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រនាជធនានី្  ្ំពនាញ, ថ្ង នាទ៣ី០ ខនាតុលនា ឆ្ នាំ២០១៨

រូបថតឯ្រសនារ៖ មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា

សសវែងរកការពិត

កនា� ជឿន

សមែនារលនាខននាះ៖ ឆនាំង យុ,យី សុឃី,សូ� តិចតិតនា មនាត្នា,អ៊ុ ន សុ�នា�,ីសនាន ធីតនា,សុន សនាីពនាជនា,វ៉នាន់ថនាន់ ពនា�នារ៉នា,ឡញ ង �នានី,ប៊នាង ពី�ន្័,វនានី ខ្រហ្ ៀេ នតិង 

តនានាន មូ៉នីកនា អ្ ្រនតិពន្ នតិងសនានា�ជនានា�៖ អ៊ុ ន សុ�នា�,ី �នារ៉នារ�្ មនាត្នា អ្ ្រប្របនានា៖ អ៊ុ ន សុ�នា� ី ចនាងហ្នាង នតិងនតិពន្ននាយ្រទូទនា៖ សនាម ប៊ុ នថន 

ជំនួយកនារនតិពន្ននាយ្រ៖ ហូ ថុននា កនានាហ្តិ្រ្ំុរព្យនូ ទរ័៖ គជឹម សុ��្ណ �នានី គនាប់គនាងកនារចនា្រផ្នាយ៖ ឆនាង វនា៉ង

Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

 រយៈពនាេ៤០ឆ្ នាំ បន្ទ នាប់ពីកនារ�ួេរេំននារបបខមែនារកនាហម  

បនាទនាស្រម្ពញ ជនាននាតនាបន្ ព្យនាយនាមដនាះសនានាយជនាមួយនជឹង 

កនារ�ំណនាេ�៏សនា្រសនាននាអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន ៍ នតិង 

អំពើឃនារឃនាទនាង់ទនានាយធំ។ ស្ នាមរបួសជនាចនាើនដនាេបនាន 

បន្សេ់ទុ្រពីសមយ័ បុ៉េ ពត មតិនទនាន់បនានជនាសះស្ើយននា 

ឡើយ។ ្្រ ញ ងខ�ៈពនាេដនាេមនានកនារបនាះឆ្ នាតថ្ នា្់រជនាតតិ្្រ ញ ង 

ឆ្ នាំ២០១៨ ទំននាស់នយនាបនាយ�៏ជូរចត់ននាតនាកើតមនានឡើង 

ចំពនាះរនាជរ�្នា្តិបនាេ្រម្ពញ ជនាននាពនាេបច្ ញ ប្ន ្ ដនាេទទួេបនាន 

សតិទ្តិសនាបច្បនាប់្្រ ញ ងកនារ�ជឹ្រននាំបនាទនាស ជំនួសឲ្យមនា�ជឹ្រននាំ 

របបខមែនារកនាហម។ ភនាពបនា្របនា្់ររវនាងសង្ម នតិងនយនាបនាយ  

ននាតនាមនានភនាពសុជីមនានា រឯីតមនាូ�កនារននាភនាពយុត្តិធមន៌នាតនា

បន្ ចំណនា្រកនារផ្សះផ្នាជនាតតិ ននាមតិនទនាន់ខតិតជតិតទនារ្រភនាព 

ជនាគជយ័ននាឡើយ។ កនារកនាត់្្រនីនា្្រ ញ ងតុលនាកនារខមែនារកនាហម  

គជឺនាជំហនានមួយ�៏សំខនាន់បំផុត បុ៉ន្នា កនារផ្ន្ទ នាទនាសអតតី 

មនា�ជឹ្រននាំជនាន់ខ្ព ស់្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម មនានតនា៣រូបតនាបុ៉ណ្ណ នាះ  

រួមមនាន៖ ឌុច បនាធនានមន្ទ រីសន្តិសុខស២១ ដនាេទទួេខុសតនាូ� 

លើជី� តិតអ្ ្រទនាសបនាមនា� ១មឺុន ៨ពនាន់ននា្់រ តនាូ�បនានកនាត់ 

ទនាសជនាប់ពន្ននាគនារអស់មួយជី� តិត ននាថ្ង នាសុកនា ទ៣ី ខនា្ុរម្ភ ៈ 

ឆ្ នាំ២០១២។ ននាថ្ង នាសុកនា ទ១ី៦ ខនា� តិចតិ្ឆកនា ឆ្ នាំ២០១៨ តុលនាកនារ 

ខមែនារកនាហមបនានសមនានាចផ្ន្ទ នាទនាសអតតីមនា�ជឹ្រននាំជនាន់ខ្ព ស់ខមែនា

រកនាហមដនាេ្ំរពុងរស់រនានមនានជី� តិត រួមមនាន នួន ជនា នតិង ខៀ� 

សំផន ពីបទឧកនាតិ�្្រមមែបនាេយ័ពូជសនាសន ៍ឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំង 

នជឹងមនុស្សជនាតតិ នតិងកនារបំពនារបំពនានយ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរទនាលើអនុ- 

សញ្ញ នាទកីនាុងហ្សឺណនា� ឆ្ នាំ១៩៤៩។ ឧកនាតិ�្្រមមែទនាំងននាះ តនាូ� 

បនានបនាពនាជឹត្ននាតនាមទ្ីរនលនាងននាននាននាទូទនាំងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា ្្រ ញ ង 

អំឡញ ងរបប្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ពីថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៥ �េ់ថ្ង នាទ៦ី ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ១៩៧៩។ អង្ជំនំុជមនាះបនាន 

សមនានាចផ្ន្ទ នាទនាស នួន ជនា នតិង ខៀ� សំផន �នា្់រពន្ននាគនារ 

យរុត្ិធម៌ ៃិងការែងចាំពតីសមយ័ខមែារកាហមដើម្តីសិទ្ិមៃរុស្ស

បនាជនាជនចូេរួមស្នាប់ស�ននាកនារកនាត់ទនាសមនា�ជឹ្រននាំខមែនារកនាហម
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

អស់មួយជី� តិត។ ទនាះបជីនាយ៉នាងននាះ្រដ៏នាយ ននាមតិនទនាន់បនាន

ដនាះសនានាយចំពនាះភនាពអយុត្តិធម ៌នតិងកនារ�ំណនាេ ដនាេបនាន 

បង្ រឡើងដនាយច្បនាប់គនាប់គនាងបនាទនាសរបស់មនា�ជឹ្រននាំ ្្រ ញ ង 

របបខមែនារកនាហម។ 

 ននារវនាង ឆ្ នាំ២០១៩ �េ់ឆ្ នាំ២០២១ មជ្ឈម�្ឌ េ 

ឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនានជឹងបនាកនាន់ខ្នាប់នូ�បនាស្រ្រមមែ�៏យូរអង្នាង 

របស់ខលរួ ន្្រ ញ ងកនារលើ្រ្រម្ព ស់�េ់កនារចងចនាំ យុត្តិធម ៌នតិងកនារ 

ផ្សះផ្នា។ មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនានជឹងបនាមូេចងកនាង 

្ស្័ញតនាងបនា�ត្តិសនាស្នាបន្ថនាម ទនា្់រទងនជឹងអំពើបនាេយ័ពូជ-

សនាសន ៍នតិងឧកនាតិ�្្រមមែ�៏ឃនារឃនាបនាឆនាំងមនុស្សជនាតតិ ពនាម 

ទនាំងអប់របំនាជនាជន្រម្ពញ ជនាអំពីបនា�ត្តិសនាស្នាខមែនារកនាហម។ មតិន 

តនាបុ៉ណ្ណ នាះ យើងនជឹងផ្នាតសំខនាន់ទនាលើ�ំណនាះសនានាយននា 

តមនាូ�កនាររបស់ជនរងគនានាះ នតិង្ូរនចនាជំននាន់កនានាយ ដនាេ 

ជនាគនលជឹះយ៉នាងសំខនាន់មួយ សមនានាប់អននាគត�៏ ល្ស្ឺនាងរបស់ 

បនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ គមនានាងយុទ្សនាស្នាសង្ខ នាបននាះ បង្ហ នាញអំពី 

ជំហនានបន្ទ នាប់របស់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាដើម្ចូីេរួម 

ចំណនា្រដនាះសនានាយទនាលើសនាមនាេអន្កនារននាភនាពត្់រសលញ ត  

ដនាេបនានកើតឡើង្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម នតិងបនានាកល នាយសង្ម 

្រម្ពញ ជនាឲ្យមនានអននាគត ល្ស្ឺនាងឡើង� តិញ។ 

 ១) កនារ�ំណនាេជនា្់រស្នាង

 កនារសនាងសង់នូ�មជ្ឈម�្ឌ េសនានា�ជនានា�ពីអំពើបនាេយ័ 

ពូជសនាសនអ៍ចតិន្នានាយ ៍

 មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាបនានបង្ ើត� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត  

គជឺនាមជ្ឈម�្ឌ េសនានា�ជនានា�អចតិន្នានាយដ៍ើម្ពីងនាី្រ្រតិច្ ខតិតខំ

បនាជឹងបនានាងរបស់ខលរួ ន នតិងធនាននានូ�កនារបនាជ្្នារយៈពនាេយូរអង្នាង 

ចំពនាះកនារកនារពនារសតិទ្តិមនុស្ស នតិងកនាររនារនាំងអំពើបនាេយ័ 

ពូជសនាសនន៍នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ កនាររចននាបលង់សមនានាប់ 

� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត តនាូ�បនានរៀបចំឡើងដនាយស្ថ នាបត្យ្ររ 

រូបខនាងស្នាំ៖ លនា្រ ឆនាំង យុ ននាយ្រមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា នតិងលនា្រ អនានឌនាូ ខនាេី សហពនាះរនាជអន្រជនាតតិ រួមជនាមួយ 

លនា្រសនាី ជនា លនាង សហពនាះរនាជអនាជ្នាជនាតតិននាសនាលនា្្រខីមែនារកនាហម ននា្្រ ញ ងពតិធសីម្ព នាធពនា្រ្យសល នា្របនាឆនាំងនជឹងអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន ៍

ននា� តិទ្យនាេយ័ឥននា្ទទនា�។ី
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្រមនាតិតស្រេលនា្រគ ឺអ្ ្រសនាី ហ្នាហនា ហនាឌតី។ � តិទ្យនាស្ថ នាន 

សលជឹ្ររ ជឹត គជឺនាកនាររចននាមួយដនាេបនានបំផុសគំនតិតតនាមរយៈ 

កនាររួមប្្រ នូ េទនា្្រ ញ ងគនាជឹះស្ថ នានតនាមួយ ដនាេមនានមុខងនារ 

ផ្សនាងៗគ្ នារួមមនាន ១) សនារមន្ទ រីននាកនារចងចនាំ ២) � តិចតិតនាសនាេ 

សតិេ្ៈសហសមយ័ ៣) មជ្ឈម�្ឌ េសនានា�ជនានា� ៤) គនាជឹះស្ថ នាន 

សតិ្រ្នាពីអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន ៍ នតិងសតិទ្តិមនុស្ស នតិង ៥)  

ប�្ណ សនារ�្នានឯ្រសនារននារបបខមែនារកនាហម។ � តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត  

ហ៊ុ មពទ្័ទនាដនាយធមមែជនាតតិព�ប៌នាតង ដនាេឆលញ ះបញ្ នាំងអំពី 

អតតីកនាេ។រនាជរ�្នា្តិបនាេ្រម្ពញ ជនា បនានផ្េ់ឲ្យមជ្ឈម�្ឌ េ

ឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនានូ��ីដនាេមនានទំហំ�៏ធំមួយ្រនលនាងននា្រណ្នាេ

រនាជធនានី្ ្ ំពនាញសមនានាប់បរ តិវនា�ននាកនារសនាងសង់� តិទ្យនាស្ថ នាន 

សលជឹ្ររ ជឹត មនានទតីនាំងស្ថតិតននាក្នារ� តិទ្យនាេយ័បជឹងតនាបនា្រ ដនាេ 

ជនាអតតីមន្ទ រីកនាបនានាអប់ររំបស់ខមែនារកនាហម។

 ឈមែ នាះរបស់� តិទ្យនាសនា្ថនសលជឹ្ររ ជឹត បនានឆលញ ះបញ្ នាំងពីគនាេ 

គំនតិតស្ នូ េននាបនាស្រ្រមមែ�៏សំខនាន់របស់យើង ្រ�ូ៏ចជនាបនាតតិ- 

្រ្�្ឌ របស់បនាជនាជន្រម្ពញ ជនា។ សលជឹ្ររ ជឹត គជឺនាបនាភនាទសលជឹ្រឈើ 

ស្ងរួ តម្៉យនាង ដនាេមនា�ជឹ្រននាំសនាសននា នតិងអ្ ្របនានាជ្ បនានបនាើបនានាស់ 

អស់ជនាចនាើនសត�ត្សរ ៍ដើម្ចីងកនាងបនា�ត្តិសនាស្នា កនារផ្សព្ 

ផ្នាយចំណនាះ�ជឹង នតិងតនាូ�បនានបនាើបនានាស់សមនានាប់កនារអ្តិរ្រ្ស 

�ប្ធម្្៌រ ញ ងអំឡញ ងពនាេននាកនារគនាប់គនាង�៏ឃនារឃនា។ សលជឹ្ររ ជឹត  

គជឺនាសលជឹ្រឈើមួយបនាភនាទដនាេតំណនាងឲ្យភនាពសនាស់ ស្អ នាត 

ននាចំណនាះ� តិជ្នា នតិងអំណនាចននាកនារតស៊ូ របស់មនុស្ស្្រ ញ ងគនានា�៏

េំបនា្រមួយ។

 � តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹតនជឹងបង្ហ នាញពីគុ�តមល នាទនាំងអស់ ពនានាះ 

� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹតគជឺនា� តិទ្យនាស្ថ នាន មួយដនាេជួយរឭំ្រ�េ់កនារ 

ចងចនាំពីអតតីកនាេ នតិងជនាផ្ នា្រមួយដើម្ជួីយលើ្រទជឹ្រចតិត្ 

�េ់ភ្ងៀ� ទនាសចរឲ្យគនារព នតិងចងចនាំអ្ ្រដនាេបនានសល នាប់ ឬ 

ជនរងគនានាះដនាេបនានទទួេរងកនារឈឺចនាប់ កនានាមកនារគនាប់- 

គនាងរបស់ខមែនារកនាហម។ � តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត នជឹងកល នាយទនាជនា 

មជ្ឈម�្ឌ េអប់រ�៏ំ សំខនាន់មួយដនាេអនាចឲ្យមនុស្សននាពនាេ 

បច្ ញ ប្ន ្ នតិង្ូរនចនាជំននាន់កនានាយរៀនសូតនាអំពីអតតី កនាេ 

�៏គួរឲ្យខល នាចផ ន្ាដនាេបនានកើតឡើងននា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា  

ហើយនតិងផ្េ់ឱកនាសឲ្យកមែនាងៗ ជំននាន់កនានាយ្្រ ញ ងកនារជួយទប់ 

ស្ នាត់កនាររលំនា្បំពនាន ដនាេមនានភនាពសនាដៀងគ្ នាននាពនាេ 

អននាគត។ ជនាចុងកនានាយ � តិទ្យនាសនា្ថនសលជឹ្ររ ជឹត នជឹងកល នាយទនាជនា 

មជ្ឈម�្ឌ េ�៏សំខនាន់មួយសមនានាប់កនារសតិ្រ ន្ាសនានា�ជនានា�ពីអំពើ 

បនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ មតិនតនាបុ៉ណ្ណ នាះ 

ទៀតសនាតយើង មនានគនាេបំ�ងបនានាកល នាយ� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត 

ឲ្យទនាជនាស្ថ នាបន័្នានមុខបង្អស់ ដនាយផ្នាត សំខនាន់ទនាលើ 

កនារសតិ្រ្នាពីអំពើបនាេយ័ពូជសនាសនប៍នាចនាំននាអនាសីុ នតិង 

ដើម្្ីរសនាងទំននា្់រទំនង �៏រ ជឹងមនាំជនាមួយអ្ ្រសតិ្រ្នាសនានា�ជនានា� 

ជនាន់ខ្ព ស់ នតិងស្ថ នាបន័្នានមុខជនាចនាើនននាទូទនាំងពតិ្ពលនា្រ។

 បច្ ញ ប្ន ្ននាះ យើង្ំរពុងតនាធ្ើយុទ្ននាកនាររនាអង្នាសថ� តិកនា  

នតិងមនានគមនានាងសនាងសង់� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត្្រ ញ ងពនាេអននាគត 

�៏ខលខីនាងមុខននាះ។

 ២) កនារ�ំណនាេននាកនារចងចនាំ

 កនារថនារ្រ្នាកនារចងចនាំ គសំឺដនាលើកនារចងចនាំ នតិងកនារ 

ស្នាេ់អំពីអតតីកនាេរបស់ខលរួ ន ដនាេជនាកនារគនារព�េ់អ្ ្រ 

ដនាេបនានសល នាប់ ឬជនរងគនានាះដនាេននារស់រនានមនានជី� តិតកនានាម 

កនារគនាប់គនាង្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម នតិងអនាចទប់ស្ នាត់កនាររលំនា្ 

បំពនាន ដនាេមនានេ្រ្ខ�ៈសនាដៀងគ្ នា្្រ ញ ងពនាេអននាគតកនាេ។  

្្រ ញ ងរយៈពនាេបុ៉នមែ នានឆ្ នាំខនាងមុខននាះ យើងនជឹងផ្នាតសំខនាន់ទនា 

លើកនារងនារមួយ ដនាេជួយ�េ់កនារបង្ ើតឲ្យមនាន«គ�ៈ 

្រមមែកនារបនា�ត្តិសនាស្នាជនាតតិស្ីអំពីកនារទប់ស្ នាត់អំពើបនាេយ័ 

ពូជសនាសនន៍នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា»។ គ�ៈ្រមមែកនារននាះ នជឹង

កល នាយទនាជនាអ្ ្រថនារ្រ្នាកនារចងចនាំបនា�ត្តិសនាស្នា នតិងផ្េ់នូ�

កនារបំពនាញបន្ថនាម�េ់តុលនាកនារខមែនារកនាហមសមនានាប់កនារផ្េ់

យុត្តិធម�៌េ់ជនរងគនានាះពីរបបខមែនារកនាហម។ ទន្ទ ជឹមនជឹងននាះ 

យើងនជឹងបន្លើ្រ្រម្ព ស់គមនានាង ដើម្ពីងនាជឹងកនារយេ់�ជឹង 

ជនាសនាធនារ�ៈអំពីបនា�ត្តិសនាស្នាខមែនារកនាហម។ 

 កនារអប់រពំីអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន៍

 កនារអប់រពំីអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន ៍ ពតិតជនាមនានសនារ 
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

សំខនាន់ណនាស់�េ់បនាជនាជន្រម្ពញ ជនា ដើម្ថីនារ្រ្នាបនា�ត្តិសនាស្នា 

នតិងកនារចងចនាំ�េ់បនាជនាជន្រម្ពញ ជនា បនាមនា�២លនានននា្់រ ដនាេ 

បនានបនាត់បង់ជី� តិត្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ពនាមទនាំងអនាចយេ់�ជឹង 

អំពីមូេហនាតុ នតិងផេ� តិបនា្រននាននាននាអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន។៍  

អស់រយៈពនាេបនាហនាេជនាងមួយទស�ត្សរ្៍រនលងម្រហើយ  

ដនាេមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា បនានសហកនារជនាមួយកនាសួង 

អប់រយុំ�ជន នតិង្រឡីនា ពនាមទនាំងអ្ ្រជំននាញ្្រ ញ ងបនាទនាស នតិង 

អន្រជនាតតិ ដើម្អីនុ�ត្្រមមែ� តិធសីតិ្រ្នាគនាេមួយ សី្ពីអំពើ 

បនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនាដនាយផ្អ នា្រទនាលើ 

«សៀ�ភនាបនា�ត្តិសនាស្នា្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ»របស់មជ្ឈ- 

ម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា។ កនារផ្េ់�គ្ប�្ញ ះបណ្នាេឲ្យកនាន់តនា 

មនានភនាពសុជីមនានា�េ់គនាូបងនាៀន នតិងសតិស្សននា្្រ ញ ងបនាទនាស 

្រម្ពញ ជនាបនានជួយបំពនាញនូ�ចំណនាះ�ជឹងជនាសនាធនារ�ៈ បន្ទ នាប់ពី 

កនារខ្រខនានមតិនបនានបងនាៀនពីបនា�ត្តិសនាស្នាខមែនារកនាហមននា្្រ ញ ង

សនាលនារៀន នតិងសនា្រេ� តិទ្យនាេយ័ននាននា ្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា 

អស់ជនាចនាើនទស្ស�ត្សរ្៍រនលងម្រ។

 ននាឆ្ នាំខនាងមុខននាះ យើងនជឹងបន្ពងនាី្រកនារងនារទនាំងអស់  

តនាមរយៈកនារលើ្រ្រម្ព ស់�េ់កនារផ្សព្ផ ន្ាយបន្ថនាមអំពីសនារ- 

សំខនាន់ននាបនា�ត្តិសនាស្នា។ «គមនានាងននាកនារចងកនាងបនា�ត្តិសនាស្នា 

្ូមតិ» នជឹងជួយអ្តិ�ឌ្ឍន ៍ថនាមទនាំងផ្សព្ផ្នាយបនា�ត្តិសនាស្នាពី

សហគមនដ៍នាេងនាយទទួេរងផេប៉ះពនាេ់ននា្្រ ញ ងបនាទនាស

្រម្ពញ ជនា។ យើងនជឹងប�្ញ ះបណ្នាេគនាូបងនាៀន្្រ ញ ងសហគមន ៍

អំពីរបៀបបនាមនាបនាមូេឯ្រសនារ នតិងកនារចងកនាងបនា�ត្តិសនាស្នា 

្ូមតិ។ យើង្រន៏ជឹងចូេរួមជនាមួយគនាូបងនាៀនទនាំងអស់តនាមរយៈ 

កនារប�្ញ ះបណ្នាេ នតិងកនារណនាននាំទនាលើកនារចងកនាង �៏�ូច 

ជនាកនារបនាមនាបនាមូេសនាច់រឿងរបស់្ូមតិនមួីយៗននាតនាមតំបន់ 

�នាច់សនាយនាេ។ បន្ទ នាប់ម្រ យើងនជឹងផ្សព្ផ្នាយ«បនា�ត្តិសនាស្នា 

្ូមតិ» ដើម្ជីនាកនារបនាើបនានាស់សមនានាប់ជនាពត័ម៌នានបន្ថនាមទៀត 

ននាតនាមសនាលនារៀន នតិង្្រ ញ ង្រមមែ� តិធអីប់រកំនានាផលនូ �កនារ រួមទនាំង 

អ្ ្រដនាេស្ថតិតននា្្រ ញ ងសហគមន�៍នាច់សនាយនាេដើម្ី្ នានទនា 

រ្របនាជនាធតិបតនាយ្យលើបនា�ត្តិសនាស្នាននា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ 

 កនារចងចនាំអំពីបនា�ត្តិរបស់ជនរងគនានាះ

 គមនានាងស្ីពី«បនា�ត្តិជនរងគនានាះននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម»  

របស់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា គផ្ឺនាតសំខនាន់ទនាលើភនាព 

ត្់រសលញ តរបស់ជនរងគនានាះ។ យើង្ំរពុងតនាបន្ចងកនាងរឿង 

រ៉នា�របស់ជនរងគនានាះពីរបបខមែនារកនាហមឲ្យកល នាយជនាសៀ�ភនា 

ននាកនារចងចនាំដើម្រីឭំ្រ�េ់អ្ ្រដនាេបនានបនាត់បង់ជី� តិតននា្្រ ញ ង 

របបខមែនារកនាហម តនាមរយៈកនារបនាើបនានាស់ប�្ណ សនារ មូេ�្នាន 

ទតិន ្នយ័បនា�ត្តិសនាស្នា នតិងសនាច់រឿងរបស់ជនរងគនានាះ។ សៀ�- 

ភនារំឭ្រ� តិញ្ញ នា�្រ្ខ ន្អ្ ្រដនាេបនានសល នាប់ននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម  

នជឹងកល នាយជនាសៀ�ភនា�ំបូងបង្អស់ ដនាេ្រត់តនានាឈមែ នាះរបស់ 

អ្ ្រសល នាប់ ហើយបង្ហ នាញអំពីរឿងរ៉នា�របស់ជនរងគនានាះននា្្រ ញ ង 

បនា�ត្តិសនាស្នាខមែនារកនាហម។ យើងចង់ឲ្យជនរងគនានាះពីអំពើ 

បនាេយ័ពូជសនាសន្្៍រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម តនាូ�បនានមនុស្សជនាតតិ 

ចងចនាំ នតិងស្នាប់ពីរឿងរ៉នា�ជី� តិតរបស់បុគ្េម្ នា្់រៗ ដនាយមតិន 

មនានគនានាន់តនាជនាកនារចងចនាំជនាតួលនាខ ឬកនាុមននាមនុស្ស។ កនានា 

ពីឈមែ នាះ នតិងបនា�ត្តិរូបរបស់ជនរងគនានាះដនាេបនានសល នាប់្្រ ញ ង 

របបខមែនារកនាហម យើងនជឹងប្្រ នូ េពត័ម៌នានអំពីបនា�ត្តិសនាស្នា 

ខមែនារកនាហម រួមជនាមួយរចននាសម្ព ន្័ននាកនារកើតឡើង នតិងកនារ�ួេ 

រេំននារបបខមែនារកនាហម។ សៀ�ភនាននាះ ្រន៏ជឹងរៀបរនាប់អំពីមូេ 

ហនាតុននាកនារបនាត់ខលរួ ន នតិងផេប៉ះពនាេ់ផលនូ �ចតិត្ចំពនាះជនរង 

គនានាះ។ ដនាយគនាេបំ�ងននាកនារចងកនាងននាះផ្នាតសំខនាន់លើ 

រឿងរ៉នា�របស់អ្ ្រសល នាប់្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហមននាទូទនាំងបនាទនាស  

សៀ�ភនារឭំ្រ� តិញ្ញ នា�្រ្ខ ន្អ្ ្រដនាេបនានសល នាប់ ននា្្រ ញ ងរបប 

ខមែនារកនាហម នជឹងកល នាយជនាសៀ�ភនាមួយ ដនាេអនាចបំពនាញ 

បន្ថនាមលើ�ំណើរកនារ្្រ ញ ងតុលនាកនារខមែនារកនាហម នតិងរឿងរ៉នា� 

បនា�ត្តិសនាស្នាដនាេបនានកើតឡើង្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម។ 

 �ំណើរកនារពតិភនា្រ្នាលើកនារចងចនាំ

 ននាពនាេដនាេតុលនាកនារខមែនារកនាហមផ្អ នា្រ ឬប្រ្ឈប់�ំណើ- 

កនារ មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា្រម៏នានគមនានាងបន្ធ្ើកនារងនារ 

របស់ខលរួ នលើកនារផ្េ់អនាទតិភនាព �េ់អ្ ្រដនាេននារស់រនានមនាន 

ជី� តិតពីរបបខមែនារកនាហម ឲ្យទទួេបនានឱកនាស្្រ ញ ងកនារនតិយនាយ 
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រៀបរនាប់ដនាយបើ្រចំហពីបញ្ហ នាទនា្់រទងនជឹងកនារ�ំណនាេរបស់ 

របបខមែនារកនាហម។ យើងមនានគមនានាងបង្ ើតសមនាគមជនាផលនូ � 

កនារសមនានាប់អ្ ្រដនាេននារស់រនានមនានជី� តិត ដើម្ជួីយ�េ់ 

ជនរងគនានាះឲ្យទទួេបនានកនារចូេរួមជនាផលនូ �កនារជនាមួយស្ថ នាបន័ 

សង្មសុី� តិេ ទនា្់រទងនជឹងយុត្តិធម ៌ កនាររឭំ្រ�េ់កនារចងចនាំ 

នតិងកនារអប់រអំំពីបនា�ត្តិសនាស្នាខមែនារកនាហមជនាដើម។ គមនានាង 

ននាះមនានបំ�ងជួយលើ្រ្រម្ព ស់ឲ្យមនានកនារចូេរួមយ៉នាងស្រមមែ 

របស់បនាជនាជនននា្្រ ញ ង្រតិច្ កនារសនាធនារ�ៈ ដនាេជនាគនលជឹះដើម្ ី

បទពតិសនាធនក៍នារងនាររបស់តុលនាកនារខមែនារកនាហមដនាេននាខ្ះ

ទប់ស្ នាត់កនាររលំនា្បំពនានពីសំណនា្់ររ�្នា្តិបនាេ �ូចទនានជឹង 

កនាររលំនា្បំពនានពី សមយ័ បុ៉េ ពត។ 

 ៣) កនារ�ំណនាេយុត្តិធម៌

 កនារកនាត់្្រ្្ីរ ញ ងតុលនាកនារខមែនារកនាហម មតិនទនាន់បនានផ្េ់យុត្តិ- 

ធមស៌មនានាប់ជនរងគនានាះគនាប់គនានាន់ននាឡើយទនា។ បនាស្រ្រមមែ 

របស់យើង រួមប្្រ នូ េទនាំងកនារប្នាជ្នាគដឺើម្បំីពនាញបន្ថនាមលើ 

ចនល នាះ តនាមរយៈកនារស្នាងរ្រពត័ម៌នានថមែីៗ ដនាេតុលនាកនារខមែនារ 

កនាហមមតិនទនាន់បនានរ្រឃើញ ដើម្ជំីរុញឲ្យមនានកនារលើ្រ 

្រម្ព ស់�េ់កនារទទួេខុសតនាូ� នតិងធ្ើឲ្យបនា្ពពត័ម៌នានទនាំង 

អស់អាចចខ្ររំេខ្រឲ្យបាន្រាន់តខទូេំទូេាយ�េ់សាធា-

រ�ជន។ 

 រឿងរ៉នា�ពីអង្ជំនំុជមនាះ� តិសនាម្រ្ញ្្រ ញ ងតុលនាកនារ្រម្ពញ ជនា

 � តិធសីនាស្នាមួយទៀត យើងនជឹងស្ថ នាបននាពនាមទនាំងផ្សព្ 

ផ្នាយពីកនារងនាររបស់តុលនាកនារខមែនារកនាហមតនាមរយៈកនារចនា្រ

រលំនា្របទពតិសនាធនក៍នារងនាររបស់បុគ្េតិ្រ ដនាេបមនាើកនារងនារ 

ននា្្រ ញ ងតុលនាកនារខមែនារកនាហម។ តនាមរយៈគមនានាងមួយដនាេ 

មនានឈមែ នាះថនា «រឿងរ៉នា�ពីតុលនាកនារខមែនារកនាហម» យើងនជឹងចង 

កនាងរ្រ្នាទុ្រ នតិងផ្សព្ផ្នាយពីស្រ្ខ ្ីរមមែរបស់អតតីមននា្ីននាភនាគ ី

ពនា្់រពន្័ នតិងភនាគដីនាេបនានចូេរួម្្រ ញ ងរឿងរ៉នា�ពីតុលនាកនារ 

ខមែនារកនាហម នតិងធ្ើឲ្យសនា្រ្សអីនាចស្នាងរ្របនាន្្រ ញ ងទមនាង់ជនា 

ភនាពយន្ឯ្រសនារតនាមរយៈបនាពន្័អីុនធណឺនាត។ បទសម្ភ នាសន ៍

រូប្រណ្នាេ៖ លនា្រ ឆនាំង យុ ននាយ្រមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា នតិងលនា្រ អនានឌនាូ ខនាេី សហពនាះរនាជអនាជ្នាអន្រជនាតតិ រួមជនាមួយ 

លនា្រសនាី ជនា លនាង សហពនាះរនាជអនាជ្នាជនាតតិននាសនាលនា្្រខីមែនារកនាហម ននា្្រ ញ ងពតិធសីម្ព នាធពនា្រ្យសល នា្របនាឆនាំងនជឹងអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន ៍

ននា� តិទ្យនាេយ័ឥននា្ទទនា�។ី
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ទនាំងននាះនជឹងកល នាយជនា� តិធសីនាស្នាអប់រំមួយ�៏សំខនាន់ពីតុលនាកនារ 

ខមែនារកនាហម រួមទនាំងកនារផ្េ់ចំណនាះ�ជឹង នតិងកនារពតិភនា្រ្នា 

ដនាញដនាេបន្ថនាមទៀតអំពីភនាពជនាគជយ័ កនាររៀនសូតនាពី 

កនារងនារ នតិងកនារ�ំណនាេរបស់តុលនាកនារខមែនារកនាហម។ 

 អតតីកនាេដនាេតនាូ�បនានលនាតតនា�នាង

 យើងបនានបនាមូេពត័ម៌នានជនាចនាើន អស់រយៈពនាេយ៉នាង 

យូរ ដើម្្ំីរ�ត់នតិងចង្អញេបង្ហ នាញអំពីរចននាសម ័្ព នរបស់ខមែនារ 

កនាហម។ ពត័ម៌នានដនាេយើងបនាមូេបនានតនាមរយៈ«គមនានាង 

លើ្រ្រម្ព ស់ឲ្យមនានកនារទទួេខុសតនាូ�» បនានដើរតួននាទយ៉ីនាង 

សំខនាន់្្រ ញ ងកនារគនាំទនា�េ់�ំណើរកនាររបស់តុលនាកនារខមែនារកនាហម។  

ននាឆ្ នាំខនាងមុខននាះ យើងនជឹងពងនាី្រ ពនាមទនាំងផ្សព្ផ្នាយឲ្យ 

ទូេំទូលនាយដនាយផ្អ នា្រលើបញ្ហ នាមួយចំនួនដនាេបនានកើតឡើង 

ចំពនាះ្ររ�ីផ្សនាងៗ ននា្្រ ញ ង�ំណើរកនារកនាត់្្ររីបស់តុលនាកនារ 

ខមែនារកនាហម។ យើងមនានគនាេបំ�ងស្នាងរ្រនូ�ពត័ម៌នានបន្ថនាម  

ពីបទឧកនាតិ�្បង្ ឡើងដនាយសមនាជតិ្រខមែនារកនាហមថ្ នា្់រកនានាម  

ដនាេជនាបទលមែើស�៏មនានសនារសំខនាន់យ៉នាងខល នាំងសមនានាប់ជនរង 

គនានាះ។ យើងនជឹងបន្សម្ភ នាសន្៍រមមែ នា្តិបនាេខមែនារកនាហម ដនាេ 

ននារស់រនានមនានជី� តិត នតិងស្នាងយេ់អំពី្រតិច្ កនារសម្ង នាត់ពនាម

ទនាំងភនាពអនាថ្ំ៌របនាំងផ្សនាងៗននារចននាសម ័្ព ន្ នតិងបនាតតិបត្តិកនារ 

្្រ ញ ងរបប បុ៉េ ពត។ យើងនជឹងចងកនាងពតម៌នានទនាំងអស់ននា

្្រ ញ ងមូេ�្នានទតិន ្នយ័ នតិងបទសម្ភ នាសនដ៍នាេនជឹងកល នាយជនាមូេ-

�្នានគនាជឹះ�៏យូរអង្នាងរបស់បនា�ត្តិសនាស្នា ហើយអនាចនជឹងកល នាយ

ទនាជនាកនារទទួេខុសតនាូ�តនាមផលនូ �ច្បនាប់។ 

 �ំណើរកនារននាកនារ�នា្់រឲ្យបនាើបនានាស់ឯ្រសនារបនា�ត្តិសនាស្នា 

ជនាស្រេ

 � តិធមី្៉យនាងទៀត យើងនជឹងននាតនាបន្លើ្រ្រម្ព ស់�េ់កនារ 

ចងចនាំ នតិងយុត្តិធម ៌ ទនាំងននា្្រ ញ ង នតិងកនានាបនាទនាស គដឺើម្ ី

បង្ ើន នតិងកនារពនារកនារបនាមូេប�្ណ សនាររបស់យើង។ ននា 

រវនាងឆ្ នាំ២០១៩ �េ់ឆ្ នាំ២០២១ យើងនជឹងធ្ើកនារអ្តិ�ឌ្ឍន ៍

គនាហទំពរ័ ដើម្បី្្រ នូ េឯ្រសនារបន្ថនាមបនាមនា�៥០០.០០០ 

ទំពរ័ ចនាញពីប�្ណ សនាររបស់យើង ដនាេបច្ ញ ប្ន ្មតិនទនាន់

អនាចស្នាងរ្របនានជនាសនាធនារ�ៈននាលើបនាពន្័អីុនធឺណនាត។ 

្រតិច្ កនារននាះ អនាចជួយសមនាួេ�េ់អ្ ្រសតិ្រ្នាជនាន់ខ្ព ស់ អ្ ្រ 

សនារពត័ម៌នាន មននា្ីរនាជកនារ នតិងបនាជនាពេរ�្ដនាេមនានចំណនាប់ 

អនារមមែ�ធ្៍ើកនារសតិ្រ្នាសនានា�ជនានា� អំពីរបបខមែនារកនាហមឲ្យ 

កនាន់តនាមនានបនាសតិទ្ភនាព។ យើងនជឹងចនាត់� តិធនានកនារដើម្កីនា 

េម្អបនាពន្័បនាមូេទតិន ្នយ័ ដើម្ផី្សព្ផ្នាយពីបនា�ត្តិសនាស្នា 

ពនាមទនាំងបនា្ពទតិន ្នយ័ននាទតីនាំង្ូមតិសនាស្នា នតិងចមល ើយសនារ-

ភនាពឲ្យបនានកនាន់តនាទូេំទូលនាយ។

 យើងសង្ឃជឹមថនា នជឹងសនាងសង់� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត្្រ ញ ង 

ពនាេខនាងមុខននាះ នតិងបន្កនារគនាំទនាលើកនារជំរុញឲ្យមនានកនារ 

ចងចនាំ នតិងយុត្តិធមន៌នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនាជនាមួយនជឹងកនារ 

ឧបត្ថម្ភដនាយសប ញ្ រស ពីមតិត្្្្រតិទនាំងអស់ននា្្រ ញ ងបនាទនាស 

្រម្ពញ ជនា នតិងជំុ� តិញពតិ្ពលនា្រ។ 

ឆនាំង យុ

 មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា បនានទទួេនូ�សនាច្្រកីនាត 

សរសើរ នតិងពនានរង្នាន់ជនាចនាើន ចំពនាះកនារងនារររបស់ខលរួ ន្្រ ញ ង 

កនារគនាំទនា�េ់កនារចងចនាំ នតិងយុត្តិធម ៌សមនានាប់ជនរងគនានាះននា 

អំពើបនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្រម្ពញ ជនា។ ននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ២០១៧ 

មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា បនានទទួេពនានរង្នាន់សតិទ្តិមនុស្ស  

Judith Lee Stronach Human Rights ពីមជ្ឈម�្ឌ េ 

ដើម្យុីត្តិធម ៌ នតិងកនារទទួេខុសតនាូ�។ ននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ�ដនាេ 

ពនាះមហនា្រ្សតនា ពនាះបនាទសម្នាចពនាះបរមននាថ នរនាត្ម 

សហីមុន ី ទនាង់បនានសព្ពនាះរនាជហប្ទយ័បនានាសពនាះរនាជទនាន 

គនាឿងឥស្សរ តិយយសពនាះរនាជនាណនាចកនា្រម្ពញ ជនា ថ្ នា្់រធតិបឌតិន្ទ 

ជូនចំពនាះលនា្រ ឆនាំង យុ ចំពនាះភនាពថល នាថ្ នូ រននាស្ នាដនាបមនាើ 

ជនាតតិមនាតុ្ូមតិ។ ននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ២០១៨ មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ 

្រម្ពញ ជនា បនានទទួេពនានរង្នាន់ Ramon Magsaysay Award  

ដនាេជនារង្នាន់�ូប៊នាេសន្តិភនាពបនាចនាំននាអនាសុ ី ចំពនាះកនារ 

ចងកនាងននាកនារចងចនាំ នតិងថនារ្រ្នាបនា�ត្តិសនាស្នាននារបបខមែនារ 

កនាហម សមនានាប់កនារផ្សះផ្នា នតិងយុត្តិធម។៌



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «កនារ តិយនាេយ័ពត័ម៌នានសនាធនារ�ៈ» របស់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាបនានបើ្របមនាើជូននតិស្សតិត អ្ ្រសនានា�ជនានា� បុគ្េតិ្រ 

រនាជកនារ នតិងអង្កនារកនានារ�្នា្តិបនាេ នតិងបុគ្េទនាំងឡនាយដនាេមនានចំណនាប់អនារមមែ��៍ តិ�ឌ្ឍនរ៍បស់អង្ជំនំុជមនាះ� តិសនាម្រ្ញ្្រ ញ ង 

តុលនាកនារ្រម្ពញ ជនា ឬសនាលនា្្រខីមែនារកនាហម។

 មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាជនា្រនលនាងបនាមូេផ្ញ ំ  នតិងចងកនាងឯ្រសនារអំពីរបប្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យបនានចនាើនបំផុត។ 

ឯ្រសនារននាមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាមនានបនានាំបនាភនាទ។ បនាភនាទឯ្រសនារទមួីយគឯឺ្រសនារជនាកនា�នាសសនលជឹ្រដនាេមនានចំនួន 

ជតិតមួយលនានទំពរ័។ បនាភនាទឯ្រសនារទពីីរគ ឺ ជនាបទសម្ភ នាសនដ៍នាេបុគ្េតិ្រមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាចុះទនាធ្ើសម្ភ នាសន ៍

ជនាមួយជនរងគនានាះ នតិងអតតី្រមមែ នា្តិបនាេខមែនារកនាហម។ បនាភនាទឯ្រសនារទបីគីជឺនារូបថតទនា្់រទងទនានជឹងសមយ័ខមែនារកនាហម។  

បនាភនាទឯ្រសនារទបួីនគជឺនាឯ្រសនារទនា្់រទងទនានជឹងកនារធ្ើផនានទរីណ្នាសនា្រសព នតិងទតីនាំងសមល នាប់របស់ខមែនារកនាហម នតិងឯ្រសនារ

ទបីនានាំគជឺនាខ្សនាភនាពយន្ឯ្រសនារដនាេបនានផេតិតឡើង្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម នតិងសមយ័កនានាយម្រទៀត។

 តនាមរយៈកនារ តិយនាេយ័ពត័ម៌នានសនាធនារ�ៈ សនាធនារ�ជនអនាចនជឹងសនានា�ជនានា�ឯ្រសនារទនាំងននាះបនាន។ ឯ្រសនារខលះទៀត 

រួមមនាន៖ បនា�ត្តិរូប្រមមែ នា្តិបនាេខមែនារកនាហម ចមល ើយសនារភនាព ្ំរ�ត់ហនាតុរបស់ប្រ្ស ទូរលនាខឆល ើយឆលងពត័ម៌នានដនាេបនានម្រព ី

កនារសម្ភ នាសនជ៍នាមួយអតតី្រមមែ នា្តិបនាេខមែនារកនាហម នតិងទតិន ្នយ័គន្ថនតិទ្ទ នាសបង្ហ នាញពីរណ្នាសនា្រសព ទតីនាំងគុ្រ នតិងបូជនយី�្នាន 

បនាេយ័ពូជសនាសន។៍

 កនារ តិយនាេយ័ពត័ម៌នានសនាធនារ�ៈមនានទតីនាងំននាអគនារលនាខ៦៦ មហនា� តិថីពនាះសហីនុ ខនាងកើត� តិមនានឯ្ររនាជ្យ។ កនារ តិយនាេយ័ 

របស់យើងបើ្រជូនសនាធនារ�ជនពីថ្ង នាចន័្ទ�េ់ថ្ង នាសុកនា ពនាេពនាជឹ្រពីម៉នាងបនានាំប ី �េ់ម៉នាង១២ នតិងពនាេរសៀេពីម៉នាង២ 

�េ់ម៉នាង៥។ បនាសតិនបើអស់លនា្រអ្ ្រមនានចម្ងេ់ ឬចង់រៀបចំពនាជឹត្តិកនារ�ជ៍នាកនាុមណនាមួយ សូមទនា្់រទងបុគ្េតិ្ររបស់យើង 

សុង ថនាណនា តនាមរយៈទូរសព្ទ លនាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉នាេ៖ truththanay.s@dccam.org។
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 ខ្ញ ំឈមែ នាះ វឿង ងុ៉្រសន់៊ ភនាទបនាុស អនាយុ២០ឆ្ នាំ មនាន 

សនាុ្រ្ំរណើតននា្្រ ញ ងសហ្ររ� ៍បនាន គឿង ឃំុងុ៉្រឌឿង សនាុ្រ 

� តិសៀន ខនាត្ហនាយ៉នាង ននាបនាទនាសវៀតណនាមខនាងជើង។ ខ្ញ ំគ ឺ

ជនា្រងទព័វៀតណនាម នតិងមនានឋនានន្រស្្រតិជនាពេទនាផ្ នាយ២ 

ដនាេមនានតួននាទជីនាយុទ្ជនននា្រងពេលនាខ ៣៤១ �រសនាននា 

ធំលនាខ២៦៦ �រសនាននាតូចលនាខ៩ អនុសនាននាធំលនាខ១០ នតិង 

អនុសនាននាតូចលនាខ៤។ ខ្ញ ំបនានចូេបមនាើកនារងនារននាអង្កនារ 

យុ�ជន្ុរមមែញ យនស្ីហូជីមុតិញននាថ្ង នាទ១ី៤ ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ១៩៧៧  

ដនាយឈមែ នាះ ង្ៀង វ៉នាន់ឡជឹប លនាខនាឃំុ ងុ៉្រឌឿង គជឺនាអ្ ្រ 

ឧទ្ទ នាសននាមខ្ញ ំ។ កនានាយម្រ ខ្ញ ំបនានចូេបំពនាញភនារ្រតិច្ ជនា្រងទព័ 

ដនាយរៀនខនាងបច្ នា្រទនាសយនាធនា នតិងនយនាបនាយអស់រយៈ 

 

ពនាេ ៣ ខនា។ អនុសនានយីផ្៍ នាយ២ឈមែ នាះ ង្ៀង វ៉នាន់ញជឹ្រ  

គជឺនាគ�ៈគនាប់គនាងសនាលនាទៀនក្នាង ផ្ នា្រនយនាបនាយដនាេ 

ខ្ញ ំបនានរៀន។ កនារអប់រនំនាទនីនាះផ្នាតសំខនាន់ទនាលើមនាគ៌នាយុទ្ 

សនាស្នារបស់ ប្រ្ស្ុរមមែញ យនសីឥ�្ឌនូ ចតិន។ រហូត�េ់ចុងខនា្ុរម្ភ ៈ 

ឆ្ នាំ១៩៧៨ ទើបអង្ភនាពរបស់ខ្ញ ំ តនាូ�បនានប្្រនូ ន ម្របនាទនាស 

វៀតណនាមខនាងត ន្ូ ង។ �ំបូងអង្ភនាពរបស់ខ្ញ ំ បនានម្របនាះទព័ 

ននាឡញ ងមុតិញអស់រយៈពនាេមួយសប្ នាហ ៍ បន្ទ នាប់ម្រទើបទនា 

បន្ទនាបនាះទព័ននា�ុងថនាប់។ មុនពនាេចូេសមរ្ូមតិ អនុ 

សនានយីផ្៍ នាយ៤ឈមែ នាះ ហ្នាង វ៉នាន់្ុ្រ បនានឃនាសននាអប់រ�ូំច 

ខនាងកនានាមននាះថនា៖

 «លើ្រននាះអង្ភនាពយើងមនានភនារ្រតិច្ សំខនាន់ណនាស់ ដនាេ 

បនាទនាសជនាតតិ នតិងប្រ្សយើងបនាន ចនាត់តនាំងឲ្យវនាយេុ្រចូេ 

ផ្ នា្រខនាងត ន្ូ ងននាបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ ចំពនាះកនារវនាយេុ្រចូេ្្រ ញ ង 

បនាទនាស្រម្ពញ ជនា ្រងពេយើងតនាូ�សហកនារជនាមួយ្រងពេ 

�ទនាទៀត ដនាេបនាចនាំកនារននាភនាគខនាងត ន្ូ ងននាះ។ ននាះគជឺនាកនារ 

វនាយេុ្រ�៏ធំ គតឺនាូ�តនាវនាយេុ្រយ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនាឲ្យបនាន 

ដនាយយើងនជឹងបង្ខ ំ បនាទនាស្រម្ពញ ជនាឲ្យចូេ្្រ ញ ងសហពន្័ឥ�្ឌនូ  

ចតិន បន្ទ នាប់ម្រគៀបសង្ ត់បនាទនាស្រម្ពញ ជនាឲ្យដើរតនាម ប្រ្ស 

្ុរមមែញ យនស្ីឥ�្ឌនូ ចតិន ដនាេមនានបនាទនាសយើងជនាអ្ ្រ�ជឹ្រននាំ នតិង 

តនាួតតនានា។ ននាះមនាននយ័ថនា យើងតនាូ�វនាយឲ្យបនាទស្រម្ពញ ជនា 

ចុះញ៉ម ពនាមធ្ើជនារ�បរបស់បនាទនាសយើង នតិងពនាមននា 

កនានាមកនារតនាួតតនានារបស់យើងជនា�នាច់ខនាត ទើបយើងមនាន 

កនារ ិ៍្ឈមែ នាះេ្េី្បនាញថនាមទនាំងអនាចជះ ឥទ្តិពេគនាប់��្ប់

លើតំបន់អនាសុីអនាគ្ នាយទ៍នាំងមូេននាពនាេអននាគត�៏ខលខីនាងមុខ

ននាះ។ ពនាេវនាយយ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនាបនាន យើងនជឹងបំបនាត់ពនាំ

ដនានបនាទនាសទនាំងពីរ (្រម្ពញ ជនា នតិងវៀតណនាម) ចនាេ។ យើង 

ែមលៃើយសារភាពរ្រស់ វឿង ង៉រុកស៊ៃ់ អតតីតកងទព័វៀតណាម
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារែមលៃើយសារភាពលាខD០៧១៥៦
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

តនាូ�តនារួមប្្រ នូ េបនាទនាសទនាំងពីរឲ្យទនាជនាបនាទនាសតនាមួយ រួម 

ទនាំងមនានបនាជនាជន រ�្អំណនាច នតិងប្រ្សតនាមួយដនារ។ សនាប 

ពនាេជនាមួយគ្ នាននាះផងដនារ យើងនជឹងប្្រនូ ន្រងទព័ នតិង្រមមែ នា- 

្តិបនាេយើងឲ្យទនាធ្ើកនារតនាួតតនានា នតិងមើេកនារខុសតនាូ�លើ 

បនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ ្រងទព័របស់យើងនជឹងទនា�េ់មុនគនា ហើយ 

យើងនជឹងទទួេបនានផេបនាយនាជនច៍នាើនជនាងគនាពនានាះយើង 

នជឹងរ ជឹបអូសយ្រសម្ភ នារពីបនាជនាជនដនាេរស់ននា្្រ ញ ងបនាទនាស 

្រម្ពញ ជនា នតិង�ជឹ្រជ្្រនូ នម្របនាទនាសយើង ដើម្ចីនា្ររលំនា្រឲ្យ 

ឪពុ្រម្នាយ បងប្អរួ ន ហើយសម្ភ នារផ្សនាងៗទៀតយើងនជឹងេ្់រ 

្្រ ញ ងតមល នាថនា្រៗឲ្យបនាជនាជនដនាេ្ំរពុងជួបកនារេំបនា្រ្្រ ញ ងកនារ 

ហូបចុ្រ នតិងសលៀ្រពនា្់រ។ បញ្ហ នាចំពនាះមុខ យើងនជឹងបនាន 

បនាសើរ ពនានាះយើងបនានដនាះសនានាយជី�ភនាពបនាជនាជនយើង

បនានមួយ្រមនាតិតបន្ថនាមទៀត។

 កនារវនាយេុ្រលើ្រននាះ យើងពតិតជនាឈ្ ះពនានាះ្រមល នាំង 

របស់យើងមនានចនាើនណនាស់ននាតនាមពនាំដនាន ហើយបនាទនាស 

យើង្រប៏នានតនាៀម នតិងតនាៀមខលនូ នរួចជនាសនានាចជនាមុនដនារ។  

បនាទនាស្រម្ពញ ជនាមតិនទនាន់�ជឹងខលរួ នទនា នតិងមតិនអនាចទប់ទេ់ជនាមួយ 

យើងបនានទនា ដនាេននាះគជឺនាឧបនាយ្រេមួយននាជយ័ជម្ ះរបស់ 

យើង។ ម្៉យនាងទៀត យើងនជឹងឃនាសននាផ្សព្ផ្នាយជនាស្រេ 

អំពីបញ្ហ នា ចរចនា សន្តិភនាព មតិត្ភនាព សនាមគ្ភីនាព នតិងពនាម 

គនារពបូរ�ភនាពដនាន�ីថនា គមែ នានសហពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិនទនា។ ននាះគ ឺ

ជនាជំនួយមួយ្្រ ញ ងកនារវនាយសមនាុ្ររបស់យើងដនារ គធ្ឺើឲ្យ 

្រម្ពញ ជនាភល នាចខលរួ នគតិត តនាពីបញ្ហ នាចរចនាតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ កនារធ្ើបនាប 

ននាះទើបយើងអនាចវនាយយ្រ្រងទព័របស់បនាទនាស្រម្ពញ ជនា បនាន 

ដនាយងនាយសនាួេ ហើយ្រម្ពញ ជនានជឹងធល នា្់រ្្រ ញ ង្រណ្នាបដនាយើង 

ទនាំងសនាុង។ ម្៉យនាងទៀត ពតិ្ពលនា្រនជឹងមនានកនារសនាពនាច 

សនាពតិេ នតិងគតិតសមែ នានមតិន�េ់ ថនាមទនាំងមតិនចនាប់អនារមមែ�ថ៍នា  

យើងមនានផនានកនារធំវនាយយ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនាឡើយ។ ពនាេ 

ននាះ បនាទនាសទូទនាំងពតិ្ពលនា្រ នជឹងមើេមតិនឃើញពីកនារ 

ល្ នានពនានរបស់យើងទនាលើបនាទនាស្រម្ពញ ជនាននាះទនា។ ផ្ទញយ 

ទនា� តិញ បនាទនាសទនាំងននាះនជឹងឃើញតនារឿងេ្អៗ �ូចជនា កនារ 

ចង់បនានមតិត្ភនាព សនាមគ្ភីនាព នតិងសន្តិភនាព។ ននាពនាេវនាយ 

ឈ្ ះបនាទនាស្រម្ពញ ជនា យើងនជឹងបង្ខ ំឲ្យបនាទនាស្រម្ពញ ជនាចូេ្្រ ញ ង 

សហពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិន ហើយយើងនជឹងធ្ើកនារ បនាកនាសពីរូបរនាង

សហពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិនដនាេបនានកើតឡើងតនាមបណ្នាំរបស់ ហូ ជី 

មុតិញ។

 យើងគជឺនា្រងទព័ ្ំុរឆ្ងេ់ នតិង្ំុរគតិតពីបញ្ហ នាទនាំងននាះ។ យើង 

គតិតតខពី�ាយចូេប្រទលស្រម្ពុជាឲ្យបានទៅតាមសំ�ូមពរ 

របស់មជ្ឈតិមប្រ្សរបស់យើងននាះជនា�នាច់ខនាត គតឺនាូ�តនាវនាយ 

យ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនាទនាំងមូេ បុ៉ន្នាបនាសតិនបើមតិនសមនានាចតនាម 

ផនានកនារននាះទនា យើងនជឹងវនាយយ្រផ្ នា្រណនាមួយននាបនាទនាស 

្រម្ពញ ជនា។ បើយើងននាតនាវនាយមតិនទនាន់សមនានាចទៀត យើង 

នជឹងវនាយរ្ំរតិេពនាំដនានឲ្យបនាន គនឺនាពនាេយើងទនា�េ់ទណីនា 

យើងតនាូ�តនាបនាះទតីនាំងននាទនីនាះ។ កនាេមុន យើងធល នាប់បនាន 

វនាយចូេបនានបនាហនាេចនល នាះពី ២០ ទនា ៣០គឡីនូ ម៉នាតនាម្ង 

ហើយ តនាពនាេននាះយើងភល ើតភល ើនសប្បនាយពនា្រ រ�េ់តនាសីុ 

ផជឹ្រ ហើយ�ជឹ្រជ្្រនូ នសម្ភ នារ គនាកនាប ីសនាូ�អង្ រ ពីបនាទនាស  
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្រម្ពញ ជនា ដនាយគតិតសមែ នានថនាបនាទនាស្រម្ពញ ជនាមតិនហ៊នានវនាយ្រម្ នាត់ 

� តិញ។ ផ្ទញយទនា� តិញបនាទនាស្រម្ពញ ជនា បនានវនាយទប់ នតិង្រម្ទ នាច 

យើងទនាំងអស់។ ពនាេយើងរត់ម្រ�េ់សនាុ្រយើង� តិញ យើង 

អត់បនានអី្ទនា មនានតនាខូចខនាត ថនាមទនាំងបនាត់បង់្រងទព័អស់

មួយចំនួនធំទៀត។ ថី្បើននាពនាេននាះយើងបនាត់បង់្រមល នាំង 

ទព័យ៉នាងចនាើនសន្ជឹ្រ្រដ៏នាយ ្រន៏នាពនាេននាះយើងតនាូ�វនាយ

ចូេបនាទនាស្រម្ពញ ជនាម្ងទៀត ពនានាះ្រមល នាំងទព័យើងលើ្រននាះ 

មនានចនាើន នតិងរ ជឹងមនាំណនាស់ ពនាមទនាំងមនានយុទ្� តិធេី្អៗ នតិង 

 

ស្ទ នាត់ជំននាញទៀតផង។ សមរ្ូមតិលើ្រននាះ បើអ្ ្រណនាមតិន 

ចូេ ឬរត់ចនាេសមរ្ូមតិតនាូ�តនាបនាញ់សមល នាប់ចនាេ ដនាយ 

គមែ នានជំនំុជមនាះ ឬអនុគនានាះអី្ឡើយ។

 បន្ទ នាប់ពីបនានឆលងកនាត់កនារឃនាសននាអប់រ ំ ដនាយអនុ- 

សនានយីផ្៍ នាយ៤ឈមែ នាះ ហ្នាង វ៉នាន់្ុ្រ ្រង �រសនាននាធំរបស់ខ្ញ ំ 

បនានចនាប់ផ្ើមធ្ើស្រមមែភនាពវនាយចូេ្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនាននា 

ប៉នា្រខនាងកនាះអណ្នាត ខនាត្តនាកនា� ននាថ្ង នាទ៤ី ខនាមនាសនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៨ បុ៉ន្នាវនាយចូេមតិនបនានសមនានាច ្រត៏នាូ��្រថយចនាញ 

ទនា� តិញ។ ននាថ្ង នាទ៦ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៨ កនាុមរបស់ខ្ញ ំតនាូ� 

បនានចនាត់តនាំងឲ្យ�្រចនាញពី សមរ្ូមតិននាះដើម្ទីនាវនាយននា

សមរ្ូមតិេ្រ ខនាត្្ំរពត� តិញ ននាវនាលនាយប់ថ្ង នាទ៦ីននាះ។ 

 ថ្ង នាស្អ នា្រឡើង កនាំភល ើងចនាប់ផ្ើមផ្ទញ ះឡើងននាសមរ្ូមតិ 

េ្រ។ ខ្ញ ំ្យ័ខល នាំងណនាស់ ហើយកនាន់តនាខល នាចជនាងកនារវនាយចូេ 

សមរ្ូមតិននាកនាះអណ្នាត ខនាត្តនាកនា� ទនាទៀត។ ស្ នូ រកនាំភល ើង 

្រប៏នានលនាន់ឮមួយបនានា�ៗ ខ្ញ ំបនានកនានាបននា្្រ ញ ងលនា��្នាន 

ដនាយខលរួ នរបស់ខ្ញ ំញរ័រន្ត់ ហើយបន្ទ នាប់ម្រស្ នូ រកនាំភល ើង្រស៏្ង នាត់ 

ទនា� តិញរហូត។ ខ�ៈពនាេននាះ ខ្ញ ំចង់រត់ចនាញពីសមរ្ូមតិ 

ននាះណនាស់ បុ៉ន្នា ខ្ញ ំមតិនស្នាេ់ទតីនាំង្ូមតិសនាស្នាននាទនីនាះទនាេ់ 

តនាសនាះ។ តនាជឹមតនាមួយពពនាតិចភ្ នា្រតនាបុ៉ណ្ណ នាះ ្រងទព័របស់ 

 

្រម្ពញ ជនាបនានចូេម្រ�េ់លនា��្នានរបស់ខ្ញ ំ ដនាយបនានសនានា្រ 

បញ្នាឲ្យលើ្រដនា នតិងកនានា្រឈរឡើង។ ខ្ញ ំបនានសំឡជឹងមើេទនា 

កនាន់មតិត្្្្រតិរបស់ខ្ញ ំ គឃឺើញសល នាប់អស់ បន្ទ នាប់ម្រ្រងទព័របស់ 

្រម្ពញ ជនាបនានចនាប់ខលរួ នខ្ញ ំតនាម្ង។ 

យី សុឃី

 ្ំរ�ត់ចំណនាំ៖ រនាេ់ចមល ើយសនារភនាពរបស់អ្ ្រទនាស 

ទនាំងអស់ននាមន្ទ រីសន្តិសុខស-២១ សុទ្តwខឆលងកនាត់កនារបង្ខ តិត 

បង្ខ ំ នតិងធ្ើទនារុ�្រមមែធ្ង ន់ធ្ងរពី្រងសួរចមល ើយរបស់ខមែនារកនាហម  

�ូច្ នាះ យើងមតិនអនាចសន ្តិ�្នានបនានថនា ចមល ើយរបស់អ្ ្រទនាស 

វៀតណនាម វឿង ងុ៉្រសន់៊ ននាះពតិតឬយ៉នាងណនាននាះទនា។

្ុរមនារនា នង ចនាន់ផេ នតិង នង ចនាន់ន ី(រូបទ១ី នតិងទ២ី រនាប់ពីស្នាំ) រួមទនាំង្ុរមនារមតិនស្នាេ់ឈមែ នាះពីរននា្់រដនាេននារស់រនានមនានជី� តិតពីមន្ទ រី

សន្តិសុខស-២១ (គុ្រទួេសលនាង) តនាូ�បនាន ជួយសងនា្ោះដនាយ្រងទព័សមែគ័នាចតិត្វៀតណនាម នតិង្រងទព័្រម្ពញ ជនា។ យនាងតនាម ហូ វ៉នាន តនាយ 

អ្ ្រថតរូបជនជនាតតិវៀតណនាម ដនាេបនានរ្រឃើញ នតិងចូេម្រ�េ់គុ្រទួេសលនាងមុនគនា បនានមនានបនាសនាសនថ៍នា មនាន្ុរមនារ៥ននា្់រដនាេស្

ថតិតននា្្រ ញ ងអគនារមួយ្្រ ញ ងចំណនាមអគនារជនាចនាើនដនាេខលះ្ំរពុងយំ នតិងខលះទៀត្ំរពុងដនា្រេ្់រ។ ្ុរមនារទនាំង៥ននា្់រននាះភនាគចនាើនគជឺនា្ូរនរប

ស់្រមមែ នា្តិបនាេខមែនារកនាហមដនាេ បុ៉េ ពត បនានប្្រនូ នទនាកនាន់មន្ទ រីសន្តិសុខស-២១។ ស្ថតិតននាពីមុខគនាត់ នតិង ្រងទព័សមែគ័នាចតិត្វៀតណនាម 

្ុរមនារទនាំងននាះមនានសភនាពស្ម្ំរពនាជឹង នតិងជតិតសល នាប់។ ្រងទព័្រម្ពញ ជនាផ្ នា្រននារ ីតនាូ�បនានហនាឲ្យម្រថនាទនាំ្ុរមនារទនាំងននាះ។
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 ខ្ញ ំឈមែ នាះ តនាតិន ងុ៉្រតឿង អនាយុ ២៦ឆ្ នាំ ននាេី� មនាន 

ទនីលនាង្ំរណើតននា្្រ ញ ង្ូមតិហតិងឡង ឃំុផនានធនាតុ សនាុ្រហនាមធន់ 

ខនាត្បតិញធន់ បនាទនាសវៀតណនាមខនាងត ន្ូ ង។ ខ្ញ ំមនានឋនានន្រស្្រតិ 

ស្្រតិ១ននា្រងទព័ថមែើរជើង ធ�ី-គ ីសញ្ញ នា្រ្បនាេខល នា។ ននាថ្ង នាទ២ី 

ខនា្រញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧២ ខ្ញ ំបនានចូេរៀនននាសនាលនាមហនា� តិទ្យនា-

េយ័សង្នានាមនយនាបនាយននាយទនាហនាន ធ�ី-គ ីននាកនាុង�នាឡនាត់ 

ខនាត្ត្ៀនឌ្តិ្រ បនាទនាសវៀតណនាមខនាងត ន្ូ ង។ បឆ្ី នាំបន្ទ នាប់ម្រ 

ននាថ្ង នាទ២ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្ញ ំតនាូ�បនានបំពនា្់រស្្រតិមួយ 

ននា្រងទព័ថមែើរជើងសញ្ញ នា្រ្បនាេខល នា។ បុ៉ន្នាននាពនាេននាះ ខ្ញ ំ 

មតិនទនាន់បនានទនាអង្ភនាព ដើម្ទីទួេតំណនាងថមែីននាឡើយទនា។ 

េុះ�េ់ថ្ង នាទ៣ី០ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ធ�ី-គ ីបនានចុះចនាញ់  

សង្នានាម។ វៀតណនាមខនាងត ន្ូ ង តនាូ�បនានយៀ្រ្ុរងរដំនាះ 

ដនាេពនាេននាះខ្ញ ំ្ំរពុងននាឯពនានានគរ ជនាមួយមតិត្្្្រតិរបស់ខ្ញ ំ 

ននាឡើយ។ ននាថ្ង នាទ២ី៧ ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ១៩៧៥ រ�្អំណនាច 

យៀ្រ្ុរងបនានចនាប់ខ្ញ ំយ្រទនា�នា្់រសនាលនាអប់រ ំកនាទំុ ដនាេស្ថតិត 

ននា្្រ ញ ងខនាត្តនានតិញ។ ពនាេននាះ អនុសនានយី ៍ផ្ នាយ៤ ឈមែ នាះ 

កនា��នាងចៀម ដនាេជនាស្ ងកនារនយនាបនាយននា្រង�រសនាននាតូច 

លនាខ៦ននា្រងអនាហូ ៥០០ របស់យនាធនា្ូមតិភនាគទ៧ី គជឺនាអ្ ្រ 

ទទួេខុសតនាូ�ជំរអំប់រ ំកនាទំុ។ ននា្្រ ញ ងជំរអំប់រ ំកនាទំុ ខ្ញ ំបនានធ្ើ 

ពេ្រមមែបន្តិចបន្រួ ចតនាបុ៉ណ្ណ នាះ ពនានាះកនារអប់រផំ្ដ នាតសំខនាន់ 

ខល នាំងទនាលើតនាកនាររៀនសូតនាអំពីនយនាបនាយ ដនាយលើ្រយ្រ 

ឯ្រសនារនយនាបនាយជនាចនាើនម្រឧទនា្ទសននាម។ ខ្ញ ំចងចនាំឯ្រសនារ  

តាិៃ ង៉រុកតឿង ភ្ាក់ងារចារកមមែវៀតណាម
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារែមលៃើយសារភាពលាខD០៧១៥៤

្រងទព័វៀតណនាមដនាេជនាប់ឃំុននាមន្ទ រីសន្តិសុខស-២១។
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ពីរ គ១ឺ)��្ណ ៈតស៊ូ ��្ណ ៈ នតិង២) បនា�ត្តិប្រ្ស្រមមែញ យនស្ីវៀត 

ណនាម។ ្្រ ញ ងឯ្រសនារទនាំងននាះនតិយនាយថនា ពួ្រននាយទនាហនាន 

ធ�ី-គ ី គជឺនាដនាជើងរបស់��្ណ ៈជតិះជនាន់បនាជនាជន។ បន្ទ នាប់ម្រ 

អនុសនានយីផ្៍ នាយ៤ កនា��នាងចៀម បនាននតិយនាយថនា ប្រ្ស្ុរមមែញ យ- 

នស្ីវៀតណនាម្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៣០ ធល នាប់មនានឈមែ នាះថនា ជនាប្រ្ស 

្ុរមមែញ យនស្ីឥ�្ឌនូ ចតិន ហើយអ្ ្រដនាេបនានបង្ ើតប្រ្ស្ុរមមែញ យ- 

នស្ីឥ�្ឌនូ ចតិនននាះគ ឺហូ ជីមុតិញ។ ននាពនាេននាះ ហូ ជីមុតិញ បនាន 

លើ្រមនាគ៌នាជនាយុទ្សនាស្នារបស់ប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីឥ�្ឌនូ ចតិនថនានជឹង 

វនាយចកនាពត្តិបនារនាំងដើម្រីំដនាះបនាទនាសទនាំងបីននាឥ�្ឌនូ ចតិនគ ឺ 

វៀតណនាម ្រម្ពញ ជនា នតិង ឡនា�។ េុះបនានរដំនាះហើយ ប្រ្ស 

្ុរមមែញ យនស្ីឥ�្ឌនូ ចតិន នជឹងចនាត់តនាំងបនាទនាសទនាំងបនីនាះជនាសហ- 

ពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិន ដនាេមនានវៀតណនាមជនាអ្ ្រ�ជឹ្រននា ំនតិងគនាប់គនាង។  

កនានាយម្រប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីឥ�្ឌនូ ចតិន ្រប៏នាន�ូរឈមែ នាះទនាជនា 

ប្រ្សពេ្ររវៀតណនាម ហើយបន្ទ នាប់ម្រគជឺនាប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ី 

វៀតណនាម។ បុ៉ន្នា ប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីវៀតណនាមមតិនទនាន់បនាន 

សមនានាចគនាេគំនតិតសហពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិនបនានននាឡើយទនា ពីពនានាះ 

បន្ទ នាប់ពីបនាទនាសទនាំង៣បនានរដំនាះរួចហើយ បនាទនាស្រម្ពញ ជនា 

មតិនពនាមចូេជនាសមនាជតិ្រសហពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិនទនា ថនាមទនាំងបនាន 

បនាឆនាំងនជឹងមនាគ៌នាប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីឥ�្ឌនូ ចតិនរបស់វៀតណនាម 

ទៀតផង។ �ូច្ នាះ បនាទនាស្រម្ពញ ជនា គជឺនាសតនាូ�របស់បនាទនាស 

វៀតណនាម។ បនាទនាសវៀតណនាមគជឺនារៀមច្ងគនាននាឥ�្ឌនូ ចតិន  

ដនាេមតិនពនាមឲ្យបនាទនាសប្អនូ នៗ�ូចជនាបនាទនាស្រម្ពញ ជនា នតិងបនាទនាស 

ឡនា� ធ្ើអី្តនាមតនាអំពើចតិត្ននាះទនា គបឺ្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ី្រម្ពញ ជនា 

តនាូ�តនាដើរតនាមវៀតណនាមជនា�នាច់ខនាត។ ដនាយសនារមូេហនាតុ 

ននាះ ្្រ ញ ងពនាេ្រនលងម្រ ប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីវៀតណនាម បនាន 

សមនានាចចតិត្វនាយេុ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនា នតិងបង្ខ ំឲ្យ្រម្ពញ ជនាចូេ 

្្រ ញ ងសហពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិន ដនាេមនានវៀតណនាមជនាអ្ ្រតនាួតតនានា 

ឲ្យទនាេ់តនាបនាន។ 

 ននាថ្ង នាទ២ី៧ ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ១៩៧៧ កនាុមរបស់ខ្ញ ំតនាូ�បនាន 

អង្ភនាពប្្រនូ នទនា ភឿ្រឡញ ង ស្ថតិត្្រ ញ ងខនាត្សុងប៊នា ដនាេននា 

ទនីនាះ កនាុមរបស់ខ្ញ ំ ធ្ើពេ្រមមែផង នតិងរៀនសូតនានយនាបនាយ 

ផង។ អនុសនានយីផ្៍ នាយ៣ ក្នាច់-បនាវ៉នា បនានលើ្រពីសភនាព 

កនារ�ត៍នាមពនាំដនាន្រម្ពញ ជនា-វៀតណនាមម្រអប់រថំនា «សព្ថ្ង នា 

ននាះ្រងទព័វៀតណនាម្ំរពុងតនាវនាយេុ្រចូេបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។  

្ុរមនារនា នង ចនាន់ផេ នតិង នង ចនាន់ន ី(រូបទ១ី នតិងទ២ី រនាប់ពីស្នាំ) រួមទនាំង្ុរមនារមតិនស្នាេ់ឈមែ នាះពីរននា្់រដនាេននារស់រនានមនានជី� តិតពីមន្ទ រី

សន្តិសុខស-២១ (គុ្រទួេសលនាង) តនាូ�បនាន ជួយសងនា្ោះដនាយ្រងទព័សមែគ័នាចតិត្វៀតណនាម នតិង្រងទព័្រម្ពញ ជនា។ យនាងតនាម ហូ វ៉នាន តនាយ 

អ្ ្រថតរូបជនជនាតតិវៀតណនាម ដនាេបនានរ្រឃើញ នតិងចូេម្រ�េ់គុ្រទួេសលនាងមុនគនា បនានមនានបនាសនាសនថ៍នា មនាន្ុរមនារ៥ននា្់រដនាេស្

ថតិតននា្្រ ញ ងអគនារមួយ្្រ ញ ងចំណនាមអគនារជនាចនាើនដនាេខលះ្ំរពុងយំ នតិងខលះទៀត្ំរពុងដនា្រេ្់រ។ ្ុរមនារទនាំង៥ននា្់រននាះភនាគចនាើនគជឺនា្ូរនរប

ស់្រមមែ នា្តិបនាេខមែនារកនាហមដនាេ បុ៉េ ពត បនានប្្រនូ នទនាកនាន់មន្ទ រីសន្តិសុខស-២១។ ស្ថតិតននាពីមុខគនាត់ នតិង ្រងទព័សមែគ័នាចតិត្វៀតណនាម 

្ុរមនារទនាំងននាះមនានសភនាពស្ម្ំរពនាជឹង នតិងជតិតសល នាប់។ ្រងទព័្រម្ពញ ជនាផ្ នា្រននារ ីតនាូ�បនានហនាឲ្យម្រថនាទនាំ្ុរមនារទនាំងននាះ។



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ

 13មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

យើងវនាយេុ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនាដើម្យី្រសនាូ� អង្ រ គនា កនាប ី 

ម្រដនាះសនានាយជី�ភនាពរបស់យើងដនាេ្ំរពុងតនា អត់ឃល នាន 

្្រ ញ ងពនាេបច្ ញ ប្ន ្ននាះ ជនាពតិសនាសគដឺើម្បី្្រ នូ េបនាទនាស្រម្ពញ ជនា 

ទនា្្រ ញ ងសហពន្័ឥ�្ឌនូ ចតិន»។ េុះ�េ់ថ្ង នាទ២ី០ ខនាមនាសនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៨ អនុសនានយីផ្៍ នាយ៣ ក្នាច់ បនាវ៉នា បនាធនាន្រង�រសនាននា

តតិនហុង ស្្រតិ១ ្រងទព័លនាតឆត័នា ៣) ហូ វ៉នាន់េតិញ ស្្រតិ១  

្រងទព័ជើងទជឹ្របនាយុទ្លើគនា្រ ៤) ្ ូ  ស្្រតិ១ ្រងទព័ជើងទជឹ្រ 

បនាយុទ្លើគនា្រ ៥) តនាតិន ជតិតនាុង ស្្រតិ២ ្រងទព័ជើងទជឹ្រធ�ី-

គ ីដើម្ឲី្យទនាជួបគនាត់ជនាសម្ង នាត់។ អនុសនានយីផ្៍ នាយ៣ ក្នាច់  

បនាវ៉នា បនានេួងលនាមកនាុមរបស់ខ្ញ ំថនាប្រ្សវៀតណនាម មនាន 

ជំនឿទុ្រចតិត្លើកនាុមរបស់ខ្ញ ំចនាើនហើយ ពីពនានាះកនាុមរបស់ខ្ញ ំ  

បនានទទួេកនារអប់រំរៀនសូតនានយនាបនាយនតិងបនានកនាបនានាជនា 

ចនាើនដនាេរហូត�េ់បច្ ញ ប្ន ្ ននាះកនាុមរបស់ខ្ញ ំននាតនាបញ្នា្់រ 

ស្រមមែភនាពជនា្់រស្ដ នាងមួយទៀតតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ អនុសនានយី ៍

ផ្ នាយ៣ ក្នាច់ បនាវ៉នា ្រប៏នានបញ្នា្់រទៀតថនា សព្ថ្ង នាវៀតណនាម 

ននាតនាវនាយេុ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនា ហើយចង់ក្ដ នាប់សភនាពកនារ� ៍

បនាទនាស្រម្ពញ ជនាននាតនាមពនាំបនាទេ់ តនាង់ម្ដញ ំភឿ្រឡញ ងឲ្យបនាន 

ច្បនាស់លនាស់។ �ូច្ នាះកនាុមរបស់ខ្ញ ំដនាេជនាអ្ ្រចនាះស្ទ នាត់ជំននាញ 

ខនាងយនាធនាអនាចមនានសមត្ថភនាពបំពនាញភនារ្រតិច្ សុើបកនារ� ៍

ននាះបនាន។ បនាសតិនបើកនាុមខ្ញ ំធ្ើបនានសមនានាច្រតិច្ កនារទនាំងននាះ ប្រ្ស 

វៀតណនាមនជឹងកនាន់តនាទុ្រចតិត្ នតិងដនាះលនាងកនាុមរបស់ខ្ញ ំឲ្យ 

តនាឡប់ទនាជួបឪពុ្រម្ដ នាយ នតិងបនាពន្្ូរន� តិញ។ ្រតិច្ កនារដនាេ 

កនាុមរបស់ខ្ញ ំតនាូ�ទនាសុើបពីបនាទនាស្រម្ពញ ជនាននាះគ ឺ ទ១ី) រ្រឲ្យ 

ឃើញថនាតើទតីនាំងបនាះទព័្រម្ពញ ជនាននាតនាង់ណនា ២) រ្រឲ្យឃើញ 

ទតីនាំងកនាំភល ើងធំននាតនាង់្រនលនាងណនា ៣) តនាូ�ក្ដ នាប់ឲ្យច្បនាស់ថនា 

តើបនាទនាស្រម្ពញ ជនាមនានចំនួនរថកនានាះបុ៉នមែ នាន នតិងបនាភនាទអី្ខលះ  

ហើយជនារថកនានាះដនាេជនាជំនួយ ឬផេតិតននា្្រ ញ ងបនាទនាសណនា?  

ននាពនាេដនាេកនាុមរបស់ខ្ញ ំ ទទួេបនាន�ំ�ជឹងច្បនាស់លនាស់ 

ហើយ កនាុមរបស់ខ្ញ ំតនាូ�ននាំ្រងទព័វៀតណនាមទនាវនាយ្រម្ទ នាច 

បនាទនាស្រម្ពញ ជនា នតិងបង្ខ ំឲ្យបនាទនាស្រម្ពញ ជនា ចូេ្្រ ញ ងសហពន្័ 

ឥ�្ឌនូ ចតិនឲ្យបនាន។ អនុសនានយីផ្៍ នាយ៣ ក្នាច់ បនាវ៉នា ្រប៏នានបនានាប់ 

ខ្ញ ំថនារយៈពនាេ្រនលងម្រ ប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីវៀតណនាមបនានវនាយ 

បនាហនារបនាទនាស្រម្ពញ ជនាទនាំងផ្ នា្រយនាធនា នតិងនយនាបនាយ។ 

ចំពនាះផ្ នា្រនយនាបនាយ ប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីយើងបនានបនាកនាស 

តនាម� តិទ្យញ អំពីកនារចរចនាបញ្ហ នាពនាំដនាន្រម្ពញ ជនា ដនាយសន្តិ� តិធ ីអំពី 

សនាមគ្ភីនាព មតិត្ភនាពពតិសនាស នតិងបនាកនាសថនាមតិនតូចលនាខ៤ 

ននា�រសនាននាធំ២ អនាហូ ៣០០ បនានហនាពួ្រខ្ញ ំ៥ននា្់រគ ឺ១) តនាតិន  

ងុ៉នតឿង ស្្រតិ១ ្រងទព័ថមែើរជើងធ�ី-គ ី២) លឿង ្ ល នានពនាន 

បនាទនាស្រម្ពញ ជនាទនា។ បុ៉ន្នាននាះគជឺនាឧបនាយ្រេរបស់យើងទនា 

ពនានាះយើងននាតនាបនាើ្រមល នាំងទព័ វនាយេុ្របនាទនាស្រម្ពញ ជនា 

�ដនាេ។ បន្ទ នាប់ពីទទួេបនានភនារ្រតិច្ ហើយ ខ្ញ ំបនានគតិតគូរយ៉នាង 

ហមែត់ចត់ថនា រហូតម្រ�េ់ពនាេននាះ ប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ីវៀតណនាម 

បនានទុ្រចតិត្ខ្ញ ំហើយ �ូចច្ នាះ ខ្ញ ំននាសេ់តនាជឹមតនាកនារបង្ហ នាញ 

ពីភនាពសមែ នាះតនាង់របស់ខ្ញ ំតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ហនាតុននាះទើបខ្ញ ំតនាំង 

ចតិត្សុើបកនារ�ពី៍ស្ថ នានកនារ�ន៍នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនាឲ្យបនាន

សមនានាច។ 

 ននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៨ កនាុមរបស់ខ្ញ ំបនានធ្ើ 

�ំណើរម្រសុើបកនារ�ន៍នាបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ �ំបូង កនាុមរបស់ 

ខ្ញ ំ បនានរុ្ររ្រទតីនាំង្រងទព័្រម្ពញ ជនាដនាេស្ថតិតននាជនាប់ពនាំដនាន 

ភឿ្រ ឡញ ង អស់រយៈពនាេ៥ថ្ង នា បុ៉ន្នាមតិនបនានជួបអី្សនាះ។ 

រហូត�េ់ថ្ង នាទ៦ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៨ ននាពនាេដនាេកនាុម 

របស់ខ្ញ ំបនានសមនានាចចតិត្ចូេជនានា្្រ ញ ងដនាន�ី្រម្ពញ ជនា គធ្ឺើយ៉នាង 

ណនាចូេឲ្យ�េ់ ្ ូមតិកនាុង ខនាត្ម�្ឌ េគតិរ។ី តនាជនាអ្ុរសេ ខ្ញ ំ 

្រត៏នាូ�បនានយនាធនាខមែនារកនាហមពទ្័ចនាប់ខលរួ នបនាន នតិងយ្រម្រឃំុ 

(ននាមន្ទ រីសន្តិសុខស-២១) ននាថ្ង នាទ២ី៩ ខនាមនាសនា ឆ្ នា១ំ៩៧៨។  

ធ្ើននាថ្ង នាទ០ី៩ ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ១៩៧៨។

សូ� តិចតិតនា មនាត្នា

 ្ំរ�ត់ចំណនាំ៖ រនាេ់ចមល ើយសនារភនាពរបស់អ្ ្រទនាស 

ទនាំងអស់ននាមន្ទ រីសន្តិសុខស-២១ សុទ្តនាឆលងកនាត់កនារបង្ខ តិត 

បង្ខ ំ នតិងធ្ើទនារុ�្រមមែធ្ង ន់ធ្ងរពី្រងសួរចមល ើយរបស់ខមែនារកនាហម  

�ូច្ នាះ យើងមតិនអនាចសន ្តិ�្នានបនានថនា ចមល ើយរបស់អ្ ្រទនាស 

វៀតណនាម តនាតិន ងុ៉្រតឿង ននាះពតិតឬយ៉នាងណនាននាះទនា។



 មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា តនាូ�កនារជនាើសរើសនតិស្សតិតសមែគ័នាចតិត្ចំនួន០៥រូប (អ្ ្រសរសនារអត្ថបទ ២រូប អ្ ្រប្របនានា 

២រូប នតិងកនានាហ្តិ្រ្ំុរព្យនូ ទរ័ ១រូប) ្្រ ញ ងចំណនាមនតិស្សតិតសនា្រេ� តិទ្យនាេយ័ននាននាឲ្យម្របមនាើកនារងនារចនាប់ពីខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ២០១៨ 

�េ់ខនាមនីនា ឆ្ នាំ២០១៩ ហើយអនាចបន្ទនាតនាមគុ�ភនាពកនារងនារ។

១) កនារងនារសមែគ័នាចតិត្ដនាេនជឹងតនា�ូបំពនាញទនា្់រទងនជឹងកនារប្របនានាអត្ថបទពីភនាសនាអង់គលនាសម្រជនាភនាសនាខមែនារ ឬពីភនាសនាខមែនារ 

ទនាភនាសនាអង់គលនាស។ អត្ថបទដនាេនជឹងតនាូ�ប្របនានាគអឺត្ថបទខលនីតិងវនាង ដនាេមនានេ្រ្ខ�ៈបនា�ត្តិសនាស្នា ច្បនាប់ នតិង 

អត្ថបទពតិភនា្រ្នាននាននា សរសនារដនាយមនាធនា� ីសនាស្នានាចនារ្យ អ្ ្រសនានា�ជនានា�បរទនាស ឬសរសនារ ដនាយបនាជនាជន្រម្ពញ ជនា។ 

២) កនារងនារសមែគ័នាចតិត្ដនាេនជឹងតនាូ�បំពនាញទនា្់រទងនជឹងកនារសរសនារអត្ថបទ សមនានាប់បនាះពុម្ព ផ្នាយននា្្រ ញ ងទស្សននា��ី្ 

«ស្នាងរ្រកនារពតិត» នតិងគនាហទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ ្រកនានាហ្តិ្រ្ំុរព្យនូ ទរ័ ឬរចននាទស្សននា��ី្ តមនាូ�ឲ្យចនាះបនាើបនានាស់្រមមែ� តិធ ីInDesign នតិង្រមមែ� តិធផី្សនាងៗទៀត ដនាេទនា្់រ 

ទងនជឹងកនាររចននាទស្សននា��ី្។

 ្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេធ្ើកនារងនារសមែគ័នាចតិត្ននាមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា នតិស្សតិតសមែគ័នាចតិត្ទនាំងអស់តនាូ�បនានលើ្រទជឹ្រចតិត្ឲ្យ 

�នា្់រពនា្រ្យចូេរួម�គ្ប�្ញ ះបណ្នាេ នតិងបន្កនារសតិ្រ្នាននាតនាមសនា្រេ� តិទ្យនាេយ័ននាននា ដនាេជនាដនាគូសហកនារជនាមួយមជ្ឈ 

ម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា �ូចជនា ពនាះរនាជនាណនាចកនាថនា ហី្េីពីន ហុង្ុរង ចកនា្ពអង់គលនាស នតិងសហរ�្អនាមនារ តិ្រ ជនាដើម។

េ្រ្ខខ�្ឌ សមនានាប់នតិស្សតិតដនាេអនាច�នា្់រពនា្រ្យបនាន មនាន�ូចខនាងកនានាម ៖

១) នតិស្សតិត្ំរពុងសតិ្រ្នាតនាមសនា្រេ� តិទ្យនាេយ័រ�្ នតិងឯ្រជនននាននា ដនាេអនាចបនាើបនានាស់ភនាសនាអង់គលនាស។

២) មនានអត្ចរ តិតថល នាថ្ នូ រ មុងឺម៉នាត់ ព្យនាយនាម នតិងមនានទំនួេខុសតនាូ�ចំពនាះកនារងនារ។

៣) មនានចំណនាប់អនារមមែ�ផ្៍ នា្រកនារងនារបនា�ត្តិសនាស្នា ច្បនាប់ នតិងសនារពត័ម៌នាន។

 នតិស្សតិតដនាេមនានេ្រ្ខ�ៈសម្ត្តិ�ូចខនាងលើ ហើយមនានចំណនាប់អនារមមែ�ន៍ជឹងកនារងនារសមែគ័នាចតិត្ននាះ សូមផ្ើពនា្រ្យសំុ 

បមនាើកនារងនារម្រកនាន់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ចនាប់ពីថ្ង នាជូន�ំ�ជឹងននាះតទនា រហូត�េ់ថ្ង នាទ៣ី១ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ២០១៨ 

វនាលនាម៉នាង៥ល្ង នាច។ 

សូមភ្នាប់ម្រជនាមួយនូ�ឯ្រសនារ�ូចខនាងកនានាម ៖

១) េតិខតិតសំុធ្ើកនារងនារ ១ច្បនាប់ (Cover Letter) ដនាយបញ្នា្់រអំពីទជឹ្រចតិត្ផ្ទ នាេ់ខលរួ នចំពនាះកនារងនារឲ្យបនានច្បនាស់លនាស់ 

នតិងក្បនាះ្រ្បនាយ ដនាេសរសនារដនាយសនាមុខីលរួ ន។

២) បនា�ត្តិរូបសង្ខ នាប ១ច្បនាប់ (Resume)។

 សូមផ្ើម្រកនាន់អនាសយ�្នានរបស់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ផ្ទ ះលនាខ៦៦ ផលនូ �ពនាះសហីនុ សង្ នាត់ទនលនាបនាសនា្់រ ខ�្ឌ  

ចំកនារមន កនាុង្្ ំពនាញ ឬ អីុម៉នាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org។ បនាសតិនបើមនានចម្ងេ់ សូមទូរសព្ទ ម្រលនាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូមអរគុ�!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតសមែគ័ាែិត្
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 ននារសៀេថ្ង នាមួយ មនានស្នាីចំណនាស់ម្ នា្់រ្ំរពុងអង្ញយ 

យ៉នាងស្ងៀមស្ង នាត់តនាម្ នា្់រឯងននា្្រ ញ ងបរ តិវនា�ស្ថ នានយីរ៍ថភល ើង។  

គនាត់កនាត់ស្់រខលតីនាជឹម្រ នតិងមនានសម ញ្ រស។ គនាត់បនានញញជឹម 

រនា្់រទនា្់រ នតិងបង្ហ នាញសនាច្្ររី្ីររនាយយ៉នាងខល នាំងននាពនាេឃើញ 

ខ្ញ ំ។ ននាពនាេននាះ ខ្ញ ំបនានឆលៀតឱកនាសសួរននាំគនាត់ខលះៗពីបនា�ត្តិ 

សនាស្នា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ភល នាមននាះគនាត់្រប៏នាននតិយនាយរៀប 

រនាប់រឿងរ៉នា�ផ្ទ នាេ់ខលរួ ន កនាុមគនាួសនាររបស់គនាត់ នតិងរឿងរ៉នា� 

ផ្សនាងៗទៀត ដនាេគនាត់បនានលនា្់រទុ្រ្្រ ញ ងចតិត្ជនាយូរម្រហើយ។  

គនាត់បនានឲ្យ�ជឹងថនា គនាត់ឈមែ នាះ តតិច សៀ្រេីម សព្ថ្ង នារស់ 

ននា្្រ ញ ងខនាត្្ំរពត។ ខនាងកនានាម ននាះគជឺនាកនាររៀបរនាប់របស់ 

តតិច សៀ្រេីម ៖

 ខ្ញ ំមនានរឿងរ៉នា�ជនាចនាើនចង់រៀបរនាប់បនានាប់្រមែរួ យ អំពីហនាតុ 

កនារ�ដ៍នាេបនានកើតឡើងចំពនាះ ខ្ញ ំផ្ទ នាេ់ កនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ 

នតិងបនាជនាជនខមែនារទនាំងឡនាយដនាេខ្ញ ំបនានស្នាេ់្្រ ញ ង្ំរឡញ ងពនាេ

រស់ននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម។ រយៈពនាេ៣ឆ្ នាំ ៨ខនា ២០ថ្ង នា 

យើងទនាំងអស់គ្ នាបនានទទួេរងទុ្រ្ខ  នតិងបនាត់បង់យ៉នាងធំធនាង

ចំពនាះទង្ ើដនាេមនា�ជឹ្រននាំខមែនារកនាហមធ្ើម្រលើបនាជនាជនខលរួ ន

ឯង។

 សព្ថ្ង នាននាះ ខ្ញ ំមនានអនាយុ៧២ឆ្ នាំ រស់ននាជនាមួយ្ូរនបនាុស 

ម្ នា្់របនា្របមុខរបរធ្ើសនានាចម្ នារ នតិងបង្ ើត្រសតិ�្នានចតិ្្រ ជឹម 

សត្កនាួច។ ខ្ញ ំមនានសនាុ្រ្ំរណើតននាឃំុកនានាំងម្ នា្់រ សនាុ្រអង្ 

ស្ រួ េ ខនាត្្រណ្នាេ សព្ថ្ង នាខ្ញ ំរស់ននា្្រ ញ ងឃំុកនានាំងអំពតិេ សនាុ្រ 

ស្នូររ្ភលៃ ើង រំឭកដល់អៃរុស្ាវរ តីយព៍តីអតតីតកាលរ្រស់ខ្ញពុំ

តតិច សៀ្រេីម នតិងកនាុមនតិស្សតិតសមែគ័នាចតិត្របស់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា។
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ទជឹ្រឈូ ខនាត្្ំរពត។ ខ្ញ ំបនានផល នាស់ប្នូ រទេំីននាម្ររស់ននា្្រ ញ ងខនាត្ 

្ំរពតដនាយសនារមូេហនាតុពីរយ៉នាងគ ឺ ១)សង្នានាម នតិង២) 

បំលនាស់ប្នូ រទតីនាំងកនារងនាររបស់ប្ខ្ីញ ំ។ ខ្ញ ំបនានរៀបកនារននា្្រ ញ ង 

ឆ្ នាំ១៩៦៤ នតិងមនាន្ូរន១១ននា្់រ បុ៉ន្នាននាមនានជី� តិតចំនួន៨ននា្់រ

តនាបុ៉ណ្ណ នាះ បនាុស៤ននា្់រ នតិងសនាី៤ននា្់រ។ ្ូរនរបស់ខ្ញ ំម្ នា្់របនាន 

សល នាប់ននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ដនាយសនារតនាកើតជំងឺ្រញ្នាជឹេ

ខ្ះថ្ នាំព្យនាបនាេ។ សព្ថ្ង នាផ្ទ ះរបស់ខ្ញ ំស្ថតិតននាចម្ង នាយបនាហនាេ

៥០ម៉នាតនាពីស្ថ នានយីរ៍ថភល ើង ក្នារទរួីមខនាត្្ំរពត។ សមនាជតិ្រ 

គនាួសនាររបស់ខ្ញ ំភនាគចនាើនបមនាើកនារងនារជនាបុគ្េតិ្រផលនូ �ដនា្រ។ 

ប្រីបស់ខ្ញ ំជនាបុគ្េតិ្រផលនូ �ដនា្រចនាប់តនាំងពីឆ្ នាំ១៩៦៦ រហូត�េ់ 

គនាត់បនានសល នាប់្្រ ញ ងឆ្ នាំ២០០៥ ្រនលងម្រននាះ។ ម្នាយរបស់ខ្ញ ំ ជនា

អតតីចុងភនាចម្អ តិនម្ហនូ បអនាហនារឲ្យបនាធនានផ្ នា្ររថភល ើង្ូមតិភនាគ 

នតិរត ី ននាទកីនាុង្្ ំពនាញ្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម។ ចំណនា្រឯ្ូរន 

របស់ខ្ញ ំ� តិញ គជឺនាអតតីបុគ្េតិ្រេ្់រសំបុតនារថភល ើង បន្ទ នាប់ពី 

របបខមែនារកនាហមបនាន�ួេរេំ។

 ស្ទ ើរតនាពនាញមួយជី� តិត ខ្ញ ំ នតិងកនាុមគនាួសនារ បនានរស់ននា

ក្នារផលនូ �រថភល ើងដនាយបនានឮសូរសំឡនាងរថភល ើងបើ្រឆលងកនាត់  

នតិងសំឡនាងសីុផល នារបស់វនាជនាបនាចនាំ។ រថភល ើង គជឺនា�ត្ថញ ម្៉យនាង 

ដនាេតនាងតនាជួយរឭំ្រអំពីរឿងរ៉នា�អតតីកនាេរបស់ខ្ញ ំ។ វនាបនាន 

រឭំ្រអំពី�ំណើរជី� តិតរបស់កនាុមគនាួសនារខ្ញ ំ ដនាេបនានឆលងកនាត់ 

រឿងរ៉នា�ជនាចនាើនននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម។ មតិនតនាបុ៉ណ្ណ នាះ វនា 

បនានធ្ើឲ្យខ្ញ ំនជឹ្ររឭ្រ�េ់ប្រីបស់ខ្ញ ំ នតិងបនាជនាជនខមែនារជនាចនាើន 

ដនាេធល នាប់ឆលងកនាត់សង្នានាម�៏ឃនារឃនាជនាមួយគ្ នា ទនាះបីជនា 

អ្ ្រខលះបនានសល នាប់ទនាហើយយ៉នាងណនា្រដ៏នាយ។ ស្ នូ ររថភល ើង 

បនានរៀបរនាប់ នតិងផ្េ់កនារចងចនាំ�េ់ខ្ញ ំនូ�រឿងរ៉នា�មតិនសូ�េ្អ 

្្រ ញ ងខ�ៈពនាេននាះ បុ៉ន្នាវនា្រជ៏នាអនុស្នា�រយី ៍នតិងបទពតិសនាធន ៍

មួយ ដនាេខ្ញ ំនតិងកនាុមគនាួសនារបនានពុះពនារឆលងកនាត់យ៉នាងេំបនា្រ  

រហូតអនាចរ្រ្នាជី� តិតរស់បនានរហូត�េ់សព្ថ្ង នាននាះ។ ពនាេខលះ  

ខ្ញ ំបនានសមល ជឹងមើេទនារថភល ើងដនាេបនានចតននា្្រ ញ ងស្ថ នានយី ៍

រថភល ើងក្នារ្រនលនាងដនាេខ្ញ ំរស់ននាសព្ថ្ង នា ហើយខ្ញ ំតនាងស្្រជឹង 

គតិតថនា ដនាយសនារតនាមនានរថភល ើងននាះហើយ ទើបខ្ញ ំ នតិងគនាួសនារ 

អនាចបន្ជី� តិតរស់ នតិងមនានជី�ភនាពបនាសើរជនាងបនាជនាជន�ទនា 

ទៀតននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ដនាេអ្ ្រទនាំងននាះតនាូ�បនានខមែនារ 

កនាហមធ្ើបនាប �ជឹ្រតនាមរថភល ើងយ្រទនាឃំុឃនាំង នតិងសមល នាប់ 

ននា្្រ ញ ងគុ្រទួេសលនាង នតិង្រនលនាងផ្សនាងៗទៀត។

 ននាពនាេដនាេខមែនារកនាហមឡើងកនាន់អំណនាច ខ្ញ ំនតិងប្តីនាូ� 

បនានជមលៀសឲ្យទនារស់ននា្្រ ញ ង ឃំុអង្កនា� សនាុ្រទនានាំង ខនាត្ 

តនាកនា�។ ភនាពចលនាចេននាកនារជមលៀស នតិងកនារបនាពនាជឹត្អំពើ 

ហតិង្នា្រច៏នាប់ ផ្ើមកើតមនានឡើងចំពនាះបនាជនាជន។ បនាជនាជន 

ជនាចនាើន តនាូ�បនានខមែនារកនាហមជមលៀសចនាញពីទ ី កនាុង្្ ំពនាញ 

ទនាកនាន់្ូមតិភនាគនតិរតជីនាទ្ីរនលនាងដនាេខ្ញ ំធល នាប់បនានរស់ននា។ ស្ថតិត 

្្រ ញ ងស្ថ នានភនាព� ជឹ្រ�រននាះ ខមែនារកនាហម្រប៏នានជតិះឡនានបនាកនាស 

ហនា្រមមែ្ររផលនូ �ដនា្រឲ្យចូេធ្ើកនារ� តិញ។ ប្រីបស់ខ្ញ ំបនានសមនានាច 

ចតិត្ចូេធ្ើកនារ្្រ ញ ងអង្ភនាពផលនូ �ដនា្រជនាមួយខមែនារកនាហម ពនានាះ 

 តតិច សៀ្រេីម ននាស្ថ នានយីរ៍ថភល ើងខនាត្្ំរពត
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

គនាត់សនាឡនាញ់កនារងនារននាះណនាស់។ គនាត់បនានដើរជួសជុេ នតិង

តនាួតពតិនតិត្យមើេផលនូ �រថភល ើងចនាប់ពីខនាត្តនាកនា� រហូត�េ់ខនាត្ 

្ំរពត ហើយគនាត់តនាងតនាតនាឡប់ទនាស្ នា្់រននាជនាមួយខ្ញ ំ� តិញជនា

រៀងរនាេ់ល្ង នាច។ ចំណនា្រខ្ញ ំធ្ើសនានា ចម្ នារននាក្នារផលនូ �រថភល ើង 

ជនាមួយស្នាីបនាហនាេ២០ននា្់រ ដនាេប្រីបស់គនា សុទ្តនាជនា 

្រមមែ្ររផលនូ �ដនា្រ�ូចបី្ខ្ញ ំដនារ។ យើងបរ តិភនាគអនាហនារផ្សនាងគ្ នា

ដនាយកនាុមរបស់បី្ខ្ញ ំហូបអនាហនារននា្រនលនាងធ្ើកនាររបស់គនាត់  

ចំណនា្រសនាីៗហូបអនាហនារននាតនាមអង្ភនាពរបស់ខលរួ ន។ ពនាេ 

ននាះខ្ញ ំមតិនសូ�ជួបកនារេំបនា្រ�ូចបនាជនាជនននាតនាមសហ្ររ� ៍

ផ្សនាងៗទនា ទនាំងកនារស្ នា្់រននា នតិងរបបអនាហនារ។ ផ្ទ ះដនាេខ្ញ ំ  

ធល នាប់បនានស្ នា្់រននា្្រ ញ ងរបបខនាមែរកនាហម គបឺនា្់រសង្័ ស ីចំណនា្រ 

របបអនាហនារ គខ្ឺញ ំបនានហូបបនាយជនាមួយតនាី។ មនានតនាីជនាចនាើន 

ដនាេ្រង�ជឹ្រជ្្រនូ នរបស់ខមែនារកនាហម�ជឹ្រម្រពីខនាត្ពនាធិ៍សនាត់  

យ្រម្រឲ្យ្រមមែ្ររផលនូ �ដនា្រ ហើយ្រប៏នានចនា្ររលំនា្រ�េ់បនាពន្ 

របស់្រមមែ្ររផលនូ �ដនា្រទនាំងននាះដនារ។ ខ្ញ ំនតិងបនាពន្របស់្រមមែ្ររ 

ផលនូ �ដនា្រទនាំងននាះ មតិនដនាេទទួេកនារបង្នាប់បញ្នា កនារបង្ខ តិតបង្ខ ំ 

ឲ្យធ្ើកនារងនារ នតិងកនារចនាំឃល នាំមើេពីសំណនា្់រឈលបខមែនារកនាហម 

ទនា។ ននារ�ូ��ស្នា ខ្ញ ំបនានចនាញទនាសនាបពនានាះ �្រស្ទនូ ង�ូច 

បនាជនាជន�ទនា ហើយននារ�ូ�បនានាំងចូេម្រ�េ់ ខ្ញ ំបនានចនាញ 

ទនាកនាប់ដើមរពនា្់រយ្រម្រ កនាងធ្ើចង្អ នារ ្រញ្ើ នតិងបង្ ី

សមនានាប់ឲ្យបនាជនាជនបនាើបនានាស់។ ខ្ញ ំបនានធ្ើកនារងនារផ្សនាងៗ 

ដនាយមតិនដនាេរុញរនាឡើយ ពនានាះខ្ញ ំជនា្ូរន្រសតិ្ររ។ ខ្ញ ំធល នាប់ 

ធ្ើសនានាចម្ នារ នតិងកនារងនារធ្ង ន់ៗជនាចនាើនទៀតតនាំងពីននាពី 

កមែនាងៗ។ ខ្ញ ំបនានភ្នា្់រពីពនាជឹ្រពនាេជឹមចនាញទនាកនាប់រពនា្់រ ហើយ 

ថ្ង នាតនាង់ខ្ញ ំតនាូ�អង្ញយកនាងដើមរពនា្់រធ្ើបង្ ីននាកនានាមមលប់ឈើ។  

្្រ ញ ងកនាុមរបស់ខ្ញ ំមនានសនាីៗបនាហនាេ២០ននា្់រ ហើយផេសនាូ� 

ដនាេយើងបនាមូេបនាន គទុឺ្រហូបសមនានាប់តនាអង្ភនាពតនា 

បុ៉ណ្ណ នាះ។ ពនាេននាះ ខ្ញ ំមនានអនាហនារហូបចុ្រគនាប់គនានាន់ដនាយ

សនារតនាប្ីរបស់ខ្ញ ំមនានជំននាញបច្ នា្រទនាសផលនូ �ដនា្រច្បនាស់លនាស់ 

ហើយខមែនារកនាហមតនាូ�កនារគនាត់ជនាចនាំបនាច់ ដើម្ជួីសជុេផលនូ � 

រថភល ើងឲ្យ�ំណើរកនារបនានេ្អ�ូចដនាេគនាចង់បនាន។ 

 ខ្ញ ំ្រមនាបនានទទួេ�ំ�ជឹងពីបនាជនាជនផ្សនាងៗននាតនាមសហ- 

្ររ� ៍ ពនានាះខមែនារកនាហមបនានលនា្់រកនារ�។៍ ខមែនារកនាហមមតិន 

អនុញ្ញ នាតឲ្យខ្ញ ំដើរហើរសនានាចតនាចតិត្ននាះទនា គខ្ឺញ ំរស់ននាតនា្្រ ញ ង 

អង្ភនាពដនាេខ្ញ ំធ្ើកនារតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ខមែនារកនាហមបនានជមលៀស 

បនាជនាជនដនាេរស់ននា្្រ ញ ងសហ្ររ�ឲ៍្យទនារស់ននា្ូមតិផ្សនាងៗ  

បុ៉ន្នាមតិនបនានជមលៀសបនាជនាជនដនាេរស់ននា្្រ ញ ងអង្ភនាពចនាញ 

ទនា។ ខ្ញ ំចនាំថនា ្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហមរថភល ើង�ំណើរកនារទនាំងយប់ 

ទនាំងថ្ង នា បុ៉ន្នាខ្ញ ំមតិន�ជឹងថនាខមែនារកនាហម�ជឹ្រអី្ខលះទនាននា្្រ ញ ងទូរថភល ើង 

ននាះ ពនានាះខមែនារកនាហមបនាំងទូរថភល ើងជតិតទនាំងអស់។ ប្ខ្ីញ ំធល នាប់ 

បនានាប់ខ្ញ ំថនា ននាពនាេដនាេគនាត់ទនាជួសជុេផលនូ �រថភល ើង គនាត់ 

ធល នាប់បនានឃើញខមែនារកនាហមដនាតសលជឹ្រតនាចៀ្របនាជនាជន រួច 

បណ្ើរឡើងជតិះរថភល ើងទនាបនាត់។ ខ្ញ ំ្រម៏តិនបនានសួរននាំប្ខ្ីញ ំដនារ 

ពនានាះខ្ញ ំខល នាចមនានបញ្ហ នា�េ់ខ្ញ ំនតិងកនាុមគនាួសនារទនាំងមូេ។

 បនាជនាជនថមែីដនាេខមែនារកនាហមជមលៀសចនាញពីទកីនាុង្្ ំពនាញ  

ម្រខនាត្្ំរពតមតិនសូ�ថ្ ជឹ្រនជឹងកនារងនារេំបនា្រៗទនា។ ខ្ញ ំឃើញ 

បនាជនាជនថមែីតនាងតនាអង្ញយយំ ននាពនាេដនាេបនាធនាន្រងបនាើ 

គនាត់ឲ្យទនាកនាប់ឬស្ស ី ហើយមតិនយូរបុ៉នមែ នានបនាជនាជនថមែីទនាំង 

ននាះ្រប៏នាត់ខលរួ ន។ ននាពនាេចូេរួមបនាជំុម្ងៗ កនាុមរបស់ខ្ញ ំតនាង 

តនានតិយនាយគ្ នាពីកនារបនាត់ខលរួ នបនាជនាជនននា្្រ ញ ង្ូមតិ នតិងតនាងតនា 

េួចខ្សជឹបបនានាប់តៗគ្ នាឲ្យ�ជឹងពីរឿងននាះ។ ជនា្់រស្នាង កនាុមគនាួសនារ 

របស់លនា្រ តជឹ្រ សនាងអនាង ដនាេតនាូ�បនានជមលៀស ម្រពីទកីនាុង 

្្ ំពនាញ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមប្្រនូ នតនាមរថភល ើងយ្រទនាឃំុ 

ឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង។ ខ្ញ ំ ស្នាេ់ តជឹ្រ សនាងអនាង បនាពន្គនាត់  

នតិង្ូរនៗ ដនាេមនានរូបសម្ភស្សស្អ នាតៗ។ ចំណនា្ររឿងរ៉នា� 

ផ្សនាងៗទៀត ខ្ញ ំបនាន�ជឹងពីបនាជនាជនផ្សនាងៗននាពនាេដនាេខ្ញ ំ 

បនានទនាចូេរួមបនាជំុជី�ភនាពននាតនាមសហ្ររ�។៍ 

 ខ្ញ ំ នតិងបី្ ពនាមទនាំង្ូរនៗបនានតនាឡប់ទនារស់ននាជួបជំុគ្ នា 

ននាកនាុង្្ ំពនាញ បន្ទ នាប់ពីរបបខមែនារកនាហមបនាន�ួេរេំ ននា 

ឆ្ នាំ១៩៧៩ ហើយប្រីបស់ខ្ញ ំ្រប៏នានចូេធ្ើកនារងនារននា្រនលនាង

ចនាស់របស់គនាត់ននាចំ�តរថភល ើង� តិញ។

អ៊ុ ន សុ�នា� ី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

 បន្ទ នាប់ពីរបបខមែនារកនាហមបនាន�ួេរេំននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៩  

បនាទនាស្រម្ពញ ជនាមតិនទនាន់ទទួេបនានសន្តិភនាពននាឡើយទនា។ កនាុម 

ខមែនារកនាហមបនានបនាមូេផ្ញ ំននាតំបន់អនលង់វនាង ដើម្បីន្ចេននា 

តស៊ូបនាឆនាំងនជឹងរនាជរ�្នា្តិបនាេ។ អនលង់វនាង គជឺនាអតតីតំបន់ 

�នាច់សនាយនាេស្ថតិតននាតនាមបណ្នាយជួរ្្ ំ�ងរនា្រ នតិងគនាប់ 

គនាងយ៉នាងរ ជឹងមនាំដនាយ្រងយនារបស់ខមែនារកនាហមដនាេ�ជឹ្រននាំ 

ដនាយ តនាមុ៉្រ។ បន្ទ នាប់ពី្រងយនាធនារបស់ខមែនារកនាហមបនានធ្ើ 

សមនាហរ�្រមមែចុះចូេជនាមួយរនាជរ�្នា្តិបនាេ ននាដើមឆ្ នា ំ

១៩៩៩ អតតីមនា�ជឹ្រននាំខមែនារកនាហមនតិងអតតី្រមមែ នា្តិបនាេខមែនារ

កនាហមភនាគចនាើនបនានសមនានាចចតិត្បន្រស់ននាតំបន់អនលង់វនាង

ដើម្្ីរសនាងជី� តិតថមែីរបស់ខលរួ នរហូត�េ់បច្ ញ ប្ន ្។

 សព្ថ្ង នាននាះ ននាពនាេដនាេរឭំ្រ�េ់តំបន់អនលង់វនាង 

មនុស្សភនាគចនាើនតនាងតនាគតិតថនាជនាតំបន់�នាច់សនាយនាេរបស់ 

ខមែនារកនាហម នតិងតំបន់គួរឲ្យ្យ័ខល នាច។ ផ្ទញយសនាឡះពីកនារគតិត 

ទនាំងននាះ ទជឹ្រ�ីននាតំបន់អនលង់វនាងបនានផល នាស់ប្នូ របន្តិចម្ងៗ ព ី

ទជីនបទស្ង នាត់ជនាងំទនាជនា្រនលនាងមួយដនាេ្ំរពុងតនាទនា្់រទនាញ

បនាជនាជនពីតំបន់ផ្សនាងៗឲ្យចូេម្ររស់ននា នតិងបនា្របរបររ្រ 

សុីជនាបន្បន្ទ នាប់ដនាយសនារតនាធនធនានធមមែជនាតតិ�៏សម ន្ូ របនាប 

្្រ ញ ងសហគមនន៍នាះ។ កនានាពីធនធនានទនាំងននាះ អនលង់វនាង្រម៏នាន 

បនា�ត្តិសនាស្នា�៏គួរឲ្យសង្នាគដនាេបនាជនាជនបនានឆលងកនាត់។ ខនាង 

កនានាមននាះ គជឺនាកនាររៀបរនាប់អំពីបទពតិសនាធនជី៍� តិតរបស់ 

បនាជនាជនដនាេ្ំរពុងតនារស់ននា្្រ ញ ងសហគមនអ៍នលង់វនាងសព្ថ្ង នា 

ននាះថនា តើគនាត់បនានឆលងកនាត់បនាឈមមុខ នតិងដនាះសនានាយបញ្ហ នា 

ដនាេគនាត់បនានជួបបនាទះននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម�ូចម្នាចខលះ៖ 

 ១) រឿងរ៉នា�របស់ សនា េីម ភនាទបនាុស អនាយុ៦៥ឆ្ នាំ 

មនានទ្ីរនលនាង្ំរណើតននា្ូមតិត្នាង សនាុ្រសន្ទញ្រ ខនាត្ដ ្ំរពង់ធំ។ 

សព្ថ្ង នា េីម នតិងកនាុមគនាួសនារ ្ំរពុងរស់ននា្ូមតិសន្ដ តិភនាព ឃំុ 

តនាពនាំង បនាីយ ៍សនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ដ ឧត្ដ រមនានជយ័។

 ខ្ញ ំតនាងតនារពំជឹងទុ្រថនា ខ្ញ ំនជឹងបនានតនាឡប់ទនាផ្ទ ះជួបជំុកនាុម

គនាួសនារ នតិងសនាច់ញនាតតិ ននាពនាេដនាេខមែនារកនាហមទទួេបនាន 

ជយ័ជម្ ះ បុ៉ន្នាអី្ៗដនាេបនានកើតឡើងបន្ទ នាប់ពីរបបខមែនារកនាហម 

ឡើងកនាន់កនាប់អំណនាច គផឺ្ទញយសនាឡះពីកនាររពំជឹងទុ្ររបស់ខ្ញ ំ 

ទនាំងសនាុង។

 មុនពនាេដនាេខមែនារកនាហមទទួេបនានជយ័ជម្ ះ ខ្ញ ំគជឺនា

អតតីយនាធនាខមែនារកនាហមបមនាើកនារ ្្រ ញ ង្រងពេលនាខ២៥០។ 

ខ្ញ ំសង្ឃជឹមថនា កនារជួយ�ណ្ើមអំណនាចឲ្យខមែនារកនាហមអនាចធ្ើ 

ឲ្យបនាទនាសជនាតតិទទួេបនានសន្តិភនាពឡើង� តិញ បុ៉ន្នាននាពនាេ 

ដនាេរបបខមែនារកនាហមទទួេបនានជយ័ជម្ ះ ននាថ្ង នាទ១ី៧ មនាសនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៩ បនាជនាជនទនាំងអស់តនាូ�បនានបង្ខ ំឲ្យចនា្រចនាញពីទ ី

កនាុង្្ ំពនាញ្្រ ញ ងរយៈពនាេបុ៉នមែ នានម៉នាងតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ចំណនា្រ 

ខ្ញ ំ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមផល នាស់ពី្្ ំពនាញឲ្យទនាឈរជើងននា្ូមតិ 

ភនាគឦសនាន� តិញ។ មតិនយូរបុ៉នមែ នាន ខមែនារកនាហមបនានចនាប់ផ្ើម 

ផល នាស់ប្នូ រមនា�ជឹ្រននាំមុនៗ។ កនាររស់ននារបស់បនាជនាជនចនាប់ផ្ើម 

រ ជឹតបន្ជឹង នតិងមនានកនាររលំនា្បំពនានសតិទ្តិសនារភីនាពយ៉នាងខល នាំង។ 

កនារបនាតតិបត្តិសនាសននា កនារសតិ្រ្នាអប់រ ំទំននា្់រទំនងគនាួសនារ នតិង 

ស្រមមែភនាពផ្សនាងៗ្រត៏នាូ�បនានហនាមឃនាត់ទនាំងសនាុង។ បនាជនា- 

ជនទទួេរងកនារធ្ើបនាប កនារកនាប់សមល នាប់ នតិងធ្ើទនារុ�្រមមែ។ 

ស្ថ នានភនាពននាកនាររស់ននាពីមួយថ្ង នាទនាមួយថ្ង នាកនាន់តនាជួបកនារ 

េំបនា្រ គមែ នានអនាហនារហូបគនាប់គនានាន់ នតិងមនានកនារបនា្របនា្់រគ្ នា។

 ខ្ញ ំគតិតថនា ខ្ញ ំគជឺនាមនុស្សម្ នា្់រដនាេមនាន្ព្័សំណនាងណនាស់ 

បាជាជៃរស់នាសាុកអៃលៃង់វាង រៀ្ររា្់រពតី្រទពិសាធៃ៍
ក្ពុងរ្រ្រខមែារកាហម

សម្ភ ាសៃដ៍ាយៃិស្សិតសមែគ័ាែិតម្ជ្ឈមណ្ឌ លសៃ្ិភាពអៃលៃង់វាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

្្រ ញ ងចំណនាមបនាជនាជនខមែនារ ដនាេរងគនានាះពីរបបខមែនារកនាហម។ 

ននាពនាេដនាេខ្ញ ំឈឺថ្ នាត់ ខ្ញ ំតនាូ�បនានគនាូពនាទ្យមើេថនារ្រ្នា នតិង 

យ្រចតិត្ទុ្រ�នា្់រ ចំណនា្រឯចំ�ីអនាហនារ� តិញ ខ្ញ ំ្រទ៏ទួេបនាន 

គនាប់គនានាន់ដនារ។ បុ៉ន្នា ខ្ញ ំមតិនធល នាប់ដនាេបនានទំននា្់រទំនងម្រកនាុម 

គនាួសនារទនា្្រ ញ ងអំឡញ ងរបបខមែនារកនាហម។ �ំ�ជឹង�ំបូងដនាេខ្ញ ំ 

ទទួេបនានពីគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ គសឺមនាជតិ្រ្្រ ញ ងកនាុមគនាួសនាររបស់ 

ខ្ញ ំម្ នា្់រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមយ្រទនាសមល នាប់ដនាយសនារេួច 

គនាស់�ំឡនូ ងរបស់អង្កនារ។ 

 រហូតម្រ�េ់ឆ្ នាំ១៩៩៩ ខ្ញ ំ នតិងកនាុមគនាួសនារ ្រប៏នានជួប 

ជំុគ្ នា� តិញ រួចហើយ្រស៏មនានាចចតិត្មតិនតនាឡប់ទនាសនាុ្រ្ំរណើត 

ននា្្រ ញ ងសនាុ្រសន្ទញ្រ ខនាត្្ំរពង់ធំ� តិញទនា ដនាយសមនានាចចតិត្ 

ចនាប់ផ្ើម្រសនាងជី� តិតថមែីននា្្រ ញ ង្ូមតិសន្តិភនាព ឃំុតនាពនាំងបនាីយ ៍

សនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ឧត្រមនានជយ័រហូត�េ់សព្ថ្ង នាននាះ។ 

 ២) រឿងរ៉នា�របស់ ជនា សនារ៉នាន់ ភនាទបនាុស អនាយុ៥០ឆ្ នាំ 

សព្ថ្ង នារស់ននា្ូមតិសន្តិភនាព ឃំុតនាពនាំងបនាីយ ៍សនាុ្រអនលង់វនាង 

ខនាត្ដ ឧត្ដ រមនានជយ័។

 ខ្ញ ំមនានសនាុ្រ្ំរណើតននា្ូមតិកនានាំងឈើននាង ឃំុត្នាងទៀន  

សនាុ្រ្រណ្ដ នាេស្ទ ជឹង ខនាត្ដ ្រណ្ដ នាេ។ បន្ទ នាប់ពីរបបសនាធនារ�- 

រ�្ខមែនារបនាន�ួេរេំ ខ្ញ ំតនាូ�បនានខនាមែរកនាហមជមលៀសឲ្យម្ររស់  

ននា្្រ ញ ង្ូមតិវនាេ្រណ្ដ នាេ ឃំុបនាគូ សនាុ្រ្រណ្ដ នាេស្ទ ជឹង ខនាត្ដ 

្រណ្ដ នាេ។ ននាពនាេននាះ ខ្ញ ំទើបតនាមនានអនាយុតនាជឹមតនា៧ឆ្ នា ំ

តនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ខ្ញ ំតនាូ�បនានបំបនា្រចនាញពីគនាួសនារ នតិងទនារស់ននា 

្្រ ញ ង្រង្ុរមនារជនាមួយ្ុរមនារ�ទនាជនាចនាើនននា្់រទៀត ដនាេស្ថតិត 

កនានាមកនារគនាប់គនាង នតិងមើេថនាពីមនុស្សចនាស់្្រ ញ ង្រងននាះ។  

ននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ្ុរមនារ្រត៏នាូ�តនាធ្ើកនារងនារដនារ។ ខមែនារ 

កនាហមបនានបញ្នាឲ្យខ្ញ ំកនាប់អុស កនាប់ដើមទន្ទ នានានខនាតនា នតិងដើរ 

រ ើសអនាចមគ៌នាដើម្ធ្ីើជនាជីសមនានាប់�នា្់រសនានា នតិងធ្ើកនារងនារ 

ផ្សនាងៗទៀតជនាចនាើន។ ខ្ញ ំចនាំបនានថនា កនាររស់ននារបស់បនាជនាជន 

ននា្្រ ញ ងសមយ័ននាះ គពឺតិតជនាេំបនា្រខល នាំងណនាស់។ មនុស្ស�យ័ 

ចំណនាស់ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមបនាើឲ្យមើេកមែនាងតូចៗ នតិងកនារងនារ 

សនានាេៗជនាចនាើនទៀត។ ចំណនា្រឯមនុស្សដនាេមនានអនាយុ 

ចនាប់ពីអនាយុ១៣ �េ់២៥ឆ្ នាំ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមជនាើសរើស 

ឲ្យទនាធ្ើកនារងនារធ្ង ន់ៗជនាចនាើន �ូចជនា លើ្រទំនប់ ជី្របនាឡនាយ  

នតិងធ្ើសនានាចម្ នារ។ បនាជនាជនខលះទៀតតនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាត់ 

ឲ្យទនាធ្ើជនា្រងទព័ដនារ។ ខមែនារកនាហមបនានបញ្នាឲ្យបនាជនាជន 

ធ្ើកនារងនារលើសពី៨ម៉នាង្្រ ញ ងមួយថ្ង នា ដនាយមតិនអនុញ្ញ នាត 

ឲ្យឈប់សមនានា្រឡើយ ដើម្ឲី្យសមនានាចបនានេទ្ផេតនាម 

គនាេកនារ�ដ៍នាេបនានពនាៀងទុ្រ។ ចំពនាះអ្ ្រដនាេធ្ើកនារងនារ  

មតិនទនាន់តនាមផនានកនារ្ំរ�ត់ តនាូ�កនាុមឈលបខមែនារកនាហមបនាន 

រនាយកនារ�ទ៍នាថ្ នា្់រលើ នតិងយ្រទនា្រសនាង ឬសមល នាប់ចនាេ។ 

ឪពុ្រម្ដ នាយរបស់ខ្ញ ំ តនាូ�បនានកនាុមខមែនារកនាហមយ្រទនាសមល នាប់  

ចនាេននាពនាេគនាត់្ំរពុងតនាលើ្រទំនប់។ ខមែនារកនាហមបនានចនាទ 

គនាត់ថនាជនារនុ្រ្្រ ញ ង ពនានាះតនាឪពុ្រ ម្ដ នាយរបស់ខ្ញ ំធ្ើកនារមតិនរួច 

រនាេ់តនាមកនារ្ំរ�ត់របស់ខមែនារកនាហមដនាេបនាន្ំរ�ត់ឲ្យធ្ើ។  

បើទនាះបជីនាឪពុ្រម្ដ នាយរបស់ខ្ញ ំបនានសល នាប់ទនាហើយ្រ្ដ  ី ្រខ្៏ញ ំននា 

តនាបន្ដរស់្្រ ញ ងម�្ឌ េ្ុរមនារ�ដនាេ។

 ននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ទនាះបជីនាធ្ើកនារងនារធ្ង ន់យ៉នាង 

ណនា បុ៉ន្នារបបអនាហនារគទឺទួេបនានតនាជឹមតនាបបរលនាយជនាមួយ 

ដើមផ្ទ ី នតិងពនាតកនាហម ដនាេបបរននាះគមឺនានអង្ រតនាជឹមតនា២  

ទនា៣្ំរបុ៉ងបុ៉ណ្ណ នាះ្្រ ញ ងមួយខ្ទ ះត្ នាត។ កនារធ្ើកនារហួស្រមល នាំង 

នតិងកនារបរ តិភនាគមតិនគនាប់គនានាន់បនានធ្ើឲ្យបនាជនាជនជនាចនាើនននា្់រ 

បនាឈមនជឹងកនារឈឺថ្ នាត់ នតិង្នានទនា�េ់កនារបនាត់បង់ជី� តិត

ជនាបន្ដបន្ទ នាប់។

 ខ្ញ ំពតិតជនាមនានអនារមមែ�ខ៍ជឹងរនាេ់ពនាេដនាេនជឹ្រឃើញរបប 

ខមែនារកនាហមម្ងៗ។ ខមែនារកនាហម បនានរ ជឹបអូសយ្រសម្ភ នារ ឬទនាព្យ 

សម្ត្ដ តិផ្សនាងៗ �នា្់រធ្ើជនា្រមមែសតិទ្តិរួម។ ចំណនា្រឯទតិន ្ផេ 

ដនាេទទួេបនានពីសនានាចម្ នារ ខមែនារកនាហមបនានបនាមូេយ្រទនាំង 

អស់ រឯីអ្ ្របញ្ នាញ្រមល នាំងពេ្រមមែនតិងខតិតខំ ធ្ើននាះគទឺទួេ 

បនានតនាជឹមតនាភនាពនឿយហត់បុ៉ណ្ណ នាះ។ ម្៉យនាងទៀត សមនានាប់ 

កនារជនាើសរើសគូសនា្ររ� តិញគ ឺ អង្កនារបនានចនាត់ឲ្យមនានកនារ 

រៀបកនារចនាប់ពី៣០ ទនា៥០គូ ្្រ ញ ងមួយលើ្រ ដនាេភនាគទីនាំង 

សងខនាងសជឹងតនាមតិនធល នាប់ស្នាេ់គ្ នា។ យើងអនាចនតិយនាយបនានថនា  



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ននាះជនាកនាររៀបកនារដនាយបង្ខ ំ។ កនានាយពតិធរីៀបកនារ បនាសតិនបើ 

គូស្ នាហណ៍នាដនាេមតិនចុះសមនាុងគ្ នា ហើយតនាូ�្រងឈលបសុើប 

�ជឹង គតឺនាូ�ទទួេទនាស។ �ូច្ នាះហើយ ទើបមតិនមនាននរណនាម្ នា្់រ 

ហ៊នានបនាកនា្រតវ៉នា ឬហ៊នានបង្ហ នាញពីភនាពមតិនពនាញចតិត្ដ ចំពនាះ 

មុខអង្កនារឡើយ។

 ខ្ញ ំពតិតរ្ីររនាយណនាស់ននាពនាេដនាេបនាទនាស្រម្ពញ ជនាបនានរួច 

ផុតពីរបប�៏ឃនារឃនាននាះ។ ខ្ញ ំសូមផ្ដ នាំផ្ើទនាកនាន់អ្ ្រជំននាន់

កនានាយៗធ្ើយ៉នាងណនា្ំុរឲ្យបនាទនាសជនាតតិធល នា្់រចូេទនា្្រ ញ ងភល ើង

សង្នានាម�ូចទនានជឹងរបបខមែនារកនាហមទៀត។

 ៣)រឿងរ៉នា�របស់ សនាំង សនា�នី ភនាទសនាី អនាយុ៥៩ឆ្ នាំ 

មនានទ្ីរនលនាង្ំរណើតននា្ូមតិអូរកនាពើ ឃំុបជឹងល្នា សនាុ្រសន្ទញ្រ  

ខនាត្ដ ្ំរពង់ធំ នតិងសព្ថ្ង នារស់ននា្្រ ញ ង្ូមតិសន្ដ តិភនាព ឃំុតនាពនាំង 

បនាីយ ៍សនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ដ ឧត្ដ រមនានជយ័។

 ខ្ញ ំបនានចងចនាំថនា ននាពនាេដនាេខមែនារកនាហមវនាយបនានទកីនាុង 

្្ ំពនាញននាថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្ញ ំមនានអនាយុ១៥ 

ឆ្ នាំ។ ខ្ញ ំ នតិងបនាជនាជន�ទនាទៀតបនានចូេរួមអបអរសនាទរ នតិង 

សប្បនាយរ្ីររនាយខល នាំងណនាស់ចំពនាះជយ័ជម្ ះននាះ ពនានាះយើង 

សង្ឃជឹមថនា សង្នានាមតនាូ�បនានប្្រ ប់។ បុ៉ន្នាមតិនយូរបុ៉នមែ នាន ខ្ញ ំនតិង 

បនាជនាជនផ្សនាងទៀត តនាូ�បនានជមលៀសចនាញពីទ្ីរនលនាងដនាេ 

្ំរពុងតនារស់ននា។ កនារជមលៀសននាះ គដឺើម្ធ្ីើកនារបង្ បង្ ើន 

ផេ នតិងធ្ើកនារងនារដើម្ផ្ីត់ផ្ង់�េ់� តិសយ័្រសតិ្រមមែផ្សនាងៗ  

�ូចជនា លើ្រទំនប់ នតិងជី្របនាលនាយជនាដើម។ 

 ទនាះបជីនាធ្ើកនារងនារធ្ង ន់ធ្ងរយ៉នាងណនា ខ្ញ ំទទួេបនានតនាជឹម 

តនាបបររនា�លនាយជនាមួយបនលនាតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ខ្ញ ំអនាចតស៊ូបនាន 

គនាប់កនារងនារទនាំងអស់ទនាះបីវនាជនាកនារងនារដនាេេំបនា្រយ៉នាង

ណនា្រដ៏នាយ ពីពនានាះខ្ញ ំជនាអ្ ្រធ្ើសនានាចម្ នារ។ 

 ននាឆ្ នាំ១៩៧៦ កនារបនាយុទ្គ្ នារវនាង្រងទព័ខមែនារកនាហម  

នតិងវៀតណនាម កនាន់តនាមនានសភនាពធ្ង ន់ធ្ងរទនាៗ ដនាយបនានធ្ើ 

ឲ្យមនុស្សសល នាប់ជនាចនាើនននា្់រ។ ខ្ញ ំ នតិងកនាុមគនាួសនារ ្យ័ខល នាច 

យ៉នាងខល នាំង នតិងបនានសមនានាចចតិត្រត់ចូេទនា្្រ ញ ងពនានា រួចហើយ 

បនានធ្ើ�ំណើររហូតម្រ�េ់ទជឹ្រ�ីអនលង់វនាង នតិងបនានបន្ដកនារ 

រស់ននា្្រ ញ ងតំបន់ននាះអស់មួយរយៈ។ ្្រ ញ ង្ំរឡញ ងពនាេននាកនារ 

ស្ នា្់រននារបស់ខ្ញ ំននាតំបន់អនលង់វនាង កនារបនាយុទ្គ្ នារវនាង្រងទព័ 

វៀតណនាម នតិងខមែនារកនាហមតនាងតនាកើតមនាន �ូច្ នាះបនាជនាជន 

ដនាេរស់ននា្្រ ញ ងតំបន់អនលង់វនាងទនាំងអស់តនាូ�បនានខមែនារកនាហម

ជមលៀសឲ្យឡើងលើ្្ ំ នតិងប្្រនូ នឲ្យទនារស់ននាជំរនំនា្្រ ញ ងទជឹ្រ�ី 

បនាទនាសថនា។ ជនាអ្ុរសេននាតនាមផលនូ �ធ្ើ�ំណើរទនាកនាន់ជំរ ំ 

ប្អនូ នបនាុសរបស់ខ្ញ ំបនានសល នាប់ដនាយសនារជនាន់មនី។ ខ្ញ ំ នតិងម្ដ នាយ 

 ពនាមទនាំងប្អនូ នៗចំនួន៣ននា្់រទៀតននាតនាខតិតខំធ្ើ�ំណើរទនាមុខ 

ទៀតរហូត�េ់ជំរគំ-៧ (�ងទង់) ្្រ ញ ងទជឹ្រ�ីននាបនាទនាសថនា 

ជនាមួយបនាជនាជនជនាចនាើន។ ខ្ញ ំ នតិងកនាុមគនាួសនារបនានបន្ដរស់ននា 

្្រ ញ ងជំរំជនភៀសខលរួ នអស់រយៈពនាេ៥ឆ្ នាំដនាយតនាងតនានជឹ្រគតិត  

នតិងពនាួយបនារម្ភ ជនានតិច្ ចំពនាះសុ�ត្ថ តិភនាពបងសនាីរបស់ខ្ញ ំដនាេ 

ធ្ើកនារងនារននា្្រ ញ ង្រង�ជឹ្រជ្្រនូ នរបស់ខមែនារកនាហមននាតនាម 

សមរ្ូមតិននា្្រ ញ ងទជឹ្រ�ីខមែនារ។

ផ្ទ ះរបស់បនាជនាជន្្រ ញ ងសហគមនអ៍នលង់វនាង។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ផ្ទ ះរបស់បនាជនាជន្្រ ញ ងសហគមនអ៍នលង់វនាង។

 ននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៩ ខ្ញ ំបនានរៀបកនារជនាមួយបុរសម្ នា្់រ 

ឈមែ នាះ ហនាង សនារ តិ នតិងមនាន្ូរនចំនួន ៣ននា្់រ។ ននា្្រ ញ ង្ំរឡញ ង 

ឆ្ នាំ១៩៨១ ខមែនារកនាហមបនានប្្រនូ នបនាជនាជនដនាេរស់ននាតនាម 

ពនាំដនាន នតិងជំរទំនាំងអស់ឲ្យតនាឡប់ម្រតំបន់អនលង់វនាង� តិញ។  

្្រ ញ ង្ំរឡញ ងពនាេននាះ តំបន់អនលង់វនាងបនានស្ថតិត្្រ ញ ងភនាព� ជឹ្រ�រយ៉នាង 

ខល នាំង ដនាេននាះជនាមូេហនាតុបណ្នាេឲ្យខ្ញ ំនតិងប្តីនាូ�បនានបនា្រ 

បនា្់រគ្ នា។ កនានាយម្រននាឆ្ នាំ១៩៨៩ សង្នានាមបនានបង្ រភនាព 

  

� ជឹ្រ�រកនាន់តនាខល នាំងឡើងៗននាតំបន់អនលង់វនាង។ ប្អនូ នបនាុសរបស់ខ្ញ ំ  

តនាូ�បនានខមែនារកនាហមប្្រនូ នឲ្យធ្ើ្រងកនារពនារពនាំដនាន ចំណនា្រ 

ខ្ញ ំ នតិងកនាុមគនាួសនារ បនានរត់ភៀសខលរួ នទនាកនាន់ជំរជំនភៀសខលរួ ន  

្ូ�យ ននា្្រ ញ ងទជឹ្រ�ីថនាម្ងទៀត ដនាយទទួេបនានជំនួយ 

ឧបត្ថម្ភ ពីអង្កនារសហបនាជនាជនាតតិ។ ខ្ញ ំបនានតនាឡប់ម្ររស់ននា 

្្រ ញ ងទជឹ្រ�ីអនលង់វនាងចនាប់តនាំងចនាប់តនាំងពីឆ្ នាំ១៩៩៨ រហូតម្រ 

�េ់បច្ ញ ប្ន ្។

 ៤) រឿងរ៉នា�របស់ ទតិត្យ រ ើន ភនាទសនាី អនាយុ៦០ឆ្ នាំ សព្ថ្ង នា 

រស់ននា្្រ ញ ង្ូមតិសន្ដ តិភនាព ឃំុតនាពនាំងបនាីយ ៍សនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ដ 

ឧត្ដ រមនានជយ័។

 ខ្ញ ំ គជឺនា្ូរនទ២ី្្រ ញ ងចំណនាមបងប្អនូ ន៣ននា្់រ។ ឪពុ្ររបស់ 

ខ្ញ ំឈមែ នាះ មតិន ទតិត្យ នតិងម្ដ នាយរបស់ ខ្ញ ំឈមែ នាះ យតិន សនា។ ខ្ញ ំ 

មនានសនាុ្រ្ំរណើតននា្ូមតិអនាងខ្ នា ឃំុ្ំរពនាង សនាុ្រគតិរ�ីង្ស 

ខនាត្ដតនាកនា�។

 មុនពនាេដនាេខមែនារកនាហមឡើងកនាន់កនាប់អំណនាច គនាួសនារ 

របស់ខ្ញ ំ គជឺនាគនាួសនារ្រសតិ្ររមួយដនាេមនានជី�ភនាពមធ្យម។  

ននា្ំរឡញ ងឆ្ នាំ១៩៧០ ពនាេដនាេធ្ើរ�្បនាហនារទមល នា្់រសម្នាច 

ពនាះ នរនាត្ម សហីនុ ចនាញពីតំណនាង ខ្ញ ំមនានអនាយុតនាជឹមតនា១១ 

ឆ្ នាំតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ បនាទនាសជនាតតិបនានចនាប់ផ្ើមកើត ភនាព� ជឹ្រ�រ 

ចលនាចេ ដនាយសនារតនាកនារ�ណ្ើមអំណនាចគ្ នា។ រហូត�េ់ 

ថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្ញ ំបនានឮថនាខមែនារកនាហមបនានផ្រួ េ 

រេំំរបប េន់ នេ់ នតិងឡើងកនាន់កនាប់អំណនាចទនាំងសនាុង ននា 

្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ ចំណនា្រឯទកីនាុង្្ ំពនាញ តនាូ�បនានខមែនារ 

កនាហមកនាន់កនាប់ទនាងំសនាងុនតិងបនាន ជមលៀសបនាជនាជនដនាយបង្ខ ំ 

ចនាញពីទកីនាុងទនាំងអស់។ ហនាតុកនារ�ន៍នាតនាមខនាត្ផ្សនាងៗ 

្រម៏តិនសូ�ខុសគ្ នាពីទកីនាុងបុ៉នមែ នានដនារ ខមែនារកនាហមបនានជមលៀស 

បនាជនាជនចនាញពីទបីនាជំុជនឲ្យទនារស់ននាទ្ីរនលនាងផ្សនាងៗតនាម 

ទជីនបទ�នាច់សនាយនាេ។ ខ្ញ ំនតិងកនាុមគនាួសនារពតិតជនាសំណនាង 

ណនាស់ ពនានាះយើងមតិនតនាូ�បនានខមែនារកនាហមជមលៀសឲ្យចនា្រ 

ចនាញពី្ូមតិឋនានទនា។ ននាពនាេដនាេខមែនារកនាហមចូេម្រ�េ់ 

្រនលនាងដនាេខ្ញ ំរស់ននា ខ្ញ ំមនានអនាយុបនាហនាេ១៧ឆ្ នាំ ជនា�យ័ដនាេ 

ខមែនារកនាហមចនាត់ទុ្រថនាននា្្រ ញ ងកនាុមយុ�ជន ដនាយខ្ញ ំតនាូ�បនាន 

ចនាត់តនាំងឲ្យធ្ើកនារងនារជនាចនាើន�ូចជនា �្រសំណនាប ស្ទនូ ងសនាូ�  

នតិងលើ្រទំនប់ ដនាេកនារងនារទនាំងអស់ននាះគមឺនាន្រមល នាំងមនុស្ស 

ជនាចនាើនននា្់របនានចូេរួមធ្ើ។ បនាជនាជនទនាំងអស់ធ្ើកនារដនាយ 

មតិនមនានពនាេសមនានា្រឡើយ គអឺនាចសមនានា្របនាន្្រ ញ ង្ំរឡញ ង 

ពនាេហូបអនាហនារតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ចំពនាះរបបអនាហនារ្្រ ញ ងរបប 

ខមែនារកនាហម ្រប៏នាជនាជនទទួេបនានមតិនគនាប់គនានាន់ដនារ ដនាយ្្រ ញ ង 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

មួយថ្ង នា បនាជនាជនអនាចទទួេបនានអនាហនារតនា២ពនាេបុ៉ណ្ណ នាះ 

ដនាេ្្រ ញ ងមួយពនាេៗ ទទួេបនានបបរចំនួនពីរវនា្រតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។  

កនារធ្ើកនារងនារហួស្រមល នាំង នតិងកនារបរ តិភនាគមតិនគនាប់គនានាន់បនាន 

ធ្ើឲ្យបនាជនាជនជនាចនាើនធល នា្់រខលរួ នឈឺជនាទម្ង ន់ នតិងសល នាប់ជនាបន្ដ 

បន្ទ នាប់។ ប្អនូ នសនាីរបស់ខ្ញ ំតនាូ�បនានចនាត់តនាំងចូេធ្ើកនារងនារ្្រ ញ ង 

្រង្ុរមនារ ដនាេពនាេននាះននាងបនានចូេរៀនថ្ នា្់រទ១ី។ គនាូបនាន 

ឲ្យននាងសូតនាព្យ្្រនៈខមែនារ នតិងរៀនចនាៀងបទចមនាៀង «១៧  

មនាសនា មហនាជនាគជយ័» ជនាបនាចនាំថ្ង នា។ កនានាពីកនារងនាររៀន 

សូតនា ខមែនារកនាហមបនានបញ្នាឲ្យប្អនូ នសនាីរបស់ខ្ញ ំ នតិង្ុរមនារ�ទនា 

ទៀតកនាប់ដើមទន្ទ នានានខនាតនា រ ើសអនាចមគ៌នា នតិងសមែ នា ដើម្ ី

ធ្ើជនាជីសមនានាប់�នា្់រសនានា។

 ថ្ង នាមួយ ខ្ញ ំ នតិងសមនាជតិ្រគនាួសនារទនាំងអស់ តនាូ�បនានអង្កនារ 

ចនាទបនាកនាន់ថនាជនាខមែ នាំង ពនានាះអង្កនារគតិតថនាឪពុ្ររបស់ខ្ញ ំធល នាប់ 

បនា្របរបរជនាអ្ ្រេ្់រ�ូរ។ ជនាសំណនាងេ្អ បនាធនានឃំុឈមែ នាះ  

សំ ដនាេស្នាេ់គ្ នាជនាមួយឪពុ្ររបស់ខ្ញ ំបនាននតិយនាយបនានាប់្រង 

ឈលបខមែនារកនាហមថនា ឪពុ្ររបស់ខ្ញ ំមតិនមនានជនាននាយទុនរ្រសុអី្ី

ទនា។ បន្ទ នាប់ម្រ្រងឈលបទនាំងអស់្រប៏នានធ្ើ�ំណើរចនា្រចនាញ

ទនា។ 

 ននាឆ្ នាំ១៩៧៧ ខ្ញ ំបនានឃល នាតឆ្ង នាយពីកនាុមគនាួសនារ ដនាយ 

អង្កនារបនានផល នាស់ប្ដនូ រទ្ីរនលនាងធ្ើកនារងនាររបស់ខ្ញ ំទនាកនាន់្ូមតិ 

ផ្សនាងទៀត្្រ ញ ងខនាត្ដតនាកនា� ដនាេគនាប់គនាងដនាយមនាកនាុម 

ឈមែ នាះ ផនាច។ កនារងនារចម្ងននា្្រ ញ ង្ូមតិរបស់ខ្ញ ំ គកឺនារ�្រស្ទនូ ង 

នតិងជី្របនាឡនាយ ដនាយ្្រ ញ ងមួយកនាុមមនានសមនាជតិ្រចំនួន១២ 

ននា្់រ ដនាេ្្រ ញ ងមួយកនាុមតនាូ�ស្ទនូ ងឲ្យបនានចំនួន ៥ហតិចតនា្្រ ញ ង 

រយៈពនាេ២៥ថ្ង នា។ ខ្ញ ំបនានខតិតខំបំពនាញកនារងនារដនាេអង្កនារ 

បនានចនាត់តនាំងរហូតស្មសេ់តនាស្នា្រគនាប��្ប់ឆ្អ ជឹង នតិង 

បន្ទ នាប់ម្រខ្ញ ំបនានធល នា្់រខលរួ នឈឺ។ ខ្ញ ំតនាូ�បនាន ផនាច ដនាេជនាមនាកនាុម 

បង្ខ ំឲ្យទនាធ្ើកនារងនារបន្ទៀត ពនាេខ្ញ ំ្ំរពុងឈឺ។ ្្រ ញ ងថ្ង នាននាះ  

ននាពនាេចុះទនា�េ់្្រ ញ ងវនាេសនានា ខ្ញ ំបនានងងជឹតមុខ�ួេ្រប់្្់រ 

បុ៉ន្នាសំណនាងេ្អបនានសមមតិត្ តនាង នតិងសមមតិត្ សនាម ដនាេ 

ជនាអ្ ្រធ្ើកនារជនាមួយគ្ នារត់ម្រជួយ លើ្រនតិងេុបមុខលនាង 

ខលរួ នឲ្យខ្ញ ំ។ ននាពនាជឹ្របន្ទ នាប់ ខ្ញ ំបនាន�ជឹងខលរួ នឡើង� តិញ ហើយតនាូ� 

បនានទទួេកនារស្បីន្ទ នាសពីមនាកនាុមយ៉នាងខល នាំងថនា «មតិត្ឯងខ្តិេ 

ខល នាំងណនាស់ ធ្ើពុតជនាឈឺបនាបននាះ បនាយត្័ ្រង់បនា�ត្តិសនាស្នា

្រតិនបនា្រ្រ្បនាេ»។ ទនាះបជីនាតនាូ�ទទួេកនារស្បីន្ទ នាស ខ្ញ ំននាតនា 

សមនានា្រព្យនាបនាេពនានាះមតិនអនាចទនាធ្ើកនារងនារបនាន។ ខ្ញ ំបនាន

លនាបថ្ នាំម្៉យនាងដនាេមនានរូបរនាង�ូចអនាចមទ៍ន្នាយ នតិងបនាន

ជនាសះស្ើយបន្ទ នាប់ពីសមនានា្រព្យនាបនាេរយៈពនាេ៣ថ្ង នា។ 

 ថ្ង នាមួយ ខ្ញ ំបនានទនាសួរសុខទុ្រ្ខកនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ នតិង 

តនាូ�បនាន្រងឈលបចនាទថនា ជនាខមែ នាំងគនាចវនាះពីកនារងនារ ហើយ 

បនានចនាប់ខលរួ ននតិងប្្រនូ នខ្ញ ំទនា្ូមតិអនាងខ្ នា ដនាេជនា្ូមតិ្ំរណើត 

របស់ខ្ញ ំ� តិញ។ បន្ទ នាប់ពីធ្ើកនារងនារ�្រស្ទនូ ងរួច ខ្ញ ំតនាូ�បនានខមែនារ

កនាហមប្្រនូ នទនាកនាន់្រងននារ�ីជឹ្រជ្្រនូ នស្ៀងអនាហនារ នតិង

សព្នា�ុធឲ្យយនាធនាខមែនារកនាហមដនាេបនាយុទ្ននាសមរ្ូមតិ។ 

 ននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៨ ខ្ញ ំបនានតនាឡប់ម្ររស់ននាសនាុ្រ្ំរណើត 

� តិញ បុ៉ន្នាបងបនាុសរបស់ខ្ញ ំបនានសល នាប់ដនាយសនារតនាជំងឺគនាុន 

ចនាញ់ នតិងគមែ នានអនាហនារបរ តិភនាគគនាប់គនានាន់។ 

 ននាពនាេដនាេរបបខមែនារកនាហមបនាន�ួេរេំននាថ្ង នាទី៧  

ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ១៩៧៩ ដនាយសនារ្រង្រមល នាំងរ�សតិរ្សសនាមគ្ ី

សង្នានាះជនាតតិ្រម្ពញ ជនា នតិង្រងទព័របស់វៀតណនាម ខ្ញ ំនតិងកនាុម 

គនាួសនារ បនានតនាឡប់ម្ររស់ននាសនាុ្រ្ំរណើត� តិញ រហូត�េ់ 

ឆ្ នាំ១៩៩៩។ បន្ទ នាប់ម្រ ខ្ញ ំនតិងកនាុមគនាួសនារ្រប៏នានសមនានាចចតិត្ 

ម្ររស់ននាទជឹ្រ�ីអនលង់វនាង� តិញ ដនាយយេ់ឃើញថនាតំបន់ននាះ 

មនាន�ីធលធំីទូលនាយដនាេអនាចបនា្របរបរធ្ើសនានាចម្ នារបនាន។

 ៥) រឿងរ៉នា�របស់ ជំុ �ង់ ភនាទបនាុស អនាយុ៧១ឆ្ នាំ មនាន 

ទ្ីរនលនាង្ំរណើតននាខនាត្្ំរពត នតិងសព្ថ្ង នារស់ននា្្រ ញ ង្ូមតិអូរុន 

ឃំុថល នាត សនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ឧត្រមនានជយ័។ 

 ខ្ញ ំមនានអនាយុបនាហនាេ២៤ឆ្ នាំ ននាពនាេដនាេខមែនារកនាហម 

ទទួេបនានជយ័ជម្ ះទនាំងសនាុង ននាថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៥។ ខ្ញ ំតនាូ�បនានខមែនារកនាហមប្្រនូ នម្រធ្ើជនា្រងទព័។ �ំបូង 

ខមែនារកនាហមបនានប្្រនូ នខ្ញ ំឲ្យទនាធ្ើកនារហ្ជឹ្រហនាត់ េត់�ំ នតិង 

បន្ទ នាប់ម្រ្រប៏្្រនូ នខ្ញ ំឲ្យទនាបនាយុទ្ននាសមរ្ូមតិតនាម្ង។ ខ្ញ ំបនាន 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ហ្ជឹ្រហនាត់តនាំងពីពនាេជឹមរហូត�េ់ថ្ង នារសៀេជនាមួយ្រងទព័ 

�ទនាទៀត ទើបមនាទព័ខមែនារកនាហមអនុញ្ញ នាតឲ្យខ្ញ ំឈប់សមនានា្រ 

ហូបបនាយ នតិងបន្កនារហ្ជឹ្រហនាត់�េ់ល្ង នាចទើបអនាចឈប់ 

សមនានា្រហូបបនាយល្ង នាចម្ងទៀត។ បនាជនាជនដនាេរស់ននា្្រ ញ ង 

តំបន់ដនាេខ្ញ ំបនានរស់ននា តនាូ�បនានខមែនារកនាហមបនាងចនា្រជនា៣

កនាុម គកឺនាុម្ុរមនារ កនាុម�យ័ជំទង់ នតិងកនាុមមនុស្សចនាស់ជរនា។ 

បនាជនាជនទនាំងអស់ននាតនាមសហ្ររ� ៍តនាូ�បនានអង្កនារបញ្នា 

ឲ្យលើ្រទំនប់ ជី្របនាឡនាយ នតិងបង្ បង្ ើនផេ។ ចំណនា្រ 

ឯពនាេវនាលនាធ្ើកនារងនារគចឺនាប់ផ្ើមពីម៉នាង ៧ពនាជឹ្រ រហូត 

�េ់ម៉នាង១១ថ្ង នាតនាង់ទើបអនាចឈប់សមនានា្រដើម្បីរ តិភនាគ 

អនាហនារ។ បន្ទ នាប់ម្រ បនាជនាជនតនាូ�ចនាប់ចុះធ្ើកនារងនារបន្ដ រហូត 

�េ់ម៉នាង៥ល្ង នាច។ ចំពនាះរបបអនាហនារ� តិញ ពនាេខលះបនាជនាជន 

បរ តិភនាគបនាយនតិងពនាេខលះទៀត បនាជនាជនតនាូ�ហូបបបររនា� 

ស្ទ ើរតនាគមែ នានគនានាប់អង្ រ។ បុ៉ន្ដ នាខ្ញ ំដនាេជនា្រងទព័ កនារបរ តិភនាគ 

មនានគនាប់គនានាន់ ហើយរៀងរនាេ់ពីរសប្ដ  នាហម្៍ង ចុងភនាតនាង

តនាធ្ើបង្អ នាមសមនានាប់ឲ្យកនាុម្រងទព័ បរ តិភនាគ។

 ននា្ំរឡញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ ខ្ញ ំតនាូ�បនានអង្កនាររបស់ខមែនារកនាហម 

ផ្ំសផ្ញ ំឲ្យរៀបកនារជនាមួយននារម្ី នា្់រ។ កនារផ្ំសផ្ញ ំរៀបអនាពនាហ ៍

ពតិពនាហន៍នាះ កើតឡើងដនាយកនាររៀបជនាគូ ដនាេមនានចនាប់ពី 

១០គូរហូត �េ់១០០គូ។ កនានាយពីរៀបកនារហើយ អង្កនារ 

បនានអនុញ្ញ នាតឲ្យខ្ញ ំ នតិងគូផ្សនាងទៀតរស់ននាជំុប្ដ បីនាពន្រយៈពនាេ 

តនាជឹមតនា៣ថ្ង នាបុ៉ណ្ណ នាះ។ បន្ទ នាប់ពីរួមរស់ជនាមួយបនាពន្របស់ខ្ញ ំ 

អស់រយៈពនាេ ៣ថ្ង នា យើងបនានបនា្រផលនូ �គ្ នា ដើម្ទីនាបមនាើ 

កនារងនាររៀងៗខលរួ ន។ មួយរយៈកនានាយម្រ ខ្ញ ំបនានធល នា្់រខលរួ នឈឺ  

ហើយតនាូ�បនានពនាទ្យខមែនារកនាហមម្រព្យនាបនាេយ៉នាងយ្រចតិត្ដ ទុ្រ 

�នា្់រ នតិងតនាូ�បនានខមែនារកនាហមឲ្យពនាេឈប់សមនានា្រពីកនារងនារ 

ហ្ជឹ្រហនាត់រហូត�េ់ជនាសះស្ើយ។ 

 ននាឆ្ នាំ១៩៧៧ ្រង្រមល នាំងរបស់ខមែនារកនាហមបនានប៉ះទង្ តិច 

ជនាមួយ្រងទព័វៀតណនាមននាតនាមបណ្នាយពនាំដនានជនាញជឹ្រ 

ញនាប់។ ននាថ្ង នាទ៧ី ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ១៩៧៩ របបខមែនារកនាហម 

តនាូ�បនានផ្ដរួ េរេំដនាយ្រង្រមល នាំងរ�សតិរ្សសនាមគ្ីសង្នានាះ 

ជនាតតិ្រម្ពញ ជនា នតិង្រងទព័វៀតណនាម។ េុះម្រ�េ់ឆ្ នាំ១៩៨១  

ខ្ញ ំ នតិងបនាជនាជនជនាចនាើនននា្់រទៀតតនាូ�បនានអំណនាចប្្រនូ នឲ្យ 

តនាឡប់ម្រសនាុ្រ្ំរណើត� តិញ។ បើទនាះជនាបនាទនាសជនាតតិបនាន 

រដំនាះទនាហើយ្រ្ដ  ី ្រយ៏នាធនាខមែនារកនាហមដនាេននាសនាសសេ់  

ននាតនាបន្ដ អុ្រឡញ ្រ នតិងបនាមូេផ្ដញ ំបង្ ើតជនាចេននាតស៊ូជនាបន្ដ 

បន្ទ នាប់។ ននាឆ្ នាំ១៩៨៩ ខ្ញ ំបនានននាំកនាុមគនាួសនារម្រកនាន់តំបន់ 

អនលង់វនាង បុ៉ន្នា្្រ ញ ងខ�ៈពនាេននាះ ទជឹ្រ�ីអនលង់វនាង្ំរពុងស្ថតិត 

្្រ ញ ងស្ថ នានភនាព� ជឹ្រ�រយ៉នាងខល នាំង។ ខ្ញ ំ នតិងកនាុមគនាួសនារតនាូ�បនាន 

្រមល នាំងខមែនារកនាហមជមលៀសឲ្យទនារស់ននា្្រ ញ ងជំរំ្្រ ញ ងទជឹ្រ�ីបនាទនាស 

ថនា។ បនាជនាជនទនាំងអស់ដនាេរស់្្រ ញ ងទជឹ្រ�ីថនា តនាូ�បនានផ្ត់ផ្ង់  

នតិងទំនុ្របមនាុង គនាឿងឧបភនាគ បរ តិភនាគដនាយអង្កនារសហ 

បនាជនាជនាតតិ។ ននាឆ្ នាំ១៩៩០ ឪពុ្រម្ដ នាយរបស់ខ្ញ ំ បនានសល នាប់ 

បនាត់បង់ជី� តិត។ននាឆ្ នាំ១៩៩៨ ខ្ញ ំ្រប៏នានតនាឡប់ម្រពីបនាទនាស

ថនាម្ររស់ននា្្រ ញ ងទជឹ្រ�ីអនលង់វនាងរហូត�េ់សព្ថ្ង នាននាះ។

អ៊ុ ន សុ�នា� ី

្ុរមនារននា្្រ ញ ងសហគមនអ៍នលង់វនាង។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

 ផ្ នា «ខនាមលីនា» គជឺនាផ្ នាមួយបនាភនាទដនាេមនានព�ច៌មនាុះ  

�ុះននាតនាមពនានា្្ ំ នតិងរ្ីរស្ញ ះស្នាយននា្្រ ញ ងរ�ូ�តនាជនា្់រ។ ផ្ នាននាះ  

្រ៏បនាន�ុះននាតនាមតំបន់ពនានា្្ ំននាលើកនាះជនាជូននាបនាទនាស្ូររ៉នា 

ខនាងត ន្ូ ងដនារ។ «ផ្ នាខនាមលីនា» ចនាប់ផ្ើម�ុះឡើង� តិញននាពនាេ 

ដនាេនតិទនាឃរ�ូ�បនានចូេម្រ�េ់ បន្ទ នាប់ម្រ្រច៏នាប់ផ្ើមរ្ីរ 

ននា្្រ ញ ង្ំរឡញ ងខនាមនាសនា។បនាជនាជនននាលើកនាះជនាជូ បនានហនា 

ផ្ នា «ខនាមលីនា» ជនាភនាសនា្ូររ៉នាថនា «ផ្ នា�ុងបនា្រ» ដនាេផ្ នាននាះគ ឺ

ជនាជី� តិត នតិងកនារចនាប់្ំរណើត ហើយ្រតំ៏ណនាងឲ្យសន្តិភនាព 

យុត្តិធម ៌នតិងកនាររស់ឡើង� តិញននាកនាះជនាជូដនារ។ 

 «ផ្ នាខនាមលីនា» បនានបង្ ប់នូ�អត្ថនយ័យ៉នាងជនានាេជនានា 

សមនានាប់បនាជនាជន្ូររ៉នាដនាេរស់ននាលើកនាះជនាជូ។ ផ្ នាននាះ មតិន 

តនាជឹមតនាជនាកនារតំណនាងឲ្យសនាច្្រសីល នាប់របស់បនាជនាជន្ូររ៉នាននា 

លើកនាះជនាជូននាះទនា បុ៉ន្នាវនាបនានដើរតួននាទជីនាអ្ ្រជួយរឭំ្រ 

អំពីបនា�ត្តិសនាស្នារបស់កនាះជនាជូ ចំពនាះកនារតស៊ូ  កនារេះបង់  

នតិងកនារសល នាប់របស់បនាជនាជន្ូររ៉នាននាលើកនាះជនាជូ ននា្្រ ញ ង្ំរឡញ ង 

ពនាេននាកនារបះបនាររបស់កនាុម្ុរមមែញ យនស្ីបនាឆនាំងនជឹរ�្នា្តិបនាេ 

ននាលើកនាះជនាជូននាបនាទនាស្ូររ៉នាខនាងត ន្ូ ង ននាថ្ង នាទ៣ី ខនាមនាសនា  

ឆ្ នាំ១៩៤៨។ ចេននាននាកនារបះបនារននាះ បនានបនានាកល នាយកនាះ 

ជនាជូពីទ្ីរនលនាង ដនាេធល នាប់តនាស្ងៀមស្ង នាត់ នតិងមនានបរ តិយនាកនាស 

សនាស់ស្អ នាតទនាជនាគុ្រសមនានាប់ឃំុឃនាំង នតិងជនា្រនលនាងសមនានាប់ 

ធ្ើទនារុ�្រមមែមនុស្ស ថនាមទនាំងជនាវនាេពតិឃនា�យ៉នាងសនាហនា� 

ពនានាផ្សនាននា្្រ ញ ងបនាទនាស្ូររ៉នាខនាងត ន្ូ ង។ កនារសមល នាប់រង្នាេបនាន 

ផ្ក ា «ខាមតីលា» ជាតំណាងឲ្យសៃ្ិភាព យរុត្ិធម៌ 
ៃិងការរស់ឡើងវិញ នាការះជាជូ 

ផ្ នាខនាមលីនា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

កើតឡើងននាលើកនាះជនាជូននា្្រ ញ ង្ំរឡញ ងពនាេដនាេរ�្នា្តិបនាេ 

ននាបនាទនាស្ូររ៉នាខនាងត ន្ូ ង បនានធ្ើយុទ្ននាកនារបនាឆនាំងនជឹងកនាុម 

្ុរមមែញ យនស្ី ដើម្បីង្ នានាបកនារបះបនាររបស់បនាជនាជនដនាេរស់ 

ននាលើកនាះជនាជូ រហូត្នានទនា�េ់កនារចនាប់ឃំុឃនាំង កនារ 

បង្អ ត់អនាហនារ នតិងកនារសមល នាប់ដនាយមតិនលើ្រលនាងរួមមនាន 

ទនាំងកមែនាង នតិងមនុស្សចនាស់។ មូេហនាតុចម្ងននាកនារបះបនារ 

ននាះ គពឺនា្់រពន្័នជឹងកនារបនាះឆ្ នាតដនាេគនានាងធ្ើននាថ្ង នាទ១ី០  

ខនាឧសភនា ឆ្ នាំ១៩៤៨ ដើម្រីៀបចំឡើងដនាយគ�ៈ្រមមែកនារ 

បណ្នាះអនាសន ្របស់អង្កនារសហបនាជនាជនាតតិននាបនាទនាស្ូររ៉នា  

ដើម្បីង្ ើតរ�្នា្តិបនាេថមែីមួយសមនានាប់បនាទនាស្ូររ៉នាទនាំងពីរ។  

កនារបនាះឆ្ នាតតនាូ�បនានគនានាងសមនានាប់ភនាគខនាងត ន្ូ ងននាបនាទនាស  

ដនាេពនា្់រ្រណ្នាេននាឧបទ្បី្ូររ៉នាស្ថតិតននាកនានាមកនារគនាប់គនាង 

របស់គ�ៈ្រមមែកនារបណ្នាះអនាសន ្របស់អង្កនារសហបនាជនា 

ជនាតតិននាបនាទនាស្ូររ៉នា។ ដនាយ្យ័ខល នាចថនា កនារបនាះឆ្ នាតនជឹង 

ពងនាជឹង្រងពេធំបន្ថនាមទៀត កនាុមយុទ្ជនបនានបនាតតិ្រមមែយ៉នាង 

ហតិង្នា ដនាយធ្ើកនារវនាយបនាហនារទនាលើកនាុមបូ៉េីស្្រ ញ ងសនាុ្រ 

នតិងកនាុមយុ�ជនស្នាំនតិយម ដនាេឈរជើងននាលើកនាះជនាជូ។

 រឿងរ៉នា�សនាដៀងគ្ នាអំពីពនាជឹត្តិកនារ�ន៍នាកនារបះបនារននាះ  

្រប៏នានកើតឡើងននា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនាដនារ។ បនាទនាស្រម្ពញ ជនា 

បនានស្ថតិតននាកនានាមអនាណនានតិគមរបស់បនារនាំងអស់រយៈពនាេ 

បនាហនាេជតិត១សត�ត្សរ។៍ ្្រ ញ ង្ំរឡញ ងពនាេននាកនារគនាប់គនាង 

របស់បនារនាំង បនាជនាជន្រម្ពញ ជនាបនានទទួេរងកនារគនាបសង្ ត់  

កនារធ្ើបនាប កនារបំបតិតសតិទ្តិសនារភីនាព នតិងរស់ននាយ៉នាងេំបនា្រ 

េំបតិន។ ដនាយមតិនអនាច ស៊ូទនានាំ នតិងបនាឈមមុខជនាមួយនជឹង 

បញ្ហ នាទនាំងអស់ននាះបនាន បនាជនាជន្រម្ពញ ជនាមួយចំនួនរួមមនាន  

ពនាះសង្ឃ មន្នាីរនាជកនារ ្រ�ូ៏ចជនាបនាជនាជនសនាម្រ្ញ បនានចនាប់ 

ផ្ើមធ្ើកនារបះបនារបនាឆនាំងនជឹងបនារនាំង ដើម្ទីនាមទនារសតិទ្តិសនារ ី

ភនាពរបស់ខលរួ នតនាឡប់ម្រ� តិញ។ តនាជនាេទ្ផេ ចេននាននាកនារ 

បះបនារតស៊ូបនាឆនាំងនជឹងបនារនាំង បនានទទួេរងកនារប៉ះទង្ តិច  

ដនាេបនានបណ្នាេឲ្យបនាជនាជនសល នាប់ ហើយអ្ ្រដនាេ�ជឹ្រននាំ 

ចេននាបះបនារននាះ បនានទទួេរងទនារុ�្រមមែយ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរ។  

បនារនាំងបនានចនាប់អ្ ្របះបនារទនា�នា្់រននា្្រ ញ ងគុ្រដនាេស្ថតិតននា 

លើកនាះ�នាច់សនាយនាេមួយ ឈមែ នាះថនាកនាះតនាឡនាច។ ននា្្រ ញ ង 

សមយ័អនាណនានតិគមបនារនាងំ កនាះតនាឡនាច គជឺនាកនាះមួយ�៏សនាស់  

ស្អ នាតស្ថតិត្្រ ញ ងទតិសនតិរតនីនាបនាទនាស្រម្ពញ ជនា បន្ទ នាប់ម្រតនាូ�បនាន

បនានាកល នាយជនាគុ្រឧកនាតិ�្ ជនា្រនលនាងធ្ើទនារុ�្រមមែ�៏ឃនារឃនា នតិង 

ជនា្រនលនាងសមល នាប់មនុស្សដនាេមនានេ្រ្ខ�ៈសនាដៀងគ្ នាទនានជឹង  

ហនាតុកនារ�ដ៍នាេបនានកើតឡើងននាលើកនាះជនាជូននាបនាទនាស 

្ូររ៉នាខនាងត ន្ូ ងដនារ។ បនាជនាជនជនាចនាើនននា្់រតនាូ�បនានបនារនាំងចនាប់ 

ខលរួ នយ្រទនាឃំុឃនាំងននាលើកនាះតនាឡនាច ដនាយបនានបង្ខ ំឲ្យធ្ើ 

កនារងនារ�ូចជនាទនាស្ររ ថនាមទនាំងធ្ើទនារុ�្រមមែ នតិងសមល នាប់ 

ដនាយផ្ទ នាេ់ នតិងដនាយបនាយនាេ។ 

 កនាះតនាឡនាច នតិងកនាះជនាជូ សុទ្សជឹងតនាជនាកនាះ�៏សនាស់ 

ស្អ នាត មនានភនាពស្ងប់ស្ង នាត់ នតិងស្ថតិតននា�នាច់ឆ្ង នាយពីគនា បុ៉ន្នា 

កនាះទនាំងពីរននាះ តនាូ�បនានជនាើសរើសជនាទ្ីរនលនាងសមនានាប់ធ្ើ 

ជនាគុ្រ នតិងបន្ទ នាប់ម្រ្រក៏ល នាយជនាវនាេពតិឃនា�ដនាយសនារតនា 

ជមល នាះ។ បច្ ញ ប្ន ្ កនាះទនាំងពីរននាះ បនានបន្សេ់ទុ្រនូ�អនុ-

ស្នា�រយី ៍ នតិងរឿងរ៉នា��៏សនានគនានាតគនានាតននាពនាេអតតីកនាេ 

ជនាចនាើនដនាេមនុស្សជនាតតិមតិនអនាចបំភល នាច។ 

 ផ្ នាខនាមលីនា គជឺនា�ួងពនាេជឹងបនាជនាជន្ូររ៉នាននាលើកនាះ 

ជនាជូ ដនាេបនានេះបង់ជី� តិត។ ននាពនាេដនាេអ្ ្រទនាទស្សននា 

កនាះជនាជូ អ្ ្រនជឹងឃើញចមល នា្់រផ្ នាខនាមលីនា តនាំងេម្អននាតនាម  

បូជនយី�្នាន ឬននាតនាមទតីនាំងដនាេជនរងគនានាះ៣០.០០០ននា្់រ  

តនាូ�បនានសមល នាប់ននាថ្ង នាទ៣ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៤៨។ ដនាយឡនា្រ 

ចមល នា្់រ ផ្ នាខនាមលីនា ្រត៏នាូ�បនានបនាទះឃើញមនានកនារតនាំងេម្អ 

ននាតនាមចនាតតិយមួយចំនួនននា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនាដនារ �ូចជនា 

ចនាតតិយរបស់ស្នាចអង្�ួង ដនាេបនានសនាងសង់ឡើងននាលើ 

្ំរពូេ្្ ំឧ�ុង្ជនាដើម។ ទនាះបីជនា�ប្ធមរ៌វនាងបនាទនាស្ូររ៉នា 

ខនាងត ន្ូ ង នតិងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា មនានេ្រ្ខ�ៈខុសគ្ នា បុ៉ន្នាអត្ថនយ័ 

ននាផ្ នាខនាមលីនា បនានបនាើបនានាស់ នតិងពន្យេ់ននា្្រ ញ ងនយ័រួមគ្ នាគឺ

វនាជនាផ្ នាតំណនាងឲ្យសនាច្្រសីល នាប់ នតិងកនាររស់ឡើង� តិញ។ 

អ៊ុ ន សុ�នា� ី
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 ខ្ញ ំឈមែ នាះ អ៊ុ ច សនាត។ កនាេពី�យ័្ុរមនារ ខ្ញ ំរស់ននាជនាមួយ 

ឪពុ្រម្នាយដនាេបនា្របរបរជនា្រសតិ្ររននា្្រ ញ ង្ូមតិគនា្រចនាស់  

ឃំុសំបួរ សនាុ្រកនាឡនាញ់ ខនាត្សៀមរនាប។ ខ្ញ ំមតិនបនានរៀនសូតនា 

ចនាើនទនាដនាយគនាួសនារខ្ញ ំមនានជី�ភនាពខ្ះខនាត។ ខ្ញ ំមនានបងប្អនូ ន 

ចំនួន៤ននា្់រ សនាី២ ននា្់រនតិងបនាុស២ននា្់រ។ ខ្ញ ំគជឺនា្ូរនទ៣ីននា 

្្រ ញ ងគនាួសនារ។ បន្ទ នាប់ពីរបប េន់ នេ់ �ួេរេំននា្្រ ញ ងឆ្ នា ំ

១៩៧៥ ភល នាម ខ្ញ ំ្រប៏នានរៀបកនារជនាមួយប្ឈីមែ នាះ បឿ្រ ប៊តី  

ដនាេជនាអ្ ្រសនាុ្រ្ូមតិជនាមួយគ្ នា។ ននាពនាេននាះ ខ្ញ ំមនាន�យ័ 

២២ឆ្ នាំ។ ននាពនាេដនាេខ្ញ ំរៀបកនារ ខមែនារកនាហមមតិនទនាន់ចូេ 

ម្រគនាប់គនាងននា្្រ ញ ង្ូមតិរបស់ខ្ញ ំរស់ននាននាះទនា �ូច្ នាះកនាររៀប 

កនាររបស់ខ្ញ ំបនានបនាពនាជឹត្ទនាតនាមបនាពនា�ីទំនៀមទមល នាប់ខមែនារ។ 

 កនានាយរៀបកនារមតិនយូរបុ៉នមែ នាន ខមែនារកនាហម្រប៏នានចូេម្រ 

កនាន់កនាប់ននា្្រ ញ ងសនាុ្ររបស់ខ្ញ ំ ហើយបនានបនាមូេយ្រសម្ភ នារ 

បនាើបនានាស់ នតិងទនាព្យសម្ត្តិរបស់បនាជនាជន្្រ ញ ង្ូមតិ�នា្់រជនា្រមមែ 

សតិទតិ្រួម។ ដនាយហនាតុថនា ខមែនារកនាហមចូេម្រគនាប់គនាង្ូមតិ 

របស់ខ្ញ ំកនានាយ្ូមតិផ្សនាងទៀត។ �ូច្ នាះ្រមមែ នា្តិបនាេខមែនារកនាហម 

បនានចនាត់ទុ្របនាជនាជន្្រ ញ ង្ូមតិខ្ញ ំថនា បនាជនាជនថមែី ឬបនាជនាជន ១៧  

មនាសនា ដនារ បើទនាះបជីនាបនាជនាជនទនាំងននាះមតិនដនាេជមលៀស 

ចនាញពី្ូមតិរបស់ខលរួ ន នតិងរស់ននា្្រ ញ ងតំបន់រដំនាះតនាំងពីយូរ 

ម្រហើយ្រដ៏នាយ។ បន្ទ នាប់ម្រខមែនារកនាហម ្រប៏នានចនាត់ចនាង 

កនារងនារឲ្យបនាជនាជន្្រ ញ ង្ូមតិធ្ើរៀងៗខលរួ ន។ ខ្ញ ំនតិងប្ដ រីបស់ខ្ញ ំ បនាន 

ចូេ្្រ ញ ង្រងចេត័ នតិងធ្ើកនារងនារជនាចនាើន �ូចជនា ជី្របនាឡនាយ  

កូៃខ្ញពុំឈមែ ារះ សា រ តី សលៃ ា្់រដាយសារកើតកញ្ជាិល

អ៊ុ ច សនាត នតិងប្ ីបឿ្រ ប៊តី ពនាមទនាំងចនាៗ ននាសនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ឧត្រមនានជយ័។ 
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លើ្រទំនប់ នតិង�្រស្ទនូ ងជនាដើម។ ចំណនា្រឯឪពុ្រម្នាយរបស់ខ្ញ ំ  

តនាូ�ខមែនារកនាហមចនាត់តនាំងឲ្យននា្រងចតិ្្រ ជឹមសត្ ្រតិនសនាូ� នតិង 

�នាំ�ំណនាំ។ បងប្អនូ នរបស់ខ្ញ ំតនាូ�បនានបនាងចនា្រឲ្យទនារស់ននា្ូមតិ

ផ្សនាងៗ។ ននាសមយ័ននាះ កនាររស់ននារបស់បនាជនាជនខុសគ្ នា 

គបឺនាជនាជនថមែីេំបនា្រជនាងបនាជនាជនមូេ�្នាន។

 ជនារៀងរនាេ់ថ្ង នាខ្ញ ំ ្រ�ូ៏ចជនាបនាជនាជន�ទនាទៀត តនាូ�កនានា្រ 

ពីពនាេជឹមដើម្បំីពនាញកនារងនារ។ ចំពនាះរបបអនាហនារមួយ

ថ្ង នាខ្ញ ំទទួេបនានរបបអនាហនារពីរពនាេ។ ននាពនាេម៉នាងឈប់ 

សមនានា្របនាជនាជនទនាំងអស់តនាូ�ទនាហូបបនាយរួម។ បនាជនាជន 

ទនាំងអស់អង្ញយតនាម្រនលនាងរៀងៗខលរួ ន បន្ទ នាប់ម្រចុងភនាដើរ 

�នា្់រអនាហនារតនាម្រនលនាងអង្ញយ។ ម្ហនូ បអនាហនារបនាចនាំថ្ង នាមនាន 

�ូចជនា បបរតនា្ួរន សមលតនា្ួរន ឬសមលបនាេតិត។ របបអនាហនារ 

បនាបននាះ មតិនបនានផ្េ់�តីនាមនីគនាប់គនានាន់�េ់បនាជនាជនឡើយ  

ហើយវនា្រ៏មតិនសនា្រសមទនានជឹងបនាជនាជនដនាេតនាូ�ធ្ើកនារងនារ 

ដនាយបនាើបនានាស់្រមល នាំងទនាំងសនាុងដនារ។ បនាជនាជនទនាំងអស់ 

សនានា្រឃល នានយ៉នាងខល នាំង ដនាយកនារហូបចុ្រមតិនគនាប់គនានាន់ គួប 

ផ្ំសនជឹងកនារធ្ើកនារងនារហួស្រមល នាំង។ពនាេខលះខ្ញ ំ តនាូ�ចេត័ទនា 

ឆ្ង នាយពីផ្ទ ះ ហើយតនាូ�សមនានា្រននាតនាមវនាេសនានាដនាយគមែ នាន

�ំបូេបនាំងឡើយ។ ពនាេវនាលនាកនារងនារមតិនទៀងទនាត់ឡើយ 

គអឺនាសនា័យទនាលើទំហំកនារងនារ នតិងផនានកនារ ដនាេអង្កនារបនាន 

្ំរ�ត់។ ពនាេខលះ្រងចេត័តនាូ�ធ្ើកនារននា្រនលនាងមួយរយៈ១

ខនា២ខនាឬ្រ១៏ឆ្ នាំ្រម៏នាន។ ននាពនាេដនាេខ្ញ ំចង់ទនាលនាងឪពុ្រ

ម្នាយននាផ្ទ ះខ្ញ ំតនាូ�សំុកនារអនុញ្ញ នាតពីមនា្រងចេត័ជនាមុនសតិន។ 

បនាសតិនបើទទួេបនានកនារអនុញ្ញ នាត ខ្ញ ំអនាចទនាលនាងផ្ទ ះបនាន១ 

ថ្ង នា។ននាពនាេខ្ញ ំមនានផ្ទ នាពនាះ ខមែនារកនាហមមតិនលើ្រលនាងឲ្យខ្ញ ំ 

ទនាធ្ើកនារងនារសនានាេឡើយ។ ននាពនាេដនាេខ្ញ ំគនាប់ខនាសមនានាេ 

្ូរន ខមែនារកនាហមបនានប្្រនូ នឆមែបបុរនា�ឲ្យម្រជួយសមនានាេ្ូរន

ឲ្យខ្ញ ំ។ កនានាយពីឈប់សមនានា្រសមនានាេ្ូរនបនាន្រនលះខនា ខ្ញ ំតនាូ�

ចនាញទនាធ្ើកនារ�ូចធមមែតនា� តិញដនាយទុ្រ្ូរនរបស់ខ្ញ ំឲ្យមនុស្ស 

ចនាស់ននា្្រ ញ ង្ូមតិជនាអ្ ្រមើេថនាទនាំ។ ខ្ញ ំអនាចជួប្ូរនរបស់ខ្ញ ំ តនា 

ននាពនាេយប់បុ៉ណ្ណ នាះ។ ខ្ញ ំបនាន�នា្់រឈមែ នាះ្ូរនសនាី�ំបូងរបស់ 

ខ្ញ ំថនា សនា រ ីបុ៉ន្នាជនាអ្ុរសេ្ូរនននាះបនានសល នាប់ននាអនាយុ២ឆ្ នាំ  

ដនាយសនារតនាជំងឺ្រញ្នាជឹេ។ ទនាះបជីនាសមយ័ននាះមនានថ្ នាំខលះ 

ដនារ�ូចជនា ថ្ នាំចនា្់រ ថ្ នាំអនាចមទ៍ន្នាយ បុ៉ន្នាមតិនមនានចនាើនគនាប់

គនានាន់សមនានាប់បនាជនាជនទូទនាឡើយ។

 រឿងរ៉នា�ដនាេខ្ញ ំចងចនាំមតិនភល នាច គនឺនាពនាេមួយ ខ្ញ ំ នតិង 

បនាជនាជន�ទនាទៀត្ំរពុង�្រស្ទនូ ងននាតនាមវនាេសនានា សនានាប់តនា 

ឃើញយនាធនាខមែនារកនាហមម្ររ្រមនុស្ស្្រ ញ ង្ូមតិទនា�ជឹ្រអំបតិេ។  

យនាធនាទនាំងននាះបនានបនានជនាើសរើសបងថលនារបស់ខ្ញ ំ រួចននាំគនាត់ 

ទនា។ ខ្ញ ំមតិនហ៊នានសួរននាំអី្ឡើយ ហើយ្រប៏ន្ធ្ើកនារងនារធមមែតនា។  

្រនលងម្រជនាចនាើនថ្ង នា ដនាយមតិនឃើញបងថលនារបស់ខ្ញ ំតនាឡប់ 

ម្រ្ូមតិ� តិញ ទើបខ្ញ ំបនានសនមែត់ថនា បងថលនារបស់ខ្ញ ំតនា�ូបនានយនាធនា 

ខមែនារកនាហមសមល នាប់ហើយ។ បងរបស់ខ្ញ ំបនានធ្ើអី្ខុសទនាននា 

ពនាេននាះ។ រឿងរ៉នា�សនាដៀងៗគ្ នាននាះបនានកើតឡើងជនារឿយៗ 

ទនាលើបនាជនាជន្្រ ញ ង្ូមតិរបស់ខ្ញ ំ។ បើទនាះបជីនាកនារននាំខលរួ នបនា- 

ជនាជនទនាដនាយមតិនមនានកនារ� តិេតនាឡប់ននាះកើតឡើងជនាចនាើន 

លើ្រចនាើនសនារ ្រពំុ៏មនាននរណនាម្ នា្់រកល នាហនានហ៊នានសួរននាំអំពី 

�ំ�ជឹងរបស់អ្ ្រទនាំងននាះដនារ គមឺនានតនាកើតទុ្រ្ខសង្នាគអនា�តិត 

អនាសូរ�េ់អ្ ្រដនាេបនាត់ខលរួ ន ហើយខតិតខំធ្ើកនារតនាមផនានកនារ 

ដនាេអង្កនារ�នា្់រឲ្យតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ខ្ញ ំមតិនដនាេតនាូ�បនានឈលប 

ខមែនារកនាហមធ្ើទនារុ�្រមមែ ឬសួរចមល ើយឡើយននាសមយ័ននាះ  

ពីពនានាះខ្ញ ំតនាងតនាខតិតខំធ្ើកនារងនារឲ្យសមនានាចតនាមផនានកនាររបស់ 

អង្កនារដនាយមតិនហ៊នានជំទនាស់តវ៉នាអី្ឡើយ នតិងតនាងគនារពតនាម 

ច្បនាប់� តិនយ័របស់អង្កនារ។ ននាពនាេយប់ ខ្ញ ំតនាងតនាឃើញ 

យនាធនាខមែនារកនាហមបណ្ើរបនាជនាជនដនាេមនានចំ�ងជនាប់នជឹង 

ដនាទនាំងជួរៗដនាយ្្រ ញ ងមួយជួរ មនានបនាជនាជនចនល នាះពី១០ ទនា 

២០ននា្់រ ឆលងកនាត់តនាម្ូមតិរបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំបនាន�ជឹងថនា យនាធនា 

ទនាំងននាះននាំយ្របនាជនាជនទនាកនាន់រណ្នាក្នារ្្ ំដនាេជនាវនាេ

ពតិឃនាត។ 

 ខ្ញ ំរស់ននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហមរហូតថ្ង នាមួយ ខ្ញ ំនតិងបនាជនា-

ជន�ទនាទៀតមតិនឃើញបនាធនាន្រងចេត័ម្របញ្នាឲ្យធ្ើកនារ

�ូចសព្�ង �ូច្ នាះយើង្រន៏នាំគ្ នាអង្ញយរង់ចនាំននាវនាេសនានា។ 
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ខ្ញ ំ នតិងបនាជនាជនទនាំងននាះមតិនហ៊នានធ្ើអី្ផ្សនាងឡើយ េុះតនានាតនា 

មនានបញ្នាពីបនាធនាន្រងចេត័។ យើងបនានរង់ចនាំអស់រយៈ ៣ 

ថ្ង នា ទើប�ជឹងថនាបនាធនានចេត័ ្រមមែ នា្តិបនាេ នតិងយនាធនាខមែនារកនាហម 

ធំៗបនានរត់ភៀសខលរួ នអស់ហើយ ដនាយសនារ្រងទព័រ�សតិរ្ស 

សនាមគ្សីង្នានាះជនាតតិ្រម្ពញ ជនា រួមជនាមួយ្រងទព័វៀតណនាម បនាន 

ចូេម្ររំដនាះបនាទនាស្រម្ពញ ជនាពីរបប្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ  

នតិងបនានទទួេជយ័ជម្ ះននាថ្ង នាទ៧ី ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ១៩៧៩។ ខ្ញ ំ  

នតិងបនាជនាជន�ទនាទៀតបនានសមនានាចចតិត្តនាឡប់ទនាផ្ទ ះរៀងៗ 

ខលរួ ន� តិញ។ ខ្ញ ំមនានចតិត្សប្បនាយរ្ីររនាយជនាខល នាំង ដនាេខ្ញ ំមនាន 

សនារភីនាព នតិងអនាចរស់ននាជួបជំុគនាួសនារសនារជនាថមែីម្ងទៀត។

កនានាយកនារ�ួេរេំននារបបខមែនារកនាហម ខ្ញ ំនតិងប្បីនានរស់្្រ ញ ង

សនាុ្រកនាឡនាញ់អស់រយៈពនាេ១៧ឆ្ នាំ នតិងមនាន្ូរនចំនួន៩ននា្់រ 

សនាី៦ននា្់រ នតិងបនាុស៣ននា្់រ។ ្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេខ្ញ ំរស់ននា្្រ ញ ង

សនាុ្រកនាឡនាញ់ ខ្ញ ំតនាងតនាមនានជំងឺជនាប់ខលរួ នដនាេតនាូ�កនារកនារ 

ព្យនាបនាេជនាបនាចនាំ ដនាយជី�ភនាពគនាួសនារមនានកនារខ្ះខនាត ខ្ញ ំ  

នតិងប្ដ ី្រ៏សមនានាចចតិត្េ្់រ�ីសនានាដើម្យី្រថ� តិកនាព្យនាបនាេជំងឺ។  

រហូតននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៩៦ ខ្ញ ំ នតិងបី្ ្រស៏មនានាចចតិត្ននាំ្ូរនម្ររស់ 

ននា្្រ ញ ង្ូមតិគនា្រសំពរ័ ឃំុេំទង សនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ឧត្រមនាន 

ជយ័។ សព្ថ្ង នា ខ្ញ ំមនានអនាយុ៦៣ឆ្ នាំហើយ ហើយខ្ញ ំរស់ននា 

ជនាមួយប្ ីពនាមទនាំង្ូរនៗ។ 

 ជនាចុងកនានាយ ខ្ញ ំពតិតជនាមតិនចង់ឃើញរបបបនាេយ័ពូជ 

សនាសនន៍នាះកើតឡើងម្ងទៀតឡើយ ពនានាះគនាប់ទតិ�្ភនាពដនាេ 

ខ្ញ ំបនានឃើញ នតិងបទពតិសនាធនដ៍នាេខ្ញ ំបនានឆលងកនាត់ននាតនាស្ថតិត

្្រ ញ ងកនារចងចនាំជនានតិច្ ។ កមែនាងៗជំននាន់កនានាយគួរតនាខតិតខំសតិ្រ្នា 

រៀនសូតនាឲ្យមនានចំណនាះ� តិជ្នា្្រ ញ ងខលរួ ន នតិងសតិ្រ្នាស្នាងយេ់ព ី

របបននាះបន្ថនាម ពនាមទនាំងធ្ើយ៉នាងណនាទប់ស្ នាត់ ្ំុរឲ្យរបបននាះ 

កើតឡើងលើទជឹ្រ�ីបនាទនាស្រម្ពញ ជនាម្ងទៀត។

សនាន ធតីនា គរុសតិស្សឆ្ នាំទ១ី 

ទតិ�្ភនាពបជឹងអនលង់វនាង ្្រ ញ ងសនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ឧត្រមនានជយ័។
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 ខ្ញ ំឈមែ នាះ សុតិន គជឹមអនាង អនាយុ៥៧ឆ្ នាំ មនានសនាុ្រ្ំរណើត 

ននា្ូមតិពនានា្រទនល នាប់ ឃំុលើ្រដនា្រ សនាុ្រលើ្រដនា្រ ខនាត្ 

្រណ្នាេ។ សព្ថ្ង នាខ្ញ ំមនានមុខរបរជនា្រសតិ្រររស់ននា្្រ ញ ងឃំុេំទង  

សនាុ្រអនលង់វនាង ខនាត្ឧត្រមនានជយ័។ មុនឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្ញ ំបនាន 

រស់ននាជនាមួយគនាួសនារដនាេមនានសមនាជតិ្រ៥ននា្់រ។ ននា្្រ ញ ង 

របបសនាធនារ�រ�្ខមែនារ គនាួសនាររបស់ខ្ញ ំបនានរស់ននាជួបជំុគ្ នា 

យ៉នាងសុខសនាន្។ ននាពនាេននាះខ្ញ ំទើបតនាមនានអនាយុ១០ឆ្ នា ំ

បុ៉ណ្ណ នាះ �ូច្ នាះខ្ញ ំ ពំុសូ�ចងចនាំពីពនាជឹត្តិកនារ�ដ៍នាេកើតមនាន 

ឡើងននា្្រ ញ ងរបបននាះបនានចនាើនទនា។ ខ្ញ ំគនានាន់តនា�ជឹងថនា ននា្្រ ញ ង 

សមយ័ននាះ ខ្ញ ំបនានឃើញកនារទមល នា្់រគនានាប់បនា្រ នតិងមនាន 

សង្នានាមកើតឡើងគនាប់ទ្ីរនលនាងននា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។ រហូត 

�េ់ថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ខមែនារកនាហមបនានទទួេជយ័

ជម្ ះលើទនាហនាន េន់ នេ់។ ននាពនាេននាះ បនាជនាជន្រម្ពញ ជនា 

ទនាំងអស់ ្រ�ូ៏ចជនាគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំបនានចូេរួមអបអរសនាទរ 

ចំពនាះជយ័ជម្ ះខមែនារកនាហមដនាយបនានគតិតថនា សងនា្ាមននា្្រ ញ ង 

្រម្ពញ ជនាបនានប្្រ ប់ហើយ សន្តិភនាពនជឹងកើតមនានឡើង� តិញមតិន 

ខនាន បុ៉ន្នាអី្ៗគនាប់យ៉នាងបនារជនាមនានភនាពផ្ទញយសនាឡះពីកនារគតិត 

ននាះ។ 

 ននាពនាេដនាេខមែនារកនាហមបនានកនាន់កនាប់ទកីនាុង្្ ំពនាញ  

ខមែនារកនាហមបនានជមលៀស នតិងបង្ខ ំបនាជនាជនចនាញពីផ្ទ ះសម្នាង

ឲ្យទនារស់តំបន់ជនបទ�នាច់សនាយនាេននាទូទនាំងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា។  

ននាពនាេននាះ គនាួសនាររបស់ខ្ញ ំដនាេធល នាប់រស់ននាជំុគ្ នា តនាូ�បនាន 

ខមែនារកនាហមជមលៀសចនាញ នតិងបំបនា្រមតិនឲ្យរស់ននាជំុគ្ នា�ូចមុន 

ឡើយ។ ននាពនាេននាះខ្ញ ំទើបតនាមនានអនាយុបនាហនាេជនា១៥ឆ្ នា ំ

តនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ ខមែនារកនាហមបនានបង្ខ ំខ្ញ ំ នតិងឪពុ្រម្នាយឲ្យធ្ើ�ំណើរ 

ដនាយថមែើរជើងពីទកីនាុង្្ ំពនាញ រហូត�េ់ខនាត្បន្ទ នាយមនានជយ័  

ដនាយមតិនអនុញ្ញ នាតឲ្យឈប់សមនានា្រតនាមចតិត្ឡើយ។ ននាពនាេ 

ធ្ើ�ំណើរ�េ់គនាេដនា ខមែនារកនាហមបនានបនាងចនា្រឲ្យឪពុ្រ 

ម្នាយរបស់ខ្ញ ំ រស់ននា្្រ ញ ងសហ្ររ�មួ៍យននាស្នាយសុីសុផុន  

ហើយឲ្យខ្ញ ំននា្្រ ញ ង្រង្ុរមនារដនាេមនានសមនាជតិ្រសរុប ២៤ 

ននា្់រ។ ចំណនា្របងប្អនូ នបនាុសរបស់ខ្ញ ំពីរននា្់រទៀតតនាូ�បនានខមែនារ 

កនាហមបំបនា្រឲ្យទនារស់ននា្ូមតិមួយ ស្ថតិតននា្្រ ញ ងសនាុ្រ្្ ំសនាុ្រ 

ដនាយសនារខមែនារកនាហមបនានចនាត់ទុ្រគនាសួនាររបស់ខ្ញ ំថនា ជនាបនាជនា 

ជនថមែី។ ខមែនារកនាហមបនានចនាត់តនាំងខ្ញ ំឲ្យទនាធ្ើកនារងនារ្រសតិ្រមមែ 

ដនាេខ្ញ ំមតិនដនាេធល នាប់ធ្ើពីមុនម្រ �ូចជនា លើ្រទំនប់ លើ្រ ល្ ឺ

សនានា ជី្របនាឡនាយននាតនាមបណ្នាយថ្ េ់ជនាតតិ នតិងកនារ�្រស្ទនូ ង 

ដនាយមតិនមនានពនាេទំននារឡើយ។ ននារ�ូ�ស្ទនូ ង បនាធនាន្រង 

បនានផលញ ំ្រញ្ នាញនាប់រន្ថ នាន់ជនាសញ្ញ នាបនានាប់ឲ្យយើងខតិតខំស្ទនូ ងតនាម 

សំឡនាង្រញ្ នា បនាសតិនបើយើងស្ទនូ ងមតិនទនាន់តនាមផនានកនារទនា 

បនាធនាន្រងនជឹងសី្បន្ទ នាសយើងមតិនខនាន។ 

 ននាពនាេ�ំបូង ខ្ញ ំមនានកនារេំបនា្រយ៉នាងខល នាំង្្រ ញ ងកនារស្ទនូ ង  

ដនាយសនារតនាខ្ញ ំមតិនធល នាប់ធ្ើ្រតិច្ កនារននាះពីមុនម្រ។ ខ្ញ ំតនាងតនា 

ទទួេកនារស្បីន្ទ នាស នតិងគំរនាម្ំរហនាងពីបនាធនាន្រង។ បុ៉ន្នាជនា 

បុ�្យសំណនាង ខ្ញ ំមតិនតនាូ�បនានបនាធនាន្រងធ្ើទនារុ�្រមមែ ឬ 

វនាយធ្ើបនាបឡើយ។ ខ្ញ ំតនាូ�ចនាញទនាធ្ើកនារពីម៉នាង៥ពនាជឹ្រ  

រហូត�េ់ម៉នាង៦ល្ង នាច ទើបអនាចតនាឡប់ម្រសហ្ររ�។៍ 

ននាពនាេ្ំរពុងធ្ើកនារងនារបនាធនាន្រងមតិនអនុញ្ញ នាតឲ្យខ្ញ ំឈប់ 

សមនានា្រទនា ទនាះបជីនាខ្ញ ំនឿយហត់យ៉នាងណនា្រដ៏នាយ។ ចំណនា្រ 

ឪពរុកម្ាយខ្ញពុំសលៃ ា្់រដាយសារជំង ឺៃិងពាួយែិតប្ាកពតីកូៃ

សុតិន គជឹមអនាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

របបអនាហនារ� តិញ ខ្ញ ំទទួេបនានតនាជឹមតនាបបររនា�មួយចនានបុ៉ណ្ណ នាះ 

្្រ ញ ងមួយពនាេ ដនាយខ្ញ ំទទួេបនានរបបអនាហនារពីរពនាេ្្រ ញ ង 

មួយថ្ង នា។ ពនាេខលះ្្រ ញ ងបបរដនាេខ្ញ ំទទួេបនាន មនានលនាយ 

ប�្នូ េចនា្រ គេ់ចនា្រ ឬគេ់េ្ហញ ង បនាៀបបនានទនានជឹងបបរ 

សមនានាប់សត្ជនាូ្រដនារ។ ននាពនាេដនាេខ្ញ ំមនានជំងឺ អង្កនារ្រ ៏

មនានចនា្រថ្ នាំឲ្យលនាបដនារ បុ៉ន្នាភនាគចនាើនខ្ញ ំមតិនបនានស្ ើសំុថ្ នាំពី 

អង្កនារឡើយពនានាះខល នាចអង្កនារស្បីន្ទ នាស។ �ូច្ នាះននាពនាេ 

ឈឺ្រ្បនាេ ឬក្នាខលរួ ន ខ្ញ ំតនាងតនាបនាះតនាួយទៀបបនារនាំង នតិងតនាួយ 

សនា�ម៉នា�ពនានាម្របុ្រលនាយជនាមួយទជឹ្រអង្ រ�នាំផជឹ្រ ព្យនាបនាេ 

ជំងឺដនាយខលរួ នឯង។ ននាសមយ័ននាះ មតិនមនានថ្ នាំពនាទ្យេ្អៗ

សមនានាប់ព្យនាបនាេជំងឺទនា ទើបបណ្នាេឲ្យអ្ ្រជំងឺ្្រ ញ ង្ូមតិជនា 

ចនាើនននា្់របនានសល នាប់។ ពនាេនជឹ្រឃើញ�េ់រឿងននាះ បនានធ្ើឲ្យ 

ខ្ញ ំកនាៀមកនាំ នតិងឈឺចនាប់យ៉នាងខល នាំង ពនានាះឪពុ្រម្នាយរបស់ខ្ញ ំ 

បនានសល នាប់ននាឆ្ នាំ១៩៧៧ ដនាយសនារជំងឺ នតិងពនាួយចតិត្ 

ដនាេ្ូរនៗតនាូ�បនានអង្កនារបំបនា្រឲ្យទនារស់ននាឆ្ង នាយ។ ចនាប់ 

តនាំងពីពនាេននាះម្រ ខ្ញ ំបនានកល នាយជនាកមែនាង្ំរពនានា ហើយតនាូ�រស់ 

ននាតនាម្ នា្់រឯង នតិងគមែ នានអ្ ្រទពីជឹងអនាសនា័យ។ 

 បន្ទ នាប់ពីឪពុ្រម្នាយខ្ញ ំសល នាប់ទនា ននាអំឡញ ងឆ្ នាំ១៩៧៨  

ខ្ញ ំតនាូ�បនានអង្កនារប្្រនូ នឲ្យទនាលើ្រទំនប់ននាអនាងតនាពនាំងថមែ។ 

ពនាេននាះ អង្កនារមនានបំ�ងឲ្យខ្ញ ំទនាជី្ររណ្នាសមនានាប់្រប់ 

សនា្រសពមនុស្សដនាេអង្កនារមនានគមនានាងសមល នាប់ចនាេ  

ហើយខ្ញ ំ្រ៏ជនាមនុស្សម្ នា្់រដនាេស្ថតិតននា្្រ ញ ងផនានកនារសមល នាប់ 

ននាះដនារ។ រណ្នាននាះមនានទំហំធំ នតិងមនានជមនានាជនានា។ ននា 

អំឡញ ងពនាេជី្ររណ្នាននាះ ខ្ញ ំសង្ នាតឃើញមនានមនុស្សធល នា្់រ

ចូេទនា្្រ ញ ងរណ្នាននាះ នតិងសល នាប់៦ននា្់រទនា៧ននា្់រ ្្រ ញ ងមួយ

ថ្ង នាៗដនាយសនារតនាបនាជនាជនទនាំងននាះហនា�ហត់អស់្រមល នាំងខល នាំ

ងពនា្រ។ ននាអំឡញ ងពនាេ្ំរពុងធ្ើកនារ ខ្ញ ំបនានឃើញឈលបខមែនារ 

កនាហមបណ្ើរមនុស្ស៣០ននា្់រទនា៤០ននា្់រទនាំងដនាជនាប់ចំ�ង 

ខ្សនាគនា យ្រទនាសមល នាប់ នតិង្រប់ននា្្រ ញ ងរណ្នាដនាេរៀបចំទុ្រ

ជនាសនានាចននាក្នារៗននាះ។ មុនពនាេយ្រទនាសមល នាប់ឈលបខមែនារ 

កនាហម បនានឲ្យអ្ ្រទនាសដនាេសលៀ្រពនា្់រខនាអនា�ថមែីៗ ដនាះ 

ខនាអនា�ចនាញ រួចហើយឈលបបនានយ្រត ន្ូ ងចប អងនានា នតិង 

�ំបងវនាយលើ្រ្្រជឹង្រអ្ ្រទនាសទមល នា្់រចូេរណ្នា។ ពនាេនជឹ្រ 

ឃើញ�េ់ហនាតុកនារ�ន៍នាះ ខ្ញ ំពតិតជនាមនានសនាច្្ររីន្ត់យ៉នាង 

ខល នាំងដនាយសនារខ្ញ ំគតិតថនាថ្ង នាណនាមួយនជឹងរឿងរ៉នា�ននាះកើតឡើង 

លើខ្ញ ំមតិនខនាន។ ខ្ញ ំធ្ើកនារននាអនាងតនាពនាំងថមែបនានរយៈពនាេ បួន 

ថ្ង នា ទើបឪពុ្រធមរ៌បស់ខ្ញ ំឈមែ នាះ «តនាហឿន» គជឺនាបនាធនាន 

សហ្ររ� ៍បនានផល នាស់ខ្ញ ំឲ្យទនាធ្ើកនារននា្ូមតិផ្សនាង� តិញ។ 

 កនានាយ្រងទព័រ�សតិរ្សសនាមគ្សីងនា្ោះជនាតតិ្រម្ពញ ជនា រួម 

ជនាមួយ្រងទព័របស់វៀតណនាម បនានវនាយផ្រួ េរេំំរបបខមែនារ 

កនាហមននាថ្ង នាទ៧ី ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ១៩៧៩ ខ្ញ ំបនានផល នាស់ម្ររស់ 

ននាផ្នារទួេតនាឯ្រ ្្រ ញ ងទរួីមខនាត្បនាត់�ំបង ជនាមួយបងសនា ី

ចតិ្្រ ជឹម។ ខ្ញ ំបនានបនា្របមុខរបរេ្់រ�ូរបន្តិចបន្រួ ចននា្្រ ញ ងផ្នារ 

ដើម្ចីតិ្្រ ជឹមជី� តិត។ ននាឆ្ នាំ១៩៨០ ខ្ញ ំបនានរៀបកនារជនាមួយប្ ី

ឈមែ នាះ ញ៉នាម ប៊ុេ នតិងបនានរស់ននាជនាមួយគ្ នាតនាំងពីពនាេននាះ 

ម្រ។

 ខ្ញ ំរន្ត់ចតិត្យ៉នាងខល នាំង ដនាយសនារបងប្អនូ នរបស់ខ្ញ ំបនាត់បង់ 

ជី� តិតរហូត�េ់៧ននា្់រ្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម។ ហនាតុកនារ�ន៍នា 

្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហមបនាន�្់រជនាប់្្រ ញ ងចតិត្របស់ខ្ញ ំជនានតិច្ ។ ខ្ញ ំ 

តនាងតនារៀបរនាប់បនានាប់្ូរនរបស់ខ្ញ ំពីអី្ដនាេខ្ញ ំបនានជួបបនាទះ នតិង 

បនានឆលងកនាត់ននារបបខមែនារកនាហម។ �ំបូង្ូរនរបស់ខ្ញ ំមតិនជឿ 

កនាររៀបរនាប់របស់ខ្ញ ំទនា។ បុ៉ន្នាកនានាយម្រ្ូរនរបស់ខ្ញ ំបនាន�ជឹង 

រឿងរ៉នា�ពីរបបខមែនារកនាហមននាះតនាមរយៈកនារសតិ្រ ន្ារៀនសូតនា 

ននា្្រ ញ ងថ្ នា្់រ អនានឯ្រសនារ នតិងមើេភនាពយន្ឯ្រសនារទើប 

ពួ្រគនាជឿ។

 ខ្ញ ំមនានកនារសនា្រស្នាយយ៉នាងខល នាំង ដនាេរឿងរ៉នា�រន្ត់  

ឃនារឃនាបនាបននាះបនានកើតមនានឡើង្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា ដនាេ 

បណ្នាេឲ្យបនាជនាជន្រម្ពញ ជនាសលនូ តតនាង់បនាហនាេជតិតបីលនានននា្់រ 

សល នាប់បនាត់បង់ជី� តិត រួមទនាំងសមនាជតិ្រគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំសូម 

ផ្នាំផ្ើទនាកមែនាងៗជំននាន់កនានាយឲ្យជួយថនារ្រ្នាសន្តិភនាព ជំរុញ 

ឲ្យមនានកនារផ្សះផ្នាជនាតតិ ហើយធ្ើយ៉នាងណនា្ំុរឲ្យរបប�៏ឃនារ

ឃនាននាះកើតឡើងម្ងទៀត។                 សុន សនាីពនាជនា



 មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា តនាូ�កនារជនាើសរើសអ្ ្រសនានា�ជនានា�ដនាេគនាូបងនាៀន ឬអតតីគនាូបងនាៀនឯ្រទនាសបនា�ត្តិ� តិទ្យនាចំនួន២០ននា្់រ 

ឲ្យចូេរួម្្រ ញ ងកនារ សរសនារសំណនារ «បនា�ត្តិសនាស្នាចនាញពី្ូមតិ» ទនា្់រទងនជឹងពនាជឹត្តិកនារ�ន៍នា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ចនាញពី្ូមតិឃំុដនាេខលរួ ន្ំរពុង 

ឬធល នាប់បំពនាញភនារ្រតិច្ ជនាគនាូបងនាៀន។ ្រតិច្ កនារននាះ ជនា្រតិច្ កនារសមែគ័នាចតិត្ននា្្រ ញ ងគមនានាងសី្អំពី «បនា�ត្តិសនាស្នា្ូមតិ» ហើយ្រជ៏នា�ំណនា្់រកនាេ 

ទ២ីននាកនារអនុ�ត្្រតិច្ កនារននាះដនារ។ សំណនាររបស់អ្ ្រសនានា�ជនានា� នជឹងតនាូ�បនាះពុម្ព ផ្នាយដនាយមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា រួចបនាគេ់ជូន

� តិញដើម្បីនាើបនានាស់ជនាសម្ភ នារឧបទ្ទ នាស្្រ ញ ងកនារបងនាៀន ឬបនាើបនានាស់ផ្ទ នាេ់ខលរួ ន។ មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ឧបត្ថម្ភជនាថ� តិកនាសមនានាប់កនារ

សនានា�ជនានា�ននាះ។

 េ្រ្ខខ�្ឌ ជនាើសរើស

១) អ្ ្រសនានា�ជនានា� តនាូ�តនាជនាអតតី ឬគនាូបងនាៀនឯ្រទនាសបនា�ត្តិ� តិទ្យនាននា្្រ ញ ងខនាត្ពនានាវនាង, ស្នាយរៀង, ត ន្ូ ងឃមែញ ំ , ្រណ្នាេ (សនាុ្រ 

មុខ្ំរពូេ, ល្នាឯម នតិងខ្នាច់្រណ្នាេ) នតិងកនាចនាះ (សនាុ្រឆលនូ ង) ដនាេមតិនជនាប់តួននាទជីនាននាយ្រឬននាយ្ររងននា� តិទ្យនាេយ័ ឬកនារងនារ 

�៏ទនាទៀតដនាេខលរួ ន្ំរពុងធ្ើកនារ។

២) មនានចំណនាះ�ជឹងអំព�ី តិធសីនាស្នា្្រ ញ ងកនារធ្ើ្រតិច្ កនារសនានា�ជនានា��ូចជនា កនារធ្ើបទសម្ភ នាសន ៍ទំននា្់រទំនងជនាមួយអ្ ្រដនាេតនា�ូសម្ភ នាសន ៍ 

� តិភនាគលើទតិន ្នយ័ដើម នតិងសរសនារ។

៣) មនានចំណនាះ�ជឹងសមរម្យ្្រ ញ ងកនារបនាើបនានាស់្ំុរព្យនូ ទរ័លើ្រមមែ� តិធ ីMicrosoft Word & Excel នតិងមនាន្ំុរព្យនូ ទរ័ផ្ទ នាេ់ខលរួ នដើម្ធ្ីើ 

្រតិច្ កនារននាះ។

៤) មនានកនារប្នាជ្នាចតិត្ខ្ព ស់្្រ ញ ងកនារសមនានាចឲ្យបនាននូ�សំណនារតនាមកនារ្ំរ�ត់។

៥) មនានភនាពច្ នាបនាឌតិតចំពនាះកនារបនាើបនានាស់ឧប្ររ� ៍(ថតសំឡនាង នតិងម៉នាសីុនថត) សមនានាប់្រតិច្ កនារសនានា�ជនានា�។ 

៦) មនានសមត្ថភនាពទំននា្់រទំនងជនាមួយអនាជ្នាធរមូេ�្នាន។

 េ្រ្ខខ�្ឌ កនារងនារ

១) ធ្ើ្រតិច្ កនារសនានា�ជនានា�ដនាយមតិនឲ្យប៉ះពនាេ់�េ់ម៉នាងបងនាៀនសតិស្សននាតនាម� តិទ្យនាេយ័ដនាេខលរួ ន្ំរពុងបងនាៀន។

២) បនាើបនានាស់ពនាេ� តិស្សមកនាេ ឬពនាេទំននារពីកនារបងនាៀន ដើម្ធ្ីើ្រតិច្ កនារននាះ។

៣) បនាងចនា្រពនាេវនាលនាច្បនាស់លនាស់ពី�ំណើរកនារបនាពនាជឹត្ទនាននា្រតិច្ កនារសនានា�ជនានា� រួចផ្ើម្រកនាន់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាដើម្ ី

កនារសហកនារ។ ឧទនាហរ�៖៍ បង្ហ នាញគមនានាងផនានកនារជនា�ំណនា្់រកនាេៗ�ូចជនា៖ បនាមូេធនធនានសមនានាប់ ឯ្រសនារយនាង, 

្ំរ�ត់គនាេដនាសមនានាប់សម្ភ នាសន,៍ កនារសម្ភ នាសន,៍ � តិភនាគទតិន ្នយ័សម្ភ នាសន ៍នតិងសំណនារ។ 

៤) សរសនារ្រតិច្ កនារសនានា�ជនានា�ឲ្យបនានយ៉នាងហនាចណនាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើសំណនារ នតិង្រតិច្ សម្ភ នាសនជ៍នាសំឡនាងម្រកនាន់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ដើម្រី្រ្នាទុ្រ នតិងងនាយសនាួេ្្រ ញ ងកនារពតិនតិត្យផ្ទ ៀង

ផ្ទ នាត់ នតិងបនាះពុម្ព ។

 បនាសតិនបើលនា្រគនាូអ្ ្រគនាូ នតិងបនាតិយមតិត្�៏ទនាទៀតមនានកនារចនាប់អនារមមែ�ល៍ើ្រតិច្ កនារននាះ សូម�នា្់រពនា្រ្យស្ ើសំុម្រកនាន់មជ្ឈម�្ឌ េ

ឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ដនាយភ្នាប់ម្រជនាមួយនូ� ៖ ១) ពនា្រ្យស្ ើសំុធ្ើ្រតិច្ កនារសនានា�ជនានា�បនា�ត្ត្ិ ូ មតិ។ ២) បនា�ត្តិរូបសង្ខ នាប១ច្បនាប់ នតិង ៣) សនា

ច្្រអីធតិប្បនាយតនាួសៗពីបនាធនានបទដនាេចង់សរសនារ តនាមអនាសយ�្នាន ផ្ទ ះលនាខ៦៦ ផលនូ �ពនាះសហីនុ សង្ នាត់ទននាលបនាសនា្់រ ខ�្ឌ ចំកនារមន 

រនាជធនានី្  ្ំពនាញ ឬផើ្ម្រកនាន់អីុមនាេ៖ truthrasy.p@dccam.org។ កនារទទួេពនា្រ្យផុត្ំរ�ត់តនាជឹម ថ្ង នាទ៣ី០ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ២០១៨។

 សមនានាប់ពត័ម៌នានបន្ថនាម សូមទនា្់រទងម្រកនាន់ ផនាង ពង្សរ៉នាសីុ ននាយ្រ្រមមែ� តិធសីនានា�ជនានា� នតិងអប់រពំីអំពើបនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្រម្ពញ ជនា  

តនាមទូរសព្ទ ៖ ០១២ ៦៩៦៩៦១ ឬអីុមនាេ៖ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងដសជើសដរ ើសអ្កសសាវសជាវ
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 (តពីលនាខមុន)

 សនាច្្រសីង្ខ នាបអំពីកនារយេ់ឃើញននា្្រ ញ ង�ីកនា�ំណនាះ 

សនានាយ (�ីកនាប្្រនូ នទនាជំនំុជមនាះ) របស់សហចនាកនាមសុើប 

អង្ នាតអន្រជនាតតិ ននា្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង ០០៤/២

 ថ្ង នាទ ី១៦ ខនាសហីនា ឆ្ នាំ២០១៨

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ ជឿថនា ្ស្័ញតនាង 

ដនាេបនាមូេបនានននា្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេសុើបសួរ គនាំទនាកនារយេ់ 

ឃើញ�ូចខនាងកនានាម៖

 ននាចុងឆ្ នាំ១៩៧៦ �េ់ដើមឆ្ នាំ១៩៧៧ មនា�ជឹ្រននាំជនាន់

ខ្ព ស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ បុ៉េ ពត នតិងតនាមុ៉្រ បនានប្្រនូ ន 

អនា អនាន ពី្ូមតិភនាគនតិរតនីនាសមយ័្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ទនា 

្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ ហើយបន្ទ នាប់ម្រ គនាត់បនានកនាន់តួននាទ�ូីច 

ខនាងកនានាមននាទនីនាះននា្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេផ្សនាងៗននារយៈពនាេ 

សនាសសេ់ទនាំងអស់ននាសមយ័្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ៖ អនុ 

លនាខនា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ សមនាជតិ្រននាគ�ៈ្រមមែកនារធតិកនារ្ូមតិ

ភនាគ្រណ្នាេ នតិងលនាខនាតំបន់៤១ ននា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ។

 ននា្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេននាះ អនា អនាន រួមជនាមួយនជឹងលនាខនា 

្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ កនា ព្រ នតិង្រមមែ នា្តិបនាេផ្សនាងទៀតននាប្រ្ស 

្ុរមមែញ យនស្ី្រម្ពញ ជនា (ប.្រ.្រ) បនានបនាពនាជឹត្សហឧកនាតិ�្្រមមែរួម 

ដនាយមនានគនាេបំ�ងរួម ដើម្អីនុ�ត្គនាេនយនាបនាយ 

របស់ ប.្រ.្រ ននា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ៖

១) កនារបង្ ើត នតិង�ំណើរកនារសហ្ររ� ៍នតិងកនារ�្នាន

២) កនារ្រសនាង «សមនាសភនាពមតិនេ្អ» នតិងកនារសមល នាប់ 

«ខមែ នាំង» ទនាំងននា្្រ ញ ងជួរ ប.្រ.្រ ទនាំងននាកនានាជួរ 

ប.្រ.្រ

៣) កនារ�នា្់រមុខសញ្ញ នាលើកនាុមជនា្់រលនា្់រននាននា �ូចជនា  

្រមមែ នា្តិបនាេ ប.្រ.្រ ននា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ អតតី 

មន្នាីសនាធនារ�រ�្ខមែនារ «បនាជនាជន១៧ មនាសនា» (ជនា

ទូទនាសំដនាលើអ្ ្រខ្ព ង់ខ្ព ស់រស់ននា្្រ ញ ងកនាុង នតិងអ្ ្រ 

ចនាះ�ជឹង ចនាប់ពីថ្ង នាដនាេ្្ ំពនាញធល នា្់រចូេកនារគនាប់ 

គនាងរបស់ខមែនារកនាហម) បនាជនាជន្ូមតិភនាគបូព៌នា ជន 

ជនាតតិចនាម នតិងគនាួសនាររបស់ពួ្រគនា នតិង

៤) កនារ�នា្់របទបញ្នាលើអនាពនាហព៍តិពនាហដ៍នាយបង្ខ ំតនាម 

រយៈ ជនាអនាទិ៍ កនាររៀបអនាពនាហព៍តិពនាហឲ៍្យអ្ ្រននា 

្ូមតិភនាគ្រណ្នាេដនាយបង្ខ ំ។

 អនា អនាន បនានអនុ�ត្គនាេនយនាបនាយ ប.្រ.្រ ទនាំង 

ននាះ ដនាយបនានបនាពនាជឹត្អំពើបនាេយ័ពូជសនាសនជ៍នជនាតតិចនាម  

នតិងឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំងមនុស្សជនាតតិ ដនាេតនាូ�ផ្ន្ទ នាទនាសតនាម 

មនាតនានា ៤, ៥, ២៩ នតិង ៣៩ ននាច្បនាប់ អ.�.ត.្រ ពនាម

ទនាំងកនារធ្ើមនុស្សឃនាតតនាមច្បនាប់ជនាតតិននាកនាមពនាហមែទ�្ឌ ឆ្ នាំ  

១៩៥៦។ បន្ថនាមពីលើកនារបនាពនាជឹត្តនាមរយៈសហឧកនាតិ�្្រមមែ 

រួម អនា អនាន ទទួេខុសតនាូ�ចំពនាះកនាររៀបចំផនានកនារ កនារ 

បញ្នា ឬកនារជំរុញឧកនាតិ�្្រមមែទនាំងននាះ ឬតនាមរយៈកនារទទួេ 

ខុសតនាូ�របស់ថ្ នា្់រលើ។

 អនា អនាន ទទួេខុសតនាូ�ចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំងមនុស្ស 

ជនាតតិននាកនារធ្ើមនុស្សឃនាត កនារធ្ើឲ្យទនាជនាទនាស្ររ នតិងអំពើ 

អមនុស្សធម�៌ទនាទៀត ដនាេបនានបនាពនាជឹត្ននាកនារ�្នានទំនប់ 

អនលង់ជនានា។ អនា អនាន បនានអនុ�ត្គនាេនយនាបនាយ ប.្រ.្រ  

អំពីសហ្ររ� ៍នតិងកនារ�្នាន ដនាយបនានតនាួតពតិនតិត្យ នតិងតនាម 

�នានកនារ្រសនាង នតិងកនារផេតិតននាកនារ�្នានននាននា រួមមនាន ទំនប់ 

អនលង់ជនានា ដនាេមនានមនុស្សរនាប់ពនាន់ននា្់រតនាូ�បនានបង្ខ ំឲ្យធ្ើ

កនារននា្្រ ញ ងស្ថ នានភនាពេំបនា្រយ៉នាងខល នាំង នតិងកនានាមកនារគំរនាម 

្ំរហនាងសមល នាប់បនាសតិនបើពួ្រគនាធ្ើខុស ឬបំពនាញកនារងនារ្្រ ញ ង

របៀបមួយដនាេចនាត់ទុ្រថនាមតិនគួរជនាទពីនាញចតិត្។

 អនា អនាន ទទួេខុសតនាូ�ចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំងមនុស្ស 

ជនាតតិននាកនារសមល នាប់រង្នាេ កនារធ្ើមនុស្សឃនាត កនារធ្ើទនារុ� 

ដំណើរការៃតីតិវិធតីរ្រស់សាលាក្តីខមែារកាហមលើសំណរុ ំ រឿង អា អាៃ
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរ្រស់សាលាក្តីខមែារកាហម
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

្រមមែ កនារ�នា្់រ្្រ ញ ងមន្ទ រីឃំុឃនាំង អំពើអមនុស្សធម�៌ទនាទៀត 

នតិងកនារធ្ើទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញ ដនាយមូេហនាតុនយនាបនាយ នតិង 

សនាសននាននាទ្ីរនលនាងផ្សនាងៗននា្្រ ញ ងបនាពន្័មន្ទ រីសន្តិសុខ នតិង 

ទ្ីរនលនាងសមល នាប់មនុស្ស រួមមនាន៖

- ទ្ីរនលនាងសមល នាប់មនុស្សគនា្រពនាីង

- មន្ទ រីសន្តិសុខមតិត្សុប

- មន្ទ រីសន្តិសុខទួេបនាង នតិង�ត្អង្រួញ�ី

- មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្អូរតនា្ួរន

- មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្បនាធនាយ

- មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្តនាមៈ នតិង

- ទ្ីរនលនាងសមល នាប់មនុស្ស�ត្្្ ំបនាុស

 អនា អនាន បនានអនុ�ត្គនាេនយនាបនាយ ប.្រ.្រ ពនា្់រពន្័ 

នជឹងកនារ្រម្ទ នាចខមែ នាំង ដនាយ�ជឹ្រននាំបនាតតិបត្តិកនារ«បនាសសម្អ នាត»  

មនុស្សននាតំបន់៤១ ដនាេជនាប់សង្សយ័ថនា មតិនសមែ នាះតនាង់ 

ជនាមួយនជឹង ប.្រ.្រ។ អនា អនាន បនាន្ំរ�ត់អត្សញ្ញ នា� 

«ខមែ នាំង» ដនាេតនាូ�បនាសសម្អ នាត ហើយកនាះអង្បនាជំុននាននាជនា

មួយថ្ នា្់រកនានាមរបស់គនាត់ អំពីបនាតតិបត្តិកនារបនាសសម្អ នាត 

ដនាយបញ្នាអ្ ្រកនានាមបង្នាប់ឲ្យបនាុងបនាយត្័ ជនានតិច្  ្្រ ញ ងកនារ 

ចនាប់ខលរួ ន នតិងកនារសមល នាប់មនុស្ស។ ហនាតុននាះ មនុស្សជនាចនាើន 

ននា្់រតនាូ�បនានចនាប់ខលរួ ន �នា្់រឃំុននា្្រ ញ ងស្ថ នានភនាព�៏វនាទននា តនាូ� 

បនានធ្ើទនារុ�្រមមែ នតិងសមល នាប់ននាមន្ទ រីសន្តិសុខ នតិងទ្ីរនលនាង 

សមល នាប់មនុស្សទនាំងននាះ។ កនារប៉នាន់សមែ នានបនាបអ្តិរ្រ្សនតិយម គ ឺ

មនានមនុស្សយ៉នាងតតិចបំផុតចំនួន ១២,៩៤៤ ននា្់រ (រួមមនានជន 

ជនាតតិចនាមយ៉នាងតតិចបំផុត ១,៧៤៣ននា្់រ) ហើយទំនងជនាអនាច 

ចនាើនជនាងននាះទៀត តនាូ�បនានសមល នាប់ននាទតីនាំងទនាំងននាះ។

 ជនរងគនានាះជនាចនាើនននា្់រជនាប់ជនាមុខសញ្ញ នា ដនាយសនារ 

ពួ្រគនាជនាកនាុមមនុស្សដនាេគនាយេ់ថនា មនានទស្សនៈបនាឆនាំង 

ឬមតិនសនាបតនាមឧត្មគតតិ នតិងគនាេនយនាបនាយរបស់ ប.្រ.្រ 

ហនាតុននាះ តនាូ�ចនាត់ទុ្រថនាជនា «ជន្រ្ត់» «ខមែ នាំងផ្ទ នា្្រ ញ ង» នតិង 

«សមនាសភនាពមតិនេ្អ»។ អ្ ្រទនាំងននាះរួមមនាន ្រមមែ នា្តិបនាេ 

ប.្រ.្រ ននា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ អតតីមន្នាីសនាធនារ�រ�្ខមែនារ 

«បនាជនាជន ១៧ មនាសនា» អ្ ្រម្រពី ្ ូមតិភនាគបូព៌នា ជនជនាតតិចនាម 

នតិងគនាួសនាររបស់ពួ្រគនា។

 អនា អនាន ទទួេខុសតនាូ�ចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំងមនុស្ស 

ជនាតតិននាអំពើអមនុស្សធម�៌ទនាទៀត ដនាយបង្ខ ំឲ្យមនុស្សបនាុស 

សនាីរៀបកនារននាសនាុ្រ្ំរពង់សៀម នតិងសនាុ្រពនានាឈរ ននាតំបន់ 

៤១ នតិងបង្ខ ំឲ្យពួ្រគនាផ្ំស�ំណនា្រតនាមរយៈកនាររួមភនាទ។ អនា  

អនាន បនានផ្សពផ្នាយ នតិងអនុ�ត្គនាេនយនាបនាយដនាេអ្ ្រ 

រស់ននាតំបន់៤១ តនាូ�បនានបង្ខ ំឲ្យរៀបកនារជនាមួយនជឹងបី្/បនាពន្ 

ដនាេ ប.្រ.្រ ជនាអ្ ្រជនាើសរើស ដនាយមតិនគតិតពីកនារយេ់ 

ពនាមរបស់ប្បីនាពន្ឡើយ។ ពតិធរីៀបកនាររួមបនានធ្ើឡើងដនាយ 

គមែ នានេ្រ្ខ�ៈជនាបនាពនា�ីខមែនារ ្្រ ញ ងននាះ ប្បីនាពន្តនាូ� បនានបង្ខ ំ 

ឲ្យរៀបកនារជនាមួយនជឹងមនុស្សដនាេខលរួ នមតិនដនាេបនានជួបសនាះ 

្្រ ញ ង្ររ�ីជនាចនាើន។ ដើម្សីមនានាចគនាេបំ�ងននាគនាេ 

នយនាបនាយបង្ ើនចំនួនបនាជនាជន ប.្រ.្រ បនានណនាននាំឲ្យប្ ី

បនាពន្ទើបរៀបកនាររួចរួមភនាទជនាមួយគ្ នា ហើយធ្ើកនារតនាម 

�នាន នតិងគំរនាម្ំរហនាងពួ្រគនាដើម្ឲី្យបនានា្រ�ថនា ពួ្រគនាអនុ�ត្ 

តនាមសនាច្្រណីនាននាំននាះ។ ប្បីនាពន្ជនាចនាើនគូរួមភនាទជនាមួយគ្ នា  

ដនាយសនារពួ្រគនា្យ័ខល នាចថនា ពួ្រគនានជឹងតនាូ�សមល នាប់ បនាសតិន 

បើមតិនពនាម។ កនាររៀបកនារដនាយបង្ខ ំ នតិងកនារផ្ំស�ំណនា្រដនាយ 

បង្ខ ំននា្្រ ញ ងកនាេៈទនាសៈបនាបននាះបង្ ឲ្យមនានកនារឈឺចនាប់ផលនូ �ចតិត្ 

យ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរ ហើយ្្រ ញ ង្ររ�ីខលះ បង្ ឲ្យមនានកនារឈឺចនាប់រនាង 

កនាយយ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរ នតិងជនាកនារបនាពនាជឹត្ហតិង្នាយ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរម្រ 

លើសនាច្្រថីល នាថ្ នូ រជនាមនុស្សជនាតតិ។ កនារផ្ំស�ំណនា្រដនាយគមែ នាន 

កនារយេ់ពនាមតនាូ�តនាចនាត់ទុ្រថនាជនាអំពើរលំនា្ផលនូ �ភនាទ។ អនា 

អនាន បនានធ្ើជនាគ�ៈអធតិបតដីនាយផ្ទ នាេ់ននា្្រ ញ ងពតិធរីៀបកនារ 

យ៉នាងហនាចណនាស់ចំនួនបនានាំ�ង ដនាយមនានប្បីនាពន្ចំនួន៣៤ 

គូននាទតីនាំងផ្សនាងៗននាសនាុ្រ្ំរពង់សៀម នតិងសនាុ្រពនានាឈរ។

 អនា អនាន ទទួេខុសតនាូ�ចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែមនុស្សឃនាត 

គតិតទុ្រជនាមុន ដនាេមនានចនាងននាមនាតនានា ៣(ថមែី), ២៩ នតិង ៣៩  

ននាច្បនាប់ អ.�.ត.្រ នតិងមនាតនានា ៥០១ នតិង ៥០៦ ននាកនាមពនាហមែ 

ទ�្ឌ ឆ្ នាំ ១៩៥៦ ចំពនាះកនារសមល នាប់មនុស្សននាទំនប់អនលង់ជនានា 

ទ្ីរនលនាងសមល នាប់មនុស្សគនា្រពនាីង មន្ទ រីសន្តិសុខមតិត្សុបមន្ទ រី 

សន្តិសុខទួេបនាង នតិង�ត្អង្រួញ�ី មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្អូរតនា្ួរន 

មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្បនាធនាយ មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្តនាមៈ នតិងទ្ីរនលនាង

សមល នាប់មនុស្ស�ត្្្ ំបនាុស។
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 ភនាគចនាើន្្រ ញ ងចំណនាមននាះ អនា អនាន ទទួេខុសតនាូ� 

ចំពនាះអំពើបនាេយ័ពូជសនាសនជ៍នជនាតតិចនាម ននាខនាត្្ំរពង់ 

ចនាម។ អនា អនាន បនានព្យនាយនាមបំផល នាញបនាជនាជនចនាមននាទនីនាះ 

ដនាយសនារអត្សញ្ញ នា�សនាសននា នតិងជនាតតិពតិន្ញ របស់ពួ្រគនា។  

គនាត់បនានបញ្នាលនាខនាសនាុ្រននាតំបន់៤១ ឲ្យបនាមូេប្្រឈីមែ នាះ 

បនាជនាជនចនាម ហើយបញ្នាឲ្យចនាប់ខលរួ ន នតិងសមល នាប់ជនជនាតតិចនាម 

ទនាំងអស់។

 គនាត់បនានបញ្នាឲ្យចនាប់ខលរួ នជនជនាតតិចនាមជនាចនាើនននា្់រ ជនា 

ចនាើនលើ្រ ហើយបនានតនាម�នានកនារ� តិ�ត្ននាកនារសមល នាប់ននាះ 

តនាមរយៈសនាច្្ររីនាយកនារ�ដ៍នាេផ្េ់ជូនគនាត់។ ហនាតុននាះ  

បនាជនាជនចនាមស្ទ ើរតនាទនាំងអស់ននា្្រ ញ ង្ូមតិននាននាននាទូទនាំងតំបន់  

៤១ តនាូ�បនានបនាមូេនតិងសមល នាប់ជនាបនាពន្័។ ជនរងគនានាះជនា 

ចនាើនននា្់រ្្រ ញ ងចំណនាមជនរងគនានាះដនាេននាមនានជី� តិត បនាន 

ទទួេរងកនារឈឺចនាប់ធ្ង ន់ធ្ងរ�េ់រនាងកនាយ ឬផលនូ �ចតិត្ដនាយសនារ 

កនារបនាពនាជឹត្តិយ៉នាងពនានាផ្សនាននា្្រ ញ ងកនារសមល នាប់មនុស្សននាះ។ ្រមមែ នា 

្តិបនាេ ប.្រ.្រ ្រប៏នានធ្ើស្រមមែភនាពសមល នាប់ជនជនាតតិចនាម ហួស 

ពីតំបន់៤១ទៀត គនឺនាតំបន់ផ្សនាងទៀត ននា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ 

(តំបន់៤២ នតិង ៤៣) ហើយបន្ថនាមពីលើននាះទៀត ជនជនាតតិ 

ចនាមរនាប់ពនាន់ននា្់រ តនាូ�បនានផល នាស់ទពីី្ូមតិភនាគបូព៌នា ទនា្ូមតិភនាគ 

្រណ្នាេដើម្យី្រទនាសមល នាប់។ កនារសមល នាប់ននាះបនានកើតឡើង 

ខល នាំងបំផុត សនាហនា�បំផុត នតិងជនាទូទនាបំផុតននាតំបន់៤១ ដនាេ  

អនា អនាន ធ្ើជនាលនាខនាតំបន់។ ដនាយសនារមនានកនារសមល នាប់មនុស្ស 

យ៉នាងចនាើនបនាបននាះ ទើបមនានកនារប៉នាន់សមែ នានបនាបអ្តិរ្រ្សនតិយម 

្ំរ�ត់ថនា យ៉នាងតតិចបំផុតមនានជនជនាតតិចនាម ចំនួន ១៧,១១៥  

ននា្់រ តនាូ�បនានសមល នាប់ននា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ (រួមមនានជនជនាតតិ 

ចនាមចំនួន ១,៧៤៣ ននា្់រដនាេតនាូ�បនានសមល នាប់ននាទតីនាំងដនាេ 

បនានបង្ហ នាញខនាងលើ) ទនាះបីជនាចំនួន ជនា្់រស្នាងទំនងជនាខ្ព ស់

ជនាងននាះឆ្ង នាយ្រដ៏នាយ។ មតិនមនាន្ស្័ញតនាងគនាប់គនានាន់ដើម្ ី

គនាំទនាបទចនាទ�ូចខនាងកនានាមឡើយ ៖

 ទ្ីរនលនាងសមល នាប់មនុស្សគនា្រពនាីង ៖ បទចនាទទនាំងអស់

ននាកនារធ្ើទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញម្រលើអតតីទនាហនាន េន់ នេ់។

 មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្តនាមៈ ៖ កនារសមល នាប់រង្នាេ នតិងកនារធ្ើ 

ទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញដនាយមូេហនាតុនយនាបនាយតនាមរយៈកនារសមល នាប់ 

រង្នាេ នតិងកនារធ្ើមនុស្សឃនាត។

 មន្ទ រីសន្តិសុខទួេបនាង នតិង�ត្អង្រួញ�ី ៖ កនារធ្ើទុ្រ្ខ 

បុ្រម្ នាញដនាយមូេហនាតុនយនាបនាយ តនាមរយៈកនារធ្ើមនុស្ស 

ឃនាត នតិងកនារសមល នាប់រង្នាេ។ កនារធ្ើទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញដនាយមូេ 

ហនាតុសនាសននាតនាមរយៈកនារ�នា្់រ្្រ ញ ងមន្ទ រីឃំុឃនាំង នតិងអំពើ 

អមនុស្សធម�៌ទនាទៀត។

 មន្ទ រីសន្តិសុខមតិត្សុប ៖ បទចនាទទនាំងអស់ននាកនារធ្ើទុ្រ្ខ 

បុ្រម្ នាញម្រលើទនាហនាន េន់ នេ់។ 

 មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្បនាធនាយ ៖ កនារធ្ើទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញលើអ្ ្រ 

្ូមតិភនាគបូព៌នា ដនាយមូេហនាតុនយនាបនាយតនាមរយៈកនារធ្ើ 

ទនារុ�្រមមែ កនារ�នា្់រ្្រ ញ ងមន្ទ រីឃំុឃនាំង នតិងអំពើអមនុស្សធម ៌

�ទនាទៀត។ កនារធ្ើទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញដនាយមូេហនាតុសនាសននា 

តនាមរយៈកនារ�នា្់រ្្រ ញ ងមន្ទ រីឃំុឃនាំង កនារធ្ើទនារុ�្រមមែ នតិង 

អំពើអមនុស្សធម�៌ទនាទៀត។

 មន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្អូរតនា្ួរន ៖ កនារធ្ើទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញដនាយ

អនា អនាន
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

មូេហនាតុសនាសននាតនាមរយៈកនារធ្ើទនារុ�្រមមែ។

 កនារធ្ើដនាយចនាតននាឲ្យទទួេរងនូ�ស្ថ នានភនាពរស់ននាមួយ 

ដនាេបនានរៀបចំឡើងដើម្បំីផល តិចបំផល នាញរនាងកនាយ ដនាេជនា

ឧកនាតិ�្្រមមែបនាេយ័ពូជសនាសនជ៍នជនាតតិចនាម។ បទចនាទទនាំង 

ននាះតនាូ�បនានលើ្រលនាង។

 អនា អនាន តនា�ូស្ថតិតននា្្រ ញ ងយុត្នាធតិកនារបុគ្េរបស់ អ.�.ត.្រ  

្្រ ញ ងននាមជនាជនម្ នា្់រ្្រ ញ ងចំណនាមជនទនាំងឡនាយដនាេទទួេខុស 

តនាូ�ខ្ព ស់បំផុតចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែ ដនាេបនានបនាពនាជឹត្ននាសមយ័

្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ដនាយផ្អ នា្រលើតួននាទរីបស់គនាត់ ននា

្្រ ញ ងឋនាននានុកនាមរបស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ នតិងស្ថ នានទម្ង ន់

ននាឧកនាតិ�្្រមមែរបស់គនាត់ ដនាយមតិនគតិតថនា គនាត់្រជ៏នាមនា�ជឹ្រននាំ

ជនាន់ខ្ព ស់ដនារឬអត់ននាះទនា។ គនាត់មនានតួននាទខី្ព ស់មួយននា្្រ ញ ង

ឋនាននានុកនាម្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ដនាេគនាត់បនានបនាើបនានាស់

ដើម្បំីផល នាញជនជនាតតិចនាម នតិងសមល នាប់មនុស្សយ៉នាងតតិចបំផុត 

រនាប់ពនាន់ននា្់រននា្ូមតិភនាគ្រណ្នាេ ពនាមទនាំងបង្ ឲ្យមនានរបួស  

នតិងកនារឈឺចនាប់ធ្ង ន់ធ្ងរ�េ់មនុស្សរនាប់មតិនអស់ផ្សនាងទៀតបង្ ើត 

បនានជនាបរ តិយនាកនាសមួយគួរ្យ័ខល នាចយ៉នាងខល នាំង ដនាេសនា្រ្ស ី

ម្ នា្់របនានរៀបរនាប់ថនាជនា «ឋនាននរ្រននា្្រ ញ ងឋនាន្រណ្នាេ»។ 

ហនាតុននាះ អនា អនាន គួរតនាូ�ជំនំុជមនាះចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែធ្ង ន់ធ្ងរ 

ទនាំងននាះ។

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ បនានចនាញ�ីកនាស

មនានាចលើពនា្រ្យសំុតនាំងខលរួ នជនាដើមប�្ជឹងរ�្ប្វនា�ីននា្្រ ញ ង

សំ�ំុរឿង០០៤/២។

 តនាូ�គូសបញ្នា្់រថនា ននាពនាេននាះ អនា អនាន ននាតនាតនាូ� 

ចនាត់ទុ្រថនាគមែ នានទនាស។ �ីកនាប្្រនូ នទនាជំនំុជមនាះមតិនមនានជនា 

សនាេកនាមឡើយ គគឺនានាន់តនាជនាកនារយេ់ឃើញរបស់សហ 

ចនាកនាមសុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ ដនាេថនាមនានបទចនាទគនាប់គនានាន់ 

ដើម្បី្្រនូ ន អនា អនាន ទនាជំនំុជមនាះតនាបុ៉ណ្ណ នាះ។ 

 ដនាយសនារថនា ម្៉យនាងននាះគជឺនាលើ្រទមួីយហើយដនាេ 

មនាន�ីកនា�ំណនាះសនានាយផ្ទញយគ្ នា ហនាតុននាះយនាងតនាម� តិធនាន 

ផ្ទ នា្្រ ញ ង ៧៧(១៣) មតិនច្បនាស់ថនាតើ�ីកនាប្្រនូ នទនាជំនំុជមនាះ្្រ ី

ននាះនជឹងមនានសុពេភនាពដនារឬអត់ បនាសតិនបើមតិនមនានសនាច្្រ ី

សមនានាចសំឡនាងភនាគចនាើន ននាពនាេប�្ជឹងឧទ្រ�ន៍នាអង្ 

បុរនាជំនំុជមនាះទនា ហើយម្៉យនាងទៀត ដនាយសនារថនា អនា អនាន  

បនាន�ជឹងជនាចនាើនឆ្ នាំម្រហើយថនា គនាត់ស្ថតិតននាកនានាមកនារសុើប 

សួរ បុ៉ន្នាគនាត់មតិនបនានព្យនាយនាមរត់គនាច ឬរខំនាន�េ់យុត្នា- 

ធតិកនាររបស់ អ.�.ត.្រ ឡើយ ទើបមតិនគួរពតិចនារណនាចនាញ�ីកនា 

បង្នាប់ឲ្យឃំុខលរួ នគនាត់ដើម្រីង់ចនាំកនារជំនំុជមនាះ្្រឡីើយ។

 កនារធ្ើចំណនាត់ថ្ នា្់រឯ្រសនារឡើង� តិញ លើ�ីកនា�ំណនាះ 

សនានាយ

 ននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនាសហីនា ឆ្ នាំ២០១៨ កនារ តិយនាេយ័សហ- 

ចនាកនាមសុើបអង្ នាត បនានចនាញសនាច្្របីនាកនាសពត័ម៌នានសី្ពី

កនារធ្ើចំណនាត់ថ្ នា្់រឯ្រសនារឡើង� តិញលើ�ីកនា�ំណនាះសនានាយ 

ហើយ�នា្់រសំណនាសនាធនារ�ៈដនាេមនានកនារកនាសេុបននា 

�ីកនា�ំណនាះសនានាយននា្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង អនា អនាន ០០៤/០២ 

�ូចតទនា ៖ ននាថ្ង នាននាះ សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ 

បនាន�នា្់រសំណនាសនាធនារ�ៈ ដនាេមនានកនារកនាសេុបននា�ីកនា 

�ំណនាះសនានាយ នតិងឧបសម្ព ន្័ III ននា្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង០០៤/០២ 

ហើយបនានចនាញ�ីកនាសមនានាចថនា �ីកនា�ំណនាះសនានាយ នតិង 

ឧបសម្ព ន្័III ដនាេសហចនាកនាមអន្រជនាតតិ បនាន�នា្់រននាថ្ង នាទ ី

១៦ ខនាសហីនា ឆ្ នា២ំ០១៨ តនា�ូធ្ើចំណនាត់ថ្ នា្់រឯ្រសនារឡើង� តិញ

ទនាជនាឯ្រសនារសម្ង នាត់ ពីពនានាះថនាមនានកនារលើ្រឡើងដនាយ 

ចនា�ន្យនូ�ឈមែ នាះពនាញលនាញរបស់សនា្រ្សពីីរននា្់រ ដនាេតនាូ� 

កនារពនារ។

 កនារផ្សព្ផ ន្ាយណនាមួយអំពីសំណនាគមែ នានកនារកនាសេុប 

ននា�ីកនា�ំណនាះសនានាយ នតិងឧបសម្ព ន្័III របស់សហចនាកនាម 

សុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ ននា្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង០០៤/០២ ឬកនារ 

ផ្សព្ផ ន្ាយណនាមួយអំពីឈមែ នាះរបស់សនា្រ្សីទនាំងពីរននា្់រដនាេ 

តនាូ�កនារពនារ អនាចតនាូ��នា្់រទនាសដនាយ អ.�.ត.្រ ឬប្្រនូ ន

ទនាអនាជ្នាធរមនានសមត្ថ្រតិច្ យនាងតនាម� តិធនានផ្ទ នា្្រ ញ ង២៩(៥) 

នតិង៣៥(១)(្រ) ននា� តិធនានផ្ទ នា្្រ ញ ងរបស់អ.�.ត.្រ។

សនាម ប៊ុ នថន



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 36 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 បនា�ត្តិសំ�ំុរឿង០០៣

 មនាស មុត ភនាទបនាុស ទ្ីរនលនាង្ំរណើតននា្ូមតិពនាធិ៍ ឃំុ 

សនានា្្រ ញ ង សនាុ្រឈូ្រ ខនាត្្ំរពត។ មនាស មុត តនាូ�បនានតុលនាកនារ 

ខមែនារកនាហមចនាទបនាកនាន់ថនា គជឺនាសមនាជតិ្រគ�ៈមជ្ឈតិម លនាខនា 

ធតិកនាររង លនាខនា្រងពេ១៦៤ (រនាប់ប្្រ នូ េទនាំង្រងទព័ជើង 

ទជឹ្រ) លនាខនាតំបន់ស្យត័្ំរពង់សនាម។ មនាស មុត តនាូ�បនាន 

តុលនាកនារខមែនារកនាហមចនាទបនាកនាន់្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង០០៣ទនាលើ

្ររ�ីសំខនាន់ៗ�ូចជនា៖ 

១) អំពើបនាេយ័ពូជសនាសន៍

២) ឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំងមនុស្សជនាតតិ ្្រ ញ ងននាះរួមមនាន កនារ 

ធ្ើមនុស្សឃនាត កនារសមល នាប់រង្នាេ កនារធ្ើឲ្យទនាជនា 

ទនាស្ររ កនារ�នា្់រ្្រ ញ ងមន្ទ រីឃំុឃនាងំ កនារធ្ើទនារុ�្រមមែ 

កនារធ្ើទុ្រ្ខ បុ្រម្ នាញ នតិងអំពើអមនុស្សធម�៏៌ទនាទៀត 

(កនារបនាពនាជឹត្អមនុស្សធម ៌ កនារបនាត់ខលរួ នដនាយបង្ខ ំ 

ពេ្រមមែដនាយបង្ខ ំ អនាពនាហព៍តិពនាហដ៍នាយបង្ខ ំ កនារ 

រលំនា្លើផលនូ �ភនាទ នតិងកនារវនាយបនាហនារលើសនាច្្រ ី

ថល នាថ្ នូ រជនាមនុស្សដនាយសនារស្ថ នានភនាពននាកនារឃំុខលរួ ន)

៣) អំពើបំពនារបំពនានយ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរ ទនាលើអនុសញ្ញ នា 

ទកីនាុងហ្សឺណនា�ឆ្ នាំ១៩៤៩ ្្រ ញ ងននាះរួមមនាន កនារធ្ើ 

មនុស្សឃនាតដនាយចនាតននា កនារបង្ ដនាយចនាតននាឲ្យ 

មនានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬឲ្យមនានកនារឈឺចនាប់ធ្ង ន់ធ្ងរ�េ់ 

រនាងកនាយ ឬសុខភនាព កនារធ្ើទនារុ�្រមមែ នតិងកនារឃំុ 

ខលរួ នជនសុី� តិេដនាយខុសច្បនាប់

៤) កនាររលំនា្លើកនាមពនាហមែទ�្ឌ ្រម្ពញ ជនា ឆ្ នាំ១៩៥៦  

្្រ ញ ងននាះរួមមនាន មនុស្សឃនាតដនាយចនាតននា

 ឧកនាតិ�្្រមមែទនាំងននាះតនាូ�បនានចនាទថនា បនានបនាពនាជឹត្ននាលើ 

ទតីនាំងផ្សនាងៗគ្ នាគ៖ឺ

១) ននាមន្ទ រីសន្តិសុខផ្សនាងៗ ្្រ ញ ងននាះរួមមនាន មន្ទ រីសន្តិ- 

សុខ ស-២១ (ទួេសលនាង)

២) ឧកនាតិ�្្រមមែម្រលើសមនាជតិ្រ្រងពេលនាខ ១៦៤,  

៥០២, ១១៧ នតិង ៣១៩

៣) ននាមន្ទ រីសន្តិសុខ�ត្ឥន្ទញនាន

៤) ននាកនារ�្នានស្ទ ជឹងហនា�

៥) ឧកនាតិ�្្រមមែដនាេបនានបនាពនាជឹត្ឡើងដនាយ្រងទព័ជើង 

ទជឹ្រ្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យននាលើកនាះ នតិងជំុ� តិញ 

កនាះដនាេ្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យអះអនាងថនាជនារបស់ 

ខលរួ ន

៦) ននាសហ្ររ�តំ៍បន់រនាម រួមមនាន កនារ�្នានននា្រង 

កនាង នតិងបតិតតនានាំង ទតីនាំងសមល នាប់មនុស្សចម្ នារធូរនាន  

នតិងមន្ទ រីសន្តិសុខទជឹ្រសនាប

៧) នតិងននា្ំរពង់សនាម។ 

 សំ�ំុរឿង០០៣ គជឺនាសំ�ំុរឿងដនាេតនាូ�បនានចនាទ 

បនាកនាន់ទនាលើជនសង្សយ័២រូបគ ឺមនាស មុត នតិង ស៊ូ  ម៉នាត  

ដនាយសហពនាះរនាជអនាជ្នាអន្រជនាតតិបនាន�នា្់រ�ីកនាទនាសហ- 

ចនាកនាមសុើបអង្ នាត ស្ ើសំុឲ្យបើ្រកនារសុើបអង្ នាតលើឧកនាតិ�្- 

្រមមែពនា្់រពន្័ននាថ្ង នាទ៧ី ខនា្រញ្ញ នា ឆ្ នាំ២០០៩។ បន្ទ នាប់ម្រ ននា 

ថ្ង នាទ២ី ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ២០១៥ កនារសុើបអង្ នាតរបស់តុលនាកនារ

បនាឆនាំងនជឹង ស៊ូ  ម៉នាត តនាូ�បនានប្្រ ប់បន្ទ នាប់ពីគនាត់បនានសល នាប់។  

មនាស មុត តនាូ�បនានចនាទបនាកនាន់ដនាយ្ំរបនាំងមុខននា្្រ ញ ងខនា 

មនីនា ឆ្ នាំ២០១៥ ហើយគនាត់បនានបង្ហ នាញខលរួ នដនាយសមែគ័នាចតិត្ 

ននាចំពនាះមុខសហចនាកនាមអង្ នាតអន្រជនាតតិននា្្រ ញ ងខនាធ្ នូ  ឆ្ នា ំ

២០១៥។ ននាថ្ង នាទ១ី០ ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ២០១៧ សហចនាកនាម 

សំណរុ ំ រឿង០០៣ ទាក់ទងៃឹង មាស មរុត
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរ្រស់សាលាក្តីខមែារកាហម
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

សុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ បនានប្្រ ប់កនារសុើបអង្ នាត្្រ ញ ងសំ�ំុ

រឿង០០៣ បនាឆនាំងនជឹង មនាស មុត។ កនានាយម្រ ននាថ្ង នាទ១ី៤ 

ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ២០១៧ សហពនាះរនាជអនាជ្នាជនាតតិ នតិងអន្រជនាតតិ 

បនាន�នា្់រ�ីកនាសន ្តិ�្នានស្ថ នាពររបស់ខលរួ នននា្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង០០៣  

ហើយននាថ្ង នាទ១ី២ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ២០១៨ មនាស មុត បនាន�នា្់រ 

ឯ្រសនារឆល ើយតបទនានជឹង�ីកនាសន្ តិ�្នានស្ថ នាពររបស់សហពនាះ

រនាជអនាជ្នា។ 

 ននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ២០១៨ កនារ តិយនាេយ័សហ

ចនាកនាមសុើបអង្ នាតបនានចនាញ�ីកនា�ំណនាះសនានាយ ២ �នាច់

ដនាយឡនា្រពីគ្ នាននា្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង០០៣ �ូចខនាងកនានាម៖ 

សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតចនាញ�ីកនារ�ំណនាះសនានាយពីរ 

�នាច់ដនាយឡនា្រពីគ្ នាននា្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង មនាស មុត សំ�ំុ 

រឿងលនាខ០០៣/ ០៧-០៩-២០០៩-អ.�.ត.្រ/្រ.ស.ច.ស

 ននាថ្ង នាននាះ សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតបនានចនាញ�ីកនារ 

�ំណនាះសនានាយពីរ�នាច់ដនាយឡនា្រពីគ្ នា ននា្្រ ញ សំ�ំុរឿង 

មនាស មុត ដនាយសនារខ្នាងយនាបេ់គ្ នាថនា តើ មនាស មុត តនាូ� 

ស្ថតិត ឬ្រម៏តិនតនាូ�ស្ថតិតននា្្រ ញ ងយុត្នាធតិកនារបុគ្េរបស់អង្ជំនំុ 

ជមនាះ� តិសនាម្រ្ញ្្រ ញ ងតុលនាកនារ្រម្ពញ ជនា (អ.�.ត.្រ) ្្រ ញ ងននាមជនា 

មនា�ជឹ្រននាំជនាន់ខ្ព ស់ ឬជនាជនម្ នា្់រ្្រ ញ ងចំណនាមជនទនាំងឡនាយ

ដនាេទទួេខុសតនាូ�ខ្ព ស់បំផុតចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែ ដនាេបនាន 

បនាពនាជឹត្ននា្្រ ញ ងរយៈកនាេននារបប្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ។

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតជនាតតិ យេ់ឃើញថនា មនាស 

មនាស មុត អតតីបនាធនាន្រងទព័ជើងទជឹ្រ ្រងពេ១៦៤ របស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ 

្ំរពុង�ជឹ្រននាំ្រ រ្ួ ន�ង្ហ នារសព តនាមុ៉្រ ននាអនលង់វនាង ្្រ ញ ងឆ្ នាំ២០០៦
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

មុត មតិនស្ថតិតននា្្រ ញ ងយុត្នាធតិកនារបុគ្េរបស់ អ.�.ត.្រ ្្រ ញ ងននាម 

មនា�ជឹ្រននាំជនាន់ខ្ព ស់ ឬជនាជនម្ នា្់រដនាេទទួេខុសតនាូ�ខ្ព ស់បំផុត 

ននាះទនា ហើយលើ្រលនាងកនារចនាទបនាកនាន់លើ មនាស មុត 

ដនាយសនារមូេហនាតុននាះ។ ននាពនាេដនាេ្នាន�េ់សនាច្្រ ី

សមនានាចបនាបននាះ សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតជនាតតិ បនានពតិចនារ- 

ណនាលើ្រមនាតិតននាកនារចូេរួមរបស់ មនាស មុត នតិងស្ថ នានទម្ង ន់ 

ននាឧកនាតិ�្្រមមែ ពនាមទនាំង្រត្នាផ្សនាងៗទៀត �ូចជនា ខល ជឹមសនារននា 

ច្បនាប់ នតិង្រតិច្ ពនាមពនាៀង អ.�.ត.្រ ពនាមទនាំងគនាេបំ�ង

ននាអ្ ្រតនា្់រតនាង្រតិច្ ពនាមពនាៀង នតិងច្បនាប់ទនាំងននាះ។

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិយេ់ឃើញថនា មនាស  

មុត តនាូ�ស្ថតិតននា្្រ ញ ងយុត្នាធតិកនារ បុគ្េរបស់ អ.�.ត.្រ ្្រ ញ ង 

ននាមជនាជនម្ នា្់រ្្រ ញ ងចំណនាមជនទនាំងឡនាយដនាេទទួេខុសតនាូ� 

ខ្ព ស់បំផុតហើយ មនាន្ស្័ញតនាងគនាប់គនានាន់ដើម្ចីនាទប្្រនូ ន 

គនាត់ទនាជំនំុជមនាះចំពនាះបទចនាទននាអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន ៍

លើជនជនាតតិវៀតណនាម ឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំងមនុស្សជនាតតិ ឧកនាតិ�្ 

្រមមែសងនា្ាម នតិងអំពើមនុស្សឃនាតគតិតទុ្រជនាមុន យនាងតនាម 

ច្បនាប់្រម្ពញ ជនា។ បទចនាទខលះមតិនអនាចមនាន្ស្័ញតនាងបញ្នា្់រទនា 

ននា្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេសុើបសួរ ហនាតុននាះតនាូ�លើ្រលនាងបទចនាទ 

ទនាំងននាះ។

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតទនាំងពីរ បនាន�នា្់រ�ីកនា�ំណនាះ 

សនានាយរបស់ខលរួ នជនាភនាសនាផលនូ �កនាររៀងខលរួ ន ដនាយសំណនាប្រ 

បនានា នជឹង�នា្់រតនាមកនានាយឲ្យបនានឆនាប់បំផុតតនាមដនាេអនាចធ្ើ 

ទនាបនាន។ បុ៉ន្នាសហចនាកនាមសុើបអង្ នាតទនាំងពីរ ផ្េ់ជូន 

សនាច្្រសីង្ខ នាបននាសំអនាងហនាតុរៀងខលរួ នជនាភនាសនាខមែនារ ទនាំងជនា 

ភនាសនាអង់គលនាស ដើម្ធីនាននាថនាសនាធនារ�ជនទទួេបនានពត័-៌ 

មនានគនាប់គនានាន់អំពីេទ្ផេននាសំ�ំុរឿង រហូត�េ់ពនាេ 

សំណនាប្របនានាទនាំងសនាុងតនាូ�បនាន�នា្់រ។ សនាច្្រសីង្ខ នាបទនាំង 

ននាះ មនានភ្នាប់ជនាមួយនជឹងសនាច្្របីនាកនាសពត័ម៌នានននាះ ហើយ 

សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតទនាំងពីរ សូមយនាងលើសនាច្្រ ី

សង្ខ នាបទនាំងននាះសមនានាប់សនាច្្រេីម្អ តិតថនាមទៀត។

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតទនាំងពីរ ្រប៏នានចនាញ�ីកនា 

សមនានាច�នាច់ដនាយឡនា្រពីគ្ នា លើភនាពអនាចទទួេយ្រពនា្រ្យ

សំុតនាំងខលរួ នជនាដើមប�្ជឹងរ�្ប្វនា�ី។

 សនាច្្រសីង្ខ នាបរបស់សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតជនាតតិ

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតជនាតតិ បនានពតិចនារណនា្ស្័ញតនាង  

នតិងឯ្រសនារ ្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង០០៣ ដនាេទទួេបនានតនាមរយៈ 

កនារសុើបអង្ នាត នតិងផ្ទ នារពីសំ�ំុរឿង០០១ នតិង០០២ ដើម្ ី

សមនានាចថនា តើ មនាស មុត ស្ថតិត ឬមតិនស្ថតិតននា្្រ ញ ងយុត្នាធតិកនារ 

បុគ្េននា អ.�.ត.្រ។

 �ូចដនាេបនានបង្ហ នាញរួចម្រហើយ ្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង 

០០៤/១ នតិង០០៤/២ ធនាតុផ្ំសចំនួនពីរគ ឺ ភនាពធ្ង ន់ធ្ងរននាបទ 

លមែើស នតិង្រមនាតិតននាកនារចូេរួមរបស់ មនាស មុត តនាូ�បនាន 

ពតិចនារណនា។ សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតជនាតតិ មតិនប�តិសនាធ

នូ�បទឧកនាតិ�្ធ្ង ន់ធ្ងរកើតមនានឡើង �ូចដនាេបនានបង្ហ នាញរួច 

ហើយ្្រ ញ ងសំ�ំុរឿង០០១ នតិង០០២។ អនាសនា័យហនាតុននាះ 

ដើម្្ំីរ�ត់នូ�យុត្នាធតិកនារបុគ្េ ្្រ ញ ងបរ តិបទននាយុត្នាធតិកនារ 

បុគ្េបនាបជនាើសរើស ្រមនាតិតននាកនារចូេរួមរបស់ជនតនាូ� 

ចនាទតនាូ�បនានផ្េ់ទម្ង ន់ជនាង ដនាេនជឹងផ្េ់ផេដនារនូ�កនារ 

បនាពនាជឹត្សមែើគ្ នា្្រ ញ ងចំណនាមជនសង្សយ័។

 ្ស្័ញតនាងបនានបង្ហ នាញថនា មនាស មុត ជនាមនាបញ្នាកនារ 

្រងពេលនាខ៣ ដនាេកនានាយម្រកល នាយជនា្រងពេមជ្ឈតិមលនាខ 

១៦៤ ទទួេបន្ទញ្រទព័ជើងទជឹ្រ គនាប់គនាងលើដនានកនាះ្្រ ញ ង្ូមតិ

សនាស្នា្ំរពង់សនាមខ�ៈដនាេ្រងពេលនាខ១ ទទួេខុសតនាូ� 

លើដនានទជឹ្រ្្រ ញ ងខនាត្កនាះ្ុរង។ គនាត់ទទួេខុសតនាូ�ជនាសំខនាន់

លើ្រតិច្ កនារងនារនយនាបនាយ។

 ផ្អ នា្រតនាម្ស្័ញតនាង វនាននាមនានភនាពមន្ទ តិេថនា មនាស មុត  

ជនាអគ្រងសនាននាធតិកនារ។ ទនាះបវីនាជនាកនារពតិត គនាត់ស្ថតិតននា្្រ ញ ង 

តំណនាងននាះ បនាហនាេជនាមួយខនាមុន�ួេរេំននារបប្រម្ពញ ជនា

បនាជនាធតិបតនាយ្យ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៩។ បន្ថនាមពីលើននាះ គនាត់្រម៏តិន 

មនានជនាសមនាជតិ្រគ�ៈ្រមមែ នាធតិកនារមជ្ឈតិម ្របុ៉៏ន្នា គនាត់អនាចជនា 

ជំនួយកនារននាគ�ៈ្រមមែ នាធតិកនារននាះ ដនាេគនាត់គមែ នានសតិទ្តិ ្្រ ញ ងកនារ 

បនាះឆ្ នាតលើសនាច្្រសីមនានាចសំខនាន់ៗទនា។
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 មនាស មុត បនានចូេរួមបនាជំុជនាមួយ សុន សនាន នតិង 

លនាខនា្រងពេ�ទនាទៀត ដើម្រីនាយកនារ�ព៍ីកនារងនាររបស់ 

អង្ភនាពរនាប់ប្្រ នូ េកនារបង្ នានាបសតនាូ�។ ្្រ ញ ងចំណនាមអង្ 

បនាជំុទនាំងអស់ដនាេគនាត់បនានចូេរួម គនាត់បនានបង្ហ នាញពីកនារ 

គនាំទនានូ�គនាេនយនាបនាយរបស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ្រ ៏

បុ៉ន្នាមតិនមនាន្ស្័ញតនាងបង្ហ នាញថនា គនាត់ផ្រួ ចផ្ើមនូ�ផនានកនារ 

ដើម្បីង្ នានាបទនាហនានកនានាមបង្នាប់ ឬជនសីុ� តិេ្្រ ញ ងតំបន់ 

ដនាេតនាូ�បនានអះអនាងថនា គនាប់គនាងដនាយ្រងពេលនាខ១៦៤ 

ននាះទនា។ មនានតនាឡនាកនានាមពីអនុលនាខនា្រងពេលនាខ១៦៤ ទនា 

កនាន់គ�ៈ្រមមែ នាធតិកនារមជ្ឈតិម ដនាេននាះបង្ហ នាញថនា មតិនមនាន 

មនានតនា មនាស មុត ទនា្្រ ញ ង្រងពេលនាខ១៦៤ អនាចរនាយកនារ� ៍

ផ្ទ នាេ់ទនា សុន សនាន ឬគ�ៈ្រមមែ នាធតិកនារមជ្ឈតិម។

 ្រតិច្ កនារងនារដនាន�ីទជឹ្រ្រម្ពញ ជនា ស្ថតិតននា្្រ ញ ងដនានអធតិបតនាយ្យ 

ភនាពរបស់រ�្ដនាេរបប្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ តនាូ��នា្់រ 

កនានាមកនារគនាប់គនាងដនាយផ្ទ នាេ់របស់គ�ៈ្រមមែ នាធតិកនារមជ្ឈតិម  

ហើយដនាយសនារ្រងទព័តនាូ�មនានភនារ្រតិច្ កនារពនារជនាតតិពីសតនាូ� 

ល្ នានពនាន ទើប្រងពេលនាខ១៦៤ តនាូ�តនាគនារពតនាម�នាច់

ខនាតនូ�បទបញ្នារបស់គ�ៈ្រមមែ នាធតិកនារមជ្ឈតិម។ គមែ នាន្រមមែ នា-

្តិបនាេណនាមួយហ៊នានជំទនាស់ទនា បនាសតិនបើមតិន�ូចននាះ ជី� តិត 

ពួ្រគនាគនាចមតិនរួចពីហនានត្ិ យ័ឡើយ។

 ដើម្គីនារពតនាមគនាេនយនាបនាយ�៏តជឹងរ ជឹង �ូចដនាេ 

្ស្័ញតនាងបនានបង្ហ នាញ មនាស មុត តនាូ�សហកនារជនាមួយមន្ទ រី 

សន្តិសុខ ស-២១ ដើម្ឃីនាត់ខលរួ ន នតិងប្្រនូ នសតនា�ូទនា ស-២១។ 

្ស្័ញតនាងបង្ហ នាញថនា មនានទនាហនានជនាង៥ពនាន់ននា្់រ្្រ ញ ងចំណនាម 

ជនរងគនានាះ្្រ ញ ងមន្ទ រីសន្តិសុខ ស-២១ ចំនួនជនាង១២.០០០ននា្់រ  

(មួយមុនឺននា្់រ) បនានសល នាប់ ឬតនាូ�បនានសមល នាប់។ ្្រ ញ ងននាះ មតិន

មនានចំនួនជនរងគនានាះជនា្រងទព័ចនាើនទនាពី្រងពេ១៦៤។

 ជនាសរុប តំណនាង នតិងតួននាទ ី ផ្នាតលើកនារងនារសមនាប 

សមនាួេ នតិងមតិនស្រមមែ្្រ ញ ងកនារតនា្់រតនាងគនាេនយនាបនាយ 

ដនាយសនារតនា្រងពេលនាខ១៦៤ ធ្ើកនារងនារពនា្់រពន្័នជឹង្រង 

កនារពនារដនានទជឹ្រ នតិងស្ថតិតកនានាមកនារគនាប់គនាងរបស់គ�ៈ 

្រមមែ នាធតិកនារមជ្ឈតិម។ កនារចូេរួមរបស់គនាត់ មតិនកៀ្រ្រតិតនជឹង 

កនារបនាពនាជឹត្បទឧកនាតិ�្ នតិងមតិនស្រមមែ្្រ ញ ងកនារបនាពនាជឹត្បទឧកនាតិ�្។  

អនាសនា័យហនាតុននាះ សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតជនាតតិសមនានាចថនា 

មតិនមនានយុត្នាធតិកនារបុគ្េលើ មនាស មុត នតិងសមនានាចលើ្រ 

លនាងកនារចនាទបនាកនាន់។

 សនាច្្រសីង្ខ នាបរបស់សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ

 សហចនាកនាមសុើបអង្ នាតអន្រជនាតតិ យេ់ឃើញថនា 

អ.�.ត.្រ មនានយុត្នាធតិកនារបុគ្េលើ មនាស មុត ្្រ ញ ងននាមជនា

ជនម្ នា្់រ្្រ ញ ងចំណនាមជនទនាំងឡនាយ ដនាេទទួេខុសតនាូ�ខ្ព ស់ 

បំផុតចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែដនាេបនានបនាពនាជឹត្ននា្្រ ញ ងរបប្រម្ពញ ជនា 

បនាជនាធតិបតនាយ្យ។ គនាត់គជឺនាមន្នាីខមែនារកនាហមននា្្រ ញ ងពនាេវនាលនា 

ននាយុត្នាធតិកនារពនាេវនាលនារបស់ អ.�.ត.្រ នតិងននា្្រ ញ ងពនាេ 

វនាលនាដនាេបទលមែើសបនានកើតឡើងដនាយសនារគនាត់យនាងតនាម 

កនារចនាទបនាកនាន់។ មនាស មុត មតិនមនានជនាមនា�ជឹ្រននាំជនាន់ខ្ព ស់ទនា 

បុ៉ន្នាគនាត់ស្ថតិតននាជតិតស្ តិទ្ខល នាំងជនាមួយនជឹងថ្ នា្់រ�ជឹ្រននាំជនាន់ខ្ព ស់ 

ដនាយសនារតួននាទរីបស់គនាត់ (១) ជនាមនាបញ្នាកនារ្រងពេ១៦៤ 

តនាូ�ជនាមនាបញ្នា្រងទព័ជើងទជឹ្ររបស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ  

ដនាេជនា្រង្រមល នាំងបនា�នាប់អនា�ុធមួយ្្រ ញ ងចំណនាម្រង្រមល នាំង 

បនា�នាប់អនា�ុធទនាំងបរីបស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ហើយតនាូ� 

ទទួេខុសតនាូ�ដនានទជឹ្ររបស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ (២)សមនា- 

ជតិ្របមនាុងននាគ�ៈអគ្សនាននាធតិកនារ នតិងជនាអនុម្ នា្់រ្្រ ញ ងចំណនាម 

អនុរបស់ សុន សនាន នតិង (៣)ជនាសមនាជតិ្របមនាុងននា គ�ៈ 

មជ្ឈតិមពីចុងឆ្ នាំ១៩៧៨។ មនាស មុត ស្ថតិតននា្្រ ញ ងចំណនាមជន 

ទនាំងឡនាយដនាេទទួេខុសតនាូ�ខ្ព ស់បំផុត ដនាយសនារឋនានៈ  

នតិងទំហំសតិទ្តិអំណនាចរបស់គនាត់បូ្ររួមប្្រ នូ េគ្ នាននា្្រ ញ ងឋនាននា- 

នុកនាម្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ នតិងដនាយផ្អ នា្រលើចរ តិតេ្រ្ខ�ៈ  

នតិង� តិសនាេភនាពននាឧកនាតិ�្្រមមែរបស់គនាត់។ កនារយេ់ឃើញននាះ 

គសឺនាដៀងគ្ នានជឹងជនតនាូ�ចនាទ ឬជនជនាប់ទនាសផ្សនាងទៀត 

ដនារ។ មនាស មុត បនានកនាន់តួននាទជីនាន់ខ្ព ស់មួយននា្្រ ញ ងឋនាននា- 

នុកនាម្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ដនាយធ្ើកនារននាថ្ នា្់រខ្ព ស់បំផុត 

ននារចននាសម ័្ព ន្បញ្នាកនារយនាធនារបស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ  



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 40 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

ននាកនានាមថ្ នា្់រ�ជឹ្រននាំនយនាបនាយថ្ នា្់រជនាតតិ។ គនាត់តនាូ�បនានគនា 

កនាះហនាឲ្យអនុ�ត្កនារបនាសសម្អ នាត្រងទព័ប�តិ�ត្ន្៍រម្ពញ ជនា  

(្រ.ប.្រ) ហួសពីតំបន់បនាតតិបត្តិកនារធំរបស់គនាត់ននា្ំរពង់សនាម  

នតិងហួសពីភនារ្រតិច្ របស់គនាត់ជនាមនាបញ្នាកនារ្រងទព័ជើងទជឹ្រ 

របស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ។ បន្ថនាមពីលើតួននាទជីនាន់ខ្ព ស់ជនា 

ផលនូ �កនាររបស់ មនាស មុត ស្ថ នានទម្ង ន់ននាអំពើរបស់គនាត់ នតិង 

ភនាពធ្ង ន់ធ្ងរននាផេប៉ះពនាេ់ដនាយសនារអំពើទនាំងននាះ �ូចមនាន 

េម្អ តិតននា្្រ ញ ង�ីកនារ�ំណនាះសនានាយ គជឺនាសំអនាងហនាតុអនាច 

សន ្តិ�្នានថនា គនាត់គជឺនាជនម្ នា្់រ្្រ ញ ងចំណនាមជនទនាំងឡនាយដនាេ 

ទទួេខុសតនាូ�ខ្ព ស់បំផុត។

 បទចនាទសំខនាន់ដនាេតនាូ�តនាចនាទ មនាស មុត ហើយ 

ច្បនាស់ជនាឲ្យគនាត់ស្ថតិតននា្្រ ញ ងកនាបខ�្ឌ  ននាយុត្នាធតិកនារបុគ្េ គឺ

បទចនាទននាអំពើបនាេយ័ពូជសនាសនល៍ើជនជនាតតិវៀតណនាម  

នតិង្រារសម្េាប់រង្គាេេើជនជាតតិថៃ�ខេ្រងទព័ជើងទជឹ្រ

្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ចនាប់បនានននា្្រ ញ ងដនានទជឹ្រ នតិងកនាះ

ននាតនាមបណ្នាយឆ្ នាររបស់្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ។ មនាស 

មុត បនានធ្ើឲ្យដនានទជឹ្រទនាំងននាះកល នាយជនាអន្ទ នា្់រ�៏ធំសមនានាប់ជន 

ណនាដនាេចូេម្រ។ មនាស មុត មតិនបនានជំរុញអ្ ្រកនានាម 

បង្នាប់របស់គនាត់ឲ្យអត់ធមែត់ទនា តនាផ្ទញយម្រ� តិញ៖ បទបញ្នា 

របស់គនាត់ឲ្យសមល នាប់មនុស្សបនានបន្មតិនចនាះចប់។ ជនជនាតតិ 

វៀតណនាមតនាងតនាតនាូ�បនានសមល នាប់ ហើយមនានឱកនាសតនាមួយ 

គត់ដនាេជនជនាតតិថនាខលះ្្រ ញ ងចំណនាមជនជនាតតិថនាដនាេតនាូ�ចនាប់ 

បនាន បនានគនាចផុតពីកនារសមល នាប់ គដឺនាយសនារដនាះ�ូរ ពួ្រគនា 

យ្រទំនតិញ។ តនាមកនារគ�ននាចំនួនេ្រ្ខ�ៈអ្តិរ្រ្សនតិយម

យ៉នាងខល នាំង យ៉នាងតតិចបំផុតមនានជនជនាតតិថនាចំនួន១.២០០ននា្់រ  

នតិងជនជនាតតិវៀតណនាមចំនួន ៣.២៧៦ននា្់រ តនាូ�បនានសមល នាប់ 

ននា្្រ ញ ងបនាតតិបត្តិកនារចនាប់ខលរួ នរបស់្រងទព័ជើងទជឹ្រ្រម្ពញ ជនាបនាជនា- 

ធតិបតនាយ្យ ននាកនានាមកនារគនាប់គនាងរបស់ មនាស មុត បុ៉ន្នា

ចំនួនទនាំងននាះទំនងខល នាំងអនាចចនាើនជនាងននាះឆ្ង នាយ។ ចំនួនជន 

រងគនានាះអនាសនា័យលើតនាចំនួនចនាប់ខលរួ នជនជនាតតិថនា នតិងជនជនាតតិ 

វៀតណនាមដនាេបនានចូេដនានទជឹ្រ គមឺនាននយ័ថនា បនាសតិនបើ 

ចនាប់ខលរួ នបនានកនាន់តនាចនាើន ននាះកនារសមល នាប់្រម៏នានកនាន់តនាចនាើន 

ដនារ។ របៀបឃនារឃនាននាកនារបនាះចនាេសនា្រសព នតិងកនារ 

បនាមនាថទនាំងសនាុងលើភនាពថល នាថ្ នូ រននាសនា្រសពជនរងគនានាះតនាម 

រយៈកនារបនាើបនានាស់សនា្រសពជនាជី�នា្់រដើមធូរនាន តនាមកនារ 

បញ្នារបស់ មនាស មុត គលឺើសពីភនាពធមមែតនាននាភនាពឃនារ

ឃនាពនានាផ្សនា្រមនាតិតខ្ព ស់របស់របប្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ។

 ជនាងននាះទនាទៀត មនាស មុត ្រទ៏ទួេខុសតនាូ�ផងដនារ

ចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែមួយចំនួនននាឧកនាតិ�្្រមមែបនាឆនាំងមនុស្សជនាតតិ 

ឧកនាតិ�្្រមមែសងនា្ាម នតិងឧកនាតិ�្្រមមែថ្ នា្់រជនាតតិ �ូចមនានបង្ហ នាញ

យ៉នាងេម្អ តិតននា្្រ ញ ង�ីកនារ�ំណនាះសនានាយ ជនាពតិសនាស តួននាទ ី

សំខនាន់របស់គនាត់ននា្្រ ញ ងកនារបនាសសម្អ នាត្រងពេ១១៧, ្រង 

ពេ១៦៤, ្រងពេ៣១០ នតិង្រងពេ៥០២ របស់្រ.ប.្រ 

ពនាមទនាំងកនារតនាួតពតិនតិត្យ នតិងកនារចនាត់ចនាងកនារ�្នាន នតិងមន្ទ រី 

សន្តិសុខននាននាននា្ំរពង់សនាម គបឺតិតតនានាំង នតិង្រងកនាង ស្ទ ជឹង 

ហនា� ទជឹ្រសនាប �ត្ឥន្ទញ្ញ នាន ចម្ នារធូរនាន នតិងឧកនាតិ�្្រមមែននាកនារ 

រៀបកនារដនាយបង្ខ ំ។ ចំនួនជនរងគនានាះជនាអប្បរមនាដនាេ 

តនាូ�បនានសមល នាប់ននា្្រ ញ ងកនារបនាសសម្អ នាត ្រ.ប.្រ អនាចដនាយ 

សនារ មនាស មុត ដនាយផ្អ នា្រលើកនារប្្រនូ នទនាមន្ទ រី ស-២១ 

នតិងកនារសមល នាប់ននាហ្ ជឹង្រនលនាង គមឺនានចំនួន២.១៥២ននា្់រ។  

ចំនួនជនរងគនានាះដនាេតនាូ�បនានសមល នាប់ននាទីតនាំងឧកនាតិ�្្រមមែ 

ននាននាននា្ំរពង់សនាម មតិនអនាចបនាងចនា្រទនាំងសនាុង នតិងឲ្យ 

បនានតនាជឹមតនាូ�ទនាតនាមទតីនាំងនមួីយៗបនានទនា បុ៉ន្នា មនាស មុត  

ខលរួ នគនាត់ផ្ទ នាេ់បនានរនាយកនារ�ន៍នាពនាេននាះថនា ្រមល នាំងកនារ 

ងនារជនារួមរបស់គនាត់មនានមនុស្សចំនួន១៧.០០០ននា្់រ។ កនានាពី 

កនារបញ្នា្់រននាះ ្ស្័ញតនាងអនាចឲ្យធ្ើកនារគ�ននាបនានថនា ជនា 

អប្បរមនាមនានមនុស្សតនា២.០០០ននា្់របុ៉ណ្ណ នាះដនាេស្ថតិត្្រ ញ ង 

្រមល នាំងពេ្រមមែ ដនាយបង្ខ ំននាទតីនាំងដនាេស្ថតិតននា្្រ ញ ងបទចនាទ 

ជនា្់រស្នាង។ បុ៉ន្នាននា្្រ ញ ងបរ តិបទននាយុត្នាធតិកនារបុគ្េ គអឺនាច

បនាើបនានាស់ចំនួនសរុបននា្ំរពង់សនាម ទនាំងមូេ ជនាសូចននា្ររ 

ននាឥទ្តិពេ នតិងតួននាទជីនារួមរបស់គនាត់។ ្ ស្័ញ តនាងគនាំទនាសនាច្្រ ី

សន ្តិ�្នានដនាេថនា្្រ ញ ងចំណនាមមនុស្សទនាំង១៧.០០០ននា្់រ មនាន 
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តនាមួយចំនួនតូចបុ៉ណ្ណ នាះដនាេជនាយនាធនា្ំរពុងបមនាើកនារងនារ 

្្រ ញ ងចំណនាមយនាធនាចំនួនជនាង៨.០០០ននា្់រ ននា្្រ ញ ង្រងពេ 

១៦៤ កនានាពីយនាធនាពតិកនារ នតិង្ុរមនារចំនួនពីរបរីយននា្់រ បុ៉ន្នា 

ដើម្ឲី្យកនាន់តនាបនាយត្័ បនាយនាង អនាច�្រយនាធនាចំនួន២.០០០ 

ននា្់រចនាញពីចំនួន១៧.០០០ននា្់រ ហនាតុននាះននាសេ់មនុស្ស

យ៉នាងតតិច១៥.០០០ននា្់រ ដនាេតនាូ�ធ្ើពេ្រមមែដនាយបង្ខ ំននា 

្្រ ញ ងស្ថ នានភនាពគួរឲ្យត្់រសលញ តយ៉នាងខល នាំង ដនាយផ្អ នា្រលើ្ស្័ញតនាង  

ទនាំងអស់ពីទតីនាំងឧកនាតិ�្្រមមែ។

 សរុបម្រ ទនាំងតួននាទ ីទនាំងអំពើរបស់ មនាស មុត ធ្ើឲ្យ 

គនាត់កល នាយជនាអ្ ្រដើរតួននាទយ៉ីនាងសំខនាន់ម្ នា្់រ ននា្្រ ញ ងរចននា 

សម ័្ព ន្្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ នតិងជនាអ្ ្រចូេរួមដនាយមនាន 

ឆន្ទ ៈ នតិង្រមល នាំងចតិត្ននា្្រ ញ ងកនារអនុ�ត្យ៉នាងពនានាផ្សនា នូ�គនាេ 

នយនាបនាយឧកនាតិ�្្រមមែ នតិងអមនុស្សធមរ៌បស់្រម្ពញ ជនាបនាជនា 

ធតិបតនាយ្យ។ គនាត់គួរតនាូ�ជំនំុជមនាះចំពនាះឧកនាតិ�្្រមមែរបស់ 

គនាត់។

អ៊ុ ន សុ�នា� ី

សូមចាករំលាករឿងរ៉ាវជតីវិត 
ពតីសមយ័ខមែារកាហមដល់យរុវជៃជំនាៃ់កាាយ

 ទស្សននា��ី្ស្នាងរ្រកនារពតិតននាមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា បនានចនាប់ផ្ើមបនាះពុម្ព ផ្នាយ�ំបូងបង្អស់ននាខនាម្ររនា  

ឆ្ នាំ២០០០។ ទស្សននា��ី្ស្នាងរ្រកនារពតិត បនាននតិង្ំរពុងសរសនារ ពនាមទនាំងបនាះពុម្ព ផ្នាយពីរឿងរ៉នា�ផ្សនាងៗដនាេបនានកើត 

ឡើងននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម ដនាេបណ្នាេឲ្យបនាជនាជន្រម្ពញ ជនាសលនូ តតនាង់បនាមនា�ជតិតពីរលនានននា្់របនាត់បង់ជី� តិត បនា្របនា្់រ 

គនាួសនារ នតិងរងកនារឈឺចនាប់រហូតមម្រ�េ់សព្ថ្ង នា។ អត្ថបទទនាំងននាះបនានចូេរួមចំណនា្រយ៉នាងសំខនាន់្្រ ញ ងកនារធ្ើឲ្យធូរ 

ស្ើយផលនូ �ចតិត្សមនានាប់អ្ ្រដនាេននារស់រនានមនានជី� តិត កនារជំរុញឲ្យមនានយុត្តិធម ៌ នតិងកនារផ្សះផ្នាននា្្រ ញ ងសង្ម្រម្ពញ ជនាទនាំង

មូេ។ កនារសរសនារសនាច់រឿងពតិតចនាញពីបទពតិសនាធនរ៍បស់បនាជនាជន្រម្ពញ ជនា គជឺនាកនារចូេរួមចំណនា្រ�៏ធំធនាង្្រ ញ ងកនារថនា

រ្រ្នាកនារចងចនាំ នតិងជនាសនារមួយ�៏សំខនាន់សមនានាប់អប់រកំមែនាងៗជំននាន់កនានាយឲ្យបនាន�ជឹងពីរឿងរ៉នា�របស់មនុស្សដនាេ្ំរពុង 

រស់ននាជំុ� តិញខលរួ ន ជនាពតិសនាសសនាច់ញនាតតិរបស់ខលរួ ន នតិងបនា�ត្តិសនាស្នាដនាេបនានកើតឡើងននាបនាទនាស្រម្ពញ ជនា្្រ ញ ងអំឡញ ងរបប 

្រម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ បន្ថនាមលើរឿងរ៉នា�បនា�ត្តិសនាស្នា ទស្សននា�ី្ស្នាងរ្រកនារពតិត្រប៏នានសរសនារ  

នតិងចនា្ររលំនា្រនូ�ពត័ម៌នានពីអង្ជំនំុជមនាះ� តិសនាម្រ្ញ្្រ ញ ងតុលនាកនារ្រម្ពញ ជនា (សនាលនា្្រខីមែនារកនាហម) ដនារ។

 បច្ ញ ប្ន ្ មនានបនាជនាជន្រម្ពញ ជនា នតិងជនបរទនាសបនានអនាន នតិងគនាំទនា�េ់កនារងនាររបស់ទស្សននា��ី្ស្នាងរ្រកនារពតិតននា 

មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា។ អ្ ្រទនាំងននាះបនានសរសនារ នតិងបនានផ្ើរឿងរ៉នា�ជី� តិតផ្ទ នាេ់ខលរួ ន រួមទនាំងសនាច់ញនាតតិរបស់ខលរួ នម្រ

ចុះផ្នាយននាលើទស្សននា��ី្ស្នាងរ្រកនារពតិតទៀតផង។

 �ូច្ នាះ បនាសតិនបើ អ៊ំ ពូ មងី បងប្អនូ ន មនានបំ�ងចង់បន្ចូេរួមសរសនារ នតិងមនានអត្ថបទ ទនា្់រទងនជឹងរឿងរ៉នា� 

ពីរបបខមែនារកនាហម ហើយចង់ចុះផ្នាយននាលើទស្សននា��ី្ស្នាងរ្រកនារពតិត សូមផ្ើអត្ថបទទនាំងននាះម្រកនាន់ខ្ញ ំបនាទ សនាម 

ប៊ុ នថន លនាខទូរសព្ទ  ៖ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០ ឬ ០២៣ ២១៤ ០០៩ អីុម៉នាេ ៖ truthbunthorn.s@dccam.org ឬ 

តនាមរយៈអនាសយ�្នាន ៖ ផ្ទ ះលនាខ ៦៦ ផលនូ �ពនាះសហីនុ សង្ នាត់ទនលនាបនាសនា្់រ ខ�្ខ ចំកនារមន កនាុង្្ ំពនាញ។ សូមអរគុ�  !
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 ននាថ្ង នាទ៩ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៤៨ គជឺនាថ្ង នាដនាេអនុសញ្ញ នាស្ពីី

កនារបង្ នារ នតិងផ្ទ្ទ នាទនាសចំពនាះបទឧកនាតិ�្បនាេយ័ពូជសនាសន ៍ 

តនាូ�បនានអនុមត័ដនាយអគ្លនាខនាធតិកនារអង្កនារសហបនាជនាជនាតតិ 

ជនាមួយសនាច្្រសីមនានាចលនាខ២៦០។ កនារអនុមត័ននាះ គមឺនាន 

រយៈពនាេមុនមួយថ្ង នា ននាកនារបនាកនាសសតិទ្តិមនុស្សជនាស្រេ 

ននាថ្ង នាទ១ី០ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៤៨ ដនាេបនានអនុមត័ដនាយអគ្លនា-

ខនាធតិកនារអង្កនារសហបនាជនាតតិ ននាឯមហនាសន ្តិបនាតលើ្រទ៣ី 

ជនាមួយសនាច្្រសីមនានាចលនាខ២១៧ ននាពនាះរនាជវនាំងឆនាឡញ ត 

្្រ ញ ងទកីនាុងប៉នារសី បនាទនាសបនារនាំង ដនាេមនានសមនាជតិ្រចំនួន៤

៨បនាទនាស្្រ ញ ងចំណនាម៥៨បនាទនាស បនានបនាះឆ្ នាតគនាំទនា។

 ម្រ�េ់ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ២០១៨ ននាះ អនុសញ្ញ នាស្ពីីកនារបង្ នារ  

នតិងផ្ទ្ទ នាទនាសចំពនាះបទឧកនាតិ�្បនាេយ័ពូជសនាសន ៍នតិងសនាច្្រ ី

បនាកនាសសតិទ្តិមនុស្សជនាស្រេ មនានរយៈពនាេ៧០ឆ្ នាំម្រហើយ 

បុ៉ន្នាយើងននាតនាសង្ នាតឃើញថនា អំពើបនាេយ័ពូជសនាសន៍

ននាតនាកើតមនានននាជំុ� តិញពតិ្ពលនា្រ�ដនាេ។

 បនាទនាស្រម្ពញ ជនាបនានចូេជនាសមនាជតិ្ររបស់អង្កនារសហ- 

បនាជនាជនាតតិននាថ្ង នាទ១ី៤ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៥៥ (គមឺនានរយៈពនាេពីរឆ្ នា ំ

បន្ទ នាប់ពីបនាទនាស្រម្ពញ ជនាបនានទទួេឯ្ររនាជ្យទនាំងសនាុងពីបនាទនាស 

បនារនាំង ននាថ្ង នាទ៩ី ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៥៣)។ បុ៉ន្នាបនាទនាស្រម្ពញ ជនា 

មនានកនាតព្្រតិច្ តនាូ�គនារពតនាមធមមែនុ្រ្ញ ដនាេអនុមត័ដនាយ 

អង្កនារសហបនាជនាជនាតតិ រួមមនាន អនុសញ្ញ នាស្ពីីកនារបង្ នារ នតិង 

ផ្ទ្ទ នាទនាសចំពនាះបទឧកនាតិ�្បនាេយ័ពូជសនាសន ៍កនារបនាកនាស

ហាតរុអវែតីបាៃអំពើបាលយ័ពូជសាសៃន៍ាតា្រៃក្ើតមាៃ?

រនាប់ពីឆ្នាងទ១ី៖ បុ៉េ ពត ជនាននាយ្ររ�្មន្នាី នតិងជនាលនាខនាប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ី្រម្ពញ ជនា, នួន ជនា បនាធនានសភនាតំណនាងបនាជនាជន្រម្ពញ ជនា នតិងជនា 

អនុលនាខនាប្រ្ស្ុរមមែញ យនស្ី្រម្ពញ ជនា, អៀង សនារ ីជនាឧបននាយ្ររ�្មន្នាី រ�្មន្នាីកនាសួងកនារបរទនាស, សុន សនាន ជនាឧបននាយ្ររ�្មន្នាី 

រ�្មន្នាីកនាសួងកនារពនារជនាតតិ នតិង �ន៉ វនាត (ឈរពីកនានាយ សុន សនាន) ជនាឧបននាយ្ររ�្មន្នាី រ�្មន្នាីកនាសួងសនា�្្រតិច្ 
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ជនាស្រេសី្ពីសតិទ្តិមនុស្ស។ 

 ននាពនាេអនុសញ្ញ នាស្ពីីកនារបង្ នារ នតិងផ្ទ្ទ នាទនាសចំពនាះ 

បទឧកនាតិ�្បនាេយ័ពូជសនាសន ៍នតិងសនាច្្របីនាកនាសសតិទ្តិមនុស្ស 

ជនាស្រេតនាូ�បនានយ្រចតិត្ទុ្រ�នា្់រពីអង្កនារ នតិងសហគមន ៍

អន្រជនាតតិននាននា ជនាពតិសនាសបនាទនាសលនា្រខនាងេតិច ខ�ៈននាះ 

កនាុមខមែនារកនាហម បនានខតិតខំឆលៀតឱកនាសឃនាសននា អូសទនាញ

ទជឹ្រចតិត្បនាជនាជនននាតនាមទជីនបទ�នាច់សនាយនាេកនាន់តនាខល នាំង

ឡើង ឲ្យងនា្រម្រគនាំទនាចលនាននាតស៊ូ ប�តិ�ត្នរ៍បស់ខលរួ នបនាឆនាំង 

នជឹងរបប�ជឹ្រននាំមុនៗ។ ខមែនារកនាហមបនានប�្ញ ះគំនតិតបនាជនាជនឲ្យ 

មនានគំនតិតស្អប់ គំុគួន នតិងចង្ំរហជឹងចំពនាះមនា�ជឹ្រននាំ នតិងរបប 

មុនៗ។ ចនាប់តនាំងពីខមែនារកនាហមបនានឡើងកនាន់អំណនាច ពីថ្ង នាទ១ី៧  

ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ របបននាះបនានហនាមឃនាត់បនាជនាជន្្រ ញ ង 

កនារបនាើបនានាស់សតិទ្តិសនារភីនាព ដនាេបនាទនាស្រម្ពញ ជនាបនានទទួេ 

ស្នាេ់ នតិងដនាេបនានចនាង្្រ ញ ងសនាច្រ្ដ បីនាកនាសជនាស្រេរបស់

អង្កនារសហបនាជនាជនាតតិស្អំីពីសតិទ្តិមនុស្សថនា គមែ នានកនារបនាកនាន់ 

បនាងចនា្របនាបណនាមួយ មនានជនាអនាទិ៍ពូជសនាសន ៍ព�ស៌ម ញ្ រ  

ភនាទ ភនាសនា សនាសននា មតតិ នយនាបនាយ ឬមតតិផ្សនាងៗទៀត 

ដើម្ំរណើតជនាតតិ ឬសង្ម ទនាព្យសម្ត្តិ ្ំរណើត ឬស្ថ នានភនាព  

�ទនាៗទៀតឡើយ។ 

 ខមែនារកនាហមមតិនតនាជឹមតនាមតិនបនានអនុ�ត្សនាច្្របីនាកនាសជនា

ស្រេអំពីសតិទ្តិមនុស្សទនាំងននាះទនា ផ្ទញយទនា� តិញខមែនារកនាហម 

បនានបនាពនាជឹត្រំលនា្បំពនានថនាមទៀតទនាលើអនុសញ្ញ នាស្ីពីកនារ 

បង្ នារ នតិងផ្ទ្ទ នាទនាសចំពនាះបទឧកនាតិ�្បនាេយ័ពូជសនាសន ៍

ដនាេបនានចនាងថនា អំពើបនាេយ័ពូជសនាសនគ៍ជឺនាអំពើដនាេបនាន 

បនាពនាជឹត្ដនាយមនានចនាតននាជនា្់រលនា្់រដើម្បំីផល នាញទនាំងសនាុង  

ឬដនាយផ្ នា្រទនាលើកនាុមជនាតតិ កនាុមជនាតតិពន្ញ  ពូជសនាសន ៍ ឬ 

សនាសននា។ អំពើទនាំងននាះរួមមនាន៖

១) អំពើមនុស្សឃនាតលើសមនាជតិ្រកនាុម។

២) កនារបំពនារបំពនានយ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរទនាលើរនាងកនាយ ឬផលនូ � 

ចតិត្ននាសមនាជតិ្រកនាុម។

៣) កនារ�នា្់រដនាយចនាតននានូ�កនាុមមនុស្សននាកនានាម 

េ្រ្ខ ខ�្ឌ រស់ននាេំបនា្រដនាេននាំឲ្យមនានកនារបំផល នាញ 

សុខភនាពទនាំងសនាុង ឬដនាយផ្ នា្រ។

៤) � តិធនានកនារដនាេរនារនាំង�េ់កនារមនានគ្�៌េ់សមនាជតិ្រ

កនាុម។

៥) កនារជមលៀស្ុរមនារដនាយបង្ខ ំ ពីកនាុមមួយទនាកនាុម 

មួយទៀត។ 

 ដនាយបនានអនុ�ត្នូ�កនារគនាប់គនាងតនាមបនាបផ្នាច់កនារ នតិង 

តជឹងរ ជឹងជនាុេហួសហនាតុ របបខមែនារកនាហមបនានសមល នាប់បនាជនាជន 

ខមែនារសលនូ តតនាង់អស់បនាមនា�ជតិតពីរលនានននា្់រ។ ទនាះបរីបបននាះ 

បនាន�ួេរេំ ននាឆ្ នាំ១៩៧៩ ទនាហើយ្្រ ី បុ៉ន្នារបបននាះបនាន 

បំផល នាញស្ទ ើរទនាំងសនាុងនូ�ហនា�្នារចននាសម្ព ន្័ ធនធនានមនុស្ស 

្រម្ពញ ជនា នតិងបនានបន្សេ់នូ�ស្នាីមនាម៉នាយ កមែនាង្ំរពនានា ជនពតិកនារ 

កនារបនា្របនា្់រ នតិងជំងឺបនា្់រស្បនាតរហូតម្រ�េ់សព្ថ្ង នាននាះ។ 

 សហគមនអ៍ន្រជនាតតិ ធល នាប់បនាន�ជឹងឮពីកនារកនាប់សមល នាប់ 

រង្នាេននា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា ពីចនល នាះឆ្ នាំ១៩៧៥-១៩៧៩  

ដនាេបនានបនាពនាជឹត្ដនាយកនាុមខមែនារកនាហម នតិងបនាទនាសមួយចំនួន 

ទៀត �ូចជនា បនាទនាសបូស្ ី រ ៉្ាន់�នា នតិងបនាទនាសយូហ្នាសល នា� ី 

រួចហើយ្្រ ី្ររ៏ហូតម្រ�េ់សព្ថ្ង នា ្រយ៏ើងននាតនាសង្ នាតឃើញ 

កនារសមល នាប់រង្នាេននាតនាបន្កើតមនានននាបនាទនាសមួយចំនួន 

រួមមនាន៖ ននាភនាគខនាងជើងបនាទនាសអីុរ៉នា្់រ ននាបនាទនាសសុរី ី

នតិងននាបនាទនាស្ូមនា។ ជនារឿយ� តិធនានកនារទប់ស្ នាត់កនារសមល នាប់ 

រង្នាេ់តនាងតនាមនានភនាពយឺតយ៉នា� នតិងមតិនតនាូ�បនានអើពើ នតិង 

យ្រចតិត្ទុ្រ�នា្់រដនាយសនារពនា្់រពន្័នយនាបនាយ្្រ ញ ងតំបន់ នតិង 

ស្រេលនា្រ។ �ូច្ នាះដើម្ទីប់ស្ នាត់្ំុរឲ្យអំពើបនាេយ័ពូជ

សនាសនន៍នាះកើតឡើងទនាថ្ង នាខនាងមុខ មនា�ជឹ្រននាំបនាទនាសទនាំង 

អស់តនាូ�តនាមនានឆន្ទ ៈរួមគ្ នា នតិងអនុ�ត្ឲ្យបនានខ្នាប់ខ្រួ ននូ�អនុ-

សញ្ញ នាស្ពីីកនារបង្ នារ នតិងផ្ទ្ទ នាទនាសចំពនាះបទឧកនាតិ�្បនាេយ័ 

ពូជសនាសន ៍ នតិងអន្រនាគមនទ៍ប់ស្ នាត់ឲ្យបនានទនាន់ពនាេវនាលនា 

ចំពនាះអំពើទនាំងឡនាយណនា ដនាេននាំទនារ្រកនារបនាពនាជឹត្បទ 

ឧកនាតិ�្បនាេយ័ពូជសនាសន។៍

សនាម ប៊ុ នថន
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាបនានសហកនារជនាមួយសនាលនា 

ជំននាញសតិេ្ៈសូនរូប ហ្នាពនលសឺតិេ្ៈ បនានរៀបចំកនារតនាំង 

ពតិពរ័�មួ៍យសី្អំពី៖ «បនាសតិនបើមតិនមនានសង្នានាម នតិងអំពើ 

បនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្រម្ពញ ជនា»ដនាេបនានារព្ធ្ើននា្្រ ញ ង� តិចតិតនា 

សនាេសតិេ្ៈសហសមយ័� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត អនាគនារ Hននា� តិទ្យនា 

ស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំចនាប់ពីថ្ង នាទ៣ី០ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ២០១៨ �េ់ថ្ង នា 

ទ២ី៨ ខនា្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ២០១៩។ កនារតនាំងពតិពរ័�ន៍នាះ បនានបើ្រឲ្យ 

មនានកនារចូេរួមយ៉នាងទូេំទូលនាយពីសំណនា្់រសនាធនារ�ៈជន 

ទនាំងអស់ដនាេមនានបំ�ងចង់ស្នាងយេ់អំពីអត្ថនយ័ននាកនារ

តនាំងពតិពរ័� ៍នតិងទស្សននារូបគំនូរស្អ នាតៗចំនួន១៥ផ្ទ នាំង ដនាេ 

រូបគំនូរទនាំងអស់ននាះ គជឺនាស្ នាដនាសតិេ្ៈរបស់នតិស្សតិតឆ្ នាំទ២ី 

ដនាេ្ំរពុងតនាសតិ្រ ន្ាននា្្រ ញ ងសនាលនាជំននាញសតិេ្ៈសូនរូបហ្នា

ពនលសឺតិេ្ៈ ស្ថតិតននាខនាត្បនាត់�ំបង នតិងតនាូ�បនានយ្រម្រ�នា្់រ

តនាំងបង្ហ នាញននា្្រ ញ ងពនាជឹត្តិកនារ�ន៍នាះ។ 

 ពតិពរ័�ស៍ហសមយ័៖ «បនាសតិនបើមតិនមនានសង្នានាម នតិង 

អំពើបនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្រម្ពញ ជនា» បនានកើតចនាញពីគំនតិត 

សនាមើសនាមនារបស់នតិស្សតិតទនាលើសមយ័សង្មរនាស្នានតិយម 

ដនាេជនាសមយ័កនាេមួយដនាេបនាទនាស្រម្ពញ ជនាទើបតនាទទួេ 

បនានឯ្ររនាជ្យពីបនាទនាសបនារនាំង នតិងមតិនទនាន់បនានរងកនារបំផល តិច 

បំផល នាញយ៉នាងធ្ង ន់ធ្ងរពីសង្នានាម។ យើងមើេឃើញថនា បនាទនាស 

្រម្ពញ ជនាននាសមយ័ននាះ បនានចនាប់ផ្ើមរស់ឡើង� តិញននា�ប្ធម ៌ 

អរ តិយធមខ៌មែនារ ដនាេននាំឲ្យមនានកនាររ្ីរចមនាើនយ៉នាងខល នាំងលើ� តិសយ័ 

សតិេ្ៈ �ូចជនា ចមនាៀង ខ្សនាភនាពយន្ នតិងស្ថ នាបត្យ្រមមែដនារ។ 

 លនា្រ សនាី ប�្នូ េ សនា្ថបនតិ្ររបស់សនាលនាជំននាញសតិេ្ៈ 

សូនរូបហ្នាពនលសឺតិេ្ៈបនាននតិយនាយថនា គនាេគំនតិតសំខនាន់ចំពនាះ 

បនាធនានបទននាះ គកឺើតឡើងម្រពី្រតិច្ ពតិភនា្រ្នាគ្ នាជនាមួយនជឹង 

លនា្រ ឆនាំង យុ ននាយ្រមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនាកនាេពី 

ឆ្ នាំ្រនលងទនាននាះ។ លនា្រពតិតជនាមនានកនារបនារមមែ�យ៉៍នាងខល នាំង 

ចំពនាះសំ�ង់ដនាេ្ំរពុងតនាសនាងសង់សព្ថ្ង នាននាះ ស្ថតិតននា 

ទតីនាំងក្នារ� តិមនានឯ្ររនាជ្យនតិងពនាះបរមរនាជវនាំង។ �ូចននា្្រ ញ ង 

បនាទនាស្ូររ៉នាខនាងត ន្ូ ងដនារ បន្ទ នាប់ពីសង្នានាមបនានប្្រ ប់សនា�្ 

្រតិច្ បនាទនាសននាះបនានចនាប់ផ្ើមរ្ីរចមនាើនយ៉នាងខល នាំង ដនាយ 

ឃើញមនានសំ�ង់អគនារខ្ព ស់ៗជនាចនាើន តនាូ�បនានសនាងសង់  

ដនាេអគនារទនាំងននាះមតិនសូ�បនានរ្រ ន្ានូ�អត្សញ្ញ នា�របស់  

បនាទនាស្ូររ៉នាត ន្ូ ងទនា។ �ូច្ នាះលនា្រ ឆនាំង យុ បនានឲ្យសតិស្ស 

ទនាំងអស់គូរគំនូររបស់ខលរួ នចនាញពីកនារសនាមើសនាមនាថនា បនាសតិន 

បើបនាទនាស្រម្ពញ ជនាមតិនមនានសង្នានាម នតិងអំពើបនាេយ័ពូជសនាសន ៍

កើតឡើងចនល នាះពីឆ្ នាំ១៩៧៥ �េ់ឆ្ នាំ១៩៧៩ទនា តើបនាទនាស 

យើងនជឹងអនាចរ្ីរចមនាើនបនាន�េ់្រមនាតិតណនា។ សតិស្សទនាំងអស់ 

្រប៏នានសតិ្រ្នាអំពីទតីនាំងពីរផ្សនាងគ្ នា គទឺនាសភនាពននា្្រ ញ ងរនាជធនាន ី 

្្ ំពនាញ នតិងវនាេពតិឃនា�ជើងឯ្រនតិងទួេសលនាង។

 គនាេបំ�ងននាកនារតនាំងពតិពរ័�៍

 ស្ នាដនាននាកនារតនាំងពតិពរ័�រូ៍បគំនូរននាះគជឺនាផ្ នា្រមួយននា

កនារជួយជំរុញ លើ្រទជឹ្រចតិត្ នតិងកនារ�នាស់តឿនសមែ នារត�ីេ់ 

កមែនាងៗជំននាន់កនានាយ នតិងអ្ ្រដនាេធ្ើកនារងនារពនា្់រពន្័នជឹងផ្ នា្រ

ស្ថ នាបត្យ ្រមមែ កនារតុបតនាង អ្ ្ររចននាទកីនាុង នតិងអនាជ្នាធរដនាន�ី 

ឲ្យនជឹ្រឃើញទនានជឹងអី្ដនាេយើងបនានបនាត់បង់ ហើយស្នារ 

ឡើង� តិញ ដើម្កីនាររៀបចំ្រសនាងអគនារបនាបននាះ ដនាេអនាច

ជះឥទ្តិពេទនាលើផ្ ត់គំនតិតននាកនារ្រសនាងទីកនាុងថមែីទនាំងពនាេ 

បច្ ញ ប្ន ្ នតិងអននាគតកនាេ។

 កនាររពំជឹងទុ្រចំពនាះកនារតនាំងពតិពរ័�៍

 កនារតនាំងពតិពរ័�សី្៍ពី «បនាសតិនបើមតិនមនានសង្នានាម នតិង 

ពិពរ័ណស៍ហសមយ័៖ «បាសិៃបើមិៃមាៃសង្គ ាាម 
ៃិងអំពើបាលយ័ពូជសាសៃន៍ាកម្ពុជា»
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អំពើបនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្រម្ពញ ជនា» សង្ឃជឹមថនានជឹងមនានកនារ 

ចូេរួមទស្សននាយ៉នាងចនាើន្ុរះ្ររ ជនាពតិសនាសកនារអញ្ើញ 

ចូេរួមពីគរុសតិស្ស ដនាេ្ំរពុងតនាសតិ្រ្នាននា� តិទ្យនាស្ថ នានជនាតតិ 

អប់រ ំ ពនានាះគរុសតិស្សគជឺនាធនធនានមួយយ៉នាងសំខនាន់ននា្្រ ញ ង 

� តិសយ័អប់រ ំ ដនាេអនាចជួយប�្ញ ះគំនតិតសតិស្សពីអី្ដនាេគនាត់ 

 

បនានស្នាងយេ់អំពីកនារតនាំងពតិពរ័�ន៍នាះ។ ពនាជឹត្តិកនារ�ន៍នាកនារ 

តនាំងពតិពរ័� ៍ ្រអ៏នាចចនា្ររលំនា្រ�េ់កមែនាងៗជំននាន់កនានាយឲ្យ 

យេ់�ជឹងពីរបបបនាេយ័ពូជសនាសនខ៍មែនារកនាហមនតិងផេ� តិបនា្រ 

ដនាេបនានបន្សេ់ទុ្រននារបបននាះ ឲ្យបនានកនាន់តនាទូេំទូលនាយ 

ថនាមទៀត។ 

 ផេ� តិបនា្រ

 �ំណើរកនារននាកនារតនាំងពតិពរ័� ៍មតិនសូ�មនានអី្ជនាឧបសគ្ 

ខល នាំងននាះទនា។ សតិស្សមួយចំនួនបនានបនាះបង់កនារគូរគំនូររបស់ 

ខលរួ នពនានាះដនាយសនារតនាភនាពមមនាញជឹ្រ្្រ ញ ងកនារសតិ្រ្នា នតិងជួប 

បនាទះផេ� តិបនា្រននាកនារបនាើបនានាស់គំនតិត្្រ ញ ងកនារសនាមើសនាមនាអំពី 

ស្ថ នានភនាពរបស់បនាទនាស្រម្ពញ ជនាដនាេគមែ នានសង្នានាមបំផល តិចបំផល នាញ  

 

្រ�ូ៏ចជនាកនារខ្ះភនាពអត់ធមែត់របស់នតិស្សតិត ទនាលើកនារគូរគំនូរ 

របស់ខលរួ ន។ បុ៉ន្នាទនាះបជីនាយ៉នាងណនា្រដ៏នាយ ្រក៏នារគូររូបគំនូរ 

ចំនួន១៥ផ្ទ នាំង នតិងកនារតនាំងពតិពរ័�ន៍នាះតនាូ�បនានរៀបចំឡើង

ដនាយជនាគជយ័។ 

 អត្ថនយ័របស់ផ្ទ នាំងគំនូរនមួីយៗ ៖

 ១) ផ្ទ នាំងគំនូរទ១ី 

សតិស្នានុសតិស្សទស្សននាពតិពរ័�ស៍ហសមយ័ ៖ បនាសតិនបើមតិនមនានសងនា្ាម នតិងអំពើបនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្រម្ពញ ជនា 

ននា� តិចតិតនាសនាេសហសមយ័� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត។
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 យឿត យៀង គជឺនានតិស្សតិតឆ្ នាំទ២ីននាសនាលនាហ្នាពនលសឺតិេ្ៈ 

ស្ថតិតននា្្រ ញ ងខនាត្បនាត់�ំបង។ យៀង បនានប្រសនានាយអំពីរូប 

គំនូររបស់គនាត់ថនា៖ គំនូររបស់ខ្ញ ំ គមឺនានកនារផ្ំសផ្ញ ំ្រ្បនាច់ខមែនារ

បុរនា�ជនាចនាើនចូេគ្ នាទនាលើអនាគនារទំនើប។ ខ្ញ ំបនានធ្ើកនារ 

សនានា�ជនានា�តនាមរយៈកនារសនាមើសនាមនា កនារថតរូបននា្្រ ញ ងទកីនាុង 

្្ ំពនាញក្នារ� តិមនានឯ្ររនាជ្យ កនារសតិ្រ ន្ាពីរូបគំនូរ� តិចតិតនា្ររេ្ីៗ   

នតិងកនារសនាឡនាញ់្រ្បនាច់បុរនា�ខមែនារសមនានាប់ខលរួ នខ្ញ ំផ្ទ នាេ់តនាម្ង។  

ខ្ញ ំបនានបនាើបនានាស់រចននាបទខមែនារទនាំងអស់ននា្្រ ញ ងរូបគំនូររបស់ខ្ញ ំ  

នតិងបនានបន្ថនាមព�ន៌នាលើរូបគំនូររបស់ខ្ញ ំឲ្យមនានភនាពេ្អឆើត 

ឆនាយ រស់រវើ្រននា្្រ ញ ងទកីនាុង�៏ចំណនាស់មួយននាះ។ ខ្ញ ំបនានបនាើ 

បនានាស់រយៈពនាេបនាហនាេ១ខនាសមនានាប់កនារគូរគំនូរននាះ ហើយ 

្រ៏បនានជួបបនាទះកនារេំបនា្រខលះចំពនាះសម្ភ នារសមនានាប់គូរ�ូចជនា  

កនាណនាត់ហនា្់របី�ូចជនាកនានាស់បន្តិចដនាេធ្ើឲ្យខ្ញ ំពតិបនា្រ្្រ ញ ងកនារ 

គូស្រ្បនាច់។ បុ៉ន្នាទនាះបជីនាយ៉នាងណនា ខ្ញ ំបនានគូសរូបតនាមកនារ 

សនាមើសនាមនារបស់ខ្ញ ំចំពនាះទកីនាុង្្ ំពនាញ បនាសតិនបើគមែ នាន 

សង្នានាម នតិងអំពើបនាេយ័ពូជសនាសនក៍ើតឡើង។ ខ្ញ ំសង្ឃជឹម

ថនាគំនូររបស់ខ្ញ ំអនាចចនា្ររំលនា្រ�េ់អ្ ្រទស្សននាស្នាេ់នូ�អត្-

សញ្ញ នា�្រ្បនាច់ខមែនារននា្្រ ញ ងសមយ័ទំនើបមួយ។ 

 ២) ផ្ទ នាំងគំនូរទ២ី 

 ខ្ញ ំឈមែ នាះ េជឹម សនាីឈីង ជនានតិស្សតិតឆ្ នាំទ២ីននាសនាលនា 

ជំននាញសតិេ្ៈសូនរូបហ្នាពនលសឺតិេ្ៈ នតិង្ំរពុងតនាសតិ្រ្នាជំននាញ 

គ�ននាយ្យននាសនា្រេ� តិទ្យនាេយ័បនាត់�ំបង។ ខ្ញ ំមតិនមនានជនាអ្ ្រ 

ពូកនាគូរគំនូរអី្ទនា បុ៉ន្នារូបគំនូររបស់ខ្ញ ំ គជឺនាអី្ដនាេបនានកើតចនាញ 

ពី្្រសីនាមើសនាមនាចំពនាះទកីនាុង្្ ំពនាញថនាតើទកីនាុងននាះនជឹងមនាន 

ភនាពសនាស់ស្អ នាត នតិងរ្រ្នាបនាននូ��ប្ធម�៏៌តនាចះតនាចង់របស់ 

ខមែនារ�ូចម្នាចខលះបនាសតិនបើមតិនទទួេរងកនារបំផល តិចបំផល នាញដនាយ 

សនារសង្នានាមដនាេបនានកើតឡើងននា្្រ ញ ងរបបខមែនារកនាហម។ ខ្ញ ំ 

ចង់បនានទកីនាុងទំនើបមួយដនាេសនាងសង់អគនារមនានលនាយឡំ 

ជនាមួយ្រ្បនាច់រចននាបុរនា�ខមែនារ នតិងមនានធមមែជនាតតិននាអមជនា- 

មួយ។ កនារគូររូបគំនូរននាះពតិតជនាពតិបនា្រណនាស់សមនានាប់ខ្ញ ំពនានាះ 

ខ្ញ ំតនាូ�អត់ធមែត់ នតិងធ្ើកនារសនាមើសនាមនាខ្ព ស់ទនានជឹងអី្ដនាេមតិន 

អនាចកើតឡើងបនានពនានាះសង្នានាមបនានកើតឡើងរួចទនាហើយ។  

ខ្ញ ំគតិតថនាបនាសតិនបើគមែ នានសង្នានាមទនា ទកីនាុង្្ ំពនាញនជឹងអនាចរ្រ្នា 

បនាននូ�រចននាបទរបស់ខលរួ នបនានយ៉នាងចនាើន។ ខ្ញ ំបនានចំណនាយពនាេ 

បនាហនាេជតិតពីរខនាសមនានាប់គូរគំនូរ១ផ្ទ នាំងននាះ។ ខ្ញ ំសង្ឃជឹមថនា  

រូបគំនូររបស់ខ្ញ ំនជឹងអនាចប�្ញ ះគំនតិតអ្ ្រទស្សននា សមនានាប់កនារ 

ចូេរួមកនាេម្អទកីនាុង្្ ំពនាញននាពនាេអននាគត។ 

 ៣) ផ្ទ នាំងគំនូរទ៣ី

 ខ្ញ ំឈមែ នាះ យ៉នាន សុណីនា គជឺនាពនាះសង្ឃ ដនាេសព្ថ្ង នា 

្ំរពុងតនាសតិស្សឆ្ នាំទ២ី ននាសនាលនាជំននាញសតិេ្ៈសូនរូប ហ្នា 

ពនលសឺតិេ្ៈ។ ខ្ញ ំបនានគូររូបគំនូរចំនួនពីរផ្ទ នាំងហើយបនានយ្រ 

ម្រ�នា្់រតនាំងបង្ហ នាញននា្្រ ញ ង� តិចតិតនាសនាេសតិេ្ៈសហសមយ័ 

� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹតថ្ង នាននាះ។ ខ្ញ ំបនានចំណនាយពនាេបនាហនាេ៤ 

សប្ នាហ្្៍រ ញ ងកនារគូររូប២ផ្ទ នាំងននាះ។ រូបគំនូរទនាំងននាះ កើត 

ចនាញពីគំនតិតនតិងកនារណនាននាំរបស់លនា្រ ឆនាំង យុ ននាយ្រ 

មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ដនាេបនានបង្ ើតបនាធនានបទ

សមនានាប់គំនូរទនាំងននាះឡើងថនា បនាសតិនបើគមែ នានសង្នានាម នតិង 

អំពើបនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា តើបនាទនាស 

យើងនជឹងរ្ីរចមនាើនយ៉នាង�ូចម្នាច។ �ូចច្ នាះហើយ ខ្ញ ំបនាន 

ចនាប់ផ្ើមគតិតពី�ប្ធម ៌បនាពនា�ីរបស់ខមែនារពីសមយ័មុន ដនាយ 

បនាននជឹ្រឃើញ�េ់រូបចមល នា្់រ្រ្បនាច់ខមែនារបុរនា� ថនាតើខ្ញ ំគួរតនា 

យ្រ្រ្បនាច់បុរនា�ទនាំងអស់ភ្នាប់ទនាលើអគនារទំនើបខ្ព ស់ៗយ៉នាង 

�ូចម្នាចទើបអនាចបង្ហ នាញពី�ប្ធមរ៌បស់ខមែនារបនាន។ ខ្ញ ំជួបកនារ 

េំបនា្រខលះដនារ ពនានាះខ្ញ ំតនាូ�កនារស្នាងរ្រគំនតិតចនាើន្្រ ញ ងកនារគូរ 

រូបធ្ើយ៉នាងណនាឲ្យអ្ ្រទស្សននាស្នាេ់ថនា ជនាទកីនាុងមួយមនាន 

ដនាេេ្រ្ខ�ៈបុរនា� បុ៉ន្នាសុី� តិេយ័។ ខ្ញ ំគតិតថនា រូបគំនូរ២ 

ផ្ទ នាំងននាះអនាចផ្េ់ផេបនាយនាជនប៍នានអនាសនា័យទនាលើចំ�ង់ 

ចំ�ូេចតិត្របស់អ្ ្រទស្សននា នតិងកនារយ្រទនាបនាើបនានាស់ បុ៉ន្នា 

ខ្ញ ំសង្ឃជឹមថនារូបគំនូរននាះអនាចផ្េ់ផេបនាយនាជន�៍េ់� តិស្្ររ

ដនាេមនានគមនានាងសនាងសង់អគនារននា្្រ ញ ងទកីនាុង្រ៏�ូចជនាននា

្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនាននាពនាេអននាគតដនារ។ 

 ៤) ផ្ទ នាំងគំនូរទ៤ី
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 ខ្ញ ំឈមែ នាះ រ៉នាន �ណ្ណ នា គជឺនានតិស្សតិតឆ្ នាំទ២ីននាសនាលនាជំននាញ 

សតិេ្ៈសូនរូបហ្នាពនលសឺតិេ្ៈដនាេស្ថតិតននា្្រ ញ ងខនាត្បនាត់�ំបង។  

រូបគំនូរននាះ គូរចនាញពី្្រសីនាមើសនាមនារបស់ខ្ញ ំចំពនាះទកីនាុង 

្្ ំពនាញបនាសតិនបើមតិនធល នាប់បនានជួបបនាទះសង្នានាម។ រូបគំនូ 

របស់ខ្ញ ំ គជឺនាគំនូរបនាបសហសមយ័ដនាេបនានបង្ហ នាញសតិេ្ៈ 

របស់ខមែនារ នតិងអនាចជួយឲ្យបរទនាស ឬកមែនាងៗជំននាន់កនានាយ 

បនានស្នាេ់។ ខ្ញ ំបនានចំណនាយពនាេបនាហនាេជតិត២ខនាសមនានាប់ 

គូររូបគំនូរ១ផ្ទ នាំងននាះ ហើយបនានជួបផេេំបនា្រខល នាំងចំពនាះ 

កនារផនាត់ព� ៌ ពនានាះខ្ញ ំតនាូ�លនាេ្រថនាតើរូបគំនូរននាះតនាូ�ផនាត់ 

ព�យ៉៌នាងណនាឲ្យសមសនាបគ្ នាជនាមួយនជឹងបនាធនានបទ។ ខ្ញ ំបនាន 

សង្ នាតមើេឃើញអ្ ្រទស្សននាភនាគចនាើនចនាប់អនារមមែ�ទ៍នានជឹង 

គំនូរដនាេ្ំរពុងតនា�នា្់រតនាំងបង្ហ នាញននា្្រ ញ ង� តិចតិតនាសនាេននាះ។  

ននាថ្ង នាអននាគត ខ្ញ ំចង់ឲ្យទកីនាុង្្ ំពនាញ ទទួេបនានកនាររ្ីរចមនាើន 

ខល នាំង បុ៉ន្នាអនាចរ្រ្នាបនាននូ�អី្ដនាេជនាតំណនាងឲ្យបនាទនាស្រម្ពញ ជនា  

នតិងសតិេ្ៈរបស់ខមែនារឲ្យននាគង់�ង្ស។ 

 ទស្សនៈរបស់អ្ ្រចូេរួមទស្សននាកនារតនាំងពតិពរ័�៍

 ១) ពនាំ គតិតម៉នាន់ ភនាទបនាុស គជឺនានតិស្សតិតឆ្ នាំទ២ី ជំននាញ 

រ�្បនាេសនាធនារ�ៈននាសនា្រេ� តិទ្យនា្ូមតិន្ទនតីតិសនាស្នា នតិង 

� តិទ្យនាសនាស្នាសនា�្្រតិច្ ។

 «ននាពនាេដនាេខ្ញ ំបនានទទួេ�ំ�ជឹងថនាមនានកនារ�នា្់រតនាំង 

ពតិពរ័� ៍ដនាេនតិយនាយអំពី «បនាសតិនបើមតិនមនានសង្នានាម នតិង 

អំពើបនាេយ័ពូជសនាសនន៍នា្រម្ពញ ជនា» ខ្ញ ំពតិតជនាចនាប់អនារមមែ� ៍

ណនាស់ ហើយ្រប៏នានម្រចូេរួម្្រ ញ ងថ្ង នាននាះ។ ខ្ញ ំគតិតថនាពតិពរ័�៍

ននាះមនានេ្រ្ខ�ៈបល នា្រពីគនា នតិងអនាចរៀបរនាប់បនានាប់យើងបនាន

ថនាបនាសតិនបើបនាទនាសយើងមតិនបនានជួបបនាទះនជឹងសង្នានាមននាះ

ទនាគ ឺ បនាទនាសយើងនជឹងមនានទតិ�្ភនាពស្អ នាតៗ�ូចរូបគំនូរដនាេ 

្ំរពុងតនា�នា្់រតនាំងបង្ហ នាញននា្្រ ញ ងពតិពរ័�ន៍នាះ ឬ្រអ៏នាចរ្ីរ 

ចមនាើនជនាងអី្ដនាេបនានគូសននា្្រ ញ ងរូបគំនូរននាះថនាមទៀត។ រូប 

គំនូរទនាំងននាះ អនាចឲ្យយើងយេ់�ជឹងកនាន់តនាច្បនាស់ អំពីផេ 

� តិបនា្រដនាេបនានបន្សេ់ទុ្រពីសង្នានាមដនាេបនានកើតឡើងអស់ 

រយៈពនាេជនាចនាើនទស�ត្សរន៍នា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា នតិងជនាសនារ 

មួយអនាចជួយអប់រកំមែនាងៗជំននាន់កនានាយឲ្យចនាះថនារ្រ ន្ាបនាពនា�ី  

ទំនៀមទមល នាប់ នតិងរួមគ្ នាកនារពនារ្ំុរឲ្យសង្នានាមកើតមនានម្ងទៀត 

ននាពនាេអននាគត»។ 

 ២) យន់ សុី�ូត ភនាទសនាី គជឺនាគរុនតិស្សតិតផ្ នា្រពត័ម៌នាន 

� តិទ្យនាននា� តិទ្យនាស្ថ នានជនាតតិអប់រ។ំ «ខ្ញ ំបនានទទួេ�ំ�ជឹងអំពីកនារតនាំង 

ពតិពរ័�រូ៍បគំនូរននាះតនាមរយៈមតិត្្្្រតិរៀនជនាមួយគ្ នា។ ខ្ញ ំពតិត

ជនាចនាប់អនារមមែ�ចំ៍ពនាះកនារតនាំងពតិពរ័�រូ៍បគំនូរននាះណនាស់

ពនានាះខ្ញ ំចូេចតិត្រូបគំនូរ។ ខ្ញ ំសង្ នាតឃើញថនារូបគំនូរទនាំងអស់ 

ននាះ បនានបនាើបនានាស់រចននាបទខមែនារលើអគនារខ្ព ស់ៗ ្្រ ញ ងសមយ័ 

ទំនើប ដនាេននាះបនានបង្ហ នាញថនាបនាសតិនបើបនាទនាសយើងគមែ នាន

សង្នានាមទនា យើងនជឹងមនានកនារអ្តិ�ឌ្ឍនខ៍ល នាំងជនាងសព្ថ្ង នាននាះ។  

កនារ�នា្់រតនាំងពតិពរ័�ន៍នាះពតិតជនាេ្អណនាស់សមនានាប់កមែនាងៗជំននាន់ 

កនានាយ។ វនាពតិតជនាកនាន់តនាមនានសនារបនាយនាជនប៍ន្ថនាមទៀត

បនាសតិនបើមនានកនារ�នា្់រតនាំងពតិពរ័�រូ៍បគំនូរទនាំងអស់ននាះននា

ទ្ីរនលនាងផ្សនាងៗទៀតជនាពតិសនាសតនាមសនាលនារៀន ដើម្ឲី្យ 

សតិស្សអនាចទទួេបនានពត័ម៌នានទនាំងអស់ននាះ។ ចំពនាះខ្ញ ំ កនារ 

ទស្សននាកនារតនាំងពតិពរ័�ន៍នាះគវឺនាជនាកនារ្ំរសនាន្អនារមមែ� ៍ នតិង 

្រជ៏នាកនាររឭំ្រឡើង� តិញអំពីសមយ័បុរនា� នតិងអី្ៗដនាេខមែនារ 

យើងធល នាប់មនានកនាេពីអតតីកនាេ។ ខ្ញ ំនជឹងចនា្ររលំនា្រអី្ៗដនាេ 

ខ្ញ ំបនានឃើញ្្រ ញ ងថ្ង នាននាះ ទនា�េ់សតិស្សរបស់ខ្ញ ំននាពនាេអននាគត។ 

ដនាយសនារតនាបនាទនាសយើងធល នាប់ជួបបនាទះអំពើបនាេយ័ពូជ 

សនាសនទ៍ើបយើងតនាូ�ចនាប់ផ្ើម្រសនាងបនាទនាសពីចំ�ុចសូន្យ 

ឡើង� តិញ»។ 

 ៣) ខ្ញ ំឈមែ នាះ ឈួន សុេីណនា ភនាទសនាី គជឺនាគរុនតិស្សតិត 

ជំននាន់ទ២ី៤មុខ� តិជ្នាគ�តិត� តិទ្យនាននា� តិទ្យនាស្ថ នានជនាតតិអប់រ។ំ ខ្ញ ំ 

គតិតថនាកនារតនាំងពតិពរ័�រូ៍បគំនូរននាះគពឺតិតជនាេ្អណនាស់ ពនានាះ 

អនាចឲ្យខ្ញ ំទទួេបនានឱកនាសរៀនសូតនាពីអី្ដនាេថមែីៗ នតិងរូបភនាព 

ស្អ នាតៗដនាេបនានឆលញ ះបញ្នាំងពីទកីនាុងមួយ ដនាេ្ំរពុងតនារ្ីរ 

ចមនាើនខល នាំង។ រូបគំនូរននាះ្រជួ៏យឲ្យខ្ញ ំ�ជឹងថនាបនាទនាស្រម្ពញ ជនាយើង 

ធល នាប់មនានអរ តិយធម�៏៌តនាចះតនាចង់កនាេពីអតតីកនាេដនារ។ 

អ៊ុ ន សុ�នា� ី



កាលវិភាគ្រញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 � តិចតិតនាសនាេសតិេ្ៈសហសមយ័� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត ដនាេមនានទតីនាំងស្ថតិតននា្្រ ញ ងអគនារ H ននា� តិទ្យនាស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំជនាទតីនាំង 

មួយដើរតួននាទជីនា្រនលនាងអប់រ ំប�្ញ ះបណ្នាេ នតិងលើ្រ្រម្ព ស់កនារអប់រពំីបនា�ត្តិសនាស្នា នតិងកនារ�ំណនាេបន្សេ់ទុ្រពីរបបខមែនារ 

កនាហម ពនាមទនាំងជនា្រនលនាងដនាេ�នា្់របង្ហ នាញពីស្ នាដនាសតិេ្ៈ នតិង�ប្ធមត៌នាមរយៈកនារតនាំងពតិពរ័� ៍កនារចនា្់របញ្ នាំងខ្សនាភនាព-

យន្ឯ្រសនារ នតិងកនារធ្ើបទបង្ហ នាញរបស់វនាគមែ តិនននាននា។ ជនារួម � តិចតិតនាសនាេសតិេ្ៈសហសមយ័� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត រួមចំណនា្រ 

�េ់កនារលើ្រ្រម្ព ស់នតិងគនាំទនា�េ់� តិចតិតនា្ររ្រម្ពញ ជនាទនាំងអស់ ដនាយផ្េ់ជូននូ�បរ តិវនា�ខនាង្្រ ញ ងបន្ទ ប់ធំននាអគនារចំណនាស់្រសនាង

ឡើង្្រ ញ ងរជ្កនាេបនារនាំង សមនានាប់កនារ�នា្់រតនាំងពតិពរ័�ព៌ី្រតិច្ កនារសតិេ្ៈរបស់ខលរួ ន។

សមនានាប់ពត័ម៌នានបន្ថនាមសូមទនា្់រទង ស៊នាង ចតិន្នា ទូរសព្ទ លនាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉នាេ truthchenda.s@dccam.org

បញ្នាំងលរៀងរនាេ់ៃថ្ងសុក្រ 

ល�លនាលម៉នាង១០:០០ កពជឹ្រ

ទតីនាំងល�នា� តិចតិកតសនាេសតិេ្ៈ

សហសមយ័� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត 

អគនារ H ៃន� តិទ្យនាស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំ

(មហនា� តិថីកពះសហីនុ 

រនាជធនានី្ ្ំ លពញ)
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

(តពីលនាខមុន)

 គុយ ឆនាងឡនាយ មនានអនាយុ៤១ឆ្ នាំ ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ សនាុ្រ 

្ំរណើតននាសង្ នាត់លនាខ៤ កនាុង្្ ំពនាញ ជនា្ូរនរបស់អ៊ំ គុយ  

យូរ នតិងអ៊ំសនាី គជឹម ហុង ជនា្រមមែ្រររនាងចកនារទនាះភល ើង មនាន 

បនាពន្ឈមែ នាះ ននាង គជឹមឡនាយ មនាន្ូរនបនាសុ១ននា្់រនតិងសនា១ីននា្់រ 

តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាទួេគនា្រ ថ្ង នាទ២ី០ ខនា� តិច្ឆ តិកនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ឃ  

បន្ទ ប់ធំ ២ បន្ទ ប់តូច ៣។ ខមែនារកនាហមប្្រនូ ន គុយ ឆនាងឡនាយ 

ចូេគុ្រទួេសលនាងននាថ្ង នាបន្ទ នាប់ គថឺ្ង នាទ២ី១ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៦  

ហើយសមល នាប់ននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ 

ឃំុឃនាំងអស់រយៈពនាេ៦៩ថ្ង នា។

 គុយ ជនា ខមែនារនតិយនាយ� តិទ្យញ រុស្សញ  ីតនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ 

ខលរួ ន្្រ ញ ង១៩៧៦ ននារុស្សញ ។ី បើយនាងតនាមឯ្រសនារននាប�្ណ សនារ 

ននាមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ដនាេយ្រទនាធ្ើជនាប្្រឡីើង 

� តិញដនាយកនារ តិយនាេយ័សហពនាះរនាជអនាជ្នា ននាអង្ជំនំុជមនាះ 

� តិសនាម្រ្ញ្្រ ញ ងតុលនាកនារ្រម្ពញ ជនា រ្រឃើញថនា គុយ ជនា ធល នាប់ 

ននាបជឹងតនាបនា្រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ប្្រ នូ េ្្រ ញ ងគុ្រទួេ

សលនាងននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនា្រញ្ញ នា ឆ្ នាំ២៩៧៦។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ 

គុយ ជនា ននាថ្ង នាទ៦ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំង 

អស់រយៈពនាេ៧៥ថ្ង នា។

 គុយ ឈុន តនា�ូបនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននារនាងចកនា្រន្ទញ្រ  

្្រ ញ ងឆ្ នា១ំ៩៧៦។ បើយនាងតនាមឯ្រសនារននាប�្ណ សនារននាមជ្ឈ- 

ម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ដនាេយ្រទនាធ្ើជនាប្្រឡីើង� តិញ

ដនាយកនារ តិយនាេយ័សហពនាះរនាជអនាជ្នាននាអង្ជំនំុជមនាះ� តិសនា- 

ម្រ្ញ្្រ ញ ងតុលនាកនារ្រម្ពញ ជនា រ្រឃើញថនា គុយ ឈុន គជឺនាបនាពន្ 

របស់ ពនាូ សនាុន តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ប្្រនូ ន�េ់គុ្រទួេ

សលនាងននាថ្ង នាទ៤ី ខនាតុលនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយសមល នាប់ននាថ្ង នាទ១ី៤ 

ខនាតុលនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអស់រយៈពនាេ 

១១ថ្ង នា។ ប្ឈីមែ នាះ ពនាូ សនា៊ុន តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នម្រ 

ជនាមួយបនាពន្ ពនាមទនាំង្ូរនបនាុសឈមែ នាះ សនា៊ុន ហ៊ុ ន នតិង្ូរន 

សនាីឈមែ នាះ សនា៊ុន ហន់។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ប្កីនានាយបនាពន្ 

គនឺនាថ្ង នាទ៦ី ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ សនា៊ុន ហ៊ុ ន 

ននាថ្ង នាទ១ី០ ខនាឧសភនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ រឯីឈមែ នាះ សនា៊ុន ហន់ 

ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារសមល នាប់ 

ននាឡើយ។

 គុយ លៀង ហនា ណនាត មនានអនាយុ២២ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុ្រ្ំរណើតននា្ូមតិចនាននាង ជនា្ូរនរបស់ពូ អីុង នតិងមងី 

អ៊នាង ជនាពនាទ្យ្រងពេ៣១០ តំបន់ ៣១ មនានប្ឈីមែ នាះ កនា� 

ថនា ហនា ណនាង មនាន្ូរនសនាី១ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់

ខលរួ នននាថ្ង នាទ៣ី១ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននា្រងពេ៣១០ ហើយ 

ប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ េ បន្ទ ប់ធំ ២  

បន្ទ ប់តូច ១៦ ននាថ្ង នា�ដនាេ។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ គុយ លៀង  

(លនាង) ននាថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុ 

ឃនាំងអស់រយៈពនាេ ៧៧ ថ្ង នា។

 គុយ អនាត មនានអនាយុ២៩ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុ្រ 

្ំរណើតននាសនារសីនា្�័ ខនាត្បន្ទ នាយមនានជយ័ ជនា្ូរនរបស់ 

ពូ សនាុតិន ្ុរយ នតិងមងី ជនា សួង មនានបនាពន្ឈមែ នាះ ញ៉នាយ 

លនាង មនាន្ូរនសនាី១ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នា

ទ២ី៣ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាអូជនានា ហើយប្្រនូ នទនាឃំុ

ឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ង បន្ទ ប់ធំ ៣ បន្ទ ប់តូច ១។ 

ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារចនាប់ខលរួ ន 

នតិងសមល នាប់ននាឡើយ។

្រញ្ជតីឈមែ ារះអ្កដាលបាៃសលៃ ា្់រនាក្ពុងរ្រ្រខមែារកាហមចារទរុកក្ពុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្នាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 គុេ សឿន មនានអនាយុ៣៦ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុ្រ្ំរណើតននា្ំរពង់តនានាច ខនាត្ដ ្ំរពត ជនា្ូរនរបស់អ៊ំ គុេ 

�ុ តិត នតិងអ៊ំសនាី អៀម សៀង មនានបនាពន្ឈមែ នាះ សួន សុផុន 

តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ១ី២ ខនាមតិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

ននាពនានានប់ ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ 

្រ បន្ទ ប់ធំ ៨ បន្ទ ប់តូច ១៤។

 គុេសនាវឿន �ឺមុ៉ងតនារ ៉ូ  មនានអនាយុ៤៥ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

អតតីពនាទ្យ មនានសនាុ្រ្ំរណើតននារលនាប្អ ៀរ ខនាត្្ំរពង់ឆ្ នាំង 

ជនា្ូរនរបស់អ៊ំ គុេសនាវ៉នា �ឺមុ៉ងតនារ ៉ូ  នតិងអ៊ំសនាី ននាង វ៉នាន 

មនានបនាពន្ឈមែ នាះ គមី េី មនាន្ូរនបនាុសត២ននា្់រនតិងសនាី១ននា្់រ 

តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ២ី៦ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ 

ននារកនាកនាង ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ង

ផ្ទ ះ ្រ បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូច ៨។ ខមែនារកនាហមប្្រ នូ េ គុេ 

សនាវឿន ្្រ ញ ងគុ្រទួេសលនាងននាថ្ង នាទ២ី១ ខនាឧសភនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

នតិងសមល នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ២ី៦ ខនាឆ្ នាំ�ដនាេ។

 គូ ស៊ុ ំ សូ�ង់ មនានអនាយុ៣២ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុ្រ្ំរណើតននា្្ ំសនាុ្រ ខនាត្បន្ទ នាយមនានជយ័ ជនាមូនរបស់អ៊ំ 

គូ ស៊ុ ំ តុ្រ នតិងអ៊ំសនាី មុង ខនាង អ្ ្រយនាមម៉នាសុនីននារនាងចកនា

អគ្សីនចីនា្់រអងនានា មនានបនាពន្ឈមែ នាះ ឃល ជឹង សុហ៊ីនាង តនាូ�បនាន 

ខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាតុលនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយ 

ប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ច បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់ 

តូច ១។ ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារ

សមល នាប់ននាឡើយ។

 គូយ គនាី អនាយុ២៥ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនានសនាុ្រ្ំរណើត 

ននាសនាុ្រ១៦ តំបន់២៥ (សនាុ្រកៀនស្នាយ ខនាត្្រណ្ដ នាេ) 

ជនា្ូរនរបស់ពូ គួយ មនាំង នតិងមងី ហនា្់រ សនាង យុទ្ជន្រង១៣ 

២១ឃ ្រងពេ៣១០ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ ី

១១ ខនា្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧។ ខមែនារកនាហមចនាប់ប្្រនូ ន គួយ គនាី  

ម្រ�នា្់រគុ្រទួេសលនាងម្រពីមន្ទ រី ស-២១ ឃ នតិងសមល នាប់ននា 

ថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 (្ួរយ) គួយ សឿន មនានអនាយុ៣២ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុ្រ្ំរណើតននាសនាុ្រ៥១ (សនាុ្រ្្ ំសនាួច) ខនាត្្ំរពង់ស្ព  ឺ 

ជនា្ូរនរបស់អ៊ំ ប៉នា គួយ នតិងអ៊ំសនាី ញ៉នាម យ៉នាម លនាខនាសនាុ្រ 

តនាពនាំងរូង មនានបនាពន្ឈមែ នាះ ចនាប ខំ មនាន្ូរនបនាុស១ននា្់រ 

នតិងសនាី១ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ២ី៧ ខនាធ្ នូ  

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាសនាុ្រ២៨ តំបន់៣២ ខនាត្្ំរពង់ស្ព  ឺ ហើយ

ប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ឃ បន្ទ ប់ធំ ៤ 

បន្ទ ប់តូច ៦។ ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទ

ននាកនារសមល នាប់ននាឡើយ។

 គួរទញីនា អង់ដនានាហ្នាស្ញ ង មនានអនាយុ៣០ឆ្ នាំ ្្រ ញ ងឆ្ នា ំ

១៩៧៦ ជនជនាតតិបនារនាំង សមែៀនននាទូតបនារនាំង ខនាងវនាយអង្េី- 

លនាខ សនាុ្រ្ំរណើតននាេវ៉នា ខនាត្បនារនាំង មនានឪពុ្រម្នាយ គួរ  

ទញីនា ម៉នា្់រ តូ នតិង នតិេ ផន ជនា្រសតិ្ររស្ទនូ ងនតិងមើេគនា មនាន 

បនាពន្ឈមែ នាះ ធនាយ រនាស ីមនាន្ូរនបនាុស១ននា្់រនតិងសនាី១ននា្់រ 

តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ១ី៥ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

ននាសនាុ្រ្ំរពង់្្រ ី (ខនាត្សៀមរនាប) ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំង

ននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ០៧ បន្ទ ប់ធំ ៩។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ 

គួរទញីនា អង់ដនានាហ្នាស្ញ ង ននាថ្ងទ១ី៦ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 គឿត សំអឿន អនាយុ៣២ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ មនានសនាុ្រ 

្ំរណើតននាពញនាឮ ខនាត្្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរនរបស់អ៊ំ គឿត សំអឿន  

នតិងអ៊ំសនាី អុជឹម ផនា ល្ ជឹម ជនា្រមមែ្ររអគ្សីន ីមនានបនាពន្ឈមែ នាះ 

អជឹម ផនា ល្ ជឹម មនាន្ូរនបនាុស១ននា្់រ នតិងសនាី១ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារ 

កនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ១ី២ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៥ ននាអគ្សីនផី្នារ 

តូច ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ្រ បន្ទ ប់ 

ធំ ៨ បន្ទ ប់តូច ១៦។ ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេ

បរ តិច្ឆ នាទននាកនារចនាប់ខលរួ ន នតិងសមល នាប់ននាឡើយ។

 គៀង វ៉នាន់ន ីហនា ខន មនានអនាយុ២៣ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

ននារៀន មនានសនាុ្រ្ំរណើតននាមុខ្ំរពូេ ខនាត្្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរន 

របស់ពូ គៀង ឃឿ្រ នតិងមងី ថនាច់ ចំហៀង តនាូ�បនានខមែនារកនាហម 

ចនាប់ខលរួ នននា�ីឥ�្ ថ្ង នាទ១ី៦ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើយប្្រនូ ន 

ទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ្រ បន្ទ ប់ធំ ៦ បន្ទ ប់តូច 

១៧។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ គៀង វ៉នាន់ន ីននាថ្ង នាទ២ី៧ ខនាឧសភនា 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 51មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 គៀង សូេី មនានអនាយុ២៨ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ អតតី 

ពនាទ្យននាកនាះ្ុរង មនានសនាុ្រ្ំរណើតននាមុខ្ំរពូេ ខនាត្ 

្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរនរបស់ពូ គៀង ឈឿន នតិងមងី ននាង ថនាចបៀ 

្រមមែ្ររអគ្សីនរីនាងចកនាផ្នារតូច មនានបនាពន្ឈមែ នាះ ននាង 

សំសនា� ី មនាន្ូរនសនាី២ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននា

ថ្ង នាទ១ី៣ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ននាមន្ទ រីសួរចមល ើយ ្្ ំពនាញ 

ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ្រ បន្ទ ប់ធំ 

០៧ បន្ទ ប់តូច ២២។ ខមែនារកនាហមប្្រ នូ េ គៀង សូេី ម្រ 

គុ្រទួេសលនាងននាថ្ង នាទ២ី០ ខនា្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់ 

មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារសមល នាប់ននាឡើយ។

 (កៀត) គៀត សំអនាន មនានអនាយុ២២ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

ននារៀន មនានសនាុ្រ្ំរណើតននាពញនាឮ ខនាត្្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរន 

របស់ពូ កៀត អុេ នតិងមងី ឃជឹម ្រជឹម តនាូ�បនានខមែនារកនាហម

ចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ២ី ខនាសហីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាអគ្សីនផី្នារតូច 

្្ ំពនាញ ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ១០  

បន្ទ ប់ធំ ៤។ ខមែនារកនាហមប្្រ នូ េ កៀត សំអនាន ម្រគុ្រ 

ទួេសលនាងននាថ្ង នាទ៥ី ខនាសហីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់មនាន 

ឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារសមល នាប់ននាឡើយ។ 

 គៀម ពុយ មនានអនាយុ៣៥ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ មនានសនាុ្រ 

្ំរណើតននាស្អ នាង ខនាត្្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរនរបស់អ៊ំ គៀមប៉នា�ស៊ុ ន 

នតិងអ៊ំសនាី ឡនា យនាន ជនា្រមមែ្ររអគ្សីនផី្នារតូច មនានបនាពន្ 

ឈមែ នាះ ហួន លនាងឆនាយ ហនា ទូច មនាន្ុរនសនាី២ននា្់រ តនាូ�បនាន 

ខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ២ី៤ ឆ្ នាំ១៩៧៥ ហើយប្្រនូ នទនា

ឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ្រ បន្ទ ប់ធំ ០៦ បន្ទ ប់តូច 

២០។ ថ្ង នាខនាដនាេប្្រ នូ េម្រគុ្រទួេសលនាងមនាន៣ផ្សនាងគ្ នា គ ឺ

ថ្ង នាទ២ី៤ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៥, ថ្ង នាទ២ី០ ខនា្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦, 

ថ្ង នាទ៦ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ គៀម 

ពុយ ននាថ្ង នាទ១ី៥ ខនាឧសភនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 គនា សនា៊ុន ហនា សន៊ មនានអនាយុ៣៥ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុ្រ្ំរណើតននាពនានា្រប្បនាស ខនាត្តនាកនា� ជនា្ូរនរបស់អ៊ំ 

កនា� ននា នតិងអ៊ំសនាី កនាន់ ញុតិេ មនានបនាពន្ឈមែ នាះ កនា សនារ ី

តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ៤ី ខនាម្ររនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

ននារទនាះភល ើង្ំរពង់សនាម។ ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពី

កនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារសមល នាប់ននាឡើយ។

 គនាី ជនា ជនាអនុកនាុមមន្ទ រីពតិកនារ ៦២ តនាូ�បនានខមែនារកនាហម

ឃនាត់ខលរួ នថ្ង នាទ២ី៩ ខនា្រញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាមន្ទ រីពតិកនារ ៦២។ 

ខមែនារកនាហមសមល នាប់ គនាី ជនា ននាថ្ង នាទ៥ី ខនាតុលនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។

 គនាីន លនាន ហនា សំ មនានអនាយុ៣៣ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុ្រ្ំរណើតននា្ំរពង់សៀម ខនាត្្ំរពង់ចនាម ជ្ូរនរបស់ 

អ៊ំ គនាីន ហនា្់រ នតិងអ៊ំសនាី កនាង ននាង ជនាយុទ្ជនននាប-១ សនាលនា 

បច្ នា្រទនាសឫស្សកីនា� មនានបនាពន្ឈមែ នាះ អីុ� ្រន្ នារនា ហនា សី  

តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ននាខលរួ នថ្ង នាទ១ី២ ខនាធ្ នូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននា 

ឫស្សីកនា� ្្ ំពនាញ ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង 

្្រ ញ ងផ្ទ ះ ១ បន្ទ ប់ធំ ៣ បន្ទ ប់តូច ៨។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ គនាីន  

លនាន ននាថ្ង នាទ១ី៨ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំង 

អស់រយៈ ៩៦ ថ្ង នា។

 គនាុឌ ហនា មនានអនាយុ៣០ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុ្រ 

្ំរណើតននាសនា្ុរ១៦ (សនា្ុរស្អ នាង) ខនាត្្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរនរបស់អ៊ ំ

សំ គនាុឌ នតិងអ៊ំសនាី តូច ឌៀង ជនាបនាជនាជនមូេ�្នាន មនានប្ឈីមែ នាះ  

ពុត បុមី មនាន្ូរនបនាុស៣ននា្់រ នតិងសនាី៣ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារ

កនាហមចនាប់ខលរួ នថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាសនាុ្រ១៦ 

(សនាុ្រស្អ នាង) ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ង 

បន្ទ ប់ធំ ១៤។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ គនាុឌ ហនា ននាថ្ង នាទ៩ី 

ខនាសហីនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

 គនាួច គជឹមអនាង មនានអនាយុ២៤ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុ្រ្ំរណើតននាបរ តិបូរ ខនាត្្ំរពង់ឆ្ នាំង ជនា្ូរនរបស់ពូ កនាួច 

ចនាង នតិងមងី នង អុន ជនាយុទ្ជន្្រ ញ ង្រងពេ៣១០ តនាូ�បនាន 

ខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ១ី ខនាតុលនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននា្រង 

ពេ៣១០ ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ  

ជ បន្ទ ប់ធំ ៣ បន្ទ ប់តូច ១៤។ ខមែនារកនាហមប្្រ នូ េ គនាួច 

គជឹមអនាង ម្រគុ្រទួេសលនាងននាថ្ង នាទ២ី១ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារសមល នាប់

ននាឡើយ។

 គនាួច ឃួន ជនាយុទ្ជនននា្រងពេ ១៧០ តនាូ�បនានខមែនារ 

កនាហមចនាប់ខលរួ នននា្រងពេ ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខមែនារកនាហម 

ប្្រ នូ េ គនាួច ឃួន ម្រគុ្រទួេសលនាងននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនា្រញ្ញ នា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ នតិងសមល នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ៧ី ខនាតុលនា ឆ្ នាំ�ដនាេ។

 ឃន់ ឃតិន ហនា ជំុ ជឿន តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ ន

ននាតំបន់ ៣៣ ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខមែនារកនាហមប្្រ នូ េ ឃន់  

ឃតិន ហនា ជំុ ជឿន ម្រគុ្រទួេសលនាងននាថ្ង នាទ៦ី-៧ ខនាតុលនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៦ នតិងសមល នាប់ចនាេននាថ្ង នាទ១ី៨ ខនាមីននា ឆ្ នាំ១៩៧៧។

 ឃតិន សនារ៉នាត មនានអនាយុ២២ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនាន 

សនាុ្រ្ំរណើតននាសនាុ្រ ១៥៤ (សនាុ្រ) ខនាត្្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរន 

របស់ពូ ជនា ឃតិន នតិងមងី ញជឹម សុេ មនានបនាពន្ឈមែ នាះ 

ខៀ� សុប៉ីន តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នថ្ង នាទ២ី៨ ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

ននាពនានា្រហូរ ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ង 

ផ្ទ ះ ្រ០២ បន្ទ ប់ធំ ៧។ បើយនាងតនាមឯ្រសនារននាប�្ណ សនារននា 

មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ដនាេយ្រទនាធ្ើជនាប្្រឡីើង 

� តិញ ដនាយកនារ តិយនាេយ័សហពនាះរនាជអនាជ្នាននាអង្ជំនំុជមនាះ 

� តិសនាម្រ្ញ្្រ ញ ងតុលនាកនារ្រម្ពញ ជនារ្រឃើញថនា មនានកនាេបរ តិច្ឆ នាទ 

ននាកនារប្្រនូ នម្រ�េ់គុ្រទួេសលនាងពីរផ្សនាងគ្ នា មួយគនឺនាថ្ង នា 

ទ២ី៨ ខនា្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ១៩៧៦ នតិងមួយទៀតគថឺ្ង នាទ៣ី១ ខនាមនីនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ខមែនារកនាហមសមល នាប់ ឃតិន សនារ៉នាត ននាថ្ង នាទ៤ី 

ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

 ឃតិន អ៊នាន ហនា អនាង ្រងពេ១៧០ (្រងពេថមែី 

៥០២) តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននា្រងពេ ៥០២ ្្រ ញ ង 

ឆ្ នាំ១៩៧៦។ ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទ

ននាកនារសមល នាប់ននាឡើយ។

 ឃី យួន មនានអនាយុ៥០ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុ្រ 

្ំរណើតននាសនាុ្រ ១៦ (សនាុ្រស្អ នាង) ខនាត្្រណ្ដ នាេ ជនា្ូរនរបស់ 

លនា្រតនា ឯ្រ ្  ីនតិងលនា្រយនាយ ម៉នាន មឿ ជនាបនាជនាជនចនាស់ 

មនានប្ឈីមែ នាះ ឌុេ ថ្នា្រ មនាន្ូរនសនាី២ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហម 

ចនាប់ខលរួ នននាថ្ង នាទ២ី៨ ខនាមតិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាសនាុ្រ ១៦ ហើយ 

ប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ង បន្ទ ប់ធំ ០៤។ បើ 

យនាងតនាមឯ្រសនារននាប�្ណ សនារននាមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ 

្រម្ពញ ជនា ដនាេយ្រទនាធ្ើជនាប្្រឡីើង� តិញដនាយកនារ តិយនាេយ័ 

សហពនាះរនាជអនាជ្នា ននាអង្ជំនំុជមនាះ� តិសនាម្រ្ញ្្រ ញ ងតុលនាកនារ 

្រម្ពញ ជនារ្រឃើញថនា មនានភនាពចនាបូ្រចនាបេ់លើកនាេបរ តិច្ឆ នាទននា 

កនារម្រ�េ់គុ្រទួេសលនាងរហូត�េ់ទនា៣ផ្សនាងគ្ នា គខឺនាមីននា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦, ថ្ង នាទ៣ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦, នតិងថ្ង នាទ១ី ខនាមតិថុននា  

ឆ្ នាំ១៩៧៦។ រឯីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារសមល នាប់្រ�ូ៏ច្ នាះដនារ គថឺ្ង នា 

ទ១ី ខនាមតិថុននា នតិងមួយទៀត ថ្ង នាទ១ី១ ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ១៩៧៦ 

�ូចគ្ នា។

 ឃី សុឃីម មនានអនាយុ២០ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុ្រ 

្ំរណើតននាពនានា្របនាសប់ ខនាត្កនាចនាះ ជនា្ូរនរបស់ពូ រ ៉ុ ន នតិង 

មងី ប៊នី ជនាពនាទ្យ (ព)៩៨ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ នននា 

ថ្ង នាទ២ី២ ខនា� តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននា 

គុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ គ បន្ទ ប់ធំ ៤ បន្ទ ប់តូច ២ ននាថ្ង នា 

�ដនាេ។ ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទននាកនារ 

សមល នាប់ននាឡើយ។

 ឃី សនាង អនាយុ៣១ឆ្ នាំ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនានសនាុ្រ 

្ំរណើតននា្្ ំពនាញ ជនា្ូរនរបស់ពូ ឡនូ � ងន នតិងមងី អឺុ ឃុន  

ជនាជនាងកនាឡជឹងដនា្រ មនានបនាពន្ឈមែ នាះ ឃូ េន់ខនាង មនាន្ូរន 

បនាុស៥ននា្់រ នតិងសនាី២ននា្់រ តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ ន

ននាថ្ង នាទ៣ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ ននារនាងចកនា�-៦ ហើយ 

ប្្រនូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុ្រទួេសលនាង្្រ ញ ងផ្ទ ះ ០៧ បន្ទ ប់ធំ ១៣។  

ខមែនារកនាហមសមល នាប់ ឃី សនាង ននាថ្ង នាទ២ី៣ ខនាឧសភនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៦។

 ឃី ហនាង តនាូ�បនានខមែនារកនាហមចនាប់ខលរួ ន្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

ននាពំុទនាន់មនានឯ្រសនារបញ្នា្់រពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទ ននាកនារប្្រនូ ន 

ម្រ�េ់ទួេសលនាង នតិងកនារសមល នាប់ននាឡើយ។ (ននាមនានត)

វ៉នាន់ថនាន់ ពនា�នារ៉នា នតិង ឡញ ង �នាន ី

មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

 បនាពនរ្បស់គនាត់ឈមែ នាះ សំរ តិត គតិត បនាននតិយនាយរៀបរនាប់ 

បនានាប់ថនា៖

 ្ូរ� ជរ័ បនានរៀបកនារជនាមួយខ្ញ ំននាពនាេដនាេគនាត់មនាន 

អនាយុ២២ឆ្ នាំ ចំណនា្រននាងខ្ញ ំអនាយុ១៨ឆ្ នាំ។ ទនាះបជីនាយើង 

បនានរស់ននា្្រ ញ ង្ូមតិជនាមួយគ្ នា្រដ៏នាយ ្រយ៏ើងមតិនដនាេធល នាប់ 

ជួបគ្ នាដនារ មុនពនាេដនាេឪពុ្រម្នាយរបស់គនាត់ចូេម្រខនាង

ខ្ញ ំដើម្រីៀបចំភ្នាប់ពនា្រ្យយើងទនាំងពីរននា្់រ។ 

 ឪពុ្រម្នាយរបស់ខ្ញ ំបនានសំុថល នាបណ្ណ នាកនារចំនួន១០០រៀេ 

 

ដនាេកនាេណនាះ បនានា្់រ១០០រៀេ មនានតមល នាខល នាំងណនាស់។  

ដនាយសនារឪពុ្រម្នាយរបស់គនាត់បនានសនាឡនាញ់ពនាញចតិត្ខ្ញ ំ ទើប 

គនាត់យេ់ពនាម។ ននាថ្ង នាពតិធមីង្េកនាររបស់យើង យើងបនាន

សមល នាប់សត្ជនាូ្រជនាចនាើន្រ្បនាេដើម្ធ្ីើម្ហនូ បទទួេភ្ៀ�។

 បន្ទ នាប់ពីយើងរៀបកនាររួច ប្រីបស់ខ្ញ ំបនានចូេម្ររស់ននា 

ខនាងឪពុ្រម្នាយរបស់ខ្ញ ំ។ យើងជនាអ្ ្រកនាីកនា ហើយ្រមនាមនាន 

អនាហនារហូបគនាប់គនានាន់ណនាស់។ ជរ័ មតិនមនានចម្ នារទនា ហើយ 

យើង្រម៏តិនមនានសនានាដនារ �ូច្ នាះគនាត់បនានធ្ើកនារងនារផ្សនាងៗ 

�ូចជនា េ្់រឧស នតិងេ្់រនំ។ ននាពនាេខលះ យើងបនានចនាញពី 

្ូមតិរបស់យើងននា្្រ ញ ងខនាត្្រណ្នាេ ទនា្្ ំពនាញបួន ឬបនានាំថ្ង នា  

ដើម្េី្់រទំនតិញននាតនាមផ្នារ។ កនានាយម្រគនាត់បនានចូេបមនាើ 

្រងទព័ េន់ នេ់។

 ្ូរនបនាុសរបស់ខ្ញ ំឈមែ នាះ ្ូរ� ជឿន បនានបួសជនាសង្ឃចំនួន 

បី�ស្នា មុនពនាេចូេធ្ើជនាទនាហនាន។ ជឿន ជនាកមែនាងសុភនាព 

រនាបសនារ នតិងមតិនដនាេបនាើពនា្រ្យគនានាតគនានាតឡើយ។ ជឿន  

ជនា្ូរនបនាុសតនាមួយគត់ ននា្្រ ញ ងចំណនាម្ូរន១៣ននា្់ររបស់ 

យើង។ ្ូរនសនាីៗរបស់ខ្ញ ំបនានឈល នាះបនាកនា្រគ្ នារនាេ់ពនាេ បុ៉ន្នា  

ជឿន បល នា្រពីគនា។ បនាសតិនបើបងប្អនូ នសនាីៗ វ៉នាគ្ នា�ណ្ើមសនាច់តនាី

ពនាេហូបបនាយល្ង នាច ជឿន ហូបបនាយតនាបន្តិចបន្រួ ចបុ៉ណ្ណ នាះ 

ហើយ្រដ៏ើរចនាញពីផ្ទ ះទនា។

 ជឿន បនានសមនានាចចតិត្ចូេបមនាើ្រងទព័ េន់ នេ់  

បន្ទ នាប់ពីបនានឮកនារឃនាសននា។ កនារចូេធ្ើ្រងទព័ននាះ គចូឺេ 

ដនាយបង្ខ ំចតិត្។ ជឿន បនានរៀបកនារជនាមួយស្នាីម្ នា្់រឈមែ នាះ 

ឈូ្រ រុ ំហើយបនានម្ររស់ននាខនាងផ្ទ ះបនាពន ្នតិងមនាន្ូរនបនាុស 

ម្ នា្់រ។

 ជឿន តនាូ�បនានប្្រនូ នទនាសមរ្ូមតិ្រប់សនាូ� បនាហនាេ 

១៥ថ្ង នា មុនពនាេដនាេខមែនារកនាហមកនាន់កនាប់ទកីនាុង្្ ំពនាញ។ 

ជឿន តនាូ�របួសចំជើង ហើយបនានប្្រនូ នទនាមន្ទ រីពនាទ្យរុស្សញ  ី 

កូវ ជរ័ ៖ ពលទាហាៃ

្ូរ� ជរ័
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លលខ២២៨ ខខធ្នូ ឆ្ាំ២០១៨

បុ៉ន្នាបនានសល នាប់ដនាយសនារកនារព្យនាបនាេមតិនបនាន�តិត�េ់។ ខ្ញ ំ 

បនានយ្រសពរបស់ ជឿន ទនាផ្ទ ះបនាពនរ្បស់វនាននាសនាុ្រ 

្ំរណើតដើម្បូីជនា។ បនាពនរ្បស់ ជឿន បនានសនានា្រយំយ៉នាង 

ខល នាំងទនាេ់តនាទជឹ្រភ្ នា្រននាងលនាងហូរ។ ្ូរនបនាុសរបស់ ជឿន 

មនាន�យ័អនាចអង្ញយបនាន ននាពនាេដនាេ ជឿន សល នាប់។

 ខ្ញ ំមនានអនារមមែ�ស៍នា្រស្នាយខល នាំងណនាស់ ពីកនារបនាត់បង់ 

្ូរនបនាុសតនាមួយរបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំសនាឡនាញ់វនាសមែើជី� តិតរបស់ខ្ញ ំ។  

បនាសតិនបើបនាទនាស្រម្ពញ ជនាមតិនមនានសង្នានាមទនា ជឿន ្រម៏តិនសល នាប់ 

ដនារ។ 

 មុនពនាេខមែនារកនាហមឡើងកនាន់អំណនាចបន្តិច គនាួសនារយើង 

បនានចនា្រចនាញពី្ូមតិ ដើម្គីនាចពីគនានាប់បនា្រ រួចហើយបនាន 

ទនាននា្ូមតិកនានាំងទនានា ្្រ ញ ងខនាត្្រណ្នាេ។ យើងមតិនបនានយ្រ

របស់មនានតមល នាទនាតនាមខលរួ នទនា ពនានាះយើងមតិនមនានអី្ឡើយ 

យើងយ្របនានតនាខនាអនា�ដនាេយើង្ំរពុងសលៀ្រពនា្់រ។ យើង 

បនានតនាឡប់ម្រ្ូមតិ� តិញ បន្ទ នាប់ពីខមែនារកនាហមបនានកនាន់កនាប់ 

អំណនាចទនាំងសនាុង។ លើ្រននាះខ្ញ ំមនានឯ្រសណ្នានរបស់ប្ខ្ីញ ំ នតិង 

រូបថតរបស់គនាត់ជនាទនាហនានមួយចំនួន បុ៉ន្នាខ្ញ ំបនាន�ុតចនាេ 

អស់ហើយ។ 

 ទនាះបជី យើងតនាឡប់ម្រ្ូមតិ� តិញ្រដ៏នាយ ្រខ៏មែនារកនាហម 

បនាននតិយនាយថនាយើងជនាបនាជនាជនថមែដីនារ។ យើងមតិនបនានរស់ននា 

ជនាមួយបនាជនាជនមូេ�្នានទនា យើង្រម៏តិនមនានអនាហនារគនាប់គនានាន់ 

ដនារ គមឺនានតនាបបរលនាយជនាមួយពនាតបុ៉ណ្ណ នាះ។ កនានាយម្រ 

អង្កនារបនានបនាមូេយ្ររបស់បនាើបនានាស់ផ្ទ នាេ់ខលរួ នរបស់យើង 

មនាន អង្ រ ចនាន ឆ្ នាំង នតិងអី្ៗទនាំងអស់�នា្់រប្្រ នូ េទនា្្រ ញ ង

សហ្ររ� ៍ លើ្រលនាងតនាខនាអនា�ដនាេយើង្ំរពុងសលៀ្រ

ពនា្់រ។ កនារងនាររបស់ខ្ញ ំ ជនាអ្ ្របនាមូេសំរនាមតនាមផ្ទ ះ ហើយ 

យ្រទនា�នា្់រននា្រនលនាងមួយសមនានាប់ខ្ញ ំលនាយធ្ើជនាជី។ �ូច្ នាះ 

អង្កនារបនានឲ្យបបរខ្ញ ំបវីនា្រ ចំនួនពីរពនាេ្្រ ញ ងមួយថ្ង នា ដនាេ 

វនាមតិនគនាប់គនានាន់ឡើយសមនានាប់កនារងនារដនាេខ្ញ ំធ្ើ។ កនាពះរបស់ 

ខ្ញ ំមតិនដនាេពនាញឡើយ បន្ទ នាប់ពីយើងចនាប់ផ្ើមរស់ននា្្រ ញ ង 

សហ្ររ�។៍ 

 អង្កនារសង្សយ័លើបនាជនាជនដនាេកនារស្់រ្រ្បនាេដើម្ ី

្ំុរឲ្យចនា ដនាយគតិតថនាអ្ ្រកនារស្់រទនាំងននាះបនានារព្ធ្ើបុ�្យ  

នតិងបន់សនាន់ននា្្រ ញ ងពនាះ� តិហនារ។ បនាជនាជនទនាំងននាះតនាូ�បនាន 

ប្្រនូ នទនារៀនសូតនាឡើង� តិញ នតិងសួរសំ�ួរដនាញដនាេជនា 

ចនាើន។

 ជរ័ បនានទនាសមនានា្រននាមន្ទ រីពនាទ្យចំនួនពីរខនាដើម្ពី្យនា- 

បនាេជំងឺរនា្រមួេ។ គនាត់មតិនចង់លនាបថ្ នាំគនានាប់អនាចមទ៍ន្នាយ

ដនាេផេតិតដនាយអង្កនារទនា។ ខ្ញ ំចនាប់បនានអន្ទ ង់មួយចំនួនរួច

លនា្់រយ្រទនាឲ្យគនាត់ហូប បុ៉ន្នាអង្កនារបនានឆនា្រឃើញរួច្រ ៏

�្រហូតយ្រទនាំងអស់។ បន្ទ នាប់ម្របី្ខ្ញ ំ្រប៏នានសល នាប់ បនាជនាជន

ថមែីមួយចំនួនបនានជួយសនាងសនា្រសពប្ខ្ីញ ំយ្រទនា្រប់។

 បន្ទ នាប់ពីរបបខមែនារកនាហម�ួេរេំទនា ខ្ញ ំបនានតនាឡប់ទនា 

ផ្ នូ ររបស់ ជរ័។ ខ្ញ ំបនានជី្រ្រកនាយ�ីរ្រឃើញេលនា�៏្រ្បនាេ  

នតិងធមែនាញរបស់គនាត់។ ខ្ញ ំបនានយ្រឆ្អ ជឹងរបស់គនាត់ទនា�ត្ ដើម្ ី

បនានារព្ពតិធបុី�្យបង្សញ ្ូរេឧទ្ទ តិសជូនគនាត់។ ខ្ញ ំមតិនមនានអនារមមែ� ៍

េ្អឡើយ ដនាយសនារខ្ញ ំមតិនមនានឱកនាសនតិយនាយជនាមួយ ជរ័  

ពនានាះអង្កនារមតិនអនុញ្ញ នាតឲ្យខ្ញ ំស្ នា្់រននាថនាទនាំគនាត់ននា្្រ ញ ងមន្ទ រី 

ពនាទ្យ។

 ខ្ញ ំបនានរ្រ ន្ាទុ្ររូបថតពីរសនលជឹ្រននាះយ៉នាងបនាយត្័ បនាយនាង 

ននា្្រ ញ ងរបបននាះ។ ខ្ញ ំបនានទុ្រ�នា្់ររូបថតននាះននា្្រ ញ ងថង់បល  នាស្ទ តិ្រ 

មួយ រួច�នា្់រននា្្រ ញ ងថង់មួយទៀតននាខនាង្្រ ញ ងហនាប៉នាអនា� 

របស់ខ្ញ ំទនាះជនាដើរទនាទណីនា្រដ៏នាយ ពនានាះអីខ្ញ ំខល នាចអង្កនារ 

រ្រឃើញរូបថតននាះននាផ្ទ ះរបស់ខ្ញ ំ។ យប់មួយននាះននាពនាេ 

ដនាេខ្ញ ំដើរតនាមបនាឡនាយ ខ្ញ ំបនានដើរទនា្់រនជឹងខ្សនាដនាេភ្នាប់នជឹង 

អំពូេភល ើងសមនានាប់បំ ល្�ឺេ់អ្ ្រធ្ើកនារននាពនាេយប់។ ខ្ញ ំ្យ័ 

ត្់រសលញ តយ៉នាងខល នាំង ធ្ើឲ្យខ្ញ ំធល នា្់រចូេទនា្្រ ញ ងបនាឡនាយទជឹ្រ ទទជឹ្រ 

សើមជនាគ។ ននាពនាេដនាេខ្ញ ំម្រ�េ់ផ្ទ ះ� តិញ ខ្ញ ំបនានយ្រ 

រូបថតននាះចនាញម្រហនាេឲ្យស្ងរួ តដនាយលនា្់រលៀម។ ហនាតុ 

�ូច្ នាះបនានជនារូបថតននាះមនានស្ នាមបនាតនា្របនាតនា្រម្រ�េ់ថ្ង នា 

ននាះ។

ប៊នាង ពី�ន្័ នតិង វនាន ីខ្រហ្ ៀេ
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 ខ្ញ ំឈមែ នាះ មូ៉នកីនា តនានាន អនាយុ៣២ឆ្ នាំ សព្ថ្ង នារស់ននា 

ទកីនាុងប៉នារសី បនាទនាសបនារនាំង។ ខ្ញ ំមនានជីតនាឈមែ នាះ តនានាន កនាន  

សព្ថ្ង នាអនាយុ៨៥ឆ្ នាំ នតិងយនាយឈមែ នាះ តនានាន គនា� ងូ៉ (បនាន 

សល នាប់កនាេពី ១៥ ឆ្ នាំមុន)។ តនា នតិងយនាយរបស់ខ្ញ ំមនាន្ូរនទនាំង 

អស់៤ននា្់រ ៖ ្ូរនទ១ី) តនាូ�ជនាឪពុ្ររបស់ខ្ញ ំ ្ូរនទ២ី) តនាូ�ជនា 

ពូរបស់ខ្ញ ំដនាេបនានបនាត់ខលរួ ន ្ូរនទ៣ី) តនាូ�ជនាមងី នតិង្ូរនទ៤ី)  

តនាូ�ជនាពូ។ បន្ទ នាប់ពីយនាធនាខមែនារកនាហមជមលៀសបនាជនាជនចនាញ 

ពីទកីនាុង្្ ំពនាញ តនា យនាយ ឪពុ្ររបស់ខ្ញ ំ នតិងពូមងី បនាន 

ភៀសខលរួ នទនាបនាទនាសវៀតណនាម ដនាយចំណនាយពនាេធ្ើ 

�ំណើររយៈពនាេបនាហនាេ៤០ថ្ង នា។ មូេហនាតុដនាេគនាួសនារ 

របស់ខ្ញ ំធ្ើ�ំណើរទនាបនាទនាសវៀតណនាម ដនាយសនារយនាយ 

របស់ខ្ញ ំមនានសនាច់ញនាតតិរស់ននាទនីនាះ។ បុ៉ន្នា ្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេ 

ភៀសខលរួ នននាះ មតិនមនាន�ត្មនានពូរបស់ខ្ញ ំម្ នា្់រ (តនាូ�ជនា្ូរន 

ទពីីររបស់យនាយតនាខ្ញ ំ) រស់ននាម្ញ ំផ្នារដើមគរធ្ើ�ំណើរទនា 

ជនាមួយទនា ហើយយើង្រម៏តិនបនាន�ជឹងថនា មនានរឿងរ៉នា�អី្កើត 

ឡើងចំពនាះគនាត់ដនារ។ ខ្ញ ំតនាងតនាសង្ឃជឹមថនា យ៉នាងហនាចណនាស់  

កនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំអនាចទទួេបនានពត័ម៌នានខលះពីគនាត់ ទនាះ 

មនានរឿងរ៉នា�អី្កើតឡើង ចំពនាះគនាត់្រដ៏នាយ។ កនារបនាត់ខលរួ ន 

ពូរបស់ខ្ញ ំ បនានធ្ើឲ្យកនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំទនាំងមូេទទួេរងកនារ  

ឈឺចនាប់យ៉នាងខល នាំង�ូចជនាកនាុមគនាួសនារផ្សនាងទៀតដនាេបនានបនាត់ 

ខ្ញពុំនាតាែង់ដឹងពតីជាគវាសនាពូរ្រស់ខ្ញពុំ

រូបថតកនាុមគនាួសនាររបស់ មូ៉នកីនា តនានាន
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សមនាជតិ្ររបស់ខលរួ ន�ូច្ នាះដនារ។ រឿងរ៉នា�បនា្របនា្់ររបស់កនាុម 

គនាួសនារខ្ញ ំបនាន្រនលងផុតអស់រយៈពនាេជនាង ៤០ឆ្ នាំ ម្រហើយ  

បុ៉ន្នាហនាតុកនារ�ដ៍នាេខ្ញ ំននាតនាចង់�ជឹង គជឺនាគវនាសននាពូរបស់ 

ខ្ញ ំ ដនាេបនានបនា្រពីកនាុមគនាួសនារ្្រ ញ ងអំឡញ ងពនាេយនាធនាខមែនារ 

កនាហមឡើងគនាប់គនាងបនាទនាស នតិងបនានជមលៀសបនាជនាជន 

ចនាញពីទកីនាុង្្ ំពនាញ ននាខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥។ ្្រ ញ ងអំឡញ ង 

ពនាេននាះ ពូរបស់ខ្ញ ំបនានស្ នា្់រននាម្ញ ំផ្នារដើមគកនាុង្្ ំពនាញ  

បុ៉ន្នាដនាយសនារស្ថ នានកនារ�ច៍លនាចេ ទើបធ្ើឲ្យពូរបស់ខ្ញ ំ 

ដនាេមនានអនាយុ១៧ឆ្ នាំ �ង្នាងបនា្រពីកនាុមគនាួសនារ នតិងយនាយ  

តនារបស់ខ្ញ ំ។ បច្ ញ ប្ន ្ ទនាះបជីនាខ្ញ ំខតិតខំបនាមនាបនាមូេសនាច់ 

រឿងពូរបស់ខ្ញ ំពីអ្ ្រដនាេធល នាប់ស្នាេ់គនាត់ នតិងកនាុមគនាួសនារ 

របស់ខ្ញ ំ បុ៉ន្នាខ្ញ ំននាតនាទទួេបនានពត័ម៌នានតតិចតួចននាឡើយ។  

�ូច្ នាះហើយទើបខ្ញ ំសមនានាចចតិត្សរសនារសនារអនាឡតិចតនាូនតិចននាះ 

ផ្ើទនាកនាន់មជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា នតិងអ្ ្រដនាេធ្ើកនារងនារ 

ពនា្់រពន្័ជនាមួយនជឹងកនារសនានា�ជនានា�រ្របងប្អនូ នដនាេបនាត់ខលរួ ន្្រ ញ ង 

អំឡញ ងរបបខមែនារកនាហម ដើម្សុីើបរ្រពត័ម៌នានបន្ថនាមទៀត 

ដនាយខ្ញ ំបនានភ្នាប់ម្រជនាមួយនូ�រូបថតពូរបស់ខ្ញ ំ។ ខនាងកនានាម 

ននាះជនាសនារឆល ើយឆលងរបស់ខ្ញ ំជនាមួយ សនាម ប៊ុ នថន បុគ្េតិ្រ 

ទស្សននា��ី្ស្នាងរ្រ កនារពតិតននាមជ្ឈម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា ៖

 ១) ជូៃែំពារះលាក-លាកសាតី

 លនា្រតនា លនា្រយនាយ នតិងឪពុ្រម្នាយរបស់ខ្ញ ំ បនានរត់ 

ភៀសខលរួ នចនាញពីបនាទនាស្រម្ពញ ជនា្្រ ញ ង្ំរឡញ ងពនាេដនាេរបបខមែនារ 

កនាហមបនានទទួេជយ័ជម្ ះ នតិងចូេម្រ�េ់ទកីនាុង្្ ំពនាញ 

ននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥។ ថ្ង នាមួយននាពនាេដនាេ្រងយនាធនាខមែនារ 

កនាហមបនានចូេម្រ�េ់ទកីនាុង្្ ំពនាញ ហើយបង្ខ ំឲ្យបនាជនាជន 

ចនា្រចនាញទនាកនាន់ជនបទ យនាយតនារបស់ខ្ញ ំបនាន�ង្នាងបនាត់្ូរន 

របស់គនាត់ម្ នា្់រដនាេតនាូ�ជនាពូរបស់ខ្ញ ំ។ ថី្ត្តិតតនាសព្ថ្ង នាននាះ 

កនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ្ំរពុងតនារស់ននា្្រ ញ ងទកីនាុងប៉នារសី បនាទនាស 

បនារនាំង បុ៉ន្នាកនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំននាតនាមនាន្្រសីង្ឃជឹមថនានជឹងបនាន 

ជួបពូរបស់ខ្ញ ំននាថ្ង នាណនាមួយ។ តើអ្ ្រអនាចបនានាប់ខ្ញ ំបនានទនាថនា 

តើកនា្របនាទកនាហមនជឹងអនាចជួយកនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ ្្រ ញ ងកនារ 

ស្នាងរ្រពូរបស់ខ្ញ ំននា្្រ ញ ងខ�ៈពនាេននាះបនានដនារឬទនា? យើង

ននាមនានសនាសសេ់រូបថតរបស់គនាត់មួយសនលជឹ្រ។ 

 យើង្រ៏មនានគមនានាងតនាឡប់ទនាបនាទនាស្រម្ពញ ជនាននា្្រ ញ ងខនា 

្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ២០១៩ ខនាងមុខននាះដនារ។ ននាះគជឺនាលើ្រ�ំបូងបង្អស់ 

ដនាេជីតនារបស់ខ្ញ ំនជឹងតនាឡប់ទនាទកីនាុង្្ ំពនាញ ចនាប់តនាំងពី 

គនាត់តនាូ�បនានបង្ខ ំឲ្យចនា្រចនាញននាថ្ង នាននាះ។ ខ្ញ ំពតិតជនាអរគុ�

ណនាស់សមនានាប់កនារជួយរបស់អ្ ្រ ហើយ្រទ៏ន្ទ ជឹងរង់ចនាំស្នាប់

�ំ�ជឹងពីអ្ ្រ� តិញដនារ។ 

 ពីខ្ញ ំ

 មូ៉នកីនា តនានាន

 ២) ជូៃែំពារះលាក សាម ្រ៊រុៃ្ៃ

 ខ្ញ ំពតិតជនាអរគុ�ណនាស់ សមនានាប់កនារឆល ើយតបលនា្រ 

ម្រកនាន់ខ្ញ ំ� តិញ។ ខ្ញ ំសូមទនាសចំពនាះកនារពន្យនាពនាេ្្រ ញ ងកនារ 

ឆល ើយតបទនាលនា្រ ពនានាះ្្រ ញ ង្ំរឡញ ងពនាេននាះ ខ្ញ ំ្ំរពុងតនាខតិតខំ 

ស្នាងរ្របនា្ពពត័ម៌នានផ្សនាងៗ ពីសមនាជតិ្រគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ  

ដើម្បីនាមូេទតិន ្នយ័ឲ្យបនានគនាប់គនានាន់ បុ៉ន្នាគួរឲ្យសនា្រស្នាយ  

ខ្ញ ំមតិនអនាចទទួេបនានពត័ម៌នានចនាើនបុ៉នមែ នានទនា។ 

 ពូរបស់ខ្ញ ំកើតននា្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៥៨ ននា្្រ ញ ងបនាទនាស្រម្ពញ ជនា  

�ូច្ នាះគនាត់មនានអនាយុ១៧ឆ្ នាំ្្រ ញ ងអំឡញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥។ ឪពុ្រ 

របស់ពូខ្ញ ំ (តនាូ�ជនាជីតនារបស់ខ្ញ ំ) បនានចនា្រចនាញពីបនាទនាស 

្រម្ពញ ជនាននាមុនឆ្ នាំ១៩៧៥ ពនានាះគនាត់គជឺនាចុងភនាននាលើ្រប៉នាេ់ 

បនាចនាំននាតំបន់អនាសីុអនាគ្ នាយ។៍ ចំណនា្រឯម្នាយរបស់ពូខ្ញ ំ� តិញ 

(តនាូ�ជនាយនាយរបស់ខ្ញ ំ) គជឺនាមនាផ្ទ ះ នតិងចតិ្្រ ជឹមបបីនាច់្ូរនរបស់ 

គនាត់ចំនួន៤ននា្់រ។ គនាួសនាររបស់ខ្ញ ំគមឺនានដើម្ំរណើតម្រពី 

បនាទនាសចតិន។ គនាួសនារខ្ញ ំធល នាប់បនានរស់ននាម្ញ ំផ្នារដើមគរ ស្ថតិត 

ននា្្រ ញ ងទកីនាុង្្ ំពនាញ។ សនាច់ញនាតតិរបស់ខ្ញ ំបនានបនានាប់ខ្ញ ំថនា គនាត់ 

ធល នាប់បនានរស់ននា្្រ ញ ងផ្ទ ះមួយទេ់មុខពនាះ� តិហនារ នតិងននាក្នារផលនូ � 

មួយដនាេមនានឈមែ នាះថនា ផលនូ �ម៉នាសនាទុង ដនាេននាទនីនាះមនាន 

រនាង្ុរនមួយឈមែ នាះមននារម្យ។ 
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 ទនាំងននាះគជឺនាពត័ម៌នានមួយចំនួនដនាេខ្ញ ំមនាន បុ៉ន្នា វនា 

បនាហនាេជនាមតិនគនាប់គនានាន់ទនា។ កនានាពីពតម៌នានទនាំងននាះ ខ្ញ ំ 

មនានរូបថតមួយសនលជឹ្ររបស់ពូខ្ញ ំននាពនាេដនាេគនាត់មនានអនាយុ

បនាហនាេ១៧ឆ្ នាំ។ 

 តើអ្ ្រមនានទតិន ្នយ័ពត័ម៌នានណនាដនាេទនា្់រទងទនានជឹងកនារ 

ស្នាងរ្រសនាច់ញនាតតិរបស់បនាជនាជនផ្សនាងទៀតដនារឬទនា?

 សូមអរគុ�!

 មូ៉នកីនា

 ៣) ជូៃែំពារះលាក សាម ្រ៊រុៃ្ៃ

 លនា្រនជឹងឃើញរូបថតពូរបស់ខ្ញ ំ ដនាេខ្ញ ំបនានភ្នាប់ជនា 

មួយសនារអនាឡតិចតនានូតិចផ្ើទនាកនាន់អ្ ្រ។ ពូរបស់ខ្ញ ំឈរននាខនាង 

ស្នាំដនា នតិងពនា្់រអនា�យឺតព�ស៌។ 

 ដនាយសនារតនាយើងមនានដើម្ំរណើតម្រពីបនាទនាសចតិន 

�ូច្ នាះឈមែ នាះពូរបស់ខ្ញ ំប្របនានាពីភនាសនាចតិនទនាជនាអង់គលនាសថនា 

ចនាន់ វ៉នាងមនា្រ។ តើមនានបនាជនាជនផ្សនាងទៀតដនារឬទនាននា្្រ ញ ង

បនាទនាស្រម្ពញ ជនា ដនាេបនានបន្ស្នាងរ្រសនាច់ញនាតតិដនាេបនាន 

បនាត់ខលរួ ន? តើអ្ ្រអនាចបនានាប់ខ្ញ ំបនានទនាថនា ខ្ញ ំគួរតនាធ្ើ�ូចម្នាច 

ដើម្ស្ីនាងរ្រពូរបស់ខ្ញ ំឃើញ? ខ្ញ ំបនានស្នាងរ្រមើេ្្រ ញ ង 

បនាពន្័ទតិន ្នយ័ដនាេអ្ ្របនានផ្ើទនាឲ្យខ្ញ ំ រួចអស់ហើយ ដនាយ 

ខ្ញ ំបនានសនានា�ជនានា�រ្រឈមែ នាះពូរបស់ខ្ញ ំចនាប់ផ្ើមពីអ្រ្សរសីុ «C» 

បុ៉ន្នាខ្ញ ំមតិនអនាចស្នាងរ្រពត័ម៌នានដនាេបនានរៀបរនាប់ពីឈមែ នាះពូ

របស់ខ្ញ ំឃើញទនា។ ដនាយសនារតនាយើងនជឹងតនាឡប់ទនាបនាទនាស

្រម្ពញ ជនា ននាខនា្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ២០១៩ ខនាងមុខននាះ �ូច្ នាះយើងពតិតជនា

ចនាប់អនារមមែ�ខ៍ល នាំងណនាស់ ចំពនាះកនារទនាទស្សន្រតិច្ ននាមជ្ឈ- 

ម�្ឌ េឯ្រសនារ្រម្ពញ ជនា។

 ដនាយ្្រគីនារព!

 មូ៉នកីនា តនានាន 

៤) ជូៃែំពារះលាក សាម ្រ៊រុៃ្ៃ

 ខ្ញ ំទើបតនាបនានទទួេឈមែ នាះទ្ីរនលនាង ដនាេគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំ 

ធល នាប់បនានរស់ននាជនាភនាសនាខមែនារគ ឺ «ផ្នារដើមគរ» �ូចដនាេខ្ញ ំ 

បនានភ្នាប់ម្រជនាមួយ។ បនាសតិនបើអនាច តើលនា្រអនាចផ្ើឲ្យខ្ញ ំនូ� 

កនាសនាតមួយច្បនាប់ បន្ទ នាប់ពីលនា្របនានចុះផ្នាយអំពី�ំ�ជឹង 

ស្នាងរ្រពូរបស់ខ្ញ ំបនានដនារឬទនា? វនាកនាន់តនាបនាសើរ បនាសតិនបើ

លនា្រអនាចបនាះពុម្ភ ផ ន្ាយរូបថតកនាុមគនាួសនាររបស់ខ្ញ ំននាលើ

ទំពរ័កនាសនាតននាះ ពនានាះវនាបនាហនាេជនាមនានសនារបនាយនាជន ៍

កនាន់តនាចនាើន្្រ ញ ងកនារស្នាងរ្រ�ំ�ជឹងពូរបស់ខ្ញ ំ។ 

 ខ្ញ ំទន្ទ ជឹងរង់ចនាំជួបលនា្រដនាយផ្ទ នាេ់។ 

 សូមរ្រ្នាទំននា្់រទំនងននាះ

 សូមឲ្យជួបតនាសំណនាងេ្អ!

 មូ៉នកីនា

 មូ៉នកីនា តនានានពូរបស់ខ្ញ ំ ចនាន់ វ៉នាងមនា្រ អនាយុ១៧ឆ្ នាំ ្្រ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ 

ឈរននាខនាងស្នាំដនា នតិងពនា្់រអនា�យឺតព�ស៌។
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អដ ្ិធាតរុ៖ គមែ ាៃអវែតីជាអមតៈ
្រញ្ជតីអដ ្ិធាតរុដាលរកឃើញនាកាាម្រលលៃង័្កពារះពរុទ្រ្ូរក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុងភ ្ំពាញ 

រៀបរៀងដនាយ៖ ចនាន បនានាថ្ នា, សនា ហ្នាទេីី, សុ្ក្័នា ភនាណនា នតិង អ៊ុ ន សុ�នា� ី

� តិទ្យនាស្ថ នានសលជឹ្ររ ជឹត, ខនា្ុរម្ភ ៈ ឆ្ នាំ២០១៥

(តពីលនាខមុន)

េ.រ លនាខ្ូរ�
ឈមែ នាះ 

ជនាភនាសនាអង់គលនាស
ឈមែ នាះ ភនាទ អនាយុ ថ្ង នាមរ�ភនាព

ទំពរ័្្រ ញ ង

សៀ�ភនា

141 7993 Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? 93

១៤២ ៧៩៩៥ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ៩០

១៤៣ ៧៩៩៨ Ba Vanntha ប វ៉នាន់ថនា ? ? ? ៩៣

១៤៤ ៨០០៤ Mam Te(m) ម៉ម តនា(ម) បនាុស ? ០៤/១០/១៩៨២ ៩៣

១៤៥ ៨០០២ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ៩៣

១៤៦ ៨០០៦ Ra Yeng រ៉នា យ៉នាង ? ? ?  ៩៣

១៤៧ ៨០១០ Kim Ry គជឹម រ ី សនាី ? ១៧/០៧/១៩៩២ ៩៥

១៤៨ ៨០១១ Mao Rann ម៉នា រ៉នាន់ ? ? ? ៩៦

១៤៩ ៨០១៥ Nguyen Thi Ngoc ង្ៀង ធងុ៉ី្រ ? ? ? ៩៦

១៥០ ៨០២៧ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ៩៦

១៥១ ៨០២៤ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ៩៩

១៥២ ៨០២៣ Say Khon សនាយ ខុន សនាី ? ? ៩៦

១៥៣ ៨០៤៥ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ៩៩

១៥៤ ៨០៤៧ Kreng Siek កនានាង សៀ្រ ? ? ? ៩៩

១៥៥ ៨០៥១ But Samrong ប៊ុ ត សំរ ៉ុ ង ? ? ? ៩៩

១៥៦ ៨០៥២ Unreadable មើេមតិនច្បនាស់ ? ? ? ៩៩

១៥៧ ៨០៥៤ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ១០៩

១៥៨ ៨០៥៨ Chheav Sophat ្នា� សុផនាត ? ? ? ១០២
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១៥៩ ៨០៦០ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ១០២

១៦០ ៨០៦៣ Prak Kan បនានា្់រ ្រន ? ? ១៣/០៧/១៩៨២ ១០២

១៦១ ៨០៦៦ Chheang Leng ្នាង ឡនាង បនាុស ? ១១/០៧/១៩៨៩ ១០២

១៦២ ៨០៦៧ Kong Lan គង់ ឡន ? ? ? ១០២

១៦៣ ៨០៧១ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៦៤ ៨០៧២ ? Sem ? ស៊នាម ? ? ២១/១០/១៩៨-?  

១៦៥ ៨០៧៥ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៦៦ ៨០៨១ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៦៧ ៨០៨២ Te Sarin 

(Female child)

្ុរមនារ ីតតិ សនារនី សនាី ? ០៨/១០/១៩៨៧  

១៦៨ ៨០៨៥ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៦៩ ៨០៨៨ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៧០ ៨០៩០ Lornn? េន់? ? ? ១០/០៩/១៩៩២  

១៧១ ៨០៩៤ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ១០៦

១៧២ ៨០៩៧ Hang Kal ហង្ស ្រេ បនាុស ? ?  

១៧៣ ៨០៩៩ Im Reaksmey អីុម រសមែី ? ? ?  

១៧៤ ៨១០៤ Nou Sambath 

(Male child)

្ុរមនារនា នូ សម្ត្តិ ? ? ?  

១៧៥ ៨១០៧ York Lam យ្់រ ឡនាំម សនាី ? ១៦/០១/១៩៨៤  

១៧៦ ៨១១០ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៧៧ ៨១១១ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៧៨ ៨១១៣ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៧៩ ៨១៣១ Ing Luong អុជឹង េួង បនាុស ៥៨ ឆ្ នាំ ១១/០១/១៩៨៩  

១៨០ ៨១៣២ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

១៨១ ៨១៣៩ Pech Bandet ពនាជ្ ប�្ឌ តិត ? ? ? ១១៥

១៨២ ៨១៤២ Yeay Yin Cheu យនាយ យតិន ជឺ ? ? ? ១១៦
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១៨៣ ៨១៤៥ Bun Ly ប៊ុ ន េី សនាី ? ១០/០២/១៩៨៦ ១១៥

១៨៤ ៨១៤៩ Hin Sophan ហុតិន សុផនាន ? ? ? ១១៥

១៨៥ ៨១៥៣ Sok Penh សុខ ពនាញ បនាុស ៥៨ ឆ្ នាំ ? ១១៥

១៨៦ ៨១៥៦ Kal Thay ្រេ់ ថនា ? ? ១១/០១/១៩៨៤ ១១៥

១៨៧ ៨១៥៩ Lang ឡនាង សនាី ៧១ ឆ្ នាំ ០៨/០៩/១៩៩២ ១១៩

១៨៨ ៨១៥៦ Matt Ken ម៉នាត់ កនាន សនាី ? ? ១១៦

១៨៩ ៨១៦២ Del Sitha ដនាេ សុថីនា ? ? ? ១១៩

១៩០ ៨១៨៦ Ta Sruy តនា សនា៊ុយ បនាុស ៦៣ ឆ្ នាំ ២៦/១១/១៩៨៨ ១២០

១៩១ ៨១៨៩ Makk Sot ម៉្់រ សុទ ? ? ២០/០៥/១៩៨៧ ១២០

១៩២ ៨១៩១ Nguon Nakry ងួន ណនាគនាី ? ? ០៤/០២/១៩៨៦ ១២០

១៩៣ ៨១៩៣ Pech Pheavin ពនាជនា ភនា�នី ? ? ? ១២០

១៩៤ ៨១៩៧ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ១២០

១៩៥ ៨២០១ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ១២៣

១៩៦ ៨២០៣ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ១២៣

១៩៧ ៨២០៦ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ? ១២៣

១៩៨ ៨២០៨ Sy Hao សុ ីហនា ? ៣២ ឆ្ នាំ ? ១២៤

១៩៩ ៨២១១ Phok Channara ភនាគ ចន្ទណនារ៉នា ? ? ? ១២៤

២០០ ៨២១២ Duong Kinoeun ឌួង គតិនឿន ? ? ០៥/០៣/១៩៩៤ ១២៤

២០១ ៨២១៦ Unknown មតិន�ជឹងឈមែ នាះ ? ? ?  

២០២ ៨២២០ Me Aoyim ម៉នា អនាយតិម ? ? ? ១២៤

២០៣ ៨២២៣ Mao Loeng ម៉នា ឡជឹង បនាុស ? ? ១២៩

២០៤ ៨២២៦ Bach Peikork បនាច បុគី្រ ? ? ? ១២៩

២០៥ ៨២២៧ Vann Van វ៉នាន់ �ន៉ ? ៥៣ ឆ្ នាំ ១៦/១១/១៩៨៧ ១២៩

២០៦ ៨២២៩ Khiev Vey ខៀ� វនា ? ? ? ១២៩

២០៧ ៨២៣២ Sun Sophay ស៊ុ ន សុផនា ? ? ? ១៣០

(ននាមនានត)



 ននាងខ្ញ ំឈមែ នាះ ស៊ូ  បូរ៉នាម ីភនាទសនាី អនាយុ៥១ឆ្ នាំ សព្ថ្ង នារស់ននា្្រ ញ ង្ូមតិ៥ សង្ នាត់បជឹងកនាង្រងទ៣ី ខ�្ឌ ចំកនារមន រនាជធនាន ី

្្ ំពនាញ។ ននាងខ្ញ ំជនា្ូរនច្ងននា្្រ ញ ងគនាួសនារ ដនាេមនានបងប្អនូ នបង្ ើតចំនួន៣ននា្់រ៖ ទ១ី) ននាងខ្ញ ំ,ទ២ី) ស៊ូ  ពនាជនា (ភនាទបនាុស),ទ៣ី) 

ស៊ូ  សុធនារ ី(ភនាទសនាី) នតិង ទ៤ី) ស៊ូ  សនាីេ្័រ្ខ  (ភនាទសនាី)។ ននាងខ្ញ ំមនានម្ដ នាយឈមែ នាះ អនាម ណនារ ីនតិងឪពុ្រឈមែ នាះ ស៊ូ  ណនាម។ 

 ននាងខ្ញ ំសូមបនាកនាសរ្រឪពុ្រឈមែ នាះ ស៊ូ  ណនាម។ ននាពនាេដនាេខមែនារកនាហមកនាន់កនាប់ទកីនាុង្្ ំពនាញ ថ្ង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៥ គនាួសនាររបស់ខ្ញ ំតនាូ�បនានខមែនារកនាហមជមលៀសទនាខនាត្្ំរពង់ស្ព ។ឺ ននាទនីនាះមតិនបនានបុ៉នមែ នានខនាផង ខមែនារកនាហម្រប៏នាន

ជមលៀសគនាួសនារននាងខ្ញ ំ ទនារស់ននាសនាុ្រពនាះននាតនាពនាះ ខនាត្បន្ទ នាយមនានជយ័។ ននាឆ្ នាំ១៩៧៦ ឪពុ្ររបស់ននាងខ្ញ ំតនាូ�បនានខមែនារ-

កនាហម ហនាទនារៀនសូតនាននាផ្នារមួយ្្រ ញ ងឃំុពនាះននាតនាពនាះ បន្ទ នាប់ម្រខមែនារកនាហមបនានយ្រគនាត់�នា្់រននា�ត្ពនាះននាតនាពនាះ 

ជនាមួយឈមែ នាះ ម៉នាន ហឿន ដនាេជនាមតិត្្្្រតិជតិតស្ តិទ្របស់គនាត់ នតិងអ្ ្រដនាេមនានចំណនាះ�ជឹងបនាមនា� ៥០ននា្់រទៀត។ 

 កនានាយរបបខមែនារកនាហមបនាន�ួេរេំ ម្ដ នាយននាងខ្ញ ំបនានជួបជនាមួយអ្ ្រធល នាប់ធ្ើម្ហនូ ប នតិង�នាំបនាយននាគុ្រទួេសលនាង ដនាេផ្ទ ះ 

របស់គនាត់ននាជនាប់ជនាមួយផ្ទ ះរបស់ខ្ញ ំកនាេពីសង្មចនាស់។ គនាត់បនានបនានាប់ម្នាយខ្ញ ំថនា គនាត់បនានឃើញខមែនារកនាហម�ជឹ្រឪពុ្ររបស់ 

ខ្ញ ំ ចូេទនាគុ្រទទួេសលនាងយ៉នាងច្បនាស់ផ្ទ នាេ់ភ្ នា្រ។ ទនាះបជីនាយ៉នាងននាះ្រ្ដ  ីននាងខ្ញ ំបនានខតិតខំស្នាងរ្ររូបថត នតិងចមល ើយសនារភនាព 

របស់ឪពុ្រខ្ញ ំ តនារ្រមតិនឃើញ។

 អនាសនា័យ�ូចបនានជមនានាបជូនខនាងលើ បនាសតិនបើបងប្អនូ នណនាបនានស្នាេ់ ឬធល នាប់ឮឈមែ នាះ ឪពុ្រននាងខ្ញ ំឈមែ នាះ ស៊ូ  ណនាម សូម 

មនាត្នាទំននា្់រទំនងតនាមរយៈអនាសយ�្នាន៖ ផ្ទ ះលនាខ៦៦ ផលនូ �ពនាះសហីនុ សង្ នាត់ទនលនាបនាសនា្់រ ខ�្ឌ ចំកនារមន កនាុង្្ ំពនាញ ឬតនាម 
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