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លេខ២៣៧ ខខកញ្ញា ឆ ្នាំ២០១៩

 មរណភញាពរបស់នួនជញានញាលពេថី្ៗលនះ ្ជឺញាកញារជំរុញ

ដេ់កញាររពឹំងទុកចំលពញាះសន្តិភញាព នតិងកញារែ្សះែ្សញាល�ញាក្មុ ងកប

លទសម្មុជញា។លមមលនញា្មនវ៍ តិជ្ញាខខ្រកកេមមួយរូបលនះកតូវបញាន

កបកញាសថញាសលែ ញាប់ លដញាយសញារលរញា្ជរញាពញា្ នតិងជំងឺរុញាំររល៉�ញាអញា

យុ៩៣ឆ្ញាំល�ញាក្មុ ង មន្ទ រីលពទ្យ ល�ញាភំ្លពញល�ញារថ្ងទ៤ី ខខសហីញា 

ឆ្ញាំ២០១៩។ នួនជញា្ជឺញាបង្ំទពីីរបន្ទ ញាប់ពីបុ៉េ ពតខដេជញា

អតតីនញាយករដ្ឋមនន្រីនរបបកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ(១៩៧៥-

១៩៧៩),នួនជញាស្ថតិតល�ញាក្មុ ងចំលណញាមលមដឹកនញាំជញាន់ខ្ស់ខខ្រកក

េម ខដេកតូវបញានកញាត់ល�ញាសល�ញាក្មុ ងអងគេ ជំនំុជកមះវ តិសញាមជ្

ក្មុ ងតុលញាកញារកម្មុជញា ពីបទឧកកតិដ្ឋកម្កបឆញាំងមនុស្សជញាតតិឧកកតិ

ដ្ឋកម្កបេយ័ពូជសញាសន ៍ នតិងបទលេ្ើសលែ្សងៗលទៀត។ កញារ   

ក្ប់ក្ងដ៏ផ្ញាច់កញាររបស់នួនជញា កតូវបញានទទួេសគេ ញាេ់ថញាមញាន

កញារទទួេខុសកតូវចំលពញាះកញារបញាត់បង់ជីវ តិតរបស់កបជញាជនកម្មុ

ជញាជតិត២លញាននញាក់ចញាប់ពីរថ្ងទ១ី៧ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៥ ដេ់ 

រថ្ងទ៦ី ខខមករញា ឆ្ញាំ១៩៧៩។

 នួន ជញា បញានសលែ ញាប់មុនលពេបទលចញាទកបកញាន់�ញាំងអស់ចំ

លពញាះខលែតួ ន កតូវបញានវ តិនតិច្យ័ល�ញាក្មុ ងកញារកញាត់លសចក្វី គ្េពីរ។ ល�ញា 

រថ្ង ខដេ្ញាត់សលែ ញាប់ខ្មុ ំកំពុងល�ញាក្មុ ងកសមុ កអនលែង់ខវង ខដេជញាតំ 

បន់កញាន់កញាប់ចុងលកកញាយរបស់ចេនញាខខ្រកកេម ជញាមួយមតិត្

រួមកញារងញារម្ញាក់លទៀតរបស់ខ្មុ ំ ល�ញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា 

។ល�ញាលពេខដេកតឡប់មកភំ្លពញវ តិញ មតិត្ម្ញាក់បញានសួរខ្មុ ំថញា

លតើខ្មុ ំបញានសលងកេតល�ើញថញា លតើអតតីកម្ញាភតិបញាេខខ្រកកេមខដ

េរស់ល�ញាក្មុ ងកសមុ កអនលែង់ខវងបញានដឹងអំពីមរណភញាពរបស់នួន

ជញា ខដរឬលទ លេើយលតើឥឡូវលនះពួកល្នងឹពតិចញារណញាចូេរួម 

ពតិ្បុីណ្យសពរបស់នួន ជញាល�ញារប៉េតិនខដេជញាតំបន់កញាន់កញាប់

ចុងលកកញាយ របស់ខខ្រកកេមមួយលទៀតល�ញាភូមតិភញា្ពញាយព័្យ

ខដរឬលទ។ ចញាប់តញាំងពីលពេលនញាះមកខ្មុ ំបញានយកចតិត្ទុកដញាក់

យ៉ញាងខលែ ញាំងចំលពញាះលរឿងមួយលនះ។ ដូចខដេកតូវបញានរញាយកញារ

ណព៍ីលខត្រប៉េតិន សពរបស់ នួន ជញា កតូវបញានបូជញាលដញាយមញាន

វត្មញានតតិចតួចពីអតតីលមបញ្ញា កញារលយញាធញា នតិងកម្ញាភតិបញាេ 

ខខ្រកកេមលបើលកបៀបល្ៀបល�ញានងឹពតិ្បុីណ្យសពរបស់ លអៀង 

សញារ ី ខដេជញាអតតីរដ្ឋមនន្កីកសួងកញារបរលទសរបស់កម្មុជញា 

កបជញា្តិបលតយ្យ កញាេពីខខមនីញា ឆ្ញាំ២០១៣។ វត្មញានរបស់

អ្កកញាន់ទុកខេ ល�ញាក្មុ ងពតិ្ដីខងហែសពរបស់ នួន ជញា ឆលែមុ ះបញ្ញាំងអំពី 

សំណំុលរឿង នតិងសញាេដីកញាររបស់្ញាត់ល�ញាក្មុ ងអងគេ ជំនំុជកមះវ តិ

សញាមជ្ក្មុ ងតុលញាកញារកម្មុជញា។ 

មរណភាពរ្រស់ ៃួៃ ជា ដ វ្ែើឲ្យសៃ្ិភាព
កាៃ់សតទូលំទូលាយជាងមរុៃ

នួន ជញា មញាដឹកនញាំជញាន់ខ្ស់នញាក្ មុ ងរបបកម្មុជញាបញាជញា្តិបតញាយ្យ
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លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

 ជញាកញារពតិតណញាស់ សេកញារ�ីញាំងឡញាយរបស់ នួន ជញា  

កបញាថ្ញាចង់ឃលែ ញាតឆ្ង ញាយពីអតតីលមដឹកនញាំរបស់ខលែតួ នខដេកតូវបញាន

ល្លចញាទកបកញាន់ល�ញាសជញាសញាធញារណៈ នតិងមញានលករ្ ិ៍ល្្ញាះអញាប់

ឱន។លនះ្ជឺញាសកខេ កីម្បញ្ញាក់អំពីកបសតិទ្ធភញាព រនដំលណើរកញាររ

បស់អងគេ ជំនំុជ កមះវ តិសញាមជ្ក្មុ ងតុលញាកញារកម្មុជញា ខដេបញាន 

លែ្ទ រៀងផ្ទ ញាត់បញ្ញាក់នូវមូេដ្ឋ ញានក្ះឹរនកញារពតិតអំពីភញាពសញាហញាវ

លឃញារល�ញារបស់ខខ្រកកេម។ តញាមរយៈនតីតិវ ត្ិ ចី្ញាប់ សូម្បខីត

អតតីកម្ញាភតិបញាេខខ្រកកេម នតិងឯកសញារភស្័មុតញាងបញានទទួេ

សគេ ញាេ់អំពីតួនញាទផី្ទ ញាេ់របស់ នួន ជញា នតិងលមដឹកនញាំជញាន់ខ្ស់ដ

រទលទៀតក្មុ ងកញារលបញាសសម្ញាតជញាកបពន័្ធ លដើម្បកីបឆញាំងនងឹស 

កតូវខញាងក្មុ ងនតិងខញាងលករញា ខដេបណ្ញាេឲ្យមញានអំលពើកបេយ័

ពូជសញាសនល៍កើតលឡើង។

 មរណភញាពរបស់ នួន ជញា ្ជឺញាកញារបញ្ញាក់អំពីកញារដតិត

ដញាមរបស់ខខ្រកកេមខដេបញានថមថយយ៉ញាងខលែ ញាំង។ ខសសតិប

ឆ្ញាំមុនឬករ៏មភៃ ឆ្ញាំមុនអ្ក្ញាំកទរបស់ នួន ជញា បញានមញានលមញាទន 

ភញាពយ៉ញាងខលែ ញាំង ខដេខលែតួ នកតូវបញានសញាធញារណជនលមើេល�ើញ

ថញាមញានទំនញាក់ទំនងជតិតស្តិទ្ធជញាមួយលមដឹកនញាំរបស់ខលែតួ ន។ បុ៉ខន្ 

បន្ទ ញាប់ពីដំលណើររនកញារជំនំុជកមះដ៏ខវងឆ្ង ញាយខដេបញានបងហែ ញាញ 

អំពីកញារពតិតរនកញារទទួេខុសកតូវលទើប នួន ជញា បញានផលែ ញាស់បូ្រ

ល�ញាជញាពតិរុទ្ធជនខដេ្្ញានអំណញាច នតិងកតូវបញានអតតីកម្ញាភតិបញា

េខខ្រកកេមរបស់ខលែតួ នមតិនយកចតិត្ទុកដញាក់ នតិងលមើេងញាយ។ 

 វញា្ជឺញាលរឿង្ម្តញាលទ ល�ញាក្ប់ទកីខនលែង�ញាំងអស់ល�ញាក្មុ ង

ពតិភពលលញាក ខដេកញារសលែ ញាប់របស់អតតីលមដឹកនញាំក្មុ ងកបលទស

មតិនទទួេបញានលសចក្អំីណរ ឬភញាពសុទតិដ្ឋតិនតិយមជញាថី្។ ជញា 

្ម្តញា សូម្បខីតចំលពញាះលមដឹកនញាំខដេមញានលរឿងអញាកសូវកល៏ដញា

យលសចក្សីលែ ញាប់របស់លមដឹកនញាំ�ញាំងលនញាះ្ជឺញាលពេលវលញាមួយ

កបកបលដញាយភញាពខ្សឹបខ្សតួ េនតិងកញារចងចញាំ។បុ៉ខន្លសចក្សីលែ ញាប់

របស់នួនជញា្ខុឺស្្ញា។ នួន ជញា ្ជឺញាលមដឹកនញាំលេើយកជ៏ញាកប

ធញានសភញាតំណញាងកបជញាជនកម្មុជញា ល�ញាក្មុ ងរបបកម្មុជញាកបជញា្តិ

បលតយ្យ។បុ៉ខន្្្ញានលេតុែេណញាមួយ្ួរខតសជ្ងឹ្តិតអំពី

ភញាពវ តិជ្មញានអំពីអវ ីខដេ នួន ជញា បញានបន្សេ់ទុកលនញាះលទ។ 

ជញាតតិនតិយម ្មឺញានអត្ថកបលយញាជនល៍េើយល�ញាក្មុ ងចំលណញាមលនញាះ 

្កឺញារល្ញារពចំលពញាះអតតីលមដឹកនញាំ។ បុ៉ខន្លយើងកតូវខតកបមុ ង 

កបយត្័។ លនះ្ជឺញាកញារលេើកទកឹចតិត្ចំលពញាះកញារល្ញារពលមដឹក

នញាំនលយញាបញាយថី្ លេើយកជ៏ញាកញារដញាស់ស្ញារតដីេ់អ្កខដេល វ្ ើ

កញារឲ្យរដ្ឋ ញាភតិបញាេលមដឹកនញាំ�ញាំងលនញាះថញា ពួកល្្ួរខតរក្សញាកញារ

្ញាំកទរបស់ខលែតួ ន ល�ញាះបជីញាល�ញាក្មុ ងកញាេៈលទសៈេ្ ឬកអ៏ញាកកក់។ 

វញាហញាក់បដូីចជញាកញារអត្ថ ញា្តិប្ញាយអវ តិជ្មញានល�ញាលេើរដ្ឋ ញាភតិបញាេ

លនះ កបសតិនលបើល�ញាលពេខដេលមដឹកនញាំបញាត់បង់អំណញាចល វ្ ើឲ្យ

មញានកញារខបកបញាក់ លកពញាះខតកញារខសវងរកែេកបលយញាជនផ៍្ទ ញាេ់

ខលែតួ ន នតិងមញានកញារបដតិលស្កញារចូេរួមជញាមួយអតតីលមដឹកនញាំ 

របស់ខលែតួ ន។ បុ៉ខន្លពេលវលញាលនះ្ខុឺស្្ញា។ 

 ខ្មុ ំល�ើញថញាមរណភញាពរបស់ នួន ជញា ្ ជឺញាសញ្ញាថី្មួយ 

នតិងេ្ ខដេបងហែ ញាញថញាកញារខតិតខំកបឹងខកបងរបស់ជញាតតិលដើម្ប ី

សន្តិភញាពទបំីែុតទទួេបញានជយ័ជម្ះ្ំល្ងមួយ។មរណភញាព

របស់ នួន ជញា បញានបញ្ញាក់អំពីកញារបដតិលស្ល�ញាលេើមលនញា្ម 

វ តិជ្ញាខដេមញានជញាយូរមកលេើយល�ញាក្មុ ងកបលទស។ នួន ជញា បញាន

បញាត់បង់ឱកញាសក្មុ ងជីវ តិតរបស់ខលែតួ នកពម�ញាំងកញាររពឹំងទុករបស់

អ្ក្ញាំកទ ខដេ្តិតថញានងឹអញាចមញានកញារផលែ ញាស់បូ្រដ៏រចដន្យមួយ

ខដេអញាចល វ្ ើឲ្យចេនញារបស់ពួកល្រស់លឡើងវ តិញ។   

 យ៉ញាងណញាវ តិញ នួន ជញា ្ លឹពញារលពញលដញាយឧបញាយកេ។ 

នួន ជញា អញាចបំខេងលរឿងរ៉ញាវលែ្សងៗលដើម្បផីលែ ញាស់បូ្រមតតិសញាធញា

រណៈជនចំលពញាះខលែតួ ន នតិងបខងវ រមតតិលែ្សងៗតញាមរយៈអ្កកសញាវ 

កជញាវ អ្កយកពត័ម៌ញាន នតិងមល្្ញាបញាយលែ្សងលទៀត។ មរណ

ភញាពរបស់នួនជញា្ួរខតល វ្ ើឲ្យអ្ករស់រញានមញានជីវ តិតពីរបបកបេ ័

យពូជសញាសនខ៍ខ្រកកេមមញានភញាព្ូរលស្បើយល�ញាក្មុ ងចតិត្ នតិង

ដឹងថញាកញារវ តិេកតឡប់មករកកញារកញាន់អំណញាចវ តិញរបស់ខខ្រកក

េម្មឺតិនអញាចល�ញារួចលនញាះលទ។ ចំនួនដ៏តតិចតួចរនអ្កខដេ 

កញាន់ទុកខេកញារសលែ ញាប់របស់ នួន ជញា ្ជឺញាកញារបងហែ ញាញថញាសន្តិភញាព

ល�ញាក្មុ ងកបលទស ្ទឺទួេបញានជយ័ជម្ះលេើេទ្ធភញាពរនកញារ 

បលជ្ះលឡើងវ តិញរនជលមលែ ញាះ។

េី សុខឃញាង



កាលវិភាគ្រញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បញ្ញាំងលរៀងរញាេ់រថ្ងសុកក 

លវលញាលម៉ញាង១០:០០ កពឹក

ទតីញាំងល�ញាវ តិចតិកតសញាេសតិេ្បៈ

សេសមយ័វ តិទ្ញាស្ថ ញានសលែឹករតឹ 

អ្ញារ H រនវ តិទ្ញាស្ថ ញានជញាតតិអប់រ ំ

(មហញាវ តិថីកពះសីេនុ 

រញាជធញានភំ្ីលពញ)

 វ តិចតិតញាសញាេសតិេ្បៈសេសមយ័វ តិទ្ញាស្ថ ញានសលែឹករតឹ ដញាេមញានទតីញាំងស្ថតិតនញាក្ មុ ងអ្ញារ H នញាវ តិទ្ញាស្ថ ញានជញាតតិអប់រ ំជញាទតីញាំង 

មួយដើរតួនញាទជីញាកនលែញាងអប់រ ំបណ្មុ ះបណ្ញាេ នតិងលើកកម្ស់កញារអប់រពំីបញាវត្តិសញាស្ញា នតិងកញារដំណញាេបន្សេ់ទុកពីរបបខ្ញារ 

កញាេម ពញាម�ញាំងជញាកនលែញាងដញាេដញាក់បងហែ ញាញពីស្ ញាដញាសតិេ្បៈ នតិងវប្ប្មត៌ញាមរយៈកញារតញាំងពតិពរ័ណ ៍កញារចញាក់បញ្ ញាំងខ្សញាភញាព-

យន្ឯកសញារ នតិងកញារធវ ើបទបងហែ ញាញរបស់វញា្្តិននញានញា។ ជញារួម វ តិចតិតញាសញាេសតិេ្បៈសេសមយ័វ តិទ្ញាស្ថ ញានសលែឹករតឹ រួមចំណញាក 

ដេ់កញារលើកកម្ស់នតិង្ញាំទញាដេ់វ តិចតិតញាករកម្មុជញា�ញាំងអស់ ដញាយែ្េ់ជូននូវបរ តិវញាណខញាងក្ មុ ងបន្ទ ប់្ំនញាអ្ញារចំណញាស់កសញាង

ឡើងក្ មុ ងរជ្កញាេបញារញាំង សមញាញាប់កញារដញាក់តញាំងពតិពរ័ណព៌ីកតិច្ កញារសតិេ្បៈរបស់ខលែតួ ន។

សមញាញាប់ពត័ម៌ញានបន្ថញាមសូម�ញាក់ទង ស៊ញាង ចតិន្ញា ទូរសព្ទ លញាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉ញាេ truthchenda.s@dccam.org
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 ខ្មុ ំបញាទល្្ញាះ ឥន សញារ ៉ុ ន ល�ញា ថុេ មញានកសមុ កកំលណើត

រស់ល�ញាភូមតិចំបក់ពញាម�ំុសវ ញាយលរៀង កសមុ កកបសូកតតំន់២៣។ 

ខ្មុ ំមញានអញាយុ២៧ឆ្ញាំ (ល�ញាឆ្ញាំ១៩៧៨)។ល�ញាឆ្ញាំ១៩៦៣ខ្មុ ំលរៀន

បញានកតមឹថ្ញាក់ទលី�ញាវ តិទ្ញាេយ័កំពង់លរញាទ។៍ លកកញាយមកលដញាយ

សញារមញានរដ្ឋកបហញាល�ញារថ្ងទ១ី៨ មនីញា ឆ្ញាំ១៩៧០ ខ្មុ ំកប៏ញាន 

ឈប់លរៀនលេើយចូេល វ្ ើបដតិវត្នជ៍ញាមួយខខ្រកកេម។ អំឡមុ ង 

លពេលនញាះល្្ញាះ សូ ខដេជញាលេខញាតំបន់២៣ បញានចញាត់តញាំង

ខ្មុ ំឲ្យល�ញាល វ្ ើជញាកងកញារពញារល�ញាមន្ទ រីកសមុ ក។ លកកញាយមក សូ បញាន 

បជ្មុ ះបជូ្េខ្មុ ំឲ្យចូេ លស.អីុ.អញា លដញាយលេើកលឡើងពីកញារេំ

បញាករនកញារល វ្ ើវដតិវត្ន ៍ ខដេមញានភញាពអន់ថយជញាងសងគេម 

ចញាស់។ ល�ញាខខ្ូ្ ឆ្ញាំ១៩៧០ សូ កប៏ញានបជូ្េខ្មុ ំជញា លស.អីុ.អញា 

ជញាមួយ យ៉ញាន បច្មុ ប្បនក្បធញានលពទ្យ តំបន់២៣,  សំលអឿន 

សមញាជតិកកសមុ ក,សញាត យុទ្ធជនកបធញានវរលសនញា្ំ១១២ តំបន់ 

២៣។ អំឡមុ ងលពេលនញាះ ខ្មុ ំមញានភញារកតិច្ជញានរីសញារសកមញាប់ 

�ញាក់ទងខខ្ស លស.អីុ.អញា។ 

 បន្ទ ញាប់ពីខខ្រកកេមលឡើងក្ប់ក្ងអំណញាច ល�ញារថ្ងទ ី

១៧លមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ សូ បញានលបើកកតិច្កបជំុខែនកញារជញាមួយ

ខខ្សបណ្ញាញក្មុ ងកកមុ មល�ញាែ្ទ ះរបស់្ញាត់ ខដេមញានកងកញារពញារ 

មួយកកមុ មល�ញាចញាំយញាមេ្ញាត។ លកកញាយពី សូ បញានខណនញាំរួច  

ខ្មុ ំបញានពតិភញាក្សញាជញាមួយសមញាជតិកកកមុ មលដើម្បលីកតៀមខលែតួ នល វ្ ើសកម្

ភញាព។ កកមុ មខ្មុ ំបញានេួចលញាក់កសូវ២.០០០ ថញាំងល�ញាក្មុ ងជកងមុក 

កសូវរបស់តំបន់២៣ លដញាយមតិនរញាយកញារណឲ៍្យអងគេកញារបញាន 

ស្ៃការដ វ្ែើ្រដិវតៃ្៍្ ្រួលរំលំ្រក្សករុម្ពុយៃតីស្កម្ពុជា

វត្បឹងរ៉ញា ស្ថតិតក្ មុ ងសញាុកសវ ញាយជញាុំ ខញាត្សវ ញាយរៀង ដញាេតញាូវបញានខ្ញារកញាេមជញាើសរើសធវ ើជញាមន្ទ រីសន្តិសុខ សមញាញាប់�ំុឃញាំងអ្ កទញាស។
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ដឹងលឡើយ។ លករញាពី លនះខ្មុ ំបញានលញាក់សញាំង២០ពុយល�ញាឃលែ ញាំងពញា

ណតិជ្កម្តំបន់២៣លដើម្បទុីកលកតៀមល វ្ ើរដ្ឋកបហញារបក្សកុម្មុ យ

នស្ីកម្មុជញាល�ញាលដើមឆ្ញាំ១៩៧៦។ ។ កកមុ មខ្មុ ំបញានេួចេក់កសូវ

ល�ញាឲ្យយួន១.០០០បញាវល�ញាលដើមឆ្ញាំ១៩៧៦។ លកកញាយមកលទៀត

កកមុ មខ្មុ ំកប៏ញានល វ្ ើវ តិលច្ទកម្េួចដុតកសូវល�ញាតញាមកពំខដន អស់ចំ

នួន២០េតិកតញានតិងបញានេួចលញាក់កសូវបញាន១.៥០០បញាវ បខន្ថម

លទៀតល�ញាជកងមុកកសូវរបស់�ំុកតពញាំងលញាចកសមុ កកំពង់លរញាទ។៍  

កកមុ មរបស់ខ្មុ ំបញានេួចល វ្ ើសកម្ភញាពខបបលនះ ជញាលកចើនលេើក 

លកចើនសញារ។ សូ បញានបញ្ញាឲ្យសមញាជតិកល�ញាក្មុ ងកកមុ ម�ញាក់ទងជញា

មួយលវៀតណញាម លដើម្បលីកតៀមខលែតួ នល វ្ ើរដ្ឋកបហញារល�ញាខខ លមសញា 

ឆ្ញាំ១៩៧៦។ ល�ញាខខមនីញា ឆ្ញាំ១៩៧៦ កកមុ មខ្មុ ំបញានកបជំុលដញាយ

បញានលេើកខែនកញារដូចជញា លកជើសលរ ើសកមលែ ញាំងលចញពីអ្កខដេ

មតិនលពញចតិត្ចំលពញាះបដតិវត្នខ៍ែនកញារេួចលញាក់លស្បរៀង នតិង 

េក់លស្បរៀងល�ញាឲ្យលវៀតណញាម ខែនកញារេួចបំផលែ ញាញលសដ្ឋកតិច្ 

អងគេកញារ នតិងខែនកញារេួចបញាញ់សមលែ ញាប់កម្ញាភតិបញាេបដតិវត្ន។៍ 

 ល�ញាខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩៧៦ សូ បញានកបមូេបកខេ ពួក�ញាំង

អស់មកកបជំុលដញាយបញានលេើកលឡើងពីខែនកញារបន្ល វ្ ើរដ្ឋកបហញា

រ។ល�ញាក្មុ ងខែនកញារលនះកតូវលកតៀមលស្បរៀងក្ញាប់រលំសវ នតិងឡញាន

សកមញាប់ដឹកជជូ្ន។ជញាពតិលសសសូ បញានឲ្យសមញាជតិកលកតៀម 

សពវ ញាវុ្សកមញាប់ល វ្ ើរដ្ឋកបហញារ កពម�ញាំង�ញាក់ទងជញាមួយលវៀត

ណញាមជញាកមលែ ញាំងជំនួយ។ មួយវ តិញលទៀតសូបញានឲ្យបងកេ ប់ក្ញាប់

មនីតញាមថ្េ់ លដើម្បកីលម្ទ ចឡញានលយញាធញា ខខ្រកកេមលេើយសូ

កប៏ញានចញាត់តញាំងឲ្យបកខេ ពួកេួចបញាញ់សមលែ ញាប់ នតិងបំពុេកម្ញា 

ភតិបញាេខខ្រកកេម។ 

 ល�ញាចុងខខមករញា ឆ្ញាំ១៩៧៨ សូបញានចញាត់តញាំងឲ្យខ្មុ ំលរៀប

ចំកមលែ ញាំងកញារពញារ១០នញាក់ លដើម្បជូីន សូ ល�ញាកបជំុខែនកញារណ៍

ជញាមួយលវៀតណញាមក្មុ ងែ្ទ ះសម្ង ញាត់របស់ សូ ល�ញាក្មុ ង�ំុកតពញាំង

លញាចកសមុ កកំពង់លរញាទ។៍ លពេលនញាះ ខ្មុ ំកប៏ញានខណនញាំថុនលមកកមុ ម

ពញាះវ តិហញារវត្បឹងរ៉ញា ស្ថតិតក្ មុ ងសញាុកសវ ញាយជញាុំ ខញាត្សវ ញាយរៀង ដញាេតញាូវបញានខ្ញារកញាេម

ជញាើសរើសធវ ើជញាមន្ទ រីសន្តិសុខសមញាញាប់�ំុឃញាំងអ្ កទញាស
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កងកញារពញារមន្ទ រីតំបន់២៣ ឲ្យយកកមលែ ញាំងក្មុ ងកកមុ ម�ញាំងអស់ 

មកយញាមកញារពញារ។ សមញាសភញាពកបជំុលពេលនញាះខញាងយួនមញាន 

របកញាវ េុក នតិងម្ញាក់លទៀតខ្មុ ំមតិនសគេ ញាេ់ល្្ញាះមញានតួនញាទជីញា 

កបធញានលយញាធញាលខត្រតនតិញ។ ចំខណកខខ្រមញាន សូលេខញាតំបន់

២៣,្ួនអនុលេខញាតំបន់២៣,ខកវសំណញាងល�ញា មុ៉ន កបធញាន 

លសនញា្តិកញាលយញាធញាភូមតិភញា្បូព៌ញា, ខឆម កបធញានលសនញា្តិកញារ

លយញាធញាតំបន់២៣,ខសេ៊កបធញានកងពេតំបន់២៣,សញាម៉ន,

ែន,ថញាន់ នតិង ម៉ញាន។ 

 កតិច្កបជំុលនះស្ីអំពី កញារលរៀបចំខែនកញារល វ្ ើរដ្ឋកបហញារ 

ែ្តួ េរេំំបក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា ល�ញារថ្ងទ១ី៧ ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩

៧៨។តញាមរយៈកតិច្កបជំុលនះខ្មុ ំបញានដឹងអំពីខែនកញាររបស់លវៀត

ណញាមក្មុ ងកញារវញាយេុកខខ្រកកេម នតិងខែនកញារលកតៀមខលែតួ នល វ្ ើ 

រដ្ឋកបហញាររបស់បកខេ ពួកខ្មុ ំ ក្មុ ងកញារែ្តួ េរេំំបក្សកុម្មុ យនស្ី 

កម្មុជញា។ ក្មុ ងលនញាះលវៀតណញាមបញានលេើកយកមុខកពតួ ញ២ជញាសំ

ខញាន់ ៖ មុខកពតួ ញទ១ី) ្ ចូឺេមកបញាវ តិត តញាមបលណ្ញាយែលែូ វជញាតតិ

លេខ១ លេើយមកជួប្្ញាជញាមួយកកមុ មខ្មុ ំល�ញាកសមុ កកបសូកត។ 

មុខកពតួ ញទ២ី)្មឺញានល្ញាេល�ញាវញាយយកទកីកមុ ងសវ ញាយលរៀងឲ្យ

បញាន។ ចំលពញាះមុខកពតួ ញនមួីយៗលវៀតណញាមយកកងទព័កសតួ ច

មជ្ឈតិមបក្សរបស់កបលទសលវៀតណញាមមួយកងពេ មកល វ្ ើជញា

កមលែ ញាំងសូ្េលេើយឲ្យកងទព័លខត្តញាយនតិញ នតិងឡមុ ងអញានជួយ

ជញាកមលែ ញាំងបខន្ថម។ល�ញាពញាក់កណ្ញាេខខកុមភៃ ៈ ឆ្ញាំ១៩៧៨ ្ ណៈ

លយញាធញាលខត្រតនតិញបញានសួរអំពីសភញាពកញារណល៍យញាធញា របស់

បក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា�ញាក់ទងនងឹចំនួន កមលែ ញាំងទព័កបលភទអញា

វុ្នតិងរថលកកញាះល�ញាតញាមកពំខដន នតិងល�ញាកកមុ ងសវ ញាយលរៀង។ខញាង

លវៀតណញាមចង់ដឹងអំពីខែនកញារ របស់បក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា

ថញានងឹវញាយេុកល�ញាលេើកបលទសលវៀតណញាមរថ្ងណញា?   

 តញាមរយៈកញារខណនញាំរបស់ សូ ខ្មុ ំកប៏ញានរញាយកញារណ ៍

កបញាប់ល�ញាខញាងលវៀតណញាមវ តិញថញា កងកមលែ ញាំងទព័របស់មជ្ឈតិមប

ក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញាមញានចំនួនលកចើន មញានរថលកកញាះ១០លក្ឿង 

មញានកញាំលភលែ ើង្ំលកចើន លេើយកងទព័កសតួ ចរបស់អងគេកញារខខ្រកក

េមអូសកញាំលភលែ ើង១៣០ចេត័ជញាប់រេូតលដញាយមតិនល�ញាខតមួយ

កខនលែងលទ។ ចំខណកសភញាពកញារណខ៍ញាងក្មុ ងខខ្សបណ្ញាញរបស់ 

កកមុ មខ្មុ ំកំពុងខតកតូវបញានអងគេកញារកសញាវកជញាវតញាមដញាន នតិងចញាប់

ខលែតួ នជញាបន្បន្ទ ញាប់។ដូលច្ះកញារលរៀបចំខែនកញារល វ្ ើរដ្ឋកបហញារែ្តួ េ

រេំំបក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា ពតិតជញាមញានកញារេំបញាក។ លបើល�ញាះ

បជីញាេំបញាកយ៉ញាងណញាកល៏ដញាយបកខេ ពួកខ្មុ ំនងឹខតិតខំអនុវត្នខ៍ែន

កញារល វ្ ើរដ្ឋកបហញារល�ញារថ្ង១៧ លមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៨ ខញាងមុខលនះ 

ឲ្យបញានសលកមច។ 

 ខញាងខ្មុ ំលស្ើសំុខញាងលវៀតណញាមជួយែ្េ់ជញាកមលែ ញាំង នតិងអញា

វុ្លដើម្បលីកតៀមខលែតួ នល វ្ ើរដ្ឋកបហញារ។ បន្ទ ញាប់ពីខ្មុ ំបញានរញាយកញារណ៍

លេើយលវៀតណញាមកប៏ញានឲ្យលកតៀមលរៀបចំសមភៃ ញារ កមលែ ញាំង លស្បរៀ

ងនតិងឧបករណដឹ៍កជជូ្នសកមញាប់អនុវត្ខែនកញារ។   

 លកកញាយមក ល�ញាក្មុ ងខខកុមភៃ ៈ ឆ្ញាំដខដេ សូ បញានឲ្យខ្មុ ំ 

នតិង ថញាន់កបធញានកងកញារពញារ ដឹកអញាវុ្ចំនួនឡញានល�ញាឲ្យលវៀត

ណញាមក្មុ ងលនញាះមញានកញាំលភលែ ើងលប៤០, លប៤១, លដកញា៧៥, លដកញា

៨២នតិងកញាណុង១២០មេីីខម៉កត។ចុងខខកុមភៃ ៈឆ្ញាំ១៩៧៨ខ្មុ ំ 

បញានធលែ ញាក់ខលែតួ នឈឺ លេើយខ្មុ ំបញានលដកព្ញាបញាេល�ញាមន្ទ រីលពទ្យ 

តំបន់២៣ រេូតដេ់រថ្ងទ១ី២ ខខមីនញា ឆ្ញាំ១៩៧៨។ 

 សូ កតូវបញានអងគេកញារដកឲ្យល�ញាល វ្ ើជញាលេខញាតំបន់២៤ 

លេើយ្ញាត់កប៏ញាននញាំខ្មុ ំល�ញាជញាមួយខដរ។ ខ្មុ ំល�ញាល�ញាជញាមួយ សូ 

បញាន៤រថ្ងអងគេកញារបញានចញាប់ខលែតួ ន សូ ល�ញារថ្ងទ១ី៦ខខមនីញា ឆ្ញាំ១៩ 

៧៨។ លកកញាយពីកញារចញាប់ខលែតួ នសូបញានមួយរថ្ង  អងគេកញារកប៏ញាន 

ចញាប់ខលែតួ នខ្មុ ំល�ញាកពឹករថ្ងទ១ី៧ ខខមនីញា ឆ្ញាំ១៩៧៨។

ផញាត ចញាន់សុនតិតញា

កំណត់ចំណញាំ៖ រញាេ់ចលមលែ ើយសញារភញាពរបស់អ្កល�ញាស�ញាំង 

អស់ខដេជញាប់�ំុឃញាំងល�ញាមន្ទ រីសន្តិសុខស-២១ សុទ្ធខតឆលែង

កញាត់កញារបងខេ តិតបងខេំ នតិងកញារល វ្ ើ�ញារុណកម្យ៉ញាង ្្ង ន់ ្្ង រពីកងសួរ

ចលមលែ ើយរបស់ខខ្រកកេម ដូលច្ះលយើងមតិនអញាចសន្តិដ្ឋ ញានបញាន

លឡើយថញាចលមលែ ើយរបស់ ឥន សញារ ៉ុ ន ល�ញា ថុេ លនះពតិតឬ 

យ៉ញាងណញាលនញាះលទ។



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «កញារ តិយញាេយ័ពត័ម៌ញានសញាធញារណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាបញានបើកបមញាើជូននតិស្សតិត អ្ កសញាញាវជញាញាវ បុ គ្េេតិក 

រញាជកញារ នតិងអងគេកញារកញាញារដ្ឋ ញាភតិបញាេ នតិងបុ គ្េេ�ញាំងឡញាយដញាេមញានចំណញាប់អញារម្ណវ៍ តិវឌ្ឍនរ៍បស់អងគេ ជំនំុជមញាះវ តិសញាមជ្ក្ មុ ង 

តុលញាកញារកម្មុជញា ឬសញាលញាក្ខី្ញារកញាេម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាជញាកនលែញាងបញាមូេែ្មុ ំ  នតិងចងកញាងឯកសញារអំពីរបបកម្មុជញាបញាជញា្តិបតញាយ្យបញានចញាើនបំែុត។ 

ឯកសញារនញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាមញានបញាញាំបញាភញាទ។ បញាភញាទឯកសញារទមួីយ្ឯឺកសញារជញាកញាដញាសសនលែកឹដញាេមញានចំនួន 

ជតិតមួយលញានទំពរ័។ បញាភញាទឯកសញារទពីីរ្ ឺ ជញាបទសមភៃ ញាសនដ៍ញាេបុ គ្េេតិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាចុះទញាធវ ើសមភៃ ញាសន ៍

ជញាមួយជនរងគញាញាះ នតិងអតតីកម្ញាភតិបញាេខ្ញារកញាេម។ បញាភញាទឯកសញារទបីី្ជឺញារូបថត�ញាក់ទងទញានងឹសមយ័ខ្ញារកញាេម។  

បញាភញាទឯកសញារទបួីន្ជឺញាឯកសញារ�ញាក់ទងទញានងឹកញារធវ ើផញានទរីណ្ញាសញាកសព នតិងទតីញាំងសមលែ ញាប់របស់ខ្ញារកញាេម នតិងឯកសញារ

ទបីញាញាំ្ជឺញាខ្សញាភញាពយន្ឯកសញារដញាេបញានែេតិតឡើងក្ មុ ងរបបខ្ញារកញាេម នតិងសមយ័កញាញាយមកទៀត។

 តញាមរយៈកញារ តិយញាេយ័ពត័ម៌ញានសញាធញារណៈ សញាធញារណជនអញាចនងឹសញាញាវជញាញាវឯកសញារ�ញាំងនញាះបញាន។ ឯកសញារខលែះទៀត 

រួមមញាន៖ បញាវត្តិរូបកម្ញាភតិបញាេខ្ញារកញាេម ចមលែ ើយសញារភញាព កំណត់ហញាតុរបស់បក្ស ទូរលញាខឆលែ ើយឆលែងពត័ម៌ញានដញាេបញានមកព ី

កញារសមភៃ ញាសនជ៍ញាមួយអតតីកម្ញាភតិបញាេខ្ញារកញាេម នតិងទតិន ្នយ័្ន្ថនតិទ្ទ ញាសបងហែ ញាញពីរណ្ញាសញាកសព ទតីញាំង្ុក នតិងបូជនយីដ្ឋ ញាន 

បញាេយ័ពូជសញាសន។៍

 កញារ តិយញាេយ័ពត័ម៌ញានសញាធញារណៈមញានទតីញាងំនញាអ្ញារលញាខ៦៦ មហញាវ តិថីពញាះសេីនុ ខញាងកើតវ តិមញានឯករញាជ្យ។ កញារ តិយញាេយ័ 

របស់យើងបើកជូនសញាធញារណជនពីថ្ង ញាចន័្ទដេ់ថ្ង ញាសុកញា ពញាេពញាឹកពីម៉ញាងបញាញាំប ី ដេ់ម៉ញាង១២ នតិងពញាេរសៀេពីម៉ញាង២ 

ដេ់ម៉ញាង៥។ បញាសតិនបើអស់លញាកអ្ កមញានចម្ងេ់ ឬចង់រៀបចំពញាឹត្តិកញារណជ៍ញាកញាុមណញាមួយ សូម�ញាក់ទងបុ គ្េេតិករបស់យើង 

យី សុ�ី តញាមរយៈទូរសព្ទ លញាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ញាេ៖ truthsokhy.y@dccam.org។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 នញាងខ្មុ ំល្្ញាះ ្ញាត កសខីឡន លកើតល�ញាឆ្ញាំ១៩៩៦ 

ល�ញាភូមតិដីដុះ �ំុពញាមលកញាះស្ញា កសមុ កស្ទ ឹងកតង់ លខត្កំពង់ចញាម 

មញានឪពុកល្្ញាះ ្ញាត ណញាត នតិងម្ញាយល្្ញាះ ឡមុ ង ចញាន់ណញា

។ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ២០០៤ខណៈលពេខដេនញាងខ្មុ ំមញាន អញាយុលទើប 

៨ ឆ្ញាំម្ញាយខ្មុ ំបញានសលែ ញាប់លដញាយសញារជំងឺរុញាំររខ៉ដេបងកេ លឡើងតញាំង

ពីក្មុ ងរបបខខ្រកកេម១៩៧៥-១៩៧៩។ កញារបញាត់បង់ម្ញាយ

លនះបញានបងកេែេប៉ះពញាេ់យ៉ញាងខលែ ញាំងដេ់ជីវ តិតរស់ល�ញា របស់ខ្មុ ំ 

នតិងបញានល វ្ ើឲ្យរូបខ្មុ ំកលែ ញាយជញាលក្ងកំកពញារស់ល�ញាជញាមួយជីដូនរេូ

តមកដេ់សពវ រថ្ង។ ខញាងលកកញាម្ជឺញាកញារលរៀបរញាប់របស់ជីដូន

ខ្មុ ំល�ញាក្មុ ង របបខខ្រកកេម ៖

 ជីដូនរបស់ខ្មុ ំល្្ញាះ ក្ ី វួចលញាង មញានអញាយុ៦៨ឆ្ញាំ

បញានលរៀបកញារជញាមួយជីតញាខ្មុ ំល្្ញាះ ឆញាយ ស៊ញាងឡមុ ង ល�ញាភូមតិដី

ដុះ�ំុពញាមលកញាះស្ញាកសមុ កស្ទ ឹងកតង់ លខត្កំពង់ចញាម ក្មុ ងឆ្ញាំ១៩

៧៣។ជីដូនជីតញាខ្មុ ំមញានកូនចំនួន៤នញាក់ (កូនកបមុស២នញាក់ នតិង 

កូនកសី២នញាក់)។ ម្ញាយខ្មុ ំជញាកូនទ២ីបញានលកើតក្មុ ងល�ញា ខខវ តិច្តិកញា

ឆ្ញាំ១៩៧៦្បឺន្ទ ញាប់ពីខខ្រកកេមលឡើងកញាន់អំណញាចកបមញាណ

ជញាជញាងមួយឆ្ញាំ។ បន្ទ ញាប់ពីខខ្រកកេមលឡើងកញាន់កញាប់អំណញាច

ល�ញារថ្ងទ១ី៧ ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ ល�ញាភូមតិដីដុះកដូ៏ចជញាភូមតិដ៏

រទលទៀតល�ញាទូ�ញាំងកបលទសខដរខខ្រកកេម បញានកបមូេកទព្យ 

សម្បត្តិឯកជន�ញាំងអស់យកល�ញាដញាក់រួមល�ញាក្មុ ងសេករណ។៍ 

ខខ្រកកេម កច៏ញាប់លែ្ើមខបងខចកកបជញាជនឲ្យរស់ល�ញាល វ្ ើកញារ 

តញាមកងតញាមកកមុ មលរៀងៗខលែតួ ន។ ជីដូនរបស់ខលែមុ ំកតូវបញានចញាត់តញាំង

ឲ្យរស់ល�ញានងឹល វ្ ើកញារល�ញាក្មុ ងកងមងីៗ ខដេមញានសមញាជតិកសុទ្ធ

ខតជញានញារខីដេមញានក ត្ួ សញាររួចលេើយចំនួនពី១៨ ល�ញា ២០នញាក់

។ចំខណកជីតញារបស់ខ្មុ ំកតូវបញានចញាត់តញាំងឲ្យល វ្ ើកញារ ក្មុ ងកងភ្តួ រ 

នតិងដឹកជជូ្នបខនលែតញាមរលទះល្ញាល�ញាឲ្យកងចេត័ េូបចុកល�ញា

កខនលែងល វ្ ើកញារងញារឆ្ង ញាយៗពីភូមតិដូចជញាល�ញាកសណញាបខ្ ី ល�ញាអូរ

កញាប់មញាន់នតិងកខនលែងឆ្ង ញាយៗលែ្សងលទៀត។ កញារដឹកជជូ្នលនះ្ឺ

មញានរយៈលពេរេូតល�ញាដេ់មួយសប្ញាេឬ៍១០ រថ្ងលទើបកតឡ

ប់មកភូមតិជួបកបពន្ធម្ង។ ជីដូន នតិងជីតញារបស់ខ្មុ ំមតិនសូវបញាន

ជួបជំុ្្ញាលទល�ញាក្មុ ងរបបខខ្រកកេមលកពញាះពួក្ញាត់កតូវបំលពញ

កញារងញារលរៀងៗខលែតួ ន ្ខឺខ្រកកេមមតិនអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សកមញាក

ល�ញាលមើេខថកបពន្ធកូនលឡើយល�ញាះបជីញាលទើបខតសកមញាេកូនរួច

កល៏ដញាយ។ ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧៦ ល�ញាខណៈលពេខដេជីដូនខ្មុ ំ 

មញានរែ្ទ លពញាះកូនទ២ី (ម្ញាយរបស់ខ្មុ ំ) ្ញាត់កតូវបញាន្ណៈសេ

ករណខ៍ខ្រកកេមល្្ញាះ េន នតិង អងគេ ត់ ចញាត់តញាំងឲ្យខរកទកឹ

លកសញាចកូនថ្ញាំជក់ (ល�ញាក្មុ ងភូមតិដីដុះកតូវបញានខខ្រកកេមចញាត់ 

តញាំងឲ្យកបជញាជនដញាំដំណញាំថ្ញាំជក់ សកមញាប់ែគេ ត់ែគេ ង់ដេ់កម្ញាភតិ

បញាេខខ្រកកេមខដេជក់បញារ ី នតិងចុកថ្ញាំជក់)។ ល�ញាលពេល វ្ ើ

កញារងញារខរកទកឹលកសញាចកូនថ្ញាំជក់លនញាះជីដូន ខ្មុ ំបញានរអតិេដួេ

ជញាញកឹញញាប់បុ៉ខន្អវ ីខដេ្ួរឲ្យចញាប់អញារម្ណល៍នញាះ ្លឺ�ញា 

ខណៈលពេខដេជីដូនរបស់ខ្មុ ំមញានរែ្ទ លពញាះបញាន៨ខខលេើយខខ្រ

កកេម ល�ញាខតចញាត់តញាំងឲ្យខរកទកឹលកសញាចកូនថ្ញាំជក់ដខដេ 

ជញាអកុសេ្ញាត់បញានរអតិេដួេអុក្ូថយ៉ញាងខលែ ញាំង ល�ញាលេើដី 

សកពុមសគរួសារនាងខ្ពុំបាៃរង្ល្៉ររះពាល់ពតីរ្រ្រសខ្រសកហម

្ញាត សញាីឡញាន
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

លេើយបុ៉ន្ញានរថ្ង លកកញាយមក្ញាត់កស៏កមញាេបញានម្ញាយខ្មុ ំ។  

 ជីដូនខ្មុ ំមញានកបសញាសនថ៍ញា ល�ញាអំឡមុ ងលពេមញានរែ្ទ

លពញាះម្ញាយខ្មុ ំធលែ ញាប់មញានកម្ញាភតិបញាេខខ្រកកេម ទតិលតៀន្ញាត់ថញា 

ជញាពួកនញាយទុនមតិនធលែ ញាប់ល វ្ ើកញារងញារ ្្ង ន់ ្្ង រ លេើយលពេអងគេកញារ

ចញាត់តញាំងឲ្យល វ្ ើកញារងញារ ្លឺ វ្ ើចុងរដចុងលជើង មតិនខតិតខំល វ្ ើឲ្យ 

សលកមចតញាមខែនកញាររបស់អងគេកញារដញាក់ទតិសឲ្យលនញាះលទ។ លដញា

យសញារកញារទតិលតៀនលនះជីដូនខ្មុ ំមញានកញារភយ័ខលែ ញាច ខខ្រកកេម 

សមលែ ញាប់លនញាះដូលច្ះលេើយ ្ញាត់កតូវខតខតិតខំល វ្ ើកញារងញារ ្្ង ន់ ្្ង រ 

ឲ្យដូចសមញាជតិក ក្មុ ងកងខដេមតិនមញានរែ្ទ លពញាះ។ ល�ញាលពេជី 

ដូនខ្មុ ំសកមញាេបញានម្ញាយខ្មុ ំ ្ម្ឺញាយខ្មុ ំមញាន បញហែ ញាកលជើងខែ្កខញា

ងស្ញាំ្មឺញានឆ្ងឹលកញាងសំខប៉តលេើយមញាន សុខភញាពលខ្សញាយខុស

ពី�ញារក្ម្តញា។ជីដូនខ្មុ ំមញានកបសញាសនថ៍ញាម្ញាយខ្មុ ំ កបខេេជញា

មញានបញហែ ញាសុខភញាពលនះលដញាយសញារខខ្រកកេម បងខេំ្ញាត់ឲ្យល វ្ ើ

កញារេួសកមលែ ញាំងនតិងកតូវរអតិេដួេជញាញកឹញញាប់ ល�ញាអំឡមុ ង 

លពេខដេ្ញាត់មញានរែ្ទ លពញាះ លទើបបញានជញាម្ញាយខ្មុ ំ ខកបល�ញាជញា

ខបបលនះ។បន្ទ ញាប់ពីសកមញាេកូនបញានរយៈលពេបខីខ ខខ្រកកេ

មបញានចញាត់តញាំងឲ្យជីដូនខ្មុ ំ លចញល�ញា្ញាស់្េ់លឈើលដើម្បរីញានដី

ល វ្ ើខកស, ជីកកបឡញាយ, ខរកដីលេើកទំនប់ នតិងល វ្ ើកញារងញារតញាម

វញាេខកសល�ញាខញាងលកកញាយភូមតិខដេមញានចម្ង ញាយកបមញាណ៤ ្ី

ឡូខម៉កត លដញាយទុកម្ញាយខ្មុ ំល�ញាកខនលែងយញាយៗលមើេកុមញារ។ 

ម្ញាយខ្មុ ំជញា�ញារកខដេមញានសុខភញាពមតិនេ្ នតិងជញាលក្ងខដេយំ

លកចើនជញាងកុមញារដ៏រទលទៀត។ជីដូនខ្មុ ំល�ញាចញាំថញាលពេម្ញាយខ្មុ ំមញាន

អញាយុកបខេេ១ឆ្ញាំ ២ឆ្ញាំ្ញាត់ខតងខតយំតញាមម្ញាយល�ញាលពេ

ដេ់លម៉ញាងលចញពីល�ញាល វ្ ើកញារងញារតញាមវញាេខកសម្ងៗ។  

 មញានលពេមួយក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧៧ ម្ញាយខ្មុ ំមញានជំងឺក្ក 

ែងបញានយំរេូតបញាត់សំលឡងល វ្ ើឲ្យជីដូនខ្មុ ំភយ័ខលែ ញាំងលដញាយ្តិត

ថញាម្ញាយខ្មុ ំកបខេេមតិនរស់លទ។ ល�ញាក្មុ ងសមយ័ខខ្រកកេមជី

ដូនខ្មុ ំមតិនមញានបញាយមហែូ បេូបក្ប់ក្ញាន់ នតិងមតិនមញានទកឹលដញាះ   

ក្ប់ក្ញាន់លដើម្បបំីល�ញាកូន(ម្ញាយខ្មុ ំ)លទលេើយលពេកូនឈឺលកចើន 

ក៏្ ្ ញានថ្ញាំសកមញាប់ព្ញាបញាេ នតិងមតិនកតូវបញានអនុញ្ញាតឲ្យល�ញា

លមើេខថកូនបញានដតិតដេ់ខដរ។

 បន្ទ ញាប់ពីរបបខខ្រកកេមបញានដួេរេំល�ញាល�ញាឆ្ញាំ ១៩   

៧៩ម្ញាយខ្មុ ំមញានអញាយុ៣ឆ្ញាំ នតិងល�ញាឆ្ញាំ១៩៨១ លពេ្ញាត់អញា

យុ៥ឆ្ញាំបញានលេងលលញាតពីលេើបញាវកសូវល�ញាលេើែ្ទ ះជញាមួយលក្ង

ៗដ៏រទលទៀត កប៏ញានល វ្ ើឲ្យ្ញាត់បញាក់កលជើងកតង់កខនលែងឆ្ងឹលកញាង

សំខប៉តលនញាះ។ លដញាយមតិនមញានលពទ្យនតិងកញារព្ញាបញាេបញានកតមឹ

កតូវលនញាះម្ញាយខ្មុ ំបញានពតិកញារលជើងខញាងស្ញាំនតិងលដើរបុញាំងលពៀតៗ។  

 ម្ញាយខ្មុ ំបញានចូេលរៀនល�ញាសញាលញាក្មុ ង�ំុពញាមលកញាះស្ញា

ល�ញាឆ្ញាំ១៩៨៤ នតិងបញានឈប់លរៀនកតមឹថ្ញាក់ទ៨ីក្មុ ងឆ្ញាំ១៩ 

៩៤។ ល�ញាឆ្ញាំ១៩៩៥ម្ញាយខ្មុ ំបញានលរៀបកញារជញាមួយឪពុករបស់ 

ខ្មុ ំល្្ញាះ ្ញាត ណញាត។ លរៀបកញារបញានមួយឆ្ញាំល�ញាឆ្ញាំ១៩៩៦ 

ម្ញាយខ្មុ ំកល៏កើតបញានរូបនញាងខ្មុ ំ។ លដញាយសញារ្ញាត់មញានសុខភញាព 

មតិនេ្តញាំងខតពីសមយ័ខខ្រកកេម មញានជំងឺកបចញាំកញាយ នតិង 

ដំល�ញារុញាំររ ៉ ល�ញាលេើលជើងពតិកញាររបស់្ញាត់ល�ញាឆ្ញាំ២០០១ លទើប 

បណ្ញាេសុខភញាពរបស់្ញាត់កញាន់ខតធលែ ញាក់ដុនដញាបខលែ ញាំង។ ល�ញាទី

បំែុតម្ញាយខ្មុ ំបញានសលែ ញាប់ល�ញាឆ្ញាំ២០០៤។ ល�ញាះបជីញានញាងខ្មុ ំបញាន

លកើតល�ញាឆ្ញាំ១៩៩៦ កល៏ដញាយករ៏បបខខ្រកកេមបញានបងកេែេ

ប៉ះពញាេ់ដេ់រូបនញាងខ្មុ ំ នតិងកតូវកំកពញាម្ញាយរេូតមកដេ់សពវ

រថ្ង។ ្ញាត កសខីឡន

លញាកយញាយ គញាី វួចលញាង តញាូវជញាយញាយរបស់សញាីឡញាន
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 សញាលញាក្ខីខ្រកកេមខដេបញានចញាប់លែ្ើមក្មុ ងឆ្ញាំ២០០

៦បញានថមថយល�ញាៗល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ២០១៩លនះ នតិង្ញានល�ញារក

កញារបជ្ប់�ញាំងកសមុ ងក្មុ ងលពេដ៏ខលែខីញាងមុខ។ ស្ថ ញាបន័នតិងកញារ តិ

យញាេយ័ច្ញាប់មួយចំនួន កតូវបញានបតិទបជ្ប់កតិច្កញាររបស់ខលែតួ ន 

លេើយបុ គ្េេតិកជញាតតិ នតិងអន្រជញាតតិជញាលកចើននញាក់កក៏តូវបញានរ ំ

សញាយ។ ជញាមួយ្្ញាលនះខដរលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី នតិងជន 

រងលក្ញាះរនរបបខខ្រកកេមខលែះអស់កមលែ ញាំង ក្មុ ងកញារបន្តញាម

ដញានដំលណើរកញារលនះតល�ញាលទៀត។ សន្ទមុ ះរនកញារចង់បញានភញាពយុត្តិ 

្មរ៌បស់អ្ករស់រញានមញានជីវ តិតលកកញាយរបបខខ្រកកេម ជញាពតិ

លសសអ្កខដេរស់ល�ញាតញាមទជីនបទដញាច់កសយញាេ កក៏តូវ 

រសញាត់កញាន់ខតឆ្ង ញាយល�ញាៗពីែ្ត់្ំនតិតរបស់ខលែតួ ន នតិងអញាចជញា 

សញ្ញាមួយខដេបងហែ ញាញពីភញាពអស់សង្មឹខដេ្្ញានរពឹំងថញា

នងឹអញាចកតឡប់មកវ តិញ បន្ទ ញាប់ពីតុលញាកញារកញាត់ល�ញាសលមដឹក

នញាំខខ្រកកេមមួយលនះនងឹកតូវបតិទបជ្ប់។ ថី្ៗលនះ នួន ជញា 

អតតីបង្ំទ២ី អនុលេខញាបក្យកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា នតិងកបធញាន

សភញាតំណញាងកបជញាជនកម្មុជញាក្មុ ងរបបខខ្រកកេម បញានសលែ ញាប់

បញាត់បង់ជីវ តិត�ញាំងបណឹ្ងសញារទុកខេ កបឆញាំង នងឹសញាេកកមរប

ស់អងគេ ជំនំុជកមះសញាលញាដំបូង របស់ខលែតួ នមតិន�ញាន់កតូវបញានកញាត់

លសចក្។ី ល�ញាះបជីញាយ៉ញាងណញាកល៏ដញាយកអ្៏ករស់រញានមញានជីវ តិត

�ញាំងលនញាះ ជញាពតិលសសអ្កខដេធលែ ញាប់បញានដញាក់ពញាក្យបណឹ្ងសំុ

តញាំងខលែតួ ន ជញាលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណីកតូវបញានតភ្ញាប់ទំនញាក់ទំនង

លឡើងវ តិញ នតិងទទួេបញានកញារយកចតិត្ទុកដញាក់ខ្ស់ពីមជ្ឈមណ្ឌ

េឯកសញារកម្មុជញាក្មុ ងកញារចូេរួមកសញាងនូវយន្កញារ«យុត្ត្ិ ម៌

អន្រកញាេ»មួយនញាលពេខញាងមុខ។

 សឿង ធលែ ញាប់បញានស្ ើសំុដញាក់ពញាក្យបណឹ្ងទញាកញាន់អងគេ

ជំនំុជមញាះវ តិសញាមជ្ក្ មុ ងតុលញាកញារកម្មុជញាកញាេពីឆ្ ញាំ២០០៩ តញា

មរយៈមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាដើម្ប ី ធវ ើជញាដើមបណឹ្ង

រដ្ឋប្បលវណី ក្មុ ងដំលណើរកញារសវនញាកញារកញាត់ល�ញាសលមដឹកនញាំកំ

ពូេខខ្រកកេម នតិងអ្កទទួេខុសកតូវខ្ស់បំែុតខដេកតូវ

បញាន ចញាប់ខលែតួ ន នតិង�ំុខលែតួ នជញាបលណ្ញាះអញាសនល្ដញាយសញាលញាក្ខីខ្រ

សរុតីម ដសឿង

ទញាសភញាពវញាេសញាញារដូវវស្សញាក្ មុ ង�ំុទកឹថលែ ញា សញាុកសវ ញាយអន្ទរ ខញាត្ពញាញាវញាង
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កកេម។ លសឿង កតូវបញានអលជ្ើញឲ្យចូេរួមតញាមដញានអងគេ  

សវនញាកញារជញាមួយអ្កឯលទៀត។ ១០ឆ្ញាំលកកញាយកញារដញាក់ពញាក្យ 

បណឹ្ង លសឿងខេងរវរីវេ់នតិងយកចតិត្ទុកដញាក់ពីលរឿងកញាត់ក្ី

តល�ញាលទៀតលេើយ លកពញាះ្ញាត់ខវេ់ខវ ញាយពីសុខទុកខេ ខលែតួ នឯងកកមុ ម 

ក ត្ួ សញារ នតិងកបជញាជន រស់ល�ញាក្មុ ងភូមត្ិ ញាត់។

 លយើងបញានមកជួប លសឿង ល�ញាែ្ទ ះរបស់្ញាត់បន្ទ ញាប់ពីរ

យៈលពេ១០ឆ្ញាំរនកញារជួប្ញាត់ក្ញាដំបូងក្មុ ងឆ្ញាំ២០០៩លដើម្បី

សួរសុខទុកខេ  នតិងចង់ដឹងពីកញារ្តិតរបស់្ញាត់ពីដំលណើរកញាររប

ស់សញាលញាក្ខីខ្រកកេម នតិងកញារខសវងរកយុត្ត្ិ មរ៌បស់សញាលញា

ក្ខីខ្រកកេម កពម�ញាំងកញារយេ់ដឹងពីយន្កញាររនកញារកសញាង 

«យុត្ត្ិ មអ៌ន្រកញាេ» ល�ញាក្មុ ងកកមតិតមូេដ្ឋ ញាន។កំពុងស្ថតិតក្មុ ង

ស្ថ ញានភញាពជំងឺលបះដូងយូរឆ្ញាំ លសឿង ខដេមញានសភញាពពតិបញាក

ក្មុ ងកញារដកដលងហែ ើមនតិងមតិនសូវនតិយញាយសី្លកចើនកតូវបន្លេបថ្ញាំ 

នតិងទទួេកញារព្ញាបញាេជញាកបចញាំពីក្ូលពទ្យជំនញាញលបះដូងល�ញា

រញាជធញានភំ្ីលពញ។ល�ញាះបីជញាស្ថតិតក្មុ ងស្ថ ញានភញាពជំងឺកបចញាំកញាយ

យ៉ញាងដូលច្ះកល៏ដញាយកល៏សឿង ល�ញាខតបន្កតិច្កញារជួយលរៀបចំស

ណ្ញាប់ធ្ញាប់ នតិងសុវត្ថ តិភញាពជូនកបជញាជន�ញាំងអស់ខដេកំពុង 

រស់ល�ញាក្មុ ងភូមតិមញានជយ័ជញា្ម្តញាលេើយ ្ញាត់កទ៏ទួេបញានកញា

រល្ញារពកសឡញាញ់ពីអ្កភូមតិ ជញាយូរឆ្ញាំកនលែងមកលេើយខដរ។ 

លសឿង្ជឺញាកបធញានភូមតិមញានជយ័ �ំុទកឹថលែ ញា កសមុ កសវ ញាយអន្ទរ 

លខត្រកពខវង នញាលពេបច្មុ ប្បន។្ លសឿងខតងខតចូេរួមកបជំុជញា

មួយកកមុ មកបឹក្សញា�ំុមតិនខដេអញាក់ខញានម្ងណញាលឡើយលេើកខេ

ងខតចំរថ្ង ខដេ ្ញាត់កតូវលចញល�ញាព្ញាបញាេជំងឺតញាមកញាេកំ

ណត់របស់ក្ូលពទ្យ។ លសឿង បញានទតិញរថយន្ក ត្ួ សញារមួយ 

លក្ឿង លដើម្បសីកមតួ េដេ់កញារល វ្ ើដំលណើររបស់្ញាត់មកព្ញាបញា

េជំងឺល�ញាភំ្លពញ។ ល�ញាលកកញាមែ្ទ ះលឈើបខ្ីងរបស់្ញាត់លសឿង

មញានម៉ញាសុនីកចូតកសូវ លក្ឿងនតិងឧបករណល៍ វ្ ើខកសមួយចំនួន

លទៀត ខដេអញាចបញ្ញាក់បញានថញាកកមុ មក ត្ួ សញាររបស់្ញាត់ អញាច 

រកកបញាក់ចំណូេបញានមួយខែ្កពីលក្ឿងយន្កសតិកម្ �ញាំងលនះ 

។លយើងបញានរឭំក្ញាត់ពីជំនួបកញាេពី១០ឆ្ញាំមុន នតិងបញានសួរនញាំ

បខន្ថមពីបទពតិលសញា្នរ៍បស់្ញាត់ ឆលែងកញាត់របបខខ្រកកេម 

លដើម្បខីថរក្សញាកញារចងចញាំរបស់្ញាត់។ មតិនដូចមុនលឡើយ លសឿង 

នតិយញាយកបញាប់លយើងមួយៗយឺតៗខ្យេ់ដលងហែ ើមថប់ៗ នតិងខំទប់ 

ខលែតួ នលស្ទ ើរមតិនបញាន។ ឆ្ញាំលនះ លសឿង មញានអញាយុ៦៧ឆ្ញាំ្ញាត់ហញាក់

មញានកញារលភលែចភលែ ញាំងលកចើន នូវលរឿងរ៉ញាវខដេបញានលកើតមញានក្មុ ងជី 

វ តិតរបស់្ញាត់ ជញាពតិលសសលរឿងរ៉ញាវឆលែងកញាត់របបខខ្រកកេម។  

 មតិនយូរបុ៉ន្ញាន លសឿង បញានកបញាប់លយើងថញា្ញាត់ពតិបញាក

នតិយញាយនតិងចង់ស្ទ ះម្ងៗ។ ឮដូលច្ះលយើងបញានផ្ញាកកញារសន្ទនញា

មួយរលំពច លេើយកម៏តិនសួរលដញលដញាេ្ញាត់លកចើនតល�ញាលទៀត

លទ។ លយើងបញានបជ្ប់កញារសួរនញាំ្ញាត់កតមឹរយៈលពេបុ៉ន្ញាននញា

ទបុ៉ីលណណ ញាះបន្ទ ញាប់ពី្ញាត់បញាននតិយញាយនូវឃលែ ញាដ៏ខលែមួីយថញា« កបជញា

ពេរដ្ឋលែ្សង ល្ពតិបញាកណញាស់ខតខ្មុ ំមតិនសូវពតិបញាកដូចល្លទ»។

លយើងបញានបជ្ប់កញារសួនញាំ�ញាំងក្លីសញាកស្ញាយ លកពញាះថញាមតិន

បញានសួរបញ្ញាក់្ញាត់ពីឫស្េ់ នតិងអត្ថនយ័រនឃលែ ញាចុងលកកញា

យរបស់្ញាត់។ ពញាក្យសម្ីមួយឃលែ ញាលនះ បញានកលែ ញាយជញាកញារចញាប់

អញារម្ណន៍តិងលចញាទជញាសំណួរថញា លតើ លសឿង ជញានរណញា លេើយ

មញានតួនញាទជីញាអវ ីកញាេពីអំឡមុ ងលពេរនរបបខខ្រកកេម?

 លសឿង បញានលងើបលចញពីលរញាអីជរ័បលែ ញាស្ទ តិកពណល៌ខៀវ

ចញាស់ រួចលដើរលក�ញាមៗល�ញាកញាន់លរញាអីលឈើកបណតិតេង្សលទរ 

សុមី សឿង បញាធញានភុមតិមញានជយ័ �ំុទកឹថលែ ញា 

សញាុកសវ ញាយអន្ទរ ខញាត្ពញាញាវញាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ស្ថតិតល�ញាលេើខក្លឈើខក្បរលនញាះ រួចកស៏កមតួ េខលែតួ ន្ញាត់ល�ញាលេើ   

ខក្លនញាះ។ បុ៉ន្ញាននញាទលីកកញាយមកកូនកបសញារកបមុសរបស់ 

លសឿង បញានយកថ្ញាំមកបជ្មុ ក្ញាត់ រួចកទ៏លកមតខលែតួ នម្ងលទៀត

ល�ញាលេើលរញាអីលនញាះក្មុ ងស្ថ ញានភញាពរេតិតររេ នតិងអស់កមលែ ញាំង។ 

មតិនបង្ង់យូរកកមុ មកញារងញារលយើងបញានចញាកលចញពីែ្ទ ះ លសឿង 

លឆ្ញាះល�ញាកញាន់ែ្ទ ះកូនកសី្ញាត់ ខដេមញានអញាយុកបខេេជញាង 

៤០ឆ្ញាំ ក្មុ ងល្ញាេបំណងចង់សួរពត័ម៌ញានបខន្ថមពីឪពុក្ញាត់។ 

បុ៉ខន្លយើងមតិនបញានសលកមចបំណងលនះលទ។ កូនកស ីនតិងកូនកប

សញារកបមុសមួយ្ូរលទៀតរបស់លសឿងហញាក់ជខជកមតិនសុសីងវ ញាក់

្្ញា�ញាេ់ខតលសញាះពីបញហែ ញាលែ្សងៗក្មុ ងក ត្ួ សញារ ជញាលេតុល វ្ ើឲ្យ

លយើងសលកមចចតិត្ចញាកលចញម្ងលទៀត លេើយល វ្ ើដំលណើរល�ញា 

កញាន់ភូមតិលែ្សងខដេជញាភូមតិល្ញាេល�ញាបន្ទ ញាប់។ លយើងបញានល វ្ ើដំ

លណើរតញាមែលែូ វេំកបបមញាត់ខកពកមួយ ខដេមញានចម្ង ញាយកបមញា

ណ២្ឡូីខម៉កតពី្្ញា។  

 លេៀបនងឹល�ញាដេ់ភូមតិរកពទទងឹខដេជញា ល្ញាេល�ញា

ល�ញាលេើយលយើងបញានសកមញាកេូបអញាហញាររថ្ងកតង់ ល�ញាក្មុ ងបរ តិ 

លវណវត្មួយ។ ល�ញាទលីនញាះ លយើងបញានជួបជញាមួយជំទប់�ំុទកឹ

ថលែ ញាម្ញាក់្ណៈកម្កញារវត្បបួីននញាក់ នតិងកពះសង្វយ័ចំណញាស់ 

មួយអងគេ។លយើង�ញាំងអស់្្ញា បញានជខជក្្ញាលេងពីលនះពីលនញាះ

តញាមទមលែ ញាប់របស់លយើង។ េូបអញាហញាររថ្ងកតង់បលណ្ើរនតិយញាយ

បលណ្ើរលឆលែរៀតសួរនញាំពីបទពតិលសញា្នឆ៍លែងកញាត់ របបខខ្រកកេម     

បលណ្ើរ។ កញារសន្ទនញាបញាន្ញានដេ់កញារសកមតិតសកមញាំងចំ 

ណុចសំខញាន់ៗ នតិងបញានលផ្ញាតចំៗលេើជីវ តិតលកកញាមរបបខខ្រកក

េម។ ពត័ម៌ញានបខន្ថមពី លសឿង កក៏តូវបញានដឹងបខន្ថមលទៀតខដរ 

បុ៉ខន្មតិនលកចើនបុ៉ន្ញានលទលេើយកម៏តិនសុជីលករញាលពកខដរ។

 កំពុងស្ថតិតល�ញាក្មុ ងសញាលញាឆញាន់ កបក់សង័កេសចីញាស់មួយ 

េឹុម សួន ខដេកំពុងពតិសញារអញាហញាររថ្ងកតង់ល�ញាលេើខក្រនញាប

ឫស្សី្ជឺញាជំទប់ទ២ី�ំុទកឹថលែ ញា។ អ៊ុ ំកបមុ សម្ញាក់លទៀត (មតិនសគេ ញាេ់

ល្្ញាះខដេកំពុងអងគេមុយលេើខក្លឈើចញាស់មួយខក្បរ្្ញា នងឹ 

សួន្ជឺញា្ណៈកម្កញារវត្។ អ៊ុ ំកសីៗពីរបនីញាក់លទៀត្ជឺញាអ្ក

ខថរក្សញាទធីលែ ញាវត្ នតិងលមើេកញារខុសកតូវមហែូ បអញាហញារក្មុ ងវត្។  

សួន នតិងកពះសង្វយ័ចំណញាស់បញានលរៀបរញាប់កបញាប់លយើងកតតួ

សៗពីកបវត្តិរបស់ខលែតួ ន នតិងបលងហែ ើបឲ្យដឹងពីលសឿងថញាធលែ ញាប់បលកមើ

កញារជញា្ណៈភូមតិកបធញានភូមតិមញានជយ័ នតិងលកកញាយមកជញាកប

ធញានសេករណម៍ញានជយ័។លសឿងមញានបងបូ្នបលងកេ ើត២ នញាក់។

បងកសរីបស់្ញាត់ បញានសលែ ញាប់ក្មុ ងសមយ័សងគេមរញាកស្នតិយម។ 

លសឿង ធលែ ញាប់ចូេរួមក្មុ ងចេនញាខខ្ររលំដញាះ មុនឆ្ញាំ១៩៧៥ 

នតិងមញានវត្មញានក្មុ ងចេនញាបះលបញារ ខដេមតិនទទួេបញានលជញា្

ជយ័ក្មុ ងចុងឆ្ញាំ១៩៧៨ ល�ញាក្មុ ងទកឹដី�ំុទកឹថលែ ញា កសមុ ករកពខវង 

(បច្មុ ប្បនក្សមុ កសវ ញាយអន្ទរ)។ កបជញាជន�ញាំងអស់បញានល�ញាកពឹ

ត្តិកញារណល៍នញាះថញាជញាបញាតុកម្កបឆញាំងនងឹកកមុ ម ខខ្រកកេមមក

ពីភូមតិភញា្នរីតខីដេចូេមកក្ប់ក្ងភូមតិ ភញា្បូព៌ញាក្មុ ងឆ្ញាំ 

១៩៧៨។ ភញាពបរញាជយ័លនះ បញានបងកេ ឲ្យមញានកញារជលមលែរៀសកទង់ 

ក�ញាយ្ំល�ញាក្មុ ង�ំុទកឹថលែ ញា។ កបជញាជននតិងអតតីកម្ញាភតិបញាេខខ្រ

កកេមភូមតិភញា្បូព៌ញាភញា្លកចើន កតូវបញានជលមលែរៀសល�ញាកញាន់លខត្

កំពង់ឆ្ញាំង លពញា្ិ៍សញាត់ នតិងបញាត់ដំបងជញាកខនលែងខដេសមញាជតិក 

ក ត្ួ សញារលស្ទ ើរខត�ញាំងអស់កតូវបញាន សមលែ ញាប់សលែ ញាប់នតិងបញាត់ខលែតួ ន 

រេូតដេ់សពវ រថ្ង។      

 អ្កខដេល�ញាលសសសេ់ កតូវបញានបជូ្នឲ្យល�ញារស់

ល�ញាក្មុ ង�ំុធញាយ កសមុ កបញាភំ្, �ំុរកពល�្ស កសមុ កលមសញាង 

នតិង�ំុសំលរញាង កសមុ ករកពខវង។ លសឿង ជញាប់ល្្ញាះក្មុ ងបជ្ខីដ

េកតូវបជូ្នល�ញាកញាន់តំបន់ដីខលែ ញាញ់ដូចអ្កឯលទៀត។ បុ៉ខន្្ញាត់

មតិនបញានល�ញាដេ់ល្ញាេល�ញាតញាមកញារកំណត់លឡើយ លកពញាះកង 

ទព័លវៀតណញាម នតិងកងកមលែ ញាំងរណសតិរ្សសញាម គ្េ សីលនងគេ ញាះជញាតតិ

កម្មុ ជញាបញានចូេមកដេ់កបលទសកម្មុជញា នតិងបញានវញាយដលណ្ើម

កញាន់កញាប់បញានលខត្សវ ញាយលរៀង នតិងរកពខវង។លសឿងបញានកតឡប់

មកកញាន់ភូមតិកំលណើតវ តិញ នតិងបញានកលែ ញាយជញាលមភូមតិតញាំងពីលពេ

លនញាះរេូតមកដេ់សពវ រថ្ង។ ល្ញាេបំណងខតមួយ្ត់របស់ 

លសឿង នញាលពេបច្មុ ប្បនល្នះ ្លឺ វ្ ើយ៉ញាងណញាឲ្យកកមុ មក ត្ួ សញារ 

របស់្ញាត់អញាចរស់ល�ញាបញានកសតួ េមញានកសូវអងកេ រេូបចុកក្ប់

ក្ញាន់ នតិងមញានមល្្ញាបញាយល វ្ ើដំលណើរសមរម្យ។

លែង ពង្សរ៉ញាសីុ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 ល�ញាលម៉ញាង៩កពឹករថ្ងទ០ី១ ខខសហីញា ឆ្ញាំ២០១៩ កកមុ ម

កញារងញារមជ្ឈមណ្ឌ េែ្សះែ្សញាវញាេខវងរនមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញា

រកម្មុជញា បញានសេកញារជញាមួយកកសួងអប់រយុំវជន នតិងកឡីញា 

លរៀបចំល វ្ ើលវទតិកញាថ្ញាក់លរៀនមួយស្ីពី សញារសំខញាន់រនកញារសតិក្សញា 

កបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) 

ជញាលេើកទ៣ី ល�ញាអនុវ តិទ្ញាេយ័កកលពើពីរ ខដេមញានសតិស្សញានុ

សតិស្សចូេរួមចំនួន៤២នញាក់ (កសី១៩នញាក់)។ អនុវ តិទ្ញាេយ័  

កកលពើពីរមញានទតីញាំងស្ថតិតល�ញាក្មុ ងភូមតិកកលពើពីរលកកញាម �ំុកកលពើ

ពីរកសមុ កវញាេខវងលខត្លពញា្ិ៍សញាត់។ កកលពើពីរ្ជឺញាអតតីមូេ

ដ្ឋ ញានកងទព័ខខ្រកកេមឈរលជើង លដើម្បវីញាយកបយុទ្ធជញាមួយ 

កងទព័លវៀតណញាម នតិងកងទព័របស់រដ្ឋកម្មុ ជញាខដេបញានឈរ

លជើងល�ញាតញាមែលែូ វជញាតតិលេខ៥៦ នតិងទតីញាំងមួយចំនួនលទៀតល�ញា 

ក្មុ ងកសមុ កភំ្កកវញាញ។ បន្ទ ញាប់ពីកងទព័ខខ្រកកេម�ញាំងលនញាះបញា

នល វ្ ើសមញាេរណ័កម្ ចុះចូេជញាមួយរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេល�ញាឆ្ញាំ 

១៩៩៦ អតតីខខ្រកកេមនតិងកកមុ មក ត្ួ សញារបញានសលកមចចតិត្ 

រស់ល�ញាតំបន់លនះ លេើយបញានបលងកេ ើតជញាភូមតិ�ំុ នតិងសញាងសង់

សញាលញាលរៀនសកមញាប់កូនល�ញាបញានលរៀនសូកតរេូតដេ់សពវ រថ្ង

លនះ។

 លវទតិកញាថ្ញាក់លរៀនសី្ពីសញារសំខញាន់ រនកញារសតិក្សញាកបវត្តិ

សញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩)មញានល្ញាេ

បំណងលដើម្បបីលងកេ ើនចំលណះដឹងខែ្កកបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា

្តិបលតយ្យដេ់សតិស្សញានុសតិស្សល�ញាកកមតិតអនុវ តិទ្ញាេយ័ នតិង 

វ តិទ្ញាេយ័ល�ញាទូ�ញាំងកបលទសកម្មុជញា។ ជញាពតិលសស្បឺលងកេ ើតឲ្យ

មញានកតិច្ពតិភញាក្សញា កបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យក្មុ ងចំ

សិស្ាៃរុសិស្សដ�ាអៃរុវិទ្ាលយ័សកដពើពតីរ ក្ពុងសសរុកវាលសវងសិក្ា  

្រសៃថែមអំពតីស្រវត្ិសាសសក្ម្ពុជាស្រជា្ិ្រដតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)

លញាក ឡមុ ង ដញាន,ី  នញាយកសញាលញា នតិងសតិក្សញានុសតិស្សអនុវ តិទ្ញាេយ័កញាពើពីរ ថតរូបជំុ្្ ញាកញាញាយបជ្ ប់វញាទតិកញាថ្ ញាក់រៀន
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

លណញាមសតិស្សញានុសតិស្ស នតិងវញា្្តិន។ លវទតិកញាថ្ញាក់លរៀនលនះកម៏ញាន

តួនញាទជួីយដេ់លក្ងៗជំនញាន់លកកញាយ ក្មុ ងកញារលរៀនសូកតអំពីកប

វត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ លដើម្បឲី្យមញានកញារអត់ឱន 

លយញា្យេ់អ្្ញាកសយ័  នតិងទប់សកេ ញាត់កំុឲ្យអំលពើកបេយ័ពូជ

សញាសនល៍�ញាកម្មុ ជញាលកើតលឡើងសញារជញាថី្។ 

 មុនលពេចញាប់លែ្ើមលវទតិកញាថ្ញាក់លរៀនស្ីពី សញារសំខញាន់

រនកញារសតិក្សញាកបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩) លលញាកនញាយកអនុវ តិទ្ញាេយ័កកលពើពីរ  ភន ផញានតិត 

បញានលេើកលឡើងថញាអនុវ តិទ្ញាេយ័កកលពើពីរ លទើបខតបលងកេ ើតល�ញា 

ក្មុ ងឆ្ញាំសតិក្សញា២០១៤ - ២០១៥លដញាយមញានអ្ញារសតិក្សញាចំនួន

ពីរខ្ង មួយខ្ងសញាងសង់លឡើងលកកញាមជំនួយឧបត្ថមភៃ របស់ 

្នញា្ញារអភតិវឌ្ឍនអ៍ញាសុ ី នតិងអ្ញារមួយខ្ងលទៀតសញាងសង់ 

លដញាយរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញា។ សញាលញាអនុវ តិទ្ញាេយ័កកលពើពីរ  

មញានចំនួន១១ បន្ទ ប់មញានសតិស្សញានុសតិស្សសរុបចំនួន៥៧នញាក់    

(កសី២៧នញាក់) នតិងមញានក្ូចំនួន៦នញាក់ (កសម្ីញាក់)។ ជញាទូល�ញា

សតិស្សញានុសតិស្សខដេបជ្ប់ថ្ញាក់ទ៩ី ភញា្លកចើនបញានលបញាះបង់

កញារសតិក្សញាលដញាយសញាមតិនមញានេទ្ធភញាព ល�ញាបន្កញារសតិក្សញាល�ញា

ថ្ញាក់វ តិទ្ញាេយ័ល�ញាកបលម៉ញាយទរួីមកសមុ កវញាេខវងលទៀត ពីលកពញាះ

មញានកញារខវះខញាតខែ្កជីវភញាពនតិងវ តិទ្ញាេយ័ មញានចម្ង ញាយកបមញា 

ណ៤៥្ឡូីខម៉តពីែ្ទ ះ។ 

 លលញាកនញាយកមញានកញាររកីរញាយពីលកពញាះវញា្ជឺញាលេើកទី

១ ខដេមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាមកលរៀបចំល វ្ ើលវទតិកញាថ្ញាក់

លរៀនសី្ពី សញារសំខញាន់រនកញារសតិក្សញាកបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា

្តិបលតយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩)។ លលញាកនញាយក្តិតថញាលវទតិកញា

លនះនងឹជួយឲ្យសតិស្សញានុសតិស្ស បញានយេ់ដឹងអំពីអវ ីខដេបញាន

លកើតមញានលឡើងល�ញាក្មុ ងរបបខខ្រកកេមដូចជញា កញារជលមលែរៀស 

កញារសមលែ ញាប់ នតិងកញារបងខេំ ឲ្យកបជញាជនល វ្ ើកញារេួសកមលែ ញាំង។ 

ចំខណកកុមញារមតិនបញានល�ញាសញាលញាលរៀនលដើ ម្បលីរៀនសូកតលឡើយ។ 

កញាេពីមុនសតិស្សញានុសតិស្សមតិនសូវបញានយេ់ដឹង ពីលរឿងរ៉ញាវខដ

េបញានលកើតលឡើងលឡើយលេើយកបសតិនលបើបញានដឹង ្ដឹឺងខតបន្តិ

ចបន្តួ ចពីឪពុកម្ញាយឬជីដូនជីតញា ខដេជញាអតតីកម្ញាភតិបញាេ 

ខខ្រកកេមនតិយញាយកបញាប់បុ៉លណណ ញាះ ពីលកពញាះកបជញាជនខដេរស់

ល�ញាកកលពើពីរលនះ ភញា្លកចើលនញា្ជឺញាអតតីកម្ញាភតិបញាេខខ្រកក 

េមខដេលភៀសខលែតួ នពីភំ្លពញ នតិងលខត្លែ្សងៗ។ 

អនុវ តិទ្ញាេយ័កញាពើពីរ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 បន្ទ ញាប់ពីសតិស្សញានុសតិស្ស បំលពញតញារញាងស្ទ ញាបស្ទ ង់ 

មតតិមុនលវទតិកញាថ្ញាក់លរៀន នតិងបញានលឡើងសរលសរនូវអវ ីខដេខលែតួ ន 

បញានដឹង នតិងចង់ដឹងអំពីរបបខខ្រកកេម កពម�ញាំងបញានទស្ស

នញាខខ្សភញាពយន្ឯកសញារកុមញារកម្មុជញារួចមក លលញាក ឡមុ ង ដញាន ី

នញាយកមជ្ឈមណ្ឌ េែ្សះែ្សញាវញាេខវងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ឯកសញា

រកម្មុជញា បញានល វ្ ើបទបងហែ ញាញអំពីសញារសំខញាន់រនកញារសតិក្សញាកប 

វត្តិសញាកស្ខខ្រកកេម នតិងបកកសញាយនូវសំណួរខដេសតិស្សញា

នុសតិស្សចង់ដឹងពីរបបលនញាះ។ ល�ញាចុងបជ្ប់រនលវទតិថ្ញាក់លរៀន 

សតិស្សញានុសតិស្ស បញានបំលពញតញារញាងស្ទ ញាបស្ទ ង់មតតិលកកញាយលវទតិ

កញាថ្ញាក់លរៀន លេើយបុ គ្េេតិកមជ្ឈមណ្ឌ េែ្សះែ្សញាវញាេខវង 

កប៏ញានខចកលសៀវល�ញា កបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) ចំនួន៧៣ក្ញាេ ដេ់សតិស្សញានុសតិស្ស ខដ

េបញានចូេរួមលវទតិកញាថ្ញាក់លរៀនលទៀតែង។

 ្ួន េីេរ័ មញានអញាយុ១៤ឆ្ញាំ លរៀនថ្ញាក់ទ៧ី «ក» 

មញានកសមុ កកំលណើតល�ញាលខត្តញាខកវ លេើយសពវ រថ្ងរស់ល�ញាភូមតិសំ

ឡញាញ�ំុកកលពើពីរកសមុ កវញាេខវងលខត្លពញា្ិ៍សញាត់បញានឲ្យដឹងថញា

លកកញាយលពេបញានចូេលរៀនក្មុ ងលវទតិកញាថ្ញាក់លរៀន ស្ីអំពីសញារសំ

ខញាន់រនកញារសតិក្សញាកបវត្តិសញាកស្ កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩)រួចមក បញានល វ្ ើឲ្យខ្មុ ំកញាន់ខតចង់ដឹងពីកពឹត្តិ

កញារណក៍បវត្តិសញាកស្ ខដេបញានលកើតលឡើងល�ញាក្មុ ងរបបខខ្រកក

េម។ ខ្មុ ំធលែ ញាប់បញានសួរតញារបស់ខ្មុ ំពីរបបខខ្រកកេម។   

 តញារបស់ខ្មុ ំល្្ញាះ ្មី លេើយកញាេសមយ័លនញាះ្ញាត់

ល វ្ ើជញា�ញាហញានល�ញាក្មុ ងលខត្តញាខកវ។ តញារបស់ខ្មុ ំបញានរត់ល្ចពីកញា

របញាញ់្្ញាល�ញាបន្ទ ញាយ�ញាហញានខដេឮខតសំលឡងក្ញាប់ែ្ទមុ ះលឡើង 

កទេឹង។ កញាេថ្ញាក់ទខ្ីមុ ំធលែ ញាប់លរៀនជួបពញាក្យថញាកបេយ័ពូសញា

សន ៍ បុ៉ខន្មតិនដឹងអត្ថនយ័ពតិតកបញាដកយ៉ញាងដូចលម្ចលនញាះលទ។

បន្ទ ញាប់ពីបញានចូេលរៀនក្មុ ងលវទតិកញាថ្ញាក់លរៀន បញានល វ្ ើឲ្យខ្មុ ំយេ់ 

អត្ថនយ័លនះ នតិងចំលណះដឹងថី្ៗបខន្ថមលទៀតពីរបបខខ្រកកេម 

ដូចជញាលក្ងៗ ល�ញាសមយ័លនញាះមតិនមញានសញាលញាលរៀន្លឺរៀនលកកញា

មលដើមលឈើ លេើយកបជញាជន្្ញានបញាយេូបក្ប់ក្ញាន់។ខ្មុ ំមញាន

ចតិត្សប្ញាយសប្ញាយរកីរញាយ ខដេល�ើញមញានកញារបលកងៀន  

កបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ លេើយកច៏ង់ឲ្យមញានលវទតិ

កញាថ្ញាក់លរៀនលនះលេើកលកកញាយលទៀត។ ខ្មុ ំនងឹខចករខំេកចំលណះ

ដេ់មតិត្ភក្តិដរទលទៀត ខដេមតិនបញានចូេរួមរថ្ងលនះឲ្យបញានដឹង

ដូចខ្មុ ំខដរ។

 េូ ធញារ ីលភទកសី ជញាសតិស្សថ្ញាក់ទ៩ី រនអនុវ តិទ្ញាេយ័

កកលពើពីររស់ល�ញាភូមតិកកលពើពីរលកកញាម �ំុកកលពើពីរកសមុ កវញាេ 

ខវងលខត្លពញា្ិ៍សញាត់ បញានសខម្ងនូវអញារម្ណរ៍កីរញាយលកកញាយ

ពីបញានចូេលរៀនក្មុ ងលវទតិកញាថ្ញាក់លរៀន ស្ីអំពីសញារសំខញាន់រនកញារ

សតិក្សញាកបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ (១៩៧៥-១៩ 

៧៩) លកពញាះលវទតិកញាលនះបញានល វ្ ើឲ្យខ្មុ ំយេ់ដឹងពីកបវត្តិសញាកស្ដ៏ 

ជូរចត់របស់កបលទសខលែតួ ន ដូចជញារបបខខ្រកកេមបញានល វ្ ើឲ្យកប

ជញាជន រស់ល�ញាជញាសេករណ ៍េូបរួម្្ញា ល វ្ ើកញាររួម្្ញាជញាលដើម។ 

ក ត្ួ សញារកតូវបញានខខ្រកកេម បំខបកឲ្យរស់ល�ញាឆ្ង ញាយពីបងបូ្ន 

នតិងឪពុកម្ញាយ។ របបខខ្រកកេមបញានល វ្ ើឲ្យបញាត់បង់ជីវ តិត 

នតិងខូចខញាតកទព្យសម្បត្តិលទៀតែង។ 

 េន់ រតនញា លភទកបមុស ជញាសតិស្សលរៀនថ្ញាក់ទ៩ីសពវ រថ្ង 

រស់ល�ញាភូមតិកកលពើពីរលកកញាម�ំុកកលពើពីរ កសមុ កវញាេខវង លខត្ 

លពញា្ិ៍សញាត់។ រតនញា នតិងក ត្ួ សញារមញានកសមុ កកំលណើតល�ញាលខត្តញា

ខកវ។ រតនញា បញាននតិយញាយថញាពីមុនមកឪពុកម្ញាយមតិនពីរបប 

ខខ្រកកេមឲ្យស្ញាប់លនញាះលទ។ បុ៉ខន្ ខ្មុ ំធលែ ញាប់លរៀនខលែះខដរពីកម្វ ត្ិ ី

សតិក្សញារបស់កកសួងអប់រ ំ អំពីកបវត្តិសញាកស្កបលទសកម្មុជញា។ 

លកកញាយពី លលញាកក្ូ ឡមុ ង ដញាន ី បញានល វ្ ើកញារបកកសញាយ នតិង 

ពន្យេ់អំពីរបបខខ្រកកេមបញានល វ្ ើឲ្យខ្មុ ំបញានយេ់ដឹងបខន្ថមអំ

ពីទុកខេ លវទនញារបស់កបជញាជនល�ញាក្មុ ងរបបខខ្រកកេម នតិងកញារ 

ជលមលែរៀសកបជញាជនឲ្យល�ញារស់ល�ញាតញាមតំបន់ជនបទ។ កបជញាជន

ល វ្ ើកញារេួសកមលែ ញាំងនតិងេូបមតិនក្ញាប់ក្ញាន់។ លមលរៀនខដេខ្មុ ំ

បញានលរៀនល�ញារថ្ង លនះខ្មុ ំនងឹយកល�ញានតិយញាយកបញាប់មតិត្ភក្តិ នតិង 

បងបូ្នរបស់ខ្មុ ំខដេមតិន�ញាន់បញានដឹងឲ្យដឹងដូចខ្មុ ំខដរ។ ខ្មុ ំចង់ 

ឲ្យកបជញាជនរស់ល�ញាលដញាយមញានភញាពសញាម គ្េ ី្ ្ ញា លចះអ្្ញាកស ័

យ្្ញាមតិនកតូវលរ ើសលអើងពូជសញាសនល៍នញាះលទ។ 

សុង ថញារណ
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 លកកញាយលពេសនងគេ ញាមបញានបជ្ប់ ក្ញាប់មនីមតិន�ញាន់ 

ែ្ទមុ ះខដេជញាសំណេ់រនសនងគេ ញាម ល�ញារញាយប៉ញាយលេើរែ្ទ ដីទូ�ញាំង 

កបលទសកម្មុជញា។ លខត្ឧត្រមញានជយ័្ជឺញាតំបន់បជ្ប់សនងគេ ញាម

ចុងលកកញាយរវញាងខខ្រកកេម នតិងរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញាខដេ 

បញានបន្សេ់នូវក្ញាប់មនីបងកេ ប់យ៉ញាងលកចើន។ ចញាប់តញាំងពីកញារ

ល វ្ ើសមញាេរណកម្ល�ញាលដើមឆ្ញាំ១៩៩៩ រេូតមកដេ់បច្មុ ប្ប

នម្ញានអញាវុ្យុទ្ធភណ្ឌ  នតិងក្ញាប់មនីមតិន�ញាន់ែ្ទមុ ះ កតូវបញានរក 

ល�ើញល�ញាតំបន់ ខដេជញាអតតីសមរភូមតិកបយុទ្ធល�ញាលខត្ឧត្រ

មញានជយ័ជញាបន្បន្ទ ញាប់។ រកពសេ្មនស៍ង្រុកខេ វន័ខដេជញាអ

តតីកខនលែងលញាក់ខលែតួ នរបស់ខខ្រកកេម នតិងសមរភូមតិកបយុទ្ធក៏

មញានល�ញាលសសសេ់ក្ញាប់មតិន�ញាន់ែ្ទមុ ះខដរ។    

 ល�ញាក្មុ ងខខ្សភញាពយន្ឯកសញារ «ឆ្ញាំរកព» ខដេមញាន   

កពះលតជ្ុណប៊ុ នសញាេួត្ជឺញាកបធញានរកពសេ្មន ៍ នតិងជញា

លម្ណលខត្ឧត្រមញានជយ័បញានបងហែ ញាញ អំពីសកម្ភញាពរនកញារ 

ខសវងរកទតីញាំងក្ញាប់ខបកមតិន�ញាន់ែ្ទមុ ះ មុនដំលណើរកញារលរៀបចំប

លងកេ ើតល�ញាជញាសេ្មនក៍ញារពញាររកពលឈើ្ ឺ «រកពសេ្មន ៍

សង្រុកខេ វន័» ខដេទទួេបញានកញារអនុញ្ញាតពីរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេ

កម្មុជញា។ កពះលតជ្ុណ ប៊ុ ន សញាេួត បញានមញានសង្ដីកញាថញា 

លកកញាយសនងគេ ញាមសីុវ តិេបញានបជ្ប់ តំបន់លនះសម្ូបរល�ញាលដញាយ

ក្ញាប់មនីមតិន�ញាន់ែ្ទមុ ះខដេខខ្រកកេមបញានដញាក់ពកងញាយ នតិង 

កប់ល�ញាក្មុ ងដី។ ដូលច្ះកតិច្កញារដំបូងរបស់អញាត្ញាបញានល វ្ ើបន្ទ ញាប់

ពីទទួេបញានច្ញាប់អនុញ្ញាតពីរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេ លដើម្បកំីណត់ 

ខដនកញារពញាររកព្ម្ជញាតតិរបស់សេ្មនរួ៍ចមកអញាត្ញា, កពម

�ញាំងកពះសង្,សមញាជតិកកញារពញារសេ្មនស៍ង្រុកខេ វន័ នតិង 

អងគេកញារ ហញាឡូកតញាស់ បញានរួម្្ញាខសវងរកទតីញាំងក្ញាប់ខបកមតិន

�ញាន់ែ្ទមុ ះលដើម្បលី វ្ ើកញារលបញាសសម្ញាត។ កពះលតជ្ុណ ប៊ុ ន 

សញាេួត បញានមញានសង្ដីកញាបន្ថញា មុនដំលណើរកញារលបញាស 

សម្ញាតក្ញាប់មីនបងកេ ប់�ញាំងលនញាះ ធលែ ញាប់មញានកបជញាជនរងលក្ញាះ

អតតីតតំ្រៃ់ស្ា្់រមតីៃ ៃិងកសៃលៃងលាក់ខលៃរួៃរ្រស់សខ្រសកហម 
គជឺាតំ្រៃ់្ម្ជាតិដ៏សសស់ស្ាតនាដពល្រែ្ចពុ្រ្បៃ្

រ ំភលែរៀន អ្ កកញារពញារពញាញាឈើ កំពុងដឹកនញាំបុ គ្េេតិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាទស្សនញា ពញាញាសេ្មនស៍ង្រុកខេ វន្័ ក្ មុ ងខញាត្ឧត្រមញានជយ័
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ថ្ញាក់លដញាយជញាន់ប៉ះចំក្ញាប់មនីខដរ។ ល�ញារវញាងឆ្ញាំ២០០២ នតិង

ឆ្ញាំ២០០៣មញានរលទះល្ញាអ្កភូមតិបញានបរចូេល�ញាក្មុ ងរកពលដើម្បី

ដឹកលឈើសកមញាប់សញាងសង់ែ្ទ ះ។     

 រលទះល្ញារបស់អ្កភូមតិមួយលក្ឿង បញានបរតញាម្នលែង

ែលែូ វខដេអ្កភូមតិលែ្សងលទៀតល វ្ ើដំលណើរពីមុនមក។ បុ៉ខន្រលទះ

ល្ញាលនញាះបញានបរល�ញាប៉ះចំក្ញាប់មនីខដេកប់ល�ញាក្មុ ងដីបណ្ញាេ

ឲ្យែ្ទមុ ះងញាប់ល្ញា�ញាំងអស់។លកកញាយមកល�ញាឆ្ញាំ២០០៦ ដំលណើរ

កញាររុករកក្ញាប់ខបកមតិន�ញាន់ែ្ទមុ ះ ខដេមញានកទង់ក�ញាយ្ំបញាន 

ចញាប់លែ្ើមលឡើងលេើយបញានរកល�ើញកបលភទក្ញាប់ខបក នតិងក្ញា

ប់មនីមតិន�ញាន់ែ្ទមុ ះល�ញាក្មុ ងរកពសេ្មនស៍ង្រុកខេ វន័ ជញាលកចើន 

ដូចជញា ៖ ក្ញាប់លប-៥២, ក្ញាប់ខបកចលងកេ ញាម,  មនីលតញាន លត-

៤៦ នតិង ក្ញាប់ខបកខករច្។ ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ២០១០មញានឧប្បត្តិវ

លេតុដ៏រន្ធត់មួយ បញានលកើតលឡើងចំលពញាះអ្កភូមតិខដេចូេល�ញា 

កបមូេអនុែេរកពលឈើ ល�ញាក្មុ ងរកពសេ្មនស៍ង្រុកខេ វន័ 

លដញាយអ្កភូមតិ៩ នញាក់ខដេបញានជតិះលេើល្ញាយន្នតិងអ្កលបើកបរ

ល្ញាយន្ម្ញាក់ បញានបរល្ញាយន្ប៉ះចំក្ញាប់មនីបណ្ញាេឲ្យែ្ទមុ ះ 

សលែ ញាប់�ញាំងអស់។ ក្ញាប់ខបកបន្សេ់ពីសនងគេ ញាម�ញាំងលនញាះកតូវ

បញានកប់ល�ញាក្មុ ងដី លេើយល�ញារប៉ញាត់រប៉ញាយលពញរែ្ទ ដីក្មុ ងរកព

សេ្មនស៍ង្រុកខេ វន័។ លពេខលែះសតវកជូករកពឈ្មុ េដីជតិត 

កខនលែងក្ញាប់មនីខដេកប់ក្មុ ងជលករញាដីខដេល�ញារញាក់ កអ៏ខណ្ត

ក្ញាប់មនីលនញាះលឡើងមកលេើបុ៉ខន្ មតិនបណ្ញាេឲ្យែ្ទមុ ះនតិងមញាន   

លក្ញាះថ្ញាក់ដេ់អ្កភូមតិលឡើយ។ មកដេ់ឆ្ញាំ២០១៩លនះ សមញា

ជតិកកញារពញាររកពសេ្មនស៍ង្រុកខេ វន័បញានខសវងរកក្ញាប់ខបក

មតិន�ញាន់ែ្ទមុ ះជញាបន្បន្ទ ញាប់ លេើយកបជញាជនកតូវបញានហញាមឃញាត់

មតិនឲ្យល�ញាលនសញាទ ឬរកអនុែេរកពលឈើល�ញាក្មុ ងតំបន់ខដេស

ង្សយ័ថញាមញានក្ញាប់ខបកកប់ល�ញាក្មុ ងដី។ កពះលតជ្ុណ សុឹម 

សុមី មញានកសមុ កកំលណើតល�ញា�ំុលសៀមរញាប កសមុ កកណ្ញាេស្ទ ឹង 

លខត្កណ្ញាេ ខដេបញានចូេរួមទស្សនញាខខ្សភញាពយន្ឯកសញារ 

«ឆ្ញាំរកព» ខដេបញានចញាក់បញ្ញាំងល�ញាសញាកេវ តិទ្ញាេយ័បញ្ញា

សញាកស្  ក្មុ ងកកមុ ងភំ្លពញ បញានបងហែ ញាញពីចំណញាប់អញារម្ណថ៍ញា 

អញាត្ញាធលែ ញាប់ បញានល�ញាទស្សនញារកពសេ្មនស៍ង្រុកខេ វន័កញាេពី

ឆ្ញាំ២០១៨ ។ ល�ញាលពេអញាត្ញាបញានល�ញាដេ់រកពសេ្មនល៍នះ

អញាត្ញាមញានអញារម្ណ ៍ កសស់កសញាយជញាមួយ្ម្ជញាតតិយ៉ញាង 

ខលែ ញាំង។ អញាត្ញាមតិនធលែ ញាប់្តិតថញា រកពលនះ្ជឺញាអតតីតំបន់របស់ខខ្រ

កកេមលទ។ អញាត្ញាកម៏តិនបញានដឹងអំពីតំបន់អនលែង់ខវង ខដេជញា

អតតីតំបន់តស៊ូ របស់ខខ្រកកេមខដរ។ លដញាយសញារខតមញានកញា

រលរៀបរញាប់កបញាប់តញាមរយៈកពះលតជ្ុណ ប៊ុ ន សញាេួត បញាន 

ល វ្ ើឲ្យអញាត្ញាដឹងអំពីតំបន់អតតីខខ្រកកេម។ អញាត្ញាសូមលកញាត

សរលសើរចំលពញាះកពះលតជ្ុណ ប៊ុ ត សញាេួត ខដេកពះអងគេអញា

ចកញារពញាររកពលឈើបញានសកមញាប់មនុស្សជំនញាន់លកកញាយ។ អញាត្ញា

កប៏ញានល�ើញកញារអញាកសយ័អនុែេរកពលឈើ របស់អ្កភូមតិ 

ដូចជញាកញារដុតលដើមលឈើយកជរ័ ដកែ្សតិត ខដេែ្ទមុយកញាេពី 

អតតីកញាេជញាតំបន់សនងគេ ញាម ឮសូ្រខតក្ញាប់កញាំលភលែ ើង។អញាត្ញា 

យេ់ថញាខខ្សភញាពយន្ឯកសញារលនះ ្ជឺញាសញារសកមញាប់មនុស្ស 

ក្ប់្្ញារួម្្ញាជួយកញារពញារ នតិងខថរក្សញារកពលឈើលកពញាះរកពលឈើ

បញានែ្េ់អត្ថកបលយញាជនឲ៍្យមនុស្សយ៉ញាងលកចើន។

 ក្ ី ្ុណជីវតញា អញាយុ១៩ឆ្ញាំ ្ជឺញានតិស្សតិតឆ្ញាំទ២ី 

ខែ្កវ តិនតិលយញា្ នតិងបលច្កវ តិទ្ញារនសញាកេវ តិទ្ញាេយ័បញ្ញាសញា 

កស្បញានលរៀបរញាប់ថញា ខ្មុ ំមញានអញារម្ណស៍ប្ញាយរកីរញាយលកពញាះ

មតិននកឹស្ញានថញាកបលទសកម្មុជញា មញានកបលភទសតវបក្សីកកម 

កសលដៀងសតវចញាប ខដេមញានសម្បមុ រពណស៌ល�ញាលេើក្ញាេ។ 

ខខ្សភញាពយន្ឯកសញារលនះ បញានពញ្ញាក់ស្ញារតយុីវជនឲ្យបញាន 

ដឹងពីតំបន់ ខដេមញានរកពលឈើកសស់ស្ញាតខដេពីមុនធលែ ញាប់ជញា

កខនលែងខដេមញានក្ញាប់ខបកសូ្រកញាំលភលែ ើងកបយុទ្ធ្្ញា។ រកពសេ

្មនស៍ង្រុកខេ វន័លនះកែ្៏េ់ឲ្យលក្ងៗជំនញាន់លកកញាយអញាចសគេ ញាេ់

កបលភទលដើមលឈើកកម ជញាលកចើនកបលភទដូចជញា លដើមកកញូង 

លឈើ�ញាេ កសល�ញា នតិងលដើមលឈើជញាលកចើនកបលភទលទៀត។ អតី

តតំបន់លនះធលែ ញាប់ខតមញានជលមលែ ញាះមញានកញារបងហែូ រ្ញាម នតិងមញាន

ភញាពតក់សលែមុ តបញានកលែ ញាយល�ញាជញាតំបន់ខដេមញានកបជញាជនរស់ល�ញា 

នតិង មញានរកពលឈើកសស់បំកពងខដេជញាកញារចញាប់លែ្ើមជីវ តិតសញា

ជញាថី្។ 

 ដញារ៉ញារដ្ឋ លមត្ញា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 តញាំងពីលដើមដំបូងមក នួន ជញា បញានបញ្ញាក់ថញា ្ញាត់ 

មតិនមញានកញាររពឹំងទុក ក្មុ ងកញារតស៊ូជញាមួយតុលញាកញារលនះលទ 

បុ៉ខន្្ញាត់តស៊ូ  លដើម្បពីន្យេ់ល�ញាកញាន់កបជញាជនអំពីអវ ីខដេបញាន 

លកើតលឡើងអំពីមូេលេតុខដេ្ញាត់ចូេរួមក្មុ ងចេនញាបដតិវត្ន ៍

នតិង ពីមូេលេតុខដេបណ្ញាេឲ្យលកើតមញានលសញាកនញាដកម្លនះ

។្ញាត់បញានែ្េ់តរមលែកញារចងកកងនូវកញារជខជកលនះថញា ៖

 « លករមរតកេឹ្ងអញាេឹ្ងជញាកំណប់កប់សំខញាន់ណញា

ស់។សរលសរសន្ំសៗល�ញាបន្តិចល�ញា លយើងជួយ្្ញាល�ញាខ្មុ ំជួយលមើ

េលេើយជួយខករ។ មតិនខមនជួយខកពញាក្យលពចនអី៍លទខតជួយ

ជញា ្ំនតិតខ្មុ ំខវះកតង់ណញាកសតួ េខ្មុ ំ្តិត។ ពតិបញាកណញាស់ក្តួ យ្្ញានអី

េំបញាកជញាងល វ្ ើសនងគេ ញាមលទ ្្ញានអីេំបញាកជញាងល វ្ ើបដតិវត្នល៍ទ

លេើយ ្្ញានអីេំបញាកជញាងយកឈ្ះចតិត្ឯងលទអញាេឹ្ងពតិបញាកបំ

ែុតជញាងល្។ យកឈ្ះល្កសតួ េលទខតអញាយកឈ្ះខលែតួ នឯង្ឺ

ថញាបុ គ្េេនតិយម នតិងរួមនតិយមវញាកំពុងកបយុទ្ធ្្ញា។សពវ រថ្ង លនះ

បុ គ្េេនតិយមវញាឈ្ុះ។ មញានអីនតិយញាយឲ្យអស់មកខ្មុ ំលចះខត្តិត

ថញាយីលបើឯងងញាប់ល�ញាមតិនដឹងជញាកប់លចញាេ លកពញាះ្្ញានអ្ក 

ណញាមកនតិយញាយអី។ »

 កុមញារ ្ូ្ច

 នួន ជញា លដើមលឡើយល្្ញាះ ល�ញា ្មីរន លកកញាយមក  

ល្្ញាះល�ញា ឌ ី នតិងលកកញាយមកកតូវបញានល្សគេ ញាេ់ថញា នួន ជញា 

បុ៉ខន្ ្ូ្ច ្ជឺញាល្្ញាះខដេម្ញាយរបស់្ញាត់កសឡញាញ់ជញាង

ល្។ ្ញាត់ជញាកូនទបីក្ីមុ ងក ត្ួ សញារលកើតល�ញារថ្ង ទ៧ី ខខ កកកេដញា ឆ្ញាំ 

១៩២៦ ល�ញាភូមតិវត្្រ �ំុវត្្រ កសមុ កសខងកេ  លខត្បញាត់ដំបង។ 

តញាំងពីកុមញារដ្ឋ ញានមក ្ញាត់លរៀនមតិនសូវពូខកលទ ខតកល៏រៀនមតិន 

ខដេធលែ ញាក់ខដរ។ ្ញាត់មញានចរ តិតខលែ ញាចល្ នតិងមតិនសូវកលែ ញាហញាន។ 

ល�ញាសញាលញាខលែ ញាចក្ូវញាយឯម្ញាយ្ញាត់លកចើនកបល�ញាឲ្យខលែ ញាចល្ដូច

ជញា ្ញាត់ខតងកពមញានថញា«ខតឯងល ល្ែ ញាះជញាមួយល្អញវញាយ» 

កញារទូន្ញានខបបលនះលេើយ ខដេល វ្ ើឲ្យ្ញាត់ខលែ ញាចល្។ លពេដេ់

សញាលញាលរៀន្ញាត់ខលែ ញាចល្ណញាស់ជញាពតិលសសកកមុ ម សតិស្សពូខក 

ខដេចូេចតិត្ល វ្ ើបញាបសតិស្សលរៀនអន់។ ្ញាត់ចូេចតិត្រញាប់អញាន

កូនអ្កជនបទកសមុ កខកសដូច្្ញា លេើយស្ប់ពួកទកីកមុ ងនតិងកូន

ល�ញាអ្កទកីកមុ ង។ បរ តិយញាកញាសខដេល វ្ ើឲ្យនួនជញា្តិតពីកញារជតិះជញា

ន់លេើអ្កកករ។

 លនះជញាលេតុកញារណល៍សញាកសលកងងខដេល វ្ ើឲ្យនួន ជញា 

ដតិតដញាម្តិតដេ់ជីវ តិតមនុស្សខដេកតូវល្ជតិះជញាន់នតិងល វ្ ើបញាប។

ល�ញាក្មុ ងភូមតិរបស់្ញាត់ មញានអ្កជតិតខញាងល វ្ ើលស្រៀនសញាលញាលខត្ 

បញាត់ដំបងខដេជញាមនុស្សកញាច។ ្ញាត់ជួេមនុស្សមកសីុឈ្តួ

េរត់រុម៉ឺក។ ឈ្តួ េរបស់្ញាត់រត់មតិនសងកបញាក់្ញាត់កប៏ញ្ញា 

ឲ្យកកមុ មបលកមើចញាប់ឈ្តួ េឲ្យមកជួប។ ឈ្តួ េបញានអងគេមុយបត់ 

លជើងសំុល�ញាសល�ញាហវ ញាយថញាខុសលេើយ សូមអត់ល�ញាសឲ្យែង។

លស្រៀនបញានយករពំញាត់ក្ល្ញាមករវក៉្ញាេឈ្តួ េលនញាះេូរ្ញាម

លកសញាចខលែតួ នលបើល�ញាះ្ញាត់សំុល�ញាសយ៉ញាងណញាកល៏ដញាយ។ ្ូ្ចនតិង  

លក្ងដរទលទៀតល�ញាក្មុ ងភូមតិបញានល�ើញកពឹត្តិកញារណល៍នះ ខដេ

ល វ្ ើឲ្យ្ញាត់ចញាប់អញារម្ណអ្៍កកកតញាំងពីលនញាះមក។

 បន្កញារសតិក្សញាល�ញាកបលទសរថ

 ល�ញាឆ្ញាំ១៩៤១ កបលទសរថល�ញាលកកញាមកញារក្ប់ក្ង 

របស់នញាយករដ្ឋមនន្ភីតិប៊ុ នសនងគេ ញាម។ រថបញានក្ប់ក្ងកបលទស 

កម្មុជញាខដេលពេលនញាះ រថមញានកបជញា្តិបលតយ្យបន្តិចបន្តួ ច 

បុ៉លណណ ញាះ បុ៉ខន្វញា្ជឺញាកបលទស ល្ែ ញានពញានវញាតទទីកឹដីបុ៉ខន្ល�ញា 

ក្ញាន់លបើជញាងបញារញាំងបន្តិច។ ដូចលនះអ្កកសមុ កខលែះសប្ញាយចតិត្

ខដរលកពញាះមញានសតិទ្ធ តិលសរភីញាពបន្តិចបន្តួ ច។ នួន ជញាបញានល�ញាបន្

លរៀនល�ញាកបលទសរថឆ្ញាំ១៩៤២ លដញាយស្ញាក់អញាកសយ័ល�ញាវត្។

្ញាត់កតូវបញានបូ្រល្្ញាះខដេមញាននញាមកតកូេរុងឡឺត ល�ញា ឌ។ី 

្ញាត់លចះខតកពតួ យខលែ ញាចលរៀនមតិន�ញាន់ល្។ ល�ញា ឌ ីចញាប់លែ្ើមលរៀន

ថ្ញាក់ទ៥ីលដញាយលរៀនជញាភញាសញារថ។ បន្ទ ញាប់មក ល�ញាឌ ីបញានកប

ឡងចូេលកតៀមមហញាវ តិទ្ញាេយ័្ម្សញា្ ខែ្កវ តិទ្ញាសញាកស្ 

ស្រវត្ិរ្រស់ ៃួៃ ជា ៖ ការជសជកដ�ាដសកាយ្រៃ្្់រសវនាការ
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នលយញាបញាយ។ ្ញាត់កតូវលរៀនល�ញាថ្ញាក់លកតៀមរយៈលពេពីរឆ្ញាំ

សតិន មុននងឹចូេលរៀនល�ញាមហញាវ តិទ្ញាេយ័លេើយកស៏្ថតិតល�ញាក្មុ ង

អំឡមុ ងលពេខដេសនងគេ ញាមចញាប់ែ្ទមុ ះលឡើងខដរ។ ល�ញាក្មុ ងថ្ញាក់ 

មញានខត្ញាត់ម្ញាក់លទ ខដេជញាខខ្រមកពីលខត្បញាត់ដំបង។ កញាេ

ពីលដើម្ញាត់ចង់លរៀនលពទ្យលកពញាះ្ញាត់្តិតថញាលរៀនលពទ្យ លដើម្ប ី

បលកមើកបជញាជន បុ៉ខន្ក ត្ួ សញាររបស់្ញាត់មតិនមញានកបញាក់ក្ប់ក្ញា

ន់ដូលច្ះ្ញាត់កផ៏លែ ញាស់បូ្រចតិត្វ តិញ។ ្ញាត់្តិតថញាល�ញាលពេ្ញាត់ចូ

េជញានតិស្សតិតល�ញាសញាកេវ តិទ្ញាេយ័្ម្សញា្ ្ញាត់អញាចល វ្ ើកញារ

ែងនតិងលរៀនែងខដេអញាចឲ្យ ្ញាត់មញានកបញាក់សកមញាប់ែគេ ត់ែគេ ង់

កញារលរៀនសូកត នតិងកញាររស់ល�ញា។ ល�ញាឌ ី ចញាប់លែ្ើមមញាន្ំនតិត 

បដតិវត្នល៍ពេលរៀនលកតៀមលនះ លកពញាះ្ញាត់មញានមតិត្ភក្តិលេើយ

្ញាត់បញានចញាប់លែ្ើមអញានកញាខសតចលកមើន នតិងកញាខសតកុម្មុ យ 

នស្ីជញាលដើម។ ល�ញាឌ ីបញានអញានកញាខសតកកមុ មចលកមើន លេើយក៏

បញានភ្ញាក់រឭកយេ់អំពីកញារជតិះជញាន់។ ក្មុ ងចំលណញាមលនញាះ ្ញាត់ 

បញានចញាប់អញារម្ណល៍�ញាលេើលសៀវល�ញា ខដេសរលសរលដញាយ 

កបសតឺសញាប់្ថឺន។ បុ៉ខន្្ញាត់មញានអញារម្ណល៍សញាកស្ញាយ 

លដញាយសញារខតលកកញាយមក កបសតឺ សញាប់្ថឺន បញានកលែ ញាយល�ញា 

ជញាជនលសរនីតិយម។ កញារអញាន�ញាំងលនះជញាមូេលេតុខដេ្ញាត់

មតិនសូវបញានលរៀនបុ៉ន្ញានលទ ្ឺ្ ញាត់លកចើនខតលដើរស្ញាប់ល្ល វ្ ើសុន្ទ រ

កថញា លកជើសលរ ើសតំណញាងរញាកស្។ ចញាប់ពីលពេលនញាះមកបរ តិយញា

កញាសនលយញាបញាយបញានចញាប់លែ្ើមក្មុ ង្ំនតិតរបស់្ញាត់។

 តញាមខដេ្ញាត់ចញាំ លពេកបឡងចូេមហញាវ តិទ្ញាេយ័

មញានកបឡងខតងលសចក្អំីពីកញារវ តិវឌ្ឍនរ៍នសងគេមមនុស្ស។្ញាត់

បញានសរលសរអំពីកញារវ តិវឌ្ឍនរ៍បស់សងគេម ពីសមយ័សងគេមកុម្មុ

យនស្ីបុរញាណខដេបញានកលែ ញាយល�ញាជញា សមយ័សក្តិភូមតិរួចបន្

ល�ញាសងគេមនញាយទុន នតិងល�ញាសងគេមនតិយមលេើយទបំីែុតល�ញាជញា

សងគេមកុម្មុ យនស្ី។ ្ញាត់វ តិភញា្របស់្ញាត់្ខឺែ្កល�ញាលេើកញារវ តិវ 

ឌ្ឍនស៍ងគេមទូល�ញា។ ្ញាត់បញានសរលសរថញាសងគេមកុម្មុ យនស្ីបុពវ

កញាេ្ថឺញាអវ ីៗរួម�ញាំងអស់ នតិងក្ប់ក្ងលដញាយលមកនន្ទ ញាញ 

�ញាំងអស់។ លបើនតិយញាយពីជីវភញាពកបជញាជន្សឺញាហញាវណញាស់វញា  

នួន ជញា នតិង ពញាំ ែលលែ ញា នញាអំឡមុ ងពញាេសវនញាកញារឆ្ ញាំ២០១១។ ែលលែ ញា មញានតួនញាទជីញាអ្ កគញាប់គញាង

សំណំុរឿង នតិងអ្ កវ តិភញា្ភស្័មុតញាងសមញាញាប់កញាុមមញាធញាវកីញារពញារក្ ីនួន ជញា
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ផ្ញាច់កញារខលែ ញាំងណញាស់ខតបញានមហែូ បមក ្ខឺចក្្ញាសុអីស់អត់លចះ

ទុកដញាក់លទ។បន្ទ ញាប់មកបញានមនុស្សវ តិវឌ្ឍនល៍�ញាលចះល វ្ ើពេកម្។

ដូចលនះពេកម្វញាជញាមូេដ្ឋ ញានរនកញារវ តិវឌ្ឍនស៍ងគេមមនុស្សដេ់

មនុស្សលចះល វ្ ើពេកម្ ល វ្ ើឲ្យកញារបងកេបលងកេ ើនែេរកីចលកមើន 

ខដេនញាំឲ្យលចះរក្សញាទុកលភញា្ែេ នតិងបន្ទ ញាប់មកល�ញាជញាឯកជន 

ខដេបន្មកវញាជញារបបសក្តិភូមតិ ខដេវញាវ តិវឌ្ឍនល៍�ញាជញារបបនញា

យទុនខដេមញានកញារេក់ដូរ ខដេបលងកេ ើតអ្កមញានអ្កកកខដេ

ជញាលេតុនញាំឲ្យមញានកញារខចកវណណ ៈខដរ្វឺណណ ៈ�ញាសករនតិងវណណ ៈ

សក្តិភូមតិ។ ល�ញាលពេសងគេមនញាយទុនមញានលរញាងចកកវញានញាំល�ញា 

ដេ់លសរ។ី ដេ់រួចល�ញាសងគេមនញាយទុនវញាកញាន់ខតចលកមើនលឡើង

ល�ញាជញាសងគេមនតិយម ្រួឺមលស្ើ្្ញាអ្កល វ្ ើតតិចបញានេូបតតិចអ្កល វ្ ើ

លកចើនបញានេូបលកចើនអ្កមតិនល វ្ ើអត់េូប។រួចដេ់សងគេមនតិយម

វញាចលកមើនល�ញាជញាសងគេមកុម្មុ យនស្ីខដេរួម�ញាំងអស់។

 សងគេមសងគេមនតិយមកបមូេដីខកស�ញាំងអស់ មកល វ្ ើ 

រួម្្ញាជញាសេករណ ៍សងគេមលនះលស្ទ ើរខតអស់វណណ ៈល�ញាលេើយ។ 

វណណ ៈជតិះជញាន់កញាន់ខតលក�ញាម លេើយរួចបញានកលែ ញាយជញាកុម្មុ យ 

នស្ី។ កុម្មុ យនស្ីលនះ្ញាត់មតិនដឹងលទ លកពញាះកញាេពីអំឡមុ ង 

លពេកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យមញានល្្ញាះ បក្សកុម្មុ យនស្ីខមន 

បុ៉ខន្ល�ញាមតិន�ញាន់ដេ់កុម្មុ យនស្ីល�ញាលឡើយលទ លកពញាះមតិន�ញាន់ 

សលកមចបដតិវត្នក៍បជញាជញាតតិកបជញា្តិបលតយ្យ ដូចលនះល្ល�ញាថញា 

ជញាសងគេមកបជញា្តិបលតយ្យកបជញាជន។ ចំលពញាះកបជញា្តិបលតយ្យ 

វញាមញានកបជញា្តិបលតយ្យរបស់កបជញាជន នតិងកបជញា្តិបលតយ្យ 

របស់អភតិជន បុ៉ខន្សមយ័របស់្ញាត់មញានខតកបជញា្តិបលតយ្យ 

កបជញាជនខដេជញាសមយ័ល�ញាចលនលែ ញាះសក្តិភូមតិ នតិងសងគេមនតិ 

យម។ នួន ជញា បញានកបឡងជញាប់ចូេលរៀនខែ្កច្ញាប់ល�ញាមហញាវ តិ

ទ្ញាេយ័្ម្សញា្ បុ៉ខន្្ញាត់មតិនបញានបជ្ប់កញារសតិក្សញារបស់

រូបទ១ី ( រញាប់ពីខញាងសំ្ា )៖ បុ៉េ ពត 

រូបទ២ី (រញាប់ពីខញាងឆវ ញាង )៖ នួន ជញា

រូបទ៣ី (រញាប់ពីខញាស្ញាំទ២ី) ៖ អៀង សញារ ី
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្ញាត់សូម្បខីតឆ្ញាំទ១ី លដញាយសញារខត្ញាត់បញានសលកមចចតិត្ចូេ 

រួមក្មុ ងចេនញាកម្មុយនស្ី។ 

 ចញាប់លែ្ើមកញារងញារ

 នួន ជញា បញានកបញាប់ថញា ជីវ តិតរបស់្ញាត់្ម្តញាដូចមតិន

មញានលមញាទកភញាពអីលកចើនលទ ខតលពេកំពុងលរៀន្ញាត់ករ៏ក 

កញារងញារបញានល វ្ ើភលែ ញាម ដូលច្ះលេើយក្មុ ងលពេដំណញាេ្្ញា្ញាត់ 

លរៀនែងល វ្ ើកញារែង។ ដំបូងលឡើយ្ញាត់ល វ្ ើកញារខញាងធញារញាសញាកស្ 

បុ៉ខន្្ញាត់ពតិនតិត្យលមើេល�ញា វញាមតិន�ញាក់ទងនងឹមុខវ តិជ្ញាច្ញាប់      

ដូលច្ះលេើយ្ញាត់កស៏លកមចចតិត្លញាឈប់ បន្ទ ញាប់ពីល វ្ ើកញារបញាន 

រយៈលពេខតមួយខខ។ កញារងញារដំបូងលនញាះភញា្លកចើន្ញាត់សរ

លសរសញារញាចរេតិខតិតស្ញាមតតិចតួច នតិងពតិនតិត្យកខនលែងណញាកតូវ 

កញារទកឹជញាលដើម។ ្ញាត់ល វ្ ើកញារលនះ ្កឺ្ញាន់ខតចង់បញានកបញាក់ខខ

បុ៉លណណ ញាះលកពញាះមតិនកតូវជំនញាញរបស់្ញាត់ ខដេជញានតិសតិត្ស 

ច្ញាប់។ បន្ទ ញាប់មកលទៀត ្ញាត់កក៏បឡងចូេល វ្ ើកញារល�ញាកកសួង

េតិរជ្វត្ថមុ ខញាងកកមុ មបជ្កីណ្ញាេ។ បន្ល វ្ ើកញារល�ញាល�ញាលនញាះ 

បញានបខីខ្ញាត់កឈ៏ប់លទៀត។ ្ញាត់ក្ប់ក្ងបជ្ចំីណញាយមក

ពីក្ប់លខត្។ ្ញាត់ចញាប់លែ្ើមេត់លនឿយជញាមួយកញារងញារលនះ 

ខដេ�ញាក់ទងនងឹតួរលេខ លេើយខដេមតិន�ញាក់ទងនងឹមុខវ តិជ្ញា 

ច្ញាប់របស់្ញាត់។ ល�ញាក្មុ ងអំឡមុ ងលពេលនញាះ ្ញាត់បញានសតិក្សញា

ល�ញាវត្រយៈលពេបខីខ។បន្ទ ញាប់ពីសតិក្សញាល�ញាវត្ នតិងល វ្ ើកញារងញារ 

កម៏ញានលសចក្កីបកញាសពីកកសួងកញារបរលទស ដូលច្ះ្ញាត់ក ៏

ឈប់ពីកញារងញារល�ញាខញាងកកសួងេតិរជ្វត្ថមុ  លេើយបញានកបឡង

ល�ញាល វ្ ើកញារល�ញាកកសួងកញារបរលទសវ តិញ។ 

 លពេល វ្ ើកញារចុង លកកញាយ្លឺ�ញាកកសួងកញារបរលទស 

ល្ចញាត់ឲ្យ្ញាត់លរៀបចំឯកសញារ លដញាយទទួេខុសកតូវខញាងខែ្ក

ឥណ្ឌូ ចតិនបូករួមមួយលទៀត។ លពេលនញាះ្ញាត់បញានយេ់ដឹង 

យ៉ញាងលកចើនពី្ំនតិតជញាតតិនតិយម តញាមរយៈកញារងញាររបស់្ញាត់។  

រថ្ងមួយ ្ញាត់បញានជួបឯកសញារមញានកញាររញាយកញារណព៍ីខញាងទូត 

ខខ្រអំពីបញារញាំងបញាញ់កបជញាជនលញាវល�ញាទលនលែលម្ងគេ  លេើយមក

បញាញ់កបជញាជនខខ្រលទៀត។្ញាត់ឈឺចតិត្ នតិងបញាន្តិតថញាកបលទស

នតិងកបជញាជនខលែតួ នកតូវបញានល្ល វ្ ើបញាប លេតុដូលច្ះលេើយ្ញាត់ 

លកើត្ំនតិតថញាលតើ្ ញាត់ល វ្ ើកញារល�ញាទលីនះបលកមើអ្កណញា?្បឺលកមើខត

វណណ ៈកញាន់អំណញាចខតដខដេ។ ដូលច្ះ្ំនតិត្ញាត់បញានខចកលចញ 

ជញាពីរទមួីយ ្បួឺសរេូត។ ទពីីរលបើបួសលដញាះកសញាយបញានខត

ែេកបលយញាជនផ៍្ទ ញាេ់ខលែតួ នខតបុ៉លណណ ញាះ កបុ៉៏ខន្លបើល�ញាតស៊ូ រលំដញាះ

ជញាតត្ិ ញាត់អញាចបលកមើកបជញាជនបញានលកចើន។ ្ួបែ្ំស្ញាត់លមើេ

កញាខសតល�ើញេទ្ធ តិកុម្មុ យនស្ីេ្ល�ញាឆ្ញាំ១៩៤៩ នតិងចតិនកុម្មុ

យនស្ីកំពុងលឡើងកញាន់អំណញាចែង ្ញាត់កស៏លកមចចតិត្ខតម្ង 

បុ៉ខន្ល�ញាកប�ញាញកបទង់្្ញារវញាងកបលយញាជនផ៍្ទ ញាេ់ខលែតួ នលកពញាះ្ញាត់

ល វ្ ើកញារល�ញាកកសួងកញារបរលទសលនញាះ ទតិសល�ញារបស់្ញាត់្ចឺង់

ល វ្ ើកញារងញារខញាងទូត។ ្តិតយូរល�ញា្ញាត់បញានសលកមចចតិត្ខតម្ង

្លឺញាឈប់ល វ្ ើកញារពីកកសួងកញារបរលទស លេើយលចញមក�ញាក់

ទងជញាមួយបក្សរថលដើម្បលី�ញាតស៊ូ រលំដញាះជញាតតិរបស់្ញាត់។   

 បន្ទ ញាប់មកបញានបក្សរថបញាន�ញាក់ទងជញាមួយបក្សលវៀត

ណញាម។ ្ញាត់ចូេមកកសមុ កខខ្រដំបូងល�ញា�ំុតញាសញាញ កសមុ ក 

សំឡូតរនលខត្បញាត់ដំបង។ ល្ញាេកញារណប៍ក្សកុម្មុ យនស្ីរថ 

កញាេលនញាះ ្កឺបឆញាំងនងឹកបលទសណញាខដេ ល្ែ ញានពញាននតិងកប

ឆញាំងរបបសក្តិភូមតិ លដើម្បកីសញាងកបលទសពីសងគេមនតិយមល�ញា 

កុម្មុ យនស្ីនតិយម។ បក្សលនះ្ំខដរ្តឺញាំងពីសមយ័ជបុ៉ន បុ៉ខន្

បក្សលនះ្្ញានមូេដ្ឋ ញានតញាមជនបទមតិនបញានចុះជនបទ។ ដេ់ 

លពេវណណ ៈកញាន់អំណញាចមញានកញារបនងកេ ញាប ចញាប់លខ្ទ ចខ្ទ អីស់ដូច

ល�ញាឥណ្ឌូ លនសីុអជ្ងឹខដរ។

  នួន ជញា បញានពតិលសញា្នល៍នះយក មក្តិតថញាលបើ្្ញាន 

កសតិករ្លឺ�ញាមតិនរួចលទ។ ្ញាត់បញាលកបៀបល្ៀបស្ថ ញានកញារណរ៍ប

ស់រថនតិងកសមុ កខខ្រ  លដើម្បបីលងកេ ើតមញា្៌ញា រលំដញាះជញាតតិយ៉ញាងលម៉ចលនះ 

្ជឺញាទតិសល�ញារបស់្ញាត់។ ្ញាត់បញានបន្អញានលសៀវល�ញាកុម្មុ យនី

ស្ខដេភញា្លកចើននតិយញាយអំពីេទ្ធ តិម៉ញាក្ស- លេននីនតិងលរ៉ញាលស 

ទុង។ លសៀវល�ញាមួយខដេ្ញាត់ចញាប់អញារម្ណ ៍្កឺញារបន្ទ ន់សតតិ 

អញារម្ណរ៍បស់ជនកុម្មុ យនស្ី ខដេនតិពន្ធលដញាយេីងល�ញាសីុ 

អតតី កបធញានញា្តិបតចីតិនខដេកតូវបញានល្ចញាប់ខលែតួ នលដញាយលចញាទ

ថញា្ញាត់លសើលរ ើនតិយម បុ៉ខន្លកកញាយមកបញានលដញាះខេង្ញាត់វ តិញ។ 

ចំណុចខដេេ្លេើយ្ញាត់ចញាប់អញារម្ណ ៍ ្កឺញារកម្ញាត់ភញាព 
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បុ គ្េេនតិយមលេើយ្តិត្ូររួម បុ៉ខន្លសៀវល�ញា្ញាត់កតូវបញានល្រ តិះ 

្ន់ថញាមតិននតិយញាយពីវណណ ៈ។ កម្ញាត់ធញាតុបុ គ្េេនតិយមមញាននយ័

ថញាកម្ញាត់ែេកបលយញាជនផ៍្ទ ញាេ់ខលែតួ នកំុល�ើញខតែេកបលយញាជន ៍

ផ្ទ ញាេ់ខលែតួ នកំុមញានខតអញ។ លបើមញានអញមញានខលែតួ នអញលបើមញានខលែតួ ន

អញមញានម្សតិទ្ធ តិអញាេឹ្ង ល្ល�ញាថញាអញនតិយម្តិតខតែេ     

កបលយញាជនផ៍្ទ ញាេ់ខលែតួ ននមតិន្តិតដេ់ែេកបលយញាជនជ៍ញាតតិ។ ស្ីក ៏

អញលដើម្បែីេកបលយញាជនអ៍ញមុខមញាត់អញកតិត្តិយសអញ។

ល្ថញាឲ្យអញល្សរលសើរអញ។ អញាេឹ្ងវញាចូេខញាងលសរនីតិ 

យមមតិនល្ញារពតញាមកញារចញាត់តញាំងលេើយកញារលសើលរ ើនតិយមលនះ្ឺ

សំល�ញាដេ់កញារមតិនឈរលេើកម្ករកសតិករ ចង់ឈរលេើកមលែ ញាំង

បញ្ញាជនបុ៉ខន្េតិទ្ធ តិម៉ញាក្ស-លេននី ខែ្កលេើកម្ករកសតិករដញាច់

ខញាតបុ៉ខន្លយើងមតិនលចញាេបញ្ញាជនអនុ្នលទ បុ៉ខន្កកមុ មលនះ្ ឺ

ជញាកមលែ ញាំងរណសតិរ្ស។ កញារអញានលសៀវល�ញាកទស្ឹលីនះ ្ កឺ្ញាន់ខតជញា 

ពនលែលឺទបុ៉ខន្កញារអនុវត្ជញាក់ខស្ង្លឺ�ញាតញាមសភញាពកញារកបលទស

។លបើយកតញាមលសៀវល�ញាម៉ញាក្ស-លេននី អញាេឹ្ងល្ល�ញាថញា្មី្រ

នតិយមបុ៉ខន្លបើលចញាេ�ញាំងអស់ ល�ញាជញាលសរនីតិយម។ ដូលច្ះវញា   

ក្ញាន់ខតជញាពនលែ ឺ លដើម្បលីយើងលកបៀបល្ៀបសភញាពកញារណក៍បលទ

ស នតិងវញាក្ញាន់ខតឲ្យបញានជញា្ំនតិតសកមញាប់ពតិចញារណញា។  

 វញាដូចជញាកទស្ឹកីពះពុទ្ធអជ្ងឹ កពះពុទ្ធក្ញាន់ខតឲ្យអ្ក

ឯងល វ្ ើេ្អជ្ងឹ បុ៉ខន្លរឿងល វ្ ើមតិនេ្អញាេឹ្ងជញាលរឿងរបស់អ្ក

ឯង។ លពេខដេ្ញាត់កំពុងអញានលនញាះ ្ឺ្ ញាត់បញានល�ើញកតូវ

ល�ញានងឹសភញាពកញារកបលទសកម្មុជញា។ មញានទស្សនញាវដី្មួយសរ

លសរលដញាយមញាន្ូរលដើមលឈើមួយមញាន៖ លវៀតណញាម លញាវ ខខ្រ 

ជួយ្្ញាលកសញាចលដើមលឈើ រក្សញាឫសលដើមលឈើ រួចបញានសរលសរ

ថញា�ញាេ់ខតសញាម គ្េ ខីខ្រលវៀតណញាម លញាវ លទើបរលំដញាះជញាតតិបញាន។ 

លពេលនញាះ ្ញាត់បញានចញាប់លែ្ើម្តិតលេើយរវញាង្ញាត់ជញាមួយ 

លវៀតណញាមមតិនមញានទំ�ញាស់លទរវញាងបុ គ្េេ។ បុ៉ខន្ដេ់លកកញាយ 

មក្ញាត់ល�ញាលវៀតណញាមល�ើញសេពន័្ធឥណ្ឌូ ចតិន ្ញាត់ថញាមតិន

ខមនកុម្មុ យនស្ីពតិតកបញាកដលទ។ លវៀតណញាមខតងខតនតិយញាយ

ថញាលយើងល វ្ ើកញារក្ញាន់ខតខចកបរ តិលវណ្្ញាបុ៉លណណ ញាះ បុ៉ខន្លបើតញាម 

ឥណ្ឌូ ចតិនលយើងលមើេល�ញា្វឺញាខតមួយលទ ដេ់អជ្ងឹលយើងចញាប់

លែ្ើមដឹងពី្ំនតិតលវៀតណញាម។ កញារតស៊ូ  លដើម្បរីលំដញាះកបលទស

នួន ជញា លចញពីកបលទសរថល�ញាឆ្ញាំ១៩៥០ លដញាយមតិនមញានភញារៈ

កតិច្ជញាកម្ញាភតិបញាេអវ ីលទ ្កឺ្ញាន់ខតទទួេខុសកតូវខញាងលឃញាស

នញាល្ល�ញាថញាមន្ទ រីលឃញាសនញាខដេមញានខខ្រ នតិងលវៀតណញាមបុ៉ខន្

លវៀតណញាមជញាអ្កកញាន់កញាប់ក្ប់ក្ង។    

 កញារងញារចម្បង្លឺ�ញាលបើកសញាលញាអប់រ ំល�ញាតញាមភូមតិ�ំុ 

អប់រសំេ្មនន៍ញារលីស្ហញាជញាតតិ អប់រកំម្ញាភតិបញាេភូមតិ�ំុ។ 

ឯកសញារអប់រំ្ អំឺពីកញារងញារកបញាំជំហញាន្ ឺ ១) លសុើបកញារណ ៍

២) លឃញាសនញា ៣) អប់រ ំ៤) ចញាត់តញាំង នតិង ៥) ដឹកនញាំតស៊ូ ។  

លពេលនញាះ្ញាត់សលងកេតល�ើញថញា ទំនញាក់ទំនងរវញាងលវៀតណញាម 

ខដេល�ញាជញាមួយខខ្រ្លឺ�ញាេ្លទ បុ៉ខន្ក្ញាន់ខតលវៀតណញាមព្ញា

យញាមល វ្ ើជញាលមលេើខខ្រ។ដេ់លពេចូេល វ្ ើបដតិវត្នល៍�ញារកពលទើប

្ញាត់បញានដឹងកញាន់ខតច្ញាស់ថញា្ំនតិតពីររបស់្ញាត់កញាេពីដំបូង

បួស នតិងបដតិវត្នវ៍ញាខចកច្ញាស់លេើយដឹងថញាបដតិវត្ន ៍ ្ជឺញា្ំ 

នតិតកតមឹកតូវ។

 ល�ញាឆ្ញាំ ១៩៥៣ ខញាងមជ្ឈតិមបក្សលវៀតណញាមបញាន    

លកជើសលរ ើស នួន ជញា ល�ញាលរៀនល�ញាលវៀតណញាមខញាងលជើង។ 

លវៀតណញាមលកជើសលរ ើស្ញាត់ លដញាយសញារ្ញាត់មញានកកមតិតវប្ប 

្មខ្៌ស់ នតិងស្ញាតសំ្លេចលធលែ ញាជញាងល្។ ចេនញាបដតិវត្នក្៍មុ ង

លពេលនញាះ្កឺបឆញាំងនងឹបញារញាំងលកចើនជញាង ចំខណកឯ្ណបក្ស

សងគេមរញាកស្នតិយមមតិនខមនជំ�ញាស់លកចើនលទ បុ៉ខន្ក្ញាន់ខត្តិត

ថញាជញាបរ តិវញាររបស់បញារញាំងដខដេ លេើយបដតិវត្នម៍តិនទទួេ 

សគេ ញាេ់ឯករញាជ្យ ឆ្ញាំ១៩៥៣លទ។ កញារលរៀនលនញាះ្អំឺពីទស្សនៈ

សកេលលញាកខចកជញាពីរកង្កុឺម្មុ យនស្ីនតិងចកកពត្តិ។ ក្មុ ង 

លពេកំពុងលរៀន ្ញាត់បញានលមើេេកខេខណ្ឌ ក្មុ ងបក្សល�ើញថញា  

លកកញាយលពេរលំដញាះកបលទស�ញាំង៣ ពីអញាណញានត្ិ មនតិយមបញា 

រញាំងលេើយ នងឹមញានចញាត់ខចងសេពន័្ធឥណ្ឌូ ចតិន នួន ជញា ភ្ញាក់ 

កពឺតលពេល�ើញ លដញាយ្តិតថញាលវៀតណញាមពតិតជញាដឹកនញាំជញា 

មតិនខញាន។ លេខញាបក្សកទងឹជីងឧស្សញាេន៍តិយញាយថញាខខ្រលវៀត

ណញាម លញាវ ដូចជញាែ្ទ ះមញានបបីន្ទ ប់លកកញាមដំបូេខតមួយ។  

លពេលនញាះលេើយ ខដេ្ញាត់ចញាប់លែ្ើមសង្សយ័ពីឧបញាយកេ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

របស់លវៀតណញាម។

 ល�ញាឆ្ញាំ១៩៥៦នួន ជញា បញានបជ្ប់កញារលរៀនសូកតល�ញា

លវៀតណញាមលេើយបញានចូេមកកសមុ កខខ្រ។ ្ញាត់  កតូវបញានខណ

នញាំឲ្យសគេ ញាេ់សញាឡមុ តសជញាលេើកដំបូង។ សញាឡមុ តសបញានពន្យេ់

អំពីសភញាពកញារណល៍�ញាភំ្លពញ។ នួន ជញា ចញាប់ពីលពេលនញាះមក

ទទួេខុសកតូវ�ញាក់ទងខញាងជនបទ។    

 កញារកសញាងបក្សបញានចញាប់លែ្ើមលឡើងវ តិញ លដញាយល�ញា

ឆ្ញាំ១៩៦០មហញាសន្តិបញាតបញានសលកមចលកជើសលរ ើស ទូ សញាមុត 

លឡើងល វ្ ើជញាលេខញា នតិង នួន ជញា ជញាអនុលេខញាបក្ស។ ល�ញាបន្ទ ញាប់

ពីមញានរដ្ឋកបហញារទមលែ ញាក់សលម្ចកពះ នលរញាត្ម សេីនុ ឆ្ញាំ១៩

៧០សលម្ចបញានអំពញាវនញាវឲ្យកូនល�ញាចូេរកពម៉ញា្ ីខដេលនះជញា

កញារជួយដេ់ខខ្រកកេម។លពេលនញាះចេនញាបដតិវត្នប៍ញានអប់រំ

មតិត្ៗឲ្យចុះល�ញាមូេដ្ឋ ញាន នតិងចញាប់លែ្ើមវញាយយកអញាវុ្តញាម 

បុ៉ស្ិ៍បូ៉េីស។ លពេលនញាះកញារតស៊ូ លដញាយអញាវុ្ចញាប់លែ្ើមលឡើង

លដញាយេតិង្សញា។ លកកញាយរលំដញាះ ឆ្ញាំ១៩៧៥ នួន ជញា ល�ញាខតមញាន

តួនញាទជីញាអនុលេខញាក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញាដខដេ នតិងកតូវបញាន

ខតងតញាំងជញាកបធញានសភញាកបជញាជនសកមញាប់រដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញា

កបជញា្តិបលតយ្យពីឆ្ញាំ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ញាំ១៩៧៩ ្ជឺញារបប 

មួយខដេកតូវបញានលចញាទកបកញាន់ថញា បញានល វ្ ើឲ្យកបជញាជនកបមញា

ណជតិតពីរលញាននញាក់បញានសលែ ញាប់បញាត់បង់ជីវ តិត។

  មូេលេតុរបស់ នួន ជញា

 ្ញាត់បញានលេើកលឡើងអំពីកញារសលែ ញាប់ របស់កបជញាជនថញា 

វញាមញានបញហែ ញាពីរលដញាយខឡកពី្្ញា។ ទមួីយ្កឺញារសលែ ញាប់បញាត់បង់

ជីវ តិតកបជញាជនសលែូ តកតង់ នតិងមួយលទៀត្កឺញារសលែ ញាប់របស់កកមុ ម

ភ្ ំពញាញថ្ង ញាទ០ី៤ ខញាវ តិច្តិកញា ឆ្ ញាំ១៩៧៨

-រូបឈរកណ្ញាេខញាងស្ញាំ៖ បុ៉េ ពត នញាយករដ្ឋមនញា្ី នតិងជញាលញាខញាបក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា

-រូបឈរកណ្ញាេខញាងឆវ ញាង៖ វ៉ញាង តុងសុតិន អនុបញាធញាន្ណៈកម្ញា្តិកញារមជ្ឈតិមបក្សកុម្មុ យនស្ីចតិន

-រូបនញាពីកញាញាយ វ៉ញាង តុងសុតិន៖ ខៀវ សំែន បញាធញាន្ណៈបញាធញានរដ្ឋ កម្មុ ជញាបញាជញា្តិបតញាយ្យ

-រូបខញាងឆវ ញាងទ១ី៖ េ៊ូ  យ៉ញាបញាង អ គ្េលញាខញា្តិកញារ្ណៈកម្ញា្តិកញារមជ្ឈតិមបក្សកុម្មុ យនស្ីចតិន

-រូបខញាងឆវ ញាងទ២ី៖ នួន ជញា បញាធញានសភញាតំណញាងបញាជញាជន នតិងជញាអនុលញាខញាបក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ក្បត់ល�ញាក្មុ ងបក្ស លដញាយសញារខតពួកល្មតិនស្ថតិតល�ញាក្មុ ងបក្ស

លទៀតលទលកពញាះពួកល្បញានក្បត់ នតិងកតូវបញានចញាត់ទុកថញាជញាភ្ញាក់

ងញារបលកមើបរលទស ខដេកតូវខតសមលែ ញាប់លចញាេ។្ញាត់កប៏ខន្ថម

លទៀតថញា បុ៉េ ពត ជញាអ្កសលកមចចតិត្ចុងលកកញាយសកមញាប់ 

កញារសមលែ ញាប់លនះ។ ្ញាត់កប៏ញានលេើកលឡើងខដរថញា បុ៉េ ពត នតិង 

្ញាត់មតិនដឹងលកចើនលទ អំពីកញារសមលែ ញាប់កបជញាជនសលែូ តកតង់កបុ៉៏ខន្

្ញាត់ទទួេសគេ ញាេ់កញារសមលែ ញាប់កម្ញាភតិបញាេក្បត់។   

 ល�ញាលពេខដេលឆលែ ើយនងឹសំណួរថញា លតើជញាកញារកតមឹ 

កតូវលទក្មុ ងកញារសមលែ ញាប់ជនក្បត់? ្ញាត់បញានលឆលែ ើយថញា «លបើថញាល�ញា 

វញាថញាឯងលឃញារល�ញាបុ៉ខន្លយើងលមើេ ្តិតលមើេអីលចះសមមតិន

សមលមើេលក្ញាះថ្ញាក់ចំលពញាះជញាតតិបុ៉នណញា? កំុឲ្យលមើេជញាបុ គ្េេ 

លបើពួកអស់េឹ្ងល�ញា លក្ញាះថញា្ក់របស់ជញាតតិបុ៉នណញា? កតូវលមើេ

អជ្ងឹបញានល�ើញលមើេទំេំវញាអញាេឹ្ងល�ញានងឹទស្សនៈ។ទំេំវញា

បុ៉នណញា? លក្ញាះថ្ញាក់មតិនតតិចលទណញា។ មតិនខមនតូចតញាចលទមតិន

ខមនលរឿង្ម្តញាលទមតិនខមនលរឿងបញាត់បង់ទកឹដីមួយចំអញាម ពីរ

ចំអញាមឯណញាលរឿងបញាត់បង់ទកឹដីកបលទសមួយ.. .ជញាតតិកម្មុ ជញាមួ

យ�ញាំងមូេលេើយបញាត់បង់រេូតរញាប់សតវត្សរ ៍មតិនងញាយលរ ើលទ 

លបើពួកេឹ្ងល�ញា។ កូនល�ញាជំនញាន់លកកញាយវញាល�ញាជញាសី្? រូបភញាព

ជញាខខ្របុ៉ខន្ខលែមឹសញារជញាស្ី? អញាេឹ្ងលយើងកតូវថលែ ឹងលមើេអញាេឹ្ង 

បញានហ៊ញានវ តិនតិច្យ័ថញាកញារលដញាះកសញាយេឹ្ងកតូវ។ បុ៉ខន្លបើមតិន 

លមើេឲ្យទូលញាយលមើេល�ើញខតចលង្រៀតល�ើញពីលរឿងអញាណតិត

អញាសូរ្្ញាអញាេឹ្ងអត់លទកបលទសជញាតតិល�ញាលេើយ» ្មឺញាននយ័

ថញាល វ្ ើខ្មុ ំយួនយូរអខងវង។ រេូតល្ក្ញាប់បញានលេើយលស្ញាះកតង់ 

នងឹល្លេើយ។

 ដូលច្ះលេើយលដើម្បកីសញាងសងគេមមួយថី្្ ឺកតូវល វ្ ើបដតិ

វត្ន«៍ ្េុឺបលញាងអញាចញាស់លចញាេល�ញាអវ ីខដេវញាអន់ថយកំុយក

មកល វ្ ើលទៀត្អឺវ ីខដេថី្ខដេចលកមើនយកមក។ ឯដឹកនញាំពីមុន

្ថឺញាយ៉ញាងលម៉ច?របបចញាស់ [្]ឺ របបសក្តិភូមតិ កកញាប េុតពុក 

រេួយពញាលញាអញាវញាខសកសីសំែឹងកសីញ ី កសីខូចអីពញាសលពញ

សងគេមលបញាកកបញាស់។េ្លទអញាេឹ្ងល�ញាយកតញាមេឹ្ងបញានលទអត់

បញានលទកតូវលដញាះកសញាយឲ្យស្ញាត។លនះកតូវលដញាះកសញាយឲ្យស្ញាត 

មតិនខមនសមលែ ញាប់លទ ្កំុឺឲ្យមញានបញហែ ញាអជ្ងឹលទៀត។ អញាលនះ

ល�ញាថញាបដតិវត្ន ៍្ លឺកបើឲ្យល�ញាចលកមើនលឡើង។ដូលច្ះមតិនខមនផលែ ញាស់

មនុស្សឯណញា[្]ឺផលែ ញាស់របប[…]មតិនខមនផលែ ញាស់បូ្រខតលមដឹកនញាំ

លទ្ផឺលែ ញាស់បូ្រសងគេមខតម្ង ្ឲឺ្យសងគេមល�ញាជញាសងគេមចលកមើន 

សងគេម្ញានល�ញាសងគេមនតិយម ្ថឺញារួម្្ញារស់រួម្្ញាបងកេបលងកេ ើន

ែេមញានអីជួយឧបត្ថមភៃ ្្ញាល�ញាវ តិញល�ញាមក កំុឲ្យជតិះជញាន់្្ញា ្ឺ

បញានលសចក្ថីញាកម្ញាត់កញារជតិះជញាន់ក្មុ ងសងគេម កំុឲ្យមញានវណណ ៈជតិះ

ជញាន់មនុស្សកំុឲ្យមញានវណណ ៈជតិះជញាន់វណណ ៈ។ �ញាំងអស់្្ញាមញាន 

េូបមញានចុកមញានលសលែរៀកមញានពញាក់លស្ើ្្ញា លនះបញានល្ល�ញាថញា 

របបស្ញាតសំ្ របបមួយភលែសឺវ ញាង របបមួយខដេសុខសន្តិភញាព។ 

លនះជញាទតិសល�ញាបុ៉ខន្ល�ញាវញាមតិនបញានវញាបំផលែ ញាញ [តញាម] សនងគេ ញាម 

ចញារកម្វញាបំផលែ ញាញលយើងភលែ ញាម»។ ចំលពញាះកញារកម្ញាត់្មឺញាននយ័

ថញា«កម្ញាត់ធញាតុ កម្ញាត់ចរ តិតខដេលកបើអំណញាចអញាជ្ញា។ កញារក

សញាងបក្ស្ថឺញាកំុលកបើអញាជ្ញាកំុលកបើអំណញាច លេើយកំុខូចកញាចនងឹ

កសីញកំុីវក់នងឹកសញាកំុេុយកញាក់។ េុយកញាក់លនះចង់នតិយញាយ 

អំពីសមភៃ ញារ។  លបើសមភៃ ញារវញាក្បដណ្ប់លេើយវញាល�ញាជញាបុ គ្េេ 

នតិយម។ ដូលច្ះកញារកសញាងកបលទស្កឺម្ញាត់ធញាតុបុ គ្េេ នតិយម

កម្ញាត់ធញាតុមតិនខមនកម្ញាត់មនុស្សលទ កម្ញាត់ធញាតុបុ គ្េេនតិយម

ធញាតុអត្លនញាមត័តិធញាតុអញាត្ញានតិយម។ ស្ីកខ៏លែតួ នឯងកតូវ ស្ីកខ៏លែតួ ន 

ឯងពូខកសី្កខ៏លែតួ នឯងមតិនខុស។ អញាលនះខ្ស់ណញាស់ែេកបលយញា

ជន ៍្ ែឺេកបលយញាជនបុ៍ គ្េេមតិនខមន្តិត ែេកបលយញាជនរួ៍ម 

ឯណញា។ ្ញាត់បញាននតិយញាយលទៀតថញា «លបើទុកពួកេឹ្ងបញាត់កបលទ

សជញាតតិបញាត់កបជញាជន សលែ ញាប់កបជញាជន បញាត់កបលទសកម្មុជញា  

្្ញានកម្មុជញាសេ់ដេ់ឥឡូវេឹ្ងលទ។ អញាេឹ្ងសមលែ ញាប់ជញាតតិ។ 

ផ្ទ ញាេ់ខលែតួ ន វញាខតងខតមញានមលនញាសលជ្តនញាអីខលែះកបុ៉៏ខន្្ញាត់ខបង

ខចកផ្ទ ញាេ់ខលែតួ នលេើយនងឹរួមច្ញាស់។ លបើ្ តិតរួមលយើងយកផ្ទ ញាេ់

ខលែតួ នជញាមលនញាសលជ្តនញាធលែ ញាប់រញាប់អញាន្្ញា ធលែ ញាប់អី្្ញា លេើយជញាតតិ

�ញាំងមូេកតូវយកអ្កណញា?្ញាត់យកជញាតតិលេើយ ឯផ្ទ ញាេ់ខលែតួ នទុ

កលដញាយខឡកសតិនលដញាះកសញាយសតិនល�ញា»។ ្ញាត់«្្ញានកញារលសញា

កស្ញាយអីលទ[ចំលពញាះកញារបញាត់បង់ពួកេឹ្ង]។្ញាត់លសញាកស្ញាយ

ជញាតតិរបស់្ញាត់ជញាង។ ជញាតត្ិ ញាត់កបឡញាក់កបឡូកអជ្ងឹល�ញា 
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លេើយ្ញាត់លសញាកស្ញាយជញាង។ ្ញាត់ស្ញាយមញា្៌ញាស្ញាយល្ញាេ

ជំេររបស់កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ ្ញាត់ស្ញាយខដេពួកេឹ្ង

វញាល វ្ ើខូចអស់លេើយ» ។ 

 នួន ជញា តទេ់នងឹតុលញាកញារ

 ល�ញារថ្ង ដំបូងរនសវនញាកញារនួនជញាបងហែ ញាញបំណងចង់បំ

ភលែកឺញារពតិត ខដេលកើតមញានលឡើងក្មុ ងកបវត្តិសញាកស្របស់កបលទស

កម្មុជញាលដើម្បកីបវត្តិសញាកស្មួយដ៏កតមឹកតូវ។ ្ញាត់ចញាប់លែ្ើម

លដញាយរ តិះ្ន់ថញាតុលញាកញារលនះ មតិនមញានភញាពយុត្ត្ិ មស៌កមញាប់ 

្ញាត់តញាំងពីដំបូងមកលមលែ ៉ះលដញាយលេតុថញា យកខតបញហែ ញាមួយចំ

ខណកបុ៉លណណ ញាះមកជំនំុជកមះ។ ្ញាត់នតិយញាយថញាសតវកកលពើ 

មួយ�ញាំងមូេល្យកខតខលែតួ នមកនតិយញាយ ខតមតិនយកក្ញាេ 

នតិង កន្ទមុយខដេជញាខែ្កសំខញាន់ក្មុ ងកញារបលកមើដេ់សកម្ភញាព

រញាេ់រថ្ងរបស់វញាឬក្មុ ងនយ័ម្៉ញាងលទៀតថញាឫស្េ់ នតិងបច្យ័ 

របស់វញា ្ជឺញាអវ ីខដេបញានលកើតលឡើងតញាំងពីមុនឆ្ញាំ១៩៧៥ នតិង 

លកកញាយឆ្ញាំ១៩៧៩ខដេតុលញាកញារលនះមតិនយកមកពតិចញារណញា 

។ តុលញាកញារបញានសលកមចមតិនយកសំណំុលរឿង�ញាំងមូេមក 

លដញលដញាេ បុ៉ខន្ែ្ទមុយល�ញាវ តិញលដញាយ្តិតពីវយ័របស់ជនជញាប់

លចញាទតុលញាកញារបញានបំខបកនតីតិវ ត្ិ  ី លដញាយយកខតខែ្ករនកញារ 

ជលមលែរៀសកបជញាជនល�ញាដំណញាក់កញាេទ១ី នតិងទ២ីមកកញាត់លសច 

ក្។ី

 ល�ញាលពេសំណំុលរឿង០០២/០១ កតូវបញានបជ្ប់លដញាយ 

នួន ជញា កតូវបញានកញាត់ល�ញាសឲ្យជញាប់ពន្ធនញា្ញារអស់មួយជីវ តិត  

តុលញាកញារបញានលរៀបចំសំណំុលរឿងតូចមួយ ទពីីរមួយលទៀត្សំឺ

ណំុលរឿង០០២/០២ខដេក្បដណ្ប់លេើអងគេ លេតុកញារផលែ ញាស់ទី

េំល�ញាកបជញាជនល�ញាដំណញាក់កញាេទ២ី ខដេកកមតិតកតមឹកញារកប

កពឹត្លេើជនជញាតតិចញាម សេករណក៍តញាំកក់ កញារដ្ឋ ញានទំនប់កត

ពញាំងថ្កញារដ្ឋ ញានទំនប់១ មករញាកញារដ្ឋ ញានសញាងសង់កពលញានយន្

លហញាះកំពង់ឆ្ញាំង មន្ទ រីសន្តិសុខស-២១ មន្ទ រីសន្តិសុខកកញាំងតញា

ចញាន់មន្ទ រីសន្តិសុខអូរកខន្សង មន្ទ រីសន្តិសុខភំ្លកកញាេកញារកបកពឹ

ត្លេើពុទ្ធសញាសនតិកកញារកបកពឹត្លេើជនជញាតតិចញាម លដញាយមតិនរួម

បជូ្េមន្ទ រីសន្តិសុខកកូចឆ្ញារ កញារកបកពឹត្លេើជនជញាតតិលវៀត

ណញាមលដញាយមតិនរួមបជូ្េឧកកតិដ្ឋកម្ ខដេបញានកបកពឹត្លដញា

យកងទព័បដតិវត្នក៍ម្មុ ជញាល�ញាលេើទកឹដីលវៀតណញាមនតិងកញារដញាក់

បទបញ្ញាអំពីកញារលរៀបកញារ។ល�ញារថ្ងទ១ី៦ ខខវ តិច្តិកញា ឆ្ញាំ ២០១៨ 

អងគេ ជំនំុជកមះសញាលញាដំបូង បញានលចញសញាេកកមសកមញាប់សំ

ណំុលរឿងចុងលកកញាយលនះលដញាយបញានដញាក់ល�ញាស នួន ជញា ឲ្យជញាប់

�ំុមួយជីវ តិតចំលពញាះរញាេ់បទលចញាទ�ញាំងអស់។

  នួន ជញា បញានលឆលែ ើយតបល�ញានងឹសញាេកកមខដេែ្ន្ទ ញា

ល�ញាស្ញាត់អស់មួយជីវ តិតថញា ៖

«អត់អីលទ លកពញាះខ្មុ ំវ តិភញា្មុនលេើយមុខជញាល�ញាែលែូ វេឹ្ងលេើយ។ 

ខ្មុ ំមតិនលសញាកស្ញាយលទ បុ៉ខន្ខ្មុ ំឈឺចញាប់ចំលពញាះតុលញាកញារលនះ 

បុ៉ខន្ខ្មុ ំមតិនអស់សង្មឹលទ។ ពីលកពញាះដូចខ្មុ ំជកមញាបកបញាប់អជ្ងឹ 

អញាលរឿងផ្ទ ញាេ់ខលែតួ នរបស់ខ្មុ ំមតិនអីលទ បុ៉ខន្អញាលរឿងយុត្ត្ិ មក៌បជញា 

ជន�ញាំងមូេលនះវញាសំខញាន់សកមញាប់កបលទសជញាតតិ លកពញាះខ្មុ ំខត 

ម្ញាក់ឯងមញានស្ី។ បុ៉ខន្តុលញាកញារលនះវញាប៉ះពញាេ់ដេ់កបជញាជន 

យុត្ត្ិ មរ៌បស់ជញាតតិ�ញាំងមូេ។ យុត្ត្ិ ម៌្ ្ ញានលទក្មុ ងសកេ 

លលញាកយុត្ត្ិ មល៌�ញាលេើអ្កកញាន់អំណញាច អ្កណញាកញាន់អំណញាច

ល្ថញាយុត្ត្ិ ម។៌យុត្ត្ិ ម ៌ លដើម្បអ្ីកកញាន់អំណញាចមតិនខមនយុត្តិ 

្មរ៌បស់កបជញាជនលទ។ សច្្មម៌ញានវញាជញា្មម៌តិនលចះសលែ ញាប់។ 

យុត្ត្ិ មខ៌កបកបតួ េល�ញាតញាមអ្កកញាន់អំណញាច។ ដូលច្ះខ្មុ ំល�ញាខតថញា 

ខលែតួ នខ្មុ ំលស្ហញាជញាតតិដឹងថញា ខ្មុ ំកតមឹកតូវលកពញាះខ្មុ ំតស៊ូ លដើម្បជីញាតតិ   

បុ៉ខន្អ្កឯងអយុត្ត្ិ មម៌កលេើខ្មុ ំ លកពញាះអ្កឯងមញានអំណញាច។ 

អំណញាចរបស់អ្កអយុត្ត្ិ ម។៌     

 ខ្មុ ំមតិនបដតិលស្អ្កខដេរងលក្ញាះលទ។ ខ្មុ ំនតិយញាយខត

មញា្៌ញារបស់បក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា ្លឺ វ្ ើឲ្យអ្កកកមញានេូប 

មញានចុក មញានលសលែរៀកមញានពញាក់ឲ្យែុតពីកញារជតិះជញាន់។ ខ្មុ ំចូេរួម

មរណទុកខេខញាងែលែូ វចតិត្ជញាមួយអ្ករងលក្ញាះ។ ខ្មុ ំមតិនសូមអភយ័

ល�ញាសលទលកពញាះខ្មុ ំ្្ញានខុសអវ ី។ ខ្មុ ំចូេរួមមរណទុកខេ លសញាក 

ស្ញាយ»។

 នួន ជញា បញានសលែ ញាប់ល�ញារថ្ងទ៤ី ខខសហីញា ឆ្ញាំ២០១៩។ 

សញាកសពរបស់្ញាត់កតូវបញានបូជញាល�ញារថ្ងទ៩ី ខខសហីញា ឆ្ញាំ 

២០១៩។ កពំ ែលលែ ញា
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I) សញាចក្ផ្ីើម 

 ១-ទតីញាំងភូមតិសញាសញា្កញាះតញាង 

 លកញាះតញាង ្ជឺញាលកញាះមួយក្មុ ងចំលណញាមលកញាះ នតិងកូន 

លកញាះ�ញាំង៦៤ ស្ថតិតល�ញាក្មុ ងខដនទកឹសមុកទរនកបលទសកម្មុជញា។ 

លកញាះតញាងស្ថតិតល�ញាខប៉កនតិរត ី នតិងមញានចម្ង ញាយកបមញាណ៥២ 

្ឡូីខម៉កតពីកកមុ ងកពះសេីនុ នតិងជញាលកញាះមួយស្ថតិតល�ញាចលនលែ ញាះ 

កណ្ញាេរវញាងលកញាះពូេូរវន៉តិងកកមុ ងកពះសេីនុ។លកញាះតញាងស្ថតិត

ល�ញាចលនលែ ញាះខខ្សរបលណ្ញាយ នតិងខខ្សរទទងឹ (103°7′E 10°18′N)។ 

 លកញាះតញាងមញានទំេំកបមញាណ៥,៩ ្ឡូីខម៉កតកញាលរ ៉

(បលណ្ញាយកបខវង៦,៤ ្ឡូីខម៉កត នតិងទទងឹចលនលែ ញាះពី០,១ដេ់

៣,២្ឡូីខម៉កត) នតិងជញាលកញាះដ៏កសស់ស្ញាតមួយខដេក្ប 

ដណ្ប់ល�ញាលដញាយកូនភំ្ នតិងរកពលឈើកបមញាណ៩០ភញា្រយ  

លេើយមញានលឆ្រខ្សញាច់ស្ញាត នតិងទកឹសមុកទថលែ ញា។ លកញាះលនះមញាន 

ថ្ប៉កបះទកឹផកេ ញាថ្ នតិងជីវចកមមុ ះជញាលកចើនរស់ល�ញាលកកញាមទកឹ 

សមុកទ បុ៉ខន្មតិនធលែ ញាប់មញានកបជញាជនសុវី តិេរស់ល�ញាលេើលកញាះតញា

ងតញាំងពីមុនរេូតមកទេ់នងឹបន្មុប្បន។្ លកញាះតញាង ្ជឺញាមូេ

ដ្ឋ ញានមួយក្មុ ងចំលណញាមមូេដ្ឋ ញានកងទព័លជើងទកឹ រនកបលទស 

កម្មុជញាខដេបញានលបញាះទតីញាំងកញារពញារខដនលកញាះ នតិងខដនទកឹ 

សមុកទកម្មុជញាចញាប់ពីតញាំងរបបសងគេមរញាកស្នតិយម, របបសញា

ធញារណរដ្ឋខខ្រ,របបកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ,របបសញាធញារណរ

ដ្ឋកបជញាមញានតិតកម្មុជញានតិងរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេនញាលពេបច្មុ ប្បនល្នះ។

 ២- កញារចូេកញាន់កញាប់លកញាះល�ញាខដនសមុកទកម្មុជញា 

របស់កងទព័ខខ្រកកេមបន្ទ ញាប់ពីរថ្ងទ១ី៧ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៥ 

 កងពេទ៣ីរនភូមតិភញា្នតិរតរីបស់ខខ្រកកេម ្ជឺញា 

កងពេមួយ ខដេបញានចូេកញាន់កញាប់លកញាះនតិងកូនលកញាះល�ញា 

ក្មុ ងខដនទកឹសមុកទកម្មុជញា បន្ទ ញាប់ពីកញារលឡើងកញាន់កញាប់អំណញាច

របស់ខខ្រកកេមល�ញារថ្ងទ១ី៧ ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥។កងពេ

ទ៣ីកតូវបញានបលងកេ ើតលឡើងល�ញាឆ្ញាំ១៩៧៤ លដញាយតញាមុ៉កលេខញា 

ភូមតិភញា្នតិរត ី លដើម្បរួីមចំខណកវញាយសកមមុ កចូេកញាន់កញាប់ទ ី

កកមុ ងភំ្លពញល�ញាក្មុ ងអំឡមុ ងខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥។ កងពេទី

៣ រនភូមតិភញា្នតិរតី្ ជឺញាកងទព័លថ្ើរលជើងកបយុទ្ធល�ញាលេើល្ញាក។ 

កបធញានកងពេទ៣ី មញានល្្ញាះមញាស មុត ខដេជញាកូនកបសញា 

កបមុសម្ញាក់របស់តញាមុ៉ក (កបពន្ធរបស់ មញាស មុត មញានល្្ញាះ 

ខុម កតូវជញាកូនកសីច្បងរបស់តញាមុ៉ក។ ខុម ជញាលេខញាកសមុ កកតញាំ

កក់តំបន់១៣ភូមតិភញា្នតិរត)ី។ មុនលពេលឡើងល វ្ ើជញាកបធញានកង

ពេទ៣ីមញាសមុត ្ជឺញាអនុលេខញាតំបន់១៣រនភូមតិភញា្នតិរត។ី  

 ចំខណកសមញាសភញាពកងទព័រនកងពេទ៣ី លនះភញា្

លកចើន ្ជឺញាកូនល�ញារបស់កសតិករល វ្ ើខកសចមកេ ញារល�ញាក្មុ ងលខត្កំ

ពត លខត្តញាខកវ នតិងលខត្កំពង់ស្ឺ ខដេបញានចូេល វ្ ើកងទព័ខខ្

រកកេមល�ញាចលនលែ ញាះពីឆ្ញាំ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥។ ឌូ អ៊ុ ន 

មញានកសមុ កកំលណើតល�ញាកសមុ ករកពកប្ញាស លខត្តញាខកវ នតិងជញា 

កងទព័ខខ្រកកេមរនកងពេទ៣ីភូមតិភញា្នតិរត ី បញានមញានកប

ឧ្រទ្វដហតរុកប៉ាល់ម៉ាយ៉ាដហគេសដ�ាដការះតាងក្ពុង
សខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៥

កប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាហគេ ញាស ដឹកទំនតិញរបស់សេរដ្ឋអញាមញារ តិក។ 

រូបថត ៖ បណណ សញារកងទព័អញាកញាសសេរដ្ឋអញាមញារ តិក
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

សញាសនថ៍ញាខ្មុ ំបញានចូេបដតិវត្នខ៍ខ្រកកេម លដញាយស្ក័្ចតិត្ 

ក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧២ ល�ញាមុនដំបូងល វ្ ើជញាកងឈលែបល�ញា�ំុតញាំងយ៉ញាប 

កសមុ ករកពកប្ញាស ។ ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧៣ ខខ្រកកេមបញានបជូ្ន 

អ៊ុ ន ឲ្យមកល វ្ ើជញាកងទព័តំបន់៣៣  បន្ទ ញាប់ហញាត់លរៀនយុទ្ធ 

សញាកស្កងទព័មួយរយៈលពេខលែ ី ខខ្រកកេមបញានបជូ្ន អ៊ុ ន  

ឲ្យល�ញាវញាយជញាមួយ�ញាហញានរបបសញាធញារណរដ្ឋខខ្រល�ញារកពេក

លមៀត ភំ្កសតួ ចែលែូ វជញាតតិលេខ៤។ ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧៤ អ៊ុ ន កតូវ

បញានចញាត់តញាំងបជូ្េក្មុ ងកងពេទ៣ី របស់ភូមតិភញា្នតិរត។ី  

ប៉ញាក់ សុខ មញានកសមុ កកំលណើតល�ញាកសមុ កឈូក លខត្កំពត នតិងបញា

នចូេល វ្ ើបដតិវត្នខ៍ខ្រកកេមល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧២ លពេលនញាះ 

សុខ មញានអញាយុជញាង១០ឆ្ញាំ។ បន្ទ ញាប់មកខខ្រកកេមចញាត់តញាំងឲ្យ 

សុខ បលកមើជញាកងទព័តំបន់៣៥ កញារចូេល វ្ ើកងទព័្សុឺខបញាន

ហញាត់លរៀនបញាញ់កញាំលភលែ ើងកកញាបេូនខតបន្តិចបន្តួ ច បន្ទ ញាប់មកក៏

បញានចូេសមរភូមតិវញាយជញាមួយ�ញាហញាន េន់ នេ់ ខតម្ង។  

 ល�ញាឆ្ញាំ១៩៧៤ ខខ្រកកេមបញានបជូ្ន សុខ មកចូេ

ល�ញាក្មុ ងកងពេទ៣ីរបស់ភូមតិភញា្នរត។ី ចំខណក លរ៉ញា រ៉ញាន់ 

ខដេជញាអតតីកងទព័ខខ្រកកេមម្ញាក់ ល�ញាក្មុ ងកងវរលសនញាតូច

៤១០រនកងពេទ៣ីភូមតិភញា្នតិរតខីដរលនញាះ បញានមញានកបសញា

សនថ៍ញា្ញាត់មញានកសមុ កកំលណើតល�ញាកសមុ ក្ងពសី លខត្កំពង់ស្ឺ 

នតិងបញានចូេល្ើវកងឈលែបល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧២ នតិងបន្លឡើងមក

ល្ើវជញាកងទព័តំបន់៣៣។ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧៤ ខខ្រកកេមបញាន

បជូ្នរ៉ញាន់មកបជូ្េក្មុ ងកងពេទ៣ីលនះខតម្ង។ កងពេទី

៣ រនភូមតិភញា្នតិរតភីញា្លកចើនល វ្ ើសកម្ភញាពកបយុទ្ធជញាមួយ�ញា

ហញានរបបសញាធញារណរដ្ឋខខ្រតញាមែលែូ វជញាតតិលេខ៤ ល�ញាម្មុ ំ លដញាះ 

កជ្រ ខកសខលែមុ ង មហញាសញាំងក្មុ ងកសមុ កភំ្កសតួ ច ។  ខខ្រកកេមក៏

ធលែ ញាប់បញានបជូ្នកងពេលេខ៣ ល�ញាវញាយល�ញាខញាងកំពង់ឆ្ញាំង 

ដូចជញាល�ញាេខងវក សញាលញាលេខ៥ ដញាំផកេ ញា បន្ទ ញាប់មកលទើបដក 

កតឡប់មកែលែូ វជញាតតិលេខ៤ លខត្កំពង់ស្ឺវ តិញ។ ល�ញាក្មុ ងលមសញា 

ឆ្ញាំ១៩៧៥ កងពេទ៣ីរនភូមតិភញា្នតិរតកីតូវបញានខខ្រកកេម

ចញាត់តញាំងឲ្យវញាយចូេទកីកមុ ងភំ្លពញតញាមទតិសែលែូ វជញាតតិលេខ៤។ 

ល�ញាខណៈលពេខដេកងទព័រនកងពេទ៣ី បញានចូេមកដេ់

លចញាមល�ញា នតិងកពលញានយន្លហញាះលពញា្ិ៍ចតិនតុងលនញាះ កបធញាន 

កងពេទមីញាសមុតបញានបញ្ញាឲ្យកងទព័រនកងពេទ៣ី �ញាំង 

អស់ដកកតឡប់លកកញាយមកឈរលជើងល�ញាម្មុ ំជមូ្វន្,័ខបកចញានលដើ

ម្បលី វ្ ើដំលណើរមកលបញាះទតីញាំងល�ញាកំពង់លសញាម ។ បន្ទ ញាប់ពីកង 

ទព័ស្ញាក់ល�ញាមូេដ្ឋ ញានកងទព័រញាម បញានរយៈលពេពីរបរីថ្ង    

មញាសមុតបញានបញ្ញាឲ្យកងទព័រនកងពេទ៣ី មួយចំនួនល វ្ ើដំ

លណើរល�ញាឈរលជើងល�ញាលេើលកញាះខដេជញាខដនទកឹរនកបលទសកម្មុ

ជញានតិងអតតីលកញាះរបស់កម្មុជញា មួយចំនួនលទៀតខដេក្ប់ក្ង

លដញាយកបលទសលវៀតណញាម ។

 ៣ - កងវរលសនញាតូចរនកងពេទ៣ី ខដេឈរលជើង

ល�ញាលេើលកញាះតញាង 

 មញាស មុត ខដេជញាកបធញានកងពេទ៣ី បញានចញាត់ 

តញាំងឲ្យកងវរលសនញាតូចលេខ៤១០រនវរលសនញា្ំ២១ល�ញាកបចញាំ

កញារល�ញាតញាមលកញាះជួរមុខមួយចំនួនដូចជញា លកញាះពូេូរវ,៉ លកញាះ

តញាងនតិងលកញាះកពីង។កងវរលសនញាតូច៤១០ មញានកបធញានទទួេ 

បន្ទមុ កនលយញាបញាយល្្ញាះេម នតិងអនុកបធញានទទួេបន្ទមុកខញាង

លយញាធញាល្្ញាះសំណញាង។ វរលសនញាតូច៤១០ រួមមញាន៤កង 

អនុលសនញា្ំ្កឺងអនុលសនញា្ំ(្-៧), កងអនុលសនញា្ំ (្-៨), 

កងអនុលសនញា្ំ(្-៩)នតិងកងអនុលសនញា្ំ(្-១០)។បន្ទ ញាប់ពីរំ

លដញាះភំ្លពញរថ្ង១៧លមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ កងទព័រនកមលែ ញាំងវរ

លសនញាតូច៤១០មួយចំនួនបញានសលែ ញាប់ល�ញាលេើសមរភូមតិ នតិងមួយ
កងទព័ជើងទកឹសេរដ្ឋអញាមញារ តិករត់ចញាញពីឧទ្ធមភៃ ញា្ចកញាដញាេចុះ 

ចតនញាលើកញាះតញាង មញានចម្ង ញាយ៣០ម៉ញាយពីឆ្ ញារសមុទញាកម្មុ ជញា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ចំនួនលទៀតបញានខបកខខ្កល�ញាខណៈលពេខដេកតូវបជូ្នល�ញា

ឈរលជើងល�ញាតញាមលកញាះ ្កឺងវរលសនញាតូច៤១០ មញានកងទព័

ចំនួនកបមញាណជញា២០០នញាក់ខតបុ៉លណណ ញាះ (កមលែ ញាំងសរុបរបស់វរ

លសនញាតូច៤១០មញានកបខេេ៤០០នញាក់កញាេពីមុនលពេវញាយ

ចូេទកីកមុ ងភំ្លពញ)។ កបធញាន នតិងអនុកបធញានវរលសនញាតូច៤១០ 

ល្្ញាះ េម នតិង សំណញាង មញានភញារកតិច្កបចញាំកញារល�ញាទបីញ្ញា

កញារកងវរលសនញាតូច៤១០ល�ញារញាម ្មឺតិនល�ញាឈរកបចញាំកញារល�ញា

តញាមលកញាះជញាមួយកងទព័លឡើយ ។ ខខ្រកកេមបញានខបងខចកឲ្យ 

កងអនុលសនញា្ំ(្-៨) នតិងកងអនុលសនញា្ំ (្-១០)កតូវឈរ 

លជើងកបចញាំកញារល�ញាលេើលកញាះតញាងក្មុ ងលនញាះអនុលសនញា្ំ (្-១០)   

ឈរលជើងល�ញាម្មុ ំ លឆ្រខញាងេតិចនតិងអនុលសនញា្ំ( ្- ៨ ) កបចញាំកញារ

ល�ញាម្មុ ំ បុ៉ស្ិ៍�ញាហញានចញាស់  (ល�ញាលឆ្រខញាងលកើត)។ ចំខណកកងអនុ 

លសនញា្ំ(្-៧)នតិងកងអនុលសនញា្ំ(្-៩)កតូវបញានចញាត់តញាំងឲ្យ

ល�ញាយញាមកបចញាំកញារល�ញាលកញាះពូេូរវ ៉  នតិងលកញាះកពីង(លកញាះកពីង

មញានកងទព័ខតមួយអនុលសនញាតូច។ លមបញ្ញាកញារខខ្រកកេម

ខដេកបចញាំកញារល�ញាលកញាះតញាងរួមមញាន ល្្ញាះលម៉ន កបធញានកង 

អនុលសនញា្ំ(្-៨) នតិងល្្ញាះ ម៉ន កបធញានកងអនុលសនញា្ំ 

(្-១០)។

 កងកមលែ ញាំងសរុបល�ញាលេើលកញាះតញាងមញានចំនួនកបខេេ

១០០នញាក់(ចំនួនកងទព័បជូ្េ្្ញា�ញាំងពីរអនុលសនញា្ំ ្-៨ 

នតិង្-១០) បុ៉ខន្លដញាយសញារខខ្រកកេម កតូវបជូ្នកងទព័ល�ញា

កញាន់កញាប់លកញាះកកចកលសះ(ពូេូប៉ងសង់)ខថមលទៀតលនញាះ ខខ្រ 

កកេមបញានបញ្ញាឲ្យដកកងទព័មួយចំនួនពី្-៨នតិង្-១០រួម

មញានកបធញានកងអនុលសនញា្ំល្្ញាះលម៉នម៉ន នតិងកងទព័មួយចំ

នួនលទៀតបញានល�ញាចូេរួមជញាមួយកងវរលសនញាតូចលេខ ៤៧០ 

ខដេមញានលមបញ្ញាកញារល្្ញាះទន លដើម្បលី វ្ ើដំលណើរល�ញាកញាន់កញា

ប់លកញាះកកចកលសះពូេូប៉ងសង់ពីកបលទសលវៀតណញាម។ ដូលច្ះ

កងទព័ខខ្រកកេមខដេល�ញាលសសសេ់  នតិងបញានកបយុទ្ធជញា 

មួយ�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិកល�ញាលកញាះតញាងក្មុ ងខថ្ងទ១ី៥ ខខឧ

សភញាឆ្ញាំ១៩៧៥្មឺញានចំនួនកបខេេជញា៥០នញាក់ នតិងមញាន

ល្្ញាះលកបះេន៊នតិងលរ៉ញារ៉ញាន់ខដេជញាកបធញានកង អនុលសនញាតូច 

ចំណុះឲ្យ្-៨នតិង្-១០ជញាអ្កដឹកនញាំកបយុទ្ធ។

II) ឧទ្ទ វលេតុកប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេសល�ញាលកញាះតញាង

 ១- កពឹត្តិកញារណច៍ញាប់កប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេស នតិងកញារ 

បជូ្នមកចតល�ញាលកញាះតញាង

  កប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេស (S.S. Mayaguez) ្ជឺញាកប៉ញា

េដឹកទំនតិញចំណញាស់មួយរបស់កកមុ មេ៊ុ ន ឯកជនសេរដ្ឋអញា

លមរ តិកខដេមញានចំណុះ១០,៤៨៤លតញាន ។ 

 បន្ទ ញាប់ពីរបបកកមុ ងរសេគេ នបញានដួេរេំល�ញាកបខេេ

ជញាជតិត២សប្ញាេ ៍្លឺ�ញារថ្ងទ១ី២ ខខឧសភញាឆ្ញាំ១៩៧៥កប៉ញាេ់

ម៉ញាយ៉ញាលេគេស បញានដឹកទំនតិញសមភៃ ញាររបស់ស្ថ ញានទូតសេរដ្ឋអញា

លមរ តិកកបចញាំល�ញាទកីកមុ ងរសេគេ ន កបលទសលវៀតណញាមខញាងត្ូបង   

នតិងទំនតិញលែ្សងៗលទៀត បញានល វ្ ើដំលណើរលចញពីទកីកមុ ងេុងកុង

ឆលែងកញាត់តញាមឈូងសមុកទរថឡង់ដ៍ លឆ្ញាះល�ញាកញាន់ទកីកមុ ងកំពង់

ខែសញាតតញាេីុប លខត្ឈុនបុររីនកបលទសរថ។ ល�ញាខណៈលពេ

ខដេកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសបញានល វ្ ើដំលណើរមកកបឈមជញាមួយ

លកញាះពូេូរវរ៉បស់កបលទសកម្មុជញាកងទព័ខខ្រកកេមខដេឈរ

លជើងល�ញាលកញាះពូេូរវ ៉ ្ជឺញាកងទព័ខដេមតិនមញានជំនញាញខញាង 

លជើងទកឹបន្តិចលនញាះ បញានលបើកកប៉ញាេ់កបលភទ លប៉-លស-លអេវ  

[Patrol Craft Fast (PCF)/Swift Boat] ចំនួន២លក្ឿងនតិង

មញានកងទព័កបមញាណជញាង១០នញាក់កបកបលដញាយអញាវុ្ក្ប់រដ

បញានលចញដំលណើរល�ញាស្ទ ញាក់ចញាប់កប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស ខដេ 

ស្ថតិតល�ញាចម្ង ញាយកបមញាណជញាង១០្ឡូី ខម៉កតពីលកញាះពូេូរវ។៉ 

កងទព័ខខ្រកកេមបញានបញាញ់កញាំលភលែ ើងអឹម-៧៩ ជញាសញ្ញាឲ្យ 

កប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេសឈប់ បន្ទ ញាប់មកកងទព័ខខ្រកកេមបញាន

បញ្ញាឲ្យនញាវ តិក លបើកកប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេសចូេមកលកញាះពូេូរវ ៉

ជញាមួយកប៉ញាេលប៉-លស-លអេវ របស់ខលែតួ ន។ បន្ទ ញាប់ពីចតល�ញាលកញាះ

ពូេូរវមួ៉យយប់្លឺ�ញារថ្ងទ១ី៣ ខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ខខ្រកក

េមបញានបជូ្នកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស ពីលកញាះពូេូរវម៉កកញាន់

លកញាះតញាង។ល�ញាខណៈលពេចញាប់កប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេសលនះ កង 

ទព័ខខ្រកកេម កប៏ញានរញាយកញារណត៍ញាមវ តិទ្យមុ �ញាក់ទងល�ញាកញាន់ទី

បញ្ញាកញារ្ំល�ញាកំពង់លសញាម។ មុនដំបូងបញ្ញាកញារដ្ឋ ញានល�ញាកំ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ពង់លសញាម បញានបញ្ញាឲ្យទុកកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសល�ញាលកញាះពូេូ

រវមួ៉យយប់ បន្ទ ញាប់មកកតូវបជូ្នកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស នតិង 

កកមុ មនញាវកឹមកលកញាះតញាង នតិងបជូ្នបន្មកកំពង់លសញាម។ បុ៉ខន្

ល�ញាលពេខដេបជូ្នកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស នតិងកកមុ មនញាវកឹមក

ដេ់លកញាះតញាងលេើយកងទព័ខខ្រកកេម បញានលឡើងល�ញាយញាម

កញារពញារល�ញាលេើកប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេស បញានរយៈលពេមួយយប់

មួយខថ្ងកម៏ញានកញារខកបកបតួ េ ្កឺពេប់រថ្ងទ១ី៤ ខខឧសភញា 

ឆ្ញាំ១៩៧៥ ខញាងទបីញ្ញាកញារ្ំល�ញាកំពង់លសញាមកប៏ញានកបញាប់មក

លទៀតថញា កតូវឲ្យកងទព័ខខ្រកកេមចុះលចញពីលេើកប៉ញាេ់ម៉ញា

យ៉ញាលេគេស�ញាំងអស់ លេើយបញ្ញាឲ្យកងទព័ខខ្រកកេមយក 

កកមុ មនញាវកឹ�ញាំងអស់លចញពីកប៉ញាេ់ នតិងដឹកមកទុកល�ញាលកញាះរ ៉ុ ង  

(លកញាះរ ៉ុ ងសនលែមឹ)។ ចំខណកកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសកតូវទុកល�ញា

លកញាះតញាង ្មឺតិនចញាំបញាច់បជូ្នមកកំពង់លសញាមលឡើយ។ អតតី 

កងទព័ខខ្រកកេម ខដេបញានឈរលជើងល�ញាលេើលកញាះតញាង 

ល្្ញាះ ប៉ញាក់ សុខ បញានលរៀបរញាប់ថញា រេូតដេ់យប់រថ្ងទ១ី៤ 

ខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ លទើបមញានបញ្ញាឲ្យកងទព័ចុះពីកប៉ញាេ់

ម៉ញាយ៉ញាលេគេសមកល�ញាលេើលកញាះវ តិញ ល�ញាខណៈលពេលនញាះខខ្រកក

េមបញានបញ្ញាឲ្យកកមុ មនញាវកឹ�ញាំងអស់ ចុះពីលេើកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញា 

លេគេសខដរ បុ៉ខន្ល�ញាមញានសេ់នញាវកឹម្ញាក់លញាក់ខលែតួ នក្មុ ងកប៉ញាេ់ 

ខដេកងទព័ខខ្រកកេមរកមតិនល�ើញ។ នញាវកឹម្ញាក់លនញាះកបខេ

េជញាកញាន់ខញាងទូរលេខែងបញាន�ញាក់ទងល�ញាខញាងសេរដ្ឋអញាលម

រ តិករេូត បន្ទ ញាប់មកនញាវកឹលនញាះកប៏ញានលឡើងជតិះអូមបរលបើកសំ

ល�ញាល�ញារកនញាវញាចម្ញាំងសេរដ្ឋអញាលមរ តិកបញាត់ល�ញា។ អតតីកប

ធញានកងអនុលសនញាតូចចំណុះឲ្យកងអនុលសនញា្ំ (្-១០)រនកង

ទព័ខខ្រកកេមខដេធលែ ញាប់ឈរលជើងល�ញាលកញាះតញាងល្្ញាះ លកបះ 

េន៊ កប៏ញានឲ្យដឹងថញា លមបញ្ញាកញារវរលសនញាតូច៤១០ ល្្ញាះ 

សំណញាង នតិងកងទព័ខខ្រកកេមលែ្សងលទៀតបញានលបើកកប៉ញាេ់ 

លប៉-លស-លអេវ  ពីលកញាះពូេូរវម៉កលកញាះតញាងជញាមួយកប៉ញាេ់ម៉ញា

យ៉ញាលេគេសខដរ។ េន៊ នតិងកងទព័លែ្សងលទៀតកតូវបញានចញាត់តញាំង

ឲ្យយញាមកញារពញារកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស។ បន្ទ ញាប់ពីយញាមកញារពញារ

ល�ញាលេើកប៉ញាេ់បញានរយៈលពេ មួយយប់មួយខថ្ង្លឺ�ញាកពេប់ 

រថ្ងទ១ី៤ ខខឧសភញា កម៏ញានបញ្ញាពីកំពង់លសញាមមកឲ្យកងទព័

�ញាំងអស់ចុះលចញពីកប៉ញាេ់មកល�ញាលេើលកញាះវ តិញ។ ចំខណកកកមុ

មនញាវកឹរនកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស�ញាំងអស់កតូវបជូ្នមកទុកល�ញា

លកញាះរ ៉ុ ង។ ខខ្រកកេមបញានយកទូកលនសញាទរថ ខដេកងទព័   

ខខ្រកកេមចញាប់បញាន មុនលពេកពឹត្កញារណក៍ប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេ

សលនះឲ្យដឹកកកមុ មនញាវកឹ�ញាំងអស់ល�ញាកញាន់លកញាះរ ៉ុ ង លដញាយកង 

ទព័ខខ្រកកេមបញ្ញាឲ្យអ្កលនសញាទរថ ខដេចញាប់មកជញាមួយ 

ទូកលនសញាទជញាអ្កលបើកទូកដឹកកកមុ ម នញាវកឹ។ ចំខណកកងទព័ខខ្រ 

កកេមកប៏ញានជតិះកប៉ញាេ់ លប៉-លស-លអេវ  អមមកជញាមួយខដរ។ 

ល�ញាលពេល វ្ ើដំលណើរ ជតិតដេ់លកញាះរ ៉ុ ងល�ញាលវលញារេំងអញាកធញាត

្ញានចូេរថ្ងទ១ី៥ ខខឧសភញា ឆំ្១៩៧៥ ទបីញ្ញាកញារ្ំល�ញាកំ

ពង់លសញាមបញានបញ្ញាឲ្យកងទព័ខខ្រកកេម លដញាះខេងកកមុ មនញា 

វកឹ�ញាំងអស់កតឡប់ល�ញាកបលទសរថវ តិញ។ 

 ២- កញារប៉ះទងគេ តិចរវញាង�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក នតិង 

កងទព័ខខ្រកកេមល�ញាលកញាះតញាង 

 បន្ទ ញាប់ពីកងទព័ខខ្រកកេមចញាប់កប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស 

វ តិទ្យមុ សំលឡងសេរដ្ឋអញាលមរ តិក បញានែ្សញាយជញាញកឹញញាប់ឲ្យរដ្ឋ ញា

ភតិបញាេខខ្រកកេម ខដេចូេកញាន់កញាប់ទកីកមុ ងភំ្លពញថី្ៗលដញាះ

ខេងកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស នតិងកកមុ មនញាវកឹឲ្យកតឡប់ល�ញាវ តិញជញា

រូបថតពីលើអញាកញាសបងហែ ញាញពីឆ្ ញារខញាងេតិច នតិងខញាងកើតកញាះតញាង 

នញាថ្ង ញា១៤ ខញាឧសភញា ឆ្ ញាំ១៩៧៥។
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បន្ទ ញាន់លបើមតិនដូលច្ះលទ �ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិកនងឹមកកលម្ទ ច

លកញាះតញាង នតិងកកមុ ងកំពង់លសញាមឲ្យកលែ ញាយល�ញាជញាលែះខតម្ង។ 

ល�ញាលវលញាយប់រថ្ងទ១ី៤ ខខឧសភញា ឆំ្១៩៧៥ ថ្ញាក់ដឹកនញាំ ខខ្រ

កកេមកប៏ញានបញ្ញាឲ្យកងទព័ខខ្រកកេមលដញាះខេងកកមុ មនញាវកឹ 

លដើម្បលី វ្ ើដំលណើរល�ញាកបលទសរថវ តិញ បុ៉ខន្ល�ញាលពេកំពុងខត 

លរៀបចំលដញាះខេងឲ្យកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស កតឡប់ល�ញាវ តិញលនញាះ 

កសញាប់ខតល�ញាកពេឹមកសញាងៗរថ្ងទ១ី៥ ខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩៧៥

លនញាះសេរដ្ឋអញាលមរ តិកបញានបជូ្នយន្លហញាះទមលែ ញាក់ក្ញាប់ខបក

មកទមលែ ញាក់ជំុវ តិញកប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេស នតិងជំុវ តិញលកញាះតញាង។ 

ល�ញាលពេដំណញាេ្្ញាលនះខដរ មញាន�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក  

កបមញាណជតិត២០០នញាក់ បញានជតិះឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកចំនួន៨លក្ឿង  

លចញពីមូេដ្ឋ ញាន�ញាហញានលជើងអញាកញាសរបស់សេរដ្ឋអញាលមរ តិក

ល�ញាអូរតញាប៉ញាវកបលទសរថមកចុះល�ញាលេើលកញាះតញាង។

  ចំខណក នញាវញាចម្ញាំង អូមបរ នតិងសមភៃ ញារមួយចំនួន

លទៀតកក៏តូវបញានយកមកដញាក់ល�ញាជតិតលកញាះតញាង ក្មុ ងល្ញាេបំ

ណងវញាយរលំដញាះយកកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស នតិងកកមុ មនញាវកឹយក 

កតឡប់ល�ញាវ តិញ។ល�ញាកពឹករថ្ងដខដេលនញាះ សេរដ្ឋអញាលមរ តិកក៏

បញានបជូ្នយន្លហញាះឲ្យល�ញាទមលែ ញាក់ក្ញាប់ខបក ល�ញាកំពង់ខែ 

កំពង់លសញាម, លរញាង ចកកលកបងកញាតល�ញាកំពង់លសញាមលរញាងចកក

ទកឹលដញាះល្ញានតិងមូេដ្ឋ ញានកងទព័លជើងទកឹខខ្រកកេម ល�ញារញាម

ល វ្ ើឲ្យមញានកញារខូចខញាតយ៉ញាងដំណំ ។

 ចញាប់លែ្ើមតញាំងពីកពេឹម �ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក

បញានទមលែ ញាក់ក្ញាប់ខបកល�ញាលេើលកញាះតញាង បញាញ់ខែ្សងពុេ នតិង

បញ្ញាឲ្យឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកបន្ទ ញាបចុះ លដើម្បឲី្យ�ញាហញានរបស់ខលែតួ នចុះ

តញាមជលណ្ើរមកកបយុទ្ធល�ញាលេើដីផ្ទ ញាេ់ លដញាយចញាប់លែ្ើមពីលឆ្រ

ខញាងេតិចរនលកញាះតញាង នតិងបន្កបយុទ្ធល�ញាលឆ្រខញាងលកើត ល�ញាក្មុ ង

លពេកំពុងកបយុទ្ធលនញាះ�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក បញានលបើកក

ប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសចញាកលចញពីលកញាះតញាងែងខដរ។កញារកបយុទ្ធ

បញានចញាប់លែ្ើមតញាំងពីកពេឹមរេូតដេ់លពេរលសៀេ កងទព័

ខខ្រកកេមខដេកបចញាំកញារល�ញាលឆ្រភញា្ខញាងេតិច នតិងលឆ្រភញា្

ខញាងលកើតបញានអស់ក្ញាប់កញាំលភលែ ើង នតិងបញានបញាក់ទព័រត់លភៀសខលែតួ ន

ចូេក្មុ ងរកព នតិងលឡើងលេើភំ្លស្ទ ើរខត�ញាំងអស់។ ចំខណក�ញាហញាន 

សេរដ្ឋអញាលមរ តិកកច៏ញាប់លែ្ើមកបខមកបមូេ�ញាហញាន នតិងសញាក

សព�ញាហញានលដើម្បលី វ្ ើដំលណើរកតឡប់ល�ញាមូេដ្ឋ ញានកងទព័ល�ញាអូ

រតញាប៉ញាវរនកបលទសរថវ តិញល�ញាលម៉ញាងកបខេេជញា៨ យប់ក្មុ ងរថ្ង

ដខដេ ។ 

 ប៉ញាក់ សុខ  បញានលរៀបរញាប់ថញា �ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងបញាន

ចុះឧទ្ធមភៃ ញា្ចកក២លក្ឿងល�ញាេីលកញាះតញាង ខ្មុ ំកញាន់កញាំលភលែ ើង 

អញា១២,៧ (ដូលសត)កញាំលភលែ ើងលនញាះអត់មញានលជើងលទ ្ខ្ឺមុ ំបញានចង 

ខខ្សបញាញ់ខតម្ង។ ល�ញាខណៈលពេលនញាះខ្មុ ំកតូវរបួសលេើយ្ ឺ  

កតូវក្ញាប់�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងបញាញ់ពីខញាងលេើចុះមក នតិងកតូវ 

ខែ្សងពុេលទៀតលនញាះ្ខ្ឺមុ ំរត់ល�ញាណញាខេងរួចខតម្ង។ បន្ទ ញាប់ពី

លងើបពីពុេមកខ្មុ ំបញានបញាញ់លទៀត ្ បឺញាញ់រេូតដេ់ដញាច់កន្ទមុយ 

នតិងធលែ ញាក់ឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកមួយលក្ឿង។ ខ្មុ ំបន្បញាញ់ឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកមួ

យលក្ឿងលទៀតខដេបញានលហញាះខឆវេល�ញាជតិតខ្មុ ំ លេើយខ្មុ ំបញាន 

បញាញ់ធលែ ញាក់កបខេេជញាង១០ខម៉កតពីកខនលែងខ្មុ ំ។

 លកបះ េន៊ខដេជញាអតតីកបធញានកងអនុលសនញាតូចចំ

ណុះកងអនុលសនញា្ំ( ្- ១ ០ ) រនកងទព័ខខ្រកកេមកបចញាំល�ញា 

លឆ្រភញា្ខញាងេតិចកប៏ញានឲ្យដឹងថញា ល�ញាកពឹកកពេឹមលឡើង�ញាហញា

នសេរដ្ឋអញាលមរ តិកបញានលកបើឧទ្ធមភៃ ញា្ចកក យន្លហញាះ្ុនមតិច 

នតិង F-105ចញាប់លែ្ើមទមលែ ញាក់នតិងវញាយល�ញាលកញាះតញាងលេើយ�ញាហញា

នសេរដ្ឋអញាលមរ តិក កប៏ញានយកកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសលចញពី

លកញាះតញាងភលែ ញាមៗ ល�ញាខណៈលពេខដេកំពុងខតកបយុទ្ធ្្ញាលនញាះ

។មុននងឹឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកបញានចុះចតលេើលកញាះតញាង ្កឺមលែ ញាំងខ្យេ់

របស់ឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកបញានបក់លបញាកល�្ញា នតិងកូនលឈើតូចៗរញាប 

ដេ់ដី�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងបញានលមើេល�ើញកងទព័ខខ្រកកេម 

ច្ញាស់ល�ញាះបីជីកលេណដ្ឋ ញានជលករញាណញាកល៏ដញាយ។ េន៊កប៏ញាន

បខន្ថមថញាកងទព័ខខ្រកកេមមញានខតកញាំលកលែ ើងដូលសត( ១២ ,៧ )    

មួយលដើម មតីលកតើ យឺ(A kind of Mitrailleuse) មួយលដើម 

លប-៤០មួយលដើម អឹម-៧៩មួយលដើម នតិងកញាំលភលែ ើងរដ(AK-47 

and M-16)លេើយលពេវញាយជញាមួយ�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងលនញាះ 

កងទព័ខខ្រកកេមបញានចញាញ់បញានរត់ខ្ញាត់ខ្ញាយចូេរកព នតិង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

លឡើងភំ្អស់។េន៊ផ្ទ ញាេ់កប៏ញានរត់ខបកពីកងទព័លែ្សងលទៀតនតិង

បញានអត់បញាយរយៈលពេរថ្ង្អឺត់បញាយែងលដើររកកងទព័លែ្ស

ងលទៀតែង។ 

 លរ៉ញា រ៉ញាន់ ្ជឺញាអតតីកបធញានកងអនុលសនញាតូចចំណុះ

កងអនុលសនញា្ំ(្-៨)រនកងទព័ខខ្រកកេម  កបចញាំល�ញាលឆ្រភញា

្ខញាងលកើតបញានបញ្ញាក់ថញា មុនដំបូង�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងបញានទ

មលែ ញាក់�ញាហញានរបស់ខលែតួ នលេើលកញាះតញាង ចតកប៉ញាេ់ជំុវ តិញលកញាះតញា

ងលេើយលទើប�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងមកវញាយ ល�ញាលេើលកញាះតញាង 

លដញាយទមលែ ញាក់ក្ញាប់ែងបញាញ់ែង។ កងទព័ខខ្រកកេមលទើបជីក

លេណដ្ឋ ញានបញានខលែះអត់ខលែះ នតិងភញា្លកចើនលកបើកបញាស់ខតកញាំលភលែ ើង

រដដូចជញាអញាកញា៤៧ នតិងអឹម-១៦។ ចំខណក�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំ

ងបញានលកបើកបញាស់កញាំលភលែ ើងទំលនើបៗ នតិងឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកលកចើនលក្ឿង

រញាប់មតិនអស់លទ។ រ៉ញាន់ បខន្ថមថញា �ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិកវញា

យកងទព័ខខ្រកកេមខលែ ញាំងខមនខទនរួម�ញាំងលជើងល្ញាក នតិងលជើង

អញាកញាសែងដេ់ល�ញាវញាយខលែ ញាំងអីចងឹ កងទព័ខខ្រកកេមមញាន 

ក្ញាប់បុ៉ន្ញាន ្ចឺញាប់ពីលពេកពឹករេូតដេ់រថ្ងរលសៀេលនញាះ ្ឺ

កងទព័ខខ្រកកេមទប់ខេងបញានលទៀតលេើយ ្រឺត់ចូេរកព 

នតិងលឡើងភំ្អស់។

III) កញារសលែ ញាប់ នតិងកញារខូចខញាតសមភៃ ញារចំលពញាះឧបទ្ទ វលេតុ 

កប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេស

 ១- ចំនួនកងទព័ខខ្រកកេម   នតិង�ញាហញានអញាលមរ តិក 

ខដេបញានសលែ ញាប់ 

 អតតីកងទព័ខខ្រកកេម ខដេបញានចូេរួមកបយុទ្ធ

ល�ញាលេើលកញាះតញាងមតិនបញានដឹងចំនួនកងទព័ខដេបញានសលែ ញាប់ នតិង 

បញាត់ខលែតួ នបុ៉ន្ញាននញាក់លឡើយ។ កងទព័ខខ្រកកេមក្ញាន់ខតបញានដឹ

ងថញាល�ញាលពេលដើរកបខមកបមូេសញាកសពបញានល�ើញ កងទព័

ខខ្រកកេមចំនួន៧ នញាក់បញានបញាត់បង់ជីវ តិតនតិងមួយចំនួនលទៀត 

( មតិនដឹងចំនួនពតិតកបញាកដ) កតូវបញាន�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក 

ទមលែ ញាក់ក្ញាប់ខបកកតូវកប៉ញាេ លប៉-លស -លអេវ  របស់កងទព័ខខ្រ

កកេមេតិចចូេល�ញាក្មុ ងទកឹសមុកទ ល�ញាខណៈលពេខដេកង 

ទព័ខខ្រកកេម�ញាំងលនញាះល វ្ ើដំលណើរកតឡប់មកលកញាះតញាងបន្ទ ញាប់

ពីជូនកកមុ មនញាវកឹរនកប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេសល�ញាលកញាះរ ៉ុ ង នតិងបញាន

លដញាះខេងកកមុ មនញាវកឹ�ញាំងលនញាះឲ្យកតឡប់ល�ញា កបលទសរថវ តិញ 

។កងទព័ខខ្រកកេមកម៏តិនបញានដឹងថញា�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក

បុ៉ន្ញានបញានសលែ ញាប់បញាត់បង់អញាយុជីវ តិតខដរ ្កឺងទព័ខខ្រកកេម

បញានដឹងកតមឹខតថញាមញាន�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក បញានសលែ ញាប់ 

លកចើន លពេកងទព័បញាញ់ធលែ ញាក់ឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកលនញាះល�ើញមញាន 

ក្ញាេ រដ លជើងបញានលឆះរលឡះរេួយល�ញាខក្បរឧទ្ធមភៃ ញា្ចកក។  

 កងទព័ខខ្រកកេម ករ៏កល�ើញសញាកសព�ញាហញានអញា

លមរ តិកចំនួន២ ខដេបញានរុថំង់លរញាស៊ូ រួចរញាេ់ល�ញាលេើលកញាះតញាង 

នតិង�ញាហញានចំនួន៣ នញាក់លទៀតល�ញាមញានជីវ តិតបន្ទ ញាប់ពី�ញាហញាន 

សេរដ្ឋអញាលមរ តិកបញានដកកតឡប់ល�ញាវ តិញល�ញាកពេប់រថ្ងដខដេ 

។�ញាហញានអញារ តិក�ញាំង៣ នញាក់លនញាះបញានសលែ ញាប់ជញាបន្បន្ទ ញាប់ល�ញា 

រយៈលពេបុ៉ន្ញានរថ្ង លកកញាយមក ម្ញាក់សលែ ញាប់លដញាយសញាររបួស 

នតិងអត់អញាហញារ។ ចំខណក២នញាក់លទៀត បញានសលែ ញាប់លដញាយសញារ

កងទព័ខខ្រកកេមលបញាកក្ញាប់ខបក ខណៈលពេកំពុងងូតទកឹ

សមុកទនតិងម្ញាក់លទៀតកតូវបញានកងទព័ខខ្រកកេមបញាញ់សមលែ ញាប់   

ខណៈលពេកំពុងពួនលញាក់ខលែតួ នល�ញារូងថ្ ។ ឌូ អ៊ុ ន ខដេជញាអតី

តកងទព័ខខ្រកកេមរនកងវរលសនញាតូច ៤១០ រនកងពេទ៣ី

លនះបញានមញានកបសញាសនថ៍ញាបន្ទ ញាប់ពីមញានកញារប៉ះទងគេ តិចល�ញាលកញាះ

តញាង ្ខឺញាងទបីញ្ញាកញារល�ញាកំពង់លសញាមមតិនអញាច�ញាក់ទងមក 

កងទព័ខដេឈរលជើងល�ញាលេើលកញាះតញាងបញានលទ្ដឺញាច់វ តិទ្យមុ �ញាក់

ទង�ញាំងអស់លេើយទបីញ្ញាកញារ្ំល�ញា កំពង់លសញាមបញានបញ្ញា 

ឲ្យល្្ញាះសំណញាងខដេជញាបញ្ញាកញារកងវរលសនញាតូច៤១០រួម

ជញាមួយល្្ញាះ លម៉ន, ម៉ន, េត៊ ខដេជញា្ណៈបញ្ញាកញារ 

្៨ នតិង្១០ លបើកកប៉ញាេលប៉-លស-លអេវ មួយលក្ឿងលចញពី 

មូេដ្ឋ ញានកងទព័ល�ញារញាមមក លសុើបលមើេស្ថ ញានភញាពល�ញាលកញាះ 

តញាង។ ចំខណកវ តិទ្យមុ ែ្សញាយសំលឡងសេរដ្ឋអញាលមរ តិកកប៏ញានកប

កញាសថញា�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិកបញានដកល�ញាវ តិញល�ញាលម៉ញាងកប

មញាណ៩យប់រថ្ងទ១ី៥លម៉លែះ បុ៉ខន្ខញាងខខ្រកកេមល�ញាមតិន�ញាន់

លជឿលេើពត័ម៌ញានលនះលទ។ បន្ទ ញាប់ពីលមបញ្ញាកញារកងវរលសនញា

តូច៤១០, ្៨ នតិង្១០ បញានល�ញាដេ់លកញាះតញាង នតិងរញាយកញារ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ណម៍កខញាងកំពង់លសញាមវ តិញថញា�ញាហញាន សេរដ្ឋអញាលមរ តិកបញាន

ដកល�ញាវ តិញអស់ពតិតខមន។ ខស្កលឡើងខញាងបញ្ញាកញារដ្ឋ ញានកង

ពេល�ញាកំពង់លសញាមបញានបញ្ញាឲ្យ អ៊ុ ន នតិងកងទព័ដ៏រទលទៀត

ល វ្ ើដំលណើរមកលកញាះតញាងខដរ។ ល�ញាលកញាះតញាង អ៊ុ ន បញានចូេរួម

ជញាមួយកងទព័ដ៏រទលទៀតលដើរលបញាសសម្ញាត នតិងកបមូេសញាក

សពយកល�ញាកប់ល�ញាតញាមរកពខក្បរលឆ្រ។    អ៊ុ ន បញានឲ្យដឹងថញា 

្ញាត់ នតិងកងទព័លែ្សងៗលទៀតបញានកបមូេកប់សញាកសពកង 

ទព័ខខ្រកកេមចំនួន៧នញាក់ នតិង�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិកខដេ

មញានរុថំង់លរញាស៊ូ ចំនួន២នញាក់។ លកបះ េន៊ បញានបខន្ថមលទៀតថញា 

លពេលនញាះកងទព័ខខ្រកកេមមតិនបញាន្តិត្ូខវង   ឆលែ ញាយលឡើយ 

កងទព័ខខ្រកកេមបញានរុញសញាកសព �ញាហញានអញាលមរ តិកញាំង 

បខណ្តទកឹលចញាេ្កឺងទព័�ញាំងលនញាះ ល វ្ ើយ៉ញាងណញាឲ្យខតសញាក

សពបញានលចញែុតលកញាះខតបុ៉លណណ ញាះ។

 ២- កញារខូចខញាតខែ្កសមភៃ ញារ

 ខញាងភញា្ខីខ្រកកេមកម៏ញានកញារខូចខញាតសមភៃ ញារមួយចំ

នួនដូចជញាកប៉ញាេលប៉-លស-លអេវ ទូកលនសញាទរថ នតិងទូកជនលភៀ

សខលែតួ នលវៀតណញាមខដេកងទព័ខខ្រកកេមបញានចញាប់មុនកញារប៉ះ

ទងគេ តិចលនះ។ ចំខណកមូេដ្ឋ ញានកងទព័ខខ្រកកេមល�ញាលេើលកញាះ

តញាង មូេដ្ឋ ញានកងទព័ខខ្រកកេមល�ញារញាមលរញាងចកកលកបងកញាត 

ល�ញាកំពង់លសញាមកំពង់ខែ កំពង់លសញាមកតូវខូចខញាតយ៉ញាង ្្ង ន់ ្្ង រ

។ ភញា្ខីញាង�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិក្មឺញានខូចខញាតឧទ្ធមភៃ ញា្ 

ចកកចំនួន៣លក្ឿង  (ឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកមួយលក្ឿងកតូវបញានកងទព័

ខខ្រកកេមបញាញ់លឆះធលែ ញាក់ល�ញាលេើលកញាះតញាងមួយលក្ឿង កតូវ 

កងទព័ខខ្រកកេមបញាញ់ដញាច់កន្ទមុយធលែ ញាក់ ល�ញាលេើលកញាះតញាងខដរ 

ចំខណកមួយលក្ឿងលទៀត កក៏តូវកងទព័ខខ្រកកេមបញាញ់ចំនតិង

បញានធលែ ញាក់ល�ញាក្មុ ងទកឹសមុកទ ស្ថតិតល�ញាខក្បរលកញាះកពីងរបស់កម្មុ

ជញា) នតិងសមភៃ ញារលែ្សងៗលទៀត។ 

 លកបះ េន៊ នតិយញាយថញាខលែតួ នបញានលមើេល�ើញឧទ្ធមភៃ ញា្ 

ចកកមួយលក្ឿង កតូវបញានកងទព័ខខ្រកកេមបញាញ់លឆះសលន្ធ ញា

សល�្ធ ញានតិងបញានចុច្ុងសញាំងល�ញាខញាងលកកញាមឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកលចញាេ

បន្ទ ញាប់មកឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកលនញាះ កប៏ញានធលែ ញាក់ល�ញាក្មុ ងទកឹល�ញាខក្បរ

លកញាះកពីង។ ឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកមួយលក្ឿងលទៀតល�ញាសំកញាំងលេើលកញាះ

តញាងលដើម្បឲី្យ�ញាហញានរបស់ខលែតួ នទមលែ ញាក់ជលណ្ើរចុះចំពីលេើលេណ

ដ្ឋ ញានកងទព័ខខ្រកកេម នតិងកតូវកងទព័ខខ្រកកេមបញាញ់កតូវ

លេើយលឆះធលែ ញាក់។ចំខណកឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកទ៣ី កក៏តូវបញានកងទព័ 

ខខ្រកកេមបញាញ់ដញាច់កន្ទមុយធលែ ញាក់ ល�ញាលេើលកញាះលនះខដរ។ លរ៉ញា

រ៉ញាន់កប៏ញានឲ្យដឹងថញាខញាងខខ្រកកេមបញាញ់កតូវ នតិងធលែ ញាក់ឧទ្ធមភៃ ញា្

ចកកចំនួនលក្ឿងមញានមួយលក្ឿងកតូវដញាច់កន្ទមុយ។មញាន�ញាហញាន

អញាលមរ តិកញាំងមួយចំនួនបញានសលែ ញាប់ល�ញាលេើឧទ្ធមភៃ ញា្ចកក, ខលែះល�ញា   

ខក្បរឧទ្ធមភៃ ញា្ចកក, ខលែះសលែ ញាប់ល�ញាលេើលកញាះនតិងខលែះលទៀតសលែ ញាប់ល�ញា

ក្មុ ងទកឹ។ ប៉ញាក់សុខកឲ៏្យដឹងថញាល�ញា កខនលែងខ្មុ ំមញាន�ញាហញានអញាលមរ តិ

កញាំងកបមញាណជញាង១០នញាក់ ខលែះសលែ ញាប់ល�ញាក្មុ ងឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកខដេ

ធលែ ញាក់ នតិង�ញាហញានខលែះលទៀតបញានខេេទកឹសមុកទសំល�ញាល�ញា   

អូមបររបស់ពួកល្។  

 ៣-កញារសមលែ ញាប់លឈលែ ើយសឹក    

 បន្ទ ញាប់ពីកញារប៉ះទងគេ តិចបញានបជ្ប់ �ញាហញានសេរដ្ឋអញា

លមរ តិកបញានដកលចញពីលកញាះតញាងភលែ ញាមៗល�ញាកពេប់រថ្ងទ១ី៥ ខខ

ឧសភញាឆ្ញាំ១៩៧៥លដញាយបញានបន្សេ់ទុក�ញាហញានរបស់ខលែតួ នល�ញា

មញានជីវ តិតចំនួន៣រូបល�ញាលេើលកញាះតញាង។ ប៉ញាក់ សុខ ខដេបញាន

ចូេរួមកបយុទ្ធល�ញាលេើលកញាះតញាងបញានបខន្ថមថញា មញាន�ញាហញាន 

អញាលមរ តិកញាំងម្ញាក់រត់លឡើងឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកមតិន�ញាន់លេើយកប៏ញានរត់

ល�ញាពួនល�ញារូងថ្មួយកខនលែង។ កបខេេជញាមួយសបញា្េក៍នលែង 

ល�ញា សុខ បញានលដើរល�ញាលមើេតញាមរូងថ្កក៏បទះល�ើញ�ញាហញាន

លនញាះកភ្៏ញាក់ នតិងបញានយកកញាំណុងកញាំលភលែ ើងល�ញាបុកនងឹកទូងនតិង

បញាញ់�ញាហញានលនញាះសលែ ញាប់ នតិងបញានលដើររកកញាំលភលែ ើងជំុវ តិញសញាក 

សព�ញាហញានលនញាះ បុ៉ខន្រកមតិនល�ើញលឡើយ។ មុនលពេជួបនតិង

បញាញ់សមលែ ញាប់�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងលនះ សុខ កធ៏លែ ញាប់បញានដឹងថញា

មញាន�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងល�ញារស់លេើលកញាះ នតិងបញានពួនស្ទ ញាក់ត

រដជញាមួយកងទព័ខខ្រកកេមលទៀតែង។

  លកបះ េន៊ បញានបខន្ថមថញាមញានកងទព័ខខ្រកកេមម្ញា

ក់ល្្ញាះវន៉ ធលែ ញាប់កតូវបញាន�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងបញាញ់បញាក់ល�លែ ញា   

លពេលដើរេ្ញាតល�ញាលេើលកញាះបញានល�ើញ�ញាហញានអញាលមរ តិកម្ញាក់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

កំពុងងូតទកឹសមុកទ ល�ញាជតិតផ្ទ ញាំងថ្មួយកខនលែងល�ញាលពេរថ្ង 

កតង់ វន៉ កប៏ញានលបញាះក្ញាប់ខបកល�ញាលេើ�ញាហញានលមរ តិកញាំងលនញាះ

សលែ ញាប់ល�ញា វន៉ មតិនហ៊ញានចូេល�ញាជតិត�ញាហញានលកពញាះខលែ ញាចខកកង 

�ញាហញានលនញាះមញានកញាំលភលែ ើង។

 ឌូ អ៊ុ ន អតតីកងទព័ខខ្រកកេមខដេបញានមកកបមូេ

សញាកសព បន្ទ ញាប់ពីកញារប៉ះទងគេ តិចល�ញាលេើលកញាះតញាងបញានឲ្យដឹង

ថញា ្ញាត់បញានល�ើញ�ញាហញានអញាលមរ តិកញាំងម្ញាក់បញានលដកលេើផ្ទ ញាំង

ថ្ដកដលងហែ ើមលែតែតៗកតូវរបួសែងអត់មញានអវ ីេូបែង ្មឺតិន

មញានកងទព័ខខ្រកកេមណញាហ៊ញានល�ញាជតិត នតិងជួយសលនងគេ ញាះ 

លឡើយពីលកពញាះខលែ ញាច�ញាហញានលនញាះមញានកញាំលភលែ ើងបញាញ់តរដលកកញាយ

មក�ញាហញាអញាលមរ តិកកញាំងលនញាះកប៏ញានសលែ ញាប់ អ៊ុ ន នតិងកងទព័ខខ្រ 

កកេមបញានយក�ញាហញានលនញាះល�ញាកប់ល�ញារកពខក្បរមញាត់សមុកទ

លនញាះ។អតតីកងទព័ខខ្រកកេមខដេធលែ ញាប់ចូេរួម កបយុទ្ធល�ញា

លេើលកញាះតញាងបញានឲ្យដឹងបខន្ថមលទៀតថញា �ញាហញានសេរដ្ឋអញា

លមរ តិកមញានឧត្មភញាពខលែ ញាំងកលែ ញាមញានបលច្កលទសខ្ស់ នតិងមញាន 

សមភៃ ញារទំលនើបៗ។ ដូលច្ះកងទព័ខខ្រកកេមមតិនហ៊ញានចូេជតិត 

ចញាប់�ញាហញានលនញាះ�ញាំងរស់ក ៏សលកមចចតិត្បញាញ់នតិងលបញាកក្ញាប់

ខបកសមលែ ញាប់ខតម្ង។ ម៉្ញាងលទៀតកងទព័ខខ្រកកេមបញារមភៃថញា

លបើចញាប់�ញាំង រស់ល�ញាខលែ ញាចដូចករណីនញាវកឹម្ញាក់ខដេបញានលញាក់

ខលែតួ ន ល�ញាក្មុ ងកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសនតិងបញាន�ញាក់ទងល�ញាខញាងសេ

រដ្ឋអញាលមរ តិក ខដេនញាំឲ្យសេរដ្ឋអញាលមរ តិកបជូ្ន�ញាហញានមក 

ទមលែ ញាក់ក្ញាប់ ខបកនតិងវញាយកបយុទ្ធល�ញាលេើលកញាះតញាងម្ងលទៀត។ 

IV) លសចក្សីន្តិដ្ឋ ញាន

 កញារប៉ះទងគេ តិចរវញាងកងទព័ខខ្រកកេម នតិង�ញាហញាន 

សេរដ្ឋអញាលមរ តិកល�ញាលេើលកញាះតញាងរបស់កបលទសកម្មុជញាក្មុ ងរថ្ង

ទ១ី៥ ខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ ្ជឺញាជលមលែ ញាះកបដញាប់អញាវុ្កទង់ 

ក�ញាយ្ំលេើកទ១ី បន្ទ ញាប់ខខ្រកកេមបញានលឡើងកញាន់កញាប់ទកីកមុ ង

ភំ្លពញល�ញារថ្ងទ១ី៧ ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ លេើយកជ៏ញាកញារល វ្ ើ

សនងគេ ញាមលេើកចុងលកកញាយ របស់�ញាហញានសេរដ្ឋអញាលមរ តិកល�ញា 

ឥណ្ឌូ ចតិន បន្ទ ញាប់ពីសេរដ្ឋអញាលមរ តិកបញានដកខលែតួ នលចញពីសនងគេ ញា

មលវៀតណញាមល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧៣។

 ឧបទ្ទ វលេតុកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញា លេគេសលនះ្ជឺញាសនងគេ ញាម 

មួយខដេមតិន្ួរឲ្យលកើតមញាន។ សនងគេ ញាមលនះបងកេ លឡើងល�ញាលពេ 

ខដេកងទព័ខខ្រកកេម បញានលចញល�ញាចញាប់កប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញា 

លេគេស ខដេជញាកប៉ញាេ់ដឹកទំនតិញរបស់សេរដ្ឋអញាលមរ តិកកំពុង

ល វ្ ើដំលណើរល�ញាក្មុ ងឈូងសមុកទរថឡង់ដ៍។ សេរដ្ឋអញាលមរ តិក 

បញានបជូ្ន�ញាហញានរបស់ខលែតួ នជញាមួយយន្លហញាះឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកជញា

លកចើន លក្ឿងមកទមលែ ញាក់នតិងវញាយល�ញាលកញាះតញាង្ក្ឺមុ ងល្ញាេបំ

ណងរលំដញាះកកមុ មនញាវកឹ នតិងកប៉ញាេម៉ញាយ៉ញាលេគេសកតឡប់ល�ញាវ តិញ

។លមដឹកនញាំខខ្រកកេម បញានខថលែងថញាថ្ញាក់ដឹកនញាំល�ញាភំ្លពញមតិន

បញានដឹង អំពីកញារចញាប់កប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសលនះភលែ ញាមៗលទរេូត

ដេ់មញាន វ តិទ្យមុ ែ្សញាយសំលឡងសេរដ្ឋអញាលមរ តិកែ្សញាយអំពីកញារ

ចញាប់លនះលទើបបញានដឹង នតិងបញ្ញាឲ្យកងទព័លជើងទកឹល�ញាកកមុ ង 

កំពង់លសញាមលដញាះខេងកកមុ មនញាវកឹ នតិងកប៉ញាេ់ម៉ញាយ៉ញាលេគេសឲ្យ 

កតឡប់ល�ញាកបទសរថវ តិញជញាបន្ទ ញាន់ ្តឺញាំងពីយប់រថ្ងទ១ី៤ខខឧ

សភញាឆ្ញាំ១៩៧៥ បុ៉ខន្សេរដ្ឋអញាលមរ តិកល�ញាខតបជូ្ន�ញាហញាន 

នតិង យន្លហញាះមកទមលែ ញាក់ នតិងវញាយល�ញាលកញាះតញាងល�ញាកពឹករថ្ងទី

១៥ខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ដខដេ។

 ចំខណកអតតីកងទព័លជើងទកឹរបស់ខខ្រកកេមកប៏ញាន

ទទួេសគេ ញាេ់ថញាខលែតួ នមតិនមញានជំនញាញខញាងលជើងទកឹ នតិងបញានយេ់

ដឹងអំពីច្ញាប់អន្រជញាតតិលឡើយបុ៉ខន្កងទព័�ញាំងលនញាះខបរជញាកតូវ

បញានចញាត់តញាំងឲ្យល�ញាឈរលជើងកបចញាំកញារល�ញាតញាមលកញាះ នតិងខដន

សមុកទរនកបលទសកម្មុជញាបន្ទ ញាប់ពីខខ្រកកេម បញានកញាន់កញាប់ទ ី

កកមុ ងភំ្លពញរថ្ងទ១ី៧ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ល�ញាវ តិញ។អតតីកង

ទព័ខខ្រកកេម កប៏ញានទទួេសគេ ញាេ់ថញាកញារចញាប់កប៉ញាេម៉ញាយ៉ញា 

លេគេសលនះ្ខុឺសនងឹច្ញាប់អន្រជញាតតិ នតិងបញានលកបៀបល្ៀបកង

ទព័ខខ្រកកេមល�ញាលពេលនញាះល�ញានងឹកងទព័រកព ខដេមតិនបញាន

លចះច្ញាប់អវ ី�ញាំងអស់។កងទព័ខខ្រកកេមមួយចំនួនខថម�ញាំង

មតិនខដេបញានសគេ ញាេ់សមុកទ ល�ញាលពេខដេលមបញ្ញាកញាររបស់

ខលែតួ នចញាត់តញាំងឲ្យ ល វ្ ើដំលណើរតញាមកញាណូតល�ញាឈរលជើងល�ញាលេើ

លកញាះលនញាះ្បឺញានពុេរេក នតិងក្តួ តចលង្ញារខថមលទៀតែង។

ឡមុ ង ដញានី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 ឯក សុែេ អញាយុ៧៣ឆ្ញាំ្ ឺជញាកូនទ៦ីក្មុ ងចំលណញាម

បងបូ្នកបមុសកសី៧ នញាក់រនក ត្ួ សញារមួយខដេមញានកសមុ កកំលណើ

តល�ញាក្មុ ងភូមតិតញាខកវ �ំុពញាវ កសមុ កកំពង់កតឡញាច លខត្កំពង់ 

ឆ្ញាំង។ សុែេមញានកបពន្ធល្្ញាះ សុខ លរន៉ អញាយុ៥០ឆ្ញាំ 

កពម�ញាំងមញានកូន៥នញាក់។ សពវ រថ្ងសុែេ មញានទេំីល�ញាក្មុ ង�ំុ

អនលែង់រញាបកសមុ កវញាេខវងលខត្លពញា្ិ៍សញាត់។ សុែេ បញានខចករំ

ខេកពីបទពតិលសញា្នផ៍្ទ ញាេ់ខលែតួ ន ចញាប់តញាំងពីមុនលពេខដេខខ្រ  

កកេមក្ប់ក្ងកបលទស នតិងរេូតដេ់កសមុ កលទសមញានសុខ

សន្តិភញាព ដូចតល�ញា ៖

 កញាេពីកុមញារភញាព ខ្មុ ំលរៀនដេ់ថ្ញាក់ទ៦ីសងគេមចញាស់

ល�ញាសញាលញាពញាម ក្មុ ងលខត្កំពង់ឆ្ញាំង។ លកកញាយមក ខ្មុ ំមញាន្ំនតិត

ថញាចង់បួសល វ្ ើជញាសង្លដើម្បលីរៀនសូកតពីែលែូ វ្ម ៌នតិងែលែូ វលលញាក

។លពេលនញាះខ្មុ ំកប៏ញានសលកមចចតិត្បួសល វ្ ើជញាសង្ អស់រយៈ  

លពេបកីពះវស្សញាល�ញាវត្លទពឧត្ម ស្ថតិតល�ញាខក្បរកសមុ កឧដុងគេ ។ 

ក្មុ ងលពេលនញាះខដរខ្មុ ំខតងខតកសរមថញាខ្មុ ំនងឹព្ញាយញាមលរៀនសូកត

ឲ្យចប់ថ្ញាក់ បុ៉ខន្ក្កីសរមលនះកតូវបញានរលញាយបញាត់អស់ បន្ទ ញាប់

ពីខ្មុ ំកតូវបញានអូស�ញាញពីសំណញាក់មតិត្ភក្តិ ឲ្យចូេរួមតស៊ូ  

នលយញាបញាយ។ មតិនខតបុ៉លណណ ញាះ ខ្មុ ំកប៏ញានឮសលម្ចកពះនលរញាត្ម 

សីេនុកបកញាស កបញាប់កូនល�ញាជនរួមជញាតតិ�ញាំងអស់ឲ្យរត់ 

ចូេរកពម៉ញា្ក្ីមុ ងឆ្ញាំ១៩៧០។ �ញាំងលនះ្ជឺញាកញារជំរុញទកឹចតិត្

ខ្មុ ំក្មុ ងកញារលញាចញាកសតិកខេ ញាបទ។ លកកញាយមក ខ្មុ ំបញានរត់ចូេរកព

ជញាមួយកងកមលែ ញាំងខខ្រកកេម ល�ញាតញាមជួរភំ្ជញាលកចើនដូចជញាភំ្

ឱរ៉ញាេ់ ភំ្ភ្េ់ ភំ្កពះ នតិងខញាងត្ូបងភំ្ពីសខដេមញានទតីញាំង 

ស្ថតិតល�ញាក្មុ ងលខត្កំពង់ឆ្ញាំង ខដេជញាខដនជកមករបស់អ្កតស៊ូ

រនចេនញាខខ្រកកេម។កញាេលនញាះមញានេ៊ូ  នមឹ, េ៊ូ  យន់ នតិង 

លខៀវ សំែន បញានចុះមកអប់រកំបជញាជនផ្ទ ញាេ់ល�ញា តញាមភូមតិ�ំុ 

របស់ខ្មុ ំ។រេូតដេ់ឆ្ញាំ១៩៧២ ខ្មុ ំបញានល វ្ ើជញាអ្កកញារពញារសុវត្ថ តិ

ភញាពឲ្យេ៊ូយន់។ ល�ញាអំឡមុ ងលពេលនញាះខ្មុ ំ នតិងកងវរលសនញាតូច 

ឯក សរុ្ល អតតីតគណៈតំ្រៃ់៣៧ សសរុកសសសអំ្រិល ដខត្ដការះករុង

យញាធញាខ្ញារកញាេមបញាចញាំកញារនញាដញានសមុទញា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

របស់ខ្មុ ំ នតិងកងកមលែ ញាំងខខ្រកកេមដរទលទៀតចញាប់លែ្ើមវញាយតញា

មបុ៉ស្ិ៍យញាមរបស់�ញាហញាន េន់ នេ់ នមួីយៗល�ញាក្មុ ងលខត្កំ 

ពង់ឆ្ញាំង។បុ៉ខន្មុននងឹចញាប់លែ្ើមល វ្ ើសកម្ភញាព�ញាំងលនះខ្មុ ំ នតិង 

កងកមលែ ញាំងលែ្សងលទៀត ទទួេបញានកញារបងហែ ញាត់បលកងៀនពីយុទ្ធ

សញាកស្ល វ្ ើសនងគេ ញាមពីថ្ញាក់លេើដូចជញា រលបៀបវញាយពតិលសសវញាយ

កញាំលភលែ ើង្ំវញាយបនងគេ ប់ នតិងវញាយរលបៀបចេនញា។មតិនខតបុ៉លណណ ញាះ

ខ្មុ ំកទ៏ទួេបញានកញារបំពញាក់បំប៉នខញាងខែ្កនលយញាបញាយ លដញាយ 

ពញាក្យលនះ ្សំឺល�ញាល�ញាលេើភញាពអង់អញាចកលែ ញាហញានហ៊ញានកបយុទ្ធ

ជញាមួយសកតូវចំលពញាះមុខ។ ចំលពញាះរលបៀបវញាយពតិលសសរនចេ

នញាខខ្រកកេម្សំឺល�ញាល�ញាលេើ «កបសតិនលបើលយើងចង់វញាយខ្ញាំង

ល�ញាទតីញាំងណញាមួយ ្លឺយើងកតូវពតិនតិត្យលមើេផ្ទ ញាេ់អំពីសកម្

ភញាពរបស់ខ្ញាំង ថញាលតើខ្ញាំងមញានសកម្ភញាពយ៉ញាងដូចលម្ចមញាន 

កមលែ ញាំងបុ៉ន្ញាននញាក់រួម�ញាំងខញាងក្មុ ង នតិងលករញាបន្ទ ញាយ។ ល�ញាលពេ

ខដេលយើងទទួេបញានពត័ម៌ញានជញាក់លញាក់ណញាមួយ ្លឺយើងនងឹ

ចញាប់លែ្ើមល វ្ ើសកម្ភញាពភលែ ញាមៗ។

 ឧ�ញាេរណ ៍៖ កបសតិនលបើខ្ញាំងមញានកមលែ ញាំង១០០នញាក់្ឺ

លយើងនងឹចំណញាយកមលែ ញាំងកតមឹខត១០នញាក់បុ៉លណណ ញាះ លដើម្បវីញាយ

ខ្ញាំង។លតើកមលែ ញាំង១០នញាក់អញាចវញាយខ្ញាំង១០០នញាក់បញានយ៉ញាងដូច

លម្ច? លេតុលច្ះ លទើប�ញាម�ញារឲ្យលយើងចុះលសុើបកញារណអំ៍ពី 

សកម្ភញាពរបស់ខ្ញាំង លដើម្បលីកតៀមអញាវុ្ល វ្ ើសកម្ភញាព។ 

ចំលពញាះសកម្ភញាពកនលែងល�ញា ខដេកងពតិលសសធលែ ញាប់បញានល វ្ ើ្ ឺ

លយើងបញានលកតៀមកញាំលភលែ ើង៨០នតិង៨១មេីីខម៉កតឌូលសត (១២) 

នតិងកញាំលភលែ ើងអញាកនលែង់ចុះជញាលដើម។     

 បន្ទ ញាប់ពីលកតៀមអញាវុ្រួចលេើយកងពតិលសសចញាប់លែ្ើម

កកញាបេូនលដើម្បចូីេល�ញាដេ់បន្ទ ញាយខ្ញាំង នតិងល វ្ ើសកម្ភញាព  

ដូចជញាយកដីខ្សញាច់ញញាត់ចូេកញាំលភលែ ើងខ្ញាំងកំុឲ្យលកបើកបញាស់បញាន»

។តមកលទៀត ចេនញាខខ្រកកេមចញាប់លែ្ើមលរៀបចំជញារចនញា 

សម្ន័្ធជញាលកចើនកងពេល�ញាតញាមភូមតិភញា្នមួីយៗ។ បន្ទ ញាប់ពី 

លរៀបចំកងពេរួចមក កងកមលែ ញាំងខខ្រកកេមចញាប់លែ្ើមវញាយ

ជញាកទង់ក�ញាយ្ំល�ញាតញាមកញារចញាត់តញាំងរបស់ថ្ញាក់លេើ។ រឯីខ្មុ ំ 

មញានភញារកតិច្វញាយតញាមមុខកពតួ ញលខត្កំពង់ឆ្ញាំង លខត្កំពង់ស្ឺ 

នតិងលឆ្ញាះល�ញាទកីកមុ ងភំ្លពញ។ កងកមលែ ញាំងខខ្រកកេមបញានខតិតខំ

វញាយយ៉ញាងសវ តិតសវ ញាញល�ញាលេើកកមុ ម�ញាហញាន េន់ នេ់ លដញាយ 

មតិនបន្ធូ របន្ថយលឡើយ។ ចំលពញាះយុទ្ធសញាកស្ល វ្ ើសនងគេ ញាមរវញាង

លយញាធញាខខ្រកកេម នតិង�ញាហញាន េន់ នេ់ ្មឺញានយុទ្ធសញាកស្

លរៀងៗខលែតួ នបុ៉ខន្កញារល វ្ ើសនងគេ ញាម ្ពឹឺងខែ្កល�ញាលេើស្ញារតសីេ

កញារឬនលយញាបញាយជញាមូេដ្ឋ ញាន នតិងល្ញាេជំេរសតតិអញារម្ណ៍

្ជឺញាកត្ញាដ៏សំខញាន់។ កត្ញា�ញាំងលនះ ្លឺយញាធញាខខ្រកកេមកតូវ

បញានបំពញាក់បំប៉នបញានយ៉ញាងេ្។ រឯីខ្មុ ំខតងខតចូេរួមល វ្ ើសកម្

ភញាពជញាមួយលយញាធញាខខ្រកកេមថ្ញាក់លកកញាមជញាប់ជញានតិច្ លដើម្បី

លរៀបចំយុទ្ធសញាកស្នតិងចញាត់ខចងកងកមលែ ញាំងក្មុ ងកញារវញាយកម្ញាត់

ខ្ញាំង។

 រេូតដេ់ខខមនីញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ ខ្មុ ំបញានចូេមកក្មុ ងកង 

ពេខដេឈរលជើងល�ញាេខងវក លេើយលយញាធញាខខ្រកកេមល�ញា

ក្មុ ងកងពេលនះបញាន ល វ្ ើកញារបងកេបលងកេ ើនែេខកសចមកេ ញារល�ញា 

តញាមបណ្ញាលខត្ខក្បរៗលនញាះ។ កញាេលនញាះកកមុ មលយញាធញាខខ្រកកេ

មចញាប់លែ្ើមបលងកេ ើតជញាកងពេថី្មួយលទៀត្កឺងពេទព័អញាកញា

សលដញាយមញានតញាលម៉ត ្ជឺញា្ណៈកងពេ។ រឯីខ្មុ ំ្ជឺញា្ណៈ 

តំបន់៣៧(ខកសអំបតិេ)ល�ញាកងពេទ១ីរបស់ភូមតិភញា្បស្តិម។

លកកញាយមក ខ្មុ ំបញានផលែ ញាស់ទលី�ញាឈរលជើងល�ញាលកញាះកុងនតិងលកញាះ  

ខ្យង។ខណៈលនញាះខដរមញានកងពេ១៦៤របស់ភូមតិភញា្បស្តិម

ខដេឈរលជើងល�ញាខញាងកំពង់លសញាម បញានល វ្ ើកញារវញាយចូេលកញាះ 

កតេ់។ 

 បុ៉ខន្កញារវញាយចូេលនះ ្មឺតិនបញានលជញា្ជយ័លឡើយ  

លដញាយកងកមលែ ញាំងខខ្រកកេមរនកងពេ១៦៤ លនះកតូវបញាន 

�ញាហញានលវៀតណញាមវញាយបនងកេ ញាប  កពម�ញាំងេ៊ុ ំពទ័្ធចញាប់បញាន�ញាំង 

អស់។ សកមញាប់ខ្មុ ំ ខ្មុ ំ្តិតថញា ចំលពញាះបញហែ ញាលនះ ្លឺដញាយសញារខត

លវៀតណញាមមញាន្លកមញាងកញាររួចជញាលកសច ក្មុ ងកញារេ៊ុ ំពទ័្ធចញាប់ 

កងកមលែ ញាំងកងពេ១៦៤ រនលយញាធញាខខ្រកកេម។ ល�ញាខខលមសញា 

ឆ្ញាំ១៩៧៥ កកមុ មលយញាធញាខខ្រកកេមទទួេបញានជយ័ជម្ះ�ញាំង 

កសមុ ងល�ញាលេើរបប េន់ នេ់។ លពេលនញាះ ខខ្រកកេមចញាប់ 

លែ្ើមជលមលែរៀសកបជញាជនលចញពីទកីកមុ ង លេើយបញានបំបតិទសតិទ្ធ តិ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

លសរភីញាព្ំរញាមកំខេង នតិងបងខេំ ឲ្យកបជញាជនល�ញាល វ្ ើកញារងញារបងកេ

បលងកេ ើនែេយ៉ញាង ្្ង ន់ ្្ង រល�ញាតញាមទជីនបទនញានញា។ ខខ្រកកេម 

បញានលរៀបចំកសមុ កលទសឲ្យល�ញាជញាកបលទសឯករញាជ្យមួយ លដញាយ

លផ្ញាតសំខញាន់ល�ញាលេើកញារបងកេបលងកេ ើនែេខែ្កកសតិកម្។ សូម្ប ី

ខតលយញាធញាខខ្រកកេម កចូ៏េរួមបងកេបលងកេ ើនែេដូចជញាកបជញា 

ជនដរទលទៀតខដរ។ កញាេលនញាះខ្មុ ំខតងខតជួបតញាមុ៉ក(លេខញាភូមតិ

ភញា្នតិរតជីញាញកឹញញាប់ល�ញាមន្ទ រីភូមតិភញា្ ខដេមញានទតីញាំងល�ញា

ច្ញារមន។តញាមុ៉កបញានលដើរកតតួ តពតិនតិត្យ ល�ញាតញាមកងពេលែ្សងៗ 

លដញាយមតិនសូវមញានលពេលវលញាល�ញាមួយកខនលែងលឡើយ។ តញាមុ៉ក 

ខតងខតចុះល វ្ ើកញារជញាមួយកបជញាកសតិករជញាប់ជញាេូរខេរ។  

 តញាមុ៉ក បញានខណនញាំល�ញាកញាន់កបជញាកសតិករថញា កំុល វ្ ើ 

ខកសកបវញាសនងឹលម�្មឺញាននយ័ថញា លយើងកតូវមញានកបពន័្ធធញា

រញាសញាលកស្ើលដើម្បែីគេ ត់ែគេ ង់ដំណញាំកសូវ។ ល�ញាលពេខដេលយើងមញា

នកបពន័្ធធញារញាសញាកស្ក្ប់ក្ញាន់ លពេលនញាះលេើយ្ជឺញាលពេ 

ខដេលយើងអញាចល វ្ ើខកសពីរល�ញាបដីងក្មុ ងមួយឆ្ញាំៗ។ កញាេលនញាះ 

ល�ញាះបខ្ីមុ ំជញាកងទព័កល៏ដញាយ កខ្៏មុ ំល�ញាមញានតួនញាទលីមើេកបជញាជន 

លកពញាះកម្ញាភតិបញាេមួយចំនួនកតូវបញានចញាប់ជញាបន្បន្ទ ញាប់លដញាយ

ភញាពមតិនទុកចតិត្្្ញា។ 

 មតិនយូរបុ៉ន្ញាន ខ្មុ ំកតូវបញានថ្ញាក់លេើលចញាទ កបកញាន់ថញា 

ជញាខខ្សរយៈ កញា.លស.លប របស់សូលវៀត។ ខ្មុ ំកតូវស្ថតិតល�ញាលកកញាម

កញារតញាមដញានអស់មួយរយៈ លេើយខ្មុ ំនកឹ្តិតថញាចង់សមលែ ញាប់ខលែតួ ន

ខដរ បុ៉ខន្កផ៏លែ ញាស់បូ្រ្ំនតិតលនះល�ញាវ តិញ។ មួយរយៈ លកកញាយមក 

ខ្មុ ំកប៏ញានរួចែុតពីកញារតញាមដញានរបស់ថ្ញាក់លេើលេើយកទ៏ទួេបញា

នតួនញាទដូីចកញាេពីមុន។ រេូតដេ់ឆ្ញាំ១៩៧៩ តញាមុ៉ក បញាន

ចញាត់តញាំងខ្មុ ំឲ្យដឹកនញាំកងទព័១.០០០នញាក់មកឈរលជើងល�ញាលខត្

កំពង់ឆ្ញាំងលដើម្បវីញាយតស៊ូជញាមួយកងទព័លវៀតណញាម។កងទព័

របស់ខ្មុ ំបញានវញាយតញាមតំបន់មួយចំនួន ដូចជញា កសមុ កមុខកំពូេ 

រកពល្ៀេ រកពកបស់ នតិងភំ្ដតិេជញាលដើម។ ល�ញាះជញាយ៉ញាងណញាក៏

លដញាយកងទព័ខខ្រកកេមកម៏តិនអញាចទប់សកេ ញាត់ជញាប់ ចំលពញាះកញារ

វញាយសកមមុ កចូេយ៉ញាងខលែ ញាំងកលែ ញា រនចេនញាកងទព័លវៀតណញាម

ខដរ។ដេ់ឆ្ញាំ១៩៨២ តញាមុ៉កបញានចញាត់តញាំងខ្មុ ំ នតិងកងកមលែ ញាំង 

ដរទលទៀត ល�ញាកបមូេែ្មុ ំ្្ញាល�ញាកសមុ កអនលែង់ខវងលខត្ឧត្រមញានជ ័

យ។លពេលនញាះខ្មុ ំបញានលដើរល វ្ ើកញារល�ញា តញាមតំបន់ជញាលកចើនដូចជញា 

កពះវ តិហញារ ភំ្កមតិច កំពង់្ំ កសមុ កពួក នតិងកសមុ កកកឡញាញ់ជញាលដើម។ 

ក្មុ ងឆ្ញាំលនញាះខដរ ខ្មុ ំកប៏ញានជួបនញារម្ីញាក់ល�ញាកសមុ កអនលែង់ខវងលនះ 

លេើយខ្មុ ំបញានលស្ើសំុឲ្យអងគេភញាព លរៀបចំែ្ំសែគេមុ ំឲ្យលយើង�ញាំងពីរលរៀ

បកញារជញាមួយ្្ញាខតម្ង។  បន្ទ ញាប់ពីលរៀបកញាររួចមកលយើង�ញាំង

ពីរមតិនសូវមញានលពេរួមរស់ជញាមួយ្្ញាលនញាះលទ លដញាយខ្មុ ំមញាន

ភញារកតិច្ចុះល វ្ ើកញារល�ញាតញាមបណ្ញាកសមុ កមួយចំនួន ខដេមញាន 

រយៈលពេកបញាំមួយខខល�ញាមួយឆ្ញាំ លទើបលយើង�ញាំងពីរបញានជួប

្្ញាម្ង។ល�ញាះជញាយ៉ញាងលនះក្ ី វញា្ជឺញាលរឿង្ម្តញាល�ញាលេើយ 

សកមញាប់ជីវ តិតកងទព័ដូចជញារូបខ្មុ ំ។ រេូតដេ់ឆ្ញាំ១៩៨៥ ខ្មុ ំ 

នតិង កងកមលែ ញាំង១០០នញាក់លែ្សងលទៀតបញានផលែ ញាស់មកឈរលជើង

ល�ញាលខត្កំពង់ឆ្ញាំងវ តិញ លដញាយល វ្ ើដំលណើរកញាត់តញាមទលនលែសញាប។

មញានកងទព័មួយចំនួនខេេកញាត់ទលនលែសញាបរឯីមួយចំនួនលទៀត 

កប៏ញានល វ្ ើដំលណើរលដញាយជតិះទូក លដញាយមញានចម្ង ញាយកបខេេជញា

បី្ឡូីខម៉កត។ លរឿងរ៉ញាវ�ញាំងលនះ ខ្មុ ំបញានឆលែងកញាត់ល�ញាក្មុ ងមួយជីវ តិ

តរបស់ខ្មុ ំ។       

 ក្មុ ងកញារល វ្ ើដំលណើរលនះកបសតិនលបើ លយើងកបទះល�ើញ  

ទូករបស់កងទព័លវៀតណញាម ្ជឺញាលរឿងេ្ខលែ ញាំងណញាស់សកមញាប់

កងទព័ខខ្រកកេម លកពញាះលយើងនងឹឆក់យកឱកញាសលនះលដើម្បី

វញាយដលណ្ើមយកទូកសកមញាប់បន្ដំលណើរល�ញាមុខលទៀត។ខ្មុ ំបញាន

ឈរលជើងល�ញាលខត្កពង់ឆ្ញាំងរេូតដេ់ឆ្ញាំ១៩៩៦។ បន្ទ ញាប់ពី

កងកមលែ ញាំងខខ្រកកេមបញានល វ្ ើសមញាេរណកម្ចុះចូេជញាមួយ

រញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញាអងគេភញាពមួយចំនួន កច៏ញាប់លែ្ើមលរៀបចំ 

បលងកេ ើតលឡើងខដរ លេើយបញានកប្េ់តំខណងល�ញាឲ្យកម្ញាភតិបញាេ

ខខ្រកកេមមួយចំនួនក្ប់ក្ង រឯីខ្មុ ំបញានទទួេតួនញាទជីញាកបធញា

នកងពេដខដេ។ មតិនយូរបុ៉ន្ញានខ្មុ ំបញានសលកមចចតិត្លញាខេង

ពីតខណងលនះ លេើយផលែ ញាស់មកល វ្ ើកញារល�ញាក្មុ ងមន្ទ រីអភតិរក្សបរ តិ

ស្ថ ញានល�ញាក្មុ ងលខត្លពញា្ិ៍សញាត់វ តិញ។ រេូតដេ់ឆ្ញាំ២០០០ខ្មុ ំបញាន

ផលែ ញាស់មកល វ្ ើជញាអភតិបញាេរងកសមុ កវញាេខវងលខត្លពញា្ិ៍សញាត់។

េូ ថុនញា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារភូមតិភញា្លខត្រកពខវងរនមជ្ឈម

ណ្ឌ េឯកសញារកម្មុ  ជញាបញានសេកញារជញាមួយកកតួ សួងអប់រយុំវ

ជននតិងកឡីញា បញានបលងកេ ើតសតិកខេ ញាសញាលញាមួយស្ីពីកញារបលកជ្រៀប  

កបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ក្មុ ង

រយៈលពេបីរថ្ង្តិតចញាប់ពីរថ្ងទ៩ី-១១ ខខកកកេដញា ឆ្ញាំ២០១៩ 

ខដេមញានទតីញាំងស្ថតិតក្មុ ងវ តិទ្ញាស្ថ ញាន្រុលកញាសេ្យភូមតិភញា្បញាត់

ដំបង។

 សតិកខេ ញាសញាលញា លនះបញានល វ្ ើលឡើងក្មុ ងល្ញាេបំណងបួន

យ៉ញាង១ ) អភតិវឌ្ឍចំលណះដឹងរបស់្រុសតិស្សពីកបវត្តិសញាកស្ 

កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ ២)អភតិវឌ្ឍជំនញាញ្រុលកញាសេ្យរបស់

្រុសតិស្សពីរលបៀបបលកងៀន នតិងបលកជ្រៀបកបវត្តិសញាកស្កម្មុជញា

កបជញា្តិបលតយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩) ៣)អភតិវឌ្ឍនស៍មត្ថភញាព

របស់្រុសតិស្សឲ្យលចះលកបើកបញាស់បទពតិលសញា្ន ៍របស់សញាក្សីក្មុ

ងអំឡមុ ងលពេរបបកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យសកមញាប់លកបើកបញាស់

ក្មុ ងកញារបលកងៀនក្មុ ងថ្ញាក់លរៀន ៤)បលងកេ ើនកបសតិទ្ធ តិភញាព នតិងនតិរន្រ

ភញាពរនកម្វ ត្ិ សីតិក្សញាពីកបវត្តិសញាកស្ កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ

ជញាែលែូ វកញារជញាមួយ កកសួងអប់រ ំយុវជន នតិងកឡីញាល�ញាតញាមសញា

លញាលរៀនក្មុ ងសេ្មន។៍ចំលពញាះសតិកខេ ញាកញាម ខដេចូេរួមក្មុ ង 

អងគេសតិកខេ ញាសញាលញាលនះ ្មឺញាន្រុសតិស្សឆ្ញាំទ១ី ជំនញាន់ទ២ី៩ 

រនវ តិទ្ញាស្ថ ញាន្រុលកញាសេ្យបញាត់ដំបង នតិងនតិស្សតិតមកពីមហញាវ តិ

ទ្ញាេយ័សងគេមសញាកស្មនុស្សសញាកស្ ខដេមញានចំនួនសរុប 

៨០នញាក់។ សតិកខេ ញាកញាមខដេចូេរួម�ញាំងលនះ ្មឺញានរេូតដេ់

ការ្រដសជរ្ៀ្រស្រវត្ិសាសសក្ម្ពុជាស្រជា្ិ្រដតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
ដល់គរសុិស្សដ�ាដខតប្ាត់ដំ្រង

សតិស្សញានុសតិស្សកំពុងសតិក្សញាបញាវត្តិសញាសញា្កម្មុ ជញាបញាជញា្តិបតញាយ្យ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

៧ឯកលទសរនមុខជំនញាញនមួីយៗ ដូចជញា ឯកលទសជីវៈខែនដី 

ឯកលទសបលច្កវ តិទ្ញាទំនញាក់ទំនងពត័ម៌ញាន ឯកលទសអង់ល ល្ែស-

ខខ្រ ឯកលទសរូប្មី ី ឯកលទសកបវត្តិភូមតិ នតិងឯកលទសកបវត្តិ

សញាកស្។ល�ញាះបីជញា្រុសតិស្ស ខដេកំពុងខតសតិក្សញាលករញាពីឯក 

លទសកបវត្តិសញាកស្កល៏ដញាយ កអ៏ញាចមញានឱកញាសសតិក្សញាអំពីកបវ

ត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យបញានខដរ លកពញាះបញហែ ញាកបវត្តិ

សញាកស្ដ៏អញាកសូវខបបលនះ មតិនខមនចញាំបញាច់ខតសតិស្សញានុសតិស្ស 

នតិស្សតិត ឬ្រុសតិស្សខដេកពុងសតិក្សញាខែ្កកបវត្តិសញាកស្លនញាះ

លទបុខន្បញហែ ញាកបវត្តិសញាកស្លនះ ្ជឺញាបញហែ ញារបស់កបជញាជញាតតិខខ្រ

លយើង�ញាំងមូេ ដូលច្ះ�ញាម�ញារឲ្យកបជញាជនកម្មុជញាក្ប់កស�ញាប់

វណណ ៈល វ្ ើកញារសតិក្សញាខសវងយេ់ អំពីកបវត្តិសញាកស្មួយលនះឲ្យ

បញានច្ញាស់ លដើម្បលីជៀសវញាងកំុឲ្យមញានកញារស្ប់លខ្ើមលរ ើសលអើង 

រវញាងអតតីកម្ញាភតិបញាេខខ្រកកេម នតិងជនរងលក្ញាះ។ មតិនខត

បុ៉លណណ ញាះល�ញាលពេខដេលយើងយេ់កញាន់ខតសុជីលករញាអំពីកបវត្តិ

រនអំលពើកបេយ័ពូជសញាសនខ៍ខ្រកកេម លពេលនញាះលេើយ្ជឺញា

លពេខដេលយើងសគេ ញាេ់ខលែតួ នឯងខដរ។    

 

មញានពញាក្យមួយឃលែ ញាខដេលលញាក ឆញាំង យុ នញាយកម ជ្ឈមណ្ឌ

េឯកសញារកម្មុជញាបញានលេើកលឡើងថញា«សងគេមជញាតតិមួយមតិនអញាច

សគេ ញាេ់ខលែតួ នឯងបញានលឡើយ កបសតិនលបើសងគេមជញាតតិលនញាះ មតិនមញាន

កញារចងចញាំច្ញាស់លញាស់អំពីកបវត្តិសញាកស្របស់ខលែតួ ន»។  

 ដូចលនះលេើយ លទើបមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារលខត្រកពខវង 

រនមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាបញានខតិតខំរ តិះរក ក្ប់មល្្ញាបញា

យក្មុ ងកញារបកញ្ញាបនូវ កបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ 

(១៩៧ ៥-១៩៧៩) ល�ញាដេ់សតិស្សញានុសតិស្ស្រុសតិស្ស្រុនតិ

ស្សតិតនតិស្សតិតនតិងក្ូបលកងៀនជញាលដើម។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារ

លខត្រកពខវងបញានបលងកេ ើតនូវកម្វ ត្ិ សីតិក្សញាលែ្សងៗ ល�ញាទូ�ញាំងរញាជ

ធញានលីខត្កកមុ ងរនកពះរញាជញាណញាចកកកម្មុជញាដូចជញា លវទតិកញាថ្ញាក់

លរៀនសី្ពីសញារសំខញាន់រនកញារសតិក្សញា កបវតតិ្សញាកស្កម្មុជញាកបជញា

្តិបលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)វ គ្េបណ្មុ ះបណ្ញាេនតិស្សតិតស្ី

ពីកញារបលកងៀនកបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩) នតិងវ គ្េបណ្មុ ះជញាលកចើនលែ្សងលទៀត។ 

េូ ថុនញា

្រុសតិស្សកំពុងពតិក្សញាទញាលើមញារៀនបញាវត្តិសញាសញា្កម្មុ ជញាបញាជញា្តិតញាយ្យ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

 សុឹម ចំលរ ើនកតូវបញានលកជើសលរ ើសឲ្យល វ្ ើជញាលមភូមតិបន្ទ ញាប់

ពីសមញាេរណកម្ល�ញាតំបន់អនលែង់ខវង។អនលែង់ខវង្អឺតតីតំបន់

តស៊ូ ដ៏រងឹមំុារបស់កមលែ ញាំងខខ្រកកេម ល�ញាក្មុ ងអំឡមុ ងទសវត្សរ ៍

ឆ្ញាំ៨០នតិង៩០។ បន្ទ ញាប់ពីអតតីកងកមលែ ញាំងលយញាធញានតិងកម្ញាភតិ

បញាេខខ្រកកេមល�ញាតំបន់អនលែង់ខវង បញានល វ្ ើសមញាេរណកម្

ចុះចូេចូេជញាមួយរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញាល�ញាលដើមឆ្ញាំ១៩៩៩

អតតីលយញាធញា នតិងកម្ញាភតិបញាេមួយចំនួនកតូវបញានបញានលកជើស 

លរ ើសឲ្យដឹកនញាំកបជញាជន ក្មុ ងតំបន់របស់ខលែតួ នរស់ល�ញារេូតមក 

ដេ់សពវ រថ្ង។អតតីយុទ្ធនញារខីខ្រកកេមសុឹម ចំលរ ើន អញាយុ៦២

ឆ្ញាំបញានមញានកបសញាសនថ៍ញា«លដញាយសញារកញារខតិតខំ កបឹងខកបង 

ល វ្ ើកញារនតិងលរៀនសូកតបខន្ថមបន្ទ ញាប់ពីសមញារណកម្ លទើបខ្មុ ំកតូវ 

បញានលកជើសលរ ើសឲ្យល វ្ ើជញាលមភូមតិ នតិងលកកញាយមកជញា កកមុ មកបឹក្

សញា�ំុនតិងកសមុ កកតពញាំងកបញាសញាទ រនលខត្ឧត្រមញានជយ័។កបជញា

ជនខដេធលែ ញាប់បញានសគេ ញាេ់ខ្មុ ំពីមុនមកមតិនលជឿថញាខ្មុ ំអញាចល វ្ ើកតិច្កញា

រលនះបញានលឡើយលកពញាះកញាេពីសងគេមចញាស់ខ្មុ ំលរៀនបញានកតមឹថ្ញាក់

ទ១ី១ខតបុ៉លណណ ញាះខដេលស្ើនងឹថ្ញាក់ទ២ីល�ញាលពេបច្មុ ប្បន»្។ 

សុឹម ចំលរ ើន ពតិពណន៌ញាជីវ តិតរបស់្ញាត់ដូចខញាងលកកញាមលនះ ៖

 ខ្មុ ំលកើតល�ញាភូមតិខ្ញារកទនង់�ំុសវ ញាយរពំញារកសមុ កបរលស្

លខត្កំពង់ស្ឺ។ ខ្មុ ំបញានចូេរួមជញាមួយចេនញាបដតិវត្នល៍�ញាឆ្ញាំ 

១៩៧៣ បន្ទ ញាប់ពីកងទព័រលំដញាះខខ្រកកេមបញានចូេមកក្ប់  

ក្ងកបជញាជនល�ញាក្មុ ងភូមតិរបស់ខ្មុ ំ។ លពេលនញាះខ្មុ ំបញានចូេលរៀន

ជញាមួយក្ូបលកងៀនខខ្រកកេម ល�ញាលកកញាមមលែប់លឈើម្ងលទៀត  

ដមភូមិ សរុឹម ែំដរ ើៃ

សុឹម ចំរ ើន នញាែ្ទ ះស្ថតិតនញាក្ មុ ងភូមតិពញាញាស្ញាក �ំុតញាពញាំងបញាញាសញាទ សញាុកតញាពញាំងបញាញាសញាទ ខញាត្ឧត្រមញានជយ័
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បុ៉ខន្ខ្មុ ំមតិនបញានលរៀនលទៀង�ញាត់លឡើយ។    ល�ញាះបយ៉ីញាងណញាកល៏ដញាយ 

កខ្៏មុ ំខតិតខំតស៊ូ លរៀនរេូតលចះអញាន នតិងសរលសរអក្សរមកដេ់

សពវ រថ្ងបន្ទ ញាប់ពីខ្មុ ំបញានដឹកនញាំកងកុមញារល វ្ ើកញារងញារកបចញាំរថ្ងចប់

រួចរញាេ់។ ល�ញាសមយ័លនញាះល�ញាះបខ្ីមុ ំល�ញាវយ័លក្ងកល៏ដញាយកអ៏ងគេ

កញារចញាត់តញាំងឲ្យខ្មុ ំ ល វ្ ើកញារងញារលេើកទំនប់ល�ញាស្ទ ឹងកញាត់ភលែមុ កដូច 

មនុស្ស្ំលពញវយ័ខដរ។ 

 ឃលែ ញាតពីកសមុ កកំលណើត

 បន្ទ ញាប់ពីលយញាធញាខខ្រកកេម បញានទទួេជយ័ជម្ះលេើ 

របប េន់ នេ់ បញានរយៈលពេ៦ខខ ្លឺ�ញាតុលញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ 

អងគេភញាពលយញាធញាតំបន់បញានបជូ្នខ្មុ ំ តញាមរថលភលែ ើងមកទកីកមុ ងភំ្

លពញលដញាយកបញាប់ថញាឲ្យមកល វ្ ើកញារល�ញាលរញាងចកក។ ខ្មុ ំបញានមក

ឈប់ល�ញាចំណតរថលភលែ ើងក្មុ ងកកមុ ងភំ្លពញ លេើយរចដន្យកប៏ញាន

ជួបបងកសីរបស់ខ្មុ ំល្្ញាះ សុឹម �តិន ល វ្ ើកញារល�ញាក្មុ ងកងនញារភូី

មតិខ្ញារកទនង់ ខដេកតូវបញានអងគេភញាពលយញាធញាបជូ្នមកភំ្លពញ

ដំណញាេ្្ញាខដរ។ ខ្មុ ំបញានស្ញាក់ល�ញាភំ្លពញមួយយប់ េុះកពឹក

លឡើងអងគេភញាពលយញាធញាបញានចញាត់តញាំងខ្មុ ំ នតិងបងកសីខ្មុ ំឲ្យលឡើងជតិះ

កប៉ញាេ់បន្លទៀត លេើយល�ញាលពេលនញាះមញានយុវជន នតិងយុវនញារ ី

មកពីលខត្តញាខកវ កំពង់ស្ឺ នតិងលសៀមរញាប កបមញាណជញាង១.០

០០នញាក់ជតិះកប៉ញាេ់ចំនួនពីរលក្ឿងលទៀតល�ញាជញាមួយខ្មុ ំខដរ។ ខ្មុ ំនតិ

ងបងកសបីញានល�ញាដេ់លខត្កកលចះ លេើយអងគេភញាពលយញាធញាកប៏ញា

នបជូ្េខ្មុ ំល�ញាក្មុ ងកងពេ៩២០ លកកញាមកញារក្ប់ក្ងរបស់ 

តញាឈតិន នតិង សយ។ ល�ញាក្មុ ងអងគេភញាព ឈតិន នតិង សយ 

បញានអប់រមំញា្៌ញារបស់បក្ស នតិងអំពីកបលទសលវៀតណញាមខដេ 

ចង់លេបកតបញាក់ទកឹដីខខ្រ។ ល�ញាះបយ៉ីញាងណញាល�ញាលពេលនញាះ

កញារេូបចុកល�ញាក្មុ ងអងគេភញាពលយញាធញារបស់ខ្មុ ំមតិនបញានក្ប់ក្ញាន់

លឡើយ ្ខឺញាងចុងល�ញាបញានខចករបបឲ្យខ្មុ ំ រួមជញាមួយសមញាជតិកទ ័

ពក្មុ ងម្ញាក់ទទួេបញានបញាយមួយចញានតូច បុ៉លណណ ញាះក្មុ ងមួយលព

េលដញាយដួសដញាក់ល�ញាលេើតុរួចជញាលកសច។ខ្មុ ំបញានលឡើងមកេូប

របបបញាយខដេចុងល�ញាដួសទុកឲ្យ បន្ទ ញាប់ពីខ្មុ ំល វ្ ើកញារងញារខកស

ចមកេ ញាររួចរញាេ់។ លដញាយខឡកកបជញាជនរស់ល�ញាក្មុ ងសេករណ ៍

ទទួេបញានរបបបបរបីខវកក្មុ ងមួយលពេ លដញាយក្មុ ងមួយរថ្ង 

ទទួេបញានបបរបលីពេ ចំខណកអ្កខដេឈឺលជើងល�ញាល វ្ ើមតិន 

ែលែូ វទញាចញាកជប់រុនពញាំដញានខ្ញារ-ថញា ស្ថតិតក្ មុ ងភូមតិតញាពញាំងបី �ំុទំនប់ដញាច់ សញាុកតញាពញាំងបញាញាសញាទ ខញាត្ឧត្រមញានជយ័
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រួច្ទឺទួេបញានរបបបបរមួយខវក បុ៉លណណ ញាះក្មុ ងមួយលពេ។ 

 កញារងញារថី្ល�ញាមណ្ឌ េ្តិរ ី

 ខ្មុ ំបញានជួយល វ្ ើខកសកបជញាជនល�ញាលខត្កកលចះរយៈលពេ

បខីខ។ ល�ញាលដើមឆ្ញាំ១៩៧៦ អងគេភញាពលយញាធញាបញានយករថយន្

តុងេវ ឹងចំនួន១២ លក្ឿងខដេែេតិតល�ញាកបលទសចតិនមកដឹក 

ខ្មុ ំ បងកសីរបស់ខ្មុ ំ កពម�ញាំងយុវជន នតិងយុវនញារលីែ្សងលទៀត 

បន្ល�ញាលខត្មណ្ឌ េ្តិរ។ី ខ្មុ ំមតិនខដេសគេ ញាេ់លខត្មណ្ឌ េ្តិរពីី

មុនមកលទ ្ខ្ឺមុ ំធលែ ញាប់ខតឮយញាយតញារបស់ខ្មុ ំតំណញាេកបញាប់ថញា  

លខត្លនះ មញានជនជញាតតិព្ងរស់ល�ញាលកចើនលេើយមតិនពញាក់អញាវនតិង

កញាចសញាហញាវ។ ពត័ម៌ញានលនះបញានល វ្ ើឲ្យខ្មុ ំភយ័ខលែ ញាចយ៉ញាងខលែ ញាំង   

ម្៉ញាងលទៀត ខ្មុ ំកតូវឃលែ ញាតកញាន់ខតឆ្ង ញាយពីែ្ទ ះនតិងកសមុ កកំលណើតខថ

មលទៀតែង។ បុ៉ខន្លពេខ្មុ ំល�ញាដេ់លខត្លនញាះ ខ្មុ ំល�ើញជនជញាតតិ

ព្ងរស់ល�ញានតិងលសលែរៀកពញាក់ ដូចកបជញាជនខខ្រខដរលេើយទទួេ

កញារអប់រពំីខខ្រកកេមដូចកបជញាជនខខ្រដ៏រទលទៀត។ 

 ខ្មុ ំបញានជួយល វ្ ើខកសកបជញាជនល�ញាលខត្កកលចះរយៈលពេ

បខីខ។ ល�ញាលដើមឆ្ញាំ១៩៧៦ អងគេភញាពលយញាធញាបញានយករថយន្

តុងេវ ឹងចំនួន១២ លក្ឿងខដេែេតិតល�ញាកបលទសចតិនមកដឹក 

ខ្មុ ំ បងកសីរបស់ខ្មុ ំ កពម�ញាំងយុវជន នតិងយុវនញារលីែ្សងលទៀត 

បន្ល�ញាលខត្មណ្ឌ េ្តិរ។ី ខ្មុ ំមតិនខដេសគេ ញាេ់លខត្មណ្ឌ េ្តិរពីី

មុនមកលទ ្ខ្ឺមុ ំធលែ ញាប់ខតឮយញាយតញារបស់ខ្មុ ំតំណញាេកបញាប់ថញា 

លខត្លនះមញានជនជញាតតិព្ងរស់ល�ញាលកចើន លេើយមតិនពញាក់អញាវ នតិង

កញាចសញាហញាវ។ពត័ម៌ញានលនះបញានល វ្ ើឲ្យខ្មុ ំភយ័ខលែ ញាច យ៉ញាងខលែ ញាំង   

ម្៉ញាងលទៀត ខ្មុ ំកតូវឃលែ ញាតកញាន់ខតឆ្ង ញាយពីែ្ទ ះនតិងកសមុ កកំលណើត 

ខថមលទៀតែង។បុ៉ខន្លពេខ្មុ ំល�ញាដេ់លខត្លនញាះខ្មុ ំល�ើញជនជញាតតិ

ព្ងរស់ល�ញា នតិងលសលែរៀកពញាក់ដូចកបជញាជនខខ្រខដរលេើយទទួេ

កញារអប់រពំីខខ្រកកេមដូចកបជញាជនខខ្រដ៏រទលទៀត។ 

 ខ្មុ ំ កតូវបញានអងគេភញាពចញាត់តញាំងឲ្យល�ញាល�ញាកសមុ កលកញាះ 

ខញក ចំខណកបងកសីរបស់ខ្មុ ំល�ញាល�ញាលកញាះលយើេ។លពេលនញាះ 

អងគេភញាពលយញាធញាកញាត់ល្្ញាះខ្មុ ំលចញពីកងពេ៩២០ រួចបជូ្

េល�ញាល�ញាលយញាធញាតំបន់មណ្ឌ េ្តិរលីកកញាមកញារ ក្ប់ក្ងរបស់ 

តញាេម ខដេលបញាះទស្ីញាក់កញារទព័ល�ញាតញាមមញាត់អូរ នតិងរកពល�ញា 

ក្មុ ងកសមុ កលនះ។ លកកញាយមកអងគេភញាពលយញាធញាបញានចញាត់តញាំងខ្មុ ំឲ្យ

លេើកភលែខឺកស នតិងបងកេបលងកេ ើនែេលដើម្បខីកខកបទតីញាំងខដេខ្មុ ំរស់

ល�ញាឲ្យល�ញាជញាភូមតិដ្ឋ ញានសកមញាប់កបជញាជនរស់ល�ញា។លករញាពីល វ្ ើកញារ

ងញារខកសចមកេ ញារខ្មុ ំកក៏តូវលកតៀមកញារពញារកពំខដនខដរ។

 តញាំងពីលចញពីែ្ទ ះ ឪពុកម្ញាយរបស់ខ្មុ ំមតិនដឹងថញាខ្មុ ំរស់

ល�ញាទណីញាលឡើយ លេើយខ្មុ ំកម៏តិនខដេល�ញាលេងែ្ទ ះខដរ ល�ញាះបី

ខខបុណ្យ�ញានលកពញាះខ្មុ ំល�ញាក្ប់ក្ងសមញាជតិកង។ ល�ញាះបយ៉ីញាង

ណញាល�ញាលពេបុណ្យភ្មុ ំបតិណ្ឌ ម្ងៗលយើងបញាននញាំ្្ញាលវចនំរួចល�ញា

ចញាស់ៗខដេធលែ ញាប់កញាន់សេី នតិងលចះ្មអ៌ញាថម៌កលរៀបចំពតិ្ី

ខសន្កមប់កតិច្លកពញាះតញាំងពីឆ្ញាំ១៩៧៣ ខខ្រកកេមមតិនឲ្យ 

មញានលលញាកសង្លទៀតលទ។ បងកបមុសទ១ីរបស់ខ្មុ ំម្ញាក់បញានបួស

ជញាកពះសង្បញានរយៈលពេ៨ ឆ្ញាំលេើយល�ញាលពេខដេខ្មុ ំរស់

ល�ញាកសមុ កកំលណើត បុ៉ខន្លពេខខ្រកកេមចូេមកក្មុ ងភូមតិល�ញា

ឆ្ញាំ១៩៧៣ ខខ្រកកេមបញានឲ្យ្ញាត់សឹកវ តិញ។ លដញាយខឡក

ល�ញាលពេបុណ្យចូេឆ្ញាំខខ្រអងគេកញារបញានអនុញ្ញាតឲ្យសមញាជតិក

ល�ញាក្មុ ងអងគេភញាពលយញាធញាឈប់សកមញាករយៈលពេបរីថ្ងល�ញាមួយ

អញាទតិត្យដូលច្ះលយើងបញាននញាំ្្ញាលបះខែលែលឈើរកព នតិងល�ញារកក្តួ ច 

យកមកេូបជំុ្្ញារួចលេើយវញាយសគេរ នតិង្ុងលដើម្បរីញាំកម្សញាន្

ល�ញាមន្ទ រី។ 

 កញារបញាត់ខលែតួ នថ្ញាក់ដឹកនញាំ

 ល�ញាអំឡមុ ងឆ្ញាំ១៩៧៧-១៩៧៨ សភញាពកញារណច៍ញាប់ 

ខលែតួ នកម្ញាភតិបញាេ នតិងលយញាធញាបញានលកើតលឡើងជញាបន្បន្ទ ញាប់លដញាយ

អងគេកញារបញានចញាប់ខលែតួ នកបធញានកងពេ៩២០ តញាឈតិន នតិងសយ

រេូតដេ់កបធញានវរលសនញា្ំលដញាយលចញាទថញាក្បត់នតិងមញានទំនញាក់

ទំនងជញាមួយលវៀតណញាមរួច លេើយបជូ្នពីលខត្កកលចះមក�ំុ

ឃញាំងបលណ្ញាះអញាសនល្�ញាតំបន់របស់ខ្មុ ំ។ ខ្មុ ំបញានេួចសញាកសួរ

អ្កធលែ ញាប់ល វ្ ើកញារជញាមួយខ្មុ ំល�ញាលខត្កកលចះ លទើបដឹងថញា កញារចញាប់

ខលែតួ នអ្ក�ញាំងលនញាះលដញាយសញារកបជញាជនេូបមតិនក្ប់ក្ញាន់។

 បន្ទ ញាប់មក អងគេកញារបញានបជូ្នតញាឈតិន នតិងសយតញាម 

រថយន្បន្មកភំ្លពញលទៀត។ចំខណក្ណៈតំបន់ល�ញាមណ្ឌ េ

្តិររួីមមញាន៖តញាេម, តញាឡញាំងនតិងតញាកំភួនកប៏ញាត់ខលែតួ នជញាបន្ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

បន្ទ ញាប់ខដរ លដញាយអងគេកញារល�ញាល�ញាកបជំុលដញាះកសញាយបញាតុភញាព

កញារងញារល�ញាភំ្លពញ។ ល�ញាឆ្ញាំ១៩៧៩ កញារចញាប់ខលែតួ នបញានស្ងប់

ស្ង ញាត់លេើយកបធញានតំបន់ថី្ល្្ញាះ តញាសញារុន កប៏ញានលឡើងក្ប់

ក្ងជំនួស។ល�ញាអំឡមុ ងលពេលនញាះសភញាពកញារណ ៍កចតួ េកចបេ់

ពីសនងគេ ញាមជញាមួយកបលទសលវៀតណញាមកល៏កើតលឡើងខដរ ដូលច្ះ 

ខ្មុ ំកក៏តូវបញាន បជូ្នឲ្យល�ញាកបចញាំកញារល�ញាខខ្សលកតៀម�ញាំងយប់ 

�ញាំងរថ្ង។ 

 រស់ល�ញាលញាក់ខលែូ នក្មុ ងរកព 

 ល�ញាលពេកងទព័លវៀតណញាម បញានវញាយចូេដេ់ក្មុ ងទ ី

រួមកសមុ កលកញាះខញក ខ្មុ ំ នតិងអងគេភញាពលយញាធញាខខ្រកកេមបញានរត់

ចូេរកពលមម៉ង់ ខដេជញារកពកកញាស់លមើេមតិនល�ើញពនលែរឺថ្ង លដើ

ម្បលីញាក់ខលែតួ នចំខណកកបជញាជនបញានរស់ល�ញាតញាមភូមតិ�ំុដខដេ។ 

អងគេភញាពទព័របស់ខ្មុ ំខដេដឹកនញាំលដញាយតញា ផញាំង នតិង តញានូ 

មតិនបញានរស់ល�ញាលញាយឡំជញាមួយកបជញាជនលឡើយ លកពញាះខលែ ញាចកប

ជញាជនរញាយកញារណក៍បញាប់កងទព័លវៀតណញាម។ ល�ញាអំឡមុ ងលពេ 

លនញាះកម៏ញានកញារលឃញាសនញាថញា កងទព័លវៀតណញាមល វ្ ើបញាប នតិង

ល វ្ ើទុកខេ បុកលម្ញកបជញាជនខខ្រ ខដេល វ្ ើឲ្យខ្មុ ំកញាន់ខតភយ័ខលែ ញាច 

ខថមលទៀត។ លដញាយខឡកកញាររស់ល�ញារបស់កបជញាជនមញានកញារ 

ខវះខញាតអញាហញារេូបចុក លកើតជំងឺរញាករូស ក ម្ុ នចញាញ់ នតិង្្ញាន

ថ្ញាំសងកេូ វបណ្ញាេឲ្យសលែ ញាប់ជញាលកចើន។ 

 មំុបី

  ខ្មុ ំបញានរស់ល�ញាក្មុ ងរកពក្មុ ងលខត្មណ្ឌ េ្តិរ ី រេូតដេ់

ឆ្ញាំ១៩៨០លទើបឆលែងទកឹមកល�ញាលខត្កកលចះមួយរយៈ។ ខ្មុ ំ នតិង 

អងគេភញាពទព័តំបន់បញានរស់ល�ញាក្មុ ងរកពលដញាយេូបខតក្តួ ច នតិងដំ

ឡូងបុ៉លណណ ញាះ។មកដេ់ឆ្ញាំ១៩៨១លទើបខ្មុ ំនតិងអងគេភញាពទព័បញាន

ល វ្ ើដំលណើរបន្ឆលែងមកកសមុ កខឆប លខត្កពះវ តិហញារលដញាយទុកអ្ក

ជំងឺណញាខដេលដើរមតិនរួចឲ្យល វ្ ើដំលណើរមកតញាមលកកញាយ។ល�ញាតញា

មែលែូ វខ្មុ ំបញានជីកដំឡូង នតិងក្តួ ចេូបបខន្ថម លដញាយសញារខត្្ញាន

លស្បរៀងអញាហញារេូបក្ប់ក្ញាន់។ លពេមកដេ់ទលនលែល្្ញា 

(តំបន់មំុបឬីកចក១០០១) ជញាប់កពំខដនឡញាវរថនតិងកម្មុជញាលទើប 

ខ្មុ ំមញានអងកេ រេូបលដញាយសុនលសន(អតតីរដ្ឋមនន្កីញារពញារជញាតតិរន

របបកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យពីឆ្ញាំ១៩៧៥-៧៩) បញាន�ញាក់ទង 

ដឹកអងកេ រមកពីខញាងរថ។ លករញាពីអងកេ រកម៏ញានជំនួយជញាអញាហញារកំ

បុ៉ងពីអងគេកញារអន្រជញាតតិខដរ។ មញានជនលភៀសខលែតួ នជញាលកចើនបញាន

មករស់ល�ញាមំុប ី លេើយកម៏ញានថ្ញាំលពទ្យ នតិងមន្ទ រីលពទ្យសកមញាប់

ព្ញាបញាេអ្កជំងឺល�ញាទលីនញាះខដរ ខដេមញានកបធញានល្្ញាះ 

តញាឡូន។ 

 ជួបជញាមួយបងកស ី

 ខ្មុ ំបញានជួបជញាមួយបងកសរីបស់ខ្មុ ំវ តិញលពេមកដេ់មំុ

ប ីបុ៉ខន្្ញាត់បញានលរៀបកញាររួចលេើយ។ លកកញាយមកអងគេភញាពទព័

កប៏ញានបំខបកខ្មុ ំឲ្យល វ្ ើកញារ ល�ញាកងដឹកជជូ្នចំខណកបងកសីខ្មុ ំ 

ខដេលរៀបកញាររួច អងគេភញាពទព័ឲ្យល�ញាល�ញាកងមីងៗវ តិញ។ ខ្មុ ំមក

ល�ញាខែ្កដឹកជជូ្នក្មុ ងកងវរលស្ំលេខ២៥៩ ដឹកនញាំលដញាយ 

តញាពតិន(ឆន)រនកងពេលេខ៨០២ក្ប់ក្ងលដញាយតញាសញាលរឿន

វ តិញ។លរៀងរញាេ់រថ្ង ខ្មុ ំកតូវលងើបពីកពេឹមដឹកជជូ្នអងកេ រ នតិងក្ញា

ប់រលំសវចុះពីលេើភំ្យកល�ញាឲ្យលយញាធញាខខ្រកកេម ខដេលបញាះ 

ទតីញាំងល�ញាវញាេលជៀស នតិងអូរជុចលេើយលពេរថ្ងរលសៀេខ្មុ ំ   

ខសងអ្ករបួស លឡើងល�ញាព្ញាបញាេល�ញាមន្ទ រីលពទ្យល�ញាលេើភំ្វ តិញ

។យូរម្ងៗ ខ្មុ ំបញានដឹកជជូ្នលស្បរៀង នតិងក្ញាប់រលំសវពីទលនលែល្្ញា 

ល�ញាភំ្រូង នតិងកចកអញានលសះ ក្មុ ងកសមុ កជញាំក្សញាន្។ ចំខណកខញាង 

កបជញាជន្តឺញាអញានជញាអ្កក្ប់ក្ង នតិងដឹកនញាំខដេលពេលនញាះ

បញានបលងកេ ើតភូមតិមួយសកមញាប់កបជញាជន�ញាំងលនញាះរស់ល�ញាលដញាយ

ដញាក់ល្្ញាះថញា ភូមតិ តញាអញាន ខតម្ង។

 លរៀបកញារលេើកដំបូង 

 ល�ញាឆ្ញាំ១៩៨២ ខ្មុ ំបញានលរៀបកញារជញាមួយបុរសម្ញាក់ 

ខដេល វ្ ើជញាលយញាធញា ល�ញាក្មុ ងកងវរលស្ំលេខ២៥៩ជញាមួយខ្មុ ំ

ល�ញាទលនលែល្្ញា។ ខ្មុ ំសកមញាេបញានកូនកបមុសម្ញាក់លដញាយលពេលនញាះ

មញានឆ្បមកបលងកេ ើតកូនឲ្យខ្មុ ំល�ញាែ្ទ ះ។ ល�ញាអំឡមុ ងឆ្ញាំ១៩៨៤     

លកកញាយលពេ ខ្មុ ំសកមញាេបញានកូនកសីទពីីរបញានរយៈលពេមួយ

អញាទតិត្យ ប្ីរបស់របស់ខ្មុ ំកប៏ញានលដើរជញាន់មនីែ្ទមុ ះសលែ ញាប់។ ល�ញាក្មុ ង

ឆ្ញាំដខដេកងទព័លវៀតណញាមនតិងកងទព័រដ្ឋ ញាភតិបញាេ បញានចញាប់

លែ្ើមវញាយសកមមុ កចូេមកកញាន់ខតខលែ ញាំង ដូលច្ះខ្មុ ំនតិងកបជញាជនក៏
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

បញាននញាំ្្ញារត់ល្ចខលែតួ នលឡើងល�ញាលេើភំ្។ ខ្មុ ំជួបកញារេំបញាកយ៉ញាង 

ខលែ ញាំង លកពញាះកតូវល�ញាលមើេខថ�ញាំកូនតូចៗ កតូវរកអងកេ រដញាំបញាយឲ្យ 

កូនេូប នតិងនញាំកូនរត់រកកខនលែងលញាក់ខលែតួ នលដញាយសញារកងទព័លវៀ

តណញាម នតិងកងទព័រដ្ឋ ញាភតិបញាេបញានវញាយចូេមកទលនលែល្្ញាជញា

ញកឹញញាប់។ ដូលច្ះលេើយល�ញាឆ្ញាំ១៩៨៦ អងគេភញាពលយញាធញាក៏

លរៀបចំឲ្យខ្មុ ំមញានប្លីកកញាយលទៀត លដើម្បជួីយលមើេខថរក្សញា្្ញា។ 

្ញាត់្ជឺញាលយញាធញាពតិកញារល�ញាក្មុ ងកងពេ៨០២។ ល�ញាលពេលនញាះ

រដ្ឋ ញាភតិបញាេរថមតិន�ញាន់អនុញ្ញាតឲ្យលយញាធញាខខ្រកកេម នតិងកប

ជញាជនចូេល�ញាក្មុ ងទកឹដីរបស់ល្លឡើយ។ លកកញាយមកកម៏ញានកញា

រចរចញារវញាងថ្ញាក់ដឹកនញាំខខ្រកកេម នតិងរដ្ឋ ញាភតិបញាេរថ លទើប

លយញាធញារថយេ់កពមអនុញ្ញាតឲ្យកបជញាជនឆលែងចូេក្មុ ងទកឹដីរ

បស់ល្ ដូលច្ះខ្មុ ំកប៏ញាននញាំកូនចញាកលចញពីមំុប ី ល�ញារស់ល�ញាម្មុ ំ  

ចងកជតិតកចក១០០៣វ តិញ។ល�ញាអំឡមុ ងលពេលនញាះមញានកបជញាជន

នតិងលយញាធញាខខ្រកកេមជញាលកចើនកងវរលសនញា្ំ នតិងកងពេ 

លភៀសខលែតួ នល�ញាម្មុ ំចងកខដរ។

 ល�ញាជំរំ

 ពីកខនលែងខដេខ្មុ ំរស់ល�ញាម្មុ ំចងកល�ញាជំរអូំរកតញាវល�ញាមតិន

ឆ្ង ញាយពី្្ញាបុ៉ន្ញានលឡើយ បុ៉ខន្ខ្មុ ំមតិនបញានចូេល�ញារស់ល�ញាជំរលំទ   

លកពញាះប្ីរបស់ខ្មុ ំមញានល្្ញាះជញាកងទព័ (អ្កខដេមញានប្កីបពន្ធ

ល វ្ ើជញាកងទព័មតិនកតូវអនុញ្ញាតឲ្យរស់ល�ញាក្មុ ងជំរលំឡើយ)។ ល�ញាះ

បយ៉ីញាងណញាខ្មុ ំបញានកត់ល្្ញាះលបើករបបពីជំរ ំដូចបងកសីរបស់

ខ្មុ ំនតិងអ្កកបជញាជនទូល�ញាខដេរស់ល�ញាក្មុ ងជំរខំដរ។ ល�ញារញាេ់លព

េបុណ្យចូេឆ្ញាំខខ្រនតិងបុណ្យភ្មុ ំ ម្ងៗ ខ្មុ ំខតងខតទទួេរបប 

សកេរទកឹកតទីកឹលដញាះល្ញា ប៊លីចង សខណ្ក នតិងអងកេ រដំលណើបពី 

អងគេកញារមនុស្ស្ម ៌ យកមកលវចនំសកមញាប់ខសនតញាមទំលនៀម 

ទមលែ ញាប់កបរពណីខខ្រ នតិងទុកេូបក្មុ ងក ត្ួ សញារ។   

 ចូេមកល�ញាដីខខ្រ 

 បន្ទ ញាប់ពីលវៀតណញាមដកកងទព័លចញពីកបលទសកម្មុ

ជញាល�ញាឆ្ញាំ១៩៨៩ខ្មុ ំបញានចូេមកស្ញាក់ល�ញាចេត័តញាមបណ្ញាយ

កពំខដនក្មុ ងទកឹខខ្រ រេូតដេ់មញានកញារចរចញារកសន្តិភញាពខដេ

លរៀបចំលដញាយអងគេកញារសេកបជញាជញាតតិ។ល�ញាឆ្ញាំ១៩៩៣ តញាមុ៉

កបញានយករថយន្ដឹកខ្មុ ំ រួមជញាមួយ អតតីលយញាធញា កម្ញាភតិបញាេ

ខខ្រកកេមនតិងជនលភៀសខលែតួ នពីជំរមំករស់ល�ញាក្មុ ង កសមុ កអនលែង់ 

ខវងលខត្ឧត្រមញានជយ័វ តិញ ខដេលពេចូេមកដេ់ដំបូងខ្មុ ំ

ល�ើញរកពលឈើ ដុះខណនណញាន់តញាន់តញាប់លស្ទ ើរខតលដើរចូេមតិន

ចុះ។ ល�ញាខណៈលពេលនញាះខដរ រថយន្ឈូសែលែូ វ នតិងដឹកលឈើរ

បស់រថកប៏ញានលបើកលចញចូេក្មុ ងដីខខ្ររញាេ់យប់លស្ទ ើរខតល វ្ ើឲ្យ

ខ្មុ ំលដកមតិនេក់ខដរ។ រថបញានែ្េ់កបញាក់រថយន្ល វ្ ើែលែូ វ នតិងកតញាក់

ទរ័ជញាលកចើនលក្ឿងដេ់តញាមុ៉កវ តិញ ជញាកញារលដញាះដូរជញាមួយលឈើ 

�ញាំងលនញាះ។ 

 រត់ល្ចពីកញារវញាយកបយុទ្ធ 

 មួយរយៈលកកញាយមក ខ្មុ ំកល៏�ើញមញានវត្មញានកងខថរ

ក្សញាសន្តិភញាពរបស់អងគេកញារសេកបជញាជញាតតិ ល�ញាកញាត់ថញា «អ៊ុ ន

តញាក់»មកដេ់តំបន់របស់ខ្មុ ំរស់ល�ញាខដរ។ បុ៉ខន្បន្ទ ញាប់ពីកញារ

លបញាះលឆ្ញាតល�ញាឆ្ញាំ១៩៩៣ខដេលរៀបចំលឡើងលដញាយ «អ៊ុ នតញាក់» 

កញារវញាយកបយុទ្ធបញានលកើតលឡើងម្ងលទៀតរវញាងកងកមលែ ញាំងរបស់

ខខ្រកកេមនតិងកងកមលែ ញាំងរបស់រញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេ។ ល�ញាអំឡមុ ងលព

េលនញាះខ្មុ ំកតូវបញានជលមលែរៀសលចញពីែ្ទ ះល�ញាកសមុ កអនលែង់ខវង លដញា

យទុកខតកមលែ ញាំងលយញាធញាខខ្រកកេមល�ញាឈរលជើង លេើយកង

លយញាធញាខខ្រកកេម�ញាំងលនញាះកច៏ញាប់រញាយមនីលដើម្បកីញារពញារទតីញាំ

ងឈរលជើងរបស់ខលែតួ ន។ ល�ញារដូវវស្សញា  ខ្មុ ំបញានកតឡប់មកល វ្ ើខកស 

នតិងចមកេ ញារល�ញាែ្ទ ះល�ញាកសមុ កអនលែង់ខវងវ តិញ (លកកញាយមកកបំ៏ខបក

ល�ញាជញាកសមុ កកតពញាំងកបញាសញាទរេូតដេ់សពវ រថ្ង លកពញាះកងកមលែ ញាំ

ងទព័លថ្ើរលជើងនតិងរថលកកញាះរបស់រដ្ឋ ញាភតិបញាេចូេមតិនដេ់តំប

ន់របស់ខ្មុ ំរស់ល�ញាលឡើយលដញាយសញារមញានលភលែរៀងធលែ ញាក់លកចើន នតិង 

មញានទកឹេូរកញាត់ែលែូ វ។ បុ៉ខន្ចញាប់ពីខខតុលញាដេ់ ខខ្ូ្ ខ្មុ ំកតូវ 

លកតៀមរត់ល្ចខលែតួ នលឡើងល�ញាលេើភំ្ នតិងរត់ចូេល�ញាក្មុ ងដីរថវ តិញ

លកពញាះកងកមលែ ញាំងរដ្ឋ ញាភតិបញាេវញាយសកមមុ កចូេមកដេ់។  

 ស្ថ ញានកញារណខ៍កបកបតួ េ 

 មកដេ់ឆ្ញាំ១៩៩៨ កងកមលែ ញាំងខខ្រកកេមខលែះចញាប់ែ្

លតើមចរចញាល វ្ ើសមញាេរណកម្ចុះចូេជញាមួយរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេ

កម្មុជញា។ល�ញាអំឡមុ ងលពេស្ថ ញានកញារណន៍លយញាបញាយកចតួ េកចបេ់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

លនញាះ តញាមុ៉ក បញានចញាប់ខលែតួ នកបធញានកងពេ៨០២ ខដេមញាន

ល្្ញាះសញាលរឿនខដេក្ប់ក្ងល�ញាកសមុ កកតពញាំងកបញាសញាទ នតិង

បញានយកឡញានមកដឹកកបជញាជន�ញាំងយប់ចូេល�ញាក្មុ ងទកឹដីរថ

វ តិញ។ ល�ើញស្ថ ញានភញាពដូលច្ះ ជំុ ជញាតតិ ្ជឺញាលមរបស់ខ្មុ ំ នតិង 

តញាលញាវ កប៏ញានល្ចខលែតួ នល�ញាសញារភញាព នតិងចុះចូេជញាមួយរញាជរ

ដ្ឋ ញាភតិបញាេល�ញាកសមុ កជញាំក្សញាន្ លខត្កពះវ តិហញារ។ លដើម្បទីប់សកេ ញាត់

ស្ថ ញានកញារណខ៍បបលនះតញាមុ៉កបញានបញ្ញាឲ្យចញាប់កបពន្ធកូនរបស់

អ្ក ខដេរត់ល�ញាផ្ញាច់ខលែតួ នចុះចូេជញាមួយរដ្ឋ ញាភតិបញាេលដើម្បជីញា

កញារ្ំរញាមកំខេង។ 

 សមញាេរណកម្ 

 លកកញាយមកខ្មុ ំកប៏ញានឆលែងទំនប់ដញាច់ ល�ញាសញារភញាព នតិង

ចុះចូេជញាមួយរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញាល�ញា លខត្កពះវ តិហញារខដរ។ 

រយៈលពេ៤-៥លកកញាយមកសភញាពកញារណប៍ញានស្ងប់ស្ង ញាត់លទើប

ខ្មុ ំកតឡប់មករស់ល�ញាកសមុ កកតពញាំងវ តិញ។ លពេលនញាះ សេរដ្ឋម

នន្កីញារពញារជញាតតិដឹកនញាំលដញាយឯកឧត្ម�ញា បញាញ់ កប៏ញានជតិះយន្

លហញាះមកចូេរួមពតិ្សីមញាេរណកម្ជញាែលែូ វកញារ បន្ទ ញាប់ពី 

តញាមុ៉ក កតូវបញានចញាប់ខលែតួ ន។ ល�ញាះបយ៉ីញាងណញាខ្មុ ំល�ញាខតបញារមភៃ  នតិង

ខលែ ញាចលយញាធញាខខ្រកកេម្្ញាឯងខដេល�ញាមញានចតិត្្ំុ្ួនចូេមក

វញាយកបហញារដខដេ លេើយមួយយប់ៗខ្មុ ំលដកមតិនេក់លឡើយ។ 

ភលែ ញាមៗបន្ទ ញាប់ពីសមញាេរណកម្ ឧទ្ធមភៃ ញា្ចកកខញាងរដ្ឋ ញាភតិបញាេ

កប៏ញានលហញាះមកចុះចតល�ញាតំបន់ ខ្មុ ំរស់ល�ញាក្មុ ងមួយរថ្ងចញាប់៤

ល�ញា៥លក្ឿង លេើយខញាងរញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកប៏ញានកបកញាសឲ្យបូ្ន

ណញាខដេចង់ល�ញាលេងកសមុ កកំលណើតអញាចមកជតិះឧទ្ធមភៃ ញា្ចកក

ខដេ នងឹលហញាះល�ញាចុះចតល�ញាកពលញានយន្លហញាះអន្រជញាតតិលពញា

្ិ៍ចតិនតុង លដញាយមតិនយកឈ្តួ េលឡើយ។ខ្មុ ំមតិនបញានសលកមចចតិត្

ល�ញាលេងកសមុ កកំលណើតលទល�ញាលពេលនញាះ លកពញាះខ្មុ ំ្្ញានកទព្យ 

សម្បត្តិអវ ីលឡើយខ្មុ ំខ្ញាស់អ្កកសមុ កម្៉ញាងលទៀតខ្មុ ំបញានខបកពីកសមុ ក

ជញាង៣០ឆ្ញាំមកលេើយ។ 

 រដូវបុណ្យភ្មុ ំ ខ្មុ ំនកឹកសមុ ក 

 ល�ញារដូវបុណ្យភ្មុ ំឆ្ញាំ១៩៩៨ខ្មុ ំមញានអញារម្ណន៍កឹកសមុ ក

កំលណើតយ៉ញាងខលែ ញាំង ដូលច្ះខ្មុ ំកប៏ញានពរកូនលដើរកញាត់រកពពីកតពញាំង

កបញាសញាទសំល�ញាមកលខត្លសៀមរញាប លដើម្បរីកតញាក់សីុជតិះបន្ 

មកភំ្លពញ។ ល�ញាតញាមែលែូ វល វ្ ើដំលណើរអ្កលបើករថយន្បញាននតិយញា

យអំពីអំលពើអញាកកក់ជញាលកចើនរបស់កកមុ មខខ្រកកេម ខដេបញាន

ល វ្ ើកញារវញាយកបហញារដញាក់ក្ញាប់មុនីផ្ញាច់ស្ញាន នតិងថ្េ់ លដញាយ

អ្កលបើកបរមតិនដឹងថញាអ្កជតិះ�ញាំងអស់ល�ញាក្មុ ងរថយន្្ជឺញាអតី

តខខ្រកកេមលឡើយ។

 ចំខណកខ្មុ ំ នតិងអ្កជតិះលែ្សងលទៀតកម៏តិនហ៊ញានតបត    

នតិងនតិយញាយពីកបវត្តិផ្ទ ញាេ់ខលែតួ នខដរលកពញាះខលែ ញាចអ្កលបើកបរសគេ ញាេ់

។មកដេ់ភំ្លពញខ្មុ ំបញានជតិះមូ៉តូឌុបល�ញាែ្សញារលដើម្រ លដើម្បរីក 

រថយន្ជតិះបន្ល�ញាសលែ ញាបខេង លខត្កំពង់ស្ឺ បុ៉ខន្លដញាយសញារ 

រថយន្ល�ញាលខត្កំពង់ស្លឺចញល�ញាែុតអស់ លទើបខ្មុ ំសលកមចចតិត្

ជតិះរថយន្ល�ញាលខត្តញាខកវ លដញាយជតិះវញាងែលែូ វល�ញាឈប់ល�ញាែ្សញារ

សង័កេសីល�ញាលពេយប់ងងឹត លកពញាះមញានវញាយកបយុទ្ធ្្ញារវញាង 

កមលែ ញាំងលយញាធញានតិងបូ៉េីសរបស់រដ្ឋ ញាភតិបញាេល�ញាតញាមបលណ្ញាយ

ែលែូ វជញាតតិលេខ៣។ ពីែ្សញារសង័កេសីល�ញាកសមុ កកំលណើតរបស់ខ្មុ ំល�ញា 

កសមុ កបលស្ លខត្កំពង់ស្ឺ ខ្មុ ំបញានកុេកអ្កលបើកមូ៉តូឌុបខដេ

ដឹកខ្មុ ំថញា ខ្មុ ំមកពីលខត្កំពង់្ំ លកពញាះខលែ ញាចអ្កលនញាះដឹងកញារពតិត

លេើយស្ប់ខ្មុ ំជញាអតតីខខ្រកកេម ខដេមកពីតំបន់អនលែង់ខវង។ 

ខ្មុ ំបញានមកដេ់ែ្សញារសលែ ញាបខេងល�ញាលពេយប់ នតិងបញានសំុសំ

យញាបែ្ទ ះកបជញាជនល�ញាទលីនញាះលដើម្បចីងអកងឹងឲ្យកូនតូចរបស់ខ្មុ ំ

លដកបលណ្ញាះអញាសន ្ លកពញាះខ្មុ ំបញានចញាកលចញពីកសមុ កជញាង៣០

ឆ្ញាំ ដូលច្ះចំណញាំែ្ទ ះមតិនបញានលឡើយ។ បុ៉ខន្លកកញាយពីម្ញាស់លនញាះ

សួរនញាំខ្មុ ំ លេើយខ្មុ ំកបញាប់ពីកបវត្តិរូបពតិតលទើបដឹងថញាលយើងកតូវជញា

បងបូ្ននងឹ្្ញា។ខ្មុ ំបញានសូមឲ្យម្ញាស់ែ្ទ ះជូនខ្មុ ំល�ញាជួបឪពុកម្ញាយ

។លពេល�ញាដេ់ែ្ទ ះ ឪពុកម្ញាយខ្មុ ំបញានភ្ញាក់កសឡញាំងកញាំង នតិង

្ញាំងរកហញារស្ីមតិនរួចលដញាយ្តិតថញាខ្មុ ំមតិនអញាចមញានជីវ តិតរស់ល�ញា

លឡើយ លកពញាះយុវជននតិងយុវនញារលី�ញាក្មុ ងភូមតិជញាលកចើនខដេបញាន

ចញាកលចញល�ញាបលកមើបដតិវត្នខ៍ខ្រកកេមដំណញាេខ្មុ ំ បញានសលែ ញាប់

អស់លេើយ។ចំខណកខ្មុ ំកម៏ញានអញារម្ណថ៍ញា ដូចបញានរស់ម្ងលទៀ

តខដរល�ញាលពេជួបឪពុកម្ញាយវ តិញ។

 ខ្មុ ំបញានស្ញាក់ល�ញាភូមតិកំលណើតរយៈលពេកនលែះខខកក៏តឡ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្ពុជញា

ប់មកលខត្ឧត្រមញានជយ័វ តិញបុ៉ខន្លដញាយសញារ ខ្មុ ំមតិនសគេ ញាេ់ទ ី

តញាំងភូមតិសញាកស្ នតិងែលែូ វលដើរមកែ្ទ ះច្ញាស់លញាស់កវ៏លងវងល�ញា 

រកពម្មុ ំ ខកសណូយ លកពញាះអំឡមុ ងលពេលនញាះពីលសៀមរញាបល�ញាអនលែ

ង់ខវងមតិន�ញាន់មញានែលែូ វសកមញាប់រថយន្លបើកបរលទ ្មឺញានខតែលែូ វ

លថ្ើរលជើងនតិងរលទះបរឆលែងកញាត់បុ៉លណណ ញាះ។ ខ្មុ ំស្ញាក់ល�ញាខកសណូយ

រយៈលពេពីររថ្ង លទើបពរកូនលដើរកញាត់រកពមកដេ់ែ្ទ ះក្មុ ងកសមុ ក

កតពញាំងកបញាសញាទ។ ជញាលរៀងរញាេ់ឆ្ញាំ ខ្មុ ំបញានល�ញាល វ្ ើបុណ្យល�ញាកសមុ

កកំលណើតរេូតដេ់ឪពុករបស់ខ្មុ ំសលែ ញាប់។ 

 វត្អញារញាម 

 បន្ទ ញាប់ពីសមញាេរណកម្ឆ្ញាំ១៩៩៩ លយើងបញាននញាំ

្្ញាលរៀបចំនតិងលបញាសសម្ញាតកខនលែងសកមញាប់ល្ញារពបូជញា លដញាយ

លកជើសលរ ើសយកទតីញាំងខដេមញានកបញាសញាទបុរញាណក្មុ ង�ំុកតពញាំ

ងកបញាសញាទ។ លកកញាយមកប្ីរបស់ខ្មុ ំបញានលរៀបចំសញាងសង់សញា

លញាឆ�ញានសកមញាប់ចញាស់ៗមកសំុសេី។ បន្ទ ញាប់មក ខ្មុ ំ នតិងបី្ 

របស់ខ្មុ ំកពម�ញាំងកបជញាជន ល�ញាក្មុ ងកន៏តិមន្កពះសង្មក្ង់  

លេើយចញាប់តញាំងពីលពេលនញាះកម៏ញានកញារជួយឧត្ថមភៃ លឈើ សង័កេស ី

ខដក នតិងសមភៃ ញារពីអតតីកម្ញាភតិបញាេខខ្រកកេមលដើម្បសីញាង 

សង់សំណង់លែ្សងៗល�ញាក្មុ ងវត្បខន្ថមលទៀត។ លករញាពីកពះពុទ្ធ

សញាសនញាកម៏ញានអ្កែ្សពវែ្សញាយពីក្តិស្សញាសនញាចូេមកក្មុ ងតំ

បន់ខ្មុ ំរស់ល�ញាខដរ។ មញានកបជញាជនចំណូេថី្ជញាលកចើនបញានកប

ណតិបត័ណក៍្តិស្សញាសនញា តញាមរយៈបងបូ្នខដេល វ្ ើកញារល�ញាក្មុ

ងស្ថ ញាបន័សញាសនញាលនះ ចំខណកអតតីខខ្រកកេមមញានតតិចតួច

បុ៉លណណ ញាះ។ 

 កញារដឹកនញាំភូមតិ�ំុ 

 ខ្មុ ំកតូវបញានកបជញាជនលកជើសលរ ើសឲ្យល វ្ ើជញាលមភូមតិបន្ទ ញាប់

ពីសមញាេរណកម្ល�ញាលដើមឆ្ញាំ១៩៩៩។ លពេលនញាះលយញាធញា 

កម្ញាភតិបញាេ នតិងក ត្ួ សញារខខ្រកកេម បញានមករស់ល�ញាលេើដី  

ខដេខលែតួ នបញានកញាប់រញានចញាប់តញាំងពីកងកមលែ ញាំងអញាជ្ញា្របលណ្ញាះ

អញាសនរ្បស់អងគេកញារសេកបជញាជញាតតិ ល�ញាកញាត់ថញា «អ៊ុ នតញាក់» 

ចូេមកកបលទសកម្មុជញាល�ញាឆ្ញាំ១៩៩៣ មកមលែ ៉លះ។ ល�ញាលពេ

លនញាះក ត្ួ សញាររបស់អតតីខខ្របញានរញានដីលដើម្បដីញាំដំណញាំសកមញាប់

ែគេ ត់ែគេ ង់ជីវភញាពក្មុ ងក ត្ួ សញារ លដញាយមតិនកំណត់ទំេំដីលឡើយ។ 

ចំខណកខ្មុ ំបញានមកល�ញា�ំុទំនប់ដញាច់ លកពញាះខ្មុ ំមញានដីទទងឹ៦០ 

ខម៉កតនតិងបលណ្ញាយ១.០០០ខម៉កត ខដេបញានរញានតញាំងពីមុនមក 

។ កបជញាជនចញាប់លែ្ើមសង់ែ្ទ ះតូចៗសកមញាប់ស្ញាក់ល�ញា លេើយក៏

ចញាប់លែ្ើមបលងកេ ើតែ្សញារេក់ដូរខដរ។ កបជញាជនបញានដញាំដំឡូងនតិង

សខណ្កសកមញាប់េក់ខដេល វ្ ើឲ្យជីវភញាពកញាន់ខត្ូរធញា។ ខ្មុ ំក៏

បញានលេើកខែនកញារអញាទតិភញាពខដេថ្ញាក់ជញាតតិបញានែ្េ់ឲ្យ( វ តិមជ្ឈ

កញារ) ខដេជញាតកមូវកញារជញាក់ខស្ងរបស់កបជញាជនល�ញាក្មុ ងមូេ

ដ្ឋ ញាន។ ចញាប់តញាំងពីលពេលនញាះមក កបជញាជនល�ញាក្មុ ងភូមតិរវេ់ 

ល វ្ ើកញារងញារ នតិងមុខរបរខកសចមកេ ញារលរៀងខលែូ ន លដញាយមតិនសូវមញាន

លពេជួបជំុ្្ញាដូចមុនលឡើយ។ ល�ញាះបយ៉ីញាងណញាលយើងល�ញាខត

លឆលែរៀតលពេជួបជំុ្្ញា ល�ញាលពេមញានកញារងញារល�ញាក្មុ ងភូមតិនតិងពតិ្ី

បុណ្យ�ញានលែ្សងៗ។ ខ្មុ ំសលងកេតល�ើញថញាកបជញាជនខដេខតិតខំ 

ខតទទួេបញានែេលកចើន។សកមញាប់កបជញាជនខដេមតិនខតិតខំបញាន

ជួបកញារេំបញាកនតិងខវះខញាតរេូតមកដេ់សពវ រថ្ង។ កបជញាជន 

មួយចំនួនបញានេក់ដី្ ី លេើយមួយចំនួនលទៀតបញានលញរៀនកសញា 

នតិងលេងខេ្បង។ ខ្មុ ំ នតិងកបជញាជនបញានជួយលដញាយែ្េ់ជញាអងកេ រ 

នតិងសមភៃ ញារលកបើកបញាស់ដេ់ក ត្ួ សញារខដេជួបបញហែ ញា នតិងខវះខញាត

�ញាំងលនញាះបុ៉ខន្ល�ញាះបជីញាយ៉ញាងណញាកស៏មភៃ ញារ ខដេលយើងែ្េ់ឲ្យ

�ញាំងលនញាះមតិនល�ញា្ង់វង្សបញានយូរខដរ។ បញហែ ញា�ញាំងលនះល�ញាខត 

លកើតមញានល�ញាក្មុ ងភូមតិរបស់ខ្មុ ំ។ 

 កញារនតិយញាយលរឿងរ៉ញាវក្មុ ងរបបខខ្រកកេម 

 ល�ញាលពេខ្មុ ំនតិយញាយពីលរឿងរ៉ញាវរបស់ខ្មុ ំ លពេរត់ចូេ 

ក្មុ ងរកពលញាក់ខលែតួ នកញារអត់ឃលែ ញាន ជំងឺ ្្ញានថ្ញាំព្ញាបញាេ នតិងកញារ

វញាយកបយុទ្ធ្្ញាបណ្ញាេឲ្យសលែ ញាប់កូនរបស់ខ្មុ ំបញានតបមកខ្មុ ំវ តិញ

ថញា«ខម៉ឯងលចះខតថញាៗ្្ញានអ្កណញាេំបញាកដេ់ថ្ញាក់េឹ្ងលទ»។ 

ល�ញាអំឡមុ ងរបបខខ្រកកេម ខ្មុ ំមតិនខដេ្តិតថញាខលែូ នខ្មុ ំល�ញារស់រញាន

មញានជីវ តិតមកដេ់សពវ រថ្ង លឡើយ។ ដូលច្ះ ខ្មុ ំចង់ឲ្យមញានកញារ 

បលកងៀន នតិងនតិយញាយលរឿងរ៉ញាវពីក្មុ ងរបបខខ្រកកេមកញាន់ខត  

លកចើនលដើម្បឲី្យលក្ងជំនញាន់លកកញាយបញានយេ់ដឹង។

លសញាម ប៊ុ នថន



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា កតូវកញារលកជើសលរ ើសនតិស្សតិតស្ក័្ចតិត្ចំនួន០៥រូប (អ្កសរលសរអត្ថបទ ២រូប អ្កបកខកប 

២រូប នតិងកកញាេវ តិកកំុព្ូយទរ័ ១រូប) ក្មុ ងចំលណញាមនតិស្សតិតសញាកេវ តិទ្ញាេយ័នញានញាឲ្យមកបលកមើកញារងញារចញាប់ពីខខកញ្ញា ឆ្ញាំ២០១៩ 

ដេ់ខខវ តិច្តិកញា ឆ្ញាំ២០១៩ លេើយអញាចបន្ល�ញាតញាម្ុណភញាពកញារងញារ។

១) កញារងញារស្គ័ញាចតិត្ដញាេនងឹតញាវូបំពញាញ�ញាក់ទងនងឹកញារបកបញាញាអត្ថបទពីភញាសញាអង់គលែញាសមកជញាភញាសញាខ្ញារ ឬពីភញាសញាខ្ញារ 

ទញាភញាសញាអង់គលែញាស។ អត្ថបទដញាេនងឹតញាូវបកបញាញា្អឺត្ថបទខលែនីតិងវញាង ដញាេមញានេកខេណៈបញាវត្តិសញាស្ញា ច្ញាប់ នតិង 

អត្ថបទពតិភញាក្សញានញានញា សរសញារដញាយមញាធញាវ ីសញាស្ញាញាចញារ្យ អ្ កសញាញាវជញាញាវបរទញាស ឬសរសញារ ដញាយបញាជញាជនកម្មុជញា។ 

២) កញារងញារស្គ័ញាចតិត្ដញាេនងឹតញាូវបំពញាញ�ញាក់ទងនងឹកញារសរសញារអត្ថបទ សមញាញាប់បញាះពុម្ែ្សញាយនញាក្ មុ ងទស្សនញាវដី្ 

«សវ ញាងរកកញារពតិត» នតិងគញាេទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកញាញាេវ តិកកំុព្ូយទរ័ ឬរចនញាទស្សនញាវដី្ តមញាូវឲ្យចញាះបញាើបញាញាស់កម្វ ត្ិ  ីInDesign នតិងកម្វ ត្ិ ផី្សញាងៗទៀត ដញាេ�ញាក់ 

ទងនងឹកញាររចនញាទស្សនញាវដី្។

 ក្ មុ ងអំឡមុ ងពញាេធវ ើកញារងញារស្គ័ញាចតិត្នញាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា នតិស្សតិតស្គ័ញាចតិត្�ញាំងអស់តញាូវបញានលើកទកឹចតិត្ឲ្យ 

ដញាក់ពញាក្យចូេរួមវ គ្េបណ្មុ ះបណ្ញាេ នតិងបន្កញារសតិក្សញានញាតញាមសញាកេវ តិទ្ញាេយ័នញានញា ដញាេជញាដញា្ូសេកញារជញាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា ដូចជញា ពញាះរញាជញាណញាចកញាថញា េវ ីេីពីន េុងកុង ចកញាភពអង់គលែញាស នតិងសេរដ្ឋអញាមញារ តិក ជញាដើម។

េកខេខណ្ឌ សមញាញាប់នតិស្សតិតដញាេអញាចដញាក់ពញាក្យបញាន មញានដូចខញាងកញាញាម ៖

១) នតិស្សតិតកំពុងសតិក្សញាតញាមសញាកេវ តិទ្ញាេយ័រដ្ឋ នតិងឯកជននញានញា ដញាេអញាចបញាើបញាញាស់ភញាសញាអង់គលែញាស។

២) មញានអត្ចរ តិតថលែ ញាថ្ ូ រ មុងឺម៉ញាត់ ព្ញាយញាម នតិងមញានទំនួេខុសតញាូវចំពញាះកញារងញារ។

៣) មញានចំណញាប់អញារម្ណផ្៍ ញាកកញារងញារបញាវត្តិសញាស្ញា ច្ញាប់ នតិងសញារពត័ម៌ញាន។

 នតិស្សតិតដញាេមញានេកខេណៈសម្បត្តិដូចខញាងលើ ហើយមញានចំណញាប់អញារម្ណន៍ងឹកញារងញារស្គ័ញាចតិត្នញាះ សូមផ្ើពញាក្យសំុ

បមញាើកញារងញារមកកញាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា ចញាប់ពីថ្ង ញាជូនដំណឹងនញាះតទញា រេូតដេ់ថ្ង ញាទ៣ី១ ខញាតុលញា ឆ្ ញាំ២០១៩ 

វញាលញាម៉ញាង៥ល្ង ញាច។ 

សូមភ្ញាប់មកជញាមួយនូវឯកសញារដូចខញាងកញាញាម ៖

១) េតិខតិតសំុធវ ើកញារងញារ១មួយច្ញាប់ (Cover Letter) ដញាយបញ្ញាក់អំពីទកឹចតិត្ផ្ទ ញាេ់ខលែតួ នចំពញាះកញារងញារឲ្យបញានច្ញាស់

លញាស់ នតិងក្ញាះក្ញាយ ដញាេសរសញារដញាយសញាមុខីលែតួ ន។

២) បញាវត្តិរូបសងខេ ញាប១ច្ញាប់ (Resume)។

 សូមផ្ើមកកញាន់អញាសយដ្ឋ ញានរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា ែ្ទ ះលញាខ៦៦ ែលែូ វពញាះសេីនុ សងកេ  ញាត់ទនលែញាបញាសញាក់ ខណ្ឌ  

ចំកញារមន កញាុងភ្ ំពញាញ ឬ អីុម៉ញាេ truthbunthorn.s@dccam.org។ បញាសតិនបើមញានចម្ងេ់ សូមទូរសព្ទ មកលញាខ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូមអរ្ុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្គ័ាែិត្



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 47មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

(តពីលេខមុន)

 ៥៦. លខៀវ សំែន មតិនធលែ ញាប់ជញាសមញាជតិក្ណៈកម្ញា្តិ

កញារអចតិរនន្យរ៍នបក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា ជញាែលែូ វកញារម្ងណញាលទ 

បុ៉ខន្្ញាត់មញានវត្មញាន នតិងបញានចូេរួមយ៉ញាងលទៀង�ញាត់ល�ញាក្មុ ង

កតិច្កបជំុលែ្សងៗ របស់្ណៈកម្ញា្តិកញារអចតិរនន្យប៍ក្សខដេ

មញានកញារពតិភញាក្សញា ល�ញាលេើបញហែ ញាសំខញាន់ៗ�ញាក់ទងនងឹល្ញាេបំ

ណងរួមលនះ។ ក្មុ ងនញាមជញាសមញាជតិក្ណៈកម្ញា្តិកញារមជ្ឈតិម 

បក្ស លខៀវ សំែន បញានចូេរួមល�ញាក្មុ ងសន្តិបញាតបក្សលេើកទបី ី

លេើកទបួីន នតិងលេើកទកីបញាំ ខដេបញានអនុមត័ល�ញាលេើល្ញាេន

លយញាបញាយរបស់្ណៈកម្ញា្តិកញារអចតិរនន្យប៍ក្ស �ញាក់ទងនងឹ

មញា្៌ញានលយញាបញាយរួមកសបល�ញានងឹ ល្ញាេកញារណក៍បជញា្តិបលត

យ្យកបមូេែ្មុ ំ។ លខៀវ សំែន្ជឺញាសមញាជតិកលពញសតិទ្ធ តិល�ញាលពេ

ខដេ្ណៈកម្ញា្តិកញារមជ្ឈតិមបក្សយេ់កពមកប្េ់ “សតិទ្ធ តិក 

លម្ទ ច”ឲ្យល�ញាបក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញាល�ញាថ្ញាក់លកកញាមៗ។ក្មុ ងនញាម

ជញាសមញាជតិកលពញសតិទ្ធ តិ រន្ណៈកម្ញា្តិកញារមជ្ឈតិមបក្សខដេ

មញានសតិទ្ធ តិលបញាះលឆ្ញាត លខៀវ សំែន បញានចូេរួមចំខណកក្មុ ងកញារ

អនុមត័អនុស្សរណៈរបស់្ណៈកម្ញា្តិកញារមជ្ឈតិមបក្សល�ញាពញា

ក់កណ្ញាេឆ្ញាំ១៩៧៨ ខដេល វ្ ើកញារអំពញាវនញាវឲ្យមញានកញារអញា

ណតិតអញាសូរចំលពញាះ “ជនខដេកតូវល្លបញាកបលញ្ញាត” ឲ្យល វ្ ើជញា

្តិញយួនខដេលនះជញាល្ញាេនលយញាបញាយមួយ ខដេអងគេ ជំនំុ 

ជកមះយេ់ល�ើញថញា្្ញានឥទ្ធ តិពេជញាក់ខស្ងលនញាះលទ។  

 អងគេ ជំនំុជកមះលជឿជញាក់ថញា លខៀវ សំែន លជឿជញាក់ថញា លខៀវ 

សំែន មតិនកតមឹខតបញានចូេរួម្ញាំកទជញាមួយអ្កលែ្សងល�ញានងឹ

ល្ញាេបំណងរួមបុ៉លណណ ញាះលទ បុ៉ខន្្ញាត់ខថម�ញាំងបញាន្ញាំកទល�ញា

លេើល្ញាេបំណងរួមលនះជញាសញាធញារណៈល�ញាក្ប់លពេរនរបប

កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យលទៀតែង។  

 ៥៧. លេើសពីលនះលទៀត អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា

ល�ញាក្មុ ងទកមង់មួយ ខដេបញានបន្ក្ប់លពេក្មុ ងរបបកម្មុជញា 

កបជញា្តិបលតយ្យ លខៀវ សំែន បញានែ្សពវែ្សញាយ អះអញាង នតិង

យេ់កសបជញាសញាធញារណៈល�ញាលេើល្ញាេបំណងរួមលនះ។ ្ញាត់

ជញាកបធញានសន្តិបញាតជញាតតិវ តិសញាមជ្មួយ ខដេបញានល វ្ ើលឡើងល�ញា

លកកញាយរថ្ងទ១ី៧ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៥លេើយបញានចូេរួមកបជំុ 

លែ្សងៗល�ញាខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ ល�ញាវ តិហញារកពះខកវមរកត 

ក្មុ ងកកមុ ងភំ្លពញ។ លេើសពីលនះលទៀត លខៀវ សំែនបញានរក្សញាមញា

្៌ញាបក្សលដញាយបញានដឹកនញាំវ គ្េ បំពញាក់បំប៉នល�ញាក្មុ ងអងគេមទី្ទ ងី នតិង 

វ គ្េ លរៀនសូកតសកមញាប់អ្កលែ្សងៗរួម�ញាំងអ្កខដេវ តិេកតឡប់

មកពីបរលទស នតិងកម្ញាភតិបញាេកកសួងពញានតិជ្កម្ ក្មុ ងល្ញាេបំ

ណងពកងឹងស្ញារតសីងគេមនតិយម បលងកេ ើតអត្សញ្ញាណកម្ករ-

កសតិករ នតិងល វ្ ើឲ្យមញានកញារ្ញាំកទល្ញាេនលយញាបញាយបក្សកុម្មុ យ

នស្ីកម្មុជញា។ ល�ញាខួបអនុស្សញាវរយីរ៍ថ្ងទ១ី៧ ខខលមសញា នតិងល�ញា 

កពឹត្កញារណល៍ែ្សងៗលទៀតលខៀវសំែនបញានលកញាតសរលសើរជញាសញា

ធញារណៈចំលពញាះភញាពលជញា្ជយ័របស់ បក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា 

លេើយបញានលេើកទកឹចតិត្ឲ្យកបជញាជន្ញាំកទកម្វ ត្ិ រីបស់អងគេកញារ 

ក្មុ ងកញារកសញាង នតិងកញារពញាររបបកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ។ 

លេតុដូលច្ះ អងគេ ជំនំុជកមះលជឿជញាក់ថញា លខៀវ សំែន មតិនកតមឹខត

មញានកញារ្ញាំកទរួមជញាមួយអ្កលែ្សង លេើល្ញាេបំណងរួមលនះ 

បុ៉លណណ ញាះលនញាះលទ បុ៉ខន្ក្មុ ងនញាមជញាលមដឹកនញាំជញាន់ខ្ស់ ្ញាត់បញាន

លេើកទកឹចតិត្យ៉ញាងសកម្យ៉ញាងខលែ ញាំងកលែ ញា នតិងជញាសញាធញារណៈ 

អះអញាងបញ្ញាក់ នតិង្ញាំកទល្ញាេបំណងរួមលនះ ល�ញាក្មុ ងកបលទស 

នតិងល�ញាលេើឆញាកអន្រជញាតតិ។ លេើសពីលនះលទៀត តញាមរយៈសុន្ទ រ

អងគេជំៃរុំ ជសមរះសាលាដំ្ូរង
ដសែក្តីសដងខេ្រសាលសកមសំណរុ ំ ដរឿង០០២/០២

ដកសសង់ដែញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរ្រស់សាលាក្តីសខ្រសកហម



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 48 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

កថញានតិងលសចក្ខីថលែងកញារណជ៍ញាសញាធញារណៈជញាលកចើនរបស់្ញាត់

ក្មុ ងអំឡមុ ងកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ លខៀវ សំែន បញានលេើកទកឹ 

ចតិត្ នតិងញុះញង់ឲ្យមញានកញារអនុវត្ល្ញាេនលយញាបញាយលែ្សងៗ 

របស់បក្សកុម្មុ យនស្ីកម្មុជញា។ 

 ៥៨. សរុបមក អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា លខៀវ 

សំែនបញានចូេរួមល�ញាក្មុ ងល្ញាេបំណងរួម។ ក្មុ ងនញាមជញាអ្ក

តំណញាងឲ្យកម្មុជញាកបជញា្តិលតយ្យ លខៀវ សំែន បញាន្ញាំកទ នតិងជំ

រុញល្ញាេបំណងរួមលនះលេើយបញានលេើកទកឹចតិត្ញុះញង់នតិង

ែ្េ់ភញាពកសបច្ញាប់ ដេ់កញារអនុវត្ល្ញាេបំណងរួមតញាម 

រយៈល្ញាេនលយញាបញាយឧកកតិដ្ឋ។ ្ញាត់កប៏ញានខណនញាំឲ្យកម្ញាភតិ

បញាេអនុវត្ល្ញាេនលយញាបញាយ�ញាំងលនញាះ លេើយល�ញាលពេជញាមួ

យ្្ញាលនញាះ្ញាត់បញានែ្េ់េទ្ធភញាព នតិងក្ប់ក្ងល�ញាលេើល្ញាេ 

នលយញាបញាយ�ញាំងលនញាះែងខដរ។ អញាកសយ័លេតុលនះ អងគេ ជំនំុ 

ជកមះយេ់ល�ើញថញា លខៀវសំ ែន បញានចូេរួមចំខណកយ៉ញាង

សំខញាន់លេើកញារកបកពឹត្ឧកកតិដ្ឋកម្ ខដេកម្ញាភតិបញាេបក្សកុម្មុ

យនស្ីកម្មុជញាបញានកបកពឹត្លឡើង លេើយស្ថតិតល�ញាក្មុ ងវ តិសញាេ 

ភញាពរនសំណំុលរឿង ០០២/០២។ 

 ៥៩. ម្៉ញាងវ តិញលទៀតដូចបញានលរៀបរញាប់ខញាងលេើរួចមក

លេើយអងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា លខៀវសំែនមញានលចតនញារួម

ជញាមួយនងឹសមញាជតិកសេឧកកតិដ្ឋកម្លែ្សងៗលទៀតរួម�ញាំងមញាន

លចតនញាជញាក់លញាក់ នតិងលចតនញាលរ ើសលអើងខដេជញាេកខេខណ្ឌ កំ

ណត់ក្មុ ងកញារកបកពឹត្ឧកកតិដ្ឋកម្ ខដេស្ថតិតក្មុ ងល្ញាេបំណងរួ

មលេើកខេងខតឧកកតិដ្ឋកម្មួយបុ៉លណណ ញាះ។ អងគេ ជំនំុជកមះមតិន

អញាចកំណត់ឬសន្តិដ្ឋ ញាន ពីលចតនញាកបេយ័ពូជសញាសនរ៍បស់ 

លខៀវ សំែន �ញាក់ទងនងឹជនជញាតតិចញាមបញានលឡើយ។ 

 ៦០. ដូលច្ះ អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា លខៀវ សំែន 

បញានកបកពឹត្ តញាមរយៈសេឧកកតិដ្ឋកម្រួម(ក)ឧកកតិដ្ឋកម្កបឆញាំ

ងមនុស្សជញាតតិតញាមរយៈកញារល វ្ ើមនុស្សឃញាត កញារសមលែ ញាប់រងគេ ញា

េកញារនតិរលទសកញារល វ្ ើឲ្យល�ញាជញា�ញាសករ កញារដញាក់ក្មុ ងមន្ទ រី�ំុ

ឃញាំងកញារល វ្ ើ�ញារុណកម្ កញារល វ្ ើទុកខេ បុកលម្ញលដញាយមូេលេតុ

នលយញាបញាយ កញារល វ្ ើទុកខេ បុកលម្ញ លដញាយមូេលេតុសញាសនញា

កញារល វ្ ើទុកខេ បុកលម្ញ លដញាយមូេលេតុពូជសញាសនន៍តិងអំលពើអ

មនុស្ស្មល៌ែ្សងៗលទៀត លកកញាមទកមង់ជញាកញារប៉ះពញាេ់ដេ់

លសចក្រីថលែថូ្ររបស់មនុស្ស អំលពើអមនុស្ស្មល៌ែ្សងៗលទៀត  

លកកញាមទកមង់ជញាកញារបញាត់ខលែតួ នលដញាយបងខេំ  អំលពើអមនុស្ស្មល៍ែ្ស

ងៗលទៀតលកកញាមទកមង់ជញាកញារជលមលែរៀសលដញាយបងខេំ  នតិងអំលពើអម

នុស្ស្មល៌ែ្សងៗលទៀតលកកញាមទកមង់ជញាកញារលរៀបអញាពញាេព៍តិពញា

េ ៍ លដញាយបងខេំ  នតិងកញាររលំលញាភែលែូ វលភទក្មុ ងបរ តិបទរនកញារលរៀប

អញាពញាេព៍តិពញាេល៍ដញាយបងខេំ  (ខ) ឧកកតិដ្ឋកម្កបេយ័ពូជសញាសន ៍

តញាមរយៈកញារល វ្ ើមនុស្សឃញាតលេើសមញាជតិករនកកមុ មជញាតតិ ជញាតតិ

ពន្ធមុ នតិងពូជសញាសនល៍វៀតណញាមនតិង(្) កញារបំពញារបំពញានយ៉ញាង

្្ង ន់ ្្ង រល�ញាលេើអនុសញ្ញាទកីកមុ ងេ្សឺខណវឆ្ញាំ១៩៤៩តញាមរយៈ

កញារល វ្ ើមនុស្សឃញាតលដញាយលចតនញា កញារល វ្ ើ�ញារុណកម្ កញារល វ្ ើ 

បញាបលដញាយអមនុស្ស្ម ៌ កញារបងកេ លដញាយលចតនញាឲ្យមញានរបួស 

្្ង ន់ ្្ង រ ឬឲ្យមញានកញារឈឺចញាប់ដេ់រញាងកញាយឬសុខភញាពកញារ 

ដកេូតលដញាយលចតនញានូវសតិទ្ធ តិទទួេបញានកញារកញាត់ល�ញាសលដញាយ

យុត្ត្ិ ម ៌នតិងលទៀង�ញាត់នតិងកញារ�ំុខលែតួ នលដញាយខុសច្ញាប់ល�ញាមន្ទ រី 

ស-២១ កបឆញាំងនងឹបុ គ្េេ�ញាំងឡញាយខដេកតូវទទួេបញានកញារ

កញារពញារលដញាយអនុសញ្ញាេ្សខឺណវឆ្ញាំ១៩៤៩។ អញាកសយ័លេ

តុលនះអងគេ ជំនំុជកមះសលកមចែ្ន្ទ ញាល�ញាសចំលពញាះកញារកបកពឹត្ឧកកតិ

ដ្ឋកម្រួមខដេ លខៀវ សំែន មញានលចតនញាលដញាយផ្ទ ញាេ់លចតនញា 

លរ ើសលអើង នតិងលចតនញាជញាក់លញាក់ដូចសមញាជតិកសេឧកកតិដ្ឋកម្ 

រួមដ៏រទលទៀតខដរ។ 

 ៦១. លេើសពីលនះលទៀត ពញាក់ពន័្ធនងឹកញារសលែ ញាប់អ្កល វ្ ើ

កញារ នតិងកសតិករល�ញាសេករណល៍�ញាកញារដ្ឋ ញានកញារងញារ នតិងល�ញា 

មន្ទ រីសន្តិសុខ លដញាយសញារខតលចតនញាលដញាយកបលយញាេ (ខដេ

មតិនស្ថតិតល�ញាក្មុ ងល្ញាេបំណងរួមអងគេ ជំនំុជកមះ យេ់ល�ើញថញា 

លខៀវ សំែន បញានជួយនតិងជំរុញឲ្យមញានកញារកបកពឹត្ឧកកតិដ្ឋកម្ 

កបឆញាំងមនុស្សជញាតតិតញាមរយៈកញារល វ្ ើមនុស្សឃញាតល�ញាសេករ

ណក៍តញាំកក់ល�ញាកញារដ្ឋ ញានកញារងញារទំនប់១ មករញាកញារដ្ឋ ញានកញារងញារ

ទំនប់កតពញាំងថ្ កញារដ្ឋ ញានសញាងសង់កពលញានយន្លហញាះកំពង់ 

ឆ្ញាំងមន្ទ រីសន្តិសុខ ស-២១មន្ទ រីសន្តិសុខកកញាំងតញាចញាន់នតិងមន្ទ រី
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លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

សន្តិសុខភំ្លកកញាេ។ លេតុដូលច្ះ អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា

កញារកបកពឹត្របស់ លខៀវ សំែន ្ួរខតកតូវចញាត់ទុកថញាជញាទកមង់

រនកញារជួយនតិងជំរុញ។ ្ ញាត់បញានែ្េ់កញារលេើកទកឹចតិត្ នតិងកញារ

្ញាំកទខែ្កស្ញារតលីដញាយបញានចូេរួមល�ញាក្មុ ងកតិច្កបជំុ នតិងមញាន 

វត្មញាន កពម�ញាំងខថលែងសុន្ទ រកថញាល�ញាក្មុ ងវ គ្េ លរៀនសូកតល�ញាទូ�ញាំ

ងកបលទសលដញាយបញានបញានលេើកទកឹចតិត្យ៉ញាងចំេ នតិងសកម្ 

លេើយែ្េ់កញារ្ញាំកទខែ្កស្ញារត ី ដេ់កម្ញាភតិបញាេបក្សកុម្មុ យ

នស្ីកម្មុជញា ក្មុ ងកញារអនុវត្ល្ញាេនលយញាបញាយរបស់្ណៈកម្ញា

្តិកញារមជ្ឈតិមបក្ស។ អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា ទលងវ ើ�ញាំង

លនះមញានឥទ្ធ តិពេយ៉ញាងខលែ ញាំង លេើកញារកបកពឹត្ឧកកតិដ្ឋកម្�ញាំងលនះ 

លេើយ លខៀវ សំែន បញានដឹងអំពីលរឿងលនះ។ លេតុដូលច្ះ អងគេ ជំ

នំុជកមះសលកមចែ្ន្ទ ញាល�ញាសចំលពញាះកញារជួយ នតិងជំរុញឲ្យមញាន

កញារកបកពឹត្ឧកកតិដ្ឋកម្កបឆញាំងមនុស្សជញាតតិ តញាមរយៈកញារល វ្ ើ 

មនុស្សឃញាតលដញាយលចតនញាលដញាយកបលយញាេ ល�ញាតញាមទតីញាំង

ខដេលកើតមញានឧកកតិដ្ឋកម្ខញាងលេើ�ញាំងលនះ។ 

 ៦២. ជញាចុងលកកញាយ ភស្័មុតញាងពំុបញានបងហែ ញាញដេ់កកមតិ

តមួយខដេថញាលខៀវសំែនបញានជួយ នតិងសកមមសកមតួ េយ៉ញាង

សកម្លេើកញារអនុវត្ល្ញាេនលយញាបញាយ កបេយ័ពូជសញាសន ៍

កបឆញាំងនងឹជនជញាតតិចញាមលឡើយ។ អងគេ ជំនំុជកមះលជឿជញាក់ថញា 

លខៀវ សំែន មតិនខមនជញាថ្ញាក់លេើក្មុ ងនយ័ថញា្ញាត់មញានេទ្ធភញាព 

ទប់សកេ ញាត់ ឬ ដញាក់ទណ្ឌ កម្លេើកញារកបកពឹត្ឧកកតិដ្ឋកម្លនញាះលទ។ 

លេតុដូចលច្ះអងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញាលខៀវ សំែនមតិនកតូវ

ទទួេខុសកតូវចំលពញាះឧកកតិដ្ឋកម្កបេយ័ពូជសញាសនត៍ញាមរយៈ

កញារល វ្ ើមនុស្សឃញាតលេើសមញាជតិករនកកមុ មជញាតតិពន្ធមុចញាម នតិងសញា

សនញាលនញាះលទលេើយ្ញាត់កម៍តិនខមនជញាអ្កជួយ នតិងជំរុញ នតិង 

ជញាថ្ញាក់លេើខដរ។ 

 ១.៥. សំណងចំលពញាះលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី

 ៦៣.លដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណីសរុបចំនួន ៣.៨៦៥នញាក់ 

កតូវបញានទទួេសគេ ញាេ់ល�ញាក្មុ ងលរឿងក្លីនះ នតិងកតូវបញានបជូ្េ

ល�ញាក្មុ ងកកមុ មលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី ខតមួយក្មុ ងលពេជំនំុ 

ជកមះ ខដេតំណញាងលដញាយសេលមធញាវនីញាំមុខតំណញាងលដើម 

បណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី។ 

 ៦៤. អងគេ ជំនំុជកមះកត់សមគេ ញាេ់ល�ើញថញា ជនជញាប់លចញាទ 

�ញាំងពីរនញាក់ក្មុ ងសំណំុលរឿង ០០២   កតូវបញានកំណត់ថញាជញាជន 

កកកីក្្ញានេទ្ធភញាព។ អនុលលញាមតញាមវ តិធញានរែ្ទ ក្មុ ង អ.វ.ត.ក. 

សេលមធញាវនីញាំមុខតំណញាងលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី អញាចលស្ើ  

ឲ្យអងគេ ជំនំុជកមះសញាលញាដំបូង ទទួេសគេ ញាេ់នូវវ តិធញានកញារសំណ

ងជញាក់លញាក់លនញាះ។ វ តិធញានកញារ�ញាំងលនញាះកតូវបលងកេ ើតឬកំណត់

លឡើង លដញាយមញានកញារសកមបសកមតួ េ្្ញាជញាមួយនងឹអងគេភញាព

្ញាំពញារជនរងលក្ញាះ ក្មុ ងល្ញាេបំណងល វ្ ើឲ្យមញានកញារទទួេសគេ ញា

េ់យ៉ញាងកតមឹកតូវចំលពញាះព្យសនកម្ ខដេលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្ប

លវណីបញានទទួេរង លដញាយសញារខតកញារកបកពឹត្ឧកកតិដ្ឋកម្�ញាំង

ឡញាយ ខដេកំពុងកតូវបញានជំនំុជកមះល�ញាក្មុ ងសំណំុលរឿង ០០២ 

/០២នតិងល វ្ ើឲ្យមញានកញារែ្េ់ជញាអត្ថកបលយញាជនដ៍េ់លដើមបណឹ្ង

រដ្ឋប្បលវណី លដើម្បជីញាកញារលដញាះកសញាយចំលពញាះព្យសនកម្លនះ។ 

ល�ញាក្មុ ងសំណំុលរឿង ០០២/០២ សេលមធញាវនីញាំមុខតំណញាងលដើ

មបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី បញានលស្ើសំុឲ្យមញានកញារទទួេសគេ ញាេ់តញាម

ែលែូ វតុលញាកញារចំលពញាះ្លកមញាងចំនួន១៤ ថញាជញាសំណងសមកស

បក្មុ ងចំលណញាម្លកមញាងចំនួន១៨ខដេបញានលស្ើសំុពីដំបូង។ 

 ៦៥. អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា ឧកកតិដ្ឋកម្�ញាំងឡញាយ 

ខដេជនជញាប់លចញាទ កតូវបញានរកល�ើញថញាមញានពតិរុទ្ធបញានល វ្ ើឲ្យ

លដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី នតិងជនរងលក្ញាះជញាលកចើនលែ្សងលទៀត 

ទទួេរងព្យសនកម្យ៉ញាងខលែ ញាំង ខដេមតិនអញាចវញាស់បញានខដេ 

រួមមញានកញារឈឺចញាប់ខែ្ករញាងកញាយ កញារខញាតបង់ខែ្កលសដ្ឋកតិច្

កញារបញាត់បង់លសចក្រីថលែថូ្រ កញារបញាក់ស្ញាតែលែូ វចតិត្ នតិងលសចក្ ី

ទុកខេ កពតួ យ លដញាយសញារខតកញារកពញាត់កបញាសនតិរញាសសមញាជតិកក ត្ួ

សញារ ឬសញាច់ញញាតតិលលញាេតិត។ 

 ៦៦. អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា្លកមញាងខញាងលកកញាម

លនះកសបតញាមេកខេខណ្ឌ តកមូវរនវ តិធញាន២៣ស្ទតួ នបួន រនវ តិធញាន 

រែ្ទ ក្មុ ងអ.វ.ត.ក. លេតុដូលច្ះអងគេ ជំនំុជកមះសលកមចទទួេយក

្លកមញាង�ញាំងលនះ។ ្លកមញាងទ១ី្លកមញាងទ២ីនតិង្លកមញាងទ៣ី

ពញាក់ពន័្ធនងឹទកមង់ រនកញារអប់រអំំពីកបវត្តិសញាកស្ខខ្រកកេម 
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នតិងបទពតិលសញា្នរ៍បស់លដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី ខដេមញានល្ញា

េបំណងមតិនឲ្យរបបខបបលនះលកើតលឡើងសញាជញាថី្។ ្លកមញាងទី

៤្លកមញាងទ៥ី្លកមញាងទ៦ីនតិង្លកមញាងទ១ី២ ្កឺញារចងកកង

ឯកសញារស្ីពីបទពតិលសញា្នរ៍បស់កកមុ មលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី 

រួម�ញាំងជនរងលក្ញាះ ខដេទទួេរងកញារប៉ះពញាេ់លដញាយកញារ 

កបកពឹត្លេើជនជញាតតិចញាម កញារកបកពឹត្លេើជនជញាតតិលវៀតណញាម 

នតិងកញារលចញបទបញ្ញាស្ីពីកញារលរៀបអញាពញាេព៍តិពញាេ ៍ លដើម្ប ី

ទប់សកេ ញាត់កញារលកើតលឡើងវ តិញ រនឧកកតិដ្ឋកម្ខដេកំណត់ល្ញាេ

ល�ញាល�ញាលេើកកមុ ម�ញាំងលនះ។ ្លកមញាងទ៧ី ្លកមញាងទ៨ី្លកមញាង

ទ៩ីនតិង្លកមញាងទ១ី០រមលែ ឹកពីកញារចងចញាំអំពីកញារឈឺចញាប់របស់

លដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី ខដេអញាចឲ្យសងគេមទូល�ញាដឹងលរឿងរ៉ញាវ

�ញាំងលនះ ខដេែ្េ់ជញាមល្្ញាបញាយល វ្ ើឲ្យពួក្ញាត់អញាចមញានកញារ

ស្ងប់អញារម្ណ។៍ ្លកមញាងទ១ី១ នតិងខែ្កស្ីពីកញារខថ�ញាំសុខភញា

ពរន្លកមញាងទ១ី៣ ែ្េ់កញារខថ�ញាំសុខភញាពែលែូ វចតិត្នតិងែលែូ វកញា

យល�ញាលដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី លដញាយលផ្ញាតលេើកញារស្ញារនតីតិ 

សម្ប�ញា។ 

 ៦៧. អងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញាខែ្កជញាក់លញាក់មួយ

រន្លកមញាងទ១ី៣ ខដេ�ញាក់ទងនងឹកញារ្ញាំកទខែ្កជីវភញាពមញាន

បំណងែ្េ់អត្ថកបលយញាជនដ៍េ់ លដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណីក្មុ ង 

ទកមង់សំណងជញាថវ តិកញាផ្ទ ញាេ់ល�ញាបុ គ្េេម្ញាក់ៗ។ លដញាយសញារខត 

កញារែ្តួ ចលែ្ើម�ញាំងលនះស្ថតិតល�ញាលករញាវ តិសញាេភញាពរនវ តិធញាន ២៣   

ស្ទតួ នបួន(១)រនវ តិធញានរែ្ទ ក្មុ ង អ.វ.ត.ក. ខដេខចងថញាអងគេ ជំនំុជ 

កមះអញាចែ្េ់ កតមឹខតសំណងែលែូ វចតិត្នតិងជញាសមូេភញាពខតបុ៉

លណណ ញាះ លេើយមតិនមញានសំណងជញាថវ តិកញាសកមញាប់លដើមបណឹ្ង 

រដ្ឋប្បលវណីលនញាះលទលេតុដូលច្ះលេើយ អងគេ ជំនំុជកមះមតិនអញាច 

អនុមត័ល�ញាលេើ្លកមញាង�ញាំងលនះ ថញាជញាវ តិធញានកញារសំណងបញាន

លឡើយ។លេើសពីលនះល�ញាលទៀត អងគេ ជំនំុជកមះមតិនអញាចអនុមត័ 

ល�ញាលេើ្លកមញាងទ១ី៥ខដេចង់ឲ្យមញានកញារទទួេសគេ ញាេ់លេើកញារ

ឈឺចញាប់ខដេជនជញាតតិលដើមភញា្តតិចល�ញាលខត្រតន្តិរ ី នតិងលខត្ 

មណ្ឌ េ្តិរ ី បញានទទួេរងលដញាយសញារខតកញារមញាក់ងញាយកញារលរ ើ

សលអើងនតិងកញារល វ្ ើទុកខេ បុកលម្ញបញានលឡើយ។អងគេ ជំនំុជកមះរមលែ ឹក

ថញាសំណំុលរឿង០០២/០២ មតិនមញានកញារលចញាទកបកញាន់�ញាក់ទង 

នងឹកញារកំណត់ល្ញាេល�ញា កញារលរ ើសលអើងឬកញារល វ្ ើទុកខេ បុកលម្ញ

លេើជនជញាតតិភញា្តតិច ខដេរស់ល�ញាលខត្រតន្តិរនីតិងមណ្ឌ េ្តិរ ី

លឡើយ។ ល�ញាះបជីញា បញានទទួេសគេ ញាេ់អំពី្ុណតរមលែរន្លកមញាង

លនះកល៏ដញាយ កអ៏ងគេ ជំនំុជកមះយេ់ល�ើញថញា្លកមញាងលនះមតិនបំ

លពញតញាមេកខេខណ្ឌ រនវ តិធញាន ២៣ ស្ទតួ នបួន (១) រនវ តិធញានរែ្ទ ក្មុ ង 

អ.វ.ត.ក. លនញាះលទ ្ថឺញាវ តិធញានកញារសំណងកតូវទទួេសគេ ញាេ់ថញា 

វញាជញាព្យសនកម្ខដេលកើតមញានលឡើង លដញាយសញារខតកញារកបកពឹ

ត្ឧកកតិដ្ឋកម្ ខដេជនជញាប់លចញាទកតូវបញានែ្ន្ទ ញាល�ញាសបុ៉លណណ ញាះ។ 

លេតុដូលច្ះ អងគេ ជំនំុជកមះបដតិលស្កញារអនុមត័លេើ្លកមញាង

លនះ។ 

 ៦៨. លសចក្សីលងខេបរនសំអញាងលេតុរបស់អងគេ ជំនំុជ 

កមះចប់កតមឹលនះ លេើយជញាបន្លយើងនងឹអញានខែ្កលសចក្សី 

លកមច។ 

 ១.៦. ខែ្កលសចក្សីលកមច នតិងកញារែ្ន្ទ ញាល�ញាស

 ៦៩. អងគេ ជំនំុជកមះបដតិលស្សំលណើរបស់កកមុ មលមធញាវ ី

កញារពញារក្ ីលខៀវ សំែន ខដេសំុឲ្យកកមតិតវ តិសញាេភញាពរនសំណំុ

លរឿង ០០២/០២។ 

 ៧០.អងគេ ជំនំុជកមះសលកមចផលែ ញាស់បូ្រកញារកំណត់បទលចញា

ទកបកញាន់ចំលពញាះឧកកតិដ្ឋកម្កបឆញាំង នងឹមនុស្សជញាតតិតញាមរយៈ

កញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេ ល�ញាជញាកញារល វ្ ើមនុស្សឃញាតលដញាយរួមបជូ្

េលចតនញា លដញាយកបលយញាេពញាក់ពន័្ធនងឹកញារសលែ ញាប់ខដេបញាន 

លកើតលឡើងលកកញាមេកខេខណ្ឌ នតិងកញាេៈលទសៈនញានញាខដេកតូវបញាន

កបកពឹត្ល�ញាលេើជនរងលក្ញាះល�ញាតញាមទតីញាំងឧកកតិដ្ឋកម្ដូចតល�ញា

លនះ៖ សេករណក៍តញាំកក់កញារដ្ឋ ញានកញារងញារទំនប់១មករញាកញារ 

ដ្ឋ ញានកញារងញារទំនប់កតពញាំងថ្ កញារដ្ឋ ញានសញាងសង់កពលញានយន្

លហញាះកំពង់ឆ្ញាំងមន្ទ រីសន្តិសុខ ស-២១  មន្ទ រីសន្តិសុខកកញាំង 

តញាចញាន់នតិងមន្ទ រីសន្តិសុខភំ្លកកញាេ។

(ល�ញាមញានត)

អងគេ ជំនំុជកមះវ តិសញាមជ្ក្មុ ងតុលញាកញារកម្មុជញា



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 51មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

 កកសួងអប់រ ំយុវជន នតិងកឡីញា សេកញារជញាមួយមជ្ឈម

ណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញាបញានល វ្ ើកញារកសញាវកជញាវរួម្្ញាជញាេកខេណៈ

វ តិទ្ញាសញាកស្អស់រយៈលពេ៤ ឆ្ញាំកនលែងមកលេើកបធញានបទស្ីពី

អំលពើកបេយ័ពូជសញាសន ៍នតិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេល�ញាក្មុ ងកបវត្តិ

សញាកស្ពតិភពលលញាក លដើម្បជីញាចំលណះដឹងបខន្ថមលទៀតដេ់អ្ក

អញាន អ្កកសញាវកជញាវ ក្ូបលកងៀន នតិងសតិស្សញានុសតិស្ស�ញាំងអស់ 

�ញាក់ទងនងឹកបវត្តិសញាកស្ជញាតតិកបវត្តិសញាកស្តំបន់នតិងកបវត្តិសញា

កស្ពតិភពលលញាក។ កបវត្តិសញាកស្រនកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេ្មឺញាន

កញារប៉ះពញាេ់យ៉ញាង ្្ង ន់ ្្ង រដេ់កញារអភតិវឌ្ឍកបលទសជញាតតិ។  

 កតិច្កញារកសញាវកជញាវខញាងលេើ កជ៏ញាកញាតពវកតិច្កសញាវកជញាវ 

មួយខដេកតូវបញានល វ្ ើលឡើង លដើម្បលីឆលែ ើយតបល�ញានងឹលសចក្ ី

សលកមចរបស់រញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញា ពញាក់ពន័្ធនងឹកញារលរៀបចំ 

្លកមញាងសំណងសកមញាប់លដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បលវណី នតិងជនរង

លក្ញាះលដញាយសញារអំលពើកបេយ័ពូជសញាសនខ៍ខ្រកកេម ក្មុ ងសំ 

ណំុលរឿង០០២ រនអងគេ ជំនំុជកមះវ តិសញាមជ្ក្មុ ងតុលញាកញារកម្មុជញា 

ឬខដេលយើងល�ញាថញា តុលញាកញារកញាត់ល�ញាសលមដឹកនញាំខខ្រកកេ

ម។ រញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេកម្មុជញាបញានឯកភញាព ឲ្យមញានកញារចងកកង 

ឯកសញារកបវត្តិសញាកស្ខខ្រកកេម នតិងដញាក់បជូ្េលសៀវល�ញា

លនះជញាខែ្កមួយរនកម្វ ត្ិ សីតិក្សញា ចញាប់ពីថ្ញាក់ចំលណះដឹងទូល�ញា

ពីថ្ញាក់ទ៧ីដេ់ថ្ញាក់ទ១ី២ នតិងល�ញាថ្ញាក់មូេដ្ឋ ញានរនកម្វ ត្ិ សីតិ 

សកសួង អ្់ររំ យរុវជៃ ៃិងកតីឡា ៖
 ដសៀវដ�ា «អំដពើស្រលយ័ពូជសាសៃ ៍ៃិងការសមលៃ ា្់ររងគេ ាលដ�ាដលើពិភពដលាក»

ស្រដទសអាដមៃតី, អាលលៃឺម៉ង់, កម្ពុជា, ្ូរស្តី-ហឺហ្សឺដ គ្េ ាវតីៃ ៃិងរវ៉ាៃ់�ា 
«ទិដ្ឋភាពទូដ�ាសសមា្់រការ្រដសងៀៃក្ពុងថ្ាក់ដរៀៃកម្ពុជា»

អដ្ឋតិធញាតុជនរងគញាញាះពីរបបខ្ញារកញាេមនញាអតតីមន្ទ រីសន្តិសុខកញាញាំងតញាចញាន់ ខញាត្តញាកញាវ
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ក្សញាថ្ញាក់ឧត្មសតិក្សញា។លសចក្សីលកមចស.ជ.ណ.លេខ១១៣

៤របស់រញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេលនះល វ្ ើលឡើងល�ញារថ្ងទ១ី១ ខខមតិថុនញា ឆ្ញាំ 

២០១៣។

 ដំលណើរកញារខតងនតិពន្ធពតិនតិត្យលែ្ទ រៀងផ្ទ ញាត់លបញាះពុម្នតិងខចក

ែ្សញាយលសៀវល�ញាកកសួងអប់រយុំវជននតិងកឡីញាបញាន្ញាំកទយ៉ញាង

លពញទំេឹង ដេ់ កតិច្កញារកសញាវកជញាវ ជញាេកខេណៈវ តិទ្ញាសញា 

កស្របស់ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា 

តញាំងពីជំហញានដំបូង រេូតដេ់កញារលបញាះ

ពុម្ស្ញារដកសញាវកជញាវលនះ ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ 

២០១៩។ ស្ញារដលនះខដេជញាសំលណរ  

កសញាវកជញាវលេើកដំបូងស្ីពីអំលពើកបេយ័

ពូជសញាសន ៍ នតិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេល�ញា

លេើពតិភពលលញាក្ជឺញាកញារតញាក់ខតងនតិពន្ធ

លឡើង លដញាយអ្កកសញាវកជញាវជញាតតិនតិងអន្រ

ជញាតតិចំនួន៤រូប្៖ឺបណ្ឌ តិតេី សុខឃញាង 

,លបកខេបណ្ឌ តិតសូហវ ញារណីញា, បណ្ឌ តិតជញា 

ែលលែ ញា នតិងលមធញាវកី្សូ្ីេវ រ័លឌៀរងី នតិង   

លកកញាមកញារពតិនតិត្យលែ្ទ រៀងផ្ទ ញាត់ពី កបវត្តិវ តិទូ 

នតិងអ្កជំនញាញកបវត្តិសញាកស្េ្បីៗ  ជញា   

លកចើនរូប រួមមញាន៖បណ្ឌ តិតសញាកស្ញាចញារ្យ

អញាឡតិចសញាន់លឌើ េីុនតុន, កបវត្តិវ តិទូ 

នតិងសញាកស្ញាចញារ្យ លដវដីលឆនដេរ័,បណ្ឌ តិ

តសញាកស្ញាចញារ្យម៉ញាល្ើសេ្សមីមរ័, បណ្ឌ តិ

តសញាកស្ញាចញារ្យមេីតុនអស្ូបន,លមធញាវនីី

កូឡញាស្ញាំចញាន់, អ្កកសញាវកជញាវនសី្សញា

លែលថេនតិងអ្កក្ូខខេេី  វ៉ញាត់ សុន។ 

លសៀវល�ញាលនះកតូវបញានឆលែងកញាត់កញារពតិភញា

ក្សញា ជញាមួយសញាកស្ញាចញារ្យឧត្មសតិក្សញា 

កម្មុ ជញាចំនួន៥០រូប ខដេបញានចូេរួម

ល�ញាក្មុ ងអងគេសតិកខេ ញាសញាលញាស្ីអំពី កញារ   

បលកងៀនកបវត្តិសញាកស្ កម្មុជញាកបជញា្តិប

លតយ្យរយៈលពេ៣ រថ្ងខដេបញានកបកពឹ

ត្ល�ញាល�ញាក្មុ ងខខលមសញា ឆ្ញាំ២០១៩ លរៀប

ចំលដញាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញានតិង

លញាក ឆញាំង យុ នញាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា រួមជញាមួយតញារញាភញាពយន្េូេីវូដ ចច កលែូ ន ី

ចូេរួមពតិ្រីឭំកខួប១០០ឆ្ ញាំ នញាអំពើបញាេយ័ពូជសញាសនល៍ើជនជញាតតិអញាមញាន ី កញាេពីថ្ង ញាទ២ី៤ 

ខញាមញាសញា ឆ្ ញាំ២០១៦។ លញាក ចច កលែូ ន ីបញានរៀបកញារជញាមួយ អញាម៉ញាេ់ កលែូ ន ីដញាេតំណញាងឲ្យបញាទញា

សកម្មុជញាក្ មុ ងកញារ�ញាម�ញារទកឹដីបញាញាសញាទពញាះវ តិហញារ។ អញាម៉ញាេ់ កលែូ ន ីបញានតស៊ូ មតតិក្ មុ ងនញាមបញាទញាសកម្មុជញា

ដើម្ប�ីញាម�ញារបញាញាសញាទពញាះវ តិហញារ នញាមុនកញារសមញាញាចរបស់តុលញាកញារយុត្ត្ិ មអ៌ន្រជញាតតិ។ រូបថតនញាះ 

តញាូវបញានថតដញាយ អញាណញា ្ជឺញាបុ គ្េេតិក  នញាមូេនត្ិ តិនញាវ តិទ្ញាស្ថ ញានសញារមន្ទ រីបញាេយ័ពូជសញាសនអ៍ញាមញា

នដីញាេបញានែ្េ់ជូន លញាក ឆញាំង យុ។
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កកសួងអប់រ ំយុវជន នតិងកឡីញា។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា លបញាះពុម្លសៀវល�ញាលនះជញាពី

រភញាសញា្ភឺញាសញាអង់ល ល្ែស នតិងភញាសញាខខ្រលេើយលក្ញាងល វ្ ើកញារ

ខចកចញាយដេ់ក្ូបលកងៀន នតិងសតិស្សញានុសតិស្សល�ញាតញាមវ តិទ្ញា

េយ័មួយចំនួន ល�ញាក្មុ ងខខ្ូ្ ឆ្ញាំ២០១៩ ខញាងមុខសកមញាប់លកបើ

កបញាស់ជញាឯកសញារលយញាងដ៏មញានសញារសំខញាន់ក្មុ ងកញារលរៀន នតិង 

បលកងៀនពីកបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ នតិងកបវត្តិសញា 

កស្ពតិភពលលញាក។ លសៀវល�ញាជញាភញាសញាខខ្រ ្ កឺតូវបញានកតតួ តពតិនតិត្យ 

សកមតួ េលឃលែ ញាងឃលែ ញាលដញាយលែង ពង្សរ៉ញាសុ ី នតិងសុភ ័

កកភញាណញា។សូមបញ្ញាក់ថញាអត្ថបទកបលទសអញាលមនី

សរលសរលដញាយបណ្ឌ តិតជញាែលលែ ញា, កបលទសអញាេលែឺម៉ង

សរលសរលដញាយ បណ្ឌ តិតសូហវ ញារណីញាកបលទសកម្មុជញា

សរលសរលដញាយ លបកខេបណ្ឌ តិត សូ ហវ ញារណីញា 

នតិងលមធញាវ ី ក្សូ្ីេវ រ័លឌៀរងី,កបលទសបូសី្-េឺេ្សឺ

លហគេ ញាវនីតិងកបលទសរវ៉ញាន់ដញាសរលសរលដញាយបណ្ឌ តិត េី 

សុខឃញាង។ឧត្ថមភៃ ថវ តិកញាក្មុ ងកញារសតិក្សញាកសញាវកជញាវនតិង

លបញាះពុម្លសៀវល�ញាលនះ លដញាយទភ្ីញាក់ងញារសេរដ្ឋអញា

លមរ តិកសកមញាប់កញារអភតិវឌ្ឍអន្រជញាតតិ (USAID)។ 

 អំពីលសៀវល�ញា នតិងទស្សនវ តិជ្ញាក្មុ ងកញារបលងកេ ើត

លសៀវល�ញា   

 កកបមុខរនលសៀវល�ញា កតូវបញានរចនញាលឡើងជញា 

រែ្ទ កកេមលកពឿងៗ នតិងមញានចំណងលជើង្ំៗពណស៌ 

ខដេអញាចលមើេល�ើញយ៉ញាងច្ញាស់ថញា« អំលពើកបេ ័

យពូជសញាសន ៍ នតិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេល�ញាលេើពតិភព

លលញាក(កបលទសអញាលមន,ី អញាេលែឺម៉ង់, កម្មុ ជញា, បូស្ី-

េឺេ្សលឺហគេ ញាវនី នតិងរវ៉ញាន់ដញា) ៖ ទតិដ្ឋភញាពទូល�ញា សកមញា

ប់កញារបលកងៀនក្មុ ងថ្ញាក់លរៀនកម្មុជញា»។ ចំរែ្ទ កណ្ញាេ

រនកកបមុខមញានរូបសំណញាកអ្កតញាមួយអងគេ  ខដេ 

លមើេមួយខភលែតលយើងអញាចសន្តិដ្ឋ ញានបញានថញា ជញារូប 

តំណញាងឲ្យ ភញាព្្ញានលញាក់លេៀមបញានរនលរឿងរ៉ញាវ 

ខដេបញានលកើត លឡើងល�ញាក្មុ ងពតិភពលលញាកតញាមរយៈ    

កពះភនក្�ញាំងកបញាំប ី ខដេខបរមុខល�ញាក្ប់ទតិស�ញាំង

អស់។រូបសំណញាកអ្កតញា ខដេមញានកពះភនក្កបញាំប ី

នតិងមញានពណខុ៌សៗ្្ញាលនះ្សំឺល�ញាល�ញាលេើភញាពខុស

្្ញារនចរ តិតឫកពញារនតិងកញារកបកពឹត្របស់មនុស្សជញាតតិ
កញាបសៀវភញាអំពើបញាេយ័ពូជសញាសន ៍នតិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេនញាលើពតិភពលញាក
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ខដេកតូវកបឈមនងឹភញាពស្មុ ្ស្ញាញ រនស្ថ ញានភញាពរបស់ខលែតួ ន។   

រូបសំណញាកលនះ កតំ៏ណញាងឲ្យភញាពអប់រអំំពីវប្ប្មស៌ញាសនញា  

វ តិទ្ញាសញាកស្សតិេ្បៈ នតិងទស្សនវ តិជ្ញាខដេមនុស្សកតូវខត្តិត្ូរ 

នតិងយកចតិត្  ទុកដញាក់លដើម្បបីលជ្រៀសនូវរញាេ់អំលពើមតិនេ្ លកើត

មញានល�ញាក្មុ ងសងគេម។រូបសំណញាកលនះស្ថតិតល�ញាលេើលពើយតញាមុ៉ក

លេើខ្ងភំ្ដងខរក ខដេជញាទតីញាំងមជ្ឈមណ្ឌ េសន្តិភញាពអនលែង់

ខវងក្មុ ងកសមុ ក អនលែង់ខវងលខត្ឧត្រមញានជយ័។

 កកបលកកញាយរនលសៀវល�ញា មញានពណល៌្្ញាដតិត ក្បដណ្ប់

ពញាសលពញលេើអក្សរតូចៗពណក៌កេមជញាលកចើនតួ នតិងរូបទង់

ជញាតតិខុសៗ្្ញារនកបលទស�ញាំង៥ ខដេជញាកបធញានបទរនកញារសតិ 

ក្សញា លេើយខដេអញាចឲ្យលយើងដឹងបញានពីភញាពលឃញារល�ញាអមនុ

ស្ស្មន៌តិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេល�ញាលេើកបជញាជនរនកបលទស�ញាំង

៥ល�ញាលេើពតិភពលលញាក។ 

 ល�ញាទំពរ័ខញាងក្មុ ងរនលសៀវល�ញាលនះ មុននងឹចូេដេ់កញារ 

អ្តិប្ញាយពីបរ តិបទកបវត្តិសញាកស្របស់កបលទសនមួីយៗ មញាន

អញារមភៃ កថញាមួយទំពរ័របស់ឯកឧត្មបណ្ឌ តិតសភញាចញារ្យេង់ជួន

ណញារ ៉ុ នរដ្ឋមនន្កីកសួងអប់រយុំវជន នតិងកឡីញាលរៀបរញាប់ពីតួនញាទី

នតិងភញារកតិច្ដ៏ចម្បង នតិងមញានកបសតិទ្ធភញាពក្មុ ងវ តិសយ័អប់រក្ំមុ ង

កញារចូេរួមចំខណកទប់សកេ ញាត់នូវរញាេ់ធញាតុែ្ំស�ញាំងឡញាយ ខដេ

នញាំដេ់កញារកលកើតអំលពើកបេយ័ពូជសញាសន ៍ នតិងកញារសមលែ ញាប់ 

រងគេ ញាេល�ញាក្មុ ងសងគេម។សញាររបស់ឯកឧត្មបណ្ឌ តិតរដ្ឋមនន្បីញាន

សងកេ ត់ ្្ង ន់ លដញាយលផ្ញាតយ៉ញាងសំខញាន់ល�ញាលេើកញារបលងកេ ើនភញាព 

យេ់ដឹងជញាសកេ អំពីបរ តិបទកបវត្តិសញាកស្របស់កបលទស 

�ញាំង៥ ខដេបញានលេើកយកមកល វ្ ើជញាករណីសតិក្សញាល�ញាក្មុ ង 

លសៀវល�ញាលនះតញាមរយៈ កញារបំែុស្ំនតិតឆន្ទ ៈមនសតិកញារ នតិង 

កញារវ តិភញា្យ៉ញាងសុជីលករញា ល�ញាលេើស្ថ ញានភញាពរបស់មនុស្ស នតិង 

សងគេមនញាលពេអតតីកញាេ លដញាយល វ្ ើកញារសតិក្សញាលកបៀបល្ៀបពី

កញាេៈលទសៈរនកពឹត្តិកញារណ ៍ល�ញាក្មុ ងកបលទសមួយល�ញានងឹកបលទ

សមួយលទៀត លដើម្បរីញារញាំងបញាននូវកញារបំែលែ តិចបំផលែ ញាញកញារបំពញារ 

បំពញានេួសនតិស្សយ័ ខដេបញានញញាំញដីេ់លសចក្សុីខរបស់ 

សូ្បរឭំកវ តិញ្ញាណកខេន្ធពីអំពើបញាេយ័ពូជសញាសនទ៍ញាលើជនជញាតតិអញាមញាន ីសីុតសណឺញាកញាបើដ  នញាកញាុងយញារញាវ៉ញាន បញាទញាសអញាមញាន។ី រៀងរញាេ់ឆ្ ញាំ 

នញាថ្ង ញាទ២ី៤ ខញាមញាសញា បញាជញាជនអញាមញាន ីរញាប់ពញាន់នញាក់បញានមកជួបជំុ្្ ញានញាសូ្បរឭំកវ តិញ្ញាណកខេន្ធដើម្បបីញាញារព្ធ  «ថ្ង ញាចងចញាំនញាអំពើបញាេយ័ពូជសញាសនទ៍ញា

លើជនជញាតតិអញាមញាន»ី។ រូបថត ៖ ដញាយលញាក ឆញាំង យុ នញាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា ខញាមញាសញា ឆ្ ញាំ២០១៦។
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កបជញាជញាតតិ�ញាំងមូេ។

  កសលដៀង្្ញាលនះខដរ ល�ញាក្មុ ងបុពវ កថញារបស់លលញាក ឆញាំង 

យុ នញាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា នតិងស្ថ ញាបនតិកវ តិទ្ញាស្ថ ញាន 

សលែឹករតឹ ខដេសរលសរល�ញាក្មុ ងទំពរ័បន្ទ ញាប់កប៏ញាន្ូសបញ្ញាក់អំ

ពីភញាពខលែ ញាំងរនកញារអប់រថំញា ជញាថញាមពេដ៏មេតិមញាក្មុ ងកញារខក 

ខកបសងគេមនញាលពេអនញា្ត នតិងជញាអំណញាចដ៏អស្ញារ្យរបស់ 

មនុស្សជញាតតិ ក្មុ ងកញារសលកមចបញាននូវសន្តិភញាព លសរភីញាព នតិង 

យុត្ត្ិ ម។៌ លេើសពីលនះលទៀត បុពវ កថញារបស់លលញាកនញាយកក៏

បញានបងហែ ញាញពី្នលែះឹ នតិងដំលណញាះកសញាយជញាលកចើនក្មុ ងកញាររញារញាំង

អំលពើកបេយ័ពូជសញាសនក៍ញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេ នតិងអំលពើេតិង្សញា 

្្ង ន់ ្្ង រនញានញា។ក្មុ ងលនញាះកញារចូេរួមពីថ្ញាក់មូេដ្ឋ ញានល�ញាក្មុ ងយុទ្ធ

សញាកស្ជញាសកេក្មុ ងកញារទប់សកេ ញាត់ឧកកតិដ្ឋកម្�ញាំងលនញាះ ្ជឺញា

ភញារកតិច្ខដេមតិនអញាចខវះបញាន�ញាេ់ខតលសញាះ។   

 បខន្ថមពីលនះលទៀត ល�ញាក្មុ ងទំពរ័រនលសចក្លីែ្ើមរនលសៀវ

ល�ញាអ្កកតតួ តពតិនតិត្យអត្ថបទនតិពន្ធភញាសញាអង់ល ល្ែសលមធញាវ ី ក្សូ្ី 

េវ រ័លឌៀរងីបញានអះអញាងបខន្ថមថញា «ខណៈខដេយុទ្ធសញាកស្ក្មុ ង

កញារល វ្ ើអន្រញា្មនក៍ញារលឆលែ ើយតបនតិងកញារទប់សកេ ញាត់ កតូវពឹងខែ្ក

លេើស្ថ ញាបន័ជញាតតិនតិងអន្រជញាតតិ បុ គ្េេ នតិងសេ្មន ៍កក៏តូវខត

ចូេរួមចំខណកល�ញាក្មុ ងយុទ្ធនញាកញារជញាសកេលនះខដរ» នតិងបញាន

បញ្ញាក់បខន្ថមថញាបុ គ្េេនតិងសេ្មន ៍ កតូវខតសតិក្សញាឲ្យបញាន

សុជីលករញាល�ញាលេើឫស្េ់រនអំលពើអមនុស្ស្មន៌ញានញា ខដេអំ

លពើ�ញាំងលនញាះលកើតលចញពីកញារេលម្រៀងអញាត្ញានតិយម នតិងភញាពអ 

វ តិជ្ញារបស់មនុស្ស។ បណ្ឌ តិតជញា ែលលែ ញា ខដេជញាអ្កនតិពន្ធមួយរូប 

បញានសរលសរថញា ថវ ីត្បតិតខតកញារអប់រ ំ ្ជឺញាមល្្ញាបញាយដ៏មញាន

សញារសំខញាន់បំែុតមួយ ក្មុ ងយុទ្ធនញាកញារកបយុទ្ធកបឆញាំងនងឹកញារ

ស្ប់លខ្ើម នតិងកញារមតិនអត់ឱន្្ញាកល៏ដញាយកក៏ញារទទួេបញានពត័ ៌

មញានកញារយេ់ពីច្ញាប់ នតិងកញារយេ់ដឹងពីដំលណញាះកសញាយជញា

មូេដ្ឋ ញាន ្ជឺញាកត្ញារួមចំខណកខដេមតិនអញាចខវះបញានខដរ។អ្ក

នតិពន្ធ�ញាំង២ខញាងលេើបញានល វ្ ើលសចក្សីន្តិដ្ឋ ញានថញាមញានខតកញារអប់

រកំញារទទួេបញានពត័ម៌ញានកញារខកទកមង់ នតិងកញារឆលែមុ ះបញ្ញាំងខលែតួ ន 

ឯងលទ ខដេអញាចកញាត់បន្ថយឥទ្ធ តិពេរនកញារកលកើតធញាតុែ្ំសនញា

នញាខដេនញាំដេ់កញារកលកើតអំលពើអនុស្ស្មប៌ញាន។   

 

សញាសញា្ាចញារ្យបញាវត្តិសញាសញា្ ្ួង ្ញាន ីនញាក្ មុ ងសតិកខេ ញាសញាលញាស្ពីីអំពើបញាេយ័ពូជសញាសនន៍ញាកម្មុ ជញា នតិងវ គ្េបណ្មុ ះបណ្ញាេគញាូបញាវត្តិសញាសញា្ ដញាេរៀបចំដញា

យមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា សេកញារជញាមួយកញាសួង អប់រ ំយុវជន នតិង កឡីញា
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លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

ក្មុ ងទំពរ័បន្បន្ទ ញាប់លទៀត ្ជឺញាកញារលរៀបរញាប់ពីបរ តិបទកបវត្តិសញា

កស្រនករណីសតិក្សញា�ញាំង៥ រួមមញាន៖ កបលទស អញាលមន,ី 

អញាេលែឺម៉ង់, កម្មុ ជញា, បូសី្-េឺេ្សលឺហគេ ញាវនី នតិងរវ៉ញាន់ដញា។ បរ តិបទ 

កបវត្តិសញាកស្រនកបលទសនមួីយៗកតូវបញាននតិពន្ធ នតិងអ្តិប្ញាយ

លឡើងជញាពីរខែ្ក្ខឺែ្កទ១ី)្ជឺញាខែ្កលមលរៀនសលងខេប នតិងខែ្កទ ី

២)្ជឺញាខែ្កលមលរៀនេម្តិត។ខែ្កនមួីយៗ មញានរួមបជូ្េ�ញាំង 

៖ ១) សកម្ភញាពកបកពឹត្អំលពើកបេយ័ពូជសញាសន ៍ នតិងមូេ 

លេតុរនកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេ។ ២) ដំលណើរកញារខសវងរកយុត្ត្ិ ម៌

បន្ទ ញាប់ពីអំលពើកបេយ័ពូជសញាសន ៍ នតិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេបញាន

បជ្ប់នតិង៣) ដំលណើរកញារែ្សះជញាតតិនតិងកញារទប់សកេ ញាត់ឧកកតិដ្ឋ 

កម្ ្្ង ន់ ្្ង រនញានញា។ 

 ខែ្កទ១ី «លមលរៀនសលងខេប» ្ជឺញាខែ្កសតិក្សញារបស់សតិស្ស 

ខណៈខដេខែ្កទ២ី«លមលរៀនេម្តិត»្ជឺញាខែ្កខដេក្ូបលកងៀ

នលកបើកបញាស់សកមញាប់កញារបលកងៀនល�ញាក្មុ ងថ្ញាក់ លដើម្បបំីលពញ 

បនងគេ ប់ល�ញាលេើខែ្កលមលរៀនសលងខេប លដើម្បបីលងកេ ើនកញារយេ់ដឹង 

របស់សតិស្សឲ្យកញាន់ខតទូេំទូលញាយ។ ជញាមួយ្្ញាលនះខដរ ក្ូ 

បលកងៀន ខដេបលកងៀនមុខវ តិជ្ញាលែ្សងពីមុខវ តិជ្ញាកបវត្តិវ តិទ្ញាក ៏

អញាចលកបើកបញាស់ខែ្កទ១ីរនករណីសតិក្សញានមួីយៗ សកមញាប់កញារ

បលជ្រៀបកបវត្តិសញាកស្ល�ញាក្មុ ងលម៉ញាងបលកងៀនរបស់ខលែតួ នបញានខដរ 

។ �ញាំងខែ្កទ១ី នតិងទ២ី ្មឺញានកកមងសំណួរមួយចំនួនខដេ

លក្ញាបអត្ថនយ័លមលរៀន�ញាំងមូេ។     

 ល�ញាចុងបជ្ប់រនលសៀវល�ញាលនះ កកមងសំណួរ�ញាំងអស់

ខដេមញានល�ញាតញាមបណ្ញាកបវត្តិសញាកស្ រនកបលទសនមួីយៗ 

កតូវបញានលរៀបលរៀង នតិងែ្េ់ចលមលែ ើយយ៉ញាងលក្ញាះក្ញាយល�ញាក្មុ ង 

ខែ្កចុងលកកញាយ ្ខឺែ្កទ៣ី លដើម្បែ្ីេ់ភញាពងញាយកសតួ េដេ់

សតិស្សញានុសតិស្សនតិងក្ូបលកងៀន ក្មុ ងកញារសលងកេត នតិងលែ្ទ រៀងផ្ទ ញាត់

ចំលពញាះកញារបលកងៀននតិងកញារសតិក្សញារបស់ខលែតួ ន។ ជញាពតិលសសល�ញា

លទៀតខែ្កលនះអញាចជួយលដញាះកសញាយ នូវរញាេ់ចម្ងេ់លែ្សងៗ  

ខដេលកើតមញានជញាយូរមកលេើយរបស់អ្កអញានទូល�ញា។  

 ម៉្ញាងវ តិញ លទៀតតញាមរយៈកញារអញានសំណួរនតិងចលមលែ ើយក្មុ

ងខែ្កទលីនះអ្កអញានកអ៏ញាចកតឡប់ល�ញាអញានខែ្កទ១ី នតិងខែ្កទី

២បញាន ក្មុ ងករណីខដេខលែតួ នចង់ដឹងឲ្យកញាន់ខតសុជីលករញាបខន្ថម

លទៀតល�ញាលេើករណីសតិក្សញារនកបលទសនមួីយៗ។ ជញាមួយ្្ញាលនះ

ខដរអ្កអញានអ្កកសញាវកជញាវ សញាកស្ញាចញារ្យក្ូបលកងៀន នតិងសតិ

ស្សញានុសតិស្ស�ញាំងអស់អញាចខសវងយេ់កញាន់ខតច្ញាស់ ខថមលទៀ

តតញាមរយៈកញារចូេល�ញាលមើេបជ្ឯីកសញារលយញាង ជញាលកចើន 

ខដេមញានរញាយល្្ញាះអ្កនតិពន្ធចំណងលជើង កខនលែងលបញាះពុម្ 

នតិងឆ្ញាំលបញាះពុម្យ៉ញាងជញាក់លញាក់ ល�ញាក្មុ ងខែ្ក «បជ្ឯីកសញារពតិ

លក្ញាះ»រនលសៀល�ញាលដើម្បជីញាជំនួយដេ់កញារកសញាវកជញាវ  នតិង 

អញានឯកសញារលយញាង�ញាំងលនះជញាេម្តិត។ បជ្លីនះកតូបញា នលរៀប

លរៀងតញាមេំដញាប់រន   កបលទសនមួីយៗដញាច់លដញាយខឡកពី្្ញា

ខដេអញាចែ្េ់ភញាពងញាយកសតួ េ នតិងច្ញាស់លញាស់សកមញាប់កញា

រសតិក្សញាកសញាវកជញាវបខន្ថម។     

ទស្សនវ តិជ្ញារនកញារបលងកេ ើតលសៀវល�ញា

 កញារលេើកយកកបលទស�ញាំង៥ មកល វ្ ើជញាករណីសតិក្សញា្ពំុឺ

មញានលចតនញាតំណញាងឲ្យ ឬសលងខេបអំពីកពឹត្តិកញារណ�៍ញាំងអស់រន

អំលពើអមនុស្ស្ម ៌ ខដេលកើតមញានល�ញាក្មុ ងកបវត្តិសញាកស្ពតិភព

លលញាក�ញាំងកសមុ ងលនញាះលទ លេើយកម៏តិនកតូវបញានចញាត់ទុកថញាជញា 

ករណីសតិក្សញាដ៏សំខញាន់បំែុតស្ីពីកញារស្ប់លខ្ើម នតិងកញារមតិនអត់

ឱន្្ញាសកមញាប់ថ្ញាក់លរៀនល�ញាក្មុ ងកបលទសកម្មុជញាខដរ។ល�ញាះបីជញា

យ៉ញាងដូលច្ះកល៏ដញាយកជ៏លមលែ ញាះ នតិងអំលពើអមនុស្ស្មក្៌មុ ងករណី

សតិក្សញា ខដេបញានលេើកយកមកសតិក្សញាលនះកតូវបញានវ តិភញា្ខវក

ខញក នតិងចំណញាត់ថ្ញាក់ខដេរញាប់ចញាប់តញាំងពីចតិត្វ តិទ្ញារេូត 

ដេ់រចនញាសម្ន័្ធដឹកនញាំជញាក់លញាក់។ អ្កនតិពន្ធ�ញាំង៤រូបល�ញាក្មុ ង

លសៀវល�ញាលនះ មញានលចតនញាបងហែ ញាញពីកញាកបកពឹត្ល�ញារបស់ពតិភព

លលញាកសកមញាប់អំលពើកបេយ័ពូជសញាសន ៍ នតិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញា

េថញាបញានកបកពឹត្ល�ញាខដេមញានេកខេណៈ កសលដៀង្្ញាដូច្្ញា 

នតិងខុស្្ញា អញាកសយ័លេើបរ តិបទកបវត្តិសញាកស្ស្ថ ញានភញាពនលយញា

បញាយ វប្ប្ម ៌សញាសនញាជញាតតិពន្ធមុជញាតតិសញាសន ៍នតិងអត្សញ្ញា

ណរនមនុស្សខដេរស់ល�ញាក្មុ ងបរ តិស្ថ ញានខុសៗ្្ញា។ 

 បណ្ឌ តិត ជញា ែលលែ ញា នតិងលមធញាវ ី ក្សូ្ីេវ រ័លឌៀរងីបញានសរ

លសរដូលច្ះថញា« តញាមរយៈល្ញាេ្ំនតិតរួមករណីលែ្សងៗរនកញារ
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សមលែ ញាប់រងគេ ញាេលកើតលឡើង លដញាយសញារខតកត្ញាជញាតតិពន្ធមុ នតិងពូជ

សញាសន ៍ ខណៈខដេអំលពើឧកកតិដ្ឋកម្ដរទលទៀតអញាចកតូវបញាន 

ចញាត់ទុកថញាមញានេកខេណៈនលយញាបញាយ។ លករញាពីល វ្ ើកញារកំណត់

ល្ញាេល�ញាលេើកកមុ មសញាសនញា នតិងជញាតតិពន្ធមុណញាមួយខដេមតិនកប

តតិបត្តិតញាមឬមតិនសមកសប ជញាមួយនងឹចកខេមុ វ តិសយ័កជមុេនតិយម

រនរបបកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យរបស់ខលែតួ នចំណុចខដេខុសខបលែក

ពីករណីសតិក្សញាខដេបញានលេើកលឡើង ល�ញាក្មុ ងលសៀវល�ញាលនះ្ ឺ  

ខខ្រកកេមកំណត់កកមុ មល្ញាេល�ញា លដញាយខែ្កលេើភញាពអត្ស

ញ្ញាណនតិងរលបៀបវញារៈនលយញាបញាយ»។

 កញារ្ញាំកទពីកកសួងអប់រ ំយុវជន នតិងកឡីញា

 ឯកឧត្មបណ្ឌ តិតសភញាចញារ្យ េង់ ជួនណញារ ៉ុ ន រដ្ឋមនន្កីក

សួងអប់រយុំវជននតិងកឡីញាបញានលស្ង ើចសរលសើរចំលពញាះស្ញារដលនះ

នតិងបញានែ្េ់កញារឯកភញាពចំលពញាះលបសកកម្អប់រ ំ លដើម្បលីេើក 

កម្ស់កញារយេ់ដឹងពីកបវត្តិសញាកស្ ឲ្យកញាន់ខតសុជីលករញាខថម

លទៀតតញាមរយៈកញារកតតិះរ តិះពតិចញារណញា នតិងកញារលប្ជ្ញាចតិត្ខ្ស់ក្មុ ង

កញារសតិក្សញាយ៉ញាងសុជីលករញាអំពីកពឹត្តិកញារណក៍បវត្តិសញាកស្ ខដេ 

លកើតមញានលឡើងល�ញាលេើពតិភពលលញាក។    

 ឯកឧត្មបណ្ឌ តិតសភញាចញារ្យ បញានមញានកបសញាសនដូ៍លច្ះថញា 

«ក្មុ ងនញាមខ្មុ ំជញាអ្កចូេចតិត្ នតិងកសញាវកជញាវកបវត្តិសញាកស្ខ្មុ ំពតិត

ជញាមញានលសចក្លីសញាមនស្ស នតិងសូមលកញាតសរលសើរចំលពញាះកញារ 

ខតិតខំកបឹងខកបងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា ខដេបញាន

ចងកកងកពឹត្តិកញារណក៍បវត្តិសញាកស្ របស់កបលទសមួយចំនួន 

ខដេមញានកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេ ក្មុ ងកបវត្តិសញាកស្ពតិភពលលញាក 

ដូចជញា កបលទសអញាលមន ី កបលទសអញាេលែឺម៉ង់ កបលទសបូស្មុ -ី

េឺេ្សលឺហគេ ញាវនី នតិងកបលទសរវ៉ញាន់ដញា លដើម្បបីលងកេ ើនកញារយេ់ដឹង

ឲ្យកញាន់ខតច្ញាស់ នតិងទូេំទូលញាយខថមលទៀត។ មញានខតឆន្ទ ៈ 

មនសតិកញារ ចំលណះដឹង នតិងកញារយេ់ដឹងសីុជលករញាអំពីស្ថ ញានភញា

ពមនុស្សជញាតតិរបស់លយើងលទ លទើបលយើងអញាចរញារញាំងបញាននូវកញារ

បំែលែ តិចបំផលែ ញាញកញារបំពញារបំពញានេួសនតិស្សយ័ ខដេញញាំញដីេ់

លសចក្សុីខរបស់កបជញាជញាតតិលយើង»។

 លលញាក រស់ សុវញាចញា អ្កនញាំពញាក្យកកសួង អប់រ ំយុវជន 

នតិងកឡីញា បញានបញ្ញាក់ក្មុ ងលពេខដេលលញាកកតូវបញានសមភៃ ញាសន ៍

ជញាមួយកញាខសតភំ្លពញបុ៉ស្ិ៍ លដញាយលរៀបរញាប់ថញា «កបជញាជនក

ម្មុជញាចំនួន៧០ភញា្រយខដេកំពុងរស់ល�ញាសពវ រថ្ង មតិនធលែ ញាប់ឆលែង

កញាត់អំលពើកបេយ័ពូជសញាសនល៍ទ។ ដូលច្ះកញារសតិក្សញាអំពីអំលពើ 

កបេយ័ពូជសញាសនល៍�ញាកបលទសកម្មុជញា នតិងល�ញាជំុវ តិញពតិភព

លលញាកនងឹជួយដេ់អ្ក�ញាំងលនញាះឲ្យយេ់អំពីកបវត្តិសញាកស្នតិង

ល វ្ ើជញាមូេដ្ឋ ញានសកមញាប់កញារសន្ទនញាអន្រជំនញាន់»។ លលញាកបញាន

មញានកបសញាសនប៍ន្ថញា«សនងគេ ញាមលលញាកលេើកទ១ី នតិងទ២ី នតិង 

កបវត្តិសញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ ្ជឺញាខែ្កមួយរនកម្វ ត្ិ ី

សតិក្សញាសកមញាប់ថ្ញាក់ទ៩ី នញាលពេបច្មុ ប្បន»្ លេើយថញា «កបវត្តិ

សញាកស្កម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យ នតិងកញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេកតូវបញាន

បលកងៀនល�ញាថ្ញាក់ទ១ី២»។លលញាកបញាននតិយញាយលទៀតថញា «មញានឯ

កសញារបខន្ថមលទៀតខដេកកសួងអប់រ ំ យុវជន នតិងកឡីញាបញាន 

បជូ្េល�ញាក្មុ ងកម្វ ត្ិ បីណ្មុ ះបណ្ញាេក្ូ លដញាយល វ្ ើកញារសេ

កញារជញាមួយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញារួមមញាន៖ ឯកសញារស្ី

ពីអំលពើកបេយ័ពូជសញាសនក៍បឆញាំងនងឹជនជញាតតិអញាលមន,ីជនជញា

តតិជវ ីេវ ល�ញាអញាេលែឺម៉ង់, ជនជញាតតិ�ឺដល�ញាអីុរ៉ញាក់, ជនជញាតតិមូ៉សលែមី

ល�ញាបូសី្ នតិងជនជញាតតិទុតសុីល�ញារវ៉ញាន់ដញាកពម�ញាំងអំលពើកបេយ័

ពូជសញាសនល៍�ញាក្មុ ងកបលទសកម្មុជញាខដរ»។

  សន្តិដ្ឋ ញាន

 ជញារួមលសៀវល�ញាសតិក្សញាថី្លនះខដេមញានកញារ្ញាំកទ នតិងទទួ

េសគេ ញាេ់ជញាែលែូ វកញារពីកកសួងអប់រយុំវជន នតិងកឡីញា មតិនកតមឹ 

ខតជញាមល្្ញាបញាយ ដ៏មញានកបសតិទ្ធភញាពមួយក្មុ ងកញារបលងកេ ើនចំ

លណះដឹងសងគេម នតិងកញារចងចញាំជញារួមពីកពឹត្តិកញារណក៍បវត្តិសញា 

កស្ខតបុ៉លណណ ញាះលទ បុ៉ខន្ខថម�ញាំងជញាមល្្ញាបញាយជញាក់លញាក់មួ

យក្មុ ងកញារព្ញាបញាេរបួសែលែូ វចតិត្ជនរងលក្ញាះកម្មុជញាកបមញាណ

៥លញាននញាក់ ខដេកំពុងរស់រញានមញានជីវ តិតពីរបបខខ្រកកេម  

នតិងចូេរួមចំខណកែ្សះែ្សញាសងគេមកម្មុជញា�ញាំងមូេ កពម�ញាំង

ជញាមញា្៌ញាដ៏ភលែសឺវ ញាងមួយលឆ្ញាះល�ញារកកញារទប់សកេ ញាត់អំលពើកបេយ័

ពូជសញាសន ៍កញារសមលែ ញាប់រងគេ ញាេ នតិងអំលពើេតិង្សញា ្្ង ន់ ្្ង រល�ញាកម្មុ

ជញាក្មុ ងលពេអនញា្ត។  លែង ពង្សរ៉ញាសុី
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លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

  តញាមរយៈឯកសញារលបសកម្របស់រញាជរដ្ឋ ញាភតិបញាេរួប

រួមជញាតតិកម្មុ ជញា កបចញាំល�ញាកបលទសបញារញាំង បញានកត់កតញាអំពីសំ

លណើសំុល វ្ ើមញាតុភូមតិនតិវត្ន ៍ របស់កបជញាជនខខ្រមកកបលទសកម្មុ

ជញាវ តិញ ល�ញាក្មុ ងអំឡមុ ងលពេរបបកម្មុជញាកបជញា្តិបលតយ្យចំនួន

២៣២រូប ខដេមញានល�ញាក្មុ ងបជ្ឯីកសញារអញាយ «I» របស់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសញារកម្មុជញា។ ល�ញាក្មុ ងចំលណញាមអ្កសំុល វ្ ើមញាតុ

ភូមតិនតិវត្នម៍កកបលទសកម្មុជញា�ញាំងអស់លនញាះកម៏ញានងូ៉វ លវង៉ នតិង 

កូនៗរបស់្ញាត់ខដរ។

 ងូ៉វ លវង៉ សញ្ញាតតិខខ្រលកើតល�ញារថ្ងទ១ីខខមករញា ឆ្ញាំ១៩១៣ 

ល�ញា�ំុសំបូរ កសមុ ករដួំេលខត្សវ ញាយលរៀង។ឪពុករបស់ងូ៉វលវង៉

ល្្ញាះងូ៉វ ខម៉ នតិងម្ញាយល្្ញាះនញាងលេងល�ញាស។ងូ៉វលវង៉មញាន

មុខរបរល វ្ ើខកស។ ងូ៉វលវង៉បញានលរៀបកញារជញាមួយនញារម្ីញាក់ល្្ញាះ

នញាងលេឿងរស់ល�ញាក្មុ ងភូមតិជញាមួយ្្ញា។ងូ៉វលវង៉ នតិងកកមុ មក ត្ួ សញា

របញានចញាកលចញពីកបលទសកម្មុជញាល�ញារថ្ងទ១ី៧ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩

៧៥លដញាយបញានឈប់សំុចតល�ញាកបលទសេវ ីេីពីន នតិងសេរដ្ឋ

អញាលមរ តិកមុនលពេល�ញាដេ់កបលទសបញារញាំងល�ញារថ្ងទ៥ី ខខលមសញា 

ឆ្ញាំ១៩៧៦។ លពេល�ញាដេ់កបលទសបញារញាំងងូ៉វលវង៉ នតិងកកមុ មក ត្ួ

សញារបញានស្ញាក់ល�ញាសណ្ឋ ញា្ញារ ឌុយមូឡញាំង២៧វ តិថីជូឡូលេ្សរទី

កកមុ ងប៉ញារសី។ ងូ៉វ លវង៉ បញានចូេរួមជញាមួយរណសតិរ្សរួបរួមជញា

តតិកម្មុ ជញាល�ញារថ្ងទ៨ីខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦លេើយកប៏ញានលស្ើសំុបូ្រ

េតិខតិតឆលែងខដន លដើម្បសំុីមញាតុភូមតិនតិវត្នម៍កកបលទសកម្មុជញាវ តិញ

លដញាយមញានកញារចុះេត្ថលេខញារបស់សញាមខីលែតួ នផ្ទ ញាេ់ ល វ្ ើល�ញាប៉ញារ ី

សរថ្ងទ៨ីខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦។

 ឯកសញារលស្ើសំុបូ្រេតិខតិតឆលែងខដនលនះកតូវបញានចុះលេខN

0593P នតិងមញានកកសួងកតតួ តពតិនតិត្យល�ើញថញាពត័ម៌ញានខញាងលេើ

លនះកតមឹកតូវតញាមេតិខតិតឆលែងខដនចញាស់។ កកសួងយេ់កពមតញា

មសំណូមពររបស់សញាមជីន(ងូ៉វលវង៉)។េតិខតិតលនះល វ្ ើល�ញាប៉ញារសី

រថ្ងទ១ី៩លមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញានអ្កទទួេខុសកតូវកកសួ

ងេតិខតិតឆលែងខដន ចុះេត្ថលេខញាលដញាយល្្ញាះ តញាន់ សម្បត្តិ។ 

េតិខតិតឆលែងខដនលនះ យេ់កសបកពមតញាមលសចក្បីញ្ញាក់ខញាង

លេើល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញានអ្ក

ទទួេខុសកតូវកកសួងកម្មុជញាចុះេត្ថលេខញាលដញាយល្្ញាះប៊ចុីង

ទ។ី លបសកកម្សលកមចលចញេតិខតិតឆលែងខដន ឲ្យល�ញាសញាមីជន 

(ងូ៉វលវង៉)។ ល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ចុះេត្ថ

លេខញាលដញាយល្្ញាះខកម្(ីជ.លបសកកម្)។លករញាពីមញានេតិខតិត

លស្ើសំុមញាតុភូមតិនតិវត្នល៍�ញាកបលទសកម្មុជញារបស់ល្្ញាះងូ៉វ លវង៉

កម៏ញានេតិខតិតលស្ើសំុមញាតុភូមតិនតិវត្នរ៍បស់កូនៗ ្ញាត់ដូចខញាង 

កាុមគាួសារដាលបាៃស្ើសរុំមាតរុភូមិៃិវតៃ្ទ៍ាបាទាស
កម្ពុជាបាជា្ិ្រតាយ្យវិញ

ងូ៉វ វ៉ញាង ជនភៀសខលែតួ នកម្មុជញានញាឆ្ ញាំ១៩៧៥ 

ហើយសំុធវ ើមញាតុភូមតិនតិវត្នម៍កវ តិញឆ្ ញាំ១៩៧៦
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លកកញាម៖

 ១) ងូ៉វ លភ ជញាកូនកសចី្បងរបស់ ងូ៉វ លវង៉ នតិងជញាកបពន្ធ 

របស់មញាសសំបញាត់

 ងូ៉វ លភ សញ្ញាតតិខខ្រលកើតល�ញារថ្ងទ១ី៤ ខខឧសភញា ឆ្ញាំ១៩

៥៣ល�ញា�ំុសំបួរកសមុ ករដួំេលខត្សវ ញាយលរៀង។ ងូ៉វលភបញានលរៀប

កញារជញាមួយបុរសម្ញាក់ល្្ញាះមញាស សំបញាត់ល�ញាក្មុ ងឆ្ញាំ១៩៧០

។ងូ៉វលភមញានកូនពីរនញាក់។ កូនទ១ី)ល្្ញាះមញាស ខ្ញា លកើតល�ញាឆ្ញាំ 

១៩៧០ នតិងកូនទ២ី)ល្្ញាះមញាស រ៉ញាតញានញា លកើតល�ញាឆ្ញាំ១៩៧៥។ 

ងូ៉វ លភ ជញាមួយកកមុ មក ត្ួ សញារបញានចញាកលចញពីកបលទសកម្មុជញា

ល�ញារថ្ង១៧ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៥ លេើយបញានចុះចតល�ញាេវ ីេីពីន 

នតិងសេរដ្ឋអញាលមរ តិកមុនលពេល�ញាដេ់កបលទសបញារញាំង ល�ញារថ្ង

ទ៥ីខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦។ល�ញារថ្ងទ៨ីខខលមសញាឆ្ញាំដខដេងូ៉វលភ

បញានចូេរួមជញាមួយរណសតិរ្សរួបរួមជញាតតិកម្មុ ជញា លេើយបញានសំុ

មញាតុភូមតិនតិវត្នម៍កកបលទសកម្មុជញាវ តិញ។

 ឯកសញារលស្ើសំុបូ្រេតិខតិតឆលែងខដនលនះ កតូវបញានចុះលេខ    

N0952P នតិងមញានកកសួងកតតួ តពតិនតិត្យល�ើញថញាពត័ម៌ញានខញាង

លេើលនះកតមឹកតូវតញាមេតិខតិតឆលែងខដនចញាស់។កកសួងយេ់កសប

កពមឲ្យតញាមសំណូមពររបស់សញាមជីន(ងូ៉វ លភ)។េតិខតិតលនះល វ្ ើ

ល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ លមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញានអ្កទទួេខុស 

កតូវកកសួងេតិខតិតឆលែងខដនចុះេត្ថលេខញា លដញាយល្្ញាះ តញាន់ 

សម្បត្តិ។េតិខតិតឆលែងខដនលនះយេ់កសបកពមតញាមលសចក្បីញ្ញា

ក់ខញាងលេើល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេ

មញានអ្កទទួេខុសកតូវកកសួងកម្មុជញា ចុះេត្ថលេខញាលដញាយ

ល្្ញាះប៊ចុីងទ។ីលបសកកម្សលកមចលចញេតិខតិត ឆលែងខដនឲ្យ

ល�ញាសញាមជីន(ងូ៉វលភ)។ល វ្ ើល�ញាប៉ញារសី រថ្ងទ១ី៩ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩

៧៦ចុះេត្ថលេខញាលដញាយល្្ញាះខកម្។ី

 ២) មញាស សំបញាត់ កតូវជញាកូនកបសញាររបស់ ងូ៉វ លវង៉ 

នតិងជញាបី្របស់ ងូ៉វ លភ

 

ងូ៉វ ភញា បញានភៀសខលែតួ នទញាកញាញាបញាទញាសនញាឆ្ ញាំ១៧៥

ហើយសំុធវ ើមញាតុភូមតិនតិវត្នម៍កវ តិញឆ្ ញាំ១៩៧៦

 មញាស សំបញាត់ បី្របស់ ងូ៉វ ភញា បញានភៀសខលែតួ នទញាកញាញាបញាទញាសនញាឆ្ ញាំ

១៧៥ហើយសំុធវ ើមញាតុភូមតិនតិវត្នម៍កវ តិញឆ្ ញាំ១៩៧៦
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មញាស សំបញាត់ សញ្ញាតតិខខ្រលកើតល�ញារថ្ងទ៥ី ខខឧសភញាឆ្ញាំ 

១៩៤៣ ល�ញាលមសថ្ងក(ក្មុ ងកសមុ កចនន្ទ ញា) កសមុ កសវ ញាយ�ញាបលខត្

សវ ញាយលរៀង។ឪពុករបស់មញាសសំបញាត់ល្្ញាះមញាសថុក។មញាស

សំបញាត់ មញានមុខងញារជញានញាយរងកងទព័លជើងទកឹមុនលពេខខ្រ 

កកេមលឡើងកញាន់អំណញាច។ មញាស សំបញាត់ បញានចញាកលចញល�ញា 

លករញាកបលទសជញាមួយកបពន្ធកូនល�ញារថ្ង១៧ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៥

។មញាសសំបញាត់បញានសំុចតល�ញាកបលទសេវ ីេីពីន នតិងសេរដ្ឋ

អញាលមរ តិកមុនលពេល�ញាដេ់កបលទសបញារញាំងល�ញារថ្ងទ៥ី ខខលមសញា

ឆ្ញាំ១៩៧៦។ លកកញាយមកល�ញារថ្ងទ៨ី ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ 

ដខដេមញាសសំបញាត់ បញានសំុចូេជញាមួយរណសតិរ្សរួបរួមជញាតតិ

កម្មុ ជញា លេើយលស្ើសំុវ តិេកតឡប់មកកបលទសកម្មុជញាវ តិញ។

 ឯកសញារលស្ើសំុបូ្រេតិខតិតឆលែងខដនលនះ កតូវបញានចុះលេខ   

N0590P នតិងមញានកកសួងកតតួ តពតិនតិត្យល�ើញថញាពត័ម៌ញានខញាង

លេើលនះកតមឹកតូវតញាមេតិខតិតឆលែងខដនចញាស់។កកសួងយេ់កសប

កពមឲ្យតញាមសំណូមពររបស់សញាមជីន(មញាសសំបញាត់)។េតិខតិត

លនះល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩លមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញានអ្ក 

ទទួេខុសកតូវកកសួងេតិខតិតឆលែងខដន ចុះេត្ថលេខញាលដញាយ

ល្្ញាះតញាន់សម្បត្តិ។ េតិខតិតឆលែងខដនលនះយេ់កសបកពមតញាម

លសចក្បីញ្ញាក់ខញាងលេើល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩

៧៦ខដេមញានអ្កទទួេខុសកតូវកកសួងកម្មុជញា ចុះេត្ថលេខញា 

លដញាយល្្ញាះ ប៊ ីចុងទ ី។ លបសកកម្សលកមចលចញេតិខតិតឆលែង

ខដនឲ្យល�ញាសមីជន(មញាសសំបញាត់)។ ល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ខខ

លមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ចុះេត្ថលេខញាលដញាយ ខកម ្ ី។

 ៣) ងូ៉វ ្មឹេួយ ជញាកូនកសទី២ីរបស់ ងូ៉វ លវង៉

 ងូ៉វ ្ មឹេួយ សញ្ញាតតិខខ្រលកើតល�ញារថ្ងទ១ី១ ខខឧសភញាឆ្ញាំ 

១៩៥៨ ល�ញា�ំុសំបួរកសមុ ករដួំេលខត្សវ ញាយលរៀង។ងូ៉វ ្មឹេួ 

យបញានចញាកលចញពីកបលទសកម្មុជញាជញាមួយឪពុកម្ញាយនតិងបង

បូ្នល�ញារថ្ង១៧ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៥ លេើយបញានឈប់សំចត

ល�ញាកបលទសេវ ីេីពីននតិងសេរដ្ឋអញាលមរ តិកមុនលពេល�ញា ដេ់  

កបលទសបញារញាំងល�ញាខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦។ លពេល�ញាដេ់កបលទ

សបញារញាំងងូ៉វ្មឹេួយបញានចូេរួម ជញាមួយរណសតិរ្សរួបរួមជញា

តតិកម្មុ ជញាលេើយលស្ើសំុេតិខតិតឆលែងខដនវ តិេកតឡប់ មកកបលទស 

កម្មុជញាវ តិញល�ញារថ្ងទ៨ីខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦។ 

 ឯកសញារលស្ើសំុបូ្រេតិខតិតឆលែងខដនលនះ កតូវបញានចុះលេខ   

N0594P នតិងមញានកកសួងកតតួ តពតិនតិត្យល�ើញថញាពត័ម៌ញានខញាង

លេើលនះកតមឹកតូវតញាមេតិខតិតឆលែងខដនចញាស់។កកសួងយេ់កសប

កពមឲ្យតញាមសំណូមពររបស់សញាមជីន(ងូ៉វ ្មឹេួយ)។េតិខតិត

លនះល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩លមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញានអ្កទទួ

េខុសកតូវកកសួងេតិខតិតឆលែងខដន ចុះេត្ថលេខញាលដញាយល្្ញាះ

តញាន់សម្បត្តិ។ េតិខតិតឆលែងខដនលនះយេ់កសបកពមតញាមលសចក្ី

បញ្ញាក់ខញាងលេើល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ខដ

េមញានអ្កទទួេខុសកតូវកកសួងកម្មុជញាចុះេត្ថលេខញា លដញាយ

ងូ៉វ សញាដ្ឋ ញា ជនភៀសខលែតួ នកម្មុជញានញាឆ្ ញាំ១៩៧៥ 

ហើយសំុធវ ើមញាតុភូមតិនតិវត្នម៍កវ តិញឆ្ ញាំ១៩៧៦
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លលខ២៣៧ ខខកញ្ា ឆ ្នាំ២០១៩

ល្្ញាប៊ចុីងទ។ីលបសកកម្សលកមចលចញេតិខតិតឆលែងខដនឲ្យល�ញា

សមជីន(ងូ៉វ ្មឹេួយ)។ ល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ខខលមសញាឆ្ញាំ 

១៩៧៦ចុះេត្ថលេខញាលដញាយ ខកម ្ ី។

 ៤) ងូ៉វ ្មឹសុក កតូវជញាកូនកបមុសទ៣ីរបស់ ងូ៉វ លវង៉

 ងូ៉វ ្មឹ សុកសញ្ញាតតិខខ្រលកើតល�ញារថ្ងទ១ី៩ ខខកុមភៃ ៈឆ្ញាំ១

៩៦១ល�ញា�ំុសំបួរកសមុ ករដួំេលខត្សវ ញាយលរៀង។ ងូ៉វ ្មឹសុក 

ជញាមួយក ត្ួ សញារបញានចញាកលចញពីកបលទសកម្មុជញា ល�ញារថ្ង១៧ 

ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៥ លេើយបញានចូេរួមជញាមួយរណសតិរ្សរួប

រួមជញាតតិកម្មុ ជញាល�ញាកបលទសបញារញាំង។ ងូ៉វ ្មឹសុកបញានលស្ើសំុកត

ឡប់មកកបលទសកម្មុជញាវ តិញល�ញារថ្ងទ៨ីខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦។

 ឯកសញារលស្ើសំុបូ្រេតិខតិតឆលែងខដនលនះកតូវបញានចុះលេខN

0595P នតិងមញានកកសួងកតតួ តពតិនតិត្យល�ើញថញាពត័ម៌ញានខញាងលេើ

លនះកតមឹកតូវតញាមេតិខតិតឆលែងខដនចញាស់។ កកសួងយេ់កពមតញា

មសំណូមពររបស់សញាមជីន(ងូ៉វ ្មឹសុក)។េតិខតិតលនះល វ្ ើល�ញា

ប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩លមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញានអ្កទទួេខុសកតូ

វកកសួងេតិខតិតឆលែងខដនចុះេត្ថលេខញា លដញាយល្្ញាះតញាន់សម្ប

ត្តិ។េតិខតិតឆលែងខដនលនះយេ់កសបកពមតញាម លសចក្បីញ្ញាក់ 

ខញាងលេើល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញាន

អ្កទទួេខុសកតូវកកសួងកម្មុជញាចុះេត្ថលេខញាលដញាយល្្ញាះប៊ី

ចុងទ។ី លបសកកម្សលកមចលចញេតិខតិតឆលែងខដន ឲ្យល�ញាសញាមី

ជន(ងូ៉វ្មឹសុក)។ល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ខខលមសញា ឆ្ញាំ១៩៧៦

ចុះេត្ថលេខញាលដញាយល្្ញាះខកម្(ីជ.លបសកកម្)។

 ៥) ងូ៉វ លសដ្ឋ ញា ជញាកូនកសលី�ញារបស់ ងូ៉វ លវង៉

 ងូ៉វលសដ្ឋ ញាសញ្ញាតតិខខ្រលកើតល�ញារថ្ងទ២ី៥ខខមនីញាឆ្ញាំ១៩៦២ 

ល�ញា�ំុសំបួរកសមុ ករដួំេលខត្សវ ញាយលរៀង។ ងូ៉វលសដ្ឋ ញាបញានចញាក

លចញពីកបលទសកម្មុជញា ជញាមួយឪពុកម្ញាយនតិងបងៗល�ញាកបលទ

សបញារញាំង បន្ទ ញាប់ពីខខ្រកកេមលឡើងកញាន់អំណញាចល�ញារថ្ង១៧ខខ

លមសញាឆ្ញាំ១៩៧៥។ល�ញារថ្ងទ៨ីខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ងូ៉វលសដ្ឋ ញា

បញានលស្ើសំុេតិខតិតឆលែងខដន វ តិេកតឡប់មកកបលទសកម្មុជញាជញាមួ

យកកមុ មក ត្ួ សញារ។

 ឯកសញារលស្ើសំុបូ្រេតិខតិតឆលែងខដនលនះ កតូវបញានចុះលេខ   

N0591P នតិងមញានកកសួងកតតួ តពតិនតិត្យល�ើញថញាពត័ម៌ញានខញាង

លេើលនះកតមឹកតូវតញាមេតិខតិតឆលែងខដនចញាស់។កកសួងយេ់កសប

កពមឲ្យតញាមសំណូមពររបស់សញាមជីន(ងូ៉វ លសដ្ឋ ញា)។ េតិខតិត

លនះល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩លមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ ខដេមញានអ្កទទួ

េខុសកតូវកកសួងេតិខតិតឆលែងខដន ចុះេត្ថលេខញាលដញាយល្្ញាះ

តញាន់សម្បត្តិ។ េតិខតិតឆលែងខដនលនះយេ់កសបកពមតញាមលសចក្ី

បញ្ញាក់ខញាងលេើល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧៦ខដ

េមញានអ្កទទួេខុសកតូវកកសួងកម្មុជញាចុះេត្ថលេខញា លដញាយ

ល្្ញាប៊ចុីងទ។ីលបសកកម្សលកមចលចញេតិខតិតឆលែងខដនឲ្យល�ញា

សមជីន(ងូ៉វលសដ្ឋ ញា)។ល វ្ ើល�ញាប៉ញារសីរថ្ងទ១ី៩ ខខលមសញាឆ្ញាំ១៩៧

៦ចុះេត្ថលេខញាលដញាយខកម្ ី។

ផញាត ចញាន់សុនតិតញា
ងូ៉វ ្មឹសុក ជនភៀសខលែតួ នកម្មុជញានញាឆ្ ញាំ១៩៧៥ 

ហើយសំុធវ ើមញាតុភូមតិនតិវត្នម៍កវ តិញឆ្ ញាំ១៩៧៦
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