញារសញាញាវជញាញាវបញាវត្ភូិម។ិ ២) បញាវត្រូិែសង្ខ ញាែ១ច្បញាែ់ នងិ ៣) សញា

ចក្អី្ែិ្បញាយតញាួសៗពីបញាធញានែទដញាេចង់សរសញារ តញាមអញាសយ័ដ្ឋ ញាន ផ្សះលញាខ៦៦ ផលែូ វពញាសះសហីនុ សង្ក  ញាត់ទនញាលែ្ញាសញាក់ ខណ្ឌ ចំកញារមន 

រញាជធញានភ្ី ំពញាញ ឬផើ្មកកញាន់អីុមញាេ truthrasy.p@dccam.org។ កញារទទួេពញាក្យផុតកំណត់តញាឹម ថ្ង ញាទ៣ី០ ខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ២០១៨។

 សមញាញាែ់ពត័ម៌ញានែន្ញាម សូមទញាក់ទងមកកញាន់ ផញាង ពង្រ៉ញាសីុ នញាយកកម្វ ិ្ សីញាញាវជញាញាវ នងិអែ់រពំីអំពើបញាេយ័ពូជសញាសនន៍ញាកម្ថុ ជញា  

តញាមទូរសព្ ០១២ ៦៩៦៩៦១ ឬអីុមញាេ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងល្ជើសលរ ើសអ្ក្សាវ្ជាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 បញាទញាសកម្ថុជញាទទួេរងនូវផេែ៉សះពញាេ់�៉ញាង ្្ង ន់ ្្ង រលើ

សម្ត្វិែ្្មជ៌ញាត។ិ បើទញាសះែជីញារែែកម្ថុជញាបញាជញា្ែិ- 

តញាយ្យ្ញានែួេរេំទញានញាឆ្ ញាំ១៩៧៩ហើយក្ ី ែុ៉ន្ញាសង្គ ញាញាម 

សុវុីេិនញាតញាែន្ ពញាមទញាំង្ញានែង្ក ឲ្យមញានមហន្រញាយែេ់វត្ថុ

ែុរញាណថញាមទៀត។ 

 ស្តិនញាក្ ថុ ងស្ញានភញាពបញាទញាញបញាទង់ នងិកញារវវិត្ន ៍

ដើម្ស្ីញាងរកសន្ភិញាពក្ ថុ ងបញាទញាសកម្ថុជញា ចនលែ ញាសះពីឆ្ ញាំ១៩៧៩  

រហូតែេ់ឆ្ ញាំ១៩៩៣ វត្ថុ ែុរញាណដញាេពំុអញាចកញាត់ថលែ ញា្ញាន 

មួយចំនួនតញាូវ្ញានឈួ្ញជួញែូរ នងិេក់ទញាឲ្យបញាទញាសជិត 

ខញាង។ ខញាត្ែន្ញាយមញានជយ័ដញាេមញានពញាំបញាទេ់ ខញាងេិច 

ជញាែ់ពញាំដញានបញាទញាសថញា មញានបញាញាសញាទេ្េី្បញាញមួយឈ្ញាសះ 

បញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ ស្តិក្ ថុ ងរចនញាែទ្ញាយន័ សញាងសង់ក្ ថុ ង 

រជ្កញាេរែស់ពញាសះ្ញាទជយ័វរ្ន័ទ៧ី ដើម្ឧីទ្សិថ្ញាយែេ់ែុតញាញា 

រែស់ពញាសះអង្គ  នងិមញាទព័៤រូែទៀតដញាេ្ញានេសះែង់ជីវតិក្ ថុ ង 

សង្គ ញាញាមចម្បញាំងជញាមួយចម្៉បញាក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១១១៧។ បញាញាសញាទនញាសះ  

មញានរូែចមលែ ញាក់ែែិមញាផ្ញាងៗ សមញាញាែ់ថ្ញាយែេ់បញាញាសញាទ 

នងិរូែចមលែ ញាក់ឆ្ញាំ�ញាមបញាញាសញាទ បញាកែដញាយក្បញាច់វចិតិញា។ 

បញាញាសញាទនញាសះមញានទតីញាំងនញាភូមែិន្ញាយឆ្ញារ ឃំុែន្ញាយ ឆ្ញារ 

សញាុក្្ពួក ខញាត្ែន្ញាយមញានជយ័ ដញាេមញានចម្ង ញាយបញាមញាណ 

ជញា២០គ�ូីម៉ញាតញាពីពញាំដញាន-កម្ថុជញាថញា។ នញាក្ ថុ ងែរវិញាណបញាញា

សញាទែន្ញាយឆ្ញារនញា មញានមួយទៀតគបឺញាញាសញាទែន្ញាយទព័

ដញាេមញានក្បញាច់រចនញាេ្អវចិតិញា ែុ៉ន្ញាពិតជញាគួរឲ្យសញាកស្ញាយ 

កញាញាលញាងចំពញាសះរូែចមលែ ញាក់មួយចំនួន្ំដញាេដញាក់តញាំងេម្អ  នញា 

ក្ ថុ ងបញាញាសញាទនញាសះ ្ញាន្ញាត់ែង់នញាក្ ថុ ងអំ�ថុ ងពញាេសង្គ ញាញាម។ 

 

វត្ថពុែុរាណ រែស់បាាសាទែន្ទ ាយឆ្ម ារមួយែំៃួៃដាលតាូវបាៃ
បាត់ែង់ក្ពុងពាលសង្គ ាាមសុតីវិ៉ល

ផ្ញារបញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ ចមលែ ញាក់នញាបញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 បញាជញាជន ដញាេរស់នញាជំុវញិតំែន់បញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ 

្ញានឲ្យែឹងថញា យើង្ញានតញាឹមឃើញរូែរញាងទញាង់ទញាញាញរែស់ 

បញាញាសញាទនញាពញាេែច្ ថុ ែ្ន ្នញាសះែុ៉ណ្ណ ញាសះ ចំណញាកឯរូែចមលែ ញាក់ 

រែស់បញាញាសញាទបញាមញាណជញាង ១០០ តញាូវ្ញាន្ញាត់ែង់ដញាយ 

ឈួ្ញមួយចំនួន យកទញាេក់ឲ្យបញាទញាសជិតខញាង។ តញាមកញារ 

សញាកសួរឈ្ញាសះ ែូរ៉ញាន់ មញានអញាយុ៨៧ឆ្ ញាំ ជញាអតតីមញាភូម ិនញា 

ឃំុែន្ញាយឆ្ញារ សញាុក្្ពួក ខញាត្ែន្ញាយមញានជយ័ ្ ញានឲ្យែឹងថញា 

វត្ថុ ែុរញាណរួមមញាន៖ រូែចមលែ ញាក់តញា ក្បញាេយក្ នងិរូែចមលែ ញាក់ 

ដញាេអញាចលើករួចមួយចំនួនរែស់បញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារតញាូវ្ញាន 

ទញាហញាន នងិឈួ្ញេួចនញាពញាេយែ់ដញាយែឹកតញាមរ្យន្ 

ឬែឹកតញាមគញាយន្ចញាញពីបញាញាសញាទ។ រូែចមលែ ញាក់នញាសះតញាូវ្ញាន 

ឈួ្ញយកទញាេក់ឲ្យថញាក្ ថុ ងគញាេែំណងយកបញាញាក់មកផ្គ ត់ 

ផ្គ ង់គញាួសញាររែស់ខលែួ ន ែន្ញាែ់ពី្ញានែឹងថញាបញាទញាសនងឹមញាន 

សន្ភិញាពឆញាែ់ៗ។ ែូរ៉ញាន់ ្ញានែន្ទៀតថញា រូែចមលែ ញាក់នញាសះ្ញាត់ 

ែង់មុនពញាេដញាេ អ៊ុ ន តញាក់ ្ ញានរៀែចំឲ្យមញានកញារបញាសះឆ្ ញាត 

ឆ្ ញាំ១៩៩៣។ កញារ្ញាត់ែង់រូែចមលែ ញាក់នញាសះគញាត់ពិតជញាសញាក 

ស្ញាយ�៉ញាងខលែ ញាំង។ សព្ថ្ង ញានញាសះ ែូរ៉ញាន់ ្ ញានឃើញមញានកញាុមកញារ 

ងញាររែស់នញាយកដ្ឋ ញានគញាំពញារ នងិអភរិក្សំណង់ែុរញាណ្ញាន 

មកជួសជុេបញាញាសញាទ ដញាេមញានសភញាពខូចខញាតមួយចំនួន 

គញាត់ពិតជញាសែ្បញាយរកីរញាយណញាស់ ហើយ្ញានសញ្ងឹគតិថញា  

បញាសិនបើរូែសមលែ ញាក់ទញាំងនញាសះស្ិតនញាែេ់ែច្ ថុ ែ្ន ្មិនែឹងជញា

បញាញាសញាទនញាសះសញាស់ស្អ ញាតខលែ ញាំងែុ៉ណ្ណ ញាទញា ពញាញាសះបញាញាសញាទនញាសះនញា

ដញាច់ពីបញាញាសញាទផ្ញាង នងិ្ញានជួយថញារក្ញាបញាទញាសខ្ញារឲ្យមញាន 

ភញាពសុខសែ្បញាយរុងរឿងនញាអតតីកញាេ។ 

ពញាញាហ្ណល៍ើផ្ញារបញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ ពញាសះពុទ្តញាំងសមញា្និញាបញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 អ្ កភូមម្ិ ញាក់ទៀត ឈ្ញាសះ ឈយ ភេិ មញានអញាយុ៨១ឆ្ ញាំ  

ជញាអតតីមញាឃំុ នងិែច្ ថុ ែ្ន ្ជញាពញាសះសង្ឃ នងិមញានសញាុកកំណើត 

នញាសញាុក្្ពួក ខញាត្ែន្ញាយមញានជយ័ ្ញានមញានសង្ឃែីកញា 

ថញា កញាេពីពញាសះអង្គនញាជញាកុមញារ ពញាសះអង្គធលែ ញាែ់មើេគញាជិតៗ 

បញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ ថញាមទញាំង្ញានឧស្ញាហចូ៍េមើេបញាញាសញាទ 

ទៀតផង។ ពញាសះអង្គមញានសង្ឃែីកញាថញា នញាសមយ័សញាធញារណ 

រែ្ឋខ្ញាររែស់លញាក េន់ នេ់ រូែចមលែ ញាក់រញាយពញាសពញាញក្ ថុ ង 

ែរវិញាណបញាញាសញាទ ែន្ញាែ់ពីឃើញែូច្ ញាសះ បញាជញាជន នងិអញាជ្ញា 

្រនញាតំែន់បញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ ក៏្ ញាននញាំគ្ ញាបញាមូេយកវត្ថុ  

ែុរញាណដញាេនញារ្៉ញាត់រ្៉ញាយមកដញាក់ទុកម្ថុ ំនញាខញាងកើតស្ឹង  

ជិតផលែូ វចូេទញាបញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ នងិ្ញាននញាំគ្ ញាធ្ើរញាងដើម្ ី

្ញាំងកំុឲ្យតញាូវទកឹភលែៀង នងិកម្ញាទៀតផង។ វត្ថុ ែុរញាណដញាេ 

្ញានបញាមូេទុកទញាំងនញាសះកម៏ិនែឹង្ញាត់ទញាណញាដញារ ែន្ញាែ់ព ី

ទញាហញាន េន់ នេ់ យកឡញានមកែឹកចញាញទញា ចំណញាកបញាជញា 

ជនកម៏និហ៊ញានតវ៉ញាដញារ។ មញានរូែចមលែ ញាក់ចញាើនណញាស់នញាក្ ថុ ង 

បញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ ែូចជញា ក្បញាេនញាគរញាជ នងិពញាសះពុទ្ែែិមញា  

ដញាេ្ញាន្ញាត់នញាមុនឆ្ ញាំ១៩៩០ នញាពញាេដញាេកញាុមទញាហញាន 

្៉ញារ៉ញាចូេមកកញាន់កញាែ់នញាតំែន់នញាសះ ចំណញាកបញាជញាជនក្ ថុ ងភូម ិ

ដញាេមញានជីវភញាពខ្សះខញាត ក៏្ ញានយកវត្ថុ ែុរញាណទញាំងនញាសះទញា 

េក់ដញារ។ ពញាសះអង្គមញានសង្ឃែីកញាែន្ថញា នញាពញាេដញាេពញាសះអង្គ 

ធ្ើជញាមញាឃំុ នញាឆ្ ញាំ១៩៨៧ ពញាសះអង្គ្ញានធ្ើកញារជញាមួយកងទព័

វៀតណញាម នងិ្ញានស្ញាក់ចញាែ់យកវត្ថុ ែុរញាណដញាេែមញាុងែឹក 

ចញាញយកមកទុកវញិ។ កញាេនញាសះបញាជញាជនក្ ថុ ងភូមិ្ញានបញាើ 

វ ិ្ េួីចវត្ថុ ែុរញាណ ដញាយយករទញាសះគញាមកែឹកកណ្ញាែ់ ដញាយ 

ែង្ក ែ់រូែចមលែ ញាក់នញាខញាងកញាញាម្ញាតរទញាសះ។ បើទញាសះែជីញាពញាសះអង្គ  

្ញានព្យញា�ញាមពន្យេ់បញាជញាជនឲ្យយេ់ពីតមលែ ញានញាវត្ថុ ែុរញាណទញាំង 

នញាសះក្ ីកប៏ញាជញាជនមួយចំនួននញាតញាមនិខ្េ់ពីកញារណញានញាំរែស់ 

ពញាសះអង្គឡើយ។ ពញាសះអង្គមញានសង្ឃែីកញាែន្ញាមទៀតថញា តញាម 

ជំនឿអ្ កដញាេេួចរូែចមលែ ញាក់ នងិវត្ថុ ែុរញាណ នងឹវនិញាសដញាយ 

ខលែួ នឯងតញាម្ម្ជញាត ិែូចជញា កញារតញាូវែណ្ញាសញារែស់ែូនតញា នងិ 

រស់នញាពំុមញានសញាចក្សុីខឡើយ។ អ្ កដញាេយកស្ ញាដញាែូនតញា 

ទញាេក់បញាៀែ្ញានែូចជញាកញាត់បញាសះែូងរែស់ខលែួ នឯងទញាេក់ នងិ 

មនិអញាចរស់្ញានទញា។ បញាសនិបើណញាអ្ កយកសម្ត្វិែ្្ម៌

ជញាតទិញាេក់ អ្ កនងឹ្ញាត់ែង់នូវអត្សញ្ញាណជញាតខិលែួ នឯង កញារ 

្ញាត់ែង់នូវអត្សញ្ញាណជញាតខិលែួ ននញាសះហើយទើែធ្ើឲ្យែរទញាស

មនិស្គ ញាេ់ជញាតសិញាសនខ៍្ញារ នងិអញាច្ញានែេ់កញារ្ញាត់ែង់

ជញាតសិញាសនល៍ើទកឹែីកំណើតខលែួ នឯង។ 

 ចំណញាក សន សំែូរ អញាយុ៥២ឆ្ ញាំ រស់នញាសញាុក្្ពួក 

ខញាត្ែន្ញាយមញានជយ័ ្ញានឲ្យែឹងថញា មញានទញាហញាន្៉ញារ៉ញាមួយ 

ចំនួន្ញានយកវត្ថុ ែុរញាណទញាេក់ឲ្យជនជញាតថិញាតញាមែណ្ញាយ 

ជួរភ្ ំែងរញាក ចញាក្្ ង់ ចញាកមហញាសញាព ចញាកែឹងអំពិេ ចញាក 

តញាម៉ញាត នងិចញាកអញាមឿន ជញាដើម។ ចញាកនញាសះគជឺញាចញាកដញាេ 

បញាជញាជនបញាើបញាញាស់សមញាញាែ់ែឹកទំនញិ ទញិគញា នងិេក់សញាូវ 

ឲ្យទញាថញា។ នញាពញាេដញាេបញាញាសញាទ្ញាក់ធលែ ញាក់មកទញាហញានមួយ 

ចំនួន្ញានជីកកកញាយ្្ដញាេ្ញាក់ធលែ ញាក់ចុសះមកដើម្រីករូែចមលែ ញាក់ 

នងិវត្ថុ ែុរញាណផ្ញាងៗ។ កញារគញាស់កកញាយនញាសះហើយធ្ើឲ្យមញាន

កញារ្ញាត់ែង់ផ្ញារ នងិរចនញាែទចមលែ ញាក់ នងិធ្ើឲ្យបញាញាសញាទែន្ញាយ 

ឆ្ញារកញាន់តញាទញាុឌទញាញាម។ 

 នញាពញាេយើងដើរមើេបញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ យើង 

បញាញាែកជញា្ញានឮសំឡញាងែក្ីខ្ៀវខ្ញា ដញាេធ្ើឲ្យយើងមញាន 

អញារម្ណស៍ញាណញាសះសម្ត្វិែ្្មដ៌ញាេ្ញាត់ែង់ នងិធលែ ញាក់ 

្ញាក់បញាកធលែ ញាក់គរនញាលើែី។ នញាជំុវញិបញាញាសញាទដញាេមញានអញាយុ 

កញាេរញាែ់រយឆ្ ញាំ យើងនងឹឃើញដើមឈើដញាេែុសះឬសចញាក់ 

ទញាលើ្្បញាញាសញាទគួរឲ្យសង្ញាក ធ្ើឲ្យ្្បញាញាសញាទខលែសះបញាញាសះ នងិ 

របញាសះធលែ ញាក់ក្បញាច់មួយចំនួន។ 

 វត្ថុ ែុរញាណដញាេ្ញាន្ញាត់ែង់ពីបញាញាសញាទែន្ញាយឆ្ញារ នងិ 

បញាញាសញាទផ្ញាងទៀតក្ ថុ ងែរវិញាណនញាសះ បញាមញាណជញា១០០ រួម 

មញាន រូែចមលែ ញាក់ក្បញាេតញា រូែចមលែ ញាក់ក្បញាេនញាគ រូែចមលែ ញាក់ 

ក្បញាេមនុស្ ពញាសះពុទ្រូែ ្ញាន្ញាត់ែង់។ ែូច្ ញាសះបញាជញាជនខ្ញារ 

ទញាំងអស់គួររួែរួមគ្ ញាថញារក ញ្ាស្ ញាដញាមរតកែូនតញាកំុឲ្យ្ញាត់ែង់ 

ែន្ទៀត។ 

ដញារ៉ញារែ្ឋ មញាត្ញា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 បញាវត្គិញាួសញារ

 នញាងខ្ថុ ំឈ្ញាសះ ស៊ូ  ែូរ៉ញាម ីភញាទសញាី អញាយុ៥១ឆ្ ញាំ ជញាគញា ូ

ែងញាៀននញាសញាកេវទិ្យញាេយ័ភូមន្ិភ្ ំពញាញ។ ខ្ថុ ំកើតនញាសង្ក  ញាត់ 

លញាខ៥ រញាជធញានភ្ី ំពញាញ។ ខ្ថុ ំជញាកូនច្ង ក្ ថុ ងចំណញាមែងែ្អូ ន 

ែង្ក ើតចំនួន៤នញាក់។ ែ្អូ នែន្ញាែ់ខ្ថុ ំឈ្ញាសះ ស៊ូ  ពញាជញា ភញាទបញាុស,  

ឈ្ញាសះ ស៊ូ  សុធញារ ីភញាទសញាី នងិឈ្ញាសះ ស៊ូ  សញាីេក័្ខ  ភញាទសញាី 

សលែ ញាែ់ឆ្ ញាំ១៩៧៦។ ឪពុករែស់ខ្ថុ ំឈ្ញាសះ ស៊ូ  ណញាម មញានមុខ 

រែរជញាវញាជ្ែណ្ឌ ិត។ គញាត់្ញានគញារព នងិសញាឡញាញ់សម្ញាច 

សហីនុ �៉ញាងខលែ ញាំង។ ចំណញាកម្ញាយខ្ថុ ំឈ្ញាសះ អញាម នញារ ី

ជញាកូនសញាីរែស់ភូឈួយខញាត្កំពង់្ំ ឈ្ញាសះ អញាម កញាវ។ 

 ម្ញាយខ្ថុ ំ កើតនងិ្ំពញាញវយ័នញាឆ្ ថុ កទញាូ សញាុកែរែូិរណ ៌

ខញាត្កំពង់ឆ្ ញាំងជញាមួយម្ញាយ ចំណញាកលញាកតញា អញាម កញាវ  

រស់នញាជញាមួយ�ញាយចុងក្ ថុ ងខញាត្កំពង់្ំ។ ដញាយសញារមញាន 

ជីវភញាព្ូរធញារ ជីតញា្ញានយកម្ញាយខ្ថុ ំឲ្យមករៀនែន្នញាអនុវទិ្យ 

ាេយ័ នងិរស់នញាជញាមួយគញាត់ នងិ�ញាយចុងនញាទរួីមខញាត្ 

កំពង់្ំ។ នញាទនីញាសះម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានជួែជញាមួយែងែ្អូ នជីែូនមួយ 

ជញាចញាើននញាក់ទៀត នងិ្ញានស្ ញាក់នញាជំុគ្ ញា រួមទញាំងឪពុករែស់ 

ខ្ថុ ំ។ កញាញាយមកអ្ កទញាំងពីរ្ញានរៀែកញារជញាមួយគ្ ញា បើទញាសះែ ី

ជញាម៉ញា (លញាក�ញាយខញាងម្ញាយខ្ថុ ំ) មនិពញាញចត្ិកញាររៀែកញារ 

រវញាងែងែ្អូ នជីែូនមួយកដ៏ញាយ។ កញាញាយពីឪពុក នងិម្ញាយខ្ថុ ំ 

ម្ដ ាយខ្ញពុំកលៃ ាយជាស្ាតីរងឹមាំនាពាលដាលបាត់ែង់ែ្ដតី

ស៊ូ  ែូរ៉ញាម ីែច្ ថុ ែ្ន ្ជញាគញាូែងញាៀននញាសញាេកវទិ្យញាេយ័ភូមន្ិភ្ ំពញាញ
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្ញានរៀែកញាររួច អ្ កទញាំងពីរក៏្ ញានមករស់នញាទកីញាុងភ្ ំពញាញ។ 

ឪពុកម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានរស់នញាក្ ថុ ងផ្សះឈើមួយនញាម្ថុ ំែឹងសញាឡញាង។  

ែន្ញាែ់មកឪពុករែស់ខ្ថុ ំក៏្ញានែន្កញារសិក ញ្ានញាមហញាវទិ្យញាេយ័ 

វញាជ្សញាសញា្ (សញា�ញាកញាហម)។ 

 នញាឆ្ ញាំ១៩៧៣ ឪពុកខ្ថុ ំ្ញានទទួេអញាហញារូែករណទ៍ញារៀន 

នញាបញាទញាស្ញារញាំង ពញាមទញាំង្ញានយកម្ញាយខ្ថុ ំ នងិែ្អូ នបញាុសខ្ថុ ំ 

ដញាេមញានជំងឺបញាកញាច់ញកឹញញាែ់ទញាជញាមួយដញារ។ ចំណញាក ខ្ថុ ំ 

នងិែ្អូ នសញាី្ញានរស់នញាជញាមួយលញាក�ញាយនញាទកីញាុងភ្ ំពញាញ  

បើទញាសះែីពញាេនញាសះលញាក�ញាយរែស់ខ្ថុ ំមិនសូវពញាញចត្ិឪពុក 

ខ្ថុ ំកដ៏ញាយ កគ៏ញាត់នញាតញាទំនុកែមញាុងនងិមើេថញារក្ញាចញា្ញាន 

�៉ញាងេ្អដញារ។ «ម៉ញាៗ» គជឺញាពញាក្យដញាេែងែ្អូ នខ្ថុ ំតញាូវហញា�ញាយ 

ខញាងម្ញាយ។

 ពញាេតញា�ែ់មកពីបញាទញាស្ញារញាំងវញិ 

 តញាមខ្ថុ ំចញាំ បញាហញាេជញាមុនខ្ញារកញាហមកញាន់កញាែ់ទកីញាុង 

ភ្ ំពញាញពីរខញា នញាឆ្ ញាំ១៩៧៥ ឪពុករែស់ខ្ថុ ំ្ញានសមញាញាចចត្ិ 

តញា�ែ់មកសញាុកខ្ញារវញិ បើទញាសះែជីញាមញានមត្ិភក្ជិិតស្ ិទ្ 

រែស់គញាត់នញា្ញារញាំងែឹងថញាសញាុកខ្ញារមនិសញាួេ នងិ្ញានហញាម 

ឃញាត់គញាត់មនិឲ្យតញា�ែ់មកសញាុកខ្ញារកដ៏ញាយ។ ឪពុករែស់ខ្ថុ ំ 

យេ់ឃើញថញា ខ្ញារមិនអញាចសមលែ ញាែ់ខ្ញារ្ញានទញា ែូច្ ញាសះ្ញានជញា 

គញាត់សមញាញាចចត្ិតញា�ែ់មកសញាុកខ្ញារវញិរួមទញាំងម្ញាយ ែ្អូ ន 

បញាុស នងិែ្អូ នសញាីដញាេមញានអញាយុទើែតញា្ញាន៣ខញាដញាេកើត 

នញាសញាុក្ញារញាំងមកជញាមួយដញារ។ ពញាេតញា�ែ់មកពីបញាទញាស 

ឪពុកម្ញាយ នងិែ្អូ នបញាុសរែស់ ែូរ៉ញាម ី
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្ញារញាំងវញិ ឪពុកខ្ថុ ំ្ញានរៀែចំផ្សះខញាងកញាញាមរៀែ្្ នងិខញាង 

លើឈើជញាកនលែញាងសមញាញាែ់ព្យញា្ញាេអ្ កជំងឺ ដញាយមញានម្ញាយ 

ខ្ថុ ំជញាជំនួយកញារនញាពញាេវបៈកញាត់អ្ កជំងឺ។ មនិយូរែុ៉ន្ញានស្ញាន 

កញារណន៍ញាទកីញាុងភ្ ំពញាញចញាែ់ផ្ើមមញានកញារបញាញាបញាួេ ដញាយ 

នញាតញាមទូរទស្ន ៍ ខ្ថុ ំ្ញានឃើញកញារទមលែ ញាក់គញាញាែ់បញាក នងិ 

ឃើញមញានខ្ញាចសលែ ញាែ់នញាក្ ថុ ងអណូ្ងទកឹ�៉ញាងចញាើន។ នញាពញាេ 

ឃើញសញាុកទញាសមនិសញាួេែូច្ ញាសះ ឪពុកខ្ថុ ំក៏្ ញានកលែ ញាយទញាជញា 

មនុស្មនិសូវន�ិញាយស្ ី បញាហញាេជញាគញាត់ស្ញាយកញាញាយ 

ចំពញាសះរឿងដញាេគញាត់គតិថញាមនិអញាចកើតឡើង។ នញាពញាេ

ដញាេស្ញានកញារណប៍ញាទញាសកញាន់តញា�៉ញាែ់យឺុនទញា ឪពុករែស់ខ្ថុ ំ 

្ញានរៀែចំថ្ ញាំគណីញាេ់ ថ្ ញាំរញាក ចំនួនែកំីែុ៉ង សមលែៀកែំពញាក់ 

នងិកន្ែកូននញាំម្ញាយខ្ថុ ំចញាញពីផ្សះ។ ឪពុកខ្ថុ ំ្ញាន�ញាម៉ញា កូន 

ឈ្ ួ េម្ ញាក់ឈ្ញាសះ កញា ហើយនញាផ្សះខ្ថុ ំឃើញរៀែចំតុ្ំមូេ

ដញាេមញានផលែ ញាឈើ នងិភញាសជ្បៈផ្ញាងៗសមញាញាែ់ទទួេទញាវតញា 

ឆ្ ញាំ្ី្។ ែន្ញាែ់មកពួកយើង្ញាន�ញាឪពុក្ំ (អ៊ំ) ឈ្ញាសះ ស៊ូ  ្ ន់ 

ដញាេស្ ញាក់នញាផ្សះជិតគ្ ញា រេំងផលែូ វមួយ។ ឪពុកខ្ថុ ំ្ញានផ្ញាំអ៊ំថញា 

ឲ្យនញាំម៉ញារែស់ខ្ថុ ំទញាសញាុកតញាញាំកក់ ខញាត្តញាកញាវ ផង។ យើងមនិ 

្ញាននញាយូរទញា ពញាញាសះបញាញញាែ់ឡើងយន្ហញាសះ។ ជំនួយកញារ 

រែស់ឪពុកខ្ថុ ំជួយែឹកដញាខ្ថុ ំ នងិែ្អូ នរែស់ខ្ថុ ំធ្ើែំណើរសំដញាទញា 

ពញា�ញានយន្ហញាសះ ែុ៉ន្ញាគួរឲ្យសញាកស្ញាយពញា�ញានយន្ហញាសះ 

្ញានែទិទញាហើយ។ ខ្ថុ ំ្ញានសង្ក ញាតឃើញនញាតញាមផលែូ វមញានភញាព 

ស្ង ញាត់ជញាងំកើតឡើង នងិ្ញានឃើញមួកដញាក នងិខញាអញាវនញា 

ចញាេពញាញែី។ ខ្ថុ ំមនិ្ញានគតិថញា ពញាឹត្កញារណទ៍ញាំងនញាសះគួរឲ្យ 

សង្ញាគខលែ ញាំងចំពញាសះខ្ថុ ំទញា ពញាញាសះខ្ថុ ំនញាតូច នងិជញារឿយៗជំនួយ

កញារឪពុករែស់ខ្ថុ ំ្ញានយកកន ញ្ាងមក្ញាំងភ្ ញាកខ្ថុ ំមិនឲ្យមើេ

ឃើញអី្ចញាើនទញា។ គញាួសញារខ្ថុ ំ្ញានធ្ើែំណើរពីផ្សះមួយទញាផ្សះ

មួយ ដញាយពញាេនញាសះខ្ថុ ំឃើញផ្សះវឡីញាមួយចំនួន្ញានែទិទ្ញារ 

នងិដញាក់គនលែសឹះ�៉ញាងជញាែ់។ 

 ពញាេជមលែៀស នងិ្ញាត់ែង់សញាច់ញញាតិ

 នញាពញាេធ្ើែំណើរចញាញពីទកីញាុងភ្ ំពញាញ គញាួសញារខ្ថុ ំ្ញាន 

ជួែជញាមួយម្ញាយមងី សញាច់ញញាត ិនងិមត្ិភក្ែ៏ិទញាទៀតរែស់ 

ឪពុកខ្ថុ ំនញារង្ង់មូេចញាមចញា ផលែូ វែំបញាកទញាខញាត្កំពង់សឺ្ នងិ 

ខញាត្តញាកញាវ។ ម្ញាយមងីរែស់ខ្ថុ ំ្ញានឲ្យខ្ញាកមួយខ្ញា ទម្ង ន់បញា- 

ហញាេជញា៥ជី នងិមុងពណស៌្ំមួយមកឪពុកម្ញាយខ្ថុ ំ។ ឪពុក 

រែស់ខ្ថុ ំ នងិគញាសួញារអ្ កជំនួយកញារ្ញាន�ញាម្ញាយមងី សញាច់ញញាត ិ 

នងិមិត្ភក្ ិែ៏ទញាទៀតទញាខញាត្កំពង់ស្ ឺចំណញាកពួកគញា្ញានធ្ើ 

ែំណើរទញាសញាុកតញាញាំកក់ខញាត្តញាកញាវ។ ឪពុកខ្ថុ ំមនិ្ញានតញា�ែ់ 

ទញាសញាុកតញាញាំកក់វញិទញា ពញាញាសះនញាទនីញាសះមញានមនុស្ស្គ ញាេ់ 

គញាត់ចញាើនណញាស់។ ពញាេធ្ើែំណើរទញាខញាត្កំពង់ស្ ឺយើង្ញាន 

ជួែគញាួសញារលញាក ម៉ញាន ហឿន ដញាេតញាូវជញាមត្ិភក្ជិិតស្ ិទ្ 

រែស់ឪពុកខ្ថុ ំ នងិជញាតំណញាងរញាសញា្ ្ញានធ្ើែំណើរទញាជញាមួយ 

គ្ ញាដញារ។ ពញាេទញាែេ់ភូមិនញាជញាែ់ជើងភ្ ំ ក្ ថុ ងខញាត្កំពង់សឺ្  

ខ្ញារកញាហម្ញានឲ្យបញាជញាជន្ី្នញាម្ថុ ំ  នងិបញាជញាជនមូេដ្ឋ ញាននញា 

ម្ថុ ំ  ែុ៉ន្ញាមនិមញានកញាររ ើសអើងគ្ ញាឡើយ។ ម្ញាយខ្ថុ ំ នងិបញាពន្ 

ជំនួយកញារ្ញានដញារអញាវសញាច់អំបញាសះកែ្បញាសជូនមញាភូម ិ នងិ 

ែុរសផ្ញាងទៀតមញានពណល៌ឿងខ្ ី ែុ៉ន្ញាពួកគញាត់្ញានយកខញា

អញាវដញាេម្ញាយខ្ថុ ំដញារឲ្យនញាសះទញាជញាេក់ពណខ្៌ញាវញិ។ 

 ខ្ញារកញាហម្ញានចញាកែីឲ្យបញាជញាជន្ី្មួយកនលែញាងដើម្ដីញាំ 

ែំណញាំសមញាញាែ់ហូែតញាមគញាួសញារ។ នញាទនីញាសះខ្ថុ ំសែ្បញាយម្៉យញាង 

ដញារពញាញាសះចំពញាេខញាធលែ ញាក់ភលែៀង ខ្ថុ ំ្ញានដើរចញាែ់ក្ញាម រ ើងខ្យង 

ជញាមួយម្ញាយ នងិ្ញានែកផ្តិដញាេែុសះ�៉ញាងចញាើន ចំណញាក 

ទញាសភញាពកស៏ញាស់ស្អ ញាតដញារ ដញាេធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមនិអញាចែំភលែ ញាច្ញាន។  

នញាទនីញាសះ យើងកម៏និដញាច់ពញាសះដញារ ពញាញាសះឪពុកខ្ថុ ំមញានថ្ ញាំ 

សមញាញាែ់ែូរយកអង្ក រ នងិមញានមុងដញាេមងីឲ្យតញាមផលែូ វយកទញា 

អូសតញាី។

 ម្ញាយរែស់ខ្ថុ ំមនិចញាសះដញាំ្ញាយ ធ្ើមូ្ែទញាតញាំងពីដើមមក 

គញាត់កម៏និដញាេរៀនដញាំសលែដញារ ពញាញាសះអញាងមញានអ្ កធ្ើមូ្ែឲ្យ 

សញាញាែ់។ សំណញាងេ្អដញារ ដញាយមញានគញាួសញារជំនួយកញាររែស់ 

ឪពុកខ្ថុ ំមកជញាមួយ ជួយដញាំ្ញាយ នងិធ្ើមូ្ែឲ្យហូែ។ ខ្ថុ ំ្ញាន 

ស្គ ញាេ់ផី្អញាចមម៍ញាន់ នងិ ផី្្្នញាពញាេជមលែៀសទញាែេ់ទនីញាសះ។ 

ផ្ីអញាចមម៍ញាន់ ជញាអញាហញារែ៏ឆ្ង ញាញ់ នងិមញានរស់ជញាតសិមញាញាែ់ 

បញាជញាជនក្ ថុ ងភូម ិ រួមទញាំងសមញាជិកគញាួសញាររែស់ខ្ថុ ំដញារ។ នញា 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ម្ញាយរែស់ ខ្ថុ ំនញាតញាមនិចញាសះដញាំ្ញាយ នងិធ្ើមូ្ែ 

ែដញាេ ដញាយមញានគញាួសញារផ្ញាងទៀតជួយដញាំ្ញាយឲ្យហូែ។ 

 កញាញាយមកឆ្ ញា១ំ៩៧៦ ខ្ញារកញាហម្ញានជមលែៀសបញាជញាជន 

ទញាំងអស់នញាពញាេយែ់ទញាសញាុកពញាសះនញាតញាពញាសះ ខញាត្ែន្ញាយ-

មញានជយ័។ ខ្ញារកញាហម្ញានដញាញ នងិែង្ខ ំបញាជញាជនឲ្យបញាញញាែ់ 

ែន្ែំណើរទញាមុខ។ នញាពញាេចញាញផុតពីភូម ិ ខ្ថុ ំមនិែឹងថញា 

បញាជញាជនមកពីខញាងណញាខលែសះនញាសះទញា ពញាញាសះមញានមនុស្ចញាើន 

ណញាស់ ខលែសះយួរ ខលែសះទូេអីវ៉ញាន់ ដើរកញាត់វញាេសញាញាកញាត់ភ្ ំ មនិមញាន 

ទកឹផឹក នងិអញាហញារសមញាញាែ់ែរភិញាគឡើយ។ នញាពញាេនញាសះ  

ឪពុករែស់ខ្ថុ ំ មញានជំងឺគញាុន ែុ៉ន្ញាដញាយសញារគញាត់ព្យញា�ញាម 

ព្យញា្ញាេដញាយខលែួ នឯងទើែគញាត់្ញាន្ូរសញាញាេ។ ពញាេចញាញ 

ពីកំពង់ស្ ឺរួមមញានគញាួសញារខ្ថុ ំ គញាួសញារជំនួយកញារឪពុកខ្ថុ ំ គញាួសញារ 

លញាក ម៉ញាន ហឿន ្ញានធ្ើែំណើររួមគ្ ញា។ នញាពញាេទញាែេ់ 

សញាុកពញាសះនញាតញាពញាសះភលែ ញាម គញាួសញារខ្ថុ ំ នងិគញាួសញារលញាក ម៉ញាន  

ហឿន តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមបញាងចញាកឲ្យទញាឃំុពញាសះនញាតញាពញាសះ  

ចំណញាក �ញាយ នងិែ្អូ នថលែ ញារែស់លញាក ម៉ញាន ហឿន នងិគញាួសញារ 

ជំនួយកញាររែស់ឪពុកខ្ថុ ំ តញាូវខ្ញារកញាហមបញាងចញាកឲ្យទញានញាខញាង 

សញាុកភ្ ំសញាុក។ នញាពញាេនញាសះ ឪពុកខ្ថុ ំ្ញានរកមូ្ែគញាែ់គញាញាន់

សមញាញាែ់ហូែក្ ថុ ងគញាួសញារ។ ឪពុករែស់ខ្ថុ ំរកតញាី្ញាន�៉ញាងចញាើន 

ែុ៉ន្ញាដញាយសញារម្ញាយរែស់ ខ្ថុ ំមនិចញាសះធ្ើតញាីបញាឡញាក់ទុកហូែ 

ទញាថ្ង ញាមុខ ទើែនញាសេ់តញាី នងិទុកចញាេ។ បញាហញាេជញានញា 

ខញាមនីញា នងិខញាមញាសញា ពញាេម្ញាយខ្ថុ ំកំពុងកនិអង្ក រ ខ្ញារកញាហម 

្ញានមកហញាឪពុកខ្ថុ ំ នងិមនុស្បញាហញាេជញា ៥០នញាក់ទៀត 

ដញាយបញាញាែ់ថញា ឲ្យទញារៀនសូតញាែថី្ង ញា ែុ៉ន្ញាម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានែឹងមុន 

ថញា ឪពុករែស់ខ្ថុ ំនងឹមនិអញាចតញា�ែ់មកផ្សះវញិទញា។ ម្ញាយខ្ថុ ំ 

្ញានឱែកូនយំ។ រយបៈពញាេែថី្ង ញា្ញានកនលែងផុតទញា ម្ញាយខ្ថុ ំមនិ 

ឃើញឪពុកខ្ថុ ំតញា�ែ់មកផ្សះតញាមកញារសន្យញារែស់ខ្ញារកញាហម 

ឡើយ។ ភញាពសញាកសងញាញាង្ញានកើតមកលើគញាួសញារខ្ថុ ំ។ កញាញាយ 

មក ែ្អូ នសញាីពញារែស់ខ្ថុ ំឈ្ញាសះ ស៊ូ  សញាីេក័្ខ  ្ញានសលែ ញាែ់ទៀត 

ដញាយសញារគ្ញានអញាហញារែរភិញាគគញាែ់គញាញាន់ នងិមនិមញានអ្ ក 

មើេថញា។ កញារ្ញាត់ែង់ឪពុក នងិែ្អូ នសញាីខ្ថុ ំ ផួ្នៗ្ញានធ្ើឲ្យ 

ម្ញាយរែស់ខ្ថុ ំខូចចត្ិកញាន់តញាខលែ ញាំងឡើង។

 កញារចញាទបញាកញាន់ នងិរួចផុតពីសញាចក្សីលែ ញាែ់

 នញាឆ្ ញាំ១៩៧៧ ម្ញាយខ្ថុ ំចញាែ់្ញានសត្កណ្ថុ រ្ំមួយដញាេ 

រត់កញាត់ខលែួ នគញាត់នញាពញាេសមញាញាកពញាេយែ់។ គញាត់្ញានយក 

កណ្ថុ រនញាសះទញាស្ង ញារជញាមួយផី្ឲ្យកូនៗហូែ។ ខ្ញារកញាហម្ញាន 

ចញាទបញាកញាន់ម្ញាយខ្ថុ ំថញា ្ ញានេួចមញាន់យកទញាស្ង ញារ បើទញាសះែ ី

្ញានែឹងថញាជញាសត្កណ្ថុ រកដ៏ញាយ។ ម្ញាយខ្ថុ ំតញាូវ្ញានអង្គកញារ 

ដញាក់ទណ្ឌ កម្ឲ្យទញារស់នញាក្ ថុ ងជងញាុកសញាូវ។ ចញាែ់តញាំងពីពញាេ 

នញាសះមក គញាួសញាររែស់ខ្ថុ ំ្ញានស្តិនញាក្ ថុ ងកញារតញាមដញានពីកង

ឈលែែខ្ញារកញាហមជញាបញាចញាំ។ 

 នញាឆ្ ញាំ១៩៧៨ ខ្ថុ ំ្ញានចូេកងកុមញារដើរកញាែ់ដើមទន្ញាញាន 

ខញាតញាធ្ើជី នញាជិតភ្ ំជញ្ញាំង។ ចំណញាកម្ញាយខ្ថុ ំមញានជំងឺ ្ញាន 

សំុអង្គកញារទញាព្យញា្ញាេនញាមន្រីពញាទ្យជែ់ ដញាេមញានចម្ង ញាយ 

បញាហញាេ៧គ�ូីម៉ញាតញាពីសញាុកពញាសះនញាតញាពញាសះ។ ម្ញាយខ្ថុ ំមនិចង់ 

តញា�ែ់មកសញាុកពញាសះនញាតញាពញាសះវញិទញា ពញាញាសះខ្ញារកញាហម្ញាន 

ធ្ើ្ ញាែគញាត់។ នញាពញាេយែ់មួយម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានទញាេួចែំ�ូង 

នញាភូមិមួយជញាែ់មន្រីពញាទ្យជែ់យកមកហូែ បើមិនែូច្ ញាសះ

គញាត់អញាចដញាច់ពញាសះសលែ ញាែ់ពញាញាសះខ្ញារកញាហមមិនឲ្យអញាហញារអ្ ក 

ជំងឺហូែគញាែ់គញាញាន់ឡើយ។ កញាញាយមកនញាវញា�ញាយែ់មួយ  

ខ្ញារកញាហម្ញានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ថុ ំទញាជួែម្ញាយនញាមន្រីពញាទ្យជែ់។  

នញាទនីញាសះ ខ្ថុ ំ្ញានេួចែំ�ូងអង្គកញារពញាញាសះនញាជិតមន្រីពញាទ្យ 

ជែ់មញានចម្ក  ញារែំ�ូងចញាើន ែុ៉ន្ញាអកុសេ ខ្ថុ ំតញាូវ្ញានឈលែែខ្ញារ 

កញាហមតញាមទញាន់ នងិវញាយខ្ថុ ំឡើងហើមពញាញខលែួ ន។ នញាក្ ថុ ងមន្រី 

ពញាទ្យជែ់ ខ្ញារកញាហម្ញានចញាែ់្ញានអ្ កជំងឺម្ ញាក់ដញាេ្ញានទញា 

េួចែំ�ូងដញារ។ នញាពញាេពញាេឹមថ្ង ញាែន្ញាែ់ ខ្ថុ ំមនិ្ញានឃើញ 

អ្ កជំងឺនញាសះទញា។ ចញាែ់តញាំងពីពញាេនញាសះមក ខ្ញារកញាហម្ញាន 

តញាមដញានអ្ កទញាេួចែំ�ូង។ ពញាេែឹងរឿងនញាសះ ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញាន 

េួចចញាញពីមន្រីពញាទ្យជែ់ ែន្ញាែ់មក្ញាននញាំែ្អូ នៗខ្ថុ ំទញារស់ 

នញាក្ ថុ ងពញាញារនញាម ដញាេមញានដើមសញាូវខ្ស់ៗែុសះញកឹដញាេអញាច 

្ញាំងមនិឲ្យខ្ញារកញាហមរកគញាត់ឃើញ។ ខ្ថុ ំ្ញានេួចរត់ចញាញពី 

កងកុមញារទញារស់នញាជញាមួយម្ញាយក្ ថុ ងពញាញារនញាមដញារ។ នញាក្ ថុ ង 
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ពញាញារនញាម ម្ញាយខ្ថុ ំអញាចរកអញាហញារឲ្យកូនៗហូែគញាែ់គញាញាន់ពញាញាសះ 

យើងរស់នញាជិតតញាពញាំងមួយ្ំ។ ខ្ថុ ំចូេចត្ិចញាែ់ពស់បញាក 

នងិយកមកស្ង ញារ ចំណញាកម្ញាយខ្ថុ ំ ចូេចត្ិរកតញាី កំពឹស នងិ 

ចញាែ់កណ្ថុ រ។ ម្ញាយខ្ថុ ំ នងិកូនៗ្ញានរស់នញាក្ ថុ ងពញាញារនញាមបញាហញាេ 

ជញាពីរទញាែខីញា មុនពញាេកងទព័វៀតណញាមចូេមកែេ់។

 បញាកឆ្ ញាំ១៩៧៩ នងិែំណងចង់តញា�ែ់ទញាភ្ ំពញាញវញិ

 នញាឆ្ ញាំ១៩៧៩ ពញាេកងទព័វៀតណញាមចូេមកែេ់ខញាត្ 

ែន្ញាយមញានជយ័ ម្ញាយខ្ថុ ំ ្ញាននញាំកូនៗទញានញាក្ ថុ ងភូមវិញិ។ 

ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានទញារស់នញាក្ ថុ ងជងញាុកសញាូវដញាេខ្ញារកញាហមឲ្យនញា 

ពីមុន។ នញាក្ ថុ ងភូមបិញាជញាជន្ញាននញាំគ្ ញារញាំចញាៀងអែអរសញាទរ 

កងទព័វៀតណញាមដញាេចូេមកែេ់។ បញាជញាជន្ញាននញាំគ្ ញាទញា 

គញាស់ជងញាុករែស់ខ្ញារកញាហម នញាក្ញាររញាងម៉ញាសុនីកនិសញាូវ 

ក្ ថុ ងភូម។ិ ម្ញាយខ្ថុ ំយក្ញានអង្ក រមួយ្ុងនញាពញាេនញាសះ។ ម្ញាយ 

ខ្ថុ ំ្ញានយកអង្ក រមួយចំណញាកមកកនិធ្ើនំែញ្ ថុ កេក់ ចំណញាក 

អង្ក រនញាសេ់ គញាត់សន្ំទុកដើម្ឲី្យថលែ ញាឈ្ ួ េរទញាសះគញាែឹក 

គញាួសញារខ្ថុ ំទញាខញាត្សៀមរញាែ។ ទន្មឹនងឹនញាសះ គញាត់កច៏ញាសះធ្ើនំ 

ែញ្ ថុ ក ផ្អកតញាីកញាឹម ធ្ើមុញាំេ្ថុ ង នងិផ្អកកំពឹសែូរអង្ក រ សញាូវ នងិ 

មញាស ដញារ។ កញាញាយពីសន្ំ្ញានអង្ក រគញាែ់គញាញាន់េ្មឲ្យថលែ ញារទញាសះ 

គញាម្ញាយខ្ថុ ំ្ញាននញាំកូនៗធ្ើែំណើរទញាសៀមរញាែ។ ដញាយសញារ 

នញាលើរទញាសះគញាមញានអ្ កជិសះចញាើនពញាក ខ្ថុ ំក៏្ ញានចុសះដើរតញាម 

កញាញាយរទញាសះ។ ពញាេធ្ើែំណើរតញាមផលែូ វខ្ថុ ំ្ញានជួែជញាមួយកងទព័ 

វៀតណញាមជញាហូរហញា។ ម្ញាយខ្ថុ ំដញាេចញាសះន�ិញាយភញាសញាវៀត-

ណញាមខលែសះ ក៏្ ញានទំនញាក់ទំនងជញាមួយកងទព័វៀតណញាម នងិ្ញាន 

សំុឡញានកងទព័វៀតណញាមជិសះមកសញាុកកញាឡញាញ់។ កងទព័ 

វៀតណញាម្ញានឲ្យអង្ក រខលែសះមកម្ញាយខ្ថុ ំ។ នញាពញាេយែ់វៀត-

ណញាម្ញានឲ្យ្ញាយយើងហូែ នងិផ្េ់កនលែញាងឲ្យសមញាញាក។  

ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញាននញាំកូនៗធ្ើែំណើរែន្ ដញាយមញានមញាសខលែសះនញា 

ជញាែ់ខលែួ នរែស់គញាត់ដញាេ្ញានមកពីកញារធ្ើនំែញ្ ថុ ក ផ្អកតញាីកញាឹម 

ជួរខញាងមុខរញាែ់ពីឆ្ញាងទ៤ី៖ ឪពុករែស់ ែូរ៉ញាមី  នងិមត្ិភក្ ិនញាថ្ង ញាែញ្ ែ់កញារសិក្ញា
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កំពឹស មុញាំេ្ថុ ង នងិផ្អកេក់ែូរ កញាេពីពញាេគញាត់រស់នញា 

ពញាសះនញាតញាពញាសះខញាត្ែន្ញាយមញានជយ័ នងិសេ់ខលែសះពីម្ញាយមងីឲ្យ 

តញាំងពីឆ្ ញាំ១៩៧៥ នងិចញ្ិ ៀនមញាសរែស់ឪពុកខ្ថុ ំ។ មញាសទញាំង 

នញាសះ ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានយកមកែូរអញាហញារហូែនញាតញាមផលែូ វរហូត 

ធ្ើែំណើរទញាែេ់ទរួីមខញាត្សៀមរញាែ។ នញាពញាេែេ់ខញាត្ 

សៀមរញាែ យើង្ញានចញាែ់ផ្ើមជីវភញាព្ី្មួយទៀតដញាយ 

ម្ញាយរែស់ខ្ថុ ំ នងិខ្ថុ ំ្ញានទញិផលែ ញាកញាឡញាញ់ ផលែ ញាគូលញានពញាញាពីអ្ ក 

សៀមរញាែ យកទញាេក់រញាយែន្ទៀត។ យើងេក់ែែ់ែំុ 

ចំណញាញ្ញានពីរែំុ។ យើងកទ៏ទួេ្ញានអំណញាយកញាណញាត់ 

អញាវសំពត់ពណខ៌ៀវ នងិអង្ក រពីអញាជ្ញា្រខញាត្សៀមរញាែដញារ។  

មនិតញាឹមតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ ខ្ថុ ំ នងិក្ញាងែ៏ទញាទៀតចូេចត្ិទញាេួចអង្ក រ 

ក្ ថុ ងឃលែ ញាំងម្ថុ ំកនលែញាងកម្ញាន្នញាផលែូ វ ផញាែ់ស្ីបត នញាទរួីមខញាត្សៀម- 

រញាែែច្ ថុ ែ្ន ្។ យើង្ញានសន្ំមញាស នងិអង្ក រដើម្ធ្ីើែំណើរ 

មកភ្ ំពញាញវញិ។ នញាពញាេនញាសះ មញានបញាជញាជនជញាចញាើន្ញាន 

រកសុរីត់ពន្មញាស បញាញាក់ សញារ ៉ុ ង នងិ ខញាអញាវក្ញាងៗ ពីែន្ញាយ 

មញានជយ័ទញាភ្ ំពញាញ។ កញាញាយមក ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានជួែអ្ ករត់ពន្ពី 

សៀមរញាែទញាកំពង់ចញាម ែូច្ ញាសះគញាត់កសំុ៏ឡញានអ្ កទញាំងនញាសះជិសះ

ទញាទរួីមខញាត្កំពង់ចញាម។ ពញាេឡញានមកឈែ់នញាខញាត្កំពង់្ំ 

សញាញាែ់តញា្ញាត់អង្ក ររែស់យើងអស់ ែុ៉ន្ញាសំណញាងេ្អម្ញាយ 

រែស់ខ្ថុ ំ្ញានសេ់មញាសជញាែ់ខលែួ ន។ គញាួសញារខ្ថុ ំ្ញានទញារស់នញាខញាត្ 

កំពង់ចញាម រហូតែេ់ឆ្ ញាំ១៩៨០ ទើែធ្ើែំណើរតញាមទូកមក 

ភ្ ំពញាញ។ ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានទញារកផ្សះចញាស់រែស់គញាត់នញាែឹងសញាឡញាង  

ែុ៉ន្ញាដញាយសញារទនីញាសះមញានសភញាពស្ង ញាត់ជញាងំ ទើែគញាត់នញាំកូនៗ 

មករស់នញាជិតផ្ញារច្បញារអំពញាវញិ។ កញាញាយមក ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញាន 

រកឃើញមុខរែរដញាេអញាចចញ្ិ ឹមកូនរស់ ដញាយគញាត់យក 

ខញាអញាវក្ញាង នងិសញារ ៉ុ ង ពីភ្ ំពញាញទញាេក់នញាខញាត្កំពង់ចញាម 

ដញាយជិសះកញាណូត។ ម្ញាយខ្ថុ ំ្ញានធ្ើែំណើរដញាយយែ់នញា

កនលែញាងណញា គញាត់ដញាកនញាលើកញាណូត ឬទូកនញាកនលែញាងនញាសះ។  

ពញាេនញាសះ ម៉ញារែស់ខ្ថុ ំដញាេនញារស់មកពីសញាុកតញាញាំកក់ ្ញាន 

តញាមរកម្ញាយខ្ថុ ំ នងិចញាៗនញាខញាត្្ញាត់ែំែង ែន្ញាយមញានជយ័  

សៀមរញាែ រហូតទញាែេ់ខញាត្កំពង់ចញាម ែុ៉ន្ញាមញានអ្ កភូម ិ

បញាញាែ់គញាត់ថញា យើងមកភ្ ំពញាញវញិហើយ។ ម៉ញា្ញានតញា�ែ់ 

មករកនញាភ្ ំពញាញវញិ ែុ៉ន្ញាយើងមនិទញាន់្ញានជួែគ្ ញាភលែ ញាមៗ

ទញា។ កញាញាយមកយើង្ញានជួែគ្ ញាវញិនញាចញាញាំងទនលែញាជិតផ្ញារ

ច្បញារអំពញា ខ្ថុ ំពិតជញាសែ្បញាយរកអី្ថលែ ញាងមនិតញាូវ។ ខ្ថុ ំនងិែ្អូ នៗ 

ខ្ថុ ំ្ញានគញាងមញានភញាពកក់ក្ញានញាក្ ថុ ងផ្សះ លញាងរសញាត់អណ្ញាត 

ទៀតហើយ។ 

 មួយឆ្ ញាំកញាញាយមក មញានគញាួសញារមួយដញាេធលែ ញាែ់រស់នញា

ជិតផ្សះរែស់ខ្ថុ ំនញាែឹងសញាឡញាងកញាេពីសង្គមចញាស់ នងិធលែ ញាែ់

ធ្ើជញាអ្ កដញាំ្ញាយនញាមន្រី-ស២១សមយ័ខ្ញារកញាហម ្ញាន 

បញាញាែ់ម្ញាយខ្ថុ ំថញា ្ញានឃើញខ្ញារកញាហមែញូ្នឪពុកខ្ថុ ំមកមន្រី 

ស-២១ ដញាយផ្ញាេ់ភ្ ញាក។ ពត័ម៌ញាននញាសះ្ញានធ្ើឲ្យខ្ថុ ំនញាមនិ 

អស់ចត្ិ ថញាតើឪពុកខ្ថុ ំតញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមសមលែ ញាែ់នញាសញាុក 

ពញាសះនញាតញាពញាសះ ឬនញាទួេសលែញាង�៉ញាងណញានញាសះទញា។

ដញារ៉ញារែ្ឋ មញាត្ញាឪពុក ែូរ៉ញាមី  ឆ្ ញាំ១៩៦៧
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 តំែន់អនលែង់វញាង គជឺញាតំែន់មួយ ស្តិនញាភញាគខញាងជើង

នញាបញាទញាសកម្ថុជញា។ សញាុកអនលែង់វញាងគជឺញាតំែន់តស៊ូ ចុងកញាញាយ

រែស់ខ្ញារកញាហម នងិ ជញាតំែន់ដញាច់សញា�ញាេ គ្ញានកញារទំនញាក់

ទំនងជញាមួយអ្ កខញាងកញាញា។ កញាញាយសមញារណកម្ឆ្ ញាំ១៩៩៨ 

បញាជញាជននញាអនលែង់វញាង្ញានចញាែ់ផ្ើមមញានទំនញាក់ទំនងជញាមួយ 

ពិភពខញាងកញាញា ចំណញាកបញាជញាជនចំណូេ្ី្ក៏្ ញានចញាែ់ផ្ើម 

ចូេទញារស់នញាក្ ថុ ងតំែន់នញាសះ។ មកែេ់សព្ថ្ង ញានញាសះ អនលែង់វញាង 

តញាូវ្ញានបញាញាកលែ ញាយជញាតំែន់ដញាេមញានសក្ញានុពេ ខញាងវសិយ័ 

ទញាសចរណ ៍រួមមញានទតីញាំងបញាវត្សិញាសញា្ទញាំង១៤កនលែញាង ទញាស- 

ភញាព្ម្ជញាត ិបញាញាសញាទ សិ�ញាចញារកឹ ដញាេនញាសញាសសេ់ក្ ថុ ង 

ពញាញា ដញាេតញាូវ្ញានអ្ កែុរញាណវទិ្យញានញាខញាត្ឧត្រមញានជយ័ រក 

ឃើញនញាពញាេ្ី្ៗនញាសះ។ បញាជញាជនដញាេរស់នញាសញាុកអនលែង់វញាង 

មញានមញាទនភញាពនងឹអី្ដញាេខលែួ នមញាន នងិ្ញានចូេរួមចំណញាក 

ក្ ថុ ងកញារថញារក ញ្ាបញាវត្សិញាសញា្រែស់ខលែួ ននងិ្ញានជំរុញឲ្យកូនចញា

រែស់ខលែួ នទទួេ្ញានកញារអែ់រថំញាមទៀតផង។ 

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯសញារកម្ថុជញា ្ញានែង្ក ើតគមញាញាងដញាេ 

មញានឈ្ញាសះថញា មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែ់ងវញាង ្ញានធ្ើកញារ 

ជញាមួយសហគមនន៍ញាអនលែង់វញាងជញាយូរមកហើយ ដញាយផ្ញាត 

សំខញាន់ទញាលើកញារផ្សះផ្ញា នងិសន្ភិញាព។ កញាញាពីកច្ិ កញារទញាំង 

នញាសះ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ្ញានរួមចំណញាកក្ ថុ ងកញារ 

ែណ្ថុ សះែណ្ញាេ្នធញានមនុស្នញាសញាុកអនលែង់វញាង ដញាយ 

ែងញាៀនសសិ្ អំពីរបៀែធ្ើទំនញាក់ទងជញាមួយបញាជញាជនក្ ថុ ង

សហគមន ៍ របៀែសម្ភ ញាសនអ្៍ កភូមពិីែទពិសញា្នក្៍ ថុ ងរែែ

ខ្ញារកញាហម ពញាមទញាំង្ញានផ្េ់កញារគញាំទញាែេ់សសិ្ដញាេទើែ 

ែញ្ ែ់ម្្យមសកិ្ញាទុតយិភូម ិ ឲ្យមញានឱកញាសមកែន្កញារ 

សកិ្ញានញាទកីញាុងភ្ ំពញាញ ជួយែងញាៀនភញាសញាអង់គលែញាស ជួយ 

សមញាេួក្ ថុ ងកញាររស់នញាទកីញាងុភ្ ំពញាញ កញារធ្ើទស្នកច្ិ សកិ្ញា 

នងិជួយជំរុញឲ្យនសិ្តិទញាំងនញាសះ ខតិខំបញាឹងបញាញាងរៀនសូតញា 

ដើម្តីញា�ែ់ទញាអភវិឌ្ឍនស៍ហគមនរ៍ែស់ខលែួ នវញិ។

 នញាថ្ង ញាទ៨ីខញាសហីញាឆ្ ញាំ២០១៨ វញា�ញាម៉ញាង ២:០០ 

រសៀេ លញាក ផញាត ែូរ៉ញា ែុគ្គ េិកគមញាញាងមជ្ឈមណ្ឌ េ 

សន្ភិញាពអនលែង់វញាង នញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ្ ញានែឹកនញា ំ

ៃិស្សិតមកពតីសាុកអៃលៃង់វាងធវែើទស្សៃកិែ្សិក្ានាស្ថ ាៃទូតអាមារកិ

រូែ្តអនុស្ញាវរយី ៍ឯកអគ្គ រែ្ឋទូត វលីលែៀម ហញាែ ជញាមួយនសិ្តិមកពីសញាុកអនលែង់វញាង 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

នសិ្តិ មកពីសញាុកអនលែង់វញាងចំនួន១៤នញាក់ ទញាធ្ើទស្នកច្ិ  

សកិ្ញានញាស្ញានទូតអញាមញារកិជញាលើកែំែូង ដញាេមញានទតីញាំង 

នញាសង្ក  ញាត់វត្ភ្ ំ ខណ្ឌ ែូនពញាញ រញាជធញានភ្ី ំពញាញ។ 

 នសិ្តិទញាំងនញាសះ រួមមញាន ៖ ១) ចញាន់ ឡញាត មុខវជ្ិញាសិក្ញា 

គមីចំីណីអញាហញារ ២) តញាង វួចជី មុខវជ្ិញាសិក្ញា រូែវទិ្យញា ៣) 

ហញាក់ សុគន្ញារ ី មុខវជ្ិញាសិក្ញា ឱស្ ៤) វុឌ្ឍ ី ហុងឡញាយ 

មុខវជ្ិញាសិក្ញា គណិតវទិ្យញា ៥) អីុ ឆញាយ៉ញា មុខវជ្ិញាសិក្ញា 

ឱស្ ៦) កញាិន សុខួន មុខវជ្ិញាសិក្ញា គណិតវទិ្យញា ៧) ឃិន 

សិ�ញា មុខវជ្ិញាសិក្ញា បញាវត្វិទិ្យញា ៨) ថញា ផន ្ ីមុខវជ្ិញាសិក្ញា 

អគ្គ សីន ី៩) អីុ ឆញាយន័ មុខវជ្ិញាសិក្ញា ជំនួញ ១០) �ញាង យូអីុ 

មុខវជ្ិញាសិក្ញា អភវិឌ្ឍជនែទ ១១) ឆញាន សំអឿន មុខវជ្ិញាសិក្ញា 

សំណង់សុវីេិ ១២) ផន កញ្នញា មុខវជ្ិញាសិក្ញា គណិតវទិ្យញា 

១៣) តញាង ពញាជ្យវចិ្ឆ កិញា មុខវជ្ិញាសិក្ញា ្នញាគញារ នងិ ១៤)  

សួត វចិតិញា កំពុងដញាក់ពញាក្យសំុចូេរៀនផ្ ញាកច្បញាែ់។ 

 នសិ្តិទញាំង១៤នញាក់នញាសះ ក៏្ ញានជួែសំណញាសះសំណញាេ 

ជញាមួយនងឹឯកអគ្គ រែ្ឋ ទូតសហរែ្ឋអញាមញារកិបញាចញាំនញាបញាទញាស 

កម្ថុជញា វលីលែៀម ហញាែ។ លញាក វលីលែៀម ហញាែ ្ញានសម្ញាងនូវ  

កញារស្ញាគមន�៉៍ញាងកក់ក្ញា ចំពញាសះែំណើរទស្នកច្ិ រែស់ 

នសិ្តិមកពីសញាុកអនលែង់វញាង។ លញាក្ញានសម្ញាងនូវកញារចញាែ់ 

អញារម្ណ ៍ពញាមទញាំងចង់ឲ្យយុវជនយេ់ែឹងអំពីសញារសំខញាន់នញា 

កញារផ្សះផ្ញាជញាត ិ នងិ្ញានផ្េ់ឱកញាសឲ្យមញានកញារផលែ ញាស់ែូ្រ

ែទពិសញា្នរ៍វញាងនសិ្តិកម្ថុជញា នងិអញាមញារកិថញាមទៀត។ 

នសិ្តិមកពីសញាុកអនលែង់វញាង ក៏្ ញានរៀែរញាែ់អំពីបញាវត្សិញាសញា្

តំែន់អនលែង់វញាង ពញាមទញាំងសក្ញានុពេរែស់ខញាត្ឧត្រមញានជយ័ 

ទញាកញាន់នសិ្ិតអញាមញារកិចំនួន១៥នញាក់។ កញាញាយពីចញាករលំញាក 

ែទពិសញា្ជ៍ញាមួយគ្ ញារួចមក នសិ្ិតមកពីសញាុកអនលែង់វញាង 

្ញានធ្ើទស្នកច្ិ ក្ ថុ ងែរវិញាណស្ញានទូតអញាមញារកិ។ មន្ញាីទទួេ 

ែន្ថុកផ្ ញាកវែ្្មរ៌ែស់ស្ញានទូតអញាមញារកិក៏្ ញានធ្ើែទែង្ញាញ 

ែេ់នសិ្តិមកពីសញាុកអនលែង់វញាង អំពីបញាវត្សិញាសញា្ នងិទំនញាក់ 

ទំនងរវញាងកម្ថុជញា នងិសហរែ្ឋអញាមញារកិ ហើយ្ញាននញាំនសិ្តិ 

ទញាំងនញាសះទញាទស្នញាកញារតញាំងពិពរ័ណរូ៍ែ្តជញាចញាើនទៀតរែស់ 

លញាកជំទញាវទ១ីរែស់អញាមញារកិ គ ឺហ្ញាក្ក  ឺេីន កញាណ្ណ ឺឌ ីអូណញា 

សុសី ដញាេ្ញានមកទស្នកច្ិ នញាបញាទញាសកម្ថុជញានញាថ្ង ញាទ២ី  

ខញាវចិ្ឆ កិញា ឆ្ ញាំ១៩៦៧ ក្ ថុ ងសមយ័សង្គមរញាសញា្នយិម ដញាេមញាន 

សម្ញាចពញាសះ នរញាត្ម សហីនុ ជញាពញាសះបញាមុខរែ្ឋក្ ថុ ងគញាេ 

ែំណងស្ញារនូវទំនញាក់ទងរវញាងកម្ថុជញា នងិសហរែ្ឋអញាមញារកិ 

ឡើងវញិ។ កញាញាយពី្ញានទស្នញាកញារតញាំងពិពរ័ណរូ៍ែ្តរួច 

មក លញាក វលីៀម ហញាែ ក៏្ ញានផ្េ់ឱកញាសឲ្យនសិ្តិមក 

ពីសញាុកអនលែង់វញាងចូេសកិ្ញាសញាញាវជញាញាវនញាក្ ថុ ង ែណ្ណ ញាេយ័ 

រែស់ស្ញានទូត ចូេបញាើបញាញាស់ អីុនធើណញាត នងិផ្េ់កញាត 

ពិសញាសែេ់នសិ្តិទញាំងនញាសះឲ្យចូេែណ្ណ ញាេយ័ នងិ្ញាន 

ែង្ញាញពីរបៀែទទួេ្ញានអញាហញារូែករណទ៍ញាសកិ្ញា នញា 

សហរែ្ឋអញាមញារកិទៀតផង។

ដញារ៉ញារែ្ឋ មញាត្ញា

កញារទស្នញាកញារែង្ញាញរូែ្ត រែស់លញាកជំទញាវ 

ហ្ញាក្ក  ឺេីន កញាណ្ណ ឺឌ ីអូណញាសុសី ្ញានមកធ្ើទស្នកច្ិ បញាទញាសកម្ថុ

ជញាកញាេពីឆ្ ញាំ១៩៦៧

លញាក វលីលែៀម ហញាែ ឯកអគ្គ រែ្ឋទូតសហរែ្ឋអញាមញារកិបញាចញាំបញាទញា

សកម្ថុជញា ជួែសំណញាសះសំណញាេជញាមួយនសិ្តិមកពីសញាុកអនលែង់

វញាង 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 ទញាសភញាពែ៏សញាស់តញាកញាេ នងិអញាកញាសធញាតុតញាជញាក់នញា 

ពញាេពញាឹកពញាេឹម រួមនងឹអព្័ចុសះសន្កឹធ្ើឲ្យខ្ថុ ំអញាចមើេឃើញ 

ទែិ្ឋភញាពរែស់សញាុកអនលែង់វញាងពីលើភ្ ំែងរញាកច្បញាស់ពញាញាេៗ។ 

ទែិ្ឋភញាពនញាពញាេពញាឹកដញាេមញានសភញាពមនិច្បញាស់ ដញាយសញារ 

តញាអំណញាចនញាសីតុណ្ភញាព បញាៀែែូចជញាចំណញាសះែឹងរែស់ខ្ថុ ំ 

ទញាក់ទងនងឹសញាកុអនលែង់វញាងមុនពញាេមកែេ់ទនីញាសះ។ ែុរញាវនិចិ្ឆ យ័  

នងិ គំនតិែំែូងរែស់ខ្ថុ ំចំពញាសះសញាុកអនលែង់វញាង គទឺនីញាសះជញាកនលែញាង  

កញាន់កញាែ់រែស់អតតីមញាែឹកនញាំរែស់ខ្ញារកញាហម នងិជញាកនលែញាង 

ដញាេមនិគួរឲ្យទញាទញាេ់តញាសញាសះ។ បញាជញាជនគួរតញាមញានភញាព

កញាចសញាហញាវដញាេធ្ើឲ្យខ្ថុ ំភយ័ខលែ ញាច។ ែុ៉ន្ញាគញាែ់�៉ញាងមញានភញាព

ខុសគ្ ញាពីអី្ដញាេខ្ថុ ំធលែ ញាែ់្ញានគតិ។

 បញាជញាជននញាសញាុកអនលែង់វញាងមញានភញាពរួសរញាយ�៉ញាងខលែ ញាំង។  

ខ្ថុ ំ្ញានជួែ ពញាមទញាំង ន�ិញាយគ្ ញាពីជីវភញាពគញាួសញារ នងិកញារងញារ 

រែស់កញាុមគញាួសញារគញាត់ ហើយគញាត់កម៏ញានភញាពរកីរញាយរៀែ 

រញាែ់អំពីរឿងទញាំងនញាសះមកកញាន់ខ្ថុ ំ។ ែុ៉ន្ញានញាពញាេដញាេខ្ថុ ំ្ញាន 

សួរគញាត់អំពីែញ្ញាបញាវត្សិញាស្ញាខ្ញារកញាហម គញាត់ហញាក់ែូចជញា 

ផលែ ញាស់ែូ្រឥរ�ិញាែ្រែស់គញាត់មនិចង់ន�ិញាយ។ ខ្ថុ ំពិ្ញាកសួរ 

គញាត់អំពីបញាវត្សិញាស្ញាែ៏ជូរចត់នញាសះ ពញាញាសះអី្ដញាេគញាត់្ញាន 

និ�ញាយគញាញាន់តញាជញាស្ញាដញាេែុសះែ៉បញាសះនឹងទឹកទនលែញាដញាេមញាន

ជមញាញាមនិអញាចវញាស់្ញានតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ។ រឿងទញាំងនញាសះស្តិនញា

ជញាអញា្កំ៌្ញាំងនញាឡើយ។ 

 ខណបៈពញាេដញាេបញាជញាជនទូទញា គតិថញា មញាែឹកនញាំរែែ 

ខ្ញារកញាហម គជឺញាជនឃញារឃញា នងិកញាចសញាហញាវ បញាជញាជននញា 

សញាុកអនលែង់វញាងមញានទស្នបៈផ្ញាងទញាវញិ។ មញាែឹកនញាំែូចជញា 

តញាមុ៉ក តញាូវ្ញានអ្ កសញាុកអនលែង់វញាងគញារព នងិឲ្យតមលែ ញា។ នញា 

ក្ ថុ ងចត្ិរែស់បញាជញាជនសញាុកអនលែង់វញាង តញាមុ៉ក គជឺញាមញាែឹកនញាំ 

ដញាេេ្អម្ ញាក់ ជញាអ្ កកសញាងសហគមនអ៍នលែង់វញាង នងិជញាជន 

សែ ថ្ុ រស។

 ខ្ថុ ំធលែ ញាែ់គតិថញា តំែន់អនលែង់វញាង គជឺញាកនលែញាងដញាេដញាច់ 

សញា�ញាេ កនលែញាងគញាញាសះថ្ ញាក់ នងិជញាតំែន់ដញាេពិ្ញាកទញាែេ់។  

នញាក្ ថុ ងគំនតិរែស់ខ្ថុ ំ តំែន់នញាសះច្បញាស់ជញាគ្ញានផលែូ វធ្ើែំណើរសញាួេ 

នញាសះទញា ហើយមធ្យញា្ញាយធ្ើែំណើរទៀតសញាត កម៏និទំនើែ

ដញារ។ ែុ៉ន្ញានញាពញាេចូេមកែេ់តំែន់នញាសះ ខ្ថុ ំ្ញានឃើញភញាពរកី 

ចមញាើនជញាចញាើន។ បញាជញាជនមញានជីវភញាពេ្អបញាសើរ ហើយ

ែណ្ញាញផលែូ វគមនញាគមនក៍៏េ្អស្អ ញាត

ដញារ។ 

  ែំណើរទស្នកច្ិ ចំនួន ៥ 

ថ្ង ញានញាសះ ្ញានែង្ញាញខ្ថុ ំពីមុខមញាត់្ី្ 

រែស់សញាុកអនលែង់វញាង ដញាេខុសព ី

កញារគតិរែស់ខ្ថុ ំពីមុន។ ខ្ថុ ំយេ់ថញា 

សន្ភិញាព នងិកញាររួែរួមគ្ ញា គជឺញា 

កញាតព្កច្ិ មួយែ៏សំខញាន់ ដញាេតញាូវ 

ធ្ើ ហើយកញារផ្សះផ្ញាគ្ ញាគជឺញារឿង 

ចញាំ្ញាច់នញាសញាុកអនលែង់វញាង។

ងូ៉វ ជីហរ័

ភាពខុសគ្ា ៃិង ការចាំបាែ់នាសាុកអៃលៃង់វាង

ទំែន់តញា០៥ នញាសញាុកអនលែង់វញាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 នញាថ្ង ញាែំែូង ខ្ថុ ំជញាមួយនងឹកញាុមកញារងញារ ្ញានចំណញាយ

ពញាេស្ើរតញាពញាញមួយថ្ង ញានញាលើែងផលែូ វ ដើម្ធ្ីើែំណើរព ី

ទកីញាុងភ្ ំពញាញតញាំងតញាពីពញាេពញាឹកឆ្ញាសះទញាកញាន់សញាុកអនលែង់វញាង  

ខញាត្ឧត្រមញានជយ័ ដញាេមញានចម្ង ញាយជិត៥០០គ�ូីម៉ញាតញាពី

កញាររ�ិញាេយ័រែស់យើង។ ខ្ថុ ំមញានអញារម្ណថ៍ញាសឹ្កសញាពន់ 

ពញាមទញាំងនឿយកញាយ ដញាយសញារអង្គថុយនញាតញាមួយកនលែញាងក្ ថុ ង 

ឡញាន។ ែុ៉ន្ញាចញាែ់ពីជញាយទកីញាុងភ្ ំពញាញ ខ្ថុ ំក៏្ ញានែង្ ើែកញ្ ក់ 

ែង្អួ ចឡញានែន្ចិ ដញាេ្ញានធ្ើឲ្យខ្យេ់មញានកលែនិែី�ញាយ�ំជញាមួយ 

នងិកលែនិស្ញា ចូេមកឱែកញាសញាែឃញានវញ្ិញាណរែស់ខ្ថុ ំ�៉ញាង 

ទន់ភលែន់ នងិ្ញានែនូ្រនូវក្ហីត់នឿយទញាំងឡញាយែន្េ់ទុក 

តញាអញារម្ណព៍ញារពញាញទញាដញាយសញាចក្សុីខ។ ពញាេរសៀេ 

ទញាហើយ នញាពញាេដញាេយើងធ្ើែំណើរែេ់សញាុកអនលែង់វញាង។  

យើងអស់កមលែ ញាំងរៀងៗខលែួ ន ែុ៉ន្ញាទញាសះជញាបញាែនញាសះក្ ីកញាុមរែស់ 

យើង្ញានសមញាញាចចត្ិធ្ើមូ្ែអញាហញាររួមគ្ ញា មុននងិែំបញាកគ្ ញា 

ទញាសមញាញាក។

 នញាថ្ង ញាទពីីរក្ ថុ ងសញាុកអនលែង់វញាង យើងសមញាញាចចត្ិធ្ើ 

ែំណើរទញាកញាន់ភូមិអូរស្ញាយ។ នញាតញាមផលែូ វទញាកញាន់ភូមអូិរស្ញាយ  

យើង្ញានឃើញែុរសម្ ញាក់ឈរក្ ថុ ងទកឹដញាេមញានកម្ស់ តញាឹម 

ទញាូងរែស់គញាត់ កំពុងែង់សំណញាញ់ នងិមញានទូកឈើមួយ 

អណ្ញាតនញាក្ញារនញាសះ។ ដញាយសញារតញាទែិ្ឋភញាពភ្ ំខៀវសញាងញាត់ 

ដើមឈើែុសះក្ ថុ ង ទកឹទនលែញាដញាេមើេមនិឃើញ្ញាត ពញាមទញាំង 

ែុរសកណ្ញាចកណ្ញាងម្ ញាក់នញាសះ យើងក៏្ ញានឈែ់ឡញានពញាក់ 

កណ្ញាេផលែូ វដើម្ផ្ីិតយករូែភញាពនញាទស្នយីភញាពនញាសះទុក។  

ែន្ែំណើរទញាខញាងមុខែន្ចិទៀត យើង្ញានឆលែងកញាត់ទំនែ់ទកឹ 

មួយហញាថញា «ទំនែ់តញា០៥»។ នញាទំនែ់នញាសះ មញានទញាំងចញាស់ទញាំង

ក្ញាងមកែង់សំណញាញ់រកតញាី អ្ កខលែសះជិសះទូកទញាកនលែញាងទកឹជញាញា 

អ្ កខលែសះទៀតកែ៏ង់សំណញាញ់នញាទកឹតញាឹមចង្ក ញាសះ ឬទញាូង ហើយ

ថញាមទញាំងបញាជញាជនមួយចំនួនទៀតមកលញាងទកឹដញារ។ ដញាយ 

សញាររែូវនញាសះ គជឺញារែូវវស្ញាទើែមញានទកឹឡើងគួរសមដញារ។  

យើង្ញានឈែ់្តរូែនញាទំនែ់នញាសះែន្ចិ ែន្ញាែ់មកកែ៏ន្

ែំណើរទញាកញាន់ភូមិអូរស្ញាយ។ ពញាេទញាែេ់ភូមអូិរស្ញាយ 

ទកឹនញាទនីញាសះតញាជញាក់ ធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមញានអញារម្ណស៍ញាស់សញាញាយ

ណញាស់។ អី្ដញាេគួរឲ្យសញាកស្ញាយគទឺកឹមញានជមញាញារញាក់ពញាក  

ហើយយើងក៏គ្ញានពញាេចញាើនសមញាញាែ់ចំណញាយនញាទនីញាសះដញារ។  

ចញាញពីភូមអូិរស្ញាយ យើងធ្ើែំណើរទញាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្-ិ

ភញាពអនលែង់វញាង ដញាេស្តិនញាលើភ្ ំែងរញាក។ ទែិ្ឋភញាពពីលើភ្ ំ 

ែងរញាកធ្ើឲ្យខ្ថុ ំរកពញាក្យថលែ ញាងមនិតញាូវ។ នញាលើនញាសះខ្ថុ ំអញាចមើេ 

មកខញាងកញាញាមឃើញវញាេសញាញាជញាែ់គ្ ញាៗ ពញាមទញាំងដើមឈើ 

ែុសះជញាជួរៗ មើេទញាែូចជញាកញាឡញាអុក ពញាមទញាំងផ្សះអ្ កភូម ិ

ដញាេសង់ក្ញារៗគ្ ញា។ អី្ដញាេធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមញានភញាពចមលែ ញាកចត្ិនញាសះ 

គអី្ឺៗគញាែ់�៉ញាងដញាេខ្ថុ ំមើេឃើញមញានសភញាពតូច ដញាេ 

មើេទញាអញាចក្ញាែ់នញាក្ ថុ ងដញា្ញាន។ អំ�ថុ ងពញាេដញាេយើង

នញាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង មញានអ្ កទញាសចរជញាជន

ជញាតខិ្ញារែួនបញាញាំនញាក់ មកពីខញាត្សៀមរញាែដញាេ្ញានមកមជ្ឈ-

មណ្ឌ េសន្ភិញាពដើម្ស្ីញាងយេ់អំពីបញាវត្រិែស់ តញាមុ៉ក 

ពញាមទញាំងមើេផ្សះបញាជំុរែស់ តញាមុ៉ក។ 

 នញាថ្ង ញាទែី ី យើង្ញានចំណញាយពញាេពញាក់កណ្ញាេថ្ង ញាធ្ើ 

ែំណើរពីភូមមួិយទញាភូមមួិយទៀត តញា�ែ់ចុសះតញា�ែ់ឡើង 

ជញាចញាើនសញារ ដើម្ស្ីញាងរកែុរសម្ ញាក់ដញាេគញាត់ជញាែ់ពញាក់ពន្័ 

ទញានងឹឧែទ្វហញាតុ ក្៉ញាេ់ម៉ញា�៉ញាហ្គ ញារ។ គញាត់គជឺញាអតតីយញាធញា 

ម្ ញាក់ក្ ថុ ងសមយ័ខ្ញារកញាហមដញាេមញានមូេដ្ឋ ញាននញាតំែន់សមុទញា  

ហើយធលែ ញាែ់បញាយុទ្គ្ ញាផ្ញាេ់ជញាមួយកងទព័ជើងទកឹ នងិជើង 

អញាកញាសរែស់សហរែ្ឋអញាមញារកិ។ គញាត់្ញានែង្ញាញពីគំនតិែ៏

មុតសញាួចរែស់គញាត់ដញាយ្ញានសួរកញាុមយើងខ្ថុ ំថញា «ពួកកួ្យៗ 

ដញាេជញានសិតិ្ធ្ើ�៉ញាងែូចម្ញាច្ញានស្គ ញាេ់ខ្ថុ ំ? នងិហញាតុែូច

ម្ញាច្ញានជញាចញាែ់អញារម្ណព៍ីបញាធញានែទនញាសះ?»។ 

យើងគ្ម ាៃអវែតីខុសគ្ាឡើយ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 កញាញាយពញាេែរភិញាគអញាហញារថ្ង ញាតញាង់រួច យើង្ញានទញា

ទំនែ់មួយទៀតដញាេបញាជញាជនហញាថញា «ទំនែ់្ី្»។

 នញាថ្ង ញាទែួីន យើង្ញានទញាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់ 

វញាងម្ងទៀត ដើម្ផិ្ីតយកទែិ្ឋភញាពអព្័លើភ្ ំែងរញាកនញាពញាេ 

ពញាឹកពញាេឹម។ ទស្នយីភញាពនញាតញាមែងផលែូ វ មើេទញាធ្ើឲ្យ 

ចត្ិរែស់ខ្ថុ ំស្ងែ់�៉ញាងចមលែ ញាក ហើយធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមញានភញាពរវើរវញាយ 

បញាៀែែូចជញាដើរលើពពក។ នញាពញាេថ្ង ញាតញាង់ យើងទញាកនលែញាង 

ែញ្ ថុ សះសពរែស់ ែុ៉េ ពត នងិផ្សះរែស់ តញា មុ៉ក មុនពញាេធ្ើ 

ែំណើរតញា�ែ់មកទកីញាុងភ្ ំពញាញវញិ។

 ែំណើរមួយនញាសះ្ញានែងញាៀនឲ្យខ្ថុ ំែឹងថញា អ្ ករស់នញាក្ ថុ ង 

សញាុកអនលែង់វញាង គមឺនិមញានសុទ្តញាជញាកម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហម 

នញាសះទញា ពញាញាសះនញាទនីញាសះកម៏ញានបញាជញាជនចំណូេ្ី្ដញារ។ លើស 

ពីនញាសះទញាទៀត អ្ កនញាក្ ថុ ងសញាុកអនលែង់វញាងនញាសះគ្ញានចរតិកញាង

កញាច ឬអញាកញាក់ ែូចដញាេខ្ថុ ំ្ញានគតិឡើយ។ អ្ កសញាុកអនលែង់វញាង 

្ញានែង្ញាញអំពីភញាពទន់ភលែន់ រញាក់ទញាក់ ដញាេធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមញានអញា- 

រម្ណក៍ក់ក្ញាទញាវញិ។ រូែរញាងអ្ កសញាុកមើេទញាមនិខុសអី្ 

ពីគញាឯង ជីវតិបញាចញាំថ្ង ញារែស់គញាត់កម៏និខុសពីគញា កញារន�ិញាយ 

រែស់គញាត់កម៏និបលែ ញាកពីអ្ កែទញាដញារ។ ែូច្ ញាសះហើយខ្ថុ ំមនិគតិថញា  

យើងចញាំ្ញាច់បញាងចញាកកញាុមរែស់គញាត់ជញាបញាភញាទមនុស្«គញាញាសះ 

ថ្ ញាក់» ឬ «កម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហម»នញាសះទញា ពញាញាសះថញាពញាេនញាសះ

គញាត់គញាញាន់តញាជញាបញាជញាជន្ម្តញាតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ។ យើងគញាែ់គ្ ញាគួរ 

តញាបើកចំហចត្ិទទួេ ដើម្ឲី្យគញាត់បើកចត្ិទទួេយើងវញិ 

មញានតញាវ ិ្ នីញាសះទញាដញាេយើងអញាចេុែែំ្ញាត់ កញាររ ើសអើង 

នងិែរ�ិញាកញាសអមិត្នញាសះ។

 អី្ៗគញាែ់�៉ញាងនញាតញាែក់ជញាែ់ក្ ថុ ងកញាអញាបញាសះែូងរែស់ខ្ថុ ំ។

�ថុ ង មុនវីណ័្ណ

ភ្ៀវចូេមកទស្នញាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង ដញាេជញាអតតីផ្សះបញាជំុរែស់ តញាមុ៉ក 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 ដញាយហញាតុថញា សញាុកអនលែង់វញាង គជឺញាតំែន់កញាន់កញាែ់ចុង 

កញាញាយរែស់ចេនញាខ្ញារ កញាញាមទស្នបៈទញាលើកញារធ្ើទញារុណ 

កម្ កញារដញាក់ទណ្ឌ កម្ នងិកញារែកហូតសទ្ិរែស់ែុគ្គេគស្ឺតិ 

នញាក្ ថុ ងចត្ិរែស់ខ្ថុ ំ។ ដញាយែឹងថញាកញាុមរែស់យើងនងឹតញាូវធ្ើ 

កញារផេិតជញាអត្ែទ ឬអត្ែទជញារូែភញាព ធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមញានកញារ 

ភយ័ខលែ ញាច�៉ញាងខលែ ញាំង ពញាញាសះយើងមនិតញាឹមតញាតមញាូវឲ្យសញាកសួរ 

អ្ កសញាុកអនលែង់វញាង ទញាក់ទងនងឹរឿងផ្ញាេ់ខលែួ នរែស់គញាត់តញា 

ែុ៉ណ្ណ ញាសះទញា ែុ៉ន្ញាយើងកត៏ញាូវយេ់អំពីអ្ កសញាុកទញាំងអស់នញាសះ

ផងដញារ ពញាញាសះយើងមនិធ្ើែុរញាវនិចិ្ឆ យ័ដញាយហញាគញាត់ថញាជញា 

«កញាុមខ្ញារកញាហម»។ 

 ពញាេទញាែេ់សញាុកអនលែង់វញាង ខ្ថុ ំក៏្ ញានអើតក្បញាេមើេ 

ចញាញពីកញ្ ក់រ្យន្ ដញាយមញានភញាពភ្ញាក់ផ្អ ើេ�៉ញាងខលែ ញាំង  

ពញាញាសះរូែភញាពដញាេខ្ថុ ំ្ញានសញាមញាទញាែេ់នញាសះ គខុឺសទញាំងសញាុង 

ពីអី្ដញាេខ្ថុ ំ្ញាន្៉ញាន់បញាមញាណ។ តញាមគំនតិរែស់ខ្ថុ ំ អនលែង់វញាង  

គជឺញាសញាុកមួយដញាេមញានភញាពស្ងែ់ស្ង ញាត់ជញាងគញាក្ ថុ ងចំណញាម 

ខញាត្ទញាំងអស់ដញាេខ្ថុ ំ្ញានទញា ចំណញាកបញាជញាជននញាសញាុកអនលែង់ 

វញាង បញារជញាមញានកញាររួសរញាយរញាក់ទញាក់ទញាវញិ។ ែុ៉ន្ញានញាពញាេ 

ដញាេយើងមញានផ្ ត់គំនតិទញាលើអ្ កសញាុកថញាជញា «មនុស  ្

អញាកញាក់»នញាសះ គយឺើងឯនញាសះទញាដញាេជញាែុគ្គេខុសគញា។ បញា- 

ជញាជននញាសញាុកនញាសះបញាពញាឹត្ទមលែ ញាែ់បញាចញាំថ្ង ញារែស់ខលែួ ន ែូចជញា 

កញារដញារ្៉ញាក់ នញាសញាទតញាី នងិកញារេក់វត្ថុផ្ញាងៗ។ លើសពីនញាសះ 

ទញាទៀត ក្ ថុ ងអំ�ថុ ងពញាេបញាញាំថ្ង ញានញាសញាុកអនលែង់វញាង ខ្ថុ ំ្ញាន 

យេ់ែឹងអំពីយុទ្សញាស្ញា្ី្ៗ ក្ ថុ ងកញារបញាើបញាញាស់ម៉ញាសីុន្ត  

រួមទញាំងកញារបញាញាសញា័យទញាក់ទងជញាមួយនងឹបញាជញាជននញាទនីញាសះ។  

ខ្ថុ ំ្ញានយេ់ែឹងអំពីវ ិ្ នីញាកញារបញាើបញាញាស់ពញាក្យសម្ ី នញាពញាេ 

ន�ិញាយ ជញាមួយនងឹអ្ ករស់រញានមញានជីវតិពីសមយ័ខ្ញារកញាហម  

តញាមកញារបញាើបញាញាស់ពញាក្យឬឃលែ ញា ដញាេពំុឲ្យអ្ កសញាុកនកឹឃើញ 

ផ្ ញាកែ៏អញាកញាក់មួយដញាេកើតឡើងនញាអតតីកញាេ។ ក្ ថុ ងអំ�ថុ ង 

ពញាេនញាកញារស្ ញាក់នញាសញាុកអនលែង់វញាងរយបៈពញាេបញាញាំថ្ង ញានញាសះ ក្ ថុ ង 

ចំណញាមមនុស្ដញាេស្ ញាក់នញាសញាុកអនលែង់វញាងនញាសះក៏មញានជន 

ែរទញាសមួយចំនួនដញារ។ គញាត់្ញានស្ ញាក់នញាទនីញាសះអស់រយបៈ

ពញាេជញាង ៣ ទញា ៤ឆ្ ញាំ នញាផ្សះអ្ កកញាន់សញាសនញាគញាិស្។ គញាត់ 

សង់ផ្សះនញាសះឡើងសមញាញាែ់សិស ញ្ានុសិស្ដញាេមញានផ្សះនញាឆ្ង ញាយ 

ពីសញា�ញាមកស្ ញាក់នញាែណ្ញាសះអញាសន ្។ ខ្ថុ ំ្ញានន�ិញាយជញាមួយ 

កញាុមអ្ កកញាន់គញាិស្សញាសនញាមួយចំនួន នងិ្ញានធ្ើកញារសម្ភ ញាសន ៍

កញាុមគញាត់ទញាក់ទងនងឹកញារស្ ញាក់នញារែស់គញាត់នញាទនីញាសះ ដញាយ 

ហញាតុថញា កញាររស់នញារែស់គញាត់្ញានទញាក់ទញាញចំណញាែ់អញារម្ណ ៍

រែស់ខ្ថុ ំជញាខលែ ញាងំ ដញាេ្ញានឃើញជនជញាតែិរទញាសរស់នញាទនីញាសះ 

ទញាសះែជីញាភញាពអញាកញាក់ នងិឃញារឃញាមួយចំនួន្ញានកើតឡើង

នញាសញាុកអនលែង់វញាង�៉ញាងណញាកដ៏ញាយ។

 ដញាយ្ញានឃើញភញាពសម្ូរសែ្បញាយរែស់បញាជញាជននញា 

ទនីញាសះ នងិស្ ញាមញញមឹ ដញាយរញាែ់ចញាែ់តញាំងពីមនុស្គញាែ់ 

វយ័ទញាំងអស់ ្ញានធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមញានកញារយេ់ែឹងចញាើនជញាងមុន រួម 

ទញាំងគំនតិរែស់ខ្ថុ ំទញាលើបញាជញាជនដញាេរស់នញាសញាុកអនលែង់វញាង។  

គមលែ ញាតនញាយុគ្គសមយ័ នងិកញារយញាគយេ់គ្ ញាទញាវញិទញាមកគឺ

ជញាឱស្សមញាញាែ់កញារផ្សះផ្ញា។

សញាម ្៉ញារ ៉ូដញា

យាគយល់ គជឺាឱស្ផ្សសះផ្ា

តញាីដញាេបញាជញាជននញាសញាទ្ញាន នញាទំនែ់តញា០៥ (សូ សញារឿន 

បញាធញានកងពេ៨០១)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 កញាេពីែុ៉ន្ញានស្្ ញាហមុ៍ន ខ្ថុ ំ្ញានទញាែេ់សញាុកអនលែង់វញាង។  

ដើម្ី្ ញានមកែេ់ទនីញាសះ ខ្ថុ ំតញាូវជិសះឡញានរយបៈពញាេស្ើរពញាញ 

មួយថ្ង ញា។ ខ្ថុ ំមនិដញាេនកឹគតិថញានងឹមកទនីញាសះទញាេ់តញាសញាសះ  

ទញាសះែីជញាធលែ ញាែ់្ញានឮអ្ កផងន�ិញាយចញាើនពីសញាុកនញាសះក៏ដញាយ។  

រូែភញាពរែស់សញាុកអនលែង់វញាងដញាេខ្ថុ ំគូរទុកនញាក្ ថុ ងចត្ិ គជឺញា 

សញាុកភ្ ំជញាែ់ពញាំដញាន ដញាច់សញា�ញាេ ែិតដញាមទញាដញាយអតតី 

កញាេែ៏អសញាច។ ទនីញាសះមញានឈ្ញាសះជញា តំែន់តស៊ូ ចុងកញាញាយ

រែស់ចេនញាខ្ញារកញាហម។ ែុ៉ន្ញាផ្ថុយពីកញារ្ ិ៍ឈ្ញាសះដញាេមិនសូវ 

ពិរញាសះនញាសះ អនលែង់វញាងធ្ើឲ្យខ្ថុ ំផលែ ញាស់ែូ្រនូវអី្ដញាេខ្ថុ ំគតិស្ញានទុក

ពីមុន។

 អ្ កសញាុកនញាទនីញាសះរួសរញាយណញាស់ ែុ៉ន្ញាគញាត់ហញាក់ែូចជញា 

បញាយត្័ បញាយញាងែន្ចិ ក្ ថុ ងកញារចញាករលំញាករឿងរ៉ញាវកញាេពី 

អតតីកញាេរែស់ខលែួ ន។ អ្ កសញាុកបញាកែកញារងញារបញាចញាំថ្ង ញាែូច 

្ម្តញា ែង់សំណញាញ់ េក់ឥវ៉ញាន់ ទញាសញា�ញារៀន នងិទញាធ្ើ 

កញារ។ នញាទនីញាសះ ស្ងែ់ស្ង ញាត់េ្អ។ ខ្ថុ ំសញាឡញាញ់ែរ�ិញាកញាសបញាែ 

នញាសះណញាស់។ ដញាយសញារតញាពញាេនញាសះ គជឺញារែូវវស្ញា អ្ កសញាុក 

នញាទនីញាសះសែ្បញាយនងឹែង់សំណញាញ់ ចញាែ់តញាីតញាមែឹង នងិ 

ទំនែ់នញានញាដញាេែន្េ់ពីសមយ័ខ្ញារកញាហម។

 ក្ ថុ ងរយបៈពញាេជិតមួយស្្ ញាហក្៍ ថុ ងកញារស្ ញាក់នញាទនីញាសះ ខ្ថុ ំ 

្ញានជួែមនុស្ជញាចញាើន។ ខ្ថុ ំឆ្ងេ់ក្ ថុ ងចត្ិថញា តើអ្ កទញាំងអស់

នញាសះ្ញានឆលែងកញាត់អី្ខលែសះក្ ថុ ងរយបៈពញាេែុ៉ន្ញានឆ្ ញាំមកនញាសះ? តើ 

ជីវតិរែស់គញាួសញារគញាត់រស់នញាក្ ថុ ងសញាុកនញាសះ ពិតជញាែូចអី្ដញាេ 

សៀវភញាបញាវត្សិញាស្ញា្ញានរៀែរញាែ់ដញារឬទញា? 

 ន�ិញាយមញានណ៎ា …ខ្ថុ ំពិតជញាចង់ែឹងមញាន ែុ៉ន្ញាខ្ថុ ំមនិមញាន 

សញាចក្កីលែ ញាហញានគញាែ់គញាញាន់នងឹដើរទញារញាក់ទញាក់សួរអំពីជីវតិរែស់ 

អ្ កសញាុកណញាដញាេខ្ថុ ំមនិស្គ ញាេ់ទញាេ់តញាសញាសះ។ 

 ទែំីផុត ខ្ថុ ំក៏្ ញានមកែេ់ភ្ ំែងរញាកនញាពញាេពញាឹកពញាហញាម។  

យើងជិសះក្ ថុ ងរ្យន្កញ្ ញាស់មួយកញាត់តញាមផលែូ វ ពញាសដញាយ 

អព្័ពណស៌អនលែ ញាយៗ តញាំងពីកញាញាមែេ់លើកំពូេភ្ ំ។ ពពក 

ស ែ៉បញាសះលើពញាញាភ្ ំពណប៌ញាតងចញាស់កញាញាមមញាឃែ៏តញាជញាក់ គឺ

សុែិៃនាក្ពុងអព័្ទលើភ ្ំ ដងរាក

ែុរសម្ ញាក់កំពុងរញាយមង នញាទំនែ់តញា០៥ (សូ សញារឿន បញាធញានកងពេ៨០១)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ពិតជញាជញាចំណីចក្ខថុអញារម្ណ�៉៍ញាងអស្ ញារ្យ។ នញាពញាេមកែេ់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង ខ្ថុ ំបញារជញាសញាងញាកចត្ិែន្ចិ 

ដញាយសញារមុនពញាេមកែេ់ខ្ថុ ំគតិថញា កនលែញាងនញាសះបញាហញាេជញា 

មញានសភញាពេ្អបញាសើរជញាងអី្ដញាេមញាននញាចំពញាសះមុខខ្ថុ ំនញាពញាេ 

នញាសះ។ រូែរញាង នងិស្ញានភញាពរែស់កនលែញាងនញាសះ មនិសញាកសមនងឹ 

តមលែ ញា តួនញាទ ី នងិទំនួេខុសតញាូវែ៏្ំធញាងដញាេខលែួ នតញាូវែំពញាញ

ទញាេ់តញាសញាសះ។ ផញាត ែូរ៉ញា ជញាអ្ កសមញាែសមញាួេកញារងញារក្ ថុ ង 

មជ្ឈមណ្ឌ េនញាសះ ្ញានរៀែរញាែ់បញាញាែ់ខ្ថុ ំពីពត័ម៌ញានទូទញាពញាក់ 

ពន្័នងឹកនលែញាងនញាសះ។ 

 មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង ែំណើរកញារកញាញាមកច្ិ  

សហបញាតែិត្កិញាររែស់ស្ញាែន័បញាញាំពីរ ដញាេក្ ថុ ងនញាសះ មជ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញាគជឺញាអង្គកញារឯករញាជ្យតញាមួយគត់ ក្ ថុ ង 

ចំណញាមស្ញាែន័រែ្ឋបញាញាំមួយផ្ញាងទៀត ជញាអ្ ករៀែចំ នងិចញា ំ

ែំពញាញកញារងញារស្ ូ េរែស់មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពនញាសះទញាវញិ។  

ពិតជញាគួរឲ្យស្ង ើចសរសើរណញាស់។

 ក្ ថុ ងែំណើរបញាញាំថ្ង ញានញាសះ ខ្ថុ ំចញាែ់អញារម្ណទ៍ញាលើសញា�ញាែឋម 

សកិ្ញាមួយ�៉ញាងខលែ ញាំង។ សញា�ញានញាសះស្តិនញាលើខ្ ងភ្ ំែងរញាក 

ហើយឆ្ង ញាយពីពញាំដញានខ្ញារ-ថញា តញាែុ៉ន្ញានរយម៉ញាតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ។ 

សសិ្ទញាងំអស់ក្ ថុ ងសញា�ញារៀននញាសះ គជឺញាកូនរែស់ពេទញាហញាន 

ដញាេកញារពញារនញាពញាំដញាននញាសះ។ ម្៉យញាងវញិទៀត សញាុកអនលែង់វញាង 

នញាសះ មញានវទិ្យញាេយ័តញាមួយគត់ នញាបញាហញាេម្ភ ញាគ�ូីម៉ញាត ចុសះ 

ពីលើភ្ ំ។ ខ្ថុ ំនកឹឆ្ងេ់ថញា តើក្ញាងៗទញាំងនញាសះធ្ើ�៉ញាងម៉ញាចទៀត 

កញាញាយរៀនចែ់ថ្ ញាក់ទ៦ី? តើក្ញាងទញាំងនញាសះនងឹឈែ់រៀន ឬក ៏

ែន្ទញាវទិ្យញាេយ័ទៀត? ហើយក្ញាងទញាំងនញាសះមញាន្នធញាន នងិ 

សញាចក្ីព្យញា�ញាមដើម្សីមញាញាចក្ីសញាមញារែស់ខលែួ នដញារឬអត់?  

ចុសះបើ្ ញានរៀនចែ់វទិ្យញាេយ័ហើយ ក្ញាងទញាំងនញាសះនងឹគតិ 

�៉ញាងម៉ញាចែន្ទៀត?

 ខ្យេ់តចិៗ ែក់អព្័មក�្ញាចៗ។ ខ្ថុ ំឈរក្ញារទញាង សមលែ ឹង 

ទញាសសិ្ញានុសសិ្ដញាេរៀែនងឹចូេថ្ ញាក់រៀន។ រពំញាចនញាសះ ខ្ថុ ំ 

ករ៏ឭកែេ់សញាុកកំណើតរែស់ខ្ថុ ំនញាខញាត្កំពង់្ំ នងិគតិថញា ខ្ថុ ំ 

ពិតជញាមញានសំណញាងណញាស់។

ទញាី សុជញាតញា

កុមញារ៉ញា ដើរចញាញពីសញា�ញារៀនមួយ ក្ ថុ ងសញាុកអនលែង់វញាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 សិេ្បៈពិតជញាមញានសញារសំខញាន់សមញាញាែ់សង្គមមនុស្។  

នញាពញាេសេិ្បៈរកីចមញាើនសង្គមកវ៏វិឌ្ឍនទ៍ញារកភញាពរកីចមញាើន 

ែូច្ ញាសះដញារ។ នញាក្ ថុ ងបញាទញាសកម្ថុជញា បញាជញាជនខ្ញារ្ញានរស់នញា 

ជញាមួយសេិ្បៈ នងិ្ញានភ្ញាែ់សេិ្បៈជញាមួយជីវភញាពរស់នញា

រែស់ខលែួ នតញាំងពីសមយ័ែុរញាណ។ បើយើងកញាឡញាកមើេទញា

កញាន់បញាវត្សិញាសញា្អតតីកញាេែ៏យូរេុងរែស់បញាទញាសកម្ថុ ជញា  

អ្ កបញាញាកែជញាស្ែ់ស្ញាងពីកញាររកីចមញាើនែ៏អស្ ញារ្យ រែស់ 

សំណង់ស្ញាែត្យកម្ ដញាេមញានបញាញាសញាទនញាពញាសពញាញផ្ញា 

បញាទញាស ទញាំងនញាសះជញាសក្ខ កីម្នញាកញាររកីចមញាើនខញាងសេិ្បៈ។  

ទមញាង់សិេ្បៈខ្ញារតញាូវ្ញានចញាកទមញាង់សិេ្បៈ ជញាបញាញាំពីរទមញាង់ 

ដញាច់ដញាយឡញាកពីគ្ ញា រួមមញាន៖ ១) ស្ញាែត្យកម្ ២) សេិ្បៈ 

ចមលែ ញាក់ ៣) សេិ្បៈគំនូរ ៤) សេិ្បៈតន្ញាី ៥)សេិ្បៈរ្ញាំ ៦)  

សិេ្បៈអក្រសេិ្ ៍នងិ៧) សិេ្បៈភញាពយន្។ ក្ ថុ ងនញាសះទមញាង់ 

សិេ្បៈសូនរូែ ស្តិនញាក្ ថុ ងទមញាង់ផ្ ញាកទ២ីនញាសិេ្បៈចមលែ ញាក់  

រួមមញាន កញារសូនរូែ ស្តិរូែ ជញាងទង ដញាយកញារយកសម្ភ ញារ 

ផ្ញាងៗែូចជញាឈើ លញាហធញាតុ នងិែីជញាដើមមកកញាច្ ញាចញាញ

ជញារូែផ្ញាងៗតញាមកញារច្ ញាបញាឌតិ។

 អង្គកញារហ្ញារពនលែសឺិេ្បៈដញាេមញានទតីញាំងនញាខញាត្្ញាត់ែំែង  

នញាថ្ង ញាទ១ី៨ខញាសហីញាឆ្ ញាំ២០១៨ នញាសះ្ញានដញាក់តញាំងែង្ញាញ

ស្ ញាដញាសសិ្សញា�ញាជំនញាញសិេ្បៈសូនរូែ។ កម្វ ិ្ នីញាសះចញាែ់

ផ្ើមពីម៉ញាង៩:០០ពញាឹករហូតែេ់ម៉ញាង៦:០០រសៀេ នញា

វចិតិញាសញាេសេិ្បៈសហសមយ័វទិ្យញាស្ញានសលែឹករតឹ អគញារ H  

ក្ ថុ ងែរវិញាណវទិ្យញាស្ញានជញាតអិែ់រ។ំ ស្ ញាដញាសេិ្បៈសូនរូែទញាំង 

នញាសះរួមមញាន៖ គំនូរជីវចេ កញាញាហិ្ច នងិ សេិ្បៈគំនូរ ជញាដើម។  

កញារដញាក់តញាំងពិពរ័ណន៍ញារញាជធញានីភ្ ំពញាញធ្ើឡើងក្ ថុ ងគញាេ 

ែំណងក្ ថុ ងកញារផ្ព្ផ ញ្ាយសមិទ្ិផេរែស់សិស្ដញាេ្ញាន 

ែញ្ ែ់ឆ្ ញាំសកិ្ញា ពញាមទញាំងចង់ែង្ញាញទញាកញាន់យុវជន ដញាេ 

មញានចំណូេចត្ិផ្ ញាកសូនរូែឲ្យយេ់កញាន់តញាច្បញាស់ លើកញារ 

ការែង្ហ ាញស្ាដាសិល្បៈសូៃរែូ រែស់សិស្ស សា�ាហវែ ារពៃលៃឺសិល្បៈ

សសិ្�ញា�ញាហ្ញាពនលែសឺេិ្បៈរៀែរញាែ់បញាញាែ់អ្ កចូេរួម ពីស្ញាដញារែស់ខលែួ ន
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សមញាញាចចត្ិជញាើសរើសមុខវជ្ិញាសិក្ញា។ កញាញាពីកញារដញាក់ែង្ញាញ 

ស្ ញាដញាសូនរូែរែស់សសិ្ កម៏ញានរូែគំនូរ នងិអត្ែទខលែទីញាក់ 

ទងបញាវត្សិញាសញា្ កញារអែ់រ ំ គញាឿងញៀន ច្បញាែ់ចរញាចរណ ៍

ែរស្ិញាន នងិផេវ ិ្ ញាកនញាជមលែ ញាសះដញារ។ រូែគំនូរជញាចញាើនសនលែកឹ 

រែស់សសិ្ក៏្ ញានគូរចញាញពីគំនតិច្ ញាបញាឌតិ ទញាក់ទងនងឹកញារ 

ច្ ញាមូ៉តសមលែៀកែំពញាក់ នងិវត្ថុ អនុស្ញាវរយីផ៍្ញាងទៀតផង។ 

មិនតញាឹមតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះកញាុមកញារងញាររែស់សញា�ញាហ្ញារពនលែសឺិេ្បៈ 

ក៏្ ញានធ្ើែទែង្ញាញពីកម្វ ិ្ សីកិ្ញា នងិកម្វ ិ្ ផ្ីេ់អញាហញា 

រូែករណែ៍េ់សសិ្ដញាេសញាឡញាញ់ នងិមញានែំណងចូេរៀន 

មុខវជ្ិញាសិេ្បៈ ែុ៉ន្ញាមញានជីវភញាពខ្សះខញាត។ 

 លញាក សញាី ែណូ្េ ដញាេជញាស្ញាែនកិមួយរូែក្ ថុ ង 

ចំណញាមស្ញាែនកិ៩រូែរែស់សញា�ញាហ្ញារពនលែសឺិេ្បៈ្ញានមញាន 

បញាសញាសនថ៍ញា «បើទញាសះែជីញាអង្គកញារហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈ ធ្ើកញារ 

ទញាលើផ្ ញាកទស្នយីភញាពក្ ី ែុ៉ន្ញាយើងមនិភលែ ញាចក្ ថុ ងកញារជួយ

ែណ្ថុ សះែណ្ញាេសិស្ឲ្យមញានចត្ិក្ ថុ ងកញារជួយសហគមនវ៍ញិ 

ឡើយ»។ មនិតញាឹមតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះលញាកចង់យកសិេ្បៈមកផលែ ញាស់ 

ែូ្រឥរ�ិញាែ្រែស់មនុស្ ពញាញាសះសេិ្បៈជញាអំណញាចសញាទន់ 

ដញាេនញាំមកនូវកញារផលែ ញាស់ែូ្រ បញាកែដញាយសន្ភិញាព។ សិេ្បៈ 

កជ៏ញាឱស្ ក្ ថុ ងកញារព្យញា្ញាេជំងឺផលែូ វចត្ិ អញាចធ្ើឲ្យមនុស  ្

រកីរញាយ នងិមញានសុភមង្គេផងដញារ។ 

 កនលែងមក អង្គកញារហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈ ្ ញានធ្ើកញារតញាងំពិពរ័ណ ៍

នញាសះនញាខញាត្ចំនួន៥ រួចមកហើយ រួមមញាន៖ ខញាត្្ញាត់ែំែង 

ពញា្ិ៍សញាត់ សៀមរញាែ ពញាសះវហិញារ នងិ ខញាត្ែន្ញាយមញានជយ័។ 

ចំណញាករញាជធញានភ្ី ំពញាញជញាកញារតញាំងពិពរ័ណល៍ើកចុងកញាញាយ 

ក្ ថុ ងកញារដញាក់តញាំងែង្ញាញ ស្ ញាដញាសសិ្ក្ ថុ ងរយបៈពញាេមួយឆ្ ញាំ។ 

 បញាវត្និញាសញា�ញាហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈ 

 សញា�ញាហ្ញារពនលែសឺិេ្បៈ្ញានែង្ក ើតឡើងែំែូងតញាំងពីឆ្ ញាំ 

១៩៨៧ នញាជំរសំញាយ្ូ ក្ ថុ ងទកឹែីបញាទញាសថញា។ នញាពញាេនញាសះ 

មញានគញាូផ្ ញាកគំនូរ ឈ្ញាសះ វ៉ញារូនសិ ដញាេជញាជនជញាតិ្ ញារញាំងជញា 

អ្ កែងញាៀន។ កញាញាយមញានកច្ិ ពញាមពញាៀងទកីញាុង្៉ញារសី ៍ នញា 

ឆ្ ញាំ១៩៩៣ បញាជញាជន្ញានតញា�ែ់ទញារស់នញាសញាុកកំណើត 

វញិ។ ែន្ញាែ់មក ដញាយមញានកញារជួយសហកញារគ្ ញាជញាមួយ

អ្ កគញាូ វ៉ញារូនសិ នងិែុគ្គេ៩រូែទៀតក៏្ ញានសមញាញាចចត្ិក្ ថុ ង 

កញារែង្ក ើតសញា�ញាហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈឡើងនញាឆ្ ញាំ១៩៩៤ មញាន 

ទតីញាំងនញាទរួីមខញាត្្ញាត់ែំែង។ 

 សញា�ញាហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈ មញានផ្ ញាក្ំៗពីរសមញាញាែ់សសិ្

សកិ្ញា គ១ឺ) សេិ្បៈទស្នយីភញាព ក្ ថុ ងនញាសះរួមមញាន ៖ សៀក 

រ្ញាំ ល្ខ ញាន នងិ ភលែ ញាង។ ២) ផ្ ញាកសេិ្បៈសូនរូែ រួមមញាន ៖ 

គំនូរជីវចេ កញាញាហិ្ច នងិ សេិ្បៈគំនូរ។ 

ដញារ៉ញារែ្ឋ មញាត្ញា 

កំនូរស្ ញាដញាផ្ញាងៗរែស់ សសិ្សញា�ញាហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈ
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 ណុែ សុវណ្ណ ឧត្ម អញាយុ១៧ឆ្ ញាំ រៀនថ្ ញាក់ទ១ី២ នញា 

វទិ្យញាេយ័អនុវត្ ក្ ថុ ងរញាជធញានភ្ី ំពញាញ។ សុវណ្ណ ឧត្ម គជឺញាក្ញាង

បញាុសម្ ញាក់ដញាេមញាននសិ្យ័សញាឡញាញ់ខញាងវត្ថុ ែុរញាណ នងិវត្ថុ

កញាតនភណ្ឌ ដញាេ្ញានែន្េ់ទុកពីសមយ័មុន។ សុវណ្ណ ឧត្ម 

្ញានចញាែ់ផ្ើមសញាឡញាញ់ នងិចូេចត្ិវត្ថុ ែុរញាណចញាែ់តញាំងពី 

ខលែួ នមញានអញាយុ១២ឆ្ ញាំមកមលែ ៉ញាសះ។ ដញាយ្ញានខំបញាឹងបញាញាង នងិ 

ចំណញាយពញាេវញា�ញាកញាញាពីម៉ញាងសកិ្ញា ដើម្បីញាមញាបញាមូេ 

វត្ថុកញាតនភណ្ឌ ដញាេនញាសញាសសេ់ នងិរញាយ្៉ញាយែន្ញាែ់ព ី

បញាទញាសកម្ថុជញាមញានសុខសន្ភិញាព។ សុវណ្ណ ឧត្ម ្ញានចុសះទញា 

តញាមភូមសិញាុក នងិតញាមែណ្ញាខញាត្នញានញាដើម្បីញាមញាបញាមូេវត្ថុ  

ទញាំងនញាសះយកមកថញារក្ញា នងិ្ញានរៀែរញាែ់ថញា ចំពញាសះពញាេ 

វញា�ញា នងិកញារខំបញាឹងបញាញាងរែស់គញាត់ កម៏ញានមត្ិភក្មួិយចំនួន 

នញាក្ ថុ ងថ្ ញាក់រៀន ្ ញានន�ិញាយចំអកដញាក់ថញា វញាគជឺញាកញារចំណញាយ 

ពញាេវញា�ញាឥតបញាយញាជនទ៍ញាលើវត្ថុទញាំងនញាសះ។ ទញាសះជញា�៉ញាង 

នញាសះក្ ីសុវណ្ណ ឧត្ម កម៏និដញាេចង់េសះែង់ ឬចង់ែញ្ឈែ់គំនតិ 

នងិសកម្ភញាពរែស់ខលែួ នដញារ ពញាញាសះគញាត់សញាឡញាញ់វត្ថុដញាេ

ជញាកញារែំណញាេពីែូនតញា។ ម្៉យញាងទៀត សុវណ្ណ ឧត្ម តញាងតញា 

ទទួេកញារលើកទកឹចត្ិពីសំណញាក់សមញាជិកកញាុមគញាួសញារ ឪពុក 

ម្ញាយ នងិជីតញារែស់ខលែួ ន។ 

 ក្ ថុ ងរយបៈពញាេែុ៉ន្ញានឆ្ ញាំកនលែងមកនញាសះ សុវណ្ណ ឧត្ម ្ញាន 

បញាមញាបញាមូេវត្ថុ ែុរញាណ នងិវត្ថុកញាតនភណ្ឌ ដញាេ្ញានែន្េ់ 

ទុកក្ ថុ ងអំ�ថុ ងពញាេបញាទញាសកម្ថុ ជញាកើតមញានសង្គ ញាញាម្ញានមួយ 

ចំនួន ែូចជញា ៖ ពពិេ កញាក់សមយ័ឧែុង្គ  កញាក់សេ់ពីសមយ័ 

ពញាសះ្ញាទអង្គ ែួង មញាដញាក្ ថុ ងសមយ័សង្គមរញាសញា្នយិម សញាបែ 

បញាញាក់ នងិសញាសញា្ាសលែឹករតឹ។ វត្ថុដញាេបញាមូេ្ញានទញាំងអស់នញាសះ  

គក្ឺ ថុ ងគញាេែំណងរក្ញាទុក ដើម្ឲី្យក្ញាងជំនញាន់កញាញាយ្ញាន 

ស្គ ញាេ់ នងិដើម្បីញាគេ់ឲ្យទញាស្ញាែន័នញានញាដញាេពញាក់ពន្័ ឬ 

សញារមន្រីជញាត ិ គជឺញាកនលែញាងដញាេអញាចរក្ញាវត្ថុទញាំងនញាសះ្ញាន 

ដញាយសុវត្ភិញាព។ សុវណ្ណ ឧត្ម ្ញានរក្ញាទុកវត្ថុទញាំងនញាសះ 

អស់រយបៈពញាេជញាចញាើនឆ្ ញាំកនលែងមកហើយ ែុ៉ន្ញាទើែតញាពញាេ 

្ី្ៗនញាសះ ្ ញានសមញាញាចចត្ិក្ ថុ ងកញារបញាគេ់វត្ថុទញាំងនញាសះ មកមជ្ឈ- 

មណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញាដើម្ថីញារក្ញា ពញាញាសះគញាត់យេ់ឃើញ 

ថញា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា គជឺញាកនលែញាងដញាេរក្ញា នងិ 

តម្ក េ់ទុកឯកសញារបញាវត្សិញាសញា្ ែូច្ ញាសះកជ៏ញាកនលែញាងដញាេរក្ញា

ទុកវត្ថុទញាំងនញាសះ្ញានដញារ។ មនិតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ វត្ថុដញាេខលែួ នបញាមូេ

្ញានសព្ថ្ង ញាគសុឺទ្តញាជញាវត្ថុ មុនពញាេបញាទញាសកម្ថុ ជញាកើតមញាន

សង្គ ញាញាម នងិវត្ថុដញាេ្ញានែន្េ់ទុកែន្ញាែ់ពីរែែខ្ញារកញាហម 

ែួេរេំ។ 

វត្ថពុដាលផ្ាភ្ជ ាែ់ពតីសមយ័ ែុរាណ ៃិង ែែ្ពុែ្បៃ្

ក្បញាេខ្ញាកញាវញាត់អ្ កែមញាើកញារងញារក្ ថុ ង

ពញាសះែរមរញាជវញាំង កញាក់សមយ័ពញាសះ្ញាទអង្គ ឌួង មញាដញាកឡីញាករក្ ថុ ងសមយ័សង្គមរញាសញា្នយិម
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 នញាពញាេ្ី្ៗនញាសះ សុវណ្ណ ឧត្ម ក៏្ ញានបញាគេ់កញា�ដញាេ 

មញានអញាយុកញាេជញាយូរមកហើយ មកឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារ 

កម្ថុជញាដើម្ថីញារក្ញាែន្ញាមទៀត។ កញា� គជឺញាវត្ថុ ែុរញាណម្៉យញាង 

ដញាេមញានវត្មញាននញាក្ ថុ ងបញាទញាសកម្ថុជញា ចញាែ់តញាំងពីសមយ័ 

ែុរញាបញាវត្មិកមលែ ៉ញាសះ។ កញា�មួយចំនួនតញាូវ្ញានអ្ កជំនញាញផ្ ញាក 

ភញាជនស៍ញាញាវជញាញាវ នងិរកឃើញទញាតញាមយុគសមយ័កញាេ 

នមួីយៗ មញានកញា�ខលែសះធ្ើអំពីែីែុតសមញាញាែ់ដញាក់គញាឿងទញាស 

ជញាចញាើនបញាភញាទែូចជញា អំែិេ ស្ក រ បញាហុក នងិវត្ថុ រញាវផ្ញាងៗ 

ទៀតទញាក់ទងនងឹជីវតិបញាចញាំថ្ង ញារែស់បញាជញាជន។ សមញាញាែ់បញា- 

ជញាជនកម្ថុជញាែច្ ថុ ែ្ន ្ កន៏ញាមញានបញាជញាជនមួយចំនួនែន្បញាើ 

បញាញាស់កញា�ដញារ។ សុវណ្ណ ឧត្ម ្ញានរៀែរញាែ់តញាមរយបៈជីតញា 

រែស់គញាត់ថញា កញា�ដញាេគញាត់្ញានបញាគេ់ឲ្យទញាំងអស់នញាសះ គជឺញា

កញា�មួយដញាេ្ញានឆលែងកញាត់ជញាចញាើនសមយ័កញាេមកហើយ  

ចញាែ់តញាំងពីជនជញាតចិនិនរិទ្ញាសខលែួ នមករស់នញាបញាទញាសកម្ថុ ជញា

ែំែូង។

 ជីតញារែស់ សុវណ្ណ ឧត្ម មញានឈ្ញាសះ ចញាន់ ចញាង មញាន 

អញាយុ៨០ឆ្ ញាំ សព្ថ្ង ញារស់នញាក្ ថុ ងឃំុអរយិក្តញា សញាុកខ្ញាច់ 

កណ្ញាេ ខញាត្កណ្ញាេ។ តញាចញាង ្ ញានឲ្យែឹងថញា កញា�ទញាំងអស់ 

នញាសះ គមឺញានបញាវត្ចិញាែ់តញាំងពីបញាទញាសកម្ថុជញាមនិទញាន់កើតមញាន 

សង្គ ញាញាម នងិនញាពញាេដញាេជនជញាតចិនិ្ញានរត់ភៀសខលែួ នចញាញ 

ពីកញាុមកុម្ថុ យនស្ីចនិ ដញាេ្ញានផួ្េរេំំរែែរញាជញានយិម

ដញាយបញាធញានញា្ែិត ី ម៉ញា សញាទុង នញាក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៤៩។ ពី 

ែំែូងកញា�ទញាំងអស់នញាសះ តញាូវ្ញានជនភៀសខលែួ នចនិយកមក

ជញាមួយដញាយ្ញានដញាក់តញាញាំសញាញាស ឬសញាញាដញាេយកមកពី

សញាុកចនិដើម្យីកមកេក់នញាក្ ថុ ងសញាុកខ្ញារ។ កញាញាយមក 

បញាជញាជនខ្ញារ្ញានទញិសញាញាពីហញាងចញាែ់ហួយចនិយកមកផឹក  

នងិ្ញានែន្េ់ទុកកញា�ទញាំងនញាសះ។ បញាជញាជនខ្ញារ្ញានយកកញា� 

ទញាំងនញាសះមកច្ ញាទញាតញាមតមញាូវកញារបញាចញាំថ្ង ញារែស់ខលែួ ន ដញាយ 

្ញានែូ្រទញាជញាកញា�សមញាញាែ់ដញាក់ទកឹតញាី ផ្អក មុញាំ បញាហុក  

ជញាដើម។ រហូតមកែេ់សមយ័ខ្ញារកញាហម ពីឆ្ ញាំ១៩៧៥-

១៩៧៩ កញា�ទញាំងនញាសះ តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមបញាមូេយកមក 

ដញាក់ជញារែស់រួមនញាក្ ថុ ងសហករណ។៍ នញាក្ ថុ ងឃំុអរយិក្តញា 

កជ៏ញាតំែន់ដញាេជញាែ់នងឹទនលែញាមញាគង្គ  នងិសែ្ូរណទ៍ញាដញាយតញា ី 

ែូច្ ញាសះកញា�ទញាំងនញាសះ្ញានដើរតួនញាទ�៉ីញាងសំខញាន់ក្ ថុ ងកញារជួយផ្ថុ ក 

ស្ៀង នងិមូ្ែផ្អ ញាែ់ជញាចញាើនែេ់ខ្ញារកញាហម។ ខ្ញារកញាហម

្ញានយកកញា�ទញាំងនញាសះមកបញាើបញាញាស់ទញាតញាមតមញាូវកញាររែស់ 

ខលែួ ន ែូចជញា ៖ ផ្ថុ កតញាីងៀត តញាីផញាត់ ផ្អក បញាហុក នងិមុញាំ។ រហូត 

មកែេ់សព្ថ្ង ញា កន៏ញាមញានបញាជញាជនខ្ញារមួយចំនួនែន្បញាើបញាញាស់ 

កញា�នញាក្ ថុ ងជីវភញាពបញាចញាំថ្ង ញា ដញាេហញាក់ែីែូចជញាែង្ញាញពី 

ទំនញាក់ទំនង នងិកញារផ្ញាភ្ញាែ់រវញាងមនុស្សមយ័មុន នងិ 

សមយ័ែច្ ថុ ែ្ន ្។

ហូ ្ុនញា 

ពពិេសមញាញាែ់បញាើក្ ថុ ងពិ្មីង្គេកញារ
កញា�
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 ពញាេវញា�ញាចញាសះតញារកំេិទញាមុខ ពីមួយថ្ង ញាទញាមួយថ្ង ញា  

ចំណញាករឿងរ៉ញាវអតតីកញាេ ក៏្ ញានរសញាយទញាតញាមពញាេវញា�ញា 

ែន្ចិម្ងៗ ជញាពិសញាសរឿងរ៉ញាវអតតីកញាេែ៏ជូរចត់ ដញាេ 

មនុស្ជញាតមិនិចង់រឭំក នងិចងចញាំ។ រូែ្ត គជឺញាវត្ថុ រឭំក 

ដញាេហញាក់ែីែូចជញា្ញានែង្ក ែ់ អត្នយ័ ខលែមឹសញារ នងិ្ញានពញាំនញាំ 

នូវរឿងរ៉ញាវអតតីកញាេដើម្ជួីយែេ់កញារចងចញាំសមញាញាែ់មនុស  ្

គញាែ់រូែ។ ហញាតុែូច្ ញាសះ ទើែសមញាគមរូែ្តភ្ ំពញាញ សហកញារ 

ជញាមួយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ្ ញានរៀែចំធ្ើសកិ្ខ ញាសញា�ញា 

មួយសី្ពី «កញារ្តរូែបញាែសិេ្បៈ នងិកញារតញាំង ពិពរ័ណ ៍

រូែ្តភ្ ំពញាញឆ្ ញាំ២០១៨» នញាក្ ថុ ងវចិតិញាសញាេសេិ្បៈសហ 

សមយ័វទិ្យញាស្ញានសលែឹករតឹ នញាថ្ង ញាទ២ី៥ ខញាសហីញា ឆ្ ញាំ២០១៨នញាសះ។ 

 សកិ្ខ ញាសញា�ញាស្ពីី «កញារ្តរូែបញាែសិេ្បៈ នងិកញារតញាំង 

ពិពរ័ណរូ៍ែ្តភ្ ំពញាញ ឆ្ ញាំ២០១៨» រៀែចំឡើងក្ ថុ ងគញាេ 

ែំណងែង្ញាញែេ់សញាធញារណជនពីរបៀែនញាកញារ្តរូែបញាែ 

សេិ្បៈ នងិលើកទកឹចត្ិយុវជនជំនញាន់កញាញាយឲ្យចូេរួមបញាកួត 

បញាជញាងក្ ថុ ងកញារដញាក់ តញាំងពិពរ័ណរូ៍ែ្ត ជញាមួយខលែួ ននញាពញាេ 

អនញាគត។ សកិ្ខ ញាសញា�ញានញាសះ កម៏ញានកញារបញាកញាសេទ្ផេសមញាញាែ់ 

បញាក្ខជនដញាេឈ្ សះរង្ញាន់ ក្ ថុ ងកញារដញាក់រូែ្តបញាកួតបញាជញាង 

ក្ ថុ ងពិ្តីញាំងពិពរ័ណភ្៍ ំពញាញឆ្ ញាំ២០១៨។ ទញាសះែី�៉ញាងណញា 

បញាក្ខជនដញាេមនិជញាែ់ក្ ថុ ងកញារបញាកួតបញាជញាង នញាក្ ថុ ងកម្វ ិ្  ី

ពិពរ័ណរូ៍ែ្តនញាសះ កអ៏ញាចទទួេ្ញានឱកញាសលើកញារសិក្ញា

ស្ញាងយេ់ែន្ញាមពីរបៀែនញាកញារ្តរូែ ដើម្ែីង្ក ើនស្ ញាដញា 

្តរូែរែស់ខលែួ ន។ សកិ្ខ ញាសញា�ញានញាសះ ក៏្ ញានបើកឱកញាសឲ្យក្ញាងៗ 

ជំនញាន់កញាញាយ ដញាេចញាែ់អញារម្ណល៍ើមុខវជ្ិញា្តរូែ ្ញានជួែ 

ពិភញាក្ញាជញាមួយអ្ កជំនញាញផ្ ញាក្តរូែ អំពីកញារ្តរូែបញាែ 

សិេ្បៈ ពញាមទញាំងលើកទកឹចត្ិ ឲ្យមញានកញារដញាក់ែង្ញាញស្ ញាដញា

្តរូែរែស់ខលែួ នទៀតផង។ 

 លញាក ឃុន វណ្ណ បៈ ជញាែុគ្គ េិករែស់សមញាគមរូែ្ត 

វត្ថពុរំឭកដាលែង្កែ់ៃូវអត្ថៃយ័ ខលៃឹមសារ ៃិង អតតីតកាល

កញារតញាំងពិពរ័ណរូ៍ែគំនូរ ដញាេគូរដញាយសសិ្សញា�ញាហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈ នញាវចិតិញាសញាេសហសមយ័វទិ្យញាស្ញានសលែឹករតឹ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ភ្ ំពញាញ ្ញានថលែ ញាងមតស្ិញាគមន ៍ ទញាកញាន់សេិ្បៈករទញាំងអស់  

ដញាេ្ញានមកចូេរួមក្ ថុ ងសកិ្ខ ញាសញា�ញានញាសះថញា «គញាត់ពិតជញាមញាន 

សញាចក្សីញាមនស្រកីរញាយណញាស់ ដញាេ្ញានឃើញសេិ្បៈករ 

ខ្ញារជញាចញាើននញាក់ ្ញានមកចូេរួម នងិចញាែ់អញារម្ណចំ៍ពញាសះ 

កញារ្តរូែ ដញាេផ្ថុយសញា�សះពីរយបៈពញាេ១០ឆ្ ញាំមុន ដញាេ

មនិសូវមញានអ្ កចញាែ់អញារម្ណឡ៍ើយ។ គញាត់ក៏្ ញានែន្ញាមថញា 

មញានបញាក្ខជនចំនួន៣៨នញាក់ ្ញានផ្ើរូែ្តរែស់ខលែួ នមកធ្ើកញារ 

បញាកួតបញាជញាងនញាក្ ថុ ងពិ្តីញាំងពិពរ័ណភ្៍ ំពញាញ ឆ្ ញាំ២០១៨នញាសះ។ 

 ែន្ញាែ់មក លញាក សុវណ្ណ  ភ�ីថុ ង ដញាេជញាសេិ្ករខ្ញារ 

មួយរូែនញាសមញាគមនរូ៍ែ្តភ្ ំពញាញ្ញានរៀែរញាែ់ថញា សមញាគមន ៍

រូែ្តភ្ ំពញាញ ្ញានែង្ក ើតឡើងអស់រយបៈពញាេ១០ឆ្ ញាំកនលែង

មក ដញាយមញានអ្ កចូេរួម ដញាក់ែង្ញាញស្ ញាដញ្ា តរូែរែស់ខលែួ ន 

ដញាេភញាគចញាើនជញាជនជញាតែិរទញាស។ លញាកពិតជញាមញានកញារ 

ភ្ញាក់ផ្អ ើេ នងិរកីរញាយណញាស់ដញាេ ្ញានឃើញសេិ្បៈករខ្ញារ 

ជញាចញាើនមកចូេរួមក្ ថុ ងថ្ង ញានញាសះ។ លញាក ភ�ីថុ ង ្ ញានែន្ញាមទៀត 

ថញា រូែ្តដញាេនងឹជញាើសរើសយកមកតញាំងពិពរ័ណ ៍ គមឺនិ 

មញានជញារូែ្តដញាយគញាញាន់តញាយកម៉ញាសុីន្តទញា្តយករូែ 

ភញាពនងិផិ្តចញាញជញារូែភញាពនញាសះទញា តញាជញារូែ្ត ដញាេ ែង្ក ែ់ 

ដញាយអត្នយ័ នងិបលែ ញាកពីគញា។ 

 ចំណញាកឯ លញាក ម៉ក់ រ៉ញាមសី្ញា ជញាសេិ្បៈករជើងចញាស់ 

មួយរូែ ្ ញានធ្ើែទែង្ញាញជញាមួយស្ ញាដញា្តរូែរែស់គញាត់ថញា  

រូែ្តរែស់គញាត់ទញាំងអស់ គសុឺទ្តញាជញារូែ្តបញាែសិេ្បៈ នងិ 

បលែ ញាកៗពីគញា ពញាញាសះគញាត់ចូេចត្ិសញាញាវជញាញាវ នងិែង្ក ើតនូវគំនតិ 

្ី្ៗ។ ែន្ញាែ់មកលញាក្ញានែន្ញាមថញា «ខ្ថុ ំសមញាញាចចត្ិជញាើស 

រើសធ្ើជញាសេិ្បៈករ្តរូែ ពញាញាសះខ្ថុ ំសញាឡញាញ់កញារងញារនញាសះ នងិ 

គតិថញានញាក្ ថុ ងបញាទញាសកម្ថុជញា មនិសូវមញានសិេ្បៈករ្តរូែជញា 

 

ជនជញាតខិ្ញារចញាើនទញា នងិម្៉យញាងទៀត ខ្ថុ ំកច៏ង់ែន្េ់ទុកស្ ញាដញា 

រូែ្តរែស់ខ្ថុ ំ ជញាសម្ត្វិែ្្មស៌មញាញាែ់បញាទញាសកម្ថុជញា

នញាពញាេអនញាគត។ កញាញាពីនញាសះ ខ្ថុ ំកម៏ញានែំណងចង់ចូេរួម  

ែង្ញាញស្ ញាដញា្តរូែរែស់ខ្ថុ ំនញាក្ ថុ ងមហញាសញាពទញាំងក្ ថុ ងនិង 

កញាញាបញាទញាស។ រូែ្តពិតជញា មញានសញារបៈសំខញាន់ណញាស់ សមញាញាែ់ 

កញារផ្ញាភ្ញាែ់ទំនញាក់ទំនងតញាមរយបៈ អត្នយ័នញារូែ្តទញាំងនញាសះ។  

«សិេ្បៈករ្តរូែ តញាូវតញាបញាើបញាសះែូងដើម្ផិ្ីតយករូែភញាព  

សមញាញាែ់ឲ្យអ្ កទស្នញាយកបញាសះែូងរែស់ខលែួ នមកមើេដញារ»។

អ៊ុ ន សុដញាវ ី

កញារតញាំងពិពរ័ណរូ៍ែគំនូរ ដញាេគូរដញាយសសិ្សញា�ញាហ្ញារពនលែសឺេិ្បៈ នញាវចិតិញាសញាេសហសមយ័វទិ្យញាស្ញានសលែឹករតឹ



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា តញាូវកញារជញាើសរើសនសិ្តិស្គ័ញាចត្ិចំនួន០៥រូែ (អ្ កសរសញារអត្ែទ ២រូែ អ្ កែកបញាញា 

២រូែ នងិកញាញាហិ្កកំុព្ូយទរ័ ១រូែ) ក្ ថុ ងចំណញាមនសិ្តិសញាកេវទិ្យញាេយ័នញានញាឲ្យមកែមញាើកញារងញារចញាែ់ពីខញាវចិ្ឆ កិញា ឆ្ ញាំ២០១៨ 

ែេ់ខញាមករញា ឆ្ ញាំ២០១៩ ហើយអញាចែន្ទញាតញាមគុណភញាពកញារងញារ។

១) កញារងញារស្គ័ញាចត្ិដញាេនងឹតញាវូែំពញាញទញាក់ទងនងឹកញារែកបញាញាអត្ែទពីភញាសញាអង់គលែញាសមកជញាភញាសញាខ្ញារ ឬពីភញាសញាខ្ញារ 

ទញាភញាសញាអង់គលែញាស។ អត្ែទដញាេនងឹតញាូវែកបញាញាគអឺត្ែទខលែនីងិវញាង ដញាេមញានេក្ខណបៈបញាវត្សិញាស្ញា ច្បញាែ់ នងិ 

អត្ែទពិភញាក្ញានញានញា សរសញារដញាយមញាធញាវ ីសញាស្ញាញាចញារ្យ អ្ កសញាញាវជញាញាវែរទញាស ឬសរសញារ ដញាយបញាជញាជនកម្ថុជញា។ 

២) កញារងញារស្គ័ញាចត្ិដញាេនងឹតញាូវែំពញាញទញាក់ទងនងឹកញារសរសញារអត្ែទ សមញាញាែ់បញាសះពុម្ផ្ញាយនញាក្ ថុ ងទស្នញាវែី្ 

«ស្ញាងរកកញារពិត» នងិគញាហទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកញាញាហិ្កកំុព្ូយទរ័ ឬរចនញាទស្នញាវែី្ តមញាូវឲ្យចញាសះបញាើបញាញាស់កម្វ ិ្  ីInDesign នងិកម្វ ិ្ ផី្ញាងៗទៀត ដញាេទញាក់ 

ទងនងឹកញាររចនញាទស្នញាវែី្។

 ក្ ថុ ងអំ�ថុ ងពញាេធ្ើកញារងញារស្គ័ញាចត្ិនញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា នសិ្តិស្គ័ញាចត្ិទញាំងអស់តញាូវ្ញានលើកទកឹចត្ិឲ្យ 

ដញាក់ពញាក្យចូេរួមវគ្គែណ្ថុ សះែណ្ញាេ នងិែន្កញារសិក្ញានញាតញាមសញាកេវទិ្យញាេយ័នញានញា ដញាេជញាដញាគូសហកញារជញាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ែូចជញា ពញាសះរញាជញាណញាចកញាថញា ហី្េីពីន ហុងកុង ចកញាភពអង់គលែញាស នងិសហរែ្ឋអញាមញារកិ ជញាដើម។

េក្ខខណ្ឌ សមញាញាែ់នសិ្តិដញាេអញាចដញាក់ពញាក្យ្ញាន មញានែូចខញាងកញាញាម ៖

១) នសិ្តិកំពុងសកិ្ញាតញាមសញាកេវទិ្យញាេយ័រែ្ឋ នងិឯកជននញានញា ដញាេអញាចបញាើបញាញាស់ភញាសញាអង់គលែញាស។

២) មញានអត្ចរតិថលែ ញា្្ ូ រ មុងឺម៉ញាត់ ព្យញា�ញាម នងិមញានទំនួេខុសតញាូវចំពញាសះកញារងញារ។

៣) មញានចំណញាែ់អញារម្ណផ្៍ ញាកកញារងញារបញាវត្សិញាស្ញា ច្បញាែ់ នងិសញារពត័ម៌ញាន។

 នសិ្តិដញាេមញានេក្ខណបៈសម្ត្ែូិចខញាងលើ ហើយមញានចំណញាែ់អញារម្ណន៍ងឹកញារងញារស្គ័ញាចត្ិនញាសះ សូមផ្ើពញាក្យសំុ

ែមញាើកញារងញារមកកញាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ចញាែ់ពីថ្ង ញាជូនែំណឹងនញាសះតទញា រហូតែេ់ថ្ង ញាទ៣ី១ ខញាតុ�ញា ឆ្ ញាំ២០១៨ 

វញា�ញាម៉ញាង៥�្ង ញាច។ 

សូមភ្ញាែ់មកជញាមួយនូវឯកសញារែូចខញាងកញាញាម ៖

១) េិខតិសំុធ្ើកញារងញារ១មួយច្បញាែ់ (Cover Letter) ដញាយែញ្ញាក់អំពីទកឹចត្ិផ្ញាេ់ខលែួ នចំពញាសះកញារងញារឲ្យ្ញានច្បញាស់

�ញាស់ នងិក្បញាសះក្បញាយ ដញាេសរសញារដញាយសញាមីុខលែួ ន។

២) បញាវត្រូិែសង្ខ ញាែ១ច្បញាែ់ (Resume)។

 សូមផ្ើមកកញាន់អញាសយដ្ឋ ញានរែស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ផ្សះលញាខ៦៦ ផលែូ វពញាសះសហីនុ សង្ក  ញាត់ទនលែញា្ញាសញាក់ ខណ្ឌ  

ចំកញារមន កញាុងភ្ ំពញាញ ឬ អីុម៉ញាេ truthbunthorn.s@dccam.org។ បញាសនិបើមញានចម្ងេ់ សូមទូរសព្មកលញាខ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូមអរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្មគ័ាែិត្
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

 បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មម៌ិនតញាូវ្ញានទទួេស្គ ញាេ់ថញាជញាផ្ ញាក 

សំខញាន់នញាសង្គ ញាញាម នងិអំពើបញាេយ័ពូជសញាសនឡ៍ើយ ែុ៉ន្ញា 

បញាជញាពេរែ្ឋកម្ថុ ជញា្ញាន្ញាត់ែង់កញារែំណញាេរែស់ខលែួ ន�៉ញាង 

ចញាើនតញាមរយបៈអំពើហិង្ញា នងិែន្្ញាត់ែង់កញារែំណញាេរែស់ 

ខលែួ នែន្ញាែ់ពីមញានអំពើហិង្ញា។ ជញាមួយនងឹែុគ្គ េិក នងិ្នធញាន 

រែស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា យើង្ញានអនុវត្គមញាញាង 

សញាញាវជញាញាវមួយដញាេមញានគញាេដញាែសំីខញាន់ ៖ ទមួីយ) ដើម្ ី

ទែ់ស្ក  ញាត់កញារែន្ែ៉សះពញាេ់ែេ់តំែន់បញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌ ែ៏ 

សម្ូរបញាែរែស់បញាទញាសកម្ថុជញា តញាមរយបៈកញារលើកកម្ស់ 

កញារយេ់ែឹងអំពីផេវ ិ្ ញាកនញាកញារែំផលែ ិចែំផលែ ញាញបញាតិកភណ្ឌ  

វែ្្មក៌ញាញាមច្បញាែ់ជញាត ិនងិអន្រជញាត ិទពីីរ) ដើម្លីើកទកឹ 

ចត្ិែេ់កញារអែ់រែំេ់សសិ្អំពីមរតករែស់បញាទញាស បញាវត្ ិ

សញាស្ញាភូម ិនងិទញាហញានដញាេមញានភញារកច្ិ កញារពញារបញាតកិភណ្ឌ

ជញាត ិនងិ ទែី)ី ដើម្លីើកកម្ស់កញារយេ់ែឹងអំពីកញារកញារពញារ 

បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មដ៌ើម្ឲី្យបញាទញាសកម្ថុ ជញាអញាចជញាសសះស្ើយ 

ពីអំពើឃញារឃញាក្ ថុ ងរែែខ្ញារកញាហមដញាយបញាមូេផ្ថុ ំគ្ ញាជំុវញិ 

បញាតកិភណ្ឌ ែ៏សម្ូរបញាែរែស់កម្ថុជញា។

 ដើម្ែីន្គញាេដញាទញាំងនញាសះ យើង្ញានចំណញាយពញាេ 

មួយស្្ ញាហន៍ញាក្ ថុ ងសញាកុអង្គ រែូរ ីខញាត្តញាកញាវ នងិមួយស្្ ញាហ ៍

នញាបញាញាសញាទតញាមញាន់ ខញាត្ឧត្រមញានជយ័ ដើម្ពីិនតិ្យមើេថញា 

តើវសិញាេភញាពនញាកញារកញារពញារផ្ ញាកច្បញាែ់រែស់បញាទញាសកម្ថុ ជញា

�៉ញាងែូចម្ញាច? សមញាញាែ់កញារងញារបញាតកិភណ្ឌ វែ្្មដ៌ញាេ 

កំពុងែំណើរកញារ។ ខញាងកញាញាមនញាសះជញាសញាចក្សីង្ខ ញាែនញាកញាររក

ឃើញនញាកញារសញាញាវជញាញាវរែស់យើង។

 បញាញាសញាទតញាមញាន់

 បញាញាសញាទតញាមញាន់្ំ (បញាញាសញាទតញាមញាន់) គជឺញាបញាញាសញាទ 

ការការពារបាតិកភណ្ឌ រែស់កម្ពុជា ៖ ការសវែាងរកែ្ាែ់ជាតិ 
ៃិងអៃ្រជាតិ

បញាញាសញាទតញាមញាន់
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

សមយ័អញាណញាចកញាខ្ញារស្ិតនញាក្ ថុ ងទកឹែីដញាេធលែ ញាែ់មញានជមលែ ញាសះ 

រវញាងថញា នងិកម្ថុជញា។ បញាញាសញាទនញាសះមញានអញាយុកញាេតញាំងពីសត 

វត្រទ៍១ី១ នញាគញាិស្សករញាជ ដញាេតញាូវ្ញានសញាងសង់ឡើងដើម្ ី

ឧទ្សិែេ់សញាសនញាហិណ្ឌូ  ពញាសះសវិបៈ នងិ ជញាទកីនលែញាង សមញាញាែ់ 

អ្ កធ្ើែំណើរសមញាញាកពញាេដញាេដើរឡើងភ្ ំែ៏េំ្ញាកតញាមជួរ 

ភ្ ំែងរញាក។ សព្ថ្ង ញានញាសះដញាយសញារមញានកញារេួចែលែន់�៉ញាងទូេំ 

ទូ�ញាយ ទើែមញានស្ ញាដញាសិេ្បៈដើមតចិតួចែុ៉ណ្ណ ញាសះនញាសញាេ 

សេ់ពីបញាញាសញាទ នងិតញាូវ្ញានបញាើ។

 កញារែណ្ើមគ្ ញាជញាម្ ញាស់សទ្ិនិញាបញាញាសញាទតញាមញាន់ ្ញាន 

កលែ ញាយជញាបញាភពនញាជមលែ ញាសះអស់រយបៈពញាេជញាចញាើនឆ្ ញាំមកហើយ។  

បញាទញាសកម្ថុជញាអសះអញាងថញា បញាញាសញាទតញាមញាន់ស្តិនញាក្ ថុ ងខញាត្ 

ឧត្រមញានជយ័ជញារែស់ខលែួ ន ហើយថញា្ញានអសះអញាងថញាជញារែស់ 

ខលែួ នស្តិនញាក្ ថុ ងខញាត្សុរន្ិ។ ភញាពមនិបញាញាកែបញាជញានញាសះជំុវញិ 

ភញាពជញាម្ ញាស់នញាបញាញាសញាទ ្ ញាននញាំទញាែេ់វត្មញានរែស់យញាធញា 

នញាលើតំែន់នញាសះ។ បញាញាសញាទនញាសះគជឺញាទកីនលែញាងនញាសង្គ ញាញាមពញាំដញាន 

តូចមួយដញាេ្ញានផ្ថុ សះឡើងរវញាងថញា នងិបញាជញាជនកម្ថុជញាកញាេព ី

ឆ្ ញាំ២០១១ ក្ ថុ ងអំ�ថុ ងជមលែ ញាសះលើបញាញាសញាទពញាសះវហិញារ។ ក្ ថុ ង 

អំ�ថុ ងពញាេមញានជមលែ ញាសះ កងទព័កម្ថុជញាជញាចញាើននញាក់្ញានរង 

រែួស ឬ្ញាត់ែង់ជីវតិ។ នញាទែំីផុត រដ្ឋ ញាភិ្ ញាេទញាំងពីរ្ញាន 

យេ់ពញាមជញាមួយកច្ិ ពញាមពញាៀងឈែ់្ញាញ់គ្ ញាមួយ ្ញានធ្ើ 

ឲ្យបញាញាសញាទតញាមញាន់មញានសន្ភិញាពចញាែ់តញាំងពីឆ្ ញាំ២០១១។ អនុ 

សញ្ញាសី្ពីកញារកញារពញារទញាព្យសម្ត្វិែ្្មក្៌ ថុ ងពញាឹត្កិញារណ ៍

មញានជមលែ ញាសះបញាដញាែ់អញាវុ្ (អនុសញ្ញាទកីញាុងឡញាអញា) តញាូវ្ញាន 

ចុសះហត្លញាខញានញាឆ្ ញាំ១៩៥៤ ដើម្កីញារពញារតំែន់បញាតកិភណ្ឌ  

វែ្្មក្៌ ថុ ងសមយ័សង្គ ញាញាម។ អនុសញ្ញាកញាុងឡញាអញាតញាូវ្ញាន 

ែង្ក ើតឡើងដើម្ឆីលែ ើយតែទញានងឹកញារែំផលែ ិចែំផលែ ញាញនញាសង្គ ញាញាម 

នញាពញាក់កណ្ញាេទមួីយនញាសតវត្រទ៍២ី០ នងិឥទ្ពិេនញាកញារ 

ែំផលែ ិចែំផលែ ញាញមកលើតំែន់បញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម។៌ អនុសញ្ញា 

ទកីញាុងឡញាអញា អញាចតញាូវ្ញានែំបញាកជញាផ្ ញាកសំខញាន់ៗចំនួនបញាញាំ។  

(១) នយិមនយ័នញាសម្ត្វិែ្្ម ៌(២) កញាតព្កច្ិ ក្ ថុ ងកញារពញារ 

សម្ត្វិែ្្ម ៌ (៣) កញាតព្កច្ិ ដើម្គីញារពទញាព្យសម្ត្ ិ

វែ្្ម ៌ នងិមនិតញាូវបញាើសមញាញាែ់គញាេែំណងយញាធញា (៤) 

កញាតព្កច្ិ  ដើម្ែីណ្ថុ សះែណ្ញាេយញាធញាក្ ថុ ងគញាេកញារណន៍ញា 

អនុសញ្ញា (៥) កញាតព្កច្ិ រែស់កងទព័ ល្ែ ញានពញានដើម្ថីញា 

រក្ញាទញាព្យសម្ត្វិែ្្ម។៌ 

 អនុសញ្ញាកញាុងឡញាអញាចញាងអំពីែទែញ្ញាជញាចញាើនសមញាញាែ់ 

កញារអនុវត្អនុសញ្ញានញាសះ ៖ ទ១ី) អនុសញ្ញានញាសះតមញាូវឲ្យយញាធញា 

ែង្ក ើតអ្ កឯកទញាសក្ ថុ ងកងកមលែ ញាំងបញាដញាែ់អញាវុ្ដញាេតញាូវ្ញាន 

ែណ្ថុ សះែណ្ញាេឲ្យគញាែ់គញាងលើកញារកញារពញារសម្ត្វិែ្្ម ៌ទ ី

២) មន្ញាីយញាធញាទញាំងនញាសះគួរែង្ញាត់ែងញាៀនទញាហញានែទញាទៀត 

អំពីវ ិ្ ចីៀសវញាងកញារែំផលែ ញាញទញាព្យសម្ត្ ិ នងិវ ិ្ សីញាស្ញា 

ដើម្កីញារពញារទញាព្យសម្ត្វិែ្្មន៌ញាពញាេមញានសន្ភិញាព ទ ី

៣) អនុសញ្ញានញាសះអំពញាវនញាវឲ្យយញាធញាែង្ក ើនវែ្្មន៌ញាកញារ 

គញារពសមញាញាែ់ទញាព្យសម្ត្វិែ្្មន៌ញាក្ ថុ ងជួររែស់ខលែួ ន នងិ  

បញាញាសញាទតញាមញាន់មើេពីចំហៀង

ទញាហញានខ្ញារ នងិ ទញាហញានថញា នងិអ្ កសញាញាវជញាញាវមកពី

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 40 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

ទ៤ី) រដ្ឋ ញាភិ្ ញាេតញាូវ្ញានែញ្ញាឲ្យផលែ ញាស់ទតីញាំងវែ្្មទ៌ញាក្ ថុ ង 

គញាញាសះថ្ ញាក់នញាកញារែំផលែ ិចែំផលែ ញាញ ឬដញាក់សម្គ ញាេ់វញាជញាមួយនមិត្ិ 

សញ្ញាពណខ៌ៀវ នងិពណស៌។ នមិិត្សញ្ញាតញាូវ្ញានែង្ញាញ 

�៉ញាងច្បញាស់លើសម្ត្វិែ្្ម។៌ នញាទែំីផុត អនុសញ្ញាកញាុង 

ឡញាអញា មញានភញារកច្ិ កញាត់ទញាសអ្ កដញាេបញាពញាឹត្ែទល្ើស 

បញាឆញាំងនងឹទញាព្យសម្ត្វិែ្្ម។៌ មញានភស្័ថុតញាង្ញានែង្ញាញ 

ឲ្យឃើញថញា ែទែ្ញ្ត្ទិញាំងឡញាយនញាអនុសញ្ញាកញាុងឡញាអញា 

មនិតញាូវ្ញានអនុវត្តញាមទញា។ គ្ញានទញាហញានណញាម្ ញាក់ដញាេតញាូវ 

្ញានសម្ភ ញាសនន៍ញាបញាញាសញាទតញាមញាន់ ្ ញានទទួេកញារហឹ្កហឺ្នអំពី 

ច្បញាែ់ បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មន៌ញាសះឡើយ។ ភញាពែរញាជយ័ក្ ថុ ងកញារ 

អែ់រកំងទព័ អំពីច្បញាែ់បញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌គរឺលំញាភលើអនុ 

សញ្ញាកញាុងឡញាអញា។ កញារកង្សះខញាតនញាកញារអែ់រនំញាសះគជឺញាកញារគួរ

ឲ្យភ្ញាក់ផ្អ ើេជញាពិសញាស កងទព័នញាជិតនងឹតំែន់បញាតកិភណ្ឌ  

វែ្្ម។៌ នញាតំែន់ដញាេសម្ត្វិែ្្មស្៌តិក្ ថុ ងស្ញានភញាព

គញាញាសះថ្ ញាក់នញាកញារែំផលែ ិចែំផលែ ញាញក្ ថុ ងពញាេសង្គ ញាញាម ទញាហញាន 

ដញាេធ្ើកញារលើតំែន់នញាសះគ្ញានចំណញាសះែឹងផ្ ញាកច្បញាែ់ ដើម្ី

កញារពញារសម្ត្វិែ្្មឡ៌ើយ។ 

 អង្គ រែុរ ី

 អង្គ រែូរ ីគជឺញាសញាុកមួយសិ្តក្ ថុ ងខញាត្តញាកញាវ នញាបញាទញាស 

កម្ថុជញា ដញាេជញាែ់ពញាំដញានបញាទញាសវៀតណញាម។ មញានភូមពិីរ 

នញាសញាុកអង្គ រែូរ ី គភូឺមកំិពង់ហលែួ ង នងិភូមកំិពង់ពញា្ិ៍ គជឺញា 

ទតីញាំងអតតីរញាជធញាននីញាអញាណញាចកញាហូ្ណន ដញាេជញាអញាណញា 

ចកញាខ្ញារែំែូង។ រញាជធញានែុីរញាណតញាូវ្ញានពទ្័ជំុវញិដញាយ 

កំពញាងកញារពញារ នងិតញាូវ្ញានគញាែ់គញាង់ពីសតវត្រទ៍១ីមុនគញាិស្ 

សករញាជ រហូតែេ់សតវត្រទ៍១ី០នញាគញាិស្សករញាជ នងិមញាន 

កញាររកីចមញាើនខលែ ញាំងនញាចនលែ ញាសះសតវត្រទ៍៦ី នងិសតវត្រទ៍៧ី  

នញាគញាិស្សករញាជ។ បញាវត្សិញាស្ញាែ៏សម្ូរបញាែរែស់អង្គ រែុរ ី

្ញានធ្ើឲ្យតំែន់នញាសះកលែ ញាយជញាទតីញាំងែ៏េ្អសមញាញាែ់អ្ កែុរញាណវទូិ  

ដើម្ធ្ីើកញារសិក្ញាសញាញាវជញាញាវ អំពីអតតីកញាេរែស់បញាទញាស 

កម្ថុជញា។ ទតីញាំងរួមជញាមួយភញាពដញាច់សញា�ញាេនញាសញាុកនញាសះ 

ផ្េ់នូវេក្ខខណ្ឌ ែ៏េ្អឥតខ្ ញាសះសមញាញាែ់កញារេួចែលែន់។ បញាទញាស 

កម្ថុជញាមញានច្បញាែ់កញារពញារបញាតកិភណ្ឌ វែ្្មរ៌ែស់ខលែួ ន ែុ៉ន្ញា 

ភញាគចញាើន ពញាក់ពន្័នងឹកញារសញាញាវជញាញាវពីកញារេួចវត្ថុ ែុរញាណ

នញាអង្គ រែុរ ី គផឺ្អ ញាកលើ«ច្បញាែ់ស្អំីពីកញារកញារពញារបញាតកិភណ្ឌ  

វែ្្ម»៌ ដញាេតញាូវ្ញានអនុមត័ដញាយពញាសះរញាជកញាឹត្យនញាក្ ថុ ង

ឆ្ ញាំ១៩៩៦ ក្ ថុ ងគញាេែំណងដើម្កីញារពញារទញាព្យសម្ត្វិែ្

្មប៌ញាឆញាំងនងឹកញារែំផលែ ិចែំផលែ ញាញ កញារកញាបញាញា កញារជីកកកញាយ 

កញារផលែ ញាស់ែូ្រ កញារនញាំចញាញ ឬកញារនញាំចូេ។ ច្បញាែ់ស្អំីពីកញារ 

កញារពញារបញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម៌្ ញានផ្េ់វធិញានកញារែេ់ម្ ញាស់កម្ 

សទ្ិចុិសះែញ្ ី ឬចញាត់ថ្ ញាក់ទញាព្យសម្ត្វិែ្្មរ៌ែស់ខលែួ នដើម្ ី

រក្ញាទុកនូវទញាព្យសម្ត្វិែ្្មស៌ញាធញារណបៈ នងិឯកជន។ នញា 

កញាញាមមញាតញាញា១៨នញាច្បញាែ់កញារពញារបញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌កំណត់ 

តញាញាែញ្ឈ្ីញាសះនញាសះតញាវូ្ញានបញាសះពុម្ផ ញ្ាយ នញាចុងឆ្ ញានំមួីយៗ។  

ជនទញាំងឡញាយណញាដញាេេក់ ឬផលែ ញាស់ែូ្រទញាព្យសម្ត្វិែ្្ម ៌

អ្ កសញាញាវជញាញាវមកពីមជ្ឈមណ្ឌ េសញារកម្ថុជញា 

នងិមនញា្ីនញាសញារមន្រីអង្គ រែូរ ីក្ ថុ ងសញាុកអង្គ រែូរ ីខញាត្តញាកញាវ ទមញាយញានី
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

ដញាេ្ញានចុសះែញ្ ី ឬចញាត់ថ្ ញាក់ដញាយគ្ញានកញារជូនែំណឹងែេ់ 

អញាជ្ញា្រ ភញាពែរញាជយ័ក្ ថុ ងកញារកញារពញារទញាព្យសម្ត្ដិញាេស្តិ 

កញាញាមកម្សទ្ិឯិកជន អនុវត្កញារងញារជីកកញាយដញាយគ្ញានកញារ 

អនុញ្ញាត មនិ្ញានធ្ើកញាររញាយកញារណអំ៍ពីសម្ត្វិែ្្មដ៌ញាេ 

្ញានរកឃើញអំ�ថុ ងពញាេសញាងសង់ ឬកញារងញារែទញាទៀត ឬ 

នញាំចញាញទញាព្យសម្ត្វិែ្្មដ៌ញាយខុសច្បញាែ់ ក្ ថុ ងចំណញាម 

សកម្ភញាពផ្ញាងទៀត តញាូវ្ញានផ្ន្ញាទញាសដញាយធ្ើកញារផញាក 

ពិនយ័នងិជញាែ់ពន្នញាគញារ។ ខណបៈពញាេដញាេច្បញាែ់កញារពញារ 

បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មទូ៌េំទូ�ញាយ «កញារកញារពញារជញាចញាើនដញាេ

តញាូវ្ញានផ្េ់ឲ្យដញាយច្បញាែ់នញាសះ តញាូវផ្អ ញាកទញាលើអនុកញាឹត្យ  

ដញាេអនុកញាឹត្យជញាចញាើនមនិទញាន់តញាូវ្ញានពញាញាងនញាឡើយ»។ អ្ ក 

ភូមិ្ញានចញាែ់ផ្ើមបញាមូេវត្ថុ ែុរញាណែន្ញាែ់ពីកញារែួេរេំនញា 

រែែខ្ញារកញាហម នញាខណបៈដញាេអ្ កភូមទិញាងំ្ញានជួែបញាទសះកញារ 

ខ្សះខញាតក្ ថុ ងជីវភញាព។ អ្ កភូមភិញាគចញាើនស្ញាងរកវត្ថុ ែុរញាណក្ ថុ ង 

ែីដញាេជញាទញាព្យសម្ត្ផ្ិញាេ់ខលែួ នតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ ែុ៉ន្ញាអ្ កភូមមួិយ 

ចំនួនទៀត្ញានបញាមូេវត្ថុ  ែុរញាណនញាកនលែញាងផ្ញាង ែូចជញានញា 

មញាត់ទនលែញា ដញាេចញាែ់ផ្ើមពីឆ្ ញាំ១៩៩១។ អ្ កភូមិែទញាទៀត្ញាន 

រកឃើញមញាស ឬគញាឿងសូ្ន ែូចជញាក្អម។ អ្ កភូមដិញាេ្ញាន 

េក់វត្ថុ ែុរញាណដញាេខលែួ នរកឃើញ ្ញានបញាើបញាញាស់េុយកញាក់ 

ដញាេអ្ កទញិផ្េ់ឲ្យតចិតួចដើម្ទីញិមូ្ែអញាហញារ នងិសម្ភ ញារ 

បញាើបញាញាស់សមញាញាែ់គញាួសញារ។ កញារថញារក្ញា កញារបញាមូេ នងិកញារ 

េក់ទញាព្យសម្ត្វិែ្្មជ៌ញាកញារងញារទពីីរ ែន្ញាែ់ពីកញារងញារ  

សញាញាចម្ក  ញារ។ បញាជញាជនភញាគចញាើនដញាេរក្ញាទុកវត្ថុ ែុរញាណទញាំង 

នញាសះ គដឺញាយសញារតញាខលែួ នជឿថញា វត្ថុ ែុរញាណនញាំមកនូវសំណញាងេ្អ  

នងិសុខភញាពេ្អែេ់កញាុមគញាួសញាររែស់ខលែួ ន។ អ្ កភូមផិ្ញាងទៀត  

្ញានរក្ញាទញាព្យសម្ត្វិែ្្មទុ៌ក ដញាយសញារវត្ថុទញាំងនញាសះជញា 

រែស់រួមទញាំង ចំណញាកអ្ កភូមម្ិ ញាក់ទៀត្ញានបញាើចមលែ ញាក់យញាន ី

សមញាញាែ់�ញាងចញាន។ អ្ កភូមភិញាគចញាើន្ញានន�ិញាយថញា បញាជញា 

ជនឈែ់រកវត្ថុ ែុរញាណមួយឆ្ ញាំមកហើយ។ បើទញាសះែជីញាសកម្ 

ភញាពបញាមូេ នងិសកម្ភញាពេួចហញាក់ែូចជញាតញាូវ្ញានកញាត់ 

ែនយ្ក្ ី កញារពិតនញាតញាមញានអ្ កភូមមួិយចំនួន្ញានេក់វត្ថុ  

ែុរញាណកញាេពីអតតីកញាេ នញាតញាមនិទញាន់យេ់ែឹងអំពីច្បញាែ់ 

បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មក៌ម្ថុ ជញា។ លើសពីនញាសះទៀត ទញាសះែជីញាអ្ ក 

ភូមិទញាំងអស់្ញានែឹងអំពីច្បញាែ់បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មរ៌ែស់កម្ថុជញា 

កដ៏ញាយ កច៏្បញាែ់នញាតញាមនិទញាន់តញាូវ្ញានអនុវត្ឲ្យ្ញានពញាញ 

លញាញនញាឡើយ។ ែទសម្ភ ញាសនជ៍ញាមួយ មន្ញាីែូ៉េីសមន្រីវែ  ្

្ម ៌ នងិវចិតិញាសេិ្បៈខញាត្ នងិនញាយកសញារមន្រីខញាត្ ្ញាន 

ែង្ញាញតញាករណីមួយនញាអ្ កេួចដញាេតញាូវចញាែ់ខលែួ ន នងិចញាទ 

បញាកញាន់។ ទញាសះជញា�៉ញាងណញាកដ៏ញាយ មញានជនល្ើសតញាូវ្ញាន 

ចញាែ់ខលែួ នដញាយសញារតញារត់ពន្វត្ថុ ែុរញាណមិនមញានពីែទេួចែលែន់ 

ឡើយ។ បញាសិនបើមន្ញាីនគរ្ញាេ្ញានែង្ក ើនកញារអនុវត្ច្បញាែ់ 

បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មក៌ម្ថុ ជញា អ្ កបញាមូេវត្ថុ ែុរញាណតញាមផ្សះនញា 

អង្គ រែុរអីញាចបញាឈមនងឹកញារជញាែ់ពន្គញារ នងិពិនយ័ជញាបញាញាក់។  

បើគ្ញានកញារអែ់រែំេ់អ្ កភូមទិញាំងអស់អំពីច្បញាែ់ នងិែង្ក ើតវ ិ្  ី

រែឹអូសកញារែំពញានទញា វញាហញាក់ែូចជញាអយុត្ិ្ មក្៌ ថុ ងកញារអនុវត្

ច្បញាែ់។

 អនុសញាសនគ៍ញាេនយញា្ញាយ

 - រតឹែន្ងឹកញារអនុវត្ច្បញាែ់ដញាេមញានសញាញាែ់

 បញាទញាសកម្ថុជញាមញានកញាែខណ្ឌ ច្បញាែ់ក្ ថុ ងសញាុក នងិអន្រ 

ជញាតទូិេំទូ�ញាយក្ ថុ ងកញារបញាយុទ្បញាឆញាំងនងឹកញារេួចយក នងិ 

កញារពញារបញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌ ែុ៉ន្ញាវញាហញាក់ែូចជញាមនិទញាន់មញាន

កញារអនុវត្ច្បញាែ់ទញាំងនញាសះពីកងទព័ ឬែូ៉េីសឡើយ។ ខណបៈ 

ពញាេដញាេសញាចក្បីញាកញាសតញាូវ្ញានធ្ើឡើងកញាេពីពញាេកនលែង 

មកដើម្ដីញាស់តឿនបញាជញាជនកម្ថុ ជញាឲ្យ្ញានយេ់ែឹងអំពីច្បញាែ់ 

ចំពញាសះកញារេួចែលែន់វត្ថុ ែុរញាណ សញាចក្បីញាកញាសនញាមនិទញាន់្ញាន 

ជញាួតជញាញាែែេ់បញាជញាជនគញាែ់រូែនញាឡើយ។ ទញាំងនញាសះហញាក់ែី 

ែូចជញាអយុត្ិ្ មក្៌ ថុ ងកញារអនុវត្ច្បញាែ់ដញាយមិន្ញានជូនែំណឹង 

ែេ់បញាជញាពេរែ្ឋ កញារលើកកម្ស់គតឺមញាូវឲ្យមញានកញារ អែ់រំ

ែន្ញាមអំពីច្បញាែ់បញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌នងិសញារសំខញាន់នញាបញាតកិ

ភណ្ឌ វែ្្មដ៌ញាេច្បញាែ់កញារពញារ។

 - កញារអែ់រែំណ្ថុ សះែណ្ញាេកងទព័

 ែំែូងនងិសំខញាន់ែំផុត កងទព័ដញាេឈរជើងនញាបញាញាសញាទ 
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

តញាមញាន់ តញាូវកញារកញារយេ់ែឹងកញាន់តញាបញាសើរជញាងមុនអំពីកញា-

តព្កច្ិ រែស់ខលែួ នស្តិកញាញាមកច្ិ ពញាមពញាៀងកញាុងឡញាអញា ដើម្ ី

កញារពញារទញាព្យសម្ត្វិែ្្ម។៌ គ្ញានកងទព័ណញាម្ ញាក់ដញាេយើង 

្ញានសម្ភ ញាសន ៍ ្ញានរញាយកញារណអំ៍ពីកញារហឹ្កហញាត់ពីច្បញាែ់ស្ ី

ពីកញារកញារពញារបញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌ដញាេរលំញាភលើសន្សិញ្ញា 

ទកីញាុងឡញាអញាឡើយ។ ដញាយសញារទញាំងអស់នញាសះគទឺញាហញាន ដញាេ 

ទំនងជញាបញាឈមនងឹស្ញានភញាពមួយដញាេទញាព្យសម្ត្វិែ្្ម ៌

សិ្តក្ ថុ ងគញាញាសះថ្ ញាក់នញាកញារែំផលែ ិចែំផលែ ញាញ។ វញាជញាកញារចញាំ្ញាច់ដញាេ 

កងកមលែ ញាំងទទួេកញារែណ្ថុ សះែណ្ញាេអំពីវ ិ្ កីញារពញារទញាព្យសម្ត្ ិ

វែ្្ម។៌

 - កញារអែ់រែំណ្ថុ សះែណ្ញាេសិស្ នងិបញាជញាជនក្ ថុ ងតំែន់

 ដញាយសញារតញាលញាកគញាូ អ្ កគញាូ ដញាេយើង្ញានពិភញាក្ញា 

ជញាមួយមិន្ញានរញាយកញារណពី៍កញារដញាក់ែញ្ ូ េបញាតកិភណ្ឌ វែ្ 

្មក្៌ ថុ ងសញាុកទញាក្ ថុ ងផញានកញារមញារៀនរែស់គញាត់ ែូច្ ញាសះមញាន 

ភញាពចញាំ្ញាច់សមញាញាែ់តំែន់ែូចជញាបញាញាសញាទតញាមញាន់ នងិអង្គ រែុរ ី

ដើម្ដីញាក់ែញ្ ូ េក្ ថុ ងកម្វ ិ្ សីកិ្ញា សមញាញាែ់សសិ្ញានុសសិ  ្

ដញាេរស់នញាក្ ថុ ងតំែន់ដញាេពួកគញារស់នញា។ មូេហញាតុទូទញា 

ែំផុតដញាេលញាកគញាូ អ្ កគញាូ ្ញានរញាយកញារណថ៍ញាមនិ្ញានដញាក់ 

ែញ្ ូ េបញាតិកភណ្ឌ វែ្្ម៌នញាក្ ថុ ងផញានកញារមញារៀនរែស់ខលែួ ន 

ដញាេលញាកគញាូ អ្ កគញាូ មញានកញារពញាួយ្ញារម្ភ ចំពញាសះកញារធលែ ញាក់

ចុសះនូវកញារយេ់ែឹងពីសម្ត្បិញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម។៌ លញាកគញាូ 

អ្ កគញាូ មនិមញានសម្ភ ញារឯកសញារគញាែ់គញាញាន់ដើម្ែីងញាៀនអំព ី

សម្ត្បិញាតកិភណ្ឌ វែ្្មក្៌ ថុ ងតំែន់ ចំណញាកលញាកគញាូ អ្ កគញាូ  

ក៏មិន្ញានទទួេវគ្គែណ្ថុ សះែណ្ញាេដើម្ែីងញាៀនអំពីសម្ត្ិ

បញាតកិភណ្ឌ វែ្្មឲ៌្យមញានបញាសទ្ិភញាពដញារ។ 

 ជញាកញារឆលែ ើយតែទញានងឹកញារខ្សះសម្ភ ញារ នងិែុគ្គ េិកដើម្ ី

ែងញាៀនអំពីសម្ត្បិញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារ 

កម្ថុជញា អញាចរួមែញ្ ូ េមញារៀនអំពីបញាតកិភណ្ឌ វែ្្មក្៌ ថុ ងសញាុក 

នញាក្ ថុ ងកម្វ ិ្ អីែ់រអំំពើបញាេយ័ពូជសញាសនន៍ញាកម្ថុ ជញា។ ខណបៈ 

ដញាេតំែន់ជញាចញាើនមិនតញាូវ្ញានេួចបញាតកិភណ្ឌ វែ្្មដ៌ញាយ 

ខ្ញារកញាហម តមញាូវកញារដើម្បីញាមូេផ្ថុ ំនញាជំុវញិតំែន់បញាតកិ 

ភណ័្ឌ វែ្្មក្៌ ថុ ងកញារកញាើនរឭំកពី អំពើបញាេយ័ពូជសញាសន៍

ដញាយផ្ញាេ់នញាក្ ថុ ងបញាសកកម្នញាគមញាញាងអែ់រំអំពើបញាេយ័

ពូជសញាសន។៍ ជញាមួយនងឹទំនញាក់ទំនងដញាេមញានសញាញាែ់រែស់

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ជញាមួយសញា�ញារៀននញាទូទញាំង 

បញាទញាសកម្ថុជញា នងឹមញានភញាពងញាយសញាួេ នងិជញាវ ិ្ ែ៏ីមញាន 

បញាសិទ្ភិញាពក្ ថុ ងកញារផ្ព្ផ ញ្ាយទញាែេ់បញាជញាជនមួយចំនួន្ំ

ដញាយមនិចញាំ្ញាច់ណញានញាំកម្វ ិ្ ី្ ្ ីទញាំងសញាុង។ បញាសនិបើថ្ ញាក់ 

មួយនញាសិស្អនុវទិ្យញាេយ័មញានកញារអែ់របំញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌

ជញារៀងរញាេ់ឆ្ ញាំ វញាអញាចធញានញា្ញាននូវកញារសន្នញាែន្ៗនញាក្ ថុ ង

សហគមនអំ៍ពីសញារសំខញាន់នញាបញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម ៌ នងិលើក

កម្ស់កញារយេ់ែឹងអំពីច្បញាែ់បញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម។៌ រញាជរដ្ឋ ញា

ភិ្ញាេកម្ថុ ជញាគួរតញាយកចត្ិទុកដញាក់លើបញាតកិភណ្ឌ វែ្្ម៌  

ដើម្ែីងញាៀនបញាជញាជនឲ្យ្ញានយេ់ែឹងអំពីបញាវត្សិញាសញា្រែស់ 

ខលែួ ន។

ែនិ អញាវនិ នងឹ ដញាវនិ ែូ៉�ូស្គ ីភញាជនដ៍ញាេអ្ កភូមរិ ើស្ញានតញាមមញាត់ទនលែញា



 «កញារ�ិញាេយ័ពត័ម៌ញានសញាធញារណបៈ» រែស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា្ញានបើកែមញាើជូននសិ្តិ អ្ កសញាញាវជញាញាវ ែុគ្គ េិក 

រញាជកញារ នងិអង្គកញារកញាញារដ្ឋ ញាភិ្ ញាេ នងិែុគ្គេទញាំងឡញាយដញាេមញានចំណញាែ់អញារម្ណវ៍វិឌ្ឍរែស់អង្គ ជំនំុជមញាសះវសិញាមញ្ក្ ថុ ង 

តុ�ញាកញារកម្ថុជញា ឬសញា�ញាក្ខី្ញារកញាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញាជញាកនលែញាងបញាមូេផ្ថុ ំ  នងិចងកញាងឯកសញារអំពីរែែកម្ថុជញាបញាជញា្ែិតញាយ្យ្ញានចញាើនែំផុត។ 

ឯកសញារនញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញាមញានបញាញាំបញាភញាទ។ បញាភញាទឯកសញារទមួីយគឯឺកសញារជញាកញាដញាសសនលែកឹដញាេមញានចំនួន 

ជិតមួយ�ញានទំពរ័។ បញាភញាទឯកសញារទពីីរគ ឺ ជញាែទសម្ភ ញាសនដ៍ញាេែុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញាចុសះទញាធ្ើសម្ភ ញាសន ៍

ជញាមួយជនរងគញាញាសះ នងិអតតីកម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហម។ បញាភញាទឯកសញារទែីគីជឺញារូែ្តទញាក់ទងទញានងឹសមយ័ខ្ញារកញាហម។  

បញាភញាទឯកសញារទែួីនគជឺញាឯកសញារទញាក់ទងទញានងឹកញារធ្ើផញានទរីណ្ញាសញាកសព នងិទតីញាំងសមលែ ញាែ់រែស់ខ្ញារកញាហម នងិឯកសញារ

ទបីញាញាំគជឺញាខ្ញាភញាពយន្ឯកសញារដញាេ្ញានផេិតឡើងក្ ថុ ងរែែខ្ញារកញាហម នងិសមយ័កញាញាយមកទៀត។

 តញាមរយបៈកញារ�ិញាេយ័ពត័ម៌ញានសញាធញារណបៈ សញាធញារណជនអញាចនងឹសញាញាវជញាញាវឯកសញារទញាំងនញាសះ្ញាន។ ឯកសញារខលែសះទៀត 

រួមមញាន៖ បញាវត្រូិែកម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហម ចមលែ ើយសញារភញាព កំណត់ហញាតុរែស់ែក្ ទូរលញាខឆលែ ើយឆលែងពត័ម៌ញានដញាេ្ញានមកព ី

កញារសម្ភ ញាសនជ៍ញាមួយអតតីកម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហម នងិទនិ្  ័យគនន្ទ្ិញាសែង្ញាញពីរណ្ញាសញាកសព ទតីញាំងគុក នងិែូជនយីដ្ឋ ញាន 

បញាេយ័ពូជសញាសន។៍

 កញារ�ិញាេយ័ពត័ម៌ញានសញាធញារណបៈមញានទតីញាងំនញាអគញារលញាខ៦៦ មហញាវ ិ្ ពីញាសះសហីនុ ខញាងកើតវមិញានឯករញាជ្យ។ កញារ�ិញាេយ័ 

រែស់យើងបើកជូនសញាធញារណបៈជនពីថ្ង ញាចន្័ែេ់ថ្ង ញាសុកញា ពញាេពញាឹកពីម៉ញាងបញាញាំែ ីែេ់ម៉ញាង១២ នងិពញាេរសៀេពីម៉ញាង២ 

ែេ់ម៉ញាង៥។ បញាសិនបើអស់លញាកអ្ កមញានចម្ងេ់ ឬចង់រៀែចំពញាឹត្កិញារណជ៍ញាកញាុមណញាមួយ សូមទញាក់ទងែុគ្គ េិករែស់យើង 

ម ីែូរ ីតញាមរយបៈទូរសព្លញាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ញាេ truthborey.m@dccam.org។

ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

 ពីថ្ង ញាទ១ី៦ ែេ់ថ្ង ញាទ១ី៩ ខញាកក្ក ដញា ឆ្ ញាំ២០១៨ សសិ  ្

នសិ្តិចំនួន២៤នញាក់ មកពីសញាកេវទិ្យញាេយ័ភូមន្ិនតីសិញាស្ញា  

នងិវទិ្យញាសញាស្ញាសញាែ្ឋកច្ិ  នងិវទិ្យញាេយ័អនលែង់វញាង្ញានចូេរួម

ក្ ថុ ងែំណើរទស្នកច្ិ សកិ្ញាមួយ ដញាេមញានគញាេដញាក្ ថុ ងកញារ 

ផ្េ់កញារយេ់ែឹងមូេដ្ឋ ញានអំពីបញាវត្សិញាស្ញាកម្ថុ ជញាបញាជញា្ែិ 

តញាយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩) បញាវត្សិញាស្ញាសហគមនអ៍នលែង់វញាង 

(១៩៧៩-១៩៩៨) កែូ៏ចជញាទញាឹសី្គញាេអំពីសន្ភិញាព នងិកញារ 

ផ្សះផ្ញាែេ់អ្ កចូេរួមទញាំងអស់។ ជញាងនញាសះទញាទៀត សសិ  ្

នសិ្ិតមញានឱកញាសក្ ថុ ងរៀតសូតញាអំពីែទសញា្នរ៍ែស់បញាជញា 

ជនក្ ថុ ងតំែន់អនលែង់វញាងដញាយផ្ញាេ់។ កញារសន្នញាអន្រជំនញាន់នញាសះ 

គជឺញាគនលែសឹះដើម្ស្ីញាងយេ់អំពីអតតីកញាេ ពិភញាក្ញាអំពីភញាព 

ខុសគ្ ញា នងិជំរុញឲ្យមញាន កញារយញាគយេ់ សន្ភិញាព នងិកញារ 

ផ្សះផ្ញានញាក្ ថុ ងសហគមន។៍ 

 រ្ញាយកញារណន៍ញាសះមញានគញាេែំណងក្ ថុ ងកញារែង្ញាញអំពី៖  

១) កញារពិភញាក្ញាជញាមួយនងឹសិស្នសិ្តិមុនពញាេចុសះទស្ន

កច្ិ សកិ្ញា។ ២) កញារធ្ើែទែង្ញាញ នងិកញារពិភញាក្ញាជញាកញាុម 

អំពីសន្ភិញាព។ ៣) កញារចុសះសញាញាវជញាញាវផ្ញាេ់នញាភូមចំិនួនពីរក្ ថុ ង 

សញាុកអនលែង់វញាង។ ផ្ ញាកចុងកញាញាយនញារ្ញាយកញារណ ៍ នងឹរៀែ

រញាែ់អំពីកញារចញាករំលញាករែស់សិស្នសិ្ិតចំពញាសះកញាររៀែចំ 

«សួនែនលែញាដើម្កីញារផ្សះផ្ញា» នញាក្ ថុ ងទធីលែ ញារែស់មជ្ឈមណ្ឌ េ

សន្ភិញាពអនលែង់វញាង។ 

 សកម្ភញាពមុនពញាេចុសះទស្នកច្ិ សកិ្ញា

 នញាថ្ង ញាទ១ី២ នងិថ្ង ញាទ១ី៣ ខញាកក្ក ដញា ឆ្ ញាំ២០១៨ កញាុម 

នសិិ្តនញាសញាកេវទិ្យញាេយ័ភូមន្ិនតីសិញាស្ញា នងិវទិ្យញាសញាស្ញា 

សញាែ្ឋកច្ិ ្ ញានចូេរួមក្ ថុ ងកញារបញាជំុមុន ពញាេចុសះទស្នកច្ិ  

សកិ្ញានញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ដើម្ពីិភញាក្ញាអំពី 

សកម្ភញាព នងិកច្ិ កញារដញាេតញាូវធ្ើនញាក្ ថុ ងែំណើរទស្នកច្ិ  

សកិ្ញា។ កញាុមនសិិ្ តមញានសមញាជិក ចំនួន២០នញាក់ដញាេ្ញាន 

ជញាើសរើស�៉ញាងសមញាិតសមញាញាំង។ កញារបញាជំុចញាែ់ផ្ើមដញាយ 

កញាររៀែរញាែ់សង្ខ ញាែអំពីកញាេវភិញាគរែស់ែំណើរទស្នកច្ិ ។  

ែន្ញាែ់មកកញារបញាជំុ្ញានសង្ក ត់ ្្ង ន់ទញាលើកញារកំណត់ឲ្យអ្ កចូេ 

រួមនមួីយៗជញាើសរើសបញាធញានែទមួយដើម្សីញាញាវជញាញាវនញាក្ ថុ ង 

ែំណើរទស្នកច្ិ ក្ ថុ ងរយបៈពញាេ៤ថ្ង ញា។ នសិិ្ តម្ ញាក់ៗ ្ញាន 

ែង្ញាញអំពីបញាធញានែទរែស់ខលែួ នរៀងៗខលែួ ន។ នសិិ្ ត៣នញាក់ 

ចញាែ់អញារម្ណស្៍ញាងយេ់អំពីជីវភញាព នងិបញាភពចំណូេរែស់ 

បញាជញាជនក្ ថុ ងសញាុកអនលែង់វញាង។ ក្ ថុ ងពញាេនញាសះដញាេមញាននសិិ្ត 

៣នញាក់ មញានចម្ងេ់អំពីពញាេដញាេអនលែង់វញាងកកើតឡើង អំពី 

ទុក្ខ េំ្ញាករែស់បញាជញាជនអនលែង់វញាង នញាក្ ថុ ងរែែខ្ញារកញាហម  

នងិមូេហញាតុដញាេចេនញាខ្ញារកញាហមជញាើសរើសអនលែង់វញាងជញា 

តំែន់តស៊ូ ចុងកញាញាយរែស់ខលែួ ន។ នសិិ្ ត៩នញាក់ទៀត ចង់ែឹង 

អំពីអត្ចរតិ នងិយុទ្សញាសញា្សង្គ ញាញាមរែស់ តញាមុ៉ក។ មញាន 

នសិិ្ត២នញាក់ចង់សកិ្ញាអំពីកមញាិតនញាកញារគញាំទញារែស់ តញាមុ៉ក 

ចំពញាសះតមញាូវកញារបញាចញាំថ្ង ញារែស់បញាជញាជនអនលែង់វញាង នងិវ ិ្  ី

សញាស្ញាដញាេ តញាមុ៉ក បញាើបញាញាស់ដើម្គីញាែ់គញាងសហគមន ៍

អនលែង់វញាង ដញាេជញាសហគមនតូ៍ចមួយនញាជញាែ់ពញាំដញាន ពញាម 

ទញាំងយុទ្សញាស្ញានញាកញារគញាែ់គញាងកងទព័ដញាេអនុញ្ញាតឲិ្យខ្ញារ 

កញាហមកញាន់កញាែ់សញាុកអនលែង់វញាងរហូតែេ់ឆ្ ញាំ១៩៨៩។ មញាន 

នសិិ្ត២នញាក់ទៀត ចង់ស្ញាងយេ់ែន្ញាមអំពីជមលែ ញាសះរវញាង 

តញាមុ៉ក នងិ ែុ៉េ ពត ពញាមទញាំងពញាឹត្កិញារណដ៍ញាេែណ្ញាេឲ្យ 

មញានសមញាហរណកម្ចុងកញាញាយនញាអនលែង់វញាង ក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៩៨។  

ទស្សៃកិែ្ស្តីពតីសៃ្ិភាព ៃិងសិទ្ធិមៃុស្សនាសាុកអៃលៃង់វាង
អៃលៃង់វាង៖ សហគមៃន៍ាការយាគយល់ ៃិងការផ្សសះផ្ា

ថ្ងាទតី១៦ ដល់ថ្ងាទតី១៩ ខាកក្ក�ា ឆ្ាំ២០១៨
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

នសិិ្តម្ ញាក់ចង់សកិ្ញាអំពីយុទ្សញាសញា្ ដញាេ តញាមុ៉ក បញាើបញាញាស់ 

ដើម្ទីទួេកញារគញាំទញាពីបញាជញាជនក្ ថុ ងសង្គ ញាញាមជញាមួយរដ្ឋ ញាភិ្ ញាេ 

កម្ថុជញា។ តញាមរយបៈបញាធញានែទខញាងលើ នសិ្តិចូេរួមទញាំង 

អស់តញាូវ្ញានណញានញាំឲ្យែង្ក ើតសំណួរ៥ដញាេខលែួ នចង់ស្ញាងយេ់ 

នញាក្ ថុ ងអំ�ថុ ងែំណើរទស្នកច្ិ ។ ែន្ញាែ់មក អ្ កចូេរួមទញាំង 

អស់ ្ញានចញាករលំញាកសំណួររែស់ខលែួ នជញាមួយនងឹអ្ កចូេរួម 

ែទញាទៀត។

 នសិ្តិម្ ញាក់ឈ្ញាសះ ទួន រក្ញា មញានគំនតិបញាហញាក់បញាហញា

េនងឹអ្ កចូេរួមែទញា ហើយ្ញានសរសញារថញា «ខ្ថុ ំចង់ែឹងឲ្យ

កញាន់តញាច្បញាស់អំពីសហគមនអ៍នលែង់វញាង នងិចង់សម្ភ ញាសនអ្៍ ក

ភូមដិញាេធលែ ញាែ់ឆលែងកញាត់រែែខ្ញារកញាហម»។ អ្ កចូេរួមទញាំង 

អស់ែង្ញាញពីកញារចញាែ់អញារម្ណ�៉៍ញាងខលែ ញាំងចំពញាសះកញារពិភញាក ញ្ា 

ជញាមួយអតតីកម្ញាភិ្ ញាេខ្ញារកញាហម។ ជញាងនញាសះទញាទៀត សិស្ 

នសិ្ិតទញាំងឡញាយកម៏ញានែំណងស្ញាងយេ់ែន្ញាមអំពីកញារែំណញាេ 

ផ្ ញាកស្ញាែត្យកម្រែស់អនលែង់វញាង ដញាេជញាតំែន់បញាវត្សិញាស្ញា 

ទញាំង១៤កនលែញាង, មនញាគមវជ្ិញារែស់ខ្ញារកញាហម, ចរតិេក្ខណបៈ 

រែស់មញាែឹកនញាំខ្ញារកញាហម ែូចជញា តញាមុ៉ក, នងិឥទ្ពិេរែស់រ

ែែខ្ញារកញាហមមកលើសង្គមខ្ញារក្ ថុ ងពញាេែច្ ថុ ែ្ន ្។ ែំណើរ 

ទស្នកច្ិ នញាសះក៏មញានគញាេែំណងក្ ថុ ងកញារែងញាៀនឲ្យអ្ កចូេ 

រួមធ្ើកញារជញាកញាុម នងិសកិ្ញាអំពីវ ិ្ សីញាសញា្នញាកញារសញាញាវជញាញាវ។ 

រ៉ញាត ម៉ញាងហញា នងិ សញាន គមីឡញាង រពឹំងនងឹទទួេ្ញានពត័ម៌ញាន 

ពិតតញាមរយបៈកញារធ្ើែទសម្ភ ញាសន ៍ នងិមញានែំណងបញាើបញាញាស់

ពត័ម៌ញានដញាេទទួេ្ញានដើម្ចីងកញាងជញាអត្ែទសញាញាវជញាញាវ។

 ែំណើរទញាកញាន់ដញានែីនញាកញារផ្សះផ្ញា នញាសញាុកអនលែង់វញាង

 នញាពញាឹកថ្ង ញាទ១ី៦ ខញាកក្ក ដញា ឆ្ ញាំ២០១៨ នសិ្តិចំនួន 

២០នញាក់្ញានឡើងឡញានដើម្ធ្ីើែំណើរទញាតំែន់តស៊ូ ចុងកញាញាយ 

រែស់ខ្ញារកញាហម។ ឃីម ីថញាកញាស៊ូអញា សញាស្ញាញាចញារ្យផ្ ញាកសេិ្បៈ 

នញាសញាកេវទិ្យញាេយ័ រ៉ញាត់ហ្គ រ័ ញូវអញាក សហរែ្ឋអញាមញារកិ ្ ញាន 

ចូេរួមធ្ើែំណើរជញាមួយ នងិ្តសកម្ភញាពរែស់សសិ  ្

នសិ្តិ។ នសិិ្ តមួយចំនួនងញាកទញាជជញាកគ្ ញា ហើយនសិ្ិត 

មួយចំនួនទៀត គញាងេក់កញាញាយពីចញាញែំណើរ្ញានែន្ចិ។  

ពញាេមកែេ់សញាុកអនលែង់វញាង កញាុមនសិ្តិ្ញានចុសះទញាទស្នញា 

តំែន់បញាវត្សិញាស្ញាមួយចំនួន ែូចជញា សញា�ញារៀន តញាមុ៉ក មន្រី 

ពញាទ្យ តញាមុ៉ក នងិស្ញានអូរជីក។ ជញាអកុសេ ែំណើរទស្ន 

កច្ិ តញាូវ្ញានែញ្ ែ់មុនពញាេវញា�ញាដញាយសញារភលែៀងធលែ ញាក់ខលែ ញាំង។  

អ្ កចូេរួមទញាំងអស់្ញានស្ញាងរកកនលែញាងជញាកភលែៀង ហើយធ្ើ

កញារតញាៀមសមញាញាែ់សកម្ភញាពថ្ង ញាែន្ញាែ់។ 

 អ្ កចូេរួមទញាំងអស់ចញាែ់ផ្ើមថ្ង ញា្ី្ ដញាយធ្ើែំណើរទញា 

លើកំពូេភ្ ំែងរញាក ហើយែត់ស្ញាំទញាកញាន់ពយែ៏សញាស់ស្អ ញាត 

នងិមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង ដញាេជញាអតតីផ្សះបញាជំុ 

រែស់ តញាមុ៉ក។ ែន្ញាែ់ពីចុសះពីលើឡញានអ្ កចូេរួមទញាងំអស់្ញាន 

ឃើញទញាសភញាពែ៏សញាស់ស្អ ញាត ហើយ្ញាននញាំគ្ ញា្តរូែ។ 

កញាញាយមក អ្ កទញាំងអស់គ្ ញា្ញានចូេទញាក្ ថុ ងមជ្ឈមណ្ឌ េ 

សន្ភិញាពអនលែង់វញាងជញាលើកែំែូង ហើយនញាំគ្ ញាស្ញាងរកកនលែញាង 

អង្គថុយ។ 

 វគ្គែន្ញាែ់ សសិ្នសិ្តិផ្ញាតទញាលើកម្វត្ថុសកិ្ញារែស់ 

ទស្នកច្ិ សកិ្ញាស្ពីីសន្ភិញាព នងិសទ្ិមិនុស្ដញាេមញាន ៖  

បញាវត្សិញាស្ញាកម្ថុ ជញាបញាជញា្ែិតញាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) នងិ 

សហគមនអ៍នលែង់វញាង, វ ិ្ សីញាស្ញានញាកញារសម្ភ ញាសន ៍ នងិសញារ 

សំខញាន់រែស់ទញាឹស្នីញា«សន្ភិញាព»។ ជញាជញាងកញារស្ញាែ់ែទែង្ញាញ 

កញាុមសិស្នសិិ្ ត្ញានបញាងចញាកជញា៤កញាុមដើម្ពិីភញាក ញ្ាអំពី

អត្នយ័រែស់សន្ភិញាព នងិវ ិ្ ដីើម្សីមញាញាចឲ្យ្ញាននូវសន្ិ

ភញាព។

 ២០នញាទកីញាញាយមក កញាុមនមួីយៗ្ញានធ្ើែទែង្ញាញអំពី 

អត្នយ័«សន្ភិញាព»រែស់ខលែួ ន ដញាេមញានភញាពសញាដៀងគ្ ញា។ អី្

ដញាេកញាុមទញាំង៤ែកសញាញាយខុសគ្ ញានញាសះគ ឺរបៀែដញាេ «សន្ ិ

ភញាព»ជសះឥទ្ពិេមកលើជីវតិរស់នញាបញាចញាំថ្ង ញា។ កញាុមទ១ី្ញាន 

ែកសញាញាយថញា សន្ភិញាពជញាកញាររស់នញាសុខសញាន្ដញាយគ្ញាន 

កញាររ ើសអើង អំពើហិង្ញា នងិសង្គ ញាញាម។ ដើម្សីមញាញាច្ញាន 

សន្ភិញាពនញាសះ តញាូវតញាមញានកញារគញារពចំពញាសះសទ្ិសិញារភីញាពក្ ថុ ង 

កញាររស់រញាន ែញ្ ញាញមត ិនងិបញាមូេផ្ថុ ំ ែូចដញាេ្ញានចញាងនញា 

ក្ ថុ ងគញាេកញារនញាច្បញាែ់ជញាត ិនងិអន្រជញាត។ិ កញាុមទ១ី្ញានលើក 
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ឡើងទៀតថញា ភញាពស្ើភញាពនញាសទ្ិគិជឺញាមូេដ្ឋ ញានគញាឹសះនញាេទ្ ិ

បញាជញា្ែិតញាយ្យ ហើយតញាូវតញាមញានកញារកត់តញាញាសកិ្ញា នងិចញាក 

រំលញាកអំពីអំពើរំលញាភសិទ្មិនុស្ពីអតតីកញាេដើម្ែីង្ក ើន 

កញារយេ់ែឹង នងិកញារពញារកំុឲ្យមញានករណីែូចគ្ ញាកើតឡើងម្ង 

ទៀត។ សញាដៀងគ្ ញាដញារ កញាុមទ២ី្ញានលើកឡើងថញា សន្ភិញាព 

គជឺញាសភញាពនញាកញារ «គ្ញានសង្គ ញាញាម គ្ញានភញាពច�ញាចេ គ្ញាន 

កញារ ល្ែ ញានពញាន នងិគ្ញានកញាររ ើសអើង»។ ដើម្ែីកសញាញាយឲ្យ 

កញាន់តញាច្បញាស់ កញាុមទ២ី្ញានសង្ក ត់ ្្ង ន់ទញាលើសមញាសធញាតុ៣

្ំៗ ៖ ស្រិភញាពផ្ ញាកនយញា្ញាយ វែ្្ម ៌នងិសញាសនញា។ កញាុម 

នញាសះ្ញានែន្ទៀតថញា សន្ភិញាពអញាចនងឹ្ញាត់ែង់បញាសនិមនុស  ្

មញាន «ភញាពលញាភេន់»។ ចមលែ ើយរែស់កញាុមទ៣ីមញានភញាពខុស 

បលែ ញាកពីកញាុមមុនៗទញាំង២ ដញាយែកសញាញាយថញា សន្ភិញាពអញាច 

សមញាញាច្ញាននញាតញាមផលែូ វកញាយ ផលែូ វចត្ិ នងិផលែូ វសញាែ្ឋកច្ិ ។ កញាុម 

ទ៣ីយេ់ថញា ដើម្សីមញាញាច្ញានសន្ភិញាពក្ ថុ ងចត្ិរែស់មនុស  ្

មនិតញាូវមញានែំណងអញាកញាក់ក្ ថុ ងចត្ិ ហើយមនុស្គញាែ់រូែមនិ 

តញាូវបញាើអំពើហិង្ញាដើម្ដីញាសះសញាញាយែញ្ញាឡើយ។ ជញាងនញាសះ 

ទៀត កញាុមទ៣ី្ញានសង្ក ត់ែន្ញាមថញាជីវភញាពរស់នញាតញាងតញាជសះ

ឥទ្ពិេទញាលើសន្ភិញាព។

 ចមលែ ើយរែស់កញាុមទ៤ី មញានភញាពសុជីមញាញាជញាងគញា ដញាយ 

កញាុមនញាសះលើកឡើង៦ចំណុចដើម្ថីញារក្ញាសន្ភិញាព៖ ១) កញារ 

ចរចញារវញាងភញាគមីញានជមលែ ញាសះ ២) កញារជំរុញឲ្យមញានភញាពយញាគ 

យេ់ជញាជញាងបញាើអំពើហិង្ញា ៣) «ឯករញាជ្យភញាពជញាត»ិ គជឺញា 

គនលែសឹះដើម្វីញាស់ស្ង់ថញា បញាទញាសមញានសន្ភិញាពឬអត់ ៤) សញារ 

សំខញាន់នញាកញារ «គតិពីផេបញាយញាជនជ៍ញាតជិញា្ំ» ៥) «កញារចញាែ់ 

ផ្ើមទទួេស្គ ញាេ់កញារពិត» គជឺញាវ ិ្ មួីយដើម្ដីញាសះសញាញាយ 

ជមលែ ញាសះ ៦) កញារអែ់រអំញាចែំពញាក់មនុស្ឲ្យមញានចំណញាសះែឹង 

ដើម្ធ្ីើកញារសមញាញាចចត្ិឲ្យ្ញានតញាឹមតញាូវ។ ជញាសរុែ កញាុមទ៤ី 

សន ្ដិ្ឋ ញានថញា សន្ភិញាពចញាែ់ផ្ើមចញាញពីែុគ្គេនមួីយៗ។ 

 កញាញាយពីែទែង្ញាញ អ្ កចូេរួមទញាំងអស់្ញានចញាកគ្ ញា 

ជញា៣កញាុម ដើម្ស្ីញាែ់រឿងរ៉ញាវរែស់ដើមែណឹ្ងរែ្ឋែ្វញាណី

នសិ្តិស្គ័ញាចត្ិមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាងសម្ភ ញាសនប៍ញាជញាជនក្ ថុ ងសហគមនអ៍នលែង់វញាងដើម្ផីេិតភញាពយន្ឯកសញារខលែ ីៗ
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

ពីរនញាក់រែស់តុ�ញាកញារខ្ញារកញាហមក្ ថុ ងសំណំុរឿង០០២ នងិ 

បញាជញាជនសញាុកអនលែង់វញាងម្ ញាក់ទៀត មករៀែរញាែ់អំពីែទពិ-

សញា្នក្៍ ថុ ងកញាររស់នញាកញាញាមកញារគញាែ់គញាងរែស់ តញាមុ៉ក។  

កញាុម១អង្គថុយនញាក្ ថុ ងមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង ហើយ២

កញាុមទៀតទញាស្ញាែ់រឿងរ៉ញាវនញាកញាញាមដើមឈើក្ ថុ ងសួនច្បញារ 

ខញាងមុខ។ កញាុមនមួីយៗ្ញានសួរសំណួរែន្ញាមដើម្ស្ីញាង 

យេ់ឲ្យកញាន់តញាច្បញាស់អំពីបញាវត្សិញាស្ញា។ កញាររៀែរញាែ់សញាច់

រឿង្ញានែញ្ ែ់នញាក្ ថុ ងរយបៈពញាេ៣០នញាទ។ី 

 មញារៀនចុងកញាញាយ គញាែែណ្ែ់េម្អ តិទញាលើរបៀែ្ត 

ភញាពយន្ឯកសញារខលែ។ី កញាុមកញារងញារមជ្ឈមណ្ឌ េ្ញានណញានញា ំ

សសិ្នសិ្តិដញាយបញាុងបញាយត្័  អំពីវ ិ្ សីញាស្ញានញាកញារ្ត 

ភញាពយន្នញាក្ ថុ ងរយបៈពញាេ៥នញាទ។ី កញាុមនមួីយៗ តញាូវមញាន 

សមញាជិក៤នញាក់៖ អ្ កកញាន់កញាមញារ៉ញា អ្ កកត់តញាញា អ្ កកញាន់ 

ឧែករណស៍ញាូែសំឡញាង នងិអ្ កសម្ភ ញាសន។៍ ដើម្តីញាៀមខលែួ ន 

សមញាញាែ់ថ្ង ញាែន្ញាែ់ កញាុមទញាំងអស់អនុវត្បញាើបញាញាស់ នងិធ្ើកញារ 

សញាកេ្ងទញាលើឧែករណរ៍ែស់ខលែួ ន។ ែូចដញាេ្ញានគញាញាង 

ទុក កញាុមទញាំងអស់្ញានធ្ើែំណើរទញាភូមអូិរអងញាញា នងិភូមិ 

ទួេបញាញាសញាទ នញាក្ ថុ ងឃំុតញាពញាំងតញាវ សញាុកអនលែង់វញាង។ សសិ  ្

នសិ្ិតទញាំងអស់្ញានធ្ើកញារតញាមមុខងញាររែស់ខលែួ នដញាយជញាគ 

ជយ័។ បញាជញាជនមូេដ្ឋ ញានក៏្ ញានចូេរួមសហកញារដញាយកញារ 

ចញាករលំញាកែទពិសញា្នផ្៍ញាេ់ខលែួ ន ជញាមួយនងឹកញាុមសសិ  ្

នសិ្តិ។ បញាជញាជនមូេដ្ឋ ញាន១២នញាក់ទៀត្ញានចញាករលំញាក

សញាច់រឿងរែស់ខលែួ ន ហើយែង្ញាញពីសំឡញាងរែស់ខលែួ នតញាម 

រយបៈអត្ែទរែស់កញាុមសសិ្នសិិ្តដញាេ្ញានសរសញារ។ 

 កញាញាយពីកញារចុសះសម្ភ ញាសន ៍កញាុមសសិ្នសិ្តិទញាំងអស់

ចូេរួមគ្ ញាពងញាញាែែីក្ ថុ ងសួនែនលែញារែស់មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាព

អនលែង់វញាង។ អ្ កទញាំងអស់ចំណញាយពញាេអស់បញាមញាណជញា២

ម៉ញាង។ មុនពញាេមញាឃងងឹត កញាុមសសិ្នសិ្តិទញាំងអស់្ញាន 

ដញាំពញាត នងិសណ្ញាក្ញារញាំងនញាសួនែនលែញា។ កញារដញាំែំណញាំនញាសះ

គជឺញាផ្ ញាកមួយនញាកច្ិ ខតិខំបញាឹងបញាញាងរែស់មជ្ឈមណ្ឌ េ ដើម្ ី

បញាញាកលែ ញាយកនលែញាងដញាេគញាបញាសះែង់ចញាេ ទញាជញាសួនពណប៌ញាតង 

ដញាេអ្ កទញាសចរអញាចមកទស្នញា នងិែរភិញាគែនលែញាផលែ ញាឈើ

ដញាេគ្ញានជញាតគិមី។ី

 ែំណើរទស្នកច្ិ សកិ្ញាស្ពីីសន្ភិញាព នងិសទ្ិមិនុស  ្

្ញានែញ្ ែ់ដញាយកញារទញាទស្នញានញា កនលែញាងែូជញាសព សុន 

សញាន នងិកញាុមគញាួសញារ ចញាតយិ តញាមុ៉ក នងិសញារមន្រី តញាមុ៉ក 

ដញាេជញាអតតីផ្សះតញាមុ៉ក។ អ្ កចូេរួមទញាំងអស់តញា�ែ់ទញាផ្សះ

វញិពញារពញាញដញាយកញារចងចញាំេ្អពីអនលែង់វញាង។ 

 សៀ គមីចញាង៖ «ខ្ថុ ំចូេចត្ិដញាំែនលែញានញាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ិ

ភញាពអនលែង់វញាង»។

 ជីែ សត្ញាវ៖ី «ខ្ថុ ំ្ញានរៀនសូតញា�៉ញាងចញាើនអំពីអនលែង់ 

វញាងដញាេជញាតំែន់តស៊ូ ចុងកញាញាយរែស់ចេនញាខ្ញារកញាហម ក ៏

ែូចជញាែទពិសញា្នស៍ង្គមជញាចញាើន»។

 រុមឹ សុខខញាង៖ «អនលែង់វញាងយើងមញានទតីញាំងនញាតំែន់ភ្ ំែ៏

ស្អ ញាត ហើយពញាពញាញដញាយរឿងរ៉ញាវបញាវត្សិញាស្ញា»។

 សញាន គមីឡញាង៖ «ខ្ថុ ំចូេចត្ិភញាពពិសញាសរែស់កម្វ ិ្ ី

ដញាេមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាងែង្ ើត។ កម្វ ិ្ នីញាសះមនិ

តញាឹមតញាែង្ក ើតចំណញាែ់អញារម្ណឲ៍្យខ្ថុ ំចង់សិក ញ្ាែន្ញាមពីបញាវត្ិ

សញាស្ញារែស់យើងឡើយ វញាថញាមទញាំងជំរុញឲ្យខ្ថុ ំមញានភញាពបើក

ចំហទញាកញាន់សហគមនអ៍នលែង់វញាងទៀត»។ 

 សញាុឺ ពញាញចត្ិ៖ «ខ្ថុ ំតញាងតញាចងចញាំស្ ញាមញញមឹែ៏កក់ក្ញា  

នងិសញាស់ស្អ ញាតរែស់បញាជញាជនអនលែង់វញាង។ វញាពិតជញាធ្ើឲ្យខ្ថុ ំ 

មញានកមលែ ញាំងចត្ិ! ខ្ថុ ំចង់ទញាអនលែង់វញាងម្ងទៀត»។

 មុត ចន្័រណីញា៖ «កញាញាពីរៀនពីបញាវត្សិញាស្ញា ខ្ថុ ំក៏្ ញាន 

រៀនពីរបៀែបញាើបញាញាស់កញាមញារ៉ញាដើម្ី្ តខ ញ្ាភញាពយន្ឯកសញារ 

ខលែអំីពីអី្ដញាេខ្ថុ ំ្ញានែឹងពីបញាវត្សិញាស្ញា។ ឥ�ូវខ្ថុ ំមញានជំនញាញ្ី្ 

ហើយ»។

 សុមិ រ៉ញា៖ «ទស្នកច្ិ សកិ្ញាស្ពីីសន្ភិញាព នងិសទ្ិ ិ

មនុស្ ្ ញានអនុញ្ញាតឲ្យអញាត្ញា ទទួេ្ញានកញារយេ់ែឹង្ី្តញាម 

បញាែសង្គម នងិអែ់រស្ំពីីបញាវតិ្សញាស្ញារែស់យើង»។ 

េី សុខឃញាង
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

 មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង ្ ញានរៀែចំែំណើរទស  ្

កច្ិ សកិ្ញាមួយមញានរយបៈពញាេ៤ថ្ង ញា ចញាែ់ពីថ្ង ញាទ២ី០ ែេ់ថ្ង ញា 

ទ២ី៣ ខញាសហីញា ឆ្ ញាំ២០១៨ ទញាកញាន់អតតីតំែន់តស៊ូ ចុង 

កញាញាយរែស់ខ្ញារកញាហមនញាអនលែង់វញាង ដញាយមញានកញារចូេរួម 

ពីសសិ្ នងិគរុសិស្ សរុែចំនួន២៥នញាក់ ដញាេមញានសសិ  ្

៥នញាក់មកពីវទិ្យញាេយ័អនលែង់វញាង នងិគរុសិស្២០នញាក់ មក

ពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគពញាញាវញាង។ កញាររៀែចំ 

ទស្នកច្ិ សិក្ញានញាសះឡើងក្ ថុ ងគញាេែំណងផ្េ់កញារយេ់ែឹង 

មូេដ្ឋ ញានអំពីបញាវត្សិញាស្ញាកម្ថុ ជញាបញាជញា្ែិតញាយ្យ (១៩៧៥- 

១៩៧៩) បញាវត្សិញាស្ញាសហគមនអ៍នលែង់វញាង (១៩៧៩-១៩៩៨)  

ែេ់សសិ្ នងិគរុសសិ្ កែូ៏ចជញាលើកកម្ស់កញារយេ់ែឹង 

អំពីកញារចញាកចញាញពីសង្គ ញាញាមឆ្ញាសះទញាកញាន់កញារកសញាងសន្ភិញាព  

នងិកញារផ្សះផ្ញានញាក្ ថុ ងសហគមន ៍ នងិសង្គមជញាតទិញាំងមូេ។ 

នញាអំ�ថុ ងទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាសះ សសិ្ នងិគរុសសិ្កម៏ញាន 

ឱកញាសរៀនសូតញាអំពីែទសញា្នរ៍ែស់បញាជញាជនក្ ថុ ងតំែន់អនលែង់ 

វញាងដញាយផ្ញាេ់ តញាមរយបៈកញារចុសះទញាសម្ភ ញាសន ៍ នងិរៀនពី 

របៀែ្តភញាពយន្ឯកសញារខលែ ីៗ ។ ែន្ញាែ់មក សសិ្ នងិគរុ 

សសិ្ ្ ញានទញាទស្នញាតំែន់បញាវត្សិញាស្ញាមួយចំនួនមញានែូចជញា  

ទតីញាំងែូជញាសព សុន សញាន នងិកញាុមគញាួសញារ អតតីសញា�ញារៀន 

តញាមុ៉ក អតតីមន្រីពញាទ្យ ស្ញានអូរជីក ែឹងអនលែង់វញាង ឬែឹងអូរជីក  

ចញាតយិតញាមុ៉ក ទតីញាំងែូជញាសព ែុ៉េ ពត នងិសញារមន្រីបញាវត្ ិ

សញាស្ញាអនលែង់វញាង ឬសញារមន្រីផ្សះ តញាមុ៉ក ដញាេជញាអតតីផ្សះ 

តញាមុ៉ក ជញាដើម។ 

 កញាញាយពញាេែញ្ ែ់ទស្នកច្ិ សកិ្ញា គរុសសិ្ទញាំងអស់ 

្ញានែញ្ ញាញនូវចំណញាែ់អញារម្ណរ៍ៀងៗខលែួ នែូចខញាងកញាញាម៖

 ឆញាម នញាត ៖ គរុសសិ្ឆ្ ញាទំ១ី នញាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យ 

ភូមភិញាគខញាត្ពញាញាវញាង «មុននងឹនញាងខ្ថុ ំ្ញានទញាែេ់តំែន់អនលែង់

វញាង នញាងខ្ថុ ំគតិក្ ថុ ងចត្ិថញា តំែន់នញាសះគជឺញាតំែន់គួរឲ្យភយ័ខលែ ញាច

ែំណាែ់អារម្មណរ៍ែស់គរស៉ិស្សមជ្ឈមណ្ឌ លគរក៉ាសល្យភូមិភាគ
ពាាវាង អំពតីដំណើរទស្សៃកិែ្ទាកាៃ់តំែៃ់បាវត្ិសាសា្អៃលៃង់វាង

គរុសសិ្ចូេរួមែំលណើរទស្នកច្ិសកិ្ញាស្ីពីសន្ភិញាព នងិសិទ្មិនុស្ ្តល�ញាមុខកញារ�ិញាេយ័មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់ខវង 

ស្ិតល�ញាលេើភំ្ែងខរក បសថុ កអនលែង់ខវង លខត្ឧត្រមញានជយ័
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ពញាញាសះភញាគចញាើនលើសេុែជញាអតតីកម្ញាភិ្ញាេខ្ញារកញាហម។  

អ្ កទញាំងនញាសះមញានកញាររស់នញាបញាមូេផ្ថុ ំគ្ ញា នងិមញានឫកពញាកញាច 

សញាហញាវគួរឲ្យខលែ ញាច មនិតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះមញានកញាររស់នញាដញាច់ដញាយ 

ឡញាកពីបញាជញាជនកម្ថុជញាទូទញា។ ម្៉យញាងវញិទៀត ខ្ថុ ំគតិថញាតំែន់ 

អនលែង់វញាងជញាតំែន់ជួែកញារេំ្ញាក បញាជញាជនមញានជីវភញាពពំុសូវ 

្ូធញារ មិនសូវសម្ូរតំែន់ទញាសចរណ ៍ នងិមិនសូវមញានកញារ 

អភវិឌ្ឍនទ៍ញា។ ែុ៉ន្ញាផ្ថុយទញាវញិ នញាពញាេ្ញានទញាទស្នកច្ិ  

នញាតំែន់នញាសះគមឺនិែូចអី្ដញាេខ្ថុ ំ្ញានគតិនញាសះឡើយ គបឺញាជញាជន 

 

 

នញាទនីញាសះមញានភញាពរួសរញាយរញាក់ទញាក់មិនគួរឱ្យភយ័ខលែ ញាចឡើយ។  

តំែន់អនលែង់វញាងគជឺញាតំែន់ទញាសចរណប៍ញាវត្សិញាស្ញាដញាេមញាន

ទញាសភញាព�៉ញាងសញាស់តញាកញាេ គួរឱ្យទញាក់ទញាញចត្ិអ្ កដញាេ

្ញានទញាែេ់ទនីញាសះ»។

 ឆញាម េីដញា ៖ គរុសសិ្ ជំនញាន់ទ ី២៧ នញាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

គរុកញាសេ្យភូមភិញាគពញាញាវញាង «ែន្ញាែ់ពី្ញានឮថញាមញានទស្ន 

កច្ិ សកិ្ញានញាតំែន់បញាវត្សិញាសញា្អនលែង់វញាង ខ្ថុ ំតញាងតញាសញាមញាថញា 

តើនញាទនីញាសះជញាកនលែញាងអី្? មុនពញាេដញាេខ្ថុ ំ្ញានទញាែេ់ទនីញាសះ  

ខ្ថុ ំគតិថញាទនីញាសះជញាកនលែញាងបញាទង់បញាទញាញរវញាងយញាធញាខ្ញារកញាហម  

នងិកងទព័រដ្ឋ ញាភិ្ ញាេ។ នញាពញាេដញាេសញាមញាទញាែេ់អនលែង់វញាង  

ខ្ថុ ំគតិថញា ែច្ ថុ ែ្ន ្តំែន់នញាសះបញាហញាេជញាតំែន់ែ៏ស្ងែ់ស្ង ញាត់មួយ 

ពំុសូវមញានមនុស្រស់នញា នងិបញាហញាេជញាមញានកងទព័�ញាម 

កញារពញារតញាមពញាំដញាន។ ខ្ថុ ំបញាហញាេជញាទញាស្ ញាក់នញាក្ ថុ ងផ្សះ សហ- 

គមនមួ៍យ នងិអញាកញាសធញាតុបញាហញាេជញាតញាជញាក់ខលែ ញាំងណញាស់។  

 

នញាពញាេខ្ថុ ំ្ញានមកែេ់តំែន់បញាវត្សិញាសញា្នញាសះ ខ្ថុ ំ្ញានឃើញ 

ទញាសភញាពតំែន់ភ្ ំែ៏សញាស់ស្អ ញាត មញានមនុស្ជញាចញាើនរស់នញា 

ជញាមួយភញាពសុវីេីយ័នញាតំែន់ទរួីមសញាុកអនលែង់វញាង នញាខញាត្ 

ឧត្រមញានជយ័។ ខ្ថុ ំ្ញានសិក្ញាពីបញាវត្សិញាសញា្សហគមនអ៍នលែង់ 

វញាងនញាអតតីសញាេបញាជំុ តញាមុ៉ក នញាលើភ្ ំែងរញាក ដញាេែច្ ថុ ែ្ន ្ 

ជញាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង។ ខ្ថុ ំគតិថញា ខ្ថុ ំ្ញានយេ់ែឹង  

គរុសសិ្ចូេរួមែំលណើរទស្នកច្ិសកិ្ញាស្ីពីសន្ភិញាព នងិសិទ្មិនុស្ កំពុងសម្ភ ញាសជញាមួយបែជញាជនល�ញាបសថុ កអនលែង់ខវង
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�៉ញាងសីុជមញាញាែន្ញាមពីអី្ដញាេខ្ថុ ំធលែ ញាែ់ែឹងពីមុនមក នងិមញាន 

គំនតិចង់ផ្សះផ្ញា ក្ ថុ ងចំណញាមបញាជញាជននញាក្ ថុ ងសហគមន ៍

ដើម្ឲី្យបញាទញាសរក្ញា្ញាននូវសន្ភិញាព»។

 គង់ មញានដញា ៖ មជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគពញាញាវញាង  

«មុនពញាេទញាែេ់អនលែង់វញាង ខ្ថុ ំមនិ្ញានែឹងថញានញាទនីញាសះមញាន 

ចេនញាតស៊ូ  នងិកងកមលែ ញាំងខ្ញារកញាហមទញា ែុ៉ន្ញាកញាញាយពញាេ 

ដញាេ្ញានទញាសកិ្ញានញាទនីញាសះ ខ្ថុ ំ្ញានែឹងថញាចេនញាតស៊ូនញាសះ

ស្្ិតក្រោមការែឹកនាំរែស់មលែឹកនាំខ្មខរក្រហមសំខាន់ៗ 

ជញាពិសញាសគ ឺ តញាមុ៉ក ដញាេ្ញានទញាតញាំងមូេដ្ឋ ញាននញាតំែន់ 

អនលែង់វញាងក្ ថុ ងគញាេែំណងដើម្ែីន្នូវចេនញាែែិវត្នរ៍ែស់ 

ខលែួ ន។ ែន្ញាែ់ពី្ញានចុសះជួែ សម្ភ ញាសនប៍ញាជញាជននញាទនីញាសះ ខ្ថុ ំ្ញាន 

ែឹងែន្ញាមទៀតថញា បញាជញាជនភញាគចញាើនជញាបញាជញាជនចំណូេ្ី្ 

ដញាេមកតញាំងទេំីនញាកញាញាយពញាេសង្គ ញាញាម្ញានែញ្ ែ់ ដញាយ 

បញាជញាជនមួយចំនួនធលែ ញាែ់ជញាអតតីទញាហញានខ្ញារកញាហម នងិមួយ 

ចំនួនជញាបញាជញាជនសញាមញ្។ ែន្ញាែ់ពីស្ញាែ់កញាររៀែរញាែ់រែស់

បញាជញាជនទញាំងនញាសះរួចមក ធ្ើឱ្យខ្ថុ ំមញានកញារអញាណិតអញាសូរទញា

ែេ់គញាត់ដញាយហញាតុថញា គញាត់្ញានឆលែងកញាត់កញារេំ្ញាកជញាចញាើន 

ទញាំងកញារធ្ើពេកម្ កញារហូែចុក នងិកញារ្ញាត់ែង់អញាយុជីវតិ 

នញាសមញាជិកគញាួសញារ។ ជញាចុងកញាញាយ ខ្ថុ ំសូមអរគុណទញាែេ់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា នងិមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង  

ដញាេ្ញានផ្េ់ឱកញាសឲ្យខ្ថុ ំ្ញានទញាសិក ញ្ាពីតំែន់បញាវត្សិញាសញា្

អនលែង់វញាង ដញាេ្ញានផ្េ់ចំណញាសះែឹង�៉ញាងចញាើនសមញាញាែ់ខ្ថុ ំ នងិ 

ធ្ើឲ្យខ្ថុ ំមញានកញារយេ់ែឹងចញាើនជញាងមុន។» 

 នមិេ ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគពញាញាវញាង  

«ន�ិញាយដញាយស្ញាសះតញាង់ទញា ខ្ថុ ំគតិថញាែំណើរទស្នកច្ិ នញាសះ

មញានតញាកញារដើរកម្ញាន្ នងិមញានអ្ កនញាំផលែូ វ នងិធ្ើែទែង្ញាញ 

ឬអត្ញា្ែិ្បញាយបញាញាែ់ែុ៉ណ្ណ ញាសះ។ នញាពញាេទញាែេ់ទនីញាសះ កញារ 

គតិទុកជញាមុនរែស់ខ្ថុ ំដញាេថញានងឹមញានអ្ កនញាំផលែូ វ នងិធ្ើែទ 

ែង្ញាញពិតជញាមញានបញាញាកែមញាន ែុ៉ន្ញាអី្ដញាេខ្ថុ ំនកឹស្ញានមនិែេ់ 

នញាសះ គកឺញារចុសះធ្ើសម្ភ ញាសនអ្៍ កសញាុក។ ្ី្ត្តិតញាសកម្ភញាព 

មួយនញាសះ ពញ្ញាក់ស្ញារតខ្ីថុ ំជញាងគញា ែុ៉ន្ញាខ្ថុ ំកព៏ញាញចត្ិសកម្ភញាព 

នញាសះចញាើនជញាងគញាដញារ។ ែំែូង ខ្ថុ ំហញាក់គ្ញានទំនុកចត្ិ មញានភញាព 

ភយ័ខលែ ញាច ែុ៉ន្ញានញាពញាេដញាេ្ញានចូេជួែអ្ កភូមតិញាមផ្សះរួច 

មក ខ្ថុ ំបញារជញារកីរញាយទញាវញិ។ អនុស្ញាវរយីជ៍ញាចញាើនទញាំងកញារ 

មនិែឹងសួរសំណួរបញាែណញា ទញាំងពញាក្យពញាចនកំ៍បលែ ញាងៗរែស់

អ្ កសញាុក ចំណញាសះែឹង នងិែទពិសញា្នែ៍ន្ញាមទញាក់ទងនងឹ 

រែែខ្ញារកញាហម គសុឺទ្តញាទទួេ្ញានតញាមរយបៈសកម្ភញាពមួយ 

នញាសះ។ មនិតញាឹមតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ ខ្ថុ ំចញាសះពីកញារបញាើបញាញាស់ម៉ញាសុនី្ត  

កញារបញាើបញាញាស់សំណួរ នងិែឹងពីកញាររស់នញាបញាចញាំថ្ង ញារែស់អ្ ក 

សញាុកអនលែង់វញាង តញាមរយបៈកញារធ្ើសម្ភ ញាសនន៍ញាសះ។ ជញារួម ខ្ថុ ំពញាញ 

ចត្ិគញាែ់សកម្ភញាពទញាំងអស់ដញាេខ្ថុ ំ្ញានឆលែងកញាត់ក្ ថុ ងរយបៈពញាេ  

នញាែំណើរទស្នកច្ិ នញាសះ ្ ្ ីត្តិតញាមញានភញាពនឿយហត់ខលែសះមញាន 

ែុ៉ន្ញាវញាមនិមញានជញាែញ្ញាចញាទឡើយ។ ជញាចុងកញាញាយ ខ្ថុ ំ្ញាទ 

សូមថលែញាងអំណរគុណ�៉ញាងជញាញាេជញាញា ែេ់មជ្ឈមណ្ឌ េ 

សន្ភិញាពអនលែង់វញាង នងិកញាុមកញារងញារទញាំងអស់ដញាេ្ញានែង្ក ើត 

កម្វ ិ្ នីញាសះឡើង នងិជួយសមញាែសមញាួេែេ់ កញាុមយើងកនលែង 

មក។ សូមឲ្យពុទ្ពរទញាំងែួនបញាកញារគ ឺអញាយុ វណ្ណ បៈ សុខបៈ ពេបៈ  

ចូរមញានែេ់អ្ កទញាំងអស់គ្ ញាកំុែឃីលែ ៀងឃលែ ញាតឡើយ»។

 សុខ អូនននី ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «កញាញាយពី្ញានទញាទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាតំែន់បញាវត្ ិ

សញាសញា្អនលែង់វញាងចំនួនែយីែ់ែួនថ្ង ញា ទើែខ្ថុ ំែឹងកញាន់តញាច្បញាស់ 

ថញា អី្ដញាេខ្ថុ ំធលែ ញាែ់្ញានគតិមុនពញាេមកែេ់ទនីញាសះ គខុឺសពីកញារ 

ពិតទញាំងសញាុង ពញាញាសះសព្ថ្ង ញាអនលែង់វញាង គជឺញាតំែន់មួយដញាេ 

កំពុងអភវិឌ្ឍន។៍ ជញាពិសញាស ទញាសភញាពនញាតញាមែងផលែូ វទញាផ្សះ 

តញាមុ៉ក ពញារពញាញទញាដញាយពញាញាពញាឹក្ញាជញាចញាើនែុសះអមសង 

ខញាងផលែូ វ។ នញាពញាេខ្ថុ ំឡើងទញាែេ់លើភ្ ំដញាេជញាអតតីកនលែញាង 

បញាជំុរែស់ តញាមុ៉ក (សព្ថ្ង ញាជញាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង)  

គមឺញានអ្ កថញារក្ញា�៉ញាងគត់មត់ពីសំណញាក់បញាជញាជន នងិកញាុម 

កញារងញារដញាយមនិទុកចញាេឡើយ។ ចំណញាកទញាសភញាពនញាលើ 

ភ្ ំែងរញាក ពិតជញាសញាស់តញាកញាេគួរជញាទចីញាែ់អញារម្ណស៍មញាញាែ់ 

អ្ កដញាេ្ញានមកទស្នញា នងិធ្ើឱ្យមញានអញារម្ណស៍ញាស់សញាញាយ  

ហញាក់ែូចជញាកំពុងស្តិនញាសួគ៌ញា។ ែន្ញាមលើនញាសះ ចម្ងេ់រែស់ 
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

ខ្ថុ ំក៏្ញានសញាញាយែំភលែនឺញាពញាេដញាេកញាុមកញារងញារស្គ័ញាចត្ិរែស់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិញាពអនលែង់វញាង ្ ញានធ្ើកញារណញានញាំ នងិពន្យេ់ 

ពីតំែន់បញាវត្សិញាសញា្ចុងកញាញាយរែស់ខ្ញារកញាហមមួយនញាសះ។»

 សញាន ភុន ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «អី្ដញាេខ្ថុ ំទទួេ្ញាន នងិយេ់ច្បញាស់ជញាងគញា គ ឺ«យុត្ ិ

្ម ៌កញារផ្សះផ្ញា នងិសន្ភិញាព» ដញាេជញាបញាធញានែទនញាែំណើរ 

ទស្នកច្ិ នញាសះ។ ខ្ថុ ំយេ់ថញា កញារផ្សះផ្ញាគ្ ញាគជឺញាវ ិ្ សីញាស្ញាែ៏េ្អ 

សមញាញាែ់ជញាផលែូ វស្ញាងរកសន្ភិញាព នងិផ្េ់ភញាពយុត្ិ្ មជូ៌នជន 

រងគញាញាសះ ដញាេ្ញានឆលែងកញាត់សមយ័ខ្ញារកញាហម។ កញាញាពីនញាសះ  

ខ្ថុ ំក៏្ញានែឹងអំពីរឿងរ៉ញាវរែស់បញាជញាជនក្ ថុ ងតំែន់នញាសះដញាេធលែ ញាែ់ 

្ញានឆលែងកញាត់រែែខ្ញារកញាហមតញាមរយបៈកញារធ្ើសម្ភ ញាសនផ្៍ញាេ់ 

ជញាមួយគញាត់។ យើងជញាកូនខ្ញារជំនញាន់ កញាញាយដញាេបញាទញាស 

យើង ធលែ ញាែ់្ញានឆលែងកញាត់សមយ័កញាេមួយដញាេអញាកញាក់ែំផុត  

យើងតញាូវតញាចូេរួមទែ់ស្ក  ញាត់កំុឲ្យរែែសញាហញាវយង់ឃ្ ងនញាសះ 

កើតឡើងម្ងទៀត តញាមរយបៈកញារអភយ័ទញាសឲ្យគ្ ញាមិនចង 

គំនំុគ្ ញា ែញ្ឈែ់កញាររ ើសអើងរវញាងជនរងគញាញាសះ នងិអតតីកម្ញា 

ភិ្ ញាេ ខ្ញារកញាហមឬកញាររ ើសអើងជញាតសិញាសន ៍ពណស៌ម ថ្ុ រ 

សញាសនញាជញាដើម»។

 សញាង ហុង ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «តំែន់តស៊ូ ចុងកញាញាយរែស់ខ្ញារកញាហម នញាអនលែង់វញាង  

ជញាតំែន់ទញាសចរណប៍ញាវត្សិញាសញា្មួយ ដញាេតញាូវ្ញានមនុស  ្

មួយចំនួនមើេរេំង។ មុនពញាេខ្ថុ ំ នងិកញាមុគរុសសិ្ែទញាទៀត 

ធ្ើទស្នកច្ិ សកិ្ញាមកកញាន់ទនីញាសះ យើងពំុសូវមញានចំណញាសះែឹង 

ទញាក់ទងនងតំែន់នញាសះទញា។ ខ្ថុ ំគតិថញា តំែន់នញាសះគញាញាន់តញាជញាតំែន់ 

ទញាសចរណ៍្ ម្ជញាតមួិយ ដញាេភញាគចញាើននញាបញាជញាជន ដញាេ 

រស់នញាទនីញាសះជញាអតតីខ្ញារកញាហមដញាេជញាមនុស្កញាចសញាហញាវ  

សមលែ ញាែ់មនុស្មនិញញើតដញា។ រូែខ្ថុ ំផ្ញាេ់្ញានគតិថញា វញា 

បញាហញាេជញាមិនមញានសុវត្ភិញាពទញាក្ ថុ ងកញារមកធ្ើកញារសិក្ញានញា 

ទនីញាសះ ជញាពិសញាសគក្ឺ ថុ ងកញារធ្ើកច្ិ សម្ភ ញាសនជ៍ញាមួយអតតីខ្ញារ 

កញាហម។ ែុ៉ន្ញា អី្ៗផ្ថុយសញា�សះពីកញារគតិរែស់ខ្ថុ ំទញាំងសញាុង  

សព្ថ្ង ញាតំែន់នញាសះ មញានកញារអភវិឌ្ឍនម៍និចញាញ់តំែន់ផ្ញាងៗ 

ទៀតឡើយ បញាជញាជនកម៏ញានភញាពរួសរញាយរញាក់ទញាក់ដញារ។ គញាត់ 

្ញានទទួេស្ញាគមនខ្៍ថុ ំ នងិកញាុមកញារងញារែទញាទៀត�៉ញាងរញាក់ទញាក់។  

គញាត់បញាកែរែរចញ្ិ ឹមជីវតិសុចរតិ តញាឹមតញាូវ មញានទញាំងកញារ 

នញាសញាទ កញារធ្ើសញាញាចម្ក  ញារ នងិរែរទទួេទញាន ផ្ញាងៗទៀត 

មនិខុសពីបញាជញាជននញាតំែន់ផ្ញាងឡើយ។ កញារចំណញាយពញាេ 

វញា�ញា៤ថ្ង ញាសមញាញាែ់ែំណើរទស្នកច្ិ នញាក្ ថុ ងសញាុកអនលែង់វញាង

នញាសះ ្ ញានផលែ ញាស់ែូ្រកញារគតិរែស់ខ្ថុ ំទញាងំសញាងុចំពញាសះបញាជញាជននញា 

ទនីញាសះ។ លើសពីនញាសះទញាទៀត ខ្ថុ ំទទួេ្ញានចំណញាសះែឹងជញាចញាើន 

ពីបញាជញាជននញាទនីញាសះ រួមមញាន ចំណញាសះែឹងទញាក់ទងនងឹរឿងរ៉ញាវ 

បញាវត្សិញាសញា្ របៀែរែែនញាកញាររស់នញារែស់បញាជញាជន កញារ 

ហូែចុក នងិភញាសញាន�ិញាយស្ជីញាដើម»។ 

 សុន សញាីពញាជញា ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «ែន្ញាែ់ពីនញាងខ្ថុ ំ្ញានទញាទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាតំែន់ 

អនលែង់វញាងអស់រយបៈពញាេ៤ថ្ង ញាមក ខ្ថុ ំសង្ក ញាតឃើញថញាអី្ៗដញាេ 

ខ្ថុ ំ្ញានគតិខញាងលើ គខុឺសទញាំងសញាុង។ កញារពិតទញាតំែន់អនលែង់វញាង  

គជឺញាតំែន់្ម្ជញាតបិញាែបញាវត្សិញាសញា្មួយ ដញាេពញារពញាញ 

ទញាដញាយរឿងរ៉ញាវពញាក់ពន្័នឹងរែែកម្ថុ ជញាបញាជញា្ិែតញាយ្យ។  

យើង្ញានធ្ើែំណើរកញាត់តញាមផលែូ វលញាខ៦៧ ដញាេជញាផលែូ វជញាត ិ

មួយ�៉ញាងស្អ ញាត�ញាយ�ំនងឹទញាសភញាពពណប៌ញាតង មញានផ្ក  ញារកី 

តញាមែងផលែូ វ នងិែំណញាំ�៉ញាងខៀវ សញាងញាត់រែស់បញាជញាកសកិរ 

គួរជញាទគីយគន់នញាអមសងខញាងផលែូ វ ហូតែេ់សញាុកអនលែង់វញាង។  

នញាទនីញាសះមញានបញាពន្័ផលែូ វខ្ញាត់ខ្ញាងជញាចញាើន ងញាយសញាួេក្ ថុ ងកញារ 

ធ្ើចរញាចរណ ៍នងិមញានសុវត្ភិញាពសមញាញាែ់អ្ កធ្ើែំណើរ។ នញា 

ពញាេដញាេខ្ថុ ំធ្ើែំណើរទញាែេ់សញាុកអនលែង់វញាង នញាងខ្ថុ ំ្ញានគតិ 

ថញាទនីញាសះ គជឺញាទរួីមខញាត្នញាខញាត្ឧត្រមញានជយ័ទញាវញិទញា ពីពញាញាសះ 

ថញានញាទនីញាសះមញានមនុស្រស់នញាចញាើនកុសះករ មញានផលែូ វធ្ើែំណើរ 

សញាួេ នងិមញានផ្ញារ�៉ញាង្ំដញាេមញានអ្ កេក់ែូរជញាចញាើន។  

នញាងខ្ថុ ំ ក៏្ ញានចុសះទញាធ្ើកញារសម្ភ ញាសនដ៍ញាយផ្ញាេ់ជញាមួយអ្ ក 

សញាុកដញាេរស់នញាក្ ថុ ងភូមគិញាកសំពរ័ ឃំុេំទង សញាុកអនលែង់វញាង  

ខញាត្ឧត្រមញានជយ័។ ខ្ថុ ំសង្ក ញាតឃើញថញាបញាជញាជនម្ ញាក់ៗមញាន 

ភញាពរួសរញាយរញាក់ទញាក់ដញាក់យើង ស្ញាគមនយ៍ើង នងិ្ញាន 
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ចំណញាយពញាេវញា�ញាែ៏មញានតមលែ ញាក្ ថុ ងកញារន�ិញាយពីបញាវត្ ិ ថញា

មទញាំងរៀែរញាែ់ពីរឿងរ៉ញាវដញាេគញាត់្ញានជួែបញាទសះ ក្ ថុ ងរែែ 

កម្ថុជញាបញាជញា្ែិតញាយ្យបញាញាែ់យើងដញារ»។

 អៀង សុផញាេីន ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យ

ភូមភិញាគពញាញាវញាង «ចំណុចខលែសះៗដញាេធ្ើឲ្យខ្ថុ ំផលែ ញាស់ែូ្រកញារគតិ 

នញាសះគ ឺផលែូ វ្្ េ់ ស្ញាន សញា�ញារៀន នងិសូម្តីញា នញាលើភ្ ំ កម៏ញាន 

មណ្ឌ េសុខភញាពដញារ។ ជញាងនញាសះទៀត នញាក្ ថុ ងតំែន់អនលែង់វញាង 

មញានកនលែញាងជញាចញាើនដញាេទញាក់ទងនងឹបញាវត្សិញាសញា្កម្ថុ ជញាកម្ថុ ជញា 

បញាជញា្ែិតញាយ្យ ជញាពិសញាសមញាែឹកនញាំខ្ញារកញាហម្ំៗ។ ខ្ថុ ំ្ញាន 

ែឹងថញា បញាជញាជនមួយចំនួន្ំសុទ្សឹងតញាមញានសញាុកកំណើតនញា 

ខញាត្ផ្ញាងៗគ្ ញា ដញាេមករស់នញាអនលែង់វញាងកញាេពីសមយ័ 

សង្គ ញាញាម ពញាេគមឺនិសូវមញានអ្ កសញាុកដើមរស់នញាឡើយ។  

បញាជញាជនខលែសះមករស់នញាទនីញាសះែន្ញាែ់ពីចែ់សង្គ ញាញាម នងិកញាញាយ 

សមញារណកម្។ បញាជញាជនខលែសះមញានែីសមញាញាែ់សញាងសង់ផ្សះ នងិ 

មួយចំនួនទៀត មិនចង់វេិទញាសញាុកកំណើតវញិដញាយសញារ 

មនិមញានរែររកសុ។ី នញាពញាេដញាេខ្ថុ ំចុសះទញាសម្ភ ញាសនអ៍៊ុ ំពូមងី  

គញាត់តញាងតញាសម្ញាងភញាពរកីរញាយនងិសហកញារ ែុ៉ន្ញាគញាត់ហញាក់ 

ែីែូចជញាមិនចង់និ�ញាយរឿងរ៉ញាវពីអតីតកញាេរែស់គញាត់ 

ឡើយ។ ខ្ថុ ំមញានអញារម្ណថ៍ញា ទតីញាំងសញាុកអនលែង់វញាងដញាេជញា 

អតតីតំែន់តស៊ូ ចុងកញាញាយរែស់ខ្ញារកញាហម គមឺញានភញាពេ្អ 

បញាសើរ ជញាងកញារគតិរែស់ខ្ថុ ំឆ្ង ញាយណញាស់»។ 

 សន ្ដីញា ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «មុនពញាេដញាេនញាងខ្ថុ ំមនិទញាន់្ញានមកទស្នកច្ិ  

សកិ ញ្ានញាតំែន់សន្ភិញាពអនលែង់វញាង នញាងខ្ថុ ំគតិថញា សញាកុអនលែង់វញាង 

បញាហញាេជញាមញានភស្័ថុតញាងែូចជញា គញាញាងឆ្អ ងឹ េ�ញាែ៍ក្បញាេ  

នងិរូែ្ត នងិភស្័ថុតញាងផ្ញាងៗទៀត ែូចនញាគុកទួេសលែញាង  

(ភ្ ំពញាញ) ដញារ។ ខ្ថុ ំយេ់ឃើញថញា អនលែង់វញាងជញាសញាុកមួយ ដញាេ 

មនិទញាន់មញានកញារអភវិឌ្ឍន ៍ពញាញាសះអនលែង់វញាងនញាជញាែ់ពញាំដញាន នងិ 

គរុសសិ្ចូេរួមែំលណើរទស្នកច្ិសកិ្ញាស្ីពីសន្ភិញាព នងិសិទ្មិនុស្ ចុសះសម្ភ ញាសនប៍ែជញាជនល�ញាបសថុ កអនលែង់ខវង
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នញាឆ្ង ញាយដញាច់សញា�ញាេ។ ខណបៈពញាេនញាងខ្ថុ ំ្ញានមកទស្នកច្ិ  

សកិ្ញានញាអនលែង់វញាងផ្ញាេ់ ខ្ថុ ំពិតជញាមញានកញារភ្ញាក់ផ្អ ើេណញាស់ 

ពញាញាសះមនិមញានគញាញាងឆ្អ ងឹែូចអី្ដញាេខ្ថុ ំគតិឡើយ គខ្ឺថុ ំ្ញានជួែ 

ផ្ញាេ់ជញាមួយនងឹសញាក្រីស់តញាម្ង ពញាមទញាំង្ញានធ្ើកញារសញាក 

សួរក៏ែូចជញាកញារសម្ភ ញាសនជ៍ញាមួយអតតីយញាធញាក្ ថុ ងរែែកម្ថុ ជញា 

បញាជញា្ែិតញាយ្យ នងិជនរងគញាញាសះ។ អ្ កទញាំងនញាសះ គជឺញាភស្័ថុ តញាង 

ែ៏សំខញាន់ នងិ្ញានចញាកចញាយែទពិសញា្នរ៍ស់នញាក្ ថុ ងកម្ថុជញា 

បញាជញា្ែិតញាយ្យ។ លើសពីនញាសះទញាទៀត កញាររស់នញារែស់ 

បញាជញាជនក្ ថុ ងសញាុកអនលែង់វញាង គមឺញានភញាពបញាហញាក់បញាហញាេ  

ឬបញាសើរជញាងកញាររស់នញារែស់បញាជញាជននញាក្ ថុ ងសញាុកផ ញ្ាងៗ 

ទៀតនញាក្ ថុ ងបញាទញាសកម្ថុជញាដញារ។ មនិតញាឹមតញាែុ៉ណ្ណ ញាសះ បញាជញាជន 

នញាអនលែង់វញាងពិតជញា្ញានចូេរួម នងិស្ញាគមនក៍ញាុមគរុសសិ  ្ 

ពញាមទញាំង្ញានព្យញា�ញាមរ៉ញាយរ៉ញាែ់បញាញាែ់នូវែំណើរជីវតិរែស់គញាត់ 

តញាំងពីរែែកម្ថុជញាបញាជញា្ែិតញាយ្យមញាន ែូចជញា កញាររស់នញា  

កញារធ្ើកញារងញារ កញាររៀនសូតញា កញាររៀែកញារ កញារសមលែ ញាែ់ កញារ 

ធ្ើទញារុណកម្ នងិរឿងរ៉ញាវ ផ្ញាងៗទៀតដញាេគញាត់្ញានជួែ 

បញាទសះ»។

 ទតិ្យញា ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគពញាញាវញាង  

«កញាញាយពញាេទញាទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាអនលែង់វញាង ទើែខ្ថុ ំ្ញាន 

ែឹងថញា អនលែង់វញាងសព្ថ្ង ញាជញាសញាុកមួយដញាេមញានសន្ភិញាព មញាន 

ភញាពសម្ូរសែ្បញាយរុងរឿង នងិគ្ញានសង្គ ញាញាមែូចមុនទៀត 

ឡើយ។ បញាជញាជននញាទនីញាសះរស់នញាដញាយមញានភញាពចុសះសមញាុង 

គ្ ញា នងិគ្ញានកញាររ ើសអើងគ្ ញាឡើយ។ ម្៉យញាងទៀត អនលែង់វញាងក៏

ជញាតំែន់បញាវត្សិញាសញា្មួយ�៉ញាងសំខញាន់ដញាេកំពុងទទួេ្ញាន 

កញារចញាែ់អញារម្ណ�៉៍ញាងខលែ ញាំង។ នញាទនីញាសះ មញានទញាសភញាពែ៏

សញាស់ែំពញាងនញាតញាមជួរភ្ ំែងរញាក»។

 យ៉ញាត រស្ ី ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «កញាញាយពី្ញានទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាតំែន់នញាសះកនលែង 

មក ខ្ថុ ំ្ញានទទួេនូវចំណញាសះែឹង្ី្ៗជញាចញាើន អំពីបញាវត្សិញាសញា្ 

រែស់បញាទញាសកម្ថុជញាស្តិក្ ថុ ងសមយ័អន្កញារ ឆ្ ញាំ១៩៧៥ ែេ់ 

គរុសសិ្ចូេរួមែំលណើរទស្នកច្ិសកិ្ញាស្ីពីសន្ភិញាព នងិសិទ្មិនុស្ ្តល�ញាពយតញារួន សិ្តល�ញាលេើភំ្ែងខរក បសថុ កអនលែង់ខវង លខត្ឧត្រមញានជយ័
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

ឆ្ ញាំ១៩៧៩។ មុនពញាេខ្ថុ ំ្ញានចូេរួមែំណើរទស្នកច្ិ សកិ្ញា 

នញាសះ ខ្ថុ ំតញាងតញាគតិថញាបញាទញាសកម្ថុជញាផុតពីរែែខ្ញារកញាហមទញាំង 

សញាុងនញាឆ្ ញាំ១៩៧៩ កញាញាយថ្ង ញារដំញាសះ ៧ មករញា។ ែុ៉ន្ញាឥ�ូវគ ឺ

ផ្ថុយសញា�សះពីកញារគតិរែស់ខ្ថុ ំ ដញាេរែែនញាសះមនិតញាូវ្ញានែញ្ ែ់ 

នញាឡើយ គឺ្ ញានែន្រហូតែេ់ឆ្ ញាំ១៩៩៨ ទើែរែែនញាសះ ្ ញាន 

ែញ្ ែ់ទញាំងសញាុង»។

 សញាន ្តីញា ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «នញាសះជញាលើកទ១ី ដញាេខ្ថុ ំ្ញានចូេរួមែំណើរទស្ន 

កច្ិ បញាែបញាវត្សិញាស្ញាែូច្ ញាសះ នងិកជ៏ញាលើកទ១ីដញារ ដញាេខ្ថុ ំ 

្ញានធ្ើែំណើរទញាកញាន់ទកឹែីសញាុកអនលែង់វញាង។ បញាជញាជនអនលែង់ 

វញាងមញានភញាពរួសរញាយ នងិ្ញានរៀែរញាែ់អំពីែំណើររឿងរ៉ញាវ 

នងិែទពិសញា្នជី៍វតិរែស់គញាត់ពញាេខ្ថុ ំសម្ភ ញាសនទ៍ៀតផង។ 

បើន�ិញាយអំពីទញាសភញាពវញិ គសឺញាស់ស្អ ញាតខលែ ញាំងណញាស់ ជញា 

ពិសញាសទញាសភញាពែ៏សញាស់តញាកញាេនញាជួរភ្ ំែងរញាកដញាេជញាទ ី

កនលែញាងខណ្ឌ ចញាកទកឹែីកម្ថុជញា នងិថញា ដញាេមញានពញាញាពញាឹក្ញាែ៏ 

ខៀវសញាងញាត់ ពញាមទញាំងមញានអញាកញាសធញាតុអំណញាយផេេ្អ 

សមញាញាែ់កញារធ្ើែំណើរ»។

 ហ៊ញាង សញាមត្ិ ៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «ខ្ថុ ំគតិថញា តំែន់អនលែង់វញាង ជញាតំែន់ដញាច់សញា�ញាេ។ 

តំែន់នញាសះបញាហញាេជញាមនិសូវមញានកញារអភវិឌ្ឍនទ៍ញា នងិគ្ញានកញារ 

អភិរក្សមិទ្ផេដញាេសញាសសេ់ពីរែែកម្ថុ ជញាបញាជញា្ិែ 

តញាយ្យឡើយ គតឺញាូវកសញាងឡើងវញិ។ កញាញាយពី្ញានចូេរួម 

ែំណើរទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាតំែន់បញាវត្សិញាសញា្អនលែង់វញាង ខញាត្ 

ឧត្រមញានជយ័ ខ្ថុ ំមញានអញារម្ណស៍ែ្បញាយរកីរញាយខលែ ញាំងណញាស់ 

ដញាេ្ញានចូេរួម នងិែឹងអំពីចំណុចសំខញាន់ៗែន្ញាមទៀតទញាក់ 

ទងនងឹរែែកម្ថុជញាបញាជញា្ែិតញាយ្យ នងិថញាមទញាំង្ញានរៀែចំ 

កមញាងសំណួរសមញាញាែ់សម្ភ ញាសនប៍ញាជញាជនទៀតផង។ ខ្ថុ ំឃើញ

កញារអភវិឌ្ឍនន៍ញាអនលែង់វញាងែូចខញាត្ ឬតំែន់ផ្ញាងៗទៀតដញារ។ 

បញាជញាជនរស់នញាដញាយសុខសន្ភិញាព បញាកែរែរេក់ែូរ ធ្ើ 

សញាញាចម្ក  ញារ ដញាំែំណញាំទញាតញាមេទ្ភញាពរែស់គញាត់រៀងៗខលែួ ន។  

ែន្ញាែ់ពីចុសះសម្ភ ញាសន ៍ នញាងខ្ថុ ំមញានអញារម្ណអ៍ញាណិតអញាសូរ 

ចំពញាសះបញាជញាជនខ្ញារដញាេរស់ឆលែងកញាត់រែែែ៏ឃញារឃញា នងិ 

ផ្ញាច់កញារនញារែែខ្ញារកញាហម។ បញាជញាជនតញាូវរស់ក្ ថុ ងស្ញានភញាព 

ែ៏េំ្ញាកវញាទនញា កម្ត់ នងិបញាក្ញាក់គញាួសញារ»។ 

 អញាក េីណញា៖ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគ 

ពញាញាវញាង «នញាងខ្ថុ ំអញាចន�ិញាយ្ញានថញា ែំណើរទស្នកច្ិ ស្ពីី 

សន្ភិញាពនញាអនលែង់វញាងនញាសះគជឺញា ពញាេវញា�ញាែ៏អស្ ញារ្យដញាេមញាន 

�ញាយ�ំនូវគញាែ់រសជញាតនិញាជីវតិ។ ថ្ង ញាទ១ីខ្ថុ ំ្ញានមើេឃើញ

ទញាសភញាពែ៏សញាស់តញាកញាេបលែ ញាកភ្ ញាក។ ចំណញាកថ្ង ញាទ២ី ខ្ថុ ំទទួេ 

្ញានកញារសិក ញ្ា�៉ញាងេម្អ ិតអំពីសហគមនអ៍នលែង់វញាងដញាេ្ញាន

ធ្ើែទែង្ញាញដញាយលញាក ែណ្ឌ ិត េី សុខឃញាង រយបៈពញាេ 

១ពញាឹកពញាញហើយក៏្ញានែង្ញាញែន្ញាមពីអត្នយ័នញាកញារផ្សះ

ផ្ញា។ កញាញាពីនញាសះខ្ថុ ំ្ញានធ្ើកញារសម្ភ ញាសន ៍ដញាយផ្ញាេ់ជញាមួយ

អតតីសមញាជិកនញាចេនញាខ្ញារកញាហម»។

 កញាវ វឌ្ឍនបៈ ៖ គរុសសិ្ជំនញាន់ទ២ី៧ ឆ្ ញាំទ២ី ឯកទញាស 

អង់គលែញាស-ខ្ញារ មកពីមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកញាសេ្យភូមភិញាគពញាញាវញាង  

«មុនទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាតំែន់អនលែង់វញាង ខ្ថុ ំគតិថញាអនលែង់វញាង 

ជញាសញាុកមួយដញាេដញាច់សញា�ញាេជញាងគញានញាខញាត្ឧត្មញានជយ័  

មញានបញាជញាជនរស់នញាតចិតួច ហើយភញាគចញាើនជញាអតតីខ្ញារ 

កញាហមដញាេមញានចត្ិឃញារឃញាមនិែូចបញាជញាជន្ម្តញា មនិ 

រួសរញាយរញាក់ទញាក់ នងិបញាកែរែរ្ញាញ់សត្។ ម្៉យញាងវញិទៀត 

ខ្ថុ ំតញាងតញាគតិថញា តំែន់អនលែង់វញាង ជញាតំែន់ដញាេពិ្ញាកក្ ថុ ងកញារ 

ធ្ើែំណើរ ហញាដ្ឋ ញារចនញាសម្ន្័ផលែូ វ្្ េ់មញានេក្ខណបៈបញា្ុយ 

បញាថញាន នងិគញាញាសះថ្ ញាក់។ ែុ៉ន្ញាកញាញាយពីខ្ថុ ំ្ញានចូេរួមែំណើរ 

ទស្នកច្ិ សកិ្ញានញាសះ វញា្ញានែង្ញាញឲ្យខ្ថុ ំែឹងថញា តំែន់សន្ភិញាព 

អនលែង់វញាង គជឺញាដញានែី្ម្ជញាតបិញាវត្សិញាស្ញាបញាតងដញាេមញាន 

រឿងរ៉ញាវកែ់ទុកនកឹស្ញានមនិែេ់ នងិកជ៏ញាតំែន់ដញាេមញាន 

សក្ញានុពេខលែ ញាំងទញាំងផ្ ញាកទញាសចរណ ៍ទញាំងផ្ ញាកសញាែ្ឋកច្ិ  នងិ 

ផ្ ញាកសញាវញាកម្។ បញាសនិតំែន់នញាសះតញាូវ្ញានរញាជរដ្ឋ ញាភិ្ ញាេយក 

ចត្ិទុកដញាក់ក្ ថុ ងកញារកញាេម្អ  អភវិឌ្ឍន ៍នងិអភរិក្ ជញាអញាទភិញាព 

គជឺញាកញារេ្អបញាសើរ»។ 

សញាម ែ៊ុ ន្ន



  ខ្ថុ ំ្ញាទឈ្ញាសះ ផញាន់ សុខុម មញានទកីនលែញាង 

កំណើតនញាខញាងជើងវត្ទួេទំពូង ក្ ថុ ងកញាុង 

ភ្ ំពញាញ។ ពីមុនសមយ័ខ្ញារកញាហម ខ្ថុ ំមញាន 

តួនញាទជីញាទញាហញានជើងទកឹ នញាជញាញាយចង្ញារ។  

នញាពញាេដញាេខ្ញារកញាហមចូេមកទកីញាុងភ្ំ ពញាញ  

ឆ្ ញាំ១៩៧៥ ខ្ញារកញាហម ្ញានជមលែៀសកញាុម 

គញាួសញាររែស់ខ្ថុ ំ ទញាពញាញា�្ញា សញាុកពញាញាកែ្បញាស  

ខញាត្តញាកញាវ។ ខ្ថុ ំ្ញានរស់នញាខញាត្តញាកញាវ្ញាន 

មួយរយបៈ ទើែខ្ញារកញាហម្ញានែញូ្នគញាួសញារ 

ខ្ថុ ំឲ្យទញារស់នញាសញាុកពញាសះនញាតញាពញាសះ ខញាត្ែន្ញាយ 

មញានជយ័ ជញាមួយបញាពន្រែស់ខ្ថុ ំឈ្ញាសះ សុផញាវ ី 

ពីមុនជញាគញាូែងញាៀននញាជញាញាយចង្ញារ នងិម្ញាយ 

ឈ្ញាសះ ញមឹ �៉ញា ពញាមទញាំងកូនបញាុសរែស់ខ្ថុ ំ 

ម្ ញាក់ឈ្ញាសះ ផញាន់ សុធញា អញាយុ៣ឆ្ ញាំ។ កូនខ្ថុ ំ ផញាន់  

សុធញា កើតថ្ង ញាទ៣ី១ ខញាសហីញា ឆ្ ញាំ១៩៧៣។ 

  កញាញាយមក បញាពន្រែស់ខ្ថុ ំ្ញានកើត 

ពិស នងិ្ញានសលែ ញាែ់នញាពញាេខ្ញារកញាហមចញាត់

តញាំងគញាត់ ឲ្យទញាធ្ើកញារនញាសញាុកភ្ ំសញាុក ខញាត្ 

ែន្ញាយមញានជយ័ ខណបៈដញាេខ្ថុ ំតញាូវ្ញានខ្ញារ 

កញាហមែំបញាក ចញាញពីគញាួសញារឲ្យទញានញាសញាទតញាី នញាខញាងសឹ្ងសង្ក ញា ខញាត្្ញាត់ែំែង។ ចំណញាកកូនបញាុសរែស់ខ្ថុ ំ ដញាយសញារ 

នញាក្ញាងពញាកមនិែឹងថញាម្ញាយសលែ ញាែ់ទញា គនឺញាយំឱែសញាកសពម្ញាយ។ 

 នញាពញាេវៀតណញាមវញាយចូេបញាទញាសកម្ថុជញាឆ្ ញាំ១៩៧៩ ខ្ថុ ំ្ញានទទួេែំណឹងថញា មញានតញាចញាស់ម្ ញាក់្ញានយកកូនរែស់ខ្ថុ ំទញា 

ចញ្ិ ឹម។ នញាឆ្ ញាំ១៩៨០ ខ្ថុ ំ្ញានភៀសខលែួ នទញានញាជំរខំញាវអីុដញាង ក្ ថុ ងទកឹែីថញា។ កញាញាយមក ខ្ថុ ំ្ញានចញាញទញារស់នញាសហរែ្ឋអញាមញារកិ 

ែុ៉ន្ញាមនិដញាេ្ញានទទួេែំណឹងពីកូនបញាុសរែស់ខ្ថុ ំឡើយ។ 

 ែូច្ ញាសះ បញាសនិបើែងែ្អូ នណញា្ញានែឹងែំណឹង ឬស្គ ញាេ់កូនបញាុសរែស់ខ្ថុ ំ ផញាន់ សុធញា សូមទញាក់ទងមកខ្ថុ ំ្ញាទឈ្ញាសះ ផញាន់  

សុខុម តញាមរយបៈអញាសយដ្ឋ ញាន៖ #1419 Red Field Rodd, Bel Air, MD (Marry Land) 2115, USA អីុម៉ញាេ  

Sxphann@yahoo.com ទូរសព្នញាបញាទញាសកម្ថុជញាលញាខ ០១៥ ៩៧១ ១៤៤ ទូរសព្នញាកនលែញាងធ្ើកញារងញារលញាខ ៤១ ៤៣៦ 

២៥៩២ នងិទូរសព្ដញា ៤៤ ៣៤ ១៨៤ ៣១៤ ឬ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ៖ ផ្សះលញាខ៦៦ ផលែូ វពញាសះសហីនុ កញាុងភ្ ំពញាញ 

ទូរសព្លញាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥។ 

សូមអរគុណ!  

ដំណឹងសវែាងរកកូៃបាុស ផាៃ់ សុធា បាត់ខលៃរួៃនាសមយ័ខ្មារកាហម

ផញាន់ សុខុម
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លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

 សម្ញាច នរញាត្ម ខញាមញានុរក្ (១៩៤៩-១៩៧៥)

 សម្ញាច នរញាត្ម ខញាមញានុរក្ គជឺញាពញាសះរញាជែុតញាញានញា 

ពញាសះ្ញាទ សម្ញាចពញាសះ នរញាត្ម សហីនុ នងិអ្ កអង្គម្ ញាស់ក្តញាយិ ៍

សុសុីវត្ ិ ពង្ញានមុនី ្ ដញាេជញាែុតញាីរែស់ពញាសះ្ញាទ សុសុីវត្ ិ

មុនវីង្។ ទញាង់បញាសូតញាក្ ថុ ងរញាជធញានភ្ី ំពញាញ នញាថ្ង ញាទ២ី៦ 

ខញាកញ្ញា ឆ្ ញាំ១៩៤៩។ ពញាសះរញាជែុតញាទទួេ្ញានកញារអែ់រពំ ី

បញាទញាសចនិ នងិទទួេកញារែង្ញាត់ែង្ញាញពីនញាយករែ្ឋមន្ញាី ជូ  

អញានឡញាយ។ ពញាសះអង្គ្ញានរៀែអភសិញាកជញាមួយអ្ កម្ ញាង សញាន  

សួរៀណញា ដញាេជញាកូនសញាី លញាកឧកញ៉ញា សញាន�៉ញាន់ ជញាមន្ញាី  

ជញាន់ខ្ស់ធ្ើកញារែមញាើនញាយករែ្ឋមន្ញាី ហើយជញារែ្ឋមន្ញាីក្ ថុ ង 

ពញាសះែរមរញាជវញាំង នងិ កញារងញារែ៏ទញាទៀត។ ពញាសះអង្គ្ញានចូេ 

រួមរណសរិ្រួែរួមជញាតកិម្ថុ ជញា នងិរញាជរដ្ឋ ញាភិ្ ញាេរួែរួមជញាត ិ

កម្ថុ ជញាដើម្បីញាឆញាំងតទេ់រែ្ឋបញាហញាររែស់សញានញាបញាមុខ េន់  

នេ់។ ពញាសះអង្គ្ញាន្ញាត់ពញាសះកញាយ ហើយកពំុ៏ដញាេមញានពត័៌

មញានទញាក់ទងពីទញាង់ឡើយ។ ពញាសះែតិញារែស់ពញាសះអង្គ្ញាន�ញាង

តញា�ែ់មកបញាទញាសកម្ថុជញានញាខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ១៩៧៥។

 សម្ញាច នរញាត្ម សហីនុ ភូរសីញារ៉ញា (១៩១៩-១៩៧៦)

 សម្ញាច នរញាត្ម សហីនុ ភូរសីញារ៉ញា គជឺញាពញាសះរញាជែុតញានញា 

សម្ញាចកញាុមពញាសះអគ្គមហញាសញានញា នរញាត្ម ផញានុវង្ ជញាពញាសះ 

រញាជែុតញារែស់ពញាសះ្ញាទ នរញាត្ម នងិអ្ កអង្គ ម្ ញាស់ក្តញាិយ ៍ 

ខ្សាពាសះញាតិវង្សខ្មារ

សម្ញាច នរញាត្ម ខញាមញានុរក្ ជញាមួយពញាសះមញាតញាែតិញានញាបញាញាសញាទខញាមរន្ិ ក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 57មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

សុសុីវត្ ិសញាងវ៉ញារ ីែូ៉្៉ញាណញាត។ ពញាសះអង្គបញាសូតញានញាថ្ង ញាទ១ី៣  

ខញាតុ�ញា ឆ្ ញាំ១៩១៩ នងិ្ញានទទួេកញារអែ់រក្ំ ថុ ងបញាទញាសកម្ថុជញា។  

ពញាសះអង្គែញ្ ែ់កញារសិក ញ្ាផ្ ញាកច្បញាែ់នញាសញាកេវទិ្យញាេយ័ភូមិន្ 

ភ្ ំពញាញ។ ពញាសះអង្គ ចូេែមញាើកញារក្ ថុ ងផ្ ញាករែ្ឋ្ញាេ ហើយ 

ពញាសះអង្គតញាូវ្ញានតញាងតញាំងជញារែ្ឋមន្ញាីជញាន់ខ្ស់កច្ិ កញារែរទញាស

ក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៦៦។ ពញាសះអង្គ្ញាន្ញាត់ែង់តំណញាងរែ្ឋមន្ញាីកច្ិ កញារ 

ែរទញាសែន្ញាែ់ពីរែ្ឋបញាហញារ រែស់សញានញាបញាមុខ េន់ នេ់ 

នញាថ្ង ញាទ១ី៨ ខញាមីនញា ឆ្ ញាំ១៩៧០។ 

 ពញាសះអង្គ  រៀែអភសិញាកជញាមួយអ្ កអង្គ ម្ ញាស់ក្តញាីយ ៍ 

សុសុីវត្ ិដញារ៉ញាម៉ញាត ហើយទញាង់មញានែុតញា៣អង្គ។ ពញាសះអង្គ្ញាន 

រៀែអភសិញាកជញាលើកទ២ី ជញាមួយអ្ កម្ ញាង ស៊ុកញាតុស៊ុ្ញា 

«ភលែ ញាសះ» គជឺញាមញាតញារែស់ពញាសះអង្គ ម្ ញាស់ សីុសុវត្ ិែូសញាឌ ីនងិ 

ែុតញាីសុសុីវត្ ិ អញារ៉ញាវ៉ញាឌ ី ដញាេអ្ កម្ ញាងរៀែអភសិញាកជញាមួយ

ពញាសះអង្គ ម្ ញាស់ ឥន្ញារ៉ញាវង្។

 ពញាសះអង្គ  នងិមហញាសរីែស់ពញាសះអង្គ្ញានចញាកចញាញពីរញាជ 

ធញានដីញាយមញានកញារជួយពីបញាជញាជន នងិកញាុមរណសរិ្រួែរួម 

ជញាតកិម្ថុ ជញាក្ ថុ ងទកីញាុងភ្ ំពញាញ្ញានទញាែេ់តំែន់រដំញាសះ ក្ ថុ ងថ្ង ញា 

ទ២ី៦ ខញាមករញា ឆ្ ញាំ១៩៧២។ ពញាសះអង្គ  នងិ មហញាសី្ញានចូេ

រួមចេនញាតស៊ូ រណសរិ្រួែរួមជញាតកិម្ថុ ជញា នងិរញាជរដ្ឋ ញាភិ្ ញាេ

រួែរួមជញាតកិម្ថុ ជញា ហើយពញាសះអង្គ  ភូរសីញារ៉ញា ធ្ើជញាបញាធញាននញា 

រណសិរ្រួែរួមជញាតកិម្ថុ ជញាគណបៈកម្ញា្កិញារនញាទកីញាុងភ្ ំពញាញ 

ែន្ញាែ់មកទៀត ពញាសះអង្គ្ញានកលែ ញាយជញារែ្ឋមន្ញាីកញាសួងយុត្ិ្ ម៌

នញារណសរិ្រួែរួមជញាតកិម្ថុ ជញា។ ពញាសះអង្គ  នងិមហញាស ីតញាូវ្ញាន 

ឃើញជញាលើកចុងកញាញាយក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦។

 ពញាសះអង្គ ម្ ញាស់នរញាត្ម ចន្រង្ ី(១៩២៤-១៩៧៥)

 ពញាសះអង្គ ម្ ញាស់នរញាត្ម ចន្រង្ ី ជញាពញាសះរញាជែុតញានញាពញាសះ 

សម្ញាច នរញាត្ម សហីនុ ភូរសីញារ៉ញា នញាពញាេដញាេកញាសួងកញារែរទញាសកម្ថុជញាទញាទស្នកច្ិ នញាបញាទញាសអូសញា្ាេី  នញាឆ្ ញាំ១៩៦៨
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អង្គ ម្ ញាស់នរញាត្ម ចន្លញាខញា (ពញាសះរញាជែុតញារែស់ពញាសះ្ញាទ 

នរញាត្ម) នងិអ្ កម្ ញាង សញារុន។ ពញាសះអង្គបញាសូតញានញាទកីញាុង 

ភ្ ំពញាញ ក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩២៤។ ពញាសះអង្គ្ញានសកិ្ញារៀនសូតញាក្ ថុ ង 

សញា�ញា្ញារញាំង Ecole Francois Baudouin រញាជធញានភ្ី ំពញាញ។  

ពញាសះអង្គ្ញានរៀែអភសិញាកជញាមួយម្ ញាស់ក្តញា ីសុសុីវត្ ិសញាម៉ន 

វរ៉ញាពង្ តញាូវជញាែុតញាីរែស់ពញាសះ្ញាទសុសុីវត្ ិមុន ្វីង្។ 

 ពញាសះអង្គ ម្ ញាស់ គជឺញាតួអង្គ ែ៏ចមញាូងចមញាញាសហើយមញាន 

កញារពិភញាក្ញាពីទញាង់។ នញាខញាសហីញា ឆ្ ញាំ១៩៤៥ ពញាសះអង្គ្ញាន 

ចូេរួមជញាសមញាជិកក្ ថុ ង «ទញាហញានស្គ័ញាចត្ិ» ដញាេតញាូវ្ញាន 

ែង្ក ើតឡើង កញាញាមកញារឧែត្ម្ភគញាំទញាពីសំណញាក់យញាធញា ល្ែ ញាន 

ពញានជែុ៉ន ដើម្បីញាឆញាំងជញាមួយ្ញារញាំង។ ទញាង់្ញានចូេរួម 

ជញាមួយចេនញាខ្ញារឥស្របៈ ដញាេ្ញានធ្ើសកម្ភញាពតញាម 

ែណ្ញាយពញាំដញានកម្ថុជញា-ថញា នងិតញាូវ្ញានចញាែ់ខលែួ នក្ ថុ ងទកីញាុង

សៀមរញាែ។ ចញាែ់ពីឆ្ ញាំ១៩៤៨ ែេ់ឆ្ ញាំ១៩៥៤ ពញាសះអង្គ្ញាន 

ធ្ើកញារងញារ�៉ញាងសកម្ក្ ថុ ងខញាត្ពញា្ិ៍សញាត់ ្ញាត់ែំែង នងិ 

កំពង់សឺ្។ ពញាសះអង្គ្ញានចូេរួមជញាមួយរដ្ឋ ញាភិ្ ញាេនញាពញាសះ្ញាទ  

នរញាត្ម សីហនុ ក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៥៤ ហើយ្ញានចូេរួមជញាមួយ 

កងកមលែ ញាំងទព័ រហូតទទួេ្ញានឋញានបៈជញាឧត្មសញានយីត៍ញាី។ 

ែន្ញាែ់ពីរែ្ឋបញាហញាររែស់ឧត្មសញានយី ៍ េន់ នេ់ ខញាមនីញា 

ឆ្ ញាំ១៩៧០ ពញាសះអង្គតញាូវ្ញានែង្ខ ំឲ្យ�ញាលញាងពីគញារមងញារពញាសះ 

រញាជវង្ ហើយតញាូវ្ញានតញាងតញាំងជញាមញាែញ្ញាកញារ កងពេថ្ើរ 

ជើង ទ១ី៣ ដញាេមញានមូេដ្ឋ ញាននញាខញាត្កំពង់ស្។ឺ ក្ ថុ ងខញាមញាសញា  

ឆ្ ញាំ១៩៧៥ ពញាសះអង្គ្ញានែង្ក ើតចេនញាខ្ញារឥស្របៈ្ី្មួយដើម្ ី

បញាយុទ្បញាឆញាំងខ្ញារកញាហមមញានមូេដ្ឋ ញាននញាគរិរីម្យភញាគខញាង

ត្ូងរញាជធញានភ្ី ំពញាញ។ 

 រ្ញាយកញារណ៍្ ញានលើកឡើងថញា ពញាសះអង្គ  ្ញានរៀែចំ 

ទកឹែីរែស់ខលែួ នទញាជញាសហករណរ៍ែស់កសកិរ ដញាយមនិឲ្យ 

មញានអំពើពុករេួយ ហើយែង្ក ើតជញាកងទព័ដញាេមញានសមត្ 

ភញាព នងិមញានវនិយ័ដញាេជញាសំណេ់នញាកងពេតូចលញាខ១៣ 

នងិកញាុមកសកិរ។ 

 កងកមលែ ញាំងរែស់ទញាង់តញាូវ្ញានែំពញាក់ដញាយរ្ពញាសដញាក

្ុន M-១១៣ រែស់អញាមញារកិហើយ្ញានធ្ើបញាតែិត្កិញារនញា

ខញាត្កំពង់ស្ ឺ កំពង់សញាម នងិគរិរីម្យបញាឆញាំងនងឹខ្ញារកញាហម

កញាត់ផ្ញាច់ផលែូ វទញាកញាន់រែ្ឋធញាននីញាភញាគខញាងត្ូង នងិវញាយទែ់នញា

កនលែញាងផ្គ ត់ផ្គ ង់ទកឹនញារញាជធញានភ្ី ំពញាញ-កញាុងពញាសះសហីនុ។

 ទញាង់តញាូវ្ញានសមលែ ញាែ់ែន្ញាែ់ពីបញាពន្រែស់ទញាង់តញាូវ្ញាន

ចញាែ់ខលែួ ន ដញាយកញាុមខ្ញារកញាហមដញាេែំែូងឡើយខ្ញារកញាហម

មនិ្ញានស្គ ញាេ់ទញាង់ឡើយ។

ហូេីយូ៉ ជញាេដញាញាស

សម្ញាច នរញាត្ម ខញាមញានុរក្
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(តពីលញាខមុន)

 គង់ គុន ជញាយុទ្ជននញាឃលែ ញាំងរែ្ឋ តញាូវខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ន 

នញាកនលែញាងធ្ើកញារក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ ហើយតញាូវែញូ្នមកគុកទួេ 

សលែញាងនញាថ្ង ញាទ២ី៧ ឬ២៨ ខញាសហីញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ (ខ្ញារកញាហម 

អញាចចញា�ំថ្ង ញា)។ គង់ គុន ជញាែ់នញាគុកទួេសលែញាងបញាហញាេ ៣៩ថ្ង ញា  

ទើែខ្ញារកញាហមយកទញាសមលែ ញាែ់នញា ្្ងទ៥ី ខញាតុ�ញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦។

 គង់ ជញា ជញាមញាកញាុមក្ ថុ ងកងពេ៥០២ តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហម 

ចញាែ់ខលែួ នថ្ង ញាទ៨ី ខញាវចិ្ឆ កិញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ហើយសមលែ ញាែ់នញាថ្ង ញាទ២ី១ 

ខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ១៩៧៦ កញាញាយជញាែ់ឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាងអស់ 

រយបៈពញាេ ៤៤ថ្ង ញា។

 គង់ ជំុ ហញា គង់ សញារឿន នញាកងពេ១៧០ តញាូវ 

្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ នក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦។ ពំុទញាន់មញានឯកសញារ 

ែញ្ញាក់ពីកញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារសមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គង់ ជឿន មញានអញាយុ២៤ឆ្ ញាក្ំ ថុ ងឆ្ ញា១ំ៩៧៧ សញាកុកំណើត 

នញាពញញាកញាញាក ខញាត្កំពង់ចញាម ជញាកូនរែស់ពូ គង់ កញាត នងិមងី  

អឹុម តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាកងពេ១៧០ ថ្ង ញាទ២ី៧ 

ខញាមករញា ឆ្ ញាំ១៩៧៧។ ពំុទញាន់មញានឯកសញារែញ្ញាក់ពីកញាេ 

ែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារសមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គង់ តញារុ ំអញាយុ១៨ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ សញាុកកំណើតនញា 

ែង្ក  ញា ខញាត្កណ្ញាេ ជញាកូនរែស់ពូ គង់ សុក នងិមងី ញញាម 

អឿន ជញាកម្ករជួសជុេផលែូ វរទញាសះភលែ ើងតញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ 

ខលែួ នស្ញានយីរទញាសះភលែ ើង្ំ ថ្ង ញាទ២ី០ ខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ហើយ 

ែញូ្នមកឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ឆ ែន្ែ់្ំ ៤ ែន្ែ់ 

តូច ៤។ ខ្ញារកញាហមសមលែ ញាែ់ គង់ តញារុ ំនញាថ្ង ញាទ ី២៨ ខញាមករញា 

ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ែន្ញាែ់ពីជញាែ់ឃំុឃញាំងអស់រយបៈពញាេ ៤០ថ្ង ញា។

 គង់ នួន ហញា ហញាង មញានអញាយុ២៥ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ 

អតតីទញាហញាន មញានសញាុកកំណើតនញាទញាញាំង ខញាត្តញាកញាវ ជញាកូន 

រែស់ពូ គង់ នញាង នងិមងី អឹម �ថុ ង មញានបញាពន្ឈ្ញាសះ យឹម 

សុកខញាន ហញា ឃីម មញានកូនសញាី១នញាក់ តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ 

ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ១ី១ ខញាមករញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នញាវត្កែ់សញាូវ ហើយ 

ែញូ្នមកឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ក ែន្ែ់្ំ ៧ ែន្ែ់ 

តូច ១។ បើយញាងតញាមឯកសញារនញាែណ្ណ សញារនញាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសញារកម្ថុជញា ដញាេយកទញាធ្ើជញាែញ្ឡីើងវញិដញាយកញារ-ិ

�ញាេយ័សហពញាសះរញាជអញាជ្ញា នញាអង្គ ជំនំុជមញាសះវសិញាមញ្ក្ ថុ ង 

តុ�ញាកញារកម្ថុជញារកឃើញថញា កញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារែញូ្នមក 

ែេ់គុកទួេសលែញាងមញានពីរខុសគ្ ញា គមួឺយនញាថ្ង ញាទ១ី ខញាមករញា  

នងិមួយទៀតនញាថ្ង ញាទ២ី៧ ខញាមនីញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦។ ខ្ញារកញាហម 

សមលែ ញាែ់ គង់ នួន នញាថ្ង ញាទ២ី៧ ខញាឧសភញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦។

 គង់ រ៉ញាសុ ីហញា សុត អញាយុ២៥ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៧ មញាន 

សញាុកកំណើតនញាស្ញាយលើ ខញាត្សៀមរញាែ ជញាកូនរែស់ពូ 

សំនតិ នងិមងី កញា សឿន តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាកង

ពេ៣១០ ថ្ង ញាទ៦ី ខញាកុម្ភ បៈ ឆ្ ញាំ១៩៧៧។ ពំុទញាន់មញានឯកសញារ

ែញ្ញាក់ពីកញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារសមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គង់ លឿង ហញា ពញាញាែ មញានអញាយុ៦៨ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៧ 

មញានសញាុកកំណើតនញាពញាញាឈរ ខញាត្កំពង់ចញាម ជញាកូនរែស់ 

លញាកតញា អ៊ុ ង គង់ នងិលញាក�ញាយ អ៊ុ ក ស៊ុ ម សមញាជិក 

គណបៈកម្ញា្កិញារឧស្ញាហកម្ ភូមភិញាគឧត្រ មញានបញាពន្ឈ្ញាសះ 

កញាែ រ ីតញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាភូមភិញាគឧត្រ ថ្ង ញាទ១ី៨ 

ខញាកុម្ភ បៈ ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ហើយសមលែ ញាែ់នញាថ្ង ញាទ៤ី ខញាមនីញា ឆ្ ញា ំ

១៩៧៧ ែន្ញាែ់ពីជញាែ់ឃំុឃញាំងអស់រយបៈពញាេ ១៥ថ្ង ញា។

ែញ្ជតីល ្្ម ាសះអ្កសដលបាៃសលៃ ាែ់ល�ាក្ពុងរែែសខ្មរ្កហមចារទុកក្ពុង
លសៀវល�ារំឭកវិញ្ាណក្ខៃ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៥ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៨

 គង់ វង់ មញានអញាយុ២៥ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ មញានសញាុក 

កំណើតនញាត្ូងឃ្ថុ ំ  ខញាត្កំពង់ចញាម ជញាកូនរែស់ពូ ជីក យុ៉ង 

នងិមីង សញាច់ ពញាីង តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាមន្រីពញាទ្យ 

ពញាញាកបញាញា ថ្ង ញាទ១ី៥ ខញាកក្ក ដញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ហើយែញូ្នមក

ឃំុឃញាំងខលែួ ននញាគុកទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ក៤ ែន្ែ់្ំ២។ ពំុទញាន់

មញានឯកសញារែញ្ញាក់ពីកញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារសមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គង់ វ៉ញាន ជញាមញាពួកក្ ថុ ងកងពេ៥០២ តញាូវ្ញានខ្ញាកញាហម

ឃញាត់ខលែួ នថ្ង ញាទ២ី៨ ខញាកញ្ញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នងិសមលែ ញាែ់នញាថ្ង ញាទ៧ី 

ខញាតុ�ញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ែន្ញាែ់ជញាែ់ឃំុឃញាំងអស់រយបៈពញាេ ១០ 

ថ្ង ញា។

 គង់ វ៉ញានថញា ជញាបញាពន្រែស់ឈ្ញាសះ សំ ហម តញាូវ្ញាន 

ខ្ញារកញាហមឃញាត់ខលែួ ននញា ស២១ឃ ថ្ង ញាទ៨ី ខញាវចិ្ឆ កិញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ 

នងិសមលែ ញាែ់ចញាេនញាថ្ង ញាែន្ញាែ់។ ែងសញាីរែស់ គង់ វ៉ញានថញា 

ឈ្ញាសះ គង់ វ៉ញានថញា ដញាេតញាូវជញាែងថលែញា សំ ហម តញាូវខ្ញារកញា-

ហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាជញាមួយគ្ ញា នងិសមលែ ញាែ់នញាថ្ង ញាជញាមួយគ្ ញា។ 

ចំណញាកែ្ឈ្ីញាសះ សំ ហម ឬ សំ ហំ ហញា សិទ្ តញាូវ្ញាន

ខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ នែញូ្នមកទួេសលែញាងនញាថ្ង ញាទ៣ី១ ខញាតុ�ញា 

ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នងិសមលែ ញាែ់នញាថ្ង ញាទ៣ី ខញាមករញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ 

ែន្ញាែ់ពីជញាែ់ឃំុឃញាំងអស់រយបៈពញាេ ៦៥ថ្ង ញា។

 គង់ សញាភ ីហញា គញា អញាយុ២២ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៧ មញាន 

សញាុកកំណើតនញាជើងពញាញា ខញាត្កំពង់ចញាម ជញាកូនរែស់ពូ គង់ 

ពញាញាន នងិមងី ថញាង ជញាយុទ្ជនពញាទ្យ ព៩៨ តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហម 

ចញាែ់ខលែួ នពញាទ្យ ព៩៨ ថ្ង ញាទ៦ី ខញាមករញា ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ហើយែ

ញូ្នទញាឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ឆ ែន្ែ់្ំ ១ ែន្ែ់ 

តូច ៨។ ពំុទញាន់មញានឯកសញារែញ្ញាក់ពីកញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារ 

សមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គង់ សញារនិ ហញា រនិ មញានអញាយុ៣១ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ 

មញានសញាុកកំណើតនញាសន្ថុក ខញាត្កំពង់្ំ ជញាកូនរែស់ពូ គង់ 

សំុ នងិមងី ឌតិ ្ន អនុបញាធញានមន្រីពញាណិជ្កម្ផ្គ ត់ផ្គ ង់ មញាន 

បញាពន្ឈ្ញាសះ ឈុន េីម ហញា ផេ មញានកូនសញាី១នញាក់ តញាូវ 

្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ២ី១ ខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នញា

ពញាណិជ្កម្រែ្ឋផ្ ញាកផ្គ ត់ផ្គ ង់ ហើយែញូ្នមកឃំុឃញាំងនញាគុក 

ទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ឃ ែន្ែ់្ំ ១ ែន្ែ់តូច ៨។ ខ្ញារកញាហម 

សមលែ ញាែ់ គង់ សញារនិ នញាថ្ង ញាទ១ី៨ ខញាមនីញា ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ែន្ញាែ់ 

ពីជញាែ់ឃំុឃញាំងអស់រយបៈពញាេ ៨៨ថ្ង ញា។

 គង់ សញារឿន មញានអញាយុ២១ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ អតតី 

កូនសសិ្ មញានសញាុកកំណើតនញាសង្ក ញា ខញាត្្ញាត់ែំែង ជញាកូន 

រែស់ពូ គង់ សុក នងិមងី ញ៉ញាម អឿន កម្កររទញាសះភលែ ើង តញាូវ 

្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ២ី០ ខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ១៩៧៦ ហើយ 

ែញូ្នមកឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ឆ ែន្ែ់្ំ ៣ ែន្ែ់ 

តូច ២។ ខ្ញារកញាហមសមលែ ញាែ់ គង់ សញារឿន នញាថ្ង ញាទ២ី៩ ខញាវចិ្ឆ កិញា  

ឆ្ ញាំ១៩៧៦។ សម្គ ញាេ់៖ វញាមនិអញាចទញារួចទញា ដញាេថញា កញាេ 

ែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារសមលែ ញាែ់កើតមុនកញារចញាែ់ខលែួ ន នញាក្ ថុ ងករណីមួយ 

នញាសះ។

 គង់ សុត មញានអញាយុ៤២ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ សញាុកកំណើត 

នញាស្អ ញាង ខញាត្កណ្ញាេ ជញាកូនរែស់អ៊ំ ពញាុំ នងិមងី អញាត ជញាអ្ ក 

ែច្ ញាកទញាសធ្ើផលែូ វរទញាសះភលែ ើង មញានបញាពន្ឈ្ញាសះ ឆញាយ សញារនិ 

មញានកូនបញាុស៤នញាក់ នងិសញាី៥នញាក់ តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ 

ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ២ី ខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នញារទញាសះភលែ ើងភ្ ំពញាញ ហើយ 

ែញូ្នមកឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ឆ ែន្ែ់្ំ ៥ ែន្ែ់ 

តូច ១២។ ពំុទញាន់មញានឯកសញារែញ្ញាក់ពីកញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារ

សមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គង់ សឿន ជញាបញាធញាននយញា្ញាយក្ ថុ ងកងពេ១៧០ តញាូវ 

្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ នក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦។ បើយញាងតញាមឯក

សញារនញាែណ្ណ សញារនញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ដញាេយក 

ទញាធ្ើជញាែញ្ឡីើងវញិ ដញាយកញារ�ិញាេយ័សហពញាសះរញាជ 

អញាជ្ញានញាអង្គ ជំនំុជមញាសះវសិញាមញ្ក្ ថុ ងតុ�ញាកញារកម្ថុជញា រកឃើញ 

ថញា គង់ សឿន មញានែេ់ទញា៣នញាក់ ហើយមញានតួនញាទផី្ញាងៗគ្ ញា 

ថ្ង ញាចូេទួេសលែញាងខុសគ្ ញា នងិថ្ង ញាសមលែ ញាែ់ផ្ញាងៗគ្ ញាដញារ។

 គង់ សញាូន ហញា ហូរ មញានអញាយុ៤០ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៧ 
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មញានសញាុកកំណើតនញាសឹ្ងតញាង់ ខញាត្កំពង់ចញាម ជញាកូនរែស់អ៊ំ 

គង់ នងិអ៊ំសញាី ណុែ អឹុម អនុបញាធញានែឹកជញូ្នជើងទកឹនញាមន្រី  

ម.៧ មញានបញាពន្ឈ្ញាសះ ស៊ុ ន រុន ហញា ហន មញានកូនបញាុស១នញាក់ 

នងិសញាី១នញាក់ តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ១ី២ ខញាកុម្ភ បៈ  

ឆ្ ញាំ១៩៧៧ នញាមន្រីម.៧។ ពំុទញាន់មញានឯកសញារែញ្ញាក់ព ី

កញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារសមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គង់ ហត៊ អតតីសក្២ិកញាំភលែ ើង្ំ តញាូវខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ

ននញាសញាុក្ញារញាំងក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦។ បើយញាងតញាមឯកសញារនញា

ែណ្ណ សញារនញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា ដញាេយកទញាធ្ើជញា 

ែញ្ឡីើងវញិដញាយកញារ�ិញាេយ័សហពញាសះរញាជអញាជ្ញា នញាអង្គ 

ជំនំុជមញាសះវសិញាមញ្ក្ ថុ ងតុ�ញាកញារកម្ថុជញារកឃើញថញា គង់ ហត៊  

តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាភូមតិញាលញា ហើយែញូ្នមក 

ែេ់គុកទួេសលែញាងនញាថ្ង ញាទ៣ី១ ខញាសហីញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នងិ 

សមលែ ញាែ់ចញាេនញាថ្ង ញាទ១ី៦ ខញាកញ្ញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ គ១ឺ៧ថ្ង ញា 

កញាញាយពីែញូ្នមកឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាង។

 គង់ ហន៊ ហញា ហត់៊ មញានអញាយុ២៤ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៧ 

មញានសញាុកកំណើតនញាជីកញាញាង ខញាត្សៀមរញាែ ជញាកូនរែស់ពូ 

គង់ ជុច នងិមីង ភលែៀវ មញាកញាុមនញាមន្រីឋញាមពេ តញាូវ្ញាន 

ខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ១ី០ ខញាកុម្ភ បៈ ឆ្ ញាំ១៩៧៧ នងិសមលែ ញាែ់ 

ចញាេនញាថ្ង ញាទ៣ី០ ខញាមីនញា ឆ្ ញាំ១៩៧៧។

 គង់ អូន មញានអញាយុ១៩ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៦ មញានសញាុក 

កំណើតនញាពញាសះស្ញាច ខញាត្ពញាញាវញាង ជញាកូនរែស់ពូ គង់ ភញាគ  

នងិមីង អញាង សួន យុទ្ជន តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់នញាខលែួ នថ្ង ញា 

ទ១ី ខញាសហីញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នញាពញា្ិ៍ចនិតុង នងិសមលែ ញាែ់ចញាេ 

នញាថ្ង ញាទ១ី៦ ខញាកញ្ញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦។ 

 គង់ សឿន មញានអញាយុ២៨ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៧ មញានសញាុក 

កំណើតនញាកញាសះជយ័ ខញាត្ស្ញាយរៀង ជញាកូនរែស់ពូ គង់ 

ឡញាយ នងិមងី ណញាំ ្ ឺ បញាធញានកញាុមក្ ថុ ងកងពេ១៧០ តញាូវ្ញាន 

ខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ២ី៥ ខញាមករញា ឆ្ ញាំ១៩៧៧ នញា 

កងពេ១៧០។ ខ្ញារកញាហមសមលែ ញាែ់ គង់ សឿន នញាថ្ង ញាទ១ី៦ 

ខញាកុម្ភ បៈ ឆ្ ញាំ១៩៧៧។

 គេ ឌេ បញាធញានកញាុមក្ ថុ ងកងពេ៥០២ តញាូវ្ញានខ្ញារ 

កញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ២ី៤ ខញាកញ្ញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦។ ពំុទញាន់ 

មញានឯកសញារែញ្ញាក់ពីកញាេែរចិ្ឆ ញាទនញាកញារសមលែ ញាែ់នញាឡើយ។

 គេ់ ផញា ហញា វង មញានអញាយុ៤៤ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៥ 

មញានសញាុកកំណើតនញាខញាត្ស្ញាយរៀង ជញាកូនរែស់អ៊ំ គេ់ 

�ថុ ង នងិអ៊ំសញាី ចញាែ ជញា ទទួេភញារបៈក្ ថុ ងអង្គភញាព គ.៨១ 

(អង្គភញាពែឹកសម្ភ ញារបៈសឹក) មញានបញាពន្ឈ្ញាសះ ឈិន មុត ហញា  

ផូរ មញានកូនសញាី១នញាក់ តញាូវ្ញានខ្ញារកញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាថ្ង ញាទ១ី៤  

ខញាវចិ្ឆ កិញា ឆ្ ញាំ១៩៧៦ នញាែឹងតញាបញាកខញាងត្ូង ហើយែញូ្ន

ទញាឃំុឃញាំងនញាគុកទួេសលែញាងក្ ថុ ងផ្សះ ក ែន្ែ់្ំ ១ ែន្ែ់តូច 

១១។ ខ្ញារកញាហមសមលែ ញាែ់ គេ់ ផញា នញាថ្ង ញាទ១ី៨ ខញាឧសភញា 

ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ែន្ញាែ់ពីជញាែ់ឃំុឃញាំងអស់រយបៈពញាេ ១៨៦ថ្ង ញា។

 គញា ហ្គ ិច សុវី មញានអញាយុ២៥ឆ្ ញាំក្ ថុ ងឆ្ ញាំ១៩៧៥ មញានសញាុក 

កំណើតនញាស្អ ញាង ខញាត្កណ្ញាេ ជញាកូនរែស់ពូ គញា សុខ នងិមងី  

ហញាក់ ហ៊ូយ កម្កររញាងចកញា ត.៥ មញានែ្ឈ្ីញាសះ ឈីវ ឡញាង  

(លញាងេសះនញាឆ្ ញាំ១៩៧០) មញានកូនបញាុស១នញាក់ តញាូវ្ញានខ្ញារ 

កញាហមចញាែ់ខលែួ ននញាភ្ ំពញាញ ថ្ង ញាទ១ី៨ ខញា្្ ូ  ឆ្ ញាំ១៩៧៥។ ខ្ញារ 

កញាហមសមលែ ញាែ់ គញា ហ្គ ិចសីុវ នញាថ្ង ញាទ២ី៤ ខញាឧសភញា ឆ្ ញា ំ

១៩៧៦។ (សម្គ ញាេ់បៈ អត់មញានរូែ្តទញា)

 គមឹ រ៉ញាន់ មញានអញាយុ៣៧ឆ្ ញាំគតិតញាឹមឆ្ ញាំ១៩៧៧ មញាន 

សញាុកកំណើតនញាពួក ខញាត្សៀមរញាែ ជញាកូនរែស់ពូ គមឹ ជញា 

នងិមីង គញាុឌ អឿន ជញាគញាូខ្ញារកញាត់ដញាររែ្ឋ មញានបញាពន្ឈ្ញាសះ 

សៀវ រ ីអ្ កសញាុកែូចគ្ ញា ធ្ើកញារនញាកញាត់ដញាររែ្ឋ គ៩ មញានកូន 

បញាុស ២ នងិកូនសញាី ២ នញាក់។ គមឹ រ៉ញាន់ តញាូវខ្ញារកញាហមចញាែ់

ខលែួ ននញាមន្រីកញាត់ដញាររែ្ឋ ថ្ង ញាទ១ី៦ ខញាកុម្ភ បៈ ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ហើយ

ែញូ្នមកគុកទួេសលែញាងនញាថ្ង ញាែដញាេ។ ខ្ញារកញាហមសមលែ ញាែ់ 

គមឹ រ៉ញាន់ នញាថ្ង ញាទ១ី៨ ខញាតុ�ញា ឆ្ ញាំ១៩៧៧ ែន្ញាែ់ជញាែ់នញាគុក 

ទួេសលែញាងអស់រយបៈពញាេ ២៤៤ថ្ង ញា។

(តទញាលញាខកញាញាយ)

វ៉ញាន់ ថញាន់ពញាដញារ៉ញា

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ថុជញា
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