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មាតិោក្រឿង 

សារលខិិតអបអរសាទរឆ្ន ាំថ្មីរបសអ់ធិបតីសហព័នធខ្ខមរកមពុជាក្រោម 

 សូមថ្វវ យបង្គើរពះថេរានថុថទរៈ ជាទីសកាា រៈដ៏

ខ្ពង្ៀខ្ពស់! សូមជរាបបង្បអូនរមួជាថទិាំង្អស់ ជាទី

រសឡាញ់ រាប់អានយ៉ង្រជាលថរៅ! 

 កបុង្ឱកាសចលូឆ្ប ាំេម ី ឆ្ប ាំស្នកល ខ្ញុាំរពះ

ករណុា ខ្ញុាំបាទ តាង្នាមសហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម 

និង្តាាំង្នាមផ្ទធ ល់ខ្លួនផង្ សូមថ្វវ យរពះពរជយ័ 

របថេនរពះថថជេណុរេប់អង្គ និង្ជនូពរដល់បង្បអូន

រមួជាថ ិទាំង្ថៅកបងុ្ និង្ថរៅរសុក ឲ្យាន សុខ្ភាព

លអ បញ្ញដ វាង្វវ   ជវីភាពសបាយ និង្សាំបូររងុ្ថរឿង្

រេប់ថពលថវលា។ 

ថ្លៀថឱកាសថនះ ខ្ញុាំ

រពះករណុា ខ្ញុាំបាទ 

សូមខ្េលង្នវូ  ចាំ 

ណាប់ អារមមណ៍ 

ថោយ សថង្េប 

ខ្ដលទក់ ទិននឹង្

វាសនា កមពុជា

ថរកាម កបងុ្របវថថ ិ

ស្នស្រសថ ថទើបកនលង្

េមីៗ ថនះ និង្សូមបង្ហា ញនវូថសចកថសីង្ឃឹមរបស់ខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាម  ថៅអនាេថ។ ឆ្ប ាំ២០១០ កនលង្ ជាខួ្ប

ទី៣៥ ខ្ដលកមមុយនិសថយួន ចាប់ថផថើមកាន់កាប់កមពុ

ជាថរកាម។ តាាំង្ពីឆ្ប ាំ១៩៧៥ របបកាលា៉រយ និង្ហូ

ជមីញិនិយម ចាប់ថផថើម  អនវុថថនថយបាយអថ់ធន់

និយម ខ្ដលរបឹអសូយកដធីលសឹីង្ខ្ថទាំង្អស់ពីរបជា

ពលរដឌ មកថធវើជាកមមសិទនិរបស់អបកកាន់អាំណច់។ ជា

លទនផល ខ្ខ្មរថរកាមខ្ដល៩០% របកបរបរកសិកមម 

រថូវធ្លល ក់កបុង្ភាពរកកសថ់រហូថដល់ានខ្លះ សូ៊លក់

ឈាមខ្លួនឯង្ ថដើមផដីរូយកថសផៀង្អាហារចញិ្ចឹ មរក

ពះ។ ចាំថ ះរពះសង្ឃវញិ រោឌ ភបិាលបកសកមុមយុ

និសថយួន បានចាប់ផសកឹយកថៅោក់េកុ និង្ថធវើ

ទរណុកមមយ៉ង្វរពវផស។ រឯីរបជាពលរដឌសលូថរថង្ៀ 

ថរចើន ន់នាក់ រថូវយួនថចាទថ្វានេាំនិថបះថបារ 

របឆ្ាំង្ ថហើយចាប់ចង្វាយដើរហូថដល់របហារជវីថិ 

ដចូករណីរពះថថជេណុ េមឹ ថកុ ថចើង្ ជាថដើម។ 

វាសនាកមពុជាថរកាមថពលថនាះ បានធ្លល ក់ចះុកបងុ្ភាព

ថមម ង្ង្ថឹសឹង្ខ្ថោច់ពូជថៅថហើយ។ 

 នាឆ្ប ាំបនថបនាធ ប់ថរកាយពីថនាះមក ខ្ខ្មរថរកាម

យ៉ង្ថរចើន រថវូរថ់ថចាលរសុក មករបថទសកមពជុា 

ប៉ុខ្នថគ្នប ថៅខ្ថមនិបានសុខ្ ដចូករណីភកិេុ ទឹម ស្ន

ខ្ន ខ្ដលរថូវយួនចាប់ពីរបថទសខ្ខ្មរ យកថៅោក់

េកុថៅរបថទសយួន។  

 ថទះជាយ៉ង្ថនះ ការប៉នុប៉ង្បស្រង្ហា បស្នម រថី

រេប់របូភាព កបុង្ថគ្នលបាំណង្កាំចាថ់ពូជស្នសន៍ខ្ខ្មរ

ថរកាមរបស់យួនមនិបានសាំថរចថទ។ សហព័ននខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាម ខ្ដលានមលូោឌ នកបុង្បណាថ របថទស

ថសរជីាថលើកដើបូង្កបុង្របវថថសិ្នស្រសថខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម 

បានដកឹនាាំការថសូ៊អហិង្ាថលើឆ្កអនថរជាថ។ិ 

  កយថ្វ ខ្ខ្មរថរកាមមយួា៉ថ់ ខ្ដលសូមផីខ្ថ

លោក លោ គឹម ថុ្ង្ អធិបតី 
សហព័នធខខមរកមពុជាលរោមពិភពលោក 

http://vokk.net/?p=4190
http://vokk.net/?p=3491
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ទាំព័រ២ 

យុវជនខ្ខ្មរខ្លះមនិទាំង្ស្នគ ល់ផង្ បានកាល យថៅជាេាំរ ូ

ថសូ៊។ មនិរថមឹខ្ថសាំរាប់ខ្ខ្មរអបកជាថនិិយម ប៉ុខ្នថសាំ

រាប់ជនជាថថិដើមអនថរជាថផិង្ថទៀថ។ ចាំថ ះពួកថម

ថយៀកកងុ្ហាណូយវញិ សហព័នន បានរាំឭកពួកថេ

នវូសុភាសិថ ថយៀកណាម ដល៏ផីលាញ ខ្ដលខ្ចង្

ថ្វ៖ “េរួអស់សាំថណើច កណថ ូបទថ់រថទះ ស្នម នខ្ថក

ណថ ូបដលួ ខ្បរជារថទះថផអៀង្” (Nưưcưcưưưiưchâuưchâưuưđáưxe.ư

Tưưưngưrăǹgưchâưuưngã,ưaiưngưưưxe nghiêng)។ 

 ឧទហរណ៍មយួ បង្ហា ញយ៉ង្ចាស់ នវូជយ័

ជើនះរបស់សហព័នន ពីឆ្ប ាំថៅ េសឺមថទភាពរាំថោះវរី

ជនខ្ខ្មរថរកាម ខ្ដលយួនចាប់ឃុាំឃាំង្ ថៅឯកមពុជា

ថរកាម ឲ្យបានមកថភៀសខ្លួននថយបាយ កបងុ្បសចិម

របថទស ានរពះថថជេណុ ទឹម ស្នខ្ន, យ័ញ ថនូ, 

េមឹ ថមឿន, លី ហាវ ង្, លី ថសឿង្ និង្ថ្វច់ ថធឿង្ ជាថដើ

ម។ ថោយស្នរថហថថុនះ នេរបាលយួនានការ

ខ្លល ចរខ្អង្ មនិហ៊ានចាប់អបករបឆ្ាំង្តាមអាំថពើចថិថ

ថទៀថ ថហើយខ្បរថៅថរបើពិធលួីង្ថលាមថៅវញិ។ 

 ឆ្ប ាំ២០១១ ថហៀបនឹង្ដល់ថបើកវេគនវូ

ទសវថសរេ៍ម ី ថហើយនាាំមកនវូថសចកថសីង្ឃឹមេម ី សាំរាប់

ខ្ខ្មរថរកាម ពីថរ ះ ៖ 

 ១/ ជនជាថខិ្ខ្មរថរកាម ខ្ដលានសហព័នន

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមនាាំមខុ្ បានលូថលាស់ ានបទ

ពិថស្នធន៍រេប់រគ្នន់ ថដើមផីរបឈមមខុ្នឹង្ការថសូ៊

យូរអខ្ង្វង្ជានិរនថរ ៍តាមថរមូវការ រេប់កាលៈថទសៈ។ 

 ២/ ចរនថនថយបាយអនថរជាថ ិ ខ្ដលបាន

ខ្ចង្កបុង្ “ថសចកថរីបកាសវនអង្គការសហរបជាជាថ ិ

សថីពីសិទនិ ជនជាថថិដើម” គ្នាំរទសិទធិាច ស់ទឹកដជីា

មរថក ទល់នឹង្រដឌអាំណាចអាណានិេម។ 

 ១៤៧របថទស រមួទាំង្ស្នធ្លរណរដឌសង្គម

និយមថយៀកណាម បានទទលួស្នគ ល់សិទនិ ពិថសស

របស់ជនជាថ ិ ខ្ដលតាាំង្ទីលាំថៅដើបូង្ ថលើខ្ដនដី

ណាមយួ (ដចូជនជាថ ិ ខ្ខ្មរថៅកមពុជាថរកាម) មនុ

ថពលពួកអថនាថ របថវសន៍ មកកាន់កាប់ (ដចូជនជាថិ

យួន)។ 

 ៣/ នាសមយ័កាលថនះ ថមដកឹនាាំយួន គ្នម ន

ជើថរ ើសថទ ថរៅពីរថូវផថល់នវូសិទនិជាាច ស់ ដធីល ីឲ្យខ្ខ្មរ 

ថរកាម។ គ្នថ់លមមនឹង្យល់ថ្វ របព័ននា៉សីុនថេៀ

បសង្ាថ់ ដចូជារកសួង្ប៉លិូស P44 (ឬ A44), P38, 

និង្ P39 មនិអាចបាំបាក់ស្នម រថថីសូ៊ របស់ពូជ

ស្នសន៍មយួ ខ្ដលានអរយិធម ៌ជាយូរលង្ៀ ។ ថបើ

យួនចង្ៀបានសុខ្ថសរ ី និង្រកីចាំថរ ើន យួនរថវូខ្ថ

ថគ្នរពនវូថសចកថសុីខ្ថសរ ី និង្រកីចាំរងុ្ចាំថរ ើន របស់

ខ្ខ្មរថរកាមខ្ដរ។ សិទនិខ្ខ្មរថរកាម វារសបតាមតាម

ចាប់ តាមសីលធម ៌ និង្តាមលកេខ័្ណឍ ធមមជាថ។ិ 

បង្បអូនមយួចាំននួថចូ ានមនធិលសង្ស័យថ្វ ថថើការ

ថសូ៊ទមទរសិទនិសវ័យសាំថរចវាសនារបស់ខ្ខ្មរថរកាម 

នឹង្សង្ឃឹមបានថជាេជយ័ឬថទ? ចថមលើយយ៉ង្ខ្លី និង្

របាកដរបជា តាមថហថផុលេ ឺ “ាន” រឯីយូរ ឬឆ្ប់ 

អារស័យថលើរពះថថជេណុរេប់អង្គ និង្បង្បអូនរមួ

ជាថទិាំង្អស់គ្នប ។ រថង្ៀចាំណុចថនះ សូមដករសង្ៀ

កាំណាពយរបស់សកមមជនាប ក់ ដចូថថៅ៖  

 “រសឡាញ់ថករថកាះពីដនូតា 

 ថាំខ្ណលស្នវតាពីយូរយ 

 ឥឡូវដល់ថវនខ្ខ្មររេប់គ្នប  

 បនថទមទរេង្ៀខ្ថបាន។” 

 ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុាំរពះករណុា ខ្ញុាំបាទ សូមខ្េលង្

អាំណរេណុយ៉ង្រជាលថរៅ ចាំថ ះការគ្នាំរទសហ

ព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ពីសាំណាក់បង្បអូនខ្ខ្មររេប់ជើពូ

ក។ សូមខ្េលង្អាំណរេណុផង្ខ្ដរ ដល់អង្គការការ រ

សិទនិមនសុស អង្គការស្នរព័ថា៌ន និង្រោឌ ភបិា

លនានា ខ្ដលានសហរដឌអាថមរកិ និង្សភាអឺរ ៉បូ

ជាថដើម។ ជើនយួសាា រះ ស្នម រថ ី និង្ មថធោបាយ 

របស់ថលាកអបក បង្បអនូ ថរបៀបបាននឺង្អកុសីខ្ហសន

ថយង្ដថង្ាើម សរាប់អាយុជវីថិ វនវាសនា ខ្ខ្មរកមពុ

ជាថរកាម ឲ្យថៅឋិថថេរចរីកាល។ ជថយ ខ្ខ្មរកមពជុា

ថរកាម ជាអមថៈ ! 

                           កាណាោ, វេងទី២៥ ខ្ខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ 

                             អធបិថសីហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម                    

                                               ថតា េមិ េងុ្ 
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ទាំព័រ៣ 

ខ្ខមរក្រោមជាពូជរពះជិនវងស មិនសាល ប់ក្ទ រាន់ខ្តកាំសត់! 

 ថលាកបណឍ ិ ថ ហសសួូរ េថូប៉ឿ Dr.Joshua Coo-

per ជាអបកជើនាញការខ្ផបកសិទនិមនសុស និង្ជាស្នស្រសថ

ចារយ របចាាំស្នកលវទិោល័យរដឌហាវវឿ សហរដឌអាថម

រកិ។ ថោយថលាកជាទីរបឹកា ពិថសសរបស់សហ

ព័ននខ្ខ្មរ កមពុជាថរកាម កាលពីសមយ័របជុើ របចាាំឆ្ប ាំ

វនសហព័នន ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម ថៅទីរកងុ្អ័រឡិនដ ូវន

រដឌ F l o r i d a  ថលាកបានថលើកជនូអង្គរបជុើនវូ

សកមមភាព ខ្ដលថលាក បានថធវើជារបថយជន៌ជនូ

សហព័នន ខ្ដលថយើង្បាន ដករសង្ៀចាំណុច ពិថសស

មយួទក់ ទង្ដល់របាស្នទ អង្គរវថថ ដចូថថៅ៖ ‹‹ខ្ខ្

កមុាៈជាខ្ខ្ ខ្ដលសាំខ្លន់បាំផថុ សរាប់ខ្ញុាំ។ ទីបាំផថុខ្ញុាំក៏

បានថៅដល់ទីកខ្នលង្ជាទីសកាា រៈរបស់ អបកទាំង្អស់

គ្នប  េអឺង្គរវថថ។ ជាយូរណាស់ មកថហើយ ខ្ដលខ្ញុាំ្ងល់ 

ថហថអុវីបានជាជាថរៀង្រាល់ថពលខ្ញុាំឈាន ថជើង្ចលូ

កបុង្ផធះរបស់ថលាកអបក ខ្ញុាំខ្ថង្ខ្ថ បានថឃើញរបូ ឬ

េាំនរូរបាស្នទអង្គរវថថតាាំង្ ថៅជញ្ញជ ាំង្។ ទិដឌភាពថនះ 

ថធវើឱយខ្ញុាំថកើថានបាំណង្មយួ េវឺេងណាមយួ ខ្ញុាំរថវូខ្ថ

លោកបណ្ឌិ ត ហសូសួរ គូលប៉៉ឿ Dr.Joshua Cooper 
ទីរបឹកាពិលសសរបស់សហព័នធខខមរកមពុជាលរោម 

ថៅដល់របាស្នទអង្គរវថថ ឱយទល់ខ្ថបាន។ 

 ខ្ញុាំក៏បានថមើលអង្គរវថថថពញ មយួវេង។ខ្ញុាំបាន

ថឃើញវេងរះថលើអង្គរពីរដង្។ ខ្ញុាំនឹកកបងុ្ចថិថថ្វ វាលអអវី

ថម៉លះថទ!។ រចួខ្ញុាំក៏បានយល់ទាំង្រសងុ្ថ្វ ថហថអុវបីាន

ជាានអង្គរវថថថៅរេប់ផធះ ថហើយថហថអុវី បានជា

អង្គរបាន ឋិថថៅកបងុ្ថបះដងូ្ខ្ញុាំជារហូថមក។ វាជា

សកេភីាពវនភាពរងុ្ថរឿង្អស្នច រយវនអារយធមម៌យួ។ វា

បង្ហា ញថ្វ អវីៗអាចថៅរចួទាំង្អស់។ វាបង្ហា ញថ្វ អបក

អាចថធវើអវីៗបានទាំង្អស់។ អបកបានថធវើអវីមយួខ្ដល

ពិភពថលាក ទាំង្មលូចាប់អារមមណ៍។ វាមនិខ្មន

រគ្នន់ខ្ថជាសកេភីាពវនអថថីកាលថទ ប៉ុខ្នថវាក៏

បញ្ញជ ក់ពីអវីខ្ដលថយើង្ អាចថធវើកបងុ្កាលអនាេថខ្ដ

រ។ ខ្ញុាំានជើថនឿថ្វ កបងុ្របាាំឆ្ប ាំខ្ដលកនលង្មកថនះ 

សហព័ននថយើង្បានថធវើការរកីចថរមើនថោយយឺថៗ 

ប៉ុខ្នថថយើង្បានថធវើការង្ហរថោយចាស់លាស់ ថហើយ

រថូវចាំទិសថៅខ្ដលថយើង្ រថវូថដើរថៅ។ សាំដរីបស់

ថលាកបណឍ ិ ថហសូសួរេថូបឿ៉ថនះជាការរ ាំលឹកោស់

សថអិារមមណ៍ខ្ខ្មររេប់របូ មនិថ្វខ្ខ្មរថរកាម ខ្ខ្មរកណាថ

លឬខ្ខ្មរថលើថទ។ សបាថ ហ៍កនលង្ថៅ ខ្ញុាំបានជបួជាមយួ

ថលាក រប៉ ថឡមេនិ ជាជនជាថអិង្ៀថេលស និង្ជាអបក

ផលិថខ្ខ្សភាពយនថថឈាម ះ សរថូវរបស់មនសុស 

“Enemiesư Ofư Theư People”ư ។ ថោយថលាក ជាជន

ជាថអិង្ៀថេលស ខ្ដលបានសិការស្នវរជាវថរឿង្រ៉ាវ

របវថថសិ្នស្រសថជាថរចើន ខ្ញុាំក៏បានសួរបញ្ញជ ក់អាំពីទសស

នៈ របស់ថលាក ថៅថលើការរស្នវរជាវមយួខ្ដលបាន

អះអាង្ថ្វ កាលពីជាង្មយួ ន់ឆ្ប ាំមនុ ថៅថពល

ខ្ដលទីរកងុ្អង្គរានបណាថ ជនខ្ខ្មរ ចាំននួមយួលាន

http://vokk.net/?p=3826
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ទាំព័រ៤ 

កនលះរស់ថៅថពលថនាះ ទីរកុង្ឡុង្ វនចរកភព

អង្ៀថេលស ានមនសុសរស់ថៅរថមឹខ្ថដប់មុនឺនាក់

ប៉ុថណាត ះ។ ថលាក រប៉ថឡមេនិ បានបញ្ញជ ក់ថ្វ ការ

រស្នវរជាវថនាះេរឺថមឹរថូវខ្មនថហើយ។ ភស័ថុតាង្

ថនាះបានបង្ហា ញថ្វ ពូជជាថខិ្ខ្មរ ជាអាំបូរអបកាន

សមថទភាព និង្ថទពថកាសលខ្ពស់ខ្លង្ការង្ហរស្នទ ប

ថយកមម។ ថហើយថដើមផីឱយ ានសមថទភាពថនះ េរឺថវូ

ានថហោឌ រចចនាសមពន័នដវ៏ទថទៀថរងឹ្ាាំលអេបួផសាំ

ជាមយួ តាាំង្ពីការអប់រ ាំសិកា រហូថដល់សមថទភាព 

កបុង្ការដកឹនាាំ។ ពិថខ្មន  កយថស្នល កមយួបាន

និយយថ្វ ‹‹ថជាេជយ័ពីអថថីកាល ពុាំខ្មនជា 

ថជាេជយ័បចចុបផនបថទ..។ ប៉ុខ្នថដចូថលាកបណឍ ិ ថេូ

ថប៉ឿ ក៏បានបញ្ញជ ក់ខ្ដរ អវខី្ដលថយើង្ធ្លល ប់ថធវើ បានពី

អថថីកាលថនាះ ក៏បានបញ្ញជ ក់ថ្វ អវីៗក៏មនិខ្មនមនិ

អាចថធវើថៅបានថៅអនាេថយថនាះខ្ដរ។ ខ្ខ្មរខ្ដល

បានយកចថិថទកុោក់ថរៀនឱយយល់-ចង្ចាាំ-អនវុថថជា

របថយជន៍ពីរបវថថសិ្នស្រសថ អាចថៅចង្ចាាំថ្វ នា 

សមយ័ថរកាយអង្គរ កបងុ្សមយ័ដអ៏ួរអាប់ថមម ង្ង្ថិ 

រពះរាជាណាចរកខ្ខ្មរថយើង្ថសធើរខ្ថរលាយបាថ់

ថឈាម ះ ពីពិភពថលាកមថង្រចួថៅថហើយ ថោយស្នរ

កាវាយលុកពីថសៀមនិង្យួន។ របជាជាថខិ្ខ្មរបានថ

សូ៊ថង្ើបរស់ ថឡើង្វញិមកដល់ថពលថនះ ក៏េឺ

ថោយស្នរថាំថណាះរស្នយរថូវរបស់ថ្វប ក់ដកឹនាាំ

ជើនាន់មនុ ខ្ដលថយើង្ ទាំង្អស់គ្នប រថវូខ្ថចង្ចាាំអាំពី

ឧបផការេណុថនះ។ ថទះបីយ៉ង្ណា ថយើង្បានរកា

អង្គរឱយថៅកបុង្ដខី្ខ្មរ បាន ថហើយបានថលើកដើថកើង្ជា

និមថិថរបូវនរពលឹង្ជាថ ិ ថលើទង្ៀជាថថិយើង្ថទៀថផង្។ 

 ថៅកមពុជាថរកាមសពវវេង ានតាាំង្របូអង្គរវថថ 

តាមផធះ ខ្ខ្មរថរកាមកាន់ខ្ថថរចើនណាស់ថហើយ។ មនិ

យូរថទ រេប់ផធះ ខ្ខ្មរថរកាម នឹង្ានរបូអង្គរវថថទាំង្អ

ស់។ ចាំខ្ណករបជាជនជាថថិវៀថណាម ក៏បានថធវើ

ដើថណើ រមក ទសសនារបាស្នទអង្គរវថថ កាន់ខ្ថថរចើន

ថឡើង្ជារាល់ឆ្ប ាំ រហូថដល់ជាប់ថលខ្ជាថភញៀវ

ថទសចរណ៍ ចាំននួថរចើន ជាង្ថេ ខ្ដលមកទសសនា

អង្គរវថថផង្។ ថមើលថឃើញ អង្គរវថថ េដឺចូថមើលថឃើញ

មខុ្ាថ់ខ្ខ្មរ ខ្ដលជាពូជខ្ខ្ស អបកកស្នង្ េខឺ្ខ្មរថរកាម

ខ្ដលកាំពុង្រស់ជាមយួខ្លួន។ មនិេរួជញ្ជក់ាថ់សថសើ

រពីភាពអស្នច យវនអង្គរថហើយ ខ្បរជាខ្លកថស្នថ ះសអប់

ថខ្ពើមេុាំកនួអបកស្នង្ថៅវញិ។ យួនេរួ ខ្ថដងឹ្ថ្វ ថទះ

ថរចើន ន់ឆ្ប ាំថថៅ អង្គរថៅខ្ថឋិថថៅកបុង្ទង្ៀជាថិ

ខ្ខ្មរ ថហើយជាថខិ្ខ្មរនឹង្មនិស្នល ប់តាមបាំណង្ ពោបាទ

របស់ខ្លួនថឡើយ។ អបកដកឹនាាំយួន បានកស្នង្ថសចកថី

សុខ្ថលើេាំនរទកុេលាំបាករបស់ខ្ខ្មរថរកាមាច ស់ទឹកដ ី

ថហើយរបរពឹថថផធុយ នឹង្ចាប់អនថរជាថផិង្ េជឺាការ

ថធវើអថថឃដ។ ង្ហកមកចាប់កមមផលវញិ េអឺបកាន

េាំនិថ ពោបាទថេ រខ្មង្ រថវូទរណុកមមវនរពហម

លិខិ្ថបាំផ្ទល ញខ្លួនឯង្។ ឯខ្ខ្មរថរកាមជាពូជរពះ

ជនិវង្ស េមឺនិស្នល ប់ថទ រគ្នន់ខ្ថកាំសថ់! ៕  

របភព៖ VOKK 
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ទាំព័រ៥ 

 កាលពីវេងអាទិថយ ទី០២ ខ្ខ្ធប ូ ឆ្ប ាំ២០១១ 

ស្នខ្លសហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម របចាាំទីរកុង្ឡុង្បចិ 

វនរដឌកាលីហវ័ រញ៉ ភាេខ្លង្ថផងូ្ សហរដឌអាថមរកិ 

បានថបើកអង្គរបជុើមយួ ថរកាមការថរៀបចាំថឡើង្ថោយ

អបករសី ថ្វច់ សូផ្ទន របធ្លនស្នខ្ល និង្ថលាក ថកៀង្ 

រមណី អនរុបធ្លនស្នខ្លសហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

ភាេខ្លង្ថផងូ្ វនរដឌកាលីហវ័ រញ៉ ខ្ដលានសាជកិ 

និង្សាជកិា ចលូរមួយ៉ង្ថរចើនកះុករ ថរកាម

អធបិថភីាព ថលាក សឺង្ សថរមច អេគនាយក

ព័ថា៌ន សហព័នន ថដើមផីថធវើរបាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំ

របស់ខ្លួន និង្ពិថរគ្នះ ពិភាកាជុើវញិខ្ផនការណ៍ កបងុ្

ដើថណើ រថឆ្ព ះថៅយកសិទនិសថរមចវាសនាខ្លួន ថោយ

ខ្លួនឯង្ពីនឹមអាណានិេមយួនបចចុបផនប រមួទាំង្ការ

ថបាះថឆ្ប ថ ថរជើសថរ ើស ថមដកឹនាាំេម ីសរាប់ អាណថថិ

កាល ឆ្ប ាំ២០១១ និង្ ឆ្ប ាំ២០១២ រសបតាម លកេន័ថិកៈ

របស់ សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ខ្ដលរបធ្លនស្នខ្ល

សហព័ននពីរឆ្ប ាំថបាះថឆ្ប ថមថង្អបករសី ថ្វច់ សូផ្ទន 

របធ្លនស្នខ្លសហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ភាេខ្លង្

លោក ថាច់ ងុ៉្ក ថាច់ (ទី២ ជួរមុខ) របធានសហព័នធ
ខខមរកមពុជាលរោមពិភពលោក 

សាខាសហព័នធខ្ខមរកមពជុាក្រោម ក្ៅទីរកុងឡងុបិច  
ក្បើកអងគរបជុាំក្ ះក្ឆ្ន តក្រជើស ក្មដឹកនាំថ្ម ី

ថផូង្ វនរដឌកាលីហវ័ រញ៉ បានថឡើង្ចាំណាប់អារមមណ៍

អាំពីសកមមភាពថផសង្ៗ វនការវវិឌណន៍របស់ហព័ននថៅ

ថាំបន់ កាលីហវ័ រញ៉ ភាេខ្លង្ថផងូ្ ថោយបានថកាថ

សរថសើរ ចាំថ ះសាជកិ-ការបស់ខ្លួន ជានិចចកាល 

ខ្ថង្ខ្ថយកចថិថទកុោក់គ្នាំរទចលនា សហព័ននខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាម ខ្ដលជាអង្គការជាថរិបស់ខ្ខ្មរថរកាម។ 

អបករសី ថ្វច់ សូផ្ទន ក៏បានានរបស្នសន៍ ជរាប

ដល់អង្គរបជុើផង្ខ្ដរថ្វ កាលពីវេងទី១១ និង្១២ ខ្ខ្

ធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ កនលង្ថៅេមីៗ ថនះ សហព័ននខ្ខ្មរកមពជុា

ថរកាម បានថបើកអង្គសនបិបាថរបចាាំឆ្ប ាំ ថៅទីរកុង្អូ

ខ្ឡនដ ូ វនរដឌផលរោី ថដើមផីបុកសរបុលទនផលការង្ហរ

របស់េណៈកមមការនាយក, េណៈកមមការកណាថ ល, 

របធ្លនស្នខ្ល, របធ្លនថាំបន់, ថាំណាង្ទវីប និង្ថាំណាង្

ទីរកងុ្ជាថដើម កបងុ្រយៈថពលមយួឆ្ប ាំ និង្ពិនិថយថឡើង្

វញិ នវូខ្ផនការបនថដើថណើ រថឆ្ព ះថៅកាន់ាថភុមូកិមពុ

ជាថរកាម វនសថរមចវាសនាខ្លួនថោយខ្លួនឯង្។ 

 ទក់ទិននឹង្អង្គសនបិបាថរបចាាំឆ្ប ាំ ថៅរដឌផលរ ី

ោថនាះ ថលាក ថកៀង្ រមណី អនរុបធ្លនស្នខ្ល សហ

ព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ភាេខ្លង្ថផូង្ វនរដឌកាលីហវ័ រ

ញ៉ ខ្ដលថទើបខ្ថរថឡប់ពីការចលូ រមួអង្គសនបិបាថ 

របចាាំឆ្ប ាំ ថៅទីរកងុ្អូខ្ឡនដ ូកបុង្ថពលេមីៗ ថនះ ក៏បាន

 ាំនាាំនវូរបាយការណ៍ ថផសង្ៗ និង្ខ្ផនការសរាប់

ឆ្ប ាំ២០១១ វនសហព័ននជើរាបដល់អង្គរបជុើថនាះផង្

ខ្ដរ។ បនាធ ប់ពីអង្គរបជុើបានពិភាកា និង្ស្នថ ប់នវូវា

េមនឹជាថរចើនរបូ ានរបស្នសន៍អាំពីលទនផល 

ថជាេជយ័និង្ការវវិឌណន៍ របស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពជុា

ថរកាមថនាះរចួមក អង្គរបជុើក៏បានសថរមច ថរៀបចាំ

http://vokk.net/?p=3593
http://vokk.net/?p=3593
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ទាំព័រ៦ 

ថបាះថឆ្ប ថថរជើសថរ ើស របធ្លនស្នខ្លសហព័ននខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាម របចាាំទីរកងុ្ឡុង្ប៊ិច តាមការកណថ់២

ឆ្ប ាំមថង្របស់សហព័នន។ អង្គរបជុើបានថបាះថឆ្ប ថ

ថរជើសថរ ើសថលាក ោញ់ ឃុថ ជារបធ្លនស្នខ្ល, 

ថលាក ជយ័ បរូនិធ ជាអនរុបធ្លន និង្ថលាក ថ្វញ់ 

ឆ្ន់ ជាអនរុបធ្លនទីពីរ វនសហព័ននខ្ខ្មរកមពុជា

ថរកាមរបចាាំទីរកងុ្ឡុង្បិច។ ថលាក ោញ ឃុថ 

របធ្លនស្នខ្លសហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម របចាាំទីរកងុ្

ឡុង្ប៊ិច ខ្ដលបានការគ្នាំរទពីអង្គរបជុើ ថោយសថមលង្

ថឆ្ប ថភាេថរចើន បានរបស្នសន៍អង្វរករដល់ទឹក ចថិថ

បង្បអូនទាំង្អស់ រថវូខ្ថជយួគ្នប ថដើមផផីលរបថយជន៍

សហព័នន។ ថលាក ជយ័ បរូនិ ានថដើមកាំថណើថនវូ

ខ្ខ្រថកាំពថ ខ្ដលជាប់ថឆ្ប ថជាអនរុបធ្លន បាន

របស្នសន៍ ថរៀបរាប់អាំពីរបវថថសិថង្េប និង្ខិ្ថខ្ាំរបងឹ្

ខ្របង្ដកឹនាាំសហព័នន ឱយបាន សថរមចថជាេជយ័ដចូ

ថកាះទីមរ៉ខ្លង្ថកើថ។ 

 សូមបញ្ញជ ក់ជនូថ្វ អង្គរបជុើបានចាប់ថផថើមពី

ថា៉ង្២និង្៣០នាទីលាង ច រហូថដល់ថា៉ង្ ៥ និង្៣០

នាទីរថសៀល ថោយមថិថភាព ភាថរភាព និង្ស្នមេាី

ភាព របកបថៅថោយស្នម រថ ីថសបហាជាថខិ្ពង្ៀ ចាំថ ះ

វាសនា ទឹកដកីមពុជាថរកាម៕ 

របភព៖ VOKK 

បអូនរសកី្ៅរបសប់ណ្ឌិ ត សងឺ ង៉ុក ថាញ ់ទទួលមរណ្ភាព 
កនងុជនម យ ុ១០២ ឆ្ន ាំ 

លោកយាយ សឺង្ ធីខថ្ម 
របូថ្ត៖ សារព័ត៌ម្លននរពនគរ 

 ថលាកយយ សឺង្ ធខី្េម ថកើថឆ្ប ាំ ១៩១១ 

រថូវជាបអូនរសីថៅរបស់បណឍ ិ ថ សឺង្ ង្ឿកុថ្វញ់ ខ្ដល

ានថដើម កាំថណើថ ថៅភមូេិេរីថរៅ រសកុកាំពង្ៀធាំ 

ថខ្ថថរពះរថ ាំង្ ខ្ដនដកីមពុជាថរកាម (បចចបុផនបយួនៈ 

ẤpưKỳưLaưxãưHòaưThuận huyện Châu Thành tỉnh Trà 

Vinh) សពវវេងរស់ ថៅរបថទសកមពជុា បានទទលួ

មរណភាពថហើយ កបងុ្ជនាម នយុ ១០២ ឆ្ប ាំ ថៅថវលា

រពឹកវេងទី ០២ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ ២០១១ កនលង្ថៅថនះ ។ 

សពរថវូបានយកថៅដើកល់ ថៅវថថ សាំថរាង្អខ្ណថ ថ 

ភមូថិរចស សង្ហា ថ់ភបាំថពញេម ី ខ្ណឍ ខ្សនសុខ្ រាជ

ធ្លនីភបាំថពញ ថដើមផីថរៀបចាំថធវើ ពិធបីណុយថៅតាម

របវពណី រពះពុទនស្នសនា។ ថលាកយយ សឺង្ ធី

ខ្េម ជាបរុថ ីថៅរបស់ថលាក សឺង្ ខ្ណវ និង្ថលាក

រសី ថ្វច់ ធ ី ថបុ ។ ថលាក សឺង្ ខ្ណវ ជាអថថី

អភបិាលថខ្ថថរពះរថ ាំង្ សមយ័អាណានិេមបារាាំង្ 

។ ថលាកយយ សឺង្ ធខី្េម ានបង្បអូនរបសុ រសី 

រមួវផធ ចាំននួ ៧ នាក់េ៖ឺ  

1. ថលាក សឺង្ ថ្វយ សុ៊ន (បង្របសុ) 

2. ថលាក សឺង្ ថ្វយ ថហវៀន (បង្របសុ) 

3. អបករសី សឺង្ ធ ីចាវ (បង្រសី) 

(តលៅទាំព័រទី៩) 
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ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ទាំព័រ៧ 

ក្សចកតីជូនដាំណឹ្ង ចាំក្ ះបងបអូនខ្ខមរកមពជុាក្រោម  
ខ្ដលក្ធវើដាំក្ណ្ើ រក្ៅក្លងរសកុ កាំក្ណ្ើ ត 

 ដចូបង្បអូនខ្ខ្មរថរកាមទាំង្អស់ បានដងឹ្

រស្នប់ថហើយ ថ្វរោឌ ភបិាលយួន ខ្ថង្ពោយមអនុ

វថថ នថយបាយ ថកៀបសង្ាថ់ សពវខ្បបយ៉ង្ 

ចាំថ ះខ្ខ្មរថរកាមថយើង្ ទាំង្អស់គ្នប  ានការថកៀប

សង្ាថ់ ដល់ការអនវុថថ របវពណី ទាំថនៀមទាល ប់ខ្ខ្មរ

ថយើង្ បទិមនិឱយថរៀន អកសរស្នស្រសថជាថខិ្ខ្មរ ការរបឹ

អូសដធីល ីសិទនិកបុង្ ការថធវើដើថណើ រ ការស្នថ ប់វទិយុ និង្

ថមើលទរូទសសន៍ និង្កចិចរបថបិថថរិពះពុទនស្នសនា 

ខ្ដលថយើង្ទាំង្អស់ គ្នប  បានថធវើថដើខ្ណលថករ

ដនូតាតាាំង្ពីរាប់ ន់ឆ្ប ាំ មកថហើយ។ល។ តាមការ

ផថល់ថយបល់ពីអបកជើនាញការខ្ផបកសិទនិមនសុសជា

អបកទទលួបនធុក ថធវើការថវាឿ  ឱយថយើង្តាមផលូវចាប់ 

េថឺយើង្ទាំង្អស់គ្នប ជាជនរង្ថរគ្នះ ថនាះឯង្ ជាអបក

ជើនាញការដស៏ាំខ្លន់ ថរ ះថយើង្ដងឹ្ថរឿង្ថរចើន

ជាង្ថេ។ ដថូចបះ ថដើមផីជារបាយការណ៍ ឱយពិភព

ថលាកបានដងឹ្រជួថរជាប នវូស្នទ នការណ៍ពិថជាក់

ខ្សថង្ ខ្ដលកាំពុង្ថកើថាន ថលើទឹកដភីមូរិសុក 

របស់ថយើង្ទាំង្អស់គ្នប  េទឺមទរឱយានការចលូ

រមួយ៉ង្សកមម ពីថយើង្ជាខ្ខ្មរថរកាមរេប់ ៗ របូ។ 

 សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម បានថចញ

ផាយនវូខ្បបបទមយួ សរាប់បង្បអូនខ្ដលវលិ

រថឡប់ពី ដើថណើ រថៅថលង្ រសុកកាំថណើ ថវញិជយួ

បាំថពញ។ ការបាំថពញខ្បបបទថនះ ជាការស្នធ ប

សធង្ៀពីស្នទ នភាពទថួៅ ខ្ដលខ្របរបួល ខុ្សស្នទ ន

ភាពថដើម ថោយស្នរការបង្េថិបង្េើរបស់ពួកកមុមុយ

នីសថយួន។ 

 ថដើមផីជយួការ រដល់សវុថទភិាពរបស់បង្

បអូន សហព័ននខ្ខ្មរកមពជុាថរកាមសនោថ្វ នឹង្ខ្េ

រកាការផថល់ព័ថា៌នថនះ ជាឯកស្នរសាង ថ់ជា

និចច។ សូមជើរាបបញ្ញជ ក់ថ្វ បង្បអូនមនិបាច់យក

រកោសថនះថៅតាមខ្លួនថៅកមពុជាថរកាមថទ េឺ

រគ្នន់ខ្ថថធវើការកថ់សាំគ្នល់ចង្ចាាំកបុង្ចថិថ លុះដល់

វលិរថឡប់មកវញិសឹមបាំថពញ ថហើយថផញើ ឬE-mail   

ឬ Fax មក អាស័យោឌ ន ដចូខ្លង្ថរកាម ៖ 

Khmer Kamuchea-Krom federation 

P.O. Box 193 

Pennsauken,NJ08110 

Tel. 856-655-3838 Fax.856-655-1503 

Email: info@khmerkrom.org 

http://vokk.net/?p=3521
http://vokk.net/?p=3521


ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ទាំព័រ៨ 

ោរសទង់មតិកនងុដាំក្ណ្ើ រទសសនកមពុជាក្រោម 

១ ថឈាម ះ…………………………….........………………………………………………………………………..............…………………. 

២ ទាំនាក់ទាំនង្…………………………........…………………………………………………………………………………..............……. 

៣ ថថើអបកបានថៅទសសនាកមពជុាថរកាមពីវេងណា?……………………………………………………..............………………. 

៤ ភមូណិាខ្លះខ្ដលអបកបានថៅថឃើញ ? (សូមផថល់ថឈាម ះភមូជិាខ្ខ្មរនិង្ជាយួន)...........................................

 .........................................................................................................................…………………………………………. 

៥ សូមរាយថឈាម ះសាជកិរេួស្នរខ្ដលអបកបានថៅជបួ ថថើវេងថរកាយថយើង្អាចទក់ទង្ជាមយួបានខ្ដរ 

 ឬថទ?................................................................................................................................................................ 

៦ ថថើអបកបានថៅវថថខ្ដរឬថទ? ថថើវថថថនាះានលកេណៈយ៉ង្ដចូថមថច?ថថើរពះសង្ឃបានបថរង្ៀនភាស្ន

 ខ្ខ្មរឬថទ? ថថើានកមមវធិវីបផធមថ៌ៅកបងុ្វថថខ្ដរឬថទ? ...................................................................................

 .......................................................................................................................................................................... 

៧ ថថើសកមមភាពរពះពុទនស្នសនាបានរថវូរបថបិថថកិបងុ្សហេមខ្ខ្មរខ្ដរឬថទ?..............................................

 .......................................................................................................................................................................... 

៨ សូមរាយថឈាម ះសកមមជនខ្ខ្មរថរកាមខ្ដលអបកបានជបួ ថថើវេងថរកាយ អបកថនាះអាចចលូរមួការង្ហរខ្ដរ

 ឬថទ?................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................... 

៩ សកមមភាពរាំថលាភសិទនិមនសុសខ្ដលអបកបានថឃើញថកើថានចាស់ជាង្ថេថៅកបុង្ភមូរិសុក?................

 .......................................................................................................................................................................... 

១០ ថរៀបរាប់អាំពីរចនាសមពន័នវនលកេណៈហឹង្ាខ្ដលខ្ខ្មរថរកាមកាំពុង្ខ្ថជបួរបទះ?........................................

 .......................................................................................................................................................................... 

១១ ថថើខ្ខ្មរថរកាមទាំង្អស់គ្នប ថៅអាចថចញចលូបានជាមយួដទឹីកមថរ៌បវពណីរបស់ថេខ្ដរឬថទ?................

 .......................................................................................................................................................................... 

១២ ថថើអបកចង្ៀបខ្នទមថសចកថសីថង្ាថដល់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថដើមផីកចិចថលើកដើថកើង្និង្ការ រសទនិ

 មនសុស? .......................................................................................................................................................... 

  សូមបាំថពញ ថហើយថផញើមក ជាមយួមនសុសខ្ដលអាចទក់ទង្បាន។  



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ទាំព័រ៩ 

4. អបករសី សឺង្ ធ ីសឹម (បង្រសី) 

5. ថលាកបណឍ ិ ថ សឺង្ ង្ឿកុ ថ្វញ់ (បង្របសុ) 

6. ថលាក សឺង្ ថ្វយ ថង្វៀង្ (បង្របសុ) 

7. េ ឺថលាក យយ សឺង្ ធ ីខ្េម ។ 

 សូមបញ្ញជ ក់ថ្វ ថលាកយយ សឺង្ ធខី្េម ថៅ

ានបង្របសុ រសីរមួឱពុក ាថ យទីវទ ៣ នាក់ថទៀថ 

ខ្ដលរថូវជាកនូរបស់ភរយិ ១ វនថលាកអភបិាល

ថខ្ថថ សឺង្ ខ្ណវ ។ ថរកាយពីភរយិ ១ ានជមងសឺ្នល ប់ 

ថទើបថលាកអភបិាលថខ្ថថសឺង្ខ្ណវ បានថរៀបមង្គល

ការជាមយួថលាកយយ ថ្វច់ ធ ី ថបុ រថូវជា ាថ យ 

ថលាកយយ សឺន ធ ី ខ្េម។ ថលាកយយ សឺង្ ធី

ខ្េម បានដកឹនាាំ កនូថៅ ថៅរស់ថៅរពះរាជាណា

ចរក កមពុជា តាាំង្ពីទសវថស ៨០ រហូថដល់បចចបុផនប។ 

ថលាកយយ សឺង្ ធខី្េម បានទទលួមរណភាព

ថោយជរា ធ កបងុ្ជនាម នយុ ១០២ ឆ្ប ាំ ថៅថវលា

រពឹកវេង ទី០២ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ ២០១១ ។ ថៅវេងទី០២, 

ខ្ខ្មករាថនះ សពរបស់ ថលាកយយរថវូបាន កនូ 

ថៅ និង្ស្នច់ញថ ិ យកថៅដើកល់ថធវើបណុយបជូា

សព ថៅ តាមរបវពណី រពះ ពុទនស្នសនា ថៅវថថ

សាំថរាង្អខ្ណថ ថ ភមូថិរចស សង្ហា ថ់ភបាំថពញេម ី ខ្ណឍ

ខ្សនសុខ្ រាជធ្លនីភបាំថពញ ថោយានការនិមនថ 

អថញ្ជើញចលូរមួ កាន់ទកុេ និង្បាំថពញកសុល ពី

សាំណាក់អង្គការ សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថៅកមពុ

ជា រពមទាំង្ញថមិថិថជថិឆ្ង យ យ៉ង្អធកិអធមផង្

ខ្ដរ។ 

បណឍ ិ ថ សឺង្ ង្ឿកុថ្វញ់ (ភាស្នអង្ៀថេលសៈSon Ngoc 

Thanh , ភាស្នយួនៈ Sơn Ngọc Thành)ថកើថឆ្ប ាំ 

១៩០៨ ស្នល ប់ ១៩៧៧ ថៅកបងុ្េកុជវីាឿ  (Chí Hòa) 

របស់បកសកមុមុយ និសថយួន ។ ជាអថថីនា យករដឌម

រនីខ្ខ្មរឆ្ប ាំ ១៩៤៥ និង្ ១៩៧២ ,ជាអថថីរបមខុ្

ចលនា ខ្ខ្មរថសរ ី និង្ កង្កាល ាំង្ពិថសសខ្ខ្មរ និង្ជា

អបកបានបថង្ាើថស្នរព័ថ ៌ ានជាភាស្នខ្ខ្មរ មនុដើបងូ្

ថៅកមពុជាថឈាម ះ«នេរវថថ»នាឆ្ប ាំ១៩៣៦៕ 

របភព៖ សារព័ត៌ម្លន នរពនគរ 

(តពីទាំព័រទី៦) 

ខ្ខមរក្រោមចូលរមួពិធបីុណ្យពហុវបបធម៌ក្ៅអូស្ត្សាត ល ី

 របធ្លនសាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម របចាាំថៅ

របថទសអូស្រស្នថ លី បានខ្េលង្ឲ្យវទិយអុាសីុថសរ ី ដងឹ្

តាមទរូស័ពធកាលពីវេងទី២៦ មករាថ្វ របជាពលរដឌ

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមរបាណ ៥០ នាក់ បានចលូរមួ

បង្ហា ញអាំពីរបវពណីវបផធម ៌   របស់ខ្ខ្មរថរកាម ថៅ

កបុង្ពិធបីុណយដធ៏ាំមយួ របស់របថទសអូស្រស្នថ លី។ 

ថនាះេជឺាពិធបីុណយ រ ាំលឹកវេង បថង្ាើថពហុវបផធមវ៌ន

របថទស អូស្រស្នថ លី។ ថលាក ោញ់ កាវ ង្ របធ្លន

សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម របចាាំថៅរបថទសអូស្រស្នថ

លី បានថលើកថឡើង្ថ្វ ថៅវេងទី២៦ មករា ឆ្ប ាំ២០១១ 

ថនះ រេប់ជាថសិ្នសន៍ទាំង្អស់ខ្ដលរស់ថៅកបុង្

របថទសអូស្រស្នថ លី បានចលូរមួបង្ហា ញនវូវបផធម៌ 

របវពណីរបស់ខ្លួន ជាថរៀង្រាល់ឆ្ប ាំ ថៅវេងទី២៦ ខ្ខ្

មករា ៖  “ថយើង្បានបង្ហា ញ (តលៅទាំព័រទី២៦) 

http://vokk.net/?p=4190


ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ខ្ខមរក្រោមខ្សវងរកយតុតិធម៌ឲ្យអនកខ្ដលរតូវក្វៀតណាមសមាល ប់ 
 មជឈមណឍ លវបផធមខ៌្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថៅ

កបុង្របថទសកមពុជា បានថសបើសុាំជាផលូវការថៅរដឌមស្រនថី

រកសួង្ការបរថទសកមពុជាឲ្យ ជយួថធវើកចិចអនថរាេមន៍ 

ថដើមផ ី ឲ្យអាជាញ ធរថវៀថណាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ 

ខ្ដលបានសាល ប់ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមចាំននួ ២នាក់ 

កាលពីថដើមខ្ខ្មករាកនលង្ថៅេមីៗ ថនះ ថៅថលើទឹកដី

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម។  

 ការថសបើថនះ េាឺនថលាក យនថ ថ្វរ ូ ជា

របធ្លន វនមជឈមណឍ លវបផធមខ៌្ខ្មរកមពុជាថរកាម និង្

ជាថាំណាង្រាស្រសថ េណបកសរបឆ្ាំង្សមរង្សុី ជនួរដឌម

ស្រនថីរកសួង្ការបរថទសកមពុជា ថលាក ថហា ណាាំហុង្ 

និង្ជាឧបនាយករដឌមស្រនថី តាមរយៈរបធ្លនសភាជាថ ិ

ថលាក ថហង្ សាំរនិ ចះុវេងទី១៣ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ

២០១១។ លិខិ្ថថនះបានទទលួស្នគ ល់ និង្បានថឃើញ

ថោយថលាក ថហង្ សាំរនិ។ 

 របធ្លនមជឈមណឍ លវបផធមខ៌្ខ្មរ កមពជុា

ថរកាម និង្ជាថាំណាង្រាស្រសថេណបកសរបឆ្ាំង្សមរង្សុី 

ថលាក យនថ ថ្វរ៉ ូបានានរបស្នសន៍ថ្វ ថបើសិនណា

ពុាំានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ ថដើមផផីឋនាធ ថទសថទ 

អាំថពើហិង្ាសាល ប់ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមថៅខ្ថបនថ ៖ "ពី

អថថីកាលដ ៏ យូរអខ្ង្វង្ រហូថមកទល់សពវវេងថនះ 

ការកាប់សាល ប់របស់ជនជាថថិវៀថណាម មកថលើបង្

បអូនជនរមួជាថខិ្ខ្មរកមពុជាថរកាម អាជាញ ធរថវៀថណាម

ថៅខ្ថបខ្ណឋ ថបថណាឋ យ រពថង្ើយកថនថើយ មនិខ្ដល

បានរកជនថលមើសថឃើញ មកផឋនាធ ថទសមឋង្ណាថៅ

ថឡើយ។ ថនះជាបញ្ញា មយួ ខ្ដលខ្ញុាំេថិថ្វ ជាការ

ថរ ើសថអើង្ និង្របកាន់ពូជស្នសន៍ ថរ ះខ្ខ្មរកមពុជា

ថរកាម ជាជនជាថថិដើម ជាាច ស់ទឹកដវីនខ្ដនដកីមពុ

ជាថរកាម"។ 

 ឯកស្នរលិខិ្ថខ្ដលវទិយ ុ អាសីុថសរទីទលួ

បានថៅវេងទី១៩ ខ្ខ្មករា បានពណ៌នាថ្វ ការ

សាល ប់ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមជាញកឹញប់ពីសាំណាក់ជន

ជាថថិវៀថណាម កបងុ្រយៈថពលកនលង្មកថនះ ាន

ថរចើនករណីណាស់មកថហើយ ប៉ុខ្នថអាជាញ ធរអាណា

និេមថវៀថណាម ពុាំខ្ដលបានចាប់ខ្លួនជនថលមើសឲ្យ

ជាសាំណង្ និង្ផឋនាធ ថទសមឋង្ណាថឡើយ។ 

 លិខិ្ថ បានបនថថ្វ ថហថដុថូចបះ សូមឯកឧថឋម 

ឧបនាយករដឌមស្រនថី ចាថ់វធិ្លនការថៅស្នទ នអេគកងុ្

សុ៊លកមពុជា ថៅទីរកុង្វរពនេរអនថរាេមន៍ថៅរោឌ ភិ

បាលថវៀថណាម ថដើមផខី្សវង្រកចាប់ខ្លួនជនថលមើស។ 

 មស្រនថីអបកនាាំ កយ រកសួង្ការបរថទសកមពុជា 

ថលាក កយុ េងួ្ បានានរបស្នសន៍ថ្វ ថលាកមិន

ទន់បានថឃើញលិខិ្ថថនាះថទ ដថូចបះថលាកមនិអាច

ថធវើអតាទ ធបិាយបានថឡើយ។ 

 កាលពីវេងទី៣ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១១ ខ្ខ្មរកមពុ

ជាថរកាមាប ក់ ថឈាម ះ ថ្វច់ ធន អាយុ២៨ឆ្ប ាំ រថូវ

បានជនជាថថិវៀថណាមសាល ប់ ថៅកបុង្ទីរកុង្វរពេរ 

និង្វេងទី៦ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១១ ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមាប ក់

ទាំព័រ១០ 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ថទៀថ ថឈាម ះ ថ្វច់ វាឿ ង្ អាយុ២១ឆ្ប ាំ រថូវបានថវៀថ

ណាមសាល ប់ថៅទីរកងុ្វរពនេរ។ 

 ជនរង្ថរគ្នះទាំង្ពីរនាក់ថនាះ ានជវីភាពរកី

រក ថធវើជាកមមករថៅកបុង្ទីរកុង្វរពនេរ ឬទីរកងុ្ហូជមីុិ

ញ (Ho Chi Minh) ទឹកដខី្ខ្មរកមពុជាថរកាមរេប់រេង្

ថោយថវៀថណាម។ 

 របភពពីសាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម បានឲ្យ

ដងឹ្ថ្វ កាលពីខ្ខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១០ កនលង្ថៅ ខ្ខ្មរកមពុ

ជាថរកាមចាំននួ ៤នាក់ បានរង្ការវាយសាល ប់ថោយ

ជនជាថថិវៀថណាម ថៅកបុង្ថខ្ថថថរាង្ដើរ ី ឬថខ្ថថវថនិ

ញ កបងុ្ថនាះាន ថឈាម ះ ថៅ ខ្ណថ ថឈាម ះ ថៅ ផ្ទថ 

ថឈាម ះ ថៅ ខ្កវ និង្ាប ក់ថទៀថមនិស្នគ ល់ថឈាម ះ៕  

របភពព័ត៌ម្លន៖ RFA 

បណាា ញយវុជនខ្ខមរកមពុជាក្រោមក្បើកអងគមហាសននិ ត 

ទាំព័រ១១ 

 ថៅស្នលរបជុើវន សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថដើមផសិីទនិមនសុស និង្អភវិឌណន៍ ភមូថិគ្នកឃល ាំង្ 

សង្ហា ថ់ភបាំថពញេម ី ខ្ណឍ ខ្សនសុខ្ រាជធ្លនីភបាំថពញ 

(ឋិថកបងុ្សហេមន៍ បុរវីរពនេរ)  កាលពីវេងអាទិថយ 

ទី៣០ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១១ កនលង្ថៅថនះ បណាឋ ញ

យុវជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថៅកមពុជា បានថបើកមហា

សនបិបាថរបស់ខ្លួន ថពញមយួវេង ថោយានការចលូ

រមួពីថាំណាង្អង្គការ សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  ជា 

េណៈអធបិថ ី រពមទាំង្ថាំណាង្សាជកិ សាជកិា

បណាឋ ញមកពីតាមបណាឋ ថខ្ថថនានា វនរពះរាជាណា

ចរកកមពជុា របាណជា៦០ របូ។  

 បណាឋ ញយុវជនខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម េជឺាខ្ផបក

មយួវនកមមវធិ ីរបស់សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថដើមផី

សិទនិមនសុស និង្អភវិឌណន៍ រថូវបានបថង្ាើថថឡើង្ថៅវេង

ទី០៥ ខ្ខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១០ថរកាមការផថចួថផថើមេាំនិថពី

ថលាក   សឺន  ជុើជនួ  មស្រនថីសរមបសរមលួ វន

រកមុគណ្ៈកមមោរសនូល 
ននបណាដ ញយុវជនខខមរកមពុជាលរោម 

សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមថដើមផសិីទនិមនសុស និង្

អភវិឌណន៍ ថោយានការចលូរមួផថល់មថថិយបល់គ្នាំ

រទ ពីឥសសរៈជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមទាំង្កបងុ្ និង្ថរៅរប

ថទសមយួចាំននួ កបងុ្ថនាះក៏ានការចលូរមួគ្នាំរទពី

សមណនិសសថិ និង្យុវនិសសថិខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមជា

ថរចើនរបូថទៀថ។  

 ថនះជាអង្គមហាសនបិបាថថលើកដើបងូ្ វនការ

កថកើថបណាឋ ញយុវជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថនះថឡើង្។ 

ពិធីបង្សុកូលជូនដួង្វញិ្ញា ណ្ខនធ កនុង្សននិសីទោខសត 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ទាំព័រ១២ 

ថគ្នលបាំណង្វនអង្គមហាសនបិបាថថនះេថឺដើមផី

ផសពវផាយខ្ផនការយុទនស្នស្រសឋ ការរបកាសសាស

ភាពថ្វប ក់ដកឹនាាំ និង្វភិាកាពីថគ្នលនថយបាយ

ពរង្ហង្របស់បណាឋ ញ សាំរាប់េថរាង្បីឆ្ប ាំ ពីឆ្ប ាំ

២០១១-២០១៣។ 

 អង្គមហាសនបិបាថបានថរជើសតាាំង្ និង្រប

កាសសាសភាពថ្វប ក់ដកឹនាាំកាំពូលៗចាំននួបរីបូ កបងុ្

ថនាះាន ៖ ១/ ថលាក សឺន ជុើជនួ ជារបធ្លន, ២/ 

រពះថថជរពះេណុ េមឹ សីុសាំណា ជាអនរុបធ្លន, ៣/ 

ថលាក ថ្វច់ ថខ្មរា ជាអេគថលខ្លធកិារ និង្សាជកិ 

សាជកិា េណៈកមមការសបូល រពមទាំង្ថ្វប ក់ដកឹនាាំ 

និង្សាជកិ សាជកិារបចាាំការយិល័យចាំននួ ៤ 

ថផសង្ថទៀថ កបងុ្ថនាះាន៖ ១/ កញ្ញដ  ថៅ ថកសរ 

របធ្លនការយិល័យរដឌបាល និង្ហិរញ្ដវថទុ, ២/ 

កញ្ញដ   េមឹ ថកសរ របធ្លនការយិល័យេថរាង្ និង្

ខ្ផនការ, ៣/ ថលាក ភស្រកថ សុរតាវធុ របធ្លន

ការយិល័យអប់រ ាំ និង្បណឋ ុះបណាឋ លវជិាច ជវីៈ, និង្ 

៤/ ថលាក យ័ញ ថសរ ី របធ្លនការយិល័យរស្នវ

រជាវ ទាំនាក់ទាំនង្ និង្ព័ថា៌ន។ 

 ខ្េលង្កបុង្កចិចថបើកអង្គមហាសនបិបាថ ថនាះ

ថលាក សឺន ថយឿង្ នាយករបថបិថថ ិ វនសាេមខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាមថដើមផីសិទនិមនសុស និង្អភវិឌណន៍ បាន

ានរបស្នសន៍ ោស់ថថឿនដល់យុវជនឲ្យថធវើការ

ផ្ទល ស់បឋូរថយបល់គ្នប  ានភាពរកីរាយ យកចថិថ

ទកុោក់ ជថិសបិទននឹង្គ្នប  និង្សខ្មឋង្នវូការថស្នម ះរថង្ៀ 

ពិថសសឲ្យអស់ពីចថិថរបស់ថយើង្ ថដើមផីបង្ហា ញបទ

ពិថស្នធន៍រវាង្គ្នប នឹង្គ្នប  ថដើមផកីារង្ហរថៅថពលអ

នាេថ។ 

 ថលាក សឺន ជុើជនួ របធ្លនបណាឋ ញយុវជន

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម បានថធវើរបាយការណ៍រស្នវរជាវ

លោក សឺន លយ៉ឿង្ នាយករបតិបតាិសម្លគម 
ខខមរកមពុជាលរោមលដើមបីសិទធិមនុសស និង្អភិវឌ្ឍន៍ 

ខថ្លង្លបើកអង្គមហាសននិបាត 

សថង្េបដល់អង្គពិធ ី ថោយថលាកបានថលើកថឡើង្នវូ

បញ្ញា មយួចាំននួ ខ្ដលជាថហថនុាាំឲ្យបថង្ាើថ បណាឋ ញ

យុវជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមថនះថឡើង្ បញ្ញា ទាំង្ថនាះ

ានដចូជា៖ ការរស់ថៅថោយគ្នម នអថថសញ្ញដ ណ

រសបចាប់ រស់ថៅតាមថាំបន់សាំណង្ៀបថណាឋ ះ

អាសនប (ថាំបន់អាណាធបិថថយយ) ដចូជាតាមភលឺ

របឡាយ ឬភលអឺាង្ជាថដើម ថោយគ្នម នដសី្នង្សង្ៀ

លាំថៅស្នទ ន និង្ថធវើខ្រសចាំការ រករីកគ្នម នជើនាញ និង្

គ្នម នចាំថណះដងឹ្សរាប់របកបមខុ្របរចញិ្ចឹ នជវីថិ រក

ចាំណូលបានថចិជាចាំណាយ បញ្ញា អាំថពើហិង្ាកបងុ្រេួ

ស្នរនិង្ខ្វះការរបួរមួស្នមេគគី្នប  ានទាំនាស់កបុង្សហ

េមន៍ និង្អបកានអាំណាច ថកមង្មនិបានថៅស្នលា 

ខ្លះថបាះបង្ៀថចាលស្នលា និង្ខ្លះមនិថចះអកសរ។ល។ 

 រពះថថជេណុ េមឹ សីុសាំណា  អនរុបធ្លន

បានានសង្ឃដកីាកបុង្បទបង្ហា ញសថង្េបពីខ្ផនការ

យុទនស្នស្រសឋរបស់បណាឋ ញថ្វ ថដើមផីថ្លើយថបថៅនឹង្

បញ្ញា ខ្លង្ថលើ បណាឋ ញយុវជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម 

បានបថង្ាើថខ្ផនការយុទនស្នស្រសឋរបស់ខ្លួនថោយឈរ

ថៅថលើថគ្នលបាំណង្ចាំននួ៣ េ ឺ៖  

     បថង្ាើនចាំននួភាេរយវនការទទលួនវូអថថសញ្ញដ ណ

(តលៅទាំព័រទី១៥) 
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អាជាា ធរយនួបាំបិទសទិធិក្សរភីាព ខ្ខមរកមពជុាក្រោមមិនឲ្យ
ទទួលពត៌មានតាមរយៈទូរទសសន៍ខ្ខមរពីកមពុជា 

 លិខិ្ថចះុកចិចសនោ របស់រពះថៅអធកិារ ចាំ

អាជាញ ធរថវៀថណាម។ អាជាញ ធរថវៀថណាម បានហាម

រពះថៅអធកិារវថថវរជតាសូរ ថរបើថ្វសផ្ទា យរណប 

ខ្ដលថមើលបុសថិ៍ខ្ខ្មរថឃើញ ថហើយឲ្យោក់ថ្វស 

ខ្ដលថមើលប៉ុសថិ៍ខ្ខ្មរមនិថឃើញវញិ។ 

 របភពព័ថា៌ន ពីរពះថៅអធកិារវថថវរជតា

សូរ ភមូពិលអារស័យ ឃុាំថដើមវរជ រសកុាថ់សមរុទ 

ថខ្ថថរពះរថ ាំង្ (âp Ro Say xã Ngũư Lạc huyên 

Duyên Hải tỉnh TràVinh) បានានសង្ឃដកីា ឲ្យដងឹ្

ថ្វ អាជាញ ធរថវៀថ ណាមបានចះុ មកដល់វថថ បង្េើឲ្យ

រពះអង្គ ចះុកចិចសនោ ថលើលិខិ្ថ េាំរមូយួចាប់ ថដើមផី

ឲ្យរពះ អង្គឈប់ថរបើថ្វស ផ្ទា យរណបថមើល ប៉សុថិ៍ទូ

រសសន៍ខ្ខ្មរ ខ្ដលផាយចលូពីរបថទសកមពុជា ។  

 ថយង្តាមថសចកថ ី លិខិ្ថចះុកចិចសនោ ចះុ

វេងទី១១ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១១ ខ្ដលថយើង្ថទើបខ្ថ

ទទលួបានថ្វ «សពវវេងវថថ (វរជតាសូរ) ានថថមលើង្

ថ្វសផ្ទា យរណប ថមើលទរូទសសន៍ រប ថភទ TVRO មនិ

រសបតាមចាប់ វនរបថទសថវៀថណាម។ 

 ថយង្តាមលិខិ្ថថនះដខ្ដល រពះថៅធកិារ

អធកិារ រពះនាម ថ្វច់ វណាត  បានចះុកចិចសនោ តាម

លិខិ្ថ េាំរខូ្ដលអាជាញ ធរ ថវៀថណាម បានសរថសររចួ

ថហើយថ្វ «ថយើង្ខ្ញុាំសូមថធវើ កចិចសនោនិង្ទទលួ ខុ្ស

រថូវចាំថ ះ មខុ្ចាប់របសិន ថបើថយើង្ថៅខ្ថថរបើ

របាស់ឧបករណ៍ថនះថឡើង្វញិ ឬថផធរថៅឲ្យរកុមចាថ់

តាាំង្ ឬបេុគលឯកជនណាមយួថរបើរបាស់ថ » ។  

 ទក់ទិនថរឿង្ថនះ ថយើង្បានទរូស័ពធថៅ 

ថលាក បូយ ជ ី ហុង្ (Bùi Chí Hùng) នាយកមនធីរ

ព័ថា៌ន និង្ថឃសនា ថខ្ថថរតាវញិ ឬ ថខ្ថថរពះ

រថ ាំង្ វនរោឌ ភបិាល បកសកមុមុយនិសថ ថវៀថណាម 

ថដើមផីថ្លើយបាំភល ឺថ្វ ថហថអុវីបាន ជាពលរដឌខ្ខ្មរថរកាម 

រគ្នន់ខ្ថថមើល ទរូទសសន៍ តាមរយៈថ្វស់ផ្ទា យរណប 

ខ្បរជាខុ្សចាប់ និង្ថថើចាប់ វនការថមើល ទរូទសសន៍ 

របស់របថទសថវៀថ ណាមានករមថិ ណាសរាប់

របជាពលរដឌ។ ថលាក បយូ ជ ី ហុង្ បាននិយយថ្វ 

ការថមើលទរូទសសន៍តាមថ្វស់ផ្ទា យរណបេខុឺ្ស

ចាប់ ខ្ថថលាកមនិរបាប់ថ្វ ចាប់អវីថនាះថឡើយ។ 

ថលាក បូយ ជ ី ហុង្ បានានរបស្នសន៍ថ្វ៖ “ការ

ថមើលទរូទសសន៍តាម រយៈថ្វសផ្ទា យ រណបខ្បបថនះ 

េខុឺ្សចាប់ ថហើយមនធីរ នឹង្ថោះយបថូរ ជើនសួវញិនវូ 

ថ្វសផ្ទា យ រណប េមចីាំថ ះវថថ មយួចាំននួវញិ”។ 

 ចាំថ ះសាំនរួថ្វរកុមហុ៊ន ខ្ដលបានទទលួ

លក់ ឬោក់ថ្វសផ្ទា យរណបជនូរពះសង្ឃខ្ខ្មរថរកាម 

ានខុ្សចាប់ ឬរថវូពិន័យថទស ដល់ករមថិណា 

ថលាក បូយ ជ ី ហុង្ បានមនិថធវើ អតាទ ធបិាយ  និង្

ទាំព័រ១៣ 
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បខ្ង្វរសាំនរួថៅឲ្យសួរ អបកមនធីរវបផធម ៌ ថទសចរណ៍ 

និង្កឡីា(Sởư Vănư Hóaư Duư Lịch và Thể Thao) វញិ។ 

ថលាក បូយ ជ ីហុង្ បានាន របស្នសន៍ថ្វ៖ «សូម

ទក់ទង្ថៅមនធីរវបផធម ៌ ថទសចរណ៍និង្កឡីា»។ រ ី

ឯថលាក ថង្វៀង្ រថុង្ ភងុ្ (Nguyễn Trung Phong) អនុ

របធ្លនមនធីរវបផធម ៌ថទសចរណ៍ និង្កឡីា បានថ្លើយ

ថបថ្វ ខ្លួនពុាំានភារកចិច កបុង្ថរឿង្ថនះថទ ថហើយសូម

ឲ្យ ទក់ទង្ថៅ ថលាក បយូ ច ីហុង្ វញិ ៕ 

របភព៖ សារពត៌ម្លននរពនគរ  

ោររ ាំក្ោភសទិធិកមមោរនីខ្ខមរក្រោម ក្ៅក្ោងច័រកមុីផុង(My phong) 

 កាលពីេមីៗ ថនះ បានឭដើណឹង្ថ្វ ថរាង្ចរកមុី

ផងុ្ (My Phong) សទិថថៅរសុកេាូវ (Tra Cu) ខ្ខ្រថរពះ

រថ ាំង្ (Tra Vinh) កមពជុាថរកាម។ េថឺរាង្ចរកផលិ

ថខ្សផកថជើង្ និង្សាំថលៀកបាំ ក់ថហើយាន កមមការ

នីរបខ្ហលជា ៤០០០ នាក់កាំពុង្ថធវើការ កមមការនី

ភាេ ថរចើនជាជនជាថ ិខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម។  

 ថរាង្ចរកថនះ បានជលូកមមករ កបងុ្មយួាប ក់

ថវមលរបាក់ខ្ខ្េ ឺ ១.១០០.០០០ D (មយួលានមយួរយ

 ន់) សាំរាប់កមមករចលូេម ី ថា៉ង្ថធវើការ េចឺាបតាាំង្ពី

ថា៉ង្ ៦ រពឹករហូថថៅ ដល់ថា៉ ៦រ ថសៀល ានកមម

ករ ជនជាថខិ្ខ្មរថរកាម ាប ក់មនិបថញ្ចញថឈាម ះ បាន

ឲ្យដងឹ្ថ្វ៖ 

 ថៅខ្កថរាចរ័កពិថជាានការរាំថលាភសិទនិថៅ

ថលើកមមករខ្ខ្មរថរកាមពិថាន េថឺៅថពលខ្ដលកមម

ករថធវើការានអាការៈ ដចូជាជកឺាល វលិមខុ្ ពិបាក

កបុង្ខ្លួនជាថដើម ថពលថនាះកមមករ សូមថចញថៅថរៅ 

ថៅខ្កថរាង្ចរកថនាះ ពុាំបានឲ្យថចញថឡើយ ានកមម

ការនីមយួនាក់ ជាជនជាថខិ្ខ្មរថរកាម ានអាយុ ២៤

ឆ្ប ាំ បានថធវើការឲ្យថរាង្ចរកថនះ អស់រយៈ ថពលជាង្

មយួឆ្ប ាំ មនិបថញ្ចញថឈាម ះ បានឲ្យដងឹ្ថ្វ ថពលកមម

ករនិយយរបាប់ថ្វ ខ្ញុាំអថ់រសលូខ្លួន សូមថចញថៅ

ថរៅទិញថ្វប ាំផកឹ ប៉ុខ្នថថៅខ្ក មនិបានអនញុ្ញដ ថថិឡើយ 

ទាំព័រ១៤ 

លោល ង្ទ្វវ រលរាង្ចរកផលិតខសបកលជើង្ (My Phong) កមមករ កមមោរនីិខខមរកមពុជាលរោម លពលលចញពីលធវើោរ 

http://preynokornews.blogspot.com/2011/01/blog-post_7229.html
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ថហើយបង្េើឲ្យកមមករថៅ ថធវើការបនថ រហូថដល់សនាល ប់ 

ថៅនិង្កខ្នលង្ ថោយស្នរជមង ឺ ថទើបបានឲ្យយកកមម

ករថៅថពទយ កមមករដខ្ដលបានឲ្យដងឹ្បនថថទៀថថ្វ 

មលូថហថខុ្ដលបណាថ លឲ្យកមមករសនាល ប់ េថឺរាង្

ចរកថនះ ពិថជាានជាថពុិលយ៉ង្ថរចើន ថធវើឲ្យកមម

ករទាំង្អស់ ានការលាំបាក កបងុ្ការដក់ដថង្ាើម ដថូចបះ

ថហើយ ថទើបបណាថ លឲ្យកមមករសនាល ប់ េមឺយួសបាថ

ហ៍ានយ៉ង្ថចិក៏២នាក់ខ្ដរ ខ្ដលរថវូបានសនាល ប់។ 

  ថរាង្ចរកមុផីងុ្ថនះ My Phong រថវូបានកមមករ

ថធវើការកដូកមម ជាថរចើនដង្មកថហើយអាំពី ការរ ាំថលាភ

សិទនកមមករ និង្ការផថល់របាក់មនិសមរមសាំរាប់កមម

ករខ្ខ្មរផង្ខ្ដរ។ ដចូជាថៅវេងទី២៤ ខ្ខ្មករាដល់វេង

ទី១ ខ្ខ្េមុាឆ្ប ាំ២០១០ ានកមមករជាង្១០.០០០ នាក់ 

របស់ថរាង្ចរកខ្សផកថជើង្ មុផីងុ្ (My Phong)  រសកុ

កថញ្ញច ង្ (Tieu Can) និង្ានស្នខ្ល មយួថទៀថ ថៅ

រសុកេាូវ (Tra Cu)ថខ្ថថរពះរថ ាំង្ (Tra Vinh) កមមករ 

ទាំង្អស់ បានមលូមថគិ្នប ការកដូកមម។ 

 ានកមមករជាថរចើនបានឲ្យដងឹ្ថ្វ ការផថល់

របាក់ រង្ហវ ន់ថលើកទឹកចថិថ សាំរាប់កមមករ ថឃើញថ្វវា 

មនិបានថសមើភាពគ្នប  និង្ការទទូថ់របាក់ខ្ខ្ និង្របាក់

រង្ហវ ន់មនិថសមើភាពគ្នប ។ ភាេថរចើនកមមករថពល ខ្ដល

ចះុកចិមសនោ មនិបានដងឹ្អាំពីកមមវថទុកចិចសនោថនាះ

ថទ ជាពិថសស េកឺមមភបិាលខ្ថង្ខ្ថបាំ របាំ នថៅ

ថលើកមមការណី។ ថៅថពលខ្ដលជបួពីភាេស្នរ 

ថោយផ្ទធ ល់រវាង្របធ្លនរកុមហុ៊ន និង្កមមករថដើមផីរក

វធិ ី ដើថណាះរស្នយបញ្ញា កដូកមម េរឺបធ្លនរកុហុ៊ន 

ខ្ថង្ខ្ថនិយយ លួង្ថលាម យកទឹកចថិថ បង្បអូនកមម

ករខ្ខ្មរ ឲ្យខ្ាំរបឹង្ថធវើការ និង្ផ្ទថ ល់របាក់រង្ហវ ន់ជនួ ប៉ុខ្នថ

ផធុយថៅវញិ ការសនោរបស់របធ្លនរកុមហុ៊នមនិ

បានថធវើតាមការនិយយថនាះថឡើយ។ 

លោយ៖ UKKBS  

ទាំព័រ១៥ 

រសបចាប់ ដល់យុវជនខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាមថៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា បថង្ាើនស្ន

មេគភីាព និង្របាក់ចាំណូលកបុង្រេសួ្នរ និង្សហេមន៍ 

បថង្ាើនអកេរជនចាំថ ះយុវជន និង្រសីឋថៅកបុង្សហ

េមន៍ ថហើយនិង្ានសកមមភាពជាថរចើន ជា

មថធោបាយសថរមចថគ្នលបាំណង្ទាំង្ថនាះ។ 

 ថលាក យនឋ ថ្វរ ូរបធ្លនមជឈមណឍ លវបផធម៌

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម និង្ជាសាជកិរដឌសភា វនរពះ

រាជាណាចរកកមពជុា បានានរបស្នសន៍ថរៀបរាប់

ថរឿង្រ៉ាវកមពុជាថរកាម ដល់អង្គពិធបីានស្នឋ ប់ ថហើយ

ថលាកសខ្មឋង្ការគ្នាំរទ ចាំថ ះបណាឋ ញយុវជនខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាមថនះ។ ថលាកក៏បានខ្ផឋផ្ទថ ាំដល់យុវជន 

ជាពិថសសរកុមេណៈកមមការសបលូ កបងុ្ឱកាសបទិ

មហាសនបិបាថរបស់ថលាកថ្វ សូមឲ្យយុវជនទាំង្

អស់ថរកាយពីការសិកាថរៀនសូរថ និង្ថធវើការរហូថ

ដល់បានកាល យជាានយសស័កថ ិ សូមកុាំថភលចខ្ខ្មរកមពុ

ជាថរកាម កបងុ្នាមខ្លួនជាឈាមជរ័ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម

ថហើយជយួថរស្នចរសង្ៀខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមផង្៕ 

លោយ៖ គឹម បុរ ី

(តមកពីទាំព័រទី១២) 

កមមោរនីិខខមរលរោមសនលប់កនុង្លពលលធវើោរ 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ោលបបវតតិសក្ងេបននខ្ខមរកមពុជាក្រោម 
ខ្ខមរកមពុជាក្រោមជានរណា? 

 តាមរបវថថសិ្នស្រសថ ជាលាំោប់លាំថោយមក

ថនាះ ថឈាម ះរបស់ខ្ដនដកីមពុជាថរកាម និង្របជា

ពលរដឌ ខ្ដលជាាច ស់រសុក រថវូបានរោឌ ភបិាល

អាណានិេមយួនបថូរបាំវភលខុ្សៗគ្នប  ៖ 

 កបុង្របបអាណានិេមបារាាំង្ កមពុជាថរកាមរថូវ

ថេថៅថ្វ កសូ្នាំង្សីុន  រឯីរបជាពលរដឌខ្ខ្មរថរកាម

វញិ បារាាំង្ថៅថ្វ Cambodgien ។ 

 កបុង្របបអាណានិេមនិយមថវៀថណាម កមពុ

ជាថរកាម រថវូយួនថៅថ្វ ណាមេ ី (Nam Ky) 

ចាំខ្ណករបជាពលរដឌខ្ខ្មរថរកាមវញិ រថវូបានថេថៅ

ថ្វ ថមៀង្ (Mien) ឬ ថវៀថណាមកាំថណើថខ្ខ្មរ (Viet Goc 

Mien) ឬ ខ្ខ្មរណាមបូ (Kho-me Nam Bo) ឬរគ្នន់ខ្ថ

ថៅថ្វ “ជនជាថ”ិ (Dan Toc) ប៉ុថណាត ះ។ 

 តារាង្សរបុថឈាម ះ កមពជុាថរកាម តាមកាល

របវថថវិទិោ ដចូខ្លង្ថរកាម ៖ 

 យុេសមយ័ ហវ៊ ូណន ឬ នេរភបាំ ឬ សុវណត ភមូ ិ

(យួន៖  Phu Nam)  

 ពសថុ័តាង្កាំណាយបុរាណវថទុ បាននាាំឲ្យថយើង្

ថជឿថ្វ បពុវបុរសខ្ខ្មរបានរស់ថៅថលើខ្ដនដសីណថ វន

ទថនលថមេង្គរាប់ ន់ឆ្ប ាំ មនុានការកថ់រតារបវថថិ

ស្នស្រសថថមលះ៉។ 

 អបករស្នវរជាវអនថរជាថ ិ និង្ជាថខិ្ខ្មរជាថរចើន 

បានយល់រពមថ្វ ជនជាថថិដើមថៅកមពុជាថរកាម េឺ

ខ្ខ្មរថរកាម ជាអបកថាំណពូជតាាំង្ពីបុរាណ វនមនសុស

ខ្ដលរស់ថៅកបងុ្ អាណាចរក នេរភបាំ។ ការសិកា

ថោយរកុមឯកថទសខ្លង្ជាថពិននសុ្នស្រសថអាំពី “ពួក

ជនជាថភិាេថចិ        កបងុ្ស្នធ្លរណរដឌថយៀកណាម” 

(១៩៦៦)បានពណ៌នាពីខ្ខ្មរថរកាមថ្វ «ជាអបកបនថ

ពូជខ្ខ្មរបុរាណវនអា ណាចរកហ៊វ ូណន»។ 

 បុរាណវទិថូឈាម ះ លវសី ាឡថឺរថ៉ ៍ វនស្ន លា

បារាាំង្ចងុ្បូ ៌ បានជកីរកថឃើញស្នទ នីយវនរកងុ្ អូ

ខ្កវ ជាពសថុ័តាង្វនអារយធមខ៌្ខ្មរ កបុង្សថវថសរទី៍ ១

មនុរេសិថសករាជ។ រកងុ្ អូខ្កវ សពវវេងឋិថថៅភាេ

ខ្លង្ថផងូ្វនថខ្ថថ បារាជ ខ្ដលយួនថៅថ្វ អានយ៉ង្ 

An Giang ប៉ុខ្នថអបករបវថថ ិស្នស្រសថចាថ់ទកុថ្វ វបផធមអ៌ូ

ខ្កវ បានរាលោលថៅដល់ កាំពង្ៀថគ្ន (Long An) ,

 ម (Ha Tien) និង្ថាំបន់ទីវទថទៀថវនខ្ដនដសីណថ

ទថនលថម េង្គ។ 

 ថរឿង្ថរពង្របជារបិយ និង្ចាល ក់ថលើសិ លា

ចារកឹ ក៏ដចូជាអថទបទកបុង្ឯកស្នរជាដើបងូ្ ពីរបថទស

ចនិ និង្ថ លថ្វ រពះអង្គាច ស់ ថកាណឍ ិ នោ បានប

ខ្ណថ ថសាំថៅពីរបថទសឥណាឍ  ថហើយបានជបួរបទះ

នឹង្ រពះនាង្នាេ ខ្ដលរស់ថៅមថុាំ អខូ្កវ ។ ពីរនាក់

ថនះបានថរៀបការជាមយួគ្នប ថហើយបថង្ាើថ អាណា

ចរកនេរភបាំ ខ្ដលានរពាំខ្ដន ខ្លង្ថជើង្ទល់នឹង្

របថទសចនិ ខ្លង្ថកើថទល់នឹង្ថាំបន់មយួឥឡវូថនះ

ថៅ ញ៉រតាង្ (Nha Trang)វនរបថទសយួន,ខ្លង្ថផងូ្

ទល់នឹង្របថទស ា៉ថឡសីុ , និង្ខ្លង្លិចទល់នឹង្

របថទស ភាូ។ 

 ឆ្ប ាំ ២៥០វនរេសិថសករាជអធរិាជ Wu វន

របថទសចនិបានចាថ់ឲ្យមនសុសពីរនាក់ ថឈាម ះ Kang 

Tai និង្ Zhu Ying មកអូខ្កវ ថហើយថេបានពណ៌នា

អាំពីការរេប់រេង្ វនអាណាចរកហវ៊ ូណន ខ្ដលាន

រថបៀបរបបដចូ ឥណាឍ  ។         

 ានឯកស្នរជាថរចើន បានពណ៌នាយ៉ង្

ទាំព័រ១៦ 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

លមអថិអាំពីរបព័ននកស្នង្សង្គម ខ្ដលានរបភពពី

របថទសឥណាឍ  ដចូការថរបើនវូអកសរសាំរសឹាថជាថដើម។ 

 ឆ្ប ាំ៥១៥ ថរកាយពីរពះបាទ ថកាណឍ ិ នយ វរ មន័ 

បានថស្នយទីវង្គថថៅ រពះបាទ ររុទវរ មន័ ក៏បានថធវើេថុ

រពះថជោឌ ឯង្ ថហើយថឡើង្ថស្នយរាជយដល់ឆ្ប ាំ ៥៣៩

។ ថរកាយពីថនាះ ហ៊វណូន បានធ្លល ក់ថៅកបងុ្សស្រង្ហគ មរុាាំ

វរ។  

 កបុង្យុេសមយ័ថនាះ  ថសថច ស្នមនថរាជ (រពះ

រាជាកបងុ្របថទសជថិខ្លង្) ជាបង្បអូននានាខ្ដលតាាំង្

ថៅកបងុ្អាណាចរក ហ៊វណូន រេប់រេង្ថោយថាំបន់

ោច់ខ្ថឯង្។ េរួកថ់សាំគ្នល់ជាង្ថេថនាះេនឺេរ ថចន

ឡា ខ្ដលបានផសុរថខ្ដថថឡើង្ថៅជាមហាអាំណាច

មយួ ថរកាមការរេប់រេង្ របស់ថសថច ភវវរ មន័ ជាអបក

កាន់រពហមញ្ដស្នសនា។ 

យគុសមយ័ក្ចនឡា Chenla (យួន៖Chan Lap) 

 រពះបាទ ភវវរ មន័ វនថចនឡា ខ្ដលជាអបកពូជ

ពង្សជាមយួគ្នប  និង្រពះបាទ ររុទវរ មន័ វន ហ៊វ ូណន ខ្ដរ

ថនាះ បានវាយយកអាណាចរកថនះបញ្ចលូជា ថចន

ឡាធាំ ខ្ដលបានទទលួឋានៈជារោឌ ធបិថថយយ។ 

 ថឈាម ះ ថចនឡា េជឺា កយខ្ដលរបវថថវិទិូ

ថៅតាមចនិ។ អបករបវថថសិ្នស្រសថខ្លះថទៀថសនបិោឌ នថ្វ

 កយ ថចនឡា មកពី កយខ្ខ្មរថ្វ “ជាន់ថលើ” ថោយ

ថហថថុ្វ កាលពីមនុរបថទសខ្ខ្មរខ្ផបក ខ្លង្ថជើង្ថេ

ថៅថ្វ “ជាន់ថលើ” ចាំខ្ណកថាំបន់ដទីាំនាបខ្ផបកខ្លង្

ថផូង្ ថេថៅថ្វ “ពូជថរកាម”។ 

 ថរៅពីភាស្នសាំស្រសាឹថ ខ្ដលានថរបើតាាំង្ពី

យូរមក ភាស្នខ្ខ្មរបុរាណបានថរបើជាថលើកដើបូង្ថេ។ 

សិ លាចារកឹ អង្គរបុរ ីានចះុកាលកាំណថ់ឆ្ប ាំ ៦១១។ 

ថៅកមពុជាថរកាមសពវវេងានវថថខ្លះបានកស្នង្ថឡើង្

តាាំង្ពីសមយ័ថចនឡា។  ឧទហរណ៍ ថៅថខ្ថថ

រពះរថ ាំង្ ានវថថ ថកាះខ្កវស្នរ ី (ឆ្ប ាំ ៦១៣ (និង្ 

វថថសាំ ថរាង្ឯក (ឆ្ប ាំ៦៤២)។ 

 ខ្លង្ខ្ផបកវបផធមវ៌ញិថនាះ របូចាល ក់បដ ិ ា

ថៅានលកេណៈខ្បបឥណាឍ ថៅថឡើយ ខ្ថបាន

បង្ហា ញកាច់រចនាខ្បបខ្ខ្មរ ថហើយបានបនថអានភុាព

រហូថដល់សមយ័អង្គរ។ 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ៧១៧ថៅ ថចនឡា បានខ្ចកជាពីរ៖  

 ១/ ថចនឡាដថីគ្នក  

 ២/ ថចនឡាទឹក ខ្ដលានកមពុជា កមពុជា

ថរកាម និង្មយួភាេ វនថវៀថណាមសពវវេងថនះ។ ថៅ

កណាថ លសថវថសរទី៍ ៨ វនអាណាចរក ថចនឡាបាន

ចះុថខ្សោយ ពីថរ ះានការខ្បកបាក់វផធកបងុ្យ៉ង្រថ

ណម ជាថហថថុធវើឲ្យជនជាថជិថិខ្លង្ថមើលង្ហយ។ 

ថ្លៀថឳកាសថនាះពួកថចារសមរុទ (ជាវ ) បានចលូមក

រាថថាថដថុបាំផ្ទល ញទីរកងុ្ ថឡាមព័ទនរាជវាាំង្ រហូថ

ដល់ចាប់បានរពះមហាកសរថថស្នយរាជយ មហិបថិ

វរ មន័ ថហើយកាថ់រពះសិរស្នថៅថ្វវ យថសថចជាវ  ខ្េម

ថទៀថ។ 

យគុសម័យអងគរ 
 ឆ្ប ាំ៨០២ បានថបើកយុេសមយ័េមមីយួវន

របថទសកមពុជា ខ្ដលឥឡូវថនះបានទទលួយ៉ង្សុះ

ស្នយថ្វ ជាសមយ័អង្គរឬ សមយ័មហានេរ។ កបងុ្

អាំឡងុ្៦សថវថសរដ៍រ៏ងុ្ថរឿង្ សមយ័អង្គរ េរួកថ់

សាគ ល់ជាង្ថេ េរឺជជកាល វនមហាកសរថទាំង្៦រពះ

អង្គេរឺពះបាទ ៖ 

 ១/ ជយ័វរ មន័ទី២ (៨០២-៨៥០) ជាស្នទ បនិក

រពះរាជាណាចរកយុេសមយ័អង្គរ។ 

 រពះបាទ ជយ័វរ មន័ទី២ ថោយបានអះអាង្ថ្វ 

ទាំព័រ១៧ 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ជាអបកបនថខ្ខ្សពូជពង្សវនហវ ូណនបានថឡើង្ថស្នយ

រាជយ ថហើយបានបរង្បួបរង្ួមជាថថិឡើង្វញិ ថៅថសធើរ

រេប់កខ្នលង្ទាំង្អស់ ថធវើឲ្យរពះរាជាណាចរកានឥទនិ

ពលទទូាំង្អាសីុភាេអាថេបយ៍។ 

 ២/ ឥស្រនធវរ មន័ទី១ )៨៧៧-៨៨៩) ជាអបកថផថើម

ឲ្យានការថគ្នរពបូជាបពុវបុរស។ រទង្ៀបានកស្នង្

បារាយណ៍ទឹក និង្របាស្នទជាថរចើន រមួានរបាស្នទ

រពះថគ្ន ថដើមផីឧទធិសថ្វវ យចាំថ ះបុពវបុរសរពះអង្គ។ 

ថនះជាថលើកដើបូង្កបុង្របវថថសិ្នស្រសថខ្ខ្មរ ខ្ដលថេាន

ឯកស្នរជាក់លាក់ ពីការថគ្នរពបជូាបពុវបុរសរបស់

រពះរាជា ខ្ដលរថវូថលើកថថមាើង្ឲ្យានឋានៈថសមើនឹង្

ថទវ-ថទវ ី។ ខ្ខ្មរថយើង្ថៅរកាទាល ប់ដល់សពវវេង ជាពិ 

ថសសកបុង្ការរបារពនបុណយខ្សនដនូតា (បុណយភជុាំ

បិណឍ )។ 

 ៣/ យថស្នវរ មន័ទី១ (៨៨៩-៩១៥) ជា

ស្នទ បនិកទី១វនរកងុ្អង្គរ រទង្ៀជាស្នទ បនិកទី១ វនរកុង្

អង្គរ (យថស្នធរៈបុរៈ)ខ្ដលសទិថថៅជារាជធ្លនីរបស់

ខ្ខ្មរអស់រយៈកាល៦សថវថសរ។៍ កបុង្ការកស្នង្រាជ

ធ្លនីេម ី រពះបាទយថស្នវរ មន័ទី១ រទង្ៀបានឲ្យកស្នង្អា

រសមជាថរចើន សរាប់េណៈស្នសនាថផសង្ៗ។ 

 បុរាណវទិជូាថបិារាាំង្ បានរកថឃើញរបូចាល ក់ 

រពះសីវៈ វសិតុ និង្រពះពុទនរបូ កស្នង្ពីសាំរទឹន កបុង្

សមយ័ថនាះ ថៅវថថថ ធថិសរ ី (កាំពង្ៀស្នព ន) និង្កបងុ្

វថថថផសង្ៗថទៀថទទូាំង្ខ្ដនដសីណថ ទថនលថមេង្គ។ 

 ៤/ សូរយវរ មន័ទី១ (១០០២-១០៥០) ជារាជវង្ស

ខ្ខ្មរ វនជើនាន់អាណាចរកភបាំ រទង្ៀបានថភៀសខ្លួនថៅ

នេរជាវ  ថពលខ្ដលទ័ព ថចនឡាចលូវាយលុក។ រពះ

អង្គជារពះរាជាទី១វនយុេសមយ័អង្គរ ខ្ដលកាន់ពុទន

ស្នសនាមហាយន។ 

 ៥/ សូរយិវរ មន័ទី២ )១១១៣-១១៥០) ជា

ស្នទ បនិកវនអង្គរវថថ(ទី២) 

 រពះបាទ សូរយិវរ មន័ទី២ ានស្នប រពះហសទ

ធាៗំ បីេ ឺ៖ 

 ១) កស្នង្របាស្នទអង្គរវថថ និង្បនថការ

ស្នទ បនារបាស្នទរពះវហិារ 

 ២) បរង្បួបរង្ួមសង្គមវផធកបុង្  

 ៣) ថថមលើង្អានភុាពខ្ខ្មរថលើឆ្ក អនថរ

ជាថថិោយថលើកទ័ពថៅវាយជាមយួរបថទសជថិខ្លង្ 

ខ្ដលានយួន ( Dai Viet) ចាម និង្ មន ជាថដើម។ 

 ថៅកមពុជាថរកាម រពះអង្គបានបញ្ញជ ឲ្យសង្ៀ

នវូបនាធ យ យ៉ង្ថរចើនសរាប់រថថួរតាខ្ដនដ ី ាន

បនាធ យ មរថួថរតាថោយ ពញាស, បនាធ យ ម

ថមេង្គ រថួថរតាថោយ ពញខ្របង្, បនាធ យវរពនេរ

រថួថរតាថោយ ពញឌិន )មកពីរបភពថនះថហើយ 

ថទើបពួកយួនខ្របថឈាម ះមថុាំវរពនេរថៅជា យ៉ឌិន 

(Gia Dinh). 

 ៦/ ជយវរ មន័ទី ៧ ( ១១៨១-១២១៩) ជា

ស្នទ បនិកអង្គរទី៣ (អង្គរធាំ) 

   រពះអង្គាច ស់ ជយ័វធន៌ ជាអបកយុទនស្នស្រសថ

ខ្ផបកថយធ្លដច៏ាំណាប់មយួរពះអង្គ ខ្ដលបានដកឹនាាំ

កង្ព័ទរបយុទន ថដើមផីរ ាំថោះទឹកដឲី្យផថុពីការរថថួរតា

របស់បរថទស។ ថរកាយពីថដញទ័ពឈាល ន នរបស់

ចាម ផថុពីទីរកងុ្អង្គរ ថហើយថទើបរពះអង្គថឡើង្

ថស្នយរាជយកបងុ្រពះជនាម យុ៥៦ឆ្ប ាំានរពះនាមជា

ជយ័វរ មន័ទី៧។  

 ជយ័វរ មន័ទី៧ ជាអធរិាជ ខ្ដលបានស្នទ បនា

រាជធ្លនីអង្គរទី៣ ឬអង្គរធាំ និង្របថទសជាថទិាំង្មលូ 

ខ្ដលានទាំហាំ ទលូាំទលូាយ     ជាង្ថពលណាៗ  ទាំង្ 

ទាំព័រ១៨ 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

អស់។ របថទសខ្ខ្មរសមយ័ថនាះបានរថថួរតាតាាំង្ពី 

ភាូ រហូថដល់មយួខ្ផបកវន ា៉ថឡសីុ។ រពះអង្គក៏ជា

អបកកស្នង្ សមទិនផលថរចើនជាង្ថេបាំផថុ។ 

 ថទពថកាសលយរបស់រពះបាទ ជយ័វរ មន័ទី៧ េឺ

រទង្ៀថចះសរមបសរមួល អវីខ្ដលជារបស់ស្នសនា 

ានពីមនុ (របាស្នទភបាំ) និង្ថធវើអវីខ្ដលជាេម ី ថដើមផឲី្យ

បានថពញចថិថទាំង្ពួករ ហមណ៍ ទាំង្ពួករាស្រសថ ។ 

រពះអង្គខ្េមទាំង្ានរពះរាជហឬទ័យេថិេដូល់សុខ្

ាលភាពរបស់របជារាស្រសថផង្។ សិលាចារកឹ តា

រពហម បានឲ្យដងឹ្ពីការកស្នង្ថៅមនធីរថពទយថៅ

 សថពញវផធរបថទសសរាប់ពោបាលមនសុសាប  

ថោយមនិរបកាន់ វណត ៈកបងុ្សង្គមថឡើយ។ 

 តាាំង្ពីរជជកាលរពះបាទ ជយវរ មន័ទី៧ មកពុទន

បរស័ិទបានកស្នង្វថថយ៉ង្ថរចើនថៅ រេប់ថខ្ថថវន

កមពុជាថរកាម។ ថៅថខ្ថថឃល ាំង្ានវថថរបាស្នទេង្ៀ 

(១២២៤) វថថចថមុខុ្លរថនរាម-ថរជាយទឹម(១៤៦៥)

វថថថ ធរិពឹកស-ខ្រពកេយ(១៤៦២)វថថ ឃល ាំង្

(១៥៣៣)។ល។ ថៅរពះរថ ាំង្ានវថថភរិមយរាជយ

(១០៧៩)វថថ មជឈឹារាម(១៣១៧) ។ល។ 

 ការពរង្កីខ្ដនដបីាន រថូវចះុេយបនថិចមថង្ៗ

មកពីការឈាល ន ន ពីពួកម៉ងុ្ថហាគ ល (Mongol) 

ថសៀម (Thai) ,ចាម (Cham) និង្ថរកាយមកាន យួន

(VN)ផង្។ 

 ឆ្ប ាំ១៤៣១ រពះបាទ ពញយ៉ថ រថវូបង្េើ

ថបាះបង្ៀរកងុ្អង្គរថចាលថហើយបានថរ ើរាជធ្លនីមក

តាាំង្ថៅ ភបាំថពញវញិ។ 

 រពះរាជាណាចរកកមពុជាថចះខ្ថចះុអន់េយ

ជាលាំោប់ ពីថរ ះអបកដកឹនាាំខ្ខ្មរអន់ថខ្សោយផង្ និង្

មកអាំពីយុទនស្នស្រសថថលបទឹកដខី្ខ្មរ ពីរបថទសជថិ

ខ្លង្ផង្។ 

· យុេសមយ័ យួនថរជៀថខ្រជកមកថលើទឹកដខី្ខ្មរ តាាំង្

ពី ស.វ.ទី១៧ 

 ឆ្ប ាំ១៦២០ អាចចាថ់ទកុជាថាំណាក់កាលមយួ 

ខ្ដលចាប់ថផថើមនវូកមមវាសនាដអ៏ភព័វចាំថ ះខ្ខ្មរកមពុ

ជាថរកាមថយើង្។ 

 រពះបាទ ជយ័ថជោឌ ទី២ (១៦១៨-១៦២៨) 

ខ្ដលធ្លល ប់បានរស់ថៅរបថទសថសៀម បានង្ហកមក

ចង្ថម រថភីាពជាមយួរបថទសយួន (An Nam) ខ្ដល

កាំពុង្ខ្ថអនវុថថខ្ផនការវាថទីមកទិសខ្លង្ថផងូ្ (Nam 

Tien) របស់ថេ។ 

 ស្នស្រស្នថ ចារយខ្ខ្មរថរកាមាប ក់េថឺលាក រថងឹ្ ង្ហ 

បានសរថសរយ៉ង្សថង្េបអាំពីយួនដចូខ្លង្ថរកាម ៖ 

 “ថរកាយពីបានរាំថោះខ្លួន ថចញផថុអាំពីនឹម

ចនិ អស់រយៈថពលជាង្មយួ ន់ឆ្ប ាំមក (១១១មនុេ.

ស.-េ.ស.៩២១)ថសថចយួនកបុង្រាជវង្ស លី (Ly) បាន

ថផថើមវាយលុករបថទសចមា៉ ចាប់តាាំង្ពីស.វ.ទី១១ថ

ថៅ។ ថៅេ.ស.១៤៧០ថសថចយួនរពះនាម ថឡ ថ្វញ់ 

ថងុ្ (Le Thanh Ton) រទង្ៀវាយយកបានរាជធ្លនីវជិយ័ 

របស់ចាមខ្ដលថៅថពលថនាះានពលទហាន

ស្នល ប់ដល់ថៅ ៤មុនឺនាក់។ ថជាេជយ័ដធ៏ាំសថមផើម

របស់ជនជាថយួិន បានរញុរចានរពាំរបទល់របថទស 

ចមា៉ ចះុឆ្ង យមកទិសខ្លង្ថផងូ្ថទៀថ េមឺកទល់

ថរជាយ Varrella។ ថៅេ.ស. ១៦០០ របថទសយួន

រថូវបាថ់បង្ៀឯកភាពរបស់ខ្លួន ៖ ទឹកដរីថូវខ្បង្ខ្ចក

ជាពីរ ខ្លង្ថជើង្ជារបស់រាជវង្សថឡ )Le) ខ្ដលាន

ពួកថសថចរតាញ ់ រទិញ )Trinh)ជាអបកគ្នាំរទ ខ្លង្ថផូង្

រថូវបានថៅពួកថសថចរកាញថ់ង្វៀង្ (Nguyen)។ ប៉ខុ្នថ

ថទះជាានវបិថថវិផធកបុង្ក៏ថោយក៏ពួក ថង្វៀង្ បានបនថ

វាយដថណថ ើ មយកទឹកដរីបថទស ចមា៉ ទល់ខ្ថអស់

រលីង្។ (េរួេបផីកថ់សាគ ល់ថ្វ យួនថរបើយុទនស្នស្រសថ

ទាំព័រ១៩ 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

ដចូគ្នប  សរាប់បាំបាថ់ពូជស្នសន៍ចាម (ស.វ. ទី១១-

ស.វ.ទី១៧) និង្ខ្ខ្មរ (ស.វ. ទី១៧-ដល់សពវវេង)។ 

យុទនស្នស្រសថខ្ដលយួនថៅថ្វ ខ្ផនការវាថទីមកទិស

ខ្លង្ថផងូ្ (Nam Tien) សាំអាង្ថៅថលើកលផិចពីរយ៉ង្

េ៖ឺ ១/ នថយបាយចាំណង្ថមរថភីាព (Tinh Huu Nghi 

Anh Em) និង្ ២/ នថយបាយអថនាថ របថវសន៍ (Dan Di 

Truoc Nha Nuoc Di Sau)   

 ឆ្ប ាំ១៣០៦ ថសថចចាម ជយ័សង្ាវរ មន័ទី៣ 

(Jaya Simhavarman III, យួនថៅ Che Man) បាន

ថរៀបអភថិសកជាមយួាច ស់កសរថយ៍ីយួន ថហវៀង្ រថងឹ្ 

(Huyen Tran Cong Chua)។ ជាេបូវនអា ហ៍ពិ ហ៍

ថនះថសថចចាមរបេល់ដពីីរថខ្ថថឲ្យយួន ថបើកផលវូឲ្យ

យួនថលបរបថទសចមា៉ទាំង្មលូ។ 

 ឆ្ប ាំ១៣០៦ថសថចខ្ខ្មររពះបាទ ជយ័ថជោឌ ទី២ 

បានថរៀបអភថិសកជាមយួាច ស់កសរថយ៍ីយួន ថង្វៀង្ 

ផកុ ង្ឿកុ វាឿ ង្ (Nguyen Phuc Ngoc Van) ជាកនូថសថច

រតាញ់យួន ថង្វៀង្ ផកុ ថង្វៀង្ )Chua Sai Nguyen Phuc 

Nguyen) េថឺសថច (Hy Tong)។ ជាចាំណង្វដឪពុកថកមក 

បានជនូកនូរបស្ននវូនារកីថិិថយសចាំននួ៥០០នាក់ 

និង្បុរសកថិថយិស៥០០នាក់ ដខ្ង្ារពះអង្គាច ស់កសរថិ

យ៍យួនមករពះរាជធ្លនីឧថថុង្គ។ ថោយរសឡាញ់

របពននស្នអ ថថហើយយល់រចឡាំថ្វយួនានចថិថលអនិង្

សុភាពរាក់ទក់ផង្ រពះបាទ ជយ័ថជោឌ ទី២ បាន

អនញុ្ញដ ថឲ្យយួនចលូមករកសីុ ថៅថាំបន់រពះសួគ្ន៌ 

(Ba Ria) រថ ាំង្ចង្ហវ  (Bien Hoa) និង្វាលថរបើស

(DongNai)។ ថនះជាថលើកទីមយួថបើកផលូវឲ្យយួនរ ាំកលិ

ចលូដខី្ខ្មរបនថិចមថង្ៗ។ 

 ឆ្ប ាំ ១៦២៣ ថោយការថយេយល់ដល់អេគ

មថហសី រពះបាទ ជយ័ថជោឌ ទី២ រទង្ៀបានអនញុ្ញដ ថ

ឲ្យ រកងុ្ថហវ(Hue) កាន់កាប់រកសួង្េយថៅវរពនេរ

និង្វាលថរបើស (Dong Nai)។ របជារាស្រសថយួនក៏ដកឹ

កនូជញ្ជូនថៅបបួលគ្នប ចលូថៅកបងុ្ទឹកដខី្ខ្មរកាន់ខ្ថ

ថរចើន។ ចាំខ្ណកជនជាថខិ្ខ្មរវញិ រថូវបង្េើចថិថលះបង្ៀ

ថចាលរទពយសមផថថ ិ រសុកភមូេិយថៅថៅកខ្នលង្

ថផសង្ ថរ ះពុាំអាចថសូ៊រស់ថៅជាមយួពួកចាំណូលេមី

បាន។ 

 ឆ្ប ាំ ១៦២៤ រពះមហាកសរថយីនីខ្ខ្មរកាំថណើថ

យួន(ខ្ខ្មរថៅថ្វ រពះអង្គចវូ) បានរបសូថបុរថមីយួ 

រពះនាម អង្គញ៉កសរថមីយួ។ 

 ឆ្ប ាំ ១៦៣៨ រពះអង្គ ទង្រាជា រទង្ៀបាន

ទមទរយកដ ី វរពនេរ-កាំពង្ៀរកបី (Ben Nghe) មក

វញិ ប៉ខុ្នថអេគមថហសីយួនរបស់ រពះបាទ ជយ័ថជោឌ

ទី២ រទង្ៀបានថសបើឲ្យពនោថពលឲ្យបានយូរបនថិចថទៀ

ថ។ បនថមក ថោយខ្ខ្មរថចះខ្ថានការខ្បកបាក់គ្នប  

ថទើបយួនយកមក កមពជុាថរកាមទាំង្អស់។ 

 *Tu do cu vai nam lai co chuyen cuop ngoi, 

tranh gianh thien ha giua hoang toc Chan lap, quan 

nha nguyen phai sang cuu vien, sap dat trat tur. Va 

moi lan can thiep nhu the, vua Mien lai cat dat den 

on,ư choưden…ư tatư caưphanưdatưmienưnamư thuocư veư

nguoi Viet. 

(Le Huong, nguoi Viet goc Mien) 

 ឆ្ប ាំ១៦៥៨ រពះអង្គ សូរ និង្រពះអង្គ ថន ពីរ

នាក់បង្បអនូបថង្ាើថ (កនូរបស់រពះឧទ័យ) រថ់ថៅពឹង្

 ក់យួន ថដើមផីរបឆ្ាំង្នឹង្បង្បអូនជដីនូមយួេ ឺ

ថៅពញចន័ធ (ជាកនូរបស់ រពះបាទជយ័ថជោឌ ទី២)។ 

ថ្លៀថឱកាសដល៏អថនះថសថចយួន ថហៀង្ ថវឿង្ (Hien 

Vuong Nguyen Phuc Tan) បានបញ្ញជ ឲ្យថលើកទ័ព 

៣០០០ នាក់ចលូមករសកុខ្ខ្មរ។ 

(លៅម្លនត)  

ទាំព័រ២០ 
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តាមរបភពព័ថា៌ន វនរកសួង្ចារកចិច

ថយធ្លអាថមរកិាាំង្ ថៅថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្

បានឲ្យដងឹ្ថ្វ រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម 

បានរថូវថេបថង្ាើថថឡើង្ថៅខ្ខ្វចិឆកិា ឆ្ប ាំ១៩៦១ 

ថចញពី «ចលនាកខ្នសង្ស» ខ្ដលជារកុមថសូ៊

ថកើថថឡើង្ថោយសិសសេណៈរបស់រពះសង្ឃខ្ខ្មរ 

ថសបហាជាថមិួយរកុមខ្ដលធ្លល ប់ ានទាំនាក់ទាំនង្

ជថិសបិទនជាមួយចលនាថសបហាជាថខិ្ខ្មរជាន់ថដើម

មួយានថឈាម ះថ្វ «ចលនានេរវថថ» ខ្ដលបាន

កថកើថថឡើង្ថៅអាំឡុង្ឆ្ប ាំ១៩៣៥ ឥសសរៈជន

មួយចាំននួខ្ដលថេបានស្នគ ល់ថឈាម ះ ដចូជា៖ 

ភកិេុ ជនួ ណាថ, ភកិេុ ហួថ តាថ, ភកិេុ អ៊កុ ជា, ភកិេុ 

ខ្ហម ថចៀវ, អាចារយ ននួ ដងួ្, ប៉ាច ឈឺន, សឺង្   

ង្ឿកុ ថ្វញ,់  បរួ ហ៊ង្,  សឹុម វាឿ ,  ប៊នុ ចនធម៉លុ  ជា

ថដើម។ល។ 

សូមជរាបថ្វ ឥសសរៈជនខ្ដលបាន

ជរាបថឈាម ះខ្លង្ថលើថនះ ានមួយចាំននួបាន

គ្នាំរទរាជវង្ស នថរាថថម ខ្ដលកាលថនាះ ពួក

ថលាកបានេថិថ្វរាជវង្ស សីុសុវថថ ិបានកាល យជា

ឧបផករណ៍ របស់អាណានិេមនិយមបារាាំង្ 

ថហើយរាជយសមផថថវិនរាជានិយមខ្ខ្មរ សមខ្ថ

រថូវសាជកិវនរាជវង្ស នថរាថថម ជាអបកខ្ដលេរួ

ខ្ថទទលួថឡើង្ថស្នយរាជយ។ 

សឺង្ ង្កុ ថ្វញ,់  ប៉ាច ឈឺន,   បរួ ហ៊ង្,  

សឹុម វាឿ  ជាថដើម សុទនខ្ថបានលាំថអៀង្ថៅគ្នាំរទ

រពះរាជវង្ស នថរាថថម ។ កាខ្សថខ្ខ្មរដើបូង្មួយ 

ខ្ដលពួកថនះបានថបាះពុមពផាយ ក៏បានទទលួ

ការឧបថទមាពីសាំណាក់សាជកិ វនរាជវង្ស 

នថរាថថម ខ្ដរ។ (justin Corfield and Presss, Inc. 

2003) 

ថៅឆ្ប ាំ១៩៥១ សឺង្ ង្កុ ថ្វញ ់បានខ្បក

ថចញឈប់គ្នាំរទរាជវង្ស នថរាថថម ពីថរ ះថលាក 

ានទាំនាស់ជាមួយនឹង្សថមឋច នថរាថថម សីហន ុ

ខ្ដលកាលថនាះ រស្នប់ខ្ថថកើថានចថិថរចខ្ណន

នឹង្ថលាក សឺង្ ង្កុ ថ្វញ ់ ថោយស្នរខ្ថថលាក

ានរបជារបីយ៍ខ្ពស់រថខ្ដថ។ 

អបកខ្ដលបានថចញធនធ្លន និង្

អនញុ្ញដ ថឲ្យថរៀបចាំចង្រកង្ «ចលនាកខ្នសង្ស» 

ឲ្យកាល យថៅជា រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម េឺ

សថមឋច នថរាថថម សីហន ុ ខ្ដលកាលថនាះរពះ

អង្គយល់ថឃើញថ្វ រថូវខ្ថចាថ់តាាំង្រកុមមួយ 

ថៅរបខ្ជង្នឹង្រកុមខ្ខ្មរថសរ ី ដកឹនាាំថោយ សឺង្ 

ង្កុ ថ្វញ។់ (Gerald Cannon Hickey, Free in the 

Forest: Ethnohistory of the Vietnamese Central 

Highlands, 1954-1976. New Haven: Yale Uni-

versity Press, 1982.
 
P 61, citing an original 

document given him by KKK leaders in Phnom 

penh in 1970.) 

ទីបញ្ញជ រការោឌ នសាង ថ់របស់ រណសិរសថ

សូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម តាាំង្ថៅឯភបាំថពញវន កមពុជា

កណាឋ ល។ ថមបញ្ញជ រការវន រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរ

កមពជុាថរកាម ានថឈាម ះថ្វ «ថៅ ោរ៉ា» ឬ «ថៅ 

ដរ៉ា»។ ថគ្នលបាំណង្ខ្ដលរណសិរសបាន

របកាសជាសាង ថ់ថនាះ េាឺនបាំណង្ចង្ៀទម 

អាំពីចលនកខ្នសងស 
ឬ 

រណ្សរិសតស៊ខូ្ខមរកមពុជាក្រោម 
The Struggle Front of the Khmer of Kampuchea Krom (KKK) 

ទាំព័រ២១ 
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ទរមកវញិ នវូខ្ដនទឹកដអីាណាថខ្ថថខ្ខ្មរទាំង្ឡាយ

ថៅកមពុជាថរកាម។ (5
th
 Special Forces Group 

(Airborne), First Special Forces: Outlines History of 

Company D, 1962-1970. P 3) 

 

អាំពីក្មដឹកនាំខលះននចលនកខ្នសងស 
តាមរបភពមយួបាននិយយថ្វ ថៅ ដរ៉ា 

ថនះេជឺាថមបញ្ញជ រការវន រណសរិសថស៊ខូ្ខ្មរ កមពជុា

ថរកាម ខ្ថមនិខ្មនជាស្នទ បនិកវន ចលនាកខ្នសង្

ស ដើបូង្ថនាះថទ។ 

តាមរយៈ Arthur J. Dommen កបុង្ថសៀវ ថៅ

របស់ថលាកថឈាម ះ «ពិថស្នធន៍របស់បារាាំង្ និង្អា

ថមរកិាាំង្ ថៅឥណឍ ចូនិ, លទនិជាថនិិយម និង្លទនិ

កមុមុយនីសឋ ថៅកមពុជា ឡាវ និង្ ថយៀកណាម» 

ថបាះពុមពផាយថៅឆ្ប ាំ២០០១ រថង្ៀទាំព័រ ៦១៥ បាន

និយយថ្វ ស្នទ បនិកដើបងូ្វន ចលនាកខ្នសង្ស េឺ

រពះសង្ឃរពះនាម សាំឪក ខ្សន ជាអបកបួសថចះ

មនថអាេមគ្នថ្វ របកបថោយមហិទនិឫទនិខ្លល ាំង្ពូខ្ក

ាប ក់ ថៅឯថាំបន់ភបាំរបាាំពីរ វនខ្ដនដសីណឋ រទថនលថម

េង្គ។ 

តាមរយៈថសចកឋរីាយការណ៍ខ្ផបកចារកចិច 

វនរកសួង្ថសុើបការថយធ្ល របស់កង្កាល ាំង្ 

ពិថសសអាថមរកិាាំង្ បានកាំណថ់ឲ្យដងឹ្ថ្វស្នទ បនិក

វន ចលនាកខ្នសង្ស ដើបូង្េជឺាបពវជថិអបក បួស

មយួអង្គរពះនាម សមថូ ថសង្ ឬ សមថូ ខ្សង្ ខ្ដល

អកសរឡាតាាំង្សរថសរថ្វ SMOUT SENG  ខ្ដលឮថ្វ

ថចញមកពីថាំបន់ភបាំដនិ ថខ្ថថកាំពថ វនរបថទសកមពុ

ជា។ 

ចាំខ្ណកឯ ថៅ ដរ៉ា វញិានរបភពថចញ

មកពីភបាំថពញ ខ្ដលរបភពព័ថា៌នខ្លះបាន 

និយយថ្វ ធ្លល ប់បានបួសថរៀនមយួរយៈកបងុ្

សាំណាក់រពះពុទនស្នសនា។ ថរកាយសឹកពីបសួ 

ថៅ ដរ៉ា បានចលូរមួជាមយួ ចលនាកខ្នសង្ស 

របស់រេូ សាំឪក ខ្សន ។ថហើយថៅឆ្ប ាំ១៩៦១ ថៅ 

ដរ៉ា បានរថូវថេខ្ថង្តាាំង្ជាថមបញ្ញជ រការវន រណ

សរិសថស៊ខូ្ខ្មរកមពជុាថរកាម   ខ្ដលពួកអាថម រកិាាំង្ 

បានថៅតាមអកសរកាថ់ឡាតាាំង្ថ្វពួក KKK។ 

របភពព័ថា៌នដខ្ដលថនះនិយយថ្វ េរឺេូ 

សាំឪក ខ្សន ជាអបកខ្ណនាាំ ថៅ ដរ៉ា ថៅឲ្យ ស្នគ ល់

រដឌអាំណាចរកុង្ភបាំថពញ ថហើយក៏បានទទលួការគ្នាំ

រទពីសាំណាក់រដឌអាំណាចថនាះ។ របភពដខ្ដល

និយយថ្វ អបកធាំានអាំណាចខ្ពង្ៀខ្ពស់បាំផថុថៅឯ

ភបាំថពញជាអបកគ្នាំរទ ថៅ ដរ៉ា ឲ្យដកឹនាាំ រណសរិសថ

ស៊ខូ្ខ្មរកមពជុាថរកាម។ 

រដឌអាំណាចថៅភបាំថពញ បានបថញ្ចញនវូការ

គ្នាំរទរបស់ខ្លួនចាំថ ះ រណសរិសថស៊ខូ្ខ្មរកមពជុា

ថរកាម ថោយចាំហរថោយបានទាំង្ថបាះពុមពផាយ

នវូស្នរព័ថា៌នភាស្នខ្ខ្មរចាំននួពីរ េ ឺ ១ ថឈាម ះ   

សង្ឃឹមមនសុស    និង្  ១ថទៀថថឈាម ះ  សថមលង្ខ្ខ្មរ

ថរកាម ផាយដើណឹង្ទក់ទង្អាំពី ស្នទ នការណ៍ទថូៅ 

វនបណាឋ ជនជាថខិ្ខ្មរថៅកមពុជាថរកាម។ 

ថរកាយពីការបថង្ាើថ រណសរិសថស៊ខូ្ខ្មរកមពុ

ជាថរកាម បានជថិមយួខ្ខ្មក ថៅខ្ខ្ធបូ ឆ្ប ាំ ១៩៦១ 

រណសរិសថស៊ខូ្ខ្មរកមពជុាថរកាម បានបថង្ាើថស្នខ្ល

របស់ខ្លួន ថៅថខ្ថថបកីបុង្ខ្ដនដកីមពុជាថរកាម (ថយៀ

កណាមខ្លង្ថផូង្) េថឺៅ ហាថទៀង្ វនថខ្ថថថេៀង្

យ៉ង្, ថៅរទីថនុ វនថខ្ថថចវូដកុ, និង្ថៅឯឡុង្ប៊ញិ 

វនថខ្ថថប៊ិញឡុង្។ (ថយើង្សូមអភយ័ថទស នវូការ

ខុ្ស្គង្អថចថនា ថោយការបកខ្របភាស្នពី

បារាាំង្, អង្ៀថេលសមកជាភាស្នខ្ខ្មរ)។ 

ទាំព័រ២២ 

ផាយជាររៀងរាលថ់្ងងតាមរយៈរេហទពំ័រ៖ www.vokk.net 
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ថៅខ្ខ្មិនា ឆ្ប ាំ១៩៦២ រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរ

កមពជុាថរកាម បានបថង្ាើថស្នខ្លរបស់ខ្លួនថៅឯ 

ថខ្ថថតាយនិញ និង្ស្នខ្លថចូៗមួយចាំននួថៅ

តាមទីខ្ដលខ្ខ្មររស់ថៅ។ 

ទាំនាក់ទាំនង្ដើបូង្វន រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពុ

ជាថរកាម ជាមយួអាជាញ ធរថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្

និង្ជាមួយនឹង្ខ្ផបកកង្កាល ាំង្ពិថសស អាថមរកិាាំ

ង្ បានចាប់ថផឋើមតាាំង្ពីវេងទី១៩ ខ្ខ្វចិឆកិា ឆ្ប ាំ

១៩៦៣។ ថៅថពលថនាះ ថៅ ដរ៉ា បានរថូវចាប់

ខ្លួនថោយទហានថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្ ថៅឯ 

រទីថនុ ឯថខ្ថថចវូ ដកុ។ សភាពរបស់ ថៅ ដរ៉ា 

ថៅថពលថនាះកាំពុង្ខ្ថធ្លល ក់ខ្លួនឈឺ ថោយជមងឺ

រេុនចាញ់មិនអាចរថ់ថេចថៅណារចួថឡើយ។ 

ថរកាយពីពួកថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្ ចាប់

បាន ថៅ ដរ៉ា មក រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម 

បានធ្លល ក់ថរកាមការដកឹនាាំរបស់ ថៅ ខ្យ៉ម។ ថៅ

ថដើមឆ្ប ាំ១៩៦៤ សកឋបិី ថៅ សុកាន ជាសាជកិ

វន រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម ថៅ ចវូ ដកុ 

បានអនធង្ឲ្យរណសិរសថនះចលូវដជា មួយរដឌការ

ថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្ ប៉ុខ្នថខ្លង្ ថៅ ខ្យ៉ម មនិ

រពមចះុចលូថទ។ 

ថៅថដើមឆ្ប ាំ១៩៦៥ ថៅ ខ្យ៉ម បានចាក

ថចញពីជរួ រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម 

ថហើយ ការរេប់រេង្រណសិរសក៏បានធ្លល ក់ថៅថលើ 

ថៅ អ៊ចូ។ 

ថៅ អ៊ចូ ថនះ ថបើតាមថសចកឋវីភិាេរបវថថិ

របូរបស់រកសួង្ចារកចិចបានឲ្យដងឹ្ថ្វ ថៅ អ៊ចូ 

ធ្លល ប់ថធវើជាទហានបារាាំង្ ក់ថោយ ៣ ជាន់។ 

ថរកាយមក គ្នថ់បានរថ់ថចញពីអង្គភាពកង្ទ័ព

បារាាំង្ ថៅចលូជាមួយថយៀកមិញ ថហើយ

ថរកាយមកបានចលូថៅបាំថរ ើថយៀកកងុ្ មុននឹង្

រថូវថេ បញ្ចូលឲ្យមកថធវើការថៅឯ រណសិរសថសូ៊

ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម។ 

 ថពលថនាះ សកឋបិី ថៅ សុកាន ក៏បាន

បបួល ថៅ អ៊ចូ ឲ្យចលូវដជាមួយនឹង្រដឌការ

ថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្ផង្ខ្ដរ ថហើយ ថៅ អ៊ចូ 

និង្សម័រេបកសពួកចាំននួ ១៣៤ នាក់ានអាវធុ

៥៨ថដើម ក៏បាននាាំគ្នប ចះុចលូជាមួយរដឌការថយៀ

កណាមខ្លង្ថផូង្ថៅវេងទី២៩ដល់វេងទី៣១ ខ្ខ្

កកាោ ឆ្ប ាំ១៩៦៥។ ពួក១៣៤នាក់ហបឹ ង្បានរថូវ

រដឌការថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្បញ្ជូន ថៅកបុង្កង្

សនថិសុខ្ថាំបន់វនថខ្ថថ ចវូដកុ ខ្ដលាន ថៅ 

អ៊ចូ ថមបញ្ញជ ការ។ 

 ថៅវេងទី៥ដល់វេងទី១៣ ខ្ខ្សីហា ឆ្ប ាំ

១៩៦៥, ពួកកង្កាល ាំង្ពិថសសអាថមរកិកាាំង្ 

បានទក់ទង្ជាមួយនឹង្ ថៅ ថហៀន ថមបញ្ញជ ការ

រណសិរសមួយខ្ផបកថទៀថ ខ្ដលជាេរូបឆ្ាំង្គ្នប ជា 

មួយនឹង្ ថៅ អ៊ចូ  ានទីតាាំង្ថៅឯ ទិញថបៀន 

Tinh Bien ឲ្យចះុចលូជាមួយរដឌការថយៀកណាម

ខ្លង្ថផូង្។ ថៅ ថហៀន បានយល់រពម ថហើយ

គ្នថ់នឹង្សម័រេបកសពួកចាំននួ៦២៦នាក់ អាវធុ 

៧៤ ថដើម បានចះុចលូជាមួយរដឌការរកុង្វរពន

េរ។ (តាមរបភពមួយថទៀថនិយយថ្វ កាល

ថណាះ ថៅ ថហៀន បាននាាំកនូថៅបកសពួកចាំននួ

៤៥០នាក់ ចះុចលូនឹង្រដឌការថយៀកណាមខ្លង្

ថផូង្ ខ្ដលជាចាំននួខុ្សគ្នប ពីចាំននួ៦២៦ខ្លង្

ថលើ)។ 

 ថៅ ថហៀន បានរថូវរដឌការរកុង្វរពនេរ

ខ្ថង្តាាំង្ជាថមបញ្ញជ ការ វនកង្វរៈថសនាថចូ 

មួយ ខ្ដលានសុទនខ្ថបកសពួកកនូថៅគ្នថ់ 

ថហើយ រថូវបញ្ជូនឲ្យថៅហវឹ កហាថ់មុខ្វជិាជ ការ

ថយធ្ល និង្វន័ិយបខ្នទមថៅឯជើរ ុាំ Ba Xoai។ 

 តាមរយៈការទក់ទង្ខ្ដលាន ថៅ សុកា

ទាំព័រ២៣ 
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ន ពីមុន ក់សកឋបិី ដល់មកឆ្ប ាំ១៩៦៦ បាន

ថឡើង្បុណយសកឋជិាសកឋបិួន ថោយស្នរខ្ថគ្នថ់

ពូខ្កខ្លង្បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួក រណសិរស ថសូ៊ខ្ខ្មរ

កមពជុាថរកាម ចះុចលូជាមួយថយៀកណាមខ្លង្

ថផូង្, សកឋបិួន ថៅ សុកាន បានខ្ណ នាាំឲ្យពួកទី

របឹកាអាថមរកិកាាំង្ វនកង្ពិថសសថៅជបួនឹង្ 

ថ្វច់ ស ជាថមបញ្ញជ ការាប ក់ថទៀថ វនរណសិរសថ

សូ៊ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថៅឯវថថ ចវូដកុ។ កាល

ថណាះ មិនានថសចកឋរីាយការណ៍ណាមយួ

និយយអាំពីលទនផលវនការជបួគ្នប ថនះថទ។ 

 ថៅខ្ខ្មីនា ឆ្ប ាំ១៩៦៦ សកឋបិី ថៅ ថកថ 

ខ្ដលានបកសពួករបខ្ហល ៦០០ នាក់ បានជួប

ទក់ទង្ជាមួយនឹង្ភាប ក់ង្ហរសាង ថ់យួនខ្លង្ថផូង្ 

ការជបួគ្នប ថនាះមិនបានសថរមចថជាេជយ័ថទ ខ្ថ

បានថបើកផលូវឲ្យានទាំនាក់ទាំនង្បនថថៅថទៀថ។ 

 ថៅកបុង្ខ្ខ្មិេនុា ឆ្ប ាំ១៩៦៦ ពួករណ

សិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមបីនាក់ បានជបួគ្នប ជា 

មួយនឹង្សកឋបិួន ថៅ សុកាន ។ ការជបួថនាះ 

បានទាល យឲ្យានការចុះចលូ វនពួករណសិរស

ចាំននួ៣៨នាក់ ថរកាមការដនឹនាាំរបស់ ថៅ សឹង្ 

ថៅវេងទី១៨ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ១៩៦៧។ 

 រថឡប់មកនិយយអាំពី ថៅ ដរ៉ា មឋង្។ 

ថយើង្មិនដងឹ្ថ្វ ានសភាពការណ៍ដចូថមឋចថទ 

ថរកាយខ្ដលគ្នថ់បានរថូវថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្

ចាប់ខ្លួនបាន។ ខ្ថានថសចកឋរីាយការណ៍មួយ

បាននិយយអាំពីថឈាម ះគ្នថ់ថ្វ គ្នថ់បានកាំពុង្

ខ្ថថធវើសកមមភាពថៅឯថាំបន់ភបាំទាំង្ពីរ វនខ្ដន

ដសីណឋ រទថនលថមេង្គថៅកបុង្ឆ្ប ាំ១៩៦៧។ 

ថសចកឋរីាយការណ៍ខ្ដលនិយយថ្វ ថៅ

វេងទី២០ ខ្ខ្មករា ឆ្ប ាំ១៩៦៧ កង្ពិថសសអាថម

រកិកាាំង្ USASF Mobile Guerilla from MGF 489 

បានទក់ទង្ថៅកាន់ ថៅ ោរ៉ា ថៅថាំបន់ភបាំរបាាំពីរ 

ថហើយបានបបួលគ្នថ់ ឲ្យថធវើការជាមួយនឹង្ពួក

កង្ពិថសសអាថមរកិកាាំង្។ 

 កចិចចចារគ្នប បានថធវើជាថរចើនដង្រវាង្ពួក

កង្ពិថសសអាថមរកិកាាំង្ ជាមួយពួកខ្លង្ ថៅ 

ដរ៉ា ខ្ដលានទាំនាក់ទាំនង្លអបង្គួរ ប៉ុខ្នថខ្លង្អា

ថមរកិកាាំង្មិនទទលួលទនផលេរួជាទី គ្នប់ចថិថ 

ថឡើយ។ ថា៉ល ះថហើយ ពួកកង្ពិថសសអាថមរកិកាាំ

ង្ក៏បានង្ហកថៅទក់ទង្ជាមួយ នឹង្ ពួក ថម 

បញ្ញជ ការ វនរណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថផសង្ឯថទៀថថៅកបុង្ថាំបន់ថនាះ ដចូជាទក់ទង្ជា 

មួយនឹង្រកុម ថ្វច់ ញថុ, ថ្វច់ ថពញ និង្ ថៅ ញួ

ង្ ជាថដើម។ល។ 

 ថយើង្បានដងឹ្តាមរយៈថសចកឋរីាយ

ការណ៍ថផសង្ៗមួយចាំននួ បាននិយយថ្វ រណ 

សិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម ានេណៈកាម ធកិារ

កាាំរទនិង្អភបិាលមួយខ្ដលានទីតាាំង្ថៅ ឯ

កមពុជាកណាឋ ល។ េណៈកាម ធកិារថនាះានមស្រនថី

ជាន់ខ្ពស់ វនរោឌ ភបិាលរកុង្ភបាំថពញជា 

សាជកិ ខ្ដលថៅកបុង្ថនាះាន ឧថឋមថសនី

យឯក លន់ នល់ ថៅកបងុ្ថនាះផង្។ 

 របភពវភិាេខ្ផបកថយធ្ល វនរកុមថសុើប

ការណ៍អាថមរកិកាាំង្ ខ្ដលបានចាប់អារមមណ៍ 

តាមោននិង្សិកាវភិាេអាំពីពួក KKK ឬ រណ

សិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាមថនះ បានប៉ាន់ស្នម ន ឲ្យ

ដងឹ្ថ្វពួក រណសិរសថសូ៊ខ្ខ្មរកមពជុាថរកាម រេប់

អង្គភាពទាំង្អស់មិនានកាល ាំង្របោប់អាវធុ

របកបថោយរបសិទនិភាពខ្លង្ចមាាំង្ថឡើយ មុន

ថពលខ្ដលពួកថនាះបានរថូវរចបាច់ បញ្ចូលថៅ

កបុង្កមមវធិ ី CIDG (Civilian Irregular Defence 

Group)។  

ទាំព័រ២៤ 
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សញ្ញដ ថនះ សាំរាប់សាំគ្នល់

ទហានខ្ខ្មរ បាំថរ ើថៅកបងុ្កង្

កាល ាំង្ពិថសសអាថមរកិាាំង្។ 

េរឺបូោវ ានរនធះបី ពណ៌

ថលឿង្ រមឹក៏ានពណ៌

ថលឿង្ដចូគ្នប  ថដរថលើរក

ណាថ់ពណ៌វបថង្ចាស់។ 

 

សញ្ញដ ថនះ សាំរាប់សាំគ្នល់

ទហានខ្ខ្មរ បាំថរ ើកបងុ្ថៅកបងុ្

កង្កាល ាំង្ពិថសស អាថមរិ

កាាំង្របចាាំរកុមទី៥ ខ្ដល

ានទីតាាំង្ថៅកបុង្ថខ្ថថវថនិ

ញ របថទសយួនខ្លង្ថផងូ្។ 

រកុមថនះថធវើការជាមយួកង្

កាល ាំង្ពិថសសថលខ្ A-303 

និង្ 957។ 

 

ថបថរ ៉ វនកង្កាល ាំង្ពិថសស

ខ្ខ្មរសរាប់សាំគ្នល់

បុេគលិក របចាាំការថៅបញ្ញជ

ការោឌ នកណាឋ លទិសខ្លង្

ថជើង្របថទសកមពុជា(ជើនាន់

ស្នធ្លរណៈរដឌខ្ខ្មរ)។ 

 

 
សញ្ញដ ថនះសាំរាប់សាំគ្នល់ 

កង្ទ័ព MIKE FORCE។ 

 

 

 

ទហាន <រណសិរសថសូ៊

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម> (KKK) 

កាលពីដើបងូ្វដ េាឺន

ជថួកាលកខ្នសង្យ័នថ

ពណ៌ស។ ថរកាយមក ថេ

បានស្នគ ល់កង្ទ័ពថនះថ្វ 

«កង្ទ័ពកខ្នសង្ស» 

 

សញ្ញដ ថនះ សាំរាប់

សាំគ្នល់ កង្ទ័ពរណសិរស

ថសូ៊ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម។ 

អកសរថៅពីថលើសញ្ញដ សរ

ថសរថ្វ «កង្ថខ្មរជាថិ

ថលខ្១ ទ័ព្មក់» 

 

 

សញ្ញដ ថនះ សាំរាប់សាំ 

គ្នល់ទហាន វនចលនា 

កខ្នសង្-ស បាំថរ ើថៅកបុង្ 

«កង្ទ័ពថយុទន» Equipe 

de Shock។ 

 

 

 

 
សញ្ញដ ថនះសាំរាប់សាំគ្នល់ 

កង្ទ័ព MIKE FORCE។ 

SPECIAL FORCE INSIGNIA  

ទាំព័រ២៥ 
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ទាំព័រ២៦ 

ទាំថនៀមទាល ប់របវពណីថយើង្ ដចូ

ជាថរចៀង្ រាាំ របាាំ វ្យុាំ ដល់សភាអូស្រស្នថ លីគ្នថ់

ថមើល ថហើយនិង្ជយួថយើង្ ថរៅពីបង្ហា ញរបវពណី

ហបឹ ង្ រោឌ ភបិាលអូស្រស្នថ លីបានថធវើពយហុយរតា ាន

ដចូជាយនថថហាះចមាាំង្ បាញក់ាាំរជួច និង្បង្ហា ញពី

ទាំថនៀមទាល ប់អូស្រស្នថ លី ថដើមផបីង្ហា ញដល់រេប់ជន

ជាថទិាំង្អស់ថមើល”។ 

 ថលាក ោញ់ កាវ ង្ បានបញ្ញជ ក់ថ្វ របជាពល

រដឌខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម បានថភៀសខ្លួនថៅរស់ថៅកបងុ្

របថទសអូស្រស្នថ លីតាាំង្ពីឆ្ប ាំ១៩៩០ មក ខ្ដលមក

ដល់បចចុបផនបានរបាណជា ២០០នាក់ កាំពុង្រស់

(តពីទាំព័រទី៩) ថៅទីថនាះ។ 

 ថលាក ោញក់ាវ ង្ បានឲ្យដងឹ្ថទៀថថ្វជន

ជាថខិ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ានសិទនិបានថៅរស់ថៅរប 

ថទសអូស្រស្នថ លីថនាះ តាមរយៈអង្គការសហរបជាជាថិ

ទទលួបនធុកជនថភៀសខ្លួន(UNHCR)ថហើយការរស់ថៅ

របស់ពួកថេសពវវេង ានការយកចថិថទកុោក់ និង្

ផឋល់សិទនិថសរភីាពថពញថលញ ពីរោឌ ភបិាលអូស្រស្នថ

លី េមឺនិានការគ្នបសង្ាថ់ខ្ផបកថសរភីាព ដចូខ្ដល

ពួកថេធ្លល ប់បានរស់ថៅកបងុ្ទឹកដកីាំថណើ ថ ខ្ដលរេប់

រេង្ថោយរោឌ ភបិាលថវៀថណាមថនាះថឡើយ៕ 

របភពព័ត៌ម្លន៖ RFA 

http://www.rfa.org/khmer/indepth/kk_australia-01262011075950.html
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 ថស្រនថីពិណ ទយពិថរាះណាស់ ថបើថយើង្ថផធៀង្

ផ្ទធ ថ់ស្នថ ប់តាមទរមង្ៀបទនិមយួៗវាានសូរថសៀង្្លង្

ថ្លើយគ្នប រវាង្រនាថឯករនាថធងុ្ ផសាំនិង្សថមលង្សគរ

សថាា រ បានោស់អារមមណ៍ដល់អបកស្នថ ប់ ឲ្យកាន់ខ្ថ

ជក់ចថិថថោយខ្លនពុាំបាន។ ថនះជាមលូថហថខុ្ដល

បង្ ថរថឿង្ ថ្វញ់មុ ី ភាជ ប់ជវីថិរបស់ខ្លួន កបងុ្ការអភិ

រកសនវូឧបករណ៍ថភលង្ខ្ខ្មរថនះ។ បង្ ថរថឿង្ ថ្វញ់មុ ី

ថកើថមកកបុង្រេសួ្នរខ្ខ្មរានអាជពីខ្លង្សិលផៈ ថៅ

ថខ្ថថរពះរថ ាំង្ អាយុថទើបបាន៦ឆ្ប ាំ កាុររបូថនះ

បានថៅតាមករកុមសិលផៈ ញិុក ថហវៀង្ កាវ ង្ ដល៏ផី

ថឈាម ះរបស់យយខ្លង្ាថ យ ថហើយចលូរមូថដើរថជួា

ថលុកកាំខ្បលង្ និង្ថកួាុរឲ្យសមរសបជា មយួនិង្អា

យុ។ ចាំខ្ណកឪពុកថដើរថឯួកកបងុ្រកុមថលាេ នថនាះ។ 

នឹកស្នម នថ្វជវីថិគ្នថ់ថដើរតាមេនលង្ឪពុក ប៉ខុ្នថផធយុ

រសឡះ េគឺ្នថ់ចលូចថិថខ្លង្ឧបករណ៍ថភលង្ខ្ខ្មរវញិ។ 

លុះធាំដងឹ្កថ ីបានថៅបសួតាមទាំថនៀមទាល ប់ខ្ខ្មរ ៣ឆ្ប ាំ

ថរកាយមកក៏បានលាចាកសិកាេ បទមករស់ថៅ 

ជាមយួតាខ្លង្ឪពុក ថរៀនថធវើឧបករណ័ថភលង្ខ្ខ្មរ។ 

ដើបងូ្ថរៀនថធវើរទ ខ្លុយ ចាបុ ី ខ្ថពុាំទន់បានលអ ថហើយ

សថមលង្ពុាំពីថរាះ ថពលខ្លះរញុេាំនិថការង្ហរថនះថោយ

ថរបើថពលថវលា និង្កាល ាំង្ថរចើនថពក ខ្ថថោយស្នរ

ថលាកតាគ្នថ់ខ្ណនាាំ ថហើយខ្លួនថេផ្ទធ ល់ចលូចថិថផង្

ថនាះ មនិយូរប៉នុាម ន ថ្វញ់ មុ ីក៏ថធវើឧបករណ៍ថភលង្បាន

លអសាំរាប់ថរបើកបុង្រកុមសិលផៈរបស់យយខ្លង្ាថ យ។ 

គ្នថ់និយយថ្វតាាំង្ពីថពលថរៀនថធវើ  រហូថដល់

ជើនាញថោយមនិដងឹ្ខ្លូន។ បនធះថឈើ បនធះឫសសី

ខ្ដលគ្នម នវញិ្ញដ ណខ្ថជនជាថខិ្ខ្មរ អាចថធវើឲ្យវថទុទាំង្

ថនាះ ថៅជាឧបករណ៍ថភលង្ ថហើយបានានសថមលង្

ពីថរាះលនលង្ៀលថនាល ចបាន។ ថោយានចថិថរសឡាញ់

ថភលង្ខ្ខ្មរ ថពលថនះបង្ មុ ីអាចវចបឧបករណ៍ថភលង្បាន 

៣៧ ធនុខុ្សពីគ្នប ។ ធនុណាក៏ានរចនាកាច់ខ្ខ្មរ

ខ្ដរ ដចូជា ទយេង្វង្ៀថចូ  ទយេង្វង្ៀធាំអាំ ពីស្នព ន់

រនាថឯក និង្រនាថធងុ្ថធើវអាំពីឫសសីនិង្ថឈើ ថហើយ

រថូវថរបើថពលថរចើនថទើបថធវើបានលអ។ កាលថដើម

ថឡើយរសុកថទសខ្វះខ្លថមនិទន់ានថរេឿង្ា៉សីុ

ថរបើ គ្នថ់ឈូស ចថិថោយ កាល ាំង្វដនវូបនធះឫសសី 

ថដើមផីថធវើរនាថឯក បនធះរនាថឯកថនាះានសណាន ន

ថចូធាំខុ្សគ្នប  លុះថធវើរចួ ក៏រះុថចាលវញិ រចួថធវើស្នរ

ថដើមថឡើង្ ថធវើរកនិអស់វដ ខ្ថបង្ថៅខ្ថសបាយ

ចថិថ។ ថពលថនះានជើនាញមនិខុ្សដចូមនុថទ 

ថហើយកាន់ខ្ថលអផង្។ មនិរថមឹខ្ថជាអបកផលិថ

ឧបករណ៍ថភលង្ថទ គ្នថ់ខ្ាំខ្សវង្យល់ និង្ខ្េរកា

ទាំព័រ២៧ 
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ឧបករណ៍ ថភលង្ខ្ខ្មរបរុាណមយួចាំននួខ្ដលថរចរលិ

បាថ់បង្ៀ ថដើមផីយកមកបង្ហា ញដល់ថយើង្ថេ

ទាំង្ឡាយ ខ្ដលរសឡាញ់មថក៌ខ្ខ្មរបុរាណថនះ។ 

បចចុបផនបភាពគ្នថ់ថៅបាំថរ ើរកុមសិលផៈខ្ខ្មរថខ្ថថរកមនួ

ស យួនថៅថ្វថខ្ថថថកៀង្យ៉ង្ ថពលរកុមថធវើសកមម

ភាព គ្នថ់ក៏ចលូរមូ លុះានថពលទាំថនរ ក៏របឹង្ ជសួ

ជលុ និង្ថធវើេមថីៅឧបករណ៍ថភលង្ខ្ខ្មរ។ ថរៅពីថធវើ

ឧបករណ៏ថភលង្ គ្នថ់ជាសិលផកររបស់រកុម ទទលួ

បនធុកខ្លង្ឧបរណ៍ថភលង្ រនាាំង្វាាំង្នន និង្សាំថលៀក

បាំ ក់ដល់រកុម។ របពននគ្នថ់ក៏ជាសិលផកររសប់

រកុម កបងុ្១ឆ្ប ាំរកុមថៅសាំខ្ដង្បានរវាង្២ខ្ខ្ ដថូចបះ

ចាំណូលរបចាាំរេូស្នរមនិបានប៉ុនាម ន។ គ្នថ់ានកនូ

របសុពីររបូ ថហើយានបាំណង្ចង្ៀឲ្យកនូៗ បនថថវន

រកាឧបករណ៍ថភលង្ខ្ខ្មរថនះ។ ឧបករណ៍ថភលង្ខ្ខ្មរ ថធវើ

បានថោយលាំបាក ខ្ថចាំថ ះថាំវលលក់ដរូវញិទប

 ជាថសិ្នសន៍នីមយួៗ មនុនឹង្បានកាល យថៅជា

ជាថសិ្នសន៍ លុះរតាខ្ថានវបផធម ៌ អារយធមរ៌បស់

ខ្លួនផ្ទធ ល់។ ថបើពុាំដថូចាប ះ ថទពុាំអាចរកានវូអថថ

សញ្ញដ ណថដើម របស់ជាថខិ្លួនបានថឡើយថ លេឺ

សថសិមផញ្ដៈជាថ ិខ្ដលជាការចង្ចាាំមយួខ្ដលាន

លកេណៈជារបវថិថស្នស្រសថ។ នាថដើមស.ថ.ទី១វនេ.ស. 

ជាថសិ្នសន៍ខ្ខ្មរ បានទទលួឥទនិពលវបផធមឥ៌ណាឍ  

តាមរយៈវស័ិយ ណិជជកមមអនថរជាថ ិ ថហើយបានខ្ក

វចបរបឌិថនវូអវីៗខ្ដលមកពីថរៅ ថដើមផីឲ្យសមរសប 

តាមរបវពណី ទរមង្ៀ ឬខ្លប ថវបផធម ៌ ធ្លរយធមជ៌ាថិ

របស់ខ្លួន។ កតាថ ថនះជា មលូោឌ នរេះឹវនដងួ្វញិ្ញដ ណ

ជាថ ិ ថរ ះជាសញ្ញដ សាំគ្នល់នវូលកេណៈសាំថយេ

ទាំព័រ២៨ 

ជាង្ ថបើថរបៀបនិង្ឧបករណ៍ថភលង្ដវ៏ទឯថទៀថ។ គ្នថ់

ឲ្យដងឹ្ថ្វ ខ្ញុាំរក បខ្នថរសឡាញ់របរ រសឡាញ់រពលឹង្

វនឧបករណ៍ថភលង្ខ្ខ្មរ។ ខ្ញុាំរការបរថនះរកាឲ្យបាន

េង្ៀវង្ៀ ថករមថក៌ដនូតា ថហើយានបាំណង្ខ្ចក

រាំខ្លកអាំពីបទពីថស្នធន៍ថភលង្ខ្ខ្មរ របស់អបកខ្ដលចង្ៀ

ថចះថភលង្ខ្ខ្មរ។ ពិថខ្មនបង្ថធវើឧបករណ៍ថភលង្សាំរាប់

លក់ ខ្ថជនូកាល ានវថថអារាមរថវូការឧបករណ៍

ថភលង្បង្ក៏របថេនវថថឥថេថិវេល ថហើយានអបកខ្លះ

យកឧបករណ៍ថភលង្ឲ្យបង្ជសួជលុក៏ពុាំេថិវេលឈលលួ 

គ្នថ់ថ្វ បាំណង្ធាំរបស់គ្នថ់ េចឺង្ៀឲ្យខ្ខ្មររសឡាញ់

ថភលង្ខ្ខ្មរថហើយជយួរកាថករដនូតាឲ្យបានឋិថថេរ។ 

ថយើង្កុាំបថណាថ យឲ្យបាថ់បង្ៀថៅថខ្ឿនវបផធមខ៌្ខ្មរ 

ខ្ដលានលកេណៈពិថសសថនះ៕ 

របភពឯកសារ ៖ សាា នប័នរបស់មនទីរវបបធម៌ កីឡា 
និង្លទសចរណ៍្ លខតារពះរត ាំង្ 

ពិថសសរបស់វបផធមជ៌ាថសិ្នសន៍ខ្ខ្មរ។ 

 កបុង្ន័យថនះ របាាំរពះរាជរទពយក៏ដចូជារបាាំ

របវពណីជាថមិយួចាំននួឯថទៀថខ្ដរ ខ្ដលថកើថថចញ

ពីអថថីកាលដយូ៏រលង្ៀ រថូវបានជាថសិ្នសន៍ខ្ខ្មរខ្េ

រកាឲ្យបានេង្ៀវង្ស រហូថដល់សពវវេង។ ទាំង្ថនះ

ជាមថក៌វបផធមខ៌្ខ្មរខ្ដលកាថ់វេលពុាំបាន។ េវថីផិថខ្ថ

សិលផៈករ សិលផៈការនីិ ពីមយួជើនាន់ថៅមយួជើនាន់ 

រថូវផ្ទល ស់បថូរជាបនថបនាធ ប់កថ៍ោយ ក៏ប៉ុខ្នថបថចចក

ថទសសិលផៈវនរបាាំរពះរាជរទពយពុាំបានផ្ទល ស់បថូរឬខ្ក

ទរមង្ៀថឡើយ។ 

 ថយើង្បានរកថឃើញថ្វ របភពវនរបាាំរពះរាជ

រទពយខ្ខ្មរ រថវូបានផាភាជ ប់ថៅនឹង្របាង្គរបាស្នទ និង្
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ទាំព័រ២៩ 

របាាំរពះរាជរទពយ 

ចាល ក់សិលាវនអថថី រពះរាជាណាចរកកមពុជា

ទាំង្មលូ ខ្ដលានទឹកដដីម៏ហាធាំថធង្អស្នច រយ។ 

ថហើយមោ៉ង្ថទៀថ ឫសខ្កវវនរបាាំរពះរាជរទពយ រថូវ

ផារភាជ ប់និង្របបរាជានិយមនិង្រពហមញ្ដស្នសនា

ថោយថហថថុ្វ មថក៌អរបូីថនះ េជឺាមថធោបាយ

ពរង្ងឹ្អាំណាចកថិោនភុាពនិង្រពះថចស្នថ របស់រពះ

មហាកសរថខ្ខ្មរបុរាណ។ កាយវកិារ និង្កាច់រាាំរពម

ទាំង្សថមលៀកបាំ ក់របស់អបករាាំ ឬរសីថទពអបសរជា

ថដើមនា សមយ័បចចបុផនបថនះ អាចរបដចូថសធើរខ្ថរេប់

រជុង្ថរជាយទាំង្អស់ថៅនឹង្ឥរយិបទ វនចាល ក់

បុរាណថៅថលើជញ្ញជ ាំង្របាស្នទអង្គរវថថ បាយ័នថៅ

ថសៀមរាប ឬរបាស្នទភាិយថៅរបថទសវេសពវ

វេង។ រឯីរបាាំនិង្ថរូយថស្រនថីវញិក៏ានលកេណៈបុរាណ

ខ្ដរ។ និយយអាំពីរបភពវនរបាាំរពះរាជរទពយខ្ខ្មរដងឹ្

ថ្វ ថដើមថឡើយរបាាំថនះានលកេណៈពិសិដឌខ្ដលរថវូ

បានរបរពវថឡើង្ ថដើមផជីាថង្ហវ យថ្វវ យថៅចាំថ ះរពះ

អាទិថទព ដចូថៅរបថទសឥណាឍ  ខ្ដលថេសខ្មថង្

ឈុថស្នសនាមយួចាំននួថៅអាទិថទព ខ្ដលទក់ទង្

នឹង្របវថិថស្នវតារបស់ថទវតាវនរពហមញ្ដស្នសនា។  

 របវថិថរពះពុទនទាំង្៥រពះអង្គ 

 របវថិថវនរពះពុទនទាំង្ ៥ រពះអង្គ ខ្ដលថយើង្

និង្ថលើកយកមកបង្ហា ញថនះ េជឺាឯកស្នរខ្ដលបាន

មកពីបណាត ល័យ វនទីរកុង្ អាឡាាំង្សុឹង្ ថៅឯ

របថទសបារាាំង្ ានថឈាម ះថ្វ “ស្នវតាវនរពះពុទន

ទាំង្៥រពះអង្គ” ឯកស្នរថយង្ខ្លង្ថលើថនះ រថវូបាន

េថចមលង្ថចញពីស្នស្រស្នថ សលឹករថឹនាចងុ្សវទី១៩ 

ថោយថលាក អាថដា៉ឡឺខ្កលរ កបុង្ខ្ណៈថលាកជា ថរ ៉

សីុដង្ៀ របចាាំថៅរពះរាជាណាចរកកមពជុាថយើង្។ 

សពវវេងថនះថៅកបងុ្រពះរាជាណាចរកកមពុជា ឯកស្នរ

ថនះានថឈាម ះថ្វ “ស្នស្រស្នថ ខ្កអកស”។ ទាំង្អថថបទ

របស់ថលាក ឡឺខ្កលរ ទាំង្អថទបទខ្ដលានថៅកបុង្ទឹក

ដខី្ខ្មរថយើង្សពវវេង ពុាំថឃើញានោក់ថឈាម ះអបកនិ

ពននថទ។ រពះពុទនទាំង្ ៥ រពះអង្គថនាះានរពះនាម

ដចូថថៅ៖ 

  ទី១កកសុថនាន ថាំណាង្ថោយសថវាន់ 

ទី២ថកានាេមថនាថាំណាង្ថោយសថវនាេរាជ 

ទី៣ កសសថបា ថាំណាង្ថោយសថវអថណថ ើ ក 

ទី៤ ថគ្នថថា ថាំណាង្ថោយសថវថគ្ន 

ទី៥ អរយិថមថថថរយា ថាំណាង្ថោយសថវខ្លល  ឬ

រាជសីហ៍។ 

 សូមបញ្ញជ ក់ថ្វ របូេាំនរូវនរពះពុទនទាំង្៥ខ្លង្

ថលើថនះ ខ្ដលបានរតាស់ដងឹ្ថៅកបងុ្ភទចកបផរថវូបាន

ថេថៅតាមជញ្ញជ ាំង្វនវថថអារាម និង្រពះបថ់នានាកបងុ្

របថទសកមពុជា ខ្ដលរបកាន់រពះពុទនស្នសនា។ ាន

ចមងង្ៀមយួបានថលើកថឡើង្ថ្វ ថថើថហថដុចូថមថចបាន

ជាានថាំណាង្រពះពុទនអង្គនីមយួៗ ថរកាមរបូភាពជា

សថវថៅវញិ? ថហើយរពះអង្គទាំង្៥រពះអង្គានរបវថិថ

យ៉ង្ដចូថមថចខ្ដរ? ការសិការស្នវរជាវរបស់ថយើង្

បានឲ្យដងឹ្ថ្វ ថយង្តាមឯកស្នរជារមួ ថយើង្អាច

សថង្េបរបវថថ ិវនរពះពុទនអង្គទាំង្៥ដចូថថៅ៖ 

(ថថៅថលខ្ថរកាយ)  
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 ស្នមេគធីម៌ ខ្ដលរពះមុនីរទង្ៀសរថសើរ 

កផួនេមពីររពះពុទនស្នសនា និយយការស្នមេគី

ធម៌៣យ៉ង្េៈឺ 

១. កាយស្នមេគ៖ីការរពមថរពៀង្ថោយកាយ 

២. វចសី្នមេគ៖ីការរពមថរពៀង្ថោយសាំដី 

៣. មថនាស្នមេគ៖ីការរពមថរពៀង្ថោយចថិថ។ 

 ថបើភកិេុ-ស្នមថណរ រេូសូរថ-រពះថៅ

អាវាសណា បានថរៀនសូរថបានយល់ចាស់ 

របាកដថហើយ ទាំង្បានអនវុថថន៍តាមាគ្ន៌រថមឹ

រថូវថទៀថថនាះ អានិសង្សធម៌ស្នមេគក៏ីថកើថថឡើង្ 

លអណាស់ ថធវើអវីៗក៏ថកើថតាាំង្ពីការថចូរហូថដល់ 

ការធាំ។ 

 របសិនណា ខ្បកបាក់ស្នមេគធីម៌ថហើយ 

វថថថនាះអនថរាយថរចើនរបថភទេ ឺ ទស់ខ្ទង្ខ្ខ្វង្

េាំនិថរវាង្ថលាករេូថចូ និង្ថលាករេូធាំទាំង្

ស្នមថណរ និង្ភកិេុ។ល។ វផធកបុង្ពពុះថផះ ថរបះ

ឆ្ម៉លឹង្ៗ ថថើថយើង្ជាកនូចផង្រពះស្នកយបុថថថធវើ

យ៉ង្ណាថៅថទៀថ រពះបរមរេូបានរបថៅពុទន

បរស័ិទបួនពួកថ្វ៖ ចរូកុាំរបាទរបខ្ហសថធវស

ខ្លួនរបាណអាថមន័ឲ្យថស្នះ ខ្លម ាំង្សរថូវឈរជថិ

ថយើង្មិនថភលចថទឲ្យខ្ថថពលណាថយើង្បថណាឋ យ

អារណម ណ៍ថផឋសផ្ទឋ សវាថ្លៀថ យកថពលថនាះ

ភាល ម េថឺ្វចាំថណញថលើថយើង្ទាំង្រសុង្អូសទញ

ថយើង្ឲ្យធ្លល ក់ថៅនរកខ្ភបករសស់ចាស់ខ្ទង្ េរួ

ឲ្យថសញើបខ្សញង្វរកខ្លង្។ 

សាមគគីធម៌ 
(ដាំលណ្ើ រស្សុះាន )  

 ថយើង្ទាំង្ឡាយរថូវស្នមេគឲី្យរថូវចាំណុច

៣យ៉ង្ខ្លង្ថលើថនាះ ឲ្យលអមិនរថូវស្នមេគរីថមឹ

ខ្ថបបូរាថ់ឲ្យឮថហើយទះវដ ឬក៏ស្នធឲុ្យរសួល

ប៉ុថណាត ះថទ៕ 

ដកស្សង់្ពីអតាបទរបស់ 
រពះលកសរវនិលយា រតឹង្ យន់ រពះលមគណ្  

លខតារពះរត ាំង្ កមពុជាលរោម 

សេចក្ដីអំពាវនាវ 

 ខាុាំរពះករណុា អាោម ភាព គឹម សីុសាំណា រប
ធានោរយិាល័យសង្គមកិចច ននសមព័នធសមណ្និសសតិ-
និសសិតខខមរកមពុជាលរោម សូមថាវ យបង្គាំ រពះលតជគុណ្
រគប់រពះអង្គលោយារវៈ និង្សូមចាំលរ ើនពរញាតិលញាម
ពុទធបរស័ិទរគប់របូលោយកាីលារព។ ខាុាំរពះករណុា អាោម
ភាពបានស្សាវរជាវ និង្ចង្រកង្លឡើង្វញិនូវលសៀវលៅ 
“ករមង្ធម៌បទ និយមសូរតលៅកមពុជាលរោម” និង្ម្លន
បាំណ្ង្លបាះពុមព ចាំនួន ៥០០ កាល លដើមបីខចកជូនជា
ធមមទ្វន កនុង្ឱោសបុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មីរបនពណី្ជាតិខខមរ
ដល់ពុទធបរស័ិទខខមរ ខខមរលរោម បានសិកាស្សាវរជាវ 
និង្អនុវតាោមរបនពណី្រពះពុទធសាសនា រកា និង្
លលើកតាំលកើង្អតាសញ្ញា ណ្ខខមរឲ្យបានគង់្វង់្ និង្ថ្្ុាំលថ្្ើង្
លៅអនាគត។ 

 លដើមបីសលរមចបានលាលបាំណ្ង្ទ្វាំង្លនះ ខាុាំ
រពះករណុា អាោម ភាព សូមបវារណាទឹករពះទ័យពីរពះ
លតជគុណ្រគប់រពះអង្គ និង្ទឹកចិតាពីញាតិលញាម ពុទធ
បរស័ិទរគប់របូ រពះលមោា  និង្លមោា ចូលរមួឧបតាមភោរ
លបាះពុមពលនះោមសទ្វធ រជះថាល ។ 

 សូមរពះលតជគុណ្រគប់រពះអង្គ និង្ញាតិ
លញាមរគប់របូ រពះលមោា  និង្លមោា ទទួលនូវារវៈភកាី
ភាព និង្ោរលារពរាប់អានអាំពីខាុាំរពះករណុា អាោម ភាព 

បញ្ញា ក់៖ លសៀវលៅលនះម្លនតនមល ៥ ដុោល រសហរដឋអាលម
រកិ កនុង្ ១ កាល។ លបាះពុមពលៅរបលទសនថ្។ 

សូមទាំនាក់ទាំនង្៖ (៨៥៥) ១១ ៦០១ ៣៣២ 

ទាំព័រ៣០ 
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១. រៅយបថ់្ងងដប បួនរ ើតមិេសិរ  ខ្ម ែរររោមរេបទ់ ីររៀបចសំមពន័ ធ
ខ្តងតាងំរពះសងឃបងប្អូនរួសរាន ់  ស្តា រជាបន្ទា ន ់នវូរបឹ្ត ាបិរត ។ 

២. សហព័ន ធខ្ម ែរ  មពុជាររោម   រតូវោរផាយរពម  ុឲំ្យបងប់ាត ់
 ខ្ដលរយើងអា ខានមិនបានរបាះពមុព  នវូរបឹ្ត ាបិរត ររចើនឆ្ន ំម រហើយ ។ 

៣. ម ដលថ់្ងងទ ីមួយខ្មម រា   េ.ស. រនះណា ពីរពានដ់បមួ់យ 
 រយើងនងឹដំរ ើ រ ោរជាងមរីហើយ   មិនរៅរពរង ើយររពាះជិតដលរ់រតើយ។ 

៤. រដើមបីផសពវផាយ ឲ្យបងប្អូនដឹង   អំពីដំ ឹង រហើយនងិចរមលើយ 
 ររពាះខ្ម ែររៅររោមរងទ ុ ខយូររហើយ  ចខំ្ម ែរឯររតើយសមរុទខាងន្ទយ ។ 

៥. រ្វើោរតស ូរលើ ឆ្ អនារជាត ិ   ររឿងទា ទ់ងជាត ិមិនថាយបថ់្ងង 
 ស្រស្តវរជាវឯ ស្តរភសាុតាងទាងំឡាយ  រដើមបី ោយខ្សវង រ យតុ ាិ្ ម ៌។ 

៦. ឥឡូវរបឹ្ត ាបិរតរបាះពមុពផសពវផាយ  រពឹត ាោិរ ៍ទាងំឡាយបន្ទា បប់នា 
 ររៀបររៀងម លមឹស្តរ រៅតាមទពំ័រ  ដូចរយើងបានព ៌ន្ទទរីនះស្រស្តប។់ 

៧. របើបងប្អូនខ្ម ែរររោមបានដឹងរហើយ   ុរំៅ រនាើយ រតូវខ្តរតងរតាប ់
 រួបរួមស្តមេគ ីគ្នន រៅតាមចាប ់   អនារជាតសិ្រស្តបស់ាី ពីជនជាតរិដើម ។ 

៨. រយើងន្ទគំ្នន រពួត ថ្ដជា ម្ល ងំ   រដើមបីតតាងំ រ ផលូវដរងហ ើម 
 ររពាះរយើងខ្ម ែរររោមជាជនជាតរិដើម  រតូវោរសរនសើម េរឺសរភីាព ។ 

៩. របឹ្ត ាបិរតសហព័ន ធខ្ម ែរ មពុជាររោម  េជឺាចរកោ មមួយ ថ្នរសរភីាព 
 ផសពវផាយដំ ឹងឲ្យរយើងរជួតរជាប   រៅតាមសភាព ចិ ចោរទាងំឡាយ។ 

១០. រយើងរតូវខ្តដឹង ោលៈរទសៈ   េជឺាឱោស ដម៏្នតថ្មល 
 ពះុពារនវូឧបសេគអនារាយ   ររំលើងទលំាយ ពិតតបិតសរតូវ ។ 

ទាំព័រ៣១ 



ថលខ្  ៧៦ ខ្ខ្មករា  ឆ្ប ាំ ២០១១  រពឹថថបិរថរបស់សហព័ននខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
១១. រដើមបីឲ្យអនាជាតរិ ើញចាស់   ខ្ដលយួនរប្ោស ថាម លនួរតឹមរតូវ 
 រហើយបានតាងំម លនួអន ចស់ស ស់ោូវ  ោរពិតសរតូវ ប្លនដី់ខ្ម ែរររោម ។ 

១២. រៅទបីញ្ច បសូ់មថាវ យរពះពរ    រជាេជយ័បវររៅដលខ់្ម ែរររោម 
 រពះសងឃរេហសថ សររមចដលរ់ពម  ពីរលើដលរ់រោម រេបរូ់បអាតាម  ។ 

១៣. សូមឲ្យសររមចរាលភ់ារៈ ចិ ច    ុឲំ្យភាល ងំរភលច លលបចិសតវស្តវ  
 សុីបាយរហើយយ រលៀបម្តព់ខ្ព  រួចផតុពីខាល  រររពើរៅរោង ៕  

 
និពនធលោយ៖ និសសតិខខមរលរោម 


