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 អងគការសហរបជាជាត ិ នៅថ្ថងអង្គគ រននេះ 

នឹងនបើកកចិចរបជុើមួយ នៅរបនទសសវិស នដើមផី

រាយការណ៍ អំពីស្នទ នភាពបចចុបផនបថ្នភាពរករីក

របស់ជនជាតនិដើមភាគតចិនៅកបុងរបនទសនវៀត

ណាម។ 

របធាន សហព័នន

ខ្មមរ កមពុជានរកាម 

នោក ថាច់ ងឿកុ

ថាច់ មានរបស្ន-

សន៍ ឲ្យវទិយអុាសីុ

នសរដីងឹថាកចិច

របជុើន េះ នឹងរបរពឹតថនិៅនៅថ្ថងទី១៥ ខ្មមិ  ឆ្ប ំ

២០១១ នៅកបុងទីរកុងហសឺខ្ណវ ថ្នរបនទសសវិ

ស។ មន្តនថីអងគការសហរបជាជាតទិំងននេះ បាន

អន ជ្ើញនៅនធវើទសសនកចិចជាផលូវការ នៅភមូិភាគ

ខាងតផូងថ្នរបនទសនវៀតណាម កបុងខ្ដនដកីមពុ

ជានរកាមផងខ្ដរ នដើមផីខ្សវងយល់ស្នទ នការណ៍

ជាក់ខ្សឋងនៅទីន េះ កាលពីចន ល េះ ថ្ថងទី៥ ដល់

ថ្ថងទី១៥ ខ្មកកកដា ឆ្ប ំ២០១០។ 

នោករសី មា៉ា ហគី  មា៉ា រភ ី (Maggie Murphy) រដឌ

នលខាធកិារថ្នអងគការរបជាជាត ិ និងរបជាពល

រដឌខ្ដលគ្មម នតណំាងនៅកបុងរដាឌ ភបិាល ឬនៅ

កាត់អងគការ UNPO មានរបស្នសន៍ពីរបនទសខ្ប

លហសុិកតាមទរូស័ពធ បានឲ្យវទិយុអាសីុនសរដីងឹ

ថា កនលងមកមាននសចកឋរីាយការណ៍ថា មាន

ករណីមួយចនំនួពាក់ព័ននការនរ ើសនអើង និងការ

រនំោភសិទនិមនសុសនលើរបជាពលរដឌខ្មមរនរកាម 

នៅកមពុជានរកាម៖ « អបកជើ ញឯករាជយរបស់

អងគការសហរបជាជាត ិ ខ្ផបកជនជាតភិាគតចិ 

បាននៅនធវើទសសនកចិចនៅរបនទសនវៀតណាម គឺ

នយើងបានផឋល់ព័តម៌ានរតួសៗ ដល់រកុមអបកជើ

 ញទំងន េះ មុននពលនគនៅកាន់របនទស 

នវៀតណាម                             (តនៅទំព័រទី៤...)  

   នោក ថាច់ ងកុ ថាច់ របធានរបតបិតថិសហពន័នខ្មមរកមពុជានរកាម 

ខ្មែរររកាមរៅរបជុុំ អ.ស.ប. រៅទីររុងហ្សខឺ្ែវ របរទសសវសិ 
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ការផាយរបចំខ្ម របស់សហព័ននខ្មមរកមពុជានរកាមពិភពនោក 

ឯកស្នរ PDF មាននៅកបុងនគហទំព័រ www.khmerkrom.net / www.vokk.net 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

វិចារែរថា “រតីធុំរតបារ់
សុរីតីតូច” ? 

មានមារតាចាប់ ខ្ដលអបករសុកបានខ្ចង

នដាយមលួនឯងគ ឺ “មារតាបនួ នចររចួមលនួ មាច ស់

ជាប់គកុ”។ នហើយក៏មាននរឿងកំខ្បលងមួយ ខ្ដល

ខ្តងដើណាលតៗគ្មប មកថា៖ មានមនសុសមូចមាប ក់

មានបំណងចងៀ បានផធេះរបស់អបកដថ៏្ទនធវើជាផធេះ

របស់មលួន។ នរកាយពីគិតគរូនធវើខ្ផនការហមត់ចត់ 

នហើយ មនសុសមូចចតិថនចរន េះ ក៏បាននវច

សំពាយនធវើដើនណើ រនៅដល់ផធេះ ខ្ដលមលួនចងៀបាន

នហើយនធវើជាមានអាការៈនហវហត់រចួ ក៏នឡើងនៅ

សំពេះឱនលំនទន គរួសមជាមួយមាច ស់ផធេះ នដើមផី

សំុស្នប ក់នៅបនណាឋ េះ អាសនបមួយយប់ ខ្សែក

នឡើងសឹមបនថដើនណើ រ ។ មាច ស់ផធេះក៏ទទលួរពមឱយ

ស្នប ក់នៅ។ លុេះរពឹកនឡើងបុរសន េះក៏ោមាច ស់

ផធេះ នហើយនដើរសំនៅនៅផធេះនមឃំុដាក់ពាកយបថងឹ

ថា ជដីនូ-ជតីាមលួនមុននឹងស្នល ប់នៅបានបនសល់

ទកុនវូនករមតក៌ជាផធេះមួយមបងឱយខ្តមញុំបាននដើររក

យូរឆ្ប ំមិននឃើញនស្នេះ នទើបខ្តមកដល់ភមូិននេះ

ក៏បាន នឃើញផធេះរតូវនឹងភនិភាគដចូខ្ដលជតីាមញុំ

បានខ្ផថផ្ថ ំន េះ។ ដនូចបេះមញុំសំុទមទរយកផធេះន េះ

វញិ។  នោកនមឃំុក៏បាននៅពិនិតយ រចួក៏សួរ ំ

មាច ស់អំពីរបវតថរិបស់ផធេះន េះ។ មាច ស់ផធេះបានរប 

ខ្កកដាច់អហង្គក ថា ជាផធេះខ្ដលមញុំបានទទលួនករ

ពីឳពុកមាថ យមញុំមក នហើយមញុំក៏បាននៅទី ននេះជា

យូរមកនហើយ។ មនសុសចតិថនចរក៏នឆលើយបញ្ជជ ក់ 

ភាល មថា កាលខ្ដលស្នងសងៀផធេះននេះ ជតីាមញុំបាន

កត់រតាទកុទំងអស់ នវូចនំនួនផ្ធ ង បាល ន រនតូ

រ បនិងជនណថ ើ រខ្ដលនធវើអំពីនឈើអវីកាំនធវើពីនឈើ

អវីមានប៉ាុ ម នកាំកាថ រជញ្ជជ ំងជានឈើអវីឯរនតូរ ប

ជានឈើអវី។ មាច ស់ផធេះបានឮការ នរៀបរាប់របស់

បុរសចតិថនចរន េះ នហើយក៏នកើតកថនីងឿងឆងល់

រសង្គកចតិថ នរពាេះមលួនមិនខ្ដល បានចប់

អារមមណ៍នឹកដល់នរឿងននេះនស្នេះ។ សំណួរខ្ដល

នម ឃំុបានសួរពីនរឿងផធេះទំងប៉ាុ ម ន នចរនឆលើយ

គ្មម នមុសបនថិចនស្នេះ ដូចជាជញ្ជជ ំងជានឈើនផថៀក 

កាថ ររកាលជានឈើកនកាេះមាន ករមាស់បីហ ុន។ 

រត់ផធេះជានឈើទល ជនណថ ើ រជានឈើគគរីមានកាំ

ជាកនកាេះ កាំនរកាមបងែស់ បានរតូវផ្ល ស់ជាគគរី

វញិ។ តាមការពិតនៅនពលខ្ដលស្នប ក់នៅ

បនណាឋ េះអាសនបន េះ បុរសនចរបាននដើរពិនិតយ

នមើលផធេះនិងនធវើការកត់ចំណាំជាមុនមិនឱយមាច ស់

ផធេះដងឹ។ នដាយនមឃំុជាអបកមានរបាជាញ រាក់ខ្ដរ 

ឬក៏រតូវទទលួសំណូកពីនចរផងមិនដងឹ ក៏បាន

កាត់កថសីនរមចឱយនចរន េះឈបេះនៅ។ ឯមាច ស់ផធេះ

ន េះ ក៏រតូវចេុះនចញទំងចកុឈាម។ នរឿងដើណា- 

លននេះ នធវើឱយនយើងនឹកនឃើញដល់នរឿងពីរ ទំង

នៅកមពុជានរកាមនិងនៅកមពុជា។នៅកមពុជាកាល 

ជើ ន់ទ័ពទីងយួនចលូមក បនងែើលពួកខ្មមររក 

ហម ឱយរត់ចលូថ្រពន េះ របជាពលរដឌខ្មមរ មាន

ការភាន់ភាំងជាខាល ំង នដាយនឃើញទ័ពយួន នធវើ
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លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ដើនណើ រមកដល់ទីណា ក៏ស្នគ ល់ទីតាំងន េះទំង

អស់ តាំងពីភមូិឋាននរជាេះរជ លងដងអូរ សូមផី

ខ្តកនូរតពាំងតចូមួយក៏យួនដងឹកខ្នលងខ្ដរ។ គឺ

នពលន េះទ័ពយួន មិនខ្ដលរតូវការខ្មមរឲ្យជា

អបក ំផលូវនទ មានខ្តយួន ំផលូវខ្មមរនៅវញិន េះ 

នបើគតិរតមឹខ្តឆ្ប ំ១៩៧៩ផង។ ចខំ្ណកមកដល់

នពលឥឡូវវញិ ខ្ដលស្នទ នការណ៏វវិឌណន៏ ខ្រប

របួលសរមួលឱយយួនជារហូតយ៉ា ងននេះនទៀតមិន

ដងឹថា ថ្ថងនរកាយវាស ខ្មមរនឹងកាល យនៅជា

យ៉ា ងណានទ។ ចខំ្ណកនៅឯកមពុជានរកាមវញិ 

ខ្មមរជាមាច ស់ទឹកដមីានការឈឺចប់និ យយខ្លង

នចញនៅនហើយ មិនមុសពីមាច ស់ផធេះ ខ្ដលរតូវ

នមឃំុគ្មម នមួរហ នបងវលិផធេះគ្មត់ ខ្ដលកំពុងរស់

នៅនៅឱយនចរនៅវញិន េះនទ។ ការខ្ដលបារាំង

បានរបគល់ទឹកដកីមពុជា- នរកាមឱយនៅយួន គជឺា

នរឿងអយុតថធិម៌ហួសវស័ិយខ្ដលមិនទទលួយក

បាន។ នៅឆ្ប ១ំ៨៨៨ នបើនលើកយកខ្តចនំនួ

របជាពលរដឌខ្មមរ និងយួនតាមនមតថមលេះមកនធវើការ

នរបៀបនធៀបតាមសទិត ិរបស់បារាំង គឺនមតថរកមនួ

ស មានយួនចនំនួ៩.២០០ ក់ ឯខ្មមរមានរហូត

ដល់១៨.០៨០ ក់ គខឺ្មមរនរចើនជាងយួនមួយជា

ពីរ។ នមតថរពេះរតពំាងមានយួនចនំនួ៤៦.៣១២

 ក់ ឯខ្មមរមានរហូតដល់៥១.០៥៥ ក់។ នហើយ

មកដល់នពលននេះ នហតខុ្ដល ំឲ្យចនំនួរបជា

ពលរដឌយួន មាននរចើនជាងរបជាពលរដឌខ្មមរ

ន េះ មិនគរួឱយឆងល់នទ នរពាេះយួនមានខ្ផនការ

ចាស់ោស់ មិនមុសពីនចរ ខ្ដលចងៀបានផធេះ

នគ នហើយក៏នលើកគ្មប សរមុកមកឱយនរចើននលើស

មាច ស់ផធេះ ន េះនទ។ កបុងនពលខ្ដលចនំនួពលរដឌ

យួនខ្ដលនកើននឡើងនៅកមពុជានរកាម ឯចនំនួ

ពលរដឌ ខ្មមរនរកាមមាច ស់របនទសខ្ដលមានជាង

របាំបីោន ក់ រតូវយួនបំរបួញមករតមឹខ្តជាង

មួយោន ក់ប៉ាុនណាត េះ នរពាេះយួនមានននយ 

បាយនធវើយួនបូនីយកមមខ្មមរនរកាមឱយរោយពូជ 

នៅជាយួន។ រឯីនៅកមពុជាឯនណាេះវញិ ចនំនួ

របជាពលរដឌខ្មមររស្នប់ បាននកើននឡើងនលឿន

មុសធមមតា នរពាេះយួនមានននយ បាយខ្កលង

នភទយួនឱយនៅជាខ្មមរវញិ ផធុយពីនៅកមពុជា- 

នរកាម។ នរឿងអាថេកបំាំងន េះ គខឺ្មមរស្នល ប់អស់

ប៉ាុ ម ន ក់នៅជើ ន់ប៉ាុលពតគ្មម នអបកណា ដងឹ

ចាស់នទ។ គយួឺន ខ្ដលបានឱយតនួលមមួយ

ោនរបាំពីរខ្សន នហើយមានខ្តយួននទនទើប 

ដងឹពីចនំនួពិតរបាកដ។ រឯីចនំនួពួកយួនខ្ដល

ចលូមកនៅរសុកខ្មមរជើនសួអបកស្នល ប់វញិ ន េះ 

ក៏មានខ្តយួនខ្ដរនទើបដឹង។ ប៉ាុខ្នថមាននរឿងមួយ

ខ្ដលហក់នៅខ្តចាស់ ោស់ដខ្ដល គនឺចរ

ខ្ដលបនលំមលួនមកនធវើមាច ស់ផធេះមិនរបាកដថានៅ

ផធេះន េះបានសុមរសួលនទ។  នរពាេះជាត ិខ្មមរនិង

យួនមានលកខណៈ របថ្ពណីមុសគ្មប រសឡេះ 

ោយមិនចលូគ្មប នទ។  

នៅកមពជុានរកាម យួនបានជលួខ្មមរមាប ក់

នឈាម េះនោក នសុើង សុង នសុើង ឱយនដើរនោស 

ឱយខ្មមរនរកាមនចេះរបួរមួ ស្នមគគជីាមយួយួន 

នហើយឱយយកសហព័ននខ្មមរកមពជុានរកាមជាសរតូ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

វ។ ប៉ាខុ្នថ នបើតាមនយើងដងឹចប់ តាងំពី នសុើង សុង 

នសុើង មំនដើរនោស មក ដចូជាជយួនធវើឱយខ្មមរ

នរកាមខ្ដលមនិទន់បានដងឹឮពី សហព័ននខ្មមរ

កមពជុានរកាមកាន់ខ្តបានដងឹ និងបានស្នគ ល់

ចាស់ខ្ថមនទៀត។ គនឺបសកកមមរបស់នោក 

នសុើង សុង នសុើង បានរមួចខំ្ណកកបងុការជយួ

នលើកកមពស់ស្នម រត ី ខ្មមរ នរកាមឱយបានដងឹមលនួថា 

ឥឡវូ ននេះមានអងគការសហព័ននខ្មមរកមពជុានរកាម

ជាឳពុកមាថ យ នចញ មមុការពារ មនិឱយយួន

នមើលង្គយ នមើលនថាករនំោភសិទនិនសរភីាពដចូ

មនុបាននទៀតនទ។ ខ្លផងននយបាយខ្ដលយួន

យកសលកឹនតាប ត មចប់សករនតាប តន េះ វាបានកាល យ

នៅជាកាបំតិ ចតិដងឯងនៅវញិ។ ដនូចបេះពីរតមឹ

នពលននេះនៅយួននរបើ នសបៀតណាក៏នដាយ ក៏បទិ

បាងំនរឿង ខ្មមរនរកាមខ្លងជតិនហើយ។ 

រឯីនរឿងរទឹសថី ខ្ដលយួនតាំងមលួនជារតធីំ

ខាំរតបាក់រតតីចូន េះ មិនយូរនទគងៀខ្តមាន រតី

ខ្ដលធជំាងមលួននទៀត មកខាំមលួនឯងសីុវញិមិន

ខាននឡើយ។ តាមនជើងនលមថា រតនី េះរបខ្ហល 

ជាមកពីសមុរទទិសខាងនជើង៕ 

(តពីទំព័រទី១) 

នដាយនយើងបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាស់ថា គ្មត់ពិតជា

អន ជ្ើញនៅពិនិតយនមើលសហគមន៍ខ្មមរកមពុជា

នរកាម នហើយគ្មត់នឹងរាយការណ៍អំពីស្នទ នភាព

របស់ខ្មមរនរកាមទំងន េះ នៅកបុងរបាយការណ៍

របស់អងគការសហរបជាជាតខិ្ដលនឹងនចញ

សរមាប់ឆ្ប ំននេះ»។ 

នោក ថាច់ ងឿកុ ថាច់ មានរបស្នសន៍ឲ្យដងឹ

បខ្នទមថា របតភិពីូររបូថ្នសហព័ននខ្មមរកមពុជា

នរកាម ខ្ដលនឹងនៅចលូរមួកបុងកចិចរបជុើនៅរប 

នទសខ្បលហសុិក នៅថ្ថងអង្គគ រខ្សែកននេះ រមួមាន

តណំាងយុវជន នោក ប  ី បរូា និង គនួ តុអំា 

នដើមផីនៅស្នឋ ប់រាយការណ៍របស់អងគការសហរប 

ជាជាត ិ សឋីអំពីស្នទ នភាពបចចុបផនប ថ្នភាពរករីក

របស់ជនជាតនិដើមភាគតចិ និងខ្មមរនរកាមនៅ

ភមូិភាគនវៀតណាមខាងតផូង៕ 

របភព: វទិយុអាសីុនសរ ី

មនុសសរបសម់ហាផ្ផៃរមពុជារុុះររ ើ
ស្លល រសញ្ញា សមាគមខ្មែរររកាម? 
 សមាគមខ្មមរកមពុជានរកាម នៅកបុងវតថស្ន 

មគគរីងសីសទិតនៅកបុងសង្គក ត់សធឹងមានជយ័ មណឍ

មានជយ័ រតូវបានតណំាងគណៈកមមការវតថននេះ 

 ំគ្មប នៅរេុះនរ ើស្នល កសញ្ជដ សមាគម  នចញពីបរ ិ

នវណវតថ ប៉ាុខ្នថរតូវបានរារាំង នដាយរពេះសងឃ

នៅកបុងវតថននេះ មិនអនញុ្ជដ តឲ្យរេុះនរ ើនចញន េះ

នទ។ ភាពចរមូង ចរមាសគ្មប បាននកើតមាននឡើង

នៅកបុងវតថស្នមគគរីងសី សទិតនៅកបុងសង្គក ត់សធឹង

ផ្ល កសញ្ជដ មតិថសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាមសទិតនៅកបុងវតថ

ស្នមគគរីងសី សង្គក ត់សធឹងមានជយ័ ភបនំពញ 

http://vokk.net/?p=4835
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លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

មានជយ័ មណឍ មានជយ័ រាជធានីភបនំពញ នៅថ្ថង

ទី១៤ ខ្មមី  រវាងតណំាងគណៈកមមការវតថ និង

សមាជកិសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាមចនំនួ៣ នៅ

កបុងបរនិវណវតថននេះ នដាយស្នរតណំាងគណៈ

កមមការវតថ ចងៀទមាល ក់ស្នល កសមាគមខ្មមរកមពុជា

នរកាមនចញពីបរនិវណវតថខ្តមិនបានសនរមច ។ 

 របធានមិតថសមាគម ខ្មមរកមពុជានរកាម 

នោក ថាច់ ស្នង បានអេះអាងថា នោកមិនរពម

រេុះនរ ើស្នល កសមាគម របស់នោកនចញពីបរ ិនវណ

វតថននេះជាដាច់ខាត ពីនរពាេះថា សមាគមរបស់

នោកពំុបានរបរពឹតថមុសនៅនឹងចាប់រដឌអវីន េះ

នឡើយ ៖ «គណៈកមមការ  យករបស់មតិថ

សមាគមមញុំ សុទនខ្តជាសមាជកិគណបកសរបជា

ជន មានអបី៉ាេះពាល់ដល់រដាឌ ភបិាល ? នហើយ

នយើងបិទអុីចងឹ វាបាត់អតថសញ្ជដ ណខ្មមរនរកាម 

រគ្មន់ខ្តបុគគលពីរ ក់»។ 

 នសចកឋជីនូដើណឹងរបស់នោក  ធនួ ស្ន

ខ្រ ៉ាន តណំាងគណៈកមមការវតថ និងរពេះនៅអធកិារ

សថីទីវតថស្នមគគរីងសី ចេុះថ្ថងទី៤ ខ្មមី  កនលងនៅ 

របនគនជនូរពេះរគូ យ៉ា ន់ ថាត់ របធានសឋីទីសមា 

គមរពេះសងឃខ្មមរកមពុជានរកាម នោក ថាន់ ស្នង 

របធានមិតថសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាម និងនោក 

នទព វាឿ  របធានសមាគមការពារសិទនិមនសុសខ្មមរ

កមពុជានរកាម តរមូវឲ្យដកស្នល កស មាគម និងរេុះ

នរ ើការយិល័យនចញពីវតថកបុងរយៈនពល ១០ថ្ថង

ជាកហិំត ចប់ពីថ្ថងទី៤ ដល់ថ្ថងទី១៤ ខ្មមី 

ននេះ។ 

 តណំាងគណៈកមមការវតថ ស្នមគគរីងសី

នោក ធនួ ស្នខ្រ ៉ាន បានបញ្ជជ ក់ថា ការតរមូវឲ្យ

សមាគមខ្មមរកមពុជានរកាមទំងបីននេះរេុះនរ ើនចញពី

វតថ   ពីនរពាេះមានការខ្ណ ំពីនោក ថ្ឆ សីុណា

រទិនិ របធាន យកដាឌ នសនថិសុមថ្ផធកបុងថ្នរកសួង

មហថ្ផធ ៖ «នៅកបុង លិមិតរបស់មញុំ ជរមាបរតងៀ

ខ្តមឋង ឯកឧតថម ថ្ឆ សីុណារទិនិ គ្មត់បានមាន

របស្នសន៍ថា មញុំចងៀនឃើញវតថននេះនៅជាវតថមយួ

កាល យជាទីនគ្មរពបូជារពេះពុទន ស្នស  ជាវតថ

មានរពេះសងឃសិកានរៀនសូរត នគ្មរពធម៌វិ

ន័យ»។ 

 វទិយុអាសីុនសរមីិនអាចទក់ទងសំុការបំភលឺ

ពីនោក ថ្ឆ សីុណារទិនិ របធាន យកដាឌ នសនថិ

សុមថ្ផធកបុងថ្នរកសួងមហថ្ផធបាននទ នៅថ្ថងទី

១៤ ខ្មមី  ជុើវញិករណីននេះ រឯីនោក សុម 

ផល អគគសបងការរងនគរបាលជាតទិទលួបនធុក

ខ្ផបកសនថិសុមថ្នរកសួងមហថ្ផធ នោកមិននធវើ

អធបិាយនទ នរពាេះនោកជាប់នបសកកមមនៅឯ

បរនទស។ 

នសចកឋខី្ថលងការណ៍របស់មិតថសមាគមខ្មមរកមពុជា

នរកាម កាលពីថ្ថងទី១១ ខ្មមី  ឆ្ប ២ំ០១១ បាន

សរនសរថា នោក ធនួ ស្នខ្រ ៉ាន និងរកុមគកូន

បាននរបើលផិចញុេះញងៀរពេះសងឃ កបុងវតថស្នមគគី

រងសី នដាយនរបើនឈាម េះនោកឧតឋមនសនីយ៍ឯក 

សុម ផល និងនោកឧតឋមនសនីយ៍នទ ថ្ឆ សីុ

ណារទិនិ ជាបខ្ងែកនធវើការគរំាមកខំ្ហងរពេះសងឃ 

និងអងគការសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាម  កបុងបំ 

ណងរបឆ្ំងនឹងផលរបនយជន៍ពុទនស្នស ខ្មមរ

កមពុជានរកាម។ 

 របធានមិតថសមាគម ខ្មមរកមពុជានរកាម 

នោក ថាច់ ស្នង បានបញ្ជជ ក់ថា នោកនឹងនធវើ

លិមិតនផញើនៅរកសួងមហថ្ផធ នដើមផីសំុឲ្យរក

យុតថធិមអ៌ំពីបញ្ជា ននេះ។ របភពដខ្ដលបានអេះ 

អាងថា វតថស្នមគគរីងសីបានផឋួចនផឋើមកស្នងនឡើង 

នដាយរពេះសពរពេះនតជ រពេះគណុវជិជរតនបញ្ជដ

រពេះមហ នយឿង សិន ខ្ដលជាអតតីរពេះនៅ

អធកិារវតថននេះ ខ្ដលមានថវកិាឧបតទមភពីបងបែូន

ខ្មមរកមពុជានរកាមនៅកបុងរសុក និងនរៅរសុក 

នហើយបញ្ជា  ឲ្យរេុះនរ ើសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាម



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

នចញពីវតថស្នមគគរីងសីននេះ បាននកើតមានប ធ ប់

ពីរពេះអងគ នយឿង សិន សុគតកាលពីខ្មកញ្ជដ  ឆ្ប ំ

២០១០។ 

 ឯកស្នររបវតថសិ្នន្តសថ បានឲ្យដងឹថាបា 

រាំងបានកាត់ទឹកដខី្មមរកមពុជានរកាមឲ្យនវៀតណា-

ម កាលពីថ្ថងទី៤ ខ្មមិថ ុ ឆ្ប ំ១៩៤៩ ចនំនួ ៦

ខ្មរតប៉ាុខ្នថឯកស្នរមលេះថាចនំនួ២១នហើយនរកាយ 

មករបជាពលរដឌខ្មមរ កមពុជានរកាមមួយចនំនួ

បាននភៀសមលួន   មកតាំងទីលំនៅកបុងរបនទស

កមពុជាកណាឋ ល និងនៅរបនទសមួយចនំនួនផសង

នទៀត៕ របភពអតទបទ៖ RFA 

  

សមព័នធសមែនិសសតិ-និសសតិខ្មែររមពុ
ជាររកាមរធវើបុែយផ្កា រសែសី្លមគគីរ ើមប ី
រទរទងស់មែនិសសតិ-និសសតិខ្មែរររកាម 

 សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជា

នរកាម នៅរនសៀល ថ្ថងទី ២៣ ខ្មកមុភៈ ឆ្ប ំ 

២០១១ ននេះ  ទីស្នប ក់ការកណាឋ លរបស់មលួន 

មាននបើកកចិចរបជុើមួយ នរកាមអធបិតភីាពរពេះ

នតជរពេះគណុ ចនធ សុផ្ត របធានសមព័នន

សមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម រពម

ទំងរកុមរបឹកាភបិាល និងគណៈកមមការពិនិតយ

និងអនងកត ថ្នសមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរ

កមពុជានរកាម នដាយមានការនិមនថនិងអន ជ្ើ ញ

ចលូរមួពីគណៈកមមការ រពមទំងពុទនបរស័ិទអបក

គ្មំរទរបមាណជា២០ អងគនិងរបូពិភាកាបនងកើតគ

ណៈកមមការ ទទលួបនធុកកចិចការថ្នពិធបីុណយផ្ក -

កឋិន នដើមផីរទរទងៀសមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរ

កមពុជានរកាម សរមាប់ឆ្ប ំសិកា ២០១១-២០១២

ននេះ។ 

 ប ធ ប់ពីនសចកឋខី្ថលងសងឃ ដកីារបកាស

នហតនុបើកអងគរបជុើរបស់រពេះនតជរពេះគណុ នៅ 

សុ-ផ្ត អនរុបធានទី១ថ្នសមព័ននសមណនិសសិត 

- និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមមក រពេះនតជរពេះគុណ 

ចនធ សុផ្ត បានមានសងឃដកីាថា សមព័នន

សមណ- និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម បាន

ចលូរមួសុម រមួទកុខជាមយួនឹង សមណនិសសិត-

និសសិតនិងរបជាពលរដឌខ្មមរកមពុជានរកាម រាល់

រគ្មមានទកុខនរគ្មេះថាប ក់នផសងៗ នដាយចណំាយ

ថវកិាខ្ដលសមព័ននមាន។ នរៅពីន េះកមមវធិសំី

ខាន់ៗគសឺមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជា 

នរកាម បានប ជ្ ូនសមាជកិរបស់មលួននិមនថនចញ

នៅសិកានៅនរៅរបនទសចនំនួ១០ អងគ ជានរៀង

រាល់ឆ្ប ំនិងការឧបតទមភដល់សមាជកិ ខ្ដលស្នប ក់

នរៀននៅកមពុជាជានរចើនអងគ និងរបូនផសងនទៀត។ 

នដើមផីមានសមតទភាពរគប់រគ្មន់ សរមាប់ផគត់ផគងៀ 

និងបំនពញនគ្មលបំណងទំងន េះបាន សមព័នន

សមណនិ- សសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម បាន

ឯកភាពនធវើបុណយផ្ក រសមីស្នមគគ ី និងបុណយកឋិន

ជារបចំឆ្ប ំ។ 

ននេះជាកចិចរបជុើរបស់សមពន័នសមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរ កមពុជា

នរកាម នៅរនសៀល ថ្ថងទី ២៣ ខ្មកមុភៈ ឆ្ប ំ ២០១១  

http://vokk.net/www.rfa.org/khmer


 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

រពេះនតជរពេះគណុ ចនធ សុផ្ត បានមានសងឃ

ដកីាឲ្យដងឹផងខ្ដរថា សមព័ននសមណនិសសិត-

និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមបាននចញនសចកឋជីនូដើ 

ណឹងសឋីអំពីការនរជើសនរ ើសនិសសិត ទទលួអាហ

របូករណ៍នៅនរៀន នៅនរៅរបនទសចនំនួ១០អងគ

និងរបូ ចប់តាំងពីថ្ថងទី២១ ខ្មមករា ឆ្ប ំ២០១១ 

នហើយនសចកឋជីនូដើណឹងននេះ នឹងរតូវបានបិទ 

ឈប់ទទលួពាកយនៅថ្ថងទី ២៧ ខ្មកមុភៈ ឆ្ប ំ

២០១១ ននេះ។ លកខមណឍ ថ្នការនរជើសគ ឺ ៖ ១.

នបកខជនជាសមាជកិ ខ្ដលមាននដើមកនំណើ តជា

ខ្មមរកមពុជានរកាម, ២.មានសញ្ជដ ប័រតពុទនិក វទិា

ល័យទី៣ អមនដាយរពឹតថបិរតពិនធុនៅកមពុជា

នរកាម, ៣.មានសញ្ជដ ប័រតបាក់ឌបុអមនដាយ 

រពឹតថបិរតពិនធុនៅកមពុជា។ រពេះអងគក៏បានមាន

សងឃដកីាផងខ្ដរថា រហូតមកដល់នពលននេះ 

មានសមណនិសសិតដាក់ពាកយបានចនំនួ១០រពេះ

អងគនហើយ។   

 គណៈកមមការទទលួបនធុក ពិធបីុណយរតូវ

បានខ្បងខ្ចកភារកចិចជា៥ខ្ផបកមានៈ ១.ខ្ផបកបដិ

សណាឌ រ កចិច, ២.ខ្ផបកពិធកីារ, ៣.ខ្ផបកខាទនីយ

នភាជ ហរ ៤.ខ្ផបកនភសជជៈនិង ៥.ខ្ផបកបនចចក

នទស។ កបុងបណាឋ ខ្ផបកនីមួយៗ មានរបធាននិង

អនរុបធាន រពមទំងសហការជីានរចើនអងគ    និង

របូ។ 

 នោក នៅ ស្នង   របធានរកុមរបឹកាភិ

បាល បានមានរបស្នសន៍ នដាយនលើកនឡើងនវូ

ពរង្គងរច- សមព័នន រកុមគណៈកមមការដល់អងគ

របជុើបានរជាប។ នោកបានបញ្ជជ ក់ថា សមព័នន

សមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមនឹងមាន

រច សមព័នន ថ្នរកុមគណៈកមមការជាអចថិ្ន្តនឋយ៍

មួយសរមាប់ធា សណាឋ ប់ធាប ប់ រាល់ពិធបីុណយ

ផ្ក និងបុណយកឋិនទន   នរកាយពីរដវូនចញរពេះ

វសា។  នហើយនោកក៏បានខ្ណ ំភារកចិចថ្ន

សមាភាពនីមួយៗដល់គណៈកមមការទទលួបនធុក

បានរជាប។ 

 នោក សឺន ខ្សត សមាជកិរកុមរបឹកាភិ

បា-លបានមានរបស្នសន៍ថា ទរមងៀថ្នរកុមគ

ណៈកមមការបុណយ នឹងរកាជាអចថិ្ន្តនឋយ៍បាន 

ប៉ាុខ្នឋ មនសុសនឹងមានការផ្ល ស់បឋូរសរមាប់ពិធី

បុណយឆ្ប ំនរកាយៗនទៀត ។      នោកបានមានរប 

ស្នសន៍ខ្ណ ំបខ្នទម ចនំពាេះសមព័ននសមណ

សសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមថា គរួខ្តមាន

គនរមាងខ្ផនការសកមមភាព នដើមផីសមព័នននឹង

ទទលួបានភាពនជាគជ័យបខ្នទម។ នលើសពីន េះ

នទៀតគរួដាក់គនរមាងននេះ នៅមាច ស់ជើនយួនដើមផី

ខ្សវងរកមូលនិធសិរមាប់រទរទងៀ។ នហើយនោក

សងឃឹមថាមាច ស់ជើនយួនឹងចប់អារមមណ៍ ពីនរពាេះ

សមព័ននសមណ និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម 

មានសកមមភាពជាខ្ផលផ្ក យ៉ា ងនរចើនខ្ដរនហើយ។ 

ទក់ទងនឹងបញ្ជា ននេះ នោក នៅ ស្នង របធាន

រកុមរបឹកាភបិាលន េះ នោកបានមានរបស្ន- 

សន៍ថា សមព័ននសមណនិសសិត និសសិតខ្មមរកមពុជា

នរកាម កបុងអាណតថដិកឹ ំនដាយនោកផ្ធ ល់ ក៏

បានស្នកលផងដាក់គនរមាងសំុជើនយួ ពីអងគការ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

អនថរជាត ិ នដាយសហការជាមួយសមាគមខ្មមរ

កមពុជានរកាមការពារសិទនិមនសុស។ ប៉ាុខ្នឋនដាយ

នហតសុកមមភាពរបស់សមព័ននកាលន េះមិនទន់

មានលទនផលជាដុើកភំនួ ដនូចបេះនគ្មលបំណងននេះ 

មិនទន់បានសនរមចនទ។ យ៉ា ងណាក៏នដាយ 

នោកក៏បានមានរបស្នសន៍ថា នយើងនឹងពា 

យមតនៅមុមនទៀត នដាយដាក់ប ច្ ូលនវូរាល់

សកមមភាពនិងលទនផល ខ្ដលសមព័ននសមណ

និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម សនរមចបាន។ 

 នោក នយៀង សុធារនិធ អបកតណំាងអងគ

ការ NAPIC របចំកមពុជា បានផថល់បទពិនស្នធន៍ 

ខ្ដលទក់ទង នៅនឹងការនលើកគនរមាងន េះផង

ខ្ដរថា ការនលើកគនរមាង នដើមផីសំុជើនយួពីអងគ

ការណាមួយឬរបនទសណាមួយន េះគរួខ្តនយើង

នលើកគនរមាងសកមមភាព និងគនរមាងថវកិា

ចាស់ោស់ ដាក់ជនូនៅមាច ស់ជើនយួទំងន េះ 

រពមទំងឯកស្នរសំអាងសមរសបនផសងៗនទៀត 

។ 

 ទក់ទងនឹងបញ្ជា គនរមាងននេះដខ្ដល រពេះ 

នតជរពេះគណុ ចនធ សុផ្ត បានមានសងឃដកីា

ថា សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជា

នរកាមកពុំងខ្តនរតៀមមលួន នដាយនបើកវគគបណឋ ុេះ

បណាឋ ល នផសងជានរចើន មានដចូជាការបនរងៀន

កុពំយូទ័រនិងសិកាខ្ផបកភាស្នអងៀនគលសជានដើម។ 

កបុងនពលខាងមុមឆ្ប់ៗននេះ សមព័ននសមណនិ 

សសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម នឹងពរងកីទីតាំង

បនរងៀនភាស្នអងៀនគលស បខ្នទមនទៀតនៅតាម

កដុ ិ ថ្នវតថអារាមនផសងៗជានរចើននទៀត នដើមផី

បណឋ ុេះបណាឋ លដល់សិសស-និសសិតរករីក ខ្ដល

គ្មម នលទនភាពនៅនរៀននៅស្នោខាងនរៅ។ 

 សូមបញ្ជជ ក់ផងខ្ដរថា កមមវធិបីុណយផ្ក

រសមីស្នមគគនីនេះនឹងរបឹរពឹតថនៅនៅថ្ថង៩នរាច ខ្ម

មាឃ ឆ្ប ំខាល នទស័ក ព.ស. ២៥៥៤ រតូវនឹង

ថ្ថងអាទិតយ ទី២៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្ប ំ២០១១ នៅកដុិ

នលម១៧ វតថបទមុវ-ត ីសង្គក ត់ចតមុុម មណឍ ដនូ

នពញ រាជធានីភបនំពញ។ ចប់ពីនមា៉ា ង៧រពឹក 

របនគនយគដូល់រពេះសងឃ។ នមា៉ា ង១១ថ្ថងរតងៀ

នវរភតថរបនគនរពេះសងឃដារបងសុកលូឧទធិសកសុ- 

លដល់បុពវការជីន។ នមា៉ា ង២ ជបួជុើពុទនបរស័ិទ

ជតិឆ្ង យរហូតដល់នមា៉ា ង៤រនសៀល របារពនបទ 

នមសសការ សមាទនសីល និមនថរពេះសងឃ

ចនរមើនរពេះបរតិថ និងអារាធ ធមមកឋិកសំខ្ដង

ធម៌នទស ខ្រគពីរជាកិចចបនងាើយបុណយ។ 

នដាយ៖ គមឹ បុរ ី(UKKBS) 

 

រោរ ត ុំង ធី រតូវអាជាា ធរយនួ 
ចាប់សរួចរមលើយ  

 នោក តាំង ធ ី ខ្ដលរតូវបានអាជាញ ធ

រយួន ចប់មលួនអស់មួយយប់ ពីរថ្ថងនៅនហើយ

មិនទន់នឃើញមានការ នដាេះខ្លងនៅនឡើយនទ។ 

 នយងតាម របភពព័តម៌ាន ពីកមពជុានរកាម 

បានឲ្យដងឹថា នោក តាងំ ធ ី ខ្ដលជារបជាពលរដឌ

ខ្មមរកមពុជានរកាមមយួរបូមានអាយុ ៤៥ឆ្ប ំ រស់នៅ

ភមូបិឹងទនា រសកុបាយនៅ យួននៅ មុតី ូខ្ដលរតវូ

បាននគរបាយយួននមតថោល ំង នកាេះនៅឲ្យចលូមលួន

http://vokk.net/?p=4861
http://vokk.net/?p=4861


 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

តាំងពីថ្ថង ២៣រហូតដល់ោង ចថ្ថងទី ២៤ម ិ គអឺស់រ

យៈនពលមយួយប់ពីរថ្ថង មនិទន់នឃើញ នោករត

ឡប់មកផធេះវញិនទ។ ការបាត់មលួនរបស់នោក តាងំ ធ ី

នធវើឲ្យរកុមរគសួ្នរ មានការរពួយបារមភយ៉ា ងខាល ំង 

ខ្ដលអាចយល់បានថា នោក តាងំ ធ ីអាច នឹងរតវូ

អាជាញ ធរយួន ចប់ឃំុមលួន ដាក់ពនន គ្មរជាមនិខាន។ 

ព័តម៌ានលំអតិ សូមស្នថ ប់នោក នៅឈួនលីរាយ

ការណ៍៖ 

 មនុនពលចលូមលួន តាមការនកាេះនៅរបស់

អាជាញ ធរយួននមតថ ោល ំង នោក តាងំ ធ ីសហករយីក

សនមលងវទិយុខ្មមរកមពជុានរកាមដងឹថា ការនកាេះនៅ

នោកនលើកននេះ មនិខ្មនជានលើកទីមយួន េះនទ គឺ

នរចើននលើកនហើយ ។ នកាេះនៅសួរចនមលើយ ១ នលើកៗ 

មាន៨ នមា៉ា ង ជនួកាល១ថ្ថង ២ថ្ថងក៏មានខ្ដរ។ នោក

បានបញ្ជជ ក់ឲ្យដងឹថា មូលនហតខុ្ដលអាជាញ ធ

រយួន នចេះខ្តនកាេះនៅនោក នរពាេះនោកបាន

ចលូរមួនធវើបាតកុមមកាលពីថ្ថងទី ០៨ គមុភៈ ឆ្ប ំ 

២០០៧ ជាមួយរពេះសងឃ ខ្ដលជាសមណ

និសសិតថ្នស្នោបាលីនមតថោល ំងជាង ២០០រពេះ

អងគ។ នរកាយពីការទមទរសិទនិនសរភីាពជនូ

របជាជាតខិ្មមរកមពុជានរកាម ។ មុននពលចលូមលួន

តាមដកិារនកាេះនៅរបស់អាជាញ ធរយួន នមតថ

ោល ំងន េះ។ នោកបានឲ្យដងឹថា នោកចលូមលួន 

នលើកននេះ មិនដងឹបានរតឡប់មកផធេះ ឬក៏អត់

ន េះនទ។ តាមរបភពព័តម៌ានពីរកុមរគួស្នរ 

របស់នោកបានឲ្យដងឹថា នរកាយពីការចលូរមួ

នធវើបាតកុមមជាមួយរពេះសងឃកាលពីឆ្ប ំ ២០០៧ 

កនលងមក។ នោកតាងំ ធ ីបាននភៀសមលួននៅរស់

នៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ខ្តនរកាយមករតូវ

បានរកុមរគួស្នរនោក នៅរតឡប់នៅរសុក

កនំណើ តវញិ។ នដាយអេះអាង ថា អាជាញ ធរយួន

មូលដាឌ នឲ្យនៅនោក តាងំ ធ ី រតឡប់មកផធេះ

សខ្មផង របកបរបរចិ ច្ឹ មជវីតិធមមតាវញិចេុះ ពី 

នរពាេះអាជាញ ធរយួននគមិនចប់នទសអូសដើនណើ - 

រអវីនទ។នដាយឮថា អាជាញ ធរយួនមិននធវើទកុខនទស

ដល់មលួនន េះ នោក តាងំ ធ ី ក៏រតឡប់មករសុក

កនំណើ ត គខឺ្ដនដកីមពុជានរកាមវញិ។ ប៉ាុខ្នថ ចប់

តាំងពីនោក តាងំ ធ ី រតឡប់មកនៅឆ្ប ំ ២០០៨ 

រហូត មកដល់នពលននេះ តាមការអេះអាងរបស់

នោក តាងំ ធ ីថា អាជាញ ធរយួនខ្តងខ្តនកាេះនៅ

នៅសួរចនមលើយនោកជារបចំមិនខ្ដលអាក់ខាន

របូថត នោក តំាង ធ ីសកមមជនសិទនិមនសុសខ្មមរនរកាម 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

នឡើយ។ ការចប់មលួនរបស់នោក តាងំ ធ ី មិន

រតមឹខ្តនធវើឲ្យមានការរពួយបារមភដល់របជាជាតិ

ខ្មមរកមពុជានរកាម ខ្ដលនៅកបុងរសុកនទ ខ្មមរកមពុ

ជានរកាមនៅរបនទសនរៅក៏ដចូគ្មប ។ នោក ថាច់ 

សវងឹ នហៀង ខ្ដលជាអតតីរពេះសងឃ ១រពេះអងគ 

ខ្ដលបានចលូរមួនធវើបាតកុមមកាលពីឆ្ប ំ ២០០៧

ន េះខ្ដរ។ នហើយរតូវបានអាជាញ ធរ យួនចប់

ផសឹកនៅថ្ថង ទី២៧ គមុភៈ ឆ្ប ំ ២០០៧។ ប ធ ប់ពី

ការចប់ផសឹក នោក ថាច់ សវងឹ នហៀង បាន

នភៀសមលួននៅរស់នៅ រពេះរាជាណាចរកកមពុជា 

នៅកមពុជាក៏មិនបានសុមបាននភៀសមលួន រហូត 

ដល់របនទសថ្ថបចចុបផ័នបននេះឯង។ នោកថាច់ 

សវងឹ នហៀង បានឲ្យសហការ ីសនមលងវទិយុកមពុជា

នរកាមដងឹអំពីរបវតថរិបូរបស់នោកដនូចបេះ នោក 

ថាច់ សវងឹនហៀង នកើតនៅ ថ្ថង ០១ ខ្ម ០១ឆ្ប ំ 

១៩៨៦ នៅនមតថោល ំងកមពុជានរកាម។ កាលពី

ថ្ថងទី ០៨ខ្ម គមុភៈឆ្ប ំ ២០០៧ បានចលូរមួនធវើ

បាតកុមមនដើមផីទមទរសិទិននសរភីាពជើននឿស្នស 

 ជានដើម។ មូលនហតនឹុង ឯងខ្ដលអាជាញ ធរ

យួនបានចប់ផសឹកមញុំ។ ការចប់ផសឹកមញុំនៅថ្ថង ទី

២៧ គមុភៈ ឆ្ប ំ ២០០៧។ 

 នោក ថាច់ សវងឹ នហៀង បានបនថនទៀតថា 

នទេះបីនោកបានមកដល់របនទសថ្ថ នហើយ

នោកបានបថឹងនៅឧតថមរកុមរបឹកា ថ្នអងគការ

សហរបជាជាតខិ្ដលទទលួបនធុកជននភៀសមលួន 

នដើមផីសូមសិទនិជននភៀសមលួន ប៉ាុខ្នថ នោកមិន

បានទទលួសិទនិជាជននភៀសមលួនន េះនទ។ នពល

ននេះបានឮដើណឹងករណី របស់នោក តាងំ ធ ី

រតូវអាជាញ ធរយួនចប់មលួន នោករពួយបារមភ

យ៉ា ងខាល ំង នទេះបីនោកសទិតនៅកបុងរបនទសថ្ថក៏

នដាយ។ សូមរលឹំកថា ករណីជននភៀសមលួន 

ខ្ដលសទិតនៅកបុងការគ្មំពារ របស់ឧតថមសបងការ

អងគការសហរបជាជាតិទទលួបនធុកជននភៀស

មលួន នៅកាត់ថា UNHCR ទំងនៅរពេះរាជាណា

ចរកកមពុជា ទំងនៅរពេះរាជាណាចរកថ្ថ កនលង

មកជននភៀសមលួនទំងន េះរតូវបានរបស់កមុមុយ

និសថយួនតាមចប់មលួន ពីកមពុជារហូតនៅដល់

របនទសថ្ថ ំយកនៅនធវើទកុខនទស ដាក់គុក

រចវាក់នៅឯរបនទសនវៀត ណាមវញិ ។ នហតុ

ននេះការរពួយបារមភរបស់នោក ថាច់ សវឹង នហៀ

ង គមឺិនមុសនទ៕ របភព VOKK 

សខ្រមរស្រសតខី្មែររមពុជាររកាម 
 នៅថ្ថងទី៨ ខ្មមី ខាងមុមននេះ គជឺាទិវា

សិទនិ រអីនថរជាត ិខ្ដលជាមួបនលើកទី១០០ ។  

នហើយនពលននេះ  រទីទូំងសកលនោកបាន



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

និងកពុំងនរតៀមមលួន នរៀបចអំបអរស្នទរទិវាសិទនិ

 រអីនថរជាតទីិ៨មី ។ នៅរបនទសកមពុជា អងគ

ការន្តសថីខ្មមរកមពុជានរកាម ក៏បាននរតៀមលកខណៈ

រចួជានរសចនហើយ នដើមផីអបអរស្នទរទិវា៨មី 

ននេះ ទនធឹមនឹងន េះខ្ដរន្តសថីខ្មមរនរកាមនៅឯបរ 

នទសមិនរតមឹខ្តបាននរតៀមលកខណៈ អបអរ

ស្នទរទិវា៨មី ន េះនទ ពួកគ្មត់ខ្ថមទំងបាន

ចលូរមួឈឺចតិថ ជាមួយនឹងបងបែូនន្តសថីខ្មមរនរកាម 

នហើយពួកគ្មត់ ក៏បានសខ្មថងការនលើកទឹកចតិថ 

ចនំពាេះន្តសថីខ្មមរនរកាមមយួចនំនួ ខ្ដលនៅខ្ដន

ដកីមពុជានរកាម ខ្ដលហ ននរកាកនឡើងតស ូ 

នដើមផីទមទរសិទនិនសរភីាព នហើយក៏បាននសងើច

សរនសើរដល់អងគការរសីខ្មមរនរកាមនៅរពេះរាជា

ណាចរកកមពុជា ខ្ដលបាននរតៀមលកខណៈនរៀប 

ចកំមមពិធអីបអរស្នទរទិវា៨មី ។ នដាយខ្ឡក

សរមាប់ន្តសថីខ្មមរនរកាម ខ្ដលកពុំងរស់នៅកបុង

នឹមខ្ដក   ថ្នរបបកមុមុយនីសថយួនតាំងខ្តពីនដើម

នរៀងមក ពួកគ្មត់មិនខ្ដលបានរបារពនទិវាសិទនិ

 រ៨ីមី ន េះនទ កុថំានឡើយ រខី្មមរនរកាម 

ខ្ដលកពុំងរស់នៅមាតុភមូិ កមពុជានរកាមភាគ

នរចើនគ្មត់ នសធើរខ្តមិនដងឹថា ថ្ថង៨មី ន េះជា

ថ្ថងអវីផង។  

 នៅថ្ថងន េះខ្ដរ ក៏មានន្តសថីខ្មមរកមពុជា

នរកាមមួយរបូនឈាម េះនោករសី  ង ចរយិ នៅ

នមតថមាត់រជូក ខ្ដលកពុំងខ្តរមាង ស់សករនតាប ត

បានផឋល់ព័តម៌ាន អំពីទកុខកងវល់របស់រសីខ្មមរ

កមពុជានរកាម ដល់វទិយុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាម

ដនូចបេះថា មញុំមានការឈឺចប់ជាខាល ំងណាស់នៅ

កមពុជានរកាមននេះ  ពួកមញុំមិនខ្ដលបានរបារពនពិធី

សិទនិ រមីឋងណានឡើយ ពួកមញុំចងៀបានរបារពនពិធី

ននេះណាស់ ខ្តមិនដឹងជារតូវនធវើយ៉ា ងដចូនម៉ាច? 

នបើរដឌនគនធវើនគមិនខ្ដលនៅពួកមញុំផង គនឺគនៅ

ខ្តយួនគ្មប នគប៉ាុនណាត េះរដឌអំណាចកមុមុយនីសថយួន

មិនខ្ដលបានផឋល់នវូសិទនិនសរភីាព ដល់រសីថខ្មមរ

កមពុជានរកាមសូមផីខ្តបនថិចបនថួចនឡើយ មិនរតមឹ

ខ្តប៉ាុនណាត េះនទ ខ្ថមទងំបានចប់ដាក់គកុនធវើទកុខ

បុកនមបញយ៉ា ងខាល ំងខ្ថមនទៀត នៅនលើរសីថខ្មមរ

នរកាមទំងឡាយណាខ្ដលហ ននរកាកនឡើងតវាឿ

ទមទរអំពីសិទនិនសរភីាព ទំងន េះនទៀតផង 

នរពាេះរដឌអំណាចយួន នគបាននចទរបកាន់ថា 

ខ្មមរនរកាមទំងអស់ បាន ំគ្មប បំផសុបំផលុនធវើ

ននយបាយ នហើយអបកខ្ដលរតូវរដឌអំណាច

កមុមុយនីសថយួន បានចប់មលួនកាលពីនពលថមីៗ

ននេះរមួមាន  ង មតិថ,  ង ខ្ថន, នោក នៅ ន ៉ា ,

 ងយ៉ាន, ង នមា៉ា ម,នោក នៅ យ៉ាុន,និងនោក 

នៅ នហន ជានដើម នដាយពួកគ្មត់ទំងន េះរគ្មន់

ខ្ត ំគ្មប នៅទមទរដធីលរីបស់មលួនខ្ដល រតូវរដឌ

អំណាចយួនរបឹអូសយកន េះ នតើនហតអុវីបានជា

រតូវមាននទសនៅវញិ?  

 នោករសីបានឲ្យដងឹបនថនទៀតថា បងបែូន

ខ្មមរកមពុជានរកាម នយើងមានការឈឺចប់ខាល ំង

ណាស់ នហើយ បានមិតមំ ំគ្មប នៅតវាឿ ទមទរដី

ធលរីបស់មលួនចប់ពីថាប ក់នរកាមរហូតដល់ថ្រពនគរ 

ក៏ប៉ាុខ្នថមិនបានសនរមចលទនផលអវីនឡើយ។ ជា



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ចងុនរកាយនោករសីបានអំពាវ វ សូមឲ្យខ្មមរ

នយើងទំងអស់កុមំានការភយ័ខាល ចឲ្យនស្នេះ កបុង

ការតស ូទមទរនវូសិទនិនសរភីាព របស់នយើង 

នទេះបីជាយួន យកនយើងនៅសមាល ប់ក៏នដាយក៏

នយើងមិនគរួខាល ចខ្ដរ ពីនរពាេះនយើងទមទរដធីលី

របស់នយើង នយើងមិនបាននៅលួចឬក៏នៅបលន់ពី

នរណានឡើយដនូចបេះនយើង រតូវខ្តទរទរមកវញិ

ឲ្យបាន។  

នោករសីបានឲ្យដងឹនទៀតថា សពវថ្ថងននេះខ្មមរ

នយើងមានជវីភាពលំបាកខាល ំងណាស់ រករីក

នតាកយ៉ា កនដាយស្នរដីធល ី រតូវរដឌអំណាចយួន

របឹអូសអស់គ្មម នដនីធវើខ្រសចកំារ នហើយកនូនៅ

នទៀតនស្នតចងៀនរៀនភាស្នខ្មមរមលួនឯងក៏គ្មម នស្ន 

ោនរៀន ចងៀឲ្យកនូនៅនរៀនស្នោអននថវាសិកក៏

ចលូនៅមិនបាន នដាយស្នរខ្តនៅកបុងស្នោ

អននថវាសិកន េះ សុទនខ្តកនូយួននរៀននសធើរខ្ត

ទំងអស់ កបុងមួយរយ ក់មានកនូខ្មមររបខ្ហល

មាប ក់ឬពីរ ក់ខ្តប៉ាុនណាត េះ នគបនងកើតស្នោអននថ 

វាសិកននេះ នឡើងថាទកុសរមាប់ឲ្យកនូខ្មមរនរៀន 

ប៉ាុខ្នថ តាមការពិតវញិវាគ្មម នដចូជាយួននគថា

ន េះនទ នហើយរបសិនណានបើកនូខ្មមរណាបាន

នរៀនសូរតភាស្នយួន បាននចេះដងឹនរៅរជេះក៏

នដាយ ក៏មិនង្គយរកការង្គរលែៗបាននធវើខ្ដរ កនូ

ខ្មមរបានរតមឹខ្តសីុឈបួលនគនិងនធវើជាមញុំក ជ្េះនគ

ខ្តប៉ាុនណាត េះខ្តផធុយនៅវញិកនូយួននគនរៀនសូរត

នចេះដងឹ នហើយមានការ ង្គរលែៗនធវើ ដនូចបេះនគមាន

ជវីភាពធរូធានិងកាល យនៅជាអបកមានបាន។  

នៅថ្ថងន េះខ្ដរនោករសី នឆ្ម ថ្ឆ លកខណិា 

មន្តនថីសហពននខ្មមរកមពុជានរកាម ទទលួបនធុកកចិច

ការ ររីបចំនៅអឺរ ុបឺបានមានរសស្នសន៍របាប់

ដល់វទិយុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាមថា មញុំនជឿជាក់

ថា បងបែូនន្តសថីខ្មមរកមពុជានរកាមភាគនរចើនពិតជា

បានដងឹអំពីសិទនិរបស់មលួនចាស់ណាស់ រគ្មន់ខ្ត

ពួកគ្មត់មិនហ ននិ យយនចញខ្តប៉ាុនណាត េះ។ មញុំ

សូមនកាតសរនសើរដល់ពួកគ្មត់ ខ្ដលពាយម

មំអត់ធមត់អំពីការលំបាកទំងន េះ និងសូមឲ្យ

ពួកគ្មត់មិតមំទមទរខ្ថមនទៀត នដើមផីឲ្យរដឌអំ 

ណាចកមុមុយនីសថយួន   ផឋល់សិទនិនសរភីាពដល់

មលួន។ ពួកមញុំនៅនរៅរបនទសបាននិងកំពុងខ្ត

មិតមំជយួទមទរឲ្យអស់ពីសមតទភាព នដើមផី

ជយួដល់ន្តសថីខ្មមរនយើងកមពុជានរកាម។  

នៅថ្ថងន េះខ្ដរ នោករសី សឺន ធនិីត មន្តនថីសហ

ពននខ្មមរកមពុជានរកាម ទទលួបនធុកកចិចការ រមីាន

របស្នសន៍របាប់វទិយុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាមថា 

មញុំបានដងឹនិងបាននឃើញថា រដឌអំណាចកមុមុយនី

សថយួនបាននិងកពុំងខ្តរនំោភសិទនិមនសុស និង

សិទនិ រខី្មមរនៅកមពុជានរកាមតាំងខ្តពីនដើមរហូត

មកដល់សពវ គរឺដឌអំណាចយួន មិនខ្ដលនគ្មរព

ចាប់របស់អងគការសហរបជាជាតនិឡើយ។ 

ដនូចបេះ មញុំសូមអំពាវនាវដល់អងគការសហរបជា
ជាតនិិងអងគការសិទនិ មនសុសទទូំងសកលនោក 

សូមឲ្យជយួដល់ន្តសថីខ្មមរនរកាមទំងអស់ ខ្ដល

កពុំងខ្តរងទកុខនវទ កបុងនឹមខ្ដកអខ្រមកទកុខនៅ

ឯខ្ដនដកីមពុជានរកាម ឲ្យបានទទលួនវូសិទនិនសរី



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ភាពរគប់ រគ្មន់ផង៕  

បុែយបញុ្ុះសមីា រៅវត 
ខ្រពរពិនៃង រមតតឃ្ល ុំង 

 កាលពីថ្ថងទី ២៤ កមុភៈ ២០១១ វតថខ្រពក

ពិនធង មាស ខ្ដលសទិត នៅរសុកកពំងៀធ ំ នមតថ

ោល ំង កមពុជានរកាម បាន របារពវពិធបីុណយប- ច្ ុេះ

សីមា ។  

 វតថខ្រពកពិនធងមាស ខ្ដលបានកស្នង

នឡើងដើបូងនៅរគសិថសករាជ១៨៦៣។ ចខំ្ណក

រពេះវហិរថម ីខ្ដលបាននរៀបចបំ ច្ ុេះ សីមាននេះ គឺ

ចប់នផថើមកស្នងនឡើង តាំងពីថ្ថងទី ០១មករា ឆ្ប ំ 

២០០៦ រហូតមកទល់ នឹងថ្ថងននេះ គមឺានរយៈ

នពល ៥ឆ្ប ំ។  

 កមមវធិចីលូបុណយ ចប់ពីថ្ថង ៦នរាច ខ្ម

មាឃ រហូតដល់ថ្ថង ៨នរាច ខ្មមាឃ ខ្ដលរតូវ 

នឹងថ្ថងទី ២៤រហូតដល់ថ្ថងទី ២៦ កមុភៈ ២០១១។ 

នយងតាមគណៈកមមការបុណយបានឲ្យដងឹថា វតថ

ខ្រពកពិនធងមាសននេះ មានការកស្នងនឡើង ឆ្ប់

រហ័សណាស់ មានរយៈនពលខ្ត ៥ឆ្ប ំ ប៉ាុនណាត េះ។ 

បានកស្នងរចួរាល់ របកបនដាយ កផូរកាច់ខ្មមរ

មានទស់ខ្ភបនកានឡើយ។ ការកស្នងន េះបាន

មកពីពុទនបរស័ិទចណុំេះនជើងវតថ ទំងនៅកបុងរសុក 

និងនរៅរសុក មិនមានការស្នងសងៀដាច់មុម

នដាយមន្តនថីរាជការ មុនឺណា។ នដាយខ្ឡកការ

នរៀបចកំមមវធិបីុណយប ច្ ុេះសីមា ទំងអស់ននេះ 

នយងតាមគណកមមការបុណយមានការនិមនថ និង 

អន ជ្ើ ញរពេះសងឃពុទនបរស័ិទខ្ដលនៅកបុង និង

នរៅនមតថខ្ដរ។    

 គណកមមការបានចត់ឲ្យនៅនិមនថ និង

អន ជ្ើ ញវតថ  ទំងអស់រគប់នមតថខ្តមថង ទទូំង

កមពុជានរកាម។ និយយរមួមាននមតថ ោល ំង ពល

ោវ ទឹកនមម  រកមួនស មាត់រជូក ឡុងនហ រពេះ

រតពាំង ខ្រពកឫសសី អូរកាប់ នរាងដើរជីានដើម។ 

ប៉ាុខ្នថគណកមមការវតថបានឲ្យដងឹថា ចាប់ថ្នការ

នធវើបុណយប ច្ ុេះសីមាននេះ អាជាញ ធរយួនហម

របាមមិនឲ្យនយើងនៅនិមនថនិងអន ជ្ើ ញរពេះសងឃ 

ពុទនបរស័ិទនៅនរៅនមតថន េះនទ។ ការនៅនិមនថ 

និងអន ជ្ើ ញរពេះសងឃនិងពុទនបរស័ិទពីនមតថនរៅ

ន េះគជឺាការលួចោក់របស់គណកមមការបុណយ

ន េះឯង។ ចនំពាេះនរឿងចាប់ថវតីផិតខ្តបុណយ

ប ច្ ុេះសីមានគឲ្យខ្តនិមនថកបុងនមតថ ចខំ្ណកនរៅ

នមតថ នគអត់អនញុ្ជដ តឲិ្យនយើងនិមនថនទ។ ឯការ

ការពារសនថិសុមនទៀតនស្នធ នគអត់មកជយួ

ការពារ ដល់កមមវធិបីុណយននេះនឡើយ ទល់ខ្ត

ននេះរបូថតវតថខ្រពកពិនធង មាស ខ្ដលសទិត នៅ

រសុកកពំងៀធ ំនមតថោល ំង កមពុជានរកាម  

http://vokk.net/?p=4646


 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

នយើងយកកថ្រមនៅជលួនទើបនគមក។ កខ្រម

ខ្ដលជលួ នគមកការពារសនថិសុម ២៥ោនដងុ 

នសមើនឹង ១៥០០ ដោុល សហរដឌអានមរកិកបុងរយៈ

នពល៣ថ្ថង។ សពវថ្ថងវតថខ្រពកពិនធងមាស មាន

រពេះសងឃគងៀនៅចនំនួ ១៨រពេះអងគ នហើយតាម 

ការនរៀបរាប់របស់គណកមមការបុណយបានឲ្យដងឹ

នទៀតថា វតថខ្រពកពិនធងមាសនដើមនឡើយ នៅថា 

វតថថ្រតនកាតារាម។ នដាយមាននរឿងនរពងនិទន

ពីនរឿងពិនធងមាស បានបខ្ណថ តតាមពាមខាង

លិចភមូិ នហើយនពលន េះអបករសុក អបកភមូិបាន

នឃើញក៏បាននដញតាមរហូតដល់ រកឡពិនធង

ន េះ រហូតដល់ពាមមួយមានផលូវខ្បកជាបួន នៅ

ដល់ទីន េះមានទឹកកចួយ៉ា ងខាល ំងរកឡពិនធងន េះ

បានលិចបាត់នៅ។ ចប់តាំងពីនពលន េះមក

ដល់បចចុបផនបននេះបានផ្ល ស់បថូរនឈាម េះវតថថ្រតនកា

តារាម ជាវតថខ្រពកពិនធងមាសដល់សពវថ្ថង៕  

ចូលរមួរ ុំខ្លរទុរខ  លរ់បជា
ពលរ ឋ ផ្នរបរទសជប ុន 

 ប ធ ប់ពីបានទទលួ ការអនញុ្ជដ ត ិ ពីស្នទ ន

ទតូជប៉ាុន របចំនៅរពេះរាជា ណាចរកកមពុជា 

នដើមផីឲ្យសមព័នន សមណនិសសិត-និសសិត ខ្មមរកមពុ

ជានរកាម បានចលូរមួរខំ្លកទកុខ ដល់របជា

ពលរដឌ ថ្នរពេះរាជាណាចរកជប៉ាុន ខ្ដលទទលួ

រងនវូ បាតភុតូធមមជាតិរ ជ្ ួយដ ី និងរលកយកខ

តសូណាមី (Tsunami) ខ្ដលបានសមាល ប់មនសុស 

ជានរចើនពាន់ ក់ និងបាត់មលួនជានរចើន ក់នទៀត 

រពមទំងបាននធវើឲ្យ មូចខាតរទពយសមផតថ ិ យ៉ា ង

នរចើន កាលពីនពលថមីៗ ននេះ។  

 នៅនពលរនសៀលថ្ថងពុធ ទី១៦ ខ្មមី  

ឆ្ប ំ២០១១ របធានសមព័ននសមណនិសសិត-និសសិត 

ខ្មមរកមពុជានរកាម មួយអននលើនដាយគណៈកមមការ

ចនំនួ ១០អងគ-របូ បាននិមនថនិងអន ជ្ើ ញ ចលូរមួ

រខំ្លកទកុខ ដល់របជាពលរដឌ ថ្នរពេះរាជាណា

ចរកជប៉ាុន ខ្ដលបានទទលួរងនវូនរគ្មេះ មហនថ

រាយន េះ នៅស្នទ នទតូជប៉ាុន របចំនៅរពេះរាជា

ណាចរកកមពុជា កបុងន េះសមព័ននសមណ និសសិត-

និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម បានជនូលិមិតរខំ្លក

ទកុខ និងថវកិាចនំនួ ៤០០.០០០(បួន ខ្សន)នរៀល 

តាមរយៈតណំាងឯកអគគរាជទតូ រពមទំងបាន

របារពនពិធបីងសុកលូ ឧទធិសកសុលជនូ វញិ្ជដ ណកខ័

ននជនរងនរគ្មេះ កបុងបាតភុតូនរគ្មេះមហនថរាយ

ន េះ។ 

 នៅនពលន េះខ្ដរ រពេះនតជរពេះគណុ 

ចនធ សុផ្ត របធានសមព័ននសមណនិសសិត-

និសសិត ខ្មមរកមពុជានរកាម បានសំខ្ដងនវូការ

នស្នកស្នឋ យ យ៉ា ងខាល ំងចនំពាេះរបជាជនជប៉ាុន របូថតនៅស្នទ នទតូជប៉ាុន  ទីរកុងភបនំពញ 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ខ្ដលបានបាត់បងៀជីវតិ រាប់ពាន់ ក់និងមូច

ខាតរទពយសមផតថជិានរចើននទៀត នៅកបុងនរគ្មេះ 

ធមមជាតនិ េះ នហើយរពេះអងគ ដប៏ានជនូពរដល់

ជនរងនរគ្មេះ ខ្ដលកំពុងខ្តសរមាកពាបាល 

កបុងមនធីរនពទយ សូមឲ្យឆ្ប់ជាសេះនសផើយ រគប់ៗ

គ្មប កុបំីខាន។ នរកាយពីចប់ពិធបីងសុកលូឧទធិស

កសុល ជនូវញិ្ជដ ណកខន័នជនរងនរគ្មេះន េះ មានតំ 

ណាងឯកអគគរាជទតូ ជប៉ាុនបាននធវើនសចកឋីខ្ថលង

អំណរគណុ យ៉ា ងថ្រកខ្លងដល់សមព័ននសមណ

និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម ខ្ដលបានមក

ចលូរមួរខំ្លកទកុខ ដល់របជាពលរដឌជប៉ាុន រង

នរគ្មេះធមមជាតយិ៉ា ងធងន់ធងរកាលពីនពលថមីៗ ននេះ។             

នដាយៈ ចន័ធ រសម ី

កាលរបវតតសរងខបផ្នខ្មែរ
រមពុជាររកាម 

(តមកពីទំព័រនលម៧៧)  

 បារាំង បានខ្បងខ្ចកខ្ដនដកីមពុជានរកាម 

នៅជា ៤ មណឍ  ខ្ដលមានទំងអស់ ១៩ សង្គក ត់

និង ២៣៥០ ភមូិ។ 

 ឆ្ប ំ១៨៨៧ កសូ្នំងសីុន អាណាត ម និង 

តងុ កងឹ បានរតូវប ច្ ូលជាសម័ពននភាព បារាំង

ឥណឍ ូចនិ។ 

 អបកនសបហជាតខិ្មមរ ខ្ដលបារាំងនរចើន

ចត់ទកុជាជនឧទធ ម បាននរកាកឈរកាន់អាវធុ 

របឆ្ំងការរតួតរតារបស់បារាំង។ មានជាអាទិ៍ អា

ចរយ ស្នវ , អាចរយ ោក់ នោក នពាធកិនំបារ 

(១៨៦៥-៦៧) នហើយនរកាយមកមានអាចរយ 

ខ្ហម នចៀវ (១៨៩៨-១៩៤៣) និងនោក សឺង 

ងឿកុថាញ ់(១៩០៥-៧៧)ជានដើម។ 

 អាណានិគមបារាំងបានមិតមំផាយ

ស្នស រគសិថ។ ខ្មមរនរកាមបានមំរបឹងរការប

ថ្ពណី ស្នស រពេះពុទន ចខំ្ណកយួនជានរចើន

បានបថូរនៅស្នស រគសិថ នហើយបានទទលួការ

គ្មំរទនរចើនពីបារាំង។ 

 ថ្ថងទី៩ មី ១៩៥៥ ជប៉ាុននដញបារាំង

នចញពីឥណឍ ូចនិ នហើយបងខើឲ្យនសថចចងុនរកាយ

បងែស់របស់យួនរប កាសឯករាជយពីអាណានិ

គមបារាំង។ លុេះបួនខ្មនរកាយមក ជប៉ាុនរតូវចេុះ

ចញ់វញិ។ 

 ខ្មមិថ ុ ឆ្ប ំ១៩៤៥ កមពុជាក៏បានរតូវ

ធា ឯករាជយខ្ដរ។ នោក សឺង ងឿកុថាញ ់ (មាន

រសុកកនំណើ តនៅភមូិគគ ី នមតថរពេះរតពាំង) រតូវ

បានខ្តង តាំងជា យករដឌមន្តនថី។ 

 ថ្ថងទី១៩សីហ១៨៤៥ នោក ហូ ជ ីមញិ 

(Ho Chi Minh) របកាសបនងកើតរដាឌ ភបិាលប

នណាថ េះអាសនបនៅរកុងហណូយ។ 

 នៅខ្មធប ូ ឆ្ប ១ំ៩៤៥ និងខ្មមករា ឆ្ប ំ

១៩៤៦ ៖ 

 យួនកមុមុយនីសថ នយៀកមិញ (VIET Nam 

Cach Mang Dong MINH Hoi) ចប់ខ្មមរនរកាមជា

នរចើនដាក់នខាប េះ នហើយរចនទមាល ក់ឲ្យលងៀទឹកកបុង

ខ្រពកកពំងៀទទឹង (ថ្ននមតថរពេះរតពាំង) និងកខ្នលង

ដថ្ទនទៀតដចូជានៅភមូិ ផបូរអខ្ណថ ត (ថ្ននមតថទឹក



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

នមម ),ដាមគញិ ដាមនមុើយ (ថ្ននមតថោល ំង),នហ

ផងុ យ៉ា រា៉ាយ (ថ្ននមតថពលោវ)។ 

 នៅនមតថ ពលោវ និងោល ំង អបកនចេះដងឹ

រតូវនគរបមូលឲ្យចលូរបជុើកបុងោល ំងរសូវ នហើយ

ចក់នស្នពីនរៅដតុទំងរស់។ 

 នៅនមតថមាត់រជូក នយៀកមិញលបដតុ

ភមូិខ្មមរនៅនពលយប់ ខ្ដលរបជាពលរដឌខ្មមរ

នរកាមក ំពុងនដកលក់។ 

     ឆ្ប ំ១៩៤៦ បារាំងវាយពួកនយៀកមិញ នៅ

ហយផងុ។ នយៀកមញិបានបនងកើតទ័ពទទូំងរប

នទសរមួទំងខ្មមរនរកាមផង នដើមផីរបយុទនរបឆ្ំង

នឹងបារាំង។ 

     ឆ្ប ំ ១៩៤៨ រដាឌ ភបិាលបារាំង មានបំណងនឹង

ភាជ ប់កមពុជានរកាម នៅនយៀកណាមសិន រចួទកុ

ឲ្យកមពុជានយៀកណាម រកដើនណាេះរស្នយនៅ

នពលនរកាយ។ 

 គណៈរបតភិខូ្មមរ កបុងន េះមានមាច ស់កសរតី 

យុគននរ នោក សីុមវាឿ  នោក សុម ឆងុ និង

នោក ថនុ អ កុ បានចលូរបជុើកបុងសភាសហ

ភាពបារាំងសំុឲ្យរដាឌ ភបិាលបារាំង នធវើការចរច

ជាប ធ ន់ជាមួយរាជរដាឌ ភបិាលកមពុជាសថីអំពីការ

នផធរអំណាចនៅកមពុជានរកាម។ 

 កបុងអងគរបជុើន េះ នោក សុម ឆងុ បាននធវើ

របាយការណ៍យ៉ា ងពិស្នថ រ បញ្ជជ ក់អំពីនគ្មលជើ 

ហរនិងវតទុបំណងរបស់ខ្មមរ ចនំពាេះទឹកដកីមពុជា

នរកាមថា៖ “ នយើងទមទរអវ ី ៗ ខ្ដលជារបស់ 

នយើង។ នយើងមនិបានទម ទរអវីៗ  ខ្ដលមនិខ្មន

ជារបស់នយើងន េះនទ”៕    

 យុគសមយ័កនរកាយអាណានិគមបារាងំ 

ឆ្ប  ំ១៩៤៩ 

 ថ្ថងទី៨ ខ្មមី  ឆ្ប ំ ១៩៤៩របធាន ធបិ

តបិារាំង Vincent Auriol និងអធរិាជយួន បាវ 

ដាយ (Bao Dai Nguyen Vinh Thuy) បានចេុះកចិច

រពមនរពៀងមួយនៅថា កចិចរពមនរពៀង Elysee 

កបុងន េះ បារាំងយល់រពមរបគល់កមពុជានរកាម 

(បារាំង:Cochinchine, យួន: Nam Ky) នៅឲ្យយួន

នហើយយួនរពមបនងកើតរដាឌ ភបិាល  នយៀកណាម

មួយនៅកបុងរកុមសហភាពបា រាំងនៅថារដឌ

នយៀកណាម( Quoc Gia Viet Nam)។ បារាំង

សងឃឹមថា ការរបគល់កមពុជានរកាមនៅឲ្យនសថច 

បាវ ដាយ នគអាចនឹងរកានវូឥទនិពលរបស់មលួន

បានយូរអខ្ងវងជនៅកូស្នំងសីុនតនៅនទៀត។ 

 ថ្ថងទី ២៥ ខ្មនមស្ន ឆ្ប ំ១៩៤៩ សនមថច 

ននរាតថម សីហន ុថ្នរដាឌ ភបិាលកមពុជាបានប ជ្ូន

របតភិមូួយរកុមដកឹ ំនដាយឯកឧតថមសឺង ស្នន

នៅទីរកុងបា៉ា រសី នដើមផីជើទស់នឹងសហភាពបា

រាំងឲ្យផ្ែ កការសនរមចចតិថរបស់រដឌសភាបារាំង 

ខ្ដលបានយល់រពមរបគល់កមពុជានរកាមឲ្យនៅ

នយៀកណាមន េះ។ ខ្តការតវាឿ ន េះ មិនរតូវបាន

រដាឌ ភបិាលបារាំងនធវើតាមនឡើយ។ 

 នដាយមាននគ្មលបំណង ចងៀជយួបារាំង 

កបុងការបងកឥទនិពលរបស់មលួន នៅឥណថ ូចនិនោក 

Abbott ជាឯកអគគរដឌទតូអានមរកិកាំងរបចំនៅ

ថ្រពនគរបាននសបើឲ្យរកសួងការបរនទសនៅវាឿ សីុ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ននតាននធវើនសចកថរីបកាសមួយកបុងន័យនលើកទឹក

ចតិថរដាឌ ភបិាល បាវ ដាយ។ 

 ថ្ថងទី៤ខ្មមិថ ុឆ្ប ំ១៩៤៩ របធា ធបិតី

បារាំង Vincent Auriol បានចេុះហតទនលខា របគល់

កមពុជានរកាមឲ្យនៅរដាឌ ភបិាល បាវ ដាយ ។ 

 ខាងនរកាមននេះ គជឺាមលឹមស្នរចាប់កបុងការ

រប គល់កមពុជានរកាមឲ្យនៅ បាវ ដាយ ខ្ដលខ្រប

ជាភាស្នខ្មមរនរៅផលូវការ៖ 

ចាប់នលម ៤៩ ៧៣៣ ចេុះថ្ថងទី០៤ ខ្មមថិ ុ ឆ្ប ំ

១៩៤៩ 

នយងតាមមតពីិសភាថ្នសហភាពបារាងំ 

 រដឌសភា និងរកុមរបឹកាថ្នស្នធារណរដឌបា 

រាំង បានសនរមច 

 រដឌសភាថ្នស្នធារណរដឌបារាំងបានអនមុ័ត 

 របធា ធបិត ី ថ្នស្នធារណរដឌបារាំងរបកា 

សចាប់ដចូតនៅននេះ៖ 

មារតា ១ កបុងរកបមណឍ មារតា ៦០ ថ្នរដឌធមមនុ្ ដ

ស្នធារណរដឌបារាំង និងតាមមតរិបស់ សភាកូ

ស្នំងសីុន  សម័យរបជុើកាលពីថ្ថងទី ២៣ ខ្ម

នមស្ន ឆ្ប ១ំ៩៤៩ លកខនថិកៈ ទឹកដកីសូ្នំងសីុន 

បានរតូវខ្កខ្របតាមមារតា ដចូមានខ្ចងខាង

នរកាម។  

មារតា ២ ទឹកដកីសូ្នំងសីុនរតូវបានភាជ ប់នៅជា

រដឌចណុំេះនវៀតណាម នយងតាមនសចកថរីបកាស

រមួកាលពីថ្ថងទី ០៥ ខ្មមិថ ុ ឆ្ប ំ ១៩៤៨ និង

នសចកថរីបកាសរបស់រដាឌ ភបិាល បារាំងកាលពី

ថ្ថងទី ១៩ ខ្មសីហ ឆ្ប ំ១៩៤៨។ ទឹកដកីសូ្នំងសីុ

នឈប់សទិតនៅកបុងលកខនថិកៈ ជាទឹកដឯី យស

មុរទរបស់បារាំងនទៀតនហើយ។ 

មារតា ៣ កបុងករណីខ្ដលលកខនថិកៈរបនទសនវៀត

ណាមរតូវខ្កខ្រប លកខនថិកៈកសូ្នំងសីុននឹងរតូវ

បានទកុជាកមមវតទុថ្នការសនរមចរបស់សភាខាង

នលើ ដចូមានខ្ចងកបុង 

មារតា ៧៥ ថ្នរដឌធមមនុ្ ដ  (ជើពូក VIII:សភា

បារាំង)។ 

ចាប់ននេះនឹងរតូវបានអនវុតថដចូជាចាប់រដឌ។ 

នធវើនៅទឡូុង ថ្ថងទី ០៤ ខ្មមិថ ុឆ្ប ំ ១៩៤៩ 

 ហតទនលខា   ហតទនលខា

 ហតទនលខា 

 (Vincent Auriol) (Henri Queuille)

 (Paul Coste-Floret) 

 របធា ធបិត ី យករដឌមន្តនថី រដឌមន្តនថីទឹក

ដបីារាំងឯ យសមុរទ 

 កមពជុានរកាម កបងុរបប បាវ ដាយ 

(១៩២៩-១៩៥៥) 

 ថ្ថងទី ១០ ខ្មមិថ ុ ឆ្ប ំ១៩៤៩ នៅកបុង 

វមិានននរាតថមទីរកុងថ្រពនគរកមមវធិសំីណួរ កចិច

រពមនរពៀង Elysee រវាង បាវ ដាយ និងនោក 

Leon Pignon ជាអបកតណំាងភាគបីារាំង។ 

 គរួចណំាំថាយួនបានដរូនឈាម េះវមិាន

ននរាតថម នៅជាវមិានឯករាជយ (Dinh Doc Lap) 

នៅថ្ថងទី៧ ខ្មកញ្ជដ  ឆ្ប ំ១៩៥៤។ 

 ថ្ថងទី ០២ ខ្មកកកដា ឆ្ប ំ១៩៤៩ រដាឌ ភបិា

លរដឌនវៀតណាម (Quoc Gia Viet Nam) បនណាថ េះ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

អាសនបដកឹ ំនដាយបាវ ដាយបានបនងកើតនឡើង។ 

 ខ្តនទេះជាយ៉ា ងណាក៏នដាយ ការនឡើង

កាន់អំណាចរបស់ បាវ ដាយ ននេះរតូវបាននគ

នមើលនឃើញថា ន េះរគ្មន់ខ្តជាការបនថុបនឡើង

នដាយបារាំងខ្តប៉ាុនណាត េះនិងស្នទ ប័នទនូៅ នៅកបុង

រដាឌ ភបិាលមួយននេះរតូវបានកាន់កាប់    នដាយ

សបងការជាន់មពស់របស់បារាំង។ 

 ឆ្ប  ំ១៩៥៤ 

        ថ្ថងទី០៧ ខ្មកកកដាឆ្ប ំ១៩៥៤ នង្គឿ  ឌិញយីម 

(Ngo Dinh Diem) រតូវបាននឡើងនធវើជា យករដឌ

មន្តនថី។ 

 ថ្ថងទី ២១ ខ្មកកកដា ឆ្ប ំ១៩៥៤ សននិ

សញ្ជដ រកុង ហសឺខ្ណវ សថីពីឥណឍ ូចនិ (កមពុជា,

ោវនិងនវៀតណាម) បានចប់នផថើម នដាយភាគី

នវៀតណាមបានទមទរឲ្យមានកចិចរពមនរពៀង

ដចូខាងនរកាមននេះ ៖ 

 *បណាថ របនទសទំងអស់ ខ្ដលមានវតថ 

មាននៅកបុងអងគសនបិសីទ រតូវខ្តនគ្មរពនៅនលើ

សិទនិជាមូលដាឌ នរបស់ជនជាត ិ ជាពិនសសឯក

រាជយ, អធបិនតយយភាព និងឯកភាពទំងរសុង។ 

 *នគ្មរពនវូបូរណភាពទឹកដនីវៀតណាម។ 

 *ឈប់បាញ់គ្មប នៅនលើទឹកដនីវៀតណាម 

និង ឥណឍ ូចនិ។ 

 *ខ្មសរសបទី ១៧ ជាចណុំចរពំខ្ដនថ្នរ

ដាឌ ភបិាលនវៀតណាមទំងពីរ គភឺាគខាងនជើង

រតូវបានកាន់កាប់ នដាយកងទ័ពនិងរដាឌ ភបិាល

នវៀតណាមនិយមកមុមុយនីសថ ចខំ្ណកភាគខាង

តផូងរតូវបានកាន់កាប់ នដាយកងទ័ពរកុមសហ

ភាពបារាំងនិងរដាឌ ភបិាលរដឌនវៀតណាមនិយយ

នសរ។ី 

 *រយៈនពល ៣០០ថ្ថង គជឺានពលនវោ

សរមាប់រដាឌ ភបិាល និងកងទ័ពថ្នរដាឌ ភបិាល

យួនទំងពីរប ច្ប់នវូការរបមូលផថុ។ំ របជាពល 

រដឌយួនមានសិទនិនសរភីាព កបុងការនៅមកឆលង

កាត់រពំខ្ដនទឹក និងរពំខ្ដននគ្មក ថ្នរដាឌ ភបិាល

នវៀតណាមទំងពីរ។ 

 *នៅពីរឆ្ប ំនទៀត គ ឺ នៅថ្ថងទី ២០ ខ្មក

កកដា ឆ្ប ំ ១៩៥៦ នឹងមានការនបាេះនឆ្ប តនដាយ

នសរ ីនដើមផីឯកភាពទឹកដរីបនទសនវៀតណាម។ 

 *បនងកើតគណៈកមមការអនថរជាតមិួយនដើមផី

រតួតពិនិតយ នៅនលើការអនវុតថកចិចរពមនរពៀង

សននិសញ្ជដ  រមួមានរបនទស ឥណាឍ  ប៉ាូឡូញ និង 

កាណាដា នដាយឥណាឍ នធវើជារបធានគណៈកមម

ការមួយននេះ។ 

 កបុងសននិសញ្ជដ រកុង ហសឺខ្ណវ កមពុជា

នរកាម ឬ  កសូ្នំងសីុន រតូវបាននគដាក់ប ច្ ូល

ឲ្យឋិតនៅនរកាមការរគប់រគង របស់រដាឌ ភបិាល

នវៀតណាមភាគខាងតផូង។ 

 ចប់ពី ខ្មសីហ ឆ្ប ំ១៩៥៤ ដល់ខ្មឧស

ភា ឆ្ប ំ១៩៥៥ របជាជនយួនជាង១ោន ក់ពី

ភាគខាងនជើង រតូវបានជនមលៀសមលួននៅរស់នៅ

នលើទឹកដកីមពុជានរកាម។ 

 កមពជុានរកាម កបងុរបប នង្គឿ  ឌិញយីម 

(១៩៥៥-១៩៦៣) 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

មួប២៦ឆ្ន ុំ ផ្នរពឹតតិការែ៍ 
“KC50” រៅរមពុជាររកាម 

 ថ្ថងទី០១ ខ្មកមុភៈ ២០១១ គជឺាទិវាមួបទី

២៦ឆ្ប ំ ថ្នរពឹតថកិារណ៍ ឬ ចល  KC50 នៅ ទឹក

ដកីមពុជានរកាម ខ្ដលរដឌការកមុមុនីសថយួន បាន

នរបើននយបាយរបល័យពូជស្នសន៍ សមាល ប់

 ឆ្ប  ំ១៩៥៥ 

 ថ្ថងទី ២៦ ខ្មតោុ ឆ្ប ំ១៩៥៥ របប

ស្នធារណរដឌនវៀតណាម (Viet Nam Cong Hoa) 

បាននកើតនឡើងនិង នង្គឿ  ឌិញ យីម (Ngo Dinh 

Diem) នឡើងនធវើជារបធា ធបិតថី្នរដាឌ ភបិាល

ភាគខាងតផូង។ 

 ឆ្ប  ំ១៩៥៦ 

 ថ្ថងទី១៩សីហ ឆ្ប ំ១៩៥៦ នង្គឿ  ឌិញ យីម  

បាននចញរកតឹយលុបនចលនឈាម េះ ខ្មមរ នៅកមពុ

ជានរកាមនហើយឲ្យដាក់នឈាម េះថា យួនកនំណើ ត

នមៀង (Nguoi Viet Goc Mien)។ 

 ថ្ថងទី ២០ ខ្មតោុ ឆ្ប ១ំ៩៥៦ នង្គឿ  ឌិញ 

យីម នចញរកតឹយនលម ៥៧ “ខ្កទរមងៀដធីល”ី (Cai 

Cach Dien Dia)។ ជាលទនផលនៅសណថ ទននលនម

គងរដឌការបានរបឹអូសយកដធីលអីបកមាន (ភាគ

នរចើនជារបស់ខ្មមរនរកាម)ចនំនួ៧៧៤,២ហ យក

នៅឲ្យអបកគ្មម ន (ភាគនរចើនជាជនជាតយួិន)។ 

 ថ្ថងទី ២៦ ខ្មតោុ ឆ្ប ំ១៩៥៦ នង្គឿ  ឌិញ 

យឹម បានរបកាសរកតឹយនលម ១០ ហមផ្ថ ច់នៅ

តាមវតថនីមួយៗ មិនឲ្យមានការរបជុើគ្មប នលើសពី

១៥ ក់នឡើងនៅ។ រពេះសងឃរតូវចប់ផសឹកនៅនធវើ

ទហនកខំ្ណន និងបរមាមមិនឲ្យរពេះសងឃនទ 

ស មាត់ទនទ ខ្តរតូវសរនសរជាោយលកខណ៍

អកសរឲ្យនគពិនិតយមុនសិន    នទើបអាចនទស 

បាន។ 

 ឆ្ប  ំ១៩៥៧ 

        កមមវធិបីនរងៀនភាស្នខ្មមរនៅតាមស្នោរដឌ

ទំងអស់ នឹងរតូវបានបិទទំងរសុងទទូំងកមពុជា

នរកាម។ 

 ឆ្ប  ំ១៩៥៨ 

ថ្ថងទី ១៦ ខ្មតោុ ឆ្ប ំ១៩៥៨ បណឍ ិ ត សឺង ងឿុ

កថាញ ់ បានបនងកើតចល ខ្មមរនសរនីៅ ភមូធ ំ

សង្គក ត់ឡុកនិញ (Loc Ninh) នមតថ គគរី ី  (Binh 

Long) នហើយមានសមាជកិ សមាជកិាចនំនួ 

១៤០ ក់ ចលូរមួនធវើចកំារ និងនរៀនននយបា

យ។ នគ្មលនៅធ ំ របស់ចល  ខ្មមរនសរគីឺ

របឆ្ំងកមុមុយនីសថ នៅរបនទសកមពុជា ដនូចបេះ        

មានការគ្មំរទពីអានមរកិកាំង និងយួននសរផីង។ 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ប ដ្វនថខ្មមរកមពុជានរកាមឲ្យផតុពូជ នតើខ្មមរកមពុជា

នរកាមមានកហុំសអវី? បានជារដឌការកមុមុយនីសថ

យួននរបើមហិចឆតាសមាល ប់ខ្បបហបឹ ង។ នហើយក៍ជា

រពឹតថកិាណ៍របវតថសិ្នន្តសថមួយ សំរាប់កនូខ្មមរទំង

អស់គ្មប  រតូវខ្តចងចំនិងកត់រតាទកុកបុងរកឳនដេះ

ដងូជានិចច ខ្ដលអបកនសបហជាតខិ្មមរកមពុជា

នរកាមរាប់មុឺន ក់ រតូវបានរដឌការកមុមុយនីស

យួនចប់ដាក់គកុងងតឹ និងនធវើទរណុកមមយ៉ា ង

នោរនៅបំផតុ ខ្ដលបណាថ លឲ្យប ដ្វនថខ្មមរ

នរកាមរតូវស្នល ប់រាប់រយ ក់ អបកមលេះឆកួតនិងជា

នរចើន ក់នទៀត កាល យនៅជាវកិលចរតឹនៅកបុង

រពឹតថកិារណ៍ន េះ។ 

ទិវាមួបទី២៦ឆ្ប ំននេះខ្ដរ នោក នៅ ឈួ

នលី សហការវីទិយុសំនឡងកមពុជានរកាម បាននធវើ

បទសមាភ សន៍ជាមួយនឹងនោក ថាច់ ស្នង នៅ 

រគមូា៉ា ន់ ជាជនរងនរគ្មេះកបុងរពឹតថកិារណ៍ “KC5០” 

ន េះនិងបចចុបផនបជារបធានមិតថសមាគមខ្មមរកមពុ-

ជានរកាមនៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា នោក

បានមានរបស្នសន៍ របាប់ដល់វទិយុសំនឡងខ្មមរ

កមពុជានរកាមអំពីរពឹតថការណ៍ន េះថាៈ កាលន េះ

រដឌការកមុមុនីសថយួន នគមានខ្ផនកានដើមផីកនំទច

និងសមាល ប់ប ដ្ វនថខ្មមរកមពុជានរកាម៥០ភាគរយ 

យួននគបានចប់មលួនមញុំនៅឆ្ប ំ១៩៨៤ និងនោក 

ឡមឹ សួង អតតីស្នន្តស្នថ ចរយនិងជាសមណធកិារ

ស្នសនសិកានៅនមតថរពេះរតពាំងដល់ឆ្ប ំ១៩ -

៨៥នទើបនគចប់មលួនរពេះនមគណនមតថរពេះរតពាំង 

រពេះនតជរពេះគណុ គមឹ តកុ នចើង នោកតា ហ

ញ ់សុវណត  និងចប់មលួនរពេះនៅអធកិារ-រគូសូរត-

រគូធមាម ចរយរាប់ពាន់អងគនិងចប់មលួនរគូ បនរងៀន

រាប់ពាន់ ក់នទៀត។ គ្មត់បាននៅរពឹតថកិារណ៍ 

KC50ននេះថា ជារពឹតថកិារណ៍មួយ ខ្ដលយួននគ

នធវើនឡើងនដាយនបើកចំហរ យ៉ា ងមហវ ិសកមម 

មហនស្នក ដកមមយ៉ា ងនោរ នៅនិងអយុតថិ 

ធម៌បំផតុមកនលើខ្មមរកមពុជានរកាមនយើង។ គ្មត់

បានឲ្យដងឹនទៀតថា នពលន េះ នគបានរបឹអូស

យកកផួនខាប តខ្មមរទំងអស់ យកនៅកនំទចនចល

គ្មម ននសសសល់ជាតនិយើង នៅនពលន េះជិត

រោយនដាយស្នរទនងវើដយ៏ងៀឃបង របស់រដឌការ 

កមុមុយនីយយួន។ រពឹតថការណ៍ KC50 ននេះគឺជា

នរឿងខ្ដលយួននគផឋតិនឡើង នៅនមតថលងៀនហរ 

កាលន េះនគនៅ នមតថគវឺឡុង(នមតថរពេះនរតពាំង

និងនមតថលងៀនហរ)មាននោក នងវៀង វាងំ នចើយ 

ជាអតតី  យកមនធីរ នគរបាលនមតថរពេះរតពាំង 

នរកាយនឡើងជាឧតឋមនសនីរតបីាន រមួជាមួយ

នោក ផ្ម វាងំ ហុង អតតីរដឌមន្តនថីរកសួង

មហថ្ផធនិងជាឧប យករដឌមន្តនថីជាកាលមា៉ា សឺុ

នដកឹ  ំនធវើនរឿងននេះ នហើយបានអនវុតថនៅនមតថ

រពេះរតពាំងមុននគ រពឹតថកិារណ៍ននេះបានសមាល ប់

ខ្មមរកមពុជានរកាម នយើងទំងរពេះសងឃនិងអបក

របាជញរាប់រយ ក់ជាប់គកុរាប់ពាន់ ក់ និងរត់ 

នចលរសុករាប់មុឺន ក់ នដាយគ្មម នកហុំសអវី

នឡើយ។ 

នោក ថាច់ ស្នង បានមានរបស្នសន៍

របាប់ដល់វទិយុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាម អំពីអតទ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ន័យថ្នពាកយថា KC50ដនូចបេះថា៖ KC50 មានន័យ

ថា ខ្មមរង្គប់៥០ភាគរយ(K=khmer=ខ្មមរ C=chet=

ង្គប់)ជាប ដ្វនថ ករណីននេះនកើតនឡើងនៅរវាងឆ្ប ំ

១៩៨៤ នហើយកាលន េះយួន និងកមពុជាជា

មិតថភាពនឹងគ្មប  ខ្តនគចត់ទកុថាកមពុជាមិនមាន

ឥទនិពលអវីនទ បានជានគសមាល ប់ ខ្មមរនយើងនៅកមពុ

ជានរកាមដនូចបេះ នហើយកាលន េះនទៀតនស្នតវា

ជាអកសុលសរមាប់ខ្មមរ នរកាមនយើង នរពាេះរស់

នៅកបុងរបបកមុមុយនីសថ នយើងតវាឿ ទមទរមិន

មានរបសិទនិភាពដចូសពវថ្ថងននេះ។    នរកាយពី

កាប់សមាល ប់ ចប់ដាក់គកុនធវើទរណុកមមរចួរដឌការ

កមុមុយនីសថយួន នគនធវើជានដើរសំុនទសខ្មមរកមពុជា

នរកាមនយើង ប៉ាុខ្នថការសំុនទសននេះវារគ្មន់ខ្តជា

នលសមួយប៉ាុនណាត េះ ដចូជាមញុំជានដើមរហូតមក

ដល់សពវថ្ថងននេះ នគនៅខ្តតាមរកនរឿងដខ្ដល

ហបឹ ង ប៉ាុខ្នថនទេះជាយ៉ា ងណាមញុំនៅខ្តតស ូដល់ទី

បំផតុរហូតហ នលេះបងៀជវីតិ សរមាប់របនទស

ជាត ិ នហើយមញុំសូមឲ្យជាតនិរកាយបាននរកើតជា

ខ្មមរកមពុជានរកាមមួយរយខ្សនជាតនិទៀត។ គ្មត់ 

បាននិយយថា រវាងយួននិងខ្មមរដចូជាទឹកនិង

នរបងមិនអាចចលូគ្មប បាននឡើយ របសិននបើ យួន

ចងៀឲ្យខ្មមរនិងយួនចូលគ្មប បានន េះ ទល់ខ្ត

យួនឈប់របរពឹតថនវូទនងវើយងៀឃបងខ្បប ននេះត

នៅនទៀតមកនលើខ្មមរកមពុជានរកាម។ 

នោក ថាច់ ស្នង  បានមានរបស្នសន៍

របាប់ដល់វទិយុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាមអំពី ការ

ទទលួរងនវូទរណុកមមកាលនៅកបុងគកុដនូចបេះថាៈ 

កាលមញុំនៅកបុងគកុយួននគនធវើទរណុ កមមយ៉ា ង

នោរនៅ ដចូជាការវាយដើបណាឋ លបាក់នធមញ

រហូតដល់សនលប់បាត់ស្នម រត ី នពល ដងឹមលួននឡើង

នឃើញឈាមហូរសរស្នក់យ៉ា ងរសស់ៗ កាល

ន េះមញុំមិនសងឃឹមថាបានរស់នទ មញុំរស់បានដល់

សពវថ្ថងនដាយស្នរកាលន េះនៅនពញកមាល ំង ចំ 

ខ្ណកអបកខ្ដលមានកមាល ំងនមសោយរទំនឹងការនធវើ

ទរណុកមមមិនរចួរហូតដល់ស្នល ប់ជានរចើន មាន

រពេះនតជរពេះគណុ គមឹ តកុ នចើង រពេះនមគណ

នមតថរពេះរតពាំង រពេះនតជគណុ គមឹ ស្នង ជា

នដើម មញុំជាប់គកុពីរនលើកចនំនួ៩ឆ្ប ំ នលើកទី១ពី

ឆ្ប ំ១៩៧៦ដល់១៩៨២ នដាយយួននចទរប 

កាន់ថាមញុំហបឹ ងបានបួស នរៀនសូរតមានការនចេះ

ដងឹនរចើន នលើកទី២ពីឆ្ប ំ១៩៨៤ដល់១៩៨៧

កបុងរពឹតថកិារណ៍ KC50 ហបឹ ងឯង។ រហូតដល់

នពលបចចុបផនបននេះ យួននគនៅខ្តសមាល ប់ខ្មមរដ 

ខ្ដល ដចូជាករណីថមីៗ នៅមាត់រជូកនិងនៅថ្រព 

នគរជានដើម យួននគមិនខ្ដលរកយុតថឲិ្យខ្មមរកមពុ

ជានរកាមនឡើយ។ មិនរតមឹខ្តនៅកមពុជានរកាម

នទ សូមផីខ្តរពេះសងឃកមពុជានរកាមខ្ដលនភៀស

រពេះកាយមករស់ នៅកមពុជាក៏យួននៅខ្ត

ពាយមតាមមកពាបាទ ដចូជារពេះនតជរពេះ 

គណុ ទឹម ស្នមន មកគងៀនៅវតថភបឌិំនខាងនជើង 

នមតថតាខ្កវ នៅយួននគបញ្ជជ ឲ្យខ្មមរចប់ផសឹកនិង

ប ជ្ ូនមលួននៅឲ្យនគដាក់គកុ នៅនមតថមាត់រជូក

បានតាមចតិថនគ។ 

នោក ថាច់ ស្នង  បានមានរបស្នសន៍



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ពិធីចូលមលប់នងិរចញមលប់
របសរ់នូររមុុំខ្មែរ 

 ពិធចីលូនិងនចញមលប់ កាលពីសម័យ

នដើមចត់ថាជាមងគលមួយយ៉ា ង សំ ខាន់សរមាប់

ន្តសថីខ្មមរ ។ បុពវបុរសខ្មមរបនងកើតពិធសីរមាប់ឲ្យ

កនូរសីចប់អារមមណ៍ ពីលំដាប់ថាប ក់របចំជវីតិ 

ខ្ដលរតូវឈាននឡើង នដាយឲ្យរបឹងខ្របងតស ូ

ជានិចច នដើមផីវឌណនភាព ។ ប៉ាុខ្នថជើ ន់នរកាយ

ននេះពិធីចលូមលប់នចញមលប់ខ្លងមានន័យអវីនទៀត 

នហើយ ។ នគករមនឃើញរគួស្នរណាមួយ នៅ

របកាន់ទំននៀមទមាល ប់ននេះនទៀតណាស់ នទេះជា

ខ្មមរនៅរសុកនសៀម ឬខ្មមរនៅកមពុជានរកាមក៏

នដាយ នរពាេះវាហួសសម័យនៅនហើយ ។ ប៉ាុខ្នថ

នទេះជាយ៉ា ងណាពិធចីលូមលប់ ដនូតាធាល ប់នគ្មរព

របតបិតថ ិ មិនខ្ដលខានចនំពាេះកនូរសីរបស់មលួន

ខ្ដលចលូវយ័រកមុំ ។ នតើពិធនីនេះរបរពឹតថនៅ

យ៉ា ងណាមលេះន េះ អបករសី ខ្កវ ណារ ុ ំស្នន្តស្នថ ច

រយថ្នសកលវទិាល័យភូមិនធវចិរិតសិលផៈ បាន

នរៀបរាប់ដចូតនៅ៖ឆលងពីថាប ក់កមុារចីលូដល់វយ័

នពញរកមុំ ខ្ដលការកណំត់របស់សងគមខ្មមរ គឺ

នៅរតងៀកនូរសី ចប់មានរដវូជានលើកទីមួយ 

នហើយនគនិយមនៅថា “រគប់ការ” ។ សរមាប់

ថាប ក់ននេះ នៅនពលកពុំងឈាននឡើង ងមាន

លកខណៈខ្បលកគ ឺ អតថចរតិជនួឆ្ប់មឹង ជនួនអៀន

ខាម ស ជនួចលូចតិថសងប់ស្នង ត់នៅខ្តមាប ក់ឯង ឬ

រពួយចតិថនដាយឥតមូលនហត ុ ។  ងនឹងមាន

ការភតិភិយ័ណាស់ របសិននបើពំុមាននរណាមាប ក់ 

បានពនយល់របាប់ជាមុនពីនហតកុារណ៍ ធមមជាត ិ

ខ្ដលនឹងរតូវនកើតនឡើងចនំពាេះ ង ។  ទីននេះ គឺ

អបកមាថ យ ខ្តងោល ំនមើលឥរយិបថរបស់កនូរសី 

នដើមផីពនយល់ និងជយួនរៀបចនំរគឿងនសលៀកពាក់

របាប់ដល់វទិយុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាម អំពីច ំ

ណាប់អារមមណ៍របស់គ្មត់ នៅនលើសហពននខ្មមរ

កមពុជានរកាមថាៈ មញុំសបាយចតិថណាស់ ខ្ដល

បាននឃើញអបកតស ូនភៀសមលួននៅដល់បរនទស 

នហើយនចេះស្នមគគគី្មប បានបនងកើត សហ ពននខ្មមរ

កមពុជានរកាមពិភកនោក នហើយមញុំមាននសចកឋី

សងឃឹមយ៉ា ងមុតមាំថា សហពននខ្មមរ កមពុជា

នរកាមនឹងជយួទមទរសិទនិនសរភីាព នៅនលើ

ឆ្កអនថរជាត ិ ជនូខ្មមរកមពុជានរកាមនយើងខ្ដល

រស់នៅឯមាតភុមូិមិនខាននឡើយ៕ 

របូគនំនូនេះោតរតដាងនវូវបផធមខ៌្មមរកមពុរជានរកាមនិងកថី

ខ្ថលធបូរបស់សន្តសថីខ្មមរនរកាមកាលពីសមយ័នដើម 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

នផសងៗ សរមាប់កនូ ។ មិនចនំពាេះខ្តអបកមាថ យនទ 

គកឺបុងរគួស្នរទំងមូល រតូវជយួនរជាមខ្រជងទំង

ផលូវកាយ និងផលូវចតិថសរមាប់ឲ្យ ងមានសមតទ

ភាពរគប់រគ្មន់សរមាប់នពលខាងមុម ។  ងនឹង

រតូវបំនពញត ួទីជាភរយិ នហើយនិងជាមាថ យដ៏

លែសរមាប់សងគម ។ នហតដុនូចបេះនហើយ បានជា

នគនរៀបចំពិធចីលូមលប់នដើមផីបំពាក់បំប៉ានដល់កនូ

រសីរបស់នគ មុននឹងឈានចលូនៅបំនពញតួ

 ទីដច៏មផងននេះ។ 

 នគប ច្ ូលមលប់កនូរសី មិននមើលនពល

នវោនទ គឺសនរមចយកថ្ថងណាមួយ ខ្ដល ង

មករដវូជានលើកទីមួយ ។ ចខំ្ណកពិធក៏ីមិនមាន

នរៀបចំអវីធដំុើនទ គរឺគ្មន់ខ្តឲ្យឪពុកមាថ យ ង

ជរមាបដល់ស្នច់ញាតជិតិដតិ ឲ្យបានដងឹកនូ

រសីនឈាម េះននេះបានប ច្ូលមលប់នៅថ្ថងននេះ ថ្ថង

ន េះនហើយ។ 

 នៅថ្ថងប ច្ ូល នគនរៀបចខំ្សននរពនអុជ

ធបូនទៀនជរមាបដនូតា និងរបកាសចនំពាេះវតទុ

ស័កថសិិទនិឲ្យបានដងឹឮ អំពីការចលូមលប់របស់កនូ

រសី និងសំុនសចកថសុីមសបាយ ។ របការ

សំខាន់រតូវគតិគរូពីអបកជយួបនរមើ នសចកថរីតូវ

ការរបស់ ង និងជយួបណថ ុេះបណាថ ល ង ។ 

សំខាន់មួយនទៀតរតូវនរតៀមលកខណៈសរមាប់ថ្ថង

បន ច្ញមលប់ នដាយមានបរមុងនរគឿងហូបចុក 

សរមាប់នលៀងនភញៀវខ្ដលរតូវមកចលូរមួពិធ ី ។ 

 ការនរតៀមលកខណៈននេះ រសុកមលេះនគដាំ

នចកណាំវាឿ ជានិមិតថរបូ គរឺបារពនពិធបីន ច្ញមលប់

នៅនពលខ្ផលនចកទុំមលេះ នទៀតនគចិ្ ចិ មមាន់ ទជា

នដើមនៅតាមលទនភាពកបុងរគួស្នរ ។ នពលនវោ

ថ្នការចលូមលប់មិនមានកណំត់នទ គនឺយងនៅ

តាមធនធានថ្នរគួស្នរ អបកមលេះចលូកបុងរយៈ

នពលមួយសបាថ ហ៍ មលេះនទៀតរហូតដល់មួយឆ្ប ំក៏

មានខ្ដរ ។ 

ភារកចិចនៅនពលចលូមលប់ 

 នពលចលូមលប់ គជឺានពលខ្ដលកនូរសី

ខ្មមររតូវទទលួការសិកាពីកផួនចាប់ទ ូម ន លែៗ 

ជាពិនសសចាប់ទ ូម នរសី ។ ចាប់ននេះខ្ចងពីតួ

 ទីរបស់រសីកបុងការរស់នៅ ។ នោកខ្ចងថា 

នសចកថសុីម និងសុភមងគលកបុងរគួស្នរមួយភាគ

ធសំទិតនៅ នលើរសីជាអបកកណំត់ ។ ដនូចបេះនគរតូវ

ឲ្យ ងទននធញចំស្នធ ត់ នដើមផីទកុអនវុតថតាមលំ

អានខ្ដលកផួនបានខ្ចង ។ នរៅពីការសិកាកផួន

ចាប់ ងរតូវនរៀនធម៌ ។ របសិននបើសុមភាព

 ងធា រតូវកាន់សីល ១០ នដើមផីកាន់ចតិថ

អំណត់ មនថីដចូដនូជខី្ដរ ។ កបុងជវីភាពដនូជី

 ងរតូវហូបចកុមាូបបួស នហើយកណំត់នពល

នមា៉ា ងដចូរពេះសងឃខ្ដរ ។  ងមានតណំមនលើស

ដនូជ ី នដាយមិនរតមឹខ្តមិនឲ្យរបុសៗនឃើញ

ប៉ាុនណាត េះនទ គឺមិនអនញុ្ជដ តឲ្យនិយយនឆលើយឆលង

រករបុសនទៀត ។  ងរតូវតស ូសមងនំៅខ្តកបុង

បនធប់ពិនសសមួយ នដើមផីរតងស្នថ ប់នវូវជិាជ នមផធេះ 

សថីពីការរស់នៅកបុងរគួស្នរ ចនំពាេះស្នច់ញាតិ

ផ្ធ ល់ ឬញាតជិតិខាង ពិនសសអាកបផករិយិ

ចនំពាេះបថី ។ ជាមួយគ្មប ន េះក៏រតូវនរៀនវជិាជ នធវើមាបូ 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

វជិាជ តមាញ ការនរៀបចផំធេះ សខ្មផង និងការអប់រ ំ

កនូនៅជានដើម ។ ភារកចិចមា៉ា ងនទៀតរតូវខ្ថទំ

ស្នច់ នដាយរតូវោបរនមៀតសពវមលួនរបាណ ថ្ដ

នជើងឲ្យមានសមផុរនលឿងរសស់ផរូផងៀ ។ 

នៅនពលនចញមលប់ 

 ពិធនីចញមលប់ននេះមានលកខណៈពិធនីរចើន

យ៉ា ងណាស់មុសពីពិធចីលូមលប់ ។ ប៉ាុខ្នថវតទុបំ 

ណងគបឺំនពញលកខណ៍គរមប់ឲ្យកនូរសី ។ ឆលង

តាមរយៈកាលប ច្ូលមលប់រគប់តាមកាលកណំត់

នហើយ មាតា បិតា ថ្នកនូរសី បាននរ ើសរកនពល

នវោសរមាប់បន ច្ញមលប់កនូរសី ។ នពលដងឹ

ថ្ថងនជាគសិរមីងគលនហើយ រគួស្នរទំងអស់រវល់

នដើររកភសថុភារ និងអន ជ្ើ ញញាតមិិតថដចូនរៀប

មងគលការខ្ដរ ។    កមមវធិីថ្នដើនណើ រការននេះមាន

រយៈនពលពីរថ្ថងមួយយប់។ 

 នៅថ្ថង ដើនណើ រការដើបូងចប់ពីនពលរពឹក

រហូតដល់ថ្ថងរតងៀ មានខ្តការទទលួញាតមិិតថជតិ

ខាងនិងការនលៀងនភាជ ហរប៉ាុនណាត េះ ។ ប៉ាុខ្នថ

ចប់ពីនពលរនសៀលនៅមានពិធជីាហូរខ្ហបនថ

ប ធ ប់ដចូជា ៖ 

 ពិធកីាត់សក់ ៖ ជានលើកដើបូងបំផតុ គឺ

រតូវបន ច្ញកនូរសីមកកាត់សក់ ។ គនឺទើបនចញ

ពីបនធប់នៅកបុងផធេះខ្ដលចលូមលប់ ។ ប ធ ប់ពីការ

កាត់សក់ោបនរបងនមៅនហើយ  ងរតូវវលិ

ចលូនៅកបុងបនធប់វញិ ។ នពលកាត់សក់នភលង

កដំរនវូបទស្នរកិាខ្កវ។ 

 ពិធសូីរតមនថ ៖ ស្នច់ញាតជិាន្តសថីនភទ

មាប ក់ ខ្ដលរតូវបានទទលួស្នគ ល់ថា មពងៀមពស់មាន

ចរ ិ យសមផតថលិែ រតូវនៅប ធ បដកឹថ្ដ ង

ឲ្យនចញមកទទលួទឹកមនថនិងធមន៌លើករាសីពី

រពេះសងឃ ។ 

 ពិធខី្សននរពន ៖ នៅនពលរពលប់នរៀប 

ចពិំធខី្សនដនូតាមាច ស់ទឹកមាច ស់ដ។ី 

 ពិធបីុកល័កថ ៖ ពិធីននេះនគនធវើនៅនពល

យប់ ប ធ ប់ពីការពិស្នអាហរនហើយ ខ្ដល

របកប នដាយពិធជីាហូរខ្ហបនថប ធ ប់នទៀត៖ 

 ពិធនីៅរកល័កថ ៖ ពិធនីនេះដើនណើ រការ

នដាយអបកនភលងជារនបៀបកខំ្បលងនធវើជានៅរកល័កថ 

កបុងថ្រពជបួសតវតាឱនដញ ទិចសធុេះរត់រចនឡាត

ជាន់គ្មប រនញ៉ារថ្ញ៉ា ។ 

 ពិធកីាត់តាល់ ៖ ពិធនីនេះដើនណើ រការ

នដាយស្នរអបកនភលងខ្ដរ នគនធវើជានៅកបុងថ្រពរក

នឈើលែមកនធវើតាល់ថម ី រសបតាមកនូរសីខ្ដល

អាសនុៈពិធីក្ធវើក្ធមញ, គុំនូរស.វ.ទី១៩ ស្លរមនៃីរអាឡុំង
សុ្ (បារុំង) 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

នចញពីមលប់ខ្ដរ។ 

 ពិធបីុកល័កថ ៖ ពិធនីនេះនធវើនឡើងនដើមផី

យកល័កថមកនធវើនធមញបំនពញលកខណ៍ឲ្យកនូរសី 

។ នគឲ្យកមុាររីពហមចរ ី ៤  ក់ មកបករកមរ

ល័កថនចញពីខ្មកនឈើ រចួរបគល់ជនូតាអាចរយ

នៅដាក់កបុងតាល់ នហើយអបកនភលងជាអបកនដើរតួ

បុកល័កថរហូតដល់លែិត នទើបកាយដាក់ផថលិរប 

គល់ជនូតាអាចរយវញិ ។ 

 ពិធនីធវើនធមញ ៖ តាអាចរយយកល័កថនៅដាំ

នស្នង រនៅកណាថ លផធេះជាមួយសមផកខ្សផង និង

ខ្ផលសំបួរមាស ។ នស្នង រ នដាយឆ្ប ំងថម ី ចន្តង្គក នថម ី

នដាយរមាង ស់នចញជាតពិណ៌រកហមរសស់ បាន

យកនៅឲ្យស្នមីមលួនរសីនបៀម ។ នៅនពលមាន

ចហំយទឹកអាចរយយកសំឡីផថតិ ចហំយទឹក

នស្នង រល័កថមកោប នធមញឲ្យកនូរសីខ្ដលនចញ

ពីមលប់ នដាយរបសិទនពរឲ្យទឹកល័កថននេះ នធវើឲ្យ

 ងកាល យជារសីរគប់លកខណ៍នពញបរបិូណ៌…។  

 អបកទីទ័លរក មិនមានលទនភាពនរៀបពិធី

នចញមលប់ ឲ្យកនូរសីអាចយកកនូរសីមលួនមក

ចលូរមួនធវើនធមញបំនពញលកខណ៍ ជាមួយកនូរសី

ខ្ដលនចញពីមលប់ និងមានការយល់រពមផង ។

 ពិធនីដកអងកររាប ៖ ពិធីននេះមានលកខណៈ

ដចូពិធនីការជកុខ្ដរ របសិននបើមាននរៀបចំពិធី

នការជកុនហើយន េះមិនបាច់ក៏បានខ្ដរ ខ្តរតូវ

ភាញ ក់នពលនទៀបភលរឺងៀចំទទលួនពោ នដើមផសំីពេះ

រពេះអាទិតយនទៀត ។ នៅមុននពល ងនចញពី

បនធប់ន េះមកកាន់កខ្នលងពិធ ី រតូវនសលៀកពាក់

ដចូកនូរកមុំនពលនរៀបមងគលការ ថ្ដកាន់បាយ 

រពលឹងមកអងគុយនលើករមាលរពំ ខ្ដលមាន

ញាតមិិតថរងៀចំឲ្យពរជ័យ ។ អាចរយសូរត

របកាសបួងសួងនហើយចប់នផថើមបងវលិពពិល

ចនំនួ១៩ជុើ នហើយញាតសិណាថ ន ំគ្មប ចងថ្ដ

នដាយអំនបាេះ រពមទំងរបាក់កាស មាស… នដើមផី

ជនូពរ និងភាជ ប់រពលឹងឲ្យ ង ។ លុេះចប់ នហើយ

ញាតមិិតថដកឹថ្ដកនូរសីនៅកបុងបនធប់វញិ ។ 

    ពិធីស្នកននធលនិងលក់កននធល ៖ អបកនភលង

នរចៀងរាបំនណថ ើ រឆកេឹះរមូរកននធល ខ្ដលកនូរសី

អងគុយសំពេះ បងវលិពពិល ន េះបនណថ ើ រ នហើយ

យកដាក់នលើស្នម  ។ នរចៀងលក់កននធលចនំពាេះខ្ត

អបកមាននិសស័យ និងអានភុាព ។ អបកមាន

វាស  នពលយកនៅរកាលនដកនកើតមាស

នកើតរបាក់ រទពយសមផតថ…ិ។ នពលន េះស្នមីមលួន

រតូវនចញមកសំុទិញនហើយសនមតថា ចប់ពិធី

លក់កននធល ។ នគយកល័កថខ្ដលបារទកុមលេះពី

ការនធវើនធមញន េះ ឲ្យកនូរសីយកនៅកប់នឹងចប

ជកីថមនីៅនលើដភីមូិណាខ្ដលថា ឪពុកមាថ យ

បរមុងខ្ចកឲ្យជានករ ថិ៍ន េះ និងដាំនដើមនចក នដើម

អំនៅមួយនដើមៗពីនលើ ។ ជានិមិតថរបូថា ជវីតិ 

និងការរស់នៅកបុងសុភមងគលខ្ផែមដចូខ្ផលនចក

និងនដើមអំនៅខ្ដរ ។ ចប់ពីនពលននេះនៅ ង

អាចនដើរនចញនរៅបនធប់នៅ ណាមកណាបាន

នដាយនសរនីហើយ ៕  

 
រសីតមានលរខែ៍ឬរសីតរគប់លរខែ៍ 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 នបើតាមវច នរុកមខ្មមររបស់សនមថចរពេះ

សងឃរាជ ជនួ ណាត បានពនយល់ថា ន្តសថីរគប់

លកខណ៍មានន័យថា រសីថខ្ដលបរបិូណ៌ នដាយ

លកខណៈលែ។ តាមចាប់រសី របស់បណឍ ិ តមុឺន 

ថ្ម នោកពំុបានកណំត់ថារសីថរគប់លកខណ៍រតូវ

មានលកខណៈលែ ប៉ាុ ម នរបការនទ ។ប៉ាុខ្នថ នោក

បាននៅរសីថខាតលកខណ៍ចនំពាេះ រណីាខ្ដលពំុ

មានចរយិលែកបុងឥរយិបទ នដក នដើរ ឈរ 

អងគុយ ឬបង្គែ ញ បញកដាក់របុសៗ នហើយរបុសៗ

បានចតិថហ នលូកោន់របូរាងកាយ  នរៅពីននេះ

នោកបណឍ ិ ត បានដាក់ នចញនវូរកម សីលធម៌ 

ដត៏ងឹរ ុងឹសរមាប់រសីអំពីការខ្ថរកាភបក់នភលើងទំង

បគី ឺ:  

នភលើងនរៅកុ ំនំៅកបុង                ឲ្យនឆេះរកីធផំថុបំង្គក ត់  

នភលើងកបុងមនិរបងុរបយ័តប     ំមកបង្គក ត់ឲ្យនឆេះឯនរៅ 

អុជអាលបណាថ លឲ្យនៅថ   ដាលដល់កនូនៅអនស្នចិ៍

អរបិយ ។  

នភលើងមយួន េះរកា            គគឺណុមាតាបិតាសងួនរគង  

ឲ្យ ងនធវើនដាយគនលង របតបិតថកិុឆំគងនឹងឪពុកមាថ យ។ 

នភលើងមយួកុខំ្បងរកឡា     គបឺីថអាតាម សទិតនសទររមួរក័ស។ 

 ដនូចបេះភបក់នភលើងទំងបីន េះគ ឺ ទី1-នភលើងនរៅ 

នភលើងកបុង នពាលគរឺសីរតូវរបុងរបយ័តប រវាងញាតិ

សណាថ ននៅនរៅ ផធេះ និងមនសុសកបុងផធេះ នចៀស

វាង ំពាកយមិនលែចេុះនឡើងខ្ដលបណាថ ល ំឲ្យ

នកើតជនមាល េះខ្បកបាក់ នហើយខ្ដលនោកចត់ 

ទកុជាភបក់នភលើងមួយ។  ទី2-ការយកចតិថទកុដាក់

ផ្គ ប់ផគុនសងគណុឪពុកមាថ យទំងសងខាង ក៏ជា

របភពថ្នសុភមងគលមួយ កបុងរងវងៀរគួស្នរខ្ដរ 

នរពាេះការមវេះភាពកក់នៅថ ពីឪពុកមាថ យ ឬឪពុក

មាថ យ នកមក ក៏ជាភបក់នភលើងមួយអាចឆ្បនឆេះ សុភ

មងគលរគួ ស្នរបានខ្ដរ ។ ឯភបក់នភលើងទី3ន េះ គឺ

រតូវយកចតិថទកុដាក់ របណិបតថន៍បថី ខ្ដលជាកតាថ

សំខាន់បំផតុកបុង សុភមងគលរគួស្នរ។ 

 មិនអាចបដនិសធបាននទ។ សម័យកាល

ណាក៏នដាយលកខណៈលែរបស់រសីថ នៅរតងៀចំ 

ណុចទំងននេះខ្ដលជាបញ្ជា នធវើឲ្យមានការនយគ

យល់គ្មប កបុងរគួស្នរ កបុងសងគម នរពាេះការរបុង

របយ័តបននេះនធើវឲ្យមាននសចកីថសុមជានិរនថរ។៍ ប៉ាុ-

ខ្នថ អវីខ្ដលគរួពិចរណាន េះរតងៀថា នតើបុរស

វញិមិនចំបាច់រកាភបក់នភលើងទំងបីនទឬ? នហតុ

ដចូនមថចក៏បុរាណនោករបនៅខ្តរសីថ? 

 ការខ្បងខ្ចកត ួទីកបុងផធេះមកឲ្យរសីថខ្បប

ននេះ គជឺាការនរ ើសនអើងមួយ ខ្តនរៅពីននេះគរួឲ្យ

នកាតសរនសើរណាស់ខ្ដររតងៀថា បណឍ ិ តថ្ម រប 

នៅរសីឲ្យមំនរៀនចាប់រសី នរៀនតាញរថ្វនឆលៀត

ឱកាសជយួនសដឌកចិចរគួស្នរ។ នហើយ នបើនមើល

នៅចាប់របុសវញិន េះនយើងនឃើញថា នោកក៏

មិនបននូរថ្ដឲ្យបុរសខ្ដរ នោកបានរបនៅបុរស 

ឲ្យសធុេះស្នធ រនធើវការង្គរនរៅផធេះ កបុងផធេះសពវស្នរ 

នពើ សមលមមឲ្យភរយិនគ្មរព របណិបតថន៍ិបីថបាន

ខ្ដរ នរពាេះនបើតាមចាប់របុសន េះ បីថលែមិននធើវ

ឲ្យមុសចតិថរបពនន នឡើយ។ រាល់កចិចការរបស់មលួន

រតូវបំនពញមិនបាច់របពននដាស់នតឿននទ។ 

 នោកក៏របនៅបុរសឲ្យសួរចតិថ របពនន

កបុងការចយវាយរទពយរបស់ខ្ដរ ខ្ថមទំងឲ្យ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

របុងរបយ័តបនឹងចមគួតទំងបី គឆឺគួតរសី ឆគួតរស្ន 

ឆគួតខ្លផងពាោ ផងខ្ដរ។  

 និយយរមួបណឍ ិ តថ្ម ក៏បានរបនៅរបុស 

ៗឲ្យមលួនរបុសរគប់លកខណ៍ខ្ដរ រគ្មន់ខ្តការខ្បង

ខ្ចកថា អីវជាលកខណ៍រសីថ និងអីវជាលកខណ៍បុរស

ខ្តប៉ាុនណាត េះ។ នហើយននេះ ក៏របខ្ហលមកពីសម-័ 

យកាលន េះ មនសុសកពុំងរបយុទននឹងជវីតិធមម

ជាត ិ ជវីតិរស់នៅខ្បបន េះ វាទមទរឲ្យរបុស

អបកស្នច់ដុើធ ំ រតូវខ្តនចញនៅនធើវការនៅវាល 

នហើយរសីនដាយនៅជាប់កនូនៅនរចើន មួយ

នហើយមួយនទៀត នរពាេះសងគមនយើងមិនទន់

យល់ដងឹពីការពនារកនំណើ ត បានជានោក

នមើលនឃើញថា លកខណៈលែរបនសើររបស់រសីថ

ន េះ គរឺតូវនៅផធេះខ្ថរកាកនូនិងនចេះនឆលៀតឱ 

កាសនធើវកចិចការកបុងផធេះឲ្យបានរបថ្ពន េះ វាជា

លកខណៈមពងៀមពស់មួយរបស់រសីថនៅនហើយ។ 

 នៅកបុងនសៀវនៅជវីតិ អាពាហ៍ពិពាហ៍

របស់ឥនធបញ្ជដ ភកិខុ នហង មណីច ិថ  នោកបាន

និយយ ពីភរយិរគប់លកខណ៍រតងៀកមាល ំងទី5

របស់រសីថនៅទំព័រទី4ថា “ កមាល ំងសីលធម៌  គកឺារ

របរពឹតិថលែ កបុងខ្បបបទសីលធម៌ កបុងឋានៈជា

ភរយិរគប់លកខណ៍ទន់ភលន់សុភាពរាបស្ន ស្នគ ល់

មុសស្នគ ល់រតូវ” ។ នរៅពីននេះនោកបាននលើកពី

លកខណៈ៧របការរបស់ភរយិ ខ្ដលឆលុេះគ្មប នៅ

នឹង៧របការរបស់ស្នវ មីខ្ដរន េះគ ឺ: 

១-នពជឈោតស្នវ មី នពជឈោតភរយិ 

២-នចរស្នវ មី នៅហវ យភរយិ 

៣-នៅហវ យស្នវ មី នចរភីរយិ 

៤-បិតាស្នវ មី មាតាភរយិ 

៥-នជដាវ ស្នវ មី អនជុភរយិ 

៦-ភកីថស្នវ មី ភកីថភរយិ 

៧-ទស្នស្នវ មី ទសីភរយិ 

 នទើបនោក នមៀច ប៉ាុណត  ទីរបឹការកុមជើនុំ

ទំននៀមទមាល ប់បាននិយយថា “ ខ្មមរឲ្យតថ្មលនៅ

នលើលកខណ៍ សរមាប់ជានរគឿងលមែដល់កនូ

រសី  នដើមផបីានលកខណ៍ ឬបានឋានៈជារសីរគប់

លកខណ៍។ ខ្មមរនិយមប ច្ ូលកនូកបុងពិធីមយួ

នៅថា “ ពិធចីលូមលប់” នៅកបុងមលប់មួយរយៈពី

៣ខ្មនៅ៦-៩ខ្មនៅមួយឆ្ប ំ នគទទលួផលបាន

លកខណ៍បីយ៉ា ង : 

១-របូលកខណ៍ 

២-ចរយិលកខណ៍ 

៣-សមតទភាពលកខណ៍ 

ទី១: របូលកខណ៍មានន័យថា បនធុំសមផុររបូរាង

កាយឲ្យលែផរូផងៀនៅកបុងមលប់សរមាកសុមរសួល

ពំុមានរបកបកចិចការធងន់រស្នលអីវនឡើយបរនិភាក

អាហរបួសនៅរាល់ថ្ថងមករដវូ ញំុាងឲ្យមាន

សុមភាពកាន់ខ្តលែ រពមជាមួយនឹង សរមស់

កាន់ខ្តរសស់ស្នែ ត។ 

ទី២ : ចរយិលកខណ៍ : អប់រសីំលធម៌ រស់នៅឲ្យ

បានសុភាពរាបស្ន ទន់ភលន់ ស័កិថសមជាកនូរសី 

ភរយិ ជាមាតា លែរបស់ខ្មមរ។ 

ទី៣:សមតទភាពលកខណ៍ : នចេះសពវកចិចការនមផធេះ 

ដាំសល តាញរថ្វ……។ល។ 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 កបុងនរឿងផ្ក រសនពានរបស់នោកន ូហច 

លកខណសមផតិថលែរបស់ ងវធិាវ ី បានរតូវរង

សមាព ធតងឹរ ុងឹ ខ្បបរបថ្ពណីខាងនលើននេះយ៉ា ង

ឥតនខាច េះនហើយបានជានធើវឲ្យ ងសុមចតិថខាំមាត់ 

សងកត់ចតិថនគ្មរពមាថ យ ក៏រតូវខ្តនធវើឲ្យបាន រកា

ភកីថភាពនសបហក៏រតូវខ្តនធវើឲ្យបាន។ 

 សមាព ធរបថ្ពណីននេះនធើវឲ្យ ងខាល ចពាកយ

តេិះនដៀលថា ជារសីខាតលកខណ៍ ជាបុរតអីកតថ

ដ្ ូ ជាសងារស្នវា ស ូខាំមាត់អត់រទំ ចមាំងកបុង

ឱរា៉ា  រហូតកែួតឈាមស្នល ប់។   ងមសឹកមសួល ខ្ត

នឹងហមាត់ជរមាបមាថ យតាមនយបល់ននេះ ពំុរចួ 

នដាយ ងជាយុវតីរសគត់រសគធំាល ប់មានករិយិ

មាយទតាមលំអានទំននៀមទមាល ប់បុរាណចស់ទុំ

ជានិចច។   ងមាននសចកីថនអៀនខាម សនរចើន មិន

ហ នចរចពីនសចកីថនសបហនស្នេះនឡើយ របការ

មួយនទៀត ងគតិនឃើញថា សម័យននេះ ហួស

ឱកាសនៅនហើយ នទេះ ងរបខ្កករងឹរសូដចូ

នមថច ក៏មុមជាយយននួគ្មត់ខ្បរសមីថថានទវញិ

មិនខាននឡើយ។ 

 កបុងនរឿង “ មនហសថ” រពេះមនហសថ

ជាបុរសនរ ើសរបពនន លុេះបានជបួនឹង ងអមរា 

មនហសថបាននចទជា របស្នប ជានរចើនស្ន

ខ្សវងយល់ថា អមរាជារសីមានបញ្ជដ នលើសលប់

ន េះនទើបគ្មត់សីថដណឹថ ងជាភរយិ នហើយនរកាយ

មក នៅនពលខ្ដលអាចរយចតិថនមម ៤របូ ប៉ាង

បំខ្បកបំបាក់ ងពីរពេះមនហសថ នដើមផីយយី

រនំោភបំពាននលើរាងកាយ ង  ងក៏បានរក

វធិនីធវើគនលឹេះយនថ ផ្ច ញ់អាចរយទំង4ន េះឲ្យដល់

នវូកីថវ ិស។ 

 កបុងនរឿង “ នៅរសទបនចក”  ងនកស

មាោ បានសំុពរពីរពេះរាជាឲ្យ ងមានមាត់ទិពវ

កបុងការនធវើជាស្នកសីឲ្យនៅរសទបនចក ខ្ដលរតូវ

នសដឌឪីពុក ងនធើវបាប  ការសំុពរននេះជារបាជាញ

ដវ៏ាងថ្វ ខ្ដលនធវើឲ្យ ងរកាបាននវូចតិថភកីថ 

ចនំពាេះនៅរសទបនចកជាសងារផង និងការស

នន្តង្គគ េះឪពុក ងនចញពីនទសឧរកដិឌផង។ 

រមួនសចកីថមក តាមរយៈអកសរសិលផិ៍ខាងនលើ

អាចឲ្យនយើងសនិបដាឌ ននិងឲ្យនិយមន័យរសីរគប់

លកខណ៍ថា មិនខ្មនសទិតនៅនលើខ្តកចិចការផធេះ

សខ្មផង និងសីលធម៌ សុភាពរាបស្នទន់ភលន់

រាក់ទក់ប៉ាុនណាត េះនទ ខ្តរសីរតូវរបកបនដាយការ 

ឈាល សថ្វ ការយល់ដងឹនលើខ្ផបកបនចចកនទស 

នសដឌកចិច កចិចការចាប់តោុការនទៀតផង ខ្ដល

ជាខាប តលកខណៈបរបិូណ៍ របស់រសីថ។ 

លកខណ៍របស់បរុសរសីថ 

 តាមតរមាបុរាណបានសរនសរថា បុរស

ខ្ដលរបកបនដាយលកខណៈ២៦របការ នៅថា

បុរសរគប់លកខណ៍គ ឺ: 

១-ឧសាហ៍មបេះខ្មបងនធើវការង្គរ នរៀនសូរតមិនរប

កាន់មលួន 

២-មិននចេះលួចបលន់នកងកបិឆនបាក 

៣-មិនឈាល នពានចនំពាេះកនូរបពននអបកដថ្ទ 

៤-មិនរនំភើបញាប់ញ័រភយ័នផថសផ្ថ ស 

៥-មិននិយយកហុកភតូភរឲ្យនលើសពីការពិត 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

៦-មិននិយយរតាប់ឲ្យនគនអៀនខាម ស 

៧-បានឮដើណឹងអីវនហើយ វនិិចឆយ័សិននទើបនជឿ

ជានរកាយ 

៨-នធើវការង្គរមិនរសួរាន់នពក 

៩-មិននចេះនិយយបំនផលើសនសើចនលង 

១០-នចេះទទលួនភញៀវពនលឺមិននរ ើសមុម 

១១-មានថាប ំខ្កនរាគបរមុង មិនមវេះកបុងនពលរតូវ

ការ 

១២-មិនរបាប់ការណ៍សមាង ត់ដល់អបកដថ្ទ 

១៣-មិននផញើរបស់ទកុនឹងបុគគលមិនគរួនផញើ 

១៤-មានចតិថអត់ធន់តស ូមិនរញួរាចនំពាេះកចិចការ 

១៥-មានស្នវ មភីកិថចនំពាេះនៅហវ យ 

១៦-មិននចេះឡិកឡក់ចនំពាេះរសីរកមុំ 

១៧-ស្នគ ល់ចនំណញស្នគ ល់ខាត 

១៨-រករបដាប់តបុខ្តងមលួន ឲ្យភរយិបុរតធតីា

និងមលួនឯង 

១៩-មិនទិញនជឿនវូរបស់នរបើរបាស់រគប់យ៉ា ង 

២០-ដងឹគណុ តបគណុ សរនសើរគណុថ្នអបក

មានគណុ 

២១-នគ្មរពតាមឱវាទមាតា បិតា ញាតមិិតថ និង

អបករបាជញ 

២២-នចេះអត់រទំស្នថ ប់នវូពាកយខ្ដលសីថបន ធ ស

របនៅ 

២៣-មានកាយវាចសមរមយមិនឆគង 

២៤-ឲ្យដើណឹងមនសុសកបុងផធេះ នហើយសឹមនចញ

នៅ 

២៥-នចេះវាយរបនៅកនូនដាយរពំាត់យ៉ា ងតចូ 

២៦-មឹងឆ្ប់បាត់ មិនចងកហឹំងទកុ 

នតើអីវនៅជារសីរគប់លកខណ៍ន េះ? 

 តាមតរមាបុរាណបានសរនសរថា រសីថ

ខ្ដលរបកបលកខណៈ31របការ នៅថារសីថរគប់

លកខណ៍គ ឺ: 

១-មិននចេះនអចអូចនិយយនដើមនគ 

២-នចេះគរួសមទទលួមាតា បិតា និងស្នវ ម ី

៣-ដងឹគណុ តបគណុមាតា បិតា ញាតសិណាថ ន

ទំងពីរខាង 

៤-មិននចេះនដកថ្ថង 

៥-មិនវនងវងនភលចមុមនភលចនរកាយ 

៦-នចេះខ្ថទំរបស់រទពយ 

៧-មិនផតិកផត់ស្នវ ម ី

៨-មិននចេះរបចណ័ឍ ស្នវ មី 

៩-គ្មម នកលមាយ 

១០-មិនរសំ្នយសក់ឲ្យនគនឃើញ 

១១-មានចតិថអត់ធន់ធងន់ធងរ 

១២-មាននជើងរស្នលមិនទន្ត ធ ំកឍុងកាឍ ំង 

១៣-មិនឈរ ឬអងគុយសខ្មញងកាយឲ្យនគនឃើញ 

១៤-មិននដើរញិកញ៉ាក់កាច់រាង 

១៥-នចេះសរងួមខ្ភបក មនិនរកឡករនឡមរឡាម 

១៦-មានដើណឹងលែ មិនរគខ្លងកាយ ជើទយគទូ 

១៧-មិនបងៀនបាយញាក់ស្នម  រគខ្លងនដើមថ្ដ 

១៨-មានសំនឡងតចិចាស់ោស់ 

១៩-មិននចេះនឡេះនឡាេះនលងនសើច 

២០-មិននិយយនផ្ថ េះផថងចនំពាេះបុរស 

២១-មិនទរមន់នធើវការណា នធើវទល់ខ្តនហើយការ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ន េះ 

២២-នៅណាឆ្ប់រតឡប់មកវញិ 

២៣-នចេះទកុដាក់អីវាឿ ន់កបុងនពលគរួទកុ 

២៤-នចេះនរៀបចំផធេះសខ្មផង 

២៥-នចេះតបុខ្តងនរគឿងឧបនភាក-បរនិភាក 

២៦-ខាល ចចតិថស្នវ មី មាតា បិតា នហើយនគ្មរពតាម

ឱវាទ 

២៧-បរនិភាកចណីំអាហរនរកាយមាតា បិតា 

និងស្នវ ម ី

២៨-ឈប់បរនិភាកមុនមាតា បិតា និងស្នវ មី 

២៩-នដកលក់នរកាយស្នវ ម ី

៣០-ភាញ ក់មុនស្នវ ម ី

៣១-មាននមតាថ ករណុានចេះនធើវបុណយទន 

 លកខណៈបុរស-រសីថ រគប់លកខណ៍តាម

តរមាបុរាណ ដចូបានជរមាបជនូខាងនលើននេះ នបើ

តាមសម័យបចចុបផនបនឃើញថា មានលកខណៈមលេះ

ហួសសម័យនៅនហើយ  ប៉ាុខ្នថនទេះបីយ៉ា ងណាក៏

នដាយ នបើបុរស-រសីថណារបកបនដាយលកខណៈ

ដចូ បានបរយិយជានគ្មលៗមកននេះ បុរស-រសីថ

ន េះ គរួរាប់ថាជាមនសុសរគប់លកខណ៍នដាយបរិ

បូណ៌ ។ 

ស្នន្តស្នថ ចរយ ននួ សុភណ័ឍ  វទិាស្នទ នពុទនស្នសន

បណឍ ិ តយ។  

 សរមលងរភលងខ្មែរ រ់ជាប់ចិតតមាុុំ
 តន្តនថីពិណពាទយពិនរាេះណាស់ នបើនយើង

នផធៀងផ្ធ ត់ស្នថ ប់តាមទរមងបទនិមួយៗវាមានសូរ

នសៀងឆលងនឆលើយគ្មប រវាងរ តឯករ តធងុផសំនិង

សនមលងសគរសនមាភ រ បានដាស់អារមមណ៏ដល់អបក

ស្នថ ប់ឲ្យកាន់ខ្តជក់ចតិថនដាយខានពំុបាន។ ននេះ

ជាមូលនហតខុ្ដលបង នរតឿងថាញ់មុី ភាជ ប់ជវីតិ

របស់មលួន កបុងការអភរិកសនៅឧបករណ៍នភលងខ្មមរ

ននេះ។ បងនរតឿង ថាញ់មុី នកើតមកកបុងរគូស្នរ

ខ្មមរមានអាជពី ខាងសិលផៈនៅនមតថរពេះរតពាំង 

អាយុនទើបាន៦ឆ្ប ំ កុមាររបូននេះបាននៅតាមក

រកុមសិលផៈ ញុិកនហវៀងកាវ ង ដល៏ផីនឈាម េះរបស់

យយខាងមាថ យនហើយចលូរមូនដើរតជួាតលូក

កខំ្បលងនិងតកួុមារឲ្យសមរសបជា មួយនិងអាយុ

ចខំ្ណក ឪពុកនដើរ ត ួ ឯកកបុងរកុមនោខ នន េះ។

នឹកស្នម នថាជវីតិគ្មត់នដើរតាមគនលង ឪពុកបខ្នថ

ផធុយរសឡេះ គគឺ្មត់ ចូលចតិថខាងឧបករណ៍នភលង

ខ្មមរវញិ។ លុេះធដំឹងកថីបាននៅបូសតាមទំននៀម



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ទមាល ប់ខ្មមរ ៣ឆ្ប ំ នរកាយមកក៏បានោចកសិកាខ

បទមករស់នៅ ជាមួយតាខាងឪពុកនរៀននធវើ

ឧបករណ័នភលងខ្មមរ។ ដើបូងនរៀននធវើរទមលុយចបុនីទ

ពំុទន់បានលែ នហើយសនមលងពំុពីនរាេះនពលមលេះ 

រញុគនិំតការង្គរននេះ នដាយនរបើនពលនវោ និង 

កមាល ំងនរចើននពក ខ្តនដាយស្នរនោកតាគ្មត់

ខ្ណ ំនហើយ មលួននគ ផ្ធ ល់ចលូចតិថផងន េះមិន

យូរប៉ាុ ម ន ថាញមុីក៏នធវើឧបករណ៍នភលងបានលែសំ

រាប់នរបើកបុង រកុមសិលផៈរបស់យយខាងមាថ យ។ 

គ្មត់និយយថា តាំងពីនពលនរៀននធវើរហូតដល់

ជើ ញនដាយមិនដងឹមលូន បនធេះនឈើបនធេះឬសសី

ខ្ដលគ្មម នវញិ្ជដ ណ ខ្តជនជាតខិ្មមរអាចនធវើឲ្យវតទុ

ទំងន េះ នៅជាឧបករណ៍នភលងនហើយបានមាន

សនមលងពីនរាេះលនលងៀលន ល ចបាន។ នដាយមាន

ចតិថរសឡាញ់នភលងខ្មមរនពលននេះ បងមុីអាចថ្ចប

ឧបករណ៍នភលងបាន៣៧ធនុមុសពីគ្មប ។ ធណុាក៏

មានរច កាច់ខ្មមរខ្ដរ ដចូជាពាទយគងៀវងៀតូច

ពាទយគងៀវងៀធអំំពីស្នព ន់រ តឯក និងរ តធងុនធើវ

អំពីឬសសីនិងនឈើ នហើយរតូវនរបើនពលនរចើន

នទើបនធវើបានលែ។ កាលនដើមនឡើយរសុកនទសមវេះ

ខាតមិនទន់មាននរគឿងមា៉ា សីុនរបើគ្មត់ឈូសចតិ

នដាយកមាល ំអថ្ដនៅបនធេះឬសសីនដើមផីនធវើរ តឯក 

បនធេះរ តឯកន េះ មានសណាន នតចូធមុំសគ្មប

លុេះនធវើរចូក៏រេុះនចលវញិ រចូនធវើស្ននដើមនឡើង នធវើ

រកនិអស់ថ្ដខ្តបងនៅខ្តសបាយចតិថ។ នពល

ននេះមានជើ ញមិនមុសដចូមុននទ នហើយកាន់

ខ្តលែផង។ មិនរតមឹខ្តជាអបកផលិតឧបករណ៍

នភលងនទ គ្មត់មំខ្សវងយល់និងខ្ថរកាឧបករណ៍ 

នភលងខ្មមរបុរាណមួយចនំនួ ខ្ដលរតិរលិបាត់បងៀ

នដើមផីយកមកបង្គា ញដល់នយើង នគទំងឡាយ 

ខ្ដលរសឡាញ់មរតកខ្មមរបុរាណននេះ។ បចចុបផនប

ភាពគ្មត់នៅបំនរ ើរកុមសិលផៈខ្មមរនមតថ រកមួនស 

យួននៅថានមតថ នកៀងយ៉ា ង នពលរកុមនធវើស 

កមមភាព គ្មត់ក៏ចលូរមូលុេះមាននពលទំននក៏របឹង 

ជសួជលុនិងនធវើថមីនៅឧបករណ៍នភលងខ្មមរ។ នរៅ

ពីនធវើឧបករណ៏នភលង គ្មត់ជាសិលផកររបស់រកុម 

ទទលូបនធុកខាងឧបរណ៍នភលងរ ំងវាំងនននិងសំ

នលៀកបំពាក់ដល់រកុម។ របពននគ្មត់ក៏ជាសិលផ

កររសប់រកុមកបុង១ឆ្ប ំ រកុមនៅសំខ្ដងបានរវាង

២ខ្មដនូចបេះចណូំលរបចំរគូស្នរមិនបានប៉ាុ ម ន។ 

គ្មត់មានកនូរបុសពីររបូ នហើយមានបំណងចងៀ

ឲ្យកនូៗបនថនវណរកា ឧបករណ៍នភលងខ្មមរននេះ។

ឧបករណ៍នភលងខ្មមរ នធវើបាននដាយលំបាកខ្តច ំ

នពាេះតថំ្លលក់ដូរវញិទបជាង នបើនរបៀបនិង

ឧបករណ៍នភលងដថ៏្ទឯនទៀត ។ គ្មត់ឲ្យដងឹថា មញុំរក 

បខ្នថរសឡាញ់របររសឡាញ់រពលឹងថ្នឧបករណ៍ 

នភលងខ្មមរ។ មញុំរការបរននេះរកាឲ្យបានគងៀវងៀនករ

មរតកដនូតា នហើយមានបំណងខ្ចករខំ្លកអំពី

បទពីនស្នធនភលងខ្មមររបស់អបកខ្ដលចងនចេះនភលង

ខ្មមរ។ ពិតមានបងនធវើឧបករណ៍នភលងសំរាប់លក់

ខ្តជនូកាល មានវតថអារាមរតូវការឧបករណ៍

នភលងបងក៏របនគនវតថឥតគតិថ្ថល នហើយមានអបក

មលេះយកឧបករណ៍នភលងឲ្យបងជសួជលុក៏ពំុគតិថ្ថល

ឈលួលនពលមញុំសួរថា បំណងធបំំផតុរបស់បង គឺ



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 
 នៅជាប់នរៀងអាយនឹកភបំមធូរ 

 កនំណើ តដនូតាមញុំឥតដរូ  

 ចន ល េះភបមំធ ូរនិងពពាល។ 

 ជើន រភបពីំរបក់នៅមក  

 ឃំុរគងជើរកតាមទីវាល 

 ជវីតិអបករសុករកីដេុះដាល  

 រស់យ៉ា ងរតកាលរាប់តំណរ។ 

 ស្នថ យនអើយខ្សនស្នថ យមិនគរួោល ត

 ចកនចលស្នច់ញាតសិ ថ នលែ 

 ពពកនមល បាំងនមឃខ្សនអ័ពវអួរ 

 រទូងនរកៀមរករំណថ ំ រននត់ញាប់ញ័រ។ 

 ហឬទ័យនខាល ចផាខ្រកនឹករលឹករសុក

 កនំណើ តខ្ដលពូកខ្ម៉ាដនូតា 

 ផថល់សុមនសរនីយើងរគប់គ្មប   

 រស់ជាអបកជាមាច ស់ទឹកដី។ 

 មញុំនឹកអបកនទវមួយជាពីរ  

 នឹកមិននភលចនទមិនអាចស្នម ន 

 កសំត់ករមលំនៅស្នទ ន  

 សុមស្ននថខ្សនសំលែរបណិត។ 

 មាតាបិតារពលឹងចតិថ   

 ធាល ប់ថបមធាល ប់សបិទនធាល ប់រសឡាញ់ 

 កមមកាច់អារសូវចតិថនទនមបញ 

 ចងៀជបួនោកវញិនោកនៅទីណា។ 

 អាល័យរពេះសងឃវតថអារាម  

 យួនោត់យួនហមតាមចប់ចង 

 យកនៅសមាល ប់បកសផងរគង 

 នធវើតាមបំណងលុបរពេះពុទនស្នស ។ 

អវីមលេះគ្មត់របាប់ថា មញុំគ្មម ន បំណងអវីធដំើនទមញុំចងឲ្យ

ខ្មមររសឡាញ់នភលងខ្មមរនហើយជយួរកានករដនូតា

ឲ្យបានឋិតនថរ។ នយើងកុបំនណាថ យឲ្យបាត់បងៀ

នៅនមឿនវបផធម៌ខ្មមរ ខ្ដលមានលកខណៈពិ 

នសសននេះ។ 

អាលយ័រមពុជាររកាម 
 អាល័យកមពុជានរកាមជាខ្ដនខ្មមរ 

 មិនគរួយួនខ្កថាដវីា 

 ដខី្មមរនយើងតាំងពីដនូតា  

 មានទំងស្នវតាស្នកសីនអើយ។ 

 អាល័យរសុកស្នវ យទងនមតថមាត់រជូក

 ធាល ប់ជាជើរកខ្សនរមណី 

 រមួសុមរមួទកុខញាតរិបុសរសី  

 ពួកយួនអរបិយនអវើខ្បកខាច ត់ខាច យ។ 

 អាល័យភបមំធូរមយល់ជើន រ  

 ខ្រសកថងូរនៅសួររកមិរតភកថ ិ

 បាត់នៅទីណាសួរបញ្ជជ ក់  

 អារមមណ៍នឹកអបកនឹភមូិកនំណើ ត។ 

 អាល័យធមមជាតថិធាល ប់បំនពរ 

 បំប៉ានរបលឹងខ្មមររស់រនវើក 

 ឥឡូវអខ្ណថ តរតស្នក់ដចូចកនពើក 

 មិនហនកនំរ ើតតផិតខាល ចយួន ។ 

 អាល័យកាលនពលនៅពីនកមង 

 ខ្តងរត់របខ្លងនលងរត់បិទពួន 

 នលងខ្លផងរបជារបិយតាមខ្បបកផួន

 ខ្មមរសុទនមិនយួនតាមវាប៉ាង។ 

 អាល័យភបពំពាលខ្វងឆ្ង យអ ល យ 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 
 ពួកយួនអុជអាលឲ្យរពាត់របាស។ 

 អាល័យទំននៀមទមាល ប់ខ្មមរ  

 ធាល ប់រស់ចងនសបហ៍ឥតខ្កផ្ល ស់ 

 រាបស្នសនថិភាពទំងនកមងចស់ 

 ឥឡូវវាគ្មស់កប់វាលកាល។ 

អាល័យស្នសន៍ខ្មមរឈាមដចូគ្មប  

 កមពុជា នរកាម នលើ និងកណាថ ល 

សូមរការពលឹងខ្មមររមួកបុងថាប ល 

 ពូជពងសរតកាលបណថ ុេះកមាល ំង។ 

អាល័យពូជស្នសន៍ធាល ប់ខាល ំងពូខ្ក 

 រតូវខ្តរបួរមួគ្មប តរបឆ្ំង 

 ការពារមរតកដនូតាមិនឲ្យខាម ំង 

 យកនធវើទីតាំងរបនទសយួន។ 

 អាល័យកនូនៅខ្មមរតនៅមុម  

 នបើកខ្ភបករកសុមខ្តឥតសងួន 

 សុមនលើផបូរទកុខៗ ផធួនៗ    

 សូមអបកភាញ ក់មលួននរកាកស្នមគគ។ី 

 កនូខ្មមរបន់រសន់អស់ទកុខនវទ  

 បារមីនជស្នថ រគប់ទិសទី 

 ខ្ដលមានអានភុាពនិងឬទនី  

 រនំដាេះដធីលពីីគំននៀបខាម ំង៕ 

 និពនននដាយ នៅ សីុ វតុាទ  សមាជកិសកមម

របស់ សហព័ននខ្មមរកមពុជានរកាម រដឌអូនរហគិ ន 

សហរដឌអានមរកិ។      

ទុរខខ្មែរររកាម 
 សខ្រមកកនូខ្មមរនៅកមពុជានរកាម 

 រងទកុខនៅថ រងើយំស្នថ យទឹកដ ី

 
 អាល័យទឹកដខី្ដនកមពុជា  

 នចរយួនជាមារសរតូវនមមរា 

 សមាល ប់ខ្មមរនរកាមឥតពិចរ  

 ជវីតិសង្គខ ររតូវដតុនរាល។ 

 អាល័យនៅ ខ្ណត និងមិតថភកថ ិ

 នចរយួនពួនស្នធ ក់សមាល ប់នចល 

 របល័យពូជខ្មមរបាត់រសនមាល 

 កមមុនីសថយួនកនរមាលបលន់យកដ។ី 

 អាល័យខ្មមរនរកាមរបឹងខ្របងនរកាក 

 ទប់ទល់ទំងនស្នកទកុខសនរងង 

 ឈាមហូរដាបមលួនយួនមិនរពមខ្លង

 រពេះសងឃក៏យួនខ្សវងចប់របហរ។ 

 អាល័យរពលឹងខ្មមរនសបហជាត ិ

 មិនខ្ដលរវាទពីរពេះពុទនស្នស  

 រពេះពុទន រពេះធម៌ រពេះសងឃ ជា 

 ថ្រតរតន៍ថ្ថលថាល យួនបំថ្ភល។ 

 អាល័យទឹកដថី្រពរពឹកា  

 ខ្មមរនរកាមនសបហអបករកាស់ថ្រក 

 រសនណាេះរសនណាកនស្នកអាល័យ

 រសថ្មនឃើញថ្ថលវលិជបួវញិ។ 

 អាល័យបងបែូនរកុមរគួស្នរ  

 ធាល ប់រស់រមួគ្មប នរៀងរាល់ទិន 

 ទិវារារតមីិនខ្ដលជនិ   

 យួនអរបិយមិននយគយល់។ 

 អាល័យបងបែូនជដីនូជីតា  

 អាល័យភន្តកាថ មិរតធាល ប់សបិទនស្នប ល 

 ធាល ប់នរៀនមូលគ្មប យ៉ា ងរតកាល 



 

 

លេខ៧៨  ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 
 នៅឆ្ប ំ ៤៩ មញុំឥតនភលចនទ 

 នៅភាគខាងនកើតជាប់នឹងទននល 

 មញុំសូមរេិះនររាប់តាមនសចកថ។ី 

 អូរកាប់ពលោវមាត់រជូករកមួនស 

 ទីរកុងថ្រពនគរកពំងៀរសការត ី

 ពាមបារាជនកាេះគងគខ្រពកឫសសី 

 ពាមនរាងដើរលីងៀនហបារាជ។ 

 រកមួនសសួគ្ម៌រពេះរតពាំង  

 ទលួតានមាកោល ំងនឈាម េះថមផីារខ្ដក 

 រមួផសំអំនបើសរមូវថ្មភមួយនមតថ 

 ននេះជាបរនិចឆទនយើងរតូវចងចំ។ 

 ដខី្មមរពីមុនខ្សនធលំវឹងនលវើយ 

 ឱ...!កនូខ្មមរនហើយរតូវខ្តមិតមំ 

 កុនំភលចទទឹកដដីនូតាបានផ្ថ ំ  

 ឲ្យនយើងចងចំទកុកបុងហឫទ័យ។ 

 នយើងរតូវអងៀអាចកុបំីខាល ចខាម ំង 

 រតូវខ្តរបឆ្ំងយួនលួចទឹកដ ី

 ខ្មមរនរកាមនរកាកនឡើងរតូវមានស្នម រតី

 កុអំាលភតិភយ័ខាល ចអស់សង្គខ រ។ 

 ឥឡូវខ្មមរនរកាមមានសហព័នន 

 រនធឺឭោន់ផាយនពញនោកា 

 តស ូទមទរសិទនិនិងស្នស  

 លុេះសូនយមរណាជវីតិកសិណកស័យ។ 

 នដើមនតាប តលូតោស់ខ្បកខ្មកស្នខា

 បញ្ជជ ក់របាប់ថាខ្មមរនរកាមរបុសរសី 

 ខ្មមរនរកាមឥឡូវនរកាកឈរនហើយថ្ថល

 ទមទរនសរដីខី្មមរមកវញិ។ 

 
 យំនហើយខ្រសកថងូរអាសូបាត់ដ ី

 នចរពាលអរបិយឈាល នពានគ្មម នគតិ។

 អនិចច វាស កនូនៅខ្មមរនរកាម 

 នបៀមទកុខនរកៀមរករំស់នដាយគ្មម នសិទនិ

 នពលននេះខ្មមររកាមរតូវយួនឧរកដិឌ 

 ជេិះជាន់បំបិទឥតកថនីមតាថ ។ 

 ឥឡូវកនូខ្មមរទញួយំរសនណាេះ 

 បាត់ដបីាត់នកាេះមតក៌ដនូតា 

 ខ្មមរនរកាមរគប់របាណជយួខ្ថរកា 

 វបផធម៌ស្នស នមមរាជាតនិយើង។ 

 មញុំក៏ជាខ្មមរអបកក៏ជាខ្មមរ  

 មិតមំជយួខ្ថសធួយនលើកតនមកើង 

 នហើយនចេះខ្កថ្ចបស្នមគគគី្មប នឡើង 

 ន េះគជឺាតនិយើងរងុនរឿងនៅបាន។ 

 នបើអបកខ្មមរពិតកុចំញ់លផិចនគ 

 រតូវខ្តរេិះនរណាខ្មមររគប់របាណ 

 កុនំោភបុណយស័កថអិំណាចផ្ធ ល់របាណ

 មិនខ្មនជាឋានសួគសុ៌មនយើងនឡើយ។ 

 ទឹកខ្ភបកកនូខ្មមរខ្របកាល យជាឈាម 

 នរពាេះខ្តសន្តង្គគ មថ្ផធកបុងឥតនសផើយ 

 នតើដល់នពលណាខ្មមរបានខ្លានលាើយ?

 បានសុមសបាយឥតមានទកុខភយ័។

 រសនណាេះដខី្មមរអបកខ្រសចកំារ 

 នឹកនឡើងឈឺផារបវតថអិរបិយ 

 នរឿងខ្ដលបរនទសឈាល នពានទឹកដ ី

 មានឡាវយួនថ្ថយកថ្ចបរបស់នគ។ 

 បារាំងកាត់ដឲី្យសិទនិនៅយួន  



 

 

លេខ៧៨  ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 
 ពីកណាថ ប់ថ្ដយួនផ្ថ ច់ការផង៕ 

និពនននដាយៈ ភជុសិសកនតទរ 

  

 
 កនូខ្មមរអបកខាល ំងមិនខ្ដលមលប់ខាល ច 

 ខ្មមរនរកាមអងៀអាចទឹកចិតថនពារនពញ 

 លេះបងៀជវីតិមិនខ្ដលនទនមបញ 

 នដើមផីបំនពញឲ្យខ្តជាតិរស់។ 

 ចងុឆ្ប ំ ៤៥ នដើមឆ្ប ំ ៤៦  

 ខ្មមរនរកាមខ្សនរពួយទទលួរងនរគ្មេះ 

 ចប់ខ្មមរកប់ដរីតមឹកទំងរស់  

 កាលខ្មមរនឆេះសុេះកពំប់ខ្តអុង។ 

 នឹកនឡើងខ្សនស្នថ យឧកញា៉ា សឹនគយុ

 យួនកាប់របល័យជវីតិសូនយសុង 

 នតើឲ្យខ្មមរនរកាមឈរនៅសមងំ 

 ឈរនមើលខ្មមរមញុំស្នល ប់ឬយ៉ា ងណា?។ 

 នបើអបកជាមញុំនតើនធវើយ៉ា ងនម៉ាច?  

 យួននរបើលកលផិចជានរចើនរបការ 

 នធវើគត់រពេះសងឃបំផ្ល ញស្នស  

 បំផ្ល ញវតថវាឿ មិនឲ្យបានសុម។ 

 ឱ...!វតថអារាម នអា...!ជាតសិ្នស  

 នតើដល់នពលណាអបករចួផតុទកុខ 

 នបើរស់សពវថ្ថងនរបៀបបានដចូកបុងគកុ

 មិនខ្ដលបានសុមនធវើអវីពំុបាន។ 

 មញុំសូមបួងសួងឥនធរពមមនទវតា 

 ជយួខ្ថរកាខ្មមរនរកាមរគប់របាណ 

 ឲ្យជបួរបទេះកថសុីមនកសមកានថ 

 ឲ្យខ្មមរនរកាមបានជបួសុមនសរ។ី 

 មញុំសូមឧទធិសដល់វញិ្ជដ ណកខន័ន 

 ខ្ដលនោកខ្ចកស្នទ នយូរឆ្ប ំនហើយកថី 

 សូមនោកជយួខ្មមរឲ្យផតុទកុខភយ័ 

      វទិយុសុំក្េងកមពជុានរកាម ជារបភពព័តម៌ានពិត 

នដើមផីផថល់នវូភាពយុតថធិម ៌ សចចធម ៌ កបងុការទមទរ

សិទនិនសរភីាព និងជើននឿស្នស  ពីរបបរគប់រគង

រកុងហណូយជនូដល់បងបែូនជនរមួឈាមខ្មមនរកាម 

fខ្ដលកពុំងទនធឹងរងចំ នវូសិទនិសនរមចវាស មលនួ  

នដាយមលួនឯង រសបតាមចាប់អងគការសហរបជាជា

ត។ិ  វទិយសំុនឡងកមពជុានរកាម ផាយជានរៀងរាល់ថ្ថង 

តាមនគហទំព័រ http://www.vokk.net 

អបករសី  ថាច់ ធ ីសុម រតវូបានកមុមយុនិសថយួន ចប់ 

ដាក់គកុកបងុរពឹតថកិារណ៍ ១៦ វចិឆកិា ឆ្ប ១ំ៩៧៦ 

http://www.vokk.net/

