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ការរលឹំកខួប ថ្ងងបាត់បងៀទឹកដកីមពុជា

ក្រកាមឆ្ប ំក្នេះ កាន់តតមានភាពគរគកឹគក្រគង

ជាងឆ្ប ំមុនៗ។ តខែរក្រកាមក្ៅជើវញិពិភពក្ោក 

បានរបារពនពិធរីលឹំកនវូថ្ងងរបវតថសិ្នស្រ ថ្មួយ ដ៏

ក្មែ ងងតឹរប្់តខែរ ជាហូរតហរ ចាប់តំងពីចុងតខ

ក្ោក ក្ោ គឹម ថុង អធិបតី សហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម 

េនុទរកថា 
របេរ់ោកអធិបតី េហព័នធខ្ខែរកមពុជាររកាម េដអីំពីខួបទី៦២ឆ្ន  ំ 

ថ្ថៃបារងំកាត់ទឹកដីកមពុជាររកាមឲ្យយនួ 

ឧ្ភាក្រៀងក្ៅ ។ 

អ្បកនក្ោបាយ វទិយុ 

និងអ្ិនធតឺែត ក៏

បានផសពវផាយ អ្ំពី

រពឹតថកិារែ៍ ថ្ងងទី៤ 

មិងនុា ោ៉ា ងក្កបេះ

កបយ។ 

តងនាម្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម ខញុំ

រពេះករណុា ខញុំបាទ ្ូមតងលងអ្ំែរគែុ ចកំ្ េះ

ទក្ងវើដរ៏បថ្ពក្នេះរប្់បងបអូនរមួជាត។ិ  ក្ហើយ

ក្ឆលៀតក្ពលក្នេះ ខញុំរពេះករណុា ខញុំបាទ ្ូមក្លើក

យកនវូខលឹមស្នរ្ំខាន់ៗ ថ្នរពឹតថកិារែ៍តដល

ទាក់ទងនឹងថ្ងងទី០៤ មិងនុា ្រមាប់ជាជើនយួ

្តអិារមែែ៍ ជនូស្នធារែជនដចូតក្ៅ។  

រដ្ឋឌ ភបិាលនិងរបវតថិវទិយួូន បានមាន

ក្ចតនាបំក្ភលច និងពាោមបនលំក្រឿងក្គរបឹយក 

ទឹកដតីខែរកមពុជាក្រកាម។ រគូបក្រងៀនយួន តំងពី

ថ្នប ក់កមុារដ្ឋឌ នដល់ឧតថម្ិកា បានបញចុេះ

បញចូល្ិ្ានុ្ ិ្ស ឲ្យក្ជឿថ្នទឹកដតីប៉ាកនីរតី 

(Tay Nam Bo) ថ្នរបក្ទ្ក្យៀកណាម ជារទពយ

្មផតិថ តដលជដីនូជតីក្គបានកាប់ឆ្ា រថ្រព

ទំក្នរ ឬជាលទនផលថ្ន្ននិ្ញ្ញដ ជាក្រចើន 

តដលអ្បកដកឹនាំតខែរ បានរពមក្រពៀង។ នរណា

ហ៊ា ននិោយខុ្ពីក្នេះ នឹងរតូវក្គក្ចាទថ្នខាែ ំង 

ចងៀបំផ្លល ញមិតថភាពក្យៀកណាម-កមពុជា។ 

http://vokk.net/?p=5119


 

 

ការផាយរបចំាតខ រប្់្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាមពិភពក្ោក 
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លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ក្តើការពិត ថ្នរពឹតថកិារែ៍របវតថសិ្នស្រ ថ្ 

វាោ៉ា ងណា? 

ការបាត់បងៀទឹកដកីមពុជាក្រកាម ជាលទន

ផលថ្នយុទនស្នស្រ ថ្រប្់ជនជាតអិាណាត មតដល

និយមន័យថ្ន តផនការវាតទីមកទិ្ខាងតផងូ 

(Nam Tiến)  ក្ដ្ឋយ្ំអាងក្ៅក្លើ កល់លផចិពីរ

ោ៉ា ងគ ឺ ១/ នក្ោបាយចែំងក្មរតភីាព (Tình 

hữu Nghị Anh Em) និង ២/នក្ោបាយអ្ក្នាថ

របក្វ្ន៍ (Dân đi trước nhà nước đi sau). 

  តមតផនការក្នេះ ក្ៅឆ្ប ំ១៦២០  អ្ធរិាជ 

ក្ងវៀង បានក្រៀបអ្ភិក្្កមាច ្់កសរតយ៍ីយួន 

ក្ងវៀង ផកុ ងឿកុ វាឿ ង (Nguyễn Phúc Ngọc Vạn)  

ជាមួយក្ ថ្ចតខែរ ជយ័ក្ជដ្ឋឌ ទី២។ ចែំងក្មរតី

ភាពក្នេះ បានហុចថ្ដឲ្យយួនចលូមករក្ីុ ក្ៅ

តបំន់រពេះ្ួគ៌ា (Bà Rịa) រត ំងចង្វវ  (Biên Hoà) 

និងវាលក្របើ្ (Đồng Nai)។ ក្នេះជាក្លើកទីមួយ 

ក្បើកផលូវឲ្យយួនរកំលិចូលដតីខែរបនថិចមថងៗ។ 

  ប៉ាុតនថ រហូតមកទល់ក្ពលបារាំងចាប់ក្ផថើម

ចលូលុកលុយ ថ្រពនគរ ចង្វវ រត ំង និងរពេះ្ួ

គ៍ នាឆ្ប ១ំ៨៥៩ របវតថវិទិតូតងតតរាប់បញចូលកមពុ

ជាក្រកាម ជាមួយកមពជុាទាំងមូល គមឺានតខែរតត

មួយ គែ នការតបងតចក ក្លើ-ក្រកាមក្ទ។  បនាធ ប់

មកបារាំង បានដ្ឋក់កមពុជាក្រកាម ក្ៅថ្ន កូ

ស្នំង្ីុន ជាអាណានិគមរប្់ខលួន អ្្់រយៈ

ក្ពល៩០ឆ្ប ំគត់ រហូតដល់ឆ្ប ំ១៩៤៩។  

ថ្ងងទី៨ តខមីនា  ឆ្ប ំ១៩៤៩ របធានាធបិតី

បារាំង វាឿ ង្ងៀ អ្រូយី៉ាូល (Vincent Auriol)  និង

អ្ធរិាជយួន បាវ ដ្ឋយ  (Bảo-Đại) បានចេុះកចិច

រពមក្រពៀងមួយ ក្ៅថ្ន កចិចរពមក្រពៀង Elysee  

កបុងក្នាេះ បារាំងយល់រពមរបគល់កមពុជាក្រកាម 

(បារាំងៈCochinchine, យួនៈNam Kỳ) ក្ៅឲ្យយួន 

ក្ហើយយួនរពមបក្ងាើតរដ្ឋឌ ភបិាល ក្យៀកណា

មមួយ ក្ៅកបុងរកុម្ហភាពបារាំង ក្ៅថ្ន រដឌ

ក្យៀកណាម (Quốc Gia Việt Nam)។ បារាំង

្ងឃឹមថ្ន ការរបគល់កមពុជាក្រកាមក្ៅឲ្យក្ ថ្ច 

បាវ ដ្ឋយ ក្គអាចនឹងរកានវូឥទនិពលរប្់ខលួន

បានយូរអ្តងវងក្ៅតដនដ ី កសូ្នំង្ីុន រពមទាំង

ទប់ស្នា ត់ឥទនិពលរប្់ពួកកមុែុយនី ថ្និយម ហូ 

ជ ីមិញ។ 

ថ្ងងទី ២៥ តខក្មស្ន ឆ្ប ំ១៩៤៩ ្ក្មថច

នក្រាតថម ្ីហន ុ ថ្នរាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា បាន



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

បញជូនរបតភិមូួយរកុម តដលដកឹនាំក្ដ្ឋយឯក

ឧតថម ្ឺង ស្នន ក្ៅទីរកុងបា៉ា រ ី្  ក្ដើមផីជើទា្់

នឹង្ភាបារាំង ឲ្យផ្លអ កការ្ក្រមចចតិថរប្់រដឌ

្ភាបារាំង តដលបានយល់រពមរបគល់កមពុជា

ក្រកាម ឲ្យក្ៅក្យៀកណាមក្នាេះ។ តតការតវាឿ

ក្នាេះ មិនរតូវបានរដ្ឋឌ ភបិាលបារាំងក្ធវើតម

ក្ ើយ ។ 

ថ្ងងទី៤ តខមងិនុា ឆ្ប ១ំ៩៤៩ របធានាធបិ

តបីារាំង វាឿ ង្ងៀ អ្រូយី៉ាូល បានរបកា្ជាផលូវ

ការនវូ្នឌិ្ញ្ញដ  របគល់តដនដកីមពុជាក្រកាម 

និងរបជាពលរដឌតខែរក្រកាមរាប់ោននាក់ ក្ៅឲ្យ

អ្ធរិាជ ក្យៀកណាម បាវ ដ្ឋយ រគប់រគង។ 

 ក្នេះជាលិខិតមរែៈ្រមាប់ទឹកដកីមពុជា

ក្រកាម។ ក្ទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ក្ដ្ឋយ រាជរដ្ឋឌ ភបិា

លកមពុជាកាលក្នាេះ ក៏មិនបានយល់រពមក្ទ 

ក្ហើយឥ ូវក្នេះ របជាជាតតិខែរក្ៅតតជើទា្់

ោ៉ា ងក្ពញទំហឹងដតដល។ 

ខញុំរពេះករណុា ខញុំបាទ យល់ថ្នការចងចាំ

នវូថ្ងងបាត់បងៀតដនដកីមពុជាក្រកាម តដលកនលង

ក្ៅ៦២ឆ្ប ំក្ហើយក្នាេះ ជាឱកា្្រមាប់ក្យើង

ភាញ ក់រលឹក របុងរបយ័តបក្ៅក្ពលបចចុបផនប និង

ក្ៅអ្នាគតថ្នរបក្ទ្ជាត។ិ 

  ទីមយួ អ្បកដកឹនាំនិងរបជានរុាស្រ ថ្តខែរ

ទាំងមូល រតូវរមួគប  ការ របូរែភាពទឹកដី 

តដល្ពវថ្ងងកពុំងតតរបឈមមុខ នឹងការប៉ាុន

ប៉ាងក្លបរតបាក់ ពីរបក្ទ្ជតិខាង កុឱំយហិន

ក្ហច ដចូកមពុជាក្រកាមក្ទៀត។ 

ទីពីរ របជានរុាស្រ ថ្តខែរក្រកាម រតូវយល់

ថ្នតខែរក្យើងក្ៅជាមាច ្់ក្លើតដនដី តដលយួន

ក្ៅថ្ន “ណាមប៊ាូ” (Nam Bo) ក្ៅក្ ើយ ក្ហើយ

្ិទនិរប្់ក្យើងក្នាេះក្ស្នត ក៏បានអ្ងគការ្ហ

របជាជាត ិទទលួស្នគ ល់ផងតដរ។ 

មុននឹងបញចប់ ខញុំរពេះករណុា ខញុំបាទ ្ូមឱ

នកាយ ថ្នវ យរលឹក និង្តមថងនវូកតញដូតធម៌ា 

ចកំ្ េះវញិ្ញដ ែកខន័ន ថ្នរពេះវរីៈ្មែ និងវរីៈ

បុរ្តខែររគប់ជើនាន់ តដលបានក្ធវើពលិកមែ 

ក្ដើមផីរកាពូជពងសថ្នក្ខមរជាត។ិ 

ក្ពលក្វោ អាចក្ធវើឲ្យទឹកទក្នលក្មគងគរងី

ក្គក ក៏ប៉ាតនថដលីបប់តដលទក្នលក្នាេះ កតកនក្ ើង 

ក្ៅតតជាគនំរផលដល់ធមែជាតដិតដល។ ោ៉ា ង

ណាមញិ ក្ទាេះជាក្ពលក្វោកនលងផតុពីរពឺតថិ

ការែ៍ ថ្ងងទី៤ មងិនុា ឆ្ប ១ំ៩៤៩ រាប់រយឆ្ប កំ្ទៀត 

ក៏កនូក្ៅតខែរក្រកាម  ក្ៅតតត ៊្ាមូនិតដលរញួរា

មថងណាក្ ើយ  គតឺ ៊្ារូហូតដល់បាន្ក្រមច៕ 

ជក្ោតខែរកមពុជាក្រកាមអ្មតៈ ! 

ក្ធវើក្ៅរបក្ទ្កាណាដ្ឋ, ថ្ងងទី ១៥ តខ

ឧ្ភា ឆ្ប ំ២០១១ 

    អ្ំពីខញុំរពេះករណុា ខញុំបាទ 

 រោ គឹម ថុង  

    អ្ធបិត ី្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខ្ខែរររកាម នឹងរលើកបញ្ហា ររំោភេទិធិមនុេស កនងុកិច្ចរបជុំ  
រៅអារមរកិ 

ថាន ក់ដឹ្កនំ និងរកុមយុវជនសហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម 

 ្កមែជន្ិទនិមនុ្ សតខែរក្រកាម នឹង

ក្លើកយកបញ្ញា រកំ្ោភ្ិទនិមនុ្ ស រពមទាងំ

បញ្ញា ក្ផសងៗក្ទៀត ក្ៅកបុងក្វទិកាអ្ចថិ្ស្រនថយ៍ ឋ្ីពី

ជនជាតកិ្ដើមក្លើកទី១០ ក្ៅ្ហរដឌអាក្មរកិ។ 

របធានរបតបិតថិ្ ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម បាន

តងលងឲ្យដងឹក្ៅថ្ងង១៧ ឧ្ភាថ្ន ក្គក្រគងនឹង

ក្លើកយកបញ្ញា រកំ្ោភ្ិទនិមនុ្ ស និងបញ្ញា ប

រសិ្នទ ន ក្ៅកបុងទឹកដអី្តតីកមពុជា  តដលរគប់រគង

ក្ដ្ឋយ រដ្ឋឌ ភបិាល ក្វៀតណាមបចចុបផនបក្ៅកបុង

ក្វទិកា អ្ចិថ្ស្រនថយ៍ ឋ្ីពីជនជាក្ដើម ក្លើកទី១០ 

តដលក្រៀបចកំ្ ើងក្ដ្ឋយ អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ

ក្ៅទីរកុងញូវយ៉ាក (New York) ្ហរដឌអាក្មរកិ 

ចាប់ពីថ្ងងទី១៦ដល់ថ្ងងទី២៧ ឧ្ភា។ ក្វទិកាអ្

ចថិ្ស្រនថយ៍ ឋ្ីពីជនជាតកិ្ដើមក្លើកទី១០ក្នេះ គឺក្ធវើ

ក្ ើងក្ដើមផីពិភាកាអ្ំពីបញ្ញា បរសិ្នទ ន ក្្ដឌកិចច 

និងអ្ភវិឌណន៍្ងគម បញ្ញា ្ិទនិមនុ្ សជាក្ដើម 

តដលមានតណំាងជនជាតកិ្ដើមភាគតចិ មកពី

ជាង ១០០របក្ទ្ក្ៅក្លើស្នកលក្ោក ចលូ   

រមួ។  

 ក្ោក ថ្នច់ ងឿកុថ្នច់ បានមានរបស្ន្ន៍

តមទរូ្័ពធពីទីរកុងញូវយ៉ាក ្ហរដឌអាក្មរកិ

មកថ្ន បចចុបផនបរបជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម 

កពុំងតតរបឈមអ្ំពីបញ្ញា បរសិ្នទ នមិនស្នអ ត គឺ

ការក្របើរបា្់ទឹកទក្នលក្ៅកបុងទឹកដ ី អ្តតីកមពុជា

ក្រកាមថ្នក្វៀតណាម ភមូិភាគកណាឋ លបចចុបផនប 

តដលពួកក្គកពុំងរបឈមនឹងជើងកឺ្ផសងៗ កបុង

ការក្របើរបា្់ទឹកទក្នល ក្រៅអ្ំពីពួកក្គកពុំង

របឈមនឹងបញ្ញា រកំ្ោភ្ិទនិមនុ្ សពីអាជាញ ធរ 

ក្វៀតណាម។ 

 ក្ោក ថ្នច់ ងឿកុថ្នច់ បានបតនទមថ្ន 

ក្ោក ក៏នឹងក្លើកអ្ំពី្កមែជនការ រ្ិទនិ

មនុ្ សរតូវបានអាជាញ ធរក្វៀតណាម ចាប់ដ្ឋក់

គកុកាលពីឆ្ប ំ២០១០ គកឺ្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្ៅ

កបុងកចិចរបជុើក្នាេះតដរ ពីក្រ េះថ្ន ក្ោក ក្ៅ ក្ហ

ន រតូវបានអាជាញ ធរក្វៀតណាម ក្ធវើបាប ក្ហើយ

្ពវថ្ងងឆ្ែ គំកុមិនអ្នញុ្ញដ តឲ្យរគួស្នរក្ោក ក្ៅ 

ក្ហន ចូលជបួ្ួរ្ុខទកុខដចូកាលពីមុនក្ទៀត

ក្ទ។ 

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន រតូវបានអាជាញ ធរក្វៀតណាម 

ចាប់ខលួនកាលពីតខធបូ ឆ្ប ំ២០១០ ខែៈតដល

ក្ោកបានវលិរត ប់ពីរបក្ទ្ថ្ង ក្ៅផធេះវញិ 

ក្ៅតខរតមាត់រជូក ក្រកាយក្ពល
តក្ៅទំព័រ១២ 

http://vokk.net/?p=5110
http://vokk.net/?p=5110


 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

េមព័នធេមណនិេសតិ-និេសតិខ្ខែរកមពុជាររកាម 
បញ្ជូនេមាជិករៅេកិារៅរបរទេថ្ថ 

ថាន ក់ដឹ្កនំសមព័នធសមណនិសសិត-និសសិតខ្មែរកមពុជាក្រោម
និងសមាជិកខ្ដ្លទទួលានអាហារបូករណ៍ក្ៅសិកា

ក្ៅរបក្ទសន្រថឡងដ៍្ 

 កាលពីរក្្ៀលថ្ងងទី០១ តខឧ្ភា ឆ្ប ំ

២០១១ ្មព័នន្ មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុ

ជាក្រកាមបានក្បើកកចិចរបជុើមួយ ក្រកាមអ្ធបិតី

ភាពរប្់រពេះក្តជរពេះគែុ ចនធ ្ុផ្លត ជា

រពេះរបធាន មានការចលូរមួពីរកុមរបឹកាភបិាល 

គែៈកមែការពិនិតយ និងអ្ក្ងាត រពមទាំង

្មាជកិ ្មាជកិាគែៈកមែការនាយក

របមាែជាជាង២០អ្ងគ និងរបូ ក្ដើមផីបូក្របុ

លទនផលរបចាំតខផង និង្ំក្ែេះ្ំណាល

ជាមួយ្មែនិ្សិត តដលទទលួបានអាហ

របូករែ៍ក្ៅ្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ងផង។ ជា

ពិក្្្ក្ៅក្ទៀត មានការនិមនថចលូរមួជា

កតិថយិ្ពីគែៈកមែការនាយក ថ្ន្មព័នន

្មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅ

របក្ទ្ថ្ងចនំនួ២រពេះអ្ងគផងតដរ។ 

 កចិចរបជុើ បានរបរពឹតថក្ៅក្ដ្ឋយមានការ

ក្ធវើក្្ចកឋរីាយការែ៍ ឋ្ីពី្កមែភាព និង

្មិទនផលពីបណាឋ ការោិល័យទាំង៦ ការរបក្គ

នលិខិតតតងតំង ជាអ្នរុបធានការោិល័យ

រទរទងៀមួយរពេះអ្ងគ ការពិភាកា និងការក្ធវើបទ

បង្វា ញអ្ំពីករមងលិខិតរដឌបាល ថ្ន្មព័នន

្មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម។ 

 រពេះក្តជរពេះគែុ ចនធ ្ុផ្លត រពេះរប

ធាន្មព័នន្ មែនិ្សិត - និ្សិតតខែរកមពជុា

ក្រកាម បានមាន្ងឃដីកាថ្ន ក្ៅឆ្ប ំ២០១១ក្នេះ 

្មព័នន្ មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម 

បានបញជូន្មាជកិរប្់ខលួន ក្ៅ្ិកាក្ៅ

របក្ទ្ថ្ងជាផលូវការមានចនំនួ១០រពេះអ្ងគ តដល

កបុងក្នាេះមានចនំនួ៤រពេះអ្ងគក្រៀនថ្នប ក់ភាស្ន

បាលី និង៦រពេះអ្ងគក្ផសងក្ទៀតក្រៀនថ្នប ក់មហ

ល័យ។ 

 រពេះក្តជគែុ ្ឺន ្ីុណាន ជាអ្នុ

របធាន ទទលួបនធុកតផបក្ិកាធកិារ ថ្ន្មព័នន

្មែនិ្សិត — និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅ

របក្ទ្ថ្ង បានមាន្ងឃដកីាផថល់បទពិក្ស្នធ

អ្ំពីស្នទ នភាពថ្នការ្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ង រពម

ទាំងក្គលការែ៍មួយចនំនួ តដល្មព័នន

្មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅទី

ក្នាេះអាចជយួដល់្មែនិ្សិតដកូ្ចបេះថ្ន៖ “វា

ជា្កលវទិាល័យ ក្ហើយវាមាន៤គែៈ ក្គ

តបងតចកក្ៅជាគែៈៗ គែៈទី១គគឺែៈពុទនស្ន

ស្រ ឋ្ ក្រៀន ក់ព័ននក្ៅនឹងខាងរពេះពុទនស្ន្នា 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ដចូមាន ជើនាញខាងទ្សនវជិាជ ពុទនស្ន្នា 

ក្ហើយនិងរពេះអ្ភធិមែ និងតភបកខា្មាធិ ។ គ

ែៈទី២គគឺែៈ្ងគម គែៈ្ងគមហបឹ ងមាន

តបងក្ៅជាក្រចើនស្នខាក្ទៀត មានតផបករគប់រគង

ស្នធារែៈ ក្ហើយនិងវទិាស្នស្រ ឋ្នក្ោបាយ 

ក្ហើយនិងមហវទិាល័យក្្ដឌកចិច។ គែៈទី៣ 

គគឺែៈមនុ្ សស្នស្រ ឋ្  គែៈមនុ្ សស្ន

ស្រ ឋ្ហបឹ ង ក្គក្រៀន ក់ព័ននក្ៅនឹងខាងតផបកមុ្ស

ស្នស្រ ឋ្  ក្ហើយគែៈមនុ្ សស្នស្រ ឋ្ហបឹ ងវាមាន

២ គទីឺ១ក្យើងអាចក្រជើ្ក្រ ើ្ ក្រៀនជាភាស្នថ្ង 

ទី២ ក្យើងអាចក្រជើ្ ក្រ ើ្ ក្រៀនជាភាស្នអ្ងៀក្គល

្។ ក្ហើយគែៈទី៤ក្ទៀតគ ឺ គែៈគរសុ្នស្រ ឋ្ 

ក្រៀន ក់ព័នននិងការក្ធវើរគូ ការក្រៀនក្ធវើជារគូ

ក្នាេះមាន២តដរ គកឺ្រៀនជាភាស្នថ្ង ក្ហើយនិង

ក្រៀនក្ធវើរគូជាភាស្នអ្ងៀក្គល្  គែៈរគូហបឹ ង

ក្យើងចណំាយក្ពល៥ឆ្ប ំ ក្ដើមផីក្រៀនបញចប់

បរញិ្ញដ បរត” ។ រពេះអ្ងគក៏បានឲ្យដងឹអ្ំពីជវីភាព

រ្់ក្ៅរប្់រពេះ្ងឃ តដលជា្មែនិ្សិត

ក្ៅរបក្ទ្ថ្ងថ្នគែ នអ្វីលំបាកក្ពកក្ទ ចំក្ េះ

ការស្នប ក់ក្ៅ និងអាហរជាក្ដើម។ តតអ្វីតដលជា

ការខវល់ខាវ យក្នាេះគៈឺ ងវកិា្រមាប់បងៀថ្ងល

ស្នោ “លុយស្នោរប្់ស្នោមហចឡុា

 ុងកនគកឺ្ថ្នកក្ទ  ក្បើ្ិន្រមាប់ជាភាស្នថ្ង 

មួយ Term ចងឹរបតហលជាមិនក្លើ្ពី៣០០០

បាតក្ទ  របតហលជា១០០ដោុល រ  ឬមយួឆ្ប ំ២០០

ដោុល រោ៉ា ងក្រចើន ក្នេះ្រមាប់ភាស្នថ្ង ក្បើ

ភាស្នអ្ងៀក្គល្  កបុងមួយ Term អ្ញចឹ ងរបតហល

ជា២០០ដោុល រ “ ។ 

 ក្ោក ក្ៅ ស្នង របធានរកុមរបឹកាភបិា

ល ថ្ន្មព័នន្ មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជា

ក្រកាម បានមានរបស្ន្ន៍តផឋផ្លឋ ំដល់្មែ

និ្សិត តដលទទលួបានអាហរបូករែ៍ក្ៅ

្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ងក្នាេះថ្ន ្ូមមានការ

ពាោម្ិកាក្ដ្ឋយខាជ ប់ខជួន រហូតដល់ទី

បញចប់ មិនរតូវរាងយពីការ្ិការប្់ខលួន

ក្ ើយ “ខញុំបាទក៏មិនមានអ្ីជាដុើកភំនួក្ទ រគន់តត

ចងៀ្ ងាត់ថ្ន ការនិមនថក្ៅ្ិកាក្ៅបរក្ទ្ ទី

១រតូវក្រតៀមលកខែៈថ្ន មិនរតូវរត់ក្ចាល្មរ

ភមូិ មិនរតូវរត់ក្ចាលនវូការង្វរតដល ដ្ឋក់ចតិថ

ថ្នរតូវតតក្ៅក្រៀន ហបឹ ងជាអាទិភាពទី១ក្ហើយ ្ូ

មផីជាមានបញ្ញា  លំបាកោ៉ា ងណាក៏ក្ដ្ឋយ” ។ 

ក្ោកក៏បានមានរបស្ន្ន៍បតនទមថ្ន បញ្ញា

ងវកិាក្បើ្ិនជាមានការខវេះខាត ក៏មាន្មព័នន

្មែនិ្សិតក្ៅទីក្នាេះ ក៏មានក្គលការែ៍

ជយួក្ដ្ឋេះរស្នយផងតដរ។ 

 ក្ោក ក្យៀង ្ុធារនិធ គែៈកមែការពិនិ

តយ និងអ្ក្ងាត ក៏បានមានរបស្ន្ន៍តែនាំដល់

្មែនិ្សិតរគប់រពេះអ្ងគផងតដរថ្ន គរួតត

រពេះ្ងឃរគប់រពេះអ្ងគក្រជើ្ ក្រ ើ្  និង្ក្រមច

ចតិថក្រៀនមុខជើនាញណាមួយក្នាេះ ឲ្យបានចប្់

ោ្់ ក្ហើយរត ប់មកចលូរមួក្ធវើការង្វរបក្រមើ

្ងគមតខែរកមពុជាក្រកាម ឲ្យកាន់តតមានការ

អ្ភវិឌណន៍ក្ៅអ្នាគតផង។ 

 រពេះក្តជរពេះគែុ ចនធ ្ុផ្លត រពេះរប



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

រពះក្តជគុណ ហា សារ ៉តូ ក្ហរចញិក ន្រនសមព័នធសមណ
និសសិត និសសិតខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ធវើរាយោរណ៍ថវោិរ 

ធាន្មព័នន្ មែនិ្សិត - និ្សិតតខែរកមពុជា

ក្រកាមក៏បានក្រកើនរឭំក និងផឋល់ឱវាទដល់

្មែនិ្សិត ឲ្យចងចាំរាល់ការតផឋផ្លឋ ំរប្់ក

ែៈកមែការរគប់រពេះអ្ងគ និងរបូ ក្ហើយខិតខំ

ពាោម្ិកាឲ្យបានដល់ក្រតើយ កុមំានការ

ក្បាេះបងៀក្ចាលស្នោ ក្ហើយរពេះអ្ងគក៏្តមឋង

នវូក្្ចកឋី្ងឃឹមថ្ន ្មែនិ្សិតរគប់រពេះ

អ្ងគនឹងទទលួបានក្ជាគជយ័ កបុងការ្ិកានាឆ្ប ំ

ក្នេះ “មានគនិំតកបុងការបែឋ ុេះបណាឋ លគប  មាន

គនិំតកបុងការជយួគប ក្ៅវញិក្ៅមក ក្ដ្ឋយក្យើង

ឆលងកាត់ការលំបាកក្ហើយក្ឃើញថ្ន ការលំបាក

ហបឹ ងជាក្រឿងមួយមានក្ពលខលេះក្យើងខាតបងៀ

ក្រចើន ក្បើ្ិនជាមិនមានការតែនាំគប  មិនមាន

ការជយួគប  ក្គខាងឈែួញជញួដរូហបឹ ងក្គយក

រទពយក្គក្ៅវនិិក្ោគទនុ អ្ី ដល់ក្យើងអ្បកក្រៀន

ហបឹ ងយកអាយុក្យើងក្ៅវនិិក្ោគទនុ ក្ដើមផីបថូ

រយករទពយគចឺកំ្ែេះវជិាជ ហបឹ ង គយឺកក្ពលក្វោ

គអឺាយុក្យើងហបឹ ង ក្ហើយខញុំកាប ក្ជឿថ្ន កាវនិិ

ក្ោគទនុរប្់ក្យើងហបឹ ងមិនខាតក្ទ”។  

 រពេះក្តជរពេះគែុ ្ឺន ពងសក្ខមរា តំ

ណាងឲ្យ្មែនិ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម តដល

ទទលួបានអាហរបូករែ៍ ក្ៅ្ិកាក្ៅរប

ក្ទ្ថ្ងក្នាេះក៏បានក្បឋជាញ ចតិថថ្ន នឹងនិមនថក្ៅ

្ិកាឲ្យបានកាល យជាធនធានមនុ្ ស ្រមាប់

ជយួដល់្ងគមជាតកិ្ៅអ្នាគត “ ពរ! អាតែ បំ 

ែងក្ៅក្រៀនក្ៅរបក្ទ្ថ្ងហបឹ ងគថឺ្ន តំងចិតថ

ក្រៀនឲ្យបានក្ជាគជយ័ក្ដើមផីទី១ជយួដល់ខលួនឯង

ផ្លធ ល់ ទី២ជយួដល់្ងគមជាត ិ  ជាពិក្្្តខែរ

កមពុជាក្រកាម តដលក្ៅក្រកាមការរគប់រគងរប្់

យួន ក្មើលក្ៅតខែរកមពុជាក្រកាមហបឹ ង គថឺ្នការ

្ិកាមិន្ូវបានក្ពញ្ិទនិប៉ាុនាែ នក្ទ ្ក្រមច

ចតិថក្ៅក្រៀនក្ដើមផីមានធនធាន ក្ដើមផីជយួដល់

ខលួនឯងផង ជយួដល់្ងគមផង”។ 

 ្ូមបញ្ញជ ក់ផងតដរថ្ន ្មព័នន្ មែ

និ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅរពេះរាជា

ណាចរកកមពុជា បានបញជូន្មាជកិរប្់ខលួន

ក្ៅ្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ង រហូតមកដល់ឆ្ប ំក្នេះ

បានចនំនួ៥ជើនាន់មកក្ហើយ តដលមាន្មាជិ

កជាផលូវការរបមាែជាជាង ៤០ រពេះអ្ងគ ក្ហើយ 

ក្ហើយ្មព័នន្ មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជា

ក្រកាម មានគក្រមាងបញជូន្មែនិ្សិត-

និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅ្ិកាក្ៅទីក្នាេះឲ្យ

បានចនំនួ១០រពេះអ្ងគ និងរបូជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ៕ 

ក្ោយ៖ គឹម បុរ ីWKR  



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ថាន ក់ដឹ្កនំសហព័នធកំពុងក្ោរពក្លលងជាតិខ្មែរកមពុជាក្រោម 

 ្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម ក្បើកកចិចរបជុើ

ពិក្្្ ជបួ្មាជកិ្មាជកិាជាក្រចើននាក់ 

កាលពីថ្ងងក្ៅរ ៍ និងថ្ងងអាទិតយកនលងមកងែីៗ  ក្ៅ

ទីរកុង Philadelphia ថ្នរដឌ Pennsylvania ្ហ

រដឌអាក្មរកិ។ របធាន្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម 

មានរបស្ន្ន៍ឲ្យវទិយុអា្ីុក្្រដីងឹថ្ន កចិចរបជុើ

កាលពីថ្ងងក្ៅររ៍បរពឹតថកិ្ៅ ក្ៅឯមជឈមែឍ ល

ធមែនញុដជាត ិ ក្ៅជាភាស្នអ្ងៀក្គល្  National 

Constitution Center។ ក្ោក ថ្នច់ ងឿកុថ្នច់ 

របធាន្ហព័នន មានរបស្ន្ន៍ឲ្យដងឹបតនទម 

អ្ំពីរបធានបទ្ំខាន់ៗថ្នកចិចរបជុើ ៖ «គអឺ្ំពីកចិច

ការ្ហព័ននចលូរមួរបជុើក្ៅ UN និងជបួ

្មាជកិក្ៅញ៉ាវូជឺ្ ុី និងក្ៅ Philadelphia 

ក្ដ្ឋយមានវាគែនិកតិថយិ្ជាក្រចើនរបូចលូរមួ»។  

ក្ោក ថ្នច់ ងឿកុថ្នច់ បានឲ្យដងឹបតនទមថ្ន រពេះ

ក្តជរពេះគែុ យិន តនូ និង គមឹ ក្មឿន ជារពេះ

្ងឃតខែរក្រកាមមកពីរបក្ទ្ ៊្ាុយតអ្ត ធាល ប់

បានអាជាញ ធរក្វៀតណាម ចាប់ដ្ឋក់ពនននាគរក្ៅ

ក្វៀតណាម ក៏បាននិមនថក្ៅចលូរមួកបុងកចិចរបជុើ

ក្នាេះតដរ។ វាគែនិមួយរបូ គកឺ្ោក Joshua Coo-

per អ្តតីស្នស្រស្នថ ចារយ តផបកចបប់អ្នថរជាតិ

បក្រងៀនក្ៅ្កលវទិាល័យ Hawaii ្ហរដឌ

អាក្មរកិ តតបចចុបផនបជាទីរបឹការប្់្ហព័នន

តខែរកមពុជាក្រកាម បានក្ ើងតងលង្ុនធរកថ្នក្ៅ

ចកំ្ េះមុខអ្បកចលូរមួរបជុើ កាលពីថ្ងងក្ៅរ ៍

ក្ផ្លឋ តអ្ំពីការរបមូលព័ត៌ាមាន ក្ដើមផីក្ធវើរបាយ

ការែ៍ជាផលូវការ ដ្ឋក់ជនូអ្ងគមហ្នបិបាត

រប្់រកុមជនជាតកិ្ដើម ថ្នអ្ងគការ្ហរបជា

ជាត ិ នាឆ្ប ំ២០១២ ក្ៅបូរញីីវយ៉ាក ្ហរដឌអា

ក្មរកិ ក្ដើមផីជយួរបជាពលរដឌតខែរក្រកាម ក្ៅឯ

តដនដកីមពុជាក្រកាម ៖ «អ្វី តដល្ំខាន់គកឺ្យើង

គរួពរងកីទំនាក់ទំនងឲ្យបានទលំូទោូយ។ ក្ធវើ

ដចូក្យើងក្ធវើក្ៅថ្ងងក្នេះ។ គបផីជបួជាមួយ្ហ

គមន៍នានា ក្ដើមផីរស្នវរជាវឲ្យបានដងឹថ្ន ក្តើ

ការពិតកពុំងមានអ្វីក្កើតក្ ើង ចកំ្ េះរបជាពល

រដឌក្ៅតមមូលដ្ឋឌ នថ្នតបំន់ជនបទ»។ 

 កញ្ញដ  ថ្នច់ ្ុជាត ិ យុវនារតីខែរក្រកាម

មួយរបូ តដលមកពីទីរកុង ុងបុិច ថ្នរដឌ Califor-

nia ្ហរដឌអាក្មរកិ តងលងថ្ន ក្្ចកឋតីងលង

ការែ៍រប្់វាគែនិរគប់របូ តដលបានផឋល់កបុង

កចិចរបជុើកាលពីថ្ងងក្ៅរក៍្នាេះ មានស្នរ្ំខាន់

ចកំ្ េះនាង ៖ «វាគែនិរលឹំកថ្ន ក្បើក្យើងក្ចេះពូតក

ខាងភាស្ន វបផធម៌ា និងស្ន្នារប្់ជាតកិ្យើង

ក្ហើយក្នាេះជាតកិ្យើងនឹងមិនបាត់បងៀក្ទ»។ 

 ក្ោក ក្ៅ ក្្រ ី របធានរកុមយុវជន

េហព័នធខ្ខែរកមពុជាររកាម របើកកិច្ចរបជុំពិរេេ 

http://vokk.net/?p=5146


 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម បានឲ្យដងឹបតនទមថ្ន 

កាលពីរក្្ៀលថ្ងងអាទិតយ យុវជនតខែរក្រកាម

ជតិ ២០នាក់ មកពីរដឌនានាថ្ន្ហរដឌអាក្មរកិ 

ពីរបក្ទ្កាណាដ្ឋ ញីវក្ហស ងៀ និងពីរបក្ទ្

កមពុជា បានជបួរបជុើជាមួយថ្នប ក់ដកឹនាំ្ហព័នន 

ក្ដើមផីនឹងបនថចលូរមួកបុងកចិចរបជុើ រប្់អ្ងគការ

្ហរបជាជាត ិ អ្ំពីរកុមជនជាតកិ្ដើម តដល

កពុំងរបរពឹតថកិ្ ើងក្ៅបូរញីីវយ៉ាក ្ហរដឌអាក្ម

រកិ តំងពីថ្ងងទី១៦ ដល់ថ្ងងទី២៧ តខឧ្ភា ឆ្ប ំ

២០១១ ក្នេះ៕ របលពៈ វទិយុអាសីុក្សរ ី 

ខ្ខែរកមពុជាររកាម របារពធពិធីរឭំកគុណរគូ 

ក្ោក យនៃ ថារូ សមាជិករដ្ឋសភា ន្រនរពះរាជាណាចរក
កមពុជា និងរបធានមជឈមណឌ លវបបធម៌ខ្មែរកមពុជាក្រោម 

 របជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម តដលរ្់

ក្ៅកបុងរបក្ទ្កមពុជា បានបក្ងាើតឲ្យមានទិវា

រឭំកគែុរគូ ចថំ្ងង១៨ ឧ្ភា។ ពិធកី្នេះក្ធវើក្ ើង

ក្ដើមផីរឭំកវញិ្ញដ ែកខនន រពេះ្ងឃតខែរក្រកាម

តដលបាន ្ុគតក្ៅកបុងបុពវក្ហតុ ការ រទឹកដី 

របថ្ពែី ស្ន្នា អ្កសរស្នស្រ ថ្តខែរក្ៅកបុងទឹក

ដកីមពុជាក្រកាម។ 

 របជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម ចនំនួ

របមាែជា ៥០ នាក់ មកពី្មាគមតខែរកមពុជា

ក្រកាមចនំនួ ៩ ក្ៅកបុងរបក្ទ្កមពុជា ក្ៅថ្ងងទី

១៨ តខឧ្ភា ឆ្ប ២ំ០១១ បាននាំគប របារពនពិធី

រឭំកគែុរគ ូ តដលបានបក្រងៀនអ្កសរស្នស្រ ថ្ 

តខែរនិងភាស្នតខែរមិនឲ្យស្នប្ូនយក្ៅរគតដល

ការ្ិកាក្រៀន្ូរតអ្កសរស្នស្រ ថ្តខែរ ក្ៅក្លើ

ទឹកដតីខែរកមពុជាក្រកាមកនលងមក បានរងការហម

ឃាត់ោ៉ា ងតងឹរ ុងឹក្ដ្ឋយអាជាញ ធរក្វៀតណាម។ 

 ក្ៅកបុងពិធកី្នាេះ ក្គបាននិមនថរពេះ្ងឃ

ចនំនួ ១៦អ្ងគ ក្ដើមផី្ូរតមនថនមស្នា រ បងសុកលូ 

និងរាប់បារត ឧទធិ្ដល់វញិ្ញដ ែកខននរគូបក្រងៀន

ជារពេះ្ងឃតខែរកមពុជាក្រកាមតដល បាន្ុគត

ក្ៅ។ ក្នេះគជឺាពិធីរឭំកគែុរគូក្លើកទី៤ក្ហើយ 

ចាប់តំងពីឆ្ប ំ២០០៧ មក។ 

 របធានមជឈមែឍ លវបផធម៌ា តខែរកមពុជា 

ក្រកាម ក្ោក យនថ ថ្នរ ូ និងជាតណំាងរាស្រ ថ្

គែបកស ្ម រងសុី តដលបានដកឹនាំឲ្យមានពិធី

ក្នេះ បានមានរបស្ន្ន៍ថ្ន តខែរកមពុជាក្រកាម

ភាគក្រចើន រាប់ទាំងរបូក្ោកផង បានក្ចេះ

និោយភាស្នតខែរ និងក្ចេះ្រក្្រអ្កសរស្នស្រ ថ្

តខែរក្ដ្ឋយស្នររគូបក្រងៀនជារពេះ្ងឃតខែរ កមពុ

ជាក្រកាម តមរយៈការបក្រងៀនអ្កសរបាលី និង

ភាស្នបាលីក្ៅតមវតថអារាម។ 

ក្ោកបនថថ្ន ៖ «ក្ចេះដងឹដល់្ពវថ្ងង ហបឹ ង ខលេះ

បានក្ភៀ្ខលួនមកដល់របក្ទ្កមពុជា ខលេះក្ៅ

http://www.rfa.org/khmer/indepth/kkf_meeting-05232011024056.html
http://vokk.net/?p=5119


 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ដល់បារាំង អាក្មរកិាំង របក្ទ្ទីបី ក៏

ក្ដ្ឋយស្នរតតរគូក្យើងបានផឋល់កកំ្ែើ តឲ្យក្យើង 

គកឺារ្ិកាក្រៀន្ូរតហបឹ ង។ កាលណាក្យើង

អ្ត់ក្ចេះអ្កសរស្នស្រ ថ្ ក្របៀបបានជាក្យើងហបឹ ង

ងងតឹតភបកទាំង្ងខាង។ រគូបក្រងៀនហបឹ ងក្ហើយ

តដលបក្រងៀនឲ្យក្យើងក្បើកតភបកក្យើងឲ្យភលដឺល់ 

្ពវថ្ងង រហូតដល់ខលេះក្ទៀតបានក្ធវើជាកងុសីយ៍ ក្ធវើ

ជាមស្រនថីក្ៅកបុងរដ្ឋឌ ភបិាលក្ៅកបុងរបក្ទ្កមពជុា

ក៏មាន ក៏ដចូជារបូខញុំបានក្ធវើជាតណំាងរាស្រ ថ្ គខឺញុំ

ក្រៀនក្ៅតដនដីតខែរកមពជុាក្រកាម»។ 

 ក្ោកបានបញ្ញជ ក់ថ្ន មលូក្ហតុតដលនាំ

ឲ្យរបូក្ោក និងរបជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម

នានា យកថ្ងងទី១៨ តខឧ្ភា ឆ្ប ំ២០១១ ក្ដើមផី

រឭំកគែុរគតូបបក្នេះ ពីក្រ េះជាថ្ងង ១ក្រាច តខ

ពិស្នខ ចលូពុទន្ ករាជ ២៥៥៥ ជា្ករាជងែ។ី 

 របជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ ែ្ េះ 

លីវ យូពឹង អាយុ ៧០ឆ្ប ំ មានក្ដើមកកំ្ែើ តក្ៅ

ក្ខតថឃាល ំង ទឹកដតីខែរកមពុជាក្រកាម បានតងលងថ្ន 

ក្ោកក្ៅតតចងចាំ នវូគែុបំណាច់រប្់រគូ

បក្រងៀនជារពេះ្ងឃតខែរកមពុជាក្រកាម តដល

បានបក្រងៀនឲ្យក្ចេះអ្កសរស្នស្រ ថ្តខែរ ក្ដ្ឋយមិន

យកកថ្រម ៖ «ថ្នប ក់ទី១ រហូតដល់របលងជាប់ឌី

បលូម (Diploma) ខញុំរតូវតតនឹកដល់គែុរគូ តដល

មានគែូុបការៈក្លើតខែរកមពុជាក្រកាម តដលបាន

ក្ចេះដងឹក្ដ្ឋយស្នរតតគែុ រគូ»។ 

 របភពពី្កមែជនការ រ្ិទនិតខែរកមពុជា

ក្រកាមបានឲ្យដងឹថ្ន ក្ៅទ្វតសឆ្ប ១ំ៩៥៧ និង

ឆ្ប ំ១៩៦២ មានការបស្រង្វា បោ៉ា ងខាល ំងក្លើតខែរកមពុ

ជាក្រកាមក្ដ្ឋយអាជាញ ធរក្វៀតណាម មិនឲ្យតខែរ

កមពុជាក្រកាមមានស្នោក្រៀនក្ទ។ 

 ការ្ិកាក្រៀន្ូរត អ្កសរស្នស្រ ថ្តខែរ 

ក្ៅក្ពលក្នាេះ គឺក្ៅតមវតថអារាម។ រគូ

បក្រងៀនគជឺារពេះ្ងឃបានបក្រងៀនភាស្នបាលី

ចាប់ពីថ្នប ក់បឋម្ិកា រហូតដល់ថ្នប ក់ឧតឋម

្ិកា។ 

 រគូបក្រងៀនទាំងក្នាេះមាន ក្ោកឧកញ៉ា  

្ឺន គយុ រពេះ្ងឃ ្ឺន វឿងៀ រពេះ្ងឃ គមឹ តកុ

ក្ចើង រពេះ្ងឃ គមឹ ស្នង និងរពេះ្ងឃជាក្រចើន

អ្ងគក្ទៀត៕  

របលព៖ វទិយុអាសីុក្សរ ី

http://www.rfa.org/khmer/indepth/khmerkrom_celebrates_teacher_day-05182011043731.html


 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

េហរដឋអារមរកិនឹងបរញ្ចញឯកសារេមាៃ ត់េតអីំពី 
េង្គ្រា មរៅរវៀតណាម 

 រដ្ឋឌ ភបិាល្ហរដឌអាក្មរកិបានរបកា្

ជាស្នធារែៈកាលពីថ្ងងទី១២ តខឧ្ភា ថ្ន 

ខលួននឹងបក្ញចញឯកស្នរដល៏ផីមួយ តដលមាន

ក្ ែ្ េះថ្ន Pentagon Papers ក្រកាយពីឯកស្នរ

្មាង ត់បំផតុ ថ្ីអ្ំពី្ស្រង្វគ មក្ៅក្វៀតណាមមួយ

ក្នេះធាល ប់បានតបកធាល យដល់ស្នរព័ត៌ាមាន កាល 

ពី ៤ ទ្វតសរក៍នលងក្ៅក្នេះ ។  

 របភពពីទីភាប ក់ង្វរព័ត៌ាមាន AFP បានឲ្យ 

ដងឹ រក្ួងបែត ស្នរជាតិ្ ហរដឌអាក្មរកិ បាន

ក្ចញក្្ចកថជីនូដើែឹងថ្ន បណាថ ឯកស្នរទាំង 

ក្នេះ បចចុបផនបមិនរតូវបានក្គចាត់ទកុថ្នជាឯក

ស្នរ្មាង ត់ក្ទៀតក្ ើយ ក្ហើយវានឹងរតូវបាន

ផសពវផាយជាស្នធារែៈ ចាប់ពីតខមិងនុាក្នេះ

ក្ៅក្ៅបណាត ល័យរប្់ក្ោកអ្តតីធានាធបិតី 

Richard Nixon នា Yorba Linda ថ្នរដឌ California  

 មានចែំងក្ជើងជាផលូវការថ្ន «មិតថភាព

្ហរដឌអាក្មរកិ-ក្វៀតណាមចាប់ពីឆ្ប ំ ១៩៤៥-

១៩៦៧» រស្នវរជាវក្ដ្ឋយរក្ួងការ រជាតិ 

្ហរដឌអាក្មរកិ ជាឯកស្នរ្មាង ត់បំផតុបាន

ពែ៌ានាចែុំច្ំខាន់ៗអ្ំពីការក្រជៀតតរជកកចិច

ការនក្ោបាយ និងទាហនរប្់្ហរដឌអាក្ម

រកិក្ៅក្វៀតណាម ចាប់តំងពីឆ្ប ំ ១៩៤៥ ដល់ 

១៩៦៧។ 

 ឯកស្នរក្នេះ រតូវបានរដឌមស្រនថីរក្ួងការ 

 រជាតិ្ ហរដឌអាក្មរកិនាក្ពលក្នាេះ គ ឺក្ោក 

Robert McNamara បាន្ំែូមពរឲ្យក្រៀប 

ក្រៀងក្ ើងកបុង ក់កណាថ លឆ្ប ំ ១៩៦៧ ក្ដើមផី

កត់រតរាល់ចែុំច្ំខាន់ៗទាក់ទិននឹង្ស្រង្វគ ម

ក្ៅក្វៀតណាម។ 

 ឯកស្នរក្នេះបានតបកធាល យឲ្យដងឹថ្ន ចំ

ននួទាហនអាក្មរកិ តដលបញជូនក្ៅក្ធវើ្ ស្រង្វគ ម

ក្ៅក្វៀតណាមក្នាេះ មានចនំនួក្រចើនក្លើ្លប់

ជាងអ្វីតដលក្គបានដងឹកបុងក្ពលកនលងមក។ 

 ឯកស្នរជាក្លើកដើបូង បានចេុះផាយក្ៅ

ក្លើទំព័រមុខថ្នកាត្ត The New York Time 

កាលពីឆ្ប ំ ១៩៧១ បានបក្ងាើតជាក្រៀងអារ្ូវ 

មួយជរមុញឲ្យក្ោកអ្តតីរបធានាធតិ ី Lyndon 

J o h n s o n  ្ហរដឌអាក្មរកិនាក្ពលក្នាេះ 

្ក្រមចចតិថ មិនចលូរមួរបកតួការក្បាេះក្ឆ្ប ត 

អាែតថងិែ ី ក្រ េះមានរបតកិមែពីរបជាជន ោ៉ា ង

http://preynokornews.blogspot.com/2011/05/blog-post_15.html
http://preynokornews.blogspot.com/2011/05/blog-post_15.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagon_Papers
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War


 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ទាហានអាក្មរកិក្ៅភាគកណាៃ លក្វៀតណាម 
កនុងស្រា មក្វៀតណាម  

ខាល ំងអ្ំពីបញ្ញា ្ស្រង្វគ មក្ៅក្វៀតណាម។ 

 កាត្ត The New York Times ទទលួបាន

ឯកស្នរក្នេះពីក្ោក Daniel Ellsberg តដលរបូ

គត់ក្ពលក្នាេះ ជាអ្បកជើនាញវភិាគខាងទាហន

ក្ធវើការក្ៅកបុងអាគរបញចក្កាែ ៕  

របលព៖ សារព័ត៌មាន ន្ររពនគរ 

អ្ងគការ្ហរបជាជាត ិ ទទលួបនធុក

ជនក្ភៀ្ខលួន UNHCR ក្ៅរបក្ទ្ថ្ង មិនផឋល់

្ិទនិជាជនក្ភៀ្ខលួនដល់ក្ោក និងករែីចាប់

ខលួនអ្បកក្ផសងៗក្ទៀ។ កាលពីថ្ងងទី៣១ មីនា 

ស្នោដើបូងរ្ុកស្នវ យទង ក្ខតថមាត់រជូក បាន

កាត់ក្ទា្ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ឲ្យជាប់គកុចនំនួ ២

ឆ្ប ំ ពីបទបំផលចិបំផ្លល ញរទពយ្មផតថសិ្នធារែៈ 

និងបងាអ្្នថិ្ុខ្ងគម។ ក្ទាេះជាោ៉ា ងណាក៏

ក្ដ្ឋយ មស្រនថីស្នទ នទតូក្វៀតណាមរបចាំក្ៅកមពជុា 

កនលងមកបានបដកិ្្ធថ្ន របក្ទ្ណាក៏ដចូ

របក្ទ្ណាតដរ រាល់្កមែភាពបំ របំ ន

ចបប់ គរឺតូវរបឈមមុខចកំ្ េះចបប់ ក្ហើយ

របក្ទ្ក្វៀតណាម គជឺារបក្ទ្របកបក្ដ្ឋយ

តពីទំព័រ៤ 

នីតរិដឌ រាល់្កមែភាពណារកំ្ោភបំ នចបប់ 

នឹងរតូវក្ថ្នា លក្ទា្រ្បក្ៅតមចបប់ ថ្នរប 

ក្ទ្ក្វៀតណាម តដលរ្បក្ៅនឹងអ្នុ្ ញ្ញដ

អ្នថរជាតិ ថ្ីអ្ំពី្ិទនិពលរដឌ និងនក្ោបាយ។ 

 ក្ោក ថ្នច់ ងឿកុថ្នច់ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ការ

ក្លើកក្ ើងអ្ំពីបញ្ញា រកំ្ោភ្ិទនិមនុ្ ស ក្ៅកបុង

កចិចរបជុើក្នេះ មិនតមនមានតតជនជាតតិខែរកមពជុា

ក្រកាមក្ទ គមឺានជនជាតកិ្ដើមមកពីរបក្ទ្ក្ផស

ងៗក្ទៀត ក៏ក្គក្លើកអ្ំពីករែីរកំ្ោភ្ិទនិ

មនុ្ សក្ៅកបុងរបក្ទ្ តដលពួកក្គកពុំងរ្់

ក្ៅតដរ។ 

 ថ្ងងទី៤ មិងនុា តខក្រកាយក្នេះ គជឺាខួបទី 

៦២ឆ្ប ំ តដលរពេះរាជាណាចរកកមពុជា បាត់បងៀ

ទឹកដតីខែរក្រកាម ក្ហើយកាន់កាប់ក្ដ្ឋយក្វៀតណា

មវញិ។ ្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម ក្រគងនឹងក្ធវើ

ពិធរីលឹំកខួបក្លើកទី៦២ក្នេះ ក្ៅរបក្ទ្កាណា

ដ្ឋ ្ហរដឌអាក្មរកិ និងបារាំងជាក្ដើម។ 

 ឯកស្នររបវតថសិ្នស្រ ថ្ បាន្រក្្រថ្ន 

បារាំងបានកាត់ទឹកដតីខែរកមពុជាក្រកាម ឲ្យក្វៀត

ណាម កាលពីថ្ងងទី៤ តខមិងនុា ឆ្ប ១ំ៩៤៩ ចនំនួ 

៦តខរត ប៉ាុតនថឯកស្នរខលេះថ្ន មានចនំនួ២១ 

ក្ហើយក្រកាយមករបជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម

មួយចនំនួ បានក្ភៀ្ខលួនមកតំងទីលំក្ៅកបុង

របក្ទ្កមពុជាកណាឋ ល និងក្ៅរបក្ទ្មួយ

ចនំនួក្ផសងក្ទៀត៕  

របលព៖ វទិយុអាសីុក្សរ ី

http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
http://www.rfa.org/khmer/indepth/forum_on_indigenous-05172011061743.html


 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ពិធីរបើកបរវេនកាលរបេខ់្ខែរកមពុជាររកាម 

រគូបក្រងៀន និងសមណនិសសិតខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ៅ
សាោាលីជាន់មពស់ នទីរួមក្មតៃឃ្ល ំង 

 ថ្ងង១ក្រាច តខពិស្នខ ជាបក្វែីក្បើក

បក្វ្នកាលរប្់រពេះ្ងឃ និងរបជាជាតិតខែរ

កមពុជាក្រកាម។ ក្ដ្ឋយត ក កាលពីថ្ងងពុធ ១

ក្រាច តខវសិ្នខ ឆ្ប ំក្ថ្នេះរតី្ ័ក ព.្.២៥៥៥ 

រតូវនឹងថ្ងងទី១៨ តខឧ្ ភា ឆ្ប ំ២០១១ ក្ៅក្ខតថ

រពេះរត ំង បានរបារពនពិធកី្បើកបក្វ្នកាល

ក្ៅវតថអ្ងគររាជបូរ ី ឋិតក្ៅទីរមួក្ខតថរពេះរត ំង 

ក្រកាមអ្ធបិតភីាពរពេះក្មគែក្ខតថ រពេះរត ំង 

រពេះនាម ថ្នច់ អ្ង។ 

 ក្ៅឯតដនដកីមពុជាក្រកាម ជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ

តំងពីក្ដើមរហូតមកដល់បចចុបផនបឲ្យតតរដវូក្ដើម

ឆ្ប ំមកដល់ គចឺាប់ពីថ្ងងក្ពញបូែ៌ា មីតខវសិ្នខ

រពេះ្ងឃរមួជាមួយនិងពុទនបរ ិ្ ័ទតខែរ ទាំងអ្្់

ក្ៅតមចែុំេះវតថនីមួយៗ តតងតតរបារពនពិធី

ក្បើកបក្វ្នកាល្រមាប់ឲ្យរពេះ្ងឃ យុវន័ 

យុវត ី កមុារានិងកមុារ។ីល។ បាន្ិកាទាំង

តផបកអ្កសរស្នស្រ ថ្ជាត ិ និងតផបករពេះពុទនស្ន្

នា។ ក្ដ្ឋយត កក្ៅឆ្ប ំ២០១១ក្នេះ ក្ៅទីរមួក្ខតថ

រពេះរត ំងបានរបារពនពិធតីបលក ជាងឆ្ប ំមុនៗទាំង

អ្្់ គមឺស្រនថី្ងឃក្ខតថបានផឋួចក្ផឋើមក្រៀបចកំ្ធវើ

ពិធកី្បើកបក្វ្នកាលក្ៅវតថអ្ងគររាជបូរ ី ឋិត

ក្ៅទីរមួក្ខតថរពេះរត ំង។ ក្ៅកបុងពិធកី្បើក

បក្វ្នកាលក្នាេះ មានការនិមនថនិងអ្ក្ញជើញ

ចលូរមួពីមស្រនថី្ងឃរគប់ឋានានរុកម គមឺានរពេះ

ក្មគែ រពេះអ្នគុែ តណំាងមស្រនថី្ងឃរគប់

រ្ុក ដចូជារ្ុកកពំងៀធ ំ រ្ុកកនលងៀ រ្ុក

កពំងៀស្នព ន រ្ុកកក្ញ្ញច ង រ្ុកងាូវ រ្ុកក្ផ្លប

ដ្ឋច់ រ្ុកមាត់្មុរទ និងរគូបក្រងៀនជាក្រចើន

របូអ្ក្ញជើញមកតណំាងឲ្យ រគូបក្រងៀនតមរ្ុក

នីមួយៗ(ក្ៅកមពុជាក្រកាមរគូបក្រងៀនកបុងវតថភាគ

ក្រចើនជារគហ ទ្) រពមទាំងមាន្មែ្ិ្ស

និង្ិ្សចនំនួ១០វតថ ឋិតក្ៅទីរមួក្ខតថផងតដរ 

កបុងចនំនួ១០វតថ ក្នាេះរមួមានចនំនួ១៤បនធប់ 

តដលមាន្មែ្ិ្ស និង្ិ្សទាំងអ្្់

ចនំនួ៣៦៨អ្ងគនិងរបូ កបុងចកំ្ណាម៣៦៨អ្ងគ

និងរបូក្នាេះមានយុវន័ យុវត ី កមុារា កមុារចីនំនួ

៧០នាក់។ ក្ៅកបុង ១៤បនធប់ក្នាេះ មានក្បើកចាប់

ពីថ្នប ក់ពុទនិកអ្នវុទិាល័យទី១ (បាលីទី១) រហូត

ដល់ពុទនិកវទិាល័យទី៣ (គរកុ្កា្លយទី៣)។ 

តដល្របុទាំងអ្្់ក្ៅកបុងកមែវធិកី្នាេះ មានអ្បក

ចលូរមួរបមាែរបតហល៧០០អ្ងគនិងរបូ។ ក្នេះ

ក្ដ្ឋយត កក្ៅទីរមួក្ខតថរពេះរត ំងប៉ាុក្ណាត េះ ច ំ

តែកក្ៅតមវតថនានាទទូាំងកមពុជាក្រកាមក៏មាន

របារពនពិធកី្បើកបក្វ្នកាលដចូៗគប ទាំងអ្្់។

 ក្ៅកបុង ពិធកី្បើកបក្វ្នកាលក្នាេះតដរ 

រពេះក្មគែក្ខតថ រពេះអ្ងគបានទនូាែ នដល់្ម 

ែ្ិ្សនិង្ិ្សទាំងអ្្់ថ្ន រតូវខិតខំ



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ពាោម្ិកាក្រៀន្ូរត ឲ្យមានចកំ្ែេះខព្់

ក្ទើបអាចទទលួបានលទនផលលអ ក្បើកាលណា

ក្យើងក្រៀន្ូរតក្ចេះដឹងក្រៅរជេះ ដងឹថ្នអ្វីតដល

ខុ្អ្វីតដលរតូវក្ហើយក្នាេះក្ពលតដលក្យើងយ

កចកំ្ែេះទាំងក្នាេះក្ៅអ្នវុតថ គកឺ្យើងក្ធវើការបាន

្ក្រមចដចូបំែងរប្់ក្យើងមិនខានក្ ើយ។ 

ទាក់ទងនឹងពិធកី្បើកបក្វ្នកាល ឆ្ប ំ

្ិកាងែកី្នេះតដរ កាលពីថ្ងងអាទិតយ ៥ក្រាច តខ

វសិ្នខ ឆ្ប ំក្ថ្នេះ រតី្ ័ក ព.្.២៥៥៥ រតូវនឹងថ្ងង

ទី២២ តខឧ្ភា ឆ្ប ២ំ០១១ រពេះ្ងឃតខែរកមពុជា

ក្រកាមក្ៅវតថស្នមគគរីងសី ភមូិរទា ្ង្វា ត់ ធ្ឹង

មានជយ័ ខែឍ មានជយ័ រាជធានីភបកំ្ពញ រពេះ

្ងឃ គែៈកមែការ និងពុទនបរ ិ្ ័ទបានរបារពន

ពិធកី្បើកបក្វ្នកាល ្រមាប់រពេះ្ងឃ្ិកា

ក្រៀន្ូរតឆ្ប ំ២០១១ក្នេះ ក្រកាមអ្ធបិតភីាពរពេះ

ក្ៅអ្ធកិារវតថ រទិន  មឹ។ 

កបុងពិធកី្នាេះមានការនិមនថ និងអ្ក្ញជើញ

ចលូរមួពីរពេះក្ៅអ្ធកិារវតថ រគូពហុ្ូរត រគូធ

មាែ ចារយ រពេះ្ងឃរគប់អ្ងគ គែៈកមែការ និងពុទន

បរ ិ្ ័ទចែុំេះក្ជើងវតថ រពមទាំងមានតណំាងអ្ងគ

ការ-្មាគមតខែរកមពុជាក្រកាមចលូរមួផងតដរ។ 

ក្ៅកបុងពិធកី្បើកបក្វ្នកាលក្នាេះ រពេះ

ពហុ្ូរតស្នឋ ំរពេះនាម ក្ឆៀង ្ុវែត រា រពេះ អ្ងគ

មាន្ងឃដកីាថ្ន ក្ហតុតដលនាំឲ្យរពេះ្ងឃនិង

ពុទនបរ ិ្ ័ទចែុំេះក្ជើងវតថក្យើងក្បើកស្ន ោធមែវិ

ន័យថ្នប ក់រត ី ្រមាប់ឲ្យរពេះ្ងឃ្ិកាឆ្ប ំក្នេះ 

ក្រ េះក្ៅវតថក្យើងមានរពេះ្ងឃ ក្ទើបតតបួ្ងែី

ជាក្រចើនអ្ងគ ក្ហើយក្យើងចងៀឲ្យរពេះ្ងឃរគប់

អ្ងគបាន្ិកាយល់ដងឹនវូពុទន វចនឲ្យបានរគ

ប់ៗរពេះអ្ងគ ក្ដើមផីរមួចតំែកជយួផសពវផាយរពេះ

ពុទនស្ន្នាឲ្យបានរងុក្រឿង តក្រៀងក្ៅ។ ក្ហើយ

ឆ្ប ំក្នេះ គជឺាឆ្ប ំដើបូងក្ហើយតដលវតថស្នមគគរីងសី

ក្យើងបានក្បើកស្នោឲ្យ រពេះ្ងឃ្ិកាក្រៀន

្ូរត ជាពិក្្្ក្ទៀតក្នាេះគរឺគូធមាែ ចារយទាំង

អ្្់អ្ងគតដលទទលួ បនធុក បង្វា ត់បក្រងៀនកបុងឆ្ប ំ

ក្នេះ្ុទន្ ឹងតតជារពេះ្ងឃតដលមានកំក្ែើ ត

ក្ៅកមពុជាក្រកាម ផងតដរ។ 

 កបុងពិធកី្នាេះតដរ ក្ោក យនថ ថ្នរ ូ្មាជិ

ករដឌ្ ភា ថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា និងជា 

របធានមជឈមែឍ លវបផធម៌ា តខែរកមពុជាក្រកាម 

ឯកឧតថមមានរបស្ន្ន៍ថ្ន ក្ោកបានចលូរមួ

ក្ៅក្ពលក្នេះ ក្ោក្បបយចតិថខាល ំងណា្់

និងគំរទក្ពញទំហឹងក្ទៀតផង តដលបានក្ឃើញ

រពេះ្ងឃ និងពុទនបរ ិ្ ័ទចែុំេះវតថស្នមគគរីងសី

បានក្បើកស្នោ ឲ្យរពេះ្ងឃ្ិកាក្រៀន្ូរត 

តដលមានការគំរទ ពីរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្យើងដូក្ចបេះ 

ទនធឹមនឹងក្នាេះ ក៏បានក្ធវើឲ្យក្ោកនឹកក្ឃើញ

កាលពី៣៥ឆ្ប ំមុន គកឺាលតដលពួកក្ោកក្ៅ

្ិកា   ក្ៅឯកមពុជាក្រកាម  មិនមានការគំរទពី 

បក្វសនោល ឆ្ន ំ២០១១ ន្រនរពះសងឃខ្មែរ ក្ៅកមពុជាក្រោម 

តក្ៅទំព័រ១៦ 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

កិច្ចរបជុំអច្ិថ្ង្គ្នតយរ៍បេអ់ងាការេហរបជាជាតិ 
េតអីំពីេទិធិរបេជ់នជាតិរដើម 

 កចិចរបជុើអ្ចថិ្ស្រនថយ៍ រប្់អ្ងគការ្ហ

របជាជាត ិ ថ្ីអ្ំពី្ិទនិរប្់ជនជាតកិ្ដើមបាន

របរពឹតថកិ្ ើងមថងក្ទៀតក្ហើយ ក្ៅបុរញី៉ាូវយ៉ាក 

្ហរដឌអាក្មរកិ កាលពីថ្ងងទី១៦ រហូតដល់ថ្ងង

ទី២៧ តខឧ្ភា ឆ្ប ំ២០១១។ ក្គក្ឃើញមានការ

ចលូរមួជាអ្ធបិតភីាពពីតណំាងទតូ រប្់រដ្ឋឌ ភិ

បាលទាំង១៩២របក្ទ្តដលជា្មាជកិ ថ្ន

អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ ជាពិក្្្ក្ៅក្ទៀត

ក្នាេះ គកឺ្ោក បាន គីម៉ាូន អ្គគក្លខាធកិារ ថ្ន

អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ បានអ្ក្ញជើញចលូរមួជា

អ្ធបិតភីាពផងតដរ។ ្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម

បានដកឹនាំ្មាជកិ ្មាជកិារប្់ខលួនរាប់

្ិបរបូចលូរមួកបុងកចិចរបជុើក្នាេះតដរ ក្ដ្ឋយមាន

តណំាងភាគក្រចើនជាយុវជន មកពីបណាឋ រប

ក្ទ្នានា មានដចូជា កមពុជា ញ៉ាូវហសឺត ន កា

ណាដ្ឋ និងមកពីរដឌនានា ក្ៅ្ហរដឌអាក្មរកិ។  

 កចិចរបជុើអ្ចថិ្ស្រនថយ៍ ថ្នអ្ងគការ្ហរបជា

ទិដ្ឋភាពអងារបជំុអចិន្រ្នៃយ៍ ន្រនអងាោរសហរបជាជាតិ  
សដីពីសិទធិជនជាតិក្ដ្ើម ឆ្ន ំ២០១១ 

ជាត ិ បានក្ផ្លថ ត្ំខាន់ក្ៅក្លើបញ្ញា នានាដចូជា 

្ិទឌិរ្់ក្ៅរប្់ជនជាតកិ្ដើម ្ិទឌិកបុងការ

រគប់រគងដធីលរីប្់ជនជាតកិ្ដើម បញ្ញា នានា

តដលទាក់ទងនឹងបរសិ្នទ ន ក្ៅជុើវញិរប្់ជន

ជាតកិ្ដើម បញ្ញា ក្្ដឌកិចចក្ៅតបំន់រ្់ក្ៅរប្់

ជនជាតកិ្ដើម ជាពិក្្្ការក្លើកយកបញ្ញា

នានារប្់ជនជាតកិ្ដើម តដលពួកក្គចងៀឲ្យ 

រដ្ឋឌ ភបិាលផ្លធ ល់ខលួនរប្់ពួកក្គតក្រមួល និង

យកចតិថទកុដ្ឋក់រាល់ចែុំចខវេះខាត តដលពួក

ក្គកពុំងជបួរបទេះ។  

 ក្ោក បាន គមី៉ាូន អ្គគក្លខាធកិារ ថ្ន

អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ បានក្ធវើក្្ចកថតីងលង

ការែ៍ ក្បើកកចិចរបជុើអ្ចថិ្ស្រនថយ៍ ថ្ីអ្ំពី្ិទឌិជន

ជាតកិ្ដើមឆ្ប ំទី១០ក្នេះថ្ន ក្ោកមានក្្ចកថី

្បបយរកីរាយជាអ្តបិរមិា កបុងការចូលរមួ

្កមែជាមួយជនជាតកិ្ដើមទាំងអ្្់ ក្ៅក្លើ

ពិភពក្ោក។  ក្ោក ថ្នច់ ងឿកុ ថ្នច់ រប

ធាន្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម បានមានរប

ស្ន្ន៍កបុងបទ្មាា ្ន៍ ជាមួយនឹងវទិយុ្ក្មលង

តខែរកមពុជាក្រកាមថ្ន កចិចរបជុើក្នេះ ឋ្ីអ្ំពី្ិទនិជន

ជាតកិ្ដើមក្នេះ គកឺ្លើកក្ ើងអ្ំពីការរកំ្ោភ្ិទនិ

មនុ្ ស  មានដចូជាក្្រភីាពជើក្នឿស្ន្នា 

ក្្រភីាព កបុងការ្ិកាអ្ប់រ ំ ្ិទនិស្រ ឋ្ី និងកមុារ 

។ល។ ក្ោកបានមានរបស្ន្ន៍ ឲ្យដងឹផងតដរ

ថ្ន ្ហព័ននតខែរកមពុជាក្រកាម បានក្ធវើ្ ុនធរកថ្ន



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

យុវជនសហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម កនុងអងារបជំុអចិន្រ្នៃយ៍ 
ន្រនអងាោរសហរបជាជាតិ សដីពីសិទធិជនជាតិក្ដ្ើម 

ក្ដ្ឋយក្លើកក្ ើង ពីការទាមទារមិនឲ្យ្មាគម

រពេះ្ងឃតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅកមពុជាក្រកាមឋិត

ក្ៅក្រកាមការរគប់រគង រប្់រដ្ឋឌ ភបិាលយួន។

ការទាមទារឲ្យមានគែៈកមែការ ថ្នអ្ងគការ

្ហរបជាជាតចិេុះក្ៅកមពុជាក្រកាម ក្ដើមផីពិនិតយ

ក្មើលស្នទ នភាពអ្ប់រ ំ រប្់តខែរកមពុជាក្រកាម 

ក្ហើយតដលបញ្ញា ក្នេះ ករមមានក្ឃើញនិ្សិត

តខែរកមពុជាក្រកាម ទទលួបានអាហរបូករែ៍

ក្ចញក្ៅ្ិកាក្ៅបរក្ទ្។ បញ្ញា បរសិ្នទ ន

ក្ដ្ឋយស្នរតតការតរបរបួលថ្នធាតអុាកា្ ក្ធវើ

ឲ្យបណាឋ តបំន់ក្ៅតកផរមាត់្មុរទ តដលភាគ

ក្រចើនជាតខែរក្រកាម អ្បករបកបមុខរបរក្ិកមែដី

កាល យជាដទឹីកថ្របមិនអាចក្ធវើតរ្បាន។ រពម

ទាំងក្រឿងដ៏ក្ៅឋ គគកុ គកឺ្ោក ក្ៅ ក្ហន តដល

រតូវបានអាជាញ ធរយួនកំពុងឃំុឃាំង ក្ៅកបុង

ពនននាគរ ក្ហើយបានអ្នញុ្ញដ តឲ្យរកុមរគួស្នរ

ចលូ្ួរ្ុខទកុខក្ ើយ។ 

 ក្លើ្ពីក្នាេះក្ៅក្ទៀត ្ហព័ននតខែរកមពុ

ជាក្រកាម បានក្លើកបញ្ញា មួយចនំនួតដលតខែរ

កមពុជាក្រកាម កពុំងរ្់ក្ៅក្លើទឹកដីក្វៀតណាម

ខាងតផូងបានជបួរបទេះក្នាេះគ ឺ បញ្ញា ទាក់ទងអ្ំពី

្ិទឌិមនុ្ ស តដលក្ៅមានភាពខវេះខាត ក្ៅ

ក្ ើយ និង្ំុឲ្យថ្នប ក់អ្នថរជាត ិ និងរដ្ឋឌ ភបិាល 

ក្វៀតណាម រកក្ កក្មើលរាល់បញ្ញា ទាំងអ្្់

ក្នាេះមថងក្ទៀត។  

 ្ូមបញ្ញច ក់ផងតដរថ្ន កចិចរបជុើអ្ចថិ្ស្រនថ

យ៍ក្នេះ នឹងរបរពឹតថកិ្ៅជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ ក្ហើយ

មានទិ្ក្ៅចបំងតតមួយគត់ គគឺំ រ្ិទឌិរ្់

ក្ៅរប្់ជនជាតកី្ដើមផ្លធ ល់៕ 

ក្ោយ៖ កញ្ហញ  ខ្ប៉ន សាសាដ  

រដ្ឋឌ ភបិាលកមុែុយនី្ ក្វៀតណា

មក្ទ ក្ពលកពុំងក្រៀន ក្គមកចាប់រគូបក្រងៀន

យកក្ៅដ្ឋក់គកុ ក្ដ្ឋយក្គក្ចាទថ្នក្យើង

បក្រងៀនអ្កសរតខែរ គកឺ្យើងរបឆ្ំងជាមួយនឹងរដ្ឋឌ

ភបិាល។ ក្ហើយ ពួកក្ោក មានការង្វរក្ធវើក្ៅ

រ្ុកតខែរ្ពវថ្ងងក្នេះ ក៏ក្ដ្ឋយស្នរមានក្ដើមទនុ

មកពីកមពុជាក្រកាមតដរ (ក្ដ្ឋយស្នរបានខិតខំ

្ិកាក្រៀន្ូរតក្ៅកមពុជាក្រកាម)។ 

 ្ូមបញ្ញជ ក់ថ្ន វតថស្នមគគរីងសីបានចាប់

ក្ផឋើមកស្នងក្ ើងកាលពីឆ្ប ំ១៩៩៧ ក្រកាមការ

ផឋួចក្ផឋើមរប្់តខែរកមពុជាក្រកាម តដលដកឹនាំក

ស្នងក្ដ្ឋយរពេះមហ ក្យឿង ្ិុន របធាន 

្មាគមតខែរកមពុជាក្រកាម និងជារពេះក្ៅអ្ធកិារ

វតថវតថស្នមគគរីងសីក្នេះ។ រពេះមហ ក្យឿង ្ិុន 

អ្និចចធមែក្ៅឆ្ប ំ២០១០ ក្រកាយពីរពេះអ្ងគទទលួ

អ្និចចធមែក្ៅតតំែងជាក្ៅអ្ធកិារវតថ រតូវបាន

ប្ងក្ដ្ឋយរពេះក្តជរពេះគែុ រទិន  មឹ រហូតមក

ដល់្ពវថ្ងង៕                

   ក្ោយ៖ ចនទ រសែ ី

តពីទំព័រ១៤ 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

      កមពុជាររកាម៣០០ឆ្ន មំុន (១) 

 ក្តើមានអ្វីតបលកខលេះ បានក្កើតក្ ើងក្ៅក្លើ

តដនដកីមពុជាក្រកាម បនាធ ប់ពីរបក្ទ្ក្វៀតណា

មបាន កាន់កាប់រតួតរតជាផលូវការ បនាធ ប់ពីការ

ចេុះហតទក្លខារប្់បារាំងកាត់ទឹកដកី្នេះក្ចញពី

របក្ទ្កមពុជា ក្ៅថ្ងងទី៤មិងនុា ឆ្ប ំ១៩៤៩?។ 

មុននឹងក្លើកយកបញ្ញា ជាក់ត ថ្ង តដលតខែរ

ក្រកាមកពុំងរបឈមក្រកាម ការក្កៀប្ងាត់

រប្់រដ្ឋឌ ភបិាលក្វៀតណាម្ពវថ្ងង ក្យើង្ូម

ដករ្ងៀយកឯកស្នរចា្់ខលេះមកបង្វា ញ ជនូ

ក្ដើមផីពិចារណា។ តមកែំត់របវតថសិ្នស្រ ថ្ មុន

អ្ងារកមពុជាក្រកាមក្នាេះ កាល យក្ៅជាបាយរប្់

យួន ក្ពលក្វោបានកនលងក្ៅរបតហលជាបីរយ

ឆ្ប ំ។ មុនដល់ថ្ងងខួបរឮំកខួបទី៦២ថ្នការបាត់

បងៀទឹកដ ី កមពុជាក្រកាម ក្យើងខញុំ្ូមក្លើកយក

របវតថខិលេះៗតដលក្កើតមានកាលពីឆ្ប ំ១៦៤៩ គឺ

៣០០ឆ្ប ំមុន រ្ងៀក្ចញពីឯកស្នរមហបុរ្

តខែរ រពេះរាជពងាវតតខែរតមស្នស្រស្នថ ល្ឹករតឹ។ 

ក្ោក ក្អ្ង ្ុត ជាក្ៅរកមរបឹការបឹកា

ស្នោវនិិចឆយ័ ្មាជកិ្មាគមវបផធម៌ាងែអ្ងគរ

ជាអ្បករស្នវរជាវឯកស្នរក្នេះ តដលក្ចញផាយ

ក្ៅឆ្ប ំ១៩៨៥។ ក្ដ្ឋយឯកស្នរក្នេះតវង ក្យើង

្ូមក្លើកតតវគគតដលទាក់ទងនឹងការ បាត់បងៀ

ទឹកដកីមពុជាក្រកាម ក្ដ្ឋយមិនមានបតនទមក្្ចកថី

អ្វីក្ ើយ។ ពីភាគ៣-៤-៥ កបុងតផនដី រពេះរាមាធិប

ត ី   (ពញន ូ   តដលជារពេះរាជបុរតបនាធ ប់ ថ្ន  

្ក្មថចរពេះជយ័ក្ជដ្ឋឌ ) រតងៀចងុ ទំព័រ៧៣០ មាន

ក្្ចកថដីកូ្ចបេះ ៖ 

...លុេះដល់ព.្.២១៩៣ គ.្.១៦៤៩ 

ឆ្ប ំឆលូវឯក្័ក រពេះបាទបរមនាងបរមបពិរតជា

មាច ្់ ជវីតិក្លើតផូងរទងៀរត្់របឹកានឹងក្្នា

បតថី្នៈ កាលតផនដី្ក្មថចរពេះជយ័ក្ជដ្ឋឌ រពេះ

បរមរាជបិតក្នាេះ រពេះក្ៅរកុងអ្ណាត មកកុ មាន

រាជស្នរមក្ំុខចីយក ក្ខតថក្កាេះរកប ី ថ្រពនគរ

ក្ដើមផីឱយទ័ពមកក្ៅ្ូមហត់ ក្្នាទាហនតត

រតមឹ៥ឆ្ប ំក្ទ។ ឥ ូវក្លើ្កែំត់ក្នាេះយូរ

ក្ហើយ គរួតតក្យើងឱយក្ៅក្តឿនយកមកវញិ ជា

របញប់ ក្តើអ្្់មស្រនថីយល់ដចូក្មថច? ក្ទើបអ្្់

ក្្នាបតមីស្រនថីទាំងពួងរកាបបងគើទលូថ្ន រពេះរាជ

តរំេិះក្នេះក្ឃើញថ្នរតមឹរតូវណា្់។ កបុងរគតដល

កពុំងជើនុំរបឹកាគប ក្នាេះ ្ក្មថចរពេះទាវធតីអ្ងគ

ចវូ (យួនតដលរតូវជារពេះអ្គគមក្ហ្ីថ្ន រពេះ

ជយ័ក្ជដ្ឋឌ ទី២) មហរាជននីក៏ក្ៅទីក្នាេះតដរ។ 

លុេះរទងៀរជាបក្ហើយ រទងៀទលូរពេះបរមបពិរតថ្ន 

ក្រឿងតផនដថី្រពនគរមួយក្នាេះ មាន្ុភអ្កសរ

រមណីយោឋ ន ស្សះស្សី (ស្សះគូ) ក្ៅកមពុជាក្រោម 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

រពេះក្ៅ រកុងអ្ណាត មកកុមក្ក្មថចរពេះវរាជ

បិត និងមក ដល់អ្បកថ្នៈ រ្ុកចនិនិងយួនមាន

ក្កើត្ស្រង្វគ មនឹងគប  ពំុទាន់ដ្ឋច់ក្រ្ចក្ៅក្ ើយ 

ថ្ន្ូមអ្ងវរករកនូ្ិន កុអំាលឱយតងឹទារក្ ើយ 

ក្ហើយតផនដីថ្រពនគរមួយក្នេះ អ្បកមាថ យ្ូម

ធានាមិនឱយខូចខាតបាត់បងៀ ក្ៅណាទាល់តត

ក្ស្នេះ។ ខលួនអ្បកមាថ យក្នេះក៏ក្ៅកបុងអ្ំណាចកូន

រស្នប់ក្ហើយ ក្បើដថី្រពនគររត ប់តបរ ក្ៅជាខូច

ខាតក្ដ្ឋយរបការដចូក្មថចក្ៅវញិក្នាេះ អ្បកមាថ យ

ថ្នវ យខលួនដល់កនូក្ធវើក្ទា្អ្បកមាថ យចេុះ។្ក្មថច

រពេះបរមនាង បរមបពិរតជាមាច ្់ជវីតិក្លើតផូង

រទងៀរពេះ្ណាថ ប់ក្ហើយ ក៏ទញ់ទាល់រពេះ អ្ងគ

ណា្់ ក្ហើយក្ដ្ឋយរទងៀក្កាតតរកងរពេះរាជហ

ឬទ័យរពេះទាវធតីណា្់តដរ ក៏រទងៀ្ ែឌ ិ តក្ៅ 

ក្ ង្ៀមក្ៅ...។ 

...ទំព័-៧៤២ ...ឯ្ក្មថចរពេះទាវធតី

មហរាជននីអ្ងគចវូក្នាេះ តំងតតពីរពេះបាទ្

ក្មថចរពេះរាជ ឱង្វា ររពេះរ្ីធមែរាជា្ុគតក្ៅ 

រពេះអ្ងគ បានអ្បកក្ ថ្ចខលួនធកំ្ធវើជារពេះស្នវ មី

ក្ហើយក្នាេះ ក៏រទងៀជាទំក្នើង រពេះរាជហឫទ័យ

ណា្់។ រពេះអ្ងគរតឹតតមានអ្ំណាចក្ពកណា្់ 

ក្ដ្ឋយរពេះអ្ងគមានអ្បកក្ ថ្ចខលួនធ ំ ជយួជាគនិំត

បញចុេះបញចូល បានក្្នាទាហនជាក្រចើនក្នេះ១ 

ក្ដ្ឋយរពេះអ្ងគមានមស្រនថីយួន-តខែរជាក្រចើន អ្បក

ក្នាេះ១ ។ ក្ៅព.្.២១៩៩ គ.្.១៦៥៥ ឆ្ប ំ

មតម្បថ្័កក្នាេះ រពេះបាទបរមនាងបរម

បពិរត ជាមាច ្់ជវីតិក្លើតផូងរទងៀរបជុើរពេះបរម

រាជវងសនវុងស អ្ងគអ្គគមហក្្នាក្្វកាមាតយ 

រត្់របឹកាជាក្ដើម អ្ំពីរពេះក្ៅរកុងអ្ណាត ម

កកុរ្ុកយួនបានក្កើតចមបំងនឹងចនិ ក្ហើយ

បាន្ូមខចីរ្ុកក្កាេះរកបី ថ្រពនគរក្ៅ្ូម

ហត់ទាហនក្នាេះ ឥ ូវចមបំងក្នាេះក៏ស្នង ត់ក្ហើ

យ។ ដកូ្ចបេះគរួក្យើងក្តឿនទារយក មកវញិ។ 

្ក្មថច រពេះទាវធតីរាជននីរទងៀក្ឆលើយ

ថ្នៈ រ្ុកថ្រពនគរមួយក្នេះ អ្បក្ំុឱយយួនក្ៅ

្ំណាក់ អារ្័យរគន់នឹងមករកអ្បកទរមំាអ្បក

អ្្់ជវីតិ។ ឯក្ខតថទាំង៥្រមាប់ក្ ើងអ្បកក្នាេះ 

ឱយអ្បកយកជា ្រមាប់រទងៀរាជយចេុះ ទកុតតក្ខតថ

ថ្រពនគរមួយក្នេះ ឱយក្ ើងខលួនអ្បកតក្ៅ។(គឺថ្ន 

រពេះទាវធតី្ូមថ្នវ យ ្ួយ្រមាប់រពេះអ្ងគ

ទាំង៥ក្ខតថក្ៅឱយឃាល ំងហល ួង រទងៀទកុ្ួយក្កាេះ

រកបីថ្រពនគរមួយប៉ាុក្ណាត េះ ជា្រមាប់រពេះអ្ងគ

តក្ៅ)។ ក្ទើបរពេះបរមនាងបរមបពិរតជាមាច ្់ជី

វតិក្លើតផូងរទងៀទញ់ទាល់ក្ហើយក៏បងអងៀ ក៏បងអងៀ

ក្្ចកថតីដលនឹងរតូវតឹងទារក្នាេះក្រៀងមក...។ 

...ទំព័រ-៧៤៦ ...ក្ទើបរពេះក្ៅរកុងក្ហវជើនុំ

របឹការពមនឹងក្្នាបតយីល់ថ្ន ពីក្ដើមនគរ

ក្យើងក្នេះ ជាចែុំេះចេុះចូលរកុងកមពុជា។ រពេះក្ៅ

រកុងកមពុជា ពំុតដលក្ធវើឱយក្យើងហែងក្ៅក្ៅថ ចិតថ

ដល់មថងណាក្ស្នេះ។ លុេះក្រកាយមករពេះនគរ

ក្យើងតំងតតពីបានឯករាជយមក តលងចែុំេះ

រកុងកមពុជាក្ៅ រកុងកមពុជាក៏ក្ៅតត ពំុតដលមក

ក្ធវើអ្វីឱយក្យើងរពួយចតិថតដរ។ លុេះមកដល់មក

តផនដរីពេះរ្ី្ុរកិ្ោពែ៌ា  រពេះអ្ងគ្ ុចរតិ 

យុតថធិម៌ាទ្ពិធរាជធម៌ាលអណា្់ រពេះអ្ងគឱយ

មកចង្មព័ននមិតថ ្ំុយករពេះអ្ងគចវូក្ៅផសំផគុជំា



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

រពេះអ្គគមក្ហ្ី្ក្មថចរពេះជយ័ក្ជដ្ឋឌ ។ រពេះអ្ងគ

រទងៀមានរពេះរាជហឫទ័យ ក្ស្នែ េះរតងៀពិតរបាកដ

ណា្់ នឹងការ កចិចតផនដកី្នាេះ។ ក្យើងបាន្ំុខចី

រ្ុកក្កាេះរកបី ថ្រពនគរក្ៅ្ំណាក់អារ្័យ 

ក្ហើយក្យើងបានក្លើក រពេះអ្ងគចវូឱយមាន

អ្ំណាចទទូាំងនគរតខែរ។ ្ក្មថចរពេះជយ័ក្ជដ្ឋឌ

ជារពេះ្ុែិស្នក្យើងក៏ក្ទើ្ទាល់ នឹងក្យើងពំុ

បានតដលក្តឿនទារក្ទ លុេះរតតតរពេះអ្ងគបាន

្ុគតក្ៅក្ៅក្ ើយតតរពេះអ្ងគចវូ។ ក្យើងបាន 

តមាល់តក្មាើងរពេះអ្ងគចូវ ឱយមស្រនថីយួននិងពល

យួនក្ៅក្ៅកបុងអ្ំណាចរពេះអ្ងគចវូជាក្រចើន។ 

 ក្ហតកុ្នេះ ក្ហើយបានជារពេះក្ៅរកុងកមពុ

ជាតៗមក មានកថបីារមាក្កាតតរកងរពេះអ្ងគចូវ 

តដលបានក្ ើងទីជា្ក្មថច រពេះទាវធតីមហរ

រាជជននីក្នាេះ។ អារ្័យក្ហតទុាំងអ្្់ក្នេះ

ក្ហើយ ក្ទើបបានជារកុងកមពុជាធបិតខីាន តងឹទារ

រ្ុកក្កាេះរកបីថ្រពនគរតដលក្យើងបានខចី រហូត

មកដល់រគក្នេះ។ ឥ ូវក្នេះ្ក្មថចរពេះទាវធីត 

មហរាជជននីមានទកុខធរុៈោ៉ា ងក្នេះក្ហើយ (កបុង

រពេះនគរក្កើតក្ចារបលន់) ក្បើក្យើងមិនជយួយក

អាស្នផង ក្ឃើញថ្នមិនបានជាដ្ឋច់ខាត។ ថ្នក្បើ

ក្យើងមិនជយួកបុងក្ពលក្នេះក្ទ មុខជាការអាក់

ខានក្នេះនឹង បណាថ លឱយទាបក្ថ្នកដចូតដលបាន

ក្ លមកោ៉ា ងក្នាេះតមន ក្ហើយតក្ៅមុខជារពេះ

ក្ៅរកុងកមពុជា ជាន់ក្រកាយក្នេះ នឹងតឹងទារយក

រ្ុកក្កាេះរកបី ថ្រពនគរតដលក្យើងបានក្ហើយ

ក្នាេះយកក្ៅវញិជាមិនខាន ក្ដើមផីនឹងមិនឱយខាត

ខូច្តយ្ញ្ញដ ក្ ើយ។ ក្បើក្យើងជយួក្ៅ ក្ហើយ

បានទំនងទំនលួលអ រ្ុកលងៀក្ហ ផាតដក 

មាត់រជូកក្នាេះ ក៏គងៀតតនឹងបានមកក្យើងក្ទៀត 

ក្ដ្ឋយក្យើងមានបំណាច់ស្នគែុ មិនឱយក្យើងឯ

ណានឹងបាន។ ខែៈក្នាេះអ្្់ក្្នាបតមីស្រនថី

យួនក៏ជើនុំយល់រពម។ ក្ទើបរពេះក្ៅរកុងក្ហវ 

ចាត់ក្របើអ្ុងភកូ្បៀងជាក្មទ័ព ចាត់ឱយអ្ុងភកូ្បៀង

ឃំុពល២.០០០នាក់ជាទ័ពមុខ ចេុះទកូចមបំង 

ក្លើកទាំង ទ័ពមុខរពមទាំងទ័ពក្រកាយមកដល់

ភបកំ្ពញ ក្ហើយចលូក្ៅថ្នវ យបងគើគល់្ក្មថច

រពេះទាវធតីមហរាជជនី និង្ក្មថចរពេះបរម

រាជាអ្ងគ្ ូ  ក្ហើយនិង្ក្មថចរពេះឧទ័យ្ូរវងស

អ្ងគតន់។ រពេះមហកសរតទាំងបីអ្ងគ រទងៀរ្ុេះ

រ្ួលទទលួអ្ុងភូក្បៀងនិងអ្ុងភដូកុ និងអ្ង

ក្ដ្ឋយអ្ុងកាយជាក្្នាទាហនតមទំក្នៀម..។ 

(ក្ៅមានត.....) 

 

(១)កែំត់អ្បកដករ្ងៀក្ោងស្នទ នភាពតខែរ

ក្រកាមបចចុបផនបៈ K a m p u c h e a  K r o m 

Status:Unrecognized Indigenous Group Popula-

tion:8,240,000 Capital City: Prey Nokor, later 

named Saigon/ Ho Chi Minh City 

Area:89,000km²(inVietnam) Language:Khmer 

Religion: Theravada Buddhism 

UNPO REPRESENTATION The Khmer Krom 

are represented at the UNPO by the Khmer 

Kampuchea-Krom Federation (KKF). They were 

admitted to the UNPO as a member in Novem-

ber of 2001. 

រស្នវរជាវក្ដ្ឋយៈ ្ឺង ្ក្រមច 

០៥-១៦-២០១១ 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខ្ខែរកមពុជាររកាមជានរណា? 
 តមរបវតថសិ្នស្រ ថ្ជាលំដ្ឋប់លំក្ដ្ឋយមក

ក្នាេះ ក្ ែ្ េះរប្់តដនដកីមពុជាក្រកាម និងរបជា

ពលរដឌ តដលជាមាច ្់រ្ុក រតូវបានរដ្ឋឌ ភបិាល

អាណានិគមយួនបថូរបំថ្ភលខុ្ៗគប  ៖ 

 កបុងរបបអាណានិគមបារាំង កមពុជាក្រកាម

រតូវក្គក្ៅថ្ន កសំូ្នង្ីុន  រឯីរបជាពលរដឌតខែរ

ក្រកាមវញិ បារាំងក្ៅថ្ន Cambodgien ។ 

 កបុងរបបអាណានិគមនិយម ក្វៀតណាម 

កមពុជាក្រកាម រតូវយួនក្ៅថ្ន ណាមគ ី(Nam Ky) 

ចតំែករបជាពលរដឌតខែរក្រកាមវញិ រតូវបានក្គ

ក្ៅថ្ន ក្មៀង (Mien) ឬ ក្វៀតណាមកកំ្ែើតតខែរ 

(Viet Goc Mien) ឬ តខែរណាមបូ (Kho-me Nam 

Bo) ឬរគន់តតក្ៅថ្ន “ជនជាត”ិ (Dan Toc) 

ប៉ាុក្ណាត េះ។ 

 តរាង្របុក្ ែ្ េះ កមពុជាក្រកាម តម

កាលរបវតថវិទិា ដចូខាងក្រកាម ៖ 

 យុគ្មយ័ ហវែូន ឬ នគរភប ំឬ ្ុវែត

ភមូ ិ(យួនៈ Phu Nam)  

 ព័ ថ្ុតងកណំាយបុរាែវតទុ បាននាំឲ្យ

ក្យើងក្ជឿថ្ន បុពវបុរ្តខែរបានរ្់ក្ៅក្លើតដន

ដី្ ែថ ថ្នទក្នលក្មគងគរាប់ ន់ឆ្ប ំ មុនមានការ

កត់រតរបវតថសិ្នស្រ ថ្ក្មល៉ាេះ។ 

 អ្បករស្នវរជាវអ្នថរជាតិ និងជាតតិខែរជា

ក្រចើនបានយល់រពមថ្ន ជនជាតកិ្ដើមក្ៅកមពុជា

ក្រកាម គតឺខែរក្រកាម ជាអ្បកតែំពូជតំងពី

បុរាែ ថ្នមនុ្ សតដលរ្់ក្ៅកបុង អាណាចរក 

នគរភប។ំ ការ្ិកាក្ដ្ឋយរកុមឯកក្ទ្ខាងជាតិ

ពននុស្នស្រ ថ្អ្ំពី «ពួកជនជាតភិាគតចិ កបុង

ស្នធារែរដឌក្យៀកណាម» (១៩៦៦)បានព័ែ៌ា

នាពីតខែរក្រកាមថ្ន «ជាអ្បកបនថពូជតខែរបុរាែថ្ន

អាណាចរកហ៊ា វ ូែន»។ 

 បុរាែវទិកូ្ ែ្ េះ លវី្ មា កឺ្រ ៉ាត ៍ ថ្ន

ស្នោបារាំងចងុបូ ៌ា បានជកីរកក្ឃើញ

ស្នទ នីយថ្នរកុង អ្ូតកវ ជាព ថ្ុ័តងថ្នអារយធម៌ា

តខែរ កបុង្តវតសរទី៍ ១មុនរគិ្ ថ្ករាជ។ រកុង 

អ្ូតកវ ្ពវថ្ងងឋិតក្ៅភាគខាងតផូងថ្នក្ខតថ បា

រាជ តដលយួនក្ៅថ្ន អានោ៉ា ង An Giang ប៉ាុតនថ

អ្បករបវតថសិ្នស្រ ថ្ចាត់ទកុថ្ន វបផធម៌ាអ្ូតកវ បាន

រាលដ្ឋលក្ៅដល់ កពំងៀក្គ (Long An) , ម 

(Ha Tien) និងតបំន់ទីថ្ទក្ទៀតថ្នតដនដី្ ែថ

ទក្នលក្ម គងគ។ 

 ក្រឿងក្រពងរបជារបិយ និងចមាល ក់ក្លើ

្ិោចារកឹ ក៏ដចូជាអ្តទបទកបុងឯកស្នរជាដើបូង 

ពីរបក្ទ្ចនិ និងក្ លថ្ន រពេះអ្ងគមាច ្់ ក្កា

ែឍ ិ នា បានបតែថ ត្ំក្ៅពីរបក្ទ្ឥណាឍ  

ក្ហើយបានជបួរបទេះនឹង រពេះនាងនាគ តដលរ្់

ក្ៅមថុំ អ្ូតកវ ។ ពីរនាក់ក្នេះបានក្រៀបការជាមួយ

គប ក្ហើយបក្ងាើត អាណាចរកនគរភប ំតដលមានរពំ

តដន ខាងក្ជើងទល់នឹងរបក្ទ្ចនិ ខាងក្កើតទល់

នឹងតបំន់មួយឥ ូវក្នេះក្ៅ ញ៉ា រតង (Nha 

Trang) ថ្នរបក្ទ្យួន, ខាងតផូងទល់នឹង

របក្ទ្ មា៉ា ក្ ្ីុ , និងខាងលិចទល់នឹងរបក្ទ្ 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ភមូា។ 

 ឆ្ប ំ ២៥០ថ្នរគិ្ ថ្ករាជអ្ធរិាជ Wu ថ្ន

របក្ទ្ចនិ បានចាត់ឲ្យមនុ្ សពីរនាក់ក្ ែ្ េះ 

Kang Tai និង Zhu Ying មកអ្ូតកវ ក្ហើយក្គបាន

ពែ៌ានាអ្ំពីការរគប់រគង ថ្នអាណាចរកហវ ូែន 

តដលមានរក្បៀបរបបដូច ឥណាឍ  ។         

 មានឯកស្នរជាក្រចើន បានពែ៌ានាោ៉ា ង

លមអិតអ្ំពីរបព័ននកស្នង្ងគម តដលមានរបភព

ពីរប ក្ទ្ឥណាឍ  ដចូការក្របើនវូអ្កសរ្ំរ្ឹាត

ជាក្ដើម។ 

 ឆ្ប ំ ៥១៥ ក្រកាយពីរពេះបាទ ក្កាែឍ ិ

នយវរ ែន័ បានក្ស្នយទីវងគតក្ៅ រពេះបាទ ររុទវរ ែន័ ក៏

បានក្ធវើគតុរពេះក្ជដ្ឋឌ ឯង ក្ហើយក្ ើងក្ស្នយ

រាជយដល់ឆ្ប ំ ៥៣៩។ ក្រកាយពីក្នាេះ ហ៊ា វ ូែន 

បានធាល ក់ក្ៅកបុង្ស្រង្វគ មរុាំថ្រ។  

 កបុងយុគ្ម័យក្នាេះ ក្ ថ្ច ស្នមនថរាជ 

(រពេះរាជាកបុងរបក្ទ្ជិតខាង) ជាបងបអូននានា

តដលតំងក្ៅកបុងអាណាចរក ហ៊ា វ ូែន រគប់រគង

ក្ដ្ឋយតបំន់ដ្ឋច់តតឯង។ គរួកត់្មាគ ល់ជាងក្គ

ក្នាេះគនឺគរក្ចនឡា តដលបានផុ្ រតតដតក្ ើង

ក្ៅជាមហអ្ំណាចមយួ ក្រកាមការរគប់រគង 

រប្់ក្ ថ្ច ភវវរ ែន័ ជាអ្បកកាន់រពហែញដស្ន្

នា។ 

 យុគ្មយ័ក្ចនឡា Chenla(យួនៈChan 

Lap) រពេះបាទ ភវវរ ែន័ ថ្នក្ចនឡា តដលជាអ្បក

ពូជពងសជាមួយគប  និងរពេះបាទ ររុទវរ ែន័ ថ្ន ហ៊ា វ ូ

ែន តដរក្នាេះ បានវាយយកអាណាចរកក្នេះ

បញចូលជា   ក្ចនឡាធ ំ  តដលបានទទលួឋានៈជា

រដ្ឋឌ ធបិក្តយយ។ 

 ក្ ែ្ េះ ក្ចនឡា គជឺា កយតដលរបវតថវិទិូ

ក្ៅតមចនិ។ អ្បករបវតថសិ្នស្រ ថ្ខលេះក្ទៀត

្នបិដ្ឋឌ នថ្ន កយ ក្ចនឡា មកពី កយតខែរថ្ន 

“ជាន់ក្លើ” ក្ដ្ឋយក្ហតុថ្ន កាលពីមុនរបក្ទ្

តខែរតផបក ខាងក្ជើងក្គក្ៅថ្ន “ជាន់ក្លើ” ចតំែក

តបំន់ដទំីនាបតផបកខាងតផូង ក្គក្ៅថ្ន “ពូជ

ក្រកាម”។ 

 ក្រៅពីភាស្ន្ំស្រ ា្ឹត តដលមានក្របើតំង

ពីយូរមក ភាស្នតខែរបុរាែបានក្របើជាក្លើក

ដើបូងក្គ។ ្ិោចារកឹអ្ងគរបុរ ី មានចុេះកាល

កែំត់ឆ្ប ំ ៦១១។ ក្ៅកមពុជាក្រកាម្ពវថ្ងងមាន

វតថខលេះ បានកស្នងក្ ើងតំងពី្ម័យក្ចនឡា។ 

ឧទាហរែ៍ ក្ៅក្ខតថរពេះរត ំង មានវតថក្កាេះ

តកវក្្រ ី (ឆ្ប ំ ៦១៣) និង វតថ្ំក្រាងឯក (ឆ្ប ំ

៦៤២)។ 

 ខាងតផបកវបផធម៌ាវញិក្នាេះ របូចមាល ក់

បដមិាក្ៅមានលកខែៈតបបឥណាឍ ក្ៅក្ ើយ តត

បានបង្វា ញកបច់រចនាតបបតខែរ ក្ហើយបានបនថ

អានភុាពរហូតដល់្ម័យអ្ងគរ។ 

 ចាប់ពីឆ្ប ៧ំ១៧ក្ៅ ក្ចនឡា បានតចកជា

ពីរ៖  

 ១/ ក្ចនឡាដីក្គក  

 ២/ ក្ចនឡាទឹកលិច 

 តដលមានកមពុជា កមពុជាក្រកាម និងមួយ

ភាគ ថ្នក្វៀតណាម្ពវថ្ងងក្នេះ។ 

ក្ៅមានត 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

រេច្កដីខ្ថលងការណ៍របេប់ណាដ ញយវុជនខ្ខែរកមពុជាររកាម 
េដអីំពីរពឹតតិការណ៍រសាកនាដកមែររកាយថ្ថៃ០៤ មិថុនា ១៩៤៩ 

 ក្ៅថ្ងងទី០៤ តខមិងនុា ជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ 

ជនរមួ្មតខែរក្ៅជុើវញិពិភពក្ោក ជាពិ 

ក្្្តខែរកមពុជាក្រកាម នឹងរបារពនពិធីរឭំកខួបទី

៦២ឆ្ប ំ ទិវាកាន់ទកុខជាតតិខែរ តដលជាថ្ងងអាណា

និគមបារាំង   បានកាត់ទឹកដកីមពុជាក្រកាមឲ្យក្ៅ 

រដ្ឋឌ ភបិាលក្វៀតណាមរគប់រគង (០៤ មិងនុា 

១៩៤៩ - ០៤ មិងនុា ២០១១)។ 

 កមពុជាក្រកាម ជាអ្តតីទឹកដថី្នរពេះរាជា

ណាចរកកមពុជា ទ្ិតក្ៅខាងក្កើតក្ឆៀងខាងតផូង

ថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា បចចុបផនបជាចតំែក

មួយថ្នស្នធារែរដឌ្ ងគមនិយមក្វៀតណាម ។ 

កមពុជាក្រកាមមានរបវតថសិ្នស្រ ឋ្ជាង ២០០០ឆ្ប ំ 

មុនរគឹ្ ឋ្ករាជ ដចូគប ក្ៅរពេះរាជាណាចរក

កមពុជា។ របជារាស្រ ឋ្តខែរជាមាច ្់ទឹកដកីមពុជា

ក្រកាមក្នេះ ពីក្រ េះបានមកតំងទីលំក្ៅ បាន

ក្កើត និងរ្់ក្ៅក្លើទឹកដកីមពុជាក្រកាមក្នេះមុន

ក្គក្ៅតបំន់អា្ីុអាក្គបយ៍។ កមពុជាក្រកាមមាន

ទំហំ ៨៩.០០០ គ ីូតមរតរកឡា មានរបជាជន

ជាង ៨.២៤០.០០០ នាក់ មានទីរកុងដធ៏មំួយ

ក្ ែ្ េះថ្ន រកុងថ្រពនគរ របជាជនតខែរក្ៅក្ៅ

ក្នាេះនិោយភាស្នតខែរជាផលូវការ កាន់រពេះពុទន

ស្ន្នាក្ងរវាទ។ កាលពីថ្ងងទី០៤ តខមិងនុា ឆ្ប ំ

១៩៤៩ អាណានិគមបារាំងបានអ្នមុ័តចបប់ 

ក្លខ៤៩-៧៣៣ ក្ដ្ឋយឃុបឃិតជាមួយអាជាញ

ធរអាណានិគមក្វៀតណាម ក្ដើមផីកាត់ទឹកដតីខែរ

តប៉ាកខាងក្រកាមក្ផធរឲ្យអាជាញ ធរអាណានិគមក្វៀត

ណាមរតួតរតបនថរហូតដល់្ពវថ្ងង ក្ដ្ឋយមិន

បាន្ួរមតរិបជារាស្រ ឋ្តខែរជាមាច ្់ ឬថ្នប ក់ដកឹ

នាំថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជាក្ ើយ។ ចបប់

ក្នាេះ រតូវបានបកតរបជាភាស្នតខែរក្រៅផលូវការ

ដកូ្ចបេះថ្ន ៖ 

 ចបប់ក្លខ៤៩-៧៣៣ ចេុះថ្ងងទី០៤ តខ

មិងនុា ឆ្ប ំ១៩៤៩ ក្ោងមតពីិរដឌ្ ភាថ្ន្ហ

ភាពបារាំង រដឌ្ ភា និងរកុមរបឹកាថ្នស្នធារ

ែរដឌបារាំងបាន្ក្រមច រដឌ្ ភាថ្នស្នធារ

ែរដឌបារាំងបានអ្នមុ័ត។ 

 របធានាធបិត ី ថ្នស្នធារែរដឌបារាំង 

របកា្ចបប់ដចូតក្ៅក្នេះ ៖ 

 មារត១ ៖ កបុងរកបខែឍ មារត៦០ថ្ន

ធមែនញុដស្នធារែរដឌបារាំង និងតមមតរិប្់

្ភាកសូ្នំង្ីុននា្ម័យរបជុើថ្ងងទី២៣ ក្ម

ស្ន ១៩៤៩ លកខនថិកៈទឹកដកីសូ្នំង្ីុនបានរតូវ

តកតរបតមមារតដចូមានតចងខាងក្រកាម។ 

 មារត២៖ ទឹកដកីសូ្នំង្ីុន រតូវបាន

ភាជ ប់ក្ៅជារដឌចែុំេះក្វៀតណាម ក្ោងតម

ក្្ចកឋរីបកា្រមួកាលពីថ្ងងទី០៥ តខមិងនុា ឆ្ប ំ

១៩៤៨ និងក្្ចកឋរីបកា្រប្់រដ្ឋឌ ភបិាល

បារាំង កាលពីថ្ងងទី១៩ ្ីហ ១៩៤៨។ ទឹកដកីូ

ស្នំង្ីុន ឈប់ ទ្ិតក្ៅកបុងលកខនថិកៈជាទឹកដី

ឯនាយ្មុរទរប្់បារាំងក្ទៀតក្ហើយ។ 

វិទយេុរំេងកមពជុាររកាម (VOKK) សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ (PNN) 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 មារត៣៖ កបុងករែី តដលលកខនថិកៈ

របក្ទ្ក្វៀតណាមរតូវតកតរប លកខនថិកៈកសូ្នំង

្ីុន នឹងរតូវចាត់ទកុជាកមែវតទុថ្នការ្ក្រមច

រប្់្ភាខាងក្លើ ដូចមានតចងកបុងមារត៧៥ 

ថ្នរដឌធមែនញុដ (ជើពូកVIII ៖ ្ហភាពបារាំង)។ 

ចបប់ក្នេះនឹងរតូវអ្នវុតថដចូជាចបប់រដឌ។ 

 ក្ធវើក្ៅទ ូុង ថ្ងងទី០៤ មិងនុា ឆ្ប ំ១៩៤៩ 

            ហតទក្លខា      ហតទក្លខា 

      វាឿ ង្ងៀ អ្រុយី៉ាូល      ហងៀរ ីក្កើយ 

         របធានាធបិត ី               នាយករដឌមស្រនឋី               

ហតទក្លខា                                                                                       

ប៉ាលូ កូ្ ឋ-ផលក្រ ៉ាត ៍                                                       

រដឌមស្រនឋីទឹកដបីារាំងឯនាយ្មុរទ 

ឆ្ប ំ១៩៥៧-១៩៦០ ក្វៀតណាមបងខើរបជា

រាស្រ ឋ្ និងរពេះ្ងឃតខែរកមពុជាក្រកាមឲ្យផ្លល ្់បឋូរ

ទំក្នៀមទមាល ប់ក្ៅតមរក្បៀបយួន។ រពេះ្ងឃ

តខែររតូវក្ការ្ក់ទកុចកិ្ញចើ ម ក្ ល្ៀក ក់អាវថ្ដ

ធព័ំែ៌ា្មរជូក ្ូរតធម៌ារតូវក្គេះរតក្ឡាក 

របជារាស្រ ឋ្តខែររតូវទកុ្ក់បួង ក្ ល្ៀក ក់ក្ខា

អាវតមតបបក្វៀតណាម និងបំបាត់កមែវធិី្ ិកា

អ្កសរស្នស្រ ឋ្តខែរក្ចញពីស្នោរដឌទាំងរ្ុង។ 

 ឆ្ប ំ១៩៦៣-១៩៧៥ ក្វៀតណាមបានបឋូរ

្ញ្ញដ ែជាតតិខែរ ក្ៅជាក្វៀតណាមក្ដើមកំក្ែើ

តតខែរ (Nguoi Viet goc Mien) ដតុបំផ្លល ញវតថ

អារាម និងចាប់រពេះ្ងឃយកក្ៅក្ធវើទាហន។ 

ឆ្ប ំ១៩៧៦ ក្វៀតណាមក្កែឍ រពេះ្ងឃ 

និងរបជារាស្រ ឋ្តខែររាប់ត្ននាក់ ក្ៅជកីតរពក 

០៣ កមុាៈ (រឭំកថ្ងងកំក្ែើ តបកសគមុែុយនី ឋ្ឥែឍ ូ

ចនិ) តដលមានជក្រៅ៩តម៉ារត បាតក្រកាម១២

តម៉ារត មាត់ក្លើ៣០តម៉ារត ោ៉ា ងធងន់ធងរបំផតុ។ 

ឆ្ប ំ១៩៨៥-១៩៨៧ ក្វៀតណាមបានចាប់

រពេះ្ងឃ អ្បករបាជញបញដវនថតខែរចនំនួ ៤.២៤៨ 

នាក់ ដ្ឋក់ពនននាគរ និងក្ធវើទារែុកមែោ៉ា ងថ្រព

ថ្ផសបំផតុ កបុងក្នាេះរាប់រយនាក់រតូវបាន្មាល ប់

កបុងពនននាគរ និងខលេះក្ទៀតពិការ និងវកិលចរតិ

រហូតមកដល់្ពវថ្ងង ។ ស្នោក្រៀនភាស្នតខែរ

តមវតថអារាមរតូវក្រៀនតមកមែវធិតីដលអាជាញ ធ

រអាណានិគមក្វៀតណាមបានកែំត់ គមពីរដកីា 

ស្នស្រស្នឋ ល្ឹករតឹរតូវក្វៀតណាមដតុបំផ្លល ញក្ ធ្ើរ

គែ ន្ល់។ 

ចាប់ពីឆ្ប ំ១៩៧៦ រហូតមកដល់បចចុបផនប 

រពេះ្ងឃតខែររតូវបងខើឲ្យក្ធវើតរ្ចកំារ ចញិចឹ ម

្តវ ហនៈ និងចញិចឹ មរតដីចូរគហ ទ្។ 

 ឆ្ប ំ២០០៧ កបុងតខកមុាៈ និងតខក្មស្ន ក្វៀ

តណាម បានចាប់រពេះ្ងឃតខែរចនំនួ ១៦ អ្ងគ

្រមាត្ផងៀចពីរផសឹក ក្ហើយបានកាត់ក្ទា្

ចនំនួ៥អ្ងគដ្ឋក់ពនននាគរពី២ឆ្ប ំ ក្ៅ៤ឆ្ប ំ រពេះ

្ងឃខលេះ រតូវបងៀពិន័យជារបាក់ចនំនួ១០០$ 

(មួយរយដោុល រ្ហរដឌអាក្មរកិ) ឲ្យរដ្ឋឌ ភបិាល

ស្នធារែរដឌ្ ងគមនិយមក្វៀតណាម។ 

 កាលពីថ្ងងទី២៦ តខកមុាៈ ឆ្ប ំ២០០៨ ស្រ ថ្ី

តខែរក្រកាមក្ៅរ្ុកទិនក្បៀន តខរតមាត់រជូក 

រតូវបានរដឌអ្ំណាចកមុែយុនី ថ្យួន វាយក្ធវើបាប

ក្ដ្ឋយក្របើដើបងឆក់ តខសក្ភលើង និងរងរបួ្ទាំង

២៩នាក់ កបុងក្នាេះមាន៨នាក់ របួ្ធងន់ និង២

នាក់រហូតដល់ចលូពាបាលក្ៅមនធីរក្ពទយ។ 

 រពឹតថកិារែ៏ដល៏វីង ជរូ ចត់ ទឹកតភបកកាល យ

ជា្មរតូវរងការគរំាមចាប់ចងដ្ឋក់គកុ រចវាឿ

ក់ដចូមានក្កើតក្ ើង កាលចងុឆ្ប ំ ២០០៧ ក្ៅ

ក្លើរបូអ្បករ្ី នាង ក្យ៉ា ជាក្ដើម ។ 

 ថ្ងងទី២៤ តខកមុាៈ ឆ្ប ំ២០០៨ ក្ៅតខរត

ឃាល ំង រកុមរបជាជនក្វៀតណាម ក្ដ្ឋយមានការ

គំរទពីរដឌអ្ំណាចផងក្នាេះ បានក្លើកគប មកដុត

ផធេះអ្បករ្ី លី ធ ី ក្ហឿង ក្ដ្ឋយមូលក្ហតតុវាឿ  



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

យកមកវញិនវូដតីរ្ តដលរដឌអ្ំណាចកមុែុយនី

ថ្ក្វៀតណាម របឹអ្ូ្យកឲ្យរបជាជនខលួន។ 

 កាលពីថ្ងងទី០២ តខកញ្ញដ  ឆ្ប ំ២០១០ មាន

រពឹតថកិារែ៍យួនកាប់តខែរ ក្ៅកបុងក្ខតថក្រាងដើរ ី

ក្វៀតណាមក្ៅថ្ន ថ្តនិញតបំន់ចកំារក្ៅ ៊្ាូ

រប្់ជនជាតកិ្វៀតណាម បណាថ លឱយមានក្រគេះ

ថ្នប ក់ដចូខាងក្រកាម តដលយុវជនទាំង២២នាក់ 

បានបក្រមើការង្វរជាកមែករក្ៅទីក្នាេះ។ 

ជនរងក្រគេះមាននាមដចូខាងក្រកាម៖ 

១- ក្ៅ តែត អាយុ២២ឆ្ប ំ រតូវបានរកុមយួន

កាប់ស្នល ប់ រ្់ក្ៅភមូិរោំង ឃំុរោំង រ្ុក

ស្នវ យទង ក្ខតថមាត់រជូក។ 

២- ក្ៅ ផ្លត រ្់ក្ៅឃំុបនាធ យស្នវ យ រ្ុក

ស្នវ យទង ក្ខតថមាត់រជូក រងរបួ្ជាទមងន់ 

ពាបាលក្ៅមនធីរក្ពទយ។ 

៣- ក្ៅ តកវ រ្់ក្ៅឃំុបនាធ យស្នវ យ រ្ុក

ស្នវ យទង ក្ខតថមាត់រជូក រងរបួ្ជាទមងន់ 

ពាបាលក្ៅមនធីរក្ពទយ។ 

៤- យុវជនមាប ក់ក្ទៀត (មិនស្នគ ល់ក្ ែ្ េះ) រតូវ

របួ្ជាទមងន់ក្ដ្ឋយរតូវយួនកាប់ដ្ឋច់ស្នែ  និង៥

របូក្ទៀតរងរបួ្រស្នល។ 

 អ្តតីរពេះក្ៅអ្ធកិារ វតថនិក្រគធ កពំងៀ

កានថ (កពំងៀកាយ) ទីរមួក្ខតថរពេះរត ំង ក្ ែ្ េះ 

ថ្នច់ ក្ស្នភែ័ ក្រកាយពីោចាក្ិកាខ បទកាល

ពីថ្ងងទី២២ តខកកាដ្ឋ ឆ្ប ំ២០១០ ក្ហើយរតូវអាជាញ

ធរយួនចាប់ខលួននាថ្ងងទី២៩ តខកកាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១០ 

ក្ហើយក្ោករតូវបានតុោការ របជាជនបកស

កមុែុយនី ថ្ក្វៀតណាម ក្បើកស្នវនាការរបកា្ 

ស្នលរកម ក្ៅក្វោក្មា៉ា ង៧ រពឹកថ្ងងទី២៧ តខ

កញ្ញដ  ក្រកាយពីរតូវបានចាប់ខលួនកាលពីតខក

កាដ្ឋ រហូតមកដល់ថ្ងងទី ២៧ កញ្ញដ  ឆ្ប ំ២០១០ 

តោុការរបជាជនក្វៀតណាម កាត់ក្ទា្ឱយ

ជាប់ក្ៅក្រៅឃំុ (ក្ៅកបុងផធេះ) ចនំនួ៩តខ ។  

 កាលពីថ្ងងអាទិតយ ទី១៩ តខកញ្ញដ  ឆ្ប ំ 

២០១០ យុវជនតខែរក្រកាមមាប ក់ក្ ែ្ េះ ្ឺង វំុាង 

ថ្នញ ់ អាយុ១៧ឆ្ប ំ រតូវបានជនជាតយួិនចាក់

នឹងកថ្ស្រនាស្នល ប់ក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ ក្រកាយពីមាន

ការតខវង កយ្មថីគប បនថិច ក្ៅកបុងហងយួន

មួយ ។ យុវជនក្ ែ្ េះ ្ឺង វំុាង ថ្នញ ់ មាន

កកំ្ែើ តក្ៅភមូិខាច់កណាថ ល រ្ុកកពំងៀធ ំ ឬ 

រ្ុកចវូថ្នញ់ ក្ខតថរពេះរត ំង ជាអ្បកក្ ើងក្ៅ

្ីុឈបួលយួន ក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ។ ក្រកាយពី

រតូវបានយួនចាក់្មាល ប់ យុវជន ក្ ែ្ េះ ្ឺង 

វាំង់ ថ្នញ ់មនិទាន់បានស្នល ប់ក្ទ រតូវបានក្គយក

ក្ៅមនធីរក្ពទយ តតក្ដ្ឋយក្ហតគុែ នលុយ រគូ

ក្ពទយក្វៀតណាមក៏ទកុក្ចាលមិនរពមពាបាល

ក្ ើយ ។ ក្ដ្ឋយ្មហូរខាល ំងក្ពក យុវជនក្នេះ

ក៏ស្នល ប់ក្ៅកបុងក្ពទយតតមថង។ ជនថ្ដដល់ជាជន

ជាតយួិន រហូតមកដល់ក្ពលក្នេះក្ៅមិនទាន់

បានដងឹថ្ន ក្តើ្ មតទកចិចរដ្ឋឌ ភបិាលក្វៀតណាម

ចាប់ជនក្លែើ្មកក្ធវើការផថនាធ រក្ទា្ ឬោ៉ា ង

ណាក្ៅក្ ើយ ។ 

 យុវជនតខែរក្រកាម ក្ ែ្ េះ ថ្នច់ ថ្នញ 

(Thach Thanh) អាយុ ២៨ ឆ្ប ំ ក្ៅភមូិ ភកូ្ហឿង 

ឃំុដ្ឋ ុក រ្ុកចវូថ្នញ់ តខរតរតវញិ អ្តីត

តខរតរពេះរត ំង កមពុជាក្រកាម។ យុវជន ថ្នច់ 

ថ្នញ (Thach Thanh) មានរបពនននិងកនូពីរនាក់ 

កបុងបនធុករគួស្នរ ក្ហើយបានចាកក្ចញពីរ្ុកកំ

ក្ែើ តក្ៅរករបប្ីុឈបួលយួរកកំ្បារ ក្ៅទីរកុង

ថ្រពនគរ ក្ដើមផីយកកថ្រមក្ៅចញិចឹ មរគួស្នរ។ យុ

វជន ថ្នច់ ថ្នញ (Thach Thanh) រតូវបានឃាតករ

យួនមិនស្នគ ល់មុខ ្មាល ប់ក្ៅជាយទីរកុងថ្រព

នគរ កាលពីថ្ងងទី ៣ តខមករា ឆ្ប ំ ២០១១។ 

 ចតំែកយុជនតខែរក្រកាមមួយរបូក្ទៀត គឺ



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ក្ ែ្ េះ ថ្នច់ ហវ ង (Thach Hoang) អាយុ ២១ឆ្ប ំ 

ក្ៅភមូិរតកងួ ឃំុកមិវាឿ  រ្ុកក្ផ្លប រដ្ឋច់ តខរត

រពេះរត ំង បានចាកក្ចញពីរ្ុកកកំ្ែើ តក្ៅ

រក្ីុឈបួលរត់តុ ក្ៅក្ភាជនីយដ្ឋឌ នយួនមួយ

ក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ អ្្់រយៈក្ពលចំននួ៣ឆ្ប ំ 

ក្ដើមផីរកកថ្រមចញិចឹ មរគួស្នរ។ យុវជន ថ្នច់ 

ហវ ង (Thach Hoang) រតូវបានជនជាតយួិនចាក់

្មាល ប់ កាលពីថ្ងងទី៦ តខមករា ឆ្ប ំ២០១១។ 

ករែីទាំងពីរខាងក្លើក្នេះ អាជាញ ធរយួន មិនបាន

រកក្ហតផុល ឬយុតថធិម៌ា ជនូដល់របជាពលរដឌ

តខែរក្រកាមក្នាេះក្ ើយ។ 

 ទក្ងវើទាំងឡាយដចូតដលបានតងលងមកខាង

ក្លើក្នេះ គជឺាអ្ំក្ពើរកំ្ោភ្ិទនិមនុ្ សោ៉ា ង

ធងន់ធងរ និងថ្រពផាយបំផតុ តដលរបា្់ចាក និង

ផធុយពីក្្ចកថតីងលងការជា្កល កតកិារ្ញ្ញដ  

និងអ្នុ្ ញ្ញដ ថ្ី្ិទិនមនុ្ ស រប្់អ្ងគការ្ហ

របជាជាត។ិ ក្ឆលៀតកបុងឱកា្ថ្នទិវាខួប៦២ឆ្ប ំ

ថ្នទឹកដកីមពុជាក្រកាម ក្រកាមអាណានិគមរប្់

រដឌភបិាលក្វៀតណាម កបុងនាមបណាថ ញយុវជន

តខែរកមពុជាក្រកាម របចាំរពេះរាជាណាចរកកមពុជា

តដលកពុំងក្ធវើការ ក្ផ្លថ តក្ៅក្លើវិ្ ័យ្ិទនិ

មនុ្ ស ្ូមអ្ំ វនាវ និង្ំែូមពរក្ៅដល់រ

ដ្ឋឌ ភបិាលក្វៀតណាមឈប់ជាបនាធ ន់ និងផថល់

ក្ ើងវញិនវូ៖  

 ្ិទនិក្្រភីាពកបុងការ្ិកាអ្កសរស្នស្រ ថ្

តខែរ ឲ្យបានទលំូទោូយក្ៅទទូាំងតដនដកីមពុជា

ក្រកាមតដលធាល ប់មាន តំង្ម័យ្ងគមរាស្រ ថ្

និយម ។ 

 បញឈប់រាល់ការក្ចាទរបកាន់ និងក្រ ើ្  

ក្អ្ើងមកក្លើបងបអូនតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ដ្ឋយក្របើ

 កយថ្ន តខែរកមពុជាក្រកាម ជាជនជាតភិាគតចិ ។ 

 បញឈប់រាល់ការគរំាមគតំហង បំភតិ

បំភយ័ចកំ្ េះបងបអូនតខែរកមពុជាក្រកាម តដល

ចលូមករពេះរាជាណាចរកកមពុជា ក្ហើយក្ពល

តដលរត ប់ក្ៅវញិ ្ូមកុឲំ្យមានការក្ចាទ

របកាន់ និងចាប់ឃំុខលួន ។ 

 បញឈប់ការបិទ្ិទិនក្្រភីាព កបុងការ

ក្គរពជើក្នឿរពេះពុទនស្ន្នា ពិក្្្ការក្ធវើ

បុែយទាន កុឲំ្យមានការកែំត់ក្ពលក្វោ និង

ការហមឃាត់ថ្នការទំនាក់ទំនងគប  ។ 

 បញឈប់រាល់ការហមឃាត់បងបអូន តខែរ

កមពុជាក្រកាម មិនឲ្យស្នថ ប់វទិយុ និងក្មើល

ទរូទ្សន៍តមរយេះតខសរកាប ឬតមរបព័ននផ្លា យ

រែបពីរ្ុកតខែរ ។ 

 បញឈប់ការចាប់យកក្្ៀវក្ៅ កផួនខាប ត 

គមពីរដកីាររពេះពុទនស្ន្នា តដលបងបអូនតខែរកមពុ

ជាក្រកាមនាំពីរបក្ទ្កមពុជា ក្ៅតដនដកីមពុជា

ក្រកាម ។  

 ្ូមផថល់យុតថធិម៌ា ដល់រគួស្នរជនរង

ក្រគេះតខែរកមពុជាក្រកាម  តដលរបជាជនក្វៀត 

ណាមបានបងាឲ្យមានរបួ្ស្នប ម និង្មាល ប់ក្ៅ

ក្ខតថមាត់រជូក (Chau Doc) និងក្ខតថរពេះរត ំង 

(Tra Vinh) ។ 

បណាឋ ញយុវជនតខែរកមពុជាក្រកាម ក្យើង

ខញុំ មានកថី្ ងឃឹមោ៉ា ងមុតមាំថ្ន ក្្ចកថតីងលងការ

ក្នេះ និងបានរជាបក្ៅដល់អ្ងគការ្ហរបជា

ជាត ិ អ្ងគការ្ិទិនមនុ្ ស និងអ្នថរជាតិ ជាពិ

ក្្្របជាជន និងរដ្ឋឌ ភបិាលក្វៀតណាម ជយួ

រកយុតថធិម៌ា និងក្ធវើអ្ំក្ពើលអមកដល់បងបអូនតខែរ

កមពុជាក្រកាម ឲ្យរចួផតុពីទកុខលំបាក និងរ្ក្ៅ

របកបក្ដ្ឋយ្ុខក្កសមកានថ  ដចូជារបជាជន

ក្វៀតណាម តដលខលេះជាជនអ្ក្នាថ របក្វ្ន៍ 

បចចុបផនប កពុំងរ្់ក្ៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា 

បាន្ុខស្ននថរហូតមកដល់្ពវថ្ងងក្នេះ៕ 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 ទំរនៀមបុណយវិសាខបូជារៅកមពុជាររកាម 

កិចេរារពធពិធីវសិាមបូជាក្ៅវតៃមុនីសាគរ(ក្ដ្ើមអំពិល) 
ស្សុកក្រជាយញក៍ ក្មតៃឃ្ល ំង 

 បុែយវសិ្នខបូជា បានដល់ការបូជាដ៏

្ំខាន់ខាងរពេះពុទនស្ន្នា បុែយវសិ្នខបជូា 

របារពន ក្ធវើក្ៅថ្ងងក្ពញបូែ៌ា មីតខវសិ្នខជាក្រៀង

រាល់ឆ្ប ំក្ដ្ឋយ្ំក្ៅយកក្ហត ុ៣ របការគ៖ឺ 

 ១. រពេះ្ិទនតទរាជកមុារ រទងៀរប្ូត 

ថ្ងង្ ុរក ១៥ក្កើត ក្ពញបូែ៌ា មី តខពិស្នខ ឆ្ប ំច 

មុនពុទន្ ករាជ៨០ឆ្ប គំត់។ រពេះនាង្ិរមីហ

មាោ កបុងដើក្ែើ រោងក្ៅកាន់ក្ទវទហៈនគរ 

ក្ៅ ក់កណាឋ លផលូវ ចក្នាល េះរវាងនគរទាំងពីរគឺ

កបិលវតទុនិងក្ទវទហៈ រពេះនាងរទងៀបានរប្ូត

រពេះរាជបុរតរទងៀរពេះនាមថ្ន ្ិទនតទរាជកមុារ កបុង

ថ្រពលុមពិនី ក្រកាមក្ដើមស្នលរពឹកសមានមលប់និង

ខយល់បក់រកំ្ភើយដត៏្នរតជាក់ ។ 

 ២. រពេះ្ិទនតទរាជកមុារ រទងៀបាន

រត្់ដងឹនវូ រពេះអ្នតុថរ្មាែ ្ក្មាព ធិញ្ញដ ែជា

រពេះពុទនដ៏ក្ឆបើមកបុងក្ោក ក្រកាយពីរទងៀក្ចញ

បំក្ពញមហភកិ្ន្ស្រងាម ក្ធវើទកុារករិោិអ្្់

រយេះកាល ៦រពេះវ្ា រពេះ្មាែ ្មពុទនថ្នក្យើង

រទងៀបានរត្់ដងឹនវូ អ្នតុថរ្មាែ ្ក្មាព ទនិញ្ញដ

ែជារពេះ្ពវញដូពុទនឯកស្នស្នឋ កបុងក្ោក រពេះ

អ្ងគ រទងៀរត្់ដងឹក្ៅក្រកាមក្ដើមក្ ធរិពឹកស 

តកផរ ធ្ឹងក្នរញជរា នាក្ពលមុនរពេះអ្រែុរេះ កបុង

ថ្ងងពុធ ១៥ក្កើត ក្ពញបូែ៌ា មី តខពិស្នខ ឆ្ប ំរការ 

រតូវនឹងថ្ងងទី ៨ តខធបូ មុនព.្. ៤៥ឆ្ប ំ កបុងរពេះ

ជនាែ យុ គរមប់ ៣៥ រពេះវ្ា។ 

 ៣. រពេះ្មាែ ្មពុទនជាមាច ្់រទងៀរលំត់

ខននចលូកាន់បរនិិ វ ន រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងៀ

បិទរពេះក្នរតចេុះ្នសឹមៗ តផនដក៏ីចាប់ក្ផឋើម

កក្រកើកញប់ញ័រោ៉ា ងខាល ំង ទាំងផគរក៏ោន់គរគកឹ

គក្រគង រពមជាមួយគប ក្ ើង។ ផ្លា ស្នលរពឹកស

និងផ្លា មនាធ រវៈ ក៏បនថរជុេះក្រាយរាយមកបូជារពេះ

អ្ងគដចូដើែក់ទឹកក្ភលៀង និងរពេះភកិខុ្ងឃក៏ចាប់

ក្ផឋើមកថុកកឋួលតរ្កទញួយំក្ ើង។ ភកិខុ្ងឃទាំង

ក្នាេះក៏បានដងឹោ៉ា ងចប្់ថ្ន រពេះ្មែក្គ

តមបរមរគូរទងៀបរនិិ វ ន កបុងឋានបរម្ុខឬ

ឋានផតុទកុខក្ហើយ។ រពេះពុទនអ្ងគរទងៀោងចាក

ក្ោកក្យើងក្ៅ កបុងក្វោរារត ីក់កណាឋ លអា

រធារត នាថ្ងងអ្ង្វគ រ ក្ពញបូែ៌ា មី តខពិស្នខ ឆ្ប ំ

មាញ់ ក្រកាមក្ដើមរាំងទាំងគរូ រកុងកុ្ ិនារា កបុង

រពេះជនាែ យុ ៨០ឆ្ប ំ។ 

 អ្តទន័យរប្់ កយថ្ន "វសិ្នខបូជា" បាន

ក្្ចកឋថី្ន ការបូជានវូថ្ងងក្ពញបូែ៌ា មីតខវសិ្នខ 

 កយថ្ន វសិ្នខបូជា កាល យមកពី កយថ្ន "វសិ្នខ



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

បុែត មីបូជា" តរបថ្ន "ការបូជាថ្ងងក្ពញបូែ៌ា មីតខ

វសិ្នខ" បុែយវសិ្នខបជូា ថ្ងង្ ំខាន់ោ៉ា ងថ្រក

តលងក្ៅកបុងរពេះពុទនស្ន្នា ក្រ េះជាថ្ងងតដល

រពេះពុទនជាមាច ្់រទងៀរប្ូត ិ គកឺារឧបផតថកិ្ ើង 

រត្់ដងឹ គកឺ្្ចកឋី្ក្រមចនិងបរនិិ វ នគឺ

ក្្ចកឋរីលំត់ទកុខទាំងពួងទាំង៣របការក្នេះ បាន

របរពឹតថក្ៅកបុងថ្ងងជាមួយគប ដកូ្ចបេះគ។ឺ 

 ថ្ងង១៥ក្កើត តខវសិ្នខ ឆ្ប ំច មុនពុទន

្ករាជ ៨០ ឆ្ប ំ រពេះអ្ងគរទងៀរប្ូតិនាថ្រព

លុមពិនី ចក្នាល េះនគរទាំងពីរគ ឺកបិលព័ ថ្ុ និង ក្ទវ

ទហៈកបុងរវាងរពេះនាង្ិរមីហមាោ រទងៀោង

ក្ៅកាន់រតកលូរប្់ខលួនក្ដើមផីរប្ូតបិុរត។ 

 ថ្ងង ១៥ក្កើត តខវសិ្នខ ឆ្ប ំរកា មុនពុទន

្ករាជ ៤៥ឆ្ប ំ ក្រកាយក្ពលតដលរពេះ្ិទនតទ

កមុារ បានរទងៀក្ចញបំក្ពញរពេះផបួ្ក្ធវើទកុារ

ករិោិអ្្់រយៈកាល៦ឆ្ប ំ ក្ហើយបានរត្់ដងឹ

ជារពេះ្មាែ ្មពុទនជាមាច ្់ កបុងរពេះជនែ ៣៥ 

រពេះវ្ា នា ធ្ឹងក្នរញជរា រកុងរាជរគេឹះ។ 

 ក្រកាយពីបានរត្់ដងឹនវូ អ្នតុថរ្មាែ

្ក្មាព ធញិ្ញដ ែនិងរទងៀក្ទ្នាក្របា្ក្វក្នយយ

្តវអ្្់ចនំនួ ៤៥ រពេះវ្ាក្ហើយ រពេះ្មាែ

្មពុទនថ្នក្យើង រទងៀបានរលំត់ខននចលូកាន់បរ ិ

និ វ នក្ៅថ្ងង១៥ក្កើត តខវសិ្នខ ឆ្ប ំមាញ់ក្រកាម

ក្ដើមរាំងទាំងគ ូ នារកុង រាែ្ីតដនមលលៈ។ 

ក្ហតកុារដ៏្ ំខាន់ទាំង៣ របការក្នេះចាត់ទកុថ្ន

ជាមូលក្ហតថុ្នការចាត់បុែយវសិ្នខបូជា រប្់

ពុទនស្ន្និកជនទាំងឡាយ ទទូាំងពិភពក្ោក

ជាប់រហូតមកដល់បចចុបផនបក្នេះ ។ 

 ក្ហតកុារែ៍្ំខាន់ ៣ របការក្នេះបាន

ក្កើតក្ ើងកបុងរយៈក្ពលឆ្ង យពីគប រាប់្ិបឆ្ប ំ ក៏

ប៉ាុតនថ ជាថ្ចដនយមួយរតូវនឹងថ្ងងជាមួយគប  បាន

ន័យថ្ន បុែយវសិ្នខបជូា បានរលឹំកនវូថ្ងង្ំ

ខាន់ទាំង៣រពមគប កបុងរពេះពុទនស្ន្នា។ ថ្ងងក្នេះ

ពុទនស្ន្និកជន ទាំងបពវជតិទាំងរគហ ទ្បាន

រពមក្រពៀងគប ក្ធវើបុែយ ក្ដើមផីរលឹំកនវូថ្ងងទាំង 

៣ ក្នេះនិងរលឹំកនវូរពេះករណុាធគិែុ រពេះបញ្ញដ

ធគិែុ និងរពេះវិ្ ុទាន ធិគែុថ្នរពេះ្មាែ ្មពុទន

ថ្នក្យើងតដលរពេះអ្ងគរទងៀរពេះក្មតថ  ចកំ្ េះ្ពវ

្តវទាំងឡាយក្ដ្ឋយមិនបានតបងតចកវែត ៈ ព័

ែ៌ា្មផុរ ឬជាតសិ្ន្ន៍ណាៗទាំងអ្្់។ 

 បុែយវសិ្នខបូជាក្នេះ តមការ្នបិដ្ឋឌ ន

ថ្ន មានការរបារពនក្ធវើមុនដើបូងបងអ្ ់តំងពី 

្ម័យរបមាែ ពុទន្ ករាជ ៤២០ ក្ដ្ឋយ

រពេះបាទភាតកិរុាជ របក្ទ្រ្ីលង្វា ។ រពេះអ្ងគ

បានរបារពនពិធបីុែយ ោ៉ា ងមក្ហឡារកិអ្ធកិ

អ្ធមក្ដើមផីថ្នវ យជារពេះពុទនបូជា ក្ហើយរពេះរាជា

្ម័យក្រកាយៗ ក៏បានរបារពនក្ធវើតមតក្រៀងមក

រហូតដល់បចចុបផនប។  

 តខែរកមពុជាក្រកាម របមាែជា ៩៩% ជា

អ្បកក្គរពជើក្នឿរពេះពុទនស្ន្នា ក្ហើយតតងតត

របារពនពិធបីុែយវសិ្នខបូជាក្នេះ ជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ

ផងតដរ។ ឲ្យតតដល់ថ្ងងបុែយវសិ្នខបូជា រពេះ

្ងឃក្ៅតមបណាឋ វតថ តដលដកឹនាំក្ដ្ឋយរពេះ

ក្ៅអ្ធកិារ ឬរពេះពហូ្ូរត ក្បា្្ំអាត លំអ្



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

តក់តតងទីវតថអារាម របដ្ឋប់ក្ដ្ឋយទងៀរពេះពុទន

ស្ន្នា តដលចងជាតខសខាវ តតខវងក្ពញថ្ផធវតថ 

និងក្ដ្ឋតជាបក្ង្វគ លអ្ម្ងខាងផលូវចូល ោ៉ា ង

រគលួច ក្ហើយទងៀក៏បក់រវចិៗតមទំក្នារខយល់គរួ

ជាទីរជេះថ្នល  និងបក្ងាើនក្ស្នភែ័ភាពកបុងទីវតថ

អារាមនារដវូបុែយវសិ្នខបូជាក្នេះផង។ 

 ពុទនមាមកជនតខែរកមពុជាក្រកាម មានការ

របារពនពិធវីសិ្នខបូជាក្នេះរ្ក្ដៀងៗគប  ក្ដ្ឋយ

រគន់តតអ្នវុតថក្ៅតមទំក្នៀមទំោប់ ថ្នតបំន់ 

ឬកបុងចែុំេះក្ជើងវតថក្រៀងៗខលួន។ ក្ដ្ឋយត ករពេះ

្ងឃ និងពុទនបរ ិ្ ័ទតខែរកមពុជាក្រកាមក្ៅកបុង

ចែុំេះក្ជើងវតថ មុនីស្នគរ (ក្ដើមអ្ំពិល) រ្ុក

ក្រជាយញក ៍ ក្ខតថឃាល ំង ជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំតតងតត

ក្ធវើការដតងាកផួន ក្ដើមផីអ្បអ្រស្នទរ ទិវាវសិ្នខបូ

ជា។ ការដតងាកផួនក្នេះ គកឺ្ៅថ្ងង១៥ក្កើត ក្ពញបូ

រែ៍មី គែៈកមែការរគប់រកុមក្វនទាំងអ្្់ រពម

ទាំងថ្នប ក់ដកឹនាំគែៈកមែការវតថ បានរបមូលផថុំ

ពុទនបរ ិ្ ័ទចែុំេះក្ជើងវតថទាំងអ្្់ ក្ៅឯចងុភូមិ 

ក្ៅក្វោក្មា៉ា ង ២ - ៣ ោង ច ក្ដ្ឋយក្ ល្ៀក ក់

្័កថិ្ ម តមរបថ្ពែីរពេះពុទនស្ន្នា ក្ៅថ្ដ

របដ្ឋប់ក្ដ្ឋយ ក្ទៀន ធបូ ទងៀរពេះពុទនស្ន្នា 

រពមទាំងបាច់ផ្លា ។ល។ រឯីរកុមយុវជនរកមុំ ក

ក្មាល េះ ក៏ក្ ល្ៀក ក់ោ៉ា ងស្នអ តបាតតមរបថ្ពែី

ជាតតិខែរ ខលេះបីបាច់ផ្លា  ខលេះកាន់បាដ្ឋ កយក្ស្នល ក

ថ្នរពេះពុទនស្ន្នា ដតងាដងាមតមដងផលូវក្ឆ្ព េះ

ក្ៅកាន់ទីវតថអារាម ក្ឃើញគរួជាទីក្មាទកៈ។  

 រណាឋ ប់ថ្នកផួនដតងាក្នាេះតដរ ក្គក្ឃើញ

មានអ្ងខកឹចនំនួ ៣ ក្រគឿងោ៉ា ងរតតដត បំ ក់

ក្ដ្ឋយកផូរកបច់តខែរពីបុរាែ អ្ងខកឹទាំងបីក្នាេះគឺ

ក្គតមាល់រពេះពុទនបដមិាទាំងបីគ ឺ រពេះអ្ងគរទងៀរប

្ូត១ រពេះអ្ងគរទងៀរត្់ដងឹ១ និងរពេះអ្ងគរទងៀ

បរនិិ វ ន១។  កផួនដតងាក្ធវើដើក្ែើ រក្ដ្ឋយមានរប

គុកំ្ភលងពិែ ទយ រពមទាំងមានរកុមថ្ឆោំុរាំដកឹ

នាំពីមុខផង អ្វីតដលក្ធវើឲ្យរកំ្ភើបក្ទៀតក្នាេះ គកឺារ

តរ្កជយ័ក្ឃា្ន៍មថងៗ ោន់ឮកងរពំងតម

ដងផលូវ តដលរបកបក្ៅក្ដ្ឋយអ្តទន័យក្លើក

ធ្ួយរពេះពុទនស្ន្នា។ ក្ពលតដលកផួនដតងា

មកដល់វតថ ក្ហើយក្រកាយពីរបទកសិែរគប់៣ជុើ

វញិរពេះវហិររចួ ក្ឃើញមានរពេះ្ងឃរទងៀគងៀ

មួយចកំ្ហៀង និងពុទនបរ ិ្ ័ទឈរមួយចកំ្ហៀង 

ខែៈក្នាេះគ ឺ ការរបារពនពិធកី្គរពទងៀរពេះពុទន

ស្ន្នា ក្ដ្ឋយរកុមនារី្ ងគហៈធម៌ា ្ូរតបទ

ក្គរពទងៀរពេះពុទនស្ន្នា និងបទរឭំកដួង

វញិ្ញដ ែកខននជាក្ដើម ោ៉ា ងលនលងៀលក្នាល ច គួរឲ្យ

រពឺរពួចកបុងចតិថ។ បនាធ ប់មក មានការ្ំតដង

្ុនធរកថ្នតណំាងរពេះ្ងឃកបុងវតថ និងតណំាងគ

ែៈកមែការ ពុទនបរ ិ្ ័ទ កបុងការក្គរពរពេះពុទន

ស្ន្នា ជាវកិ្្្ទាក់ទងនឹងទិវាវសិ្នខបូជា

ក្នេះ។ ជាទីបញចប់ថ្នកិចចក្គរពទងៀរពេះពុទន្ ្

នាក្ៅឯទីធាល វតថក្នាេះរចួមក ក្គបាននាំយក

ក្រគឿងរណាឋ ប់ទាំងអ្្់ក្នាេះក្ៅតមាល់ោ៉ា ងមាន

រក្បៀបក្រៀបរយ ក្ៅកណាឋ លឧក្បា្ថ្នគរ 

តដលជាទី្កាា រៈបូជា។ យប់ក្ ើង បនាធ ប់ពីការ

ជបួជុើពុទនបរ ិ្ ័ទក្ ើងវញិក្ៅកបុង

តក្ៅទំព័រ៣២ 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

«យ»ំជារោលនបាយអាទិភាពរបេរ់វៀតណាមេរមាប់ខ្ខែរររកាម 

 ក្គលនក្ោបាយ រប្់បកសកមុែុយនិ ថ្

ក្វៀតណាមមានក្រចើនណា្់្រមាប់ជន ជាតិ

យួនរប្់ក្គ ដចូជាក្គលនក្ោបាលអ្វីតដល

បកសបានដ្ឋក់ក្ចញក្ដើមផីទប់ ស្នា ត់នវូបញ្ញា វបិតថិ

ក្្ដឌកចិច ជរមុញឲ្យមានការផលិតនិងនាំក្ចញ

នវូផលិតផលពី របក្ទ្ក្វៀតណាមនិងក្គល

នក្ោបាយ្ុខុលភាព្ងគមជាក្ដើម តត

្រមាប់ ជនជាតកិ្ដើមតខែរក្ៅកមពុជាក្រកាម ក្វៀត

ណាមមានក្គលនក្ោបាយអាទិភាពដ៏្ ំ ខាន់

មួយតដរ គ ឺ ក្គលនក្ោបាយ«យំមិនឲ្យក្ឃើញ

ទឹកតភបក » ។  

 រតងៀចែុំចក្នេះ ក្យើង្ូមក្លើកយកនវូ

ចក្មលើយរប្់្មែនិ្សិតតខែរក្រកាម មួយអ្ងគ

តដលកពុំង្ិកាក្ៅមហវទិាល័យមហចឡុា

 ុងករែ៍ នាទីរកុងបឹង កក់ របក្ទ្ថ្ងចកំ្ េះ

្ិ្សរមួស្នស្ននិងរគូរប្់ខលួនថ្ន «ក្្រភីាព

តដលតខែរក្រកាម ទទលួបានក្នាេះ គកឺ្្រភីាពកបុង

ការយំ» ខែៈតដលរពេះ្ងឃអ្ងគក្នេះ ក្ធវើបទ 

អ្តទ ធបិបយមួយជុើវញិរបធានបទ «តខែរក្រកាម

ជានរណា ?» ក្ហើយ្ិ្សនិងរគូ ្ួរថ្ន «ក្តើ

ក្្រភីាពតដលតខែរក្រកាមក្ៅកមពុជាក្រកាម ឬ 

ក្វៀតណាមខាងតផូងទទលួ បានក្នាេះមានករមិត

ណា? » ។ 

 ពិតតមនក្ហើយ តខែរក្រកាមក្ៅកមពុជា

ក្រកាម តំងពីអ្តកីាលរហូតដល់បចចុបផនបក្នេះ 

មិនតដលបានទទលួក្្រភីាពក្ពញក្លញដចូ

ជនជាតយួិនតដលជាអាណានិគមជន ក្ទ កបុង

នាមក្យើងជាមាច ្់ទឹកមាច ្់ដី ថ្នតដនដកីមពុជា

ក្រកាម ។ ក្គលនក្ោបាយ អាទិភាព្រមាប់

ឲ្យតខែរក្រកាម «យំមិនក្ឃើញទឹកតភបក» ក្នាេះមាន

អ្វីខលេះ ។ ក្យើងកត់ ្មាគ ល់ក្ដ្ឋយខលីៗអាច្ក្ងាត

ក្ឃើញដចូជា :  

 ការហមរពេះ្ងឃ និងពលរដឌតខែរក្មើល

ទរូទ្សន៍តមរយៈថ្ន្ផ្លា យរែបតដល មាន

ប៉ាុ ថ្ិ៍តខែរផាយចលូពីរបក្ទ្កមពុជា តដលការ

ក្មើលក្នាេះ គតឺខែរក្រកាមរគន់តត ក្មើលក្ដើមផីឲ្យ

បានដងឹព័ត៌ាមាន និងកមែវធិី្ ិលផេះ របថ្ពែី

ក្ផសងៗរប្់តខែរក្ៅរប ក្ទ្កមពុជា កបុងនាមខលូន

ជាជនជាតតិខែរដចូគប តតប៉ាុក្ណាត េះ ។ មួយវញិ

ក្ទៀត ប៉ាុ ថ្ិ៍ ទរូទ្សន៍រ្ុកតខែររាល់ថ្ងងគែ ន

ព័ត៌ាមានអ្វីជាការក្ឃាស្ននានក្ោបាយ របឆ្ំង

ក្វៀតណាមក្ ើយ វារគន់តតជាកមែវធិភីាគក្រចើន

ក្ឃា្នាឲ្យរដ្ឋឌ ភបិាលតខែរដកឹនាំ ក្ដ្ឋយគែ

បកសរបជាជនកមពុជា តដលជាមិតថរប្់រដ្ឋឌ ភបិា

លបកសកមុែុយនិ ថ្ក្វៀតណាមប៉ាុក្ណាត េះ មិនគរួ

http://preynokornews.blogspot.com/2011/01/blog-post_22.html


 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ក្ ើយអាជាញ ធរក្វៀតណាមក្ធវើការហមរបាមតបប

ក្នេះក្ស្នេះ។ ចតំែកជនជាតយួិនតដលអ្ក្នាថ

របក្វ្ន៍ក្ៅរ្ុកតខែរវញិ អាចក្មើលទរូទ្សន៍

ក្វៀត ណាមផាយចលូពីទីរកុងហែូយក្ដ្ឋយ

ក្្រគីែ នការហមឃាត់ពី្ំណាក់អាជាញ ធរ តខែរ

ក្ ើយ ។  

 ក្រឿងមួយក្ទៀត ចងុឆ្ប ំ ២០១០ និង ក្ដើម

ឆ្ប ំ ២០១១ ពលរដឌតខែរក្រកាមតដលក្ ើងក្ៅ ្ីុ

ឈបួលក្គក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ និងក្ខតថនានាក្រ េះ

ជវីភាពរករីក រតូវបានជនជាតយួិន្មាល ប់ឲ្យ

ស្នល ប់ជាបនថបនាធ ប់ក្ហើយអាជាញ ធរក្វៀតណាមមិន

ត វ្ងរកចាប់ខលួនជន ថ្ដដល់យកមកពិន័យតម

ចបប់ក្ ើយ ក្បើក្ទាេះបីតខែរក្រកាមបថឹងក្ៅអាជាញ ធរ

ឲ្យជយួត វ្ងរកយុតថធិម៌ាោ៉ា ងណាក៏ក្ដ្ឋយ។  

 ក្រឿងមួយក្ទៀត ទាក់ទងបញ្ញា ដធីលកី្ករដនូ

តរប្់តខែរក្រកាមតដលរតូវបានក្វៀតណាម របឹ

យកក្ៅតចកឲ្យជនជាតយួិនគប ក្គ ក្ពលពលរដឌ

តខែរក្ធវើការទាមទារមកវញិ តបរជាក្ចាទតខែរ

ក្រកាមថ្នរបឆ្ំងរដ្ឋឌ ភបិាល បំផ្លល ញរទពយ

្មផតថរិដឌ និងបងាឲ្យមានអ្្នថិ្ុខកបុងទីស្ន

ធារែៈជាក្ដើម ។ ងែីៗ ក្នេះ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្ៅ

រ្ុកស្នវ យទង ក្ខតថមាត់រជូក ឬក្វៀតណាមក្ៅ

ថ្នក្ខតថអាងោ៉ា ង រតូវបានអាជាញ ធរក្វៀតណាម

ចាប់ខលួន ដ្ឋក់ពនននាគរកាលពីថ្ងងទី ១៧ តខធបូ 

ឆ្ប ំ ២០១០ ក្រ េះគត់រគន់តតក្ធវើការទាមទារ ឲ្យ

អាជាញ ធរក្វៀតណាម្ងដកី្ករដនូតរប្់ខលួនជា

ក្រចើនតហកតមកវញិតដលរតួវបាន បកសកមុែុយ

និ ថ្ក្វៀតណាមរបឹយកតតប៉ាុក្ណាត េះ ។ ចតំែក 

ក្ោក វនិ បា ក្ៅក្ខតថឃាល ំង វញិ ក៏ដកូ្ចបេះតដរគឺ

ជាប់គកុជតិពីរឆ្ប ំក្ហើយ ក្ដ្ឋយគត់រគន់តតក្ធវើ

ការទាមទារឲ្យអាជាញ  ធរក្វៀតណាម្ងដកី្ករដនូ

តរប្់ខលួនមកវញិប៉ាុក្ណាត េះ វាមិនខុ្ពីក្រឿង

រប្់ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្ ើយ។ 

 ក្នេះក្ហើយក្គក្ៅថ្ន រដ្ឋឌ ភបិាលបកស

កមុែុយនិ ថ្ក្វៀតណាម មានតភបកក្មើលមិន

ក្ឃើញមានរតក្ចៀកស្នថ ប់មិនឮ ពុតក្ដកដ្ឋ្់

មិនភាញ ក់ ក្បើក្ទាេះបីតខែរក្រកាមខំតរ្កអ្ំ វនាវ 

ដល់តបកក្ជើងក្មឃក៏ក្គក្ធវើមិនដងឹមិនឮតដរ តត

ផធុយក្ៅវញិ រដ្ឋឌ ភបិាលក្វៀតណាមតភបកខាវ ក់តត

ក្មើលក្ឃើញ រតក្ចៀកងលងៀតតស្នថ ប់ឮ និងក្ដក

លក់ភាញ ក់រគប់ក្ពល ក្ដើមផីក្ធវើ្ កមែភាពក្ផសងៗ

ចកំ្ េះតខែរក្រកាម ដចូជាតមដ្ឋនរពេះ្ងឃ ចាប់

រពេះ្ងឃនិងពលរដឌតខែរ ក្រកាមដ្ឋក់គកុក្ដ្ឋយ

រគន់តតរពេះ្ងឃ និងពលរដឌតខែរក្រកាមក្ធវើការ

បក្ញចញមតកិបុងការ ទាមទារ្ិទនិជាមូលដ្ឋឌ ន

រប្់ខលួនជាក្ដើម ។ ក្នេះបានជាក្យើងចាត់ទកុថ្ន 

«យំ» ជាក្គលនក្ោបាយអាទិភាពរប្់បកស

កមុែុយនិ ថ្ក្វៀតណាម្រមាប់តខែរក្រកាម ៕  

ក្ោយ៖ ថាច់ របីជាក្គឿន 

អនកស្សី រតឹង ធី ចូវ និងក្ោក ក្ៅ ក្ហន កំពុងជាប់គុកក្ៅក្យៀកណាម 



 

 

លេខ៨០  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

  សាមសិបមមសាឆ្ន ាំចតិររ ាំ   ខ្ម ែរមអើយចរូចាំជាររវតត ិ
  មពញពិតលបិចកលគាបសង្កត ់  ថ្ងៃយួនសនមតកិហុកខ់្ម ែរ ។ 
  មររោះម ោះជាថ្ងៃមេកានក់ាប ់   អាំណាចនងឹ្ចាបយួ់នមិនខ្ក 
  លទ្ ធផិ្តត ចក់ារររហារខ្ម ែរ   រាស្តសតទ ាំង្ររុង្ខ្រសខ្ម ែរខ្លង្យល ់។ 
  យួនររប-់បមរង្ៀនឥតមអៀនខ្មមស  ថាថ្ងៃជាំនោះជយ័មង្គល 
  មដញពួកឧទា មឆ្ា មមណ្ឌ ល   ឧពវីនមិមលខ្ដនដីមករ ។ 
  ខ្ម ែរមរកាមរេបរូ់បជាំ នង់ម ី   អតប់ានយលន់យ័បាំថ្ភលខ្ក 
  ថ្នកមុមុយនសិតបកសមចរមហវ   កាថ្ឡបាំខ្រមសុការពិត ។ 
   ាំគាន ចង្ចាំនងិ្រ ាំឭក    ជាថ្ងៃម្វើសឹករតូ រជីវតិ 
  ខ្ម ែរ-យួនសាមេគរីរមកៀកកតិ   មដញរតខ់្មា យខ្មា តពួ់កអាគាាំង្ ។ 
  ពិតេថឺ្ងៃយួនផ្តល ស់សករាជ   រេបរ់េង្អាំណាចបាំបិទ្បាាំង្ 
  រ ាំមោភសិទ្ ធខិ្ម ែរមរកាមឲ្យភាំង្  រសវាំង្ខ្លង្ដឹង្ពីកលលបិច ។ 
  ជាថ្ងៃខ្ដលមចរយួនរតួតរា   មកមលើមមមរារាស្តសតមរកាមមរសច 
  ាមមគាលបាំណ្ង្វកាំមទ្ច   ខ្ម ែរមអើយក ុាំមភលចថ្ងៃមនោះណា ។ 
  ជាថ្ងៃខ្ដលមចរយួនរ ាំមោភ   សិទ្ ធមូិលដ្ឋា នរេបឥ់រយិា 
  ទ្ាំមនៀមទ្ម្លល បន់ងិ្សាស    មរកាមបកសរដាការយួនកមុមុយនសិត ។ 
  ដីខ្រសខ្ម ែរម្លនយួនរបឹយក   ជីវភពខ្ម ែរមាកយា៉ាករមលោះ 
  េាំោនម្លនទ្កុ ខ-សមុនរិាស   អាការៈភម សជុាំជាំង្ ឺ។ 
  សាស រតូវបានយួនបាំខ្បក   ពោុះខ្ញកបញ្ាូ លមួយម ោះេ ឺ
  ពទុ្ ធេណ្ៈមងរវទ្ជាតធិ្លល បឮ់   រនាេឺណ្ៈមមមរនកិាយ ។ 
  បមង្ក ើតជាំនសួពទុ្ ធសាស    េណ្ៈមហានកិាយថ្ងល 
  តជាបរ់ហតូដលស់ពវថ្ងៃ   យួនមិនខ្ដលផាយឲ្យញាតឮិ ។ 
  មសដាកចិ ាយួនគាបខ្ម ែរធ្លល ករ់រ  រស់ទ ាំង្រតដរមររោះម លនួឈឺ 
  បញ្ញវនតខ្ម ែរមរកាមយូនចបម់ររើ  មៅាមអាំមពើ រួចដ្ឋកម់ខ្មន ោះ ។ 
  ខ្ម ែរមអើយចរូច ាំឲ្យជាកច់ាស់  មិនខ្មនថ្ងៃឈនោះដូចយួនមោសន ៍
  មលើអាមមរកិកា ាំង្បារាាំង្មសាោះ  ពិតេថឺ្ងៃអស់សិទ្ ធខិ្ម ែរមរកាម ។៚ 

ទីរកុងបឹងកក់, របក្ទសន្រថ ន្រថៃទី ២៩ ខ្មក្មសា ឆ្ន ំ ២០១១ 
និពនធក្ោយ៖ សឺន ថាយ ធន  



 

 

 

រពេះវហិរ ក្ធវើបទនម្សការរពេះ

រតនរតយ័ ្មាទាន្ីលរពេះ្ងឃ្ំតដងរពេះ

បរតិថ និងអារាធនាអ្ងគធមែកងកិ ្ំតដងធម៌ា

ក្ទ្នា រចួក្ទើបរកុមយុវន័ យុវត ី តដលតណំាង

ឲ្យរកុមក្វនរប្់ខលួន ្ូរតធម៌ាបទវសិ្នខបូជា

មួយរកុមមយួចប់ៗ តមលំដ្ឋប់លំក្ដ្ឋយ។ រចួ

ក្ទើបផថល់ឱកា្ដល់រពេះ្ងឃ ពុទនបរ ិ្ ័ទក្កែង 

ចា្់ របុ្រ្ី អ្បកតដល ែ្័រគចតិថក្នាេះ ក៏្ូរត

ធម៌ាបទវសិ្នខបូជា និងធម៌ាបទក្ផសងៗក្ទៀត 

តដលនិយម្ូរតតៗពីបរមបុរាែមករហូត

ទល់ភល។ឺ រពឹកក្ ើង គកឺ្ៅថ្ងង១ក្រាច តខវសិ្នខ

ដតដល មានការរបក្គនោគដូល់រពេះ្ងឃ និង

ក្ពលថ្ងងរតងៀ ពុទនបរ ិ្ ័ទក្ធវើដើក្ែើ រមកវតថអារាម

ោ៉ា ងកេុះករ ក្វររបក្គនចង្វា ន់ដល់រពេះ្ងឃ ដ្ឋរ

បងសុកលូ និងឧទិ្ភាគផលជនូដល់បុពវការជីន 

ជាកចិចបញចប់ពិធបីុែយ៕ 

តពីទំព័រ២៨ 

រពះវហិារ វតៃក្ោធិវងសកំពង់ដូ្ង (ក្នន ដូ្ង) ឃំុចុងង ស្សុកកក្ញ្ហេ ង ក្មតៃរពះរតោំង កមពុជាក្រោម 

ក្នះជារទឹសដីរបស់រពះក្តជរពះគុណ គឹម តុកក្ចើង អតីតរពះក្មគណក្មតៃរពះរតោំង 


