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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

 យើងអាចនិយាយបានថាេទ្ធ ិបាជាធិ្រតាយ្យ្ជឺា

កមល ាំងដាេមនិចារះចុរះញ៉មនាក្ ញ ងបាវត្សិាសា្។ ក្ ញ ងនាម

សា�ភីា�នងិសមភា�េទ្ធបិាជាធ្ិរតាយ្យ លើកកមព ស់ែេ់

សមល ាង�្រស់មនុស្សបាុសសាី នងិ្ំរបាកបា�ន័្ធនយាបាយ

បា្រឋានានុកាម។ ែូចគ្ ាទានងឹេទ្ធបិាជាធ្ិរតាយ្យដា�កា� 

អ្់រ�នំាំមកនូវសក្ានុ�េបាក្រដាយ ថាម�េក្ ញ ងកា�កា

បាាសង្គម។កា�អ្់រ�ដំាេផ្ាតលើ កា�តាិរះ�រិះ�ិចា�ណាកា� 

ឆលញ រះ្រញ្ ាំងអំ�ីខលរួ នឯង នងិសាចក្អីាណិតអាសូ�អាច្រង្ ើត

ជាផ្ ត់្ំនតិថមែីៗជាេក្ខណៈ្ុរ ្្គេ នងិជា�ួមដើម្្ីរង្ហ ាញ�ី

កា�យេ់ឃើញនងិផ្េ់ែេ់មនុស្ស នូវឧ្រក�ណក្៍ ញ ងកា�ចា

ទសួ�ខលរួ នឯងស្ថ ា្រន័ នងិ�ិ្�លាក។ ែូចគ្ ាទានងឹេទ្ធបិា

ជាធ្ិរតាយ្យដា�កា�អ្់រ�ំក៏អាចជាអំណាចែ៏វសិាសវសិាេ

�្រស់មនុស្សជាតក្ិ ញ ងកា�សមាាច បាននូវសន្ភិា�សា�ភីា�

នងិយុត្ធិម។៌

 កា�សិក្សាអំ�ីបាវត្សិាសា្្ជឺាសមាសធាតុសំខាន់

សមាា្់រចក្ខញ វសិយ័នាកា�អ្់រ�។ំ បាវត្សិាសា្អាចតាូវបាន

សកិ្សា ដើម្្ីរណ្ញ រះកា�យេ់ែឹងនងិឆលញ រះ្រញ្ ាំងបាក្រដាយ

កា�តាិរះ�រិះ�ិចា�ណា តាម�យៈ ្ំនតិ�ីអតតីកាេ  �ីមនុស្ស

នងិ�ីស្ថ ា្រន័។បាវត្សិាសា្អាចជាមូេដ្ឋ ានគាឹរះនាក្សីង្ឃមឹ

កា�លើកទកឹចត្ិនងិកា�សណ្ាសបាណី។ ទន្ទ មឹនងឹនារះដា� 

បាវត្សិាសា្កអ៏ាចតាូវបាន បាើបាាស់ជាសម្ភ ា�សមាា្់រកា� 

អ្់រ�ដំើម្�ីន្យេ់អំ�ីកំហុស្ុណវ្ិរត្ ិ នងិអំពើខុសឆ្គងនា

ក្ ញ ងសង្គម។បាវត្សិាសា្ជំ�ុញឲ្យ្ុរ ្្គេហ៊ានបាឈមទទួេ

ស្គ ាេ់ទុក្ខវានាដាេ្រង្ ដាយសា� សាសនា វ្រ្ធមន៌ងិបា

ទាសជាត។ិបាវត្សិាសា្ជំ�ុញឲ្យ្ុរ ្្គេហ៊ានបាឈមមុខនងឹ

ភា�្យ័ខល ាចដាេកើតមានឡើងនាក្ ញ ងសង្គម។

 ដាយសា�តាអំណាចែ៏មហិមានាបាវត្សិាសា្ក្ ញ ង

កា�្រង្ ើតអត្សញ្ញ ាណវ្រ្ធម ៌ នងិចក្ខញ វសិយ័បា្រសហស

មយ័យើងតាូវតាធវែ ើឲ្យកា�សកិ្សា អំ�ីបាវត្សិាសា្បាាទា

ជាសមាសធាតុែ៏មានសា�សំខាន់ សមាា្់រយុត្សិាសា្ជាស

កេក្ ញ ងកា�ទ្់រស្ ាត់ នងិឆល ើយត្រចំពារះអំពើបាេយ័�ូជ

សាសនក៍ា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេ នងិអំពើហិង្សាជាុេហួសហាតុ។ 

ទារះជា្រញ្ហ ាជាសកេ តមាូវឲ្យមានយុត្សិាសា្ជាសកេ 

ក្ ញ ងកា�ដារះសាាយយ៉ាងណាកដ៏ាយ កយុ៏ត្សិាសា្ទាំងនារះ

តាូវ�ឹងផ្អ ាកលើកា�ចូេ�ួម�ីសំណាក់ ថ្ ាក់មូេដ្ឋ ានដាេ 

មនិអាចខវែរះបានទាេ់តាសារះ។

 យុត្សិាបស្ជាសកេនានា ខែេបតូវបានលប្រើបបាស់

អំពើបាលយ័ពូជសាសៃ ៍ៃិងការសមលៃ ា្់ររង្ាលនាក្ពុងបាវត្ិសាសា្
ពិភពលាក



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

 2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

សបមា្់រ្រង្ា� នងិទ្់រស្ាត់ អំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍្�ឺិត

ជាចាំបាច់ ក្ញ ងកាកំណត់េក្ខខណ្ឌ  នងិឱកាសទូល�ាសបមា្់រកិ

ច្សហប្រត្ិរត្កិា� នងិកា�លធវែ ើកា��ួមគ្ា។ លទារះ្រជីាយ៉ាង

ណាកល៏ដាយសូម្ខីត�ិ្�ល�ាកល�ាក្ញ ង យុ្សមយ័សកេ

ភាវូ្រនយីកមមែក្កីរ៏ាេ់្រញ្ហ ានងិែំលណារះបសាយទាំងអស់បតូវ

លកើតលចញ�ីកា�ផ្រួ ចលផ្ើមល�ាតាម្រណ្ា្ូម ិ ឃំុ។ ប្រសនិល្រើ

លយើងទទួេស្គ ាេ់ថាមនុស្សប្្់រ�ូ្រមានសក្ានុ�េលែើម្ផីល ា

ស់្ូ្រ�្ុរ ្្គេនងិសហ្មនល៍នារះ នងឹលែើ�តួនាទជីាខផ្កយ៉ាងសំ

ខាន់មួយជនយុត្សិាបស្សកេល�ាក។លទារះជាមានធនធាន្ុ៉រ

នមែ ានកល៏ដាយ លជាកជយ័ជនយុត្សិាបស្ជាសកេនងឹអាបសយ័

ល�ាលេើ កា�ចូេ�ួមកា�ែឹកនាំ នងិភា�ជាម្ាស់កា��្រស់ស

ហ្មនក្៍ញ ង្ូមឃំុិ។ ភា�ជាម្ាស់កា� ក្ញ ង្ូមឃំុិលេើយុត្សិា

បស្នានា�ំុខមនមាននយ័ថា សហ្មនក្៍ញ ង្ូមឃំុិ អាចឬ្ួ�

ខតលដារះបសាយ្រញ្ហ ា�្រស់ខលរួ នលដាយខលរួ នឯងលនារះលទ។ កា�

ខណនាំផលូ វកា�គាំពា�កា�អ្់រ�នំងិលគាេ្ំនតិ្សុឺទ្ធសឹងខតជា

ខផ្កែ៏សំខាន់ខែេសហ្មនអ៍ន្�ជាត ិ អាចចូេ�ួមចំខណក

លែើម្លីេើកកមព ស់នងិជួយែេ់្ុរ ្្គេកែូ៏ចជា ស្ថ ា្រន័មូេដ្ឋ ា

នឲ្យចូេ�ួមល�ាក្ញ ងកច្ិខតិខំប្រឹងខប្រង ជាសកេលែើម្ទី្់រ

ស្ាត់អំល�ើប្រេយ័�ូជសាសនក៍ា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេ នងិអំល�ើហិ

ង្សាបជញេហួសលហតុ។ប្រវត្សិាបស្្ ឺមនិបតមឹខត�ឹងខផ្អកលេើ

កា�ផ្េ់�េលវ�ាឬជួយមនុស្សខត្ុ៉រលណណ ារះលទ។លយើងបតូវខត

ចំណាយធនធានលេើប្រត្ិរត្កិា� នងិសម្ភ ា�ឧ្រលទសលបពារះ

ថាប្ូ្រលបងៀនេ្អ្ ឺ បតូវ�ឹងខផ្អកលេើ្រ�យិាកាសសកិ្សាខែេ

មានប្រ្�ធនធានេ្អប្្់របគាន់។

 កមមែវធិសីកិ្សាប្្់របជញ ងលបជាយ ស្�ីីកា�សមល ា្់រ�ង្គ ា

េលផ្សងៗល�ាក្ញ ងប្រវត្សិាបស្ ្ជឺាកា�ចូេ�ួមចំខណកតូច

មួយចំលពារះកា�តស៊ូ កបមតិមូេដ្ឋ ាន ល�ាក្ញ ងប្រលទសកមពញ ជា។ 

លទារះ្រជីាប្រលទសកមពញ ជាបាន លបារះជំហានយ៉ាងសំខាន់ក្ញ ងកា� 

្រលបងៀនប្រវត្សិាបស្�្រស់ខលរួ នល�ាតាម្រណ្ាសា�ាល�ៀននងិ

សហ្មនអ៍ាទភិា�យ៉ាងណាកល៏ដាយ កល៏�ាមានកា�ងា�ជា 

លបចើនលទៀតខែេបតូវសលបមចឲ្យបាន ក្ញ ងកា�អ្់រ�មំនុស្សជំនា

ន់លបកាយ�ីអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសនក៍ា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេ នងិអំ

ល�ើហិង្សាបជញេហួសលហតុ។កមមែវធិសីកិ្សាលនរះ មានលគាេ្ំរ

ណង្ំរល�ញចលនល ារះខវែរះខាតទាំងអស់ តាម�យៈកា�ផ្េ់ជា�ូ្រ

ភា�នងិឧទាហ�ណជ៍ន្រទ�ិលសាធន ៍ ល�ាក្ញ ងសង្គមែ៏ជទលទៀត

ទាក់ទងនងឹកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេនានា។ កមមែវធិសីកិ្សា លនរះផ្េ់

ែេ់អ្កអ្់រ�នូំវប្រ្�ធនធានជាលបចើនលែើម្្ីរលង្ើនកា�យេ់

ែឹង�្រស់សសិ្សអំ�ីប្រវត្សិាបស្�្រស់ប្រលទសកមពញ ជា នងិជំ�ុ

ញឲ្យមានកា��ិភាក្សាលែញលដាេ�ី្រទ�ិលសាធន ៍ �្រស់ប្រ

លទសកមពញ ជាជាមួយនងឹកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេក្ញ ងប្រលទសនានាថា

លតើកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេទាំងអស់ មានភា�ែូចគ្ានងិខុសគ្ាយ៉ា

ងែូចលម្ចខលរះ។ សង្គមទាំងអស់តបមូវឲ្យ មានកមមែវធិសីកិ្សាខែ

េទាក់ទាញចំណា្់រអា�មមែណ ៍ នងិជំ�ុញឲ្យមានកា�ផល ាស់្ូ្រ� 

លបពារះថាលគាេ្ំរណងចម្ងជនកា�អ្់រ� ំ ្មឺនិបតមឹខត្រង្ហ ា

ញឲ្យលឃើញ�ីកា�សិក្សា�្រស់សសិ្សខត្ុ៉រលណណ ារះលទ ្ុ៉រខន្ខថម

ទាំងជខជកខវកខញកអំ�ីកា�្តិទុកជាមុន នងិកា�ខសវែងយេ់

អំ�ី�ត័ម៌ាននងិ្ំនតិថមែីៗលទៀត។ ប្រជាជនកមពញ ជាអាចអរះអាង

អំ�ីសា�សំខាន់ ជនកា�្តិខែេជំ�ុញឲ្យមានកា�ផល ាស់្ូ្រ�។្ុ៉រ

ខន្ទបមង់ជាទូល�ាសកមមែភា� នងិ្ំនតិទាំងលនរះ�្រស់ប្រជាជន

កមពញ ជាខតងខតបតូវបានផ្ទញ កល�ាលដាយក្បីបាថ្ាយ៉ាងបជាេលបរា

ចង់បានសន្សុិខ ជាអាទភិា�មានលប្រៀ្រជាងកា�ជំ�ុញទកឹចិ

ត្នងិនវានុវត្ភា�ល�ាវញិ។ ទំលនើ្រភាវូ្រនយីកមមែ នងិ 

ភា�ជច្ប្រតែិ្ឋ ្អឺាបសយ័លេើអ្កែឹកនាំ លហើយលយើងចាំបាច់

បតូវខតលធវែ ើឲ្យប្រលសើ�លឡើងនូវវធិ ី ខែេអាចលេើកកមព ស់កា��ិ

ចា�ណាលដាយអង់អាច នងិ្ុរនិប្រស�វែ ។កមមែវធិសីកិ្សាលនរះនងឹ

កល ាយជាខផ្កតូចមួយ លែើម្្ំីរល�ញ្រខន្ថមល�ាលេើសកមមែភា�

លផ្សងៗសបមា្់រអ្វិឌ្ឍនចំ៍លណរះែឹង ខផ្កប្រវត្សិាបស្ែេ់ 

មនុស្សជំនាន់លបកាយ។ គមែ ានអវែ ី្ួ�ឲ្យមន្ទេិលទៀតលទថា ប្រវត្ិ

សាបស្លែើ�តួ�នាទសំីខាន់ជាលវទកិា ែ៏សំខាន់មួយសបមា្់រ

្ានល�ា្រលង្ើតវ្រ្ធមមួ៌យ ខែេលគា��នងិកា�ពា�េទ្ធបិ្រ

ជាធ្ិរលតយ្យ សន្ភិា� នងិកា�អ្វិឌ្ឍ។

ឆាំង យុ



កាលវិភាគ្រញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

្រញ្ាំងល�ៀងរាេ់ជថ្ងសុបក 

លវ�ាលម៉ាង១០:០០ ប�ឹក

ទតីាំងល�ាវចិបិតសាេសេិ្ៈ

សហសមយ័វទិ្ាស្ថ ានសលឹក�តឹ 

វឡីាលេខ១០, ផលូ វ២៥៦ ្ូម៣ិ 

សង្ាត់ចតុមុខ ខណ្ឌ ែូនល�ញ 

រាជធាន ី្ំ្ល�ញ

 វចិតិាសាេសិេ្ៈសហសមយ័វទិ្ាស្ថ ានសលឹក�តឹ ដាេមានទតីាំងស្ថតិនាវឡីាលាខ១០, ផលូ វ២៥៦, ្្ ំពាញ  ជាទតីាំង 

មួយដើ�តួនាទជីាកនលាងអ្់រ� ំ្រណ្ញ រះ្រណ្ាេ នងិលើកកមព ស់កា�អ្់រ��ំីបាវត្សិាស្ា នងិកា�ែំណាេ្រន្សេ់ទុក�ី�្រ្រខមែា� 

កាហម ពាមទាំងជាកនលាងដាេដាក់្រង្ហ ាញ�ីស្ ាដាសេិ្ៈ នងិវ្រ្ធមត៌ាម�យៈកា�តាំង�ិ��័ណ ៍កា�ចាក់្រញ្ ាំងខ្សាភា�-

យន្ឯកសា� នងិកា�ធវែ ើ្រទ្រង្ហ ាញ�្រស់វា ម្ែនិនានា។ ជា�ួម វចិតិាសាេសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្ាស្ថ ានសលឹក�តឹ �ួមចំណាក 

ែេ់កា�លើកកមព ស់នងិគាំទាែេ់វចិតិាក�កមពញ ជាទាំងអស់ ដាយផ្េ់ជូននូវ្រ�វិាណខាងក្ ញ ង្រន្ទ ្់រធំសមាា្់រកា�ដាក់តាំង�ិ

��័ណ�៍ីកច្ិ កា�សិេ្ៈ�្រស់ខលរួ ន។

សមាា្់រ�ត័ម៌ាន្រន្ថាមសូមទាក់ទង ស៊ាង ចន្ិា ទូ�ស�្ទ លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

 ខ្ញ ំល ម្ែ ារះ តកឹលសង លអង។ ខ្ញ ំមានទកីខនលងកំលណើតល�ា្ូមិ

បតពាំងខវង ឃំុបសយូ៉វ បសញ កកំ�ង់សវែ ាយ លខត្កំ�ង់ធំ។ ខ្ញ ំមាន 

ឪ�ុកល ម្ែ ារះជួន នងិ ម្ាយល ម្ែ ារះ នាង យិម។ អ្កទាំង�ី�បាន

សល ា្់របាត់ជីវតិលហើយ។ ខ្ញ ំ បានល�ៀ្រកា�ល�ាឆ្ាំ១៩៤៨ ជាមួយ 

ប្រ�ន្ធ�្រស់ខ្ញ ំល ម្ែ ារះម៉ក់ណយ សុមីលបកាមកា�ផ្ំសផ្គញ ំ �្រស់ឪ�ុក

ម្ាយ។ ្រន្ទ ា្់រ�ីខ្ញ ំ ល�ៀ្រកា��ួចខ្ញ ំ បាននាំ ប្រ�ន្ធ�្រស់ខ្ញ ំល�ា�ស់

ល�ាជាមួយខ្ញ ំ តាមកា�ដ្ឋ ាន ផលូ វខែក ខែេបតូវសាងសង់នងិកា�

ដ្ឋ ានផលូ វខែក ខែេបតូវជួសជុេតាមកា�ចាត់តាំង�្រស់រាជកា� ។ 

ខ្ញ ំមានកូនទាំងអស់ ១០នាក់។ កូនៗ �្រស់ខ្ញ ំ �ួមទាំងល�ា�ី�នាក់

ខែេមានអាយុ៤ឆ្ាំ នងិអាយុ៦ឆ្ាំ បានកល ាយជាអ្កលទាសលហើ

យ្រ ជ្ូ នមកកាន់ ្ុកទួេខសលង លដាយអង្គកា�លចាទប្រកាន់ថា 

ក្ត់្រែិវត្ន។៍

 បកញ មប រ្ួ សា�ខ្ញ ំបតូវបានចា្់រខលរួ នជា្រន្្រន្ទ ា្់រ ៖

 ប្រ�ន្ធ ខ្ញ ំបតូវបានអង្គកា�ចា្់រខលរួ ន ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខធូ្ ឆ្ាំ 

១៩ ៧ ៦ ។ កូនបសីច្ង�្រស់ខ្ញ ំល ម្ែ ារះលអងសុកលឆង( មិនលឃើ

ញប្រវត្�ូិ្រ)អាយុ២៨ឆ្ាំ(ល�ាឆ្ាំ១៩៧៦)។ នាងមាន្្រលី ម្ែ ារះ

ងូ៉វលប៉ាលសង។កូនបសីទ២ីល ម្ែ ារះ លអង ម៉ា កា�និ លកើតល�ាបសញ ក

បាកានលខត្លពាធិ៍សាត់។ម៉ាកា�និបតូវបានអង្គកា�ចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ង

រឿងរ៉ាវចាញពតីគាួសារ តឹក សាងអាង ៖ 
បាធាៃ្រច្ចាកទាស្លៃូវរ្ភលៃ ើង

ដកសាង់ចាញពតីែមលៃើយសារភាពឯកសារ D២១២៨២

តកឹ សាងអាង ម៉ក ណយសុមី បា�ន្ធ�្រស់ តកឹ សាងអាង 
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អាង រាតាី អាង ម៉ាកា�និ 

អាង វុទ្ធ ីតកឹ គាំសវិេីយ័ 
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ទ១ី៩ ខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៦។ មុនឆ្ាំ១៩៧៥ នាងលធវែ ើកា�ល�ាខខមែ�អា

កាសច�ណ។៍លបកាយមក កូនខ្ញ ំលធវែ ើកា�ល�ាបកសួង�ថល ល្ ើងលដាយ

មានតួនាទជីាប្រធាន�ួក។ កូនបសីទ៣ី) ល ម្ែ ារះតកឹគាំសវិេីយ័

លកើតល�ាបសញ កលមាងឫស្ស ីលខត្បាត់ែំ្រង។ នាងមានតួនាទជីាក

មមែក��លទរះល ល្ ើងខែេបតូវបានចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ងទ១ី៩ខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧

៦។កូនប្រញសទ៤ីល ម្ែ ារះលអងរាបតអីាយុ២១ឆ្ាំ(ល�ាឆ្ាំ ១៩៧៦)

លកើតល�ាលពាធិ៍ចនិតុង។ រាបតលី�ៀនបានបតមឹថ្ាក់ទ២ីលហើយលបកា

យមក លធវែ ើជាកមមែក��ថល ល្ ើង ល�ាបសញ កបាណន់។រាបតបីតូវបានចា

្់រខលរួ ន ល�ាជថ្ងទ៩ីខខមករាឆ្ាំ១៩៧៧។ កូនប្រញសទ៥ី) ល ម្ែ ារះលអង 

សួ�ស្ី អាយុ២០ឆ្ាំ (ល�ាឆ្ាំ១៩៧៦) លធវែ ើជាកមមែក� �លទរះល ល្ ើង។ 

សួ�ស្លី�ៀនបានបតមឹថ្ាក់ទ៧ី បតូវអង្គកា�ចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ងទ២ី០

ខខធូ្ឆ្ាំ១៩៧៦។កូនបសីទ៦ី)ល ម្ែ ារះលអង�សមែីមានអាយុ១៨ឆ្ាំ 

(ល�ាឆ្ាំ១៩៧៦)ល�ៀនបានបតមឹថ្ាក់ទ៦ីលធវែ ើជាកមមែក��លទរះល ល្ ើង។ 

�សមែីបតូវអង្គកា�ចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ងទ១ី ៩ ខខធូ្ឆ្ាំ១ ៩ ៧ ៦ ។កូនបសី

ទ៧ី)ល ម្ែ ារះលអង ល�ាវត្ា អាយុ១៧ឆ្ាំ (ល�ាឆ្ាំ១៩៧៦) 

ល�ៀនែេ់ថ្ាក់ទ៨ី។ នាងបតូវបានអង្គកា�ចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ងទ១ី៩ខខ

ធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៦។ កូនបសទី៨ី) ល ម្ែ ារះលអង វុធ្ធ  ីអាយុ១៥ឆ្ាំល�ា 

ឆ្ាំ១៩៧៦)ល�ៀនែេ់ថ្ាក់ទ៩ី។ នាង បតូវបានអង្គកា�ចា្់រខលរួ ន

ល�ាជថ្ងទ១ី៩ ខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៦។ កូនប្រញសទ៩ី)ល ម្ែ ារះ លអង  

សា�ែ្ឋ  ល�ៀនថ្ាក់ទ១ី២។ សា�ែ្ឋបតូវបានអង្គកា�ចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ង

បាវត្�ូិ្រ តកឹ សាងអាង
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ទ១ី៩ ខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិកូនល�ាម្ាក់ អាយុ៤ឆ្ាំ (មនិលឃើញ 

ប្រវត្�ូិ្រ)។

 ប្រវត្�ូិ្រ�្រស់ខ្ញ ំល�ាមុនល�េ្រ ជ្ូ នមកមន្ទ �ីស-២១

 ល�ាអាយុ៧ឆ្ាំ ម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំបាននាំខ្ញ ំល�ាល�ាវត្ក្ខីសន

លែើម្ឲី្យខ្ញ ំល�ៀនសូបត។ ខ្ញ ំបាន�ស់ល�ាវត្ក្ខីសនបាន៣ឆ្ាំ ្ុ៉រខន្ខ្ញ ំ

ល�ៀនមនិឆល ាតនងិអានសំ្ុរបតមនិ�ួច ែូលច្រះ ឪ�ុកខ្ញ ំបានសលបមច

ចត្ិយកខ្ញ ំបតឡ្់រល�ាផ្ទ រះវញិ។ ខ្ញ ំបានជួយលធវែ ើកា�ឪ�ុកម្ាយែូច

ជា ៖ បចូតល�មែ ាឲ្យលគា-បក្រ,ី ជ្រួ �ខបស ជ ជ្ូ នបសូវ�ូជ ដាំលពាត 

ដាំបតសក់ សខណ្កជាលែើម។ �ហូតែេ់ខ្ញ ំអាយុ១៧ឆ្ាំ មានអា

ចា�្យម្ាក់ល ម្ែ ារះលហងបានមកលេងបសញ កខ្ញ ំ លហើយបាន្រ្ួរេខ្ញ ំ

មក្ំ្ល�ញ។អាចា�្យ លហងបានយកខ្ញ ំល�ាលផ្ើល�ាវត្�្រស់ល�ាក

ប្ូខម៉ន។ ខ្ញ ំ បានល�ៀនល�ាសា�ាវត្បាន ២ឆ្ាំ កប៏្រឡងជា្់រ 

សញ្ញ ា្របត លហើយខ្ញ ំបានសំុចូេល�ៀនល�ាសា�ាបារាំង (បហវែ ង់

សវែ ា្ូរឌូវាំង) ។ខ្ញ ំល�ៀនបាន�ី�ល�ា្រីខខចាងហវែ ាងសា�ាបារាំងបា

នឲ្យសិស្សថ្ាក់ទា្រឈ្់រល�ៀន។ ខ្ញ ំ កប៏ានមកសំុនាយកសា�ា

ចូេល�ៀនល�ាសា�ាល�ាចាក់អខបងវញិ។ ខ្ញ ំ ល�ៀនបាន៤ឆ្ាំ កប៏្រ

ឡងថ្ាក់សទឺវីកីា្ុ៉រខន្ខ្ញ ំប្រឡងធល ាក់លហើយកឈ៏្់រល�ៀន។លបកាយ

មក ខ្ញ ំ បានលធវែ ើកា�ល�ាហាងចនិេក់ថ្ាំខែេមានទតីាំងល�ាផ្សា�

ចាស់។ ខ្ញ ំបានហូ្របាយល�ាហាងចេិេក់ថ្ាំ នងិបានបបាក់ខលរះ

ចំខណកល�េយ្់រខ្ញ ំមកសបមាកល�ាវត្វញិ។

 ខ្ញ ំលធវែ ើកា�ល�ាហាងេក់ថ្ាំបានកនលរះឆ្ាំ កប៏ានស្គ ាេ់មត្ិ្

ក្ម្ិាក់ល ម្ែ ារះកុយអ៊ុ ំ លធវែ ើកា�ល�ាបកសួងល�ាសនាកា�បានបបា្់រ

ខ្ញ ំថា ល�ាបកសួង�ថល ល្ ើងមានលសចក្បី្រកាសលបជើសល� ើសកា្ូររ៉ា

េ់(កមមែក�)ចំនួន៣០នាក់លែើម្លី�ៀន្រលច្កលទសខាងផលូ វខែក។ខ្ញ ំ

នងិកុយ អ៊ុ ំ បានដាក់ពាក្យលហើយបានល�ៀន�យៈល�េ១១ខខលទើ

្របាន្រ្្្់រវ ្្គ ។

 ល�ាខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៤៦ លសៀមប្រ្េ់�ថល ល្ ើង�ី�ខខ្សឲ្យមក

ខខមែ�្មួឺយខខ្ស សបមា្់រែឹកលស្ៀង នងិមួយខខ្សលទៀតសបមា្់រែឹ

អាង សួ�ស្ ី អាង �សមែ ី
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កកមមែក�លចញ�ី្ំ្ល�ញ។ ល�ាជថ្ង ទ៩ី ខខធូ្ ឆ្ាំ ១៩៤៦ ខ្ញ ំបាន

លធវែ ើែំលណើ�មកែេ់ស្ថ ានយី�ថល ល្ ើងលប៉ាយខ្៉រត លហើយដាក់កមមែក

�ចុរះជួសជុេផលូ វ�ថល ល្ ើងល�ាទលីនារះ។ ល�ាឆ្ាំ១៩៤៧រាជកា�បាន

ផល ាស់ខ្ញ ំមកលខត្លពាធិ៍សាត់។លបកាយមក ល�ាឆ្ាំ១៩៤៩ លដាយ

ស្ថ ានភា�ផលូ វខូចខាតលបចើនល�ករាជកា�បានផល ាស់ខ្ញ ំមកល�ាស្ថ ានី

យជប�សវែ ាយល�ាក្ញ ងបសញ កលមាងឫស្សវីញិ។

 ល�ាចុងឆ្ាំ ១៩៥១ លយៀក មិញ បានចា្់រខ្ញ ំយកល�ាក្ញ ង

ជប�លហើយ�យៈល�េ៤ ល�ា៥ ជថ្ងលទើ្របានលដារះខេងខ្ញ ំមកវញិ។ 

លដាយសា�ខ្ញ ំខល ាចលយៀកមញិចា្់រខ្ញ ំម្ងលទៀត ខ្ញ ំកប៏ានលស្ើសំុរាជ

កា�ផល ាស់មក្ំ្ល�ញ។ ្ុ៉រខន្ រាជកា�មិនយេ់ប�មកប៏ានផល ាស់ 

ខ្ញ ំមកស្ថ ានយីស្ញ កអាចម�៍មាសល�ាក្ញ ងលខត្កំ�ង់ឆ្ាំង។ ខ្ញ ំលធវែ ើកា

�បានប្រខហេជា៦ខខកសំុ៏�ាឈ្់រ�ីបកសួង�លទរះល ល្ ើង លហើយ

បានមក�ស់ល�ាជាមួយម្ាយមងីេក់្ុយទាវល�ាផ្សា�ថមែី។ ប្រ

�ន្ធខ្ញ ំបានជួយដាំបាយឲ្យម្ាយមងី�្រស់ខ្ញ ំ ចំខណកខ្ញ ំមនិបាន

លធវែ ើកា�ងា�អវែ ីលទ។ �ី�ខខលបកាយមក ខ្ញ ំបានជួ្រល ម្ែ ារះ ធុន លហង 

លធវែ ើកា�ល�ា�លទរះល ល្ ើង្ំ្ល�ញ បានខណនាំខ្ញ ំ�ី�្រ្រលស�។ី ល�ាឆ្ាំ

១៩៥៣ខ្ញ ំបានចូេលធវែ ើកា�ល�ាបកសួង�លទរះល ល្ ើងម្ងលទៀត។

 ល�ាឆ្ាំ១៩៧០ ខ្ញ ំ បានល�ាល�ា កំ�ង់លសាម ជាមួយល ម្ែ ារះ 

ឯម ធុេ ខែេលធវែ ើកា�ល�ាស្ថ ានយី�លទរះល ល្ ើងកំ�ង់លសាម។លបកា

យមក ឯមធុេ បតូវផល ាស់មក�ស់ល�ា្ំ្ល�ញ វញិលហើយល�េ

លនារះខ្ញ ំកប៏ានជូនគាត់មកខែ�។ ធុេ បាន្រ្ួរេខ្ញ ំល�ាលេងផ្ទ រះ 

្រ្អូ ន�្រស់គាត់ល ម្ែ ារះ ឯម ថុស លធវែ ើទាហាន ខែេមានទតីាំងល�ា

ខាងលបកាយផ្សា�ធំថមែី។ ឯម ថុស បាន្ួរេខ្ញ ំចូេលធវែ ើជាទាហាន 

្ុ៉រខន្ ខ្ញ ំបាន្រែិលសធលបពារះខ្ញ ំលធវែ ើកា��លទរះល ល្ ើង�វេ់ខល ាំងណាស់។ 

ថុស បានខណនាំខ្ញ ំថា លធវែ ើខតជថ្ងឈ្់រសបមាក្ុ៉រលណណ ារះ លទើ្រខ្ញ ំ 

យេ់ប�ម។ ខ្ញ ំ បានបបា្់រ ថុស ថាជថ្ង ខស្អកខ្ញ ំបតឡ្់រមកកំ�ង់

លសាមវញិ។ ខ្ញ ំកប៏ានខណនាំបានល ម្ែ ារះ ណី លយឿន, ខាន់ ធលីធវែ ើ

កា�ល�ា�លទរះល ល្ ើងឲ្យជួយលសុើ្រកា�ណល៍�ាក្ញ ងបកញ ងកំ�ង់លសាម។

 ល�ាជថ្ងទ១ី៨ ខខមនីា ឆ្ាំ១៩៧០ លបកាយ�ែ្ឋប្រហា�ខ្ញ ំលធវែ ើ

ជាកុមមែង់ែូយាមស្ថ ានយី�ថល ល្ ើងល�ាកំ�ង់លសាម។ ល�ាឆ្ាំ១៩៧

២ខែេផលូ វជាតលិេខ៤បតូវកាត់ផ្ាច់ ខ្ញ ំបានចាត់តាំងកូនខ្ញ ំម្ាក់

ល ម្ែ ារះ លអង សុកលឆង ចាំទទួេសំ្ុរបតតាមយន្លហារះល�ាឲ្យ

ល ម្ែ ារះ ឯម ថុស ល�ា្ំ្ល�ញ។ លបកាយមកខ្ញ ំបានអ្់រ�កូំនប្រ

សាខ្ញ ំល ម្ែ ារះលប៉ាលសង តាមដានកមមែក� នងិអ្កជិរះយន្លហារះល�ា

មក្ំ្ល�ញនងិកំ�ង់លសាម។

 ល�ាខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៤ ខ្ញ ំបានផល ាស់�ីកំ�ង់លសាម 

មក�ស់ល�ា្ំ្ល�ញ។ ខ្ញ ំបានទទួេកា�ចាត់ឲ្យជីកបសរះចិ្ ្ មឹបតី

ក្ញ ង្រ�លិវណស្ថ ានយី�ថល ល្ ើង លហើយខ្ញ ំកប៏ាន្រ្ួរេកមមែក�ចាស់

ល ម្ែ ារះ សន ឲ្យលធវែ ើកា�ជាមួយខ្ញ ំ។

 លបកាយមក ល ម្ែ ារះ ឯម ថុេ បានល�ាខ្ញ ំ នងិសមាជិក

បកញ ម ខែេលធវែ ើកា�ជាមួយគាត់មកជ្់រលេៀងមុន្ុរណ្យចូេឆ្ាំ

ខខមែ�។ ្រន្ទ ា្់រ�ីជ្់រលេៀងលហើយឯមថុេបានខថលងថាកមល ាំងទាំង

អស់បតូវដាក់កមល ាំងកា�ពា� កំុឲ្យខខមែ�បកហមវាយចូេទបីកញ ង 

បានលហើយបតូវ្រខន្ថមកងទ�័ឈល្រលមើេឲ្យបានតងឹ�ុងឹ។ប្រសនិ

ល្រើទ�័ជប�វាយចូេ្ំ្ល�ញបាន លយើងបតូវ�ត់ល�ាបសញ កកំលណើត
អាង សា�ែ្ឋ 
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

ល�ៀងៗខលរួ នលហើយឲ្យ្រង្រ្អូ នលយើងជួយ�ាក់ប្រវត្�ូិ្រ។

 ល�ាលវ�ាលម៉ាង៩ប�ឹក ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ 

កងទ�័្រែិវត្នប៍ានចូេមកែេ់ទបីកញ ង្ំ្ល�ញ លហើយម្ាក់ៗ

បាននាំគ្ាទរះជែខបសកលហា។ ្រន្ចិលបកាយមក ល�ាលវ�ាលម៉ាង 

១១កងទ�័ខខមែ�បកហម បានលែញប្រជាជនលចញ�ីផ្ទ រះទាំងអស់

គ្ា។ ខ្ញ ំ បានល�ៀ្រចំអីវ៉ាន់្រន្ចិ្រន្រួ ច លចញ�ីផ្ទ រះល�ាផ្សា�ធំថមែីជា

មួយ្រ្អូ នជថលខ្ញ ំមួយប រ្ួ សា�លទៀត។ លយើងបាន ល�ាសបមាកល�ាផ្ទ រះ

្រងជថលល�ាទកឹេ្អក់មួយយ្់រ។ ល�េលនារះ លយើងល�ានយិាយគ្ា

លេងនងិមានលសចក្សី្រ្ាយ�កីរាយល�ាលឡើយ។ ល�ាជថ្ង្រន្ទ ា្់រ

លយើងបានលធវែ ើែំលណើ�ល�ាផ្ទ រះ្រ្អូ ន ល�ាលពាធិ៍ចនិតុងមួយប រ្ួ សា�

លទៀត។ល�ាតាមផលូ វលយាធាបានែកហូតយកឡានលយើង។ប រ្ួ សា�

ខ្ញ ំ មានលគាេ្ំរណងល�ាបសញ កបាទ ី លបពារះមានម្ាយធំខ្ញ ំ�ស់ល�ា

្ូមចំិ្រក់ ជិតសា�ាបសញ កបាទ។ី ្រង្រ្អូ នបកញ មប រ្ួ សា�ខ្ញ ំទាំងអស់

មានគ្ា៤០នាក់។ លយើងលធវែ ើែំលណើ�តាមផលូ វអស់កមល ាំងកប៏ាននាំ

គ្ាឈ្់រលបារះជំ�សំបមាកល�ា្ូមិជប�ប�ីង១យ្់រ។

 ល�េប�ឹកជថ្ងទ២ី៣ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ប រ្ួ សា�ខ្ញ ំបាន

ល�ៀ្រចំ្រន្ែំលណើ�ល�ាមុខលទៀត លែើម្ឲី្យែេ់លគាេល�ា។ ល�ា

�លសៀេលម៉ាង២លយើងបានល�ាែេ់ស្ទ ឹងកន្ទរួ ត កប៏ានលបារះជំ�លំ�ា

ទលីនារះម្ងលទៀត។ល�ាប�ឹកជថ្ងទ២ី៤ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ខ្ញ ំឮខខមែ� 

បកហមជិរះឡានលែើ�ប្រកាសថា «កមមែក�ប្្់រលរាងចបក�ថល ល្ ើង

អ ្្គ សិន ីតម្ាញ នងិ�ែ្ឋក�ទកឹបតូវចូេលធវែ ើកា�វញិ»។ ខ្ញ ំកប៏ាន

ល�ាបបា្់រអ្កប្រកាសល�ាលេើឡានលហើយខខមែ�បកហមល�ាលេើឡាន

លនារះបានឲ្យខ្ញ ំល�ាកត់ល ម្ែ ារះ ល�ាវត្ទកឹថល ា។ ខ្ញ ំបាន�ត់ល�ាកត់

ល ម្ែ ារះល�ាវត្ទកឹថល ា ្រន្ទ ា្់រមកលយាធាខខមែ�បកហមបានបបា្់រថា

ឲ្យយកប រ្ួ សា�ទាំងអស់បតឡ្់រមកវញិ។ ខ្ញ ំ កប៏ាននាំប រ្ួ សា� 

មកលបកាយវញិលហើយល�ា�ង់ចាំល�ាវត្ទកឹថល ា។ ខ្ញ ំ បាន�ង់ចាំខខមែ�

បកហម�ហូតែេ់ជថ្ងទ១ី៥ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៥ លទើ្របានអង្គ

កា�យកឡានមកែឹកខ្ញ ំនងិប រ្ួ សា�ល�ាបតពាំងបកសាំង លខត្តា

ខកវលហើយល�ាលវ�ាលម៉ាង៥�្ង ាចអង្គកា� បានែឹកប រ្ួ សា� នងិ 

កូនៗខ្ញ ំ្រន្មក្ំ្ល�ញ។ កូន�្រស់ខ្ញ ំធំៗខខមែ�បកហមបានចាត់ឲ្យ

លធវែ ើកា�ល�ាលរាងចបកចំខណកកូនតូចៗល�ាមន្ទ �ីកុមា�។ ខ្ញ ំបតូវល�ា

ជួសជុេផលូ វខែកល�ាលខត្តាខកវ។ អង្គកា�បានចាត់តាំងខ្ញ ំឲ្យលធវែ ើ

ផលូ វខែកចា្់រ�ីបតពាំងបកសាំង�ហូតែេ់លខត្តាខកវខែេែំ្ូរង

មានកមមែក�ចំនួន៣០នាក់ ក្ញ ងចំលណាមលនារះខ្ញ ំស្គ ាេ់ជិតសិ្ទ្ធ

ល ម្ែ ារះ ប្ ីនងិ សាក់។ ល�ាល�េយ្់រលយើងបានេួចប្រជំុគ្ា�ី

កា�ចង់វេិល�ា�ក�្រ្រចាស់វញិ។ ល�េលធវែ ើកា��ួចខ្ញ ំខតងខតល�ា

ងូតទកឹល�ាស្ទ ឹងចាស់លហើយកប៏ានជួ្រល ម្ែ ារះសីហាខែេជាអ្ក

លធវែ ើសព ានល�ាជិតលនារះ។ សីហា បានខណនាំខ្ញ ំឲ្យ�កមនុស្សខែេ 

ទុកចត្ិឲ្យបាន៤ ល�ា ៥នាក់ លែើម្លីធវែ ើសមមែភា�ប្រឆាំងខខមែ�បក

ហម ក្ញ ងលនារះមាន មុ៉ន, សំណាង, អ៊ុ ក ្ូរ នងិ ហូ។ ល�ាល�េ

យ្់រលយើងបានប្រជំុខណនាំលហើយចាត់តាំង មុ៉ន ល�ាប្រទរះឡាង

លែើ�្ំរផុសប្រជាជនចំខណកសាក់ នងិប្ឲី្យល�ាសង្ាត់ជប�ទទងឹ

។ែេ់ខខសហីាឆ្ាំ១៩៧៥ កា�តភជ ា្់រផលូ វខែកបានល�ាែេ់លខត្

តាខកវ លហើយអង្គកា�បានចាត់តាំង ្ូរ ឲ្យល�ាលធវែ ើប្រធានសង្ាត់ 

ចំខណកខ្ញ ំ, សំណាង នងិ ហូយ ល�ាមុខលទៀតែេ់តាន។ី

 ខខកញ្ញ ាឆ្ាំ១៩៧៦អង្គកា�ឲ្យខ្ញ ំ្រលបងៀនល�ាតាមស្ថ ានយី

តាមធមមែតាវញិ។ ឯកា�្រលបងៀន�ល្រៀ្រស្ទ ង់ផលូ វលេើកផលូ វតបមង់

ផលូ វថល ឹងផលូ វ�ល្រៀ្រដាក់ប�ី្រវាយថមែ្រ្ូ្េលធវែ ើប្រឡាយ នងិច្ា្់រ

ច�រាច��លទរះល ល្ ើងល្រើក្រ�ល�េយ្់រនងិល�េជថ្ង កា�លប្រើបបាស់

សម្ភ ា�ប្្់រមុខប្រក្រលដាយកា�ប្រញ ងប្រយត្័។

 ល�ាខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៦ ខ្ញ ំបានមកជួសជុេផលូ វខែកខូចខាត

លដាយសា�ចម្ាំងល�ា្ានមុខ។ ្រន្ទ ា្់រ�ីជួសជុេល�ាទលីនារះ

�យៈល�េ៤ខខលហើយអង្គកា�បាន្រ ជ្ូ នខ្ញ ំឲ្យល�ា្រលបងៀន្រលច្ក

លទសល�ាលខត្តាខកវវញិ។ ល�ាទលីនារះខ្ញ ំបានទាក់ទងខខ្ស�្រស់ខ្ញ ំ

ជាលបចើននាក់ខែេបាន្រង្្់រខលរួ នជាយូ�មកលហើយ។

 ល�ាជថ្ងទ១ី១ ខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៦ អង្គកា�បានចាត់តាំងខ្ញ ំឲ្យ

មក្រលបងៀន្រលច្កលទសល�ាទកឹអំ្រិេ �ល្រៀ្រលប្រើសម្ភ ា�ប្្់រមុ

ខសបមា្់រជួសជុេផលូ វ �យៈល�េមួយអាទតិ្យ។ ចា្់រ�ីជថ្ងទ១ី២ 

ខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៦ �ហូតែេ់ជថ្ងទ១ី៩ ខខ ធូ្ ឆ្ាំ ១៩៧៦ អង្គកា

�បានបបា្់រខ្ញ ំថាឲ្យផល ាស់ល�ាលធវែ ើផលូ វថមែី។ ខ្ញ ំបានល�ៀ្រអីវ៉ាន់ជិរះ�ថល ល្ ើ

ងលឡើងមក្ំ្ល�ញ។ ល�េមកែេ់្ំ្ល�ញ អង្គកា�បានែឹកខ្ញ ំ 

មកទលីនរះខតម្ងលដាយមានប រ្ួ សា�ខ្ញ ំ នងិ កូនប្រញស ប�មទាំង

ល�ា�ីនាក់ម្ាក់អាយុ៦ឆ្ាំ នងិម្ាក់លទៀតបសីអាយុ៤ឆ្ាំ។

ដារ៉ា�ែ្ឋ លមត្ា



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «កា�យិាេយ័�ត័ម៌ានសាធា�ណៈ» �្រស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសា�កមពញ ជាបានបើក្រមាើជូននសិ្សតិ អ្ កសាាវជាាវ ្ុរ ្្គ េិក 

រាជកា� នងិអង្គកា�កាា�ដ្ឋ ា្បិាេ នងិ្ុរ ្្គេទាំងឡាយដាេមានចំណា្់រអា�មមែណវ៍វិឌ្ឍន�៍្រស់អង្គ ជំនំុជមារះវសិាម ្្ញ ក្ ញ ង 

តុ�ាកា�កមពញ ជា ឬសា�ាក្ខីមែា�កាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសា�កមពញ ជាជាកនលាងបាមូេផ្ញ ំ  នងិចងកាងឯកសា�អំ�ី�្រ្រកមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យបានចាើន្ំរផុត។ 

ឯកសា�នាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសា�កមពញ ជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសា�ទមួីយ្ឯឺកសា�ជាកាដាសសនលកឹដាេមានចំនួន 

ជិតមួយ�ានទំ��័។ បាភាទឯកសា�ទ�ីី�្ ឺ ជា្រទសម្ភ ាសនដ៍ាេ្ុរ ្្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសា�កមពញ ជាចុរះទាធវែ ើសម្ភ ាសន ៍

ជាមួយជន�ងគាារះ នងិអតតីកមមែ ា្បិាេខមែា�កាហម។ បាភាទឯកសា�ទ្ីរី្ជឺា�ូ្រថតទាក់ទងទានងឹសមយ័ខមែា�កាហម។  

បាភាទឯកសា�ទ្ួីរន្ជឺាឯកសា�ទាក់ទងទានងឹកា�ធវែ ើផានទ�ីណ្ាសាកស� នងិទតីាំងសមល ា្់រ�្រស់ខមែា�កាហម នងិឯកសា�

ទបីាាំ្ជឺាខ្សាភា�យន្ឯកសា�ដាេបានផេិតឡើងក្ ញ ង�្រ្រខមែា�កាហម នងិសមយ័កាាយមកទៀត។

 តាម�យៈកា�យិាេយ័�ត័ម៌ានសាធា�ណៈ សាធា�ណជនអាចនងឹសាាវជាាវឯកសា�ទាំងនារះបាន។ ឯកសា�ខលរះទៀត 

�ួមមាន៖ បាវត្�ូិ្រកមមែ ា្បិាេខមែា�កាហម ចមល ើយសា�ភា� កំណត់ហាតុ�្រស់្រក្ស ទូ�លាខឆល ើយឆលង�ត័ម៌ានដាេបានមក� ី

កា�សម្ភ ាសនជ៍ាមួយអតតីកមមែ ា្បិាេខមែា�កាហម នងិទនិ ្នយ័្ន្ថនទិ្ទ ាស្រង្ហ ាញ�ី�ណ្ាសាកស� ទតីាំង្ុក នងិ្ូរជនយីដ្ឋ ាន 

បាេយ័�ូជសាសន។៍

 កា�យិាេយ័�ត័ម៌ានសាធា�ណៈមានទតីាងំនាអគា�លាខ៦៦ មហាវថីិពារះសហីនុ ខាងកើតវមិានឯករាជ្យ។ កា�យិាេយ័ 

�្រស់យើងបើកជូនសាធា�ណជន�ីថ្ង ាចន័្ទែេ់ថ្ង ាសុកា ពាេពាឹក�ីម៉ាងបាាំ្រ ី ែេ់ម៉ាង១២ នងិពាេ�សៀេ�ីម៉ាង២ 

ែេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានចម្ងេ់ ឬចង់រៀ្រចំពាឹត្កិា�ណជ៍ាកាុមណាមួយ សូមទាក់ទង្ុរ ្្គ េិក�្រស់យើង 

ស៊ាង ចន្ិា តាម�យៈទូ�ស�្ទ លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ាេ៖ truthchenda.s@dccam.org។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 កាេ�ីកុមា� ខ្ញ ំមនិបានល�ៀនសូបតលទ លដាយសា�ល�ា

ក្ញ ង្ូមិ�្រស់ ខ្ញ ំមនិមានសា�ាល�ៀន។ លបកាយមក ខ្ញ ំបានចូេ

លធវែ ើជាកងលសនាជនកា�ពា�្ូម ិ បតពាំងជប�ស្ថតិល�ាក្ញ ង ឃំុ 

ឫស្សីបជញ ំ   បសញ កថមែបាំង លខត្លការះកុង លបពារះល�ាល�េលនារះមាន 

ចេនា្រែិវត្ន ៍ បានលកើតលឡើង នងិខតងលបជៀតចូេមកក្ញ ង 

្ូម។ិ ល�ាឆ្ាំ១៩៧០ បកញ មខខមែ�បកហម ចូេល�ាែេ់្ូមិ�្រស់ខ្ញ ំ 

នងិបានល�ាសនាបបា្់រប្រជាជន�ី្រែិវត្ន�៍្រស់ខលរួ ន។ កា� 

មកល�ាសនាល�ាតំ្រន់ដាច់បសយាេ ែូលច្រះបានលធវែ ើឲ្យខ្ញ ំមាន 

ចត្ិចង់ចូេ�ួមជាមួយ ខខមែ�បកហមយ៉ាងខល ាំង។ ពាក្យខែេបកញ ម

ខខមែ�បកហមលប្រើសបមា្់រល�ាសនាល�ាល�េលនារះ្ ឺ «្រង្រ្អូ ន 

កសកិ�បតូវខតខតិខំប្រឹងខប្រងលបកាកលឡើង លែើម្�ួី្រ�ួមកមល ាំង

គ្ាតស៊ូ ប្រឆាំងជាមួយនងឹវណណ ៈជិរះជាន់»។ បកញ មខខមែ�បកហម 

នយិាយ�ួចលហើយ កសំ៏ណូម��ឲ្យ្រង្រ្អូ ន ល�ាក្ញ ង្ូមិលឡើង

មានមត។ិលដាយសា�សង្គមល�ាសមយ័លនារះ មានកា�ជិរះជាន់ 

លកងប្រវ ័្ ្  លកៀ្រសង្ត់�ីលម្ូមិលមឃំុ លហើយទនិផ្េខែេ

កសកិ�ដាំបានេក់បានតជមលលថាក លទើ្រខ្ញ ំ បានលជឿជាក់លេើ 

បកញ មខខមែ�បកហមកាន់ខតខល ាំង។ ខ្ញ ំបានសលបមចចត្ិ ចូេ�ួមជា 

មួយខខមែ�បកហមចា្់រតាំង�ីល�េលនារះមក។

 ្រន្ទ ា្់រ�ីចូេចេនា�្រស់ខខមែ�បកហម�ួចមកខ្ញ ំកប៏ាន

្រន្ល�ាសនាអូសទាញ ឲ្យយុវជនល�ាក្ញ ង្ូមឲិ្យចូេ�ួមជា 

មួយខ្ញ ំខែ�។ កា�ល�ាសនាអូសទាញ នងិ្រ្្ញ រះ្រ្ូ្េឲ្យយុវ

ជនចូេ�ួមជាមួយ ខ្ញ ំមនិ�ិបាកលទ លបពារះយុវជនភា្លបចើន 

ជា សាម ៖ អតតីតពាទ្យខ្មារកាហមនា្្មបាំង

ជា សាម កំ�ុងរាងឬស្សធីវែ ើ្ ្  ាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បានលជឿជាក់ល�ាលេើមាគ៌ា�្រស់ខខមែ�បកហម។លបកាយ�ីប្រមូេ

បានសមាជិកលបចើនលហើយ ខ្ញ ំនងិយុវជនទាំងលនារះកប៏ាននាំគ្ា

ហវែ ឹកហាត់ក រ្ួ នលយាធាល�ាក្ញ ងជប�ក្ញ ងមួយជថ្ងកនលរះលម៉ាង។ ល�ា

ល�េលនារះបកញ ម�្រស់ខ្ញ ំមានកាំល ល្ ើងខត២-៣លែើមខត្ុ៉រលណណ ារះ។ 

ែូលច្រះលយើងបានខចកកមល ាំង លែើម្ចីាំងលឈើលធវែ ើជាកាំល ល្ ើង 

�ួចលហើយ�ា្រធ្ូយង នងិថ្ាំ�ណល៌ ម្ែ ាៗ លែើម្្ីរនលំខ្្កកងទ�័ 

េន់ នេ់។ លយើងលចញលែើ�េ្ាតម្ងៗមានសមាជិកប្រមាណ

ចា្់រ�ី៥នាក់ល�ា១៥នាក់។ កង�្រស់ខ្ញ ំបាន្រនលំលដាយបាន 

ពាក់ខស្កលជើង�ួច លហើយលែើ�ល�ាមុខ។�យៈល�េប្រខហេ២

លម៉ាងលបកាយមក កង�្រស់ខ្ញ ំបានលដារះខស្កលជើងលចញ 

�ួចលហើយលែើ�កាត់កខនលងែខែេ លែើម្ឲី្យកងទ�័ខាង េន់ 

នេ់ ្តិថាខ្ញ ំមានគ្ាលបចើន។ កង�្រស់ខ្ញ ំបាន�ស់ល�ាក្ញ ងជប�

លដាយមានខតែំឡូង នងិក្រួ ច �ាយជាមួយបាយហូ្រ។ 

ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ លយាធាខខមែ�បកហមបានទទួេ

ជយ័ជម្រះលេើ�្រ្រ េន់ នេ់។ ល�េលនារះលយាធាខខមែ�បកហម

កប៏ានជលមលៀសប្រជាជនថមែី�ី្ំ្ល�ញមកែេ់បសញ កថមែបាំង។ ខ្ញ ំ 

បតូវបានខខមែ�បកហមខតងតាំងលធវែ ើជាលយាធាបសញ កថមែបាំង ខែេ 

មានប្រធាន ល ម្ែ ារះ នុន នងិល ម្ែ ារះ លម៉ង។ 

 លបកាយមក ល�ាឆ្ាំ១៩៧៦ ខ្ញ ំបតូវបានផល ាស់�ីលយា

ធាល�ាល�ាអង្គភា�ល�ទ្យ បសញ កថមែបាំងវញិ លដាយមានល ម្ែ ារះ 

យ៉ន ្ជឺាប្រធានល�ទ្យ។ ល�ាល�េលនារះខ្ញ ំបតូវបានចាត់តាំងឲ្យ

លធវែ ើកា�ងា�ខាងផ្គ ត់ផ្គ ង់លស្ៀង នងិែំឡូងែេ់អ្កជំងឺ។ ខ្ញ ំនងិ 

សមាជិក៥ល�ា៦នាក់ បានខ�កែំឡូង�ីថមែបាំង ល�ាផ្េ់ឲ្យអ្ក

ជំងឺល�ាមន្ទ �ីល�ទ្យជំនា្់រ លបពារះអ្កជំងឺមនិមានអាហា�ហូ្រ 

ប្្់របគាន់។ ចុងល�ាបាន្រ្រ�មួយខ្ទ រះ លដាយដាក់�ាយែំឡូង 

បតរួ យេ្ហញ ង ្ េ់លចក នងិបតយូ៉ងលចក �ួចលហើយែួសដាក់ចានឲ្យ 

អ្កជំងឺ�ួចលហើយ ែួសដាក់ចានឲ្យអ្កជំងឺ ខែេលមើេល�ា 

លឃើញខតទកឹ្រ្រ�រាវៗ មនិលឃើញបគា្់រអង្�ឬ្រខនលលឡើយ។ 

ល�ាអំឡញ ងល�េលនារះ ខ្ញ ំកម៏ានជំងឺលហើមខែ� លបពារះខតហូ្រមនិ 

ប្្់របគាន់។ 

 ល�ាក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ែខែេខ្ញ ំល�ៀ្រកា�ជាមួយនា�ម្ីាក់

ខែេលធវែ ើកា�ល�ាក្ញ ងអង្គភា�ល�ទ្យឃំុ។ កាេខ្ញ ំល�ៀ្រកា�ល�ា 

ល�េលនារះមានទាំងអស់៩្ូ លដាយលយើងបតូវលឡើងល្្រជ្ាល�ាចំ

លពារះមុខអង្គកា�។ លបកាយល�ៀ្រកា��ួច ខ្ញ ំនងិប្រ�ន្ធបាន�ស់ល�ា 

ជំុគ្ា ្ុ៉រខន្លយើងលចញល�ាលធវែ ើកា�ល�ាអង្គភា�លផ្សងគ្ា លដាយ 

ប្រ�ន្ធ�្រស់ខ្ញ ំលធវែ ើកា�ល�ាអង្គភា�ល�ទ្យឃំុចំខណកខ្ញ ំល�ាអង្គភា

�ល�ទ្យបសញ ក។ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៧៨ អង្គកា�បានផល ាស់ សុវី ខែេជាលេខា 

បសញ កថមែបាំងចាស់លចញ �ួចដាក់ល ម្ែ ារះ ផេ មកប្្់រប្ង 

ជំនួសវញិ។ តាំង�ីល ម្ែ ារះ ផេ ចូេមកប្្់រប្ងសមាជិក

ល�ាក្ញ ងអង្គភា�បានបាត់ខលរួ ន្រន្្រន្ទ ា្់រ លធវែ ើឲ្យខ្ញ ំមានកា�បា�ម្ភ

យ៉ាងខល ាំង។ 

 �ហូតែេ់ល�េខែេកងទ�័លវៀតណាម វាយចូេ 

មកប្រលទសកមពញ ជា ខ្ញ ំបាន �ត់ល្ចខលរួ នចូេក្ញ ងជប�ជាមួយខខមែ�

បកហមម្ងលទៀត លដាយសា�ខ្ញ ំបានលជឿកា�ល�ាសនា�្រស់ខខមែ�

បកហមថា លវៀតណាមនងឹសមល ា្់រខខមែ�បកហម នងិចា្់រវរះលពារះ 

ញាត់ល�មែ ា។ ខ្ញ ំបានល�ា�ស់ល�ាថមែដា ជា្់រប�ំខែនជថ។ ជថ្ងមួយ 

កងទ�័�ដ្ឋ ា្បិាេល�ា្ំ្ល�ញ នងិកងទ�័លវៀតណាម បាន

លសុើ្រែឹងកខនលង�ាក់ខលរួ ន�្រស់ខ្ញ ំកប៏ាញ់លផល ាងបគា្់រមកទតីាំង

�្រស់ខ្ញ ំចា្់រតាំង�ីលម៉ាង៥ប�ឹក្រណ្ាេឲ្យលយាធាខខមែ�បកហម

មួយចំនួនបានសល ា្់រ លហើយអ្កខែេល�ា�ស់ជីវតិ នងិខ្ញ ំកប៏ាន 

�ត់ល្ចខលរួ ន។ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៩០ ខ្ញ ំបាន ចូេមក�ស់ល�ាឃំុអូ�លសាម 

បសញ កវាេខវង ខែេល�េលនារះមានសុទ្ធខតជប�លឈើែុរះជំុជិត។ 

ខ្ញ ំបានកា្់រឆ្ា�ជប�លែើម្យីកែីលធវែ ើខបសចម្ា� នងិលធវែ ើខ្ទ មតូចៗ

�ស់ល�ា្រលណ្ារះអាសន។្ ចំខណកកា�លធវែ ើែំលណើ�េំបាកខល ាំង

ណាស់ លហើយប្រសនិល្រើខ្ញ ំចង់ទញិសម្ភ ា� នងិអំ្រិេសបមា្់រ

ហូ្រខ្ញ ំបតូវលធវែ ើែំលណើ�ល�ាទញិ�ីផ្សា�ល�ាប្រលមាយ។ ចំខណក 

ផេែំណាំខែេប្រមូេ�ីចម្ា� សតវែខែេដាក់អន្ទ ាក់បាន ខ្ញ ំ

ទុកខចកគ្ាជាមួយប្រជាជនក្ញ ង្ូមហូិ្រ។ ខ្ញ ំេក់ខតខលមឹលឈើ 

នងិជ�័�ង្គ ខែេ�កបាន្ុ៉រលណណ ារះ។ 

� ីេក្ខណិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ល�េលវ�ាបានកនលងផុតល�ា អស់ជាលបចើនឆ្ាំលហើយ 

្រន្ទ ា្់រ�ីខ្ញ ំបានស�លស�អំ�ីជីវប្រវត្�ិ្រស់ខ្ញ ំ ល�ាក្ញ ងលសៀវល�ា

ែំលណើ�ល�ាអូសឈវែ ិច៖្ំរខណកជីវតិ នងិលសៀវល�ា្រន្ទ ា្់រៗ 

មកលទៀត�្រស់ខ្ញ ំ។ ចា្់រតាំង�ីល�េលនារះមកខ្ញ ំបាន្រលបងៀន

សសិ្សល�ាតាមវទិ្ាេយ័ នងិមហាវទិ្ាេយ័ជាលបចើនជាមួយ

នងឹជំលនឿយ៉ាងមុតមាំថាលកមែងៗជំនាន់លបកាយ បតូវខតមានកា�

ចងចាំអំ�ីហូឡូខសន(៍មាននយ័ជាភាសាខខមែ�ថា្ូរជាលដាយល ល្ ើ

ងឬ្ូរជាល ល្ ើង)ប្រសិនល្រើលយើងមនិចង់ឲ្យវាលកើតលឡើងសា�ជាថមែី

ម្ងលទៀត។ អវែ ីខែេបានលកើតលឡើង�ួចម្ងមកលហើយអាចនងឹ

លកើតលឡើងបានម្ងលទៀតលទារះ្រជីាវាមិនែូចគ្ាទាំងបសញ ងយ៉ាង

ណាកល៏ដាយ។ លែើម្ទី្់រស្ាត់លហតុកា�ណល៍នរះ លយើងចាំបាច់

បតូវមានកា�ចងចាំ�ីលបពារះអតតីកាេ បាន្រន្សេ់ទុកសល ាក

ស្ាម�ហូតែេ់្រច្ញ ្រ្នក្ាេនងិ្រន្លចាេបសលមាេអន្ធកា�

�្រស់ខលរួ នល�ាអនា្តកាេ។

 ល�ាលែើមខខកញ្ញ ា ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៤០ បតង់សុីេវ៉ានខីាង

លជើងបតូវបានប្រ្េ់ឲ្យប្រលទសហុងប្វីញិ។ ល�ាល�េលនារះខ្ញ ំ

�ិតជាអស់សង្ឃមឹខល ាំងណាស់។ កា�លធវែ ើបា្រយាយីល�ាលេើជន

ជាតជិវែ ីហវែបានចា្់រលផ្ើម លទារះ្រជីាមនិទាន់ខប្រប្ររួ េល�ាជាកា�

្ំរាមកំខហងផ្ទ ាេ់ចំលពារះជីវតិ�្រស់លយើងកល៏ដាយ។ ្ុ៉រខន្មនិ

យូ�្ុ៉រនមែ ានផងកម៏ានលេចឮែំណឹង�ីប្រលទស�ូម៉ានអំី�ីកា�ស

មល ា្់រនងិកា�លធវែ ើបា្រជនជាតជិវែ ីហវែ ។ ល�ាប្រលទសមុ៉េដាវជីន

ជាតជិវែ ីហវែ បតូវបានល្ចា្់រ្រ ជ្ូ ន ល�ាប្រលទសអ៊ុយខបកនតាម

�ថល ល្ ើងខែេល�ាទលីនារះ�ួកល្បតូវបាន ្រង្ខំ ឲ្យជីកផូ្��្រស់ខលរួ ន

មុនល�េខែេបតូវបានបាញ់សមល ា្់រលចាេ។ ល�ាល�េលនារះខ្ញ ំ

�ិតជាស្រ្ាយចត្ិណាស់ខែេលយើង�ស់ល�ាលបកាមកា�ប្្់រ

ប្ង�្រស់ប្រលទសហុងប្។ី 

 ្រន្ទ ា្់រមកល�ាក្ញ ង�ែូវ�ងា� កម៏ានពាក្យនយិាយតៗ

គ្ាថាជនជាតជិវែ ីហវែ ល�ាតំ្រន់ខាងលកើតជាលបចើននាក់ បតូវបាន 

្រ ជ្ូ នតាម�ថល ល្ ើងល�ាប្រលទសបតង់នលីបស្ៀ នងិអ៊ុយខបកន។ 

មកែេ់ល�េលនរះខ្ញ ំបានទមល ា្់រខលរួ នល�ាលហើយ ជាមួយនងឹកា�

ផល ាស់្ូ្រ��ីភា�ធូ�ធាល�ាភា�មនិសូវមានបាន �្រស់លយើង

ល�ាហុងប្លីហើយក�៏កីរាយខែ�ខែេលយើងមិនបាន ល�ាលបកាម

្ូរជាភលៃ ើង
សំណួរដាលបាៃសួរមកខ្ញពុំ អំពតីការសមលៃ ា្់ររង្ាលនាអឺរ៉្ុរ
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កា�ប្្់រប្ង�្រស់�ូម៉ានលីទៀត។ ខ្ញ ំល�ាខតអាចបសជមលឃើញ 

ទែិ្ឋភា��្រស់ខលរួ នឯងល�ាល�េលនារះ ខែេខ្ញ ំកំ�ុងខតអង្គញយ 

ចាក់លបសាមលជើងលរាមសតវែ សបមា្់រអ្កែ៏្ួ�ឲ្យអាណិតទាំង

លនារះខែេមនិបតូវបាន ល្អនុញ្ញ ាតឲ្យយកសលមលៀក្ំរពាក់កក់

ល្្ាជា្់រល�ាជាមួយ។ ្រន្ទ ា្់រមក ល�ាក្ញ ងខខមនីា ឆ្ាំ១៩៤៤ 

អាេលឺម៉ង់បានចូេ ល្ ានពានប្រលទសហុងប្ ី លហើយល�េ

លនារះខែ�្ជឺាល�េលវ�ាមួយខែេខ្ញ ំបតូវលសាកស្ាយ លដាយ

លយើងមិនបានល�ាលបកាមកា�ប្្់រប្ង�្រស់�ូម៉ាន ី តល�ាលទៀត

។ប្រលទស�ូម៉ានមីនិបានប្រ្េ់ជនជាតជិវែ ីហវែ ល�ាឲ្យ ប្រលទស

អាេលឺម៉ង់លទផ្ទញយល�ាវញិ�ួកល្ លធវែ ើជំនួញជាមួយសហ�ែ្ឋអា

លម�កិលដាយ្រង់បបាក់ចំនួន១០០ែុ�ល ា�ក្ញ ងមួយនាក់ សបមា្់រ

ឱ្យជនជាតជិវែ ីហវែ ល�ាអីុបសាខអេ។ 

 ល�ាទ្ំីរផុតខ្ញ ំបគាន់ខតជា មនុស្សម្ាក់ក្ញ ងចំណាមមនុ

ស្សមានសំណាងេ្អែ៏ជទលទៀតខត្ុ៉រលណណ ារះ។ ខ្ញ ំមានសំណាង 

េ្អជាលបចើនលេើក។សំណាងេ្អ�្រស់ខ្ញ ំចា្់រលផ្ើមល�ាល�េខែេ

លយើងបានល�ាែេ់អូសឈវែ ិច ខែេល�ាទលីនារះ្រ្អូ នបសីខ្ញ ំ នងិខ្ញ ំ

បាន�ួចផុត�ីកា�លបជើសល� ើសខែេមាននយ័ថា លយើងបានល្ច

ផុត�ីកា�្រ ជ្ូ នល�ា្រន្ទ ្់រខផ្សង�ុេ។ លហតុកា�ណជ៍ចែន្យេ្អ

ៗបានលកើតលឡើងជាល�ឿយៗល�ាក្ញ ងអំឡញ ងល�េខែេខ្ញ ំបតូវបាន

ល្ឃំុ�ាំងខលរួ ន។ អវែ ីខែេសំខាន់លនារះ្ខ្ឺញ ំមនិបតូវបានល្្រ ជ្ូ ន

ល�ាជំ�ខំែេមានស្ថ ានភា�អាបកក់ខល ាំងលនារះលទ។ �ីអូសឈវែ ិច

ខ្ញ ំបតូវបានល្្រ ជ្ូ នល�ាជំ�្ំរីលផ្សងៗ�ីគ្ា ខែេល�ាទកីខនលង

លនារះកច្ិកា��្រស់លយើងជាទូល�ា ្បឺតូវសម្អ ាតសំណង់បាក់

ខ្រក។មនុស្សជាលបចើនលទៀតបតូវបាន ដាក់ល�ាក្ញ ងជំ�ខំែេ�ួក

ល្បតូវធវែកីា�ផល ាស់លវនគ្ា ល�ាក្ញ ងលរាងចបកលបកាមែីអណូ្ងខ� ៉

ឬកក៏ខនលងជីកខ�។៉ ជាលបចើនែងមកលហើយខែេខ្ញ ំបានស្ថតិល�ា

ផានទបីាទាស នងិទកីនលាងដាេអ្ កន�ិន្ធបានលើកឡើង
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ក្ញ ងស្ថ ានកា�ណមួ៍យ ខែេខ្ញ ំបបាកែក្ញ ងចត្ិថា្ជឺាល�េលវ�ា

ចុងលបកាយជនជីវតិ�្រស់ខ្ញ ំ ្ុ៉រខន្ល�ឿងអវែ ីមួយលផ្សងលទៀតបានលកើតលឡើង 

លហើយខ្ញ ំកប៏ាន�ួចជីវតិ។

 ល�ាក្ញ ងជំ�លំយើងមិនអាចែឹងបានលទ ថាកា�ផល ាស់្ូ្រ�

នងឹមាននយ័ថាលសចក្សីល ា្់រឬ�ស់។ សូម្ខីតល�េខលរះល�ាក្ញ ង

ជីវតិប្រចាំជថ្ង កល៏យើងមិនអាចែឹងមុនបានលទថាលតើជីវតិនងឹមាន

អវែ ីលកើតលឡើងលទ។ លយើង�ស់ល�ាក្ញ ងជីវតិមួយស្ង្់រស្ង ាត់លហើយ

ល�េលវ�ាលចរះខតកនលងផុតល�ា លដាយលយើងមិនបានចា្់រអា�

មមែណអំ៍�ីអវែ ីទាំងអស់។កា�ផល ាស់្ូ្រ�លកើតលឡើង្រន្ចិម្ងៗ�ហូត

ទាេ់ខត�លំ�ចលនារះវាបាន ្រង្ហ ាញលចញជា�ូ្រភា�យ៉ាងច្ាស់

បកខឡត លទើ្រលយើងចា្់រលផ្ើមឆ្ងេ់ថាលតើល�ឿងលនរះអាចលកើតលឡើង

បានលដាយ�ល្រៀ្រណា? ជីវតិបាន្រលបងៀនលយើងថាអវែ ីៗទាំងអស់

អាចផល ាស់្ូ្រ�បានក្ញ ងមួយ្៉រប្រចិខ្្ក លហើយលយើងកម៏និអាច

ែឹងមុនបានខែ�ថាកា�ផល ាស់្ូ្រ�លនារះនងឹនាំលយើងលឆព ារះល�ា�កអវែ ី

មួយ ខែេកាន់ខតេ្អប្រលសើ�ឬកក៏ាន់ខតអាបកក់លនារះលទ។

 កា�្រលបងៀន�្រស់ខ្ញ ំ ល�ាក្ញ ងសា�ាល�ៀនជាធមមែតាមា

ន៣ខផ្កខែេលផ្ាតសំខាន់ល�ាលេើខផ្កទ៣ី។ខ្ញ ំចា្់រលផ្ើម�ីកា�

�្ាយាម ្រង្ហ ាញអំ�ីមនុស្សនាល�េអតតីកាេនងិស្ថ ានភា�

�ស់ល�ា�្រស់�ួកល្ ខែេជាចំខណកមួយលធវែ ើឱ្យមានហូឡូខសន។៍ 

លបកាយមកលទៀត ខ្ញ ំ្រន្លធវែ ើបាឋកថាល�ាតាមសា�ាល�ៀនជាមួយ

នងឹល�ឿងរ៉ាវជន្រទ�ិលសាធនផ៍្ទ ាេ់ខលរួ ន �្រស់ខ្ញ ំខែេខតងខត្រ្្្់រ

ជាមួយល�េលវ�ា ប្្់របគាន់សបមា្់រលឆល ើយសំណួ�សសិ្ស។ 

ខ្ញ ំបាន្រញជ ាក់ថាគមែ ានសំណួ�ណាជាសំណួ�េ្ង ីលេ្ង ើឬកប៏តូវហាម

�ាត់សួ�លនារះលទ ្ុ៉រខន្សបមា្់រសំណួ�ខលរះ្គឺមែ ានចលមល ើយខតម្ង។

សំណួ�ថា«លហតុអវែ ីបានជាហូឡូខសន ៍ លកើតលឡើង?»អីុចងឹវាលធវែ ើឲ្យសំ

ណួ�ខែេពាក់�ន័្ធ ជាលបចើនលទៀតកាន់ខតមានសា�ៈសំខាន់លឡើង។ 

ផានទជំី�បំាមូេផ្ញ ំ �្រស់ណាហ្សញ ី
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 ខ្ញ ំបានប្រមូេសំណួ�ទូល�ា ខែេបតូវបានសសិ្សសួ�

ជាញកឹញា្់រមកដាក់ក្ញ ងលសៀវល�ាលនរះ លែើម្ជួីយែេ់អ្កខែេ

ចង់ែឹង្រខន្ថមអំ�ីកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេល�ាអឺ� ៉ុ ្រ។ ក្សីង្ឃមឹ�្រស់

ខ្ញ ំ្ថឺាលសៀវល�ាលនរះនងឹបតូវបាន អានប�មទាំងផ្េ់ជាប្រលយា

ជនែ៍េ់យុវវយ័ សមយ័្រច្ញ ្រ្ន ្នងិជំនាន់លបកាយៗតលទៀត។ 

លគាេ្ំរណងជនលសៀវល�ាលនរះ ្លឺែើម្្ីរលបងៀនលយើងឲ្យលជៀស

វាង�ីកំហុសប្រវត្សិាបស្។ ខ្ញ ំសង្ឃមឹថាលសៀវល�ាលនរះនងឹលធវែ ើ

ឲ្យអ្កអានទាំងអស់គ្ា ខែេបានអានយេ់លឃើញថាលយើង

ទាំងអស់គ្ាមនិ បតូវបានលជា្វាសនា កំណត់ឲ្យជាលបសចថា

នងឹលែើ�តួជាឧបកែិ្ឋជនឬជាអ្ក ខែេឈ�លមើេ្ំរណាំលនារះលទ។

ក្ញ ងនាមជា្ុរ្្េម្ាក់ៗ លយើងបតូវមានឆន្ទ ៈនងិកា�ទទួេខុស

បតូវ លហើយកា�ចា្់រយកកា�ទទួេខុសបតូវលនរះលហើយខែេលធវែ ើ

ឲ្យលយើង ទាំងអស់គ្ាអាចលជៀសផុត�ីប្រវត្សិាបស្បចំខែេ

បាន។

 លតើលហតុកា�ណអ៍ាបកក់ខល ាំងមួយណាខែេបានលកើត

លឡើងចំលពារះអ្ក? 

 ប្រសនិល្រើអ្កសួ�ខ្ញ ំ ថាលហតុកា�ណអ៍ាបកក់មួយ

ណាខែេបានលកើតលឡើងចំលពារះខ្ញ ំលនារះ ខ្ញ ំអាចលឆល ើយលដាយលប្រើ

ខតប្រលយា្មួយវា្ជឺាល�េខែេ ខ្ញ ំបតូវបាន្ំរខ្រកលចញ�ី

ឪ�ុកម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំ។ ្ុ៉រខន្ខ្ញ ំចង់ផ្េ់ចលមល ើយខែេខវងជាងលនរះ។

ខ្ញ ំនងឹល�ៀ្ររា្់របបា្់រអ្កអំ�ីល�ឿងរ៉ាវ ខែេបានលកើតលឡើង។ 

្លបមាងកា��្រស់អាេលឺម៉ង់ លែើម្សីមល ា្់រផ្ាច់�ូជជនជាតជិវែ ីហវែ

្ជឺាែំលណើ�កា�មួយខែេយឺត លហើយបតូវបាន្តិ្ូ�យ៉ាង

េ្អ ិតេ្អន់។អវែ ីៗលប្រៀ្របានល�ានងឹខ្្កទលទខែេមនិអាចសលង្ត

លឃើញអំ�ីែំលណើ�កា�ផល ាស់្ូ្រ��ូ្ររាង�្រស់ផ្ាខែេខប្រប្ររួ េ

លចញ�ី�នលក�ហូតបានកល ាយល�ាជាផ្ាកុ�ា្របក�ំុមួយ។លយើង

មនិបានកត់សម្គ ាេ់អំ�ីជំហានតូចៗ ខែេនាំលឆព ារះល�ា�កភា�

លជា្ជយ័ខែេអ្កមនិអាច បសជមលឃើសូម្ខីតល�ាក្ញ ងក្សុី្រនិ

កល៏ដាយ។ បគាន់ខតក្ញ ងមួយ�លំ�ច្ុ៉រលណណ ារះកា�ផល ាស់្ូ្រ�ែ៏អាបកក់

បានលកើតលឡើង ្ុ៉រខន្លយើងអាច�ស់ល�ាជាមួយនងឹកា�ផល ាស់្ូ្រ�

លនរះបាន។ លយើងបាន្តិថាកា�ផល ាស់្ូ្រ�លនរះនងឹ�េំងផុតល�ា។ 

្ុ៉រខន្វាមនិបាន�េំងផុតលនារះលទលហើយផ្ទញយល�ាវញិកា�ផល ាស់្ូ្រ�

លនរះ ខ្រ�ជាមានកា�ផល ាស់្ូ្រ�ថមែីខថមមួយលទៀត។ជាថមែីម្ងលទៀត

លយើងបានសង្ឃមឹថាកា�ផល ាស់្ូ្រ�លនរះនងឹ�េំងហួសល�ាលដាយ

�ហស័។ លយើងកម៏និអាចនកឹសមែ ានទាេ់ខតលសារះថាជំហាន្រន្ទ ា្់រ

លទៀត្ជឺាអវែ ីលនារះលឡើយ។

 លទារះ្រជីា ខ្ញ ំបានឆលងកាត់ល�ឿងរ៉ាវទាំងអស់លនរះកល៏ដាយ

ខ្ញ ំមានសំណាងេ្អ។ ល�ឿងែ៏អាបកក់្ំរផុត ខែេអាចលកើតលឡើង

ចំលពារះមនុស្សម្ាក់មនិបានលកើតលឡើង ចំលពារះខ្ញ ំលនារះលទ។ែំ្ូរង

លឡើយខ្ញ ំមនិបតូវបានជា្់រល�ាក្ញ ង សំណាញ់�្រស់អាេលឺម៉ង់លទ

្�ឺហូតទាេ់ខតជិតចុង្រ្្្់រ ជនសងង្គ ាមនា�ែូវផ្ា�កីក្ញ ង 

ឆ្ាំ១៩៤៤ ខែេល�ាល�េលនារះជនជាតជិវែ ីហវែ ល�ាអឺ� ៉ុ ្រជាលបចើន

នាក់បតូវបានចា្់រខលរួ នលធវែ ើជា អ្កលទាសបាត់អស់ល�ាលហើយ។ 
ហាឌ ីហាវែាយ អ្ កន�ិន្ធសៀវភា្ូរជាភល ើង
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ខ្ញ ំលកើតល�ាសុីលហ្គ ត ្ជឺាទបីកញ ងតូចមួយ ល�ាក្ញ ងប្រលទស�ូម៉ានី

ល�ាភា្ខាងលជើងជនប្រលទសបតង់សុីេវ៉ាន ីនងិ្ជឺាតំ្រន់មួយ

ខែេប្រលទសហុងប្នីងិ �ូម៉ានបីានវាយែលណ្ើមគ្ាអស់�យៈ

ល�េជាលបចើនសតវត្ស�។៍ �ហូតមកទេ់្រច្ញ ្រ្នប្្រលទសទាំង

�ី�កល៏�ាខតចាត់ទុកថា ខលរួ នមានសទិ្ធលិ�ាលេើតំ្រន់លនារះលឡើយ។ 

មុនសងង្គ ាមល�ាកលេើកទ១ីសុីលហ្គ ត ្ ជឺាកមមែសទិ្ធ�ិ្រស់ប្រលទស

ហុងប្នីងិជាកមមែសទិ្ធ�្រស់រាជាធ្ិរលតយ្យអូបសូ្- ហុងប្។ី្ុ៉រខន្

្រន្ទ ា្់រ�ីសន្ធសិញ្ញ ាបទអីាណុណក្ញ ងឆ្ាំ១៩២០ វាបតូវបានប្រ្េ់

ឲ្យប្រលទស�ូម៉ាន ី លហើយល�ាល�េខែេសងង្គ ាមល�ាកលេើកទី

ផ្ទញ រះលឡើង អាេលឺម៉ង់បានដាក់សមព ាធឲ្យប្រ្េ់តំ្រន់លនរះល�ាឲ្យ

ហុងប្វីញិ។ ល�ាក្ញ ងខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ ១៩៤០ហុងប្បីានសបមញ ក

ចូេល�ាបតង់សុីេវ៉ានខីាងលជើងលហើយ លជា្វាសនា�្រស់លយើង

កប៏តូវបានកំណត់ល�ាល�េលនារះ។ 

 ច្ា្់រណូខ�ម្រកឺមួយចំនួន បតូវបានអនុវត្ភល ាមៗខែេ

មាននយ័ថាស្ថ ានភា�ហិ� ្្ញ វត្ថញ  �្រស់ជនជាតជិវែ ីហវែកក៏ាន់ខត

ធល ាក់ែុនដា្រជាងមុន។ មងន្រីាជកា�ខែេជាជនជាតជិវែ ីហវែ បតូវ 

បាន្រ្្ឈ្់រ�ីកា�ងា�។ លវជជ្រណ្ឌ ិតនងិលមធាវខីែេជាជនជា

តជិវែ ីហវែ បតូវបានអនុញ្ញ ាតឲ្យ�្ាបាេ នងិលធវែ ើជាតំណាង�្រស់

ជនជាតជិវែ ីហវែ គ្ាឯងខត្ុ៉រលណណ ារះ។ ឯអ្កខែេមនិខមនជាជនជាតិ

ជវែ ីហវែមនិបតូវបានអនុញ្ញ ាត ឲ្យល�ាទញិអីវ៉ាន់ល�ាតាមហាង�្រស់

ជនជាតជិវែ ីវែហវែ លទ។ លហើយលកមែងៗជនជាតជិវែ ីហវែកម៏និបតូវបានអនុ

ញ្ញ ាតឲ្យល�ាសា�ាល�ៀនខែ�។ ស្ថ ានភា�្�ឺិតជាអាបកក់ខល ាំង

ណាស់ ្ុ៉រខន្ជីវតិ�្រស់លយើងមិនបតូវបាន្ំរាមកំខហងលឡើយ

។លយើងអាចទមល ា្់រខលរួ នល�ានងឹអវែ ីៗប្្់រយ៉ាងបាន។ 

 លមល�ៀនមួយខែេលយើងអាចល�ៀនបាន ្មឺនិបតូវទមល ា្់រ

ជាមួយនងឹភា�អយុត្ធិមល៌ទ។ ភា�អយុត្ធិម៌្ លឺប្រៀ្របានែូច

ជាបគា្់រខ្សាច់ល�ាក្ញ ងជែលយើង មនិអាចែឹងអំ�ីទម្ង ន់�្រស់វា

បានលទ។្ុ៉រខន្ភា�អយុត្ធិមម៌ានទំលនា� ក្ញ ងកា�លកើនលឡើងនងិ

សូវចិតិា មាត្ា អ្ ក្រកបាាសៀវភា្ូរជាភល ើង
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មានកាន់ខតលបចើនលឡើងៗ លហើយមនិយូ�មនិឆា្់រអ្កមនិអាចបទាំបទ

បានលទៀតលទ។ ក្ញ ង�យៈល�េែ៏ខល្ុ៉ីរលណណ ារះខែេភា�អយុត្ធិ

មមួ៌យលទៀតនងឹលកើតមានលឡើង។ លយើងបតូវខតសបម្រខលរួ នល�ា

តាមកាេៈលទសៈ�្រស់លយើង លហើយប្រសនិល្រើ្តិល�ាលេើអវែ ីៗ

ខែេកំ�ុងខតលកើតលឡើង ល�ាក្ញ ងប្រលទសអាេលឺម៉ង់នងិ�ិ្�

ល�ាកទាំងមូេលយើង�កីរាយ ខែេលយើងល�ាខត�ស់ល�ាលដាយ

មនិមានលបគារះថ្ាក់្ំរាមកំខហង ែេ់ជីវតិ�្រស់លយើង។

 ្ុ៉រខន្ហីុខតល�មនិអាចទទួេយកបានលទ ខែេហុងប្-ី

ជវែ ីហវែ  ចំនួន៨០មុនឺនាក់�ស់ល�ាលដាយសុខបសរួ េលហើយកប៏ាន

ទាមទា�ឲ្យ មានកា�ផល ាស់្ូ្រ�លឈល ើយសឹកចំលពារះអ្កទាំងលនារះ

។មុនែំ្ូរងប្រមុខ�ែ្ឋមងន្មីខីេូសហ�ហ្សញ  ីបាន្រែិលសធ្ុ៉រខន្

គាត់បតូវបានល្ចា្់រខលរួ ន លហើយអាេលឺម៉ង់ កប៏ានខតងតាំងលម

ែឹកនាំចេនា�្រស់ណាហ្សញ ីឲ្យលធវែ ើជានាយក�ែ្ឋមងន្ជំីនួសវញិ។ 

ហវែ ឺខ�ន សាឡាសុកីជ៏ាអ្កខែេមាន្ំរណងចង់កម្ាត់ជនជាតិ

ជវែ ីហវែ ម្ាក់ខែ� ែូលច្រះលហើយលទើ្រល�ាជថ្ងទ១ី៩ ខខមនីា ឆ្ាំ១៩៤

៤ ប�ំប្រទេ់បតូវបានល្រើកឲ្យកងទ�័អាេលឺម៉ង់ចូេ។ចា្់រតាំង

�ីជថ្ង លនារះមកអវែ ីៗបានលកើតលឡើងយ៉ាងឆា្់រ�ហស័។ ក្ញ ងមួយ�ំ

ល�ចជនជាតជិវែ ីហវែ ល�ាក្ញ ងប្រលទសហុងប្ ី បតូវបាន្រញជ ាឲ្យលធវែ ើ

ផ្ាយ�ណល៌េឿងលហើយ បតូវពាក់ជា្់រអាវរាេ់ល�េខែេលច

ញល�ាលប្ា។ ជនជាតជិវែ ីហវែមនិបតូវបានអនុញ្ញ ាតឱ្យលចញលប្ា

លទេុរះបតាខតបតូវលធវែ ើភា�កច្ិ្រន្ទ ាន់។ ជនជាតជិវែ ីហវែមនិអាចឈ្់រ

លហើយនយិាយ�កគ្ាតាមផលូ វ មនិអាចល�ាលរាងភា�យន្មនិ

អាច្រ�លិភា្ល�ាតាមលភាជនយីដ្ឋ ាន លហើយកម៏និអាចលែើ�លេ

ងតាមឧទ្ានបានខែ�។ ច្ា្់រទាំងអស់លនរះបតូវខតលគា��តាម

កា�មនិស្ា្់រ្រង្គ ា្់រនងឹបតូវមានលទាសសមល ា្់រលចាេ។  

 ជាថមែីម្ងលទៀត លនរះ្បឺគាន់ខតជាជំហានមួយលទៀត�្រ

ស់អាេលឺម៉ង់ លហើយមនុស្សប្្់រៗគ្ាកប៏ានបតមឹខតសង្ឃមឹថា

អវែ ីៗនងឹមនិមានលកើតលឡើង្រខន្ថមលទៀតលទ។ ក្ុ៉៏រខន្អវែ ីៗបាន្រន្

លកើតមានលឡើងតល�ាលទៀត។

 សឹងខតមនិបាន្ួរនសប្ាហផ៍ង លយើងបតូវបានល្បបា

្់រថាល�ាជថ្ង្រន្ទ ា្់រកា�ល� ើទេំីល�ា �្រស់ជនជាតជិវែ ីហវែ លចញ �ីទី

បកញ ងល�ាល�ាកខនលងលផ្សងនងឹចា្់រលផ្ើម។ ជនជាតជិវែ ីហវែ ខែេ�ស់

ល�ាក្ញ ងទបីកញ ងទាំងអស់បតូវល� ើលចញ�ីមួយផលូ វល�ាមួយផលូ វលែើម្ី

ល�ាលហ្គ តូខែេល�ាភា្ខាងលជើងជនទបីកញ ង។ផលូ វ�្រស់លយើងបតូវ

បានល� ើលចញមុនល្។ លយើងបតូវបានអនុញ្ញ ាតឲ្យយកខតសម្ភ ា�

ណាខែេអាចយកល�ាតាមខលរួ នបាន នងិ�លទរះ�ុញខត្ុ៉រលណណ ារះ។

 អំឡញ ងល�េខែេលយើងចា្់រលផ្ើមល�ៀ្រចំសម្ភ ា�ខ្ញ ំបាន

លែើ�ជំុវញិផ្ទ រះ លហើយនយិាយពាក្យ�ាវត្ថញ ទាំងឡាយណាខែេ

ខ្ញ ំមនិអាចយកល�ាតាមខលរួ នបាន។ ្រន្ទ ា្់រមកខ្ញ ំលេង�្ាណូជា

លេើកចុងលបកាយលហើយកអ៏ខង្អេ្បម្រល�េខែេខ្ញ ំ្រទិ។ ខ្ញ ំ

បានសមល ឹងលមើេល�ាកាន់ទូ�លសៀវល�ា�្រស់ខ្ញ ំអខង្អេលសៀវល�ា

ខែេខ្ញ ំបសឡាញ់ លហើយក�៏ត់ល�ាលបកាយផ្ទ រះ លែើម្ឱី្រខឆ្យា

មផ្ទ រះែ៏លសមែ ារះបតង់�្រស់លយើង ខែេមានល ម្ែ ារះថា្រត�។ី ខ្ញ ំ  

�្ាយាម�ម្ង ា្់រអា�មមែណ�៍្រស់ខ្ញ ំ នងិវាលដាយ្តិថាអ្កជិត

ខាង�្រស់លយើងបបាកែជា មនិល ល្ចលមើេខថវាលឡើយ។បតឡ្់រ

ចូេល�ាក្ញ ងផ្ទ រះវញិ ខ្ញ ំបានឈ្់រល�ា�ីខាងមុខ�ូ្រថតយាយតា

�្រស់ខ្ញ ំលហើយសំុឱ្យ�ួកគាត់ ជួយលមើេខថ�ក្សាផ្ទ រះ�្រស់លយើង

ល�េខែេលយើងមនិល�ា។ ខ្ញ ំបានលជឿជាក់ថាលយើងនងឹបតឡ្់រ

មកវញិ។ កា�លធវែ ើសងង្គ ាម�្រស់អាេលឺម៉ង់មនិបានែំលណើ�កា�

េ្អែូច�ីមុនលទៀតលទ�ីលបពារះ�ុស្សញ ី ល�ាទ្ំីរផុតមានកមល ាំង�ងឹ្ឹុរ

ងមនិងាយ្ំរបាក់បានខុស�ីកា�្តិទុក�ីមុនមក�្រស់�ួកអា

េលឺម៉ង់។ លដាយមនិបាន្តិែិតែេ់ ខ្ញ ំ្តិថាអាេលឺម៉ង់នងឹចា

ញ់សងង្គ ាមឆា្់រៗលនរះ លហើយ�ូម៉ាននីងឹទទួេបានកមមែសិទ្ធលិ�ា

លេើទកឹែី�្រស់ខលរួ នវញិ។ អវែ ីៗប្្់រយ៉ាង នងឹអាចវេិបតឡ្់រ 

មកជាធមមែតាវញិ លហើយខ្ញ ំនងឹអាចល�ាល�ៀនល�ាមហាវទិ្ា

េយ័។

 ល�ាប�ឹកជថ្ង្រន្ទ ា្់រ ខ្ញ ំ បានែឹងច្ាស់អំ�ីកា��ិត។ 

្ូ៉រេីសបានមកផ្ទ រះ�្រស់ លយើងឪ�ុកខ្ញ ំបានចាក់លសាផ្ទ រះលហើយ

ទុកកូនលសាល�ាក្ញ ងលហាល�៉ា�្រស់គាត់ ្រន្ទ ា្់រមកលយើងកច៏ាក

លចញល�ាលហ្គ តូ។ឥឡូវលនរះល�េលវ�ា ខែេកាន់ខត�ិបាកបាន

ចា្់រលផ្ើមលហើយ។្ុ៉រខន្ម្ងលទៀតលយើងបតូវខតទមល ា្់រខលរួ នជាមួយ

នងឹល�េលវ�ាលនរះ។ ក្សីង្ឃមឹថាសងង្គ ាមនងឹឆា្់រ�េត់ល�ា្ឺ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ល�ាខតមាន្រន្ជានច្ិ។ 

 ជាថមែីម្ងលទៀត មនិទាន់បាន្ួរនសប្ាហផ៍ងល�ា�ី�ខខ

្រន្ទ ា្់រ�ីអាេលឺម៉ង់ បានចូេ ល្ ានពានលយើងបានឮសំលឡងអ្ក

លគារះស្គ �ល�ាកាច់បជញ ងផលូ វខបសកថា «យកចត្ិទុកដាក់ស្ា្់រ! 

យកចត្ិទុកដាក់ស្ា្់រ! ជនជាតជិវែ ីហវែទាំងអស់បតូវខតល� ើលចញ

�ីទលីនរះ។ �ួកអ្កអាចលវចអីវ៉ាន់យកតាមខលរួ ន២០្ឡូីបកាមក្ញ ង

ម្ាក់លហើយជថ្ងខស្អកបតូវខតឈ�ល�ាមុខ�្រងលហ្គ តូលែើម្លីបតៀម

ខលរួ នលចញែំលណើ�។»ល�ាទណីា?គមែ ានអ្កណាែឹងលទ។ម្ាយ�្រស់

ខ្ញ ំ�ិតជា�ិបាកចត្ិខល ាំងណាស់។ «�ួកល្បបាកែជាសមល ា្់រ

លយើងលចាេជាក់ជាមនិខាន» ម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំនយិាយ្រលណ្ើ�យំ

្រលណ្ើ�។

 ខ្ញ ំ មនិអាចទទួេយកកា�ចុរះចាញ់�្រស់គាត់បានលទ 

លហើយកប៏ានលឆល ើយត្រនងឹគាត់ថា «លទលហតុអវែ ីបានជា�ួកល្ 

បតូវលធវែ ើខ្រ្រលនារះ។ លយើងមនិបានលធវែ ើអវែ ីខុសលទ។ លយើងនងឹបតូវ

បានល្្រ ជ្ូ នល�ាលធវែ ើកា�ល�ាតាមចម្ា�។ មនុស្សប្រញសបតូវ

្រ ជ្ូ នល�ាសម�្ូមិ�ីលបពារះល�ាទលីនារះល្បតូវកា�កមល ាំងលែើម្ី

សា្រលបពារះបគា្់រ�ូជមុន�ែូវធល ាក់ប�ិេមកែេ់។» ល�ាល�េ

ខែេឮខ្រ្រលនរះម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំក�៏ម្ង ា្់រអា�មមែណ។៍ លតើអ្កនងឹ 

យកអវែ ីល�ាតាមខលរួ នប្រសនិល្រើល្អនុញ្ញ ាតឲ្យអ្កយកបានបតមឹ

ខត២០្ឡូីបកាម? ម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំ ភា្លបចើនលវចខ្្់រអាហា�នងិ

យក�្រស់ណាខែេអាច�ក្សាទុកបានយូ�។ លយើងបានលសលៀក

សលមលៀក្ំរពាក់ជាលបចើនជាន់នងិពាក់ខស្កលជើងណាខែេ�ងឹ

មាំ។ ចំខណកខ្ញ ំ បានល�ៀ្រចំកា្ូរ្រតូចមួយខែេមានលខាសល្ីរ

មួយឆុត លសៀវល�ាកំណត់លហតុ�្រស់ខ្ញ ំនងិលសៀវល�ាកំណា�្យ

លដាយកវមួីយ�ូ្រខែេខ្ញ ំចូេចត្ិមានល ម្ែ ារះថាចូខសវអាទេី

ឡា។ លយើងមិនបាននកឹសមែ ានទាេ់ខតលសារះថាសូម្ខីតបទ�្យ

សម្ត្ ិ ចុងលបកាយ�្រស់លយើងកប៏តូវបានល្ែកហូតខែ�។ 

ល�ាប�ឹកជថ្ង្រន្ទ ា្់រ លយើងឈ�ល�ាមុខ�្រងជាមួយអីវ៉ាន់�្រស់

លយើង។លយើងបតូវបានល្្រង្គ ា្់រឲ្យឈ�ជា៥ជួ� លហើយ្រន្ទ ា្់រ

មកលធវែ ើែំលណើ�តាមែងផលូ វល�ាក្ញ ងទបីកញ ង ល�ាកាន់ស្ថ ានយី�ថល ល្ ើង

ខែេមានទូ�ថល ល្ ើងកំ�ុង�ង់ចាំ។ 

 ល�ាលេើជញជ ាំងម្ខ ាងជន ទូ�ថល ល្ ើងមានស�លស�ពាក្យ

ថា« សបមា្់រលសរះ៨ ក្ាេ» ្រន្ទ ា្់រមក�ួកលយើងបតូវបានល្�ុ

ញប្រលបជៀតគ្ាចូេល�ាក្ញ ងទូ�ថល ល្ ើង លដាយក្ញ ងមួយទូមាន 

មនុស្សចំនួន១០០នាក់។ ល�ាខាងក្ញ ងទូ�ថល ល្ ើង មានសភា�

ខណនផ្អ ឹរះលហើយងងឹតឈឹង។មានខតប្រលហាងតូចមួយ្ុ៉រលណណ ារះ

សបមា្់រឲ្យ�នល ឺ នងិខ្យេ់លចញចូេ។ លយើងខំប្រឹងប្រលបជៀត

គ្ា្ុ៉រខន្ល�ាខតគមែ ានកខនលងប្្់របគាន់ សបមា្់រឲ្យអ្កទាំងអស់

គ្ាអង្គញយលទ។ ល�ាក្ញ ងទូ�ថល ល្ ើងមានធុងចំនួន�ី�សបមា្់រឲ្យ

លយើង្រត់លជើង នងិមានធុងទកឹចំនួន�ី�លផ្សងលទៀត។ ទវែ ា�បតូវបាន

�ុញ្រតិជិតលហើយចាក់លសា�ីលប្ា ្រន្ទ ា្់រមក�ថល ល្ ើងកប៏ាន

លចញែំលណើ�។កា�លធវែ ើែំលណើ�បានចំណាយ អស់�យៈល�េ ្រី

ជថ្ង្រយី្់រល�ាក្ញ ងស្ថ ានភា�ែ៏្ួ�ឲ្យលខព ើម�លអើម។ �ថល ល្ ើងបាន

ឈ្់រល�ាតាមចំណតម្ងម្ាេលហើយកលនិស្អញ យ នងិកា�ខបសក

ទកឹលស្ទ ើ�ខតមនិអាចលធវែ ើឱ្យលយើងបទាំបទបាន។លយើងបានសំុអងវែ �

ឲ្យជួយ ្ុ៉រខន្កា�អងវែ ��្រស់លយើង្គឺមែ ានប្រលយាជនទ៍ាេ់ខត

លសារះលហើយស្ថ ានភា�ខ្រ្រលនរះ្រន្�ហូតែេ់ជថ្ងទ១ី៧ នងិទ១ី

៨ខខឧសភា។ល�ាល�េលនារះ្ជឺាល�េខែេលយើងបានល�ាែេ់

អូសឈវែ ិច។ 

 លហតុអវែ ីបានជាហីុខតល�ស្អ្់រជនជាតជិវែ ីហវែ ?

 ខ្ញ ំបានចងចាំកំខ្រលងែ៏្ួ�ឲ្យស្អ្់រមួយ ខែេនយិាយត

ៗគ្ាក្ញ ងអំឡញ ងល�េសងង្គ ាម។ លចកុ្របានសួ�ដាខណ្យេថា«

អ្កណាជាអ្កចា្់រលផ្ើមសងង្គ ាម? » លហើយដាខណ្យេបានលឆល ើ

យត្រល�ាវញិថា «ជនជាតជិវែ ីហវែ នងិអ្កជិរះកង់»។«លហតុអវែ ីបា

នជាអ្កជិរះកង់? » លចកុ្រសួ�« លហតុអវែ ីបានជាជនជាតជិវែ ីហវែ ? »

ដាខណ្យេលឆល ើយត្រ។

 ល�េធំែឹងក្ ី ខ្ញ ំបានចា្់រលផ្ើមែឹងអំ�ី�ិ្�ល�ាកែ៏

ធំលធងខែេល�ាលប្ា្រន្ទ ្់រតូច�្រស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំែឹងថាលកមែងៗែជទ

លទៀត�ស់ល�ាក្ញ ងជីវភា�លផ្សង�ីខ្ញ ំ។ មនុស្សទាំងអស់មនិនិ

យាយភាសាែូចគ្ាលនារះលទ លហើយមនុស្សទាំងអស់លនារះកម៏និ

ល�ាវហិា�ជវែ ីហវែ ែូចខ្ញ ំខែ�។ ខ្ញ ំយេ់អំ�ីកា�សន្ទនា�្រស់ឪ�ុក

ម្ាយខ្ញ ំបានលបចើនលហើយខ្ញ ំ កច៏ា្់រលផ្ើមមានអា�មមែណថ៍ា្យ័
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខល ាច។ លតើមានល�ឿងអវែ ីបានលកើតលឡើង? ឪ�ុកម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំបាន

�ិភាក្សាអំ�ីល�ឿងនលយាបាយអំ�ីកា� លបារះលឆ្ាតខាងមុខលនរះ

ខថមទាំងលបគារះថ្ាក់ ខែេអាចនងឹលកើតមានលឡើងចំលពារះលយើង

ខែេជាជនជាតជិវែ ីហវែ ប្រសនិល្រើ ្ណ្រក្សប្រឆាំងនងឹជនជា

តជិវែ ីហវែឈ្រះលឆ្ាត។ ល�ាល�េលនារះ�ួកលស�កំី�ុងខតកាន់កា្់រ

អំណាចល�ាលឡើយ លហើយខ្ញ ំកម៏ានលមាទនភា�ខល ាំងខែេអ៊ំ�្រ

ស់ខ្ញ ំ្ជឺាសមាជិកម្ាក់�្រស់�ែ្ឋសភា។ ខ្ញ ំ កប៏ានស្ា្់រ�ីកា�

�ិភាក្សាអំ�ីប្រលទសអាេលឺម៉ង់ ខែេជាប្រលទសមួយខែេ

ល�ាឆ្ង ាយលហើយ្រក្សខែេលធវែ ើបា្រ យាយីល�ាលេើជនជាតជិវែ ីហវែ

កំ�ុងខតកាន់អំណាច។ «លហតុអវែ ី?» ខ្ញ ំសួ�។ ឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំបាន

បបា្់រខ្ញ ំអំ�ីប្រវត្�ិ្រស់បកញ មប្រឆាំងនងឹជនជាតជិវែ ីហវែ ។ អំ�ីជំ

លនឿ�្រស់មនុស្សល�ាទបីកញ ងអឺ�ល�ាលេើប�រះលផ្សងៗ�ីគ្ាកាេ�ី

ជំនាន់មុន។ ល�ាលម៉សូ៉្ូ៉រតាលមៀ មានបកញ មកុេសមព ន័្ធតូចមួយ 

ខែេែឹកនាំលដាយ្ុរ�សម្ាក់ មានល ម្ែ ារះថាលថរាខែេជាជា

ងសូន�ូ្រប�រះ។្ុ៉រខន្កូនប្រញស�្រស់គាត់ ល ម្ែ ារះអាបបាហាម 

មនិលជឿថា�ូ្រប�រះខែេសង់�ីែី លហើយគមែ ានជីវតិលនារះអាចនងឹ

ប្្់រប្ង�ិ្�ល�ាកបានលទ។ គាត់បានលជឿជាក់ថាបបាកែ

ជាមានថាម�េខល ាំងកល ាជាងលនរះ ខែេមិនអាចលមើេលឃើញបា

ន។សាសនាថមែីកប៏ានក�លកើតលឡើងខែេលជឿល�ាលេើប�រះខតមួយ

្ត់លហើយអាបបាហាម ្ជឺាស្ថ ា្រនកិ។សាសនាលនរះបតូវបាន

ល្ដាក់ល ម្ែ ារះថាសាសនាយូដា លហើយបតូវបានផ្ស�វែផ្សាយ

ពាសល�ញ�ិ្�ល�ាក។ ្ុ៉រខន្ មនុស្សមួយចំនួនល�ាក្ញ ង�ិ្

ល�ាកមនិអាចទទួេស្គ ាេ់សាសនាលនរះបានលនារះលទ។

 ្រន្ទ ា្់រ�ី កា�ប្រសូត�្រស់ ប�រះលយស៊ូ  ជំលនឿល�ាលេើ 

ប�រះថមែីមួយលទៀត បានចា្់រលផ្ើម�កីរាេដាេលហើយបតូវបាន

ល្ស្គ ាេ់ថាជាសាសនាប្ស្ិ។ ប�រះលយស៊ូផ្ទ ាេ់កជ៏ាជនជាតិ

ជវែ ីហវែ ខែេបទង់ ្ជឺាប្ូ្ុរ�វែ ជិតម្ាក់ក្ញ ងចំលណាមបកញ មជនជាតិ

ជវែ ីហវែ ែ៏ជទលទៀតខែេ្រលបងៀន នងិផ្ស�វែផ្សាយ�ីច្ា្់រ�្រស់ជវែ ី

ហវែ ។ មនិយូ�មនិឆា្់រមនុស្សជាលបចើនបានចា្់រលផ្ើមលជឿល�ា

លេើប�រះលយស៊ូ  លហើយកូនសសិ្ស�្រស់គាត់កប៏ានលចញល�ា�ិ្

�ល�ាកខាងលប្ាលែើម្ផីល ាស់្ូ្រ�អ្កខែេមនិកាន់សាសនាឱ្យ

លជឿល�ាលេើប�រះ។ អ្ក្រលបងៀនសាសនាប្ស្ិកប៏ាន�្ាយាម

្រ្្ញ រះ្រ្ូ្េជនជាតជិវែ ីហវែ ឲ្យលជឿល�ាលេើប�រះលយស៊ូ  ្ុ៉រខន្ល�ា

ល�េខែេជនជាតជិវែ ីហវែ្រែិលសធយ៉ាងមុងឺម៉ាត់ �ួកល្ខ្រ�

ជាបតូវបានលចាទប្រកាន់ថាបាន សមល ា្់រប�រះលយស៊ូ ល�ាវញិ។ 

កា�ល្រៀតល្រៀនល�ាលេើជនជាតជិវែ ីហវែកប៏ានលកើតលឡើងយ៉ាងខល ាំង

ល�ាក្ញ ងទបមង់មួយខែេមានខតភា�ស្អ្់រលខព ើម។ 

 កា�លចាទប្រកាន់ខែេគមែ ាន្ស្ញតាង ជាលបចើនបាន�កី

រាេដាេលហើយកា�តាមចា្់រ�កធមែ្់រ ខែេជាជនជាតជិវែ ីហវែ

ល�ាតាមកខនលងជាបចនីបានកល ាយល�ាជា ល�ឿងសាម ្្ញ មួយខែ

េលកើតលឡើងតៗគ្ាជាលបចើនសតវត្ស�។៍ កា�លចាទប្រកាន់�ី�

ល�ាខតលកើតមានលឡើង�ហូតមកទេ់ស�វែ ជថ្ង លទារះ្រីជាកា��ិត 

បតូវបាន្រញជ ាក់ជាលបចើនែងថាកា�លចាទប្រកាន់លនារះគមែ ាន្ស្័ញ

តាង�ិតបបាកែណាមួយកល៏ដាយ។

 កា�លចាទប្រកាន់មួយបាននយិាយថា ជនជាតជិវែ ីហវែ  

បានសមល ា្់រលកមែងតូចៗ លែើម្យីក្ាម�្រស់�ួកលកមែងៗទាំង

លនារះមកែុតនំ្ុរង័សបមា្់រ្ុរណ្យអីុសស្ទ ។ឺ ពាក្យចចាមអារ៉ា

មលនរះបាន�កីរាេដាេែំ្ូរងល�ាក្ញ ងមជ្ឈមិសមយ័ ល�ាក្ញ ង្ូ

មមួិយល�ាខ្៉រកខាងលជើងជនអឺ� ៉ុ ្រ។ នាជថ្ងមួយ ល�ាលែើម�ែូវផ្ា

�កីលកមែងប្រញសសាសនាប្ស្ិម្ាក់បានបាត់ខលរួ ន លហើយអ្កែុតនំ

្ុរង័ជនជាតជិវែ ីហវែ ម្ាក់ បតូវបានទទួេ�ងកា�លចាទប្រកាន់ថា

បានសមល ា្់រលកមែងប្រញសម្ាក់លនារះ លែើម្យីក្ាមមកែុតនំ្ុរ ័

ងអីុសស្ទ ឺ។សាក្សខីកលងកល ាយជាលបចើន បានលចញមុខលហើយអរះ

អាងថាខលរួ នបានលឃើញលហតុកា�ណល៍នារះផ្ទ ាេ់។ កា�អរះអាង

លនរះ្បឺ្្់របគាន់ក្ញ ងកា�លធវែ ើឱ្យអ្ក្ូមទិាំងអស់ដាក់ែំ្រងតាម

ខលរួ ននងិ្រលង្ើតចេនាមួយលែើម្សីមល ា្់រផ្ាច់�ូជជនជាតជិវែ ីហវែ ។

 ្រន្ទ ា្់រមកល�ាល�េ ខែេផ្ទ ាំងទកឹកកល�ាលេើទលនលមួ

យល�ាខក្�្ូមបិាន��ាយ សាកស��្រស់លកមែងប្រញសម្ាក់

លនារះបានអខណ្តលចញមក្ុ៉រខន្វាមនិអាចជួយអវែ ីបានលទ។ ្ ូមិ

ែជទលទៀតល�ាខតមានកា�លចាទប្រកាន់ខ្រ្រលនរះ ល�ាល�េណា

ខែេមានលកមែងសល ា្់រក្ញ ង្ូម។ិ កា�កាត់ក្លីេើកចុងលបកាយល�ា

លេើលហតុកា�ណខ៍្រ្រលនរះបតូវបានលធវែ ើលឡើងល�ាប្រលទសហុងប្ី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

អំឡញ ងឆ្ាំ១៨៨៣។ កា�លចាទប្រកាន់គមែ ានមូេដ្ឋ ានច្ាស់�ាស់

មួយលទៀត ្�ឺិធសីា��្រស់បកញ មប�ឹទ្ធ ាចា�្យហ្សាយអ៍៊ុ នខែេ

ជាល�ឿងប្រឌតិមានប្រ្�លចញមក�ីរាជវង្សត្សា�ជនប្រលទស

�ុស្សញ ី។ កា�លចាទប្រកាន់លនរះ្ជឺាល�ឿងប្រឌតិលឡើងថាជនជាតិ

ជវែ ីហវែបានកាន់អំណាច ជាអ្កែឹកនាំពាសល�ញ�ិ្�ល�ាក។

ល�ាក្ញ ងកច្ិប្រជំុមួយ ល�ាចុងសតវត្ស�ទ៍១ី៩២�ួកល្បតូវបា

នអរះអាងថាបានល�ៀ្រចំខផនកា�េម្អ តិមួយ លែើម្សីលបមចបា

ននូវខផនកា�បតរួ តបតា�ិ្�ល�ាក។ ហីុ ខតល�បានចាត់ទុកល�ឿង

លប�ងនទិានលនរះថាជាកា��ិត ខែេលធវែ ើឲ្យគាត់មានអា�មមែណ៍្ ័

យខល ាចចំលពារះ ជនជាតជិវែ ីហវែ លហើយកស៏ខម្ងលចញនូវកា�ស្អ្់រ

លខព ើម នងិល្្រជ្ាចត្ិក្ញ ងកា�សមល ា្់រផ្ាច់�ូជជនជាតជិវែ ីហវែ ។

 ភា�ស្អ្់រលខព ើម�្រស់ហីុខតល�ចំលពារះជនជាតជិវែ ីហវែ្ខឺល ាំង

កល ាណាស់�ហូតែេ់អ្កអាចនយិាយបានថា ហីុ ខតល� មិនខមន

លធវែ ើសងង្គ ាមប្រឆាំងនងឹ�ួកសមព ន័្ធមត្ិលទ ្ុ៉រខន្្ជឺាមួយនងឹជន

ជាតជិវែ ីហវែឯលណារះល�ាវញិ។ លទារះ្រជីាអាេលឺម៉ង់ គមែ ាន�ថល ល្ ើង 

ប្្់របគាន់សបមា្់រែឹកជ ជ្ូ នទាហានល�ាកាន់ សម�្ូមយ៉ិាង

ណាកល៏ដាយកហីុ៏ខតល�ល�ាខតខំប្រឹងប្រខមប្រមូេ�លទរះ លែើម្ែឹីក

ជនជាតជិវែ ីហវែ ល�ាអូសឈវែ ិចខែ�។

 ប្រជាជនអាេលឺម៉ង់ភា្លបចើន មនិខមនជាអ្កប្រឆាំង

នងឹជនជាតជិវែ ីហវែ លទ។ ែូលច្រះលហើយលទើ្របានជាមានតបមូវកា�

ខល ាំងកល ាមួយក្ញ ងកា�ជំ�ុញឱ្យមានកា�ប្រឆាំងនងឹជនជាតជិវែ ីហវែ

ល�ាក្ញ ងចំលណាមប្រជាជនអាេលឺម៉ង់ ចំខណកឯ�ែ្ឋមងន្លី�ាស

នា�្រស់ណាហ្សញ  ីខែេមានល ម្ែ ារះថាហ្គូ ល្រេ កម៏ានភា�្ុរនិ

ប្រស្់រនងឹភា�កច្ិលនរះខែ�។ខខ្សភា�យន្សិេ្ៈអក្ស�សេិ្ ៍

នងិកា�អ្់រ�នំងិអវែ ីៗលផ្សងលទៀត សុទ្ធសឹងខតបាន្រង្ហ ាញតាម

�យៈលគាេេទ្ធបិ្រឆាំងនងឹជនជាតជិវែ ីហវែ ។ កា�ប្រកាន់�ូជសា

សនប៍តូវបានផ្ិតជា្់រយ៉ាងមាំ ល�ាក្ញ ង្ំនតិ�្រស់ជនជាតអិា

េលឺម៉ង់។ លកមែងៗជនជាតអិាេលឺម៉ង់បតូវបានល្្រលបងៀនថាជន

ជាតជិវែ ីហវែមនិខមនជាមនុស្សលទ លយើងបតូវខតកំចាត់លចាេ�ួក

ល្ទាំងអស់លនារះ។ ជនជាតជិវែ ីហវែ្ជឺាសតវែេ្អ ិតចជបងខែេបតូវ

ខតកំចាត់លចាេលហើយជនជាតជិវែ ីហវែកជ៏ាលមលរា្មហា�កីខែេ

កំ�ុងខតក�លកើតលឡើង ល�ាលេើរាងកាយស្អ ាត�្រស់ចបក្�

អាេលឺម៉ង់ លហើយមហា�កីលនរះបតូវខតកម្ាត់លចាេ។ ចលមល ើយ

យ៉ាងសាម ្្ញ ្ំរផុតសបមា្់រសំណួ�ខាងលេើ្ហីុឺខតល�ស្អ្់រជន

ជាតជិវែ ីហវែ លដាយសា�ខត�ួកល្្ជឺាជវែ ីហវែ ។ 

 ជីវតិល�ាក្ញ ងទបីកញ ងតូចែ៏ស្ង្់រស្ង ាត់មួយ ល�ាសីុលហ្គ ត

មនិសូវមានប�ឹត្កិា�ណសំ៍ខាន់ៗលកើតលឡើងលទ។ប្រជាជនចំនួន

៣មុនឺនាក់ ខែេ�ស់ល�ាទបីកញ ងលនរះ្សឺម្ូ�ល�ាលដាយជនជាតិ

ភា្តចិលផ្សងៗគ្ា លហើយភា្លបចើន្ជឺាជនជាតជិវែ ីហវែ ។ ល�ា

ល�េខែេខ្ញ ំ្តិអំ�ីវាខ្ញ ំបាននកឹលឃើញអនុស្សាវ�យី ៍ មួយចំនួ

នខែេអាច្រង្ហ ាញឲ្យលឃើញថាជីវតិល�េលនារះមានេក្ខណៈ

ខ្រ្រណា។

 ល�ាល�េលនារះខ្ញ ំមានអាយុ៣ឆ្ាំ លហើយលទើ្រខតចា្់រ

លផ្ើមចូេល�ៀនថ្ាក់មលត្យ្យសកិ្សា។ល�េលនារះខ្ញ ំមានអា�មមែណ៍

ថាខលរួ នឯងធំលហើយ។ ្ុ៉រនមែ ានជថ្ង្រន្ទ ា្់រមកខ្ញ ំបានទាមទា�មនិឲ្យ

មានន�ណាល�ាទទួេខ្ញ ំ�ីសា�ាល�ៀនលទ �ីលបពារះខ្ញ ំចង់លែើ�មក

ផ្ទ រះលដាយខលរួ នឯង។ ម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំមនិចង់យេ់ប�មលទ្ុ៉រខន្ចុង

លបកាយភា�ចលចស�ងឹ�ូស�្រស់ខ្ញ ំកប៏ានឈ្រះ។ ល�ាល�េលនារះ

្លឺម៉ាង១២ជថ្ងបតង់លហើយលកមែងតូចៗ មួយបកញ មលចញល�ាខាង 

លប្ា�្រងសា�ាលែើម្លីចញល�ាផ្ទ រះលហើយ មានខ្ញ ំល�ាកណ្ាេ

ល្។អ្កខលរះល�ាស្ាំ ឯអ្កខលរះលទៀតល�ាលឆវែង។ខ្ញ ំ�វេ់ខតយកចត្ិ

ទុកដាក់ស្ា្់រកា�សន្ទនា�្រស់�ួកម៉ាក ខែេមានអាយុលបចើន

ជាងកម៏និបាននកឹ្តិថានងឹល�ាផ្ទ រះតាមផលូ វណា។លដាយមិនបា

នសមល ឹងលមើេជំុវញិខលរួ នខ្ញ ំកប៏ានលែើ� តាម�ួកម៉ាក�្រស់ខ្ញ ំល�ា

ខាងលឆវែងជែ។ 

 ល�ាល�េខែេលយើងកំ�ុងខតលែើ� ខ្ញ ំចា្់រអា�មមែណថ៍ា

មត្ិ�ួមថ្ាក់�្រស់ ខ្ញ ំចា្់រលផ្ើមលែើ�ល�ាផលូ វលផ្សងៗ �ីគ្ា�ហូត

សេ់ខតខ្ញ ំនងឹ�ួកម៉ាក�្រស់ខ្ញ ំម្ាក់លទៀតខែេកំ�ុងខតនយិាយ

គ្ា។ ្ុ៉រខន្ភល ាមៗ លនារះពាក្យខែេបតូវនយិាយទាំង្ុ៉រនមែ ានបតូវ

បានគាំងជា្់រល�ាល�េ ខែេ�ួកម៉ាក �្រស់ខ្ញ ំបានឈ្់រល�ា 

មុខ�្រងផ្ទ រះមួយ។ខ្ញ ំល�ាខតម្ាក់ឯងលទ។ ល�េលនារះលហើយ្ជឺា

ល�េខែេខ្ញ ំចា្់រលផ្ើមលមើេជំុវញិខលរួ ន លហើយមនិែឹងថាខលរួ នឯង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ល�ាទណីាលនារះលទ។ខ្ញ ំមានអា�មមែណ៍្ យ័ខល ាច យ៉ាងខល ាំងល�េ

ខែេែឹងថាខលរួ នឯងកំ�ុងខតវលងវែងផលូ វ។ ខ្ញ ំកច៏ា្់រលផ្ើមយំយ៉ាង

ខល ាំង។មានមនុស្សបសម្ីាក់ បានលអើតលចញមកលប្ា្រង្អរួ ចលហើ

យសួ�ថាលហតុអវែ ីបានជាខ្ញ ំយំ។ លឆល ើយបបា្់រគាត់ថាខ្ញ ំមនិស្គ ាេ់

ផលូ វល�ាផ្ទ រះ�្រស់ខ្ញ ំវញិលនារះលទ។

 «លតើឯងល ម្ែ ារះអវែ ី?» គាត់សួ�

 «លហឌ»ីខ្ញ ំលឆល ើយ។

 «លតើឯងជាកូន�្រស់អ្កណា?»

 «ឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំ»

 «លតើឯង�ស់ល�ាឯណា?»

 «ល�ាក្ញ ងផ្ទ រះខែេមាន�្រង�ណប៌កហម»។

 «កំុយំអីលហឌ»ីគាត់បាននយិាយ្រន្«ខ្ញ ំនងឹជូនឯងល�ា

ផ្ទ រះ»។ ទបីកញ ងខែេខ្ញ ំ�ស់ល�ាមានទំហំតូចេមែមខែេអាចលធវែ ើឲ្យ

គាត់ចំណាំខ្ញ ំបាន �ីលបពារះខ្ញ ំមានមុខមាត់ែូចឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំ។ 

 មនុស្សជាលបចើនល�ាសីុលហ្គ តស្គ ាេ់គ្ា លទារះ្រីជា�ួក

ល្មនិខែេមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ាកល៏ដាយ។ ជីវតិ�ស់ល�ា

កល៏�ាតាម�ល្រៀ្របសលែៀងគ្ា�វាងប្រជាជនល�ាក្ញ ងបកញ មលផ្សង

ៗ�ីគ្ា លហើយកា�ខ្រងខចកជាបកញ ម្សំឺល�ាល�ាលេើវណណ ៈជា

ជាងតាមជាតសិាសន។៍ មានអ្កខែេបកខល ាំងនងិអ្កខែេ

មានជាង។ បកញ មប រ្ួ សា��្រស់លយើង្លឺ�ាក្ញ ងបកញ មខែេជាអ្

កមានជាង។ អ្កទាំងអស់គ្ាខែេល�ាក្ញ ងបកញ មលនរះមានអ្កជំ

នួយតាមផ្ទ រះឬស�វែ ជថ្ង លនរះល្ល�ាថាអ្ក្រលបមើ។

 អាន់ណាអ្ក្រលបមើ�្រស់លយើង លបកាក�ីែំលណកល�ា

លម៉ាង៦ ប�ឹកលហើយអុជល ល្ ើងចងង្ានលែើម្កំុីឱ្យលយើងភ្ាក់�ីល្

ងល�ាក្ញ ង្រន្ទ ្់រខែេបតជាក់ខល ាំង។ អាន់ណា បតូវេួងល�ាម

លយើងឱ្យភ្ាក់�ីល្ងរាេ់ប�ឹក�ីលបពារះខតលយើង�ងា�លហើយមនិ

ចង់លបកាកលចញ�ីខប្ ្រន្ទ ា្់រមក គាត់លសលៀកសលមលៀក្ំរពាក់ 

ឲ្យ�ួកលយើង្រ្្ញ កអាហា�ល�េប�ឹក�ួចមក លទើ្រនាំលយើងល�ា

សា�ាល�ៀន។្រន្ទ ា្់រ�ីលនរះលទើ្រឪ�ុកម្ាយ �្រស់លយើងលបកាក

�ីែំលណក។្រន្ទ ា្់រ�ីអាហា�ល�េប�ឹក�ួចឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំល�ាលធវែ ើ

កា��ឯីម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំល�ាផ្សា�លែើម្ទីញិអីវ៉ាន់។ 

 លតើល�ាល�េណាខែេអ្កែឹងថា ប រ្ួ សា��្រស់អ្ក

ស្ថតិល�ាក្ញ ងលបគារះថ្ាក់? 

 ខ្ញ ំមនិអាចចាំបានលទថា ល�ាល�េណាខែេ ខ្ញ ំែឹងថា 

ប រ្ួ សា��្រស់ខ្ញ ំមានលបគារះថ្ាក់។ ្ុ៉រខន្ ល�ាល�េខែេខ្ញ ំែឹងខ្ញ ំែឹ

ងថាលនារះ្ជឺាលបគារះថ្ាក់ ខែេជនជាតជិវែ ីហវែទាំងអស់ជួ្រប្រ

ទរះមនិខមនមានខតប រ្ួ សា��្រស់ខ្ញ ំលទ។ ្ំនតិខ្រ្រលនរះបបាកែ

ជាមានល�ាក្ញ ងខួ�ក្ាេ�្រស់ខ្ញ ំ យូ�មកលហើយមុនល�េខែេ

វាចា្់រលផ្ើម�ញ្ញ ាក់សមែ ា�ត�ី្រស់ខ្ញ ំល�ាល�េវយ័ជំទង់។

 វាចា្់រលផ្ើម ល�ាល�េខែេខ្ញ ំមានអាយុ១៤ឆ្ាំលហើយ

បានបសឡាញ់្ុរ�សម្ាក់ ខែេលធវែ ើកា�ល�ាក្ញ ងកា�យិាេយ័ 

ជប្រសណីយមួ៍យ។ ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំ�ីសងង្គ ាមបានផ្ស�វែ

ផ្សាយលហើយសា�ាល�ៀន បាន្រង្ហ ាត់្រលបងៀនមនុស្សវយ័លកមែង

ឱ្យលចរះជួយគ្ាល�ាល�េណាខែេជលមល ារះផ្ទញ រះលឡើង។ លយើងបតូវ

បានអនុញ្ញ ាតឱ្យលបជើសល� ើសមុខជំនាញ ខែេលយើងចង់ល�ៀន។ 

អ្កខលរះលបជើសល� ើសយកមន្ទ �ីល�ទ្យលែើម្លី�ៀនលធវែ ើជា្�ិានុ្រដ្ឋ ា

យិកា �ឯីខលរះលទៀតលបជើសល� ើសន្�បាេ ចំខណកឯខ្ញ ំលបជើស 

យកកា�យិាេយ័ជប្រសណីយ។៍

 លយើងមានគ្ា៦នាក់ខែេែឹកនាំលដាយប្ូសិេ្ៈបាន

លែើ�ចូេល�ាក្ញ ងកា�យិាេយ័ជប្រសណីយ។៍ ខ្ញ ំស្រ្ាយចត្ិ 

នងិ�លំ្ើ្រយ៉ាងខល ាំង។ ខ្ញ ំនងឹបានជួ្រ្ុរ�សខែេខ្ញ ំបស�ាញ់

លហើយប�មទាំង អាចល�ៀនអំ�ីលេខកូែសម្ង ាត់ម៉សខែេខ្ញ ំចូេ

ចត្ិ។ លយើងបតូវបានប្រធានជប្រសណីយផ្៍េ់កា�សវែ ា្មន ៍

យ៉ាងអធកិអធម ្រន្ទ ា្់រមក គាត់បាន�ន្យេ់លយើងអំ�ីភា� 

មនិច្ាស់�ាស់�្រស់ស្ថ ានភា�នលយាបាយ នងិសា�សំខាន់ 

�្រស់លសវាជប្រសណីយល៍�ាក្ញ ងល�េលនរះ។ គាត់កប៏ានល�ៀ្ររា

្់រអំ�ីកច្ិកា�ខែេបានលធវែ ើលឡើងល�ាកា�យិាេយ័ជប្រសណីយ ៍

…….. មកែេ់ទលីនរះគាត់បានឈ្់រនយិាយ លហើយសមល ឹង 

ជំុវញិ្រន្ទ ា្់រមកកសួ៏�ថា «ខ្ញ ំចាត់ទុកថាអ្កល�ាទលីនរះទាំងអស់

្ជឺាជនជាត�ូិម៉ាន?ី»ប្ូបានលមើេមកខ្ញ ំ លហើយលឆល ើយយ៉ាង 

ស្ទ ាក់លស្ទ ើ�ថា «អត់លទមនិខមនទាំងអស់គ្ាលទ»។

 ប្រធានជប្រសណីយប៍ានដាក់បកដាសល�ាក្ញ ងជែគាត់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ចុរះលហើយនយិាយថា «ប្រសនិល្រើខ្រ្រលនរះលយើងមនិអាច្រន្

បានលទៀតលទ។» លយើងទាំងអស់គ្ាបតូវបតឡ្់រល�ាផ្ទ រះវញិ។ ខ្ញ ំ 

បតឡ្់រមកផ្ទ រះវញិលហើយយំយ៉ាងខល ាំង។ ម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំគាត់ខល ាច

ណាស់គាត់្តិថា ល�ឿងអាបកក់បានលកើតលឡើងមកលេើ�ូ្រខ្ញ ំ។ 

«លតើមានល�ឿងអវែ ីលកើតលឡើង?» គាត់សួ�លហើយសួ�លទៀត។ ខ្ញ ំបាន 

បតមឹខតយំ។ ចុងលបកាយខ្ញ ំកប៏បា្់រគាត់។ ខ្ញ ំ�ិតជាខងឹនងិអា

ម៉ាស់ខល ាំងណាស់។ ខ្ញ ំចង់ឱ្យម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំសន្ាថាលយើងនងឹ

ចាកលចញ�ីប្រលទសមួយលនរះ។ ខ្ញ ំមនិអាច�ស់ល�ាក្ញ ងកខនលង

ខែេលមើេងាយខ្ញ ំលហើយចាត់ទុកខ្ញ ំ ជាអនុប្រជាជនលនារះលទ។ 

ទន្ទ មឹនងឹលនារះខែ�ឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំបានមកផ្ទ រះលែើម្�ីិសាអាហា�ជថ្ង

បតង់លហើយគាត់ទាំង�ី� ក�៏្ាយាមេួងល�ាមឲ្យខ្ញ ំផល ាស់្ូ្រ�ចត្ិ។ 

ឪ�ុកម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំបាន�្ាយាម�ន្យេ់ថាលយើងមិនមានកខនល

ងខែេបតូវល�ាលទ លហើយកា�ប្រឆាំងនងឹជនជាតជិវែ ីហវែ លកើតមាន

លឡើងប្្់រកខនលងទាំងអស់ ល�ាក្ញ ង�ិ្�ល�ាកែរា្រណាលយើ

ងគមែ ានប្រលទសខែេជា�្រស់លយើងៗ គមែ ានជលបមើសលនារះលទលយើ

ងបតូវខតសបម្រខលរួ ន។ ខ្ញ ំ មនិចង់សបម្រខលរួ នលទលហើយកម៏និចង់

ទទួេស្គ ាេ់លហតុកា�ណទ៍ាំងអស់លនរះខែ� ្ុ៉រខន្ចុងលបកាយខ្ញ ំ

បាន�ម្ង ា្់រអា�មមែណ�៍្រស់ខលរួ នឯង។ លនរះ្បឺ្រខហេជាកា�ភ្ាក់

ខលរួ នែំ្ូរង�្រស់ខ្ញ ំ។

 ល�េលវ�ាបានកនលងផុតល�ា កា�្ំរាមកំខហងកក៏ាន់

ខតខតិជិតចូេមកែេ់។ ខ្ញ ំមនិអាចចងចាំអំ�ីអា�មមែណ៍្ យ័

ខល ាចបានលទ។ អវែ ីៗលប្រៀ្របានែូចជាអា�មមែណមួ៍យខែេ�ិបា

កនងឹ�ន្យេ់ែូចជាសមព ាធមួយល�ាក្ញ ងលែើមបទូង�្រស់ខ្ញ ំល�េ

ខលរះវាខល ាំងឯល�េខលរះលទៀត វាលខ្សាយ្ុ៉រខន្វាមនិខែេបាត់ល�ា

ណាលទ។ មនុស្សទូល�ាមិនខែេចង់លជឿលទថាល�ឿងមនិេ្អអាច

នងឹលកើតលឡើងមកលេើខលរួ ន។ ឯខ្ញ ំចង់លជឿល�ាលេើពាក្យ�្រស់កង

កា�ពា�ណាហ្សញ  ី ខែេបានបបា្់រឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំថាអវែ ីៗខែេបា

នឮអំ�ីកា�លធវែ ើបា្រយាយីល�ាលេើជនជាតជិវែ ីហវែ  ្បឺគាន់ខតជា

ពាក្យចចាមអារ៉ាមខត្ុ៉រលណណ ារះជនជាតអិាេលឺម៉ង់្ជឺា�េ�ែ្ឋ

ខែេមានអ�យិធមខ៌ព ង់ខព ស់។ 

 ល�េខលរះខ្ញ ំ្តិអំ�ីអវែ ីខែេ ម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំបាននយិាយ

អំ�ីកា�សបម្រខលរួ នលហើយ លតើវាមានភា�ងាយបសរួ េយ៉ាង

ណា។ខ្ញ ំគមែ ានជថ្ងអាចសបម្រខលរួ នបានលទ ខ្ញ ំបាននយិាយខ្រ្រលនរះ

្ុ៉រខន្ល�ាល�េខែេខ្ញ ំ បតឡ្់រមកលមើេអវែ ីខែេបានលកើតលឡើង

ម្ងលទៀត កា�សបម្រខលរួ ន្ជឺាអវែ ីខែេខ្ញ ំបានលធវែ ើ។ ឆន្ទ ៈ�្រស់ 

មនុស្ស លែើម្�ីស់មានភា�ខល ាំងកល ាណាស់ខែេមនិងាយនងឹ

ចុរះចាញ់ េុរះបតាណាខតមានអា�មមែណថ៍ាមានចុងកំ្រតិល�ានឹ

ង្ំរ�ង់ក។ មកែេ់ល�េលនរះ ល្ប្រខហេជាខេងលអើល�ើ 

លហើយក៏្ តិថា លនរះ្ជឺាអវែ ីខែេខ្ញ ំបាន្តិល�ាល�េខែេខ្ញ ំល�ា

ែេ់អូសឈវែ ិចលហើយមានអ្កជា្់រលទាស្ុរ�សម្ាក់បានបបា្់រ

ខ្ញ ំថាលយើងបានចូេមកែេ់ជំ�សំមល ា្់រ។ ែូចលនរះមាននយ័ថា 

«មានខតលសចក្សីល ា្់រលហើយខមនលទ ខែេកំ�ុងខត�ង់ចាំ? 

ល្រើែូលច្រះឲ្យវាឆា្់រច្់រល�ា»។ ល�ាល�េខែេខ្ញ ំបតូវបានល្្ំរ

ខ្រកលចញ�ីម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំ ខ្ញ ំមានអា�មមែណថ៍ាធូ�ចត្ិ។ ខ្ញ ំែឹង

ថាលកមែងៗនងឹមនិបតូវបានល្សមល ា្់រលទ។ ្ុ៉រខន្ល�ាល�េលនារះខែ

�ខ្ញ ំកម៏ានទុក្ខ ប�រួ យយ៉ាងខល ាំង «លតើនងឹមានល�ឿងអវែ ីលកើតលឡើងចំ

លពារះម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំ?» មកែេ់ស�វែ ជថ្ង លនរះ ខ្ញ ំល�ាខតមនិហ៊ាន

សន្ដិ្ឋ ានកា�្តិមួយលនារះលទ។ ភា�អយុត្ធិម ៌បតូវខតេុ្រ្ំរ

បាត់។ល�ាអាេលឺម៉ង់ប្រតកិមមែត្រល�ានងឹ អំល�ើអយុត្ធិម៌្ ួ �ខត

ចា្់រលផ្ើមមានតាំង�ីលែើមឆ្ាំ១៩៣០មកលម៉លរះ។ លទើ្រខតចា្់រ

លផ្ើមមាន្រន្ទ ា្់រ�ីអវែ ីៗប្្់រយ៉ាងបានលកើតលឡើង្ហួឺសល�េ

ល�ាលហើយ។

 «លតើប្រជាជនអាេលឺម៉ង់ទាំងអស់គាំបទហីុខតល�បានលដា

យ�ល្រៀ្រណា?» 

 កា�ប្រកាន់ជាតសិាសន ៍ ខែេ្រណ្ាេឲ្យមានកា�

សមល ា្់រ�ង្គ ាេលនរះមានប្រ្�យូ�ណាស់មកលហើយ។ វា្អំឺ�ី

កា�្រណ្ញ ំ �្រស់មនុស្សខែេមាន ជាតសិាសនែូ៍ចគ្ាភា�

ល�ា្េន់នងិភា�្យ័ខល ាច។ ទាំងអស់លនរះ្ជឺាអវែ ីខែេហីុខតល

�បានយកមកលប្រើជាយុទ្ធសាបស្ លែើម្លីបជើសល� ើសសមាជិកថមែី

សបមា្់រ្រក្ស�្រស់ខលរួ ន។ សុន្ទ �កថាែ៏�លំជើ្រ�ជួំេ�្រស់ហីុខតល�

បានអំពាវនាវឲ្យមានសាម ្្គ ភីា�គ្ា �វាងសាសនអ៍ាេលឺម៉ង់

ែ៏អស្ា�្យកា�ស្ា�លឡើងវញិ នូវទកឹែីខែេបានបាត់្រង់លហើយ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

នងិភា�្យ័ខល ាចចំលពារះខផនកា� �្រស់ជនជាតជិវែ ីហវែ  ក្ញ ងកា� 

ប្្់រប្ង�ិ្�ល�ាក ខែេរា្់រ្រ្ូ្េទាំងមូេធននយិម 

នងិកុមមែញ យនស្ី។ ល�ាល�េលនារះប្រជាជនអាេលឺម៉ង់មនិស្រ្ា

យចត្ិជាមួយនងឹស្ថ ានភា�ប្រលទស�្រស់ខលរួ ន ខែេមានអ្ក 

នលយាបាយទន់លខ្សាយនងិអបតា អ្កអត់កា�ងា�លធវែ ើខព ស់លនារះ

លទ។ហីុខតល�បានលប្រើបបាស់អា�មមែណ ៍ ខែេបតូវបានល្ក្ត់�្រ

ស់ជនជាតអិាេលឺម៉ង់ល�ាចុង្រ្្្់រសងង្គ ាមល�ាកលេើកទ១ីភា

�អាម៉ាស�្រស់្ូរ�ណភា�ទកឹែី លហើយនងិកា��ងទុក�្រស់ 

ប្រជាជនមកទាមទា�ឱ្យមានសំណង។ ហីុ ខតល� អំពាវនាវឲ្យ

មានភា��ួ្រ�ួមជាតបិ�មទាំងសន្ានំ្ុរង័ នងិកា�ងា�លធវែ ើ។

 ល�ាលែើមឆ្ាំ១៩៣០ណាហ្សញ  ី មនិសូវមានអ្កគាំបទ 

លបចើនលទ។ ្ុ៉រខន្លដាយសា�ខតភា�អង់អាចនងិ�ល្រៀ្រជនកា�និ

យាយសី្ែ៏េ្អ�្រស់ហីុខតល� មនុស្សជាលបចើនចា្់រលផ្ើមចូេ�ួម

គាំបទ្រក្ស�្រស់គាត់ នងិមានប្្់របសទា្់រវណណ ៈទាំងអស់ែូច

ជាអ្កលធវែ ើជំនួញនងិអាជីវកមមែធំៗ ខែេ្តិថាខលរួ ននងឹអាចទទួ

េបានផេចំលណញ�ី លគាេនលយាបាយ�្រស់ហីុខតល�នាយ

ទាហានខែេចូេចត្ិ្ំនតិប្រកាន់ ជាតសិាសនន៍យិម�្រស់

ហីុខតល�មនុស្សសាម ្្ញ  ខែេធុញបទាន់នងឹភា�បកបីក លហើយ

នងិមនុស្សបសខីែេេង់នងឹភា�ទាក់ទាញ�្រស់ហីុខតល�។ ហីុ

ខតល�មានកមល ាំងមួយខែេអាចសណំ្មនុស្សបស ី ឲ្យកល ាយល�ា

ជាអ្កខែេគាំបទគាត់យ៉ាងលសមែ ារះសមែប័្។ បតង់ចំណុចលនរះ្ឺ

ហាក់្រីែូចជាចខមលកខល ាំងណាស់�ីលបពារះ ចំលពារះហីុខតល�តួនាទី

�្រស់បស្ី្ អឺាចសលង្ខ្របានលដាយ បតមឹខតអក្ស�លខ(K)លខ(k)

លខ(K)ឬភាសាអាេលឺម៉ង់ ឃីនែឺ(Kinder),ឃូលហ្ស(៊Kuche),

ឃឺលហ្ស(៊Kircheខែេមាននយ័ថាកុមា�ចងង្ានបាយវហិា�។

 ហីុ ខតល� មានអ្កជំនាញជាលបចើនចាំជួយគាត់។ មុខ

សញ្ញ ា�្រស់�ួកល្្មឺនុស្សវយ័លកមែង នងិកា�្រលង្ើត្លបមាង

ល�ាសនាមលនា្មនវ៍ជិជ ា ែ៏មានឥទ្ធ�ិេតាម�យៈខខ្សភា�យ

ន្អក្ស�សិេ្ន៍ងិសិេ្ៈ។ ជនជាតជិវែ ីហវែ  បតូវបានចាត់ទុកថា

្ជឺាសតវែេ្អ ិតចជបង។ កា�ល�ាសនាប្រឆាំងនងឹជនជាតជិវែ ីហវែ

្សំឺល�ាល�ាលេើប្្់របសទា្់រអាយុ ទាំងអស់�្រស់ប្រជាជន

អាេលឺម៉ង់។កា�ចា្់រលផ្ើមែំ្ូរង ្សំឺល�ាលេើកុមា�តូចៗ្រន្ទ ា្់រ

មកតាម�យៈលសៀវល�ាល�ាសា�ាល�ៀន នងិតាមអក្ស�សេិ្ ៍

នងិភា�យន្�្រស់មនុស្សល�ញវយ័។ �ហូតមកទេ់ស�វែ ជថ្ង

លនរះភា�យន្�្រស់លេនលី�ៀលហវែនស្ាេ់“Triumphofthewill

” ល�ាខតជា្ំ�ូខែេមានប្រសទិ្ធភា�សបមា្់រកា�ល�ាសនាម

លនា្មនវ៍ជិជ ា។ 

 ល�ាក្ញ ងលសៀវល�ាសិក្សា មានកា�ផ្ស�វែផ្សាយល�ាស

នាមលនា្មនវ៍ជិជ ា ល�ាតាមប្្់រមុខវជិជ ាទាំងអស់។ ឧទាហ�ណ ៍

េំហាត់្ណិតវទិ្ា ល�ាក្ញ ងលសៀវល�ាសិស្សវទិ្ាេយ័ខែេ

បានលបារះ�ុមព ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៣៥ មួយមានសំណួ�ថា«លតើមានបបា

ក់កម្�ី្រស់�ែ្ឋ ្ុ៉រនមែ ាន ខែេអាចផ្េ់ឱ្យអ្កខែេលទើ្រខតល�ៀ្រ

កា�ល្រើលប្រៀ្រលធៀ្រល�ានងឹបបាក់ខែេ�ដ្ឋ ា្បិាេចំណាយល�ា

លេើជន�ិកា�ឧបកែិ្ឋជន នងិមនុស្សវកិេច�តិ?» ណាហ្សញ ីបាន

លផ្ាតសំខាន់ខល ាំងល�ាលេើកា�អ្់រ�កំាយ �្រស់មនុស្សវយ័លកមែង 

ខែេបតូវបាន�បងឹងទាំងផលូ វកាយ នងិសតអិា�មមែណ។៍ �ួកល្

បតូវបានលបជើសល� ើសឲ្យចូេក្ញ ងហីុខតល� ជូលយនឬ៍យុវជន�្រស់ 

នា�កីម៏ានបកញ មសបមា្់រខលរួ នខែ� ្មឺានល ម្ែ ារះថាសមព ន័្ធជនលកមែង

បសីអាេលឺម៉ង់ ខែេល�ាក្ញ ងបកញ មលនរះនា�បីតូវបាន្រង្ហ ាត់្រលបងៀ

នឲ្យកល ាយល�ាជា ប្រជា�េ�ែ្ឋ្ំ�ូនងិកល ាយល�ាជាមាតា�្រស់

កុមា� ជាលបចើននាក់នាល�េអនា្ត។ ហីុខតល�ខែេជីវតិល�ាក្ញ

ងជំ�នំងិសាម ្្គ ភីា� ខប្រកល ាយឲ្យអ្កទាំងលនារះកល ាយល�ាជាអ្

ក្រលបមើែ៏លសមែ ារះបតង់។

 នា�កីម៏ានបកញ មសបមា្់រខលរួ នខែ� ្មឺានល ម្ែ ារះថាសមព ័

ន្ធជនលកមែងបសីអាេលឺម៉ង់ ខែេល�ាក្ញ ងបកញ មលនរះនា�បីតូវបាន្រង្ហ ា

ត់្រលបងៀនឲ្យកល ាយល�ាជាប្រជា�េ�ែ្ឋ្ំ�ូ នងិកល ាយល�ាជាមា

តា�្រស់កុមា�ជាលបចើននាក់នាល�េអនា្ត។

 លទារះ្រជីាមានកា�លកើនលឡើងជនអ្កគាំបទកល៏ដាយកប៏្រ

ជាជនមួយចំនួនធំ មនិខមនជាអ្កខែេប្រឆាំងនងឹជនជាតជិវែ ី

ហវែ លទ នងិមួយចំនួនតូច្លឺដាយសា�ខតលជឿលេើកា�ល�ាសនា

មលនា្មនវ៍ជិជ ា។ (ល�ាមានត)

លហឌ ីបហវែ ាយ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 25

លេខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 យាងតាមសៀវភា ដាេមានចំណងជើងថា 

«រាជវង្សានុវង្សនា បាទាសកមពញ ជា»ដាេស�សា�ឡើងដា

យឯកអ ្្គរាជទូត ្រណ្ឌ ិត ហូេីយូ៉ ជាេដាាស (Julio A. 

Jedres) អតតីលាខាផ្ទ ាេ់ នងិជាអ្ កស�សា�បាវត្�ិ្រស់

សម្ាច ពារះបាទ នរាត្ម សហីនុ ពារះ្រ�ម�តនកាែ្ឋដា

េមានកមាាស់បាមាណជាង៣០០ទំ��័ ជាភាសាអង់គលាស 

នងិតាូវបាន្រកបាាមកជាភាសាខមែា� បានស�សា�រៀ្ររា្់រ 

�ីពារះជីវបាវត្�ិ្រស់សម្ាចរាជ្ុរតាីពារះរាម នរាត្ម ្ុរប្ ា 

ទាវ ីថា ៖

 «សលម្ចរាជ្ុរបតបី�រះរាម នលរាត្ម ្ុរប្ាលទវបី្រសូតិ

ល�ាជថ្ងទ៨ីខខមករា ឆ្ាំ១៩៤៣ ក្ញ ងរាជធានី្ ្ំ ល�ញ។ សលម្ច

ប�រះរាម្ជឺាប�រះរាជ្ុរបតបី�រះបាទនលរាត្ម សហីនុ នងិអ្ក

ពារះជតីវបាវត្ិរ្រស់សម្ាែរាជ្ររុតាតី ពារះរាម ៃរាត្ម ្ររុប្ាទាវតី
ក្ពុងសៀវភា «រាជវង្ាៃរុវង្សនាបាទាសកម្ពុជា»

កា�សម្ាង�បាំពារះរាជទា�្យនាបាទាសកមពញ ជាសមាា្់របាធានបាមុខ�ែ្ឋ្រ�ទាសនាពារះទនីាំងចន័្ទឆាយានាពារះ្រ�មរាជវាំងឆ្ ាំ១៩៦០
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ម្ាងផាត់កាញុ៉េ។បទង់បាន្រ្្្់រកា�សកិ្សា ល�ាវទិ្ាេយ័ 

ប�រះនលរាត្ម សិ្ថតក្ញ ងរាជធានី្ ្ំ ល�ញ។ ក្ញ ងនាមជា្ុរបតវីយ័ 

លកមែងបទង់បតូវបានលបជើសល� ើស លដាយប�រះឯយ្យលកា �្រស់បទង់

ប�រះមហាក្សបតយិានសីុីសុវត្ថកុិសមៈ លហើយប�រះរាមនលរាត្ម

្ុរប្ាលទវ ី្ ជឺាអ្កសខម្ង�បាំែំ្ូរង ជនជីវតិ�្រស់បទង់ល�ាប�រះ

ជនមែ១៥ប�រះវស្សា។  បទង់មានភា�េ្េី្ាញលដាយសា��បាំ

ប�រះរាជបទ�្យ។ បទង់បានសខម្ង�បាំជាលបចើន នងិទទួេបាន

លជា្ជយ័ែ៏អស្ា�្យនាល�េ្រន្្រន្ទ ា្់រមកលទៀត បទង់ទទួេបា

នងា�ជាតួឯកខាង�បាំល�ាប�រះជនមែ ១៨ប�រះវស្សា។ ប�រះអង្គ

ម្ាស់វយ័លកមែងស្ថតិល�ាក្ញ ងសលមលៀក្ំរពាក់សូបត នងិ�តន្ណ្ឌ

ែ៏អស្ា�្យលដាយបានសខម្ងល�ាលេើប�រះ�នល ាល្រើកចំហ�ជា្់រជ

ញជ ាំងប�រះ្រ�មរាជវាំងអមែំលណើ�លដាយ បកញ ម�បាំប�រះរាជវាំ

ង«�ិណពាទ្យ»វង់ល ល្ង្ងស្គ� សុឡូីហវែូ នខស្ង នងិឧ្រក�ណ ៍

ខខ្សតងន្»ី។ 

 �បាំអ្រ្សរា

 សលម្ចប�រះរាម នលរាត្ម ្ុរប្ាលទវ ី្ជឺាតួ�បាំឯកជន

ខផ្ក�បាំអ្រ្សរាខែេ�បាំលនរះមានវត្មានចា្់រតាំង�ីសតវត្ស� ៍

ទមីកលម៉លរះ។ ក្ាច់រាំែ៏ខសនសម�ម្យ �្រស់តួ�បាំអ្រ្សរាខែេ

បតូវបានខតងេម្អ �លដាយម្ញ ែលធវែ ើ�ីមាស នងិសលមលៀក្ំរពាក់

លធវែ ើ�ីស�ជសសូបតបតូវបាន ឆល ាក់ជាលបចើនកខនលងតាមជញជ ាំងបបា

សាទអង្គ �វត្។ កា�សន្ដិ្ឋ ានបាន្រង្ហ ាញថាតួ�បាំអ្រ្សរាមាន
ពារះរាម នរាត្ម ្ុរប្ ាទាវ ី

ពារះរាម នរាត្ម ្ុរប្ ាទាវ ីក្ ញ ងសំលៀក្ំរពាក់�បាំអ្រ្សរា
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�ហូតែេ់៣០០០�ូ្រ ក្ញ ងសតវត្ស�ទ៍១ី២ជនរាជ្យ�្រស់ប�រះ

បាទជយ័វ�័ មែនទ៧ី។ លបកាយមកសលម្ចប�រះរាម នលរាត្ម្ុរប្ា

លទវបីានលធវែ ើែំលណើ�ល�ាកាន់�ិ្�ល�ាកក្ញ ងនាមជា «អ្រ្សរា�

ណស៌»ឬជាតួ�បាំ�្រស់កមពញ ជា ែ៏លឆ្ើមប្រក្រលដាយកាយវកិា� 

ែ៏លកលៀវកល ាេ្អលឆើត ្ួ�ឲ្យចង់្យ្ន់ជន�បាំខែេមានអាយុកាេ

២០០០ឆ្ាំ ជាមួយនងឹកា�្រង្្់រនូវអត្ថនយ័ែ៏បជាេលបរា។ 

លដាយមានកា�ទទួេ្រន្ទញ ក សបមា្់រកា��ស់លឡើងវញិសាជាថមែី

ជន�បាំអ្រ្សរា សលម្ចប�រះរាមនលរាត្ម ្ុរប្ាលទវ ី្ ជឺានមិត្ិ�ូ្រ

ជន�បាំតងន្ខីខមែ� ខែេបាត់្រង់ចា្់រតាំង�ីសតវត្ស�ទ៍១ី៥ 

ក្ញ ងល�េ ខែេភា��ុងល�ឿងជនសមយ័អង្គ �បតូវបានធល ាក់ចុរះ

ជាមួយនងឹឥទ្ធ�ិេ ជនប្រលទសអាសុអីាល្្យម៍កលេើវ្រ្ធម៌

ខខមែ�។ �បាំអ្រ្សរាបតូវបានស្ាលឡើងវញិល�ាឆ្ាំ១៩៦២លដាយ

ម្ាស់ក្សបតយិានសីុីសុវត្ថកុិសុមៈ ខែេជាប�រះឯយ្យលកា�្រស់

សលម្ចរាជ្ុរបត ីប�រះរាមនលរាត្ម ្ុរប្ាលទវបីានល�ៀ្រចំសខម្ង

ក្ញ ងប�ឹត្កិា�ណមួ៍យក្ញ ងឆ្ាំ១៩៦៤លបកាមអធ្ិរតភីា�ែ៏ខព ង់

ខព ស់�្រស់ឧត្មលសនយី ៍ហ្សាេ ែឺលហ្គ ាេល�ាឯលរាងមលហាបស្រ

អូល្៉ររាែឺប៉ា�សី ល�ាក្ញ ងប្រលទសបារាំងលហើយតួសខម្ងអ្រ្ស

រា�ណស៌សខម្ង លដាយប�រះរាម្ុរប្ាលទវខីែេមានប�រះជ

នមែ២១ ប�រះវស្សា។ ស្ថតិក្ញ ងសលមលៀក្ំរពាក់ខែេលទើ្រខតខកជច្

ថមែី�្រស់ម្ាស់ក្សបត ិយាន ីកុសុមៈ ខែេចមលងលចញ�ីចមល ាក់

ល�ាតាមបបាសាទអង្គ �វត្។ លដាយសា�ខតចងវែ ាក់រាំែ៏ខសន

េ្អ�្រស់នា�អី្រ្សរាលធវែ ើឲ្យទស្សនកិជន ខែេបានចូេទស្សនា

សម្ាចពារះរាម ្ុរប្ ា ទាវ ី្រង្ហ ាត់�បាំពារះរាជទា�្យមុនកា�សម្ាង២០១៧
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លស្ង ើចស�លសើ�យ៉ាងខល ាំង។ កា�្រលង្ើតលឡើង ែំ្ូរងជនក្ាច់រាំ

បានផ្េ់ែេ់ទស្សនកិជន នូវអត្ថនយ័ជនន�ិន្�ភា�នាទសវត្ស

�ឆ្៍ាំ១៩៦០ជាមួយនងឹកា�រាំជនកា�លធវែ ើ្រច្ញ ្រ្នភ្ា��ួមផ្ំសជា

មួយលក�ែំខណេរា្់រពាន់ឆ្ាំកនលងមក។ចា្់រ�ីល�េលនារះមក

�បាំអ្រ្សរាបានកល ាយជានមិត្ិ�ូ្រជនវ្រ្ធមខ៌ខមែ� នងិបតូវបាន

សខម្ងក្ញ ងប្រលទសកមពញ ជាលហើយបានជួយផ្ស�វែផ្សាយ ឲ្យប្រ

ជាជនកមពញ ជាល�ាកាន់�ិ្�ល�ាកខាងលប្ា។ តាម�យៈកា�

ស្ាលឡើងវញិជន�បាំមួយលនរះម្ាស់ ក្សបតយិានកុីសុមៈ នងិប�រះ

រាម្ុរប្ាលទវបីាននាំ�បាំមួយលនរះ មនិបតមឹខតល�ាកាន់�ិ្�

ល�ាកខត្ុ៉រលណណ ារះលទ ្ុ៉រខន្សបមា្់រប្រជាជនខខមែ�ទូទាំងប្រលទស

។ល�ាក្ញ ងអតតីកាេ ជន�បាំ្ុររាណមួយលនរះ្សឺបមា្់រខតប�រះ

មហាក្សបតទតខត្ុ៉រលណណ ារះ លដាយសខម្ង�ីមុខប�រះ្ងក្�្រស់

ខខ្សរាជវង្សានុវង្ស លែើម្�ីឭំកែេ់្ុរ�វែ ្ុរ�សជនខខ្សរាជវង្ស 

នងិសបមា្់រឧទ្ទ សិែេ់អាទលិទ� ។

 ល�ាក្ញ ង�បាំ្ុររាណខខមែ�ជាធមមែតា មានតួរាំនាំមុខម្ាក់

ឬយ៉ាងលបចើន្ំរផុត�ី�នាក់។ សលម្ចប�រះរាម្ុរប្ាលទវខីតងខត

ជាតួរាំនាំមុខអ្រ្សរា លែើម្តំីណាងឲ្យបសី្ រាំ�ីឋានសួ្ខ៌ែេ

បានឆល ាក់តាមជញជ ាំងបបាសាទអង្គ �វត្។ ល�ាក្ញ ង្មព �ីលទវក

ថាែ៏សំខាន់�្រស់ឥណ្ឌ ាបសីអ្រ្សរាជាបសី ខែេមាន�ូ្រលឆាម

លឆើតឆាយល�ាក្ញ ងទកឹលហើយ�ស់ល�ាក្ញ ងបសរះឈូក។ បសីអ្រ្ស

រាមាន�ូ្រសម្តិ្ បសស់លសាភា លហើយល�េខលរះលទៀតមានអំ

ណាចទាក់ទាញមនុស្សប្រញស�ហូតែេ់សល ា្់រលទៀតផង។ �បាំ

អ្រ្សរាបតូវបានផ្សាភជ ា្់រជាមួយ�ិធ្ុីរណ្យសាសនាសំខាន់ៗ។

អ្រ្សរា្ជឺាចំណងលជើងខខ្សភា�យន្ ខែេជាស្ាជែែំ្ូរង�្រ

ស់សលម្ចប�រះបាទនលរាត្មសហីនុ ខែេមានសលម្ចប�រះរាម

្ុរប្ាលទវ ី្ ជឺាតួឯកបស។ី ល្រើលយាងល�ាតាមសលម្ចប�រះរាម្ុរ

ប្ាលទវ�ីបាំអ្រ្សរា អាចមានតួរាំយ៉ាងតចិ្ំរផុត ្រនីាក់នងិយ៉ា

ងលបចើន្ំរផុតបបាំ្ួរននាក់។ ្ុ៉រខន្ ល�ាក្ញ ងលនារះបតូវមានតួរាំ�បាំ

ឯកម្ាក់។ �បាំលនរះមានភា�បជរួ តបជា្របសលមើបសជមបសស់

ស្អ ាតនងិមនិមានទ្ីរ្្្់រ។ លនរះប្រខហេមក�ីតងន្ខីែេហា

ក់ែូចជាមានសំលនៀងកាយវកិា� នងិមានចេនាយឺតៗខត�ម្យ

ទមលដាយ្រត់ខ្រនផិ្តផ្ង់ នងិសបមស់ែ៏បសស់ស្អ ាត ប�មទាំ

ងកា�្រល្្ញទកឹមុខែ៏ទន់ ល្ន់លសាភា នងិែ៏អស្ា�្យ�្រស់តួ

សខម្ងជន�បាំខែេភា្លបចើនជាមនុស្សវយ័លកមែង នងិមាន 

សបមស់បសស់ស្អ ាត។ 

 ល�ឿងលប�ងជន�បាំអ្រ្សរាលមរ៉ា 

 ល�ាខខមករា ឆ្ាំ២០១០ សលម្ចប�រះរាម បានប្រខមប្រ

មូេបកញ មសិេ្ៈខខមែ��ួមមានទាំងអ្កបបាជ្នងិអ្កជច្មូ៉តល�ាឯ

ផ្ទ រះ�្រស់បទង់ក្ញ ងរាជធានី្ ្ំ ល�ញ។ ល�េលនារះ កប៏ានចា្់រលផ្ើ

មលធវែ ើកា�ក្ញ ង្លបមាង�បាំថមែ ីមួយ ខែេបតូវបានស្គ ាេ់ថា «ល�ឿង

លប�ងជន�បាំអ្រ្សរាលមរ៉ា» ខែេ�ិ�ណន៌ាអំ�ីកា�្រលង្ើតប�រះ

រាជាណាចបកកមពញ ជា តាម�យៈល�ឿងលទវ�ី�អង្គ្បឺ�រះកមពញ នងិ

លទ�អ្រ្ស�លមរ៉ា។ ខផ្កែំ្ូរងជន�បាំបានជា្់រទាក់ទងល�ានងឹកំ

លណើត�្រស់លទ�អ្រ្ស�ខែេ ជាតួ�បាំមក�ីឋានសួ្ែ៏៌បសស់

ស្អ ាតទាំងអស់លនរះ មានទំនាក់ទំនងជាមួយអច្�យិខែេបាន

ផុសលចញ�ីល�ឿងកូ�សមុបទទកឹលដារះខែេកូ�លដាយ ��ួកយ

ក្សនងិ��ួកលទវតា។ខផ្កទ២ី ជន�បាំ្នឺយិាយអំ�ីម្ាស់ក្សបតិ

យជ៍នលទ�អ្រ្ស� ខែេចុរះមកកាន់ខផនែីតំណាងឲ្យលទ�អ្រ្ស�

្រ�សុិទ្ធអ្រ្ស�លមរ៉ា ខែេជា្ុរបត�ី្រស់លស្ចនា្្ជឺាលស្ចក្ញ

ងទកឹនងិលេើលគាក។ កា��ួ្រ�ួម�វាងប�រះនាង នងិប�រះអង្គកមពញ

ខែេប�រះអង្គមក�ីប្រលទសែជទ លធវែ ើឲ្យប�រះរាជាណាចបកកមពញ

ជាចា្់រកំលណើតលឡើង ប�មជាមួយនងឹកុេសមព ន័្ធខខមែ�។លយាង

ល�ាតាម�បាំខខមែ� នងិអ្កបបាជ្ខាងសេិ្ៈ្លឺ�ាកស៊ុ ប៉ាយា

លហខេននុត (SuppyaHeleneNut) ខែេលធវែ ើកា�ជិតស្ិទ្ធជា

មួយសលម្ចប�រះរាម្ុរប្ាលទវលីផ្ាតល�ា លេើស�ិាចា�កិ�បាំថមែ ី

មួយលនរះបតូវបានខ្រងខចកជា�ី� ក្ញ ងកា�សខម្ងលហើយវាមាន

ឈុតឆាកទស្សនយីភា�ជាលបចើន ខែេសខម្ងតាមខ្រ្រខល ីៗ

នងិតាមខ្រ្រប្រជ�ណី ខែេបតូវបាន្របងរួ មឲ្យខលបី�មទាំងមា

នកា�ល�ៀ្រចំសាជាថមែី/ នងិកា�ខកលឡើងវញិឲ្យសាកសមនងឹសា

ច់ល�ឿង។ឈុតទ១ីជន «ល�ឿងលប�ងជន�បាំអ្រ្ស�លមរ៉ា»បតូវបាន

ខចកជា្ួរនវ ្្គ  លដាយចា្់រលផ្ើម�ីល�ឿងលទវកថាកូ�សមុបទទកឹ

លដារះ។ល�ាក្ញ ងវ ្្គ ែំ្ូរង ្�ឺិ�ណន៌ា�ីសងង្គ ាមគមែ ានទ្ីរ្្្់រ 
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លេខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

�វាងលទវតានងិយក្សបតូវបាន ្រ្ូ្េលដាយ្ួរនខផ្កលដាយ 

បកញ មសខម្ងលហើយតួសខម្ងទាំងលនារះ បតូវតុ្រខតងខលរួ នឲ្យែូច

ល�ានងឹ�ូ្រចមល ាក់ល�ាតាមបបាសាទអង្គ �វត្។ វ ្្គ លនរះ្ជឺាកា�

សខម្ងប្រយុទ្ធ�វាងមនុស្សប្រញស�ី�នាក់ នងិ�វាងអសុរា 

«យក្ស»នងិហនុមាន«សវែ ា»។ កា�្រ្ូ្េគ្ាខ្រ្រប្រជ�ណី្ឺ

អសុរាមក�ីល�្ខ ានលខាេ (ប្រជ�ណីរាំតាម្ូមិខែេមានល�ា

ក្ញ ងល�ឿងរាមាយាណៈ) លហើយមួយលទៀតមក�ីកា�សខម្ងជា

សាធា�ណៈ(ហនុមាន)្ជឺាកា�  ខកជច្ថមែីបសឡាងខែេអ្កស

ខម្ងមានកាយសម្ទា មាំមួន នងិ�ហស័�ហួន អំឡញ ងល�េលធវែ ើ 

សងង្គ ាម។ ឈុតទ�ីី�្បឺតូវខ្រងខចកជាបបាំវ ្្គ  លដាយមាន 

កខនលងខែេអ្រ្សរា( បសបីសស់ស្អ ាតមក�ីឋានសួ្)៌ ប្្់រប្ង

ក្ញ ងកា�្រលង្ើត្រ�យិាកាសស្ិទ្ធស្ាេនងិទាក់ទាញ្រខន្ថមលទៀត។

ល�ាទលីនរះលយើងងាកលចញ�ីល�ឿង្រលង្ើតចបកវាឡ   នងិកា�មនិបសញ រះ

បសរួ េគ្ាថាលតើប្រលទសខខមែ�ចា្់រកំលណើត លដាយ�ល្រៀ្រណា។

 សលម្ចប�រះរាមនលរាត្ម្ុរប្ាលទវ ី ្ជឺាសាបស្ាចា�្យ

ខផ្កវ្រ្ធមន៌ងិ�បាំប្រជ�ណី (ចា្់រ�ីឆ្ាំ១៩៦៥-១៩៧០)។ 

ល�ាក្ញ ងឆ្ាំ១៩៨០ សលម្ចប�រះរាមបាន្រលបងៀន�បាំ្ុររាណខខមែ�

ក្ញ ងជំ�ជំនល្ៀសខលរួ ន SiteB ជា្់រប�ំខែន�វាងកមពញ ជា-ជថ។ ចា្់រ

តាំង�ីកា�វេិបតឡ្់រ�្រស់ប�រះអង្គ  មកកាន់ប្រលទសកមពញ ជា

ល�ាខថ្ងទ១ី៤ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៩១ ្រន្ទ ា្់រ�ី កច្ិប�មលប�ៀងស

ន្ភិា�ទបីកញ ងប៉ា�សី សលម្ចប�រះរាមបានចូេ្រលបមើកា�ជាអនុ

�ែ្ឋមងន្វី្រ្ធម ៌ នងិវចិបិតសិេ្ៈ (�ីឆ្ាំ១៩៩១ ែេ់ឆ្ាំ 

១៩៩៣) ្ជឺាទបី្រឹក្សា�ដ្ឋ ា្បិាេទទួេ្រន្ទញកវ្រ្ធមន៌ងិវចិិ

បតសិេ្ៈ(�ីឆ្ាំ១៩៩៣ែេ់ ឆ្ាំ១៩៩៨)្ជឺា�ែ្ឋមងន្វី្រ្ធ

មន៌ងិវចិបិតសិេ្ៈ(�ីឆ្ាំ១៩៩៨ ែេ់ឆ្ាំ២០០៤)។ លបកាយ 

មកសលម្ចប�រះរាមកទ៏ទួេបាន តួនាទជីាអនុប្រធានជនកាក

បាទបកហមកមពញ ជា�ីឆ្ាំ១៩៩៣ ែេ់ឆ្ាំ១៩៩៧។ ចា្់រតាំង

�ីឆ្ាំ២០០០មកសលម្ចប�រះរាម្ជឺា ប្រធានសមា្មនច៍និ-

កមពញ ជា។ តមកលទៀត សលម្ចប�រះរាមក្៏រ្្ញ រះ្រ្ូ្េអង្គកា�

អន្�ជាតយូិលណសូ្ បានយ៉ាងលជា្ជយ័ក្ញ ងកា�ដាក់្រ្ូ្េ

�បាំប�រះរាជបទ�្យ ល�ាក្ញ ង្រ ជ្ លី្រតកិ្ណ្ឌ �ិ្�ល�ាកអ�ូ្រី

សបមា្់រមនុស្សជាត ិ ខែេបតូវបានប្រកាសក្ញ ងឆ្ាំ២០០៣។

សលម្ចប�រះរាមបាន ែឹកនាំ្ណៈប្រតិ្ ូ �បាំប�រះរាជបទ�្យ 

កមពញ ជាល�ាកាន់សហ្មនអឺ៍� ៉ុ ្រ ជ្ុ៉រន សហ�ែ្ឋអាលម�កិ �ួមទាំង

�ែូវកាេវសិ្សមកាេល�ាឯសា�ា�បាំ Brooklyn ក្ញ ងខខ 

ឧសភា ឆ្ាំ២០១៣។ លប្ា�ីភាសាខខមែ�សលម្ចប�រះរាមអាច

ស�លស� នងិនយិាយភាសាបារាំងបានយ៉ាងេ្អ។

 ល�ាជថ្ងទ២ី៤ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៩៤ ប�រះក�ុណាប�រះ

បាទសលម្ចនលរាត្មសហីនុ បានប្រទានងា� ជាសលម្ចរាជ្ុរ

បតបី�រះរាម។សលម្ចប�រះរាមបានចូេ្រលបមើកា�ក្ញ ងប�ឹទ្ធសភា

(តំណាងសភាជាត)ិ ចា្់រ�ីឆ្ាំ២០១៣ ែេ់ខខលមសា 

ឆ្ាំ២០១៦។ ល�ាជថ្ងទ២ី១ ខខមថុិនា ឆ្ាំ២០១៦ បទង់បតូវបាន

ប�រះមហាក្សបតខតងតាំង ក្ញ ងចំលណាម រាជវង្ស៣ប�រះអង្គ  

ែជទលទៀតឲ្យងា� ជាបកញ មប្រឹក្សា�ែ្ឋធមមែនុ ្្ញកមពញ ជា។ សលម្ច 

ប�រះរាម្ជឺាមងន្ជីនលប្ឿងឥស្ស�យិយស ជនប�រះមហាម្ាស់

ក្សបតយិានសីុីសុវត្ថកុិសុមៈ លហើយបទង់កជ៏ាមងន្លីប្ឿងឥស្ស

�យិយសមុនសីារ៉ាផងខែ�។

 សលម្ចរាជ្ុរបតបី�រះរាមនលរាត្ម ្ុរប្ាលទវបីានយាង

លសាយប�រះទវិង្គតក្ញ ង ប�រះជនមែ៧៧ប�រះវស្សា នាលវ�ាលម៉ាង 

១២:៣០ កាេ�ីជថ្ងទ១ី៨ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១៩ ក្ញ ងមន្ទ �ីល�ទ្យ

ប�រះរាជាណាចបកជថលដាយជរាពាធ។ រាជ�ដ្ឋ ា្បិាេកមពញ ជា

បានកំណត់យកជថ្ងទ២ី០ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១៩ ជាជថ្ងកាន់ទុក្ខ

ល�ាទូទាំងប្រលទសចំលពារះកា�យាង លសាយប�រះទវិង្គត�្រស់

សលម្ចរាជ្ុរបតបី�រះរាមនលរាត្ម្ុរប្ាលទវ ី លែើម្ជីាកា��ឭំក

ែេ់ប�រះ្ុណ្ំរណាច់ែ៏ធំលធង�្រស់ប�រះអង្គ ចំលពារះជាតមិាតុ

្ូមកិមពញ ជាជា�ិលសស លេើខផ្កសិេ្ៈ វ្រ្ធម ៌ អ�យិធម។៌ 

ប�រះរាជស��្រស់ ប�រះរាមនលរាត្ម ្ុរប្ាលទវបីតូវបានែឹកមក

តម្េ់ល�ាវត្្រទុមវត ីក្ញ ងរាជធានី្ ្ំ ល�ញ កាេ�ី�្ង ាចជថ្ងទី

១៩ខខវច្ិកិាឆ្ាំ២០១៩ លែើម្លីធវែ ើ្ុរណ្យតាមប�រះ្រលវណី នងិ 

ប�រះ�ុទ្ធសាសនា។ ប�រះរាជស��្រស់ប�រះរាមនលរាត្ម្ុរប្ា

លទវនីងឹបតូវថវែ ាយប�រះល ល្ ើង ល�ាជថ្ង២៥ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១៩។

ហូ ថុនា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ជនជាត�ិ�័មាន ភាសា វ្រ្ធមទំ៌នៀមទមល ា្់រ�្រស់

ខលរួ នតាំង�ីយូ�យាណាស់មកហើយ។ ជនជាត�ិ�័ភា្ចាើន 

�ស់នាបាមូេផ្ញ ំគ្ ានា្ូមសិាាពាំង អនលង់កាូច ពាមពាុស ឃំុ 

សាាតាងំយ៉ ក្ ញងសាកុ្្ ំកាវាញ ខាត្ពាធិ៍សាត់។ជនជាត�ិ�័ 

បានបាក្រ�្រ�បាពាណី�្រស់ខលរួ ន ែូចជា ្រ�បាញ់សតវែពាា 

ធវែ ើសាា�កខលមឹចន្ទ  បារះផល ាែង្ ា� នងិកាវ៉ាញ។ ចំណាកវ្រ្ធម៌

នងិសិេ្ៈ ជនជាត�ិ�័មាន�ិធ�ីាងអា�ក្ស នងិមាន�បាំដាច់ 

ដាយឡាក�្រស់ខលរួ ន ដាេស�វែជនជាតខិមែា�ហាថា«�បាំបារះ

ផល ាកាវ៉ាញ» ពាារះកាេ�ីសមយ័មុនអ្ ក្ូមជិនជាត�ិ�័តាង

តាបាា��្ឋ  នងិសម្ាង�បាំនារះមុនពាេចាញែំណើ�ទា្្ ំកា

វាញ  ដើម្្ួីរងសួងែេ់អា�ក្សអ្ កតាថា�ក្សាពាាសំុខលមឹឈើ

េ្អៗ។ ជនជាត�ិ�័ កមានងឹឈល ារះបាកាកគ្ ាណាស់ហើយ 

នាពាេ�កបានសតវែឈលូ ស បាើសតាងតាចាកគ្ ាហូ្រនាក្ ញ ង

្ូម។ិ នាពាេចេនា្រែិវត្នខ៍មែា�កាហម ចូេមកែេ់ ជនជា

ត�ិ�័រា្់រ�យគាួសា�តាូវបានឃាសនាឲ្យចូេ�ួមជាមួយ្រែិ

វត្ន ៍ដាយបានបារះ្រង់ចាេវ្រ្ធម ៌ ទំនៀមទមល ា្់របាពា

ណី�្រស់ខលរួ ន។ជនជាត�ិ�័មួយចំនួនបាន ទទួេតួនាទផី្សាង�ី

្រែិវត្នខ៍មែា�កាហម នងិតាូវបាន្ំរបាកឲ្យទា�ស់នា�ាយឡំ

ជាមួយជនជាតខិមែា� នងិឆ្ង ាយ�ី្ូមកំិណើតែូចជា ម៉ា សា�ុ។ំ 

ម៉ា សា�ុ ំដាេនយិាយភាសាខមែា�បានយ៉ាងច្ាស់បានរៀ្ររា

្់រថា ខ្ញ ំមានអាយុ៦៥ឆ្ ាំ ្ជឺនជាត�ិ�័កើតនា្ូមសិាាពាំង 

ឃំុសាាតាំងយ៉ សាុក្្ ំកាវាញ (្រច្ ញ ្រ្ន ្ ្ូមសិាាពាំង 

ស្ថតិនាក្ ញ ងឃំុបាម៉ាយ សាុកវាេវាង ខាត្ពាធិ៍សាត់)។ 

កាាយពាេខមែា�កាហមចូេមកគា្់រគាងខ្ញ ំតាូវបានផល ាស់ទា

�ស់នាឃំុសំរាង ក្ ញ ងសាកុ្្ ំកាវាញវញិ។ ខ្ញ ំមានម្ាយឈមែ ារះ 

ឡី ចំណាកឪ�ុកឈមែ ារះ ម៉ា ្ជឺា មា្ូមនិងិមានមុខ�្រ��ក

ខលមឹចន្ទទាេក់នាថា ដាេភាសាថាហាថា «ម៉ាហម»។ 

្រន្ទ ា្់រ�ី េក់ខលមឹចន្ទបានបាាក់ ឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំតាងតាទញិអំ្រិ

េបាហុក�ីថារាកតាឡ្់រមកផ្ទ រះវញិ។ ឪ�ុកខ្ញ ំចាញទា�កសុី

�យៈពាេកនលរះខាទាមួយខាទើ្រតាឡ្់រមកផ្ទ រះម្ង។ ខ្ញ ំបាន 

យកឈមែ ារះឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំឈមែ ារះ ម៉ា ដាក់ជាតាកូេ�្រស់ខ្ញ ំ 

ដាយមនិដាក់តាកូេតាមជីតាឡើយ។ ឪ�ុកនងិម្ាយខ្ញ ំ្ជឺា 

ជនជាត�ិ�័ែូច្ ារះខ្ញ ំអាចនយិាយភាសាជនជាត�ិ�័ដើម្ទំីនាក់

ទំនងជាមួយជនជាត�ិ�័នាក្ ញ ង្ូម។ិ ភាសាជនជាត�ិ�័ខុស

�ីភាសាខមែា�្ុ៉រន្ាមានពាក្យមួយចំនួនសាដៀងទានឹងភាសា

ថាទាវញិ ែូច្ ារះហើយទើ្រជនជាត�ិ�័មានទំនាក់ទំនងេ្អជា

មួយជនជាតថិានាតាម្រណ្ាយពាំដាន។ ទារះ្រយ៉ីាងណា 

ជនជាត�ិ�័រៀនភាសាខមែា�ឆា្់រចារះ ្ុ៉រន្ាបើជនជាតខិមែា�រៀន

ភាសា��័វញិជួ្រកា�េំបាកចាើន។

ម៉ា សារុំ ជៃជាតិពរ័ ៖ 
អតតីតអ្កនាំ្លៃូវមាដឹកនាំខ្មារកាហម

បាចាំនាមៃ្តីរែ១ (្រែ្ចពុ្រ្បៃច្ាកពាំដាៃ្្ម�ាក្ពុងសាុកវាលវាង)

ម៉ា សា�ុ ំកំ�ុងផ្េ់្រទសម្ភ ាសនជ៍ាមួយ ឡញ ង ដានី
នាយកនាមជ្ឈមណ្ឌ េផ្សរះផ្សាវាេវាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 កាេ�ីល�ាវយ័លកមែង ឪ�ុកម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំខតងខត្រ្ួរេ 

ខ្ញ ំ ចូេក្ញ ងជប�ល្ររះបកវាញល�ាល�េបកវាញលចញខផលល�ាខខសី

ហា ល�ាតាមជួ�្ំ្ស្ថតិល�ា្ូមអិនលង់បកូច ក្ញ ងបសញ កបកវាញ។ 

ខ្ញ ំបានជួយសព ាយឆ្ាំង ចាន នងិសម្ភ ា�លផ្សងៗចូេល�ាជប�ជា

មួយគាត់។ ល�ាល�េល្ររះខផលបកវាញបានលបចើន ឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំ

បានខ�កខផលបកវាញទាំងលនារះបតឡ្់រមកផ្ទ រះវញិ្រន្ទ ា្់រមកមាន

ឈមែរួ ញកាត់ចនិបានមកទញិខផលបកវាញ ល�ាផ្ទ រះ�្រស់ខ្ញ ំខតម្ង 

ខែេកាេជំនាន់មុនខខមែ�បកហម ខផលបកវាញមួយ្ឡូីេក់បាន

តជមល៥០ល�ៀេ(្តិជាមាសល�ាសមយ័លនារះ្៣ឺ០០ល�ៀេលទើ្រ

ទញិបានមាសមួយជី)។ លែើមបកវាញភា្លបចើនែុរះល�ាលបកាម

មល្់រលឈើ នងិតាមបជេង្ំ្ខែេមានអាកាសធាតុបតជាក់។ 

លែើមបកវាញមានសណ្ឋ ានែូចលែើម�លំែង ្ុ៉រខន្មានសលឹកធំៗជា

ងលែើម�លំែងនងិមានលរាមតូចឆមែ ា�ណស៌ៗ ល�ាលេើសលឹក។ល�ា

ល�េលយើង្៉ររះលរាមល�ាលេើសលឹកលនារះ នងឹ្រណ្ាេឲ្យ�មាស់    

ខស្ក។ខផលបកវាញរាងមូេតូចៗមាន�ស់ជាតហឹិរះនងិមានកលនិ

ែូចជាលប្រងខ្យេ់។

 ចំខណកែលង្ាកម៏ានសណ្ឋ ានែូចបកវាញខែ� ្ុ៉រខន្

មានលែើម�ល�ាង។ែលង្ាមាន�ី�ប្រល្ទ្ ឺ ែលង្ាបកហម នងិ 

ែលង្ាែំ�ខីែេមានខផលធំ្ុ៉រនៗលមលជើង លហើយល�េទំុមាន�ស់

ជាតខិផ្អមអាចហូ្របាន។ ្ុ៉រខន្ឈមែរួ យកាត់ចនិមនិទញិែលង្ាែំ

�លីនរះ ្ទឺញិខតែលង្ាបកហមខែេមានខផលតូចៗជាចលង្ាមបស

លែៀងនងឹបកវ៉ាញ។ លទារះ្រយ៉ីាងណា បកវាញមានកលនិឈ្ងញ យ 

នងិ�ស់ជាតហឹិរះជាងែលង្ាលហើយខផលបកវាញល�េទំុមានសម្

កបកាស នងិ�ងឹជាងខផលែលង្ា។

 ប្រជាជនល�ាក្ញ ង្ូមភិា្លបចើនយកកូនបកវាញ នងិែ

លង្ាខែេែុរះេូត�ីែីជា្់រនងឹលែើមធំមកលធវែ ើជាអនលក់ ឆា នងិសល 

។ លប្ា�ីយកលែើមបកវាញលធវែ ើជាអាហា� ល�ាល�េខែេខ្ញ ំ�ក

កេប ញ្ នល្្ាខ្ញ ំបានយកខផលបកវាញ៤ ល�ា៥ បគា្់រមកលស្ង ា�ជា

មួយទកឹសបមា្់រផឹក ខែេអាចលធវែ ើឲ្យខ្ញ ំបានឆា្់រធូ�លស្ើយ�ី

ជំងឺបានខែ�។

 លបកាយមក ខ្ញ ំបានចូេល�ៀនភាសាខខមែ�ល�ាសា�ា្រឋ

មសកិ្សា�ាចល�ាក្ញ ងបសញ ក្ំ្បកវាញ លដាយខ្ញ ំបានមកស្ាក់

ល�ាជាមួយអ៊ំប្រញ ស នងិអ៊ំបសលីធវែ ើជា្ូ៉រេីស។ ខ្ញ ំស្ាក់ល�ាផ្ទ រះជា

មួយអ៊ំប្រញ សនងិអ៊ំ លបពារះផលូ វលធវែ ើែំលណើ��ីបសញ កកំលណើត�្រស់ខ្ញ ំ

មកសា�ាល�ាសមយ័លនារះ�ិបាកខល ាំងណាស់ ្មឺានខតផលូ វ�

លទរះនងិផលូ វេំ្ុ៉រលណណ ារះ។ ម្៉ាងលទៀត អ៊ំ�្រស់ខ្ញ ំទាំង�ី�មនិមាន

កូនប្រញស ល�េខ្ញ ំល�ាជាមួយគាត់ ខ្ញ ំបានជួយលមើេខថកូនបសី

តូចៗ�្រស់គាត់ ្រន្ទ ា្់រ�ីខ្ញ ំទំលន��ីល�ៀនសូបត។ល�ាឆ្ាំ១៩៧០ 

ខ្ញ ំបានល�ៀនែេ់ថ្ាក់ទ៧ី(ជំនាន់សង្គមចាស់) កល៏កើតមាន�ែ្ឋប្រ

ហា�។ល�េលនារះអ៊ំ�្រស់ខ្ញ ំ កឲ៏្យខ្ញ ំបតឡ្់រល�ាផ្ទ រះល�ាឯបសញ កកំ

លណើតវញិ។

 ល�ាក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧០ ម្ាយ�្រស់ខ្ញ ំកប៏ានសល ា្់រលចាេខ្ញ ំ

ល�ា។ ល�េលនារះឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំបានខណនាំខ្ញ ំថា «កូនល�ា្ួរស

ល�ាលបពារះឯងធំខែ�លហើយម្ាយឯងកស៏ល ា្់រលទៀត វ�!ល្មកចា

្់រកូនចូេលធវែ ើទាហានលហើយម្៉ាងលទៀត្ួរសសង្ុណម្ាយឯ

ងផង»។ ខ្ញ ំបានស្ា្់រកា�ទូនមែ ាន�ីឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំ។ខ្ញ ំបានចូេ្ួរ

សល�ាវត្ទួេប រ្ួ សក្ញ ងឃំុខបសតាំងយ៉។    

 ល�ាអំឡញ ងល�េខ្ញ ំល�ាជាប�រះសង្ឃ ចេនាខខមែ�បកហម

កប៏ាន�កីរាេដាេចូេមក ែេ់្ូមទួិេប រ្ួ ស ្ូមិខបសពាំង 

នងិ្ូមិលផ្សងៗលទៀត លហើយ្ូមទិាំងលនារះ បានកល ាយល�ាជា 

តំ្រន់�លំដារះ�្រស់ខខមែ�បកហម។  ្រន្ទ ា្់រមកខខមែ�បកហម បាន 

្រលង្ើតបសញ កថមែីមួយមានល ម្ែ ារះថា «បសញ កពាមប�ញស» ស្ថតិ

ល�ាក្ញ ងតំ្រន់៦្ូមភិា្យ�័្យ។មន្ទ �ីបសញ កពាមប�ញស មានទតីាំ

ងស្ថតិល�ា្ូមិខបសពាំងលហើយតាទូច បតូវបានចាត់ឲ្យលធវែ ើជា្

ណៈបសញ កែឹកនាំកា�ងា�ខែេលបកាយមកបតូវបានខខមែ�បកហម

ចា្់រខលរួ ន។ចំខណកបសញ កបកវាញ មានមន្ទ �ីបសញ កល�ា�ាច។

 ្រន្ទ ា្់រ�ីខ្ញ ំ្ួរសបាន២ប�រះវស្សា ខខមែ�បកហមបានប្រ

កាស�សំាយប�រះសង្ឃ�ីវត្អារាម ែូលច្រះខ្ញ ំកស៏ឹកមកលធវែ ើខបស

វញិ។�យៈល�េ្ីរខខលបកាយមក ្លឺ�ាខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧២ខ្ញ ំបាន

ចូេ្រលបមើលយាធាខខមែ�បកហម នងិបានល�ាហវែ ឹកហាត់ក រ្ួ នលយា

ធាល�ា�ល ាំង ស្ថតិល�ាក្ញ ងបសញ ក្ំ្បកវាញ �យៈល�េកនលរះខខ។ 

ក រ្ួ នលយាធាខែេខ្ញ ំហាត់�ួមមាន៖េូន,លែើ�លតឿក្ញ ងទកឹ, បាញ់ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

នងិចាក់លដាយកាំ្រិត ល�ាល�េអស់បគា្់រ, ហាត់្ុណែំ្រង, 

វធិ�ីាក់កា�ណ,៍ វនិយ័កងទ�័ខែេសុភា�រា្រសា�្ុ៉រខន្បតូវ

មុងឺម៉ាត់, មនិបតូវក្ត់កូនប្រ�ន្ធ, ល�េចា្់រលឈល ើយសឹកបាន

មនិបតូវលជ�នងិវាយែំ នងិហាត់�ីវធិហិីតកលនិខផ្សងនងិកលនិបា� ី

�្រស់ខមែ ាំងល�ាល�េលចញលែើ�េ្ាត។ ្រន្ទ ា្់រ�ីហវែ ឹកហាត់�ួច 

ខ្ញ ំបានចូេល�ាល�ាអង្គភា�វ�លសនាតូច ក្ញ ងតំ្រន់៦លបកាមកា�

ប្្់រប្ង�្រស់តាវង់។ ែំ្ូរងប្រធាន�្រស់ខ្ញ ំបានឲ្យខ្ញ ំល�ាដាំ

បាយ នងិបានសួ�ខ្ញ ំថា ឯងហ៊ានល�ាវាយលទ? ខ្ញ ំបានលឆល ើយថា 

«មិនខល ាចលទ្រង មួយបគា្់រងា្់រែូចគ្ា»។មួយអាទតិ្យលបកាយ

មក ខ្ញ ំកប៏តូវបាន្រ ជ្ូ នឲ្យលឡើងល�ាវាយ្រន្ទ ាយទាហាន�្រស់ 

េន់ នេ់ ល�ាម្ញ ំ កុកកូន ជិតទ�ួីមលខត្លពាធិ៍សាត់។

 ល�ាចុងឆ្ាំ១៩៧៣ ខ្ញ ំ បតូវបានផល ាស់ល�ាល�ា្រន្ទ ាយ 

ស្ថតិល�ាម្ញ ំ ទួេម្ាក់ ក្ញ ង្ូមវិាេខវង ឃំុបត�ង�ង្ស បសញ ក្ំ្ 

បកវាញ (្រច្ញ ្រ្ន្្ ូមិល្ៀនជបងញក ឃំុអូលសាម បសញ កវាេខវង 

លខត្លពាធិ៍សាត់) ខែេប្្់រប្ងលដាយ តាវង់ ែខែេ។ 

ល�ាក្ញ ង្រន្ទ ាយទួេម្ាក់ មានលយាធាខខមែ�បកហមចំនួន្ួរនកង

អនុលសនាតូច្រ្ូ្េគ្ា ្មួឺយកងអនុលសនាតូចមានសមាជិ

កចា្់រ�ី២០ ល�ា៣០នាក់។ កងអនុលសនាតូចនមួីយៗបតូវល�ា

ប្រចាំកា�ល�ាតាម្ូម ិ ែូចជា ្ូមសំិ��័ ្ូមអូិ�ថូ្វ ្ូមជំិ� ំ

នងិ ្ូមជិបងញក ខែេស្ថតិល�ាដាច់ឆ្ង ាយ�ីគ្ា។

 ល�ាពាក់កណ្ាេឆ្ាំ១៩៧៤ ខ្ញ ំ បតូវបាន្រ ជ្ូ ន�ី 

្រន្ទ ាយទួេម្ាក់ ល�ាប្រចាំកា�ម្ញ ំមាត់ប�រះវញិ លបពារះមានកា�

លចាទប្រកាន់ថាលយាធាខខមែ�បកហម ល�ាលខត្លការះកុងក្ត់។ 

ល�េលនារះ លម�្រស់ខ្ញ ំល ម្ែ ារះតាវង់កល៏ឡើងល�ាច�ចាជាមួយ

លយាធាល�ាលការះកុងខែ� ្ុ៉រខន្មនិបតូវគ្ាលទើ្រ្រ ជ្ូ នកង�្រស់

ខ្ញ ំល�ាចាំស្ទ ាក់ល�ាម្ញ ំស្ទ ឹងតាចាន់កំុឲ្យលយាធាល�ាលការះកុងលបជៀត

ចូេមក្ូមវិាេខវងលទៀត លទើ្រ្រណ្ាេឲ្យមានកា�វាយប្រ

យុទ្ធគ្ានងិ្រណ្ាេឲ្យសល ា្់រសមាជិកលយាធាល�ាក្ញ ងអង្គភា�

�្រស់ខ្ញ ំម្ាក់។ លបកាយមក ខ្ញ ំបានសួ�លម�្រស់ខ្ញ ំ តាវង់ ្រន្ទ ា្់រ

�ីគាត់បានចូេ�ួមប្រជំុ្រក្សថា លយាធាល�ាខាងលការះកុងល�ា

ណា?តាវង់បានបបា្់រខ្ញ ំថា អ្កក្ត់ទាំងលនារះបាន�ត់ល�ា�ស់

ល�ាក្ញ ងទកឹែីជថអស់លហើយ។

 កង�្រស់ខ្ញ ំលបារះទតីាំងល�ាមាត់ប�រះ បានមួយ�យៈ 

អង្គភា�លយាធាកប៏ានផល ាស់ កង�្រស់ខ្ញ ំមកប្រចាំកា�ល�ាប្រ

លម៉ាយវញិ។ ្ុ៉រខន្កង�្រស់ខ្ញ ំកម៏ានកាត�វែកច្ិល�ាចាំ�ល ាំលមើេ

សកមមែភា�មនុស្សលចញចូេ នងិលែើ�េ្ាតល�ាស្ទ ឹងលមទកឹ 

(ជថល�ាស្ទ ឹងលមណាម) ល�ាម្ញ ំថមែដា ប�ំខែនខខមែ�-ជថ លបពារះខល ាច

ជថចូេមក។កង�្រស់ខ្ញ ំខែេមានសមាជិក�ី១៥ល�ា២០នាក់ 

បតូវបានខ្រងខចកកមល ាំងគ្ាសព ាយកាំល ល្ ើង អង្� ចាន់ឆ្ាំង នងិ

ឲ្យសមាជិក៣ នាក់លែើ�ល�ាមុខចម្ង ាយកនលរះ្ឡូីលែើម្លីសុើ្រកា

�ណ ៍ លទើ្រកងធំលែើ�តាម�ីលបកាយលែើម្្ីរង្ាខល ាចមានខមែ ាំង

ស្ទ ាក់វាយប្រហា�។  កង�្រស់ខ្ញ ំ លធវែ ើែំលណើ�លដាយលថមែើលជើង�

យៈល�េ៥ជថ្ងលទើ្រល�ាែេ់ស្ទ ឹងលមទកឹ។ ល�ាទលីនារះ មានជប�

ែុរះជំុជិតនងិមិនមានជនជាតជិថ នងិខខមែ� លចញចូេលឡើយ្មឺា

នខតបកញ មប រ្ួ សា�តាវកឹ នងិបកញ មជនជាតជិងលផ្សងលទៀតស�ុ្រ

ទាំងអស់៧ប រ្ួ សា� ខែេមនិប�មចូេ ្រលបមើខខមែ�បកហមបាន

�ត់មក�ស់ល�ាថមែដាតាម្រលណ្ាយប�ំខែនខខមែ�-ជថលនរះ។ កង�្រ

ស់ខ្ញ ំប្រចាំកា�ល�ាស្ទ ឹងលមទកឹ�យៈល�េ១០ជថ្ង លទើ្របតឡ្់រមក 

្រន្ទ ាយល�ាប្រលម៉ាយវញិ។

 �យៈល�េ៥ខខលបកាយមក លយាធាខខមែ�បកហម�លំដារះ

បានទបីកញ ង្ំ្ល�ញទាំងបសញ ង។ ល�េលនារះខខមែ�បកហមបាន្រ

ជ្ូ នលយាធា្រខន្ថមមកកាន់ប�ំខែនខខមែ�-ជថ ចំខណកកង�្រស់

ខ្ញ ំល�ាខាងទ�័តំ្រន់ល�ាឈ�លជើងល�ាប្រលម៉ាយែខែេ។

 ល�ាអំឡញ ងល�េលនារះ មានប្រជាជនខលរះបាននាំគ្ា�ត់

ល្ៀសខលរួ នល�ាប្រលទសជថខែ�។     ខ្ញ ំបានជួ្រជនល្ៀសខលរួ នទាំងលនារះ 

ល�ាល�េខែេខ្ញ ំលចញលែើ�េ្ាតល�ាម្ញ ំ តំ្រន់អណូ្ងែី (្រច្ញ ្រ្

នឃំុ្អនលង់រា្របសញ កវាេខវង)។ ជនល្ៀសខលរួ នជាលបចើនបានសល ា

្់រល�ាក្ញ ងជប�លដាយ សា�អត់អាហា� នងិមួយចំនួនមានសភា

�វលងវែងវងវែ ាន់សមែ ា�ត។ី ខ្ញ ំ ចា្់របានជនល្ៀសខលរួ នចំនួន៦នាក់ 

បសបីកមំុ២នាក់ នងិមនុស្សប្រញស៤នាក់។ ខ្ញ ំបានយកជនល្ៀស

ខលរួ នទាំង៦នាក់ល�ាសួ�ចលមល ើយ លទើ្រែឹងថាមក�ីលខត្កំ�ង់ចាម

នងិសវែ ាយល�ៀង។ ជនល្ៀសខលរួ នទាំងលនារះបានសា�ភា�ថាមូេ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

លហតុខែេគាត់�ត់ល្ៀសខលរួ ន លដាយសា�មនិចង់�ស់ល�ាក្ញ ង

សហក�ណ្៍រន្លទៀត លបពារះខវែរះខាតអាហា�ហូ្រចុក។្រន្ទ ា្់រ�ី

សួ�ចលមល ើយ�ួចខ្ញ ំបានឲ្យបាយជនល្ៀសខលរួ នទាំងលនារះហូ្រ នងិឲ្យ

ស្ាក់ល�ាជាមួយទ�័មួយ�យៈខល ី លទើ្រ្រ ជ្ូ នអ្កទាំងលនារះមក

សហក�ណខ៍ាងលបកាយវញិ ្ុ៉រខន្ខ្ញ ំមនិែឹងប្រធានសហក�ណ៍

យកជនល្ៀសខលរួ នទាំងលនារះល�ាណាលទៀតលទ។

 លបកាយ�ី្រ ជ្ូ នជនល្ៀសខលរួ នលនារះមកសហក�ណ�ួ៍ច 

ល�ា�ែូវបបាំងឆ្ាំ១៩៧៦ខ្ញ ំកសំុ៏អង្គភា�មកលេងឪ�ុក។ល�េ

មកផ្ទ រះខ្ញ ំលឃើញឪ�ុក�្រស់ខ្ញ ំឈឺលហើម ខ្ញ ំកប៏ានសួ�គាត់ថាលហតុ

ែូចលម្ចបានជា�ុកលហើម? ឪ�ុកខ្ញ ំបាប្់រថាហូ្រមនិប្្់រលបពារះ

អង្គកា�ឲ្យសន្ំសសំជច។ ខ្ញ ំ បាននយិាយថាបសូវលធវែ ើបានលបចើន

ណាស់លហតុែូចលម្ចល�ាជាែូលច្រះលហើយខ្ញ ំកម៏និនយិាយស្លីទៀត

ខែ�។ លបកាយមកខាងសហក�ណម៍កសួ�ខ្ញ ំលដាយសង្សយ័ថា 

ខ្ញ ំ�ត់លចញ�ីអង្គភា�លយាធា។ ល�េលនារះខ្ញ ំកប៏ាន្រង្ហ ាញសំ

្ុរបតអនុញ្ញ ាតច្ា្់រ១ ៥ ជថ្ង�ីអង្គភា�ខែេមានលបារះបតា�ី

លេើ លទើ្រសហក�ណល៍ជឿជាក់។ ល�ាខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦អង្គ

ភា�លយាធាបាន្រ ជ្ូ នខ្ញ ំ ល�ាល�ាហិនបតលឡាកជា្់រនងឹស្ទ ឹងលម

ទកឹប�ំខែនខខមែ�-ជថ។ ខ្ញ ំឈ�លជើងល�ាទលីនារះបានមួយ�យៈលទើ្រអង្គ

កា�ប្រកាសបបា្់រលយាធា ល�ាតាមកងតូច នងិកងធំថាល�ា 

�យៈល�េ្រខីខល�ាមុខលទៀត អង្គភា�បតូវកា�លបជើសល� ើសកងទ�័

្រ្ូ្េល�ាក្ញ ងអង្គភា�កង�េជន្ូមភិា្ពាយ�័្យ។ លហើយ

ខ្ញ ំកម៏និនយិាយស្លីទៀតខែ�។លបកាយមកខាង សហក�ណម៍ក

សួ�ខ្ញ ំលដាយសង្សយ័ថាខ្ញ ំ�ត់លចញ�ីអង្គភា�លយាធា។ល�េលនារះ

ខ្ញ ំកប៏ាន្រង្ហ ាញសំ្ុរបតអនុញ្ញ ាតច្ា្់រ១៥ជថ្ង�ីអង្គភា�ខែេ

មានលបារះបតា�ីលេើលទើ្រសហក�ណល៍ជឿជាក់។   

 ល�ាខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦ អង្គភា�លយាធាបាន្រ ជ្ូ ន

ខ្ញ ំល�ាល�ាហិនបតលឡាកជា្់រនងឹស្ទ ឹងលមទកឹ ប�ំខែនខខមែ�-ជថ។ 

ខ្ញ ំឈ�លជើងល�ាទលីនារះបានមួយ�យៈ លទើ្រអង្គកា�ប្រកាសបបា

្់រលយាធាល�ាតាមកងតូច នងិកងធំថាល�ា�យៈល�េ្រខីខល�ា

មុខលទៀតអង្គភា�បតូវកា� លបជើសល� ើសកងទ�័្រ្ូ្េល�ាក្ញ ង

អង្គភា�កង�េជន្ូមភិា្ពាយ�័្យ ។

 ល�ាអំឡញ ងល�េលនារះ ខ្ញ ំ បាននយិាយលេងជាមួយ 

តាផាត នងិបានបបា្់រ តាផាតថាខាងអង្គភា�តលមល ើងតួនាទខ្ីញ ំ

លធវែ ើលមបកញ ម ្ុ៉រខន្ខ្ញ ំមនិសូវលចរះលទ។ តាផាតបានត្រមកវញិថា

«លធវែ ើល�ាអញកអ៏ត់លចរះខែ�!»។ តាផាត បានខណនាំខ្ញ ំថា «ភា�

កច្ិខែេ្រក្សប្រ្េ់ឲ្យលយើងលយើងបតូវខតលធវែ ើ។ ្រក្សលមើេ

លឃើញលយើងមានសមត្ថភា�លទើ្រឲ្យលយើងលធវែ ើ ល្រើលយើងគមែ ានស

មត្ថភា�ក្៏រក្សមនិឲ្យលយើងលធវែ ើខែ�»។ ្រន្ទ ា្់រ�ីស្ា្់រកា�ខណ

នាំ�្រស់តាផាត�ួចលទើ្រលធវែ ើឲ្យខ្ញ ំកាន់ខតស្ិទ្ធស្ាេ នងិស្គ ាេ់

គាត់កាន់ខតច្ាស់លហើយលបកាយៗមក ខ្ញ ំខតងខតយកសំ្ុរបត

�ី�វលសនាធំល�ាជូនគាត់។

 ល�ាក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ អង្គភា�លយាធាបានលការះប្រជំុ  

នងិបានប្រកាសបបា្់រសមាជិកថាប្រធាន អនុប្រធាននងិកង

ទ�័ល�ា្ូមភិា្្ូរព៌ា្ូមភិា្ពាយ�័្យ នងិ្ូមឧិត្�ខែេជា្់រ

ពាក់�ន័្ធជាមួយលវៀតណាមមាន្ំនតិក្ត់។ ្រន្ទ ា្់រមក អង្គ

ភា�លយាធាកច៏ា្់រលផ្ើមលបជើសល� ើសទ�័ល�ាវាយតទេ់ជាមួយ

លវៀតណាម ្ុ៉រខន្មនិបានលបជើស យកកង�្រស់ខ្ញ ំល�ាលទលបពារះ 

ខល ាចល�ាពាក់�ន័្ធជាមួយលវៀតណាមលទៀត ែូលច្រះ �ក្សាទុកកង 

�្រស់ខ្ញ ំឲ្យយាមកា�ពា�ប�ំខែនខាងេិចជាមួយជថែខែេ។

 ល�េល�ាប�ំខែន ខ្ញ ំខតងទទួេកា�អ្់រ��ំីអង្គភា�ខែ

េទទួេ្រញជ ាមក�ី ្ុ៉រេ �ត លេខា្រក្សថា ែីល�ាលេើ្ំ្ខ្ង

្ំ្ជា�្រស់កមពញ ជាចំខណកខាងលបកាមជា�្រស់ជថ។ ែូលច្រះល្រើ

ខាងជថលឡើងមកកង�្រស់ខ្ញ ំបតូវខតកា�ពា�។ ជថ្ងមួយល�ាល�េ

យាមល�ាបចកថមែដា(្រច្ញ ្រ្នល្�ាក្ញ ងែីជថ នងិមានចម្ង ាយប្រ

មាណ៥្ឡូីខម៉បត�ី្ុ៉រស្ិ៍យាមកមពញ ជា) ខ្ញ ំនងិសមាជិកបកញ ម 

បាននាំគ្ាលេងអុកខ�កលដាយសា� ខតអផ្សញ កខល ាំងល�កបសា្់រ

ខតឮសូ្�ផ្ទញ រះមនី។ ខ្ញ ំ បានខបសកសួ�សមាជិកកង្រញជ ាក់ថា 

«ឈលូ សលែើ�ជាន់មនីឬ?» ល�េលនារះសមាជិកកងបានត្រថា 

ចាំស្ា្់រសំលឡង្រន្ចិសនិ្រង លហើយកន៏ាំគ្ាលេងអុកខ�ក្រន្

លទៀត។មួយសន្ទញ រះលបកាយមកកឮ៏សំលឡងផ្ទញ រះម្ងលទៀត លហើយ

ល�ាល�េខ្ញ ំកប៏កលឡកល�ាលឃើញឡានជថល្រើកលឡើង មកលេើខ្ង 

្ំ្។លឃើញែូលច្រះខ្ញ ំ បានខ្រងខចកកមល ាំង�្រស់ខ្ញ ំ៦នាក់�ទ័្ធវាយ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

កងទ�័ជថ�ីចំលហៀង នងិ�ីលបកាយ។ កងកមល ាំង�្រស់ខ្ញ ំវាយ

ជាមួយកងទ�័ជថ�យៈល�េ២០នាទ ី ្រណ្ាេឲ្យកងទ�័ជថ

សល ា្់រអស់្ួរននាក់ លហើយអ្កខែេល�ា�ស់បាន�ត់ចុរះល�ាលបកា

មវញិ។ កង�្រស់ខ្ញ ំបាន�្ឹរអូសយកកាំល ល្ ើងអឹមសបីានមួយ

ចំនួន។ បសា្់រខតប�ឹកជថ្ង្រន្ទ ា្់រ កងទ�័ជថបានលផល ាងបគា្់រជា

លបចើនលចញ�ីកប៉ាេ់ ខែេមានមូេដ្ឋ ានល�ាលេើសមុបទសំល�ា

មក្ុ៉រស្ិ៍យាម�្រស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំ នងិសមាជិកកង បាននាំគ្ា�ត់ចូេ

�ូងថមែលែើម្�ីាក់ខលរួ ន ្ុ៉រខន្កង�្រស់ខ្ញ ំមនិបានបាញ់ត្រល�ាវញិ

លទ លបពារះកង�្រស់ខ្ញ ំ មានខតបគា្់រល្រ លហើយកម៏និែឹងថាកង

ទ�័ជថឈ�លជើងល�ាម្ញ ំណាឲ្យច្ាស់�ាស់ខែ�។

 លទារះ្រយ៉ីាងណា កងទ�័ជថមនិអាចចូេមកយក

សាកស�កងទ�័�្រស់ខលរួ នបានខែ� លបពារះលយាធាខខមែ�បកហម

បានជីកអនលញងលដាតចបមូង នងិ�បងាយបគា្់រមនីយ៉ាងលបចើន

ល�ាតាម្រលណ្ាយប�ំខែន។្រន្ទ ា្់រ�ីលហតុកា�ណវ៍ាយប្រយុទ្ធ

គ្ា�ួច ខាងអង្គភា�ទ�័�្រស់ខ្ញ ំបានទូ�លេខ នងិរាយកា�ណ៍

ល�ាខាងកង�េលហើយចា្់រតាំង�ីល�េលនារះ មកកងទ�័ជថក៏

ខេងចូេមកែីកមពញ ជាខែ�។ ល�ាទលីនារះ ខ្ញ ំសំឡឹង�ី្ុ៉រស្ិ៍យាម

�្រស់ខ្ញ ំល�ាលឃើញផ្ទ រះ�្រស់ប្រជាជនជថ ល�ាែខង្ហ �តាមលជើង្ំ្។ 

ល�ាអំឡញ ងល�េលនារះ ្រក្សកប៏ានខណនាំឲ្យកងទ�័ជីកអនលញង

លដាយតចបមូង�ីថមែដា�ហូតល�ាែេ់ពាមតា ក្ញ ងបសញ កសំឡូត 

ខែេជាកា�ងា�ែ៏េំបាក នងិធ្ង ន់ធ្ង�។ ចំខណក�្រ្រអាហា�

ល�េខលរះកង�្រស់ខ្ញ ំជួ្រកា�ខវែរះខាតខែ� លដាយសា�ខតកងែឹក

ជ ជ្ូ នលស្ៀង�ីអនលង់រា្រ មកផ្េ់ឲ្យមនិទាន់ល�េលបពារះផលូ វ

េំបាក។

 ខ្ញ ំយាមកា�ពា�ប�ំខែនល�ាថមែដា �ហូតែេ់ឆ្ាំ១៩៧៩ 

លទើ្រអង្គភា�លយាធា បានប្រមូេកមល ាំងលយាធាទាំងអស់�ួម

ទាំងសមាជិកកង�្រស់ខ្ញ ំ ខែេយាមកា�ពា�ល�ាប�ំខែនថមែដា 

មក�ួមកមល ាំងគ្ាល�ាក្ញ ងកង�េខែេប្្់រប្ងលដាយតាផាត

លែើម្វីាយទ្់រទេ់កងទ�័លវៀតណាម ល�ាស�ម្ូមិខបតង។ 

ល�េលនារះ ប្រធានវ�លសនាធំខែេលទើ្រនងឹលឡើងថមែីល ម្ែ ារះ ថន 

បានឲ្យកូនល�ាមកែកកាំល ល្ ើង�្រស់ខ្ញ ំ នងិឲ្យខ្ញ ំលផ្ទ �ភា�កច្ិល�ា

អ្កលផ្សងវញិ។ ខ្ញ ំ្តិថាប្រខហេ្រក្សលចាទថាខ្ញ ំក្ត់លហើយ 

លហើយខ្ញ ំច្ាស់ជាសល ា្់រមនិខាន។ ្រន្ទ ា្់រមកថនបានល�ាខ្ញ ំល�ា

ជួ្រនងិបបា្់រថា អង្គភា�បានលបជើសល� ើសមនុស្ស៣នាក់�ួម

មាន ខ្ញ ំ,ហួននងិងួន(សល ា្់រ)ខែេបានស្គ ាេ់ទតីាំង្ូមសិាបស្

ច្ាស់�ាស់�ង់ចាំនាំសា� នងិនាំទ�័ខែេកំ�ុងប្រយុទ្ធជាមួ

យលវៀតណាម ល�ាលបារះមូេដ្ឋ ានល�ាស្ទ ឹងលមទកឹវញិល�ា ល�េ

បាក់ទ�័។កា�វាយប្រយុទ្ធគ្ាជាមួយលវៀតណាមបានអូស្រនល ា

យអស់�យៈល�េជាលបចើនខខ ែូលច្រះ ថន កប៏ាន្រ ជ្ូ នខ្ញ ំឲ្យមក

ស្ទ ឹងលមទកឹមុន លែើម្�ីិនតិ្យទតីាំង្ូមសិាបស្សបមា្់រលយាធា

ឈ�លជើង។ មានលយាធាខខមែ�បកហមបាន មកតាមខ្ញ ំជា្រន្្រ

ន្ទ ា្់រខែេស�ុ្រទាំងអស់ចំនួន១៥នាក់។ ល�ាទលីនារះ ខ្ញ ំ កប៏ាន

ជួ្របកញ មជនជាតភិា្តចិ្ូមភិា្ឦសាន ខែេជាកងកា�ពា� 

លមែឹកនាំជាន់ខព ស់ខខមែ�បកហម�ួមមាន តាលកង, តាទូ, តាសុទ្ធ 

នងិតាខកន បានែឹកនាំលយាធាមជ្ឈមិមកែេ់ស្ទ ឹងលមទកឹខែ�។ 

តាលកងបានខណនាំខ្ញ ំ ឲ្យល�ៀ្រចំទតីាំង ្ូមសិាបស្សបមា្់រ

លយាធា�កកខនលងខែេមានទកឹ នងិ�ក្សាទកឹទុកសបមា្់រកង

លយាធាខែេនងឹមកែេ់ស្ទ ឹងលមទកឹជា្រន្្រន្ទ ា្់រលទៀត។ 

 ល�ាល�េអង្គកា�ប្រមូេផ្ញ ំ លយាធាបាន លបចើនលហើយ

ខ្ញ ំបានល�ៀ្រចំទតីាំងសបមា្់រសាងសង់មន្ទ �ី៨១(មន្ទ �ីមជ្ឈមិឬ

មន្ទ �ីសម្ង ាត់ច១), ទតីាំងសបមា្់រលយាធា (ឬមន្ទ �ីសម្ង ាត់ច២), 

�ល ាំង្ស្័ញ ភា កខនលងែឹកជ ជ្ូ ន ល�ាស្ទ ឹងលមទកឹ (ឬថមែដា)។ 

្រន្ទ ា្់រមកលទើ្រលមែឹកនាំខខមែ�បកហមធំៗ �ួមមាន នួន ជា, ្ុ៉រេ 

�ត, លខៀវ សំផន, លអៀង សា� ីនងិ សុន លសន មកលធវែ ើកា�ល�ា

មន្ទ �ី៨ ១ លនរះនងិែឹកនាំកងទ�័ល�ាវាយលវៀតណាមល�ាសម�្ូ

ម។ិ ចំខណក តាលកង, តាទូ នងិ តាខកន ល�ាខាងមន្ទ �ីកា�ពា� 

ខែេមានឋានៈលសមែើនងឹប្រធានកង�េ។ ចំខណកខ្ញ ំបតូវបាន 

លបជើសល� ើសឲ្យលធវែ ើជាប្រធានបកញ មកងកា�ពា� ខែេមានសមា

ជិក៣០នាក់លបពារះខ្ញ ំស្គ ាេ់ទតីាំង្ូមសិាបស្ ល�ាតំ្រន់លនារះ។ 

ល�ាទលីនារះកម៏ានស្ថ ានយីវ៍ទិ្យញ �្រស់ខខមែ�បកហមមួយខែ� ស្ថតិ

ល�ាអូ�សួស្ីជា្់រស្ទ ឹងលមទកឹចម្ង ាយប្រមាណ ្រី្ឡូីខម៉បត�ី 

មន្ទ �ី៨១ ឬច១។ លបកាយមកខ្ញ ំបាននាំ ្ុ៉រេ �ត នងិលមែឹកនាំ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខខមែ�បកហមលផ្សងលទៀតមក�ស់ល�ាជិត ស្ថ ានយីវ៍ទិ្យញ  ល�ាអូ�សួ

ស្ីជា្់រស្ទ ឹងលមទកឹវញិ។ល�ាជថ្ង មួយប្រខហេជាល�ាក្ញ ងឆ្ាំ 

១៩៨៤ ប្រធានកង�េល ម្ែ ារះ តាខ�ន៉ (កូនប្រសា��្រស់តា

មុ៉កខែេប្រចាំកា�ល�ាស្ទ ឹងលមទកឹបានរាយកា�ណប៍បា្់រ ្ុ៉រេ 

�ត នងិលមែឹកនាំខខមែ�បកហមលផ្សងៗថាបានលបាសសម្អ ាតកង

ទ�័លវៀតណាមអស់លហើយ។្ុ៉រខន្ខ្ញ ំមនិទុកចត្ិកា�រាយកា�ណ៍

លនរះលឡើយ កសំុ៏អនុញ្ញ ាត�ី ្ុ៉រេ �ត លដាយបបា្់រថាចង់ល�ា

មន្ទ �ីល�ទ្យមជ្ឈមិស្ថតិល�ាជិតចម្ា�ែំឡូង ល�ាលេើខ្ង្ំ្ នងិ

មានចម្ង ាយប្រមាណ១០្ឡូីខម៉បត�ីមន្ទ �ី�្រស់ខ្ញ ំ លែើម្លីសុើ្រ

ឲ្យែឹងច្ាស់�ីលហតុកា�ណល៍នរះ។ 

 ល�េលនារះ ខ្ញ ំកល៏ស្ើល ម្ែ ារះ សាវ៉ាន់ ខែេជាល�ទ្យ�ិនិ

ត្យលមើេជំងឺ្ុ៉រេ�តផ្ទ ាេ់ឲ្យជួយជូនខ្ញ ំ ល�ាជួ្រល ម្ែ ារះ ល�ឿន 

( កូនប្រសា��្រស់លអៀងសា�)ី ប្រធានមន្ទ �ីល�ទ្យឲ្យជួយ�ិនតិ្យ

ជំងឺខ្ញ ំខែ�។ល�េខ្ញ ំលធវែ ើែំលណើ�ល�ាមន្ទ �ីល�ទ្យមជ្ឈមិកម៏ានលហតុ

កា�ណវ៍ាយប្រហា�គ្ា៤លេើកល�ាជិតមន្ទ �ីល�ទ្យមជ្ឈមិលហើយ

ល�ាល�េខ្ញ ំលែើ�បតឡ្់រមកវញិបសា្់រខត លឃើញវត្មានកងទ ័

�លវៀតណាមជាលបចើនល�ាតាមផលូ វ។ ្ុ៉រខន្ កងទ�័លវៀតណាម

ទាំងលនារះមនិបានបាញ់ខ្ញ ំលឡើយលបពារះខ្ញ ំលែើ�ខត�ី�នាក់្ុ៉រលណណ ារះ

។ល�េខ្ញ ំមកែេ់មន្ទ �ី៨១ល�ាល�េ�លសៀេវញិ ខ្ញ ំកប៏ានសំុអ

នុញ្ញ ាតលែើម្ជួី្រនងិ រាយកា�ណប៍បា្់រ ្ុ៉រេ �ត �ីលហតុកា

�ណខ៍ែេខ្ញ ំជួ្រប្រទរះនងិបានបបា្់រគាត់ថាអ៊ំបតូវលចញ�ីមន្ទ �ី

មុនលម៉ាង៣ជិត ល្លឺនរះល្រើមិនលចញលទ ល្ (កងទ�័លវៀតណាម) 

នងឹចូេែេ់លហើយ។ ្ុ៉រេ �ត បានសួ�ខ្ញ ំ្រញជ ាក់�ីសភា�កា

�ណច៍្ាស់�ាស់លហើយលទើ្រគាត់យេ់ប�មលចញល�ាមុន។  

 ្រន្ទ ា្់រមក ខ្ញ ំកប៏ានបបា្់រប្រ�ន្ធខ្ញ ំឲ្យល�ៀ្រចំអីវ៉ាន់ នងិ

នាំកូនបសចី្ង�្រស់ខ្ញ ំខែេលទើ្រនងឹលកើត �ួមជាមួយនា� ីៗ ល�ា

ក្ញ ងអង្គភា�ចូេល�ាជថ លដាយជិរះឡានវទិ្យញ ផ្សាយសំលឡង�្រ

ស់ខខមែ�បកហម ខែេមានល ម្ែ ារះវ៉ាន់ជនជាត�ិាវល�ាខាង្

ណៈទាក់ទងប�ំខែន បានជូនែំណឹងល�ាជថមុន�ួចលហើយ។ចំ

ខណកខ្ញ ំបានចាក់លចញល�ាតាមលបកាយ។ ខ្ញ ំល�ាល�ាវេលិ៍្ួរនក្ញ ង

ទកឹែីជថលហើយអង្គភា�កា�ពា� �្រស់ខ្ញ ំកប៏តូវបាន�សំាយល�ា

ទលីនារះខែ�។ ល�ាក្ញ ងឆ្ាំ១៩៨៤លនរះខែ�ខ្ញ ំបានស�លស�សំ្ុរបត

មួយច្ា្់រលផ្ើតាមល ម្ែ ារះ ខវន៉ យកល�ាជូន ្ុ៉រេ �ត សំុអនុ

ញ្ញ ាតល�ា�ស់ល�ាជំ�សំាយលខវញិ។ចំខណក្ុ៉រេ �ត, នួន ជា, 

លខៀវ សំផន នងិ សុន លសន កប៏ានផល ាស់លចញល�ា�ស់ល�ាកខនល

ងលផ្សងៗលទៀតខែ�។

 ល�ាឆ្ាំ១៩៩២ ខ្ញ ំ បានមក�ស់ល�ាបសញ កខាងប្រ�ន្ធ 

ល�ាលការះធំ បាន�យៈ៨ខខ ខ្ញ ំកន៏ាំប្រ�ន្ធខ្ញ ំកូនក្ញ ងលគាេ្ំរណង

បតឡ្់រមក�ស់ល�ាបសញ កកំលណើតល�ា្ូមិខបសពាំងវញិ លបពារះ

ល�ាបសញ កខាងប្រ�ន្ធមិនមានែីសបមា្់រលធវែ ើខបស។ ្ុ៉រខន្ ខ្ញ ំមនិ

អាចលធវែ ើែំលណើ�ល�ាែេ់បសញ កកំលណើត �ីលបពារះល�ាមានកងទ�័

ខខមែ�បកហមឈ�លជើងល�ាតំ្រន់លនារះល�ាលឡើយ។ ែូលច្រះខ្ញ ំកស៏លបមច

ចត្ិ�ស់ល�ាក្ញ ងឃំុសំលរាងបសញ ក្ំ្បកវាញ។

 ្រន្ទ ា្់រ�ី�្រ្រខខមែ�បកហមែួេ�េំ កងទ�័លវៀតណាម

បានអនុញ្ញ ាតឲ្យជនជាត�ិ�័បតឡ្់រ ល�ា�ស់ល�ាបសញ កកំលណើត

ល�ា្ូមិខបសពាំងវញិ ្ុ៉រខន្លបកាយមកកងទ�័លវៀតណាមបាន

្រែិលសធ លបពារះខល ាចខាង ្ុ៉រេ �ត អូសទាញបាន។ លបកាយ

សមាហ�ណកមមែឆ្ាំ១៩៩៦ប្រជាជនអាច ចា្់រយកែីធលសីង់

ផ្ទ រះ�ស់ល�ាល�ៀងៗខលរួ ន។ ល�ាល�េលនារះជនជាត�ិ�័កច៏ង់ល�ា�ស់

ល�ាបសញ កកំលណើតវញិ ្ុ៉រខន្ែីល�ា្ូមកំិលណើត�្រស់ខលរួ នបតូវអតី

តលយាធាខខមែ�បកហម នងិប្រជាជនលផ្សងៗលទៀតចា្់រយកអស់

លហើយែូលច្រះជនជាត�ិ�័ទាំងលនារះ បតូវ�ស់ល�ាខ្រកខខ្កគ្ាល�ា

តាមកខនលងលផ្សងៗ។ ជនជាត�ិ�័ បានបាត់្រង់អត្សញ្ញ ាណ

្រន្ចិម្ងៗលដាយសា� �្រ្រខខមែ�បកហមជលមលៀសលចញ�ី្ូម ិ

បសញ ក។  ជនជាត�ិ�័ មួយចំនួនបានសល ា្់រលដាយសា�អត់អាហា� 

ជំងឺ នងិសល ា្់រក្ញ ងសមយ័សងង្គ ាមល�ាអំឡញ ងទសវត្ស�ឆ្៍ាំ៨០។ 

ចំខណកជនជាត�ិ�័ខែេល�ា�ស់រានមានជីវតិខលរះ មនិចង់្រង្ហ ា

ញ�ីអត្សញ្ញ ាណ�្រស់ខលរួ នថា ជាជនជាត�ិ�័លឡើយមកែេ់

ស�វែ ជថ្ង លនរះលហើយ លកមែងៗជំនាន់លបកាយខលរះកខ៏េងនយិាយភា

សា��័ខែ�។ លទារះ្រយ៉ីាងណាខ្ញ ំចង់ឲ្យមានខថ�ក្សាភាសាវ្រ្

ធម�៌្រស់ជនជាត�ិ�័ នងិចង់ឲ្យជនជាត�ិ�័មានកា�អ្វិឌ្ឍន ៍

ល�ាជថ្ងខាងមុខ។  លសាម ្រ៊ុ នថន
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 កា�្រណ្ញ រះ្រណ្ាេសិស្សានុសិស្សឲ្យយេ់ែឹង�ីបា

វត្សិាសា្ ជា�ិសាសបាវត្ ិ       សាស្ាកមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) ្ជឺាកា�ចាំបាច់សមាា្់រសសិ្សានុសសិ្ស 

នងិយុវជនឲ្យស្គ ាេ់�ីបាវត្សិាសា្�្រស់ខលរួ នឯងច្ាស់�ាស់ 

ដើម្តីាិរះ�រិះចា�ណានងិអាចចារះដារះសាាយ្រញ្ហ ាដាេបាន

កើតឡើង�ី អតតីកាេ ្រច្ ញ ្រ្ន ្ នងិពាេអនា្ត។

 មជ្ឈមណ្ឌ េសន្ិភា�អនលង់វាងនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯក

សា�កមពញ ជាបានសហកា�ជាមួយកាសួងអ្់រ�យុំវជន នងិកី

ឡា្រង្ ើតនូវវាទកិាថ្ ាក់រៀនសី្�ី «បាវត្សិាសា្កមពញ ជាបាជា

ធ្ិរតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» នាតាមសា�ារៀនចំនួន៧

ក្ ញ ងសាុកអនលង់វាង។

 នាពាឹកថ្ង ាទ២ី៦ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៩ វាទកិាថ្ ាក់ 

រៀនសី្�ីបាវត្សិាសា្កមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩) តាូវបានធវែ ើឡើងនាអនុវទិ្ាេយ័តាពាំងបាិយក្៍ ញ ង

សាុកអនលង់វាងដាេមានសិស្សានុសិស្សចូេ�ួមស�ុ្រចំនួន៥

៦នាក់។

រៀៃបាវត្ិសាសា្ដើម្បតី្រញ្ចៀសការស្អ្់រខ្ើម ៃិងការគរុំ កួៃ

សសិ្សានុសិស្សកំ�ុង្ំរពាញសំណួ�ស្ទ ា្រស្ទ ង់មតិ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 វសិយ័អ្់រ�បំានធវែ ើឲ្យយុវជនេូត�ាស់ ហើយវសិ ័

យអ្់រ�នំារះបានជួយជំ�ុញឲ្យយុវជន នងិ សសិ្សានុសសិ្ស

ស្គ ាេ់�ីបាវត្សិាសា្�្រស់ខលរួ ន នងិស្ថ ានភា�ជាក់ស្ាងដាេ 

សង្គមជាត�ិ្រស់ខលរួ នបានជួ្របាទរះបើទារះ្រជីាយុវជន ឬសិ

ស្សានុសសិ្សទាំងនារះមនិបានឆលងកាត់សង្គ ាាម នងិអំពើឃា

�ឃានាក្ ញ ង�្រ្រកមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យកដ៏ាយ។

 កា�អ្់រ�សំសិ្សានុសសិ្ស ឬយុវជនឲ្យយេ់ែឹងសីុ

ជមាា�ីបាវត្សិាសា្�្រស់ខលរួ ន ្តឺាូវកា��យៈពាេវាង 

នងិយូ�អងវែ ាង ហើយតាូវ្រន្�ីមួយជំនាន់ទាមួយជំនាន់

ទៀត។  ទារះជាយ៉ាងនារះក្ ីកា�អ្់រ�ំ្ ជឺាជមាើសមួយែ៏មា

នបាសទិ្ធភា�្ំរផុត ដើម្ទី្់រស្ ាត់កា��កីរាេដាេនាអំពើ

ស្អ្់រខព ើម កា�រ ើសអើងនាក្ ញ ងសង្គម៖ នងិជា�ិសាសដើម្ី

ទ្់រស្ ាត់កា�វេិតាឡ្់រមកវញិនាអំពើឃា�ឃា។កា��ំឭក

នូវរឿងរ៉ាវអតតីកាេនាបាវត្សិាសា្កមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩)�ំុមានបាននយ័ថាជាកា�ជំ�ុញឲ្យយុវជន 

នងិសសិ្សានុសសិ្សមានកា�ស្អ្់រខព ើម្ំុកួន នងិសាកសងាា

ងចំពារះបាវត្សិាសា្ �្រស់ខលរួ នឡើយ្ុ៉រន្ាបានជំ�ុញយុវជ

នជំនាន់កាាយនងិសសិ្សានុសសិ្ស ឲ្យមានកា�តាិរះ��ិិចា�ណា

ឲ្យបានសុជីមាា។ កា�្រន្�ស់នាដាយមើេ�េំងខលរួ នឯង 

នងិបាវត្សិាសា្្ជឺា ្រញ្ហ ាចម្ងដាេយើងមនិអាចអ្វិ

ឌ្ឍនស៍ង្គមជាត�ិ្រស់យើងនាថ្ង ាខាងមុខបានឡើយ។

 កា�ពាំនាំនូវខលមឹសា�បាវត្សិាសា្នា�្រ្រកមពញ ជាបា

ជាធ្ិរតាយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩)្ជឺាែំណើ�កា�មួយែ៏មាន

សា�សំខាន់ចំពារះសសិ្សានុសិស្ស នងិមនុស្សជំនាន់កាាយ 

លាក្រណ្ឌ ិត េី សុខ�ាង ធវែ ើ្រទ្រង្ហ ាញអំ�ីខ្សាភា�យន្ឯកសា�ែេ់សសិ្សានុសសិ្សនាក្ ញ ងថ្ ាក់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ពាារះបាទាសកមពញ ជាទើ្របាន�ួចផុត�ីសង្គ ាាម នងិ�្រ្រខមែា�

កាហមដាេបាន្រន្សេ់ទុកនូវកា�បាកបាក់ នងិ�្ួរសផលូ វចិ

ត្យ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង �ហើយ្រន្ជរះឥទ្ធ�ិេែេ់ជីវតិ�ស់នាបាចាំថ្ង ា

�្រស់បាជាជនកមពញ ជានាពាេ្រច្ ញ ្រ្ន ្។

 យុវជន្ជឺាធនធានសង្គមែ៏�ងឹមាំហើយសង្គមជាតិ

មួយអាច�កីេូត�ាស់ទាមុខបាន េុរះតាាណាតាមានកា�

ចូេ�ួម�ីយុវជនដាេស្គ ាេ់�ីបាវត្សិាសា្�្រស់ខលរួ នឯងបាន

ច្ាស់�ាស់។

 តាម�យៈវាទកិាថ្ ាក់រៀននារះ សសិ្សានុសសិ្សកប៏ា

នទទួេនូវចំណារះែឹងជាចាើន តាម�យៈមារៀនែកសាង់

ចាញ�ីសៀវភា«បាវត្សិាសា្សហ្មនអ៍នលង់វាង» នងិ

កា�ចាក់្រញ្ ាំងកុនឯកសា�ក្ ញ ង�្រ្រកមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩)។

 កាាយ�ីបានចូេ�ួមក្ ញ ងវាទកិាថ្ ាក់រៀននារះសិស្សា

នុសសិ្សមានចំណា្់រអា�មមែណែូ៍ចតទា ៖

 ឈួង ឆាងឡញ ងមានទកីនលាងកំណើតក្ ញ ងសាុកអនលង់

វាង នងិជាសសិ្សថ្ ាក់ទ៩ី«ខ»នាអនុវទិ្ាេយ័តាពាំងបាិយ៍

បានមានចំណា្់រអា�មមែណថ៍ា៖ ខ្ញ ំយេ់ឃើញថា  អវែ ីដាេ

ជាឧ្រស ្្គឬមូេហាតុដាេធវែ ើឲ្យខ្ញ ំ �ំុអាចអត់ឱនឲ្យអ្ កែទា

បាន ្នឺាពាេ្ុរ ្្គេណាម្ ាក់បានបាពាឹត្អំពើឃា�ឃា

យ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង� សមល ា្់រ ឬ្រង្ ឲ្យមានស្ ាម�្ួរសផលូ វចត្ិមកលើ

្រង្រ្អូ ន�្រស់ខ្ញ ំ។

 ខ្ញ ំ្តិថាផេវបិាកខែេលកើតលឡើង លដាយកា�មនិ

លចរះអត់ឱនឲ្យគ្ា្្ឺរង្នូវផេ្៉ររះពាេ់យ៉ាងខល ាំង �ីលបពារះល្រើ

កាេណាលយើង�ំុលចរះអត់ឱនឲ្យអ្កែ៏ជទលនារះ អ្កែ៏ជទក�ំុ៏លចរះ

អត់ឱនមកលេើលយើងវញិខែ� លហើយប្រលទសជាតកិម៏និទទួេ

បានកា��កីចលបមើននងិសន្ភិា�ខែ�។ លបកាយ�ីខ្ញ ំបានចូេ�ួម

ក្ញ ងលវទកិាថ្ាក់ល�ៀនស្�ីី «ប្រវត្សិាបស្កមពញ ជាប្រជាធ្ិរលត

យ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» �ួចមក ខ្ញ ំយេ់លឃើញថាក្ញ ងសង្គម

ខខមែ�នាសមយ័លនារះ ្�ំុឺលចរះអត់ឱនអធ្ាបសយ័ឲ្យគ្ាលទ្ើយខែ

េ្រលង្ើតឲ្យមាននូវអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍ ក្ញ ងសង្គមជាតិ

ទាំងមូេ។ចំលពារះខលមឹសា�ជនលមល�ៀន ខែេខ្ញ ំបានចាំជាងល្្ឺ

ពាក្យថា«កុមមែញ យនស្ីឬ�្រ្រកមពញ ជាប្រជាធ្ិរលតយ្យ»។ ខ្ញ ំកម៏ា

នចម្ងេ់ថាលតើន�ណាឬ�ែ្ឋណាខែេជំ�ុញឲ្យ មាន�្រ្រខខមែ�បក

ហមឬ�្រ្រកមពញ ជាប្រជាធ្ិរលតយ្យ។

 អាន បសីកា អាយុ១៤ឆ្ាំ ជាសសិ្សថ្ាក់ទ៩ី «ខ» 

ជនអនុវទិ្ាេយ័បតពាំងប្រយិប៍ានយេ់លឃើញថាភា�មនិអត់

ឱនឲ្យគ្ា្សំឺល�ាល�ាលេើកា�្ំុ្ួន នងិកា�ចង្ំនំុគ្ាឬមនិលចរះ

អធ្ាបសយ័គ្ា។ ខ្ញ ំ្តិថាសង្គមជាត�ិ្រស់លយើង�ំុអាចមាន

កា��កីចលបមើន នងិកា�អ្វិឌ្ឍនប៍ានលទែរា្រណាមនុស្សជាតិ

ទាំងមូេ �ំុមានកា�អធ្ាបសយ័នងិលយា្យេ់ែេ់គ្ាល�ាវញិ

ល�ាមក។

 លបកាយ�ីខ្ញ ំបានសិក្សា �ីប្រវត្សិាបស្ក្ញ ង�្រ្រកមពញ

ជាប្រជាធ្ិរលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)�ួចមក ខ្ញ ំយេ់លឃើញ

ថាសង្គមជាត�ិ្រស់លយើង�ិតជាបតូវកា�ជាចាំបាច់នូវកា�លចរះ

អត់ឱនអធ្ាបសយ័ែេ់គ្ា មនិថាតចិឬលបចើនលនារះលទ  ្ុ៉រខន្វា

អាចជួយជំ�ុញែេ់សង្គមឲ្យមានកា��កីេូត�ាស់លេើប្្់រវ ិ

សយ័ លហើយសេីធមក៌េូ៏ត�ាស់ខែ�។ លមល�ៀនខែេខ្ញ ំចា្់រ

បាននងិយេ់ែឹងខលរះ ្ចំឺលពារះអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍�្រស់

ខខមែ�បកហមមកលេើប្រជាជនកមពញ ជា។ ្ុ៉រខន្ មានចំណុចមួយ

ខែេខ្ញ ំមានកា�លងឿងឆ្ងេ់ថាលហតុអវែ ីបានជាមានកា�ល� ើសលអើង

�ូជសាសន ៍ឬប្រកាន់គ្ាល�ាវញិល�ាមក?

 លទារះ្រជីាកា�សិក្សាប្រវត្សិាបស្កមពញ ជាប្រជាធ្ិរលត

យ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) លធវែ ើឲ្យសសិ្សានុសសិ្ស នងិប្រជាជនក

មពញ ជាមានផ្ត់្ំនតិនងិកា�យេ់លឃើញខុសគ្ា ល�ាលេើអតតីឬ 

បកញ មប រ្ួ សា��្រស់ខខមែ�បកហមកល៏ដាយ ្ុ៉រខន្វា្ជឺាវធិមួីយែ៏

មានប្រសទិ្ធភា�លែើម្លីដារះបសាយ នូវល�ឿងរ៉ាវអតតីកាេ។ 

អវែ ីខែេជាក្បីបាថ្ា នងិជាលគាេ្ំរណងក្ញ ងកា�អ្់រ�អំំ�ីប្រវ

ត្សិាបស្លនរះ ្លឺែើម្ជីាកា�ចង់ចាំ នងិកា�លបកើន�ឭំកល�ាែេ់

យុវជនជំនាន់លបកាយ លែើម្ែំីលណើ�កា�ផ្សរះផ្សា នងិកសាងស

ន្ភិា�ល�ាក្ញ ងប្រលទសកមពញ ជា។

សួត វចិបិត
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

១. លសចក្លីផ្ើម

 ១. អង្គ ជំុនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរង«អង្គ ជំនំុជបមរះ»ជនអង្គ ជំ

នំុជបមរះវសិាម ្្ញ ក្ញ ងតុ�ាកា�កមពញ ជា «អ.វ.ត.ក.» លបកាយ�ី

បានទទួេសំណំុល�ឿងលេខ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/

អជសែ(«សំណំុល�ឿង០០២»)សលបមចលចញសាេបកមប្រឆាំង

ល ម្ែ ារះនួនជា នងិ លខៀវ សំផន ល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២។ 

 ១.១. ប្រវត្សិលង្ខ្រជនកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិជីនល�ឿងក្ ី

 ១.១.១. សំណំុល�ឿង០០១ នងិសំណំុល�ឿង០០២ 

 ២. ល�ាជថ្ងទ១ី៨ ខខកក្ដា ឆ្ាំ២០០៧ សហប�រះរាជអាជ្ា

បានលចញែីកាន្ដិ្ឋ ាន្រ ជ្ូ នល�ឿង ឲ្យលសុើ្រសួ�អនុល�ាមតាមវ ិ

ធាន៥៣ជនវធិានជផ្ទ ក្ញ ងលដាយលចាទប្រកាន់ នួន ជា, លអៀង 

សា�,ីលខៀវសំផន,លអៀង ធ�ីទិ្ធ ិ នងិកាំង លហ្ក អ៊ាវ ល�ាឌុច 

ថាបានប្រប�ឹត្ឧបកែិ្ឋកមមែនានា ខែេស្ថតិល�ាក្ញ ងយុត្ាធកិា� 

�្រស់អ.វ.ត.ក.។ ល�ាជថ្ងទ១ី៩ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ២០០៧ សហល�ា

បកមលសុើ្រអលង្គតបានសលបមចលចញែីកា ្ំរខ្រកកា�លចាទប្រ

កាន់លដាយល្រើកកច្ិលសុើ្រសួ�ជាសំណំុល�ឿង�ី�លផ្សងគ្ា្៖ឺ សំ

ណំុល�ឿង០០១ខែេវសិាេភា�ជនសំណំុល�ឿងលនរះ ្បឺតូវបាន 

កបមតិបតមឹកា�លចាទប្រកាន់ប្រឆាំងនងឹល ម្ែ ារះ កាំង លហ្កអ៊ាវ 

ពាក់�ន័្ធនងឹ មន្ទ �ីសន្សុិខស-២១នងិសំណំុល�ឿង០០២ខែេបាន

ដាក់្រ្ូ្េកា�លចាទប្រកាន់ទាំងអស់ ខែេល�ាលសសសេ់។ 

ល�ាជថ្ងទ២ី៦ ខខកក្ដា ឆ្ាំ២០១០ កាំង លហ្កអ៊ាវ បតូវបានផ្ន្ទ ា

លទាស�ីឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងមនុស្សជាត ិ នងិកា�្ំរពា�្ំរពាន

យ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង�ល�ាលេើអនុសញ្ញ ាទបីកញ ងហ្សឺខណវ។ ល�ាជថ្ងទ១ី៤ 

ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ២០១០ សហល�ាបកមលសុើ្រអលង្ត បានសលបមច 

លេើកខេងកា�លចាទប្រកាន់ប្រឆាំងលេើ កាំងលហ្កអ៊ាវល�ាក្ញ ង

សំណំុល�ឿង០០២។ 

 ៣. ល�ាចលនល ារះ�ីជថ្ងទ១ី៩ ខខកញ្ញ ា ែេ់ជថ្ងទ១ី៩ ខខវច្ិកិា 

ឆ្ាំ២០០៧ នួន ជា,លអៀង សា�,ីលខៀវ សំផន នងិលអៀង ធ�ីទិ្ធ ិបតូវ

បានចា្់រខលរួ នតាមែីកា�្រស់ល�ាបកម លសុើ្រអលង្តលហើយបតូវ

បាន្រ ជ្ូ នមកមន្ទ �ីឃំុ�ាំងអ.វ.ត.ក.នងិបតូវបានជូនែំណឹង

អំ�ីកា�លចាទប្រកាន់ប្រឆាំង្រក្ស�ួកគាត់។ លបកាយកច្ិលសុើ្រ

សួ�តាមផលូ វតុ�ាកា�ល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២ អស់�យៈល�េ

៣ឆ្ាំខែេក្ញ ងអំឡញ ងល�េលនារះ្ុរ ្្គេចំនួន៣.៨៦៦នាក់បតូវ

បានទទួេស្គ ាេ់ជាលែើម្រណឹ្ង�ែ្ឋ្រ្លវណី ល�ាជថ្ងទ១ី៥ ខខ 

កញ្ញ ា ឆ្ាំ២០១០ សហល�ាបកមលសុើ្រអលង្តបានលចាទប្រកាន់

សាលសកមសំណរុ ំ ដរឿង០០២/០២
ដកសសង់ដែញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរ្រស់

សា�ាក្តីសខ្មរសកហម

អៀង សា� ី�ែ្ឋមនា្ីកាសួងកា�្រ�ទាសនា�្រ្រកមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យ
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ជនជា្់រលចាទ�ីឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងនងឹមនុស្សជាត ិ ឧបកែិ្ឋកមមែ

ប្រេយ័�ូជសាសនក៍ា�្ំរពា�្ំរពាន យ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង� ល�ាលេើអនុ

សញ្ញ ាទបីកញ ងហ្សឺខណវនងិកា��លំ�ា្្ំរពាន បកមប�ហមែទណ្ឌ

ឆ្ាំ១៩៥៦។ល�ាជថ្ងទ១ី៣ខខមករាឆ្ាំ២០១១ល�ាក្ញ ងសាេែី

កាលេើ្រណឹ្ងឧទ្ធ�ណ�៍្រស់ខលរួ នអង្គ ្ុរល�ជំនំុជបមរះបាន�ក្សាកា�

លចាទប្រកាន់ល�ាក្ញ ងែីកាែំលណារះបសាយ ខែេមានទំហំធំលធង

ែខែេខតបានលធវែ ើកា�ខកខប្រលេើចំណុចមួយចំនួន នងិបាន 

្រ ជ្ូ នជនជា្់រលចាទចំនួន៤នាក់ មកជំនំុជបមរះ។ 

 ១.១.២. សំណំុល�ឿង ០០២/០១ 

 ៤. លែើម្ធីានាែេ់េទ្ធភា�ល�ាក្ញ ងកា�លចញសាេ 

បកមជនសំណំុល�ឿង០០២ ឲ្យបានទាន់ល�េលវ�ាលដាយបាន�ិ

ចា�ណាល�ាលេើ�យៈល�េនងិភា�សមែញ ្សមែ ាញជនែីកាែំលណារះ

បសាយ ប�មទាំងកា�ចុរះលខ្សាយខផ្ករាងកាយ នងិវយ័ចំណា

ស់�្រស់ជនជា្់រលចាទទាំងអស់លនារះ ល�ាជថ្ងទ២ី២ ខខកញ្ញ ា 

ឆ្ាំ២០១១ អង្គ ជំនំុជបមរះ បានលចញែីកាសលបមច្ំរខ្រកកច្ិែំ

លណើ�កានតីវិធិអីនុល�ាម តាមវធិាន៨៩ស្ទរួ ន�ី� ជនវធិានជផ្ទ  

ក្ញ ង។ ែីកាសលបមច្ំរខ្រកកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិលីនរះ បានកំណ

ត់វសិាេភា�ជនជំនំុជបមរះល�ាែំណាក់កាេែំ្ូរង ក្ញ ងសំណំុ

ល�ឿង០០២លដាយកបមតិបតមឹកា�លចាទប្រកាន់ ខផ្កអង្គ លហតុ

ខែេមានល�ៀ្ររា្់រល�ាក្ញ ងែីកាែំលណារះបសាយលពាេ្ ឺ កា�

ផល ាស់ទេំីល�ាប្រជាជនែំណាក់កាេទ១ី នងិែំណាក់កាេទ២ី

នងិឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំង នងឹមនុស្សជាត ិ ខែេបតូវបានប្រប�ឹត្

ល�ាក្ញ ងអំឡញ ងផល ាស់ទេំីល�ា ប្រជាជនលនារះ។ លបកាយមកអង្គ ជំ

នំុជបមរះបាន�បងឹកវសិាេភា� ជនសំណំុល�ឿង០០២/០១លដា

យ្រ្ូ្េកា�លចាទប្រកាន់សី្�ីកា�សមល ា្់រ អតតីអ្ក�ែ្ឋកា�

ជន�្រ្រសាធា�ណ�ែ្ឋខខមែ�ល�ាទួេលពាធិ៍ជបជ។ 

 ៥.លបកាយល�េសហប�រះរាជអាជ្ាបាន្្រឹងសាទុក្ខ ប្រ

ឆាំង នងឹែីកាសលបមច្ំរខ្រកកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិ ី�្រស់អង្គ

ជំនំុជំបមរះសា�ាែំ្ូរងអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បានប្រ

កាសលមាឃភា�នូវែីកាសលបមច្ំរខ្រកកច្ិ ែំលណើ�កា�នតីវិធិ ី

នងិ ្រង្គ ា្់រឲ្យអង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរង វាយតជមលលឡើងវញិ

លេើវសិាេភា�ជនសំណំុល�ឿង០០២/០១ លបកាយល�េអនុញ្ញ ាត

ឲ្យភា្ដីាក់លសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន្រខន្ថម។ ្រន្ទ ា្់រ�ី បានស្ា្់រ 

លសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន�្រស់ភា្�ួីច លហើយអង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរ

ងបានសលបមច្ំរខ្រកកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិលី�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង

០០២ជាថមែីម្ងលទៀត ល�ាជថ្ងទ២ី៩ ខខមនីា ឆ្ាំ២០១៣ លដាយ

បានកបមតិវសិាេភា�សំណំុល�ឿង០០២/០១ បតមឹឧបកែិ្ឋកមមែ 

ប្រឆាំងមនុស្សជាត ិខែេបតូវបានប្រប�ឹត្លឡើងល�ាក្ញ ងអំឡញ ង

កា� ផល ាស់ទេំីល�ាប្រជាជនែំណាក់កាេទ១ីនងិែំណាក់កាេ

ទ២ី នងិកា�សមល ា្់រអតតីអ្ក�ែ្ឋកា�ជន�្រ្រសាធា�ណ�ែ្ឋខខមែ�

ល�ាទួេលពាធិ៍ជបជ។

  ៦. ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១១ អង្គ ជំនំុជបមរះបាន

សលបមចថាលអៀងធ�ីទិ្ធ មនិមានសម្ទា ក្ញ ងកា�ចូេ�ួមក្ញ ង 

សវនាកា� លដាយសា�ខតឥទ្ធ�ិេ ជនជំងឺវលងវែងវងវែ ាន់សមែ ា�ត ី

ខែេលចរះខតវវិត្ល�ាមុខ (ខែេទំនងជាជំងឺ Alzheimer) នងិ
អៀង ធ�ីទិ្ធ �ែ្ឋមនា្ីកាសួងសង្គមកច្ិ នា�្រ្រកមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យ
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

បានសលបមចលចញែីកា្រង្គ ា្់រឲ្យ្ំរខ្រក កា�លចាទប្រកាន់ប្រ

ឆាំងនងឹសំណំុល�ឿង០០២ នងិផ្អ ាកកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិបី្រឆាំ

ងនងឹ�ូ្រគាត់ប�មទាំងបាន ្រង្គ ា្់រឲ្យលដារះខេងគាត់។ល�ាក្ញ ង

អំឡញ ងល�េខែេគាត់កំ�ុងស្ថតិលបកាមកា� បតរួ ត�ិនតិ្យ�្រស់

តុ�ាកា�លអៀងធ�ីទិ្ធ បានទទួេម�ណភា� ល�ាជថ្ងទ២ី៤ 

ខខសហីា ឆ្ាំ២០១៥ ខែេជាលហតុនាំឲ្យ�េត់្រណឹ្ងអាជ្ា  

នងិ្រណឹ្ង�ែ្ឋ្រ្លវណីទាំងអស់ប្រឆាំងនងឹ�ូ្រគាត់។ 

 ៧.លសចក្សីន្ដិ្ឋ ានល្រើកកា�លចាទប្រកាន់ល�ាក្ញ ងសំណំុ

ល�ឿង ០០២/០១ បានចា្់រលផ្ើមល�ាជថ្ងទ២ី១ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១១

លហើយសវនាកា��ិនតិ្យ្ស្័ញតាង បាន្រ្្្់រល�ាជថ្ងទ២ី៣ ខខ

កក្ដាឆ្ាំ២០១៣។សវនាកា��ួមទាំង លសចក្សីន្ដិ្ឋ ានផ្ទ ាេ់

មាត់្រ្្្់រកច្ិ�ិភាក្សាលែញលដាេ បានលធវែ ើលឡើងអស់�យៈ 

ល�េស�ុ្រចំនួន២២២ជថ្ង។ ្ុរ ្្គេចំនួន៩២នាក់ បានផ្េ់ 

្ស្័ញតាងល�ាក្ញ ងអំឡញ ងល�េសវនាកា�ទាំងលនរះ។ ្ុរ ្្គេទាំង

លនារះ�ួមមានអ្កជំនាញចំនួន៣នាក់ សាក្សីចំនួន៥៨នាក់ នងិ

លែើម្រណឹ្ង�ែ្ឋ្រ្លវណីចំនួន៣១នាក់។ ភា្បីានដាក់សា�

ណា្រ្្្់រកច្ិ�ិភាក្សាលែញលដាេ�ី ជថ្ងទ១ី៦ែេ់ ជថ្ងទ៣ី១ 

ខខតុ�ា ឆ្ាំ២០១៣។ 

 ៨. ល�ាជថ្ងទ០ី៧ ខខសហីា ឆ្ាំ២០១ អង្គ ជំនំុជបមរះសា

�ាែំ្ូរងបានសលបមចថា នួន ជា នងិលខៀវ សំផន មាន�ិ�ុទ្ធ�ីឧ

បកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងមនុស្សជាត ិពាក់�ន័្ធនងឹកា�ផល ាស់ទេំីល�ាប្រ

ជាជន�ីទបីកញ ង្ំ្ល�ញ នងិកា�ផល ាស់ទេំីល�ាប្រជាជនក្ញ ងែំ

ណាក់កាេ្រន្្រន្ទ ា្់រល�ាកាន់តំ្រន់លផ្សងលទៀតនងិកា�សមល ា្់រ

ទាហានជន�្រ្រសាធា�ណ�ែ្ឋខខមែ� ល�ាទួេលពាធិ៍ជបជលហើយបាន

សលបមចផ្ន្ទ ាលទាស�ួកល្ឲ្យជា្់រ�ន្ធនាគា�អស់មួយជីវតិ។ 

 ៩. លបកាយល�េ នួន ជា,លខៀវ សំផន នងិសហប�រះរា

ជអាជ្ាបាន្្រឹងសាទុក្ខ ល�ៀងៗខលរួ ន ល�ាអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�

កំ�ូេអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បានលចញសាេែីកា�្រ

ស់ខលរួ នក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០១ ល�ាជថ្ងទ២ី៣ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ 

២០១៦។ អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បានសលបមចតម្េ់

កា�ផ្ន្ទ ាលទាសនួនជា នងិ លខៀវ សំផន �ីឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងនងឹ

មនុស្សជាតតិាម�យៈកា�លធវែ ើមនុស្ស�ាត កា�លធវែ ើទុក្ខ ្ុរកម្ញ

លដាយមូេលហតុនលយាបាយ នងិអំល�ើអមនុស្សធមល៌ផ្សងៗ

លទៀតពាក់�ន័្ធនងឹកា�ជលមលៀស ប្រជាជនទបីកញ ង្ំ្ល�ញភល ាមៗ 

លបកាយកា�ែួេ�េំទបីកញ ងល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥។ 

អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេកប៏ានសលបមចតម្េ់ផងខែ�នូវ

កា�ផ្ន្ទ ាលទាសលេើជនជា្់រលចាទ�ីឧបកែិ្ឋកមមែ ប្រឆាំងមនុស្ស

ជាតតិាម�យៈកា�លធវែ ើមនុស្ស�ាត ពាក់�ន័្ធនងឹកា�ផល ាស់ទេំី

ល�ាប្រជាជន ែំណាក់កាេទ២ី ខែេបានលកើតលឡើងចលនល ារះ 

ឆ្ាំ១៩៧៥ ែេ់ឆ្ាំ ១៩៧៧។ 

 ១០. អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបានសលបមចបចាន

លចាេកា�ផ្ន្ទ ាលទាស ខែេអង្គ ជំនំំុជបមរះសា�ាែំ្ូរងបាន 

សលបមចលេើឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងនងឹមនុស្សជាត ិ តាម�យៈកា�

សមល ា្់រ�ង្គ ាេពាក់�ន័្ធនងឹកា�ជលមលៀស ប្រជាជនលចញ�ីទបីកញ ង

្ំ្ល�ញ។ទាក់ទនិកា�ផល ាស់ទេំីល�ា ប្រជាជនែំណាក់កាេទី

២អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បានសលបមចបចានលចាេកា�

ខៀវ សំផន បាមុខ�ែ្ឋនា�្រ្រកមពញ ជាបាជាធ្ិរតាយ្យ
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ផ្ន្ទ ាលទាស�ីកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេ នងិកា�លធវែ ើទុក្ខ ្ុរកលម្ញលដាយ 

មូេលហតុនលយាបាយ។    អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា� កំ�ូេក ៏

បានសលបមចបចានលចាេកា�ផ្ន្ទ ាលទាស នួន ជា នងិ លខៀវ សំផន 

�ីឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងមនុស្សជាត ិតាម�យៈកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេ 

កា�លធវែ ើមនុស្ស�ាត នងិកា�លធវែ ើទុក្ខ ្ុរកលម្ញ លដាយមូេលហតុ

នលយាបាយល�ាទួេលពាធិ៍ជបជផងខែ�។ ្រណឹ្ងសាទុក្ខ �្រស់

សហប�រះរាជអាជ្ាខែេបានលស្ើ ឲ្យទទួេស្គ ាេ់កា�អនុវត្ 

ទបមង់ទូ�ាយ ជនកា�ទទួេខុសបតូវលេើ សហឧបកែិ្ឋកមមែ�ួម   

បតូវបានសលបមចថាមនិអាចទទួេយកបាន។ 

 ១១. ចុងលបកាយអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បាន 

សលបមចតម្េ់កា�ផ្ន្ទ ាលទាស ដាក់�ន្ធនាគា�អស់មួយជីវតិចំ

លពារះជនជា្់រលចាទម្ាក់ៗ លដាយខផ្អកលេើទំហំែ៏ធំលធងជនឧបកែិ្ឋ

កមមែកា�មនិយកចត្ិទុកដាក់ទាេ់ខតលសារះ ល�ាលេើលជា្វាស

នាចុងលបកាយ�្រស់ប្រជាជនកមពញ ជា ជា�ិលសសបកញ មខែេ                      

ងាយ�ងលបគារះ្ំរផុត។មួយវញិលទៀត ឧបកែិ្ឋកមមែទាំងលនារះ�ំុ

ខមនជាលហតុកា�ណល៍កើតលឡើង ដាច់លដាយខឡកលឡើយ        ្ុ៉រខន្បាន

លកើតលឡើងក្ញ ង�យៈល�េយូ��ួមផ្ំសជាមួយនងឹ តួនាទែ៏ីសំខាន់ 

�្រស់ជនជា្់រលចាទ។ 

 ១.១.៣. សំណំុល�ឿង ០០២/០២ 

 ១២. ល�ាជថ្ងទ២ី៥ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១៣ ល�ាក្ញ ងសាេ

ែីកា�្រស់ខលរួ នលេើ្រណឹ្ងសាទុក្ខ ប្រឆាំង នងឹែីកាសលបមច្ំរ

ខ្រកកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិលីេើកទ�ីី� ល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២

អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបាន្រង្គ ា្់រឲ្យចា្់រលផ្ើម សវនា

កា��ិនតិ្យ្ស្័ញតាងល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២ភល ាមៗ លបកាយ

�ីកា�លធវែ ើលសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន្រ្្្់រកច្ិ�ិភាក្សា លែញលដាេល�ា

ក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០១លហើយ្រទលចាទទាំងអស់ល�ាក្ញ ងវសិា

េភា�ជនសំណំុល�ឿង ០០២/០១ នងិសំណំុល�ឿង០០២/០២បតូវ

ខតមានភា�ជាតំណាង សមលហតុផេជនែីកាែំលណារះបសាយ

ក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២ទាំងមូេ។ លហតុែូលច្រះ អង្គ ជំនំុជបមរះតុ

�ាកា�កំ�ូេបាន្រង្គ ា្់រថា យ៉ាងលហាចណាស់សំណំុល�ឿង 

០០២/០២បតូវ្រ្ូ្េកា�លចាទប្រកាន់ពាក់�ន័្ធនងឹមន្ទ �ីសន្ិ

សុខស-២១ កា�ដ្ឋ ានកា�ងា�សហក�ណន៍ងិឧបកែិ្ឋ កមមែប្រេ ័

យ�ូជសាសន។៍អង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរងបាន ស្ា្់រលសចក្ី

សន្ដិ្ឋ ាន�្រស់ភា្អំី�ីវសិាេភា� សមបស្រជនសំណំុល�ឿង

០០២/០២ល�ាក្ញ ងកច្ិប្រជំុល�ៀ្រចំសវនាកា� ល�ាជថ្ងទ ី១១ នងិ 

ជថ្ងទ១ី២ ខខធូ្ ឆ្ាំ២០១៣ ល�ាក្ញ ងសវនាកា�សាធា�ណៈជថ្ងទី

១១ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ២០១៤ នងិតាម�យៈលសចក្សីន្ដិ្ឋ ានជា�ា

យេក្ខណអ៍ក្ស�។ 

 លបកាយមក ល�ាជថ្ងទ០ី៤ ខខលមសា ឆ្ាំ២០១៤ អង្គ ជំនំុ

ជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបាន្រង្គ ា្់រថាសំណំុល�ឿង០០២/០២�ួម

មាន ខផ្កលផ្សងៗល�ាក្ញ ងែីកាែំលណារះបសាយពាក់�ន័្ធនងឹមន្ទ ី

�សន្សុិខស-២១ កា�ដ្ឋ ានកា�ងា�ទំន្់រ១ មករា សហក�ណ៍

បតាំកក់ឧបកែិ្ឋកមមែប្រេយ័�ូជសាសន(៍ ជនជាតលិវៀតណាមនិ

ងជនជាតចិាម)មន្ទ �ីសន្សុិខបកាំងតាចាន់ កា�ដ្ឋ ានសាងសង់ 

ប��ានយន្លហារះលយាធាកំ�ង់ឆ្ាំង មន្ទ �ីសន្សុិខអូ�កខន្សង 

មន្ទ �ីសន្សុិខ្ំ្លបកាេ កា�ដ្ឋ ានសាងសង់ទំន្់របតពាំងថមែមន្ទ �ី

សន្សុិខ្ំ្លបកាេ កា�ដ្ឋ ានកា�ងា�ទំន្់រ បតពាំងថមែ នងិកា�

លចាទប្រកាន់ពាក់�ន័្ធនងឹកា�ល�ៀ្រអាពាហ�៍ិពាហល៍ដាយ្រង្ខំ
នួន ជា អនុលាខា្រក្សកុមមែញ យនស្ីកមពញ ជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 43មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

នងិកា��លំ�ា្្ំរពានផលូ វល្ទ ល�ាក្ញ ង្រ�្ិរទជនកា�ល�ៀ្រអាពា

ហ�៍ិពាហល៍ដាយ្រង្ខំ ( ទូទាំងប្រលទស)នងិកា�លបាសសម្អ ាតជផ្ទ

ក្ញ ង។ល�ាជថ្ងទ១ី២ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ២០១៤អង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ

្ូរង បានល្រើកសវនាកា� លេើអង្គ ជំនំុជបមរះល�ាក្ញ ងសំណំុ

ល�ឿង០០២/០២ �ួមមានសហក�ណ ៍ (�ួមទាំងកា�ប្រប�ឹត្ចំ

លពារះ�ុទ្ធសាសនកិ) កា�ដ្ឋ ានកា�ងា�កា�ប្រប�ឹត្ចំលពារះបកញ ម

លគាេល�ា(ជនជាតចិាម នងិជនជាតលិវៀតណាមនងិអតតីអ្ក

�ែ្ឋកា�ជន�្រ្រសាធា�ណៈ�ែ្ឋខខមែ�)មន្ទ �ីសន្សុិខនងិកា�លបាស

សម្អ ាតជផ្ទ ក្ញ ងកា�លចញ ្រទ្រញជ ាស្�ីីកា�ល�ៀ្រអាពាហ�៍ិពា

ហេ៍ក្ខណៈ ជនជលមល ារះប្រដា្់រអាវុធនងិតួនាទ�ី្រស់ជនជា្់រ

លចាទ។ 

 ១៣. ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខតុ�ា ឆ្ាំ២០១៤ អង្គ ជំនំុជបមរះ

សា�ាែំ្ូរងបានល្រើកសវនាកា�លេើអង្គ លសចក្ ី ល�ាក្ញ ងសំ

ណំុល�ឿង០០២/០២។បកញ មលមធាវកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន�ំុមាន

វត្មានល�ាក្ញ ងសវនាកា�លឡើយ ល�ាក្ញ ង�យៈល�េខែេល�ា

លសសសេ់ក្ញ ងឆ្ាំ២០១៤លនារះ(សូមលមើេឧ្រសមព ន័១៖ប្រវត្ិ

នតីវិធិ)ីខែេតបមូវឲ្យមានកា��ន្ា� កច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិ។ី  

បកញ មលមធាវកីា�ពា�ក្ ីនួន ជា បានចូេ�ួមខតក្ញ ងសវនាកា�ល�ា 

ជថ្ងទ២ី៤ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១៤្ុ៉រលណណ ារះ។សវនាកា��ិនតិ្យ្ស្័ញ

តាងបានចា្់រលផ្ើមល�ាជថ្ងទ០ី៨ ខខមករាឆ្ាំ២០១៥លហើយបាន

្រ្្្់រល�ាជថ្ងទ១ី១ ខខមករា ឆ្ាំ២០១៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីបានលធវែ ើសវ

នាកា�ចំនួន២៧៤ជថ្ង។ 

 ្ុរ ្្គេចំនួន១៨៥នាក់បានផ្េ់្ស្័ញតាងល�ាក្ញ ងអំឡញ ង

ល�េសវនាកា�ក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២ខែេ�ួមមានសាក្សី

ចំនួន១១៤នាក់លែើម្រណឹ្ង�ែ្ឋ្រ្លវណីចំនួន៦៣នាក់ នងិអ្ក

ជំនួញចំនួន០៨នាក់។ល�ាជថ្ងទ២ី៧ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ២០១៧ អង្គ ជំ

នំុជបមរះបានកាត់្រន្ថយវសិាេភា�ជនសំណំុល�ឿង០០២លដាយ

បានែកលចញនូវអង្គ លហតុទាំងអស់ខែេ មានល�ាក្ញ ងែីកា�ែំ

លណារះបសាយលហើយខែេមិនបតូវបាន ្រ្ូ្េល�ាក្ញ ងសំណំុ

ល�ឿង០០២/០១ឬសំណំុល�ឿង០០២/០២នងិបាន្រ្្្់រកច្ិែំ

លណើ�កានតីវិធិពីាក់�ន័្ធនងឹអង្គ លហតុទាំងលនរះ។ ភា្នីានាបាន

ដាក់សា�ណា្រ្្្់រកច្ិ�ិភាក្សា លែញលដាេល�ាជថ្ងទ០ី២ខខ

ឧសភាឆ្ាំ២០១៧នងិបានលធវែ ើលសចក្សីន្ដិ្ឋ ានផ្ទ ាេ់មាត់្រ្្

្់រកច្ិ�ិភាក្សាលែញលដាេ ក្ញ ង�យៈល�េចំនួន០៩ជថ្ងសវនា

កា�្លឺ�ាចលនល ារះ�ីជថ្ងទ១ី៣ ែេ់ជថ្ងទ២ី៣ខខមថុិនាឆ្ាំ២០១៧

។្រន្ទ ា្់រមកភា្បីានដាក់សា�ណាខែេបានខកខប្រ។ 

១.២ លសចក្សីលង្ខ្រអំ�ី្រទលចាទប្រឆាំងនងឹជនជា្់រលចាទ  

 ១៤. ែីកាែំលណារះបសាយលចាទប្រកាន់ថាល�ាចលនល ារះ�ី 

ជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ែេ់ជថ្ងទ០ី៦ ខខមករា ឆ្ាំ១៩

៧៩នួនជាល�ា«្រងធំទ�ីី�»បាន្ំរល�ញមុខនាទជីាអនុលេខា

ជន្ណៈកមមែ ាធកិា�មជ្ឈមិ នងិ្ណៈកមមែ ាធកិា�អចជិងន្យ�៍្រ

ស់្រក្សកុមមែញ យនស្ីកមពញ ជា(្រ.ក.ក.)លហើយក្ញ ងល�េជាមួយគ្ា

លនរះខែ�នួនជាមានតួនាទលីផ្សងៗលទៀត ល�ាក្ញ ង�ដ្ឋ ា្បិាេកមពញ

ជាប្រជាធ្ិរតយ្យ ែូចជាជា�ែ្ឋមងន្បីកសួងល�ាសនាកា�នងិ

�ត័ម៌ានជានាយក�ែ្ឋមងន្ស្ីីទ ីជាប្រធានសភាតំណាងប្រជា

ជននងិជាប្រធាន្ណៈកមមែ ាធកិា� អចជិងន្យជ៍នសភាតំណាង 

ប្រជាជន។ 

 ១៥. ែីកាែំលណារះបសាយលចាទប្រកាន់ថាល�ាចលនល ារះ�ី 

ជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ែេ់ជថ្ងទ០ី៦ ខខមករាឆ្ាំ១៩៧

៩លខៀវសំផនល�ា«ខហម»«ខាង»នងិ«ណន»មានតួនាទនីងិមុខ

ងា�ជាលបចើនល�ាក្ញ ង្រ.ក.ក.នងិកមពញ ជាប្រជាធ្ិរលតយ្យ�ួមទាំង

ជាប្រធាន្ណៈប្រធាន�ែ្ឋជាប្រធានមន្ទ �ី នលយាបាយ៨៧០ 

នងិជាសមាជិក្ណៈកមមែ ាធកិា��្រស់្រ.ក.ក.។ 

 ១៦. លេើស�ីលនរះល�ាលទៀត ែីកាែំលណារះបសាយលចាទ 

ប្រកាន់ថាល�ាក្ញ ងអំឡញ ងល�េ ជនកា�្ំរល�ញមុខងា�ទាំងលនរះ 

ជនជា្់រលចាទបានប្រប�ឹត្(តាម�យៈសហឧបកែិ្ឋកមមែ�ួម)បាន

ល�ៀ្រចំខផនកា�បានញុរះញង់បាន្រញជ ាបានជួយនងិជំ�ុញនងិ

ជាអ្កទទួេខុសបតូវ ក្ញ ងនាមជាថ្ាក់លេើចំលពារះ្រទឧបកែិ្ឋ 

ខែេស្ថតិក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២៖ ឧបកែិ្ឋកមមែប្រេយ័�ូជ

សាសនល៍�ាលេើជនជាតចិាមនងិលវៀតណាម កា�្ំរពា�្ំរពាន  

៖(១)កា�លធវែ ើមនុស្ស�ាែលដាយលចតនា(២)កា�លធវែ ើទា�ុណកមមែ 

(៣)កា�លធវែ ើបា្រលដាយអមនុស្សធម(៌៤)កា�្រង្លដាយលចតនា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 44 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

ឲ្យមានកា�ឈឺចា្់រយ៉ាងខល ាំង ឬឲ្យមាន�្ួរសធ្ងន់ធ្ង�ែេ់រាង

កាយឬសុខភា�(៥)កា�ែកហូតលដាយលចតនា�ីលឈល ើយសឹក

ឬជនសុវីេិនូវសទិ្ធទិទួេបានកា�កាត់លទាសលដាយអយុត្ធិម៌

នងិលទៀងទាត់(៦ )កា�ន�ិលទសជនសុវីេិលដាយខុសច្ា្់រ(៧ )

កា�ឃំុខលរួ នជនសុវីេិលដាយខុសច្ា្់រនងិឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងនងឹ

មនុស្សជាត�ួិមមាន៖ (១)កា�លធវែ ើមនុស្ស�ាត (២)កា� 

សមល ា្់រ��ង្គ ាេ (៣) កា�លធវែ ើឲ្យល�ាជាទាសក� (៤) កា�ន�ិលទស 

(៥) កា�ដាក់ក្ញ ងមន្ទ �ីឃំុ�ាំង (៦) កា�លធវែ ើទា�ុណកមមែ (៧) កា�

លធវែ ើទុក្ខ ្ុរកលម្ញលដាយមូេលហតុសាសនា នងិកា�លធវែ ើទុក្ខ ្ុរក 

លម្ញលដាយមូេលហតុ�ូជសាសន ៍(៨) អំល�ើអមនុស្សធមល៌ផ្ស

ងលទៀតលបកាមទបមង់ ជាកា្៉ររះពាេ់ែេ់លសចក្ជីថលថូ្��្រស់ 

មនុស្ស អំល�ើអមនុស្សធមល៌ផ្សងៗ លទៀតលបកាមទបមង់ជាកា�  

ប្រប�ឹត្ខិែេបតូវបានកំណត់ថាជាកា��លំ�ា្ផលូ វល្ទអំល�ើ អំ

ល�ើអមនុស្សធមល៌ផ្សងលទៀតលបកាមទបមង់ជាកា�ប្រប�ឹត្ ខែេ

បតូវកំណត់ថាជាកា�ល�ៀ្រអាពាហ�៍ិពាហល៍ដាយ្រង្ខំ  អំល�ើ 

អមនុស្សធមល៌ផ្សងលទៀត  លបកាមទបមង់ ជាកា�ប្រប�ឹត្ខិែេបតូវ

បានកំណត់ថា ជាកា�ជលមលៀសលដាយ្រង្ខំ  នងិអំល�ើ អមនុស្ស

ធមល៌ផ្សងៗលទៀតលបកាមទបមង់ជាកា�ប្រប�ឹត្ ខែេបតូវបានកំ

ណត់ថាជាកា�បាត់ខលរួ នលដាយ្រង្ខំ ។ 

២.្រញ្ហ ា្រឋម 

 ២.១.យុត្ាធកិា� 

 ១៧. ្រន្ទ ា្់រ�ីចុរះហត្ថលេខាលេើកច្ិប�មលប�ៀង�វាង 

អង្គកា�សហប្រជាជាត ិនងិរាជ�ដ្ឋ ា្បិាេប�រះរាជាណាចបក

កមពញ ជា កាេ�ីជថ្ងទ០ី៦ ខខមថុិនា ឆ្ាំ២០០៣ �ែ្ឋសភាជនប�រះ

រាជជាណាចបកកមពញ ជាបានអនុមត័ «ច្ា្់រស្�ីីកា�្រលង្ើតឲ្យ

មានអង្គ ជំនំុជបមរះវសិាម ្្ញ ក្ញ ងតុ�ាកា�កមពញ ជា លែើម្កីាត់

លសចក្ឧីបកែិ្ឋកមមែខែេប្រប�ឹត្លឡើង ល�ាក្ញ ង�យៈកាេជនកមពញ

ជាប្រជាធ្ិរលតយ្យ» ខែេសំល�ាចុងលបកាយជនច្ា្់រលនរះបតូវ

បានប្រកាសឲ្យ លប្រើកាេ�ីជថ្ងទ២ី៧ ខខតុ�ា ឆ្ាំ២០០៤។ 

អនុល�ាមតាមមាបតា ២(១) ជនកច្ិប�មលប�ៀង នងិមាបតា១ 

នងិមាបតា២(ថមែី) ជនច្ា្់រស្�ីីកា�្រលង្ើតអ.វ.ត.ក. មានយុត្ា 

ធកិា�្ុរ ្្គេលេើ «លមែឹកនាំជាន់ខព ស់»ជន�្រ្រកមពញ ជាប្រជាធ្ិរ

លតយ្យ នងិ្ុរ ្្គេទាំងឡាយ «ខែេទទួេខុសបតូវខព ស់្ំរផុត» 

ចំលពារះឧបកែិ្ឋកមមែ នងិកា��លំ�ា្្ំរពានយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង�ល�ាលេើ 

ច្ា្់រប�ហមែទណ្ឌ កមពញ ជា ច្ា្់រមនុស្សធមអ៌ន្�ជាត ិនងិអនុស

ញ្ញ ាអន្�ជាតខិែេប្រលទសកមពញ ជាបានទទួេស្គ ាេ់ លហើយខែ

េបានប្រប�ឹត្លិ�ាក្ញ ងចលនល ារះជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ 

ែេ់ជថ្ងទ០ី៦ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៩។ 

 ១៨. សហល�ាបកមលសុើ្រអលង្គត បានសលបមចថា 

ខលរួ នមានយុត្ាធកិា�លេើ នួន ជា នងិ លខៀវ សំផន លដាយយេ់ 

លឃើញថា �ួកគាត់្ជឺាលមែឹកនាំជាន់ខព ស់ជន�្រ្រកមពញ ជាប្រជា

ធ្ិរលតយ្យ នងិ/ឬជាអ្កទទួេខុសបតូវខព ស់្ំរផុតចំលពារះឧបកិ

ែ្ឋកមមែខែេបតូវបានប្រប�ឹត្ល�ាក្ញ ងអំឡញ ង ចលនល ារះជថ្ងទ១ី៧ 

ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ែេ់ជថ្ងទ០ី៦ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៩។ 

ខផ្អកលេើ្ស្័ញតាងែ៏�ងឹមាំ នងិលបចើនលេើសេ្់រនងិលយាងតាម

កា�សា�ភា� �្រស់�ួកល្អង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរងយេ់

លឃើញថាជនជា្់រលចាទ្ជឺាកមមែ ា្បិាេខខមែ�បកហមល�ាចលនល ារះ

ឆ្ាំ១៩៧៥ ែេ់ឆ្ាំ១៩៧៩។ េក្ខណៈជនមុខនាទ�ី្រស់�ួក

គាត់បាន្ំរល�ញេក្ខខណ្ឌ  ក្ញ ងកា�កំណត់�ួកល្ថាជាលមែឹក

នាំជាន់ខព ស់។ កា�សលបមចបសលែៀងគ្ាលនរះ �ំុបតូវបានជំទាស់

ល�ាក្ញ ង្រណឹ្ងសាទុក្ខ  ល�ាចំលពារះមុខអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ

�ូេល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង ០០២/០១លនារះលឡើយ។ គមែ ាន្ស្័ញតាង

ខែេអាចជំទាស់ល�ាលេើកា�សលបមចលនរះលនារះលទល�ាក្ញ ងសំណំុ

ល�ឿង០០២/០២។ លហតុែូលច្រះ អង្គ ជំនំុជបមរះយេ់លឃើញថា 

ខលរួ នមានយុត្ាធកិា�្ុរ ្្គេលេើ នួន ជា នងិ លខៀវ សំផន។ 

 ១៩. ឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងមនុស្សជាត ិឧបកែិ្ឋកមមែសងង្គ ាម 

នងិ្រទលចាទជនឧបកែិ្ឋកមមែប្រេយ័�ូជសាសន ៍ ខែេជនជា្់រ

លចាទបតូវលចាទប្រកាន់ល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង ០០២/០២ ថាបាន 

ប្រប�ឹត្ល�ាក្ញ ងចលនល ារះ�ីជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ែេ់ 

ជថ្ងទ០ី៦ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៩ ខែេឧបកែិ្ឋកមមែទាំងអស់លនរះ

ស្ថតិល�ាក្ញ ង យុត្ាធកិា�ជនល�ឿងក្លីនរះនងិយុត្ាធកិា�ល�េលវ

�ា�្រស់ អ.វ.ត.ក. ែូចមានខចងល�ាក្ញ ងមាបតា១ នងិមាបតា 



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 45មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

៩ ជនកច្ិប�មលប�ៀង នងិមាបតា១ នងិមាបតា៥ ជនច្ា្់រស្�ីី

កា�្រលង្ើតអ.វ.ត.ក.។ 

 ២.២. លគាេកា�ណន៍តី្ានុកូេភា� 

 ២០.មាបតា១១(២)ជនលសចក្បី្រកាសជាសកេ�្រស់

អង្គកា�សហប្រជាជាតស្ិ�ីីសទិ្ធមិនុស្សខចងថា៖ 

 គមែ ានជនណាម្ាក់បតូវសលបមចឲ្យជា្់់រ�ិ�ុទ្ធ �ី្រទលេមែើស 

ប�ហមែទណ្ឌ  ចំលពារះអំល�ើសកមមែភា�ឬអកមមែណាមួយខែេមិន

ខមនជា្រទលេមែើសប�ហមែទណ្ឌ  ខផ្អកតាមច្ា្់រជាតឬិច្ា្់រអន្�

ជាតលិ�ាល�េខែេអំល�ើលនារះបតូវបាន ប្រប�ឹត្លិនារះលឡើយ។ 

ែូចគ្ាលនរះ មនិបតូវដាក់លទាសឲ្យធ្ង ន់ជាងលទាសខែេអនុវត្ក្ញ ង

ខណៈល�េប្រប�ឹត្្ិរទលេមែើសលឡើយ។ 

 ២១ . លគាេកា�ណន៍តី្ានុលកាេភា�កមពញ ជា នងិលគាេ

កា�ណន៍តី្ានុកូេភា�អន្�ជាតខិែេជា្់រទាក់ទងនងឹលគាេ

កា�ណទូ៍ល�ា្ ឺ នងិលគាេកា�ណគ៍មែ ាន្រទលេមែើសល្រើគមែ ានច្ា្់រ

ខចង នងិលគាេកា�ណគ៍មែ ាន្រទលេមែើសល្រើគមែ ានច្ា្់រខចងតបមូវ

ឲ្យច្ា្់រ ខែេពាក់�ន័្ធនងឹឧបកែិ្ឋកមមែ នងិទបមង់ជនកា� ទទួេ

ខុសបតូវប�ហមែទណ្ឌ មានភា�ច្ាស់�ាស់�ិតបបាកែ នងិមនិ 

ប្រតសិកមមែ។ លហតុលនរះល�ាក្ញ ង្រ�្ិរទជាក់�ាក់ជន អ.វ.ត.ក. 

លគាេកា�ណន៍តី្ានុលគាេភា�តបមូវឲ្យ្រទលេមែើស នងិទបមង់

ជនកា�ទទួេខុសបតូវខែេបតូវបានលចាទប្រកាន់ បតូវខតមាន

ល�ាក្ញ ងច្ា្់រកមពញ ជាឬច្ា្់រអន្�ជាត ិ (�ួមទាំងច្ា្់រទំលនៀម 

ទមល ា្់រអន្�ជាត)ិ ខែេមានអត្ថភិា�ល�ាចលនល ារះ ជថ្ងទ១ី៧ 

ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ែេ់ជថ្ងទ០ី៦ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៩លហើយ

ជនជា្់រលចាទអាចប្រលមើេលឃើញ នងិអាចែឹងបានផងខែ�។ 

លគាេកា�ណល៍នរះមិនបានហាម�ាត់អង្គ ជំនំុជបមរះក្ញ ងកា�លធវែ ើ

កា�្រកបសាយ នងិ្រញជ ាក់្ំរ ល្អំឺ�ីច្ា្់រ ឬខផ្អកលេើលសចក្ ី

សលបមចនានាល�ាក្ញ ងល�ឿងក្លីផ្សងៗលទៀតលនារះលទ ល្រើលទារះ្រជីា

ល�ឿងក្ទីាំងលនារះលកើតលឡើងល�ាលបកាយ អំឡញ ងល�េខែេស្ថតិ

ល�ាលបកាមកា��ិនតិ្យលនរះកល៏ដាយ។ យ៉ាងណាមញិ លគាេកា�

ណល៍នរះ�ិតជាហាម�ាត់អង្គ ជំនំុជបមរះមនិឲ្យ «្រលង្ើតច្ា្់រថមែី 

ឬ្រកបសាយច្ា្់រ ខែេមានបសា្់រឲ្យហួស�ីខែនកំណត់ 

សមលហតុផេ ជនកា�្រញជ ាក់្ំរ ល្ ខឺែេអាចទទួេយកបាន

លនារះលឡើយ។ ល�ាក្ញ ងក�ណីលនរះអង្គ ជំនំុជបមរះ�ិចា�ណាលឃើញ

ថា ខលរួ នបតូវមានកាត�វែកច្ិលគា��តាមលគាេកា�ណជ៍នកា�្រក

បសាយតងឹ�ុងឹលេើច្ា្់រប�ហមែទណ្ឌ  ែូចមានខចងល�ាក្ញ ងមាបតា

៥ជនបកមប�ហមែណទ៍ណ្ឌ កមពញ ជាខែេខចងថា ច្ា្់រប�ហមែទណ្ឌ

បតូវ្រកបសាយយ៉ាងតងឹ�ុងឹ លហើយហាម�ាត់កា��នល ាតនយិ

មនយ័ជនឧបកែិ្ឋកមមែតាមទសិភា�។ ល�ាក្ញ ងក�ណីមានភា� 

បស�ិចបស�ិេ នយិមនយ័លនារះបតូវ្រកបសាយជាប្រលយាជន ៍

ែេ់ជនបតូវលចាទឬជនជា្់រលចាទ (លគាេកា�ណវ៍មិតសិង្សយ័

បតូវបានជាប្រលយាជនែ៍េ់ជនជា្់រលចាទ)។ 

 ២២. អង្គ ជំនំំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បានសលបមចថា 

យុត្ាធកិា��្រស់ អ.វ.ត.ក. ចំលពារះឧបកែិ្ឋកមមែប្រឆាំងមនុស្ស

ជាតបិតូវបានកបមតិលដាយនយិមនយ័ជនឧបកែិ្ឋកមមែលនរះ លដាយ

សា�ខតវាបតូវបានកំណត់លដាយច្ា្់រអន្�ជាត ិល�ាល�េខែេ

មានកា�ប្រប�ឹត្អំល�ើឧបកែិ្ឋ ែូចបានលចាទប្រកាន់ទាំងលនារះ។ 

អង្គ ជំនំុជបមរះ �ិចា�ណាលឃើញថាក�ណីលនរះបតូវអនុវត្ែូចគ្ា

ចំលពារះកា�្ំរពា�្ំរពានយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង� ល�ាលេើអនុសញ្ញ ាទបីកញ ង

ហ្សខឺណវនងិឧបកែិ្ឋកមមែប្រេយ័�ូជសាសន។៍ លដាយលហតុថា 

កាេ�ីមុនមកអង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរង នងិអង្គ ជំនំុជបមរះតុ

�ាកា�កំ�ូេមនិបានលធវែ ើកា�វាយតជមលថា កាេ�ីមុនមកអង្គ

ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរង នងិអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេមនិ

បានលធវែ ើកា�វាយតជមលថា លតើឧបកែិ្ឋកមមែនងិទបមង់ជនកា�ទទួេ 

ខុសបតូវខែេលចាទជា្រញ្ហ ាល�ាក្ញ ង សំណំុល�ឿង០០២/០២ 

បតូវបាន ឬមនិបតូវបានទទួេស្គ ាេ់ល�ាក្ញ ងច្ា្់រជាតឬិច្ា្់រ

អន្�ជាតលិ�ាបតមឹឆ្ាំ១៩៧៥ លទលនារះ លហតុលនរះលហើយអង្គ ជំនំុ

ជបមរះនងឹលធវែ ើកា� វាយតជមលល�ាក្ញ ងសាេបកមជនសំណំុល�ឿង

លនរះ។ 

 ២៣. ចំលពារះ្រទឧបកែិ្ឋនងិទបមង់ជនកា�ទទួេខុសបតូវ 

ជនជា្់រលចាទបតូវខត អាចប្រលមើេលឃើញប្្់របគាន់ថាជា្រទ

លេមែើស នងិអាចែឹងថាមានច្ា្់រខចងក្ញ ងេក្ខណៈជាទូល�ា 

�ំុចាំបាច់ក្ញ ងេក្ខណៈជាក់�ាក់ ចំលពារះជនជា្់រលចាទលឡើយ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 46 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

លដាយសា�េក្ខណ្ឌ លនរះបតូវកំណត់លដាយ«កា�វភិា្ជាសត្ា

នុមត័»។ ល�ាក្ញ ង្រ�្ិរទលនរះ អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបាន

សលបមចថា ជាកា�សមបស្រខែេបតូវ�ិចា�ណាល�ាលេើមុខងា

�ជាន់ខព ស់�្រស់ជនជា្់រលចាទល�ាក្ញ ងកា�កំណត់ថា លតើលគាេ

កា�ណន៍តី្ានុកូេភា�បតូវបានលគា��សបមា្់រ្រទឧបកែិ្ឋនងិ

ទបមង់ជនកា�ទទួេខុសបតូវ ខែេបានលចាទប្រកាន់លនារះ ខែ� 

ឬលទ។ លេើស�ីលនរះលទៀត អង្គ ជំនំុជបមរះអាច�ិចា�ណាល�ាលេើ

ច្ា្់រជាតលិ�ាក្ញ ងល�េវាយតជមលថា  លតើអាចប្រលមើេលឃើញ

ជាមុនថាអំល�ើខែេលចាទជា ្រញ្ហ ាលនារះ អាចនាំឲ្យមានកា�ទទួេ 

ខុសបតូវប�ហមែទណ្ឌ  ល�ាតាមេក្ខណៈខែេអំល�ើលនារះបតូវលចាទ

ប្រកាន់ខែឬលទ។ លទារះ្រីជាយ៉ាងណាកា�ទទួេស្គ ាេ់្រទឧបកែិ្ឋ

ឬទបមង់ជនកា�ទទួេខុសបតូវ អនុល�ាមតាមច្ា្់រជាតមិនិ 

តបមូវឲ្យអំល�ើលនារះអាចផ្ន្ទ ាលទាសបានលដាយអ. វ. ត. ក. លនារះ

លទប្រសនិល្រើវាមានមូេដ្ឋ ានល�ាក្ញ ងច្ា្់រទមល ា្់រអន្�ជាត។ិ  

 ២៤. ល្រើតាមលមធាវកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន វធិសីាបស្

ខែេអនុវត្លដាយអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បានប្រែូច

ភា�អាចប្រលមើេលឃើញជាមុនបានថា ជា្រទលេមែើសល�ានងឹ

ភា�អាចប្រលមើេលឃើញជាមុន �ីច�តិេក្ខណៈជនអំល�ើខែេ

អាចនាំឲ្យមាន�ិ�ុទ្ធ ខែេផ្ទញយល�ានងឹលគាេកា�ណន៍តី្ានុកូេ

ភា�។ លមធាវកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន ្រន្លយាងល�ាលេើក�ណី

យុត្សិាបស្�្រស់តុ�ាកា�សទិ្ធមិនុស្សអឺ� ៉ុ ្រ ខែេកំណត់ថា 

លគាេកា�ណន៍តី្ានុកូេភា�តបមូវេក្ខខណ្ឌ ថា «្រទលេមែើស

បតូវខតកំណត់លចញឲ្យបានច្ាស់�ាស់ ខែេអាចជាច្ា្់រ

អន្�ជាត។ិេក្ខខណ្ឌ លនរះបតូវ្ំរល�ញល�ាល�េខែេ ្ុរ ្្គេអា

ចែឹងតាមពាក្យល�ចន្៍រទ្រញ្ញ ាត្ពិាក់�ន័្ធ ថាអំល�ើសកមមែភា

�នងិអកមមែណាខែេនងឹនាំ ឲ្យខលរួ នមានកា�ទទួេខុសបតូវប�

ហមែទណ្ឌ »។ 

 លមធាវកីា�ពាក្អីៈអាងថាផ្ទញយ�ីេក្ខខណ្ឌ តបមូវលនរះអ

ង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបានប្រកាន់ជំហ�ថា ជនជា្់រលចា

ទមានេទ្ធភា�ប្្់របគាន់ខែេអាចឲ្យខលរួ ន «យេ់ែឹងថាអំល�ើ

ខែេខលរួ នប្រប�ឹត្្ជឺា្រទលេមែើសក្ញ ងនយ័ ខែេល្អាចយេ់ែឹ

ងជាទូល�ាបានលដាយ�ំុចាំបាច់ លយាងល�ា�ក្រទ្រញ្ញ ាត្ជិាក់

�ាក់ណាមួយលនារះលទ» ែូលច្រះលហើយេក្ខខណ្ឌ លនរះមិនតបមូវ 

«ឲ្យមានកា�វភិា្លេើពាក្យល�ចន្៍រលច្កលទស ពាក់�ន័្ធនងឹនិ

យមនយ័ជនឧបកែិ្ឋកមមែលនារះលឡើយ»។ 

 លមធាវកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន អរះអាងថាវធិសីាបស្លនរះ 

�ំុអាចទទួេយកបានលទ លហើយវាផ្ទញយនងឹកមមែវត្ថញ  នងិលគាេ្ំរ

ណងជនលគាេកា�ណជ៍ាសា�វន្ខែេមនិអាចលធវែ ើ្រែិ្រ្ញ្ញ ាត្ិ

បានលឡើយ លទារះ្រជីាល�ាល�េប្រលទសមានសងង្គ ាមឬអាសន្

កល៏ដាយ។ ល្រើតាមលមធាវកីា�ពា�ក្្ីរទលេមែើសប�ហមែទណ្ឌ បតូវ

មានេក្ខណៈជាក់�ាក់ច្ាស់�ាស់ មនិបស�ិចបស�ិេ

ល�ាប្្់រកាេៈលទសៈទាំងអស់។ អាបសយ័លហតុលនរះ លមធាវ ី

កា�ពា�ក្អីរះអាងថាច�តិេក្ខណៈជនអំល�ើ�្រស់ជនជា្់រលចាទ

នងិេក្ខណៈជន្រទលេមែើសខែេបានលកើតលចាទប្រកាន់មនិអាច

យកមកជំនួសសន្ភិា�ជននយិមនយ័ជាក់�ាក់ នងិច្ាស់

�ាស់ជន្រទឧបកែិ្ឋខែេលចាទជា្រញ្ហ ាលនារះលឡើយ។ លមធាវកីា�

ពា�ក្សីន្ដិ្ឋ ានថាអង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរងបតូវងាកលចញ�ី

សំអាង លហតុ�្រស់អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ។ 

 ២៥. លមធាវកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន អរះអាង្រខន្ថមលទៀត

ថាកា�ខផ្អកល�ាលេើភា�ធ្ង ន់ធ្ង� ជនឧបកែិ្ឋកមមែអនុញ្ញ ាតឲ្យអង្គ ជំ

នំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ �ួចផុត�ីកាត�វែ កច្ិ�ិនតិ្យលមើេភា�

អាចែឹងបាន�្រស់ លខៀវ សំផន ថាមានយុត្សិាបស្នាសមយ័

លបកាយសងង្គ ាម។ លមធាវកីា�ពា�ក្ី្ ូស្រញជ ាក់ថាល�ាល�េកំ

ណត់ថា លតើវធិានជាក់�ាក់មានអត្ថភិា� ល�ាលបកាមទំលនៀម

ទមល ា្់រអន្�ជាតខិែ�ឬលទ លនារះសំខាន់្ំរផុតបតូវមានភា�ម៉ត់

ចត់ នងិកា�ប្រញ ងប្រយត្័្ំរផុត ក្ញ ងកា�កំណត់អំ�ីភា�អាច

ប្រលមើេលឃើញជាមុនថា ជា្រទលេមែើនងិភា�អាចែឹងជាមុនអំ

�ីវធិានលនារះ។ លទារះ្ីរជាលមធាវកីា�ពា�ក្លីខៀវ សំផន លេើកទ

ឡី្ក�ណទ៍ាំងលនរះល�ាក្ញ ង្រ�្ិរទជនសហឧបកែិ្ឋកមមែ�ួម នងិកា�

លធវែ ើមនុស្ស�ាតខែេជាឧបកែិ្ឋកមមែ ប្រឆាំងមនុស្សជាតកិ៏

លដាយ្ុ៉រខន្ទឡី្ក�ណទ៍ាំងលនរះ កអ៏នុវត្ជាទូល�ាលេើលគាេកា�

ណន៍តី្ានុលគាេភា�ផងខែ� ែូចលច្រះលហើយទឡី្ក�ណទ៍ាំង



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 47មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

លនរះនងឹបតូវលេើកយកមកលដារះបសាយល�ាក្ញ ងខផ្កលនរះ។ ភា្ ី

លផ្សងលទៀតមិនបាន ដាក់សា�ណាពាក់�ន័្ធនងឹក�ណីលនរះលនារះ

លទ។ អង្គ ជំនំុជបមរះនងឹលដារះបសាយចំលពារះទឡី្ក�ណ ៍ ខែេ

ពាក់�ន័្ធនងឹសហឧបកែិ្ឋកមមែ�ួម នងិកា�លធវែ ើមនុស្ស�ាត ល�ាក្ញ ង

ខផ្កពាក់�ន្ធនងឹច្ា្់រជាធ�មាន។ 

 ២៦. អង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរងយេ់លឃើញថា លសច

ក្សីន្ដិ្ឋ ាន�្រស់លមធាវកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន ខែេបានជំទាស់

ល�ាលេើវធិសីាបស្�្រស់អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ ចំលពារះ

លគាេកា�ណន៍តី្ានុកូេភា�្រ្ូ្េនូវ េក្ខខណ្ឌ តបមូវ�ី� 

លផ្សងគ្ាល�ាលបកាមលគាេកា�ណល៍នារះ លពាេ្្ឺរទលេមែើស នងិ

ទបមង់ជនកា�ទទួេខុសបតូវខែេបានលចាទប្រកាន់ ខែេទទួេ

ស្គ ាេ់លបកាមច្ា្់រកមពញ ជាឬច្ា្់រអន្�ជាត ិល�ាល�េខែេកា�

ប្រប�ឹត្្រទលេមែើសបតូវបានលចាទប្រកាន់ លហើយថា្រទលេមែើសនងិ

ទបមង់ជនកា�ទទួេខុសបតូវលនរះ បតូវខតអាចប្រលមើេលឃើញជា

មុនបានប្្់របគាន់ នងិអាចែឹងថាមានច្ា្់រខចង។ ្រន្ទ ា្់រមក 

អង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរង នងឹ�ិនតិ្យលមើេទែិ្ឋភា�ខុសគ្ាទាំង

លនរះ។ 

 ២៧. វធិសីាបស្អនុវត្លដាយអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�

កំ�ូេល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង ០០២/០១ ្រង្ហ ាញយ៉ាង ច្ាស់ថា 

អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ ទទួេស្គ ាេ់�ីភា�ចាំបាច់ក្ញ ង

កា�្រញជ ាក់ថា«រាេ់្រទលេមែើស នងិទបមង់ជនកា�ទទួេខុសបតូវ

ខែេបតូវបានលចាទប្រកាន់ល�ាចំលពារះមុខ អ.វ.ត.ក. បតូវមាន

អត្ថភិា�ស្ថតិលបកាមច្ា្់រជាតឬិអន្�ជាត ិ ក្ញ ងល�េអំល�ើលេមែើ

សខែេបានលចាទប្រកាន់លនារះបានលកើតលឡើង។ 

 លេើស�ីលនរះលទៀតអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ កប៏ាន

ទទួេស្គ ាេ់ភា�ចាំបាច់ក្ញ ងកា�កំណត់នយិមនយ័ ធាតុផ្ំសស

ត្ានុមត័នងិធាតុផ្ំសអត្លនាមត័ ិ ជន្រទលេមែើសជាមូេដ្ឋ ាន។ 

អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេកប៏ាន លយាងល�ាកា�វភិា្អង្គ

ច្ា្់រនងិសំអាងលហតុ�្រស់ខលរួ ន ល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០១ ល�ា

ល�េខលរួ ន�ិចា�ណាសំណំុល�ឿង០០២/០១ថាលតើឧបកែិ្ឋកមមែប្រ

ឆាំងនងឹមនុស្សជាត ិ បតូវបានកំណត់ឬមនិបតូវបានកំណត់ថា 

ជាឧបកែិ្ឋកមមែអន្�ជាតលិ�ាបតមឹឆ្ាំ១៩៧៥ កា�វភិា្ខែេបា

នលយាងខាងលេើលនរះ្មឺានេក្ខណៈទូ�ាយលហើយបានអនុវត្

វធិសីាបស្ហមែត់ចត់ នងិប្រញ ងប្រយត្័ល�ាល�េលធវែ ើកា�កំណត់ថា 

បតូវបាន កំណត់នយិមនល័ដាយ�ល្រៀ្រណាក្ញ ងអំឡញ ងយុត្ាធិ

កា� ល�េលវ�ា �្រស់អ.វ.ត.ក.។ ផ្ទញយ�ីលសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន�្រស់ 

លមធាវកីា�ពា�ក្ ី លខៀវសំផនមនិមានកា�ចង្អញេ្រញជ ាក់លឡើយ

ថាអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេខកខានមនិបានតបមូវឲ្យមាន

នយិមនយ័ច្ាស់�ាស់ អំ�ីឧបកែិ្ឋកមមែល�ាល�េលវ�ាខែេ

ពាក់�ន័្ធ លដាយសា�ខតកា��ឹងខផ្អកល�ាលេើ ភា�ធ្ង ន់ធ្ង�ជនឧបកែិ្ឋ

កមមែទាំងលនារះលទ។ 

 ២៨. អង្គ ជំនំុជបមរះយេ់លឃើញថា កា�សំអាង�្រស់ 

លមធាវកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន លេើសាេបកមតទេ់នងឹប្រលទស 

េីទុយអាន ី �្រស់តុ�ាកា�សទិ្ធមិនុស្សអឺ� ៉ុ ្រ ្រង្ហ ាញនូវកា�

លបជើសល� ើសខ្រ្រេលម្អ ៀងមួយលេើយុត្សិាបស្�្រស់តុ�ាកា�

សទិ្ធមិនុស្សអឺ� ៉ុ ្រ។ 

 ល�ាក្ញ ងអត្ថ្រទពាក់�ន័្ធតុ�ាកា�សទិ្ធមិនុស្សអឺ� ៉ុ ្របាន

លេើកលឡើងថា៖ លយាងតាមលគាេកា�ណទ៍ាំងលនរះ ្រទលេមែើស 

បតូវខតកំណត់ឲ្យបានច្ាស់�ាស់លដាយច្ា្់រមនិថាច្ា្់រជា

តឬិច្ា្់រអន្�ជាតលិនារះលទ។ េក្ខខណ្ឌ លនរះបតូវបាន្ំរល�ញ

ល�ាល�េខែេ្ុរ ្្គេអាចែឹងតាមពាក្យល�ចនជ៍ន្រទ្រ្ ្្ញ ត្ិ

ពាក់�ន័្ធ លហើយល្រើចាំបាច់បតូវមានជំនួយ�ីកា�្រកបសាយ�្រ

ស់តុ�ាកា�នងិប្រឹក្សាច្ា្់រច្ាស់�ាស់ថា លតើអំល�ើសកមមែនងិ

អំល�ើអកមមែណាខែេនងឹនាំឲ្យខលរួ នមានកា�ទទួេខុសបតូវប�ហមែ

ទណ្ឌ ។ 

 លទារះ្រជីាយ៉ាងណា មាបតា៧(១) ជនអនុសញ្ញ ាសទិ្ធ ិ

មនុស្សអឺុ� ៉ុ ្រតបមូវឲ្យមានវធិសីាបស្ចំនួន�ី�។ េក្ខខណ្ឌ ទមួី

យតបមូវឲ្យ�ិនតិ្យលមើេថា លតើមានមូេដ្ឋ ានផលូ វច្ា្់រប្្់របគា

ន់ខែ�ឬលទ លដាយ�ិចា�ណាល�ាលេើស្ថ ានភា�ច្ា្់រ ល�ាក្ញ ងអំ

ឡញ ងល�េជន្រទលេមែើសខែេបតូវបាន លចាទប្រកាន់លែើម្គីាំបទ

កា�សលបមចថាមាន�ិ�ុទ្ធភា�។ េក្ខខណ្ឌ ទ�ីី�បតូវបាន«កំណ

ត់នយិមនយ័លដាយច្ាស់ ខែេអាចប្រលមើេលឃើញជាមុនថា 
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

្រទលេមែើសនងិអាចែឹងថាមានច្ា្់រខចងប្្់របគាន់ លែើម្ឲី្យ

អ្កប្រប�ឹត្អាចែឹងល�ាល�េលនារះថា អំល�ើសកមមែនងិអសកមមែ

ណាមួយខែេនងឹអាចឲ្យ គាត់ទទួេខុសបតូវប�ហមែទណ្ឌ េក្ខ

ខណ្ឌ តបមូវឲ្យមានមូេដ្ឋ ានច្ា្់រច្ាស់�ាស់ �ំុរារាំង េក្ខខ

ណ្ឌ ខែេខចងថាល�ាក្ញ ងវសិយ័ច្ា្់រ �ួមទាំងច្ា្់រប�ហមែទណ្ឌ

ផងខែ�លនារះមានធាតុផ្ំសមនិអាច ខវែរះបានជនកា�្រកបសាយតា

មផលូ វតុ�ាកា� ជា�ិលសសខតងខតទាមទា�នូវេក្ខខណ្ឌ ជនកា�្រ

ញជ ាក់្ំរ ល្ នូឺវចំណុចបស�ិចបស�ិេ  នងិេក្ខខណ្ឌ ជនកា�សបម្រ

ល�ាតាមកាេៈលទសៈខែេខប្រប្ររួ េលឡើយ។ 

 ២៩. ក្ញ ងក�ណីលនរះ អង្គ ជំនំុជបមរះកត់សម្គ ាេ់លឃើញថា 

តុ�ាកា�សទិ្ធមិនុស្សអឺ� ៉ុ ្របានទទួេស្គ ាេ់ថា ច្ា្់រខែេផ្េ់

នូវមូេដ្ឋ ាន្តយុិត្ចំិលពារះនយិមនយ័ជនឧបកែិ្ឋកមមែ អាច�ួម

មានច្ា្់រស�លស�ជា�ាយេក្ខណអ៍ក្ស� នងិច្ា្់រមនិស�

លស�ជា�ាយេក្ខណអ៍ក្ស� លហើយបានសលបមចថា «មាបតា

៧ជនអនុសញ្ញ ាលនរះមនិអាច្រកបសាយបានថា ជាកា�ហាម

�ាត់កា�្រញជ ាក់្ំរ ល្ លឺដាយប្រញ ងប្រយត្័ លេើវធិានជនកា�ទទួ

េខុសបតូវប�ហមែទណ្ឌ  តាម�យៈកា�្រកបសាយតាមផលូ វតុ�ា

កា�ល�ាតាមក�ណីនមួីយៗប្រសនិល្រើកា�វវិត្ខែេលកើតលចញ

�ីក�ណីលនរះសុសីងវែ ាក់គ្ាជាមួយនងឹេក្ខណៈជន្រទលេមែើសនងិ

អាចប្រលមើេលឃើញជាមុនបានយ៉ាងសមបស្រ នងិជាល�ឿយៗ

មានភា�ចាំបាច់ល�ាល�េលដារះបសាយ ចំលពារះឧបកែិ្ឋកមមែនានា 

លបកាមច្ា្់រទមល ា្់រអន្�ជាតលិដាយមនិចាំបាច់្រ្ូ្េល�ាក្ញ ង

យុត្ាធកិា�តុ�ាកា�ជាត។ិ 

 ៣០. ល�ាក្ញ ងកា�វភិា្ល�ាលេើ េក្ខខណ្ឌ ជនភា�អាច 

ប្រលមើេលឃើញជាមុនថាជា្រទលេមែើស នងិភា�អាចែឹងថាមា

នច្ា្់រខចងអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បាន�ិចា�ណាលេើ

លគាេ្ំរណងជនលគាេកា�ណន៍តី្ានុកូេភា� ខែេបតូវធា

នាថាជនជា្់រលចាទមនិបតូវបានដាក់ឲ្យទទួេខុសបតូវចំលពារះអំ

ល�ើខែេ�ំុអាច�្ាក�ណទុ៍កជាមុន បានថាជា្រទលេមែើសល�ា

ល�េខែេអំល�ើលនារះបានលកើតលឡើង។ ជា�ិលសសល�ាក្ញ ងកា�វ ិ

ភា្ល�ាលេើភា�អាចប្រលមើេលមើេលឃើញជាមុន ថាជា្រទ

លេមែើសអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបានសន្ដិ្ឋ ានថា ភា�ធ្ង ន់

ធ្ង�ជនឧបកែិ្ឋកមមែខែេលចាទជា្រញ្ហ ាជា្់រពាក់�ន័្ធនងឹកា�លចាទ

ប្រកាន់នងិខែេថាអំល�ើ�្រស់គាត់្ជឺា អំល�ើឧបកែិ្ឋក្ញ ងនយ័ 

ខែេបានយេ់ជាទូល�ាខែឬលទ។ អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូ

េបាន្រញជ ាក់អំ�ី្រញ្ហ ាធ្ង ន់ធ្ង� លឆល ើយត្រល�ានងឹលសចក្សីន្ិ

ដ្ឋ ាន�្រស់សហប�រះរាជអាជ្ា។ អង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរង 

យេ់បស្រល�ានងឹកា�យេ់លឃើញ ខែេថាកាេណាឧបកែិ្ឋ

កមមែកាន់ខតមានធ្ង ន់ធ្ង� កាន់ខតលធវែ ើឲ្យជនជា្់រលចាទបានែឹងជា

ទូល�ាថាអំល�ើខ្រ្រលនារះអាចនងឹបតូវផ្ន្ទ ាលទាស។ 

 ៣១. ផ្ទញយ�ីលសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន�្រស់លមធាវកីា�ពា�ក្ ី

លខៀវ សំផន ចំលពារះភា�អាចែឹងថាមានច្ា្់រខចង អង្គ ជំនំុ

ជបមរះសា�ាែំ្ូរងយេ់លឃើញថាអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូ

េមនិបានសំអាងលេើភា�ធ្ង ន់ធ្ង� ជនឧបកែិ្ឋកមមែ លែើម្លីជៀស 

វាងមនិលធវែ ើកា�វាយតជមលថា លតើជនជា្់រលចាទអាចែឹងថាមាន

ច្ា្់រខចងអំ�ីឧបកែិ្ឋកមមែទាំងលនារះខែ� ឬយ៉ាងណាលនារះលឡើយ 

។ អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបានយេ់លឃើញយ៉ាងច្ាស់

ថា ទាំង្រទលេមែើសនងិទបមង់ជនកា�ទទួេខុសបតូវ បតូវមានអ

ត្ថភិា�ល�ាលបកាមច្ា្់រជាតឬិច្ា្់រអន្�ជាត ិ ល�ាល�េខែេ

មានកា�ប្រប�ឹត្ឧបកែិ្ឋកមមែខែេបានលចាទប្រកាន់លនារះ លហើយ

ថាលប្ា�ីសន្ធសិញ្ញ ានានាល�ាមានច្ា្់រនានា ខែេបានខផ្អក

លេើទំលនៀមទមល ា្់រអាចយកមកលធវែ ើជាសំអាងក្ញ ងកា�្រញជ ាក់

ថា ជនជា្់រលចាទអាចយេ់ែឹងប្្់របគាន់បានថាមានច្ា្់រ

ខចង។អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេបានសំអាងលេើក�ណីលនរះ 

�ួមជាមួយនងឹតួនាទ�ី្រស់ជនជា្់រលចាទអាចែឹងថាមានច្ា្់រ

ខចងប្្់របគាន់អំ�ីឧបកែិ្ឋកមមែទាំងលនារះ។ 

 ៣២. អាបសយ័លហតុលនរះ លសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន�្រស់លមធា

វកីា�ពា�ក្ ីលខៀវ សំផន ពាក់�ន័្ធនងឹលគាេកា�ណន៍តី្ានុកូេ

ភា�បតូវបាន្រែិលសធលចាេ។ 

 ២.៣. សំណំុល�ឿង

 ៣៣.អង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរងបានទទួេសំណំុល�ឿង 

្រន្ទ ា្់រ�ី រាេ់្រណឹ្ងឧទ្ធ�ណទ៍ាំងអស់ប្រឆាំងនងឹែីកាែំ
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លណារះបសាយបតូវបានសលបមច ល�ាជថ្ងទ១ី៣ ខខមករា ឆ្ាំ 

២០១១។ ល�ាល�េទទួេបាន កា�ជូនែំណឹងអំ�ី្រទលចាទ 

ជនជា្់រលចាទ នងិ្រន្ទ ា្់រ�ីលចញែីកា្រ ជ្ូ នល�ឿងល�ាជំនំុជបមរះ

ជនជា្់រលចាទទទួេបានកា�អនុញ្ញ ាតឲ្យចូេលមើេសំណំុល�ឿង 

ក្ញ ងអំឡញ ងកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិទីាំងមូេ។ លហតុែូលច្រះ នួន 

ជា ទទួេបានកា�អនុញ្ញ ាត្ឲ្យចូេលមើេសំណំុល�ឿងចា្់រតាំង

�ីជថ្ងទ១ី៩ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ២០០៧ លហើយ លខៀវ សំផន អាចចូេ 

លមើេសំណំុល�ឿង ចា្់រតាំង�ីជថ្ងទ១ី៩ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០០៧។  

 ៣៤.្តិបតមឹល�េ្រ្្្់រជនកា�ដាក់លសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន

្រទិ្រ្្្់រកច្ិ�ិភាក្សាលែញលដាេឯកសា� ចំនួន១៤.៤៧៦ 

នងិសម្ភ ា�មួយចំនួនលទៀត ខែេបានដាក់ល�ាចំលពារះមុខអង្គ ជំ

នំុជបមរះលដាយអនុល�ាមតាមវធិាន៨៧ (៣) ជនវធិានជផ្ទ ក្ញ ង

លនារះ្លឺ�ាខតជាឯកសា� «សម្ង ាត់» ែខែេ។ភា្លបចើនលេើស

េ្់រជនសម្ភ ា�ទាំងលនារះល�ាខត�ក្សាចំណាត់ថ្ាក់ ែខែេជាចំ

ណាត់ថ្ាក់ខែេបតូវបានចាត់ថ្ាក់ លដាយសវែយ័ប្រវត្ក្ិញ ងអំឡញ

ងកច្ិលសុើ្រសួ�តាមផលូ វតុ�ាកា�ក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២្ុ៉រខន្ឯក

សា�ជាលបចើនខែេបតូវបាន ដាក់លែញលដាេក្ញ ងសវនាកា�

សាធា�ណៈបតូវបាន ចាត់ថ្ាក់ជាឯកសា�សាធា�ណៈនងិ 

្រ្ូ្េក្ញ ងល្ហទំ��័�្រស់តុ�ាកា� ខែេភា្អីាចល្រើកលមើ

េបាន។លទារះ្រជីាយ៉ាងលនរះក្ ីយុត្កិមមែជាក់�ាក់មួយចំនួនជន

កា�មនិ្រង្ហ ាញឯកសា�ជាសាធា�ណៈ ្លឺ�ាខតមានសុ�េ

ភា�ែខែេកា�លធវែ ើចំណាត់ថ្ាក់លឡើងវញិ នូវឯកសា�ខែេបតូវ

បានប្រមូេនងិបានលធវែ ើលឡើងក្ញ ងអំឡញ ង កច្ិលសុើ្រសួ�តាមផលូ វតុ

�ាកា�ក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២ ខេង្រង្ជាហានិ្ យ័ជនកា��ំ

ល�ា្ល�ាលេើសទិ្ធ�ិ្រស់ភា្ ី ឬសុច�តិភា�ជនកច្ិលសុើ្រសួ�

លទៀតលហើយ។លហតុែូលច្រះ លែើម្ី្ ានែេ់កា�លចញសាេបក

មនងិកា��ឹងខផ្អក នងិ/ឬកា�លយាងល�ាលេើ�ត័ម៌ានខែេបតូវ

បានចាត់ចំណាត់ថ្ាក់ជាសាធា�ណៈលនារះ អង្គ ជំនំុជបមរះបតូវ

�ិចា�ណាថាលតើមានយុត្កិមមែណាមួយ ចំលពារះកា��ក្សាកា�

សម្ង ាត់ខែេ្រនល ាយហួស�ីកា��ក្សាកា�សម្ង ាត់ល�ាក្ញ ងអំឡញ ង

កច្ិលសុើ្រសួ�ខែ�ឬលទ។តាម្ំនតិផ្រួ ចលផ្ើម�្រស់ខលរួ ន អង្គ ជំនំុជ

បមរះបានសលបមចថាកា�សម្ង ាត់  ខេងមានភា�ចាំបាច់លទៀត

លហើយសបមា្់រឯកសា� ខែេបាន្រង្ហ ាញជាសាធា�ណៈល�ា

ក្ញ ងសាេបកមលនរះ។

  ២.៤. លគាេកា�ណជ៍ន្ស្័ញតាងនងិនតិវិធិ ី  

 ២.៤.១.លសចក្លីផ្ើម 

 ៣៥. បកមនតីវិធិបី�ហមែទណ្ឌ ជនប�រះរាជាណាចបកកមពញ

ជា ប្្់រប្ងលេើកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិ ីល�ាចំលពារះមុខ អ.វ.ត

. ក. ។កា�ខណនាំក្ញ ង្រទដ្ឋ ាននតីវិធិកីអ៏ាចបតូវបានខសវែង�ក�ី

ច្ា្់រអន្�ជាតលិ�ាក្ញ ងក�ណីខែេនតីវិធិខីែេមានបសា្់រមនិ

អាចលដារះបសាយចំលពារះ្រញ្ហ ា�ិលសសណាមួយ ឬប្រសនិល្រើ

មានភា�មនិច្ាស់�ាស់ទាក់ទងនងឹកា�្រកបសាយឬអនុវត្

នតីវិធិលីនារះ ឬប្រសនិល្រើនតីវិធិទីាំងលនារះ មនិសុចីងវែ ាក់គ្ាជាមួ

យនងឹ្រទដ្ឋ ានអន្�ជាត។ិ វធិានជផ្ទ ក្ញ ងបចបាច់្រ្ូ្េនូវនតីវិ ិ

ធជីាធ�មាន�្រស់កមពញ ជា សបមា្់រយកមកអនុវត្ល�ាក្ញ ងកច្ិ 

ែំលណើ�កា�នតីវិធិលី�ាចំលពារះមុខ អ.វ.ត.ក. នងិលប្រើបបាស់ 

នតីវិធិអីន្�ជាត ិ លែើម្ធីានានូវយុត្ធិម ៌ ភា�បតមឹបតូវ នងិ 

ែំលណើកា�សមបស្រជនច្ា្់រ។ ល�ាក្ញ ងបក្រខណ្ឌ លនរះ អង្គ ជំនំុ

ជបមរះបតូវខតធានាថាកា�ជំនំុជបមរះមានភា�យុត្ធិម ៌នងិឆា្់រ 

�ហស័ លដាយមានកា�លគា��យ៉ាងល�ញលេញនូវសទិ្ធ�ិ្រស់

ជនជា្់រលចាទ នងិមានកា�កា�ពា�ឲ្យបានបតមឹបតូវចំលពារះជន

�ងលបគារះនងិសាក្ស។ី 

 ៣៦. អង្គ ជំនំុជបមរះកត់សម្គ ាេ់ថា សាេែីកាលេើ្រ

ណឹ្ងសាទុក្ខ ជនសំណំុល�ឿង ០០២/០១ ខែេបានប្រកាសល�ា 

ជថ្ងទ២ី៣ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១៦ បានលេើកលឡើងអំ�ីនតីវិធិមួីយ

ចំនួនខែេអនុវត្លដាយអង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរងល�ាក្ញ ងកា�

ជំនំុជបមរះលេើសំណំុល�ឿង០០២/០១ លដាយបានផ្េ់ជាលគាេ

កា�ណខ៍ណនាំសបមា្់រកា�ែឹកនាំកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិនីាល�

េអនា្ត។ លដាយសា�ខតសាេែីកាលេើ្រណឹ្ងសាទុក្ខ ជន

សំណំុល�ៀង០០២/០១បតូវបានប្រកាសប្រខហេជា�យៈល�េ

បបាំ�ី�សប្ាហ(៍សវនាកា��យៈល�េ១៧ជថ្ង)មុនល�េ្រ្្្់រ

សវនាកា��ិនតិ្យ្ស្័ញតាងល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២លហតុ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

លនរះលហើយអង្គ ជំនំុជបមរះសា�ាែំ្ូរង �ំុទទួេបានផេប្រ

លយាជនអ៍វែ ីលស្ទ ើ�ខតទាំងអស់ �ីលគាេកា�ណខ៍ណនាំលនរះសបមា

្់រកា�ែឹកនាំសវនាកា�ជំនំុជបមរះល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២ 

លនរះលទ។ ល�ាក្ញ ងចំណុចជាលបចើន លសចក្ខីណនាំ�្រស់អង្គ ជំនំុ

ជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេឆលញ រះ្រញ្ាំងនូវ វធិសីាបស្�្រស់អង្គ ជំុនំុ

ជបមរះសា�ាែំ្ូរងក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២។ មនិមានកា�ចមលង

នូវកា�ទទួេខុសបតូវ ប�ហមែទណ្ឌ �ីសំណំុល�ឿង០០២/០១ មក

្រ្ូ្េក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២លនារះខែ�។ 

 ក្ញ ង្រ�្ិរទលនរះ លទារះ្រជីាមានចំណុច�ួមគ្ា លដាយខផ្ក

ៗ�វាង្ស្័ញតាងផ្ទ ាេ់មាត់ នងិ្ស្័ញតាងជាឯកសា�ល�ាក្ញ ងសំ

ណំុល�ឿងនមួីយៗកល៏ដាយខតល�ាល�េលនរះអង្គ ជំនំុជបមរះសា�ា

ែំ្ូរងវាយតជមលលេើសម្ភ ា�ទាំងអស់ ខែេមានល�ាចំលពារះមុខ 

ខលរួ នលនារះ៖ អាចមានកា�លធវែ ើលសចក្សីន្ដិ្ឋ ានលផ្សងគ្ា�ួមទាំង

ល�ាលេើ្ស្័ញតាងនងិអង្គ លសចក្នីានាខែេពាក់�ន័្ធ�ួមគ្ា។  

 ល�ាល�េវាយតជមលល�ាលេើ សម្ភ ា��ីក្ញ ងសំណំុល�ឿង 

០០២/០១ ពាក់�ន័្ធនងឹ្រញ្ហ ានានា ល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/

០ ២ អង្គ ជំនំុជបមរះលជឿជាក់ថាសទិ្ធតិទេ់ល�ញលេញក្ញ ងល�ឿង

ក្បីតូវបានកា�ពា�។ក្ញ ងចំណុចលនរះ ពាក់�ន័្ធនងឹកា�វាយតជមល

ល�ាលេើ្ស្័ញតាងផ្ទ ាេ់មាត់ខែេបាន ស្ា្់រល�ាក្ញ ងអំឡញ ងកច្ិ

ែំលណើ�កា�នតីវិធិក្ីញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០១ អង្គ ជំនំុជបមរះនងឹ

�ិចា�ណាថាលតើភា្បីតូវបាន រារាំងមិនឲ្យ�ិនតិ្យល�ាលេើកា�្ំរ

ល្ លឺេើ្រញ្ហ ានានាល�ាក្ញ ងវសិាេភា�ជនសំណំុល�ឿង០០២/០២ 

ល�ាក្ញ ងតុ�ាកា�ខែ�ឬលទ។អង្គ ជំនំុជបមរះ្រែិលសធ អំណរះអំ

ណាងខែេគមែ ានមូេដ្ឋ ាន�្រស់លមធាវកីា�ពា�ក្ ី លខៀវ សំផន 

ខែេថា្ស្័ញតាងផ្ទ ាេ់មាត់�ីក្ញ ងសំណំុល�ឿង ០០២/០១(តាម

�យៈប្រតចិា�កឹកល ាយជា្ស្័ញតាងឯកសា� ល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង 

០០២/០២។ 

 ៣៧. អង្គ ជំនំុជបមរះបានផ្េ់ឱកាសឲ្យភា្លីធវែ ើលសចក្ី

សន្ដិ្ឋ ានជា�ាយេក្ខណអ៍ក្ស� នងិលសចក្សីន្ដិ្ឋ ានផ្ទ ាេ់មា

ត់សី្�ីផេ្៉ររះពាេ់ លដាយសាេែីកាជនសំណំុល�ឿង០០២/០១ 

មកលេើកា�្រ្្្់រកច្ិែំលណើ�កា�នតីវិធិ�ីិភាក្សាលែញលដាេ

្ស្័ញតាងល�ាក្ញ ងសំណំុល�ឿង០០២/០២។ គមែ ានភា្ណីាមួយ

បានដាក់លសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន ជា�ាយេក្ខណអ៍ក្ស�អំ�ី្រញ្ហ ា

លនរះលឡើយ។ ល�ាក្ញ ងកច្ិប្រជំុល�ៀ្រចំសវនាកា�ខែេបានប្រប�ឹ

ត្ល�ាល�ា ជថ្ងទ០ី៨ ខខធូ្ ឆ្ាំ២០១៦ ខែេមួយខផ្ក បតូវបាន

លបគាង�ិភាក្សាលេើ«ផេ្៉ររះពាេ់លដាយ សាេែីកា� �្រស់ 

អង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេលនរះភា្�ំុីបានលេើកលឡើង្រញ្ហ ា

ណាមួយ ខែេ�ួកល្យេ់លឃើញថា អាច�ន្ាល�េកា� 

្រ្្្់រកា��ិភាក្សាលែញលដាេ ្ស្័ញតាងល�ាក្ញ ងល�ឿងក្លីនរះ

លទ។លទារះ្រជីាយ៉ាងលនរះក្ ីភា្បីានលធវែ ើលសចក្សីន្ដិ្ឋ ាន លដាយ

ខផ្អកលេើសាេែីកាជនសំណំុល�ឿង០០២/០១ ពាក់�ន័្ធនងឹលគា

េកា�ណ៍្ តយុិត្ខិែេ ប្្់រប្ងល�ាលេើកា��ិចា�ណាលេើ្ ័

ស្ញ តាង។ ក្ញ ងក�ណីមានភា�ពាក់�ន័្ធលសចក្សីន្ដិ្ឋ ាននងិយុ

ត្សិាបស្ ខែេអង្គ ជំនំុជបមរះតុ�ាកា�កំ�ូេ បានលេើកលឡើង 

នងឹបតូវលដារះបសាយល�ាក្ញ ងសាេបកមលនរះ។ 

 ២.៤.២. ្រន្ទញ កនងិ្រទដ្ឋ ានជន្ស្័ញតាង 

 ៣៨. ជនជា្់រលចាទបតូវបានសនមែតថា គមែ ានលទាស 

ែរា្រណា �ិ�ុទ្ធភា��្រស់គាត់មនិទាន់បតូវបាន�កលឃើញ។ �ិ

�ុទ្ធភា��្រស់គាត់មនិទាន់បតូវបាន�កលឃើញ។ សហប�រះរាជ

អាជ្ាមាន្រន្ទញ កក្ញ ងកា�្រង្ហ ាញ្ស្័ញតាង។លែើម្អីាចផ្ន្ទ ាលទា

សជនជា្់រលចាទ អង្គ ជំនំុជបមរះបតូវខតមានជំលនឿ អំ�ី�ិ�ុទ្ធភា� 

�្រស់ជនជា្់រលចាទ។ លែើម្លីដារះបសាយភា�មនិសុចីងវែ ាក់គ្ា

�វាងកា�ខចងខុសគ្ា ល�ាក្ញ ងសំល�ាភាសាលផ្សងៗជនវធិាន 

៨៧ (១) ជនវធិានជផ្ទ ក្ញ ងខែេ្រង្ហ ាញ�ី្រទដ្ឋ ាន«ឲ្យហួស�ីវ ិ

មតសិង្សយ័លដាយផ្េ់ប្រលយាជនែ៍េ់ជនជា្់រចលចាទ។  

 ៣៩. ជំលនឿលដាយឥស្ស�ចត្ិ្ជឺាទស្សនទានមួយខែ

េបាន្រលង្ើតលឡើងលែើម្ធីានាថា ល�ាបកមមានលស�ភីា�ល�ា

ក្ញ ងកា�វាយតជមលលដាយខលរួ នឯងល�ាលេើ្ស្័ញតាងខែេបតូវបាន

សួ�លែញលដាេល�ាក្ញ ងអំឡញ ងល�េកា�ជំនំុជបមរះ។ 

(ល�ាមានត)

អង្គ ជំនំុជបមរះវសិាម ្្ញ ក្ញ ងតុ�ាកា�កមពញ ជា
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

 លសៀវល�ាអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍ នងិកា�សមល ា្់រ�ង្គ ា

េល�ាក្ញ ងប្រវត្សិាបស្�ិ្�ល�ាក្ជឺាលសៀវល�ាែំ្ូរងខែេ

ស�លស��ួមគ្ា�វាងអ្កសកិ្សាជាន់ខព ស់្រ�លទស នងិជនជាត ិ

ខខមែ� �ួមមាន ៖ ្រណ្ឌ ិត េី សុខ�ាង, ្រណ្ឌ ិត សូ ហវែ ា�ណីា 

នងិ្រណ្ឌ ិត ជា ផ�ល ា។ លសៀវល�ាលនរះលេើកលឡើងអំ�ីអំល�ើប្រ

េយ័�ូជសាសន ៍ ខែេបានលកើតលឡើងល�ាក្ញ ងប្រលទសកមពញ ជា 

លបកាម�្រ្រកមពញ ជាប្រជាធ្ិរលតយ្យចលនល ារះ�ី (ឆ្ាំ១៩៧៥-

១៩៧៩) នងិែំលណើ�កា�ខសវែង�កយុត្ធិមជូ៌នជន�ងលបគារះ 

�្រស់អង្គ ជំនំុជបមរះវសិាម ្្ញ  ល�ាក្ញ ងតុ�ាកា�កមពញ ជា�ួម្រ្ូ្

េជាមួយប្រលទស៤លទៀតខែេធល ា្់របានលកើតលឡើងនូវអំល�ើប្រ

េយ័�ូជសាសនែូ៍ចជា ល�ាប្រលទស អាឡឺម៉ង់ អាលម៉ន ី្ូរស្ី 

នងិ� ៉វែាន់ដា។ល�ាក្ញ ងលសៀវល�ាលនរះអ្កន�ិន្ធលេើកលឡើង�ីចំណុច

សំខាន់ៗខែេ្ានល�ា�ក៖១) មូេលហតុជនកា�សមល ា្់រ�ង្គ ា

េនងិកា�ប�ឹត្អំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍២)ែំលណើ�កា�ខសវែង

�កយុត្ធិមល៌�ាតាម្រ�្ិរទ �្រស់ប្រលទសនមួីយៗ នងិ៣) 

ែំលណើ�កា�ផ្សរះផ្សាជាត ិ្រន្ទ ា្់រ�ីកា�សមល ា្់រយ៉ាង�ង្គ ាេនងិ

កា�ទ្់រស្ាត់។ កា�ស�លស�លសៀវល�ាលនរះលឡើងមនិខមនលកើត

លឡើងលដាយ្ំនតិ�្រស់មនុស្សខត ម្ាក់្ុ៉រលណណ ារះលនារះលទ្លឺកើត

សៀវភាអំពើបាលយ័ពូជសាសៃ ៍
ៃិងការសមលៃ ា្់ររង្ាលនាក្ពុងបាវត្ិសាសា្ពិភពលាក

លាក គាីសូ្ហវែ �៍ ឌៀ�ងី ធវែ ើ្រទ្រង្ហ ាញអំ�ីសៀវភាអំពើបាេយ័�ូជសាសនន៍ាកមពញ ជា
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

លឡើងលដាយទស្សនវសិយ័ និ ង ្ំនតិ�ួមគ្ា លែើម្្ីរង្ហ ាញថា 

រាេ់ខលមឹសា�ទនិន្យ័ នងិ�ត័ម៌ានល�ាក្ញ ងលសៀវល�ាលនរះមានភា

�សុបកតិ្យបតមឹបតូវល�ាក្ញ ង្រ�្ិរទប្រលទសនមួីយៗ នងិល�ាលេើ

សាកេល�ាក។លសៀវល�ាអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍ នងិកា�

សមល ា្់រ�ង្គ ាេល�ាក្ញ ងប្រវត្សិាបស្�ិ្�ល�ាកលនរះ បានឆលង

កាត់្ណៈកមមែ ាធកិា�បតរួ ត�ិនតិ្យ នងិលផ្ទ ៀងផ្ទ ាត់ខែេមានកា�

ចូេ�ួម�ីសាបស្ាចា�្យ អ្កជំនាញខផ្កប្រវត្សិាបស្ នងិអ្់រ

��ំ្រស់ជាតនិងិអន្�ជាតជិាលបចើន�ូ្រលទៀតផងមុននងឹលបារះផ្សា

យជាភាសាអង់ល ល្សល�ាល�េលនរះ។

 ល្រក្ខ្រណ្ឌ ិត សូ ហវែ ា�ណីា មានប្រសាសនថ៍ា ៖ «លសៀវ

ល�ាលនរះលផ្ាតល�ាលេើកា�សកិ្សាខ្រ្រលប្រៀ្រលធៀ្រ លដាយមាន

កា��ួម្រ្ូ្េប្រលទសយ៉ាងលហាចណាស់ចំនួន៤ លទៀតខែេ

ធល ា្់របានឆលងកាត់ជលមល ារះអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍ នងិកា�ស

មល ា្់រ�ង្គ ាេខែេបសលែៀងនងឹប្រលទសកមពញ ជាខែ�ែូចជាប្រលទ

សអាលម៉នបី្រលទសអាឡឺម៉ង់ប្រលទស្ូរស្ី នងិប្រលទស�៉វែាន់ដា»

។ប្រលទសអាលម៉ន ី ្ជឺាប្រលទសែំ្ូរងខែេបតូវបានយេ់លឃើ

ញលដាយអ្កបសាវបជាវជាន់ខព ស់ថា លកើតមានអំល�ើប្រេយ័�ូ

ជសាសនល៍�ាក្ញ ងសតវត្ស�ទ៍២ី០្លឺ�ាឆ្ាំ១៩១៥ប្រសនិល្រើ្ិ

តមកែេ់្រច្ញ ្រ្ន ្្មឺាន�យៈល�េ ១០៤ឆ្ាំលហើយ។

 ល�ាប្រលទសអាលម៉ន ីអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍បានលកើត

លឡើងល�ាជថ្ងទ២ី៤ខខលមសាឆ្ាំ១៩១៥,ល�ាប្រលទសកមពញ ជាកង

ទ�័ខខមែបកហមបានជលមលៀសប្រជាជនលចញ�ីទបីកញ ង្ំ្ល�ញល�ា

ជថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥, ល�ាប្រលទស�៉វែាន់ដា មានកា�

សមល ា្់រ�ង្គ ាេជនជាតទុិតសុីល�ាជថ្ងទ៧ី ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៩៤ 

លហើយល�ាខខលមសាលនរះ កប៏តូវបានអង្គកា�សហប្រជាជាតលិបជើ

សយកជាជថ្ង�ឭំកខួ្រអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍ នងិកា�សមល ា

សាសា្ាចា�្យមក�ីហាសិ្រសាកេវទិ្ាេយ័ទូទាំងបាទាសកមពញ ជាបានចូេ�ួមនាក្ ញ ងសន ្សិទីស្អំី�ីអំពើបាេយ័�ូជសាសា្នាកមពញ ជា
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

្់រ�ង្គ ាេសបមា្់រប្រលទស�៉វែាន់ដាខែ�។ ប្រលទសទាំង៥លនរះលេើ

កខេងខតប្រលទសអាលម៉នី្ បឺាន នងិកំ�ុងលធវែ ើកា�ជំនំុជបមរះ

លទាសអតតីលមែឹកនាំជាន់ខព ស់ទាំងឡាយ ខែេបានប្រប�ឹត្អំ

ល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍នងិកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេល�ាលេើប្រជាជន 

ប�មទាំងលប្រើបបាស់វធិមួីយចំនួនលទៀត លែើម្កីា�ចងចាំនងិ 

ផ្សរះផ្សាជាត។ិ លសៀវល�ាលនរះកប៏តូវបាន��ឹំងថា នងឹផ្េ់ប្រ

លយាជនជ៍ាលបចើនែេ់កា�សកិ្សាអ្់រ� ំ នងិជន�ងលបគារះជនកា�

កា្់រសមល ា្់រខែ�៖ 

 -�បងីក នងិ�បងឹងសមត្ថភា�សាបស្ាចា�្យលដាយ្រលប ជ្ ៀ្រ

ខលមឹសា�ខែេមានល�ាក្ញ ងលសៀវល�ាលនរះ ល�ាក្ញ ងកមមែវធិ្ីរលបងៀ

នល�ាឯសកេវទិ្ាេយ័ឲ្យមានប្រសិទ្ធភា�   

 - ខសវែង�កកា�លដារះបសាយសំណួ�េំបាកៗមួយចំនួនខែ

េបតូវបានសួ�ជាញកឹទាក់ទងកា�លកើតលឡើងជនកា�កា្់រសមល ា្់រ

 - ជំ�ុញឲ្យមានកា�ទទួេស្គ ាេ់កា�ឈឺចា្់រ�្រស់ជន�ង

លបគារះនងិកាត់្រន្ថយអា�មមែណឯ៍លកា នងិភា�ជាជន�ងលបគារះ

ខតម្ាក់ឯង�្រស់ប្រជាជនកមពញ ជា លដាយសា�មានមនុស្សជា

លបចើនជាលទៀតខែេជាជន�ងលបគារះ លដាយអំ�ីប្រេយ័�ូជ

សាសនន៍ងិកា�កា្់រសមល ា្់របទង់បទាយធំ

 -ជំ�ុញឲ្យមានកា�ចងចាំ តាម�យៈកា�្រលបងៀនកា��ិ

ភាក្សាកា�ខចក�ខំេកសាច់ល�ឿង �្រស់អ្ក�ស់រានមានជីវតិ

លែើម្រណឹ្ង�ែ្ឋ្រ្លវណី លែើម្ចូីេ�ួមទ្់រស្ាត់ កំុឲ្យ�្រ្រខខមែ�

បកហមឬកា�កា្់រសមល ា្់រ លកើតមានល�ាលេើទកឹែីកមពញ ជានងិ

ល�ាលេើ�ិ្�ល�ាក។ 

 ល�ាក្រណ្ឌ ិត េី សុខ�ាង មានប្រសាសនថ៍ា «លសៀវ

ល�ាលនរះ�ិតជាមានសា�សំខាន់ខល ាំងណាស់ លបពារះអ្កស�លស�

លនរះ្ជឺាជនជាតខិខមែ� នងិបានស�លស��ីល�ឿងរ៉ាវ នងិប្រវត្សិា

បស្ែ៏�ន្ធត់�្រស់ខលរួ ន លហើយបានខចក�ខំេកល�ាកាន់�ិ្�ល�ា

ក។ល�ាក្រន្ថា  លដាយសា�ល�ាក្ញ ងលសៀវល�ាលនរះ មួយខផ្ក

នយិាយអំ�ីែំលណើ�ខសវែង�កយុត្ធិម ៌តាម�យៈកា�្រលង្ើតសា

�ាក្កីាត់លទាសលមែឹកនាំខខមែ�បកហម ែូលច្រះ លសៀវល�ាលនរះកន៏ឹ

ងជួយលធវែ ើឲ្យជន�ងលបគារះកមពញ ជាបានធូ�លស្ើយខែ�។ កា�ស�

លស�លសៀវល�ាលនរះលឡើង្ចឺង់្រង្ហ ាញថា មនិខមនខតប្រជាជន

កមពញ ជាលទខែេទទួេ�ងកា�ឈឺចា្់រ នងិកា�កា្់រសមល ា្់រយ៉ា

ង�ង្គ ាេ្មឺានប្រជាជនលផ្សងៗ ល�ាជំុវញិ�ិ្�ល�ាកទទួេ

�ងែូចគ្ាលនរះខែ�។ លយើងមាន្ំរណងដាក់្រ្ូ្េលសៀវល�ា

លនរះល�ាក្ញ ងកមមែវធិសីកិ្សា�្រស់បកសួងអ្់រ� ំ យុវជន នងិកឡីា 

ជនប្រលទសកមពញ ជា នងិសបមា្់រកា�សិក្សា�ីអំល�ើប្រេយ័�ូជ

សាសនជ៍ាសកេខែ�។ ល�ាក ប្សូ្ិហវែ �័ លឌៀ�ងី អ្កជំនាញ

កមមែវធិអី្់រ�ខំែេបានចូេ�ួមលផ្ទ ៀងផ្ទ ាត់ខលមឹសា�ល�ាក្ញ ងលសៀវ

ល�ាលនរះមានប្រសាសនថ៍ា« លសៀវល�ាលនរះមនិខមនលផ្ាតសំខាន់

ខតល�ាលេើទំហំជន កា�ឈឺចា្់រ�្រស់ប្រលទសនមួីយៗលនារះលទ 

្ុ៉រខន្ចង់្រង្ហ ាញថាមូេលហតុអវែ ី បានជាអំល�ើហិង្សាលកើតលឡើង 

នងិមានកា�សមល ា្់រសមល ា្់រជាបទង់ទាយធំ»។ ល�ាក្រន្ថា 

អំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍ នងិកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេមនិខមនលកើត

លឡើងខតក្ញ ងប្រលទសទាំង៥លនរះលទ ្បឺានលកើតលឡើងល�ាជំុវញិ�ិ

្�ល�ាកែូចជាល�ាប្រលទសអីុរ៉ាក់ លសរ៉ាលឡអូន កវែ ាលតម៉ាឡា  

នងិល�ាតំ្រន់ដាហវែ �័ ប្រលទសស៊ូ ែង់។ 

 ែូលច្រះ កា�សកិ្សា�ីអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសនល៍នរះ�ិតជា

មានសា�សំខាន់ណាស់ លហើយប្ូកអ៏ាចលប្រើបបាស់វធិសីាបស្

លផ្សងៗ លែើម្្ីរលបងៀនសសិ្សអំល�ើប្រេយ័�ូជសាសនទ៍ាំង

លនរះខែ�។ លសៀវល�ាលនរះ កម៏ានខផ្កមួយខែេនយិាយអំ�ីែំ

លណើ�កា�នតីវិធិ�ី្រស់អង្គ ជំនំុជបមរះវសិាម ្្ញ  ល�ាក្ញ ងតុ�ាកា

�កមពញ ជាលែើម្កីាត់លទាសលមែឹកនាំខខមែ�បកហម នងិមានល�ឿងរ៉ាវ 

�្រស់ជន�ងលបគារះនងិប្រជាជនកមពញ ជាជាលបចើនល�ាក្ញ ងតុ�ាកា

�លនរះខែេល�ាកប្ូ-អ្កប្ូ អាចយកមកលប្រើបបាស់លធវែ ើជាស

ម្ភ ា�ឧ្រលទសកស៏បមា្់រ្រលបងៀនបានខែ�។

 អំល�ើប្រេយ័�ូជសាសន ៍ នងិកា�សមល ា្់រ�ង្គ ាេ់មនិខម

នលកើតលឡើងល�ាលេើបកញ មមួយ ជាត�ិន្ធញ មួយ ឬប្រលទសមួយលទ 

្អឺាចលឡើងល�ាលេើ ប្្់រជាតសិាសន ៍ប្្់រល�េ នងិប្្់រទកី

ខនលងប្រសនិល្រើលយើងមនិយកចត្ិទុកដាក់ទ្់រស្ាត់ នងិសកិ្សា

ល�ៀនសូបត�ីវាឲ្យបានច្ាស់�ាស់លនារះលទ។

លសាម ្រ៊ុ នថន
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

 ខ្ញ ំសូមប្រកាស�កសាច់ញាត ិខែេខ្រកគ្ាក្ញ ង ឆ្ាំ១៩

៧៥្បឺតកូេតាំងខែេមានរាយនាមែូចខាងលបកាម៖

 ១) តាំង ហុក (ប្រញស)

 ២) តាំង ខអម (បសី)

 ៣) តាំ លឈ (ប្រញស)

 ៤) តាំង លឡង (ប្រញស)

 ៥) តាំង លហង (ប្រញស)

 ៦) តាំង លម៉ង (ប្រញស)

 ៧) តាំង លខង (ប្រញស)

 ៨) តាំង សីុវ (បសី)

 ប�មទាំងឪ�ុកម្ាយនងិ្រ្អូ ន�្រស់�ួកគាត់ខាងលេើ។ល�ា

មុនឆ្ាំ១៩៧៥ បកញ មប រ្ួ សា�ខាងលេើមានទេំីល�ាល�ាលការះកា

�ិលខត្លការះកុង។

 ខ្ញ ំល ម្ែ ារះអាម៉ាស លធវែ ើកា�ល�ាលរាងចបកតម្ាញបតាំអិច

្ឡូីខម៉បតលេខ៦ ជាមួយខចឡាន្រងបសអីាលហៀង។ មុនចូេ 

ឆ្ាំប្រជ�ណីខខមែ�្រជីថ្ង ្រងលឈ បានចូេមកទទួេខ្ញ ំល�ាលរាង

ចបកតម្ាញខែេខ្ញ ំលធវែ ើកា� លហើយបានបបា្់រថាបកញ មប រ្ួ សា�

�្រស់គាត់ឲ្យមកយកខ្ញ ំល�ា�ស់ល�ាលការះកា�ិជាមួយគ្ា។ ខ្ញ ំ�ិ

តជាចង់ល�ាជាមួយគាត់ណាស់។្ុ៉រខន្ ខ្ញ ំ រាខ�កក្ញ ងចត្ិលបពារះ

ខ្ញ ំកម៏និចង់ទុកម៉ាក់ខ្ញ ំលចាេខែ�។ គាត់ល�ាខតម្ាក់ឯង។ ខ្ញ ំ 

កន៏យិាយបបា្់រ្រងលឈថា ខ្ញ ំមនិអាចល�ាឥឡូវបានលទ។ ្រង

លឈកសំុ៏�ូ្រថតខ្ញ ំមួយសនលកឹយកល�ាជាមួយ។ លបកាយមកខ្ញ ំ

ទទួេែំណឹងថាបកញ មប រ្ួ សា��្រស់គាត់បានចាកលចញល�ាលប្ា

ប្រលទសអស់លហើយ។

 ្រីជថ្ង លបកាយមកប រ្ួ សា�ខ្ញ ំ ខចឡាន ប�មទាំងប៉ាម៉ាក់ 

�្រស់អាលហៀង ប�មទាំងកូនល�ាខក លរាងចបកបតូវបានជលមលៀ

ស�ី្ំ្ល�ញល�ាខប�កល�្ា។ លយើងទាំងអស់គ្ា សបមាកល�ាទី

លនារះបាន្រីជថ្ង្រន្ទ ា្់រមកកខ៏្រកគ្ាអស់ លដាយមនិែឹងល�ាទី

ណា�ីលបពារះមនុស្សខែេជលមលៀសមក�ី្ំ្ល�ញ នងិកខនលង 

លផ្សងៗមកផ្ញ ំគ្ាល�ាទលីនារះ។ លបកាយមក ប រ្ួ សា�ខ្ញ ំ បតូវបាន

ជលមលៀស្រន្ល�ាលខត្បកលចរះលហើយស្ាក់ល�ាទលីនារះ �ហូតែេ់ 

ឆ្ាំ១៩៧៩។ ្រន្ទ ា្់រ�ី�្រ្រ្ុ៉រេ�តែួេ�េំល�ាភល ាមៗ ល�ា

ឆ្ាំ១៩៧៩បកញ មប រ្ួ សា��្រស់ខ្ញ ំ បានមក�ស់ល�ា្ឡូីខម៉បត

លេខ៨សង្ាត់បចាំងចំល�រះ បកញ ង្ំ្ល�ញ។ ល�ាឆ្ាំ១៩៨៤ ខ្ញ ំ

បានល�ាលខត្លការះកុងលែើម្លី�ាសួ��កបកញ មប រ្ួ សា�ខាងលេើ។  

 ខ្ញ ំបានជួ្រជាមួយអីុណាក់ខែេ អរះអាងថាគាត់ស្គ ាេ់ 

បកញ មប រ្ួ សា��្រស់្រងៗ។ គាត់បបា្់រខ្ញ ំថាបកញ មប រ្ួ សា�្រងៗ 

បានចាកលចញល�ាប្រលទសបារាំងអស់លហើយ។ ខ្ញ ំ �ិតជាចង់ 

ជួ្រជាមួយ្រងៗណាស់។ ប្រសនិល្រើ្រងទាំងអស់គ្ា នងិបកញ

មប រ្ួ សា�បានទទួេែំណឹងលនរះលហើយ សូមទាក់ទងមកខ្ញ ំ 

តាមទូ�ស�័្ទ លេខ+៨៥៥ ១២ ៥៨៦ ២៩៣ ឬ +៨៥៥ 

១៧ ២៨៣ ៨២៨ឬ email: sofarina12@gmail.com

សាែក្តីបាកាសរកសាែ់ញាតិ

�ូ្រថត�្រស់ អាម៉ាស ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៩
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

 (ត�ីលេខមុន)

 ជាម ជិន មានអាយុ២២ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានបសញ ក

កំលណើតល�ាកំ�ង់សវែ ាយលខត្កំ�ង់ធំ ជាកូន�្រស់ បសី ជាម 

នងិ ហ៊ុ ន លែើង បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាក�េ៤៥០ 

ជថ្ងទ១ី៨ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជាម ជិន 

ល�ាជថ្ងទ១ី៣ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ី ជា្់រឃំុ�ាំងអស់ 

�យៈល�េ៥៥ជថ្ង។

 ជាម មុន ីមានអាយុ៣២ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ ក

កំលណើតល�ាជប�ខវងលខត្ជប�ខវង ជាកូន�្រស់ ជាម ខកម នងិ 

ទួន លឡាក មានប្រន្ធល ម្ែ ារះ អ៊ុ ក សាលវៀន បតូវបានខខមែ�បកហម

ចា្់រខលរួ នមន្ទ �ីកង�េ១៧០ ខខមថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា�ំុទាន់

មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។ 

ចំខណកឯប្រ�ន្ធ អ៊ុ ក សាលវៀន ឬ អ៊ុ ក លវៀន បតូវបានខខមែ�បក

ហមចា្់រ្រ ជ្ូ នមក្ុកទួេខសលង ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខមិថុនាឆ្ាំ១

៩៧៨នងិសមល ា្់រលចាេល�ាជថ្ង្រន្ទ ា្់រ។

 ជាម លវង៉ លសៀន មានអាយុ៤១ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

អតតីសក្៤ិកនលរះ វសិវែក�ជួសជុេ មានបសញ កកំលណើតល�ាកង

មាសលខត្កំ�ង់ចាម ជាកូន�្រស់ ជាម ទូច នងិ បសលីធៀមណ

នមានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះទា្មឹបស៊ុ នមានកូនប្រញស៣នាក់ នងិបសី

១នាក់បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា្រឹងបតខ្រកជថ្ងទ១ី ខខម

ករាឆ្ាំ១៩៧៧លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ង

ផ្ទ រះ ខ ្រន្ទ ្់រធំ ០៥ ្រន្ទ ្់រតូច ៧។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រ

ញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទ ជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។ប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ

ទា ្ មឹបស៊ុ ន បតូវបាន ខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នមកជាមួយ្្រលី�ាជថ្ង

ខតមួយ លហើយសមល ា្់រលចាេ ល�ាជថ្ងទ២ី៨ ខខមករា 

ឆ្ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ី ជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ ២៨ ជថ្ង។

 ជាម សំអាត ល�ា ល�ឿន មានអាយុ៣៥ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាខ្សាច់កណ្ាេលខត្កណ្ាេជាកូន�្រស់

ជាម អ៊ុេ នងិ បសីឈីន លអៀ មាន្្រលី ម្ែ ារះ លសឿ វ៉ាសីុ ល�ា 

លឌឿន មានកូនប្រញស ២នាក់នងិបស ី២នាក់ បតូវបានខខមែ�បកហ

មចា្់រខលរួ នល�ាបកសួងកា�្រ�លទស ជថ្ងទ១ី៧ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧

៧។លសឿវ៉ាសុីបតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា១ជថ្ង មុនប្រ�ន្ធ។ 

ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា� ្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រ

ល�ាលឡើយ។

 ជាម លអង មានអាយុ៣០ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ ក

កំលណើតល�ាលេើកខែកលខត្កណ្ាេជាកូន�្រស់ ជាម លសង 

នងិ យូ ណាន់ មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ សាម ឡញ ង មានកូនប្រញស២

នាក់បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាមន្ទ �ី ៧០៣ ជថ្ងទ២ី៧ 

ខខមថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ា ឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលង

ក្ញ ងផ្ទ រះក០៨ ្រន្ទ ្់រធំ២។ ខខមែ�បកហមចា្់រ្រ ជ្ូ ន ជាម លអង 

មកែេ់្ុកទួេខសលងល�ាជថ្ងទ៣ី០ ខខមថុិនាឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ

សមល ា្់រលចាេល�ាជថ្ងទ៣ី១ ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៦្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រ

ឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ៦៣ជថ្ង។

 ជិន ធាង មានអាយុ២៧ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ ក

កំលណើតល�ាលមសាងលខត្ជប�ខវង ជាកូន�្រស់ ខផង ជិន នងិមី

ងសុកអ៊ុយបតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ងទ៩ី ខខកក្ដា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ 

០២។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជិន ធាង ល�ាជថ្ងទ១ី៦ ខខកញ្ញ ា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ ៧០ ជថ្ង។

 ជិន ថុេ មានអាយុ២៨ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានបសញ ក

កំលណើតល�ាពារាំងលខត្ជប�ខវង ជាកូន�្រស់ ជិន េីម នងិមងី 

ខយ៉ម មុន មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ កង សំុ មានកូនបស២ីនាក់បតូវ

្រញ្តីដ ្្ម ារះអ្កសដលបាៃសលៃ ា្់រដ�ាក្ពុងរ្រ្រសខ្មរសកហមចារទរុកក្ពុង
ដសៀវដ�ារំឭកវិញ្ាណក្ខៃ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

បានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ២៩០ ជថ្ងទ១ី២ ខខមករា 

ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ 

េ ្រន្ទ ្់រធំ ០៤ ្រន្ទ ្់រតូច១៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជិន ថុេ 

ល�ាជថ្ងទ៩ី ខខធូ្ ឆ្ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈ

ល�េ៣៣២ ជថ្ង។

 ជិន លប៉ា�ា្រ ល�ា លឆង បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ ន

ល�ាពាណិជជកមមែ�ែ្ឋក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ កាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែ

េ់្ុកទួេខសលងមាន២ខុសគ្ាមួយល�ាជថ្ងទ១ី២នងិមួយលទៀត

ល�ាជថ្ងទ១ី៣ ខខកញ្ញ ាឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយកាេ្រ�លិច្ទជនកា�

សមល ា្់រ្លឺ�ាជថ្ងទ២ី២ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជិន េន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ២៩០ 

ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជិន វ ី មានអាយុ២២ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាស្ទ ឹងខសនលខត្កំ�ង់ធំ ជាកូន�្រស់ ជី ជិន នងិមងី 

នួន ឃុត បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ ននកង�េ៣១០ ជថ្ងទ១ី១ 

ខខធូ្ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ង

ផ្ទ រះ្ ្រន្ទ ្់រធំ ៥ ្រន្ទ ្់រតូច ៤។ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់

�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជិន សុន មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ លផង ្ មឹហូយ បតូវបានខខមែ� 

បកហម�ាត់ខលរួ នល�ាកខនលង�លទរះល ល្ ើង ជថ្ងទ២ី៩ ខខតុ�ា  

ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយសមល ា្់រលចាេល�ាជថ្ង្រន្ទ ា្់រ។

 ជិន សុវត្ថ ិ ល�ា វង់ មានអាយុ៥១ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាថាញ់ វ៉ា លខត្កមពញ ជាលបកាមជាកូន�្រស់

ល�ាកតាជិន នងិល�ាកយាយ លសៀន មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ 

ល្្ាកបមងល�ាកងមានកូនប្រញស៥នាក់ នងិបសី២នាក់ បតូវបា

នខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាបកសួង ស-៨ជថ្ងទ១ី៥ ខខតុ�ា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ

ជ្រន្ទ ្់រធំ៣ ្រន្ទ ្់រតូច៨។ខខមែ�បកហមសមល ា្់រជិនសុវត្ថ ិ ល�ា 

វង់ ល�ាជថ្ងទ២ី៨ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។

 ជិនលហឿនមានអាយុ៣២ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាបាត់ែំ្រងលខត្បាត់ែំ្រង ជាកូន�្រស់ជិន ហត៊ នងិ

បសីទាហូមានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះលឡងសំ្ូរ� មានកូនប្រញស១នាក់ 

បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ ន ល�ាបាត់ែំ្រង ជថ្ងទ១ី៩ ខខមករា

ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ

០៦្រន្ទ ្់រលេខ១៤។កាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលង

មាន៣ខុសគ្ាមួយល�ាជថ្ងទ៦ី,ទ១ី៤ ខខមនីា នងិមួយលទៀតល�ា

ជថ្ងទ៩ីខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៦។ខខមែ�បកហមសមល ា្់រជិនលហឿនល�ា

ជថ្ងទ២ី៥ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជិន ផេ មានអាយុ២៩ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ អតតីទា

ហាន�េលទាមានបសញ កកំលណើតល�ាែលង្ា លខត្កណ្ាេជាកូន

�្រស់�ូសូជិននងិមងី យឹម ផាន់ មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ សាយ 

សុក បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា្ូមិខប�កហូ� ជថ្ងទ២ី៣ 

ខខមនិា ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលង

ក្ញ ងផ្ទ រះក០៧្រន្ទ ្់រធំ២។ កាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់្ុកទួេ

ខសលងមាន២ខុសគ្ា មួយល�ាជថ្ងទ២ី៣ នងិមួយលទៀតល�ាជថ្ងទី

៣១ខខមនីាឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រជិនផេល�ាជថ្ងទី

២៣ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជីន ខ�ន៉ មានអាយុ៤៦ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានបសញ កកំ

លណើតល�ា្ំ្ល�ញជាកូន�្រស់ល�ាកតា ្្ិរ ធនី នងិល�ាក

យាយយីវេនមានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះខចម សីុង៉ាត់ មានកូនប្រញស 

២នាក់ នងិបស២ីនាក់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ ន ល�ាតំ្រន់

២ ៥ ។កាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលងមាន៣ ខុស

គ្ាមួយល�ាជថ្ងទ១ី១ ខខមករា, ជថ្ងទ១ី៤ ខខមនីា នងិមួយលទៀត

ល�ាជថ្ងទ១ី៩ខខលមសាឆ្ាំ១៩៧៦ែូចគ្ា។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ 

ជីន ខ�ន៉ ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខមថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជីម ងីុ លហង បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាអ ្្គ សីនី

ទ២ី ជថ្ងទ២ី៨ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជីម 

ងីុ លហងល�ាជថ្ងទ៦ីខខធូ្ឆ្ាំ១៩៧៦ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់

�យៈល�េ៤០ជថ្ង។

 ជីម មី មានអាយុ២0ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានបសញ កកំ

លណើតល�ា្ំ្ល�ញជាកូន�្រស់ចាន់េី នងិ លអាមម៉ន បតូវបាន

ខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង១៣ ជថ្ងទ២ី៨ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧ 
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ ឃ ្រន្ទ ្់រធំ 

៥ ្រន្ទ ្់រតូច៩។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្

ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជឹង កុកហួ� ជាភា�ៈធា�ស្ីីទសី្ថ ានទូតមក�ីប្រលទសបា

រាំងបតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។កាេ្រ�លិច្ទ

ជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលង្លឺ�ាជថ្ងទ២ី៣ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩

៧៦នងិសមល ា្់រល�ាជថ្ងទ២ី៩ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជឹង ឈុន�ាង មានអាយុ៣៥ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន

បសញ កកំលណើតល�ាលមមត់លខត្កំ�ង់ចាម ជាកូន�្រស់ ជីង អីុវ 

នងិបសីជីងលយ៉ត មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះខមនសុមីនមានកូនប្រញស

១នាក់នងិបស១ីនាក់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា្ូមតិាឡី 

ជថ្ងទ២ី៨ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុ

កទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ ជ ្រន្ទ ្់រធំ ៥ ្រន្ទ ្់រតូច ១៨។ 

ខខមែ�បកហមចា្់រ្រ ជ្ូ ន ជឹង ឈុន�ាងមកែេ់្ុកទួេខសលង

ល�ាជថ្ងទ២ី៨ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសមល ា្់រលចាេល�ាជថ្ងទ១ី

៨ខខមីនាឆ្ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ១

៤២ជថ្ង។

 ជឹម លជឿន យុទ្ធជនកង១៣បតូវបានខខមែ�បកហម�ាត់ខលរួ ន

ល�ាស-២១ឃក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហម ចា្់រ្រ ជ្ូ ន ជឹម 

លជឿន មកែេ់្ុកទួេខសលងល�ាជថ្ងទ៣ី១ ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

នងិសមល ា្់រលចាេល�ាជថ្ងទ១ី៦ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ ្រន្ទ ា្់រ�ី

ជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ១៧ជថ្ង។

 ជឹម លជៀក ជាកូន�្រស់ ជឹម ងីុ លហង បតូវបានខខមែ�បកហម 

�ាត់ខលរួ នល�ាអ ្្គ សីនទី៣ី ជថ្ងទ៣ី០ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

លបកាយឪ�ុកខត២ជថ្ង ្ុ៉រលណណ ារះ។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រជឹម លជៀក 

ល�ាជថ្ង្រន្ទ ា្់រ។

 ជឹម ប�ូ ជាកូន�្រស់ ជឹម ងីុ លហង បតូវបានខខមែ�បកហម

�ាត់ខលរួ នល�ាអ ្្គ សីនទី៣ីក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមចា្់រ្រ

ជ្ូ នជឹមប�ូមកែេ់្ុកទួេខសលងល�ាជថ្ងទ៣ី០ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១

៩៧៦លបកាយឪ�ុកខត២ជថ្ង ្ុ៉រលណណ ារះ នងិសមល ា្់រលចាេ ល�ាជថ្ង 

្រន្ទ ា្់រ។

 ជឹម យ៉ាងក ឺជនជាតលិសៀម បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ ន 

ល�ាកំ�ង់លសាម ជថ្ងទ៧ី ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ល្រើលយាងតាម 

ឯកសា�ល�ា្រណណ សា�ជន មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសា�កមពញ ជាខែេ

យេល�ាលធវែ ើ្រ ជ្ លីឡើងវញិលដាយ កា�យិាេយ័សហប�រះរាជ

អាជ្ាជនអង្គ ជំនំុជបមរះវសិាម ្្ញ ក្ញ ងតុ�ាកា�កមពញ ជា�កលឃើញ

ថាជឹមយ៉ាងក ឺជាជនជាតលិវៀតណាម ចា្់រមក�ីកំ�ង់លសាម

ែូចគ្ាលហើយសមល ា្់រលចាេ ល�ាជថ្ងទ២ី៤ ខខឧសភា ឆ្ាំ 

១៩៧៦។

 ជឹម យ៉ាងក ឺជនជាតយួិន (លវៀតណាម) បតូវបានខខមែ�បក

ហមចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ងទ៧ី ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជឺ លេៀន មានអាយុ៣០ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៥ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាឃលកលខត្បកមួនសឪ�ុកម្ាយ ឌនិ ជឺ នងិ ឡិ មូ៉យ 

មាន្្រលី ម្ែ ារះ លសៀង ឌនិ មានកូនប្រញស ៤នាក់នងិបសី ៣នាក់ 

បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាអូលបតរះ ជថ្ងទ១ី០ ខខសហីា ឆ្ាំ

១៩៧៥លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលង ក្ញ ងផ្ទ រះ៤ 

ែេ់ជថ្ងទ៧ី ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជឺ 

លេៀន ល�ាជថ្ងទ១ី៤ខខកក្ដាឆ្ាំ១៩៧៦្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំង

អស់�យៈល�េ៦៩ជថ្ង។ ចំខណកឯ្ី្រល ម្ែ ារះ លសៀង ឌនិឬលសៀ

ងបទងឹបតូវបានខខមែ�បកហមសមល ា្់រល�ាជថ្ងទ៤ី ខខមិថុនា ឆ្ាំ 

១៩៧៦។

 ជឺ លហៀង ហន់៊ ល�ាខណម មានអាយុ២៩ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ 

១៩៧៧មានបសញ កកំលណើតល�ាចំកា�លេើលខត្កំ�ង់ចាមជាកូន

�្រស់�ូជឺឆាយ នងិមងី បទស៊ីាន យុទ្ធជនកង១៣បតូវបានខខមែ�

បកហមចា្់រខលរួ នល�ា(មន្ទ �ី) ស-២១ឃ ជថ្ងទ២ី៨ ខខមករា 

ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ 

ឃ ្រន្ទ ្់រធំ ២ ្រន្ទ ្់រតូច ១១។

 ជឺ វុត មានអាយុ៣៥ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាខប�កប្រស�វែ  លខត្បកលចរះ ជាកូន�្រស់ 

ជឺ តាយ នងិបសី ឃិន េន់ មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះសុិ្រ ស៊ាមហ៊ុ

យមានកូនប្រញស២ នាក់បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាមន្ទ ី

�ក-១៥ជថ្ងទ២ី៣ខខតុ�ាឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំង
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

ល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះង្រន្ទ ្់រធំ៣ ្រន្ទ ្់រតូច៨ លហើយសមល ា

្់រលចាេល�ាជថ្ងទ៦ីខខមនីាឆ្ាំ១៩៧៧្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអ

ស់�យៈល�េ១៣៥ ជថ្ង។

 ជុក ចយ ល�ា លចវ មានអាយុ២៦ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាខប�កប្រស្់រ លខត្បកលចរះ ជាកូន�្រស់�ូ 

លអៀម ជុក នងិមងី ឌនី សុនី បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា

កង�េ៣១០ ជថ្ងទ១ី១ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយ្រ ជ្ូ ន

ល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះេ ្រន្ទ ្់រធំ៤ ្រន្ទ ្់រតូច 

២។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�ស

មល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជុច សីុម ល�ា សាន មានអាយុ៥២ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាជប�ឈ� លខត្កំ�ង់ចាម ជាកូន�្រស់

ល�ាកតាយូនងិល�ាកយាយវ៉ាមានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ លឡង យ៉ាន 

មានកូនប្រញស១នាក់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ

៣១០ជថ្ងទ២ី៥ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�

្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជុន ឈំុ ល�ា តាំង មានអាយុ៣៥ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាជប�ឈ� លខត្កំ�ង់ចាម ជាកូន�្រស់អ៊ំ 

ឌ ី ជុន នងិអ៊ំបសី អុច ខយ៉ម មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ ហួត លហន 

ល�ា តូ� មានកូនប្រញស ២នាក់នងិបស ី៣នាក់ បតូវបានខខមែ�បក

ហមចា្់រខលរួ នល�ាភា្ឧត្� ជថ្ងទ១ី៨ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជុន ឈំុ ល�ាជថ្ងទ៨ី ខខកក្ដា ឆ្ាំ១៩៧៧ 

្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ ១៤១ ជថ្ង។

 ជុន ហុង ល�ា លហង មានអាយុ១៨ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាកងមាសលខត្កំ�ង់ចាមបតូវបានខខមែ�បក

ហមចា្់រខលរួ នល�ាល�ទ្យ៩៨ជថ្ងទ៦ីខខមករាឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយ

សមល ា្់រលចាេល�ាជថ្ងទ១ី៧ខខមនីាឆ្ាំ១៩៧៧្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ

�ាំងអស់�យៈល�េ ៧១ ជថ្ង។

 ជំុ កន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ៥០២ 

ជថ្ងទ៨ី ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយសមល ា្់រល�ាជថ្ងទ២ី១ ខខធូ្ 

ឆ្ាំ១៩៧៦ ្រន្ទ ា្់រ�ី ជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ៤៤ជថ្ង។

 ជំុ ខ្សាន បតូវបានខខមែ�បកហម�ាត់ខលរួ ន ល�ាកខនលង�លទរះល ល្ ើង 

ជថ្ងទ២ី៩ ខខតុ�ាឆ្ាំ១៩៧៦។ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់

�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជំុ ចំល� ើន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ១៧០

ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្

ទជនមកែេ់្ុកទួេខសលង នងិកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជំុ ជថ អីុ ល�ា ្ុរឹក មានអាយុ៣២ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាលការះសូទនិ លខត្កំ�ង់ចាម ជាកូន�្រស់

អ៊ំជំុសុកនងិអ៊ំបសជីាយ៉ាវមានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះលសល�ឿង្មឹ�ាង

ល�ា្មីានកូនបស១ីនាក់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាជថ្ងទី

១៧ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជំុ ជថ អីុល�ាជថ្ង

ទ១ី២ ខខឧសភាឆ្ាំ១ ៩៧៧្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈ

ល�េ៨៥ ជថ្ង។

 ជំុ ធន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ៥០២ 

ជថ្ងទ២ី៨ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជំុ ធន 

ល�ាជថ្ងទ៧ី ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជំុ លធឿន មានអាយុ២៣ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានបសញ កកំ

លណើតល�ា�ញាខបកកលខត្កំ�ង់ចាមជាកូន�្រស់�ូជំុយ៉ាន់នងិ

មងីមូេខយ៉ម បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ១៧០ 

ជថ្ងទ២ី៧ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជំុ លធឿ 

ល�ាជថ្ងទ៦ី ខខមនីា ឆ្ាំ១៩៧៧្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈ

ល�េ៣៩ជថ្ង។

 ជំុ នាង ល�ា ជំុ កញ្ញ ា មានអាយុ២០ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាជប�ខវង លខត្ជប�ខវង ជាកូន�្រស់�ូ ជំុ 

ជា នងិមងី ងិង តមិ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នលរាងចបកត

ម្ាញ ត-២ ជថ្ងទ១ី៩ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា�ំុទាន់មាន

ឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជំុ ្ុ៉រន ណាត់ កូនបស�ី្រស់ ជំុ ខ្សាន ខាងលេើ បតូវបាន

ខខមែ�បកហម�ាត់ខលរួ នល�ាកខនលង�លទរះល ល្ ើង ជថ្ងទ៣ី០ ខខតុ�ា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ លបកាយឪ�ុកមួយជថ្ង។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រ

ញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

 ជំុ ្រ៊ុ នល�ឿន មានអាយុ២៦ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ ក

កំលណើតល�ាលស�លីសា្ណ័លខត្បាត់ែំ្រង( ឥឡូវលខត្្រន្ទ ាយ

មានជយ័)ជាកូន�្រស់�ូឃឹមលដាក នងិមងីឃុនជាន់មានប្រ�

ន្ធល ម្ែ ារះយីសួន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាបាត់ែំ្រងជថ្ង

ទ២ី៧ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រជំុ្រ៊ុ នល�ឿន 

ល�ាជថ្ងទ១ី២ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអ

ស់�យៈល�េ១៦៧ ជថ្ង។

 ជំុ ្ូរណាខែត ល�ា លមើម មានអាយុ១៩ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៥ 

អតតីសសិ្ស មានបសញ កកំលណើតល�ា��ាល្រ្អ ៀ� លខត្កំ�ង់ឆ្ាំង 

ជាកូន�្រស់�ូ ជំុ ផេ នងិមងី ្ ីណាត បតូវបានខខមែ�បកហម

ចា្់រខលរួ នល�ាលរាងចបកតម្ាញ�ែ្ឋ ត-៥ ជថ្ងទ៩ី ខខវច្ិកិា 

ឆ្ាំ១៩៧៥ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ 

ក០៦ ្រន្ទ ្់រលេខ ១៦។ ខខមែ�បកហមចា្់រ្រ ជ្ូ ន ជំុ ្ូរណាខែត 

ល�ាែេ់្ុកទួេខសលងល�ាជថ្ងទ២ី២ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា� ្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រ

ល�ាលឡើយ។

 ជំុ ផេ មានអាយុ១៦ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាលកៀនសវែ ាយលខត្កណ្ាេជាកូន�្រស់�ូជំុផានងិមីង

មចិអានបតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាមន្ទ �ី១៥ ជថ្ងទ១ីខខកុ

ម្ភ ៈឆ្ាំ១៩៧៧លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ង

ផ្ទ រះ ជ ្រន្ទ ្់រធំ១ ្រន្ទ ្់រតូច១។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជំុ ផេ 

ល�ាជថ្ងទ១ី២ ខខឧសភា ឆ្ាំ ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ី ជា្់រឃំុ�ាំង 

អស់�យៈល�េ១០១ ជថ្ង។

 ជំុ េី ល�ា យ៉ាង មានអាយុ៣៩ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦មាន

បសញ កកំលណើតល�ាកំ�ង់បតឡាច លខត្កំ�ង់ឆ្ាំង ជាកូន�្រស់អ៊ំ

ល�ាជំុនងិអ៊ំបសី្ ុមលខៀវ មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ ជន សា្មឹ ល�ា 

�មីានកូនបសី នាក់បតូវបានខខមែ�បកហម ចា្់រខលរួ នល�ា្រឹងបតខ្រក 

ជថ្ងទ១ី ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុក

ទួេខសលងក្ញ ង្រន្ទ ្់រធំ៥្រន្ទ ្់រតូច៣។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជំុ 

េីល�ាជថ្ងទ១ី៨ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំង 

អស់�យៈល�េ ១៨ ជថ្ង។

 ជំុ េីម ល�ា �េ់ មានអាយុ៣២ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាបសីសន្ធ� លខត្កំ�ង់ចាម ជាកូន�្រស់អ៊ំ 

ជំុ ល្ៀក នងិអ៊ំបស ីណី សន មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ ញុ្ឹរ ណាត 

ល�ា ប�ឹក មានកូនប្រញស ១នាក់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ ន

ល�ាកង�េ៣១០ ជថ្ងទ២ី៧ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហ

មសមល ា្់រជំុេីមល�ាជថ្ងទ១ី២ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៧្រន្ទ ា្់រ�ី

ជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ៧៥ ជថ្ង។

 ជំុ េឹម មានអាយុ២២ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ ធល ា្់រ្ួរសជា

សង្ឃមានបសញ កកំលណើតល�ាលការះធំ លខត្កណ្ាេ ជាកូន�្រស់

�ូជំុស៊ុ ននងិមីងលសកប្រចិ បតូវបានខខមែ�បកហម ចា្់រខលរួ នល�ា 

្រន្ទ ាយ ខហម លអង ជថ្ងទ២ី៧ខខកុម្ភ ៈឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ្រ ជ្ូ ន

ល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ ្ ្រន្ទ ្់រធំ ០១ ្រន្ទ ្់រតូច 

១។ កាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលងមាន២ខុសគ្ា 

មួយល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខកុម្ភ ៈ នងិមួយលទៀតល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខមនីា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ ែូចគ្ា។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជំុ េឹម ល�ាជថ្ងទ១ី៤ 

ខខកក្ដា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជំុ សា�ន៉ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ១៧០ 

ក្ញ ង១៩៧៦។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទ

ជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលង នងិកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជំុ សាវុន ល�ា ធាន់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង

�េ២៩០ ជថ្ងទ១ី៨ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ 

ជំុ សាវុន ល�ាជថ្ងទ៣ី ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៧។

 ជំុ សុខន បតូវបានខខមែ�បកហម �ាត់ខលរួ នល�ាកខនលង�លទរះល ល្ ើង 

ជថ្ងទ២ី៨ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញ្

ជាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទ ជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលងនងិកា�ស

មល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជំុ លសដ្ឋ ា មានអាយុ២៨ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាបតាំកក់លខត្តាខកវ ជាកូន�្រស់�ូ ជំុ ្ុ៉រន នងិមងី 

ហ៊ូ  ណម បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នស្ថ ានយីអយសមែយ័យាន 

្ំ្ល�ញ ជថ្ងទ២ី៨ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ

�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ ផ ្រន្ទ ្់រធំ ៥ ្រន្ទ ្់រតូច ១៧។ 
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លលខ២៣៩ ខខវិច្ិកា ឆ ្នាំ២០១៩

ជំុ លសដ្ឋ ា មានអាយុ២៨ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦មានបសញ កកំលណើត

ល�ាបតាំកក់ លខត្តាខកវ ជាកូន�្រស់�ូ ជំុ ្ុ៉រន នងិមងី ហ៊ូ  

ណម បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នស្ថ ានយីអយសមែយ័យាន 

្ំ្ល�ញ ជថ្ងទ២ី៨ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ

�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ ផ ្រន្ទ ្់រធំ ៥ ្រន្ទ ្់រតូច ១៧។ 

លសដ្ឋ ាបានលស្ើសំុអង្គកា�ថាសូមលស្ើអ/ក្រ/វ (អង្គកា�្រែិវត្

នវ៍េិល�ាលធវែ ើកា�វញិ។ សូមលស្ើអ/កលមត្ាអនុលបគារះ លដារះបសា

យឲ្យ�ូ្រខ្ញ ំលធវែ ើកមមែក�តល�ាលទៀត។ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ា

ក់�ីកាេ្រ�លិច្ទ ជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលងនងិកា�សមល ា្់រ

លឡើយ។

 ជូ ឈុន មានអាយុ២៦ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាបសញ ក១៥៤(បសញ កកណ្ាេស្ទ ឹង) លខត្កណ្ាេជាកូ

ន�្រស់�ូជូឈឺននងិមងី្ុរនឺឡញ ង បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ ន

ល�ាបសញ ក១៥៤ ជថ្ងទ១ី០ ខខកក្ដា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ ន

ល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ០១្រន្ទ ្់រធំ៥។ ល�ា�ំុទាន់

មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទ   ជនកា�មកែេ់្ុកទួេ

ខសលងនងិកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជូ ប�ិន្ទ  យុទ្ធជនកង១៣ បតូវបានខខមែ�បកហម�ាត់ខលរួ ន

ល�ា(មន្ទ �ី) ស-២១ ឃ ជថ្ងទ៣ី ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជូ ប�ិន្ទ  ល�ាជថ្ង្រន្ទ ា្់រលដាយមនិទុកយូ�លទ។

 ជូ លម៉ង មានអាយុ២៤ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាែលង្ាលខត្កណ្ាេជាកូន�្រស់�ូ្ួ� វងីជិកនងិមងី

អង់អីុវមានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះលខង លម៉ងមានកូនបសី១នាក់បតូវបាន

ខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នសុបក២១ ជថ្ងទ២ី៦ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៦ 

លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំង ល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ង្រន្ទ ្់រធំ ០៦ 

្រន្ទ ្់រតូច៣។ កាេ្រ�លិច្ទ ជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលងមាន

២ខុសគ្ា មួយល�ាជថ្ងទ២ី៦ ខខកុម្ភ ៈ នងិមួយលទៀតល�ាជថ្ងទ១ី៩ 

ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៦។ �ឯីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រមាន២

ខែ� មួយល�ាជថ្ងទ១ី៩ ខខលមសា នងិមួយលទៀតល�ាជថ្ងទ១ី១ 

ខខមថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៦ ែូចគ្ា។

 ជូ សុន្ធ ា ល�ា សាម ី មានអាយុ១៩ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាប�រះលស្ច លខត្ជប�ខវង ជាកូន�្រស់�ូ 

ជូ មាស នងិមងី យ៉យ សន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា

លរាងចបកតម្ាញ ត-៣ ជថ្ងទ២ី៦ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦។ល�ា

�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ា

លឡើយ។

 ជូ ឈិត បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ៥០២ 

ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ កាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលង្ឺ

ល�ាជថ្ងទ៨ី ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសមល ា្់រល�ាជថ្ងទ២ី១ ខខធូ្ 

ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជួង លផង  ល�ា ឡញ ង  លសង  មានអាយុ៤១ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាស្អ ាង លខត្កណ្ាេ ជាកូន�្រស់អ៊ំ 

លឡង ជួង នងិអ៊ំបស ី មុ៉េ លអឿង មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ បាន 

សុវីឡាំង ល�ា ឡាំង មានកូនប្រញស ៤នាក់នងិបសី៣នាក់បតូវ

បានខខមែ�បកហម ចា្់រខលរួ នល�ាមន្ទ �ីកសដិ្ឋ ាន �្រស់មន្ទ �ី២៥ 

តំ្រន់២៥ ជថ្ងទ១ី០ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ

�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ ្ ្រន្ទ ្់រធំ ០៣ ្រន្ទ ្់រតូច ៥។ 

កាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលងមាន២ ខុសគ្ាមួយ

ល�ាជថ្ងទ១ី០ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៥ នងិមួយលទៀតល�ាជថ្ងទ១ី០ 

ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ

្រ�លិច្ទជនកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 ជួង សា� ៉ុ ន ល�ា ហ៊ាន មានអាយុ២១ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាចំកា�លេើ លខត្កំ�ង់ចាម ជាកូន�្រស់�ូ 

ជួង ហុក នងិមីង សុន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាល�ទ្យ 

�-៩៨ ជថ្ងទ៦ី ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រជួង

សា� ៉ុ នល�ាជថ្ងទ១ី៧ខខមនីាឆ្ាំ១៩៧៧្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអ

ស់�យៈល�េ៧១ ជថ្ង។

 ជួន នួន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង�េ៥០២ 

ជថ្ងទ៣ី ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជួន នួន 

ល�ាជថ្ងទ១ី៦ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�

យៈល�េ៤៥ជថ្ង។

 ជួន ឆុក មានអាយុ២០ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ បសញ កកំលណើត 
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ល�ាបសញ ក២០ ( បសញ កស្អ ាង) លខត្កណ្ាេជាកូន�្រស់�ូជួនបតឹ

កនងិ មងីសួន ្ូយ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា(មន្ទ ី

�ស)-២១ ឃ ជថ្ងទ២ី៥ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ កាេ្រ�លិច្ទ

ជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលងមាន២ខុសគ្ា មួយល�ាជថ្ងទ២ី៤ 

នងិមួយលទៀតល�ាជថ្ងទ២ី៥ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហម

សមល ា្់រជួនឆុកល�ាជថ្ងទ១ី៨ ខខមីនា ឆ្ាំ១៩៧៧។

 ជួន ផ�ល ា មានអាយុ២0ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានបសញ កកំ

លណើតល�ាបសញ ក២០(បសញ កស្អ ាង) លខត្កណ្ាេ ជាកូន�្រស់�ូ 

ជួ្រ ្មឹ នងុិមងី េុយ មនិ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ា 

(មន្ទ �ី)ស-២១ឃ ជថ្ងទ២ី២ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហម

សមល ា្់រជួនផ�ល ាល�ាជថ្ងទ១ី៨ខខមនីា ឆ្ាំ១៩៧៧្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រ

ឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ២៥ជថ្ង។

 ជួន �ុងឹ ល�ា លសឿន មានអាយុ២០ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាលការះអខណ្ត លខត្តាខកវ ជាកូន�្រស់�ូ 

ជួន កាក់ នងិមងី ្ង់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាកង

�េ៥០២ ជថ្ងទ១ី៨ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ 

ជួន �ុងឹ ល�ា លសឿន ល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខមនីា ឆ្ាំ១៩៧៧ 

្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ ២៨ ជថ្ង។

 ជួន វ៉ាន់ន ី ល�ា ននី មានអាយុ២០ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

ជាកូន�្រស់�ូ លអឿន នងិមងី សុន បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ

នល�ាពាណិជជកមមែបកញ ង ជថ្ងទ៩ី ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយ្រ

ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះច្រន្ទ ្់រធំ៤្រន្ទ ្់រតូច

១២។ខខមែ�បកហមសមល ា្់រជួន វ៉ាន់ន ីល�ាជថ្ងទ៦ី ខខមនីា ឆ្ាំ១៩

៧៧្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ ៥៧ ជថ្ង។

 ជួន វួច ល�ា ជាត ិបតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាឋាម

�េ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជួន អុេ ល�ា មាស មានអាយុ៣៦ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាកំ�ង់លសៀមលខត្កំ�ង់ចាមជាកូន�្រស់

អ៊ំសូវជួននងិអ៊ំបសលីភា្ហាក់ ប្រធានបសញ កកងមាសមានប្រ

�ន្ធល ម្ែ ារះសអ៊ាត ល�ា សុមី មានកូនបស៣ីនាក់បតូវបានខខមែ�

បកហមចា្់រខលរួ នល�ាតំ្រន់៤១ ជថ្ងទ២ី៦ ខខកុម្ភ ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

ខខមែ�បកហមសមល ា្់រ ជួន អុេ ល�ាជថ្ងទ៨ី ខខកក្ដា ឆ្ាំ១៩៧៧ 

្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុ�ាំងអស់�យៈល�េ១៣៣ជថ្ង។

 ជួន លហង មានអាយុ៣៧ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានបសញ ក

កំលណើតល�ាជប�ក្រ្ាសលខត្តាខកវជាកូន�្រស់អ៊ំយូ ធ ិនងិអ៊ំ

បសីឈិន្ុរមិានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះហាក់ សាណំុ ល�ា ខកវ ច�ជណ 

មានកូនប្រញស ២នាក់នងិបស ី១នាក់ បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រ

ខលរួ នល�ា(ឃំុ) ជ្់រ (បសញ ក) ប�រះលនបតប�រះ ជថ្ងទ១ី០ ខខមករា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ 

ក០៦ ្រន្ទ ្់រធំ ៦។ ល្រើលយាងតាម ឯកសា�ល�ា្រណណ សា�ជនម

ជ្ឈមណ្ឌ េឯកសា�កមពញ ជា ខែេយេល�ាលធវែ ើ្រ ជ្ លីឡើងវញិ

លដាយកា�យិាេយ័សហប�រះរាជអាជ្ា ជនអង្គ ជំនំុជបមរះវសិា

ម ្្ញ ក្ញ ងតុ�ាកា�កមពញ ជា �កលឃើញថា ជួន លហង ល�ា មិត្ 

ជាកមមែក�ថមែី បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នមក�ីលរាងចបកចាន

យកមកដាក់្ុកទួេខសលងល�ាជថ្ងទ១ី៧ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

នងិសមល ា្់រលចាេល�ាជថ្ងទ១ី៨ ខខមីនា ឆ្ាំ១៩៧៧។

 ជួ� សូវាន់ហន មានអាយុ២៥ឆ្ាំ ក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន  

បសញ កកំលណើតល�ាកំ�ង់លសៀម លខត្កំ�ង់ចាមជាកូន�្រស់�ូជូ

�វនិនងិ មងីងួន សម បតូវបានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាបសញ កតា

ឡី-ែលង្ា ជថ្ងទ១ី២ ខខតុ�ា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ្រ ជ្ូ នល�ាឃំុ

�ាំងល�ា្ុកទួេខសលងក្ញ ងផ្ទ រះ ខ ្រន្ទ ្់រធំ ១ ្រន្ទ ្់រតូច ២។ 

ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា� ្រញជ ាក់�ីកាេ្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់

្ុកទួេខសលង នងិកា�សមល ា្់រល�ាលឡើយ។

 លជៀច មាច ល�ា វចិបិត មានអាយុ២៧ឆ្ាំក្ញ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានបសញ កកំលណើតល�ាពារាំង លខត្ជប�ខវង ជាកូន�្រស់�ូ លជៀ 

ជួន នងិមងី លប�ឿង ណន មានប្រ�ន្ធល ម្ែ ារះ ឃឹម ្ង់ បតូវ

បានខខមែ�បកហមចា្់រខលរួ នល�ាលរាងចបកបកឡឹង ែ-៣ ជថ្ងទ២ី៥ 

ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ ល�ា�ំុទាន់មានឯកសា�្រញជ ាក់�ីកាេ

្រ�លិច្ទជនកា�មកែេ់្ុកទួេខសលង នងិកា�សមល ា្់រលឡើយ។ 

(ល�ាមានត)

វ៉ាន ថាន់លពាដារ៉ា នងិ ឡញ ង ដានី



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ៖ ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ

ផ្ទ រះលេខ៦៦ មហាវថីិប�រះសហីនុ រាជធានី្ ្ំ ល�ញ ប�រះរាជាណាចបកកមពញ ជា ទូ�ស�្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥

�ូ្រថតកា្រកាាយ ៖ អាង សាវត្ា ជាកូនសាី�្រស់ តកឹ សាងអាង ដាេតាូវបានអង្គកា�ចា្់រខលរួ ន្រ ជ្ូ នទាមន្ទ �ីស�-២១
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