
ស វ្ែងរក

ការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ទវិានារ តីអៃរ្ជាត ិ- ព្រះពះមហាក្សព្រះតតី ព្រះពះវររាជមាតាជាតសិ� ែរ 
 ពធិីត្ី ម្ពោម្ាធីម្ពោ�តតីយ៍៍រឭំកវញិ្ញាា ណកខៃ ធជៃរងម្ពោព្រះ�ះពតីរបបស� ែរព្រះកហម  

 ម្ពោ�ភូមូ�ំិការសាម្បិ ឃំំុំគគរ ស្រុ្ំកកំពង់ម្ពោ្ៀម 

ស�កជូៃម្ពោ�យ៍ឥតគតិន� ៃដល់មៃ ីតីរ ស្រុ្ំក ៃិងឃំំុំ ទទូាំងំព្រះពះរាជាណា�ព្រះកកម្ពុជា ព្រះតតីមា្ទតី១ ស�មករា ដល់ មតីនា ឆំ្នាំ២ំ០២២



 ត្រី�មីាាសទីី១ ខែ�មាករាា ដល់់ មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២

រក្សាាសិទិ្ធិ ិិ

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា

អនា�ញ្ញាា�ឲ្យ�បោះ�ះពុ�មុាផ្សា�ាយបោះដោយ

ត្រីកសួងពុ័�ម៌ាានានៃនាត្រីពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា

ត្រី�កាសបោះទីសរាដឋមាន្ត្រីនាី ីនាងិរាដឋមាន្ត្រីនាីតី្រីកសួងពុ័�ម៌ាានា

បោះល់�៣៧៥ពុ.មាត្រី�ក

ច�ះនៃ�ៃទីី៣០ ខែ���ល់ា ឆ្នាំាំ�២០១៨

រូា���ឯកសារា៖ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា

 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២

មាតិកិា
សំិបុតុ្រតិ

 អនាលង់ខែ�ងបោះសហំាា ..............................១
 គំ�នា�ិផ្សាីួចបោះផ្សាើ�មានៃនាការាងារាស័័ត្រីគំចិ� ី...........២
 ទិី�ានាារាអីនារីាជ្ឈា� ិ-ត្រីពុះមាហាាក�ត្រី� ី......... ៣

ផ្នែ� ែក្សាឯក្សាសារ
 សូ គឹំមាអានា បោះហាៅ អាចារា� មា�ី អនា�បោះល់�ា .... ៥
 គំ�យ យុ�នា គំណ្ឌៈបោះយោធាាស្រុសុកត្រី�ខែ�ក ......៩
 បោះសោមា បោះពុៅ៖ បោះល់�ាសងាា��់នាាាយចត្រីកី ..១២

ផ្នែ� ែក្សាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ និងិការត្រសាវត្រ�វ
 មាមុា រានិា៖ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះធាើ�ឲ្យ�សាានាភាាពុ ...... ១៥
 ពុិធាីសបោះមុាោធាបោះច�យ៍ីរា�ឭក�ិញ្ញាាណ្ឌកខនាធ ........ ២០
 បោះសឿ ណ្ឌនា ៖ ពុិការាបោះជ្ឈ�ងបោះដោយសារា ...... ២៥
 ឯក អគំគ រាដឋ ទូី� ហាើ ីល់ីពុីនា ទីស�នាកិចច .......២៧
 បោះរាឿងរាាុ�រា�ស់ ឯមា បោះមា�ី កំ�ងរា�� ........... ៣០
 ឯកអគំគរាដឋទូី�សិងហ��រាទីីស�នាកិចច���នា ់...៣៤
 ដ�បោះណ្ឌ�រាទីស�នាកិចចរួាមាគំាំរា�ស់ឯកអគំគ .... ៣៨
 កិចចពុិភាាក�ារា�ាងមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារា ...៤៣
 ឈនា �ខិែនា�ំ ៖ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាយកឪពុ�ក�ំ�� ....៤៥
 នៃ� �ា� ៖ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាសមាលា�់ត្រីកុមា ...... ៤៧
 ធាឹក ខែង�ុ៖ កងនាារាខីែស្រុសអ��ិល់ ........... ៤៩
 អាា� មាុ�ង ៖ កងចល់�័ស្រុសុកនៃត្រីពុក��ាស ... ៥១
 ឪពុ�ករា�ស់�ំ��សលា�់បោះដោយសារាល់ួចដ�ឡូូង ..៥៣

ផ្នែ� ែក្សាវេវទ្ធិកិាសាធារណៈៈ
 បោះ��បោះល់ោកអាចក�ណ្ឌ�អំ់ករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិ ... ៥៦

ផ្នែ� ែក្សាត្រសាវត្រ�វរក្សាត្រ�ួសារ
 ខែសើងរាកសមាាជ្ឈិកត្រីគំួសារា៦នាាក់ ខែដល់���់លនួា 

 �ា�ងពុីឆ្នាំាំ� ១៩៧៣ ....................... ៥៨
 �ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ��ខែដល់���់លនួា ........... ៥៩
 �ំ��សូមាត្រី�កាសរាក�ងត្រី�ុសខែដល់���់លនួា ..៦០

ស វ្ែងរកការពិត
ទ្្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បោះសរ័ាបោះល់�បោះនាះ ៖បោះសរ័ាបោះល់�បោះនាះ ៖ ឆ្នាំា�ង យ�, ដារ៉ាា�រ៉ាដ្ឋឋ មេ�ត្តាា�, ភា� រ៉ាស្មីី�, ទូូច វមេ� េត្តា, ង៉ាា�ន់ ់វ�ន់, មេ�ក វនិ់, ឈុំំ� រ៉ាា�,  

គឹឹ� ស្មីវំ� េដ្ឋ�ន់�, មេស្មីៀង៉ា កញ្ញាា, មេ�ៀក ស្រីស្មី�មេ�ជ្រ� ន់ងិ៉ា ��ន់ ស្មី���ស់្មី

អំកនាពិុនាធ នាងិស្រុសា�ត្រីជ្ឈា�៖ អំកនាពិុនាធ នាងិស្រុសា�ត្រីជ្ឈា�៖ ផ្សាា� ចានាស់�នា�ិា អំក�កខែត្រី�៖អំក�កខែត្រី�៖  ល់មីា អ�ិភីាង នាងិ ជ្ឈយ័ ចានាស់�ខីែណ្ឌ� នាពិុនាធនាាយកទូីបោះទីៅ៖នាពិុនាធនាាយកទូីបោះទីៅ៖ បោះសោមា �ា�នា�នា   

ជ្ឈ�នាយួការានាពិុនាធនាាយក៖ ជ្ឈ�នាយួការានាពិុនាធនាាយក៖ ដារាាុរាដឋ បោះមា�ាី ត្រីកាហាើកិក��ពុ�ូទ័ីរា៖ ត្រីកាហាើកិក��ពុ�ូទ័ីរា៖ ល់ី បោះសនាសូនាឡីូា ត្រីគំ�់ត្រីគំងការាខែចកផ្សា�ាយ៖ត្រីគំ�់ត្រីគំងការាខែចកផ្សា�ាយ៖ បោះឆ្នាំង បោះ�ងុ 
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រូ៉ាបថត្តាច�ស្មី់ៗដែដ្ឋលអ្ននករ៉ាស្មី់រ៉ា�ន់��ន់��វិត្តា��រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� 
ផ្តាល់ឲ្យ�ជ្រកុ�អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ��មេ�លចំ�មេទូៅមេ�ើ�ក�រ៉ាមេន់ៅ 
ត្តា��ត្តា�បន់ដ់្ឋ�ច់ស្រីស្មីយា�លកនំង៉ាជ្របមេទូស្មីក�ំុ��។ 

 
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២

 I.ឱ អនាលង់ខែ�ង ជ្ឈាបោះទីពុនាម័ិិា� សាិ�កំ�ងខែក�ខែភាកំ ជ្ឈា�់សត្រីមាស់�ងំភាំ�ដងខែរាក បោះ�ះដងូ�ំ��ខែ�លក��សពុីធាម័ា�ា 
 

ចិ�ធីាលា�់អង់អាច ខែ�រាជ្ឈាច�ះចាញ់់ សត្រីមាស់���ា បោះ�ះដងូរាាយពុាក�បោះសហំាា �ាមាខែក�បោះនាត្រី�ាបោះ��អូនាដងឹបោះទី? 

II.បោះមា�ល់ហាើងូពុពុក រាសា�រ់ា�ម់ាកបោះល់�ច�ងត្រីពុឹក�ា ស្រុសនៃមាដចូ ភ័ាន្ត្រីកីសៃួនាជ្ឈី�ាុ ញ់ញឹ់មាពុត្រីពុាយត្រី��់�ង�ាបោះសហំា ៍

គឺំជ្ឈាឱស� ល់ាងសាំមាជ្ឈូរាច� ់ទី�កខាខែល់ងខែក�រា អនាលង់ខែ�ងអនាលង់កីីបោះសហំា ៍បោះទីោះរាយឆ្នាំាំ�ខែ��ងបោះនាៅខែ�ចា�។

 R.បោះពុល់យ�់សរួាផ្សាាាយ បោះពុល់នៃ�ៃ�ងសរួានៃត្រីពុត្រីពុកឹ� ពុយ�ាមាុ�កអ័ពុាធាលាក់សនាធកឹកីីបោះសហំាឲ៍្យ�នាកឹ ទីា�ងច�ិបីោះត្រី�ះស្រុសា�  

បោះ��ញ់ឥនាាធានា ូ�ងឈរាបោះមា�ល់យូរា មិានាបោះសា��រាកា� ខែ�បោះសហំាប៍ោះយ�ងមាានារា��ង បោះ�ះដងូ�ងស្រុសា�គំា័នាសល់់អើី។

 III.ក��ដចូពុពុក ហាចិបោះហា�រាបោះទីៅមាក គំង់កលាយជ្ឈាបោះភាល�ង �ាសនាា ខែត្រី�ត្រី�ួល់មិានាបោះទីៀង ពុពុកជ្ឈាបោះភាល�ង បោះភាល�ងធាលាក់

ដល់់ដ ីឱ អនាលង់ខែ�ង មាានាភាំ�ដងខែរាកជ្ឈត្រីងុកភាកីី ចមាលងនា�ូកីីស្រុសនៃមា ឲ្យ�មាានានាសិ�័យជ្ឈាគូំ�ាសនាា។

 នាពិុនាធទី�នា�កបោះត្រីច�ង នាងិ�ទីបោះភាលងបោះដោយ ៖ សំុំិ សាវេរឿនិ 

រាក�ាសិទីធិបោះដោយ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា ឆ្នាំាំ�២០២២

អៃ ៃង់សវងម្ពោ្ំហា 

ឆាំងំ យុុ នាយុក្សាមជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��

បោះមា�ល់ា រាា�បោះនាៅ�ាងមា��
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាលង់ខែ�ង
��ណ្ឌាងឲ្យ�សនាីភិាាពុ ខែដល់
មាានាបោះនាៅកំ�ង�ទីចបោះត្រីមា�ងអនាលង់ 
ខែ�ងបោះសហំាា។ (�ណ្ឌ ណសារា
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 1



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា បោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�សយកគំ�នា�ិ 
ផ្សាីួចបោះផ្សាើ�មានៃនាការាងារាស័ត័្រីគំច�ិបីោះហាៅ�ា ត្រីកមុាអំកស័ត័្រីគំច�ិី

កមុា�ជ្ឈា ជ្ឈាខែផ្សាកំនៃនាកិចច��ិ�� ត្រី�ឹងខែត្រី�ងបោះដ�មា�ីកសាង

នារិានារីាភាាពុបោះនាៅកំ�ងគំបោះត្រីមាោងរា�ស់បោះយ�ង បោះដ�មា�ីគំា�ត្រីទី

ស��ភាាពុរា�សអំ់ករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។  

ជ្រក�ុអ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ��គឹឺ ��កម័ា�ិធាីមេស្មីវ�ក�ីស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាា

រ៉ាបស្មីយំ់ាវវ�យា ស្មីជ្រ�បស្មីជ្រ�លួមេដ្ឋោយា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ា

កមុា�ជ្ឈាកំ�ងការាផ្សាើល់ក់ារា គំា�ត្រីទីដល់អំ់ករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិ

ពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ គំ�នា�ិផ្សាើួចបោះផ្សាើ�មាបោះនាះគឺំយកគំ�រូាពុតី្រីកមុា

អំកស័័ត្រីគំចិ�ីរា�ស់រាដឋាភិា�ល់សហារាដឋអាបោះមារាិក។  

បោះស�ាកម័ាអំកស័ត័្រីគំច�ិបីោះនាះនាងឹរួាមា�ញ្ចូចូល់អំកស័ត័្រីគំច�ិី

ច�នានួា ៨០០នាាក់ មាកពុ ី២៥បោះ��តី្រីកុងនៃនាត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។  
បោះគំោល់��ណ្ឌងនៃនា គំ�នា�ិផ្សាើួចបោះផ្សាើ�មាបោះនាះគឺំបោះដ�មា�ីបោះធាើ�ឲ្យ�អំក

គំៃតិផ្តួ ្��ម្ពោផ្តួ ើ�មនៃការងារ ែ្� ព្រះគ�តិ ្

ឆាំងំ យុុ នាយុក្សាមជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��

អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ�� �បួ 
���ួយាច�ស្មីទំ់ូ�ដែដ្ឋលមេន់ៅរ៉ាស្មី់ 
រាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ 
(�ណ្ឌ ណសារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ 
ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

ស័័ត្រីគំចិ�មំីាាក់ៗសត្រីមា��លនួានាងិបោះធាើ�ការាជ្ឈាមួាយអំករាស ់
រាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាកំ�ងបោះគំោល់��ណ្ឌង ផ្សាើល់់

ជ្ឈ�នាយួជ្ឈា��គំគល់ដល់់អំករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ា 

ត្រីកហាមា។ ត្រីកុមាអំកស័័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈា គឺំមាានាល់កខណ្ឌៈ

ពុិបោះសសមិានាត្រី�ឹមាខែ�ជ្ឈួយ ឲ្យ�អំករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុី

រា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាទីទួីល់�នាជ្ឈ�នាយួជ្ឈា��គំគល់ខែ��ុ�បោះណ្ឌ ណោះ

បោះទី អំកស័ត័្រីគំច�ិអីាចជ្ឈយួឲ្យ�អំករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា�� 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាឲ្យ�ទីទួីល់�នាការាខែ�រាក�ាស��ភាាពុ បោះហា�យ

យ��ជ្ឈនាស័័ត្រីគំចិ�ផី្សាាាល់់នាងឹទីទួីល់�នាអ�ាត្រី�បោះយោជ្ឈនា ៍

នាងិឱកាសបោះរាៀនាសូត្រី�ពុី អំករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា បោះល់�ល់ពុីបោះនាះបោះទីៅបោះទីៀ�បោះដ�មា�ី�ងហាញ់អ�ពុី

បោះស�ាកម័ាសងគមា ភាាពុជ្ឈាអំកដកឹនាា� នាងិការាបោះ�ើជ្ឈាំចិ� ី

ច�បោះពុោះត្រី�បោះទីសជ្ឈា�កិមុា�ជ្ឈា។

2 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២

 បោះនាៅនៃ�ៃទីី៨ ខែ�មីានាាជ្ឈាបោះរាៀងរាាល់់ឆ្នាំាំ� ទិី�ានាារាី

អនារីាជ្ឈា�ិ គឺំជ្ឈានៃ�ៃដ�៏ិបោះសស�ិសាល់��ផ្សា��មួាយ ខែដល់ 

ត្រី��ូ�នាត្រី�រាពុធ បោះឡូ�ងបោះដ�មា�អី�អរាដល់ស់មិាទីធផ្សាល់រា�ស់

ស្ត្រីសីី �បោះងា�នាការាយល់់ដងឹអ�ពុីសមាភាាពុរា�ស់ស្ត្រីសីី នាងិ

ជ្ឈ�រា�ញ់សមាភាាពុបោះយនាឌ័័រា ឲ្យ�កានាខ់ែ�ត្រី�បោះស�រាបោះឡូ�ង។ 

នៃ�ៃបោះនាះ �ំ��សមូា�ើាយសបោះមីាចខែមានុា�ូត្រីពុះកិ�ីយិស ច�បោះពុោះ

ទវិានារ តីអៃរ្ជាត ិ-
ព្រះពះមហាក្សព្រះតតី ព្រះពះវររាជមាតាជាតសិ� ែរ
ឆាំងំ យុុ នាយុក្សាមជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��

មេស្មីៀវមេភាៅ «សាក្សតីព្រះបវត្សិាស្ត្រ្្ ៖ មេស្មីៀវមេភាៅក��ត្តាម់េ�ត្តាំ
រ៉ាបស្មី់ជ្រ�����កសជ្រត្តា� ន់មេរ៉ាោត្តាា� �ំន់និ់�ថ ស្មី��ន់ ំជ្រ��វរ៉ារ៉ា��
��ត្តា���ត្តាដិែ�រី៉ា»។ មេស្មីៀវមេភាៅក��ត្តាម់េ�ត្តារំ៉ាបស្មី់ស្មីមេ�ាចជ្រ��
វរ៉ារ៉ា����ត្តា���ត្តាដិែ�រី៉ា ជ្រត្តាូវបាន់បកដែជ្រប��ភា�ស្មី�បារ៉ា��ង៉ា មេដ្ឋោយា
មេលោកឯកអ្នគឹគរ៉ា��ទូូត្តាប�ឌិត្តា �លូ�យាា ូមេអ្ន. ដែ�លមេជ្រដ្ឋស្មី 
ដែដ្ឋលបាន់ប�មេ�ញត្តានួ់�ទូ���មេល��ផ្តា�ល់��ន់�់សុ្មី់រ៉ាបស្មី់ស្មីមេ�ាច
ជ្រ��បរ៉ា�រ៉ាត្តាន់មេកោដ្ឋឋ ជ្រប�����ង៉ា១២ឆ្នាំន��។  
មេស្មីៀវមេភាៅក��ត្តាម់េ�ត្តាមំេន់� មេបា��ំ�ុមេ��ង៉ាមេដ្ឋោយាគឹមេជ្រ�ោង៉ា
ស្រីស្មី�វជ្រ��វភា�ស្មី�ចិន់ រ៉ាបស្មី់��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��។ 
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 3



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២  តតមីា្ទី១ី ស�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ២ំ០២២

ការា��បោះពុញ់ត្រីពុះរាាជ្ឈកិចចបោះដោយឥ�បោះនាឿយណ្ឌាយរា�ស់

ត្រីពុះអងគ សត្រីមាា�់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុា�ជ្ឈាទីា�ងអស។់ ត្រីពុះរាាជ្ឈ

ដ�បោះណ្ឌ�រាជ្ឈី�ិ�មួាយខែផ្សាកំនៃនាត្រីពុះអងគ ត្រី�ូ��នាពុិពុណ៌្ឌនាា

បោះនាៅកំ�ងបោះសៀ�បោះភាៅ សាក្សាី�ត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិ ។ កំ�ងត្រីពុះនាាមា

ជ្ឈាត្រីពុះរាាជ្ឈ�រាមាា�ាជ្ឈា�ិខែ�រ័ា ត្រីពុះមាហាាក�ត្រី�ី គឺំជ្ឈា

ត្រីពុះរាាជ្ឈសាក�ីនៃនាជ្ឈ�ពុូកជ្ឈាបោះត្រីច�នារា�ស់ត្រី���ីិសាស្ត្រីសី

ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ �ាមារាយៈត្រី���ីសិាស្ត្រីសបីោះនាះ ត្រីពុះអងគ

�នា��បោះពុញ់ត្រីពុះរាាជ្ឈកិចចទីា�ងបោះនាៅបោះល់�ឆ្នាំាកជ្ឈា�ិនាិង

អនារីាជ្ឈា� ិត្រីពុមាទីា�ងត្រីពុះរាាជ្ឈកិចចស��ានា់ៗ ជ្ឈាបោះត្រីច�នាខែដល់

មិានាសូ�ដងឹឮ បោះដ�មា�ីត្រីទីត្រីទីង់ដល់ត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុា�ជ្ឈាទីា�ង 
អស។់ បោះឆ្នាំល��ឱកាសបោះនាៅកំ�ងនៃ�ៃខែដល់ទីទួីល់សគាល់ច់�បោះពុោះ 
�នៃមាល ក៏ដចូជ្ឈាបោះល់�កកមុាស់សិទីធិរា�ស់ស្ត្រីសីីទីា�ងអស់ �ំ��

សូមា�ើាយត្រីពុះកិ�ីយិស សបោះមីាចត្រីពុះមាហាាក�ត្រី� ីត្រីពុះ

�រារាាជ្ឈមាា�ាជ្ឈា�ខិែ�រ័ា ខែដល់ជ្ឈា�ីរាស្ត្រីសីីមួាយត្រីពុះអងគ នៃនា

ស្ត្រីសីីត្រីគំ�់រូា�នាងិជ្ឈនារួាមាជ្ឈា�កិមុា�ជ្ឈាទីា�ងអស់។

 ជ្រ�����កសជ្រត្តា� ន់មេរ៉ាោត្តាា� �ំន់និ់�ថ ស្មី��ន់ ំជ្រ��វរ៉ារ៉ា�� 
��ត្តា���ត្តាដិែ�រី៉ា គឹង់៉ាមេល�អ្នជ្រងឹ៉ាង៉ាស្មីរ៉ាមេស្មីរ៉ា ក��ត្តាម់េ�ត្តាកំនំង៉ាជ្រ�� 
រ៉ា��ដ្ឋ�មេ��រ៉ាយា�ង៉ា�កក�ន់ត់្តា�បន់រ់៉ា�មេដ្ឋោ�កនំង៉ាជ្របមេទូស្មីក�ំុ��មេន់ៅ
ឆ្នាំន��១៩៧៣។ (ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

ជ្រ�����កសជ្រត្តា� ន់មេរ៉ាោត្តាា� 
�ំន់និ់�ថ ស្មី��ន់ ំជ្រ��វរ៉ារ៉ា��
��ត្តា���ត្តាដិែ�រី៉ា យា�ង៉ាទូស្មីសន់កិចច
ជ្របាស្មី�ទូបន់ា�យាស្រីស្មី� កនំង៉ា
មេ�ត្តាាមេស្មីៀ�រ៉ា�ប មេន់ៅឆ្នាំន��១៩៧៣។ 
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌល 
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

4 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

្ូ គមឹអាៃ ម្ពោ� អាចារ� មំតី អៃំម្ពោលខា 
តំបៃ់ ១០៥ ភូមូភិាគឦសាៃ

 �ំ��បោះឈោ័ះ ស ូគឹំមាអានា បោះហាៅ អាចារា� មា�ី មាានាអាយ� 
៤៤ឆ្នាំាំ� (បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧)។ �ំ��មាានាស្រុសកុក�បោះណ្ឌ��

បោះនាៅភូាមិាខែត្រីពុកអំកបោះល់ឿង ���ខែត្រីពុកអំកបោះល់ឿង ស្រុសុក

ពុាមារាក៍ ���នា២់៤។ បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៥៤ �ំ��ត្រី�ឡូងជ្ឈា�់

សាល់ា�ល់ីជ្ឈានា�់សុ់។ កាល់�ំ��បោះនាៅបោះរាៀនា�ំ��សាំក់បោះនាៅ

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ វេមតិ្តា 

កង៉ាឈុំលបបដ្ឋវិត្តាាន់ដ៍ែ�រី៉ាជ្រក��ក��ំង៉ាមេដ្ឋោត្តាចជ្រ�ូង៉ា 
ក�រ៉ា��រ៉ាភូា�ិ។ មេ�ត្តាារ៉ាត្តាន់គិឹរ៉ា� ឆ្នាំន��១៩៦៨-១៩៦៩។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 5



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ក�ដិបោះល់ោកអាចារា� ��� មាានាសញ្ញាារូា�បោះសះ បោះនាៅ

��ឧីណ្ឌ ណាបោះល់ោមា។ �ំ��មាានាភាាពុជ្ឈិ�សំិទីធជ្ឈាមួាយអាចារា� 

��� បោះត្រីកោយមាកត្រី�ខែហាល់ជ្ឈាច�ងឆ្នាំាំ�១៩៥៤ �ំ��ចូល់

ជ្ឈាខែ�រ័ាបោះសរា។ី   

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៥៨ �ំ��ត្រី�ូ�ត្រី�ឡូងសញ្ញាា�ត្រី�

មាធា�មាសិក�ាដបូោះចះំ�ំ��ត្រី�ូ�ខែ���ិ��បោះរាៀនាបោះដ�មា�ីបោះត្រី��មា 
ត្រី�ឡូង។ �ំ��ទីាក់ទីងសសិ�មំាាក់បោះឈោ័ះ បោះញ់� សា�ាុនា 

រាសប់ោះនាៅភូាមិាខែត្រីពុកអំកបោះល់ឿង ស្រុសកុពុាមារាក៍ បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង 

បោះដោយអ�់រា�នាបោះយោ�យក��់នាងិត្រី�គំល់់ឲ្យ�អាចារា�  

��� អ�់រា��នា ីរួាចបោះហា�យ ចា��់ា�ង សា�ាុនា ជ្ឈាសមាាជ្ឈកិ 

ខែ�រ័ាបោះសរា។ី បោះត្រីកោយមាក�ំ��ត្រី�ឡូងធាលាក់ នាងិត្រី�ូ�បោះរាៀនា

រាយៈបោះពុល់១ឆ្នាំាំ�ខែ�មាបោះទីៀ�។ �នាាា�់មាក�ំ��ក៏ត្រី�ឡូងជ្ឈា�់ 

បោះហា�យក៏ឈ�់បោះរាៀនា។ 

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៥៩ ត្រីគំូ�បោះត្រីង�នាបោះឈោ័ះ ជ្ឈ័យ បោះអ 

គឺំជ្ឈាខែ�រ័ាបោះសរា�ីបោះត្រីង�នាបោះនាៅសាល់ា�ឋមាសិក�ារា�ល់ង 

បោះ��កី�ពុង់ធា� �នាបោះ��កសាល់ាឈំួល់បោះឈោ័ះ អនា��ទិី�ា- 
ល់័យសងគមាសិក�ា បោះនាៅត្រីកុងក�ពុង់ធា�។ ជ្ឈ័យ បោះអ មាក

ទីាក់ទីងអាចារា� សានា ��សីារាា�័នា ត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់។ 

អាចារា� សានា �នាមាកទីាក់ទីង�ំ��។ �ំ���បោះត្រីង�នាបោះនាៅ

អនា��ិទី�ាល់័យសងគមាសិក�ា�នារាយៈបោះពុល់១ឆ្នាំាំ�  

�ុ�ខែនាបីោះដោយសារា�ំ��បោះ��ញ់សាល់ាមិានាមាានាសារិាភាាពុ�ំ���នា

ស��ល់ា ជ្ឈ័យ បោះអ បោះទីៅ�បោះត្រីង�នាជ្ឈាមួាយ យឹមា ធានា បោះនាៅ

សាល់ាអនា��ិទី�ាល់័យ�ិជ្ឈាាបោះសោភ័ាណ្ឌ។ បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ� 
១៩៦៦ នាងិ១៩៦៧ អនា��ិទី�ាល់័យ�ិជ្ឈាាបោះសោភ័ាណ្ឌ 

ត្រី��ូ�ិទីទីើារាឈ�់�បោះត្រីង�នាបោះដោយសារាមិានាមាានាសសិ�

ចូល់បោះរាៀនា នាងិការាច�ណ្ឌាយបោះត្រីច�នាជ្ឈាងច�ណូ្ឌល់។ �ំ��ត្រី�ូ�

ផ្សាាាកការា�បោះត្រីង�នាមួាយរាយៈ �ុ�ខែនា�ីំ��បោះនាៅខែ��នាសីកម័ាភាាពុ 
ចូល់�ងា�់�លនួាបោះនាៅកំ�ងចល់នាា�ដ�ិ�នីាន៍ាងិរាស់បោះនាៅជ្ឈា

 
មួាយអំក�ដិ��នីា�៍ាមារាយៈបោះឈោ័ះ បោះនាៅ ផ្សានា បោះហាៅ 

ស�ក។ បោះនាៅ ផ្សានា បោះហាៅ ស�ក �នា ឧបោះទីាសនាាមាមិា� ីហា�ង 

ឲ្យ�សគាល់់�ំ�� បោះធាើ�ឲ្យ��ំ��មាានាឱកាសសំិទីធសាំល់ជ្ឈាមួាយ

អំក�ដ�ិ�នីា�៍ខែនាាមាបោះទីៀ�។

    បោះនាៅនៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិា��នាា ឆ្នាំាំ�១៩៦៧ �ំ��ត្រី�ូ�បោះចញ់ពុី

ក�ពុង់ធា�មាកបោះនាៅភាំ�បោះពុញ់បោះដ�មា�ីចូល់�ងា�់�លួនាមិានាឲ្យ�

អងគការា�ដ�ិ�នីាដ៍ងឹ។ �ំ��ទីាក់ទីងជ្ឈាមួាយ យឹមា ធានា 

គឺំជ្ឈាបោះពុទី�បោះនាៅមានាារីាបោះពុទី�ត្រីពុះបោះក��មាាល់ា។ យឹមា  ធានា 

�នាត្រី�ឡូងជ្ឈា�់បោះពុទី�បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦២ �នាាា�់ពុី

ចាកបោះចញ់ពុីបោះ��កី�ពុង់ធា�។ ធានា ត្រី��់�ំ���ា គំា�់មាានា

មិា�ភីាកីបិោះឈោ័ះ ដា�ាល់ ់ពុាក់សក័ី២ិ គឺំជ្ឈាគិំញ់បោះនាៅត្រីកសងួ 

នាគំរា�ល់ជ្ឈា�ភិាំ�បោះពុញ់។  យឹមា ធានា �នាឲ្យ� ដា�ាល់់ រាក

�ិធាីសាស្ត្រីសបីោះដ�មា�ីឲ្យ�អងគការា�ដ�ិ�នីាប៍ោះជ្ឈឿ�ា �ំ��គឺំជ្ឈាអំក 
�ដ�ិ�នីាត៍្រី�កដខែមានា។ យឹមា ធានា ចង់ឲ្យ� ដា�ាល់ ់បោះចញ់

ស���ត្រី�ចា�់�លនួាគិំញ់ខែដល់ល់ាក់�លនូាបោះនាៅកំ�ងត្រីកុង នាងិ

បោះ��។ី ដា�ាល់់ គិំ��ាត្រី�ឹមាខែ�បោះចញ់ស���ត្រី�ចា�់�លនួា

មិានាជ្ឈាក់ខែសើងបោះនាោះបោះទីគំា�ន់ាងឹ�ញ្ញាាឲ្យ�គិំញ់ ៣នាាក់បោះទីៅ

ចា�់�លនួា�ំ��ដល់ផ់្សាាះ។ គិំញ់ �ាមាចា�់�លនួា�ំ��ច�នានួា ២បោះល់�ក

កំ�ងខែ�កកាដា នាងិខែ�សីហាា �ុ�ខែនាចីា�់�ំ��មិានា�នាក៏ទី�ក

ស���ត្រី�ចា�់�លនួាឲ្យ�មាើាយបោះក័ក�ំ��។ 

    បោះនាៅខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៦៧ អងគការា�ដ�ិ�នីា ៍ទិីញ់

មាាុស�ីនាបោះដរាមួាយបោះត្រីគំឿងឧ��ាមាភដល់់ត្រីគំួសារា�ំ��។ �ំ��បោះសំ�

អងគការាឲ្យ�យកមាាុស�ីនាបោះដរាបោះនាោះយកបោះទីៅដាក់ដល់ផ់្សាាះ

ត្រី�ពុនាធរា�ស�់ំ��បោះនាៅក�ពុង់ធា�។ �ំ���នាបោះទីៅផ្សាាះបោះហា�យមាើាយ
 

បោះកក័យកស���ត្រី�ចា�់�លនួាមាកឲ្យ��ំ��។ �ំ��ត្រី�ឡូ�់មាកភាំ�បោះពុញ់
 �ញិ់ នាងិយកស���ត្រី�បោះនាោះឲ្យ�មិា��ីដ�ិ�នីាប៍ោះមា�ល់�នាគីំាំ។ 

មិា�ងីា គឺំជ្ឈាសាស្ត្រីសចីារា�អនា��ិទី�ាល់័យសាាង ត្រី��់�ំ��

ក��ឲ្យ�ត្រី�ឡូ�់បោះទីៅផ្សាាះ�ិញ់បោះទី គឺំត្រី�ូ�បោះភាៀស�លនួាបោះទី��រួាច 
ផ្សា��ពុីការាចា�់�លនួា។ �ំ��ត្រី�ូ�រាស់បោះនាៅភាំ�បោះពុញ់អស់រាយៈ

 
បោះពុល់៣ខែ�។ បោះនាៅខែ���ល់ា ឆ្នាំាំ�១៩៦៧ �ំ���នាបោះទីៅជ្ឈួ�

អាចារា� ��� បោះដោយ�ញ្ញាាក់ត្រី��់គំា�់អ�ពុីដ�បោះណ្ឌ�រា

រា�ស�់ំ��បោះហាៀ�ចាកបោះចញ់ពុទីីីត្រីកងុភាំ�បោះពុញ់បោះទីៅជ្ឈនា�ទី។ 

អាចារា� ��� បោះចញ់ស���ត្រី�ឧបោះទីាសនាាមាឲ្យ��ំ��មួាយសនាលកឹ

សត្រីមាា�់ទីាក់ទីង ក�យ ធាួនា។ បោះនាៅច�ងខែ���ល់ា ឆ្នាំាំ� 

១៩៦៧ មាានានារីាសារាមំាាក់�នានាា��ំ��បោះទីៅជ្ឈួ� ក�យ ធាួនា

បោះនាៅភូាមិាមួាយជ្ឈ�ិភូាមិា�ឹងធា� កំ�ងបោះ��កី�ពុង់ចាមា។ �ំ��យក

ស���ត្រី�ឧបោះទីាសនាាមារា�ស់អាចារា� ��� បោះទីៅឲ្យ� ក�យ 

ធាួនា បោះហា�យក�យ  ធាួនា ទីទួីល់សគាល់់�ំ��។ �ំ��សត្រីមាាកបោះនាៅ

ទីីបោះនាោះ�នារាយៈបោះពុល់២យ�់ �ណ្ឌៈ�ង ក�យ ធាួនា 

ជ្ឈិះទូីកបោះឡូ�ងមាកទីីរួាមាបោះ��កី�ពុង់ចាមា សត្រីមាាក៣យ�់

បោះដ�មា�ីរាង់ចា�នារីាសារារា�ស់គំា�់ខែដរា។ ក�យ  ធាួនា អ�់រា��ំ��

�ា បោះនាៅស្រុសុកបោះល់�មាានាការាល់��ក�លា�ងណ្ឌាស់មិា�តី្រី�ូ�

6 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

�ន់��ត្តាភិា�គឹត្តាចិមេន់ៅមេ�ត្តាាស្មីាឹង៉ាដែជ្រត្តាង៉ា។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មាានាការា�សាូជ្ឈមំាះ បោះហា�យត្រី�ូ���ិ��អ�់រា�កមាលា�ងក��់

ឲ្យ��នាបោះត្រីច�នា។ រាយៈបោះពុល់៥យ�់ បោះទី��នារីាសារា�នា

មាកដល់់បោះហា�យ�នាខែណ្ឌនាា��ំ��ឲ្យ�សគាល់់បោះឈោ័ះ កង គឺំ 
ជ្ឈាខែ��រា�ស់គំា�់ បោះហា�យ កង ក៏�នានាា��ំ��បោះទីៅបោះ�� ី
មាណ្ឌឌល់គិំរា។ី បោះនាៅខែ�ធាំូ ឆ្នាំាំ�១៩៦៧  �ំ���នាមាកដល់់

បោះ��មីាណ្ឌឌល់គិំរា។ី បោះយ�ងបោះទីៅរាសប់ោះនាៅផ្សាាះរា�ស ់ពុឡូូ ឹគឺំជ្ឈា

ជ្ឈនាជ្ឈា�ពិុងំ កំ�ងភូាមិាពុូបោះត្រីគំង។  បោះនាៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៨ �ំ��

នាងិកង �នាបោះទីៅបោះរាៀនា�គំគនាបោះយោ�យបោះនាៅមានាារីាក៦០ 

រា�ស់បោះល់�ា���នា ់បោះឈោ័ះឡូា�ង។ �ំ���នាជ្ឈួ� ក�យ ធាួនា 

បោះហាៅ គំ�នា ជ្ឈួយដកឹនាា�ការាងារា���នា១់០៥ ខែដល់ចល់័�

ជ្ឈាមួាយបោះ��រីា�នាគិំរា។ី 

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៩ កង នាងិ�ំ���នាខែក�លមឹាសារា

បោះ�ោសនាា�័ី ទិីសបោះដៅត្រី�ឆ្នាំា�ងជ្ឈាមួាយ�ដិ��ីនា៍។ 

�ដ�ិ�នីា�៍ាយមិានាឈះំចត្រីកពុ�ីអិាបោះមារាកិ �រា�ិារាភាំ�បោះពុញ់ 

នាងិនៃត្រីពុនាគំរាបោះឡូ�យ។ បោះយ�ងបោះ�ោសនាាឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�លាច

�ដ�ិ�នីាមិ៍ានាហាាានាចូល់នៃត្រីពុរាកត្រី�ីសាច់ដចូមា�នា បោះត្រីពុោះ

�លាចខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា�់�លនួា។  បោះនាៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ �ង

ឡូា�ង បោះហាៅ�ំ��បោះទីៅបោះរាៀនាបោះនាៅមានាារីារា�សគ់ំា� ់បោះដោយមាានា

បោះឈោ័ះ គំ�ណ្ឌ គឺំជ្ឈាអំកឧបោះទីាសនាាមាឯកសារា។ អំកខែដល់

ចលូ់បោះរាៀនាបោះនាៅបោះពុល់បោះនាោះមាានា�ង ឡូា�ង �ងសរូា�នា �ង

�ា�ភូានា នាងិ�ំ��។ �នាាា�់ពុីបោះរាៀនារួាចបោះឈោ័ះ គំ�ណ្ឌ បោះហាៅ�ំ��

ជ្ឈួ�បោះដោយខែឡូកនាងិអ�់រា�អ�ពុីនាបោះយោ�យ។ 

    បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧០ អងគការា���នា១់០៥ សបោះត្រីមាចដក�ំ��

បោះចញ់ពុភូីាមិាពុបូោះត្រីគំងឲ្យ�បោះទីៅបោះធាើ�ជ្ឈាបោះល់�ាស្រុសកុច�ារា បោះហា�យ 

កង ត្រី�ូ� គំ�ណ្ឌ ដកបោះចញ់ពុី���នា១់០៥។ មា�នាបោះពុល់

ខែ�កគំាំ កង បោះធាើ�ស���ត្រី�ឧបោះទីាសនាាមាឲ្យ��ំ��បោះទីៅជ្ឈួ�ខែ��

ក��ប់ោះនាៅខែស្រុសធា�បោះឈោ័ះ ត្រីគំគូំ��  ខែដល់�ងា�់បោះធាើ�សកម័ាភាាពុ

បោះនាៅមូាល់ដឋានាខែស្រុសធា� នាងិត្រី�គំល់់សមាាជ្ឈិកក��់ទីា�ង 

៤នាាក់ឲ្យ��ំ��ត្រីគំ�់ត្រីគំង។ បោះនាៅបោះពុល់បោះនាោះ�ំ��បោះធាើ�ជ្ឈាបោះល់�ា

ស្រុសុក នាងិមិា�ចីា� បោះធាើ�ជ្ឈាអនា�បោះល់�ា �ណ្ឌៈខែដល់បោះ�� ី

មាណ្ឌឌល់គិំរាទីីា�ងមូាល់ត្រី��ូ�នារា�បោះដោះ។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះនាៅកំ�ង

ស្រុសុកច�ារា បោះធាើ��ដ�ិ�នីា ៍មាានាជ្ឈ�បោះនាឿបោះល់��ដ�ិ�នីា ៍ពុួកបោះគំ

មិានាបោះជ្ឈឿបោះល់�ការាបោះ�ោសនាារា�ស់ខែ�រ័ាបោះសរាបីោះទី បោះល់�ក 

ខែល់ងខែ�ពុួករាដឋការាចាស់ នាងិទីាហាានា�ុូល់ីស។ 

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧១ អងគការា���នាច់ា��់ា�ង�ំ��បោះទីៅ
 

បោះរាៀនាសាល់ា�ក�ជ្ឈាមួាយ �ងសរូា�នា �ង�ា�ភូានា នាងិ�ង 

ឡូា�ង ច�នានួា២៥នៃ�ៃ។ បោះពុល់បោះនាោះ�ំ���នាជ្ឈ�ួ ធា�ច បោះត្រីកោយ 
បោះពុល់បោះរាៀនាច�់ បោះហា�យ ធា�ច �នាអ�់រា��ំ���ខែនាាមាបោះទីៀ�។ 

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ �ំ��ត្រី�ូ�អងគការា���នា១់០៥ 

សបោះត្រីមាចឲ្យ�ច�ះជ្ឈយួ ផ្សាលី់ប់ោះយោ�ល់ទ់ីាក់ទីងការាងារាបោះនាៅ

ស្រុសុកច�ារា អូរាា�ង នាងិ ខែក�សមីាា រាយៈបោះពុល់១ខែ�។ �ំ��ច�ះ 
ដល់ស់្រុសកុខែក�សមីាា ជ្ឈ�ួជ្ឈាមួាយ កាស� ីគឺំជ្ឈាបោះល់�ស្រុសកុ 

ខែក�សីមាា �នាឲ្យ��ំ��ដងឹសភាាពុការាណ៍្ឌបោះនាៅស្រុសុករា៥។  
�ំ���នាជ្ឈនូាបោះយោ�ល់ដ់ល់ ់ កាស� ី ឲ្យ��នាសីកម័ាភាាពុក�� ់
ត្រី�ឆ្នាំា�ង�ក��បោះទីៅបោះទីៀ� �ាមាសកម័ាភាាពុអាចបោះធាើ�បោះទីៅ�នា។

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ �ំ��ជ្ឈ�ួជ្ឈាមួាយបោះមាត្រីកមុាក��ត់្រីគំ�់

ត្រីកមុា នាងិកើា�់សភាាពុការាណ៍្ឌត្រីគំ�់មូាល់ដឋានា បោះហា�យបោះល់�ក
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ទិីសបោះដៅការាងារាក���់័�ីាមាសភាាពុការាណ៍្ឌជ្ឈាក់ខែសើង។ 

ឯសភាាពុការាណ៍្ឌរួាមាបោះនាៅកំ�ង���នាគឺ់ំមាានាការាចា��់ា�ង

សហាករាណ៍្ឌកត្រីមិា�ទីា�ជ្ឈា�នា�ីនាាា�់ ការាបោះក��បោះឡូ�ង

�ញ្ញាហជ្ឈ�ទីាស់រា�ាងកម័ាសិទីធិឯកជ្ឈនា នាងិសមូាហាភាាពុ 

បោះដោយអំក�លះចង់ចលូ់សហាករាណ៍្ឌ អំក�លះមិានាចង់ចលូ់ 

បោះហា�យមាានាអំក�លះបោះទីៀ�ចូល់បោះហា�យស��បោះចញ់�ិញ់។ �ំ��

�នាទីាក់ទីងបោះឈោ័ះ ត្រីចានា គឺំជ្ឈាគំណ្ឌៈស្រុសុក រា២ ។

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ សភាាពុការាណ៍្ឌបោះនាៅកំ�ង���នា ់១០៥ 
 

មិានាមាានាអើីខែត្រី�ត្រី�ួល់�លា�ងបោះទី។ បោះត្រីកោយនៃ�ៃទីី១៧ខែ�បោះមាសា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ដ�ិ�នីាឈ៍ះំទីា�ងស្រុសុកបោះល់�ចត្រីកពុ�ីអិាបោះមារាកិ  

នាងិ�រា�ិារា។ បោះនាៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ំ��បោះឡូ�ងមាកបោះរាៀនាសាល់ា 
�ក�បោះនាៅភាំ�បោះពុញ់ បោះហា�យ�នាជ្ឈួ�ជ្ឈាមួាយ �ួនា។ �ួនា 

ឧបោះទីាសនាាមាខែ��ក��ប់ោះឈោ័ះ យាុ ឲ្យ��ំ���នាសគាល់់។ 

    បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ���នា១់០៥ ត្រី�ូ�ចា�ច់ូល់កំ�ង

ភូាមិាភាាគំឦសានា បោះដោយមាានាបោះឈោ័ះ យាុ គឺំជ្ឈាបោះល់�ា

ភូាមិាភាាគំ។ យាុ �នាទីាក់ទីងជ្ឈាមួាយ�ំ�� �ាមាការា

ឧបោះទីាសនាាមារា�ស់ �ួនា។ មា�នាបោះពុល់ត្រី�ជ្ឈ��គំណ្ឌៈ���នា ់

យាុ �នាមាកជ្ឈួ��ំ�� អ�់រា� នាងិជ្ឈ�រា�ញ់ឲ្យ�កសាងកមាលា�ង

ទីាក់ទីងជ្ឈាមួាយ �ួនា ឲ្យ��នាល់ា នាងិសមាៃា�់��ផ្សា��។ 

បោះនាៅខែ�ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ �ងយាុ �នាបោះឡូ�ងបោះទីៅ

���នា១់០៥ ត្រី�ជ្ឈ��គំណ្ឌៈ���នាប់ោះដោយបោះល់�កយក�ញ្ញាហ

���នាម់ាកត្រី�ជ្ឈ�� រួាមាមាានា ១)�ញ្ញាហត្រីពុ�ខែដនា ២) បោះរាៀ�ច�

បោះ�ះទីី�ា�ងកងពុល់ នាងិ ���នា ់៣) ការាទីាក់ទីងកង 

ពុល់៩២០ នាងិ���នា១់០៥ ៤)�ញ្ញាហសហាការាកងពុល់

នាងិកង���នាក់ារាពុារាត្រីពុ�ខែដនាមាណ្ឌឌល់គិំរា។ី �ញ្ញាហត្រីពុ�ខែដនា 

យាុ �នា�ញ្ញាាក់�ា ត្រី�សិនាបោះ��មាានាយួនាឈលានាពុានាត្រីពុ� 

ខែដនាត្រី�ូ�បោះដោះស្រុសាយបោះដោយសនាី�ិិធាីគឺំចរាចាឲ្យ�យួនា

ដកបោះចញ់�ញិ់ នាងិរាាយការាណ៍្ឌបោះទីៅកានាភូ់ាមិាភាាគំភាលាមាៗ។  

�ងយាុ មាកជ្ឈួ��ំ��បោះដោយខែឡូកបោះហា�យអ�់រា��ំ�� ពុី�ញ្ញាហ

ត្រីពុ�ខែដនាកមុា�ជ្ឈា នាងិបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា ខែដល់ឈានាចូល់ដល់់

�ដ�ិកខ�សុ់បោះដោះស្រុសាយមិានារួាចបោះឡូ�យ។ បោះ�ៀ�ណ្ឌាមា

មាានាខែផ្សានាការាបោះនាៅកំ�ងរាដ�ូត្រី��ង�ាយយកបោះ��មីាណ្ឌឌល់គិំរា ី 
�ាមាត្រី�ភាពុពុ័�៌មាានាផ្សាលូ�ការាសមាៃា�់ពុីបោះឈោ័ះ �ី សឺនា 

ភាាគំទីី៥បោះ�ៀ�ណ្ឌាមា។ បោះនាៅខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦ យាុ 

�នាបោះឡូ�ងបោះទីៅ���នា១់០៥ ត្រី�ជ្ឈ��គំណ្ឌៈ���នាន់ាងិគំណ្ឌៈ

ស្រុសុកបោះដោយនាា�បោះល់�ា នាងិអនា�បោះល់�ា���នាម់ាានា �ង

ឡូា�ង ទីទួីល់�ាងបោះយោធាា,�ង សរូា�នា គឺំជ្ឈាបោះល់�ាស្រុសកុ 

រា៣, �ង�ា�ភូានា �ាងបោះសដឋកិចច, �ំ�� សងគមាកិចចស��ាភិា�ល់,  
មិា�សីភូាា បោះយោធាា, មិា� ីចា� ���ធាម៌ា (គឺំជ្ឈាបោះល់�ាស្រុសកុ 

រា២)។ ច�ខែណ្ឌកគំណ្ឌៈស្រុសុកមាានា មិា� ីសើាយ បោះល់�ា

ស្រុសុករា១, មិា�រីាាុ អនា�បោះល់�ា, �ងបោះឡូោក អនា�បោះល់�ាស្រុសុក  

រា២, �ងផ្សាាក់ អនា�បោះល់�ាស្រុសកុរា៣, �ងគីំ បោះល់�ាស្រុសកុ

រា៤, មិា�បីោះ�ឿនា អនា�បោះល់�ាស្រុសកុរា៤, កាស� ីបោះល់�ាស្រុសកុ

រា៥ នាងិ ចានាប់ោះដ�រា អនា�បោះល់�ា។ 

    បោះនាៅខែ�មាករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ គំណ្ឌៈ���នា�់នាសបោះត្រីមាច

បោះធាើ�សនាំ�ិ�សបោះត្រីមាចដកការាងារាពុី គំណ្ឌៈទីាក់ទីង

�រាបោះទីស,  ដកភូាមិាខែស្រុសសងគមាឲ្យ�បោះទីៅស្រុសុក រា៤។ 

សកម័ាភាាពុកំ�ងបោះពុល់បោះនាោះគឺំមិានាអនា���ភីាារាកិចចខែដល់

�ក�ត្រី�គំល់់ឲ្យ� មិានាបោះគំោរាពុ�ាមាការាចា�់�ា�ងរា�ស់

គំណ្ឌៈ���នា ់មិានាច�ះដកឹនាា�កំ�ងត្រីកសងួរា�ស�់លនួា បោះហា�យ

បោះពុល់សន់និ ��មាានាទី�នាាស់ជ្ឈាមួាយបោះល់�ា���នា់។  

កាស� ីនាងិ ចានា ់ត្រី��ូសន់និ �����នាប់ោះដញ់បោះចញ់ពុគីំណ្ឌៈ 

ស្រុសុកខែក�ស�ីមាា ឲ្យ�រាស់បោះនាៅកំ�ងមានាារីាបោះសដឋកិចច���នា ់

ក-១៦។  បោះនាៅខែ�ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧៧ បោះយ�ងបោះ�ោសនាា

��ផ្សា�សទី�នាាសប់ោះនាៅកំ�ងសហាគំមានា ៍ ចល់នាាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឲ្យ�

ទីាមាទីារាពុសីមូាហាភាាពុ បោះដោះស្រុសាយការារាសប់ោះនាៅត្រី�ចា�នៃ�ៃ  

ដចូជ្ឈាការាស�ីច�ក បោះសល�កពុាក់ត្រី�ចា�នៃ�ៃ នាងិ�ាំ�សងាូ�។  

�នាាា�់ពុីបោះនាះ�ំ���នាខែកខែត្រី��លឹមាសារាបោះ�ោសនាា�លះឲ្យ�

ស្រុស��ាមាសភាាពុការាណ៍្ឌ�័ី នាងិ��ត្រី�ឹងបោះធាើ�សកម័ាភាាពុ

ក��់�នា ី រាហា�ូដល់់នៃ�ៃទីី២៤ខែ�មីានាា �ំ��ត្រី�ូ��ក�

ចា�់�លនួាខែ�មីាង។ 

ក�ណ្ឌ�ច់�ណ្ឌា� ៖ អ�ា�ទីបោះនាះ ដកស្រុសង់បោះចញ់ពុីចបោះមាល�យក�ណ្ឌ�ច់�ណ្ឌា� ៖ អ�ា�ទីបោះនាះ ដកស្រុសង់បោះចញ់ពុីចបោះមាល�យ

សារាភាាពុឯកសារា J០០៨៧៨។ រាាល់ ់ចបោះមាល�យសារាភាាពុសារាភាាពុឯកសារា J០០៨៧៨។ រាាល់ ់ចបោះមាល�យសារាភាាពុ

រា�ស់ អំកបោះទីោស ទីា�ងអស់ បោះនាៅ មានាារីា សនាីសិ�� ស -២១ រា�ស់ អំកបោះទីោស ទីា�ងអស់ បោះនាៅ មានាារីា សនាីសិ�� ស -២១ 

ស�ទីធ ខែ�  ឆ្នាំលងកា� ់ការា�ងខិ��ងខ� នាងិ បោះធាើ� ទីារា�ណ្ឌកម័ា ធាៃនាធ់ាៃរាស�ទីធ ខែ�  ឆ្នាំលងកា� ់ការា�ងខិ��ងខ� នាងិ បោះធាើ� ទីារា�ណ្ឌកម័ា ធាៃនាធ់ាៃរា

ពុី កង សួរាចបោះមាល�យ រា�ស់ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា ដបូោះចះំ បោះយ�ង មិានាពុី កង សួរាចបោះមាល�យ រា�ស់ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា ដបូោះចះំ បោះយ�ង មិានា

អាច សនាំដិឋានា�នា�ា ចបោះមាល�យសារាភាាពុ រា�ស់ សូ គឹំមាអាច សនាំដិឋានា�នា�ា ចបោះមាល�យសារាភាាពុ រា�ស់ សូ គឹំមា

អានា បោះហាៅ អាចារា�មា�ី ពុិ� ឬ យាុងណ្ឌា បោះនាោះបោះទី?អានា បោះហាៅ អាចារា�មា�ី ពុិ� ឬ យាុងណ្ឌា បោះនាោះបោះទី?
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

គំយ៍ យំុ៍ៃ គណៈម្ពោ�ធាស្រុ្ំកព្រះតសបក

 �ំ��មាានាបោះឈោ័ះបោះដ�មា គំ�យ យុ�នា នាងិបោះឈោ័ះកំ�ងជ្ឈួរា

�ដ�ិ�នីា ៍គំ�យ សា�ាុនា បោះភាទីត្រី�ុស អាយ�៣៦ឆ្នាំាំ� (បោះនាៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៧៦)។ �ំ��មាានាស្រុសកុក�បោះណ្ឌ��បោះនាៅភូាមិានៃត្រីពុសាា�ង 

���ពុញ់ាបោះល់ៀង ស្រុសកុត្រីពុះបោះសើច បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ �ំ��មាានា

ឪពុ�កបោះឈោ័ះ គំ�យ យាុនា សលា�់បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៨ នាងិ

មាើាយ�ំ��បោះឈោ័ះ ត្រីពុ� ��ិ។ �ំ��មាានា�ាូនា�បោះងា��ទីា�ងអស់

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ វេមតិ្តា 

យំាទូធន់�រ៉ា�មេន់ៅកនំង៉ាស្មី�ករ៉ា�៍ក��ំង៉ាមេជ្រ��ស្មីមេរ៉ា�ស្មីជ្រគឹ�ប់ស្រីស្មីូវទំូក
ស្មីជ្រ��ប់មេ�ើ��ូ�។ (ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

ច�នានួា៨នាាក់ នាងិ�នាចលូ់�បោះត្រីមា��ដ�ិ�នីាច៍�នានួា៧នាាក់។ 

�ងទីី១) គំ�យ យ�នា បោះត្រីកោយមាកបោះធាើ�ជ្ឈាបោះល់�ា���រាាធារា 

ស្រុសុកបោះកោះជ្ឈ័យ, ទីី២) �ំ�� (គំ�យ យុ�នា) ទីី៣) គំ�យ 

ឈនា គឺំជ្ឈា��គំគល់កិ���ធាម៌ា, ទីី៤) គំ�យ បោះនាៅ គឺំជ្ឈាបោះពុទី� 

���ពុញ់ាបោះល់ៀង�, ៥) គំ�យ នាា� បោះនាៅអងគភាាពុ���រាាធារា, 

៦) គំ�យ ណ្ឌា អងគភាាពុ���ធាម៌ា, ៧) គំ�យ ហាាានា បោះពុទី�

���នា២់៤ នាងិ ទីី៨) �ាូនាបោះពុៅរាស់បោះនាៅជ្ឈាមួាយមាើាយ។ 

 បោះនាៅនៃ�ៃទីី២០ ខែ���ល់ា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ អងគការា�នា

បោះរាៀ�ច�ឲ្យ��ំ��មាានាត្រី�ពុនាធបោះឈោ័ះ ឡូ�ង បោះ�ឿនា អាយ�២៣ឆ្នាំាំ� 

គឺំត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះនាៅស្រុសុកបោះកោះជ្ឈ័យ បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ ត្រី�ពុនាធ

រា�ស�់ំ��បោះធាើ�ការាបោះនាៅកំ�ងអងគភាាពុបោះសដឋកិចច ស្រុសកុត្រី�ខែ�ក 

ខែផ្សាកំកា�ប់ោះដរា។

 បោះនាៅបោះពុល់ខែដល់�ំ��មាានាអាយ�៥ឆ្នាំាំ� ឪពុ�កមាើាយ�ំ���នា

មាករាស់បោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាំយត្រីពុីមាខែដល់ជ្ឈាស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��

�ាងមាើាយ។ មូាល់បោះហា��ខែដល់ត្រីគំសួារា�ំ��មាករាសប់ោះនាៅភូាមិា

សាំយត្រីពុីមា�ិញ់បោះដោយសារាមាានាបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�ះបោះ�រា

កា�់សមាលា�់ ឆ្នាំក់�លនាត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះនាៅកំ�ងភូាមិា។ បោះនាៅបោះពុល់�ំ�� 
អាយ�១១ឆ្នាំាំ� ត្រីគំសួារា�ំ��ត្រី�ឡូ�់មាករាសប់ោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាា�ង

�ិញ់។ បោះពុល់�ំ��មាានាអាយ�១៦ឆ្នាំាំ� ឪពុ�កមាើាយ�ំ��នាា��ំ��មាក

បោះនាៅ���ី័សីា�ិបោះនាៅ���ពុញ់ាបោះល់ៀង�។ បោះត្រីកោយមាក�ំ���ួស

ជ្ឈាបោះនានា�នារាយៈបោះពុល់១ឆ្នាំាំ� នាងិ�ួសជ្ឈាភិាកខ��នារាយៈ 
បោះពុល់២ឆ្នាំាំ�។ បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៧ �ំ��បោះទីៅត្រី�ឡូងយកសញ្ញាា�ត្រី� 
សាល់ា�ល់រីាង បោះនាៅកំ�ងត្រីកងុនៃត្រីពុខែ�ង បោះហា�យ�ំ��ត្រី�ឡូង

 
ជ្ឈា�់នាងិទីទួីល់�នាសញ្ញាា�ត្រី�។ �នាាា�់ពុីត្រី�ឡូងរួាច�ំ��

�នាមាកសាំក់បោះនាៅកំ�ង���ី័�ីនារាយៈបោះពុល់១ខែ� បោះទី���ំ��មាក
 

រាស់បោះនាៅ��ទួីីល់សា�ង សាិ�បោះនាៅកំ�ង���បោះកោះរាកា ស្រុសុក

ពុាមាជ្ឈរា បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ 
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

 បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៨ �ំ���នាសកឹនាងិមាករាសប់ោះនាៅផ្សាាះ

�នារាយៈបោះពុល់២ខែ�។ បោះដោយជ្ឈី�ភាាពុត្រីគំសួារាមាានាការា

�ើះ�ា��ំ���នាមាករាសប់ោះនាៅជ្ឈាមួាយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា ខែដល់មាានា 
ផ្សាាះបោះនាៅខែក�រា��ទួីីល់សា�ង។ គំា�ធ់ាលា�់រាសប់ោះនាៅជ្ឈាមួាយ

�ំ��កាល់�ំ���ួសជ្ឈាសងឃ។ �ំ���នារាស់បោះនាៅជ្ឈាមួាយគំា� ់

នាងិបោះធាើ�ខែស្រុសចមាាារា ដា�សខែណ្ឌើក ល់ៃ បោះពុោ�  បោះដោយមាានាការា 

ជ្ឈួយពុីអំកភូាមិាជ្ឈិ��ាង ដចូជ្ឈា ផ្សាលី់់ដខីែស្រុសឲ្យ�បោះធាើ� ផ្សាលី់់

កមាលា�ងស�ើបោះគំោ នាងិត្រីក�ីឲ្យ�ភាាួរារាាស។់  បោះត្រីកោយមាកឪពុ�ក

មាារា�ំ��បោះឈោ័ះ គំ�យ សានា ់�នាទិីញ់មាង�ាំ��ចូឲ្យ��ំ��ទី�ក

បោះនាសាទីត្រី�ី។ កំ�ងរាយៈបោះពុល់ខែដល់�ំ��ត្រី�ក�មា��រា�រា

បោះនាសាទីត្រី� ី�ំ��ទីទួីល់�នាការាអ�់រា�ជ្ឈា�បោះណ្ឌើ� រាៗពុ�ីងធា�ច 

គឺំជ្ឈាបោះល់�ា���នា២់៣ នាងិ �ងភានា �ចច���នាគឺំំបោះនាៅ

អងគភាាពុកសិកម័ា���នា២់៤ បោះដោយសារា�ងទីា�ងពុីរា

បោះនាះរាស់បោះនាៅភូាមិានៃត្រីពុសាា�ងជ្ឈាមួាយ�ំ��។  

 បោះនាៅខែ�ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ �ំ��ចូល់�ដ�ិ�នីាប៍ោះនាៅភូាមិា

នៃត្រីពុសាា�ង បោះដោយមាានា�ងភានា ជ្ឈាអំកនាា�ចូល់ នាងិ �ង

ធា�ច គឺំជ្ឈាអំកទីទួីល់សគាល់់។ បោះត្រីកោយពុី�ំ��ចូល់�ដ�ិ�នីា៍

�ំ��ក៏ចូល់បោះនាៅកំ�ងចល់នាាយ��ជ្ឈនាយ��នាារា៣ីភូាមិា គឺំភូាមិា

ត្រីកសា�ងទីង ភូាមិានៃត្រីពុសាា�ង នាងិភូាមិាទឹីកជ្ឈូរា។  �ំ��មាានា

�នួាាទីីជ្ឈាអនា�ត្រី�ធាានាសា�ាយ��ជ្ឈនា���ពុញ់ាបោះល់ៀង នាងិ

ជ្ឈាទីីសីកីារាភូាមិានៃត្រីពុសាា�ង។ បោះនាៅខែ�ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧០ �ំ��

ចូល់អងគការាបោះដោយកលាយជ្ឈាសមាាជ្ឈិកយ��កកបោះដោយ

មាានាសមិា� ី�ា� ស�� គឺំជ្ឈាអំកឧបោះទីានាាមា នាងិសមាមិា� ី

មាុ�ង គឺំជ្ឈាអំកទីទួីល់សគាល់។់ �ំ��ចលូ់ជ្ឈាសមាាជ្ឈកិអងគការា

�នាបីោះទីៀ�គឺំចលូ់�ក�បោះនាៅនៃ�ៃទីី២២ ខែ��ចិិកិា ឆ្នាំាំ�១៩៧០  

បោះនាៅអងគភាាពុស្រុសុកត្រី�ខែ�ក បោះដោយមាានាសមាមិា�សី�� 

សានា អំកឧបោះទីាសនាាមាទីី១, សមាមិា�ចីានា ់�នា អំកឧទីាសនាាមា 

ទីី២ នាងិសមាមិា�ជី្ឈ័យ សារានិា  គឺំជ្ឈាអំកទីទួីល់សគាល់។់ 

 រានិា គឺំជ្ឈាបោះល់�ាស្រុសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក អ�់រា��ំ��ចា�់ 
�ា�ងពុីឆ្នាំាំ�១៩៧៣ នាងិ១៩៧៤  បោះដោយមាានា�ិធាីពុីរា

យាុងគឺំអ�់រា�ស្រុស�ច�ា�់ គឺំ ឲ្យ���ិ��ពុត្រីងឹងកមាលា�ង�ក�

បោះដ�មា�ពីុត្រីងឹកការាអ�់រា�ដកឹនាា�កំ�ងអងគភាាពុ �ុ�ខែនា�ីលមឹាសារា

មិានាខែមានាខែផ្សាាកបោះល់�មាាគ៌ំា�ណ្ឌ ណៈរា�ស�់ក�បោះដោយបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�ស 

យកសភាាពុមិានាល់ា ដចូជ្ឈា សមាាសភាាពុបោះសរា ីបោះភាល��បោះភាល�នា

ពុាក់ពុន័ា ធនានិាាំការានាបោះយោ�យ�ា័�ង នាងិពុាល់ាអា�ាុខែស។ 

មួាយខែផ្សាកំបោះទីៀ�គឺំអ�់រា�ច�ហារា បោះដោយបោះល់�កបោះឡូ�ង�ា បោះនាៅ

ត្រី�បោះទីសបោះ�ៀ�ណ្ឌាមាបោះគំមិានា�ើះអើបីោះទី បោះហា�យសមា�ូរាស��ាយ 
មាានា�ា�ងពុីបោះ�ៀរា អាបោះ�ងុ រាហា�ូដល់ប់ោះ�ៀ�ណ្ឌាមារា�បោះដោះ

បោះហា�យបោះនាៅខែ�មាានាខែល់�ងស�សីងស្រុសសី្រុសាបោះពុញ់ត្រី�បោះទីស 

រា��នាាយទី�នា នាងិឯកជ្ឈនាក៏មាានាខែដរា។ ឯត្រី�បោះទីស

កមុា�ជ្ឈាបោះយ�ង�ើះ�ា�បោះត្រីច�នាណ្ឌាស់។ រានិា អ�់រា�នាងិមាានា

�ិធាានាការាឲ្យ��ំ��បោះទីៅទី�់ទឹីកទី�ករាហា�ូបោះធាើ�ឲ្យ�ល់ិចសនាាងូ 

រាល់ួយស�ណ្ឌា� ដ�ណ្ឌា�ដា�ដ�ះ ល់ិចផ្សាាះសខែមា�ងរា�ស់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមូាល់ដឋានាបោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥។  រានិា ឲ្យ��ំ��បោះទីៅ

បោះ��កទឹីក�ងហូរាបោះចញ់ពុីត្រី�ឡូាយធា�ឲ្យ�អសព់ុីខែស្រុសបោះហា�យ

គំា�ន់ាងឹ�ញ្ចូចូល់ទឹីក�លាចលូ់�ញិ់ �ុ�ខែនាមិីានាបោះ��ញ់�ញ្ចូចូល់បោះទី
 

បោះធាើ�ឲ្យ�សនាាងូ�ចូអស។់ រានិា ចា��់ា�ងឲ្យ��ំ��បោះធាើ�ការាពុនិា�ិ��ាមា
 

ដានានៃផ្សាាកំ�ងគំណ្ឌៈស្រុសកុ បោះហា�យរាាយការាណ៍្ឌឲ្យ�គំា��់ញិ់ 

បោះត្រីពុោះគំា�់�លាចកំ�ងគំណ្ឌៈស្រុសុកមាានាបោះគំោល់��ណ្ឌងអើី

បោះផ្សា�ងមិានាល់ាច�បោះពុោះគំា�។់ រានិា មាានាខែផ្សានាការាឲ្យ��ំ��ដាក់

ឈល��ាមាត្រីពុ�ខែដនា រាាយចត្រីមូាង�នាីចិ�នាីចួត្រី�ង់កខែនាលងណ្ឌា 
ខែដល់ស��ានា�់ុ�បោះណ្ឌ ណោះ បោះហា�យឲ្យ��ំ��យកមីានាបោះចញ់ពុីខែ�� 
�នាាា�់ត្រីពុ�ខែដនា។ ត្រី�សិនាបោះ��បោះ��ញ់បោះ�ៀ�ណ្ឌាមាចូល់មាក 

កំ�ងទឹីកដខីែ�រ័ាឲ្យ��ំ���ញ់់យាុងណ្ឌាបោះធាើ�ឲ្យ���សនាបោះយោ�យ
 

�ដ�ិ�នីា។៍ រានិា ត្រី��់�ំ��ឲ្យ��នាាយរា��អាហាារាបោះនាៅកំ�ង

អងគភាាពុបោះដ�មា�សីនា��ស�នៃចបោះត្រី��មាទី�កបោះពុល់�ើះ�ា�បោះទីៅ 

នៃ�ៃមា��។ �ុ�ខែនាបីោះគំោល់��ណ្ឌងយ�ទីធសាស្ត្រីសីគឺំបោះដ�មា�ីឲ្យ� 

យ�ទីធជ្ឈនាហា�ូមិានាត្រីគំ�់ត្រីគំានាន់ាងិ�ងឹខែ�ងបោះល់��ញ្ញាហហា�ូ 

ច�ក។ កនាលងមាក បោះល់�ការាបោះសល�កពុាក់ក៏មាានាការាកា� ់

�នាាយខែដរា គឺំ�ំ��មិានាខែដល់បោះ��កសបោះមាល�ក��ពុាក់�នាត្រីគំ�់

មាើងណ្ឌាបោះទី រាហា�ូដល់់មាានាការាបោះល់�កបោះឡូ�ង�ា «បោះធាើ� 

�ដ�ិ�នីាប៍ោះសល�កពុាក់ដចូបោះឈល�យសឹក» បោះហា�យអនា�ញ្ញាា�

ឲ្យ�មាានាត្រីគួំសារា�ងាឲ្យ�មាានាភាាពុគំត្រីគឹំកគំបោះត្រីគំង រាហា�ូដល់់

មាានាសភាាពុ��សសលី់ធាម៌ាទីី៦ បោះក��មាានាបោះឡូ�ងបោះនាៅកំ�ង

អងគភាាពុ។  បោះត្រីកោយមាក �ំ���នាយកបោះទីៅអនា���ជី្ឈាក់ខែសើង

បោះដោយ�នាយកបោះទីៅផ្សា�ពុើផ្សា�ាយដល់យ់�ទីធជ្ឈនា នាងិកម័ាា-

ភិា�ល់�ាំក់បោះត្រីកោមា។ បោះនាៅបោះពុល់ខែដល់�ាងបោះត្រីកោមាអនា���ី

មិានា�នា �ំ���បោះញ្ចូចញ់អាក��កិរាយិា អាជ្ឈាំ សមាល�� គំត្រីមាាមា

ក�ខែហាង។ ចល់នាាក��ប់ោះនាះមាានាបោះឈោ័ះ�ា ចល់នាាបោះស�បោះរា� 

នាយិមាខែដល់យកសមាាសភាាពុជ្ឈា�់នានិាាំការាសងគមាចាស់ 

10 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ជ្ឈាបោះមាភូាមិា បោះមាកង �ុូល់ីស ទីាហាានា សមាាសភាាពុ

ពុាល់ាអា�ាុខែស សងៃ�ស�� បោះធាើ�ជ្ឈា�ងំ�ខែងាក។ ចល់នាាបោះស�បោះរា� 

នាយិមាបោះនាះ�នាបោះក��បោះឡូ�ងបោះនាៅពុាក់កណ្ឌើាល់ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

បោះនាៅបោះពុល់ខែដល់រានិា �នាអ�់រា��ំ��បោះហា�យបោះដ�មាក�បោះណ្ឌ��ដ��ូង

�ំ��មិានា�នាដងឹពុ�ិត្រី�កដបោះទី។ មា�ាុងបោះទីៀ�ចល់នាាបោះនាះមាានា 
ការាគំា�ត្រីទីពុីត្រី�បោះទីសសូបោះ�ៀ� នាងិត្រី�បោះទីសបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា 

ទីា�ងផ្សាលូ�ចិ�ី នាងិសមាភារា �ាមារាយៈគំណ្ឌៈទីាក់ទីង

បោះ�ៀ�ណ្ឌាមាបោះឈោ័ះ នៃ�មាាុនា។់  ជ្ឈ�នាយួខែដល់បោះ�ៀ�ណ្ឌាមា

�នាផ្សាើល់ឲ់្យ�មាក�ំ��មាានា ដចូជ្ឈា  អាខែអា១៥ ច�នានួា៧៥បោះដ�មា, 

បោះសកាបោះស ច�នានួា៤០បោះដ�មា, អឹមា៣០ ច�នានួា៤បោះដ�មា, 

កា�បោះភាល�ង��ាល់៦់០មីាល់ខីែមាតុ្រី� ច�នានួា៣បោះដ�មា, បោះ�៤០ ច�នានួា 

២បោះដ�មា, អឹមា៧៩ ច�នានួា៦បោះដ�មា, កា៥៤ នាងិអាបោះ� ច�នានួា 

១២បោះដ�មា, �ាំ�បោះពុទី�៣ធា�ង បោះដោយមាានា�បោះណ្ឌើោយកនាលះ

ខែមាតុ្រី� ទីទឹីក៣ទឹីកនាងិ កមុាស៤់�កឹ។ សមាភារាទីា�ងអស់

បោះនាះគឺំបោះយោធាាស្រុសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�កជ្ឈាអំកទីទួីល់ពុី នៃ�ុ

មាាុនា ់បោះនាៅផ្សា�ារាពុាមា�នាាារា បោះនាៅខែ���ល់ា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ 

បោះហា�យអា��ធានាងិសមាភារាទីា�ងអសប់ោះនាះបោះយ�ងមិានាទីានា�់នា

យកមាកបោះត្រី��ត្រី�សប់ោះទី។ ខែផ្សានាការាក��ប់ោះនាះមាានាទិីសបោះដៅ

�ាយរា�ល់�រាដឋអ�ណ្ឌាច ដបោះណ្ឌើ�មាអ�ណ្ឌាចមាកត្រីគំ�់ត្រីគំង នាងិ

ចា�ខ់ែចង�ាមាបោះស�បោះរា�នាយិមា។ បោះត្រីកោយមាក�ំ��ត្រី��ូអងគការា

ចា�់�លនួា នាងិយកមាកសួរាចបោះមាល�យបោះនាៅនៃ�ៃទីី២ ខែ���ល់ា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៦។

ក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនាះដកស្រុសង់បោះចញ់ពុីបោះសចកើី ក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនាះដកស្រុសង់បោះចញ់ពុីបោះសចកើី 

ក�ប់ោះហា��សរួាចបោះមាល�យឯកសារា ក�ប់ោះហា��សរួាចបោះមាល�យឯកសារា J០០២៥៥J០០២៥៥។ រាាល់ច់បោះមាល�យ។ រាាល់ច់បោះមាល�យ

សារាភាាពុរា�សអំ់កបោះទីោសទីា�ងអសប់ោះនាៅមានាារីាសនាីសិ�� សារាភាាពុរា�សអំ់កបោះទីោសទីា�ងអសប់ោះនាៅមានាារីាសនាីសិ�� 

ស-២១ ស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�ក់ារា�ងខិ��ងខ�នាងិបោះធាើ�ទីារា�ណ្ឌកម័ា ស-២១ ស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�ក់ារា�ងខិ��ងខ�នាងិបោះធាើ�ទីារា�ណ្ឌកម័ា 

ធាៃនាធ់ាៃរាពុកីងសរួាចបោះមាល�យរា�សខ់ែ�រ័ាត្រីកហាមា ដបូោះចះំបោះយ�ងធាៃនាធ់ាៃរាពុកីងសរួាចបោះមាល�យរា�សខ់ែ�រ័ាត្រីកហាមា ដបូោះចះំបោះយ�ង

មិានាអាចសនាំដិឋានា�នា�ាចបោះមាល�យសារាភាាពុរា�ស ់គំ�យ មិានាអាចសនាំដិឋានា�នា�ាចបោះមាល�យសារាភាាពុរា�ស ់គំ�យ 

យុ�នា ពុិ�ឬយាុងណ្ឌាបោះនាោះបោះទី?យុ�នា ពុិ�ឬយាុងណ្ឌាបោះនាោះបោះទី?

មេយាោ��ដែ�រី៉ាជ្រក��មេន់ៅស្មី�រ៉ាភូា�ិ។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ វេមតិ្តា 

 �ំ��បោះឈោ័ះ បោះសោមា បោះពុៅ នាងិមាានាបោះឈោ័ះ �ដ�ិ�នីា ៍

បោះសោមា �ិនា ជ្ឈនាជ្ឈា�ខិែ�រ័ា បោះភាទីត្រី�ុស អាយ�៣៤ឆ្នាំាំ�។ �ំ��

មាានាទីីល់�បោះនាៅភូាមិាភ័ាគំត្រីកល់សិ (�ចច���នាអំាចជ្ឈាភូាមិាភា

គំគបោះនាស�) ���ត្រី�បោះកោល់ (�ាបោះកោ) ស្រុសុកនៃត្រីពុខែ�ង 

(បោះពុោធា៍បោះរាៀង) បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ ត្រី�ពុនាធរា�ស់�ំ��បោះឈោ័ះ 

ស� បោះសឿនា ច�ខែណ្ឌកបោះឈោ័ះ�ដ�ិ�នីា ៍�ួនា សារា ីរាស់បោះនាៅ

ភូាមិារាងើះមួាយរាយ �ចច���នាភូំាមិាអងើះមួាយរាយ ���

អបោះនា�ោង ស្រុសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ ត្រី�ពុនាធ�ំ��

បោះធាើ�ការាបោះនាៅកំ�ងមានាារីាកា�ប់ោះដរាស្រុសុក។ 

 �ំ���ួសជ្ឈាត្រីពុះសងឃអស់រាយៈបោះពុល់៨ឆ្នាំាំ� បោះនាៅ��ី

សើាយស��ា សាិ�បោះនាៅភូាមិាសើាយស��ា ���នៃត្រីពុកបោះនាលោង 

ស្រុសុកនៃត្រីពុខែ�ង បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ �ង�ំ��បោះឈោ័ះ មាុ�ក គឺំជ្ឈា

យំាទូធន់�រ៉ា�ដែ�រី៉ាជ្រក��ក��ំង៉ាវ�យាជ្របយំាទូធមេន់ៅមេល�ស្មី�រ៉ាភូា�ិ។ 
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

អំក���ួស�ំ��បោះត្រីពុោះគំា�គឺ់ំជ្ឈាសន្ត្រីងគាជ្ឈ ��សីើាយស��ា។ 

ចា�់ពុឆី្នាំាំ�១៩៦១ដល់ឆ់្នាំាំ�១៩៦២ �ំ��បោះរាៀនាបោះនាៅ��សីាងឹ

សល�ូ សា�ិបោះនាៅ���អំកបោះល់ឿង ស្រុសកុពុាមាជ្ឈរា បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ 

�ំ��បោះរាៀនាភាាសា�ល់ ីជ្ឈាមួាយត្រីគំ ូស�� សនិា(�ចច���នាបំោះនាៅ

ចមាាារាបោះកៅសាូរាដឋ) ច�ខែណ្ឌកត្រីគំូ ត្រីពុ� សមា��ីិ �បោះត្រីង�នា 

ច�បោះណ្ឌោទី នាងិសរាបោះសរា�ាមាសូត្រី�។ បោះនាៅបោះពុល់បោះនាោះ ត្រីគំូ 

ហាាយ បោះអល់ ក៏�បោះត្រីង�នាភាាសា�ល់ខីែដរា នាងិជ្ឈាសន្ត្រីងគាជ្ឈ 

��។ី ហាាយ បោះអល់ មាានាស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��បោះនាៅភូាមិាពុនៃនាល ���

�បោះ�ង ស្រុសកុពុាមារាក៍ បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ កាល់�ំ��បោះនាៅបោះរាៀនា

ទីីបោះនាោះមាានាសិស�ច�នានួា២០អងគ។ 

 មិា�ភីាកីិខែដល់�ំ��ជ្ឈិ�សំិទីធជ្ឈាមួាយមាានាបោះឈោ័ះ ស�� 

សនិា , បោះកៅ មួានា, ត្រីពុ� សមា��ី ិបោះហាៅ មាានា នាងិមាានាបោះឈោ័ះ

ម្ពោសាម ម្ពោ�៖ ម្ពោលខា្ងាា ត់បនីាយ៍�ព្រះកតី
ស្រុ្ំកម្ពោកាះជ�យ៍ តំបៃ់២៤
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

បោះត្រីកៅមួាយបោះទីៀ�គឺំ ចត្រីកី, សលូ�, រាដឋ, មា�� មាានា, បោះមាងុ នាងិ 

ណ្ឌនា បោះនាៅស្រុសុកពុាមាជ្ឈរា, ត្រីកូច, មិា �នា (ស្រុសុកបោះកោះ 

ជ្ឈ័យ) , ហាាក់ (បោះយោធាាភូាមិាភាាគំ), ឈនួា ត្រី�ធាានារាង 

បោះយោធាា���នា២់៤, កង, សា�� គឺំជ្ឈា�ញ្ញាាការារាង���នា ់

២៤, �ុ�ល់, ផ្សា�ស, សារានា, �ាុនា,់ �ុ�នា គឺំជ្ឈាបោះល់�ា� 

បោះយោធាា���នា២់៤។ បោះនាៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ �ំ��ទីទួីល់

�នាការាអ�់រា�ពុីសមាមិា� ីឈកូ នាងិសមាមិា� ីចត្រីកី ។ 

�លមឹាសារាខែដល់សមាមិា� ីឈកូ នាយិាយអ�់រា��ំ��គឺំ «ឥឡូ�ូ
 

បោះនាះបោះយ�ងច�់សន្ត្រីងគាមា �ុ�ខែនាកីារាងារាពុល់កម័ាកានាខ់ែ�

�លា�ងបោះឡូ�ង �ុ�ណ្ឌ ណឹងបោះហា�យបោះនាៅជ្ឈី�ភាាពុមិានាត្រីគំ�់ត្រីគំានា់

បោះទីៀ� ស��ភាាពុត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកានាខ់ែ�បោះចោទី បោះហា�ហា�ឈ់ ឺ

បោះហា�យល់ទីធភាាពុបោះដោះស្រុសាយមិានាបោះចញ់។ បោះ��បោះត្រី���បោះធាៀ� 

ជ្ឈាមួាយត្រី�បោះទីសដនៃទីបោះទីៀ� គឺំបោះយ�ងចាញ់់បោះគំ នាងិមិានា

បោះជ្ឈឿនាបោះល់ឿនាបោះទី។ បោះយ�ងត្រី�ូ�យកចិ�ទីី�កដាក់ត្រី�មូាល់

បោះកៀងគំរាកមាលា�ងឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាឧ��ាមាភបោះយ�ង បោះដោយ��ខែ�ក

កមាលា�ងត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាពុី�ដ�ិ�»ី ។ ច�ខែណ្ឌក�លមឹាសារាខែដល់

សមាមិា� ីចត្រីកី អ�់រា��ំ��គឺំ «បោះល់�កអ�ពុី�ញ្ញាហបោះត្រី���បោះធាៀ�

សម័ាយមា�នាសន្ត្រីងគាមាមាានាល់កខណ្ឌៈ��សគំាំ បោះយ�ង�ើះ 

�ា�សមាភារា បោះស��ងអាហាារាមិានាត្រីគំ�់ត្រីគំានា ់ពុីសងគមា

ចាស់មាានាហា�ូត្រីគំ�់ត្រីគំានា។់ ចត្រីកី �នាអ�់រា��ំ���ា «��បោះធាើ�

សកម័ាភាាពុបោះទីៅចា�ច�់ច�ងច�់បោះដ�មាចា�គិំ�គំាំ»។ �លមឹាសារា 

ទីា�ងអស់បោះនាះ�ំ���នាយកបោះទីៅបោះធាើ�ការាបោះ�ោសនាា��ផ្សា�ស 
��ផ្សា�ល់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា បោះហា�យត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមួាយច�នានួាយល់ស់្រុស�

�ាមាការាបោះ�ោសនាាបោះនាះ។ �ំ��ចា��់ា�ងកមាលា�ង�នាបីោះទីៀ�

មាានាបោះឈោ័ះ ស�� នា ីគឺំជ្ឈាសមាាជ្ឈកិទីីពុរីាកំ�ងគំណ្ឌៈស្រុសកុ

ត្រី�ខែ�ក, បោះទីពុ បោះក� គឺំជ្ឈាគំណ្ឌៈកសកិម័ាស្រុសកុត្រី�ខែ�ក, 

ចនិា ចនា គឺំជ្ឈាត្រី�ធាានា���ត្រីកបោះសោមាអក (កបោះនា�ោមាអក), 

ហា�ួ បោះសង គឺំជ្ឈាត្រី�ធាានា���ពុាមាទីារា (ពុាមាមានាាារា), 

�មឹា អ�ី គឺំជ្ឈាយ�ជ្ឈនាបោះនាៅភូាមិា�ុ�កទីាក ���ត្រី�ធាា��, បោះមា�ុ 

គឺំជ្ឈាយ��ជ្ឈនាបោះនាៅភូាមិាត្រីជ្ឈលួ់ ���ត្រីកបោះសោមាអក (កបោះនា�ោមា 

អក)នាងិបោះឈោ័ះ បោះកៅ មួានា។ 

 បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៦ �ំ��បោះរាៀនាបោះនាៅ��កី�សានា សា�ិបោះនាៅ

�ាង��ូងច�ារាអ�បោះពុៅជ្ឈា�់នាងឹទីបោះនាល�សាក់ខែដល់មាានា

ចមាៃាយ២០០បោះទីៅ៣០០ខែមាតុ្រី�ពុីមាា�់ទីបោះនាលបោះត្រី��យ

�ាងបោះក�� នាងិមាានាត្រីគំ�ូបោះត្រីង�នាបោះឈោ័ះ �ូ ។  �នាាា�់មាក

�ំ��មាកបោះនាៅភូាមិាសាងឹសល�ូ កំ�ង���អំកបោះល់ឿង ស្រុសកុពុាមាជ្ឈរា 

បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង �ិញ់ បោះដោយសារាអាចារា� ហាាយ បោះអល់ 

ឲ្យ��ំ��ជ្ឈួយ�បោះត្រីង�នាច�បោះណ្ឌោទី នាងិសរាបោះសរា�ាមាសូត្រី� 

ដល់់សិស��ាំក់ទីី១ ច�នានួា២០នាាក់។  

 �ំ���នាចូល់�ដ�ិ�នីាប៍ោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៧ បោះនាៅ��សីាឹង

សលូ� ភូាមិាសាឹងសលូ� ���អំកបោះល់ឿង ស្រុសុកពុាមារាក៍ បោះ��ី
 

នៃត្រីពុខែ�ងខែដល់អំកនាា�ចលូ់បោះឈោ័ះ បោះកៅ មា�នា។ មូាល់បោះហា�� 

បោះកៅ មា�នា អាចអូសទីាញ់�ំ��ឲ្យ�ចលូ់�ដ�ិ�នីា�៍នា គឺំបោះដោយ 
សារាគំា�់ពុនា�ល់់�ំ��អ�ពុីការាជ្ឈិះជ្ឈានាស់កីិភូាមិា នាងិការា

រា�បោះដោះ�លនួា។ 

 បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៦៨ �ំ��បោះចញ់ពុ�ី�សីាងឹសល�ូមាក��ី

ក�ខែរាងុ សាិ�បោះនាៅភូាមិាក�ខែរាងុ ���ធាាយ ស្រុសុក�ភាំ� បោះ�� ី

នៃត្រីពុខែ�ង �នាាា�់មាក�ំ��សកឹខែ�មាើង។ �ា�ងពុ�ីំ��ចលូ់�ដ�ិ�នីា៍
 

មេយាោ��ដែ�រី៉ាជ្រក��ក��ងំ៉ាវ�យាជ្របយំាទូធ���ួយាកង៉ាទូ��មេវៀត្តា��� 
មេន់ៅស្មី�រ៉ាភូា�ិកនំង៉ាស្រីស្មីុកជ្របស្មីូជ្រត្តា មេ�ត្តាាស្មីើ�យាមេរ៉ាៀង៉ា។ ដែ��ករ៉ា� 
ឆ្នាំន��១៩៧៨។ (ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 13



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំឯកសារ

មាកបោះនាៅខែ�ឧសភាា ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ �ំ��ទីទួីល់��ខែណ្ឌងជ្ឈា

បោះល់�ាសងាា� ់បោះនាៅ�នាាាយចត្រីកី បោះនាៅស្រុសុកបោះកោះជ្ឈ័យ។ 

ចា�់�ា�ងពុីខែ�ឧសភាា ដល់់ខែ���ល់ា ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ 

អងគការាឲ្យ��ំ��ទីទួីល់ការាងារាបោះនាៅសងាា�់�ឹងបោះដោល់។ 

បោះនាៅចបោះនាលោះពុខីែ���ល់ា១៩៦៩ ដល់ ់ខែ�ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

 អងគការាចា��់ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះរាៀនាបោះនាៅសាល់ាភូាមិាភាាគំ។ 

អភិា�ល់សាល់ាភូាមិាភាាគំបោះឈោ័ះ បោះសោ យាុនា ់នាងិ �ា

មាាុ�់។ បោះនាៅបោះពុល់�ំ��ត្រី�ឡូ�់មាកពុីបោះរាៀនា�ិញ់អងគការាឲ្យ��ំ��

បោះទីៅទីទួីល់ការាងារាបោះនាៅស្រុសកុត្រី�ខែ�ក បោះដោយមាានា�នួាាទីី

ជ្ឈាត្រី�ធាានាស្រុសុកត្រី�ខែ�ក។ �ំ��ចូល់�ក�បោះនាៅនៃ�ៃទីី១២ 

ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០ បោះដោយមាានាអំកឧបោះទីាសនាាមាគឺំ �ង

ឈកូ នាងិ �ងជ្ឈយ័ គឺំជ្ឈាអំកទីទួីល់សគាល់។់ បោះត្រីកោយមាក

�ំ���នាចា��់ា�ង បោះឈោ័ះ �ុ�ក សាាង បោះនាៅសហាករាណ៍្ឌភូាមិា

បោះពុោធា ៍សងាា�ត់្រី�ធាា��,�ា� ��នា សងាា�អ់បោះនា�ោង, ទី�� 

��ីច បោះនាៅអងគភាាពុសនាីសិ��ស្រុសុក, បោះសៅ សូបោះ�� បោះនាៅ

មានាារីាបោះពុទី�មាធា�មា ឲ្យ�បោះធាើ�សកម័ាភាាពុ��ខែ�កកមាលា�ង

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនានាងិ�ដ�ិ�នីា,៍ ពុត្រីងីក�ាងសីល់ធាម៌ាទីី៦ (ក��

ត្រី�ត្រីពុឹ�អីើីខែដល់បោះល់័�សនាងឹស្ត្រីសីីបោះភាទីឲ្យ�បោះសោះ) បោះហា�យ

�បោះងា��បោះចោរាកម័ាឲ្យ�បោះដ�រាល់ចួបោះដ�មា��ីាយ�ដ�ិ�នីា។៍ បោះនាៅកំ�ង 
ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �ំ��ទីទួីល់ឋានាៈជ្ឈាកម័ាាភិា�ល់បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ 

 អងគការា�នាចា�់�លនួា�ំ��មាកទីីបោះនាះ បោះត្រីពុោះ�ំ���នាទីទួីល់
 

ការាអ�់រា� នាងិចា�់�ា�ងក��់ពុីសមាមិា� ី ឈូក នាងិ

សមាមិា�ចីត្រីកី។ �ំ��ត្រី��ូយកមាកសរួាចបោះមាល�យបោះនាៅនៃ�ៃទីី១១ 

ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៦។ 

ក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនាះដកស្រុសង់បោះចញ់ពុីបោះសចកើី ក�ណ្ឌ�់ច�ណ្ឌា�៖ អ�ា�ទីបោះនាះដកស្រុសង់បោះចញ់ពុីបោះសចកើី 

ក�់បោះហា��សួរាចបោះមាល�យឯកសារា D១២៧៥។ រាាល់់ក�់បោះហា��សួរាចបោះមាល�យឯកសារា D១២៧៥។ រាាល់់

ចបោះមាល�យសារាភាាពុរា�ស់អំកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនាៅមានាារីាចបោះមាល�យសារាភាាពុរា�ស់អំកបោះទីោសទីា�ងអស់បោះនាៅមានាារីា

សនាីសិ��ស-២១ ស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�ក់ារា�ងខិ��ងខ�នាងិសនាីសិ��ស-២១ ស�ទីធខែ�ឆ្នាំលងកា�ក់ារា�ងខិ��ងខ�នាងិ

បោះធាើ�ទីារា�ណ្ឌកម័ាយាុងធាៃនា់ធាៃរាពុីកងសួរាចបោះមាល�យរា�ស់បោះធាើ�ទីារា�ណ្ឌកម័ាយាុងធាៃនា់ធាៃរាពុីកងសួរាចបោះមាល�យរា�ស់

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា ដូបោះចះំបោះយ�ងមិានាអាចសនាំដិឋានា�នា�ាខែ�រ័ាត្រីកហាមា ដូបោះចះំបោះយ�ងមិានាអាចសនាំដិឋានា�នា�ា

ចបោះមាល�យសារាភាាពុរា�ស់ បោះសោមា បោះពុៅ បោះហាៅ បោះសោមា �ិនា ចបោះមាល�យសារាភាាពុរា�ស់ បោះសោមា បោះពុៅ បោះហាៅ បោះសោមា �ិនា 

ពុិ�ឬយាុងណ្ឌាបោះនាោះបោះទី?ពុិ�ឬយាុងណ្ឌាបោះនាោះបោះទី?

យំាទូធន់�រ៉ា�បដ្ឋវិត្តាាន់ដ៍ែ�រី៉ាជ្រក��មេន់ៅភូា�ិភា�គឹបូ�ា�  
រួ៉ា����ួយាកង៉ាចល�ត្តាក��ំង៉ា�ញូូ្ជូន់ផ្តលស្រីស្មីូវ��ស្មី�រ៉ាភូា�ិ�ំ�  
យាក�កទំូកមេន់ៅស្មី�រ៉ាភូា�ិមេជ្រកោយា ។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

14 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មុម រៃិ៖ ស� ែរព្រះកហមម្ពោធីវែ�ឲ្យ�សាា ៃភាព
ព្រះគួសាររប្់�ំពុំផ្លាៃ ្់បើ�រទាំងំស្រុ្ំង
 ភា រសីិ�

 �ំ��បោះឈោ័ះ មាមុា រានិា បោះភាទីស្រុស ីអាយ�៧៩ឆ្នាំាំ�។ សពុើនៃ�ៃ

�ំ��រាស់បោះនាៅភូាមិានៃត្រីពុកនា�ា ���ចាមា ស្រុសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក 

បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ បោះនាៅសម័ាយសងគមារាាស្ត្រីសនីាយិមាជ្ឈ�ីភាាពុ

កំ�ងត្រីគំួសារារា�ស�់ំ��មាានាកាល់��ក�លា�ង ខែដល់ជ្ឈាបោះហា��

បោះធាើ�ឲ្យ��ំ��មិានា�នាចូល់សិក�ាបោះរាៀនាសូត្រី�ដូចបោះគំ។ បោះនាៅ

ឆ្នាំាំ�១៩៦៩ �ំ��បោះរាៀ�ការាជ្ឈាមួាយ�ើីរា�ស�់ំ��បោះឈោ័ះ បោះញ់�នា 

គំ�ច ពុាក់ស័កីិមួាយ មាានា�ួនាាទីីបោះ��កត្រី�ក់ខែ�ឲ្យ�កូនា 

ទីាហាានា។  កាល់បោះនាោះ�ំ��បោះទីៅរាស់បោះនាៅកំ�ងទីីរួាមាបោះ��ី

សើាយបោះរាៀង។ �នាាា�់ពុ ីល់នា ់នាល់ ់បោះធាើ�រាដឋត្រី�ហាារាទីមាលាក់

សបោះមាើចត្រីពុះ នាបោះរាោ�មីា សីហានា� �នារាយៈបោះពុល់ពុីរាខែ� 

សាានាភាាពុបោះនាៅកំ�ងទីីរួាមាបោះ��ីសើាយបោះរាៀងមាានាភាាពុ

ចល់ាចល់។ �ើីរា�ស់�ំ��ឲ្យ��ំ��មាករាស់បោះនាៅជ្ឈាមួាយឪពុ�ក
 

មាើាយបោះនាៅកំ�ងស្រុសកុក�ពុង់ត្រី�ខែ�កមួាយរាយៈ បោះត្រីពុោះបោះនាៅ

�នាាាយក�ពុង់ចក សាិ�បោះនាៅ�ាងបោះជ្ឈ�ងទីីរួាមាបោះ��សីើាយ 

បោះរាៀង កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈ�ងបោះធាើ�ការា�ាយត្រី�ហាារា

យាុង�លា�ង។ បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧២ កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�ាង 

�ា� រ៉ានិ់ អ្ន�យំា៧៩ឆ្នាំន�� ស្មី�ើថ្ងៃថៃរ៉ាស្មី់មេន់ៅភូា�ិថ្ងៃជ្រ�កន់ស�  
ឃុំំ�ច�� ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាជ្រត្តាដែបក មេ�ត្តាាថ្ងៃជ្រ�ដែវង៉ា។  
(មេផ្តង៉ា �ង៉ាសរ៉ាា�ស្មីំ�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 15



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះជ្ឈ�ង �ាយយក�នា�នាាាយក�ពុង់ចកទីា�ងមូាល់បោះហា�យ

ទីាហាានា ល់នា ់នាល់ ់ទីា�ងអសរួ់ាមាជ្ឈាមួាយ�ើីរា�ស�់ំ�� �នា

ផ្សាលាស់�ើូរា�នាាាយមាកបោះនាៅ��នីៃត្រីពុឆ្នាំលាក់ កំ�ងត្រីកុងសើាយ
 

បោះរាៀង�ញិ់។ ច�ខែណ្ឌក�ំ��ខែដល់រាសប់ោះនាៅស្រុសកុក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក 

ត្រីគំ�់ត្រីគំងបោះដោយខែ�រ័ាត្រីកហាមា �នា�ាមាមាករាក�ីីបោះនាៅ

�នាាាយក�ពុង់ចក ខែត្រីកងបោះល់ោបោះ��ញ់សាកសពុ�ើីរា�ស់ 

�ំ�� បោះត្រីពុោះបោះនាៅទីីបោះនាោះមាានាទីាហាានា ល់នា ់នាល់ ់សលា�់បោះត្រីច�នា 
ណ្ឌាស ់�ុ�ខែនា�ីំ��រាកមិានាបោះ��ញ់។ បោះត្រីកោយមាក �ំ���នាបោះសំ�ស��

ស���ត្រី�បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ� រាពុីខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះដ�មា�ីចូល់មាក�ាង  

ល់នា ់នាល់់ បោះដោយយកបោះល់ស�ា មាកយក�ើីឲ្យ�បោះទីៅច�ះ

ចលូ់។ �ំ��បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាមាកដល់�់�នីៃត្រីពុឆ្នាំលាក់ ក៏ខែហាកស���ត្រី�

បោះចោល់ �នាាា�់មាក�នាចូល់ បោះទីៅកំ�ង �នាាាយ បោះដ�មា�ី �ាមា

រាក�ើីរា�ស�់ំ��។ បោះពុល់បោះនាោះមាានាកូនាទីាហាានាមំាាក់�នារា�់

បោះទីៅត្រី��់�ើីរា�ស�់ំ���ា បោះល់ោកស្រុសបីោះទី��ខែ�បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រា�ក 

ដ្ឋល។់ មេន់ៅកនងំ៉ាបន់ា�យា �ំំ�បោះ��ញ��ន់��ន់ ១២មេជ្រគឹឿង៉ា

បោះត្រី��មាបោះចញ់ដ�បោះណ្ឌ�រាបោះទីៅ�ាយ�នាាាយខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះដ�មា�ី

រា�បោះដោះ�ំ�� នាងិត្រី�ពុនាធទីាហាានាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ� �ុ�ខែនាបីោះពុល់�ំ��បោះទីៅ
 

ដល់់ក៏អាក់�ានា�ិញ់។ 

    បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៣ �ីីរា�ស់�ំ��ត្រី�ូ��នា�ាំក់បោះល់��ញ្ចូាូនា

ឲ្យ�បោះទីៅបោះមា�ល់ការា��សត្រី�ូ�បោះនាៅបោះ��កី�ពុង់ចាមា បោះហា�យ�ំ��

បោះទីៅជ្ឈាមួាយខែដរា។ បោះពុល់បោះទីៅដល់់ក�ពុង់ចាមាមិានា�នា

�ុ�នាា័នា �ើីរា�ស់�ំ���នាឲ្យ��ំ��ជ្ឈិះយនាបីោះហាោះមាករាស់បោះនាៅ

ទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់ បោះត្រីពុោះ�ើីរា�ស់�ំ��ជ្ឈា�់�ាយជ្ឈាមួាយ

ទីាហាានា បោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�ាងបោះជ្ឈ�ង។ បោះត្រីកោយមាក �ំ��បោះសំ�អា�

រា�ស់�ំ��បោះឈោ័ះ កង បោះសោមា ខែដល់បោះធាើ�ការាបោះនាៅ�នាាាយ 
ទីាហាានាបោះនាៅបោះពុោធា៍ចិនា��ងស��ឧទីធមាភាគំចត្រីកសលា�កា� ់

ឲ្យ�ជ្ឈូនា�ំ��បោះទីៅជ្ឈួ��ើីបោះនាៅក�ពុង់ចាមា។ �ំ��បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រា�ាមា

ឧទីធមាភាគំចត្រីកមាកច�ះបោះនាៅភាំ�ត្រី�សុ-ភាំ�ស្រុស។ី បោះពុល់មាកដល់ ់

មាានាកូនាទីាហាានាមំាាក់យករា�មឺាកុមាកដកឹ�ំ��បោះទីៅ�នាាាយ

សា��បោះនាៅបោះជ្ឈ�ងនៃត្រីពុ គឺំជ្ឈាកខែនាលងខែដល់�ើីរា�ស់�ំ��ត្រី�ចា� 
ការា។ បោះពុល់បោះទីៅដល់់ភាលាមា �ើីរា�ស់�ំ���នាសួរា�ំ��អ�ពុី

មាបោះធា�ោ�យបោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រា បោះហា�យគំា��់នាសើ�ីបោះនាាោស�ំ�� បោះត្រីពុោះ 
ឧទីធមាភាគំចត្រីកបោះនាោះទីាហាានាទី�កបោះធាើ�សន្ត្រីងគាមា។ �ំ��រាស់ជ្ឈា 
មួាយត្រីគំសួារា�ាូនានៃ�លស្រុសរីា�ស�់ំ��ខែដល់ក�ពុ�ងមាានានៃផ្សាាបោះពុោះ 

បោះហា�យបោះត្រីកោយមាកបោះក���នាកូនាបោះភាលោះពុីរានាាក់។ 

 បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៤ បោះដោយសារាខែ�ការាត្រី�យ�ទីធគំាំបោះនាៅ

ក�ពុង់ចាមាកានាខ់ែ��លា�ង ត្រីគំសួារា�ាូនានៃ�លរា�ស�់ំ��ត្រី��ូ�នា

បោះផ្សាារាឲ្យ�បោះទីៅត្រី�ចា�ការាបោះនាៅបោះ��កី�ពុ� ច�ខែណ្ឌក�ំ��ត្រី�ូ��នា

�ញ្ចូាូនាឲ្យ�មាករាសប់ោះនាៅកំ�ងទីីត្រីកងុភាំ�បោះពុញ់�ញិ់។ មា�នាដ��ូង

�ំ��ដបោះណ្ឌើ�មាបោះឡូ�ងជ្ឈិះឧទីធមាភាគំចត្រីក �ុ�ខែនាតី្រី�ូ�កូនាទីាហាានា

ចា�់ទីាញ់បោះជ្ឈ�ងធាលាក់មាកដ ីដបូោះចះំ�ំ���នា�ូីរាមាកជ្ឈិះក�ល់់

�ិញ់។ បោះនាៅ�ាមាផ្សាលូ�ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នា�ញ់់ជ្ឈាបោះត្រីច�នាត្រីគំា�់

ស�បោះដៅមាកក�ល់។់ បោះដោយសារាខែ�មាានាទីាហាានា�ចិ�ចួ 

ដបូោះចះំ�ំ���នាចូល់បោះទីៅជ្ឈួយហា�ចត្រីគំា�់បោះផ្សាលោងឲ្យ�ទីាហាានា 

ល់នា ់នាល់់ បោះដ�មា�ី�ញ់់��ា�ងពុីក�ល់់ស�បោះដៅបោះទីៅខែ�រ័ា 

ត្រីកហាមា�ិញ់។ បោះពុល់មាកដល់់ភាំ�បោះពុញ់�ំ��យកមាាសបោះទីៅ

ល់ក់យកល់�យបោះដ�មា�ីទិីញ់ផ្សាាះបោះនាៅផ្សា�ារាកណ្ឌើាល់សាំក់ 

បោះនាៅ។ ច�ខែណ្ឌក�ីីរា�ស�់ំ���នាជ្ឈះិក�ល់ម់ាក�ាមាបោះត្រីកោយ។ 

រ៉ានិ់ ន់ងិ៉ាបា� ថត្តាមេន់ៅឆ្នាំន��១៩៧០ មេន់ៅមេ�ត្តាាស្មីើ�យាមេរ៉ាៀង៉ា។ 
(មេផ្តង៉ា �ង៉ាសរ៉ាា�ស្មីំ�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

16 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះយ�ងរាស់បោះនាៅកំ�ងទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់រាហា�ូដល់់នៃ�ៃទីី១៧ 

ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥។

 បោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាជ្ឈបោះមាល�សត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាទីា�ង 

អស់ឲ្យ�បោះចញ់ពុីទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់ បោះដោយបោះល់�កបោះហា��ផ្សាល់

�ា សមាាា�ទីីត្រីកងុ។ �ើីរា�ស�់ំ���នាយករាបោះទីះដកឹទឹីកកក

បោះដ�មា�ីដកឹអី�ាុនា ់នាងិក័ួយបោះភាលោះពុីរានាាក់បោះចញ់ពុីទីីត្រីកុង 

�ុ�ខែនាបីោះពុល់បោះចញ់ពុផី្សាាះ�នា�នាីចិបោះយ�ងបោះសំ�ស��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា

ត្រី�ឡូ�់មាកផ្សាាះ�ញិ់បោះត្រីពុោះបោះភាលចមានា�ស�មំាាក់។ ត្រីគំានាខ់ែ�

ត្រីគួំសារារា�ស�់ំ��បោះហាៀ�នាងឹ�កបោះត្រីកោយ ស្រុសា�់ខែ�បោះយោធាា

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាមំាាក់ទីាញ់់កា�បោះភាល�ង�ត្រីមាុង�ញ់់�ើីរា�ស�់ំ��។ 

បោះ��ញ់ដបូោះចះំ �ំ��ទីាញ់�ើីរា�ស់បោះចញ់ បោះហា�យរា�ប់ោះទីៅចា�់

កាណ្ឌ�ងកា�បោះភាល�ងរា�សប់ោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះឡូ�ងបោះទីៅបោះល់�។  

បោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នា�ញ់់រាះបោះឡូ�ងបោះល់�អស់ត្រីគំា�់

មួាយ�ង់។ �នាាា�់មាក បោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមាមំាាក់បោះទីៀ� 

�នារា�ញ់�ំ��ឲ្យ�ដលួ់ រួាចសើីឲ្យ��ំ���ា «ខែងងុក៏ឆ្នាំាំស់បោះមាលុះ»។ 

�ំ��បោះឆ្នាំល�យ���ញិ់�ា «បោះ��មិានាឆ្នាំាំសប់ោះមាចុ បោះ��អំកឯងទីាញ់

កា�បោះភាល�ងមាក�ញ់់មានា�ស�ចឹង មិានាសលា�់អស់បោះហា�យ» 

បោះហា�យត្រីគំួសារារា�ស់�ំ��ក៏បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រា�នាបីោះទីៅមា��បោះទីៀ�។ 

បោះនាៅ�ាមាផ្សាលូ�បោះទីៅបោះ��កី�ពុង់ចាមា �ំ��បោះ��ញ់បោះយោធាាខែ�រ័ា
 

ត្រីកហាមា�ញ់់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាសលា�់ជ្ឈាបោះត្រីច�នានាាក់ បោះដោយសារាខែ�

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាត្រី�ឆ្នាំា�ងមិានាចង់បោះចញ់ពុីផ្សាាះ។ សាកសពុ�លះ

�នាជ្ឈះកលិនាសា�យ នាងិ�លះបោះទីៀ�បោះទី��ខែ�សលា�់�័ីៗ ។ បោះពុល់ 
បោះនាោះក័ួយបោះភាលោះរា�ស់�ំ��យ�យាុង�លា�ង �ំ���នាយកក័ួយ

បោះទីៅឲ្យ�បោះមា�ល់មានា�ស�ត្រី�សុខែដល់អងគ�យកំ�ងឡូានា បោះហា�យ

នាយិាយ�នាលាចក័ួយ�ា «បោះ��យ�ត្រី�យ័��ំាបោះនាៅកំ�ងឡូានា

�ាយ» �ុ�ខែនាមីានា�ស�បោះនាៅកំ�ងឡូានាមិានាបោះឆ្នាំល�យ��បោះទី។ 

បោះពុល់�ំ��បោះមា�ល់មានា�ស�បោះនាៅកំ�ងកានាខ់ែ�ជ្ឈិ�បោះទី��ដងឹ�ា 

គំា��់នាសលា�់បោះហា�យ បោះដោយកូនាបោះចៅរា�សគ់ំា��់នាទី�ក

រ៉ានិ់ (��ង៉ាស្មីា��) ន់ិង៉ាបូូន់ស្រីស្មី� ថត្តាមេដ្ឋោយា��ក់ឯកស្មី�ឋ�ន់មេយាោ��កនងំ៉ា
 

ទូស្មីវត្តាសរ៉ាឆ៍្នាំន��១៩៨០។  ឯកស្មី�ឋ�ន់ មេន់ោ�មិាន់ ដែ�ន់ �� រ៉ាបស្មី់  រានិ់ មេទូ  
មេ�� យា រានិ់   ក៏មិាន់ មេ�ើ� ក�រ៉ាកនងំ៉ា�រួ៉ាកង៉ាទូ�� ដែដ្ឋរ៉ា។ មេដ្ឋោយា ស្មី�រ៉ា ដែត្តា
ស្រីស្មី��ញ់  ន់ិង៉ា ន់ឹក បា� �ល��ង៉ា មេ�កបោះទី�ប  រ៉ានិ់  �ច� ឯកស្មី�ឋ�ន់ មេយាោ�� �ក
��ក់ថត្តា រូ៉ាប។ (មេផ្តង៉ា �ង៉ាសរ៉ាា�ស្មីំ� /��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឡូានាបោះចោល់ រួាចបោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាបោះទីៅ��់អស់។ ត្រីគំួសារា

រា�ស់�ំ��បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាបោះទីៅដល់់ក�ពុង់ចាមារួាចត្រី�ឡូ�់មាក

នៃត្រីពុខែ�ង�ិញ់។ ត្រីគំួសារា�ំ��បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាកា��់ាមា���ទឹីក�លា 

ស្រុសុកសើាយអនាារា ឆ្នាំលងមាកស្រុសុកក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក។  បោះនាៅ

�ាមាផ្សាលូ� �ំ���នា��ួល់�ើីរា�ស់�ំ��បោះទីៅរាស់បោះនាៅបោះ��ី
 សើាយបោះរាៀង បោះត្រីពុោះបោះនាៅជ្ឈិ�ត្រី�បោះទីសបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា។ �ំ��

គិំ��ាបោះ��មាានាបោះហា��ការាណ៍្ឌបោះក��បោះឡូ�ង បោះយ�ងអាចរា�់

ចូល់ទឹីកដបីោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�នាបោះដោយងាយ �ុ�ខែនា�ីើីរា�ស់�ំ��

�ដិបោះសធាបោះត្រីពុោះគំា�់ចង់មាករាស់បោះនាៅជ្ឈាមួាយមាើាយ

រា�ស់�ំ��។ �ីីរា�ស់�ំ��បោះជ្ឈឿ�ា �ដ�ិ�នីាមិ៍ានាមាានាសមាលា�់

មានា�ស�បោះឡូ�យ។ ត្រីគំួសារារា�ស�់ំ��បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រារាយៈបោះពុល់ 
១ខែ� បោះទី��មាកដល់់ស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��រា�ស់�ំ��។ �ំ��រាស់បោះនាៅ

ផ្សាាះ�នាត្រី�ខែហាល់មួាយស�ើហា ៍ អងគការា�នាបោះសំ�យក 

�ើីរា�ស់�ំ��បោះទីៅបោះរាៀនាសូត្រី�។ �ង�ាូនាបោះនាៅកំ�ងភូាមិា�នា
 មាកត្រី��់�ំ���ា �ើីរា�ស់�ំ��ត្រី�ូ�ខែ�រ័ាត្រីកហាមាយកបោះទីៅ

សមាលា�់បោះហា�យ នាងិឲ្យ��ំ����ិ��បោះធាើ�ការាខែត្រីកងបោះល់ោ�នារាស់

ជ្ឈ�ី�ិ។ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដងឹ�ា �ើីរា�ស�់ំ��គឺំជ្ឈាទីាហាានា ល់នា ់

នាល់់។ បោះនាៅកំ�ងភូាមិា ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាបោះត្រី���ំ��ឲ្យ�ហាាល់

ជ្ឈបីោះល់�មួាយ (ល់ាមាកមានា�ស�) នាងិខែរាកដ។ី រាហា�ូដល់់

ខែ��ស�ា បោះទី��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�ញ្ចូាូនា�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅសាូងស្រុសូ� 

នាងិត្រីចូ�ស្រុសូ�បោះពុល់រាដ�ូស្រុសូ�ទី��។

 បោះនាៅបោះដ�មាឆ្នាំាំ�១៩៧៦ មាានាការាត្រី�យ�ទីធគំាំរា�ាង

កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា នាងិបោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅ�ាមា

�បោះណី្ឌោយត្រីពុ�ខែដនា បោះហា�យ�នា�ណី្ឌាល់ឲ្យ�បោះយោធាាខែ�រ័ា 

ត្រីកហាមាសលា�់អសជ់្ឈាបោះត្រីច�នា។ បោះនាៅបោះពុល់បោះនាោះ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា

�នាចា�់�ា�ង�ំ��ជ្ឈាមួាយកងចល់័�នាារាីបោះទីៅខែសង

សាកសពុទីាហាានា នាងិអំករា�ួសមាកពុ�ា�ល់បោះនាៅ

មានាារីាបោះពុទី�ក�ាល់�លំ់់។ អ�ឡូ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៦ ដខែដល់ 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា��់ា�ង�ំ��បោះទីៅបោះធាើ�ដសីណ្ឌើរាបោះនាៅនៃត្រីពុកណ្ឌើួច

ជ្ឈាមួាយកងចល់័�នាារាបីោះផ្សា�ងបោះទីៀ� បោះត្រីពុោះ�ំ��មិានាទីានា់

មាានាកូនា។ បោះនាៅនៃត្រីពុកើួចត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមូាល់ដឋានាបោះរា�សបោះអ�ង�ំ��

�លា�ងណ្ឌាស់ បោះហា�យត្រី�សិនាបោះ��មាានាការាត្រី�ជ្ឈ��បោះផ្សា�ងៗ 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាមិានាអនា�ញ្ញាា�ឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�័ីចូល់រួាមាត្រី�ជ្ឈ�� 

បោះទី។ �ំ��ធាលា�់�នាល់ួចសើា�់ខែ�រ័ាត្រីកហាមាត្រី�ជ្ឈ��មាើង បោះដ�មា�ី 
ចង់ដងឹ�ាខែ�រ័ាត្រីកហាមាមាានាខែផ្សានាការាអើី�លះ។ �ំ��សើា�់ឮ 

កម័ាាភិា�ល់ខែ�័រាត្រីកហាមានាិយាយត្រី��់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា

មូាល់ដឋានាក��ឲ្យ�មាកសំិទីធសាំល់ជ្ឈាមួាយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�័ី។ 

បោះនាៅកំ�ងស្រុសកុក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមូាល់ដឋានាមាានាការា

បោះរា�សបោះអ�ងត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�័ីយាុង�លា�ង ត្រីពុមាទីា�ងចា�់�ា�ង

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�័ីឲ្យ�បោះធាើ�ការាងារាធាៃនាធ់ាៃរាខែដល់ជ្ឈាបោះហា��បោះធាើ�ឲ្យ�

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�័ីមួាយច�នានួាបោះល់�ត្រីគំា�់ខែសលងសមាលា�់�លនួា។

 បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៧ �ំ��ត្រី�ឡូ�់មាកបោះធាើ�ការាបោះនាៅកំ�ងភូាមិា
 

�ិញ់។ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាដាក់បោះ�នាឲ្យ�កងរា�ស�់ំ�� ដា��យ 

នាងិ��កស្រុសូ� �ុ�ខែនា�ីំ��មិានាស�ូ�នាបោះធាើ�ការាកំ�ងកងបោះទី បោះត្រីពុោះ

អងគការាចា�់�ា�ង�ំ��នាងិកងចល់័�នាារាមួីាយច�នានួាបោះទីៅ

ខែសងអំករា�ួស នាងិអំកសលា�់ ពុតី្រីពុ�ខែដនាបោះ�ៀ�ណ្ឌាមាយក 

មាកពុ�ា�ល់បោះនាៅមានាារីាបោះពុទី� សា�ិបោះនាៅភូាមិានៃត្រីពុមាល�ង ���នៃត្រីពុ 
បោះពុោនា ស្រុសកុក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក។ បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៧ មាានា

ទីាហាានាខែ�រ័ាត្រីកហាមាជ្ឈាបោះត្រីច�នានាាក់�នាសលា�់ បោះត្រីពុោះខែ�រ័ា 

ត្រីកហាមា�ញ្ញាាឲ្យ�បោះយោធាាជ្ឈិះបោះដ�មាបោះចកឆ្នាំលងទឹីកបោះទីៅ�ាយ

បោះ�ៀ�ណ្ឌាមា �ុ�ខែនាបីោះដោយសារាបោះ�ៀ�ណ្ឌាមាបោះស���ដងឹមា�នា

ក៏ចា��ញ់់សាាក់។ បោះនាៅបោះពុល់យ�់ ត្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌ

បោះឈោ័ះ ជ្ឈមឹា �នា �នា�ញ្ញាាឲ្យ�កងនាារាទីីា�ងអសប់ោះនាៅត្រីចូ� 

ស្រុស�ូបោះនាៅភូាមិាត្រីកា�ងល់ា� ច�ខែណ្ឌកបោះពុល់នៃ�ៃបោះយ�ងត្រី��ូត្រីច�ូ 

ស្រុស�ូបោះនាៅជ្ឈ�ិៗភូាមិា។ បោះយ�ងបោះទីៅត្រីច�ូស្រុស�ូបោះនាៅភូាមិាត្រីកា�ង 

ល់ា�បោះពុល់យ�់បោះដោយសារាបោះពុល់នៃ�ៃ កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា

ចា��ញ់់សាាក់បោះនាៅបោះពុល់បោះ��ញ់មាានាមានា�ស�បោះទីៅខែក�រាត្រីពុ� 

ខែដនា។ ដបូោះចះំបោះយ�ងត្រី�ូ�ល់ចួចលូ់ត្រីចូ�សៃា�់ៗ  មិានាឲ្យ�បោះ�ៀ� 

ណ្ឌាមាបោះ��ញ់បោះឡូ�យ។ បោះនាៅយ�់មួាយ បោះពុល់ខែដល់�ំ��ក�ពុ�ង 
ខែ�ត្រីចូ�ស្រុសូ� កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�នា�ញ់់ត្រីគំា�់បោះផ្សាលោង

ចូល់មាកបោះធាើ�ឲ្យ�កងចល់័�នាា�គំាំរា�់ នាងិ�លះបោះទីៀ��នា

សលា�់បោះដោយសារាត្រី�ូ�ត្រីគំា�់។ 

 បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៨ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា�់បោះផ្សាើ�មាជ្ឈបោះមាល�ស

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�័ីទីា�ងអស់ឲ្យ�បោះទីៅរាស់បោះនាៅបោះ��បីោះពុោធា៍សា�។់ 

ដ��ូងត្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌ បោះឈោ័ះ �នា មិានា�ញ្ចូាូនា

ត្រីគំួសារា�ំ��បោះទីៅបោះ��បីោះពុោធា៍សា�ប់ោះទី �ុ�ខែនាបីោះដោយសារាអំក 
ភូាមិាទិីបោះ�ៀនាបោះត្រីច�នាបោះពុក បោះទី��ត្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌ�ញ្ចូាូនា

ត្រីគំួសារារា�ស់�ំ��បោះទីៅជ្ឈាមួាយត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ�។ �ំ��

នាងិ�ាូនានៃ�លរា�ស់�ំ�� រួាមាជ្ឈាមួាយក័ួយបោះភាលោះពុីរានាាក់បោះទីៀ� 

�នាបោះដ�រាពុកី�ពុង់ត្រី�ខែ�ករាហា�ូបោះទីៅដល់អំ់កបោះល់ឿង បោះដ�មា�ី

18 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះឡូ�ងជ្ឈិះក�ល់់បោះទីៅត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់។ បោះនាៅបោះពុល់ខែដល់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះឡូ�ងបោះល់�ក�ល់ប់ោះពុញ់ អំកបោះ��ក�រាចា�់បោះផ្សាើ�មា 

បោះចញ់ដ�បោះណ្ឌ�រា។ �ុ�ខែនាបីោះពុល់បោះទីៅដល់ក់ណ្ឌើាល់ទីបោះនាលស្រុសា�់ 

ខែ�បោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមាមំាាក់ពុាក់អា�បោះពុោងរួាចជ្ឈាបោះស្រុសច 

�នាបោះទីៅដកឆ្នាំំ�កក�ល់់បោះដ�មា�ីឲ្យ�ទឹីកហារូាចូល់។ បោះ��ញ់

ដបូោះចះំ អា�ត្រី�ុសមំាាក់ខែដល់បោះនាៅជ្ឈិ��ំ�� �នាខែស្រុសកគំ�រាាមា

�ា បោះ��មិានាច�កឆ្នាំំ�ក�ិញ់ គំា�ន់ាងឹយកដកខែរាក�ាយ។ ឮ

ដបូោះចះំបោះយោធាាបោះនាោះត្រីពុមាបោះធាើ��ាមា បោះហា�យបោះយ�ងបោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រា

បោះដោយស���ាភិាាពុរាហា�ូដល់ទី់ីត្រីកងុភាំ�បោះពុញ់។ បោះពុល់បោះទីៅ 

ដល់់ទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាទីា�ងអស់ទីទួីល់រា��

អាហាារា បោះ�ោអា��័ី នាងិត្រីកមាា�័ី នាងិរាង់ចា�ជ្ឈិះរា�បោះភាល�ង

�នាបីោះទីៀ�។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាទីា�ងអសច់ា�់បោះផ្សាើ�មាបោះឡូ�ងជ្ឈិះបោះល់�

រា�បោះភាល�ងបោះដ�មា�បីោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាបោះទីៅដល់ប់ោះ��បីោះពុោធាស៍ា� ់�នាាា�់ 

មាកក៏មាានាឡូានាមាកដកឹបោះទីៅដាក់បោះនាៅ�ាមាការាដឋានាបោះរាៀងៗ 

�លនួា។ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នា�ញ្ចូាូនា�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះនាៅជ្ឈ�ិ��កីណ្ឌើាល់ 

បោះហា�យបោះនាៅទីីបោះនាោះ�ំ��បោះ��ញ់មាានារាបោះណ្ឌើៅសាក សពុជ្ឈា 
បោះត្រីច�នា ។ បោះនាៅកខែនាលងសាំក់បោះនាៅ មាានាអា�មំាាក់នាយិាយត្រី��់

�ំ���ា ត្រីកុមារា�ស់�ំ��ស�ណ្ឌាងជ្ឈាងបោះគំ បោះត្រីពុោះអងគការាមិានា

យកបោះទីៅសមាលា�់ដចូត្រីកុមាមា�នាៗ។ បោះពុល់ឮដបូោះចះំ �ំ��កានាខ់ែ�

��ត្រី�ឹងបោះធាើ�ការា�ខែនាាមាបោះទីៀ� បោះត្រីពុោះអំកខែដល់មិានាបោះធាើ�ការា 

ឬបោះធាើ�ឲ្យ��ចូរា�ស់បោះត្រី��ត្រី�ស់ ត្រី�ូ�ខែ�រ័ាត្រីកហាមាយកបោះទីៅ

សមាលា�់បោះចោល់ភាលាមា។ បោះពុល់ល់ៃាច ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះហាៅ�ំ��បោះទីៅ 
សរួាអ�ពុតី្រី���ីកិារាងារាពុមីា�នាមាក  បោះត្រីពុោះបោះ��ញ់�ំ��បោះចះត្រីគំ�់ 

ការាងារាទីា�ងអសខ់ែដល់ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដាក់ឲ្យ�បោះធាើ�។ �ំ���នា 
ហា�ូ�យខែឆ្នាំា� ហា�ូសារា បោះហា�យ�ំ��អាចបោះ�ះខែផ្សាលបោះឈ�នៃត្រីពុ 
ហា�ូ�ខែនាាមាបោះទីៀ� បោះត្រីពុោះអងគការាបោះ��ញ់�ំ��បោះធាើ�ការាងារា

�នា ល់ាជ្ឈាងបោះគំ។ 

 បោះនាៅបោះដ�មាឆ្នាំាំ�១៩៧៩ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា�់�ា�ងឲ្យ��ំ��

បោះទីៅបោះដរាបោះ�ោអា�ចាស់ៗ ខែដល់សល់់ពុីអំកសលា�់ យក

មាកខែចកឲ្យ�ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះនាៅកំ�ង���នាខ់ែដល់�ំ��រាស់បោះនាៅ។ 

បោះនាៅបោះពុល់ខែដល់�ំ��ខែចកបោះ�ោអា�រួាច ស្រុសា�់ខែ�បោះ��ញ់កង 
ទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមាចលូ់មាកដល់ ់ដបូោះចះំខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា�់បោះផ្សាើ�មា

បោះកៀរាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាចលូ់បោះទីៅកំ�ងនៃត្រីពុ។ ច�ខែណ្ឌកត្រីគំសួារារា�ស ់
�ំ����ួល់គំាំត្រី�ឡូ�់មាកស្រុសកុ�ញិ់។ បោះពុល់បោះនាោះ បោះយោធាា

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាជ្ឈះិបោះសះ�ាមាពុបីោះត្រីកោយ �ុ�ខែនាបីោះពុល់បោះ��ញ់ 

�ំ��មាានាកា��ិ��ត្រីមាុង�នៃដក៏ត្រី�ឡូ�់បោះទីៅ�ិញ់��។់ បោះនាៅ

�ាមាផ្សាលូ�បោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមា �នាល់ចួសាាក់�ញ់់ត្រីគំសួារា

�ំ��នាងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ�។ �ំ���ត្រីមុាងចលូ់ទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់ 
 

�ុ�ខែនាកីងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា នាងិកងទ័ីពុរាណ្ឌសិរា� �នា

ហាាមា�ា�មិ់ានាឲ្យ�ចូល់ ដបូោះចះំ�ំ���នាដី�បោះណ្ឌ�រាមាកនៃត្រីពុខែ�ង

ខែ�មាើង។ �ំ��បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាជ្ឈាង១០នៃ�ៃ�នាមាកដល់់ស្រុសុក

ក�ពុង់ត្រី�ខែ�ក។ �ំ���នាជ្ឈួ�មាើាយឪពុ�ក �ង�ាូនា នាងិរាស់
 

បោះនាៅជ្ឈាមួាយគំាំរាហា�ូមាកដល់់សពុើនៃ�ៃ។ បោះត្រីកោយរា��

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដលួ់រាល់� �ំ����់�ង់�ើីជ្ឈាទីីស្រុសឡូាញ់់ នាងិ

�ាូនាត្រី�ុសរា�ស់�ំ��មំាាក់ ខែដល់ផ្សាលាស់បោះទីៅត្រី�ចា�ការាបោះនាៅ

បោះ��កី�ពុ�បោះនាៅកំ�ងសម័ាយ ល់នា ់នាល់់។  

វ�លដែស្រីស្មីកនំង៉ាឃុំំ�ច�� ស្រីសុ្មីកក��ង់៉ាជ្រត្តាដែបក 
មេ�ត្តាាថ្ងៃជ្រ�ដែវង៉ា។ (មេផ្តង៉ា �ង៉ាសរ៉ាា�ស្មីំ�/��ឈ��ឌល
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ពធិីត្ី ម្ពោម្ាធីម្ពោ�តតីយ៍៍រឭំកវញិ្ញាាណកខៃ ធជៃរងម្ពោព្រះ�ះ 
ពតីរបបស� ែរព្រះកហម ម្ពោ�ភូមូ�ំិការសាម្បិ ឃំំុំគគរ ស្រុ្ំកកំពង់ម្ពោ្ៀម 

ទ្ធិចូ វវេណៈេ តិ

 បោះនាៅនៃ�ៃត្រីពុហាស��៍ ទីី១៧ ខែ�ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�២០២២ 

សមាាគំមាអំករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

គំា�ត្រីទីបោះដោយទីីភាាំក់ងារាសហារាដឋអាបោះមារាកិសត្រីមាា�់ការា 

អភិា�ឌ័ឍនាអ៍នារីាជ្ឈា� ិ(USAID) នាងិមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារា

កមុា�ជ្ឈា បោះរាៀ�ច�ពុិធាីសបោះមុាោធាដាក់ឲ្យ�បោះត្រី��ត្រី�ស់ស�ណ្ឌង់

បោះច�យ៍ីរា�ឭក�ញិ្ញាាណ្ឌកខនាធជ្ឈនារាងបោះត្រីគំោះពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

នាងិការាចងច�ាអ�ពុតី្រី���ីសិាស្ត្រីសខីែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅកណ្ឌើាល់ 

�ាល់ខែស្រុសកំ�ងភូាមិាច�ការាសាមាស�ិ ���គំគំរា ស្រុសកុក�ពុង់ 
បោះសៀមា បោះ��កី�ពុង់ចាមា។ កម័ា�ិធាីពុិធាីសបោះមុាោធាបោះច�ីយ៍

ក�រ៉ាច�ក់បញ្ញាច�ង៉ាវ�មេដ្ឋអូ្នរ៉ាឯកស្មី�រ៉ា «កំ�ស្មី�ីន់បង៉ាមេភាលច៖ ដែ�រី៉ា
បាត្តាប់ង់៉ាត្តាន្រ្តីន់ា� រ៉ាាក់ មេអ្នន់ រ៉ាាូល» មេន់ៅកនំង៉ា�ិ��ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭក
វិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ���រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ា
ស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ� មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។ 
(អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ����ន់�ន់ទ់ូ�៣មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/ 
��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មាានាការាចលូ់រួាមាពុបីោះល់ោក បោះសៀង ស�ផី្សាានា ត្រីកុមាត្រី�ឹក�ា��� 

គំគំរា, បោះល់ោកស្រុស ីខែនានាស� ីអ�ីសសលកី ត្រី�ធាានាទីីភាាំក់ងារាសហារាដឋ 

អាបោះមារាកិសត្រីមាា�់ការាអភិា�ឌ័ឍនាអ៍នារីាជ្ឈា� ិ(USAID), អំក 

រាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅ���គំគំរា, បោះល់ោក 

ត្រីគំូអំកត្រីគំូ នាងិសិស�ានា�សិស�។ 

 ជ្ឈាកិចចចា�់បោះផ្សាើ�មា បោះល់ោក បោះសៀង ស�ផី្សាានា ត្រីកមុាត្រី�ឹក�ា

���គំគំរា ខែ�លងអ�ពុីសារាស��ានាន់ៃនាការាចងចា�អ�ពុីត្រី���ីិ

សាស្ត្រីសខីែ�រ័ាត្រីកហាមា។ បោះល់ោក ស�ផី្សាានា រា�ឭកអ�ពុបីោះរាឿងរាាុ�

ខែដល់�លនួា�នាឆ្នាំលងកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា រួាមាមាានា ការា

�លា�ឆ្នាំៃាយពុីត្រីកុមាត្រីគំួសារា ការាអ��់លានា នាងិការាកា�់ 

សមាលា�់។ បោះល់ោក ស�ីផ្សាានា �នា�ញ្ញាាក់�ា «បោះរាឿងរាាុ�

រា�ស�់ំ�� នាងិអំករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅ 

ភូាមិាច�ការាសាមាស�ិ គឺំត្រី��ូ�នារា�ឭកបោះនាៅទីី�ា�ងបោះច�យ៍ី 

20 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ខែដល់ជ្ឈាទីី�ា�ងត្រី���ីសិាស្ត្រីស»ី ។ បោះល់ោក ស�ផី្សាានា �នាខែ�លង 

អ�ណ្ឌរាគំ�ណ្ឌដល់ម់ាចាសជ់្ឈ�នាយួគឺំទីីភាាំក់ងារាសហារាដឋអាបោះមារាកិ 

សត្រីមាា�់ការាអភិា�ឌ័ឍនាអ៍នារីាជ្ឈា� ិខែដល់�នាសាងសង់ 

បោះច�យ៍ីបោះនាះ នាងិមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា ខែដល់�នា 
បោះរាៀ�ច�កម័ា�ិធាីពុិធាីសបោះមុាោធាបោះនាះបោះឡូ�ង។ 

 បោះល់ោកស្រុស ីខែនានាស� ីអ�ីសសលកី ត្រី�ធាានាទីីភាាំក់ងារាសហារាដឋ 

អាបោះមារាកិសត្រីមាា�់ការាអភិា�ឌ័ឍនាអ៍នារីាជ្ឈា� ិ(USAID) ខែ�លង 

អ�ពុីការាបោះពុញ់ចិ� ីនាងិគំា�ត្រីទីច�បោះពុោះការាផ្សាើួចបោះផ្សាើ�មាគំ�នា�ិ

កំ�ងការាសាងសង់បោះច�យ៍ីរា�ឭក�ញិ្ញាាណ្ឌកខនាធជ្ឈនារាងបោះត្រីគំោះ

ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅកំ�ងមូាល់ដឋានា។

 បោះល់ោក ��ង ស�ភាា អំករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា នាងិជ្ឈា��ណ្ឌាងសមាាគំមាអំករាស់រាានាមាានា 

ជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅភូាមិាគំគំរា ខែ�លង�ា «នៃ�ៃបោះនាះ

គឺំជ្ឈានៃ�ៃដម៏ាានាសារាស��ានាច់�បោះពុោះ�ំ�� នាងិអំកភូាមិាច�ការា

សាមាសិ� កំ�ងការាដាក់សបោះមុាោធាស�ណ្ឌង់បោះច�ីយ៍រា�ឭក

�ិញ្ញាាណ្ឌកខនាធជ្ឈនារាងបោះត្រីគំោះពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ បោះច�ីយ៍

បោះនាះគឺំជ្ឈាទីី�ា�ងរា�ឭកអ�ពុតី្រី���ីបិោះរាឿងរាាុ�អ�ពុកីារារាសប់ោះនាៅ

កំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា នាងិការាចងចា�អ�ពុីបោះរាឿងរាាុ�ទី�កខ

ល់��ករា�សអំ់ករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ 

�ំ�� នាងិអំករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅកំ�ង

ភូាមិាច�ការាសាមាស�ិ ���គំគំរា �នាចីលូ់រួាមាផ្សាើចួបោះផ្សាើ�មាគំ�នា�ិ នាងិ 

ខែចករា�ខែល់កបោះរាឿងរាាុ�រា�ស�់លនួាខែដល់�នាឆ្នាំលងកា�់បោះទីៅដល់់ 
បោះកង័ជ្ឈ�នាានាប់ោះត្រីកោយបោះដ�មា�ទីីប់សាា�ក់��ឲ្យ�រា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

�លិ់ត្រី�ឡូ�់មាក�ញិ់។ ជ្ឈាច�ងបោះត្រីកោយ �ំ���ទី��ណ្ឌាងសមាាគំមា 
អំករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅភូាមិាច�ការា

សាមាស�ិ ស�ូខែ�លងអ�ណ្ឌរាគំ�ណ្ឌដល់ទី់ីភាាំក់ងារាសហារាដឋ 

អាបោះមារាកិសត្រីមាា�់ការាអភិា�ឌ័ឍនាអ៍នារីាជ្ឈា� ិ(USAID) ខែដល់ 

�នាឧ��ាមាភកំ�ងការាសាងសង់បោះច�យ៍ី នាងិមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា ត្រីពុមាទីា�ងត្រីកមុាការាងារាខែដល់�នាគំា�ត្រីទី

ដល់់គំ�នា�ិផ្សាើួចបោះផ្សាើ�មាបោះនាះឲ្យ�បោះក��បោះចញ់ជ្ឈារូា�រាាង។ សូមា

អរាគំ�ណ្ឌដល់អំ់កស័ត័្រីគំច�ិកីមុា�ជ្ឈា ខែដល់�នាច�ះជ្ឈ�ួអំក

រាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា នាងិយកចិ�ទីី�ក 

ដាក់បោះល់�ស��ភាាពុរា�ស់គំា�»់។

 �នាាា�់ពុកីារាខែ�លងស�នាារាក�ា គំណ្ឌៈអធា�ិ� ីបោះល់ោក�ា 

បោះល់ោកយាយ បោះល់ោកត្រីគំូអំកត្រីគំូ នាងិសិស�ានា�សិស� 

ចូល់រួាមាពុិធាី�ងើិល់ពុពុិល់បោះនាៅជ្ឈ���ិញ់បោះច�ីយ៍ច�នានួា៣ជ្ឈ�� 

�នាាា�់មាកត្រី�បោះគំនាបោះទីយ�ទីានាដល់ត់្រីពុះសងឃ នាងិសតូ្រី�

�ិ��ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់ 
រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ���រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ា
ស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ�  
មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។ (អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចតិ្តាាក�ំុ����ន់�ន់់
ទូ�៣មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/��ឈ��ឌល 
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មេលោកស្រីស្មី� ដែន់ន់ស្មីំ� អំ្ន�ស្មីស្មីល�ក ជ្រប��ន់ទូ�ភាន�ក់ង៉ា�រ៉ា 
ស្មី�រ៉ាដ្ឋឋអ្ន�មេ�រ៉ាកិស្មីជ្រ��ប់ក�រ៉ាអ្នភិាវឌ្ឍឍន់៍
អនារីាជ្ឈា� ិ(USAID) ខែ�លងស�នាារាក�ា បោះនាៅកំ�ងពុធិាី
ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ� 
��រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ាស្មី��ស្មីិប 
ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ� មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។ 
ថ្ងៃថៃជ្រ��ស្មីបត្តា ៍ទូ�១៧ ដែ�កំ�ៈ� ឆ្នាំន��២០២២។ 
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មានាើ�ង�� កូល់ឧទីាិសក�សល់ដល់់�ិញ្ញាាណ្ឌកខនាធជ្ឈនារាង 
បោះត្រីគំោះពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។

 ស្រុស�បោះពុល់កម័ា�ធិាសីបោះមុាោធាបោះច�យ៍ីរា�ឭក�ញិ្ញាាណ្ឌកខនាធ

�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ��� រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� ជ្រក�ុក�រ៉ាង៉ា�រ៉ា��ឈ��ឌល

ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា�នាបោះរាៀ�ច�កម័ា�ិធាីមួាយច�នានួាបោះទីៀ�ដចូ

�ាងបោះត្រីកោមា៖

ពិព័ិិរណ៍ៈរបូុថតិអំំពិ�វេរឿងរ៉ាាវរបុស់ិអំែក្សារស់ិរ៉ានិមានិជ្ឈ�វតិិពិ�

របុបុផ្នែ�រីត្រក្សាហម

 បោះនាៅបោះ�ល់ាបោះមាោុង៣:៣០នាាទីីរាបោះសៀល់ អំកស័ត័្រីគំច�ិី

កមុា�ជ្ឈា ជ្ឈ�នាានាទី់ី៣ ត្រី�ចា�បោះ��កី�ពុង់ចាមា បោះរាៀ�ច�ដាក់

�ា�ងពុពិុរ័ាណ៍្ឌរូា���អ�ពុបីោះរាឿងរាាុ�រា�សអំ់ករាសរ់ាានាមាានា 

ជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា ការាចា�់បោះផ្សាើ�មាការាសាងសង់ 

ស�ណ្ឌង់បោះច�យ៍ី នាងិសកម័ាភាាពុការាងារារា�សស់្មីី�ជ្រគឹចតិ្តាា

ក�ំុ��ចំ��ួបអ្ននករ៉ាស្មី់រ៉ា�ន់��ន់��វិត្តា��រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក��

មេន់ៅ�ូលដ្ឋឋ�ន់។ មេលោកជ្រគឹូអ្ននកជ្រគឹូ ន់ិង៉ាស្មីិស្មីស�នា�សិស� 

នៃនាអនា��ិទី�ាល់័យគំគំរា នាងិអំកភូាមិាជ្ឈាបោះត្រីច�នា�នាចូល់

ទីស�នាាពុពិុរ័ាណ៍្ឌរូា���បោះនាះ។ �ាងបោះត្រីកោមា គឺំជ្ឈាទីស�នាៈ 

យល់់បោះ��ញ់រា�ស់អំកចូល់រួាមា ៖ 

 អា�ត្រី�ុស វេអំៀង សាវេរឿនិ យល់់�ា «ការាដាក់�ា�ង

�ងហាញ់បោះរាឿងរាាុ�រា�ស់អំកខែដល់�នាឆ្នាំលងកា�់រា��

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា �នារា�ឭកដល់់�ំ��អ�ពុីការាចងចា�មិានាអាច

��បោះភាលច�នានៃនាការា���់ង់សាច់ញ់ា� ិការាល់��ក នាងិ

ការាកា�់សមាលា�់បោះនាៅកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ ពុិពុ័រាណ៍្ឌ

បោះនាះមាានាសារាស��ានាណ់្ឌាសប់ោះដ�មា�ឲី្យ�បោះកង័ជ្ឈ�នាានាប់ោះត្រីកោយ

យល់់ដងឹអ�ពុីត្រី���ីសិាស្ត្រីស»ី។

 បោះល់ោកយាយ មយុុ ហ៊ាងំ បោះល់�កបោះឡូ�ង�ា «បោះនាៅបោះពុល់

�ំ��បោះ��ញ់រូា�ភាាពុ នាងិបោះរាឿងរាាុ�រា�ស់អំករាស់រាានាមាានា 
ជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ� �ំ��នាកឹបោះ��ញ់ដល់ ់
បោះពុល់បោះ�ល់ាល់��កខែដល់�ំ��បោះធាើ�ការាបោះនាៅកងចល់័�នាារាី

បោះនាៅកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា»។ 

 បោះល់ោកត្រីគំូ រស់ិ បុញ្ញាា  �បោះត្រីង�នាមា���ិទី�ាត្រី���ីិ

សាស្ត្រីសីបោះនាៅអនា��ិទី�ាល់័យភូាមិា�័ី �ងហាញ់ច�ណ្ឌា�់

អារាម័ាណ៍្ឌ�ា ការាដាក់�ា�ងពុិពុ័រាណ៍្ឌបោះនាៅទីី�ា�ងបោះច�ីយ៍

បោះនាះ គឺំល់ា�លា�ងណ្ឌាសប់ោះដ�មា�ផី្សាើល់ក់ារាយល់ដ់ងឹពុបីោះរាឿងរាាុ�

�ិ��ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ���រ៉ាបប
ដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ាស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុក
ក��ង់៉ាមេស្មីៀ� មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។ (អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ����ន់�ន់់
ទូ�៣មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

កំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�ខែនាាមាបោះទីៀ� បោះដ�មា�ីរា�ឭកដល់់

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុា�ជ្ឈាខែដល់�នាសលា�់បោះនាៅកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ 
 

�ំ��បោះសំ�ស��ឲ្យ�មាានាការាដាក់�ា�ងពុពិុរ័ាណ៍្ឌខែ��បោះនាះ�នាបីោះទីៀ� 

។ �ំ��នាងឹដឹកនាា�សិស�មាកបោះធាើ�ទីស�នាកិចចបោះនាៅទីី�ា�ង 
បោះច�យ៍ីបោះនាះនាាបោះពុល់អនាាគំ�។ 

ការចាក់្សាបុញំ្ញាំងវ�វេដ្ឋអំឯូក្សាសារ «កំុ្សាសីានិបុងវេ�េច៖ 

ផ្នែ�រីបាត់ិបុង់តិន្រ្តីនិ ិ� រ ាក់្សា វេអំនិ រ ាលូ»

 ត្រីកមុាការាងារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាបោះ��កី�ពុង់ចាមា 

បោះរាៀ�ច�ការាចាក់�ញ្ញាច�ង�ីបោះដអូរាឯកសារា ច�ណ្ឌងបោះជ្ឈ�ង 

�ា «កំុ្សាសីានិបុងវេ�េច» ខែដល់�ងហាញ់អ�ពុី�ន្ត្រីនាី ី���ធាម៌ា 

នាងិត្រី���ីិសាស្ត្រីសកីមុា�ជ្ឈា។ ការា�ញ្ញាច�ង�ីបោះដអូឯកសារា

បោះនាះ គឺំបោះធាើ�បោះឡូ�ងបោះនាៅកណ្ឌើាល់�ាល់ខែស្រុសជ្ឈិ�ទីី�ា�ង 

បោះច�យ៍ីរា�ឭក�ញិ្ញាាណ្ឌកខនាធជ្ឈនារាងបោះត្រីគំោះពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

បោះដោយមាានាការាចូល់រួាមាទីស�នាារា�ស់អំកភូាមិាច�ការា

សាមាសិ�ជ្ឈាបោះត្រីច�នា។ ការា�ញ្ញាច�ង�ីបោះដអូឯកសារាបោះនាះ

ចា�់បោះផ្សាើ�មាពុីបោះ�ល់ាបោះមាោុង៦:៣០នាាទីីល់ៃាចដល់់បោះ�ល់ា

បោះមាោុង៨:៣០នាាទីីយ�់។ 

មេលោកស្រីស្មី� ដែន់ន់ស្មីំ� អំ្ន�ស្មីស្មីល�ក ជ្រប��ន់
ទូ�ភាន�ក់ង៉ា�រ៉ាស្មី�រ៉ាដ្ឋឋអ្ន�មេ�រ៉ាកិស្មីជ្រ��ប់ក�រ៉ា 
អ្នភិាវឌ្ឍឍន់អ៍្នន់ារ៉ា��ត្តា ិ(USAID) ចូលរួ៉ា�
�ិ��ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ា 
មេជ្រគឹោ���រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ា
ស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ�  
មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។ (អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ��
��ន់�ន់ទ់ូ�៣មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/��ឈ��ឌល
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

�ន្រ្តីន់ា�ន់គឹរ៉ាបាលក��ំង៉ាមេ��ល�ិ��រ៉ា�៍រូ៉ាបថត្តាមេន់ៅកនំង៉ា�ិ�� 
ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ���រ៉ាបបដែ�រី៉ា 
ជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ាស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ� 
មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។(អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ����ន់�ន់ទ់ូ�៣ 
មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

ស្មីិស្មីស�ន់សំ្មីិស្មីសចូលរួ៉ា��ិ��ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭក 
វិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ���រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ា
ស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ� មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។ 
(អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ����ន់�ន់ទ់ូ�៣មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/ 
��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 23



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ���រ៉ាបប
ដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ាស្មី��ស្មីិប  
ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ� មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។  
(អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ����ន់�ន់ទ់ូ�៣មេ�ត្តាា
ក��ង់៉ាច��/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

ក�រ៉ាដ្ឋ�ក់ត្តា��ង៉ា�ិ��រ៉ា�៍រូ៉ាបថត្តាមេន់ៅកនំង៉ា�ិ��ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ
�ន់រ៉ាង៉ាមេជ្រគឹោ���រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ាស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា  
ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ� មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។ (អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ����ន់�ន់ទ់ូ�៣ 
មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

ជ្រកុ�ក�រ៉ាង៉ា�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��ដ្ឋ�ក់ត្តា��ង៉ា�ិ��រ៉ា�៍
រូ៉ាបថត្តាមេន់ៅកនំង៉ា�ិ��ស្មីមេ�ុោ�មេចត្តា�យ៍ារ៉ា�ឭកវិញ្ញាា�កខន់ធ�ន់រ៉ាង៉ា 
មេជ្រគឹោ���រ៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក�� មេន់ៅភូា�ិច�ក�រ៉ាស្មី��ស្មីិប ឃុំំ�គឹគឹរ៉ា 
ស្រីស្មីុកក��ង់៉ាមេស្មីៀ� មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��។(អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ��
��ន់�ន់ទ់ូ�៣មេ�ត្តាាក��ង់៉ាច��/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

24 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 បោះសឿ ណ្ឌនា មាានាអាយ�៨៤ឆ្នាំាំ�  សពុើនៃ�ៃរាស់បោះនាៅ

កំ�ងភូាមិាត្រី�ពុា�ងខែផ្សាលំ់ ���បោះត្រីមាោមា ស្រុសុកអងគរាជ្ឈ័យ បោះ�� ី
ក�ពុ�។ ណ្ឌនា មាានា�ីីបោះឈោ័ះ បោះពុៅ �នីា នាងិមាានាកូនាត្រី�សុ 

ស្រុសីច�នានួា៦នាាក់ កំ�ងបោះនាោះមាានាត្រី�ុសច�នានួា៥នាាក់ នាងិ

ស្រុសីច�នានួា១នាាក់ ។ 

 កាល់ពុីសម័ាយ ល់នា ់នាល់់ ណ្ឌនា រាស់បោះនាៅទីីត្រីកុង

ភាំ�បោះពុញ់។ ណ្ឌនា មាានាមា��រា�រាជ្ឈាអំកល់ក់�ខែនាល ច�ខែណ្ឌក

�ីីរា�ស់គំា�គឺ់ំជ្ឈាទីាហាានា ល់នា ់នាល់់។ �ីីរា�ស់ ណ្ឌនា 

មិានាមាានាត្រី�ក់ខែ�បោះត្រីច�នាបោះទី។ បោះនាៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៥ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចលូ់កានាក់ា�់ទីីត្រីកងុភាំ�បោះពុញ់ ណ្ឌនា 

នាងិត្រីកមុាត្រីគំសួារា ត្រី��ូបោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមាជ្ឈបោះមាល�សឲ្យ�បោះទីៅ 

រាស់បោះនាៅ�ាមា���នាជ់្ឈនា�ទី។ ណ្ឌនា �នាបោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាមាក 

ដល់់ស្រុសុកអងគរាជ្ឈ័យ។ បោះដោយសារាខែ� ណ្ឌនា ធាលា�់រាស់ 

បោះនាៅភាំ�បោះពុញ់ បោះទី��អងគការាចា�ទ់ី�ក ណ្ឌនា គឺំជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា 

១៧បោះមាសា។ អងគការាដាក់ឲ្យ�ត្រីគំួសារារា�ស់ ណ្ឌនា រាស ់

បោះនាៅបោះដោយខែឡូក បោះដោយមិានាឲ្យ�រាសប់ោះនាៅល់ាយឡូ�ជ្ឈាមួាយ

អំកមូាល់ដឋានាបោះឡូ�យ។ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាយកកូនារា�ស ់

ណ្ឌនា ទីា�ង៥នាាក់ឲ្យ�បោះទីៅរាស់បោះនាៅកំ�ងកងក�មាារាបោះដោយ

មិានាឲ្យ�រាស់បោះនាៅជ្ឈាមួាយមាើាយ។ អងគការាបោះត្រី�� ណ្ឌនា នាងិ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ�ឲ្យ�បោះធាើ�ការាហាសួកមាលា�ង នាងិមិានា

ផ្សាលី់់អាហាារាឲ្យ�ហា�ូច�កត្រីគំ�់ត្រីគំានាប់ោះឡូ�យ។ ណ្ឌនា រាស់ 

បោះនាៅ�លា�ឆ្នាំៃាយពុីត្រីកុមាត្រីគំួសារា�ង�ាូនា នាងិភ័ាយ�លាច

�លាចជ្ឈាបោះរាៀងរាាល់ន់ៃ�ៃ។ បោះត្រីកោយពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដលួ់

រាល់� ណ្ឌនា �នាមាក បោះនាៅកំ�ងស្រុសុកអងគរាជ្ឈ័យដខែដល់

ជ្ឈាមួាយនាងឹត្រីកុមាត្រីគំួសារា។ 

ម្ពោ្ឿ ណៃ ៖ ពកិារម្ពោជ�ងម្ពោ�យ៍សារព្រះ�ប់មតីៃ

ង៉ាាន់ិ វ�និ 

មេស្មីឿ �ន់ ��ន់អ្ន�យំា៨៤ឆ្នាំន��  បចចំបបន់នរ៉ាស្មី់មេន់ៅកនំង៉ាភូា�ិ
ជ្រត្តា���ង៉ាដែផ្តនល ឃុំំ�មេជ្រ�ោ� ស្រីស្មីុកអ្នង៉ាគរ៉ា��យា មេ�ត្តាាក��ត្តា។ 
(ង៉ាា�ន់ ់វ�ន់/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៨៣ បោះពុល់ ណ្ឌនា បោះទីៅកា�់បោះឈ�បោះនាៅភាំ�

បោះត្រីមាោមាបោះដ�មា�ីយកមាកបោះត្រី��ត្រី�ស់ ក៏�នាជ្ឈានាមី់ានាបោះធាើ�ឲ្យ� 

គំា�ព់ុិការាបោះជ្ឈ�ង�ាងសាី� ខែដល់បោះពុល់បោះនាោះគំា�ប់ោះទី��ខែ�

សត្រីមាាល់កូនា�នារាយៈបោះពុល់៥ខែ�ខែ��ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ បោះនាៅកំ�ង

ឆ្នាំាំ�១៩៩១ មាានាមានា�ស��នាយកត្រីគំា�់មីានាមាកដាក់

កំ�ងចមាាារា�ខែនាលរា�ស់គំា�់ បោះហា�យបោះពុល់ខែដល់�ីីរា�ស ់

ណ្ឌនា បោះដ�រាបោះទីៅចមាាារាដចូសពុើដង ក៏ជ្ឈានាមី់ានា�ណី្ឌាល់

ឲ្យ�ពុិការាបោះជ្ឈ�ងមាខាងខែដរា។ រាយៈបោះពុល់៥ឆ្នាំាំ�បោះត្រីកោយមាក

�ីីរា�ស់ ណ្ឌនា �នាសលា�់។ ណ្ឌនា រាស់បោះនាៅជ្ឈាមួាយនាងឹ

កូនាៗច�នានួា៦នាាក់ បោះហា�យ�នាា�កត្រីគំួសារាទីា�ងអស់ត្រី�ូ�

ធាលាក់មាកបោះល់� ណ្ឌនា។ ណ្ឌនា ��ិ��បោះដ�មា�ីចិញ្ចូចមឹា�ី�ច់ខែ�

រាក�ាកូនាៗឲ្យ��នារាសរ់ាហា�ូមាកដល់ស់ពុើនៃ�ៃ។ �ចច���នា ំ

ណ្ឌនា កានាខ់ែ�មាានា�យ័ច�ណ្ឌាសប់ោះហា�យខែភាកំរា�សគ់ំា�ក៏់

ស្រុស�ា�ង។ ណ្ឌនា បោះដ�រាបោះដោយបោះត្រី��បោះឈ�ត្រីច�ទ់ី�់ក��ឲ្យ�ដលួ់។ 

 ណ្ឌនា មាានាអារាម័ាណ៍្ឌធាូរាស្រុសាល់បោះដោយសារាគំា�់

�នានាយិាយបោះរាឿងរាាុ�ខែដល់គំា�ធ់ាលា�់�នាឆ្នាំលងកា�ព់ុរីា��

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ បោះដោយសារាខែ�មាានាការាល់��កបោះពុល់បោះត្រីកោក 

បោះដ�រាមីាងៗ ដបូោះចះំ ណ្ឌនា �នាបោះសំ�ស��រាបោះទីះសត្រីមាា�់ជ្ឈនាពុកិារា 

មួាយបោះត្រីគំឿងបោះដ�មា�សីត្រីមាលួ់ដល់ក់ារាបោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រា នាងិបោះសំ�ស��

ខែ�នា�ាពុាក់បោះត្រីពុោះខែភាកំរា�សគ់ំា�ប់ោះមា�ល់មិានាច�ាសប់ោះឡូ�យ។ 

មេលោកយា�យា មេស្មីឿ �ន់ ន់ងិ៉ាអ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ��  
មេ�ត្តាាត្តា�ដែកវមេឈុំោី� មេស្មីៀង៉ា កញ្ញាា។
(មេស្មីៀង៉ា កញ្ញាា/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

    បោះនាៅបោះ�ល់ាត្រីពុឹក នៃ�ៃ បោះសៅរា ៍ ទីី ២៦ ខែ� ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�

២០២២បោះនាះ  បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា�  មាាុរា ីអាបោះមាល់ី�ា អាគីំណូ្ឌ 

ឯក អគំគ រាដឋ ទូី� ហាើ ីល់ីពុីនា ត្រី�ចា�បោះនាៅ ត្រី�បោះទីស កមុា�ជ្ឈា �នា 

បោះធាើ� ដ�បោះណ្ឌ�រា មាក កានា�់��នា ់ត្រី���ីិ សាស្ត្រីសកីំ�ងស្រុសុកអនាលង់

ខែ�ងជ្ឈា បោះល់�ក ដ��ូង ។ 

  បោះនាៅបោះ�ល់ា  បោះមាោុង៨:០ ០ នាាទីី ត្រីពុឹក បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា� ឯក

អគំគ រាដឋ ទូី�  នាងិ អនា�ពុ័នា ធបោះយោធាា  ហាើ ីល់ីពុីនា �នា មាក ដល់់ 

ការាយិាល់័យ រា�ស់ មាជ្ឈឈ មាណ្ឌឌល់ សនាីភិាាពុ   អនាលង់ ខែ�ង 

បោះដោយ  មាានាការា ទីទួីល់ សើាគំមានា ៍យាុង កក់ បោះកើៅ ពុ ី បោះល់ោក 

ឆ្នាំា�ង យ� នាាយក មាជ្ឈឈ មាណ្ឌឌល់ ឯក សារា កមុា�ជ្ឈា  នាងិ   �ណ្ឌឌិ�  

ល់ ីស�� �ាង     នាាយក មាជ្ឈឈ មាណ្ឌឌល់ សនាីភិាាពុ អនាលង់ ខែ�ង។  

ឯក អគគ រដ ឋ ទតូ ហវែ តី លតីពតីៃ ទ្្សៃក�ិ ច តំបៃ់
ម្ពោទ្�រណ៍ព្រះបវត្ ិសាស្ត្រ្្ អៃ ៃង់ សវង
វេមក្សា វិនិ

មេលោក ឆ្នាំ��ង៉ា យំា មេ�ើ� បទូបង៉ាា�ញទូ�ក់ទូង៉ាដែផ្តន់ទូ� ថ្ងៃន់ស្រីស្មីកុអ្នន់លង់៉ាដែវង៉ា 
ដ្ឋលម់េលោក ��ទូ�វ  �ា�រ៉ា� អ្ន�មេ�ល� ត្តា� អ្ន�គឹ� �ូ  ឯក អ្នគឹគ រ៉ាដ្ឋឋ ទូូត្តា�ើ�ល���ន់ 
ន់ិង៉ាគឹ��ជ្របត្តាភូិា មេន់ៅ  ក�រ៉ាយិា�ល�យា រ៉ាបស្មី់ ��ឈ ��ឌល ស្មីន់ាិភា��   អ្នន់លង់៉ា
ដែវង៉ា ស្មីិិត្តាមេន់ៅ��ប់ស្មី�ុន់អូ្នរ៉ា��ក កនងំ៉ាស្រីស្មីកុអ្នន់លង់៉ាដែវង៉ា។  (ស្មីតួ្តា វិ ចិ ជ្រត្តា/
��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មេលោក ��ទូ�វ  �ា�រ៉ា� អ្ន�មេ�ល�ត្តា� អ្ន�គឹ��ូ  ឯក អ្នគឹគ រ៉ាដ្ឋឋ ទូូត្តា 
�ើ�ល���ន់, មេលោក ឆ្នាំ��ង៉ា យំា ន់�យាក��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ា 
ក�ំុ�� ន់ងិ៉ាប�ឌិត្តា ល� ស្មីំ�ឃុំ�ង៉ា ន់�យាក��ឈ��ឌល 
ស្មីន់ាភិា��អ្នន់លង់៉ាដែវង៉ា មេន់ៅទូ�ត្តា��ង៉ា បូ��ស្មី�    បាំល �ត្តា។  
(ស្មីួត្តា វិចិជ្រត្តា/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មេលោក ��ទូ�វ  �ា�រ៉ា� អ្ន�មេ�ល�ត្តា� អ្ន�គឹ��ូ  ឯក អ្នគឹគ រ៉ាដ្ឋឋ ទូូត្តា�ើ�ល���ន់ 
ន់ងិ៉ាគឹ��ជ្របត្តាភូិា បាន់ មេ�ើ� ដ្ឋ�មេ��រ៉ា  មេទូៅទូស្មីសន់� រូ៉ាង៉ា ល�ក់ �លនួ់ បាលំ �ត្តា 
មេន់ៅ កប�ល ទូមេន់សោង៉ា ដែដ្ឋល ��ន់ ទូ� ត្តា��ង៉ា ស្មីិិត្តា មេន់ៅ មេល� ភាន� ដ្ឋង៉ា ដែរ៉ាក 
ន់ងិ៉ា ��ន់ ច�ៃ�យា ២៤ គឹ��ូ ដែ�ាជ្រត្តា �� រ៉ាង៉ាើង់៉ា�ូល ថ្ងៃន់ស្រីស្មីុកអ្នន់លង់៉ា ដែវង៉ា  ។  
(ឆ្នាំ��ង៉ា យំា/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�នាាា�់មាក  �ណ្ឌឌិ�  ល់ ីស�� �ាង បោះធាើ� �ទី  �ងហាញ់ អ�ពុី 

ខែផ្សានាការាសកម័ាភាាពុរា�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ សនាីិភាាពុ 

អនាលង់ខែ�ង ខែផ្សានា ទីី �លង់ បោះគំោល់ កំ�ង ស្រុសុក អនាលង់ ខែ�ង  នាងិ

�ងហាញ់ ពុ ីគំបោះត្រីមាោង   បោះធាើ� រា�ង �ាមា �បោះណ្ឌើោយ ជ្ឈរួា ភាំ� ដង ខែរាក ។   

 �នាាា�់ មាក គំណ្ឌៈត្រី��ភូិានៃនាដ�បោះណ្ឌ�រា ទីស�នាកិចចបោះនាះ 

 �នាបោះធាើ� ដ�បោះណ្ឌ�រា   បោះទីៅ កានា ់ផ្សាាះ ល់ាក់ �លនួា  �ុ�ល់  ពុ� នាងិ 
បោះ�ៀ� ស�ផ្សានា  បោះនាៅ ក�ាល់ ទីបោះនា�ោង ខែដល់ មាានា ទីី �ា�ង សា�ិ

បោះនាៅ បោះល់� ភាំ� ដង ខែរាក នាងិ មាានា ចមាៃាយ ២៤ គីំឡូូ ខែមាតុ្រី� ពុ ីរាងើង់ 
មូាល់ នៃនាស្រុសុកអនាលង់ ខែ�ង  ។ បោះនាៅ �ាមាដង  ផ្សាលូ�មាានា បោះទីស

ភាាពុ ស្រុសស់ ត្រី�កាល់  ខែដល់ រា� បោះល់ច បោះដោយ  នៃត្រីពុ បោះឈ�  នាងិ 

អាង សើ�� ទឹីកជ្ឈា បោះត្រីច�នាកខែនាលង ខែដល់�នា�ល់់ទី�ក�ា�ង ពុី 
ជ្ឈ�នាានា ់ខែ�រ័ា ត្រីកហាមា ។ បោះត្រីកៅ ពុ ីបោះទីសភាាពុនៃត្រីពុបោះឈ� ក៏បោះ��ញ់ 

ចមាាារា ដ�ណ្ឌា� ពុណ៌្ឌនៃ��ងស្រុសស់ត្រី�កាល់រា�ស់ អំក ភូាមិា   

នាងិ ជ្ឈ�ីភាាពុ រាស ់បោះនាៅត្រី�ចា�នៃ�ៃ រា�ស ់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុា�ជ្ឈា បោះនាៅ

�ាមា �បោះណ្ឌើោយ ត្រីពុ�ខែដនា កមុា�ជ្ឈា -នៃ� ។ ផ្សាាះ ល់ាក់�លនួារា�ស ់

�ុ�ល់ ពុ�  ត្រី�ូ� �នា សាង សង់ បោះឡូ�ង កំ�ង ឆ្នាំាំ� ១៩៩៣ 

�នាាា�់ ពុី បោះមា ដកឹ នាា�  ខែ�រ័ា ត្រីកហាមា �នាបោះត្រីជ្ឈ�ស បោះរា�ស ទីី ស�ច�

ច�ង បោះត្រីកោយ  នាងិ ជ្ឈា ទីី �ា�ង យ�ទីធ សាស្ត្រីសសីន្ត្រីងគាមា  រា�ស់

�លនួា ។  គំណ្ឌៈត្រី��ភូិានៃនាដ�បោះណ្ឌ�រា ទីស�នាកិចចបោះនាះ ក៏ �នា បោះធាើ� 
ដ�បោះណ្ឌ�រា ចូល់ បោះទីៅ កំ�ង រូាង ល់ាក់ �លនួា �ុ�ល់ ពុ� ។ បោះល់ោក

 
ជ្ឈ� ទីា� ឯក អគំគ រាដឋទូី�    �នា ខែសើង យល់ ់អ�ពុ ីត្រី���ីសិាស្ត្រីសី

នៃនា ចល់នាាល់ាក់ �លនួា នាងិ សន្ត្រីងគាមា ទ័ីពុ នៃត្រីពុបោះនាៅ បោះពុល់ ខែដល់

���នា ់អនាលង់ ខែ�ង �នា កលាយ ជ្ឈា ទីី �ា�ង ច�ង បោះត្រីកោយ រា�ស់

ខែ�រ័ា ត្រីកហាមា  ។ 

 គំណ្ឌៈត្រី��ិភូានៃនាដ�បោះណ្ឌ� រា ទីស�នាកិចចបោះនាះក៏ �នា

ត្រី�ឡូ�់ មាក កានា ់អ�ី�ផ្សាាះ ត្រី�ជ្ឈ�� រា�ស់  �ាមាុ�ក  ខែដល់

សាិ� បោះនាៅ បោះល់��ងំ ភាំ� ដង ខែរាក  ខែដល់�ចច���នាបំោះនាះ �នា ខែត្រី� 
កលាយបោះទីៅជ្ឈាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ សនាីភិាាពុអនាលង់ខែ�ង។ ផ្សាាះ 

បោះនាះ ត្រី��ូ �នាសាងសង់ បោះឡូ�ង បោះនាៅ ឆ្នាំាំ� ១៩៩៥ សត្រីមាា�់

ការា ជ្ឈួ� ត្រី�ជ្ឈ�� បោះមា ដកឹ នាា� ខែ�រ័ា ត្រីកហាមា  ដចូ ជ្ឈា  �ុ�ល់ ពុ�, 

បោះ�ៀ� ស�ផ្សានា, នានួា ជ្ឈា , ស�នា បោះសនា នាងិ បោះមា�ញ្ញាា ការា កង

ពុល់ មួាយ ច�នានួា បោះទីៀ� ។ 

 ទីី�ា�ង �ូជ្ឈាសពុ    �ុ�ល់ ពុ� គឺំជ្ឈាច�ណ្ឌ�ច ទីី�ី នៃនា 

ដ�បោះណ្ឌ�រាទីស�នាកិចច បោះនាះ ។ បោះនាៅបោះពុល់ បោះនាោះ បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា� ឯក 

អគំគ រាដឋ ទូី� ក៏�នា សាី�់ពុីការា បោះរាៀ�រាា�់ត្រី���ីិសាស្ត្រីស ី 

រាា �់ចា �់�ា�ងពុីកា រា កា �ប់ោះទីោស �ុ� ល់ ពុ � បោះដោ យ  

បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា�  មាាុរា ីអាបោះមាល់ី�ា អាគីំណូ្ឌ  ឯក អគំគ រាដឋ ទូី�
ហាើលី់ីពុីនា  ត្រីពុមាទីា�ងគំណ្ឌៈត្រី��ភូិា នាងិ បោះល់ោក ឆ្នាំា�ង យ� 
នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈាទីស�នាារូាងល់ាក់ �លនួា 

 
�ុ�ល់ ពុ� បោះនាៅ ក�ាល់ ទីបោះនា�ោង ខែដល់ មាានា ទីី �ា�ង សាិ� 
បោះនាៅ បោះល់� ភាំ� ដង ខែរាក នាងិ មាានា ចមាៃាយ ២៤ គីំឡូូ ខែមាតុ្រី� ពុី 
រាងើង់មូាល់ នៃនាស្រុសុកអនាលង់ ខែ�ង  ។ 
(ហាាានា ពុិសី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា�  មាាុរា ីអាបោះមាល់ី�ា អាគីំណូ្ឌ  ឯក អគំគ រាដឋ ទូី�ហាើលី់ីពុីនា  
ត្រីពុមាទីា�ងគំណ្ឌៈត្រី��ភូិា នាងិ បោះល់ោក ឆ្នាំា�ង យ� នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់
ឯកសារាកមុា�ជ្ឈាទីស�នាារូាងល់ាក់ �លនួា �ុ�ល់ ពុ� បោះនាៅ ក�ាល់ ទីបោះនា�ោង

 
ខែដល់ មាានា ទីី �ា�ង សាិ� បោះនាៅ បោះល់� ភាំ� ដង ខែរាក នាងិ មាានា ចមាៃាយ 
 ២៤ គីំឡូូ ខែមាតុ្រី� ពុី រាងើង់មូាល់ នៃនាស្រុសុកអនាលង់ ខែ�ង  ។  
(ហាាានា ពុិសី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

28 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា�  មាាុរា ីអាបោះមាល់ី�ា អាគីំណូ្ឌ  ឯក អគំគ រាដឋ ទូី�ហាើលី់ីពុីនា (រូា�ទីី៤រាា�់ពុីសាី�) ត្រីពុមាទីា�ងគំណ្ឌៈត្រី��ភូិា នាងិ បោះល់ោក ឆ្នាំា�ង យ�  
(រូា�ទីី៣រាា�់ពុីសាី�) នាងិត្រីកុមាការាងារាបោះនាៅ�ាងមា��  ការាយិាល់័យ រា�ស់ មាជ្ឈឈ មាណ្ឌឌល់ សនាីភិាាពុ   អនាលង់ ខែ�ង សាិ�បោះនាៅជ្ឈា�់សាុនាអូរាជ្ឈីក  
កំ�ងស្រុសុកអនាលង់ខែ�ង។  (សួ� �ិចិត្រី�/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

��ល់ាការា ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា នាងិ  គំបោះត្រីមាោង សាង សង់ដ��ូល់ ផ្សាំូរា   
�ុ�ល់ ពុ� ខែដល់នាងឹចា�់បោះផ្សាើ�មានាាបោះពុល់�ាងមា��បោះទីៀ� ផ្សាង។   

ការា សនាានាារា�ាង បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា� ឯក អគំគ រាដឋ ទូី� ហាើ ីល់ពីុនីា 

នាងិ នាាយក មាជ្ឈឈ មាណ្ឌឌល់ សនាីភិាាពុ អនាលង់ ខែ�ង �នា 

ច�ណ្ឌាយបោះពុល់    ត្រី�មាាណ្ឌ៣០នាាទីី។ 

 បោះនាៅបោះ�ល់ាបោះមាោុង ២ រាបោះសៀល់ បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា�  មាាុរា ី

អាបោះមាល់�ីា អាគីំណូ្ឌ ឯក អគំគ រាដឋ ទូី� ហាើ ីល់ពីុនីា ត្រី�ចា�បោះនាៅ

ត្រី�បោះទីស កមុា�ជ្ឈា   នាងិ អនា�ពុ័នា ធបោះយោធាាហាើលី់ីពុីនា បោះទីៅជ្ឈួ�

សខែមីាងការាគួំរាសមាឯកឧ�មីា នាាយឧ�មីាបោះសនាយ៍ី គំនា ់

គីំមា បោះទីសរាដឋមាន្ត្រីនាីទីីទួីល់�នាា�ក ជ្ឈាអនា�ត្រី�ធាានាសមាាគំមា

អ�ី�យ�ទីធជ្ឈនាកមុា�ជ្ឈា នាងិត្រី�ធាានាអនា�គំណ្ឌៈកម័ាការា

សាងសង់ «សីូ�ឈះំ ឈះំ អនាលង់ខែ�ង»។  

  �នាាា�់មាក គំណ្ឌៈត្រី��ភូិានៃនាដ�បោះណ្ឌ�រា ទីស�នាកិចចបោះនាះ 

�នា �នា ីដ�បោះណ្ឌ�រាមាកកានា ់ សារា មានាារីា    �ាមាុ�ក ឬអ� ី� ផ្សាាះ �ា

មាុ�ក  ខែដល់  �នា សាង សង់ បោះឡូ�ង បោះនាៅកំ�ង ឆ្នាំាំ� ១៩៩៣។ 

�ចច���នា ំបោះនាះ អ�ី � ផ្សាាះ �ា មាុ�ក គឺំ ជ្ឈា ទីី កខែនាលង ដ ៏ស��ានា់

មួាយ បោះនាៅ កំ�ង ស្រុសកុ អនាលង់ ខែ�ង ខែដល់ អាច ទីាក់ ទីាញ់ បោះភា�ំ�

បោះទីស ចរា ជ្ឈា� ិនាងិ  អនារីា ជ្ឈា� ិ  មាក ទីស�នាា  ។ 

 ជ្ឈា កិចច �ញ្ចូច�់ បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា� ឯក អគំគ រាដឋ ទូី� ហាើ ីល់ពីុនីា 

រួាមា ទីា�ង  អនា� ពុន័ា ធបោះយោធាា សខែមីាងនា�ូ បោះសច កើី បោះសោមានាស� 

រាកី រាាយ  ច�បោះពុោះ ការា ទីទួីល់ សើាគំមានា ៍បោះល់ោក ជ្ឈ�ទីា� មាក កានា់

���នា ់ត្រី���ី ិសាស្ត្រីស ីអនាលង់ ខែ�ង ។

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 29



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ម្ពោរឿងរាុវរប្់ ឯម ម្ពោមំតី ក ំពុងរបបស� ែរព្រះកហម

ឈំុុំ រ៉ាា

 ឯមា បោះមា�� បោះភាទីត្រី�ុស បោះក��បោះនាៅនៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មាករាា 

ឆ្នាំាំ�១៩៣១ �នាបោះរាៀ�រាា�់�ា �ំ��មាានា�ង�ាូនាច�នានួា៧នាាក់ 

(ត្រី�សុ៦នាាក់ នាងិស្រុស១ីនាាក់) បោះហា�យ�ំ��គឺំជ្ឈាកូនាច�ង។ 

�ំ��មាានាមាើាយបោះឈោ័ះ ឡូ� ឈ�នា �នាសលា�់ �ា�ងពុី�ំ��មាានា

អាយ�១២ឆ្នាំាំ� ច�ខែណ្ឌកឪពុ�កបោះឈោ័ះ ឯមា។ មាើាយឪពុ�ក

រា�ស់�ំ��គឺំជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈា�ិខែ�រ័ា មាានាស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��បោះនាៅភូាមិា

សាទី�� ���ជ្ឈា�ត្រីកបោះ�ៀនា ស្រុសុកបោះមាមា� ់បោះ���ី�ូង�័�� (កាល់
 

ពុីមា�នាបោះ��កី�ពុង់ចាមា)។ កាល់ពុីក�មាារាភាាពុ �ំ��មិានា�នា

បោះរាៀនាសូត្រី�បោះត្រីច�នាបោះទី។ �ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ���នាជ្ឈ�រា�ញ់ឲ្យ��ំ��

ចលូ់បោះរាៀនាខែដរា �ុ�ខែនា�ីំ��មិានាចង់ខែ�កពុមីាើាយ។ កាល់ពុ�ីចូ 

�ំ��គំា័នាសបោះមាល�ក��ពុាក់បោះទី �ំ���នាយកសមា�កបោះឈ�មាក

ដ�ឲ្យ�ទីក់បោះដ�មា��ី�ង�លនួា។ បោះនាៅបោះពុល់�ំ��អាយ�១១ឆ្នាំាំ� �ំ���នា

ចូល់បោះរាៀនាបោះនាៅ��តី្រីកបោះ�ៀនា។ �ំ��បោះរាៀនា�នារាយៈបោះពុល់�ួនា

ឆ្នាំាំ� ត្រីពុះបោះចៅអធាិការា��បីោះឈោ័ះ ខែ�ង �នាឲ្យ��ំ���ួស។ �ំ��

�នាបោះរាៀនាធាម៌ា�ិនាយ័ នាងិបោះរាៀនាអក�រាសាស្ត្រីស ីពុីត្រីគំូ អា�ង, 

ត្រីគូំ ខែ�ង នាងិ ត្រីគូំជ្ឈងឹ។ អ�ឡូ�ងបោះពុល់ខែដល់សកិ�ាបោះនាៅកំ�ង�� ី
 

គឺឹ ��ន់ស្មីិស្មីសច�ន់នួ់៤០ន់�ក់ មេន់ៅកនងំ៉ាមេន់ោ���ន់ស្មីិស្មីសស្រីស្មី�

ច�នានួា៥នាាក់ខែ��ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ កាល់ពុសីងគមាចាស ់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា

�ិន់ស្មីវូឲ្យ�កូន់ស្រីស្មី�ស្មីិកស�មេរ៉ាៀន់ស្មីជូ្រត្តាមេទូ មេជ្រ�ោ��ល�ចក�ល��

កូនាស្រុសមីាានាច�បោះណ្ឌះដងឹបោះត្រីច�នា គឺំបោះចះសរាបោះសរាស���ត្រី� 

មេស្មីន��។ �ំំ�បួស្មីបាន់រ៉ាយា�មេ�ល៨វស្មីស� គឺឹបួស្មីស្មី��មេ�រា 

�នារាយៈបោះពុល់៥ត្រីពុះ�ស�ា នាងិ�ួសភិាកខ��នារាយៈបោះពុល់ 

ឯ� មេ�ំ� អ្ន�យំា៩១ឆ្នាំន�� ន់ងិ៉ាភារ៉ាយិា�ក��ំង៉ាផ្តាល ់
បទូស្មី�ៈ�ស្មីន់ដ៍្ឋល់ជ្រកុ�ក�រ៉ាង៉ា�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ា 
មេកោ�ថ។ី (�ំង៉ា ដ្ឋ�ន់�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

30 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

៣�ស�ា។ បោះត្រីកោយមាក �ំ���នាសឹកមាកត្រី�ក�រា�រា

បោះធាើ�ខែស្រុសចមាាារា�ញិ់។ បោះត្រីកោយពុសីកឹរួាច បោះមា���បោះហាៅ�ំ��បោះទីៅ

ឲ្យ�ជ្ឈយួសរាបោះសរារា�យការាណ៍្ឌជ្ឈ�នាសួបោះស�័នា បោះត្រីពុោះបោះស�័នា 

មិានាសូ�បោះធាើ�ការា បោះហា�យផឹ្សាកស្រុសា។ �ំ���នាបោះធាើ�ការាជ្ឈ�នាសួ

បោះស�័នាអស់រាយៈបោះពុល់�ីខែ� ក៏ស��បោះមា���មាកបោះល់ងផ្សាាះ 

បោះត្រីពុោះអ�ម់ាានាអំកជ្ឈួយបោះធាើ�ការាងារាជ្ឈ�នាសួឪពុ�កមាើាយ។ 

កាល់ពុីសងគមាចាស ់បោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី��មាានាផ្សាលូ�ខែ�មួាយ

ខែ���ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ ដ��ូង�រាា�ង�នាចលូ់មាកដា�បោះដ�មាបោះកៅសាូ

បោះនាៅត្រីកឡូ�ងសទិីធិ នាងិ�ាាយ ខែដល់មាានាកម័ាករាជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈា�ិ

ខែ�រ័ា នាងិជ្ឈនាជ្ឈា�បិោះ�ៀ�ណ្ឌាមា។ ឪពុ�ករា�ស�់ំ��មាានាច�បោះណ្ឌះ

ដងឹ ដបូោះចះំ�ាងរាាជ្ឈការាឲ្យ�គំា�់�ាស់ខែ�ងដធីាលីសត្រីមាា�់

បោះធាើ�ផ្សាលូ�។ បោះនាៅសងគមាចាស់អំកបោះចះដឹង ជ្ឈនាជ្ឈា�ិ�រាា�ង 
បោះហាៅបោះឈោ័ះ�ា �ី។ �រាា�ង�នាបោះធាើ�ផ្សាលូ�ពុីស្រុសុកឡូ�កនាញិ់

បោះទីៅនៃត្រីពុនាគំរា នាងិភាាា�់មាកភូាមិាសាទី�� ភូាមិាត្រី�ិយ៍, អូរា

អងាាមា, ត្រីកឡូ�ងសទិីធ ិរាហា�ូបោះទីៅដល់ប់ោះមាមា�។់ កាល់ពុបីោះដ�មា 
ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី��មិានាហាាានាចលូ់នៃត្រីពុបោះទីបោះត្រីពុោះ

�លាចស�ើ�លានាងិដ�រា។ី �ំ���នាជ្ឈួ�សបោះមាើចត្រីពុះ នាបោះរាោ�មីា 

សហីានា� មាើង បោះពុល់ខែដល់ត្រីទីង់ច�ះមាកដល់ស់្រុសកុបោះមាមា�។់ 

កាល់ពុីបោះដ�មា បោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី�� មាានាផ្សាាះច�នានួា១៧�ងំ

ខែ��ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ ភូាមិាសាទី��កលាយមាកពុបីោះរាឿងដ�ណ្ឌាល់ «ស្រុសី

យ�» បោះត្រីពុោះមាានាស្រុសីមំាាក់បោះដ�រាមាកពុី�ាងភូាមិានៃត្រីពុ �ុ�ខែនាី

បោះដោយសារាច�កបោះជ្ឈ�ង�លា�ងបោះពុកក៏អងគ�យយ�។ បោះត្រីកោយមាក

បោះដោយសារាអំកស្រុសកុនាយិាយមិានាច�ាស ់ក៏�នានាយិាយ 

�ៗគំាំ�ា «សាទី��» ។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�លះបោះហាៅភូាមិាបោះនាះ�ា «សា�»។  

ច�ខែណ្ឌកត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�លះបោះទីៀ�ដ�ណ្ឌាល់�ា ពុបីោះដ�មាមាានាស�ើ

�ក�ីជ្ឈាបោះត្រីច�នាបោះហា�រាមាកទី��បោះល់�បោះដ�មាបោះពុោធា៍ បោះហា�យក៏បោះហា�រា 

ត្រី�ឡូ�់បោះទីៅ�ិញ់ បោះទី��អំកភូាមិានាា�គំាំបោះហាៅ�ា «ស្រុសទី��»  

ជ្ឈា�់មាក ។ 

 កាល់ពុសីម័ាយ�រាា�ង ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនានាា�គំាំបោះ�ចបោះ�ោអា�

បោះត្រី��មារួាចជ្ឈាបោះស្រុសច បោះហា�យបោះពុល់ឮស�បោះឡូងត្រីគំា�់កា�

បោះភាល�ងមីាងៗក៏នាា�គំាំចូល់រា�់ពុួនាបោះនាៅកំ�ងនៃត្រីពុបោះត្រីពុោះ�លាច

បោះចោរា�លនា។់ �ំ��ដងឹ�ាបោះចោរាទីា�ងអស់បោះនាោះមាានាខែ�រ័ា នាងិ

បោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�លះ។ �រាា�ង�នាយកជ្ឈនាជ្ឈា�ិបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា

មាកពុីហាាណូ្ឌយមាកបោះចៀរាជ្ឈ័រាបោះកៅសាូ ជ្ឈ�នាសួឲ្យ�ជ្ឈនាជ្ឈា�ិ

ខែ�រ័ា បោះត្រីពុោះ�រាា�ងបោះត្រី��ខែ�រ័ាមិានា�នា។ បោះនាៅបោះពុល់ខែដល់�ំ��

បោះពុញ់ក�បោះល់ោះ �ំ��ស��មីាាយបោះរាៀ�ការាជ្ឈាមួាយនាារាមំីាាក់

ខែដល់�ំ��ស្រុសឡូាញ់់បោះនាៅកំ�ងភូាមិា �ុ�ខែនាដី��ូងមីាាយរា�ស�់ំ��

�ដបិោះសធា។ �ំ��បោះនាៅខែ�ចបោះចសចង់បោះរាៀ�ការាជ្ឈាមួាយនាារាី

បោះនាោះដខែដល់ខែដល់ត្រី��ូជ្ឈាកូនាស្រុសរីា�ស�់ុូល់សីបោះឈោ័ះ 

ឡូកឹ នាងិត្រី�ពុនាធបោះឈោ័ះ យុ�ង។ បោះត្រីកោយមាក �ំ���នាបោះរាៀ� 
ការាជ្ឈាមួាយនាារាបីោះនាោះ�នាកូនាពុីរានាាក់ បោះហា�យកូនាមំាាក់

�នាសលា�់បោះនាៅកំ�ងសម័ាយខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ បោះដោយសារាខែ� 
បោះយ�ងរាសប់ោះនាៅមិានាច�ះសត្រីមុាងនាងឹគំាំ �ំ���នានាយិាយជ្ឈាមួាយ 
ត្រី�ពុនាធរា�ស�់ំ��ថ� មេប�មេយា�ង៉ា�ិន់ស្រីស្មី��ញ់គឹន�មេទូមេយា�ង៉ាដែលង៉ា 

គឹន�។ មេជ្រកោយាបោះពុល់�ំ���នាខែល់ងល់ះជ្ឈាមួាយត្រី�ពុនាធបោះដ�មា

រួាចរាាល់ប់ោះហា�យ �ំ���នាបោះរាៀ�ការាជ្ឈាមួាយត្រី�ពុនាធបោះត្រីកោយបោះឈោ័ះ  
ឆ្នាំនា នាងិមាានាកូនាច�នានួា៧នាាក់។ បោះត្រីកោយមាក ត្រី�ពុនាធបោះត្រីកោយ

រា�ស�់ំ��ពុិការានៃដមាខាងបោះដោយសារាពុស់ចឹក។ 

 បោះនាៅបោះពុល់មាានា���កម័ាទីមាលាក់សបោះមាើចសហីានា� �ំ��ចា�់ 
បោះផ្សាើ�មារាកស�ីល់ក់ដរូាអងារា។ �ំ��ធាាក់កង់ដកឹអងារាពុីបោះមាមា�់

យកបោះទីៅល់ក់ឲ្យ�កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា។ �ំ��ដកឹអងារាមាើង

�នា២០គីំឡូូត្រីកាមា បោះហា�យកំ�ងមួាយគីំឡូូត្រីកាមា �ំ��ច�បោះណ្ឌញ់
 មួាយបោះរាៀល់។ បោះនាៅបោះពុល់យ�់�ំ��មិានាស�ូ�នាបោះដកបោះទី បោះត្រីពុោះ

ត្រី�ូ�បោះចញ់បោះទីៅដកឹអងារាយកបោះទីៅល់ក់ឲ្យ�កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ក�ង។  

�ំ��ដកឹជ្ឈញ្ចូាូនាអងារាឲ្យ�កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ក�ងបោះនាៅមីា��ត្រី�ពុា�ង�ា

ហា� នាងិត្រី�ពុា�ងបោះឈ��លមឹា។ កាល់បោះនាោះមាានាអំកដកឹអងារា

ល់ក់បោះត្រីច�នានាាក់ មាកពុ�ី��ជ្ឈា�ត្រីកបោះ�ៀនា។ �ំ��ល់ក់អងារាគិំ�ជ្ឈា

ល់�យខែ�រ័ា បោះហា�យបោះមាការាខែដល់រាង់ចា�ទិីញ់អងារាបោះឈោ័ះ 

បោះសៅ ភា�ក។ បោះដោយសារាខែ�មាានាសន្ត្រីងគាមារា�ាងអាបោះមារាកិា�ង  

នាងិកងទ័ីពុបោះ�ៀ�ក�ង �ំ��មិានា�នាចាយល់�យបោះទី បោះហា�យ

ត្រីក�ីញី់រា�ស�់ំ��មួាយក�ាល់ នាងិត្រីក�ីបោះឈោ័ល់មួាយក�ាល់ 
ល់ក់�នាត្រី�មឹាខែ� ១០០០ បោះរាៀល់ខែ��ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ 

 កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ក�ង�នាសង់មានាារីាបោះពុទី�បោះនាៅកំ�ងនៃត្រីពុ

កាដនូាមាាុច នាងិនៃត្រីពុ�ាសឹង។ បោះនាៅមានាារីាបោះពុទី�បោះនាោះគឺំ 

មាានាខែផ្សាកំ�ះកា�ខ់ែដល់បោះត្រី��ឧ�ករាណ៍្ឌទី�បោះនា��ៗ។ កងទ័ីពុ

បោះ�ៀ�ក�ង�នាជ្ឈួល់ខែ�រ័ាឲ្យ�ជ្ឈួយ�កខែត្រី� បោះហា�យកងទ័ីពុ

បោះ�ៀ�ក�ង�លះអាចនាយិាយភាាសាខែ�រ័ា�នា�ុ�ខែនាមិីានាសូ�

ច�ាស់។ �ំ���នាយកមាើាយបោះក័ករា�ស់�ំ��បោះទីៅពុ�ា�ល់

បោះនាៅមានាារីាបោះពុទី�រា�ស់បោះ�ៀ�ក�ង បោះត្រីកោយមាកមាើាយបោះក័ក

រា�ស់�ំ���នាជ្ឈាសះបោះស��យបោះឡូ�ង�ិញ់។ បោះត្រីកោយបោះពុល់

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 31



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

បោះយោធាាអាបោះមារាកិបោះស���ដងឹ�ាមាានាកងទ័ីពុបោះ�ៀ�ក�ង បោះទី��

មាានាការាទីមាលាក់ត្រីគំា�់ខែ�កបោះដ�មា�ីសមាលា�់កងទ័ីពុបោះ�ៀ� 

ក�ង។ ត្រីគំា�់ខែ�កបោះ�-៥២ ជ្ឈាបោះត្រីច�នាត្រីគំា�់�នាផ្សាា�ះរាបោះងគ�រា

ដល់់ផ្សាាះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែដល់រាស់បោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី�� នាងិផ្សាាះ

�លះខែដល់ត្រី�ក់សលឹកត្រីទីា�ង�នារាបោះ��កដ��ូល់។ បោះនាៅបោះ�ល់ា

បោះមាោុង៥ល់ៃាច មាានាការាទីមាលាក់ត្រីគំា�់បោះល់�ទីីជ្ឈត្រីមាកកងទ័ីពុ

បោះ�ៀ�ក�ង �ណី្ឌាល់ឲ្យ�កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ក�ង នាងិត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា

មួាយច�នានួា�នាសលា�់ បោះហា�យត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី��

មួាយច�នានួាបោះទីៀ�រាងរា�ួស។ បោះនាៅអ�ឡូ�ងបោះពុល់សន្ត្រីងគាមា

រ៉ាវ�ង៉ាអ្ន�មេ�រ៉ាកិ ន់ិង៉ាកង៉ាទូ��មេវៀត្តាកំង៉ាបាន់ផ្តាំ�មេ�� ង៉ា ជ្រប���ន់

បោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី�� �នាបោះភាៀស�លនួាបោះទីៅរាស់បោះនាៅភូាមិាជ្ឈា�
 

ត្រីកបោះ�ៀនា នាងិភូាមិាដងូ។  បោះនាៅបោះពុល់ច�់សន្ត្រីងគាមា បោះទី��

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនានាា�គំាំមាករាស់បោះនាៅកំ�ងភូាមិា�ិញ់។ 

 បោះនាៅសម័ាយខែ�រ័ាត្រីកហាមា �ំ��ត្រី�ូ��នាខែ�រ័ាត្រីកហាមា

ជ្ឈបោះមាល�សបោះចញ់ពុីភូាមិាសាទី��ឲ្យ�បោះទីៅបោះនាៅភូាមិា�័ួរា។ ខែ�រ័ា 
ត្រីកហាមាចា��់ា�ងឲ្យ��ំ��បោះនាៅកងសិ��កម័ា បោះធាើ�នាងគ័ល់ នាងិ

រានាាស់។ ច�ខែណ្ឌកត្រី�ពុនាធកូនារា�ស់�ំ��បោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី��

ដខែដល់។ មិានាយូរា�ុ�នាា័នា ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាជ្ឈបោះមាល�សត្រី�ពុនាធ

រា�ស់�ំ��ឲ្យ�មាករាស់បោះនាៅភូាមិា�័រួាជ្ឈាមួាយ�ំ��ខែដរា។ ត្រី�ធាានា

កង�នាចា��់ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅរាកត្រី� ីនាងិសាចម់ាកដាក់បោះនាៅ 
កំ�ងសហាករាណ៍្ឌ ច�ខែណ្ឌកត្រី�ពុនាធរា�ស�់ំ��ត្រី�ធាានាកងចា�់

 
�ា�ងឲ្យ�បោះទីៅសាងូស្រុស�ូ នាងិបោះធាើ�ខែស្រុស។ មួាយឆ្នាំាំ�បោះត្រីកោយមាក 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាជ្ឈបោះមាល�សត្រីគំសួារា�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះនាៅភូាមិា�ាអឹមា ���

ជ្ឈា��ាបោះមាៅុ ស្រុសុកបោះមាមា�់ �ិញ់។ បោះនាៅទីីបោះនាោះ �ំ��បោះធាើ�ខែស្រុស 

បោះល់�កត្រី�ពុន័ាធភាលខឺែស្រុស នាងិជ្ឈកីត្រី�ឡូាយ។ �មាក ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

�នាជ្ឈបោះមាល�ស�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះនាៅសហាករាណ៍្ឌ កំ�ងស្រុសុកឆ្នាំលូង 

បោះ��តី្រីកបោះចះ។ ត្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌ�នាបោះចោទីត្រី�កានា�់ំ��

�ា ល់ួចត្រីក�ី បោះហា�យយកកា�បោះភាល�ងមាកភាាង់ក�ាល់�ំ��។ 

ត្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌយក�ំ��បោះទីៅ���រាយៈបោះពុល់មួាយយ�់។ 

�ំ���នានាយិាយ�ា �ំ��មិានា�នាបោះធាើ�អើី��សបោះនាោះបោះទី ត្រី�សនិាបោះ��

មិា�សីមាលា�់�ំ��ក៏�ំ��មិានា�លាចសលា�់ខែដរា។ ត្រីពុកឹបោះឡូ�ងត្រី�ធាានា

សហារាណ៍្ឌបោះដោះខែល់ងឲ្យ��ំ��ត្រី�ឡូ�់មាកផ្សាាះ�ិញ់ បោះហា�យ

�នាាា�់មាក�នាចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ��រារាបោះទីះដឹកស�ណ្ឌា�។ 

ច�ខែណ្ឌកកូនារា�ស់�ំ��ត្រី�ធាានាកងបោះត្រី��ឲ្យ�បោះរា�សអាចម៍ាបោះគំោ

បោះដ�មា�បីោះធាើ�ជ្ឈ។ី ច�បោះពុោះមាហូ�អាហាារា គឺំមាានាខែ���រា �ុ�បោះណ្ឌ ណោះ 

បោះហា�យ�ំ��ហា�ូមិានាខែដល់ខែឆ្នាំា�បោះទី។ នៃ�ៃមួាយ �ំ���នា�រារាបោះទីះ

បោះទីៅដកឹស�ណ្ឌា�ឲ្យ�អំកសាងូ។ �ំ��គិំ�កំ�ងច�ិ�ីាត្រី�សនិា
 

បោះ���ំ��មិានាល់ួចច�ាស់ជ្ឈាដាច់បោះពុោះសលា�់មិានា�ានា ដបូោះចះំ

�ំ���នាយកខែផ្សាលសនាាចូល់ាក់ទី�កបោះនាៅកំ�ងបោះហាោបោះ�បោះ�ោ។ បោះនាៅ
 

បោះពុល់�ំ��បោះទីៅដល់់�ឹង �ំ��យកខែផ្សាលសនាាចូបោះចញ់ពុីបោះហាោបោះ�ុ

បោះដ�មា�ីសាួចត្រី�ី។ ត្រីកុមាដកឹស�ណ្ឌា�រា�ស់�ំ��មាានាគំាំ�ួនា

នាាក់ ដបូោះចះំ�ំ��នាយិាយត្រី��់អំកបោះនាៅកំ�ងត្រីកមុា�ាត្រី�សនិា
 

បោះ��បោះយ�ងចង់ហា�ូខែឆ្នាំា�បោះយ�ងក��រាាយការាណ៍្ឌឲ្យ�អំកបោះផ្សា�ង

ដងឹ។ បោះនាៅនៃ�ៃបោះនាោះបោះយ�ងសាចួ�នាត្រី� ីនាងិ�នាហា�ូខែឆ្នាំា�។ 

�ំ���នាល់ចួ�ច�់ត្រី�យីកបោះទីៅឲ្យ�ត្រី�ពុនាធនាងិកូនារា�ស�់ំ��បោះនាៅ
 

ផ្សាាះខែ�មាបោះទីៀ�។ បោះនាៅទីីបោះនាោះ ឪពុ�កបោះកក័រា�ស�់ំ���នាសលា�់

បោះដោយសារាអ�អ់ាហាារា។ បោះត្រីកោយមាកបោះទីៀ� ខែ�រ័ាត្រីកហាមា

ឲ្យ��ំ��បោះធាើ�ជ្ឈាជ្ឈាងឈសូបោះឈ� នាងិសសរាផ្សាាះ។ បោះមាកង�នា

ក�ណ្ឌ�ឲ់្យ��ំ��ឈសូសសរាផ្សាាះឲ្យ��នា ២បោះទីៅ៣បោះដ�មា កំ�ង

មួាយនៃ�ៃ។ ត្រី�សិនាបោះ���ំ��ឈសូមិានាបោះហា�យ អងគការានាងឹ

យក�ំ��បោះទីៅបោះរាៀនាសូត្រី�។ �ំ��រាស់បោះនាៅកំ�ងសហាករាណ៍្ឌកំ�ង

ស្រុសុកឆ្នាំលូងរាយៈបោះពុល់មួាយឆ្នាំាំ� បោះទី��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�ស 
�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះនាៅខែស្រុសរានាាមា �����មឹា ស្រុសុកឈំលួ់ បោះ��តី្រីកបោះចះ

 
�ញិ់។ បោះនាៅនៃ�ៃបោះនាោះ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាជ្ឈខែជ្ឈកគំាំ�ានាងឹបោះ��ក 

រា�យនាបីោះទីៅត្រីកុងត្រីកបោះចះទីា�ងយ�់។ បោះត្រីកោយបោះពុល់�ំ��

សាី�់ឮដ�ណឹ្ឌងបោះនាះ �ំ��ជ្ឈាមួាយកូនាៗនាងិត្រី�ពុនាធ�ំ��ល់ួច

បោះឡូ�ងជ្ឈិះរា�យនាខីែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាោះ។ ត្រីពុឹកបោះឡូ�ង�ំ��នាងិ

ត្រីគំសួារា�នាច�ះពុបីោះល់�ឡូានា បោះ��ញ់ដបូោះចះំអំកបោះ��ករា�យនាី

�នាសរួា�ា�ំ�� បោះ��បោះល់ោកពុបូោះឡូ�ងជ្ឈិះបោះល់�ឡូានា�ា�ងពុបីោះពុល់ 
ណ្ឌា។ �ំ���នាត្រី��់�ាមាត្រី�ង់�ាល់ួចបោះឡូ�ង�ា�ងពុីយ�់ 
មិាញ់បោះមាលុះ �នាាា�់មាកខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាសរួា�ំ���ា បោះ��បោះល់ោក 
ពុូចង់បោះទីៅណ្ឌា? �ំ���នាបោះឆ្នាំល�យ�ា�ំ��មិានាដងឹបោះទីៅណ្ឌាបោះទី។ 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នានាា��ំ��បោះទីៅរាកកខែនាលងសត្រីមាាក នាងិឲ្យ�អងារា

មាក�ំ��បោះដ�មា�ដីា��យហា�ូ។ បោះនាៅនៃ�ៃ�នាាា�់ �ំ��នាងិត្រីគំសួារា

�នាបោះដ�រារាហា�ូបោះទីៅដល់�់���ខ័ែត្រីគំ ស្រុសុកច�ិ�ី�រា ីបោះ��តី្រីកបោះចះ។  

បោះនាៅទីីបោះនាោះ�ំ��បោះ��ញ់បោះយោធាា នាងិត្រី�ីបោះងៀ�ជ្ឈាបោះត្រីច�នា។ 

បោះដោយសារាខែ��ំ���លានា�លា�ងបោះពុក បោះទី���ំ��ដាច់ចិ�សី��ត្រី�ី
 

បោះងៀ�ពុបីោះយោធាាយកមាកហា�ូ។ បោះនាៅ�ណ្ឌៈបោះនាោះត្រី�ធាានា

សហាករាណ៍្ឌ�ខ័ែត្រីគំ�នាសួរា�ំ���ា បោះល់ោកពុូមាកពុីណ្ឌា? �ំ��

បោះឆ្នាំល�យ�ា �ំ��មិានាដឹងមាកពុីណ្ឌាបោះទីបោះត្រីពុោះជ្ឈិះឡូានាបោះពុល់ 
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

យ�់។ �ំ��នាយិាយបោះទីៅកានាត់្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌ�ា បោះ��

មិា�ចីង់សមាលា�់�ំ��ក៏សមាលា�់ច�ះ។ �ុ�ខែនាតី្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌ 
មិានា�នាបោះធាើ����ំ��បោះទី បោះហា�យ�នាចា�់�ា�ង�ំ��បោះទីៅបោះធាើ�

សមា��កមាានា។់ បោះដោយសារាខែ��លានា�លា�ងបោះពុក �ំ���នា

ល់ួចពុងមាានាប់ោះនាៅកំ�ងសមា��កមួាយត្រីគំា�់។ បោះពុល់បោះនាោះ

�ំ��បោះចះជ្ឈាងបោះឈ� ដបូោះចះំត្រី�ធាានាសហាករាណ៍្ឌឲ្យ��ំ��បោះធាើ�ជ្ឈាង

សង់ផ្សាាះ។ នៃ�ៃមួាយ មាានាអំក�ើាល់បោះគំោមំាាក់�នាត្រី��់�ំ��

�ា បោះនាៅផ្សាាះខែដល់�ំ��រាសប់ោះនាៅមាានាមានា�ស�សលា�់ទីា�ងត្រីគួំសារា  
ឪពុ�ក មាើាយ នាងិកូនា គឺំ សលា�់បោះដោយសារាបោះល់��ាំ�បោះត្រីពុោះ 

ខែ�សើាយត្រីទីពុ�សមា��ីិ។ អំក�ើាល់បោះគំោ�នាសួរា�ំ���ា

�លាចបោះ�ោ័ចខែដរាឬបោះទី? �ំ��បោះឆ្នាំល�យ�ាសលា�់បោះហា�យគំា័នាអើីត្រី��ូ

�លាចបោះឡូ�យ។ មិានា�នា�ុ�នាា័នានៃ�ៃផ្សាង ខែ�រ័ាត្រីកហាមាជ្ឈបោះមាល�ស

�ំ���ាមាកាណូ្ឌ�បោះទីៅស្រុសុកសាឹងត្រី�ង់ �នាាា�់មាកជ្ឈិះឡូានា

�នាបីោះទីៅភូាមិា�ាអ�ង ����ាអ�ង ស្រុសុកច�ការាបោះល់� បោះដោយ

គំា័នា�យហា�ូបោះឡូ�យ គឺំបោះយ�ងហា�ូ�យល់ាយបោះចក។ 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាបោះត្រី���ំ��ឲ្យ�ខែរាកទឹីក ជ្ឈីកដី បោះធាើ�ជ្ឈី បោះដ�មា�ី

បោះស្រុសោចនៃស ុ�ុ�ខែនាបីោះដោយសារាខែ��ំ��អ��់យយូរានៃ�ៃបោះទី��

�ំ��គំា័នាកមាលា�ងខែរាកទឹីក។ �ំ��រាស់បោះនាៅទីីបោះនាោះ�នាកនាលះខែ� 

កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមាចូល់មាកដល់់ បោះហា�យបោះយ�ងក៏បោះធាើ� 

ដ�បោះណ្ឌ�រាបោះដោយបោះ�័�រាបោះជ្ឈ�ងមាកស្រុសុកក�បោះណ្ឌ���ិញ់។ បោះពុល់�ំ��

មាកត្រីកុងសងួ �ំ��បោះដ�រាបោះរា�សកួរាស្រុសូ� រួាច�នាដី�បោះណ្ឌ�រាមាក

រាស់បោះនាៅកំ�ងភូាមិាសាទី�� ���ជ្ឈា�ត្រីកបោះ�ៀនា ស្រុសុកបោះមាមា� ់ 
បោះ���ី�ូង�័�� រាហា�ូមាកដល់់សពុើនៃ�ៃ។

ស្មី�ល�ឃុំំ����ជ្រកមេវៀន់ កនំង៉ាស្រីស្មីុកមេ��ត្តា ់ 
មេ�ត្តាាត្តាបូង៉ាឃុំីំ�។ (�ំង៉ា ដ្ឋ�ន់�/��ឈ��ឌល

 ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 បោះនាៅនៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២ បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�  

��ូ បោះឡូបោះឆ្នាំង ឯកអគំគរាដឋទូី�សងិហ��រាតី្រី�ចា�បោះនាៅត្រីពុះរាាជ្ឈា 
ណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា �នាអបោះញ្ចូា �ញ់មាកបោះធាើ�ទីស�នាកិចច

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាលង់ខែ�ង នាងិ���នាប់ោះទីសចរាណ៍្ឌ

ត្រី���ីិសាស្ត្រីសនីៃនាស្រុសុកអនាលង់ខែ�ងជ្ឈាទីីខែដល់សន្ត្រីងគាមា 

ត្រី�ូ��នា�ញ្ចូច�់ នាងិសនាីភិាាពុចា�់បោះផ្សាី�មាបោះក��មាានាបោះឡូ�ង

�ញិ់។ បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�ឯកអគំគរាដឋទូី��នាកលាយបោះទីៅជ្ឈាអំក 

ការាទូី�ទីីពុីរានៃនា�ណី្ឌាត្រី�បោះទីសអាសាានាខែដល់�នា

អបោះញ្ចូា �ញ់មាកដល់�់��នាអ់នាលង់ខែ�ង �ណ្ឌៈខែដល់ត្រី�បោះទីស 

កមុា�ជ្ឈាក�ពុ�ងបោះធាើ�ជ្ឈាត្រី�ធាានា�ូីរាបោះ�នារា�ស់អាសាានា។

 បោះនាៅបោះ�ល់ាបោះមាោុង៨:០០នាាទីីត្រីពុឹក បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�ឯក 

អគំគរាដឋទូី��នាមាកដល់ម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាលង់ខែ�ង 

បោះដោយទីទួីល់�នាការាសើាគំមានាយ៍ាុងកក់បោះកើៅពុ ីបោះល់ោក 

ឆ្នាំា�ង យ� នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា នាងិ

�ណ្ឌឌិ� ល់ី ស���ាង នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុ

អនាលង់ខែ�ង។ បោះនាៅកំ�ងដ�បោះណ្ឌ�រាទីស�នាកិចចបោះនាះ បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា� 

ឯកអគគរដ ឋទតូ្ងិ ហបរំ តីទ្្សៃក�ិ ចតំបៃ់អៃ ៃង់សវង

វេមក្សា វិនិ 

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា�ជ្របច��
មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� ន់ងិ៉ាមេលោក ឆ្នាំ��ង៉ា យំា ន់�យាក
��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ�� មេន់ៅស្មី�រ៉ា�ន់ា�រ៉ាផ្តា� ត្តា��ាំក។ 
ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។ 
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

34 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា�ជ្របច��មេន់ៅ
ជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� មេលោក ឆ្នាំ��ង៉ា យំា ន់�យាក��ឈ��ឌល
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ�� ន់ងិ៉ាប�ឌិត្តា ល� ស្មីំ�ឃុំ�ង៉ា ន់�យាក��ឈ��ឌល
ស្មីន់ាភិា��អ្នន់លង់៉ាដែវង៉ា មេន់ៅស្មី�រ៉ា�ន់ា�រ៉ាផ្តា� ត្តា��ាំក។  
ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋ 
ទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា�ជ្របច��មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រក
ក�ំុ�� បាន់អ្នមេញូ្ជូ �ញ�កមេ�ើ�ទូស្មីសន់កិចច
��ឈ��ឌលស្មីន់ាភិា��អ្នន់លង់៉ាដែវង៉ា ន់ងិ៉ាត្តា�បន់់
មេទូស្មីចរ៉ា�៍ជ្របវត្តាាសិ្មី�ស្រ្តស្មីាថ្ងៃន់ស្រីសុ្មីកអ្នន់លង់៉ាដែវង៉ា  
មេដ្ឋោយាទូទួូលបាន់ក�រ៉ាស្មីើ�គឹ�ន់យ៍ាា�ង៉ាកក់ 
មេកៅៅ�� មេលោក ឆ្នាំ��ង៉ា យំា ន់�យាក��ឈ��ឌល 
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ�� ន់ងិ៉ាប�ឌិត្តា ល� ស្មីំ�ឃុំ�ង៉ា 
ន់�យាក��ឈ��ឌលស្មីន់ាភិា��អ្នន់លង់៉ាដែវង៉ា។ 
ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។ 
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មាានាបោះគំោល់��ណ្ឌងខែសើងយល់់ពុី���នាត់្រី���ីិសាស្ត្រីសី

អនាលង់ខែ�ងខែដល់ជ្ឈាទីី�ា�ង�សាចូ�ងបោះត្រីកោយរា�សច់ល់នាា

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ ស្រុសកុអនាលង់ខែ�ង មាានាទីី�ា�ងត្រី���ីសិាស្ត្រីសី

ច�នានួា១៤កខែនាលងខែដល់�បោះត្រីមា�ឲ្យ�បោះគំោល់បោះដៅបោះទីសចរាណ៍្ឌ

ជ្ឈា� ិនាងិអនារីាជ្ឈា�។ិ 

 បោះនាៅកំ�ងឱកាសនៃនាដ�បោះណ្ឌ�រាទីស�នាកិចចរា�សប់ោះល់ោក 
ជ្ឈ�ទីា�អគំគរាដឋទូី�បោះនាះ �ណ្ឌឌិ� ល់ី ស���ាង ក៏�នា

�ងហាញ់អ�ពុីកិចចការាងារាមួាយច�នានួាទីាក់ទីងនាងឹការា 

�បោះងា��បោះ�ទិីកា�ាំក់បោះរាៀនាអ�ពុីត្រី���ីសិាស្ត្រីសកីមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈា 
ធាិ�បោះ�យ� (១៩៧៥-១៩៧៩)។

 �នាាា�់មាក បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�ឯកអគំគរាដឋទូី� �នាបោះធាើ� 

ដ�បោះណ្ឌ�រាបោះឆ្នាំោុះបោះទីៅកានាអ់��ីផ្សាាះ �ុ�ល់ ពុ� នាងិ បោះ�ៀ� ស�ផ្សានា,  

អ�ី�ផ្សាាះត្រី�ជ្ឈ��រា�ស់ �ាមាុ�ក បោះនាៅបោះល់�ភាំ�ដងខែរាក នាងិ

សារាមានាារីាផ្សាាះ �ាមាុ�ក។ បោះល់ោក ឆ្នាំា�ង យ� នាាយកមាជ្ឈឈ 

មាណ្ឌឌល់ឯកសាកមុា�ជ្ឈា �នាបោះរាៀ�រាា�់យាុងបោះក�ោះក�ាយ

អ�ពុីទីី�ា�ងត្រី���ីិសាស្ត្រីសនីាមួីាយៗ នាងិ�នាបោះផ្សាោី�ការា 

ពុិភាាក�ាអ�ពុីពុាក� «សនាីភិាាពុ» ខែដល់ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា

�នាទីទួីល់នាាបោះពុល់�ចច���នា។ំ 

 ឧ�មីាបោះសនាយ៍ីត្រី� ីនា�ិ ណ្ឌារាុ�ង ក៏�នាចលូ់រួាមាបោះធាើ�អ�ាា 

ធា�ិ�ាយអ�ពុបីោះរាឿងរាាុ�ត្រី���ីសិាស្ត្រីសនីៃនាការាបោះធាើ�សន្ត្រីងគាមាបោះនាៅ 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 35



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា�ជ្របច��
មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� ន់ងិ៉ាមេលោក ឆ្នាំ��ង៉ា យំា ន់�យាក
��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ�� មេន់ៅកដែន់លង៉ាល�ក់�លនួ់រ៉ាបស្មី់ 

 
បាំល �ត្តា មេន់ៅកប�លទូមេន់សោង៉ា។ ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� 
ឆ្នាំន��២០២២។ (ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

���នាអ់នាលង់ខែ�ង នាងិការាសបោះត្រីមាច�នានា�ូសនាីភិាាពុ បោះត្រីកោមា

បោះគំោល់នាបោះយោ�យ ឈះំ ឈះំ រា�សរ់ាាជ្ឈរាដឋាភិា�ល់កមុា�ជ្ឈា។  
�ចច���នាបំោះនាះ អនាលង់ខែ�ងចា�់បោះផ្សាើ�មាបោះ�ះជ្ឈ�ហាានាបោះទីៅរាកការា 
ខែត្រី�មា��មាា��់័ ី�ាមារាយៈការាសាងសង់  «សី�ូឈះំ ឈះំ 
អនាលង់ខែ�ង»។ មា�នាបោះពុល់�លិ់ត្រី�ឡូ�់មាក�ញិ់ បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា� 

ឯកអគំគរាដឋទូី� ��ូ បោះឡូបោះឆ្នាំង សខែមីាងនា�ូការាបោះកោ�សរាបោះស�រា 
ច�បោះពុោះដ�បោះណ្ឌ�រាទីស�នាកិចចសកិ�ាខែសើងយល់អ់�ពុសីន្ត្រីងគាមា  

នាងិសនាីភិាាពុបោះនាៅត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា ត្រីពុមាទីា�ងបោះ�សកកម័ា 
រា�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់សនាីភិាាពុអនាលង់ខែ�ង កំ�ងការាអ�់រា�

យ��ជ្ឈនាអ�ពុតី្រី���ីសិាស្ត្រីសខីែ�រ័ាត្រីកហាមា។

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា� 
ជ្របច��មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� មេន់ៅមេ��យា ត្តា��ាំក។  
ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា�ជ្របច��មេន់ៅ
ជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� មេន់ៅកដែន់លង៉ាល�ក់�លនួ់រ៉ាបស្មី់ បាំល �ត្តា 
មេន់ៅកប�លទូមេន់សោង៉ា។ ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា�ជ្របច��មេន់ៅ
ជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� មេន់ៅរូ៉ាង៉ាល�ក់�លនួ់រ៉ាបស្មី់ បាំល �ត្តា 

 
មេន់ៅកប�លទូមេន់សោង៉ា។ ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មេលោក��ទូ�វ ត្តា�ូ មេ�មេឆ្នាំង៉ា ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាស្មីិង៉ាាបំរ៉ា�ជ្របច��មេន់ៅ
ជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� ទូស្មីសន់កិចចទូ�ត្តា��ង៉ាបូ��ស្មី� បាំល 
�ត្តា មេន់ៅមេល�ភាន�ដ្ឋង៉ាដែរ៉ាក។ ថ្ងៃថៃទូ�២៩ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។ 
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ដំម្ពោណ� រទ្្សៃក�ិ ចរមួ�ំរប្់ឯកអគគរាជទតូ
អង់ម្ពោគ ៃ្  ៃងិឯកអគគរដ ឋទតូឥណា្ឌ
មកកាៃ់បណាា ល�យ៍្ម្ពោមើ�សមុ

 បោះនាៅនៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២ បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា� 

ធាីណ្ឌា បោះរាដុស ឯកអគំគរាាជ្ឈទូី�អង់បោះគំលសត្រី�ចា�បោះនាៅ

ត្រីពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា នាងិបោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�បោះ�ជ្ឈា�ណ្ឌឌិ� 

បោះដ��ាុនា ី��ត្រី�ហាគបឺោះដ ឯកអគំគរាដឋទូី�ឥណ្ឌឌាត្រី�ចា�ត្រីពុះរាាជ្ឈា 

ណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា រួាមាជ្ឈាមួាយ យ��� ី បោះហាឿង ហាគចិ ល់ីមា 

មាានា�នួាាទីីជ្ឈាអំកបោះដ�រា�នួាាទីីជ្ឈ�នាសួបោះល់ោកជ្ឈ�ទីា� ធាណី្ឌា 

បោះរាដុស រា�ស់អង់បោះគំលសត្រី�ចា�បោះនាៅត្រីពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីក

កមុា�ជ្ឈា នាងិ យ��� ីបោះល់� ការា ីមាានា�នួាាទីីជ្ឈាអំកបោះដ�រា�ួ

នាាទីីជ្ឈ�នាសួបោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�បោះ�ជ្ឈា�ណ្ឌឌិ� បោះដ��ាុនា ី��ត្រី�ហាគបឺោះដ 

រា�សឥ់ណ្ឌឌាត្រី�ចា�បោះនាៅត្រីពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា អបោះញ្ចូា �ញ់

មាកបោះធាើ�ទីស�នាកិចចរួាមាគំាំបោះនាៅ�ណ្ឌ ណាល់័យសបោះមាើចខែមា។ុ 

 សាានាទូី�អង់បោះគំលស�នាចា�់បោះផ្សាី�មាការាត្រី�កួ�

ត្រី�ខែជ្ឈង «ឯកអគំគរាាជ្ឈទូី�មួាយនៃ�ៃ» បោះដ�មា�ីបោះសំ�ឲ្យ�

បោះ�កខជ្ឈនាជ្ឈាស្ត្រីសីី�័យបោះក័ងចូល់រួាមាផ្សាល់ិ��ីបោះដអូផ្សាាាល់�់លនួា 

កំ�ងបោះគំោល់��ណ្ឌងពុិភាាក�ា នាងិបោះល់�កកមុាស់ការាផ្សាលី់់

អ�ណ្ឌាចខែផ្សាកំបោះសដឋកិចចដល់ស់្ត្រីសី ីនាងិក�មាារា, ផ្សាលី់ឱ់កាស 

ដារ៉ាារដ្ឋ ឋ វេមតិ្តា

មេលោក��ទូ�វមេវ�បូ�ឌិត្តា មេដ្ឋវ�ា�ន់� �ជំ្របា�គមឺេដ្ឋ ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តា 
ឥ�ឌ�ជ្របច��ជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ��, យំាវត្តា�  មេល� ក�រ៉ា�  
��ន់ត្តានួ់�ទូ���អ្ននកមេដ្ឋ�រ៉ាត្តានួ់�ទូ���ន់សួ្មីមេលោក��ទូ�វមេវ�បូ�ឌិត្តា 
មេដ្ឋវ�ា�ន់� �ជំ្របា�គឺ មេដ្ឋ រ៉ាបស្មី់ឥ�ឌ�ជ្របច�� មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រក 
ក�ំុ�� ន់ងិ៉ាមេលោកស្រីស្មី� ស្មីូ �ើ�រ៉ា��� ន់�យាករ៉ាង៉ា��ឈ��ឌល 
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ�� មេន់ៅប� េ�ល�យា «ស្មីមេ�ាចដែ�ា»។  
ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ដ្ឋ�រ៉ាា�រ៉ាដ្ឋឋ មេ�ត្តាា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

38 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឲ្យ�សបោះត្រីមាច�នាការាងារាកំ�ងកីីស្រុសនៃមារា�ស់�លនួាបោះនាៅឆ្នាំាំ�
 

២០៣០។ យ��� ីបោះហាឿនា ហាគចិ ល់មីា គឺំជ្ឈាអំកឈះំបោះនាៅកំ�ង

កម័ា�ធិាតី្រី�កួ�ត្រី�ខែជ្ឈងបោះនាះ ខែដល់នាងឹច�ណ្ឌាយបោះពុល់មួាយ 

នៃ�ៃជ្ឈាមួាយឯកអគំគរាាជ្ឈទូី�អង់បោះគំលស ធាីណ្ឌា បោះរាដុស 

បោះនាៅកំ�ងត្រីពុឹ�ីកិារាណ៍្ឌណ្ឌាមួាយ បោះនាៅនៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ� 
២០២២ បោះនាះ។ សាានាទូី�ឥណ្ឌឌា ក៏មាានាយ���ី បោះល់� ការា ី 

ខែដល់ជ្ឈាអំកឈះំកំ�ងការាត្រី�កួ�ត្រី�ខែជ្ឈង «ឯកអគំគរាាជ្ឈ 
ទូី�មួាយនៃ�ៃ » បោះនាះខែដរា  បោះទីោះ�ីដ�បោះណ្ឌ�រាការាបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�សអំក 

ឈះំ��សពុីគំាំក៏បោះដោយ។ 

 ឯកអគំគរាដឋទូី�ទីា�ងពុរីារូា�ខែដល់ជ្ឈា�់កំ�ងការាត្រី�កួ� 
ត្រី�ខែជ្ឈង «ឯកអគំគរាាជ្ឈទូី�មួាយនៃ�ៃ »  �នាមាកបោះធាើ�ទីស�នាកិចច 

រួាមាគំាំបោះនាៅ�ណ្ឌ ណាល់័យ «សបោះមីាចខែមា»ុ បោះនាៅនៃ�ៃទីី៣០ ខែ� 

មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២ បោះនាះ។ �ាគឺំជ្ឈាត្រីពុ�ឹីកិារាណ៍្ឌរួាមាគំាំបោះល់�ក 

ទីីមួាយអ�ពុតី្រី�ធាានា�ទីបោះនាះ រា�សស់ាានាទូី�អង់បោះគំលស នាងិ

សាានាទូី�ឥណ្ឌឌា ត្រី�ចា�បោះនាៅត្រីពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា។

 គំណ្ឌៈត្រី��ភូិា អបោះញ្ចូា �ញ់មាកដល់�់ណ្ឌ ណាល់យ័សបោះមាើច 

ខែមាបុោះនាៅបោះ�ល់ាបោះមាោុង៩:០០ត្រីពុឹក បោះដោយមាានាការាទីទួីល់ 

សើាគំមានាយ៍ាុងកក់បោះកើៅពុអំីកស្រុស ីស ូហាើារាណី្ឌា នាាយក 

រាងនៃនាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា។ បោះល់ោកស្រុស ីស ូហាើា

រាណី្ឌា បោះធាើ�ការាខែណ្ឌនាា�នាងិ�ងហាញ់អ�ពុី�លង់អគំារាសលឹករា�ឹ

ខែដល់ក�ពុ�ងដាក់�ា�ង�ងហាញ់បោះនាៅត្រីចកចលូ់�ណ្ឌ ណាល់យ័ 

«សបោះមីាចខែមា»ុ។ �លង់រាចនាាអគំារាសលកឹរា�ឹបោះនាះ គឺំជ្ឈាសាំនៃដ

រា�ស់សាា���ករាកត្រីមិា�ពុិភាពុបោះល់ោក គឺំបោះល់ោកស្រុសី 

ហា�ាហាា ហាាឌី័ដ ខែដល់មាានាភាាពុ��សខែ�លកពុីអគំារា

ខែ��អភិារាក�នៃនាស�ណ្ឌង់សាា���កម័ា បោះដោយ�បោះត្រីមា�នាាទីី

ជ្ឈា�ូជ្ឈនាយីដឋានារា�ឭកអ�ពុីអ�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា។៍ 

អគំារាសលកឹរា�ឹ ក៏ជ្ឈាទីី�ា�ងអចនិៃន្ត្រីនាយ៍ីរា�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារាកមុា�ជ្ឈាបោះនាៅកំ�ងរាាជ្ឈធាានាភីាំ�បោះពុញ់ ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា 

បោះដ�មា�ីរា�ឭក នាងិឧទីាិសដល់់�ិញ្ញាាណ្ឌកខនាធជ្ឈនារាងបោះត្រីគំោះ  

ខែដល់�នា��់�ង់ជ្ឈី�ិ�ត្រី�មាាណ្ឌ ២ល់ានានាាក់ កំ�ង 
អ�ឡូ�ងរា��ត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនាខ៍ែ�រ័ាត្រីកហាមាពុឆី្នាំាំ�១៩៧៥  
ដល់់ឆ្នាំាំ�១៩៧៩។ 

 បោះនាៅកំ�ងឱកាសនៃនាដ�បោះណ្ឌ�រាទីស�នាកិចចបោះនាះ អំកស្រុសី 

ស ូហាើារាណី្ឌា �ងហាញ់បោះសៀ�បោះភាៅក�ណ្ឌ�ប់ោះហា��ដគួ៏ំរាឲ្យ�ចា�់ 

អ្ន�រ៉ា�ីណ៍្ឌរ៉ាបស្មីជ់្រ�����កសជ្រត្តា� ន់មេរ៉ាោត្តាា� �ំន់និ់�ថ ស�ីន់ ំ

ត្រីពុះ�រារាាជ្ឈមាា�ាជ្ឈា�ិខែ�រ័ា ខែដល់មាានាច�ណ្ឌងបោះជ្ឈ�ង�ា  

«ត្រីពុះរាាជ្ឈដ�បោះណ្ឌ�រារា�សស់បោះមាើចត្រីពុះមាហាាក�ត្រី� ីនាបោះរាោ�មីា  

�ំនានិ់�ថ ស�ីន់ ំយា�ង៉ាមេទូៅក�ន់ត់្តា�បនារ់ា�មេដ្ឋោ�ថ្ងៃន់រ៉ា�សិរ៉ាស 

រួាមាជ្ឈា�កិមុា�ជ្ឈា កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៣ ដល់់គំណ្ឌៈត្រី�ភិាភូា។ 

 ជ្ឈាកិចច�នា ីបោះល់ោកស្រុសី សូ ហាើារាណី្ឌា ដកឹនាា�គំណ្ឌៈ 

ត្រី��ភូិាបោះទីៅទីស�នាា�នាា�់រាក�ាទី�កឯកសារាបោះនាៅ�ណ្ឌ ណាល់យ័  

«សបោះមីាចខែមា»ុ ខែដល់រួាមាមាានា បោះសៀ�បោះភាៅរាា�់ពុានាក់�ាល់, 

ឯកសារារាា�់ល់ានាទី�ពុរ័ា, ឯកសារាស�បោះណ្ឌៅបោះដ�មា, �ណ្ឌ ណសារា 

ជ្ឈារូា��� នាងិ�ីបោះដអូ, �ណ្ឌ ណសារាបោះសោ�ទីស�នា ៍នាងិ

មេលោក��ទូ�វ ���� មេរ៉ាាដ្ឋស្មី ឯកអ្នគឹគរ៉ា�� 
ទូូត្តាអ្នង់៉ាមេគឹលស្មីជ្របច��មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រក
ក�ំុ�� ន់ងិ៉ាមេលោក��ទូ�វមេវ�បូ�ឌិត្តា  
មេដ្ឋវ�ា�ន់� �ជំ្របា�គឺ មេដ្ឋ ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាឥ�ឌ� 
ជ្របច��ជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� �ក
ទូស្មីសន់កិចចមេន់ៅប� េ�ល�យាស្មីមេ�ៅចដែ�ា  
មេដ្ឋោយា��ន់ក�រ៉ាទូទួូលស្មីើ�គឹ�ន់�៍�មេលោក 
ស្រីស្មី� ស្មីូ �ើ�រ៉ា��� ន់�យាករ៉ាង៉ា��ឈ��ឌល
ឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��។ ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� 
ឆ្នាំន��២០២២។ (ផ្ត�ត្តា ច�ន់ស់្មីំន់តិ្តា�/
��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 39



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�រាកិខារាផ្សាា�កឯកសារាជ្ឈាទីត្រីមាង់ឌី័ជ្ឈី�ល់។ បោះល់ោកស្រុសី 

សូ ហាើារាណី្ឌា ក៏�នាបោះល់�កបោះឡូ�ងអ�ពុីសា�ារា�ស់មាជ្ឈឈ- 

មាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា ខែដល់មាានាបោះនាៅ�ាមា�ណី្ឌាបោះ�� ី
មួាយច�នានួា ដូចជ្ឈា បោះ��ីឧ�ីរាមាានាជ្ឈ័យ, នៃត្រីពុខែ�ង,  

ក�ពុង់ចាមា, ��ូង�័��, �ាខែក� នាងិ បោះពុោធាស៍ា� ់បោះដ�មា��ីបោះត្រីមា� 
ដល់់ការាស្រុសា�ត្រីជ្ឈា�រា�ស់សាធាារាណ្ឌជ្ឈនា។ 

 បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�ឯកអគំគរាាជ្ឈទូី�អង់បោះគំលស នាងិឯកអគំគ

រាដឋទូី�ឥណ្ឌឌា �នាសរាបោះស�រាអ�ពុ�ីនួាាទីីរា�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា ក៏ដចូជ្ឈា�ណ្ឌ ណាល់័យសបោះមាើចខែមា ុកំ�ង

ការាខែ�រាក�ាឯកសារាទី�កសត្រីមាា�់សាធាារាណ្ឌជ្ឈនា នាងិ

�នារួាមាច�ខែណ្ឌកផ្សាើល់ឯ់កសារាដល់ស់ាល់ាកើីខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

បោះដ�មា�ខីែសើងរាកយ��ីធិាម៌ាជ្ឈនូាជ្ឈនារាងបោះត្រីគំោះ ត្រីពុមាទីា�ង�នា

បោះធាើ�ការាអ�់រា�អ�ពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដល់ស់សិ�ានា�សសិ� 

នាងិយ��ជ្ឈនាជ្ឈ�នាានាប់ោះត្រីកោយ។

 ជ្ឈាច�ងបោះត្រីកោយ គំណ្ឌៈត្រី��ិភូា�នាច�ណ្ឌារាបោះនាៅបោះល់�

បោះសៀ�បោះភាៅត្រីកា�ងមាាសរា�ស់�ណ្ឌ ណាល់័យ «សបោះមីាចខែមា»ុ 

ខែដល់មាានា�លមឹាសារា ដចូ�បោះទីៅ ៖

 «វេនិះ�ឺ�វេលើក្សាទ្ធិ�មួយុសិត្រមាប់ុ�ំ�ំ ផ្នែដ្ឋលបានិមក្សា 

ទ្ធិសិីនិក្សាចិវំេ�បុណ្ណាេ ល័យុ «សិវេមេចផ្នែមា»។ � ំ�ំពិតិិ�មានិ 

វេសិចក្សាេ�រ �ក្សារ៉ាយុ វេសាមនិសិីយ៉ាាងក្រៃត្រក្សាផ្នែលងវេ�វេពិល 

ផ្នែដ្ឋលបានិសាេ ប់ុនូិវវ�រភាពិដ៏្ឋអំង់អាចកាេ ហ៊ានិរបុស់ិ 

សិវេមេចផ្នែមា។ បុាផុ្នែនិ ិ � ំ�ំហ៊ាក់្សាដូ្ឋច�មានិអារមណ៍ីៈក្សាមីត់ិ 

វេ�វេពិលបានិសាេ ប់ុអំំពិ�របុបុត្របុល័យុពូិជ្ឈសាសិនិ៍ផ្នែ�រី 

ត្រក្សាហម។ � ំ�ំនិឹងចងចាំនូិវអំនុិសិាវ�យ៍ុវេ�ក្រៃថ ៃវេនិះវេហើយុ 

ផ្នែចក្សារផំ្នែលក្សាឲ្យយសិហ�មនិ�៍ ំ�ំបានិដឹ្ឋង»។ 

— យ��� ី វេល� ការ � មាកពុីបោះ��រីា�នាគិំរា ី

 «� ំ�ំពិតិិ�បានិវេ�ើញផ្ទាាល់ផ្នែ�ែក្សារបុស់ិ�ំ�ំ។ វា�ួរផ្នែតិ� 

ទ្ធិ�ក្សាផ្នែនិ េងផ្នែដ្ឋលអំែក្សាត្រតូិវផ្នែតិមក្សាទ្ធិសិីនាមេងក្សាែ�ងមយួុជ្ឈ�វតិិ

របុស់ិអំែក្សា។ � ំ�ំបានិសាេ ប់ុនូិវត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិរបុស់ិ�តិ�ិ ំ�ំ»។

— យ��� ីវេហឿង ហិចិ ល�ម មាកពុីទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់

គឹ��ជ្របត្តាភូិាក��ំង៉ាស្មីៅ�ប់មេលោកស្រីស្មី� ស្មីូ �ើ�រ៉ា��� មេរ៉ាៀបរ៉ា�ប់ 
អ្ន���ឯកស្មី�រ៉ាដែដ្ឋលត្តា�កល់មេន់ៅប� េ�ល�យា «ស្មីមេ�ៅចដែ�ា»។ 
 ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ផ្ត�ត្តា ច�ន់ស់្មីំន់តិ្តា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

យំាវត្តា�  មេល� ក�រ៉ា� ��ន់ត្តានួ់�ទូ���អ្ននកមេដ្ឋ�រ៉ាត្តានួ់�ទូ���ន់សួ្មី 
មេលោក��ទូ�វមេវ�បូ�ឌិ ត្តា មេដ្ឋវ�ា�ន់� �ជំ្របា�គឺ មេដ្ឋ រ៉ាបស្មីឥ់�ឌ�
ជ្របច��មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� ទូស្មីសន់កិចចប� េ�ល�យា    
«ស្មីមេ�ៅចដែ�ា» ។ ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ផ្ត�ត្តា ច�ន់ស់្មីំន់តិ្តា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

40 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

«�ចុងវេត្រកាយុវេយុើ ងបានិវេរៀបុចំ�វេត្រមាងមក្សាទ្ធិសិីក្សាចិ ំ

វេ�ក្សាផ្នែនិ េងដ៏្ឋវវិេសិសិវសិាលមយួុវេនិះ។ អំរ�ុណៈផ្នែដ្ឋលបានិ

នាវំេយុើ ងវេដ្ឋើរទ្ធិសិីនាបុណ្ណាេ ល័យុ «សិវេមេចផ្នែមា»។ អំគារ 
ដ៏្ឋស្រសិស់ិសាា តិ និងិការង៉ារដ៏្ឋមានិសារសំិខាន់ិ។ ទាំងំវេនិះ��ឺ

ក្សាចិកំារង៉ារដ៏្ឋលាត្របុវេសិើរក្រៃនិ�ំនិតិិ� ិ�ចវេ� ិើមរបុស់ិ «ឯក្សាអំ�ិ

រដ្ឋ ឋទ្ធិតូិមយួុក្រៃថ ៃ»។ 

— បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា� ធី�ណ្ណា វេរ ាដ្ឋសិ 

ឯកអគំគរាាជ្ឈទូី�អង់បោះគំលសត្រី�ចា�បោះនាៅត្រីពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា 

មេលោក��ទូ�វ ���� មេរ៉ាាដ្ឋស្មី ឯកអ្នគឹគរ៉ា��ទូូត្តាអ្នង់៉ាមេគឹលស្មីជ្របច�� 
មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� ន់ងិ៉ា មេលោក��ទូ�វ 
មេវ�បូ�ឌិ ត្តា មេដ្ឋវ�ា�ន់� �ជំ្របា�គមឺេដ្ឋ ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តាឥ�ឌ�ជ្របច�� 
ជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� ក��ងំ៉ាទូស្មីសន់�គឹ�ន់រូ៉ាដែដ្ឋល��ស្មីន�ថ្ងៃដ្ឋ
រ៉ាបស្មីវ់ចិជិ្រត្តាករ៉ា ញឹក ឌឹ្ឍ� មេន់ៅប� េ�ល�យា «ស្មីមេ�ៅចដែ�ា» ។  
ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ផ្ត�ត្តា ច�ន់ស់្មីំន់តិ្តា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មេលោក��ទូ�វ ���� មេរ៉ាាដ្ឋស្មី ឯកអ្នគឹគរ៉ា��ទូូត្តាអ្នង់៉ាមេគឹលស្មី 
ជ្របច��មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� មេន់ៅប� េ�ល�យា 
«ស្មីមេ�ៅចដែ�ា» ក�ល��ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ដ្ឋ�រ៉ាា�រ៉ាដ្ឋឋ មេ�ត្តាា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

យំាវត្តា� មេ�ឿង៉ា �គចិ ល�� ��ន់ត្តានួ់�ទូ���អ្ននកមេដ្ឋ�រ៉ាត្តានួ់�ទូ� 
��ន់សួ្មីមេលោក��ទូ�វ ���� មេរ៉ាាដ្ឋស្មី រ៉ាបស្មី់អ្នង់៉ាមេគឹលស្មីជ្របច��
មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� ទូស្មីសន់កិចចប� េ�ល�យា 
«ស្មីមេ�ៅចដែ�ា»។ ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ផ្ត�ត្តា ច�ន់ស់្មីំន់តិ្តា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 41



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 «អំរ�ុណៈសិត្រមាប់ុដំ្ឋវេណៈើ រទ្ធិសិីនិក្សាចិដ៏ំ្ឋអំសំារយ និងិ

អាហ៊ារវេពិលត្រពិកឹ្សាផ្នែដ្ឋលវេរៀបុចំសិត្រមាប់ុ�ំ�ំ  និិងសិត្រមាប់ុ 

«ឯក្សាអំ�រិដ្ឋ ឋទ្ធិតូិមយួុក្រៃថ ៃ» របុស់ិ�ំ�ំក្សា ែ�ងក្សាតិិ ិយិុសិ�ត្របុវតិិិ

សាស្ត្រសិិសិត្រមាប់ុស្ត្រសិិ� វេ�ផ្នែ�ម�នា ឆាំែ ២ំ០២២។ � ំ�ំសូិមអំរ�ុណៈ

ដ្ឋល់បុណ្ណាេ ល័យុ «សិវេមចិផ្នែមា», ទ្ធិ�ភាែ ក់្សាង៉ារសិហរដ្ឋឋអាវេមរកិ្សា 

សិត្រមាប់ុការអំ�វិឌ្ឍឍអំនិរិ�តិ ិនិងិ មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារ

ក្សាមុ�� ផ្នែដ្ឋលសិវេត្រមចបានិការង៉ារដ៏្ឋសំិខាន់ិបំុ�តុិក្សាែ�ងការ

ផ្នែថរក្សាាត្របុវតិិសិាស្ត្រសិិសិត្រមាប់ុយុុវជ្ឈនិ និងិ សិហ�មនិ។៍ 

សូិមចូលរមួអំបុអំរសាទ្ធិរ និងិការសិវេត្រមចបានិនូិវសាែ ក្រៃដ្ឋ 

និិងការបុវេងើើតិក្សាផ្នែនិ េងដ៏្ឋស្រសិស់ិសាា តិ�មួយុសិិលៈៈ � ឺ 

បុណ្ណាេ ល័យុ «សិវេមចិផ្នែមា» ។

— បោះល់ោកជ្ឈ�ទីា�បោះ�ជ្ឈា�ណ្ឌឌិ� វេដ្ឋវ�ានិ� �ុត្របាហិឺវេដ្ឋ  

ឯកអគំគរាដឋទូី�ឥណ្ឌឌាត្រី�ចា�ត្រីពុះរាាជ្ឈាណ្ឌាចត្រីកកមុា�ជ្ឈា

មេលោក��ទូ�វមេវ�បូ�ឌិ ត្តា មេដ្ឋវ�ា�ន់� �ជំ្របា�គឺ មេដ្ឋ ឯកអ្នគឹគរ៉ាដ្ឋឋទូូត្តា
ឥ�ឌ�ជ្របច��មេន់ៅជ្រ��រ៉ា�����ចជ្រកក�ំុ�� �កទូស្មីសន់កិចច
ប� េ�ល�យា «ស្មីមេ�ៅចដែ�ា»  ក��ងំ៉ាច�រ៉ាមេល�មេស្មីៀវមេភាៅជ្រក��ង៉ា��ស្មី។  
ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ដ្ឋ�រ៉ាា�រ៉ាដ្ឋឋ មេ�ត្តាា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

គឹ��ជ្របត្តាភូិាក��ំង៉ាស្មីៅ�ប់មេលោកស្រីស្មី� ស្មីូ �ើ�រ៉ា��� មេរ៉ាៀបរ៉ា�ប់
អ្ន���ឯកស្មី�រ៉ាដែដ្ឋលត្តា�កល់មេន់ៅប� េ�ល�យា «ស្មីមេ�ៅចដែ�ា»។  
ថ្ងៃថៃទូ�៣០ ដែ���ន់� ឆ្នាំន��២០២២។  
(ផ្ត�ត្តា ច�ន់ស់្មីំន់តិ្តា�/��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)

42 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ក�ិ ចពភិាការវាងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
ៃងិអាជំាធីរស្រុ្ំកអងគរធំី ម្ពោល�ការងារគម្ពោព្រះមាង្ំ�ភាព្ព្រះមាប់

អកំរ្់រាៃមាៃជតីវតិពតីរបបស� ែរព្រះកហម

 បោះនាៅនៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២ បោះល់ោក ឆ្នាំា�ង យ� 

នាាយកមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា នាងិ ឧ�មីាបោះសនាយ៍ី

ត្រី�ី នា�ិ ណ្ឌារាុ�ង នាាយបោះសនាាធាិការារាង នាងិជ្ឈាត្រី�ធាានា

ត្រីកុមាការាងារាត្រី���ីិសាស្ត្រីសបីោះយោធាា បោះយោធាភូាមិាភាាគំ

ទីី៤ កងទ័ីពុបោះជ្ឈ�ងបោះគំោក កងបោះយោធាពុល់បោះ�មារាភូាមិានាា រួាមា

ជ្ឈាមួាយត្រីកមុាការាងារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា �នា

ច�ះបោះទីៅជ្ឈ�ួជ្ឈាមួាយបោះល់ោក �ានា ់អានា ់អភិា�ល់រាងស្រុសកុ

អងគរាធា� នាងិបោះមា���កំ�ងស្រុសកុអងគរាធា�ជ្ឈាបោះត្រីច�នារូា�បោះដ�មា�ជី្ឈ�ួ

ស�បោះណ្ឌះស�ណ្ឌាល់ នាងិជ្ឈត្រីមាា�ជ្ឈូនាពុ័�៌មាានាទីាក់ទីង

គំបោះត្រីមាោង «ការាបោះល់�កកមុាស់សិទីធិ នាងិការាបោះធាើ�ឲ្យ�ត្រី�បោះស�រា

បោះឡូ�ង នា�ូសាានាភាាពុស��ភាាពុរា�សអំ់ករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិ 

ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា» ។

 បោះគំោល់��ណ្ឌងនៃនាគំបោះត្រីមាោងស��ភាាពុបោះនាះ គឺំ (១) 

បោះធាើ�ឲ្យ�ត្រី�បោះស�រាបោះឡូ�ង នា�ូសាានាភាាពុស��ភាាពុរា�សអំ់ករាស់ 

រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា បោះទីៅ�ាមាបោះគំោល់បោះដៅ

ខែដល់�នាក�ណ្ឌ� ់(២) បោះល់�កកមុាសក់ារាយល់ដ់ងឹអ�ពុី

ស��ភាាពុសាធាារាណ្ឌៈ នាងិការាទីទួីល់�នាបោះស�ាកម័ា

ស��ភាាពុសត្រីមាា�់អំករាស់រាានាមាានា ជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ា 

ត្រីកហាមា នាងិ (៣) បោះធាើ�ការាសកិ�ាស្រុសា�ត្រីជ្ឈា�អ�ពុសីាានាភាាពុ 

ស��ភាាពុរា�សអំ់ករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

ជ្ឈាពុបិោះសសបោះនាៅ�ាមាសហាគំមានាដ៍ាចស់្រុសយាល់សត្រីមាា�់

ផ្សាលី់់ជ្ឈាពុ័�៌មាានា កំ�ងការាបោះរាៀ�ច�ជ្ឈ�នាយួអភិា�ឌ័ឍនាន៍ាា

បោះពុល់អនាាគំ�ដល់ត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនានាងិសហាគំមានាទ៍ីា�ងបោះនាះ។

 ចា�់�ា�ងពុបីោះដ�មា ខែ�សហីាា ឆ្នាំាំ�២០២១ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា�នាបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�សអំកស័័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈា�ី

ជ្ឈ�នាានារួ់ាចមាកបោះហា�យ ខែដល់មាានាច�នានួា៧០០នាាក់ �នា

�មឹ សុិវណៈេ ដានិ� 

ជ្រកុ�ក�រ៉ាង៉ា�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��ជ្រប�ំ����ួយា 
អ្ន���ំ�ស្រីស្មីុកអ្នង៉ាគរ៉ា�� មេ�ត្តាាមេស្មីៀ�រ៉ា�ប។  
(ប� េស្មី�រ៉ា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ត្រីកុមាការាងារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈ��
ជ្ឈាមួាយអាជ្ឈាំធារាស្រុសុកអងគរាធា� បោះ��បីោះសៀមារាា�។
(�ណ្ឌ ណសារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

ត្រីកុមាការាងារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈានាងិអាជ្ឈាំរាធារាស្រុសុកអងគរាធា� 
បោះ��បីោះសៀមារាា� ��រូា�ជ្ឈ��គំាំ។ (�ណ្ឌ ណសារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

ច�ះបោះធាើ�ការាបោះនាៅ�ាមាមូាល់ដឋានាទូីទីា�ង២៥ រាាជ្ឈធាានាបីោះ�� ី

ត្រីកងុបោះនាៅកំ�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ កំ�ងបោះនាោះមាានាអំកស័ត័្រីគំ
 

ចិ�ីច�នាួនា១៥នាាក់មាកពុីស្រុសុកបោះផ្សា�ងៗគំាំកំ�ងបោះ�� ី
បោះសៀមារាា� ត្រី�ូ��នាបោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�សឲ្យ�បោះធាើ�ការាងារាបោះនាៅកំ�ង

គំបោះត្រីមាោងស��ភាាពុបោះនាះ។ ត្រីកមុាអំកស័ត័្រីគំច�ិបីោះនាៅកំ�ងបោះ�� ី
បោះសៀមារាា� �នាច�ះសមាភាសនាអំ៍ករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុី

រា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាខែដល់ជ្ឈាឳពុ�កមីាាយ អា�ពុូ មីាង ក៏ដចូ 

ជ្ឈាអំកស្រុសុកភូាមិារា�ស�់លនួា សរា��ច�នានួាត្រី�មាាណ្ឌ ៧០០ 
នាាក់ រួាចមាកបោះហា�យ។ បោះនាៅកំ�ងខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�២០២២ បោះនាះ  
ត្រីកុមាការាងារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា�នាបីោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�ស  
នាងិ�ណី្ឌ�ះ�ណី្ឌាល់អំកស័ត័្រីគំច�ិជី្ឈ�នាានាទី់ី�ួនាមាានាច�នានួា

សរា��ជ្ឈាង ២០០នាាក់ មាកពុ�ីណី្ឌាបោះ��នីាានាា បោះនាៅទូីទីា�ង

ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ ច�បោះពុោះបោះ��បីោះសៀមារាា� ត្រីកមុាការាងារា

មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា�នាក�ណ្ឌ�់យកស្រុសុក

អងគរាធា� ជ្ឈាបោះគំោល់បោះដៅអទិីភាាពុបោះដ�មា��ីនាកីារាងារា បោះត្រីពុោះ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះនាៅកំ�ងស្រុសកុបោះនាះភាាគំបោះត្រីច�នាមាានាជ្ឈ�ីភាាពុត្រីកីត្រីក 

នាងិ�ើះ�ា� នាងិត្រី��ូការាចា��ចន់ា�ូការាខែ�ទីា�ស��ភាាពុ។

 បោះនាៅច�ង�ញ្ចូច�់នៃនាកិចចត្រី�ជ្ឈ�� បោះល់ោកអភិា�ល់រាងស្រុសកុ

អងគរាធា� បោះល់ោក �ានា ់អានា ់នាងិត្រីកុមាការាងារា�នាខែ�លង 

អ�ណ្ឌរាគំ�ណ្ឌដល់ម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា ខែដល់�នា

បោះត្រីជ្ឈ�សបោះរា�សយកស្រុសុកអងគរាធា�ជ្ឈាបោះគំោល់បោះដៅបោះដ�មា�ចី�ះជ្ឈយួ 

ដល់់អំករាស់រាានារាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ឈៃ �សិៃតំ ៖ ស� ែរព្រះកហមយ៍កឪពំក�ំពុំម្ពោ� 
្មាៃ ប់ម្ពោ�យ៍សារសតបម្ពោណ្ាយ៍ឲ្យ�ម្ពោ�្ំតីកណ្ាប់
វេសិៀង ក្សាញ្ញាា  និងិ វេហៀក្សា ស្រសិ�វេពិត្រជ្ឈ 

 �ំ��បោះឈោ័ះ ឈនា �ខិែនា�ំ អាយ�៥៤ឆ្នាំាំ� បោះក��បោះនាៅកំ�ង

ភូាមិាត្រី�ពុា�ង�ើារា ���ភាំ�ក�ង ស្រុសុកអងគរាជ្ឈ័យ បោះ��កី�ពុ�។ 

�ំ��មាានាមីាាយបោះឈោ័ះ �ាី ខែស នាងិឪពុ�កបោះឈោ័ះ ឈនា សនា 

(សលា�់)។ �ំ��មាានា�ង�ាូនា�បោះងា��សរា��ទីា�ងអស់ច�នានួា
 

៦នាាក់ (សលា�់២នាាក់)។ កាល់ពុីក�មាារាភាាពុ �ំ��បោះរាៀនា

�នា�ិច�ួចណ្ឌាស់ បោះដោយសារា�ំ��ឧស�ាហាឈ៍ឺ នាងិ

មាានាការា�ាយត្រី�យ�ទីធគំាំរា�ាងកងទ័ីពុ ល់នា ់នាល់់ នាងិ

បោះយោធាាខែ�័រាត្រីកហាមាខែដល់�ងាឲ្យ�មាានាចល់ាចល់ជ្ឈា

ញឹ់កញ់ា�់។

 បោះនាៅកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាត្រីគំួសារារា�ស់�ំ��កានាខ់ែ�

ល់��ក�លា�ង។ ឪពុ�ករា�ស់�ំ��គឺំជ្ឈាត្រីគំូ�បោះត្រីង�នា ដូបោះចះំ

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាចា�់ទី�កត្រីគំួសារា�ំ��គឺំជ្ឈាពុួកមូាល់ធានា។ 

អងគការា�នាខែ�ងខែចកត្រីគំួសារារា�ស់�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅរាស់បោះនាៅ

កំ�ងភូាមិា�័ីមួាយបោះទីៀ�។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែដល់រាស់បោះនាៅទីីបោះនាោះ

អងគការាបោះហាៅ�ាជ្ឈាពុួក�បោះញ្ចូា� ឬត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាបោះត្រី��មា។ 

អងគការា�នាចា�់�ា�ងឪពុ�ករា�ស់�ំ��ឲ្យ��រារាបោះទីះដឹក

កណី្ឌា�់ស្រុសូ�, មីាាយរា�ស់�ំ��ត្រីចូ�ស្រុសូ� បោះហា�យ�ង�ាូនា

រា�ស់�ំ�� នាងិ�ំ��ជ្ឈញ្ចូាូនាកណី្ឌា�់ស្រុសូ�។ មាានានៃ�ៃមួាយបោះគំោ

ខែដល់ឪពុ�ករា�ស់�ំ��យកបោះទីៅទឹីមារាបោះទីះ�នាស�ីកណី្ឌា�់

ស្រុសូ� ខែ�រ័ាត្រីកហាមាក៏យកឪពុ�ក�ំ��បោះទីៅ�ាយសមាលា�់បោះចោល់។  
 ដ��ូង �ំ��នាងិមីាាយមិានាដងឹ�ាខែ�រ័ាត្រីកហាមាយកឪពុ�ក

�ំ��បោះទីៅសមាលា�់បោះទី គឺំមាានាអា�ត្រី�សុមំាាក់ខែដល់�រារាបោះទីះដកឹ

កណី្ឌា�់ស្រុសូ�ជ្ឈាមួាយឪពុ�ក�ំ�� �នាបោះ��ញ់ខែ�រ័ាត្រីកហាមា

សមាលា�់ឪពុ�ករា�ស់�ំ��ផ្សាាាល់់នាងឹខែភាកំ បោះហា�យគំា�ក៏់យក

ដ�ណឹ្ឌងបោះនាះមាកត្រី��់ត្រីគំួសារា�ំ��។ បោះត្រីកោយបោះពុល់ដងឹ�ា 

ឪពុ�ករា�ស់�ំ��សលា�់ មីាាយរា�ស់�ំ��ឈឺចិ�យីាុង�លា�ង 

�ុ�ខែនាគីំា�់មិានាហាាានាយ�បោះទីបោះត្រីពុោះ�លាចខែ�រ័ាត្រីកហាមាយក

បោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់បោះទីៀ�។ មាានាយ�់មួាយ �ំ��នាកឹឪពុ�ក

បោះពុកក៏យ� បោះពុល់បោះនាោះកងឈល��នាមាកល់�បោះមា�ល់�ត្រីមាងុ 

យក�ំ��បោះចញ់បោះទីៅ �ុ�ខែនា�ីំ��បោះធាើ�ពុ��ជ្ឈាយល់់ស�ិី។ ច�ខែណ្ឌក

�ងស្រុសីរា�ស់�ំ��២នាាក់បោះទីៀ� �នាសលា�់បោះដោយសារាបោះធាើ� 
ការាងារា�ក់កមាលា�ង នាងិហា�ូមិានាត្រីគំ�់ត្រីគំានា។់ បោះនាៅបោះពុល់

បោះនាោះ មាានាស្ត្រីសីបីោះពុោះធា�មំាាក់ចាញ់់កូនាក៏ល់ចួបោះ�ះខែផ្សាលបោះឈ�

ឈុំន់ �ដិែន់នត្តា អ្ន�យំា៥៤ឆ្នាំន����ន់ទូ�កដែន់លង៉ាក�មេ��ត្តាមេន់ៅកនំង៉ា 
ភូា�ិជ្រត្តា���ង៉ា�ើ�រ៉ា ឃុំំ�ភាន�កំង៉ា ស្រីស្មីុកអ្នង៉ាគរ៉ា��យា មេ�ត្តាាក��ត្តា។  
(ង៉ាា�ន់ ់វ�ន់/ ��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ហា�ូ �ុ�ខែនាខីែ�រ័ាត្រីកហាមា�នា�ាមាទីានាក៏់យកស្ត្រីសីបីោះនាោះបោះទីៅ

�ាយសមាលា�់បោះចោល់។ បោះពុល់�ំ��បោះ��ញ់បោះហា��ការាណ៍្ឌបោះនាោះ 

�ំ��ភិា�ភ័ាយ�លា�ងណ្ឌាស់។ �ំ��មិានាហាាានានាយិាយពុីបោះហា��
 

ការាណ៍្ឌខែដល់�ំ���នាបោះ��ញ់បោះទី បោះត្រីពុោះ�ំ��ភ័ាយ�លាចខែ�រ័ា
 

ត្រីកហាមាយកបោះទីៅសមាលា�់។ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាបោះត្រី��អំក 

បោះទីោសឲ្យ�ជ្ឈកីរាបោះណី្ឌៅ បោះនាៅបោះពុល់ជ្ឈកីរាបោះណី្ឌៅរួាចបោះហា�យ ខែ�រ័ា 

ត្រីកហាមា�ាយអំកបោះទីោសបោះនាោះទីមាលាក់ចលូ់បោះទីៅកំ�ងរាបោះណ្ឌើៅ។ 
អំកបោះទីោស�លះមិានាទីានាស់លា�់បោះទី ដូបោះចះំខែ�រ័ាត្រីកហាមាក៏

កាយដកី�់ពុបីោះល់�។ �ំ��មិានាហាាានាត្រី�ខែកក ឬក៏��ាុជ្ឈាមួាយ

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះទី បោះទីោះ�ីខែ�រ័ាត្រីកហាមាសមាលា�់ឪពុ�ករា�ស�់ំ��, 

បោះត្រី���ំ��ឲ្យ�បោះធាើ�ការាងារាហាសួកមាលា�ង, មិានាឲ្យ�ហា�ូខែឆ្នាំា� នាងិ

មិានាផ្សាលី់់សបោះមាល�ក��ពុាក់ឲ្យ��ំ��ក៏បោះដោយ។ បោះត្រីកោយមាក 

ខែ�័រាត្រីកហាមា�នាបោះត្រី���ំ��ឲ្យ���កអងារាបោះដ�មា�ីបោះត្រី��មាបោះធាើ�

នា��ញ្ចូច�កសត្រីមាា�់ពុធិា�ី�ណ្ឌ� �ុ�ខែនាបីោះពុល់ជ្ឈ�ិដល់ន់ៃ�ៃ��ណ្ឌ� 

កងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា�នា�ាយចូល់មាកដល់់។ 

 �នាាា�់ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដលួ់រាល់�បោះនាៅនៃ�ៃទីី៧ ខែ� 

មាករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �ំ���នាចលូ់បោះរាៀនាបោះនាៅសាល់ា រាហា�ូ�នា 

ត្រី�ឡូងជ្ឈា�់ជ្ឈាត្រីគូំ�បោះត្រីង�នា។ បោះត្រីកោយមាក �ំ���នាបោះរាៀ�ការា 
ជ្ឈាមួាយ�ីីរា�ស់�ំ��បោះឈោ័ះ អា�ក សារាាុ�់ នាងិមាានាកូនា

ត្រី�ុស២នាាក់។ �ំ��ត្រី�ក�មា��រា�រាជ្ឈាត្រីគូំ�បោះត្រីង�នារាហា�ូមាក 
ដល់់�ចច���នា។ំ 

ឈនា �ខិែនា�ំ រួាមាជ្ឈាមួាយអំកស័័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈានៃនាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់
ឯកសារាបោះ���ីាខែក�។  
(ងាុនា ់�ីនា/ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

បោះទីសភាាពុ�ាល់ខែស្រុសបោះនាៅរាដ�ូត្រី��ងកំ�ងបោះ���ីាខែក�។  
(ងាុនា ់�ីនា/ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

46 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ន� ថាត ៖ ស� ែរព្រះកហម្មាៃ ប់ព្រះកំមព្រះគួសារ�ំពុំ
ម្ពោ�យ៍សារសតលួ�អាហារហូប
ម�និ សាណ្ណាស់ិ

 �ំ��បោះឈោ័ះ នៃ� �ា� អាយ�៦២ឆ្នាំាំ� មាានាស្រុសកុក�បោះណ្ឌ��

បោះនាៅភូាមិាសាឡូ�ង ���បោះកីឿងរាាយ ស្រុសុកកបោះន្ត្រីញ្ចូា�ច បោះ�� ី
នៃត្រីពុខែ�ង។ �ំ��មាានា�ង�ាូនា�បោះងា��៤នាាក់ ត្រី�ុសមំាាក់ 

(សលា�់កំ�ងសម័ាយខែ�រ័ាត្រីកហាមា) នាងិ ស្រុស�ីីនាាក់។ ឪពុ�ក

រា�ស់�ំ��បោះឈោ័ះ បោះពុោ នៃ� គឺំជ្ឈាកសិករា នាងិជ្ឈាជ្ឈាងកា� ់
សក់ ច�ខែណ្ឌកមីាាយរា�ស់�ំ��បោះឈោ័ះ សា�� បោះអៀ�។ ឪពុ�ក

មីាាយរា�ស់�ំ��សលា�់បោះនាៅកំ�ងសម័ាយខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ 

 កាល់ពុកី�មាារាភាាពុ �ំ��បោះរាៀនា�នាត្រី�មឹា�ាំក់ទីី៧ចាស់

កំ�ងសម័ាយសងគមារាាស្ត្រីសនីាយិមា បោះនាៅសាល់ាសើាយរាបោះមាៀ� 
ខែដល់មាានាទីី�ា�ងបោះនាៅស្រុសកុក�បោះណ្ឌ��រា�ស�់ំ��។ ល់�ះចូល់

ដល់ឆ់្នាំាំ�១៩៧០ សាល់ាត្រី��ូ�នា�ិទីទីើារាបោះដោយសារាខែ�

សន្ត្រីងគាមា។ ច�ខែណ្ឌកត្រីគំូៗ ខែដល់ធាលា�់ជ្ឈលួ់ផ្សាាះមីាាយរា�ស ់

�ំ��សាំក់បោះនាៅក៏ស��ច�ា�់សាល់ាត្រី�ឡូ�់បោះទីៅរាសប់ោះនាៅស្រុសកុ

ក�បោះណ្ឌ��បោះរាៀងៗ�លនួាខែដរា។ បោះនាៅអ�ឡូ�ងបោះដ�មាឆ្នាំាំ�១៩៧០ 

មាានាយ��ជ្ឈនា�នានាា�គំាំបោះចញ់បោះទីៅបោះធាើ����កម័ា បោះដោយ

យ��ជ្ឈនាបោះនាោះ�នាខែ�ងខែចកជ្ឈាពុីរាត្រីកុមាគឺំ ត្រីកុមាទីី១) 

គំា�ត្រីទី ល់នា ់នាល់់ មាកពុីទីីរួាមាបោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង នាា�គំាំខែស្រុសក

�ា «ជ្ឈបោះយោ សាធាារាណ្ឌរាដឋ ល់នា ់នាល់់» នាងិ ត្រីកុមាទីី២) 

គំា�ត្រីទីសបោះមីាចត្រីពុះ នាបោះរាោ�មីា សហីានា� មាកពុសី្រុសុកអូរារាា�ងឳ  

នាា�គំាំខែស្រុសក�ា «ជ្ឈបោះយោ សបោះមីាច�ា»។ ត្រីកមុា���ករាទីា�ង 

ពុីរា�នា�ះុទីងគិចគំាំ�លា�ងបោះនាៅ���នាផ់្សា�ារាពុានាា ���បោះកីឿង 

រាាយ ស្រុសុកកបោះន្ត្រីញ្ចូា�ច បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង ខែដល់�ណី្ឌាល់ឲ្យ��� ់

�ង់ជ្ឈី�ិ�យ��ជ្ឈនាអស់ជ្ឈាបោះត្រីច�នានាាក់។ បោះត្រីកោយបោះពុល់

���កម័ាច�់ ភូាមិារា�ស់�ំ��ក៏ធាលាក់ចូល់បោះទីៅកំ�ងការាកានា់
 

កា�់រា�ស់កងកមាលា�ងរា�បោះដោះខែ�រ័ាត្រីកហាមា នាងិមាានាការា

ផ្សាលាស់�ូីរាអំកដកឹនាា�បោះនាៅកំ�ងភូាមិាខែដរា។

 បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �នាាា�់ពុបីោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមាទីទួីល់ 

ជ្ឈយ័ជ្ឈមំាះបោះល់�រា�� ល់នា ់នាល់ ់អំកត្រីគំ�់ត្រីគំង់ខែ�រ័ាត្រីកហាមា

ត្រី�មូាល់ត្រីទីពុ�សមា��ីឯិកជ្ឈនាទីា�ងអសរ់ា�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា

ដាក់ចលូ់កំ�ងសហាករាណ៍្ឌរួាមា បោះហា�យសមូា�ខីែ�ដ�ឡូងូដ�ះ

បោះនាៅកំ�ង�រាបិោះ�ណ្ឌផ្សាាះរា�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា ក៏ខែ�រ័ាត្រីកហាមាហាាមា

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាមិានាឲ្យ�ដកយកមាកហា�ូខែដរា។ ច�បោះពុោះត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា

ណ្ឌាខែដល់មាានានានិាាំការាត្រី�ឆ្នាំា�ង ត្រី��ូ�នាអងគការានាា�យក

បោះទីៅបោះរាៀនាសតូ្រី� នាងិ���់លនួា។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកំ�ងភូាមិាសាឡូ�ង 

នៃ� �ា� អាយ� ៦២ឆ្នាំាំ� រាស់បោះនាៅភូាមិាបោះជ្ឈ�ងទឹីក សងាា� ់
បោះជ្ឈ�ងទឹីក ត្រីកុងនៃត្រីពុខែ�ង បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ 
(មីានា សាណ្ឌាស់/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ត្រី��ូ�នាខែ�រ័ាត្រីកហាមាជ្ឈបោះមាល�សបោះទីៅបោះនាៅមីា��មានាារីាបោះពុទី�ពុ-២ 

ជ្ឈិ�ចមាាារាបោះកៅសាពូុាមាជ្ឈា�ង។ ត្រីគួំសារារា�ស�់ំ��ត្រី�ូ�សា�ិ

បោះត្រីកោមាការា�ាមាដានារា�សខ់ែ�រ័ាត្រីកហាមា បោះត្រីពុោះខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

បោះចោទីត្រីគំួសារា�ំ���ា ជ្ឈា�់ខែសស្រុសឡូាយបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា។ 

ត្រីគួំសារារា�ស�់ំ���នាបោះធាើ�ការាធាៃនាធ់ាៃរាជ្ឈាងត្រីគួំសារាបោះផ្សា�ងបោះទីៀ�  
បោះហា�យអងគការា�ត្រីមាុងយកត្រីគំួសារារា�ស�់ំ��បោះទីៅសមាលា�់

ជ្ឈាបោះត្រីច�នាបោះល់�កបោះត្រីច�នាសារា �ុ�ខែនាតី្រី��ូ�នាឈល�ភូាមិាជ្ឈយួ។

 បោះត្រីកោយមាក ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាក�ប់ោះឈោ័ះ នាងិ�ញ្ចូាូនា

ត្រីកមុាត្រីគំសួារារា�ស�់ំ��ឲ្យ�បោះទីៅរាសប់ោះនាៅ���នាដ់�ីលាញ់់ ខែដល់

ជ្ឈាទីីកខែនាលងល់�់ដ�។ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាជ្ឈបោះមាល�សត្រីកុមា

ត្រីគំសួារារា�ស�់ំ��ឲ្យ�បោះទីៅបោះនាៅ����ា�ងត្រីកសា�ង ស្រុសកុសនាា�ក   

បោះ��កី�ពុង់ធា�។ បោះនាៅទីីបោះនាោះ អងគការា�ញ្ញាាឲ្យ��ំ��ល់�ី�ស្រុស�ូ

កំ�ងមួាយនៃ�ៃឲ្យ��នា១បោះ�ោនា យកបោះទីៅល់ាក់ទី�កបោះនាៅ�លា�ង

ធា�មួាយកំ�ងនៃត្រីពុ។ បោះដោយបោះ��ញ់�ំ��ហា�ប់ោះនាឿយ �ងត្រី�ុស

រា�ស�់ំ���នាល់ួចមាកជ្ឈួយជ្ឈញ្ចូាូនាស្រុសូ� �ុ�ខែនាខីែ�រ័ាត្រីកហាមា

ដងឹក៏ចា�់�ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ��បោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់។ បោះនាៅ

អ�ឡូ�ងបោះពុល់បោះនាោះ ឪពុ�ករា�ស�់ំ��ពុ��មាានាអាហាារាហា�ូត្រីគំ�់
 

ត្រីគំានាប់ោះឡូ�យ ដបូោះចះំគំា�ក៏់ល់ចួកាចដ់�ឡូងូបោះឈ�បោះនាៅ�ាមា 
ផ្សាលូ�ខែដល់គំា�់បោះដ�រាបោះទីៅបោះធាើ�ការាយកមាកហា�ូ ក៏ត្រី�ូ�ខែ�រ័ា 
ត្រីកហាមាបោះ��ញ់ បោះហា�យនាា�គំា�យ់កបោះទីៅសមាលា�់បោះទីៀ�។  

បោះត្រីកោយមាក បោះដោយសារាបោះស្រុសក�លានា�លា�ងបោះពុក មីាាយ

រា�ស�់ំ���នាល់ចួបោះរា�សគួំរាស្រុសូ�យកមាក��ក នាងិដា��យ 
ឲ្យ�កូនាហា�ូ ក៏ត្រី�ូ�ឈល�ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះ��ញ់ បោះហា�យរាាយ 

ការាណ៍្ឌត្រី��់ត្រី�ធាានាកងធា�។ បោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាមាក 

ចា�់មីាាយរា�ស់�ំ��យកបោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់ខែ�មាបោះទីៀ�។

 បោះនាៅបោះដ�មាខែ�មាករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ កងទ័ីពុរាណ្ឌសិរា�

សាមាគំគីសបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈា�ិកមុា�ជ្ឈា នាងិកងទ័ីពុបោះ�ៀ�ណ្ឌាមា

�នាចូល់មាកផ្សាីួល់រា�ល់�រា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ �ំ��នាងិ�ងស្រុសី

�នា�ិល់ត្រី�ឡូ�់មាកស្រុសុកក�បោះណ្ឌ���ិញ់ �ុ�ខែនាបីោះពុល់

មាកដល់ភូ់ាមិា ផ្សាាះនាងិដធីាលីរា�ស់�ំ��ត្រី�ូ��នាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា�នា

ចលូ់មាករាសប់ោះនាៅមា�នាអសប់ោះទីៅបោះហា�យ។ �ំ��នាងិ�ងស្រុសក៏ី 
�នាសបោះត្រីមាចច�ិមីាករាសប់ោះនាៅចា�់បោះផ្សាី�មាកសាងជ្ឈ�ី�ិសារា

ជ្ឈា�័ីកំ�ងភូាមិាបោះជ្ឈ�ងទឹីក សងាា�់បោះជ្ឈ�ងទឹីក ត្រីកុងនៃត្រីពុខែ�ង 

បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង រាហា�ូមាកដល់់បោះពុល់�ចច���នា។ំ

បោះរាោង�យរា�ស់អំកភូាមិា កំ�ងស្រុសុកបោះមាសាង បោះ��នីៃត្រីពុខែ�ង។ 
(បោះផ្សាង ពុង�រាាុស�ី/មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ធីកឹ សងុត៖ កងនារ តីសស្រុ្អំបលិ

វេហៀក្សា ស្រសិ�វេពិត្រជ្ឈ

 �ំ��បោះឈោ័ះ ធាកឹ ខែង�ុ អាយ�៦៥ឆ្នាំាំ� �ចច���នារំាសប់ោះនាៅ

ភូាមិាខែស្រុសបោះពុោធា�៍��ចារា ស្រុសកុនៃត្រីពុក��ាស បោះ���ីាខែក�។ 

បោះនាៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៥ �នាាា�់ពុីបោះយោធាា

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះឡូ�ងកានាអ់�ណ្ឌាច ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាបោះធាើ���

មាកបោះល់��ំ�� នាងិត្រីកុមាត្រីគំួសារារា�ស់�ំ�� បោះត្រីពុោះដងឹ�ា�ង
 

ត្រី�សុរា�ស�់ំ��គឺំជ្ឈាអ��ីជ្ឈាទីាហាានា ល់នា ់នាល់ ់ច�ខែណ្ឌក

ឪពុ�កមាើាយរា�ស់�ំ��មាានាជ្ឈី�ភាាពុធាូរាធាារាកាល់ពុីជ្ឈ�នាានា់

មា�នា។ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាជ្ឈបោះមាល�សត្រី�ពុនាធកូនា�ងត្រី�ុស

�ឹក ដែង៉ាាត្តា អ្ន�យំា៦៥ឆ្នាំន�� រ៉ាស្មី់មេន់ៅភូា�ិដែស្រីស្មីមេ�ោ�៍  

ឃុំំ�ច�រ៉ា ស្រីស្មីុកថ្ងៃជ្រ�កបប�ស្មី មេ�ត្តាាត្តា�ដែកវ ក��ំង៉ាមេរ៉ាៀបរ៉ា�ប់
បទូ�ិមេស្មីោ�ន់�៍�វិត្តាឆ្នាំលង៉ាក�ត្តារ់៉ាបបដែ�រី៉ាជ្រក��មេទូៅ 
ក�ន់អ់្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាា��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាមេ�ត្តាាត្តា�ដែកវ។  
(ង៉ាា�ន់ ់វ�ន់/ ��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

រា�ស�់ំ�� ខែដល់ធាលា�់បោះធាើ�ទីាហាានា ល់នា ់នាល់ ់បោះទីៅកានាប់ោះ�� ី
��ដ់��ង។ ច�ខែណ្ឌក�ំ��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នា�ញ្ចូាូនាឲ្យ�បោះទីៅបោះធាើ�

 
ការាងារាខែរាកអ��ិល់។ �ំ��ខែ�ងខែ�ត្រី�ុងត្រី�យ័�នំា�ូរាាល់់

សកម័ាភាាពុសពុើត្រីគំ�់ខែ��យាុង �ាមាខែដល់អាចបោះធាើ�បោះទីៅ

�នា។ �ំ����ិ��បោះធាើ�ការាងារាជ្ឈនូាអងគការាមិានាហាាានាសត្រីមាាក

បោះទី សូមា�ីខែ�បោះពុល់�ំ��ឈ។ឺ �ំ��បោះធាើ�ការារាហា�ូទីាល់់ខែ�ដលួ់
 

សនាល�់បោះនាៅហាំងឹកខែនាលង បោះទី��ត្រី�ធាានាកង�ញ្ចូាូនា�ំ��បោះទីៅមានាារីា
 

បោះពុទី�។ �ំ��សត្រីមាាកបោះនាៅបោះពុទី��នាពុរីាយ�់ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នា 
ចា��់ា�ង�ំ��ឲ្យ�មាកបោះធាើ�ការាងារាធាម័ា�ា�ញិ់។ �ំ��ខែរាកអ��ិល់

�ីបោះ�ោនាកំ�ងមួាយនៃ�ៃបោះដោយសារា មាានាអំក���ឹត្រី��់�ំ���ា 
 

ត្រី�សនិាបោះ��មិានា��ត្រី�ឹងបោះធាើ�ការាងារាបោះទីត្រី�យ័�អំងគការាយក

បោះទីៅសមាលា�់បោះចោល់។ បោះត្រីកៅពុីបោះធាើ�ការាបោះនាៅខែស្រុសអ��ិល់ 

អងគការា�នាចា��់ា�ង�ំ��ឲ្យ��ើាល់ត្រីក�ី, បោះ�ញ់ខែ��បោះគំោ, 

បោះធាើ��ងគីកំ�ងមួាយនៃ�ៃឲ្យ��នា១២គូំរា នាងិ�នា�ា�បោះគំោសាា�

ច�នានួា២៥នាមឹាបោះដ�មា�ីភាាួរាខែស្រុស។ ត្រីគំ�់ការាងារាខែដល់ខែ�រ័ា 
ត្រីកហាមា�នាដាក់ឲ្យ� �ំ��បោះធាើ��នាទីា�ងអសប់ោះដោយមិានាហាាានា

ត្រី�ខែកក ឬ��ាុបោះឡូ�យ បោះត្រីពុោះ�លាចខែ�រ័ាត្រីកហាមាយកបោះទីៅ

សមាលា�់បោះចោល់។ បោះនាៅច�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៨ �ំ��ផ្សាលាស់មាកបោះធាើ� 
ការាងារាជ្ឈាកងដកឹជ្ឈញ្ចូាូនា ច�ខែណ្ឌកការាហា�ូច�ក �ំ��ទីទួីល់

�នាខែ���រារាា�ខែដល់មាានាខែ�អងារាមួាយត្រីគំា�់ៗ�ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ 

នៃ�ៃ�លះ បោះពុល់ខែដល់�ំ��បោះចញ់បោះទីៅ�ើាល់ត្រីក�ី �ំ���នាបោះដ�រា

បោះរា�សបោះ�ោំ�ទី��យកមាកហា�ូ�ខែនាាមា។ 

 បោះរាឿងរាាុ�ខែដល់�ំ��ឈចឺា�់នាងិចងចា�មិានាបោះភាលចពុរីា��

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាគឺំ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាបោះធាើ�ទីារា�ណ្ឌកម័ានាងិចាក់�ាំ�

សមាលា�់ឪពុ�ករា�ស់�ំ�� បោះដោយខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះចោទីគំា��់ា 

គឺំជ្ឈាត្រីកុមាមូាល់ធានាកាល់ពុីជ្ឈ�នាានាម់ា�នា។ ច�ខែណ្ឌក �ង 

ត្រី�ុសរា�ស់�ំ��នាងិត្រី�ពុនាធត្រី�ូ��នាខែ�រ័ាត្រីកហាមាយកបោះទីៅ

សមាលា�់ បោះដោយសារាខែ�មាានានៃ�ៃមួាយកូនារា�សព់ុួកគំា�់

ចង់ហា�ូត្រី� ីបោះហា�យពុួកគំា�ល់់ួចបោះចញ់បោះទីៅរាកត្រី�ឲី្យ�កូនា

ហា�ូរាហា�ូហាសួបោះមាោុងបោះធាើ�ការា។ �ំ���នាខែសើងរាកក័ួយ

ខែដល់កងនាារាយីកបោះទីៅចិញ្ចូចមឹា �ុ�ខែនា�ីំ��រាកមិានាបោះ��ញ់។ 

�នាាា�់ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាដលួ់រាល់� បោះនាៅនៃ�ៃទីី៧ ខែ� 

ធាឹក ខែង�ុ ទីទួីល់ត្រី�អ�់អនា�ស�ា�រាយ៍ីពុអំីកស័ត័្រីគំច�ិកីមុា�ជ្ឈា 
បោះ���ីាខែក�។ (ងាុនា ់�ីនា/ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

មាករាា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �ំ���នាបោះទីៅបោះនាៅជ្ឈ�រា� បោះហា�យបោះឆ្នាំល��ចលូ់

បោះទីៅសួរារាកក័ួយខែដល់��់�លួនាបោះនាៅអងគការាកាក�ទី
 

ត្រីកហាមាបោះនាៅជ្ឈ�រា� �ុ�ខែនាតី្រី�ូ��នាអំកបោះធាើ�ការាបោះនាៅទីីបោះនាោះ

�ដបិោះសធាបោះត្រីពុោះ�ំ��មាកពុី���នាប់ោះផ្សា�ង។ 

 បោះត្រីកោយមាក�ំ���នាបោះរាៀ�ការា នាងិ��ិ��រាកត្រី�ក់។ �ំ��

�នាត្រី�ឡូ�់មាកស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��ត្រី�ក�រា�រាបោះធាើ�ខែស្រុស រាហា�ូមាក 

ដល់ស់ពុើនៃ�ៃ �ុ�ខែនាមិីានាសូ�ជ្ឈាធាូរាធាារា�ុ�នាា័នាបោះទី។ បោះទីោះ�ី 

យាុងណ្ឌា�ំ��រាសប់ោះនាៅត្រី�ក�បោះដោយភាាពុរាកីរាាយនាងិមាានាសទិីធិ 

បោះសរាភីាាពុត្រីគំ�់ត្រីគំានាក់ំ�ងការាត្រី�ក�ការាងារាបោះផ្សា�ងៗ។ 

50 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ង៉ាាន់ិ វ�និ

អាាប មុងំ ៖ កង�ល�តស្រុ្ំកនព្រះពកប�្

 �ំ��បោះឈោ័ះ អាា� មាុ�ង អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ� បោះក��បោះនាៅភូាមិា

ស�ច� ���នៃត្រីពុក��ាស ស្រុសកុនៃត្រីពុក��ាស បោះ���ីាខែក�។ 

�ំ��មាានាឪពុ�កបោះឈោ័ះ សងឹ ស�មឹា នាងិមីាាយបោះឈោ័ះ បោះភាឿក �ាុ។ 

 បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៦៨ �ំ��ចលូ់បោះរាៀនាបោះនាៅសាល់ានៃត្រីពុក��ាស 
រាយៈបោះពុល់៣ឆ្នាំាំ� ក៏បោះក��មាានារាដឋត្រី�ហាារាបោះនាៅនៃ�ៃទីី១៨ 

ខែ�មីានាា ឆ្នាំាំ�១៩៧០។ �នាាា�់មាក �ំ��បោះទីៅបោះរាៀនាបោះនាៅ��ី

អងាាញ់់មួាយរាយៈ�ល ីក៏�ួសជ្ឈាត្រីពុះសងឃ។ �ំ���ួស�នា

រាយៈបោះពុល់ជ្ឈិ�មួាយ�ស�ា ខែ�រ័ាត្រីកហាមាឲ្យ��ំ��សឹក�ិញ់។ 

បោះនាៅបោះពុល់�ំ��អាយ�១៥ឆ្នាំាំ� �ំ���នាចូល់បោះធាើ�ការាបោះនាៅកង
 

ចល់�័���នៃត្រីពុក��ាស។ បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 
�នាចា�់�ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅជ្ឈីកខែត្រីពុកបោះនាៅសាឹងខែត្រីពុកបោះ�ោំ� 

កំ�ងបោះ��កី�ពុង់សុ ឺរាយៈបោះពុល់៣ខែ� បោះទី��ត្រី�ឡូ�់មាកភូាមិា

អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ��ជ្របគឹល់ជ្របអ្នប់អ្នន់សំ្មីស�វរ៉ា�យ៍ា�ូន់  
អ្នា�ប �ាំង៉ា។ (ត្តា��ង៉ា វិ�ន់ា/ ��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��) 

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 51



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

�ញិ់។ បោះត្រីកោយមាក ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នា�ញ្ចូចូល់�ំ��បោះទីៅបោះនាៅកំ�ង

កងចល់�័ស្រុសកុនៃត្រីពុក��ាស នាងិចា��់ា�ងឲ្យ�ជ្ឈកីខែត្រីពុក 

បោះល់�កត្រី�ពុន័ាធភាលឺខែស្រុស នាងិបោះធាើ�ខែស្រុស។ �ំ��ត្រី��ូបោះធាើ�ការាទីា�ងយ�់

ទីា�ងនៃ�ៃ នាងិ�នាសត្រីមាាករាយៈបោះពុល់មួាយបោះមាោុងបោះពុល់

ហា�ូ�យបោះនាៅបោះមាោុង៥ល់ៃាច។ �នាាា�់មាក បោះនាៅបោះ�ល់ា

បោះមាោុង៦ល់ៃាច ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះត្រី���ំ��បោះធាើ�ការាងារា�នាបីោះទីៀ�។ 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�នាជ្ឈបោះមាល�ស ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា១៧ បោះមាសា មាក

បោះធាើ�ការាជ្ឈាមួាយ�ំ�� នាងិបោះត្រី��អំកទីា�ងបោះនាោះឲ្យ�បោះធាើ�ការាងារា

គំា័នាទី�បោះនារាបោះឡូ�យ ច�ខែណ្ឌកអាហាារាគឺំមាានាខែ���រារាា�

�ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ ត្រីកមុាត្រីគំសួារាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈបោះមាល�សមាកពុទីីីត្រីកងុ 

ភាំ�បោះពុញ់ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាខែ�ងខែចកឲ្យ�បោះទីៅបោះនាៅផ្សាាះជ្ឈាមួាយអំក

មូាល់ដឋានា ខែដល់កំ�ងមួាយផ្សាាះមាានាអំកជ្ឈបោះមាល�សចា�់ពុ២ី 
បោះទីៅ៣ត្រីគំសួារា។ ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាជ្ឈបោះមាល�សមាក�័ខីែដល់ត្រី�ត្រីពុ�ឹី

��ស គឺំកម័ាាភិា�ល់ខែ�រ័ាត្រី�ហាមា�នាយកអំកទីា�ងបោះនាោះ

បោះទីៅល់�ដ់�បោះនាៅនៃត្រីជ្ឈអូរាបោះពុៅំ សាិ�កំ�ងបោះ��កី�ពុង់សុឺ។

 �ំ��បោះធាើ�ការាទីា�ងឈ។ឺ បោះនាៅរាដ�ូត្រី��ង ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា��់ា�ង 
�ំ��ឲ្យ�ជ្ឈកីខែត្រីពុក បោះហា�យរាដ�ូ�ស�ាខែ�រ័ាត្រីកហាមាឲ្យ��ំ��ខែរាក

កណី្ឌា�់ ដកស�ណ្ឌា� សាងូ នាងិបោះល់�កត្រី�ពុន័ាធភាលឺខែស្រុស។ 

ត្រី�ធាានាកង�នាក�ណ្ឌ�ក់ំ�ងមំាាក់ត្រី�ូ�បោះល់�កភាលខឺែស្រុសឲ្យ��នា

ត្រី�ខែ�ង៥ខែមាត្រី�កំ�ងមួាយនៃ�ៃ នាងិក�ណ្ឌ�់កំ�ងមួាយត្រីកុមា

ខែដល់មាានាសមាាជ្ឈកិច�នានួា១០នាាក់ ត្រី�ូ�ជ្ឈីកខែត្រីពុកទីទឹីង

ត្រី�ខែ�ង៤ខែមាត្រី� �បោះណី្ឌោយ៥ខែមាត្រី� នាងិជ្ឈបោះត្រីមាៅ១.៥ខែមាត្រី�។ 

 �ំ��ធាលា�់បោះ��ញ់ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះហាៅត្រីកមុាយ��ជ្ឈនាឲ្យ�បោះឡូ�ង

រាបោះទីះបោះសះ បោះដោយនាយិាយត្រី��់យ��ជ្ឈនាទីា�ងបោះនាោះ�ា 

«ឥឡូូ�អងគការាឲ្យ��ាូនាៗបោះទីៅស្រុសកុ�ញិ់បោះហា�យ គឺំស្រុសកុបោះនាៅ
 

ឯណ្ឌាអងគការាឲ្យ�បោះទីៅទីីបោះនាោះ»។ បោះពុល់�លះ�ំ���លានា�លា�ង 
បោះពុកចង់ល់ួចបោះ�ះខែផ្សាលបោះចក នាងិល់ហ�ង យកមាកហា�ូ �ុ�ខែនាី

�ំ���លាចឈល�ខែ�រ័ាត្រីកហាមា�ាមាទីានា។់ សមាាជ្ឈកិកង�លះមិានា 
�នាហា�ូអាហាារាត្រីគំ�់ត្រីគំានា ់�ណី្ឌាល់ឲ្យ�បោះ��ោយបោះហា� 

ហា�់នាងិដួល់សនាល�់។ បោះយ�ង�នានាា�គំាំខែសងអំកជ្ឈ�ងឺ

បោះនាោះបោះទីៅពុ�ា�ល់បោះនាៅមានាារីាបោះពុទី�ស្រុសុកនៃត្រីពុក��ាស។ 

បោះយ�ងខែសងអំកជ្ឈ�ងឺបោះនាោះបោះទីៅដល់់បោះពុទី� បោះមាោុង១២ ឬ

បោះមាោុង១ រាបោះសៀល់ បោះហា�យបោះពុល់�លះបោះពុទី�ក៏ជ្ឈយួសបោះន្ត្រីងគោះ�នា  

បោះពុល់�លះក៏ជ្ឈួយសបោះន្ត្រីងគោះអំកជ្ឈ�ងឺបោះនាោះមិានា�នាខែដរា។ 

�នាាា�់ពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដលួ់រាល់��នារាយៈបោះពុល់៤ខែ� 

គឺំបោះនាៅខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �ំ���នាបោះរាៀ�ការាត្រី�ពុនាធបោះឈោ័ះ  
ស�មីា បោះសៀងល់ ីនាងិមាានាកូនាច�នានួា ៤នាាក់ គឺំស្រុស ី៣នាាក់ 

នាងិត្រី�ុស១នាាក់។

អាា� មាុ�ង អាយ�៧៤ឆ្នាំាំ� មាានាទីីល់�បោះនាៅ�ចច���នាបំោះនាៅកំ�ង 
ភូាមិាអ�ពុិល់បោះរាៀង ���នៃត្រីពុក��ាស ស្រុសុកនៃត្រីពុក��ាស 
បោះ���ីាខែក� ក�ពុ�ងខែចករា�ខែល់ក�ទីពុិបោះសោធានាជ៍្ឈី�ិ�រា�ស ់
គំា�ប់ោះនាៅកំ�ងសម័ាយខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ 
(�ា�ង �ិមានា/ី មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

ង៉ាាន់ិ វ�និ

ឪពំករប្់�ំពុំសាៃ ប់ម្ពោ�យ៍សារលួ�ដំឡូូង

 �ំ��បោះឈោ័ះ អា�មា អានា មាានាស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��បោះនាៅភូាមិា

អ�ពុិល់បោះរាៀង ���នៃត្រីពុក��ាស ស្រុសុកនៃត្រីពុក��ាស 

បោះ���ីាខែក�។ �ំ��មាានាឪពុ�កបោះឈោ័ះ អា�មា បោះអឿនា នាងិមីាាយ

បោះឈោ័ះ បោះពុង បោះឡូង។ កាល់បោះនាៅពុបីោះកង័�ំ���នាបោះទីៅរាសប់ោះនាៅ

ជ្ឈាមួាយឪពុ�កមីាាយបោះនាៅឯស្រុសុកអងគរា�ូរា ីបោះ���ីាខែក�។  

បោះនាៅបោះពុល់មីាាយឪពុ�ករា�ស់�ំ��បោះទីៅបោះធាើ�ខែស្រុសកទី�កឲ្យ��ំ��

បោះនាៅជ្ឈាមួាយ�ងៗ។ �ំ���នាចលូ់បោះរាៀនាត្រី�មឹា�ាំក់ទីី៧ បោះនាៅ

សងគមាចាស។់  បោះដោយសារាជ្ឈ�ីភាាពុត្រីគំសួារាល់��ក បោះទី��

ឪពុ�ក�ំ��សបោះត្រីមាចចិ�ីយក�ំ�� ខែដល់បោះពុល់បោះនាោះមាានា

អាយ�១៣ឆ្នាំាំ� ឲ្យ�បោះទីៅរាសប់ោះនាៅជ្ឈាមួាយនាងឹអា�ត្រី�សុ បោះត្រីពុោះ 

ខែ��ំ��មិានាអាចជ្ឈួយការាងារាកំ�ង�នាា�កត្រីគំួសារាដចូ�ងៗ

ឯបោះទីៀ�។  បោះនាៅអ�ឡូ�ងបោះពុល់�ំ��រាសប់ោះនាៅជ្ឈាមួាយអា�ត្រី�ុស �ំ��

នាកឹរាឭកឪពុ�កមីាាយ�លា�ងណ្ឌាស។់ បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៤ 

�ំ���នាបោះរាៀ�ការាជ្ឈាមួាយត្រី�ពុនាធបោះឈោ័ះ ឈានា បោះយងុ។ 

អ្ននកស្មីី�ជ្រគឹចិត្តាាក�ំុ��ជ្របគឹល់ជ្របអ្នប់អ្នន់សំ្មីស�វរ៉ា�យ៍ា�ូន់  
អ្នាំ� អ្នាន់ ។ (ង៉ាា�ន់ ់វ�ន់ / ��ឈ��ឌលឯកស្មី�រ៉ាក�ំុ��)
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសវែងរកការពិ�-ខែ្កំត្រី្រវ�្ិសាសស្ និងការត្រីសាវត្រីរាវ

 បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៥ ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា��់ា�ង�ំ��ឲ្យ�បោះទីៅ

ជ្ឈកីត្រី�ឡូាយ នាងិខែរាកដ ីបោះនាៅភាំ�អងគរា�ូរា។ី ត្រី�ពុនាធរា�ស�់ំ�� 

ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា��់ា�ងឲ្យ�សាងូស្រុស�ូ នាងិបោះធាើ�ខែស្រុស។ មីាាយ

រា�ស់�ំ�� ខែ�រ័ាត្រីកហាមាចា��់ា�ងឲ្យ�ដា��យ បោះហា�យឪពុ�ក

រា�ស់�ំ�� អងគការាចា�់�ា�ងឲ្យ��ើាល់បោះគំោ នាងិត្រីក�ី។ 

អងគការាឲ្យ�បោះយ�ងហា�ូខែ���រាល់ាយជ្ឈាមួាយសមាលត្រី�កួនា 

�ុ�បោះណ្ឌ ណោះ។ �ំ��មិានា�នារាសប់ោះនាៅជ្ឈ�ួជ្ឈ��ត្រីគំសួារាបោះទី។ អងគការា

�នាខែ�ងខែចកមានា�ស�ឲ្យ�រាស់បោះនាៅ�ាមាកងបោះផ្សា�ងៗគំាំ 

ដូចជ្ឈា កងក�មាារា កងយ��ជ្ឈនា ច�ខែណ្ឌកកងចាស់ៗ 

អងគការាចា��់ា�ងឲ្យ�បោះមា�ល់បោះកង័ៗ។ នៃ�ៃមួាយបោះដោយសារា

�លានា�លា�ងបោះពុក ឪពុ�ករា�ស់�ំ���នាបោះទីៅល់ួចដ�ឡូូងមាក

ហា�ូ �ុ�ខែនាកីងឈល��ាមាទីានាក៏់ចា�់ឪពុ�ក�ំ��យកបោះទីៅ

�ាយបោះចោល់បោះនាៅ�ាល់ខែស្រុស។ ដ��ូងមីាាយរា�ស់�ំ���នា

បោះដ�រារាកឪពុ�ករា�ស់�ំ�� �ុ�ខែនាបីោះដ�រារាកមិានាបោះ��ញ់ទីាល់់ខែ� 
បោះសោះ។ មាើាយរា�ស�់ំ��បោះទីៅសរួាអំកភូាមិា �ុ�ខែនាគីំា័នានារាណ្ឌា

ត្រី��់គំា�ប់ោះឡូ�យ។ មាើាយរា�ស់�ំ��បោះដ�រារាក�ីី�បោះណី្ឌ�រា នាងិ

យ��បោះណី្ឌ�រា។  បោះត្រីកោយមាកមាានាអំកភូាមិាមំាាក់�នាល់ចួ���ឹ 

ត្រី��់មាើាយរា�ស់�ំ���ា ឪពុ�ករា�ស់�ំ��ត្រី�ូ��នាអងគការា

យកបោះទីៅ�ាយបោះចោល់បោះនាៅឯ�ាល់ខែស្រុសបោះហា�យ។ បោះដោយសារា 

អាណិ្ឌ��ីី�លា�ងបោះពុក មីាាយរា�ស់�ំ���នាធាលាក់�លួនាឈ ឺ

បោះហា�យបោះត្រីកោយមាកក៏�នាសលា�់។  

 �នាាា�់ពុីខែ�រ័ាត្រីកហាមាដលួ់រាល់� បោះនាៅឆ្នាំាំ�១៩៧៩ �ំ��

�នារាស់បោះនាៅជ្ឈ��ជ្ឈាមួាយត្រី�ពុនាធ នាងិកូនាច�នានួា៤នាាក់ គឺំ

ស្រុសី១នាាក់ ត្រី�ុស៣នាាក់។ �ចច���នា ំ�ំ��ត្រី�ក�មា��រា�រា

បោះធាើ�ខែស្រុស នាងិរាសប់ោះនាៅកំ�ង���នៃត្រីពុក��ាស ស្រុសុកនៃត្រីពុក��ាស  
បោះ���ីាខែក� ដខែដល់។

អា�មា អានា រាស់បោះនាៅកំ�ងភូាមិាអ�ពុិល់បោះរាៀង ���នៃត្រីពុក��ាស  
ស្រុសុកនៃត្រីពុក��ាស បោះ���ីាខែក� ក�ពុ�ងខែចករា�ខែល់ក
�ទីពុិបោះសោធានាជ៍្ឈី�ិ�រា�ស់គំា�ប់ោះនាៅកំ�ងសម័ាយខែ�រ័ាត្រីកហាមា
ត្រី��់ដល់់អំកស័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈា បោះ���ីាខែក�។  
(ងាុនា ់�ីនា / មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

54 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២

 «ការាយិាល់័យពុ័�ម៌ាានាសាធាារាណ្ឌៈ» រា�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារា 

កមុា�ជ្ឈា�នាបោះ��ក�បោះត្រីមា�ជ្ឈនូា នាសិ��ិ អំកស្រុសា�ត្រីជ្ឈា� ��គំគល់កិរាាជ្ឈការា នាងិ 
អងគការាបោះត្រីកៅរាដឋាភិា�ល់ នាងិ��គំគល់ទីា�ងឡូាយខែដល់មាានាច�ណ្ឌា�់ 

អារាម័ាណ៍្ឌពុីការា�ិ�ឌ័ឍនារ៍ា�សអ់ងគជ្ឈ�នា��ជ្ឈត្រីមាះ�ិសាមាញ្ចូាកំ�ង��ល់ាការា

កមុា�ជ្ឈា ឬសាល់ាកីីខែ�រ័ាត្រីកហាមា។

 មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈាជ្ឈាកខែនាលងត្រី�មូាល់ផ្សាី�� នាងិចងត្រីកងឯកសារា
 

អ�ពុរីា��កមុា�ជ្ឈាត្រី�ជ្ឈាធា�ិបោះ�យ��នាបោះត្រីច�នា��ផ្សា��។ ឯកសារាបោះនាៅ 
មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈាមាានាត្រី��ត្រី�បោះភាទី។ ត្រី�បោះភាទីឯកសារាទីីមួាយ 
គឺំឯកសារាជ្ឈាត្រីកដាសសនាលកឹខែដល់មាានាច�នានួាជ្ឈិ�មួាយល់ានាទី�ពុ័រា។  

ត្រី�បោះភាទីឯកសារាទីីពុរីា គឺំជ្ឈា�ទីសមាភាសនាខ៍ែដល់��គំគល់កិមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ 

ឯកសារាកមុា�ជ្ឈាច�ះបោះទីៅបោះធាើ�សមាភាសនាជ៍្ឈាមួាយជ្ឈនារាងបោះត្រីគំោះ នាងិអ��ី 
កម័ាាភិា�ល់ខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ ត្រី�បោះភាទីឯកសារាទីី�ីគឺំជ្ឈារូា���ទីាក់ទីង 

បោះទីៅនាងឹសម័ាយខែ�រ័ាត្រីកហាមា។ ត្រី�បោះភាទីឯកសារាទីី�ួនាគឺំជ្ឈាឯកសារា 

ទីាក់ទីងបោះទីៅនាងឹការាបោះធាើ�ខែផ្សានាទីីរាបោះណី្ឌៅសាកសពុ នាងិទីី�ា�ងសមាលា�់ 

រា�សខ់ែ�រ័ាត្រីកហាមា នាងិឯកសារាទីីត្រី��គឺំជ្ឈាខែ��ភាាពុយនាឯីកសារាខែដល់ 

�នាផ្សាល់�ិបោះឡូ�ងកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា នាងិសម័ាយបោះត្រីកោយមាកបោះទីៀ�។

 �ាមារាយៈការាយិាល់យ័ពុ�័ម៌ាានាសាធាារាណ្ឌៈ សាធាារាណ្ឌជ្ឈនាអាចនាងឹ 

ស្រុសា�ត្រីជ្ឈា�ឯកសារាទីា�ងបោះនាះ�នា។ ឯកសារា�លះបោះទីៀ�រួាមាមាានា៖ ត្រី���ីរូិា� 

កម័ាាភិា�ល់ខែ�រ័ាត្រីកហាមា ចបោះមាល�យសារាភាាពុក�ណ្ឌ�ប់ោះហា��រា�ស់�ក� 

ទូីរាបោះល់�បោះឆ្នាំល�យឆ្នាំលងពុ�័ម៌ាានាខែដល់�នាមាកពុកីារាសមាភាសនាជ៍្ឈាមួាយអ��ី 

កម័ាាភិា�ល់ខែ�រ័ាត្រីកហាមា នាងិទិីនានំាយ័គំនាានាបិោះទីាស�ងហាញ់ពុរីាបោះណី្ឌៅសាក 

សពុ ទីី�ា�ងគំ�ក នាងិ�ូជ្ឈនាយីដឋានាត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា។៍

 ការាយិាល់័យពុ័�ម៌ាានាសាធាារាណ្ឌៈមាានាទីី�ា�ងបោះនាៅអគំារាបោះល់�៦៦ 

មាហាា�ិ�ីត្រីពុះសីហានា� សងាា�់ទីបោះនាល�សាក់ �ណ្ឌឌច�ការាមានា 

រាាជ្ឈធាានាភីាំ�បោះពុញ់។ ការាយិាល់័យរា�ស់បោះយ�ងបោះ��កជ្ឈូនាសាធាារាណ្ឌ 

ជ្ឈនាចា�់ពុីនៃ�ៃចនាាដល់់នៃ�ៃស�ត្រីក បោះពុល់ត្រីពុឹកពុីបោះមាោុង ៨៖០០ 

ដល់់បោះមាោុង ១២៖០០ នាងិបោះពុល់រាបោះសៀល់ពុីបោះមាោុង ២៖០០ ដល់ ់

បោះមាោុង ៥៖០០។ ត្រី�សនិាបោះ��អសប់ោះល់ោកអំកមាានាចមាៃល់ ់ឬចង់បោះរាៀ�ច� 

ត្រីពុឹ�ីិការាណ៍្ឌជ្ឈាត្រីកុមាណ្ឌាមួាយ សូមាទីាក់ទីង��គំគល់ិករា�ស់បោះយ�ង 

សាាង ចិនាាី អំកសត្រីមា�សត្រីមាួល់ �ាមារាយៈទូីរាសពុាបោះល់�៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អ�ីខែមាលុ់ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមាអរាគំ�ណ្ឌ!

ការ�ិល�យ៍

ព�តម៌ាៃសាធារណៈ



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

 អ�បោះពុ�ត្រី�ល់យ័ពុជូ្ឈសាសនា ៍នាងិឧត្រីកិដឋកម័ាត្រីទីង់ត្រីទីាយ

ធា��នា��ផ្សាលាញ់មានា�ស�ធាម៌ារា�សត់្រី�ជ្ឈាជ្ឈនា។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារាកមុា�កមាានាបោះគំោល់បោះដៅសើារាបោះឡូ�ង�ិញ់នា�ូអ�បោះពុ�

មានា�ស�ធាម៌ានៃនាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាទីា�ងអស ់មិានាខែមានាត្រី�មឹាខែ�ជ្ឈនា 

រាងបោះត្រីគំោះខែ��ុ�បោះណ្ឌ ណោះបោះទី �ុ�ខែនាគឺីំរួាមា�ញ្ចូចូល់ទីា�ងជ្ឈនា

ខែដល់�នាត្រី�ត្រីពុឹ�ីអ� បោះពុ�បោះ�ោរាបោះ�ៅ។ មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់

ឯកសារាកមុា�ជ្ឈានាងឹផ្សាើល់់ការាគំា�ត្រីទី នាងិបោះស�ាកម័ា

ដល់់ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុា�ជ្ឈាឲ្យ�បោះត្រីច�នា�ាមាអើី ខែដល់អាចបោះធាើ�

ម្ពោត�ម្ពោ�កអា�កំណត់អកំរ្់រាៃមាៃជតីវតិពតី
របបស� ែរព្រះកហមម្ពោ�យ៍វធិីតីណា?
ឆាំងំ យុុ

�នា បោះដោយខែផ្សាាកបោះល់�ការាបោះជ្ឈឿជ្ឈាក់�ាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាកមុា�ជ្ឈា

ទីា�ងអស់ខែដល់ធាលា�់�នារាស់បោះនាៅកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា

ទីទួីល់ការារាងទី�កខបោះ�ទីនាា។ បោះ��នាយិាយអ�ពុី�ួបោះល់� គឺំ

មាានាអំករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីអ�បោះពុ�ត្រី�ល់័យពុូជ្ឈសាសនា៍

ច�នានួា ៥,១៤៣,៣៨៦ នាាក់ (អាយ�៥០ឆ្នាំំា� នាងិ

បោះល់�សពុី៥០ឆ្នាំំា�) បោះស័�នាឹង ៣៣.១៦ ភាាគំរាយ

នៃនាត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាសរា�� កំ�ង១៩៦ស្រុសុក កំ�ងត្រី�បោះទីស

កមុា�ជ្ឈា ឆ្នាំាំ�២០១៧។ មូាល់បោះហា��គឺំ �ចច���នាបំោះនាះ

ត្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែដល់មាានាអាយ�ចា�់ពុី ៥០ឆ្នាំាំ� ឬបោះត្រីច�នា 

ជ្ឈាង៥០ឆ្នាំាំ� យាុងបោះហាោចណ្ឌាស់ជ្ឈាបោះក័ងខែដល់មាានា

អាយ� ៨បោះទីៅ១០ឆ្នាំាំ� បោះនាៅបោះពុល់ខែដល់ខែ�រ័ាត្រីកហាមាដលួ់

អំកស័័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈារា�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា
 

ជ្ឈួ�សមាភាសនាអំ៍ករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅ
�ាមា���នាដ់ាច់ស្រុសយាល់កំ�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ 

 
(�ណ្ឌ ណសារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

56 មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ��



 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២ខែសែងរកការពិ�ិ-វេ�ទីកិាពិភិាកាសាធារណៈៈ

រាល់�កំ�ង១៩៧៩។ គំា�់គឺំជ្ឈាត្រីកុមាមានា�ស�ខែដល់បោះនាៅ

ចងចា�បោះរាឿងរាាុ�ខែដល់�នាបោះក��បោះឡូ�ងកំ�ងរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា 

នាងិជ្ឈាត្រីកុមាមានា�ស�ខែដល់មាានាបោះរាឿងរាាុ�សត្រីមាា�់ខែចក 

រា�ខែល់កជ្ឈាមួាយយ���័យ�ចច���នាបំោះនាះ។ 

 បោះទីោះជ្ឈាការាងារារា�សម់ាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា 
បោះផ្សាើោ�ស��ានា់បោះល់�អំករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�័រា 

ត្រីកហាមាខែដល់មាានាអាយ�ចា�់ពុី ៥០ឆ្នាំាំ� នាងិបោះល់�សពុ ី

៥០ឆ្នាំាំ� យាុងណ្ឌាក៏បោះដោយ បោះយ�ង�នាដងឹ�ាបោះនាៅមាានា

អំករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាជ្ឈាបោះត្រីច�នាបោះទីៀ�

ខែដល់មាានាអាយ�ចា�់ពុី៤០ឆ្នាំាំ� នាងិបោះល់�សពុី៤០ឆ្នាំាំ�។ 

បោះដោយសារាខែ�អំករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមា

ទីា�ងអស់ខែដល់មាានាអាយ�ចា�់ពុី ៤០ឆ្នាំាំ� គឺំជ្ឈាទីារាក

បោះនាៅបោះឡូ�យបោះនាៅបោះពុល់ខែដល់រា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាត្រី��ូ�នាដលួ់ 

រាល់�កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៧៩ បោះយ�ងមិានារា�ពុឹង�ា គំា�ប់ោះនាៅមាានា 
ការាចងចា�ផ្សាាាល់់ណ្ឌាមួាយខែដល់ចា�មិានាបោះភាលច នាងិអាច 

ខែចករា�ខែល់កបោះរាឿងរាាុ�រា�សគ់ំា�ជ់្ឈាមួាយយ���យ័�ចច���នា ំ
បោះនាះ�នាបោះទី។ បោះទីោះជ្ឈាបោះនាៅកំ�ងកាល់ៈបោះទីសៈដូចបោះនាះ

យាុងណ្ឌាកើី មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈានាងឹផ្សាើល់់ការា 
គំា�ត្រីទីដល់អំ់ករាសរ់ាានាមាានាជ្ឈ�ី�ិពុរីា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាខែដល់ 

មាានាអាយ� ៤០ឆ្នាំាំ� នាងិបោះល់�សពុ ី៤០ឆ្នាំាំ�ទីា�ងបោះនាោះកំ�ងការា 
ពុនិា�ិ�ស��ភាាពុដចូអំកដន៏ៃទីបោះទីៀ�ខែដរា ត្រី�សនិាបោះ��គំា�់

មាានា�ញ្ញាហស��ភាាពុត្រីទីុឌ័បោះត្រីទីោមា។ 

អំកស័័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈារា�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា
 

ជ្ឈួ�សមាភាសនាអំ៍ករាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�ពុីរា��ខែ�រ័ាត្រីកហាមាបោះនាៅ
�ាមា���នាដ់ាច់ស្រុសយាល់កំ�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ 

 
(�ណ្ឌ ណសារាមាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

មជ្ឈឈមណៈឌ លឯក្សាសារក្សាមុ�� 57
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58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២

 �ំ��សរាបោះសរាបោះសចកីីត្រី�កាសបោះនាះ បោះដ�មា�ខីែសើងរាកត្រីកមុា

ត្រីគំួសារា�ាងមីាាយបោះក័ករា�ស់�ំ��។ មីាាយបោះក័ករា�ស់�ំ��

បោះក��បោះនាៅទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់កំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៥៦។ គំា�ត់្រី�ូ�ជ្ឈា

កូនាស្រុសរីា�ស ់បោះ�ងុ ��ូ បោះហាៅ �យូ (បោះក��ឆ្នាំាំ�១៩២១ នាងិ 

សលា�់ឆ្នាំាំ�២០១៦) នាងិ ល់ ីបោះហាគ�ជ្ឈនួា  (បោះក��ឆ្នាំាំ�១៩២០ នាងិ 

សលា�់បោះនាៅឆ្នាំាំ�២០១០)។ មីាាយបោះកក័រា�ស�់ំ��មាានា�ង�ាូនា

�បោះងា��១០នាាក់ បោះហា�យ�ង�ាូនារា�សគ់ំា�ភ់ាាគំបោះត្រីច�នា�នា

បោះភាៀស�លនួាបោះចញ់ពុីត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា�ាមាយនាបីោះហាោះកំ�ង

អ�ឡូ�ងទីស���រាឆ៍្នាំាំ�១៩៧០ គឺំបោះនាៅសល់ខ់ែ��ងស្រុសធីា� 
មំាាក់ ខែដល់បោះរាៀ�ការារួាច រាស់បោះនាៅជ្ឈាមួាយ�ីី នាងិកូនា ៤ 

នាាក់បោះនាៅកំ�ងត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា។ �ា�ងពុីបោះពុល់បោះនាោះមាក 
 

�ង�ាូនាត្រី�សុស្រុសរីា�សគ់ំា�ទ់ីា�ងអសខ់ែដល់�នាបោះភាៀស 
�លនួាបោះចញ់ពុីត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈា ពុ��ខែដល់�នាជ្ឈួ��ងស្រុសីធា�

 
បោះទី។ ឪពុ�កមីាាយរា�សគ់ំា�ធ់ាលា�់�នាខែសើងរាកគំា�ខ់ែដរា  

�ុ�ខែនាឪីពុ�កមីាាយរា�ស់គំា�់ពុ��ខែដល់�ិល់ត្រី�ឡូ�់មាក

ត្រី�បោះទីសកមុា�ជ្ឈាបោះទី បោះហា�យ�ចច���នាពំុួកគំា��់នាសលា�់

បោះទីៅបោះហា�យ។

 មីាាយបោះកក័រា�ស�់ំ�� នាងិ�ង�ាូនា�បោះងា��រា�សគ់ំា�់

ត្រីគំ�់គំាំសងឃមឹា�ា នាងឹទីទួីល់�នាដ�ណឹ្ឌងពុ�ីងស្រុសធីា�រា�ស់ 

គំា�រួ់ាមាជ្ឈាមួាយកូនា ៗបោះនាៅរាស់រាានាមាានាជ្ឈី�ិ�។

�ាងបោះត្រីកោមាបោះនាះគឺំជ្ឈាបោះឈោ័ះសមាាជ្ឈិកត្រីកុមាត្រីគំួសារា

រា�ស់�ងស្រុសីធា�រា�ស់គំា� ់៖

- �ូវ �ូយុតិិច បោះឈោ័ះបោះហាៅបោះត្រីកៅ ឡ ល�ង បោះក��

ឆ្នាំាំ�១៩៥១ ត្រី�ូ�ជ្ឈា�ងស្រុសីធា�

-  ឈូុំក្សា សំិអានិ បោះក��ឆ្នាំាំ�១៩៤៣ ត្រី�ូ�ជ្ឈា�ីីរា�ស់

�ងស្រុសីធា�

�ាងបោះត្រីកោមាបោះនាះគឺំបោះឈោ័ះកូនាទីា�ង៤នាាក់រា�ស�់ងស្រុសធីា�៖

១) ឈូុំក្សា ថាវរទិ្ធិ ិបោះក��ឆ្នាំាំ�១៩៦៨ 

២) ឈូុំក្សា �ុនិណ្ណាេ រត័ិ ែ បោះក��ឆ្នាំាំ�១៩៦៩

៣) ឈូុំក្សា ថាវសុិទ្ធិ ិបោះក��ឆ្នាំាំ�១៩៧០

៤) ឈូុំក្សា វេសិក្សាហ៊ាមាលូ� បោះក��ឆ្នាំាំ�១៩៧៤

ត្រី�សនិាបោះ���ង�ាូនាមាានាដ�ណឹ្ឌង ឬស�ណួ្ឌរាអើី សមូាបោះផ្សាំ�អ�ីខែមាល់ 
មាកកានា�់ំ�� joaocsdocarmogil @gmail.com 
សូមាអរាគំ�ណ្ឌ! បោះចៅ សាូសា

ស វ្ែងរក្មាជកិព្រះគួសារ៦នាក់ សដលបាត់�ៃ�ៃតាងំពតីឆំ្នាំ ំ១៩៧៣
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២

 �ំ��បោះឈោ័ះ ហានួា ស�មីា បោះភាទីស្រុស ីអាយ�៥៥ឆ្នាំាំ� រាសប់ោះនាៅភូាមិា

ខែ��ង ���អណ្ឌើូងសាំយ ស្រុសុករាល់ាបោះ�ា�រា បោះ��កី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង។ 

�ំ��មាានា�ង�ាូនា�បោះងា��ច�នានួា៥នាាក់គឺំ៖ ទីី១) បោះឈោ័ះ ហានួា 

បោះផ្សានា ២) ហានួា ផ្សាល់ ៣) ហានួា ��នា ៤) �ំ�� (ហានួា ស�ីមា) 

នាងិ ទីី៥) �ាូនាត្រី�ុសបោះឈោ័ះ ហានួា ឆ្នាំ�នា។ 

 �ំ��គឺំជ្ឈាកូនាស្រុសីខែ�មំាាក់គំ�់បោះនាៅកំ�ងត្រីគំួសារា ខែដល់មាានា

ឪពុ�កបោះឈោ័ះ អាូ ផ្សាល់ នាងិ មាើាយ បោះឈោ័ះ ពុ�� សា�មា ។ បោះនាៅបោះពុល់

ខែដល់ខែ�រ័ាត្រីកហាមាកានាអ់�ណ្ឌាចបោះនាៅនៃ�ៃទីី១៧ ខែ�បោះមាសា ឆ្នាំាំ� 

១៩៧៥ ត្រីកមុាត្រីគំសួារារា�ស�់ំ��ត្រី��ូ�នាខែ�រ័ាត្រីកហាមាជ្ឈបោះមាល�សឲ្យ�

បោះទីៅរាសប់ោះនាៅកំ�ង���ទួីល់�សុ ់ស្រុសកុទឹីកផ្សា�ស បោះ��កី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង។  
មាើាយរា�ស់�ំ��ត្រី�ូ��នាអងគការាចា�់�ា�ងឲ្យ�ដា��ខែនាល នាងិបោះធាើ�

ច�ងបោះភាៅ ច�ខែណ្ឌកឪពុ�ក�ំ��ដកឹជ្ឈញ្ចូាូនាអងារា។ 

 �ំ��មិានាស�ូចងចា�មា��មាា��់ងត្រី�សុច�ាសប់ោះទី �ុ�ខែនាមីាើាយ

�ំ��ត្រី��់�ា �ងត្រី�សុ មាានារូា�រាាង�សុ ់សមា�� រាស នាងិមាាឌ័ធា�។ 

ហានួា ស�ីមា នាងិ�ាូនាត្រី�ុសបោះឈោ័ះ ហានួា ឆ្នាំ�នា។  
(អំកស័័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈាបោះ��កី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង)

មាើាយ នាងិឪពុ�ករា�ស់ ហានួា ស�ីមា បោះឈោ័ះ ពុ�� សា�មា នាងិ អាូ ផ្សានា 

(អំកស័័ត្រីគំចិ�កីមុា�ជ្ឈាបោះ��កី�ពុង់ឆ្នាំាំ�ង)

កាល់ពុឆី្នាំាំ�១៩៧៥ �ំ��មាានាអាយ�ត្រី�ខែហាល់៨ឆ្នាំាំ� �ំ��បោះនាៅចា��ា 

នៃ�ៃមួាយបោះនាៅកងក�មាារារា�ស់�ងត្រី�ុស�ំ�� អងគការា�នាខែចក

នា�អាបោះកោឲ្យ�មំាាក់មួាយ បោះហា�យ�ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ��ក៏ទីទួីល់�នា

ច�ខែណ្ឌកមួាយខែដរា។ �ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ��មិានាហាាានាហា�ូ�លនួាឯង

បោះទី គំា�ទ់ី�កច�ខែណ្ឌករា�ស់គំា�ឲ់្យ�មាក�ំ��។ 

 បោះត្រីកោយមាក�ងត្រី�សុរា�ស�់ំ��បោះឈោ័ះ ហានួា បោះផ្សានា ត្រី��ូ�នា

អងគការាចា��់ា�ងឲ្យ�បោះទីៅរាសប់ោះនាៅកងក�មាារាខែដល់បោះនាៅឆ្នាំៃាយពុ ី

កខែនាលង�ំ��សាំក់បោះនាៅ។ �នាាា�់ពុគីំា�ប់ោះទីៅរាសប់ោះនាៅកងក�មាារារាយៈ 
បោះពុល់៣ខែ� �ងត្រី�សុ ហានួា បោះផ្សានា បោះសំ�ស��អងគការាមាកបោះល់ងផ្សាាះ។  

បោះពុល់បោះនាោះគឺំជ្ឈាបោះល់�កច�ងបោះត្រីកោយខែដល់�ំ���នាជ្ឈួ�គំា�់។ 

ចា�់�ា�ងពុីបោះពុល់បោះនាោះមាក�ំ����់ដ�ណឹ្ឌងរា�ស់គំា�់សូនា�

រាហា�ូមាកដល់ស់ពុើនៃ�ៃ។ បោះនាៅនៃ�ៃទីី៨ ខែ�ក�មាភៈ ឆ្នាំាំ�២០២២ �ំ�� 
�នាជ្ឈួ�អំកស័័ត្រីគំចិ�ីកមុា�ជ្ឈារា�ស់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារា

កមុា�ជ្ឈាបោះហា�យ�ំ��ផ្សាើល់់ពុ័�៌មាានាបោះនាះបោះដ�មា�ីត្រី�កាសខែសើងរាក

�ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ��។ 

 �ំ��បោះនាៅខែ�ចងចា�នាងិនាកឹរាឭក�ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ��ជ្ឈាពុនា ់
បោះពុក។ ត្រី�សិនាបោះ��មាានា�ង�ាូនាធាលា�់សគាល់់ឬមាានាពុ័�៌មាានា

ត្រី�ហាាក់ត្រី�ខែហាល់នាងឹការាបោះរាៀ�រាា�់�ាងបោះល់� សមូាទី�នាាក់ទី�នាង

មាកកានា ់មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯសារាកមុា�ជ្ឈាខែដល់មាានាអាសយដឋានា

ផ្សាាះបោះល់�៦៦ មាហាា��ិតី្រីពុះសហីានា� សងាា�ទ់ីបោះនាលសា�ក់ �ណ្ឌខ

ច�ការាមានា ត្រីកងុភាំ�បោះពុញ់ ឬទី�នាាក់មាកនាាង�ំ���ាមារាយៈទូីរាសពុា

បោះល់� ០៧១ ៨៨ ៦៥ ០៤៦ ឬ ០៧៨ ៦៩ ៨៣ ៣៣ 

បោះដោយកើីអនា�បោះត្រីគំោះ។ សូមាអរាគំ�ណ្ឌ!

បងព្រះបំ្ រប្់� ំពុំសដលបាត់�ៃ�ៃ
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60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២

 នាាង�ំ��បោះឈោ័ះ នូិរ មក្សារ៉ា បោះហាៅ មា�� បោះភាទីស្រុសី មាានាអាយ� 

៤៥ឆ្នាំាំ�។ �ចច���នា�ំំ��រាសប់ោះនាៅភូាមិាបោះពុោធា�៍ាគួំយ ���ល់ល់កស 

ត្រីកុងបោះពុោធា៍សា�់ បោះ��បីោះពុោធា៍សា�់។ �ំ��មិានាចា�រូា�រាាងឪពុ�ក 

មាើាយនាងិ�ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ��បោះទី បោះត្រីពុោះកាល់បោះនាោះ �ំ��បោះនាៅជ្ឈា

កូនាងាុបោះនាៅបោះឡូ�យ។ 

 �ាមារាយៈឪពុ�កចញិ្ចូចមឹារា�ស�់ំ�� បោះឈោ័ះ បោះពុៅ �ណ្ឌ ណ បោះហាៅ ធាី  

ខែដល់�នាជ្ឈួយសបោះន្ត្រីងគោះជ្ឈី�ិ��ំ�� នាងិ�នាយក�ំ��បោះចញ់ពុីសាក
 

ស្មី��ៅ�យារ៉ាបស្មី�់ំំ�បាន់ន់ិយា�យាមេរ៉ាៀបរ៉ា�ប់ជ្របាប់�ំំ�ថ� មេន់ៅខែ��ចិិកិា 

ឆ្នាំាំ�១៩៧៨ គំា�់គឺំជ្ឈាទីាហាានា�រាាុបោះនាៅជ្ឈ�រា��ាមា�បោះណី្ឌោយ

ត្រីពុ�ខែដនាខែ�រ័ា-នៃ� នាងិខែ�ងខែ�បោះដ�រាល់�ា�បោះនាៅកំ�ងទឹីកដខីែ�រ័ា។ 

បោះពុល់ខែដល់គំា�់បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាដល់់���កី�ល់ដនូាទីា� ស្រុសុកឯកភាំ� 

នារូា មាករាា ��ឆ្នាំាំ�១៩៩៤។  

(នារូា មាករាា / មាជ្ឈឈមាណ្ឌឌល់ឯកសារាកមុា�ជ្ឈា)

បោះ���ី�ដ់��ង ខែដល់ជ្ឈាទីីកខែនាលងសមាលា�់មានា�ស�បោះនាៅកំ�ងរា��

ខែ�រ័ាត្រីកហាមា គំា�ន់ាងិទីាហាានា៥នាាក់បោះទីៀ�បោះនាៅកំ�ងអងគភាាពុ

�នា ឮស�បោះឡូងបោះក័ងយ�។ ដ��ូងគំា�ន់ាកឹសា័នា�ាបោះ�ោ័ចល់ង 

�ុ�ខែនាបីោះពុល់គំា�់��ិ��បោះផ្សាា�ងសើា�់បោះទី��ដងឹ�ាស�បោះឡូងបោះក័ង

យ�។ បោះនាៅអ�ឡូ�ងបោះពុល់បោះនាោះគំា�់�នាបោះ��ញ់បោះក័ងត្រី�ុសមំាាក់

អាយ�ត្រី�មាាណ្ឌ៦ឆ្នាំាំ� គឺំជ្ឈា�ងត្រី�ុសរា�ស់�ំ�� ក�ពុ�ងទីាញ់�ំ�� 
បោះចញ់ពុសីាកសពុមាើាយខែដល់មាានាកលិនាសា�យបោះទីៅបោះហា�យ បោះត្រីពុោះ 
បោះពុល់បោះនាោះ�ំ��ក�ពុ�ងបោះ�បោះដោះមីាាយ។ �ងត្រី�សុរា�ស�់ំ��ត្រីកបោះឡូក

បោះត្រីកោយក៏បោះ��ញ់គំា�់ (ឪពុ�កចិញ្ចូចមឹារា�ស់�ំ��)។ �ងត្រី�ុស

រា�ស់�ំ��សា័នា�ា គំា�់គឺំបោះយោធាាខែ�រ័ាត្រីកហាមាក៏ទី�ក�ំ��បោះចោល់ 

បោះហា�យរា�ប់ោះគំចបោះចញ់បោះទីៅ�� ់បោះដោយមិានា�នាសាី�់គំា�ខ់ែស្រុសក 

បោះហាៅបោះឡូ�យ។ គំា�់នាងិទីាហាានាបោះនាៅកំ�ងអងគភាាពុ�នាខែឆ្នាំក

សាកសពុមីាាយរា�ស�់ំ�� រាកបោះ��ញ់ឯកសារាទីាក់ទីងនាងឹឪពុ�ក 
មីាាយ�បោះងា��រា�ស�់ំ��។ ឪពុ�ក�បោះងា��រា�ស�់ំ��មាានាស្រុសុកក�បោះណ្ឌ��បោះនាៅ

 
ទីីត្រីកុងភាំ�បោះពុញ់ ច�ខែណ្ឌកមាើាយរា�ស�់ំ��គឺំជ្ឈាអំកបោះ���ី�ដ់��ង។  
ឪពុ�ករា�ស�់ំ��ជ្ឈា�់ខែសស្រុសឡូាយចនិាមាករាសប់ោះនាៅស្រុសុកខែ�រ័ា។   
ឪពុ�ករា�ស�់ំ��មាានារូា�រាាង�សុ ់សមា�� រាស ច�ខែណ្ឌកមាើាយរា�ស់

 
�ំ��ទីា� នាងិមាានាសមា�� រាស្រុសខែអមា។ 

 បោះនាៅអ�ឡូ�ងឆ្នាំាំ�១៩៨០ បោះពុល់ខែដល់�ំ��បោះធាើ�ដ�បោះណ្ឌ�រាជ្ឈាមួាយ

ឪពុ�កចញិ្ចូចមឹាបោះនាៅ�ាមាផ្សាលូ�បោះនាៅស្រុសកុ�ព័ុកួ បោះ���ីនាាាយមាានាជ្ឈយ័ 

មាានាស្ត្រីសើីមំាាក់�នាបោះសំ�ស���ំ��ពុីឪពុ�កចិញ្ចូចមឹា យកបោះទីៅបោះនាៅជ្ឈា

មួាយ។ ឪពុ�កចិញ្ចូចមឹា�ំ���នាយល់់ត្រីពុមាត្រី�គំល់់�ំ��ឲ្យ�ស្ត្រីសីីបោះនាោះ 

បោះត្រីពុោះគំា�់គិំ��ា គំា�់មិានាទីានាម់ាានាត្រី�ពុនាធមិានាអាចចិញ្ចូចមឹា 

�ំ���នាបោះឡូ�យ។ 

 បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�១៩៩៤ មាានាឧ�ទីា�បោះហា��បោះត្រីគំោះ�ាំក់ចរាាចរា

បោះក��បោះល់�មាើាយចិញ្ចូចមឹារា�ស់�ំ��។ បោះពុល់បោះនាោះ�ំ���នាជ្ឈួ���រាស

មំាាក់ខែដល់ជ្ឈាអំក�ងាបោះហា����កមាើាយចញិ្ចូចមឹារា�ស�់ំ���ណី្ឌាល់

ឲ្យ�មាានារា�ួសចបោះងាះ។ មាើាយចញិ្ចូចមឹារា�ស�់ំ��ត្រី��ូ�នា�ញ្ចូាូនាមាក
 

មានាារីាបោះពុទី�កាល់់ខែមាតុ្រី�បោះដ�មា�ីពុ�ា�ល់។ �ំ��មិានាចា�ត្រី�កូល់

�ំពុំ្ូមព្រះបកា្រកបងព្រះបំ្ សដលបាត់�ៃ�ៃ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រស្រាវស្រាវរកស្ រ្ួរារ
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 ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២  ត្រី�មីាសទី១ី ខែ�មករា ដល់់ មនីា ឆំ្នាំ�២០២២

រា�សអំ់ក�ងាបោះហា��ច�ាសល់់ាសប់ោះទី គំា�ប់ោះឈោ័ះ ល់ ី�ា�នាបោះធា�នា  

ឬ ឡូ�ង �ា�នាបោះធា�នា។ គំា��់នាសួរា�ំ���ា «អា�ស្រុសីជ្ឈាមាើាយ�បោះងា��

រា�ស់�ាូនាឬ? �ុ�ខែនាមីា��រា�ស់�ាូនាមិានាដចូមីាាយរា�ស់�ាូនាបោះទី 

គឺំមា��រា�ស់�ាូនាដចូ�ងបោះទីៅ�ិញ់»។ �ំ��មិានា�នាដងឹបោះរាឿងបោះនាះបោះទី

បោះត្រីពុោះមាើាយចិញ្ចូចមឹារា�ស់�ំ��មិានាខែដល់ត្រី��់�ំ��។ �ង �ា�នាបោះធា�នា 

មាានាមា��មាា�់ស្រុសបោះដៀង�ំ��បោះហា�យគំា�់ក៏��់�ាូនាស្រុសីខែដរា។ 
 

គំា��់នាត្រី��់�ំ���ាត្រី�សនិាបោះ��មាានាកិចចការាអើីអាចបោះទីៅរាកគំា�់

�នា គំា�រ់ាសប់ោះនាៅជ្ឈាមួាយមាើាយមីាងបោះនាៅមាើ��ផ្សា�ារាស�លី់�ឹបោះដោយ

ត្រី�ក�រា�រាល់ក់ដរូា នាងិល់ក់ដងូ។ បោះត្រីកោយមាក បោះនាៅកំ�ងខែ� 
�ិចិិកា ឆ្នាំាំ�២០១២ បោះទី���ំ��ដងឹ�ា មាើាយខែដល់�ំ��រាស់បោះនាៅជ្ឈា

 
មួាយគឺំជ្ឈាមាើាយចិញ្ចូចមឹា។ បោះនាៅកំ�ងឆ្នាំាំ�២០១៥ �ំ���នាបោះទីៅរាក

�ង �ា�នាបោះធា�នា បោះនាៅមាើ��ផ្សា�ារាស�ីល់ឹ�បោះដ�មា�ីសួរានាា�អ�ពុី�ាូនាស្រុសី

រា�ស់គំា�ខ់ែដល់���់លនួាឲ្យ�ច�ាស់ បោះត្រីពុោះ�ំ��ក៏���់ងត្រី�ុស

ខែដរា �ុ�ខែនាតី្រី�ជ្ឈាជ្ឈនាខែដល់រាសប់ោះនាៅមីា��ផ្សា�ារាស�លី់�ឹត្រី��់�ា �ង

បោះធា�នា �នាល់ក់ផ្សាាះបោះហា�យ។ �ងបោះធា�នា ធាលា�់នាយិាយត្រី��់�ំ���ា

ត្រី�សិនាបោះ��គំា�រ់ាក�ាូនាស្រុសីរា�ស់គំា�មិ់ានាបោះ��ញ់បោះទី ពុូរា�ស់

គំា�ន់ាងឹនាា�គំា�ប់ោះទីៅរាស់បោះនាៅហា�ងក�ង។ 

 �ំ��ចង់ជ្ឈួ� �ងបោះធា�នា បោះដ�មា�ីសាកសួរាពុ័�៌មាានា បោះហា�យ

ត្រី�សិនាបោះ���ង�ាូនាណ្ឌាខែដល់មាានាដ�បោះណ្ឌ� រាជ្ឈី�ិ�ត្រី�ហាាក់

ត្រី�ខែហាល់នាងឹការាបោះរាៀ�រាា�់�ាងបោះល់�អាចទី�នាាក់ទី�នាងមាក

នាាង�ំ���ាមារាយៈបោះល់�ទូីរាសពុា៖ ០៨៦ ៨២ ៧៥ ០៧ ឬ 

០៩២ ៧១០ ៦០៤ ឬ�ាមារាយៈសារាបោះអឡូិចត្រី�ូនាចិ៖
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