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លេខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្នាំ២០១៩

 េំណួរ ៖ តើលនាកអនាចរៀបរនាប់ដនាយេងខ នាបពីជីវ តិត 

បនាចនាំថង នា ដនាេលនាកតនាូវបនានខ្នារកនាហមបងខ ំឲ្យធវ ើកនារងនារ 

បនានដនារឬទនា?

 ឆនាំង យុ៖ ននាក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្ញ ំមនានអនាយុ១៤ឆ្ នាំ។  

ចំពនាសះកនាររៀបរនាប់អំពីជីវ តិតរេ់ននាបនាចនាំថង នាននាក្ ញ ងរបបខ្នារ 

កនាហម �នាក្យដនាេខ្ញ ំនកឹមុនគនា គ�ឺនាក្យ «ឯកនា»។ មនុេ  ្

គនាប់រូបមើេទនា ដូចៗរ្ នាទនាំងអេ់ ទនាំងកនារកនាត់េក់ ពណ ៌

េម្បញ រ នតិងកនារសលេៀក�នាក់ ហើយយើងកន៏តិយនាយភនាសនាតនា 

មួយដូចរ្ នាដនារ។ បុ៉ន្នាយើងគនាប់រ្ នារេ់ននាពឹងផ្អ នាកលើខលេួ នឯង 

ទនាំងសនាុង។ យើងមតិនអនាចទុកចតិត្នរណនាម្ នាក់បនានឡើយ។ 

ននាពនាេខលេសះ យើងកម៏តិនអនាចទុកចតិត្េមនាជតិកគនាួសនាររបេ់

យើង ឬមតិត្្ក្តិ ជតិតេ្ តិទ្ធរបេ់យើងផ្ទ នាេ់បនានដនារ ពនានាសះថនា 

មនុេ្គនាប់រ្ នាតនាូវតនាបនាុងបនាយត្័ រៀងៗខលេួ ន។ ភនាពឯកនាបនាន 

ជនានាបចូេក្ ញ ងជីវ តិតរេ់ននាបនាចនាំថង នារបេ់យើង ហើយពតិតជនា 

សនាកេមទនានងឹគនាេបំណងរបេ់ ខ្នារកនាហមក្ ញ ងកនារគនាប់ 

គនាងបនាជនាជនកម្ពញ ជនា។ ននាពនាេដនាេគនាេបំណងកនាន់តនា

េមនានាចច្នាេ់្នាេ់ ជីវ តិតមនុេ្កត៏នាូវេ្ថតិតននាក្ ញ ងកមនាតិត 

ទនាបបំផុតដនារ។ ពនាេវនា្នា គមឺតិនមនានឡើយក្ ញ ងពនាេននាសះ។  

រ្នាននរណនាម្ នាក់មនានននា�តិកនាមើេម៉នាង ឬននា�តិកនាដនាននាសះទនា។  

ដូចនា្សះពនាេវនា្នាតនាូវបនានកំណត់ដនាយពនាសះអនាទតិត្យរសះ ពនាសះ- 

អនាទតិត្យេតិច ឬមនាន់រងនាវ។ បុ៉ន្នាខ្នារកនាហមចង់រៀបចំពនាេ 

វនា្នា េមនានាប់ថង នានមួីយៗ។ ខ្ញ ំភ្នាក់ឡើងននាពនាេពនាសះអនាទតិត្យ 

រសះ នតិងចនាញទនាធវ ើកនារននាតនាមវនាេសនានារហូតដេ់ពនាេឈប់ 

េមនានាកហូបអនាហនារថង នាតនាង់លើកទមួីយ ដនាេមនានរយភៈពនាេ 

បនាហនាេ១៥ននាទ។ី ក្ ញ ងរដូវបនានាំងននាតំបន់៥ របបអនាហនារ 

ដនាេខ្ញ ំទទួេបនាន េមនានាប់រយភៈពនាេមួយថង នា គបឺបររនាវ នតិង  

ទកឹ២សលេ នាបពនានា ពីពនានាសះននាតំបន់ននាសះខវសះខនាតទកឹខលេ នាំង ណនាេ់។  

េមលេៀកបំ�នាក់របេ់យើងដនាច់រហនាករយ៉នា។ យើងរ្នានស្បនាក 

ជើង�នាក់ទនា។ បនាេតិនបើយើងចង់បនាកេម្អ នាតេមលេៀកបំ�នាក់  

គយឺើងតនាូវគក់វនាននាក្ ញ ងបង្គ ី។ ពនាេវនា្នាបនាចនាំថង នា តនាូវទទួេ 

រងគំននាបដនាយកនារបងខ ំឲ្យធវ ើកនារងនារននាក្ ញ ងសនានា អមជនាមួយ 

នងឹកនារចនាក់ចមនាៀងបដតិវត្ន ៍ តនាមឧបករណបំ៍ពងេមលេ នាង។  

ននាពនាេ ង្ នាចបនានមកដេ់យើងទទួេបនានបបររនាវម្ងទៀត។  

ជនារៀងរនាេ់ ង្ នាច យើងគនាប់រ្ នាតនាូវតនាសនារភនាពពីទនាេ 

កំហុេដនាេយើងបនានបនាពនាឹត្ទនាកនាន់អង្គបនាជំុ រនាប់ចនាប់តនាំង 

ពីកនារនកឹរឭកដេ់ម្នាយ រហូតដេ់កនារគតិតដេ់របេ់ឆង នាញ់ៗ 

ដូចជនាទកឹកនាូចកូកនាកូឡនា ឬនំបុង័។ ចមលេ ើយសនារភនាព គជឺនាវ តិធ ី

សនាសនា្មួយននាកនារគនាប់គនាងរបេ់ខ្នារកនាហម។ បនាេតិនបើ

កម្នា្តិបនាេដឹកននាំខ្នារកនាហមចូេចតិត្យើង ននាសះយើងអនាច 

រួចខលេួ នពីទនាេកំហុេ។ បុ៉ន្នាបនាេតិនបើកម្នា្តិបនាេននាសះមតិន 

ពនាញចតិត្យើងទនា ននាសះកំហុេរបេ់យើងអនាចកលេ នាយជនាបទ 

ឧកនាតិដ្ឋ ហើយយើងអនាចទទួេរងកនារធវ ើទនារុណកម្ ឬេមលេ នាប់ 

ចនាេននាក្ ញ ងពនាេននាសះ។ ជនារៀងរនាេ់យប់ងងឹត នតិងរនាេ់ 

ពនាេរនាតនាីដនាេរ្នានពនាសះចន័្ទ  យើងនកឹ្្ កតនារឿងរត់គនាច ចនាញ 

ឲ្យឆង នាយគនាចពីទុកខវនាទននា នតិងសនាចក្សីលេ នាប់។ យើងតនាងតនា 

ព្នាយនាមរត់គនាចខលេួ នននាពនាេយប់ ទនាតនាមស្ថ នានភនាពជនាក់ 

ស្នាង។ អ្ កខលេសះរត់គនាចខលេួ នបនានដនាយជនាគជយ័ ខណភៈពនាេ 

ដនាេអ្ កខលេសះទៀត តនាូវខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នមកវ តិញ។ ននាពនាេ 

បច្ ញ ប្បន ្ វនាពតិតជនាពតិបនាកណនាេ់ក្ ញ ងកនារនកឹគតិតអំពីជីវ តិតរេ់  

ននាដនាេរ្នានបង្គ ន់ រ្នានចនានាេដុេធ្នាញ រ្នានសនាប៊ូ  រ្នានស្បនាក 

ជើង ឬេម្នារផ្នាងៗដនាេចនាំបនាច់ េមនានាប់កនាររេ់ននារបេ់ 

មនុេ្។ បងសនាីខ្ញ ំរ្នានេម្នារអននាមយ័េម្អ នាតខលេួ នបនានាណ 

េមនានាប់សនា្ីឡើយ ហើយបនាេតិនបើអ្ កធលេ នាក់ខលេួ នឈឺវ តិញ អ្ ក

នងឹបនាឈមមុខនងឹសនាចក្សីលេ នាប់ដនាយជៀេមតិនផុត ដនាយ 

ការចងចាំគជឺាយុត្ិធម៌ ការបំភលេាចគជឺាបទឧកាិដ្ឋ



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

 2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

សនារតនារ្នានកនារថនាទនាំេុខភនាព។ បនាជនាជនជនាចនាើនបនានសលេ នាប់

ដនាយបនាក់កមលេ នាំង នតិងជមងដឺនាេបង្  ដនាយអនាកនាេធនាតុភលេៀង 

ធលេ នាក់ក្ ញ ងរដូវក្នា។ ននាសះគជឺនារឿងរ៉នាវជីវ តិតបនាចនាំថង នាដនាេបនាន 

កើតឡើងអូេបនលេ នាយអេ់បនាហនាេ៤ឆ្ នាំ។ 

 េំណួរ៖ តើផេប៉សះ�នាេ់អវ ីខលេសះដនាេខ្នារកនាហមបនាន 

បន្េ់ទុកននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្?

 ឆនាំង យុ ៖ មនានផេប៉សះ�នាេ់ចនាើនណនាេ់ដនាេបនាន 

បន្េ់ទុក បុ៉ន្នាមនានតនាផេប៉សះ�នាេ់តនាមួយគត់ដនាេបនាជនា

ជនកម្ពញ ជនាតនាូវតនាចូេរួមដនាសះសនានាយ ននាសះគសឺនា្នាក្ខី្នារ 

កនាហមដនាេបនានផ្េ់ សនារបនាយនាជនជ៍នាចនាើនដេ់កនារវ តិវឌ្ឍន ៍

ននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ បុ៉ន្នាយើងហនាក់ដូចជនាមតិនពនាញចតិត្ 

ចំពនាសះតមលេ នាដ៏ពតិតបនានាកដរបេ់សនា ន្ាក្ីននាសះទនាំងសនាុងឡើយ  

រហូតដេ់ពនាេវនា្នាមួយដនាេស្ថ នាបន័ មួយននាសះបនានបញ្ ប់ 

ទនា ហើយយើងននាមនានទេ្នយេ់ឃើញមួយ ចំពនាសះកនារ 

ចូេរួមចំណនាករបេ់សនា្នាក្នីនាសះ។ កនារសវ នាងយេ់ពីដនាន 

កំណត់របេ់សនា្នាក្ ី គពឺតិតជនាមនានសនារេំខនាន់។ ទនាសះបជីនា 

អ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិតមួយចំនួនយេ់ឃើញថនាសនា ន្ាក្នីនាសះ

គជឺនាទមនាង់ននាកនារព្នាបនាេកដ៏នាយ កស៏នា្នាក្ខី្នារកនាហម

គពឺតិតណនាេ់មតិនមនានជនាវនាទតិកនាពតិភនាក ន្ាពីដំណើរកនារននាកនារ 

ព្នាបនាេរបួេផលេលូ វចតិត្ ឬកនារផ្សះផ្នាឡើយ ហើយកម៏តិនមនាន

ជនាថ្ នាក់រៀនបនាវត្តិសនាសនា្ដនារ។ គនាេបំណងរបេ់សនា្នាក្ ី

ខ្នារកនាហម គដឺើម្បកីនាត់ទនាេមនាដឹកកំពូេខ្នារកនាហម ឬអ្ ក 

ទទួេខុេតនាូវខ្ព េ់បំផុត នតិងជួយដេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាតនាមវ តិធី

អនុញ្ញ នាតឲ្យអ្ កទនាំងននាសះឃលេ នាំមើេ នតិងចូេរួមក្ ញ ងដំណើរកនារ 

របេ់សនា្នាក្។ី បនាទនាេកម្ពញ ជនាអនាចនងឹកើតមនានបញ្ហ នាបនាឈម 

ចនាើន ថនាមទៀតននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្ បនាេតិនបើមតិនមនាន សនា្នាក្ ី

ខ្នារកនាហមទនា។ តនាមរយភៈដំណើរកនារកនាត់ក្ ី នតិងកនារវ តិនតិច្ឆ យ័

ទនាេរបេ់សនា្នាក្ខី្នារកនាហម សនា្នាក្នីនាសះបនានជួយដេ់

បនាជនាជនកម្ពញ ជនាឲ្យកនាឡនាកមើេពីអតីតកនាេរបេ់ខលេួ នតនាម 

វ តិធដីនាេខលេួ នមតិនអនាចធវ ើដនាយខលេួ នឯងបនាន។ 

  េំណួរ៖ ចនាប់តនាំងពីកនារបនាទនាេកម្ពញ ជនាតនាូវបនានរដំនាសះ 

ចនាញពីរបបខ្នារកនាហមអេ់រយភៈពនាេ៤០ឆ្ នាំកនលេងមកននាសះ  

តើបនាទនាេកម្ពញ ជនាបនានជៀេផុតពីអំពើបនាេយ័ពូជសនាេន៍

ហើយ ឬកអំ៏ពើបនាេយ័ពូជសនាេនន៍នាតនាមនានឥទ្ធ តិពេមក

លើបនាទនាេកម្ពញ ជនាដដនាេ?

 ឆនាំង យុ ៖ វនាពតិតជនាមនានសនារេំខនាន់ណនាេ់ដនាេតនាូវ 

កត់េម្គ នាេ់ថនា រឿងរ៉នាវពីអតកីនាេរបេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនា ននា 

តនាជនាផ្ នាកមួយននា«ជីវ តិតបច្ ញ ប្បន ្»របេ់ខលេួ ន។ ទនាសះបជីនាបនាវត្តិ 

សនាសនា្ននាសះ បនានកនលេងផុតទនាអេ់រយភៈពនាេ៤០ឆ្ នាំហើយក៏

ដនាយ កផ្៏ នាកមួយចំនួនននាបនាវត្តិសនាស្នាពីអតតីកនាេ ននាតនា

បន្កើតមនានឡើងក្ ញ ងេង្គមបច្ ញ ប្បន ្។ មនានកនារលើកឡើងថនា 

ភនាពជនាគជយ័របេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាចំពនាសះកនារបនាឈមនឹង 

អតតីកនាេ គជឺនាេមតិទ្ធ តិផេមួយដនាេគួរឲ្យកត់េម្គ នាេ់។ 

ផ្ នាកេំខនាន់ៗ ជនាចនាើនកំពុងេ្ថតិតននាក្ ញ ងដំណើរកនារននាជំហនាន 

បន្ទ នាប់ទៀត។ យើងមនានេន្តិភនាពននាក្ ញ ងបនាទនាេ កនានាមរដ្ឋ 

ធម្នុញ្ញ នតិងរដ្ឋ នា្តិបនាេតនាមួយ ហើយជីវ តិតបនាជនាជនកម្ពញ ជនា 

ជនាចនាើនមនានភនាពេ្អបនាសើរឡើង បើបនាៀបធៀបទនានងឹរយភៈ 

ពនាេ៤០ឆ្ នាំមុន។ ទនាសះជនាយ៉នាងណនាកដ៏នាយ កយ៏ើងននាមនាន 

កតិច្ កនារ ជនាចនាើនទៀតដនាេតនាូវបំពនាញ។ ថវ ីត្បតិតតនាយើងមនាន 

េន្តិភនាពកដ៏នាយ កេ៏ន្តិភនាពននាសះជនាេន្តិភនាពដ៏ផុយសនាួយ 

មួយ ពនានាសះថនាយើងននាបន្តេ៊ូជនាមួយឧបេគ្គជនាចនាើនទៀត។  

យើងតនាូវផ្េ់អនាទតិភនាពលើកនារអប់រអំំពីបនាវត្តិសនាស្នាននាសះ ជនា 

ពតិសនាេេមនានាប់ក្នាងៗជំននាន់កនានាយ ដនាេននាតនាបន្េួរ 

េំណួរ អំពីរឿងរ៉នាវពីអតតីកនាេ។ វនាមតិនមនានជនាកនារេំបនាក

ទនាេមនានាប់េង្គមកម្ពញ ជនា ចំពនាសះកនារបំភលេ នាចចនាេអតតីកនាេ 

របេ់ខលេួ ន។ ដូច្ នាសះ កត្នាដនាេចនាំបនាច់បំផុតននាសះ គយឺើងតនាូវ

តនាអប់រក្ំនាងជំននាន់កនានាយ ឲ្យយេ់ដឹងអំពីបនាវត្តិសនាស្នាខ្នារ 

កនាហម ខណភៈពនាេដនាេយើងកំពុងតនាននាមនានបនាជនាជន 

ដនាេបនានរេ់រនានមនានជីវ តិតពីេមយ័ននាសះ ននាមនានជីវ តិតននា

ឡើយននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្ននាសះ។ 

ឆនាំង យុ
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 ខនាងកនានាមននាសះ គជឺនាចមលេ ើយសនារភនាពរបេ់អ្ កទនាេ 

ជនជនាតតិវៀតណនាមឈ្នាសះ ងវ ៀង លើយ ភនាទបនាុេ មនានអនាយុ 

២៨ឆ្ នាំ គជឺនាអតតីអនុសនានយីផ្៍ នាយ២ អនុបនាធនានវរសនាននា 

តូចលនាខ៤ វរសនាននាធំលនាខ២៩ យនាធ្ូមតិភនាគទ៥ី។ ងវ ៀង  

លើយ តនាូវកងទព័ខ្នារកនាហមពទ័្ធចនាប់ខលេួ នបនានននាននាេមរ្ូមតិ 

អូរយ៉នាដនាវ ខនាត្រតនគតិរ ីននាពនាេដនាេកនាុមរបេ់ខលេួ នកំពុងវនាយ 

េុកចូេក្ ញ ងខនាត្រតនគតិរនីនាថង នាទ១ី៩ ខនាតុ្នា ឆ្ នាំ១៩៧៨។ 

  

 ខ្ញ ំកើតននា្ូមតិតតិន�ញ ង ឃំុទតិញ�ញ ង សនាុកេនឺទតិញ ខនាត្ 

ងនាប៊ញិ បនាទនាេវៀតណនាមកណ្នាេ។ ននាខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៣ 

ខ្ញ ំបនានចូេធវ ើជនាឈលេបននាឃំុទតិញ�ញ ង ដនាេបនាធនានឃំុឈ្នាសះ 

តនាតិន ហូ ហើយបនាធនានឈលេបឃំុឈ្នាសះ ដូ បនា។ ខ្ញ ំបនានយក 

បនានាក់ចំនួន១៥.០០០ដុង ទនាេូកឲ្យ តនាតិន ហូ ដើម្បបីនានឡើង 

ជនាអនុបនាធនានឈលេប ឃំុទតិញ�ញ ង។ តនាតិន ហូ នតិង ដូ បនា បនាន

ឲ្យកងឈលេបដើរបលេ ន់ទនាព្យេម្បតតិ្បនាជនាជនមកឲ្យស្ទ ើរតនារនាេ់

ថង នា។ 

 ននាក្ ញ ងខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៤ តនាតិន ហូ បនានបញ្លូ នខ្ញ ំឲ្យមក 

ននាក្ ញ ងអនុសនាននាធំលនាខ២ វរសនាននាតូចលនាខ៤ នតិងវរសនាននាធំ 

លនាខ២៩ យនាធនា្ូមតិភនាគទ៥ី។ ខ្ញ ំបនានទនាហនាត់បច្ នាកទនាេ 

ននាដនាណនាំងអេ់រយភៈពនាេ៩ខនា។ ពនាេតនា�ប់មកពីរៀនវ តិញ  

បនាធនានវរសនាននាតូចឈ្នាសះ «គ»ឺ បនានឲ្យខ្ញ ំឡើងជនាពេបនាេ 

ផ្ នាយ២។ 

 ននាក្ ញ ងខនាកក្ ដនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ វរសនាននាធំលនាខ២៩ បនាន 

មកបនាសះទតីនាំងននាក្ ញ ងសនាុកឌកឹ�តិប ខនាត្ដនារឡនាក់។ កនាុម 

ទនាហនានននាក្ ញ ងវរសនាននាធំលនាខ២៩ គមឺនានចតិត្ឃនារឃនា 

ណនាេ់ ដនាយស្ទ ើតនារៀងរនាេ់ថង នា ទនាំងមនាទនាហនាន នតិងកូន 

ទនាហនានគតិតតនាដើរផឹកេុ ី នតិងលនាងសនាី។ ទនាហនានវរសនាននាធំ 

លនាខ២៩ បនានេួចបលេន់ទនាព្យេម្បត្តិរបេ់បនាជនាជន នតិងចនាប់ 

កូនបនាពន្ធរបេ់បនាជនាជនយកមករលំនា្តនាមអំពើចតិត្។ កនារ 

កនាប់េមលេ នាប់ជនជនាតតិភនាគតតិចននាសនាុកឌកឹ�តិប កនាន់តនាសនាហនាវ 

ពនានាផ្នាខលេ នាំងណនាេ់។ ស្ទ ើរតនាបនាចនាំថង នា កនាុមរបេ់ខ្ញ ំ បនានកនាប់ 

េមលេ នាប់ជនជនាតតិភនាគតតិចអេ់ចំនួនពី៤ទនា៥ននាក់។ កនារកនាប់ 

ងវែៀង លើយ៖ អៃុសាៃតីយផ៍្ក ាយ២ អៃុបាធាៃវរសានាតូចលាខ៤ 
 វរសានាធំលាខ២៩

ដកសាង់ចាញពតីឯកសារចមលេើយសារភាពលាខD០៧១៤៤
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

េមលេ នាប់បំបនាត់ពូជសនាេនន៍នាសះ បនានធវ ើឲ្យជនជនាតតិភនាគតតិចតេ៊ូ  

បនាឆនាំងបក្វៀតណនាមខលេ នាំងកលេ នាណនាេ់។ ជនជនាតតិភនាគតតិចននាំ 

រ្ នារត់ចូេទនាក្ ញ ងពនានាដើម្បបីង្ ើតទព័ នតិងចនាំស្ នាត់ផលេលូ វដើម្ប ី

កនាប់េមលេ នាប់កម្នា្តិបនាេ នតិងទនាហនានវៀតណនាម ថនាមទនាំងបនាន 

យកអនាវុធជនាបន្បន្ទ នាប់។ 

 ននាក្ ញ ងខនាេហីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បក្វៀតណនាម បនានឲ្យ 

វរសនាននាធំរបេ់ខ្ញ ំ ចនាញវនាយកម្ នាត់កងទព័ជនជនាតតិភនាគតតិច 

ដនាេកនាន់កនាប់ផលេលូ វឌកឹ�តិប-បនានមនាធួត ពនានាសះកងទព័ជនជនាតតិ 

ភនាគតតិចឆលេងកនាត់ផលេលូ វឌកឹ�តិប-បនានមនាធួត ននាសះជនាញកឹញនាប់ 

ណនាេ់ក្ ញ ងមួយខនាៗ។ ក្ ញ ងកនារវនាយបើកផលេលូ វននាសះ ទនាហនានវរ

សនាននាធំខ្ញ ំតនាូវបនាត់បង់ជីវ តិតអេ់បនាមនាណពី៤០ទនា៥០ននាក់។ 

ក្ ញ ងកនារវនាយបើកផលេលូ វននាសះម្ងៗ ទនាហនានវរសនាននាធំលនាខ២៩ 

តនាូវគនានាប់ងនាប់ចនាើនណនាេ់។ កនាុមរបេ់ខ្ញ ំរអនានងឹខលេ នាចកងទព័

ជនជនាតតិភនាគតតិចននា តងីៀង ននាសះកនាន់តនាខលេ នាំងឡើងៗ។ 

 ននាក្ ញ ងខនាតុ្នា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បក្វៀតណនាមបនានបញ្នា 

ឲ្យវរសនាននាធំខ្ញ ំចនាញទនាវនាយកងទព័ជនជនាតតិភនាគតតិចតនាមផលេលូ វ 

ឌកឹ�តិប-បនានដន-បនានមនាធួតទៀត។ ក្ ញ ងកតិច្ បនាតតិបត្តិកនារននាសះ 

វរសនាននាធំខ្ញ ំ តនាូវគនានាប់សលេ នាប់អេ់រនាប់រយននាក់ ចនាេទនាំងខ្នាច  

នតិងអនាវុធ។ េពវថង នាននាសះ ននាតំបន់ តងីៀង ទនាហនានវៀតណនាម 

មតិនេូវហ៊នានអើតក្នាេផ្នាេផ្នាេទនា។ ចេននាជនជនាតតិភនាគ 

តតិច បនានធវ ើជនាម្ នាេ់ខ្ព ង់រនាបពនានា្្ ំហើយ។ ទនាហនានវៀតណនាម  

គឈឺរជើងននាតនាមតនាទរួីមសនាុក នតិងទរួីមខនាត្ននាតំបន់តងីៀង 

ននាសះ។ 

 ននា ផនានរ៉នាង នតិង ផនានធៀត កម៏នានចេននាជនជនាតតិ 

ចនាមដនារ។ ចេននាននាសះចនាប់បនាឆនាំងនងឹបក្វៀតណនាមក្ ញ ងឆ្ នា ំ

១៩៧៧ កនាន់តនាខលេ នាំងកលេ នា។ ជនជនាតតិចនាមននាំរ្ នាចូេពនានាតេ៊ូ  

ដនាយមនានអនាវុធខលេសះ។ ជនជនាតតិចនាមបនានវនាយយកកនាំភលេ ើងពី 

ទនាហនានវៀតណនាមបនានជនាបន្បន្ទ នាប់។ បក្វៀតណនាមកំពុង

តនាជួបបញ្ហ នាវ តិេក្បញ ងននាកនលេនាងននាសះទៀត។ 

 ដើមខនាវ តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ វរសនានយីផ្៍ នាយ១ឈ្នាសះ ដូ ដូវ  

ដនាេជនាបនាធនានវរសនាននាធំលនាខ២៩ បនានឲ្យដឹងថនា បក្វៀត 

ណនាមមនានផនានកនារវនាយយកកម្ពញ ជនាននាក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ ដើម្ប ី

បញ្ លូ េកម្ពញ ជនាទនាក្ ញ ងេហពន័្ធឥណ្ឌលូ ចតិនរបេ់បក្វៀតណនាម។  

ដូ ដូវ នតិយនាយថនា «បើយើងមតិនវនាយយកបនាទនាេកម្ពញ ជនាទនា 

បនាជនាជនយើងននាតនាអត់ឃលេ នានដូចននាសះដដនាេ។ បក្យើង 

មនានជំនឿយ៉នាងមនាថំនា យើងវនាយយកបនាទនាេកម្ពញ ជនាបនានយ៉នាង 

ងនាយសនាួេ ពនានាសះយើងមនានទនាហនានចនាើន មនានអនាវុធេម្បលូ រ 

បនាបទៀតផង»។ 

 ននាចុងខនាវ តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ ដដនាេ កងទព័យនាធនា្ូមតិ 

ភនាគទ៥ី បនានវនាយចូេបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ វរសនាននាធំរបេ់ខ្ញ ំ បនាន 

វនាយចូេបនាទនាេកម្ពញ ជនាតនាមផលេលូ វលនាខ១៩ ចំណនាកឯកងពេ 

លនាខ២បនានវនាយចូេតនាមផលេលូ វលនាខ១៤ តនាមចនាកដនាក់ដនាំ។ 

ននាពនាេដនាេវនាយចូេដេ់ក្ ញ ងទកឹដីបនាទនាេកម្ពញ ជនាភលេ នាម កង 
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

ទព័កម្ពញ ជនា បនានវនាយេន្ធ នាប់គនាប់មុខេញ្ញ នាទនាំងអេ់ ហើយ 

បនានធវ ើឲ្យទនាំងវរសនាននាធំលនាខ២៩ នតិងកងពេលនាខ២ ទនា 

មុខកម៏តិនរួច នតិងថយកនានាយកម៏តិនរួចដនារ។ មនាទនាហនាន នតិងកូន

ទនាហនានវៀតណនាមបនានសលេ នាប់�នាេពនាញពនានា ពនានាសះតនាូវគនានាប់ 

ជនាប់ចមនាូង ធលេ នាក់រណ្នាចមនាូង នតិងតនាូវគនានាប់ខ្ នារគនាប់ទតិេទ។ី 

មន្ទ រីពនាទ្យននាបនានមនាធួត រ្នានកនលេនាងដនាក់អ្ ករបួេទនា ហើយ 

ថ្ នាំកអ៏ត់ ដនាយបនានធវ ើឲ្យអ្ ករបួេរនាប់េតិបននាក់សលេ នាប់ក្ ញ ង 

មួយថង នាៗ។ 

 បន្ទ នាប់មក វរសនាននាធំរបេ់ខ្ញ ំបនានមកបនាសះទព័ននាសនាុក 

ឌកឹ�តិបវ តិញ។ បក្វៀតណនាមបន្ថនាមទនាហនានថី្ឲ្យចំនួន៤០០ 

ននាក់ទៀត។ វរសនានយីផ្៍ នាយ១ បនាធនានវរសនាននាធំខ្ញ ំបនានដំឡើង 

េក្តិឲ្យខ្ញ ំ គជឺនាអនុសនានយីផ្៍ នាយ២ នតិងថនាមទនាំងចនាត់តនាំង 

ជនាអនុបនាធនានវរសនាននាតូចលនាខ៤ទៀត។ ទនាហនានចនាេ់ នតិង 

ទនាហនានថី្ ្យ័បនាក់េ្នាតខលេ នាចបក្វៀតណនាមបញ្លូ នឲ្យចូេ 

មកវនាយបនាទនាេកម្ពញ ជនាទៀត។ ទនាហនានខលេសះបនានរត់ទនាផ្ទ សះបន្ 

កន្ទញយរ្ នា ដនាេបនានធវ ើឲ្យកនាុមទនាហនានកនាពុេមុខដូចឆ្ នាឆ្ ួ ត។  

កនាុមទនាហនានបនានននាំរ្ នាេីុផឹកសនាវងឹ�លូ ឡនា ឈលេ នាសះបនាកនាករ្ នា  

នតិងកនាប់ចនាក់រ្ នាជនារៀងរនាេ់ថង នា។ ទនាហនានទនាំងននាសះបនានចនាប់ 

កូនបនាពន្ធបនាជនាជនយកមករលំនា្ នតិងបនានបនាញ់េមលេ នាប់ 

បនាជនាជន ពតិសនាេជនជនាតតិភនាគតតិចយ៉នាងសនាហនាវពនានាផ្នា 

បំផុត។ ទនាហនានបនានេួចទនាព្យេម្បត្តិរបេ់បនាជនាជនរ្នាន 

េេ់អវ ីឡើយ។ ទនាំងបនាជនាជននតិងជនជនាតតិភនាគតតិចននា ឌកឹ�តិប  

បនានតេ៊ូបនាឆនាំងនងឹទនាហនានរបេ់បក្វៀតណនាមយ៉នាងខលេ នាំង

កលេ នាណនាេ់។ បនាជនាជនបនានននាំរ្ នាធវ ើបនាតុកម្បនាឆនាំង នតិងថនាម

ទនាំងេបកនាប់ទនាហនានវៀតណនាមយកអនាវុធស្ទ ើរតនារនាេ់ថង នា។  

បនាជនាជនននាំរ្ នារត់ចូេពនានា ដនាយបនាងចនាករ្ នាជនាកនាុមតូចៗ

ដើម្បវីនាយឆ្ក់យកកនាំភលេ ើងពីទនាហនានវៀតណនាមជនាបន្បន្ទ នាប់។ 

 ននាក្ ញ ងខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៨ បក្វៀតណនាមផលេ នាេ់ឈ្នាសះ 

ដូ ដូវ ចនាញដនាយដនាក់វរសនានយីផ្៍ នាយ១ឈ្នាសះ ងៀង �តិប  

មកធវ ើបនាធនានវរសនាននាធំលនាខ២៩វ តិញ។ មកដេ់ភលេ នាម ងៀង  

�តិប បនានអួតេរសើរពីជំនួយយនាធនារបេ់េូវៀតដូចជនា 

យន្ហនាសះ រថកនានាសះ កនាំភលេ ើងធំ កប៉នាេ់ចម្នាំង គនានាប់រសំនាវ នតិង 

គនានាប់កនាំភលេ ើងធំមនានផ្នាងពុេ។ កនានាយមក ងៀង �តិប បនាន 

ធវ ើឲ្យដំណឹងបនាកធលេ នាយថនា ននាសនាននាធតិកនារយនាធនា្ូមតិភនាគទ៥ី 

មនានេូវៀត១០ននាក់ មកក្នាប់ពីលើកនាុមរបេ់ខលេួ ន។ កនាុម 

ទនាហនានេូវៀតទនាំងននាសះ កប៏នានរៀបផនានកនារវនាយេុកចូេ 

ក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនាននារដូវបនានាំងឆ្ នាំ១៩៧៨-១៩៧៩ដនារ។ 

មតិនតនាបុ៉ណ្ណ នាសះននាតនាមកងពេផ្នាងៗទៀត យើងេង្ នាត 

ឃើញថនាមនានកងទព័េូវៀតចនាើនដនារ។ បក្វៀតណនាមវនា 

ដើរបនាកបនានាេ់បនាជនាជន ដនាយរកជំនួយឲ្យបនាជនាជនរង 

គនានាសះទឹកេតិចមកធវ ើជនានុយដើម្បកីនាណ្ឌ ទនាហនានឲ្យបនានចនាើន 

នងឹវនាយចូេក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនាននារដូវបនានាំងខនាងមុខននាសះ។ 

 ននាថង នាទ១ី០ ខនាតុ្នា ឆ្ នាំ១៩៧៨ វរសនាននាធំរបេ់ខ្ញ ំ 

បនានទនាតនាៀមទព័ននា្្ ំម៉នាងយ៉នាង ក្ ញ ងខនាត្ផលេ នាគូ។ ននាទនីនាសះ  

វរសនានយីផ្៍ នាយ១ ងៀង �តិប បនានលើកផនានកនារវនាយចូេ 

បនាទនាេកម្ពញ ជនា ក្ ញ ងគនាេបំណងកនាន់កនាប់ខនាត្រតនគតិរ ីដើម្ប ី

ធវ ើជនាកនលេនាងអប់រទំនាហនានវរសនាននាធំ២៩។ ងៀង �តិប នតិយនាយ 

ថនាកនារវនាយយកខនាត្រតនគតិរ ី ជនាកនារចនាប់ផ្ើមកនារវនាយេុក 

ចូេបនាទនាេកម្ពញ ជនារបេ់បក្វៀតណនាមននាខនាបនានាំង ននាក្ ញ ង 

១៩៧៨-១៩៧៩ននាសះ។ ក្ ញ ងកនារវនាយេុកកម្ពញ ជនាលើកននាសះ 

បក្វៀតណនាម បនានឲ្យបនាើគនានាប់កនាំភលេ ើងធំមនានផ្នាងពុេ 

យ៉នាងចនាើន ដើម្បយីកជយ័ជម្ សះឲ្យបនានដនាច់ខនាតលើកងទព័ 

កម្ពញ ជនា។ តនាជនាអកុេេ វរសនាននាធំរបេ់ខ្ញ ំតនាូវបនានយនាធនា 

ខ្នារកនាហមពទ័្ធវនាយចនាប់បនានទនាហនានខលេសះទនាំងរេ់ នតិងទនាហនាន 

ខលេសះទៀតបនានសលេ នាប់ននាថង នាទ១ី៩ ខនាតុ្នា ឆ្ នាំ១៩៧៨។ 

 កំណត់ចំណនាំ៖ រនាេ់ចមលេ ើយសនារភនាពរបេ់អ្ កទនាេ 

ទនាំងអេ់ននាមន្ទ រីេន្តិេុខ េ-២១ េុទ្ធតនាឆលេងកនាត់កនារបងខ តិត 

បងខ ំ នតិងធវ ើទនារុណកម្ធង ន់ធងរពីកងេួរចមលេ ើយរបេ់ខ្នារកនាហម  

ដូចននាសះយើងមតិនអនាចេន ្តិដ្ឋ នានបនានឡើយថនា ចមលេ ើយរបេ់អ្ ក 

ទនាេវៀតណនាម ងវ ៀង លើយ ននាសះពតិតឬយ៉នាងណនាននាសះទនា។ 

រ ីេកខ តិណនា



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណភៈ
 «កនារ តិយនាេយ័ពត័ម៌នានសនាធនារណភៈ» របេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនាបនានបើកបមនាើជូននតិេ្តិត អ្ កសនានាវជនានាវ បុគ្គេតិក 

រនាជកនារ នតិងអង្គកនារកនានារដ្ឋ នា្តិបនាេ នតិងបុគ្គេទនាំងឡនាយដនាេមនានចំណនាប់អនារម្ណវ៍ តិវឌ្ឍនរ៍បេ់អង្គ ជំនំុជមនាសះវ តិសនាមញ្ញក្ ញ ង 

តុ្នាកនារកម្ពញ ជនា ឬសនា្នាក្ខី្នារកនាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនាជនាកនលេនាងបនាមូេផ្ញ ំ  នតិងចងកនាងឯកសនារអំពីរបបកម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យបនានចនាើនបំផុត។ 

ឯកសនារននាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនាមនានបនានាំបនាភនាទ។ បនាភនាទឯកសនារទមួីយគឯឺកសនារជនាកនាដនាេេនលេកឹដនាេមនានចំនួន 

ជតិតមួយ្នានទំពរ័។ បនាភនាទឯកសនារទពីីរគ ឺ ជនាបទេម្នាេនដ៍នាេបុគ្គេតិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនាចុសះទនាធវ ើេម្នាេន ៍

ជនាមួយជនរងគនានាសះ នតិងអតតីកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហម។ បនាភនាទឯកសនារទបីគីជឺនារូបថតទនាក់ទងទនានងឹេមយ័ខ្នារកនាហម។  

បនាភនាទឯកសនារទបួីនគជឺនាឯកសនារទនាក់ទងទនានងឹកនារធវ ើផនានទរីណ្នាសនាកេព នតិងទតីនាំងេមលេ នាប់របេ់ខ្នារកនាហម នតិងឯកសនារ

ទបីនានាំគជឺនាខ្នាភនាពយន្ឯកសនារដនាេបនានផេតិតឡើងក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម នតិងេមយ័កនានាយមកទៀត។

 តនាមរយភៈកនារ តិយនាេយ័ពត័ម៌នានសនាធនារណភៈ សនាធនារណជនអនាចនងឹសនានាវជនានាវឯកសនារទនាំងននាសះបនាន។ ឯកសនារខលេសះទៀត 

រួមមនាន៖ បនាវត្តិរូបកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហម ចមលេ ើយសនារភនាព កំណត់ហនាតុរបេ់បក្ ទូរលនាខឆលេ ើយឆលេងពត័ម៌នានដនាេបនានមកព ី

កនារេម្នាេនជ៍នាមួយអតតីកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហម នតិងទតិន ្នយ័គន្ថនតិទ្ទ នាេបង្ហ នាញពីរណ្នាសនាកេព ទតីនាំងគុក នតិងបូជនយីដ្ឋ នាន 

បនាេយ័ពូជសនាេន។៍

 កនារ តិយនាេយ័ពត័ម៌នានសនាធនារណភៈមនានទតីនាងំននាអរនារលនាខ៦៦ មហនាវ តិថីពនាសះេហីនុ ខនាងកើតវ តិមនានឯករនាជ្យ។ កនារ តិយនាេយ័ 

របេ់យើងបើកជូនសនាធនារណជនពីថង នាចន័្ទដេ់ថង នាេុកនា ពនាេពនាឹកពីម៉នាងបនានាំប ី ដេ់ម៉នាង១២ នតិងពនាេរសៀេពីម៉នាង២ 

ដេ់ម៉នាង៥។ បនាេតិនបើអេ់លនាកអ្ កមនានចមងេ់ ឬចង់រៀបចំពនាឹត្តិកនារណជ៍នាកនាុមណនាមួយ េូមទនាក់ទងបុគ្គេតិករបេ់យើង 

េុង ថនាណនា តនាមរយភៈទូរេព្ទ លនាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉នាេ៖ truththanay.s@dccam.org។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

 កនាេពីរសៀេថង នាពុធ ទ១ី៣ ខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ២០១៩ លខ នាន 

នតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» បនានេម្នាងលើកទ២ី ក្ ញ ង 

ឆ្ នាំ២០១៩ននាសះ ននាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកនាេេ្យ្ូមតិភនាគខនាត្ 

តនាកនាវ។ 

 ចំពនាសះកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀម 

សង នាត់» ននាពនាេននាសះ គ ឺដើម្ប ីឲ្យបនាជនាជន កម្ពញ ជនា គនាប់វយ័ទទួេ 

បនាន បនាយនាជនព៍ីស្ នាដនាននាសះ តនាមរយភៈ កនារបនាឈមចំពនាសះ  

បញ្ហ នាននាននា ទនាក់ទង នងឹ បនាវត្តិសនាស្នា ដ៏សនាកេងនានាង ដនាេ  

បនានកើត មនានឡើង។ បនាជនាជនកម្ពញ ជនា ទទួេបនាន ឱកនាេ ក្ ញ ង 

កនារ លើកឡើង អំពី បទពតិសនាធន ៍ផ្ទ នាេ់ ខលេួ ន  ននាមុន នតិងកនានាយ 

ពនាេ   ននាកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ។ េកម្ ភនាព ននាសះ កផ្៏េ់ជនា 

ជំនួយដេ់ បនាជនាជនកម្ពញ ជនា  ក្ ញ ងកនារសវ នាង រក វ តិធសីនាស្នា េមនានាប់  

បំពនាញដំណើរកនារននា កនារផ្សះផ្នា  នតិង ព្នាបនាេរបួេផលេលូ វចតិត្  

កដូ៏ចជនា វ តិធសីនាស្នាដទនាទៀត ក្ ញ ងកនារបន្ដំណើរឆ្ព នាសះទនាមុខ 

ទៀត។ ខនាងកនានាមននាសះ គជឺនាចំណនាប់អនារម្ណរ៍បេ់តួេម្នាង

ក្ ញ ងលខ នាននតិយនាយ គរុេតិេ្ នតិងអ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិតពីរបប

ខ្នារកនាហម ដនាយលើកឡើងពីអវ ីដនាេរនាត់យេ់ឃើញពីមុន 

នតិងកនានាយកនារេម្នាង នតិងទេ្ននា៖

 តួេម្នាង

 ណនាន ភនារ តិទ្ធ អនាយុ២៩ឆ្ នាំ គជឺនាតួេម្នាងឈុតថី្ ដនាេ 

បន្ថនាមលើឈុតចំនួន៧ទនាក់ទងនងឹកម្�នារ នតិងដំណើរកនារ 

សវ នាងរកយុត្តិធមរ៌បេ់សនា្នាក្ខី្នារកនាហម ដនាេហៀបនងឹ 

ការ្្សរះ្្ា ៃិងព្យាបាលរបួស្លេូវចិត្ តាមរយភៈទស្សនាល្ខ ាៃៃិយាយ

គរុកនាេេ្យ្ូមតិភនាគតនាកនាវ  កំពុងទេ្ននាលខ នាននតិយនាយ ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

បញ្ ប់ននាពនាេអននាគតដ៏ខលេខីនាងមុខ។ ភនារ តិទ្ធ បនានលើកឡើងថនា  

«ខ្ញ ំគជឺនាតួេម្នាងថី្ទនាក់ទងនងឹលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» ហើយកទ៏ើបតនាេម្នាងជនាលើកទ២ី ននាគរុកនា-

េេ្យ្ូមតិភនាគខនាត្តនាកនាវ ននាក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៩ននាសះ។ លើកទ ី

មួយននាកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» 

ខ្ញ ំពតិតជនាមនានកនារេំបនាក នតិងមនានកនារ្តិត្យ័ខលេ នាំងណនាេ់ បុ៉ន្នា 

ក្ ញ ងននាមខ្ញ ំគជឺនាេតិេ្បករមួយរូប ខ្ញ ំតនាូវតនាខតិតខំព្នាយនាមសវ នាង 

យេ់អំពីសនាច់រឿង នតិងតនាូវព្នាយនាមយេ់ពីអ្ កដឹកននាំរឿង  

ថនាតើអ្ កដឹកននាំតនាូវកនារឲ្យខ្ញ ំធវ ើដូចម្នាច។ ជនាេទ្ធផេ ខ្ញ ំកអ៏នាច 

េមនានាចបនានពីកនារេម្នាងរបេ់ខ្ញ ំ ទនាសះបីជនាមនានកំហុេខុេ 

ឆ្គងបន្តិចបនួ្ចពីកនារេម្នាងរបេ់ខ្ញ ំកដ៏នាយ។ វនាគជឺនាបទ-

ពតិសនាធនដំ៍បូងរបេ់ខ្ញ ំ ដនាេតនាូវតនាធវ ើកនារេតិក្នាសវ នាងយេ់

បន្ថនាមពីកំហុេឆ្គងទនាំងននាសះ ដើម្បយីកមកអ្តិវឌ្ឍនន៍នាកនារ 

េម្នាងរបេ់ខ្ញ ំ ននាពនាេកនានាយៗតទនាទៀតឲ្យកនាន់តនាេ្អ 

បនាសើរឡើង។

 ភនារ តិទ្ធ បនានបន្ថនាមថនា «េមនានាប់ខ្ញ ំដនាេជនាក្នាងជំននាន់

កនានាយកើតកនានាយរបបខ្នារកនាហមដួេរេំ វនាពតិតជនាពតិបនាក 

យេ់ខលេ នាំងណនាេ់អំពីបនាវត្តិសនាសនា្មួយននាសះ។ បន្ទ នាប់ពីខ្ញ ំបនាន 

ចូេរួមេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ននាសះ  

បនានធវ ើឲ្យខ្ញ ំយេ់កនាន់តនាច្នាេ់ នតិងទទួេបនានចំណនាសះដឹងអំពី 

បនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហមតនាមរយភៈកនារេម្នាងរបេ់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំក ៏

 

េង្ឃមឹដនារថនា តនាមរយភៈកនារេម្នាង លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយ 

ភនាពសងៀមសង នាត់» នងឹជួយឆលេញ សះបញ្ នាំងអំពីរូបភនាពមួយននារបប 

ខ្នារកនាហម ទនាកនាន់សនាធនារណជនអ្ កទេ្ននា ជនាពតិសនាេ 

ក្នាងៗជំននាន់កនានាយនងឹទទួេបនានចំណនាសះដឹងពីលខ នាននតិយនាយ 

ននាសះ ឲ្យកនាន់តនាេីុជមនានាជនាងមុន»។ ភនារ តិទ្ធ បនានបញ្នាក់ថនា «ខ្ញ ំ 

ពតិតជនាមនានមនាទកភនាពខលេ នាំងណនាេ់ ចំពនាសះតួអង្គដនាេខ្ញ ំកំពុង 

េម្នាង ពនានាសះតួអង្គននាសះ ខ្ញ ំហនាក់បដូីចជនាតំណនាងឲ្យយុវជនខ្នារ 

លនាកពូ ផង់ ពតិន កំពុងរៀបរនាប់បទពតិសនាធនជី៍វ តិតក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេរបបខ្នារកនាហម
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ជំននាន់កនានាយទូទនាំងបនាទនាេ ដនាេធលេ នាប់តនាបនានឮពីរបបខ្នារ 

កនាហមតនាមរយភៈឪពុកម្នាយនតិយនាយបនានាប់ ចនាេ់ទំុ ឬកនារ 

េតិក្នា។ ពីពនានាសះតួអង្គននាសះ បនានឆលេញ សះបង្ហ នាញពីក្នាងជំននាន់កនានាយ  

កំពុងតនាមនានកនារងឿងឆងេ់ថនា «ហនាតុអវ ីបនានជនារបបខ្នារកនាហម 

កើតឡើង» «តើហនាតុអវ ីបនានជនាអ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិតននារបប

ខ្នារកនាហម មតិនពនាមនតិយនាយកនារពតិតទនាកនាន់ក្នាងៗជំននានន់

កនានាយឲ្យបនានដឹង»។ 

 អ្ កលនាងភលេនាង

 អៀង េកុណនា អនាយុ៣៤ឆ្ នាំ គជឺនាតួអង្គលនាងភលេ នាង បនាន 

ឲ្យដឹងថនា «ខ្ញ ំបនានចូេរួមេម្នាងននាអមនាឹតនាេតិេ្បភៈ អេ់ 

រយភៈពនាេជនាង១០ឆ្ នាំកនលេងមកហើយ។ មុនកនារចូេេម្នាង 

ខ្ញ ំក៏ធលេ នាប់បនានឮពីរបបខ្នារកនាហមតនាមរយភៈពុកម្នាយរបេ់ខ្ញ ំ     

នតិយនាយបនានាប់ ពីហនាតុកនារណដ៍នាេធលេ នាប់បនានកើតឡើងននាក្ ញ ង 

អំ�ញ ងពនាេដនាេខ្នារកនាហមកនាន់អំណនាច។  ម្នាយខ្ញ ំបនាន បនាត់ 

បង់សនាច់ញនាតតិបងប្អលូ នអេ់ជនាចនាើនននាក់ រួមទនាំងឪពុកម្នាយ 

របេ់រនាត់ផងដនារ។ ននាពនាេននាសះ ខ្ញ ំពតិតជនាមនានអនារម្ណ ៍

ខងឹេម្នារខលេ នាំងណនាេ់ បន្ទ នាប់ពីខ្ញ ំបនានឮដូចននាសះ ពនានាសះខ្ញ ំចង់ 

ឃើញមុខជីដូនជីតនា ជនាពតិសនាេមីងមនាឬអ៊ំពូមងីរបេ់ខ្ញ ំ។

 កនានាយមកទៀត ខ្ញ ំកប៏នានចូេធវ ើកនារននាក្ ញ ងអមនាឹតនា

េតិេ្បភៈ នតិងបនានចូេរួមលនាងភលេនាងអំពីរឿងលខ នាននតិយនាយ 

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ននាសះ បនានធវ ើឲ្យខ្ញ ំយេ់កនាន់តនាចនាើន 

ឡើងននារបបខ្នារកនាហម តនាមរយភៈកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ 

របេ់តួអង្គ នមួីយៗ ដនាេបនានបង្ហ នាញពីរឿងរ៉នាវពតិតធលេ នាប់បនាន 

កើតឡើង។ លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» គបឺនាន 

ដើរតួននាទយ៉ីនាងេំខនាន់ ក្ ញ ងកនារចូេរួមផ្សះផ្នាជមលេ នាសះរវនាង 

កម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហម នតិងជនរងគនានាសះ។ ខ្ញ ំកេ៏ង្ឃមឹផងដនារ 

ថនា លខ នាននតិយនាយននាសះ គជឺនាផ្ នាកមួយជួយដេ់ក្នាងជំននាន់កនានាយ  

ក្ ញ ងកនារតនាតិសះរ តិសះពតិចនារណនាឲ្យបនានច ន្ាេ់ពីបនាវត្តិ សនាសនា្របេ់ខលេួ ន  

ដើម្បជីៀេវនាងកំុឲ្យកើតមនានឡើងបនាវត្តិសនាសនា្ដ៏សនាហនាវ 

យង់ឃ្ ងបនាបននាសះសនារជនាថី្។ េកុណនា បនានបញ្នាក់ថនា «ពី

មុនមកខ្ញ ំកធ៏លេ នាប់មនានផ្ ត់គំនតិតេ្អប់ខ្ព ើមខ្នារកនាហមដនារ បុ៉ន្នា 

ននាពនាេដនាេខ្ញ ំបនានចូេរួមេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយ 

ភនាពសងៀមសង នាត់» ជនាចនាើនលើកចនាើនសនារកនលេងមក បនានធវ ើ 

ឲ្យខ្ញ ំផលេ នាេ់ប្លូ រនូវផ្ ត់គំនតិតរបេ់ខ្ញ ំ ដនាយខ្ញ ំយេ់ឃើញថនា កនារ 

គំុគួន នតិងកនារចងគំនំុ គវឺនារ្នានេទ្ធផេេ្អេមនានាប់នរណនាម្ នាក់

ទនា បុ៉ន្នាយើងកម៏តិនតនាូវបំភលេ នាចចនាេនូវបនាវត្តិសនាសនា្មួយននាសះ

ដនារ ផ្ទញយទនាវ តិញគយឺើងតនាូវធវ ើកនារេតិក្នាសវ នាងយេ់ឲ្យបនាន 

ច ន្ាេ់ដើម្បចីងកនាងរក ន្ាទុកជនាឯកសនារបនាវត្តិសនាសនា្េមនានាប់ 

ក្នាងជំននាន់កនានាយបនានដឹង។ យ៉នាងណនាមតិញ ក្ ញ ងបរ តិបទននាសះ 

រ្នានបនាជនាជនណនាម្ នាក់ចង់ឲ្យកើតមនានហនាតុកនារណប៍នាបននាសះ 

កើតឡើងទនា បុ៉ន្នាដនាយសនារតនារបបនយនាបនាយ  នតិងបរ តិបទ 

េង្គម បនានបនានាកលេ នាយមនុេ្ទនាជនាអនាតនា្នតិយម លនាងស្គ នាេ់ 

ឪពុកម្នាយបងប្អលូ ន លនាងស្គ នាេ់បុណ្យបនាប នតិងលនាងស្គ នាេ់ 

ញនាតតិមតិត្ជនាដើម។ ខ្ញ ំកេ៏ង្ឃមឹថនា លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយ 

ភនាពសងៀមសង នាត់» ននាសះ នងឹជួយជំរុញឲ្យបនាជនាជនកម្ពញ ជនាដនាេ 

រេ់រនានមនានជីវ តិតពីរបបខ្នារកនាហម នងឹចនាករលំនាកអំពីបទ

ពតិសនាធនជី៍វ តិតរបេ់ខលេួ នទនាកនាន់ក្នាងៗជំននាន់កនានាយ ឲ្យបនាន 

ដឹង»។  

 គរុេតិេ្

 អ៊ូ   វ៉នាន់ន ីអនាយុ២១ឆ្ នាំ គជឺនាគរុេតិេ្ឆ្ នាំទ១ី ជំននាន់ទ២ី៩ 

ឯកទនាេបនាវត្ត្ិ ូ មតិ ននាគរុកនាេេ្យ្ូមតិភនាគខនាត្តនាកនាវ។ វ៉នាន់ 

ន ីបនានរៀបរនាប់ថនា «កនាេពីមុនខ្ញ ំធលេ នាប់បនានឮរបបខ្នារកនាហម

តនាមរយភៈចនាេ់ទំុដនាេរេ់ននាក្ ញ ង្ូមតិជនាមួយខ្ញ ំនតិយនាយបនានាប់

ខ្ញ ំថនា ននាខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ គជឺនាពនាេវនា្នាមួយដនាេខ្នារ 

កនាហមបនានដឹកននាំបនាទនាេ។ ខ្នារកនាហមបនានបងខ ំឲ្យបនាជនាជន

ធវ ើកនារហួេកមលេ នាំងទនាតនាមតមនាូវកនាររបេ់ខលេួ ន  បនាេតិនបើមនាន 

បនាជនាជនមួយណនាគនាចវនាសះពីកនារងនារ ឬបនាឆនាំងនងឹខ្នារកនាហម 

ដនាេដនាក់បញ្នាមក បនាជនាជនននាសះនងឹតនាូវបនានខ្នារកនាហម

យកទនារៀនេូតនា ឬធវ ើទនារុណកម្ជនាដើម។ មតិនតនាបុ៉ណ្ណ នាសះ 

វនាន់ន ី កធ៏លេ នាប់បនានយេ់ដឹងននារបបខ្នារកនាហមតនាមរយភៈកនារ 

េតិក្នារបេ់ខលេួ នកនាេពីរៀនននាវ តិទ្នាេយ័ផងដនារ។ វ៉នាន់ន ីបនាន 

បញ្នាក់ថនា «ខ្ញ ំធលេ នាប់បនានអនានសៀវភនាបនាវត្តិសនាសនា្កម្ពញ ជនា 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

បនាជនាធតិបតនាយ្យ (ឆ្ នាំ១៩៧៥-១៩៧៩) នតិងធលេ នាប់បនានធវ ើកនារ

េតិក ន្ាសនានាវជនានាវឯកសនារផ ន្ាងៗទនាក់ទងនងឹរបបខ្នារកនាហម

ម្ងម្ នាេដនារ។ ដូច្ នាសះ បនានធវ ើឲ្យខ្ញ ំយេ់ដឹងពីរបបខ្នារកនាហម 

តតិចតួចដនារ។

 ខ្ញ ំពតិតជនាេប្នាយរកីរនាយខលេ នាំងណនាេ់ ពនានាសះបនានចូេរួម 

ទេ្ននា  «លខ នាននតិយនាយ ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ននាថង នាននាសះ។  

លខ នាននតិយនាយននាសះ បនានឆលេញ សះបញ្ នាំងពីេកម្ភនាពននារបបខ្នារ 

កនាហមតនាមរយភៈកនារេម្នាង។ ពីមួយឈុតទនាមួយឈុត គ ឺ

បនានឆលេញ សះបង្ហ នាញពីរឿងរ៉នាវពតិតរបេ់បនាជនាជនដនាេេ្ថតិតននា 

កនានាមកនារគនាប់គនាងរបេ់ខ្នារកនាហម ដនាេមើេទនាគួរឲ្យ 

េងវ នាគយ៉នាងពន់ពនាក។ ខ្ញ ំេង្ឃមឹថនា កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ 

ននាសះ នងឹជួយដេ់ក្នាងជំននាន់កនានាយឲ្យងនាកមកចនាប់អនារម្ណ៍

ពីបនាវត្តិ សនាសនា្របេ់ខលេួ នដនាេធលេ នាប់បនានកើតឡើង ហើយតនាូវ

ធវ ើកនារេតិក ន្ាសវ នាងយេ់ឲ្យបនានច ន្ាេ់អំពីបនាវត្តិសនាសនា្មួយ

ននាសះ។  េមនានាប់ខ្ញ ំ នងឹយកចំណនាសះដឹងដនាេទទួេបនានពីកនារ 

ទេ្ននាលខ នាននតិយនាយននាសះ ទនាចនាករលំនាកដេ់េតិេ្របេ់ខ្ញ ំ ក៏

ដូចជនាមតិត្្ក្តិបងប្អលូ នអ្ ក្ូមតិរបេ់ខ្ញ ំផងដនារ។ ខ្ញ ំេូមេំណូម- 

ពរ ឲ្យមនានកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀម 

សង នាត់» ននាសះ បនាពនាឹត្ទនាឆ្ នាំបន្ទ នាប់ៗននាក្ ញ ងគរុកនាេេ្យ្ូមតិ

ភនាគខនាត្តនាកនាវ តទនាទៀត។

 ជនរងគនានាសះ នតិងបទពតិសនាធនជី៍វ តិតដនាេធលេ នាប់ឆលេងកនាត់ 

ក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម

 ខ្ញ ំបនាទ ឈ្នាសះ ផង់ ពតិន អនាយុ៦៤ឆ្ នាំ មនានសនាុកកំណើត 

ននា្ូមតិតនា�នាំងគូរ ឃំុ្នាយបូរ សនាុកតនានាំកក់ ខនាត្តនាកនាវ។  

កនាេពីេង្គមចនាេ់  ខ្ញ ំរៀនបនានថ្ នាក់ទ៧ី ននាសនា្នាបឋម 

េតិក្នាវត្្នាយបូរ។ ខ្ញ ំរៀនបនាន៥ឆ្ នាំ កម៏នានរដ្ឋបនាហនារទមលេ នាក់ 

េម្នាច នរនាត្ម េីហនុ ចនាញពីតំណនាង ដនាយសនាននាបនាមុខ 

េន់ នេ់ ក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧០។ ឆ្ នាំ១៩៧១  ខ្ញ ំមនានវយ័១៦ឆ្ នាំ កប៏នាន 

េមនានាចចតិត្បួេជនាពនាសះេង្ឃននាវត្្នាយបូរ ក្ ញ ងគនាេបំណង 

គនាចវនាសះពីកនារបងខ តិតបងខ ំធវ ើជនាយនាធនា។ ខ្ញ ំបនានគង់ននាវត្្នាយ 

បូរ អេ់រយភៈពនាេមួយពនាសះវេ្នា ទើបខ្ញ ំបនានបន្ទនាគង់ននា 

វត្សវ នាយដង្គ ំ េ្ថតិតក្ ញ ងរនាជធនានី្  ្ំពនាញ។ ក្ ញ ងកនាររត់ភៀេខលេួ ន 

ននាសះ គដឺនាយសនារតនាមនានកនារវនាយបនាហនារពីេំណនាក់កងទព័ 

ខ្នារកនាហម នតិងទនាហនាន េន់ នេ់ កនាន់តនាខលេ នាំងឡើង ននាក្បនារវត្ 

ដនាេខ្ញ ំស្ នាក់អនាសនា័យចនាេ់។ កនានាយមក ខ្ញ ំកប៏នានរៀនភនាសនា

 បនាេីននាវត្កនាសះ បុ៉ន្នាតនាូវតនា�ប់មកស្ នាក់អនាសនា័យននា 

វត្សវ នាយដង្គ ំវ តិញ។ ជនារៀងរនាេ់ថង នា ខ្ញ ំតនាងតនាធវ ើដំណើរដនាយ 

ថ្ើរជើង ឆ្ព នាសះទនាវត្កនាសះដើម្បរីៀនភនាសនាបនាេី រហូតដេ់ 

ខ្នារកនាហមវនាយបនាកទកីនាុង្្ ំពនាញននាថង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៥។

 បន្ទ នាប់ពីខ្នារកនាហមទទួេបនានជយ័ជម្ សះទនាំងសនាុង ខ្ញ ំតនាូវ 

បនានខ្នារកនាហមជមលេៀេចនាញពីទកីនាុង្្ ំពនាញ ដនាយ្ូត 

កុហកថនា «បនាជនាជនដនាេរេ់ននាទកីនាុង្្ ំពនាញ គតឺនាូវចនាក 

ចនាញពីទកីនាុងក្ ញ ងរយភៈពនាេមួយេប្ នាហ»៍។ ពនាេននាសះ ខ្ញ ំក ៏

បនានចនាកចនាញដូចនូវអវ ីដនាេខ្នារកនាហមបនានបនានាប់ បុ៉ន្នាេ្ថតិត 

ននាមតិនឆង នាយពីទកីនាុង្្ ំពនាញទនា។ មួយេប្ នាហក៍នានាយមក  

េភនាពកនារណន៍នាទីកនាុង្្ ំពនាញហនាក់មើេទនាមតិនដូចនូវអវ ី 

ដនាេខ្នារកនាហមបនានលើកឡើងឡើយ។ ដូច្ នាសះ ខ្ញ ំកប៏នានេមនានាច 

ចតិត្ចនាកចនាញទនាសនាុកកំណើត េ្ថតិតក្ ញ ងខនាត្តនាកនាវ ទនាំងខលេួ ន 

�នាក់េ្បង់ជីវរ។ បន្ទ នាប់ពីខ្ញ ំបនានមកដេ់សនាុកកណើត បនារជនា

រ្នានសនាច់ញនាតតិបងប្អលូ នរបេ់ខ្ញ ំរេ់ននាទនីនាសះឡើយ ខ្ញ ំកប៏នាន 

ព ន្ាយនាមសវ នាងរកបងប្អលូ នតនាមរយភៈកនារសនាកេួរអ្ ក្ូមតិដនាេ 

រេ់ននាក្បនាររ្ នា រហូតដេ់ខ្ញ ំបនានសវ នាងរកសនាច់ញនាតតិឃើញ 

ននា្ូមតិត្បនាងទទងឹ ក្ ញ ងសនាុកតនានាំកក់ ខនាត្តនាកនាវ។ បន្ទ នាប់ពីខ្ញ ំ 

បនានជួបបងប្អលូ នរួចហើយ សនានាប់តនាបងប្អលូ នរបេ់ខ្ញ ំបនានអញ្ើញ 

អនាចនារ្យមកផ្ឹកខ្ញ ំ ដើម្បឲី្យខ្ញ ំធវ ើជនាបនាជនាជនធម្តនាវ តិញ។ កនលេសះ 

ខនាកនានាយមក ខ្នារកនាហមបនានចនាប់ផ្ើមរៀបចំ្ូមតិឃំុសនារ 

ឡើងវ តិញ ពនាមទនាំងបនានបញ្លូ នខ្ញ ំ កដូ៏ចជនាអ្ ក្ូមតិផ្នាងទៀត  

ឲ្យចូេមករេ់ននាក្ ញ ង្ូមតិតនា�នាំងគូរ ដនាេជនាសនាុកកំណើត 

របេ់ខ្ញ ំ។ កនានាយមក ខ្នារកនាហមបនានចនាត់តនាំងខ្ញ ំ ឲ្យទនាដឹក 

អំបតិេននាសនាសះេ េ្ថតិតននាក្ ញ ងខនាត្កនាប ដនាេមនានេមនាជតិកកនាុម 

៥ននាក់ ដនាយបនាើរយភៈពនាេមួយេប្ នាហក្៍ ញ ងកនារធវ ើដំណើរ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ទនាមក។ រហូតដេ់ដើមឆ្ នាំ១៩៧៦ ខ្នារកនាហមបនានចនាត់តនាំង

ខ្ញ ំឲ្យចូេក្ ញ ងកងយុទ្ធជន ដនាេមនានេមនាជតិកចំនួន៥០០ននាក់។ 

កនាេននាសះ ខ្ញ ំ កដូ៏ចជនាបនាជនាជនស្ទ ើរតនាទូទនាំងខនាត្តនាកនាវ ដនាេ 

តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាត់តនាំងឲ្យជីកបនាឡនាយតនានាំកក់ ដនាេមនាន 

មនាត់លើ៣០ម៉នាតនា ជមនានាបម៉ីនាតនាទនាបម៉ីនាតនាកនលេសះ។ កនារងនារ 

ជីកបនាឡនាយននាសះ ពតិតជនាមនានកនារេំបនាកខលេ នាំងណនាេ់ ពនានាសះ 

វនាជនារដូវបនានាំង ធវ ើឲ្យដីរងឹបនានាសះកនាហនាងពតិបនាកក្ ញ ងកនារកនាប់ 

រនាេ់ជនាដើម។ មតិនតនាបុ៉ណ្ណ នាសះ ខ្ញ ំមតិនដនាេទទួេបនានរបប 

អនាហនារហូបគនានាន់ម្ងណនាឡើយ។ ទនាសះបជីនាមនានកនារេំបនាក 

យ៉នាងននាសះក្ ី ខ្ញ ំ នតិងបនាជនាជនដទនាទៀតមតិនហ៊នានបនាកនាកតវ៉នាជនា

មួយខ្នារកនាហមដនារ ពនានាសះខ្ញ ំយេ់ថនា កនារតវ៉នាននាសះច្នាេ់ជនា 

មតិនមនានេទ្ធផេេ្អេមនានាប់ខ្ញ ំទនា។

 រហូតដេ់ឆ្ នាំ១៩៧៧ ខ្នារកនាហមបនានចនាត់តនាំងខ្ញ ំឲ្យននា 

កនាុមដនាំដំណនាំ នតិងបនលេនា ដនាេមនានេមនាជតិកកនាុមបួនទនាបនានា ំ

ននាក់។ កនាេននាសះ ខ្ញ ំបនានដនាំដំណនាំ នតិងបនលេនាជនាចនាើនបនាភនាទ 

រួមមនាន៖ តនាប់ នននាង ប៉នាងប៉នាសះ ដំ�លូ ងម ីដំ�លូ ងជវ នា ជនាដើម។  

ននាពនាេដនាេខ្ញ ំឃលេ នានម្ងៗ ខ្ញ ំតនាងតនាេួចតនាប់ នតិងនននាង  

យកមកហូបជនាញកឹញនាប់។ ផ្ទញយទនាវ តិញ បនាេតិនបើខ្នារកនាហម 

តនាមទនាន់ ខ្ញ ំកម៏តិនអនាចគនាចផុតពីសនាចក្សីលេ នាប់ដនារ ពីពនានាសះតនា 

កនារសនានាកឃលេ នានបនានធវ ើឲ្យខ្ញ ំលនាងនឹកគតិតដេ់ពីសនាចក្សីលេ នាប់ 

ទៀតហើយ។ មនានគនានាមួយ ខ្នារកនាហមបនានចនាកខនាអនាវឲ្យ 

បនាជនាជនម្ នាក់មួយកំផលេ នារៗ ដនាេជនាចំណនាកទទួេបនានក្ ញ ង 

មួយឆ្ នាំៗ។ ពនាេននាសះ ខ្នារកនាហមបនានធវ នាេបនាហនាេភលេនាច 

កត់ឈ្នាសះអ្ កដនាេទទួេបនានខនាអនាវ បណ្នាេឲ្យខនាអនាវបនាត់ 

អេ់មួយកំផលេ នារ។ សនានាប់តនាពនាេននាសះ ខ្នារកនាហមបនានចនាទ 

បនាកនាន់ខ្ញ ំថនា គជឺនាអ្ កេួចខនាអនាវននាសះ ហើយខ្ញ ំកម៏តិនបនាន 

បនាកនាកតវ៉នាជនាមួយខ្នារកនាហមឡើយ ពនានាសះខ្ញ ំគតិតថនា វនារ្នាន 

បនាេតិទ្ធភនាពក្ ញ ងកនារតវ៉នាទនា។ បុ៉ន្នានថង នាកនានាយមក ខ្ញ ំកត៏នាូវបនាន 

េតិេ្បករ ណនាន ភនារ តិទ្ធ កំពុងហនាត់េមេម្នាងលខ នាននតិយនាយ ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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សនាននាជនមកដេ់កនលេនាងធវ ើកនារ ហើយបមនាុងនងឹចនាប់ខលេួ នខ្ញ ំ 

យកទនា បុ៉ន្នាជនាកុេេខ្នារកនាហមដនាេកត់ឈ្នាសះបនាននកឹ

ឃើញវ តិញថនា ខនាអនាវដនាេបនាត់ននាសះ គរឺនាត់បនានយកទនាឲ្យ 

បនាជនាជនផ្នាងទៀត។ ដនាយសនារតនាកនារធវ នាេបនាហនាេរបេ់ 

ខ្នារកនាហម ធវ ើឲ្យខ្ញ ំស្ទ ើរតនារ្នានជីវ តិតរេ់រហូតមកដេ់េពវថង នា

ននាសះ។ ខ្ញ ំបនានធវ ើកនារដំណនាំ នតិងបនលេនា រហូតដេ់ខ្នារកនាហមដួេ

រេំននាឆ្ នាំ១៩៧៩។ បន្ទ នាប់ពីខ្នារកនាហមដួេរេំ ខ្ញ ំមតិនបនាន 

ទនារេ់ននាឆង នាយពីសនាុកកំណើតដនារ ពនានាសះេពវថង នាននាសះ ខ្ញ ំមនាន

ទេំីននារេ់ននាក្ ញ ងកនាុងដូនកនាវ ខនាត្តនាកនាវ។  

 កនាេពីបុ៉ន្នានថង នាកនលេងមកននាសះ ខ្ញ ំបនានឮដំណឹងថនា មនាន 

កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសង នាត់» ដនាេជនាសនាច់ 

រឿងលខ នានដនាេបនានដកសនាង់ចនាញពីរឿងរ៉នាវពតិតរបេ់អ្ ក 

រេ់រនានមនានជីវ តិតកនានាយរបបខ្នារកនាហម តនាមរយភៈកនារសនានាវ 

ជនានាវ នតិងេម្នាេនជ៍នាមួយជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់ននា

តនាម្ូមតិឃំុននាននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ ខ្ញ ំពតិតជនាមនានអនារម្ណ៍

តនានាកអរណនាេ់ ពនានាសះខ្ញ ំចង់ដឹងថនា តើកនារេម្នាងននាសះវនាបនាន

ឆលេញ សះបញ្ នាំងអវ ីខលេសះពីរបបខ្នារកនាហម នតិងបនានជួយអវ ីខលេសះដេ់ក្នាង 

ជំននាន់កនានាយ។ បន្ទ នាប់ពីខ្ញ ំបនានទេ្ននារួចហើយ ខ្ញ ំគតិតថនា លខ នាន 

នតិយនាយននាសះ គពឺតិតជនាមនានសនារេំខនាន់ខលេ នាំងណនាេ់េមនានាប់

ក្នាងជំននាន់កនានាយ ពនានាសះវនាបនានឆលេញ សះបង្ហ នាញពីរូបភនាពមួយននា 

របបខ្នារកនាហមតនាមរយភៈស្នាងចនាញពីរឿងពតិតននារបបននាសះ។  

ទនាសះជនាយ៉នាងណនាកដ៏នាយ កនារចូេរួមទេ្ននា លខ នាននតិយនាយ 

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ននាសះ គវឺនាមនានអនារម្ណខុ៍េបលេ នាក 

ពីអវ ីដនាេខ្ញ ំធលេ នាប់បនានមើេខ ន្ាភនាពយន្ដនាេខ្នារកនាហមធលេ នាប់ 

បនានចនាក់បញ្ នាំងននាអំ�ញ ងពនាេដនាេខលេួ នកនាន់អំណនាច។ កនាេ 

ននាសះ ខ្នារកនាហមបនានចនាក់បញ្ នាំងខ្នាភនាពយន្មនានចំណងជើង 

ថនា «យុទ្ធមតិត្សនាយ» នតិង «វរីភនាពរបេ់តនាចនាយ»។ ខ្នាភនាព 

យន្ទនាំងពីរននាសះ គវឺនាគនានាន់តនាជនាខ្នាភនាពដនាេជួយដេ់គនាេ

នយនាបនាយខ្នារកនាហមតនាបុ៉ណ្ណ នាសះ។ ទនាសះបជីនាខ្ញ ំមតិនចង់មើេ 

កខ្៏ញ ំមតិនអនាចគនាចវនាសះបនានដនារ ពនានាសះវនាគជឺនាកនារចនាត់តនាំងរបេ់ 

អង្គកនារ។ បុ៉ន្នា កនារចូេរួមទេ្ននា លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយ 

ភនាពសងៀមសង នាត់» ននាសះ គជឺនាកនារចូេរួម នតិងទទួេស្គ នាេ់អំពី

បនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហមដនាេធលេ នាប់បនានកើតឡើង។

ហូ ថុននា

ទេ្នតិកជនកំពុងទេ្ននាលខ នាននតិយនាយទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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 ននាវនា្នាម៉នាង៣៖៣០ននាទ ី រសៀេថង នាពុធ ទ១ី៣ 

ខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ២០១៩ លខ នាន នតិយនាយដនាេមនានចំណងជើងថនា 

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» បនានេម្នាងជនាថី្ម្ងទៀតននា 

សនាេបនាជំុននាមជ្ឈ មណ្ឌ េគរុកនាេេ្យ្ូមតិភនាគខនាត្តនាកនាវ។  

អ្ កចូេរួមទេ្ននាលខ នានននាសះ រួមមនាន លនាកជំទនាវ ទន់  

សនាអីុម អនុរដ្ឋលនាខនាកនាេួងអប់រ ំ យុវជន នតិងកឡីនា លនាក 

ង៉នាត េូដនា ននាយកមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកនាេេ្យ្ូមតិភនាគខនាត្ 

តនាកនាវ លនាក ផនាង ពង្រ៉នាេុ ី ននាយកកម្វ តិធអីប់រពំីអំពើ 

បនាេយ័ពូជសនាេនន៍នាកម្ពញ ជនា ពនាមទនាំងេតិេ្នា នុេតិេ  ្  

គរុេតិេ្ គនាូបងនាៀន មននា្ីរនាជកនារ បនាជនាជន នតិងភ្ៀវបរទនាេ 

បនាមនាណជនាង៥០០ននាក់។ 

 កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» 

គឺជនាកនារជំរុញឲ្យមនានកនារយេ់ដឹងបន្ថនាមពីបនាវត្តិសនាសនា ្

េមយ័ខ្នារកនាហម កនារផ្សះផ្នា កនារព្នាបនាេរបួេផលេលូ វចតិត្ 

រួមទនាំងកនារដនាសះសនានាយនូវ បញ្ហ នាបនាឈមននាននា ទនាក់ទង នងឹ  

បនាវត្តិសនាស្នា ដ៏សនាកេងនានាង ដនាេ បនានកើត ឡើងននាក្ ញ ង 

របបកម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ (ពីឆ្ នាំ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ នាំ១៩៧៩)។  

កនានាយពីកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់»  

 អ្ កទេ្ននា កម៏នាន ឱកនាេពតិភនាក្នា  លើកឡើង អំពី បទពតិសនាធន ៍ 

ជីវ តិតផ្ទ នាេ់ ខលេួ ន នតិងបង្ហ នាញពីចំណនាប់អនារម្ណប៍នានាប់ ដេ់អ្ ក 

ចូេរួម។ 

 លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» គជឺនាសនាច់ 

រឿងលខ នាន ដនាេដកសនាង់ចនាញពីរឿងរ៉នាវពតិតរបេ់អ្ ករេ់ 

រនានមនានជីវ តិតកនានាយរបបខ្នារកនាហម តនាមរយភៈកនារសនានាវ 

ជនានាវ នតិងេម្នាេនជ៍នាមួយជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់ននាតនាម 

្ូមតិឃំុននាននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ 

 លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ធលេ នាប់បនាន 

េម្នាងននាតនាមបណ្នា្ូមតិឃំុមួយចំនួនននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា  

តនាំងពីឆ្ នាំ២០០៨ រហូតមកដេ់ពនាេបច្ ញ ប្បន ្។ បើគតិតមក 

ដេ់េពវថង នា បនាវត្តិននាកនារកកើតលខ នាននតិយនាយននាសះ មនានអនាយុ 

កនាេ១០ឆ្ នាំមកហើយ។ ននាក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៨ លខ នាននតិយនាយ  

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» តនាូវបនានធវ ើបច្ ញ ប្បន ្ភនាពឡើងវ តិញ 

ដនាយដនាក់បញ្ លូ េឈុតថី្មួយទៀត ដនាេទនាក់ទងនងឹដំណើរ 

កនារសវ នាងរកយុត្តិធម ៌របេ់សនា្នាក្ខី្នារកនាហម នតិងកម្�នារ 

ទនាតនាមធមព៌នាសះពុទ្ធ។ លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀម 

សង នាត់» គបឺនានេម្នាងឡើងជនាមួយសនាច់រឿងចំនួន៨ឈុត  

ដនាេឈុតនមួីយៗបនានឆលេញ សះបញ្ នាំងអំពីភនាពសនាកេងនានាងននា 

កនារបនាកបនាក់ កនារបនាត់បង់មនុេ្ដនាេខលេួ នសនាឡនាញ់ ភនាព 

មតិនទុកចតិត្រ្ នា គំនំុគំគួនដនាេពតិបនាកក្ ញ ងកនារអ្យ័ទនាេ នតិង 

កនារពតិភនាក្នាវនាកញនាករវនាងមនុេ្ពីរជំននាន់ខុេរ្ នា។ ទន្ទ មឹ 

នងឹកនាររៀប រនាប់ពីទុកខសនាកវនាទននារបេ់បនាជនាជនននាក្ ញ ងរបប 

ខ្នារកនាហម កម៏នានកនារចនាៀងចមនាៀងមននាេញ្ នាតននា កនារ 

រនាំរបនាំ នតិងរឿងនតិទនានដនារ។ សនាច់រឿងននាសះតនាូវបនានេម្នាង 

ដនាយតួេម្នាងចំនួន៥ននាក់ អ្ កចនាៀង១ននាក់ នតិងអ្ ករនាំ១ 

ននាក់។ 

 បន្ទ នាប់ពីកនារេម្នាងននាសះអ្ កចូេរួមទេ្ននាបនានបង្ហ នាញ

ចំណនាប់អនារម្ណដូ៍ចខនាងកនានាម៖ 

 ១) ប៉នាង អន៊ អនាយុ៧១ឆ្ នាំ បច្ ញ ប្បន ្ជនាបនាធនាន្ូមតិ

អូរសវ នាយចនាក េង្ នាត់រកនារក្ ញ ង កនាុងដូនកនាវ ខនាត្តនាកនាវ 

បនានមនានបនាសនាេន ៍ លខ នានទមលេ នាយភនាពពតិតគេឺម្នាងចនាញពី 

រឿងរ៉នាងននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមដនាេរនាត់ធលេ នាប់បនានឆលេងកនាត់  

ហើយ�នាក្យេមី្ទនាំងឡនាយ ដនាេបនាើបនានាេ់ននាក្ ញ ងលខ នាន 

ល្ខ ាៃៃិយាយ «ទមលេ ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់» រៀបរាប់អំពតីការពិត
ក្ពុងសមយ័ខ្មារកាហម
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

នតិយនាយននាសះ គជឺនា�នាក្យដនាេរនាត់ធលេ នាប់បនានស្នាប់ឮរនាេ់ថង នា 

ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម  ដូចជនា�នាក្យ «អង្គកនារ» ឬ «េមមតិត្»  

ជនាដើម។ អន៊ បនានឲ្យដឹងថនា លខ នានននាសះនងឹធវ ើឲ្យមនានកនារចងចនាំ 

ពីរបបមួយ (របបខ្នារកនាហម) ដនាេបនានបងខ ំឲ្យបនាជនាជនធវ ើ 

កនារធង ន់ធងរ នតិងបនាពនាឹត្អំពើឃនារឃនាមកលើបនាជនាជន។  អន៊  

បនានរៀបរនាប់ថនា ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមខ្ញ ំតនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាត់តនាំងឲ្យធវ ើកនារននាក្ ញ ងេហរណ ៍ ននាឃំុ្នាយបូរ សនាុក 

តនានាំកក់ តំបន់១៣ ្ូមតិភនាគនតិរត ីដនាយខ្ញ ំធវ ើកនារងនារ្្លូ ររនាេ់  

កនាប់រនាេ់គេ់ឈើដើម្បរីនានដីដនាំដំណនាំ រកតនាីេមនានាប់ផ្គ ត់ 

ផ្គ ង់េហករណ ៍នតិងតនាួតពតិនតិត្យមើេទំនប់ទកឹ។

 អន៊ បនានឲ្យដឹងថនា ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមកម៏នានកនារ 

េម្នាងលខ នានដនារននាក្ ញ ងតំបន់របេ់រនាត់ ដូចជនា កនារេម្នាង 

លខ នានននាទំបន់សលេ នាគូ ដនាេលខ នានភនាគចនាើននតិយនាយអំពីកនារ

តេ៊ូ  កនារេសះបង់ នតិងកនារខតិតខំបនាឹងបនានាងធវ ើកនាររបេ់បនាជនា

ជន។ បុ៉ន្នាទនាសះបយ៉ីនាងកដ៏នាយ ករ៏នាត់មតិនដនាេបនានចូេរួម

ទេ្ននាកនារេម្នាងលខ នានទនាំងននាសះដនារ។ អ្ កដនាេអនាចទនា

ទេ្ននាកនារេម្នាងលខ នានបនាន េុសះតនានាតនាអ្ កននាសះមនានកនារ 

អញ្ើញពីថ្ នាក់លើ នតិងអ្ កដនាេមនានតួននាទនីនាក្ ញ ងបដតិវត្ន ៍

ដូចជនា បនាធនានកនាុម បនាធនានកងពតិសនាេ បនាធនានេហករណ ៍

បនាធនាន្ូមតិ នតិងបនាធនានឃំុជនាដើម។ ខ្ញ ំបនានឮសនាច់រឿងលខ នាន

ននាសះតនាមរយភៈអ្ កដនាេបនានទនាចូេរួមទេ្ននានតិយនាយបនានាប់  

បន្ទ នាប់ពីតនា�ប់មកដេ់េហករណវ៍ តិញ។ ចំណនាកខ្ញ ំបនានតនាឹម 

តនាស្នាប់ចមនាៀងបដតិវត្នខ៍្នារកនាហម ដនាេតនាងតនាចនាក់ននា 

តនាមកនារដ្ឋ នានកនារងនារបុ៉ណ្ណ នាសះ ហើយចមនាៀងភនាគចនាើនជំរុញ 

ទកឹចតិត្បនាជនាជនឲ្យខតិតខំបនាឹងបនានាងធវ ើកនារដើម្បបីមនាើអង្គកនារ

បដតិវត្ន។៍

 ២) អ៊ូ  វ៉នាន់ន ីអនាយុ២១ឆ្ នាំ គជឺនាគរុេតិេ្ឆ្ នាំទ១ី ជំននាន់ 

ទ២ី៩ ឯកទនាេបនាវត្ត្ិ ូ មតិ ននាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកនាេេ្យ្ូមតិ

ភនាគខនាត្តនាកនាវ។ វ៉នាន់ន ីបនានរៀបរនាប់ថនា «កនាេពីមុនខ្ញ ំធលេ នាប់ 

បនានឮរបបខ្នារកនាហមតនាមរយភៈចនាេ់ទំុដនាេរេ់ននាក្ ញ ង្ូមតិ

ជនាមួយខ្ញ ំនតិយនាយបនានាប់ខ្ញ ំថនា ននាខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ គជឺនា

ពនាេវនា្នាមួយដនាេខ្នារកនាហមបនានដឹកននាំបនាទនាេ។ ខ្នារ 

កនាហមបនានបងខ ំ ឲ្យបនាជនាជនធវ ើកនារហួេកមលេ នាំងទនាតនាមផនានកនារ 

របេ់ខលេួ ន បនាេតិន បើមនានបនាជនាជនណនាគនាចវនាសះពីកនារងនារ ឬ 

បនាឆនាំងនងឹបញ្នា បនាជនាជនននាសះនងឹតនាូវបនានខ្នារកនាហមយក

ទនារៀនេូតនា ឬធវ ើទនារុណកម្។ វ៉នាន់ន ីកធ៏លេ នាប់បនានដឹងពីរបប

ខ្នារកនាហមតនាមរយភៈកនារេតិក ន្ារបេ់ខលេួ នកនាេពីរៀនននាវ តិទ្នា

េយ័ដនារ។ វ៉នាន់ន ីបនានបញ្នាក់ថនា «ខ្ញ ំធលេ នាប់បនានអនានសៀវភនា

បនាវត្តិសនាសនា្កម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ (ឆ្ នាំ១៩៧៥-១៩៧៩) 

នតិងធលេ នាប់បនានធវ ើកនារេតិក ន្ាសនានាវជនានាវឯកសនារផ ន្ាងៗទនាក់ទង

នងឹរបបខ្នារកនាហមម្ងម្ នាេដនារ។ 

 ខ្ញ ំពតិតជនាេប្នាយរកីរនាយខលេ នាំងណនាេ់ ដនាេបនានចូេរួម 

ទេ្ននាលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ននាថង នាននាសះ។  

លខ នាននតិយនាយននាសះ បនានឆលេញ សះបញ្ នាំងពីេកម្ភនាពននារបបខ្នារ 

កនាហមតនាមរយភៈកនារេម្នាង។ ពីមួយឈុតទនាមួយឈុត គ ឺ

បនានឆលេញ សះបង្ហ នាញពីរឿងរ៉នាវពតិតរបេ់បនាជនាជនដនាេេ្ថតិតននា 

កនានាមកនារគនាប់គនាងរបេ់ខ្នារកនាហម ដនាេមើេទនាគួរឲ្យ 

េងវ នាគយ៉នាងពន់ពនាក។ ខ្ញ ំេង្ឃមឹថនា កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ 

ននាសះ នងឹជួយដេ់ក្នាងជំននាន់កនានាយឲ្យងនាកមកចនាប់អនារម្ណ៍

ពីបនាវត្តិសនាសនា្របេ់ខលេួ នដនាេធលេ នាប់បនានកើតឡើង ហើយតនាូវ

ធវ ើកនារេតិក ន្ាសវ នាងយេ់ឲ្យបនានច ន្ាេ់អំពីបនាវត្តិសនាសនា្មួយ 

ននាសះ។ េមនានាប់ខ្ញ ំនងឹយកចំណនាសះដឹងដនាេទទួេបនានពីកនារ 

ទេ្ននាលខ នាននតិយនាយននាសះ ទនាចនាករលំនាកជនាមួយេតិេ្របេ់ 

ខ្ញ ំ កដូ៏ចជនាមតិត្្ក្តិបងប្អលូ ន អ្ ក្ូមតិរបេ់ខ្ញ ំផងដនារ។ ខ្ញ ំេូម 

េំណូមពរឲ្យមនានកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» ននាឆ្ នាំបន្ទ នាប់ៗទៀតននាក្ ញ ងសនា្នាគរុកនាេេ្យ 

្ូមតិភនាគខនាត្តនាកនាវ។

 ៣) ឈ្នាសះ រ ី េុកនាត្នា គរុេតិេ្ជំននាន់ទ១ី ឯកទនាេ 

្ូមតិ-បនាវត្តិវ តិទ ន្ា ននាគរុេតិេ្្ូមតិភនាគខនាត្តនាកនាវ  ដនាេបនានចូេ 

រួមទេ្ននាលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ដនារ 

បនានមនានបនាសនាេនថ៍នា ខ្ញ ំពតិតជនាអនារម្ណេ៍ប្នាយរកីរនាយ 

ដនាេបនានទេ្ននាលខ នានននាសះ នតិងកនាតេរសើអំពីកនារច្ នាបនាឌតិត 
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នតិងកនារបង្ ើតលខ នាននតិយនាយបនាបថី្ដនាេបនានបញ្ លូ េនូវរឿង

រ៉នាវរបេ់បនាជនាជន នតិងបនាវត្តិសនាសនា្បង្ហ នាញដេ់ក្នាងជំននាន់

កនានាយ។

 ៤) នង ប៊ុ នធឿន ភនាទបនាុេ អនាយុ៥២ឆ្ នាំ គនាូបងនាៀន 

ផ្ នាកេតិេ្បភៈ ននាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកនាេេ្យ្ូមតិភនាគខនាត្តនាកនាវ  

បនានមនានបនាសនាេនថ៍នា ខ្ញ ំមនានភនាពេប្នាយរកីរនាយណនាេ់ 

ននាពនាេបនានទេ្ននាលខ នាននតិយនាយ  «ទមលេ នាយភនាពសងៀម 

សង នាត់» ដនាេបនានបង្ហ នាញអំពីកនារផ្សះផ្នារវនាងជនរងគនានាសះ  

នតិងជនដនាដេ់ននាក្ ញ ងេមយ័ខ្នារកនាហមឲ្យមនានកនារយនាគ 

យេ់អធ ន្ាសនា័យរ្ នាដើម្បឲី្យមនានេុខេន្តិភនាពននាក្ ញ ងេង្គម 

ជនាតតិទនាំងមូេ។ ជនាពតិសនាេតនាមរយភៈឈុតឆនាកននាកនារេម្នាង 

បនានជួយកូនខ្នារជំននាន់កនានាយបនានយេ់អំពីបនាវត្តិសនាសនា្ននាទុកខ  

េំបនាកវនាទននារបេ់បនាជនាជនខ្នារននាក្ ញ ងេមយ័ខ្នារកនាហម  

នតិងចនាសះរួបរួមសនាមគ្គ  ីអត់ឱន សនាឡនាញ់ មនានចតិត្មនាត្នា ដើម្ប ី

ជៀេផុតពីកំហុេបនាវត្តិសនាសនា្ដនាេបនានកើតឡើងកនលេងមក។  

តនាមរយភៈលខ នាននតិយនាយននាសះ បនានធវ ើឲ្យខ្ញ ំនកឹឃើញដេ់ឪពុក 

របេ់ខ្ញ ំដនាេតនាូវបនានខ្នារកនាហមយកទនាេមលេ នាប់ បុ៉ន្នាខ្ញ ំយេ់ 

ថនា មនានតនាកនារអត់ធ្ត់ ចនាសះយនាគយេ់អធ ន្ាសនាយ័រ្ នាបុ៉ណ្ណ នាសះ  

ទើបអនាចធវ ើឲ្យខ្ញ ំ គនាួសនាររបេ់ខ្ញ ំ នតិងបនាជនាជនខ្នារទូទនាំងបនាទនាេ 

អនាចរួមរេ់ជនាមួយរ្ នាបនានដនាយភនាពេុខសនាន្។ ខ្ញ ំេូម 

េំណូមពរឲ្យមនានកនាររៀបចំកម្វ តិធីេម្នាងលខ នាននតិយនាយ 

ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់ននាសះននាតនាមទតីនាំងផ ន្ាងៗទៀតដើម្ប ី

ឲ្យអ្ កជំននាន់កនានាយបនានដឹងអំពីរបបខ្នារកនាហម។

កនាុមេរសនារទេ្ននាវដី្សវ នាងរកកនារពតិត

តួអង្គសវ នាកំពុងេម្នាងលខ នាននតិយនាយទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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 នតិេ្តិតបរទនាេចំនួន១៧ននាក់ មកពីសនាកេវ តិទ្នាេយ័ 

Texas A&M International University បនានធវ ើដំណើរ 

ទេ្នកតិច្ មកបនាទនាេកម្ពញ ជនា ក្ ញ ងគនាេបំណងមកទេ្ននា 

េតិក្នាសវ នាងយេ់អំពីបនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហម នតិងវ តិធសីនាសនា្ 

ននាកនារសវ នាងរកេន្តិភនាព កនារផ្សះផ្នា នតិងកនារអ្តិវ តិឌ្ឍនប៍នាទនាេ 

កម្ពញ ជនាសនារឡើងវ តិញ ននាលើទកឹដីដនាេធលេ នាប់កើតមនានអំពើ 

ហតិង្នា នតិងកនារកនាប់េមលេ នាប់យ៉នាងសនាហនាវឃនារឃនា ក្ ញ ង 

អំ�ញ ងពនាេននារបបខ្នារកនាហម។ 

 ននាក្ ញ ងវ តិចតិតនាសនាេេតិេ្បភៈេហេមយ័ននាវ តិទ្នាស្ថ នាន

េលេឹករតឹននាថង នាទ៣ី ខនាមករនា ឆ្ នាំ២០១៨ លនាក ហីុម ហ៊ុយ 

អនាយុ៦៣ឆ្ នាំ គជឺនាអតតីកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហមដនាេមនាន 

តួននាទជីនាអ្ កយនាមមន្ទ រីេន្តិេុខេ-២១ មនានសនាចក្កីលេ នាហនាន 

ចូេមកអង្គញយលើកនាអីឈើ១ េ្ថតិតននាចំពីមុខនតិេ្តិតបរទនាេ 

ជនាចនាើនននាក់ នតិងបនានរៀបរនាប់ពីដំណើរជីវ តិត នតិងរឿងរ៉នាវ

ជនាចនាើនដនាេបនានកើតឡើងចំពនាសះរូបរនាត់នតិងកនាុមគនាួសនារ។ 

លនាក ហីុម ហ៊ុយ ធលេ នាប់បនានរៀបរនាប់អំពីបទពតិសនាធនជី៍វ តិត  

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
អតតីតកម្ម ា្ិបាលខ្មារកាហម ជៃរងគាារះ ៃិងអក្សាាវជាាវ

ចាករំលាកបាវត្ិសាសា្ខ្មារកាហមដល់ៃិស្សិតបរទាស

នតិេ្តិតបរទនាេថតរូបជំុរ្ នាននាមុខវ តិចតិតនាសនាេេតិេ្បភៈេហេមយ័  ននាវ តិទ្នាស្ថ នានេលេឹករតឹ
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នតិងកនារងនារដនាេរនាត់បនានធវ ើននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមជនាចនាើន 

ដងកនលេងមកហើយទនាកនាន់សនាធនារណជន អ្ កជតិតខនាង កនាុម 

គនាួសនារ អ្ កកនាសនាត េតិេ្នតិេ្តិតខ្នារ នតិងបរទនាេជនាចនាើន

ននាក់មកពីបនាទនាេផ ន្ាងៗដនាេចង់ដឹងពីរឿងរ៉នាវរបេ់រនាត់ 

នតិងបនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហម។ លនាក ហីុម ហ៊ុយ កត៏នាូវបនាន 

សនា ន្ាក្ខ្ីនារកនាហមកនាសះហនាឲ្យឡើងធវ ើជនាសនាក្ីននាក្ ញ ងេំណំុ 

រឿង០០១ ដនាេមនានជនជនាប់ចនាទ កនាំង ហ្ នាកអ៊នាវ ហនា ឌុច 

អតតីបនាធនានមន្ទ រីេន្តិេុខេ-២១ ដនាេទទួេខុេតនាូវលើ

កនារេមលេ នាប់អ្ កទនាេបនាមនាណជតិតពីរមុនឺននាក់ននា (ឌុច តនាូវ 

បនានតុ្នាកនារកំពូេផ្ន្ទ នាទនាេឲ្យជនាប់គុកអេ់មួយជីវ តិត ននា 

ថង នាទ៣ី ខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ២០១២)។ 

 ននាក្ ញ ងទកឹមុខកនាៀមកនាំ លនាក ហីុម ហ៊ុយ បនាននតិយនាយ 

ថនា «វនាគជឺនាបនាវត្តិសនាសនា្ដ៏អនាកនាក់បំផុត ដនាេបនានធវ ើឲ្យបនាត់ 

បង់ជីវ តិតមនុេ្អេ់ជនាងពីរ្នានននាក់ នតិងបន្េ់ទុកេុបតិន 

ដ៏សនានអនាកនាក់ពនាញមួយជីវ តិតចំពនាសះអ្ កដនាេធលេ នាប់បនានឆលេង 

កនាត់។ រនាត់បនានបន្ថនា «ទនាសះបជីនាខ្ញ ំធលេ នាប់ធវ ើកនារងនារឲ្យខ្នារ

កនាហម បុ៉ន្នាខ្ញ ំមតិនដនាេខ្នាេអៀនក្ ញ ងកនារនតិយនាយរឿងរ៉នាវ 

ទនាំងអេ់ទនាកនាន់អ្ កដ៏ទនាទនា ពនានាសះខ្ញ ំយេ់ឃើញថនា កនារ្នាក់ 

បនាំងអំពីបនាវត្តិសនាសនា្ដ៏សនានេងវ នាគននាសះ គជឺនារឿងរ៉នាវមួយដ៏ 

គនានាសះថ្ នាក់បំផុត នតិងអនាចបង្ ឲ្យបនាវត្តិសនាសនា្ដ៏សនានគនានាត 

គនានាតននាសះកើតឡើងម្ងទៀត។ ខ្ញ ំគតិតថនាបនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហម  

គជឺនារឿងអនាទតិភនាពមួយដនាេថ្ នាក់ដឹកននាំ េតិេ្ នតិេ្តិត អ្ ក 

សនានាវជនានាវ នតិងពតិ្ពលនាកទនាំងមូេ តនាូវតនាដឹង នតិងេតិក្នា 

សនានាវជនានាវឲ្យបនានេុជីមនានា។ កនារសវ នាងយេ់ពីកំហុេអតតី 

កនាេ គជឺនាចំណនាកមួយជួយទប់ស្ នាត់កនារកើតឡើងវ តិញននា 

អំពើបនាេយ័ពូជសនាេន»៍។ លនាក ហីុម ហ៊ុយ កម៏តិនស្ទ នាក់ 

ស្ទ ើរក្ ញ ងកនារឆលេ ើយតបទនានងឹេំណួរជនាចនាើនរបេ់នតិេ្តិត 

បរទនាេដូចខនាងកនានាម ៖ 

១) តើលនាកធលេ នាប់បនានទទួេបនានាក់ខនា ឬកនារឧបត្ថម្ននា 

អំ�ញ ងពនាេដនាេលនាកបំពនាញកនារងនារឲ្យមនាដឹកននាំ 

ខ្នារកនាហមដនារឬទនា? 

២) តើលនាកធលេ នាប់ទនាគុកទួេសលេនាងដនារឬទនា បន្ទ នាប់ពីរ 

បបខ្នារកនាហមបនានដួេរេំ? បនាេតិនបើលនាកធលេ នាប់ 

ទនាទនីនាសះ តើលនាកមនានអនារម្ណយ៉៍នាងណនាដនារ?

៣) តើលនាកគតិតថនា លនាកគជឺនាជនរងគនានាសះននាក្ ញ ង 

េមយ័ខ្នារកនាហមដនារឬទនា?

៤) តើននាពនាេដនាេរបបខ្នារកនាហមដួេរេំ តើលនាក 

ធលេ នាប់គតិតថនាចង់ចូេរួមតេ៊ូជនាមួយខ្នារកនាហមទៀត 

ដនារឬទនា?

៥) តើលនាកេមនានាចចតិត្ចូេធវ ើជនាកម្នា្តិបនាេខ្នារ 

កនាហមដនាយសនារអវ ី?

៦) ននាក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេដនាេលនាកធវ ើកនារងនារឲ្យខ្នារ 

កនាហម តើកនាុមគនាួសនាររបេ់លនាកបនានទទួេកនារ

កនារ�នារជនាពតិសនាេដនារឬទនា?

៧) តើលនាកធលេ នាប់នតិយនាយរឿងរ៉នាវរបេ់លនាកបនានាប់

កនាុមគនាួសនារដនារឬទនា?

៨) តើមនានកត្នាអវ ីដនាេបនានជំរុញឲ្យលនាកចូេធវ ើកនារ

ននាមន្ទ រីេន្តិេុខេ-២១?

៩) ននាពនាេដនាេលនាកដឹងថនាខ្នារកនាហមរដំនាសះបនានទី

កនាងុ្្ ំពនាញ តើលនាកមនានអនារម្ណយ៉៍នាងណនាដនារ?

១០) តើលនាកបនានធវ ើអវ ីខលេសះននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម?

១១) តើលនាកមនានទំននាក់ទំនងដូចម្នាចជនាមួយយនាធនាខ្នារ 

កនាហម នតិងអ្ កធវ ើកនារជនាមួយរ្ នាននាពនាេននាសះ?

១២) ននាពនាេដនាេលនាកដឹកមនុេ្យកទនាកនាន់វនាេ

ពតិឃនាដជើងឯក តើលនាកបនានដឹងពត័ម៌នានអវ ីខលេសះពីទី

កនលេនាងននាសះ?

១៣) ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម តើអវ ីដនាេធវ ើឲ្យលនាកខលេ នាច 

ជនាងគនា? 

១៤) បន្ទ នាប់ពីរបបខ្នារកនាហមបនានដួេរេំ តើលនាកធលេ នាប់ 

បនានជួបអតីតកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហមផ ន្ាងទៀត 

ដនារឬទនា? បនាេតិនបើបនានជួប តើលនាកមនានទំននាក់ 

ទំនងបនាបណនាដនារ?
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១៥) ននាពនាេដនាេលនាកបនានឃើញខ្នារកនាហមេមលេ នាប់ 

មនុេ្ តើលនាកគតិតដូចម្នាចដនារ?

 លនាក ជំុ មុ ីគជឺនាជនរងគនានាសះននារបបខ្នារកនាហម ដនាេ 

ធលេ នាប់បនានឃំុឃនាំង នតិងទទួេរងកនារធវ ើទនារុណកម្យ៉នាងធង ន់ធងរ 

ននាមន្ទ រីេន្តិេុខេ-២១ បនានចូេរួមចនាករលំនាកបទពតិសនាធន ៍

របេ់រនាត់ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមទនាកនាន់នតិេ្តិតបរទនាេ ននា 

ក្ ញ ងវ តិចតិតនាសនាេេតិេ្បភៈេហេមយ័ននាវ តិទ ន្ាស្ថ នានេលេឹករតឹដនារ។  

លនាក ជំុ មីុ បនាននតិយនាយទនាកនាន់នតិេ្តិតបរទនាេទនាំងអេ់ថនា  

ក្ ញ ងននាមរនាត់គជឺនាជនរងគនានាសះម្ នាក់ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម រនាត់ 

មនានអនារម្ណេ៍ប ន្ាយចតិត្ណនាេ់ននាពនាេដនាេរនាត់បនាន 

នតិយនាយរឿងក្ ញ ងចតិត្របេ់រនាត់ទនាកនាន់អ្ កដ៏ទនាដនាេតនាងតនា 

ឲ្យតមលេ នាទនាលើជនរងគនានាសះដូចរូបរនាត់ នតិងជនាពតិសនាេរនាត់េូម 

ថលេ នាងអំណរគុណទនាកនាន់នតិេ្តិតជនបរទនាេមកពីសនាកេ 

វ តិទ្នាេយ័ Texas A&M International University ដនាេ 

ចង់ស្នាប់ នតិងសវ នាងយេ់អំពីរឿងរ៉នាវផ្ទ នាេ់ខលេួ នរបេ់រនាត់ នតិង 

បនាវត្តិសនាសនា្ដ៏ជូរចត់របេ់បនាទនាេកម្ពញ ជនា។ លនាក ជំុ មុ ីបនាន 

បនានាប់នតិេ្តិតបរទនាេទនាំងអេ់ថនា «ខ្ញ ំបនានចូេរួមបំ ល្េរឺឿងរ៉នាវ 

ដនាេបនានកើតឡើងចំពនាសះរូបខ្ញ ំននាក្ ញ ងសនា ន្ាក្ខី្នារកនាហម  

ក្ ញ ងគនាេបំណងដនាក់ទនាេដេ់មនាដឹកននាំខ្នារកនាហមជនាន់ខ្ព េ់ 

ទនាំងអេ់ដនាេបនានដឹកននាំបនាទនាេទនារកភនាពវ តិននាេអន្រនាយ»។  

រនាត់កប៏នានបន្ថនាមថនា កនានាពីកនារកនាត់ទនាេមនាដឹកននាខំ្នារកនាហម  

គឺមនានតនាកនារអធ ន្ាសនា័យរ្ នាទនាវ តិញទនាមកទើបអនាចឲ្យបនា- 

ទនាេកម្ពញ ជនារក្នាបនាននូវេន្តិភនាព នតិងភនាពរកីចមនាើនននាពនាេ 

អននាគត។ រនាត់េង្ឃមឹថនា សៀវភនាមួយក្នាេដនាេបនាន 

េរសនារអំពីសនាច់រឿងរបេ់រនាត់ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម គឺ

ជនាសនារមួយេមនានាប់ក្នាងៗជំននាន់កនានាយ េតិក្នាសវ នាងយេ់

អំពីបនាវត្តិសនាសនា្ននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា ថនាមទនាំងអនាចចូេ 

រួមចំណនាកក្ ញ ងកនារទប់ស្ នាត់កនារកើតឡើងននាអំពើបនាេយ័ពូជ

សនាេនន៍នាពនាេអននាគត។ ខនាងកនានាមននាសះគជឺនាេំណួររបេ់ 

នតិេ្តិតបរទនាេបនានេួរទនាកនាន់លនាក ជំុ មីុ ៖

១) តើលនាកមនានអនារម្ណដូ៍ចម្នាចដនារននាពនាេដនាេ 

បុ៉េ ពត មតិនតនាូវបនានននាំយកមកកនាត់ទនាេតនាម 

ផលេលូ វច្នាប់ននាសនា្នាក្ខី្នារកនាហម?

២) បន្ទ នាប់ពីរបបខ្នារកនាហមដួេរេំ តើលនាកបនាន 

តនា�ប់មកទេ្ននាទួេសលេនាងវ តិញននាពនាេណនា?

៣) តើមនានកត្នាអវ ីខលេសះបនានជំរុញឲ្យលនាកទនាចូេរួម 

បំ ល្េនឺនាសនា្នាក្ខី្នារកនាហម?

៤) ននាពនាេដនាេលនាកបនានឃើញអតតីកម្នា្តិបនាេ

ខ្នារកនាហម តើលនាកមនានអនារម្ណដូ៍ចម្នាចដនារ?

៥) តើលនាកអនាចអធ្នាសនា័យឲ្យខ្នារកនាហមដនារឬទនា?

៦) តើលនាកធលេ នាប់ស្គ នាេ់ ហីុម ហ៊ុយ ដនារឬទនា? តើ 

លនាកបនានដឹងថនា ឌុច បនានបងខ ំឲ្យលនាក ហីុម ហ៊ុយ  

ធវ ើកនារងនារផ្នាងៗននាទនីនាសះដនារឬទនា?

 កនានាមកតិច្ េហកនាររវនាងមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា  

នតិងសនាកេវ តិទ្នាេយ័ Texas A&M International 

University នតិេ្តិតបរទនាេទនាំងអេ់ កប៏នានមកធវ ើកនារេតិក្នា 

សវ នាងយេ់អំពីបនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហមននាមជ្ឈមណ្ឌ េឯក 

សនារកម្ពញ ជនា ដនាយមនានកនារសវ នាគមនព៍ីលនាក ឆនាំង យុ ននាយក 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា នតិងបុគ្គេតិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារ 

កម្ពញ ជនា។ 

 លនាក រេ់ េំពនា នតិងលនាក ម៉ម េុផនាត បុគ្គេតិក 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា បនានបង្ហ នាញអំពីឯកសនារដនាេ 

មនានននាក្ ញ ងមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ដូចជនា របៀបននាកនារ 

បនាមនាបនាមូេឯកសនារ បនាភនាទឯកសនារ កនារថនារក្នាឯកសនារ 

កនាររៀបចំទុកដនាក់ឯកសនារ កនារបនាើបនានាេ់ឯកសនារ នតិងបញ្ហ នា

បនាឈមចំពនាសះកនារបនាមនាបនាមូេឯកសនារ។ បន្ទ នាប់មក លនាក  

អ៊ូ ច មករនា បុគ្គេតិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា កប៏នានបញ្ នាំង 

ខ្នាភនាពយន្ឯកសនារខលេ ីៗ ចំនួនពីរគ ឺ ១)ឪពុករបេ់ខ្ញ ំននាឋនាន 

េួគ ៌នតិង ២)កនារឃនាេននារបេ់ខ្នារកនាហមននាឆ្ នាំ១៩៧៨។ 

បន្ថនាមលើននាសះ លនាកសនាី េូ ហវ នារណីនា បនានធវ ើបទបង្ហ នាញទនា

កនាន់នតិេ្តិតបរទនាេទនាំងអេ់អំពី «បទពតិសនាធនរ៍បេ់េហ- 

គមនច៍នាមននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម នតិងអំពើបនាេយ័ពូជសនាេន ៍
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

បនាឆនាំងនងឹជនជនាតតិចនាម»។ 

 លនាក ឆនាំង យុ ននាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ក ៏

បនានចូេរួមចនាករលំនាកបទពតិសនាធនរ៍បេ់រនាត់ក្ ញ ងននាមជនាជន 

រងគនានាសះននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម នតិងជនាជនភៀេខលេួ នខ្នារម្ នាក់ 

ទនាកនាន់រដ្ឋតតិចសនាេននាេហរដ្ឋអនាមនារ តិក។ បន្ថនាមពីននាសះ 

លនាកបនានរៀបរនាប់អំពីបនាេកម្របេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារ 

កម្ពញ ជនាដនាេផ្នាតេំខនាន់ទនាលើ កនារចងចនាំ នតិងយុត្តិធម។៌ 

លនាកបនាននតិយនាយថនា «បនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហម បនានធវ ើឲ្យ

េង្គ មខ្នារជួបបនាទសះនឹងភនាពេ្ញ គស្នាញជនាចនាើនរវនាងជនរង

គនានាសះ នតិងជនដនាដេ់រហូតដេ់េពវថង នាននាសះ»។ 

 បន្ទ នាប់ពីបនានេតិក ន្ាសវ នាងយេ់អំពីបនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនា- 

ហម នតិងកនារងនាររបេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា នតិេ្តិត 

បរទនាេទនាំងអេ់ បនានទនាទេ្ននាកនាដននាក្ ញ ងវត្េង្ នា ដនាេ  

បនានរកឃើញបន្ទ នាប់ពីេង្គ នានាម នតិងរ្នានសនាច់ញនាតតិ។ កនានាពី 

ននាសះ កនាុមនតិេ្តិត បនានចូេរួមទេ្ននាខ្នាភនាពយន្ឯកសនារ 

«កំុស្នានបងភលេនាច ៖ ខ្នារបនាត់បង់តន្នាីរក់៉អនានរ ៉ូេ» ននាក្ ញ ង 

វ តិចតិតនាសនាេេតិេ្បភៈេហេមយ័វ តិទ្នាស្ថ នានេលេឹករតឹ គជឺនាខ្នា 

ភនាពយន្មួយដនាេបនានឆលេញ សះបញ្ នាំងពីបនាវត្តិសនាស្នា�នាក់ពន័្ធនងឹ 

ភនាពេម្បលូ របនាបននាបទចមនាៀង នតិងតន្នាីខ្នារ ននាអំ�ញ ងទេ 

វត្រឆ្៍ នាំ១៩៦០ នតិងឆ្ នាំ១៩៧០ នតិងជនាតន្នាីមួយដ៏ពនាញនតិយម

ក្ ញ ងេមយ័កនាេននាសះ។ ភនាពយន្ឯកសនារ «កំុស្នានបងភលេនាច» 

មតិនតនាឹមបង្ហ នាញពីកនាររកីចមនាើនេតិេ្បភៈបនាបបេ្ តិមបនាទនាេ

ននាេមយ័ននាសះទនា បុ៉ន្នាកប៏នានបង្ហ នាញពីសនាកននាដកម្ ភនាព 

រន្ធត់តក់េលេញ តដនាេខ្នារកនាហមបនានបនាពនាឹត្ទនាលើេតិេ្បករ នតិង 

បនាជនាជនខ្នារេលេលូ តតនាង់។ ដូចទនានងឹទនាហនាន នតិងមន្នាីរដ្ឋកនារននា

ក្ ញ ងេង្គមចនាេ់ េតិេ្បភៈកជ៏នាគនាេដនាបនាេេម្អ នាតរបេ់ 

កនាុមខនា្រកនាហមដនារ។ 

អ៊ុ ន េុដនាវ ី

នតិេ្តិតបរទនាេកំពុងទេ្ននាខ្នាភនាពយន្ឯកសនារ កំុស្នានបងភលេនាច
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 ពនានាេហគមនេ៍ង្ឃរុកខ វន្័មនានទំហំេរុប ៣០,២៥៦ 

ហតិកតនា ្នាតេន្ធងឹក្ ញ ងសនាុកចំនួនប ី រួមមនាន សនាុកេំរនាង 

សនាុកចុងកនាេ់ នតិងសនាុកអនលេង់វនាង។ ពនានាននាសះតនាូវបនានចនាត់ 

ចូេជនាពនានាដនាេទទួេបនានកនារ�នារតនាមរយភៈអនុកនាឹត្យរបេ់

រនាជរដ្ឋ នា្តិបនាេកម្ពញ ជនា។ 

 ពនាសះតនាជគុណ ប៊ុ ន សនាេួត ដនាេជនាមនាគុណខនាត្ឧត្រ 

មនានជយ័ មនានេង្ឃដីកនាថនា «តំបន់ពនានាេហគមនេ៍ង្ឃរុកខ វន្័ 

គជឺនាពនានាសនាេេេ់ចុងកនានាយននាខនាត្ឧត្រមនានជយ័»។ ពនាសះ 

អង្គមនានេង្ឃដីកនាបន្ថនាមថនា ពីមុនតំបន់ពនានាេង្ឃរុកខ វន្័ តនាូវ 

បនានទន្ទ នានាន នតិងកនារកនាប់េក់ទនាឲ្យឈួ្ញ ធវ ើឲ្យពនានាឈើននា

តំបន់ននាសះចនាប់ផ្ើមរនាចរេឹបន្តិចម្ងៗ ហើយជមនាកេតវពនានា

កប៏នានបនាត់បង់ជនាបណ្ើរៗដនារ។ ដូច្ នាសះពនាសះអង្គកេ្៏គ័នាចតិត្ 

ចូេបមនាើកនារងនារថនារក្នាពនានាននាសះ នតិងបនានបំពនាញឯកសនារ 

ទនាស្ថ នាបន័�នាក់ពន័្ធ កនាេួង នតិងរដ្ឋ នា្តិបនាេ ដើម្បេំុីេតិទ្ធ តិកនារ 

ពាាសហគមៃស៍ង្ឃរកុ្ខវៃ័្ គជឺាសម្បត្ិធម្មជាតិដ៏មាៃតមលេា

ពនាសះតនាជគុណ ប៊ុ ន សនាេួត អ្ កអ្តិរក្ពនានាេហគមនរុ៍កខ វន្័ ដើមសនាឡនាននាក្ ញ ងតំបន់េហគមនព៍នានាេង្ឃរុកខ វន្័
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�នារ ថនារក្នា នតិងអ្តិរក្តំបន់ពនានាេហគមនន៍នាសះ ចនាប់តនាំង 

ពីឆ្ នាំ២០០១ មក។ ពនាសះអង្គបង្ ើតកម្វ តិធផី្នាងៗតនាមបនាប 

សនាេននា រួមមនាន កនាររៀបចំពតិធបុីណ្យទនាន កនារបំបួេដើម 

ឈើ ដើម្បអីប់រ ំ នតិងណនាននាំបនាជនាជនក្ ញ ងេហគមនអំ៍ពីសនារ

េំខនាន់ននាពនានាឈើ។ េពវថង នា ពនាសះអង្គេង់ទស្ី នាក់កនារចំនួន៧ 

កនលេនាងេមនានាប់ឃលេ នាំមើេពនានាឈើ ដនាយទស្ី នាក់កនារនមួីយៗ 

មនានកមលេ នាំងយនាមេ្នាតចំនួន៣-៤ននាក់ រួមមនានទនាំងពនាសះេង្ឃ។ 

 ទនាសះបីជនាជួបបញ្ហ នាបនាឈមទនាក់ទងនងឹកនារបំពនាញកនារ 

ងនារកនលេងមក កព៏នាសះអង្គមតិនដនាេមនានចតិត្រុញរនា ឬចង់បញ្ឈប់ 

េកម្ភនាពរបេ់ពនាសះអង្គដនារ ពនានាសះពនាសះអង្គសនាឡនាញ់ធម្ជនាតតិ  

នតិងចង់អ្តិរក្តំបន់េហគមនព៍នានាេង្ឃរុកខ វន្័ឲ្យកលេ នាយទនាជនា 

តំបន់ទនាេចរណច៍មនាុសះដនាេអនាចទនាក់ទនាញភ្ៀវទនាេចរណ ៍

មកពីគនាប់ទកីនលេនាងឲ្យចូេមកដើរកម្នាន្ននាក្ ញ ងពនានាននាសះ។ ជតិត 

២០ឆ្ នាំកនលេងមកននាសះ ពនាសះអង្គបនានខតិតខំអ្តិរក្តំបន់េហ 

គមនព៍នានាេង្ឃរុកខ វន្័ននាសះ ហើយជនាេទ្ធផេ េហគមនព៍នានា

េង្ឃរុកខ វន្័កប៏នានផ្េ់ផេបនាយនាជនដ៍េ់បនាជនាពេរដ្ឋដនាេ 

រេ់ននា នតិងអនាសនា័យផេពីអនុផេពនានាឈើក្ ញ ងតំបន់ននាសះ 

ចំនួន៩្ូមតិ ស្ើនងឹជតិតមួយរយគនាួសនារ។ ជនាពតិសនាេ តំបន់ 

េហគមនព៍នានាេង្ឃរុកខ វន្័ននាសះ កប៏នានផ្េ់ជនាទជីមនាកដេ់េតវ 

ពនានាជនាចនាើនេន្ធកឹេន្ធ នាប់ដនារ។ ពនាសះអង្គេង្ឃមឹថនា បនាជនាជន 

ដើមសនាឡនាននាក្ ញ ងតំបន់េហគមនព៍នានាេង្ឃរុកខ វន្័
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កម្ពញ ជនានងឹមនានកនារយេ់ដឹងចនាើនអំពីសនារេំខនាន់ននាពនានាឈើ  

ពនានាសះពនានាឈើ នតិងមនុេ្តនាូវតនាមនានទំននាក់ទំនង នតិងអនាសនា័យ 

ផេរ្ នាទនាវ តិញទនាមក។ ពនានាេហគមនេ៍ង្ឃរុកខ វន្័នងឹតនាូវ 

បនានកនារ�នារ នតិងថនារក្នាដនាយយកចតិត្ទុកដនាក់ដើម្បរីក្នា 

ទុកជនាេម្បត្តិធម្ជនាតតិេមនានាប់កូនចនាជំននាន់កនានាយ។ 

 កនាេពីមុន ពនានាេហគមនេ៍ង្ឃរុកខ វន្័ កធ៏លេ នាប់េ្ថតិតកនានាម 

កនារគនាប់គនាងរបេ់កនាុមខ្នារកនាហមដនារ។ យនាធនា កម្នា្តិបនាេ 

ខ្នារកនាហម នតិងបនាជនាជនដនាេរត់ភៀេខលេួ នពីកនារវនាយបនាហនារ 

ពីេំណនាក់កងទព័វៀតណនាម នតិងកងទព័រណេតិរ្សនាមគ្គ ី

េង្គ នានាសះជនាតតិកម្ពញ ជនា ននាឆ្ នាំ១៩៧៩ បនានរត់មកបនាមូេផ្ញ ំរ្ នា 

នតិងរេ់ននាក្ ញ ងពនានាននាសះ។ ខ្នារកនាហមបនានកនាណ្ឌ បនាជនាជនរនាប់

មុនឺននាក់ចូេមករេ់ននាក្ ញ ងពនានាននាសះ នតិងននាលើជួរ្្ ំដងរនាក 

(្នាតេន្ធងឹពីខនាត្ឧត្រមនានជយ័ នតិងខនាត្ពនាសះវ តិហនារ) ឲ្យចូេ 

ជនាយនាធនាដើម្បវីនាយបនាយុទ្ធតទេ់នងឹរដ្ឋ នា្តិបនាេ។ តំបន់ននាសះ 

មនានទីតនាំង្ូមតិសនាសនា្េ្អេមនានាប់កនាុមខ្នារកនាហម ន្ាក់ខលេួ ន  

ពនានាសះេម្បលូ ណទ៌នាដនាយពនានាឈើកនានាេ់ៗ នតិងជួរ្្ ំវនាង 

អនលេ នាយ។ ននាអំ�ញ ងពនាេននាសះ ខ្នារកនាហមកប៏នានកនាប់ឈើពី

ក្ ញ ងពនានាននាសះដើម្បយីកមកសនាងេង់ផ្ទ សះេមនានាប់យនាធនា េង់ 

មូេដ្ឋ នានទព័ ស្ព នាន នតិងហនាដ្ឋ នារចននាេម្ព ន័្ធជនាចនាើនទៀត។  

កនានាយមក យនាធនាខ្នារកនាហមបនានចនាប់ផ្ើមកនាប់ពនានាឈើ 

កនាន់តនាចនាើនក្ ញ ងគនាេបំណងដនាសះដូរស្បៀង គនាឿងឧបភនាគ  

នតិងេម្នារបនាើបនានាេ់ ជនាមួយឈួ្ញថនា ដនាេបណ្នាេឲ្យពនានា 

ឈើជនាចនាើនននាតនាមពនាដំនានកម្ពញ ជនា-ថនា រួមមនាន សនាកុអនលេង់វនាង  

សនាុកេំរនាង នតិងសនាុកចុងកនាេ់ បនាត់បង់ជនាបន្បន្ទ នាប់។ 

 កនានាយមក ដនាយសនារតមនាូវកនារឈើ នតិងកនារជួញដូរ 

ឈើកនាន់តនាចនាើនឡើងធវ ើឲ្យពនានាននាក្ ញ ងតំបន់ពនានាេហគមនន៍នាសះ 

ទទួេរងគនានាសះកនាន់តនាខលេ នាំងតនាមរយភៈកនារកនាប់រេំំ ទនាសះបមីនាន 

វ តិធនានកនារកនារ�នារជនាបន្បន្ទ នាប់ពីអនាជ្នាធរ នតិងរដ្ឋ នា្តិបនាេ 

កដ៏នាយ។ 

 ពនានាឈើបនានផ្េ់ផេបនាយនាជនជ៍នាចនាើនដេ់មនុេ្  

នតិងជមនាកេតវពនានា។ ពនានាឈើមនានតួននាទយ៉ីនាងេំខនាន់ក្ ញ ងកនារ 

ជួយថនារក្នាដំណើរកនារបនាពន័្ធអនាកូ�លូ េុ ី នតិងជួយកនាត់បន្ថយ 

ឥទ្ធ តិពេអវ តិជ្មនានននាកនារបនានាបនាួេអនាកនាេធនាតុ ដូចជនា ទកឹ 

ជំនន់ ខ្យេ់ព្យញ សះ នតិងសនាូបយកឧេ្ន័កនាបូនតិចពីបរ តិយនាកនាេ។  

ពនានាឈើ គជឺនាេម្បត្តិធម្ជនាតតិដ៏មនានតមលេ នា ដនាេទំននាក់ទំនង 

ជនាមួយនងឹកនាររេ់ននាបនាចនាំថង នារបេ់មនុេ្ នតិងេតវ ដូច្ នាសះ 

ទនាមទនារឲ្យមនានកនារចូេរួម កនារគនាប់គនាង នតិងកនារបនាើបនានាេ់ 

ធនធនានធម្ជនាតតិបនាកបដនាយវ តិចនារណញ្ញ នាណ ដើម្បធីនាននានូវ 

តុេ្យភនាពបរ តិស្ថ នាន ពនាមទនាំងផ្េ់ឱកនាេដេ់កូនចនាជំននាន់ 

កនានាយទទួេបនានផេបនាយនាជនពី៍ធនធនានទនាំងអេ់ននាសះ។  

ពនានាឈើបនានរក្នាេំនងឹបរ តិស្ថ នានធម្ជនាតតិ នតិងេមនាេ់សនាេ់ 

បំពនាងពណប៌នាតង ពនាមទនាំងបនានបមនាើដេ់វ តិេយ័ទនាេ 

ចរណផ៍ងដនារ។ 

ហូ ថុននា

ដំណឹងសសវែងរកពូ

 ននាងខ្ញ ំឈ្នាសះ �លូ រ៉នា សនាន។ ម្នាយរបេ់ននាងខ្ញ ំឈ្នាសះ សនាន  

ង៉នាត មកពីខនាត្កំពង់ចនាម។ រនាត់មនានបងសនាីម្ នាក់ដនាេបនានជួប 

រ្ នាននាមុនពនាេបងសនាីរបេ់រនាត់បនានសលេ នាប់ទនា។ បុ៉ន្នា ម្នាយ 

ននាងខ្ញ ំននាតនាមនានចមងេ់អំពីប្អលូ នរបេ់រនាត់ម្ នាក់ ដនាេខ្ញ ំមតិនដឹង 

បនាកបតនាមភនាសនាអង់គលេនាេយ៉នាងណនាននាសះទនា គនានាន់តនាដឹងថនា 

អនាចជនាឈ្នាសះ សនារុន ឬ សនារឿន នតិងតនាកូេ ង៉នាត។ ពត័ម៌នាន 

មួយទៀត ដនាេអនាចជួយបង្ហ នាញអត្េញ្ញ នាណរបេ់រនាត់ គ ឺ

រនាត់បនានតនា�ប់មករៀនននាវ តិទ្នាេយ័ពនាធិ៍វនាេ មួយរយភៈ។  

ម្នាយរបេ់ខ្ញ ំបនាននតិយនាយថនា មកដេ់បច្ ញ ប្បន ្ ពូរបេ់ខ្ញ ំមនាន 

អនាយុជនាង៥០ឆ្ នាំហើយ។ បុ៉ន្នាមនានរឿងមួយ គម្ឺនាយខ្ញ ំបនាន 

បនានាប់ខ្ញ ំថនា ពូរបេ់ខ្ញ ំអនាចតនាូវបនានននាំទនាបនាទនាេថនា។ 

 ដូច្ នាសះបនាេតិនបើបងប្អលូ នណនាបនានស្គ នាេ់ពូរបេ់ខ្ញ ំ េូមទនាក់ 

ទងមកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា៖ ផ្ទ សះលនាខ៦៦ ផលេលូ វពនាសះេហីនុ  

កនាុង្្ ំពនាញ ទូរេព្ទ លនាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥។ 

េូមអរគុណ! 



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា តនាូវកនារជនាើេរើេនតិេ្តិតេ្គ័នាចតិត្ចំនួន០៥រូប (អ្ កេរសនារអត្ថបទ ២រូប អ្ កបកបនានា 

២រូប នតិងកនានាហវ តិកកំុព្យលូ ទរ័ ១រូប) ក្ ញ ងចំណនាមនតិេ្តិតសនាកេវ តិទ្នាេយ័ននាននាឲ្យមកបមនាើកនារងនារចនាប់ពីខនាមនាសនា ឆ្ នាំ២០១៩ 

ដេ់ខនាឧេភនា ឆ្ នាំ២០១៩ ហើយអនាចបន្ទនាតនាមគុណភនាពកនារងនារ។

១) កនារងនារេ្គ័នាចតិត្ដនាេនងឹតនាវូបំពនាញទនាក់ទងនងឹកនារបកបនានាអត្ថបទពីភនាសនាអង់គលេនាេមកជនាភនាសនាខ្នារ ឬពីភនាសនាខ្នារ 

ទនាភនាសនាអង់គលេនាេ។ អត្ថបទដនាេនងឹតនាូវបកបនានាគអឺត្ថបទខលេនីតិងវនាង ដនាេមនានេកខណភៈបនាវត្តិសនាស្នា ច្នាប់ នតិង 

អត្ថបទពតិភនាក្នាននាននា េរសនារដនាយមនាធនាវ ីសនាស្នានាចនារ្យ អ្ កសនានាវជនានាវបរទនាេ ឬេរសនារ ដនាយបនាជនាជនកម្ពញ ជនា។ 

២) កនារងនារេ្គ័នាចតិត្ដនាេនងឹតនាូវបំពនាញទនាក់ទងនងឹកនារេរសនារអត្ថបទ េមនានាប់បនាសះពុម្ព ផ្នាយននាក្ ញ ងទេ្ននាវដី្ 

«សវ នាងរកកនារពតិត» នតិងគនាហទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកនានាហវ តិកកំុព្យលូ ទរ័ ឬរចននាទេ្ននាវដី្ តមនាូវឲ្យចនាសះបនាើបនានាេ់កម្វ តិធ ីInDesign នតិងកម្វ តិធផី្នាងៗទៀត ដនាេទនាក់ 

ទងនងឹកនាររចននាទេ្ននាវដី្។

 ក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេធវ ើកនារងនារេ្គ័នាចតិត្ននាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា នតិេ្តិតេ្គ័នាចតិត្ទនាំងអេ់តនាូវបនានលើកទកឹចតិត្ឲ្យ 

ដនាក់�នាក្យចូេរួមវគ្គបណ្ញ សះបណ្នាេ នតិងបន្កនារេតិក្នាននាតនាមសនាកេវ តិទ្នាេយ័ននាននា ដនាេជនាដនាគូេហកនារជនាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ដូចជនា ពនាសះរនាជនាណនាចកនាថនា ហវ ីេីពីន ហុងកុង ចកនា្ពអង់គលេនាេ នតិងេហរដ្ឋអនាមនារ តិក ជនាដើម។

េកខខណ្ឌ េមនានាប់នតិេ្តិតដនាេអនាចដនាក់�នាក្យបនាន មនានដូចខនាងកនានាម ៖

១) នតិេ្តិតកំពុងេតិក្នាតនាមសនាកេវ តិទ្នាេយ័រដ្ឋ នតិងឯកជនននាននា ដនាេអនាចបនាើបនានាេ់ភនាសនាអង់គលេនាេ។

២) មនានអត្ចរ តិតថលេ នាថ្ លូ រ មុងឺម៉នាត់ ព្នាយនាម នតិងមនានទំនួេខុេតនាូវចំពនាសះកនារងនារ។

៣) មនានចំណនាប់អនារម្ណផ្៍ នាកកនារងនារបនាវត្តិសនាស្នា ច្នាប់ នតិងសនារពត័ម៌នាន។

 នតិេ្តិតដនាេមនានេកខណភៈេម្បត្តិដូចខនាងលើ ហើយមនានចំណនាប់អនារម្ណន៍ងឹកនារងនារេ្គ័នាចតិត្ននាសះ េូមផ្ើ�នាក្យេំុ 

បមនាើកនារងនារមកកនាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ចនាប់ពីថង នាជូនដំណឹងននាសះតទនា រហូតដេ់ថង នាទ៣ី០ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ២០១៩ 

វនា្នាម៉នាង៥ ង្ នាច។ 

េូមភ្នាប់មកជនាមួយនូវឯកសនារដូចខនាងកនានាម ៖

១) េតិខតិតេំុធវ ើកនារងនារ ១ច្នាប់ (Cover Letter) ដនាយបញ្នាក់អំពីទកឹចតិត្ផ្ទ នាេ់ខលេួ នចំពនាសះកនារងនារឲ្យបនានច្នាេ់្នាេ់ 

នតិងក្នាសះក្នាយ ដនាេេរសនារដនាយសនាមុខីលេួ ន។

២) បនាវត្តិរូបេងខ នាប ១ច្នាប់ (Resume)។

 េូមផ្ើមកកនាន់អនាេយដ្ឋ នានរបេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ផ្ទ សះលនាខ៦៦ ផលេលូ វពនាសះេហីនុ េង្ នាត់ទនលេនាបនាសនាក់ ខណ្ឌ  

ចំកនារមន កនាុង្្ ំពនាញ ឬ អីុម៉នាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org។ បនាេតិនបើមនានចមងេ់ េូមទូរេព្ទ មកលនាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         េូមអរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្មគ័ាចិត្
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

 កនារទទួេបនាននូវពត័ម៌នានថី្ទនាក់ទងនងឹេង្គម នតិងកនារ 

អប់រ ំ គជឺនាតមនាូវកនារចនាំបនាច់បំផុតេមនានាប់បនាជនាជនកម្ពញ ជនា។  

ពត័ម៌នានថី្ៗទនាំងននាសះកជួ៏យដេ់ផ្ ត់គំនតិត នតិងកនារអ្តិវឌ្ឍន ៍

េង្គមជនាតតិដនារ។ កនារផ្េ់ជូននូវពត័ម៌នានទនាកនាន់សនាធនារណ 

ជន មនានមធ្នាបនាយចនាើនយ៉នាង ដូចជនា ទូរទេ្ន ៍ វ តិទ្យញ  

កនាសនាត នតិងទេ្ននាវដី្ដនាេតនាូវបនានចនាត់ទុកថនាជនាផ្ នាកមួយ

ននាបនា្ពពត័ម៌នាន។ មកដេ់េតវត្រទ៍២ី១ននាសះមនានកនាររកី

ចមនាើនយ៉នាងខលេ នាំងគួរឲ្យកត់េម្គ នាេ់ននាបនាពន័្ធបច្ នាកវ តិទ្នា ជនា 

ពតិសនាេបនាពន័្ធបច្ នាកវ តិទ្នាពត័ម៌នានតនាមអីុនធណឺនាត។ 

 បច្ នាកវ តិទ ន្ាពត័ម៌នានតនាមអីុនធណឺនាតបនានផ្េ់សនារេំខនាន់  

នតិងធវ ើឲ្យមនានភនាពងនាយសនាួេដេ់សនាធនារណជន ដនាេចង់ 

េតិក្នាសវ នាងយេ់អំពីហនាតុកនារណវ៍ តិវឌ្ឍនរ៍បេ់េង្គមថី្ៗ រួម 

ទនាំងពនាឹត្តិកនារណដ៍នាេបនានកើតឡើង ក្ ញ ងពនាេអតតីកនាេ។  

ដនាយយេ់ឃើញអំពីសនារេំខនាន់ននាបច្ នាកវ តិទ្នាពត័ម៌នាន  

ដនាប៉នាតម៉ឺង់បនាពន័្ធផ្ពវ ផ្នាយ នតិងសនារគមននាគមនន៍នាសនាកេ 

វ តិទ្នាេយ័្ូមតិន្ទ ្្ ំពនាញ បនានេហកនារជនាមួយមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសនារកម្ពញ ជនា បង្ ើតកម្វ តិធទូីរេព្ទ  នតិងគនាហទំពរ័មួយ 

ដនាេមនានឈ្នាសះថនា «ទចីងចនា»ំ ឬ Mapping Memories 

Cambodia។ សនាធនារណជន នតិងអ្ កេតិក្នាសនានាវជនានាវអនាច 

ចូេមើេគនាហទំពរ័ននាសះតនាមរយភៈបនាពន័្ធអីុនធណឺនាត ឬអនាច 

ទនាញយកកម្វ តិធនីនាសះពី (App or play store) មកដនាក់ននា 

លើទូរេព័្ទ ដើម្បអីនាន។ 

 គនាហទំពរ័ «ទចីងចនា»ំ ឬ Mapping Memories 

Cambodia នតិងកម្វ តិធ ី(App or play store) ននាលើទូរេព័្ទ  

តនាូវបនានេម្ព នាធឲ្យបនាើបនានាេ់ជនាផលេលូ វកនារ ននាថង នាទ០ី២ ខនាកុម្ភៈ  

ឆ្ នាំ២០១៩ ននាក្ ញ ងបរ តិវនាណននាសនាកេវ តិទ្នាេយ័្ូមតិន្ទ ្្ ំពនាញ  

គាហទំពរ័ «ទតីចងចា»ំ

លើកឡើងអំពតីបាវត្ិសាសា្ ការពិភាក្ា ៃិងការ្្សរះ្្ាក្ពុងសង្គម

ពតិធេីម្ព នាធកម្វ តិធទូីរេព្ទ  នតិងគនាហទំពរ័ «ទចីងចនា»ំ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 25

លេខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

ដនាយមនានកនារចូេរួមជនាគណភៈអធតិបតពីីលនាក សនាម រតននា  

សនាកេវ តិទ្នាធតិកនាររង ននាសនាកេវ តិទ្នាេយ័្ូមតិន្ទ ្្ ំពនាញ,  

លនាក សនាី ជូ្នា អីុេ អ្ កេមនាបេមនាួេកម្វ តិធេីន្តិភនាព 

េុវី តិេ យុត្តិធម ៌នតិងកនារផ្សះផ្នាននាក្ ញ ងបរ តិបទននាសនា្នាក្ខី្នារ 

កនាហម, លនាកសនាី េូ ហវ នារណីនា ននាយករងននាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសនារកម្ពញ ជនា ភ្ៀវកតិត្តិយេ សនាសនា្ាចនារ្យ េតិេ្ នតិងនតិេ្តិត 

បនាមនាណជនា២៥០ននាក់។ កម្វ តិធទូីរេព្ទ ដនា នតិងគនាហទំពរ័ 

«ទចីងចនា»ំ បនានផ្េ់ជូននូវភនាពងនាយសនាួេដេ់សនាធនារណ 

ជន េតិេ្ នតិេ្តិត អ្ កេតិក្នាសនានាវជនានាវ រួមទនាំងភ្ៀវ 

ទនាេចរណអ៍នាចកំណត់ទីតនាំងបនាវត្តិសនាសនា្ននាក្ ញ ងរបបខ្នារ 

កនាហម។ ននាក្ ញ ងគនាហទំពរ័ននាសះកម៏នានវដីនាអូ បង្ហ នាញអំពីរឿង

រ៉នាវអតតីកនាេដនាេទនាក់ទងនងឹេកម្ភនាពជីវ តិតរេ់ននាបនាចនាំ

ថង នារបេ់បនាជនាជន ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមពីេំណនាក់អ្ ករេ់

រនានមនានជីវ តិត។ 

 ននាក្ ញ ងឱកនាេននាកនារេម្ព នាធគនាហទំពរ័ «ទចីងចនា»ំ ក ៏

មនានកនាររៀបចំេម្នាងរបនាផ្ំ នាសលេ នា កនានាមចំណងជើងថនា «អនលេង់ 

ជីវ តិត»។ របនាំននាសះនតិយនាយអំពីកនាររៀបកនារដនាយបងខ ំរបេ់បនា-

ជនាជនកម្ពញ ជនាដនាេរេ់ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម។ កនានាពីននាសះ 

ក៏មនានកនារដនាក់តនាំងពតិពរ័ណរូ៍បថតអំពីទតិដ្ឋភនាពក្ ញ ងរបបខ្នារ 

កនាហម នតិងគំនូរេ្ពីីជីវ តិតបនាចនាំថង នារបេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាក្ ញ ង 

របបខ្នារកនាហម។ បន្ទ នាប់មក កនាុមនតិេ្តិតននាដនាប៉នាតម៉ឺង់បនាពន័្ធ 

ផ្ពវផ្នាយ នតិងសនារគមននាគមន ៍កប៏នានចនាក់បញ្ នាំងខ្នាភនាព 

យន្ឯកសនារខលេ ីៗ ទនាក់ទងនងឹរបបកម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ រួម 

មនាន ៖ «អនាងតនា�នាំងថ្» គជឺនាខ្នាភនាពយន្ឯកសនារដនាេបនាន 

បង្ហ នាញអំពីទុកខ េំបនាកវនាទននារបេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនា ដនាេតនាូវ 

បនានខ្នារកនាហមបញ្នាឲ្យធវ ើកនារងនារដនាយបងខ ំ ទនាំងថង នាទនាំង 

យប់ដើម្បលីើកទំនប់ដ៏ធំមួយននាក្ ញ ងអំ�ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ ដើម្ប ី

បមនាើវ តិេយ័កេតិកម្។ កនានាយរបបខ្នារកនាហមដួេរេំឆ្ នា ំ

កនារេម្នាងរបនាំននាក្ ញ ងពតិធេីម្ព នាធកម្វ តិធទូីរេព្ទ  នតិងគនាហទំពរ័ «ទចីងចនា»ំ
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១៩៧៩ «អនាងតនាពនានាំងថ្» បនានកលេ នាយជនាកនលេនាងចនាប់អនារម្ណ ៍

េមនានាប់មើេបនាភនាទេតវបក្ ីជនាជនាងទកីនលេនាងចងចនាំននាបនាវត្តិ 

សនាសនា្ដ៏ជូរចត់។ ខ្នាភនាពយន្ឯកសនារបន្ទ នាប់មនានចំណង 

ជើងថនា «កនាសះតនាង» ដនាេជនាអតតីមូេដ្ឋ នានកងទព័ជើងទកឹ 

របេ់កម្ពញ ជនា។ បន្ទ នាប់ពីយនាធនាខ្នារកនាហមទទួេបនានជយ័ជម្ សះ 

លើកងទព័ េន់ នេ់ ននាក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ ខ្នារកនាហមបនាន 

បញ្លូ នយនាធនារបេ់ខលេួ នឲ្យទនាឈរជើងននាកនាសះតនាងដើម្បយីនាម 

េ្នាតដនានេមុទនាកម្ពញ ជនា។ អំ�ញ ងពនាេននាសះ យនាធនាខ្នារកនាហម 

ក៏បនានបនាទសះឃើញកប៉នាេ់ម៉នាយ៉នាហ្គ នារបេ់េហរដ្ឋអនាមនារ តិក 

ននាទនីនាសះ ជនាហនាតុបង្ ឲ្យមនានកនារប៉សះទង្គ តិចរ្ នា នតិងបណ្នាេ 

ឲ្យយនាធនាទនាំងេងខនាងសលេ នាប់រនាប់រយននាក់។ ចំណនាកខ្នាភនាព 

យន្ឯកសនារមនានឈ្នាសះថនា «រឭក» នតិយនាយអំពីបុរេម្ នាក់ 

ឈ្នាសះ េយ សនាន គជឺនាអ្ កដនាេរេ់រនានមនានជីវ តិតពីគុកកនានាំង 

តនាចនាន់។ សនាន តនាងនកឹរឭកដេ់បុរេម្ នាក់ឈ្នាសះ ឆនាន គឺ

ជនាអ្ កជួយជីវ តិតរបេ់រនាត់ឲ្យរួចផុតពីកនារេមលេ នាប់ពីេំណនាក់

យនាធនាខ្នារកនាហម។ ភនាពយន្ឯកសនារមួយទៀតមនានឈ្នាសះ 

«េមរ្ូមតិក្ ញ ងបនានាសនាទ»។ កនាុមនតិេ្តិតដនាប៉នាតម៉ឺង់បនាពន័្ធ 

ផ្ពវផ្នាយ នតិងសនារគមននាគមន ៍បនានលើកយកបនានាសនាទបនាង 

មនា្នា គជឺនាតំបន់បនាយុទ្ធខលេ នាំងកលេ នាក្ ញ ងចំណនាមតំបន់បនានាសនាទ

ផ្នាងៗក្ ញ ងខនាត្សៀមរនាប ក្ ញ ងេមយ័ខ្នារកនាហម។ េង្គ នានាម

ននាសះបនានបន្រហូតដេ់ឆ្ នាំ១៩៩៧ ទើបបនានបញ្ ប់ទនាំងសនាុង។ 

េង្គ នានាមបនានបង្ ឲ្យបនានាសនាទបនាងមនា ន្ារងកនារខូចខនាងយ៉នាង 

ដំណំ គួរជនាទស្ីនាយសនាណនាសះកនានាលនាង។ ចំណនាកភនាពយន្ 

ឯកសនារដនាេបនានចនាក់បញ្ នាំងចុងកនានាយននាក្ ញ ងថង នាេម្ព នាធ 

កម្វ តិធទូីរេព្ទ  នតិងគនាហទំពរ័ «ទចីងចនា»ំ គមឺនានឈ្នាសះ «ពនាំដី 

ដនាេបនាត់ទនា»។ ភនាពយន្ឯកសនារននាសះបនានបង្ហ នាញអំពីពនា ំ

បនាទេ់ដីននាសនារមន្ទ រីបនាេយ័ពូជសនាេនទួ៍េសលេនាង (អតតី 

មន្ទ រីេន្តិេុខេ-២១) ដនាេមនានទំហំរួមតូចជនាងទំហំដីននា 

ក្ ញ ងកម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ។ ភនាពយន្ឯកសនារទនាំងននាសះជនា 

ស្ នាដនាផេតិតរបេ់កនាុមនតិេ្តិតននាដនាប៉នាតម៉ឺង់ បនាពន័្ធផ្ពវ 

ផ្នាយ នតិងសនារគមននាគមន ៍ដនាេបនានចុសះធវ ើកនារេតិក្នាសនានាវ 

ជនានាវននាតំបន់ផ្នាងៗក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា ដើម្បថីតជនាខ្នាភនាព 

យន្ឯកសនារ។ 

 បើតនាមលនាក អ៊ុ ង ប៊ុ នអីុ បនាធនានេ្ទីដីនាប៉នាតម៉ឺង់បនាពន័្ធ 

ផ្ពវផ្នាយ នតិងសនារគមននាគមនប៍នានឲ្យដឹងថនា ៖ កនារខតិតខំ 

បនាឹងបនានាងបង្ ើតកម្វ តិធតីនាមទូរេព្ទ ដនា នតិងគនាហទំពរ័ «ទ ី

ចងចនា»ំ របេ់កនាុមនតិេ្តិតដនាប៉នាតម៉ឺង់បនាពន័្ធផ្ពវ ផ្នាយ នតិង 

សនារគមននាគមនេ៍មនានាប់សនាធនារណជន នងឹបង្ ឲ្យមនានភនាព 

ងនាយសនាួេក្ ញ ងកនារអនាន េតិក្នាសនានាវជនានាវ នតិងជំរុញឲ្យយុវជន 

ជំននាន់កនានាយកនាន់តនាចនាប់អនារម្ណទ៍នាលើកនារេតិក ន្ាបនាវត្តិ 

សនាសនា្ ក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម។ បនាធនានបទេ្អំីពីរបបខ្នារ 

កនាហមតនាូវបនានផេតិតយ៉នាងយកចតិត្ទុកដនាក់ហើយតនាូវបនាន 

បង្ហ នាញជនាទមនាង់ពហុបនាពន័្ធផ្ពវ ផ្នាយ ដនាេអនាចបនាើបនានាេ់ 

បនានននាក្ ញ ងវនាទតិកនាពីរគ ឺ ៖ កម្វ តិធទូីរេព្ទ ដនា នតិងគនាហទំពរ័។  

បនាវតតិ្សនាសនា្ខ្នារកនាហមគជឺនាបនាធនានបទមួយដនាេលនាចឡើង 

ម្ងហើយម្ងទៀតេមនានាប់កតិច្ កនារនតិេ្តិតរបេ់យើង ក្ ញ ង 

អំ�ញ ងពនាេេតិក្នារបេ់ពួកគនា។ ដនាប៉នាតម៉ឺង់បនាពន័្ធផ្ពវ ផ្នាយ  

នតិងសនារគមននាគមន ៍ គតិតថនា កនារបន្កនារេន្ទននាអំពីបនាវត្តិ 

សនាស្នាខ្នារកនាហមគជឺនាកនារេំខនាន់។ 

 បញ្ហ នាជនាចនាើនននាក្ ញ ងេង្គមកម្ពញ ជនាននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្ មនាន 

ឫេគេ់ចនាញពីសនាកននាដកម្ដនាេបនានកើតឡើងននារបប

ខ្នារកនាហម។ យុវជនជំននាន់កនានាយតនាូវរៀនពីអតតីកនាេរបេ់ 

បនាទនាេកម្ពញ ជនាដើម្បយីេ់ថនាអតតីកនាេមនានឥទ្ធ តិពេលើជីវ តិត

រេ់ននា នតិងេង្គមរបេ់ពួកគនាននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្។ កនារេន្ទននា

គជឺនាឧបករណដ៏៍េំខនាន់មួយដេ់កនាររៀនេូតនារបេ់សនាធនា-

រណជន នតិងកនារផ្សះផ្នាអតតីកនាេជនាមួយបច្ ញ ប្បន ្។ 

 យើងជឿថនាកនារទទួេបនានពត័ម៌នាន នតិងរឿងរ៉នាវបនាវត្តិ 

សនាសនា្ខ្នារកនាហម គជឺនាយន្កនារចម្បងបំផុតមួយជំរុញឲ្យ 

មនានកនារជជនាកពតិភនាក ន្ារ្ នាអំពីអតតីកនាេរបេ់កម្ពញ ជនា។ ដើម្ប ី

ចនាករលំនាកពត័ម៌នាន យើងបនានកត់េម្គ នាេ់ពីសនារេំខនាន់ននា 

បច្ នាកវ តិទ្នា ដនាេដើរតួយ៉នាងេំខនាន់ក្ ញ ងកនារអ្តិវឌ្ឍនេ៍ង្គមននា 

ពនាេបច្ ញ ប្បន ្។ ដនាយសនារបនាជនាជនកម្ពញ ជនាភនាគចនាើនេុទ្ធតនា 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

មនានទូរេព្ទ ស្នាតហវលូ នដនាេភ្នាប់បនាពន័្ធអីុនធណឺនាត កនារផ្ពវ 

ផ្នាយតនាមរយភៈកម្វ តិធទូីរេព្ទ ដនា នតិងគនាហទំពរ័ គជឺនាឧបករណ ៍

ដនាេេមសនាប នតិងងនាយសនាួេបនាើបនានាេ់បំផុតេមនានាប់អ្ ក

បនាើបនានាេ់។ 

 តនាមរយភៈកនារចងកនាង នតិងកនារផេតិតសនាច់រឿងអំពីបនាវត្តិ 

សនាសនា្ខ្នារកនាហម ដនាេមនានខលេមឹសនារងនាយយេ់ នតិងគួរឲ្យ 

ចនាប់អនារម្ណ ៍យើងេង្ឃមឹថនានងឹអនាចទនាក់ទនាញយុវជនជំននាន់ 

កនានាយឱ្យចនាប់ផ្ើមេតិក្នា នតិងពតិភនាក្នាអំពីបនាវត្តិសនាសនា្ដ៏ 

ជូរចត់ដនាេបនាទនាេយើងបនានឆលេងកនាត់។ កនារេតិក្នាអំពីរបប 

បនាេយ័ពូជសនាេនន៍នាសះ នងឹជំរុញឲ្យយុវជនជំននាន់កនានាយ 

កសនាងេង្គមមួយដនាេមនានេន្តិភនាព។ 

 កម្វ តិធទូីរេព្ទ  នតិងគនាហទំពរ័ «ទចីងចនា»ំ មតិនតនាឹមតនា 

ន្ាតតនាដនាងអំពីបនាវត្តិសនាសនា្ក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមបុ៉ណ្ណ នាសះទនា  

បុ៉ន្នាវនាកប៏នានជំរុញឲ្យមនានកនារពតិភនាក្នា នតិងកនារផ្សះផ្នាក្ ញ ង 

អន្រជំននាន់ (បនាជនាជនដនាេបនានឆលេងកនាត់របបខ្នារកនាហម នតិង 

បនាជនាជនដនាេកើតកនានាយរបបខ្នារកនាហម) តនាមរយភៈកនារ

បនាើបនានាេ់បច្ នាកវ តិទ្នាពត័ម៌នានដនារ។ 

 បើតនាមលនាក ឆនាំង យុ ននាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារ 

ដនាេបនានេហកនារ រនាំទនា បនាឹក្នាយនាបេ់ក្ ញ ងកនារបង្ ើត 

គមនានាង «ទចីងចនា»ំ បនានមនានបនាសនាេនថ៍នា ៖ ជួនកនាេវនា 

អនាចមនានភនាពេ្ញ គស្នាញដនាេមតិនចនាំបនាច់មួយរវនាងេកម្ភនាព 

អ្ កសនាុកអ្ ក្ូមតិ នតិងបច្ នាកវ តិទ្នា។ េកម្ភនាពអ្ កសនាុកអ្ ក 

្ូមតិកើតចនាញពីកមលេ នាំងរបេ់បុគ្គេទនាំងឡនាយ េហគមន ៍កនារ 

េមនានាចចតិត្មួយរួមរ្ នា នតិងអំណនាចននាទនីនាសះ។ បច្ នាកវ តិទ្នា 

មតិនតនាូវបនានចងភ្នាប់ទនានងឹវប្បធមជ៌នាក់្នាក់ណនាមួយ យុទ្ធ 

សនាសនា្របេ់អង្គកនារ ឬកក៏នារចនាត់ចនាងអំណនាចណនាមួយ 

ឡើយ។ 

 បច្ នាកវ តិទ្នាគមឺតិនបនាកនាន់របបនយនាបនាយ មតិនគតិតអំព ី

កមនាតិតេីេធម ៌ មតិនកំណត់ដនាយនតិយមនយ័ហើយតនាងតនា 

មនានកនារផលេ នាេ់ប្លូ រជនានតិច្ ។ មតិនតនាឹមតនាបុគ្គេម្ នាក់ៗននាសះទនា 

ដនាេមនានភនាពរុញរនាក្ ញ ងទទួេយកកនារហូរចូេននាបនាពន័្ធ 

បច្ នាកវ តិទ្នា អង្គកនារទនាំងឡនាយណនាដនាេេ្ថតិតននាក្ ញ ងស្ថ នាន

ភនាពេំបនាកកជួ៏បបនាទសះរឿងបនាបននាសះដនារ។ វនាេំបនាកក្ ញ ង 

កនារទទួេយកបច្ នាកវ តិទ ន្ាដនាេមតិនធលេ នាប់មនានពីមុនមកននាក្ ញ ង 

បរ តិបទេង្គមមួយ ដនាេទមលេ នាប់ទនានងឹកនាេភៈទនាេភៈ នតិងចតិត្ 

គំនតិតអ្តិរក្នតិយមអេ់រយភៈពនាេជនាចនាើនេតវត្រម៍កហើយ 

ននាសះ។ បុ៉ន្នាទនាសះបជីនាមនានភនាពេំបនាកយ៉នាងណនាកដ៏នាយ កខ្៏ញ ំ 

ជឿជនាក់ដនារថនា េកម្ភនាពអ្ កសនាុកអ្ ក្ូមតិ គចឺនាំបនាច់តនាូវ 

កនារបនាពន័្ធបច្ នាកវ តិទ្នាដើម្បរីកីចមនាើន ហើយមតិនតនាឹមតនាននា 

ក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនាមួយតនាបុ៉ណ្ណ នាសះទនា បុ៉ន្នាគនឺនាទូទនាំងេកេ 

លនាក។ 

 បច្ នាកវ តិទ្នាគជឺនាពតិ្ពលនាកថី្មួយ ដនាេបង្ ើតឡើង 

េមនានាប់មនុេ្ជំននាន់កនានាយននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ បច្ នាក

វ តិទ្នាអនាចធវ ើឲ្យអ្ កសនាុកអ្ ក្ូមតិទទួេបនាននូវពត័ម៌នានថី្ៗអំពី

របបខ្នារកនាហម នតិងេំខនាន់បំផុតគអឺនាចធវ ើឲ្យរនាត់មនានេមត្ថ

ភនាពក្ ញ ងកនារងឿងឆងេ់ អំពីកនាេភៈទនាេភៈននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្ នតិង

ធវ ើកនារបនាៀបធៀបវនាជនាមួយនងឹអតតីកនាេរបេ់រនាត់។ 

 គមនានាងននាសះ គជឺនាជំហនានដំបូងេមនានាប់កតិច្ ខតិតខំបនាឹង

បនានាងក្ ញ ងកនារផ្នាភ្នាប់បុគ្គេទនាំងឡនាយក្ ញ ង្ូមតិសនាុក នតិងេហ

គមនជ៍នាមួយនងឹបនាវត្តិសនាសនា្របេ់បនាទនាេកម្ពញ ជនា។ គមនានាង 

ននាសះគមឺតិនតនាឹមតនាជនាឧបករណដ៏៍េំខនាន់ក្ ញ ងកនាររៀនេូតនាអំពី  

រឿងរ៉នាវរបេ់បុគ្គេនតិងបនាវត្តិសនាសនា្រួមមួយតនាបុ៉ណ្ណ នាសះទនា  

បុ៉ន្នាថនាមទនាំងផ្េ់ឲ្យមនានកនារពតិភនាក ន្ាលើេំណួរេំខនាន់ៗដនាេ 

ទនាក់ទងទនានងឹកនារអ្តិវឌ្ឍនេ៍ង្គមកម្ពញ ជនាកនានាយពីជមលេ នាសះ។ 

 តើកនារអត់ឃលេ នាន ពេកម្ដនាយបងខ ំ ឃនាតកម្ នតិងអំពើ

សនាហនាវឃនារឃនាបនានធវ ើឲ្យេង្គម នតិងបុគ្គេដនាេបនានរេ់

រនានមនានជីវ តិតមនានកនារផលេ នាេ់ប្លូ រយ៉នាងដូចម្នាចខលេសះ?

 តើយើងអនាចរៀនេូតនាបនានអវ ីខលេសះចនាញពីកនារបំផលេ តិចបំផលេ នាញ 

បនាទនាេជនាតតិ េហគមន ៍នតិងបុគ្គេម្ នាក់ៗ?

 តើអតតីកនាេអនាចបង្ហ នាញអវ ីខលេសះអំពីកនារតេ៊ូ របេ់យើង 

ជនាមួយនងឹបញ្ហ នាននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្ននាសះ នតិងបញ្ហ នាបនាឈមននា 

ពនាេអននាគត?
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

 តើជនរងគនានាសះគួរតនាូវបនានយើងទនាំងអេ់រ្ នាចងចនាំយ៉នាង 

ដូចម្នាច ហើយតើយើងអនាចបនានាប់រឿងរ៉នាវរបេ់ជនរងគនានាសះ 

ទនាដេ់មនុេ្ជំននាន់កនានាយជនាចនាើនននាក់ដនាេមតិនធលេ នាប់ឆលេងកនាត់ 

េង្គ នានាម កនារអត់ឃលេ នាន ឬអំពើឃនារឃនាបនានដនាយរបៀប 

ណនា?

 តើយើងអនាចបនាើបច្ នាកវ តិទ្នាដើម្បចូីេរួម នតិងអ្តិវឌ្ឍន ៍

បុគ្គេ នតិងេហគមនប៍នានយ៉នាងដូចម្នាច?

 តើេង្គមមួយអនាចបង្ ើតឧត្មគតតិថី្បនានដនារឬទនា បន្ទ នាប់ 

ពីមនានអំពើបនាេយ័ពូជសនាេន ៍នតិងអំពើសនាហនាវឃនារឃនា?

 គមនានាងននាសះ គជឺនាកនារចនាប់ផ្ើមននាកតិច្ ខតិតខំបនាឹងបនានាង

ដនាេតនាូវកនារកនារចូេរួមពីេំណនាក់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាននាតនាម 

្ូមតិសនាុក នតិងេហគមនអ៍ន្រជនាតតិដើម្បទីទួេបនានជនាគជយ័។  

ក្ ញ ងខណភៈពនាេដនាេតុ ន្ាកនារកនាត់ទនាេខ្នារកនាហមចនាប់ផ្ើម 

បតិទេំណំុរឿងក្រីបេ់មនាដឹកននាំជនាន់ខ្ព េ់ខ្នារកនាហម កនារតេ៊ូ  

របេ់យើងដើម្បយីេ់ នតិងរៀនេូតនាអំពីរបបខ្នារកនាហមមតិន

តនាូវបញ្ ប់ទនាតនាមដំណើរកនាររបេ់តុ្នាកនារននាសះទនា។ យើង

មនានកនារទទួេខុេតនាូវចំពនាសះមនុេ្ជំននាន់កនានាយ។ អននាគត 

របេ់យើង គអឺនាសនា័យទនាលើកនារយេ់ដឹងអំពីអតតីកនាេ 

របេ់ខលេួ ន។ ខ្ញ ំេូមលើកទកឹចតិត្អ្ កទនាំងអេ់រ្ នាឲ្យរនាំទនាគមនានាង 

មួយននាសះតនាមរយភៈកនារចូេរួម នតិងចនាករលំនាករបេ់អ្ ក។ កនារ 

រួបរួមរ្ នារបេ់យើងអនាចធវ ើឲ្យមនានកនារផលេ នាេ់ប្លូ រមួយដ៏េ្អបនាន។ 

 លនាកសនាី ជូ្នា អីុេ អ្ កេមនាបេមនាួេកម្វ តិធេីន្តិភនាព 

េុវី តិេ យុត្តិធម ៌នតិងកនារផ្សះផ្នាននាក្ ញ ងបរ តិបទននាសនា្នាក្ខី្នារ 

កនាហមបនានឲ្យដឹងថនា ៖ ដូចលនាក ឆនាំង យុ បនានលើកឡើង 

ថនាបច្ នាកវ តិទ្នា គ ឺ«មតិនមនានេកខណភៈនយនាបនាយ, មតិនអេេី 

ធម ៌ នតិងមនានកនារផលេ នាេ់ប្លូ រជនានតិច្ ។ ក្ ញ ងននាមយើងជនាសនាវនា

េន្តិភនាពេុវី តិេរបេ់កតិច្ េហបនាតតិបត្តិកនារអនាេលេឺម៉ង់ ដនាេ 

ទទួេបនានកនាររនាំទនាពីកនាេួងេហបនាតតិបត្តិកនារសនាដ្ឋកតិច្  នតិង 

អ្តិវឌ្ឍនអ៍នាេលេឺម៉ង់ បនាើបនានាេ់បច្ នាកវ តិទ្នាសនារគមននាគមន ៍ននា 

ពនាេដនាេវនាេមសនាបដើម្បលីើកទកឹចតិត្ដេ់កនារផ្សះផ ន្ា។  

កនារផ្សះផ ន្ាអនាចកើតមនានឡើងននាពនាេដនាេជនដនាេបនានរង 

ទុកខ  នតិងជនដនាេមើេឃើញពីទុកខវនាទននា សនាច់ញនាតតិរបេ់ 

ពួកគនាអនាចនតិយនាយចនាញ ហើយសនាចក្តីនាូវកនាររបេ់ពួកគនា

តនាូវបនានដឹងឮ នតិងបំពនាញ។ 

 បច្ នាកវ តិទ ន្ាបនានផលេ នាេ់ប្លូ រមធ ន្ាបនាយដនាេយើងទនាក់ទង

រ្ នាទនាវ តិញទនាមក ៖ ក្ ញ ងនយ័ម្៉នាង បច្ នាកវ តិទ ន្ាសនារគមននាគមន ៍

តនាមអីុនធណឺនាតបើកទូ ន្ាយដេ់មនុេ្គនាប់សនាទនាប់ននាេង្គម 

ភ្នាប់ទំននាក់ទំនងរ្ នាទនាវ តិញទនាមក ក្ ញ ងកនាររេ់ននាបនាចនាំថង នា 

ក្ ញ ងរូបភនាពកនានាផលេលូ វកនារ ហើយបនាហនាេជនាមតិនចនាំបនាច់មនាន 

ភនាពេ្ តិទ្ធស្ នាេ ឬកនារប្នាជ្នារវនាងរ្ នាននាសះឡើយ។ 

 ផ្ទញយទនាវ តិញ មនុេ្ដនាេចនាករលំនាកកនារឈឺចនាប់របេ់ 

ពួកគនាជនាមួយអ្ កដទនា ដនាេពួកគនាបនាហនាេជនានងឹមតិនដនាេ 

ស្គ នាេ់រ្ នាននាសះ សនាកេមនងឹទទួេបនានកនារទទួេស្គ នាេ់ នតិង 

កនារគនារពពីយើង។ ដើម្បសីវ នាងរកតុេ្យភនាពតនាឹមតនាូវរវនាង 

ឱកនាេថី្ នតិងឧបេគ្គជនាចនាើន ជនាអវ ីដនាេយើងកំពុងធវ ើននា 

ទនីនាសះ រួមរ្ នាជនាមួយដនាគូ មតិត្្ក្តិ នតិងេហគមនន៍តិម្តិតរបេ់ 

យើង។                 ដនារ៉នារដ្ឋ មនាត្នា នតិង ផនាត ចនាន់េុនតិតនា

កម្វ តិធ ីនតិងគនាហទំពរ័ ទចីងចនាំ ននាលើទូរេព័្ទ ដនា 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

 ននាពនាេដនាេខ្នារកនាហមទទួេបនានជយ័ជម្ សះអំ�ញ ងខនា 

មនាសនាឆ្ នាំ១៩៧៥ បនាជនាជនកម្ពញ ជនាភនាគចនាើន មនានក្េីង្ឃមឹ 

ថនានងឹទទួេបនាននូវេុខេន្តិភនាពយ៉នាងពតិតបនានាកដ។ បុ៉ន្នាជនា 

អកុេេ បនាទនាេកម្ពញ ជនា បនានធលេ នាក់ចូេក្ ញ ងកណ្នាប់ដនាកនាុម 

កុម្ញ យនេ្ីដ៏ឃនារឃនាមួយដនាេមនុេ្ជនាតតិស្គ នាេ់ថនា របប 

ខ្នារកនាហម បនានដឹកននាំបនាទនាេរវនាងឆ្ នាំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩។  

ខ្នារកនាហមបនានបនាើបនានាេ់អំពើហតិង ន្ាគនាប់បនាភនាទេមនានាប់ 

ដឹកននាំបនាទនាេជនាតតិឲ្យដេ់គនាេដនាដនាេខលេួ នចង់បនាន។ បនាជនា- 

ជនបនានទទួេរងកនារធវ ើបនាប កនារកនាប់េមលេ នាប់ ពនានាត់បនានាេ់  

នតិងបនាត់បង់មនុេ្ជនាទសីនាឡនាញ់ជនារៀងរហូតដនាយសនារតនា 

ភនាពអនាត្នានតិយមរបេ់អ្ កដឹកននាំននារបបននាសះ។ ទនាសះបជីនារបប 

ខ្នារកនាហម បនានទទួេបរនាជយ័ននាក្ ញ ងខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៩  

កដ៏នាយ ករ៏បបននាសះ បនានបន្េ់ទុកនូវស្ នាមរបួេ នតិងអនុេ ន្ាវ- 

រយីជ៍នាចនាើនដេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនារហូតដេ់េពវថង នា ថនាមទនាំង 

បនានធវ ើឲ្យអ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិតភនាគចនាើនជួបបនាទសះបញ្ហ នាដូច 

ជនា វ តិបត្តិផលេលូ វចតិត្ គំនំុគំុគួន ភនាពេ្អប់ខ្ព ើម ពនាមទនាំងបនានជសះ 

ឥទ្ធ តិពេដេ់ក្នាងៗជំននាន់កនានាយដនារ។ ដនាយសនារតនាផេ 

ប៉សះ�នាេ់ទនាំងអេ់ននាសះ ទើបធវ ើឲ្យបនាជនាជនកម្ពញ ជនា ពតិតជនាតនាូវ

កនារកនារផ្សះផ្នាជនាចនាំបនាច់ដើម្បរីេ់ននាជនាមួយរ្ នាដនាយេន្តិ

ភនាព។ 

 ដើម្បឆីលេ ើយតបទនានឹងឥទ្ធ តិពេននាបញ្ហ នាអតីតកនាេននា 

ក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា រនាជរដ្ឋ នា្តិបនាេនតិងអង្គកនារេហបនាជនាជនាតតិ  

បនានបង្ ើតតុ ន្ាកនារខ្នារកនាហមដើម្បកីនាត់ទនាេមនាដឹកននាំខ្នារ 

កនាហមជនាន់ខ្ព េ់េមនានាប់សវ នាងរកយុត្តិធមឲ៌្យបនាជនាជនកម្ពញ ជនា  

រួមទនាំងស្ថ នាបន័រដ្ឋ ឯកជន អង្គកនារេង្គមេីុវ តិេននាននា កប៏នាន 

េហកនារជំរុញដេ់ដំណើរកនារផ្សះផ ន្ាដនាេជនាតមនាូវកនារ 

ទនាំងអ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិតបន្ទ នាប់ពីរបបខ្នារកនាហម (ជនរង 

គនានាសះ) នតិងទនាំងជនដនាដេ់។ 

 កនាេពីថី្ៗកនលេងទនាននាសះ ខ្ញ ំបនានចូេរួមទេ្ននាកនារេម្នាង 

លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» េ្ថតិតននាវ តិទ្នាស្ថ នាន 

ជនាតតិអប់រក្ំ ញ ងទកីនាុង្្ ំពនាញ។ លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» គមឺតិនមនានជនាកនារេម្នាងលើកដំបូងននាក្ ញ ង 

បនាទនាេកម្ពញ ជនា បុ៉ន្នាវត្មនានននាកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយននាសះ

ម្ងទៀតននាក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៩ បនានននាំយកមកនូវទមនាង់ថី្ គជឺនា 

កនារបន្ថនាមឈុត១ដ៏អស្ នារ្យេមនានាប់យុវវយ័ជំននាន់កនានាយ ដនាេ 

អនាចសវ នាងយេ់ទនាំងរឿងរ៉នាវអតតីកនាេផ ន្ាភ្នាប់មកពនាេ

បច្ ញ ប្បន ្។ តនាមរយភៈេតិេ្បសះលខ នាននតិយនាយននាសះទៀតសនាត ក ៏

បនានលើកយកដំណនាសះសនានាយមួយចំនួន ដើម្បទីទួេបនាននូវ 

កនារផ្សះផ ន្ាេមនានាប់េង្គ មមួយដនាេធលេ នាប់តនាទទួេរងកនារ 

បនាកបនាក់ពីអតតីកនាេេមនានាប់ពនាេវនា្នាបច្ ញ ប្បន ្។ ចំពនាសះ 

ខ្ញ ំផ្ទ នាេ់ ននាសះជនាលើកដំបូង ដនាេខ្ញ ំបនានចូេរួមទេ្ននារឿង

លខ នាននតិយនាយេម្នាងអំពីបនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហមបនាបននាសះ។ 

ខ្ញ ំពតិតជនាមនានកនារចនាប់អនារម្ណខ៍លេ នាំងណនាេ់ ពនានាសះសនាច់រឿង 

លខ នានននាសះ បនានបង្ហ នាញពីមននាេញ្ នាតននា នតិងទនាញយកអនា-

រម្ណរ៍បេ់ខ្ញ ំចូេទនាក្ ញ ងពនាឹត្តិកនារណ ៍ ដនាេបនានកើតឡើង

ពីអតតីកនាេចំពនាសះបនាទនាេកម្ពញ ជនាពនាមទនាំងបនាជនាជនកម្ពញ ជនា

ដនារ។ លខ នានននាសះ បនានធវ ើឲ្យខ្ញ ំយេ់ដឹងកនាន់តនាចនាើនជនាងមុនអំពី

ភនាពខុេរ្ នាននាទំននាក់ទំនងរបេ់មនុេ្ននាក្ ញ ងបនាទនាេដនាេ 

កំពុងតនាជួបបញ្ហ នា នតិងបនាទនាេដនាេេ្ថតិតក្ ញ ងពនាេវនា្នាននា 

េន្តិភនាពមួយ។ 

 ខ្ញ ំគតិតថនាកនារេម្នាងលខ នានននាសះបនានផ្េ់ផេបនាយនាជន ៍

ចនាើនដេ់យុវវយ័ជំននាន់កនានាយចំពនាសះកនារបន្ថនាមកនារយេ់ដឹង 

មួយកមនាតិតទៀតអំពីរឿងរ៉នាវបនាវត្តិសនាសនា្របេ់ខលេួ ន នតិងបញ្ហ នា

ដនាេបនាជនាជនកំពុងតនាបនាឈមមុខេពវថង នាននាសះ។ 

 ក្ ញ ងននាមខ្ញ ំ គជឺនាយុវវយ័ជំននាន់កនានាយ កើតក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេ 

ដនាេបនាទនាេេ្ថតិតក្ ញ ងេន្តិភនាព គបឺនាវត្តិសនាសនា្ហនាក់បដូីចជនា 

អត្ថៃយ័នាល្ខ ាៃៃិយាយ «ទមលេ ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់» ចំពារះខ្ញពុំ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពុជនា

េ្ថតិតក្ ញ ងក្សីនាមើសនាមនាតនាបុ៉ណ្ណ នាសះ។ ទនាសះបជីនា វនាតនាឹមតនាកនារ 

សនាមើសនាមនា បុ៉ន្នាវនាបនានធវ ើឲ្យខ្ញ ំមនានអនារម្ណត៍ក់េលេញ តយ៉នាង 

ខលេ នាំងននាពនាេឮរឿងរ៉នាវទនាំងអេ់ននាសះ។ តើបនាជនាជនកម្ពញ ជនាដនាេ 

ធលេ នាប់បនានឆលេងកនាត់របបខ្នារកនាហមផ្ទ នាេ់ទទួេរងកនារឈឺចនាប់ 

អវ ីខលេសះ។ ខ្ញ ំយេ់ថនា កនារផ្សះផ្នាគជឺនាកត្នាមួយយ៉នាងេំខនាន់ 

េមនានាប់បនាទនាេកម្ពញ ជនាបច្ ញ ប្បន ្ បុ៉ន្នាវនាទនាមទនារឲ្យមនានកនារ 

េសះបង់ជនាចនាើន ដូចជនាកនារបនាសះបង់គំនំុ កនារចនាសះអត់ឱន កនារ 

លើកលនាងទនាេ នតិងកនារចនាសះគនារពរ្ នាទនាវ តិញទនាមក។ កនារ 

ផ្សះផ្នាជនាតតិ កច៏នាំបនាច់តមនាូវឲ្យមនាននូវកនារសវ នាងរកយុត្តិធម ៌

នតិងកនារពតិតដនារ។ យើងមតិនតនាូវបំភលេ នាចបនាវត្តិសនាស្នាដ៏ជូចត់ 

ននាសះទនា បុ៉ន្នាយើងតនាូវខតិតខំធវ ើកនារេតិក្នាសនានាវជនានាវដើម្ប ី

សវ នាងរកឬេគេ់ននាបញ្ហ នា នតិងចូេរួមទប់ស្ នាត់ជំពូកខ្នាងងឹត 

ននាសះ វ តិេមកសនារជនាថី្ម្ងទៀត។ 

 ចុងកនានាយ ខ្ញ ំ េូមេំណូមពរឲ្យមនានកនារេម្នាងលខ នាន 

នតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ននាសះឲ្យបនានចនាើនកនលេនាង  

ដូចជនាននាតនាមតំបន់ដនាច់សនាយនាេ តំបន់អតតីតេ៊ូ ចុងកនានាយ 

របេ់ខ្នារកនាហម នតិងតនាមសនា្នារៀន ដើម្បបីន្ថនាមកនារយេ់ដឹង  

នតិងកនារតនាតិសះរ តិសះពតិចនារណនាដេ់អ្ កដនាេបនានចូេរួមទេ្ននា 

បន្ថនាមទៀត។ 

ពនាំ គតិតម៉នាន់ នតិេ្តិតននាសនាកេវ តិទ្នាេយ័្ូមតិន្ទនតីតិសនាសនា្

នតិងវ តិទ្នាសនាសនា្សនាដ្ឋកតិច្ 

តួអង្គ កំពុងេម្នាងលខ នាននតិយនាយទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 31មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 ១.១. សនាចក្ផ្ីើម នតិងបនាវត្តិេំណំុរឿងដនាយេងខ នាប

 ១. ខនាងកនានាមននាសះ គជឺនាសនាចក្េីងខ នាបសនាេកនាមរបេ់ 

អង្គ ជំនំុជមនាសះសន្ា នាដំបូងក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២/០២។ េំអនាង 

ហនាតុដនាេ មនានអនានុភនាពតនាមផលេលូ វច្នាប់មនានេរសនារននាក្ ញ ង 

សនាេកនាមពនាញលនាញជនា្នាយេកខណអ៍ក្រ ដនាេនងឹមនាន 

ជនាភនាសនាខ្នារ ភនាសនាអង់គលេនាេ នតិងភនាសនាបនារនាំង ននាពនាេវនា្នា 

េមសនាបខនាងមុខ។ ជនាបញ្ហ នាបឋម អង្គ ជំនំុជមនាសះកត់េម្គ នាេ់ 

ថនា ក្ ញ ងចំណនាមបញ្ហ នាទនាំងឡនាយ ភនាគបីនានលើកឡើងអំព ី

បញ្ហ នាននាននា�នាក់ពន័្ធនងឹកនារជូនដំណឹងអំពីកនារចនាទបនាកនាន់ នតិង 

វ តិសនាេភនាពននាកនារជំនំុជមនាសះក្ ញ ងេំណំុរឿង ០០២/០២។ អង្គ 

ជំនំុជមនាសះ ដនាសះសនានាយេំណើេំុទនាំងអេ់ននាសះដនាយេម្អ តិត

ននាក្ ញ ងសនាេកនាមពនាញលនាញជនា្នាយេកខណអ៍ក្រ។ 

 ២. េំណំុរឿង០០២ �នាក់ពន័្ធនងឹកនារទទួេខុេតនាូវ 

របេ់ នួន ជនា នតិង ខៀវ េំផន ចំពនាសះឧកនាតិដ្ឋកម្ដនាេបនាន 

បនាពនាឹត្ននាក្ ញ ងអំ�ញ ងរបបកម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ចនាប់ពីថង នា 

ទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ រហូតដេ់ថង នាទ០ី៦ ខនាមករនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៩។ កនានាយពីេហចនាកនាមសុើបអង្ នាតបនានចនាញដីកនា 

ដំណនាសះសនានាយ ចុសះថង នាទ១ី៥ ខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ២០១០ ដនាេបនាន 

បញ្នាប់កនារសុើបេួរតនាមផលេលូ វតុ្នាកនារដនាយបនាើ រយភៈពនាេ 

អេ់ជតិត ៣ឆ្ នាំ មក នួន ជនា នតិង ខៀវ េំផន តនាូវបនានបញ្លូ នមក 

ជំនំុជមនាសះ។ ដំបូងឡើយ េំណំុរឿងននាសះមនានរួមបញ្ លូ េជន 

ជនាប់់ចនាទពីរននាក់ផ្នាងទៀតគ ឺអៀង ធរី តិទ្ធ នតិង អៀង សនារ។ី  

ននាក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១១ កតិច្ ដំណើរកនារនតីតិវ តិធបីនាឆនាំងនងឹ អៀង 

ធរី តិទ្ធ តនាូវបនានផ្អ នាក ហើយបទចនាទបនាកនាន់ទនាំងឡនាយបនាឆនាំង 

នងឹរូបរនាត់តនាូវបនានបំបនាកចនាញពីេំណំុរឿង បន្ទ នាប់ពីអង្គ ជំនំុ 

ជមនាសះរកឃើញថនារនាត់មតិនមនានេម្បទនាគនាប់គនានាន់ដើម្បចូីេ 

រួមក្ ញ ងេវននាកនារ ដនាយសនារតនាជំងឺវងវ នាងវងវ នាន់ស្នារតដីនាេ 

ចនាសះតនាវ តិវត្ទនាមុខ។ អៀង ធរី តិទ្ធ បនានទទួេមរណភនាពននាក្ ញ ង 

ឆ្ នាំ២០១៥។ អៀង សនារ ីដនាេជនាសវ នាមរីបេ់រនាត់បនានទទួេ 

មរណភនាពពីរឆ្ នាំមុន ពនាេគនឺនាដើមឆ្ នាំ២០១៣។ មរណ

ភនាពរបេ់ជនជនាប់ចនាទទនាំងពីរននាក់ននាំឲ្យរំេត់បណឹ្ងអនាជ្នា  

អង្គជំៃំុជមារះសាលាដំបូង
សាចក្ដតីសង្ខាបសាលកាមសំណំុរឿង០០២/០២

 ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃ្្សពវែ្្ាយជាសាធារណភៈរបស់សាលាក្តីខ្មារកាហម

ខៀវ េំផន ននាអង្គ ជំនំុជមនាសះវ តិសនាមញ្ញក្ ញ ងតុ្នាកនារកម្ពញ ជនា
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 32 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

នតិងបណឹ្ងរដ្ឋប្បវនាណីទនាំងអេ់បនាឆនាំងនងឹពួករនាត់ននាចំពនាសះ 

មុខ អ.វ.ត.ក។ 

 ៣. េវននាកនារបឋមក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២ តនាូវបនានធវ ើ 

ឡើងចនាប់ពីថង នាទ២ី៧ ដេ់ថង នាទ៣ី០ ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ២០១១។ 

ននាខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ២០១១ អង្គ ជំនំុជមនាសះសនា្នាដំបូងបនានបំបនាក 

កតិច្ ដំណើរកនារនតីតិវ តិធនីនាក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២ ទនាជនាកនារជំនំុ 

ជមនាសះតូចៗមួយចំនួន ដនាយសនារតនាទំហំ នតិងភនាពេ្ញ គស្នាញ 

ននាដីកនាដំណនាសះសនានាយ ពនាមទនាំងបញ្ហ នាវយ័ចនាេ់ នតិងេុខភនាព 

របេ់ជនជនាប់ចនាទ។ អង្គ ជំនំុជមនាសះសនា្នាដំបូងបនានកមនាតិត 

វ តិសនាេភនាពេមនានាប់កនារជំនំុជមនាសះវគ្គ ដំបូងននាេំណំុរឿង០០២  

(ដនាេចនាប់ពីពនាេននាសះមកតនាូវបនានហនាថនាជនា «េំណំុរឿង 

០០២/០១») តនាឹមឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំងនងឹមនុេ្ជនាតតិ ដនាេតនាូវ 

បនានចនាទ បនាកនាន់ថនា បនានបនាពនាឹត្�នាក់ពន័្ធនងឹ៖ ទមួីយ ក្ ញ ង 

អំ�ញ ងកនារជមលេៀេបនាជនាជនចនាញពីទកីនាុង្្ ំពនាញននាថង នាទ១ី៧  

ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ (តនាូវបនានហនាថនាជនា «កនារផលេ នាេ់ទេំីននា 

បនាជនាជនដំណនាក់កនាេទ១ី») នតិងទពីីរ ក្ ញ ងអំ�ញ ងក្ ញ ងកនារផលេ នាេ់ទ ី

េំននាបនាជនាជនននាតនាមតំបន់ផ ន្ាងៗទៀតក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា  

ចនាប់ពីខនាកញ្ញ នា ឆ្ នាំ១៩៧៥ រហូតដេ់ខនាធ្ លូ  ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

(តនាូវបនានហនាថនា ជនា«កនារផលេ នាេ់ទេំីននាបនាជនាជនដំណនាក់កនាេ 

ទ២ី») នតិងចុងកនានាយ ទនាក់ទងនងឹកនារចនាទបនាកនាន់អំពីកនារ 

េមលេ នាប់អតីតអ្ ករដ្ឋកនារននារបបសនាធនារណរដ្ឋខ្នារននាទួេ 

ពនាធិ៍ជនានា។ អង្គ ជំនំុជមនាសះបនានកមនាតិតវ តិសនាេភនាពេមនានាប់ជំនំុ 

ជមនាសះវគ្គ ទពីីរននាេំណំុរឿង០០២ (តនាូវបនានហនាថនា «េំណំុ 

រឿង០០២/០២») តនាឹមឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំងនងឹមនុេ្ជនាតតិ កនារ 

បំ�នារបំ�នានយ៉នាងធង ន់ធងរទនាលើអនុេញ្ញ នាទកីនាុងហ្ឺណនាវ ឆ្ នា ំ

១៩៤៩ នតិងឧកនាតិដ្ឋកម្បនាេយ័ពូជសនាេន ៍ ដនាេតនាូវបនាន 

ចនាទបនាកនាន់ថនា បនានបនាពនាត្ឹននាតនាមេហករណ ៍តនាមកនារដ្ឋ នាន 

កនារងនារ តនាមមន្ទ រីេន្តិេុខ នតិង ទតីនាំងេមលេ នាប់មនុេ្មួយចំនួន 

(រួមទនាំងមន្ទ រីេន្តិេុខ-េ២១ នតិងជើងឯក) �នាក់ពន័្ធនងឹកនារ 

កំណត់តនាមគនាេដនាលើកនាុមមនុេ្ជនាក់្នាក់មួយចំនួន គ ឺ

ជនជនាតតិចនាម ជនជនាតតិវៀតណនាម ពុទ្ធសនាេនតិក នតិងអតតីអ្ ក 

រដ្ឋកនារននារបបសនាធនារណរដ្ឋខ្នារ កនាររៀបអនា�នាហព៍តិ�នាហ ៍ 

នតិងននាក្ ញ ងបរ តិបទននាជមលេ នាសះបនាដនាប់អនាវុធជនាមួយវៀតណនាម។ 

ននាថង នាទ២ី៧ ខនាកុម្សះ ឆ្ នាំ២០១៧ អង្គ ជំនំុជមនាសះ បនានបញ្ នាប់ 

កតិច្ ដំណើរកនារនតីតិវ តិធ�ីនាក់ពន័្ធអង្គហនាតុផ ន្ាងទៀតននាក្ ញ ងដីកនា 

ដំណនាសះសនានាយននាេំណំុរឿង ០០២ ដនាេមតិនតនាូវបនានដនាក់ 

បញ្ លូ េននាក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២/០១ ឬ េំណំុរឿង០០២/០២  

ននាសះ។ 

 ៤. ននាថង នាទ១ី៧ ខនាតុ្នា ឆ្ នាំ២០១៤ អង្គ ជំនំុជមនាសះបនាន 

ចនាប់ផ្ើមដំណើរកនារេវននាកនារលើអង្គសនាចក្ ី ននាក្ ញ ងេំណំុ 

រឿង០០២/០២។ ក្ ញ ងអំ�ញ ងេវននាកនារលើ្េ្័ញតនាងដនាេមនាន 

រយភៈពនាេ ២៤ខនា អង្គ ជំនំុជមនាសះសនា្នាដំបូងបនានស្នាប់េកខ  ី

កម្របេ់បុគ្គេចំនួន១៨៥ននាក់ ដនាេរួមមនានសនាក្ចំីនួន 

 

នួន ជនា ននាអង្គ ជំនំុជមនាសះវ តិសនាមញ្ញក្ ញ ងតុ្នាកនារកម្ពញ ជនា
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១១៤ននាក់ ដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បវនាណីចំនួន៦៣ននាក់ នតិងអ្ កជំននាញ 

ចំនួន៨ននាក់។ ឯកសនារ្េ្័ញតនាងជតិត៥.០០០ ឯកសនារ តនាូវបនាន 

យកមកពតិនតិត្យដនាញដនាេ នតិងទទួេយកដនាក់បញ្ លូ េទនាក្ ញ ង 

េំណំុរឿង ដនាយេរុបទនា ឯកសនារទនាំងបភីនាសនាជនាផលេលូ វកនារ 

មនានចំនួនជនាង ៨២.០០០ទំពរ័ ននាក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២/០២ 

តនាមួយ។ ដនាយសនារតនាេំណំុរឿង០០២/០១ នតិង០០២/០២ 

មនានលនាខេំណំុរឿងដូចរ្ នា ឯកសនារ្េ្័ញតនាងេរុបរួមមនាន 

ចំនួនជនាង១០.០០០ឯកសនារ ដនាេមនានជនាង ៣០៤.០០០ទំពរ័។  

េវននាកនារលើ្េ្័ញតនាងក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២/០២ បនានបញ្ នាប់ 

ននាថង នាទ១ី១ ខនាមករនា ឆ្ នាំ២០១៧ បន្ទ នាប់ពីបនានបើកេវននាកនារ 

អេ់រយភៈពនាេចំនួន២៧៤ថង នា។ សនាចក្េីន ្តិដ្ឋ នានផ្ទ នាេ់មនាត់ 

បតិទបញ្ នាប់កនារពតិភនាក ន្ាដនាញដនាេតនាូវបនានធវ ើឡើងននាក្ ញ ង

ខនាមតិថុននា ឆ្ នាំ២០១៧។ 

 ១.២. កនារចនាទបនាកនាន់បនាឆនាំងនងឹជនជនាប់ចនាទ

 ៥. ននាក្ ញ ងអំ�ញ ងចនាប់ពីថង នាទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥  

ដេ់ថង នាទ០ី៦ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៩ នួន ជនា តនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ 

ថនា ជនាអនុលនាខនាបក្កុម្ញ យនេ្ីកម្ពញ ជនា ជនាេមនាជតិកពនាញេតិទ្ធ តិ 

ននាគណភៈកម្នាធតិកនារមជ្ឈតិមនតិងគណភៈកម្នាធតិកនារអចតិន្នានាយប៍ក្  

ជនាបនាធនានេភនាតំណនាងបនាជនាជន ហើយពនាេខលេសះជនាននាយក

រដ្ឋមន្នាីេ្ទីនីនារនាជរដ្ឋ នា្តិបនាេកម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ។ ខៀវ 

េំផន តនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ថនាមនានតួននាទជីនាចនាើនក្ ញ ងបក  ្

កុម្ញ យនេ្ីកម្ពញ ជនា នតិងក្ ញ ងរបបកម្ពញ ជនាបនាជនាធតិបតនាយ្យ ដនាយ

ធលេ នាប់ធវ ើជនាបនាធនានគណភៈបនាធនានរដ្ឋផង។ រនាត់កត៏នាូវបនានចនាទ

បនាកនាន់ថនាជនាបនាធនានមន្ទ រីនយនាបនាយ៨៧០ នតិងជនាេមនាជតិក 

គណភៈកម្នាធតិកនារអចតិន្នានាយរ៍បេ់បក្កុម្ញ យនេ្ីកម្ពញ ជនា។ 

 ៦. ជនជនាប់ចនាទទនាំងពីររូបតនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ថនា បនាន 

បនាពនាឹត្ឧកនាតិដ្ឋកម្ជនាចនាើនបនាឆនាំងនងឹមនុេ្ជនាតតិ កនារបំ�នារ 

បំ�នានយ៉នាងធង ន់ធងរទនាលើអនុេញ្ញ នាទកីនាុងហ្ឺណនាវ នតិងឧកនាតិដ្ឋ 

កម្បនាេយ័ពូជសនាេន ៍តនាមរយភៈកនារចូេរួមក្ ញ ងេហឧកនាតិដ្ឋ 

កម្រួម។ ជនជនាប់ចនាទតនាូវបនានគនាយេ់ថនាមនានគនាេបំណង 

រួមននាេហឧកនាតិដ្ឋកម្រួម ជនាមួយនងឹមនាដឹកននាំជនាន់ខ្ព េ់ផ្នាងៗ 

ទៀត ដូចជនា បុ៉េ ពត ជនាលនាខនាបក្កម្ញយនេ្ីកម្ពញ ជនា េុន  

សនាន ជនាបនាធនានសនាននាធតិកនារ នតិង រេ់ ញមឹ ជនាលនាខនា្ូមតិភនាគ 

ដើម្បអីនុវត្បដតិវត្នេ៍ង្គមនតិយមឆនាប់រហេ័ននាក្ ញ ងបនាទនាេ 

កម្ពញ ជនា តនាមរយភៈដំណើរកនារ «មហនាលនាតផលេ នាសះ មហនាអស្ នារ្យ»  

នតិងដើម្បកីនារ�នារបក្ បនាឆនាំងនងឹខ្នាំងតនាមគនាប់មធ្នាបនាយ 

ដនាេចនាំបនាច់។ ជនជនាប់ចនាទតនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ទៀតថនា  

ដើម្បេីមនានាចគនាេបំណងរួមននាសះ ជនជនាប់ចនាទបនានរៀបចំ 

បង្ ើតនូវគនាេនយនាបនាយចំនួន ៥ រួមជនាមួយអ្ កចូេរួមក្ ញ ង 

េហឧកនាតិដ្ឋកម្ផ ន្ាងៗទៀតដនាេកនារអនុវត្គនាេនយនាបនាយ 

ននាសះបនានបណ្នាេឲ្យ នតិង/ឬ មនានឧកនាតិដ្ឋកម្ននាននាដនាេតនាូវបនាន 

ចនាទបនាកនាន់ននាក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២/០២ ហើយដនាេជន 

ជនាប់ចនាទមនានចនាតននាបនាពនាឹត្។ គនាេនយនាបនាយទនាំងននាសះ 

រួមមនាន (១) កនារផលេ នាេ់ទេំីននាបនាជនាជនម្ងហើយម្ងទៀត 

ចនាញពីទកីនាុង នតិងទបីនាជំុជនទនាកនាន់ទជីនបទ នតិងពីទជីនបទ 

មួយទនាទជីនបទមួយទៀត (២) កនារបង្ ើត នតិងដំណើរកនារ 

េហករណ ៍នតិងកនារដ្ឋ នានកនារងនារ (៣) កនារបង្ ើត នតិងដំណើរ 

កនាររបេ់មន្ទ រីេន្តិេុខ នតិងទតីនាំងេមលេ នាប់មនុេ្ (៤) កនារ 

កំណត់គនាេដនាលើកនាុមមនុេ្ជនាក់្នាក់មួយចំនួន រួមទនាំង 

ជនជនាតតិចនាម ជនជនាតតិវៀតណនាម ពុទ្ធសនាេនតិក នតិងអតតីអ្ ក 

រដ្ឋកនារននារបបសនាធនារណរដ្ឋខ្នារ (រួមទនាំងអ្ ករដ្ឋកនារេុវី តិេ 

នតិងទនាហនាន ពនាមទនាំងកនាុមគនាួសនាររបេ់ពួកគនា) នតិង (៥) កនារ

ចនាញបទបញ្នាេ្ពីីរកនារៀបអនា�នាហព៍តិ�នាហ។៍ ជនជនាប់ចនាទ 

កត៏នាវូបនានចនាទបនាកនាន់ថនាមទៀតថនា បនានរៀបចំផនានកនារ បញ្នា  

ញុសះញង់ ជួយ នតិងជំរុញ ឲ្យមនានឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំងនងឹមនុេ  ្

ជនាតតិ កនារបំ�នារបំ�នានយ៉នាងធង ន់ធងរទនាលើអនុេញ្ញ នាទកីនាុង 

ហ្ណឺនាវ នតិងឧកនាតិដ្ឋកម្បនាេយ័ពូជសនាេន ៍ ដនាេបនានរៀប 

រនាប់ខនាងលើ។ លើេពីននាសះទនាទៀត ជនជនាប់ចនាទកត៏នាូវបនាន 

ចនាទបនាកនាន់ថនា តនាូវទទួេខុេតនាូវក្ ញ ងននាមជនាថ្ នាក់លើផងដនារ។ 

 ៧. ននាពនាេននាសះ អង្គ ជំនំុជមនាសះនងឹរៀបរនាប់អំពីបទចនាទ

បនាកនាន់ននាននាដនាេតនាូវបនាងចនាកទនាតនាមគនាេនយនាបនាយ។ 

យ៉នាងណនាកដ៏នាយ ដនាយសនារតនាកនារផលេ នាេ់ទេំីននាបនាជនាជន
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តនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ននាក្ ញ ងេំណំុរឿង០០២/០២ �នាក់ពន័្ធ 

តនានងឹកនារបនាពនាឹត្ចំពនាសះជនជនាតតិចនាមននាសះ គនាេនយនាបនាយ 

ននាសះ នងឹតនាូវយកមកពតិភនាក្នាតនាលើចំណុច�នាក់ពន័្ធនងឹជន 

ជនាតតិចនាមតនាបុ៉ណ្ណ នាសះ។ វ តិសនាេភនាពននាបទចនាទបនាកនាន់ននាននា

ដនាេទនាក់ទងនងឹេំណំុរឿង ០០២/០២ រួមមនាន កនារចនាទ

បនាកនាន់ទនាលើអង្គហនាតុននាននា�នាក់ពន័្ធនងឹកនារទទួេខុេតនាូវ 

របេ់ជនជនាប់ចនាទ ចំពនាសះឧកនាតិដ្ឋកម្ដូចតទនាននាសះ៖

 - �នាក់ពន័្ធនងឹកនារបង្ ើត នតិងដំណើរកនារេហករណ ៍នតិង 

កនារដ្ឋ នានកនារងនារ ជនជនាប់ចនាទតនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ពីឧកនាតិដ្ឋ 

កម្បនាឆនាំងនងឹមនុេ្ជនាតតិ តនាមរយភៈកនារធវ ើមនុេ្ឃនាត កនារ 

េមលេ នាប់រង្គ នាេ កនារធវ ើឲ្យទនាជនាទនាេករ កនារធវ ើទុកខ បុកម្ នាញ 

ដនាយមូេហនាតុនយនាបនាយ អំពើអមនុេ្ធមផ៌្នាងៗទៀត 

កនានាមទមនាង់ជនាកនារប៉សះ�នាេ់ដេ់សនាចក្ីថលេ នាថ្ លូ ររបេ់មនុេ  ្

នតិងអំពើអមនុេ្ធម៌ផ ន្ាងៗទៀតកនានាមទមនាង់ជនាកនារបនាត់ 

ខលេួ នដនាយបងខ ំ។ 

 - �នាក់ពន័្ធនងឹកនារបង្ ើត នតិងដំណើរកនាររបេ់មន្ទ រីេន្តិ 

េុខ នតិងទតីនាំងេមលេ នាប់មនុេ្ ជនជនាប់ចនាទតនាូវបនានចនាទ 

បនាកនាន់ពីឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំងនងឹមនុេ្ជនាតតិ តនាមរយភៈកនារធវ ើ 

មនុេ្ឃនាត កនារេមលេ នាប់រង្គ នាេ កនារធវ ើឲ្យទនាជនាទនាេករ កនារ 

ដនាក់ក្ ញ ងមន្ទ រីឃំុឃនាំង កនារធវ ើទនារុណកម្ កនារធវ ើទុកខ បុកម្ នាញ

ដនាយមូេហនាតុនយនាបនាយ អំពីអមនុេ្ធមផ៌្នាងៗទៀត

កនានាមទមនាង់ជនាកនារប៉សះ�នាេ់ដេ់សនាចក្ីថលេ នាថ្ លូ ររបេ់មនុេ  ្

នតិងអំពើអមនុេ្ធម៌ផ ន្ាងៗទៀតកនានាមទមនាង់ជនាកនារបនាត់ 

ខលេួ នដនាយបងខ ំ។ 

 - �នាក់ពន័្ធនងឹកនារកំណត់លើកនាុមគនាេដនាជនាក់្នាក់ ជន 

ជនាប់ចនាទតនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ពី៖

 ទមួីយ �នាក់ពន័្ធនងឹជនជនាតតិចនាម ឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំងនងឹ

មនុេ្ជនាតតិ តនាមរយភៈកនារធវ ើមនុេ្ឃនាត កនារេមលេ នាប់រង្គ នាេ 

កនារដនាក់ក្ ញ ងមន្ទ រីឃំុឃនាំង កនារធវ ើទនារុណកម្ កនារធវ ើទុកខ បុក

ម្ នាញដនាយមូេហនាតុនយនាបនាយ នតិងកនារធវ ើទុកខ បុកម្ នាញ

ដនាយមូេហនាតុសនាេននា អំពើអមនុេ្ធមផ៌្នាងៗទៀត

កនានាមទមនាង់ជនាកនារប៉សះ�នាេ់ដេ់សនាចក្ីថលេ នាថ្ លូ ររបេ់មនុេ  ្

អំពើអមនុេ្ធម៌ផ ន្ាងៗទៀតកនានាមទមនាង់ជនាកនារបនាត់ខលេួ ន

ដនាយបងខ ំ នតិងឧកនាតិដ្ឋកម្បនាេយ័ពូជសនាេនដ៍នាយកនារធវ ើ 

មនុេ្ឃនាត។ 

 ទពីីរ �នាក់ពន័្ធនងឹជនជនាតតិវៀតណនាម ឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំង 

នងឹមនុេ្ជនាតតិ តនាមរយភៈកនារធវ ើមនុេ្ឃនាត កនារេមលេ នាប់ 

រង្គ នាេ កនារនតិរទនាេ កនារធវ ើទុកខ បុកម្ នាញដនាយមូេហនាតុ 

ពូជសនាេន ៍ កនារបំ�នារបំ�នានយ៉នាងធង ន់ធងរទនាលើអនុេញ្ញ នា 

ទកីនាហុ្ណឺនាវ ឆ្ នា១ំ៩៤៩ តនាមរយភៈកនារធវ ើមនុេ្ឃនាតដនាយ 

ចនាតននា កនារធវ ើទនារុណកម្ កនារធវ ើបនាបដនាយអមនុេ្ធម ៌កនារ 

បង្ ដនាយចនាតននាឲ្យមនានរបួេធងន់ធងរ ឬឲ្យមនានកនារឈឺចនាប់ 

ដេ់រនាងកនាយ ឬេុខភនាព កនារដកហូតដនាយចនាតននាពីឈលេើយ 

េឹក ឬជនេុវី តិេនូវេតិទ្ធទទួេបនានកនារកនាត់ទនាេដនាយយុត្តិ 

ធម ៌ នតិងទៀងទនាត់ កនារនតិរទនាេជនេុវី តិេដនាយខុេច្នាប់ 

កនារឃំុខលេួ នជនេីុវ តិេដនាយខុេច្នាប់ នតិងឧកនាតិដ្ឋកម្បនាេយ័

ពូជសនាេនដ៍នាយកនារធវ ើមនុេ្ឃនាត។ 

 ទបី ី �នាក់ពន័្ធនងឹពុទ្ធសនាេនតិក ឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំងនងឹ 

មនុេ្ជនាតតិ តនាមរយភៈកនារធវ ើមនុេ្ឃនាតនតិង កនារធវ ើទុកខ 

បុកម្ នាញដនាយមូេហនាតុសនាេននា។ 

 ទបួីន �នាក់ពន័្ធនងឹអតតីអ្ ករដ្ឋកនារននារបបសនាធនារណរដ្ឋ 

ខ្នារ (រួមទនាំងអ្ ករដ្ឋកនារេុវី តិេនតិងទនាហនាន) នតិងកនាុមគនាួសនារ 

របេ់ពួកគនា ឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំងនងឹមនុេ្ជនាតតិតនាមរយភៈកនារ 

ធវ ើមនុេ្ឃនាត នតិងកនារធវ ើទុកខ បុកម្ នាញដនាយមូេហនាតុ 

នយនាបនាយ។ 

 �នាក់ពន័្ធនងឹកនារចនាញបទបញ្នា េ្ពីីកនាររៀបអនា�នាហ ៍

ពតិ�នាហ ៍ជនជនាប់ចនាទតនាូវបនានចនាទបនាកនាន់ពីឧកនាតិដ្ឋកម្បនាឆនាំង 

មនុេ្ជនាតតិ តនាមរយភៈអំពើអមនុេ្ធមផ៌្នាងៗទៀតកនានាម

ទមនាង់ជនាកនាររៀបអនា�នាហព៍តិ�នាហដ៍នាយបងខ ំ នតិងកនាររលំនា្ 

បំ�នានផលេលូ វភនាទននាក្ ញ ងបរ តិបទននាកនាររៀបអនា�នាហព៍តិ�នាហដ៍នាយ 

បងខ ំ។ 

អង្គ ជំនំុជមនាសះវ តិសនាមញ្ញក្ ញ ងតុ្នាកនារកម្ពញ ជនា



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា តនាូវកនារជនាើេរើេអ្ កសនានាវជនានាវដនាេគនាូបងនាៀន ឬអតតីគនាូបងនាៀនឯកទនាេបនាវត្តិវ តិទ្នាចំនួន២០ននាក់ 

ឲ្យចូេរួមក្ ញ ងកនារ េរសនារេំណនារ «បនាវត្តិសនាស្នាចនាញពី្ូមតិ» ទនាក់ទងនងឹពនាឹត្តិកនារណន៍នាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម ចនាញពី្ូមតិឃំុដនាេខលេួ នកំពុង 

ឬធលេ នាប់បំពនាញភនារកតិច្ ជនាគនាូបងនាៀន។ កតិច្ កនារននាសះ ជនាកតិច្ កនារេ្គ័នាចតិត្ននាក្ ញ ងគមនានាងេ្អំីពី «បនាវត្តិសនាស្នា្ូមតិ» ហើយកជ៏នាដំណនាក់កនាេ 

ទ២ីននាកនារអនុវត្កតិច្ កនារននាសះដនារ។ េំណនាររបេ់អ្ កសនានាវជនានាវ នងឹតនាូវបនាសះពុម្ព ផ្នាយដនាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា រួចបនាគេ់ជូន

វ តិញដើម្បបីនាើបនានាេ់ជនាេម្នារឧបទ្ទ នាេក្ ញ ងកនារបងនាៀន ឬបនាើបនានាេ់ផ្ទ នាេ់ខលេួ ន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ឧបត្ថម្ជនាថវ តិកនាេមនានាប់កនារ

សនានាវជនានាវននាសះ។

 េកខខណ្ឌ ជនាើេរើេ

១) អ្ កសនានាវជនានាវ តនាូវតនាជនាអតតី ឬគនាូបងនាៀនឯកទនាេបនាវត្តិវ តិទ្នាននាក្ ញ ងខនាត្ពនានាវនាង, សវ នាយរៀង, ត្បលូ ងឃ្ញ ំ , កណ្នាេ (សនាុក 

មុខកំពូេ, ្ វ នាឯម នតិងខ្នាច់កណ្នាេ) នតិងកនាចនាសះ (សនាុកឆលេលូ ង) ដនាេមតិនជនាប់តួននាទជីនាននាយកឬននាយករងននាវ តិទ្នាេយ័ ឬកនារងនារ 

ដ៏ទនាទៀតដនាេខលេួ នកំពុងធវ ើកនារ។

២) មនានចំណនាសះដឹងអំពវី តិធសីនាស្នាក្ ញ ងកនារធវ ើកតិច្ កនារសនានាវជនានាវដូចជនា កនារធវ ើបទេម្នាេន ៍ទំននាក់ទំនងជនាមួយអ្ កដនាេតនាវូេម្នាេន ៍ 

វ តិភនាគលើទតិន ្នយ័ដើម នតិងេរសនារ។

៣) មនានចំណនាសះដឹងេមរម្យក្ ញ ងកនារបនាើបនានាេ់កំុព្យលូ ទរ័លើកម្វ តិធ ីMicrosoft Word & Excel នតិងមនានកំុព្យលូ ទរ័ផ្ទ នាេ់ខលេួ នដើម្បធីវ ើ 

កតិច្ កនារននាសះ។

៤) មនានកនារប្នាជ្នាចតិត្ខ្ព េ់ក្ ញ ងកនារេមនានាចឲ្យបនាននូវេំណនារតនាមកនារកំណត់។

៥) មនានភនាពច្ នាបនាឌតិតចំពនាសះកនារបនាើបនានាេ់ឧបករណ ៍(ថតេំឡនាង នតិងម៉នាេុនីថត) េមនានាប់កតិច្ កនារសនានាវជនានាវ។ 

៦) មនានេមត្ថភនាពទំននាក់ទំនងជនាមួយអនាជ្នាធរមូេដ្ឋ នាន។

 េកខខណ្ឌ កនារងនារ

១) ធវ ើកតិច្ កនារសនានាវជនានាវដនាយមតិនឲ្យប៉សះ�នាេ់ដេ់ម៉នាងបងនាៀនេតិេ្ននាតនាមវ តិទ្នាេយ័ដនាេខលេួ នកំពុងបងនាៀន។

២) បនាើបនានាេ់ពនាេវ តិេ្មកនាេ ឬពនាេទំននារពីកនារបងនាៀន ដើម្បធីវ ើកតិច្ កនារននាសះ។

៣) បនាងចនាកពនាេវនា្នាច្នាេ់្នាេ់ពីដំណើរកនារបនាពនាឹត្ទនាននាកតិច្ កនារសនានាវជនានាវ រួចផ្ើមកកនាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនាដើម្ប ី

កនារេហកនារ។ ឧទនាហរណ៖៍ បង្ហ នាញគមនានាងផនានកនារជនាដំណនាក់កនាេៗដូចជនា៖ បនាមូេធនធនានេមនានាប់ ឯកសនារយនាង, 

កំណត់គនាេដនាេមនានាប់េម្នាេន,៍ កនារេម្នាេន,៍ វ តិភនាគទតិន ្នយ័េម្នាេន ៍នតិងេំណនារ។ 

៤) េរសនារកតិច្ កនារសនានាវជនានាវឲ្យបនានយ៉នាងហនាចណនាេ់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើេំណនារ នតិងកតិច្ េម្នាេនជ៍នាេំឡនាងមកកនាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ដើម្បរីក្នាទុក នតិងងនាយសនាួេក្ ញ ងកនារពតិនតិត្យផ្ទ ៀង

ផ្ទ នាត់ នតិងបនាសះពុម្ព ។

 បនាេតិនបើលនាកគនាូអ្ កគនាូ នតិងបនាតិយមតិត្ដ៏ទនាទៀតមនានកនារចនាប់អនារម្ណល៍ើកតិច្ កនារននាសះ េូមដនាក់�នាក្យស្ ើេំុមកកនាន់មជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសនារកម្ពញ ជនា ដនាយភ្នាប់មកជនាមួយនូវ ៖ ១) �នាក្យស្ ើេំុធវ ើកតិច្ កនារសនានាវជនានាវបនាវត្ត្ិ ូ មតិ។ ២) បនាវត្តិរូបេងខ នាប១ច្នាប់ នតិង ៣) សនា

ចក្អីធតិប្នាយតនាួេៗពីបនាធនានបទដនាេចង់េរសនារ តនាមអនាេយដ្ឋ នាន ផ្ទ សះលនាខ៦៦ ផលេលូ វពនាសះេហីនុ េង្ នាត់ទននាលេបនាសនាក់ ខណ្ឌ ចំកនារមន 

រនាជធនានី្  ្ំពនាញ ឬផើ្មកកនាន់អីុមនាេ៖ truthrasy.p@dccam.org។ កនារទទួេ�នាក្យផុតកំណត់តនាឹម ថង នាទ៣ី០ ខនាធ្ លូ  ឆ្ នាំ២០១៨។

 េមនានាប់ពត័ម៌នានបន្ថនាម េូមទនាក់ទងមកកនាន់ ផនាង ពង្រ៉នាេុ ីននាយកកម្វ តិធសីនានាវជនានាវ នតិងអប់រពំីអំពើបនាេយ័ពូជសនាេនន៍នាកម្ពញ ជនា  

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

ដំណឹងភកជើសភរ ើសអ្កកសាវកជាវ
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 កនារេម្នាងលើកដំបូងក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៩ នងឹតនាូវធវ ើឡើង 

ននាសនាេវប្បធម ៌ េម្នាច ហ៊ុ ន សនាន នតិងលនាកជំទនាវ ននា 

វ តិទ្នាស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំននាថង នាទ១ី១ ខនាមករនា ចនាប់ពីវនា្នាម៉នាង 

៣រសៀេតទនា។ ដំណឹងននាសះចនាត់ទុកជនាកនារអញ្ើញដេ់ 

លនាកគនាូ អ្ កគនាូ េតិេ្ នតិេ្តិត គរុេតិេ្ គរុនតិេ្តិត អ្ ក 

សនានាវជនានាវ មន្នាីរនាជកនារ បុគ្គេតិកអង្គកនារមតិនមនានរដ្ឋ នា្តិបនាេ 

យនាយ តនា អ៊ុ ំ ពូ មងី ចូេរួមទេ្ននាលខ នានននាសះជនាមួយយើង

ខ្ញ ំដនាយមតិនតមនាូវឲ្យបង់បនានាក់ឡើយ។ 

 លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ជនាសនាច់រឿង 

លខ នានដនាេដកសនាង់ចនាញពីរឿងរ៉នាវពតិតរបេ់អ្ ករេ់រនានមនាន 

ជីវ តិតកនានាយរបបខ្នារកនាហមតនាមរយភៈ កនារសនានាជនានាវ នតិង 

េម្នាេនជ៍នាមួយជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់ននាតនាម្ូមតិឃំុ

ននាននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ អ្ កនតិពន្ធជនជនាតតិហូ�ង់២រូបគ ឺ

អ្ កសនាី អនាន់ម៉នារ ីពនាីនេ ៍នតិងអ្ កសនាី ណនាន់ វ៉នាន់ ហួត េហកនារ 

ជនាមួយអមនាឹតនាេតិេ្បភៈ ដនាយមនានកនារជនានាមជនានាងលើកតិច្ 

កនារសនានាវជនានាវរបេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា បនានផេតិត

លខ នានននាសះឡើងដើម្បឆីលេ ើយតបទនានងឹតមនាូវកនារននាកនារអនុវត្ 

ដំណើរកនារផ្សះផ្នា នតិងចនាប់ផ្ើមស្នាេង្គមកម្ពញ ជនាដ៏ខ្ទ នាចខ្ទ នាំ

ការសម្ាងល្ខ ាៃៃិយាយរឿង «ទមលេ ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់» ទមាង់្្ម តី 
លើកដំបូងក្ពុងឆ្ាំ២០១៩

តួអង្គ កំពុងេម្នាងលខ នាននតិយនាយ ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

ឡើងវ តិញ។ អង្គកនារអមនាឹតនាេតិេ្បភៈ នងឹេម្នាងលខ នាននតិយនាយ 

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់»

 លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» តនាូវបនានេម្នាង 

ននាតនាមបណ្នា្ូមតិឃំុមួយចំនួនននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា តនាំងពី 

ឆ្ នាំ២០០៨ រហូតមកដេ់ពនាេបច្ ញ ប្បន ្។ បើគតិតមកដេ់ 

េពវថង នា បនាវត្តិននាកនារកកើតលខ នាននតិយនាយននាសះ មនានអនាយុកនាេ 

១០ឆ្ នាំគត់។ ននាក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៨ លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» តនាូវបនានធវ ើបច្ ញ ប្បន ្ភនាព ដនាយដនាក់បញ្ លូ េ 

ឈុតថី្មួយទៀត ដនាេបន្ថនាមលើខលេមឹសនារចនាេ់ទនាក់ទងនងឹ

ដំណើរកនារសវ នាងរកយុត្តិធមរ៌បេ់សនា្នាក្ខី្នារកនាហម ដនាេ

ហៀបនងឹបញ្ ប់ននាពនាេអននាគតដ៏ខលេខីនាងមុខ។ 

 ក្ ញ ងរយភៈពនាេ១០ឆ្ នាំននាសះ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា 

នតិងអមនាឹតនាេតិេ្បភៈ ដនាយមនានកនារេហកនារយ៉នាងេ្អពីកនាេួង 

អប់រ ំយុវជន នតិងកឡីនា បនានេមនានាចកតិច្ កនារជនាចនាើន ហើយ

កតិច្ កនារទនាំងននាសះបនានបនាងចនាកជនា៣ដំណនាក់កនាេគ៖ឺ

 ដំណនាក់កនាេទ១ី គជឺនាដំណនាក់កនាេននាកនារតនាងនតិពន្ធ 

ដនាយបនានចនាប់ផ្ើមននាក្ ញ ងខនាមករនា ឆ្ នាំ២០០៨ ននាពនាេ

ដនាេអ្ កនតិពន្ធនតិងអ្ កេសនារទំនុកលខ នាន អនាណនាម៉នារ ីពនាីនេ ៍

នតិង ណនាន វ៉នាន់ហួត បនានធវ ើកនារសនានាវជនានាវអំពីដំណើរកនារននា 

កនារផ្សះផ្នាននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា តនាមរយភៈកនារអញ្ើញ 

របេ់អង្គកនារអមនាឹតនាេតិេ្បភៈ នតិងមនានកនារេមនាបេមនាួេក្ ញ ង

កនារចុសះទនាេម្នាេនជ៍នាមួយជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់ពីអ្ ក

សនានាវជនានាវរបេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា។ 

 តនាមរយភៈកនារសនានាវជនានាវ នតិងចុសះេម្នាេនជ៍នរងគនានាសះ 

នតិងជនដនាដេ់ អ្ កនតិពន្ធនតិងអ្ កេរសនារទំនុកលខ នានបនានតនាក់ 

តនាងនូវសនាច់រឿងចំនួន៧ រៀបរនាប់អំពីជីវភនាពបនាចនាំថង នារបេ់ 

អ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិតកនានាយរបបខ្នារកនាហម ដនាេបង្ហ នាញ 

ឲ្យឃើញពីភនាពឈឺចនាប់ នតិងភនាពមតិនចនាសះទនាុឌទនានាមក្ ញ ងកនារ 

បនាឈមទនានងឹបទពតិសនាធនន៍នាននាេ្ថតិតកនានាមរបបខ្នារកនាហម។ 

 បន្ទ នាប់ពីកនារបញ្ ប់កនារតនាងនតិពន្ធ នតិងហនាត់េមកនារ 

េម្នាងជនាចនាើនម៉នាង កនារេម្នាងដំបូងបង្អេ់ តនាូវបនានធវ ើឡើង 

ននាក្ ញ ងមជ្ឈមណ្ឌ េពតិពរ័ណជ៍នាតតិ ក្ ញ ងរនាជធនានី្  ្ំពនាញននាថង នា 

ទ២ី១ ខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ២០០៩ គក្ឺ ញ ងេប្ នាហត៍នាមួយជនាមួយនងឹ 

កនារចនាប់ផ្ើមេវននាកនារជនាផលេលូ វកនាររបេ់សនា ន្ាក្ខ្ីនារកនាហម។  

បន្ទ នាប់ពីបញ្ ប់កនារេម្នាងលើកដំបូងននាសះ កនារេម្នាងជនា 

សនាធនារណភៈលើកកនានាយៗទៀត គតឺនាូវបនានបន្ទនាកនាន់ខនាត្ 

មួយចំនួនននាប៉នាកខនាងត្បលូ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ 

 តនាមរយភៈកនារេម្នាងរបេ់តួេម្នាងននាក្ ញ ងសនាច់រឿង

ទនាំង៧ អនារម្ណស៍នាកស្នាយ ្យ័ខលេ នាច ទុកខពនាួយ ្ន្័ចនា�ំ 

នតិងក្េីង្ឃមឹ តនាូវបនានបង្ហ នាញននាចំពនាសះមុខទេ្នតិកជនទនាំង

អេ់ ដនាេននាសះេរបញ្នាក់ឲ្យឃើញពីកនារព្នាយនាមរបេ់ជន 

រងគនានាសះននារបបខ្នារកនាហម បនាឈមមុខនងឹរឿងហនាតុទនាំង 

ឡនាយក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម នតិងឆលេញ សះបញ្ នាំងពីកនារផ្សះផ្នាជនាមួយ 

នងឹអតតីកនាេដនាេបនាកបដនាយបញ្ហ នា។ 

 ននាក្ ញ ងដំណនាក់កនាេទ១ីននាសះ កនារេម្នាងជនាសនាធនារណភៈ 

តនាមបណ្នាខនាត្លើកដំបូងបង្អេ់ បនានបនាពនាឹត្ទនាបនាកបដនាយ 

ជនាគជយ័យ៉នាងធំធនាង តនាមរយភៈកនារចូេរួមទេ្ននាពីបនាជនា 

ជន េតិេ្ គនាូបងនាៀន នតិងបនាជនាជនននាក្ ញ ងេហគមនចំ៍នួន

បនាមនាណ៧�នាន់ននាក់ នតិងកនារផ្នាភ្នាប់ពីសនាច់រឿងេម្នាងទនា

នងឹបនាវត្តិឆលេងកនាត់របបខ្នារកនាហមរបេ់អ្ កទេ្ននា។ 

 គនាេបំណងរបេ់យើង គដឺើម្បឲី្យបនាជនាជនកម្ពញ ជនា

គនាប់វយ័ទទួេបនានបនាយនាជនព៍ីស្ នាដនាននាសះ តនាមរយភៈកនារ 

បនាឈមចំពនាសះបញ្ហ នាននាននាទនាក់ទងនឹងបនាវត្តិសនាស្នាដ៏សនាក

េងនានាងដនាេបនានកើតមនានឡើង តនាមរយភៈមជ្ឈដ្ឋ នានបនាកប 

ដនាយេុវត្ថ តិភនាព ភនាពច្ នាបនាឌតិត នតិងសនាចក្ភ្ីនាក់រឭក។  

បនាជនាជនកម្ពញ ជនាទទួេបនានឱកនាេក្ ញ ងកនារលើកឡើងអំពីបទ 

ពតិសនាធនផ៍្ទ នាេ់ខលេួ ន ននាមុននតិងកនានាយពនាេននាកនារេម្នាង 

លខ នាន ដនាេមនានកនារេមនាបេមនាួេពីមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារ

កម្ពញ ជនា។ េកម្ភនាពននាសះកផ្៏េ់ជនាជំនួយដេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនា 

ក្ ញ ងកនារសវ នាងរកវ តិធសីនាស្នាេមនានាប់បំពនាញដំណើរកនារននាកនារ 

ផ្សះផ្នា នតិងព្នាបនាេរបួេផលេលូ វចតិត្ កដូ៏ចជនាវ តិធសីនាស្នាដទនា

ទៀតក្ ញ ងកនារបន្ដំណើរឆ្ព នាសះទនាមុខទៀត។ 
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 ឆលេ ើយតបទនានងឹបនាតតិកម្ដ៏វ តិជ្មនានននាក្ ញ ងដំណនាក់កនាេ

ទ១ី ដំណនាក់កនាេទ២ីបនានចនាប់ផ្ើមឡើងជនាមួយនងឹកនាររៀប

ចំកនារេម្នាងជនាសនាធនារណភៈននាក្ ញ ងខនាត្កំពត នតិងខនាត្តនាកនាវ 

ននាខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ២០១០។ ជនាថី្ម្ងទៀត បនាជនាជនកម្ពញ ជនារនាប់�នាន់ 

អ្ កបនានចូេទេ្ននាកនារេម្នាងននាសះ។ បនាជនាជនជនាចនាើនបនាន

ចូេរួមននាក្ ញ ងកតិច្ ពតិភនាក ន្ាននាកនានាយកនារេម្នាងបនានបញ្ ប់  

ដនាយបនានរៀបរនាប់ពីទុកខវនាទននា កនារជនាើេរើេខុេ ឬទងវ ើ 

មតិនគប្បរីបេ់ខលេួ នននាក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេននារបប បុ៉េ ពត ជនាដើម។  

ចំណនាកឯក្នាងៗជំននាន់កនានាយ បនានលើកឡើងជនាេំណួរ 

ផ្នាងៗមកកនាន់យើងខ្ញ ំ។ 

 កនារេម្នាងលើកននាសះ បនានបនាពនាឹត្ទនាសនាបពនាេជនាមួយ 

នងឹកនារចនាប់ផ្ើមេំណំុរឿង០០២ ដនាេគជឺនាេវននាកនារលើក 

ទ២ីរបេ់សនា្នាក្ខី្នារកនាហម �នាក់ពន័្ធនងឹមនាដឹកននាំជនាន់ខ្ព េ់ 

ខ្នារកនាហមដនាេននារេ់រនានមនានជីវ តិត។ ដនាយសនារសនារេំខនាន់ 

ននាេំណំុរឿង០០២ នតិងកនារយេ់ឃើញអំពីតមនាូវកនារក្ ញ ងកនារ 

បញ្នានាបទនាកនាន់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាដនាេរេ់ននាបនាកខ្នាករ្ នា (នតិង 

បនាជនាជនេ្ថតិតននាតំបន់ដនាច់សនាយនាេ) មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារ 

កម្ពញ ជនាបនានស្ ើឲ្យអ្ កសនាី អនាណនាម៉នារ ី ពនាីនេ ៍ េរសនារជនា 

ឯកសនារ នតិងថតលខ នានននាសះជនាេំឡនាង ដើម្បចីនាក់ផ្នាយតនាម 

វ តិទ្យញ ។ កនារផ្នាយលខ នាននតិយនាយ ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់ ននា 

តនាមវ តិទ្យញជនារៀងរនាេ់ថង នា បនានចនាប់ផ្ើមននាក្ ញ ងខនាមនាសនា ឆ្ នា ំ

២០១០ នតិងបន្រហូតមក។ 

 លខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ទទួេបនាន 

ផេបនាយនាជន ៍ ពនាមទនាំងចូេរួមចំណនាកដេ់ភនាពចំបនាច់ដ៏

វ តិសនាេវ តិសនាេក្ ញ ងកនារបញ្ ប់ភនាពសងៀមសង នាត់ សនាបពនាេ

ដនាេលខ នានននាសះកលេ នាយជនាមធ ន្ាបនាយក្ ញ ងកនារលើកឡើងអំពី 

កតិច្ ពតិភនាក្នាដើម្បចីនាប់ផ្ើមកនារផ្សះផ្នា។ ទនាសះបជីនាបញ្ហ នាទនាក់ 

ទងនងឹសនា ន្ាក្ខ្ីនារកនាហមពំុតនាូវបនានលើកឡើងននាក្ ញ ងលខ នាន 

ននាសះក្ ីកក៏ម្វ តិធនីនាមុនពនាេនតិងកនានាយពនាេេម្នាង មនានរួម

បញ្ លូ េពីកនារពតិភនាក ន្ាដនាយផ្អ នាកលើឥទ្ធ តិពេននាសនា ន្ាក្ខ្ីនារ 

កនាហម ដនាយបនានលើកឡើងអំពីតួននាទរីបេ់សនា្នាក្ខី្នារ

កនាហម ក្ ញ ងកនារស្នាជំនឿទុកចតិត្ចំពនាសះបនាពន័្ធច្នាប់នតិងយុត្តិ

ធម។៌ 

 ថវបីើលខ នាននតិយនាយរឿង «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ពំុមនាន 

ជនាកនារតនាក់តនាងនតិពន្ធដើម្បស្ី ើេំុកនារលើកលនាងទនាេក្ ី ក ៏

លខ នានននាសះ តនាូវបនានដនាក់បញ្ លូ េេកម្ភនាពរបេ់អ្ កដនាេ 

បនាពនាឹត្ខុេឆ្គងទនាក្ ញ ងបរ តិបទមួយ នតិងបង្ហ នាញអំពីដំណើរកនារ  

នតិងមូេហនាតុដនាេកុមនារនាកុមនារ ីនតិងយុវជនវយ័ក្នាងៗេមនានាច 

ជនាើេរើេរនាំទនាខ្នារកនាហម នតិងកនារដនាេមតិនអនាចបកតនា�ប់

កនានាយបនានននាពនាេបន្ទ នាប់។ 

 ដនាយយេ់ឃើញថនា សនា្នាក្ខី្នារកនាហមបនានបន្េ់

ទុកនូវមន្ទ តិេេង្យ័មួយចំនួន ពនាមទនាំងេំណួរថី្ៗជនាចនាើន 

ដនាេតមនាូវឲ្យធវ ើកនារឆលេ ើយតបដើម្បអីនុវត្ដំណើរកនារផ្សះផ ន្ា  

នតិងចនាប់ផ្ើមស្នារេង្គមដ៏ខ្ទ នាចខ្ទ នាំននាសះឡើងវ តិញ អ្ កនតិពន្ធពតិត 

ជនាចង់សនាកេ្បងរនាេ់បញ្ហ នាចនាទឡើងននាននាក្ ញ ងកនារបង្ ើតរឿង 

ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់ ក្ ញ ងទមនាង់ថី្ ដនាេធវ ើកនារឆលេ ើយតប 

ច្នាេ់្នាេ់ជនាងមុនទនាកនាន់េំណួរេ្ពីីកម្ផេ នតិងសនា្នា 

ក្ខី្នារកនាហម។ ននាសះគជឺនាដំណនាក់កនាេទ៣ីរបេ់ខលេួ ន ដនាេបនាន

បង្ ើតឡើងននាក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៨កនលេងទនាននាសះ។ 

 គមនានាងននាសះ ដូចរ្ នានងឹគមនានាងជនាចនាើនទៀតរបេ់មជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនាដនារ ដនាេដើរតួននាទជីនាកម្វ តិធេ្ីពីីកនារ 

ពតិត នតិងកនារផ្សះផ្នាកនានាបនាពន័្ធននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ តនាម 

រយភៈកនារធវ ើឲ្យបនាសើរឡើងនូវលខ នាននតិយនាយ ដើម្បឆីលេ ើយតប 

ទនានងឹេំណួរននាននា ដនាេបនានលើកឡើងអំពីសនា្នាក្ខី្នារ 

កនាហម ក្ ញ ងននាសះរួមមនានបញ្ហ នាចម្បងេី្ពីកម្ផេផង មជ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា មនានបំណងចូេរួមជនាមួយទេ្នតិក 

ជនទនាំងឡនាយក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា ក្ ញ ងកនារសវ នាងរកចមលេ ើយ 

េមនានាប់េំណួរដ៏ពតិបនាកដនាេបនានលើកឡើងអំពីគុណវ តិបត្តិ 

ននាសនា្នាក្ខី្នារកនាហម នតិងតនាតិសះរ តិសះពតិចនារណនាអំពីបនាបផនាន 

ផ ន្ាងៗដនាេសនា ន្ាក្ីខ្នារកនាហមអនាចចូេរួមចំណនាកក្ ញ ង 

ដំណើរកនារននាកនារព្នាបនាេរបួេផលេលូ វចតិត្ នតិងកនារផ្សះផ្នាននា 

កម្ពញ ជនា។ 
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 បន្ទ នាប់ពីកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយរឿង «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» ននាសនាេវប្បធម ៌េម្នាច ហ៊ុ ន សនាន នតិងលនាក 

ជំទនាវននាវ តិទ្នាស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំ ក្ ញ ងទកីនាុង្្ ំពនាញរួចមក មជ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនាេហកនារជនាមួយកនាេួងអប់រ ំយុវជន 

នតិងកឡីនា ពនាមទនាំងអង្គកនារអមនាឹតនាេតិេ្បភៈ នងឹននាំយកកនារ

េម្នាងដូចរ្ នាទនាកនាន់មជ្ឈមណ្ឌ េគរុកនាេេ្យ្ូមតិភនាគននា

តនាមបណ្នាខនាត្ចំនួន៤ទៀតគ ឺ ៖ ខនាត្បនាត់ដំបង កំពង់ចនាម 

ពនានាវនាង នតិងតនាកនាវ ដើម្បជីនាកនារចនាករលំនាកដេ់មនុេ្គនាប់ 

ជំននាន់ ឲ្យសវ នាងយេ់ពីបទពតិសនាធនរ៍បេ់អ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិត 

 ដនាេតនាូវបនាន្នាតតនាដនាងដើម្បកីនារចងចនាំ កនារផ្សះផ្នា 

កសនាងេន្តិភនាព នតិងកនារទប់ស្ នាត់អំពើបនាេយ័ពូជសនាេន៍

ននាកម្ពញ ជនា ននាពនាេអននាគត។ 

ផនាង ពង្រ៉នាេុ ីនតិង សនាម ប៊ុ នថន 

អ្ កចូេរួមទេ្ននាលខ នាននតិយនាយ
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 ជីវ តិតហនាក់បីដូចជនាទឹកទនលេនាដនាេកំពុងតនាហូរមតិនអនាច 

បញ្ឈប់បនាន។ ដូចច្ នាសះ រ្នាននរណនាម្ នាក់ ចង់រឭំកពីអតតីកនាេ 

ដ៏សនានគនានាតគនានាត ភនាពអនាម៉នាេ់ នតិងទងវ ើឃនារឃនាដនាេ

ខលេួ នបនានបនាពនាឹត្បនានាប់ដេ់អ្ កដ៏ទនាទនាឡើយ។ អ្ កទនាំងននាសះ 

បនានព្នាយនាម្នាក់បនាំងពីអនារម្ណ ៍នតិងបំភលេ នាចនូវអវ ីដនាេបនាន

កើតឡើងពីអតតីកនាេដនាេវនាគជឺនាបញ្ហ នាដ៏ចម្បងបណ្នាេឲ្យ 

យើងពតិបនាកសវ នាងរកនូវផលេលូ វធវ ើដំណើររួមរ្ នាឲ្យបនានច ន្ាេ់ ន្ាេ់ 

ទនាអននាគត។ 

 បន្ទ នាប់ពីរបបខ្នារកនាហមបនានដួេរេំ ននាឆ្ នាំ១៩៧៩  

បនាជនាជនកម្ពញ ជនាបនាមនាណ៥្នានននាក់ ភនាគចនាើនជនាសនា្ីមនាម៉នាយ  

ក្នាងកំពនានា នតិងជនពតិកនារ ដនាេននារេ់រនានមនានជីវ តិត បនានខតិតខំ 

តេ៊ូ កសនាងជីវ តិតថី្របេ់ខលេួ នយ៉នាងេងប់សង នាត់ក្ ញ ងេង្គមដនាេ 

ទទួេរងនូវភនាពខ្ទ នាចខ្ទ នាំយ៉នាងធង ន់ធងរ។ េង្គ នានាមបនានបន្េ់ 

ទុកនូវស្ នាមរបួេយ៉នាងជនានា ដនាេមតិនទនាន់េសះស្បើយននាឡើយ  

ហើយភនាពខលេ នាចរអនា នតិងកនារបនាត់បង់ទំនុកចតិត្ បនានធវ ើឲ្យទនាំង 

ជនរងគនានាសះ នតិងជនដនា ព្នាយនាមបន្្នាក់បនាំងបនាវត្តិរបេ់

ខលេួ ន។ បនាជនាជនខលេសះទៀត កម៏តិនចង់រឭំកពីកនារចងចនាំដ៏អនាកនាក់ 

របេ់ខលេួ នននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមដនារ។ ទនាំងននាសះ គជឺនាជំងឺដ៏ 

កនាចសនាហនាវមួយ ដនាេបនានញនាំញបីនាជនាជនកម្ពញ ជនាដនាយ 

បនាយនាេ។ 

 ននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា កនារដនាសះសនានាយវ តិបត្តិអតតីកនាេ 

ននាតនាជនាបញ្ហ នាបនាឈមននាឡើយខណភៈពនាេដនាេភនាពសងៀម 

សង នាត់មតិនទនាន់បនានទមលេ នាយ។ កនារេម្នាងលខ នាន «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» គជឺនាកនាេម្នាងលខ នានមួយដនាេផ្អ នាកលើរឿង

រ៉នាវជីវ តិតពតិតរបេ់ជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់ដនាេធលេ នាប់បនាន 

ឆលេងកនាត់ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម នតិងកំពុងតនាបនាឈមមុខ 

ចំពនាសះកនាររេ់ននាក្ ញ ងេង្គមននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្។ លខ នានននាសះ 

េម្នាងឡើងក្ ញ ងគនាេបំណងចូេរួមចំណនាកដេ់កនារពតិភនាក ន្ា 

ពីមនុេ្មួយជំននាន់ទនាកនាន់មួយជំននាន់ទៀត កនារលើកទកឹ 

ចតិត្ឲ្យមនានកនារពតិភនាក្នារវនាងអតតីកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហម នតិង 

ជនរងគនានាសះននារបបខ្នារកនាហមដនាេបនានទទួេរងឥទ្ធ តិពេននា 

អំពើបនាេយ័ពូជសនាេន។៍ បន្ថនាមលើកនារផ្សះផ្នា នតិងកនារ 

សវ នាងរកយុត្តិធមត៌នាមរយភៈបនាពន័្ធច ន្ាប់ននាតុ ន្ាកនារខ្នារកនាហម  

លខ នាននតិយនាយននាសះ គជឺនាកនារងនារេតិេ្បភៈមួយផ្ នាកដនាេបនាន

ចូេរួមចំណនាកក្ ញ ងកនារអប់រ ំ កនារសវ នាងរកកនារពតិត នតិងកនារ

ផ្សះផ្នាកនានាបនាពន័្ធច្នាប់ ដនាយផ្អ នាកទនាលើជំនឿសនាេននា 

នតិងកម្ពៀរ។ 

 កនារកកើតឡើងននាគមនានាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» គបឺនានចនាប់ផ្ើមននាក្ ញ ងខនាមករនា ឆ្ នាំ២០០៨ 

ននាពនាេដនាេអ្ កនតិពន្ធ នតិងអ្ កេរសនារទំនុកលខ នានឈ្នាសះ 

អនាន់ម៉នារ ីពនាីនេ ៍បនានធវ ើកនារេតិក្នាសនានាវជនានាវអំពីដំណើរកនារ 

ននាកនារផ្សះផ្នាននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ អ្ កសនានាវជនានាវរបេ់

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា បនានជួយេមនាបេមនាួេកនារចុសះ

េម្នាេនជ៍នាមួយជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់ដនាយអនុញ្ញ នាត

ឲ្យមនានកនារបនាើបនានាេ់េកខ កីម្នតិងរៀបចំកនារបញ្ នាំងខ្នាវដីនាអូ 

កដូ៏ចជនាខ្នាភនាពយន្បនាវត្តិសនាសនា្ននាននា។ 

 ពនាឹត្តិកនារណន៍នាកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» ដនាេជនាកនារេម្នាងថី្របេ់កម្ពញ ជនាននាថង នាទ១ី១  

ខនាមករនា ឆ្ នាំ២០១៩ននាសះ បនានារព្ធធវ ើឡើងននាថង នាេុកនា ទ១ី១ ខនា 

មករនា ឆ្ នាំ២០១៩ ក្ ញ ងសនាេបនាជំុេម្នាច ហ៊ុ ន សនាន នតិង 

លនាកជំទនាវ ននាវ តិទ្នាស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំ ននាវនា្នាម៉នាង៣.០០ 

រសៀេដនាយផ្េ់កនារអនុញ្ញ នាតឲ្យមនានកនារចូេរួមទេ្ននា 

ការសម្ាងល្ខ ាៃរឿង «ទមលេ ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់» រៀបរាប់រឿងរ៉ាវក្ពុង 

របបខ្មារកាហមៃិងជំរញុឲ្យមាៃការ្្សរះ្្ានាក្ពុងបាទាសកម្ពុជា
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ដនាយសនារ ី នតិងឥតគតិតថលេ នា។ ពនាឹត្តិកនារណន៍នាសះ មនានកនារកនារ 

ចូេរួមពីទេ្នតិកជនចំនួនបនាហនាេ៥០០ននាក់ដូចជនាតំណនាង 

របេ់កនាេួងអប់រ ំ យុវជន នតិងកឡីនា មន្នាីស្ថ នានទូត អង្គកនារ 

កនានារដ្ឋ នា្តិបនាេននាននាក្ ញ ងពនាសះរនាជនាណនាចកនាកម្ពញ ជនា គរុេតិេ  ្ 

គរុនតិេ្តិត អ្ កសនានាវជនានាវ នតិងជនាពតិសនាេអ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិត 

កនានាយរបបខ្នារកនាហម។ កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយ 

ភនាពសងៀមសង នាត់» គមឺនានកនារេម្នាងនូវសនាច់រឿងចំនួន ៨ឈុត  

ដនាេឈុតនមួីយៗបនានឆលេញ សះបញ្ នាំងអំពីភនាពសនាកេងនានាងននា 

កនារបនាកបនាក់ កនារបនាត់បង់មនុេ្ដនាេខលេួ នសនាឡនាញ់ ភនាពមតិន 

ទុកចតិត្រ្ នា នតិងគំនំុគំគួនដនាេពតិបនាកក្ ញ ងកនារអ្យ័ទនាេ ថនាម

ទនាំងមនានកនារេម្នាងពីកនារពតិភនាក ន្ាវនាកញនាករវនាងមនុេ្ពីរ

ជំននាន់ខុេរ្ នា។ ទន្ទ មឹនងឹកនាររៀបរនាប់ពីទុកខសនាកវនាទននារបេ់ 

បនាជនាជនននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម កម៏នានកនារចនាៀងបទចមនាៀង 

មននាេញ្ នាតននា កនាររនាំរបនាំ នតិងរឿងនតិទនានដនារ។ ខនាងកនានាម

ននាសះគជឺនាអត្ថនយ័ននាឈុតនមួីយៗ៖ 

 ឈុតទ១ី៖ រឿងរ៉នាវពីកនារបនាងចនាកបនាជនាជន

 ស្នាីម្ នាក់ក្ ញ ងវយ័ ៦០ឆ្ នាំ បនាឈមមុខនងឹអ្ ក្ូមតិចំពនាសះ 

ទងវ ើដនាេរនាត់បនានធវ ើក្ ញ ងកំ�ញ ងពនាេននារបបខ្នារកនាហម។ រនាត់ 

បនានបនាកនាកថនា «ខ្ញ ំគជឺនាបនាធនានយុវជន។ ខ្ញ ំអប់រយុំវជនឲ្យ 

សនា្នាញ់បនាទនាេជនាតតិ»។ រនាត់នតិយនាយថនា កនារពតិតដនាេរនាត់ 

ននារេ់រនានមនានជីវ តិត បនានបង្ហ នាញពីភនាពរ្នានកំហុេរបេ់ 

រនាត់។ ស្នាីម្ នាក់ផ្នាងទៀត ដនាេមនានអនាយុបនាហនាក់បនាហនាេ 

នងឹរ្ នា ព្នាយនាមបញ្ឈប់កនារេួរដនាញដនាេននាសះ បើមតិនដូច្ នាសះ 

ទនា «្នាមននាកនាប់េមលេ នាប់នងឹបន្មកជំននាន់កនានាយ»។ ននាពនាេ 

ននាសះអតតីបនាធនានយុវជន ព្នាយនាមគនាចមុខចនាញពីបុរេ 

ម្ នាក់ដនាេបនានចូេមកចំពីខនាងមុខរនាត់ដើម្បេួីររកសនាកេព 

របេ់ឪពុកខលេួ ន។ បុរេម្ នាក់ននាសះននាតនាឈឺចនាប់ចំពនាសះកនារពតិត 

ដនាេរនាត់មតិនបនានវនាយបនាហនារឃនាតករដនាេេមលេ នាប់ឪពុក 

របេ់រនាត់វ តិញននាពនាេដនាេរបបខ្នារកនាហមដួេរេំ៖ ដនាយ 

សនារកនារទប់កំហឹងបនាន រនាត់បនាហនាេជនាបនានេង្គ នានាសះកម្ 

របេ់រនាត់ បុ៉ន្នារនាត់មតិនអនាចកប់េពឪពុករបេ់រនាត់ទនា។ 

 មរណភនាពរបេ់្រ តិយនា

 «បងសលេ នាប់ចនាេអូន ជីវ តិតបងេូន្យទនាំងឈឺខលេ នាចផ្នា 

ចនាេអូនឯកឯងកណ្នាេលនាកកនា អូនពឹងនរណនា នរណនាពី 

ពនាេននាសះទនា អូនពឹងនរណនា នរណនាពីពនាេននាសះទនា។ ធលេ នាប់រួម 

ធលេ នាប់រេ់ ចតិត្បងតនាងស្នាសះេ្គ័នាលើអូនពនា ពនាេននាសះបង 

សងៀម្នាមបងហូរននា ដតិតជនាប់សនាច់ពនា ពនាទុកខពនាទុកខ 

ខលេ នាចផ្នា ដតិតជនាប់សនាច់ពនា ពនាទុកខពនាទុកខខលេ នាចផ្នា។ ឲ្យអូន 

ខមនារទនាេ អវ ីអូនធវ ើខុេេំុលើកទនាេសនា អូនកប់បងហើយ 

ណនាអ្ កស្ នាហនា េូមសនាេ់រៀមរ៉នា ជីវ៉នាទនាកនាន់េុគតត្ិ ព  

េូមសនាេ់ជីវ៉នារៀមរ៉នាទនាកនាន់េុគតត្ិ ព»។ (ចមនាៀង)

 ឈុតទ២ី) រឿងរ៉នាវរបេ់សនា្ី២ននាក់ដនាេកនាេពីក្នាង 

ជីវ តិតរបេ់ននាងតនាូវបនានបំផលេ នាញ

 ស្នាីម្ នាក់បនានរំឭកពីកនារសលេ នាប់របេ់ឪពុករនាត់ននាក្ ញ ង 

មន្ទ រីពនាទ្យននាពនាេដនាេរនាត់មនានអនាយុ១០ឆ្ នាំ។ ននាពនាេដនាេ 

ឪពុករបេ់រនាត់សនានាកថងលូ រពីកនារឈឺចនាប់បណ្នាេមកពីជំងឺ 

ហើម ហើយម្នាយរបេ់រនាត់បនានេំុអងវ រននារពីនាទ្យឲ្យជួយ 

េមនានាេកនារឈឺចនាប់របេ់ឪពុករនាត់។ ននារពីនាទ្យបនានសនានាក 

េមលេញ តដនាក់ នតិងចនាក់ថ្ នាំឲ្យឪពុករបេ់រនាត់ ហើយឪពុករបេ់ 

រនាត់បនានសលេ នាប់។ អតតីននារពីនាទ្យ ដនាេមនានអនាយុ១៦ឆ្ នាំ តនាូវ 

បនានអង្គកនារយកទនាណនាននាំ។ ននារពីនាទ្យបនានាប់យើងអំពីក្េុីបតិន 

របេ់រនាត់កនាេននាកុមនារភនាពដនាេចង់កលេ នាយជនាគនាូពនាទ្យ បុ៉ន្នា 

ក្េុីបតិនននាសះតនាូវបនានខ្ទ នាចខ្ទ នីនាពនាេដនាេរនាត់តនាូវបនានបងខ ំ ឲ្យ 

េមលេ នាប់មនុេ្ជំនួេឲ្យកនារព្នាបនាេ។ រនាត់េំុកនារអ្យ័ 

ទនាេ បុ៉ន្នារនាត់មតិនធលេ នាប់ទទួេបនានកនារលើកលនាងទនាេទនា។ 

ថវ ីបើយ៉នាងណនាកដ៏នាយ ននារពីនាទ្យននាសះ បនានធូរស្បើយ ពនានាសះ 

វនា គជឺនាលើកទមួីយដនាេរនាត់បនានាប់រឿងរ៉នាវរបេ់រនាត់ដនាេ 

រនាត់ពតិតជនាអនាម៉នាេ់បំផុត។ 

 កនារចងចនាំ

 កនារចងចនាំជនាចនាើន។ វនាចនាសះតនាវ តិេទនាវ តិេមក

 ដូចជនាកនាំកង់ដនាេកំពុងវ តិេអញ្ ឹង។ 

 តនាងតនាមនានេកខណភៈដូចរ្ នាជនានតិច្ ។ ដូចជនាកនាំកង់.......



យនាធនាខ្នារកនាហម



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 43មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 កង់វ តិេននាក្ ញ ងក្នាេរបេ់ខ្ញ ំ។ (ចមនាៀង)

 ឈុតទ៣ី) រឿងរ៉នាវអំពើឧកនាតិដ្ឋ នតិងភនាពអនាម៉នាេ់ដនាេ 

រ្នានថង នាបញ្ ប់

 ម្នាយម្ នាក់ នតិងកូនបនាុេរបេ់រនាត់។ បន្តិចម្ងៗ កូន 

បនាុេរបេ់រនាត់បនានទទួេស្គ នាេ់ពីហនាតុផេននាជំងឺផលេលូ វចតិត្ 

របេ់ខលេួ ន៖ ននាពនាេគនាចនាប់រនាត់ដនាក់គុកនតិងធវ ើទនារុណកម្ 

កនាន់តនាខលេ នាំងឡើងៗ រនាត់ចនាប់ផ្ើមឲ្យឈ្នាសះអ្ កដនាេជនាប់�នាក់ 

ពន័្ធ។ អ្ កចនាទបនាកនាន់៖ «អ្ កបនានបនានាប់ឈ្នាសះបនាហនាេជនា 

៣០ននាក់»។ បើក្ ញ ងចំណនាមននាសះ បនាេតិនបើមនុេ្ម្ នាក់ៗ 

នតិយនាយតនាឈ្នាសះមនុេ្៣០ឬក៤៏០ននាក់ននាសះ ក្ ញ ងរយភៈពនាេ 

តនា១ឆ្ នាំឬ២ឆ្ នាំ បនានាកដជនារ្នានសនាេេេ់ជីវ តិតមនុេ្ទនា។ 

បុរេននាសះ ស្ ើេំុកនារអ្យ័ទនាេពីមនុេ្សលេ នាប់ទនាំងអេ់  

នតិងេំុឲ្យបណ្នាញកម្អនាកនាក់ចនាញឲ្យអេ់។ 

 អ៊ូ  អឿ-េម្បថ

 បើខ្ញ ំចនាេម្ៀត អុើយចនាេម្ៀត

 កំុទុករេ់ទៀតននាំធង ន់ផនានដី ននាំធង ន់ផនានដី បំភលេ នាចខ្ញ ំចុសះ

 ឲ្យេតិចតនាមថង នា បើននាចងនានាទកឹដីគនាកធលេក

 ទកឹដីគនាកធលេក។ (ចមនាៀង)

 ឈុតទ៤ី) រឿងរ៉នាវរបេ់នតិេ្តិតម្ នាក់ ដនាេធលេ នាប់សនាមនា

ចង់បនានពតិ្ពលនាកមួយដនាេបនាសើរជនាងមុន។ 

 ក្ ញ ងននាមជនានតិេ្តិតម្ នាក់ បុរេននាសះ តនាូវបនានចនាប់ខលេួ ន នតិង 

ធវ ើទនារុណកម្ននាក្ ញ ងរបប េន់ នេ់។ បន្ទ នាប់ពីរនាត់តនាូវបនាន 

ដនាសះលនាង រនាត់បនានចូេរួមជនាមួយចេននាខ្នារកនាហមដើម្ប ី

រដំនាសះបនាទនាេឲ្យមនានសនារភីនាព ដនាយបតិតបនាំងបនាវត្តិននាកនារ 

រៀនេូតនាដ៏ខ្ព េ់របេ់រនាត់ ដើម្បកីលេ នាយជនាកងទព័ដនាេស្នាប់ 

បង្គ នាប់នតិងឃនារឃនា។ បន្ទ នាប់ពីបដតិវត្នច៍ប់ រនាត់ឮថនា ឪពុក 

របេ់រនាត់ដនាេជនាកេតិករម្ នាក់ នតិងបនានជួយរនាត់ឲ្យរៀនេូតនា 

តនាូវបនានេមលេ នាប់។ 

 រនាេ់ពនាេដនាេរនាត់ជួបម្នាយរបេ់រនាត់ននាក្ ញ ង្ូមតិ ម្នាយ 

របេ់រនាត់បនានដើរចនាញពីរនាត់។ ឥ�លូ វននាសះគជឺនាលើកដំបូង 

ដនាេម្នាយរបេ់រនាត់បនានបនាសះបង់ចនាេនូវគំនំុគំគួន ដូច្ នាសះ 

រនាត់ក៏បនានដើរេំដនាទនារកម្នាយដើម្បេំុីកនារអ្យ័ទនាេ។  

ម្នាយរបេ់រនាត់ព្នាយនាមអ្យ័ទនាេ បុ៉ន្នាម្នាយរបេ់រនាត់ 

ដឹងថនា៖ «វនានងឹមតិនដូចមុនទនា»។ 

 េំណនាកខ្នាចទួញ

 ឱ!ស្ នាហប៍ងអើយ!អើងអឺយៗអន្ទ នាកអន្ទ នាេ

 ឲ្យបងទុកខឥតសនានាកសនានាន្អំណឹសះតទនាៗ

 ្ពបងផ្នាងហើយ ពនាេននាសះចុងឈើៗ

 ស្ថ នានបងរហូតហើយ។ 

 ចនាំស្នាប់េំណនាក បងតនាមខ្យេ់ចុសះ

 មើេទុកខពនាួយបង តនាមមនាឃសនាទំ ស្ទ នាបទកឹភ្ នាកបងៗ

 តនាមទកឹភលេៀងឱណនាស្ នាហណ៍នាៗ

 ស្ នាហេ៍មលេ នាញ់ចតិត្! (ចមនាៀង)

 ឈុតទ៥ី) រឿងរ៉នាវរបេ់ក្នាងសនាីម្ នាក់ដនាេរនាត់ចង់នតិ

យនាយ�នាក្យេំុទនាេ បុ៉ន្នាមតិនអនាចទនារួច។ 

 ពនាេននាងននាក្នាង ដនាយសនារតនាភនាពអត់ឃលេ នាន ននាង 

បនានេមនានាចចតិត្េួចអង្ រដនាេននាសនាេេេ់ ខណភៈពនាេ 

ដនាេេមនាជតិកគនាួសនាររបេ់ននាងកំពុងតនាដនាកេង់េក់។ ននា 

ពនាឹកពនាេឹមប្អលូ នសនាីរបេ់ននាងឃើញគមនាប�នាងបើក។ ម្នាយ 

របេ់ននាងឆលេ ើយថនា ៖ «បនាហនាេជនាកណ្ញ របនានចូេេុហីើយ»។ 

ននាងដឹងថនា ម្នាយរបេ់ននាងពតិតជនាដឹងថនា ននាងជនាអ្ កេួច 

អង្ រ។ បុ៉ន្នាននាងមតិនហ៊នានសនារភនាពទនា ហើយននាងេ្អប់ម្នាយ 

របេ់ននាងដនាេមតិនបនានដនាក់ទនាេននាង។ ននាពនាេននាងធំឡើង 

នតិងកលេ នាយទនាជនាវនាជ្បណ្ឌ តិត ននាងននាតនាមនានអនារម្ណថ៍នាននាង 

មនានកំហុេដនាយសនារតនាននាងបនានេួចអង្ រេមនានាប់េមនាជតិក 

កនាុមគនាួសនាររបេ់ននាងទនាំងមូេ។ 

 បទបំពនា ទកឹចតិត្ម្នាយ

 ឱ!ននាសះហើយ ឱចតិត្ម្នាយ ទនាសះជតិតឬឆង នាយ

 គតិតមតិនសនាសះេូន្យ អនាកនាក់េ្អកន៏នាតនាកូន ននាសះហើយ

 ជនាក្បលូ ន ចងកូនហើយនងឹម្នាយ។ 

 ហនាអុើយ!ននាសះហើយជនាក្បលូ ន ចងកូន 

 នងឹម្នាយ។ (ចមនាៀង)
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 ឈុតទ៦ី) រឿងរ៉នាវរបេ់ក្នាងសនាីម្ នាក់ដនាេលនាងនតិយនា

យេ្អីវ ីទនាំងអេ់។ 

 អ្ កជតិតខនាងបនីនាក់ ចងចនាំពីមតិត្្ក្តិសនាីដ៏សនាេ់ស្អ នាត 

កនាេពីកុមនារភនាពរបេ់ពួកគនាឈ្នាសះ «ជនា»។ 

 ទនាពអប្រេម្នាងរបនាំស្ថ នានេួគ ៍

 កនាសនារសំនាយ អណ្នាតសនាយភនាយ ចនាំងពណេុ៍វណ្ណ

 េម្េ័្ពណ៍្ លេញ ក ចកខញភនាំងភនាន់ រនារនាំងពើតពន័្ធ

 របនាំមនាអំបនា។ 

 វនាយនារភំើប ធម្ជនាតតិផ្េ់ឲ្យ បនាតងវនាេស្នា

 ឥតបីហ្ងសនា ទនាបនាទទនាពកញ្ញ នា គយគន់យូទនា

 ជនាប់ននាននាតនានា។ 

 ននាក្ ញ ងវយ័១៣ឆ្ នាំ ជនា តនាូវបនានយនាធនាខ្នារកនាហមចនាប់ 

យកចូេទនាក្ ញ ងពនានា ទនាសះបីជនាមនានកនារេំុអងវ រពីឪពុកម្នាយ 

របេ់ននាងឲ្យយករនាត់ទនាជំនួេកដ៏នាយ។ បន្ទ នាប់ពីយនាធនា 

ខ្នារកនាហមបញ្លូ នននាងតនា�ប់មកវ តិញ ជនា មតិនដនាេនតិយនាយេី្ 

ឬញញមឹម្ងទៀតឡើយ។ មនុេ្ម្ នាននាំរ្ នាគនាចវនាសះនតិយនាយ

ជនាមួយ ឬេូម្បតីនាេមលេ ឹងមុខរបេ់ននាង។ មតិត្្ក្តិម្ នាក់ក្ ញ ង 

ចំណនាមមតិត្្ក្តិរបេ់ននាង បនានភ្នាក់ខលេួ នថនា ពួកគនាបនានធវ ើឲ្យ 

ជនា កលេ នាយជនាមនុេ្រ្នានរូបរនាង។ ដូច្ នាសះ ននាងបនានទនាជតិត ជនា 

បុ៉ន្នារ្នានេទ្ធផេអវ ីទនា។ «ខ្ញ ំបនាហនាេជនានតិយនាយយឺតពនាេ 

បន្តិចទនាហើយ បុ៉ន្នាថង នាស្អ នាកខ្ញ ំនងឹព្នាយនាមម្ងទៀត»។ 

 ឈុតទ៧ី) រឿងរបេ់ក្នាងបនាុេ នតិងក្នាងសនាីដនាេធលេ នាប់

ជនាមតិត្ជតិតេ្ តិទ្ធនងឹរ្ នា។ 

 ស្នាម្ី នាក់ ស្គ នាេ់ក្នាងបនាេុម្ នាក់ដនាេធលេ នាប់ជតិសះឡនានជនាមួយ 

រ្ នាននាអង្គភនាពយុវជនរបេ់ខ្នារកនាហម។ ននាងេួរក្នាងបនាុេ 

ននាសះថនាននាចងចនាំរនាត់ដនារឬទនា ហើយហនាតុអវ ីបនានជនាក្នាង 

បនាុេននាសះបនាត់បង់ស្ នាមញញឹមដ៏សនាេ់ស្អ នាតរបេ់រនាត់?  

បុរេននាសះមតិនចង់ស្គ នាេ់ននាងទនា។ ដើម្បជួីយរឭំកកនារចងចនាំ 

បុរេននាសះ ននាងបនាននតិយនាយឡើងវ តិញនូវបទចមនាៀង នតិងកនារ

ចូេរួមក្ ញ ងអង្គភនាពយុវជនរបេ់ខលេួ ន៖

 ចមនាៀងអង្គកនារ

 យើងខ្ញ ំកុមនារ សនាឡនាញ់អង្គកនារឥតមនានពនាំដនាន

 ដនាយសនារអង្គកនារ យើងខ្ញ ំរេ់រនាន ជីវ តិតថ្ ើងថ្ នាន

 រកីរនាយអស្ នារ្យ។ 

 មុនបដតិវត្ន ៍កុមនារកនាខ្ត់ រងទុកខវនាទននា

 រេ់ដូចេតវធនាតុ កំពនានាខលេ នាចផ្នា អនាក្បត់មហនា

 រ្នាននកឹននាដេ់។ 

 ស្បនាកដណ្ប់ឆ្អ ងឹ េ្គមស្គ នាំងកំពនាឹង

 មហនាសនានកងវេ់ យប់ដនាកនកឹននា

 ថង នាឡើងខវ នាយខវេ់ កនាយកនាកេំណេ់

 ដើរេំុទនានគនា។ 

 ឥ�លូ វយើងខ្ញ ំ អង្គកនារឧត្ថម្ ឧបត្ថម្គនាប់រ្ នា

 បំប៉នេុខភនាព កមលេ នាំងខលេ នាំងកលេ នា ឲ្យកលេ នាយទនាជនា

 េមូហភនាព។ (ចមនាៀង)

កងចេត័កំពុងរនាកដីននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមពីឆ្ នាំ១៩៧៥-១៩៧៩
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 បុរេននាសះទទួេស្គ នាេ់ថនា រនាត់ពតិតជនាេប្នាយរកីរនាយ

ណនាេ់ននាពនាេននាសះ។ បុ៉ន្នាឥ�លូ វននាសះ រនាត់ទទួេរងនូវកនារឈឺ

ចនាប់ពីេុបតិនដ៏អនាកនាក់ននាសះ។ ដនាយសនារតនារនាត់ជនាអ្ ករបនាំ 

រនាត់វនាយក្នាងសនាីម្ នាក់រហូតដេ់សលេ នាប់ពនានាសះក្នាងសនាីននាសះ 

បនានហូបផលេនាឈើរបេ់អង្គកនារ នតិងរលំនា្ក្នាងសនាីផ្នាងទៀត។  

ស្នាីម្ នាក់ននាសះបនានាប់បុរេននាសះពីវ តិធដីនាេរនាត់បនានបំភលេ នាចេុបតិន 

អនាកនាក់របេ់រនាត់។ សនា្ីម្ នាក់ននាសះ អញ្ើញរនាត់ឲ្យចូេរួម 

ក្ ញ ងដំណើរទេ្នកតិច្ ទនាកនាន់ទួេសលេនាងដើម្បឧីទ្ទ តិេដេ់ជន 

រងគនានាសះ ហើយកំុ្នាក់បនាំងពីអំពើរបេ់ខលេួ ន។ បុរេននាសះ 

ស្ទ នាក់ស្ទ ើរ។ 

 ឈុតទ៨ី)

 ក្នាងបនាុេម្ នាក់កនានាកឈរក្ ញ ងចំណនាមទេ្នតិកជន។  

រនាត់ចង់បញ្ ប់រឿងរ៉នាវននាមន្ទ តិេេង្យ័ ភនាពអនាម៉នាេ់ កំហុេ 

ឆ្គង នតិងភនាព្យ័ខលេ នាច។ រនាត់ចង់ឆលេ ើយថនា ៖ ហនាតុអវ ីបនានជនា

រឿងរ៉នាវទនាំងននាសះកើតឡើង ហើយតើរនាត់គួរដនាសះសនានាយវនា

ដនាយរបៀបណនា? ស្នាីម្ នាក់តនាូវបនានរខំនានដនាយកនាររលំនា្

បំ�នានរបេ់រនាត់។ 

 បនាេតិនបើទកឹននាក្ ញ ងអណ្លូ ងននាតនាថលេ នា

 េូមមនាត្នាកំុព្នាយនាមធវ ើឲ្យេ្អក់។ 

 េូមកំុពងនានាយេមនានាមទនាក្ ញ ងទកឹ

 នតិងកំុចុសះងូតននាក្ ញ ងទកឹ។ (ចមនាៀង)

 ក្នាងបនាុេននាសះបនានាប់ថនា ពនាេរនាត់ននាកុមនារ ឪពុករបេ់ 

រនាត់ហនាមឃនាត់មតិនឲ្យនតិយនាយលនាង ឬកេ៏មលេ ឹងមើេមតិត្្ក្តិ 

ជតិតខនាងរបេ់រនាត់ទនា ពនានាសះមតិត្្ក្តិជតិតខនាងននាសះគជឺនាកូនបនាេុ 

របេ់ឃនាតករម្ នាក់ ៖ ្នាមអនាកនាក់គនឺនាតនាអនាកនាក់។ រនាត់ 

ពតិតជនាមតិនយេ់ពីអត្ថនយ័ទនាំងននាសះទនា។ ននាក្ ញ ងកនារពតិភនាក្នា

យ៉នាងផុេផុេអំពីកម្ផេ នតិងកនារខកចតិត្ចំពនាសះេទ្ធផេ

ននាសនា្នាក្ខី្នារកនាហម ស្នាីទនាំងននាសះ បនានបនានាប់រនាត់អំពីកនារ 

ផ្ន្ទ នាទនាេថនា កនារអ្យ័ទនាេគជឺនារឿងដ៏បនាសើរេមនានាប់ 

ជនរងគនានាសះ ជនាជនាងកនារេ្អប់ខ្ព ើម នតិងកនារេងេឹក។ 

 ភនាពេ្អប់ខ្ព ើម នតិងកនារេងេឹក មតិនដនាេ

 ទទួេបនានអវ ីមកវ តិញឡើយ។ មតិនស្ើនងឹកនារ

 ដនាក់ពតិន្ទញឡើយ។ ភនាពេ្អប់ខ្ព ើម គជឺនាដង្ហ ើមដ៏កងវ ក់

 មួយដនាេបំផលេ នាញអ្ កេ្អប់។ 

 ភនាពេ្អប់ខ្ព ើមអ្ កដទនាមនាននយ័ថនាេ្អប់ខ្ព ើមខលេួ នឯង។ 

 បនាេតិនបើយើងទនាំងអេ់រ្ នារេ់ននាជនាមួយនងឹកនារ

 េងេឹក ពតិ្ពលនាកទនាំងមូេនងឹកលេ នាយជនាខ្នាងងឹត។ 

 ភនាពេ្អប់ខ្ព ើម តនាូវកនារព្នាបនាេ។ (ចមនាៀង)

 បុរេននាសះបនានធូរស្បើយ ហើយរហូតមកដេ់ឥ�លូ វននាសះ 

រនាត់យេ់ពីអវ ីដនាេឪពុករបេ់រនាត់បនាននតិយនាយ៖ «រនាត់តនាូវ

បនានជនាប់រនាំងននាក្ ញ ងភនាពឈឺចនាប់ នតិងអតតីកនាេរបេ់រនាត់ 

បុ៉ន្នាខ្ញ ំតនាូវតនាកនាបនានាជីវ តិតរបេ់ខ្ញ ំ»។ 

 សនាចក្បីញ្ ប់

 «ប្លូ រពីទនលេនា្នាម ទនាជនាទនលេនាននាកនារផ្សះផ្នា។ ទនលេនាននា 

កងចេត័កំពុងរនាកដីននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហមពីឆ្ នាំ១៩៧៥-១៩៧៩
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កនារទទួេខុេតនាូវ។ 

 ប្លូ រពីទនលេនា្នាម ទនាជនាទនលេនាននាកនារផ្សះផ្នា។ ទនលេនាននាកនារ 

ទទួេខុេតនាូវ»។ (ចមនាៀង)

 ស្នាីទនាំងននាសះបនានាប់ថនា លខ នានទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់ 

គជឺនារឿងរ៉នាវននាេង្គ នានាម បុ៉ន្នាលខ នានទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់ 

កជ៏នារឿងស្ នាហនាផងដនារ។ 

 លនាក ឆនាំង យុ ននាយកមជ្ឃមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា  

បនានេរសនារននាលើទំពរ័អនារម្កថនាននាសៀវភនាលខ នាននតិយនាយ  

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ថនា ៖ «ភនាពសងៀមសង នាត់រយភៈពនាេ 

វនាងមួយបនានកើតមនានឡើងននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនាទនាក់ទងនងឹ

ជំននាន់ខ្នារកនាហម។ ទនាសះបជីនាដូច្ នាសះក្ ីននាក្ ញ ងរយភៈពនាេបុ៉ន្នាន 

ឆ្ នាំចុងកនានាយននាសះ កតិច្ ខតិតខំបនាឹងបនានាងដ៏មនាសះមុត ដើម្បបីញ្ ប់ 

ភនាពសងៀមសង នាត់ននាសះបនានធវ ើឡើងតនាមទមនាង់វប្បធមផ៌លេលូ វច ន្ាប់  

កម្វ តិធចុីសះផ្ទ នាេ់ទនាកនាន់មូេដ្ឋ នាន នតិងកនារអប់រពំីអំពើបនាេយ័ 

ពូជសនាេនន៍នាតនាមវ តិទ ន្ាេយ័ពូជសនាេនន៍នាតនាមវ តិទ្នាេយ័ 

ក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ ខណភៈពនាេដនាេវ តិធសីនាសនា្នមួីយៗពតិត 

ជនាមនានតមលេ នាចំពនាសះកនារព ន្ាបនាេរបួេផលេលូ វចតិត្ននាក្ ញ ងបនាទនាេ 

កម្ពញ ជនា កន៏នាមនានតមនាវូកនារវ តិធសីនាសនាន្នាននាខលេសះទៀត ដនាេផ្នាត 

លើធនាតុផ្ំផ្ នាកអនារម្ណន៍តិងចតិត្សនាសនា្ននាកនារផ្សះផ្នា នតិង 

ព្នាបនាេរបួេផលេលូ វចតិត្។ ននាសះគជឺនាអវ ីដនាេេតិេ្បភៈអនាចចូេរួម 

ចំណនាកយ៉នាងេំខនាន់។ ខ្នារកនាហមបនានេមលេ នាប់េតិេ្បករជនា 

ចនាើនននាក់ បុ៉ន្នាខ្នារកនាហមមតិនបនានេុបបំបនាត់្នាមជរ័េតិេ្បភៈ 

របេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាបនានឡើយ។ េតិេ្បភៈ គជឺនាដួងពនាេឹង 

របេ់យើង។ លខ នាននតិយនាយដូចដនាេបនានលើកឡើងតនាមរយភៈ 

ចំណងជើង «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» គមឺនានគនាេបំណង 

ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់ ននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា។ លខ នាននតិយនាយ 

ននាសះ ជនាកនារេម្នាងអំពីទុកខវនាទននា កំហឹង នតិងឆន្ទ ភៈក្ ញ ងកនារបន្ 

ទនាមុខរបេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាទនាសះបីេ្ថតិតក្ ញ ងស្ថ នានភនាពបនាប 

ណនាកដ៏នាយ។ ជនរងគនានាសះននារបបខ្នារកនាហម គជឺនាបុគ្គេ

ទនាំងឡនាយដនាេបន្រេ់រនានមនានជីវ តិតទនាំងកនាររបួេផលេលូ វចតិត្ននា 

ក្ ញ ងេង្គមដ៏ខ្ទ នាចខ្ទ នាំមួយ ពនាេគជឺនាមនុេ្ដនាេពំុមនានពនាេឹង 

ឬស្នារតបីន្ដំណើរទនាមុខទៀត។ ខ្ញ ំបនានរកឃើញពនាេឹងរបេ់ 

យើងតនាមរយភៈកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយរឿង «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់»។ លខ នាននតិយនាយននាសះ នងឹជួយស្នារកតិត្តិេព្ទ  នតិង 

ភនាពជនាមនុេ្ លើកកម្ព េ់េីេធម ៌នតិងជួយដេ់កូនចនារបេ់ 

យើងឲ្យយេ់អំពីបនាទនាេជនាតតិរបេ់យើងកនាន់តនាបនាសើរជនាង 

មុន។ ខ្ញ ំេង្ឃមឹថនា កនារេម្នាងននាសះ កដូ៏ចជនាកនារេម្នាងននាននា 

ក្ ញ ងពនាេអននាគតដនារ គនឺងឹដើរតួននាទយ៉ីនាងេំខនាន់ក្ ញ ងកនារ 

ស្នារេង្គមកម្ពញ ជនាសនារជនាថី្»។ 

អ៊ុ ន េុដនាវ ី

យនាធនាខ្នារកនាហម 
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 កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់»  

ធលេ នាប់បនានធវ ើឡើងននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា អេ់រយភៈពនាេ១០ឆ្ នា ំ

កនលេងមកហើយ ដនាយបនានផ្េ់ឱកនាេដេ់បនាជនាជនដនាេធលេ នាប់ 

បនានរេ់ននា នតិងឆលេងកនាត់របបខ្នារកនាហម។ កនារេម្នាងលខ នាន 

ននាសះ មតិនតនាឹមតនាផ្េ់ឱកនាេដេ់អ្ ករេ់រនានមនានជីវ តិតពីរបប 

ខ្នារកនាហមដនាយសនារតនាកនារបងខ តិតបងខ ំ ឲ្យធវ ើកនារងនារហួេ 

កមលេ នាំង នតិងអត់ឃលេ នានក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេននារបបខ្នារកនាហមតនា 

បុ៉ណ្ណ នាសះទនា បុ៉ន្នាកនារេម្នាងលខ នានននាសះ ថនាមទនាំងបនានផ្េ់ 

 

ឱកនាេដេ់បនាជនាជនទនាំងអេ់ដនាេបនានចូេរួមជនាមួយចេននា 

ខ្នារកនាហមទៀតផង។ 

 សនាច់រឿងដនាេបនានរៀបរនាប់ដនាយតួអង្គនមួីយៗក្ ញ ងកនារ 

េម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ផ្អ នាកទនា

លើរឿងរ៉នាវពតិតដនាេបនាជនាជនបនានចនាករំលនាកដេ់អ្ កសនានាវ

ជនានាវរបេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា។ 

 ននាពនាេននាសះ សនា្នាក្ខី្នារកនាហមទើបតនាចនាប់ផ្ើម 

បង្ ើត ហើយបនានចំណនាយអេ់រយភៈពនាេជនាចនាើនឆ្ នាំដើម្បី

កនាត់ក្មីនាដឹកននាំខ្នារកនាហម ដូចជនា កនាំង ហ្គ នាកអ៊នាវ ហនា ឌុច 

ដនាេតនាូវបនានផ្ន្ទ នាទនាេ អំ�ញ ងឆ្ នាំ២០១០ ចំណនាកឯ នួន ជនា 

នតិង ខៀវ េំផន តនាូវបនានផ្ន្ទ នាទនាេអំ�ញ ងឆ្ នាំ២០១៤។ 

 កនានាយមក កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាព 

សងៀមសង នាត់» តនាូវបនានចនាក់ផ្នាយតនាមវ តិទ្យញននាក្ ញ ងបនាទនាេ 

កម្ពញ ជនា។ លខ នាននតិយនាយននាសះ តនាូវបនានននាំយកទនាេម្នាងននាក្ ញ ង 

បនាទនាេរវ ៉ នាន់ដនាននាក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១២ ជនាមួយតួអង្គជនជនាតតិរវ ៉ នាន់

ដនាចំនួន២ននាក់ ចូេរួមេម្នាង បន្ទ នាប់ពីកនារបនានារព្ធពតិធបុីណ្យ 

រឭំកខួបននាអំពើបនាេយ័ពូជសនាេនន៍នាក្ ញ ងបនាទនាេរវ ៉ នាន់ដនា។ 

 ក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៩ននាសះ កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយ 

ភនាពសងៀមសង នាត់» គកំឺពុងចនាប់ផ្ើមរៀបចំេម្នាងសនារជនាថី្ 

ម្ងទៀតននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា ដនាេជនាគមនានាងមួយរបេ់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ដនាយមនានកនារបន្ថនាមឈុតឆនាក 

ថី្មួយ ននាំយកេទ្ធផេចុងកនានាយរបេ់តុ្នាកនារមកបញ្ លូ េ 

ននាក្ ញ ងសនាច់រឿង។ កនារេម្នាងលខ នានននាសះ គតឺនាូវបនានេម្នាង 

ននាក្ ញ ងទកីនាុង្្ ំពនាញននាថង នាទ១ី១ ខនាមករនា ឆ្ នាំ២០១៩ នតិងបន្ 

េម្នាងននាតនាមបណ្នាខនាត្ចំនួន៤ផ ន្ាងទៀតននាក្ ញ ងបនាទនាេ

កម្ពញ ជនា។ 

ល្ខ ាៃៃិយាយ «ទមលេ ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់» គជឺាការសម្ាងសិល្បភៈ 
របស់បាទាសកម្ពុជាដាលពាំនាំសារនាការ្្សរះ្្ាជាតិ

តួអង្គ កំពុងេម្នាងលខ នាននតិយនាយទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 លនាក ឆនាំង យុ ននាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា បនាន 

នតិយនាយថនា «កនារេម្នាងលខ នានននាសះគជឺនាកនារបំពនាញបន្ថនាមននា 

យុត្តិធម៌ដនាេតុ ន្ាកនារខ្នារកនាហមមតិនអនាចផ្េ់ឲ្យបនាន»។  

«តុ្នាកនារខ្នារកនាហម គមឺតិនមនានជនាវនាទតិកនាននាកនារព្នាបនាេ ឬ 

កនារផ្សះផ្នា នតិងជនាថ្ នាក់រៀនបនាវត្តិសនាសនា្ននាសះទនា បុ៉ន្នាកនារ 

េម្នាងលខ នានននាសះ គជឺនាវនាទតិកនាននាកនារផ្សះផ្នា ឬថ្ នាក់រៀនបនាវត្តិ 

សនាសនា្ននាសះឯង។ 

 កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» 

�នាក់ពន័្ធនងឹកនាររៀបរនាប់បញ្ហ នាមួយចំនួនននាក្ ញ ងបនាទនាេ ៖ ជន 

រងគនានាសះននារបបខ្នារកនាហមដនាេជនារបបមួយបនានបណ្នាេ

ឲ្យបនាជនាជនសលេ នាប់អេ់បនាហនាេ២្នានននាក់ ននាតនាបន្រេ់

ននាជនាមួយអតតីកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហម។ លនាក ឆនាំង យុ 

បនានបន្ថនាមថនា «តើអ្ កដឹងឬទនា ននាតនាម្ូមតិជនាចនាើនដនាេអ្ ក 

រេ់រនានមនានជីវ តិតពីរបបខ្នារកនាហមរេ់ននា ន្ាយ�ំជនាមួយ 

រ្ នារវនាងជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់»។ 

 «តើវនាកើតឡើងដនាយរបៀបណនាបនានជនាខ្នារេមលេ នាប់ខ្នារ»  

េំណួរដនាេតួេម្នាងឈ្នាសះ ម៉ម េុខេី បនានចនាទេួរននា 

ក្ ញ ងបទចមនាៀងអំ�ញ ងពនាេចនាប់ផ្ើមកនារេម្នាង។ 

 «ខ្ញ ំពតិតជនាអនាម៉នាេ់ណនាេ់ននាក្ ញ ងជីវ តិតរបេ់ខ្ញ ំ» នតិយនាយ 

ដនាយ បុ៉ក េុវណ្ណ នា តួអង្គអតតីកម្នា្តិបនាេពនាទ្យននាក្ ញ ង 

ឈុតមួយ «ខ្ញ ំមនានេង្ឃមឹ គក្ឺេីង្ឃមឹដ៏តតិចតួចដនាេគនានងឹ 

អត់ឱនទនាេឲ្យខ្ញ ំ»។ តួតួអង្គឈ្នាសះ ឈុន េុណីនា បនានឆលេ ើយ 

តបថនា «ខ្ញ ំព្នាយនាមអ្យ័ទនាេ ខ្ញ ំចង់អ្យ័ទនាេឲ្យរនាត់ 

ខលេ នាំងណនាេ់។ បុ៉ន្នា យើងមតិនគួរបំភលេ នាចនូវរឿងរ៉នាវដនាេបនាន

កើតឡើងននាសះទនា»។ 

 កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» 

ផ្អ នាកតនាមសនាច់រឿងពតិត

 ចំពនាសះកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀម 

សង នាត់» មនានកនារចូេរួមពីតួេម្នាងចំនួន៥ននាក់, អ្ កចមនាៀង 

១ននាក់ គជឺនាអ្ កចនាៀងរៀបរនាប់ពីសនាច់រឿង, អ្ ករនាំរបនាំបុរនាណ 

ខ្នារ១ននាក់ នតិងអ្ កលនាងភលេនាងបុរនាណខ្នារ១ននាក់ ដនាេអមដនាយ 

ឧបករណភ៍លេ នាងបុរនាណខ្នារ។ កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយននាសះមុន 

ដំបូងមនាន ៧សនាច់រឿង ដនាយផ្អ នាកទនាលើរឿងរ៉នាវពតិតរបេ់ 

បនាជនាជន ដនាេបនាមូេទតិន ្នយ័ដនាយអ្ កសនានាវជនានាវរបេ់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ចូេរួមេហកនារជនាមួយ អ្ កសនាី  

អនាន់ម៉នារ ី ពនាីនេ ៍ ដនាេជនាអ្ កនតិពន្ធ នតិងដឹកននាំកនារេម្នាង 

សនាច់រឿងននាសះ។ លនាក ឆនាំង យុ នតិយនាយថនា «ឧទនាហរណ ៍ 

រឿងរ៉នាវរបេ់កុមនារដនាេជនាអតតីយនាធនាខ្នារកនាហម តនាូវបនាន 

ដកសនាង់ចនាញពីសនាច់រឿងចំនួន១០០»។ លនាកឆនាំង យុ ក ៏

បនានបន្ថនាមទៀតថនា «រឿងរ៉នាវននាកនាររលំនា្ដនាេបនានរៀប

រនាប់ឡើងវ តិញននាក្ ញ ងកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយននាសះគផឺ្អ នាកទនា

លើេកខ កីម្ជនាចនាើនដនាេបនានកើតមនានឡើងននាក្ ញ ងរបបខ្នារ

កនាហម។ 

 អ្ កសនាី អនាន់ម៉នារ ីពនាីនេ ៍បនាននតិពន្ធលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយ 

 ទេ្នតិកជនកំពុងទេ្ននាលខ នាននតិយនាយទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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ភនាពសងៀមសង នាត់»ននាសះ អេ់រយភៈពនាេ១០ឆ្ នាំមកហើយ។ អ្ ក 

ដឹកននាំលខ នានជនជនាតតិហូ�ង់ននាសះ បនានជួបជនាមួយបនាជនាជនមួយ 

ចំនួន ដនាយមនានកនារជួយេមនាបេមនាួេពីបុគ្គេតិកសនានាវ

ជនានាវរបេ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា ដើម្បសីវ នាងយេ់នូវ 

រឿងរ៉នាវរបេ់បនាជនាជនទនាំងននាសះ។ កនានាយមក រនាត់កប៏នានបនានា

កលេ នាយសនាច់រឿងរបេ់បនាជនាជនទនាជនាសនាច់រឿងលខ នានមួយ 

ដនាេមនានចំនួន៧ឈុត។ ទមនាង់ថី្ននាលខ នាននតិយនាយក្ ញ ងឆ្ នា ំ

២០១៩ននាសះ អ្ កសនាី អនាន់ម៉នារ ី ពនាីនេ ៍ បនានបន្ថនាមឈុត១ 

ទៀត ដនាេផ្នាតេំខនាន់ទនាលើយុវវយ័ជំននាន់កនានាយរបេ់ 

បនាទនាេកម្ពញ ជនាេពវថង នាននាសះ។ 

 អតតីជនរងគនានាសះ នតិងជនដនាដេ់ កំពុងរេ់ននាជនាមួយរ្ នា

 កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់»  

រៀបរនាប់ពីកនារឈឺចនាប់របេ់អ្ កដនាេរេ់ននាកនានាមកនារគនាប់ 

គនាងរបេ់មនាដឹកននាំខ្នារកនាហម ក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេននារបបខ្នារ 

កនាហមចនាប់ផ្ើមពីខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ នតិងបនានបញ្ ប់ក្ ញ ងខនា 

មករនា ឆ្ នាំ១៩៧៩។ កនារកនាត់ក្មីនាដឹកននាំខ្នារកនាហមមួយចំនួន 

មតិនបនានធវ ើឲ្យសនាចក្ឈឺីចនាប់របេ់ជនរងគនានាសះបនានធូរស្បើយ 

ឡើយ។ 

 តួអង្គបនានរៀបរនាប់អំពីផេេំបនាកដនាេបនាជនាជនខលេសះ 

កំពុងតនាបនាឈមមុខនងឹបញ្ហ នាពនានាសះអ្ កទនាំងអេ់ននាសះដឹងថនា 

ខលេួ នរបេ់គនាកំពុងតនារេ់ននាជនាមួយអ្ កធលេ នាប់បនានចូេរួមក្ ញ ង 

ចេននាខ្នារកនាហម ដនាេបនានេមលេ នាប់ជីវ តិតមនុេ្បនាហនាេ

២្នានននាក់ននារវនាងខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ដេ់ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៩។ កនារេម្នាងកប៏ង្ហ នាញអំពីភនាពអនាម៉នាេរបេ់ 

អតតីកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហមមួយចំនួនដនារ ពនាមទនាំងបង្ហ នាញ

ពីអតតីកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហមដ៏ទនាទៀតដនាេបនានបដតិសនាធ

ទេ្នតិកជនកំពុងទេ្ននាលខ នាននតិយនាយទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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ថនាមតិនបនានបនាពនាឹត្បទឧកនាតិដ្ឋណនាមួយននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម

ឡើយ។ 

 ននាក្ ញ ងឈុតដំបូង តួេម្នាងម្ នាក់បដតិសនាធមតិនទទួេ 

ស្គ នាេ់កំហុេ។ តួេម្នាងម្ នាក់ននាសះ នតិយនាយថនា «យើងតនាូវ 

បនានបញ្នាពីមនាដឹកននាំថ្ នាក់លើ»។ 

 ទនាសះបជីនាយ៉នាងណនា ននាឈុតបន្ទ នាប់មកទៀត អតតីននារ ី

ពនាទ្យខ្នារកនាហម នតិយនាយពីភនាពសនាកស្នាយដនាេតនាមេង 

បនលេ នាចននាងពនានាសះននាងមតិនតនាឹមតនាមតិនបនានជួយព ន្ាបនាេអ្ កជំងឺ 

បុ៉ណ្ណ នាសះទនា បុ៉ន្នាជំនួេឲ្យកនារេមលេ នាប់ទនាវ តិញ។ តួអង្គឈ្នាសះ  

ឈុន េុណីនា បនានាប់ននាងថនា «ខ្ញ ំដឹងថនាខ្ញ ំគួរតនាអ្យ័ទនាេ បុ៉ន្នា 

រនាត់េមលេ នាប់ឪពុករបេ់ខ្ញ ំ ហើយសនានាកដនាក់ម្នាយខ្ញ ំទៀត»។ 

 កនារបញ្ នាញមតតិរបេ់យុវជនចំពនាសះកនារេម្នាងលខ នាន

នតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់»ននាពនាេបច្ ញ ប្បន ្

 ឈុតទ៨ី គជឺនាឈុតថី្ដនាេបនានបញ្ លូ េក្ ញ ងលខ នាននតិយនាយ  

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» េមនានាប់កនារេម្នាងក្ ញ ងឆ្ នាំ២០១៩ 

ននាសះ ដនាយបនានបន្ថនាមកនារេម្នាងដ៏ពតិសនាេេមនានាប់យុវជន 

កម្ពញ ជនាដនាេតំណនាងឲ្យបនាជនាជនកម្ពញ ជនាក្ ញ ងវយ័ចនលេ នាសះពី២០ឆ្ នាំ  

ឬ៣០ឆ្ នាំ នតិងធលេ នាប់បនានស្គ នាេ់បនាទនាេកម្ពញ ជនាក្ ញ ងពនាេវនា្នាននា

េន្តិភនាព។ 

 តួអង្គឈ្នាសះ ណនាន ភនារ តិទ្ធ េួរថនា «ហនាតុអវ ីពូមងីតនាូវខលេ នាច?  

តើខលេ នាចដនាយសនារអវ ី នតិងដនាយសនារនរណនា? ហនាតុអវ ីជនាកំហុេ 

ដនាយរ្នានទបីញ្ ប់? ហនាតុអវ ីសងៀមសង នាត់?។ ខ្ញ ំគនារពពូមងី 

នតិងរឿងរ៉នាវពីអតតីកនាេរបេ់ពូមងី។ បុ៉ន្នាខ្ញ ំមតិនចង់ធលេ នាក់ចូេ

ទនាក្ ញ ងកនារចងចនាំដ៏អនាកនាក់របេ់ពូមងីទនា។ 

 បន្ទ នាប់មកភនារ តិទ្ធបនានពន្យេ់ថនា កនាេននាពីក្នាង ឪពុក 

របេ់រនាត់បនានហនាមឃនាត់មតិនឲ្យរនាត់ទនាលនាងជនាមួយនងឹអ្ ក 

ជតិតខនាងដនាេជនាកូនរបេ់អតីតកម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហមទនា។ 

រនាត់នតិយនាយពីឪពុករបេ់រនាត់ថនា «ឪពុករបេ់រនាត់តនាូវបនាន 

ខ្នារអីុសលេ នាមកំពុងទេ្ននាលខ នាននតិយនាយទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់
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ជនាប់រនាំងននាក្ ញ ងភនាពឈឺចនាប់នតិងអតតីកនាេរបេ់ខលេួ ន»។ ដនាយ 

បន្ថនាមលើននាសះ រនាត់មតិនបនានធវ ើតនាមបញ្នារបេ់ឪពុករនាត់ទនា 

ហើយកូនបនាុេរបេ់អ្ កជតិតខនាងននាសះគជឺនាមតិត្្ក្តិដ៏េ្អ បំផុត

របេ់រនាត់។ 

 តួអង្គឈ្នាសះ បុ៉ក េុវណ្ណ នា នតិយនាយននាក្ ញ ងឈុតមួយថនា 

«កនារេ្អប់ដនាេរ្នានទបីញ្ ប់ ធវ ើឲ្យកលេ នាយទនាជនាជនរងគនានាសះននា

អំពើេ្អប់ ហើយជនាញកឹញនាប់កើតមនានននាក្ ញ ងគនាួសនារទនាំង 

មូេរបេ់យើង។ 

 កនារេម្នាងលខ នានននាសះ បញ្ ប់ដនាយកនារចនាៀងរបេ់ 

យតិន វុត្ថ នា «េូមឲ្យមនុេ្ទនាំងអេ់រេ់ននាក្ ញ ងេុ្មង្គេ នតិង 

េន្តិភនាព»។ 

 តួេម្នាង

 កនាមុអ្ កេម្នាងបនាននតិយនាយថនា «កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ  

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់»ននាឆ្ នាំ២០១៩ននាសះ គេឺម្នាងដនាយ 

តួអង្គដដនាេ ដនាេបនានេម្នាងកនាេពី១០ឆ្ នាំមុន ដនាយបនាន 

ជួបបនាទសះបញ្ហ នាបនាឈមខលេសះៗ។ 

 ខៀវ េុវណ្ណ នារ តិទ្ធ អ្ ករនាំរបនាំបុរនាណ នតិងេម្នាងជនាតួអង្គ 

េតវសវ នា ដនាេជនាតួអង្គតនាូវបនានគនាស្គ នាេ់ននាក្ ញ ងបនាទនាេកម្ពញ ជនា  

យេ់ឃើញថនា េពវថង នាននាសះវនាជួបបនាទសះកនារេំបនាកខលេសះៗក្ ញ ងកនារ 

ពណន៌នាអំពីតួអង្គសវ នា ពីពនានាសះរនាត់មនានវយ័ចំណនាេ់ជនាងមុន 

១០ឆ្ នាំទៀតហើយ។ រនាត់នតិយនាយថនា «ពនាេខលេសះ កនារនតិយនាយ 

រៀបរនាប់ គមឺតិនទនាន់គនាប់គនានាន់េមនានាប់បង្ហ នាញពីអវ ីដនាេបនាន

កើតឡើងននាក្ ញ ងកនារេម្នាងននាសះទនា»។ រនាត់កប៏ន្ថនាមទៀតថនា  

«កនារេម្នាងរបេ់ខ្ញ ំ គតឺនាវូបង្ហ នាញដេ់ទេ្នតិកជនអំពីរូបភនាព 

ននាហនាតុកនារណន៍មួីយៗដនាេកើតឡើង នតិងពតិពណន៌នាដនាយតួ 

អង្គបនាុេនតិងតួអង្គសនាី»។ ននាក្ ញ ងកនារេម្នាងលើកដំបូងននា 

ក្ ញ ងខនាមករនា ឆ្ នាំ២០១៩ ននាសះ ទេ្នតិកជនកម្ពញ ជនា បនានភ្នាប់ទំននាក់ 

ទំនងជនាមួយតួអង្គេតវសវ នាបនានយ៉នាងរហេ័ ដនាេមនុេ្មួយ 

ចំនួននតិយនាយថនា តួអង្គេតវសវ នាបនានជួយឲ្យគនាតនាមដនានសនាច់ 

រឿងននាសះ។ រនាត់បន្ថនាមថនា «ទនាសះបជីនាយ៉នាងណនាកដ៏នាយ រនាត់មនាន 

អនារម្ណថ៍នាធូរស្បើយបន្ទ នាប់ពីកនារេម្នាងឈុតនមួីយៗ»។ 

 តួអង្គសនាីឈ្នាសះ បុ៉ក េុវណ្ណ នា េពវថង នាមនានអនាយុ៥៧ឆ្ នាំ 

បនាននតិយនាយថនា រនាត់ពតិតជនាបនារម្ណនាេ់ចំពនាសះកនារភលេ នាចភលេ នាំង 

នូវឃលេ នាដនាេរនាត់តនាូវនតិយនាយ។ រនាត់បនានរឭំកពីកនារេម្នាង 

កនាេពីរយភៈពនាេ១០ឆ្ នាំមុនថនា «ទកឹភ្ នាករបេ់ខ្ញ ំបនានសនាក់ចុសះ 

មកលើផ្ទ នាមុខពីពនានាសះសនាច់រឿងទនាំងអេ់ននាសះបនានបនានាប់ពីអវ ី 

ដនាេខ្ញ ំបនានឆលេងកនាត់ក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម។ ដូចច្ នាសះ ពនាេខលេសះខ្ញ ំ

េម្នាងមតិនេូវបនានេ្អទនា»។ 

 អ្ កសនាី អនាន់ម៉នារ ីពនាីនេ ៍ កប៏នាននតិយនាយដនារថនា «អ្ ក

េម្នាងទនាំងអេ់អនាចេម្នាងតួអង្គ របេ់ខលេួ នបនានយ៉នាងស្ទ នាត់ 

ជំននាញនតិងេ្អបនាសើរជនាងមុន»។ 

 កនារឆលេ ើយតបពីទេ្នតិកជន

 ទេ្នតិកជនមកចូេរួមក្ ញ ងកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ  

«ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» ននាថង នាទ១ី១ ខនាមករនា ឆ្ នាំ២០១៩ 

ននាសះ មនានេតិេ្នានុេ្តិេ្ខ្នារដនាេកំពុងេតិក្នាននាថ្ នាក់ទ១ី០ 

ដេ់ទ១ី២ េតិេ្នានុេតិេ្ នតិងគរុេតិេ្មកពីវ តិទ្នាស្ថ នានជនាតតិ

អប់រ ំថនាមទនាំងបនាជនាជនដនាេរេ់ននា នតិងរេ់រនានមនានជីវ តិតពី

របបខ្នារកនាហមដនារ។ 

 «វ ៉ុ ន សនាេ េតិេ្ថ្ នាក់ទ១ី១ មកពីសនា្នាអន្រជនាតតិ 

ឡនាយហ្គ ឺ េ្ថតិតក្ ញ ងទកីនាុង្្ ំពនាញបនាននតិយនាយថនា «ខ្ញ ំធលេ នាប់បនាន 

ទេ្ននាកនារេម្នាងលខ នានសនាដៀងរ្ នាននាសះ ជនាចនាើនដងមក 

ហើយ បុ៉ន្នាវនាគជឺនាលើកដំបូងដនាេខ្ញ ំបនានទេ្ននាកនារេម្នាង

ដនាេពនារពនាញទនាដនាយភនាពច្ នាបនាឌតិត។ ជនាកនារពតិតណនាេ់ 

លខ នានននាសះ បង្ហ នាញសនាច់រឿងខុេៗរ្ នាដនាេផ្នាភ្នាប់ពីសនាច់ 

រឿងមួយទនាសនាច់រឿងមួយទៀតជនាជនាងរៀបរនាប់អំពីសនាច់ 

រឿងតនាមួយ ឬផ្នាតេំខនាន់លើរឿងរ៉នាវរបេ់មនុេ្តនាម្ នាក់  

នតិងបង្ ើតឲ្យមនានទំននាក់ទំនងរ្ នារវនាងេមយ័បច្ ញ ប្បន ្ នតិង 

អតតីកនាេ ថនាតើអ្ កតនាូវបនានទទួេកនារេ្បីន្ទ នាេឬកអ៏ត់

ឱន។ ខ្ញ ំចង់ឲ្យេតិេ្ដ៏ទនាទៀតដឹងពីរឿងរ៉នាវទនាំងននាសះ នតិង 

សវ នាងយេ់ថនាវនាមតិនតនាឹមតនាជនរងគនានាសះទនា បុ៉ន្នាមនានមនុេ្

ជនាចនាើនទៀតដនាេទទួេបនានបទពតិសនាធនទ៍នាំងអេ់ននាសះ»។ 

 ខនាន ផនាន់េុ ី គរុេតិេ្ជំននាញអក្រសនាសនា្ខ្នារ កំពុង



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 52 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

េតិក្នាននាវ តិទ្នាស្ថ នានជនាតតិអប់របំនាននតិយនាយថនា» រនាត់ធលេ នាប់បនាន

េតិក្នាអំពីរបបខ្នារកនាហមននាសនា្នា នតិងតនាមរយភៈកនារចនាក 

រលំនាកបទពតិសនាធនព៍ីម្នាយឪពុករបេ់រនាត់ ដនាេទទួេរង 

នូវកនារឈឺចនាប់យ៉នាងធង ន់ធងរននាក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេននាសះ ដនាេននាសះ

គជឺនាមូេហនាតុធវ ើឲ្យរនាត់តនាងតនាេ្អប់ខ្នារកនាហម។ បុ៉ន្នា ននា 

ពនាេស្នាប់ឮនូវរឿងរ៉នាវរបេ់កម្នា្តិបនាេខ្នារកនាហមថ្ នាក់ 

ទនាប ដនាេជនាននារពីនាទ្យននាក្ ញ ងកនារេម្នាងននាសះ បនានធវ ើឲ្យរនាត់ 

គតិតពតិចនារណនាអំពីបញ្ហ នាទនាំងននាសះឡើងវ តិញ»។ 

 េំ វ តិចតិតនា គនាូបងនាៀនផ្ នាកបនាវត្តិសនាសនា្ថ្ នាក់ទ១ី២ននា 

ខនាត្កណ្នាេ បនាននតិយនាយថនា «ននាពនាេដនាេតួេម្នាងបនាន 

ចនាប់ផ្ើមដើរឡើងទនាលើឆនាក ខ្ញ ំចនាប់ផ្ើមពនាឺេម្បញ រខ្នាក។  

ទនាំងកនារេម្នាងសនាច់រឿង នតិងកនាររៀបចំគពឺតិតជនាេ្អខលេ នាំងណនាេ់  

ជនាពតិសនាេតួអង្គេតវសវ នា ដនាេបង្ហ នាញពីរឿងរ៉នាវនមួីយៗ»។ 

រនាត់បន្ថនាមថនា «េតិេ្មួយចំនួនមតិនជឿពីអវ ីដនាេបនាននតិយនាយ 

អំពីកនារកើតឡើងននារបបខ្នារកនាហមទនា។ ជំពូកខ្នាងងឹតននា

បនាវត្តិសនាសនា្អនាចនងឹបងនាៀនដេ់េតិេ្ ដនាេអនាចឲ្យេតិេ  ្

ទនាំងអេ់ចូេរួមកនារ�នារកំុឲ្យបនាវត្តិសនាសនា្ដ៏គនានាតគនានាតននាសះ

កើតឡើងម្ងទៀត នតិងជំនួេឲ្យអវ ីដនាេមនានភនាពវ តិជ្មនានឡើង 

វ តិញ»។ 

 លនាក ផនាង ពង្រ៉នាេុ ីននាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារ្ូមតិ 

ភនាគបូ�៌នា យេ់សនាបអំពីសនារេំខនាន់ននាកនារអប់រអំំពីបនាវត្តិ 

សនាសនា្ ដើម្បឲី្យបនានាកដថនាអំពើបនាេយ័ពូជសនាេនន៍ងឹមតិន

កើតឡើងសនារជនាថី្ម្ងទៀត។ «តុ្នាកនាខ្នារកនាហមស្ទ ើរតនា 

បញ្ ប់ទនាំងសនាុងទនាហើយ នតិងមតិនអនាចផ្េ់ឲ្យនូវយុត្តិធម ៌

បនានគនាប់គនានាន់ដេ់បនាជនាជនកម្ពញ ជនាទនាំងអេ់ននាសះទនា»។ 

 «បនាេតិនបើតុ្នាកនារខ្នារកនាហម មតិនអនាចរកយុត្តិធម ៌

ឲ្យអ្ កបនានគនាប់គនានាន់ទនា តើអ្ កអនាចធវ ើអវ ីេមនានាប់េហគមន ៍

របេ់អ្ ក? ដូចច្ នាសះ កនារអប់រ ំគជឺនាវ តិធសីនាសនា្មួយដ៏េ្អបំផុត។ 

យើងលើកទកឹចតិត្ឲ្យបនាជនាជននតិយនាយអំពីបទពតិសនាធនជី៍វ តិត

ននាក្ ញ ងរបបខ្នារកនាហម ចំណនាកឯក្នាងៗជំននាន់កនានាយអនាច

សវ នាងយេ់ពីបនាវត្តិសនាសនា្ខ្នារកនាហមតនាមរយភៈបទពតិសនាធន ៍

ទនាំងននាសះ នតិងបន្ទ នាប់មកធវ ើកនារចនាករលំនាក នតិងេតិក្នាសនានាវជនានាវ 

ឲ្យបនានេុជីមនានា។ ទនាំងននាសះ គជឺនាផ្ នាកមួយននាយុត្តិធមដ៌នារ»។ 

 ក្ ញ ងចំណនាមអ្ កទេ្ននា មនានកនារផ្េ់មតតិផ្នាងៗរ្ នា

ជនាចនាើនថនាតើខ្នារកនាហមទនាំងអេ់គួរតនាតនាូវអ្យ័ទនាេឲ្យឬ

ទនា។ ទនី មហនាម៉នាត់ មនានអនាយុ៣០ឆ្ នាំននាេមយ័ខ្នារកនាហម 

ជឿជនាក់ថនាកនារេម្នាងលខ នានននាសះ បនាន�នាំននាំយកនូវសនារដ៏មនាន 

សនារេំខនាន់ទនាដេ់យុវជនបច្ ញ ប្បន ្ននាសះ។ ចំពនាសះកនារលើក 

លនាងទនាេវ តិញ គរឺនាត់មតិនអនាចលើកលនាងទនាេឲ្យមនាដឹកននា ំ

ខ្នារកនាហមថ្ នាក់លើបនានទនា។ រនាត់បនានបន្ថនាមថនា «ខ្ញ ំចង់ឲ្យជន 

ដនាដេ់ តនាូវបនានេមលេ នាប់ដូចដនាេបនាជនាជនតនាូវបនានពួកគនា 

េមលេ នាប់ដនារ»។ 

 អ៊ុ ង វណ្ណ នា ភនាទសនាី មនានអនាយុ៣០ឆ្ នាំក្ ញ ងអំ�ញ ងពនាេននា

របបខ្នារកនាហម ចនាប់អនារម្ណចំ៍ពនាសះកនារផ្សះផ្នា។ រនាត់បនាន

នតិយនាយអំពីកនារេម្នាងលខ នានននាសះថនា «ខ្ញ ំចូេចតិត្បទចមនាៀង 

ចុងកនានាយណនាេ់៖ ប្លូ រពីទនលេនា្នាមទនាជនាទនលេនាននាកនារផ្សះ 

ផ្នា។ ទនលេនាននាកនារទទួេខុេតនាូវ។ ននាសះគជឺនាឈុតដនាេខ្ញ ំចូេ 

ចតិត្។ ខ្ញ ំចង់ឲ្យកនារេម្នាងននាសះបន្ពងនាីកឲ្យបនានទូេំទូ្នាយ

ននាក្ ញ ងបនាទនាេេមនានាប់កនារផ្សះផ្នាជនាតតិ»។ 

 គមនានាងននាកនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀម 

សង នាត់» ទទួេបនានកនារឧបត្ថម្ដនាយទភ្ី នាក់ងនារអ្តិវឌ្ឍនអ៍ន្រ 

ជនាតតិេ៊ុយអនាត នតិងរនាំទនាដនាយទភ្ី នាក់ងនារេហរដ្ឋអនាមនារ តិក

េមនានាប់កនារអ្តិវឌ្ឍនអ៍ន្រជនាតតិ នតិងេម្ព ន័្ធអន្រជនាតតិននាទតីនាំង

មនេតិកនារ។ 

 កនារេម្នាងលខ នាននតិយនាយ «ទមលេ នាយភនាពសងៀមសង នាត់» 

គដឺើម្បេីងគុណដេ់ម្នាយទនាំងអេ់ដនាេចតិញ្ ឹមកូនរបេ់ 

ខលេួ នដនាយបនាតដនាទទនា,រ្នានស្បនាកជើង, រ្នានកនារេតិក្នា ហើយ 

នងឹដនាេជនាអ្ កកសនាងបនាទនាេឡើងវ តិញ បន្ទ នាប់ពីរបបខ្នារ 

កនាហមដួេរេំននាឆ្ នាំ១៩៧៩។ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា 

(បកបនានាពីភនាសនាអង់គលេនាេមកជនាភនាសនាខ្នារដនាយ ៖ 

អ៊ុ ន េុដនាវ)ី



កាលវិភាគបញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វ តិចតិតនាសនាេេតិេ្បភៈេហេមយ័វ តិទ្នាស្ថ នានេលេឹករតឹ ដនាេមនានទតីនាំងេ្ថតិតននាក្ ញ ងអរនារ H ននាវ តិទ្នាស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំជនាទតីនាំង 

មួយដើរតួននាទជីនាកនលេនាងអប់រ ំបណ្ញ សះបណ្នាេ នតិងលើកកម្ព េ់កនារអប់រពំីបនាវត្តិសនាស្នា នតិងកនារដំណនាេបន្េ់ទុកពីរបបខ្នារ 

កនាហម ពនាមទនាំងជនាកនលេនាងដនាេដនាក់បង្ហ នាញពីស្ នាដនាេតិេ្បភៈ នតិងវប្បធមត៌នាមរយភៈកនារតនាំងពតិពរ័ណ ៍កនារចនាក់បញ្ នាំងខ្នាភនាព-

យន្ឯកសនារ នតិងកនារធវ ើបទបង្ហ នាញរបេ់វនាគ្តិនននាននា។ ជនារួម វ តិចតិតនាសនាេេតិេ្បភៈេហេមយ័វ តិទ្នាស្ថ នានេលេឹករតឹ រួមចំណនាក 

ដេ់កនារលើកកម្ព េ់នតិងរនាំទនាដេ់វ តិចតិតនាករកម្ពញ ជនាទនាំងអេ់ ដនាយផ្េ់ជូននូវបរ តិវនាណខនាងក្ ញ ងបន្ទ ប់ធំននាអរនារចំណនាេ់កសនាង

ឡើងក្ ញ ងរជ្កនាេបនារនាំង េមនានាប់កនារដនាក់តនាំងពតិពរ័ណព៌ីកតិច្ កនារេតិេ្បភៈរបេ់ខលេួ ន។

េមនានាប់ពត័ម៌នានបន្ថនាមេូមទនាក់ទង ស៊នាង ចតិន្នា ទូរេព្ទ លនាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉នាេ truthchenda.s@dccam.org

បញ្នាំងលរៀងរនាេ់ពថងេុកក 

លវ្នាលម៉នាង១០:០០ កពឹក

ទតីនាំងល�នាវ តិចតិកតសនាេេតិេ្បភៈ

េហេមយ័វ តិទ្នាស្ថ នានេលេឹករតឹ 

អរនារ H ពនវ តិទ្នាស្ថ នានជនាតតិអប់រ ំ

(មហនាវ តិថីកពសះេហីនុ 

រនាជធនានី្ ្ំ លពញ)
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 ននាងខ្ញ ំឈ្នាសះ ចនា ចន័្ទេុវណ្ណ នាវ តិនតិត្យ េពវថង នាននាងខ្ញ ំរេ់ននា

ក្ ញ ងបនាទនាេកនាណនាដនា។ ននាងខ្ញ ំបនានបនាត់ដំណឹងឪពុកឈ្នាសះ 

ចនា ចន័្ទ  កើតននាក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៤៥ ក្ ញ ង្ូមតិពនាធតិ ឃំុតនា�នាំង 

អណ្លូ ង ខនាត្មនាត់ជនាូក (កម្ពញ ជនាកនានាម) នតិងម្នាយឈ្នាសះ ជួន 

ចន័្ទេុវណ្ណ នា កើតននាក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៥៣ ននា្ូមតិទមលេ នាប់ ឃំុ្្ ំដតិន 

(ខ្ញ ំចនាំមតិនច្នាេ់) សនាុកគតិរវីង្ ខនាត្តនាកនាវ។ ននាឆ្ នាំ១៩៦៧ 

ឪពុករបេ់ខ្ញ ំបនានចនាកចនាញពីសនាុកកំណើតននាកម្ពញ ជនាកនានាម  

ឡើងមករៀនននាខនាត្តនាកនាវ។ ឪពុកខ្ញ ំបនានជួបម្នាយខ្ញ ំ នតិងបនាន 

រៀបកនារជនាមួយរ្ នាមួយឆ្ នាំកនានាយមក។ ននាឆ្ នាំ១៩៦៩ ម្នាយ 

ខ្ញ ំបនានកើតបនានកូនសនាីម្ នាក់ គនឺនាងខ្ញ ំ។ ឪពុករបេ់ខ្ញ ំបនានរៀន

បន្រហូតបនានធវ ើកនារងនារខនាងេូរ តិយនាដី។ 

 ននាដើមឆ្ នាំ១៩៧៥ ឪពុកម្នាយខ្ញ ំបនានននាំកូនៗមករេ់ 

ននា្្ ំពនាញ ដនាយពនាេននាសះឪពុករបេ់ខ្ញ ំបនានចូេធវ ើកនារងនារ 

ខនាងតនានាវ ៉ូ ននាកនាុមហ៊ុ នមួយដនាេមនានស្ នាក់កនារននាម្ញ ំចនាក់អងនានា 

ខនាងត្បលូ ង្្ ំពនាញ។ ពនាេេមនានាកពីកនារងនារ ឪពុករបេ់ខ្ញ ំតនា

ងតនាមកជួយេក់ដូរម្នាយខ្ញ ំ ពនានាសះពនាេននាសះម្នាយខ្ញ ំមនានកូន 

ពីរននាក់ទៀត គបឺ្អលូ នបនាុេខ្ញ ំម្ នាក់អនាយុ៥ឆ្ នាំ (ប្អលូ នខ្ញ ំមួយឆ្ នាំ)  

នតិងប្អលូ នសនាីម្ នាក់ទៀតអនាយុ២ឆ្ នាំ។ 

 ននាពនាេយនាធនាខ្នារកនាហមចូេមកដេ់្្ ំពនាញ ននាថង នា 

ទ១ី៧ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៥ គនាួសនារខ្ញ ំតនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ពត័៌មាៃមិៃច្ាស់លាស់អំពតីឪពុកម្ាយខ្ញពុំ  នាតាធវែើឲ្យខ្ញពុំ មិៃអស់ចិត្

ចនា ចន័្ទ  ថតននាឆ្ នាំ១៩៦៨ ជួន ចន័្ទេុវណ្ណ នា ថតននាឆ្ នាំ១៩៦៨
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ជមលេៀេទនាសវ នាយេីុេូផុន ខនាត្បន្ទ នាយមនានជយ័។ ទនីនាសះ

គនាួសនារខ្ញ ំតនាូវបនានខ្នារកនាហមបនាងចនាកឲ្យទនាស្ នាក់ននា នតិងធវ ើ 

កនារងនារននាតនាម្ូមតិផ្នាងៗននាក្ ញ ងសនាុកពនាសះននាតនាពនាសះ ខនាត្ 

បន្ទ នាយមនានជយ័។ ប្អលូ នសនាីខ្ញ ំម្ នាក់បនានសលេ នាប់ដនាយសនារជំងឺ នតិង 

ខវសះអនាហនារូបត្ថម្ននាពនាេទនាដេ់ទតីនាំងមួយដនាេបនាជនាជន 

ននាទនីនាសះហនាថនា ពនានារនាំ។ កនានាយសលេ នាប់ប្អលូ នសនាីខ្ញ ំបនានមួយ

រយភៈ ប្អលូ នបនាុេរបេ់ខ្ញ ំម្ នាក់ទៀតកប៏នានសលេ នាប់ដនាយសនារជំងឺ 

ននាឃំុពនាសះននាតនាពនាសះ សនាុកពនាសះននាតនាពនាសះ ខនាត្បន្ទ នាយមនានជយ័។  

ននាដើមឆ្ នាំ១៩៧៨ ម្នាយខ្ញ ំមនានផ្ទ នាពនាសះកូនម្ នាក់ទៀត ដនាេ 

នៅពលេនោសះហើយដខេខ្មខរក្រហមបានហៅឪពុករបេ់ខ្ញំុ 

ពី្ូមតិប៉នាយេំរនាង ឃំុពនាសះននាតនាពនាសះ យកទនារៀនេូតនា។  

ម្នាយខ្ញ ំកើតបនានកូនសនាីម្ នាក់ដនាយមតិនមនានវត្មនានឪពុករបេ់ 

ខ្ញ ំឡើយ។ រេំងបនានបុ៉ន្នានថង នា ប្អលូ នសនាីរបេ់ខ្ញ ំដនាេទើបនងឹ 

កើតបនានសលេ នាប់ដនាយសនារជំងឺ។ ននាពនាេេភនាពកនារណ ៍

ចនាបូេចនាបេ់ក្ ញ ងអំ�ញ ងចុងឆ្ នាំ១៩៧៨ នតិងដើមឆ្ នាំ១៩៧៩ 

ម្នាយខ្ញ ំបនានទទួេដំណឹងឪពុករបេ់ខ្ញ ំ ពីបុរេម្ នាក់ដនាេខ្នារ

កនាហមបនានហនាទនារៀនេូតនាជនាមួយរ្ នា បុ៉ន្នាបុរេននាសះមនាន 

េំណនាងបនានតនា�ប់មក្ូមតិវ តិញ។ បុរេននាសះបនានបនានាប់ម្នាយ

របេ់ខ្ញ ំថនា ឪពុករបេ់ខ្ញ ំននារេ់រនានមនានជីវ តិតននាឡើយ ដនាយ 

ពនាេននាសះខ្នារកនាហមចនាត់តនាំងរនាត់ឲ្យធវ ើជនាជនាងកនាត់េក់។  

បុរេននាសះបនានហនាឪពុករបេ់ខ្ញ ំតនា�ប់មក្ូមតិវ តិញដនារ បុ៉ន្នា 

ឪពុករបេ់ខ្ញ ំបនានតបវ តិញថនា ននាជនាប់រវេ់កនាត់េក់។ 

 កនានាយរបបខ្នារកនាហមដួេរេំឆ្ នាំ១៩៧៩ ម្នាយខ្ញ ំបនាន 

ធលេ នាក់ខលេួ នឈឺ នតិងបនានមកេមនានាកព្នាបនាេននាមន្ទ រីពនាទ្យ 

សវ នាយេីុេូផុន ដនាេពនាេននាសះខ្ញ ំកន៏នាជនាមួយម្នាយខ្ញ ំដនារ។  

ខ្ញ ំបនានឃើញជនជនាតតិវៀតណនាមជនាចនាើនននាក់ននាក្ ញ ងមន្ទ រីពនាទ្យ។  

ខ្ញ ំកប៏នានឃើញមតិត្្ក្តិម្នាយរបេ់ខ្ញ ំម្ នាក់ឈ្នាសះ សនាី (សនាី  

មនានម្នាយជនាគនាូចូេរូបជនជនាតតិវៀតណនាម) បនានចូេមកជួប 

ម្នាយខ្ញ ំ នតិងជួបខ្ញ ំននាមន្ទ រីពនាទ្យសវ នាយេីុេូផុនជនាញកឹញនាប់។  

ននាពនាេមួយ មតិត្្ក្តិម្នាយរបេ់ខ្ញ ំឈ្នាសះ សនាី បនានយកខ្ញ ំ 

ចនាញពីមន្ទ រីពនាទ្យទនាននាឃំុបន្ទ នាយននាង សនាុកមង្គេបុរ ីខនាត្ 

បន្ទ នាយមនានជយ័ ដនាយបនានបនានាប់ខ្ញ ំថនា ម្នាយរបេ់ខ្ញ ំបនាន 

សលេ នាប់ហើយ។ ដនាយសនារខ្ញ ំមនានវយ័ក្នាង នតិងទើបតនា១០ឆ្ នាំ 

ទើបខ្ញ ំជឿលើសនា្ីននាសះ នតិងមតិនបនានេួរននាំដំណឹងពីម្នាយតទនា 

ទៀត។ ចនាប់តនាំងពីពនាេននាសះ ខ្ញ ំបនានបនាកម្នាយខ្ញ ំរហូត ដនាយ 

មតិនដឹងថនា សលេ នាប់ ឬរេ់ពតិតបនានាកដឡើយ។ 

 ខ្ញ ំបនានរេ់ននាឃំុបន្ទ នាយននាងរយភៈពនាេមួយឆ្ នាំ មតិត្្ក្តិ 

ម្នាយរបេ់ខ្ញ ំឈ្នាសះ សនាី កប៏នានននាំខ្ញ ំបន្មក្្ ំពនាញ។ េំណនាង 

េ្អ ខ្ញ ំបនានជួបយនាយខនាងម្នាយឈ្នាសះ អ៊ុ ង គុយ នតិងបនានមក 

រេ់ននាជួបជំុជនាមួយរនាត់វ តិញ។ បន្ទ នាប់មក ខ្ញ ំបនានចូេរៀន 

ននាសនា ន្ាបឋមេតិក ន្ាទួេទំពូងបនានរយភៈពនាេបនាហនាេបីខនា  

ទើបខ្ញ ំ នតិងយនាយធវ ើដំណើរទនារេ់ននាជំរខំនាអីុដនាង។ ខ្ញ ំចនាំ 

បនានថនា ពនាេននាសះខ្ញ ំស្ នាក់ននាក្បនារវត្ ជតិតេង្ នាត់ចតិនមួយ។ 

ននាឆ្ នាំ១៩៨២ ខ្ញ ំបនានទទួេេតិទ្ធ តិទនារេ់ននាបនាទនាេកនាណនាដនា

រហូតមកដេ់េពវថង នា។ 

 ថី្ៗននាសះ ខ្ញ ំបនានស្គ នាេ់មនុេ្ម្ នាក់រេ់ននាក្ ញ ងបនាទនាេ 

កម្ពញ ជនាដនាេធលេ នាប់ដឹកបនាជនាជនភៀេខលេួ ន ពីខនាត្បន្ទ នាយមនានជយ័  

នតិងខនាត្បនាត់ដំបងតនា�ប់មក្្ ំពនាញវ តិញ កនានាយពីរបបខ្នារ 

កនាហមដួេរេំននាឆ្ នាំ១៩៧៩។ ខ្ញ ំបនានេួររនាត់ពីដំណឹងឪពុក 

របេ់ខ្ញ ំ ហើយរនាត់បនានបនានាប់ខ្ញ ំថនា ធលេ នាប់ជួបឪពុករបេ់ខ្ញ ំននា

សវ នាយេីុេូផុន។ រនាត់ថនាមទនាំងធលេ នាប់បនានដឹកឪពុករបេ់ខ្ញ ំ នតិង

ធលេ នាប់ឲ្យឪពុករបេ់ខ្ញ ំកនាត់េក់ឲ្យរនាត់ទៀតផង។ បុ៉ន្នាេពវថង នា 

រនាត់មតិនដឹងថនា ឪពុករបេ់ខ្ញ ំរេ់ននាទណីនាឡើយ។ ខ្ញ ំេូមភ្នាប់ 

រូបថតឪពុកម្នាយខ្ញ ំ នតិងកនាុមគនាួសនារជនាមួយរឿងរ៉នាវដនាេខ្ញ ំ

បនានចងចនាំ។ 

 អនាសនា័យដូចដនាេបនានរៀបរនាប់ខនាងលើ បនាេតិនបើបង 

ប្អលូ នណនាបនានស្គ នាេ់ ឬធលេ នាប់ឮឈ្នាសះ ចនា ចន័្ទ  នតិង ជួន ចន័្ទេុវណ្ណ នា  

េូមមនាត្នាទំននាក់ទំនងមកននាងខ្ញ ំតនាមរយភៈលនាខទូរេព្ទ  ៖ ០១០  

៥១៥០១០ នតិង ០១២ ៩៩៦ ៧៥០ ឬតនាមរយភៈអនាេយដ្ឋ នាន៖  

ផ្ទ សះលនាខ៦៦ ផលេលូ វពនាសះេហីនុ េង្ នាត់ទនលេនាបនាសនាក់ ខណ្ឌ ចំកនារ 

មន កនាុង្្ ំពនាញ។ 

ចនា ចន័្ទេុវណ្ណ នាវ តិនតិត្យ



ថង នាភ្នាប់�នាក្យរបេ់ ចនា 

ចន័្ទេុវណ្ណ នាវ តិនតិត្យ

រូបខនាងឆវ នាងទ១ី ៖ លនាកយនាយ 

អ៊ុ ង គុយ 

រូបទ១ី រនាប់ពីស្នាំ ចន័្ទ េុវណ្ណ នាវ តិនតិត្យ 

នតិងប្រីបេ់រនាត់

កនាុមគនាួសនាររបេ់ 

ចន័្ទេុវណ្ណ នាវ តិនតិត្យ



ថតននា្្ ំពនាញ ឆ្ នាំ១៩៩៣

រូបខនាងស្នាំទ២ី ៖ កនាង ចតិតនានា 

(សនាី្ពក្នាង) មកពីខនាត្តនាកនាវ 

គជឺនាបងប្អលូ នជីដូនមួយរបេ់ ចនា ចន័្ទេុវណ្ណ នា

រូបខនាងឆវ នាងទ២ី ៖ បងសនាីធំរបេ់ឪពុក ចនា 

ចន័្ទេុវណ្ណ នា

កនាុមគនាួសនាររបេ់ចន័្ទេុវណ្ណ នាវ តិនតិត្យ

កនាវ មីុេី គជឺនាកូនសនាីរបេ់ចន័្ទេុវណ្ណ នាវ តិនតិត្យ
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 58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

 ឃឺន ផនាត ហនា ហនាក់ កងហនាក្ ញ ងកងពេ ៣១០ តនាូវ 

បនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាកងពេ៣១០។ 

ខ្នារកនាហមបញ្ លូ េ ឃឺន ផនាត មកគុកទួេសលេនាងននាថង នាទ២ី៩ 

ខនាកក្ ដនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ នតិងេមលេ នាប់ចនាេននាថង នាទ៣ី១ ខនាេហីនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអេ់រយភៈពនាេ ៣៤ថង នា។ 

 ឃុត ឈឿន ហនា កនានាន មនានអនាយុ២៨ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាុកកំណើតននាពនានាឈរ ខនាត្កំពង់ចនាម ជនាកូនរបេ់ពូ 

ឃុត ចតិន នតិងមងី អនាន យនាធនាវរភៈសនាននាតូចកងពេ៣១០ 

មនានបនាពន្ធឈ្នាសះ ្នាប តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នននាថង នា 

ទ២ី៦ ខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧ ននាកងពេ៣១០ ហើយបញ្លូ ន 

ទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ងផ្ទ សះ ង បន្ទ ប់ធំ ០៣ បន្ទ ប់តូច 

១០។ ខ្នារកនាហមេមលេ នាប់ ឃុត ឈឿន ននាថង នាទ៦ី ខនាកក្ ដនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអេ់រយភៈពនាេ ១៣១ថង នា។ 

 ឃុត ធនី មនានអនាយុ១៧ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុក 

កំណើតននាទូកមនាេ ខនាត្កំពត ជនាកូនរបេ់ពូ េន នតិង មងី  

នងី សនាទ ជនាយុទ្ធជនមន្ទ រីពតិកនារ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ ន 

ននាថង នាទ៧ី ខនាវ តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាពនាទ្យសនាននាធតិកនារ ហើយ 

បញ្លូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ងផ្ទ សះ ជ បន្ទ ប់ធំ ៣បន្ទ ប់ 

តូច ១៧ ននាថង នាបន្ទ នាប់។ ខ្នារកនាហមេមលេ នាប់ ឃុត ធនី ននាថង នាទ១ី៧ 

ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអេ់រយភៈពនាេ 

១៣០ថង នា។ 

 ឃុត រុន មនានអនាយុ១៩ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនានសនាុក 

កំណើតននាសនាុក ៥៥ តំបន់ ៣៣ (សនាុកពនានាកប្នាេ ខនាត្ 

តនាកនាវ) ជនាកូនរបេ់ពូ ចនាន ឃន នតិងមងី ម៉នាន អឹុម យុទ្ធជន 

១២៧ កងពេ៧០៣ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នននាថង នាទ១ី៦ 

ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ ននាកងពេ៧០៣ ហើយបញ្លូ នទនាឃំុ

ឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ងផ្ទ សះ ជ បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូច ៤។  

ខ្នារកនាហមេមលេ នាប់ ឃុត រុន ននាថង នាទ២ី៣ ខនាមីននា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអេ់រយភៈពនាេ ៦៧ ថង នា។ 

 ឃុត �ញ ំ  ហនា រ ើម មនានអនាយុ២១ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ 

មនានសនាកុកំណើតននាេូទនានតិគម ខនាត្សៀមរនាប ជនាកូនរបេ់ពូ 

ឃុត ននាម នតិងមងី ជឹម វ៉នាត លនាខនាធនុសនាននាធំកងពេ៣១០ 

តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នននាថង នាទ២ី៥ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

ននាកងពេ៣១០។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេ 

បរ តិច្ឆ នាទននាកនារេមលេ នាប់ននាឡើយ។ 

 ឃុន ចនាន់េុថីនា ហនា ឃៀង ហនា ឃុន ចនាន់េុថីនាត  

មនានអនាយុ២៦ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុកកំណើតននាពនានា 

ឈរ ខនាត្កំពង់ចនាម ជនាកូនរបេ់ពូ ឃុន ហួត នតិងមងី ឆនាយ 

ឈៀង យុទ្ធជនវរភៈ៧៧២ ្ូមតិភនាគឧត្រ មនានបនាពន្ធឈ្នាសះ 

អុតិន គមឹសៀន ហនា ជៀន មនានកូនបនាុេ១ននាក់ តនាូវបនាន 

ខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នននាថង នាទ១ី៧ ខនាតុ្នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននា 

�នាណតិជ្កម្ ហើយបញ្លូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ង 

ផ្ទ សះ ច បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូច ៤ ននាថង នាដដនាេ។ ខ្នារកនាហម 

េមលេ នាប់ ឃុន ចនាន់េុថីនា ននាថង នាទ១ី៨ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ 

បន្ទ នាប់ពីជនាប់ឃំុឃនាំងអេ់រយភៈពនាេ ១៥២ ថង នា។ 

 ឃុន គួយ មនានអនាយុ៣៥ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនានសនាុក 

កំណើតននាសនាុក១៨ តំបន់២៥ (សនាុកកនាសះធំ ខនាត្កណ្នាេ) 

ជនាកូនរបេ់អ៊ំ ហឹង ឃុន នតិងអ៊ំសនាី ម៉នា អនាង យុទ្ធជនកង២១ 

កងពេ៧០៣ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នននាថង នាទ២ី៥ ខនា 

កុម្ភៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧ ននាេ-២១ ឃ។ ខ្នារកនាហមេមលេ នាប់ ឃុន 

គួយ ននាថង នាទ១ី៨ ខនាមនីនា ឆ្ នាំ១៩៧៧។ 

 ឃុន ឌៀន ហនា ដឿន េមនាជតិកដឹកជញ្លូ ន តនាូវបនានខ្នារ 

បញ្ជតីឈ្ម ារះអ្កដាលបាៃសលេ ាប់នាក្ពុងរបបខ្មារកាហមចារទុកក្ពុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

កនាហមចនាប់ខលេួ នក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ ននា�នាណតិជ្កម្។ ខ្នារកនាហម 

ចនាប់ ឃុន ឌៀន បញ្ លូ េក្ ញ ងគុកទួេសលេនាងននាថង នាទ១ី៣ ឬ១៥ 

ខនាតុ្នា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយេមលេ នាប់ចនាេននាថង នាទ១ី៨ មនីនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៧។ 

 ឃុន នរនាយ មនានអនាយុ៤២ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៥ អតតី 

វ តិេវករននាកនាេួងឧេ្នាហកម្ មនានសនាុកកំណើតននាពនានាឈរ 

ខនាត្កំពង់ចនាម ជនាកូនរបេ់អ៊ំ ឃុន ស៊នាង នតិងអ៊ំសនាី ឈុន 

ឡនាំង ហ៊នាង មនានបនាពន្ធឈ្នាសះ េឹម ឈុនន ីហនា ទូច មនាន 

កូនបនាុេ២ននាក់នតិងសនាី១ននាក់ តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នននា 

ថង នាទ២ី៥ ខនាតុ្នា ឆ្ នាំ១៩៧៥ ននាទួេទនានា ហើយបញ្លូ នទនា 

ឃំុឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ងផ្ទ សះ ក០៧ បន្ទ ប់ធំ៦។ ខ្នារកនាហម 

ចនាប់ ឃុន នរនាយ បញ្ លូ េគុកទួេសលេនាងននាថង នាទ១ី៨ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ហើយេមលេ នាប់ចនាេននាថង នាទ២ី៣ ខនាមនាសនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៦។ 

 ឃុត ម៉នារនី ហនា េម្បត្តិ មនានអនាយុ២១ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នា ំ

១៩៧៦ មនានសនាុកកំណើតននាសនាុក៥២ (សនាុកេំរនាងទង) 

ខនាត្កំពង់េ្ព  ឺជនាកូនរបេ់ពូ ខនាត់ នតិងមងី ហៀង ជនាកម្ករ 

រទនាសះភលេ ើង តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នននាថង នាទ២ី០ ខនាមករនា 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននារទនាសះភលេ ើង ហើយបញ្លូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុក 

ទួេសលេនាងក្ ញ ងផ្ទ សះ ជ បន្ទ ប់ធំ ៣ បន្ទ ប់តូច ១៣ ននាថង នាបន្ទ នាប់។ 

ខ្នារកនាហមេមលេ នាប់ ឃុត ម៉នារនី ននាថងទ២ី៨ ខនាមករនា ឆ្ នា ំ

១៩៧៧។ 

 ឃុន យន ហនា វុធ អនាយុ២៤ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនាន 

សនាុកកំណើតននាពញនាកនានាក ខនាត្កំពង់ចនាម ជនាកូនរបេ់ពូ 

ឃុន យនាន នតិងមងី ឈឹម េឹម តនាូវបនានខ្នារករហមចនាប់ខលេួ ន 

ននាថង នាទ២ី៣ ខនាមតិននា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាទំនប់ទទងឹពូន ហើយ

បញ្លូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ងផ្ទ សះ ក បន្ទ ប់ធំ ០៥ 

បន្ទ ប់តូច ៣។ ខ្នារកនាហមបញ្ លូ េ ឃុន យន ក្ ញ ងគុកទួេសលេនាង 

ននាថង នាទ៥ី ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ នតិងេមលេ នាប់ននាថង នាទ១ី៣ 

ខនាកក្ ដនា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ 

 ឃុន វ៉នា ហនា រ៉នា មនានអនាយុ២០ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៧ មនាន 

សនាុកកំណើតននាេ្ទ ឹងតនាង់ ខនាត្កំពង់ចនាម ជនាកូនរបេ់ពូ 

ឃុន េ៊ុ ន នតិងមងី យុ៉ង បុតិេ ជនាយុទ្ធជនកងពេ៤៥០ តនាូវ 

បនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នថង នាទ១ី៩ ខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ១៩៧៧ ននាកង 

ពេ ៤៥០។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទ 

ននាកនារេមលេ នាប់ននាឡើយ។ 

 ឃុន អុតិន ហនា អនាន មនានអនាយុ២២ឆ្ នាំក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ 

មនានសនាុកកំណើតននាស្ទ នាង ខនាត្កំពង់ធំ ជនាកូនរបេ់ពូ ឃុន  

ជតិត នតិងមងី អ៊ូ  េ៊ុយ ជនាយុទ្ធជនរទនាសះភលេ ើង តនាូវបនានខ្នារ 

កនាហមចនាប់ខលេួ នក្ ញ ងខនាវ តិច្ឆ តិកនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននារទនាសះភលេ ើង ហើយ 

បញ្លូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ងផ្ទ សះ ខ បន្ទ ប់ធំ ៣ 

បន្ទ ប់តូច ៩។ ននាពំុទនាន់មនានឯកសនារបញ្នាក់ពីកនាេបរ តិច្ឆ នាទ

ននាកនារេមលេ នាប់ននាឡើយ។ 

 ឃុន អតិត ហនា អនាត តនាូវបនានខ្នារកនាហមចនាប់ខលេួ នក្ ញ ង 

ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននារទនាសះភលេ ើង។ ខ្នារកនាហមបញ្ លូ េ ឃុន អតិត ក្ ញ ង 

គុកទួេសលេនាង ននាថង នាទ១ី១ ខនាធ្ លូ  ឆ្ នាំ១៩៧៦ នតិងេមលេ នាប់ននាថង នា 

ទ២ី៨ ខនាមករនា ឆ្ នាំ១៩៧៧ បន្ទ នាប់ជនាប់ឃំុឃនាំងអេ់រយភៈ 

៤៩ ថង នា។ 

 ឃុយ ងុតិចសនា ហនា សៀក េីម មនានអនាយុ ២៥ឆ្ នា ំ

ក្ ញ ងឆ្ នាំ១៩៧៦ មនានសនាុកកំណើតននាសនាុក២០ (សនាុកស្អ នាង) 

ខនាត្កណ្នាេ មនានប្ឈ្ីនាសះ ឡនាង បនាវ តនាូវបនានខ្នារកនាហម 

ចនាប់ខលេួ នននាថង នាទ១ី១ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ ននាសនាុក១៨ ហើយ 

បញ្លូ នទនាឃំុឃនាំងននាគុកទួេសលេនាងក្ ញ ងបន្ទ ប់ធំ ០៧ បន្ទ ប់តូច  

២០។ បើយនាងតនាមឯកសនារននាបណ្ណ សនារននាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសនារកម្ពញ ជនា ដនាេយកទនាធវ ើជនាបញ្ឡីើងវ តិញដនាយកនារ តិ-

យនាេយ័េហពនាសះរនាជអនាជ្នា ននាអង្គ ជំនំុជមនាសះវ តិសនាមញ្ញក្ ញ ង 

តុ្នាកនារកម្ពញ ជនា រកឃើញថនា ខ្នារកនាហមបញ្ លូ េ ឃុយ ងុតិក 

សនា មកដេ់គុកទួេសលេនាង ននាថង នាទ១ី៩ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦, 

ថង នាទ២ី៩ ខនាមនាសនា ឆ្ នាំ១៩៧៦ នតិងថង នាទ១ី ខនាមតិថុននា ឆ្ នា ំ

១៩៧៦។ ខ្នារកនាហមេមលេ នាប់ ឃុយ ងុតិចសនា ននាថង នាទ១ី១ ខនា 

មតិថុននា ឆ្ នាំ១៩៧៦។ (តទនាលនាខកនានាយ)

វ៉នាន់ ថនាន់ពនាដនារ៉នា, មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសនារកម្ពញ ជនា
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លលខ២៣០ ខខកុមភ្ៈ ឆ្ាំ២០១៩

អដ្ឋ ិធាតុ៖ គ្ម ាៃអវែតីជាអមតភៈ
បញ្ជតីអដ្ឋ ិធាតុដាលរកឃើញនាកាាមបលលេង័្កពារះពុទ្ធរបូក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុង្ ្ំពាញ 

រៀបរៀងដនាយ៖ ចនាន បនានាថ្ នា, សនា ហវ នាទេីី, េុ្ក្័នា ភនាណនា នតិង អ៊ុ ន េុដនាវ ី

វ តិទ្នាស្ថ នានេលេឹករតឹ, ខនាកុម្ភៈ ឆ្ នាំ២០១៥

(តពីលនាខមុន)

េ.រ លនាខកូដ
ឈ្នាសះ 

ជនាភនាសនាអង់គលេនាេ
ឈ្នាសះ ភនាទ អនាយុ ថង នាមរណភនាព

ទំពរ័ក្ ញ ង

សៀវភនា

២៧១ ៨៤៤៩ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦០

២៧២ ៨៤៥០ Chhin Pevseu
ឈតិន ប៉នាវេឺ 

(陈表世)
? ? ? ១៦០

២៧៣ ៨៤៥៤ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦០

២៧៤ ៨៤៥៦ Peou Chanthy ពនា ចនាន្ធី ? ២៧ ឆ្ នាំ ១២/១២/១៩៩២ ១៦៣

២៧៥ ៨៤៥៧ Kann Channeary កនាន់ ចនាន់ននារ ី ? ៣៥ ឆ្ នាំ ២០/០៣/១៩៩២ ១៦៣

២៧៦ ៨៤៦១ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៣

២៧៧ ៨៤៦៣ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៣

២៧៨ ៨៤៦៦
Saom Yoeun 

(Female child)

សនាម យឿន 

(កុមនារ)ី
សនា ី ? ? ១៦៥

២៧៩ ៨៤៦៨
Unknown 

(Female child)

មតិនដឹងឈ្នាសះ 

(កុមនារ)ី
សនា ី ? ? ១៧១

២៨០ ៨៤៧១ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧៧

២៨១ ៨៤៧៨ Da Ran ដនា រន៉ ? ? ? ១៦៣

២៨២ ៨៤៨២ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៦

២៨៣ ៨៥៦៣ Khou Hong? ឃូ ហុង? ? ? ២៤/០៧/១៩៨២ ១៧៥

២៨៤ ៨៤៨៨ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៦

២៨៥ ៨៤៨៩ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧៨

២៨៦ ៨៤៩១ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៦
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២៨៧ ៨៤៩៣ Miech Ros មៀច រេ់ សនា ី ៩៥ ឆ្ នាំ ០១/០៧/១៩៨៨ ១៦៦

២៨៨ ៨៤៨១ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៦

២៨៩ ៨៤៩៨ Him Thann ហឹុម ថនាន់ ? ? ? ១៦៩

២៩០ ៨៥០១ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧៨

២៩១ ៨៥០៧ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៩

២៩២ ៨៥០៨ Sao Heng សនា ហនាង ? ? ២០/០៧/១៩៨៣ ១៦៩

២៩៣ ៨៥១០ Nit Savoeun នតិត សនាវឿន បនាុេ ២៨ ឆ្ នាំ ០៨/០១/១៩៩១ ១៦៩

២៩៤ ៨៥១៧ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧៩

២៩៥ ៨៥១៩ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧៩

២៩៦ ៨៥២៤ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៦៩

២៩៧ ៨៥២៥ Lao Sokprachea ឡនា េុខបនាជនា ? ? ១៣/០៨/១៩៨៧ ១៧២

២៩៨ ៨៥២៧ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៨០

២៩៩ ៨៥២៩ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧២

៣០០ ៨៥៣១ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧២

៣០១ ៨៥៣៤ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៧២

៣០២ ៨៥៣៦ Seng Ting (Father)
សនាង ទងឹ 

(លនាកឪពុក)
បនាុេ ? ?/០៥/១៩៨១ ១៧៥

៣០៣ ៨៥៣៨ Bun Soklay ប៊ុ ន េុខឡនាយ សនា ី ? ២០/១០/១៩៨៤

៣០៤ ៨៥៤១ Im Phin អឹុម ្តិន ? ២៣ឆ្ នាំ ២២/០២/១៩៩០ ១៧២

៣០៥ ៨៥៤៧ Unknown  
(have photo)

មតិនដឹងឈ្នាសះ 

(មនានរូបថត)
? ? ?  

៣០៦ ៨៥៤៨ Choung Song ជូង េុង ? ? ? ១៨០

៣០៧ ៨៥៥៣ Chhay Leng ឆនា ឡនាង ? ? ? ១៧៥

៣០៨ ៨៥៥៥ Nhen Tara ញ៉នាន តនារនា ? ? ១០/១២/១៩៨៤ ១៧៥

៣០៩ ៨៥៥៧ Unknown មតិនដឹងឈ្នាសះ ? ? ? ១៨១

(ននាមនានត)
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