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សាខាសហព័នធខែែរកមពុជាររកាម រៅរបរទសបារាំង រ ាំលកឹែួប៦២ឆ្ន ាំ 
ថ្ថៃបារាំងកាត់ទឹកដីកមពុជាររកាម ឱ្យរៅយនួ 

 ថ្ងងទី០៤ ខែមិងនុា គជឺាែួបទី៦២ឆ្ប ាំ 

ខដលរពះរាជាណាចរកកមពុជា បាត់បងៀទឹកដខីែមរ

ក្រកាមក្ៅឲយក្វៀតណាម។  សហព័ននខែមរកមពុជា

ក្រកាម បានក្រៀបចាំពិធីរ ាំឭកែួបក្នះហូរខហ ជា

ក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ ដចូជាក្ៅសហរដឌអាក្មរកិ កាណា

ដា សវីស បារាាំង និងក្ៅតាមបណាឋ របក្ទសនានា

ជាក្រចើនក្ទៀត។ ក្ៅ

ថ្ងងក្នះខដរ ១៩ មិងុ

នា ស្នខាសហព័នន

ខែមរ កមពុជាក្រកាម 

ក្ៅក្ែតថ Toulouse 

របក្ទសបារាាំង បាន

ក្រៀបចាំ ក្ធវើពិធរី ាំឭក

ថាន ក់ ឹកនំា និង្រពះសង្ឃ ននសហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម 
កនុង្ពិធីរលឹំកមួបទិវបារងំ្ោត់ទឹក ីកមពុជាក្រោមឲ្យយួន  

ក្ៅសាធារណរ ឋបារងំ្ 

ែួបទី៦២ឆ្ប ាំ ក្ស្នកនាដកមមថ្នការបាត់បងៀទឹកដី

ខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ៅឲយក្វៀតណាមក្នះផងខដរ 

ក្ដាយមានការចលូរមួពីរពះសងឃ និងរបជាពល

រដឌខែមរ ខែមរក្រកាមជាង១០០អងគ និងរបូ មកពីរប

ក្ទសកាណាដា សវីស និងមកពីបណាឋ ក្ែតថនានា

កបុងរបក្ទសបារាាំង។ ក្ោក ឡមឹ វុាំងក្កឿង ខដល

ជារបធានស្នខាសហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ៅទី

រកុង Toulouse និងជាអបកចាត់ខចងពិធបីុណ្យ

បានខងលងថា “បាទ! ថ្ងងក្នះ សហព័ននខែមរកមពុជា

ក្រកាម របចាាំក្ែតថ Toulouse រសុកបារាាំងក្នះ 

បានក្រៀបចាំទិវមួយឲយក្ ម្ ះថា ទិវរ ាំឭកថ្ងង

បាត់បងទឹកដខីែមរកមពុជាក្រកាម ក្ដាយកបុងក្ោល

បាំណ្ង៣ គ៖ឺ ទី១ ក្ដើមផីសាំខដងនវូក្ស្នក

នាដកមម របស់ជនជាតខិែមរកមពុជាក្រកាម និងការ

ក្ស្នកស្នឋ យការបាត់បងៀទឹកដដីនូតាក្យើង។ ទី២

ក្ទៀត ក្ដើមផីនឹងដាស់ស្នម រតឲីយចងចាាំដល់កលុ 

បុរតខែមររបស់ក្យើងរគប់ជើនាន់ ឲយដងឹយល់អាំពី

របវតថសិ្នស្ដសឋរបស់ែលួន ក្ដើមផីនឹងក្ជៀសវង។ ទី

៣ គកឺ្ដើមផីបង្ហា ញទាក់ទាញនវូមតអិនថរជាត ិ

ខដលជាអបករសឡាញ់យុតថធិម៌ រសឡាញស់ចច

ធម៌   ជយួោាំរទដល់សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាម  

តក្ៅទំព័រ ៤ 

Kampuchea-Krom 
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ការផាយរបចាាំខែ របស់សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាមពិភពក្ោក 
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លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ខសែក គឺថ្ថៃរនេះ 

 ក្ោកអាលបឺតខអនខសថន បានទកុពាកយ

ក្ស្នល ក ដចូតក្ៅ៖ “ក្រៀនសូរតពីអតតីកាល, រស់

ក្ៅ ថ្ងងក្នះ, សងឃឹមថ្ងងខសែក។ ក្រឿងសាំខាន់ គកឺុាំ

ឈប់ក្លើកជាសាំណួ្រ”។ “Learn from yesterday, 

live for today, hope for tomorrow. The important 

thing is not to stop questioning.” Albert Einstein 

 ក្តើខែមរក្រកាម (ឬខែមរទកូ្ៅ)បានក្រៀនក្ចះ អវី

ែលះពីអតតីកាល ? 

 ក្តើក្យើងរតូវរស់ក្ៅយ៉ងដចូក្មថ៉ច ? 

 ក្តើក្យើងសងឃឹមក្លើអវីក្ៅថ្ងងខសែក ? 

កបុងនាមជាជនខែមរក្រកាម ក្យើងសូមស្នក

លផងក្ឆលើយនឹងសាំណួ្រក្នះដចូតក្ៅ៖ ក្តើខែមរ

ក្រកាម (ឬខែមរទកូ្ៅ) បានក្រៀនក្ចះអវីែលះពីអតីត

កាល? អបកដកឹនាាំរបវតថសិ្នស្ដសថរបស់យួន ក្ ម្ ះ

ហូជមីិញ ក្ៅក្ពលក្ធវើក្សចកថរីបកាសឯករាជយ

ពីរបក្ទសបារាាំង នាថ្ងងទី២ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំាំ្១៩៤៥ 

បានដករសងៀយកសាំដរីបស់របធានាធបិតី ថ្ន

សហរដឌអាក្មរកិ ងមូាស់ ខជហវ័ សុន មកសូរតថា 

៖ ‹‹មនសុសទាាំងអស់រតូវបានបក្ងកើតមកក្សមើភាព

ោប ›› ក្ហើយជនក្នះ ក៏បានក្លើកយកពាកយពី

របកាសអាំពីសិទនិមនសុស របស់របក្ទសបារាាំង

មកនិយយ គ ឺ‹‹មនសុសទាាំងអស់ ក្កើតមកក្ដាយ

ក្សរ ី និងមានសិទនិក្សមើោប  ក្ហើយរតូវខតក្ៅជា

ក្សរ ី និងមានសិទនិក្សមើោប ជាដរាប ក្នះជាការពិត 

ខដលមិនអាចរបខកកបាន។ ក្ៅក្ពលខដលរតូវ

ការសិទនិ និងក្សរភីាព យួនបានយកពាកយលែៗ

ក្នះមកខរសក ប៉ុខនថទនធឹមក្នាះ ក្យើងជាខែមរ

ក្រកាមទាាំងអស់ោប  កុាំថាដល់បានទទលួពនលឺមួយ

ចក្រមៀកថ្នសិទនិក្សរភីាពក្នាះ ក្កើតមកដងឹកថី

កបុងសញ្ញជ តជិាខែមរក្ៅក្លើទឹកដី មតក៌ ក្ករដនូតា 

ក្យើង ខបរជាទទលួបាននវូការរតួតរតាផ្តថ ច់ការ 

រ ាំោយពូជស្នសន៍ វបផធម៌ ស្នសនា របថ្ពណី្ 

ទាំក្នៀមទមាល ប់ ពីសាំណាក់យួនរគប់កាលសម័យ 

មិនថាជារបក្ទសក្នះកាន់លិទនិក្សរ ី ឬកមុមុយនី

សថក្ឡើយ។ ភាពជាក់ខសថងខដលជាលទនផលថ្ន

នក្យបាយរបស់យួនក្នះ បានក្ធវើឱយជនជាតិ

ខែមរក្ៅក្លើទឹកដកី្នាះ បាត់បងៀសិទនិក្សរភីាព

រគប់ខបបយ៉ង ពីឋានៈជាមាច ស់ក្ដើមថ្នទឹកដី 

រហូតដល់សភាពសលុតរននត់ថា អាច្នដល់

ការរោយពូជស្នសន៍។ ក្ហើយក្រឿងក្នះវបនថ

តាាំងពីអតតីកាលមកដល់បចចុបផនបកាល និងបនថ

http://vokk.net/?p=5348


 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ក្ៅអនាគតក្ទៀត លុះរតាផតុពូជខែមរក្ៅកមពុជា

ក្រកាម។ ក្យើងជាខែមរក្រកាមបានរតូវអបកដកឹនាាំ

យួនរញុផធប់នឹងជញ្ញជ ាំងក្ៅក្ហើយ ! 

 ក្តើក្យើងរតូវរស់ក្ៅយ៉ងដចូក្ម៉ថច ? 

ក្ដើមផីរស់ មនសុសក្យើងរតូវការ៖ ែយល់ដក

ដក្ងាើម ទឹក និងមាូបអាហារ សក្មលៀកបាំពាក់ 

កខនលងក្ដក ឱសងពាបាល។ ប៉ុខនថក្បើបានរតឹម

ខតមានអាយុខវង ក្ដាយមិនបានក្ធវើអវីជា

របក្យជន៍ស្នធារណ្ៈ របក្យជន៍សងគមជាត ិ

ជវីតិក្នាះក៏សឹងខតោម នន័យខដរ។ ក្ោក រ៉ាល់ 

វឿ ល់ដកូ្អមុសុឺន បានក្ពាលថា មិនខមនជា

របខវងរបស់ជវីតិក្ទ គឺជក្រៅរបស់ជវីតិ។ It is 

not length of life, but depth of life. Ralph Waldo 

Emerson ក្តើសុភមងគល អាចក្កើតមានចាំក្ពាះែលួន

ក្យើងយ៉ងណា ក្ៅក្ពលខដលឪពុក មាថ យ 

ញាតសិណាថ ន មាមីង បងបែូនរាប់ោនអបកក្ៅ

កមពុជាក្រកាម រស់ក្ៅកបុងស្នទ នភាពងងតិស៊លប់ 

ោម នសងឃឹមក្នាះ ? សកមមជនសិទនិមនសុសថ្ន

របក្ទសភមូា អបករសី អងូស្ននសូ៊ជ ី បានរាំលឹក

មនសុសយ៉ងដកូ្ចបះ៖ Burmese human rights 

icon Aung San Suu Kyi said: “Don’t just sit 

there. Do something.” ‹‹កុាំរោន់ខតអងគុយក្ៅទី

ក្នាះ រតូវក្ធវើអវីមួយ›› ចាំខណ្កក្ោក ម៉ាទីន លូងឺ

គងី អបកដកឹនាាំទាមទារក្សរភីាព របស់ជនជាតិ

ខសផកក្មម  បានក្ពាលដកូ្ចបះ៖ ‹‹ក្យើងរតូវខត

តរមងៀែបងឱយរតងៀ ក្ធវើការក្ដើមផីក្សរភីាពរបស់

ក្យើង។ មនសុសមាប ក់មិនអាចជះិពីក្លើែបងក្យើង

បានក្ទ លុះរតាខតក្យើង ឱនឱយក្គជះិ››។ Ameri-

can civil rights leader Martin Luther King, Jr., 

told African-Americans: “We must straighten 

our backs and work for our freedom. A man 

can’t ride you unless your back is bent.”ក្ហើយ

ក្នះជាពុទនវចនៈរបស់រពះបរមរគូ ៖ ‹‹ក្រស្នច

រសងៀែលួនក្ដាយែលួនឯង កុាំរ ាំពឹងចាាំក្គដថ្ទ ោម ន

អបកណាជយួក្យើងក្រៅពីែលួនក្យើងក្ទ››។ Buddha 

counseled. “Work out your own salvation, No 

one saves us but ourselves. ” 

 ក្តើក្យើងសងឃឹមក្លើអវីក្ៅថ្ងងខសែក ? 

ថ្ងងខសែក គថឺ្ងងក្នះ។ Tomorrow is Today អវី

ខដលអបកក្ធវើក្ៅថ្ងងក្នះ គជឺាក្សចកថសីងឃឹម

សរមាប់ថ្ងងខសែក។ ដាាំក្ដើមក្ឈើ អាចរតូវការ

ក្ពលក្វោដប់ឆ្ប ាំ។ ដាាំមនសុសអាចរតូវការ

ក្ពលពីរ ឬបីដង ឬក្រចើនដង ក្លើសពីដាាំក្ដើម

ក្ឈើ។ ក្ដាយក្យើង គខឺែមរក្រកាមជាអបករតូវក្ធវើ

ការក្ដើមផីសក្ស្ដង្ហគ ះែលួនឯង ខែមរក្រកាមទាាំងអស់ោប

រតូវរ ាំក្ដាះែលួនពីភាពអវជិាជ  ភាពភយ័ខាល ច បាក់

សាត ភាពសមងាំយកសុែ លះបងៀគាំនិតរបកាន់ 

បកខពួក មានក្សចកថកីាល ហានចលូរមួការង្ហរ

សងគមជាត ិ ក្ហើយរតូវចលូរមួកបុងសកមមភាព

បក្ងកើនធនធានមនសុស ឱយទទលួការសិកាអប់រ ាំ

សរមាប់អនាគត ក្រពាះថ្ងងខសែក គជឺាលទនផល

របស់ថ្ងងក្នះ ក្ម៉ាងក្នះ នាទីក្នះ។ ក្យើងទាាំងអស់

ោប  រតូវដាាំក្សចកថសីងឃឹមក្ៅក្ពលក្នះ។ ក្រពាះ

ខសែកគថឺ្ងងក្នះ។   ក្ដាយ៖ សឺង សក្រមច/VOKK 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

របស់ផងក្យើងក្ៅថ្ងងខាងមុែ ក្ដើមផី

្នក្ៅដល់ សក្រមចវសនាែលួនឯង កបុង

ក្ពលខាងមុែក្នះបាទ! កមមវធិថី្ងងក្នះក្យើងមាន

ភាពសបាយយ៉ងខាល ាំង ក្ដាយស្នរមានការចលូ

រមួពីសាំណាក់បងបែូនខែមរកមពុជាកណាឋ ល ជា

ក្រចើនបាទ! កបុងក្នាះមានការចលូរមួពី សមាគម

របស់ខែមរកមពុជាកណាឋ ល និងបងបែូនខែមរកមពុជា

កណាឋ លមួយចាំននួក្ទៀត កបុងក្នាះមានពួកខាង

បណ្ឍ ិ ត ខាងនិសសិត និងខាងស្នស្ដស្នឋ ចារយ ក្ទៀត

បាទ! មានទាាំងរពះសងឃ ទាាំងចាស់ទុាំ និងយុវជន

ក្ទៀតបាទ!  ការចលូរមួកបុងថ្ងងក្នះ មានរបខហល

ជាង១០០ នាក់បាទ! មានក្ោករបធានសហព័នន

ខែមរកមពុជាក្រកាម គកឺ្ោក ថាច់ ងឿកុ ថាច់  ោត់

បានចលូរមួជាអធបិតផីងខដរបាទ!  ក្ហើយជា

ក្មាទនភាពសរមាប់ សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាម

របចាាំក្ៅទីរកុង Toulouse ក្នះបានអក្ ជ្ើញ

ស្នខាសហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាម ពីរបក្ទសក្ផស

ងៗដចូជា  ក្ៅរបក្ទសសវីស ក្ហើយនិងក្ៅក្ែតថ 

Lyon ក្ហើយក្ៅស្នខាមួយចាំននួក្ផសងៗក្ទៀត

បាទ!  បានមកចលូរមួយ៉ងគរគកឹគក្រគងខដរ

បាទ!  កមមវធិកី្នះ ទី១ គ ឺក្យើងក្ធវើតាមរក្បៀបរពះ

ពុទនស្នសនា គមឺានការរាប់បារត របក្គនចង្ហា ន់

ដល់រពះសងឃ ទី២ក្ទៀត គែឺញុាំផ្តធ ល់ជារបធាន

សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាមរបចាាំក្ែតថ Toulouse  

បានអាននវូសុនធរកថារបស់ក្ោកអធបិត ី ក្តា 

គមឹងងុ ក្នាះខដរបាទ! បនាធ ប់មកក្ទៀត មានការ

សខមឋងសុនធរកថារបស់ អនរុបធានសហព័ននខែមរ

កមពុជាក្រកាម របចាាំក្ែតថ Toulouse ក្ហើយនិងការ

សខមឋងសុនធរកថា របស់ក្ោករបធាសហព័នន

ខែមរកមពុជាក្រកាម គកឺ្ោក ថាច់ ងឿកុថាច់ បាទ! ែញុាំ

សក្ងកតក្ ើញថា កមមវធិកី្ៅថ្ងងក្នះមានភាពឱ

ឡារកិយ៉ងសក្មផើមណាស់ បងបែូនខែមរក្យើងទាាំង

អស់ខដលមកចលូរមួ គមឺានការចាប់អារមមណ៍្

យ៉ងក្រចើន ក្ៅក្លើចរនថនក្យបាយរបស់សហ

ព័ននខែមរកមពុជាក្រកាម ជាពិក្សសអាំពីភាពស្នម

គីគភាពរវងខែមរ និងខែមរ ហបឹ ងក្គបានចាប់

អារមមណ៍្យ៉ងក្រចើន និងក្ោលនក្យបាយ

របស់សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាមក្នះបាទ!  ែញុាំមាន

សងឃឹមយ៉ងក្រចើនថាឆ្ប ាំដល់  ែញុាំនឹងក្រៀបចាំបុណ្យ

ទិវបាត់ទឹកដខីែមរកមពុជាក្រកាមក្នះ សងឃឹមថា

នឹងមានបងបែូនខែមរកណាឋ លក្នះ នឹងមកចលូរមួ

ក្រចើនជាងក្នះក្ៅក្ទៀតបាទ!  ែញុាំសូមផ្តថ ាំ និងក្ផញើ

ជនូបងបែូនជនរមួជាតកិ្យើង ខដលក្ៅកបុងរសុក 

ហបឹ ង គថឺា ថ្ងងក្នះគឺជាថ្ងងសរមាកធាំមួយរបស់

បងបែូនខែមរកមពុជាក្រកាមក្យើងទាាំងអស់បាទ! មក

ពីក្យើងបានអក្ ជ្ើញ បានក្ ើញនវូវតថមាន 

របស់បងបែូនខែមរទាាំងអស់មកចលូរមួក្នះ គឺជា

ជយ័ជើនះមួយ យ៉ងសក្មផើមណាស់បាទ!  

បង្ហា ញនវូ លកខណ្ៈស្នមគីគភាពជាវជិជមានបាទ! 

ដកូ្ចបះក្យើងក្ ើញថា ក្នះជាក្ោលក្ៅរបស់

សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាមក្យើង ខដល្នក្ៅ

រកការរ ាំក្ដាះទឹកដរីបស់ក្យើង និង្នក្ៅរក

សិទនិក្សរភីាពជនូបងបែូនក្ៅកបុងរសុកខដរ ដកូ្ចបះ

សូមឲយបងបែូនកុាំឲយអស់សងឃឹម គរឺគប់វនិាទី 

តពីទំព័រ ១ 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

រគប់កាលៈក្ទសៈ គឺថាបងបែូនក្ៅខាងក្រៅមិន

ខដលបាំក្ភលច មិនខដលលះបងៀបងបែូនខដលក្ៅ

កបុងរសុកក្នាះក្ទបាទ! សូមផ្តឋ ាំក្ផញើប៉ុណ្ត ឹ ងបាទ! 

សូមកុាំឲយអស់សងឃឹមឲយក្ស្នះបាទ! ”។ ក្ោក 

ថាច់ ងឿកុថាច់ របធានរបតបិតថសិហព័ននខែមរកមពុ

ជាក្រកាម ខដលជាអធបិតកី្ៅកបុងកមមវធិកី្នះ 

បានខងលង ក្រៀបរាប់អាំពីក្ោលការណ៍្របស់សហ

ព័ននយ៉ងដូក្ចបះ “សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ទាះ

បីតសូ៊ក្ៅក្លើទឹកដកីមពុជាក្រកាមក៏ក្ដាយ  តសូ៊

ក្ៅខាងក្រៅក៏ក្ដាយ ក៏ពួកែញុាំហបឹ ងជាខែមរខដរ  

ពិក្សស ក្យើងមានភារកចិចដាស់ក្តឿនខែមរក្យើង

ទាាំងអស់ោប  ក្រពាះែញុាំចងៀមានជើក្នឿថា សហព័នន

ខែមរកមពុជាក្រកាម ខដលក្ធវើសពវថ្ងងហបឹ ងមិនខមន

ក្ធវើក្ដើមផីបក្ងកើតរកុមគណ្បកសក្ទ គកឺ្ធវើក្ដើមផីការ

ពាររបក្ទសជាត ិ  ក្ដើមផីការពារខែមរ ក្ដើមផីការ

ពារបូរណ្ភាពទឹកដកី្យើង ទាាំងទឹកដបីចចុបផនប 

ទាាំងទឹកដខីដលបាត់បងៀក្ៅក្ហើយ អ ច្ឹ ងមិនថា

បាត់បងៀ១០០-២០០ឆ្ប ាំក្នាះក្ទ  អវីក៏ក្ដាយបាត់

បងៀក៏ក្ៅជារទពយសមផតថរិបស់ក្យើង រតឡប់មក

វញិ កាលពីឆ្ប ាំក្ៅវញិ ខែ១០ ែញុាំបានមកទីហបឹ ង

ជបួអស់ក្ោកចាំននួក្រចើនក្ៅទីក្នះ   ក៏ប៉ុខនឋកបុង 

រយៈក្ពលែលីហបឹ ង សហព័ននខែមរកមពុជាក្រកាមបាន

ក្ធវើសែីែលះ ក្ដាយក្យើងឈរក្ធវើក្ៅក្លើខផនការ

របស់សហព័ននបីហបឹ ងគឺ កចិចការក្ៅក្លើអនថរជាត ិ

កចិចការក្ៅរបក្ទសកមពជុា ក្ហើយនិងក្ៅកមពជុា

ក្រកាម។  ក្ោលការណ៍្ គកឺចិចការរបស់សហព័នន

ហបឹ ង គកឺ្យើងក្ធវើកចិចការបីក្នាះ គទីឺ១ ក្យើងក្ធវើការ

ជាមួយរកុមរបឹកាសិទនិមនសុស ខដលក្ៅទីរកុង 

ហសឺខណ្វហបឹ ង ក្ដាយក្យើងពិនិតយក្មើលថាក្តើ 

សននិសញ្ញដ សិទនិមនសុស កតកិាសញ្ញដ សិទនិមនសុស

ខដលរដាឌ ភបិាលគមុមុយនីសឋយួន ក្គចះុហតទ

ក្លខាសននិសញ្ញដ ណាែលះ ក្យើងតវឿ ក្រឿងហបឹ ង  

ដចូជា ក្គចះុសននិសញ្ញដ ក្រឿងក្ោរពនវូជើក្នឿ 

ស្នសនា ក្យើងជើរញុក្រៀងទាាំងអស់ហបឹ ងរបាប់

រកុមរបឹកាសិទនិមនសុស ឲយក្គក្ៅកមពុជាក្រកាម 

ក្គក្ធវើដើក្ណ្ើ រក្ៅមួយស្នរពីស្នរថា ក្ហើយក្ៅ

កមពុជាក្រកាមហបឹ ង ជាអបកកាន់រពះពុទនស្នសនា 

រតូវយួនហបឹ ងរ ាំក្ោភ ក្ហើយរពះពុទនស្នសនា 

ខដលខែមរចងចាាំ ខដលខែមរមានជើក្នឿ ខតខែមរមិន

មានសិទនិសក្រមចរគប់រគងក្លើវសនា ជើក្នឿ

របស់ែលួនឯង រពះពុទនស្នសនារតូវឋិតក្ៅក្រកាម

ការរគប់រគងរបស់រដាឌ ភិបាល គមុមុយនីសឋយួន 

ក្នះគរឺតូវក្គរ ាំក្ោភក្ហើយ ខតផធុយក្ៅវញិ រពះ

សងឃខែមរក្រកាមក្ៅកបុងរសុកមួយចាំននួ អស់

ក្ោកមួយចាំននួ ខដលោត់ក្មើលក្ ើញថា រដាឌ

ភបិាលយួនឥឡូវហបឹ ងក្គបននូរបនទយ វតថែលះក្ៅ

ទិ ឋភាពទឹក ីកមពុជាក្រោម 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

កមពុជាក្រកាមហបឹ ង វតថែលះដចូវាំងក្សឋចចងឹ ក្បើបង

បែូនណាបានក្ៅកមពុជាក្រកាម ក្យើងពិតជាក្មើល

ក្ ើញចងឹ ក្មើលក្ ើញជាហូរខហរ រពះសងឃក៏

ក្ធវើបុណ្យបាន បងបែូនក៏ក្ធវើទានក្ផសងៗហបឹ ងបាន 

ក្បើក្យើងក្មើលក្ៅក្ ើញថា មានសិទនិក្សរភីាព

ប៉ុណ្ត ឹ ង រគប់រោន់ ែលះថាបងបែូនខែមរកមពុជាក្រកាម

មិនបាច់តវអីក្ទៀតក្ទ ក្គរបគល់ក្សរភីាព

ក្យើងប៉ុណ្ត ឹ ងក្ ើញថាគួរសមក្ហើយ ក៏ប៉ុខនថ

ក្យើងក្មើលក្ៅវញិ ក្បើសិនជាក្គឲយក្សរភីាព

ក្យើងក្ៅវញិ ក្គអត់រគប់រគងក្យើងក្ទ រពះពុទន

ស្នសនាហបឹ ងក្ៅក្រកាមការរគប់រគងរបស់យួន 

ហបឹ ងគកឺ្យើងតវឿ ក្ៅតាមហបឹ ង”។ អបករសី ថាច់ 

សុភាព ខដលជារបធានស្នខាសហព័ននខែមរកមពុ

ជាក្រកាមរបចាាំរបក្ទស សវីស បានចលូរមួកបុង

កមមវធិកី្នះ បានក្រៀបរាប់អាំពីទកុខក្វទនារបស់បង

បែូនខែមរកមពុជាក្រកាម ខដលកាំពុងរស់ក្ៅឯមាតុ

ភមូិកមពុជាក្រកាមសពវថ្ងង ក្ដាយែសឹកែសួល អួល

ក្ដើមកថា “ជបួរពះអងគ គមឹ ក្មឿន រពះអងគ ទឹម 

ស្នែន រពះអងគ យ័ញ តនូ ខដលជាប់គកុរបស់

យួន មួយអងគៗ ពីរ-បីឆ្ប ាំ ក្ហើយក្ពលក្នះែញុាំមាន

ក្រឿងមួយខដលគួរអស្នច រយ ចាំក្ពាះបងបែូនខែមរ

ក្យើងរតូវយួនកាប់កាលក្ ម្ ះ ក្ៅ ខណ្ត  ក្ៅ

កបុងឆ្ប ាំក្ៅមុិញ ភជុាំបិណ្ឍ  ែញុាំមិននឹក មិនស្នម នថា 

បងបែូនខែមរកមពុជាក្រកាមក្យើង ខដលក្ៅទឹកដី

កមពុជាក្រកាម រតូវយួនក្ធវើបាបមកដល់សពវថ្ងង

ក្នះ។ ក្ហើយែញុាំមានក្មាទនភាពជាទីបាំផតុខដល 

ក្យើងមានក្ោករបធានរបតបិតថ ិ សហព័ននខែមរ

កមពុជាក្រកាមបានផសពវផាយក្រឿងបងបែូនខែមរកមពុ

ជាក្រកាមក្យើង កបុងនាមែញុាំជាខែមរក្រកាមមួយរបូ

ខដលក្ោកឪពុកក្ៅកមពុជាក្រកាម ឆ្ប ាំ១៩៤៥ 

កាលជើនាន់បារាាំង ខដលបានរត់មកកមពុជា

កណាឋ លក្នះ ក្ហើយខដលឥឡូវរតូវក្គសមាល ប់

ក្ហើយទាាំងពូជ។ ដល់សតវតសរទី៍២១ក្នះក្ទៀត 

រហូតមកដល់សពវថ្ងងក្ៅខតយួនោបសងកត់ បង

បែូនខែមរក្យើងរហូតដល់ កាប់សមាល ប់ ក្ៅ ខណ្ត 

ដកូ្ចបះែញុាំទទលួយកអត់បាន។ ដចូខដលបងបែូន

ក្យើងបានក្ ើញក្ហើយ ែញុាំមិនជរមាបក្ទ មានែលះ

បងបែូនខែមរក្យើងោត់ចះុក្ៅខែមរ ោត់ក្ ើញ

ចាស់ ខដលក្ៅបឹងកក់ ក្ពលខដលែញុាំមកពីក្ធវើ

ការ ែញុាំក្បើកទរូទសសន៍ ែញុាំក្ ើញកនូពរក្កមងរសី

មួយអាយុរបាាំឆ្ប ាំ ខដលក្គក្ដញោត់ក្ចញពីផធះ  

ោត់ថា “ក្ដញែញុាំក្ចញពីផធះ ក្តើឲយែញុាំក្ៅក្ៅ

ឯណា?” សាំដហីបឹ ង ក្ៅជាប់ែួរកាលែញុាំរហូតដល់

សពវថ្ងង ក្នះ  ែញុាំទទលួយកអត់បាន ក្ហតដុកូ្ចបះ 

ែញុាំនឹកក្ ើញថា ក្បើបងបែូនក្យើងក្ៅដកីមពុជា

កណាឋ លរតូវក្គក្ធវើបាប  ក្តើក្យើងអបកក្ៅខាង

ក្រៅ ក្គងលក់សលឹងឬ? ែញុាំទទលួយកអត់បាន។ 

ដកូ្ចបះែញុាំសងឃឹមថា  ចតិថបងបែូនទាាំងអស់ោប  ក៏ដូច

ជាចតិថែញុាំ ពូជកាំក្ណ្ើ តរបស់ក្យើងមានទកុខ ក្តើ

ក្យើងក្ធវើសែីក្ដើមផីជាត ិមាតភុមូិក្យើង? ក្យើងរតូវ

របួរមួោប   រតូវស្នមគគោីប  ចងបាច់ មិនរបកាន់ក្ទ

ថា ខែមរក្រកាម ខែមរកណាឋ ល ឬខែមរក្លើ។ ក្បើបង

បែូនទាាំងអស់មានគាំនិតដូចែញុាំចងឹែញុាំក្ជឿថា ទឹកដកី

មពុជាក្រកាមមិនយូរក្ទ ក្យើងនឹងបានរតឡប់មក



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

វញិក្ដាយស្នរខតកមាល ាំងបងបែូនក្យើង ក្ៅទី

ក្នះ។  ក្ពលក្បើកវទិយុខែមរកមពុជាក្រកាម ែញុាំឮក្គ

និយយទីក្នះវទិយុខែមរកមពុជាក្រកាម  ជាមាតភុមូិដ៏

ខសនរសក្ណាះរបស់ក្យើង  ែញុាំឮពាកយហបឹ ង ែញុាំ

រសក់ទឹកខភបកភាល ម រគប់ក្ពលែញុាំអងគុយមុែ You-

Tube  ែញុាំ យាំក្ហើយ។ ក្ហើយរគួស្នរែញុាំោត់ក្ចះខត

ថា  ក្មចក៏ក្ចះខតនឹកយាំអ ច្ឹ ង? ែញុាំថា ក្យើងក្ៅ

របក្ទសក្គ ក្យើងរស់សុែរសួលក្ហើយ  ក្យើង

ញុាាំឆ្ង ញ់ ក្យើងក្ដករសួល  ក៏ប៉ុខនថបងបែូនែញុាំក្ៅ

កបុងរបក្ទស ែញុាំក្ ើញក្គយាំរាល់ថ្ងង។ ក្ដាយអី? 

ក្គរបឹយកដ ី មិនថាក្កមង មិនថាចាស់ ក្តើក្យើង

ក្ធវើសែីក្ដើមផីជាតរិបស់ក្យើង? បងបែូនទាាំងអស់

ខដលក្សបហាជាតមិានវតថមានក្ៅទីក្នះ    រប 

ខហលជាចតិថមិនែុសពីែញុាំក្ទ ដចូោប គជឺយួជាត ិ

ជយួមាតភុមូិក្យើង។ ក្យើងក្ ើញក្ហើយក្ៅដីក

មពុជាក្រកាមក្យើងរតូវយួនោបសងកត់។ រគប់

ក្ពលខដលែញុាំនិយយកបុងវទិយុខែមរពិភពក្ោក 

វទិយុកមពុជាក្រកាម ែញុាំថា ែញុាំមិនចងៀឲយទឹកដសីពវថ្ងង

កាល យជាកមពុជាក្រកាមទី២ក្ទៀត”។ អបករសី សុែ 

ជា ជាខែមរកណាឋ ល ខដលមានក្ដើមកាំក្ណ្ើ ត

បចចុបផនបរស់ក្ៅក្ែតថ Toulouse របក្ទសបារាាំង

បានចលូរមួ ក្ហើយបានមានចាំណាប់អារមមណ៍្

យ៉ងដកូ្ចបះ “មកពីរសុកខែមរ ែញុាំរស់ក្ៅរបក្ទស

បារាាំង ែញុាំមានក្សចកឋរី ាំក្ភើបរកីរាយ ក្រពាះអីែញុាំជា

ខែមរខដរ ក្ហើយែញុាំមានក្មាទនភាព ក្រពាះអីខែមរ

បានរមួោប ក្ដើមផីទាមទារឯករាជយ ទាមទារសិទនិ

ក្សរភីាព ភាពក្សមើោប ក្ដើមផីឲយរបជាជនខែមរ

ក្រកាមទាាំងអស់ មានសិទនិក្សរភីាពក្ឡើង កុាំឲយ

យួនរតួតរតាយូរលងៀអខងវងតក្ៅក្ទៀត ក្មើល

ក្ៅក្ ើញថាពិបាកណាស់ ែញុាំមានសងឃឹមថា នឹង

ទទលួបានឯករាជយ ក្រពាះអីបងបែូនខែមរក្ៅទីក្នះ

រមួស្នមគគោីប ក្ដើមផីជយួបងបែូនខែមរ ខដលរស់ក្ៅ

ឯរសុកខែមរក្រកាមក្នាះ ឲយមានក្សរភីាពរចួពី

អាណានិគមន៍”។ ទនធឹមនឹងក្នាះខដរ អបករសីបាន

ខផឋរផ្តឋ ាំក្ផញើក្ៅដល់កនូក្ៅខែមររគប់របូ ឲយមាន

ស្នម រតរីសឡាញ់ជាត ិ មាតភុមូិរបស់ែលួន “ែញុាំមាន

ការផ្តឋ ាំក្ផញើក្ៅដល់បងបែូន ស្ដសឋីខែមរ កនូខែមរទាាំង

អស់ទាាំងរបុសទាាំងរសីហបឹ ង ឲយមានការភាញ ក់រឭក

ក្ឡើង ឲយដងឹថាខែមរសពវថ្ងងក្នះ មិនខមនខតខែមរ

កណាឋ លក្ទ ក្ៅមានខែមរក្រកាមក្ទៀតតាមែញុាំដងឹ

ថា  បចចុបផនបក្នះ ក្ៅឯរសុកខែមរកណាឋ លហបឹ ង 

កនូខែមរមិនដងឹថាមានដីខែមរក្រកាមក្ទ ក្រពាះអីែញុាំ

មកក្នះយូរខដរក្ហើយ តាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៥ ែញុាំមក

ក្ៅរសុកបារាាំង ក្ហើយែញុាំក៏បានក្រៀនចប់ក្ចះដងឹ

មកពីក្នាះខដរ ។ អ ច្ឹ ងក្ហើយែញុាំសូមផ្តឋ ាំក្ៅកនូ

ខែមរទាាំងអស់ហបឹ ងទាាំងរស់ក្ៅឯខែមរក្រកាម និង

ខែមរកណាឋ ល ខែមរក្លើហបឹ ងឲយដងឹថា  ក្គចងៀយក

ទឹកដកី្យើងក្ហើយ ឲយក្យើងហបឹ ងភាញ ក់រឭកក្ឡើង 

ឲយក្យើងហបឹ ងស្នមគគោីប ក្ឡើងកុាំខបកបាក់ោប តក្ៅ

ក្ទៀត តចិក្ទៀតហបឹ ង ទឹកដខីែមរនឹងបាត់បងៀ ខលង

ក្ ើញមានខែមរក្ៅកបុងខផនទីពិភពក្ោកក្ទៀត

ក្ហើយ”។ សូមបញ្ញជ ក់ផងខដរថា  ក្យងតាមឯក

ស្នររបវតថសិ្នស្ដសឋបានសរក្សរថា កាលថ្ងងទី

២៨ ខែមីនា ឆ្ប ាំ១៩៤៩ របធានាធបិតបីារាាំង



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ក្ ម្ ះ វុាំងសងៀ អរូយូ៉ី បានចះុកចិចរពមក្រពៀង

របគល់ទឹកដកីមពុជាក្រកាម ឲយក្វៀតណាម ក្ដាយ

ក្វៀតណាម យល់រពមបក្ងកើតរដាឌ ភបិាលមួយ 

ក្ៅកបុងរកុមសភាបារាាំងថា រដឌក្វៀតណាម 

ក្ហើយបារាាំងសងឃឹមថា ការរបគល់ទឹកដកីមពុជា

ក្រកាមឲយក្សឋចបាវដាយ ក្ដាយក្គអាចរកានវូ

ឥទនិពលរបស់ែលួនបានយូរអខងវង ក្ៅទឹកដកីូ

ស្នាំងសីុន រពមទាាំងទម់ស្នក ត់របបគមុមនីសឋ ហូជី

មុិញ។ លុះដល់ថ្ងង០៤ មិងនុា ឆ្ប ាំ១៩៤៩  

ដខដល របធានាធបិតីបារាាំង វុាំងសងៀ អូរយូ៉ី 

បានរបកាសជាផលូវការ របគល់ទឹកដកីមពុជា

ក្រកាមឲយក្វៀតណាមជាផលូវការ ក្ដាយមានថ្ផធដី

ចាំននួ ៦៨០០០ គឡីូខម៉រតរកឡា មាន៦ក្ែតថ/

រកុង កាលក្ណាះ។ បចចុបផនបបាំខបកក្ៅជា ២១ 

ក្ែតថ គតិមកដល់ក្ពលក្នះ ការបាត់បងៀទឹកដី

កមពុជាក្រកាម មានរយៈក្ពល៦២ឆ្ប ាំមកក្ហើយ៕ 

សមាគមខែែរកមពុជាររកាមរដើមបសីទិធិមនុសស និងអភិវឌ្ឍន៍ 
របើកសកិាា សាលាសដពីីច្បាប់ដលរ់កុមការងារ 

រកុមសិោខ ោម និង្រគូបណុ្ះបណ្ាលចាប់ ននសមាគម
ខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ ើមបីសិទធិមនុសស និង្អភិវឌ្ឍន៍ 

 សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ដើមផីសិទនិ

មនសុស និងអភវិឌណន៍ ក្ៅកាត់ថា KKKHRDA 

ខដលមានទីស្នប ក់ការ ឋិតក្ៅកបុងសហគមន៍បុរ ី

ថ្រពនគរ ភមូិក្ោកឃ្លល ង សង្ហក ត់ភបាំក្ពញងម ី ែណ្ឍ

ខសនសុែ រាជធានីភបាំក្ពញ បានក្បើកសិកាខ

ស្នោមួយមានរយៈក្ពលពីរថ្ងង គចឺាប់ពីថ្ងងទី

២៩ ដល់ថ្ងងទី៣០ ខែមិងនុា ឆ្ប ាំ២០១១ ក្ដាយ

សិកាក្ៅក្លើ រកមរពហមទណ្ឍ  រកមនីតវិធិរីពហម

ទណ្ឍ  ចាប់ភមូិបាល និងចាប់សញ្ញដ ត ិ ថ្នរពះ

រាជាណាចរកកមពុជា ក្រកាមការជើនយួឧបតទមភពី

អងគការ Diakona ក្ៅកមពុជា និងមានក្ោក រទី 

ហ៊ង ទីរបឹកាខផបកចាប់ ថ្នអងគការ Diakonia និង 

អងគការ Forumsyd Cambodia ជារគូបណ្ឋ ុះបណាឋ

ល។ 

 វគគសិកាខ ស្នោក្នះ មានការចលូរមួពី

រកុមការង្ហររបស់ KKKHRDA ចាំននួ២៣របូ ថ្ន

បណាឋ ញសហគមន៍ចាំននួ៦គ ឺ ក្ែតថស្នវ យក្រៀង 

ក្ែតថកណាឋ ល ក្ែតថកាំពងៀសពឺ ក្ែតថរកក្ចះ ក្ែតថ

បាត់ដើបង និងទីរកុងភបាំក្ពញ។ ក្រៅពីក្នាះក៏មាន

ការចលូរមួពីគណ្ៈកមមការសបូលថ្នបណាឋ ញយុវ

ជនខែមរកមពុជាក្រកាមមួយចាំននួផងខដរ។ 

 ក្ោក សឺន ជុើជនួ មស្ដនឋីសរមបសរមួល 

ថ្នសមាគម KKKHRDA បានមានរបស្នសន៍ថា 

ក្ដាយស្នរការយល់ដងឹខផបកចាប់ ថ្នរកុម

ការង្ហររបស់ក្ោកក្ៅមានករមឹតទាប ដកូ្ចបះ



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ការក្បើកវគគបណ្ឋ ុះដណាឋ លក្នះ គកឺ្ដើមផីពរងងឹ

សមតទភាពដល់ពួកក្គបខនទមក្ទៀត សរមាប់

ជយួរបជាពលរដឌ ក្ៅកបុងបណាឋ សហគមន៍

នីមួយៗ “ចងឹក្យើងក្ជឿជាក់ថាថ្ងងក្រកាយ ទាាំង

បុគគលិករបស់សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ដើមផី

សិទនិមនសុស និងអភវិឌណន៍ ទាាំងបុគគលិកខដល

បក្រមើការក្ៅកបុងកមមវធិ ីបណាឋ ញយុវជនខែមរកមពុ

ជាក្រកាមហបឹ ង  ក្ៅក្ពលខដលចះុក្ធវើការជាមួយ

ពួកោត់ហបឹ ង ក្យើងអាចនឹងខចករ ាំខលកបទ

ពិក្ស្នធន៍ហបឹ ងក្ៅដល់ពួកោត់ ក្ហើយជយួចលូ

រមួសរមបសរមួល ក្ៅក្ពលខដលមានបញ្ញា  

ខដលមានទាំនាស់ក្កើតក្ឡើងក្ៅកបុងសហគមន៍”។ 

 ក្ោក ននួ រ ី មកពីក្ែតថបាត់ដើបងបាន

មានរបស្នសន៍ថា ក្ោកបានក្ធវើការជាមួយ 

KKKHRDA មានរយៈក្ពលជាងដប់ឆ្ប ាំមកក្ហើយ 

ក្ហើយក្ោកបានជបួរបទះបញ្ញា របស់ខែមរកមពុជា

ក្រកាមជាក្រចើនដចូជា បញ្ញា អតថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត  

បញ្ញា ដធីល ីអាំក្ពើហិងាកបុងរគួស្នរ ជាក្ដើម។ 

 រឯីក្ោក ឌី វណ្ត ងន មកពីក្ែតថកណាឋ ល

បានក្លើកក្ឡើងពីបញ្ញា  អតថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត  

ខដលអាជាញ ធរមូលដាឌ ន មិនរពមអនញុ្ញដ តឲយខែមរ

កមពុជាក្រកាម ក្របើរបាស់ទីលាំក្ៅក្ៅរសុក

កាំក្ណ្ើ តរបស់ែលួន ក្ៅកមពុជាក្រកាមក្នាះក្ទ។ 

ក្ោកក៏បានមានរបស្នសន៍ថា ការចលូរមួ

សិកាខ ស្នោក្នះ ក្ដើមផីជយួរបជាពលរដឌកបុង

ក្ពលមានបញ្ញា ។ 

 ក្ោក ភងួ សុខា មកពីក្ែតថស្នវ យក្រៀង 

បានឲយដងឹថា ទាាំងអាជាញ ធរ ទាាំងរបជាពលរដឌខែមរ

កមពុជាក្រកាមមួយចាំននួក្ៅទីក្នាះ មិនទាន់យល់

ដងឹចាស់ អាំពីក្ោលបាំណ្ងរបស់សមាគម 

KKKHRDA ក្ៅក្ឡើយក្ទ។ 

 ចាំខណ្កឯក្ោក ចនធ សុែ ជាសមាជកិ

រកុមរបឹកា ុាំែសឹម រសកុសបួល ក្ែតថរកក្ចះ បាន

ឲយដងឹផងខដរថា របជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាម

ក្ៅក្ែតថរកក្ចះរស់ក្ៅដាច់ឆ្ង យពីោប  លាំបាក

កបុងការទាំនាក់ទាំនងោប  និងជយួោប ក្ៅវញិក្ៅមក 

“ក្យើងយកក្ៅផសពវផាយ ខចកជនូដល់បងបែូន

របជាពលរដឌក្យើង ជាពិក្សសបងបែូនខែមរកមពុជា

ក្រកាម ខដលោត់មិនយល់ចាប់អាំពីចាប់រពហម

ទណ្ឍ  ចាប់ភមូិបាល និងសញ្ញជ តហិបឹ ង។ ក្ហើយទី

២ ក្ដើមផីការពារោត់ខដលង្ហយរងក្រោះ ខដល

ោត់មិនសូវបានក្ចះចាប់ហបឹ ង ខដលអាជាញ ធរ 

ខដនដ ីសមតទកចិចរ ាំក្ោភមកក្លើោត់”។ 

 រឯីក្ោក យឹម យ៉ត មកពីក្ែតថកាំពងៀសពឺ

បានមានរបស្នសន៍ឲយដងឹថា បញ្ញា ជាចាំបង

របស់របជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាមក្ៅទីក្នាះគឺ

ោម នដខីរសចាំការ សរមាប់របកបមុែរបររកសីុ

ក្ឡើយ ក្ហើយការមកចលូរមួវគគសិកាខ ស្នោក្នះ

ក្ដើមផីយកចាំក្ណ្ះដងឹ ជយួរបជាពលរដឌរកីរក

កបុងការខសវងរកដធីលរីបរបាស់រសបចាប់។ 

 ក្ដាយខឡកកញ្ញដ  ផន ឈុនលី ជើនយួ

ការកមមវធិ ី ថ្នសមាគម KKKHRDA និងជាគណ្ៈ

កមមការសបូល ថ្នបណាឋ ញយុវជនខែមរកមពុជា

ក្រកាម ខដលបានចះុជួបរបជាពលរដឌខែមរកមពុជា

តក្ៅទំព័រ៣២ 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

រមធាវីជនជាតិសងិហបុរ ីរសុើបអរងេតរៅរលើសាំណុាំ ររឿងកតី 
ឧរកិដឋកមែមករលើខែែរររកាម 

ទិ ឋភាពអង្គជំនំុជរមះវសិាមញ្ញកនុង្តុលោរកមពុជា 

 ក្យងតាមកាខសត The Straits Times 

របស់សិងាបុរ ី បាននិយយឲយដងឹថា ក្មធាវជីន

ជាតសិិងាបុរ ី នឹងក្ថាក លក្ទាសក្មដកឹនាាំខែមររកហ

ម។ ស្នោចាប់ SMU របចាាំសិងាបុរ ីនឹងតាំណាង

ឲយជនរងក្រោះក្ៅកបុងរបបវលពិឃ្លត។ ការ

កាត់កថកី្មដកឹនាាំខែមររកហមចាំននួ៤នាក់ ខដល

បានអូសក្ពលក្វោយ៉ងយូរ បានចាប់ក្ផថើម

ក្ឡើងក្ៅថ្ងងចន័ធកនលងក្ៅក្នះ។ ក្មធាវជីនជាតិ

សិងាបុរកី្ោក Mahdev Mohan ជាក្មធាវមីាប ក់

កបុងចាំក្ណាមក្មធាវតីាំណាងឲយជនរងក្រោះ ក្ៅ

កបុងរបបខែមររកហម។ ក្ោក Mahdev Mohan 

អាយុ៣២ឆ្ប ាំ ជារគូបក្រងៀនខផបកចាប់ ក្ៅ

ស្នកលវទិាល័យសិងាបុរ ី បានដកឹនាាំរកុមរបស់

ក្ោក ក្ដើមផីក្សុើបអក្ងកតក្ៅក្លើក្រឿងកថឧីរកដិឌ

កមម ក្ៅក្លើខែមរក្រកាម និងជនជាតកិ្ដើមភាគតិច

ដថ្ទក្ទៀតកបុងរបបខែមររកហម ចាប់តាាំងពីឆ្ប ាំ 

១៩៧៥-១៩៧៩ ខដលបានសមាល ប់មនសុសអស់

រាប់ោននាក់។ ភសថតុាង ខដលបានផថល់ក្ៅ

តោុការក្ៅកបុងក្លើកទីមួយ ខែកកកដាកនលងក្ៅ 

មិនបាននិយយអាំពីបញ្ញា កាប់សមាល ប់ខែមរក្រកាម

ក្ឡើយ។ ក្លើកក្នះ Mohan និងក្ោកក្មធាវ ីDel-

phia Lim ខដលជាជនជាតសិិងាបុរ ី រពមទាាំង

ក្មធាវ៤ីនាក់ក្ផសងក្ទៀត ជនជាតខិែមរ និងជន

ជាតអិងៀក្គលស បានសហការោប របខមរបមូលឯក

ឯស្នរភសថុតាង ខដលទាក់ទិននឹងឧរកដិឌកមមក្លើ

ខែមរក្រកាមក្ដើមផីប ជ្ ូនក្ៅតោុការ។ ជនជាតិ

ខែមរក្រកាម គជឺាជនជាតកិ្ដើម រស់ក្ៅក្លើទឹកដី

ក្វៀតណាមភាគខាងតផូងសពវថ្ងង ក្ហើយរតូវបាន

ពួកយួនោបពណ៌្កាល យក្ៅជាយួន។ ក្ហតុ

ដកូ្ចបះក្ហើយក្ធវើឲយរបបខែមររកហម ក្ចាទថាជា

យួន ក្ហើយក៏បានក្ធវើទារណុ្កមមយ៉ងធងន់ធងរថ្រព

ថ្ផសមកក្លើខែមរក្រកាម ក្ដាយកាប់សមាល ប់ និង

ចាប់ដាក់គកុជាក្ដើម ក្នះក្បើក្យងតាមសមថី 

របស់ក្ោក Mohan ។ រកុមរបស់ក្ោក Mohan 

ក៏បានបង្ហា ញ នវូជនរងក្រោះខែមរក្រកាម ចាំននួ 

៨៣នាក់ ក្ដើមផីក្ធវើជាភសថុតាងក្ៅកបុងការបក្ងកើត

សាំណុ្ាំ ក្រឿងពិក្សសងមមីួយក្ទៀត ខដលក្ផ្តថ តត

ក្ៅក្លើបញ្ញា ខែមរក្រកាម។ ក្ហើយសាំណុ្ាំ ក្រឿងក្នះ

ពាក់ព័នន នឹងក្មដកឹនាាំខែមររកហម ក្ៅតាមតាំបន់

នានា៕  

របភព ៖ VOKK 

http://vokk.net/?p=5420
http://vokk.net/?p=5420


 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

អាជាា ធរយនួបាំបិទសទិធិរសរភីាពខែែរកមពុជាររកាមមិនឲ្យទទួល 
ព័ត៌មានតាមរយៈទូរទសសន៍ខែែរពីកមពុជា 

 អាជាញ ធរយួនក្ៅខតរតឹបនថឹងរបជាពលរដឌ

ខែមរក្រកាមទទូាាំងខដនដកីមពុជាក្រកាម ឲយដាក់ចះុ

នវូរបព័ននថាសផ្តក យរណ្ប(DTV) ខដលអាច 

ចាប់ក្មើលក្ ើញនវូរាល់កមមវធិី ផាយទរូទសសន៍ 

ក្ចញពីរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ ការខដល

អាជាញ ធរយួនបញ្ញជ ឲយដាក់ចះុ រពមទាាំងគាំរាមនឹង

ពិន័យទឹករបាក់ពី៣០ោនដងុក្ៅក្នាះ បាន

ញុាាំងឲយពលរដឌខែមរក្រកាម ទាាំងរពះសងឃ និង

រគហសទក្កើតទកុខមិនសុែចតិថ ក្ដាយយល់ក្ ើញ

ថា ក្នះជាអាំក្ពើរ ាំក្ោភសិទនិមួយយ៉ងធងន់ធងរ 

ខដលអាជាញ ធរយួនពាយមកាត់ផ្តថ ច់ មិនឲយ

ពលរដឌខែមរក្រកាម បានក្ ើញ បានយល់ អាំពី

នាទីវបផធម៌ អកសរស្នស្ដសថ និងព័តម៌ានសាំខាន់ៗ 

ខដលផាយចលូមកពីរពះរាជាណាចរកកមពុជា។  

 ក្ោក ក្ៅ ជាតសុិខា របជាពលរដឌខែមរ

ក្រកាមមួយរបូក្ៅក្ែតថមាត់រជូក បានឲយដងឹតាម

រយៈវទិយុសក្មលងកមពុជាក្រកាម ពីទឹកដកីមពុជា

ក្រកាមថា បចចុបផនបក្នះអាជាញ ធរយួនបានបង្ហគ ប់

ឲយរបជាពលរដឌខែមរក្ៅកមពុជាក្រកាម ដាក់ចះុនវូ

ឧបករណ៍្ថាសផ្តក យរណ្ប (DTV) ឬផ្តែ កការ

ក្មើលកមមវធិទីរូទសសន៍ជាភាស្នខែមរ ខដលផាយ

ក្ចញពីរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ ក្ោក សុខា 

បានមានរបស្នសន៍ឲយដងឹបខនទមថា អាជាញ ធរ

យួន បានដាក់កាំហិតឲយខែមរក្រកាមក្ៅក្ែតថមាត់

រជូក ចាំក្ពាះរាល់រគួស្នរណាខដលមានរបរបាស់

ថាសផ្តក យរណ្បក្នាះគរឺតូវខតដាក់ចះុ ឈប់

ក្របើរបាស់ចាប់ពីថ្ងងទី០១ ខែកកកដា ឆ្ប ាំ២០១១ 

ក្នះ។ ក្ោកបានឲយដឹងក្ទៀតថា ក្បើខែមរកមពុជា

ក្រកាមណា ខដលរងឹទទឹងក្ៅខតមិនរពមដាក់

ថាសផ្តក យរណ្បក្នាះចះុក្ទ នឹងរតូវបានអាជាញ

ធរយួនពិន័យជាទឹករបាក់ចាំននួ៩ោន ក្ៅ១០

ោនដងុ។ ក្ោកថា បចចុបផនបក្នះមានរបជាពល

រដឌខែមរក្រកាមមួយចាំននួ ក្ដាយមានការភយ័ខាល ច

ក៏បានដាក់ថាសផ្តក យរណ្បក្នាះចះុក្ហើយ និង

មិនហ៊ានក្មើលកមមវធិទីរូទសសន៍ ខដលផាយ

ក្ចញពីកមពុជាក្ទៀតក្ហើយ។ ក្ោក សុខា បាន

បខនទមក្ទៀតថា ក្បើខែមរក្រកាមណាក្ៅខតមិនរពម

អនវុតថតាមបញ្ញជ របស់ក្គ ក្នាះក្គនឹងមកដាក់

ចះុក្ដាយែលួនឯង និងរបឹអូសយកឧបករណ៍្ទាាំង

ក្នាះខតមថង។ ក្ោកក៏បានឲយដងឹផងខដរថា ការ

ហាមរបាមក្នះ គកឺ្គហាមខតខែមរក្រកាមក្ទ 

ចាំក្ពាះជនជាតយួិនវញិ អាជាញ ធរយួនមិនបាន

ហាមមិនឲយក្របើរបាស់ថាស (DTV) ក្នាះក្ទ។ 

http://vokk.net/?p=5395
http://vokk.net/?p=5395


 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 បុរសខែមរក្រកាមមាប ក់ក្ទៀត គកឺ្ោក ជយ័

កសុល ពីក្ែតថរពះរតពាាំង ក៏បានឲយដងឹខដរថា 

ក្ៅក្ែតថរពះរតពាាំង អាជាញ ធរយួន ក៏បានបញ្ញជ

ឲយរបជាពលរដឌខែមរក្រកាម ដាក់ចះុនវូថាស

ផ្តក យរណ្បខដលអាចក្បើកក្មើលក្ ើញរាល់កមម

វធិតីាមទរូទសសន៍ ខដលផាយក្ចញពីទឹកដកីមពុ

ជាក្នាះខដរ។ ក្ោក ជយ័ កសុល ក៏បានជរមាប

បខនទមថា អាជាញ ធរយួនបានក្របើវធិសី្នស្ដសឋគាំរាម

ផង និងលួងក្ោមផងក្ដើមផីឲយខែមរក្រកាមដាក់

ឧបករណ៍្DTVក្នាះចះុ ក្ហើយក្គសនាថានឹងមក

ដាក់ជនូនវូ DTV ងមដីល់របជាពលរដឌខែមរក្រកាម។ 

ក្ោក ក៏បានបញ្ញជ ក់ផងខដរថា ខែមរក្រកាមមយួ

ចាំននួ បានធាល ប់ជបួរបទះក្ហើយពីលផិចក្នះ គឺ

ឧបករណ៍្ងមកី្នាះ មានរទងៀរទាយតចូជាង DTV 

ខដលខែមរក្រកាមកាំពុងខតក្របើរបាស់ ក្ហើយមិន

អាចក្បើ់កក្មើលក្ ើញទរូទសសន៍ខដលចាក់ផាយ

ពីកមពុជាក្ទ។ ក្ោក ជយ័ កសុល បានជរមាប

ផងខដរថា ការហាមរបាមរបស់អាជាញ ធរយួនក្នះ 

ក្គមិនហាមកបុងលកខណ្ៈជាស្នធារណ្ក្ទ គកឺ្គ

ហាមតាមលាំដាប់លាំក្ដាយ ពីតាំបន់មួយក្ៅ

តាំបន់មួយ រហូតដល់ខែមរក្រកាមរពមដាក់ចះុនវូ

ថាសផ្តក យរណ្ប ក្ហើយឈប់ក្មើលបុសឋិ៍ 

ទរូទសសន៍ណា ខដលអាចក្បើកក្មើលក្ ើញពីរពះ

រាជាណាចរកកមពុជា ក្ទើបក្គសុែចតិថ។ 

 ចាំខណ្កឯក្ោក ក្ៅ ភកឋ ី ពីក្ែតថឃ្លល ាំងក៏

បានក្រៀបរាប់របាប់ពីបញ្ញា ថ្នការរតឹបនថឹង និង

ការោបសងកត់សិទនិ ក្សរភីាពខាងការទទលួ

ព័តម៌ានពីសាំណាក់អាជាញ ធរយួន មកក្លើរបជា

ពលរដឌខែមរក្រកាមផងខដរថា សពវថ្ងងក្នះអាជាញ

ធរយួនមានមនធិលសងស័យថា មានរពះសងឃ និង

ពលរដឌខែមរក្រកាមក្ៅកបុងរសុក មានការទាក់ទង

ជាមួយខែមរក្រកាមអបកក្ៅក្រៅរសុក សហការោប

ក្ដើមផីទាមទារសិទនិក្សរភីាព ពីអាជាញ ធរអាណា

និគមយួន។ របខហលជាដកូ្ចបះក្ហើយ ក្ទើបក្គ

ចាត់វធិានការ រតួតពិនិតយរាល់សាំភារៈខដលរពះ

សងឃក្ៅតាមបណាឋ វតថអារាម និងរបជាពលរដឌ

ខែមរក្រកាម ខដលក្របើរបាស់កុាំពយូទ័រមានភាជ ប់

បណាឋ ញ Internet វទិយុ និងទរូទសសន៍ខដលភាជ ប់

ថាសផ្តក យរណ្ប រពមទាាំងបញ្ញជ ឲយរពះសងឃ

ខែមរក្រកាមក្ៅតាមបណាឋ វតថ និងរបជាពលរដឌ

ខែមរក្រកាម ឲយឈប់ក្របើរបាស់សាំភារៈអស់ទាាំង

ក្នះ។ ក្ោក ក្ៅ ភកឋ ី ក៏ជរមាបផងខដរថា មាន

របជាពលរដឌខែមរក្រកាមមួយចាំននួ ខដលរងឹទទឹង

មិនរពមអនវុតថតាមបញ្ញជ របស់ក្គ អាជាញ ធរយួន

ក៏មិនហ៊ានចាត់វធិានការយ៉ងណា មកក្លើពួក

ោត់ខដរក្ទ ខតក្គក្ៅខតកត់សាំោល់ក្មើល និង

កាំណ្ត់ចាំណាាំទកុថា ជាជនរបឆ្ាំងនឹងក្គខដរ។ 

រសក្ដៀងោប ក្ៅនឹងស្នទ នភាព ក្ៅក្ែតថមាត់រជូក

ខដរ ក្ោក ភកឋ ីបានមានរបស្នសន៍ថា ទក្ងវើក្នះ 

អាជាញ ធរយួន ក្ធវើមកក្លើខតរបជាពលរដឌខែមរ

ក្រកាមប៉ុក្ណាត ះ រឯីជនជាតយួិន ក្គមិនបាន

ហាមឃ្លត់ ខឆកក្ឆរ រតួតពិនិតយ ឬគាំរាមកាំខហង

ការក្របើរបាស់ឧបករណ៍្ទាាំងអស់ក្នះក្ទ។ 

 សូមជរមាបផងខដរថា ទក្ងវើខបបក្នះ បាន

តក្ៅទព័រ១៤ 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

រដឋអាំណាច្បយនួបងាាំខែែរររកាម ររៀនច្បាប់កមុែុយនិសត 

របូថតអនុសាវរយ៍ី វគគបណុ្ះបណ្ាលោរពារជាតិ សនតិ
សុម  ល់សមណសិសសក្ៅវទិាសាា នរពះពុទធសាសនា

ខ្មែរក្ថរវទ ក្ៅទីរកុង្ខ្រពកឫសសី 

 អាជាញ ធរយួនក្ែតថឃ្លល ាំង បានក្កាះក្ៅ

រពះសងឃ និងគណ្ៈកមមការអាចារយវតថមួយ ចាំននួ

ក្ៅសិកាអប់រ ាំ អាំពីរទឹសថីកមុមយនិសថរបស់ពួកក្គ 

ក្ដាយពួកក្គបានមកបក្ញ្ញឆ ត សមលុត គាំរាម កាំ

ខហង ដល់រពះសងឃ និងគណ្ៈកមមការអាចារយវតថ 

កុាំឲយក្ជឿពាកយសមថីរបស់បុគគល អងគការ 

សមាគមទាាំងឡាយ ខដលក្ៅក្រៅរបក្ទស។ 

យ៉ងក្នះកថ ី រពះសងឃ និងគណ្ៈកមមការអាចា

រយវតថ បានឲយដឹងថា ការហាមរបាមរបស់ពួកក្គ

ដកូ្ចបះ ក្រពាះខតពួកក្គខាល ចអបកក្ៅខាងក្រៅ

រសុក បរហិារក្ករ ថិ៍ក្ ម្ ះ និងអាំក្ពើមិនលែរបស់

ពួកក្គ ខដលរបរពឹតថមកក្លើពលរដឌខែមរក្រកាម។  

 បុរសខែមរក្រកាមមាប ក់ សូមមិនបក្ ច្ញ

ក្ ម្ ះបានឲយដងឹពីទឹកដកី្ែតថរពះរតពាាំងមកថា 

វគគបណ្ឋ ុះបណាឋ លខដលអាជាញ ធរយួនបងខើឲយរពះ

សងឃ និងគណ្ៈកមមការ អាចារយតាមបណាឋ វតថក្ៅ

ក្រៀនក្នាះ គកឺ្គនិយយអាំពីការរកាសនថិសុែ 

និងការពាររបក្ទសជាតិ។ បុរសខែមរក្រកាមរបូ

ក្នះ ក៏បានឲយដងឹផងខដរថា តាមអបកយកព័ត៌

មានដងឹចាស់ក្នាះគឺ មានក្ែតថរពះរតពាាំង និង

ក្ែតថឃ្លល ាំង។ បានដងឹ២ កខនលងទី១ វតថចារ ុ ៍ ក្ៅ

រសុកងកូវ ថ្ងងទី ១០ - ១១ - ១២ បនាធ ប់ពីក្នាះគវឺតថ

កាំពងៀថ្រជ រសុកកាំពងៀធាំ ក្ៅថ្ងង ១៣ - ១៤ - ១៥។ 

ចាំក្ពាះក្ៅក្ែតថឃ្លល ាំង ថ្ងង ២១ - ២២ មិងនុា 

២០១១ ដចូោប ។  ក្ោកក៏បានឲយដងឹក្ទៀតថា 

ចាំក្ពាះក្ែតថរពះរតពាាំងក្រៀន ២កខនលងគឺវតថកាំពងៀ

ថ្រជ និងវតថចារ ុ ៍ សិកាអាំពី ទី១ ក្គឲយក្យើងែិតែាំ

សិកាក្រៀនសូរតភាស្នយួន។ ទី២ ក្គកុាំឲយក្យើង

ក្ជឿអបកខដលក្ៅក្រៅរបក្ទស ខដលប ច្ុះ

ប ច្ ូលនាាំឲយមានការខបកបាក់ស្នមគគ។ី ឯវតថ

ចារ ុវ៍ញិ ក្គនិយយអាំពីរដាឌ ភបិាលយួន មានការ

ទាស់ខទងរបឈមមុែនឹងសហរដឌអាក្មរកិ ក្គថា

របសិនក្បើជាមានសស្ដង្ហគ មក្កើតក្ឡើង ក្យើងទាាំង

អស់ោប  ទាាំងរពះសងឃ ទាាំងរគហសទរតូវខតក្រកាក

ក្ឡើងរបឆ្ាំងតតាាំងនឹងសហរដឌអាក្មរកិ។   

 បុរសខែមរក្រកាមរបូក្នះដខដល បានឲយ

ដងឹផងខដរថា ក្ៅក្ែតថឃ្លល ាំងមិនដចូក្ែតថរពះ

រតពាាំងក្ទ  គកឺ្គក្ៅក្ៅអធកិារ១រពះអងគ  និង 

គណ្ៈកមមការវតថ៥របូ ក្ៅសិកាតាមមនធីរែលះ ក្គ

របាប់ថា ដល់ក្យើងរតឡប់ក្ៅកខនលងវញិ ក្យើង

រតូវក្ៅរពះសងឃកបុងវតថទាាំងអស់ រតូវខតែិតែាំ

សិកាក្រៀនសូរត កុាំក្ជឿអបកក្ៅក្រៅរបក្ទស

ក្ឃ្លសនា នាាំឲយមានការអុកឡុកកបុងរបក្ទស។  



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 ក្ោកបានឲយដងឹក្ទៀតថា អាជាញ ធរយួន

ក្គបង្ហគ ប់រពះសងឃ និងរកុមសិកាខ កាមខែមរក្រកាម

ទាាំងក្នាះថា រពះពុទនស្នសនាខែមរក្ៅភាគខាង

តផូងអត់លែក្ទ កាំពុងខតក្ធវើនក្យបាយសហការ

ជាមួយនឹងអបកក្ៅក្រៅរបក្ទស   ក្ដើមផីផថួលរ ាំលាំ

រដាឌ ភបិាលយួន និងទាមទារសិទនិក្សរភីាព ខដល

បានបាត់បងៀក្ៅក្ហើយក្នាះ។ ក្ហើយក្គបាន

បង្ហគ ប់រកុមសិកាខ កាមខែមរក្រកាម កុាំឲយក្ជឿតាម

រពះសងឃខែមរ ក្ៅភាគខាងតផូងក្រចើនក្របើនក្យ 

បាយយ៉ងក្នះ។  

 បុរសខែមរកមពុជាក្រកាមរបូក្នះ ក៏បាន

ជរមាបបខនទមក្ទៀតផងខដរថា រដឌអាំណាចយួន

ក្គមិនបានក្កាះអក្ ជ្ើ ញជនជាតយួិន ឲយមក

ចលូក្រៀនអាំពី ក្ោលនក្យបាយក្នះជាមួយនឹង

រពះសងឃ និងរបជាពលរដឌខែមរក្រកាមក្ទ គកឺ្គ

ក្បើកបក្រងៀនចាំក្ពាះខតរពះសងឃ និងរបជា

ពលរដឌខែមរក្រកាមប៉ុក្ណាត ះ។  

 ក្យងតាមរបភពដខដល ក៏ដចូជារបភព

ក្ផសងៗក្ទៀត បានឲយដងឹរសក្ដៀងោប ថា ក្ោល

នក្យបាយខដលចាប់បងខើរពះសងឃ និងរបជា

ពលរដឌខែមរក្រកាម ឲយក្ៅសិកាក្រៀនសូរតអាំពី

នក្យបាយគមុមុយនីសឋ តាមផបត់គាំនិត ហូ ជមីុិញ 

រក្បៀបក្នះ គកឺ្គក្ធវើក្ឡើងក្សធើរខតក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ 

ក្ហើយែលឹមវមិនែុសពីោប ក្ទ។ អាជាញ ធរយួនចងៀ

ក្ធវើយ៉ងណា ឲយវស័ិយរពះពុទនស្នសនាខែមរ

ក្រកាមក្ដើរតាមក្ោលនក្យបាយក្នះ។ រឯីខែមរ

ក្រកាម ទាាំងក្ៅកបុងរសុក ទាាំងក្ៅក្រៅរសុកមិន

សបាយចតិថចាំក្ពាះទក្ងវើខបបក្នះរបស់អាជាញ ធរ

យួនក្នាះក្ទ ផធុយក្ៅវញិពួកក្គមានការបារមភ

យ៉ងខាល ាំងថា នឹងមានផលប៉ះពាល់វស័ិយរពះ

ពុទនស្នសនាខែមរក្រកាម៕ VOKK 

ក្ធវើឲយរពះសងឃ និងរបជាពលរដឌ

ខែមរក្រកាមក្ៅក្រៅរសុក ក្កើតទកុខមិនសុែចតិថ

ចាំក្ពាះអាំក្ពើអមនសុសធម៌ ក្រ ើសក្អើងពូជស្នសន៍

ពីសាំណាក់អាជាញ ធរយួន ខដលរគប់រគងទឹកដីខែមរ 

របជាពលរដឌខែមរ ក្ហើយខងមទាាំងបាំបិទសិទនិក្សរី

ភាពខែមរជនជាតកិ្ដើម មាច ស់ទឹកមាច ស់ដខីងម

ក្ទៀត។ ក្ហើយទក្ងវើទាាំងក្នះបានក្ធវើឲយខែមរក្រកាម

ក្ៅក្រៅរសុកយល់ក្ ើញថា ជាការកាត់ផ្តឋ ច់

ចាំណ្ងទាក់ទងរវងខែមរក្ៅកមពុជាក្រកាម និងក្ៅ

កមពុជា ជាពិក្សសវស័ិយវបផធម៌ អកសរស្នស្ដសឋ 

និងព័តម៌ានសាំខាន់ៗពីទឹកដកីមពុជា។  

 តាមរយៈការសមាភ សន៍ ជាមួយសហការី

ថ្នកមមវធិសីក្មលងខែមរកមពុជាក្រកាម រពះក្តជរពះ

គណុ្ ចនធ សុផ្តត របធានសមព័ននសមណ្និសសិត 

- និសសិតខែមរកមពុជាក្រកាមបានសាំខដងការក្ស្នក

ស្នឋ យ និងចាត់ថាជាការរបកាន់ពូជស្នសន៍។ 

រពះអងគក៏បានមានសងឃដកីារបខនទមថា សម័យ

ក្នះរបព័ននផសពវផាយគរួខតក្បើកទោូយ ក្ហើយ

រាល់កមមវធិផីាយ ពីទរូទសសន៍កមពុជាមិនខមន

ែុសចាប់ក្នាះក្ទម៉ាងក្ទៀតកមពុជាក៏ជាមិតថភាព

មុឺនឆ្ប ាំនឹងោប ក្ទៀតផង ក្បើសិនជាអាជាញ ធរយួន

ក្ធវើរក្បៀបក្នះ គយួឺនចាត់ទកុថាកមពុជាក្នះ មិន

ខមនជាមិតថដល៏ែជាមួយែលួនក្នាះក្ទ៕ VOKK 

តពីទំព័រ១២ 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

រពេះមហាកសរតខែែរអាំពាវនាវសុាំឲ្យបារាំងបនតជួយកមពុជា 

រពះមហាកសរតខ្មែរ រពះបាទ នក្រតតម សីហមុនី [ជួរមុម 
ក្វវង្] និង្នាយករ ឋមន្តនតីននសាធារណរ ឋបារងំ្ ក្លក 
ន្តហវង់្សវ័រ ហវីយ ុង្ (Francois Fillon) [មុម សំ្ា] កនុង្ពិធីបិទ
ោរដ្ឋឋ នជួសជុលរបាសាទបាពួន ក្ៅក្មតតក្សៀមរប ោល

ពីនថងទី៣ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១១។ RFA/Hang Savyouth  

 រពះមហាកសរតខែមរ បានអាំពាវនាវចាំក្ពាះ

រដាឌ ភបិាលថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង និងរដាឌ ភបិា

លថ្នរបក្ទសជាមិតថនានាកបុងពិភពក្ោក សូម

ឱយបនថជយួឧបតទមភជាងវកិា និងបក្ចចកក្ទសក្ៅ

ក្ទៀត ក្ដើមផីក្រៀបចាំ និងជសួជលុរមណី្យដាឌ ន

របាស្នទបូរាណ្ខែមរខដលកាំពុងទទលួរងការបាក់

ខបក ឱយលែក្ឡើងវញិ។  

 រពះមហាកសរតខែមរ រពះបាទ នក្រាតថម 

សីហមុនី និងក្ោក ស្ដហវងៀសវ័រ ហវី យុ៉ង (Francois 

Fillon) នាយករដឌមស្ដនថី ថ្នរដាឌ ភបិាលស្នធារណ្

រដឌបារាាំង បានយង និងអក្ ជ្ើ ញក្ធវើជារពះរាជ

អធបិត ីនិងអធបិត ីកបុងពិធបីិទការដាឌ នជសួជលុ

របាស្នទបាពួន ក្ៅកបុងបរកិ្វណ្អងគរធាំ ថ្នក្ែតថ

ក្សៀមរាប កាលពីថ្ងងទី៣ខែកកកដាក្នះ បនាធ ប់ពី

រកុមអបកបុរាណ្វទិា របស់ស្នោបារាាំងចងុបូពា ៌

បានជសួជលុរបាស្នទក្នះ អស់រយៈក្ពលជាង 

១៥ឆ្ប ាំមកក្ហើយ ក្ដាយចាំណាយទឹករបាក់ក្លើ

គក្រមាងអស់របមាណ្ ១០ោនអឺរ ៉។ូ 

 ក្ោក ស្ដហវងៀសវ័រ ហវី យុ៉ង បានខងលងក្ៅ

កបុងពិធីបិទការដាឌ នជសួជលុក្នាះថា ការប ច្ប់

ការដាឌ នជសួជលុរបាស្នទបាពួន គជឺាក្ជាគ

ជយ័មួយខដលពរងងឹ និងក្ធវើឱយសទិតក្សទរនវូ

ចាំណ្ងមិតថភាពដយូ៏រលងៀរវងរពះរាជាណាចរក 

កមពុជា និងបារាាំង។ ក្ោកបានមានរបស្នសន៍

ក្ទៀតថា ការជសួជលុរបាស្នទបាពួនក្នះ គឺជា

ការង្ហរដពិ៏បាកខដលរតូវអត់ធមត់ជាទីបាំផតុ។ 

 កាលពីជាង១៥ឆ្ប ាំមុន ខដលក្ោកក្ៅ

ជារដឌមស្ដនថីរកសួងឧតឋមសិកា និងរស្នវរជាវ 

ក្ោកបានោាំរទ ដល់ការចាប់ក្ផឋើមការដាឌ នជសួ

ជលុរបាស្នទបាពួន ដ៏លាំបាកមួយក្នះ ក្ហើយវ

គជឺាក្សចកឋរី ាំក្ភើបជាទីបាំផតុមួយខដល ១៥ឆ្ប ាំ

ក្រកាយមក របូក្ោកបានមកចលូរមួបិទការ

ដាឌ នជសួជលុក្នះជាមួយរពះមហាកសរតខែមរ។ 

 ក្ោក ស្ដហវងៀសវ័រ ហវី យុ៉ង ខងលងបនថ ៖ «ការ

ង្ហររសងៀងម ចះុក្លែរបខមរបមូលនវូរាល់ដុើងមផគុាំ

វក្ឡើងវញិមឋង១ដុើៗ  បានសក្រមចរចួរាល់

ក្ដាយស្នរការង្ហររបស់ក្ោក ប៉ាស្នក ល់ រ ៉ខូយរ ៍

និងរកុមការង្ហរ ខដលក្ធវើការជាមួយក្ោករមួ

ជាមួយបុគគលិកខែមរជាក្រចើន នាក់ក្ផសងក្ទៀត ជា

អាទិមានកមមករក្លើកដ ីកមមករសាំណ្ងៀ ជាងកាត់

ងម ជាងចមាល ក់ ក្មការកមមករ ស្នទ បតយករខដល



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

បានរមួចាំខណ្កក្ធវើឱយការង្ហរក្នះ ទទលួក្ជាគ

ជយ័ ក្ហើយសុទនសឹងខតជាអបកខដលទលូបងគើជា

ែញុាំសូមសខមឋងការក្កាតសរក្សើរ ដក៏្ស្នម ះសម័រគ

ក្ៅថ្ងងក្នះ ក្ហើយការជសួជលុរបាស្នទបាពួន

ក្នះ ជាគក្រមាងជសួជលុរបាស្នទមួយដធ៏ាំក្ៅ

កបុងពិភពក្ោក ក្ហើយក៏ជាកចិចសហរបតបិតថិ

ការបារាាំង-កមពុជាមួយដល៏ែជាងក្គកបុង វស័ិយ

បុរាណ្វទិា»។ 

 ក្ោកនាយករដឌមស្ដនថី ថ្នរដាឌ ភបិាល

បារាាំង បានឱយដងឹថា កបុងរយៈក្ពលជាង ២០ឆ្ប ាំ

ចងុក្រកាយក្នះ ស្នទ ប័នបារាាំងជាក្រចើនបានផឋល់

ជើនយួខដលមានទឹករបាក់សរបុជាង ២០ោនអឺ

រ ៉ ូ ក្ដើមផីក្ធវើការជសួជលុរបាងគរបាស្នទអងគរ និង

ខចករ ាំខលក នវូចាំក្ណ្ះដងឹខាងវទិាស្នស្ដសថ 

បក្ចចកក្ទស និងគតយុិតថដិល់របជាពលរដឌកមពុ

ជា ខដលជាតរមូវការកបុងការខងរកាក្បតកិភណ្ឍ

ដវ៏កិ្សសវសិ្នលក្នះ។ 

 រពះមហាកសរតខែមរ រពះបាទ នក្រាតថម 

សីហមុនី បានមានរពះរាជបនធូលថា រពះអងគ

សូមឧទធិសរបាស្នទបាពួន ឱយកាល យក្ៅជានិមិតថ

របូថ្នកមាល ាំងស្នមគគភីាព មិតថភាព សនថិភាព និង

កចិចសហរបតបិតថកិាររវងរបជាជាតកិមពុជា និង

បារាាំង រមួទាាំងរបជាជាតិទាាំងអស់ក្ៅក្លើសកល

ក្ោក។ 

 រពះមហាកសរតបានអាំពាវនាវដកូ្ចបះ ៖ «ែញុាំ

សូមអាំពាវនាវជាងម ី ចាំក្ពាះរដាឌ ភបិាលថ្ន

របក្ទសបារាាំង និងរបក្ទសនានាជាមិតថ សូមបនថ

ជយួឧបតទមភោាំរទ និងក្រៀបចាំរមណី្យដាឌ ន

របាស្នទបូរាណ្ខែមរក្ឡើងវញិ ក្ៅទទូាាំងរបក្ទស 

កបុងស្នម រតសីហរបតបិតថិការរមួ ក្ដើមផីការពារ

ក្បតកិភណ្ឍ របវតថសិ្នស្ដសថ ខដលជាសមផតថវិបផ

ធម៌រមួ របស់មនសុសជាត»ិ។ 

 របាស្នទបាពួន គជឺារបាស្នទភបាំខដល

កស្នងក្ឡើងក្ៅពាក់កណាឋ លសតវតសទី១១ កបុង

រជជកាលរពះមហាកសរតខែមរ រពះបាទ ឧទ័យទិតយ

វរ មន័។ 

 រដាឌ ភបិាលបារាាំង បានឱយដងឹថា ចាប់

តាាំងពីអាំឡុងទសវតសរ១៍៩០០ ស្នោបារាាំងចងុ

បូពា៌ បានចាត់វធិានការជាក្រចើនក្ដើមផីកាប់ឆ្ក រ

ថ្រពដរ៏កាស់ មឹក ខដលរគបដណ្ឋ ប់របាស្នទក្នះ

ឱយបានស្នែ តក្ឡើងវញិ រពមទាាំងបានខកលមែ

របព័ននបងាូរទឹកក្ចញពីរបាស្នទក្នះផង។ 

 កាលពីអាំឡុងទសវតសរទី៍៦០ របក្ទស

បារាាំង បានចាប់ក្ផឋើមគក្រមាងជសួជលុរបាស្នទ

បាពួន មឋងមកក្ហើយ ប៉ុខនថបានអាក់ខានក្ៅវញិ

ក្ៅអាំឡុងទសវតសរទី៍៧០ ក្ដាយស្នររបក្ទសខែមរ

មានសស្ដង្ហគ មសីុវលិ ក្ហើយក្ៅក្ពលខដលពួក

ខែមររកហមដក្ណ្ថ ើ មកាន់កាប់អាំណាច បានក្ធវើឱយ

ឯកស្នរខដលជលួជលុរបាស្នទបាពួន ទាាំងអស់

បានបាត់បងៀទាាំងរសុង៕ 

របភព៖ RFA/Khmer 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ខែែរកមពុជាររកាមជានរណា? (ត) 
 ក្ៅកណាថ លសតវតសរទី៍៨ ថ្នអាណាចរក 

ក្ចនឡាបានចះុក្ែសោយ ពីក្រពាះមានការខបក

បាក់ថ្ផធកបុងយ៉ងរតណ្ម ជាក្ហតកុ្ធវើឲយជនជាតិ

ជតិខាងក្មើលង្ហយ។ ក្ឆលៀតឱកាសក្នាះពួកក្ចារ

សមុរទ(ជាវ ) បានចលូមករាតតាតដតុបាំផ្តល ញទី

រកុង ក្ឡាមព័ទនរាជវាំង រហូតដល់ចាប់បានរពះ

មហាកសរតក្ស្នយរាជយ មហិបតវិរ មន័ ក្ហើយកាត់

រពះសិរស្នក្ៅថាវ យក្សថចជាវ ខងមក្ទៀត។ 

 យុគសមយ័អងគរ 

 ឆ្ប ាំ៨០២ បានក្បើកយុគសម័យងមមីួយថ្ន

របក្ទសកមពុជា ខដលឥឡូវក្នះបានទទលួយ៉ង

សុះស្នយថា ជាសមយ័អងគរ ឬសម័យមហា

នគរ។ កបុងអាំឡុង៦សតវតសរដ៍រ៏ងុក្រឿង សម័យ

អងគរ គរួកត់សមាគ ល់ជាងក្គ គរឺជជកាលថ្នមហា

កសរតទាាំង៦រពះអងគគរឺពះបាទ ៖ 

 ១/ ជយ័វរ មន័ទី២ (៨០២-៨៥០) ជា

ស្នទ បនិករពះរាជាណាចរកយុគសម័យអងគរ។ 

 រពះបាទ ជយ័វរ មន័ទី២ ក្ដាយបានអះអាង

ថា ជាអបកបនថខែសពូជពងសថ្នហវ ូណ្នបានក្ឡើង

ក្ស្នយរាជយ ក្ហើយបានបរងួបបរងួមជាតកិ្ឡើង

វញិ ក្ៅក្សធើររគប់កខនលងទាាំងអស់ ក្ធវើឲយរពះរាជា

ណាចរកមានឥទនិពលទទូាាំងអាសីុភាគអាក្គបយ៍។ 

 ២/ ឥស្ដនធវរ មន័ទី១ (៨៧៧-៨៨៩) ជាអបក

ក្ផថើមឲយមានការក្ោរពបូជាបុពវបុរស។ រទងៀបាន

កស្នងបារាយណ៍្ទឹក និងរបាស្នទជាក្រចើន រមួ

មានរបាស្នទរពះក្ោ ក្ដើមផីឧទធិសថាវ យចាំក្ពាះ

បុពវបុរសរពះអងគ។ ក្នះជាក្លើកដើបូងកបុងរបវតថិ

ស្នស្ដសថខែមរ ខដលក្គមានឯកស្នរជាក់ោក់ ពី

ការក្ោរពបូជាបុពវបុរសរបស់រពះរាជា ខដល

រតូវក្លើកតក្មកើង ឲយមានឋានៈក្សមើនឹងក្ទវ-ក្ទវ។ី 

ខែមរក្យើងក្ៅរកាទមាល ប់ដល់សពវថ្ងង ជាពិ 

ក្សសកបុងការរបារពនបុណ្យខសនដនូតា (បុណ្យ

ភជុាំបិណ្ឍ )។ 

 ៣/ យក្ស្នវរ មន័ទី១ (៨៨៩-៩១៥) រទងៀ

ជាស្នទ បនិកទី១ ថ្នរកុងអងគរ(យក្ស្នធរៈបុរៈ)

ខដលសទិតក្ៅជារាជធានីរបស់ខែមរ អស់រយៈ

កាល៦សតវតសរ។៍ កបុងការកស្នងរាជធានីងមី 

រពះបាទយក្ស្នវរ មន័ទី១ រទងៀបានឲយកស្នងអា

រសមជាក្រចើនសរមាប់គណ្ៈស្នសនាក្ផសងៗ។ 

 បុរាណ្វទិជូាតបិារាាំង បានរកក្ ើញរបូ

ចមាល ក់រពះសីវៈ វសិតុ និងរពះពុទនរបូកស្នងពីសាំ

រទឹន កបុងសម័យក្នាះ ក្ៅវតថក្ពាធកិ្សរ ី (កាំពងៀ

ស្នព ន) និងកបុងវតថក្ផសងៗក្ទៀតទទូាាំងខដនដសីណ្ថ

ទក្នលក្មគងគ។ 

 ៤/ សូរយវរ មន័ទី១ (១០០២-១០៥០) ជារាជ

វងសខែមរ ថ្នជើនាន់អាណាចរកភបាំ រទងៀបានក្ភៀស

ែលួនក្ៅនគរជាវ  ក្ពលខដលទ័ពក្ចនឡាចលូវយ

លុក។ រពះអងគជារពះរាជាទី១ថ្នយុគសម័យ

អងគរ ខដលកាន់ពុទនស្នសនាមហាយន។ 

 ៥/ សូរយិវរ មន័ទី២ (១១១៣-១១៥០) ជា

ស្នទ បនិកថ្នអងគរវតថ(ទី២) 

 រពះបាទសូរយិវរ មន័ទី២ មានស្នប រពះហ



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

សទធាៗំ បីគ ឺ៖ 

 ១) កស្នងរបាស្នទអងគរវតថនិងបនថការ

ស្នទ បនារបាស្នទរពះវហិារ 

 ២)  បរងួបបរងួមសងគមថ្ផធកបុង  

 ៣)  តក្មលើងអានភុាពខែមរ ក្លើឆ្កអនថរ

ជាត ិ ក្ដាយក្លើកទ័ពក្ៅវយជាមួយរបក្ទស

ជតិខាង ខដលមានយួន( Dai Viet) ចាម និង មន 

ជាក្ដើម។ 

 ក្ៅកមពុជាក្រកាម រពះអងគបានបញ្ញជ ឲយ

សងៀនវូបនាធ យយ៉ងក្រចើន សរមាប់រតួតរតាខដន

ដ ី មានបនាធ យពាមរតួតរតាក្ដាយ ពញាមាស, 

បនាធ យពាមក្មគងគ រតតួរតាក្ដាយ ពញាខរបង, 

បនាធ យថ្រពនគររតួតរតាក្ដាយ ពញាឌិន (មកពី

របភពក្នះក្ហើយ ក្ទើបពួកយួនខរបក្ ម្ ះមថុាំ 

ថ្រពនគរក្ៅជា យ៉ឌិន (Gia Dinh)។ 

 ៦/ ជយវរ មន័ទី ៧ ( ១១៨១-១២១៩) ជា

ស្នទ បនិកអងគរទី៣ (អងគរធាំ)។ 

   រពះអងគមាច ស់ ជយ័វធន៌ ជាអបកយុទន

ស្នស្ដសថខផបកក្យធាដច៏ាំណាប់មួយរពះអងគខដល

បានដកឹនាាំកងព័ទរបយុទន ក្ដើមផីរ ាំក្ដាះទឹកដឲីយ

ផតុពីការរតួតរតារបស់បរក្ទស។ ក្រកាយពី

ក្ដញទ័ព ល្ នពានរបស់ចាម ផតុពីទីរកុងអងគរ 

ក្ហើយក្ទើបរពះអងគក្ឡើងក្ស្នយរាជយកបុងរពះជនាម

យុ៥៦ឆ្ប ាំមានរពះនាមជាជយ័វរ មន័ទី៧។  

 ជយ័វរ មន័ទី៧ ជាអធរិាជ ខដលបានស្នទ ប

នារាជធានីអងគរទី៣ ឬអងគរធាំ និងរបក្ទសជាតិ

ទាាំងមូល ខដលមានទាំហាំ ទលូាំទោូយជាងក្ពល

ណាៗទាាំងអស់។ របក្ទសខែមរសម័យក្នាះបាន

រតួតរតាតាាំងពី ភមូា រហូតដល់មួយខផបកថ្ន ម៉ា

ក្ឡសីុ។ រពះអងគក៏ជាអបកកស្នង សមិទនផល

ក្រចើនជាងក្គបាំផតុ។ 

 ក្ទពក្កាសលយរបស់រពះបាទ ជយ័វរ មន័ទី

៧ គរឺទងៀក្ចះសរមបសរមួល អវីខដលជារបស់

ស្នសនា មានពីមុន (របាស្នទភបាំ) និងក្ធវើអវីខដល

ជាងម ី ក្ដើមផីឲយបានក្ពញចតិថទាាំងពួករពាហមណ៍្ 

ទាាំងពួករាស្ដសថ។ រពះអងគខងមទាាំងមានរពះរាជហ

ឬទ័យគតិគដូល់សុែមាលភាពរបស់របជារាស្ដសថ

ផង។ សិោចារកឹតារពហម បានឲយដងឹពីការក

ស្នងនវូមនធីរក្ពទយ ក្ៅពាសក្ពញថ្ផធរបក្ទស

សរមាប់ពាបាលមនសុសមាប     ក្ដាយមិនរបកាន់

វណ្ត ៈកបុងសងគមក្ឡើយ។ 

 តាាំងពីរជជកាលរពះបាទ ជយវរ មន័ទី៧ មក

ពុទនបរស័ិទបានកស្នងវតថយ៉ងក្រចើន ក្ៅរគប់

ក្ែតថថ្នកមពុជាក្រកាម។ ក្ៅក្ែតថឃ្លល ាំងមានវតថរបា

ស្នទគងៀ (១២២៤) វតថចតមុុខារតនរាម-ក្រជាយ

ទឹម(១៤៦៥)វតថ ក្ពាធរិពឹកស-ខរពកគយ(១៤៦២)

វតថឃ្លល ាំង(១៥៣៣)។ល។ ក្ៅរពះរតពាាំងមានវតថ

ភរិមយរាជយ (១០៧៩) វតថមជឈឹមារាម (១៣១៧) 

។ល។ 

 ការពរងកីខដនដី  បានរតូវចះុងយបនថិច

មថងៗ មកពីការ ល្ នពានពីពួកម៉ុងក្ហាគ ល 

(Mongol) ក្សៀម (Thai) ,ចាម (Cham) និងក្រកាយ

មកមានយួន(Viet Nam)ផង។ 

 ឆ្ប ាំ១៤៣១ រពះបាទ ពញាយ៉ត រតូវបងខើ



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ក្បាះបងៀរកុងអងគរក្ចាល ក្ហើយបានក្រ ើរាជធានី

មកតាាំងក្ៅ ភបាំក្ពញវញិ។ 

 រពះរាជាណាចរកកមពុជា ក្ចះខតចះុអន់

ងយជាលាំដាប់ ពីក្រពាះអបកដកឹនាាំខែមរអន់

ក្ែសោយផង និងមកអាំពីយុទនស្នស្ដសថក្លបទឹក

ដខីែមរពីរបក្ទសជតិខាងផង។ 

 យុគសមយ័ យួនក្រជៀតខរជកមកក្លើទឹក

 ដខីែមរ តាាំងពី ស.វ.ទី១៧ 

 ឆ្ប ាំ១៦២០ អាចចាត់ទកុជាតាំណាក់កាល

មួយ ខដលចាប់ក្ផថើមនវូកមមវសនាដអ៏ភព័វ

ចាំក្ពាះខែមរកមពុជាក្រកាមក្យើង។ 

 រពះបាទជយ័ក្ជដាឌ ទី២ (១៦១៨-១៦២៨) 

ខដលធាល ប់បានរស់ក្ៅរបក្ទសក្សៀម បានង្ហក

មកចងក្មរតភីាពជាមួយរបក្ទសយួន (An Nam) 

ខដលកាំពុងខតអនវុតថខផនការ វតទីមកទិសខាង

តផូង (Nam Tien) របស់ក្គ។ 

 ស្នស្ដស្នថ ចារយខែមរក្រកាមមាប ក់គកឺ្ោក រតងឹ 

ង្ហ បានសរក្សរយ៉ងសក្ងខបអាំពីយួនដចូខាង

ក្រកាម ៖ 

 “ក្រកាយពីបានរាំក្ដាះែលួន ក្ចញផតុអាំពី

នឹមចនិ អស់រយៈក្ពលជាងមួយពាន់ឆ្ប ាំមក 

(១១១ មុនគ.ស. គ.ស.៩២១) ក្សថចយួនកបុងរាជ

វងស លី (Ly) បានក្ផថើមវយលុករបក្ទសចមា៉ 

ចាប់តាាំងពី ស.វ.ទី១១ តក្ៅ។ ក្ៅ គ.ស.១៤៧០

ក្សថចយួនរពះនាម ក្ឡ ថាញ ់ តងុ (Le Thanh 

Ton) រទងៀវយយកបានរាជធានីវជិយ័របស់ចាម

ខដលក្ៅក្ពលក្នាះ មានពលទាហានស្នល ប់ដល់

ក្ៅ ៤មុឺននាក់។ ក្ជាគជ័យដធ៏ាំសក្មផើមរបស់ជន

ជាតយួិន បានរញុរចានរពាំរបទល់របក្ទស ចមា៉ 

ចះុឆ្ង យមកទិសខាងតផូងក្ទៀត គមឺកទល់

ក្រជាយ Varrella។ ក្ៅ គ.ស. ១៦០០ របក្ទស

យួនរតូវបាត់បងៀឯកភាពរបស់ែលួន ៖ ទឹកដរីតូវ

ខបងខចកជាពីរ ខាងក្ជើងជារបស់រាជវងសក្ឡ (Le) 

ខដលមានពួកក្សថចរតាញ់ រទិញ (Trinh) ជាអបក

ោាំរទខាងតផូង រតូវបានក្ៅពួកក្សថចរកាញ់ក្ងវៀង 

(Nguyen)។ ប៉ុខនថក្ទាះជាមានវបិតថថិ្ផធកបុងក៏ក្ដាយ

ក៏ពួក ក្ងវៀង បានបនថវយដក្ណ្ថ ើ មយកទឹកដរីប

ក្ទសចមា៉ទាល់ខតអស់រលីង។ (គួរគបផីកត់

សមាគ ល់ថា យួនក្របើយុទនស្នស្ដសថដចូោប  សរមាប់

បាំបាត់ពូជស្នសន៍ចាម (ស.វ. ទី១១-ស.វ.ទី១៧) 

និងខែមរ (ស.វ. ទី១៧-ដល់សពវថ្ងង)។ យុទនស្នស្ដសថ

ខដលយួនក្ៅថា ខផនការវតទីមកទិសខាង

តផូង (Nam Tien) សាំអាងក្ៅក្លើកលលផិចពីរ

យ៉ងគ៖ឺ 

 ១/នក្យបាយចាំណ្ងក្មរតភីាព បង-បែូន 

(Tinh Huu Nghi Anh Em) និង  

 ២/នក្យបាយអក្នាថ របក្វសន៍ (Dan Di 

Truoc Nha Nuoc Di Sau)។   

 ឆ្ប ាំ ១៣០៦ ក្សថចចាម ជយ័សងាវរ មន័ទី៣ 

(Jaya Simhavarman III, យួនក្ៅ Che Man)បាន

ក្រៀបអភកិ្សកជាមួយមាច ស់កសរតយ៍ីយួន ក្ហវៀង 

រតងឹ (Huyen Tran Cong Chua)។ ជាងបូរថ្ន

អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នះ ក្សថចចាមរបគល់ដពីីរក្ែតថ

ឲយយួន ក្បើកផលូវឲយយួនក្លបរបក្ទសចមា៉ទាាំង



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

មូល។ 

 ឆ្ប ាំ១៣០៦ក្សថចខែមររពះបាទ ជយ័ក្ជដាឌ ទី

២ បានក្រៀបអភកិ្សកជាមួយមាច ស់កសរតយ៍ីយួន 

ក្ងវៀង ផកុ ងឿកុ វឿ ង (Nguyen Phuc Ngoc Van) ជា

កនូក្សថចរតាញ់យួន ក្ងវៀង ផកុ ក្ងវៀង (Chua Sai 

Nguyen Phuc Nguyen) គកឺ្សថច (Hy Tong)។ ជា

ចាំណ្ងថ្ដឪពុកក្កមក   បានជនូកនូរបស្ននវូនារី

កតិិថយសចាំននួ៥០០នាក់ និងបុរសកតិថយិស

៥០០នាក់ ដខងារពះអងគមាច ស់កសរតយ៍ិយួនមក

រពះរាជធានីឧតថុងគ។ ក្ដាយរសឡាញ់របពននស្នែ ត

ក្ហើយយល់រចឡាំថាយួនមានចតិថលែ និងសុភាព

រាក់ទាក់ផង រពះបាទ ជយ័ក្ជដាឌ ទី២ បាន

អនញុ្ញដ តឲយយួនចលូមករកសីុ ក្ៅតាំបន់រពះ

សួោ៌ (Ba Ria) រតពាាំងចង្ហវ  (Bien Hoa) និងវល

ក្របើស(DongNai)។ ក្នះជាក្លើកទីមួយក្បើកផលូវឲយ

យួនរ ាំកលិចលូដខីែមរបនថិចមថងៗ។ 

 ឆ្ប ាំ ១៦២៣ ក្ដាយការក្យគយល់ដល់

អគគមក្ហសី រពះបាទ ជយ័ក្ជដាឌ ទី២ រទងៀបាន

អនញុ្ញដ តឲយ រកុងក្ហវ(Hue) កាន់កាប់រកសួងគយ

ក្ៅថ្រពនគរនិងវលក្របើស (Dong Nai)។ របជា

រាស្ដសថយួន ក៏ដកឹកនូជ ជ្ ូនក្ៅបបួលោប ចលូក្ៅ

កបុងទឹកដខីែមរកាន់ខតក្រចើន។ ចាំខណ្កជនជាតខិែមរ

វញិ រតូវបងខើចតិថលះបងៀក្ចាលរទពយសមផតថ ិ

រសុកភមូិងយក្ៅក្ៅកខនលងក្ផសង  ក្រពាះពុាំអាច

តសូ៊រស់ក្ៅជាមួយពួកចាំណូ្លងមបីាន។ 

 ឆ្ប ាំ ១៦២៤ រពះមហាកសរតយីនីខែមរ

កាំក្ណ្ើ តយួន (ខែមរក្ៅថា រពះអងគចវូ) បាន

របសូតបុរតមីួយ រពះនាម អងគញ៉ា កសរតមីួយ។ 

 ឆ្ប ាំ ១៦៣៨ រពះអងគ ទងរាជា រទងៀបាន

ទាមទារយកដ ី ថ្រពនគរ-កាំពងៀរកបី (Ben Nghe) 

មកវញិ ប៉ុខនថអគគមក្ហសីយួនរបស់ រពះបាទ 

ជយ័ក្ជដាឌ ទី២ រទងៀបានក្សបើឲយពនាក្ពលឲយ

បានយូរបនថិចក្ទៀត។ បនថមកក្ដាយខែមរក្ចះខត

មានការខបកបាក់ោប  ក្ទើបយួនយកមកកមពុជា

ក្រកាមទាាំងអស់។ 

 *Tu do cu vai nam lai co chuyen cuop 

ngoi, tranh gianh thien ha giua hoang toc Chan 

lap, quan nha nguyen phai sangcuu vien, sap 

dat trat tur. Va moi lan can thiep nhu the, vua 

Mien lai cat dat den on, cho den… tat ca phan 

dat mien nam thuoc ve nguoi Viet. 

(Le Huong, nguoi Viet goc Mien) 

 ឆ្ប ាំ១៦៥៨ រពះអងគ សូរ និងរពះអងគ តន 

ពីរនាក់បងបែូនបក្ងកើត (កនូរបស់រពះឧទ័យ) រត់

ក្ៅពឹងពាក់យួន ក្ដើមផីរបឆ្ាំងនឹងបងបែូនជដីូន 

មួយគ ឺ ក្ៅពញាចន័ធ (ជាកនូរបស់ រពះបាទជ័យ

ក្ជដាឌ ទី២)។ ក្ឆលៀតឱកាសដល៏ែក្នះក្សថចយួន 

ក្ហៀង ក្វឿង (Hien Vuong Nguyen Phuc Tan) 

បានបញ្ញជ ឲយក្លើកទ័ព ៣០០០ នាក់ចលូមក

រសុកខែមរ។ 

 លុះបានជយ័ជមបះក្លើ ក្ៅពញាចន័ធ 

ក្ហើយយួនខបរមកវយរពះអងគ សូរ និងរពះអងគ 

តន វញិ ។ ទ័ពខែមរបានវយឈបះក្ដញទ័ពយួន

ក្ៅរសុកវញិ។ រចួមក រពះអងគ តន ក្ៅរតួត



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ថ្រពនគរផ្តធ ល់រពះអងគ។ 

 ឆ្ប ាំ១៦៧៩ នាមុឺនក្ភៀសែលួនថ្នជនជាតិ

ចនិពីរនាក់ នាាំទ័ពនិងរបជាជនចនិ៣០០០នាក់

មករជកក្កានក្ៅ ថ្រពនគរ និងក្ម ស (My Tho) 

បក្ងកើតទីរកុង មានឈមួញបរក្ទសដចូជា ជាវ  

ជប៉ុន និង អឺរ ៉បុ យ៉ងក្រចើនកះុករ។ ក្ៅកបុង

ដើណាក់កាលក្នាះខដរ មានចនិមាប ក់ក្ទៀត 

ក្ ម្ ះ ម៉ាក គវឺ (Mac Cuu) ក៏រត់មករជកក្កាន

នឹងក្សថចខែមរ ក្ហើយបានខតងតាាំងជាមស្ដនថីរតួត 

រតាតាំបន់ក្ឆបរឈូងសមុរទក្សៀម (Ha Tien) ក្កាះ

រតល់ (Phu Quoc) រកមនួស (Rach Gai) ទឹកក្មម  

(Ca mau) កាំពត និងកាំពងៀក្ស្នម។  

 ក្ៅឆ្ប ាំបនថបនាធ ប់   ខតងខតក្កើតក្ឡើងជា

ក្រឿយៗ នវូវបិតថកិបុងរាជវងានវុងសអាំក្ពើកផត់

របស់មស្ដនថី និងការសូមជើនយួពីបរក្ទស ខដល

ជាក្ហតនុាាំឲយយួន ក្លបយកទឹកដកីមពុជាក្រកាម 

ជាបនថបនាធ ប់។ 

 ឆ្ប ាំ១៦៩៨ឧតថមក្សនីយ៍ខែមរ នក្រាមអ៊មុ 

ក្ដាយមានការោាំរទរបស់ទ័ពយួនផង បានបះ

ក្បាររបឆ្ាំងនឹងរពះបាទ ជយ័ក្ជដាឌ ទី៤។ ទ័ព

របស់ក្សថចខែមរ បានវយតបវញិក្ៅមថុាំថ្រពនគរ 

ក្ហើយចាប់ នក្រាមអ៊មុ យកក្ៅកាត់កាល។ 

ក្រកាយពីជយ័ជមបះក្នាះរពះអងគក៏នាាំ ទ័ពវលិក្ៅ

ឧតថុងគវញិ។ 

 ឆ្ប ាំ១៧១៥ ម៉ាក គវឺ (Mac Cuu) ខបរជា

របគល់ទឹកដខីែមរ ខដលក្ៅក្រកាមអាំណាចរបស់

ោត់ក្ៅឲយអធរិាជយួនវញិ។ 

 ឆ្ប ាំ១៧៣០ ខែមរក្រកាកក្ឡើងវយយួនក្ៅ

មថុាំថ្រពនគរ។ រពះមហាកសរតខែមរមិនបានចលូរមួ

ក្ទ ក្ហើយខងមទាាំងប ជ្ ូនទ័ពក្ៅវយបាំខបក

រកុមក្នះក្ទៀត។ កងទ័ពរបស់អធរិាជយួន និន 

ក្វឿង (Ninh Vuong-Nguyen Phuc Thu) បានវយ

តបក្ហើយក្បាះទីតាាំងក្ៅ ក្ម ស (Ninh Tho) លងៀ

ក្ហារ (Long ho គ ឺVinh Long)។ 

 ឆ្ប ាំ១៧៣៩ រពះធមមរាជាទី៣ក្លើកទ័ព

មកវយដក្ណ្ថ ើ មយកពាមមកវញិ ប៉ុខនថមិនបាន

ក្ជាគជយ័ក្ទ។ 

 ពីឆ្ប ាំ១៧៥៦-១៧៥៨ វបិតថរិពះរាជវងស

ខែមរ (អងគអឹម និងអងគទង) ក៏បានក្កើតក្ឡើងក្ទៀត។ 

 រពះបាទ រាមាធបិត ី អងគទង ក៏រត់ក្ៅពឹង

យួន ម៉ាក តងុ ក្ៅ ពាម (Ha Tien) ជាការតប

សបងសងគណុ្ខដលយួនបានជយួក្នាះ អងគ ទង 

បានរបគល់ក្ែតថផារខដក (Sa Dec) និងមាត់រជូក 

(Chau Doc)ឲយក្ៅក្សថច Vu Vuong-Nguyen Phuc 

Khoat។ 

 ចាំខណ្ករពះឧទ័យរាជា អងគ តន វញិ 

ក្ដើមផីសងគណុ្យួន ខដលបានជយួមកវយ

ឈបះខែមរោប ឯងរ ហូតបានក្ឡើងក្ស្នយរាជយ បាន

របគល់ក្ែតថពីរក្ទៀតក្ៅឲយក្ៅហាវ យគ ឺ រពះ

រតពាាំង (Tra Vinh) និងឃ្លល ាំង (Sac Trang)។ 

 ក្ោក Philippe Papin បានសរក្សរថា

ពួកយួនយកក្ែតថ ក្រាងដើរ ី (Tay Ninh) ក្ៅឆ្ប ាំ

១៧៥០ និងទឹកដខីែមរទាាំងអស់ក្ៅខាងក្ជើងទក្នល

បាស្នក់ (Hau Giang)។ 

(ក្ៅមានត....) 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

វិទយសុាំរឡងកមពជុាររកាម (VOKK) សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ (PNN) 

ទិវាបុណយឯករជយ ថ្នសហរដឋអារមរកិ 

ទង់្ជាតិសហរ ឋអាក្មរកិ 

 សឹងខតមួយសបាថ ហ៍កនលងមកក្ហើយ អបក

ខដលរស់ក្ៅក្លើទឹកដថី្នសហរដឌអាក្មរកិ បាន

ឮសូរសក្មលងផធុះ ពីទីក្នះមថង ពីទីក្នាះមថង ទាាំងថ្ងង

យប់។ ក្នាះមនិខមនជាសបូរកាាំក្ភលើង ក្ដាយស្នរ

អសនថិសុែ ក្ដាយរបការណាមួយក្ទ ប៉ខុនថគសឺបូរ

ផ្តវតចូធាំ ខដលអបករសុកអុជ ក្ដើមផីអបអរស្នទរ 

ចាំក្ពាះថ្ងងបណុ្យឯករាជយ ថ្នសហរដឌអាក្មរកិ។ 

ជារបថ្ពណី្ ជនជាតអិាក្មរកិាាំងខតងរបារឰពិធី

ក្នះជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ ក្ៅថ្ងងទី៤ ខែកកកដា ជាថ្ងង 

ខដលសហរដឌអាក្មរកិ បានរបកាសឯករាជយពី

ចរកភពអងៀក្គលស។ ស្នម រតកី្សបហាជាត ិ មាតភុមូិ

បានរតូវបង្ហា ញក្ឡើង ក្ដាយការក្ដាតទងៀជាតិ

សហរដឌអាក្មរកិ ក្សធើរខតរគប់មែុផធះ និងក្ៅតាម

រគះឹស្នទ នស្នធារណ្ៈ។ ក្ហើយពិធអីបអរស្នទរក៏

រតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើងជាទកូ្ៅ ទាាំងជាផលូវការ និង

ជារក្បៀបរគួស្នរ។ ពិធអីបអរស្នទរក្នះ មាន

ឫសគល់យ៉ងក្រៅ ក្ៅកបុងរបថ្ពណី្អាក្មរកិាាំង 

អាំពីក្សរភីាព នក្យបាយ។  

 ក្តើក្ៅថ្ងងបណុ្យក្នះ របជាពលរដឌអាក្មរ ិ

កាាំងក្ធវើអវីែលះ ? 

 មានមនសុសតចិតចួណាស់ ខដលក្ធវើ

ការង្ហរក្ៅថ្ងងបណុ្យឯករាជយ។ គជឺាថ្ងងខដលរកុម

រគួស្នរនាាំោប ក្វចែចប់ ចាំណី្អាហារយកក្ៅតាម

សួនឧទានស្នធារណ្ៈ គថឺ្ងងអាាំងស្នច់ទទលួទាន 

ជាការបង្ហា ញអាំពីការឱយតថ្មលយ៉ងខាល ាំង ក្ៅក្លើ

ទាំក្នៀមទមាល ប់អាក្មរកិាាំង ចាំក្ពាះក្សរភីាពនក្យ

បាយ។ សកមមភាពចរមុះកបុងទិវក្នះ មានការ

របណាាំងោប ទទលួទានខផលឳឡឹក ឬនុាំបុាាំងស្នច់

ខដលក្ៅថា ហតដក (Hot dog) និងខលផងកឡីា 

ដចូជាការក្លងក្បសបល (Base ball) ការរត់

របណាាំងក្ដាយក្ជើងប ីការខហលទឹក និងបាញ់ោប

ក្ដាយកាាំក្ភលើងទឹកជាក្ដើម។  

 សហគមន៍ចាំននួក្រចើន បានក្រៀបចាំពិធអីុជ

កាាំរជួច កាំដរក្ដាយបទក្ភលងក្សបហាជាត។ិ កាាំរជួច

ខដលលែគរួឱយចាប់អារមមណ៍្ជាងក្គ បានរតូវ

បង្ហា ញតាមក ច្ក់ទរូទសសន៍។ ពួកបុគគលិកែលះ 

បានយកថ្ងងវសិសមកាលរបចាាំឆ្ប ាំរបស់ក្គមួយថ្ងង     

មកបខនទមក្លើការឈប់សរមាកចងុសបាថ ហ៍ បនថ

សរមាកឱយបានយូរ ក្ដើមផីក្គចក្វះពីសីតណុ្ា ភាព

រដវូក្ៅថ  ក្ៅសរមាកកាយក្ៅតាមក្ឆបរសមុរទ ឬ

ក្ៅតាមរមណី្យដាឌ ននានា។ 

ទិវឯករាជយ គជឺាថ្ងងបុណ្យក្សបហាជាត ិក្ដើមផីអប

អរស្នទរចាំក្ពាះអវ ី   ខដលមានទិដឌភាពជាវដថមាន

ចាំក្ពាះសហរដឌអាក្មរកិ។ អបកនក្យបាយជា

ក្រចើន បានបង្ហា ញែលួនក្ៅតាមទីកខនលងខដលមាន

http://vokk.net/?p=5463


 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

របូសំណាកតាង្សនតិភាព ននសហរ ឋអាក្មរកិ 

ការក្រៀបចាំជាស្នធារណ្ៈ ក្ដើមផីបង្ហា ញការោាំរទ

របស់ែលួនចាំក្ពាះរបវតថសិ្នស្ដសថ មតក៌ និងរបជា

ពលរដឌកបុងរបក្ទស។ ក្លើសពីអវទីាាំងអស់ របជា

ពលរដឌថ្នសហរដឌអាក្មរកិ បង្ហា ញនវូការដងឹ

គណុ្ចាំក្ពាះក្សរភីាព និងឯករាជយ ខដលបានមក

ក្ដាយការតសូ៊របស់មនសុសជើនាន់ដើបងូៗ ថ្ន

សហរដឌអាក្មរកិបចចុបផនបកាល។  

 ទិវឯករាជយ ជាទិវបណុ្យរបស់ជាត។ិ 

ក្ដាយសកមមភាពមនសុសដក៏្រចើន បានក្ចញ

ដើក្ណ្ើ រក្ៅទីក្ៅក្រៀងៗែលួន ចរាចរក៏មានការកក

សធះជាក្រចើនកខនលងខដរ។ រឯីរបភពថ្នការក្រៀបចាំ

ពិធអីបអរស្នទរក្នះ គកឺ្ៅឆ្ប ាំ១៧៧៥ របជា

ពលរដឌថ្នរដឌ នវូអុនីខគលន (New England) បាន

ចាប់ក្ផថើមការរបយុទន ជាមយួនឹងពួកអងៀក្គលស 

ក្ដើមផីឯករាជយរបស់រដឌក្នះ។ ក្ៅថ្ងងទី២ ខែកកកដា 

ឆ្ប ាំ១៧៧៦ សភាបានក្បាះក្ឆ្ប តក្ដាយសមាង ត់ 

អនមុ័តយកឯករាជយពីចរកភពអងៀក្គលស។ ការ

របកាសឯករាជយ បានរតូវក្ធវើក្ឡើងជាដើបងូពីរថ្ងង

ក្រកាយគកឺ្ៅថ្ងងទី៤ខែកកកដា ឆ្ប ាំ១៧៧៦។ ការ

សូរតក្ឡើងជាក្លើកទី១ នវូក្សចកថរីបកាសឯក

រាជយ បានក្ធវើក្ឡើងក្ៅថ្ងងទី៨ ខែកកកដា ឆ្ប ាំ

១៧៧៦។ រកុមរបតភិបូានចះុហតទក្លខាក្លើក្ស

ចកថរីបកាសឯករាជយ ក្ៅថ្ងងទី២ ខែសីហា ឆ្ប ាំ

១៧៧៦។ ក្ៅឆ្ប ាំ១៨៧០ ទិវឯករាជយបានរតូវ

ក្រៀបចាំក្ឡើង ប៉ខុនថពួកបុគគលិករបស់រដឌ មនិបាន

ទទលួរបាក់កថ្រមសរមាប់ថ្ងងបណុ្យក្នាះក្ទ។ គឺ

ទាល់ខតរហូតដល់ឆ្ប ាំ១៩៤១ ក្ទើបពួកក្គបាន

ទទលួរបាក់កថ្រម សរមាប់ឈប់សរមាកក្ៅថ្ងង

បណុ្យឯករាជយ។ 

 មានកាំណ្ត់សាំោល់ដស៏ាំខាន់មយួ ក្នាះគឺ

របធានាធបិត ី ងម៉ូាស់ ខជហវឺ សុន និង ចន អាដាាំ 

ទាាំងពីររបូ ជាអបកបានចះុហតទក្លខាក្លើក្សចកថី

របកាសឯករាជយ ក្ហើយហាសិបឆ្ប ាំក្រកាយមក 

ក្ោករបធានាធបិត ី ថ្នសហរដឌអាក្មរកិទាាំងពីរ

របូក្នះ ក៏បានក្ធវើមរណ្កាលកបុងថ្ងង-ខែ-និងឆ្ប ាំ 

ជាមយួោប  គកឺ្ៅថ្ងងទី៤ ខែកកកដា ឆ្ប ាំ១៨២៦ ដចូ

ោប ។ ក៏ជាក្រឿងគរួកត់សាំោល់មយួក្ទៀត គមឺាន

ជនជាតកិាំក្ណ្ើ តក្ដើម អាក្មរកិាាំងរស់ក្ៅកបុង

របក្ទស ក្ហើយរកុមកលុសមពននទាាំងក្នះ មានជាតិ

និងរដាឌ ភបិាលផ្តធ ល់របស់ពួកក្គ។ ក្រៅពីទងៀ

ជាតអិាក្មរកិាាំងខដលបក់ក្ៅតាមផធះ និងតាម

រគះឹស្នទ នស្នធារណ្ៈនានា អវខីដលជានិមិតថរបូថ្ន

ឯករាជយរបស់សហរដឌអាក្មរកិ គមឺានរបូ

សាំណាកដល៏ផីលាញមួយ ខដលមនសុសមាប កបុង

ពិភពក្ោកខតង របាថាប ចងៀឱយបានក្ៅដល់ ឱយ

បានក្ ើញនិងស្នធ បអខងែល ក្ហើយងតរបូទកុជា

អនសុាវរយ៍ីផងក្នាះ គរឺបូសាំណាកតាំណាងឱយ

ក្សរភីាពនិងឯករាជយ (Statue of Liberty) កស្នង

ក្ឡើងក្ៅក្លើក្កាះ ខអលីលស ថ្អខឡន (Ellis Island) 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 កបុងដើក្ណ្ើ រទសសនៈកចិច រយៈក្ពលពីរថ្ងង 

គកឺ្ៅថ្ងងទី២ ទី៣ ខែកកកដា ឆ្ប ាំ២០១១ ក្ៅរពះ

រាជាណាចរកកមពុជា  របស់នាយករដឌមស្ដនឋីបារាាំង 

គកឺ្ោក ស្ដហវងៀស័រ ហវី យុ៉ង  អងគការ សមាគមខែមរ

កមពុជាក្រកាមក្ៅកមពុជា បានក្ធវើលិែិតមួយចាប់

ក្ផញើជនូក្ោក ក្ដាយក្សបើសុាំបង្ហា ញឯកស្នរសឋីពី

បារាាំងកាត់ទឹកដកីមពុជាក្រកាមឲយយួន។ លិែិត 

របស់អងគការ សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម ខដល

តាំណាងក្ដាយ មជឈមណ្ឍ លវបផធមខ៌ែមរកមពុជា

ក្រកាម និងចះុហតទក្លខារមួោប ក្ដាយអងគការ

សមាគមចាំននួ៦ ចះុថ្ងងទី៣០ ខែមិងនុា ឆ្ប ាំ

២០១១ ក្ផញើជនូតាមរយៈឯកអគគរដឌទតូថ្ន

ស្នធារណ្រដឌបារាាំង របចាាំក្ៅរពះរាជាណាចរក

កមពុជា ក្ដាយក្យងតាមលិែិតអបកតាំណាងរាស្ដសឋ

ខែមរចាំននួ១៦របូ បានក្ផញើក្ៅរបធានរដឌសភា និង

របធានាធបិត ី ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង កាលពីថ្ងង

ទី២៥ ខែមិងនុា ឆ្ប ាំ២០០៩។ កមមវតទុថ្នលិែិត គឺ

សាំក្ណ្ើ សុាំផថល់ឯកស្នរ សឋីពីរដាឌ ភបិាលបារាាំង

បានកាត់ទឹកដកីមពុជាក្រកាម ឲយក្ៅក្វៀតណាម។

ែលឹមស្នរទាាំងរសុង ថ្នលិែិតក្នះមានដចូតក្ៅ៖ 

 តបតាមកមមវតទុ និងក្យងខាងក្លើ ក្យើងែញុាំ 

ជាអងគការ សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម មានកតិថិ

យសសូមជរមាបឯកឧតថមនាយករដឌមស្ដនឋី ក្មតាថ

រជាបថា កាលពីថ្ងងទី២៥ ខែមងិនុា ឆ្ប ាំ២០០៩ 

រកុមអបកតាំណាងរាស្ដសឋ ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុ

ជាចាំននួ១៦របូ បានចះុហតទក្លខាកបុងលិែិតមួយ

ថ្នទីរកុងញ៉ូវយ៉ក។ អវខីដលគរួកត់សាំោល់ក្ទៀត

ក្នាះ គរឺបូសាំណាកក្នះ រតូវបានក្ធវើពីស្នព ន់សុទន 

ក្ហើយមានកាំពស់ជាងមួយរយខម៉រត និងទមងន់ពីរ

រយថ្មភរបាាំក្តាន ។ 

 រស្នវរជាវក្ដាយ សឺង សក្រមច VOKK ថ្ន

វទិយុសក្មលងកមពុជាក្រកាមកបុងឱកាសបណុ្យឯករាជ

ថ្នសហរដឌអាក្មរកិ ថ្ងងទី០៤ ខែកកកដា ឆ្ប ាំ២០១១ 

ពីរដឌកាលីហវ័ រនីញ៉ា ថ្នសហរដឌអាក្មរកិ៕ 

ចាប់មានែលឹមស្នរដចូោប  ទាាំងភាស្នខែមរ និង

ភាស្នបារាាំង បានក្ផញើជនូឯកឧតថមរបធានរដឌសភា 

និងឯកឧតថមរបធានាធបិត ី តាមរយៈឯកឧតថម

ឯកអគគរដឌទតូ ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង របចាាំក្ៅ

រពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ក្ៅថ្ងងទី២ ទី៣ ខែកកកដា ឆ្ប ាំ២០១១ ឯក

ឧតថមនាយករដឌមស្ដនឋី ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំងអម

ដើក្ណ្ើ រក្ដាយរដឌមស្ដនឋីចាំននួ៤របូក្ទៀត នឹងមកបាំ

ក្ពញទសសនកចិច ក្ៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា

ចាំននួ២ថ្ងង។ កបុងនាមអងគការ សមាគមខែមរកមពុជា

ក្រកាម តាំណាងឲយរបជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាម 

ទាាំងរពះសងឃ ទាាំងរគហសទ មានក្សចកឋកី្រតកអរ  

និងអបអរស្នទរយ៉ងថ្រកខលង ក្ហើយសូមឯក

ឧតថម ក្មតាថ ជយួពាាំនាាំយក នវូឯស្នរ និងព័ត៌មាន

មយួចាំននួ ខដលជាក្សចកឋរីតូវការជាចាាំបាច់

របស់បងបែូន របជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាមក្ផញើ

ជនូរដាឌ ភបិាល និងថាប ក់ដកឹនាាំជាន់ែពស់ ថ្ន

ស្នធារណ្រដឌបារាាំង ក្ដើមផីជយួក្ដាះរស្នយបញ្ញា  

ថ្នការរ ាំក្ោភសិទនិមនសុស រ ាំក្ោភសិទនិជនជាតិ

ក្ដើម បាំបទិសិទនិក្សរភីាព គាំរាមកាំខហងរគប់ក្ពល

ក្វោ ខដលជាបញ្ញា មយួដអ៏អួាប់ជាទីបាំផតុពី

សាំណាក់រដាឌ ភបិាលក្វៀតណាម មកក្លើបងបែូន

ជនរមួ្មខែមរកមពុជាក្រកាម ខដលកាំពុងរស់

ក្ៅក្លើទឹកដកីសូ្នាំងសីុន។ 

 ទឹកដកីមពុជាក្រកាម ជាទឹកដមីួយចាំខណ្ក

ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា ខដលមានថ្ផធដី

លែិិតរបសអ់ងគការ សមាគមខែែរកមពុជាររកាម  
ជូននាយករដឋមន្ដនដីបារាំងកនងុដាំរណើ រទសសនកិច្បចមកកមពុជា 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

៦៨.៩៦៥ គឡីូខមរ៉តរកឡា មាន១៤.៧៨៨ភមូ ិ

មាន១.៣៦៨ ុាំ មាន១៧១រសុក មាន២១ក្ែតថ

រកុង មានរបជាពលរដឌខែមរ១២ោននាក់ មានវតថ

រពះពុទនស្នសនាខែមរជាង៥៦៧វតថ មានរពះសងឃ

រពះពុទនស្នសនាខែមរជាង២មុនឺអងគ។ កមពុជា

ក្រកាម មានរាជធានីមួយក្ ម្ ះថា ថ្រពនគរ 

បចចុបផនប ក្វៀតណាមបានបឋូរក្ ម្ ះក្ៅជាភាស្ន

ក្វៀតណាម ខដលមានក្ ម្ ះថាទីរកុង ហូជមីុញិ 

ទឹកដខីែមរដធ៏ាំលវឹងក្លវើយក្នះ បារាាំងបានមកក្ធវើ

អាណានិគមអស់រយៈក្ពល៩០ឆ្ប ាំ ចាប់ពីឆ្ប ាំ

១៨៦៣ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៥៣ ការរគប់រគង និងការ

ក្ធវើអាណានិគមរបស់បារាាំងនាសម័យក្នាះ គឺខែមរ

កមពុជាក្រកាម ក្ៅមានស្នោក្រៀនតាមភមូិរសុក 

និងវតថអារាម ការក្ោរពរបថ្ពណី្ទាំក្នៀមទមាល ប់ 

និងការសិកាក្រៀនសូរតអកសរស្នស្ដសឋខែមរមាន

ក្សរភីាព និងភាពទលូាំទោូយ ខងមទាាំងបាន

ប ជ្ ូននិសសិតខែមរ ខដលបានសិកាក្រៀនសូរត

ប ច្ប់ថាប ក់ក្ៅទឹកដកីសូ្នាំងសីុន ឲយមកសិកាបនឋ

ក្ៅក្លើទឹកដ ី ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជាក្ទៀតផ

ង។ ប៉ខុនឋ ចាប់ពីថ្ងងទី០៤ ខែមងិនុា ឆ្ប ាំ១៩៤៩ 

ក្រកាយពីបារាាំងបានកាត់ទឹកដខីែមរឲយក្ៅក្វៀត

ណាមរចួមក ខែមរកមពុជាក្រកាមរតូវរងក្រោះដ៏

មហាធាំក្ធងក្របៀបបានដចូជារលកយកសសូណា

មុមីកដល់ គកឺ្វៀតណាមកាប់សមាល ប់ខែមរកមពុជា

ក្រកាម ដតុខែមរទាាំងរស់ ផសឹករពះសងឃក្ៅក្ធវើ

ទាហាន ហាមមនិឲយខែមរបសួតាមខបបរពះពុទន

ស្នសនាខែមរក្ទ ស្នោក្រៀនអកសរស្នស្ដសឋខែមររតូវ

បទិរគប់ទិសទីទាាំងអស់។ ក្វៀតណាមបានបក្ងកើត

ឲយមានតាំបន់កមុមុយនីសឋ និងក្សរកី្ធវើឲយខែមរវកឹវរ

នឹងសស្ដង្ហគ ម ង្ហយរសួលកបុងការចាត់ការដចូជា 

ក្គក្ចាទថារកុមកមុមុយនីសឋ ក្គចាប់ខែមរយកក្ៅ

ដាក់កបុងពនននាោរ ចាក់ថាប ាំសមាល ប់ ក្ហើយមួយ

រកុមក្ទៀត ក្គក្ចាទថាពួកក្សរ ី ក្គចាប់ខែមរយក

ក្ៅបាញ់សមាល ប់កបុងថ្រព និងក្គបាំបទិសិទនិ ក្សរី

ភាពរគប់ខបបសពវយ៉ងទាាំងអស់សរមាប់ខែមរកមពុ

ជាក្រកាម នាបចចុបផនបកាលក្នះ សូមផីខតការក្មើល

ទរូទសសន៍ តាមរបព័ននខែសកាបនិងស្នឋ ប់វទិយុតាម

ផ្តក រណ្ប ពីរពះរាជាណាចរកកមពុជា ក៏រតូវបាន

អាជាញ ធរក្វៀតណាមគាំរាម កាំខហង និងហាមឃ្លត់ 

ផ្តកពិន័យ។ ក្ដាយខឡកចាំក្ពាះសិទនិក្សរភីាព 

សិទនិជនជាតកិ្ដើម និងសិទនិជើក្នឿស្នសនា   

របថ្ពណី្   ទាំក្នៀមទមាល ប់  ពងាវតាដផ៏រូផងៀ 

សមផូណ៌្ខបបរបស់ខែមររតូវបានបាំបទិទាាំងរសុង 

ក្ហើយក្រឿងរ៉ាវទាាំងអស់របស់ខែមរកមពុជាក្រកាម (កូ

ស្នាំងសី៉ន) ក្នាះ វមានក្រចើនឥតគណ្នា ដចូ

ក្ោកបារាាំងធាល ប់បានដងឹក្ហើយ គខឺែមរកមពុជា

ក្រកាមក្វទនាណាស់សពវថ្ងងក្នះ។ 

 អងគការ សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម សូម

អាំពាវនាវ និងសាំណូ្មពរដល់ថាប ក់ដកឹនាាំជាន់

ែពស់ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង ក្មតាថ ជយួផថល់ឯក

ស្នរសឋីពីការកាត់ទឹកដកីមពុជាក្រកាម ឲយក្ៅក្វៀត

ណាម កាលពីថ្ងងទី០៤ ខែមិងនុា ឆ្ប ាំ១៩៤៩ តាម

ចាប់បារាាំងក្លែ ៧៣៣/៤៩ ឲយមកក្យើងែញុាំ

តាមរយៈអាសយដាឌ នដចូខាងក្លើ និងជយួ

អនថរាគមន៍ក្ៅរដាឌ ភបិាលក្វៀតណាម ឲយប្ឈប់

ការក្ធវើទកុខ បុកក្មបញមកក្លើរបជាពលរដឌខែមរកមពុ

ជាក្រកាម។ 

 ក្យើងែញុាំសងឃឹមថា ឯកឧតថមនាយករដឌមស្ដនឋី

ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង ចាស់ជាយកក្រឿងរ៉ាវ

របស់ខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ៅដាក់ជនូថាប ក់ដកឹនាាំ 

ក្ហើយជយួក្ធវើតាមសាំណូ្មពរ ក្ដើមផីសិទនិក្សរី

ភាព និងសិទនិមនសុស ថ្នមនសុសជាតកិ្ៅក្លើ

ពិភពក្ោក ក្ហើយក្យើងែញុាំសូមជនូពរឯកឧតថម 

រពមទាាំងសហការ ី ឲយទទលួបានក្ជាគជយ័កបុងដើ

ក្ណ្ើ រទសសនកចិច ក្ៅកបុងទឹកដថី្នរពះរាជាណា

ចរកកមពុជា៕ 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 អាចារយ ឌិញ-របាជញ អាចារយពុទនស្នសន

បណ្ឍ ិ តយ ក្ែតថឃ្លល ាំង កមពុជាក្រកាម (កសូ្នាំងសីុន 

រង្ហវ ន់ក្លែ១)។ អបករបក្ទសក្នះ ខតដល់ខែក្ដើម

ឆ្ប ាំ គកឺ្ដើមខែពិស្នែ កាលក្បើមានក្ភលៀងធាល ក់មថង

ឬពីរដង គចឺាប់ពីក្ផឋើមក្ធវើខរស ខតមុនក្ពល

ខដលចះុថ្ដក្ធវើខរសក្នាះ ជាទាំក្នៀមរបស់អបក

រសុក គមឺានការក្ឡើងអបកតាជាដើបូងសិន។ 

អាំពីររបៀបរឡើងអនកតា 

 តាមទាំក្នៀមទមាល ប់អបករសុកក្នាះ ខតដល់

ក្ដើមខែពិស្នែ អបករសុកក្គខតងនាាំោប ក្ឡើងអបក

តា។ ឯថ្ងងខដលរតូវក្ឡើងអបកតាក្នាះ ក្គយក

ក្ដើមក្ចកមកកាត់១ក្ទាម ឬ១ចាំអាម ចតិចុង

ឲយរសួច យកសលឹកដងូមកក្ដាតក្ធវើជាជម មានអាំ

ក្បាះសរមាប់ក្ធវើចាំណ្ងដាក់ក្លើជម អបកខដល

ចងៀឲយពូខកសកឋសិិទនិខមន ក៏យកក្ៅបាំពាក់ក្លើងម

អបកតាខតមថង។ រក្បៀបខបបក្នះមានរគប់ផធះ អបក

ខដលក្ឡើងអបកតា។ 

អាំពីររគឿងសាំខណន 

 ក្រគឿងខសនតាមទាំក្នៀមក្នាះ គមឺានរស្ន

រជូកក្ស្នង រែលះ ក្បើរសុកណាទរុ ភកិសមានខតកាល

រជូកក៏បាន ទាក្ស្នង រ មាន់ក្ស្នង រ ក្ចក រកពង
(១) 

ដងូែចី នាំរគប់មុែ មាននាំប ច្ ុកជាក្ដើម នាំក្ទៀន (នាំ

ទាំរនៀមរធវើខរសរៅកមពុជាររកាម (កសូា ាំងសុនី) 
 ករសង់្ទំង្រសុង្ក្ចញពីក្សៀវក្ៅ ទំក្នៀមក្ធវើខ្រសក្ៅកមពុជាក្រោម  
រសាវរជាវក្ដ្ឋយ កញ្ញញ  ក្គៀង្ ធីបា  (ព.ស. ២៥៥៣ គ.ស. ២០០៩) 

គម) នាំអនសមរជូក ខផលអាយ
(២)

 និងបាយ មាូប 

ក្ផសងៗ ក្របងក្មៅ ទឹកអប់ ទឹកខត ក្ទៀន ធបូ និង

របអប់ស្នល  ក្ហើយក្ធវើសាំក្ៅក្ដើមក្ចកមួយ។ 

 លុះដល់កាំណ្ត់ក្ពលក្វោ ក្ៅជបួជុើោប

ក្ៅផធះអបកតាក្នាះ ក្រៀបក្រគឿងសាំខណ្នក្រសច

ក្ហើយ ក្គក៏អុជក្ទៀន ធបូ ក្បើករបអប់រស្នចាក់

សពវខសនបីដង ក្គក្ៅថា ខសនរពះពិសតុការ

ក្ភលង រចួក្លងក្ភលងបីចប់ ក៏តាាំងអុជក្ទៀនធបូមថង

ក្ទៀត ដាក់ក្ៅក្លើអបកតា ក្ហើយចាក់រស្នខសន

ចាំក្ពាះអបកតាបីដង យករស្នក្រស្នចក្លើអបកតា

ក្នាះ ក្ហើយក្គក៏ចាប់បាយមាូប កាលរជូក 

កាលទា កាលមាន់ និងនាំរគប់មុែដាក់កបុង

សាំក្ៅខសនមឋងក្ទៀត ក្ហើយមនសុសចាស់ៗឲយ

ពរជយ័សួរសឋី សុែចក្រមើន ក្ហើយក៏ខរសកក្ហ៊ា

រពមោប គកឹកងក្ឡើង។ តក្ៅក្នះ ក្គនាាំោប ជនូ

សាំក្ៅក្ៅឆ្ង យបនថិច ក៏ដាក់ក្ចាលកបុងទីក្នាះ

ក្ៅ ក្នះសនមតថា ជនូក្ខាម ចបិស្នចចថ្រងឲយក្ៅ

ឲយផតុអាំពីភមូិរសុក រចួក្ហើយក្គនាាំោប បរកិ្ភាគ

បាយចាំណី្តាមកាលក្វោក្ៅ។ លាំដាប់ក្នាះក្គ

ក៏សូមចាំណ្ងខដលដាក់ក្លើជម ឬក្លើងមអបកតា

ក្នាះ ខតក្រៀងៗែលួនដល់បានអក្មាះក្នាះ ក្គមក

យកក្ៅផធះចងតកនូក្ៅ ក្ោរកបីតាមរតូវការ 

ក្នះជាទាំក្នៀមទមាល ប់របស់រសុក ពីបុរាណ្ក្រៀង

(១) រកពង្ គឺក្ ែ្ ះចំណីមួយយ ង្ ក្គយកអំបុករសូវ ំក្ណើ បក្ៅលីង្
បំពង្ក្ហើយនឹង្ទឹកសករពូតជា ំមូល៖ នំរកពង្។ 

(២) ខ្ផលអាយ គឺជានំបំពួនសករ។ ចាស់ៗ ំណាលរបាប់ថា នំបំពួកសករក្នះ
ក្ ែ្ ះថា នំខ្ផលអាយផង្ខ្ រ។ 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

មក។ ក្រឿងក្ឡើងអបកតាក្នះ ែញុាំបាទបានដឹង ឮ

ក្ដាយែលួនឯងផង ក្ដាយបានក្ ើញតរមារបស់

ក្ោករគូអាចារយ ថាច់ ប៉ាង ខតងទកុកបុងរកសួង

ពុទនស្នសនបណ្ឍ ិ តរង របចាាំខដនកសូ្នាំងសីុន 

កមពុជាក្រកាម។ 

អាំពីជាំរនឿថ្នការរឡើងអនកតា 

 គគឺតិក្ ើញថា ខតបានក្ធវើដកូ្ចបះក្ហើយ

អបកតាអាចរបសិទនិពរឲយមនសុស និងសតវទាាំង

អស់ឲយបានក្សចកឋសុីែ ចក្រមើន។ មិនខត

ប៉ុក្ណាត ះក្ជឿជាក់ថា អបកតាក្នាះអាចបណាឋ លឲយ

ទឹកក្ភលៀងធាល ក់មករតូវតាមរដវូកាល ក្ដើមផីង្ហយ

ដល់ការក្ធវើខរសចាំការ។ ប៉ុខនថការក្ឡើងអបកតាក្នះ 

តាាំងពីរពះរាជបណាត ល័យ បានឧបផតថកិ្កើតក្ឡើង

កបុងកមពុជរដឌ ក្ហើយបានផាយអារយធម៌ ឬផាយ

រសមីក្ៅដល់ក្ពលណា ការក្ោរពបូជាអបកតា ក៏

កាន់ខតស្នបសូនយក្ៅបនថិចមថងៗ រហូតដល់សពវ

ថ្ងងក្នះ ក៏ក្ៅមានអបកក្ោរពរាប់អានក្ដាយ

ស្នធ ក់ក្សធើរ ឬក្ដាយក្អៀនអន់ មិនបានក្ធវើក្ៅ

ក្ដាយក្ពញជើក្នឿដចូក្ពលមុនៗក្នាះក្ឡើយ។ 

 បនាធ ប់អាំពីការក្ឡើងអបកតាក្នះ ែញុាំនឹងក្រៀប

រាប់អាំពីការក្ធវើខរសជាលាំដាប់តក្ៅ។ ការក្ធវើខរស

ក្នះ រតូវអារស័យក្ដាយរបដាប់សរមាប់ក្ធវើក្នាះ

ជាក្រចើនគ ឺ របដាប់សរមាប់ក្ធវើកបុងរដូវក្ភលៀង និង

របដាប់សរមាប់ក្ធវើកបុងរដវូរ ាំក្ហើយ។ 

របដាប់សរមាប់រធវើខរសកនងុរដូវរភលៀង 

 ១. នងគល័  ២. រនាស់ 

 ៣. ងលុក  ៤. ដាវ 

 ៥. ទាំពក់  ៦. រោាំរោ 

 ៧. ក្រជាង  ៨. ក្ជើងម៉ា (តាាំង) 

 ៩. ដងឆក់  ១០. ក្ឈើខរក 

 ១១. កាឋ រដកឹ  ១២. ក្ឈើកងុ 

 ១៣. ក្ឈើរចាន។ 

 សមាភ រៈខដលក្របើក្ដាយកមាល ាំងក្ោ រកបគីៈឺ 

 នងគល័សរមាប់ភជួរដី 

 រនាស់សរមាប់រាស់ឲយខបកដ ី និងរ ាំក្លើង

ក្ដើមក្មម  

 ងលុកសរមាប់វយឲយខបកដ ី និងបងកប់ក្ដើម

ក្មម ។ 

 ងលុកក្នះ       ក្គយកក្ឈើមុែទាំហាំ២តកឹ  

បក្ណាឋ យចាំននួ៣ខម៉រត ក្គយកមកលត់ក្ធវើជា

សពឺ ដចូជាខផលសពឺ ដកូ្ចាប ះមាន៦សពឺ ក្ហើយក្ធវើជា

ពនលួញមូល ក្ៅចងុទាាំងសងខាង ក្ហើយយក

ក្ឈើមួយសាំខប៉តចាំននួមួយតកឹកនលះ ករមាស់

ចាំននួ៨ហុ៊ន បក្ណាឋ យរបខវង៥តកឹ ដាក់រតណា

ប់២ រតណាប់១ក្រកាមជាប់ចលូសរមាប់ស៊ក

ពនលួញងលុក រតណាប់ក្លើជាប់រជុងសរមាប់ស៊ក

ពនលួញធបមឹងលុក ក្ឈើក្នះក្ធវើជារតក្ចៀកទាាំង

សងខាង ចាំខណ្កក្ឈើខដលក្ធវើធបមឹក្នាះរតូវរក

ក្ឈើឲយមាាំបនថិច ក្រពាះក្ៅមានដងយកមកក្បាះ

ភាជ ប់នឹងធបមឹក្នាះក្ទៀត។ ក្ហើយក្ពលខដលបរ

ងលុកក្នះក្ៅ ែលួនងលុកក្នាះវរោក់ប៉ប៉ាក់ប៉ក្បុើក

ណាស់ ក្បើធបមឹមិនមាាំខរកងបាក់។ 

 របដាប់     សរមាប់ក្ធវើក្ដាយកមាល ាំងមនសុស 

មាន៖ 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 ដាវៀសរមាប់កាប់ ឬរតាយក្មម  

 តមពក់សរមាប់ខាវ រក្មម  ខដលកាប់ ឬរតាយ

ដាច់ក្ហើយ។ តមពក់ក្នះពីក្ដើមក្គនិយមក្ធវើ

ក្ដាយក្ឈើ ឥឡូវក្គក្រចើនយកខដកមក

ពត់ក្ធវើជាតមពក់វញិ ក្រពាះខដកក្របើជាប់មាាំ

លែរកបាក់។ 

ររជាង 
 ក្រជាងក្នាះរតវូមាន២គ ឺ ៖ ក្គយកក្ឈើ

មានជើពាមពីរ ដងរបខវងមួយខម៉រត ក្ហើយក្គ

សរមួចគល់ឲយរសួច ជើពាមក្នាះទកុខវងចាំននួ៤

តកឹ ក្ពលដកសាំណាប ខគយកក្ៅក្ដាតទនធឹម

ចាំននួមួយចាំអាមពីោប  គលឺមមខតយកសាំណាប

ខដលដកក្ហើយមកដាក់ពីក្លើកុាំឲយវរជុះ ខត

សម័យសពវថ្ងងក្នះ ក្គក្រចើនដកនឹងក្ជើងម៉ា

ជើនសួក្រជាងវញិ។ 

រជើងមា៉ា  
 ក្ជើងម៉ាក្នះ ក្គយកកាឋ រក្សថើងទទឹង

របខហល៤តកឹ បក្ណាឋ យរបខវង១ខម៉រត មាន

ក្ជើងដចូក្ជើងធមមតា ប៉ុខនថក្ជើងក្នាះែពស់ចាំននួ

មួយខម៉រតដចូក្រជាងខដរ។ ក្ពលដកសាំណាប 

ក្គដករចួយកក្ៅោងទឹក ក្ហើយយកមកដាក់

ក្លើក្ជើងម៉ា ក្ហើយយកចាំណ្ងមកចងចងុ

សាំណាប។ នឹងមានអធបិាយតក្ៅខាងមុែ

ក្ដាយចាស់ោស់។ 

ដងឆក់ 
 ដងឆក់ក្នាះមានរទងៀរទាយដចូក្នះ គកឺ្គ

យកឫសសីទាំហាំ ប៉ុនកាំភនួថ្ដែលះ ពុះជាពីរក៏មាន 

ែលះទកុទាាំងមូលក៏មាន ក្ហើយសរមួចចងុក្ដើម

ទាាំងសងខាងឲយរសួច។ ដងឆក់ក្នះក្គសរមាប់

យកក្ៅខរកសាំណាបខដលចងជាកណាឋ ប់ក្ហើយ

ក្នាះ។ ក្គយកចុងខដលសរមួចក្នាះក្ៅក្ដាកត

នឹងកណាឋ ប់មាខ ងមួយកណាឋ ប់ ឬពីរកណាឋ ប់តាម

កមាល ាំងខដលខរកបាន រចួយកក្ៅដាក់កបុងខរស

សរមាប់ឲយក្គសធូង។ 

រឈើខរក 
 ក្ឈើខរកក្នះ ក្គយកឫសសីចាំននួធាំជាងកាំ

ភនួថ្ដ បក្ណាឋ យរបខវង៣ខម៉រតែលះ។ ក្ឈើខរក

ក្នះ ក៏សរមាប់ខរកសាំណាបដចូដងឆក់ខដរ។ 

ប៉ុខនថក្ឈើខរកក្នះ មានចនធល់ពីរសរមាប់។ទល់

ចងក្ដើមផង។ ក្ឈើចនធល់ក្នាះ ក្គក្រចើនយក

គល់ឫសសីណាខដលរកាស់ៗមកក្ធវើ គយឺកគល់

ឫសសីខវង របខវងមួយខម៉រត ២តកឹ មកពុះជាពីរ

សរមួចគល់ឲយរសួច ក្ហើយខឆកកាលមាខ ងឲយ

មានជាចាំពាមបនថិច ក្ដើមផីដាក់ក្ឈើខរកពីក្លើកុាំ

ឲយធាល ក់ ក្ឈើខរកក្នះខរកសាំណាបបានក្រចើនជាង

ដងឆក់។ ក្ពលខរក ក្គយកចនធល់ទាាំងពីរក្ៅ

ក្ដាតពីក្លើ ក្ហើយយកកណាឋ ប់សាំណាបក្ៅ

បាំពាក់ក្លើក្ឈើខរក ៦-៨-១០-១២ តាមកមាល ាំង

ខដលខរករចួ។  ក្ឈើខរកក្នះ ក្បើសិនណាមិន

មានចនធល់ក្ទ ដក់ផ្តធ ល់នឹងដខីតមថង ក្ហើយយក

សាំណាបមកបាំពាក់ ដល់ក្យើងក្លើកខរក ក្លើកពុាំ

រចួ ក្រពាះធងន់ក្ពក ក្ហតហុបឹ ងរតូវបានចនធល់ទកុ

សរមាប់ទល់ ដល់ក្ពលណាខរក រស្នប់ខតយក

ស្នម ចលូក្កើបខរកក្ៅខតមថង។ 

(ក្ៅមានត) 



 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ការចាប់រលាក រៅ រហន ញាត់កនងុគុក  
ជាច្បនលុេះរភលើងដុតរបេះដូងខែែរររកាម 

 ក្ោក ក្ៅ ក្ហន រតូវបានរដាឌ ភបិាល

បកសកមុមុយនីសថក្វៀតណាម របកាសស្នលរកម

កាល ពីថ្ងងទី៣១ ខែមីនា មសិលមិញក្នះ ឲយជាប់

ពនននាោរ២ឆ្ប ាំ ពីបទអវីមួយខដលបកសកមុមុយ 

និសថយួនក្ចាទថាបាន «បាំផលចិបាំផ្តល ញរទពយ

សមផតថ ិ និងបងកឲយមានភាពចោចលក្ៅទី ស្ន

ធារណ្ៈ» ក្រកាយពីនគរបាលយួនបានចាប់ែលួន

ោត់ (ក្ោក ក្ៅ ក្ហន) ញាត់គកុ អស់រយៈ

ក្ពលជាង ៣ ខែកនលងមក ។ វមានយុតថធិម៌ខដរ

ឬក្ទ សរមាប់អវីខដលរដាឌ ភបិាលក្វៀតណាមខតង

ខតបានក្ឃ្លសនាអះអាងថា ែលួនជានិចចកាល

យកចតិថទកុដាក់ដល់បញ្ញា  ជវីភាពថ្នការរស់

ក្ៅរបស់ជនជាតភិាគតិចទាាំង៥៤ ក្ៅកបុង

របក្ទស កបុងក្នាះមានពលរដឌជនជាតកិ្ដើមខែមរ

ក្រកាមផងខដរ ខតក្ដាយរោន់ខត ក្ោក ក្ៅ 

ក្ហន ក្ធវើការទាមទារដ ី ក្ករដនូតាខដលរតូវបាន

រដាឌ ភបិាលក្វៀតណាមបានរបឹយកប៉ុក្ណាត ះ ក៏

អាជាញ ធរក្វៀតណាម ចាប់ញាត់ចលូគុកក្ៅ

ក្ហើយ។ ក្នះជាសកមមភាពមួយមិនរតមឹខតក្វៀត

ណាមមិនបានក្ធវើ តាមក្ោលនក្យបាយខដល

ែលួនបានក្ឃ្លសនាប៉ុក្ណាត ះក្ទ វខងមទាាំងបានជះិ

ជាន់និង ក្ធវើទកុខបុកក្មបញជនជាតកិ្ដើមមាច ស់

រសុកទាាំងខភបករសស់ក្ទៀតផង ។  

 ក្ោក ក្ៅ ក្ហន (Châu Hên) ក្កើតឆ្ប ាំ 

១៩៥៤ ក្ៅរកុមទី ១ ភូមិអាងក្ឡើយ  ុាំក្ៅឡាាំង 

រសុកស្នវ យទង ក្ែតថមាត់រជូក ( Tổ I ấp An Lợi 

xã Châu Lăng huyện Tri Tôn tỉnh An Giang ) ជា

អបកដកឹនាាំកសិករខែមរក្រកាមក្ៅក្ែតថមាត់រជូកជា

ក្រចើនរគួស្នរក្ធវើការបថឹងក្ៅ អាជាញ ធរក្វៀតណាម 

ពីថាប ក់មូលដាឌ នក្ៅថាប ក់មជឈិម ពីក្ែតថមួយក្ៅ

ក្ែតថមួយ ក្ដើមផីទាមទារយកដខីរសក្ករដនូតា

មកវញិ ក្រកាយពីអាជាញ ធរបកសកមុមុយនិសថបាន

យកដកី្ករដនូតា របស់ពួកោត់ក្ៅខចកឲយជន

ជាតយួិនោប ក្គ កាលពីឆ្ប ាំ១៩៧៨ ែណ្ៈខដល

ពួកោត់រតូវ បានអាជាញ ធរក្វៀតណាមជក្មលៀស

ក្ចញឲយក្ៅក្ៅក្ែតថឃ្លល ាំង និងក្ែតថក្ផសងៗក្ទៀត 

កបុង ក្ោលបាំណ្ងអវីមួយខដលរដាឌ ភបិាលក្វៀត

ណាមកាលក្ណាះបានអះអាងថា ក្គចក្ចញពី

ការចលូ ល្ នពាន របស់កងទ័ពខែមររកហមក្ៅ

តាមបក្ណាថ យរពាំខដនកមពុជាក្វៀតណាម (កមពុជា

ក្រកាម)។ ក្រកាយពីការជក្មលៀស ពួកោត់បានរត

ឡប់មករសុកកាំក្ណ្ើ តវញិ ក៏រស្នប់ខតដកី្ករ

ដនូតារបស់ែលួន រតូវបានយួនយកអស់រហូតមក

ដល់ក្ពលក្នះ។ អាជាញ ធរក្វៀតណាមកាន់ក្ជើង

ជនជាតយួិនរបស់ែលួន មិនបានក្ធវើការក្ដាះ

រស្នយ និងរកយុតថិធម៌ជនូពលរដឌខែមរក្រកាម

មាច ស់ដកី្ឡើយ។ 

 ករណី្ការក្ធវើបាតកុមមទាមទារដកី្ករដនូតា

របស់រកុមពលរដឌខែមរក្រកាម ក្ៅក្ែតថមាត់រជូក 

ក្នះ បានអូសបនាល យជាក្រចើនឆ្ប ាំមកក្ហើយខត

http://preynokornews.blogspot.com/2011/04/blog-post_01.html
http://preynokornews.blogspot.com/2011/04/blog-post_01.html
http://preynokornews.blogspot.com/search/label/Chau%20Hen
http://preynokornews.blogspot.com/search/label/Chau%20Hen


 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ក្លក ក្ៅ ក្ហន 

មិនមានលទនផលក្ឡើយ។ លទនផលថ្នការតវឿ

ក្នះរតូវទទលួបស្ដញ្ញច សទិសវញិ គអឺបកខដលក្ធវើ

ការទាមទាររតូវបានអាជាញ ធរយួន តាមដាន 

ក្ធវើទកុខបុកក្មបញ វយដើរចាំធាក់ និងចាប់ដាក់គកុ 

ជាក្ដើម។ ជនរងក្រោះទាាំងក្នាះរមួមានអបករសី 

នាង យូ៉ន និង នាង យ៉ន រតូវបានតោុការរបជា

ជនយួន កាត់ក្ទាសកាលពីឆ្ប ាំ ២០០៨ ឲយជាប់

គកុ ២ ឆ្ប ាំ កញ្ញដ  នាង ស្នវងស កនូរសីរបស់ 

ក្ោក ក្ៅ អិន រតូវនគរបាលយួនក្ធវើទារណុ្កមម

រហូតដល់ស្នល ប់កាលពីថ្ងងទី ២៥ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ 

២០១០ រគួស្នរ ក្ោក ក្ៅ អុក បានក្ភៀសែលួន

ក្ៅរបក្ទសកមពុជានិងក្ឡើង ក្ៅសុាំសិទនិរជក

ក្កាន ក្ៅការយិល័យអគគសបងការអងគការសហ

របជាជាតទិទលួជនក្ភៀសែលួន (UNHCR) របចាាំទី

រកុងបឹងកក់ របក្ទសថ្ង រមួជាមួយនឹងរគួស្នរ 

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ជាក្ដើម ។  

 ក្យងតាមដកីាចាប់ែលួនក្ោក ក្ៅ ក្ហន 

មួយចាប់ក្ចញថ្ងងទី១៧ ខែធបូ ឆ្ប ាំ ២០១០ ក្ដាយ

ការយិល័យនគរបាលយួនរសុកស្នវ យទង បាន

ក្ចាទរបកាន់ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ថា បាន « បាំផលចិ

បផ្តល ញរទពយសមផតថ ិ (ស្នធារណ្ៈ) និងបងកភាព

ចោចលកបុងទីស្នធា រណ្ៈ » ( Hủy họai tài sản 

- Gây rối trật tự công cộng ) តាមមារតាទី ១៤៣ 

និង២៤៥ ថ្នចាប់រពហមទណ្ឍ របស់របក្ទស

ស្នធារណ្រដឌសងគមនិយមក្វៀតណាម។ ការ 

ចាប់ែលួនក្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្នះ បនាធ ប់ក្ោកនិង

របពននក្ ម្ ះ នាង ផួន បានក្ធវើក្គហនិវតថពី

របក្ទសថ្ងក្ៅកាន់ផធះរបស់ែលួនវញិក្ៅថ្ងងទី ១៧ 

ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ កនលងក្ៅក្នះ ក្រកាយពីអងគការ 

UNHCR បដកិ្សធឋានៈជាជនក្ភៀសែលួនរបស់

ោត់ ក្ហើយមស្ដនថីការយិល័យ UNHCR បាន

បញ្ញជ ក់របាប់ោត់ថា រគួស្នរក្ោក ក្ៅ ក្ហន 

អាចក្ធវើដើក្ណ្ើ រ រតឡប់ក្ៅរសុកកាំក្ណ្ើ តវញិបាន 

ក្ដាយអាជាញ ធរយួនមិនក្ធវើទកុបុកក្មបញក្ឡើយ ។ 

 ករណី្ក្នះបញ្ញជ ក់ឲយក្ ើញថា ក្វៀតណា

ម ក្ៅខតមានការក្រ ើសក្អើងពូជស្នសន៍ចាំក្ពាះ

ជនជាតកិ្ដើមខែមរក្រកាម ថ្នខដនដកីមពុជាក្រកាម

ដខដល ែណ្ៈខដលែលួនជារបក្ទសមួយបានចះុ

ហតទក្លខាោាំរទ ចាំក្ពាះការអនមុ័តក្ដាយក្សច

កថសីក្រមច របស់មហាសនបិបាត ក្លែ 

៦១/២៩៥ ថ្ងងទី១៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០៧ ថ្នអងគ

ការសហរបជាជាតសិថីពីសិទនិជនជាតកិ្ដើម។ ទក្ងវើ

រ ាំក្ោភសិទនិមនសុស និងការជះិជាន់ខបបអាណា

និគមពីសាំណាក់អាជាញ ធរក្វៀតណាម ក្ៅក្លើ

ពលរដឌខែមរក្រកាមមាច ស់ដកី្នះ មិនខមនជា

មក្ធាបាយមួយ សរមាប់ការអភវិឌណរបក្ទស

តក្ៅទំព័រ៣២ 

http://www.unhcr.or.th/th/node/3
http://www.unhcr.or.th/th/node/3
http://www.unhcr.or.th/th/node/3
http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Rights_of_Indigenous_Peoples


 

 

លេខ៨១  ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

 ពាក្យថាយួនមាននយ័អាក្រក្ណ់ាស់   ខ្ម ែរក្ក្ោមស្គាលច់្បាស់ច្បរតិក្ថាក្អន ់
 មួរក្ាលក្ក្ើតមក្គតិខ្តលួច្បប្លន ់  ក្ ើរស្គងអាសននឲ្យក្គឲ្យឯង ។ 

 យួនខ្ក្ប្ថាក្ោរណាអស់ក្ប្ុសស្សី   ច្បលួមក្ប្លន ី់ តុផទះសខ្មែង 
 យក្ ីខ្ម ែរក្ក្ោមក្ធវើក្ទពយម លនួឯង    វាយឫក្ខ្មងខ្រងថាម លនួជាមាា ស់ ។ 

 ោបោ់ក្ស់មាល បខ់្ម ែរក្ក្ោមរាបល់ាន   ច្បតិ តក្ោរឈ្លល នពានឥតមានក្ក្រតិ៍ខ្មា ស 
 ខ្ម ែរក្ក្ោមតចូ្បធសំ្គា លព់តុយួនច្បាស់   ក្ោរយួនក្ោក្ក្ាស់ខ្ម ែរក្អើយក្តូវោ ំ។ 

 ខ្ម ែរក្លើក្ណាត លរួមទងំខ្ម ែរក្ក្ោម   ស្គមគាកី្ក្ពៀងក្ពមក្ ុឲំ្យក្ក្ប្ះស្ស្គ ំ
 រកំ្ ះខ្ម ែរក្យើងឲ្យផតុគកុ្ក្មា    មិន លរ់យឆ្ន ំខ្ម ែររួច្បទកុ្ ខក្ ើយ ៕  

សហរ ឋអាក្មរកិនថង ១២ ខ្មមិថុនា ឆ្ន ំ ២០១១  
ក្ដ្ឋយ៖ ថាច់ បុរ ី/VOKK 

 វសាក្ភលៀងធ្លល ក្ោ់ក្ក់្ជាក្ ី   ខ្ម ែរ ះុផតុ ីពនលក្លាស់ 
 ស្គែ នថាក្ប្ពាយអនលក្ស់្សស់   ក្ធវើក្ក្ទីងឲ្យក្ោះពួយវលិថ្ថល ។ 

 ខ្ថទថំនមថាន ក្ោ់ក្ក់្ស្ស្គច្បទកឹ្   ក្នុងច្បតិ តគតិនកឹ្នងឹោនឆី 
 បខ្នលម ាសី្សស់ខ្ផលក្ប្ពាយ    បីោច្បរ់ាលថ់្ថៃក្ នុងច្បមាា រ ។ 

 ខ្មក្ាងំឈ្លនមក្ពនលក្ខ្ម ែរ   បក្ចាញផ្កា ខ្ផល ូច្បក្ាថាន  
 សប្ាយច្បតិត ួសក្ក្ពាះគតិថា   ជិតោនពិស្គផលាស្សស់ ។ 

  លក់្ពលក្ណំតខ់្ម ែរទ ុកំ្ជារ   ក្ពះពាយផ្កតម់ក្គ៍្មា នស្សក្ណាះ 
 នយំក្មមីសខ្ម ែររមាស់    ក្រាលមនសុសស្សីក្ប្ុសក្តត ក្រហាយ ៕ 

នថងរពហសបតិ៍ ៧ ក្រច ខ្មក្ជសឋ ឆ្ន ំក្ថាះរតីស័ក ព.ស.២៥៥៥ (២៣ មិថុនា ២០១១) 
និពនធក្ដ្ឋយ៖ ថាច់ របីជា ក្គឿន/Preynokor News  



 

 

 

របស់ែលួនក្ឡើយ។ រដាឌ ភបិាល

បកសកមុមុយនិសុថក្វៀតណាមក្ធវើខបបក្នះ វមិន

ែុសពីែលួនបានបក្ងកើតចនលុះក្ភលើងមួយសរមាប់ដតុ

ក្បះដងូខែមរក្រកាម ខដលកាំពុងខតក្ៅក្ៅថ ងើ

ក្ដាយកាំហឹងថ្នរបវតថិស្នស្ដសថ «កុាំក្រ ើរបយ័តបកាំពុប

ខតអុង» ឲយឆ្បក្ឆះក្ឡើងជាងមមីថងក្ទៀត ក្ៅកមពុ

ជាក្រកាម ក្ឡើយ។ សរមាប់អងគការ UNHCR របចាាំ

របក្ទសថ្ងវញិ ជាអងគការមនសុសធម៌ពិភព

ក្ោក ខតវហាក់ដចូជាមិនបានបាំក្ពញការង្ហរ 

ឲយបានរតមឹរតូវតាមតនួាទីរបស់ែលួនក្ទ។កបុងនាម

ជាអងគការសហរបជាជាតមិួយ ខតមិនបានខសវង

យល់ឲយបានចាស់ អាំពីពុតតផុតរបស់កមុមុយ

និសថយួនក្ឡើយ ក្ហើយហ៊ានបញ្ញជ ឲយ ក្ោក ក្ៅ 

ក្ហនរតឡប់ក្ៅរសុកចូលគកុយ៉ងក្នះ? ចាំក្ពាះ 

ពលរដឌខែមរក្រកាមក្ៅក្រៅរបក្ទសវញិ ក្ពល 

ក្នះគរួខតនាាំោប ក្ធវើអវីមួយ សរមាប់ជយួដល់ 

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន និងជនរងក្រោះឯក្ទៀតខដល

កាំពុងខតជាប់គកុក្ៅកមពុជាក្រកាមក្ហើយ ក្ដាយ

ក្យើងអាចក្ធវើញតថបិថឹងក្ៅរគប់អងគការជាត ិ និង

អនថរជាតនិានា និងក្ធវើបាតកុមមក្ៅមុែស្នទ នទតូ

យួន ក្ៅតាមរបក្ទសខដលអស់ក្ោកកាំពុងរស់

ក្ៅ ក្ដើមផីជរមុញឲយអាជាញ ធរយួនក្ដាះខលង

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ជាបនាធ ន់៕ 

ក្ដ្ឋយ៖ ថាច់ របីជា ក្គឿន/preynokor News 

តពីទំព័រ៣០ 

  ក្រកាមផ្តធ ល់ នាងបានក្លើកបញ្ញា

ជាក្រចើនដកូ្ចបះថា “សហគមន៍មិនសូវមានការ

ស្នមគគ ី ការក្នស្នទែុសចាប់ ក្រគឿងក្ញៀន 

ករណី្ក្កមងទាំក្នើង ចា៎! ក្ហើយមានបញ្ញា ជាក្រចើន

ក្ទៀត ជាពិក្សស ក្បើក្ៅក្ែតថកាំពងៀសពឺគបឺញ្ញា ដី

ធលជីាមួយរកុមហុ៊ន។ ក្ហើយរបជាពលរដឌក្ៅ

ខាងក្ែតថបាត់ដើបង ក្ែតថកណាឋ ល ខែមរកមពុជា

ក្រកាមហបឹ ងោត់រស់ក្ៅក្លើសាំណ្ងៀ ទាំនប់អាណា

ធបិក្តយយរបស់រដឌ។ ចងឹោត់របឈមមុែែពស់

ក្ៅក្ពលខដលថ្ងងក្រកាយ ក្ពលខដលោត់

ក្ចញក្ៅ ោត់មិនមានអីសរមាប់សាំអាងក្ដើមផី

បញ្ញជ ក់ ក្រពាះោត់អត់ទាន់មានអតថសញ្ញដ ណ្ប័

ណ្ត ក្ទ។ របជាពលរដឌក្ៅដើបន់ហបឹ ងោត់អត់មាន

អតថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត  ចងឹកាលណាខដលោត់

ក្ចញពីអាងទាំនប់ហបឹ ងក្ៅ មិនដងឹថាោត់មានអី

ជាសាំអាងក្ទៀតក្ទ ក្ហើយសមាគមក្យើងកាំពុង

ខតក្ធវើអនថរាគមន៍ក្ៅក្លើខផបកហបឹ ងខដរ”  កញ្ញដ  

ផន ឈុនលី តាាំងចតិថថា យកចាំក្ណ្ះដងឹខផបក

ចាប់ក្នះក្ៅអនវុតថការង្ហរ ឲយកាន់ខតមានរប

សិទនភាពខងមក្ទៀត។ 

 ខងលងកបុងកចិចបិទអងគសិកាខ ស្នោក្នាះខដរ 

ក្ោក យ៉ ក្ណ្ត មស្ដនឋីកមមវធិថី្នអងគការ Dia-

konia សាំខដងការក្លើកទឹកចតិថដល់ សមាគម

ខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ដើមផីសិទនិមនសុស និងអភវិឌណន៍ 

កបុងការខសវងរកជើនយួពីអងគការ Diakonia ក្ៅ

ក្លើកមមវធិចីាំននួ៣គ ឺចាប់ តសូ៊មត ិនិងខយនឌឺរ 

ខដលជាកមមវធិចីាំបងរបស់ក្ោក៕ 

                                 ក្ដាយ ៖ គមឹ បរុ ី/UKKBS 

តពីទំព័រ៩ 

http://preynokornews.blogspot.com/search/label/Chau%20Hen

