
លេខ ពិលេេ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១០ 

សាររបគេន-ជូនពរឆ្ន ាំថ្មី ននសហព័នធខ្មមរកមពុជាគរោម  
 អាំណរបុណយចូេឆ្ន ាំខខែរ ឆ្ន ាំខាេ លោេ័ក ព.េ ២៥៥៤ 

កម្ពុជាក្រោម្ 

ពីឆ្ឆវង ៖ ឆ្ោក ថាច់ ងុ៉ក ថាច់ របធានរបតិបតតិ សហព័នធខ្មមរកមពុជាឆ្រោម កនុងមហាសននិបាត ឆ្លីកទី៦  
ននគណៈកមមោរកណ្តត លអងគោរគ្មម នអនកតំណ្តងកនុងអងគោរសហរបជាជាតិ (UNPO) ឆ្ៅរបឆ្ទសអ៊ូយខ្រកន  
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 -សូមថាវ យបងគំរពះឆ្ថរានុឆ្តថរៈរគប់រពះអងគ ជាទីសោា រៈដ៏មពង់មពស់ 
 -ឆ្យងីមំុ្ សូមជំរាបសួរបងបអូនជនរមួឈាមជាទីឆ្គ្មរពឆ្សនហា 
 -សួសតីឆ្ន ថំម!ី ឆ្ន ខំាលឆ្ោស័ក ព. ស. ២៥៥៤  
 ឆ្ន ថំមីរបនពណីជាតិខ្មមរឆ្យងីនិងឆ្រៀបចំពិធីឆ្គ្មរពទិវាទទួលឆ្ទវតាឆ្ន ថំមីរពះនាម មណ្ឌា គេវ ី ពិធីរសង់រពះ 
និង ឆ្លងខ្លបងកំសានតរបនពណីជាឆ្ដីម តាមទំឆ្នៀមទំោប់ដូនតាឆ្រៀងមក។ ចំខ្ណកឆ្ៅកមពុជាឆ្រោមឯឆ្ណ្តះវញិ 
ខ្លបងកំសានតរបនពណីោងំឆ្នាះ មិនមានដូចឆ្ៅរបឆ្ទសកមពុជាឆ្ទឆ្ោយសាររបបអណ្តនិគមនិងសង្គ្រគ មរុានំរ បាន
ឆ្ធវីឲ្យរបនពណីនិងវបបធម៌ោងំឆ្នាះរោយបនតិចមតងៗ។ ឆ្នះជាយុទធសាង្គ្សតរោំយពូជសាសន៍ខ្មមររបស់ឆ្មដឹកនា ំ
យនួ។ឆ្យងីមំុ្សូមរបឆ្គននិងជំរាបថាសហព័នធខ្មមរកមពុជាឆ្រោមបនតនិងអនុវតតខ្ផនោរដំឆ្ណីរឆ្ឆ្ព ះឆ្ៅោន់មាតុភូមិ
ឆ្ដីមបខី្កខ្របជីវតិរបចនំថងរបស់ខ្មមរឆ្រោមឆ្យងី ខ្ដលរស់ឆ្ៅឆ្រោមនឹមអាណ្តនិគមយនួដូច   (តឆ្ៅទំព័រទី០២) 
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(តមកពីទំព័រទី០១) ដូចខាងឆ្រោម ៖ 
១- ទំនាក់ទំនងនឹងងកិចចោរអនតរជាតិ 
២- ទំនាក់ទំនងនឹងកិចចោរឆ្ៅរពះរាជាណ្តចរកកមពុជា 
៣- ទំនាក់ទំនងនឹងកិចចោរឆ្ៅកមពុជាឆ្រោម។ 
   ខ្ផនោរ ២០១០ បានអនុវតតជាហូរខ្ហកនលងមកដូច
ជាមានោរចូលរមួរបជំុជាមួយអងគយូអិនភិអូ៊ (UNPO) 
ឆ្ៅ ទីរកុងរ ៉ូមរបឆ្ទសអីុតាលីនាខ្មកុមភៈ។ កនុងខ្មកុមភៈ 
សហព័នធខ្មមរកមពុជាឆ្រោម (KKF) បានចូលរមួរបជំុ
ឆ្ៅទីរកុងសសខឺ្ណវ មណៈខ្ដលគណៈកមមោរោរឆ្រសី 
ឆ្អីងរបោន់ពូជសាសន៍ននអងគោរសហរបជាជាតិខ្ដល
បានឆ្ោះឆ្ៅ រោា ភិបាលរបឆ្ទសកមពុជាមកបំភលឺពីបញ្ហា
ខ្មមរឆ្រោម។ ទទឹមគ្មន ឆ្នាះខ្ដរក៏មានជំនបួជាមយួអងគ
ោរជនឆ្ភៀសមលួនឆ្ៅទីឆ្នាះ សតីពីជនឆ្ភៀសមលួនខ្មមរ
ឆ្រោមឆ្ៅកមពុជានិងនថ ។ 
         កិចចោរជាឆ្រចីនឆ្ទៀតមានឆ្ៅទវីបអឺុរុប អូង្គ្សាត លី 
ញីវសសខឺ្ឡន សហរដាអាឆ្មរកិ ោណ្តោ និងនាឆ្ពល
ខាងមុមឆ្នះសហព័នធនិងឆ្រៀបចំកមមវធីិជាបនតបនាទ ប់ដូច
មានខាងឆ្រោម៖ 
 ឆ្វទិោពិភាកាអនតរជាតិឆ្ៅ ទីរកុងហវលិឡាោ
ផា ឆ្ៅនថង ទី ១៨ ខ្មឆ្មសា ២០១០។ 

 ចូលរមួឆ្វទិោជនជាតិឆ្ដីមឆ្ៅ បូរញូ៉ីវយក៉ 
នាោ រយិាល័យអងគោរសហរបជាជាតិ។ 

 ពិធីរឮំកមបួឆ្លីកទី ៦១ ននោរបាត់បង់ទឹក
ដីកមពុជាឆ្រោម និងកិចចោរអនតរជាតិខាងមុម
ឆ្នះមានជាអាទិ៍៖  

 កិចចរបជំុននអងគយូអិនភិអូ៊ឆ្ៅទីរកុងរ ៉ូម 
របឆ្ទសអីុតាលី សភាអឺុរ ៉ុប រកុមរបឹកាសិទធិ
មនុសសឆ្ៅទីរកុងសសខឺ្ណវ ។ល។ 

 ឆ្យងីមំុ្សូមខ្ថលងអំណរគុណជនរមួឈាម ឆ្ៅ
កនុងរសុក កមពុជា និងរស់ឆ្ៅជំុវញិពិភពឆ្ោក ខ្ដល
បានមិតមំតសូ៊ ឧបតថមរគប់ឆ្ពលឆ្វោរបឈមមុមនឹង
របបកុមមុនិសតយនួ។   ឆ្យងីមំុ្សូមខ្ថលងអំណរគុណផង 

 

ខ្ដរចំឆ្ ះរបព័នធសារ ព័ត៌ភាសាខ្មមរ និងបរឆ្ទសខ្ដល
បានយកចិតតទុកោក់ផាយនូវពត៌មានពិតៗអំពីបញ្ហា
ខ្មមរឆ្រោមឆ្ៅកនុងរសុកកមពុជា និងសកមមភាពសហព័នធ
ខ្មមរកមពុជាឆ្រោមរគប់ឆ្ពលឆ្វោ ។ 
 ជនរមួឈាមជាទីឆ្សនហា! 
ឆ្យងីជាមាច ស់រសុក ដូចឆ្នះ រតូវខ្តមានសិទធិរស់ឆ្ៅ
ឆ្ពញមុមឆ្ពញមាត់ដូចជាតិសាសន៍នានាឆ្លីពិភព
ឆ្ោកខ្ដរ ដូឆ្ចនះឆ្យងីរតូវខ្តមានសាម រតីជាតិ សាមគគី
របួរមួ ឆ្សាម ះរតង់បំឆ្រជីាតិឆ្ៅរគប់ោលៈឆ្ទសៈោងំអស់
ឆ្ពលជាតិរតូវោរ។  
 ឆ្យងីមំុ្រពះករុណ្តមំុ្បាទសូមរបសិទធិពរសិរសីួ
សតី ជ័យមងគល វបុិលសុម និងសូមឆ្ទវតាឆ្ន ថំមីរពះនាម 
មណ្តា ឆ្ទវ ីតាមខ្ថរកា រពមោងំផតល់នូវមងគលោងំពួង 
របកបឆ្ោយពុទធពរោងំ ៤ របោរគឺ អាយុ វណណៈ សុមៈ 
ពលៈ រគប់ទិវារារតី ។ 
     សហរដាអាឆ្មរកិ, នថងទី ០៩ ខ្មឆ្មសា ឆ្ន ២ំ០១០ 

 
 
 
 

ថាច់ ង៉ុក ថាច់  
របធានរបតិបតតិសហព័នធខ្មមរកមពុជាឆ្រោម 

សហពន័ធខ្មមរកមពុជាឆ្រោម ជាមយួនឹងជនជាតិឆ្ដីម ឆ្ៅបូរញូីវយក៉ 
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ខ្មមរគរោមម្នន ក់ររូវោរ់គោសឲ្យជាបេ់ុក២ឆ្ន ាំពបីេបាំគផលើសោរពិរ 
 តុោោរឆ្វៀតណ្តមកនុងទឹកដីខ្មមរកមពុជាឆ្រោម 
ោលពីនថង១៩ មីនាឆ្នះ បានោត់ឆ្ោសរបជាពលរដា
ខ្មមរកមពុជាឆ្រោមមាន ក់ ឆ្ោក ហវនិ បា ឲ្យជាប់គុក ២ឆ្ន  ំ
ឆ្រោមបទឆ្ចទថា បាននិយាយរបាបវ់ទិយុអាសុឆី្សរ ី បំ 
ឆ្ផលីសពីោរពិត ប៉ះ ល់កិតតិយសកមាម ភិបាលឆ្វៀតណ្ត
មកនុងឆ្រឿងតវ៉ាោមោរដីធលី និងបានដឹកនាោំរតវ៉ាដីធលី
កនលងមក។ របភពបានឲ្យដឹងថា ឆ្ោក ហវនិ បា កំពុង
ខ្តជាប់ឃុមំលួនឆ្ៅកនុងគុក ឆ្ៅឆ្មតតឃ្ល ងំ ឆ្ោយឆ្គមិន
អនុញ្ហា តឲ្យរកុមរគួសារចូលសួរសុមទុកខឆ្ទ។ ង្គ្សតខី្មមរ
កមពុជាឆ្រោមមាន កឆ់្ៅកនុងរសុកបឹងសនា ឆ្មតតឃ្ល ងំ រប 
ឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម ទឹកដីខ្មមរកមពុជាឆ្រោម ខ្ដលធាល ប់បាន
ចូលរមួតវ៉ាោមោរដីធលីកនលងមកជាមយួឆ្ោក ហវនិ បា 
បានខ្ថលងរបាបវ់ទិយុអាសុឆី្សរតីាមទូរស័ពទមកថា៖ «ហវិន 
បា ឆ្គោត់ឆ្ោសពីមសិលមិញ (១៩ មីនា) រចួឆ្ហីយ។ 
មំុ្ធាល ប់ឆ្ដីរឆ្ៅបដឹងឆ្រឿងទឹកដីជាមយួ ហវិន បា ជាមិតតភកដិ
សាគ ល់គ្មន  ឆ្ៅជបួ»។ របជាពលរដាខ្មមរកមពុជាឆ្រោមមាន ក់
ឆ្ទៀតឆ្ៅឆ្មតតអានយ៉ាងរបឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម ទឹកដីខ្មមរ
កមពុជាឆ្រោម បានខ្ថលងថា ៖ «ឆ្សាក សាដ យខ្ដរឆ្រ ះ
ថា ឆ្យីងមំឆ្ធវីអស់ឆ្ដីមអស់ចុងមយួគំនរ ឆ្ហីយឆ្គយក
អស់អីុចឹងឆ្ធវីឆ្ម៉ចឆ្ៅ? ោមោរឲ្យឆ្ោះខ្លងវញិ ឆ្បីឆ្គ
មិនឲ្យជបួឆ្សាះអីុចឹង ឆ្បីសិនជាឆ្គឆ្ធវីបាបក៏គ្មម ននរ 
ណ្តដឹងខ្ដរ»។ ឆ្យាងតាមឆ្សចកដរីបោសព័ត៌មាន ពី
សហព័នធខ្មមរកមពុជាឆ្រោម របចឆំ្ៅកនុងរបឆ្ទសកមពុជា 
ខ្ដលវទិយុអាសុឆី្សរទីទលួបានឆ្ៅនថងឆ្ៅរឆ៍្នះ ឆ្ោក 
ហវនិ បា បានរងោរចប់មលូនឆ្ោយនគរបាលឆ្វៀតណ្ត
ម ោលពីខ្មឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៩ កនលងឆ្ៅ ោក់កនុង
ពនធនាគ្មរឆ្មតតឃ្ល ឆំ្ោយបានបងអត់អាហារ ោត់សក់ 
បរអ ប់កិតតិយស រហូតដល់តុោោរឆ្បីកោរោតឆ់្ោស 
ោលពីនថងទី១៩ ខ្មមីនា កនលងឆ្ៅថមីៗឆ្នះ ឆ្រោម
មារតាទី១០៤ និងមារតាទី២៥០ ននចាប់រដាធមមនុញ្ា
របឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម ឆ្ោយសារខ្តឆ្ោកបាននិយាយ 

 

របាបវ់ទិយុអាសុឆី្សរ ី បំឆ្ផលីសោរពិត ប៉ះ ល់ដល់
កិតតិយសកមាម ភិបាលឆ្វៀតណ្តម។ រពះភិកខុសងឃរពះ
នាម ថាច់ សុវណ្តណ រ៉ា ជាអនកនា ំកយសហព័នធខ្មមរកមពុ
ជាឆ្រោមពិភពឆ្ោកឆ្ៅកនុងរបឆ្ទស កមពុជាបានមាន
រពះឆ្ថរដីោថា៖«អយុតតិធម៌បំផុតចំឆ្ ះឆ្ោក ហវិន 
បាហនឹងឯង។ រោា ភិបាលយនួបានគំរាមកំខ្ហង រឆំ្ោភ
សិទធិឆ្សរភីាពរបស់ឆ្ោក ហវិន បា ឆ្រ ះឆ្ោក ហវិន 
បា មិនឆ្ធវីអីមុសឆ្ទ រគ្មនខ់្តោមោរដីធលីរបស់ឆ្ោក
ប៉ុឆ្ណ្តណ ះខ្ដលរោា ភិបាលយនួអូសយក ដល់ឆ្ពល
ឆ្ោកឆ្ធវីឆ្ៅបានឆ្ចញដីោមកចបឆ់្ោកយកឆ្ៅោក់
ពនធនាគ្មរ ោតឆ់្ោសឆ្ោកថា ឆ្ោកឆ្ធវីបះឆ្បារអំពី
នឆ្យាបាយ»។ ជាមយួគ្មន ឆ្នះរពះសងឃ ឆ្យឿង សុិន 
ជារបធានសហគមន៍រពះសងឃខ្មមរកមពុជាឆ្រោមឆ្ៅកនុង
របឆ្ទសកមពុជា បានមានរពះឆ្ថរដីោជាមយួ កយធង
ន់ៗថា ៖«និយាយពីឆ្វៀតណ្តម វាអត់រតូវឆ្ទ និយាយ
យនួ។ អាយនួគំនិតវាខ្តបុ៉ណណឹ ង ចរតិយនួ។ ឆ្យីងថា 
ឆ្វៀតណ្តមវាមិនឆ្នះឆ្ទ ឆ្បីថាឆ្រឿងយនួ ចរតិវាខ្ត
បុ៉ណណឹ ង»។ ឆ្ោក ហវនិ បា ធាល ប់បានដឹកនារំគួសារខ្មមរ
កមពុជាឆ្រោមជាឆ្រចីននាក់ោលពីឆ្ន ២ំ០០១ រហូតដល់
ឆ្ន ២ំ០០៩កនលងឆ្ៅ ឆ្ដីមបោីមោរដីធលីកសិ កមមរបស់
របជាជនខ្មមរឆ្រោមខ្ដលជាឆ្ករពីដូនតាឆ្ហយី ខ្ដលរង
ោររបឹអូសយកពីសំណ្តក់អាជ្ាធរឆ្វៀតណ្តម ចប់
តាងំពីឆ្ន ១ំ៩៧៨ឆ្ដីមបខី្បកខ្ចកជាសមូហភាព៕ RFA 
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ពលរដ្ឋខ្មមរគមរតរពះររព ាំង របរិកមម នឹងអាជាា ធរយនួ ខ្ដ្លបាំពក់ឧបករណ៍
បាំពងសគមលងគៅកនងុវរត គធវើឲ្យរ ាំខាន ដ្លោ់រសាវ ធាយធម៌ របសព់ុេធបរសិេ័ 

  ថមី ៗ ឆ្នះអាជ្ាធរ យនួឆ្មតត រពះរត ងំ បាន
ពំ ក់ឧបករណ៍ បំពងសឆ្មលង ឆ្ៅតាមវតតអារាម មួយ
ចំននួ ឆ្ៅកនុងឆ្មតត របឆ្យាជន៍ឆ្ដីមប ីផាយបនតផ្ទទ ល់នូវ
កមមវធីិនានា របស់វទិយុផាយសឆ្មលងកនុងឆ្មតត។ ជាឆ្ហតុ
ឆ្ធវីឲ្យពលរដាខ្មមរភាគឆ្រចីនរបតិកមម ថាជាោររខំានដល់
ោរសិកាឆ្រៀនសូតត របស់រពះសងឃ រខំានដល់ោរសាវ  
ធាយធររបស់រពះសងឃនិងពុទធបរស័ិទឆ្ទៀតផង។ 
ឆ្ហយីោរបំ ក់ឧបករណ៍ឆ្នះឆ្ទៀតឆ្សាត មិនខ្មនជា
ករឆ្ពញចិតត ឆ្ពញឆ្ថលីមពីសំណ្តក់រពះសងឃ ឬពុទធ
បរស័ិទ ចំណុះឆ្ជីងវតតនិមួយៗឆ្នាះឆ្ទ ខ្តជាោរមក
បំ ក់ តាមវតតអារាមរឆ្បៀបបងខំខ្តមដង។ រ ី ឯ ពុទធ
បរស័ិទ និងរពះសងឃ ចំណុះឆ្ជីងវតតនិមយួ ៗ បាន
រតឹមខ្តឆ្ៅឆ្សងៀមហសួចិតតខ្តបុ៉ឆ្ណ្តណ ះ។ ឆ្យាងតាមរប 
ភពពីឆ្មតតរពះរត ងំ បានឲ្យដឹងថា ថមីៗឆ្នះ បុគគលិក 
ឆ្ឃ្សនាោរវបបធម៌យនួ  ឆ្មតតរពះរត ងំ បានឆ្ដីរ
បំ ក់ឧបករណ៍បំពងសឆ្មលង ឆ្ៅតាមវតតអារាមនានា 
ឆ្ៅកនុងឆ្មតត ឆ្សទីខ្តរាល់វតតោងំអស់  ខ្ដលឆ្ៅកនុងឆ្មតត
ឆ្នះមាន១៤១វតតឆ្នាះ ោរបំ ក់ឆ្នះ គឺរបឆ្យាជន៍ 
ឆ្ដីមបផីាយបនតផ្ទទ ស់ នូវកមមវធីិផាយនានា ននសាថ ននី
វទិយុផាយសឆ្មលងកនុងឆ្មតត។រពះសងឃមយួរពះអងគខ្ដល 
សុំមិនបឆ្ញ្ចញរពះនាម រពះអងគបានឆ្រៀបរាប់ឲ្យវទយុស
ឆ្មលងកមពុជាឆ្រោមដឹងថា៖ “ តាមវតតឥឡូវ ឆ្គឆ្ដីរោក់ 
ោយផ្ទក ថាញ់ គឺ (វទិយុ) ឆ្ពញអស់ឆ្ហយី។  ោក់
កនុងវតតខ្តមដងហនងឹ មុមវតតមានមយួឆ្ហយី ឥឡូវយក
ោក់កនុងវតតឆ្ទៀត ។  ហុ ឺ! ពីមុន គ្មម ននរណ្តឲ្យោក់ឆ្ទ 
ឆ្គមកពីបីសារ  មកឆ្រចីនដងខាល ងំឆ្ពកឆ្ទីបឆ្ោករគូឲ្យ
ោក់ហនងឹ” ។  រឯីឆ្ពលវាោ និងកមមវធីិផាយ រពះអងគ
បានបញ្ហា ក់ថា ៖“ ឆ្គផាយពីឆ្ម៉ាង ៥ រពឹក ដល់ ឆ្ម៉ាង 
៧ យប់ ។   

ឆ្គផាយកមមវធី សឆ្ពញ រគប់ោងំអស់ហនងឹ ខ្ផនក
ខាងភាសាយនួ ឯភាសាខ្មមរផាយបាន ១៥ មីនុត” 
។  ចំឆ្ ះបញ្ហា របតិកមមវញិ រពះអងគបញ្ហា ក់ដូឆ្ចនះ “ ឆ្គ
និយាយឆ្រចីនគ្មន  ខ្ដរថា កនុងវតតោក់អីចឹង ឆ្មចនឹងសម 
ខាងមុមវតតមានឆ្ហយី ឆ្ៅោក់កនុងវតតឆ្ទៀត”។ រឯី
ឆ្ោកយាយសមាោនសីសមាន ក់ ឆ្ឈាម ះឆ្ោកយាយ 
យ៉ាន អាយុ ៦០ ឆ្ន  ំបាល យ ឆ្ោកយាយជាពុទធបរស័ិទ
ចំណុះឆ្ជីងវតតកំពង់កាយយ សថិតឆ្ៅទីរមួឆ្មតត រពះ
រត ងំ ឆ្ោកយាយតអូញថា ៖ “ ឥឡូវឆ្នះ នថងសីល មំុ្
ឆ្ៅ វតតមដងៗ  ថលង់នឹង ឆ្ ង (ឧបករណ៍បំពងសឆ្មលង) 
ឆ្គ ហនងឹ មានចឆ្រមៀងផង ោយ ឆ្លឿងផង ។ រកខ្ត
សាដ ប់ឆ្ោក សូតតធម៌ ឲ្យសីល តឹម តូវមិនបាន មំុ្ ឆ្មីល
ឆ្ៅ សុំសីល មិនឆ្ឡងីឆ្ទ” ។ ឆ្ោកពូមាន ក់ ឆ្ៅចំណុះ
ឆ្ជីងវតត ឆ្ ធិឆ្សរ ី រសុកកំពង់សាព ន ឆ្ោកសូមមិន
បឆ្ញ្ចញឆ្ឈាម ះ និងសឆ្មលង ឆ្ោកពូ ឆ្ លធងន់ៗ ថា 
៖“យនួឆ្គឆ្ធវីឆ្នះ ឆ្គផ្ទច ញ់ផ្ទច ល់ ខ្មនឆ្ទនឆ្ហយី។ ហនងឹ 
ទមិឡ ឥតសាសនា”…។ ោក់ទិននឹងករណីឆ្នះ វទិយុ
សឆ្មលងកមពុជាឆ្រោម បានសួរឆ្ៅរពះរគូមង្គ្នតីសងឃរសកុ
មយួរពះអងគនារសុក ថាូវ រពះអងគឆ្សទីខ្តចង់ទមាល ក់ទូរស័
ពវឆ្ចល រពះអងគមានពុទធដីោតិចៗ ថា ៖ “ឆ្ោមឆ្អីយ 
អាតាម ដឹងថាមានោរោក់ឆ្ ង ចឹង ខ្មន, អាតាម តូច
តាចឆ្ទ មិនសូវដឹងអីឆ្ទ,ឆ្ចះខ្តរស់ឆ្គ ឆ្ន់ហនងឹឯងឆ្ៅ 
វាសុមមលួន” ។                               ឆ្ោយ៖ VOKK 
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រពះសងឃខ្មមរកមពុជាគរោម១អងគររូវគវៀរណ្ឌម 
បងខាំឲ្យររឡប់គៅនថ្វិញ 

       រកុមនគរបាលរបឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម ចំននួរបមាណ
៣០នាក់ បានចប់ឆ្រកៀក និងខ្សងរពះសងឃខ្មមរកមពុជា
ឆ្រោមមយួអងគ រពះនាម ថាច់ វាសនា ពីរបោនយនត
ឆ្ហាះ រកុងនរពនគរ ចូលកនុងយនតឆ្ហាះ ណិជាកមមនថ 
ឆ្ដីមបបីញ្ាូ នឆ្ៅរបឆ្ទសនថវញិ។ រពះសងឃខ្មមរកមពុជា
ឆ្រោមមយួអងគខ្ដលអាជ្ាធរឆ្វៀតណ្តមបានចបប់ញ្ាូ ន
ឆ្ចញពីទីរកុងនរពនគរ ឬទីរកុងហូជីមិញរបឆ្ទសឆ្វៀត 
ណ្តម ឲ្យរតឡប់ឆ្ៅោនរ់បឆ្ទសនថវញិឆ្នាះ កំពុងខ្ត
ោក់មលួនឆ្ៅកនុងវតតអារាមមយួ កនុងទីរកុងបាងកក រប 
ឆ្ទសនថ ឆ្ដីមបសុីវតថិភាពផ្ទទ ល់មលួន ឆ្រោយពីោរចប់
បញ្ាូ នថមីៗឆ្នះ។ ោលពីោង ចនថងទី១ ខ្មឆ្មសាថមីៗឆ្នះ 
រកុមនគរបាលរបឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម ចំននួរបមាណ៣០
នាក់ បានចប់ឆ្រកៀក និងខ្សងរពះសងឃខ្មមរកមពុជា
ឆ្រោមមយួអងគ រពះនាម ថាច់ វាសនា ពីរបោនយនត
ឆ្ហាះ រកុងនរពនគរ ចូលកនុងយនតឆ្ហាះ ណិជាកមមនថ 
ឆ្ដីមបបីញ្ាូ នឆ្ៅរបឆ្ទសនថវញិ ឆ្រោយពីបានខ្ឆកឆ្ឆរ 
និងពិនិតយលិមិតឆលងខ្ដនកមពុជា និងអតតសញ្ហា ណឆ្ផស
ងៗ តាមម៉ាសុីនកំុពយូទ័រឲ្យសញ្ហា រកហម។ រពះភិកខុ
សងឃខ្មមរកមពុជាឆ្រោម រពះនាម ថាច់ វាសនា មានរពះ
ជនម២៩រពះវសាខ្ដលកំពុងខ្តោក់មលួនឆ្ៅកនុងវតតមយួ 
កនុងទីរកុងបាងកក របឆ្ទសនថ បានមានរពះឆ្ថរដីោ 
របាបវ់ទិយុអាសុឆី្សរតីាមទូរស័ពទមកថា៖ «លុះរតាណ្ត 
បានឆ្ៅដល់រសុកកំឆ្ណីត ឆ្ទីបអាតាម រតឡប់មកបាង 
កកវញិ ឆ្ហីយឆ្ពលឆ្នាះក៏ឆ្គចប់ឆ្ផដីមមានកងកមាល ងំ
ជាឆ្រចីន កងកមាល ងំបូ៉លិសសនតិសុមឆ្ៅរបោនយនត
ឆ្ហាះហនឹង របមាណជាង ៣០នាក់។ កនុ ងឆ្នាះ មាន ២
នាក់ គឺឆ្គយកយាមអាតាម  និងកង្គ្នាទ ក់យកោបូបអា
តាម ។ មាន ២នាកឆ់្រកៀកសាម អាតាម ពីរសរខ ង ២នាកច់ំ
តាមរុញពីឆ្រោយ។ ជាង ២០នាក់ គឺអមតាមសរខ ង
រហូត រុញអាតាម ចូលដល់ឆ្ៅអីយនតឆ្ហាះខ្តមដង។  

សពវនថងឆ្នះ អាតាម កំពុងោក់មលួ ន កនុ ងទីរកុងបាងកក 
មិនោនឆ់្ៅដល់វតតខ្ដលអាតាម គងឆ់្ៅឆ្ទ ឆ្រ ះខាល ច
មានបញ្ហា ។ អាតាម ដឹងថា សនតិសុមមិនសូវលអអីុចឹង
ឆ្ហីយអាតាម ឆ្ៅោក់មលួ នវតតឆ្ផសងសិន»។ រពះភិកខុសងឃ 
ថាច់ វាសនា បាននិមនតចកឆ្ចញពីទីរកុងបាងកក ឆ្ៅ
ោនរ់បឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម ោលពីរពឹកនថងទី១ ខ្មឆ្មសា
ថមីៗឆ្នះ តាមឆ្ជីងយនតឆ្ហាះ ណិជាកមមនថ ឆ្ៅសួរ
សុមទុកខរគួសារ ឆ្ៅកនុងរសកុកំឆ្ណីត ភូមិនរជតាសូ ឃុំ
ឆ្ដីមនរជ រសុកមាតស់មុទទ ឆ្មតតរពះរត ងំ ទឹកដីខ្មមរ
កមពុជាឆ្រោម របឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម។ រកុមអាជ្ាធរឆ្វៀត
ណ្តម បានហាមឃ្ត់មិនឲ្យរពះអងគនិមនតចកឆ្ចញពី
របោនយនតឆ្ហាះឆ្ទ ឆ្រោយពីបានពិនិតយលិមិតឆលង
ខ្ដន និងអតតសញ្ហា ណឆ្ៅកនុងម៉ាសុីនកំុពយូទ័រ ខ្ដល
បានឆ្ចញសញ្ហា រកហមឆ្នាះ។ វទិយុអាសុឆី្សរមិីនោន់
អាចោក់ទងសុោំរពនយល់ណ្តមយួពី មង្គ្នតីសាថ នទូត
កមពុជា ឬមង្គ្នតតីំណ្តងសាថ នទូតឆ្វៀតណ្តម ឆ្ៅកនុង
របឆ្ទសកមពុជាអំពីឆ្រឿងឆ្នះ។ មង្គ្នតីអនកនា ំកយរកសួង
ោរបរឆ្ទសកមពុជា ឆ្ោក កុយ គងួ បានមានរប 
សាសនថ៍ា ៖ «…មានបញ្ហា លិមិតឆលងខ្ដនកមពុជា ឬ
យ៉ាងណ្តឆ្នាះ គឺថារពះអងគអាចោកទ់ងសាថ នទូតខ្មមរ
ឆ្ដីមបីបញ្ហា ក់បញ្ហា ឆ្នះបាន»។      (តឆ្ៅទំព័រទី៧) 
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 ពលរដាខ្មមរកមពុជាឆ្រោម ១៧នាក់ បានតវ៉ាជាថមី
មដងឆ្ទៀត សុឲំ្យអងគោរ UNHCR ទទលួយកពកួគ្មតជ់ា
ជនឆ្ភៀសមលួនរសបចាប់ ឆ្ដីមបឆី្ៅរស់ឆ្ៅរបឆ្ទសទី៣ 
ប៉ុខ្នតរតូវបានបដិឆ្សធ។ ពលរដាខ្មមរកមពុជាឆ្រោម ១៧
នាក់ ឆ្សមនឹីង ៦រគួសារ ឆ្ៅនថងច័នទឆ្នះបានសំខ្ដងោរ
តវ៉ាជាថមឆី្ទៀតសុឲំ្យោរយិាល័យឧតដម សនងោរអងគោរ
សហរបជាជាតិ (អ.ស.ប.) ទទលួបនទុកជនឆ្ភៀសមលួន 
(UNHCR) របចឆំ្ៅកមពុជា ទទលួយកពកួគ្មតជ់ាជន
ឆ្ភៀសមលួនរសបចាប់ ឆ្ដីមបឆី្ៅរសឆ់្ៅកនុងរបឆ្ទសទី៣ 
ឆ្រោយពីអាជ្ាធរកមពុជា មិនរពមឆ្ចញឯកសារ ឬអតត
សញ្ហា ណប័ណណនានាឲ្យពកួគ្មត់ ឆ្ដីមបរីស់ឆ្ៅរសប
ចាប់កនុងរបឆ្ទសកមពុជា។ រគួសារខ្មមរកមពុជាឆ្រោមោងំ
ឆ្នាះបានរបខ្កកមិនរពមវលិរតឡប ់ឆ្ៅោនរ់សុកកំ ថ
ឆ្ណីតឆ្ៅកនុងទឹកដីខ្មមរកមពុជាឆ្រោមវញិឆ្ទ ឆ្ោយស ំ
អាងថា ពកួគ្មតនឹ់ងរបឈមមុមនឹងោរចប់មលួន និង
ឆ្រគ្មះថាន កដ់ល់អាយុជីវតិ។  តំណ្តងរគួសារខ្មមរកមពុជា
ឆ្រោមចំននួ ១៧នាក់ ឆ្សមនឹីង៦ រគួសារឆ្នាះ ឆ្ោក    
ថាច់ សុ៊ង បានខ្ថលងរបាបវ់ទិយុអាសុឆី្សរឆី្ៅនថងច័នទឆ្នះ 
ថា ោរតវ៉ានិងសំណូមពរជាថម ី មិនរតូវបានទទលួយក
ឆ្ោយតំណ្តង UNHCR ឆ្នាះ ៖ «ឆ្រ ះអីថា គ្មតជ់ាប់
គ្មងំ… រោា ភិបាលហនឹងមិនបានផដល់សិទធិឲ្យគ្មតទ់ទួល
យកជនឆ្ភៀសមលួ ន»។ ង្គ្សតខី្មមរកមពុជាឆ្រោមមាន កឆ់្ៅកនុង
ចំឆ្ណ្តម ៦រគួសារឆ្នាះ បានខ្ថលងថា ៖ «ឆ្រ ះ អីពីមុន
មកសុរំោា ភិបាល ឲ្យរោា ភិបាលទទលួពកួមំុ្ សុំសិទធិ
រជកឆ្ោនពីរោា ភិបាលខ្មមរ ឆ្ហីយឥឡូវរោា ភិបាលខ្មមរ
បដិឆ្សធពកួមំុ្ឆ្ហីយ។ ដល់ឥឡូវ ពកួមំុ្ឆ្ៅសំណូមពរ
ឲ្យ UNHCR ទទលួយកពកួមំុ្ជាជនឆ្ភៀសមលួ នរសប
ចាប់វញិ»។  វទិយុអាសុឆី្សរមិីនោន់អាចោក់ទងឆ្ដីមប ី
សុំោរពនយល់ជា ពិសាដ របានឆ្ទឆ្ៅនថងច័នទឆ្នះ ពីនាយក
ោរយិាល័យរបស់អងគោរ UNHCR របចឆំ្ៅរបឆ្ទស
កមពុជា ជំុវញិោរឆ្សនីសុរំបស់ រគួសារខ្មមរកមពុជាឆ្រោម  

ខ្មមរគរោម១៧នាកព់ាយាមសុាំសេិធជិនគភៀសមលួនពី UNHCR 
 

ខាងឆ្លឆី្នះ ឆ្ោយអនករបចោំរបានឆ្ឆលីយថា នាយក
កំពុងខ្តជាប់រវល់របជំុឆ្ពញមយួនថង។ មង្គ្នតីមយួរូបនន
អងគោរ UNHCR សុមិំនឲ្យបឆ្ញ្ចញឆ្ឈាម ះបានបឆ្ងាីប
ឲ្យដឹងថា អងគោរ UNHCR របោនជំ់ហរដខ្ដល គឺមិន
ទទលួសាគ ល់រគួសារខ្មមរកមពុជាឆ្រោមោងំឆ្នាះ ថាជា
ជនឆ្ភៀសមលួនឆ្ទ ឆ្ោយសារខ្តមានលិមិតពីរោា ភិបាល
មយួចាប់បញ្ហា កថ់ា រគួសារោងំឆ្នាះរតូវបានចត់ទុក
ថាជាពលរដាកមពុជាផងខ្ដរ។ កនលងមកោងំមង្គ្នតីរក 
សួងមហានផទ និងមង្គ្នតរីកសួងោរបរឆ្ទសកមពុជា បាន
បញ្ហា ក់ដូចគ្មន ឆ្នះផងខ្ដរ។ ោក់ទងនឹងឆ្រឿងសមុគសាម ញ
ខាងឆ្លឆី្នះ មង្គ្នតីឆ្សុីបអឆ្ងាត ននអងគោរោរ រសិទធិ
មនុសសឆ្រៅរោា ភិបាល ឆ្ៅោតថ់ា លីោដូ ឆ្ោក អំ 
សំអាត ខ្ដលបានតាមោនសាថ នោរណ៍រគួសារខ្មមរកមពុ
ជាឆ្រោមឆ្នាះកនលងមក បានមានរបសាសនថ៍ា ៖ 
«បញ្ហា មយួឆ្ទ ខ្ដលពកួគ្មតប់ានោមោរឆ្ហីយោម 
ោរឆ្ទៀតឆ្ៅអាជ្ាធរគ្មត់ថា បានអតតសញ្ហា ណប័ណណ 
គឺប័ណណរគួសារហនឹង ឆ្ៅរយកនុ ងោររបកបមុមរបរ 
ឆ្ហីយក៏ជាទីលំនឹងសុវតថិភាព ខ្ដលបញ្ហា កថ់ា គ្មត់មិន
រតូវបានឆ្គបញ្ាូ នឆ្ៅរបឆ្ទសឆ្វៀតណ្តមវញិឆ្នាះ»។ 
ោរឆ្សនីសុំ និងោរោមោររបស់រគួសារខ្មមរកមពុជាឆ្រោម
ចំននួ៦រគួសារជាឆ្រចីនឆ្លីកកនលងមក រតូវបានតំណ្តង
របស់អងគោរ UNHCR បដិឆ្សធ។ ោលពីនថងទី២៣ ខ្ម
កុមភៈកនលងឆ្ៅឆ្នះ អាជ្ាធរនគរបាលរដាបាលបឹងទំពុន 
រកុងភនំឆ្ពញ បានបដិឆ្សធមិនឆ្ចញ (តឆ្ៅទំព័រទី៧) 
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(តមកពីទំព័រទី៦) ឆ្សៀវឆ្ៅរគួសារអតតសញ្ហា ណប័ណណ
សញ្ហា តិខ្មមរ និងសំបុរតកំឆ្ណីត តាមោរោមោររបស់
រគួសារោងំឆ្នាះឆ្ទ ឆ្ោយមូលឆ្ហតុថា រគួសារោងំ
ឆ្នាះគ្មម នទីលំឆ្ៅជាកមមសិទធផិ្ទទ ល់មលួនឆ្ៅកនុង របឆ្ទស
កមពុជា។ រគួសារខ្មមរកមពុជាឆ្រោមបានតអូញខ្តអរថា ឆ្បី
ពកួគ្មតគ់្មម នឯកសារោងំឆ្នាះឆ្ទ ពួកគ្មតពិ់បាករក
ោរររឆ្ធវចិីញ្ច ឹមជីវតិឆ្ោយមលួនឯង។ អាជ្ាធរនថបាន
ចបប់ញ្ាូ នរគួសារខ្មមរកមពុជាឆ្រោមខាងឆ្លឆី្នះ មក 
របឆ្ទសកមពុជា ោលពីនថងទី៥ ខ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩កនលង
ឆ្ៅឆ្ៅរគ្មខ្ដលរគួសារោងំឆ្នាះបានសុសំិទធរិជកឆ្ោន
ពីអងគោរUNHCR ឆ្ៅកនុងទីរកុងបាងកក របឆ្ទសនថ។
មនុសសសរុបចំននួ ២៤នាកប់ានរតឆ់្ៅោក់មលួន ឆ្ៅ
កនុងរបឆ្ទសនថ ពីទឹកដីខ្មមរកមពុជាឆ្រោម ោលពីឆ្ន ំ
២០០៤ ឆ្ន ២ំ០០៧ និងឆ្ន ២ំ០០៨ ពីោរតាមចប់
មលួនឆ្ោយអាជ្ាធរឆ្វៀតណ្តម ឆ្ោយសារកនលងមកពកួ
គ្មតប់ានឆ្ងីបតវ៉ាោមោរដីធលី ជំឆ្នឿសាសនា វបបធម៌ 
និងរបនពណី ឆ្នះឆ្បីតាមោរអះអាងរបស់គ្មត់៕ RFA 

(តមកពីទំព័រទី៥) របធានរដាបាលននសហព័នធខ្មមរកមពុ
ជាឆ្រោមពិភពឆ្ោក ឆ្ៅកនុងសហរដាអាឆ្មរកិ ឆ្ោក 
រតឹង យ៉ាប បានមានរបសាសនត៍ាមទូរស័ពទមកថា ៖ 
«សពវនថងហនឹង ឆ្ោកបានឆ្ៅឆ្រៀនសូរតឆ្ៅរបឆ្ទសឆ្សៀ
ម។ ឆ្ពលចូលឆ្ន ហំនឹងចងឆ់្ៅឆ្លងជាមយួឪពុកមាដ យ
បងបអូ ន។ ឆ្ពលឆ្ោកនិមនតឆ្ៅពីបាងកកឆ្ៅដល់នរព 
នគរ បូ៉លិសគយឆ្គមិនឲ្យឆ្ចញ»។ តាមោរអះអាងពី
រពះភិកខុសងឃ ថាច់ វាសនា គឺរពះអងគបានឆ្ធវលីិមិតឆលង
ខ្ដនពីរកសួងមហានផទកមពុជា ោលពីនថងទី១២ ខ្មតុោ 
ឆ្ន ២ំ០០៦ ឆ្ហយីនឹងផុតកំណត់ឆ្ៅនថងទី១២ ខ្មតុោ 
ឆ្ន ២ំ០១១។ រពះអងគបានចូលកនុងរបឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម
ឆ្នាះ ឆ្ដីមបយីកទិោា ោរឆ្ៅឯរបោនយនតឆ្ហាះ ឆ្ៅ
កនុងរកុងនរពនគរ របឆ្ទសឆ្វៀតណ្តម។ 

រពះអងគបានោកទ់ងតំណ្តងសាថ នទូតកមពុជា ឆ្ៅកនុងទី
រកុងនរពនគរអំពីឆ្រឿងឆ្នះ ប៉ុខ្នតមិនមានោរឆ្ឆលីយតបភាល
មៗ ឆ្ដីមបឆី្ោះរសាយឆ្ទ៕ RFA 

     អងគោរសហរបជាជាតិ (អ.ស.ប.) ឆ្ផ្ទត តោរយក
ចិតតទុកោក់របឆ្ងំនឹងោរឆ្រងីឆ្អីង របស់របឆ្ទសមយួ
ចំននួចំឆ្ ះពលរដាខ្ដលជាជនជាតិឆ្ដីមភាគតិច 
ខ្ដលកនុងឆ្នាះមានកមពុជាផងខ្ដរ។ គណៈកមាម ធិោរ 
CERD ឬឆ្ៅថា គណៈកមាម ធិោរខ្ផនករបឆ្ងំនឹងោរ
ឆ្រសីឆ្អីងពូជសាសន៍របស់អងគោរសហ របជាជាតិបាន
ឆ្បីកសននិសីទ កនុងសបាត ហ៍ឆ្នះ ឆ្ៅទីរកុងហសខឺ្ណវ 
របឆ្ទសសវុ ីស ឆ្ោយឆ្ោះឆ្ៅតំណ្តងរោា ភិបាល នន
របឆ្ទសមយួចំននួឲ្យមកឆ្ឆលីយបំភលឺថា ឆ្តីរបឆ្ទសោងំ
ឆ្នាះសរមាបក់មពុជាគឺឆ្គបានឆ្រៀបចកិំចចរបជំុោលពីនថង
រពហសបតិ៍ ទី១៨ និងនថងសុរកទី១៩ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១០ ឆ្ោយមានគណៈរបតិភូមយួរកុមននសហព័នធ 

សននិសេីរបសអ់.ស.ប.របឆ្ ាំងនឹងោរគរ ើសគអើងជន 
ជារិគដ្ើម ភាេរិចគៅកមពុជា 

ខ្មមរកមពុជាឆ្រោម ដឹកនាឆំ្ោយឆ្ោក ថាច់ ងុ៉កថាច់ 
ឆ្ៅចូលរមួនិងមានខ្មមរជាជនជាតិភាគតិច៣រូបមកពី
ឆ្មតតកំពង់ធំ មណា លគិរ ីនិងរតនគិរ ីរមួោងំយុវជនខ្មមរ
ពីររូប តំណ្តងអងគោរឆ្រៅរោា ភិបាល NGO FORUM 
ពីកមពុជាឆ្ៅចូលរមួផងខ្ដរ។ ឆ្ោក ថាច់ ងុ៉ក ថាច់ 
របធានសហព័នធខ្មមរកមពុជាឆ្រោមមានរបសាសនឲ៍្យដឹង
បខ្នថមអំពីរឆ្បៀបវារៈននកិចចរបជំុអំពីកមពុជា ៖ «រឆ្បៀប វា
រៈរបស់ឆ្គនិយាយពីបញ្ហា ោរឆ្រសីឆ្អីងហនឹង ឆ្ោយមាន
ឆ្ចទឆ្រចីនមារតា ឆ្ៅកនុ ងរបឆ្ទសខ្មមរហនឹង ចំឆ្ ះខ្មមរ
ឆ្រោម។ មានមារតាទី១ មារតាទី៤ មារតាទី៥ មារតាទី
៦ មារតាទី៧ គឺោក់ទងនឹងបញ្ហា យុតតិធម៌ ដូចជាបញ្ហា
រពះឆ្តជគុណ សុមឆ្ធឿន ខ្ដលរតូវ (តឆ្ៅទំព័រទី៨) 
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រាជរោា ភិបាល ឆ្ៅកនុ ងរដាធមមនុញ្ាបានថា ឲ្យោល យឆ្ៅ
ជាខ្មមរជាហូរខ្ហអីុចឹង។ ឆ្ោក សុ៊ន សួន គ្មត់ថា រាជរ
ោា ភិបាលខ្មមរនឹងមិតមំោក់ទងគ្មន ជាមយួនឹ ងរោា ភិបា
លយនួ ឆ្ធវីយ៉ាងណ្តឆ្ដីមបីឆ្ោះរសាយបញ្ហា ខ្មមរឆ្រោម
នូវឆ្រឿងអតតសញ្ហា ណប័ណណ ឆ្រឿងោររស់ឆ្ៅ ឬោរឆលង
ខ្ដនហនឹង»។ វទិយុអាសុឆី្សរឆី្ៅមិនោនអ់ាចោក់ទង
សាថ នទូតននរពះរាជាណ្តចរក កមពុជារបចរំបឆ្ទសសវុ ី
ស ឆ្ដីមបសុីឆំ្សចកតបីញ្ហា ក់ពីឆ្រឿងឆ្នះបានឆ្ៅឆ្ឡយីឆ្ទ
ឆ្ៅឆ្ពលឆ្នះ។ ចំខ្ណកឆ្ោក ជិន ថាវរ ៉ូ តំណ្តងឲ្យ
អងគោរគ្មរំទសហគមន៍ជនជាតិឆ្ដីមភាគតិច ឆ្ៅកមពុ
ជា ខ្ដលបានឆ្ៅចូលរមួកនុងសននិសីទឆ្នាះខ្ដរមានរប 
សាសនថ៍ា៖ «មកឆ្នះ គឺឆ្យីងតំណ្តងឲ្យជនជាតិោងំ
២០ជនជាតិ ខ្ដលមានឆ្ៅកនុ ងរបឆ្ទសកមពុជាហនឹង គឺ
មាន៣ ខ្ដលអឆ្ញ្ា ីញមកហនឹង គឺមានជនជាតិចរ៉ាយ 
គ្មតអ់ឆ្ញ្ា ីញមក ពីឆ្មតតរតនគិរ ី ឆ្ៅរសុកអូរយ៉ាោវ 
ឆ្ហីយជនជាតិគយួ គ្មត់អឆ្ញ្ា ីញមកពី ឆ្មតតកំពងធំ់ 
ខ្ដលជាតំណ្តងឲ្យជនជាតិខ្ដលឆ្ៅឆ្មតតរពះវហិារ ឬក៏
ឆ្មតតកំពងធំ់ ឆ្ហីយមយួឆ្ទៀតគឺគ្មត់អឆ្ញ្ា ីញមកពីឆ្មតត
មណា លគិរ ី គឺជនជាតិពនង។ ោរសនារបស់រាជរោា ភិ
បាលឆ្មីលឆ្ៅដូចជាមិនោនម់ានអីជាោរសនា ឲ្យ
ចាស់ោស់ រគ្មន់ខ្តគ្មតនិ់យាយជាទូឆ្ៅឆ្លីោរខ្ដល
ថា រោា ភិបាលបានមានចាប់ខ្ដល ក់ព័នធឆ្ៅឆ្លីោរ
ឆ្លីកកមពស់ ឬក៏ោរគ្មរំទឆ្ៅដល់ជនជាតិឆ្ដីមភាគតិច
អីុចឹង»។ ឆ្ោក ថាច់ ងុ៉ក ថាច់ បញ្ហា កថ់ា ចំឆ្ ះ
ករណីខ្មមរកមពុជាឆ្រោមវញិឆ្បីរោា ភិបាលកមពុជាមិនឆ្ោះ
រសាយផតល់អតតសញ្ហា ណខ្មមរឲ្យខ្មមរ ឆ្រោមខ្ដលមករស់
ឆ្ៅកនុងរបឆ្ទសកមពុជាឆ្ទ ឆ្នាះអងគោរសហរបជាជាតិ
អាចនឹងជំរុញឲ្យរោា ភិបាលកមពុជាទទលួសាគ ល់ថា ពល 
រដាខ្មមរឆ្រោម ខ្ដលរតចូ់លមកកមពុជាឆ្នាះជាជនឆ្ភៀស
មលួន ឆ្ដីមបផីតល់លទធភាពដល់អងគោរ UNHCR របចំ
កមពុជាអាចជយួពលរដាខ្មមរឆ្រោមកនុងនាមជាជនឆ្ភៀស
មលួន នឆ្យាបាយ៕  RFA    

(តមកពីទំព័រទី៧) បានឆ្ធវីគត ឆ្គបានសួររោា ភិបាល
ខ្មមរថា ឆ្តីឆ្ពលណ្តបានយកបញ្ហា ហនឹងមកតុោោរ? 
ទី២ គឺបញ្ហា ោរឆ្រសីឆ្អីង ឆ្ោយឆ្គយកបញ្ហា ឆ្ោករគូ 
ទឹម សាមន ខ្ដលថា រោា ភិបាលខ្មមរទទលួសាគ ល់ជាខ្មមរ
ឆ្ហីយ ឆ្ហតុអីបានចបប់ញ្ាូ នឆ្ៅរបឆ្ទសយនួោក់
គុក? ទី៣ គឺបញ្ហា អតតសញ្ហា ណប័ណណខ្ដលមានបង
បអូ នឆ្ៅឆ្មតតតាខ្កវ កំពងឆ់្ន ងំ កំពត កំពងឆ់្សាម មិន
បានឆ្ធវីអតតសញ្ហា ណប័ណណឲ្យជាទូឆ្ៅហនឹង ហនឹងវាោក់ 
ទងដល់ោរឆ្ៅមនទីរឆ្ពទយ ោរសិកាអប់រចំំឆ្ ះកូនឆ្ៅ 
។ ឆ្ៅកនុ ងហនឹងខ្ដរឆ្យីងឆ្ឃីញថា ខាងរោា ភិបាលខ្មមរ
តំណ្តងមកពីរាជរោា ភិបាលគ្មម នឆ្ទ មានខ្តតំណ្តង
ទូត»។ ឆ្ៅកនុងកិចចរបជំុឆ្នាះ ឆ្ោកឯកអគគរាជទូតនន
រពះរាជាណ្តចរកកមពុជា របចរំបឆ្ទសសវុ ីស បាន
អឆ្ញ្ា ីញឆ្ៅឆ្ឆលីយបំភលឺតបចំឆ្ ះោរឆ្ចទរបោន ់ ខ្ដល
ថាជនជាតិឆ្ដីមភាគតិច ដូចជាខ្មមរកមពុជាឆ្រោម និង
ជនជាតិឆ្ដីមភាគតិចរមួ មាន គយួ ចរ៉ាយជាឆ្ដីមឆ្នាះ 
កំពុងរងោរឆ្រសីឆ្អីងកនុងសងគមកមពុជា ឆ្ៅឆ្ពលបចចុបប
នន។ ឆ្ោក ថាច់ ងុ៉កថាច់ មានរបសាសន៍ថា ៖ «រោា ភិ
បាលខ្មមរគ្មតឆ់្ឆលីយ ឆ្ោយឆ្ោកឯកអគគរាជទូត សុ៊ន 
សួន ឆ្ហីយជាមយួនឹងសហោរគី្មត៣់នាកឆ់្ទៀត ខ្ដល
ជរមាបមកហនឹង គឺនិយាយឆ្ោះរសាយពីបញ្ហា ជនជាតិ
ឆ្ដីមពកួពនង គយួ … ឆ្ោយគ្មត់បានជរមាបថា មាន
ចាប់មានអីរគប់រគ្មន់ោងំអស់ សរមាបោ់ងំពីខ្ផនក
សិកា អប់រ ំ ង្គ្សដី កុមារ ឆ្រឿងដីធលី ហនឹងខ្ផនកខាងគ្មត់ 
ឆ្ហីយោរបករសាយ ោរនិយាយហនឹងអស់របខ្ហលជា
មយួឆ្ម៉ាងបាល យ។ មំុ្ឆ្មីលឆ្ឃីញឆ្ៅដូចជាមិនមានសអី
ឆ្រៅពីគ្មតស់រមួលឆ្ធវីឆ្ម៉ចឲ្យ ខ្តបានរចួមលួ នមយួឆ្ពល
ខ្តបុ៉ណណឹ ងឆ្ទ។ ឆ្យីងឆ្ឃីញគរួឲ្យសាដ យ ដូចមំុ្បាន
ជរមាបអីុចឹង មិនមានអនកតំណ្តងខ្ដលទទលួមុសរតូវ
មក ឆ្ហីយឲ្យអស់ឆ្ោកខ្ដលតំណ្តងទូតឆ្ៅទីឆ្នះ 
ខ្ដលកិចចោរមយួចំននួគ្មតមិ់នបានដឹង។ ចំឆ្ ះឆ្រឿង
ខ្មមរឆ្រោមវញិ គ្មត់បាននិយាយអំពីបញ្ហា ឆ្ធវីអតតសញ្ហា  
ណប័ណណ បញ្ហា ខ្មមរឆ្រោមខ្ដលមកឆ្ៅរបឆ្ទសខ្មមរហនឹង  
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េាំគនៀមពូនភនាំមាច់ កនងុពិធីបណុយចូលឆ្ន ាំ 
 រដូវោល ននបុណយចូលឆ្ន  ំ របនពណីជាតិខ្មមរ 
បានឈានចូលមកដល់ឆ្ហយី ឆ្ហយីជាតិសាសន៍ ក៏
ដូចជាជាតិសាសន៍ សុទធខ្តមានទំឆ្នៀមទមាល ប់ខ្បលក ៗ 
ពីគ្មន  ឆ្ោះជាជតិសាសន៍ោងំឆ្នាះ រស់កនុងរបឆ្ទសខ្ត
មយួជាមយួគ្មន  ឆ្គ្មរពរដាធមមនុញ្ាជាមយួគ្មន  អនុវតតរបប
នឆ្យាបាយជាមយួគ្មន  ក៏ឆ្ោយចុះ ក៏ឆ្គឆ្ៅខ្ត ខ្បង
ខ្ចកបានដខ្ដលថា អនកឆ្នះ ជាអបូរជាជនជាតិឆ្នះ  
អនកឆ្នះ ជាអំបូរជនជាតិឆ្នាះជាឆ្ដីម ឆ្រ ះខ្តោរ
សមាគ ល់តាមលកខណៈវបបធម៌។ យ៉ាងណ្តមិញ ឆ្ោះជា
ងកនលះសតវតសមកឆ្ហយី ខ្ដលខ្មមរឆ្ៅកមពុជាឆ្រោម 
(ខ្ដនដីភាគខាងននរបឆ្ទសឆ្វៀតណ្តមសពវនថង)រស់ឆ្ៅ
ឆ្រោមគំនាបបរយិាោសសងគមមយួ ដ៏តូចចឆ្ងអៀត និង
តានតឹងយ៉ាងណ្តក៏ឆ្ោយ ខ្តខ្មមរឆ្រោមឆ្ៅខ្តរងឹជំហរ
រកាបាននូវអតតសញ្ហា ណដខ្ដល។ 
 ខ្ដនដីកមពុជាឆ្រោម ខ្ដលមានទំហរំបមាណជា 
៦៨  ន់គីឡូខ្ម៉រតរកឡា មានវតតពុទធសាសនាខ្មមរជាង 
៥០០វតត និងមានជនជាតិឆ្ដីមខ្មមរឆ្រោមរបមាណជា 
១២ោននាក់ ខ្ដលជាឈាមជ័រខ្តមយួជាមយួខ្មមររពះ
រាជាណ្តចរកកមពុជា។ ឆ្ហយីឆ្ពលឆ្នះ ក៏ជាឆ្ពោ 
ខ្ដលបងបអូនខ្មមរឆ្រោម កំពុងខ្តមមាញឹក ឆ្រតៀមលកខ
ណៈទទលួអំណរឆ្ន ថំមី ដូចបងបអូនខ្មមរឆ្ៅរពះរាជាណ្ត
ច័រកកមពុជា នឹងឆ្ៅរបឆ្ទសដនទឆ្ទៀតអីចឹងខ្ដរ។ រគ្មន់
ខ្តថា ឆ្ពលឆ្វោចូលឆ្ន  ំ របស់បងបអូនឆ្រោមឆ្ពលឆ្នះ 
មិនជាទូលំទូោយ អូសបនាល យ ដល់ឆ្ៅមយួសបាដ ហ៍ 
ឬកនលះខ្ម ដូចខ្មមរឆ្ៅកមពុជាឆ្ទ គឺបងបអូនរបារពធឆ្ធវីរគប់
ចំននួសង្គ្រា ន៣ នថងខ្តបុ៉ឆ្ណ្តណ ះ។ រឯីទំឆ្នៀប ដនទឆ្ទៀត
ឆ្ទៀត ដូចជា ទទលួឆ្ទវតាឆ្ន ថំមី រសង់ទឹករពះ,រពះសងឃ  
ផងូតទឹក ខ្ម៉ ឪ ជីដូន ជីតា ឬ ក៏ពូនភនំមាច់ជឆ្ដីមឆ្នាះ 
គឺរបារពធឆ្ធវីដូចបងបអូនខ្មមរឆ្ៅរពះរាជាណ្តច័រកកមពុជា
ខ្ដរ។ ឆ្ហយីឆ្នះជាទឆ្នៀមមយួ កនុងចំឆ្ណ្តមទំឆ្នីម
ដនទឆ្ទៀតខ្ដលបងបអូនខ្តប្រារពធគឺទាំល ៀេ“ពូ ភ្នាំខាច”់ 

 

ទំឆ្នៀមពូនភនំមាច់ ៖ មហាសំោរសូរតបានបញ្ហា ក់ថា : 
ឆ្ពលសង្គ្រា នដថមីជិតមកដល់ រពះបាទបឆ្សនតិឆ្ោសល 
បានទលួសួរថា ឆ្រោយឆ្ពលរពះអងគបរនិិ វ នឆ្ៅ ដល់
សង្គ្រដ នដចូលឆ្ន ថំមីមដងៗ ឆ្តីមំុ្រពះអងគ គរួបំឆ្ពញកុសល
អវីមលះ ? រពះពុទធរតាស់ថា ៖ គរួសាងវាលុកឆ្ចតីយ ៍ឆ្ៅ
ឆ្ឆមរសទឹងទឆ្នល ឆ្ហយីនាយំកឆ្រគឿងសោា រៈ ឆ្ទៀន ធូប 
ឆ្រគឿងរកអូប ផ្ទា ជាឆ្ដីមមកបូជាចុះ ។ រពះអងគបាន
បញ្ហា ក់អំពីអានិសងស ននោរសាងវាលុកឆ្ចតិយឆ៍្នាះថា 
មានអានិសងសឆ្រចីនវឆិ្សសណ្តស់ ដូចគ្មន  នឹង រសង់
ទឹករពះសងឃខ្ដរ ។ 
 គមីពរអានិសងសវាលុកឆ្ចតីយ ៍ ជាសាង្គ្សាដ សលឹក
រតិភាសាខ្មមរមានខ្តមួយខ្មស ឆ្ហយីមានបីនិោន : 
 និោនទី១ : ដំណ្តលពីបារឆិ្ ធិសតវ និង ពកួ
 ណិជខ្ដលបានពូនភនំមាច់ ឧទទិសជាដំណ្តងចូឡា 
មណីឆ្ចតីយ ៍ ខ្ដលតមាល់រពះចងាូមខ្កវរបស់រពះពុទធពី
បូរាណ របតិសាថ នឆ្ៅសាថ ននរតរតឹងសឆ្ទវឆ្ោកឆ្នាះ។ 
លុះអនាគតជាតិបានឆ្ៅឆ្កីតកនុងសុគតិភព ឆ្កីតជា
ឆ្សដចចរកពតដិជាឆ្រចីនជាតិ ឆ្ហយីទីបំផុតបានរតាស់ជា
រពះពុទធឆ្យងីឆ្នះ ។ 
 និោនទី២ : ដំណ្តលពីនាយឆ្នសាទមាន ក់ 
(ឆ្ឈាម ះមិនរបាកដ) ខ្ដលជាអនកសមាល ប់សតវជាអាហារ
តាងំពីតូចមក។ នថងមយួអនកឆ្នសាទឆ្នះបានរបឆ្គន
បាយមយួពំនូត ដល់ភិកខុមួយអងគ ។ ឆ្ពលគ្មត់សាល ប់
ឆ្ៅ យមរាជយកឆ្ៅវាយសួរចឆ្មលីយ ឆ្ហយីចប់ឆ្បាះ
ឆ្ៅកនុងរឆ្ដដ ឆ្ភលីងនរក ខ្បរជាមិនឆ្ឆះ ខាទ តឆ្ចញឆ្ៅ
វញិ ។ នាយយមបាលក៏វាយសួរមដងឆ្ទៀត ។ ទទួល
ឆ្ពលឆ្នាះ នាយឆ្នសាទរកឆ្ឡក (តឆ្ៅទំព័រទី១០) 
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(តមកពីទំព័រទី៩) ឆ្ឃញីអណ្តដ តឆ្ភលីងនរកមានសមបុរ
ដូចចីពរឆ្ោកសងឃ ក៏នឹកដល់ោនរបស់មលួន ឆ្ហយីជំ
រាបយមបាលតាមដំណ្តលឆ្រឿងឆ្ធវីោន។ពកួយមបាល 
ក៏អនុញ្ហា តឪយបុរសឆ្ៅឆ្កីតកនុងឆ្ទវឆ្ោកចំននួ ៧ នថង 
ឆ្ហយីសឹមរតឡប់មកសាថ ននរកវញិ ។  
 ឆ្ទវបុរតឆ្នះឆ្ឈាម ះថា “អននំឆ្ោកងសិនី” មាន
របពនធសំណប់ចិតដឆ្ឈាម ះនាង “សុវណណឱនរ”៉ ។ គ្មត់
បាននិយាយឆ្រឿងរ៉ាវរបស់គ្មត់ ខ្ដលធាល ប់ឆ្ៅនរកឆ្នាះ
របាប់ភរយិាឆ្ោយសពវរគប់ ។ នាង សុវណណឱនរ ៉ ក៏ឪយ
សាវ មីរបស់មលួនសាងវាលុកឆ្ចតីយ ៍ ឆ្ហយីឆលងឪយឆ្ហយី
ឆ្រសចកនុងនថងទី ៧។ លុះដល់នថងទី៨ យមរាជក៏តាមមក
ឆ្ៅ អននំឆ្ោកងសិនី ឆ្ៅសាថ ននរកវញិ នាងរបពនធក៏
ឆ្ចញមកនិយាយតបថា ឆ្យងីមិនឆ្បីកោវ រឲ្យឆ្ៅឆ្ទ 
ឆ្រ ះសាវ មីឆ្យងីបានកសាងវាលុកឆ្ចតិយ ៍ និងឆ្ធវីពីធី
ឆលងរចួឆ្ហយី ឆ្បីឆ្ៅខ្តយកបដីឆ្យងីឆ្ៅឆ្ធវីឆ្ោសឆ្នាះ 
ចូរអនករាប់រគ្មប់មាច់ឆ្នះឪយអស់សិន។ យមបាល ក៏
យល់រពម រចួចប់ឆ្ផដីមរាប់មាច់ មដងមយួរគ្មប់ ៗ រាប់
ឆ្ពញមយួរពឹកដល់នថងរតង់មិនឆ្ចះអស់ឆ្សាះ។
យមបាលក៏ោល់តឆ្រមះឆ្ហយីរតលប់ឆ្ៅសាថ ននរកវញិ 
។ និោនទី៣ : ដំណ្តលពីឆ្ៅកំជិលមាច់មាន ក់ថា មាន
ឆ្កមងមាន ក់ឆ្ចះខ្តពូនមាច់ឆ្ៅទីផនូកមាច់មុមផទះ ឆ្ហយី
ឆ្ដកនឆ្នៀលឆ្លងរាល់ៗនថងរបឡាក់របឡូស ឆ្ៅឆ្ោយ
មាច់ឆ្មីលមិនយល់ ឆ្គក៏នាគំ្មន ឆ្ៅថា ឆ្ៅកំជិលមាច់ 
។ នថងមយួរពះឥនទទតឆ្ឃញីយ៉ាងឆ្នះ ក៏ឪយនាងឆ្ទព
ធីតាមាន ក់ចុះមកឆ្ធវីរបពនធ។ ឆ្រោយមកនគរមយួឆ្នាះ
រពះរាជារតូវចូលទីវងគត ឆ្ហយីគ្មម ននរណ្តសនងរាជយពកួ  

 មង្គ្នដីក៏ឆ្ធវីបុសបុកផសងរកអនកមានបុណយបារមី បុសបុកក៏
ឆ្ៅរតូវឆ្លីឆ្ៅកំជិលមាច់។ 
ឆ្គក៏នាគំ្មន  អឆ្ញ្ា ីញឆ្ៅកំជិលមាច់ឆ្នាះឆ្ៅឪយឆ្សាយ
រាជយជាសុមតឆ្ៅ ។ 
ឆ្គក៏នាគំ្មន  អឆ្ញ្ា ីញឆ្ៅកំជិលមាច់ឆ្នាះឆ្ៅឪយឆ្សាយ
រាជយជាសុមតឆ្ៅ ។ 
 ឆ្ោយមានជំឆ្នឿយ៉ាងឆ្នះឆ្ហយី បានជាខ្មមរ
ឆ្យងីឆ្ជឿជាប់តឆ្រៀងរហូតមក ។ បចចុបបននទំឆ្នៀមពូន
ភនំមាច់ឆ្នះឆ្គមិនខ្មនឆ្ធវីខ្តកនុងឱោសចូលឆ្ន បុ៉ំឆ្ណ្តណ ះ
ឆ្ទ សូមបខី្តពិធីឆ្ផសង ៗ ក៏ឆ្គនិយមឆ្ធវីខ្ដរ ឆ្រ ះឆ្ជឿថា 
ជាោររឆំ្ោះកមមឆ្ពៀរឆ្វរាខ្ដលឆ្ធវីអារកក់កនលងមក។ 
សពវនថង តាមវតដមយួចំននួឆ្គយករសូវ អងាឆ្ៅពូន ឆ្ធវី
ជានិមមិតិរូបភនំមាច់ឆ្ោយគិតថា ឪយផលចំឆ្ណញដល់
ោរសាងវតដ និងសរមាប់ជាចង្ហា  ប់្របលគ  ដេ់ប្រពះ  
សងឃផង។ រឆ្បៀបពូនភនំមាច់ នានថងបុណយចូលឆ្ន រំបស់
អនករសុកកមពុជាឆ្រោមសពវនថង  ភាគឆ្រចីនឆ្គពូនជាភនំ 
មាច់ ឬ ភនំដី (ឆ្រ ះឆ្ៅតាមតំបន់មលះមិនមានដីមាច់
ឆ្ទ) ចំននួ ៨ ភនំ  គឺគិតឆ្ៅតាមទិសោងំ ៨ វតតមលះពូន
រហូតដល់ឆ្ៅ ១០ ភនំ ឆ្ោយគិតឆ្ៅតាមទិសោងំ ១០ 
ោរពូនឆ្នះ គឺពូនព័ទធជំុវញិរពះវហិារ ចំ ចំណុចទិស
ោងំ៨។ បនាទ ប់មក ឆ្ៅរារតីទី ១ មានពីធីបំបសួភនំ និង
បនសកឹភនំឆ្ៅវញិឆ្ៅរារតីបញ្ច ប់បុណយ ។  ភនំបនាទ ប់ពីប
នសកឹរចួ នឹងរតូងបានបរគ យ បំឆ្ពញទីថលុក រត ងំកនុង
វតត ។ ទំឆ្នៀមពូនភនំមាច់ ឆ្នះមានផលរបឆ្យាជន៍ឆ្រចីន
ណ្តស់ កនុងោរសនសបុំណយកុសល សរមាប់បរឆ្ោក
នាយផង និងកសាងវតតអារាម នាបចចុបបននោលផង៕

        វិេយសុាំគឡងកមពជុាគរោម 
 វទិយុសឆំ្ឡងកមពុជាឆ្រោម គឺជាសំឆ្ឡងរបស់សហព័នធខ្មមរ
កមពុជាឆ្រោម ផាយឆ្ចញពីសហរដាអាឆ្មរកិ សរមាប់បំឆ្រដីល់បង
បអូនជនរមួឈាមខ្មមរ និងខ្មមរឆ្រោម ខ្ដលកំពុងរស់ឆ្ៅឆ្លីមាតុភូមិ 
កំឆ្ណីតដ៏ខ្សនរសឆ្ណ្តះរបស់ឆ្យងី និងជុំវញិពិភពឆ្ោក។ 
         វទិយុសឆំ្ឡងកមពុជាឆ្រោម ជារបភពព័ត៌មានពិត ឆ្ដីមបផីតល់ 
នូវយុតតិធម៌ សចចធម៌ កនុងោរោមោរសិទធិឆ្សរភីាព និងជំឆ្នឿសា 
សនា ពីរបបរគប់រគងរកុងហាណូយ ជូនដល់បងបអូនជនរមួឈាម 
ខ្មមរឆ្រោម ខ្ដលកំពុងទនទឹងរងចនូំវសិទធិសឆ្រមចវាសនាមលួនឆ្ោយ 
មលួនឯង រសបតាមចាប់អងគោរសហរបជាជាតិ។ វទិយុសំឆ្ឡងកមពុ
ជាឆ្រោម ផាយកនុងមួយសបាត ហ៍មតង ជាឆ្រៀងរាល់នថងអរគ រ ចប់ពី 
ឆ្ម៉ាង ៩ ដល់ឆ្ម៉ាង១០យប់ ឆ្ម៉ាងឆ្ៅកមពុជាឆ្រោម។ http://www.vokk.net 

ឆ្គហទំពរ័ 
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