ថ្ងៃទី១៦ ខែ ិច្ឆកា
ិ ឆ្នាំ២០១៨
សេចក្តប្ី រកាេព័ត៌មាន
នួន ជា និង ស ៀវ េំផន ប្តូវបានផតន្ទាសោេដាក្់ពនធ ន្ទគារអេ់មួយជី វិត
សៅក្នុងេំណំសរឿង ០០២/០២
នៅថ្ងៃន េះ អង្គជាំ ាំជម្រេះសាលាដាំបូង្ថ្ អង្គជាំ ាំជម្រេះ ិច្សារ្ញក្នុង្តលាារក្រពជា
ុ (អ.ិ.ត.ក្.) បា សនម្រឆ
ផ្តន្ទានោសអតីតនរដឹក្ន្ទាំជា ់ែពស់ខែែរម្ក្ហរ ន ួន ជា កង្ ខ ៀវ សំផន ពីឧម្ក្កដក្
ឋ រែម្បល័យពូជសាស ៍ ឧម្ក្កដឋ
ក្រែម្បឆ្ាំង្ ឹង្រ សសជាតក

កង្ារបាំពារបាំពា យ៉ាង្ធ្ៃ ់ធ្រៃ នៅនលើអ សញ្ញញទីម្ក្ុង្ហសឺខែិឆ្នាំ១៩៤៩។

ឧម្ក្កដក្
ឋ រែ

ោាំង្ន េះម្តូិបា ម្បម្ពឹតនត ៅតារទីក្ខ ង្
ែ ន្ទន្ទនៅទូោង្
ាំ ម្បនទសក្រពជា
ុ
ក្នុង្អាំឡុង្របបក្រពជា
ុ ម្បជាធ្កបនតយយ ពីថ្ងៃទី
១៧ ខែនរសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែរក្រា ឆ្នាំ១៩៧៩។
អង្គជាំ ាំជម្រេះសាលាដាំបូង្បា ម្បាសនសឆក្តីសនង្េបខផ្នក្សាំអាង្នហត

កង្ខផ្នក្នសឆក្តីសនម្រឆរបស់ែួ ែ

នៅ

ក្នុង្សាំែនាំ រឿង្ ០០២/០២ នៅក្នុង្សិន្ទារជាសាធារែៈខដលបា នធ្វើនឡើង្នៅថ្ងៃន េះ ថ្ងៃសម្ក្ ទី១៦ ខែ ិច្ឆា
ក ិ ឆ្នាំ

២០១៨ នោយសនម្រឆផ្តន្ទានោសជ ជាប់នោទ
ួ

ជា

កង្ នែៀិ សាំផ្

ោក្់ពនធនាគារអស់ម ួយជីវិត។

អង្គជាំ ាំជម្រេះ ឹង្នឆញសាំអាង្នហតនពញនលញជាលាយលក្េែ៍អក្សរសម្ាប់សាលម្ក្ររបស់ែួ ែ

នៅក្នុង្នពលសរ

ម្សបខាង្រែ។
សិន្ទារពក កតយភ័សតា
តុ ង្ក្នុង្សាំែាំនរឿង្ ០០២/០២ បា ោប់នផ្តើរនោយារនធ្វើនសឆក្តីស កោ
ន ឋ នោទម្បា ់
នៅថ្ងៃទ១
ី ៧ ខែតលា ឆ្នាំ២០១៤

កង្បា ប្ច ប់នៅថ្ងៃទី១១ ខែរក្រា ឆ្នាំ២០១៧។ ារជាំ ាំជម្រេះ រួរោាំង្ារសាតប់

នសឆក្តីស កោ
ន ឋ ផ្ទាល់ាត់បកទប្ច ប់ក្កឆចពកភាក្ានដញនោលផ្ង្ ា រយៈនពលសរបឆាំ ួ ២៨៣ថ្ងៃ។ ក្នុង្អាំឡុង្នពល
សិន្ទារន េះ អង្គជាំ ាំជម្រេះសាលាដាំបូង្បា សាតប់សក្េីក្រែបគ្គលសរបឆាំ ួ ១៨៥ន្ទក្់ ក្នុង្នន្ទេះា សាក្សីឆាំ ួ ១១៤
ន្ទក្់ នដើរបែតឹង្រដឋបបនិែីឆាំ ួ
អាររែែ៍យ៉ាង្ខាែង្
ាំ ពីសាធារែជ

៦៣ន្ទក្់

កង្អនក្ជាំន្ទញឆាំ ួ

៨ន្ទក្់។ ារជាំ ាំជម្រេះន េះទទួលបា

នោយា សាធារែជ ឆូលរួរសាតប់

កង្តារោ

ូិារោប់

ូិដាំនែើរារសិន្ទារន េះ

នោយផ្ទាល់សរបឆាំ ួ ៨២.៧៨០ន្ទក្់។
សាំអាង្នហតសាំខា ៗ
់ របស់អង្គជាំ ជ
ាំ ម្រេះ
អង្គជាំ ាំជម្រេះសាលាដាំបូង្បា រក្ន
នែៀិ សាំផ្

ើញថា

ួ

ជា ខដលជាអ នលខាបក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ (ប.ក្.ក្.)

កង្

ខដលជាម្បរែរដឋថ្ របបក្រពជា
ុ ម្បជាធ្កបនតយយបា ឆូលរួរនៅក្នុង្សហឧម្ក្កដក្
ឋ រែរួរ ជារួយនរដឹក្ន្ទាំ

ជា ់ែពស់ដថ្ទនទៀតថ្ បក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ នោយា នោលបាំែង្អ ិតតបដកិតត ៍សង្គរ កយរឆ្ប់រហ័ស តាររយៈ
ារម្បម្ពឹតឧ
ត ម្ក្កដក្
ឋ រែន្ទន្ទ។
ួ

ជា

កង្ នែៀិ សាំផ្

ម្តូិបា ផ្តន្ទានោសពីារម្បម្ពឹតត តាររយៈារឆូលរួរនៅក្នុង្សហឧម្ក្កដក្
ឋ រែរួរ ូិ៖

ឧម្ក្កដក្
ឋ រែម្បល័យពូជសាស ន៍ ៅនលើម្ក្ុរជាតក ជាតកព ធុ
នម្ឆើ នៅនលើអ សញ្ញញទីម្ក្ុង្ហសឺខែិ

កង្ពូជសាស ៍និៀតណារ ារបាំពារបាំពា យ៉ាង្ធ្ៃ ់ធ្រៃ ជា

កង្ឧម្ក្កដក្
ឋ រែម្បឆ្ាំង្ ឹង្រ សសជាតកតាររយៈារនធ្វើរ សសឃាត ារសាែប់

រង្គគល ារនធ្វើឲ្យនៅជាោសក្រ ារ ករនទស ារោក្់ក្នុង្រ ីរា
រូលនហត នយបាយ
សាស ៍

ាំឃាង្
ាំ ារនធ្វើោរែក្រែ ារនធ្វើទក្េបក្នរនញនោយ

ារនធ្វើទក្េបក្នរនញនោយរូលនហតសាសន្ទ

កង្ារនធ្វើទក្េបក្នរនញនោយរូលនហតពូជ

ម្ពរោាំង្អាំនពើអរ សសធ្រ៌នផ្សង្ៗនទៀតនម្ារទម្រង្់ជាារប៉ាេះពាល់ដល់នសឆក្តីថ្ងែងរូ ន របស់រ សស

អរ សសធ្រ៌នផ្សង្ៗនទៀតនម្ារទម្រង្់ជាារបាត់ែួ ែ នោយបង្េាំ

អាំនពើអរ សសធ្រ៌នផ្សង្ៗនទៀតនម្ារទម្រង្់ជាារ

ជនរែៀសនោយបង្េាំ អាំនពើអរ សសធ្រ៌នផ្សង្ៗនទៀតនម្ារទម្រង្់ជាារនរៀបអាពាហ៍ពកពាហ៍នោយបង្េាំ
ផ្ែូិនភទនៅក្នុង្បរច្បទថ្ ារនរៀបអាពាហ៍ពកពាហ៍នោយបង្េាំ។
ារជួយ
ារង្គរ

កង្ាររំនលាភ

ជ ជាប់នោទោាំង្ពីររូបក្៏ម្តូិបា ផ្តន្ទានោសផ្ង្ខដរពី

កង្ជាំរញឲ្យា ារម្បម្ពឹតឧ
ត ម្ក្កដក្
ឋ រែម្បឆ្ាំង្ ឹង្រ សសជាតកតាររយៈារនធ្វើរ សសឃាត
សហក្រែ៍

អាំនពើ

នៅតារារោឋ

កង្រ ីរា ស កស
ត ែ ឆាំនពាេះារសាែប់ខដលបណា
ត លរក្ពីលក្េែែឌថ្ ាររស់នៅ នៅតារទីតាង្
ាំ

ឧម្ក្កដក្
ឋ រែោង្
ាំ ន េះ រួរា ក្ង្វេះរហប
ូ អាហារ ទឹក្ កង្ារខងោាំសែភាព ម្ពរោាំង្ារក្ាំែត់ឲ្យនធ្វើារង្គរធ្ៃ ធ្
់ រៃ ។
នោយខឡក្ ួ ជា ម្តូិបា ផ្តន្ទានោសឆាំនពាេះឧម្ក្កដក្
ឋ រែម្បល័យពូជសាស ៍ តាររយៈារនធ្វើរ សសឃាតនៅ
នលើសាជកក្ថ្ ម្ក្ុរជាតកព ោ
ធុ រ កង្សាសន្ទ នោយខផ្ែក្នលើារទទួលែសម្តូិក្នុង្ន្ទរជាថានក្់នលើរបស់ោត់។
ឧម្ក្កដក្
ឋ រែន្ទន្ទខដលម្តូិបា ម្បម្ពឹតនត ៅតារទីតាង្
ាំ ឧម្ក្កដក្
ឋ រែន្ទន្ទនៅទូោង្
ាំ ម្បនទស រួរា

នៅសហក្រែ៍

ម្តាាំក្ក្់ ារោឋ ារង្គរទាំ ប់ម្តពាាំង្ងែ ារោឋ ារង្គរទាំ ប់ ១ រក្រា ារោឋ សាង្សង្់ម្ពលា យ នត ហាេះក្ាំពង្់ឆ្នាំង្
រ ីរា ស កស
ត ែ ស-២១ រ ីរា ស កស
ត ែម្ាាំង្តាោ ់ រ ីរា ស កស
ត ែអូរក្ខ សង្ កង្រ ីរា ស កស
ត ែភនាំនម្ាល។
អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន

ើញថា ួ ជា បា នដើរតួន្ទទីជា “ថ្ដសាត”ាំ របស់ ប៉ាល ពត នោយបា ឆូលរួរនៅក្នុង្

ារនឆញនសឆក្តីសនម្រឆសាំខា ់ៗោាំង្អស់របស់បក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ ។ ោត់បា នដើរតួន្ទទីក្នុង្ារនរៀបឆាំ អ ិតត កង្
ផ្សពវផ្ាយ ូិនោល នយបាយ កង្ារនឃាសន្ទរបស់បក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ
ឧោហរែ៍

ោត់ជា កព ន្ទ
ធ យក្ថ្

ទសសន្ទិដតីនឃាសន្ទរបស់របបខែែរម្ក្ហរន្
ែ េះ ទង្់បដិក តត

កង្បា ឆូលរួរឆាំខែក្យ៉ាង្ធ្ាំនធ្ង្នៅក្នុង្ឧម្ក្កដក្
ឋ រែន្ទន្ទ

ខដលបា ម្បម្ពឹតនត ោយក្ាែភកបាលបក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ ។ អង្គជាំ ាំជម្រេះក្៏បា រក្ន

ើញផ្ង្ខដរថា

ួ

ជា បា ឆូល

រួរនៅក្នុង្ារនបាសសាែតខាែង្
ាំ កង្ដាំនែើរាររបស់រ ីរា ស កស
ត ែ ស-២១។
អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន

ើញថា នែៀិ សាំផ្ បា ជាំរញ ញុេះញង្់ កង្ផ្តល់ភាពម្សបឆាប់ដល់នោល នយបាយ

ឧម្ក្កដន្ទ
ឋ ន្ទ នហើយបា ឆូលរួរឆាំខែក្យ៉ាង្ធ្ាំនធ្ង្នៅក្នុង្ឧម្ក្កដក្
ឋ រែោង្
ាំ ឡាយខដលបា ម្បម្ពឹតនត ោយក្ាែភកបាលបក្ស
ក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ ។ ោត់បា ខែន្ទាំនោយផ្ទាល់ដល់ក្ាែភកបាល សតីពីារអ ិតតនោល នយបាយឧម្ក្កដឋ កង្ទទួលែស
ម្តូិក្នុង្ារបែតុេះបណា
ត លក្ាែភកបាលបក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ ។ នលើសពីន េះនៅនទៀត អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន
នែៀិ សាំផ្

បា ឆូលរួរឆាំខែក្នៅក្នុង្ារនបាសសាែតខាែង្
ាំ នៅទូោង្
ាំ ម្បនទស

ក្នរាឆ” នៅក្នុង្ជួរថានក្់នម្ារថ្ បក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ ។ នែៀិ សាំផ្

កង្បា អ រ័តផ្តល់ “សកទធកក្នុង្ារ

ក្៏ទទួលែសម្តូិផ្ង្ខដរក្នុង្ារខងែង្ស រា ក្ថា

ោាំម្ទដល់នោល នយបាយបក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ ខដលម្តូិបា ផ្សពវផ្ាយជាសាធារែៈ
ន

ើញថា

ខដលអង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្

ើញថា ជាារឆូលរួរឆាំខែក្នៅក្នុង្ារម្បម្ពឹតឧ
ត ម្ក្កដក្
ឋ រែ។

ឧម្ក្កដក្
ឋ រែន្ទន្ទខដលម្តូិបា ម្បម្ពឹត៖ត នោល នយបាយបក្សក្រែយ
ុ ស
ី ក្
ត រពជា
ុ
អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន

ើញថា

បក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ បា បនង្កើតឲ្យា សហក្រែ៍

កង្ារោឋ ារង្គរ

នោយបង្េាំឲ្យម្បជាជ នធ្វើារនៅក្នុង្សាា ភាពយ៉ាង្អរ សសធ្រ៌ នោយរក ា អាហារម្គ្ប់ម្ោ ់ ោែ ទឹក្សាែត ឬ
ោែ ារខងោាំសែភាពម្គ្ប់ម្ោ ់នឡើយ។ ម្បជាជ ក្រពជា
ុ រាប់រឺ ន្ទក្់ម្តូិបា នធ្វើឲ្យនៅជាោសក្រ នហើយម្បជាជ
រួយឆាំ ួ ធ្ាំបា សាែប់នោយសារារោក្់ឲ្យសាកតនៅក្នុង្សាា ភាពោាំង្ន េះ។ អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន
ក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ បា បនង្កើតឲ្យា រ ីរា ស កស
ត ែ នដើរបីក្ាំែត់អតតសញ្ញញែ ក្នុង្ារោប់ែួ ែ
ខឡក្

ើញបខ រ
ា ថា បក្ស
ោក្់ឲ្យនៅោឆ់នោយ

កង្សាែប់បគ្គលោាំង្ឡាយណាខដលរបបនន្ទេះោត់ទក្ថាជាខាែង្
ាំ ។ ម្បព ធ កង្ក្ូ ៗរបស់អក្
ន ខដលនគ្ោត់ទក្ថា

ជាខាែង្
ាំ ោាំង្នន្ទេះ ក្៏ម្តូិបា សាែប់ដូឆោនខដរ។
អង្គជាំ ាំជម្រេះសាលាដាំបូង្ក្៏បា រក្ន

ើញផ្ង្ខដរថា

ួ

ជា

កង្ នែៀិ សាំផ្

ទទួលែសម្តូិឆាំនពាេះនោល

នយបាយបក្សក្រែយ
ុ ីសក្
ត រពជា
ុ
ខដលក្ាំែត់នោលនៅម្បឆ្ាំង្ ឹង្ជ ជាតកនិៀតណារ ជ ជាតកោរ ពទធសាស កក្
កង្អតីតអនក្រដឋារថ្ របបសាធារែរដឋខែែរ កង្ម្ក្ុរម្គ្ួសាររបស់ពួក្នគ្។ អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន

ើញថា នៅឆនន្ទែេះពី

ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៦ ា នោល នយបាយនៅទូោង្
ាំ ម្បនទសក្នុង្ារបនែតញម្បជាជ និៀតណារខដលរស់នៅ
ក្នុង្ម្បនទសក្រពជា
ុ ។

អង្គជាំ ាំជម្រេះបា បង្គហញផ្ង្ខដរ ូិក្រែីជាក្់លាក្់ខដលម្បជាជ សី ិច្លនិៀតណារម្តូិបា

សាែប់ជាម្ទង្់ម្ោយធ្ាំ។ ម្បជាជ សី ិច្ល កង្ោហា និៀតណាររាប់រយន្ទក្់ម្តូិបា សាែប់នៅរ ីរា ស កស
ត ែ ស-២១
នម្ាយនពលទទួលរង្ារនធ្វើោរែក្រែ

កង្សាកតនៅក្នុង្សាា ភាពយ៉ាង្អរ សសធ្រ៌។

បា ក្នរាឆនោល នហើយម្ពេះសង្ឃម្តូិបា ោប់ផ្សឹក្នោយបង្េាំនៅតារ

ករកត
ែ រត ូបថ្ ម្ពេះពទធសាសន្ទម្តូិ

ន្ទ
ាំ ន្ទ។ ម្ពេះសង្ឃម្តូិបា នគ្ោត់ទក្ថាជា

“នត ញ៉ា” ឬ “ន្ែ ើង្” សង្គរ នហើយារនម្បើម្បាស់ិតតអារារក្នុង្នោលបាំែង្ខាង្សាសន្ទរក ម្តូិបា អ ញ្ញញតនឡើយ។
ារម្បតកបតតកសាសន្ទ

កង្ិបបធ្រ៌ោរ ម្តូិបា ហារឃាត់នៅទូោង្
ាំ ម្បនទសក្រពជា
ុ ។ ម្ពេះ ិច្ហារអីសាែរម្តូិបា រេះនរើ

កង្គ្រពីរអាល់គ្ូរអា
៉
ម្តូិបា ដតនោល។ ម្បជាជ ោរម្តូិបា បង្េាំឲ្យបរច្នភាគ្សាឆ់ម្ជូក្
នោរពបូជាសាសន្ទ

កង្ម្តូិបា ហាររក ឲ្យ

កង្ កយយភាសានដើររបស់ែួ ែ នឡើយ។ នលើសពីន េះនៅនទៀត អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន

ម្បជាជ សី ិច្លោរម្តូិបា ោប់ែួ ែ

កង្សាែប់ក្នុង្ម្ទង្់ម្ោយធ្ាំនៅរ ីរា ស កស
ត ែិតតអូរម្តក្ួ

ម្ោ។ អនក្រដឋារថ្ របបសាធារែរដឋខែែរក្៏ម្តូិបា ក្ាំែត់នោលនៅ នដើរបីោប់ែួ ែ

ើញថា

កង្រ ីរា ស កស
ត ែភូរក

កង្សាែប់ជារួយម្ក្ុរម្គ្ួសារ

របស់ពួក្នគ្ផ្ង្ខដរ។
ជាឆង្នម្ាយ អង្គជាំ ាំជម្រេះបា រក្ន

ើញថា ួ ជា កង្ នែៀិ សាំផ្ ទទួលែសម្តូិឆាំនពាេះនោល នយបាយ

នៅទូោង្
ាំ ម្បនទសថ្ ារក្ាំែត់អតតសញ្ញញែបគ្គលខដលម្តូិនរៀបារនោយបង្េាំ

ខដលជាញឹក្ញប់គ្ឺម្តូិនរៀបារ

ជារួយរ សសខដលពួក្នគ្រក ធាែប់សាគល់។ នម្ាយនពលនរៀបារជាម្ក្ុរន េះ បតីម្បព ម្ធ តូិបា តារោ នោយពួក្ក្ង្
្ែ ប នហើយម្តូិបា បង្េាំឲ្យរួរនភទជារួយបតី/ម្បព ខធ ដលនទើបនរៀបារងែីនថាែង្របស់ពួក្នគ្។ ក្ាែភកបាលបក្សក្រែយ
ុ ីស ត
ក្រពជា
ុ នដើរតួន្ទទីជាឪពក្ាតយ ក្នុង្ារនម្ជើសនរើសគ្ូម្សក្រខដលសក្តកសរ បង្េាំពួក្នគ្ឲ្យនរៀបារជារួយោន

កង្បនង្កើត

ក្ូ ក្នុង្នោលបាំែង្បនង្កើ ឆាំ ួ ម្បជាជ នៅក្នុង្ម្បនទស។
***
អង្គជាំ ាំជម្រេះសាលាដាំបូង្បា រក្ន

ើញថា នដើរបែតឹង្រដឋបបនិែីឆាំ ួ

៣.៨៦៥ន្ទក្់

នម្ឆើ ន្ទក្់នទៀត បា ទទួលរង្ពយស ក្រែជានម្ឆើ ឥតគ្ែន្ទ នោយសារខតឧម្ក្កដក្
ឋ រែខដល
ម្តូិបា

ផ្តន្ទានោស។ នហតដូនឆនេះ

ួ

អង្គជាំ ាំជម្រេះោាំម្ទដល់ារអ ិតតគ្នម្ាង្សាំែង្ឆាំ ួ

កង្ជ រង្នម្ោេះជា

ជា

កង្ នែៀិ សាំផ្

១៣

ខដលទទួល

សាគល់ ូិពយស ក្រែ ខដលនដើរបែតឹង្រដឋបបនិែី កង្ជ រង្នម្ោេះនផ្សង្ៗនទៀតបា ទទួលរង្។
នៅក្នុង្ារជាំ ាំជម្រេះនលើក្ទីរួយពាក្់ព័ ធ ឹង្ជ ជាប់នោទោាំង្ពីរន្ទក្់ន េះ គ្ឺសាំែាំនរឿង្ ០០២/០១ ួ ជា កង្
នែៀិ សាំផ្

ម្តូិបា ផ្តន្ទានោសនោយអង្គជាំ ាំជម្រេះសាលាដាំបូង្នៅថ្ងៃទ០
ី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ពីបទឧម្ក្កដក្
ឋ រែ
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