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អាន តា្យគីម  យកើតយៅនងៃសុប្ក ១យកើតខខ្យជសឋ ឆ្ន ុំមមី  ប្តូវនឹងនងៃទី្ ១៥ ខខ្ ឧសភា ឆ្ន ុំ 
១៩៤២  យៅឃុុំបាក់ខខ្ង ប្សុកមុខ្កុំរូល យខ្តតកណាត ល ប្រយទ្សកមពុជា ។ ឪរុកយ ម្ ះ 
  អាន ស៊ាុនយេង  ម្តត យយ ម្ ះ  អា៊ា  គិមយេង  ររររកចិញ្ចឹ មជីវតិ លក់ដូរយប្គឿងឧរយភាគ 
 ររយិភាគ។ កាលយៅកុម្តរភារ បានយរៀនេកសរខខ្មរ យចះយមើលសាប្តា្សលឹករតឹ យោយយៅវតត 
 មងគលសតា្ា វន័ ភូមិខប្រកតា្គង់ ឃុុំខប្រកតា្យសក  ប្សុកមុខ្កុំរូល យខ្តតកណាត ល។ ដល់
អាយុ៩ឆ្ន ុំ ម្តនរយងកើតសាលារឋមសិកា យៅ ឃុុំខប្រកយលៀរ យទ្ើរបានមកសុុំចូលយរៀន 
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យៅថ្នន ក់ ររវិចិចនោឋ ន (cours préparatoire)  ។ ដល់អាយុ ១២ឆ្ន ុំ យរលវសិសមកាល 
បានរួសជាសាមយេរ យៅវតត មងគលសតា្ា វន័យេើយ ចាកសិកាា  មុនយរលចារ់យ្តើម 
ឆ្ន ុំសិកាងមី ។ ជាមួយគ្នន យនាះ បានរតូរសាលា    មកយរៀនយៅសាលារឋមសិកាឫសសខីកវ  
សង្កក ត់យលខ្១ ប្កុងភនុំយរញ ។  ដល់បានជារ់ សញ្ញា រ័ប្ត រឋមសិកាយេើយ  យោយ 
ប្រឡងប្រខជងចូលថ្នន ក់ទី្៦ ននវទិ្ាល័យ សីុសុវតាិ មិនជារ់  ក៏មកយរៀន យៅសាលាឯកជន 
ខាងប្គិសតសាសនា (école Miche) រេូតដល់ជារ់  សញ្ញា រប្ត័មធយមសិកា (diplôme de 

l’enseignement secondaire) យទ្ើរម្តនចារ់សុុំចូលយរៀនយៅថ្នន ក់ទី្ ២ (classe de seconde) នន 
វទិ្ាល័យ សីុសុវតា ិ យោយមិនចា ុំបាច់ប្រឡងចូល ។   
សូមជុំរារថ្ន  កាលខ្្ុ ុំយរៀនយៅ សាលា Miche យលាកប្គូខដលជាេនករួសកនុងប្គិសតសាសនា 
 យៅឆ្ន ុំដុំរូង គ្នត់រនយល់សាសនា មួយនងៃ  មួយយម្ត៉ោ ង  យរញមួយឆ្ន ុំ។ ដល់ខ្្ុ ុំជារ់ ឌីរ៉ោលូម  
ខ្្ុ ុំយៅសុុំលាមកយរៀនយៅ វទិ្ាល័យ សីុសុវតាិវញិ  យនាះយលាកនាយកសាលា ខដលជាេនក 
រួស ជនជាតិកាណាោ (CANADA) បានយៅខ្្ុ ុំយៅជួរ យដើមបរីនយល់ខ្្ុ ុំខងមយទ្ៀត េុំរី 
សាសនាររស់យលាក និងការលះរង់ររស់យលាក យដើមប ីប្គិសតសាសនា ។ រុំេង ររស់ 
យលាក គឺចង់រញ្ចុ ះ រញ្ចូ លខ្្ុ ុំ ឲ្យមកកាន់ ប្គិសតសាសនាវញិ ។ ខតយោយការេរ់រ ុំររស់ខ្្ុ ុំ 
តា្ុំងរីកុម្តរមក  ប្រមទ ុំងប្គួសារ ខាងឪរុកខ្្ុ ុំ សុទ្ធខតជាេនកធម៌អាង៌  យនាះរនាា រ់រីខ្ុំ 
រនយល់ខ្្ុ ុំេស់មួយប្រឹកធុំមក  យលាកក៏េស់មយធាបាយ េស់សងឃមឹ យប្រះសាត យខ្្ុ ុំយោយ 
យឃើញខ្្ុ ុំយៅកនុងថ្នន ក់ យរៀនមុខ្វជិាា ខ្លះមិនចាញ់កូនយួន ដូចជាគេិតសាស្តសតជាយដើម ងវីយរើ 
កូនខខ្មរម្តនខតរីរួននាក់ក៏យោយយប្ៅរីយនាះភាគយប្ចើនគឺកូនយួន1 ។ មា៉ោងយទ្ៀត កនុងចុំ 
                                                           

1
 េនកខ្លះចង់ឲ្យយយើងប្សឡាញ់យគ ចង់ឲ្យយយើងយគ្នររយគ  ខតយគយធវើបារយយើង យគម្តនចិតតមនិប្តង ់

នឹងយយើង យតើឲ្យយយើងប្សឡាញ់ យគ្នររយមតចនឹងយកើត ។ រីយប្រះតា្មធមមតា្  យគអាចរងាុំកាយេនក 
ដនទ្បាន ខតរងាុំចតិតមិនបានយទ្ យនះតា្មប្រះរុទ្ធសាសនា រីយប្រះចតិត ជាធុំ ជាប្រធាន ម្តនឥទ្ធិ 
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យណាមសាលាឯកជន សាលាយនាះយកនងលជាងយគ  យេើយរិបាកនឹងចូលយទ្ៀត ។ ចុំយរះ 
កូនខខ្មរ សាលាតប្មូវឲ្យយធវើការប្រឡងចូលជាមុនសិន យោយយគទុ្កកខនលងសប្ម្តរ់ខត 
កូនយួន នឹង កូនជនជាតិររយទ្ស ។ 
 ដល់ខ្្ុ ុំមកយរៀនយៅវទិ្ាល័យសីុសុវតាិ   ខ្្ុ ុំម្តនចុំយណាទ្ខាងេកសរខខ្មរ  រីយប្រះខ្្ុ ុំយរៀនបាន 
តិចយៅសាលា Miche ខតចុំយរះមុខ្វជិាា យ្សងៗយទ្ៀត ខ្្ុ ុំយរៀនទន់ រេូតដល់ថ្នន ក់ទី្១(classe 

de première) ខ្្ុ ុំបានអាហារូរករេ៍ រស់យៅកនុងសាលាដល់ជារ់ បាក់ឌុរ (Bac. 2
ème  

partie)  ខ្នកគេិតសាស្តសត ។ ខ្្ុ ុំចូលចិតតយរៀនគេិតសាស្តសតតា្ ុំងរីយកមង  យនះយោយសារ 
ឪរុកខ្្ុ ុំ គ្នត់ម្តនការេុំេត់ ខ្ុំរនយល់ខ្្ុ ុំ ទល់ខតខ្្ុ ុំបានយល់។ យេើយខ្្ុ ុំក៏ចារ់ប្សឡាញ់ 
គេិតសាស្តសត រេូតមក ។ មកយរៀនយៅមហាវទិ្ាល័យ ខ្្ុ ុំយកគេិតសាស្តសតយទ្ៀត។  
ខ្្ុ ុំម្តនររញិ្ញា រ័ប្តខ្នកគេិតសាស្តសត និងយចញរីសាលាគរុយកាសលយជាន់ខ្ពស់ ប្កុងភនុំ 
យរញយៅឆ្ន ុំ ១៩៦៨ ។ រនាា រ់មកខ្្ុ ុំយធវើជាសាស្តសាត ចារយខ្នកគេិតសាស្តសតរយប្ងៀនយៅ 
ថ្នន ក់ទី្រញ្ច រ់ ខ្នកគេិតសាស្តសត ននវទិ្ាល័យនានាកនុងប្រយទ្ស ដូចជា វទិ្ាល័យប្រះ 
សីេនុ យៅកុំរង់ចាម ឬ វទិ្ាល័យសីុសុវតាិជាយដើម ។ រនាា រ់រីបានរយប្ងៀនចុំនួន ប្បា ុំឆ្ន ុំ 

                                                                                                                                                                                     

រលខាល ុំងណាស់ ។ យរើប្សឡាញ់យេើយ ចិតតហា៊ា នរតូ រសាល រ់រស់ យដើមបនឹីងជួយគ្នន យៅវញិយៅមក ។  
ដូយចនះមិនរិបាកយទ្ យរើចងលុ់ររកយយនួ យេើយោក់រកយ វ ៀតណាមជុំនួសវញិ ឬ កលុ៏ររកយ 
វ ៀម យេើយោក់រកយថៃជុំនួសវញិយនាះ  សូមឲ្យេនកដឹកនា ុំប្រយទ្សទ ុំងរីរយនះ យគ្នរររូរេ 
ភារទឹ្កដីខខ្មរ ប្សឡាញ់រារ់អានខខ្មរយោយចតិតយសាម ះប្តង់ មិនយកងប្រវញ័្ច   ឬយប្រើកម្តល ុំងអាវុធ មក 
យលើប្រជារាស្តសតខខ្មរ ខដលសុុំខតយសចកតីសុខ្សនតិភារ រស់យៅយោយសម្តម អាជីយោ ។  េនកណាក៏ចង ់
បានយសចកតសុីខ្ យសចកតីចុំយរ ើនខដរ មិនថ្នខត យវៀតណាម នង ឬ ខខ្មរ យទ្ ។យនះជាចារ់ធមមជាត ិ
 ជាធមមប្រះរុទ្ធ យេើយប្រយទ្សយយើងទ ុំង រី  សុទ្ធខតកានធ់ម៌ប្រះរុទ្ធទ ុំងេស់គ្នន  ។ 
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មក ខ្្ុ ុំបានទ្ទួ្លអាហារូរករេ៍រីប្រយទ្សបារា ុំង  មករនតវជិាា យៅប្រយទ្សយនះយៅឆ្ន ុំ 
១៩៧៣ ។ យោយសារប្គូររស់ខ្្ុ ុំ យលាក តា្ន់ រ៊ាុនសួ (Tan Bun Sor) បានជួយទក់ទ្ង 
ប្គូធុំររស់យលាក យ ម្ ះ Monsieur Jean LEGRAS (Nancy-France) ខដលយលាកប្គូខ្្ុ ុំបាន 
សាគ ល់កាលរីយរលយលាកយធវើនិយការរទ្   ខ្្ុ ុំក៏បានយលាកសាស្តសាត ចារយ Jean LEGRAS 

ជួយខននា ុំតមក ។  មកដល់ប្រយទ្សបារា ុំង យលាក Jean LEGRAS ឲ្យខ្្ុ ុំយរៀនខាង រត៌ម្តន 
វជិាា  (informatique) រនាា រ់មក យលាកឲ្យខ្្ុ ុំនូវ ប្រធានរទ្ ជានិយការរទ្មួយខាងគេិត 
សាស្តសតេនុវតត (mathématiques appliquées) ខដលប្តូវការចុំយេះខាងរត៌ម្តនវជិាា ខងមយទ្ៀត 
យដើមបនឹីងគេនានូវសមីការយ្សងៗ ។ 
យៅ នងៃទី្ ២២ ខខ្ យមសា ឆ្ន ុំ ១៩៧៧   ខ្្ុ ុំបានគ្ន ុំប្ទ្ការប្សាវប្ជាវររស់ខ្្ុ ុំយៅមុខ្ 
គេៈកម្តម ធិការយមប្រយោគ ខដលម្តន យលាក Jean LEGRAS ជាប្រធាន យេើយខ្្ុ ុំក៏ 
បានជារ់ សញ្ញា រ័ប្តរេឌិ ត ខ្នករត៌ម្តនវជិាា ខាងការសយប្មច (Informatique de la 

décision) យៅយរលយនាះ យោយនិយទ្ាសកិតតិយសខ្ពស់រុ្ំ ុត (avec mention très honorable)  ។    
យោយកាលយនាះ សាា នការេ៍យៅ ប្រយទ្សយយើងកុំរុងខតម្តនការ ប្ចរូកប្ចរល់យៅយឡើយ  
េត់ម្តនដុំេឹងរីឪរុកម្តត យនិងរងរអូនខ្្ុ ុំក៏សយប្មចចិតតរកការង្ករយធវើសិនជារយណាត ះ 
អាសនន  យោយមិនសុខ្ចិតតសុុំចូលជាជនយភៀសខ្លួនយទ្ (réfugié politique) រីយប្រះខ្្ុ ុំរប្មុង 
នឹងវលិប្តឡរ់យៅប្សុកវញិ យដើមបជួីរជុុំ កូនខ្្ុ ុំ និងឪរុកម្តត យ រងរអូន ខដលខ្្ុ ុំឃ្លល តឆ្ៃ យ 
ជាងរីឆ្ន ុំមកយេើយ ។ យោយគ្នម នដុំេឹងរីកមួយខ្្ុ ុំ និងមិតតភកតិខ្លះខដលបានចូលយៅកនុង 
ប្សុក ខ្្ុ ុំក៏យចះខតរស់យៅប្សុកយគ តៗយៅរេូតមកដល់សរវនងៃយនះ (ឆ្ន ុំ ២០១៧)។  
កនុងការជួយប្សុកយទ្ស  ខ្្ុ ុំម្តនលទ្ធភារបានប្តឹម សរយសរ គេិតសាស្តសត ជាភាសាខខ្មរ 
ចុះ្ាយជាសាធារេៈ ជាធមមទន រយេតើ រៗ តា្មប្ររ័នធអា ុំងខតខនត (lien d’internet) 

ររស់ខ្្ុ ុំ យ ម្ ះ www.btkhmer.com  ។ គេិតសាស្តសតយនាះសប្ម្តរ់ និសសតិ ឆ្ន ុំដុំរូង យៅ 
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មហាវទិ្ាល័យ ។ ខ្្ុ ុំបានជុំរារថ្ន ខ្្ុ ុំប្សឡាញ់គេិតសាស្តសត រុុំខមនបានន័យថ្នខ្្ុ ុំរូខក 
គេិតសាស្តសតជាងយគឯងយនាះយទ្ ។ គឺខ្្ុ ុំប្សឡាញ់រយរៀរប្តិះរះិរកយេតុ្ល យប្រើរកយ 
ម្តនន័យចាស់លាស់ មិនអាចឲ្យយគយកយៅរកប្សាយបានយប្ចើនន័យ ។ ដូចកាលខ្្ុ ុំយធវើ 
និយការរទ្ យលាកសាស្តសាត ចារយ Jean LEGRAS គ្នត់ម្តនប្រសាសន៍ថ្ន  ការយធវើនិយការរទ្ 
យដើមបបីានសញ្ញា រ័ប្ត យនះជាការធមមតា្យទ្ ខតខដលសុំខាន់ គឺគ្នត់ចង់េរ់រ ុំខ្្ុ ុំឲ្យម្តនគុំនិត 
ប្សាវប្ជាវ (esprit de recherche) ។ គឺគុំនិតខររយនះយេើយ ខដលយធវើឲ្យយយើងរកយឃើញនូវ 
ប្ទឹ្សតីងមីៗ  ឬ រកយឃើញនូវចយមលើយននរញ្ញា ងមីខ្លះខដលយយើងជួរប្រទ្ះ កនុងការង្ករ ឬ 
 កនុងការរស់យៅរាល់នងៃ ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


