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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២៣២ ខខលេសា ឆ ្នាំ២០១៩

 កា្ួររអប់រយុំវជន នតិរ្រឡីា ្រហការជាេួយេជ្ឈ-

េណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា រៀបចំវគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេ្រមាាប់

សាសា្ាចារ្យ្រមាតិតសា្រេវ តិទ្យាេយ័ ដាេផ្ាត្ំរខាន់លើ 

«អំពើបាេយ័ពូជសា្រនន៍តិរការ្រម្ល ាប់រង្គ ាេនា្្រ ពុ របាវត្តិ 

សាសា្្រ្រេលា្រ»។ ការជាើ្រយ្រខាមាសា ដើេ្រីៀបចំ 

វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេនាសះ គដឺើេ្រីឭំ្រការចរចាំអំពើកាប់្រម្ល ាប់  

នតិរអំពើបាេយ័ពូជសា្រនដ៍ាេកើតមានជា្រ្រេ ែូចជា 

បាទា្រអាមាន ី អំពើបាេយ័ពូជសា្រនប៍ានកើតឡើរនា 

ថ្ង ាទ២ី៤ ខាមាសា ឆ្ ា១ំ៩១៥ បាទា្រ្រេ្ពុជា ្ររទព័ខមែាកាហេ 

បានជម្លៀ្របាជាជនចាញពីទកីាុរភ្ ំពាញ នាថ្ង ាទ១ី៧  

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥, បាទា្ររ៉វែាន់�ា មានការ្រម្ល ាប់រង្គ ាេ 

ជនជាតតិទុត្ុរ ីនាថ្ង ាទ៧ី ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៩៤។ ខាមាសា 

ទៀតសាត តាូវបានអរ្គការ្រហបាជាជាតតិជាើ្រយ្រជា 

ថ្ង ារឭំ្រខួបអំពើបាេយ័ពូជសា្រន ៍ នតិរការ្រម្ល ាប់រង្គ ាេ

្រមាាប់បាទា្ររ៉វែាន់�ា។  (លា្រនាយ្រ ឆាំរ យុ ្រត៏ាូវបាន 

អញ្ើញចូេរួេ្រេមែវ តិធនីាសះនាបាទា្ររវែ ៉ ាន់�ារ បុ៉ន្ាេតិនអាច

ចូេរួេបានដាយសារមាន្រេមែវ តិធនីាថ្ង ានាសះដារ)។

 វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេថ្ង ានាសះ មានការចូេរួេពី្ំរណា្់រ  

លា្រ-លា្រសាីសាសា្ាចារ្យចំនួន៥០រូប តំណារឲ្យ្រ្រេ 

វ តិទ្យាេយ័ចំនួន៥០ លា្រនាយ្រគរុកា្រេ្យភូេតិភាគទាំរ៦ 

ការ្រងាៀៃ «បាវត្ិសាសា្ខ្ារកាហមនាកម្ពុជា ១៩៧៥-១៩៧៩» 
ៃិងការអ្់ររនំពតីអនំពើបាលយ័ពូជសាសៃ ៍គជឺាការទ្់រស្ក ាត់

អនំពើបាលយ័ពូជសាសៃ៍

រូបរាប់ពីឆវែ ារទាស្ាំ៖ លា្រជំទាវ ទន់ សាអីុេ អនុរែ្លាខាធតិការកា្ួររអប់រ ំយុវជន នតិរ្រឡីា លា្រ ឆាំរ យុ នាយ្រេជ្ឈេណ្ឌ េ 

ឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិរសាសា្ាចារ្យ េេីតុន អ្រ្ន អ្ ្រ្ររសារសៀវភាអំពើបាេយ័ពូជសា្រនន៍ា្រេ្ពុ ជា ចូេរួេជាគណអធតិបតនីា

ថ្ង ាបើ្រវគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេ្្រពីី «អំពើបាេយ័ពូជសា្រន ៍នតិរការ្រម្ល ាប់រង្គ ាេនា្្រ ពុ របាវត្តិសាសា្្រ្រេលា្រ នាវ តិចតិតាសាេ្រហ

្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត ថ្ង ាទ១ី ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៩ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

លា្រគា ូអ្ ្រគាថ្ូ ា្់រជាតតិ  លា្រគា ូអ្ ្រគា ូដាេ្ំរពុរ្ររសារ 

សាច់រឿរចាញពីភូេតិ ពាេទាំរវាគមែ តិនជាតតិ នតិរអន្រជាតតិដាេ 

មានបទពតិសាធនជ៍ាចាើនឆ្ ាំ។ វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេនាសះ គជឺា 

្រ្រេមែភាពេួយ្្រ ពុ រចំណាេ្រ្រេមែភាពជាចាើនទៀត ដាេ 

បានរៀបចំឡើរតាំរពីឆ្ ាំ២០១០ ដាេកាាយេ្រតាូវបាន

ស្ ើឡើរជាគមាារ្ំរណរនា្ំរណំុរឿរ០០២ វគ្គ២ ហើយ 

ទទួេស្គ ាេ់ដាយអរ្គ ជំនំុជមាសះវ តិសាេញ្ញ ្្រ ពុ រតុលាការ្រេ្ពុ ជា។  

គមាារ្ំរណរនាសះមានឈមែ ាសះថា «ការអប់រអំំពីបាវត្តិ 

សាសា្ខមែារកាហេ តាេរយបៈការបណ្ពុ សះបណ្ាេលា្រគា ូ

អ្ ្រគាូ នតិរលា្រ លា្រសាីសាសា្ាចារ្យ»។ គមាារនាសះ 

ទទួេបានការឧបត្ថេ្ភ ជាថវ តិកាេ្រពី្រហភាពអីរ ៉ុ បបាចាំនា

្រេ្ពុ ជា នតិរទភ្ី ា្់រងារ្រហរែ្អាមារ តិ្រ្រមាាប់ការអភតិវឌ្ឍន ៍

អន្រជាតតិ។

 នាសះជាវគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេសាសា្ាចារ្យលើ្រទ៣ី ដាេ 

េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិរកា្ួររអប់រយុំវជន នតិរ្រឡីា 

រៀបចំឡើរ។ វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេពីរលើ្រេុនៗ ដាេមានការ 

ចូេរួេពីលា្រ-លា្រសាីសាសា្ចារ្យចំនួន ២០០នា្់រ ផ្ាត 

លើបាវត្តិសាសា្្រេ្ពុ ជាបាជាធតិបតាយ្យ (ខមែារកាហេ) នតិរការ 

បញ្ាាបខ្ល ទឹេសារបាវត្តិសាសា្ នតិរវ តិធសីាសា្បងាៀនទា្្រ ពុ រ

េុខវ តិជ្ាបាវត្តិសាសា្ េុខវ តិជ្ាខាេរ្រតិ្រ្ា នតិរេុខវ តិជ្ាភូេតិវ តិទ្យា 

នា្រមាតិតសា្រេវ តិទ្យាេយ័ ។

 វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេដាេនទឹរបាពាទឹត្តិទានាសះ គផ្ឺាតលើ 

ការ្រតិ្រ ា្បាបបាៀបធៀប ដាយមានការរួេបញ្ ូ េបាទា្រ 

យ៉ារហាចណា្់រចំនួន៤ទៀត ដាេធ្ល ាប់បានឆ្លរកាត់ជម្ល ាសះ  

អំពើបាេយ័ពូជសា្រន ៍នតិរការ្រម្ល ាប់រង្គ ាេ ដាេសាដៀរ 

នទឹរបាទា្រ្រេ្ពុជាដារ មានែូចជា បាទា្រអាមាន ីបាទា្រ 

លា្រគាូ-អ្ ្រគាូ សាសា្ាចារ្យ វាគមែ តិន បុគ្គេតិ្រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិរទភ្ី ា្់រងារ្រហរែ្អាមារ តិ្រ្រមាាប់ការអភតិវឌ្ឍនអ៍ន្រជាតតិ ថតរូបជំុគ្ ានាខារេុខវ តិចតិតាសាេ្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត ថ្ង ាទ៣ី 

ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៩ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  3

លេខ២៣២ ខខលេសា ឆ ្នាំ២០១៩

អាេ្លឺេ៉រ់ បាទា្របូ្្រ ី នតិរបាទា្ររ៉វែាន់�ា។ បាទា្រអាមានី

ជាបាទា្រែំបូរដាេកើតមានអំពើបាេយ័ពូជសា្រនន៍ា

្្រ ពុ រ្រតវត្រទ៍២ី០គនឺាឆ្ ាំ១៩១៥ បា្រតិនបើគតិតេ្រែេ់ 

បច្ ពុ ប្ន ្គមឺានរយបៈពាេ ១០៤ឆ្ ាំហើយ។ 

 បាទា្រទាំរ៥នាសះ លើ្រលារតាបាទា្រអាមាន ីគបឺាន  

នតិរ្ំរពុរធវែ ើការជំនំុជមាសះទា្រអតីតមាែទឹ្រនាំជាន់ខ្្់រទាំរ 

ឡាយដាេបានបាពាទឹត្អំពើបាេយ័ពូជសា្រន ៍ នតិរការ 

្រម្ល ាប់រង្គ ាេបាជាជន ពាេទាំរបាើបាា្់រវ តិធេួីយចំនួនទៀត 

ដើេ្កីារចរចា ំនតិរផ្សះផ្ាជាតតិ។ សៀវភាបាបបាៀបធៀប 

នាសះ នតិពន្ធដាយអ្ ្រសាាវជាាវរប្់រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ 

្រេ្ពុជា នតិរតាួតពតិនតិត្យនតិរកា្រមាួេដាយអ្ ្រជំនាញបាវត្តិ 

សាសា្ជាតតិនតិរអន្រជាតតិ។ សៀវភានាសះទៀតសាត បាននទឹរ 

្ំរពុរតាួតពតិនតិត្យ ដាយគណបៈ្រមមែ ាការសាាវជាាវនតិរ្ំរណា 

ទមារ់េុខវ តិជ្ាបាវត្តិសាសា្រប្់រកា្ួររអប់រ ំ យុវជន នតិរ 

្រឡីា ្្រ ពុ រការ�ា្់របញ្ ូ េផ្ ា្រខ្លសះទា្្រ ពុ រេុខវ តិជ្ាបាវត្តិសាសា្

្រ្រេលា្រ។

 វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេនាសះមានគាេបំណរធំៗចំនួន៤គ ឺ៖

១) ពងាី្រ នតិរពងាទឹរ្រេត្ថភាព លា្រលា្រសាី 

សាសា្ាចារ្យ ដើេ្អីាចយ្រទាបញ្ាាប ឬបងាៀន 

ទាំរសាុរ នា្្រ ពុ រ្រេមែវ តិធបីងាៀននាឯ្រ្រេវ តិទ្យា 

េយ័ឲ្យមានបា្រតិទ្ធភាព

២) សវែ ាររ្រការដាសះសាាយ្ំរណួរេំបា្រៗេួយចំនួន  

ដាេ្ួររជាញទឹ្រញាប់។ ែូច្ ាសះ ការអញ្ើញចូេរួេ 

រប្់រវាគមែ តិនដាេធ្ល ាប់ធវែ ើការសាាវជាាវ ធ្ល ាប់ជួប 

ហាតុការណផ្៍ាេ់ ឬជាសាេីបាទា្រផ្ាេ់ អាច 

ប្រសាាយ្ំរណួរទាំរនាសះបាន

៣) ជំរុញឲ្យមានការទទួេស្គ ាេ់ ការឈឺចាប់ ការទទួេ 

រររប្់រជនររគាាសះ នតិរកាត់បន្ថយអារេមែណឯ៍កា 

នតិរភាពជាជនររគាាសះតាម្ ា្់រឯររប្់របាជាជន

្រេ្ពុជា ដាយសារមានេនុ្រ្ជាចាើនទៀត ដាេ 

ជាជនររគាាសះដាយអំពីបាេយ័ពូជសា្រន ៍ នតិរ 

ការកាប់្រម្ល ាប់ទារ់ទាាយធំ

៤) ជំរុញឲ្យមានការចរចាំ តាេរយបៈការបងាៀន ការ 

ពតិភា្រ្ា ការចា្ររលំា្រសាច់រឿររប្់រអ្ ្ររ្់ររាន 

មានជីវ តិត ដើេបណ្ទឹររែ្ប្វាណី ដើេ្ចូីេរួេទប់ 

ស្ ាត់ ្ំុរឲ្យរបបខមែារកាហេឬការកាប់្រម្ល ាប់កើត 

មាននាលើទទឹ្រែី្រេ្ពុជា នតិរនា្្រ ពុ រពតិភពលា្រ។

 លា្រលា្រសាីសាសា្ាចារ្យនទឹរទទួេបានចំណាសះែទឹរ 

បន្ថាេ ហើយចូេរួេពតិភា្រ្ាយ៉ារផុ្រផុេ ដាយសារ 

លា្រលា្រសាីសាសា្ាចារ្យ មានបទពតិសាធនប៍ងាៀនជា 

ចាើនឆ្ ាំ ហើយធ្ល ាប់បានឆ្លរកាត់របបខមែារកាហេផ្ាេ់ ឬមាន 

ឪពុ្រម្ាយធ្ល ាប់ឆ្លរកាត់ នតិរទទួេររគាាសះកាាេរបបខមែារ 

កាហេ។ េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិរកា្ួររអប់រយុំវជន 

នតិរ្រឡីា នទឹរនាតាផ្េ់ការគាំទាផ្ ា្រឯ្រសារ នតិរបច្ ា្រទា្រ  

លា្រគាូ-អ្ ្រគាូ សាសា្ាចារ្យ វាគមែ តិន បុគ្គេតិ្រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិរទភ្ី ា្់រងារ្រហរែ្អាមារ តិ្រ្រមាាប់ការអភតិវឌ្ឍនអ៍ន្រជាតតិ ថតរូបជំុគ្ ានាខារេុខវ តិចតិតាសាេ្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត ថ្ង ាទ៣ី 

ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៩ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

 4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

បា្រតិនបើលា្រលា្រសាីសាសា្ាចារ្យ តាូវការនាពាេ 

បងាៀន។

 ្រេមែវ តិធីនាសះគជឺាផ្ ា្រេួយនាគមាារអប់រំអំពើបាេយ័

ពូជសា្រនន៍ា្រេ្ពុ ជា ដាេមានការ្រហការណរ៍វារេជ្ឈ-

េណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិរកា្ួររអប់រយុំវជន នតិរ្រឡីា។ 

្រតិច្ ការ្ំរខាន់ៗជាចាើនទៀតរួេមាន ៖

- ការបណ្ពុ សះបណ្ាេលា្រគាូអ្ ្រគាូថ្ ា្់រេូេ�្ាន្រមាាប់ 

េុខវ តិជ្ាបាវត្តិសាសា្ ្រីេធេព៌េរែ្ ខាេរ្រតិ្រ្ា នតិរ 

ភូេតិវ តិទ្យា នតិរតាេគរុកា្រេ្យភូេតិភាគទាំរ៦ ដាេរហូត 

េ្រែេ់ពាេនាសះគមឺានចំនួនបាមាណជារ ៣០០០នា្់រ 

េ្រពីខាត្កាុរ្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា។

- ការបណ្ពុ សះបណ្ាេគរុ្រតិ្រ្នតិ្រ្តិត បាមាណជារ 

២០០នា្់រ ជារៀររាេ់ឆ្ ាំ

- ការសាាវជាាវ នតិរចរការបាវត្តិសាសា្ភូេតិ 

- ការបង្ ើតឲ្យមានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារនាតាេភូេតិភាគ  

ដាេមានេូេ�្ាននា្្រ ពុ រេជ្ឈេណ្ឌ េគរុកា្រេ្យ 

ភូេតិភាគទាំរ៦។ បច្ ពុ ប្ន ្ គមឺានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ 

ភូេតិភាគបូព៌ាខាត្ពាាវារ។  

- វាទតិកាអប់រសំាធារណបៈ នតិរវាទតិកាតាេថ្ ា្់ររៀន ដាេ

កាុេការងារបានទាែេ់វ តិទ្យាេយ័៣៨រួចេ្រហើយ។

- ការ�ា្់រតម្ល ើរពា្រ្យស្ល ា្រទប់ស្ ាត់អំពើបាេយ័ពូជ

សា្រនន៍ាតាេវ តិទ្យាេយ័នានា 

- ការបន្ថាេពត័ម៌ានអំពីពាទឹត្តិការណថ៍មែីៗ ទា្់រទរនទឹរបាវត្តិ 

មាែទឹ្រនាំខមែារកាហេ នតិរែំណើរវ តិវឌ្ឍនរ៍ប្់រអរ្គ ជំនំុ 

ជមាសះវ តិសាេញ្ញនា្្រ ពុ រតុលាការ្រេ្ពុជា ទា្្រ ពុ រសៀវ 

ភា «បាវត្តិសាសា្្រេ្ពុ ជាបាជាធតិបតាយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩)»  នតិរការបាសះពុេ្សៀវភានាសះឡើរវ តិញ ដើេ្ ី

ជួយ្រមាួេែេ់ការបងាៀន នតិររៀនបាវត្តិសាសា្ 

្រេ្ពុ ជាបាជាធតិបតាយ្យ ១៩៧៥-១៩៧៩។ 

្ូរ ហវែ ារណីា 

លា្រគាូ-អ្ ្រគាូ នតិរសាសា្ាចារ្យចូេរួេវគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេ្្រពីី «អំពើបាេយ័ពូជសា្រន ៍នតិរការ្រម្ល ាប់រង្គ ាេនា្្រ ពុ របាវត្តិសាសា្

្រ្រេលា្រ ពីថ្ង ាទ១ី ែេ់ថ្ង ាទ៣ី ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៩ នាវ តិចតិតាសាេ្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

 ខ្ពុ ំឈមែ ាសះ ឡពុ ្រ ប៊ុ ន អាយុ១៩ឆ្ ាំ (ឆ្ ាំ១៩៧៨) កើតនា 

ភូេតិអរ្គ រជយ័ទ២ី ឃំុសាាជា សាុ្រ្ំរពរ់តាាច តំបន់៣៥  

ភូេតិភាគនតិរត ីខាត្្ំរពត។ ខ្ពុ ំមានឪពុ្រឈមែ ាសះ ផាំរ ចុរ នតិរ 

មានម្ាយឈមែ ាសះ េីេ ហ៊ុយ។ ខ្ពុ ំរ្់រនាជាេួយជីែូនរប្់រ 

ខ្ពុ ំតាំរពី្ុរមារភាពេ្រ ដាយគាត់មានេុខរបរជាអ្ ្រ�ា ំ

មាាច។ េុនឆ្ ាំ១៩៧៥ ឪពុ្រម្ាយរប្់រខ្ពុ ំមានតួនាទជីាគាូ

ពាទ្យដើរព្យាបាេអ្ ្រជំរឺនាតាេភូេតិ។ នាដើេឆ្ ាំ១៩៧៥ 

ឪពុ្រម្ាយខ្ពុ ំបានវ តិេតាឡប់េ្រផ្សះវ តិញ នតិរបានផ្េ់ែំបូនមែ ាន

េ្រកាន់ខ្ពុ ំថា «្ូរេ្ូរនឯរ្ំុរព្យាយាេធវែ ើការខ្ល ាំរពា្រ ពាាសះ 

ពាេធ្ល ា្់រខ្លួ នឈឺគមែ ាននរណាមើេថាទា»។ កាាយេ្រ ឪពុ្រ 

ម្ាយខ្ពុ ំ បានរៀបចំបញូ្នខ្ពុ ំឲ្យទារ្់រនាសាុ្រយួនជាេួយ 

អ្ ្រជតិតខារម្ ា្់រឈមែ ាសះ ខ្ល ទឹរ បុ៉ន្ាអរ្គការេតិនបានអនុញ្ញ ាតឲ្យ 

ខ្ពុ ំចាញទាទនីាសះទា។ ខ្ពុ ំ នតិរ ខ្ល ទឹរ ្រប៏ានបន្ធវែ ើការ�ាំែំឡូរ 

នា្រហ្ររណភូ៍េតិអរ្គ រជយ័ទ២ីជាេួយគ្ ាតទាទៀត។ នា 

្្រ ពុ រអំឡពុ រពាេនាសះ ខ្ល ទឹរ បានណានាំខ្ពុ ំថា «្ំុរ្ូរវបាទឹរបាារ 

ធវែ ើការខ្ល ាំរពា្រ ពាាសះរាេ់ថ្ង ានាសះរបបអាហារដាេយើរ 

ទទួេបានមានការខវែសះខាត»។ ខ្ពុ ំ្រប៏ានធវែ ើតាេការណានាំរប្់រ 

ខ្ល ទឹរ រហូតេ្រ។ ្្រ ពុ រខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ អរ្គការបានចាត់តាំរខ្ពុ ំ 

នតិរ ខ្ល ទឹរ ឲ្យទាធវែ ើការនា្ររចេត័លើ្រទំនប់នាឃំុសាាជា  

សាុ្រអរ្គ រជយ័។ នាពាេនាសះ ខ្ល ទឹរ បានបាាប់ខ្ពុ ំអំពីខ្ា 

បណ្ាញអ្ ្រខ្តិេធវែ ើការ នា្្រ ពុ រ្ររចេត័ជាចាើនហូរហា។ 

បួនបាាំថ្ង ាកាាយេ្រ ខ្ល ទឹរ បានណានាំខ្ពុ ំឲ្យទាជួបេនុ្រ្ម្ ា្់រ 

ឈមែ ាសះ ផន (បាធានកាុេបសះបារឲ្យបាជាជនខ្តិេធវែ ើការ)។  

ពាេនាសះ ផន បានណានាំខ្ពុ ំឲ្យធវែ ើការជាេួយបុរ្រម្ ា្់រទៀត 

ឈមែ ាសះ ធឿន។ ផន បានបាាប់ខ្ពុ ំថា «គាត់មានខ្ាបណ្ាញ 

ទា្់រទរជាេួយប្រ្ពេ្ររវៀតណាេ ហើយថ្ង ាណាេួយ 

គាត់នទឹរនាំអ្ ្រនា្្រ ពុ រកាុេទាំរអ្់រ រត់ទានាបាទា្រវៀត 

ណាេ»។ ផន នតិយាយបន្ថាេទៀតថា «នាបាទា្រ្រេ្ពុជា 

ពតិតជាពតិបា្ររ្់រនាខ្ល ាំរណា្់រ ពាាសះពំុមានអាហារហូបចុ្រ 

គាប់គាាន់ ហើយថាេទាំរតាូវបានអរ្គការបាើឲ្យធវែ ើការគមែ ាន 

ពាេឈប់្រមាា្រ នតិរបំបតិទ្រតិទ្ធ តិសារភីាព្រពវែគាប់បាប 

យ៉ារ»។ កាាយេ្រ ផន បានចាត់តាំរខ្ពុ ំ នតិរ្រមាជតិ្រកាុេ 

ផ្ារទៀត ឲ្យធវែ ើ្រ្រេមែភាពនានាដើេ្បំីផ្ល ាញអរ្គការ។ 

 នាខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ ផន បានចាត់តាំរខ្ពុ ំឲ្យទាបាាប់ 

ម៉ាន ដាេជាជារឈើនាឃំុសាាជា ្្រ ពុ រគាេបំណរឲ្យ 

ម៉ាន ទាទា្់រទរអ្ ្ររ្់រនាភ្ ំវេ្លិ៍ ដាេមានចម្ង ាយ៥គឡូី 

ម៉ាតាពីឃំុសាាជា ដើេ្ចូីេេ្រេួចែំឡូរពីឃំុនាសះ។ បថី្ង ា 

កាាយេ្រ មានបាជាជនដាេរ្់រនាភ្ ំវេ្លិ៍ចំនួន៣នា្់រ បាន 

ចូេេ្រេួចែំឡូរនាពាេយប់។ េួយខាកាាយេ្រ ផន  

បានចាត់តាំរខ្ពុ ំឲ្យទាលើ្រទំនប់ នតិរបានណានាំខ្ពុ ំថា «តាូវធវែ ើ 

្រ្រេមែភាពបំផ្ល ាញែរចប បរ្គ ី ឲ្យរហា្របា្របា្់រ្ំុរឲ្យបាើ 

បាា្់របាន»។ បា្រតិនបើមានបញ្ហ ាអវែ ីកើតឡើរ ផន គជឺាអ្ ្រ 

ដាសះសាាយ។ នាខា្រ្្រ �ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ផន បានបញូ្នខ្ពុ ំឲ្យ 

េ្រ្ូ្ររសាូវនា្រហ្ររណវ៍ តិញ។ ផន ្រប៏ានណានាំខ្ពុ ំ នតិរ  

ធឿន ឲ្យធវែ ើ្រ្រេមែភាពបំផ្ល ាញរនា្់រ នរ្គ  ័េរប្់រ្រហ្ររណ។៍  

នាខាតុលា ្្រ ពុ រឆ្ ាំែដាេ អរ្គការបានបារចា្រឲ្យបាជា 

ជនម្ ា្់រៗ�ាំែំឡូរេឲី្យបានពីរររ្្រ ពុ រេួយថ្ង ា ដាយេួយ 

ររៗមានបណ្ាយ២០ម៉ាតា។ អំឡពុ រពាេនាសះ ដារអរ្គការ 

្រប៏ានចាប់ខ្លួ ន ្ូរ នតិរ ្ររ ដាេជាអ្ ្រធវែ ើការ្្រ ពុ រ្រហ្ររណ ៍

ជាេួយខ្ពុ ំ។ ផន បានបាាប់ខ្ពុ ំ នតិរ ធឿន ឲ្យបាុរបាយត្័ ្្រ ពុ រ

ការធវែ ើ្រ្រេមែភាពផ្ារៗ នតិរបានបញ្ឈប់្រ្រេមែភាពរប្់រ 

ខ្ពុ ំេួយរយបៈ។ 

ឡពុក ្រ៊រុៃ យរុទ្ធជៃ រៀៃ្រកបាាភាសាេិៃនាសហករណស៍្ឹងហាវ
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារេមលៃើយសារភាពលា្D០៧១៣៤
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លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

 នាខាេតិថុនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ផន បានចាត់តាំរខ្ពុ ំឲ្យទាបាាប់ 

សារួត នា្រហ្ររណអ៍រ្គ រជយ័ទ២ី ដើេ្ពីតិនតិត្យមើេផ្លូ វ

ទាពាំដានយួន ថាតើមានបាជាជនធវែ ើការតាេផ្លូ វដារឬទា។ 

បន្ាប់េ្រ សារួត បានតាឡប់េ្ររាយការណប៍ាាប់ ផន វ តិញ

ថាេតិនអាចរត់ទាសាុ្រយួនពាេនាសះបានទា ពាាសះមានបាជា

ជនធវែ ើការនាតាេផ្លូ វចាើនណា្់រ។ នាខាតុលា ្្រ ពុ រឆ្ ាំែដាេ 

ផន បានចាត់តាំរ សារួត នតិរ ធឿន ឲ្យទាមើេផ្លូ វេ្រទៀត។ 

នាពាេនាសះ សារួត នតិរ ធឿន ្រប៏ានទាែេ់ពាំដានយួន  

បុ៉ន្ាគមែ ានបាជាជននាតាេផ្លូ វែូចេុនទា។ េួយខាកាាយេ្រ 

អ្ ្រទាំរពីរតាូវបាន ផន ចាត់តាំរឲ្យទាមើេផ្លូ វេ្រទៀត 

ដាយគាត់បានផ្ាំថា បា្រតិនបើគមែ ានអ្ ្រយាេតាេពាំដានទា  

ធឿន តាូវចា្រចាញទាសាុ្រយួនេុន ចំណា្រឯ សារួត 

តាូវតាឡប់េ្រវ តិញ្រតិន។ អ្ ្រទាំរពីរបានធវែ ើែំណើរទាែេ់ 

ពាំដានយួន ្រប៏ានជួបបាទសះយាធាខមែារកាហេដាេយាេ 

តាេពាំដានជាចាើននា្់រ។ ពាេនាសះ យាធាខមែារកាហេបាន 

ឃាត់ សារួត នតិរ ធឿន ឲ្យឈប់ដើេ្សីា្រ្ួររ បុ៉ន្ាអ្ ្រទាំរ 

ពីរនាតាបន្ព្យាយាេរត់ចូេទា្្រ ពុ រទទឹ្រែីយួន ទើបតាូវបាន 

យាធាខមែារកាហេបាញ់ស្ល ាប់ទាំរពីរនា្់រ។ កាាយេ្រ 

អរ្គការបានែ្រ្ររចេត័គាប់ឃំុ ្្រ ពុ រសាុ្រ្ំរពរ់តាាចឲ្យទា

លើ្រទំនប់នាកាសះស្ល ា បុ៉ន្ា ផន េតិនបានទាជាេួយពួ្រខ្ពុ ំទា។ 

នាពា្់រ្រណ្ាេខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ពុ ំបានតាឡប់េ្រជី្រ 

បារាយណន៍ាសាុ្រ្ំរពរ់តាាចវ តិញ។ ពាេនាសះ ខ្ពុ ំបានជួប 

នទឹរ ខ្ល ទឹរ។ ខ្ល ទឹរ បានបាាប់ខ្ពុ ំថា «ផន តាូវបានអរ្គការចាប់ខ្លួ ន

តាំរពីពា្់រ្រណ្ាេខាេ្ររា ឆ្ ាំ១៩៧៨ េ្រម្ល៉ាសះ»។ 

 នាខាេនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨ អរ្គការបានចាត់ខ្ពុ ំឲ្យទារៀន 

ប្របាាភាសាចតិន នា្រហ្ររណ្្៍រទឹរហាវ ខាត្្ំរពរ់សាេ។ 

ខ្ពុ ំបាននា្្រ ពុ រកាុេប្របាាភាសាចតិន ដាេមាន ភួរ ជាបាធាន។  

បន្ាប់ពីស្ ា្់រនាទនីាសះបានបាាំថ្ង ា ភួរ បាន្ួររខ្ពុ ំអំពីរបប 

អាហារថា «តើខ្ពុ ំទទួេបានរបបអាហារហូបចុ្រគាប់គាាន់ 

ដារឬទា»? ពាេនាសះខ្ពុ ំបានឆ្ល ើយបាាប់ទាគាត់វ តិញថា «ខ្ពុ ំ 

ទទួេរបបអាហារហូបេតិនឆ្អ ាតទា»។ នាពាេដាេ ភួរ ឮ 

ែូច្ ាសះ គាត់្រប៏ានបាាប់ខ្ពុ ំឲ្យទាេួចគា្់រពូជសាគូបារាំរយ្រ 

ទាែុតហូប។ កាាយេ្រ ខ្ពុ ំ្រប៏ានអនុវត្ផានការេួចគា្់រ 

ពូជសាគូបារាំរែុតហូបបាន៤ទា៥ែរ ហើយ្រត៏ាូវបាន 

ឈមែ ាសះ គរ់ ដាេជា្រមាជតិ្រកាុេ រៀនប្របាាភាសាចតិន 

បាទសះឃើញខ្ពុ ំ្ំរពុរែុតសាគូហូប។ គរ់ បានណានាំខ្ពុ ំឲ្យឈប់

ធវែ ើ្រ្រេមែភាពបាបនាសះតទាទៀត ហើយខ្ពុ ំ្រប៏ានយ្ររឿររ៉ាវ

ទាំរនាសះទាបាាប់ ភួរ ឲ្យបានែទឹរដារ។ ភួរ បានបាាប់ខ្ពុ ំឲ្យេួច 

សាគូែុតហូបតទាទៀត បុ៉ន្ា្ំុរឲ្យអ្ ្រណាឃើញឲ្យសាសះ។ 

ខ្ពុ ំ្រ៏បានទាេួចគា្់រសាគូយ្រេ្រែុតហូបែូចពាេេុនៗ 

ហើយ គរ់ ្រេ៏្រទាន់ខ្ពុ ំ្ំរពុរែុតសាគូហូបេ្រទៀត។ 

 រហូតែេ់ថ្ង ាទ១ី០ ខាេីនា ឆ្ ាំ១៩៧៨ អរ្គការបានបើ្រ 

្រន ្តិបាតរៀន្ូរតានា្រន្លារធវែ ើការរប្់រខ្ពុ ំ។ នាពាេនាសះ 

គរ់ ្រប៏ានលើ្រឡើរអំពីហាតុការណដ៍ាេធ្ល ាប់បានកើត

ឡើរ ចំពាសះបញ្ហ ាមានអ្ ្រេួចសាគូហូប បុ៉ន្ាគាត់េតិនបាន

បញ្ ាញឈមែ ាសះរប្់រខ្ពុ ំទា។ កាាយេ្រ នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាេនីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៨ អរ្គការបានបញូ្នខ្ពុ ំឲ្យទាធវែ ើការខារនរីសាកាុរ

ភ្ ំពាញ។ េួយ្រប្ ាហក៍ាាយេ្រ អរ្គការ្រប៏ានសុើបែទឹរ 

អំពី្រ្រេមែភាព្រ្ត់រប្់រខ្ពុ ំ្រន្លរេ្រ ហើយខ្ពុ ំ្រត៏ាូវបានអរ្គ

ការចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៤ ខាេីនា ឆ្ ាំ១៩៧៨។ 

ផាត ចាន់្ុរនតិតា

 ្ំរណត់ចំណាំ៖ រាេ់ចម្ល ើយសារភាពរប្់រអ្ ្រទា្រ 

ទាំរអ្់រដាេជាប់ឃំុឃាំរនាេន្រី្រន្តិ្ុរខ្រ-២១ ្ុរទ្ធតា 

ឆ្លរកាត់ការបរខេ តិតបរខេ ំ នតិរការធវែ ើទារុណ្រេមែយ៉ារធ្ង ន់ធ្ងរពី្ររ 

្ួររចម្ល ើយរប្់រខមែារកាហេ ែូច្ ាសះយើរេតិនអាច្រន ្តិ�្ានបាន 

ឡើយថា ចម្ល ើយរប្់រអ្ ្រទា្រ ឡពុ ្រ ប៊ុ ន នាសះពតិតឬយ៉ារ 

ណានាសះទា។ 
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

(តពីលាខេុន)

 ៨) រ្់រ យ៉ារ

 នា្្រ ពុ ររបប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យ ខ្ពុ ំមានអាយុបាហាេ 

៣០ឆ្ ាំ។ កាេនាសះអរ្គការបានចាត់តាំរខ្ពុ ំឲ្យធវែ ើជាអ្ ្រ�ាំបាយ  

នតិរ្រតិនសាូវ។ ចំណា្រឯប្រីប្់រខ្ពុ ំគជឺាជារកាត់ដារ្រម្លៀ្រ 

បំពា្់រ្រមាាប់យាធា។ ប្រីប្់រខ្ពុ ំតាូវកាត់ដារ្រម្លៀ្របំពា្់រ 

ជារៀររាេ់ថ្ង ាដាយេតិនមានពាេឈប់្រមាា្រឡើយ។ ពាេ 

នាសះ ខ្ពុ ំមាន្ូរនចំនួន២នា្់រ រ្់រនា្្រ ពុ រសាុ្រ្ំរណើតនាសាុ្រ 

ភ្ ំសាុ្រ ខាត្បាត់ែំបរ។ នា្រេយ័នាសះ អរ្គការចាត់តាំរ 

បាជាជនឲ្យហូប នតិរធវែ ើការរួេគ្ ា នតិរបំបា្រេតិនឲ្យនាជំុកាុេ 

គាួសារឡើយ។ ចំណា្ររបបអាហារមានការខវែសះខាតយ៉ារ 

ខ្ល ាំរ បណ្ាេឲ្យបាជាជនស្ល ាប់អ្់រជាចាើននា្់រ ជាពតិសា្រ  

បាជាជនថមែី ឬ បាជាជន ១៧ មាសា ដាេជម្លៀ្រេ្រពីទកីាុរ 

ភ្ ំពាញ។ ្ូរនរប្់រខ្ពុ ំម្ ា្់របានស្ល ាប់ដាយសារេតិនមានអាហារ 

ហូបគាប់គាាន់។ 

 បាជាជនថមែី តាូវបានអរ្គការ�ា្់រឲ្យរ្់រនា�ាច់ដាយ 

ឡា្រពីបាជាជនេូេ�្ាន ឬបាជាជនចា្់រ។ អរ្គការបាន 

ចា្រអរ្ រ១្ំរបុ៉រ្រមាាប់េនុ្រ្១០នា្់រ។ រាេ់ការធវែ ើបាប 

ការជតិសះជាន់ ធវែ ើទុ្រខេ បុ្រម្ ាញទាំរឡាយ អរ្គការបានហាេ 

បាាេេតិនឲ្យបាជាជននតិយាយឡើយ បា្រតិនបើនរណាម្ ា្់រ 

ហ៊ាននតិយាយនទឹរមានទា្រេតិនខាន។ ដាយសារការរ្់រនា 

ជា្រេូហភាព ែូច្ ាសះរាេ់មា្របាា្់រ ទាព្យ្រេ្ត្តិមានតម្ល ា 

ទាំរអ្់រតាូវបានអរ្គការបាេូេ�ា្់រជាទាព្យ្រេ្ត្តិរួេ។ 

ទាព្យ្រេ្ត្តិរប្់រខ្ពុ ំតាូវបានអរ្គការបាេូេយ្រទាំរអ្់រ 

បុ៉ន្ាទាសះបីយ៉ារណាខ្ពុ ំបានលា្់រទុ្រខ្លសះដាយ្រប់នា្្រ ពុ រែី។ 

្ូរេ្តីាែំណាំនា្្រ ពុ រផ្សះ ឬរប្់ររបរបាើបាា្់រផ្ាេ់ខ្លួ ន ្រ ៏

តាូវបានអរ្គការបាេូេ�ា្់រជា្រេមែ្រតិទ្ធ តិរួេដារ។ ចំណា្រ 

ពាេវាលាធវែ ើការងារ បាជាជនទាំរអ្់រតាូវធវែ ើការពីពាទឹ្រ 

រហូតែេ់ពាេប់ ដាយ្រមាា្រតាពាេហូបអាហារតា

បុ៉ណ្ណ ាសះ។ កមែារៗនា្រេយ័នាសះេួយចំនួន្រទ៏ទួេបានការ 

រៀន្ូរតាដារ ការរៀន្ូរតានាសះ គគឺាូបងាៀនឲ្យកមែារៗសមែ ាសះ 

តារ់ នតិរបមាើអរ្គការតាបុ៉ណ្ណ ាសះ។ រឯីកមែារេួយចំនួនទៀត 

ពំុបានរៀន្ូរតាទាដាយសារឈឺ នតិរគមែ ាន្រម្ល ាំរ្ំរហារ។ នា 

្្រ ពុ ររបប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យ ឪពុ្រម្ាយគមែ ាន្រតិទ្ធ តិវាយធវែ ើ 

បាប ឬអប់រណំានាំ្ូរនរប្់រខ្លួ នឡើយ ពាាសះកមែារៗ គជឺា្ូរន 

រប្់រអរ្គការ។ នា្រេយ័នាសះមានការខវែសះខាតអាហារយ៉ារ 

ខ្ល ាំរ បុ៉ន្ាបា្រតិនបើនរណាម្ ា្់រហ៊ានេួចអាហារ ឬែំណាំ  

អ្ ្រនាសះនទឹរតាូវអរ្គការយ្រទា្រសារេតិនខាន។ អ្ ្រដាេ 

បាពាទឹត្ខុ្រនទឹរវ តិនយ័ នទឹរតាូវអរ្គការចាប់យ្រទាពាមាននា

េុខេហាជន នតិរគមាាេ្ំុរឲ្យអ្ ្រែទាអនុវត្តាេ។ 

 នា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ ការរៀបការតាូវធវែ ើឡើរពី២០ 

ទា៤០គូ ឬចាើនជារនាសះ ហើយគូសវែ ាេភីរ តិយាថមែីតាូវធវែ ើការ 

ប្ាជ្ាសមែ ាសះ្រមែគ័ាបមាើតាអរ្គការបុ៉ណ្ណ ាសះ។ បន្ាប់ពីប្បីាពន្ធ 

ទាំរនាសះឡើរចាប់អារេមែណរួ៍ច អរ្គការបានរៀបចំឲ្យហូប 

បាយជំុគ្ ា រួចហើយឲ្យតាឡប់ទាផ្សះរៀរៗខ្លួ នវ តិញ។ ពតិធ ី

រៀបការ្្រ ពុ រ្រេយ័នាសះ តាូវបានបាជាជនហាថា «ការចាប់ 

អារេមែណ»៍។ ទាសះបីយ៉ារណា បា្រតិនបើ្ូរន្ំរលាសះ នតិរ្ូរន 

កាេំុសាឡាញ់គ្ ា គអឺាចស្ ើ្ំុររៀបការជាេួយគ្ ាបាន ដាយ 

តាូវជមាាបទាឪពុ្រម្ាយទាំរ្ររខារ នតិរ�ា្់រ្ំរណើទា 

អរ្គភាពរៀរខ្លួ ន។ បុ៉ន្ាបា្រតិនបើប្បីាពន្ធថមែីណាដាេអរ្គការ 

ផ្ំផ្គពុ ំហើយ បុ៉ន្ាេតិនពាេរួេរ្់រជាេួយគ្ ា នាសះអរ្គការនទឹរ 

យ្រទាអប់រ។ំ កាាយពាេរបបខមែារកាហេែួេរេំ បី្បាពន្ធ 

ខ្លសះ្រប៏ានលារេសះគ្ ា ខ្លសះទៀតបានរ្់រនាជាេួយគ្ ារហូត 

្រពវែថ្ង ា។ 

 នាពាេយប់កាុេគាួសារដាេទើបរៀបការរួចអាច

ជជា្រគ្ ាបាន បុ៉ន្ាហាេ�ាច់ខាតេតិនឲ្យនតិយាយអវែ ីផ្ា្រផ្ា្់រ 

រឿងរ៉ាវរ្រស់បាជាជៃចាញពតីសហគមៃអ៍ៃលៃង់វាង
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

ទា្់រទរនទឹរអរ្គការឡើយ បា្រតិនបើឈ្លបេបស្ាប់ឮថា 

នតិយាយអាកា្់រទា្់រទរនទឹរអរ្គការអ្ ្រនាសះនទឹរមានទា្រេតិន 

ខាន។ ឈ្លប្្រ ពុ រ្រេយ័នាសះភាគចាើនគជឺាកមែារៗដាេជា្ូរន 

្រ្រតិ្ររកាីកា។ ចំពាសះការព្យាបាេ្្រ ពុ រ្រេយ័នាសះ គមឺាន 

តាថ្ ាំេ្៉យារដាេបាជាជនទូទាហាថា «ថ្ ាំអាចេទ៍ន្ាយ»។  

ទាសះបបីាជាជនមានជំរឺអវែ ី្រដ៏ាយ ្រខ៏មែារកាហេឲ្យលាបថ្ ាំ 

នាសះដារ។ នា្្រ ពុ រ្រេយ័នាសះ អរ្គការេតិនអនុញ្ញ ាតឲ្យមាន 

ពាសះ្ររ្ឃ ការបាតតិបត្តិសា្រនា នតិរេតិនឲ្យមានពតិធបុីណ្យទាន 

ឡើយ។ អរ្គការវាយបំផ្ល ាញពាសះពុទ្ធរូប នតិរយ្រពាសះវ តិហារ

ធវែ ើជា្រន្លារឃំុឃាំរ ផ្ពុ ្រ្រម្ភ ារ គាាប់ នតិរអាវុធ។ ពាសះ្ររ្ឃ 

តាូវបានអរ្គការចាប់ផ្ទឹ្រ រួចចាត់តាំរឲ្យទាធវែ ើសាាចម្ ារ 

នតិររ្់រនាជាេួយគាួសាររៀរៗខ្លួ ន។ 

 អរ្គការ បានបារចា្រការងារឲ្យបាជាជនធវែ ើទាតាេ 

វយ័។ ្ុរមារតាូវបានអរ្គការចាត់ឲ្យទាឃវែ ាេគា កាប់ដើេ 

ទន្ាានខាតាចតិញ្ ាាំធវែ ើជី។ បាុ្រៗដាេពាញ្រម្ល ាំរតាូវបាន 

អរ្គការចាត់តាំរឲ្យទាលើ្រទំនប់ នតិរជី្របាឡាយ។ ចំណា្រ 

យាយៗដាេេតិនអាចធវែ ើការងារធ្ង ន់បាន តាូវនាផ្សះមើេចា 

តូចៗ ហើយតាៗតាូវទាដា្រយាេចម្ ារ។ ប្បីាពន្ធពាេនាសះ 

អាចជួបគ្ ាបាន បុ៉ន្ាតាូវស្ ើ្ំុរការអនុញ្ញ ាតពីអរ្គភាពជា 

េុន្រតិន។ រាេ់ផេែំណាំដាេបាជាជនបាន�ាំនាតាេផ្សះ  

េតិនអាចបាសះយ្រេ្រហូបបានទា បើហ៊ានបាសះ អរ្គការនទឹរ 

ចាទថាជាចារេតិនខាន។ 

 នាពាេដាេ្ររទព័រណ្រតិរ្្រង្គ ាាសះជាតតិ្រេ្ពុ ជា ដាេ 

មានជំនួយពី្ររទព័វៀតណាេ បានវាយចូេបាទា្រ្រេ្ពុជា 

នាថ្ង ាទ៧ី ខាេ្ររា ឆ្ ាំ១៩៧៩ អរ្គការបានបាេូេអ្ ្រទា្រ 

ឲ្យជី្ររណ្ា រួចហើយវាយអ្ ្រទាំរនាសះទម្ល ា្់រចូេ្្រ ពុ ររណ្ា 

នាសះតាេ្រ។ នា្្រ ពុ រស្ថ ានភាពចាបូ្រចាបេ់នាសះ បាជាជន 

េូេ�្ានបានរ្់រនា្្រ ពុ រភូេតិសាុ្រែដាេ រឯីបាជាជនថមែី្រ ៏

បានតាឡប់ទារ្់រនាសាុ្រ្ំរណើតរៀរៗខ្លួ នវ តិញ។ បន្ាប់ពី 

របបខមែារកាហេែួេរេំ ខ្ពុ ំមានសារភីាពឡើរវ តិញ មានផ្សះ 

្រម្ារ នតិរមានជីវភាព្រេរេ្យ។ ចំណា្រវត្អារាេ ស្ាន 

ថ្ េ់ េន្រីពាទ្យ សាលារៀន ្រម៏ាន្រមាាប់្រតិ្រ្ានុ្រតិ្រ្

បានរៀន្ូរតាដារ។ 

 ្រពវែថ្ង ាខ្ពុ ំមានអាយុ៧១ឆ្ ាំ រ្់រនាឃំុេំទរ សាុ្រអន្លរ់ 

វារខាត្ឧត្រមានជយ័ ខ្ពុ ំរ្់រនាបាន្ុរខយ៉ារណា្្រ ី ្រអ៏ា- 

រេមែណរ៍ប្់រខ្ពុ ំនាតាែ្់រជាប់នូវរឿររ៉ាវឈឺចាប់ ភាពអត់ 

ឃ្ល ាន នតិរធវែ ើការងារធ្ង ន់ធ្ងរពីរបបខមែារកាហេដារ។ 

 ៩) ហ៊ួយ ណា្រ

 នាេុនរបបខមែារកាហេ ខ្ពុ ំរ្់រនា្្រ ពុ រគាសួារ្រ្រតិ្ររេួយ 

ដាេមានជីវភាព្រេរេ្យ នា្្រ ពុ រភូេតិពាេ ឃំុពាា្រកាបា 

សាុ្រពាាឈរ ខាត្្ំរពរ់ចាេ។ ខ្ពុ ំមានវយ័១៥ឆ្ ាំ នាពាេ

យាធាខមែារកាហេបានទទួេជយ័ជេ្ សះលើរបប េន់ នេ់ នា 

ថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ បាហាេជាពីរទាបម៉ីារ 

កាាយរដំាសះបានទកីាុរភ្ ំពាញ យាធាខមែារកាហេបាន 

ជម្លៀ្របាជាជនចាញពីទកីាុរឲ្យទារ្់រនាតាេតំបន់ជនបទ  

ដាយយ្រលា្រថា ខ្ល ាច្ររទព័អាមារ តិ្រេ្រទម្ល ា្់រគាាប់។  

បាជាជនដាេរ្់រនា្្រ ពុ រទីកាុរទាំរអ្់របានបរខេ ំ ចតិត្ចា្រ 

ចាញពីផ្សះ្រម្ាររប្់រខ្លួ នដាយបានរៀបចំ្រម្ភ ារ នតិរ 

កាុេនតិ្រ្តិត្រមែគ័ាចតិត្ចុសះ្រម្ភ ា្រនប៍ាជាជន្្រ ពុ រ្រហគេនអ៍ន្លរ់វារ 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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អាហារបន្តិចបនួ្ចទាតាេខ្លួ ន ហើយបានធវែ ើែំណើរដាយ 

ថមែើរជើរទាតាេទតិ្រដារៀរៗខ្លួ ន។ នាពាេនាសះ អ្ ្រ 

ទកីាុរដាេមានបរប្អូ នរ្់រនាតាេទជីនបទមានភាពងាយ

សាួេ្្រ ពុ រការពទឹរពា្់រស្ ា្់រអាសា័យជាេួយ បុ៉ន្ា្រមាាប់

បាជាជនដាេរ្់រនា្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញ ហើយគមែ ានបរប្អូ ន 

រ្់រនាតាេទជីនបទវ តិញ គពឺតិតជាជួបការេំបា្រយ៉ារខ្ល ាំរ 

្្រ ពុ រការសវែ ាររ្រ្រន្លារ្រមាាប់ស្ ា្់រនា។ 

 ខមែារកាហេបានបាេូេទាព្យ្រេ្ត្តិផ្ាេ់ខ្លួ ន ពីបាជាជន 

ដាេជម្លៀ្រថមែីទាំរអ្់រយ្រទា�ា្់រជាទាព្យ្រេ្ត្តិរួេ នតិរ 

បារចា្រឲ្យបាជាជនថមែីរ្់រនា្្រ ពុ រ្រហ្ររណ។៍ ភូេតិនេួីយៗ

មាន្រហ្ររណព៍ីរទាប្ីរន្លារ អាសា័យទាតាេចំនួនបាជា-

ជនដាេរ្់រនា្្រ ពុ រភូេតិនាសះ។ នា្្រ ពុ រផ្សះរប្់របាជាជនេតិន

មានរប្់ររបរអវែ ី្ំរខាន់ឡើយ គមឺានតា្ំរសៀវទទឹ្រចា្់រេួយ 

តាបុ៉ណ្ណ ាសះ។ ខ្ពុ ំនតិរបាជាជនែទាទៀត តាូវបានខមែារកាហេ 

ចាត់តារំឲ្យ�ាែំំណា ំលើ្រទំនប់ លើ្រភ្លសឺាា នតិរជី្របាឡាយ។  

បាជាជនម្ ា្់រៗតាូវជី្រែីឲ្យបាន៣ម៉ាតាគូប្្រ ពុ រេួយថ្ង ា ទើប 

អាចឈប់្រមាា្របាន។ ដាយសារតាការភយ័ខ្ល ាច ខ្ពុ ំបាន 

ខតិតខំត្រ៊ូបាទឹរបាារធវែ ើការងាររហូត្រមាាចទាតាេផានការ 

រប្់រអរ្គការ។ ចំណា្ររបបអាហារដាេអរ្គការចា្រឲ្យ 

បាជាជន គមឺានតាបបររាវៗដាេស្ើរតាគមែ ានគាាប់អរ្ រ 

លាយជាេួយបណូ្េចា្រ ែូចជាបបរ្រមាាប់្រតវែជាូ្រ។ 

 រៀររាេ់ថ្ង ា ខ្ពុ ំខតិតខំបាទឹរបាារធវែ ើការងារយ៉ារទៀរទាត់  

ពាាសះខ្ពុ ំមានបាវត្តិជាអ្ ្រសាាចម្ ារ បុ៉ន្ាអ្ ្រដាេធ្ល ាប់រ្់រ

នា្្រ ពុ រទកីាុរ ពតិតជាជួបការេំបា្រខ្ល ាំរណា្់រ ពីពាាសះអ្ ្រ 

ទាំរនាសះពំុធ្ល ាប់នឿយហត់ពីេុនេ្រ។ អ្ ្រខ្លសះដាេេតិនអាច 

ទាាំនទឹរស្ថ ានភាពេំបា្របាបនាសះបាន្រធ៏្ល ា្់រខ្លួ នឈឺ។ អ្ ្រ 

ដាេមានជំរឺនា្រេយ័នាសះ េតិនមានគាូពាទ្យមើេថាទាំ នតិរ 

មានថ្ ាំលាបគាប់គាាន់ឡើយ គមឺានតាថ្ ាំេួយបាភាទដាេ

បាជាជនហាថា «ថ្ ាំអាចេទ៍ន្ាយ» តាបុ៉ណ្ណ ាសះ ហើយ 

ទាេ់តាអ្ ្រជំរឺទើបមាន្រតិទ្ធ តិទា្ំុរថ្ ាំនាសះលាបបាន។ 

 ថ្ង ាេួយ នាពាេដាេខ្ពុ ំ្ំរពុរធវែ ើការ ខ្ពុ ំឃើញឈ្លបខមែារ 

កាហេបររទាសះសាសះេ្រែទឹ្របាជាជនចាញទាបាត់។ បុ៉ន្ា 

បាជាជនដាេឡើរជតិសះរទាសះសាសះនាសះ េតិនបានតាឡប់េ្រភូេតិ 

វ តិញទា។ កាាយពីបានឃើញហាតុការណន៍ាសះ ខ្ពុ ំភយ័ខ្ល ាច 

យ៉ារខ្ល ាំរ នតិរតារតាេួចគតិត្្រ ពុ រចតិត្ថា ថ្ង ាណាេួយខ្ពុ ំនទឹរ

តាូវឈ្លបខមែារកាហេយ្រទាដារេតិនខាន។ នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ពុ ំ 

បានឮថា មានការបង្ ើតរណ្រតិរ្សាេគ្គ ្ីរង្គ ាាសះជាតតិ្រេ្ពុ ជា  

ដាេគាំទាពី្ររទព័វៀតណាេ ធវែ ើឲ្យខ្ពុ ំរ្ីររាយយ៉ារខ្ល ាំរ។ 

រយបៈពាេពីរខាកាាយេ្រ ្ររទព័រណ្រតិរ្សាេគ្គ ្ីរង្គ ាាសះ 

ជាតតិ្រេ្ពុ ជា បានរដំាសះបាជាជនចាញពីរបបខមែារកាហេ ពាេ 

នាសះខ្ពុ ំ្រ៏បានវ តិេតាឡប់េ្រសាុ្រ្ំរណើតដើេ្ជួីបជំុគាួសារ  

បុ៉ន្ាេតិនបានឃើញបរប្អូ នវ តិេតាឡប់េ្រវ តិញឡើយ។ អ្់រ 

រយបៈពាេជាចាើនឆ្ ាំកាាយេ្រ ្រខ្៏ពុ ំេតិនបានទទួេែំណទឹរពី 

បរប្អូ នរប្់រខ្ពុ ំដារ ែូច្ ាសះខ្ពុ ំនតិរឪពុ្រម្ាយ្រ្៏រមាាចចតិត្េ្រ 

រ្់រនាភូេតិគា្រ្ំរពរ័ ឃំុេំទរ សាុ្រអន្លរ់វារ ខាត្ឧត្រ 

មានជយ័ រហូតេ្រែេ់្រពវែថ្ង ា។ 

 ១០) ពាាប សាខន

 ឪពុ្រម្ាយខ្ពុ ំជា្រ្រតិ្ររដាេមានជីវភាពេធ្យេ នាភូេតិ 

តាសា្រ ឃំុគគរី សាុ្ររមា្រហា្រ ខាត្សវែ ាយរៀរ នាេុន 

បុរ្រម្ ា្់រនា្្រ ពុ រ្រហគេនអ៍ន្លរ់វារ្ំរពុរផ្េ់បទ្រម្ភ ា្រន ៍

ែេ់កាុេនតិ្រ្តិត្រមែគ័ាចតិត្ (រូបថត៖ បណ្ណ សារេជ្ឈេណ្ឌ េ 

ឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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ពាេបាទា្រធ្ល ា្់រចូេទា្្រ ពុ រ្រង្គ ាាេ្ុរវី តិេ។ ខ្ពុ ំគជឺា្ូរនសាី 

ទ៣ីមានបរប្អូ នបង្ ើតចំនួន៥នា្់រ (បាុ្របនីា្់រ នតិរសាីពីរ 

នា្់រ) តាំរពីខ្ពុ ំធំែទឹរ្្រ ីខ្ពុ ំេតិនដាេបានរៀន្ូរតាឡើយ។ 

 ខ្ពុ ំបានជួបនូវពាទឹត្តិការណទ៍ម្ល ា្់រគាាប់បា្រជាចាើនលើ្រ 

នាសាុ្រ្ំរណើត។ ពាេខ្លសះគាាប់បា្របានធ្ល ា្់រេ្រនាពាេ 

ដាេខ្ពុ ំ្ំរពុរធវែ ើសាា។ នាថ្ង ាេួយពាេខ្ពុ ំ្ំរពុរឃវែ ាេកាប ី ខ្ពុ ំ 

បានឃើញយន្ហាសះទម្ល ា្់រគាាប់បា្រ នតិរមានផ្ារយ៉ារ 

ខមែួ រខមែ ាញ់។ ការទម្ល ា្់រគាាប់នាសះគ្ំឺរដាទាលើជមា្ររប្់រ

្ររទព័វៀត្ុររ (វៀតណាេខារជើរ) ភូេតិរប្់រខ្ពុ ំពាេខ្លសះ្រ៏

ធ្ល ា្់រចំដារ។ 

 ពាេខមែារកាហេវាយែណ្ើេបានជយ័ជេ្ សះពី្ររទព័  

េន់ នេ់ នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្ពុ ំមានអាយុ 

២៣ឆ្ ាំ។ ពាេនាសះបាជាជន្រេ្ពុជាទូទាំរបាទា្របានគតិតថា 

្រង្គ ាាេបានបញ្ ប់ ែូច្ ាសះនទឹរមាន្រន្តិភាពេតិនខាន។ បុ៉ន្ា 

បាហាេជារយបៈពាេ៣ម៉ារកាាយរដំាសះ ខមែារកាហេបាន 

ជម្លៀ្របាជាជនទាំរអ្់រឲ្យចាញពីផ្សះ្រម្ារ ដាយយ្រ 

លា្រថាខ្ល ាច្ររទព័ អាមារ តិ្រេ្រទម្ល ា្់រគាាប់បា្រ។ បាជាជន 

ទាំរនាសះយ្របានតា្រម្ភ ារ នតិរស្ៀរអាហារបន្តិចបនួ្ចតា

បុ៉ណ្ណ ាសះនាតាេខ្លួ ន រួចហើយបានធវែ ើែំណើរដាយថមែើរជើរ 

នតិរគមែ ានទតិ្រដាច្បា្់រលា្់រ។ នាពាេទាែេ់ភូេតិ ខមែារកាហេ 

បានបាេូេយ្រ្រម្ភ ារ នតិរទាព្យ្រេ្ត្តិផ្ាេ់ខ្លួ នរប្់របា-

ជាជនថមែីនាសះទា�ា្់រជា្រេ្ត្តិរួេរប្់រ្រហ្ររណ។៍ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៦ កាុេគាួសារខ្ពុ ំ តាូវបានខមែារកាហេ 

ជម្លៀ្រឲ្យទាភូេតិអំពតិេ ឃំុអំពតិេ សាុ្ររមា្រហា្រ ខាត្ 

សវែ ាយរៀរ។ នាពាេនាសះ ខមែារកាហេបានរៀបចំឲ្យមាន 

្រហ្ររណ ៍២ឬ៣្រន្លារ នា្្រ ពុ រភូេតិនេួីយៗ ដាយអាសា័យ 

ទាតាេចំនួនបាជាជននា្្រ ពុ រភូេតិនាសះ។ ខ្ពុ ំតាូវបានខមែារកាហេ 

ចាត់តាំរឲ្យលើ្រភ្លសឺាា ជី្របាឡាយ លើ្រធវែ ើបាពន័្ធធារា 

សាសា្្្រពុ ្រទទឹ្រសាាចែំណាំ។ ខ្ពុ ំចាប់ផ្ើេចាញទាធវែ ើការ 

នាម៉ារ៧ពាទឹ្ររហូតែេ់ម៉ារ១១ថ្ង ាតារ់ នតិរចាប់ផ្ើេ 

ធវែ ើការបន្ចាប់ពីម៉ារ១រសៀេ រហូតែេ់ម៉ារ៥។ ពាេ 

នាសះែំណាំដាេខ្ពុ ំ�ាំ្្រ ពុ របរ តិវាណផ្សះ ្រេ៏តិនអាចបាសះហូបខ្លួ ន 

ឯរបានដារ។ បា្រតិនបើខ្ពុ ំហ៊ានបាសះ ខ្ពុ ំនទឹរមានទា្រេតិនខាន។ 

បរបាុ្ររប្់រខ្ពុ ំម្ ា្់រតាូវបានខមែារកាហេយ្រទា្រម្ល ាប់ 

ចាេ ដាយសារគាត់គជឺាអតតីទាហាន េន់ នេ់។ ទាសះជា 

យ៉ារណា ខមែារកាហេេតិនបាន្ររ្យ័លើកាុេគាួសាររប្់រខ្ពុ ំ 

ឡើយ។ ខ្ពុ ំធ្ល ាប់តាឮពា្រ្យថា «អរ្គការ» បុ៉ន្ាខ្ពុ ំេតិនបានែទឹរថា 

អរ្គការជានរណាពតិតបាា្រែឡើយ។ 

 នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ ែដាេ ខ្ពុ ំតាូវបានខមែារកាហេបរខេ ំឲ្យ 

រៀបការជាេួយបុរ្រម្ ា្់រ។ ពាេនាសះខ្ពុ ំបានបាកា្រ នតិរ 

បាាប់ខមែារកាហេថា បុរ្រដាេខ្ពុ ំតាូវរៀបការជាេួយនាសះ គឺ

ជាបរប្អូ នរប្់រខ្ពុ ំដាេរ្់រនាភូេតិពាា្រត្ ាត។ េតិនយូរបុ៉នមែ ាន 

ខ្ពុ ំនតិរកាុេគាួសារតាូវបានជម្លៀ្របន្ទានាឃំុ្ំរបួរ សាុ្រ 

រមា្រហា្រ ខាត្សវែ ាយរៀរ។ ខ្ពុ ំតាូវបានចាត់តាំរឲ្យធវែ ើ 

ការងារនា្្រ ពុ រ្ររចេត័ នតិរតាូវរ្់រនាឆ្ង ាយពីឪពុ្រម្ាយ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ម្ាយរប្់រខ្ពុ ំបានស្ល ាប់ដាយសារជំរឺ  

នតិរេតិនមានថ្ ាំ្រមាាប់ព្យាបាេ។ កាាយម្ាយខ្ពុ ំស្ល ាប់ ខ្ពុ ំ 

បានបាកា្រេតិនទាធវែ ើការងាររយបៈពាេ៧ថ្ង ា។ នា្្រ ពុ រ្រេយ័ 

កាេនាសះ បា្រតិនបើនរណាម្ ា្់រហ៊ានបាឆាំរនទឹរបញ្ាថ្ ា្់រ 

លើ អ្ ្រនាសះនទឹរតាូវចាទថាជាភ្ ា្់រងាររប្់រយួន ហើយ 

អាចមានទា្របាហារជីវ តិតេតិនខាន។ បុ៉ន្ា្ំរណារេ្អខ្ពុ ំេតិន

បានជាប់ទា្រ។ 

 បន្ាប់ពី្ររទព័រណ្រតិរ្សាេគ្គ ្ីរង្គ ាាសះជាតតិ្រេ្ពុ ជា  

ដាេគាំទាដាយ្ររទព័វៀតណាេបានទទួេជយ័ជេ្ សះលើ

ខមែារកាហេ នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្ពុ ំ្រប៏ានវ តិេតាឡប់េ្រភូេតិតាសា្រ 

ឃំុគគរី សា្ុររមា្រហា្រ ខាត្សវែ ាយរៀរវ តិញ។ បុ៉ន្ាខ្ពុ ំេតិនបាន 

ជួបជំុបរប្អូ នរប្់រខ្ពុ ំទា។ កាាយេ្រនាឆ្ ាំ១៩៨០ ខ្ពុ ំបាន 

រៀបការជាេួយបុរ្រម្ ា្់រតាេការរៀបចំផ្ំផ្គពុ ំពីបរប្អូ ន។ េ្រ 

ែេ់ឆ្ ាំ២០១៦ ខ្ពុ ំជាេួយនទឹរ្ូរនបាុ្របានផ្ល ា្់រេ្ររ្់រនា 

អន្លរ់វារ រហូតែេ់្រពវែថ្ង ា។ 

្រម្ភ ា្រនដ៍ាយនតិ្រ្តិត្រមែគ័ាចតិត្េជ្ឈេណ្ឌ េ្រន្តិភាពអន្លរ់វារ

រៀបរៀរអត្ថបទដាយ៖ សាេ ប៊ុ នថន



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «ការ តិយាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណបៈ» រប្់រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជាបានបើ្របមាើជូននតិ្រ្តិត អ្ ្រសាាវជាាវ បុគ្គេតិ្រ 

រាជការ នតិរអរ្គការកាារ�្ាភតិបាេ នតិរបុគ្គេទាំរឡាយដាេមានចំណាប់អារេមែណវ៍ តិវឌ្ឍនរ៍ប្់រអរ្គ ជំនំុជមាសះវ តិសាេញ្ញ្្រ ពុ រ 

តុលាការ្រេ្ពុជា ឬសាលា្្រខីមែារកាហេ។

 េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជាជា្រន្លារបាេូេផ្ពុ ំ  នតិរចរការឯ្រសារអំពីរបប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យបានចាើនបំផុត។ 

ឯ្រសារនាេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯ្រសារទេួីយគឯឺ្រសារជាកា�ា្រ្រន្លទឹ្រដាេមានចំនួន 

ជតិតេួយលានទំពរ័។ បាភាទឯ្រសារទពីីរគ ឺ ជាបទ្រម្ភ ា្រនដ៍ាេបុគ្គេតិ្រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជាចុសះទាធវែ ើ្រម្ភ ា្រន ៍

ជាេួយជនររគាាសះ នតិរអតតី្រមមែ ាភតិបាេខមែារកាហេ។ បាភាទឯ្រសារទបីគីជឺារូបថតទា្់រទរទានទឹរ្រេយ័ខមែារកាហេ។  

បាភាទឯ្រសារទបួីនគជឺាឯ្រសារទា្់រទរទានទឹរការធវែ ើផានទរីណ្ាសា្រ្រព នតិរទតីាំរ្រម្ល ាប់រប្់រខមែារកាហេ នតិរឯ្រសារ

ទបីាាំគជឺាខ្ាភាពយន្ឯ្រសារដាេបានផេតិតឡើរ្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ នតិរ្រេយ័កាាយេ្រទៀត។

 តាេរយបៈការ តិយាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណបៈ សាធារណជនអាចនទឹរសាាវជាាវឯ្រសារទាំរនាសះបាន។ ឯ្រសារខ្លសះទៀត 

រួេមាន៖ បាវត្តិរូប្រមមែ ាភតិបាេខមែារកាហេ ចម្ល ើយសារភាព ្ំរណត់ហាតុរប្់រប្រ្ ទូរលាខឆ្ល ើយឆ្លរពត័ម៌ានដាេបានេ្រព ី

ការ្រម្ភ ា្រនជ៍ាេួយអតតី្រមមែ ាភតិបាេខមែារកាហេ នតិរទតិន ្នយ័គន្ថនតិទ្ា្របង្ហ ាញពីរណ្ាសា្រ្រព ទតីាំរគុ្រ នតិរបូជនយី�្ាន 

បាេយ័ពូជសា្រន។៍

 ការ តិយាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណបៈមានទតីារំនាអគារលាខ៦៦ េហាវ តិថីពាសះ្រហីនុ ខារកើតវ តិមានឯ្ររាជ្យ។ ការ តិយាេយ័ 

រប្់រយើរបើ្រជូនសាធារណជនពីថ្ង ាចន្័ែេ់ថ្ង ា្ុរកា ពាេពាទឹ្រពីម៉ារបាាំប ី ែេ់ម៉ារ១២ នតិរពាេរសៀេពីម៉ារ២ 

ែេ់ម៉ារ៥។ បា្រតិនបើអ្់រលា្រអ្ ្រមានចេ្ងេ់ ឬចរ់រៀបចំពាទឹត្តិការណជ៍ាកាុេណាេួយ ្ូរេទា្់រទរបុគ្គេតិ្ររប្់រយើរ 

្ុររ ថាណា តាេរយបៈទូរ្រព្លាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ាេ៖ truththanay.s@dccam.org។
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

 ពាទឹ្រពាេទឹេសាារៗ យាធាខមែារកាហេជាេួយនទឹរ 

្រម្លៀ្របំពា្់រពណខ៌មែ ា ថាេទាំរមាន កាន់កាំភ្ល ើរនាជាប់ 

នទឹរដាបានបើ្រទវែ ាចូេេ្រ្្រ ពុ រ្រណ្ាគារដាេខ្ពុ ំ ្ំរពុរតាធវែ ើ 

ការនា្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញ ហើយបានបាាប់ឲ្យខ្ពុ ំចា្រចាញពី 

ទកីាុរភ្ ំពាញតាឡប់ទាកាន់សាុ្រ្ំរណើតវ តិញ។ ចំណា្រឯ 

ជនបរទា្រដាេស្ ា្់រនា្្រ ពុ រ្រណ្ាគារតាូវបានយាធាខមែារ 

កាហេតមាូវឲ្យទាជួបជំុគ្ ានា្្រ ពុ រស្ថ ានទូត្រ្ថតិតនាក្ារវត្ 

ភ្ ំ។ បា្រតិនបើនរណាេតិនពាេចា្រចាញពីទកីាុរទា អ្ ្រនាសះ 

គជឺាខមែ ាំររប្់របែតិវត្ន ៍នតិរតាូវ្រម្ល ាប់។ 

 ខ្ពុ ំ បានផ្ល ា្់រេ្ររ្់រនាទកីាុរភ្ ំពាញ បន្ាប់ពីការធវែ ើ 

រែ្បាហារទម្ល ា្់រ្រម្ាចនរាត្េ ្រហីនុ នតិរការឡើរកាន់ 

កាប់អំណាចរប្់រ េន់ នេ់ នា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា្្រ ពុ រឆ្ ា ំ

១៩៧០។ េ្រែេ់ទកីាុរភ្ ំពាញែំបូរ ខ្ពុ ំបានស្ ា្់រនា្្រ ពុ រ 

ផ្សះវឡីា១នាេ្ពុ ំបទឹរការ្ររដាេម្ាយឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំបានទតិញ 

ទុ្រយូរណា្់រេ្រហើយ។ ខ្ពុ ំ ្រប៏ានចាប់ផ្ើេធវែ ើការងារគជឺា 

អ្ ្រទទួេភ្ៀវនា្្រ ពុ រ្រណ្ាគារឈមែ ាសះ ខាេរា ្រ្ថតិតនាខារ 

េតិចផ្ារធំថមែី។ ខ្ពុ ំបានធវែ ើការចាប់ពីម៉ារ ២រសៀេ ែេ់ 

ម៉ារ៩យប់ ជារៀររាេ់ថ្ង ា នតិរតារតាតាឡប់េ្រ្រមាា្រ 

នាផ្សះនាពាេយប់។ ចំណា្រឯបាពន្ធរប្់រខ្ពុ ំនាចាំផ្សះ នតិរ 

មើេថារ្រ្ា្ូរនៗ។ រយបៈពាេបាហាេ១០ថ្ង ាេុនពាេ 

ដាេខមែារកាហេទទួេបានជយ័ជេ្ សះ នា្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញ 

គឮឺ្្រ ូ រគាាប់ផ្ល ារលាន់រំពរជារ្រពវែែរដាយសារមានការ 

បាយុទ្ធគ្ ារវារទាហាន េន់ នេ់ នតិរយាធាខមែារកាហេ។ 

បាជាជនេតិនហ៊ានចា្រចាញពីផ្សះឡើយ។ នា្្រ ពុ រ្រណ្ាគារ  

មានភ្ៀវបរទា្រស្ ា្់រនាបាហាេ៣០បន្ប់ ដាេភាគចាើន 

គជឺាអ្ ្រការសាត នតិរេន្ាីទូត។ ថ្ង ាេួយ ការបាយុទ្ធគ្ ារវារ

យាធាខមែារកាហេនតិរទាហាន េន់ នេ់ បានផ្ពុ សះឡើរយ៉ារ 

ខ្ល ាំរ ្រមាជតិ្រគាួសាររប្់រខ្ពុ ំបានរត់ចូេទា្្រ ពុ រលាណ�្ាន 

ដាេយើរបានធវែ ើបមាុរទុ្ររួចជាសាាច។ ការបាយុទ្ធគ្ ាពី 

េួយថ្ង ាទាេួយថ្ង ាកាន់តាខ្ល ាំរទាៗ ខ្ពុ ំ្រ្៏រមាាចចតិត្យ្រ 

បាពន្ធ ្ូរន២នា្់រ នតិរប្អូ នបាុ្រ២នា្់ររប្់រខ្ពុ ំ ទាស្ ា្់រនា

្្រ ពុ រ្រណ្ាគារជាេួយគ្ ាអ្់ររយបៈពាេបាហាេ៤យប់េុន 

នទឹរខមែារកាហេបរខេ ំ ឲ្យបាជាជនចា្រចាញពីទីកាុរភ្ ំពាញ។  

រំឭ្រែេ់ថ្ង ាដាេខមែារកាហេបានជម្លៀ្របាជាជនចាញពីទី

កាុរភ្ ំពាញ ខ្ពុ ំ្រន៏ទឹ្រឃើញែេ់រែូវចូេឆ្ ាំខមែារនាពាេនាសះ

ដារ។ នាខារេុខផ្សះនេួីយៗ មានការ�ា្់រសានទទួេទាវតា 

ឆ្ ាំថមែ ីទាតាេបាពាណីខមែារែូចជា ការ�ា្់រតាំរេេ្អផ្ ាភ្ ីសាន 

ផ្ល ាឈើ ទទឹ្រកាូចជាដើេ បុ៉ន្ាពតិធបុីណ្យចូេឆ្ ាំខមែារនាពាេ

នាសះ ហា្់របែូីចជាមាន្រភាពស្ង ាត់ជារំ។ 

 នាពាទឹ្រថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ទកីាុរភ្ ំពាញ 

្ំរពុរតា្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រ្រភាពចលាចេយ៉ារខ្ល ាំរ។ យាធាខមែារ 

កាហេ២នា្់រមានអាយុបាហាេ១៥ឆ្ ាំ ស្លៀ្រ្រម្លៀ្រ 

បំពា្់រពណខ៌មែ ានតិរនា្្រ ពុ រដាមានកាន់កាំភ្ល ើរវារបាភាទអាកា  

បានចូេេ្រ្្រ ពុ រ្រណ្ាគារខាេរា ហើយបានបាាប់ឲ្យពួ្រ 

យើរចា្រចាញពីទកីាុរភ្ ំពាញទាកាន់សាុ្រ្ំរណើតរៀរៗ 

ខ្លួ ន ចំណា្រឯជនបរទា្រ យាធាខមែារកាហេ បានបាាប់ឲ្យ 

ធវែ ើែំណើរទាកាន់ស្ថ ានទូត្រ្ថតិតនាក្ារវត្ភ្ ំ។ បាពន្ធរប្់រខ្ពុ ំ  

បានរៀបចំ�ាំបាយ នតិរធវែ ើេ្ហូ ប ចំណា្រខ្ពុ ំនទឹរប្អូ នបាុ្រ បាន 

រៀបចំខាអាវ ចានឆ្ ាំរ នតិរវាចខ្ ប់អរ្ រខ្លសះយ្រទាជាេួយ។ 

ម៉ារបាហាេ៩ពាទឹ្រ ខ្ពុ ំកាឡា្រមើេទាខារកាា្រណ្ាគារ 

ឃើញមានបាជាជន្ំរពុរតាធវែ ើែំណើរចា្រចាញពីផ្សះរប្់រ 

ខ្លួ ននាតាេផ្លូ វថ្ េ់យ៉ារចាើន្ុរសះ្ររ។ អ្ ្រខ្លសះរា្រអីវ៉ាន់ អ្ ្រខ្លសះ 

ព្ូរន អ្ ្រខ្លសះបើ្រឡាន ដាយេតិនែទឹរថាអ្ ្រទាំរអ្់រនាសះធវែ ើ 

ែំណើរទាទណីាឡើយ។ ដាយសារតាឃើញបាជាជនចា្រ

ចាញយ៉ារែូចច្ ាសះ ខ្ពុ ំ្រ្៏រមាាចចតិត្ចា្រចាញជាេួយបាពន្ធ  

្ូរន២នា្់រ នតិរប្អូ នបាុ្រ២នា្់រ ពាេទាំរមាន្ររ់េួយ 

បាជាជៃដាលមិៃពាមចាកចាញពតីទតីកាុងភ ្នំពាញ គឺជាខ្ានំង
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

្រមាាប់ែទឹ្រ្រម្ភ ារ។ ្ូរនសាីរប្់រខ្ពុ ំ បានដើរខ្លសះនតិរជតិសះលើ 

្ររ់ខ្លសះ ចំណា្រឯបាពន្ធរប្់រខ្ពុ ំព្ូរនតូចអាយុ ១៣ខានា្្រ ពុ រ 

ដាដើរតាេពីខារកាាយ្ររ់។ នាពាេយើរធវែ ើែំណើរេ្រ 

ែេ់េ្ពុ ំបទឹរការ្ររក្ារផ្សះរប្់រយើរ យើរ្រច៏រ់ឆ្លៀតចូេ 

ផ្សះដើេ្វីាចខ្ ប់អរ្ រ នតិរេ្ហូ បអាហារខ្លសះៗយ្រទាជាេួយ 

បន្ថាេដារ បុ៉ន្ាយាធាខមែារកាហេបានហាេ�ាច់ខាតេតិនឲ្យ

យើរចូេទា្្រ ពុ រផ្សះឡើយ។ យើរបានចំណាយពាេពាញ 

១ថ្ង ា ដើេ្ធីវែ ើែំណើរពី្រណ្ាគារក្ារផ្ារធំថមែីេ្រែេ់ផ្លូ វ 

បំបា្រភ្ល ើរ្្រពុ បបូ្រគា ហើយយើរ្រឈ៏ប់្រមាា្រនាលើ

ចតិញ្ ើេផ្លូ វនាទនីាសះ១យប់។ េុសះពាទឹ្រឡើរ យើរបន្ែំណើរ

្ំរដាទាទតិ្របូព៌ាដាយដើរឆ្លរកាត់ស្ានពាសះេុនវីរ្ចា្់រ

រហូតេ្រែេ់វត្នតិរាធម៉ារបាហាេ៩យប់ រួចយើរ្រឈ៏

ប់្រមាា្រនាលើខឿនវត្នាសះ១យប់ទៀត។ នាពាទឹ្របន្ាប់ 

យើរបានចាប់ផ្ើេធវែ ើែំណើរបន្ទៀតរហូតែេ់វត្្្រតីា្ុរយ  

នតិរឈប់្រមាា្រនាទនីាសះបាហាេចំនួន៣យប់។ ដាយសារ 

តាអ្់រអរ្ រហូប ប្អូ នបាុ្រ២នា្់ររប្់រខ្ពុ ំ បានយ្រ្ំរប្រ 

្ររ់ឡានចំនួន២ បាើបាា្់រធវែ ើជាឧប្ររណហ៍ាេឆ្លរទន្លា 

តាឡប់ទាផ្សះរប្់រយើរនាេ្ពុ ំបទឹរការ្ររវ តិញ ដើេ្ទីាយ្រ 

អរ្ រ នតិរ្រម្ភ ារបាើបាា្់រ។ ប្អូ នខ្ពុ ំបានតាឡប់េ្រវ តិញជាេួយ 

នទឹរអរ្ រ្រន្លសះបាវ ចាន ឆ្ ាំរ ខាអាវ នតិរអំបតិេ។ អំឡពុ រពាេ 

ស្ ា្់រនា្្រ ពុ រវត្្្រតីា្ុរយ ខ្ពុ ំ្រប៏ានជួបនទឹរពូថ្ល ារប្់រខ្ពុ ំឈមែ ាសះ  

គុណ ហើយគាត់បានហាខ្ពុ ំឲ្យធវែ ើែំណើរតាឡប់េ្រភូេតិ្ំរណើត 

រប្់របាពន្ធខ្ពុ ំនា្្រ ពុ រសាុ្រអរ្គ រជយ័ ខាត្្ំរពតជាេួយគាត់ 

វ តិញ។ ខ្ពុ ំបានបាាប់ប្អូ នបាុ្រទាំរ២នា្់ររប្់រខ្ពុ ំ ឲ្យតាឡប់េ្រ 

ណុប រឿន ហា ប៉ាវ ឈរចាត់ចង្ ាសះនាជួរខារកាាយរាប់ពីស្ាំដា (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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សាុ្រ្ំរណើតដាេ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រភូេតិពានា ឃំុអំពតិេកាា សាុ្រ 

្ុរធីរ្រណ្ាេ ខាត្ពាាវារ ដើេ្នីាំយ្រែំណទឹរទាបាាប់ 

ម្ាយឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំដាេ្ំរពុររ្់រនាទនីាសះ។ នាពាេពាសះ-

អាទតិត្យរសះឡើរ យើរបានលាគ្ ា ហើយខ្ពុ ំ បាពន្ធ នតិរ្ូរន បា

នចា្រចាញពីវត្្្រតីា្ុរយយ៉ារបាញាប់បាញាេ់តាេយា

ធាខមែារកាហេបានបាាប់ឲ្យធវែ ើែំណើរទាតាេភូេតិកាសះកាប ី រួ

ចបន្ជតិសះទូ្រឆ្លរទន្លាទាកាុរតាខមែ ា ដាេម្ ា្់រទូ្របានយ្រ

ថ្លាចេ្លរទូ្រ្្រ ពុ រ១នា្់រអរ្ រ២្ំរបុ៉រ។ ខ្ពុ ំបានធវែ ើែំណើរដាយ 

ថមែើរជើរេ្រែេ់ឃំុគូ្រ ដាយចំណាយអ្់ររយបៈពាេ ៥ 

យប់នតិរ៦ថ្ង ា ហើយ្រប៏ាន្ំុរផ្សះរប្់រសាច់ញាតតិខារបាពន្ធខ្ពុ ំ 

ស្ ា្់រនាចំនួន១យប់។ េុសះស្អ ា្រឡើរ សាច់ញាតតិខារបាពន្ធខ្ពុ ំ  

បាន្ំុរឡានរប្់រយាធាខមែារកាហេ ដើេ្ឲី្យកាុេគាួសារខ្ពុ ំ 

ជតិសះេ្រសាុ្រ្ំរណើតវ តិញ។ នា្្រ ពុ រឡាននាសះ មានែទឹ្រយាធា 

ខមែារកាហេចំនួន១២នា្់រ ដាេម្ ា្់រៗស្លៀ្រ្រម្លៀ្របំពា្់រ

ពណខ៌មែ ា អរ្គពុយយ៉ារស្ងៀេស្ង ាត់ នតិរេតិននតិយាយ្្រអីវែ ីឡើយ 

ថាេទាំរមានកាន់កាំភ្ល ើរគាប់ដាទៀតផរ។ 

 េ្រែេ់សាុ្រ្ំរណើតែំបូរ ខ្ពុ ំឃើញម្ាយឪពុ្រកមែា្រខ្ពុ ំ 

្ំរពុរតាអរ្គពុយទន្ទឹរចាំផ្លូ វយើរនាផ្សះ ហើយគាត់តាា្រអរ 

ខ្ល ាំរណា្់រនាពាេឃើញពួ្រខ្ពុ ំទាែេ់។ ខ្ពុ ំឃើញបាជាជន

ប្ល ា្រេុខជាចាើនបានេ្ររ្់រនា្្រ ពុ រភូេតិ នតិរមានការរៀបចំឲ្យ

មានបាធានភូេតិថមែីឈមែ ាសះ តាប៊និ នតិរអនុបាធានភូេតិឈមែ ាសះពាីរ 

ធវែ ើជាអ្ ្រគាប់គារនា្្រ ពុ រភូេតិខ្ពុ ំ។ គាួសារនេួីយៗរ្់រនាជួប 

បាជាជន្រេ្ពុជា ជម្លៀ្រចាញពីទកីាុរភ្ ំពាញថ្ង ាទ១ី៧ មាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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ជំុគ្ ាជាធេមែតា បុ៉ន្ាយើរតាូវទាធវែ ើការតាេដាេខមែារកាហេ 

បានចាត់ចារឲ្យយើរធវែ ើ។ ខមែារកាហេ បានចា្រអរ្ រឲ្យយើរ 

ជាបាចាំថ្ង ាបន្ាប់ពីយើរតាឡប់េ្រពីធវែ ើការងារវ តិញ។ េតិន 

យូរបុ៉នមែ ាន ខមែារកាហេបានតមាូវឲ្យខ្ពុ ំចាញទាធវែ ើការនា្្រ ពុ រ 

្ររចេត័ ចំណា្រឯបាពន្ធខ្ពុ ំទាធវែ ើការនា្្រ ពុ រ្ររនារធីវែ ើជា 

អ្ ្រធា្់ររហាត់ទទឹ្រដើេ្បីញ្ ូ េទទឹ្រទា្្រ ពុ រសាាបាាំរ។ ្ូរន 

ច្ររប្់រខ្ពុ ំ បានទារ្់រនា្្រ ពុ រ្ររ្ុរមារ នតិរ្ូរនប្អូ នបន្ាប់ 

ទៀត ផ្ើទុ្រជាេួយយាយៗមើេថារ្រ្ា។ េួយឆ្ ាំកាាយ 

េ្រ ខមែារកាហេ កាន់តារ ទឹតបន្ទឹរឡើរៗ ដាយបានរៀបចំឲ្យ 

បាជាជនទាំរអ្់ររ្់រនារួេ។ មាភូេតិចា្់រ តាូវបានខមែារកាហេ 

ចាប់�ា្់រគុ្រ ពាាសះគាត់ព្យាយាេលា្់របាំរបាវត្តិរូបរប្់រ 

បាជាជនថមែី ហើយបន្ាប់េ្របានផ្ល ា្់រមាភូេតិថមែីេ្រគាប់គារ 

វ តិញេ្រ។ ខមែារកាហេ បានចាប់ផ្ើេយ្របាជាជនទារៀន 

្ូរតាជាបាចាំថ្ង ានតិរេតិនដាេឃើញដាសះលារឲ្យតាឡប់េ្រ 

ផ្សះវ តិញទា។ ខ្ពុ ំតាូវបានខមែារកាហេឲ្យទាធវែ ើការងារលើ្រទំនប់  

នតិរជី្របាឡាយនាភូេតិផ្ារឆ្ង ាយពីបាពន្ធរប្់រខ្ពុ ំ។ យើរ 

ជួបគ្ ា១ែរ្្រ ពុ រេួយ្រប្ ាហ។៍ ថ្ង ាេួយ នាវាលាទៀបភ្លម៉ឺារ

បាហាេ២រេំរអធាាតា ្ររឈ្លប៣នា្់រ នតិរមា្ររ១នា្់រ 

បានេ្រឈរសាា្រហាខ្ពុ ំនាពីខារេុខខ្េដាេខ្ពុ ំ ្ំរពុរតា

ដា្រេរ់េ្់រ ហើយបាន្ួររថាតើខ្ពុ ំឈមែ ាសះអវែ ី នតិរកាុេគាួសារ 

រប្់រខ្ពុ ំ្ំរពុររ្់រនាឯណា។ ខ្ពុ ំពតិតជាភតិតភយ័យ៉ារខ្ល ាំរ ពាាសះ 

្្រ ពុ រចតិត្គតិតថា ខ្ពុ ំនទឹរតាូវខមែារកាហេយ្រទា្រម្ល ាប់នាយប់ 

នាសះហើយ។ រពំាចនាសះ ខ្ពុ ំបានបន់សាន់នា្្រ ពុ រចតិត្ នទឹ្រែេ់ 

វត្ថពុ្រ្្័រតិ្រតិទ្ធទាំរឡាយ នតិរគុណម្ាយឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំ នតិរបាន 

ឆ្ល ើយតបទាកាន់្ររឈ្លបវ តិញទាំរញរ័មាត់។ បុ៉ន្ាេួយ្រន្ពុ សះ 

កាាយេ្រ ្ររឈ្លបបាាប់ខ្ពុ ំថា ចាឡំេនុ្រ្។ ខ្ពុ ំដា្រេតិនេ្់រ 

ទាេ់តាសាសះនាយប់នាសះ ពាាសះខ្ពុ ំែទឹរខ្លួ នថាខ្ពុ ំមាន្ំរហុ្រ  

ដាយសារខ្ពុ ំតារតាេួចែំឡូរហូបជាបាចាំថ្ង ា។ នា្្រ ពុ រឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ខ្ពុ ំបានធ្ល ា្់រខ្លួ នឈឺដាយជំរឺហើេ អ្់រ្រម្ល ាំរេ្ហ តិត 

ល្ហ ា រា្ររូ្រ នតិរដើរេតិនរួច។ ្រន្លរហួ្របាហាេជា៣ថ្ង ា 

្ររទព័វៀតណាេបានចូេេ្រែេ់ បុ៉ន្ាបាជាជនបានចាញ់ 

បា្រការឃា្រនារប្់រខមែារកាហេ នតិរនាំគ្ ារត់តាេខមែារ 

កាហេចូេទា្្រ ពុ រពាានតិរឡើរភ្ ំ។ ខ្ពុ ំនតិរគាួសារបានរត់តាេ 

ខមែារកាហេរហូតែេ់ទំនប់តាដាវ ្រប៏ានជួបនទឹរ្ររទព័វៀត 

ណាេ ដាយបានបាាប់ខ្ពុ ំនតិរគាួសារឲ្យតាឡប់េ្ររ្់រនា 

សាុ្រ្ំរណើតវ តិញ។ ដាយសារតាអ្់រ្រម្ល ាំរ នតិរធវែ ើែំណើរ 

ដាយថមែើរជើរ ខ្ពុ ំនតិរកាុេគាួសារតាូវចំណាយពាេអ្់រជា

ចាើនថ្ង ាទមាាំធវែ ើែំណើរេ្រែេ់សាុ្រ្ំរណើត។ យើរដើរ 

បណ្ើរឈប់្រមាា្រតាេផ្លូ វបណ្ើរ ជួនពាេខ្លសះ យើរបាន

បាទសះឃើញសា្រ្រពនាតាេផ្លូ វគាប់ទ្ីរន្លារ។ 

 េ្រែេ់ផ្សះវ តិញ យើរបាននាំគ្ ាជួ្រជុេខ្េដាេបាន 

ធ្លពុ សះធ្ល ាយ នតិរសវែ ាររ្រសាូវដាេនាសា្រ្រេ់ដើេ្ហូីប។ 

ដាយសារតាភាពខវែសះខាត បាពន្ធរប្់រខ្ពុ ំ បានធវែ ើែំណើរទា 

បាទា្រវៀតណាេជាេួយបាជាជនផ្ារទៀត ដើេ្យី្រ 

មា្របាា្់រដាេនាសា្រ្រេ់ពីការលា្់រទុ្រពីខមែារកាហេ 

ទាែូរយ្រអរ្ រ នតិរ្រម្ភ ារបាើបាា្់រផ្ារៗ។ ពតិតជាគួរឲ្យ 

អា្ូររណា្់រ ពាាសះ្រមាជតិ្រគាួសាររប្់រខ្ពុ ំម្ ា្់រៗ មានរារ 

្រ្គេ្ំរពាទឹរៗ នា្រេ់តា្រ្បាេជរ្គ រ់ នតិរគាាប់ភ្ ា្រធំៗ នតិរ 

ជារឿយៗ យើរ្រប៏ាននតិយាយបាាប់គ្ ាអំពីហាតុការណដ៍ាេ 

យើរបានជួបបាទសះនា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេដារ។ 

 ឈមែ ាសះរប្់រខ្ពុ ំគ ឺណុប រឿន ហា ប៉ាវ ចំណា្របាពន្ធ 

រប្់រខ្ពុ ំឈមែ ាសះ ណុប ្ំរអ៊ុ ត។ ខ្ពុ ំ មានអាយុ៨០ឆ្ ាំ នតិរបាពន្ធ 

រប្់រខ្ពុ ំមានអាយុ៧១ឆ្ ាំ។ យើរទាំរពីរមាន្ូរនចំនួន៨នា្់រ 

សាីចំនួន៤នា្់រនតិរបាុ្រចំនួន៤នា្់រ។ នា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ  

្ូរនសាីចំនួន២នា្់ររប្់រខ្ពុ ំ បានស្ល ាប់ពាាសះដាយសារតាអត់ 

ឃ្ល ាន នតិរឈឺ។ ្ូរនសាីច្ររប្់រខ្ពុ ំ បានរត់ពួននា្្រ ពុ រពាា

ដាយការគាចវាសះេតិនពាេទាធវែ ើការងារជាេួយនទឹរកមែារែ៏ទា

ទៀត ហើយ្រគ៏មែ ានអាហារហូបរហូតែេ់�ាច់ពាសះស្ល ាប់។  

ចំណា្រ្ូរនសាីម្ ា្់រទៀត បានស្ល ាប់ដាយសារជំរឺ ពាាសះ 

ពាេនាសះគាូពាទ្យបានឲ្យតាថ្ ាំខមែារផ្ំអំពីឫ្រឈើ ដើេ្ ី

យ្រេ្រតាាំ្្រ ពុ រទទឹ្រែូរផទឹ្រតាបុ៉ណ្ណ ាសះ។ 

អ៊ុ ន ្ុរ�ាវ ី
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

 ខ្ពុ ំចាៀររហូត ចាៀរគាប់ពាេវាលា ខ្ពុ ំចាៀរបណ្ើរ 

រា្រែីបណ្ើរ ចាៀរពាេដាេខ្ពុ ំ ្ំរពុរតាធវែ ើការងារនា 

តាេវាេសាា នតិរលើ្រទំនប់ ចាៀរនាពាេបតិទការ�្ាន 

ចាៀរនាពាេ ដាេខ្ពុ ំ្ំរពុរតាដើរនាតាេផ្លូ វ នតិរចាៀរនា 

តាេផ្សះ ដើេ្បំីភ្ល ាចភាពនឿយហត់ នតិរទុ្រខេ្ររវែេ់នា្្រ ពុ រចតិត្ 

បុ៉ន្ានាពាេនាសះ ខ្ពុ ំេតិនបានែទឹរទាេ់តាសាសះថាតើចមាៀរ 

បែតិវត្នន៍តិពន្ធឡើរដើេ្អីវែ ីនាសះទា។ ខ្ពុ ំែទឹរតាទឹេថា ចមាៀរ 

បែតិវត្នប៍ានធវែ ើឲ្យអារេមែណខ្៍ពុ ំ្រប្បាយរ្ីររាយ នតិរមាន្រម្ល ារំ 

្្រ ពុ រការធវែ ើការងារ។ 

ចមាៀរអរ្គការ

យើរខ្ពុ ំ្ុរមារ សាឡាញ់អរ្គការឥតមានពាំដាន

ដាយសារអរ្គការ យើរខ្ពុ ំរ្់ររាន ជីវ តិតថ្ ើរថ្ ាន

រ្ីររាយអស្ ារ្យ។ 

េុនបែតិវត្ន ៍្ុរមារកាខ្ត់ ររទុ្រខេវាទនា 

រ្់រែូច្រតវែធាតុ ្ំរពាាខ្ល ាចផ្ា អា្រ្ត់េហា

គមែ ាននទឹ្រនាែេ់។ 

ស្ា្រែណ្ប់ឆ្អ ទឹរ ្រ្គេស្គ ាំរ្ំរពាទឹរ

េហាសាន្ររវែេ់ យប់ដា្រនទឹ្រនា

ថ្ង ាឡើរខវែ ាយខវែេ់ កាយកា្រ្ំរណេ់

ដើរ្ំុរទានគា។ 

ឥឡូវយើរខ្ពុ ំ អរ្គការឧត្េ ឧបត្ថេ្ភគាប់គ្ ា

បំប៉ន្ុរខភាព ្រម្ល ាំរក្ល ាំរខ្ល ា ឲ្យក្ល ាយទាជា

្រេូហភាព។ 

ពួ្រយើរគជឺា្ុរមាររប្់រអរ្គការ។ 

ពួ្រយើរគមែ ានខ្ល ាចអវែ ីទាំរអ្់រ។ ពួ្រយើរគជឺាអនាគត។ 

យើររៀនបាយុទ្ធ។ 

ហើយនាសះជាកាំភ្ល ើរ។ កាំភ្ល ើរសាួេបាញ់។ 

្ូរនកមែារ្រអ៏ាចបាញ់បានដារ។ 

 ទាសះបីជារបបខមែារកាហេបាន្រន្លរផុតទាអ្់ររយបៈពាេ 

ជារ៤០ឆ្ ាំ បុ៉ន្ាចមាៀរបែតិវត្ន ៍នាតាវ តិេវេ់្្រ ពុ រអារេមែណ ៍

នតិរការចរចាំរប្់រខ្ពុ ំជានតិច្ ។ ខ្ពុ ំនាតាអាចចាៀរចមាៀរ 

ទាំរអ្់រនាសះ បានស្ើរតាគាប់បទចមាៀរដាេខ្ពុ ំបានធ្ល ាប់ឮ  

ពាាសះវាបានែតិត�ាេជាប់្្រ ពុ រខួរ្រ្បាេរប្់រខ្ពុ ំទាហើយ។

 ខមែារកាហេេតិនយ្រទា្រនាសះទា នាពាេដាេយើរ 

ចាៀរចមាៀរបែតិវត្ន។៍ េតិនតាបុ៉ណ្ណ ាសះ ខមែារកាហេថាេទាំរ 

បានលើ្រទទឹ្រចតិត្ឲ្យយើរចាៀរគាប់ពាេ។ នាពាេលើ្រ 

ទំនប់េ្រៗ ខមែារកាហេបានបំពា្់រឧប្ររណបំ៍ពរ្ំរឡារ�ា្់រ 

េមាៀង្រដិវតៃ្ ៍បាៃជួយជតីវិត្្ញពុនំ

្ួររ ្ុរខលារ អាយុ៥៩ឆ្ ាំ នា ខាត្្ំរពរ់ចាេ ្ំរពុរអរ្គពុយ 

រៀបរាប់អំពីបទពតិសាធនន៍ា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

ស្ើរតាគាប់ទតិ្រទ ី ហើយចា្់របទចមាៀរបែតិវត្នជ៍ាចាើន 

បទផ្ារៗគ្ ា។ នាពាេដាេខមែារកាហេចា្់រចមាៀរអំឡពុ រ 

ពាេ្ំរពុរធវែ ើការងារ វាបានជួយផ្េ់្រម្ល ាំរ នតិរជួយជំរុញ 

ទទឹ្រចតិត្ឲ្យខ្ពុ ំខតិតខំធវែ ើការងារយ៉ារញាប់ដាញាប់ជើរទាតាេ 

ចងវែ ា្់រភ្ល ារនាសះដារ។ បុ៉ន្ាអត្ថនយ័នាបទចមាៀរ នតិរទងវែ ើ 

ដាេខមែារកាហេបានធវែ ើ វាហា្់របែូីចជាផ្ពុយសាឡសះពីគ្ ា។  

ប្អូ នបាុ្ររប្់រខ្ពុ ំម្ ា្់រគជឺា្ុរមារ ដាេតាូវបានខមែារកាហេ 

តារតាហាឲ្យេ្រចូេរួេ ្រម្ារ្រតិេ្បៈែូចជាការចាៀរ 

ចមាៀរអរ្គការរាេ់ពាេមាន្រេមែវ តិធេ្ីរៗ។ ជារឿយៗ ខ្ពុ ំ 

តារតា ទាទ្រ្នាការ្រម្ារនាសះ។ នាពាេ្រម្ារ្ុរមារ 

ទាំរអ្់រ ចាៀរបណ្ើរ រាំបណ្ើរនតិរ្្រ ពុ រដា មានកាន់កាំភ្ល ើរ 

ដារ។ នាពាេនាសះ ខ្ពុ ំមានអារេមែណថ៍ា ្ុរមារគពឺតិតជាអស្ ារ្យ 

ណា្់រ។ 

 នាពាេដាេខមែារកាហេចូេេ្រែេ់ភូេតិសាុ្ររប្់រខ្ពុ ំ 

ែំបូរ គខ្ឺពុ ំមានអាយុបាហាេ១៣ឆ្ ាំ នតិរ្ំរពុរតារៀននា្្រ ពុ រ 

វ តិទ្យាេយ័្ំរពរ់ចាេ្្រ ពុ រអំឡពុ រឆ្ ាំ១៩៧៣។ នាពាទឹ្រថ្ង ាេួយ 

មានបុរ្រ៣នា្់រ ស្លៀ្រ្រម្លៀ្របំពា្់រពណខ៌មែ ា បានដើរចូេ 

េ្រ្្រ ពុ រផ្សះរប្់រខ្ពុ ំ ហើយនតិយាយទាកាន់ជីតារប្់រខ្ពុ ំថា ឲ្យ 

ចា្រចាញពីផ្សះេួយរយបៈពាេ្រតិនដើេ្ឲី្យអរ្គការរៀបចំកា 

េេ្អទកីាុរ្ំរពរ់ចាេឡើរវ តិញ។ ជីតារប្់រខ្ពុ ំ ្រប៏ាន្ួររទា 

កាន់បុរ្រ៣នា្់រនាសះថា តើយើរអាចយ្រអវែ ីទាតាេខ្លួ នបាន 

ខ្លសះ? ខ្ពុ ំបានកាឡា្រមើេនាតាេផ្សះបាជាជនក្ារខាររប្់រ 

ខ្ពុ ំ ្រឃ៏ើញមានយាធាខមែារកាហេែ៏ទាទៀត ដើរចូេទាតាេ 

ផ្សះដារ។ បន្ាប់ពីទទួេបានែំណទឹរនាសះ យើរបានរៀបចំឥវ៉ាន់ 

យ៉ារបាញាប់ បាញាេ់នតិរយ្រ្រម្ភ ារបៈតាេដាេយើរអាច 

យ្រទាបាន ែូចជាការវាចខ្ ប់ស្ៀរអាហារជាដើេ។ ខ្ពុ ំ 

មាន្ូរន្ររ់តូចេួយបណ្ើរតាេផ្លូ វ ដាយមានចរឥវ៉ាន់ 

្ំរពារ្ំរពារនាពីខារកាាយ។ យើរតារតាឈប់្រមាា្រ 

នាតាេផ្លូ វជាបណ្ើរៗនាពាេដាេយើរហត់។ ជីែូនខារ 

ឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំដាេ ពាេនាសះគាត់មានអាយុ៧០ឆ្ ាំគពឺតិបា្រ

ធវែ ើែំណើរតាេផ្លូ វយ៉ារខ្ល ាំរ។ យើរតារតាផ្ល ា្់របូ្រគ្ ា ដើេ្ ី

កាៀ្រគាត់នាតាេផ្លូ វដើេ្ធីវែ ើែំណើរទាេុខពាេៗគ្ ា។ យើរ 

ដើរបណ្ើរគាចគាាប់កាំភ្ល ើរបណ្ើរ។ នាតាេែរផ្លូ វ មាន 

្ុរទ្ធតា�ានជើរ ដាេជាន់សមែ ាឡើរខ្ាចខ្រីាបសមែើដា្រែួេ 

្រប់ទានទឹរែី ថាេទាំរ្ុរទ្ធ្រទឹរជាភ្់រជាាំ។

 ែំបូរ យើរចា្រចាញពីផ្សះដើរ្ំរដាទាភូេតិតាមៀរ  

នតិរបន្ែំណើរឆ្ាសះទាសាុ្រពាេជី្ររតាេដាេយាធាខមែារ 

កាហេកៀរ។ ជួនពាេខ្លសះ យើរ្ំរពុរតា�ាំបាយេតិនទាន់ឆ្អ តិន 

ផរ ្រត៏ាូវលើ្រឆ្ ាំរបាយទាជាេួយដើេ្បីន្ទាេុខភ្ល ាេៗ។  

យើរចាសះតាដើរទាេុខរហូតយប់នា្រន្លារណាគឈឺប់្រមាា្រ 

នា្រន្លារនាសះ។ ផ្សះនាតាេែរផ្លូ វ គគឺមែ ានេនុ្រ្រ្់រនាទា។ 

អ្ ្រទាំរនាសះបាហាេ ជាតាូវខមែារកាហេកៀរឲ្យចាញពីផ្សះ 

ែូចជាយើរដារ។ ខ្ពុ ំនតិរកាុេគាួសារបានបញ្ ប់ែំណើរតាទឹេ 

ភូេតិ ្្រ ឺឃំុ្្រ ឺសាុ្រចម្ ារលើ ជា្រន្លារដាេសាច់ញាតតិរប្់រ 

ខ្ពុ ំរ្់រនាទនីាសះ។ ខ្ពុ ំបានស្ ា្់រនាទនីាសះ ជាេួយសាច់ញាតតិ 

រប្់រខ្ពុ ំនាទនីាសះ។ យើរដើររ ើ្រ្ួររសាូវនាតាេវាេសាា 

ដើេ្យី្រេ្របុ្រធវែ ើអរ្ រ ហើយសវែ ាររ្រេ្ហូ បអាហានាក្ារៗ 

ភូេតិយ្រេ្របរ តិភាគជាបាចាំថ្ង ា។ នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៣ បាជា 

ជនទាំរអ្់រេតិនទាន់រ្់រនាជា្រហ្ររណន៍ាសះទា។ យើរ 

បានការដាសះែូរ ឬេ្់រែូរដាយ ចាយមា្រឬបាា្់រ បុ៉ន្ាគមែ ាន 

ការចាយេុយនាសះទា។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៤ ខ្ពុ ំបានចា្រចាញទារ្់រនា្្រ ពុ រ្រហ-

្ររណ្៍រ្ថតិត្្រ ពុ រភូេតិកាបា។ ខមែារកាហេបានអនុញ្ញ ាត្តិឲ្យយើរ 

�ាំែុសះនាតាេផ្សះ នតិរធវែ ើការ្្រ ពុ រ្រហរ្ររណដ៍ារ។ ខ្ពុ ំតាូវបាន 

ខមែារកាហេចាត់ឲ្យធវែ ើជា្ុរមារតាៀេ ដាយយ្រខ្ពុ ំទារ្់រនា 

្្រ ពុ រការរ�្ាន �ាច់ដាយឡា្រពីកាុេគាួសាររប្់រខ្ពុ ំ។ ជីែូន 

រប្់រខ្ពុ ំនតិរចា្់រៗែទាទៀត តាូវបានខមែារកាហេឲ្យទាជមាសះ 

សមែ ានា្្រ ពុ រភូេតិ នតិរមើេថារ្រ្ាកមែារៗដាេម្ាយឪពុ្របាន 

ចា្រចាញទាធវែ ើការងារអ្់រ។ នាពាេដាេខ្ពុ ំរ្់រនា្្រ ពុ រ 

្ររ្ុរមារ តាៀេ ខមែារកាហេបានឲ្យខ្ពុ ំទាលើ្រភ្លសឺាា។ កាាយ 

េ្រ នាឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហេបានយ្រខ្ពុ ំទារ្់រនាតាេ 

្ររចេត័វ តិញ នតិរចាត់តាំរឲ្យទាលើ្រទំនប់២០្ុរេ្ភ បៈ។ ខ្ពុ ំបាន 
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ធវែ ើការងារនា្្រ ពុ រ្ររ ចេត័រហូតែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ បុ៉ន្ាខ្ពុ ំ 

តារតាផ្ល ា្់របូ្រ្រន្លារធវែ ើការងារ ពីការ�្ាន១្រន្លារ ទា១ 

្រន្លារផ្ារទៀតជាបន្បន្ាប់។ ខ្ពុ ំធ្ល ាប់បានទាធវែ ើការងារនា 

្្រ ពុ រចម្ ារ្រប្បា្រដារ។ ខ្ពុ ំគជឺាអ្ ្របាញ់ថ្ ាំ្រម្ល ាប់្រតវែេ្អ តិត 

ដាេបំផ្ល តិចបំផ្ល ាញផ្លា្រប្បា្រ ដាយស្ាយធុរថ្ ាំដើរបាញ់ 

នា្្រ ពុ រចម្ ារស្ើរជារៀររាេ់ថ្ង ា។ ខ្ពុ ំឮខមែារកាហេនតិយាយ 

ថា្រប្បា្រដាេ�ាំបាននាសះគនឺាំចាញទាេ្់រឲ្យចតិន។ រឯីពូជ 

្រប្បា្រដាេ�ាំនាសះ្រន៏ាំយ្រេ្រពីបាទា្រចតិនដារ។ ពីេួយ 

ថ្ង ាទាេួយថ្ង ា យើរធវែ ើការងារេតិន ដាេបានឈប់្រមាា្រ 

ឡើយ គធឺវែ ើការងារចប់ពីការ�្ាន១បូ្រទាការ�្ាន១ទៀត។ 

 នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ពុ ំបានស្ ើ្ំុរអរ្គការេ្រធវែ ើការងារ 

នាក្ារផ្សះ ដើេ្មីើេថារ្រ្ាឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំដាេ្ំរពុរតា 

ធ្ល ា្់រខ្លួ នឈឺធ្ង ន់។ ឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំមានជំរឺហើេ ដាេពាេខ្លសះខ្ពុ ំ 

ឃើញមានទទឹ្រជាាបចាញតាេស្ា្ររប្់រគាត់។ ជំរឺហើេ 

នាសះកើតឡើរដាយសារតាគាត់ខវែសះជីជាតតិ នតិរ្ររវែសះចំណី 

អាហារបរ តិភាគគាប់គាាន់។ ខ្ពុ ំ នតិរកាុេគាួសារបាន្រមាាច

ចតិត្េតិនយ្រគាត់ទាព្យាបាេនា េន្ពីាទ្យឡើយ ពាាសះយើរ

ែទឹរថាគាត់នទឹរកាន់តាឆាប់ស្ល ាប់បា្រតិនបើគាត់ទាព្យាបាេ

នា្្រ ពុ រេន្រីពាទ្យ។ ខ្ពុ ំបានេួចយ្រមា្របាា្់រទាែូរយ្រថ្ ាំ 

្ររ្ ូ វខ្លសះដើេ្ពី្យាបាេឲ្យឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំ។ យើរទាំរអ្់រគ្ ា 

បានខតិតខំថាទាំជំរឺគាត់ណា្់រ បុ៉ន្ាចុរកាាយគាត់នាតា 

ស្ល ាប់ចាេយើរ។ បន្ាប់ពីឪពុ្រខ្ពុ ំស្ល ាប់ ខ្ពុ ំបានស្ ើ្ំុរបន្សះ 

ក្ារពីថ្ ា្់រលើដើេ្ធីវែ ើជាេឈូ្រ ដាយមានអ្ ្រជតិតខារបាន 

ជួយគ្ ារៀបចំធវែ ើេឈូ្រនតិរយ្រគាត់ទា្រប់នាវាេសាា។  

នទឹ្រឃើញែេ់ពាេនាសះ ខ្ពុ ំពតិតជាមានចតិត្ក្ល ាហានណា្់រ 

ពាាសះអំឡពុ រពាេដាេឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំឈឺ ខ្ពុ ំបានេួចធវែ ើែំណើរ 

ចា្រចាញពីការ�្ាន ធវែ ើការងារពាេយប់ដើេ្តីាឡប់េ្រ 

ផ្សះ ដាយបានដើរកាត់ពាាចម្ង ាយបាហាេ៨គឡូីម៉ាតាដាេ  

មាន្រភាពស្ង ាត់្ូរន្យឈទឹរ នតិរឮ្ូររតា្ំរឡារឆ្ ាចច្រ 

សាា្រយំ។ េុសះពាទឹ្រឡើរ ខ្ពុ ំ្រត៏ាូវតាឡប់េ្រការ�្ានធវែ ើការ

ងារឲ្យទាន់ពាេវាលាវ តិញ។ 

 បន្ាប់ពីឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំស្ល ាប់ ខមែារកាហេបានែ្រខ្ពុ ំឲ្យេ្រ 

ធវែ ើការងារនា្្រ ពុ រ្ររចេត័វ តិញ។ ពីេួយថ្ង ាទាេួយថ្ង ា ខមែារ 

កាហេបានយ្របាជាជនទាបាត់កាន់តាចាើន រឯីចំណីអាហារ 

វ តិញគហូឺបតាបបរតាបុ៉ណ្ណ ាសះ ហើយខ្ពុ ំតារតាេួចគា្់រែំឡូរ 

ហូបជានតិច្ ។ ខ្ពុ ំបានធ្ល ា្់រខ្លួ នឈឺខ្ល ាំរនាពាេរែូវចាូតកាត់។  

ខ្ពុ ំមានជំរឺរា្ររូ្រ នតិរគាុនចាញ់ ហើយបានឈប់្រមាា្រនា 

ផ្សះជតិត១ខា។ បុ៉ន្ានាពាេនាសះ ខ្ពុ ំពតិតជាមាន្ំរណារេ្អខ្ល ាំរ 

ណា្់រពាាសះបាធាន្រហ្ររណរ៍ប្់រខ្ពុ ំមាន្្រមីាត្ាចំពាសះខ្ពុ ំ  

ដាយបានយ្រថ្ ាំេ្អៗេ្រឲ្យខ្ពុ ំលាប រហូតែេ់បានជា្រសះ 

ស្ើយ។ កាាយេ្រ ខ្ពុ ំបានឮថាបាធាន ្រហ្ររណន៍ាសះ 

តាូវបានខមែារកាហេចាទបាកាន់ថាគាត់្រម្ល ាប់េនុ្រ្ នតិរ 

បានយ្រគាត់ទា្រម្ល ាប់។ 

 នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៩ ្ររទព័រណ្រតិរ្សាេគ្គ ្ីរង្គ ាាសះ 

ជាតតិ្រេ្ពុ ជា បានចូេេ្ររដំាសះបាជាជន ពីការគាប់គារ 

រប្់រខមែារកាហេ។ កាុេគាួសាររប្់រខ្ពុ ំ បានរត់គាចចាញពី 

ខមែារកាហេេ្រចូេនា្្រ ពុ រ ខ្ាតាៀេដាេ្ររទព័្ំរពុរតា 

វាយបាហារគ្ ា។ ខ្ពុ ំឃើញមានយាធានតិរបាជាជនខ្លសះដា្រ 

ស្ល ាប់ខ្លសះ តាូវរបួ្រដាយសារគាាប់កាំភ្ល ើរ។ ភាពភយ័ខ្ល ាច 

នា្្រ ពុ រខ្លួ នរប្់រខ្ពុ ំលារមានទៀតហើយ គយឺើរខតិតខំធវែ ើយ៉ារ 

ណាអាចរ្រ្ាជីវ តិតរប្់រខ្លួ នឲ្យបាន្ុរខ្រប្បាយ។ កាាយ 

េ្រ្ររទព័វៀតណាេ បានចូេេ្រែេ់ ខ្ពុ ំនតិរកាុេគាួសារ ្រ៏

បានចា្រចាញតាឡប់េ្រសាុ្រ្ំរណើតវ តិញ។ នាកាាេពន្ល ឺ

ពាសះចន្័ យើរដើរបណ្ើរគាចចាញពីគាាប់កាភំ្ល ើរនតិរយាធា 

ខមែារកាហេបណ្ើរ។ យើរដើររហូតទាំរយប់ ទាំរថ្ង ាអ្់រ 

រយបៈពាេបាហាេ១្រប្ ាហ ៍ទើបេ្រែេ់សាុ្រ្ំរណើត។ 

 បន្ាប់ពីរបបខមែារកាហេ សាច់ញាតតិរប្់រខ្ពុ ំបានបាត់

បរ់ជីវ តិតអ្់រ៤នា្់រគឪឺពុ្ររប្់រខ្ពុ ំ ជីែូន ជីតា នតិរបរថ្លា។ 

សា្រ្រពរប្់រគាត់តាូវបាន្រប់នាក្ារៗគ្ ានាពាេនាសះ 

បុ៉ន្ា្រពវែថ្ង ានាសះ ទ្ីរន្លារ្រប់្រពរប្់រគាត់តាូវបានបាជាជន 

គា្់រ្រកាយខ្ាចខ្ ី នតិរបាាក្ល ាយជា្រន្លារ្រមាាប់�ាំ ែំណា ំ

អ្់រទាហើយ។ 
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

 អវែ ីដាេេ្អអាកា្់រគជឺា្រេមែពៀរ។ ខ្ពុ ំេតិនខទឹរនទឹរខមែារកាហេ 

ដាេធវែ ើបាននាំយ្រជីវ តិតកាុេគាួសាររប្់រខ្ពុ ំនាសះទា។ រឿររ៉ាវ 

ដាេធវែ ើឲ្យខ្ពុ ំ្រប្បាយចតិត្ជារគា គកឺារជួយលើ្រទទឹ្រចតិត្បា-

ជាជនថមែីដាេ គាត់តារតាអ្់រ្ររ្ឃទឹេនា្្រ ពុ រជីវ តិតរប្់រគាត់ 

ពាាសះគាត់េតិនចាសះធវែ ើការងារអវែ ីនតិរភយ័ខ្ល ាចខមែារកាហេយ្រទា 

្រម្ល ាប់ចាេ។

 ខ្ពុ ំជឿថា បើយើរេតិនអាចអភយ័ទា្រនតិរអត់ឱនឲ្យគ្ ា 

ទាវ តិញទាេ្របាននាសះទា វានទឹរនាតាជួបបញ្ហ ាែដាេៗ។ 

សាច្្រមីាត្ាតាូវតាមាន្្រ ពុ រចតិត្ ដើេ្បីង្ ើតនូវសាច្្រេី្អ។ 

គំនំុទាំរឡាយនទឹររលាយបាត់ េុសះតាាតាយើរចាសះអត់ឱន។ 

ទាំរអ្់រនាសះនទឹរនាំឲ្យមាន្រន្តិភាព។

 ការយេ់ឃើញចំពាសះបទចមាៀរបែតិវត្នន៍ា្្រ ពុ ររបប 

ខមែារកាហេ

 ១) ទាព បុណ្ណ េ ី ភាទបាុ្រ ្រពវែថ្ង ាគជឺាគាូឧទ្ា្រ  

តួអរ្គ្រម្ារលខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» 

្ំរពុរតាចាៀរចមាៀរអរ្គការ 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)

គរុ្រតិ្រ្ចូេរួេទ្រ្នាការ្រម្ារលខេ ាណនតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» ្្រ ពុ របរ តិវាណេជ្ឈេណ្ឌ េគរុកា្រេ្យភូេតិភាគ

ខាត្្ំរពរ់ចាេ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)

តួអរ្គ្រម្ារលខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» 

្ំរពុរតាចាៀរចមាៀរនាវគ្គបញ្ ប់នាការ្រម្ារ

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

ជំនាញ្រតិេ្បៈនតិរបាវត្តិវ តិទ្យានាសាលា គរុកា្រេ្យភូេតិភាគ 

្ំរពរ់ចាេ បានចា្ររលំា្របទពតិសាធនរ៍ប្់រគាត់ថា៖

 រឭំ្រែេ់ចមាៀរនា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ ខ្ពុ ំចូេចតិត្ 

ចាៀរចមាៀរអរ្គការណា្់រ។ នាពាេដាេបរបាុ្រ 

រប្់រខ្ពុ ំតាឡប់េ្រពីធវែ ើការនា្្រ ពុ រ្ររ្ុរមារវ តិញ គាត់តារ 

តាសាា្រចាៀរចមាៀរអរ្គការនាផ្សះជានតិច្  ហើយខ្ពុ ំ្រស៏ាា្រ 

ចាៀរតាេគាត់ដារ។ យើរចាៀរជាេួយគ្ ាយ៉ារ្រប្បាយ 

រ្ីររាយ។ ខ្ពុ ំតារតាចាៀរចមាៀរនាសះឲ្យឪពុ្រម្ាយរប្់រខ្ពុ ំ 

ស្ាប់បន្ាប់ពីគាត់តាឡប់េ្រពីធវែ ើការងារវ តិញ។ ខ្ពុ ំ្រធ៏្ល ាប់បាន 

្រមែគ័ាចតិត្ឡើរចាៀរបទចមាៀរ្ុរមារអរ្គការ នតិរចមាៀរ 

ផ្ារទៀត នាពាេដាេបាេូេផេសាូវ្្រ ពុ របរ តិវាណបា្រ 

សាូវនា្្រ ពុ រចំណាេកាុេេនុ្រ្កមែារចា្់រជាចាើននា្់រ។ ខ្ពុ ំ

េតិនែទឹរថាតើចមាៀរអរ្គការមានអត្ថនយ័យ៉ារែូចម្ាចនាសះ

ទានាពាេនាសះ។ រហូតបច្ ពុ ប្ន ្នាសះទើបខ្ពុ ំយេ់ថាចមាៀរ 

អរ្គការគជឺាចមាៀរេនាគេនវ៍ តិជ្ាដាេធវែ ើឲ្យ្ុរមារេរ់្រ្លពុ រ 

អារេមែណន៍តិរជឿជា្់រទាតាេបទចមាៀរនាសះ ថាេទាំរហ៊ាន 

េសះបរ់អវែ ីៗគាប់យ៉ារដើេ្អីរ្គការ។ 

 ខ្ពុ ំមានសាុ្រ្ំរណើតនាសាុ្រគរពតិ្រ ីខាត្្ំរពរ់្្រ។ឺ ឪពុ្រ 

រប្់រខ្ពុ ំគជឺាគាូបងាៀន ហើយគាត់តារតាផ្ល ា្់របូ្រទេំីនា 

ជានតិច្ ។ ែំបូរគាួសារខ្ពុ ំបានផ្ល ា្់រទារ្់រនាទកីាុរភ្ ំពាញ  

នតិរបន្ាប់េ្រ យើរ្រផ៏្ល ា្់រទារ្់រនាសាុ្រមារឫ្រ្ខីាត្ 

បាត់ែំបរវ តិញ។ នាអំឡពុ រឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហេ បានចូេ 

េ្រគាប់គារទ្ីរន្លារដាេខ្ពុ ំរ្់រនា។ ឪពុ្រម្ាយរប្់រខ្ពុ ំ តាូវ 

ខមែារកាហេបញ្ ូ នទាធវែ ើការងារនាតាេវាេសាា។ ចំណា្រ 

បរសាីរប្់រខ្ពុ ំតាូវបានខមែារកាហេ បាាប់ឲ្យចា្រចាញពីផ្សះ 

ទាធវែ ើការ នតិររ្់រនា្្រ ពុ រ្ររចេត័ដាយេតិនអនុញ្ញ ាតឲ្យ 

តាឡប់េ្រផ្សះវ តិញទា។ បរបាុ្ររប្់រខ្ពុ ំម្ ា្់រទៀត បានចូេ 

រួេធវែ ើការងារនា្្រ ពុ រ្ររ្ុរមារ។ នាពាេនាសះ ខ្ពុ ំមានអាយុ 

បាហាេ ៤ឆ្ ាំ។ នាពាេដាេឪពុ្រម្ាយរប្់រខ្ពុ ំទាធវែ ើ 

ការងារនាខារកាាផ្សះ ខ្ពុ ំនាផ្សះតាម្ ា្់រឯរ។ ខ្ពុ ំតារតាអរ្គពុយ 

ទន្ទឹរចាំផ្លូ វបរ នតិរឪពុ្រម្ាយរប្់រខ្ពុ ំតាឡប់ពីធវែ ើការងារវ តិញ 

ជារៀររាេ់ល្ង ាច។ 

 ២) ថូ ្រន ្តិ�្ា ភាទសាី គជឺាគរុ្រតិ្រ្ជំនាញភាសា 

អរ់គ្លា្រ នតិរភាសាខមែារដាេ្ំរពុរ្រតិ្រ្ា ឆ្ ាំទ១ីនាសាលា 

គរុកា្រេ្យភូេតិភាគ្ំរពរ់ចាេ បានចា្ររលំា្រការយេ់

ឃើញរប្់រគាត់ចំពាសះបទចមាៀរអរ្គការថា៖

 លខេ ាននតិយាយរឿរ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» បាន 

លើ្រយ្រសាច់រឿរជាចាើនដាេអាចឲ្យខ្ពុ ំែទឹរនូវអវែ ីដាេបាន 

កើតឡើរនា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេចាើនជារេុន ជាពតិសា្រ 

ការសវែ ារយេ់ អំពីបទចមាៀរអរ្គការដាេបាននតិពន្ធឡើរ 

នាអំឡពុ រពាេនាសះ។ ចមាៀរអរ្គការ ហា្់របែូីចជា ធវែ ើឲ្យ 

្ុរមារ្រប្បាយរ្ីររាយ បុ៉ន្ាចមាៀរនាសះ្រប៏ានអប់រឲំ្យ្ុរមារ 

ចរ្ំរហទឹរនតិរមានចតិត្ក្ល ាហាន ហ៊ានបាើបាា្់រកាំភ្ល ើរត្រ៊ូ  

បាញ់នទឹរ្រតាូវ។ ែូចតួរអរ្គ្រតវែសវែ ាបាន្រម្ារ ដាយបាន 

យ្រកាំភ្ល ើរេ្រតមារ់បាញ់្រតាូវយ៉ារក្ល ាហាន។ 

 ខ្ពុ ំយេ់ឃើញថា បទចមាៀរនេួីយៗគេឺ្អទាតាេអត្ថ-

នយ័នាការអប់រដំាេអ្ ្រនតិពន្ធបានចរការឡើរ។ ចំពាសះការ 

នតិពន្ធបទចមាៀរអរ្គការនាសះគេឺតិនមានជាចាតនាេ្អ្រមាាប់

្ុរមារទា បុ៉ន្ាផ្ពុយទាវ តិញវាកាន់តាធវែ ើឲ្យ្ុរមារទទួេររនូវ 

ឥទ្ធ តិពេអាកា្់រទាវ តិញ។ 

 ចមាៀរអរ្គការនា្្រ ពុ រលខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាព 

ស្ងៀេស្ង ាត់»

 ចមាៀរអរ្គការគជឺាចមាៀរ១បទដាេអ្ ្រនតិពន្ធលខេ ាន 

នតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» បាន�ា្់របញ្ ូ េនា្្រ ពុ រ 

ឈុតទ៧ី្្រ ពុ រចំណាេឈុតទាំរ៨នាលខេ ាននាសះ។ នា្្រ ពុ រឈុត 

ទ៧ីនាលខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» បានរៀបរាប់ 

អំពីស្ាីម្ ា្់រ ដាេធ្ល ាប់បានស្គ ាេ់កមែារបាុ្រម្ ា្់រនាពាេ 

ជតិសះឡានជាេួយគ្ ានា្្រ ពុ រអរ្គភាពយុវជនរប្់រខមែារកាហេ។  

នារ្ួររកមែារបាុ្រនាសះថា តើនាចរចាំគាត់ដារឬទា ហើយ 

ហាតុអវែ ីបានជាកមែារបាុ្រនាសះបាត់បរ់ស្ ាេញញទឹេែ៏សា្់រ 

ស្អ ាតរប្់រគាត់? បុរ្រនាសះេតិនចរ់ស្គ ាេ់នារនាសះទា។ ដើេ្ ី

ជួយរឭំ្រែេ់ការចរចាំរប្់របុរ្រម្ ា្់រនាសះ នារបាន 
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

នតិយាយឡើរវ តិញនូវបទចមាៀរនតិរការចូេរួេ្្រ ពុ រអរ្គភាព 

យុវជនរប្់រគាត់ទាំរពីរនា្់រ។ 

 កាាយេ្រ បុរ្រនាសះបានទទួេស្គ ាេ់ថា គាត់ពតិតជា 

្រប្បាយរ្ីររាយណា្់រនាពាេនាសះ។ បុ៉ន្ាឥឡូវនាសះ គាត់ 

ទទួេររនូវការឈឺចាប់ពី្ុរបតិនែ៏អាកា្់ររប្់រគាត់។ ដាយ 

សារតាគាត់គជឺាអ្ ្ររបាំ គាត់បានវាយកមែារសាីម្ ា្់ររហូត 

ែេ់ស្ល ាប់ពាាសះកមែារសាីនាសះ បានហូបផ្លាឈើរប្់រអរ្គការ 

ថាេទាំរគាត់បានចាប់រលំាភកមែារសាីផ្ារទៀត។ ស្ាីម្ ា្់រ 

នាសះបាាប់បុរ្រនាសះអំពីវ តិធសីាសា្ដាេគាត់បានបំភ្ល ាច្ុរបតិន 

អាកា្់ររប្់រគាត់។ ស្ាីម្ ា្់រនាសះ បានអញ្ើញគាត់ឲ្យចូេ 

រួេ្្រ ពុ រែំណើរទ្រ្ន្រតិច្ ទាកាន់សារបៈេន្ឧីកាតិែ្្រេមែបាេយ័ 

ពូជសា្រនទួ៍េស្លារ ដាេជាគុ្រ្រមាាប់ឃំុឃាំរ នតិរធវែ ើ 

ទារុណ្រេមែអ្ ្រទា្រ ដាេបណ្ាេឲ្យេនុ្រ្ស្ល ាប់បាមាណ 

២០០០០នា្់រ នា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ ដើេ្ឧីទ្តិ្រែេ់ជន 

ររគាាសះ ហើយ្ំុរលា្់របាំរពីអំពើបាបរប្់រខ្លួ ន។ បុរ្រនាសះ 

ហា្់របែូីចជាស្ា្់រស្ើរ។ 

 បាវត្តិលខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» នា្្រ ពុ រ 

បាទា្រ្រេ្ពុជា 

 លខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» គជឺាសាច់ 

រឿរលខេ ានដាេែ្រសារ់ចាញពីរឿររ៉ាវពតិតរប្់រអ្ ្ររ្់ររាន 

មានជីវ តិតកាាយរបបខមែារកាហេតាេរយបៈការសាាវជាាវនតិរ 

ការ្រម្ភ ា្រនជ៍ាេួយជនររគាាសះ នតិរជនដាែេ់នាតាេភូេតិ 

ឃំុនានា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា។ លខេ ាននាសះមាន ៨ឈុត ដាេ 

ឈុតនេួីយៗ បានឆ្លពុ សះបញ្ ាំររឿររ៉ាវពតិតផ្ារៗដាេបាន 

កើតឡើរ នា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ រួេជាេួយបទចមាៀរ 

ដាេបាននតិពន្ធឡើរនា្្រ ពុ រខមែារកាហេទៀតផរ។ អ្ ្រនតិពន្ធ 

ជនជាតតិហូឡរ់២រូបគ ឺអ្ ្រសាី អាន់ម៉ារ ីពាីន្រ ៍នតិរអ្ ្រសាី 

ណាន់ វ៉ាន់ ហួត ្រហការជាេួយ អមាទឹតា្រតិេ្បៈ ដាយមាន 

ការជាាេជាារលើ្រតិច្ ការសាាវជាាវរប្់រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រ

សារ្រេ្ពុជា បានផេតិតលខេ ាននាសះឡើរដើេ្ឆី្ល ើយតបទានទឹរ

តមាូវការនាការអនុវត្ែំណើរការផ្សះផ្ា នតិរចាប់ផ្ើេស្ារ

្ររ្គេ្រេ្ពុជាែ៏ខ្ាចខ្ាំឡើរវ តិញ។ 

 លខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» បានចា្់រ 

បញ្ ាំរលើ្រទ១ីនា្្រ ពុ រឆ្ ាំ២០០៨ ដាេមាន៧ឈុត នា្្រ ពុ រ 

រាជធានភ្ី ំពាញ នតិរតាេបណ្ាខាត្នានានាបាទា្រ្រេ្ពុជា។ 

រហូតេ្រែេ់្រពវែថ្ង ា បាវត្តិនាការ្រកើតលខេ ាននតិយាយនាសះ 

មានអាយុកាេ១០ឆ្ ាំគត់។ នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ២០១៨ លខេ ាន នតិយាយ  

«ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» តាូវបានធវែ ើបច្ ពុ ប្ន ្ភាពឡើរវ តិញ 

ដាយ�ា្់របញ្ ូ េឈុតថមែីេួយទៀត ដាេបន្ថាេលើខ្ល ទឹេសារ 

ចា្់រទា្់រទរនទឹរែំណើរការសវែ ាររ្រយុត្តិធេរ៌ប្់រសាលា្្រី

ខមែារកាហេ ដាេជាតុលាការនាំយ្រមាែទឹ្រនាំខមែារកាហេជាន់ 

ខ្្់រដាេជាប់ពា្់រពន័្ធនទឹរបទឧកាតិែ្នា ្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ

អំឡពុ រឆ្ ាំ១៩៧៥ែេ់១៩៧៩។ 

 នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ២០១៩នាសះ លខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាព 

ស្ងៀេស្ង ាត់» បានចាប់ផ្ើេ�ា្់រ បញ្ ាំរ សារជាថមែីេ្រទៀត

នា្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញ ខាត្តាកាវ ខាត្្ំរពរ់ចាេ ខាត្ពាាវារ 

នតិរខាត្បាត់ែំបរ។ 

 គាេបំណររប្់រលខេ ានទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់ គ ឺ

ដើេ្ឲី្យបាជាជន្រេ្ពុជាគាប់វយ័ទទួេ បានបាយាជនព៍ី 

ស្ ាដានាសះ តាេរយបៈការបាឈេចំពាសះបញ្ហ ានានាទា្់រទរ 

នទឹរបាវត្តិសាស្ាែ៏សា្រ្រងាារដាេបានកើតមានឡើរ  

ជាេួយភាពច្ ាបាឌតិត នតិរសាច្្រភ្ីា្់ររឭ្រ។ លខេ ាននតិយាយ 

នាសះ គជឺាផ្ ា្រេួយជួយែេ់បាជាជន្រេ្ពុជា្្រ ពុ រការសវែ ាររ្រ 

វ តិធសីាស្ា្រមាាប់បំពាញែំណើរការនាការផ្សះផ្ា នតិរ 

ព្យាបាេរបួ្រផ្លូ វចតិត្ ្រែូ៏ចជាវ តិធសីាស្ាែទាទៀត្្រ ពុ រការ 

បន្ែំណើរឆ្ាសះទាេុខ។ លខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេ 

ស្ង ាត់» រួេចំណា្រែេ់ភាពចំបាច់ែ៏វ តិសា្រវ តិសាេ្្រ ពុ រការ 

បញ្ ប់ភាពស្ងៀេស្ង ាត់ សាបពាេដាេលខេ ាននាសះក្ល ាយជា 

េធ្យាបាយ្្រ ពុ រការលើ្រឡើរអំពី្រតិច្ ពតិភា្រ្ាដើេ្ចីាប់ផ្ើេ 

ការផ្សះផ្ា។                               

អ៊ុ ន ្ុរ�ាវ ី
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 នាពាេដាេយើរធវែ ើែំណើរទាកាន់ទតិ្រពាយព័្យ្្រ ពុ រ 

បាទា្រ្រេ្ពុជា យើរនទឹរឃើញមានភ្ ំជាចាើនតភ្ាប់គ្ ាយ៉ារ 

វារអន្ល ាយ ដាេលាត្រន្ធទឹរនាតាេបណ្ាយពាំដានខមែារ-ថា  

នតិរអេដាយទា្រភាពបាតរសា្់របំពារ។ តំបន់នាសះតាូវ 

បាន�ា្់រឈមែ ាសះឲ្យថា តំបន់វាេវារ បន្ាប់ពី្ររ្រម្ល ាំរខមែារ

កាហេធវែ ើ្រមាហរណ្រេមែជាេួយនទឹររាជរ�្ាភតិបាេ្រេ្ពុ ជា

នាឆ្ ាំ១៩៩៦។ វាេវារ គជឺាឈមែ ាសះរប្់រសាុ្រេួយនា្្រ ពុ រ 

ខាត្ពាធិ៍សាត់ ដាេមានពាំបាទេ់ជាប់ខាត្កាសះ្ុររ នតិរ 

សាុ្រ្ំរឡូតនាខាត្បាត់ែំបរ ពាេទាំរជាប់ពាំបាទេ់ជាេួយ 

ខាត្តាាតនាបាទា្រថា។ ថមែីៗនាសះ វាេវារ មានហា�្ារចនា

្រេ្ន័ផ្លូ វថ្ េ់កាាេកា្រ៊ូ ឆ្លរកាត់ ជួរភ្ ំរាប់រយគឡូីម៉ាតា 

រហូតែេ់ពាំដានបាទា្រថា ខណបៈពាេដាេផ្លូ វថ្ េ់េួយ 

ចំនួនទៀត្ំរពុរតាសារ្ររ់ភ្ាប់ទាសាុ្រ នតិរខាត្ផ្ារៗ

នា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា។ ដាយឡា្រ យើរ្រ្៏រង្ ាតឃើញថា 

ផ្លូ វថ្ េ់ទាកាន់ភូេតិនានាេួយចំនួន នា្្រ ពុ រសាុ្រវាេវារ  

្ំរពុរតាបាឈេេុខ្្រ ពុ រស្ថ ានភាពេំបា្រនាឡើយ។ បាជា- 

ជននាតាេភូេតិនេួីយៗ រ្់រនា្្រ ពុ រផ្សះតូចៗ�ាច់ឆ្ង ាយពីគ្ ា  

នតិរមានភាពស្ង ាត់ជារំ ដាេជារឿយៗនាតាេផ្លូ វយើរ

បាទសះឃើញមានរថយន្ នតិរេូ៉តូបើ្រឆ្លរកាត់េ្រម្ ាេ។ 

បាជាជនភាគចាើន បា្របេុខរបរធវែ ើសាាចម្ ារ នតិរបាជាជន 

េួយចំនួនទៀត បា្របរបរ្រតិប្្រេមែែូចជាការកាច្ ាឈើធវែ ើ

ជាគាឿរ្រង្ហ ារ ទឹេជាដើេ។ 

 ្រមា្់រធេមែជាតតិ នតិរភាព្រ្ងប់ស្ង ាត់នាសាុ្រវាេវារ  

្ំរពុរតាបតិទបាំរភាពអាថ្ំ៌របាំរ នតិរបាវត្តិសាសា្ែ៏សាន 

វាលវាង៖ អតតីតតនំ្រៃ់តស៊ូរ្រស់មាដឹកនានំខ្ារកាហម

ជាាសះនាសាុ្រវាេវារ ខាត្ពាធិ៍សាត់ 

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)

អ៊ុ ំ ធុច ្ំរពុរអរ្គពុយនាខារេុខផ្សះ

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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សា្រសារប្់រខ្លួ ន។ បា្រតិនបើយើរមើេដាយកាសាភ្ ា្រ 

យើរនទឹរនទឹ្រសមែ ានេតិនែេ់ថា តំបន់វាេវារធ្ល ាប់បានជួបបាទសះ 

នូវរឿររ៉ាវែ៏សានគាាតគាាតនា្្រ ពុ រអំឡពុ រពាេ នតិរបន្ាប់ 

ពី្រង្គ ាាេែ៏ឃារឃានា្រេយ័កាេេួយ ដាេែទឹ្រនាំដាយ 

កាុេ្ុរេមែពុ យន្្ីរ្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ។ អ្់ររយបៈពាេបាហាេ 

៤ឆ្ ាំ កាាេការគាប់គាររប្់រកាុេផ្ាច់ការខមែារកាហេនា

្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា បានធវែ ើឲ្យជីវ តិតរប្់របាជាជនហា្់របែូីច 

ជា្ំរពុររ្់រនា្្រ ពុ រភពេួយររទឹត្ូរន្យឈទឹរ ដាេនា�ាច់ 

សានឆ្ង ាយពីពតិភពខារកាា នតិរជាេទ្ធផេនាការែទឹ្រនាំរប្់រ 

កាុេខមែារកាហេ ្រប៏ានបន្េ់ទុ្រនូវស្ ាេរបួ្រដាេេតិនអាច 

ព្យាបាេបាន ជាេួយនទឹរអនុ្រ្ាវរយីែ៏៍សាន្រងវែ ាគែេ់

បាជាជន្រេ្ពុជាជារ ៥លាននា្់រ ដាេនារ្់ររានមានជីវ តិត 

បន្ាប់ពីរបបែ៏សាហាវឃារឃាេួយនាសះ។ ឆ្ ាំ១៩៧៩ នា 

ពាេដាេ្ររ្រម្ល ាំរខមែារកាហេចាប់ផ្ើេបា្រខ្ា្រ នតិរខ្ត់ 

ខ្ាយ ដាយេតិនអាចវាយទប់ទេ់ជាេួយ្ររទព័វៀតណាេ 

នតិរ្ររទព័រណ្រតិរ្សាេគ្គ ្ីរង្គ ាាសះជាតតិ្រេ្ពុ ជាបាន មាែទឹ្រនាំ 

ខមែារកាហេ ្រមមែ ាភតិបាេ នតិរ្ររទព័ខមែារកាហេ នាតាេតំបន់ 

ផ ា្រៗបានរត់គាចខ្លួ នទារ្់រនាតាេបណ្ាយពាំដានខមែារ- 

ថា។ មាែទឹ្រនាំខមែារកាហេទាំរនាសះ េតិនបានទទួេស្គ ាេ់ភាព 

បរាជយ័រប្់រខ្លួ នឡើយ ហើយបានរត់គាចខ្លួ នទារ្់រនាតាេ 

បណ្ាយជួរភ្ ំកាវ៉ាញ នតិរតំបន់វាេវារ ដើេ្បីាេូេផ្ពុ ំ  

្រម្ល ាំរ នតិររៀបចំយុទ្ធសាសា្ថមែីដើេ្ផួ្ីេរេំរ�្ាភតិបាេ 

វ តិញ។ នាពាេដាេវៀតណាេ បានែ្រ្ររទព័រប្់រខ្លួ ន 

ចាញពីបាទា្រ្រេ្ពុជានាឆ្ ាំ១៩៨៩ ខមែារកាហេបានបញ្ា 

ឲ្យ្ររទព័ ពាេទាំរកាុេគាួសាររប្់រ្ររទព័រប្់រខ្លួ នទា 

រ្់រនាតំបន់េួយចំនួននា្្រ ពុ រសាុ្រវាេវារបន្ថាេទៀត ្្រ ពុ រ 

គាេបំណរពងាី្រេូេ�្ានគាប់គារ។ យើរបាហាេធ្ល ាប់ 

បានឮជារឿយៗអំពីហាតុការណ ៍ ដាេបានកើតឡើរនា 

តាេតំបន់កាន់កាប់រប្់រមាែទឹ្រនាំខមែារកាហេ ែូចជា តំបន់ 

ភ្ ំវេ្លិ៍ ្ំរឡូត ម៉ាឡា ប៉ាេតិន អន្លរ់វារ នតិរតំបន់ផ្ារទៀត 

នា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា ្របុ៉៏ន្ាមានបាជាជនតតិចតួចនាឡើយ 

ដាេបានែទឹរ នតិរនតិយាយអំពីបាវត្តិសាសា្រប្់រតំបន់វាេ 

វារនាអំឡពុ រពាេនាការគាប់គាររប្់រមាែទឹ្រនាំខមែារកាហេ។  

រហូតែេ់ឆ្ ាំ១៩៩៦ រាជរ�្ាភតិបាេបានចាប់ផ្ើេបាើបាា្់រ 

គាេនយាបាយឈ្ សះឈ្ សះដើេ្រួីេបញ្ ូ េខមែារកាហេ្្រ ពុ រ 

្ររ្គេខមែារតាេួយវ តិញ។ ការចរចាគ្ ាបានធវែ ើឲ្យអតតី្រមមែ ា 

ភតិបាេខមែារកាហេជាចាើន បានរត់ចាេជួរេ្រចុសះចូេជាេួយ 

រាជរ�្ាភតិបាេ ហើយអតតខីមែារកាហេទាំរនាសះថាេទាំរតាូវ 

បានជាើ្ររើ្រឲ្យចូេធវែ ើការ្្រ ពុ រជួររាជរ�្ាភតិបាេថាេទៀត  

ផរ។ ទាសះបជីា្រង្គ ាាេបានបញ្ ប់នាតំបន់វាេវារហើយ 

្រដ៏ាយ ្រេ៏តិន្ូរវមានបាជាជន ចំណូេថមែីចូេេ្រតាំរទេំីនា  

នតិររ្់រនា្្រ ពុ រតំបន់នាសះចាើនដារ បើបាៀបធៀបទានទឹរតំបន់  

ផ្ាច់ខ្លួ នរប្់រខមែារកាហេផ្ារទៀត ដាយេូេហាតុជាចាើន។  

បាជាជនដាេរ្់រនាតំបន់វាេវារភាគចាើន គជឺាអតតី 

្រមមែ ាភតិបាេ ្ររទព័ នតិរគាួសាររប្់រខមែារកាហេ។ 

 បុរ្រពតិការម្ ា្់រឈមែ ាសះ អ៊ុ ំ ធុច គជឺាអតតីយាធាខមែារ 

កាហេ ដាេបានចូេេ្ររ្់រនាឃំុបាមាយ សាុ្រវាេវារ 

ខាត្ពាធិ៍សាត់ ែំបូរបរ្អ្់រជាេួយអតតីយាធាខមែារកាហេ 

ចំនួន្ររុប៦០គាួសារ បានរៀបរាប់ពីបទពតិសាធនត៍្រ៊ូ  

រប្់រគាត់នា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេែូចខារកាាេ៖ 

 ខ្ពុ ំ នតិរបាពន្ធរប្់រខ្ពុ ំឈមែ ាសះខាត់ មឿន បានរៀបការនា 

្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៣ នតិរមាន្ូរនចំនួន៥នា្់រគសឺាី២នា្់រ នតិរបាុ្រ 

៣នា្់រ។ ្ូរនរប្់រខ្ពុ ំបានរៀបការ្រសារគាួសារថមែីអ្់រចំនួន 

៤នា្់ររួចហើយ។ ្រពវែថ្ង ានាសះខ្ពុ ំមានអាយុ៧០ឆ្ ាំ រឯីបាពន្ធ 

រប្់រខ្ពុ ំមានអាយុ៦៦ឆ្ ាំ បា្របរបរធវែ ើសាាចម្ ារបន្តិចបនួ្ច 

នាក្ារផ្សះ។ ខ្ពុ ំមានសាុ្រ្ំរណើតនាឃំុអេលាំរ សាុ្រថ្រ 

ខាត្្ំរពរ់្្រ។ឺ ខ្ពុ ំរៀន្ូរតាបានតតិចតួចណា្់រគរឺៀនបានតាទឹេ 

តាចាសះអានអ្រ្រ «្រ» ឬ «ខ» តាបុ៉ណ្ណ ាសះ។ ឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំ 

ឈមែ ាសះ ចូត រឯីម្ាយរប្់រខ្ពុ ំឈមែ ាសះ ទតិត្យ នូវ។ ខ្ពុ ំគជឺា្ូរនច្រ 

្្រ ពុ រចំណាេបរប្អូ ន១២នា្់រ ដាេមានសាី២នា្់រ នតិរបាុ្រ 

១០នា្់រ។ នា្្រ ពុ រ្រេយ័្ររ្គេរាសា្នតិយេ ខ្ពុ ំមានអាយុ 

បាហាេ១៧ឆ្ ាំ។ ខ្ពុ ំបាន្រមែគ័ាចតិត្ចូេធវែ ើជាទាហានបានរយបៈ
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

ពាេបាហាេ២ឆ្ ាំដារ។ េតិនយូរបុ៉នមែ ាន បន្ាប់ពីរែ្បាហារ 

ទម្ល ា្់រពាសះេុខរែ្្រម្ាច នរាត្េ ្រហីនុ ចាញពីតំណារ នតិរ 

បន្ាប់ពីការបាសះឆ្ ាត្្រ ពុ រ្រភា ខ្ពុ ំបាន្រ ័មែគាចតិត្ចូេធវែ ើជា

យាធាខមែារកាហេ កាាយពីបានឮការបាកា្ររប្់រ្រម្ាច 

នរាត្េ ្រហីនុ ឲ្យបរប្អូ នជនរួេជាតតិខមែារទាំរអ្់រគ្ ារត់ចូេ 

ពាាម៉ាគ ីដើេ្តី្រ៊ូ វាយផួ្េរេំំរបប េន់ នេ់ វ តិញ។ នា 

្្រ ពុ រ្រេយ័្ររ្គេរាសា្នតិយេ ខ្ពុ ំបានចូេធវែ ើជាទាហានបាចាំ

ការនាខាត្្ំរពរ់្្រ ឺ នតិរបន្ាប់ពី្រ ័មែគាចតិត្ចូេបមាើការងារ 

ជាយាធាខមែារកាហេ ខ្ពុ ំ្រន៏ាតាបាចាំការនាខាត្្ំរពរ់្្រឺ

ែដាេ។ េតិនយូរបុ៉នមែ ាន ខ្ពុ ំបានេ្ររ្់រនា្្រ ពុ រពាានាភ្ ំពី្រ 

ដាេ្រ្ថតិតនាខារត្ូរភ្ ំឱរ៉ាេ់។ នាពាេខ្ពុ ំេ្រែេ់ភ្ ំពី្រ គឺ

ខ្ពុ ំឃើញមានការរៀបចំបង្ ើតជាអរ្គភាពខ្លសះៗរួចទាហើយ។  

្្រ ពុ រអំឡពុ រពាេនាសះ ខ្ពុ ំេតិនបានែទឹរថា បុ៉េ ពត គជឺាមាែទឹ្រនាំ 

របបខមែារកាហេនាសះទា បុ៉ន្ាខ្ពុ ំធ្ល ាប់បានឮឈមែ ាសះ តាេុ៉្រ នតិរ  

ចាន់ ្ុរ ីដាេ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រជួរែទឹ្រនាំ។ ចន្ល ាសះឆ្ ាំ១៩៧០ ែេ់ 

១៩៧១ ខ្ពុ ំបានធវែ ើជានរីសាអ្់ររយបៈពាេបាហាេ២ឆ្ ាំ  

ដាេបាធានអរ្គភាពរប្់រខ្ពុ ំឈមែ ាសះ ្រ៊ូ  គជឺាបាធានផ្ ា្រ 

នរីសាភូេតិភាគនតិរត ី ដាេមាន្រមាជតិ្របាហាេ៣០នា្់រ។  

ខ្ពុ ំធ្ល ាប់បានរត់្ំរបុតាពីភូេតិភាគនតិរត ីទាភូេតិភាគពាយព័្យ នតិរ 

ទាកាន់ខាត្ពាធិ៍សាត់ដាយជតិសះែំរទីា�ា្់រ្ំរបុតានាតាេ

ស្ ា្់រការរប្់រខមែារកាហេផ្ារៗ។ នាចុរឆ្ ាំ១៩៧១ ខ្ពុ ំបាន 

ចូេបមាើ្ររទព័្្រ ពុ រតំបន់៣២ ដាេ្រ្ថតិតនាកាុរច្បារេន 

ខាត្្ំរពរ់្្រ។ឺ នាពាេនាសះ ខ្ពុ ំទទួេបានតួនាទជីាបាធាន 

វរសានាតូចដាេគាប់គារយាធា៣០នា្់រ។ នា្ំរឡពុ រឆ្ ា ំ

១៩៧៥ ខ្ពុ ំធ្ល ាប់ែទឹ្រនាំយាធាបាយុទ្ធជាេួយទាហាន េន់ នេ់  

នាតាេបណ្ាយផ្លូ វជាតតិលាខ៤ នាតាជរ័ ភ្ ំបា្រតិទ្ធ ដាេ 

ពាេនាសះយាធាតំបន់ នតិរភូេតិភាគបានបញ្ ូ េគ្ ា នតិរមាន 

យាធា្ររុបបាមាណជា ១.០០០នា្់រ បានចាញបាយុទ្ធ។ 

នាពាេដាេយាធាខមែារកាហេវាយយ្របានទកីាុរភ្ ំពាញ 

ខ្ពុ ំនាតាបន្រ្់រនាខាត្្ំរពរ់្្រឺែដាេ។ ពាេនាសះហើយ

ដាេខមែារកាហេបានរសំាយខ្ពុ ំ ឲ្យេ្ររ្់រនាតាេេូេ�្ាន

អ្់ររយបៈពាេបាហាេ២ឆ្ ាំ ដាយសារតាខ្ពុ ំមានបាវត្តិធវែ ើ

ការងារជា្ររទព័្្រ ពុ រ្រេយ័្ររ្គេរាសា្នតិយេ។ ខ្ពុ ំតាូវបាន 

ខមែារកាហេតាេ�ានជាប់រហូត នាពាេដាេខ្ពុ ំរ្់រនា្្រ ពុ រ 

្រហ្ររណ ៍នា្្រ ពុ រឃំុតាសាេ សាុ្រភ្ ំសាួច ខាត្្ំរពរ់្្រ។ឺ 

ការរ្់រនា្្រ ពុ រ្រហ្ររណ ៍ ខ្ពុ ំតាូវបានខមែារកាហេបាើឲ្យលើ្រ 

បាពន័្ធភ្លសឺាាែូចបាជាជនែ៏ទាទៀត។ ខ្ពុ ំខតិតខំធវែ ើការងារណា្់រ 

ទាសះបជីាជួបការេំបា្រយ៉ារណា្រដ៏ាយ ្រខ្៏ពុ ំ្រ៊ូទាាំដារ 

ពាាសះខ្ពុ ំគជឺាេនុ្រ្សមែ ាសះតារ់។ នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ ឈមែ ាសះ 

ខ្លពុយ នតិរ ខទឹេ ដាេរ្់រនាឃំុតាសាេ សាុ្រភ្ ំសាួច បានហា 

ខ្ពុ ំទាធវែ ើការងារជាយាធាខមែារកាហេវ តិញ ដាយឲ្យខ្ពុ ំធវែ ើជា

យុទ្ធជននា្្រ ពុ រយាធាតំបន់នាខាត្្ំរពរ់្្រ។ឺ កាាយេ្រ 

្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ពុ ំបានយ្របាពន្ធរប្់រខ្ពុ ំេ្ររ្់រនាជាេួយ។  

តា្ុរ ីនតិរ វ ីគជឺាកាុេ្រ្ត់ដាេបានធវែ ើឲ្យបាជាជនអត់បាយ  

ហើយតាូវបានអរ្គការចាប់ខ្លួ ននា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៨។ តា្ុរ ីមាន 

អាយុសា្ររខ្ពុ ំដារ បុ៉ន្ាគាត់មានមាឌេ្អ តិត នតិរពា្់រវ៉ានតា។ 

តា្ុរ ី នតិរកាុេរប្់រគាត់ កាចសាហាវខ្ល ាំរណា្់រ គាាន់តា 

បាជាជនមើេេុខ្រេ៏តិនបានដារ។ តា្ុរ ី ្រធ៏្ល ាប់បាន�ា្់រ 

ទណ្ឌ ្រេមែខ្ពុ ំឲ្យឈរជើរមខេ ារទៀតផរ។ នាចុរឆ្ ាំ១៩៧៨ នា 

ពាេដាេ្ររទព័វៀតណាេចូេេ្របាទា្រ្រេ្ពុជា មាន

ពាទឹត្តិការណប៍ាយុទ្ធគ្ ារវារយាធាខមែារកាហេ នតិរ្ររទព័ 

វៀតណាេយ៉ារខ្ល ាំរក្ល ាស្ើរគាប់ទ្ីរន្លារ។ ខ្ពុ ំ្រប៏ានចូេ 

បាយុទ្ធតទេ់ជាេួយ្ររទព័វៀតណាេនាខាត្្ំរពរ់្្រឺដារ  

ហើយកាាយពាេបាយុទ្ធគ្ ាបានរយបៈពាេបាហាេ ៦ខា 

កាុេរប្់រខ្ពុ ំបានទទួេែំណទឹរថា្ររ្រម្ល ាំររប្់រខមែារកាហេ

ចាប់ផ្ើេខ្ត់ខ្ាយទាំរ្រម្ល ាំរ នតិរស្ៀរអាហារ ដាេ 

ធវែ ើឲ្យកាុេរប្់រខ្ពុ ំ ចាប់ផ្ើេរដំាសះខ្លួ នទាបាសះទតីាំរនាខារ

េតិចភ្ ំឱរ៉ាេ់។ នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៩ កាុេរប្់រខ្ពុ ំចាប់ផ្ើេអ្់រ 

គាាប់អ្់រ្រម្ល ារំ រួច្រត៏ាវូបានបញ្ ូ េេ្រនាជាេួយភូេតិភាគ 

ចំណុសះ្ររពេតូចលាខ១៤ នាភ្ ំឱរ៉ាេ់ែដាេ។ 

 កាាយពីបាសះឆ្ ាតដាេរៀបចំដាយអាជ្ាធរបណ្ណ ាសះ 

អា្រន ្ ហាកាត់ថា អ៊ុ ន តា្់រ នាឆ្ ាំ១៩៩៣ រួច ខមែារកាហេ 
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បានបញូ្នខ្ពុ ំ រួេទាំរកាុេគាួសារយាធា្ររុបចំនួន៦០គាួសារ 

េ្រពីខាត្្ំរពរ់្្រ ឺ ឲ្យេ្ររ្់រនាតំបន់ផ្សះ១ (្រពវែថ្ង ាជាវាេ 

សាា ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រឃំុបាមាយ សាុ្រវាេវារ ខាត្ពាធិ៍សាត់)។  

ខ្ពុ ំបានធវែ ើែំំណើរេ្រែេ់តំបន់ផ្សះ១ែំបូរគាបរ្អ្់រ គឃឺើញ 

មានតា្ររ្ររផ្សះនាសា្រ្រេ់តាេួយដើេបុ៉ណ្ណ ាសះ។ ខ្ពុ ំធ្ល ាប់ 

បានឮបាជាជននតិយាយតៗគ្ ាថា តំបន់ផ្សះ១នាសះ គ្ឺរសារឡើរ 

តាំរពី្រេយ័្ររ្គេរាសា្នតិយេេ្រម្ល៉ាសះ។ តំបន់នាសះមានផ្សះ 

េួយខ្ រ ដាេកាុេចាររត់េ្រពីខាត្ផ្ារេ្ររ្់រនា នតិរ 

លា្់រខ្លួ ននាទនីាសះ។ រហូតេ្រែេ់្រេយ័ខមែារកាហេតំបន់ផ្សះ 

១នាសះ ្រត៏ាវូបានខមែារកាហេបាើបាា្់រជា្រន្លារស្ ា្់រអាសាយ័ 

នាពាេធវែ ើែំណើរឆ្លរកាត់ពីខាត្បាត់ែំបរ សាុ្រ្ំរឡូត ទា 

កាន់ខាត្កាសះ្ុររ។ នាពាេខ្ពុ ំេ្រែេ់តំបន់នាសះែំបូរ គគឺមែ ាន 

េនុ្រ្រ្់រនាទា។ តំបន់នាសះ្រេ្ូរពាាឈើ នតិរ្រតវែពាាណា្់រ  

បុ៉ន្ាកាាយមានការទន្ាានពីកាុេឈមែួ ញ។ ពាាឈើជាចាើន 

បានែុសះយ៉ារ្រ៊ុ បទាុបនាជំុវ តិញផ្សះរប្់រខ្ពុ ំ បុ៉ន្ាបច្ ពុ ប្ន ្េតិន 

មានទៀតទា ចំណា្រឯដើេឈើធំៗនាលើភ្ ំ្រេ៏តិន្ូរវ្រេ្ូរ 

ដារ។ ស្ថ ានភាពផ្លូ វថ្ េ់នាពាេនាសះ គមឺានតាផ្លូ វរទាសះគា 

តាបុ៉ណ្ណ ាសះ រហូតែេ់ឆ្ ាំ២០០៣ ទើបមានផ្លូ វេំដាេអាចធវែ ើ 

ែំណើរបានខ្លសះៗ។ កាុេគាួសាររប្់រយាធា ៦០គាួសារនាសះ 

បានរ្់រនា នតិរបង្ ើតជាភូេតិេួយ។ កាាយៗេ្រ ្រម៏ានអ្ ្រ 

ចំណូេថមែីចូេេ្ររ្់រនាតាេរយបៈបរប្អូ នរប្់រគាួសារយាធា  

នតិរបានជាភូេតិផ្ារៗបន្ថាេទៀត។ បាជាជនរ្់រនាតំបន់ 

ផ្សះ១ គរឺ្់រនាពទឹរផ្អ ា្រខ្ល ាំរទាលើការធវែ ើចម្ ារ បុ៉ន្ាជីវភាព 

នាតាេតិន្ូរវធូរធាពាាសះឈមែួ ញបានធវែ ើការបញ្ ពុ សះតម្ល ាសាាច 

តាចតិត្ទាលើែំឡូរ ្រណ្ា្រ ពាត ដាេបាជាជន�ាែុំសះបាន។  

្រពវែថ្ង ានាសះ ខ្ពុ ំេតិនចរ់បានអវែ ីទៀតទា ពាាសះតាខ្ពុ ំពតិការជើរ នតិរ 

គមែ ាន្រម្ល ាំរធវែ ើសាាចម្ ារចាើនែូចបាជាជនខ្លសះទៀត។ ខ្ពុ ំពទឹរផ្អ ា្រ 

តាលើបាា្់រខាចូេនតិវត្ន្៍រមាាប់ចតិញ្ ទឹេជីវ តិត។ ខ្ពុ ំបាន្រមាាច 

ចតិត្េតិនតាឡប់ទារ្់រនាឯសាុ្រ្ំរណើតវ តិញទាពាាសះខ្ពុ ំមាន 

ែីតតិចតួចណា្់រនាទនីាសះ ហើយខ្ពុ ំ្រម៏ានបរប្អូ នចាើននា្់រ 

រ្់រនាទនីាសះដារ។ ចំណា្រឯនាតំបន់ផ្សះ១នាសះ មានែីធំទូ- 

លាយ ងាយសាួេរ្់រនា នតិរបា្របរបររ្ុរជីារនាសាុ្រ 

្ំរណើត។ បន្ាប់ពីចា្រចាញពីសាុ្រ្ំរណើត ខ្ពុ ំបានទាលារ 

សាុ្រ្ំរណើតបានតាពីរែរតាបុ៉ណ្ណ ាសះ គនឺាពាេម្ាយឪពុ្រ 

រប្់រខ្ពុ ំឈឺ ពាាសះស្ថ ានភាពផ្លូ វនាពាេនាសះ្រព៏តិបា្រ រឯីគាាប់ 

េនី្រន៏ាសា្រ្រេ់ចាើន។ ្រពវែថ្ង ានាសះ តំបន់ផ្សះ១ គមែ ានេនុ្រ  ្

រ្់រនា នតិរ្រេ់ស្ល ា្រស្ ាេផ្សះទៀតទា។ វាបានក្ល ាយជាវាេ 

សាារប្់របាជាជន។                           អ៊ុ ន ្ុរ�ាវ ី

ផ្សះរប្់រ អ៊ុ ំ ធុច នា្្រ ពុ រសាុ្រវាេវារខាត្ពាធិ៍សាត់ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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  ខ្ពុ ំឈមែ ាសះ ជួប ្ួររ អាយុ៦៥ឆ្ ាំ មានសាុ្រ្ំរណើតនា 

ភូេតិតាណរ សាុ្រអណូ្រមា្រ ខាត្រតនបៈគតិរ។ី នាឆ្ ាំ១៩៧០ 

ខ្ពុ ំបានចា្រចាញពីឪពុ្រម្ាយ នតិរសាច់ញាតតិបរប្អូ ន ដើេ្ ី

ចូេរួេ្្រ ពុ រចេនាត្រ៊ូ បែតិវត្នរ៍ប្់រខមែារកាហេបាឆាំរនទឹរ 

របប េន់ នេ់។ នាពាេនាសះ ខមែារកាហេបានចាត់តាំរ 

ខ្ពុ ំឲ្យធវែ ើជា្ររឈ្លបនា្្រ ពុ រសាុ្រអណូ្រមា្រ អ្់ររយបៈពាេ 

ពីរឆ្ ាំ។ ្្រ ពុ រអំឡពុ រពាេនាសះ ខ្ពុ ំ នតិរ្រមាជតិ្រកាុេបានដើរ 

យាេេ្បាត នតិរឃ្ល ាំមើេ្រភាពការណ្្៍រ ពុ រសាុ្រដើេ្រីាយ

ការណទ៍ាថ្ ា្់រលើ។ ទាសះបជីាខ្ពុ ំែទឹរថា ការងារនាសះមានភាព 

បាថុយបាថានយ៉ារណា្រដ៏ាយ ្រខ្៏ពុ ំនាតាខំបាទឹរបាារធវែ ើការ 

្រពវែគាប់បាបយ៉ារបមាើទាែេ់ថ្ ា្់រលើ។ ការងាររប្់រ 

ខ្ពុ ំពតិតជាបាឈេនទឹរគាាសះថ្ ា្់រខ្ល ាំរណា្់រពី ពាាសះ្រេ្ូរទា 

ដាយគាាប់េនី នតិរការបាញ់បាហារពី្ំរណា្់រទាហាន 

េន់ នេ់។ 

 ពីរឆ្ ាំកាាយេ្រ ខមែារកាហេបានចាត់តាំរខ្ពុ ំឲ្យធវែ ើជា 

យាធានា្្រ ពុ រខាត្រតនបៈគតិរ ីកាាេការបញ្ាផ្ាេ់ពី តាសារឿន  

(តា០៥) បាធាន្ររពេ៨០១។ នាទនីាសះ ខ្ពុ ំនតិរ្ររ្រម្ល ាំរ 

យាធាខមែារកាហេបានបាយុទ្ធតទេ់ជាេួយ្ររទព័ េន់ នេ់  

ជាញទឹ្រញាប់។ ្ររទព័ េន់ នេ់ មានការគាំទាពីបាទា្រ 

អាមារ តិ្រ នតិរមានគាឿរ្រពវែ ាវុធទំនើប។ ទាសះបីយ៉ារនាសះ្្រ ី

្រ្៏ររ្រម្ល ាំររប្់រខ្ពុ ំ នាតាអាចធវែ ើ្រង្គ ាាេតទេ់ជាេួយ្ររ 

ទព័ េន់ នេ់ បានពាេទាំរទទួេបានជយ័ជេ្ សះលើ្រេរភូេតិ 

ជាចាើន្រន្លារទៀតផរ។ រហូតែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៤ ថ្ ា្់រលើបាន 

បញូ្នខ្ពុ ំ នតិរយាធាខមែារកាហេែទាទៀតឲ្យទាវាយបាយុទ្ធ 

តទេ់ជាេួយ្ររទព័ េន់ នេ់ នាខាត្្ំរពរ់ឆ្ ារំ។ ការបាយុទ្ធ 

លើ្រនាសះ ្រគ៏មែ ានអវែ ីខុ្រប្ល ា្រពី្រេរភូេតិនាខាត្រតនបៈគតិរដីារ  

ដាយ្ររពេ៨០១រប្់រខ្ពុ ំ បានចូេវាយពីប៉ា្រខារេតិច 

ឆ្ាសះទាទកីាុរភ្ ំពាញ រហូតែេ់ពាធិ៍ចតិនតុរ។ សាបពាេ 

ជាេួយគ្ ានាសះដារ ខ្ពុ ំ្រត៏ាូវបានថ្ ា្់រលើែ្រេ្រធវែ ើជានរីសារ 

វ តិញ ដើេ្នីាំសារភ្ាប់ពីខ្ាតាៀេេួយទាកាន់ខ្ាតាៀេ 

េួយទៀត ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រ្រេរភូេតិបាយុទ្ធពាធិ៍ចតិនតុរ។ ្្រ ពុ រ 

ការបំពាញការងារ ខ្ពុ ំតារតាធវែ ើែំណើរដាយថមែើរជើរនា 

លើែរផ្លូ វែ៏តូចចង្អៀតដាេមានគាាប់េីនបរ្ ប់នាអេ្ររ 

ខារ។ ខ្ពុ ំ្រត៏ាូវេូនកាាប នតិរគាចពីការបាញ់បាហាររប្់រ 

្ររទព័ េន់ នេ់ ដារ។ ខ្ពុ ំធវែ ើជានរីសាររហូតែេ់ខមែារកាហេ 

ទទួេបានជយ័ជេ្ សះទាំរសាុរនាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ា ំ

១៩៧៥។ 

 កាាយពាេខមែារកាហេទទួេបានជយ័ជេ្ សះ ខ្ពុ ំបានគតិត 

ថា ្រង្គ ាាេនា្រេ្ពុជានទឹរតាូវបញ្ ប់ទាំរសាុរ ហើយខ្ពុ ំ្រអ៏ាច 

វ តិេតាឡប់ទាជួបជំុកាុេគាួសាររប្់រខ្ពុ ំនាឯសាុ្រ្ំរណើត។  

ផ្ពុយទាវ តិញ បន្ាប់ពីថ្ង ារដំាសះ ខមែារកាហេេតិនបានផ្េ់ឱកា្រ 

ឲ្យខ្ពុ ំ ្រែូ៏ចជាយាធាខមែារកាហេែទាទៀតចា្រចាញពីអរ្គ 

តនំ្រៃ់អៃលៃង់វាង គជឺាទតីតានំងេរុងកាាយនាជតីវិតតស៊ូរ្រស់្្ញពុនំ

ជួប ្ួររ នាផ្សះរប្់រគាត់្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រសាុ្រអន្លរ់វារ

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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ភាពយាធាឡើយ។ េតិនតាទឹេតាបុ៉ណ្ណ ាសះ ខមែារកាហេ្រប៏ាន 

បាកា្រតាេឧឃា្រន្រព្ ឲ្យ្ររ្រម្ល ាំរយាធាទាំរអ្់រ 

ដាេនា្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញ រួេមានទាំររូបខ្ពុ ំឲ្យបន្ឈរជើរ 

នាទកីាុរភ្ ំពាញរយបៈពាេបាាំេួយខាថាេទៀត។ ្្រ ពុ រអំឡពុ រ 

ពាេនាសះ បាជាជនដាេរ្់រនាទកីាុរភ្ ំពាញ តាូវបានខមែារ

កាហេជម្លៀ្រទាកាន់ទជីនបទ�ាច់សាយាេនាលើែរផ្លូ វ

ែ៏សានឆ្ង ាយ។ នា្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញពាេនាសះ គមឺានវត្មាន

តាយាធាខមែារកាហេបុ៉ណ្ណ ាសះដាេនាឈរជើរ។ ្្រ ូ រកាភំ្ល ើរ 

្រ៏បានបន្លឡឺើរវ តិញេ្រទៀតរវារ្ររ្រម្ល ាំរយាធាខមែារកាហេ  

នតិរ្ររទព័ េន់ នេ់ នាអំឡពុ រពាេនាការបា្រ្រម្អ ាត នតិរ 

ការរៀបចំទកីាុរ។ ហាតុការណន៍ាសះ្រប៏ាន្រ្ងប់ស្ង ាត់ទាវ តិញ  

កាាយពាេយាធាខមែារកាហេវាយបង្ ាាបទាលើ្ររទព័ 

េន់ នេ់ ទាំរសាុរ។ 

 រយបៈពាេបាាំេួយខាកាាយេ្រ គនឺាចុរឆ្ ាំ១៩៧៥  

ខ្ពុ ំតាូវបានថ្ ា្់រលើែ្រចាញពីទកីាុរភ្ ំពាញ ឲ្យទាឈរជើរ 

ការពារនាពាំដាន (្រន្ពុយនាគ) ឬ១០២០ ្្រ ពុ រខាត្រតនបៈគតិរ។ី 

នាអំឡពុ រពាេនាសះ ខ្ពុ ំ នតិរយាធាខមែារកាហេែទាទៀត ពំុមាន 

្រតិទ្ធ តិដើរហើរទាទណីាឡើយ ដាេធវែ ើឲ្យរូបខ្ពុ ំ នតិរយាធាែទា 

ទៀតហា្់រែូចជាកាន់តាឃ្ល ាតឆ្ង ាយពីកាុេគាួសារ នតិរបាជា 

ជនដាេរ្់រនា្រេរភូេតិកាាយ។ រហូតែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៦ ការ 

ប៉សះទរ្គ តិចគ្ ារវារ្ររ្រម្ល ាំរខមែារកាហេ នតិរ្ររទព័វៀតណាេ 

នាតាេបណ្ាយពាំដាន្រប៏ានផ្ពុ សះឡើរ។ នាពាេនាសះ ខ្ពុ ំបាន 

តាវូរបួ្រជាញទឹ្រញាប់ ដាយសារការវាយបាហារពី្ំរណា្់រ 

្ររទព័វៀតណាេ។ បន្ាប់ពីរររបួ្រខ្ពុ ំតាូវបាន្ររ្រម្ល ាំរ

យាធាខមែារកាហេបញូ្នទា្រមាា្រព្យាបាេ្្រ ពុ រេន្រីពាទ្យ 

រប្់រអរ្គភាពនាទកីាុរភ្ ំពាញ។ បន្ាប់ពីជា្រសះស្ើយ ខ្ពុ ំ 

តាូវបានថ្ ា្់រលើបញូ្នទាកាន់្រេរភូេតិ១០២០វ តិញ ហើយ 

្រប៏ានបំពាញការងារជាយាធាែូចេុន។ ្្រ ពុ រអំឡពុ រពាេ 

នាសះ ្រេរភូេតិនាតាេពាំដាន១០២០ នាតាមានស្ថ ានភាព 

តានតទឹរនាឡើយ នតិរមានការបាយុទ្ធតទេ់គ្ ាអ្់ររយបៈពាេ 

យ៉ារយូរ ដាេបណ្ាេឲ្យ្រមាជតិ្រនា្្រ ពុ រកាុេរប្់រខ្ពុ ំស្ល ាប់ 

អ្់រជាចាើននា្់រ។ ពីេួយថ្ង ាទាេួយថ្ង ា ្ររ្រម្ល ាំររប្់រខ្ពុ ំ្រ៏

ចម្ ារែំឡូរេរីប្់របាជាជននាសាុ្រអន្លរ់វារ ខាត្ឧត្រមានជយ័ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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ចាប់ផ្ើេចុសះថយ នតិរស្ល ាប់បាត់បរ់ជីវ តិតជាបន្បន្ាប់។ 

 រហូតែេ់ចុរឆ្ ាំ១៩៧៨ ្ររទព័រណ្រតិរ្សាេគ្គ  ី

្រង្គ ាាសះជាតតិ្រេ្ពុ ជា នតិរ្ររទព័្រមែគ័ាចតិត្វៀតណាេ បាន 

្រហការគ្ ាវាយបាហារជាទារ់ទាាយធំ្្រ ពុ រគាេបំណរផួ្េ 

រំេំរបបខមែារកាហេដាេបណ្ាេឲ្យ្ររ្រម្ល ាំរខមែារកាហេ 

រត់បា្របា្់រខ្ ាត់ខ្ ាយអ្់រ។ 

 កាាយពីខមែារកាហេែួេរេំ នាថ្ង ាទ៧ី ខាេ្ររា ឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ខ្ពុ ំនតិរ្ររ្រម្ល ាំរដាេនាសា្រ្រេ់្្រ ពុ រ្ររពេ 

៨០១ បាននាំគ្ ារត់ចូេ្្រ ពុ រពាា ដើេ្គីាចចាញពីការវាយ 

បាហាររប្់រ្ររទព័រណ្រតិរ្សាេគ្គ ្ីរង្គ ាាសះជាតតិ្រេ្ពុជា នតិរ 

្ររទព័្រមែគ័ាចតិត្វៀតណាេ។ ខ្ពុ ំនតិរ្ររ្រម្ល ាំរផ្ារទៀតបាន 

ធវែ ើែំណើរតាេបណ្ាយពាដំានចាញពី្រេរភូេតិ១០២០ ្្រ ពុ រ 

ខាត្រតនបៈគតិរ ី ឆ្ាសះទា្រេរភូេតិកាុរប៉ាេតិន ដាយឆ្លរកាត់ 

តាេខាត្នានា រួេមាន ខាត្្្រទឹរតាារ ពាសះវ តិហារ ឧត្រមានជយ័  

នតិរខាត្បាត់ែំបរ ដាយបានចំណាយពាេវាលាអ្់រជា 

ចាើនខា។ ្្រ ពុ រ្ំរឡពុ រពាេធវែ ើែំណើរ្ររទព័រណ្រតិរ្សាេគ្គ  ី

្រង្គ ាាសះជាតតិ្រេ្ពុ ជា នតិរ្ររទព័្រមែគ័ាចតិត្វៀតណាេបានបន្ 

វាយបាហារេ្រលើ្ររ្រម្ល ាំររប្់រខ្ពុ ំ ពីកាាយជាប់ជានតិច្ ។  

អ្ ្រដាេមាន្ំរណារគាចផុតពីការ្រម្ល ាប់ ្រប៏ានបន្ែំណើរ 

ឆ្ាសះទាេុខទៀត ហើយអ្ ្រដាេស្ល ាប់បាត់បរ់ជីវ តិត គតឺាូវ 

្រប់ ឬទុ្រចាេនាតាេផ្លូ វ។ េុសះេ្រែេ់្្រ ពុ រទទឹ្រែីខាត្ឧត្រ 

មានជយ័ ខ្ពុ ំបាន្រមាា្រនាអន្លរ់វារអ្់ររយបៈពាេពីរយប់  

នតិរបានបន្ែំណើរទាេុខទៀតដាយឆ្លរកាត់តាេភូេតិតាដាវ។  

ភូេតិតាដាវ គជឺាភូេតិចំណា្់រេួយរប្់រខមែារកាហេ ហើយមាន 

យាធាខមែារកាហេជាចាើនបានរត់គាចខ្លួ នពី្រេរភូេតិខារេុខ 

ដើេ្េី្ររ្់រនាទនីាសះ។ យាធាខមែារកាហេដាេរ្់រនា្្រ ពុ រ 

ភូេតិតាដាវ ្រច៏ាប់ផ្ើេធវែ ើការបាញ់បាហារេ្រលើ្ររពេ 

៨០១រប្់រខ្ពុ ំទៀត ដាយអ្ ្រទាំរនាសះយេ់ចាឡំថា ្ររពេ 

៨០១ មានទំនា្់រទំនរ នតិររួេគំនតិតជាេួយ្ររទព័វៀតណាេ។ 

ការផ្ពុ សះអាវុធ្រប៏ាន្រ្ងប់ទាវ តិញ បន្ាប់ពីមានការចរចាពី 

បាធាន្ររពេរប្់រខ្ពុ ំ គ ឺតាសារឿន (តា០៥)។ ្ររ្រម្ល ាំរ 

រប្់រខ្ពុ ំ្រប៏ានបន្ែំណើរចា្រចាញពីភូេតិតាដាវ រហូតែេ់ 

្រេរភូេតិប៉ាេតិន។ ខ្ពុ ំនតិរ្ររ្រម្ល ាំរែទាទៀតបានបន្រ្់រនាទី

នាសះអ្់ររយបៈពាេេួយឆ្ ាំ ្រស៏ាាប់តាមានការវាយបាហារ 

ពី្ំរណា្់រ្ររទព័រ�្ាភតិបាេ នតិរ្ររទព័វៀតណាេ ែូចពាេ 

េុនៗទៀត។ 

 េ្រែេ់ឆ្ ាំ១៩៨១ ខ្ពុ ំ្រប៏ានរត់ភៀ្រខ្លួ នបន្ទៀត ដាយ 

ឆ្ាសះទាកាន់ខាត្ឧប៊ុ ន នាបាទា្រថា។ នាពាេដាេទាែេ់ 

ខាត្ឧប៊ុ ន ខ្ពុ ំនតិរ្ររ្រម្ល ាំរែទាទៀតពំុទាន់មានការផ្គ ត់ផ្គ រ់ 

ស្ៀរអាហារពីថ្ ា្់រលើនាឡើយទា។ ខ្ពុ ំនតិរ្ររ្រម្ល ាំរផ្ារ 

ទៀត្រប៏ាននាំគ្ ាដើរជី្រែំឡូរពាា ដើេ្យី្រេ្របរ តិភាគ 

បណ្ាសះអា្រន ្។ កាាយេ្រទៀត ជំនួយស្ៀរអាហារពី 

បាទា្រចតិនតាូវបានែទឹ្រជញូ្នេ្រែេ់ទទឹ្រែីថា ្្រ ពុ រគាេ 

បំណរឧបត្ថេ្ភ ែេ់្ររ្រម្ល ាំររប្់រខមែារកាហេដាេនាសា្រ 

្រេ់។ ទាសះបជីាស្ៀរអាហារបានេ្រែេ់ទទឹ្រែីថាហើយ្្រ ី 

ខ្ពុ ំនតិរយាធាខមែារកាហេែទាទៀតេតិនទាន់ទទួេបានស្ៀរ 

អាហារភ្ល ាេៗនាសះទា ពាាសះអ្ ្រគាប់គារស្ៀរអាហារដាេ 

ជាជនជាតតិថា បាន្ររ្យ័ថា យាធាខមែារកាហេដាេរត់គាច 

ខ្លួ នទាំរនាសះ គជឺា្ររទព័វៀតណាេ។ កាាយេ្រទើបមានការ 

ចរចារវារថ្ ា្់រែទឹ្រនាំខមែារកាហេ នតិរអ្ ្រគាប់គារស្ៀរ 

អាហារ ទើបខ្ពុ ំនតិរយាធាខមែារកាហេែទាទៀតទទួេបាន 

ស្ៀរអាហារពីអ្ ្រគាប់គារឃ្ល ាំរ។ 

 រហូតេ្រែេ់ចុរឆ្ ា១ំ៩៨៩ ្ររទព័វៀតណាេបានែ្រ 

ចាញទាំរសាុរពីបាទា្រ្រេ្ពុជា។ ខ្ពុ ំ នតិរយាធាខមែារកាហេ 

ដាេឈរជើរនាខាត្ឧប៊ុ ន ្រប៏ានវ តិេតាឡប់េ្រឈរជើរ 

នាតំបន់អន្លរ់វារវ តិញ។ ទាសះជាយ៉ារនាសះ្្រ ី្រង្គ ាាេរវារ្ររ 

្រម្ល ាំរខមែារកាហេ នតិររាជរ�្ាភតិបាេ្រេ្ពុជានាតាបន្រហូត 

ែេ់ខមែារកាហេបានធវែ ើ្រមាហរណ្រេមែជាេួយរាជរ�្ាភតិបាេ 

្រេ្ពុជានាចុរឆ្ ាំ១៩៩៨ ទើបបាទា្រជាតតិមាន្ុរខ្រន្តិភាព 

នតិរ្រតិទ្ធ តិសារភីាពពាញបរ តិបូរណ ៍ ហើយខ្ពុ ំ្រប៏ានបន្រ្់រនា 

្្រ ពុ រសាុ្រអន្លរ់វារ ខាត្ឧត្រមានជយ័ រហូតេ្រែេ់្រពវែថ្ង ា 

នាសះ។                                          ្ួរត វ តិចតិតា



 េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា តាូវការជាើ្ររើ្រនតិ្រ្តិត្រមែគ័ាចតិត្ចំនួន០៥រូប (អ្ ្រ្ររសារអត្ថបទ ២រូប អ្ ្រប្របាា 

២រូប នតិរកាាហវែ តិ្រ្ំុរព្ូយទរ័ ១រូប) ្្រ ពុ រចំណាេនតិ្រ្តិតសា្រេវ តិទ្យាេយ័នានាឲ្យេ្របមាើការងារចាប់ពីខាេតិថុនា ឆ្ ាំ២០១៩ 

ែេ់ខា្រហីា ឆ្ ាំ២០១៩ ហើយអាចបន្ទាតាេគុណភាពការងារ។

១) ការងារ្រមែគ័ាចតិត្ដាេនទឹរតាវូបំពាញទា្់រទរនទឹរការប្របាាអត្ថបទពីភាសាអរ់គ្លា្រេ្រជាភាសាខមែារ ឬពីភាសាខមែារ 

ទាភាសាអរ់គ្លា្រ។ អត្ថបទដាេនទឹរតាូវប្របាាគអឺត្ថបទខ្លនីតិរវារ ដាេមានេ្រខេណបៈបាវត្តិសាស្ា ច្បាប់ នតិរ 

អត្ថបទពតិភា្រ្ានានា ្ររសារដាយមាធាវ ីសាស្ាាចារ្យ អ្ ្រសាាវជាាវបរទា្រ ឬ្ររសារ ដាយបាជាជន្រេ្ពុជា។ 

២) ការងារ្រមែគ័ាចតិត្ដាេនទឹរតាូវបំពាញទា្់រទរនទឹរការ្ររសារអត្ថបទ ្រមាាប់បាសះពុេ្ផ្ាយនា្្រ ពុ រទ្រ្នាវែី្ 

«សវែ ាររ្រការពតិត» នតិរគាហទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ ្រកាាហវែ តិ្រ្ំុរព្ូយទរ័ ឬរចនាទ្រ្នាវែី្ តមាូវឲ្យចាសះបាើបាា្់រ្រេមែវ តិធ ីInDesign នតិរ្រេមែវ តិធផី្ារៗទៀត ដាេទា្់រ 

ទរនទឹរការរចនាទ្រ្នាវែី្។

 ្្រ ពុ រអំឡពុ រពាេធវែ ើការងារ្រមែគ័ាចតិត្នាេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិ្រ្តិត្រមែគ័ាចតិត្ទាំរអ្់រតាូវបានលើ្រទទឹ្រចតិត្ឲ្យ 

�ា្់រពា្រ្យចូេរួេវគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេ នតិរបន្ការ្រតិ្រ្ានាតាេសា្រេវ តិទ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូ្រហការជាេួយេជ្ឈ 

េណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ែូចជា ពាសះរាជាណាចកាថា ហវែ ីេីពីន ហុរ្ុររ ចកាភពអរ់គ្លា្រ នតិរ្រហរែ្អាមារ តិ្រ ជាដើេ។

េ្រខេខណ្ឌ ្រមាាប់នតិ្រ្តិតដាេអាច�ា្់រពា្រ្យបាន មានែូចខារកាាេ ៖

១) នតិ្រ្តិត្ំរពុរ្រតិ្រ្ាតាេសា្រេវ តិទ្យាេយ័រែ្ នតិរឯ្រជននានា ដាេអាចបាើបាា្់រភាសាអរ់គ្លា្រ។

២) មានអត្ចរ តិតថ្ល ាថ្ ូ រ េុឺរម៉ាត់ ព្យាយាេ នតិរមានទំនួេខុ្រតាូវចំពាសះការងារ។

៣) មានចំណាប់អារេមែណផ្៍ ា្រការងារបាវត្តិសាស្ា ច្បាប់ នតិរសារពត័ម៌ាន។

 នតិ្រ្តិតដាេមានេ្រខេណបៈ្រេ្ត្តិែូចខារលើ ហើយមានចំណាប់អារេមែណន៍ទឹរការងារ្រមែគ័ាចតិត្នាសះ ្ូរេផ្ើពា្រ្យ្ំុរ 

បមាើការងារេ្រកាន់េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ចាប់ពីថ្ង ាជូនែំណទឹរនាសះតទា រហូតែេ់ថ្ង ាទ៣ី០ ខាឧ្រភា ឆ្ ាំ២០១៩ 

វាលាម៉ារ៥ល្ង ាច។ 

្ូរេភ្ាប់េ្រជាេួយនូវឯ្រសារែូចខារកាាេ ៖

១) េតិខតិត្ំុរធវែ ើការងារ ១ច្បាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ា្់រអំពីទទឹ្រចតិត្ផ្ាេ់ខ្លួ នចំពាសះការងារឲ្យបានច្បា្់រលា្់រ 

នតិរក្បាសះ្រ្បាយ ដាេ្ររសារដាយសាេុខី្លួ ន។

២) បាវត្តិរូប្រងខេ ាប ១ច្បាប់ (Resume)។

 ្ូរេផ្ើេ្រកាន់អា្រយ�្ានរប្់រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ផ្សះលាខ៦៦ ផ្លូ វពាសះ្រហីនុ ្រង្ ាត់ទន្លាបាសា្់រ ខណ្ឌ  

ចំការេន កាុរភ្ ំពាញ ឬ អីុម៉ាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org។ បា្រតិនបើមានចេ្ងេ់ ្ូរេទូរ្រព្េ្រលាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         ្ូរេអរគុណ!

ដនំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្គ័ាេិត្
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

 ខ្ពុ ំឈមែ ាសះ ចាន់ ធឿន គជឺាបាជាជនេួយរូបបានធំពាញ 

វយ័ចំពាេបាទា្រជាតតិកើតមាន្រង្គ ាាេ។ ្រពវែថ្ង ាខ្ពុ ំមាន 

អាយុ ៦៨ឆ្ ាំ នតិរមានសាុ្រ្ំរណើតនាភូេតិ្រណ្ា្រ ឃំុ 

្រណ្ា្រ សា្ុរ្រណ្ាេ្្រទឹរ ខាត្្រណ្ាេ។ ខ្ពុ ំមានឪពុ្រឈមែ ាសះ 

សា្រ វាន ស្ល ាប់នាឆ្ ាំ១៩៧២។ ឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំគជឺាអតតី 

អាចារ្យវត្្ំរបារ ចំណា្រម្ាយរប្់រខ្ពុ ំឈមែ ាសះ សាេ សារូ  

ស្ល ាប់្្រ ពុ រជំនាន់ បុ៉េ ពត។ ខ្ពុ ំមានបរប្អូ នចំនួន៤នា្់រ បាុ្រ៣  

នតិរសាី១។ ខ្ពុ ំបានរៀន្ូរតានាសាលាវត្្ំរបារតាទឹេថ្ ា្់រ 

ឧត្េ�្ាន្រឈ៏ប់រៀន។ បន្ាប់េ្រ ខ្ពុ ំបានបួ្រជាពាសះ្ររ្ឃ 

ចំនួនបួនវ្រ្ា្រល៏ា្រតិកខេ ាបទវ តិញនាឆ្ ាំ១៩៦៨ ដើេ្េី្រ 

ជួយធវែ ើសាាចម្ ារឪពុ្រម្ាយ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧០ បាទា្រជាតតិ្រជួ៏បវ តិបត្តិនយាបាយេតិន 

អាចផ្សះផ្ាគ្ ាបាន ្រក៏ើតមានរែ្បាហារទម្ល ា្់រ្រម្ាច  

នរាត្េ ្រីហនុ។ បាទា្រជាតតិទាំរេូេធ្ល ា្់រចូេ្្រ ពុ រភ្ល ើរ 

្រង្គ ាាេរវារ្រម្ល ាំរខមែារកាហេ នតិររបបសាធារណរែ្ខមែារ 

ែទឹ្រនាំដាយលា្រសានាបាេុខ េន់ នេ់។ ពាេនាសះ ខ្ពុ ំ 

មានវយ័១៨ឆ្ ាំហើយ បុ៉ន្ាខ្ពុ ំេតិនបាន្រមែគ័ាចតិត្ចូេបមាើ 

យាធាខមែារកាហេជាេួយេតិត្ភ្្រតិឡើយ គខ្ឺពុ ំ្ុរខចតិត្នាផ្សះ 

ជាេួយឪពុ្រម្ាយបា្របេុខរបរធវែ ើសាាចម្ ារ។ កាាយេ្រ 

្រង្គ ាាេកាន់តារ្ីររាេ�ាេ ែូច្ ាសះខ្ពុ ំេតិនអាច្រេ្ងំលា្់រខ្លួ ន 

បានឡើយ ពីពាាសះបើខ្ពុ ំេតិនរត់ចូេពាាជាេួយកាុេចេនា 

ខមែារកាហេទា្រ៏ខ្ពុ ំេតិនអាចគាចផុតពីការកាណ្ឌ ធវែ ើជាទាហាន 

រប្់ររបបសាធារណរែ្ខមែារដារ។ ខ្ពុ ំតាូវបានមាឃំុឈមែ ាសះ 

ម៉ាន ្រត់ឈមែ ាសះឲ្យជាទាហាន េន់ នេ់ រួចនាំទាសាលាសាុ្រ 

្រណ្ាេ្្រទឹរ។ ខ្ពុ ំបានឃើញ យុវជនេ្រពីភូេតិឃំុផ្ារៗរាប់

រយនា្់រ នតិររថយន្ធំៗចំនួន១៥គាឿរររ់ចាំនាទនីាសះរួចជា

សាាច។ ខ្ពុ ំបានឡើរលើរថយន្ជាេួយយុវជនទាំរនាសះ រួច 

អ្ ្របើ្របរ្រ៏បើ្ររថយន្ចាញពីសាលាសាុ្រ្រណ្ាេ្្រទឹរ 

្ំរដាទាបន្ាយ្រ៊ុបកាុរតាខមែ ា។ ពាេខ្ពុ ំេ្រែេ់បន្ាយ 

ែំបូរ បាធានវរសានាតូចលាខ៩៤ ឈមែ ាសះ រតិន រ្់រ ឋានបៈ្រ្្័រតិ 

ពីរ បានរៀបចំបង្ ើតជាអរ្គភាពតូចៗ្រមាាប់ខ្ពុ ំ រួចហើយ  

នតិរចាប់បងាៀនខ្ពុ ំ រួេទាំរយុវជនទាំរផ្ារទៀតឲ្យចាសះដាសះ 

កាំភ្ល ើរនតិររៀន្រ្ួនយុទ្ធសាសា្្ររទព័ ែូចជា រៀនេូនកាាប 

ជាដើេ។ ពាេចប់វគ្គ រយបៈពាេេួយខា ខ្ពុ ំតាូវបានអរ្គភាព 

បញូ្នទា្រេរភូេតិបន្ាយ្រ៊ុ ប្រត្ូរដើេ្វីាយេួយយាធា 

ខមែារកាហេ។ នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧០ នាជាយៗទកីាុរភ្ ំពាញ 

េតិនទាន់មានការវាយបាយុទ្ធគ្ ាជាេួយ្ររ្រម្ល ាំរខមែារកាហេ

ែូចនាជនបទ�ាច់សាយាេទា បុ៉ន្ាខមែារកាហេមាន្រ្រេមែ

ភាពជា្រម្ង ាត់នាទកីាុរភ្ ំពាញ។ ពាេនាសះ ខ្ពុ ំមានបាា្់រខា

្្ញពុនំបាៃរេួរស់ជតីវិត ដាយសារលាក់បាវត្ិរ្ូរ

ចាន់ ធឿន ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រវត្េួយ្រ្ថតិតនាឃំុ្រណ្ា្រ 

សាុ្រ្រណ្ាេ្្រទឹរ ខាត្្រណ្ាេ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ាន

េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

ែូច្ ាសះខ្ពុ ំអាចដើរលារ នតិរជប់លៀរជាេួយេតិត្ភ្្រតិជាញទឹ្រ 

ញាប់។ ចំណា្រេន្ាីរាជការនាតាេអរ្គភាព នតិរកា្ួររ 

ផ្ារទៀត ្រន៏ាំគ្ ាដើរលារ្រប្បាយទាតាេបាបបាទា្រ

លា្រសារដីារ។ 

 នាអំឡពុ រពីឆ្ ាំ១៩៧១ ែេ់ឆ្ ាំ១៩៧៣ បាជាជននា

ទកីាុរភ្ ំពាញ្រប្បាយផរកើតទុ្រខេពាួយផរ ពាាសះ្រង្គ ាាេ 

កាន់តាខតិតជតិតេ្រែេ់។ ទាសះបយ៉ីារណា្រម៏ានជនបរទា្រ 

រ្់រនាទកីារុ ភ្ ំពាញចាើនដារ ហើយររ្គសាេ្រមាាប់រារំា្រ 

ផទឹ្រ្ុរ ីនតិរ្រេ្ាន្្រម៏ានចាើន្រន្លារដារ។ ររ្គសាេដាេេ្ ី

ឈមែ ាសះនាពាេនាសះគ ឺររ្គសាេមាគរ្គ។ ្រង្គ ាាេ អ្រន្តិ្ុរខ  

នតិរភាព្រប្បាយហឺហារនាតាេហារ នតិរររ្គសាេទាំរនាសះ 

បានធវែ ើឲ្យរបបសាធារណរែ្ខមែារធ្ល ា្់រចូេទា្្រ ពុ រ្ររ្គេមាន 

អំពើពុ្ររេួយកាន់តាចាើនឡើរពីេួយថ្ង ាទាេួយថ្ង ា ទាសះប ី

ែទឹរថា តាេទជីនបទសាុ្រសាាចម្ ារបាជាជនរ្់រនាររទុ្រខេ 

វាទនាដាយសារ្រង្គ ាាេទម្ល ា្់រគាាប់បា្រ នតិរអត់ឃ្ល ាន្រ ៏

ដាយ។ នាខាេតិថុនា ឆ្ ាំ១៩៧០ មាបញ្ាការ រតិន រ្់រ បាន 

បញ្ាឲ្យទាហានេួយ្ររអនុសានាធំ ទាបាតតិបត្តិការណន៍ា 

្រេរភូេតិអ្ ្រលឿរ នតិរគគរីធំដើេ្ទីប់ទេ់ជាេួយយាធា 

ខមែារកាហេផរ នតិរពតិនតិត្យមើេជនជាតតិវៀតណាេដាេេតិន 

ពាេតាឡប់ទាបាទា្រវៀតណាេផរ។ នា្្រ ពុ ររបបសាធា 

រណរែ្ខមែារមានការរ ទឹតបណ្ទឹរយ៉ារខ្ល ាំរ ចំពាសះជនជាតតិវៀត 

ណាេ ដាេចូេេ្ររ្់រនាខុ្រច្បាប់្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា  

ែូច្ ាសះ្រ៏មានការបាកា្របាាប់ឲ្យជនជាតតិវៀតណាេទាំរនាសះ 

តាឡប់ទាសាុ្រវ តិញ។ មានជនជាតតិវៀតណាេខ្លសះបាន្រមែគ័ា

ចតិត្តាឡប់ទាបាទា្រវ តិញ បុ៉ន្ា្រម៏ានអ្ ្រខ្លសះេតិនពាេចា្រ 

ចាញដារ ដាយសារជនជាតតិវៀតណាេទាំរនាសះចាសះនតិយាយ 

ភាសាខមែារ នតិរមានប្បីាពន្ធជាជនជាតតិខមែារ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧២ ខ្ពុ ំបានរៀបការបាពន្ធឈមែ ាសះ ្ររ ្ុរខាេ  

ជាអ្ ្ររ្់រនាបទឹរទំពុនទកីាុរភ្ ំពាញ។ ្្រ ពុ រ្រេយ័្រង្គ ាាេ 

ពតិធរីៀបការេតិនបានធំែំុទា គមឺានតាចា្់រទំុ នតិរសាច់ញាតតិ 

ទាំរ្ររខារចូេរួេ។ ្ូរេ្តីាបរប្អូ ននាសាុ្រ្ំរណើត្រ ៏

េតិនបានេ្រចូេរួេដារ ពាាសះតំបន់េួយកាន់កាប់ដាយខមែា

រកាហេ។ បន្ាប់ពីខ្ពុ ំរៀបការ បានរយបៈពាេេួយ្រប្ ាហ ៍

ខ្ពុ ំ្រច៏ាញទា្រេរភូេតិនាខារអ្ ្រលឿរវ តិញ។ ខ្ពុ ំបានឡើរ 

ឋានបៈជាបាធាន្ររតូចកាន់្ូរនទាហានជារ៣០នា្់រ ែទឹ្រនា ំ

នាវាចេ្បាំរវាយខមែារកាហេនាតាេចាាំរទន្លា នតិរជួយែទឹ្រ 

គាាប់ ស្ៀរអាហារ ផ្េ់ឲ្យទាហាន េន់ នេ់ ដាេបាចា ំ

ការនាតាេបន្ាយ។ នាចុរឆ្ ាំ១៩៧៤ មានការបាយុទ្ធ 

កាន់តាខ្ល ាំរឡើរៗ ដាយយាធាខមែារកាហេដាេទទួេជំនួយ 

ពីបាទា្រចតិន កាន់តាមានបាៀបជារទាហាន េន់ នេ់ ពីេួយ 

ថ្ង ាទាេួយថ្ង ា។ ពាេយាធាខមែារកាហេវាយបា្របន្ាយ 

ទាហាន េន់ េន់ េ្រៗ មានទាហាន េន់ នេ់ ស្ល ាប់ 

ជាចាើន ហើយសា្រ្រពអណ្ាតតាេទទឹ្រទន្លាមាគរ្គ  ហូរចុសះ 

ទាបាទា្រវៀតណាេ។ 

 នា្្រ ពុ រហាតុការណប៍ាយុទ្ធគ្ ានាសះ ខ្ពុ ំ្រត៏ាូវរបួ្រដារ 

បុ៉ន្ា្ំរណារេ្អអ្ ្រដាេនា្្រ ពុ រអរ្គភាពជាេួយគ្ ាបានជួយ 

សារខ្ពុ ំ�ា្់រលើ្រប៉ាេ់ចេ្បាំរ យ្រេ្រព្យាបាេនាេន្រី 

ពាទ្យ៧០១កាុរភ្ ំពាញ។ ខ្ពុ ំមានរបួ្រសាាេតារ់សមែ ា។ ខ្ពុ ំ 

្រមាា្រព្យាបាេរបួ្ររយបៈពាេជារេួយខា ទើបជា្រសះ 

ស្ើយ។ ខ្ពុ ំេតិនបានតាឡប់ទា្រេរភូេតិវ តិញទា។ ខ្ពុ ំ្រមាាច 

ចតិត្េ្ររ្់រនាជាេួយបាពន្ធនាេ្ពុ ំបទឹរទំពុន ដាយបា្របេុខ

របរជាអ្ ្រកាប់ជាូ្រេ្់រវ តិញ។ 

 នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្ពុ ំបានឃើញយាធា 

ខមែារកាហេចូេេ្រកាុរភ្ ំពាញ ហើយយាធាខ្លសះ្រប៏ាញ់រសះ 

ដារ។ ខ្ពុ ំឃើញទាហាន េន់ នេ់ ខ្លសះដាេបានលា្់រខ្លួ ននា្្រ ពុ រ 

បាននាំគ្ ារត់ចាញេ្រកាា អ្ ្រខ្លសះបានពា្់រឯ្រ្រណ្ានទាហាន 

ចាញ រួចចូេបន្លំខ្លួ នជាេួយបាជាជនដាេដើរចាញនាពាេ 

ជម្លៀ្រ។ ទាហាន េន់ នេ់ ខ្លសះបានចាញ់បា្រខមែារកាហេ  

ដាយតាឡប់េ្រវ តិញឲ្យយាធាខមែារកាហេចាប់�ា្់រឡានយ្រ 

ទាបាត់។ ខ្ពុ ំេតិនបានចាញ់បា្រខមែារកាហេទា ពាាសះធ្ល ាប់ែទឹរ 

ច្បា្់រថា យាធាខមែារកាហេកាចសាហាវណា្់រ។ ពាេនាសះ 

ខ្ពុ ំបាននាំបាពន្ធ្ូរនចាញពីភ្ ំពាញតាេផ្លូ វជាតតិលាខ១ឆ្លរកាត់ 
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ច្បារអំពារហូតទាែេ់កាសះកាបី។ ខ្ពុ ំ្រប៏ានជួបម្ាយបង្ ើត 

នតិរបរប្អូ ននាទនីាសះដារ។ បន្ាប់េ្រយើរនាំគ្ ាធវែ ើែំណើរ 

បន្ទាេុខរហូតែេ់សាុ្រស្អ ារ។ ខ្ពុ ំស្ ា្់រនាទនីាសះបានរយបៈ 

ពាេតាពីរថ្ង ា ្រត៏ាឡប់ទារ្រសាុ្រ្ំរណីតវ តិញ។ នាសាុ្រ 

្ំរណើតអរ្គការបានចា្រអរ្ រ ពាត្ំរឡីតាេ្រមាជតិ្រ 

គាសួារ។ េតិនយូរបុ៉នមែ ាន អរ្គការចាប់ផ្ើេបាេូេទាព្យ្រេ្ត្តិ 

ឯ្រជនេ្រ�ា្់ររួេទាំរអ្់រ។ អរ្គការបារចា្របាជាជនទា 

តាេ្ររ នតិរ ចាត់តាំរបាជាជនទាំរបាុ្រទាំរសាីឲ្យចុសះធវែ ើ 

សាា នតិរែ្រ្ូ្ររ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៥ អរ្គការមានផានការ 

ជម្លៀ្របាជាជនចាញពីភូេតិ។ ខ្ពុ ំបានែទឹរថា បា្រតិនបើខ្ពុ ំ 

រ្់រនា្្រ ពុ រភូេតិបន្ទៀតច្បា្់រជាមានអ្ ្រភូេតិណាម្ ា្់រនទឹររាយ 

ការណជូ៍នអរ្គការថា ខ្ពុ ំធ្ល ាប់ធវែ ើជាទាហាន េន់ នេ់ េតិន 

ខាន។ ែូច្ ាសះខ្ពុ ំ្រ្៏រ ័មែគាចតិត្ចុសះឈមែ ាសះេុនគាដើេ្ចីា្រចាញ 

ពីភូេតិ។ អរ្គការបានបញូ្នកាុេគាួសារខ្ពុ ំ នតិរអ្ ្រភូេតិជាចាើន 

នា្់រេ្រភ្ ំពាញ នតិរជតិសះរថភ្ល ើរបន្្ំរដាទាខាត្បាត់ែំបរ 

្្រ ពុ រភូេតិភាគពាយព័្យ។ ខ្ពុ ំបានទារ្់រនាជើរភ្ ំធតិបត ី ដាេ 

ជា្រន្លារេត់ែំ្រមាាប់បាជាជនថមែី។ អរ្គការបានចាត់តាំរ 

ឲ្យបាជាជនថមែីទាំរនាសះឲ្យធវែ ើការងារធ្ង ន់ធ្ងរ នតិរេតិនឲ្យអាហារ

ហូបចុ្រគាប់គាាន់។ នាទនីាសះខ្ពុ ំឃើញ ជនជាតតិចតិនកាត់ខមែារ

ខ្លសះដាេនតិយាយប៉ាឡាំៗ តាូវខមែារកាហេធវែ ើបាប នតិរយ្រទា

្រម្ល ាប់ចាេនាជើរភ្ ំធតិបត។ី 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្ពុ ំនតិរកាុេគាួសារ តាូវបានអរ្គការបញូ្ន 

ទាធវែ ើការ នតិររ្់រនាខារទួេម្ា្រ ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រសាុ្រគា្់រ 

កាឡ ភូេតិភាគពាយព័្យ ដាេមានលាខាភូេតិភាគឈមែ ាសះ រ្់រ 

ញទឹេ គណបៈតំបន់ឈមែ ាសះ វ៉ាញ គណបៈសាុ្រឈមែ ាសះ តាឃឿន នតិរ 

តាផុន។ ខ្ពុ ំ ខតិតខំធវែ ើការងារបមាើអរ្គការដាយេតិនហ៊ានឈប់ 

្រមាា្រឡើយ ទាសះបពីាេនាសះខ្ពុ ំមានជំរឺ្រដ៏ាយ ហើយ 

ខ្ពុ ំ្រេ៏តិនដាេនតិយាយអំពីបាវតតិ្ ខ្លួ នបាាប់ទាែេ់អ្ ្រែ៏ទាដារ។ 

 នា្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ ែដាេ អរ្គការតារតាេ្រ្ួររនាំ 

អំពីបាវត្តិផ្ាេ់ខ្លួ នរប្់រខ្ពុ ំ បុ៉ន្ាខ្ពុ ំបាន្ុរហ្់រថាខ្ពុ ំជា្ូរន្រ្រតិ្ររ 

ធវែ ើសាាចម្ ារ។ ពាេនាសះអរ្គការចរ់ពតិសាធន្៍រប៏ានបាគេ់ 

គាេួយនទឹេ្រមាាប់ភួ្ររា្់រសាាចម្ ារ នតិររទាសះេួយដើេ្ ី

ែទឹ្រស្ៀរ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ្រមមែ ាភតិបាេខមែារកាហេភូេតិភាគ 

នតិរតបីានចូេេ្រគាប់គារ ែូច្ ាសះ្រមមែ ាភតិបាេខមែារកាហេខារ 

ភូេតិភាគពាយព័្យេួយចំនួនតាូវចាប់ខ្លួ ន រួេមានគណបៈឃំុ  

គណបៈ្រហ្ររណ ៍គណបៈសាុ្រ គណបៈតំបន់រហូតែេ់ភូេតិភាគ។  

នាពាេដាេ្រមមែ ាភតិបាេភូេតិភាគនតិរតចូីេេ្រែេ់េតិនមាន

អវែ ីផ្ល ា្់របូ្រទា គនឺាតាបរខេ ំឲ្យបាជាជនធវែ ើការហួ្រ្រម្ល ាំរនតិរ

េតិនបានផ្េ់អាហារឲ្យបាជាជនហូបចុ្រគាប់គាាន់ែដាេ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្ពុ ំតាូវបានអរ្គការបរខេ ំឲ្យែទឹ្រសាូវចាញ 

ពី្រហ្ររណយ៍្រទាលា្់រទុ្រនា តាេភ្ ំ។ ពាេនាសះខ្ពុ ំមាន 

ការពាួយបារេ្ភ ពី្ុរវត្ថ តិភាពបាពន្ធ្ូរន ដាេរ្់រនា្្រ ពុ រភូេតិ 

យ៉ារខ្ល ាំរ។ ខ្ពុ ំ បានបររទាសះគាចាញពី្្រ ពុ រពាានាពាេយប់ 

ចូេេ្រភូេតិវ តិញ រួចហើយទុ្ររទាសះគាចាេ ដើេ្ទីារ្រ 

បាពន្ធ្ូរន។ ខ្ពុ ំរ្រេតិនឃើញបាពន្ធ នតិរ្ូរនរប្់រខ្ពុ ំឡើយ  

ែូច្ ាសះខ្ពុ ំ្រដ៏ើរ្ួររនាំេនុ្រ្នាតាេផ្លូ វជាហូរហា។ ខ្ពុ ំបានបន្ 

ែំណើរ រហូតេ្រែេ់ខាត្បាត់ែំបរ នតិរបាន្រមាា្រនាទី

នាសះរយបៈពាេបថី្ង ា។ កាាយេ្រ ខ្ពុ ំមាន្ំរណារបានជួប 

បាពន្ធ្ូរនវ តិញ។ កាេនាសះ ខ្ពុ ំេតិនទាន់ចរ់តាឡប់េ្រសាុ្រ 

្ំរណើតវ តិញទា។ ខ្ពុ ំចរ់រ្់រនាខាត្បាត់ែំបរេួយរយបៈដើេ្ ី

ដើររ្រសាូវអរ្ រទុ្រហូប។ នាទនីាសះខ្ពុ ំឮ្ូររ្យបាជាជនដាេ 

រ្់រនាក្ារខ្ពុ ំពតិភា្រ្ាគ្ ាពីការរត់ទាពាំដានថា ដើេ្ងីាយ 

សាួេរត់ទាបាទា្រទបី។ី បន្ាប់េ្រ ខ្ពុ ំបានពតិភា្រ្ាជាេួយ 

បាពន្ធខ្ពុ ំ។ េុសះស្អ ា្រឡើរខ្ពុ ំ្រន៏ាំបាពន្ធ្ូរនរត់ចូេពាា្ំរដា 

ទាពាំដានថា។ ខ្ពុ ំបានទាែេ់ជំរណំរចាន់ដើេ្រីរ់ចាំចាញ 

ទាបាទា្រទបី ី បុ៉ន្ាខ្ពុ ំគមែ ាន្ំរណារ។ នាឆ្ ាំ១៩៩១ មាន 

អរ្គការបានរៀបចំបញូ្នជនភៀ្រខ្លួ នឲ្យវ តិេតាឡប់េ្រសាុ្រ 

្ំរណើតវ តិញ។ នាពាេនាសះ ខ្ពុ ំ្រចុ៏សះឈមែ ាសះជាេួយបាជាជន 

ខមែារយើរជាចាើនទៀត ដើេ្វី តិេតាឡប់េ្រសាុ្រ្ំរណើត 

វ តិញ។ ្រពវែថ្ង ាបា្របេុខរបរធវែ ើសាាចម្ ារ នតិរេ្រជួយធវែ ើការ 

ងារនាវត្្ំរបារ។ 

្ុរខ វណ្ណ បៈ
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 ្រតិេ្បៈ នតិរតន្ាីខមែារ បានផ្ល ា្់របូ្រ នតិរវ តិវឌ្ឍន ៍ទាតាេ 

បរ តិបទ្ររ្គេនយាបាយ នតិរភាពរ្ីរចមាើនរប្់របាទា្រ។ 

រាជរ�្ាភតិបាេ្រេ្ពុជាកាាេការែទឹ្រនាំដាយ ្រម្ាចពាសះ  

នរាត្េ ្រហីនុ នាទ្រវត្រទ៍៥ី០ បាន�ា្់រគាេនយា 

បាយអទតិភាពទាលើ្រតិេ្បៈ នតិរតន្ា។ី នា្្រ ពុ រអំឡពុ រទ្រវត្រ ៍

ទ៦ី០ នតិរដើេទ្រវត្រទ៍៧ី០ ្រតិេ្បៈ នតិរតន្ាីខមែារ ទទួេបាន 

ការរ្ីរចមាើន នតិរបាាបាួេដាយសារគំនតិតច្ ាបាឌតិតជាេួយ 

ការបើ្រទទួេយ្រតន្ាយ៉ីារ្រេ្ូរបាបពីបរទា្រ ដាេបាន 

បង្ ើតនូវច្រខេពុ វ តិ្រយ័ថមែីេួយនាតន្ាី។ នាពាេបាទា្រ្រេ្ពុជា 

បានធ្ល ា្់រចូេ្្រ ពុ រ្រង្គ ាាេ្ុរវី តិេរវាររ�្ាភតិបាេ េន់ នេ់  

(ឆ្ ាំ១៩៧០-៧៥) នតិរ្ររទព័្ុរេមែពុ យន្្ីរខមែារកាហេ (ឆ្ ា ំ

១៩៧៥-៧៩) ្រតិេ្បៈ នតិរតន្ាីបានផ្ល ា្់របូ្របន្តិចេ្រៗ។ 

នា្្រ ពុ ររយបៈពាេជតិត៥ឆ្ ាំនាការផ្ពុ សះឡើរ្រង្គ ាាេ្ុរីវ តិេរវារ 

ទាហាន េន់ នេ់ នតិរ្ររទព័ខមែារកាហេ ចមាៀរតាូវបាន 

នតិពន្ធឡើរទាតាេស្ថ ានភាពនយាបាយ្ររ្គេ។ 

 បន្ាប់ពីខមែារកាហេបានឡើរកាន់អំណាច នាថ្ង ាទ១ី៧  

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហេបានផ្ល ា្់របូ្រ ្រតិេ្បៈ នតិរ 

តន្ាីខមែារទាំរសាុរ។ ខមែារកាហេមានបំណរបង្ ើត្ររ្គេថមែី 

េួយដាេខមែារកាហេតារតាសាមើសាមាចរ់បាន។ ខមែារ 

កាហេបានបង្ ើតកាុេ្រតិេ្បៈ ដើេ្បីមាើែេ់នយាបាយ 

ការេងចានំបាវត្ិសាសា្ ៃិងសិល្បៈតន្ាតីខ្ារ

ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ ប៉ា បុ៉ន ្ំរពុរលារភ្ល ាររនាថឈើ  (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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ជាេួយការបញ្ ូ េេនាគេវ តិជ្ារប្់រខ្លួ ន។ ្រតិេ្បៈថមែីតាូវបាន 

បង្ ើតឡើរ ចំណា្រឯ្រតិេ្បៈរប្់ររបបចា្់រ (របប្ររ្គេ 

រាសា្នតិយេ នតិររបប េន់ នេ់) តាូវបានបំផ្ល ាញចាេ។ 

ខមែារកាហេេតិនតាទឹេតាបំផ្ល ាញរាេ់ទមារ់នា្រតិេ្បៈ នតិរតន្ា ី

រប្់ររបបចា្់រនាសះទា គថឺាេទាំរបាន�ា្់រគាេដាទា 

លើ្រតិេ្បៈ្ររទាំរឡាយ ដើេ្យី្រទា្រម្ល ាប់ចាេ។ ្រតិេ្បៈ 

្ររខមែារ គជឺាជនររគាាសះនា្្រ ពុ រចំណាេបាជាជន្រេ្ពុជាជតិត 

២លាននា្់រ ដាេបានស្ល ាប់បាត់បរ់ជីវ តិតនា្្រ ពុ ររបបខមែារ 

កាហេ តាេរយបៈការបរខេ ំឲ្យធវែ ើការហួ្រ្រម្ល ាំរ ការបរ្អ ត់ 

អាហារ ឈឺដាយគមែ ានថ្ ាំព្យាបាេ ការធវែ ើទារុណ្រេមែ នតិរការ 

្រម្ល ាប់។ បន្ាប់ពីការែួេរេំនារបបខមែារកាហេ នាថ្ង ាទ៧ី 

ខាេ្ររា ឆ្ ាំ១៩៧៩ មាន្រតិេ្បៈ្ររខមែារេួយចំនួនតូចបុ៉ណ្ណ ាសះ 

បាននារ្់ររានមានជីវ តិត។ 

 វ តិចតិតាសាេ្រតិេ្បៈ្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត នា 

េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា បានចូេរួេចំណា្រ្្រ ពុ រការលើ្រ 

្រេ្្់រការអប់របំាវត្តិសាសា្ខមែារកាហេ តាេរយបៈការតាំរ 

ពតិពរ័ណ្៍រហ្រេយ័ ការបញ្ ាំរខ្ាភាពយន្ឯ្រសារ ការ 

ធវែ ើបឋ្រថា នតិរការគាំទា្រតិេ្បៈខមែារ តាេរយបៈការផ្េ់ទតីាំរ 

ែេ់្រតិេ្បៈ្ររ ្្រ ពុ រការ�ា្់របង្ហ ាញស្ ាដា្រតិេ្បៈរប្់រខ្លួ ន 

ថាេទាំរចរការជីវបាវត្តិ្រតិេ្បៈ្ររ ដាេបានរ្់ររានមាន 

ជីវ តិពីរបបខមែារកាហេ។ 

 ខ្ាជីវ តិត្រតិេ្បៈ្ររ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ ប៉ា បុ៉ន នា្្រ ពុ ររបប 

ខមែារកាហេ

 ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ ប៉ា បុ៉ន បានបា្ូរតនាថ្ង ាពុធ ០៩កើត ខាជា្្រ 

ព.្រ២៤៧១ (គ.្រ១៩២៨) ្រ្ថតិត្្រ ពុ ររជ្កាេពាសះបរេ 

ខត្តិយកាែ្ នាភូេតិសវែ ាយជាុំ ឃំុសវែ ាយជាុំ សាុ្រខ្ាច់្រណ្ាេ 

ខាត្្រណ្ាេ។ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន គជឺាបុតារប្់រលា្រតា កា 

ប៉ា ដាេជា្រតិេ្បៈ្ររភ្ល ារពតិណពាទ្យ នតិរភ្ល ារការ នតិរយាយ 

នទឹេ។ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន មានបរប្អូ នបង្ ើត្ររុប១០នា្់រ ្្រ ពុ រ 

នាសះសាី៧នា្់រ បាុ្រ៣នា្់រ។ ពាេមានអាយុ១៨ឆ្ ាំ ពាទឹទ្ធ ា 

ចារ្យ បុ៉ន បានចូេរួេ្រម្ារលខេ ានបាាមាទ្យទយ័ដាេ 

្រម្ារជាតួ (សវែ ា នតិរ ឥ្រ)ី នតិរបានចាប់ចតិត្ទាលើភ្ល ារ 

ពតិណពាទ្យ។ 

 គួររឭំ្រផរដារថា លខេ ានបាាមាទ្យទយ័ គជឺាលខេ ានេួយ  

បន្ាប់ពីលខេ ានពាសះរាជទាព្យដាេមាន្រតិទ្ធ តិបាើេ្ ពុ ែ នតិរគាឿរ 

តារកាយ ែូចលខេ ានហ្លួ រដារ។ េ្រខេណបៈពតិសា្រនាលខេ ាននាសះ 

គតួឺ្រម្ារ តាូវរាំ នតិរចាៀរដាយខ្លួ នឯរដាយេតិនមានអ្ ្រ 

ចាៀរបន្រឡើយ ហើយលខេ ាននាសះបាគំដាយភ្លារពតិណពាទ្យ  

ដាេតួ្រម្ារភាគចាើនគជឺាសា្ី លើ្រលារតាតួសវែ ាដាេ 

មានលាយបុរ្រ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៥០ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន បានរៀបការជាេួយ 

លា្រយាយ ្ុរទឹេ ហីុរ នតិរបា្ូរតបានបុតាាបុតាីចំនួន៨ 

នា្់រ បាុ្រ៤នា្់រ សាី៤នា្់រ។ ឪពុ្ររប្់រពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន បាន 

បង្ ើតវរ់ភ្ល ារេួយដាេធ្ល ាប់តាូវបាន្រម្ាច្ររ្ឃរាជ ជួន  

ណាត អញ្ើញឲ្យទាលារនាពាេមាន្រេមែវ តិធផី្ារៗ។  

វរ់ភ្ល ាររប្់រពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន េតិន្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រកាបខណ្ឌ ពាសះ 

បរេរាជវាំរទា។ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន បានបញ្ា្់រថា «បើវរ់ 

ភ្ល ារវាំរ ទទួេបាា្់រខាវាំរ ែូចា្សះវរ់ភ្ល ារវាំរេតិនអាចចាញ

ទាលារនាខារកាាបានទា»។ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន បានដើរលារ 

ភ្ល ាររហូតែេ់ឪពុ្ររប្់រគាត់ស្ល ាប់។ 

 បន្ាប់ពីរែ្បាហាររប្់រ េន់ នេ់ ទម្ល ា្់រ្រម្ាច  

នរាត្េ ្រហីនុ ចាញពីអំណាច នតិរការបង្ ើតរបបសារ 

ធារណរែ្ខមែារ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន បានបន្ការងារ្រតិេ្បៈជាអ្ ្រ 

លារភ្ល ារែូចធេមែតា។ កាាពីការលារភ្ល ារនាតាេ្រេមែវ តិធ ី

ផ្ារៗ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន ្រប៏ានធវែ ើសាាចម្ ារ ដើេ្ជួីយ្រមាួេ 

ជីវភាពគាួសារ។ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន បានលើ្រឡើរថា ្រតិេ្បៈ នតិរ 

តន្ាីមានការផុ្រផុេ រ្ីរចមាើនខ្ល ាំរ ហើយ្រតិេ្បៈ្ររទទួេ 

បានការគារពសាឡាញ់ចាើន។ នា្្រ ពុ ររបបសាធារណរែ្ 

ខមែាររប្់រ េន់ នេ់ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន បានធវែ ើជាបាធាន្ររ៥០ខ្ រ  

ដាេតាូវបានបង្ ើតឡើរចាប់តាំរពីជំនាន់្ររ្គេរាសា្នតិយេ  

ដើេ្គីាប់គារបាជាជនេូេ�្ាន នតិរចា្រគាឿរ្រម្ភ ារបាើ

បាា្់រផ្ារៗ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៤ ភូេតិ្ំរណើតរប្់រពាទឹទ្ធ ាចារ្យ 
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

បុ៉ន គជឺា្រេរភូេតិក្ា រវារទាហានេន់ នេ់ នតិរ្ររទព័ 

ខមែារកាហេ។ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន នតិរគាួសារបានរត់ភៀ្រខ្លួ នេ

្រតាើយមខេ ារ្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញ ហើយកាាយេ្រគាត់បាន 

ស្ ា្់រនាជាយកាុរ ្រ្ថតិតនាេ្ពុ ំ វត្្្រតីា្ុរយ។ 

 បន្ាប់ពីខមែារកាហេបានចូេកាន់កាប់ទកីាុរភ្ ំពាញ នា 

ថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន នតិរគាួសារ 

តាូវបានខមែារកាហេជម្លៀ្រេ្រភូេតិ្ំរណើត នាឃំុសវែ ាយជាុំ 

វ តិញ។ នាពាេេ្រែេ់ភូេតិ្ំរណើត ផ្សះរប្់រពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន  

តាូវបានភ្ល ើរឆាសះអ្់រគមែ ាន្រេ់ ហើយពាទឹទ្ធ ាចារ្យផ្ាេ់្រត៏ាូវ 

បានមាភូេតិខមែារកាហេចាទថាជានាយទុន។ បន្ាប់ពីខមែារ 

កាហេបានែទឹរថា ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន ចាសះលារភ្ល ារខមែារ ខមែារ 

កាហេ ្រប៏ានជាើ្ររើ្រពាទឹទ្ធ ាចារ្យឲ្យចូេធវែ ើការ្្រ ពុ រកាុេ 

្រតិេ្បៈខមែារកាហេ។ កាុេ្រតិេ្បៈរប្់រពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន មាន 

្រមាជតិ្រទាំរអ្់រចំនួន៤នា្់រ រួេមាន ឈមែ ាសះ កាទឹ្រ ឈមែ ាសះ 

សាេ ឈមែ ាសះ ពំុ នតិរឈមែ ាសះ បុ៉ន ដាេ្រ្ថតិតកាាេការគាប់គារ 

រប្់រឈមែ ាសះ េីន។ កាុេ្រតិេ្បៈរប្់រពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន តាូវ 

បានខមែារកាហេ យ្រទាលារភ្លារឲ្យអ្ ្រចមាៀរបែតិវត្ន។៍  

ចំណាសះែទឹរភ្ល ារបុរាណ នតិរភ្ល ារពតិណពាទ្យ បានជួយ្រង្គ ាាសះ 

ពាទឹទ្ធ ាចារ្យ បុ៉ន ឲ្យរ្់ររានមានជីវ តិតរហូតែេ់្រពវែថ្ង ា។ ពាទឹទ្ធ ា 

ចារ្យ ប៉ា បុ៉ន គជឺា្រតិេ្បៈ្ររខមែារផ្ ា្រតន្ាីបុរាណម្ ា្់រ ្្រ ពុ រ

ចំណាេ្រតិេ្បៈ្ររខមែារេួយចំនួនតូច ដាេបានរ្់ររានមាន 

ជីវ តិតពីរបបខមែារកាហេ។ 

 ខ្ាភាពយន្ឯ្រសារ «្ំុរសមែ ានបរភ្លាច ខមែារបាត់បរ់ 

តន្ាីរ្់៉រ»

 «្ំុរសមែ ានបរភ្លាច ខមែារបាត់បរ់តន្ាីរ្់៉រ» គជឺាខ្ាភាពយន្ 

ឯ្រសារ្្រពីីបាវត្តិ្រតិេ្បៈ នតិរតន្ាីខមែារនាទ្រវត្រទ៍៦ី០ នតិរ 

៧០។ ្ំុរសមែ ានបរភ្លាច បានបង្ហ ាញពីទ្រ្នវ តិ្រយ័ នតិរ្ុរទតិែ្តិ 

នតិយេរប្់របាទា្រ្រេ្ពុជា ដាេធ្ល ាប់បានឆ្លរកាត់្រង្គ ាាេ 

នតិរអំពើបាេយ័ពូជាសា្រន។៍ នាពាេខមែារកាហេ បានឡើរ 

កាន់អំណាចថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហេបាន 

ចាប់ផ្ើេការ្រសារ្ររ្គេបរ តិ្ុរទ្ធថមែីេួយ។ បញ្ញវន្ ្រតិេ្បៈ្ររ 

នតិរតន្ាី្ររ តាូវបានយ្រទា្រម្ល ាប់ ហើយបាជាជនធេមែតា 

តាូវបានបរខេ ំឲ្យធវែ ើការនាជំរពំេ្រេមែនាទជីនបទ។ បន្ាប់ពី

ការែួេរេំនារបបខមែារកាហេ នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ្រតិេ្បៈ្ររ នតិរ 

តន្ាី្ររខមែារតតិចតួចណា្់របានរួចផុតពីការកាប់្រម្ល ាប់រប្់រ 

ខមែារកាហេ នតិរចាប់ផ្ើេស្ារឡើរវ តិញនូវ្រតិេ្បៈ នតិរតន្ាី 

ខមែារ។ គួរបញ្ា្់រថា ខ្ាភាពយន្ឯ្រសារ «្ំុរសមែ ានបរភ្លាច» 

បានរួេបញ្ ូ េជាេួយចមាៀរ៧២បទ នតិររឿររ៉ាវរប្់រ 

្រតិេ្បៈ្ររខមែារ ដាេបានរ្់ររានមានជីវ តិតពីរបបខមែារកាហេ  

ដើេ្ពីន្យេ់ពីរឿររ៉ាវដាេបានកើតឡើរនា្្រ ពុ ររបបខមែារ-

កាហេែេ់្រតិ្រ្ នតិ្រ្តិត អ្ ្រសាាវជាាវ នតិរសាធារណជន

ទូទានា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា នតិរទូទាំរពតិភពលា្រ។ 

 ពតិពរ័ណ្៍រហ្រេយ័៖ «បា្រតិនបើេតិនមាន្រង្គ ាាេ 

នតិរអំពើបាេយ័ពូជសា្រនន៍ា្រេ្ពុ ជា»

 េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ្រហការជាេួយសាលា 

ជំនាញ្រតិេ្បៈ្ូរន្យរូបហវែ ាពន្ល្ឺរតិេ្បៈ បានផួ្ចផ្ើេរៀបចំ 

ការតាំរពតិពរ័ណ្៍រហ្រេយ័្ី្រអំពី ៖ «បា្រតិនបើេតិនមាន 

្រង្គ ាាេ នតិរអំពើបាេយ័ពូជសា្រនន៍ា្រេ្ពុ ជា»។ «បា្រតិន 

បើេតិនមាន្រង្គ ាាេ នតិរអំពើបាេយ័ពូជសា្រនន៍ា្រេ្ពុ ជា» 

ជាបណ្ពុ ំនារូបគំនូរ្រហ្រេយ័ចំនួន១៥ផ្ាំរ ដាេជាស្ ា

ដា្រតិេ្បៈរប្់រនតិ្រ្តិតផ្ ា្រ្រតិេ្បៈនាសាលាជំនាញ្ូរន្យរូប 

ហវែ ាពន្ល្ឺរតិេ្បៈ។ 

 ខមែារកាហេ បានបំផ្ល ាញេតិនតាទឹេតាខ្លួ នបាាណ ្របុ៉៏ន្ា 

ភាពក្ល ាហាននាគំនតិតសាមា ពីពាាសះបាជាជន្រេ្ពុជាបានបន្ 

រ្់រនា្្រ ពុ រភាពភយ័ខ្ល ាច ដាយសារខមែារកាហេបានបន្ធវែ ើ 

្រង្គ ាាេទព័ពាា នាតាេបណ្ាយពាំដានខមែារថា អ្់ររយបៈ 

ពាេជាចាើនឆ្ ាំទៀត។ ពតិពរ័ណ្៍រហ្រេយ័នាសះ បានជំរុញ 

ឲ្យមានការ្រកើតឡើរវ តិញ នាសាច្្រកី្ល ាហានសាមើសាមា 

តាេរយបៈការបាើបាា្់រ្រតិេ្បៈ នតិរទ្រ្នវ តិ្រយ័ថមែីនាកមែារ 

ជំនាន់កាាយរប្់របាទា្រ្រេ្ពុជា។ បន្ថាេលើនាសះទៀត 

ស្ ាដា្រតិេ្បៈនាគំនូរ្រហ្រេយ័ ្រជំ៏រុញការយេ់ែទឹរព ី

អត្្រញ្ញ ាណស្ថ ាបត្យ្រេមែខមែារ ដាេតាូវបានបំផ្ល ាញស្ើរតា
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េជ្ឈេណ្ឌ េឯកសារកេ្ពុជា

ទាំរសាុរដាយសារ្រង្គ ាាេ នតិរការស្ារឡើរវ តិញនារចនា 

បទ្ំរណរ់អគារខមែារដាេទទួេររឥទ្ធ តិពេពីសា្រេភាវូប 

នយី្រេមែ ទាលើគំនតិត្្រ ពុ រស្ថ ាបត្យ្រេមែ នាទកីាុរភ្ ំពាញ នា 

ពាេបច្ ពុ ប្ន ្ នតិរអនាគត។ 

 «បា្រតិនបើេតិនមាន្រង្គ ាាេ នតិរអំពើបាេយ័ពូជសា្រន ៍

នា្រេ្ពុជា» តាូវបាន�ា្់រតាំរបង្ហ ាញឲ្យ្រតិ្រ្នតិ្រ្តិត ្រតិេ្បៈ 

្ររ អ្ ្រសាាវជាាវ នតិរសារធារណជនទូទាចូេទ្រ្នា 

រហូតែេ់ថ្ង ាទ២ី៨ ខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ២០១៩ នាវ តិចតិតាសាេ 

្រតិេ្បៈ្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹតនាេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ 

្រេ្ពុជា ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រអាគារHនាវ តិទ្យាស្ថ ានជាតតិអប់រ។ំ 

ពាំ គតិតម៉ាន់ នតិរ ណុប ្ុរវណ្ណ ឧត្េ

ហ្គ ាថាណា នតិ្រ្តិតច្បាប់េ្រពី្រ្រេវ តិទ្យាេយ័ Canterbury Christ Church នាចកាភពអរ់គ្លា្រ

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)



 េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា តាូវការជាើ្ររើ្រអ្ ្រសាាវជាាវដាេគាូបងាៀន ឬអតតីគាូបងាៀនឯ្រទា្របាវត្តិវ តិទ្យាចំនួន២០នា្់រ 

ឲ្យចូេរួេ្្រ ពុ រការ ្ររសារ្ំរណារ «បាវត្តិសាស្ាចាញពីភូេតិ» ទា្់រទរនទឹរពាទឹត្តិការណន៍ា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ ចាញពីភូេតិឃំុដាេខ្លួ ន្ំរពុរ 

ឬធ្ល ាប់បំពាញភារ្រតិច្ ជាគាូបងាៀន។ ្រតិច្ ការនាសះ ជា្រតិច្ ការ្រមែគ័ាចតិត្នា្្រ ពុ រគមាារ្្រអំីពី «បាវត្តិសាស្ាភូេតិ» ហើយ្រជ៏ាែំណា្់រកាេ 

ទ២ីនាការអនុវត្្រតិច្ ការនាសះដារ។ ្ំរណាររប្់រអ្ ្រសាាវជាាវ នទឹរតាូវបាសះពុេ្ផ្ាយដាយេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា រួចបាគេ់ជូន

វ តិញដើេ្បីាើបាា្់រជា្រម្ភ ារឧបទ្ា្រ្្រ ពុ រការបងាៀន ឬបាើបាា្់រផ្ាេ់ខ្លួ ន។ េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ឧបត្ថេ្ភជាថវ តិកា្រមាាប់ការ

សាាវជាាវនាសះ។

 េ្រខេខណ្ឌ ជាើ្ររើ្រ

១) អ្ ្រសាាវជាាវ តាូវតាជាអតតី ឬគាូបងាៀនឯ្រទា្របាវត្តិវ តិទ្យានា្្រ ពុ រខាត្ពាាវារ, សវែ ាយរៀរ, ត្ូរឃមែពុ ំ , ្រណ្ាេ (សាុ្រ 

េុខ្ំរពូេ, លវែ ាឯេ នតិរខ្ាច់្រណ្ាេ) នតិរកាចាសះ (សាុ្រឆ្លូ រ) ដាេេតិនជាប់តួនាទជីានាយ្រឬនាយ្រររនាវ តិទ្យាេយ័ ឬការងារ 

ែ៏ទាទៀតដាេខ្លួ ន្ំរពុរធវែ ើការ។

២) មានចំណាសះែទឹរអំពវី តិធសីាស្ា្្រ ពុ រការធវែ ើ្រតិច្ ការសាាវជាាវែូចជា ការធវែ ើបទ្រម្ភ ា្រន ៍ទំនា្់រទំនរជាេួយអ្ ្រដាេតាវូ្រម្ភ ា្រន ៍ 

វ តិភាគលើទតិន ្នយ័ដើេ នតិរ្ររសារ។

៣) មានចំណាសះែទឹរ្រេរេ្យ្្រ ពុ រការបាើបាា្់រ្ំុរព្ូយទរ័លើ្រេមែវ តិធ ីMicrosoft Word & Excel នតិរមាន្ំុរព្ូយទរ័ផ្ាេ់ខ្លួ នដើេ្ធីវែ ើ 

្រតិច្ ការនាសះ។

៤) មានការប្ាជ្ាចតិត្ខ្្់រ្្រ ពុ រការ្រមាាចឲ្យបាននូវ្ំរណារតាេការ្ំរណត់។

៥) មានភាពច្ ាបាឌតិតចំពាសះការបាើបាា្់រឧប្ររណ ៍(ថត្ំរឡារ នតិរម៉ា្ុរនីថត) ្រមាាប់្រតិច្ ការសាាវជាាវ។ 

៦) មាន្រេត្ថភាពទំនា្់រទំនរជាេួយអាជ្ាធរេូេ�្ាន។

 េ្រខេខណ្ឌ ការងារ

១) ធវែ ើ្រតិច្ ការសាាវជាាវដាយេតិនឲ្យប៉សះពាេ់ែេ់ម៉ារបងាៀន្រតិ្រ្នាតាេវ តិទ្យាេយ័ដាេខ្លួ ន្ំរពុរបងាៀន។

២) បាើបាា្់រពាេវ តិ្រ្េកាេ ឬពាេទំនារពីការបងាៀន ដើេ្ធីវែ ើ្រតិច្ ការនាសះ។

៣) បារចា្រពាេវាលាច្បា្់រលា្់រពីែំណើរការបាពាទឹត្ទានា្រតិច្ ការសាាវជាាវ រួចផ្ើេ្រកាន់េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជាដើេ្ ី

ការ្រហការ។ ឧទាហរណ៖៍ បង្ហ ាញគមាារផានការជាែំណា្់រកាេៗែូចជា៖ បាេូេធនធាន្រមាាប់ ឯ្រសារយារ, 

្ំរណត់គាេដា្រមាាប់្រម្ភ ា្រន,៍ ការ្រម្ភ ា្រន,៍ វ តិភាគទតិន ្នយ័្រម្ភ ា្រន ៍នតិរ្ំរណារ។ 

៤) ្ររសារ្រតិច្ ការសាាវជាាវឲ្យបានយ៉ារហាចណា្់រ២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើ្ំរណារ នតិរ្រតិច្ ្រម្ភ ា្រនជ៍ា្ំរឡារេ្រកាន់េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ដើេ្រី្រ្ាទុ្រ នតិរងាយសាួេ្្រ ពុ រការពតិនតិត្យផ្ៀរ

ផ្ាត់ នតិរបាសះពុេ្។

 បា្រតិនបើលា្រគាូអ្ ្រគាូ នតិរបាតិយេតិត្ែ៏ទាទៀតមានការចាប់អារេមែណល៍ើ្រតិច្ ការនាសះ ្ូរេ�ា្់រពា្រ្យស្ ើ្ំុរេ្រកាន់េជ្ឈេណ្ឌ េ

ឯ្រសារ្រេ្ពុជា ដាយភ្ាប់េ្រជាេួយនូវ ៖ ១) ពា្រ្យស្ ើ្ំុរធវែ ើ្រតិច្ ការសាាវជាាវបាវត្តិភូេតិ។ ២) បាវត្តិរូប្រងខេ ាប១ច្បាប់ នតិរ ៣) សា

ច្្រអីធតិប្បាយតាួ្រៗពីបាធានបទដាេចរ់្ររសារ តាេអា្រយ�្ាន ផ្សះលាខ៦៦ ផ្លូ វពាសះ្រហីនុ ្រង្ ាត់ទនា្លបាសា្់រ ខណ្ឌ ចំការេន 

រាជធានភ្ី ំពាញ ឬផើ្េ្រកាន់អីុមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេពា្រ្យផុត្ំរណត់តាទឹេ ថ្ង ាទ៣ី១ ខាឧ្រភា ឆ្ ាំ២០១៩។

 ្រមាាប់ពត័ម៌ានបន្ថាេ ្ូរេទា្់រទរេ្រកាន់ ផារ ពរ្រ៉ា្ុរ ីនាយ្រ្រេមែវ តិធសីាាវជាាវ នតិរអប់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសា្រនន៍ា្រេ្ពុ ជា  

តាេទូរ្រព្៖ ០១២ ៦៩៦៩៦១ ឬអីុមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដនំណឹងចបជើសចរ ើសអ្កបសាវបជាវ
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(តពីលាខេុន)

 ១.៣.២ ្រហ្ររណ ៍នតិរការ�្ានការងារ

 ១៤. អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា ្្រ ពុ ររបប្រេ្ពុជា 

បាជាធតិបតាយ្យ មានគាេនយាបាយបង្ ើតនតិរែំណើរការ 

្រហ្ររណ ៍ នតិរការ�្ានការងារ ដាេតាូវបានចាត់ទុ្រជា 

ឧប្ររណ្ំ៍រខាន់្រមាាប់ ការត្រ៊ូ វណ្ណ បៈ នតិរមានគាេដា 

បង្ ើត្រម្ល ាំរពេ្រេមែ នតិរ្រម្ល ាំរផេតិតរប្់របាជាជន កាាេ 

ការគាប់គារយ៉ារតទឹររុ ទឹរ។ ទតីាំរឧកាតិែ្្រេមែដាេជាផ្ ា្រ 

េួយនា្ំរណំុរឿរ ០០២/០២ គ្ឺរហ្ររណត៍ាាំ្រ្់រ ការ�្ាន 

ការងារទំនប់តាពាំរថមែ ការ�្ានការងារទំនប់ ១េ្ររា នតិរ 

ការ�្ានសារ្ររ់ពាលានយន្ហាសះ្ំរពរ់ឆ្ ាំរ។ 

 ១៥. ចំពាសះ្រហ្ររណត៍ាាំ្រ្់រ ដាេ្រ្ថតិតនាសាុ្រ 

តាាំ្រ្់រ តំបន់ ១៣ ភូេតិភាគនតិរត ី (បច្ ពុ ប្ន ្ខាត្ តាកាវ) 

អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា បាជាជនតាូវបានគាបរខេ ំដាយ 

ចាតនាឲ្យធវែ ើការងារកាាេ បរ តិយាកា្រនាការគាប់គារ ការ 

គំរាេ្ំរហារ ការភយ័ខ្ល ាច ការអត់អាហារ នតិររើ្រអើរ។ 

្ររវែសះអាហារខ្ល ាំរបានកើតមានចាើនែរនា្្រ ពុ រសាុ្រតាាំ្រ្់រ  

ហើយបានធវែ ើឲ្យេនុ្រ្ស្ល ាប់។ េនុ្រ្ជាចាើនបានស្ល ាប់ 

ដាយសារតា្ររវែសះអាហាររូបត្ថេ្ភ  ធវែ ើការបា្់រ្រម្ល ាំរ នតិរ 

មានជំរឺ។ បាជាជនថមែី ដាេេ្រពីទកីាុរ នតិរទរួីេខាត្ ខុ្រពី 

បាជាជនេ្រពីតំបន់ជនបទដាេគាហាថា បាជាជនេូេ 

�្ាន ឬបាជាជនចា្់រនាសះ បានទទួេររផេប៉សះពាេ់ទាំរនាសះ 

ជាពតិសា្រ។ លើ្រពីនាសះទៀត បាជាជនបានស្ល ាប់្្រ ពុ រេន្រី 

ពាទ្យសាុ្រ ្្រ ពុ រចំណាេទតីាំរែទាៗទៀត ដាយសារតាការ 

ព្យាបាេេតិន្រេសាប ្ររវែសះអាហាររូបត្ថេ្ភ  នតិរធវែ ើការបា្់រ 

្រម្ល ាំរ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះ្រយ៏េ់ឃើញដារថា េនុ្រ្ជាចាើន  

នា្់របានបានបាត់ខ្លួ ននាសាុ្រតាាំ្រ្់រ ដាយគមែ ានែំណើរការ 

តាេផ្លូ វច្បាប់ ដាេតាេរយបៈែំណើរការនាសះ បាជាជនអាច 

សវែ ាររ្រ នតិរទទួេបានពត័ម៌ានយ៉ារតាទឹេតាូវអំពីជាគវា្រនា 

សាច់ញាតតិរប្់រខ្លួ ន។ ស្ថ ានភាពនាសះបានបង្ ើតឲ្យមានបរ តិយា 

កា្រភយ័ខ្ល ាច នតិរភាពេតិនច្បា្់រលា្់រជាបន្ទាទៀត។ 

លើ្រពីនាសះ ការបាណតិបត័នស៍ា្រនា នតិរវប្ធេប៌ាពាណី  

តាូវបានេុបបំបាត់ដាយបរខេ ំនាសាុ្រតាាំ្រ្់រ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះ 

្រយ៏េ់ឃើញថា បាជាជនតាូវគាគាប់គារទាំរផ្លូ វកាយ នតិរ 

ផ្លូ វចតិត្ ដាយសារថា ពួ្រគាតាូវបានរ ទឹតត្តិតសារភីាព្្រ ពុ រការ 

ដើរហើរ តាូវចូេរួេបាជំុទតិតៀន នតិរ្រវែយ័ទតិតៀន បាត់បរ់ 

រចនា្រេ្ន័គាួសារដាេមាន នតិរទទួេររការគំរាេ្ំរហារ 

ថានទឹរបញូ្ន ទាអប់រ ំចាប់ខ្លួ ន ឬបាត់ខ្លួ ន។ ទងវែ ើទាំរនាសះ គជឺា 

ការបំពា្់របំប៉ន ការគំរាេ្ំរហារ ការរ ទឹតត្ទឹត សារភីាព្្រ ពុ រ 

ការដើរហើរ ការធវែ ើពេ្រេមែដាយបរខេ ំ ការភយ័ខ្ល ាច នតិរ 

អំពើហតិរ្ា ដាេ្រ្ថតិតកាាេ ការគាប់គារយ៉ារតទឹររុ ទឹរ។ 

 ១៦. ចំពាសះការ�្ានការងារទំនប់តាពាំរថមែដាេ្រ្ថតិត 

នាតំបន់ ៥ ភូេតិភាគពាយព្យ (បច្ ពុ ប្ន ្ខាត្បន្ាយមានជយ័) 

អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា អ្ ្រធវែ ើការតាូវបានគាបរខេ ំឲ្យ្ររ់ 

ទំនប់េួយ នតិរអារ្្រពុ ្រទទឹ្រពីរ ដាេជារចនា្រេ្ន័្ំរណរ់ 

រួេេួយ ដាេែំណើរការរហូតេ្រទេ់្រពវែថ្ង ា នាសះហើយនា 

តាមានទារ់ទាាយដើេែដាេ។ អ្ ្រធវែ ើការនាទំនប់នាសះគមែ ាន 

ជមាើ្រអវែ ីផ្ារកាាពីតាូវ ធវែ ើការដាយេតិនគតិតពីស្ថ ានភាព 

អាកា្រធាតុ តាូវធវែ ើការធ្ង ន់ជាចាើនម៉ារ េតិនតាូវបានគា 

អនុញ្ញ ាត ឲ្យមានថ្ង ាឈប់្រមាា្រ តាូវបានមា្ររតាេ�ាន 

អង្គជនំ ៃរុនំ ជមារះសាលាដនំ ្ូរង
សាេក្ដតីសង្ខា្រសាលកាមសនំណរុ នំ រឿង០០២/០២

ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរ្រស់សាលាក្តីខ្ារកាហម



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 39មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

ជាបាចាំ ដើេ្ពីតិនតិត្យមើេថា តើពួ្រគាបំពាញ ការងារបាន 

បុ៉នមែ ាន នតិរតាូវ�ា្់រពតិនយ័បើ្រតិនពួ្រគាេតិនបាន្រមាាចការ 

ងារតាេផានការ។ អ្ ្រធវែ ើការតាូវគាគំរាេ្ំរហារថា នទឹរតាូវ 

្រម្ល ាប់ ឬបាត់ខ្លួ ន ឬតាូវគាកាត់បន្ថយរបបអាហារ បើពួ្រគា 

មានអា្រប្្រតិរ តិយាដាេគាចាត់ទុ្រថាបាឆាំរនទឹរអរ្គការ ឬ 

បើពួ្រគាេតិន្រមាាចភារ្រតិច្  ដាេបានបាគេ់ឲ្យ។ សា្រ្ី 

បានឃើញអ្ ្រធវែ ើការតាូវបានគា្រម្ល ាប់នានទឹរេុខ ហើយ 

តាូវបានគាគំរាេ្ំរហារថា នទឹរតាូវគា្រម្ល ាប់ដារ បើេតិនបាទឹរ 

ធវែ ើការ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា ការស្ល ាប់នាការ�្ាន

េតិនតាទឹេតាបណ្ាេេ្រពីេ្រខេខណ្ឌ ការងារ នតិរេ្រខេខណ្ឌ រ្់រ

នាេំបា្រវាទនាបុ៉ណ្ណ ាសះទា បុ៉ន្ាថាេទាំរដាយសារតាការ

្រម្ល ាប់ដាយចាតនាផរដារ។ 

 ១៧. ចំពាសះការ�្ានការងារទំនប់ ១ េ្ររា ដាេ្រ្ថតិត 

នាតំបន់ ៤២ នតិរតំបន់ ៤៣ ភូេតិភាគ ្រណ្ាេ (ឧត្រចា្់រ) 

(បច្ ពុ ប្ន ្ខាត្្ំរពរ់ធំ) អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា េ្រខេខណ្ឌ  

ការងារ នតិរេ្រខេខណ្ឌ រ្់រនាមានភាពេំបា្រវាទនាែូចគ្ ា  

ខវែសះអាហារ នតិរមានការព្យាបាេេតិនគាប់គាាន់ែូចគ្ ា។ អ្ ្រ 

ធវែ ើការនាទនីាសះ្រគ៏មែ ានជមាើ្រអវែ ីឡើយ ដាយពួ្រគាតាូវ

គាបរខេ ំឲ្យធវែ ើការផ្ពុយនទឹរឆន្បៈរប្់រខ្លួ ន នតិរកាាេេ្រខេខណ្ឌ  

េំបា្រខ្ល ាំរបំផុត ដាេជាហាតុបណ្ាេឲ្យស្ល ាប់្្រ ពុ រ្ររណី 

ខ្លសះ។ លើ្រពីនាសះទៀត អ្ ្រធវែ ើការខ្លសះតាូវបានគា្រម្ល ាប់ 

ចាេដាយចាតនា។ វត្បារាយណជ៍ាន់ដា្រ នាក្ារនាសះ 

ជា្រន្លារដាេគារ្រឃើញអែ្តិធាតុ នតិរ្រម្លៀ្របំពា្់រជា 

ចាើន កាាយរបប្រេ្ពុជាបាជាធតិតាយ្យែួេរេំ តាូវបានគា 

បាើបាា្់រជា្រន្លារឃំុឃាំរ នតិរ្រម្ល ាប់េនុ្រ្។ អ្ ្រធវែ ើការ 

ខ្លសះតាូវ បានគាផ្ារពី ការ�្ានការងារទំនប់ ១ េ្ររា ទា្រន្លារ 

នាសះ ហើយតាូវបានគា្រម្ល ាប់ចំណា្រឯអ្ ្រធវែ ើការខ្លសះ ទៀត 

បានបាត់ខ្លួ នតាេ្រ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញទៀតថា ជន 

ជាតតិចាេ នតិរបាជាជនថមែី តាូវបានគា រ ើ្រអើរខ្ល ាំរនា្្រ ពុ រ 

ការ�្ានការងារនាសះ។ ្្រ ពុ រអំឡពុ រសារ្ររ់ អ្ ្រធវែ ើការនា 

អតតីេន្រី្រន្តិ្ុរខវត្ចំពុសះក្អ ា្រ ្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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ការ�្ានទំនប់ ១េ្ររា មានចំនួនរាប់េុនឺនា្់រ គចឺន្ល ាសះពី  

២០.០០០នា្់រ ទា ៤០.០០០នា្់រ ្្រ ពុ រពាេការងារេមា 

ញទឹ្របំផុត។ 

 ១៨. ចំពាសះការ�្ានសារ្ររ់ពាលានយន្ហាសះ្ំរពរ់ 

ឆ្ ាំរដាេ្រ្ថតិតនាតំបន់ ៣១ ភូេតិភាគប្្រ តិេ(បច្ ពុ ប្ន ្ខាត្ 

្ំរពរ់ឆ្ ាំរ) អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា អ្ ្រធវែ ើការនាការ�្ាន 

នាសះ គជឺា្ររទព័េ្រពីតាេ្ររពេនានានា្ររទព័បែតិវត្ន ៍

្រេ្ពុ ជា។ ការងារដាេពួ្រគាធវែ ើ គ្ឺរមាាប់គាេបំណរ 

យាធា។ ទាសះជាយ៉ារណា្រដ៏ាយ អ្ ្រធវែ ើការតាូវគាបាើឲ្យ 

ធវែ ើការងារែូចទា្រ្ររ នតិរេតិនអាចបាកា្រេតិនធវែ ើការងារ 

បានឡើយ បើេតិនែូចច្ ាសះទាពួ្រគាទទួេររការគំរាេ្ំរហារ

ហើយ្្រ ពុ រ្ររណីខ្លសះបាត់ខ្លួ ន។ ពួ្រគាទទួេែំណទឹរថា អ្ ្រេតិន 

គារពតាេការណានាំនទឹរតាូវែ្រចាញ ឬ្រម្ល ាប់ចាេ។ 

អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញទៀតថា អ្ ្រធវែ ើការបាឈេេុខនទឹរ 

េ្រខេខណ្ឌ ការងារគមែ ាន ្ុរវត្ថ តិភាព នតិរតាូវគាបរខេ ំឲ្យធវែ ើការ

ចាើនម៉ារដាយគមែ ានអាហារគាប់គាាន់ ដាេជាហាតុធវែ ើឲ្យ 

េនុ្រ្ជាចាើនស្ល ាប់។ ្ររទព័េ្រពីភូេតិភាគបូព៌ាឬ្ររពេ 

ដាេមាែទឹ្រនាំរប្់រពួ្រគាតាូវបានគា ចាត់ទុ្រថាជាជន្រ្ត់ 

តាូវធវែ ើការងារធ្ង ន់ឬបា្របដាយគាាសះថ្ ា្់រខ្ល ាំរ ដើេ្ ី

្រសារខ្លួ ន។ ជាពតិសា្រ ការវាយថមែមានហានតិភយ័ខ្្់រ ហើយ 

អ្ ្រធវែ ើការស្ើរតាគមែ ានេធ្យាបាយអវែ ីដើេ្កីារពារខ្លួ នឡើយ។  

ជីវ តិតរប្់រពួ្រគាតាូវបានចាត់ទុ្រែូចជាឧប្ររណប៍ាើបាា្់រ។  

នាទបំីផុត អ្ ្រធវែ ើការជាចាើននា្់រ បានបាត់ខ្លួ នដាយគមែ ាន 

ែំណទឹរ នតិរលារឃើញនាការ�្ានការងារទៀត ចំណា្រឯ 

អ្ ្រផ្ារទៀតតាូវបានគាចាប់ខ្លួ ន ហើយកាាយេ្រ ្រប៏ាត់ 

ខ្លួ ន ឬតាូវគាបញូ្នទាេន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១។ 

 ១៩. អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា ឧកាតិែ្្រេមែបាឆាំរ 

េនុ្រ្ជាតតិែូចតទានាសះតាូវបានបាពាទឹត្ ទា្់រទរនទឹរការ 

បង្ ើត នតិរែំណើរការ្រហ្ររណ ៍ នតិរការ�្ានការងារ។ 

ឧកាតិែ្្រេមែទាំរនាសះ មានការធវែ ើេនុ្រ្ឃាត ការធវែ ើឲ្យទាជា 

ទា្រ្ររ ការធវែ ើទុ្រខេ បុ្រម្ ាញ ដាយេូេហាតុនយាបាយ 

អំពីអេនុ្រ្ធេផ៌្ារៗទៀត កាាេទមារ់ជាការប៉សះពាេ់ 

ែេ់សាច្្រថី្ល ាថ្ ូ ររប្់រេនុ្រ្ នតិរអំពើអេនុ្រ្ធេផ៌្ារៗ

ទៀតកាាេទមារ់ជាការបាត់ខ្លួ នដាយបរខេ ំ។ 

 ១.៣.៣. េន្រី្រន្តិ្ុរខ នតិរទតីាំរ្រម្ល ាប់េនុ្រ្

 ២០. អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា ្្រ ពុ ររបប្រេ្ពុជាបាជា 

ធតិបតាយ្យ មានគាេនយាបាយបង្ ើត នតិរែំណើរការនា 

េន្រី្រន្តិ្ុរខ នតិរទតីាំរ្រម្ល ាប់េនុ្រ្ ដើេ្្ំីរណត់អត្-

្រញ្ញ ាណ ចាប់ខ្លួ ន�ា្់រឲ្យនា�ាច់ដាយឡា្រតាម្ ា្់រឯរ នតិរ  

«្រម្ាច» អ្ ្រដាេគាចាត់ទុ្រជាខមែ ាំរបាភាទធ្ង ន់ធ្ងរបំផុត។  

ទតីាំរឧកាតិែ្្រេមែដាេជាផ្ ា្រេួយនា្ំរណំុរឿរ ០០២/០២  

គេឺន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១ (រួេទាំរ ទតីាំរ្រម្ល ាប់េនុ្រ្នា 

អែ្តិធាតុរប្់រជនររគាាសះនាខាត្សវែ ាយរៀរ
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ជើរឯ្រ) េន្រី្រន្តិ្ុរខកាាំរតាចាន់ េន្រី្រន្តិ្ុរខអូរ្រន្ារ  

នតិរេន្រី្រន្តិ្ុរខភ្ ំកាាេ។ 

 ២១. ចំពាសះេន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១ ដាេ្រ្ថតិតនា 

វ តិទ្យាេយ័ពញាយ៉ាត ្្រ ពុ រទកីាុរភ្ ំពាញ ស្ើរតាពាញេួយ

របប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា 

េន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១ បានចាប់ផ្ើេែំណើរការយូរបំផុត 

នាខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ េន្្ីរន្តិ្ុរខ ្រ-២១ មានេុខងារ 

ចេ្រ្្រ ពុ រការឃំុខ្លួ នប្រខេជន នតិរយុទ្ធជនបែតិវត្ន ៍ ដាេតាូវ 

គា្ររ្យ័ថាជាខមែ ាំរ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា អ្ ្រ 

ជាប់ឃំុនាេន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១ តាូវគាឃំុឃាំរ ដាយគមែ ាន 

ការការពារ តាេនតិតតិវ តិធចី្បាប់ឡើយ ហើយេ្រខេខណ្ឌ ឃំុឃាំរ 

 

មាន្រភាពគួរឲ្យអាណាចអាធេ័ ដាេជាហាតុធវែ ើឲ្យអ្ ្រ 

ជាប់ឃំុខ្លសះស្ល ាប់។ ថវែ ីថ្តិតតាអ្ ្រជាប់ឃំុខ្លសះ តាូវគាបាើឲ្យធវែ ើ 

ការងារជាបណ្ាសះអា្រន ្ តាអ្ ្រជាប់ឃំុស្ើរតាទាំរអ្់រ

តាូវគា្ួររចម្ល ើយ ដាយបាើវ តិធធីវែ ើបាបខុ្រៗគ្ ាេុននទឹរយ្រ 

ទា្រម្ល ាប់ចាេ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា អ្ ្រជាប់ឃំុ 

តាូវគានាំទាបន្ប់្ួររចម្ល ើយទាំរដា ជាប់ខ្ ាសះ បតិទេុខ នតិរ  

ជើរជាប់ចាវ៉ា្់រ ្្រ ពុ រពាេ្ួររចម្ល ើយ។ វ តិធ្ួីររចម្ល ើយរួេមាន  

ការវាយែំនទឹរែំបរ ពានរ់ ខ្ាភ្ល ើរ រពំាត់ នតិរឧប្ររណ ៍

ផ ា្រៗទៀត ការឆ្់រខ ា្ភ្ល ើរ ការគាប្រ្បាេនទឹរថរ់ ប្ល  ា្្រតិ្រឲ្យ 

ថប់ែង្ហ ើេ ការយ្រកាណាត់រុេុំខ ការចា្់រទទឹ្រតាជា្់រពី 

្ំរសៀវ នតិរការែ្រកាច្រដា កាច្រជើរ។ អ្ ្រជាប់ឃំុខ្លសះបាន 

ស្ល ាប់ កាាយពីតាូវបានគាបូេ្ាេចាញ យ្រ្ាេទា 

ព្យាបាេ ្ររទព័បែតិវត្ន្៍រេ្ពុ ជា ដាេបានរររបួ្រ។ អរ្គ 

ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញទៀតថា យ៉ារហាចណា្់រ អ្ ្រជាប់ 

ឃំុចំនួន ១១.៧៤២ នា្់រតាូវបានគា្រម្ល ាប់នាេន្រី្រន្តិ្ុរខ  

្រ-២១ ឬនាជំុវ តិញនាសះ នតិរនាជើរឯ្រ។ ឧទាហរណន៍ាជើរ 

ឯ្រ អ្ ្រជាប់ឃំុតាូវគា្រម្ល ាប់ដាយវាយនទឹរដា្រតារ់្រញ្ ទឹរ 

្រ រួចអារ្រនទឹរកាំបតិត ហើយសា្រ្រពតាូវគាវសះពាសះ នតិរ 

្រប់្្រ ពុ ររណ្ាសា្រ្រពរួេ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះ្រយ៏េ់ឃើញដារ 

ថា មានការណានាំផ្ាេ់ពីថ្ ា្់រលើរួេទាំរ នួន ជា នតិរ ្ុរន  

សាន ឲ្យ្រម្ល ាប់អ្ ្រជាប់ឃំុ ឬកាុេអ្ ្រជាប់ឃំុ។ ្្រ ពុ រចំណាេ 

អ្ ្រជាប់ឃំុនាេន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១ មានប្រខេជន្ំរខាន់ៗ 

ែូចជា រ្់រ ញទឹេ នតិរ វន វ៉ាត ពាេទាំរអតតីអ្ ្ររែ្ការនា 

របបសាធារណរែ្ខមែារ ្រែូ៏ចជាទាហាន នតិរជន្ីុរវ តិេវៀត 

ណាេ។ បញ្អ្ី ្រជាប់ឃំុនាេន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១ ្រប៏ង្ហ ាញ 

ឲ្យឃើញផរដារថា ្ុរមារជាចាើនតាូវបានគាឃំុឃាំរ នតិរ 

្រម្ល ាប់នាេន្រី្រន្តិ្ុរខនាសះ នតិរនាជើរឯ្រ នាពាញេួយ 

របប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យ។ 

 ២២. េន្រី្រន្តិ្ុរខកាាំរតាចាន់ដាេ្រ្ថតិតនាសាុ្រតាាំ

្រ្់រ ខារេតិចកាុរតាកាវ តាូវបានបង្ ើតឡើរនាឆ្ ាំ១៩៧៣ 

នតិរបន្ែំណើរការ ពាញេួយរបប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យ។ 
អែ្តិធាតុរប្់រជនររគាាសះនាខាត្សវែ ាយរៀរ
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អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា អ្ ្រជាប់ឃំុនាេន្រី្រន្តិ្ុរខនាសះ 

តាូវបានឃំុខ្លួ នដាយគមែ ានការការពារតាេនតិតតិវ តិធចី្បាប់ នតិរ 

កាាេេ្រខេខណ្ឌ គួរឲ្យខ្ល ាច តាូវគាបរខេ ំឲ្យអរ្គពុយទាំរជាប់ខ្ ាសះ  

នតិរចាវ៉ា្់រ រួេគ្ ាជាជួរ លើ្រមាាេអាគារឃំុឃាំរ។ អ្ ្រជាប់ 

ឃំុេួយចំនួនដាេភាគចាើនជាបាជាជនថមែីដាេតាូវគា្រម្ល ាប់ 

ភ្ល ាេៗកាាយពីតាូវបានបញូ្នទាែេ់េន្រី្រន្តិ្ុរខកាាំរតា

ចាន់ ដាយគមែ ាន្ួររចម្ល ើយឡើយ។ អ្ ្រជាប់ឃំុជាចាើនទៀត 

តាូវបានគា្ួររចម្ល ើយរយបៈពាេពីរ បី្រប្ ាហ ៍កាាយពីេ្រ 

ែេ់។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញថា ជារឿយៗ ការ្ួររចម្ល ើយ 

នាេន្រី្រន្តិ្ុរខកាាំរតាចាន់មាន ការវាយែំ ការទាត់ធា្់រ 

នតិរការធវែ ើឲ្យថប់ែង្ហ ើេស្ើរស្ល ាប់ ហើយការធវែ ើបាបបាបនាសះ

បានបណ្ាេឲ្យអ្ ្រជាប់ឃំុខ្លសះបានស្ល ាប់។ អ្ ្រជាប់ឃំុជាចាើន 

្រប៏ានបាត់ខ្លួ នផរដារ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញទៀតថាមាន 

របបការងារ្រមាាប់អ្ ្រជាប់ឃំុេួយ ចំនួនតូចដាេតាូវគា 

បាើដើេ្ជីាបាយាជនប៍្រ្ ហើយ្្រ ពុ រ្ររណីជាចាើន ពួ្រគា 

តាូវបាន្រម្ល ាប់ចាេផរដារ។ 

 ២៣. េន្រី្រន្តិ្ុរខអូរ្រន្ារដាេ្រ្ថតិតនាតំបន់ ១០២  

ភូេតិភាគឦសាន (បច្ ពុ ប្ន ្ខាត្រតនគតិរ)ីតាូវបានបង្ ើតឡើរ 

នាចុរឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិរដើេឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយបន្ែំណើរការ 

ពាញេួយរបប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ 

ឃើញថាេន្រី្រន្តិ្ុរខអូរ្រន ា្រតាូវគាបាើជាជំនួយែេ់េន្ ី

្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១ ្រមាាប់ឃំុខ្លួ ននតិរេត់ែំអ្ ្របាពាទឹត្្ំរហុ្រ

សាាេេ្រពីភូេតិភាគឦសានចំណា្រឯ្រមមែ ាភតិបាេជាន់ខ្្់រ 

រប្់រប្រ្្ុរេមែពុ យន្្ីរ្រេ្ពុជា នតិរ្រមមែ ាភតិបាេនា្ររពេ៨០១  

ដាេតាូវបានចាប់ខ្លួ នេ្រពីភូេតិភាគឦសាន តាូវបានគាបញូ្ន 

ទាឃំុខ្លួ ន នតិរ្រម្ល ាប់ជាញទឹ្រញាប់នាេន្រី្រន្តិ្ុរខ ្រ-២១។  

ចាប់ពីពា្់រ្រណ្ាេឆ្ ាំ១៩៧៧ េ្រជន្ុរវី តិេដាេេតិនមាន 

ែំណារជាន់ខ្្់ររួេទាំរអ្ ្រធវែ ើការេ្រពី្រហ្ររណ ៍ នតិរ 

្រហជីពចម្ ារកា្រ៊ូ  នាទូទាំរភូេតិភាគឦសាន្រត៏ាូវគាឃំុ 

ខ្លួ ននាេន្រី្រន្តិ្ុរខអូរ្រន្ារផរដារ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ 

ឃើញថា េ្រខេខណ្ឌ នាការឃំុខ្លួ នមានភាពខុ្រគ្ ារវារអ្ ្រ 

ដាេតាូវបានគាចាទបាកាន់ថា បានបាពាទឹត្្ំរហុ្រសាាេ 

សា្ី នតិរ្ុរមារ។ អ្ ្រដាេគាចាត់ទុ្រថាគាាសះថ្ ា្់រ តាូវគា

�ា្់រចាវា្់រ ឬខ្ ាសះជាប់រហូត្្រ ពុ រអាគារឃំុឃាំរ�ាច់ដាយ 

ឡា្រ។ អ្ ្របាពាទឹត្្ំរហុ្រសាាេ ្រែូ៏ចជាសា្ី នតិរ្ុរមារេតិន 

តាូវបានគា�ា្់រខ្ ាសះ ចាវា្់រ ឬេតិនតាូវបានគា�ា្់រ្្រ ពុ របន្ប់ 

ឃំុឃាំរឡើយ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះ្រយ៏េ់ឃើញថា អ្ ្រជាប់ឃំុ 

តាូវគា្ួររចម្ល ើយតាេរយបៈការវាយែំ ការទាត់ធា្់រ នតិរការ 

ឆ្់រខ្ាភ្ល ើរដាយបាើខ្ាទូរ្រព្័ ឬេធ្យាបាយបាហា្់រ 

បាហាេ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះេតិនអាច ជឿឲ្យហួ្រពីវ តិេតតិ្ររ្យ័ 

ថា អ្ ្រជាប់ឃំុដាេគាគតិតថា េតិនអាចកាបាាបានតាូវគា 

្រម្ល ាប់ទាំរអ្់រ ដាយគមែ ានការលើ្រលារនាសះទា ្របុ៉៏ន្ា 

អរ្គ ជំនំុជមាសះជឿជា្់រថា ការ្រម្ល ាប់ពតិតជាកើតមានមាន។ 

លើ្រពីនាសះទៀត អ្ ្រខ្លសះស្ល ាប់ដាយសារេ្រខេខណ្ឌ នាការ 

ឃំុខ្លួ ន។ អរ្គ ជំនំុជមាសះយេ់ឃើញទៀតថា ជនជាតតិចារ៉ាយ 

យ៉ារហាចណា្់រ ១០០នា្់រ ដាេ្្រ ពុ រនាសះ រួេមានទាំរ 

បុរ្រ ្ុរមារ នតិរសា្ីបាហាេ ៥នា្់រ តាូវគាឃំុខ្លួ ននាេន្រី 

្រន្តិ្ុរខអូរ្រន្ារ នាពា្់រ្រណ្ាេឆ្ ាំ១៩៧៧។ កាាយ 

ពីតាូវបានគាឃំុខ្លួ ននាេន្រី្រន្តិ្ុរខនាសះ បានបាហាេេួយ 

្រប្ ាហ ៍ ជនជាតតិចារ៉ាយទាំរនាសះ តាូវបានគាបណ្ើរចាញ 

ពី្រន្លារឃំុឃាំរ រួចនាំទា្រម្ល ាប់ចាេ។ អរ្គ ជំនំុជមាសះជឿ 

ជា្់រថា បទបញ្ាឲ្យ្រម្ល ាប់ជនជាតតិចារ៉ាយ តាូវបានបញូ្ន 

តាេរយបៈ ្ុរន សាន នតិរ ្ូរ សារឿន មាបញ្ាការ្ររពេ 

៨០១ ដាយមានការចូេរួេពីគណបៈ្រមមែ ាធតិការអចតិន្ាាយ ៍

នាប្រ្្ុរេមែពុ យន្្ីរ្រេ្ពុជា ទាឲ្យបុគ្គេតិ្រនាេន្រី្រន្តិ្ុរខនាសះ 

ដើេ្អីនុវត្។ ទាសះជាយ៉ារណា្រដ៏ាយ អរ្គ ជំនំុជមាសះ េតិន 

អាចជឿឲ្យហួ្រពីវ តិេតតិ្ររ្យ័ថា ជនជាតតិចារ៉ាយដាេទំនរ 

ជាអតតីទាហាននារបប សាធារណរែ្វៀតណាេខារត្ូរ 

ឬតាូវបានគា្រនមែតបាបនាសះគជឺាជនដាេតាូវទទួេបានការ 

ការពារ នា្្រ ពុ រអត្ថនយ័នាអនុ្រញ្ញ ាទកីាុរហ្ណឺាវនាសះ

ឡើយ។                                                     (នាមានត)

អរ្គ ជំនំុជមាសះវ តិសាេញ្ញ្្រ ពុ រតុលាការ្រេ្ពុជា
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 លខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» គជឺាសាច់រឿរ 

លខេ ានដាេែ្រសារ់ចាញពីរឿររ៉ាវពតិតរប្់រអ្ ្ររ្់ររាន 

មានជីវ តិតកាាយរបបខមែារកាហេ តាេរយបៈការសាាវជាាវ 

នតិរការ្រម្ភ ា្រនជ៍ាេួយជនររគាាសះ នតិរអតតីជនដាែេ់ 

ខមែារកាហេនាតាេភូេតិឃំុនានា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា។ លខេ ាន 

នតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» មានទាំរអ្់រ៨ឈុត  

ដាេឈុតនេួីយៗមានរឿររ៉ាវផ្ារៗគ្ ា នតិរធ្ល ាប់បាន 

្រម្ារនាតាេបណ្ាភូេតិឃំុេួយចំនួននា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុ ជា  

តាំរពីឆ្ ាំ២០០៨ រហូតេ្រែេ់ពាេបច្ ពុ ប្ន ្។ នា្្រ ពុ រឆ្ ា ំ

២០១៨ លខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» តាូវបាន 

�ា្់របញ្ ូ េសាច់រឿរថមែីេួយទៀត ទា្់រទរនទឹរែំណើរការ

សវែ ាររ្រយុត្តិធេ៌រប្់រសាលា្្រខីមែារកាហេដាេហៀបនទឹរ

បញ្ ប់នាពាេែ៏ខ្លខីារេុខ នតិរ្រេមែពារទាតាេធេព៌ាសះពុទ្ធ។ 

សាច់រឿរចំនួន៨ឈុតនាលខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេ 

ស្ង ាត់» បានឆ្លពុ សះបញ្ ារំអំពីភាពសា្រ្រងាារនាការបា្របា្់រ  

ការបាត់បរ់េនុ្រ្ជាទសីាឡាញ់ ភាពេតិនទុ្រចតិត្គ្ ា អំពើ 

ការលើកឡើងពតីអតតីតកាល គឺជាការ្្សរះ្្ា 
ៃិងព្យាបាលរ្រួស្លៃូវេិត្

យាយ េុយ ្ំររ តិទ្ធ នាវត្បាាសាទនគរបាជយ័

(រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា) បាាសាទនគរបាជយ័ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េ

ឯ្រសារ្រេ្ពុជា)

បាាសាទនគរបាជយ័ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េ

ឯ្រសារ្រេ្ពុជា)

បាជាជននតិរគរុ្រតិ្រ្ររ់ចាំទ្រ្នាលខេ ាននតិយាយទម្ល ាយភាព

ស្ងៀេស្ង ាត់ (រូបថត៖ បណ្ណ សារ�្ានេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា)
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ឃាឃា គំនំុគំុំ្ួរនដាេពតិបា្រ្្រ ពុ រការអភយ័ទា្រ្រមាាប់

ជនររគាាសះនារបបខមែារកាហេ។ 

 េ្រែេ់្រពវែថ្ង ា មានមាែទឹ្រនាំជាន់ខ្្់រខមែារកាហេ នតិរ 

អ្ ្រទទួេខុ្រតាូវខ្្់របំផុតបាមាណតា៣រូបបុ៉ណ្ណ ាសះ តាូវ 

បានកាត់ទា្រដាយសាលា្្រខីមែារកាហេឲ្យជាប់គុ្រអ្់រេួយ 

ជីវ តិត រឯីអតតីជនដាែេ់ខាមែរកាហេថ្ ា្់រេូេ�្ាន ្ំរពុររ្់រ 

នាលាយឡំជាេួយជនររគាាសះនាឡើយ។ អ្់ររយបៈពាេ 

៤០ឆ្ ាំេ្រហើយ ដាយសារេតិនមានការកាត់ទា្រ នតិរមាន 

ការចាទបាកាន់ អតតីជនដាែេ់ខមែារកាហេថ្ ា្់រេូេ�្ាន 

ទាំរនាសះបានរ្់រនាជាបាជាជនសាេញ្ញ មានសារភីាព 

បា្របរបរចតិញ្ ទឹេជីវ តិត នតិរមាន្ូរនចាទារៀននាសាលាែូច 

បាជាជនែ៏ទា។ ចំណា្រជនររគាាសះ្ំរពុររ្់រ្្រ ពុ រភាពេន្តិេ

្ររ្យ័ អ្់រ្ររ្ឃទឹេ គមែ ានែំណទឹរពីសាច់ញាតតិ ឪពុ្រម្ាយ  

បរប្អូ នដាេបានស្ល ាប់ ឬបាត់ខ្លួ ននា្្រ ពុ រអំឡពុ ររបបខមែារកាហេ  

នតិរនាតាេតិនអ្់រចតិត្ពីយុត្តិធេដ៌ាេខ្លួ នទទួេបានពីសាលា 

្្រខីមែារកាហេ។ ជាេួយនទឹរការបាត់បរ់ែ៏ធំធារ នតិរភាព 

េំបា្រវាទនា ដាេទទួេររពីការបាពាទឹត្រប្់រកាុេខមែារ 

កាហេ បានធវែ ើឲ្យការឈឺចាប់រប្់រជនររគាាសះនាតាបន្ 

កើតមាន នតិរក្ល ាយទាជាជំរឺបា្់រទទឹ្រចតិត្ដាេេតិនអាចព្យា- 

បាេបាន។ នាពាេបច្ ពុ ប្ន ្ទាំរជនររគាាសះ នតិរអតតីជន 

ដាែេ់ខមែារកាហេថ្ ា្់រេូេ�្ានបានរ្់រនា នតិរបានទំនា្់រ 

ទំនរគ្ ា្្រ ពុ រជីវភាពរ្់របាចាំថ្ង ា។ បុ៉ន្ារឿររ៉ាវដាេេតិនបាន 

លើ្រេ្រនតិយាយគ ឺអំពើឃារឃារប្់រអតតីជនដាែេ់ខមែារ 

កាហេទាំរនាសះ ដាេនាតាលា្់របាំរ នតិរេតិនតាូវបានលាត 

តា�ារនាឡើយ។ ទំនៀេទម្ល ាប់បាពាណី ការគារពបាណតិ-

បត័ន ៍នតិរជំនឿទាលើ្រេមែផេនា្្រ ពុ រ្ររ្គេ្រេ្ពុជា បានធវែ ើឲ្យ 

អំពើឃារឃា ដាេបាពាទឹត្ដាយអតតីជនដាែេ់ខមែារ- 

កាហេកាន់តារសាត់ឆ្ង ាយ ខណបៈដាេអតតីជនដាែេ់ ជន 

ររគាាសះ រួេទាំរសា្រ្ីនារបបខមែារកាហេ កាន់តាមានវយ័ 

ចំណា្់រ។ 

 នាពាេមានការចរ់ែទឹរកាន់តាចាើន អំពីការបាពាទឹត្ 

រប្់រអតតីជនដាែេ់នារបបខមែារកាហេពីកមែារៗជំនាន់កាាយ  

មានរឿររ៉ាវកាន់តាតតិចតួចបុ៉ណ្ណ ាសះតាូវបានលើ្រេ្រនតិយាយ 

ដាយសារតាែំណើរការយុត្តិធេរ៌ប្់រសាលា្្រខីមែារនទឹរបញ្ ប់ 

នាពាេឆាប់ៗខារេុខ ដាេមាននយ័ថា មានជនដាែេ់ខមែារ 

កាហេតាបុ៉នមែ ានរូបបុ៉ណ្ណ ាសះ ដាេតាូវបានតុលាការរ្រឃើញ 

ថា បានបាពាទឹត្ឧកាតិែ្្រេមែ នតិរតាូវបានផ្ន្ាទា្រជាេួយការ 

ចាញសាេកាេឲ្យជាប់គុ្រអ្់រេួយជីវ តិត។ ចំណា្រជនដា 

ែេ់ខមែារកាហេថ្ ា្់រេូេ�្ានដាេនាសា្រ្រេ់ គបឺាន 

រួចផុតពីការចាទបាកាន់ ហើយអតតីជនដាែេ់េួយចំនួន 

្រប៏ានចាត់ទុ្រខ្លួ នឯរថា ជាជនររគាាសះែូចបាជាជន្រេ្ពុជា 

ែទាទៀតដារ ដាេទទួេបញ្ា ឬការបរខេ តិតបរខេ ំពីមាែទឹ្រនាំ 

ខមែារកាហេ។ រឿររ៉ាវរប្់រជនររគាាសះ នតិរជនដាែេ់ បាន 

ធវែ ើឲ្យមានភាពចមាូរចមាា្់រ្រមាាប់ការគតិតរប្់រកមែារជំនាន់ 

កាាយដាេមានយាយតា ឪពុ្រម្ាយ បរប្អូ នឆ្លរកាត់ នតិរ 

ស្ល ាប់នា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ ដាេទាេទារឲ្យមានការប្រ 

សាាយ នតិរពតិភា្រ្ាគ្ ា។ ែំណើរការផ្សះផ្ាជាតតិនទឹរអូ្រ 

បន្ល ាយ នតិររាំរ្្រសះនាពាេរឿររ៉ាវឧកាតិែ្្រេមែអតតីកាេ 

េតិនតាូវបាននតិយាយចាញេ្រ។ 

 នា្្រ ពុ រឈុតទ៨ីនាសះ អ្ ្រនតិពន្ធបានបញ្ ូ េនូវសាច់រឿរ 

ពតិភា្រ្ារប្់រកមែារបាុ្រម្ ា្់រ ដាេកើតកាាយរបបខមែារ 

កាហេ ដាេបានស្ាប់ឮការជជា្ររប្់រអតតី្រមមែ ាភតិបាេ 

នារបបខមែារកាហេដាេធ្ល ាប់បានបាពាទឹត្ឧកាតិែ្្រេមែ នតិរការ 

្រម្ល ាប់។ កាមែរបាុ្រម្ ា្់រនាសះមានការងឿរឆ្ងេ់យ៉ារខ្ល ាំរ  

នតិរ្ូរេឲ្យជនដាែេ់ទាំរនាសះប្រសាាយរឿររ៉ាវអតតីកាេ  

នតិរអំពើបាេយ័ពូជសា្រនដ៍ាេបានកើតឡើរនា្្រ ពុ របាទា្រ 

្រេ្ពុជា។ កមែារបាុ្រនាសះ្រប៏ានលើ្រឡើរពីការគំុ្ួរនរប្់រ 

ឪពុ្រគាត់ជាេួយអតតី្រមមែ ាភតិបាេខាមែរកាហេ ថាេទាំរ 

ហាេគាត់េតិនឲ្យទាលារ ឬមានទំនា្់រទំនរជាេួយ្ូរនៗ 

រប្់រអតតីខមែារកាហេ ដាេតាូវជាេតិត្ភ្្រតិរប្់រគាត់ទៀត 

ផរ។ បុ៉ន្ាកមែារបាុ្រនាសះេតិនហ៊ាន្ួររឪពុ្រគាត់ថា េូេហាតុ 

អវែ ីបានជាហាេឃាត់គាត់។ កមែារបាុ្រនាសះេតិនបាន្ួររ្ំរណួរ 
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 45មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

នាសះ រហូតែេ់ឪពុ្ររប្់រគាត់បានស្ល ាប់ជាេួយការចរចាំ 

្ំរហទឹរ ការ្រ្អប់ ការគំុគួន នតិរការឈឺចាប់។ 

 នា្្រ ពុ រឈុតនាសះ្រ៏មានបានលើ្រឡើរពីពាសះពុទ្ធែីកាថា  

យើរកើតេ្រជាេួយអំពើបាប។ ទងវែ ើពីេុនរប្់រយើរនទឹរនា ំ

យើរទារ្រអវែ ីដាេយើរ្ំរពុរធវែ ើនាពាេបច្ ពុ ប្ន ្។ បា្រតិន 

បើយើរេតិនជឿទាលើទងវែ ើ នតិរេទ្ធផេដាេចាញេ្រពីទងវែ ើ 

ទាំរនាសះទា យើរនទឹរេតិនអាចរ្់រនាបានសាច្្រ្ុីរខឡើយ 

្រមាាប់ជីវ តិតរប្់រយើរឡើយ។ ការផ្នា្ទា្រដាយតុលា-

ការចំពាសះជនដាេបាពាទឹត្បទឧកាតិែ្ ការអត់ឱន នតិរការ 

អភយ័ទា្រ្រ៏តាូវបានលើ្រេ្រពតិភា្រ ា្នា្្រ ពុ រឈុតនាសះដារ។  

បន្ាប់ពីកមែារបាុ្រនាសះបានស្ាប់ការប្រសាាយរប្់រអតតី

ជនដាែេ់ នតិរអ្ ្រចូេរួេពតិភា្រ្ារួចេ្រ បានធវែ ើគាត់មាន

អារេមែណធូ៍រស្ើយ។ 

 បាជាជន្រេ្ពុជាបាមាណ៩៥ភាគរយបានបាតតិបត្តិ នតិរ 

មានជំនឿយ៉ារេុតមាំទាលើពាសះពុទ្ធសា្រនា។ បាជាជន 

្រេ្ពុជាទាំរនាសះបានរ្់រនាជាេួយភាពស្ងៀេស្ង ាត់ នតិរេតិន 

ចរ្រេមែពារគ្ ាឡើយ រួេទាំរអតតីជនដាែេ់ខមែារកាហេ។ 

 នាអំឡពុ រពាេមានការរៀបចំ្រម្ារ លខេ ាននតិយាយ  

«ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់» ខ្ពុ ំបានជួប្រម្ភ ា្រនប៍ាជាជន 

្រេ្ពុជាដាេមានអាយុខុ្រៗគ្ ា ខ្លសះបានកើតកាាយរបប 

ខមែារកាហេ ខ្លសះទៀតជាេនុ្រ្ជំនាន់េុនដាេបានឆ្លរកាត់ 

របបខមែារកាហេ។ អ្ ្រផ្េ់បទ្រម្ភ ា្រនទ៍ាំរនាសះមានទ្រ្នបៈ 

យេ់ឃើញសាដៀរគ្ ាទា្់រទរនទឹរ្រេមែផេ ជាជារផ្ាត

ទាលើែំណើរការយុត្តិធេន៌ាសាលា្្រខីមែារកាហេ ៖

 ផាត សាីណា គជឺាគរុ្រតិ្រ្ឆ្ ាំទ១ី ផ្ ា្របាវត្តិវ តិទ្យា 

េ្រពីសាុ្របាាសាទបេ្លរ័ ខាត្្ំរពរ់ធំ បានរៀបរាប់ថា៖ 

យាយរប្់រខ្ពុ ំតាូវបានឈ្លប់ខមែារកាហេនា្្រ ពុ រភូេតិយ្រទា

្រម្ល ាប់ ចំណា្រជីតារប្់រខ្ពុ ំបានបើ្រឡាន្រតិនលើគាាប់េនី 

បណ្ាេឲ្យផ្ពុ សះស្ល ាប់នាអំឡពុ រពាេបំពាញបា្រ្រេមែ។ ម្ាយ 

រប្់រខ្ពុ ំបានរ្់រនា្ំរពាាឪពុ្រម្ាយ ហើយតាូវបានខមែារកាហេ 

បញូ្នឲ្យទារ្់រនា្្រ ពុ រ្ររ្ុរមារ។ រៀររាេ់ពាេដាេ 

ម្ាយខ្ពុ ំពតិបា្រចតិត្ ម្ាយខ្ពុ ំតារតាលើ្រយ្ររឿររ៉ាវពីអតតី 

កាេរប្់រគាត់េ្រនតិយាយបាាប់ខ្ពុ ំ ហើយគាត់បានយំ។ 

ដាយសារខ្ពុ ំែទឹរពីទំហំនាការឈឺចាប់ នតិរភាពរន្ធត់រប្់រ 

ម្ាយខ្ពុ ំនា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ ែូច្ ាសះខ្ពុ ំេតិនបាន្ួររនាំគាត់ពី 

រឿររ៉ាវអតតីកាេរប្់រគាត់ឡើយ ពាាសះខ្ពុ ំគតិតថានទឹរធវែ ើឲ្យ 

គាត់រ ទឹតតាឈឺចាប់ថាេទៀត។ ឪពុ្រម្ាយរប្់រខ្ពុ ំបានស្ល ាប់ 

ចាេខ្ពុ ំតាំរពីខ្ពុ ំរៀននាថ្ ា្់រទ១ី០។ ខ្ពុ ំបានរ្់រនាជាេួយបរ 

បាុ្រដាេធវែ ើជាគាូបងាៀនថ្ ា្់របឋេ្រតិ្រ្ា នតិរបរប្អូ ន 

បង្ ើត៦នា្់រទៀត។ ខ្ពុ ំធ្ល ាប់បានធវែ ើទ្រ្ន្រតិច្ ្រតិ្រ្ានាសារ 

េន្រីឧកាតិែ្្រេមែបាេយ័ពូជសា្រនទួ៍េស្លារ នតិរវាេពតិឃាត 

បទឹរជើរឯ្រ។ ខ្ពុ ំបានឃើញបាជាជន រួេទាំរ្ុរមារស្ល ាប់នា 

ទនីាសះ ដាេែូចទានទឹរការរៀបរាប់រប្់រម្ាយខ្ពុ ំដារ។ 

 សាីណា បានបន្ថា បា្រតិនបើខ្ពុ ំកើត្្រ ពុ រអំឡពុ រហាតុ-

ការណន៍ាការកាប់្រម្ល ាប់រប្់រខមែារកាហេ ខ្ពុ ំបាា្រែជាខទឹរ 

នទឹរអតតីជនដាែេ់ នតិរចរ់្ររ្រទឹ្រវ តិញ។ បុ៉ន្ាតាេធេ ៌

រប្់រពាសះពុទ្ធដាេលើ្រឡើរពី «្រេមែពារ» ែូច្ ាសះអ្ ្របាពាទឹត្ 

នទឹរទទួេ្រេមែ។ អតតីជនដាែេ់ខមែារកាហេនទឹរជួបផេអា 

កា្់ររប្់រខ្លួ ននាថ្ង ាណាេួយេតិនខាន ហើយជនដាែេ់្រន៏ទឹរ

េតិនអាចរ្់រនាបានសាច្្រ្ុីរខដារ។ 

 ឯេ ្ំរអឿន គជឺាគរុ្រតិ្រ្ឆ្ ាំទ២ី ផ្ ា្រភាសាអរ់គ្លា្រ-

ខមែារ េ្រពីខាត្ត្ូរឃមែពុ ំបានរៀបរាប់ថា ខ្ពុ ំបានែទឹររឿររ៉ាវពី 

របបខមែារកាហេតាេរយបៈឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំនតិយាយបាាប់ថា កាេ 

្រេយ័នាសះ្ុរមារខមែារកាហេម្ ា្់របុ៉ណ្ណ ាសះ អាចចាប់ចរ 

បាជាជន នតិរបណ្ើរេនុ្រ្ធំរាប់រយនា្់រដាយេតិនមាន

ការតបតឡើយ ដាយសារតាបាជាជននា្រេយ័នាសះបា្់រ

្រ្បាត។ បា្រតិនបើបាជាជនទាំរនាសះបាឆាំរ បាា្រែជាកមែារ 

នាសះរាយការណទ៍ាថ្ ា្់រលើ ហើយយាធាខមែារកាហេេ្រពី 

្រន្លារផ្ារ េ្របង្ ាាបបាជាជនទាំរនាសះេតិនខាន។ នា្្រ ពុ រ 

ភូេតិរប្់រខ្ពុ ំមានអតតី្រមមែ ាភតិបាេខមែារកាហេម្ ា្់រឈមែ ាសះ ទទឹេ  

ដាេធ្ល ាប់បាពាទឹត្អាកា្់រ។ បាជាជននា្្រ ពុ រភូេតិជាចាើនបាន 

ែទឹរអតតីកាេរប្់រ ទទឹេ បុ៉ន្ាដាយសាររឿររ៉ាវបាន្រន្លរ 
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លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

ផុតទាយូរឆ្ ាំ ទើបបាជាជនេតិនមានការចរគំនំុជាេួយគាត់  

ហើយ្រពវែថ្ង ាគាត់បានរ្់រនាជាបាជាជនសាេញ្ញ។ ខ្ពុ ំេតិន 

ដាេបានជួប នតិរបាន្ួររអំពីបាវត្តិរប្់រគាត់ទា។ ខ្ពុ ំ្រេ៏តិន 

បាន្រ្អប់ នតិរគំុគួនគាត់ដារពាាសះគាត់េតិនបានបាពាទឹត្អាកា្់រ 

តេ្រទៀត ហើយគាត់្រេ៏តិនបាន្រម្ល ាប់សាច់ញាតតិរប្់រខ្ពុ ំ 

ដារ។ បា្រតិនបើខ្ពុ ំ្ររ្រទឹ្រជាេួយគាត់ គខ្ឺពុ ំមានទា្រ្ំរហុ្រ 

េតិនខាន។ ខ្ពុ ំគតិតថា គាត់គាាន់តាទទួេបញ្ាពីថ្ ា្់រលើ 

បុ៉ណ្ណ ាសះ។ ដាយសារបាជាជន្្រ ពុ រភូេតិបានែទឹរពីតួនាទរីប្់រ 

គាត់្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ ែូច្ ាសះខ្ពុ ំគតិតថា គាត់នទឹរេតិនអាចលា្់រ 

បាវត្តិរប្់រគាត់បានឡើយ ហើយគាត់នទឹរនតិយាយអំពីរឿររ៉ាវ 

រប្់រគាត់។ ថ្ង ាណាេួយនាពាេខ្ពុ ំមានឱកា្រ ខ្ពុ ំនទឹរ្ួររនាំ 

គាត់ថា េូេហាតុអវែ ីបានជាគាត់ចូេរួេជាេួយខមែារកាហេ 

បុ៉ន្ាខ្ពុ ំេតិនហ៊ាន្ួររគាត់ពីបទឧកាតិែ្ដាេធ្ល ាប់បាពាទឹត្ទា។ 

 លារ លាប គជឺាគរុ្រតិ្រ្ឆ្ ាំទ២ី ផ្ ា្រភាសាអរ់គ្លា្រ-

ខមែារ េ្រពីខាត្ត្ូរឃមែពុ ំបានរៀបរាប់ថា ខ្ពុ ំនទឹរេតិនហ៊ាន្ួររនាំ 

អតតីជនដាែេ់ខមែារកាហេទា ពាាសះខ្ពុ ំភយ័ខ្ល ាចអ្ ្រទាំរនាសះ 

គំុ្ួរន នតិរខទឹរខ្ពុ ំ។ ម្ាយរប្់រខ្ពុ ំធ្ល ាប់បានរៀបរាប់អំពីរឿររ៉ាវ 

នា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេបាាប់ខ្ពុ ំ រួេទាំរ្រមមែ ាភតិបាេខមែារកាហេ 

ម្ ា្់រដាេធ្ល ាប់បាពាទឹត្អាកា្់រនា្្រ ពុ រភូេតិ បុ៉ន្ាខ្ពុ ំេតិនដាេបាន 

្ួររនាំម្ាយរប្់រខ្ពុ ំអំពី្រមមែ ាភតិបាេនាសះទា ពាាសះខ្ពុ ំគតិតថាវា 

ជារឿររ៉ាវដាេតាូវលា្់របាំរ នតិររឿរផ្ាេ់ខ្លួ នរប្់រេនុ្រ  ្

ម្ ា្់រៗ។ ្រមមែ ាភតិបាេនាសះ្រេ៏តិនបានរ្់រនាជតិតផ្សះរប្់រខ្ពុ ំ

ដារ។ 

 េុយ ្ំររ តិទ្ធ អាយុ៧៩ឆ្ ាំ បច្ ពុ ប្ន ្ជាែូនជី នតិរេ្រ 

្ំុរ្រីេនាវត្នគរបាជយ័ជារៀររាេ់ថ្ង ាបានរៀបថា ខ្ពុ ំនា 

តាមានការខទឹរ្រេ្បារ នតិរ្រ្អប់ខមែារកាហេរហូតេ្រែេ់ 

្រពវែថ្ង ា។ ខមែារកាហេបានេ្រហាប្រីប្់រខ្ពុ ំចាញពីផ្សះដា

យបាាប់ថា យ្រទារៀន្ូរតា ពាាសះប្រីប្់រខ្ពុ ំបានធវែ ើឲ្យ្ូរន 

កាបដីាេអរ្គការបាគេ់េ្រឲ្យគាត់ចតិញ្ ទឹេ វងវែ ារបាត់ពីមា។ 

បន្ាប់ពីឈ្លបខមែារកាហេយ្រប្ខ្ីពុ ំចាញទា សាាប់តា្ូរនកាបី 

បានរត់តាឡប់េ្ររ្រមារប្់រវានា្្រ ពុ រភូេតិវ តិញ បុ៉ន្ាប្រីប្់រ 

េតិនបានវ តិេតាឡប់េ្រវ តិញទា។ ខ្ពុ ំបានតាេសុើប្ួររែំណទឹរ 

ប្ីរប្់រខ្ពុ ំពីឈ្លបខមែារកាហេដាេបានបណ្ើរបី្រប្់រខ្ពុ ំចាញ 

ទា បុ៉ន្ាខ្ពុ ំេតិនដាេទទួេែំណទឹរពីប្រីប្់រខ្ពុ ំឡើយ។ ជាផេ 

្រេមែអាកា្់រ កាាយេ្រឈ្លបខមែារកាហេនាសះ នតិរបាពន្ធ្រ ៏

បានស្ល ាប់ទាដារ។ ចំណា្រខ្ពុ ំបានរ្់រនាជាសា្ីមាម៉ាយ ររ 

ទុ្រខេវាទនាដាេតាូវចតិញ្ ទឹេបបីាច់្ូរន៥នា្់រ កាាយរបបខមែារ 

កាហេបានែួេរេំទា។ បា្រតិនបើប្រីប្់រខ្ពុ ំនាមានជីវ តិត ខ្ពុ ំ 

្រេ៏តិនេំបា្រវាទនាតាម្ ា្់រឯរដារ។ រហូតេ្រែេ់្រពវែថ្ង ាខ្ពុ ំ 

្រេ៏តិនចរ់នតិយាយជាេួយអតតីខមែារកាហេទាំរនាសះដារ។ ខ្ពុ ំ 

េ្រវត្រាេ់ថ្ង ាដើេ្្ីរន្ំបុណ្យ្ុរ្រេ នតិរ្ំុរឲ្យមាន្រេមែពារ

ជាេួយខមែារកាហេទាំរនាសះទៀត។ 

 ជំនឿលើ្រេមែផេបានធវែ ើឲ្យជនដាែេ់រ្់រនាយ៉ារស្ងៀេ 

ស្ង ាត់ នតិរគមែ ានការរខំាន ចំណា្រជនររគាាសះបានរ្់រនាជា

េួយការចរចាំពីភាពឈឺចាប់ ររទុ្រខេវាទនាដាេគមែ ានថ្ង ា 

បំភ្ល ាចជារៀររហូត។ ែូច្ ាសះហើយទើបយន្ការនាការរ្រយុត្តិ  

ធេ ៌នតិរែំណើរការផ្សះផ្ារបួ្រផ្លូ វចតិត្តាេរយបៈការបង្ ើត 

ឲ្យមានតុលាការកាត់ទា្រមាែទឹ្រនាំខមែារកាហេ រួេទាំរការ 

ខតិតខំបាទឹរបាាររប្់រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជាបង្ ើតឲ្យមាន 

្រេមែវ តិធជីាចាើន ែូចជាការ�ា្់របញ្ ូ េបាវត្តិសាសា្ខមែារកាហេ 

្្រ ពុ រ្រេមែវ តិធ្ីរតិ្រ ា្រប្់រកា្ួររអប់រ ំយុវជន នតិរ្រឡីា ការចារ ទឹ្រ 

ពា្រ្យស្ល ា្រដាេនតិយាយពីរបបខមែារកាហេ ការផ្សះផ្ា ការ 

អត់ឱន អធ្យាសា័យគ្ ានាតាេសាលារៀន វាទតិការអប់រ ំ

សាធារណបៈ វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេគាូបាវត្តិសាសា្ នតិរការ 

្រម្ារលខេ ាននតិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀេស្ង ាត់»។ 

 ការ្រម្ារលខេ ាននតិយាយ បានធវែ ើឲ្យមានការជជា្រ  

ពតិភា្រ្ា នតិររឭំ្រឡើរវ តិញ ពីអតតីកាេ្្រ ពុ រអន្រជំនាន់  

(េនុ្រ្ជំនាន់េុន នតិរេនុ្រ្ជំនាន់កាាយ) ដាេជាែំណើរ 

ការនាការផ្សះផ្ា នតិរវ តិធពី្យាបាេរបួ្រផ្លូ វចតិត្ែ៏មានបា្រតិទ្ធ 

ភាព។ 

សាេ ប៊ុ នថន 
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 េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា �ា្់រអាទតិភាពលើការ្រតិ្រ្ា 

បាវត្តិសាសា្ខមែារកាហេ, ការចរការឯ្រសារ នតិរការ្រតិ្រ្ា 

សាាវជាាវ។ ជាេួយការរួេបញ្ ូ េគំនតិតផួ្ចផ្ើេនាការអប់រ ំ

បាវត្តិសាសា្ខមែារកាហេ នតិរការសាាវជាាវ េជ្ឈេណ្ឌ េ 

ឯ្រសារ្រេ្ពុជា បាើបាា្់រវ តិធសីាស្ាអប់របំាវត្តិសាសា្ខមែារ 

កាហេតាេរយបៈការតាំរពតិពរ័ណ្៍រតិេ្បៈ លខេ ាន អ្រ្រ្រតិេ្ ៍ 

នតិរការផ្េ់្រ្រខេ ្ីរេមែដាេអនុញ្ញ ាតឲ្យ្រតិ្រ្នតិ្រ្តិត អ្ ្រ 

សាាវជាាវ នតិរសាធារណជនទូទា ទាំរនាបាទា្រ្រេ្ពុជា  

នតិរទូទាំរពតិភពលា្រសវែ ារយេ់យ៉ារទូេំទូលាយទាលើរឿរ 

រ៉ាវដាេបានកើតឡើរនា្្រ ពុ រ្រេយ័ខមែារកាហេ។ នាសះជា

គាេបំណរដើេ្លីើ្រ្រេ្្់រការ្រតិ្រ្ាសវែ ារយេ់ពីបាវត្តិ

សាសា្ខមែារកាហេ។ 

 នាពាទឹ្រថ្ង ាសារ ៍ ១១រាច ខាមាឃ ឆ្ ាំច ្ំររ ទឹទ្ធ តិ្រ្័រ 

ព.្រ.២៥៦២ តាូវនទឹរថ្ង ាទ២ី ខាេនីា ឆ្ ាំ២០១៩ នតិ្រ្តិត 

អន្រជាតតិចំនួន១២នា្់រ នាេជ្ឈេណ្ឌ េ្រមាាប់ការសាាវ

ជាាវបរ តិស្ថ ាន ែទឹ្រនាំដាយលា្រសាីបណ្ឌ តិត េីសា អារ៉ាន 

សាន បានេ្រធវែ ើទ្រ្ន្រតិច្ ្រតិ្រ្ានាវ តិចតិតាសាេ ្រតិេ្បៈ 

្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត ដាេ្រ្ថតិត្្រ ពុ រអាគារ H នា 

វ តិទ្យាស្ថ ានជាតតិអប់រ។ំ 

 នា្្រ ពុ រែំណើរទ្រ្នបៈ្រតិច្ ្រតិ្រ្ានាសះ នតិ្រ្តិតទាំរអ្់រ 

ទទួេបាន្រេមែវ តិធអីប់របំាវត្តិសាសា្ រួេមាន ៖ 

 ១) ពតិពរ័ណ្៍រតិេ្បៈ្រហ្រេយ័ ៖ «េតិនផុតរេត់» 

«្ំរណាសះ្ំរណេ់្រង្គ ាាេ» នតិរ «បា្រតិនបើេតិនមាន្រង្គ ាាេ 

នតិរអំពើបាេយ័ពូជសា្រន ៍នា្រេ្ពុជា, បានចូេរួេ្្រ ពុ រការ

លើ្រ្រេ្្់រការសវែ ារយេ់ នតិរការចរចាំបាវត្តិសាសា្ខមែារ

កាហេ។ 

 ២) ការចា្់របញ្ ាំរខ្ាភាពយន្ឯ្រសារ ៖ «្ំុរសមែ ាន 

បរភ្លាច៖ខមែារបាត់បរ់តន្ាីរ្់៉រ» បានឆ្លពុ សះបញ្ ាំរពីរឿររ៉ាវ 

បាវត្តិសាស្ា្រេ្ពុ ជាជាចាើន ជាេួយភាព្រេ្ូរបាបនា្រតិេ្បៈ  

នតិរចមាៀរខមែារ នាទ្រវត្រទ៍៦ី០ នតិរទ្រវត្រទ៍៧ី០ នតិរ 

ការបាត់បរ់នូវវរី្រតិេ្បៈ្ររ ្រតិេ្បៈការនខីមែារ រួេមាន លា្រ  

្ុរតិន ្ុរសីាេុត នតិរអ្ ្រសាី រ្់រ សារ្ុីរទ្ធ ា នតិរអ្ ្រ្រតិេ្បៈ 

ជាចាើនែ៍ទាទៀតនា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ។ ខ្ាភាពយន្ 

ឯ្រសារនាសះ ្រប៏ានបង្ហ ាញពីសាែនាែ្រេមែ នតិរ្រង្គ ាាេនានា 

ដាេធ្ល ា្់រទាលើបាជាជន្រេ្ពុជា។ 

 ៣) ជំនួបពតិភា្រ្ាសវែ ារយេ់ពីការផ្សះផ្ា ការចរចាំ 

នតិរយុត្តិធេ ៌នា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា ជាេួយលា្រ ឆាំរ យុ  

នាយ្រេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា នតិរជាអ្ ្ររ្់ររានមានជីវ តិត 

ពីរបបខមែារកាហេ។ 

 បាាន �ា េ្រពីេជ្ឈេណ្ឌ េ្រមាាប់ការសាាវជាាវ 

បរ តិស្ថ ាន បានឲ្យែទឹរថា តាេរយបៈទ្រ្ន្រតិច្ ្រតិ្រ្ានាសះ បានធវែ ើ 

ឲ្យខ្ពុ ំែទឹររឿររ៉ាវដាេបានកើតឡើរនា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ។  

ខ្ពុ ំមានការយេ់ែទឹរចាើនជារេុនពីបាវត្តិសាសា្ខមែារកាហេ  

តាេរយបៈពតិពរ័ណប៍ាប្រតិេ្បៈ ការចា្់របញ្ ាំរខ្ាភាពយន្ 

ឯ្រសារ នតិរការពតិភា្រ្ាទា្់រទរនទឹរបាវត្តិសាស្ាខមែារកាហេ។  

ខ្ពុ ំពាញចតិត្ចំពាសះខ្ាភាពយន្ឯ្រសារនាសះ ដាេមានការ 

លាយឡំជាេួយ បាវត្តិសាសា្ តន្ាី នតិរ្រតិេ្បៈ។ 

 រតនបៈ បានបញ្ ាញទ្រ្នបៈយេ់ឃើញ «ទាសះបខ្ីពុ ំេតិ

នបានឆ្លរកាត់របបខមែារកាហេ្រដ៏ាយ ្របុ៉៏ន្ានាពាេខ្ពុ ំ 

ទ្រ្នាខ្ាភាពយន្ឯ្រសារនាសះ បានធវែ ើឲ្យខ្ពុ ំមានអារេមែណ ៍

្្រពុ ្រ្ួ្រេយ៉ារខ្ល ាំរ ដាយសារការបាត់បរ់តន្ាីខមែារ នតិរ 

សាែនាែ្រេមែនា្្រ ពុ ររបបខមែារកាហេ។         ពាំ គតិតម៉ាន់

ការសិក្ាសវែាងយល់បាវត្ិសាសា្ខ្ារកាហម តាមរយៈការចាក់
្រញ្ច ានំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
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 48 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

 បាជាជន្រេ្ពុ ជាបានបាារព្ធពតិធចូីេឆ្ ាំខមែាររយបៈពាេបី 

ថ្ង ា នារៀររាេ់ខាមាសា ដាេតាូវនទឹរខាចាតានា្្រ ពុ រចន្គតតិ។  

ថ្ង ាចូេឆ្ ាំនាសះ គជឺាថ្ង ាដាេបាជាជន្រេ្ពុជាជួបជំុកាុេគាួសារ 

បរប្អូ ន សាច់ញាតតិ នតិរជាថ្ង ាឈប់្រមាា្របន្ាប់ធវែ ើការងារ 

នានឿយហត់ពាញេួយឆ្ ាំ នតិរបន្ាប់ពីបាេូេផេសាូវ 

ែំណាំ។ 

 ខាមាសា្រជ៏ាខាដាេយាធាខមែារកាហេ បានរដំាសះ 

បាទា្រ្រេ្ពុជាពីរបបសាធារណរែ្ខមែារដាេគាប់គារដាយ  

េន់ នេ់ នតិរជាថ្ង ាបញ្ ប់្រងា្គាេ្ុរវី តិេដាេបានអូ្របន្ល ាយ 

រយបៈពាេ៥ឆ្ ាំនា្្រ ពុ របាទា្រ្រេ្ពុជា។ បាជាជននាទូទាំរ 

បាទា្របានចូេរួេអបអរជយ័ជេ្ សះនាសះ នតិរបានសវែ ាគេន ៍

វត្មានរប្់រយាធាខមែារកាហេ សាបពាេពតិធអីបអរបុណ្យ 

ចូេឆ្ ាំបាពាណីខមែារ។ បាជាជន្ររ្ឃទឹេថា ្រន្តិភាព សាច្្រ ី

ចមាុរចមាើន នតិរភាពរ្ីររាយនទឹរកើតមាននា្្រ ពុ របាទា្រ 

្រេ្ពុជា។ 

 បុ៉ន្ាពីបម៉ីារបន្ាប់េ្រ ការ្ររ្ឃទឹេរប្់របាជាជន្រ ៏

បានរសាយបាត់ទាវ តិញ ហើយភាពភយ័រន្ធត់ ត្់រ្រ្លពុ ត ្រប៏ាន 

កើតឡើរនាទូទាំរបាទា្រ្រេ្ពុជា ដាយយាធាខមែារកាហេ 

បានបរខេ ំបាជាជនឲ្យធវែ ើែំណើរចា្រចាញពីផ្សះ្រម្ារ កាាេ 

្រម្ាថ្ង ាក្ាហួតហារ។ ្រេ្ពុជាគជឺាបាទា្រដាេទទួេររ

អាកា្រធាតុតាូពតិ្រ នតិរបានបារចា្រយ៉ារច្បា្់រលា្់ររវារ 

រែូវបាាំរដាេ្រ្ថតិតនាចន្ល ាសះពីខាធ្ ូ  ែេ់ខាឧ្រភា នតិររែូវ 

វ្រ្ាដាេ្រ្ថតិតនាចន្ល ាសះពីខាេតិថុនា ែេ់ខាវ តិច្ឆ តិកា។ ខាមាសា  

្រ្ថតិតនា្្រ ពុ ររែូវបាាំរដាេខវែសះខាតទទឹ្រស្អ ាត្រមាាប់ផទឹ្រ នតិរ 

បាើបាា្់រ ហើយអាកា្រធាតុក្ា្្រ ពុ រខានាសះ ្រង៏ាយនទឹរបរ្  

ឲ្យកើតមានជំរឺឆ្លរ នតិរជំរឺអា្រន ្រាគផ្ារៗែេ់បាជាជន

្រេ្ពុជាដារ។ 

 គាេនយាបាយជម្លៀ្ររប្់រមាែទឹ្រនាំខមែារកាហេ្្រ ពុ រ 

ខាមាសានាសះ បានបណ្ាេឲ្យបាជាជន្រេ្ពុជាដាេតាូវធវែ ើ 

ែំណើរលើផ្លូ វែ៏វារឆ្ង ាយ នតិរគមែ ានគាេដាច្បា្់រលា្់រ បាន 

ស្ល ាប់ជាបន្បន្ាប់។ ការបា្របា្់រ គាាសះទុរ្ភ តិ្រ្ ភាពអត់ឃ្ល ាន  

នតិរការចាប់យ្រទា្រម្ល ាប់ ្រប៏ានកើតឡើរចាប់ពីពាេនាសះ 

ដារ។ 

 ភាពរ្ីររាយដាេមានតា្្រ ពុ រចតិត្ នតិរសា្រនាែ្រេមែនា 

្្រ ពុ រខាមាសានាសះ បានបន្េ់នូវការចរចាំ ភាពឈឺចាប់ នតិរ

ជំរឺផ្លូ វចតិត្ែេ់ជនររគាាសះរហូតេ្រែេ់្រពវែថ្ង ា។ 

 បន្ាប់ពីរបបខមែារកាហេែួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩ ែំណើរ 

ការសវែ ាររ្រយុត្តិធេជូ៌នជនររគាាសះ តាូវបានផួ្ចផ្ើេឡើរ 

តាេរយបៈការបង្ ើតតុលាការបាជាជនបែតិវត្ន ៍ ដើេ្កីាត់ 

ទា្រមាែទឹ្រនាំខាមែរកាហេ រួេទាំរការធវែ ើញត្តិប្ទឹរមាែទឹ្រនាំ

ខមែារកាហេ នតិររបប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យ ដាេបានបាពាទឹត្ 

អំពើបាេយ័ពូជសា្រនេ៍្រលើបាជាជន្រេ្ពុ ជាទាអរ្គការ

្រហបាជាជាតតិទៀតផរ។ 

 ទាសះបយ៉ីារណាតុលាការបាជាជនបែតិវត្ន្៍រេ្ពុ ជា េតិន 

តាវូទទួេស្គ ាេ់ជាអន្រជាតតិឡើយ។ តុលាការនាសះបានតាទឹេតា 

ចាញសាេកាេ បុ៉ន្ាេតិនមានជនជាប់ពតិរុទ្ធេ្រទទួេទា្រ។  

ចំណា្រញត្តិដាេបានបញូ្នទា អរ្គការ្រហបាជាជាតតិ្រ ៏

េតិនតាូវបានអើពើដារ ពាាសះរបប្រេ្ពុជាបាជាធតិបតាយ្យនា 

មានអ្រនបៈនាអរ្គការ្រហបាជាជាតតិនាឡើយ ថាេមាន 

ការគាំទាពីបាទា្រេហាអំណាច នតិរបាទា្រអាស៊ានទៀត 

ផរ។ 

 ែំណើរការសវែ ាររ្រយុត្តិធេជូ៌នររគាាសះ តាូវបានអូ្រ 

ភាពរ តីករាយ ៃិងសាកនាដកម្រ្រស់បាជាជៃកម្ពុជា
នាខាមាសា
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បន្ល ាយអ្់ររយបៈពាេជារ បីទ្រវត្រ ៍ រហូតែេ់មាន្រតិច្  

ពាេពាៀររវាររាជរ�្ាភតិបាេ្រេ្ពុជា នតិរអរ្គការ្រហ 

ប្រជាជាតតិបរ្្រើតអរ្គជំនំុជេ្រសះវ តិ្រាេញ្ញ្្រនុរតុេា្រារ្រេ្ពុ

ជា (សាលា្្រខីមែារកាហេ) ដាេចាប់ផ្ើេែំណើរ្្រតីាំរពីឆ្ ា ំ

២០០៦េ្រ។ រហូតេ្រែេ់្រពវែថ្ង ា មានមាែទឹ្រនាំជាន់ខ្្់រ  

នតិរអ្ ្រទទួេខុ្រតាូវខ្្់របំផុតខាមែរកាហេបីរូបដាេ្រ្ថតិតនា 

្្រ ពុ រ្ំរណំុរឿរ០០១ នតិរ០០២ តាូវបានកាត់ទា្រឲ្យជាប់ 

ពន្ធនាគារអ្់រេួយជីវ តិត ខណបៈពាេដាេ្ំរណំុរឿរ ០០៣  

នតិរ០០៤ ្ំរពុរែំណើរការ នតិរបតិទបញ្ ប់នាពាេែ៏ខ្លខីារ 

េុខ។ ទាសះបយ៉ីារណាែំណើរការយុត្តិធេព៌ីការកាត់ទា្រ

មាែទឹ្រនាំខមែារកាហេ នាេតិនទាន់គាប់គាាន់តាេការចរ់បាន

រប្់របាជាជន្រេ្ពុជានាឡើយ ែូច្ ាសះហើយទើបមានស្ថ ាបន័ 

អរ្គការ្ររ្គេ្ុរវី តិេ នតិរេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជាបាន 

ខតិតខំបាទឹរបាទឹរធវែ ើការងារទា្់រទរនទឹរយុត្តិធេ ៌ នតិរការចរចា ំ

ដើេ្ជួីយប៉សះបូ៉វការខវែសះខាតនាតុលាការនាសះ ែូចជា ការ�ា្់រ 

បញ្ ូ េបាវត្តិសាសា្ខមែារកាហេ្្រ ពុ រ្រេមែវ តិធ្ីរតិ្រ ា្រប្់រកា្ួររ 

អប់រ ំ យុវជន នតិរ្រឡីា ការចារ ទឹ្រពា្រ្យស្ល ា្រដាេនតិយាយ

ពីរបបខមែារកាហេ ដាេនតិយាយពីការផ្សះផ្ា ការអត់ឱន 

អធ្យាសា័យគ្ ានាតាេសាលារៀន វាទតិការអប់រសំាធារណបៈ 

អំពីបាវត្តិសាសា្្រេ្ពុ ជាបាជាធតិបតាយ្យែេ់្រតិ្រ ា្នុ្រតិ្រ  ្ 

វគ្គ បណ្ពុ សះបណ្ាេបាវត្តិសាសា្្រេ្ពុ ជាបាជាធតិបតាយ្យែេ់ 

គរុ្រតិ្រ្នាតាេេជ្ឈេណ្ឌ េគរុកា្រេ្យភូេតិភាគ នា្្រ ពុ រ 

បាទា្រ្រេ្ពុជា ហើយនាដើេខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៩ នាសះ េជ្ឈ-

េណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ្រប៏ានរៀបចំវគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេពី 

អំពើបាេយ័ពូជសា្រនល៍ើ្រទពីីរ ែេ់សាសា្ាចារ្យតាេ 

សា្រេវ តិទ្យាេយ័នាទូទាំរបាទា្រ្រេ្ពុជា។ វគ្គបណ្ពុ សះបណ្ាេ 

នាសះគជឺាផ្ ា្រេួយនាយុត្តិធេ ៌នតិរ្ំរណរជំរឺចតិត្ែ៏យូរអងវែ ារ 

ពាាសះអំពើបាេយ័ពូជនទឹរតាូវបាន្រត់តាា្្រ ពុ របាវត្តិសាសា្

េនុ្រ្ជាតតិ នតិរតាូវបានយ្រទាបងាៀនែេ់កមែារៗនាជំនាន់ 

កាាយ នតិររឭំ្រឡើរវ តិញពីការកាប់្រម្ល ាប់យ៉ាររង្គ ាេទា 

លើបាជាជន្រ្លូ តតារ់ ចាប់តាំរពីរបបខមែារកាហេ ឡើរកាន់ 

អំណាច នា្្រ ពុ រខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។       សាេ ប៊ុ នថន

យាធាខមែារកាហេចូេទកីាុរភ្ ំពាញ នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា  ឆ្ ាំ១៩៧៥
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 ម្ាយខ្ពុ ំបានស្ល ាប់នាពាេដាេខ្ពុ ំនាតូច។ ខ្ពុ ំនាចាំថា  

បន្ាប់េ្រឪពុ្រខ្ពុ ំបានស្ល ាប់ ទៀតនាពាេដាេខ្ពុ ំមានអាយុ 

១០ឆ្ ាំ។ ែូចនាសះ ខ្ពុ ំបានធំឡើរដាយខតិតខំបាទឹរបាារខ្លួ នឯរ

យ៉ារខ្ល ាំរ។ បន្ាប់ពីឪពុ្ររប្់រខ្ពុ ំស្ល ាប់ ខ្ពុ ំមានឪពុ្រធេម្៌ ា្់រ 

គជឺាចាហវែ ាយសាុ្រេួយនា្្រ ពុ រខាត្្ំរពរ់ធំ។ គាត់បាន្ំុរខ្ពុ ំ 

ធវែ ើជា្ូរនធេរ៌ប្់រគាត់។ កាាយេ្រ គាត់បានស្ល ាប់នាពាេ 

ដាេខ្ពុ ំអាយុបាន១១ឆ្ ាំ នតិរបន្ាប់ពីនាសះេ្រ ម្ាយធេរ៌ប្់រ

ខ្ពុ ំបានស្ល ាប់នាពាេដាេខ្ពុ ំអាយុបាន១៥ឆ្ ាំ។ 

 ខ្ពុ ំបានជួបលា្រ្ររ្ឃេួយអរ្គ  នាតាេផ្លូ វនាខាត្ 

្ំរពរ់ធំ។ ពាសះអរ្គមាន្ររ្ឃែីកាថា «អ្ ្រឯរេតិនមានម្ាយ 

េតិនមានឪពុ្រ។ អ្ ្រអាចទាភ្ ំពាញជាេួយអាតមែ ាបាន»។ ខ្ពុ ំ 

បានទាជាេួយពាសះអរ្គ  នតិររ្់រនា្្រ ពុ រវត្េួយបានរយបៈពាេ 

េួយឆ្ ាំ។ ខ្ពុ ំបានបញ្ ប់ការ្រតិ្រ្ានាវ តិទ្យាេយ័ទួេសវែ ាយ

ពាា កាាយេ្រវ តិទ្យាេយ័នាសះ បានក្ល ាយទាជាគុ្រទួេស្លារ។ 

 នាខណ:ពាេដាេខ្ពុ ំរៀននាេហាវ តិទ្យាេយ័ ខ្ពុ ំបាន 

ធវែ ើការេតិនពាញម៉ារែូចជា េ្់រនំបុរ័ នតិរធា្់រ្ុរី្រ្លូ  ដើេ្ ី

រ្របាា្់របន្ថាេ។ ខ្ពុ ំ្រប៏ានរៀនភាសាបារាំរដារ ហើយនា 

ម៉ារទំនារ បានទាហាត់រៀនយូែូ ដាយបានទទួេខ្ាកាវ៉ាត់ 

ខមែ ា។ នាពាេដាេខ្ពុ ំជានតិ្រត្ិ តឆ្ ាំទបី ីនា្រ្រេវ តិទ្យាេយ័ 

ពាណតិជ្សាសា្ ខ្ពុ ំបានចាប់ផ្ើេធវែ ើការនាធនាគារខមែារពាណតិជ្  

នតិរបង្ហ ាត់យូែូផរ។ 

 ខ្ពុ ំេតិនមានគាួសារ ឬអ្ ្រជតិតខារណាណានាំខ្ពុ ំឡើយ ែូច 

នាសះខ្ពុ ំបាា្រែណា្់រែទឹរអំពីការរ្់រនា នតិរយេ់ថាខ្ពុ ំតាូវតា

ធវែ ើអវែ ីៗទាំរអ្់រដាេជាការចាំបាច់ដើេ្រី្់រ។ ខ្ពុ ំេតិនមាន 

្ំរណារអីវែឡើយ្្រ ពុ រការរ្់រនា បុ៉ន្ាខ្ពុ ំជាេនុ្រ្បុតិនបា្រប់។ 

ខ្ពុ ំខតិតខំបាទឹរបាារដើេ្អីនាគត នតិរបន្បាទឹរបាារទៀតនា

ពាេដាេខ្ពុ ំជាប់ឃំុឃាំរ។ 

 នាថ្ង ាទ១ី៧ មាសា ១៩៧៥ ខ្ពុ ំនាធនាគារ្ំរពុររៀបចំ 

ឯ្រសារ។ ពាេនាសះ្រហការរីប្់រខ្ពុ ំ នតិរខ្ពុ ំបានែទឹរថា មាន 

រឿរចម្ល ា្រ។ យើរកាឡា្រមើេទាខារកាាឃើញយាធា 

ស្លៀ្រពា្់រឯ្រ្រណ្ានពណខ៌មែ ា េូរជើរខាខារស្ាំ នតិរមាន 

កាន់អាវុធ។ យាធាទាំរនាសះបានចូេ្្រ ពុ រធនាគារ ហើយបាន 

បាញ់ នតិរបរខេ ំបុគ្គេតិ្រធនាគារទាំរអ្់រឲ្យចាញទាខារ 

កាា។ បុគ្គេតិ្ររប្់រខ្ពុ ំជាចាើននា្់រ នតិរខ្ពុ ំបានចា្រចាញ 

ដាយេតិនបានចា្់រសារបន្ប់ឡើយ។ 

 នាតាេផ្លូ វចាញពីទកីាុរ ខមែារកាហេបានបាកា្រតាេ 

មាកាូថា «អរ្គការតាូវការអ្ ្រមានចំណាសះែទឹរ អ្ ្របច្ ា្រទា្រ  

នតិររែ្ការជាន់ខ្្់រពីរបប េន់ នេ់ ដើេ្ជួីយ្រសារទកីាុរ 

ឡើរវ តិញ។ វាតាូវការពាេវាលាដើេ្រីៀបចំបាទា្រឡើរ 

វ តិញ»។ បាជាជនជាចាើននា្់រ មានបុរ្រស្ើរទាំរអ្់របានចុសះ 

ឈមែ ាសះ។ ខមែារកាហេបានផ្េ់ឲ្យអ្ ្រទាំរនាសះមានជាអរ្ រ តាី 

ងៀត សាច់ជាូ្រ នតិរនំបុរ័ ដើេ្លីើ្រទទឹ្រចតិត្ពួ្រគាឲ្យចុសះ

ឈមែ ាសះ។ 

 ខ្ពុ ំបានចំណាយពាេេួយខាបន្ាប់េ្រនា្្រ ពុ រវត្េួយ 

នាសាុ្រកៀនសវែ ាយ។ សាច្្រអី្់រ្ររ្ឃទឹេបានកើនឡើររៀរ 

រាេ់ថ្ង ា។ នាពាេរែូវភ្លៀរបានេ្រែេ់ ខមែារកាហេបានចាប់ 

ផ្ើេបារចា្របាជាជន។ អ្ ្រខ្លសះស្ ា្់រនាធវែ ើការនាតាេវាេ 

សាា ខណ:ដាេអ្ ្រមានសាច់ញាតតិនាតាេខាត្បានចា្រ 

ចាញទា។ គាួសារអ្ ្រមានជាជនជាតតិចតិនខ្លសះ ដាេរ្់រនា 

កាុរភ្ ំពាញជានតិរន្រ ៍ ហើយេតិនមាន្រន្លារណាតាូវទានាសះ 

«ផារះ្ង់ធូលតី»

រឿងរ៉ាវចាញពតីបាជាជៃ្្ តីកាាមរ្រ្រកម្ពុជាបាជាធិ្រតាយ្យ
គង់ មារតតី ៖ ធនាគារកិ
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លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

បានបើ្ររថយន្រប្់រខ្លួ នចូេ្្រ ពុ រទន្លា្រម្ល ាប់ខ្លួ នឯរ។ 

 ខ្ពុ ំេតិនមានទ្ីរន្លារដាេតាវូទានាសះទា ខ្ពុ ំ្រប៏ានធវែ ើែំណើរ 

ឆ្លរទន្លាអ្ ្រលឿរ។ នាពាំបាទេ់ខាត្ពាាវារ នតិរខាត្ 

សវែ ាយរៀរ ខ្ពុ ំបាន្រមាាចចតិត្បាសះែំុថមែេួយែំុឡើរទាលើ។ 

បា្រតិនបើែំុថមែធ្ល ា្់រចុសះេ្រែី ឈរតារ់ ខ្ពុ ំនទឹរធវែ ើែំណើរឆ្ាសះ

ទាតំបន់ខារកើត នតិរបា្រតិនបើថមែធ្ល ា្់រេ្រេតិនតារ់ ខ្ពុ ំនទឹរធវែ ើ 

ែំណើរឆ្ាសះទាតំបន់ខារជើរ។ ែំុថមែនាសះបានធ្ល ា្់រចុសះេ្រ

កាាេតារ់ ែូចនាសះខ្ពុ ំបានងា្រទាទតិ្រខារកើត។ 

 នាពាេដាេខ្ពុ ំេ្រែេ់ឃំុ្ំរពរ់្រតិរ្ហ  ខមែារកាហេបាន 

បរខេ ំឲ្យបាជាជនទាំរអ្់រអរ្គពុយពាញេួយថ្ង ា ដាយេតិនមាន 

អាហារ ឬទទឹ្រផទឹ្រឡើយ។ បន្ាប់េ្រខមែារកាហេបានចាប់ផ្ើេ

សារ់ជីវបាវត្តិរប្់របាជាជន។ ខ្ពុ ំបាន្រមាាចចតិត្បាាប់គាថា 

ខ្ពុ ំគជឺានតិ្រ្តិត។ 

 ខ្ពុ ំបានជាើ្រយ្រឈមែ ាសះដាេអ្ ្រ្ំុរខ្ពុ ំធវែ ើជា្ូរនចតិញ្ ទឹេ  

បាន�ា្់រឈមែ ាសះឲ្យខ្ពុ ំថា គរ់ មារតភី្្រ។ី ឈមែ ាសះខមែារមានតាេួយ  

ឬពីរពា្រ្យបុ៉ណ្ណ ាសះ។ បុ៉ន្ានា្្រ ពុ ររបប បុ៉េ ពត បា្រតិន 

បើអ្ ្រមានឈមែ ាសះវារ វាមាននយ័ថាអ្ ្រេតិនមានបុគ្គេខមែារ 

(្រ្រតិ្ររ) ទា នតិរតាូវស្ល ាប់។ ែូច្ ាសះតាំរពីពាេនាសះេ្រ ខ្ពុ ំបាន 

បាើឈមែ ាសះគរ់ មារត ីបុ៉ណ្ណ ាសះ។ 

 ថ្ង ាបន្ាប់េ្រ យាធាខមែារកាហេបាននតិយាយថា យើរ 

តាូវការរៀន្ូរតាឡើរវ តិញ។ ្រមមែ ាភតិបាេ្រ្់ររួញម្ ា្់របាន 

បាកា្រថា «េតិត្ទាំរអ្់រគ្ ាមាន្ំរណារហើយ។ អរ្គការ 

ចរ់អប់រអ្ំ ្រទាំរអ្់រគ្ ា។ េតិនបាច់យ្ររប្់របាើបាា្់រ 

ផ្ាេ់ខ្លួ នទាជាេួយទា អរ្គការមានអវែ ីៗគាប់យ៉ារដាេអ្ ្រ 

តាូវការ»។ យើរតាូវបាន�ា្់រឲ្យដើរ្្រ ពុ រជួរជាចាើន ដាយមាន 

យាធាបា�ាប់អាវុធម្ ា្់រដើរពីកាាយជួរនេួីយៗ។ បន្ាប់ 

េ្រ ខមែារកាហេបានយ្រយើរទាេន្រី្រន្តិ្ុរខពរទទឹ្រ នា 

ខាត្ពាាវារ។ បន្ាប់ពីបានសារ់ជីវបាវត្តិរប្់រយើរេ្រ

ទៀត ខមែារកាហេបាន�ា្់រយើរនា្្រ ពុ រការ តិយាេយ័េួយ នតិរ 

ចា្់រសាទវែ ារពីខារកាា។ នាខារ្្រ ពុ រនាសះគមឺានតាកា្រគាា

ប់រសំាវលាហ:េួយ ដាេយើរអាចបាើជាបរ្គ ន់។ បន្ាប់ 

េ្រខ្ពុ ំែទឹរថា ខ្ពុ ំបានជាប់អន្ា្់រហើយ។ 

 នា្្រ ពុ រេន្រី្រន្តិ្ុរខនាសះ មានអ្ ្រទា្រ៥១៨នា្់រ 

ដាេអ្ ្រទាំរនាសះគជឺាអតតីនតិ្រ្តិត គាូបងាៀន នតិរទាហាន 

េន់ នេ់។ នាពាេយប់ យើរម្ ា្់រៗដា្រផ្ពុយគ្ ា។ ជើរ 

រប្់រយើរជាប់ចាវ៉ា្់រភ្ាប់ជាេួយនទឹរដា្រ្ររសាវារេួយ 

ដាេឆមែ ាំគុ្រចា្់រសានាខារចុរ។ ខ្ពុ ំបានជាប់នាទនីាសះចំនួន 

១០ថ្ង ា អរ្គការបានបញូ្នចាញអ្ ្រដាេមានឋាន:ខ្្់រ ខណ: 

ដាេអ្ ្រផ្ារទៀតតាូវបានបញូ្នទាធវែ ើការ។ ខ្ពុ ំបានធវែ ើការ 

នាផ្ ា្រ្រសារផ្លូ វថ្ េ់ ដាេមានអ្ ្រទា្រចំនួន៥០នា្់រ។ 

យើរដើរទាការ�្ានរប្់រយើរ្្រ ពុ ររយ:ពាេេួយម៉ារ ជា 

ទ្ីរន្លារដាេយើរកាប់ែីរាេ់ថ្ង ា ពីម៉ារ៥ពាទឹ្រ ទាែេ់ថ្ង ា 

តារ់ បន្ាប់េ្រពីម៉ារេួយរសៀេ ែេ់ម៉ារ៦ល្ង ាច។  

យើរអាចបានហូបបាយបានតាេ្របុ៉ណ្ណ ាសះ។ អ្ ្រទា្រទាំរ 

អ្់របានធវែ ើការយ៉ារខ្ល ាំរ ទាំរយប់ទាំរថ្ង ា ពាាសះអរ្គការបាន 

បាកា្រថា នាពាេយើរបញ្ ប់ការសារ្ររ់ផ្លូ វ អរ្គការ 

នទឹរដាសះលារយើរ។ 

 បុ៉ន្ាខមែារកាហេបាន្ុរហ្រយើរ ហើយការ្ររ្ឃទឹេរប្់រ 

យើរលារមានទៀតដារ។ ជំនួ្រឲ្យការដាសះលារយើរ ខមែារ 

កាហេ បានបញូ្នយើរទាការ�្ានថមែីេួយទៀតដើេ្ជីី្រ 

បាឡាយ។ ពាេនាសះជារែូវវ្រ្ា យើរបានដា្រនាក្ារ 

បាឡាយ ខ្ពុ ំអ្់រ្រម្ល ាំរជាខ្ល ាំរ នតិរបានដា្រេ្់រនាពាេ 

ភ្លៀរ។ ខមែារកាហេបានបន្ថយរបបអាហាររប្់រយើរ អ្ ្រ

ទា្រជាចាើននា្់របានធ្ល ា្់រខ្លួ នឈឺធ្ង ន់ នតិរស្ល ាប់ដាយសារ
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ធវែ ើការងារចាើនជាុេ។ 

 បន្ាប់េ្រ ខ្ពុ ំតាូវបានបញ្ាឲ្យទារ្របន្លា្រមាាប់្រហ 

្ររណ ៍នតិរទទួេបានអាហារបាសើរជារេុន។ នាពាេយប់  

ខ្ពុ ំបានម៉ា្រ្ាឲ្យបាធាន�ាំ្រ្ល នតិរអ្ ្រ�ាំ្រ្លផ្ារទៀត នា្្រ ពុ រ 

្ររ្រមាាប់ជាថ្ ូ រនទឹរអាហារបន្តិចបនួ្ច។ ខ្ពុ ំព្យាយាេអ្់រពី 

្រេត្ថភាពដើេ្យី្រចតិត្អ្ ្រទាំរនាសះ នតិរបានបាាប់អរ្គការ 

ថាខ្ពុ ំគជឺាអ្ ្រម៉ា្រ្ា។ នាពាេដាេខ្ពុ ំរ្់រនាកាុរភ្ ំពាញ 

ខ្ពុ ំជាគាូបង្ហ ាត់យូែូម្ ា្់រ ែូច្ ាសះខ្ពុ ំស្គ ាេ់បាពន័្ធ្ររសា្្រ ពុ រតួខ្លួ ន 

រប្់រេនុ្រ្។ យប់េួយនាសះបុរ្រម្ ា្់របានបាាប់ថា អរ្គការ 

ចរ់ជួបខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំមានការភយ័ខ្ល ាចយ៉ារខ្ល ាំរ។ នាពាេដាេខ្ពុ ំ 

បានដើរចូេទា្្រ ពុ រការ តិយាេយ័នាសះ មាខមែារកាហេបានឲ្យ 

ខ្ពុ ំម៉ា្រ្ា ញចីាបាច់ការជើររប្់រគាត់។ ខ្ពុ ំបានញចីាបាច់ 

យ៉ារខ្ល ាំរ នតិរលាបបាារខ្ល ាញ់ព្់រលាយនទឹរផាសះធ្ូយរលើ 

ការជើររប្់រគាត់។ បន្ាប់េ្រខ្ពុ ំបានឆ្ ទឹសះតមារ់្ររសាឲ្យ 

ចូេ្្រ ពុ រជួរឆ្អ ទឹរវ តិញ។ បន្ាប់ពីនាសះេ្រ ខមែារកាហេបានផ្េ់

ឲ្យខ្ពុ ំនូវរបបអាហារពាញលាញ។ 

 នាចុរឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាេដាេយើរបញ្ ប់ជី្រ 

បាឡាយ អរ្គការបានហាឲ្យទាចូេរួេបាជំុេួយ នតិរបាន 

ដាសះលារអ្ ្រទា្រសា្ីជាចាើននា្់រពីរេន្រី្រន្តិ្ុរខ បុ៉ន្ា 

ពួ្រយើរដាេនា្រេ់តាូវបានបញូ្នទាការ�្ាន្ំរណរ់ថមែី 

េួយទៀត នា្្រ ពុ រខាត្ពាាវារ។ យើរបានដើរទាទនីាសះ 

តាេផ្លូ វជាតតិលាខ១។ បុរ្រជាចាើននា្់រមានការ្រប្បាយ 

រ្ីររាយ ពាាសះេតិនបានឃើញផ្លូ វជាតតិជាយូរេ្រហើយ។ យើរ 

បានដើរជាជួរ បា្រតិនបើអ្ ្រណាម្ ា្់រ្ានចាញកាាជួរ អ្ ្រ 

នាសះនទឹរតាូវបានវាយែំ។ ការងាររប្់រយើរនាការ�្ានថមែី 

នាសះ គ្ឺររ់ទំនប់្្រពុ ្រទទឹ្រ្រមាាប់សាាចសាពវាេសាា  

ចតិញ្ ទឹេ្រតវែពាហន: ភួ្រសាា នតិរជី្របាឡាយ។ ខមែារកាហេបាន 

វាយយើរ នាពាេយើរឈប់្រមាា្រ អ្ ្រមើេការខុ្រតាូវ 

បានសើច នតិរឲ្យអ្ ្រជាប់ទា្ររាប់ចំនួនែរដាេតាូវវាយ។ 

អ្ ្រមើេការខុ្រតាូវនាសះបានវាយែំអ្ ្រទា្រពីរនា្់ររហូត

ែេ់ស្ល ាប់ ដាយសារផទឹ្រទទឹ្របាឡាយ។ យាធាខមែារកាហេ

បានវសះយ្រថ្លើេរប្់រអ្ ្រទា្រយ្រេ្រចេ្អ តិនហូប។ 

 ខ្ពុ ំស្ើរតាស្ល ាប់ ដាយសារអត់ឃ្ល ាននាការ�្ាននាសះ។  

ពាេខ្លសះខ្ពុ ំេួចចាញទារ្រចាប់្រង្ ាប ក្ាេ ខ្យរ នតិរ្រណ្ពុ រ 

េ្រហូប។ បុ៉ន្ាខមែារកាហេបានចាប់ខ្ពុ ំ នតិរវាយែំខ្ពុ ំជាេួយនទឹរ

មា្រឫ្រ្ទីាេ់តាហូរ្ាេ។ 

 មានកើត្រតវែ រុយជាចាើននាឆ្ ាំនាសះ ែូច្ ាសះនាពាេ 

ដាេយើរហូបអវែ ីៗ យើរតាវូតាបាយត្័  បតិទមាត់រប្់រយើរ។ 

អ្ ្រទា្របានស្ល ាប់េ្រេួយៗ អ្ ្រខ្លសះស្ល ាប់នាពាេដា្រ 

អ្ ្រខ្លសះស្ល ាប់ខណ:ដាេ្ំរពុរដើរ ខ្លសះតាូវបានបាហារជីវ តិត  

នតិរអ្ ្រទា្រផ្ារទៀតបានចរ្រ្រម្ល ាប់ខ្លួ ន។ អ្ ្រទា្រខ្លសះ

ដាយមានការសាា្រឃ្ល ានខ្ល ាំរ គាត់បានហូបសា្រ្រព។ 

 នាថ្ង ាទ៣ី០ ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៦ អរ្គការបានឲ្យយើរ 

ទាំរអ្់រគ្ ាឈរេួយជួរ។ ្រមមែ ាភតិបាេបាននតិយាយថា អ្ ្រ 

ទា្រស្ើរតាទារំអ្់របានគារព នតិរជឿជា្់រលើអរ្គការ អ្ ្រ 

ទាំរនាសះនទឹរតាូវបានបញូ្នទាេូេ�្ានវ តិញ។ បុ៉ន្ានាមាន

អ្ ្រទា្រ២០នា្់រទៀតដាេរៀន្ូរតាេតិនទាន់គាប់គាាន់នា

ឡើយ។ ខ្ពុ ំ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រចំណាេអ្ ្រទាំរ២០នា្់រនាសះ។ កាាយ 

េ្រខ្ពុ ំបានឮ្រមមែ ាភតិបាេនតិយាយថា អ្ ្រដាេបានដាសះលារ

នាសះតាូវបាន្រម្ល ាប់។ 

 កាាយេ្រ ្រន្តិ្ុរខគុ្របានហាអ្ ្រទា្រទាំរ២០នា្់រ 

ទាឈរតមារ់ជួរ។ រថយន្៦គាឿរ ដាេផេតិតនាបាទា្រ 

ចតិនបានឈប់ ហើយអរ្គការឲ្យយើរឡើរលើរថយន្នាសះ។ 

អរ្គការបានបាាប់យើរថា យើរមាន្ំរណារហើយដាេ 

បានបញូ្នតាឡប់ទាេូេ�្ានវ តិញ។ ខ្ពុ ំយំ ហើយគាប់គ្ ាបាន 

ថ្ល ារអំណរគុណែេ់អរ្គការ។ ខ្ពុ ំជាប់គុ្រអ្់ររយបៈពាេេួយ 

ឆ្ ាំ បាាំេួយខា នតិរបាាំេួយថ្ង ា។ មានតាយើរ២០នា្់រគត់ 

ដាេបានរ្់ររានមានជីវ តិត នា្្រ ពុ រចំណាេបាជាជន៥១៨ 

នា្់រនា្្រ ពុ រគុ្រ។ 

រូបថត នតិរ អត្ថបទ ដាយេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា
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(តពីលាខេុន)

 ង៉ាត ឃាេ មានអាយុ២៧ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ នារៀន 

មានសាុ្រ្ំរណើតនាកាសះធំ ខាត្្រណ្ាេ ជា្ូរនរប្់រពូ 

ង៉ាត ឃុត នតិរេរី ទូច ្ុរខ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ា

ទ៥ី ខាេតិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាេន្រី១៦ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរ 

នាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ បន្ប់ធំ ០៦ បន្ប់តូច ១៤។ ខមែារ 

កាហេបញូ្ន ង៉ាត ឃាេ េ្រែេ់គុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាទ១ី០ 

ខាេនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៤ ខាេតិថុនា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ៩៧ ថ្ង ា។ 

 ង៉ាត ចន ហា ឃួន េនអាយុ២៥ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុ្រ្ំរណើតនាកាសះធំ ខាត្្រណ្ាេ ជា្ូរនរប្់រពូ ង៉ាត  

្រន នតិរេរី អុន ្រ៊ុ ន យុទ្ធជនសាែ្្រតិច្  ្ររពេ៥០២ តាូវ 

បានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននភថ្ង ាទ១ី៨ ខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា 

្ររពេ៥០២។ ខមែារកាហេ្រម្ល ាប់ ង៉ាត ចន នាថ្ង ាទ១ី៧ 

ខាេតិនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ 

២៨ ថ្ង ា។ 

 ង៉ាត ជតិន មានអាយុ២០ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុ្រ 

្ំរណើតនាត្ូរឃមែពុ ំ  ខាត្្ំរពរ់ចាេ ជា្ូរនរប្់រពូ ង៉ាត េគ 

នតិរេរី ម៉ា សារ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៣ី០ 

ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ នាពាា្រក្ាេ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរនា

គុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ បន្ប់ធំ ០៧ បន្ប់តូច ៩។ បើយារ 

តាេឯ្រសារនាបណ្ណ សារនាេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុ ជា 

ដាេយ្រទាធវែ ើជាបញ្ឡីើរវ តិញ ដាយការ តិយាេយ័្រហ 

ពាសះរាជអាជ្ា នាអរ្គ ជំនំុជមាសះវ តិសាេញ្ញ្្រ ពុ រតុលាការ្រេ្ពុជា 

រ្រឃើញថា ង៉ាត ជតិន តាូវបានខមែារកាហេចាប់បញ្ ូ េ្្រ ពុ រគុ្រ 

ទួេស្លារនាថ្ង ាទ៣ី០ ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ ឬថ្ង ាទ២ី៧ ខាេនីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខាមែរកាហេ្រម្ល ាប់ ង៉ាត ជតិន នាថ្ង ាទ២ី៧ 

ខាឧ្រភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 ង៉ាត ឈុនង៉ាន ហា ្ំរណារ មានអាយុ ២៣ឆ្ ាំ ្្រ ពុ រ 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុ្រ្ំរណើតនាស្អ ារ ខាត្្រណ្ាេ ជា្ូរន 

រប្់រពូ ង៉ាត ឌូ នតិរេរី អ៊ូ ច ធឿរ ធវែ ើយាធា តាូវបានខមែារ 

កាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៥ី ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ នាច្បារអំពា 

ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ បន្ប់ធំ 

០៧ បន្ប់តូច ៥។ ង៉ាត ឈុនង៉ាន តាូវបានខមែារកាហេចាប់ 

បញ្ ូ េ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាទ៣ី០ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

នតិរ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៤ ខាឧ្រភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយ 

ពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ១៥ ថ្ង ា។ 

 ង៉ាត ញ៉ាន់ មានអាយុ២០ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុ្រ 

្ំរណើតនាតាាំ្រ្់រ ខាត្តាកាវ ជា្ូរនរប្់រពូ ង៉ាត គតិន នតិរេរី  

ឈុន សាម៉ារ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៧ ខា 

្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាធិ៍ចតិនតុរ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរ

នាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ បន្ប់ធំ ០៦ បន្ប់តូច ៥។ បើយារ 

តាេឯ្រសារនាបណ្ណ សារនាេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុ ជា  

ដាេយ្រទាធវែ ើជាបញ្ឡីើរវ តិញ ដាយការ តិយាេយ័្រហ 

ពាសះរាជអាជ្ា នាអរ្គ ជំនំុជមាសះវ តិសាេញ្ញ្្រ ពុ រតុលាការ្រេ្ពុជា 

រ្រឃើញថា ង៉ាត ញ៉ាន់ តាូវបានខមែារកាហេចាប់បញ្ ូ េ្្រ ពុ រ 

គុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាទ២ី៧ ខាេនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ឬថ្ង ាទ២ី០ ខា 

្រ្្រ �ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ឬថ្ង ាទ២ី៧ ខា្រ្្រ �ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខាមែរកាហេ 

្រម្ល ាប់ ង៉ាត ញ៉ាន់ នាថ្ង ាទ១ី៤ ខាឧ្រភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 ង៉ាត ញុ៉្រ ហា វ៉ាន់ ថន ្ររចេត័ពាធិ៍សាត់ តាូវបាន 

ខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ន្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាធិ៍សាត់។ ខមែារកាហេ 

បញ្ ូ េ ង៉ាត ញុ៉្រ ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាទ៤ី ខាតុលា ឆ្ ា ំ

្រញ្ជតីឈ្ារះអ្កដាលបាៃសលៃ ា្់រនាក្ពុងរ្រ្រខ្ារកាហមចារទរុកក្ពុង
សៀវភារនំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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 56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

១៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៤ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ១១ ថ្ង ា។ 

 ង៉ាត េ៉ន មានអាយុ៣៦ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុ្រ 

្ំរណើតនាបន្ាយមា្រ ខាត្្ំរពត ជា្ូរនរប្់រអ៊ំ ង៉ាត អ៊ា្់រ  

នតិរអ៊ំសាី អ៊ូ  េំុ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ យ្់រ លាន មាន្ូរនបាុ្រ 

៤នា្់រ នតិរសាី៤នា្់រ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៣ 

ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាេន្រីឡានទទឹ្រ ភ្ ំពាញ ហើយបញូ្នទាឃំុ

ឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ឆ បន្ប់ធំ ០៣ បន្ប់តូច ១៨។ 

ខមែារកាហេបញ្ ូ េ ង៉ាត េ៉ន ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាទ២ី៦ 

ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៨ ខាេនីា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ៨៣ ថ្ង ា។ 

 ង៉ាត សារ តិន ហា ទូច មានអាយុ៣១ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុ្រ្ំរណើតនាស្អ ារ ខាត្្រណ្ាេ ជា្ូរនរប្់រអ៊ំ ង៉ាត  

សារ ៉ុ រ នតិរអ៊ំសាី អ៊ុ ន ពាញ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ ខូវ ្រទឹេថា 

មាន្ូរនបាុ្រ១នា្់រ នតិរសាី១នា្់រ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ន 

នាថ្ង ាទ៤ី ខា្រញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា្្រទឹរចាាេ ហើយបញូ្នទា

ឃំុឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ច បន្ប់ធំ ៣ បន្ប់តូច ១០។ 

ខមែារកាហេបញ្ ូ េ ង៉ាត សារ តិន ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាទ៧ី 

ខា្រញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៨ ខាេនីា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ១៩៣ ថ្ង ា។ 

 ងាេ ហុរ មានអាយុ២៣ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុ្រ្ំរណើតនាសាុ្រ១៨ (សាុ្រកាសះធំ) ខាត្្រណ្ាេ ជា 

្ូរនរប្់រពូ រួន ង៉ាេ នតិរេរី គេ មាន តាូវបានខមែារកាហេ 

ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៣ ខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា្ររ១៣ េន្រី 

្រ-២១ ឃ ហើយបញ្ ូ េទា្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាបន្ាប់។  

ខមែារកាហេ្រម្ល ាប់ ង៉ាេ ហុរ នាថ្ង ាទ១ី៨ ខាេីនា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ២៣ ថ្ង ា។ 

 រតិច សារ ជាបាពន្ធរប្់រឈមែ ាសះ តុប េុ៉រ ្រេមែ្ររ 

អគ្គ ្ីរនទី២ី តាូវបានខមែារកាហេឃាត់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៣ី០ ខាតុលា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាអគ្គ ្ីរនទី២ី ហើយ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាបន្ាប់។  

ចំណា្រឯប្វី តិញ តាូវបានខមែារកាហេឃាត់ខ្លួ នបញូ្នទាគុ្រ 

ទួេស្លារនាថ្ង ាទ២ី៨ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ គ២ឺថ្ង ាេុនការ 

ចាប់បាពន្ធ។ ខមែារកាហេ្រម្ល ាប់ តុប េុ៉រ នាថ្ង ាទ២ី៨ 

ខាេ្ររា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ លើ្រពីនាសះទៀត ឪពុ្រកាមែ្រឈមែ ាសះ 

តុប សា៊ុន តាូវបានខមែារកាហេឃាត់ខ្លួ ននតិរ្រម្ល ាប់ នាថ្ង ា 

ជាេួយគ្ ានទឹរ្ូរនបាសារដារ។ (មានរូបថតរប្់រ តុប េុ៉រ 

នតិរ តុប សា៊ុន នាលាខរៀរ កាាយ តាេព្យញ្នបៈ «ត»)។ 

 រតិន េីេ មានអាយុ២១ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុ្រ 

្ំរណើតនាសាុ្រ១០៨ (សាុ្រកាសះអណ្ាត) ខាត្តាកាវ ជា 

្ូរនរប្់រពូ រតិន សារ នតិរេរី ហរ់ េី តាូវបានខមែារកាហេ 

ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី០ ខាេតិថុនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា្ររការ ្ំរពរ់ 

សាេ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ០១  

បន្ប់ធំ ៤។ ខមែារកាហេបញ្ ូ េ រតិន េីេ ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារ 

នាថ្ង ាទ១ី៥ ខាេតិថុនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៨ី 

ខា្រញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ 

៨៦ ថ្ង ា។ 

 រតិន សារ តិន តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននា្ររពេ១៧០  

្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហេបញ្ ូ េ រតិន សារ តិន ្្រ ពុ រគុ្រ 

ទួេស្លារនាថ្ង ាទ១ី២ ខា្រហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់ចាេ 

នាថ្ង ាទ១ី៦ ខា្រញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់រ 

រយបៈពាេ ៣៦ ថ្ង ា។ 

 រតិន សាអ៊ុ ត មានអាយុ៣២ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៦ អតតី 

វ តិ្រវែ្ររអណូ្ររ៉ា នតិរបាារកាត មានសាុ្រ្ំរណើតនា្ំរពរ់ 

តាបា្រ ខាត្ពាាវារ ជា្ូរនរប្់រអ៊ំ រតិន អ៊ុ រ នតិរអ៊ំសាី ប៉ាន 

អារ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ យទឹេ ប៉ាហីុ មាន្ូរនសាី១នា្់រ តាូវ 

បានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី០ ខាេ្ររា ឆ្ ា១ំ៩៧៦ ហើយ 

បញូ្នទាឃំុឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ០១ បន្ប់លាខ  

១៣។ ខមែារកាហេបញ្ ូ េ រតិន សាអ៊ុ ត ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារ 

នាថ្ង ាទ២ី៦ ខាេនីា ឆ្ ា១ំ៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ២ី៣ 

ខាឧ្រភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 
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លលខ២៣២ ខខលមសា ឆ ្នាំ២០១៩

 រូន ្ារគេី ហា នតិគេី តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ន 

នាថ្ង ាទ៦ី ខា្រញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា្ររពេ១៧០ ហើយ 

្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៦ ខា្រញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាប់ 

ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ១១ ថ្ង ា។ 

 រួន ឆារ ហា ធនី មានអាយុ៣២ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុ្រ្ំរណើតនាសាី្រន្ធរ ខាត្្ំរពរ់ចាេ ជា្ូរនរប្់រអ៊ំ 

ឆាយ គាត នតិរអ៊ំសាី យុន សារ មានប្ឈីមែ ាសះ អ៊ុ ំ េុ៉េ ហា 

ថន មាន្ូរនបាុ្រ១នា្់រ នតិរសាី១នា្់រ តាូវបានខមែារកាហេ

ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៣ី១ ខាេ្ររា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា្ររពេ៣១០ 

ខាត្្រណ្ាេ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រ

ផ្សះ េ បន្ប់ធំ ០៣ បន្ប់តូច ៥។ បើយារតាេឯ្រសារ 

នាបណ្ណ សារនាេជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា ដាេយ្រទា 

ធវែ ើជាបញ្ឡីើរវ តិញ ដាយការ តិយាេយ័្រហពាសះរាជអាជ្ា  

នាអរ្គ ជំនំុជមាសះវ តិសាេញ្ញ្្រ ពុ រតុលាការ្រេ្ពុជា រ្រឃើញថា 

រួន ឆារ តាូវបានខមែារកាហេបញ្ ូ េ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារនា

ថ្ង ាទ៣ី០ ឬ ៣១ ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់នាថ្ង ាទ២ី៨ 

ខាេ្ររា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ រឯី ប្ឈីមែ ាសះ អ៊ុ ំ ថន តាូវបានខមែារកាហេ 

ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៨ ខាេនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នតិរពំុទាន់មានឯ្រ

សារបញ្ា្់រពីកាេបរ តិច្ឆ ាទនាការ្រម្ល ាប់នាឡើយ។ 

 រួន ឆាេ មានអាយុ៤៩ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុ្រ 

្ំរណើតនា្រណ្ាេ្្រទឹរ ខាត្្រណ្ាេ ជា្ូរនរប្់រអ៊ំ កាវ  

រួន នតិរអ៊ំសាី យួ្រ អ៊ុ ំ មានបាពន្ធឈមែ ាសះ កាវ រ៉ាត មាន្ូរន 

បាុ្រ៤នា្់រ នតិរសាី១នា្់រ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ា

ទ៦ី ខា្រញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរនាគុ្រទួេ

ស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ បន្ប់ធំ ០៧ បន្ប់តូច ៣។ ខមែារកាហេ្រម្ល ាប់ 

រួន ឆាេ នាថ្ង ាទ៣ី០ ខាេនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 រួន ពាញ អនុវរបៈសានាធំ្ររពេ២៩០ តាូវបានខមែារ 

កាហេចាប់ខ្លួ ននា្ររពេ២៩០ ្្រ ពុ រឆ្ ា១ំ៩៧៦។ ខមែារកាហេ 

បញ្ ូ េ រួន ពាញ ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារនាថ្ង ាទ១ី ខាតុលា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិរ្រម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៦ី ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរអ្់ររយបៈពាេ ៦៧ ថ្ង ា។ 

 រួន យ៉ន ហា ញទឹេ មានអាយុ២២ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុ្រ្ំរណើតនាជើរពាា ខាត្្ំរពរ់ចាេ ជា្ូរនរប្់រពូ 

អ៊ូ  រួន នតិរេរី ហារ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៥  

ខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ 

្្រ ពុ រផ្សះ ច បន្ប់ធំ ៥ បន្ប់តូច ៦។ ខមែារកាហេ្រម្ល ាប់ រួន  

យ៉ន នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាេនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំរ 

អ្់ររយបៈពាេ ២១ ថ្ង ា។ 

 រួន យុ៉ន ហា ពន្ធ ័មានអាយុ២៤ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុ្រ្ំរណើតនាអរ្គ ្្រ ួ េ ខាត្្រណ្ាេ ជា្ូរនរប្់រពូ រួន 

ណាេ នតិរេរី ចទឹ្រ តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៦ 

ខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាពាណតិជ្្រេមែ ហើយបញូ្នទាឃំុឃាំរ 

នាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ច បន្ប់ធំ ០៣ បន្ប់តូច ២។ នា

ពំុទាន់មានឯ្រសារបញ្ា្់រពីកាេបរ តិច្ឆ ាទនាការ្រម្ល ាប់នា

ឡើយ។ 

 រួន សារ៉ាត ្រេមែ្ររអគ្គ ្ីរនចីកាអងាា តាូវបានខមែារ 

កាហេឃាត់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៤ី ខា្រហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាអគ្គ ្ីរន ី

ចកាអងាា។ នាពំុទាន់មានឯ្រសារបញ្ា្់រពីកាេបរ តិច្ឆ ាទនា

ការចូេ្្រ ពុ រគុ្រទួេស្លារ នតិរការ្រម្ល ាប់នាឡើយ។ 

 រួន អ្រ�្ា មានអាយុ២៨ឆ្ ាំ្្រ ពុ រឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុ្រ 

្ំរណើតនាភ្ ំពាញ ជា្ូរនរប្់រពូ រួន ផា នតិរេរី គទឹេ ហួយ 

មានបាពន្ធឈមែ ាសះ ទាូ ចន្េី ហា គរ់ មាន្ូរនបាុ្រ២នា្់រ 

តាូវបានខមែារកាហេចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៧ ខាេ្ររា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

នាសាុ្រភ្ ំសាុ្រ តំបន់ ៥ (ខាត្បាត់ែំបរ) ហើយបញូ្ន

ទាឃំុឃាំរនាគុ្រទួេស្លារ្្រ ពុ រផ្សះ ្រ០៥ បន្ប់ធំ ១៤។ 

ខមែារកាហេ្រម្ល ាប់ រួន អ្រ�្ា ឬ រួន អថា នាថ្ង ាទ២ី៩ 

ខាេនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

(នាមានត)

វ៉ាន់ថាន់ ពា�ារ៉ា នតិរ ឡពុ រ �ានី

េជ្ឈេណ្ឌ េឯ្រសារ្រេ្ពុជា



កាលវិភាគ្រញ្ច ានំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វ តិចតិតាសាេ្រតិេ្បៈ្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត ដាេមានទតីាំរ្រ្ថតិតនា្្រ ពុ រអគារ H នាវ តិទ្យាស្ថ ានជាតតិអប់រ ំជាទតីាំរ 

េួយដើរតួនាទជីា្រន្លារអប់រ ំបណ្ពុ សះបណ្ាេ នតិរលើ្រ្រេ្្់រការអប់រពំីបាវត្តិសាស្ា នតិរការែំណាេបន្េ់ទុ្រពីរបបខមែារ 

កាហេ ពាេទាំរជា្រន្លារដាេ�ា្់របង្ហ ាញពីស្ ាដា្រតិេ្បៈ នតិរវប្ធេត៌ាេរយបៈការតាំរពតិពរ័ណ ៍ការចា្់របញ្ ាំរខ្ាភាព-

យន្ឯ្រសារ នតិរការធវែ ើបទបង្ហ ាញរប្់រវាគមែ តិននានា។ ជារួេ វ តិចតិតាសាេ្រតិេ្បៈ្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត រួេចំណា្រ 

ែេ់ការលើ្រ្រេ្្់រនតិរគាំទាែេ់វ តិចតិតា្ររ្រេ្ពុជាទាំរអ្់រ ដាយផ្េ់ជូននូវបរ តិវាណខារ្្រ ពុ របន្ប់ធំនាអគារចំណា្់រ្រសារ

ឡើរ្្រ ពុ ររជ្កាេបារាំរ ្រមាាប់ការ�ា្់រតាំរពតិពរ័ណព៌ី្រតិច្ ការ្រតិេ្បៈរប្់រខ្លួ ន។

្រមាាប់ពត័ម៌ានបន្ថាេ្ូរេទា្់រទរ ស៊ារ ចតិន្ា ទូរ្រព្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org

បញ្ាំរលរៀររាេ់នថ្ង្ុរ្្រ 

លវលាលម៉ារ១០:០០ ្ពទឹ្រ

ទតីាំរល�ាវ តិចត្ិ តសាេ្រតិេ្បៈ

្រហ្រេយ័វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត 

អគារ H ននវ តិទ្យាស្ថ ានជាតតិអប់រ ំ

(េហាវ តិថី្ពសះ្រហីនុ 

រាជធានភំ្ីលពញ)
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អដ ្ិធាតរុ៖ គ្ាៃអវែតីជាអមតៈ
្រញ្ជតីអដ ្ិធាតរុដាលរកឃើញនាកាាម្រលលៃង័្កពារះពរុទ្ធរ្ូរក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុងភ ្នំពាញ 

រៀបរៀរដាយ៖ ចាន បាាថ្ ា, សា ហវែ ាទេីី, ្ុរភក្័ា ភាណា នតិរ អ៊ុ ន ្ុរ�ាវ ី

វ តិទ្យាស្ថ ាន្រ្លទឹ្ររ ទឹត, ខា្ុរេ្ភ បៈ ឆ្ ាំ២០១៥

(តពីលាខេុន)

េ.រ លាខ្ូរែ
ឈមែ ាសះ 

ជាភាសាអរ់គ្លា្រ
ឈមែ ាសះ ភាទ អាយុ ថ្ង ាេរណភាព

ទំពរ័្្រ ពុ រ

សៀវភា

៣៥៣ ៨៦៧៨ Sok Seng ្ុរខ សារ ? ? ១៩៨៧ ១៩២

៣៥៤ ៨៦៨២ Theavy ធាវ ី ? ? ? ១៩៥

Chaota ចាតា ? ? ?

Teng តារ ? ? ?

៣៥៥ ៨៦៨៥ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ១៩៥

៣៥៦ ៨៦៨៦ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ១៩៥

៣៥៧ ៨៦៩០ Hang Mum  
(Prey Veng)

ហារ េំុ (ពាាវារ) ? ? ? ១៩៦

៣៥៨ ៨៦៩២ Chan Ny ចន្័ នី ? ? ? ១៩៦

៣៥៩ ៨៦៩៤ Sun Sochey ្រ៊ុ ន ្ុរចី ? ? ? ១៩៩

៣៦០ ៨៧០២ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ១៩៦

៣៦១ ៨៧០៥ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ១៩៦

៣៦២ ៨៧០៧ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០០

៣៦៣ ៨៧០៨ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០០

៣៦៤ ៨៧១០ Sakk សា្់រ ? ? ? ២០១

៣៦៥ ៨៧១២ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០១

៣៦៦ ៨៧១៨ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០២

៣៦៧ ៨៧២១ Hong Sereirithy 
alias Phau

ហុរ សារឬីទ្ធ ី
ហា ផូ

? ? ១៩៨២ ២០៥

៣៦៨ ៨៧២២ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៥
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៣៦៩ ៨៧២៣ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០២

៣៧០ ៨៧២៧ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ?

៣៧១ ៨៧២៩ Chhang Mum ឆារ េំុ ? ? ? ២០៣

៣៧២ ៨៧៣២ Cheng Than ចារ ថន ? ? ១៩៩០ ២០៥

៣៧៣ ៨៧៤០ Huot ហួត បាុ្រ ? ? ២០៥

Vann Van វ៉ាន់ វន៉ សាី ? ?

៣៧៤ ៨៧៥៥ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៥

៣៧៥ ៨៧៦២ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៦

៣៧៦ ៨៧៦៥ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ?

៣៧៧ ៨៧៧២ Yem Ching យ៉ាេ ជទឹរ ? ? ? ២០៦

៣៧៨ ៨៧៧៤ Vong Mao វរ្ ម៉ា ? ? ? ២០៦

៣៧៩ ៨៧៨៥ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៦

៣៨០ ៨៧៧៩ Sim Sary ្ុរទឹេ សារ ី សាី ? ១៩៩២ ២០៦

៣៨១ ៨៧៨៩ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៩

៣៨២ ៨៧៩០ Im Chhun អុទឹេ ឈុន ? ? ២០៩

Im Khun អុទឹេ ឃុន ? ? ?

៣៨៣ ៣៧៩២ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៩

៣៨៤ ៣៧៩៥ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៩

៣៨៥ ៨៨០០ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២០៩

៣៨៦ ៨៨០២ Phuon Lin ភួន េតិន ? ? ៣១/?/១៩៨៤ ២១០

៣៨៧ ៨៨០៦ Minh Simuon េតិញ ្ីុរេួន សាី ៦១ឆ្ ាំ ២៦/០១/១៩៨៨ ២១០

៣៨៨ ៨៨០៨ Chim Moeun ជទឹេ មឿន ? ? ? ២១០

៣៨៩ ៨៨១១ Tang Kich តាំរ គតិច ? ៥០ឆ្ ាំ ២៩/០៨/១៩៨៧ ២១០

៣៩០ ៨៨០៩ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២១០

៣៩១ ៨៨១៤ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២១៣
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៣៩២ ៨៨៣៨ Chheng Sinan 
(has photo)

ឆារ ្ុរណីន 
(មានរូបថត)

សាី ? ១៧/០៨/១៩៨៧ ២១៣

៣៩៣ ៨៨៤៦ Tuon Vuthy ទួន វុឌ្ឍី ? ? ០២/០៨/១៩៨៣ ២១៦

៣៩៤ ៨៨៤៨ Cheach? Sech ជាច? សាជ ? ? ? ២១៦

៣៩៥ ៨៨៥២ Ngoeu Haiheng ងា ហាហារ ? ? ? ២១៩

៣៩៦ ៨៨៥៤ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២១៩

៣៩៧ ៨៨៥៧ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២១៩

៣៩៨ ៨៨៦០ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២១៩

៣៩៩ ៨៨៦៣ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២១៩

៤០០ ៨៨៦៤ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២០

៤០១ ៨៨៧១ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២០

៤០២ ៨៨៧៤ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២០

៤០៣ ៨៨៧៨ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២០

៤០៤ ៨៨៨៤ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២៣

៤០៥ ៨៨៨៨ Prum Viseth ពាុំ វ តិ្រតិទ្ធ ? ? ? ២២៣

៤០៦ ៨៨៨៩ Kris Ouch គាី្រ អ៊ូ ច ? ? ? ២២៣

៤០៧ ៨៨៩៣ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២៣

៤០៨ ៨៨៩៨ Sun Saran ្រ៊ុ ន សារន៉ ? ? ? ២០៩

៤០៩ ៨៩០០ Men Sinavuth 
alias Sruoch

ម៉ាន ្ុរណីាវុធ 
ហា សាួច

? ២០ឆ្ ាំ ១៣/០៣/១៩៨៨ ២២៤

៤១០ ៨៩០៣ Thie? ធៀ? ? ៣៧ឆ្ ាំ ១៣/០៣/១៩៨៩ ២២៤

៤១១ ៨៩១៣ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២៧

៤១២ ៨៩១៩ Unknown េតិនែទឹរឈមែ ាសះ ? ? ? ២២៤

៤១៣ ៨៩២១ Seng Sen សារ សាន ? ១៤ខា ២២៤

(នាមានត)
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