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លេខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

 អៀង សារ ី�តតីឧបនាយ�រៃ្មន្ត ាីកាសួងការបរទាស 

នារបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ (�ីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩) បាៃ 

ស្ាប់ដាយសារជំងឺនាមៃ្រីពាទ្យខមារសូវៀត ស្ថតិនា�្ ញ ង 

ទកីាុងភ្ ំពាញកាេ�ីថង ាទ១ី៤ ខាមនីា ឆ្ ាំ២០១៣ ដាេគតិ 

ម�ៃេ់ថង ាទ១ី៤ ខាមនីា ឆ្ ាំ២០១៩ នាសះ មាៃរយៈពាេ ៦ឆ្ ា ំ

ម�ហើយ។ ការស្ាប់របស់ អៀង សារ ី គជឺាការបាត់បង់ 

ភស័្តញ តាងៃ៏ធំធាង ទា�់ទងៃងឹតួនាទរីបស់រាត់ ការៃឹងឮ 

ការេូេរួម ការទទួេខុសតាូវ�្ ញ ងនាមជា�្ �ៃឹ�នាំ�្ ញ ងរបប 

�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ (�ីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩) ដាេបណ្ត ាេ 

ឲ្យបាជាជៃ�មពញ ជាស្រូ តតាង់បាមាណជាង�ីរ្ាៃ់នា�់បាត់បង់ 

ជីវតិ�ស់។ ការស្ាប់របស់ អៀង សារ ី គជឺាការបាត់បង់ 

�្ �ដាេទទួេខុសតាូវៃ៏សំខាៃ់េំពាសះបទចាទបាកាៃ់នានា

ដាេជាប់ទា�់ទងៃងឹឧកាិៃ្�មម ដាេបាៃកើតឡើងនា�្ ញ ង 

របប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ�ីសា្ា�្ត ខីមារកាេម ហើយ�៏

ជាការបាត់បង់ៃូវយុត្ត ធិមដ៌ាេជៃរងគាាសះទៃ្ងឹរង់ចាំ�ស់ 

រយៈពាេជាង៣០ម�ហើយដារ។

 អៀង សារ ី កើតនាឆ្ ាំ១៩២៥ នាខាត្តតាាវញិ 

បាទាសវៀតណាមខាងត រ្ូ ង។ អៀង សារ ីគជឺា�តតីសសិ្ស 

នាវទិ្យាេយ័សុសុីវត្ថ ិ �្ ញ ងកាុងភ្ ំពាញ។ អៀង សារ ី បាៃ 

ទទួេអាហារូប�រណទ៍ាស�ិ្ានាវទិ្យាេយ័�ុងៃរ័សា ៃងិ 

វទិ្យាស្ថ ាៃស�ិ្ាៃយាបាយ កាុងប៉ារសី បាទាសបារាំង។ 

អៀង សារ ី បាៃេូេជាសមាជិ�ប�្ស�ុមមញ យៃសី្តបារាំង�្ ញ ង

ឆ្ ាំ១៩៥១។ អៀង សារ ីបាៃវេិតា�ប់ម�បាទាស�មពញ ជា 

វញិនាឆ្ ាំ១៩៥៧ ហើយបាៃេូេជាសមាជិ�ប�្សបាជាជៃ 

បៃិវត្ត ៃខ៍មារ។ អៀង សារ ីបាៃក្ាយជាគាូបងាៀៃបាវត្ត វិទិ្យា 

នាវទិ្យាេយ័ពាសះសុសុីវត្ថ ិ ៃងិវទិ្យាេយ័�មពញ ជបុតា ៃងិជា

សមាជិ�ស�មមនាប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជា។ អៀង សារ ីបាៃ 

រត់េូេពាា ដើម្េូីេរួមជាមួយេេនាខមារកាេម នាឆ្ ា ំ

១៩៦៣។ កាាយម� អៀង សារ ី បាៃកាៃ់តំណាងជា 

មាបញ្ាការ�ងទ�័នាភូមភិាគឦសាៃ។ �្ ញ ង�ំ�ញ ងសង្គ ាាម 

សុវីេិ�ីឆ្ ាំ១៩៧១-១៩៧៥ អៀង សារ ីបាៃេូេរួមជាមួយ 

រាជរ�្ាភបិាេបងាួបបងាួមជាត�ិមពញ ជា ៃងិជាបាស�ជៃ 

�ិសាសរបស់រណសរិ្សរួបរួមជាតខិមារ។

 ពាេដាេខមារកាេមឡើងកាៃ់�ំណាេ នាថង ាទ១ី៧  

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ អៀង សារ ីគជឺាឧបនាយ�រៃ្មន្ត ាីទ ី

មួយ ទទួេបៃ្ញ��េ្ិ ការបរទាស។ អៀង សារ ី�ជ៏ាសមាជិ� 

គណៈ�មម ាធកិារមជ្ឈមិ ៃងិគណៈ�មម ាធកិារ�េនិាា្តយប៍�្ស 

ដារ។ អៀង សារ ីបាៃរត់ភៀសខ្លួ ៃទាបាទាសថានាពាេ 

ខួប៦ឆ្ាំនាការស្ាប់របស់ អៀង សារ តី

អៀង សារ ីនាសាេសវនាការ

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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ដាេរបបខមារកាេមៃួេរេំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៩។ អៀង សារ ី

តាូវបាៃកាត់ទាស�ំបាំងមុខ�ីបទបាេយ័�ូជសាសៃ ៍ ៃងិ 

តាូវផ្ត ន្ាទាសបាហារជីវតិដាយតុ្ាការបាជាជៃបៃិវត្ត ៃ ៍

�មពញ ជានាភ្ ំពាញ។ ទាសះបីយ៉ាងណា អៀង សារ ីបាៃបៃ្ត តួនាទ ី

របស់ខ្លួ ៃ �្ ញ ងរ�្ាភបិាេៃរិទាស បុ៉ន្ត ាបាៃផ្ារមុខតំណាង 

ជារៃ្មន្ត ាីការបរទាសទាឲ្យ ខៀវ សំផៃ បន្ាប់�ីការបង្ ើត 

រ�្ាភបិាេេមាុសះ�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ �្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៨២។ 

អៀង សារ ី បាៃចា�ចាញ�ីេេនាខមារកាេមជាមួយៃងឹ 

�ង�ម្ាំងយាធារាប់ពាៃ់នា�់នាសាុ�ម៉ាឡា ម�េុសះេូេជា

មួយរាជរ�្ាភបិាេ�មពញ ជា នាខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៩៦ ជាថ្ រូ រៃងឹ 

ពាសះរាជកាតិ្យលើ�លាងទាសេំពាសះសាេកាមឆ្ ា១ំ៩៧៩។

 អៀង សារ ីតាូវបាៃចាប់ ៃងិឃំុខ្លួ ៃដាយ�ង្គ ជំៃំុជមាសះ 

វសិាមញ្ញ�្ ញ ងតុ្ាការ�មពញ ជា នាខាវេិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ២០០៧ ដាយ 

សាររ�ឃើញថា រាត់មាៃការជាប់ពា�់�ៃ័្ធៃងឹការបាពាឹត្ត 

បទឧកាិៃ្ធង ៃ់ធងរ។ អៀង សារ ី តាូវបាៃចាទបាកាៃ់ ៃងិ 

បញ្រូ ៃទាជំៃំុជមាសះ �ីបទឧកាិៃ្�មមបាឆាំងៃងឹមៃុស្សជាត ិ 

ការរលំាភបំពាៃយ៉ាងធង ៃ់ធងរទាលើ�ៃុសញ្ញ ាទកីាុងេ្សឺណាវ 

ឆ្ ាំ១៩៤៩ ឧកាិៃ្�មមបាេយ័�ូជសាសៃ ៍មៃុស្សឃាត ការ 

ធ្ើទារុណ�មម ៃងិការធ្ើទុ�ខ បុ�ម្ ាញខាងផ្ ា�សាសនា ដាេ 

មាៃចាង�្ ញ ងកាមពាេមទណ្ឌ ឆ្ ាំ១៩៥៦ ៃងិផ្ត ន្ាទាសតាម 

មាតាា ៣ (ថមី) មាតាា៤, ៥, ៦, ២៩ (ថមី) ៃងិមាតាា៣៩ (ថមី)  

នាេ្បាប់ស្ត �ីីការបង្ ើត�ង្គ ជំៃំុជមាសះវសិាមញ្ញ�្ ញ ងតុ្ាការ

�មពញ ជា េុសះថង ាទ២ី៧ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ២០០៤។

 នា�្ ញ ងសំណំុរឿងដាេបញ្រូ ៃទាជំៃំុជមាសះខាងលើ អៀង  

សារ ី តាូវបាៃចាទថា មាៃការទទួេខុសតាូវតាមរយៈការ 

ធ្ើស�មមភា� ឬបរាជយ័�្ ញ ងការទប់ស្ ាត់ (រួមបញ្ រូ េទាំងការ 

បាពាឹត្តតាមរយៈសេឧកាិៃ្�មមរួម) បញ្ា ញុសះញង់ រៀបេំ 

ផាៃការ ៃឹ�នាំ ឬសមគំៃតិ ដាយការជួយឬជំរុញ ឬបង្  

េ�ខណៈងាយសាួេៃេ់ការបាពាឹត្ត ឧកាិៃ្�មម ឬទទួេខុស 

តាូវ�្ ញ ងនាមជា�្ �ៃឹ�នាំេំពាសះឧកាិៃ្�មមដាេបាៃបាពាឹត្ត   

រូបឈរខាងមុខ អៀង សារ ីនា�្ ញ ងរបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  3

លេខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

នាេន្ាសះ�ីថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ៃេ់ថង ាទ៦ី ខា 

ម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៩ ៖

 - ឧកាិៃ្�មមបាឆាំងៃងឹមៃុស្សជាត ិ៖ មៃុស្សឃាត ការ 

សម្ាប់ផ្ត ាេ់�ូជ ការ�ា�់�្ ញ ង មៃ្រីឃំុឃាំង ការធ្ើទារុណ�មម 

ៃងិ�ំពើ�មៃុស្សធមផ៌្សាងទៀត។

 - ឧកាិៃ្�មមបាេយ័�ូជសាសៃ ៍៖ ការសម្ាប់កាុមជៃ 

ជាតវិៀតណាម ៃងិ ចាម។

 - ការរលំាភបំពាៃយ៉ាងធង ៃ់ធងរទាលើ�ៃុសញ្ញ ាទកីាុង

េ្សណឺាវ ឆ្ ាំ១៩៤៩ ៖ មៃុស្សឃាតដាយចាតនា ការធ្ើ 

ទារុណ�មមឬការបាពាឹត្ត �មៃុស្សធម ៌ ការបង្ ដាយចាតនា

ឲ្យមាៃរបួសធង ៃ់ធង រឬឲ្យមាៃការឈឺចាប់ៃេ់រូបរាងកាយឬ

សុខភា� ការៃ�េូតដាយចាតនា�ីឈ្ើយសឹ�ឬជៃសីុវេិ 

ៃូវសទិ្ធទិទួេបាៃការកាត់�្ត  ីដាយយុត្ត ធិម ៌ការបងខ ាំង ៃងិ

ការៃរិទាសជៃសីុវេិដាយខុសេ្បាប់។

 - �ំពើមៃុស្សឃាត ៖ ការធ្ើទារុណ�មម ៃងិការធ្ើទុ�ខ 

បុ�ម្ ាញខាងផ្ ា�សាសនា ៃូេមាៃចាង�្ ញ ងកាមពាេមទណ្ឌ

�មពញ ជាឆ្ ាំ១៩៥៦។

 ទាសះប ីអៀង សារ ីបាៃស្ាប់ទាដាយមិៃទាៃ់មាៃការ 

ផ្ត ន្ាទាស�ីសា្ា�្ត ខីមារកាេម�ដ៏ាយ �ឈ៏ម ាសះ ៃងិបទឧ

កាិៃ្របស់រាត់តាូវបាៃបាជាជៃទូទាៃឹងឮ ៃងិបាៃចារទុ� 

�្ ញ ងបាវត្ត ិសាស្ត ានាការសម្ាប់យ៉ាងរង្គ ាេនា�្ ញ ងរបបខមារ

កាេម។ បាវត្ត សិាស្ត ាមិៃមាៃជាតុ្ាការ បុ៉ន្ត ាបាវត្ត សិាស្ត ា 

បាៃចារទុ��្ �ដាេបាៃបាពាឹត្ត �ំពើឃារឃា ៃងិការ 

សម្ាប់សមាាប់មៃុស្សគាប់ជំនាៃ់។

 អៀង សារ ីបាៃបៃិសាធរាេ់បទចាទបាកាៃ់ទាំង�ស់ 

ម�លើរូបរាត់ ហើយ�្ ញ ងសវនាការរាត់�ប៏ាៃ�ៃុវត្តសទិ្ធមិិៃ 

ឆ្ើយតបទាៃងឹសំណួររបស់សេមាធាវ ី ៃងិពាសះរាជអាជ្ា

ទា�់ទងៃងឹបទឧកាិៃ្ជាចាើៃ ដាេជាប់ពា�់�ៃ័្ធជាមួយរូប

រាត់រេូតៃេ់ថង ាស្ាប់។ 

សាម ប៊ុ ៃថៃ

អៀង  សារ ី  ៃងិ អៀង ធរីទិ្ធ ិនាប៉ាេិៃ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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 4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

 នាថង ាទ៩ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៤៨ គជឺាថង ាដាេ�ៃុសញ្ញ ាស្ត �ីី

ការបង្ ារ ៃងិផ្ត ទ្ាទាសេំពាសះបទឧកាិៃ្បាេយ័�ូជសាសៃ ៍

តាូវបាៃ�ៃុមត័ដាយ�គ្គលាខាធកិារ�ង្គការសេបាជាជាត ិ

ជាមួយសាេ�្ត សីមាាេលាខ២៦០។ ការ�ៃុមត័នាសះ គមឺាៃ 

រយៈពាេមុៃមួយថង ានាការបាកាសសទិ្ធមិៃុស្សជាស�េ នា 

ថង ាទ១ី០ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៤៨ ដាេបាៃ�ៃុមត័ដាយ�គ្គលាខា 

ធកិារ�ង្គការសេបាជាត ិនាឯមហាសៃ ្បិាតលើ�ទ៣ី ជា 

មួយសាេ�្ត សីមាាេលាខ២១៧ នាពាសះរាជវាំងឆា�ញ ត �្ ញ ង 

ទកីាុង ប៉ារសី បាទាសបារាំង ដាេមាៃសមាជិ�េំៃួៃ៤៨

បាទាស�្ ញ ងេំណាម ៥៨បាទាស បាៃបាសះឆ្ ាតរាំទា។

 ម�ៃេ់ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨ នាសះ �ៃុសញ្ញ ាស្ត �ីីការបង្ ារ  

ៃងិផ្ត ទ្ាទាសេំពាសះបទឧកាិៃ្បាេយ័�ូជសាសៃ ៍ៃងិសាេ�្ត  ី

បាកាសសទិ្ធមិៃុស្សជាស�េ មាៃរយៈពាេ៧០ឆ្ ាំម� 

ហើយ បុ៉ន្ត ា យើងនាតាសង្ ាតឃើញថា �ំពើបាេយ័�ូជ

សាសៃន៍ាតាកើតមាៃនាជំុវញិ�ិភ�លា�ៃដាេ។

 បាទាស�មពញ ជាបាៃេូេជាសមាជិ�របស់�ង្គការសេ 

បាជាជាត ិនាថង ាទ១ី៤ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៥៥ (គមឺាៃរយៈពាេ

�ីរឆ្ ាំបន្ាប់�ីបាទាស�មពញ ជាបាៃទទួេឯ�រាជ្យទាំងសាុង�ី 

បាទាសបារាំង នាថង ាទ៩ី ខាវេិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៥៣)។ បុ៉ន្ត ា 

បាទាស�មពញ ជា មាៃកាត�្�េ្ិ តាូវគារ�តាមធមមៃុញ្ញដាេ 

�ៃុមត័ដាយ�ង្គការសេបាជាជាត ិរួមមាៃ �ៃុសញ្ញ ាស្ត �ីី 

ការបង្ ារ ៃងិផ្ត ទ្ាទាសេំពាសះបទឧកាិៃ្បាេយ័�ូជសាសៃ ៍ 

ហាតុ�វែតីបាៃជា�ំពើបាលយ័ពូជសាសៃន៍ាតាបៃក្ើតមាៃ?

�ៃិ្ធាតុជៃរងគាាសះ�ីរបបខមារកាេម នាវត្ត ឫស្សសីាញ់ 

�្ ញ ងសាុ��ំ�ង់រាទិ៍ ខាត្ត ស្ាយរៀង 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)

�តតីមៃ្រីសៃ្ត សុិខរបស់ខមារកាេម នាវត្ត សំរាង�្ ញ ង  

ខាត្តបាត់ៃំបង (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា) 

ពាសះវហិារវត្ត សំរាង�្ ញ ង ខាត្តបាត់ៃំបង 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)

ស្តរូ បតម្ េ់�ៃិ្ធាតុជៃរងគាាសះ�ីរបបខមារកាេម 

នាវត្ត ឫស្សសីាញ់ �្ ញ ងសាុ��ំ�ង់រាទិ៍ ខាត្ត ស្ាយរៀង 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  5

លេខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

ការបាកាសជាស�េស្ត �ីីសទិ្ធមិៃុស្ស។ 

 នាពាេ�ៃុសញ្ញ ាស្ត �ីីការបង្ ារ ៃងិផ្ត ទ្ាទាសេំពាសះ 

បទឧកាិៃ្បាេយ័�ូជសាសៃ ៍ៃងិសាេ�្ត បីាកាសសិទ្ធមិៃុស្ស 

ជាស�េតាូវបាៃយ�េតិ្ត ទុ��ា�់�ី�ង្គការ ៃងិសេគមៃ ៍

�ៃ្តរជាតនិានា ជា�ិសាសបាទាសលា�ខាងេិេ ខណៈនាសះ 

កាុមខមារកាេម បាៃខតិខំឆ្ៀតឱកាសឃាសនា �ូសទាញ

ទ�ឹេតិ្តបាជាជៃនាតាមទជីៃបទ�ាេ់សាយាេកាៃ់តាខ្ាំង

ឡើង ឲ្យងា�ម�រាំទាេេនាតស៊ូ បៃិវត្ត ៃរ៍បស់ខ្លួ ៃបាឆាំង 

ៃងឹរបបៃឹ�នាំមុៃៗ។ ខមារកាេមបាៃបណ្តញ សះគំៃតិបាជាជៃ 

ឲ្យមាៃគំៃតិស្អប់ គំុគួៃ ៃងិេង�ំេឹងេំពាសះមាៃឹ�នាំ ៃងិ 

របបមុៃៗ។ ចាប់តាំង�ីខមារកាេមបាៃឡើងកាៃ់�ំណាេ  

�ីថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ របបនាសះបាៃហាមឃាត់ 

បាជាជៃ�្ ញ ងការបាើបាាស់សិទ្ធ ិ សារភីា� ដាេបាទាស 

�មពញ ជាបាៃទទួេស្គ ាេ់ ៃងិដាេបាៃចាង�្ ញ ងសាេ�ដែ បីាកាស 

ជាស�េរបស់�ង្គការសេបាជាជាតសិ្ត ី�ំ�ីសិទ្ធមិៃុស្សថា 

រម ាៃការបាកាៃ់ បាងចា�បាបណាមួយ មាៃជាអាទិ៍ �ូជ 

សាសៃ ៍�ណស៌ម ញ្ រ ភាទ ភាសា សាសនា មត ិៃយាបាយ 

ឬមតផិ្សាងៗទៀត ដើម�ំណើត ជាត ិឬសង្គម ទា�្យសម្ត្ត  ិ

�ំណើត ឬស្ថ ាៃភា� ៃទាៗទៀតឡើយ។ 

 ខមារកាេមមិៃតាឹមតាមិៃបាៃ�ៃុវត្តសាេ�្ត បីាកាសជា

ស�េ�ំ�ីសទិ្ធមិៃុស្សទាំងនាសះទា ផ្ញយទាវញិខមារកាេម 

បាៃបាពាឹត្ត រំលាភបំពាៃថាមទៀតទាលើ�ៃុសញ្ញ ាស្ត ី�ីការ 

បង្ ារ ៃងិផ្ត ទ្ាទាសេំពាសះបទឧកាិៃ្បាេយ័�ូជសាសៃ ៍

ដាេបាៃចាងថា �ំពើបាេយ័�ូជសាសៃគ៍ជឺា�ំពើដាេ 

បាៃបាពាឹត្តដាយមាៃចាតនាជា�់្ា�់ ដើម្បំីផ្ាញទាំង 

សាុង ឬដាយផ្ ា�ទាលើកាុមជាត ិកាុម ជាត�ិៃ្ធញ  �ូជសាសៃ ៍ 

ឬសាសនា។ �ំពើទាំងនាសះរួមមាៃ៖

 - �ំពើមៃុស្សឃាតលើសមាជិ�កាុម។

 - ការបំពារបំពាៃយ៉ាងធង ៃ់ធងរទាលើរាងកាយ ឬផ្រូ វេតិ្ត 

នាសមាជិ�កាុម។

 - ការ�ា�់ដាយចាតនាៃូវកាុមមៃុស្សនាកាាមេ�ខ - 

ខណ្ឌ រស់នាេំបា�ដាេនាំឲ្យមាៃការបំផ្ាញសុខភា�ទាំង 

សាុង ឬដាយផ្ ា�។

 - វធិាៃការដាេរារាំងៃេ់ការមាៃគភៃ៌េ់សមាជិ�

កាុម។

 - ការជម្ៀស�ុមារដាយបងខ ំ�ីកាុមមួយទាកាុមមួយ

ទៀត។ 

 ដាយបាៃ�ៃុវត្ត ៃូវការគាប់គាងតាមបាបផ្ត ាេ់ការ ៃងិ 

តងឹរងឹជាុេេួសហាតុ របបខមារកាេមបាៃសម្ាប់បាជាជៃ 

ខមារស្រូ តតាង់�ស់បាមាណជិត�ីរ្ាៃនា�់។ ទាសះបរីបបនាសះ 

បាៃៃួេរេំ នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ទាហើយ�្ត  ី បុ៉ន្ត ារបបនាសះបាៃ 

បំផ្ាញស្ើរទាំងសាុងៃូវហា�្ារេនាសមព ៃ័្ធ ធៃធាៃមៃុស្ស 

�មពញ ជា ៃងិបាៃបៃ្សេ់ៃូវស្ត ាីមាម៉ាយ កមាង�ំពាា ជៃ�ិការ 

ការបា�បា�់ ៃងិជំងឺបា�់ស្បាតរេូតម�ៃេ់ស�្ថង ានាសះ។ 

 សេគមៃ�៍ៃ្តរជាត ិ ធ្ាប់បាៃៃឹងឮ�ីការកាប់សម្ាប់ 

រង្គ ាេនា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជា �ីេន្ាសះឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩  

ដាេបាៃបាពាឹត្តដាយកាុមខមារកាេម ៃងិបាទាសមួយ 

េំៃួៃទៀត ៃូេជា បាទាសបូស្ ី បាទាសរ៉្ាៃ់�ា ៃងិបាទាស 

យូហ្គ ាស្ាវ ីរួេហើយ�្ត  ី�រ៏េូតម�ៃេ់ស�្ថង ា �យ៏ើងនា 

តាសង្ ាតឃើញការសម្ាប់រង្គ ាេ នាតាបៃ្តកើតមាៃនា 

បាទាសមួយេំៃួៃ រួមមាៃ៖ នាភាគខាងជើងបាទាស�ីុរ៉ា�់ 

នាបាទាសសុរី ី ៃងិនាបាទាសភូមា។ ជារឿយវធិាៃការ 

ទប់ស្ ាត់ការសម្ាប់រង្គ ាេ់តាងតាមាៃភា�យឺតយ៉ាវ ៃងិ 

មិៃតាូវបាៃអើពើ ៃងិយ�េតិ្ត ទុ��ា�់ដាយសារពា�់�ៃ័្ធ  

ៃយាបាយ�្ ញ ងតំបៃ់ ៃងិស�េលា�។ ៃូច្ ាសះដើម្ទីប់ 

ស្ ាត់�ំុឲ្យ�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃន៍ាសះ កើតឡើងទាថង ាខាង 

មុខ មាៃឹ�នាំបាទាសទាំង�ស់តាូវតាមាៃឆៃ្ៈរួមរ្ ា ៃងិ 

�ៃុវត្ត ឲ្យបាៃខ្ាប់ខ្លួ ៃៃូវ �ៃុសញ្ញ ាស្ត �ីីការបង្ ារ ៃងិផ្ត ទ្ា 

ទាសេំពាសះបទឧកាិៃ្បាេយ័�ូជសាសៃ ៍ ៃងិ�ៃ្តរាគមៃ ៍

ទប់ស្ ាត់ ឲ្យបាៃទាៃ់ពាេវា្ាេំពាសះ�ំពើទាំងឡាយណា

ដាេនាំទារ�ការបាពាឹត្ត បទឧកាិៃ្បាេយ័�ូជសាសៃ។៍

សាម ប៊ុ ៃថៃ
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លលខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

 ខ្ញ ំឈម ាសះ វញិ ស៊ាង ឬ វៃិ ស៊ាង ភាទបាុស អាយុ ៣១ឆ្ ាំ  

មាៃសាុ��ំណើតនាភូមិ�ង្គ រថមី ឃំុស្ាយទង សាុ�ស្ាយទង  

ខាត្តមាត់ជាូ� (ហា អាងយ៉ាង)។ ខ្ញ ំមាៃតួនាទជីា�ៃុសាៃយី ៍

ឯ�របស់�ងទ�័វៀតណាម។ ខ្ញ ំតាូវបាៃយាធារបស់ខមារ

កាេមចាប់ខ្លួ ៃនាខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨។ ខ្ញ ំតាូវបាៃ យាធា

ខមារកាេមសួរេម្ើយេំៃួៃ២លើ�។ លើ�ទ១ី នាថង ាទ៧ី 

ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ៃងិលើ�ទ២ី នាខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨។ 

ខាងកាាមនាសះជាស�មមភា�របស់ខ្ញ ំមុៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃ ៖ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្ញ ំមាៃមុខរបរជា�្ �រ�សីុជួសជុេវទិ្យញ   

នាផ្ារមាត់ជាូ�។ នាខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ញ ំបាៃេូេបមាើ 

�ងទ�័វៀតណាម ៃងិមាៃតួនាទជីា�េបាេទា។ ខ្ញ ំ�ត៏ាូវ 

បាៃ�ប់រជំា េូរហាផងទា�់ទងៃងឹមារ៌ាៃយាបាយ សត ិ

អារមមណ ៍សដែ ី�ីយុទ្ធសាស្ត ា�្ ញ ងការគាប់គាង ៃងិៃឹ�នាំ ឥណ្ឌរូ  

េៃិ។ មារ៌ាៃយាបាយរបស់�ងទ�័វៀតណាម បាៃយ� 

ទាីសដែ រីបស់ េូ ជីមញិ ៃងិតាូវធ្ើការ វាយម�លើបាទាស 

�មពញ ជា។

 ខ្ញ ំនាផ្ ា�ខាងជួសជុេវទិ្យញ ទា�់ទងរបស់�ៃុសានាតូេ 

លាខ២ �ៃុសានាធំលាខ៦ វរសានា តូេលាខ២៤ វរសានាធំ 

លាខ១៦ �ង�េតូេលាខ៣២ �ង�េធំលាខ៤៥។ �ង 

�េលាខ៣២ បាៃចាប់ផដែ ើមបង្ ើតឡើងនា�្ ញ ងខាម�រា ឆ្ ា ំ

១៩៧៨។ �ង�េតូេលាខ៣២ មាៃ�ងទ�័េំៃួៃ បាមាណ 

ជា ២០០០នា�់។ េំណា� ទតីាំងបញ្ាការរបស់�ង�េតូេ 

លាខ៣២ ស្ថតិនាេង្ ាសះ ភ្ ំកាត ខាងកើតឆៀងខាងជើង 

ដាេមាៃទំេំបាមាណជា ៥០ម៉ាតាបួៃជាុង។ �ង�ម្ាំង 

ដាេបាៃ ចាត់តាំងឲ្យេូេ�ង�េតូេលាខ៣២ រួមមាៃ  

ការចាត់តាងំ��ីម្ាងំថមីា, យុវជៃម��ហីាណូយា, យុទ្ធជៃរត់ 

ចាញ ឬរត់េូេដាេមិៃទាៃ់មាៃភា�េ្បាស់្ាស់ថា ខ្លួ ៃ 

តាូវេូេខាងណា, ការបាមូេរ្ ារបស់កាុមយុទ្ធជៃរត់ចាេ 

ជួរ ៃងិយុទ្ធជៃថមីម�រៀៃបំពាញនា�ង្គភា�។ �ង្គភា��ង 

�េតូេ លាខ៣២ មាៃេំៃួៃ៤វរសានាធំ រួមមាៃវរសានាធំ 

លាខ៧, ១៦, ២២ ៃងិវរសានាធំលាខ១៩។ �្ ញ ងនាសះវរសានា 

ធំលាខ១៦ គជឺា�ងដាេមាៃតួនាទសុីើបការណ។៍ ឈម ាសះ  

ថាេ់ វ៉ាៃ់ថុង ជា�្ � មើេការខុសតាូវ ដាេមាៃតួនាទជីា 

វរសាៃយីត៍ាី (ស�័្ត ៤ិ)។ �ង្ ភា��ង�េតូេលាខ៣២ ស្ថិត  

នាកាាមការគាប់គាងរបស់�ង�េធំលាខ៤៥ ដាេមាៃ 

បាសះទតីាំងនាជាមួយរ្ ា។ �ង្ ភា��ង�េធំលាខ៤៥ ដាេ 

មាៃឈម ាសះ សា មាៃតួនាទជីាវរសាៃយីឯ៍� (ស�័្ត ៥ិ) ជា�្ � 

ៃឹ�នាំ។ �ង្គភា��ង�េធំលាខ៤៥ នាសះមាៃជៃជាតរុិស្សញ ី 

េំៃួៃ៣នា�់ ជា�្ �កដែ ាប់�ីលើមាបញ្ាការយាធា ៃងិមាៃ 

ជៃជាតគុិយបាេំៃួៃ១៨នា�់ ដាេជា�្ �តាួត�ិៃតិ្យ វភិាគ 

ពាមទាំងតាម�ាៃសមរភូមមុិខ តាមផាៃទ។ី 

 ជីវភា�រស់នាបាចាំថង ារស់នា�្ ញ ង�ង�េ មាៃភា� 

េំបា�ខ្ាំងណាស់ អាហារេូបមាៃ តាឹមតាេុង�ង្ រកាេម 

្ាយជាមួយ�ៃ្�់ ហើយជូៃកាេផ្គ ត់ផ្គ ង់ មិៃបាៃគាប់គាាៃ់ 

ទៀត។ ពាេខ្សះ ខ្ញ ំមាៃបំណងេង់រត់ចាញ�ី�ង្គភា�៣ទា 

៤លើ�រួេម�ហើយ ពាាសះខ្ញ ំៃ�ឹរឭ�បា�ៃ្ធ ៃងិ�ូៃ។ ខ្ញ ំ� ៏

បាៃគតិ�ីការ�ត់ឃ្ាៃ ៃងិសាេ�ដែ េំីបា�វាទនារ�សុីេញ្ិ ឹម 

�ូៃរបស់បា�ៃ្ធខ្ញ ំដារ។ បុ៉ន្ត ាខ្ញ ំមៃិហ៊ាៃរត់ ពាាសះខ្ាេគាបាញ់ 

សម្ាប់។

 នាថង ាទ៥ី ខាមនីាឆ្ ាំ ១៩៧៨ ថាេ់ វ៉ាៃ់ថុង វរសាៃយី ៍

តាី (ស�័្ត ៤ិ) បាៃេុសះណានាំ ៃងិម��ប់រខ្ំញ ំ។ �្ ញ ងការណានាំ 

នាសះ ថាេ់ វ៉ាៃ់ថុង បាៃៃយិាយ�ីផាៃការវាយ�មពញ ជាឲ្យខ្ាេ  

វិញ ស៊ាង �ក្សុើបការណរ៍បស់កងទព័វៀតណាម
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារែម្ើយសារភាពលាខD០៧១៣៤
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ៃងិធ្ើឧបាយ�េយ៉ាងណា ដើម្ឲី្យ�មពញ ជាយេ់ពាមេុសះ 

ញ៉មបាទាសវៀតណាម។ �មពញ ជា�ត៏ាូវយេ់ពាម េូេសេ-

�ៃ័្ធឥណ្ឌរូ េៃិ ដាេមាៃវៀតណាមជា�្ �គាប់គាង ហើយ 

�ងទ�័វៀតណាម �ម៏ាៃមេិេ្ឆតា�្ ញ ងកាគាប់គាងអាសីុ 

អាគ្ ាយទ៍ាំងមូេផងដារ។ �្ ញ ងការបាជំុ មាៃសូវៀតជា�្ � 

ជំរុញ ពាមទាំងមាៃការធានាជួយឧបត្តម្ភសម្ភ ារទាំង�ស់

ទៀតផង។ ដាយសារខ្ញ ំចាសះភាសាខមារេ្បាស់ ខ្ញ ំ�ត៏ាូវបាៃ 

�ងទ�័វៀតណាមបញ្រូ ៃម�បាទាស�មពញ ជា ដើម្ឲី្យសុើប 

ការណន៍ាតំបៃ់ភ្ ំៃិៃ។ រ�្ាភបិាេ បាេវៀតណាមបាៃបាើ 

ផាៃការទាំង�ីរ�្ ញ ងការដាសះសាាយបញ្ាពាំដាៃ គៃឺយាបាយ 

ខាង�្ ញ ង ៃងិខាងកាា។ ពាេគៃឺយាបាយខាងកាាយើង 

បាៃយ�ៃយាបាយការទូតយ�ម�ដាសះសាាយ ដាយធ្ើ 

កា�ំពាវនាវ ដាសះសាាយបញ្ាតាមពាំដាៃបា�បដាយ 

សៃ្តភិា�។ េំណា�ខាង�្ ញ ង�ងទ�័វៀតណាមបាៃតាៀមខ្លួ ៃ

�្ ញ ងការវាយទាលើបាទាស�មពញ ជារួេជាសាាេ។ 

 នាថង ាទ១ី៦ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ដាយមាៃការទទួេ 

បញ្ា�ីឈម ាសះ ថាេ់ វ៉ាៃ់ថុង ៃងិ ឈម ាសះ ជិៃ ទាឿង ដាេមាៃ 

តួនាទជីា�ៃុសាៃយីឯ៍� (ស�័្ត ៣ិ)។ ជិៃ ទាឿង គជឺាបាធាៃ 

មៃ្រីបាៃ ចាត់តាំងខ្ញ ំឲ្យនាំផ្រូ វ ៃងិធ្ើការ�ិៃតិ្យទាលើភូម ិ

សាស្ត ា ពាាសះខ្ញ ំមាៃបងប្អរូ ៃរស់នាភ្ ំៃិៃ ៃងិស្គ ាេ់ ភូមសិាស្ត ា 

បាទាស�មពញ ជាផង។ 

 នាថង ាទ១ី០ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ញ ំ បាៃេូេម��្ ញ ងទ�ឹៃី 

បាទាស�មពញ ជា នាសេ់តា�ៃស្ះគ�ីរូ  ម៉ាតាបុ៉ណ្ណ ាសះៃេ់ភ្ ំៃិៃ 

ពាេនាសះ ខ្ញ ំ�ត៏ាូវយាធាខមារកាេម�ៃ័្ធចាប់តាមដែ ង។

 �ំណត់េំណាំ៖ រាេ់េម្ើយសារភា�របស់�្ �ទាស 

ទាំង�ស់ដាេជាប់ឃំុឃាំងនាមៃ្រី សៃ្ត សុិខស-២១ សុទ្ធតា 

ឆ្ងកាត់ការបងខ ិតបងខ ំ ៃងិការធ្ើទារុណ�មមយ៉ាងធង ៃ់ធងរ�ី 

�ងសួរេម្ើយ របស់ខមារកាេម ៃូច្ ាសះយើងមិៃអាេសៃ ្�្ិាៃ 

បាៃឡើយថា េម្ើយរបស់�្ �ទាស វញិ ស៊ាង នាសះ�ិតឬ 

យ៉ាងណានាសះទា។                          �ារ៉ារៃ្ មាត្ត ា

�តតីមៃ្រីសៃ្ត សុិខស-២១ ឬគុ�ទួេស្ាង (រូបថត ៖ សារមៃ្រីទួេស្ាង)



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «ការយិាេយ័�ត័ម៌ាៃសាធារណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាបាៃបើ�បមាើជូៃៃសិ្សិត �្ �សាាវជាាវ បុគ្គ េិ� 

រាជការ ៃងិ�ង្គការកាារ�្ាភបិាេ ៃងិបុគ្គេទាំងឡាយដាេមាៃេំណាប់អារមមណវ៍វិឌ្ឍៃរ៍បស់�ង្គ ជំៃំុជមាសះវសិាមញ្ញ�្ ញ ង 

តុ្ាការ�មពញ ជា ឬសា្ា�្ត ខីមារកាេម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាជា�ន្ាងបាមូេផ្តញ ំ  ៃងិេងកាងឯ�សារ�ំ�ីរបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យបាៃចាើៃបំផុត។ 

ឯ�សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាមាៃបាាំបាភាទ។ បាភាទឯ�សារទមួីយគឯឺ�សារជាកា�ាសសៃ្�ឹដាេមាៃេំៃួៃ 

ជិតមួយ្ាៃទំ�រ័។ បាភាទឯ�សារទ�ីីរគ ឺ ជាបទសម្ភ ាសៃដ៍ាេបុគ្គ េិ�មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាេុសះទាធ្ើសម្ភ ាសៃ ៍

ជាមួយជៃរងគាាសះ ៃងិ�តតី�មម ាភបិាេខមារកាេម។ បាភាទឯ�សារទបីគីជឺារូបថតទា�់ទងទាៃងឹសមយ័ខមារកាេម។  

បាភាទឯ�សារទបួីៃគជឺាឯ�សារទា�់ទងទាៃងឹការធ្ើផាៃទរីណ្ត ាសា�ស� ៃងិទតីាំងសម្ាប់របស់ខមារកាេម ៃងិឯ�សារ

ទបីាាំគជឺាខ្សាភា�យៃ្តឯ�សារដាេបាៃផេិតឡើង�្ ញ ងរបបខមារកាេម ៃងិសមយ័កាាយម�ទៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័�ត័ម៌ាៃសាធារណៈ សាធារណជៃអាេៃងឹសាាវជាាវឯ�សារទាំងនាសះបាៃ។ ឯ�សារខ្សះទៀត 

រួមមាៃ៖ បាវត្ត រូិប�មម ាភបិាេខមារកាេម េម្ើយសារភា� �ំណត់ហាតុរបស់ប�្ស ទូរលាខឆ្ើយឆ្ង�ត័ម៌ាៃដាេបាៃម�� ី

ការសម្ភ ាសៃជ៍ាមួយ�តតី�មម ាភបិាេខមារកាេម ៃងិទៃិ ្ៃយ័គៃ្ថៃទ្ិាសបង្ាញ�ីរណ្ត ាសា�ស� ទតីាំងគុ� ៃងិបូជៃយី�្ាៃ 

បាេយ័�ូជសាសៃ។៍

 ការយិាេយ័�ត័ម៌ាៃសាធារណៈមាៃទតីាងំនា�រារលាខ៦៦ មហាវថីិពាសះសេីៃុ ខាងកើតវមិាៃឯ�រាជ្យ។ ការយិាេយ័ 

របស់យើងបើ�ជូៃសាធារណជៃ�ីថង ាេៃ្័ៃេ់ថង ាសុកា ពាេពាឹ��ីម៉ាងបាាំប ី ៃេ់ម៉ាង១២ ៃងិពាេរសៀេ�ីម៉ាង២ 

ៃេ់ម៉ាង៥។ បាសិៃបើ�ស់លា��្ �មាៃេមងេ់ ឬេង់រៀបេំពាឹត្ត កិារណជ៍ាកាុមណាមួយ សូមទា�់ទងបុគ្គ េិ�របស់យើង 

សុង ថាណា តាមរយៈទូរស�្លាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬ�ីុម៉ាេ៖ truththanay.s@dccam.org។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 �ៃង់្វាង មាៃទតីាំងជាប់ៃងឹពាំដាៃបាទាសថា ខណ្ឌ  

ចា�ទ�ឹៃីដាយជួរភ្ ំៃងរា�។ ដាយសារ�ីមុៃតំបៃ់�ៃង់្ 

វាង សម រ្ូ រទាដាយពាាឈើកាាស់ៗ ៃងិេ៊ុ ំ�ទ័្ធដាយភ្ ំ 

ទើប�តតីមាៃឹ�នាំខមារកាេម បាៃជាើសរើសតំបៃ់នាសះ ធ្ើ

ជាមូេ�្ាៃតស៊ូបាឆាំងៃងឹរាជរ�្ាភបិាេរេូតៃេ់ តាមុ៉� 

មាៃឹ�នាំយាធាខមារកាេមដាេធ្ាប់បាៃបាពាឹត្ត �ំពើឃារ 

ឃាម�លើបាជាជៃស្រូ តតាង់�្ ញ ងរបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ 

តាូវបាៃចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ៦ី ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៩៩។ 

 កាា�ីសមរភូមបិាយុទ្ធ �ៃង់្វាងគជឺា�ន្ាងដាេធ្ាប់ 

កើតឡើងៃូវ�ំពើេិង្ា ការកាប់សម្ាប់ ៃងិបាៃក្ាយជាទ ី

តាំងបាវត្ត សិាស្ត ាៃ៏រៃ្ធត់ នាពាេដាេរេនាសមព ៃ័្ធរបស់ខមារ 

កាេម�្ ញ ងតំបៃ់នាសះបាៃៃួេរេំទាំងសាុង។ �ៃង់្វាងបាៃ 

បង្ ប់ៃូវ�ត្ថៃយ័ ៃងិរឿងរ៉ាវជាចាើៃដាេយើងមៃិបាៃៃឹង។ 

 ស�្ថង ាបាជាជៃដាេរស់នា�្ ញ ងតំបៃ់�ៃ្ង់វាងភាគ

ចាើៃគជឺា�តតី�មម ាភបិាេ យាធា ៃងិគាួសារខមារកាេម  

ដាេបាៃរត់ភៀសខ្លួ ៃម��ីបណ្ត ាខាត្តនានានាទូទាំងបាទាស 

�មពញ ជាបន្ាប់�ីរបបខមារកាេមបាៃៃួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩ 

រួមទាងំ បាជាជៃេំណូេថមដីាេបាៃេូេម�រស់នា�្ ញ ងតំបៃ់ 

នាសះ បន្ាប់�ីយាធារបស់ខមារកាេមដាេនាសាសសេ់ បាៃ 

ធ្ើសមាេរណ�មមេុសះេូេជាមួយរាជរ�្ាភបិាេ�មពញ ជា នា 

ឆ្ ាំ១៩៩៩។ ដាយសារតំបៃ់�ៃង់្វាង មាៃបាជាជៃរស់ 

នាេមាុសះ ទាំងជៃរងគាាសះ ៃងិជៃដាៃេ់ ៃូច្ ាសះហើយទើប

រឿងរ៉ាវរបស់បាជាជៃចាញពតីសេគមៃ�៍ៃង់្វាង

កាុមៃសិ្សតិសមគ័ាេតិ្ត មជ្ឈមណ្ឌ េសៃ្តភិា��ៃង់្វាង�ំ�ុងសម្ភ ាសៃប៍ាជាជៃនា�្ ញ ងសេគមៃ�៍ៃង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមាៃជយ័ 

�ំ�ីបទ�ិសាធៃ�្៍ ញ ងសមយ័ខមារកាេម (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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បាជាជៃទាំងនាសះបាៃរៀបរាប់�ីបទ�ិសាធៃ ៍ រឿងរ៉ាវ ៃងិ

បាៃបញ្ ាញៃូវទស្សៃៈខុសៗរ្ ាៃូេខាងកាាម ៖

 ១) ៃូវ សុខៃ

 មុៃរបប េៃ់ ៃេ់ ខ្ញ ំរស់នា�្ ញ ងគាួសារ�សិ�រមួយ 

ដាេមាៃជីវភា�កាេំបា�នា�្ ញ ងភូមិ្ាយបូ ឃំុ្ាយបូ  

សាុ�តាាំ��់ ខាត្តតាកាវ។ ខ្ញ ំជា�ូៃទ៣ី �្ ញ ងេំណាមបងប្អរូ ៃ 

៦នា�់។ ដើម្គីាេចាញ�ីការទម្ា�់គាាប់បា� ៃងិការវាយ 

បាយុទ្ធរ្ ា គាួសាររបស់ខ្ញ ំបាៃសមាាេេតិ្តទារស់នាភូម ិ 

ផ្សាង។ បុ៉ន្ត ានាពាេធ្ើៃំណើរៃេ់ភ្ ំមួយ ខ្ញ ំៃងិកាុមគាួសារ 

បាៃជួបៃងឹខមារកាេម ដាេ�ំ�ុងកៀរបាជាជៃឲ្យទារស់ 

នា�្ ញ ងពាាជាា។ ឃើញៃូច្ ាសះ ខ្ញ ំ ៃងិកាុមគាួសារបាៃភៀស 

ខ្លួ ៃចាញ�ីតំបៃ់នាសះវញិ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៣ ខ្ញ ំ ៃងិកាុមគាួសារ 

បាៃទារស់នាភូមជិាា ឃំុជាា សាុ�ថមគាេ ខាត្តបាត់ៃំបង។ 

 េុសះៃេ់ឆ្ ាំ១៩៧៤ ដាយសារតាមាៃការបាញ់គំរាម 

ៃិងៃុតផ្សះបាជាជៃ�ីសំណា�់យាធាខមារកាេមដើម្ប្ីៃ់ 

យ�ទា�្យសម្ត្ត  ិ�ង្ រ មាៃ់ ទា ខ្ញ ំ ៃងិកាុមគាួសារបាៃរត់ 

គាេចាញ�ីផ្សះទាដា�តាម�ូរឆង ាយៗ�ីភូមិជារៀងរាេ់ 

យប់។ ដាយសារមៃិមាៃសុវត្ថភិា�នាពាេនាសះ នាេុង 

ឆ្ ាំ១៩៧៤ ខ្ញ ំ ៃងិគាួសារ បាៃផ្ាស់ទារស់នា�្ ញ ងកាុង 

បាត់ៃំបង ដាយសំុជងាុ�សាូវរបស់បាជាជៃនាទនីាសះ 

ស្ ា�់នាបណ្ត ាសះអាសៃ ្។ 

 ខ្ញ ំមាៃអាយុបាហាេ៩ឆ្ ាំ នាពាេយាធាខមារកាេម 

ទទួេជយ័ជម្ សះ។ ពាេនាសះ ខមារកាេមបាៃបាកាសបាាប់ 

បាជាជៃ�្ ញ ងកាុងបាត់ៃំបងទាំង�ស់ឲ្យឈរតាមៃងផ្រូ វ រួេ 

ហើយសាា�ថា «ជយា  ! សមដែ ាេឪឈ្ សះហើយៗ»។ បន្ាប់ម�  

យាធាខមារកាេម�ប៏ាៃៃឹ��តតីទាហាៃ េៃ់ ៃេ់ តាម 

រថយៃ្តចាញទាតាមជាយដាៃ។ កាាយម�ទើបខ្ញ ំៃឹងថា 

�តតីទាហាៃ េៃ់ ៃេ់ ទាំងនាសះតាូវបាៃខមារកាេមសម្ាប់។  

បន្ាប់�ីពាឹត្ត កិារណន៍ាសះ ខ្ញ ំៃងិគាួសារតាូវបាៃយាធាខមារ 

កាេមជម្ៀសចាញ�ីទកីាុងបាត់ៃំបងឲ្យទានាភូមជិាា ឃំុ 

ជាា សាុ�ថមគាេ ខាត្តបាត់ៃំបងវញិ ដាយយើងតាូវធ្ើ 

ៃំណើរដាយថមើរជើងរយៈពាេ�ីរថង ា។ នាពាេទាៃេ់ 

ភូម ិខ្ញ ំមៃិទាៃ់ទទួេបាៃការចាត់តាំងឲ្យការងារ�ី្ឡើយ កាា 

�ីនាផ្សះមើេប្អរូ ៃៗ។ រឯីឪ�ុ�មដែ ាយរបស់ខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃៃទា 

ទៀតនា�្ ញ ងភូមជិាា តាូវបាៃខមារកាេមបាងចា�ឲ្យទាធ្ើ 

ការងាររួម បុ៉ន្ត ាអាេវេិម�េូបបាយនាតាមផ្សះរៀងៗ 

ខ្លួ ៃ។ ទាសះជាយ៉ាងនាសះ�្ត  ី �ក៏ារបរភិាគរបស់បាជាជៃមៃិ 

បាៃគាប់គាាៃ់ដារ។ �្ ញ ងឆ្ ាំៃដាេ ប្អរូ ៃរបស់ខ្ញ ំម្ ា�់បាៃស្ាប់ 

ដាយសារជំងឺ ៃងិខ្សះថ្ ាំសង្ រូ វសមាាប់�្យាបាេ។ 

 រេូតៃេ់ឆ្ ាំ១៩៧៦ ទើបខមារកាេមបាៃបាមូេបាជា 

ជៃនា�្ ញ ងភូមជិាាឲ្យេូបរួម ដាយពាេថង ាេូបបបរ ៃងិ 

ពាេ ង្ ាេេូបបាយ។ នា�្ ញ ងភូមរិបស់ខ្ញ ំមាៃរឿងស្ ាហាគួរ

ឲ្យរៃ្ធត់ ៃងិខ្ាេផ្ាបាៃកើតឡើង គសឺ្ត ាីមាម៉ាយម្ ា�់ឈម ាសះ  

ជា ដាេប្ត រីបស់រាត់តាូវបាៃខមារកាេមយ�ទាសម្ាប់ចាេ  

បាៃសាឡាញ់រ្ ាជាមួយបុរសឈម ាសះ ជំុ។ �្ �ទាំង�ីរធ្ើការ 

�្ ញ ង�ងផ្សាង�ីរ្ ា បុ៉ន្ត ាថង ាមួយ�្ �ទាំង�ីរបាៃេួេជួបរ្ ា 

ហើយចាប់េតិ្តសាឡាញ់រ្ ា។ ជា ៃងិ ជំុ តាងតាេួេទារួមរស់

ជាមួយរ្ ានាពាេយប់។ ថង ាមួយឈ្បខមារកាេមបាៃៃឹង 

ៃូវ សុខៃ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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រឿងនាសះ ៃងិបាៃចាទ�្ �ទាំង�ីរថាបាៃបាពាឹត្ត ខុសសេី

ធម។៌ េុសះៃេ់ពាេពាឹ�ឡើង �មម ាភបិាេខមារកាេមបាៃ

កាសះហាបាជាជៃនា�្ ញ ងឃំុទាបាជំុ រួេហើយ�ប៏ាៃនាំយ� 

ជា ៃងិ ជំុ ម�លើវាទកិា។ ខណៈនាសះ �មម ាភបិាេខមារកាេម 

�៏បង្គ ាប់ឲ្យ�្ �េូេរួមបាជំុឡើងប្ត ាជ្ា�ំុយ�គំរូតាមគូស្ ាេ ៍

ទាំង�ីរ។ បន្ាប់�ីបាជំុេប់ ឈ្បខមារកាេម�ប៏ណ្ត ើរ ជា  

ៃងិ ជំុ ចាញទា។ ពាេបណ្ត ើរទាៃេ់មាត់រណ្ត ានាេុងភូម ិ 

ឈ្បខមារកាេមបាៃសមាាតខាអាវ�្ �ទាំង�ីរចាញ រួេ 

ហើយ�វ៏ាយសម្ាប់ ជា។ បន្ាប់ម� ឈ្បខមារកាេមបាៃ 

វសះយ�ថ្ើម ៃងិបាមាត់របស់ ជា រួេហើយ�ា�់ស�របស់ 

ជា ផង ារ�្ ញ ងរណ្ត ា។ េំណា� ជំុ តាូវបាៃឈ្បខមារកាេមវាយ 

ឲ្យសៃប់្ បន្ាប់ម��ា�់ឲ្យដា�ផ្ ាប់�ីលើសា�ស�របស់ ជា  

រួេហើយ�ប់ទាំងរស់តាម្ត ង។ 

 នា�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្ញ ំមាៃអាយុបាហាេ១១ឆ្ ំា ពាេ 

នាសះខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមចាត់តាំងឲ្យេូេធ្ើការងារ�្ ញ ង�ង

�ុមារ ៃូេជា ដាញចាប ៃងិបាេសម ានាតាមវាេសាា។ 

រឯីរបបអាហាររបស់ខ្ញ ំ គពឺាេថង ាតាង់េូបបបរ ៃងិពាេ 

ង្ ាេេូបបាយ។ ពាេនាសះ បាសិៃបើ�ុមារណាខ្េិ ឬ 

េួេរត់ទាផ្សះ មា�ងៃងឹចាប់�ុមារទាំងនាសះយ�ម��ង 

វញិ។ មា�ងបាៃេង�ុមារទាំងនាសះផ្អ ាបទាៃងឹសសរ រួេ 

យ��ង្ ាងម�ឲ្យខាំ ថាមទាំងបង្អ ត់អាហារ�ុមារទាំងនាសះ

ទៀតផង។ 

 �្ ញ ង�ំ�ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ ៃេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ ខមារកាេមបាៃ

ចាត់តាំងឲ្យខ្ញ ំទានាតាការទាាត ឆង ាយ�ីភូមដិាេគាួសារ 

របស់ខ្ញ ំរស់នា។ រយៈពាេមួយខា ទើបខមារកាេម�ៃុញ្ញ ាត

ឲ្យខ្ញ ំតា�ប់ម�ជួបគាួសារមដែ ង។ នាទនីាសះ ខ្ញ ំតាូវបាៃបាធាៃ 

�ងចាត់តាំងឲ្យដើររ ើសឧស កាប់ៃី ៃងិលើ�ទំៃប់តូេៗ  

បុ៉ន្ត ាខមារកាេមមិៃបាៃបងខ ិតបងខ ំខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃនា�្ ញ ងតំបៃ់

នាសះឲ្យធ្ើការេួស�ម្ាំងឡើយ។ 

 កាាយរបបខមារកាេមៃួេរេំឆ្ ា១ំ៩៧៩ គាសួាររបស់ 

ខ្ញ ំបាៃម�ជួបជំុរ្ ាវញិ ៃងិបាៃទារស់នា�្ ញ ងសាុ�ថមគាេ 

ខាត្តបាត់ៃំបង។ ទាសះបីរបបខមារកាេមៃួេរេំទាហើយ 

�ដ៏ាយ �ស៏ង្គ ាាមរវាងខមារកាេម ៃងិ�ងទ�័វៀតណាម 

នាតាបៃ្ត �្ ញ ងភូមឃំុិដាេ ខ្ញ ំរស់នារេូតៃេ់ឆ្ ាំ១៩៩៥។  

កាាយម� ខ្ញ ំ�ប៏ាៃផ្ាស់ម�រស់នា�្ ញ ងភូមគិា�សំ�រ័ ឃំុ 

េំទង សាុ��ៃង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមាៃជយ័ រេូតម�ៃេ់ស�្ 

ថង ា។ 

 ២) មឹង ា្ត

 ខ្ញ ំមាៃអាយុ៥៤ឆ្ ាំ មាៃសាុ��ំណើតនាឃំុ�ំ�ង់�្ត  ី

សាុ�ជីកាាង ខាត្តសៀមរាប។ នាមុៃរបបខមារកាេម ខ្ញ ំបាៃ 

រស់នាជួបជំុជាមួយកាុមគាួសារ។ ឪ�ុ�ម្ត ាយរបស់ខ្ញ ំបា�ប

របរជា�ស�ិរ េំណា�ខ្ញ ំបាៃជួយមើេថាប្អរូ ៃតូេៗ។ 

 នាថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ពាេដាេខ្ញ ំមាៃ 

អាយុ១៣ឆ្ ាំ ខមារកាេមបាៃបំបា�ខ្ញ ំចាញ�ីកាុមគាួសារ។ 

បុ៉ន្ត ាខមារកាេមមៃិបាៃជម្ៀសខ្ញ ំទាតំបៃ់ឆង ាយឡើយ ដាយ 

សារតាខ្ញ ំមាៃបាវត្ត រូិបជា�ូៃ�សិ�រ។ ផ្ញយទាវញិ ខមារកាេម 

បាៃជម្ៀសបាជាជៃដាេមាៃបាវត្ត ជិាគាូបងាៀៃ ឬគា ូ

ពាទ្យទាតំបៃ់ឆង ាយៗ។ 

 ដាយសារខ្ញ ំនាជា�ុមារនាសមយ័នាសះ ខមារកាេម 

បាៃបញ្ាខ្ញ ំឲ្យទាកាប់ទនា្ាៃខាតាយ�ម�េញ្ិ ាាំធ្ើជី រា�ៃី  

លើ�ទំៃប់ �ាំៃំ�រូ ង ៃងិជញ្រូ ៃ�ណ្ត ាប់។ េំពាសះការរៀៃសូតា 

ខ្ញ ំៃងិកមាងៗៃទាទៀតនា�្ ញ ងភូមិតាូវបាៃខមារកាេម�ៃុញ្ញ ាត 

ឲ្យរៀៃ��្សរបៃ្ត េិបៃ្តលួ េ ជាមួយគាូបងាៀៃនាកាាមម្ប់ 

ដើមឫស្សី។ 

 នាពាេនាសះ ខ្ញ ំបាៃឃើញខមារកាេមចាប់មៃុស្សយ� 

ទាសម្ាប់ ៃងិយ�ទាមៃ្រីសៃ្ត សុិខដាេភាគចាើៃ�្ �ទាំង 

នាសះជាគាូបងាៀៃកាេ�ីសង្គមចាស់ គាូពាទ្យ ៃងិបញ្ញវៃ្ត 

ជាដើម។ ដាយសារខ្ញ ំមាៃអាយុតេិ ៃងិនាវយ័កមាងនាឡើយ  

ៃូច្ ាសះ ខ្ញ ំមៃិសូវភយ័ខ្ាេទានាពាេឃើញហាតុការណន៍ា 

ការសម្ាប់បាជាជៃទាំងនាសះ ទាសះបជីាឪ�ុ�ម្ត ាយរបស់ខ្ញ ំ 

បាៃហាមឃាត់ខ្ញ ំមៃិឲ្យទាមើេ�ដ៏ាយ។ េំពាសះអាហារ 

បាចាំថង ា ខមារកាេមមៃិ�ៃុញ្ញ ាតឲ្យបាជាជៃ�ាំបាយ ៃងិ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

េូបជំុគាួសារនាផ្សះឡើយ។ បាជាជៃទាំង�ស់តាូវតាេូបជំុ 

រ្ ានារាងបាយរួម។ អាហារនាពាេនាសះមាៃបាយ បបរ  

្ាយជាមួយៃំ�រូ ងម ីៃងិបន្ាផ្សាងៗ។ នាពាេសេ�រណ ៍

ខ្សះខាត�ង្ រម្ត ងៗ បាជាជៃតាូវេូបបបររាវរយៈពាេ�ៃស្ះ 

ខាទាមួយខា។ នា�្ ញ ងសមយ័នាសះ បាជាជៃមៃិមាៃសទិ្ធ ិ

ជាើសរើសប្ត បីា�ៃ្ធដាយខ្លួ ៃឯងបាៃឡើយ គខឺមារកាេមជា

�្ �រៀបការឲ្យ�្ �ទាំងនាសះ ដាយ�្ ញ ង�ិធរីៀបការម្ត ងៗ 

មាៃប្ត បីា�ៃ្ធចាប់�ី១០គូ ទា៥០គូ។ 

 នាពាេ�ងទ�័រណសិរ្សសាមគ្គ សីង្គ ាាសះជាត�ិមពញ ជា 

ដាេរាំទាដាយ�ងទ�័វៀតណាម វាយផ្តលួ េរេំំរបបខមារ 

កាេម ខ្ញ ំមាៃអារមមណភ៍តិភយ័យ៉ាងខ្ាំង ពាាសះខ្ញ ំធ្ាប់ឮ 

ពា�្យេចាមអារ៉ាមថា «�ំ�ប់តា�ុង» ដាេមាៃៃយ័ថាវៀត 

ណាម ៃងឹយ��្បាេខមារធ្ើជាមំុេងា្ាៃ�ាំទ�ឹតា។ ពាេ 

នាសះ�ងទ�័វៀតណាមបាៃបង្គ ាប់ឲ្យខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃៃទាទៀត 

ទាដា�នាវាេសាា បន្ាប់ម�បាៃចា�ថ្ ាំពាទ្យ ឧប�រណ៍

បាើបាាស់បាចាំថង ាឲ្យខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃនាទនីាសះទៀតផង។ 

 ខ្ញ ំសប្បាយរ�ីរាយយ៉ាងខ្ាំងពាាសះបាៃជួបជំុឪ�ុ�ម្ត ាយ  

ៃងិម�រស់នាផ្សះរបស់ខ្លួ ៃវញិ។ បន្ាប់ម�រៃ្�ំណាេថមីនា 

របបសាធារណរៃ្បាជាមាៃតិ�មពញ ជា �ប៏ាៃចា�ៃីសាា ៃងិ 

�ូជសាូវឲ្យគាួសារខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃ�ាំៃុសះដើម្េីញ្ិ ឹមគាួសារ។ 

 ទាសះបីរបបខមារកាេមៃួេរេំទាហើយ�៏ដាយ�៏ 

សង្គ ាាមនាតាបៃ្ត ហើយខ្ញ ំ ៃងិកាុមគាួសារតាងតារត់គាេ 

�ីការវាយបាហាររ្ ារវាងយាធាខមារកាេម ៃងិ�ងទ�័ 

របបសាធារណរៃ្ខមារ ដាេរាំទាដាយវៀតណាម។ 

 នាពាេដាេសង្គ ាាមនា�្ ញ ងភូមិខ្ញ ំបាៃេប់ជាស្ថ ា�រ

នាឆ្ ាំ១៩៩៧ ខ្ញ ំៃងិកាុមគាួសារបាៃវេិតា�ប់ម�រស់នា

សាុ��ំណើតនាសាុ�ជីកាាងវញិ។ កាាយម� ខ្ញ ំ�ប៏ាៃ 

ផ្ាស់ម�រស់នា�្ ញ ងភូមគិា�សំ�រ័ ឃំុេំទង សាុ��ៃង់្វាង 

ខាត្ត ឧត្ត រមាៃជយ័ ដាេគតិម�ៃេ់បេ្ ញ ប្ៃ ្មាៃរយៈពាេ

១៤ឆ្ ាំម�ហើយ។ 

 ទាសះបរីបបខមារកាេមបាៃផុតរេត់ទាជាង ៣៩ឆ្ ា ំ

ម�ហើយ�ដ៏ាយ �ខ្៏ញ ំនាតាេងចាំ ៃងិៃ�ឹឃើញ�ំ�ីហាតុ

ការណន៍ាការសម្ាប់មៃុស្សយ៉ាងសាហាវពាាផ្សា ហើយ 

�ៃិ្ធាតុរបស់ជៃរងគាាសះទាំងនាសះតាូវបាៃតម្ េ់នាវត្ត មួយ 

�្ ញ ងឃំុ�ំ�ង់�្ត រីេូតម�ៃេ់ស�្ថង ា។ ខ្ញ ំមៃិេង់ឲ្យរបបបាប

នាសះកើតឡើងនា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជាទៀតទា បុ៉ន្ត ាខ្ញ ំេង់ឲ្យមាៃ 

ការេងចាំ�ីរបបនាសះដើម្ជីាការផ្សសះផ្ា ៃងិេង់ឲ្យមាៃ 

សៃ្តភិា�សមាាប់បាទាសជាតទិាំងមូេ។ 

 ៣) ឌ ី�ញិ

 នាពាេខ្ញ ំអាយុ១៦ឆ្ ាំ បាទាសជាត�ំិ�ុងធ្ា�់េូេ�្ ញ ង 

សង្គ ាាម ដាយការៃណ្ត ើម�ំណាេរ្ ារវាងសានាបាមុខ េៃ់  

ៃេ់ ៃងិ�ង�ម្ាងំរដំាសះខមារកាេម។ កាាយពាេខមារកាេម 

ឡើងគាប់គាងបាទាស ខ្ញ ំៃងិកមាងៗៃទាទៀតនា�្ ញ ងសាុ� 

ភ្ ំសាុ� ខាត្តបាត់ៃំបង តាូវបាៃបញ្ រូ េទា�្ ញ ង�ង�ុមារ 

ដាេមាៃភារ�េ្ិ ឃ្ាេគាកាប ីស្ាងរ�រុ�ខជាត ិរ ើស្ាម� 

សត្ម�ធ្ើជី ៃងិជញ្រូ ៃជី�ា�់សាា។ េំណា�ឯយុវជៃដាេ 

មាៃ�ម្ាំងពាញ តាូវបាៃខមារកាេមបញ្ រូ េទា�្ ញ ង�ងេេត័  

ដាេតាវូធ្ើការងារ ភ្លួ ររាស់ ជី�សាសះ ជី�បាឡាយ លើ�ភ្សឺាា  

លើ�ទំៃប់ ស្រូ ងសាូវ ៃងិ�ាំៃំណាំ។ ជាធមមតា �ងេេត័ទាំង 

ឌ ី�ញិ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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�ស់តាូវទាធ្ើការងារឆង ាយ�ីផ្សះសម្ាងរបស់ខ្លួ ៃ ដាយ 

េូបេុ� ៃងិស្ ា�់នារួមរ្ ា។ នា�្ ញ ងសមយ័នាសះបាជាជៃ 

តាូវបាៃបងខ ំឲ្យធ្ើការេួស�ម្ាំង ៃងិ លើស�ី១០ម៉ាង�្ ញ ង 

មួយថង ា ដាយមៃិមាៃពាេវា្ាឈប់សមាា�ឡើយ។ នា 

�្ ញ ងពាេធ្ើការ បាជាជៃមៃិអាេអា�ង់ ឬខ្េិចា�ូសបាៃ 

ឡើយ ពាាសះគាប់�ងេេត័ទាំង�ស់ គមឺាៃឈ្បខមារកាេម

ជា�្ �ចាំតាួត�ិៃតិ្យ ៃងិឃ្ាំមើេជាបាចាំ។ បាសិៃបើឈ្ប

ខមារកាេមចាប់បាៃសមាជិ��ងេេត័ណាម្ ា�់ខ្េិចា�ូស 

ឈ្បខមារកាេមៃងឹវាយធ្ើបាបសមាជិ��ងេេត័នាសះនា

ៃងឹ�ន្ាងតាម្ត ង ហើយពាេខ្សះវាយរេូតៃេ់ស្ាប់�ម៏ាៃ។ 

 �្ ញ ងសមយ័ខមារកាេម ការេូបេុ�មាៃភា�ខ្សះខាតយ៉ាង 

ខ្ាំង។ របបអាហារមិៃស�្ត សិមៃងឹ�ម្ាំង�េ�មមដាេ 

បាជាជៃបាៃធ្ើដើម្�ីង្គការឡើយ។ នា�្ ញ ងសមយ័នាសះ  

ខមារកាេមតមាូវឲ្យបាជាជៃទាំង�ស់បរភិាគអាហាររួមរ្ ា 

នាតាមរាងបាយ�្ ញ ងសេ�រណ។៍ បាជាជៃទាំង�ស់ទទួេ 

បាៃអាហារ�ីរពាេ�្ ញ ងមួយថង ា គពឺាេថង ាតាង់ ៃងិពាេ 

ង្ ាេ។ នា�្ ញ ងតំបៃ់៥(សាុ�ភ្ ំសាុ�) ដាេខ្ញ ំរស់នា ខមារកាេម 

បាៃផ្ត េ់�ង្ រតាមួយ�ំបុ៉ងបុ៉ណ្ណ ាសះសមាាប់មៃុស្ស�ី៣០ 

ទា ៤០នា�់ ដើម្យី�ទាបបរ្ាយជាមួយគេ់េ្ញ ង គេ់ 

ចា�េូប ដាេមៃិខុស�ីេំណីសមាាប់សត្ជាូ�នាពាេ 

កាុមៃសិ្សតិសមគ័ាេតិ្ត មជ្ឈមណ្ឌ េសៃ្តភិា��ៃង់្វាងសម្ភ ាសៃប៍ាជាជៃនា�្ ញ ងសេគមៃ�៍ៃង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមាៃជយ័ 

�ំ�ីបទ�ិសាធៃ�្៍ ញ ងសមយ័ខមារកាេម (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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បេ្ ញ ប្ៃ ្ឡើយ។ ទាសះបយ៉ីាងណារបបអាហារមិៃទៀងទាត់ 

ទានា�្ ញ ងរបបខមារកាេម ពាេខ្សះបាជាជៃអាេទទួេបាៃ 

អាហារេូបគាប់គាាៃ់ ៃងិពាេខ្សះទៀត�ម៏ាៃភា�ខ្សះខាត

ដារ។ បាជាជៃដាេមាៃដើម�ំណើតនាសាុ�សាាេម្ ារ

អាេទាាំទាទុ�ខ េំបា�ទាំងនាសះបាៃ ដាយសារតាធ្ាប់ឆ្ង

កាត់ការេត់នឿយ�ីមុៃម� បុ៉ន្ត ាខ្ញ ំអាណិតបាជាជៃថមីដាេ 

ខមារកាេមបាៃជម្ៀសឲ្យទារស់នា�្ ញ ងពាាឆង ាយ�ីភូម ិដាេ 

មៃិមាៃអាហារេូប ៃងិមៃិមាៃផ្សះស្ ា�់នា។ បាជាជៃថមទីាងំ 

នាសះបាៃទទួេរងការធ្ើបាប ៃងិកៀបសង្ ត់គាប់បាបយ៉ាង 

�ីខមារកាេម។ បាជាជៃថមីខ្សះបាៃយ�ទា�្យសម្ត្ត ដិាេ 

សាសសេ់បៃ្ត េិបៃ្តលួ េទាៃូរយ�អាហារ�ីបាជាជៃចាស់ 

�្ ញ ងតំបៃ់នាសះ ដាយមាសមួយជីៃូរបាៃ�ង្ រតា�ីរទាប ី

�ំបុ៉ងតាបុ៉ណ្ណ ាសះ។ ដាយសារតាការ�ត់ឃ្ាៃ បាជាជៃខ្សះ 

បាៃេួេ�ង្ រ�ីសេ�រណ ៍ ខ្សះទៀតបាៃដើរបូត�ួរសាូវនា 

តាមវាេសាាយ�ម�បុ�េូប។ ខ្ញ ំ�ធ្៏ាប់បាៃេួេបូតសាូវ 

ម�បរភិាគដារ បុ៉ន្ត ាតាូវឈ្បខមារកាេមតាមទាៃ់។ ខ្ញ ំបាៃ 

បាសះ�ួរសាូវទាំង�ស់នាសះចាេ រួេៃយិាយ�ុេ�ឈ្ប 

ខមារកាេមថា ខ្ញ ំម�ស្រូ េតាីយ�ទាឲ្យសេ�រណធ្៍ើម្រូ ប ទើប 

ឈ្បខមារកាេមនាសះមិៃបាៃធ្ើទារុណ�មមខ្ញ ំ។ ដាយសារ 

តាការេូបេុ�មៃិគាប់គាាៃ់ ៃងិការបងខ ំឲ្យធ្ើការេួស�ម្ាងំ  

ទើបបណ្ត ាេឲ្យបាជាជៃថមីជាចាើៃបាៃធ្ា�់ខ្លួ ៃឈឺ ៃងិមួយ 

េំៃួៃទៀតបាៃស្ាប់។ បើទាសះបជីាបាៃេូបគាប់គាាៃ់ ឬ 

មិៃគាប់គាាៃ់យ៉ាងណា�ដ៏ាយ �ប៏ាជាជៃទាំងនាសះមៃិមាៃ 

សទិ្ធតិវ៉ាដារ បុ៉ន្ត ាបាសិៃបើនាតាហ៊ាៃតវ៉ា ៃងឹតាូវបាៃខមារ 

កាេមចាទថា�្ត់ ដាេអាេទទួេរងទាសទណ្ឌ  ៃូេជា 

ការបង្អ ត់អាហារ ការវាយៃំ ៃងិការយ�ទា�សាង (សម្ាប់ 

ចាេ) មិៃខាៃ។ ៃូច្ ាសះ បាជាជៃទាំងនាសះតាូវធ្ើគរ ធ្ើថ្ង់ 

ហើយសូម្តីាបងប្អរូ ៃរាប់អាៃរ្ ាជិតស្ ិទ្ធយ៉ាងណា�៏ដាយ 

�ម៏ិៃហ៊ាៃៃយិាយរឿងរ៉ាវេំបា�បាាប់រ្ ាដារ។ 

 នាសមយ័នាសះ មៃ្រីពាទ្យ គាឹសះស្ថ ាៃសិ�្ា វត្តអារាម 

ទាំង�ស់ តាូវបាៃខមារកាេមយ�ធ្ើជាឃ្ាំង ៃងិជា�ន្ាង 

សមាាប់�ា�់�្ �ទាស។ បាជាជៃដាេមាៃជំងឺមិៃបាៃទទួេ 

សាវា�្យាបាេឲ្យបាៃតាឹមតាូវឡើយ ដាយសារមៃិមាៃថ្ ាំ 

ពាទ្យឲ្យ�្ �ជំងឺលាប ៃងិមៃិមាៃកាុមគាូពាទ្យជំនាញ។  

ខមារកាេមបាៃផេិតថ្ ាំម្៉យាងឈម ាសះថា ថ្ ាំអាេមទ៍ៃ្ាយ 

សមាាប់ឲ្យ�្ �ជំងឺលាប។ ទាសះប�្ី �ជំងឺនាសះឈឺ�ី្�ដ៏ាយ 

�ខ៏មារកាេមបាើថ្ ាំបាភាទនាសះដើម្�ី្យាបាេដារ។ ៃូច្ ាសះ

បាជាជៃដាេធ្ា�់ខ្លួ ៃឈឺភាគចាើៃបាៃបាត់បង់ជីវតិ។ ខមារ 

កាេមបាៃេុបបំបាត់ចាេទាំងសាុង ៃងិបាៃហាមឃាត់ 

រាេ់ការបាណិបត័ៃស៍ាសនា។ េំណា�ពាសះសង្ឃតាូវបាៃ 

ខមារកាេមបងខ ំឲ្យសឹ� រួេហើយបញ្រូ ៃឲ្យទាធ្ើសាាេម្ ារ 

ៃូេជាបាជាជៃទូទាដារ។ េំពាសះការរៀបការ ខមារកាេម 

បាៃរៀបេំ�ិធជួីបជំុមួយដាេបាជាជៃទូទាហាថា «ការ 

ចាប់អារមមណ»៍។ ពាេរៀបេំធ្ើ�ធិនីាសះម្ត ងៗ មាៃ�ូៃ�ំលាសះ  

ៃងិ�ូៃកាមំុជាចាើៃគូបាៃេូេរួម គ ឺ៖ ១) សមាាប់�ិធតូីេមាៃ 

�ូៃ�ំលាសះ ៃងិ�ូៃកាមំុ ចាប់�ី២០ ទា ៣០គូ ៃងិ ២) 

សមាាប់�ិធរីៀបការធំ មាៃ�ូៃ�ំលាសះ ៃងិ�ូៃកាមំុ ចាប់�ី 

៥០ ទា១០០គូ។ �ូៃកាមំុ ៃងិ �ូៃ�ំលាសះ ភាគចាើៃតាូវ 

បាៃខមារកាេមចាប់បងខ ំឲ្យរៀបការ ដាយ�្ �ខ្សះមៃិដាេ 

បាៃជួបមុខរ្ ាទា។ បុ៉ន្ត ានាពាេនាសះ បុរសនារសីាឡាញ់ 

រ្ ាទាវញិទាម� �អ៏ាេស្ ើសំុទាបាធាៃសេ�រណដ៍ើម្ ី

រៀបការបាៃដារ។ បុ៉ន្ត ាបាសៃិបើមាៃ�មម ាភបិាេខមារកាេម  

ៃងិយាធាខមារកាេមណាម្ ា�់ជំទាស់ បុរស ៃងិនារនីាសះ� ៏

មិៃអាេរៀបការបាៃដារ ហើយនារនីាសះតាូវម�រៀបការ 

ជាមួយ�មម ាភបិាេ ឬយាធាខមារកាេមវញិ បើទាសះបជីានារ ី

នាសះមៃិពាញេតិ្ត �ដ៏ាយ។ នា�្ ញ ង�ិធរីៀបការ�ូៃ�ំលាសះ 

ៃងិ�ូៃកាមំុ តាូវតាសៃ្យាយ�រ្ ាជាប្ត បីា�ៃ្ធេំពាសះមុខគណ 

�ធបិត ី រួេវេិតា�ប់ទាផ្សះរៀងៗខ្លួ ៃវញិ។ កាាយ�ីរៀប 

ការ គូស្ាមភីរយិាថមីអាេរស់នាជាមួយរ្ ារយៈពាេ២ ទា 

៣ថង ាតាមការយាគយេ់របស់បាធាៃ�ង។ �្ ញ ង�ំ�ញ ងពាេ 

រស់នាជាមួយរ្ ា គូស្ាមភីរយិាថមីបាៃស្ថតិនាកាាមការ

តាម�ាៃរបស់�ងឈ្បភូមជិាបាចាំ។ �ងឈ្បខមារកាេម 
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ភាគចាើៃមាៃវយ័កមាងដាេមាៃអាយុចាប់�ី១៥ទា១៦ឆ្ ាំ  

ជា�ូៃរបស់បាជាជៃមូេ�្ាៃ ៃងិជាកមាង�ំពាាដាេឪ�ុ� 

ម្ត ាយស្ាប់ចាេ។ បាសិៃបើស្ាមភីរយិាថមីនាសះរស់នាមៃិ 

េុសះសមាុងរ្ ា ឬមិៃពាមរួមរស់ជាមួយរ្ ា �ងឈ្បៃងឹរាយ 

ការណទ៍ាថ្ ា�់លើដើម្�ីា�់ទាសៃេ់�្ �ទាំង�ីរ។ �្ ញ ង 

តំបៃ់របស់ខ្ញ ំរស់នា មាៃស្ាមភីរយិាខ្សះតាូវបាៃខមារកាេម 

យ�ទាសម្ាប់ដាយសារ�្ �ទាំង�ីរមិៃសាឡាញ់រ្ ា េំណា� 

�្ �ខ្សះទៀតបាៃទាាំរួមរស់ជាមួយរ្ ាទាំងបងខ ំ េិត្ត រេូតៃេ់ 

របបខមារកាេមៃួេរេំ ដាយសារតាខ្ាេឈ្បសម្ាប់។ 

 នា�្ ញ ងរបបខមារកាេម បាជាជៃទូទាំងបាទាសរងទុ�ខ 

វាទនាយ៉ាងខ្ាំង សិទ្ធសិារភីា�គាប់បាបយ៉ាងរបស់បាជាជៃ 

តាូវបាៃៃ�េូត។ បាជាជៃរម ាៃសទិ្ធ�្ិ ញ ងការបាាសា័យទា�់ 

ទងរ្ ា រម ាៃសទិ្ធ�្ិ ញ ងការបញ្ ាញមតយិាបេ់ ឬស្ ើសំុ�ី្ 

ឡើយ។ នា�្ ញ ងសាុ�ភូមិរបស់ខ្ញ ំ សូម្តីាឪ�ុ�ម្ត ាយ បងប្អរូ ៃ 

សាេ់ញាតរ្ិ ា�ម៏ិៃហ៊ាៃបាាសា័យទា�់ទងរ្ ាដារ ពាាសះខ្ាេ 

ខមារកាេមចាទថា�្ត់។ 

 រឿងរ៉ាវដាេធ្ើឲ្យបាជាជៃេងចាំមៃិភ្ាេនាសះ គខឺមារ 

កាេមបាៃកាប់សម្ាប់បាជាជៃដាយមិៃញញើតឡើយ។  

ជា�់ស្ត ាងបាជាជៃ ១៧ មាសា �្ ញ ងសាុ�ភ្ ំសាុ� ទទួេរង 

ការកាប់សម្ាប់ ៃងិការជិសះជាៃ់ខ្ាំងជាងបាជាជៃមូេ�្ាៃ។ 

េំពាសះបាជាជៃថមីដាេជម្ៀសម��ីទកីាុង តាូវបាៃឈ្ប

ខមារកាេមយ�ទាឃំុឃាំងនា�្ ញ ងសា ា្រៀៃមួយ�្ ញ ងសាុ�

ភ្ ំសាុ� បន្ាប់ម�ឈ្បខមារកាេមបាៃសម្ាប់�្ �ទាំងនាសះ 

រួេទម្ា�់េូេទា�្ ញ ង�ណ្តរូ ងទឹ�នា�្ ញ ងសា្ារៀៃនាសះ។  

េំណា�បាជាជៃមួយេំៃួៃទៀតតាូវបាៃខមារកាេមបញ្រូ ៃេូេ 

ទា�្ ញ ងពាាដាយបង្អត់អាហារ ៃងិធ្ើទារុណ�មមរេូតបាត់ 

បង់ជីវតិ។ បាជាជៃដាេមាៃ�ំេុសបៃ្តេិបៃ្តលួ េ ៃូេជា េួេ 

បាសះបន្ា ផ្ាឈើរបស់�ង្គការ ៃយិាយប៉សះពាេ់�ង្គការ ឬ 

បាឆាំងៃងឹបញ្ាថ្ ា�់លើ �ត៏ាូវបាៃឈ្បខមារកាេមយ�ទា 

សម្ាប់ចាេដារ។ នាពាេខ្សះបាជាជៃដាេស្ថតិនា�្ ញ ង

ការសង្សយ័�ីថ្ ា�់លើ �ឈ្៏បខមារកាេមយ�ទាសម្ាប់

ដាយរម ាៃការសួរនាំដារ។ ចាប់តាំង�ីពាេខមារកាេមកាៃ់ 

កាប់ទកីាុងភ្ ំពាញភ្ាមៗ ខមារកាេមបាៃសម្ាប់ទាហាៃ មន្ត ា ី

រាជការ គាូពាទ្យ គាូបងាៀៃ បញ្ញវៃ្ត  �្ ញ ងរបបចាស់�ស់ជា 

ចាើៃ។ នា�្ ញ ងភូមរិបស់ខ្ញ ំ មាៃស្ត ាីេំណាស់ម្ ា�់បាៃជម្ៀស 

ម��ីខាត្តសៀមរាប មាៃប្ត ធ្ីាប់ធ្ើជាទាហាៃ�្ ញ ងរបប េៃ់  

ៃេ់ តាូវបាៃឈ្បខមារកាេមយ�ទាសម្ាប់ចាេកាាយ 

�ីសុើបៃឹងបាវត្ត រូិប។ បន្ាប់�ីឈ្បខមារកាេមសម្ាប់ប្ត សី្ត ា ី

ម្ ា�់នាសះរួេម� ឈ្បខមារកាេមបាៃបាាប់ស្ត ាីនាសះថា បាសិៃ 

បើស្ត ាីនាសះមាៃបងប្អរូ ៃសាេ់ញាតខ្ិលួ ៃនារស់ៃងឹ�ៃុញ្ញ ាតឲ្យ 

ស្ត ាីនាសះទារស់នាជំុរ្ ាវញិ។ តម� ឈ្បខមារកាេម�យ៏� 

កាុមគាួសារ ៃងិសាេ់ញាតរិបស់ស្ត ាីនាសះទាសម្ាប់បន្ថាម 

ទៀតនាភ្ ំទាង់បាត �្ ញ ងឃំុ�ំ�ង់ថ្ រូ វ សាុ�កាឡាញ់ ខាត្ត 

សៀមរាប។ 

 នាខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមជម្ៀសឲ្យ 

ទានាសាុ�ស្ាយចា� ខាត្ត បន្ាយមាៃជយ័។ មួយរយៈ 

កាាយម� ខមារកាេម�ជ៏ម្ៀសគាួសារខ្ញ ំតា�ប់ទានាសាុ� 

សាីស្ ំ  ខាត្តសៀមរាបវញិ។ នាទនីាសះ ដាយសារគាួសារ 

របស់ខ្ញ ំមាៃទំនា�់ទំៃងេ្អជាមួយ�តតីយាធាម្ ា�់ ទើប 

យាធានាសះបាៃេួេបាាប់ឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំថា គាួសារខ្ញ ំៃងឹតាូវ 

ខមារកាេមយ�ទាសម្ាប់បន្ាប់�ីការជម្ៀសនាសះមិៃខាៃ។  

ថង ាមួយ �មម ាភបិាេខមារកាេមបាៃបាកាសបាាប់បាជាជៃ 

នា�្ ញ ងភូមឲិ្យទាេូេរួម�ិធជីប់លៀងនាភ្ ំថមកាាប នាថង ា 

ទ២ី០ ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៩ ជាពាេវា្ាដាេខមារកាេម 

រៀបផាៃការសម្ាប់បាជាជៃ។ បុ៉ន្ត ាសំណាងេ្អ �ងទ�័ 

រណសរិ្សសាមគ្គ សីង្គ ាាសះជាតបិាៃេូេម�រដំាសះ ខ្ញ ំ ៃងិកាុម 

គាួសារមុៃ គនឺាថង ាទ៧ី ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ បន្ាប់�ីរបប 

ខមារកាេមៃួេរេំ បាជាជៃទាំង�ស់បាៃម�ជួបជំុបងប្អរូ ៃ  

សាេ់ញាត ិ ៃងិបាៃវេិតា�ប់ម�សាុ��ំណើតរៀងខ្លួ ៃ 

វញិ។ ពាេនាសះ រៃ្�ំណាេ�ប៏ាៃបាងចា�ៃីធ្ឲី្យគាួសារ 

របស់ខ្ញ ំធ្ើសាាេម្ ារដើម្េីញ្ិ ឹមជីវតិ។ េំណា��ងឈ្ប 

ខមារកាេមនា�្ ញ ងភូមដិាេធ្ាប់ធ្ើបាបបាជាជៃ �ប៏ាៃរត់ 
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ភៀសខ្លួ ៃទារស់នាតាមជំរ ំរឯីបាធាៃសេ�រណខ៍មារកាេម 

ខ្សះដាេរត់គាេខ្លួ ៃមិៃទាៃ់ �ត៏ាូវបាជាជៃសម្ាប់ ពាាសះឈឺ

ចាប់ជាមួយៃងឹរបបខមារកាេម។ កាាយម� ខ្ញ ំ�ផ្៏ាស់ទ ី

េំនា�ីសាុ�ភ្ ំសាុ�ម�រស់នា�្ ញ ងឃំុេំទង សាុ��ៃង់្វាង 

ខាត្ត ឧត្ត រមាៃជយ័ ដាយបាៃបា�បរបរជា�ស�ិរ រេូត 

ម�ៃេ់ស�្ថង ា។ 

 ៤) វ៉ាង វឿង

 នាពាេខ្ញ ំមាៃអាយុ៧ឆ្ ាំ ខមារកាេមបាៃចាត់តាំងខ្ញ ំ 

ឲ្យធ្ើការនា�្ ញ ង�ង�ុមារ។ កាេនាសះគាួសាររបស់ខ្ញ ំមាៃ 

សមាជិ�៤នា�់ រស់នាសាុ�កាឡាញ់ ខាត្តសៀមរាប។ នា 

�្ ញ ងសមយ័ខមារកាេម បាជាជៃចាប់ផ្ត ើមធ្ើការចាប់�ីម៉ាង

៥ពាឹ� ៃេ់ម៉ាង១១ថង ាតាង់ ហើយពាេរសៀេធ្ើការចាប់ 

�ីម៉ាង១រសៀេ ៃេ់ម៉ាង៥ ឬ ៦ ង្ ាេ។ ដាយឡា�ខ្ញ ំ

ជា�ុមារតាងតាបាៃបរភិាគអាហារមុៃគា។ ទាំង�ុមារទាំង 

មៃុស្សចាស់បាៃទទួេរបបអាហារ�ីរពាេ�្ ញ ងមួយថង ាៃូេៗ 

រ្ ា។ ខមារកាេមបាៃចា�ចាៃមួយ ៃងិស្ាបពាាបាយមួយ

សមាាប់មៃុស្សម្ ា�់ៗ ដើម្បីាើបាាស់រៀងៗខ្លួ ៃ។ 

 នាម៉ាងសមាា��ីការងារ ខ្ញ ំៃងិកមាងៃទា តាងតាដើរ 

រ�អាហារេូបបន្ថាម ៃូេជា បាសះសឹ្�ផី្ ៃងិជី�មើម�ដែលួ េ។ 

ការងាររបស់ខ្ញ ំពាេនាសះ គដឺើររ ើសអាេមគ៍ាកាប ីៃងិកាត់ 

ដើមទន្ាាៃខាតាដើម្េីញ្ិ ាាំធ្ើជី។ ខ្ញ ំមៃិតាូវបាៃមា�ងវាយ 

ៃំឡើយពាាសះខ្ញ ំនាកមាង បុ៉នដែ ាខ្ញ ំធ្ាប់បាៃទទួេ�ិៃយ័ឲ្យឈរ

លើសំបុ�សាមាេ ៃងិឈរហាេថង ា។ 

 នាពាេខ្សះ ខ្ញ ំបាៃម�ដា�ជាមួយឪ�ុ�ម្ត ាយ ហើយថង ា 

ខ្សះទៀតខ្ញ ំស្ ា�់នាជាមួយ�ង�ុមារ។ រឿងរ៉ាវដាេធ្ើឲ្យខ្ញ ំ 

ត�់ស្ញ ត ៃងិភយ័ខ្ាេបំផុតនាសះ គកឺារសម្ាប់មៃុស្សដាេ

បាពាឹត្តដាយឈ្បខមារកាេម។ នាសមយ័នាសះ បាជាជៃ

ដាេតាូវបាៃចាទថាបាៃបា�ឹត្ត ខុសវៃិយ័ តាូវបាៃឈ្បខមារ 

កាេមចាប់េងៃងិបណ្ត ើរទាំងខ្សាៗ ដាយ�្ ញ ងមួយខ្សាមាៃ 

មៃុស្សចាប់�ី១០នា�់ឡើងទា ៃងិមាៃយាធាខមារកាេម

ម្ ា�់កាៃ់ខ្សាបណ្ត ើរ�ីមុខ ៃងិម្ ា�់ទៀតនាខាងកាាយ។ 

ពាេបណ្ត ើរ�្ �ទាសៃេ់មាត់ជាាសះ ខមារកាេមបាៃវាយ  

រួេហើយចាាៃ�្ �ទាសនាសះទម្ា�់េូេទា�្ ញ ងជាាសះនាសះ  

បន្ាប់ម�ខមារកាេមបាៃចា�់�ង្ ាមលើសា�ស�ដើម្ៃុីត

ធ្ើជាជី�ា�់ៃំណា ំៃងិសាវូ។ �្ �ដាេធ្ា�់េូេ�្ ញ ងជាាសះនាសះ 

មិៃអាេឡើងម�វញិបាៃឡើយ។ ខ្ញ ំធ្ាប់ដើរទាជិតជាាសះ 

នាសះ ៃងិបាៃឮសំឡាងមៃុស្សសាា�ឲ្យជួយ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៨៤ ខ្ញ ំបាៃេូេបមាើជា�ងទ�័រ�្ាភបិាេ 

សាធារណរៃ្បាជាមាៃតិ�មពញ ជា។ នាឆ្ ាំ១៩៩៤ ខ្ញ ំបាៃ 

រៀបការ ហើយបាៃទារស់នាជាមួយបា�ៃ្ធនាភូមិ�ណដែ ាេ  

ឃំុបាាសាទ សាុ�ពាសះនាតាពាសះ ខាត្ត បន្ាយមាៃជយ័។ 

 ម�ៃេ់ឆ្ ាំ១៩៩០ ខ្ញ ំៃងិបា�ៃ្ធ�ប៏ាៃផ្ាស់ម�រស់នា 

�្ ញ ងភូមគិា�សំ�រ័ ឃំុេំទង សាុ��ៃង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមាៃ 

ជយ័។ កាាយម� ខ្ញ ំបាៃសមាាេេតិ្តឈប់ធ្ើជាទាហាៃ

ដាយសារបាា�់ខាមៃិគាប់គាាៃ់។ ស�្ថង ាខ្ញ ំមាៃ�ូៃ៦នា�់ 

�ូៃសាី៣នា�់ ៃងិ�ូៃបាុស៣នា�់ ដាយបា�បរបរ�ស�ិមម 

ៃងិធ្ើជំៃួញ។ 

 ៥) ៃួៃ �ឹុម

 នាឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសាររបស់ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមជម្ៀស 

�ីសាុ��ំណើត�្ ញ ងខាត្ត �ំ�ង់ធំ ឲ្យទាខាតដែ �ំ�ង់ចាម។ ពាេ 

នាសះ ខ្ញ ំមាៃអាយុ១៦ឆ្ ាំ ជា�ូៃពា�្ ញ ងេំណាមបងប្អរូ ៃេំៃួៃ 

៧នា�់ (បាុស៣នា�់ ៃងិ សាីេំៃួៃ៤នា�់) តាូវបាៃខមារកាេម 

ជាើសរើសឲ្យធ្ើការងារ ៃូេជា លើ�ទំៃប់ ៃងិជី�បាឡាយ។ 

កាាយម� ខ្ញ ំតាូវបាៃជាើសរើសឲ្យេូេ�្ ញ ង�ងៃឹ�ជញ្រូ ៃ

គាាប់ឲ្យយាធា។ 

 កាាយរបបខមារកាេមៃួេរេំ ខ្ញ ំៃងិកាុមគាួសារបាៃ 

ភៀសខ្លួ ៃ�ីសាុ��ំណើតម�នា�ៃង់្វាង។ ពាេនាសះ ខ្ញ ំ 

បាៃបាត់បង់ឪ�ុ�ជាទសីាឡាញ់ដាយសារជាៃ់មីៃនាតាម 

ផ្រូ វពាេរត់ភៀសខ្លួ ៃ។ កាុមគាួសាររបស់ខ្ញ ំ បាៃម�រស់នា 

�្ ញ ងតំបៃ់�ៃង់្វាងមិៃទាៃ់បាៃបុ៉នម ាៃផង �ស៏ាាប់តាឮៃំណឹង 

ថា�ងទ�័វៀតណាមវាយេូេម�។ ៃូច្ ាសះ ខ្ញ ំៃងិគាួសារ� ៏

ចាប់ផដែ ើមរៀបេំ បង្ាេខាអាវរត់ចាញ�ីតំបៃ់�ៃង់្វាងដាយ 



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 17

លេខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ធ្ើៃំណើរថមើរជើងទានាជំរភូំណយ �្ ញ ងទ�ឹៃីថា។ ការធ្ើ 

ៃំណើររបស់ខ្ញ ំនាពាេនាសះជួបការេំបា�ខ្សះដារ ដាយ 

ការខ្សះខាតស្ៀងអាហារេូបេុ� ៃងិថ្ ាំសង្ រូ វយ៉ាងខ្ាំង។ 

នាពាេម�ៃេ់ជំរ�្ំ ញ ងទ�ឹៃីថា ទើបការរស់នា ៃងិជីវភា� 

របស់ខ្ញ ំ បាៃបាសើរជាងមុៃ ដាយសារមាៃ�ង្គការ�ៃ្តរជាត ិ

ផ្គ ត់ផ្គ ង់អាហារសមាាប់បាជាជៃដាេរត់ភៀសខ្លួ ៃ។ 

 ខ្ញ ំ ៃងិកាុមគាួសារ បាៃរស់នា�្ ញ ងជំរ�្ំ ញ ងទ�ឹៃីថាមួយ 

រយៈ យើងបាៃធ្ើមាតុភូមៃិវិតដែ ៃម៍��មពញ ជាវញិ។ ខ្ញ ំ ៃងិ 

បាជាជៃភៀសខ្លួ ៃៃទាទៀតបាៃម�នាភូមសិៃដែភិា� ឃំុ 

តាពាំងបាីយ ៍ សាុ��ៃង់្វាង កាាមការគាប់គាងរបស់ 

តាមុ៉�។ តាមុ៉� បាៃ�ិការជើងមខ ាងដាយសារផ្ញ សះគាាៃ់មៃី 

នាពាេរាត់ដើរ�ិៃតិ្យមើេការ�្ាៃឈូសឆាយធ្ើផ្រូ វ។ បើ 

ទាសះបជីា តាមុ៉� �ិការជើងមខ ាង�ដ៏ាយ � ៏តាមុ៉� នាតា 

មាៃឥទ្ធ�ិេនា�្ ញ ងតំបៃ់�ៃង់្វាង ៃងិបាៃៃឹ�នាំយាធាខមារ 

កាេមធ្ើសង្គ ាាមបាឆាំងរាជរ�្ាភបិាេៃដាេ។ តាមុ៉�  

បាៃខតិខំរសិះរ�ស្ៀងអាហារសមាាប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់�ងទ�័ ៃងិ 

បាជាជៃដាេបាៃភៀសខ្លួ ៃម��ីតំបៃ់ផ្សាងៗ ៃងិបាៃ 

សាងសង់សា្ារៀៃ មៃ្រីពាទ្យ ៃងិហា�្ារេនាសមព ៃ័្ធ 

ជាចាើៃទៀត ដើម្ទីា�់ទាញការរាំទា�ីបាជាជៃេំពាសះការ 

ៃឹ�នាំរបស់ខ្លួ ៃ។ 

 ៦) ផង់ មិេ

 ខ្ញ ំមាៃអាយុ៨០ឆ្ ាំ មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ ម៉ា យឿ អាយុ 

៧៩ឆ្ ាំ។ ខ្ញ ំមាៃសាុ��ំណើតនាភូមភ្ិ ំបាត ឃំុភ្ ំបាត សាុ� 

�ញាឮ ខាតដែ �ណដែ ាេ។ មុៃសមយ័ខមារកាេម ខ្ញ ំបាៃបួស

នាវតដែ មួយនាភូមិ�ំណើត។ ខ្ញ ំបាៃរៀៃ��្សរបាេី សំសា្ឹត 

ៃងិបាៃបា�ងជាប់មធ្យមស�ិ្ាផ្ ា�បាេី។ បន្ាប់�ីបាៃ

ខ្ញ ំបា�ងជាប់មួយរយៈ សាាប់តាលា�សានាបាមុខ េៃ់ 

ៃេ់ ធ្ើរៃ្បាហារទម្ា�់សមដែ ាេពាសះ ៃរាតដែ ម សីេៃុ ចាញ 

�ី�ំណាេ។ ចាប់តាំង�ីពាេនាសះម� �ម៏ាៃការលាេចាញ

ៃូវកាុមេេនាតស៊ូ មួយកាុមដាេមាៃឈម ាសះថា ខមារកាេម 

បាៃបាមូេ�ម្ាំងដើម្បីាឆាំងៃងឹលា� េៃ់ ៃេ់ វញិ។ 

 េេនាតស៊ូ របស់ខមារកាេមកាៃ់តារ�ីធំឡើងៗ រេូត 

បាៃផដែលួ េរេំំរបប េៃ់ ៃេ់ នាថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ា ំ

១៩៧៥។ �ី្ៗដាេជាការរ�ឹំងទុ�របស់ខ្ញ ំដាេថា បាទាស 

ជាតទិទួេបាៃសុខសៃ្តភិា�គផ្ឺញយសា�សះទាំងសាុង។ ខ្ញ ំ ៃងិ 

បាជាជៃជាចាើៃទៀត តាូវបាៃខមារកាេមជម្ៀសឲ្យទាកាៃ់ 

តំបៃ់ឆង ាយៗ កាាយ�ីរដំាសះបាៃទកីាុងភ្ ំពាញទាំងសាុង។  

ខ្ញ ំតាូវបាៃបាធាៃភូមិថមីចាត់តាំងដាយខមារកាេមបញ្ាឲ្យធ្ើ 

ការងារបង្ បង្ ើៃផេ លើ�ទំៃប់ ជី�បាឡាយ ទាតាម 

ផាៃការដាេថ្ ា�់លើបាៃ�ំណត់។ បាជាជៃនា�ងេេត័ 

�្ ញ ងម្ ា�់ៗ យ៉ាងហាេណាស់តាូវលើ�ភ្សឺាាបាវាង១៥ម៉ាតា 

�្ ញ ងមួយថង ា បាសៃិបើធ្ើមៃិបាៃតាមផាៃ�ការ�ំណត់ 

បាធាៃ�ងមៃិ�ៃុញ្ញ ាតឈប់សមាា� ៃងិេូបបាយឡើយ។ 

 ខ្ញ ំបាៃខតិខំតស៊ូ  បាឹងបាាង�្យាយាមធ្ើការងារ រេូត 

សមាាេតាមផាៃការ�ំណត់។ េំណា�របបអាហារដាេខ្ញ ំ 

ទទួេបាៃមាៃតាបបរ�ីរវា�រាវៗ សឹងតារ�គាាប់�ង្ ររម ាៃ 

្ាយជាមួយគេ់េ្ញ ង ៃងិបណដែរូ េចា�។ ខ្ញ ំបាៃេូបអាហារ 

�ីរពាេ�្ ញ ងមួយថង ា គពឺាេថង ាខ្ញ ំេូបនាវា្ាម៉ាង១១ ៃងិ 

ពាេ ង្ ាេខ្ញ ំេូបនាវា្ាម៉ាង៥រសៀេ។ ដាយសារតា 

ការបរភិាគមិៃឆ្អ ាត ខ្ញ ំបាៃឆ្ៀតដើររ ើសផ្ាត្ ាតទំុេូប 

បន្ថាមទៀត។ ខ្ញ ំ�ប៏ាៃ្ា�់ទុ�ផ្ាត្ ាតទំុខ្សះេូបនាពាេពាឹ� 

មុៃចាញទាធ្ើការដារ។ បើទាសះបីខ្ញ ំេូបផ្ាត្ ាតទំុ ឬ 

ៃំណាំផ្សាងៗ ដាេមិៃមាៃជារបស់ខមារកាេម�ាំ�ដ៏ាយ  

�ខ៏មារកាេមនាតាចាត់ទុ�ថា ខ្ញ ំបាៃបាពាឹតដែ ផ្ញយទាៃងឹេ្បាប់ 

របស់�ង្គការ ហើយអាេយ�ខ្ញ ំទារៀៃសូតា ឬសម្ាប់ចាេ 

បាសិៃបើ�ងឈ្បបាៃឃើញខ្ញ ំេួេេូប។ 

 ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមចាត់តាំងឲ្យធ្ើសាារម ាៃពាេសមាា� 

ឡើយ ចាប់�ីរៃូវៃ�ស្រូ ង រេូតៃេ់រៃូវចាូតកាត់។ បន្ាប់

�ីរៃូវចាូតកាត់បាៃ�ៃង្ផុតទា ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមផ្ាស់ 

ឲ្យទាលើ�ទំៃប់ ជី�បាឡាយ ៃងិលើ�ភ្សឺាា ដាេខមារ 

កាេមបាៃចា�ជាកាុមៗឲ្យធ្ើការងារនាសះ។ បាសិៃបើយើង

ធ្ើមៃិរួេរាេ់តាមការ�ំណត់នាសះទា យើងអាេបាឈមទា
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ៃងឹការចាទបាកាៃ់ខមារកាេមថា ខ្េិចា�ូស មៃិតាឹមតា 

បុ៉ណ្ណ ាសះខមារកាេមបាៃៃ��ម្ាំងចាញខ្សះ រួេហើយបងខ ំឲ្យ

�ងរបស់យើងធ្ើការរេូតរួេរាេ់តាមផាៃការ។ 

 ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមហាទាសួរនាំ�ីបាវត្ត ិរូបដារ  

ពាាសះខ្ញ ំធ្ាប់មាៃសញ្ញបត័ាមធ្យមស�ិ្ាបឋមភូមិ បុ៉ន្ត ាខ្ញ ំបាៃ 

�ុេ�ថា ខ្ញ ំបាៃរៀៃផ្ ា�ភាសាបាេីបៃ្ត េិបៃ្តលួ េតាបុ៉ណ្ណ ាសះ 

ហើយបន្ាប់�ីឈប់រៀៃ ខ្ញ ំបាៃចាញម�ធ្ើជា�មម�រដើម្ី

េញ្ិ ឹមគាួសារ។ 

 នាពាេរបបខមារកាេមៃួេរេំ នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្ញ ំបាៃ 

រត់ភៀសខ្លួ ៃទាភ្ ំៃងរា� េំណា�បាជាជៃខ្សះ �ប៏ាៃរត់េូេ 

ទាខាងរ�្ាភិបាេរបបសាធារណរៃ្បាជាមាៃិត�មពញ ជា  

ដាេរាំទាដាយវៀតណាម។ ខ្ញ ំបាៃសង់ខ្មនា�្ ញ ងពាាលើ 

ភ្ ំៃងរា�ជាមួយបាជាជៃដាេរត់គាេខ្លួ ៃៃូេរ្ ា េំណា� 

អាហារេូបេុ�វញិ ខ្ញ ំទទួេបាៃការផ្គ ត់ផ្គ ង់�ីកាុមរបស់  

តាមុ៉�។ ពាេនាសះ�ម៏ាៃសង្គ ាាមរវាងខមារកាេម ៃងិរ�្ា 

ភបិាេរបបសាធារណរៃ្បាជាមាៃតិ�មពញ ជាដារ។ ៃូច្ ាសះខ្ញ ំ 

បាៃបៃ្តរស់នាជំរចំាប់ឆ្ ាំ១៩៧៩ ៃេ់ឆ្ ាំ១៩៩៥។ កាាយ 

ម� ខមារកាេម�ប៏ាៃបាកាសឲ្យបាជាជៃភៀសខ្លួ ៃទាំង�ស់ 

កាុមៃសិ្សតិសមគ័ាេតិ្ត មជ្ឈមណ្ឌ េសៃ្តភិា��ៃង់្វាងសម្ភ ាសៃប៍ាជាជៃនា�្ ញ ងសេគមៃ�៍ៃង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមាៃជយ័ 

�ំ�ីបទ�ិសាធៃ�្៍ ញ ងសមយ័ខមារកាេម (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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េុសះម�រស់នា�្ ញ ងសាុ��ៃង់្វាងវញិ ដាយបាៃបង្ ើតទាជា 

ភូមឃំុិ។ ៃំបូង ខ្ញ ំបាៃរស់នាឃំុតាពាំងបាីយ ៍ បុ៉ន្ត ាមិៃទាៃ់ 

បាៃបុ៉នម ាៃផង ខមារកាេមបាៃបាកាសបាាប់ខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃ 

ឲ្យឡើងទារស់នាលើភ្ ំៃងរា�សារជាថមី។ រេូតម�ៃេ់ឆ្ ា ំ

១៩៩៨ ទើបមាៃការេចាររវាងយាធាខមារកាេមជាមួយ 

រាជរ�្ាភបិាេដើម្បីញ្ ប់សង្គ ាាម។ ៃូច្ ាសះ ខ្ញ ំៃងិបាជាជៃ 

ភៀសខ្លួ ៃផ្សាងទៀត �ប៏ាៃេុសះ�ីលើភ្ ំៃងរា�ម�រស់នា�្ ញ ង 

សាុ��ៃង់្វាងវញិ។ បាជាជៃខ្សះទៀត�ប៏ៃ្ត ៃំណើរទាសាុ� 

�ំណើតដើម្រីស់នាជួបគាួសារ ៃងិបា�ៃ្ធ�ូៃ។ ដាយឡា�  

ខ្ញ ំមៃិបាៃវេិតា�ប់ទាសាុ��ំណើតវញិទា ដាយសារមៃិ 

មាៃៃីធ្នីាឯសាុ� ៃូច្ ាសះខ្ញ ំសមាាេេតិដែ បៃដែរស់នា�្ ញ ងសាុ�

�ៃង់្វាងរេូតៃេ់បេ្ ញ ប្ៃ ្។ 

 ៧) យស់ ថាេ

 កាេ�ីសង្គមចាស់ ខ្ញ ំបាៃរៀៃតាឹមថ្ ា�់ទ៦ីបុ៉ណ្ណ ាសះ  

នាសា្ាបឋមស�ិ្ាវតដែពាាង �្ ញ ងខាតដែ �ំ�ង់ចាម។ សមយ័ 

នាសះ ខ្ញ ំមាៃបងប្អរូ ៃបង្ ើតទាំង�ស់េំៃួៃ៤នា�់ ៃងិមាៃឪ�ុ� 

ឈម ាសះ �៊ូ េ អាៃ ៃងិ មដែ ាយឈម ាសះ នា ផុត (�្ �ទាំង�ីរបាៃ

ស្ាប់�្ ញ ងសមយ័ខមារកាេម)។ 

 នាថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្ញ ំតាូវបាៃ�ង្គការ 

ជម្ៀសចាញ�ីសាុ��ំណើតនាភូមពិាងមាសជើង ឃំុសព  ឺ 

សាុ�េម្ ារលើ ខាតដែ �ំ�ង់ចាម ឲ្យទារស់នាខាតដែ �ំ�ង់ធំ។  

�ង្គការបាៃចាត់តាំងខ្ញ ំធ្ើការនា�្ ញ ង�ងេេត័ ៃងិបាើឲ្យ 

លើ�ទំៃប់ស្ឹងជីៃតិ ដាេមាៃសមាជិ�សរុបេំៃួៃ១៩៣ 

នា�់។ ពាេនាសះគជឺារៃូវបាាំង ៃូច្ ាសះការកាប់រាស់ ៃងិលើ� 

ទំៃប់ ជួបការេំបា�យ៉ាងខ្ាំង ពាាសះៃីរងឹបា�កាហាង ពាម 

ទាំងរម ាៃទ�ឹគាប់គាាៃ់សមាាប់ផឹ�ទៀតផង។ េំណា�របប 

អាហារ គមឺាៃតាបាយ្ាយជាមួយចា�ខ្ ីបុ៉ណ្ណ ាសះ។ ទាសះប ី

ជាេំបា�យ៉ាងណា�ដ៏ាយ ខ្ញ ំ �ំុដាេហ៊ាៃត្អរូ ញត្អ ារ ៃងិតវ៉ា 

ជាមួយ�ង្គការដារ ពាាសះខ្ញ ំៃឹងថា បាសៃិបើហ៊ាៃតវ៉ា គេឺ្បាស់ 

ជា�ង្គការយ�ខ្ញ ំទាសម្ាប់ចាេមៃិខាៃ។ �ៃស្ះឆ្ ាំកាាយ 

ម� �ង្គការបាៃផ្ាស់ខ្ញ ំឲ្យម�នាសាុ�េម្ ារលើវញិ ដាយ 

បាៃចាត់តាំងខ្ញ ំឲ្យលើ�ទំៃប់ ដើម្ទីប់ទ�ឹសមាាប់បញ្ រូ េ 

សាា។ 

 ម�ៃេ់ឆ្ ាំ១៩៧៦ �ង្គការបាៃជាើសរើសខ្ញ ំឲ្យេូេ 

បមាើ�ង្គភា�យាធា រួេហើយបញ្រូ ៃម�ឲ្យឈរជើងនា 

កាុងភ្ ំពាញ។ ពាេនាសះ ខ្ញ ំមាៃ�េ្ិ ការយាមេ្បាតនាជំុវញិ 

ទកីាុងភ្ ំពាញ។ នាេុងឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ញ ំតាូវបាៃមាបញ្ាការ 

បញ្រូ ៃឲ្យទាបាយុទ្ធជាមួយ�ងទ�័វៀតណាមនា�្ �លឿង។ 

 បន្ាប់�ីេ្បាំងចាញ់�ងទ�័វៀតណាម ខ្ញ ំបាៃរត់ភៀស 

ខ្លួ ៃទាពាំដាៃថា។ នាតាមផ្រូ វ ខ្ញ ំបាៃជួបបាទសះៃូវឧបសគ្គ 

ជាចាើៃដាយសារ�ងទ�័វៀតណាមដាញតាមវាយបាហារ  

ហើយ�ង្គភា�ទ�័របស់ខ្ញ ំដាេមាៃសមាជិ�ទាំង�ស់បាហាេ 

៩០នា�់ �រ៏ម ាៃស្ៀងអាហារគាប់គាាៃ់សមាាប់េូបដារ។  

ខ្ញ ំបាៃភៀសខ្លួ ៃម�ៃេ់តំបៃ់ប៉ាេិៃ ហើយបាៃរស់នាទនីាសះ 

�ស់រយៈពាេ៣ឆ្ ាំ។ កាាយម� ខ្ញ ំ ៃងិ�ង្គភា�បាៃផ្ាស់ទ ី

�ីប៉ាេិៃទាឈរជើងនាភ្ ំឆត័ា�្ ញ ង�ង្គភា� (�-៥)។ ពាេ 

នាសះ ខ្ញ ំបាៃចាញទាបាយុទ្ធតទេ់ជាមួយ�ងទ�័វៀតណាម 

ស្ើរតារម ាៃលាសះពាេឡើយ�្ ញ ងរយៈពាេមួយខាៗ។ មាៃ 

យាធាខមារកាេមជាចាើៃនា�់បាៃដើរជាៃ់មៃីស្ាប់ ៃងិ 

�ិការ។ នាឆ្ ាំ១៩៩៧ ខ្ញ ំបាៃផ្ាស់ម�រស់នាតំបៃ់�ៃង់្វាង 

វញិ ដាយសារខមារកាេមនា�ៃង់្វាង បាៃរៀបេំ ៃងិ 

បង្ ើតឲ្យមាៃភូមឃំុិសមាាប់បាជាជៃរស់នា។ 

 នា�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៩៩ នាពាេដាេ�ង�ម្ាំងរបស់ខមារ

កាេមធ្ើសមាេរណ�មមេុសះេូេជាមួយរាជរ�្ាភបិាេ ខ្ញ ំ� ៏

បាៃេូេបមាើ�ងទ�័រ�្ាភបិាេរេូតៃេ់ឆ្ ាំ២០០៨ ទើបខ្ញ ំ 

សមាាេេតិដែ្ាឈប់។ កាាយសមាេរណ�មម�ីរឆ្ ាំ ខ្ញ ំបាៃ 

នាំបា�ៃ្ធ�ូៃចាទាលាងសាុ��ំណើតនាសាុ�េម្ ារលើ ៃងិ 

បាៃជួបបងសាី។ ខ្ញ ំបាៃស្ ា�់នាជាមួយបងសាីនាឯសាុ� 

មួយរយៈ�ធ្៏ើៃំណើរតា�ប់ម�រស់នាឃំុថ្ាត សាុ��ៃង់្ 

វាង ខាតដែ ឧតដែ រមាៃជយ័ វញិ។ ស�្ថង ា ខ្ញ ំមាៃអាយុ៥៩ឆ្ ាំ 

មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ មុត រ ីៃងិមាៃ�ូៃសាីេំៃួៃ៣នា�់។ 

សាម ប៊ុ ៃថៃ



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា តាូវការជាើសរើសៃសិ្សិតសមគ័ាេតិ្ត េំៃួៃ០៥រូប (�្ �សរសារ�ត្ថបទ ២រូប �្ �ប�បាា 

២រូប ៃងិកាាេិ្��ំុ�្យរូ ទរ័ ១រូប) �្ ញ ងេំណាមៃសិ្សិតសា�េវទិ្យាេយ័នានាឲ្យម�បមាើការងារចាប់�ីខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៩ 

ៃេ់ខាមថុិនា ឆ្ ាំ២០១៩ ហើយអាេបៃ្តទាតាមគុណភា�ការងារ។

១) ការងារសមគ័ាេតិ្តដាេៃងឹតាវូបំពាញទា�់ទងៃងឹការប�បាា�ត្ថបទ�ភីាសា�ង់គ្ាសម�ជាភាសាខមារ ឬ�ភីាសាខមារ 

ទាភាសា�ង់គ្ាស។ �ត្ថបទដាេៃងឹតាូវប�បាាគ�ឺត្ថបទខ្ៃីងិវាង ដាេមាៃេ�ខណៈបាវត្ត សិាស្ត ា េ្បាប់ ៃងិ 

�ត្ថបទ�ិភា�្ានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាស្ត ាាចារ្យ �្ �សាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជៃ�មពញ ជា។ 

២) ការងារសមគ័ាេតិ្តដាេៃងឹតាូវបំពាញទា�់ទងៃងឹការសរសារ�ត្ថបទ សមាាប់បាសះ�ុមព ផ្ាយនា�្ ញ ងទស្សនាវៃ្ត ី 

«ស្ាងរ�ការ�ិត» ៃងិគាេទំ�រ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) �្ �កាាេិ្��ំុ�្យរូ ទរ័ ឬរេនាទស្សនាវៃ្ត ី តមាូវឲ្យចាសះបាើបាាស់�មមវធិ ីInDesign ៃងិ�មមវធិផី្សាងៗទៀត ដាេទា�់ 

ទងៃងឹការរេនាទស្សនាវៃ្ត ី។

 �្ ញ ង�ំ�ញ ងពាេធ្ើការងារសមគ័ាេតិ្តនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ៃសិ្សតិសមគ័ាេតិ្តទាំង�ស់តាូវបាៃលើ�ទ�ឹេតិ្ត ឲ្យ 

�ា�់ពា�្យេូេរួមវគ្គបណ្តញ សះបណ្ត ាេ ៃងិបៃ្តការស�ិ្ានាតាមសា�េវទិ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូសេការជាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ៃូេជា ពាសះរាជាណាេកាថា េី្េី�ីៃ េុង�ុង េកាភ��ង់គ្ាស ៃងិសេរៃ្អាមារ�ិ ជាដើម។

េ�ខខណ្ឌ សមាាប់ៃសិ្សិតដាេអាេ�ា�់ពា�្យបាៃ មាៃៃូេខាងកាាម ៖

១) ៃសិ្សិត�ំ�ុងស�ិ្ាតាមសា�េវទិ្យាេយ័រៃ្ ៃងិឯ�ជៃនានា ដាេអាេបាើបាាស់ភាសា�ង់គ្ាស។

២) មាៃ�ត្ត េរតិថ្ាថ្ រូ រ មុងឺម៉ាត់ �្យាយាម ៃងិមាៃទំៃួេខុសតាូវេំពាសះការងារ។

៣) មាៃេំណាប់អារមមណផ្៍ ា�ការងារបាវត្ត សិាស្ត ា េ្បាប់ ៃងិសារ�ត័ម៌ាៃ។

 ៃសិ្សិតដាេមាៃេ�ខណៈសម្ត្ត ៃូិេខាងលើ ហើយមាៃេំណាប់អារមមណៃ៍ងឹការងារសមគ័ាេតិ្តនាសះ សូមផ្ើពា�្យសំុ 

បមាើការងារម�កាៃ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ចាប់�ីថង ាជូៃៃំណឹងនាសះតទា រេូតៃេ់ថង ាទ៣ី០ ខាមនីា ឆ្ ាំ២០១៩ 

វា្ាម៉ាង៥ ង្ ាេ។ 

សូមភ្ាប់ម�ជាមួយៃូវឯ�សារៃូេខាងកាាម ៖

១) េិខតិសំុធ្ើការងារ ១េ្បាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ា�់�ំ�ីទ�ឹេតិ្ត ផ្ាេ់ខ្លួ ៃេំពាសះការងារឲ្យបាៃេ្បាស់្ាស់ 

ៃងិក្បាសះ�្បាយ ដាេសរសារដាយសាមីុខ្លួ ៃ។

២) បាវត្ត រូិបសងខ ាប ១េ្បាប់ (Resume)។

 សូមផ្ើម�កាៃ់អាសយ�្ាៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ផ្សះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាសះសេីៃុ សង្ ាត់ទន្ាបាសា�់ ខណ្ឌ  

េំការមៃ កាុងភ្ ំពាញ ឬ �ីុម៉ាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org។ បាសិៃបើមាៃេមងេ់ សូមទូរស�្ម�លាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូម�រគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្មគ័ាែិត្
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 «ទាសះបីខ្ញ ំធ្ា�់ខ្លួ ៃ�ិការដាយសារការតស៊ូ វាយបាយុទ្ធ 

រ្ ាជាមួយ�ងទ�័ខមារកាេម �ខ្៏ញ ំមៃិដាេតូេេតិ្ត ៃងឹខ្លួ ៃឯងដារ  

ពាាសះការតស៊ូនាសះបាៃធ្ើឲ្យខ្ញ ំរងឹមាំ ៃងិបាៃេូេរួមេំណា�

ជួយបាជាជៃ�មពញ ជាឲ្យរួេផុត�ីរបបខមារកាេម»។   

 ខាងលើនាសះ គជឺាការរៀបរាប់របស់ សុខ ង៉ា បេ្ ញ ប្ៃ ្ 

រស់នា�្ ញ ងសាុ�ពាសះនាតាពាសះ ខាត្ត បន្ាយមាៃជយ័។ ង៉ា  

បាៃៃយិាយម�កាៃ់ខ្ញ ំទាំងទ�ឹមុខរ�ីរាយ នាខណៈពាេ 

ដាេរាត់�ំ�ុងមមាញ�ឹជួសជុេម៉ាសីុៃបូមទ�ឹថា នាឆ្ ា ំ

១៩៧៥ ពាេខមារកាេមឡើងកាៃ់�ំណាេ ខ្ញ ំមាៃវយ័បាហាេ 

១៥ឆ្ ាំ ៃងិរស់នាខាត្តពាសះតាពាំង (�មពញ ជាកាាម) បាទាស 

វៀតណាម។ នាពាេនាសះ ខ្ញ ំគជឺាសសិ្សសា្ាបឋមស�ិ្ា 

�្ ញ ងខាត្តពាសះតាពាំង។ ខ្ញ ំរៀៃបាៃ៤ឆ្ ាំ �ត៏ាូវរ�្ាភបិាេវៀត 

ណាម ចាប់បងខ ំឲ្យេូេធ្ើ�ងទ�័ដើម្វីាយបាយុទ្ធជាមួយ

ខមារកាេម �្ ញ ងគាេបំណងរដំាសះបាជាជៃ�មពញ ជាឲ្យរួេផុត

�ីការកាប់សម្ាប់ នា�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៩។ ខ្ញ ំបាៃធ្ើជា�ងទ�័

វៀតណាមចាប់តាំង�ីឆ្ ាំ១៩៧៩ម�។ បន្ាប់ម� �ង្គភា� 

ខ្ញពុំ ធ្ាក់ខ្រួៃពិការដាយសារជាៃ់មតីៃ

សុខ ង៉ា  �ំ�ុងជួសជុេម៉ាសីុៃបូមទ�ឹ នា�្ ញ ងសាុ�ពាសះនាតាពាសះ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ទ�័បាៃចាត់តាំងខ្ញ ំឲ្យទាេឹ្�ហាត់ ៃងិរៀៃសូតា�ីយុទ្ធ 

សាស្ត ា�ងទ�័នាតំបៃ់៤ �្ ញ ងខាត្តសៀមរាប បាទាស�មពញ ជា 

�ស់រយៈពាេបាាំមួយខា។ បាាំមួយខាកាាយម� ខ្ញ ំតាូវ 

បាៃថ្ ា�់លើចាត់តាំងឲ្យទាឈរជើងនាសាុ�ម៉ាឡា �្ ញ ងខាត្ត 

បន្ាយមាៃជយ័។ នាទនីាសះខ្ញ ំបាៃេូេសមរភូមវិាយបាយុទ្ធ 

តទេ់ៃងឹយាធាខមារកាេមជារៀងរាេ់ថង ា ៃងិស្ើរតារម ាៃ 

ពាេឈប់សមាា�ឡើយ។ ទាសះជាយ៉ាងនាសះ�្ត  ី�ខ្៏ញ ំមៃិដាេ 

រុញរាដារ ពាាសះវាជាកាត�្�េ្ិ របស់ខ្ញ ំ�្ ញ ងការផ្តលួ េវាយរេំំ 

�ង�ម្ាំងរបស់ខមារកាេមដាេនាសាសសេ់។ មួយរយៈ 

កាាយម� ខ្ញ ំៃងិ�ងទ�័វៀតណាមៃទាទៀត បាៃផ្ាស់ប្តរូ រ 

ទ�ីន្ាងទាឈរជើងនា�្ ញ ងភូមម៉ិ�់េឺៃ (ស្ថតិ�្ ញ ងសាុ�ម៉ាឡា 

ៃដាេ) ពាាសះ�ន្ាងឈរជើងចាស់ខ្សះទ�ឹបាើបាាស់ ៃងិ 

�ិបា��្ ញ ងការៃឹ�ជញ្រូ ៃស្ៀង ៃងិគាាប់សព្ាវុធ ដាេនាំ 

ឲ្យមាៃការេំបា��្ ញ ងការវាយបាយុទ្ធតទេ់ៃឹងយាធាខមារ 

កាេម ពាាសះយាធាខមារកាេម�ូកាវាយឆម�់។ ជួៃកាេ 

យាធាខមារកាេមមាៃតាឹមតាៃប់នា�់បុ៉ណ្ណ ាសះ បុ៉ន្ត ាអាេ 

វាយ�ងទ�័វៀតណាមស្ាប់ ៃងិរបួសជាចាើៃនា�់ ដាយ 

សារការេួេឆម�់គប់គាាប់បា� េូេបន្ាយទាហាៃវៀត 

ណាម។ ពាេខ្ញ ំឈរជើងនាភូមម៉ិ�់េឺៃ ពាេនាសះយាធា

ខមារកាេមបាៃវាយសមាុ�េូេជាញ�ឹញាប់។ 

 រេូតៃេ់ឆ្ ាំ១៩៨៣ ខ្ញ ំបាៃផ្ាស់ទាឈរជើងនាភូមិ 

�ូរបជីាៃ់ដើម្កីារពារពាំដាៃជី�បាឡាយ ៃងិលើ�ទំៃប់។  

ម�ៃេ់ឆ្ ាំ១៩៨៥ ខ្ញ ំតាូវបាៃថ្ ា�់លើបញ្រូ ៃឲ្យទាបាយុទ្ធ 

តទេ់ៃងឹ�ងទ�័ខមារកាេមនាសមរភូមិ�្តញេតាយឹង �្ ញ ង 

សាុ�ថម�ួ� ខាត្ត បន្ាយមាៃជយ័។ ខ្ញ ំបាៃធ្ើៃំណើរដាយ 

ថមើរជើងជាមួយសមាជិ�កាុមបាមាណៃប់នា�់ ខណៈនាសះខ្ញ ំ 

�ប៏ាៃជាៃ់មៃី៦៩ ៃងិធ្ា�់ខ្លួ ៃ�ិការម�ៃេ់ស�្ថង ា។ ខ្ញ ំតាូវ 

បាៃ�ង្គភា�ទ�័បញ្រូ ៃម�សមាា��្យាបាេនាមៃ្រីពាទ្យ 

ភូមភិាគ ស្ថតិនា�្ ញ ងកាុងស្ាយសុសុីផុៃ។ ខ្ញ ំបាៃសមាា� 

�្យាបាេរបួសនាមៃ្រីពាទ្យ�ស់រយៈពាេបីខា ទើបថ្ ា�់លើ  

បញ្រូ ៃខ្ញ ំទាសមាា��្យាបាេរបួសបៃ្តនាខាត្តសៀមរាប។ 

បន្ាប់�ីបាៃជាសសះស្ើយរួេហើយ ខ្ញ ំតាូវបាៃសាេ់ញាត ិ

បបួេម�រស់នាទកីាុងភ្ ំពាញ ពាមទាំងបាៃណានាំខ្ញ ំឲ្យរ�

សុទីញិទំៃញិគាេ�ៃ្ធ�ីបាទាសថា រួមមាៃ សម្ៀ�បំពា�់ 

ម្សា ៃងិគាឿងទាស ដើម្យី�ម�េ�់នាសាុ�ខមារ។ នា 

ឆ្ ាំ១៩៨៩ ខ្ញ ំបាៃផ្ាស់ម�រស់នាខាត្តសៀមរាប ៃងិមាៃ 

បា�ៃ្ធជា�្ �ខាត្តសៀមរាប។ រេូតម�ៃេ់ឆ្ ាំ១៩៩៣  

បា�ៃ្ធរបស់ខ្ញ ំបាៃស្ាប់ដាយសារជំងឺ ទើបខ្ញ ំសមាាេេតិ្ត 

ម�រស់នា�្ ញ ងសាុ�ពាសះនាតាពាសះ ខាត្ត បន្ាយមាៃជយ័វញិ។ 

 កាាយម� ខ្ញ ំបាៃរៀបការបា�ៃ្ធថមី នា�្ ញ ងសាុ�ពាសះ 

នាតាពាសះ ៃងិបាៃបា�បរបរជាជាងជួសជុេ�ង់នា�្ ញ ង 

សា�ុពាសះនាតាពាសះ។ ម�ៃេ់ឆ្ ា១ំ៩៩៥ �ង្គការទស្សៃ�ិភ� 

លា�បាៃម�ជួបខ្ញ ំ ហើយបាៃសា�សួរ ៃងិសម្ភ ាសៃខ្៍ញ ំ�ី 

�ិការភា�។ �ង្គការនាសះបាៃសួរខ្ញ ំថា «តើខ្ញ ំមាៃេំណាប់ 

អារមមណ ៍ េង់រៀៃជំនាញជួសជុេគាឿងម៉ាសីុៃដារឬទា?»  

ពាេនាសះ ខ្ញ ំបាៃឆ្ើយតបទាកាៃ់បុគ្គ េិ��ង្គការថា «ខ្ញ ំ 

�ិតជាេង់រៀៃណាស់»។ កាាយម� បុគ្គ េិ��ង្គការទស្សៃ 

�ិភ�លា� បាៃស្ ើឲ្យខ្ញ ំជួយបំពាញឯ�សារបាបបទ �្ ញ ង 

ការរៀៃវគ្គ ជំនាញជួសជុេមូ៉តូ ៃងិម៉ាសុីៃម៉ាស៊ូ ត។ បន្ាប់ 

ម� ខ្ញ ំ�ប៏ាៃម�រៀៃជំនាញនាសះនាឃំុ�ៃង់្វេិ �្ ញ ងខាត្ត 

បាត់ៃំបង។ 

 រេូតៃេ់ឆ្ ាំ១៩៩៧ ខ្ញ ំបាៃរៀៃេប់វគ្គ ជំនាញជួសជុេ 

ៃងិបាៃបើ�របរធ្ើជាជាងជួសជុេមូ៉តូ ៃងិជាងជួសជុេ 

ម៉ាសុីៃ នា�្ ញ ងសាុ�ពាសះនាតាពាសះ រេូតម�ៃេ់ស�្ថង ានាសះ។ 

ស�្ថង ាខ្ញ ំ�ិតជារវេ់ខ្ាំងណាស់េំពាសះអាជី�នាសះ ពាាសះខ្ញ ំ

មិៃតាឹមតាជាងនា�្ ញ ងសាុ�ពាសះនាតាពាសះបុ៉ណ្ណ ាសះទា គខ្ឺញ ំ 

បាៃដើរជួសជុេគាឿងម៉ាសីុៃស្ើរតាទូទាំងខាត្ត បន្ាយមាៃ 

ជយ័។ ទាសះបខ្ីញ ំ�ិការដាយសារសង្គ ាាម�ិតមាៃ តាខ្ញ ំ�អ៏ាេ 

ធ្ើការរ�សុីៃូេជាបាជាជៃធមមតាផ្សាងទៀតដារ ៃូច្ ាសះខ្ញ ំ

សូមជំរុញទ�ឹេតិ្ត ៃេ់ជៃ�ិការ�មពញ ជាៃទាទៀត តាូវតាមាៃ 

�្ត សីង្ឃមឹ។  

េូ ថុនា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ប៉ាង �ៃ៊ បាៃកាា�ចាញ�ី�ងាឹងដាេេងនាកាាម 

ផ្សះឈើរបស់រាត់ ជាមួយទ�ឹមុខញញមឹញញាមនាពាេ 

ឮខ្ញ ំជមាាបសួររាត់�ីេមង ាយ។ រាត់ហា�់បង្ាញៃូវទ�ឹេតិ្ត 

រ�ីរាយនាពាេដាេខ្ញ ំសា�សួរសុខទុ�ខរាត់។ បន្ាប់�ី 

សំណាសះសំណាេ ៃងិជមាាបរាត់�ីការងាររបស់ខ្ញ ំ រួេម� ខ្ញ ំ 

�៏បាៃសំុការ�ៃុញ្ញ ាតដើម្សីា�សួររាត់�ីបទ�ិសាធៃន៍ា

�្ ញ ងរបបខមារកាេម ៃងិបាៃឆ្ៀតឱកាស�ញ្ើញរាត់ទា 

ទស្សនាការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» 

នាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគខាត្តតាកាវ ដាេមាៃ

េមង ាយបាមាណ៥គ�ីរូ ម៉ាតា�ីផ្សះរបស់រាត់។

 សាេ់រឿង�្ ញ ងលខ ាៃៃយិាយទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់

 លខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» គជឺាសាេ់រឿង 

លខ ាៃដាេៃ�សាង់ចាញ�ីរឿងរ៉ាវ�ិតរបស់�្ �រស់រាៃមាៃ 

ជីវតិកាាយរបបខមារកាេម តាមរយៈការសាាវជាាវ ៃងិ 

សម្ភ ាសៃជ៍ាមួយជៃរងគាាសះ ៃងិជៃដាៃេ់នាតាមភូមឃំុិ 

នានា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជា។ ការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយ 

ភា�សងៀមសង ាត់» គជឺាការជំរុញឲ្យមាៃការយេ់ៃឹងបន្ថាម 

�ីបាវត្ត សិាស្ត ាសមយ័ខមារកាេម ការផ្សសះផ្ា ការ�្យាបាេ 

របួសផ្រូ វេតិ្ត  រួមទាំងការដាសះសាាយៃូវបញ្ាបាឈមនានា 

ទា�់ទងៃងឹបាវត្ត សិាស្ត ាៃ៏សា�សងាាង ដាេបាៃកើតឡើង 

នាពាលទស្សនាល្ខ ាៃៃិយាយទម្ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់ 
បាៃធវែើឲ្យខ្ញពុំ ែងចាំឡើងវិញពតីរឿងរ៉ាវនាក្ពុងរបបខ្មារកាេម

ប៉ាង �ៃ៊ ៃងិ ចា នាមុខផ្សះរបស់រាត់ ស្ថតិនាឃំុ�ូរស្ាយចា� សង្ ាត់រការ�្ ញ ង កាុងៃូៃកាវ 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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នា�្ ញ ងរបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ (�ីឆ្ ាំ១៩៧៥ ៃេ់ ឆ្ ា ំ

១៩៧៩)។ កាាយ�ីការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា� 

សងៀមសង ាត់» �្ �ទស្សនា�ម៏ាៃឱកាស�ិភា�្ា លើ�ឡើង�ំ� ី

បទ�ិសាធៃជី៍វតិផ្ាេ់ខ្លួ ៃ ៃងិបង្ាញ�ីេំណាប់អារមមណ ៍

បាាប់ៃេ់�្ �េូេរួមដារ។ 

 �ៃ៊ មាៃការភ្ា�់ផ្អ ើេនាពាេឮ�ីការសម្ត ាងលខ ាៃនាសះ  

ពាាសះពាេទស្សនា ៃងិស្ត ាប់េមាៀងដាេចាៀងរៀបរាប់

�ំ�ីរបបខមារកាេម រាត់តាងៃ�ឹឃើញ�ីរឿងរ៉ាវរបស់រាត់  

ភា�ភយ័ខ្ាេ ការ�ត់ឃ្ាៃ ការធ្ើការងារសាាេម្ ារ ការ 

លើ�ទំៃប់ ៃងិការជី�បាឡាយដើម។ ស�្ថង ា �ៃ៊ មាៃ 

អាយុ៧១ឆ្ ាំហើយ ហើយរាត់គជឺាអាចារ្យវត្ត  ៃងិជាមាភូម ិ

�ូរស្ាយចា� ស្ថតិនា�្ ញ ងសង្ ាត់រការ�្ ញ ង កាុងៃូៃកាវ ខាត្ត 

តាកាវ។ 

 ខាងកាាមគជឺារឿងរ៉ាវរបស់ ប៉ាង �ៃ៊ 

 នា�្ ញ ងរបបខមារកាេម ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមចាត់តាំង

ឲ្យធ្ើការនា�្ ញ ងសេរណភូ៍មិតាៃូ ស្ថតិនា�្ ញ ងឃំុ្ាយបូរ 

សាុ�តាាំ��់ តំបៃ់១៣ ភូមភិាគៃរិត ីដាយខ្ញ ំតាូវបាៃ ចា

ត់តាំងឲ្យធ្ើការងារនា�ងភ្រូ ររាស់។ មួយរយៈកាាយម� ខ្ញ ំ 

តាូវបាៃបាធាៃ�ងជាើសរើសឲ្យទាកាប់រាស់គេ់ឈើដើម្ ី

រាៃៃី�ាំៃំណាំ នាភ្ ំៃំរមីៀេកាាមការគាប់គាងរបស់ តា 

ចាយ ដាយរ�្ាទុ�បា�ៃ្ធ ៃងិ�ូៃរបស់ខ្ញ ំឲ្យរស់នា ៃងិ

ធ្ើការនា�្ ញ ងសេ�រណត៍ាៃូៃដាេ។ នាការ�្ាៃការងារ 

របស់ខ្ញ ំ មាៃមៃុស្សជាចាើៃបាៃស្ាប់ដាយសារការងារ 

ធង ៃ់ធងរ រម ាៃអាហារេូបគាប់គាាៃ់ ៃងិការយ�ទាសម្ាប់ 

ចាេ។ ខ្ញ ំរស់នា ៃងិធ្ើការនាភ្ ំៃំររីមៀេរយៈពាេបខីា  

ទើបតា�ប់ម�ភូមវិញិ។ បា�ៃ្ធ ៃងិបងប្អរូ ៃរបស់ខ្ញ ំមាៃភ្ា�់ 

ផ្អ ើេ ៃងិតាា��រយ៉ាងខ្ាំង ពាាសះមៃិៃ�ឹសម ាៃថាខ្ញ ំនារស់ 

មាៃជីវតិ។ នាពាេនាសះខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃនា�្ ញ ងភូមមិាៃការ 

ខ្សះខាតអាហារយ៉ាងខ្ាំង។ ខ្ញ ំនាចាំបាៃថា នាថង ាមួយបាធាៃ 

�ងភ្លួ របាៃចាត់តាំងខ្ញ ំ ៃងិបុរសបនីា�់ទៀតឲ្យទាភ្លួ រសាាមួយ 

�ន្ាងដាេមាៃទតីាំងស្ថិតនាក្ាររាងបាយសេ�រណរួ៍ម។  

ដាយសារតាហាវេត់ ៃងិ�ស់�ម្ាំងខ្ាំងពា� នាវា្ា 

ម៉ាង១២យប់ ខ្ញ ំ�ប៏ាៃទាេួេៃួសស្ រត្ ាតរាវៗនារាង 

បាយរួមយ�ម�ផឹ��ស់បផី្ត ិេ។ ខ្ញ ំមៃិៃយិាយរឿងនាសះបាាប់ 

ទា�្ �ដាេធ្ើនា�្ ញ ង�ងភ្លួ រជាមួយខ្ញ ំ កាុមគាួសារ ៃងិ 

បាជាជៃនា�្ ញ ងភូមឡិើយ ពាាសះខ្ញ ំគតិថាជារឿងអាម៉ាស់ ៃងិ 

ខម ាស់អៀៃរបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំទើបតាៃយិាយរឿងេួេស្ រនាពាេ 

នាសះបុ៉ណ្ណ ាសះ។ កាាយម� ខ្ញ ំ�ត៏ាូវបាៃខមារកាេមចាត់តាំងឲ្យ 

ធ្ើការនា�ងតាួត�ិៃតិ្យមើេទ�ឹ ៃងិទំៃប់នាសេ�រណ ៍

តាៃូ។ នាថង ាមួយ វា្ាម៉ាងបាហាេជាង១១យប់ មាៃទ�ឹ 

េូរយ៉ាងខ្ាំងម��ីសឹ្ងស្ាគូធ្ើឲ្យបា�់ទំៃប់ទ�ឹនា�្ ញ ងសេ 

�រណត៍ាៃូ ភ្ាមនាសះបាធាៃភូមិ�ប៏ាៃម�ហាខ្ញ ំឲ្យចាញទា 

ទប់ទំៃប់។ បា�ៃ្ធរបស់ខ្ញ ំបាៃយំរេូតហើមភ្ ា�ទាំងសងខាង  

ពាាសះនាងគតិថា បាា�ៃជាបាធាៃភូមហិាខ្ញ ំយ�ទាសម្ាប់ 

មិៃខាៃ។ បុ៉ន្ត ាខ្ញ ំមាៃសំណាងណាស់ ពាាសះបន្ាប់�ីទប់ទំៃប់ 

បាជាជៃម�ទស្សនាលខ ាៃៃយិាយទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់ (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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បាជាជៃម�ទស្សនាលខ ាៃៃយិាយទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់ (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)

ទ�ឹរួេ ខ្ញ ំតាូវបាៃ�ៃុញ្ញ ាតឲ្យវេិតា�ប់ម�ផ្សះវញិ។ កាាយ 

ម� បាធាៃ�ង�ប៏ាៃៃ�ខ្ញ ំម�នា�ងសាៃ្�េ្ិ វញិ ដាយខ្ញ ំ 

តាូវដើររ�បន្ា តាី ៃងិសាេ់សមាាប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់រាងបាយសេ

�រណរួ៍ម។ ពាេនាសះ ខ្ញ ំទទួេបាៃរបបអាហារេូបបាសើរ

ជាងមុៃ។

 កាា�ីធ្ើការងារបាចាំថង ា រៀងរាេ់បខីាម្ត ង ខមារកាេម 

�ម៏ាៃការរៀបេំសម្ត ាងលខ ាៃ ៃងិសេិ្ៈឲ្យបាជាជៃនា 

តាមសេ�រណ ៍ភូម ិឃំុ សាុ� ៃងិតំបៃ់របស់ខ្ញ ំ ទស្សនាដារ 

ៃូេជា ការសម្ត ាងលខ ាៃនាទំៃប់ស្ាគូ។ លខ ាៃភាគចាើៃគ ឺ

សម្ត ាង�ំ�កីារតស៊ូ  ការេសះបង់ ៃងិការខតិខំបាងឹបាាងធ្ើការ 

របស់បាជាជៃ។ បុ៉ន្ត ាទាសះបយ៉ីាង�ដ៏ាយ �ខ្៏ញ ំមៃិដាេបាៃ

េូេរួមទស្សនាការសម្ត ាងលខ ាៃ ៃងិសេិ្ៈទាំងនាសះដារ។ 

�្ �ដាេអាេទាទស្សនាការសម្ត ាងលខ ាៃ េុសះតាាតា�្ � 

នាសះមាៃការ�ញ្ើញ�ីថ្ ា�់លើ ៃងិ�្ �ដាេមាៃតួនាទនីា 

�្ ញ ងបៃិវត្ត ៃ ៍ៃូេជា បាធាៃកាុម បាធាៃ�ង�ិសាស បាធាៃ 

សេ�រណ ៍បាធាៃភូម ិៃងិបាធាៃឃំុជាដើម។ ខ្ញ ំបាៃឮសាេ់ 

រឿងលខ ាៃ ៃងិសេិ្ៈទាំងនាសះតាមរយៈ�្ �ដាេបាៃទា 

េូេរួមទស្សនាៃយិាយបាាប់ បន្ាប់�ី�្ �ទាំងនាសះតា�ប់ម� 

ៃេ់សេ�រណវ៍ញិ។ េំណា�ខ្ញ ំបាៃតាឹមតាស្ត ាប់េមាៀង 

បៃិវត្ត ៃខ៍មារកាេម ដាេតាងតាចា�់នាតាមការ�្ាៃការងារ 

បុ៉ណ្ណ ាសះ ហើយេមាៀងភាគចាើៃគជំឺរុញទ�ឹេតិ្តបាជាជៃឲ្យ 

ខតិខំបាឹងបាាងធ្ើការដើម្បីមាើ�ង្គការបៃិវត្ត ៃ។៍ ៃូច្ ាសះនា 

ថង ាស្អ ា� ខ្ញ ំ�េ៏ង់េូេរួមទស្សនាការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ 

ដាេមាៃេំណងជើងថា «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» ទា�់ទង 

ៃងឹរបបខមារកាេមដារ។ 

 ការចាញទាទស្សនាការសម្ត ាង 

 នាសៀេថង ាទ១ី៣ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៩ �ៃ៊ បាៃៃឹ�នាំ 

បាជាជៃបាមាណ៩នា�់ នា�្ ញ ងភូមិ�ូរស្ាយចា� ដាយ 

ខ្សះធ្ើៃំណើរតាមមូ៉តូ ៃងិខ្សះទៀតធ្ើៃំណើរតាមរម៉ឺ� ទា 

ទស្សនាលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» នាសាេ 

បាជំុមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគខាត្តតាកាវ។ បាជា-

ជៃនា�្ ញ ងភូមិ�ូរស្ាយចា� ដាេទាេូេរួមទស្សនាលខ ាៃ 

ៃយិាយជាមួយ �ៃ៊ នាថង ានាសះ គមឺាៃអាយុចាើៃ ៃងិធ្ាប់

បាៃៃឹងរឿងរ៉ាវ�ីរបបខមារកាេម។ 

 េំណាប់អារមមណរ៍បស់ �ៃ៊ 

 បន្ាប់�ីបាៃទស្សនាលខ ាៃៃយិាយទម្ាយសងៀមសង ាត់

រួេម� ខ្ញ ំយេ់បាៃថា សាេ់រឿងនា�្ ញ ងលខ ាៃនាសះ គៃឺ�សាង់ 

ចាញ �ីរឿងរ៉ាវរបស់បាជាជៃដាេរស់នាកាាមរបបខមារ

កាេម ហើយខ្ញ ំ�ធ្៏ាប់បាៃឆ្ងកាត់រឿងរ៉ាវៃូច្ ាសះដារ។ ពា�្យ 

សម្ត ទីាំងឡាយដាេបាើបាាស់នា�្ ញ ងលខ ាៃៃយិាយនាសះ គជឺា 

ពា�្យដាេខ្ញ ំធ្ាប់បាៃស្ត ាប់ឮរាេ់ថង ានា�្ ញ ងរបបខមារកាេម  

ៃូេជាពា�្យ «�ង្គការ» ឬ «សមមតិ្ត » ជាដើម។ ខ្ញ ំគតិថាលខ ាៃ 

ៃយិាយនាសះៃងឹធ្ើឲ្យមាៃការេងចាំ�ីរបបមួយ (របបខមារ 

កាេម) ដាេបាៃបងខ ំឲ្យបាជាជៃធ្ើការធង ៃ់ធងរ ៃងិបាពាឹត្ត 

�ំពើឃារឃាម�លើបាជាជៃ ហើយ�ជ៏ាបាវត្ត សិាស្ត ាដាេ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បាជាជៃ�មពញ ជាតាូវយេ់ៃឹងដារ។

 េំណាប់អារមមណរ៍បស់តួសម្ត ាង 

 �ូវ សុធារ ីដាេសម្ត ាងជាតួ�ង្គ ៃសិ្សិតមា្�់ដាេធ្ាប់ 

សាមាេងបាៃ�ិភ�លា�មួយដាេបាសើរជាងមុៃ នា�្ ញ ង 

ឈុតមួយ�្ ញ ងេំណាមឈុតទាំងបាាំបីនា�្ ញ ងលខ ាៃៃយិាយ 

ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់បាៃមាៃបាសាសៃថ៍ា ខ្ញ ំ�ជ៏ាជៃ 

រងគាាសះម្ ា�់ដារ។ នាសមយ័ខមារកាេមខ្ញ ំមាៃវយ័កមាងនា 

ឡើយ ៃូច្ ាសះខ្ញ ំមៃិទាៃ់ទទួេរងៃូវការឈឺចាប់ចាើៃទានា�្ ញ ង 

�ំ�ញ ងពាេនាសះ។ នាពាេខ្ញ ំពាញវយ័នាកាាយរបបខមារ 

កាេម ៃងិបាៃេូេរៀៃនាសា្ាវេិតិាសេិ្ៈ ហើយបាៃ 

អាៃសៀវភាផ្សាងៗទា�់ទងៃងឹបបខមារកាេម ទើបធ្ើឲ្យខ្ញ ំ 

មាៃការឈឺចាប់។ ទំេំនាការឈឺចាប់របស់ខ្ញ ំកាៃ់តាធំឡើង  

នាពាេដាេខ្ញ ំបាៃៃឹងរឿងរ៉ាវ�ីរបបខមារកាេមកាៃ់តាចាើៃ  

ជា�ិសាស នាពាេខ្ញ ំេឹ្�ហាត់ការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ 

ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់�ីគាូជៃជាតេូិ�ង់។ ៃូច្ ាសះនាពាេ 

សម្ត ាង ខ្ញ ំបាៃបាងចា�រឿងរ៉ាវផ្ាេ់ខ្លួ ៃរបស់ខ្ញ ំ ៃងិសាេ់រឿង 

សម្ត ាងនា�្ ញ ងលខ ាៃៃិយាយទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់នាសះ។ 

ទាសះបយ៉ីាងណា មាៃឈុតមួយដាេៃយិាយ�ីឈម ាសះ សារុៃ  

ដាេឪ�ុ�របស់នាងតាូវបាៃខមារកាេមសម្ាប់ បាៃប៉សះពាេ់ 

ៃេ់អារមមណរ៍បស់ខ្ញ ំយ៉ាងខ្ាំង។ ឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំគជឺាទាហាៃ 

េៃ់ ៃេ់ ដាេឈរជើងនាខាត្ត �ំ�ង់ឆ្ ាំង។ ឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំ 

បាៃម�ជួបម្ត ាយខ្ញ ំនាភ្ ំពាញតាបុ៉នម ាៃខាតាបុ៉ណ្ណ ាសះ មុៃ 

ពាេខមារកាេមឡើងកាៃ់កាប់�ំណាេនាថង ាទ១ី៧ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥។ បន្ាប់�ីឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំបាៃតា�ប់ទាខាត្ត �ំ�ង់

ឆ្ ាំងវញិ រាត់បាៃបាត់ៃំណឹងរេូត។ េំណា�ម្ត ាយខ្ញ ំ ៃងិ 

�ូៃៗតាូវបាៃខមារកាេមជម្ៀសម�ខាត្តតាកាវ។ ខ្ញ ំគតិថា 

ឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំបាា�ៃជាខមារកាេមយ�ទាសម្ាប់ពាាសះរាត់

គជឺាទាហាៃ េៃ់ ៃេ់។ រឿងរ៉ាវរបស់ឪ�ុ�ខ្ញ ំបាៃ�ន្ាេ

តាមខ្ញ ំជាប់ជាៃេ្ិ ។

សាម ប៊ុ ៃថៃ

រូបទ�ីីររាប់�ីស្ត ាំ ៖ ប៉ាង �ៃ ម�ទស្សនាលខ ាៃៃយិាយទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់ (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 27

លេខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 «រូបភា�នាសាេ�្ត ទុី�ខពាួយ ៃងិការៃ�ឹរឭ�ជាចាើៃ 

បាៃចាប់ផ្ត ើមផុសឡើងនាេំពាសះមុខ បន្ាប់�ីខ្ញ ំបាៃទស្សនា

ការសម្ត ាងលខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់»ដាេសម្ត ាង�ី

រឿងរ៉ាវនារបបខមារកាេមនាថង ានាសះ»។ 

 នាលើគាាឈើ�្ ញ ងខ្មតូេមួយស្ត ាីម្ ា�់ឈម ាសះ េឹុម 

ខាង អាយុ៦៨ឆ្ ាំ បាៃរៀបរាប់�ីរឿងរ៉ាវដាេរាត់បាៃ 

ជួបបាទសះ ៃងិការេងចាំដាេបាៃៃ�់ជាប់យ៉ាងជាានា�្ ញ ង

ជីវតិរបស់រាត់ថា ៖

 «កាវភ្ ា�មួយគូរបស់ប្អរូ ៃបាុសខ្ញ ំនាតាបៃ្ត រស់នា�្ ញ ង 

ភ្ ា�របស់ខ្ញ ំជាៃេ្ិ  ទាសះបីជាខមារកាេមបាៃយ�ប្អរូ ៃខ្ញ ំទា 

សម្ាប់�ដ៏ាយ»។ រសៀេថង ាមួយនារៃូវបាាំង ខ្ញ ំ�ំ�ុងតា 

រា�ៃីៃំបូ� ស្ថតិនាេមង ាយបាហាេ១០០ម៉ាតា�ី�ន្ាងដាេ 

ប្អរូ ៃបាុសរបស់ខ្ញ ំធ្ើការ។ �ងឈ្បដាេមាៃវយ័កមាង ៃងិ 

មាឌតូេៗេំៃួៃ២នា�់ ស្ៀ�សម្ៀ�បំពា�់�ណខ៌ម ា បាៃ 

ចាប់ទាញដាប្អរូ ៃបាុសរបស់ខ្ញ ំ េង�ទ័្ធទាកាាយយ៉ាង�ំរាេ។  

ខ្ញ ំបាៃឃើញ�ីហាតុការណទ៍ាំងនាសះយ៉ាងេ្បាស់ ទៃ្មឹពាេ 

ដាេបាជាជៃគាប់រ្ ាខ្ាេរអាមិៃហ៊ាៃកាឡា�មើេ ហើយ 

ឱៃមុខេុសះ ដាយដាទាំង�ីរខតិខំធ្ើការងារយ៉ាងញាប់ស្អ ា� 

ពាាសះខ្ាេខមារកាេមយ�ទាសម្ាប់។ �ងឈ្បបាៃបណ្ត ើរ

ប្អរូ ៃបាុសរបស់ខ្ញ ំចាញទា ថាមទាំងវាយៃូេដាញសត្គាឲ្យ 

េូេ�្ ញ ងៃមឹៃង្គ  ័េ។ ប្អរូ ៃខ្ញ ំបាៃកាឡា�មើេម�ខ្ញ ំដាេ�ំ�ុង

តាធ្ើការនាតាមផ្រូ វនាសះ ជាមួយកាវភ្ ា�ទាងំគូរបស់វា ដាេ 

ហា�់បៃូីេជា�ំ�ុងតាបាាប់ខ្ញ ំថា្ារេូតហើយ។ ខ្ញ ំនាតា 

មិៃទាៃ់អាេស្ាងរ�េម្ើយឲ្យតាូវទាៃងឹ�ត្ថៃយ័នាកាវភ្ ា� 

របស់យើងទាំង�ីរ។ កាវភ្ ា�របស់យើង ហា�់បៃូីេជាការ 

សម្ឹងមើេរ្ ា�្ ញ ង�ត្ថៃយ័នាការ្ារ្ ា ការជូៃ�ររ្ ា សាេ�្ត  ី

សាឡាញ់ �្ត បីារមមណ ៍ ដាេពារពាញទាដាយសាេ�្ត  ី

កាៀមកាំបំផុត។ ខ្ញ ំមៃិហ៊ាៃសមឹ្ងមើេប្អរូ ៃបាុសរបស់ខ្ញ ំយូរ

នាសះទា។ មិៃយូរបុ៉នម ាៃ ប្អរូ ៃបាុសរបស់ខ្ញ ំៃងិ�ងឈ្ប �ប៏ាៃ

បាំងបាត់ដាយពាាគុមព ាតដាេៃុសះនាតាមផ្រូ វ។ 

 ការសម្ត ាងរឿងលខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» �ប៏ាៃ 

រឭំ�ខ្ញ ំ�ីការេូេម�ៃេ់នារបបខមារកាេមដារ។ ថង ាមួយ

នាពាេដាេខ្ញ ំ�ំ�ុងតា�ាំបាយនា�្ ញ ងេងា្ាៃ ស្ រូ រកាំភ្ើង

បាៃ្ាៃ់ឮឡើងយ៉ាងខ្ាំង។ ខ្ញ ំៃងឹកាុមគាួសារ បាៃរត់េូេ

ទា�្ ញ ងលាណ�្ាៃដាេយើងបាៃធ្ើបមាុងទុ�រួេជាសាាេ 

ពាាសះយើងៃឹងថា ស្ថ ាៃការណន៍ា�្ ញ ងបាទាសមៃិបាកាត។ី  

ការរំឭកឡើងវិញពតី�ៃុស្ាវរ តីយ�៍តតីតកាល តាមរយៈ 
ការទស្សនាល្ខ ាៃ «ទម្ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់» នាខាតត្ាកាវ

េឹុម ខាង �ំ�ុងរៀបរាប់�ីរឿងរ៉ាវដាេរាត់បាៃជួបបាទសះ

�្ ញ ងរបបខមាកាេម កាេ�ីថង ាទ១ី២ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៩ 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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គាួសារៃមួីយៗ បាៃបាមូេសមាជិ�គាួសាររបស់ខ្លួ ៃរត់ 

សំដាេូេទា�្ ញ ងលាណ�្ាៃរៀងៗខ្លួ ៃ ដើម្គីាេវាសះចាញ

�ីស្ថ ាៃភា�ៃ៏គាាសះថ្ ា�់នាសះ។ គាាប់កាំភ្ើងបាៃធ្ា�់េុសះម� 

លើផ្ាៃីៃូេៃំណ�់ទ�ឹភ្ៀងដាេ�ំ�ុងតាធ្ា�់េុសះ ដើម្ី

សាាេសាង់ជីវតិឲ្យរស់ឡើងវញិ បុ៉ន្ត ាផ្ញយទាវញិ វាបាៃ 

បំផ្ាញផ្សះសម្ាងរបស់បាជាជៃៃិងដើមឈើឆាសះខ្ាេខ្។ី  

ស្ថ ាៃការណប៍ាយុទ្ធរ្ ាកាៃ់តាខ្ាំងទាៗ ខ្ញ ំៃងិកាុមគាួសារ

បាៃរត់ភៀសខ្លួ ៃទាភូមិេ� ស្ថតិ�្ ញ ងខាត្តតាកាវ ដើម្គីាេ 

ចាញ�ីគាាប់ផ្ាងទាំងនាសះ។ នាកាាម�ំដាពាសះអាទតិ្យ 

ៃ៏សាៃក្ត ាហាង ផ្រូ វថ្ េ់េុយទាលាម ខ្ញ ំប្ត រីបស់ខ្ញ ំ ៃងិ�ូៃសា ី

២នា�់របស់ប្ត ខ្ីញ ំ ជាមួយបា�ៃ្ធដើមរបស់រាត់បាៃធ្ើៃំណើរ 

ទាកាៃ់វត្ត េម្៉បា។ ប្ត រីបស់ខ្ញ ំបររទាសះគាដាយមាៃផ្ញ ��ីវ៉ាៃ់  

ៃូេជា ភួយ មុង សម្ភ ារបាើបាាស់ ពាមទាំងស្ៀងអាហារ។  

េំណា�ខ្ញ ំបាៃធ្ើៃំណើរដាយថមើរជើង រា��ីវ៉ាៃ់ដាេ�ា�់ 

នា�្ ញ ងសងាា��ីខាងលើសម ាទាំងសងខាង ជាមួយ�ូៃៃំបូង 

ជាទសីាឡាញ់របស់ខ្ញ ំនា�្ ញ ងផ្ាពាសះដាេមាៃអាយុតាឹមតា 

៤ខាតាបុ៉ណ្ណ ាសះ។ នាតាមផ្រូ វ ខមារកាេមបាៃឃាត់ៃងិហា 

ប្ត ខ្ីញ ំទាសួរពាាសះ រាត់មាៃសម ញ្ រស� ញ្សៃងិមាៃមុខមាត់ 

សាដៀងៃងឹជៃជាតេិៃិ។ នាពាេនាសះ ខ្ញ ំ�ិតជាត�់ស្ញ ត 

ខ្ាំងណាស់ ពាាសះ�្ ញ ងេតិ្ត របស់ខ្ញ ំគតិថា ខមារកាេមៃងឹចាប់

យ�ប្ត ខ្ីញ ំទាសម្ាប់ បុ៉ន្ត ាសំណាងេ្អ ប្ត ខ្ីញ ំតាូវបាៃ�ៃុញ្ញ ាតឲ្យ 

តា�ប់ម�វញិ។ យើងបាៃធ្ើៃំណើរម�ៃេ់វត្ត េម្៉បា ៃងិ 

បាៃស្ ា�់នាខាងជើងវត្តនាសះ�ស់រយៈពាេបាហាេ១០ថង ា។  

នាពាេខ្សះខាតអាហារសមាាប់បរភិាគ�្ ញ ងគាួសារ ខ្ញ ំបាៃ 

យ�សម្ភ ារមាៃតម្ាទាៃូរយ�គាៃងិ�ង្ ររបស់បាជាជៃម� 

េូប។ បាជាជៃជាចាើៃទៀតដាេរស់នាក្ារវត្ត េម្៉បា � ៏

ធ្ើៃូេគាួសារខ្ញ ំដារ។ កាាយម� ខមារកាេម �ប៏ាៃបាាប់ 

ឲ្យបាជាជៃទាំង�ស់ធ្ើៃំណើរទាកាៃ់ភូមិតាពាំង�ំ�ិេវញិ

ម្ត ង។ នាពាេដាេខ្ញ ំៃងិកាុមគាួសារទាៃេ់ទនីាសះៃំបូង 

ខមារកាេមមិៃទាៃ់រៀបេំឲ្យយើងរស់នាជាសេ�រណន៍ាសះ

ទា។ យើងធ្ើការងាររួម �ា�់ផេបាយាជៃដ៍ាេយើងទទួេ 

បាៃជារួម បុ៉ន្ត ាយើងបរភិាគអាហារនាតាមផ្សះដាយខមារ

កាេមបាៃចា��ង្ រឲ្យតាមគាួសារៃមួីយៗ។ ខ្ញ ំៃងិប្ត តីាង

តាស្ាងរ�ម្រូ បអាហារនាក្ារផ្សះ។ ខ្ញ ំ ៃងិបាជាជៃៃ៏ទាទៀត 

រស់នាដាយមិៃបាៃៃឹងថាខមារកាេមមាៃគាេបំណងធ្ើ

�ី្ឲ្យ�ិតបាា�ៃនាសះទា។ 

 កាាយម� ខមារកាេមបាៃឲ្យខ្ញ ំៃងិកាុមគាួសារផ្ាស់ 

ទារស់នា�្ ញ ងភូមតិាពាំងគូវញិ។ ជីវតិរស់នា�្ ញ ងភូមតិាពាំង 

គូ គជឺាជីវតិមួយមាៃ�ៃុស្ាវរយីៃ៏៍ជូរេត់ជាចាើៃបាៃកើត

ឡើងេំពាសះកាុមគាួសាររបស់ខ្ញ ំ។ ម�ៃេ់ភូមតិាពាំងគូ ខមារ 

កាេមបាៃរៀបេំឲ្យបាជាជៃទាំង�ស់រស់នាជាសេ�រណ ៍ 

គធ្ឺើការងាររួម េូបរួម ៃងិរ�្ាផេបាយាជៃរួ៍ម។ ខ្ញ ំ 

ទទួេបាៃអាហារតាឹមតាបបរ ា្យពាេិត១វា�បុ៉ណ្ណ ាសះ�្ ញ ង 

មួយពាេ។ នាពាេនាសះ ខ្ញ ំឃ្ាៃខ្ាំងណាស់ �ប៏ាៃេួេ 

រាស់ៃំ�រូ ងដាេខ្ញ ំ�ាំជិតផ្សះយ�ម��ា�់សង ារនា�្ ញ ង�ំសៀវ 

វាេសាាស្ថតិនាក្ារភូមរិបស់ េឹុម ខាង កាេ�ីថង ាទ១ី២ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៩ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)ទៃ្ិភា�វាេសាា ស្ថតិនាសង្ ាត់រការ�្ ញ ង កាុងៃូៃកាវ ខាត្តតាកាវ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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វាេសាាស្ថតិនាក្ារភូមរិបស់ េឹុម ខាង កាេ�ីថង ាទ១ី២ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៩ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)

�ាំទ�ឹរបស់ខ្ញ ំ។ ដាយសារតាភា�សាា�ឃ្ាៃៃងិេង់រ�្ា 

ជីវតិ�ូៃ�្ ញ ងផ្ាពាសះ បាៃធ្ើឲ្យខ្ញ ំហ៊ាៃេួេដាយរម ាៃខ្ាេ 

ញញើតៃងឹសាេ�្ត ស្ីាប់ទា។ មិៃយូរបុ៉នម ាៃ ខ្ញ ំបាៃបង្ ើត�ូៃ 

សាីៃ៏សាស់ស្អ ាតម្ ា�់ ហើយខ្ញ ំបាៃ�ា�់ឈម ាសះឲ្យថា សា ី

ហាេ។ មុៃពាេសមាាេ ខ្ញ ំបាៃចាប់ផ្ត ើមឈឺនា�្ ញ ងផ្ាពាសះ 

យ៉ាងខ្ាំង ថាមទាំង�ូៃខ្ញ ំបាៃរ ើបមាាស់នា�្ ញ ងផ្ាពាសះមិៃ 

ឈប់សាសះ។ ឆមបម្ ា�់ឈម ាសះ យាយបាៃ បាៃជួយសង្គ ាាសះ 

ជីវតិខ្ញ ំៃងិ�ូៃសាីរបស់ខ្ញ ំ បាៃយ៉ាងសុខសប្បាយ។ បន្ាប់�ី 

សមាាេ�ូៃរួេ ខ្ញ ំបាៃឆ្អ ើរភ្ើងដាយបាើតារាវត្ ាត ៃងិ 

រម ាៃអាហារេូបគាប់គាាៃ់នាសះទា។ ខ្ញ ំេូបតាបបរ្ាយ 

ពាេឹត ៃងិេូបតាបន្ាផ្សាងៗ ដាេ�ង្គការបាៃចា�ឲ្យ 

ហើយបន្ាប់ម� ពាសះរបស់ខ្ញ ំចាប់ផ្ត ើមហើមធំៃូេ�្ �ដាេ 

មាៃជំងឺទាេទ�ឹ។ ខ្លួ ៃបាាណៃងិមុខរបស់ខ្ញ ំបាៃហើមៃូេជា

មៃុស្សធាត់។ បន្ាប់�ីសមាាេ�ូៃបាៃរយៈពាេបាហាេ 

 

៣ខា �ង្គការបាៃឲ្យខ្ញ ំទាបុ��ង្ រៃងិ�ៃិសាូវជាមួយនារៃ៏ីទា

ទៀត ដាេទើបតាសមាាេ�ូៃេំៃួៃបាហាេ១០នា�់។ ខ្ញ ំខតិ

ខំធ្ើការងារមៃិហ៊ាៃឈប់សមាា�ទា ទាសះបជីាខ្ញ ំឈឺដាជើង 

ៃងិឈឺឆ្អ ងឹឆ្អ ាងយ៉ាងណា�ដ៏ាយ។ �ូៃសាីេ្ងរបស់ប្ត ីខ្ញ ំ 

បាៃទាធ្ើការនា�្ ញ ង�ង�ុមារ េំណា�ឯ�ូៃសាីទ២ី នា 

មើេថារ�្ា�ូៃរបស់ខ្ញ ំនាផ្សះ។ រឯីប្ត ខ្ីញ ំវញិ បាៃទាធ្ើការ 

នា�្ ញ ង�ងជាមួយ�្ �មូេ�្ាៃ ៃូេជាធ្ើសព ាៃ ឡើងត្ ាត 

រ�តាី ជាដើម។ រាត់ខតិខំបាឹងបាាងយ�េតិ្ត របស់កាុមខមារ 

កាេមទាំងនាសះណាស់ ដាយបាៃខតិខំធ្ើការងារបន្ថាម 

ទៀតៃូេជា ធ្ើដា�កាសះ កាត់ស�់ឲ្យបាធាៃភូមិ គដឺើម្តីា 

រ�្ាជីវតិរស់។ មៃិយូរបុ៉នម ាៃ �ូៃសាីរបស់ខ្ញ ំ បាៃស្ាប់នា

�្ ញ ងមៃ្រីពាទ្យដាយសារកើតជំងឺ�ញ្ាឹេ ហើយកាាយម� 

ខ្ញ ំ�ប៏ាៃ�ពាសះ�ូៃបាុសម្ ា�់ទៀត។ នា�្ ញ ងរបបខមារកាេម 

សមាជិ�កាុមគាួសាររបស់ខ្ញ ំ តាូវជម្ៀសទាកាៃ់ទ�ីន្ាង 

ផ្សាងៗរ្ ាទាំង�ស់។ រៀងរាេ់យប់ ខ្ញ ំបាៃឮស្ រូ រជើងរបស់ 

មៃុស្សដើរេបថមមៗនាជំុវញិខ្មរបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំៃងិប្ត  ីមៃិហ៊ាៃ 

ៃយិាយរ្ ាទា គយឺើង�្យាយាមបទិភ្ ា� ៃងិបៃ់សាៃ់សំុឲ្យ 

ពាសះអាទតិ្យរសះឡើងឲ្យឆាប់ៗ។ បាជាជៃរស់នាក្ារផ្សះខ្ញ ំ តាូវ 

បាៃខមារកាេមនាំយ�ទាស្ើរតារៀងរាេ់យប់ ៃងិមៃិដាេ 

ឃើញវេិតា�ប់ម�វញិនាសះទា។ ការរសះឡើងនាពាសះអាទតិ្យ 

គជឺាជីវតិៃងិ�្ត សីង្ឃមឹថមីរបស់កាុមគាួសារខ្ញ ំ។ នាពាេមាឃ 

ភ្ឡឺើង ខ្ញ ំ ៃងិប្ត �ីបំ៏បា�រ្ ាទាធ្ើការងាររៀងៗខ្លួ ៃ។ បន្ាប់

�ីកាុមនារបុី��ង្ របាៃគាប់គាាៃ់សមាាប់តមាូវការ ខមារកា-

េមបាៃបាើខ្ញ ំឲ្យទារា�ៃីៃំបូ�។ ពាេនាសះហើយ ដាេប្អរូ ៃ 

បាុសជាទសីាឡាញ់របស់ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមយ�ទាសម្ាប់ 

ដាយសារតារាត់គជឺា�តតីទាហាៃ េៃ់ ៃេ់ ដាេតាូវ 

បាៃខមារកាេមជម្ៀសចាញម��ីទកីាុងភ្ ំពាញ។ 

 នាេុងឆ្ ាំ១៩៧៩ ខមារកាេមបាៃបញ្រូ ៃកាុមគាួសារ 

របស់ខ្ញ ំឲ្យវេិតា�ប់ម�រស់នាភូមិតាពាំង�ំ�ិេម្ត ងទៀត។  

បាជាជៃដាេបាៃវេិតា�ប់ម�ភូមតិាពាំង�ំ�ិេ ភាគ 

ចាើៃ គជឺាការវេិតា�ប់ម�រ�សាេ�្ត ស្ីាប់។ នាពាេម� 
ទៃ្ិភា�វាេសាា ស្ថតិនាសង្ ាត់រការ�្ ញ ង កាុងៃូៃកាវ ខាត្តតាកាវ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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ៃេ់�្ ញ ងភូម ិ ខមារកាេមបាៃឲ្យគាួសារៃមួីយៗធ្ើៃំបញ្ ញ � 

េូបឲ្យឆ្អ ាតនាតាមគាួសាររបស់ខ្លួ ៃ។ កាាយម� ខ្ញ ំបាៃឮ 

តៗរ្ ាថា បាជាជៃដាេបាៃធ្ើៃំបញ្ ញ �េូបរួេ គតឺាូវខមារ 

កាេមយ�ទាសម្ាប់។ គាួសារខ្ញ ំ�ិតជាសំណាងេ្អខ្ាំង 

ណាស់ ពាាសះនាថង ាដាេកាុមគាួសាររបស់ខ្ញ ំធ្ើៃំបញ្ ញ � គ ឺ

ជាថង ាដាេ�ងទ�័វៀតណាម បាៃេូេម�ៃេ់បាទាស 

�មពញ ជា។ នាពាេនាសះ ខមារកាេមបាៃរត់ភៀសខ្លួ ៃចាញ�ី 

ភូម ិថាមទាំងបាៃកាណ្ឌ បាជាជៃរត់ទាជាមួយដារ។ ខ្ញ ំ ៃងិ 

កាុមគាួសារបាៃជួបជាមួយ�ងទ�័វៀតណាមេំៃួៃ ២នា�់  

ហើយ�ងទ�័វៀតណាម បាៃឲ្យខ្ញ ំធ្ើៃំណើរម�កាៃ់ភូមិ 

�ំណើតរបស់ខ្ញ ំវញិ។ េុងកាាយ កាុមគាួសាររបស់ខ្ញ ំបាៃរួេ

ផុត�ីការសម្ាប់របស់ខមារកាេម បុ៉ន្ត ាប្អរូ ៃបាុស ឪ�ុ� ៃងិ 

�មលួ យរបស់ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមសម្ាប់បាត់ទាហើយ។ 

 ខ្ញ ំបាៃវេិតា�ប់ម�ភូមិ�ំណើត ៃងិ�សាងកាុមគាួសារ 

ខ្ញ ំឡើងវញិ ដាយមាៃតារទាសះគា១ៃងិ�ូៃ៣នា�់។ យើង 

បាៃសាងសង់ផ្សះខ្មតូេមួយ នាេំ�ណ្ត ាេភូមដិាេរម ាៃ 

មៃុស្សរស់នាទាេ់តាសាសះ។ កាាយម� ខ្ញ ំមាៃ�ូៃេំៃួៃ១០ 

នា�់បន្ថាមទៀត បុ៉ន្ត ារេូតៃេ់បេ្ ញ ប្ៃ ្នាសះ �ូៃរបស់ខ្ញ ំនា 

រស់រាៃមាៃជីវតិតាឹមតា៧នា�់តាបុ៉ណ្ណ ាសះ គបឺាុស ៣នា�់ 

ៃងិសាី៤នា�់។

 ៃ�ឹឃើញៃេ់របបខមារកាេម ខ្ញ ំ �ិតជានាតាខងឹៃងឹ 

របបនាសះណាស់ ពាាសះរបបខមារកាេម បាៃធ្ើឲ្យបាជាជៃ

ខមារទទួេរងទុ�ខវាទនាយ៉ាងខ្ាំង។ ខ្ញ ំនាតាៃ�ឹឃើញៃេ់ប្អរូ ៃ 

បាុសដាេគួរឲ្យអាណិតរបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំនាតាខងឹៃងឹខមារកាេម 

ដាេបាៃសម្ាប់សាេ់ញាតរិបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំ�ន៏ាតាៃ�ឹឃើញ 

ខងឹ ៃងិេង�ំេឹងជាប់រេូតៃេ់ស�្ថង ានាសះ។ ម្ត ាយេុងរបស់ 

ខ្ញ ំបាៃបាាប់ខ្ញ ំថា ឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមយ�ទា 

វាយសម្ាប់យ៉ាងវាទនាបំផុត។ 

 ទាសះបរីបបខមារកាេម បាៃ�ៃង្ផុត�ស់រយៈពាេ 

បាហាេ៤០ឆ្ ាំយ៉ាងណា�ដ៏ាយ �រ៏បបនាសះនាតាជាការ 

េងចារំបស់បាជាជៃដាេនារស់រាៃមាៃជីវតិ ៃងិជាមារៀៃ 

មួយដាេកមាងៗជំនាៃ់កាាយ�ំ�ុងតាសិ�្ាស្ាងយេ់នា 

�្ ញ ងសា្ា នាតាមផ្សះ �ៃូ៏េជាតាមរយៈការស្ាងយេ់តាម 

ការទស្សនាការសម្ត ាងលខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» នាសះ 

ដារ។ 

 វត្តមាៃរបស់លខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» �្ ញ ងខាត្ត 

តាកាវ ភូមភិាគៃរិតនីាបាទាស�មពញ ជា

 បន្ាប់�ី�វត្តមាៃរបស់លខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀម 

សង ាត់» នាលើទ�ឹៃីនាខាត្តតាកាវដាេស្ថតិ�្ ញ ងភូមភិាគៃរិត ី

នាបាទាស�មពញ ជា�ស់រយៈពាេបាហាេ ១១ឆ្ ាំ�ៃង្ទា 

លខ ាៃនាសះបាៃវេិតា�ប់ម�វញិសារជាថមីម្ត ងទៀតជាមួយ

ៃងឹការបន្ថាមឈុតឆា�ថមីេំៃួៃ១ឈុត ដាេឈុតឆា�នាសះ 

បាៃនាំយ�ៃូវៃំណាសះសាាយ ការ�ប់រដំើម្កីារផ្សសះផ្ា 

សមាាប់ជៃរងគាាសះ ៃងិជៃដាៃេ់ ថាមទាំងការផ្ត េ់ឲ្យៃូវ

េំណាសះៃឹងៃេ់កមាងៗជំនាៃ់កាាយ។ 

 នា�្ ញ ងបៃ្ប់ៃ៏ធំមួយៃ នៃសា្ាគរុកាសេ្យភូមភិាគ 

តាកាវ សសិ្ស គរុសសិ្ស មន្ត ាីរាជរ�្ាភបិាេ �្ �រស់រាៃមាៃ 

ជីវតិ�ីរបបខមារកាេមៃងិកមាងៗជំនាៃ់កាាយបាមាណជាង 

៥០០នា�់ បាៃម�េូេរួមទស្សនាលខ ាៃនាសះ។ ឈុតឆា� 

ៃមួីយៗ បាៃធ្ើឲ្យ�្ �ទស្សនាមាៃទ�ឹមុខកាៀមកាំ ថាមទាំង

្ាយ�ំជាមួយៃងឹសំណើេក្អ ា�ក្អ ាយដាេកើតឡើងដាយ 

ភា�កាមិេកាមើមតាមរយៈការសម្ត ាងរបស់តួ�ង្គសត្ស្ា។  

ខាងកាាមនាសះគជឺាទស្សៃយេ់ឃើញរបស់គរុសិស្ស ៃងិ 

�្ �តួ�ង្គសម្ត ាងផ្ាេ់េំពាសះការសម្ត ាងរឿងលខ ាៃ «ទម្ាយ 

ភា�សងៀមសង ាត់» នា�្ ញ ងខាត្តតាកាវ ៖ 

 ១) ឈួៃ ឆាយ អាយុ២២ ឆ្ ាំ គជឺាគរុសសិ្សឆ្ ាំទ១ី 

ឯ�ទាសបាវត្ត វិទិ្យាៃងិភូមវិទិ្យា �ំ�ុងស�ិ្ានាសា្ាគរុ

កាសេ្យភូមភិាគតាកាវ ដាេមាៃសាុ��ំណើតនា�្ ញ ងខាត្ត 

បន្ាយមាៃជយ័។ ឆាយ ៃយិាយថា ៖ 

 ម្ត ាយឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំ ធ្ាប់បាៃៃយិាយរឿងរ៉ាវដាេបាៃ 

កើតឡើងនា�្ ញ ងរបបខមារកាេមជាចាើៃបាាប់ៃេ់ខ្ញ ំ។ នា 

�្ ញ ងរបបខមារកាេម ម្ត ាយឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំគសឺ្ថតិ�្ ញ ងវយ័�ុមារ
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ភា� ៃងិបាៃធ្ើការ�្ ញ ង�ង�ុមារ។ រឿងរ៉ាវភាគចាើៃដាេ 

រាត់បាៃៃយិាយបាាប់ៃេ់ខ្ញ ំគកឺារបងខ ិតបងខ ំ ឲ្យរាត់ធ្ើការងារ 

េួស�ម្ាំង ៃងិ�ង្សះអាហារ។ ជីតារបស់ខ្ញ ំ�ត៏ាូវខមារកាេម

យ�ទាសម្ាប់ពាាសះរាត់គជឺា�តតីគាូបងាៀៃនា�្ ញ ងរបប 

េៃ់ ៃេ់។ 

 េំពាសះខ្ញ ំការសម្ត ាងលខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» គ ឺ

ជាវធិសីាស្ត ា�ប់រ�ំំ�ីរបបខមារកាេមៃ៏ប្ា�មួយ អាេឲ្យខ្ញ ំ

យេ់ៃឹងកាៃ់តាេ្បាស់�ំ�ីរឿងរ៉ាវដាេបាៃកើតឡើង ការ 

ស្ាងយេ់បន្ថាម�ី�្ �រស់រាៃមាៃជីវតិ�ីរបបខមារកាេម  

ៃងិការគតិរបស់កមាងៗជំនាៃ់កាាយេំពាសះរបបខមារកាេម។  

លខ ាៃនាសះ ៃងឹផ្ត េ់ឲ្យខ្ញ ំៃូវវធិសីាស្ត ានាការបងាៀៃសសិ្ស ៃា 

ពាេ�នាគត ពាាសះការបងាៀៃតមាូវឲ្យខ្ញ ំចាំបាេ់តាូវតាផ្ត ាត 

អារមមណៃូ៍េជាការទស្សនាលខ ាៃនាសះដារ។ ខ្ញ ំសំណូម�រឲ្យ 

មាៃការសម្ត ាងលខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» នាសះ នា 

តាមតំបៃ់�ាេ់សាយាេបន្ថាមទៀត។ 

 ២) យិៃ វុត្ថ ា គជឺាតួ�ង្គ �្ �ចាៀងនា�្ ញ ងការសម្ត ាង 

លខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» ចាប់តាំង�ីពាេដាេ 

លខ ាៃនាសះសម្ត ាងៃំបូងនា�្ ញ ងឆ្ ាំ២០០៨។ ស�្ថង ា វុត្ថ ា មាៃ 

អាយុ៤០ឆ្ ាំ ៃងិជាបុគ្គ េិ�នា�្ ញ ងកាសួងវប្ធមៃ៌ងិវេិតិា

សិេ្ៈ។ វុត្ថ ា បាៃចា�រលំា�បទ�ិសាធៃរ៍បស់រាត់ថា ៖

 ខ្ញ ំេូេេតិ្តសម្ត ាងលខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» នា 

តាមខាត្តពាាសះបាជាជៃនា�្ ញ ងខាត្តតាកាវនាសះ�ិតជារួសរាយ 

រា�់ទា�់ណាស់ ថាមទាំងនាខាត្តតាកាវនាសះ មាៃទាសភា� 

ៃងិបរយិាកាសេ្អបរសុិទ្ធ។ ការសម្ត ាងលខ ាៃនាសះបាៃជួយ 

ឲ្យខ្ញ ំយេ់កាៃ់តាេ្បាស់ �ី�ី្ដាេបាៃកើតឡើងនា�្ ញ ងរបប 

ខមារកាេម ដាេខ្ញ ំមៃិធ្ាប់បាៃឆ្ងកាត់។ ការបញ្ រូ េឈុត 

ថមីនាលខ ាៃនាសះ បាៃេូេរួមេំណា�ៃេ់ការផ្សសះផ្ាសមាាប់

ជៃរងគាាសះៃងិជៃដាៃេ់ ថាមទាំងជាមារៀៃមួយដាេបាៃ 

រំឭ�ៃេ់កមាងៗជំនាៃ់កាាយឲ្យេងចាំៃងិេូេរួមទប់ស្ ាត់�ំុ

ឲ្យរបបនាសះកើតឡើងម្ត ងទៀត។ 

 េំពាសះការសម្ត ាងរបស់ខ្ញ ំលើ�ទ២ីនាសះ គមឺាៃការរ�ី 

េមាើៃជាងលើ�ទ១ី ពាាសះខ្ញ ំ បាៃរៀៃសូតា�ីភា�ខ្សះខាត 

ដាេបាៃកើតឡើង�ីមុៃម� ៃងិកាតមាូវសមាាប់ការសម្ត ាង 

បេ្ ញ ប្ៃ ្នាសះ។ បញ្ាបាឈមរបស់ខ្ញ ំគជឺាបញ្ាសុខភា�តា

បុ៉ណ្ណ ាសះ។ ខ្ញ ំសង្ឃមឹថា ការសម្ត ាងថង ានាសះ អាេឲ្យកមាងៗ 

ជំនាៃ់កាាយទទួេបាៃេំណាសះៃឹងបន្ថាម�ំ�ីរបបខមារកាេម  

ថាមទាំងេូេរួម�្ ញ ងការផ្សសះផ្ារវាងជៃរងគាាសះៃងិជៃដា

ៃេ់នា�្ ញ ងតំបៃ់នាសះ។ ខ្ញ ំ�ស៏ង្ឃមឹដារថា ការសម្ត ាងនាសះ ៃងឹ 

អាេឲ្យគរុសិស្សទាំង�ស់ទទួេបាៃេំណាសះៃឹង ដើម្ចីា� 

រលំា�ៃេ់សសិ្សរបស់ខ្លួ ៃនាពាេ�នាគត។ 

 ៣) ខៀវ សុវណ្ណ ារទិ្ធ ភាទបាុស គជឺាតួ�ង្គ �្ �រាំដាេ 

សម្ត ាងជាសត្ស្ា។ ស�្ថង ានាសះ សុវណ្ណ ារទិ្ធ មាៃអាយុ ៣៩ឆ្ ាំ  

ៃងិស�្ថង ា គជឺាបុគ្គ េិ�បមាើការងារ�្ ញ ងនាយ��្ាៃទស្សៃយី 

ភា�នាកាសួងវប្ធមៃ៌ងិវេិតិាសេិ្ៈ បាៃចា�រលំា�បទ 

�ិសាធៃរ៍បស់រាត់ថា៖

 ការសម្ត ាងលខ ាៃ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» បាៃផ្ត េ់ 

េំណាសះៃឹងៃេ់ខ្ញ ំជាចាើៃ�ំ�ីរបបខមារកាេម ៃងិរឿងរ៉ាវ 

ដាេបាជាជៃខមារបាៃបាឈមមុខ។ នាពាេដាេខ្ញ ំសម្ត ាង 

លខ ាៃនាសះហា�់បៃូីេជាបាៃនាំខ្ញ ំ ឲ្យេូេទារស់នា�្ ញ ងសមយ័ 

ខមារកាេម ដាេខ្ញ ំមៃិធ្ាប់បាៃឆ្ងកាត់�ីមុៃម�។ ខ្ញ ំ�ប៏ាៃ

បាឈមមុខៃងឹបញ្ាខ្សះៗេំពាសះការសម្ត ាងនាសះពាាសះខ្ញ ំមាៃ 

វយ័េំណាស់ជាងមុៃ ហើយ�ម្ាំងរបស់ខ្ញ ំ�េុ៏សះខ្ាយដារ  

បុ៉ន្ត ា�្បាេ់រាំៃងិការសម្ត ាងរបស់ខ្ញ ំ មាៃភា�រស់រវើ�ជាង 

មុៃ។ ខ្ញ ំសង្ឃមឹថា ការសម្ត ាងលខ ាៃនាសះ ៃងឹេូេរួមចា� 

រលំា�បទ�ិសាធៃ ៍ៃងិជាមារៀៃមួយៃេ់កមាងជំនាៃ់កាាយ 

ឲ្យេូេរួមទប់ស្ ាត់�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃន៍ាពាេ�នាគត  

ៃងិថារ�្ាការេងចាំនាបាវត្ត សិាស្ត ាខមារកាេម សមាាប់ 

កមាងៗជំនា�់កាាយទៀត។ ការសម្ត ាងលខ ាៃ «ទម្ាយភា� 

សងៀមសង ាត់» នា�្ ញ ងខាត្តតាកាវនាសះ គមឺាៃេ�ខណៈខុសប្ា� 

�ី�ន្ាងផ្សាងៗ ពាាសះបរយិាកាសនាទនីាសះគមឺាៃេ�ខណៈ

សងប់សង ាត់ ថាមទាំងមាៃទាសភា�ធមមជាតដិាេបាៃជួយឲ្យ

អារមមណរ៍បស់ខ្ញ ំបាៃធូរស្ើយ។               �៊ុ ៃ សុ�ាវ ី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 សិេ្ៈ បាៃដើរតួនាទយ៉ីាងសំខាៃ់�្ ញ ងការផ្ាភ្ាប់ទា 

ៃងឹជីវតិរស់នាបាចាំថង ារបស់បាជាជៃ។ សេិ្ៈ គជឺាវធិ ី

ដាេអាេធ្ើឲ្យមៃុស្សមាៃេតិ្តសប្បាយរ�ីរាយ រសំាយៃូវ 

ទុ�ខ�ង្េ់ ពាមទាំងជួយឲ្យមៃុស្សបាៃធូស្ើយ�ីការេត់ 

នឿយ ដាយសារការងារេញ្ិ ឹមជីវតិបាចាំថង ាទៀតផង។  

សិេ្ៈ �អ៏ាេបណ្តញ សះៃូវមនាសញ្ ាតនាការអាណិតអាសូរ  

ការយាគយេ់ សណ្ត ាសបាណី ៃងិសម ារតសីាឡាញ់សៃ្តភិា� 

នា�្ ញ ងសង្គមជាតដិារ។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាបាៃ 

រៀបេំឲ្យមាៃៃូវ�មមវធិសីម្ត ាងសិេ្ៈលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយ 

ភា�សងៀមសង ាត់» នាតាមទតីាំងនានានា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជា។  

គាេបំណងនាសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយនាសះ គដឺើម្ជំីរុញឲ្យ 

មាៃការផ្សសះផ្ានា�្ ញ ងសង្គម រវាងជៃរងគាាសះ ៃងិជៃ 

ដាៃេ់នាសមយ័ខមារកាេម ដាេនារស់រាៃមាៃជីវតិម� 

ៃេ់ស�្ថង ា។ ការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀម 

សង ាត់» គដឺើម្ផី្ស�្ផ្ាយ ៃងិចា�រលំា�ៃូវបទ�ិសាធៃ ៍

របស់បាជាជៃ ៃងិសា�នាៃ�មមដាេធ្ាប់បាៃកើតឡើង

នា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជា ទាកាៃ់�ូៃខមារជំនាៃ់កាាយដើម្ជីា

ការេងចាំ។ 

 ខាងកាាមនាសះ គជឺាេំណាប់អារមមណរ៍បស់បាជាជៃ 

បន្ាប់�ីបាៃេូេរួមទស្សនា ការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ 

«ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» នាសាេបាជំុនាមជ្ឈមណ្ឌ េ

គរុកាសេ្យភូមភិាគខាត្តតាកាវ នារសៀេថង ា�ុធ ទ១ី៣ 

ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៩ ៖

 ១) ៃង ប៊ុ ៃធឿៃ ភាទបាុស អាយុ៥២ឆ្ ាំ គាូបងាៀៃ 

ឯ�ទាសសេិ្ៈ នាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគតាកាវ  

បាៃមាៃបាសាសៃថ៍ា ខ្ញ ំមាៃភា�សប្បាយរ�ីរាយណាស់ 

នាពាេបាៃទស្សនាលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀម 

សង ាត់»  ដាេបាៃបង្ាញ�ំ�ីការផ្សសះផ្ារវាងជៃរងគាាសះ  

ៃងិជៃដាៃេ់នា�្ ញ ងសមយ័ខមារកាេម ឲ្យមាៃការយាគ 

យេ់�ធ្យាសា័យរ្ ាដើម្ឲី្យមាៃសុខសៃ្តភិា�នា�្ ញ ងសង្គម 

ការ្្សរះ្្ារវាងជៃរងគាារះ ៃិងជៃដាដល់តាមរយៈសិល្បៈ

យឹម កាួេ រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាផៃ ឆារ៉ាត់ រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ជាតទិាំងមូេ។ ជា�ិសាសតាមរយៈឈុតឆា�នាការសម្ត ាង 

បាៃជួយឲ្យ�ូៃខមារជំនាៃ់កាាយ បាៃយេ់ៃឹង�ំ�ីបាវត្ត  ិ

សាស្ត ា នាទុ�ខ េំបា�របស់បាជាជៃខមារនា�្ ញ ងសមយ័ខមារ 

កាេម ៃងិចាសះរួបរួមសាមគ្គ  ី�ត់ឱៃ សាឡាញ់ មាៃេតិ្តមាត្ត ា  

ដើម្ជីៀសផុត�ី�ំេុសបាវត្ត សិាស្ត ា ដាេបាៃកើតឡើង 

�ៃង្ម�។ តាមរយៈលខ ាៃៃយិាយនាសះ បាៃធ្ើឲ្យខ្ញ ំៃ�ឹឃើញ 

ៃេ់ពាេដាេឪ�ុ�របស់ខ្ញ ំតាូវបាៃយាធាខមារកាេមយ� 

ទាសម្ាប់ បុ៉ន្ត ាខ្ញ ំយេ់ថា មាៃតាការ�ត់ធមត់ ចាសះយាគយេ់ 

�ធ្យាសា័យរ្ ាបុ៉ណ្ណ ាសះ ទើបអាេធ្ើឲ្យខ្ញ ំ គាួសាររបស់ខ្ញ ំ ៃងិ

បាជាជៃខមារទូទាំងបាទាសអាេរួមរស់ជាមួយរ្ ាបាៃដាយ

ភា�សុខសាៃ្ត។ ខ្ញ ំសូមសំណូម�រឲ្យមាៃការរៀបេំ�មមវធិ ី

សម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» នាសះនាតាម 

ទតីាំងផ្សាងៗទៀតដើម្ឲី្យ�្ �ជំនាៃ់កាាយបាៃៃឹង�ំ�ីទុ�ខ

សា�របស់បាជាជៃខមារនា�្ ញ ងរបបៃ៏ខម ាងងឹតមួយនាសះ។

 ២) ផៃ ឆារ៉ាត់ ភាទបាុស អាយុ២៥ឆ្ ាំ គជឺាគរុសសិ្ស 

ឆ្ ាំទ១ី ជំនាៃ់ទ២ី៩ ឯ�ទាស បាវត្ត ភូិមិ នាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុ 

កាសេ្យភូមភិាគតាកាវ។ ឆារ៉ាត់ បាៃរៀបរាប់ថា ខ្ញ ំ�ិត 

ជាមាៃអារមមណស៍ប្បាយរ�ីរាយណាស់ នាពាេទទួេ 

ៃំណឹងថា មាៃការសម្ត ាងសេិ្ៈលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា� 

សងៀមសង ាត់» ដាេឆ្ញ សះបញ្ ាំង�ំ�ីបាវត្ត សិាស្ត ានាសមយ័ខមារ 

កាេមនា�្ ញ ងទតីាំងសា្ារបស់ខ្ញ ំ។ បន្ាប់�ីខ្ញ ំបាៃទស្សនា 

លខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» រួេម� ខ្ញ ំយេ់ថា  

លខ ាៃនាសះមាៃតម្ា�ប់រយ៉ំាងបាសើរថ្ាថ្ា �្ ញ ងការជួយឲ្យ 

បាជាជៃ ដាេជាជៃរងគាាសះនា�្ ញ ងសមយ័ខមារកាេមបាៃ 

រសំាយទុ�ខពាួយ បំបាត់�ំេឹង ៃងិការគំុគួៃេំពាសះ�្ �ដាេ 

បាៃបាពាឹត្ត �ំេុសម�លើខ្លួ ៃ។ ជា�ិសាសតាមរយៈ�ត្ថៃយ័ 

នាលខ ាៃៃយិាយ បាៃជួយឲ្យមាៃការផ្សសះផ្ារ្ ា ដើម្រួីមរស់ 

ជាមួយរ្ ាដាយសៃ្តភិា�រវាង ជៃរងគាាសះនាសមយ័ខមារ 

កាេម ៃងិ�តតី�មម ាភបិាេខមារកាេមដាេនារស់រាៃមាៃ 

ជីវតិម�ៃេ់ស�្ថង ា។ លខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀម 

សង ាត់» �ប៏ាៃផ្ត េ់សារសំខាៃ់េំពាសះ�ូៃខមារជំនាៃ់កាាយឲ្យ 

ទទួេបាៃការសិ�្ាស្ាងយេ់�ំ�ីបាវត្ត សិាស្ត ា ៃងិយេ់ 

ៃឹង�ំ�ីទុ�ខ េំបា�បាជាជៃខមារ ដាេរស់នា�្ ញ ងសមយ័ខមារ 

កាេម។ លខ ាៃៃយិាយនាសះបាៃ�ប់រ�ូំៃខមារឲ្យស្អប់ខព ើម 

�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃ ៍ ចាសះយាគយេ់�ធ្យាសា័យ មាៃ 

គំៃតិរួបរួមសាមគ្គ រ្ី ា គារ�សទិ្ធមិៃុស្ស ដើម្ធ្ីើឲ្យបាទាស

ជាតមិាៃការ�ភវិឌ្ឍៃ ៍ៃងិរស់នាជាមួយរ្ ាបា�បទាដាយ

សុខសៃ្តភិា�។ 

 ៣) យឹម កាួេ ភាទបាុស អាយុ២៣ឆ្ ាំ គជឺាគរុសសិ្ស 

ឆ្ ាំទ១ី ជំនាៃ់ទ២ី៩ ឯ�ទាស បាវត្ត ភូិម ិ នាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

គរុកាសេ្យភូមភិាគតាកាវ បាៃរៀបរាប់ថា បន្ាប់�ីបាៃ 

ទស្សនាលខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» រួេម� ខ្ញ ំ 

យេ់ថាលខ ាៃនាសះមាៃសារសំខាៃ់ណាស់�្ ញ ងការផ្ស�្ផ្ាយ 

�ំ�ីបាវត្ត សិាស្ត ាខមារ�្ ញ ងសមយ័កាេៃ៏គួរឲ្យរៃ្ធត់ៃេ់មៃុស្ស 

ជំនាៃ់កាាយបាៃៃឹង។ តាមរយៈឈុតឆា�នាការសម្ត ាង បើ

ទាសះបជីាខ្ញ ំមៃិបាៃរស់នា�្ ញ ងសមយ័កាេនាសះ�ដ៏ាយ បុ៉ន្ត ា 

នាពាេដាេខ្ញ ំបាៃទស្សនាសាេ់រឿងលខ ាៃៃយិាយនាសះបាៃ 

ធ្ើឲ្យខ្ញ ំគតិសាមាទាៃេ់ជីវតិបាជាជៃខមាររាប់្ាៃនា�់ដាេ 

រស់នាដាយរងទុ�ខ  ការធ្ើបាប ៃងិកាប់សម្ាប់�ីសំណា�់ 

ខមារកាេម។ លើស�ីនាសះទាទៀត លខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយ 

ភា�សងៀមសង ាត់» បាៃនាមំ�ៃូវការេងចាេំំពាសះជៃរងគាាសះ 

ដាេមាៃជីវតិរស់នាម�ៃេ់ពាេបេ្ ញ ប្ៃ ្។ ដាយលខ ាៃ 

នាសះជាមធ្យាបាយ�្ ញ ងការលើ�ឡើង�ំ�ី�េ្ិ �ិភា�្ា ដើម្ ី

ចាប់ផ្ត ើមផ្សសះផ្ារវាងជៃរងគាាសះ ៃងិជៃដាៃេ់ឲ្យមាៃ 

ការ�ត់ឱៃ�ធ្យាសា័យឲ្យរ្ ាទាវញិទាម��្ ញ ងគាេបំណង 

ទប់ស្ ាត់ការរ ើសអើង ៃងិ�ំពើេិង្ានា�្ ញ ងសង្គម។ មៃិ 

តាឹមតាបុ៉ណ្ណ ាសះ លខ ាៃៃយិាយ «ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់» បាៃ 

េូេរួមេំណា��្ ញ ងការ�ប់រៃំេ់�ូៃខមារជំនាៃ់កាាយ បាៃ 

សិ�្ាស្ាងយេ់�ំ�ីរបប បុ៉េ �ត ៃងិទប់ស្ ាត់�ំុឲ្យ�ំពើ

បាេយ័�ូជសាសៃក៍ើតឡើងវញិម្ត ងទៀតេំពាសះបាជាជៃ

ខមារ ៃងិ�ិភ�លា�ទាំងមូេ។ 

ផាត ចាៃ់សុៃតិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 លខ ាៃៃយិាយទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់ តាូវបាៃៃ�ិៃ្ធ 

ឡើងកាេ�ី១០ឆ្ ាំមុៃ។ លខ ាៃៃយិាយមួយនាសះ េង់បង្ាញ 

�ំ�ីរឿង�ិតរបស់បាជាជៃ�មពញ ជាដាេបាៃឆ្ងកាត់របបខមារ 

កាេមៃ៏សាៃពាាផ្សា ហើយដាេនាតាទទួេរងទុ�ខសា� 

ដាយសារតាសាមាេនា�តតីកាេ ពាមទាំងដើម្លីើ� 

ទ�ឹេតិ្ត ឲ្យជៃរងគាាសះ ៃយិាយ�ំ�ីបទ�ិសាធៃរ៍បស់ខ្លួ ៃ។  

ឈុតឆា�បន្ថាមថមីមួយទៀតរបស់លខ ាៃៃយិាយ ម្ាយភា� 

សងៀមសង ាត់ បាៃបង្ាញៃេ់កាមងជំនាៃ់កាាយថា ខ្លួ ៃអាេ 

សា�សួរ អាេងឿងឆងេ់ ៃងិតាិសះរសិះ�ិចារណា�ំ�ីផេ�វជ្ិ 

មាៃនាមេិេ្ឆតារបស់កាុមមាៃឹ�នាំខមារកាេមតាបុ៉នម ាៃនា�់  

ដាេបាៃបំផ្ិេបំផ្ាញបាទាស�មពញ ជាស្ើររ្ាយសូៃ្យសុង។  

ការសម្ត ាង �ប៏ាៃឆ្ញ សះបញ្ ាំងេំពាសះការ�ប់ររំបស់ពាសះ�ុទ្ធ 

សាសនា�ំ�ី�មមផេៃងិចាទសួរទាលើតួនាទរីបស់សា ា្ 

�្ត ខីមារកាេមេំពាសះបា�ៃ័្ធេ្បាប់ ៃងិយុត្ត ធិម។៌ នា�្ ញ ងឈុត 

ឆា�បន្ថាមថមី �ប៏ាៃបង្ាញ�ំ�ីផេវបិា�េំពាសះការផ្សសះ 

ផ្ារវាងជៃរងគាាសះ ៃងិជៃដាៃេ់ដាេនា�្ ញ ងឈុតឆា� 

នាសះមាៃឃ្ាមួយរៀបរាប់ថា «�ំុថាឡើយៃយិាយ សូម្តីា 

មើេ�ម៏ិៃបាៃដារ» «ឪ�ុ�ៃូេ�ូៃ �ូៃ�ៃូ៏េឪ�ុ�ដារ ្ ាម 

អាកា�់គនឺាតាអាកា�់�ញ្ ឹង អាកា�់ជារៀងរេូត»។ 

 �ំ�ីខាត្តតាកាវ

ការសម្ដាងល្ខ ាៃៃិយាយ «ទម្ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់»នាខាតត្ាកាវ

សាធារណជៃរង់ចាំទស្សនាលខ ាៃៃយិាយទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់ (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខាត្តតាកាវ គជឺាខាត្ត មួយស្ថតិនាទសិៃរិតនីាបាទាស 

�មពញ ជា មាៃរយៈេមង ាយបាហាេ៨០គ�ីរូ ម៉ាតា�ីទកីាុង 

ភ្ ំពាញ។ ខាត្តតាកាវតាូវបាៃគាចាត់ទុ�ថាជា ដើម�ំណើត 

នា�រយិធមខ៌មារ �ីពាាសះខាត្តនាសះគជឺាទតីាំងបាវត្ត សិាស្ត ានា

ៃគរៃំបូងបង្អស់របស់បាទាស�មពញ ជា គៃឺគរគា�ធ្� ថាម

ទាំងមាៃបាាសាទបុរាណជាចាើៃរេូតៃេ់ទា៣៤បាាសាទ 

ដាេបាៃ�សាងឡើងមុៃសមយ័�ង្គ រេន្ាសះ�ីសតវត្សរទ៍៥ី 

ៃេ់ទ៨ី។ 

 នា�្ ញ ង�ំ�ញ ងឆ្ ាំ ១៩៧៥ ៃេ់ឆ្ ាំ ១៩៧៨ ខាត្តតាកាវ 

បាៃស្ថតិនាកាាមការគាប់គាងរបស់ តាមុ៉� ដាេជាមាៃឹ� 

នាំជាៃ់ខព ស់�្ ញ ងរបបខមារកាេម។ នា�្ ញ ងរយៈពាេបឆ្ី ាំនា

ការគាប់គាងរបស់ តាមុ៉� បាជាជៃជាចាើៃតាូវបាៃបង្អ ត់ 

អាហារ កាប់សម្ាប់ ៃងិបងខ ំឲ្យធ្ើ�េ�មមេួស�ម្ាំង។ 

លា� ឡាង សុខ ស�្ថង ាគជឺាមាភូមរិការ�្ ញ ង បាៃឲ្យៃឹងថា 

«មៃុស្សជាចាើៃស្ាប់នាទនីាសះ មិៃមាៃដាយសារតាភា� 

�ត់ឃ្ាៃនាសះទា បុ៉ន្ត ាភាគចាើៃគដឺាយសារតាតាូវបាៃគា

យ�ទាសម្ាប់ចាេ»។ រាត់�ប៏ាៃបន្ថាមទៀតថា «ខ្ញ ំធ្ាប់

បាៃមើេការសម្ត ាងសិេ្ៈជាចាើៃៃងដារនា�្ ញ ងរបបខមារ

កាេម បុ៉ន្ត ាការសមដែ ាងសេិ្ៈនាពាេនាសះគដឺើម្កីារឃា

សនា ៃងិកាតសរសើរ�ំ�ីភា�រុងរឿង ៃងិភា��ស្ ារ្យរប

ស់�ង្គការទាវញិទា។ �្ ញ ងរយៈពាេ៣ឆ្ ាំ ៨ខា ២០ថង ា ខមារ 

កាេមបាៃផ្ាស់បដែរូ រសិេ្ៈខមារដាេ�ំ�ុងតារ�ីេមាើៃឲ្យទា 

ជាឧប�រណៃ៍យាបាយដើម្លីើ�តម្ ើង�ំ�ីប�្សរបស់ខ្លួ ៃ។  

បេ្ ញ ប្ៃ ្នាសះ សិេ្ៈ�ត៏ាូវបាៃបាើបាាស់យ៉ាងទូេំទូ្ាយ

ដើម្បីង្ាញបាទាសជាត ិ ៃងិ�ិភ�លា�ទាំងមូេ�ំ�ីទង្ ើ

សាហាវពាាផ្សាដាេខមារកាេមបាៃបាពាឹត្តដារ។ 

 ការសមដែ ាងលខ ាៃទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់នាខាត្តតាកាវ

 រយៈពាេ ១ថង ា មុៃថង ាទវិានាសាេ�្ត សីាឡាញ់�្ ញ ងឆ្ ា ំ

២០១៩ ៃងិបន្ាប់�ីការសម្ត ាងលខ ាៃៃយិាយ ទម្ាយភា�

សងៀមសង ាត់កាេ�ី១០ឆ្ ាំមុៃបាៃ�ៃង្ផុតទា នាថង ាទ១ី៣ 

ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ ២០១៩នាសះ លខ ាៃៃយិាយនាសះតាូវបាៃរៀបេំធ្ើ 

ការសមដែ ាងជាថមីមដែ ងទៀត ដាេស្ថតិ�្ ញ ងបរវិាណមជ្ឈមណ្ឌ េ 

គរុកាសេ្យភូមភិាគខាត្តតាកាវ។ ថី្ត្តិតាការសម្ត ាងនាសះ

ធ្ើឡើងនា�្ ញ ងបរវិាណសា្ារៀៃ��៏ិតមាៃ បុ៉ន្ត ាវាមិៃមាៃ 

សមាាប់តាសសិ្សតាបុ៉ណ្ណ ាសះនាសះទា ផ្ញយទាវញិគសឺមាាប់ 

បាជាជៃ�មពញ ជាទាំង�ស់ដាេបាៃរស់នា�្ ញ ងរបបខមារកាេម 

ៃងិកមាងៗជំនាៃ់កាាយដារ។ 

 លា� ផាង �ង្សរ៉ាសីុ គជឺានាយ�មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ 

ភូមភិាគបូព៌ា នាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាបាៃៃយិាយថា 

«យើងរៀបេំការសមដែ ាងលខ ាៃៃយិាយ ទម្ាយភា�សងៀម

សង ាត់នា�្ ញ ងបរវិាណសា្ារៀៃ �ីពាាសះយើងេង់ឲ្យទស្ស 

ៃ�ិជៃៃឹងថា ការសម្ត ាងនាសះគសឺមាាប់គាេបំណងនាការ 

�ប់រ»ំ។ បាជា�េរៃ្បាមាណ៥០០ នា�់ជាងដាេម��ីឃំុ  

ៃងិភូមផិ្សាងៗ�ីរ្ ានា�្ ញ ងខាត្តតាកាវ បាៃម�េូេរួមទស្សនា 

ការសមដែ ាងនាសះ�្ ញ ងនាសះដារ គមឺាៃ�្ �រស់រាៃមាៃជីវតិ�ី 

របបខមារកាេម សសិ្សដាេ�ំ�ុងស�ិ្ានាថ្ ា�់វទិ្យាេយ័  

គរុសសិ្សដាេរៀៃជំនាញផ្សាងៗ�ីរ្ ា គាូបងាៀៃ ៃងិ 

អាជ្ាធរមូេ�្ាៃជាដើម។ មុៃពាេនាការសមដែ ាងចាប់ផដែ ើម 

បាហាេជា�ៃស្ះម៉ាង ទស្សៃ�ិជៃបាៃម��ង្គញយពាញ 

សាេសមដែ ាងរួេបាត់ទាហើយ។ ខណៈពាេដាេ�ំ�ុង 

រង់ចាំការសម្ត ាងចាប់ផ្ត ើម �្ �រស់រាៃមាៃជីវតិ�ីរបបខមារ 

កាេមមួយេំៃួៃដាេបាៃ�ង្គញយនាក្ារៗរ្ ាបាៃចា�រលំា� 

រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួ ៃនា�្ ញ ងរបបខមារកាេម ដាេភាគចាើៃរាត់ 

ៃយិាយ�ំ�ីការងារ�េ�មម នា�្ ញ ងវាេសាា ៃងិអារមមណ ៍

រភំើបរ�ីរាយនាពាេដាេស្ាងរ�ឃើញអាហារ ដើម្ ី

បរភិាគ។ �្ ញ ង�ំ�ញ ងពាេនាការសម្ត ាង ទស្សៃ�ិជៃ�ិតជា

ចាប់អារមមណទ៍ាលើតួ�ង្គស្ា ៃងិបទេមាៀងៃមួីយៗនា 

�្ ញ ងសាេ់រឿង។ �្ �ខ្សះសើេ ហើយ�្ �ខ្សះទៀត�យំ៏ទាតាម 

ឈុតឆា�ដាេរាត់ពាញេតិ្ត  ឬសាដៀងៃងឹរឿងរ៉ាវ�ិត 

របស់ខ្លួ ៃ។ 

 ណុប ណារ ីស�្ថង ារស់នា�្ ញ ងភូមពិាាពាុបំាៃៃយិាយថា 

«ការសមដែ ាងហា�់បីៃូេជាបាៃឆ្ញ សះបញ្ ាំង�ំ�ីរឿងរ៉ាវផ្ាេ់ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខ្លួ ៃរបស់ខ្ញ ំនាពាេនាសះ ហើយ�ប៏ាៃធ្ើឲ្យខ្ញ ំធូរសាាេនា 

�្ ញ ងេតិ្តដារ។

 គរុសសិ្សជំនាញខាងបាវតិ្តសាស្ត ាម្ ា�់ឈម ាសះ រ ីសុខកាតា  

បាៃៃយិាយថា «ការសម្ត ាង គ�ឺិតជាទា�់ទាញេតិ្ត ខ្ាំង 

ណាស់។ ខ្ញ ំេូេេតិ្ត តួ�ង្គសត្ស្ា េំពាសះខ្ញ ំតួ�ង្គ មួយនាសះគឺ

ហា�់បៃូីេជាការតំណាងឲ្យការផ្សសះផ្ា»។ 

 មួយថង ាមុៃពាេការសមដែ ាងចាប់ផដែ ើម

 នាពាឹ�ថង ាទ១ី២ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៩ សិេ្ៈ�របាៃ 

ចាប់ផដែ ើមធ្ើៃំណើរទាកាៃ់ខាត្តតាកាវ ដើម្តីាៀមខ្លួ ៃសមាាប់ 

ការសមដែ ាង។ កាុម�្ �សម្ត ាងទាំង�ស់បាៃធ្ើៃំណើរទាៃេ់ 

ខាត្តតាកាវពាេថង ាតាង់ ហើយ�ប៏ាៃចាប់ផ្ត ើមរៀបេំសម្ត ាង 

សា�េ្ងនាវា្ាម៉ាង៣រសៀេ។ �ំ�ញ ងពាេនាការ 

សម្ត ាងសា�េ្ង សេិ្ៈ�រទាំង�ស់បាៃបាឹងបាាង�ស់�ី 

សមត្ថភា�ដើម្បីញ្ រូ េមនាសញ្ ាតនាទា�្ ញ ងការសម្ត ាង 

របស់ខ្លួ ៃ។ ថី្ត្តិតាមាៃបញ្ាបាឈមខ្សះជាមួយៃងឹការ 

ភ្ាំងភ្ាេៃូវឃ្ាឃ្ាង ដាេតាូវៃយិាយនា�្ ញ ងឈុតឆា� 

សម្ត ាងសា�េ្ងរបស់ខ្លួ ៃ �ស៏េិ្ៈ�រទាំងនាសះនាតាអាេ 

បៃ្តការហាត់សម្ត ាងបាៃយ៉ាងរេូៃដាយសារ�ួ�រាត់បាៃ 

សេការ ៃងិជួយរ្ ាទាវញិទាម�។ នាថង ានាសះដារ បុគ្គ េិ� 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា �ប៏ាៃឆ្ៀតឱកាសសម្ភ ាសៃ ៍

បាជាជៃនាតាមភូមិមួយេំៃួៃ�ំ�ីរឿងរ៉ាវនា�្ ញ ងរបបខមារ- 

កាេម ៃងិេំណាប់អារមមណរ៍បស់�ួ�រាត់េំពាសះលខ ាៃ 

ទម្ាយភា�សងៀមសង ាត់។ 

 លា� ឡាងសុខ បាៃមាៃបាសាសៃថ៍ា «ខ្ញ ំស្ ើសំុឲ្យមាៃ 

ការសម្ត ាងបាបនាសះទៀត ពាាសះ�ូៃៗរបស់ខ្ញ ំៃងិកមាងជំនាៃ់ 

កាាយជាចាើៃ ៃងឹជឿថារបបខមារកាេម�ិតជាបាៃកើត 

ឡើងទា។ ៃរាបណាមាៃឯ�សារ�ត់តាា�ំ�ីរបបខមារកាេម  

ខ្ញ ំមៃិភយ័ខ្ាេថា ការ�ិតនារឿងរ៉ាវដាេបាៃកើតឡើងៃងឹ 

បាត់បង់ទាវញិនាសះទា»។ នា�្ ញ ង�ំ�ញ ងពាេសម្ភ ាសៃ ៍កមាង 

សាីតូេម្ ា�់បាៃេូេរួមសដែ ាប់បទសម្ភ ាសៃយ៉៍ាងយ�េតិ្ត ទុ�

�ា�់។ 

 វៃ៉ សុៃកីា មាៃអាយុ១២ឆ្ ាំ ៃងិស�្ថង ានាសះ�ំ�ុងតា 

សិ�្ាថ្ ា�់ទ៦ីបាៃៃយិាយថា ខ្ញ ំមៃិដាេឮ�ំ�ីរបបខមារ-

កាេម�ីមុៃម�ទា ហើយគាូនាសា្ា�ម៏ិៃបាៃបងាៀៃ 

�ំ�ីរឿងនាសះដារ។ សុៃកីា បាៃបន្ថាម ថា ខ្ញ ំ�ិតជាេង់េូេ 

រួមមើេការសមដែ ាងណាស់ ដើម្ៃឹីងឲ្យបាៃេ្បាស់ថាតើរបប 

ខមារកាេមមាៃ�ិតឬយ៉ាងណា។ 

 ជីតារបស់ សុៃកីា ដាេបេ្ ញ ប្ៃ ្នាសះមាៃអាយុ៧៨ឆ្ ាំ  

�ប៏ាៃបន្ថាមថា ខ្ញ ំបាៃទស្សនាការសម្ត ាងនាសះមដែ ងដារកាេ 

�ីរយៈពាេ១០ឆ្ ាំមុៃ ហើយថាមទាំងទទួេបាៃសៀវភា 

ទៀតផង។ ខ្ញ ំសប្បាយេតិ្តដាេបាៃេូេរួមទស្សនាការ 

សមដែ ាងមដែ ងទៀតនាទនីាសះ។

 សាេ�ដែ បីញ្ ប់

 ទាសះបីជាមាៃបញ្ា�ំេុសតិេតួេជាមួយបច្ ា�ទាស 

សំឡាង�ដ៏ាយ �ក៏ារសមដែ ាងលខ ាៃៃយិាយទម្ាយភា�

សងៀមសង ាត់នាខាត្តតាកាវ បាៃបញ្ ប់ទាដាយភា�ជាគ 

ជយ័ ៃងិមាៃការេូេរួមៃងិរាំទាយ៉ាងចាើៃ�ីសំណា�់បា

ជាជៃ។ ដាយមាៃការជួយជាាមជាាង�ីអាជ្ាធរមូេ�្ាៃ 

គាប់�មាិត ជា�ិសាសលា�គាូ�្ �គាូនាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុ

កាសេ្យភូមភិាគខាត្តតាកាវ បាជាជៃជាង៥០០នា�់បាៃ 

ម�េូេរួមទស្សនាការសមដែ ាងលខ ាៃនាសះ។ យើងទាំង�ស់រ្ ា 

អាេរៀៃ�ំ�ីបាវត្ត សិាស្ត ានារបបខមារកាេមបាៃ តាមវធិ ី

ជាចាើៃបាប។ �ី្ដាេសំខាៃ់នាសះគ�្ឺ �ដាេរៀៃ�ំ�ីបាវត្ត  ិ

សាស្ត ានារបបខមារកាេម ៃងឹមិៃគាាៃ់តារៀៃសមាាប់គាេ 

បំណងតាមួយពាេបុ៉ណ្ណ ាសះទា។ របបខមារកាេមគជឺាបាវត្ត ិ

សាស្ត ាៃ៏ខម ាងងឹត បុ៉ន្ត ាវាមិៃមាៃៃយ័ថាយើងគួរតាបំភ្ាេវា

ចាេដារ។ បាវត្ត សិាស្ត ាងងឹតនាសះគជឺាឧប�រណ�៍ប់រៃ៏ំមាៃ 

ឥទ្ធ�ិេមួយដាេកមាងជំនាៃ់កាាយ�មពញ ជាអាេយ�ម�រៀៃ 

សូតាបាៃ ហើយកាបាា ៃងិតមាង់ទសិដាជីវតិឲ្យបាៃេ្អ 

បាសើរ។ 

សូវេិតិា មាត្ត ា



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា តាូវការជាើសរើស�្ �សាាវជាាវដាេគាូបងាៀៃ ឬ�តតីគាូបងាៀៃឯ�ទាសបាវត្ត វិទិ្យាេំៃួៃ២០នា�់ 

ឲ្យេូេរួម�្ ញ ងការ សរសារសំណារ «បាវត្ត សិាស្ត ាចាញ�ីភូម»ិ ទា�់ទងៃងឹពាឹត្ត កិារណន៍ា�្ ញ ងរបបខមារកាេម ចាញ�ីភូមឃំុិដាេខ្លួ ៃ�ំ�ុង 

ឬធ្ាប់បំពាញភារ�េ្ិ ជាគាូបងាៀៃ។ �េ្ិ ការនាសះ ជា�េ្ិ ការសមគ័ាេតិ្តនា�្ ញ ងគមាាងស្ត �ំី�ី «បាវត្ត សិាស្ត ាភូម»ិ ហើយ�ជ៏ាៃំណា�់កាេ 

ទ២ីនាការ�ៃុវត្ត �េ្ិ ការនាសះដារ។ សំណាររបស់�្ �សាាវជាាវ ៃងឹតាូវបាសះ�ុមព ផ្ាយដាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា រួេបាគេ់ជូៃ

វញិដើម្បីាើបាាស់ជាសម្ភ ារឧបទ្ាស�្ ញ ងការបងាៀៃ ឬបាើបាាស់ផ្ាេ់ខ្លួ ៃ។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ឧបត្ថម្ភជាថវកិាសមាាប់ការ

សាាវជាាវនាសះ។

 េ�ខខណ្ឌ ជាើសរើស

១) �្ �សាាវជាាវ តាូវតាជា�តតី ឬគាូបងាៀៃឯ�ទាសបាវត្ត វិទិ្យានា�្ ញ ងខាត្តពាាវាង, ស្ាយរៀង, ត រ្ូ ងឃមញ ំ , �ណ្ត ាេ (សាុ� 

មុខ�ំ�ូេ, ្ ្ ាឯម ៃងិខ្ាេ់�ណ្ត ាេ) ៃងិកាចាសះ (សាុ�ឆ្រូ ង) ដាេមៃិជាប់តួនាទជីានាយ�ឬនាយ�រងនាវទិ្យាេយ័ ឬការងារ 

ៃ៏ទាទៀតដាេខ្លួ ៃ�ំ�ុងធ្ើការ។

២) មាៃេំណាសះៃឹង�ំ�វីធិសីាស្ត ា�្ ញ ងការធ្ើ�េ្ិ ការសាាវជាាវៃូេជា ការធ្ើបទសម្ភ ាសៃ ៍ទំនា�់ទំៃងជាមួយ�្ �ដាេតាវូសម្ភ ាសៃ ៍ 

វភិាគលើទៃិ ្ៃយ័ដើម ៃងិសរសារ។

៣) មាៃេំណាសះៃឹងសមរម្យ�្ ញ ងការបាើបាាស់�ំុ�្យរូ ទរ័លើ�មមវធិ ីMicrosoft Word & Excel ៃងិមាៃ�ំុ�្យរូ ទរ័ផ្ាេ់ខ្លួ ៃដើម្ធ្ីើ 

�េ្ិ ការនាសះ។

៤) មាៃការប្ត ាជ្ាេតិ្ត ខព ស់�្ ញ ងការសមាាេឲ្យបាៃៃូវសំណារតាមការ�ំណត់។

៥) មាៃភា�ច្ ាបាឌតិេំពាសះការបាើបាាស់ឧប�រណ ៍(ថតសំឡាង ៃងិម៉ាសុីៃថត) សមាាប់�េ្ិ ការសាាវជាាវ។ 

៦) មាៃសមត្ថភា�ទំនា�់ទំៃងជាមួយអាជ្ាធរមូេ�្ាៃ។

 េ�ខខណ្ឌ ការងារ

១) ធ្ើ�េ្ិ ការសាាវជាាវដាយមិៃឲ្យប៉សះពាេ់ៃេ់ម៉ាងបងាៀៃសិស្សនាតាមវទិ្យាេយ័ដាេខ្លួ ៃ�ំ�ុងបងាៀៃ។

២) បាើបាាស់ពាេវសិ្សមកាេ ឬពាេទំនារ�ីការបងាៀៃ ដើម្ធ្ីើ�េ្ិ ការនាសះ។

៣) បាងចា�ពាេវា្ាេ្បាស់្ាស់�ីៃំណើរការបាពាឹត្តទានា�េ្ិ ការសាាវជាាវ រួេផ្ើម�កាៃ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាដើម្ ី

ការសេការ។ ឧទាេរណ៖៍ បង្ាញគមាាងផាៃការជាៃំណា�់កាេៗៃូេជា៖ បាមូេធៃធាៃសមាាប់ ឯ�សារយាង, 

�ំណត់គាេដាសមាាប់សម្ភ ាសៃ,៍ ការសម្ភ ាសៃ,៍ វភិាគទៃិ ្ៃយ័សម្ភ ាសៃ ៍ៃងិសំណារ។ 

៤) សរសារ�េ្ិ ការសាាវជាាវឲ្យបាៃយ៉ាងហាេណាស់២០ទំ�រ័។

៥) ផ្ើសំណារ ៃងិ�េ្ិ សម្ភ ាសៃជ៍ាសំឡាងម�កាៃ់មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ដើម្រី�្ាទុ� ៃងិងាយសាួេ�្ ញ ងការ�ិៃតិ្យផ្ៀង

ផ្ាត់ ៃងិបាសះ�ុមព ។

 បាសិៃបើលា�គាូ�្ �គាូ ៃងិបាិយមតិ្ត ៃ៏ទាទៀតមាៃការចាប់អារមមណល៍ើ�េ្ិ ការនាសះ សូម�ា�់ពា�្យស្ ើសំុម�កាៃ់មជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯ�សារ�មពញ ជា ដាយភ្ាប់ម�ជាមួយៃូវ ៖ ១) ពា�្យស្ ើសំុធ្ើ�េ្ិ ការសាាវជាាវបាវត្ត ភូិម។ិ ២) បាវត្ត រូិបសងខ ាប១េ្បាប់ ៃងិ ៣) សា

េ�្ត �ីធបិ្បាយតាួសៗ�ីបាធាៃបទដាេេង់សរសារ តាមអាសយ�្ាៃ ផ្សះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាសះសេីៃុ សង្ ាត់ទនា្បាសា�់ ខណ្ឌ េំការមៃ 

រាជធាៃភ្ី ំពាញ ឬផើ្ម�កាៃ់�ីុមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេពា�្យផុត�ំណត់តាឹម ថង ាទ៣ី០ ខាមនីា ឆ្ ាំ២០១៩។

 សមាាប់�ត័ម៌ាៃបន្ថាម សូមទា�់ទងម�កាៃ់ ផាង �ង្សរ៉ាសីុ នាយ��មមវធិសីាាវជាាវ ៃងិ�ប់រ�ំី�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃន៍ា�មពញ ជា  

តាមទូរស�្៖ ០១២ ៦៩៦៩៦១ ឬ�ីុមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងអបជើសអរ ើស�ក្បសាវបជាវ
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 ផ្ាំងពា�្យស្ា�ស្ត �ំី�ីការេងចាំ ៃងិការទប់ស្ ាត់�ំពើ 

បាេយ័�ូជសាសៃន៍ា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជា រួមជាមួយៃងឹ 

សួៃេ្បារថមី នា�្ ញ ងវទិ្យាេយ័មាសាង ស្ថតិនា�្ ញ ងភូមជីិផុេ  

ឃំុជីផុេ សាុ�មាសាង ខាត្តពាាវាង តាូវបាៃសមព ាធកាេ� ី

រសៀេថង ាទ០ី៦ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៩ កាាម�ធបិតភីា�លា� 

ជំទាវ ទៃ់ សា�ីុម �ៃុរៃ្លាខាធកិារកាសួង�ប់រ ំយុវជៃ ៃងិ 

�ឡីា លា� ឈុៃ សុផេ បាធាៃមៃ្រី�ប់រ ំយុវជៃ ៃងិ�ឡីា 

ខាត្តពាាវាង លា� ខមឹ សាមៀៃ �ៃុបាធាៃការយិាេយ័

�ប់រសំាុ�មាសាង លា� េៃ៊ សុផាត �ភបិាេរងសាុ� 

លា�ស្ ងការសាុ� មន្ត ាីមៃ្រីសុខាភបិាេសាុ� ៃងិនាយ� 

សា្ា ដាយមាៃការេូេរួម�ីលា�គាូ�្ �គាូ សសិ្ាៃុសសិ្ស  

មន្ត ារីាជការ ៃងិបាជា�េរៃ្បាមាណជាង១,០០០នា�់ទៀត។  

នា�្ ញ ង�មមវធិសីមព ាធនាសះ �ម៏ាៃការចា�សៀវភាបាវត្ត  ិ

សាស្ត ា�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ �ំពើបាេយ័�ូជសាសៃ ៍ៃងិ 

�ត្តសញ្ញ ាណជៃជាតចិាមចាប់�ីរបបខមារកាេម ៃេ់ឧប្ត្ត  ិ

ហាតុហាំបាេីេំៃួៃ ១.៥០០�្បាេ ៃេ់សសិ្ាៃុសសិ្ស ៃងិ 

�្ �េូេរួមដារ។

 ពា�្យស្ា�ទាំង�ីរឃ្ានាសះ មាៃខ្មឹសារថា «រៀៃបាវត្ត  ិ

សាស្ត ា�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ គរឺៀៃ�ីការទប់ស្ ាត់�ំពើបា

េយ័�ូជសាសៃ»៍ ៃងិ «ៃយិាយ�ីការរស់នា�្ ញ ងសមយ័ខមារ 

ពិធតីសម្ាធផ្ាំងពាក្យស្ាកស្តីពតី  
«ការទប់ស្ក ាត់�ំពើបាលយ័ពូជសាសៃ»៍ ៃិងសួៃែ្ារនាការែងចាំ

នាវិទ្យាលយ័មាសាង ខាត្ពាាវាង បាទាសកម្ពុជា

លា�ជំទាវ ទៃ់ សា�ីុម �ៃុរៃ្លាខាធកិារ កាសួង�ប់រ ំយុវជៃ ៃងិ�ឡីា េូេរួមជាគណ�ធបិត�្ី ញ ងឱកាសសមព ាធផ្ាំងពា�្យស្ា� 

នាវទិ្យាេយ័មាសាង (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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កាេម គៃឺយិាយ�ីការផ្សសះផ្ា �ប់រ�ូំៃចាឲ្យ�ត់ឱៃ �ធ្យា 

សា័យរ្ ា» ថាមទាំងមាៃការ�ា�់តាំងបង្ាញផ្ាំងរូបថត 

ទៃិ ្ៃយ័នាការសាាវជាាវ ៃងិបាវត្ត សិងខ ាបនាមាៃឹ�នាំ�ំ�ូេ 

នារបបខមារកាេមនា�្ ញ ងសួៃេ្បារដាេទើបសាងសង់ថមីដារ។

 ការសាងសង់សួៃេ្បារនាសះឡើង ៃងិ�ា�់តាំងបង្ាញ 

ផ្ាំងរូបថតទាំងនាសះបង្ាញទាៃេ់សាធារណជៃ គដឺើម្ ី

គារ� រឭំ� ៃងិឧទ្សិទាៃេ់វញិ្ញ ាណ�ខៃ្ធជៃរងគាាសះដាេ 

ស្ាប់ ៃងិ�ប់នា�្ ញ ងបរវិាណវទិ្យាេយ័មាសាងផ្ាេ់ ដាេ 

បុគ្គ េិ�មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារបាៃេុសះម�ធ្ើការងារសាាវជាាវ 

តាំង�ីឆ្ ាំ១៩៩៧។ កាេ�ីឆ្ ាំ២០១៨�ៃង្ទា មជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯ�សារ�មពញ ជា សេការជាមួយកាុមេ៊ុ ៃ ស៉្បារ ៉ូេ� ហ្ា�ីុស  

របស់អាមារ�ិបាៃធ្ើបេ្ ញ ប្ៃ្ ភា�ទាលើទៃិ្ ៃយ័ដាេមាៃ 

សាាប់ ៃងិសាាវជាាវជាេ�ខណៈវទិ្យាសាស្ត ាទាលើរណ្ត ា 

សា�ស�នា�្ ញ ងបរវិាណវទិ្យាេយ័មាសាង ដាយបាើ 

ម៉ាសុៃីទំនើប RD1500 ដាេមៃិតាមឹតាអាេវាស់វាង�ីជមាា 

�មព ស់ បណ្ត ាយ ៃងិទទងឹនារណ្ត ាៃមួីយៗបុ៉ណ្ណ ាសះទា បុ៉ន្ត ា 

ថាមទាំងអាេបង្ាញ�ីឆ្អ ឹងរបស់ជៃរងគាាសះដាេតាូវបាៃ 

�ប់�្ ញ ងរណ្ត ាកាេ�ីជំនាៃ់ខមារកាេមទៀតផង។ �ត័ម៌ាៃ 

បឋមដាេទទួេបាៃ�ីការតាួត�ិៃតិ្យរបស់ម៉ាសីុៃ RD1500  

បាៃបង្ាញថា �ិតជាមាៃឆ្អ ងឹសា�ស�នា�្ ញ ងរណ្ត ាជមាា 

ចាប់�ី១ម៉ាតា�ៃស្ះទា៨ម៉ាតា។ សួៃេ្បារថមីនាសះ តាូវបាៃ�ា�់ 

ឈម ាសះថា «សួៃេ្បារ�ៃុស្ាវរយីឬ៍សួៃេ្បារនាការេងចា»ំ។ 

 លា�ជំទាវ ទៃ់ សា�ីុម �ៃុរៃ្លាខាធកិារ កាសួង 

�ប់រ ំ យុវជៃ ៃងិ�ឡីា បាៃឲ្យៃឹងថា ការធ្ើសួៃេ្បារ ៃងិ 

សាងសង់ពា�្យស្ា�លើរណ្ត ាស�ស�នាសះគដឺើម្�ីភរិ�្ស

ទតីាំងបាវត្ត សិាស្ត ា ៃងិដើម្បីមាើឲ្យការេងចាំៃេ់យុវជៃ

ជំនាៃ់កាាយ។ កាា�ីនាសះ លា�ជំទាវ �ប៏ាៃកាតសរសើរ 

េំពាសះវទិ្យាេយ័មាសាង ដាេមាៃសិស្សគារ�វៃិយ័បាៃ 

េ្អ ៃងិមាៃការរា�់ទា�់យ៉ាង��់ក្ត ាបំផុត។ លា�ជំទាវមាៃ 

បាសាសៃថ៍ា៖ «យុវជៃជំនាៃ់កាាយតាូវខតិខំរៀៃសូតាៃងិ 

សៀវភាេំៃួៃ ១,៥០០�្បាេ សមាាប់ចា�ជូៃៃេ់សសិ្ាៃុសសិ្ស ៃងិ�្ �េូេរួម (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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ស្ាងយេ់�ំ�ីបាវត្ត សិាស្ត ាឲ្យបាៃេ្បាស់្ាស់។ ៃយិាយ

�ំ�ី�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃគ៍ដឺើម្កីារ�ត់ឱៃ ការផ្សសះផ្ា 

ៃងិការ�ធ្យាសា័យ។ យើងតាូវ�ភវិឌ្ឍៃប៍ាទាសជាតយិើង 

ឲ្យរ�ីេមាើៃទាមុខទាំង�ស់រ្ ាឲ្យសម រ្ូ រដាយធៃធាៃមៃុស្ស 

�ូកា ជាមួយរាជរ�្ាភបិាេ ពាាសះថង ាកាាយ ប្អរូ ៃៗៃងឹក្ាយ 

ជា�្ �ៃឹ�នាំ ធ្ើយ៉ាងណា�ំុនាំបាទាសជាតទិារ�វនិាស�មម

ៃូេសមយ័ខមារកាេមទៀត»។

 ជាមួយរ្ ានាសះដារ លា� ឈុៃ សុផេ បាធាៃមៃ្រី�ប់រ ំ

យុវជៃ ៃងិ�ឡីាខាត្តពាាវាង បាៃសង្ ត់ធង ៃ់ទាលើសារសំខាៃ់ 

នាការទប់ស្ ាត់របបកាប់សម្ាប់�ំុឲ្យកើតមាៃឡើងសារជា 

ថមី។ លា��ប៏ាៃសរសើរេទ្ធផេស�ិ្ា ៃងិេំៃួៃសសិ្ស�ូកា 

ថ្ ា�់ជាតដិាេវទិ្យាេយ័មាសាង សមាាេបាៃ�ៃង្ម�។ 

លា�បៃ្តថា ៖ «ពា�្យស្ា� ៃងិេទ្ធផេសាាវជាាវទាំងនាសះ 

គជឺាឯ�សាររស់មួយបន្ថាមទៀត ជា�ិសាសសមាាប់�មលួ យៗ 

សសិ្ាៃុសិស្ស�ៃូ៏េជាលា�គាូ�្ �គាូ ដើម្រីឭំ�ៃេ់ការ 

េងចាំ�ំ�ី�តតីកាេដើម្ផីេបាយាជៃរួ៍មនាពាេ�នាគត  

គធ្ឺើយ៉ាងណា ទប់ស្ ាត់�ំុឲ្យរបបបាេយ័�ូជសាសៃក៍ើត 

ម�លើបាទាស�មពញ ជាម្ត ងទៀត»។

 បន្ថាម�ីនាសះ លា� ផាង �ង្សរ៉ាសីុ នាយ�មជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯ�សារភូមភិាគបូព៌ា ៃងិគមាាងសាាវជាាវ ៃងិ�ប់រ�ំី�ំពើ 

បាេយ័�ូជសាសៃន៍ា�មពញ ជានាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា

បង្ាញថា មាៃរណ្ត ាសា�ស�េំៃួៃ៥ស្ថតិនាក្ារៗរ្ ា ៃងិ 

មាៃសា�ស�ស្ាប់បាមាណជាង១០០នា�់នា�្ ញ ងរណ្ត ាទាំង 

នាសះ។ �្ ញ ងនាសះរណ្ត ាខ្សះមាៃ�ប់សា�ស�តាួតលើរ្ ារេូតៃ

េ់ទា២លើ� ដាេនាសះសរបញ្ា�់ឲ្យឃើញថា ខមារកាេម 

បាៃសម្ាប់មៃុស្ស�ា�់េូេទា�្ ញ ងរណ្ត ាេំៃួៃ២លើ�ផ្សាង 

រ្ ា។ េទ្ធផេទាំងនាសះ មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាបាៃធ្ើជា 

របាយការណស៍ងខ ាបមួយ�ា�់នាលើផ្ាំងដា� ហើយតាូវ

បាៃយ�ម��ា�់តាំងបង្ាញនាទនីាសះ គនឺា�្ ញ ងបរវិាណនា

ទតីាំងសម្ាប់មៃុស្សតាម្ត ង។

 រតិ សរិមីគ្គ  គជឺាសិស្សថ្ ា�់ទ១ី២ បាៃៃយិាយថា ៖ «ការ 

�ា�់ពា�្យស្ា�នាសា ា្ៃូច្ ាសះគធ្ឺើឲ្យសិស្សជំនាៃ់កាាយ

ៃូេខ្ញ ំ បាៃៃឹង�ីរឿងរ៉ាវដាេធ្ាប់បាៃកើតឡើងនាទតីាំង

នាសះផ្ាេ់។ ភស័្តញ តាងនាសះៃងឹធ្ើឲ្យកមាងៗជំនាៃ់កាាយៃឹងថា 

�ន្ាងនាសះ គជឺាទតីាងំដាេមាៃឆ្អងឹ ៃងិសា�ស�ជាចាើៃ ថាម 

ទាងំអាេបង្ាញៃេ់ខ្ញ ំៃងិសសិ្សៃ៏ទាទៀត ឲ្យកាៃ់តាមាៃការ 

ជឿជា�់ថារឿងរ៉ាវនាការកាប់សម្ាប់នា�្ ញ ងរបបខមារកាេម 

នាពាេ�តតីកាេ បាៃកើតឡើង�ិតបាា�ៃមាៃ»។

 ហាៃ សុគៃ្ធ បាៃរៀបរាប់ថា៖ «ពា�្យស្ា�រួមៃងឹ 

ទៃិ្ ៃយ័�ំ�ីសា�ស�ជៃរងគាាសះនា�្ ញ ងសមយ័ខមារកាេម  

អាេឲ្យយើងៃឹង�ំ�ីភា�ពាាផ្សានាពាេនាសះ ហើយយើង 

តាូវរៀៃសូតា�ីមូេហាតុផ្សាងនាការកើតឡើងនារបបនាសះ  

ដើម្កីារពារ�ំុឲ្យមាៃកើតម�សារជាថមីម្ត ងទៀត។ ៃូច្ ាសះ  

យើងតាូវតារៀៃសូតាឲ្យបាៃេ្បាស់្ាស់ ៃងិេងចាំទាំង 

�ស់រ្ ា»។

 លា� �៊ុ េ គ ឺមាៃអាយុ៧០ឆ្ ាំ ស�្ថង ា គជឺាមាភូម ិ

ពាធិ៍�ទ័្ធ ឃំុជីផុេ សាុ�មាសាង �ិតជាសប្បាយរ�ីរាយ 

 

សសិ្សទទួេបាៃសៀវភា�្ ញ ងឱកាសេូេរួមសមព ាធផ្ាំង 

ពា�្យស្ា� នាវទិ្យាេយ័មាសាង

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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ដាេមាៃថ្ ា�់ៃឹ�នាំជាៃ់ខព ស់ម�េូេរូមនា�្ ញ ង�មមវធិីនាសះ  

ដើម្បីង្ាញ�ំ�ីសារសំខាៃ់នាបាវត្ត សិាស្ត ា។ លា�បាៃ 

ៃយិាយថា ៖ «ដើម្ឲី្យ�ូៃចាជំនាៃ់កាាយដាេរស់នា�្ ញ ង 

តំបៃ់នាសះយេ់បន្ថាម�ីលើ�ី្ដាេខ្ញ ំធ្ាប់បាៃៃយិាយ�ៃង្ម�  

គមឺាៃតាការេូេរួម�ីថ្ ា�់ៃឹ�នាំទាដាេបាៃផ្ត េ់សារសំខាៃ់ 

ខ្ាំង ពាាសះកមាងៗយ�េតិ្ត ទុ��ា�់ស្ត ាប់ថ្ ា�់ៃឹ�នាំជាង បើ 

បាៀបធៀប�ី�ី្ដាេខ្ញ ំធ្ាប់បាៃៃយិាយបាាប់�ំ�ីរបបខមារ 

កាេមៃេ់�ួ�គា។ ខ្ញ ំេង់ឲ្យមាៃការផ្ស�្ផ្ាយ�ំ�ីរបបខមារ 

កាេមឲ្យបាៃកាៃ់តាទូេំទូ្ាយបន្ថាមទៀតនាពាេ�នាគត  

ជៀសវាងកមាងជំនាៃ់កាាយបំភ្ាេបាវត្ត សិាស្ត ារបស់បាទាស 

ខ្លួ ៃ»។

 គួររឭំ�ដារថា របបខមារកាេមដាេមាៃឈម ាសះជាផ្រូ វ

ការថា របប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ ៃឹ�នាំដាយ បុ៉េ �ត 

េន្ាសះថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ៃេ់ថង ាទ៧ី ខាម�រា 

ឆ្ ាំ១៩៧៩ បាៃបណ្ត ាេឲ្យបាជាជៃបាមាណ ២្ាៃនា�់ 

ស្ាប់បាត់បង់ជីវតិដាយសារការធ្ើការងារេួស�ម្ាំង ការ 

សម្ាប់ ៃងិ�ត់អាហារ។ ខមារកាេមបាៃបាាក្ាយ សា្ា 

រៀៃ ៃងិវត្តអារាមទាជាមៃ្រីសៃ្ត សុិខ កាាេគាកាប ីរាង 

សបិ្�មម ជងាុ�សាូវ ៃងិទតីាំងសម្ាប់ៃងិ�ប់មៃុស្ស។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា បាៃរ�ឃើញមៃ្រីសៃ្ត សុិខ 

ឬគុ�នា�្ ញ ងសមយ័ខមារកាេមេំៃួៃ ១៩៦�ន្ាង ទតីាំង 

សម្ាប់មៃុស្សមាៃ ៣៨៨�ន្ាង �្ ញ ងនាសះរណ្ត ាសា�ស� 

មាៃេំៃួៃបាមាណ២មុឺៃរណ្ត ា ៃងិស្តរូ ប ឬបូជៃយី�្ាៃេំៃួៃ 

៨១ នាទូទាងំបាទាស�មពញ ជាចាប់�ីឆ្ ាំ១៩៩៥។ �ៃង្ម�ថមីៗ 

នាសះ មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាបាៃសេការជាមួយកាុម

េ៊ុ ៃ ស្៉បារ ៉ូេ� ហ្ា�ីុស នា�្ ញ ងការសាាវជាាវទាលើរណ្ត ា 

សា�ស�ជំនាៃ់ខមារកាេម តាមរយៈការបាើបាាស់បច្ ា�

វទិ្យាថមីទំនើប �្ ញ ងការ�ិៃតិ្យមើេឆ្អងឹសា�ស�ជៃរងគាាសះ 

ដាេ�ំ�ុងស្ថតិនា�្ ញ ងកាាមៃី �្ ញ ងរណ្ត ាដាេបាៃបៃ្សេ់

ទុ�តាំង�ីកាាយរបបខមារកាេមៃួេរេំឆ្ ាំ១៩៧៩។ 

 រប�គំហើញថមីដាេចាញម��ី�េ្ិ ការសាាវជាាវនាសះ  

ៃឹងក្ាយជាមារៀៃថមីបន្ថាមទៀតបញ្ា�់បន្ថាមលើមារៀៃ 

បាវត្ត សិាស្ត ា�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ ដាេសសិ្ាៃុសសិ្ស 

បាៃ ៃងិ�ំ�ុងស�ិ្ា។ កាា�ីនាសះឯ�សារជាង ១្ាៃ២សាៃ 

ទំ�រ័ រួមជាមួយៃងឹបាវត្ត រូិបជៃរងគាាសះ ៃងិ�មម ាភបិាេ 

បាមាណ ៣មុឺៃនា�់ �ំ�ីរបបខមារកាេមតាូវបាៃរ�្ាទុ�

នាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា។

 វទិ្យាេយ័ មាសាង ៃងិសា្ារៀៃេំៃួៃ៦ទៀត �្ ញ ង 

ខាត្តពាាវាង តាូវខមារកាេមបាើបាាស់ជា�ន្ាងសម្ាប់មៃុស្ស 

�្ ញ ងរយៈពាេដាេខ្លួ ៃកាៃ់កាប់�ំណាេ�ីឆ្ ាំ១៩៧៥ ៃេ់ 

ឆ្ ាំ១៩៧៩។ សមាាប់ឆ្ ាំ២០១៩នាសះ សា្ារៀៃទាំងនាសះ 

ៃងឹក្ាយជាគាេដាេម្ងសមាាប់មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ 

�មពញ ជា�្ ញ ងការេុសះផ្ស�្ផ្ាយ ៃងិផ្ត េ់េំណាសះៃឹងបន្ថាម�ី

បាវត្ត សិាស្ត ាខមារកាេមតាមរយៈ�មមវធិ ី «វាទកិាថ្ ា�់រៀៃ» 

សមាាប់សិស្សថ្ ា�់ទ១ី២ ៃងិការ�ា�់តាំង�ិ�រ័ណរូ៍បភា�

មាៃឹ�នាំខមារកាេម។

មីៃ សាណាស់ ៃងិ ផាត សិ្ា

សួៃេ្បារ�ៃុស្ាវរយីឬ៍សួៃេ្បារនាការេងចាំ  នាវទិ្យាេយ័ 

មាសាង (រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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(ត�ីលាខមុៃ)

 ពា�់�ៃ័្ធៃងឹការ�ំណត់លើកាុមគាេដាជា�់្ា�់ ជៃ 

ជាប់ចាទតាូវបាៃចាទបាកាៃ់�ី៖

 ទមួីយ ពា�់�ៃ័្ធៃងឹជៃជាតចិាម ឧកាិៃ្�មមបាឆាំងៃងឹ

មៃុស្សជាត ិតាមរយៈការធ្ើមៃុស្សឃាត ការសម្ាប់រង្គ ាេ 

ការ�ា�់�្ ញ ងមៃ្រីឃំុឃាំង ការធ្ើទារុណ�មម ការធ្ើទុ�ខ បុ�

ម្ ាញដាយមូេហាតុៃយាបាយ ៃងិការធ្ើទុ�ខ បុ�ម្ ាញ

ដាយមូេហាតុសាសនា �ំពើ�មៃុស្សធមផ៌្សាងៗទៀត

កាាមទមាង់ជាការប៉សះពាេ់ៃេ់សាេ�ដែ ីថ្ាថ្ រូ ររបស់មៃុស្ស 

�ំពើ�មៃុស្សធម៌ផ្សាងៗទៀតកាាមទមាង់ជាការបាត់ខ្លួ ៃ

ដាយបងខ ំ ៃងិឧកាិៃ្�មមបាេយ័�ូជសាសៃដ៍ាយការធ្ើ 

មៃុស្សឃាត។

 ទ�ីីរ ពា�់�ៃ័្ធៃងឹជៃជាតវិៀតណាម ឧកាិៃ្�មមបាឆាំង 

ៃងឹមៃុស្សជាត ិ តាមរយៈការធ្ើមៃុស្សឃាត ការសម្ាប់ 

រង្គ ាេ ការៃរិទាស ការធ្ើទុ�ខ បុ�ម្ ាញដាយមូេហាតុ�ូជ 

សាសៃ ៍ការបំពារបំពាៃយ៉ាងធង ៃ់ធងរទាលើ�ៃុសញ្ញ ាទកីាុង 

េ្សណឺាវ ឆ្ ាំ១៩៤៩ តាមរយៈការធ្ើមៃុស្សឃាតដាយ 

ចាតនា ការធ្ើទារុណ�មម ការធ្ើបាបដាយ�មៃុស្សធម ៌

ការបង្ ដាយចាតនាឲ្យមាៃរបួសធងៃ់ធងរ ឬឲ្យមាៃការឈឺ 

ចាប់ៃេ់រាងកាយ ឬសុខភា� ការៃ�េូតដាយចាតនា�ី 

ឈ្ើយសឹ� ឬជៃសុវីេិៃូវសទិ្ធទទួេបាៃការកាត់ទាស 

ដាយយុត្ត ធិម ៌ ៃងិទៀងទាត់ ការៃរិទាសជៃសីុវេិដាយ 

ខុសេ្បាប់ ការឃំុខ្លួ ៃជៃសុវីេិដាយខុសេ្បាប់ ៃងិឧកាិៃ្ 

�មមបាេយ័�ូជសាសៃដ៍ាយការធ្ើមៃុស្សឃាត។ 

 ទបី ី ពា�់�ៃ័្ធៃងឹ�ុទ្ធសាសៃ�ិ ឧកាិៃ្�មមបាឆាំងៃងឹ 

មៃុស្សជាត ិ តាមរយៈការធ្ើមៃុស្សឃាតៃងិ ការធ្ើទុ�ខ 

បុ�ម្ ាញដាយមូេហាតុសាសនា។ 

 ទបួីៃ ពា�់�ៃ័្ធៃងឹ�តតី�្ �រៃ្ការនារបបសាធារណ 

រៃ្ខមារ (រួមទាំង�្ �រៃ្ការសុវីេិៃងិទាហាៃ) ៃងិកាុមគាួសារ 

របស់�ួ�គា ឧកាិៃ្�មមបាឆាំងៃងឹមៃុស្សជាតតិាមរយៈការ 

ធ្ើមៃុស្សឃាត ៃងិការធ្ើទុ�ខ បុ�ម្ ាញដាយមូេហាតុ 

ៃយាបាយ។

 ពា�់�ៃ័្ធៃឹងការចាញបទបញ្ាសដែ ី�ីការរៀបអាពាេ-៍ 

�ិពាេ ៍ជៃជាប់ចាទតាូវបាៃចាទបាកាៃ់�ីឧកាិៃ្�មមបាឆាំង 

មៃុស្សជាត ិ តាមរយៈ�ំពើ�មៃុស្សធមផ៌្សាងៗទៀតកាាម

ទមាង់ជាការរៀបអាពាេ�៍ិពាេដ៍ាយបងខ ំ ៃងិការរលំាភ 

បំពាៃផ្រូ វភាទនា�្ ញ ងបរបិទនាការរៀបអាពាេ�៍ិពាេដ៍ាយ 

បងខ ំ។ 

 ១.៣. សំអាងហាតុសំខាៃ់ៗរបស់�ង្គ ជំៃំុជមាសះសា្ា

ៃំបូង 

 ៨. �ង្គ ជំៃំុជមាសះៃងឹលើ�ឡើង�ំ�ីសំអាងហាតុ ៃងិ 

សំអាងេ្បាប់ ទា�់ទងៃងឹទតីាំងឧកាិៃ្�មមៃមួីយៗ ដាយសារ 

តាវាពា�់�ៃ័្ធៃងឹគាេៃយាបាយដាេតាូវបាៃចាទបាកាៃ់ 

នា�្ ញ ងសំណំុរឿង០០២/០២នាសះ។ បន្ាប់ម� �ង្គ ជំៃំុជមាសះ

ៃងឹលើ�ឡើង�ំ�ីសេឧកាិៃ្�មមរួម មុៃពាេលើ�ឡើង�ំ�ី 

សាេ�្ត ីសៃ្ ិ�្ាៃផ្សាងៗពា�់�ៃ័្ធៃឹងការទទួេខុសតាូវរបស់ 

ៃួៃ ជា ៃងិ ខៀវ សំផៃ។

 ៩. មុៃពាេលើ�ឡើង�ំ�ីទតីាំងឧកាិៃ្�មម ជាបឋម 

�ង្គជំៃំុជមារះសាលាដំបូង ៖ 
សាែក្ដតីសង្ខាបសាលកាមសំណំុរឿង០០២/០២

ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មារកាេម



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 43មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

�ង្គ ជំៃំុជមាសះ ៃងឹលើ�ឡើង�ំ�ីធាតុផ្ំសទូទានាឧកាិៃ្�មម 

បាឆាំងៃងឹមៃុស្សជាត ិ ៃងិការបំពារបំពាៃយ៉ាងធង ៃ់ធងរទា 

លើ�ៃុសញ្ញ ាទកីាុងេ្សណឺាវ ឆ្ ាំ១៩៤៩។ �ង្គ ជំៃំុជមាសះ 

យេ់ឃើញថា ចាប់តាំង�ីថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ 

ៃងិបៃ្តយ៉ាងហាេណាស់ៃេ់ថង ាទ០ី៦ ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៩  

ជាពាេវា្ ាស្ថតិកាាមយុត្ត ាធកិារនាសំណំុរឿង ០០២/០២  

នាសះ មាៃការវាយបាហារជាទូទា ៃងិជាបា�ៃ័្ធបាឆាំងៃងឹ 

បាជាជៃសុវីេិនា�មពញ ជា។ ការវាយបាហារបាៃកើតឡើង 

�្ ញ ងទមាង់ជាចាើៃ ដាេ�្ ញ ងនាសះមាៃការជម្ៀសបាជាជៃ 

ដាយបងខ ំ ការធ្ើមៃុស្សឃាត ការសម្ាប់រង្គ ាេ ការបាត់ខ្លួ ៃ 

ដាយបងខ ំ ការធ្ើឲ្យប៉សះពាេ់ៃេ់សាេ�្ត ថ្ីាថ្ រូ ររបស់មៃុស្ស  

ៃងិការធ្ើទុ�ខ បុ�ម្ ាញដាយមូេហាតុៃយាបាយ។ ការ 

វាយបាហារនាសះ បាៃបណ្ត ាេឲ្យបាជាជៃសីុវេិ រាប់្ាៃ 

នា�់�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជារងគាាសះ ហើយធ្ើឲ្យជៃភៀសខ្លួ ៃជា 

ចាើៃរត់គាេទាបាទាសជិតខាង។ ការវាយបាហារនាសះ តាូវ 

បាៃធ្ើឡើង ដើម្ជំីរុញ ៃងិ�ៃុលាមតាមគាេៃយាបាយ 

ៃងិផាៃការរបស់ប�្ស�្ ញ ងការ�សាងសង្គមៃយិម ៃងិការ 

ការពារបាទាស។ �ង្គ ជំៃំុជមាសះជឿជា�់ថា ការវាយបាហារ 

នាសះ មាៃទាង់ទាាយធំទាំងផ្ ា�វសិាេភា�ភូមិសាស្ត ា � ៏

ៃូេជាេំៃួៃជៃរងគាាសះ។ �ង្គ ជំៃំុជមាសះ�យ៏េ់ឃើញផង 

ដារថា ការវាយបាហារនាសះមាៃេ�ខណៈជាបា�ៃ័្ធ ដាយសារ 

តាឧកាិៃ្�មមដាេមាៃវសិាេភា� ៃងិទំេំធំបាបនាសះ មៃិ

អាេតាូវបាៃធ្ើឡើងដាយរម ាៃការគាាងទុ�ឡើយ ហើយ 

តាូវធ្ើឡើងដើម្ជំីរុញៃងិ�ៃុលាមតាមគាេៃយាបាយ

របស់ប�្ស។ �ង្គ ជំៃំុជមាសះយេ់ឃើញថា ការវាយបាហារ 

នាសះ មាៃគាេដាបាឆាំងៃងឹបាជាជៃសីុវេិ�្ ញ ងបាទាស 

�មពញ ជា។ �ង្គ ជំៃំុជមាសះយេ់ឃើញទៀតថា ការវាយបាហារ 

តាូវបាៃធ្ើឡើងដាយមូេហាតុៃយាបាយ ជាតសិាសៃ ៍

ជាត�ិៃ្ធញ  �ូជសាសៃ ៍ៃងិសាសនា ហើយថា មាៃទំនា�់ទំៃង 

រវាងការវាយបាហារនាសះៃងិ�ំពើដាេបាៃបាពាឹត្ត ។ �ង្គ ជំៃំុ 

ជមាសះ�យ៏េ់ឃើញដារថា ៃួៃ ជា ៃងិ ខៀវ សំផៃ បាៃៃឹង� ី

ការវាយបាហារនាសះ ហើយថា �ួ�រាត់ទាំង�ីរនា�់បាៃៃឹង

ថា�ំពើរបស់ខ្លួ ៃគជឺាផ្ ា�មួយនាការវាយបាហារនាសះ។

 ១០. �ង្គ ជំៃំុជមាសះយេ់ឃើញថា �ត្ថភិា�នាជម្ាសះ 

បា�ាប់អាវុធ�ៃ្តរជាតរិវាងវៀតណាម ៃងិ�មពញ ជាបាជាធបិ 

តាយ្យ មាៃចាប់តាំង�ីខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៥ រេូតៃេ់ថង ា 

ទ០ី៦ ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ ទា�់ទងៃងឹការបំពារបំពាៃ 

យ៉ាងធង ៃ់ធងរលើ�ៃុសញ្ញ ាទកីាុងេ្សណឺាវ ១៩៤៩ ដាេតាូវ 

បាៃចាទបាកាៃ់នាមៃ្រីសៃ្ត សុិខ ស-២១ �ង្គ ជំៃំុជមាសះយេ់ 

ឃើញថា ជៃរងគាាសះនាឧកាិៃ្�មមទាំងនាសះ គជឺាបាជាជៃ 

សុវីេិវៀតណាម ឬឈ្ើយសឹ�វៀតណាម ហាតុនាសះ �ួ�គា

គជឺាបុគ្គេដាេតាូវទទួេបាៃការការពារ�ី�ៃុសញ្ញ ាទកីាុង 

េ្សណឺាវ។ ផ្ញយទាវញិ េំពាសះឧកាិៃ្�មមដាេបាៃចាទ 

បាកាៃ់នាមៃ្រីសៃ្ត សុិខ�ូរ�ន្សាង �ង្គ ជំៃំុជមាសះមៃិអាេ 

ជឿជា�់ឲ្យេួស�ីវមិតសិង្សយ័បាៃទាថា ជៃជាតចិារ៉ាយជា 

រូបខាងឆ្ាង៖ លា� ៃខូីឡាស គំជាៃ សេពាសះរាជអាជ្ា 

�ៃ្តរជាត ិៃងិលា�សាី ជា ្ាង សេពាសះរាជអាជ្ាជាត ិ

នាសា្ា�្ត ខីមារកាេម។ (រូបថត៖ �.វ.ត.�)
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បុគ្គេដាេទទួេបាៃការការពារ ទាតាម�ត្ថៃយ័នា�ៃុ-

សញ្ញ ាទកីាុងេ្សណឺាវនាសះ។ �ង្គ ជំៃំុជមាសះយេ់ឃើញថា  

ឧកាិៃ្�មមនានា ដាេបាៃបាពាឹត្តទាលើបុគ្គេដាេទទួេ

បាៃការការពារនាមៃ្រីសៃ្ត សុិខ ស-២១ មាៃទំនា�់ទំៃង

យ៉ាងជិតស្ ិទ្ធទិាៃងឹជម្ាសះបា�ាប់អាវុធរវាង�មពញ ជាបាជាធិ

បតាយ្យៃងិវៀតណាម។ �ង្គ ជំៃំុជមាសះយេ់ឃើញទៀតថា 

ៃូៃ ជា ៃងិ ខៀវ សំផៃ បាៃៃឹង�ី�ត្ថភិា�នាជម្ាសះបា�ាប់

អាវុធជាមួយវៀតណាម ហើយថា �ួ�គាទាំង�ីររូបបាៃៃឹង 

�ំ�ីឋាៃៈជាបុគ្គេដាេតាូវទទួេបាៃការការពាររបស់ជៃ 

រងគាាសះនាមៃ្រីសៃ្ត សុិខ ស-២១។

 ១.៣.១.បរបិទបាវត្ត សិាស្ត ា

 ១១. �ង្គ ជំៃំុជមាសះសា្ាៃំបូងយេ់ឃើញថា �្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៥៩ ទូ សាមុត, បុ៉េ �ត ៃងិ ៃួៃ ជា បាៃចាប់ផ្ត ើមៃំណើរ 

ការបង្ ើតប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជាថមីមួយ ដើម្គីាេចាញ�ី 

ឥទ្ធ�ិេរបស់វៀតណាម ដាេមាៃេរតិេ�ខណៈជាប�្ស 

�ុមមញ យៃសី្ត ឥណ្ឌរូ េៃិ។ គាេការណគ៍ាឹសះរបស់ប�្សនាសះ គ ឺ

បាជាធបិតាយ្យបាមូេផ្តញ ំ  ៃងិម៉ា�្សលាៃៃីៃយិម។ សៃ ្បិាត 

ប�្សលើ�ទមួីយតាូវបាៃធ្ើឡើង ចាប់�ីថង ាទ៣ី០ ខា�ញ្ញ ា 

ៃេ់ថង ាទ០ី២ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៦០ ដាេនា�្ ញ ងពាេនាសះមាៃ 

ការ�ៃុមត័េ�ខៃ្ត �ិៈប�្ស ៃងិមាៃការជាើសតាំងគណៈ�មម ា-

ធកិារៃឹ�នាំ។ ទូ សាមុត តាូវបាៃជាើសតាំងជាលាខាប�្ស 

េំណា� ៃួៃ ជា តាូវបាៃជាើសតាំងជា�ៃុលាខាប�្ស។ បុគ្គេ 

ទាំង�ីរនា�់នាសះ តាូវបាៃជាើសតាំងទា�្ ញ ងគណៈ�មម ាធកិារ 

�េនិ្ត ាាយជ៍ាមួយៃងឹ បុ៉េ �ត �្ ញ ងនាមជាសមាជិ�ពាញសទិ្ធ ិ

ហើយអៀង សារ ីជាសមាជិ�តាៀម។ សុៃ សាៃ, សា ភមឹ  

ៃងិ តាមុ៉� �ប៏ាៃេូេរួម�្ ញ ងសៃ ្បិាតនាសះដារ ដាយ សុៃ 

សាៃ ៃងិ សា ភមឹ តាូវបាៃជាើសតាំងជាសមាជិ�តាៀមនា 

�្ ញ ងគណៈ�មម ាធកិារ�េនិ្ត ាាយ។៍ វៃ វ៉ាត តាូវបាៃជាើសតាំង 

រូបខាងឆ្ាង៖ ខៀវ សំផៃ ៃងិ ៃួៃ ជា នាបៃ្ប់សវនាការនាសា្ា�្ត ខីមារកាេម។ រូបថត៖ �.វ.ត.�)



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 45មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

ទា�្ ញ ងគណៈ�មម ាធកិារមជ្ឈមិប�្សជាមួយៃងឹ ទូ សាមុត, ៃួៃ 

ជា, បុ៉េ �ត , អៀង សារ ីៃងិ សុៃ សាៃ។ នា�្ ញ ងសៃ ្បិាត 

ប�្សលើ�ទ�ីីរ នាខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៦៣ បុ៉េ �ត តាូវបាៃ 

ជាើសតាំងជាលាខាប�្ស នាពាេ ទូ សាមុត បាៃបាត់ខ្លួ ៃ  

េំណា� ៃួៃ ជា នាតាជា�ៃុលាខាប�្ស ហើយការបាើបាាស់ 

េិង្ាៃយាបាយ ៃងិេិង្ាបៃិវត្ត ៃត៍ាូវបាៃបញ្ា�់សាជា 

ថមីទៀត។ អៀង សារ ីៃងិ សា ភមឹ តាូវបាៃតម្ើងឋាៃៈជា

សមាជិ�ពាញសិទ្ធនិា�្ ញ ងគណៈ�មម ាធកិារ�េនិ្ត ាាយប៍�្ស  

េំណា� វៃ វ៉ាត, រស់ ញមឹ, សុៃ សាៃ ៃងិ តាមុ៉�  

តាូវបាៃជាើសតាំងទា�្ ញ ងគណៈ�មម ាធកិារមជ្ឈមិ។ នា�្ ញ ង 

សៃ ្បិាតប�្សលើ�ទបី ីដាេតាូវបាៃធ្ើឡើងនា�្ ញ ងខា�ញ្ញ ា  

ឆ្ ាំ១៩៧១ បាៃបញ្ា�់សាជាថមី�ំ�ីមារ៌ាយុទ្ធសាស្ត ារបស់ 

ប�្ស ដាេតាូវបាៃ�ៃុមត័នា�្ ញ ងសៃ ្បិាតប�្សលើ�ទមួីយ  

ៃងិលើ�ទ�ីីរ។ នាសះជាលើ�ទមួីយដាេ ខៀវ សំផៃ បាៃេូេ 

រួមនា�្ ញ ងសៃ ្បិាតប�្ស ហើយរាត់តាូវបាៃជាើសតាំងទា

�្ ញ ងគណៈ�មម ាធកិារមជ្ឈមិប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជា�្ ញ ងនាមជា

សមាជិ�បមាុង រួមជាមួយៃងឹ ជូ ជាត, កា �� ៃងិ �ុយ 

ធួៃ។

 ១២. រេូតៃេ់ឆ្ ាំ១៩៦៩ សាៃ្�េ្ិ នា�្ ញ ងបាទាស

�មពញ ជាបាៃធ្ា�់េុសះ ហើយមាៃភា�មៃិេ្បាស់្ាស់�ំ�ី ថា

តើ�មពញ ជាអាេៃឹងធ្ា�់េូេ�្ ញ ងសង្គ ាាមនា�្ ញ ងបាទាសវៀត

ណាមដារឬយ៉ាងណា បើទាសះបជីា សម្ត ាេ ៃរាត្ត ម សីេៃុ 

មាៃគាេៃយាបាយ��្យាកាឹត្យជាផ្រូ វការ�ដ៏ាយ។ ចាប់ 

�ីឆ្ ាំ១៩៦៩ ម� ភា�េិៃហាេ ការទម្ា�់គាាប់បា�របស់ 

សេរៃ្អាមារ�ិនា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជាបាៃរុញចាាៃឲ្យ�ង 

ទ�័វៀតណាមខាងជើងកាៃ់តាខតិេូេម��្ ញ ងបាទាស�មពញ ជា  

ដាេធ្ើឲ្យវបិត្ត និាសះកាៃ់តាមាៃភា�តាៃតងឹថាមទៀត។ នា 

�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧០ េៃ់ ៃេ់ កាាមការរាំទា�ីសេរៃ្អាមារ�ិ 

បាៃធ្ើរៃ្បាហារទម្ា�់សម្ត ាេ ៃរាត្ត ម សីេៃុ ដាេនា

ពាេនាសះទាង់�ំ�ុងស្ថតិនាកាាបាទាស�មពញ ជា។ សម្ត ាេ 

ៃរាត្ត ម សេីៃុ កាាយម�បាៃបង្ ើតរណសរិ្សរួបរួមជាតិ

�មពញ ជា ដាេជាេេនាៃយាបាយមួយដើម្បីាយុទ្ធបាឆាំង 

ៃងឹ�្ �ទម្ា�់ពាសះ�ង្គ។ នា�្ ញ ងខាឧសភា ឆ្ ាំៃដាេនាសះ 

សម្ត ាេៃរាត្ត ម សេីៃុ ដាយមាៃការរាំទាយ៉ាងសងៀម 

សង ាត់�ីប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជា បាៃបង្ ើតរ�្ាភបិាេៃរិទាស

ថមីមួយដាេមាៃឈម ាសះថា រាជរ�្ាភបិាេរួបរួមជាត�ិមពញ ជា។ 

ខៀវ សំផៃ គជឺាឧបនាយ�រៃ្មន្ត ាី ៃងិជារៃ្មន្ត ាីការពារជាត ិ

នារាជរ�្ាភបិាេរួបរួមជាត�ិមពញ ជា ដាេតាមរយៈតួនាទនីាសះ 

រាត់បាៃដើរតួធ្ើជា�្ �សមាបសមាួេទំនា�់ទំៃងរវាងសម្ត ាេ  

ៃរាត្ត ម សេីៃុ ៃងិ បុ៉េ �ត។ រៃ្បាេរបស់រាជរ�្ាភបិាេ

រួបរួមជាតិ�មពញ ជាមិៃមាៃ�ំណាេជា�់ស្ត ាងនា�្ ញ ងបាទាស 

�មពញ ជាឡើយបើទាសះបីជា សម្ត ាេ ៃរាត្ត ម សេីៃុ នាបៃ្ត 

មាៃឥទ្ធ�ិេនាលើឆា��ៃ្តរជាត�ិដ៏ាយ។ តាម�ិតទាប�្ស 

�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជាឯណាសះទា ដាេជា�្ �ទទួេខុសតាូវលើការ 

តស៊ូបា�ាប់អាវុធ នា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជានាសះ។ ថ្ ា�់ៃឹ�នាំ 

ប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជាមាៃគាេៃយាបាយតងឹរុងឹ�្ ញ ងការ 

រ�្ាការសមង ាត់ ហើយមៃិបង្ាញ�ត្តសញ្ញ ាណរបស់�ួ�គា 

ជាសាធារណៈឡើយ។ �ួ�គាៃយិមបាើបាាស់ពា�្យ «�ង្គការ»  

ដាេជាពា�្យមៃិេ្បាស់្ាស់ ៃងិជាពា�្យបទិបាំង សំដាជា 

ស្ថ ាបៃ័ដាេបាៃៃឹ�នាំបាទាស ហើយដាេបាជាជៃធមមតា

យេ់ថាមាៃ�ំណាេគាប់គាងលើបាទាសទាំងមូេ។ �ួ�គា 

ថាមទាំងបាៃបាើបាាស់បុគ្គេសាធារណៈដាេទទួេបាៃការ 

គារ� ៃូេជា ខៀវ សំផៃ ៃងិ សម្ត ាេៃរាត្ត ម សេីៃុ 

ទាំង�្ ញ ងបាទាស ៃងិលើឆា��ៃ្តរជាតដិើម្ជីាការបទិបាំង 

េំពាសះស�មមភា� ៃងិគាេៃយាបាយរបស់�ួ�គា។

 ១៣. នាពាឹ�ថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ �ង 

�ម្ាំងប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជាបាៃេូេ�្ ញ ងទកីាុងភ្ ំពាញ �្ ញ ង 

នាមជា�ង�ម្ាំងបា�ាប់អាវុធបាជាជៃរំដាសះជាត�ិមពញ ជា 

ហើយបាៃចាប់ផ្ត ើមបណ្ត ាញបាជាជៃឲ្យចា�ចាញ�ីទកីាុង

ភ្ាម ដាេជាការចាប់ផ្ត ើមនារបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ 

(នាមាៃត) 

�ង្គ ជំៃំុជមាសះវសិាមញ្ញ�្ ញ ងតុ្ាការ�មពញ ជា



កាលវិភាគបញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វេិតិាសាេសេិ្ៈសេសមយ័វទិ្យាស្ថ ាៃសឹ្�រតឹ ដាេមាៃទតីាំងស្ថតិនា�្ ញ ង�រារ H នាវទិ្យាស្ថ ាៃជាត�ិប់រ ំជាទតីាំង 

មួយដើរតួនាទជីា�ន្ាង�ប់រ ំបណ្តញ សះបណ្ត ាេ ៃងិលើ��មព ស់ការ�ប់រ�ំីបាវត្ត សិាស្ត ា ៃងិការៃំណាេបៃ្សេ់ទុ��ីរបបខមារ 

កាេម ពាមទាំងជា�ន្ាងដាេ�ា�់បង្ាញ�ីស្ ាដាសេិ្ៈ ៃងិវប្ធមត៌ាមរយៈការតាំង�ិ�រ័ណ ៍ការចា�់បញ្ ាំងខ្សាភា�-

យៃ្តឯ�សារ ៃងិការធ្ើបទបង្ាញរបស់វាគមៃិនានា។ ជារួម វេិតិាសាេសេិ្ៈសេសមយ័វទិ្យាស្ថ ាៃសឹ្�រតឹ រួមេំណា� 

ៃេ់ការលើ��មព ស់ៃងិរាំទាៃេ់វេិតិា�រ�មពញ ជាទាំង�ស់ ដាយផ្ត េ់ជូៃៃូវបរវិាណខាង�្ ញ ងបៃ្ប់ធំនា�រារេំណាស់�សាង

ឡើង�្ ញ ងរជ្កាេបារាំង សមាាប់ការ�ា�់តាំង�ិ�រ័ណ�៌ី�េ្ិ ការសិេ្ៈរបស់ខ្លួ ៃ។

សមាាប់�ត័ម៌ាៃបន្ថាមសូមទា�់ទង ស៊ាង េនិ្ត ា ទូរស�្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ �ីុម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org

បញ្ាំងលរៀងរាេ់នថងសុប� 

លវ្ាលម៉ាង១០:០០ ប�ឹ�

ទតីាំងល�ាវេិបិតសាេសេិ្ៈ

សេសមយ័វទិ្យាស្ថ ាៃសឹ្�រតឹ 

�រារ H នៃវទិ្យាស្ថ ាៃជាត�ិប់រ ំ

(មហាវថីិប�សះសីេៃុ 

រាជធាៃភំ្ីល�ញ)
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 សិេ្ៈគជឺាការងារជំនាញ ឬស្ ាដាដាេធ្ើឲ្យមៃុស្ស

ចាប់េតិ្ត  ចាប់អារមមណ ៍េង់មើេ េង់ឃើញ ៃងិេង់ស្ត ាប់។ 

នាពាេខ្សះ សេិ្ៈ�ប៏ាៃទា�់ទាញេំណាប់អារមមណរ៍បស់ 

មៃុស្សឲ្យកាៀមកាំ ភយ័រៃ្ធត់ ៃងិរភំើបរ�ីរាយដារ។ សេិ្ៈ 

បាៃផ្ាភ្ាប់េំណាប់អារមមណរ៍បស់�្ �ទស្សនាឲ្យកាៃ់តា 

ខតិេូេជិតខ្លួ ៃ ៃងិេង់ស្ាងយេ់�ីខ្លួ ៃបាៃយ៉ាងងាយសាួេ។  

ៃូច្ ាសះហើយ ទើបមាៃមៃុស្សមួយេំៃួៃបាៃយ�សិេ្ៈម� 

�ៃ្យេ់ៃយ័បាធាៃបទផ្សាងៗ ទា�់ទង�ំពើបាេយ័�ូជ-

សាសៃ ៍ពាាសះសិេ្ៈបាៃផ្ត េ់ៃូវេំណុេចាប់ផ្ត ើមមួយដាេ 

ជំរុញឲ្យ�្ �ទស្សនាបញ្ ាញយាបេ់ ៃងិបង្ ើៃការ�ិភា�្ា 

រ្ ា។ សេិ្ៈបាៃផ្ត េ់ឲ្យៃូវភា�ងាយសាួេ�្ ញ ងការស�ិ្ា 

ស្ាងយេ់ ៃងិទទួេបាៃេំណាសះៃឹង�ំ�ីបទ�ិសាធៃន៍ា 

�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃ ៍ ខណៈពាេដាេមៃុស្សជាចាើៃ 

�ិបា�ៃងឹឲ្យៃយិមៃយ័ ៃងិស្ាងយេ់ដាយផ្ាេ់លើបាធាៃ 

បទនា�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃ។៍ បន្ថាមលើការស្ាងរ�យុត្ត -ិ

ធម ៌ការផ្សសះផ្ា ៃងិការរ�្ាសៃ្តភិា�តាមរយៈៃតីវិធិរីបស់ 

តុ្ាការ សេិ្ៈអាេេូេរួមដាសះសាាយ ៃងិបំពាញបន្ថាម 

ទាលើេំណុេខ្សះខាត ៃងិការសមាេបាៃៃូវ�ី្ដាេជាការ

ខ្សះេន្ាសះរបស់តុ្ាការ។ ម្៉យាងទៀត សេិ្ៈ�ជ៏ាៃមិតិ្ត រូប 

មួយ េំពាសះ�្ �ដាេបាៃបាត់បង់ជីវតិដាយសារតា�ំពើ 

តើសិល្បៈបាៃែូលរមួែំណាកក្ពុងការ�ប់រំ ៃិងទប់ស្ក ាត់
�ំពើបាលយ័ពូជសាសៃឬ៍យ៉ាងណា?

កាុមសិេ្ៈ�រម��ីបាទាសភូមាទស្សនា�ិ�រ័ណទ៍កីាុងភ្ ំពាញនាសាេសិេ្ៈសេសមយ័វទិ្យាស្ថ ាៃសឹ្�រតឹ 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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បាេយ័�ូជសាសៃ ៍ ហើយ�ជ៏ាការឭំ�ៃេ់មៃុស្សជាតឲិ្យ 

េងចាំ�ីពាឹត្ត កិារណដ៍ាេបាៃកើតឡើងដារ។ 

 កាេ�ីថង ាទ១ី១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨នាសះ សិេ្ៈ�រជៃជាត ិ

ភូមាេំៃួៃ ១៤នា�់ បាៃម�ទស្សៃ�េ្ិ សាេសិេ្ៈសេ-

សមយ័វទិ្យាស្ថ ាៃសឹ្�រតឹ ៃងិទស្សនាការតាំង�ិ�រ័ណរូ៍ប 

គំៃូរេំៃួៃ១៥ផ្ាំង ដាេជាស្ ាដារបស់វេិតិា�រវយ័កមាងម� 

�ីសា្ាហ្ា�ៃ្សឺេិ្ៈ រួមទាំងរូបគំៃូរផ្សាងៗ ៃងិបាៃជួប 

�ិភា�្ាជាមួយលា� ឆាំង យុ នាយ�មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ 

�មពញ ជា ដើម្ស្ីាងយេ់បន្ថាម�ំ�ីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯ�សារ�មពញ ជា ផ្ត ាតទាលើ�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃដ៍ាេ

បាៃកើតឡើងនា�្ ញ ង�ំ�ញ ងពាេនារបបខមារកាេម។ 

 គាេបំណងនាៃំណើរទស្សៃ�េ្ិ របស់សិេ្ៈ�រភូមា  

គេឺង់សិ�្ា�ំ�ីរឿងរ៉ាវរបស់សង្គមខាងកាា ដាេធ្ាប់បាៃ 

ជួបបាទសះៃងឹសង្គ ាាម ការកាប់សម្ាប់ ៃងិទទួេរងផេ 

ប៉សះពាេ់�ី�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃ។៍ បាទាស�មពញ ជា គជឺា 

បាទាសមួយ ដាេបាៃឆ្ងកាត់�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃ៍

យ៉ាងឃារឃានា�្ ញ ង�ំ�ញ ងពាេនាការគាប់គាងរបស់ខមារ 

កាេម ៃងិ�ំ�ុងតាខតិខំដាសះសាាយវបិត្ត �ិតតីកាេរបស់ 

ខ្លួ ៃដាេបាៃបៃ្សេ់ទុ��ីសង្គ ាាម។ សិេ្ៈ�រទាំង�ស់ 

សង្ឃមឹថា ខ្លួ ៃៃងឹអាេស្ាងយេ់�ំ�ី វធីសីាស្ត ានាការ 

ដាសះសាាយវបិត្ត �ិតតីកាេរបស់បាទាស�មពញ ជាេំពាសះ�ំពើ

បាេយ័�ូជសាសៃដ៍ាេបាៃកើតឡើងដើម្ឆ្ីញ សះបញ្ ាំងទា 

កាុមសិេ្ៈ�រម��ីបាទាសភូមាទស្សនា�ិ�រ័ណទ៍កីាុងភ្ ំពាញនាសាេសិេ្ៈសេសមយ័វទិ្យាស្ថ ាៃសឹ្�រតឹ

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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ៃងឹបាវត្ត សិាស្ត ារបស់បាទាសភូមាផ្ាេ់ ៃងិបញ្ាដាេ 

បាទាសភូមា�ំ�ុងតាជួបបាទសះស�្ថង ានាសះ។ 

 លា� ឈិត មុៃ ្ ី�្ �សមាបសមាេួកាមុបាៃៃយិាយថា 

សិេ្ៈ�រដាេម�ធ្ើទស្សៃ�េ្ិ នាថង ានាសះ មាៃេំៃួៃសរុប 

១៤នា�់ (សាី៥នា�់ ៃងិបាុស៩នា�់) ដាេសេិ្ៈ�រទាំង 

�ស់នាសះ គជឺាវេិតិា�រ ផេិត�រ �្ �ធ្ើការងារសង្គម �្ � 

សម្ត ាង ៃងិជាងគំៃូរ។ សិេ្ៈ�រភូមាទាំង១៤នា�់ មាៃ 

បំណងេង់បាើបាាស់ស្ ាដាសិេ្ៈរបស់ខ្លួ ៃសមាាប់ការ�ប់រ ំ 

ៃងិ�ៃ្យេ់�ំ�ី�ំពើបាេយ័�ូជសាសៃ ៍ៃងិរាំទាៃេ់�េ្ិ ការ 

សង្គមនា�្ ញ ងបាទាសភូមា។ សេិ្ៈ�រទាំងនាសះ បាៃទា 

ទស្សនាសារមៃ្រីទួេស្ាង វាេ�ិឃាតជើងឯ� សារមៃ្រី 

ជាត ិ ៃងិមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាដើម្ស្ីាងយេ់�ំ�ី 

រឿងរ៉ាវដាេបាៃកើតឡើងនា�្ ញ ងបាទាស�មពញ ជា។ 

 នា�្ ញ ងជំៃួបជាមួយសេិ្ៈ�រជៃជាតភូិមាទាំង ១៤ 

នា�់ លា� ឆាំង យុ បាៃបង្ាញរូបគំៃូរជាចាើៃផ្ាំងនា

�្ ញ ងបៃ្ប់បាជំុរបស់ខ្លួ ៃ ដាេរូបគំៃូរទាំង�ស់នាសះបាៃរៀប

រាប់�ំ�ី វប្ធម ៌ សិេ្ៈ សាសនា ៃងិបាវត្ត សិាស្ត ារបស់

បាទាស�មពញ ជា។ លា� ឆាំង យុ បាៃៃយិាយថា យើងបាើ 

បាាស់ភា�សាស់ស្អ ាត ដើម្ស្ីាងយេ់�ីភា�ឃារឃា។ 

លា��ប៏ាៃបន្ថាមថា សិេ្ៈ គជឺាផ្ ា�មួយបាៃជួយៃេ់

ការសិ�្ាសាាវជាាវរបស់លា� ៃងិការយេ់ៃឹង�ំ�ីឧកាិៃ្ 

�មមដាេខមារកាេមបាៃបាពាឹត្តដារ។           �៊ុ ៃ សុ�ាវ ី

កាុមសេិ្ៈ�រម��ីបាទាសភូមាជួបជាមួយលា� ឆាំង យុ នាយ�មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា)
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លលខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

 �៊ុ ង ជឿៃ ឬ ឈិៃ ជឿៃ ហាតាមុ៉� ៃងិ មាៃឈម ាសះ 

បៃិវត្ត ៃ ៍ ងួៃ �ង កើតនាឆ្ ាំ ១៩២៦ �្ ញ ងភូមបិារាប ឃំុ 

តាពាំងធំ (ត រ្ូ ង) សាុ�តាាំ��់ ខាត្តតាកាវ។ នាឆ្ ាំ ១៩៦៨- 

១៩៦៩ តាមុ៉� តាូវបាៃប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជាចាត់តាំងឲ្យ 

ធ្ើជាលាខាភូមភិាគៃរិត។ី តាមុ៉� តាូវបាៃ�ត់តាា�្ ញ ងបាវត្ត  ិ

សាស្ត ា�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យថា គជឺាមាៃឹ�នាំដាេសាហាវ 

ឃារឃា។ នា�្ ញ ង�តតីមៃ្រីសៃ្ត សុិខដាេគាប់គាងដាយ 

តាមុ៉� ស្ថតិនា�្ ញ ងឃំុសៃ្ញង សាុ�ទាាំង ខាត្តតាកាវ មាៃឃំុ

ឃាំង�្ �ទាសេំៃួៃបាមាណជា១មុឺៃ៥ពាៃ់នា�់។ �្ �ទាស 

ទាំងនាសះតាូវបាៃបងខ ំឲ្យធ្ើការងារេួស�ម្ាំង ៃងិរម ាៃអាហារ 

គាប់គាាៃ់សមាាប់បរភិាគ ៃងិសម្ាប់ចាេ។ នា�្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៣ តាមុ៉� តាូវបាៃចាត់តាំងឲ្យទទួេបៃ្ញ�ផ្ ា��ងទ�័ 

នា�្ ញ ងភូមភិាគៃរិត។ី នាឆ្ ាំ១៩៧៤ តាមុ៉� បាៃសេការ 

ជាមួយ កា �� �តតីលាខាភូមភិាគ�ណ្ត ាេៃណដែ ើមកាៃកាប់ 

បាៃឧៃ្តញ ង្គ  ខាត្ត �ំ�ង់សព  ឺពាមទាំងបាៃធ្ើការជម្ៀសបាជាជៃ 

ចាញដាយបងខ ំមាៃេំៃួៃបាមាណជា២មុឺៃនា�់។ បាជាជៃ 

ទាំង�ស់នាសះតាូវបាៃសម្ាប់ ៃងិបង្អ ត់អាហារ។ ដាយឡា� 

ទតីាំងមៃ្រីឃំុឃាំងមួយទៀត ដាេបាជាជៃៃឹងថាស្ថិតនា 

កាាមការគាប់គាងរបស់ តាមុ៉� ដារ គគុឺ�សង់។ នា�្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៧ �្ �ទាសភាគចាើៃដាេជាប់ឃំុ�្ ញ ងគុ�សង់ គជឺា 

បាជាជៃថមី ហើយ�្ �ទាសេំៃួៃបាមាណជា ៥០០នា�់តាូវ 

បាៃសម្ាប់នា�្ ញ ងគុ�នាសះ។ នាពាេនាសះ តាមុ៉� មាៃតួនាទ ី

ជា�គ្គមាបញ្ាការ�ងទ�័ ហើយនាឆ្ ាំ១៩៧៨ តាមុ៉� ជា 

�គ្គលាខាប�្ស�ុមមញ យៃសី្ត �មពញ ជាបាចាំភូមភិាគៃរិត។ី កាាយ 

របបខមារកាេមៃួេរេំ តាមុ៉� បាៃទាបង្ ើត�ង�ម្ាំងយា- 

ធានាសាុ��ៃង់្វាង ៃងិធ្ើការតស៊ូបាឆាំងជាមួយរ�្ាភ-ិ 

បាេនាភ្ ំពាញ រេូតៃេ់សមាេរណ�មមនាឆ្ ាំ១៩៩៨។  

តាមុ៉� គជឺាបុគ្គេដាេមាៃឈម ាសះេ្េី្បាញនាសាុ��ៃង់្ 

វាង ថាមទាំងទទួេបាៃការគារ�សាឡាញ់�ីបាជាជៃរស់ 

នាសាុ��ៃង់្វាង ដាយសារតាបាជាជៃដាេរស់នាទនីាសះ 

យេ់ឃើញថា តាមុ៉� គជឺាមាទ�័ៃ៏ខ្ាំង�ូកា ៃងិជា�្ �ថា 

រ�្ាការពារបាជាជៃនា�ៃង់្វាង។ រឿងរ៉ាវនាសះ បាៃធ្ើឲ្យ 

មាៃការយេ់ឃើញផ្ញយ�ីបាជាជៃដាេរស់នាកាាមការ 

គាប់គាងរបស់ តាមុ៉� �្ ញ ងភូមភិាគៃរិត ី ៃងិតំបៃ់ផ្សាងៗ 

ទៀត។ យុវជៃជំនាៃ់កាាយ នាសាុ��ៃង់្វាងមិៃដាេបាៃ 

ឃើញ ៃងិស្គ ាេ់ តាមុ៉� នាសះទា។ តាមុ៉� �ប៏ាៃស្ាប់មុៃការ 

កាត់ទាសរបស់តុ្ាការខមារកាេមដារ។ 

 កាេ�ីពាេថមីៗនាសះ មជ្ឈមណ្ឌ េសៃ្តភិា��ៃង់្វាង 

នាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាបាៃ�ា�់តាំង�ិ�រ័ណរូ៍បថត 

របស់ តាមុ៉� ជាចាើៃផ្ាំងនា�្ ញ ងបរវិាណសារមៃ្រី�តតីផ្សះ

តាមុ៉� ៃងិទតីាំងមជ្ឈមណ្ឌ េសៃ្តភិា��ៃង់្វាងស្ថតិនាលើ

ភ្ ំៃងរា�បង្ាញទាៃេ់សាធារណជៃ។ ផ្ាំងរូបថតៃមួីយៗ 

មាៃការសរសាររៀបរាប់ខ្ីៗ �ំ�ីស�មមភា�របស់ តាមុ៉�  

ដាេបាៃបាពាឹត្ត  មុៃៃងិកាាយរបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ។  

រូបថត តាមុ៉� ដាេ�ា�់បង្ាញនាបរវិាណសារមៃ្រី ហា�់ 

ៃូេជា�ំុសូវទទួេបាៃៃូវការចាប់អារមមណ�៍ីយុវជៃនាសះឡើយ  

�ីពាាសះយុវជៃមិៃបាៃៃឹងថា ផ្ាំងរូបថតដាេបាៃ�ា�់តាំង 

�ិ�រ័ណគ៍ជឺា តាមុ៉� ដាេ�ួ�គាតាងតាឮឈម ាសះ។ នាពាេ 

ដាេសសិ្ាៃុសសិ្សបាៃៃឹងផ្ាំងរូបថតនាសះ គជឺារូបរបស់  

តាមុ៉� ដាេ�ួ�គាធ្ាប់តាឮ�ីឪ�ុ�មដែ ាយ �ីគាួសារ �ី�្ � 

ផ្ាំងរបូ្តរបស់ តាមុ៉ក តាូវបាៃ�ាក់បង្ហ ាញលើកដំបូង
នាមជ្ឈមណ្ឌ លសៃ្ិភាព�ៃង់្វាង
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ជិតខាង ៃងិតាមរយៈសៀវភារបស់កាសួង�ប់រ ំកាមុសសិ្ា 

ៃុសសិ្សបាៃបង្ាញទ�ឹមុខភ្ា�់ផ្អ ើេយ៉ាងខ្ាំង។ កាុមយុវជៃ  

ៃងិសសិ្ាៃុសសិ្សចាប់ផ្ត ើមរៀបរាប់�ំ�ីស្ ាដារបស់ តាមុ៉� 

នា�្ ញ ងសា�ុ�ៃង់្វាង ៃូេជា ៖ សព ាៃ សា្ ារៀៃ មៃ្រីពាទ្យ ៃងិ 

ការរៀបេំបង្ ើតបាៃជាភូមិ ៃងិមាៃមៃុស្សេូេម�រស់នា

បាមូេផដែញ ំរ្ ារេូតបេ្ ញ ប្ៃ ្។ មៃិខុស�ី្�ីយុវជៃផ្សាងទៀតទា  

ឈម ាសះ ម៉�់ សហីា គជឺាសសិ្សវទិ្យាេយ័�ៃង់្វាង ដាេរស់ 

នាភូមិ�ូរគគរី�ណដែ ាេ ឃំុ�ៃង់្វាង សាុ��ៃង់្វាង ខាត្ត 

ឧត្ត រមាៃជយ័ យេ់ឃើញថា តាមុ៉� គជឺាមៃុស្សម្ ា�់ដាេ 

មាៃេតិ្ត ស្ ាហាជាតបិាឆាំងជាមួយបរទាស ៃូេជា បារាំង 

ជបុ៉ៃ ដាេបាៃ�ា�់អាណាៃគិមម�លើបាទាស�មពញ ជា ទាសះ 

រាត់មិៃបាៃៃឹងរ៉ាវរបស់ តាមុ៉� �ីមុៃម��ដ៏ាយ។ គាួសារ 

របស់ សីហា ជា�្ �េំណូេថមីម��ីខាត្ត �ំ�ង់ចាម ហើយ� ៏

មិៃដាេបាៃជួប តាមុ៉� ដាយផ្ាេ់ដារ។ សីហា បាៃៃឹង 

រឿងរ៉ាវរបស់ តាមុ៉� តាមរយៈ�្ �ជិតខាង ៃងិឪ�ុ�មដែ ាយ 

ៃយិាយបាាប់តាបុ៉ណ្ណ ាសះ។ ទាសះបយ៉ីាងណា សហីា បាៃៃឹង 

រឿងតេិតួេ�ីការបាពាឹត្តជា�ំពើឃារឃា �មៃុស្សធម ៌ 

សាហាវយង់ឃ្ ងរបស់ តាមុ៉� ៃូេដាេមាៃសរសារនា�្ ញ ង 

�ត្ថបទ ៃងិការ�ា�់តាំងបង្ាញនា�្ ញ ងផ្ាំងរូបថត។ សហីា  

បាៃបៃ្តថា រាត់យេ់ៃូច្ ាសះដាយផ្អ ា�តាទាការរៀបរាប់�ី 

គាួសារ �្ �ជិតខាង ៃងិទាលើសមទិ្ធផេរបស់ តាមុ៉� ដាេ 

បាៃបៃ្សេ់រេូតម�ៃេ់ពាេបេ្ ញ ប្ៃ ្នាសះ។ ទាសះជាយ៉ាង 

នាសះ�ដែ  ី សីហា �ម៏ាៃេតិ្តសា�សងាាង នាពាេៃឹង�ីការ 

បាពាឹត្ត របស់ តាមុ៉�។ សហីា �េ៏ង់ឲ្យ តាមុ៉� ទទួេខុសតាូវ 

រាេ់�ំេុសដាេរាត់បាៃបាពាឹតុ្ត ។ សហីា បាៃបង្ាញ�ំ� ី

ការសា�សដែ ាយដាេ តាមុ៉� បាត់បង់អាយុជីវតិមុៃសា្ា�ដែ  ី

ខមារកាេមបង្ ើតឡើង ៃងិមៃិបាៃឡើងៃយិាយ�ី�ំេុស 

របស់រាត់នាេំពាសះមុខតុ្ាការ។ េំណា�ការ�ា�់បង្ាញ 

រូបថតរបស់ តាមុ៉� នាបរវិាណសារមៃ្រីផ្សះតាមុ៉� ៃងិ 

មជ្ឈមណ្ឌ េសៃ្តភិា��ៃង់្វាងនាលើភ្ ំៃងរា� សហីា យេ់ 

ឃើញថា �ិតជាសារបាយាជៃណ៍ាស់ពាាសះបាៃឲ្យរាត់ � ៏

ៃូេជា យុវជៃ ៃងិ�្ �ភូម ិ ដាេធ្ាប់តាឮឈម ាសះ តាមុ៉� 

មិៃដាេបាៃឃើញមុខ�ីមុៃ បាៃស្គ ាេ់មុខរបស់ តាមុ៉�។ 

 ឃុៃ ថង មាៃអាយុ៣៩ឆ្ ាំ មាៃសាុ��ំណើតនាខាត្ត 

តាកាវ ហើយបេ្ ញ ប្ៃ ្មាៃគាួសារបាៃម�រស់នាសាុ��ៃង់្ 

វាង បាៃបង្ ាញ�ីការចាប់អារមមណទ៍ាលើរូបថតរបស់ តាមុ៉�  

ដាេបាៃ�ា�់បង្ាញ នាមុខផ្រូ វេូេមជ្ឈមណ្ឌ េសៃ្តភិា� 

�ៃង់្វាងនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាស្ថិតនាលើភ្ ំៃងរា�  

នា�្ ញ ងឱកាសេូេរួម�មមវធិថីម ើរជើងបាវត្ត សិាស្ត ា កាេ� ី

ដើមខាម�រា ឆ្ ាំ២០១៩ នាសះ។ ថង ធ្ាប់បាៃឮឈម ាសះរបស់ 

តាមុ៉� �ី�្ �ជិតខាង។ ថង គតិថា តាមុ៉� ជាមៃុស្សេ្អពាាសះ 

រាត់បាៃបៃ្សេ់ស្ ាដាជាចាើៃសមាាប់បាជាជៃរស់នា�្ ញ ង 

សេគមៃ�៍ៃង់្វាងនាសះ។ ថង មាៃភា�ស្ា�់ស្ើរេំពាសះការ 

បញ្ ាញៃូវការយេ់ឃើញេំពាសះ តាមុ៉� តាូវបាៃស្ាប់មុៃ 

ការកាត់ទាសរបស់សា្ា�ដែ ខីមារកាេម។ ការ�ា�់តាំង 

បង្ាញរូបថតរបស់ តាមុ៉� បាៃធ្ើឲ្យរាត់ចាប់អារមមណ៍

ពាាសះមៃិដាេបាៃឃើញរូបថតរបស់តាមុ៉��ីមុៃម�។ 

 �៊ុ ង ជឿៃ ហា តាមុ៉� តាូវបាៃចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ៦ី ខាមីនា 

ឆ្ ាំ១៩៩៩ �ីបទឧកាិៃ្�មមបាេយ័�ូជសាសៃ ៍ៃងិឧកាិៃ្�មម 

បាឆាំងមៃុស្សជាត ិតាមមាតាា២ កាឹត្យេ្បាប់លាខ០១ េុសះ 

ថង ាទ១ី៥ ខា��្ �ា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ នាថង ាទ២ី១ ខា��្ �ា 

ឆ្ ាំ២០០៦ តាមុ៉� បាៃស្ាប់ដាយសារតាជំងឺសមព ាធ្ាម

ឡើងខព ស់នា�្ ញ ងមៃ្រីពាទ្យយាធា �្ ញ ងទកីាុងភ្ ំពាញ។ តាមុ៉�  

គជឺាមាៃឹ�នាំខមារកាេម ដាេធ្ើឲ្យបាជាជៃមាៃការយេ់ 

ឃើញថា ជាមៃុស្សសាហាវឃារឃា។ ទាសះបជីា តាមុ៉�  

បាៃបៃ្សេ់ស្ ាដាជាចាើៃសមាាប់បាជាជៃដាេរស់នាសាុ� 

�ៃង់្វាង�ដែ  ី បុ៉ន្ត ារឿងរ៉ាវ�តតីកាេដាេកើតឡើងកាាម

ការៃឹ�នាំរបស់ តាមុ៉� �្ ញ ងរបប�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) មិៃអាេឲ្យបាជាជៃបំភ្ាេបាៃឡើយ។ 

�ារ៉ារៃ្ មាត្ត ា



សូមចាករំលាករឿងរ៉ាវជតីវិត 
ពតីសមយ័ខ្មារកាេមដល់យុវជៃជំនាៃ់កាាយ

 ទស្សនាវៃ្ត ីស្ាងរ�ការ�ិតនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា បាៃចាប់ផ្ត ើមបាសះ�ុមព ផ្ាយៃំបូងបង្អស់នាខាម�រា  

ឆ្ ាំ២០០០។ ទស្សនាវៃ្ត ីស្ាងរ�ការ�ិត បាៃៃងិ�ំ�ុងសរសារ ពាមទាំងបាសះ�ុមព ផ្ាយ�ីរឿងរ៉ាវផ្សាងៗដាេបាៃកើត 

ឡើងនា�្ ញ ងរបបខមារកាេម ដាេបណ្ត ាេឲ្យបាជាជៃ�មពញ ជាស្រូ តតាង់បាមាណជិត�ីរ្ាៃនា�់បាត់បង់ជីវតិ បា�បា�់ 

គាួសារ ៃងិរងការឈឺចាប់រេូតមម�ៃេ់ស�្ថង ា។ �ត្ថបទទាំងនាសះបាៃេូេរួមេំណា�យ៉ាងសំខាៃ់�្ ញ ងការធ្ើឲ្យធូរ 

ស្ើយផ្រូ វេតិ្តសមាាប់�្ �ដាេនារស់រាៃមាៃជីវតិ ការជំរុញឲ្យមាៃយុត្ត ធិម ៌ ៃងិការផ្សសះផ្ានា�្ ញ ងសង្គម�មពញ ជាទាំង

មូេ។ ការសរសារសាេ់រឿង�ិតចាញ�ីបទ�ិសាធៃរ៍បស់បាជាជៃ�មពញ ជា គជឺាការេូេរួមេំណា�ៃ៏ធំធាង�្ ញ ងការថា

រ�្ាការេងចាំ ៃងិជាសារមួយៃ៏សំខាៃ់សមាាប់�ប់រកំមាងៗជំនាៃ់កាាយឲ្យបាៃៃឹង�ីរឿងរ៉ាវរបស់មៃុស្សដាេ�ំ�ុង 

រស់នាជំុវញិខ្លួ ៃ ជា�ិសាសសាេ់ញាតរិបស់ខ្លួ ៃ ៃងិបាវត្ត សិាស្ត ាដាេបាៃកើតឡើងនាបាទាស�មពញ ជា�្ ញ ង�ំ�ញ ងរបប 

�មពញ ជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ បន្ថាមលើរឿងរ៉ាវបាវត្ត សិាស្ត ា ទស្សនាៃ្ត ីស្ាងរ�ការ�ិត�ប៏ាៃសរសារ  

ៃងិចា�រលំា�ៃូវ�ត័ម៌ាៃ�ី�ង្គ ជំៃំុជមាសះវសិាមញ្ញ�្ ញ ងតុ្ាការ�មពញ ជា (សា្ា�្ត ខីមារកាេម) ដារ។

 បេ្ ញ ប្ៃ ្ មាៃបាជាជៃ�មពញ ជា ៃងិជៃបរទាសបាៃអាៃ ៃងិរាំទាៃេ់ការងាររបស់ទស្សនាវៃ្ត ីស្ាងរ�ការ�ិតនា 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា។ �្ �ទាំងនាសះបាៃសរសារ ៃងិបាៃផ្ើរឿងរ៉ាវជីវតិផ្ាេ់ខ្លួ ៃ រួមទាំងសាេ់ញាតរិបស់ខ្លួ ៃម�

េុសះផ្ាយនាលើទស្សនាវៃ្ត ីស្ាងរ�ការ�ិតទៀតផង។

 ៃូច្ ាសះ បាសៃិបើ �៊ំ �ូ មងី បងប្អរូ ៃ មាៃបំណងេង់បៃ្ត េូេរួមសរសារ ៃងិមាៃ�ត្ថបទ ទា�់ទងៃងឹរឿងរ៉ាវ 

�ីរបបខមារកាេម ហើយេង់េុសះផ្ាយនាលើទស្សនាវៃ្ត ីស្ាងរ�ការ�ិត សូមផ្ើ�ត្ថបទទាំងនាសះម�កាៃ់ខ្ញ ំបាទ សាម 

ប៊ុ ៃថៃ លាខទូរស�្ ៖ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០ ឬ ០២៣ ២១៤ ០០៩ �ីុម៉ាេ ៖ truthbunthorn.s@dccam.org ឬ 

តាមរយៈអាសយ�្ាៃ ៖ ផ្សះលាខ ៦៦ ផ្រូ វពាសះសេីៃុ សង្ ាត់ទន្ាបាសា�់ ខណខ េំការមៃ កាុងភ្ ំពាញ។ សូម�រគុណ  !

ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរក

ការពិត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាបាៃទទួលឯកសារ ឡេះ កូសសម

ឡតើន ង្ៃ២០ ឧសភា ២០១៨ ជាសំណងជាឡលើកដំបូងរបស់រាជរដ្ាភិបាល
កម្ពុជាជូៃដល់ជៃរងឡ្រាះនៃរបបស្មែរ្កហម

u

u

សែកជូៃឡដាយឥតគតិន្លៃដល់មៃ្តីរ ្សរុក ៃិងឃរុំ  ទូទាំង្ពះរាជាណាែ្កកម្ពុជា ឡល្២២១ ស្ឧសភា ឆ្ាំ២០១៨

ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរក

ការពិត

សិទ្ិជាមូលដ្ាៃរបស់កុមារតតរូវបាៃបដិសសធក្ពុងរបបស្មែរតកហម

របូថតមួយសៃ្លឹកបាៃសធវែើឲ្យ្្ពុុំ ៃលឹកដល់អតតីតកាល

u

u

សែកជូៃសដាយឥតគតិនថដ្ល់មៃ្តីរ តសុក ៃិងឃុុំ  ទូទាុំងតពរះរាជាណាែតកកម្ពុជា សល្២២២ ស្មិថុនា ឆ្ាុំ២០១៨

ទស្សនាវដត្ីនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្វាងរក

ការពិត

ការចូលរមួរបស់គាូបងាៀនស្មគ័ាចិត្ជាមួយគមាាងអប់រំ

ពីអំពើបាលយ័ពូជសាសនន៍ាកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនងបាចាំថ្ងារវាងបាជាជនកម្ពុជាតនិងបាជាជនវៀតណាម

u

u

ចាកជូនដាយឥតគតិថ្លាដល់មន្ទីរតសាុកតនិងឃំុតទូទាំងពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា លាខ២២៣តខាកក្កដាតឆ្ន តាំ២០១៨



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 53មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

(ត�ីលាខមុៃ)

 ឃុៃ គួយ មាៃអាយុ៣៥ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មាៃសាុ� 

�ំណើតនាសាុ�១៨ តំបៃ់២៥ (សាុ�កាសះធំ ខាត្ត �ណដែ ាេ) 

ជា�ូៃរបស់�៊ំ េឹង ឃុៃ ៃងិ�៊ំសាី ម៉ា អាង យុទ្ធជៃ�ង២១  

�ង�េ៧០៣ តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី៥ ខា 

�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាស-២១ ឃ។ ខមារកាេមសម្ាប់ ឃុៃ 

គួយ នាថង ាទ១ី៨ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ឃូ ឆាំង ា្ត មាៃអាយុ២៦ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ �តតី 

ភ្ា�់ងារ�ង្គការឃ៊ា មាៃសាុ��ំណើតនាកាសះធំ ខាត្ត �ណដែ ាេ  

ជា�ូៃរបស់�ូ ឃូ គមឹប៉ាៃ ៃងិមងី នាង ឡាយី មាៃបា�ៃ្ធ 

ឈម ាសះ ងី សាងឡាំ តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ៧ី  

ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាមៃ្រី�ប់រសំាុ� ១៨ ហើយបញ្រូ ៃ 

ទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ �០៥ បៃ្ប់លាខ ៦។ នា 

�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារបញ្ា�់�ីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នា 

ឡើយ។ 

 ឃូ ឆាំង សា ហា �យ មាៃអាយុ៣២ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

�តតីសាសដែ ាាចារ្យ មាៃសាុ��ំណើតនាកាសះធំខាត្ត �ណដែ ាេ 

ជា�ូៃរបស់�៊ំ ឃូ កាវ ហាវ ៃងិ�៊ំសាី ស៊ាង សុមី មាៃបា�ៃ្ធ 

ឈម ាសះ េូ គបឹថ មាៃ�ូៃសាី១នា�់តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ 

ខ្លួ ៃនាថង ាទ៨ី ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាភូមពិាា�តាៃួង ខាត្ត 

�ណ្ត ាេ ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ  

�០២ បៃ្ប់ធំ ៤។ ខមារកាេមបញ្ រូ េ ឃូ ឆាំងសា ម�ៃេ់ 

គុ�ទួេស្ាង នាថង ាទ២ី ខាមីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ៃងិសម្ាប់ចាេ 

នាថង ាទ១ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់ 

រយៈពាេ ៦១ថង ា។

 ឃូ ទាប ជាបាជាជៃថមី តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនា 

ឧស្ាេ�មម ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ង 

ផ្សះលាខ ០៤។ ខមារកាេមបញ្ រូ េ ឃូ ទាប ម�ៃេ់គុ� 

ទួេស្ាងនាឆ្ ាំ១៩៧៦ ៃងិសម្ាប់ចាេនាថង ាទ២ី ខា 

មាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមារកាេម�ប៏ាៃចាប់បងសាីបង្ ើត

ឈម ាសះ ឃី សាង បញ្ រូ េម�ៃេ់គុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ២ី 

ឬ៣ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថង ាទ២ី៣ 

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ឃួៃ �ាវៃិ មាៃអាយុ៣០ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មាៃសាុ� 

�ំណើតនាសង្ ា ខាត្តបាត់ៃំបង ជា�ូៃរបស់�ូ ឃួៃ ឆំុ ៃងិ 

មងី ឡា យ�់�ីុវ �តតីបុគ្គ េិ�បាស�មមរ�្ាភបិាេរួបរួម 

ជាត�ិមពញ ជា នាប៉ារសី បាទាសបារាំង តាូវបាៃខមារកាេម 

ចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ១ី២ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ មៃ្រី �-១៦ បឹងតាបា� 

ខាងត រ្ូ ង ភ្ ំពាញ ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង 

�្ ញ ងផ្សះ � បៃ្ប់ធំ ៤ បៃ្ប់តូេ ៤ នាថង ាៃដាេ ៃងិសម្ាប់ 

ចាេនាថង ានាសះតាម្ត ង។

 ឃួៃ ណា តាូវបាៃខមារកាេមឃាត់ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី០ ខា 

វេិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារទាសះភ្ើង។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារ 

បញ្ា�់�ីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ឃួៃ ៃ ីហា ណាង មាៃអាយុ២៣ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មាៃសាុ��ំណើតនាេំការលើ ខាត្ត �ំ�ង់ចាម ជា�ុៃរបស់�ូ 

ឃួៃ ឃុត ៃងិមងី វង យ៉ង យុទ្ធនារ�ីង�េ៣១០ តាូវបាៃ 

ខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ១ី ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ

បញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ េ បៃ្ប់ធំ ០២ 

បៃ្ប់តូេ ១៥។ ខមារកាេមសម្ាប់ ឃួៃ ៃ ី នាថង ាទ១ី៧ 

ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ឃួៃ សាៃ ហា វឿៃ មាៃអាយុ២៨ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

បញ្ជតីឈ្ម ារះ�ក្ដាលបាៃស្ាប់នាក្ពុងរបបខ្មារកាេមចារទុកក្ពុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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មាៃសាុ��ំណើតនាស្ាង ខាត្ត �ំ�ង់ធំ ជា�ូៃរបស់�ូ 

ឃិៃ ជិត ៃងិមងី ញមឹ សួង បាធាៃ�ងធំ ពាណិជ្�មម តាូវ 

បាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី៦ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា 

ពាណិជ្�មមរៃ្ ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ង 

ផ្សះ េ បៃ្ប់ធំ ០២ បៃ្ប់តូេ ៨។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារ 

បញ្ា�់�ីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ឃួៃ សារុ ំហា ម៉ាៃ មាៃអាយុ២៤ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មាៃសាុ��ំណើតនាស្ាង ខាត្ត �ំ�ង់ធំ ជា�ូៃរបស់�ូ េង់ 

ឈឹម ៃងិមងី េួៃ យឹម តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ា

ទ១ី៥ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាផា�ំ�ង់សាម។ នា�ំុទាៃ់មាៃ 

ឯ�សារបញ្ា�់�ីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ឃួៃ សំបាៃ់ ហា រៃី មាៃអាយុ២៧ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មាៃសាុ��ំណើតនាេំការលើ ខាត្ត �ំ�ង់ចាម ជា�ូៃរបស់�ូ 

ឃួៃ ឃុត ៃងិមងី វរ័ យ៉ង យុទ្ធនារពីាទ្យ៣១ �ង�េ៣១០ 

មាៃប្ត ឈីម ាសះ ឆាវ ឆុៃ ហា មុ៉ៃ មាៃ�ូៃសាី១នា�់ តាូវ

បាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី៥ ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

នា�ង�េ៣១០។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារបញ្ា�់�ីកាេ 

បរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ឃឿង បួយស ៊ ហា បួយ មាៃអាយុ២៧ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៧ សាុ��ំណើតនាសាុ�២០ (សាុ�ស្អ ាង) ខាត្ត 

�ណដែ ាេ ជា�ូៃរបស់�ូ ឃឿង ទាឺ ៃងិមងី សា៊ុៃ បា�់េី 

�ៃុលាខាធៃុសានាធំ �ង�េ៥០២ តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ 

ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី៥ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា�ង�េ៥០២។ 

ខមារកាេមសម្ាប់ ឃឿង បួយស ៊ នាថង ាទ២ី០ ខា��្ �ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ាប់ជាប់ឃំុឃាំង�ស់រយៈ ១៤៦ ថង ា។

 ឃៀម សុ�ជា ជាវស្ិ�រ ម��ីរុស្សញ  ីតាូវបាៃខមារកាេម 

ចាប់ខ្លួ ៃ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមារកាេមបញ្ រូ េ ឃៀម សុ�ជា 

េូេគុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ១ី២ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយាង 

តាមឯ�សារនាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា  

ដាេយ�ទាធ្ើជាបញ្ឡីើងវញិ ដាយការយិាេយ័សេ 

ពាសះរាជអាជ្ា នា�ង្គ ជំៃំុជមាសះវសិាមញ្ញ�្ ញ ងតុ្ាការ�មពញ ជា  

រ�ឃើញថា កាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់ គខុឺសរ្ ា ឯ�សារ 

មួយសរសារថា ថង ាទ១ី ខាធ្ រូ  ៃងិមួយទៀតថា ថង ាទ៦ី ខាធ្ រូ  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ៃូេរ្ ា។

 ឃ្ា� �ារាភក្ត ា័ ហា ភក្ត ា័ មាៃអាយុ ៣៥ឆ្ ាំ�្ ញ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ �តតី «�្ �បច្ ា�ទាសខាងគមីនីាមៃ្�ីិសាធៃ ៍

កាសួងឧស្ាេ�៍មម វភិាគគាឿងបរភិាគ ៃងិគមី ី ដើម្ ី

មើេគុណភា� ៃងិធ្ើទ�ឹៃបផ្ាឈើ�ា�់ៃប�ា�់�ំបុ៉ង» 

មាៃសាុ��ំណើតនាបន្ាយមាស ខាត្ត �ំ�ត ជា�ូៃរបស់�៊ំ 

�៊ូ  ឃ្ា� ៃងិ�៊ំសាី ម៉ាៃ ខាៃ់ មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ ចាៃ់ វជ្ិ វត ី 

ហា មាៃ មាៃ�ូៃបាុស១នា�់ៃងិសាី១នា�់ តាូវបាៃខមារ 

កាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី៤ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នាភូម ិ

ពាា�ជាា សង្ ាត់ (ឃំុ) ពាា�ឫស្ស ីសាុ�្្ាឯម តំបៃ់២២  

ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ ០៥ បៃ្ប់ធំ  

៣។ ខមារកាេមបញ្រូ ៃ ឃ្ា� �ារាភក្ត ា័ ៃេ់គុ�ទួេស្ាង 

នាថង ាទ១ី៣ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយាងតាមឯ�សារនា 

បណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ដាេយ�ទាធ្ើជា 

បញ្ឡីើងវញិដាយការយិាេយ័សេពាសះរាជអាជ្ា នា�ង្គ 

ជំៃំុជមាសះវសិាមញ្ញ�្ ញ ងតុ្ាការ�មពញ ជា រ�ឃើញថា កាេ 

បរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់ គខុឺសរ្ ា ឯ�សារមួយសរសារថា ថង ា 

ទ១ី៣ ខាឧសភា ៃងិមួយទៀតថា ថង ាទ១ី៥ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ៃូេរ្ ា។

 ឃ្ា� ពាិេ យុទ្ធជៃ�ង�េ១៧០ តាូវបាៃខមារកាេម

ចាប់ខ្លួ ៃ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នា�ង�េ១៧០។ ខមារកាេមបញ្រូ ៃ 

ឃ្ា� ពាិេ ម�ៃេ់គុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ២ី៨ ខា��្ �ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថង ាទ១ី៦ ខា�ញ្ញ ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់រយៈពាេ ៥១ ថង ា។

 ឃ្ា� េីង៉ាៃ់ ហា ង៉ាៃ់ អាយុ៤១ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ៃសិ្សិត�មមសិ�្ាការ ី មាៃសាុ��ំណើតនាតាាំ��់ ខាត្ត 

តាកាវ ជា�ូៃរបស់�៊ំ ឃ្ា� ង៉ាត ៃងិ�៊ំសាី វើ� ឮ មាៃ 

បា�ៃ្ធឈម ាសះ មាស មួេី មាៃ�ូៃបាុស១នា�់ៃងិសាី៤នា�់ 

តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី៣ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 
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ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ េ បៃ្ប់ធំ ១  

បៃ្ប់តូេ ១៥។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារបញ្ា�់�ីកាេបរចិ្ឆ ាទ 

នាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ងៃ ទូេ �ត់ �ៃុវរៈសានាតូេ�ង�េ១៧០ តាូវបាៃ 

ខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នា�ង�េ១៧០។ ខមារ 

កាេមបញ្រូ ៃ ងៃ ទូេ�ត់ ទាៃេ់គុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ១ី៧ 

ខា�ញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ៃងិសម្ាប់ចាេនាថង ាទ២ី១ ខាធ្ រូ  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់រយៈពាេ ៩៦ ថង ា។

 ងៃ ស៊ាង េ ប៉ាង ស៊ាង យុទ្ធជៃ�ង�េ៥០២ តាូវ 

បាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ១ី៩ ខា�ញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

នា�ង�េ៥០២។ បើយាងតាមឯ�សារនាបណ្ណ សារនា 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជា ដាេយ�ទាធ្ើជាបញ្ឡីើង 

វញិដាយការយិាេយ័សេពាសះរាជអាជ្ា នា�ង្គ ជំៃំុជមាសះ 

វសិាមញ្ញ�្ ញ ងតុ្ាការ�មពញ ជារ�ឃើញថា កាេបរចិ្ឆ ាទនា 

ការម�ៃេ់គុ�ទួេស្ាងមាៃភា�ខុសរ្ ាៃេ់ទា ៣ គថឺង ា 

ទ១ី១, ទ១ី៩ ៃងិទ២ី៩ ខា�ញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមារកាេម 

សម្ាប់ ងៃ ស៊ាង នាថង ាទ៦ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ង៉ាៃ ថុៃ ហា រម៉ តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃ�្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៦ នាឃ្ាំងរៃ្។ ខមារកាេមចាប់បញ្រូ ៃ ង៉ាៃ ថុៃ ម� 

ៃេ់គុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ៨ី ខា�ញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ៃងិសម្ាប់ 

ចាេនាថង ាទ១ី៨ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង 

�ស់រយៈពាេ ១៩២ ថង ា។

 ងិុៃ រឿៃ ជាបា�ៃ្ធរបស់ ញ៉ាម នាៃ តាូវបាៃខមារកាេម 

ឃាត់ខ្លួ ៃនាថង ាទ១ី៩ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារទាសះភ្ើង ហើយ 

បញ្រូ េគុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ២ី៨ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមារ 

កាេមសម្ាប់ ងិុៃ រឿៃ នាថង ាទ៣ី០ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦  

កាាយជាប់គុ�បាៃ៣ថង ា។ រឯីប្ត ឈីម ាសះ ញ៉ាម នាៃ វញិតាូវ 

បាៃខមារកាេមឃាត់ខ្លួ ៃនាថង ាទ១ី៨ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មុៃបា�ៃ្ធមួយថង ា ហើយសម្ាប់ចាេកាាយបា�ៃ្ធ គនឺា 

ថង ាទ២ី៨ ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់ 

រយៈពាេ ១០៣ ថង ា។

 ងី ហ៊ាង មាៃអាយុ៣៧ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ ជា�តតី 

វស្ិ�រផេិតថ្ ាំពាទ្យ មាៃសាុ��ំណើតនាសាុ�៥៥ ខាត្ត 

�ំ�ង់សព  ឺ (សាុ�ពាា�ប្បាស ខាត្តតាកាវ) ជា�ូៃរបស់�ូ ងី 

សា៊ុៃ ៃងិមងី �៊ុ � យី មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ មុ ីប៊ុ ត សា�ា ហា 

សា�ា មាៃ�ូៃបាុស២នា�់ៃងិសាី១នា�់ តាូវបាៃខមារកាេម 

ចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ៦ី ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុ

ឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ �៩ បៃ្ប់ធំ ២ នាថង ាទ១ី៣ 

ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមារកាេមសម្ាប់ ងី ហ៊ាង នាថង ាទ២ី៣ 

ខាឧសាភា ឆ្ ាំៃដាេ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់រយៈពាេ 

១០០ ថង ា។

 ងុ៉យ ប៉ាសាង មាៃអាយុ២៩ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មាៃ 

សាុ��ំណើតនា�ំ�ង់តាឡាេ ខាត្ត �ំ�ង់ឆ្ ាំង ជា�ូៃរបស់�ូ 

ងុ៉យ េួត ៃងិមងី ជា� ជូ �មម�រផ្រូ វដា� មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ 

អាង សុ�ធាង មាៃ�ូៃបាុស១នា�់ ៃងិសាី១នា�់ តាូវបាៃ 

ខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ២ី0 ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា�ំ�ង់ 

តាឡាេ ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ ឆ  

បៃ្ប់ធំ ៥ បៃ្ប់តូេ ៦។ ខមារកាេមសម្ាប់ ងុ៉យ សាងប៉ា  

នាថង ាទ២ី៨ ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់ 

រយៈពាេ ៤០ ថង ា។

 ងូ៉ េៃឺ�ញ ង មាៃអាយុ៣៦ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ជៃជាត ិ

វៀតណាម ឪ�ុ�ម្ត ាយ ងូ៉ វ៉ាៃ់ទ ីៃងិ យ៉ា� �ូេីឌបី៊ៃី មាៃ 

បា�ៃ្ឈម ាសះ េី ឆឆូីវៃិ មាៃ�ូៃសាី១នា�់ តាូវបាៃខមារ 

កាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ៧ី ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកាសះវ៉ា 

ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ � បៃ្ប់ធំ 

១ បៃ្ប់តូេ ២។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារបញ្ា�់�ីកាេ 

បរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ងូ៉យ៉ាង ឈុៃ មាៃអាយុ៣៩ឆ្ ាំ �្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មាៃ 
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សាុ��ំណើតនាផូជូវ ខាត្ត តងឹសុងជូវទាំង ឪ�ុ�ម្ត ាយ ងូ៉  

យ៉ាងឃុៃ ៃងិ លាធ ីតួង មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ េូវ ធេួីយ មាៃ 

�ូៃបាុស៣នា�់ ៃងិសាី២នា�់ តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃ 

នាថង ាទ២ី៩ ខាមីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំង 

នាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ � បៃ្ប់ធំ ៦ បៃ្ប់តូេ ១៦។ ខមារ 

កាេមបញ្រូ ៃ ងូ៉ យ៉ាងឈុៃ ម�ៃេ់គុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ៥ី 

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារបញ្ា�់�ីកាេ

បរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ងូ៉វ ឆាង មាៃអាយុ២៨ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ ជៃជាតេិៃិ 

មាៃសាុ��ំណើតនាភ្ ំពាញ ឪ�ុ�ម្ត ាយ ងូ៉វ សាង �ង ៃងិ  

្ាង េ្រូ ង មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ វុង យា�មញិ តាូវបាៃខមារ 

កាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ាទ១ី០ ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នារាងេកា 

ៃ-៧ ៃងិសម្ាប់ចាេនាថង ាទ៥ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់រយៈពាេ ៨៥ ថង ា។

 ងូ៉វ ណាអៀង តាូវបាៃខមារកាេមឃាត់ខ្លួ ៃនា�ន្ាង 

រទាសះភ្ើង ថង ាទ២ី៨ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�

សារបញ្ា�់�ីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ងូ៉វ ទាី មាៃអាយុ៥០ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មាៃសាុ� 

�ំណើតនាកាូេឆម ារ ខាត្ត �ំ�ង់ចាម ជា�ូៃរបស់លា�តា ងូ៉វ 

ឡា ៃងិលា�យាយ គមឹ ហៀៃ មាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ ឆាយ  

សាងេី មាៃ�ូៃបាុស៣នា�់ ៃងិសាី៣នា�់ តាូវបាៃខមារ 

កាេមចាប់ខ្លួ ៃថង ានាទ៣ី១ ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាមៃ្រី 

ស-៨ ឡាៃទ�ឹ។ នា�ំុទាៃ់មាៃឯ�សារបញ្ា�់�ីកាេបរចិ្ឆ ាទ 

នាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ងូ៉វ ្ា�្ធ  ហា ធៃ់ មាៃអាយុ៣៥ឆ្ ាំ�្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦  

�តតីសាស្ត ាាចារ្យបច្ ា�ទាសថ្ ា�់លាខ២ មាៃសា�ុ�ំណើត 

នាពាាឈរ ខាត្ត �ំ�ង់ចាម ជា�ូៃរបស់�៊ំ ងូ៉វ សា៊ុៃ ៃងិ 

�៊ំសាី នាង េី ជា ម៉ាង េុងមាៃបា�ៃ្ធឈម ាសះ វ៉ា សូ�ាេៃ្ ័ 

ហា បុង មាៃ�ូៃសាី១នា�់ តាូវបាៃខមារកាេមចាប់ខ្លួ ៃនាថង ា 

ទ១ី ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាឃំុពាាឈរ សាុ�ពាាឈរ ខាត្ត 

�ំ�ង់ចាម ហើយបញ្រូ ៃទាឃំុឃាំងនាគុ�ទួេស្ាង�្ ញ ងផ្សះ  

�០៥ បៃ្ប់លាខ១០។ ខមារកាេមបញ្រូ ៃ ងូ៉វ ្ា�្ធ  ម�ៃេ់ 

គុ�ទួេស្ាងនាថង ាទ៥ី ខាម�រា ឆ្ ាំ១៩៧៦ សម្ាប់ចាេ 

នាថង ាទ១ី១ ខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់ 

រយៈពាេ ១៥៧ ថង ា។

 ងូ៉វ សីុជួរ ជាបា�ៃ្ធរបស់ �៊ូ  សារុៃ តាូវបាៃខមារកាេម

ឃាត់ខ្លួ ៃនាថង ាទ៣ី០ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា�គ្គ សីៃទី២ី ៃងិ

សម្ាប់ចាេនាថង ាបន្ាប់គថឺង ាទ៣ី១។ រឯីប្ត ឈីម ាសះ �៊ូ  សារុៃ 

តាូវបាៃខមារកាេមឃាត់ខ្លួ ៃ២ថង ាមុៃបា�ៃ្ធ គនឺាថង ាទ២ី៨ ខា 

តុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថង ាទ២ី៨ ខាម�រា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ាប់�ីជាប់ឃំុឃាំង�ស់រយៈពាេ ៩៣ ថង ា។

(នាមាៃត)

វ៉ាៃ់ថាៃ់ ពា�ារ៉ា ៃងិ �ញ ង �ាៃី

មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មុពជា

ការែុរះ្្ាយពតីអរឿងរ៉ាវបបវត្ិសាសស្

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាសង្ឃមឹថា បាជាជៃ�មពញ ជា 

គាប់រូប ដាេធ្ាប់ឆ្ងកាត់របបខមារកាេមបាៃ ៃងិ�ំ�ុង 

សរសារ�ត្ថបទ ឬសៀវភា�ំ�ីរឿងរ៉ាវ�ិតផ្ាេ់ខ្លួ ៃៃងឹផ្ើម�

មជ្ឈមណ្ឌ េឯ�សារ�មពញ ជាតាមអាសយ�្ាៃខាងកាាម៖

ផ្សះលាខ៦៦ មហាវថីិពាសះសេីៃុ ភ្ ំពាញ

ពាសះរាជាណាេកា�មពញ ជា

ទូរស�្លាខ (៨៥៥) (១២) ៩៩៦ ៧៥០

ទូរស�្លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១០ ៣៥៨

Email: truthbunthorn.s@dccam.org

Home Page: www.d.dccam.org
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 57មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣១ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៩

 បា�ៃ្ធរបស់រាត់ឈម ាសះ ទៀង ឃួៃ បាៃៃយិាយរៀបរាប់ 

បាាប់ថា ៖

 ប្ត ីរបស់ខ្ញ ំបាៃធ្ើការនារៃ្បាេអាកាសេរណសីុ៍វេិ  

នាពា្ាៃយៃ្តហាសះពាធេិៃិតុង នាពាេដាេយើងបាៃ 

ជួបរ្ ា។ រាត់ជា�្ �ទទួេខុសតាូវលើផ្ ា�សៃ្ត សុិខនាពា្ាៃ 

យៃ្តហាសះ នាពាេនាសះគជឺាពាេដាេបាជាជៃបាៃ�្យាយាម 

ៃុត�ម្ាេពា្ាៃយៃ្តហាសះនាសះ។ 

 មឿៃ បាៃរៀៃសូតាចាើៃជាងខ្ញ ំ។ រាត់អាេៃយិាយ 

ភាសា�ង់គ្ាស បារាំង ៃងិភាសាេៃិបាៃយ៉ាងស្ាត់ ពាាសះ 

រាត់ជា�ូៃកាត់េៃិ ៃងិវៀតណាម។ បន្ាប់�យីើងរៀបការរួេ 

យើងបាៃសង់ផ្សះមួយនាជិតការយិាេយ័របស់ មឿៃ។ 

 មឿៃ មាៃបាា�់េំណូេតា៤០០រៀេគត់�្ ញ ងមួយខា�ី 

ការងាររបស់រាត់នាពា្ាៃយៃ្តហាសះ ៃូច្ ាសះរាត់បាៃបងខ ំ 

េតិ្ត េួេបាាងឥៃៃ្:យ�ទាេ�់ ដើម្ធ្ីើឲ្យយើងមាៃបាា�់ 

គាប់គាាៃ់សមាាប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ជីវភា�គាួសារ។ ថង ាមួយនា�្ ញ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧០ រាត់បាៃសមាាេេតិ្ត មៃិេង់ធ្ើការងារនាខាង 

អាកាសេរណសុ៍វីេិតទាទៀតទា គរឺាត់បាៃសមគ័ាេតិ្ត េូេ 

ធ្ើជាទាហាៃទាេ្បាំងៃងឹខមារកាេម។ រាេ់លើ�រាត់ចាញ 

ទាសមរភូម ិ រាត់បាៃយ��ូៃៗរបស់ខ្ញ ំ ៃងិខ្ញ ំទាជាមួយ 

រាត់។ �ូៃបាុសេ្ងរបស់ខ្ញ ំមៃិអាេអាៃឬសរសារៃេ់ស�្ 

ថង ា ពាាសះវាតាងតាទាជាមួយឪ�ុ�របស់វា ៃងិមៃិបាៃេូេ 

សា្ារៀៃទា។ នាពាេខ្សះខ្ញ ំធ្ើជា�្ �យាមជំៃួសប្ត រីបស់ខ្ញ ំ 

ៃូច្ ាសះរាត់មាៃពាេសមាា�ខ្សះ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៣ រាត់បាៃ្ាលាង�ីទាហាៃហើយទា 

ធ្ើការជា�្ �បើ�បរជំៃួសវញិ។ រាត់�ច៏ាសះជួសជុេរថយៃ្ត 

ដារ។ បុ៉ន្ត ាមួយរយៈពាេខ្កីាាយម� រាត់បាៃតា�ប់

ទាធ្ើជាទាហាៃម្ត ងទៀត។ នាពាេដាេរាត់បាៃផ្ារទា 

ការយិាេយ័យាធា២៤ ខ្ញ ំបាៃទាជាមួយរាត់ទាសះបជីាខ្ញ ំ

រៀបតាៃងឹសមាាេ�ូៃទបួីៃរបស់ខ្ញ ំ�ដ៏ាយ។ នាថង ាដាេ 

រាត់ៃងឹតាូវបញ្រូ ៃទារៀៃ� ល្ួ ៃយុទ្សាស្ត ាយាធានាបាទាស 

វៀតណាម ខ្ញ ំបាៃរេូត�ូៃ ៃូច្ ាសះរាត់បាៃយ�ខ្ញ ំទាមៃ្រី 

ពាទ្យ ៃងិនាជាមួយខ្ញ ំទាេ់តាខ្ញ ំបាៃជាសសះស្ើយ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៥ យាធាខមារកាេមបាៃជម្ៀសគាួសារ 

ខ្ញ ំទាំង�ស់ចាញ�ីបន្ាយទាហាៃនាភ្ ំពាញ។ ខ្ញ ំបាៃវាេ 

ខ្ ប់ឯ�សណ្ាៃទាហាៃរបស់ប្ត ខ្ីញ ំ បុ៉ន្ត ាបន្ាប់ម�បាៃគាវាត់ 

វាចាេនាតាមផ្រូ វ ពាាសះ�ីខ្ញ ំខ្ាេខមារកាេមរ�ឃើញឯ� 

សណ្ាៃនាសះ។ យើងបាៃធ្ើៃំណើរឆព ាសះទាខាត្តតាកាវ ជា 

ទ�ីន្ាងដាេម្ត ាយរបស់ខ្ញ ំ ៃងិសាេ់ញាតជិាចាើៃនា�់របស់

ខ្ញ ំធ្ើជាបាជាជៃមូេ�្ាៃ។ 

 យ៉ាងណា�ដ៏ាយ នាពាេដាេយើងទាៃេ់ �ង្គការ 

មៃិបាៃ�ៃុញ្ញ ាតឲ្យយើងៃយិាយជាមួយ�្ �រាេ់រ្ ាទា ពាាសះ 

យើងជាបាជាជៃថមី ហើយ�្ �ភូមិ�ម៏ិៃបាៃស្ាគមៃយ៍ើង 

ដារ។ បន្ាប់ម� យើងតាូវបាៃបញ្រូ ៃទាកាៃ់ភូមមួិយទៀត 

ដាេនាឆង ាយ�ីសាុ��ំណើតរបស់ខ្ញ ំ ជាទ�ីន្ាងដាេ�ង្គការ 

ឲ្យយើងបំផ្ាញសា្ារៀៃ ៃងិវត្តជាចាើៃ ហើយជី�រណ្ត ា 

សមាាប់�ា�់សា�ស�ជៃជាតេិៃិ ៃងិបំផ្ាញមុ៉ងរបស់ជៃ 

ជាតេិៃិដារ។ ប្ត រីបស់ខ្ញ ំតាូវបាៃបញ្ាឲ្យឡើងដើមត្ ាតចាើៃ 

ដើម ដើម្យី�ទ�ឹត្ ាត ៃងិវាញខ្សា�ួរ។ ទាសះបកីារងារ 

ទាំងនាសះថមីសមាាប់រាត់ �រ៏ាត់បាៃខតិខំបាឹងធ្ើការយ៉ាង 

ខ្ាំងដើម្ជីៀសវាងការចាទបាកាៃ់ថារាត់ជា�្ �មូេធៃ។ 

 រាេ់យប់មាៃរទាសះគាបាហាេ១៥គាឿង បាៃេូេម� 

�្ ញ ងភូម ិៃងិបាៃៃឹ�បាជាជៃចាញទា។ �ង្គការបាៃៃយិាយ 

ថា �្ �ទាំងនាសះតាូវបាៃបញ្រូ ៃទារៀៃសូតាសាឡើងវញិ  

បុ៉ន្ត ា�្ �ទាំងនាសះតាូវបាៃសម្ាប់។ ខ្ញ ំៃឹង�ំ�ីរឿងនាសះ ពាាសះ 

របស់បាើបាាស់ ៃងិខាអាវរបស់�្ �ទាំងនាសះបាៃយ�ម� 

ភូមវិញិ។ ភាគចាើៃនាបាជាជៃដាេៃឹ�ចាញទា គជឺា�េ 

 សាក មឿៃ ៖ ពលទាហាៃ
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បាេទា ឬនាយទាហាៃជាៃ់ខព ស់។ ខ្ញ ំបាៃសួរថា ហាតុ�ី្បាៃ 

ជាមិៃយ�ខ្ញ ំទា �ង្គការបាៃៃយិាយថា �ង្គការទុ�ខ្ញ ំមួយរយៈ 

សិៃ ៃងិបន្ាប់ម�ទៀត ខ្ញ ំៃងឹតាូវរៀៃសូតាសាឡើងវញិ។ 

 នាេុងឆ្ ា១ំ៩៧៥ យើងតាវូបាៃបញ្រូ ៃទាខាត្តបាត់ៃំបង  

ជាទ�ីន្ាងដាេយើងបាៃរស់នាជាមួយបាជាជៃ ១៧ មាសា  

ៃូេរ្ ា។ យើងបាៃសង់ជមា�មួយធ្ើ�ីឫស្ស ី ហើយជីវតិ 

របស់យើង�ម៏ិៃេំបា�ៃូេមុៃដារ។ 

យើងមាៃពាេវា្ាសមាា�ខ្សះ ៃងិ 

អាេស្ត ាប់េមាៀងបាពាណី នា�ំ�ញ ង 

ពាេេូេឆ្ ាំខមារ។ ប្ត រីបស់ខ្ញ ំបាៃបៃ្តធ្ើ 

ការជា�្ �ឡើងត្ ាត ហើយខ្ញ ំតាូវបាៃ 

បញ្រូ ៃទាធ្ើការនា�្ ញ ងរាង�ៃិសាូវ។ 

 ថង ាមួយនាសះ �ង្គការបាៃឆា� 

ឃើញ�ង្ រមួយក្ត ាប់ដា ដាេ្ា�់ទុ� 

នា�្ ញ ងហាប៉ាអាវរបស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំមៃិបាៃ 

ៃឹងសាសះថា មាៃ�ង្ រនា�្ ញ ងហាប៉ា 

របស់ខ្ញ ំ។ �ូៃសាីរបស់ខ្ញ ំបាៃ�ា�់�ង្ រ 

នាសះនា�្ ញ ងហាប៉ារបស់ខ្ញ ំនាពាេនាង 

�ំ�ុងលាង។ �ង្គការបាៃយ�ខ្ញ ំទាឃំុ 

នា�្ ញ ងរាង�ៃិសាូវចាស់មួយ ពាញ 

មួយថង ា បុ៉ន្ត ា�ិតជាសំណាងេ្អ �ង្គការ 

បាៃដាសះលាងខ្ញ ំវញិ។ 

 �ងទ�័វៀតណាមបាៃេូេម�

បាទាស�មពញ ជា នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ហើយ 

គាួសាររបស់ខ្ញ ំ បាៃរត់ចាញ�ីសេ- 

�រណ។៍ យើងបាៃផ្ាស់ទេំីនាទាខាត្ត  

សៀមរាបមួយរយៈពាេខ្។ី ខ្ញ ំបាៃ 

�រពាសះ�ូៃទបីាាំរបស់ខ្ញ ំ ហើយប្ត រីបស់ 

ខ្ញ ំបាៃសមាាេេតិ្តហាេឆ្ងបឹង ៃូច្ ាសះ 

រាត់អាេទាដាសះៃូរស្ៀងបាៃ បុ៉ន្ត ា 

វាគាាសះថ្ ា�់ខ្ាំងណាស់េំពាសះរាត់។ 

រាត់បាៃបាើ�ំណាត់ឈើដើម្រីា�ស្ៀងនាសះ។ រាត់តាង

តាធ្ើបាបនាសះសមាាប់គាួសារ។ បន្ាប់ម�យើងបាៃតា�ប់

ទាសាុ��ំណើតរបស់ មឿៃ វញិ។ យើងមៃិមាៃ�ង្ រចាើ

ៃសមាាប់�ាំបាយេូបទា ៃូច្ ាសះ យើងបាៃយ�មាសរបស់

យើងៃូរយ�កាម៉ាបាៃជាចាើៃ។ បន្ាប់ម�យើងបាៃយ�

កាម៉ាទាៃូរយ�ស្ៀង។    ប៊ាង �ីវៃ័្ត  ៃងិ វាៃ ីខ�ហ្ ៀេ

សា� មឿៃ នាខាងស្ត ាំ ជាមួយមតិ្ត ភ�្ត  ិ

នាពា្ាៃយៃ្តហាសះពាធេិៃិតុង �្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៩៦
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�ដ ្ិធាតុ៖ គ្ម ាៃ�វែតីជា�មតៈ
បញ្ជតី�ដ ្ិធាតុដាលរកឃើញនាកាាមបល្ង័្កពារះពុទ្ធរបូក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុងភ ្ំពាញ 

រៀបរៀងដាយ៖ ចាៃ បាាថ្ ា, សា ហ្ាទេីី, សុភក័្ត ា ភាណា ៃងិ �៊ុ ៃ សុ�ាវ ី

វទិ្យាស្ថ ាៃសឹ្�រតឹ, ខា�ុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៥

(ត�ីលាខមុៃ)

េ.រ លាខ�ូៃ
ឈម ាសះ 

ជាភាសា�ង់គ្ាស
ឈម ាសះ ភាទ អាយុ ថង ាមរណភា�

ទំ�រ័�្ ញ ង

សៀវភា

៣១០ ៨៥៦០ Nhanh Sarik ញ៉ាញ សារ�ឹ ? ៤២ឆ្ ាំ ? ១៧៥

៣១១ ៨៥៧៣ Kim Chhaya គមឹ ឆាយា បាុស ? ០៤/១២/១៩៨៩ ១០៥

៣១២ ៨៥៧៥ Khiev Mit ខៀវ មតិ ? ៤៥ឆ្ ាំ ០២/០៦/១៩៩២ ១០៥

៣១៣ ៨៥៧៦ Sok Chhann សុខ ឆាៃ់ ? ៥១ឆ្ ាំ ១៦/០៧/១៩៨៨ ១០៥

៣១៤ ៨៥៧៩ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១០៥

៣១៥ ៨៥៨២ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១០៥

៣១៦ ៨៦១៧ Ta Kao តា កា បាុស ? ២៣/០១/១៩៩០ ១៨២

៣១៧ ៨៥៨៥ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ៤៣ឆ្ ាំ ២៩/១១/១៩៩០ ១០៦

៣១៨ ៨៥៨៦ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១០៦

៣១៩ ៨៥៩១ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១០៦

៣២០ ៨៥៩០ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១០៦

៣២១ ៨៥៩៦ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១១១

៣២២ ៨៥៩៧ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១១១

៣២៣ ៨៦០០ Saot Sinat សាត សុណីាត ? ? ? ១១១

៣២៤ ៨៦០២ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១១១

៣២៥ ៨៦០៤ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១១១

៣២៦ ៨៦០៦ Mao Un ម៉ា �៊ុ ៃ ? ? ១៩៧៤ ១១២

៣២៧ ៨៦០៨ Uong Ponlork �៊ួ ង �ៃ�្ ? ? ១៩៩៣ ១១២
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៣២៨ ៨៦០៩ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១១២

៣២៩ ៨៦១២ Lim Puch េឹម �ុជ សាី ? ? ១១២

៣៣០ ៨៦១៤ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១១២

៣៣១ ៨៦១៥ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨២

៣៣២ ៨៦២០ Chea Savorn ជា សាវៃ ? ៤៤ឆ្ ាំ ១៦/០២/១៩៨៨ 18១៨២

៣៣៣ ៨៦២៥ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨២

៣៣៤ ៨៦២៩ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨២

៣៣៥ ៨៦៣០ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨៥

៣៣៦ ៨៦៣៣ Phok Kim ផុ� គមិ ? ? ? ១៨៥

៣៣៧ ៨៦៣៥ Photo មាៃរូបថត សាី ? ? ១៨៥

៣៣៨ ៨៦៣៨ Pech ពាជៃ ៍ ? ? ? ១៨៥

៣៣៩ ៨៦៣៩ Hao Seat ហា ស៊ាត ? ? ១៩៨៧ ១៨៥

៣៤០ ៨៦៤២ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨៦

៣៤១ ៨៦៤៤ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨៦

៣៤២ ៨៦៤៧ Thaong Kimpros ថាង គមឹបាុស ? ? ១៩៩៣ ១៨៦

៣៤៣ ៨៦៤៩ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨៦

៣៤៤ ៨៦៥៣ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៨៩

៣៤៥ ៨៦៥៤ San Yan សាៃ យ៉ៃ ? ? ១៩៨៨ ១៨៦

៣៤៦ ៨៦៥៧ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៩១

៣៤៧ ៨៦៥៩ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៩២

៣៤៨ ៨៦៦១ Moeun Samon មឿៃ សាមុ៉ៃ ? ? ០៦/១១/១៩៧២ ១៩១

៣៤៩ ៨៦៦២ Unknown មិៃៃឹងឈម ាសះ ? ? ? ១៩១

៣៥០ ៨៦៦៣ Hang Soul េង្ស ស៊ូេ ? ? ៣១/១០/១៩៨៨ ១៩១

៣៥១ ៨៦៦៥ Keo It កាវ �ិុត ? ? ១៩៨៣ ១៩១

៣៥២ ៨៦៧៦ Se Leang សា ្ាង សាី ? ០២/០៩/១៩៩៣ ១៩២

(នាមាៃត)



 នាងខ្ញ ំឈម ាសះ ស៊ូ  បូរ៉ាម ីភាទសាី អាយុ៥១ឆ្ ាំ ស�្ថង ារស់នា�្ ញ ងភូម៥ិ សង្ ាត់បឹងកាង�ងទ៣ី ខណ្ឌ េំការមៃ រាជធាៃ ី

ភ្ ំពាញ។ នាងខ្ញ ំជា�ូៃេ្ងនា�្ ញ ងគាួសារ ដាេមាៃបងប្អរូ ៃបង្ ើតេំៃួៃ៣នា�់៖ ទ១ី) នាងខ្ញ ំ,ទ២ី) ស៊ូ  ពាជា (ភាទបាុស),ទ៣ី) 

ស៊ូ  សុធារ ី(ភាទសាី) ៃងិ ទ៤ី) ស៊ូ  សាីេ�័ខ  (ភាទសាី)។ នាងខ្ញ ំមាៃមដែ ាយឈម ាសះ អាម ណារ ីៃងិឪ�ុ�ឈម ាសះ ស៊ូ  ណាម។ 

 នាងខ្ញ ំសូមបាកាសរ�ឪ�ុ�ឈម ាសះ ស៊ូ  ណាម។ នាពាេដាេខមារកាេមកាៃ់កាប់ទកីាុងភ្ ំពាញ ថង ាទ១ី៧ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសាររបស់ខ្ញ ំតាូវបាៃខមារកាេមជម្ៀសទាខាត្ត �ំ�ង់សព ។ឺ នាទនីាសះមៃិបាៃបុ៉នម ាៃខាផង ខមារកាេម�ប៏ាៃ

ជម្ៀសគាួសារនាងខ្ញ ំ ទារស់នាសាុ�ពាសះនាតាពាសះ ខាត្ត បន្ាយមាៃជយ័។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ឪ�ុ�របស់នាងខ្ញ ំតាូវបាៃខមារ-

កាេម ហាទារៀៃសូតានាផ្ារមួយ�្ ញ ងឃំុពាសះនាតាពាសះ បន្ាប់ម�ខមារកាេមបាៃយ�រាត់�ា�់នាវត្តពាសះនាតាពាសះ 

ជាមួយឈម ាសះ ម៉ាៃ ហឿៃ ដាេជាមតិ្ត ភ�្ត ជិិតស្ ិទ្ធរបស់រាត់ ៃងិ�្ �ដាេមាៃេំណាសះៃឹងបាមាណ ៥០នា�់ទៀត។ 

 កាាយរបបខមារកាេមបាៃៃួេរេំ មដែ ាយនាងខ្ញ ំបាៃជួបជាមួយ�្ �ធ្ាប់ធ្ើម្រូ ប ៃងិ�ាំបាយនាគុ�ទួេស្ាង ដាេផ្សះ 

របស់រាត់នាជាប់ជាមួយផ្សះរបស់ខ្ញ ំកាេ�ីសង្គមចាស់។ រាត់បាៃបាាប់ម្ត ាយខ្ញ ំថា រាត់បាៃឃើញខមារកាេមៃឹ�ឪ�ុ�របស់ 

ខ្ញ ំ េូេទាគុ�ទទួេស្ាងយ៉ាងេ្បាស់ផ្ាេ់ភ្ ា�។ ទាសះបជីាយ៉ាងនាសះ�ដែ  ីនាងខ្ញ ំបាៃខតិខំស្ាងរ�រូបថត ៃងិេម្ើយសារភា� 

របស់ឪ�ុ�ខ្ញ ំ តារ�មៃិឃើញ។

 អាសា័យៃូេបាៃជមាាបជូៃខាងលើ បាសៃិបើបងប្អរូ ៃណាបាៃស្គ ាេ់ ឬធ្ាប់ឮឈម ាសះ ឪ�ុ�នាងខ្ញ ំឈម ាសះ ស៊ូ  ណាម សូម 

មាត្ត ាទំនា�់ទំៃងតាមរយៈអាសយ�្ាៃ៖ ផ្សះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាសះសេីៃុ សង្ ាត់ទន្ាបាសា�់ ខណ្ឌ េំការមៃ កាុងភ្ ំពាញ ឬតាម 

រយៈទូរស�្លាខ៖ ០២៣ ២១៤ ០ ០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០ ៃងិសារអា�ិេតាូៃេិ៖ truthbunthorn.s@dccam.org។ 

សូម�រគុណ!

ដំណឹងសួររកឪពុក

ឪ�ុ�ម្ត ាយ ៃងិប្អរូ ៃបាុសរបស់ បូរ៉ាមី ស៊ូ  បូរ៉ាម ីបេ្ ញ ប្ៃ ្ជាគាូបងាៀៃនាសាេ�វទិ្យាេយ័ភូមៃ្ិភ្ ំពាញ
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