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Kampuchea-Krom 

 ថ្ថងទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១១ ននេះ ជា

គរមប់ែួប ១០ ឆ្ន ាំនហើយ ខដល សហព័នធខែមរកមពុ

ជានរកាម (Khmers Kam puchea- Krom Federa-

tion) បានចលូជាសមាជិក ថ្នអងគការរបស់របជា

ជាត ិ និងរបជាជនគ្មម នតាំណាង នៅកាត់ថា 

UNPO។ កាលពី១០ឆ្ន ាំមុន នៅថ្ថងទី១៥ ខែកកកដា 

ឆ្ន ាំ២០០១ សហព័នធខែមរកមពុជានរកាមរតួវបាន

អងគការ UNPO ទទលួស្នគ ល់ជាសមាជកិនពញ

១០ឆ្ន ាំខែមរររកាមបានចូលជាសមាជិកននអងគការUNPO 

សិទធិ ខដលជា

រពឹតតកិារណ៍ មួយ 

បាននធវើឲ្យនរកាម នៅ

ជុើវញិ ពិភពនោក 

និងនៅខដនដកីមពុជា

នរកាម មានជវីតិ រស់

នឡើងវញិ បន្ទទ ប់ពី

ពួកនគរតូវ បានអាណានិគមបារាំង របគល់ខដន

ដ ី កមពុជានរកាម  ឲ្យយួននធវើ អាណានិគមបនត 

កាលពីថ្ថងទី ០៤ ខែមិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ កនលងនៅ

ននេះ ។ 

 មុនថ្ថង១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ១០០១ របជាជាតិ

ខែមរនរកាមនៅកមពុជានរកាម មិនរតូវបានមនសុស

នៅកនុងសកលនោកស្នគ ល់នឡើយ ។ កុាំថានឡើយ

ជាតសិ្នសន៍ដថ្ទ សូមបីខតខែមរជាតសិ្នសន៍ខត

មួយ នៅរបនទសកមពុជា ក៏ស្នគ ល់ខែមរនរកាមមិន

ចាស់ខដរ។ កកាត ននេះនហើយ វាបានជរមុញឲ្យ

វាសន្ទខែមរនរកាម កាល យនៅជាជនរងនរគ្មេះដ៏

ធងន់ធងរបាំផតុ នៅកនុងចរនតននោបាយនវៀតណាម 

និងកមពុជាខដលមិនមានអនកណាដងឹឮនឡើយ ។ 

 បញ្ហា ខែមរនរកាមនៅកមពជុានរកាម៖ 

 នៅកមពុជានរកាម ខែមរនរកាមរស់នៅ

នរកាមនឹមអាណានិគមយួន រតូវបានរបឈម 

នឹងការនធវើទកុបុកនមនញ រគប់យុគសម័យថ្នរបប

ននោបាយរបស់នវៀតណាម។ នរកាយ

រពឹតតកិារណ៍ ៣០នមស្ន ឆ្ន ាំ១៩៧៥ នពល ខដល 

យួនកមុមុយនីសត ចលូកាន់កាប់ខដនដកីមពុជា

នរកាមថមីៗ ភ្លល ម រដាា ភបិាលស្នធារណរដា សងគម

និយមនវៀតណាម បានចាប់រពេះសងឃ និង

បញ្ញវនតខែមរនរកាមរប់ពាន់ន្ទក់ តក្ៅទាំព័រ៤ 

ទីស្នៅ ក់ោរ គណៈកមែោរសិទោិមនុសស ននអងគោរស របជាជាតិ 

http://vokk.net/?p=5621
http://vokk.net/?p=5570
http://vokk.net/?p=5519
http://vokk.net/?p=5529
http://preynokornews.blogspot.com/2011/08/blog-post_01.html
http://preynokornews.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html
http://www.unpo.org/members/7887
http://vokk.net/?p=5621


 

 

ការផាយរបចាាំខែ របស់សហព័នធខែមរកមពុជានរកាមពិភពនោក 

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

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

រតើខែមរគួររ ើរពីទីងងិត រៅរកពនលឺ? ឬពីពនលឺ រៅរកទីងងិត? 

 មសិលមិញននេះ ទងៀជាតថិ្នស្នធារណរដា 

សូ៊ដងៀខាងតបូង បានរតូវបងាូតនឡើងជានលើកទី

មួយ នៅកនុងទីស្នន ក់ការធាំថ្នអងគការសហរបជា

ជាត ិ ទីរកុងញុីវយ៉ក នហើយស្នធារណរដាសូ៊ដងៀ 

ខដលបានរបកាសឯករជយថមីៗ  ក៏រតូវបានរប

កាសជាផលូវការ ជាសមាជកិទី ១៩៣ ថ្នអងគការ

សហរបជាជាត។ិ វលិរតឡប់មកទឹកដកីមពជុា

នរកាមដក៏ាំសត់របស់របជាពលរដាខែមរ ជាងរបាាំបី

ោនន្ទក់ ខដលមានន ម្ េះថា ‹‹ខែមរនរកាម›› រតូវ

បានបារាំងកាត់ផ្តត ច់ នដាយអយុតតធិម៌បាំផតុ នៅ

ឱ្យរស់នៅ នរកាមនឹមខដករបស់របនទសយួន 

ខដលជាអនកចញិ្ចឹ មចតិតតាំណរតកលូ របុងរ ាំោយ

ពូជស្នសន៍ខែមរ គខឺែមរមានសភ្លពដចូកកុ ខដល

រតូវនដើរនគចចេុះនឡើងតាមរបន េះជងៀ ខដលយួន

ដាក់កកុណានភលចែលួនភ្លល មគរឺតូវជាប់ជងៀ នរពាេះ

ជងៀ មិនខដលនភលចកកុនស្នេះនឡើយ មានខតកកុនទ 

ខដលនភលចជងៀ។ 

 នដាយជនជាតខិែមរ មានគាំនិតជាអនកសនតិ

ភ្លពនិយម រប់រយឆ្ន ាំមកនហើយ ខែមរនរកាមគិត

ខតន្ទាំគ្មន នធវើខរសចាំការ បនងកើតនភ្លគផលរសូវ

សរមាប់ចញិ្ចឹ មរគួស្នរ  និងចញិ្ចឹ មរបជារស្តសត

យួននសទើរខតទាំងអស់។ ពួកយួនខដលនធវើដើនណើ រ 

នគចពីចនិមកពីទិសខាងនជើង នរកាយពីទរន្ទទ ន

យករបនទសចាមបាននហើយ ក៏ជរមុលមកលុក

លុយ ល្ នពាន យកដខីែមរនៅនរជាយសុវណណ ភូ

មិ។ អនក ល្ នពានទាំងននេះ មិនបានស្នព យយក

ខរសចាំការមកជាមួយនទ គពួឺកនគមកផតុាំគ្មន រស់មតុាំ

រតងៀននេះ មតុាំរតងៀនន្ទេះ  ដល់នពលដាាំបាយ ក៏កាន់

របាក់នៅទិញអងករពីខែមរ ខដលវាល់លក់នដាយ

រង្វវ ស់ជាលីរតនធវើពីខដករងមូលដចូកាំប៉ុង។ នៅ

នែតតរពេះរតពាាំងក៏ដចូនៅទីដថ៏្ទ សូមបីខតខរស

មួយអាំពកក៏យួនគ្មម ន នហើយមិនដងឹជានគនធវើ

ខរសោ៉ងដចូនមត៉ចផងនទ។ យួននចេះខតដាាំបខនល

បនតិចបនតួចនៅនកៀនផទេះ នហើយនពលរតូវការ

អាចម៍នគ្មនធវើជ ី ក៏ន្ទាំគ្មន នៅនរ ើសអាចម៍នគ្មខដល

នគ្មខែមរ ជេុះនចាលតាមវាលខរសន្ទរដវូរបាាំង 

នរពាេះពួកននេះក៏មិនខដលមាននគ្មរកបីខដរ។ 

 ទកុជាយួន រស់ជារនបៀបឆក់កនណត ៀត

រនហមរហាមោ៉ងននេះកតី ក៏ជនជាតខិែមរខតង

សាំខដងការរក់ទក់ រស ញ់រប់អានចាំនពាេះ

អនកចាំណូលថម ី  នដាយមិនបានដងឹថា នន្ទេះគឺ

http://vokk.net/?p=5570


 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

លបិចពួកមាន់ថ្រព  ចូលមកកាំចាយមាន់រសុក

នឡើយ។ គទឺល់ខតដល់បារាំងនលើកទាំងដរីប

គល់ទាំងមនសុសនៅឱ្យយួន ជេិះជាន់តាមចតិតយួន 

បិទស្នោ ខលងឱ្យនរៀនភ្លស្នខែមរជាតែិលួនឯង 

ឈរនគ្មរពទងៀជាតយួិន នរចៀងបទនគ្មរពទងៀ 

ជាតយួិន នទើបខែមរភ្លា ក់ែលួន ខតវាយឺតនពល

ណាស់នៅនហើយ។ ជវីតិខែមរនរកាមរតូវបានយួន

ឃុាំរគងឱ្យរស់កនុងគកុងងតឹស៊លុបគ្មម នពនលឺរសមី ឱ្យ

នធវើខតខរសចាំការសុាំខតសុែ     ដចូកខងកបរស់កនុង

អណត ូង ឬដចូរតខីដលនគរបស់ទកុ សរមាប់ចាប់

យកមកបរនិភ្លគថ្ថងណាក៏បាន    ឬដចូរកុខជាតិ

ផ្តត ច់ផតលឹកតចិរតួយរ ាំនលើងឫស នហើយសមាល ប់ 

នដាយនរស្នចទឹកនតត ។ នពលននេះមកដល់ កុាំថា

នឡើយ ដល់បាននឃើញរសនមាលទងៀជាតិរបស់

ខែមរនរកាម បានបងៀនៅអងគការសហរបជាជាតិ

ដចូរបនទសូ៊ដងៀខាងតបូង ខតសូមបីពិភពនោក

ទាំងមូល ក៏មិនបានដងឹអវីនស្នេះ ថានៅកនុងរប

នទសនវៀតណាម មានជនជាតខិែមរជាប់ជងៀលងៀ

អន្ទទ ក់រហូតជាងរបាាំបីោនន្ទក់! ប៉ុខនតខែមរនរកាម 

ក៏ជាពូជមនសុស មានអារយធែ៌ពស់នសទើរខតកាំពូល

នគកនុងពិភពនោកននេះ ជាកនូនៅថ្នស្នថ បន្ទករ

របាស្នទសិោដល៏បីលាញ មានស្នកលវទិា

ល័យតាាំងខតពីសតវតសរទី៍១១ មិននចេះខតរទាំឱ្យ

ពួក ល្ នពានជេិះជាន់ែលួន ជានិចចនន្ទេះនទ។ 

នឆលើយតប នឹងរបបជិេះជាន់បាំបិទសិទធិនសរភី្លព

របស់រដាបាលយួននពលននេះ ខដលមនសុសជាត ិ

សអប់នែពើមសស្តង្វគ មបងាូរ្ម ខែមរនរកាមក៏បាន

រកមនធាបាយអហឹងា បាននជាគជយ័កនុងការ

បនញ្ចញនវូទកុខកងវល់របស់ែលួន ឱ្យពិភពនោក

ទាំងមូលបានដងឹឮ  នដាយបានចលូជាសមាជកិ

នពញសិទធរបស់អងគការ UNPO (The Unrepre-

sented Nations and Peoples Organization) ឬ

អងគការរបជាជាតខិដលគ្មម នតាំណាង នៅកាត់ថា 

អិនប៉ូ តាាំងពីថ្ថងទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០០១ មក

ទល់នពលននេះ បាន១០ឆ្ន ាំនហើយ នហើយបានទាំង 

ចលូកនុងគណអធបិតនីទៀតផង។ 

 នដាយកនុងនោកននេះ មិនខមនមានខត 

១៩៣របនទស ដចូអងគការសហរបជាជាតបិាន

ទទលួស្នគ ល់នន្ទេះនទ គមឺានរបនទសតចូតាច

នរចើននទៀត ខដលរតូវរបនទសធាៗំ នកាត បកាត ប់ជិេះ

ជាន់សងកត់សងកនិ ដចូតោ៉ួងទឹកដកីមពុជានរកាម 

ការសងកត់សងកនិ របស់រដាា ភបិាលយួនដនូចាន េះ

ខដរ គនឺហាចណាស់ ក៏មានចាំននួជាងហាសិប

នទៀតខដរ។ ទឹកដីខែមរនរកាមខដលមានទាំហ៊ើ  

៨៩,០០០ គឡីូខម៉រតរក   និងមានរបជា ពល

រដាចាំននួ ៨,២៤០,០០០ ន្ទក់ បានរតូវចុេះកនុង

បញ្ជី  UNPO រចួនហើយ។ ភ្លរកចិចរបស់អងគការ 

UNPO ននេះ គបឺាំនពញចនន្ទល េះរវាងរបនទស ខដល

មានរដាា ភបិាល  និងរបជាពលរដា ខដលគ្មម ន 

អនកតាំណាង (នពាលឱ្យរសួលស្នត ប់គសឺាំបុកឥត

នមបាដចូខែមរនរកាមជានដើម) គជឺារចកមយួ 

សរមាប់នបើកទវ រ ឱ្យសនមលងបានឮនឡើងកនុងពិភព

នោក នធវើឱ្យមនសុសជាតបិានដងឹអាំពីសិទធិរបស់

ែលួន នហើយអាចតវាឿ ទមទរសិទធិនន្ទេះនដាយ

តក្ៅទាំព័រ៣២ 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

នៅដាក់គកុោ៉ង អយុតតធិម៌ នដាយ

នចាទពីបទអវីមួយខដលនគនៅថា “មានគនរមាង

ផតូលរ ាំលាំរដាា ភបិាល” ឬ “បេះនបាររបឆ្ាំង” បកស 

រដាជានដើម។ សម័យថមនីនេះ នវៀតណាមក៏នៅខត

ជារបបកមុមុយនិសតដខដល របជាជាតខិែមរនរកាម

ជារពេះសងឃ និងរគហសថរគប់របូ រតូវបានអាជាា

ធរយួនគាំរមកាំខហង នធវើទកុខបុកនមនញរល់ថ្ថង។ 

អវីខដលអាជាា ធរនវៀតណាម កាំពុងខតរ ាំនោភសិទធិ

ខែមរនរកាមនន្ទេះ នយើងអាចកត់សមាគ ល់នដាយែលីៗ

មានដចូជា ការនៅនៅសួរចនមលើយទាំងទទឹងទិស 

ការហាមខែមរនរកាមនមើលទរូទសសន៍ ផាយចូល

ពីរបនទសកមពុជា ការចាប់ខែមរនរកាមដាក់ពនធ

ន្ទគ្មរ នដាយរគ្មន់ខតពួកគ្មត់តវាឿ បញ្ហា ដធីលនីករ

ដនូតា ខដលរតូវបានអាជាា ធរនវៀតណាមបានរបឹ

យក ដចូជាករណីនោក នៅ នហន នៅនែតត

មាត់រជូក  និងនោក  វនិ បា   នៅនែតតឃ្ល ាំង  ជា

ភសតុតាង។ អវីខដលជាការរាំនោភសិទធិធងន់ជាង 

ននេះនៅនទៀតនន្ទេះ អាជាា ធរនវៀតណាម នឹងចាប់

ខែមរនរកាមរបូណា ខដលហ៊ាននិោយន ម្ េះភមូិ

ស្នស្តសតនៅកមពុជានរកាមជាភ្លស្នខែមរ ដចូជា

ពាកយថា កមពុជានរកាម ខែមរនរកាម នែតតរពេះ

រតពាាំង នែតតនរងដើរ ី និផារខដក ជានដើម ។ 

បញ្ហា ទាំងអស់ននេះ សរមាប់របនទសរបកាន់យក

របបរបជាធបិនតយយ នគ្មរពសិទធិមនសុស ជាមូល

ដាា ន និងមិនមានការនរ ើសនអើងពូជស្នសន៍នន្ទេះ 

គគឺ្មម នបញ្ហា អវីនន្ទេះនទ។ នគមិនខដលនកាេះនៅ

ពលរដារបស់នគនៅសួរចនមលើយ នដាយគ្មម ន

នហតផុល រពមទាំងជរមុញឲ្យពលរដាបនញ្ចញ

មត ិ និងទទលួព័តម៌ាននដាយនសរ ី ជាពិនសស 

នគ ខតងនគ្មរពនលើកតនមកើងសិទធិរបស់ជនមាច ស់

រសុកជានិចច ។ 

 ជនជាតមិយួខដលនគបាំនភលចនចាល៖ 

 ការឈឺចាប់របស់ខែមរនរកាម មកពីការជេិះ

ជាន់របស់យួនពីរបបមួយនៅរបបមួយ    បាន 

ជរមុញឲ្យខែមរនរកាម មានការតសូ៊ជានិចចកាល 

ខតលទធផលហាក់ដចូជាគ្មម នពនលឺនស្នេះ។ កតាត

ននេះ នយើងសនងកតនឃើញកាលពីនដើម មានខែមរ

នរកាមជានរចើន ែាំរបឹងតសូ៊ជាមួយចលន្ទ

ននោបាយនផសងៗ ដចូជាចលូបាំនរ ើកនុងជួរទ

ហ៊ានបារាំង អានមរកិ កាាំង យួននសរ ីយួនកមុមុយ

និសត និងចលន្ទននោបាយនៅរសុកខែមររបស់

របបស្នធារណរដារបបសងគមរស្តសតនិយម និង

ដខងាតាម រពេះរជកចិចថ្នរពេះមហាកសរតខែមរជា

នដើម ខតទីបាំផតុ ខដនដីកមពុជានរកាម នៅខតនៅ

នរកាមនឹមអាណានិគមយួនដខដល នហើយស្នក

សពទហានខែមរនរកាមបានស្នល ប់ជានរចើន ខត

តពីទាំព័រ១ 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

មិនមានអនកណាដងឹឮនឡើយ។ នហតនុនេះនទើបខែមរ

នរកាមនៅខដនដកីមពុជានរកាម មានពាកយមួយ

និោយថា “ខែមរស្នល ប់ែលួន យួនស្នល ប់ន ម្ េះ”។ 

 វតតមានខែមរនរកាមនៅនលើឆ្កអនតរជាត៖ិ 

 ចាប់តាាំងពី សហព័នធខែមរកមពុជានរកាម 

(KKF) ចលូជាសមាជកិថ្នអងគការ UNPO មក នករ តិ៍

ន ម្ េះរបស់ខែមរនរកាម ក៏បានលបីនៅកនុងឆ្ក

អនតរជាត ិ នហើយញុាំឲ្យរដាា ភបិាលនវៀតណាម

មានការភ្លា ក់នផអើលោ៉ងខាល ាំង នរពាេះចាប់តាាំងពី

នពលននេះនៅអវីៗ ខដលជាទនងវើរ ាំនោភសិទធិ

មនសុសនលើជនជាតនិដើមខែមរនរកាម ពីសាំណាក់ 

អាជាា ធរនវៀតណាម នឹងរតូវបានសហព័នធខែមរ

កមពុជានរកាមោតរតដាង នៅកនុងសហគមន៍

អនតរជាតមិិនមានសល់អវីនឡើយ។ 

 នោក ថាច់ ងឿកុ ថាច់ របធានសហព័នធ

ខែមរកមពុជានរកាម បានរបាប់ស្នរព័តម៌ាន ថ្រព

នគរ អាំពីលទធផលខដលខែមរនរកាមទទលួបាន

ចាប់តាាំងពីសហព័នធខែមរកមពុជានរកាម បានចលូ

ជាសមាជកិថ្នអងគការ UNPO មក មានដចូខាង

នរកាមននេះ។ 

១-  បាននធវើឲ្យអនតរជាតសិ្នគ ល់ខែមរនរកាម និង

 បញ្ហា ខែមរោ៉ងចាស់។ 

២-  បាននធវើឲ្យខែមរនរកាមនៅកនុង និងនរត

 រសុកមាននសចកតសីងឃឹម និងការតសូ៊។  

៣- បាននធវើឲ្យខែមរទទូាំងសកលនោក យល់

ដងឹអាំពីលាំបាក និងអាំនពើជេិះជាន់របស់

យួនកមុមុយនិសតនលើខែមរនរកាម។  

៤- បានទទលួការយកចតិតទកុដាក់ ពី

សមាជកិថ្នអងគការមួយននេះ និងបាន

ទទលួការគ្មាំរទជាសមាជកិតាំណាងគណៈ

កមមការរបធាន។ 

៥- មានទាំន្ទក់ទនងលអ ជាមួយរកុមរបឹកា

សិទធិមនសុស សភ្លអុឺរបុ និងនធវើសននិសីទ

អនតរជាតនិៅទីរកុង នអ ន្ទឆ្ន ាំ២០០៦

ជានដើម ។ 

៦- រមុញឲ្យរដាា ភបិាលនវៀតណាម បចចុបបនន

នគ្មរពសិទធិខែមរនរកាម ។ 

 រយៈនពល១០ឆ្ន ាំ ខដលសហព័នធខែមរកមពុ

ជានរកាម នធវើការជាមួយអងគការ UNPO ននេះ លទធ

ផលខដលខែមរនរកាមទទលួបាន គរួឲ្យនមាទនៈ 

នហើយវាក៏ជាមាគ្ម៌ថមមីួយ ខដលសហព័នធខែមរ

កមពុជានរកាម កាំពុងខតចាប់នផតើមនធវើដើនណើ រនៅ

នលើឆ្កអនតរជាតនិដាយែលួនឯង នដើមបីនឆ្ព េះនៅ

រក សិទធិសនរមចវាសន្ទែលួននដាយែលួនឯងពិត

របាកដមួយន្ទនពលអន្ទគតឆ្ប់ៗខាងមុែននេះ  

បចចុបបនន ខែមរនរកាមមានទងៀជាត ិ នភលងជាត ិ និង 

សញ្ហញ ជាត ិ ដាច់នដាយខឡករបស់ែលួននហើយ 

លមមដល់នពលខែមរនរកាមរគប់របូ របួរមួគ្មន

បញ្ហជ ក់ឲ្យពិភពនោកនឃើញថា នយើងជា «ជន

ជាតមិួយ» ដចូជាមនសុសទាំងអស់ នៅកនុងពិភព

នោកខដរ គមឺិនចងៀរស់នៅនរកាមរបបអាណា

និគមបរនទសនឡើយ ៕ 

រប្ព៖ ស្នរព័ត៌មាន នរពនគរ 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ពិធីរបរគន និងជូនអាហារបូករណ៍ 
របសស់មព័នធសមណនិសសតិ-និសសតិខែមរកមពុជាររកាម 

របូថតអនុសាវរយ៍ីកៅុងពិធីរបក្គន និងជូនអាហារបូករណ៍ 

 សមព័នធសមណនិសសិត - និសសិតខែមរកមពុ

ជានរកាម ខដលមានទសសនៈវស័ិយគ ឺ នដើមបី

អភវិឌឍន៍ធនធានមនសុស និងកនុងនគ្មលបាំណង

នធវើយ៉ងណាឲ្យ សមាជកិ សមាជកិា ទទលួបាន

នជាគជយ័ កនុងការចលូរមួចាំខណកកស្នងសងគម

ជាត។ិ កាលពីថ្ថងទី០៣ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១១ 

ឋិតកនុងអងគរបជុើនពញមួយថ្ថងរបស់ែលួន នៅកដុិ

នលែ១៧ វតតបទមុវត ី សង្វក ត់ចតមុុែ ែណឌ ដនូ

នពញ រជធានីភនាំនពញ សមព័នធសមណនិសសិត-

និសសិតខែមរកមពុជានរកាម បានទទលួស្នគ ល់នវូ

ភ្លពនជាគជយ័របស់ែលួនមួយករមឹតនទៀត ខដល

ខសែងនចញពីការរបនគន និងជនូអាហារបូករណ៍

ដល់សមាជកិ សមាជិការបស់ែលួនមានចាំននួ១៧

អងគ និងរបូ ខដលកាំពុងសិកានៅតាមបណាែ

សកលវទិាល័យន្ទន្ទនៅរជធានីភនាំនពញ កនុង

នន្ទេះមាន ថាន ក់បរញិ្ហញ បរតចាំននួ១៤អងគ និងរបូ 

និងថាន ក់អនបុណឌ ិ តចាំននួ៣អងគនិងរបូ រពមទាំង

ខចកជនូអាំនណាយដល់កមុារ កមុារ ី សិសានុ

សិសសរករីកជានរចើនផងខដរ។ អងគពិធ ី មានការ

ចលូរមួពីសមាជកិ សមាជកិារប់សិបអងគ និង

របូ គណៈកមមការន្ទយក រកុមរបឹកាភបិាល និង

ជាពិនសសរកុមរគួស្នរ ថ្នមាច ស់ជើនយួមកពីរប

នទសសឹងាបុរផី្តទ ល់។ 

 សូមជរមាបផងខដរថា បន្ទទ ប់ពីពិធី

របនគន និងជនូអាហារបូករណ៍ននេះ សមព័នធ

សមណនិសសិត-និសសិតខែមរកមពុជរកាម នៅមាន

នបើកកចិចរបជុើ បូកសរបុរបាយការណ៍សកមមភ្លព

របចាាំឆមាសទីមួយ ថ្នឆ្ន ាំ២០១១ផងខដរ នដាយ

មានការនធវើរបាយការណ៍ ពីបណាែ ការោិល័យ

ទាំង៦ គកឺារោិល័យសងគមកចិច ការោិល័យ

រស្នវរជាវវបបធម៌ ការោិល័យសិកាធកិារ 

ការោិល័យសថិត ិ ការោិល័យសនែិសុែ និង

ការោិល័យរទរទងៀ រពមទាំងរបាយករណ៍

ហិរញ្ញវតថុ ជាពិនសសរបាយការណ៍សែីពី

នបសកកមមនៅសហរដាអានមរកិ។  

 កញ្ហញ  ខប៉ន ស្នស្នែ  នលខាការោិល័យ

សិកាធកិារ ថ្នសមព័នធសមណនិសសិត-និសសិត

ខែមរកមពុជានរកាម ខដលនទើបខតរតឡប់មកពី

បាំនពញនបសកកមម  នៅសហរដាអានមរកិ  អស់ 

រយៈនពល៣ខែ មានជរមាបអងគរបជុើថា កនុងន្ទម

យុវនិសសិតខែមរនរកាមមួយរបូ ន្ទងបានចលូរមួ

ជាមួយគណៈកមាម ធកិារយុវជនសហព័នធខែមរកមពុ

ជានរកាមពិភពនោក ចលូរមួនវទិការអចិថ្ស្តនែយ៍

ថ្នអងគការសហរបជាជាតសិែីពីសិទធិជនជាតនិដើម 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

នៅទីរកុង ញ៉ូវយ៉ក សហរដាអានមរកិ។ ន្ទងបាន

ឲ្យដងឹបខនថមថា តាមរយៈនវទិការននេះ ខដលរតូវ

បាននរៀបចាំនឡើងជានរៀងរល់ឆ្ន ាំ នហើយមាន

វតតមានយុវជនខែមរនរកាមនៅទីនន្ទេះ បាននធវើឲ្យ

អនតរជាតកិាន់ខតស្នគ ល់ចាស់ខថមនទៀតថា ខែមរ

នរកាមជានរណា នហើយមានស្នថ នភ្លពខបប

ណា។ ន្ទងសាំខដងកែសីងឃឹមថា ឆ្ន ាំនរកាយៗ

នទៀត នឹងមានយុវជនខែមរនរកាមកាន់ខតនរចើន 

មកពីបណាែ របនទសន្ទន្ទ មានឱ្កាសចលូរមួ

កនុងនវទិការននេះ នដើមបីជរមុញការទមទរសិទធិ

សនរមចវាសន្ទែលួននដាយែលួនឯង ពីរដាា ភបិាល

នវៀតណាមតាមចាប់អនតរជាត។ិ កញ្ហញ  ខប៉ន 

ស្នស្នែ  បានជរមាបកនុងអងគរបជុើផងខដរថា រប

ធានបទថ្នកចិចរបជុើអចថិ្ស្តនែយ៍ឆ្ន ាំននេះគ ឺ បញ្ហា

សិទធិជនជាតនិដើម ខដលែលឹមស្នរនផ្តត តនៅនលើ 

បញ្ហា ទឹក បរសិ្នថ ន អាកាសធាត ុដធីល។ីល។ ខដល

អាជាា ធរអាណានិគមន៍ មិនបានយកចតិតទកុដាក់

ដល់ផលប៉េះពាល់ មកនលើជនជាតនិដើមទាំង

នន្ទេះ។ 

 រឯីរពេះនតជរពេះគណុ ជ ី វណាណ ត អគគ

នលខាធកិារ ថ្នសមព័នធសមណនិសសិត-និសសិត

ខែមរកមពុជានរកាម ខដលនទើបខតនិមនតមកពី

បាំនពញនបសកកមម  នៅសហរដាអានមរកិ  អស់ 

រយៈនពល៣ខែផងខដរនន្ទេះ ក៏បានមានពុទធដកីា

ជនូអងគរបជុើបានរជាបថា កចិចរបជុើខាន តអនតរជាតិ

សរមាប់ជនជាតនិដើមភ្លគតចិ មាននរចើនរបនភទ

ណាស់ រប់តាាំងពីសិទធិមនសុស សិទធិជនជាតនិដើម 

និងជើននឿស្នសន្ទផង។ រពេះអងគក៏សខមែងកែី

សងឃឹមដល់យុវនិសសិតខែមរនរកាម ែិតែាំរបឹង

ខរបងកស្នងសមតថភ្លព នដើមបីចលូរមួកនុងពិធី

ទាំងនន្ទេះ នឹងបង្វា ញអាំពីស្នថ នភ្លពខែមរនរកាមឲ្យ

អនតរជាតិទទលួស្នគ ល់។ រពេះនតជគណុ ជ ីវណាណ ត 

បានជរមាបផងខដរថា នៅខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១១ 

ខាងមុែននេះ នឹងមានកិចចរបជុើអនតរជាតមិួយសែីពី

សិទធិមនសុស សរមាប់ជនជាតនិដើម ខដលនរៀបចាំ

នឡើងនៅរបនទសថ្ថផងខដរ។ 

 រពេះនតជរពេះគណុ ចនទ សុផ្តត រពេះរប

ធានសមព័នធសមណនិសសិត - និសសិតខែមរកមពជុា

នរកាម បានវាយតថ្មលែពស់ចាំនពាេះលទធផលកនុង

ឆមាសទីមួយថ្នឆ្ន ាំ២០១១ននេះ ថាមានផល

វជិជមានជានរចើនខដលមិនអាចស្នម នដល់។ រពេះ

អងគបានមានពុទធដកីាថា ននេះក៏អារស័យការែិតែាំ

របឹងខរបង នដាយមិនមានកថ្រមពីសមាជិក 

សមាជកិា របធាន និងសហការថី្នបណាែ

ការោិល័យនីមួយៗ គណៈកមមការន្ទយក រកមុ

របឹកាភបិាល និងការចូលរមួឧបតថមភពីសបបុរស

ជនទាំងកនុង និងនរតរបនទស។ 

 ពិធរីបនគន និងជនូអាហារបូករណ៍ននេះ 

បានរបរពឹតតនៅ តាមខបបពុទធស្នសននិយមកចិច

ខដលមាន ការនធវើបទមនសសការរពេះរតនរត័យ 

សមាទនសីល របនគនចង្វា ន់ដល់រពេះសងឃ ដារ

បងសុកលូឧទទិសភ្លគផលជនូ ដងួរពេះវញិ្ហញ ណែនធ

ដល់បុពវវរីៈសមណ វរីៈបុរសខែមរ ខដលបានពលី

កាយថាវ យជវីតិកនុងបុពវនហតជុាត ិស្នសន្ទ វបប

ធម៌ខែមរនរកាម និងញតិការរបស់សបបុរសជន។ 

ក្ដាយ ៖ គឹម បុរ ីWKR 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

រ ឋអាំណាចយនួបងខាំខែមរររកាម ររៀនចាប់កមុមុយនិសត 

រពោះសងឃខ្មែរក្រោមខ្ លយួនចាប់បងខាំឲ្យក្ៅក្រៀនក្រល
នក្ោបាយគុមែុយនីសដ  ូជីមិុញ 

 អាជាា ធរយួននែតតឃ្ល ាំង បាននកាេះនៅ

រពេះសងឃ និងគណៈកមមការអាចារយវតតមួយ ចាំននួ

នៅសិកាអប់រ ាំ អាំពីរទឹសតីកមុមយនិសតរបស់ពួកនគ 

នដាយពួកនគបានមកបនញ្ហឆ ត សមលុត គាំរម កាំ

ខហង ដល់រពេះសងឃ និងគណៈកមមការអាចារយវតត 

កុាំឲ្យនជឿពាកយសមតីរបស់បុគគល អងគការ សមា

គមទាំង យខដលនៅនរតរបនទស។ ោ៉ងននេះ

កត ីរពេះសងឃ និងគណៈកមមការអាចារយវតត បានឲ្យ

ដងឹថា ការហាមរបាមរបស់ពួកនគដនូចនេះ នរពាេះ

ខតពួកនគខាល ចអនកនៅខាងនរតរសុក បរហិារនករ តិ៍

ន ម្ េះ និងអាំនពើមិនលអរបស់ពួកនគ ខដល

របរពឹតតមកនលើពលរដាខែមរនរកាម។  

 បុរសខែមរនរកាមមាន ក់ សូមមិនបនញ្ចញ

ន ម្ េះ បានឲ្យដងឹពីទឹកដនីែតតរពេះរតពាាំងមកថា 

វគគបណែ ុេះបណាែ ល ខដលអាជាា ធរយួនបងខើឲ្យរពេះ

សងឃ និងគណៈកមមការ អាចារយតាមបណាែ វតតនៅ

នរៀននន្ទេះ គនឺគនិោយអាំពីការរកាសនតិសុែ 

និងការពាររបនទសជាតិ។ បុរសខែមរនរកាមរបូ

ននេះ ក៏បានឲ្យដងឹផងខដរថា តាមអនកយកព័ត៌

មានដងឹចាស់នន្ទេះគឺ មាននែតតរពេះរតពាាំង និង

នែតតឃ្ល ាំង។ បានដងឹ២ កខនលងទី១ វតតចារ ុ ៍ នៅ

រសុកថកូវ ថ្ថងទី ១០ - ១១ - ១២ បន្ទទ ប់ពីនន្ទេះគវឺតត

កាំពងៀថ្រជ រសុកកាំពងៀធាំ នៅថ្ថង ១៣ - ១៤ - ១៥។ 

ចាំនពាេះនៅនែតតឃ្ល ាំង ថ្ថង ២១ - ២២ មិថនុ្ទ 

២០១១ ដចូគ្មន ។  នោកក៏បានឲ្យដងឹនទៀតថា 

ចាំនពាេះនែតតរពេះរតពាាំងនរៀន ២កខនលងគឺវតតកាំពងៀ

ថ្រជ និងវតតចារ ុ ៍ សិកាអាំពី ទី១ នគឲ្យនយើងែិតែាំ

សិកានរៀនសូរតភ្លស្នយួន។ ទី២ នគកុាំឲ្យនយើង

នជឿអនកខដលនៅនរតរបនទស ខដលបញ្ចុេះ

បញ្ចូលន្ទាំឲ្យមានការខបកបាក់ស្នមគគ។ី ឯវតត

ចារ ុវ៍ញិ នគនិោយអាំពីរដាា ភបិាលយួន មានការ

ទស់ខទងរបឈមមុែនឹងសហរដាអានមរកិ នគថា

របសិននបើជាមានសស្តង្វគ មនកើតនឡើង នយើងទាំង

អស់គ្មន  ទាំងរពេះសងឃ ទាំងរគហសថរតូវខតនរកាក

នឡើងរបឆ្ាំងតតាាំងនឹងសហរដាអានមរកិ។   

 បុរសខែមរនរកាមរបូននេះដខដល បានឲ្យ

ដងឹផងខដរថា នៅនែតតឃ្ល ាំងមិនដចូនែតតរពេះ

រតពាាំងនទ  គនឺគនៅនៅអធកិារ១រពេះអងគ  និង 

គណៈកមមការវតត៥របូ នៅសិកាតាមមនទីរែលេះ នគ

របាប់ថា ដល់នយើងរតឡប់នៅកខនលងវញិ នយើង

រតូវនៅរពេះសងឃកនុងវតតទាំងអស់ រតូវខតែិតែាំ

សិកានរៀនសូរត កុាំនជឿអនកនៅនរតរបនទស

នឃ្សន្ទ ន្ទាំឲ្យមានការអុកឡុកកនុងរបនទស។  

 នោកបានឲ្យដងឹនទៀតថា អាជាា ធរយួន



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

នគបង្វគ ប់រពេះសងឃ និងរកុមសិកាខ កាមខែមរនរកាម

ទាំងនន្ទេះថា រពេះពុទធស្នសន្ទខែមរនៅភ្លគខាង

តបូងអត់លអនទ កាំពុងខតនធវើននោបាយសហការ

ជាមួយនឹងអនកនៅនរតរបនទស   នដើមបីផតួលរ ាំលាំ

រដាា ភបិាលយួន និងទមទរសិទធិនសរភី្លព ខដល

បានបាត់បងៀនៅនហើយនន្ទេះ។ នហើយនគបាន

បង្វគ ប់រកុមសិកាខ កាមខែមរនរកាម កុាំឲ្យនជឿតាម

រពេះសងឃខែមរ នៅភ្លគខាងតបូងនរចើននរបើននោ 

បាយោ៉ងននេះ។  

 បុរសខែមរកមពុជានរកាមរបូននេះ ក៏បាន

ជរមាបបខនថមនទៀតផងខដរថា រដាអាំណាចយួន

នគមិនបាននកាេះអនញ្ជើញជនជាតយួិន ឲ្យមក

ចលូនរៀនអាំពី នគ្មលននោបាយននេះជាមួយនឹង

រពេះសងឃ និងរបជាពលរដាខែមរនរកាមនទ គនឺគ

នបើកបនរងៀនចាំនពាេះខតរពេះសងឃ និងរបជា

ពលរដាខែមរនរកាមប៉ុនណាណ េះ។  

 នោងតាមរបភពដខដល ក៏ដចូជារបភព

នផសងៗនទៀត បានឲ្យដងឹរសនដៀងគ្មន ថា នគ្មល

ននោបាយខដលចាប់បងខើរពេះសងឃ និងរបជា

ពលរដាខែមរនរកាម ឲ្យនៅសិកានរៀនសូរតអាំពី

ននោបាយគមុមុយនីសែ តាមផនត់គាំនិត ហូ ជមីុិញ 

រនបៀបននេះ គនឺគនធវើនឡើងនសទើរខតនរៀងរល់ឆ្ន ាំ 

នហើយែលឹមវាមិនែុសពីគ្មន នទ។ អាជាា ធរយួនចងៀ

នធវើោ៉ងណា ឲ្យវស័ិយរពេះពុទធស្នសន្ទខែមរ

នរកាមនដើរតាមនគ្មលននោបាយននេះ។ រឯីខែមរ

នរកាម ទាំងនៅកនុងរសុក ទាំងនៅនរតរសុកមិន

សបាយចតិត ចាំនពាេះទនងវើខបបននេះរបស់អាជាា ធរ

យួននន្ទេះនទ ផទុយនៅវញិពួកនគមានការបារមភ

ោ៉ងខាល ាំងថា នឹងមានផលប៉េះពាល់វស័ិយរពេះ

ពុទធស្នសន្ទខែមរនរកាម៕  

ក្ដាយ៖ គឹម បុរ ី

 ូនចាសខ់ែមរររកាមមាន ក់ រងរររោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ 
បងករ ើង រដាយជនជាតិយនួ 

ស្តសតីចាំណាស់ខែមរនរកាមមាន ក់ន ម្ េះ នហុើ  

អាយុរបមាណជា ៨០ឆ្ន ាំ ខដលសថិតនៅឃុាំរោាំង 

កនុងរសុកស្នវ យទង នែតតមាត់រជូក ជាអនករបកប

មុែរបរកាប់អុសលក់ រតូវបានរងនរគ្មេះថាន ក់

ចរចរណ៍ោ៉ងធងន់ធងរ នដាយស្នរខតបុរសជា

ជនជាតយួិន ជាអនកបងកនឡើង។ បន្ទទ ប់ពីនគជេិះម៉ូ

តបូុកនោកោយចាស់ ដក៏ាំសត់នន្ទេះមក នគក៏

បានន្ទាំយកនោកោយ នៅកាន់មនទីរនពទយផង

ខដរ ប៉ុខនតនគមិនបានយកចតិតទកុដាក់នមើលខថទាំ

នន្ទេះនទ។ នរកាយមករកុមរគួស្នរជនរងនរគ្មេះក៏

បានន្ទាំនោកោយមកស្នន ក់នៅផទេះវញិ 

នដាយស្នរខតមិនមានថវកិារគប់រគ្មន់សរមាប់

បងៀថ្ថលឲ្យនពទយ។  

តាមរបភពព័តម៌ានពីកមពុជានរកាមបាន

ឲ្យដងឹតាមរយៈវទិយុសនមលងកមពុជានរកាមថា កនូៗ

របស់ដនូចាស់ជាជនរងនរគ្មេះបានដាក់ពាកយប

http://vokk.net/?p=5519
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លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

 ូនចាស់ខ្មែរក្រោមខ្ លរងក្ររោះថ្នៅ ក់ចរាចរ បងកក្ ើង
ក្ដាយជនជាតិយួន កាំពុងរងទុកខក្វទនា 

ណែ ឺ ងនៅអាជាា ធរយួន នដើមបីខសវងរកចាប់ជនបងក

នហតនុដើមបីកាត់នទសតាមចាប់ និងទទលួែុស

រតូវចាំនពាេះសាំណងថ្នការែូចខាតននេះខដរ ខត

មិនមានលទធផលអវីនឡើយ។ របភពបានឲ្យដងឹ

បខនថមថា រកុមរគួស្នរជនរងនរគ្មេះរករីកោ៉ង

ខាល ាំង គ្មម នដខីរសចមាក រ របកបមុែរបរកាប់អុស

លក់នដើមបីចញិ្ចឹ មជវីតិ។ 

ជាមួយគ្មន នន្ទេះខដរ អនកភមូិផង ខដលនៅ

ខកបរផទេះនោកោយក៏បាននសនើសុាំ និងពឹងពាក់

ដល់វទិយុសាំនឡងកមពុជានរកាម ឲ្យជយួអាំពាវន្ទវ

ដល់សបបុរសជនកនុង និងនរតរបនទស ជយួ

ឧបតថមភជាថវកិា នដើមបីទិញថាន ាំសងកូវពាបាល និង

ជយួសរមាលបនទុក ដល់ជវីភ្លពរបស់នោក

ោយ ខដលកាំពុងខតជួបរបទេះន្ទបចចុបបននននេះ។ 

 សូមរ ាំឭកផងខដរថា កនលងមកខែមរនរកាម

ខតងខតទទលួរងនរគ្មេះជានរចើនករណី មានករណី

នរគ្មេះថាន ក់ចរចរ ករណីឃ្តកមមជានដើម អាជាា

ធរយួន មិនបានខសវងរកយុតតធិម៌ជនូនឡើយ។ 

របភពពីកមពុជានរកាម បានឲ្យដងឹផងខដរថា 

បចចុបបននដនូចាស់រងនរគ្មេះមាន ក់ននេះ មិនទនមាន

ភ្លពធរូនសបើយនៅនឡើយនទ នហើយខថមទាំង

គ្មម នថវកិាសរមាប់ពាបាលរបួសនឡើយ។ 

 រកុមរគួស្នរ និងអនកភមូិបាននធវើនសចកែី

អាំពាវន្ទវដល់សបបុរសជនទាំងកនុង និងនរត

របនទស ជាពិនសសសហព័នធខែមរកមពុជានរកាម 

នមតាត ជយួចលូរមួវភិ្លគទនសរមាប់ពាបាល

របួសរបស់ដនូចាស់។ 

 សូមរពេះនតជរពេះគណុ រគប់រពេះអងគ 

អស់នោកអនកសបបុរស រពេះនមតាត ចលូរមួ

ឧបតថមភ ដល់ដនូចាស់ខែមរនរកាមមាន ក់ននេះតាមរ

យៈការោិល័យវទិយុសនមលងកមពុជានរកាម ខដល

មានអស័យដាា ន POBox 51201 ទីរកុងស្ននហូ

នសស រដាកាលីហវ័ រញ៉ និងតាមរបព័នធទរូស័ពទ 

408 550 5060 ឬឧបតថមភតាមរយៈស្នខាសហ

ព័នធខែមរកមពុជានរកាម ខដលនៅជតិវតតរបស់រពេះ

នតជរពេះគណុ ឬនៅជតិនគហដាា នរបស់

អស់នោកអនកសបបុរសជនក៏បាន។ 

ក្ដាយ៖ គឹម បុរ ី(UKKBS) 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

របរទសស  ូង់ខាងតបងូករកើតរ ើយ ប ុខនតកតីបារមភ 
ពីសង្គ្រគ មក៏ចាប់មានខ រ 

ជនជាតិស ូ ង់ស្នវ គមន៍ឯករាជយភាព និងទង់ជាតិរបស់មលួន 

 របនទសសូ៊ដងៀខាងតបូងមានទងៀជាតិ មាន

នភលងជាតិ មានរបធាន្ទធបិត ីនហើយនិងរបជាជន

ជាង៨ោនន្ទក់ ខដលមានកតសីងឃឹមោ៉ងមុតមាាំ 

នៅនពលខដលែលួនបានសនរមចផ្តត ច់ែលួននចញពី

ទីរកុងខាទុាំ។ ក៏ប៉ុខនត ទីរកុងជបូា (Juba) រដាធានីថ្ន

របនទសសូ៊ដងៀខាងតបូង រតូវរបឈមមុែនធវើការ

នដាេះរស្នយបញ្ហា សាំខាន់ៗជានរចើន មានជាអាទិ៍

បញ្ហា រកាឲ្យមានសនតិភ្លព ជាមួយទីរកុងខាទុាំ។ 

នដាយនហតថុា ទីរកុងខាទុាំពុាំសបាយចតិតនស្នេះ

នឡើយ នៅនពលខដលនឃើញរបនទសសូ៊ដងៀ 

ខាងតបូងនធវើការផ្តត ច់ែលួននចញខបបននេះ ខដលជា

មូលនហតុ នធវើឲ្យនគបាត់បងៀរបាក់រប់ពាន់ោន

ដោុល រ ខដលជារបាក់ចាំណូលបានមកពីការលក់

នរបងកាត ខដលមានោ៉ងនរចើនសនធឹកសន្ទធ ប់ 

នៅរបនទសសូ៊ដងៀខាងតបូង។  

 បខនថមពីនលើការគាំរមនៅនលើបញ្ហា  សនតិ

សុែនដាយទីរកុងខាទុាំ  សូ៊ដងៀខាងតបូងខដលជា

របជាជាតនិថាម ងថមនីនេះ  ក៏នឹងរតូវផងនទៀតនធវើការ

របឈមមុែទល់នឹងភ្លពតានតងឹថ្ផទកនុង រវាង 

សហគមន៍ភ្លគតចិ Nuer ខដលបានបនន្ទទ ស

សហគមន៍ភ្លគនរចើន Dinka ថាបាននកាត បកាត ប់

កាន់កាប់មុែតាំខណងសាំខាន់ៗ កនុងរបនទស។ 

បញ្ហា ដស៏ាំខាន់មួយនទៀត ខដលរងៀចាាំការនដាេះ

រស្នយពីសាំណាក់អនកដកឹន្ទាំថ្ន របនទសសូ៊ដងៀ

ខាងតបូងគបឺញ្ហា អភវិឌឍន៍របនទសជាត។ិ នតើនគ

រតូវនធវើការនដាេះរស្នយ ការអភវិឌឍន៍របនទស

ជាតោ៉ិងដចូនមតចនៅ?   នបើរបជាជនសូ៊ដងៀខាង

តបូងមានដល់នៅ៨០%ពុាំនចេះសរនសរ និងពុាំនចេះ

អាន នហើយមានរបជាជនដល់នៅ៩០% ខដល

រស់នៅនរកាមខែសបន្ទទ ត់ភ្លពរករីក។ ចាំខណកឯ

នហដាា រចន្ទសមព័នធក៏គ្មម ន  នហើយធនធាន

មនសុសខដលជាកតាត ដច៏ាាំបាច់ សរមាប់អភវិឌឍ

របនទសជាត ិក៏មានតចិតចួសតួចនសតើងណាស់។ រ ី

ឯអនកខដលមានសមតថភ្លព នៅនសសសល់

បនតិចបនតួចវញិ  កាំពុងខតជាប់វវីក់ឈលក់សបាយ

នឹងអាំនពើពុករលួយ។ ដនូចនេះនឃើញថា របនទសសូ៊

ដងៀខាងតបូង ខដលនទើបនឹងនកើតមានជវីតិថមនីថាម ង

ននេះ ពិតជារតូវជបួនឹងឧបស័គគដន៏រចើន។ បញ្ហា

រពាំខដនខដលមានរបខវង ២០០០ គឡីូខម៉រត ជា

មួយរបនទសខាងនជើង ក៏ឋិតនៅកនុងសភ្លពុាំជាក់

ចាស់។ ដចូគ្មន អុីចងឹខដរ សរមាប់តាំបន់ Abyei 

ខដលទមទរនដាយ របនទសសូ៊ដងៀខាងតបូង
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លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

នហើយខដលឋិតនៅកនុងខដនដីរបនទស ខាងនជើង 

ក៏បានរតូវនគនលើកនៅដាក់មួយអននលើសិន ន្ទឱ្

កាសចេុះហតថនលខា នលើកចិចរពមនរពៀងសរបុ

នដើមបីសនតិភ្លព។ នរតពីការរបយុទធដនណត ើ មគ្មន

ចងៀបានទឹកស្នអ តសរមាប់ទទលួទន នរបើរបាស់  

និងការរបយុទធដនណត ើ មចងៀបាននរបងកាត ខដល

មានដល់នៅ៨០% ខដលឋិតនៅកនុងរបនទសសូ៊

ដងៀខាងតបូង  នៅមានបញ្ហា បាំពងៀបងាូរនរបងកាត

ខដលមានចាំននួពីរឆលងកាត់របនទស សូ៊ដងៀខាង

នជើង   សរមាប់នធវើការន្ទាំនចញនៅលក់នរតរប 

នទស។ ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា នរបងកាតននេះ  ទីរកុង

ខាទុាំ បានទមទរ៥០% ថ្នរបាក់ចាំណូលខដល

បានមកពីការលក់នរបងកាត   ក៏ប៉ុខនតទីរកុងជបូា

បាននឆលើយបដនិសធ។ នរកាយពីមានការចរចាគ្មន

រវាងភ្លគខីាងនជើង និងភ្លគសូ៊ីដងៀខាងតបូងអស់ 

រយៈនពល៦ឆ្ន ាំមក  អវីៗហាក់ដចូជាគ្មម នបាន

ចនរមើននៅមុែអវីនស្នេះនឡើយ  នហើយន្ទប៉ុន្ទម នស

បាត ហ៍ចងុនរកាយននេះ នៅនពលខដលថ្ថងរបកាស

ឯករជយរបស់របនទស សូ៊ដងៀខាងតបូងែិតកាន់

ខតជតិមកដល់  រស្នប់ខតសនូរកាាំនភលើងក៏ចាប់

បនញ្ចញសាំនឡងរបស់ែលួន ឲ្យនគោន់ឮខដរ។ 

ដនូចនេះនឃើញថា  របនទសសូ៊ដងៀខាងតបូងបាន

ចាប់បដសិនធិនហើយ  ប៉ុខនតការបារមភពីសស្តង្វគ មក៏

ចាប់មានផងខដរ៕  

រប្ពព័ត៌មាន៖ RFI  

យវុជនខែមរររកាមចុោះពរងឹងបណាា ញស គមន៍  

កិចចជួបរបជុាំរបស់ គណៈកមែោរសៅូលននបណាដ ញយុវជន

 រកុមគណៈកមមការសនូល ថ្នបណាែ ញយុវ

ជនខែមរកមពុជានរកាម៦របូ ដកឹន្ទាំនដាយនោក 

សឺន ជុើជនួ បានចេុះជួបសាំនណេះសាំណាល និង

ពរងងឹបណាែ ញសហគមន៍ របស់សមាគមខែមរ

កមពុជានរកាម នដើមបីសិទធិមនសុស និងអភវិឌឍន៍ 

នៅភមូិែសុាំ ឃុាំបន្ទទ យខដក រសុកនកៀនស្នវ យ 

នែតតកណាែ ល កាលពីរពឹកថ្ថងទី២៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ

២០១១ កនលងនៅននេះ។ 

 តាមសថិត ិខដលនោកតាំណាងរបធានភមូិ

ែសុាំ បានឲ្យដងឹថា របជាពលរដារស់នៅកនុងភមូិែសុាំ

មានចាំននួ ១.១៩៣ រគួស្នរ។ កនុងចាំនណាមនន្ទេះ

របជាពលរដាខែមរនរកាម មានរបមាណជា ២៣ 

រគួស្នរ។  

 នោក ឌី វាឿ ន់ថន អនកសរមបសរមួល

សហគមន៍របចាាំនែតតកណាែ ល បានមានរប

ស្នសន៍ថា របជាពលរដាខែមរនរកាមនៅកនុងភមូិ

ែសុាំននេះ ភ្លគនរចើនមាននដើមកាំនណើ តមកពីនែតត

http://www.khmer.rfi.fr/africa/20110709-South%20Sudan%20freedom%20day


 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ឃ្ល ាំង និងនែតតរពេះរតពាាំង នហើយពួកគ្មត់ទាំង

អស់រស់នៅនលើចាំណីដីស្នធារណៈ និងរបកប

មុែរបរនធវើជាកមមករសាំណងៀ ននស្នទ និងសីុ

ឈនួលរចូតកាត់ “ពីឆ្ន ាំ២០១០ នយើងចេុះមករស្នវ

រជាវនឃើញថាមាន ២២ រគួស្នរ ដល់ចងុឆ្ន ាំ 

២០១០ នៅសល់ខត ២០ រគួស្នរ ដល់ឆ្ន ាំននេះ 

នឡើង២៣ រគួស្នរ គ្មត់មានចញ មានចលូ។ អនក

មកថមហីនឹ ងមកពីឃ្ល ាំង ២ ន្ទក់ ខដរ នហើយមាន

បងបអូននៅហនឹ ងពីមុនរស្នប់ នៅនធវើរកសីុកមមករ 

ននស្នទអីចងឹនៅ នគជួលរចូតអីចងឹនៅ”។ 

 ស្តសតីមាន ក់ន ម្ េះ ចចូ ហងស ជាអនករស់នៅ

កនុងភមូិែសុាំ បានមានរបស្នសន៍ថា រកុមរគសួ្នរ

របស់គ្មត់ជាអនករបកបមុែរបរននស្នទ មុែរបរ

ននេះ ក៏មានផលចញិ្ចឹ មរគួស្នរគ្មត់មានភ្លពសម

រមយរគ្មន់នបើខដរ។ 

 រឯីកនោក សួស សមបតត ិជាពលរដាខែមរ

នរកាម ខដលមាននដើមកាំនណើ តមកពីនែតតឃ្ល ាំង 

បានឲ្យដងឹថា នោកបានមករស់នៅនលើទឹកដកី

មពុជាតាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៦៨ នហើយនោករតូវបាន

ជនមលៀសនៅទឹកដកីមពុជានរកាមជានរចើនដងកាល

ពីកនុងកាំឡុងសម័យខែមររកហម នហើយរតូវបាន

អាជាា ធរនវៀតណាម ដាក់ទណឌ កមមនៅកមពុជា

នរកាមផងខដរ “ឆ្ន ាំ៧៥ហនឹ ងឲ្យខតខែមរនយើងអនក

មានកមាល ាំងពលកមម នគនចាទថានយើងហនឹ ងនធវើការ

ឲ្យខាងននេះខាងនណាេះ។ ែលេះនចាទថាជា CIR អានម

រកិនៅ ែលេះនៅថានយើងហនឹ ងខែមររកហម ខែមរសអីចឹ

ងនៅណា៎ ”។ រហូតមកដល់នពលននេះ រកុមរគួ

ស្នររបស់នោករស់នៅនដាយមិនទន់មានសិទធិ

កាន់កាប់អចលនរទពយ រសបចាប់នៅនឡើយនទ 

“ចងៀបានអនញ្ចេះខដរថា ឥឡូវហនឹ ង សូមសាំណូម

ពរនៅរដាា ភបិាល នហើយនិងអងគការអភិវឌឍន៍

ខែមរកមពុជានរកាមហនឹ ង ចងៀបានថាឲ្យមានដសីមប

ទនកខនលងណាមួយ នដើមបីឲ្យនៅឲ្យបាននឹងធងឹ

ចងឹ ឲ្យវានឹង ហនឹ ងនហើយនបើនៅខតអញ្ចឹ ង មិនដងឹ

ថាថ្ថងណាមួយរដាា ភបិាលនគអភវិឌឍន៍ នគនឹង

នដញនយើងនចញនហើយ ” ។ 

នោក សុែ សុផន តាំណាងរបធានភមូិែសុាំ

ខដលបានចលូរមួកនុងកិចចរបជុើនន្ទេះ ក៏បានទទលួ

ស្នគ ល់ផងខដរថា របជាពលរដាខដលនៅនរកាម

ការរគប់រគងរបស់នោកមានភ្លពលាំបាក និង

រគួស្នររករីកមានរបមាណជា ៦០០ រគសួ្នរ 

នហើយរបជាពលរដាទាំងនន្ទេះ ភ្លគនរចើនរបកប

មុែរបរនធវើខរសចាំការ “កាលែាុាំនដើរនធវើជនរករីក

នឃើញថាមាន ៦០០ រគសួ្នរ។ របជាពលរដាសពវ

ថ្ថងហនឹ ងរបកបមុែរបរភ្លគនរចើនជាងនគ គឹនធវើ

ខរសចាំការ ”។ ខតនោកក៏បានមានរបស្នសន៍

ឲ្យដងឹ អាំពីស្នថ នភ្លពយុវជននៅទីននេះផងខដរថា 

ករណីនកមងទាំននើងរតូវបានកាត់បនថយនរចើន និង

ទទលួបានការសិកាភ្លគនរចើន។ 

 នោក សឺន ជុើជនួ មស្តនែីសរមបសរមួល

ថ្ន សមាគមខែមរកមពុជានរកាម នដើមបីសិទធិមនសុស 

និងអភវិឌឍន៍ និងជារបធានបណាែ ញយុវជនខែមរ

កមពុជានរកាម បានជរមាបអងគ
តក្ៅទាំព័រ១៥ 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ទូកខែមរររកាមទទួលបានរមដាយមាស និងរបាក់ 

រកុមកីឡាករ និងអៅករាំរទខ្មែរក្រោម 

 ទកូរបស់សហព័នធខែមរកមពុជានរកាម បាន

ទទលួនមដាយមាស និងនមដាយរបាក់ កនុងចាំ

ណាត់ថាន ក់នលែ១ និងនលែ២ ពីការអុាំរបណាាំង

ជាលកខណៈអនតរជាត ិ។  

 ការអុាំរបណាាំង របរពឹតតនៅកនុងទីរកុង 

Tampa ថ្នរដា Florida សហរដាអានមរកិ ពីថ្ថងទី

២៩ខែកកកដា ដល់ថ្ថងទី៨ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១១។ 

ពលរដាខែមរនរកាម និងសហព័នធខែមរនរកាមកនុង

សហរដាអានមរកិ បានសខមែងនមាទនភ្លពរបស់ 

ែលួនកនុងការែិតែាំរបកតួរបខជង យកនមដាយ

មាស និងនមដាយរបាក់ ពីការអុាំទកូរបណាាំងជា

លកខណៈអនតរជាត។ិ ពួកនគនិោយថា ជយ័ជមនេះ

ខដលនគទទលួបាន នដាយស្នរកមាល ាំងស្នមគគី

ភ្លព និងការពាោមបង្វា ញពីសមតថភ្លព 

បនចចកនទស ថ្នក ីករខែមរនរកាម។ នោក 

នសង ងកុ ថាញ់ ខដលជារបធានរកុមថ្នទកូ

ន ម្ េះ ន្ទគរជខែមរនរកាម ខដលបានទទលួ

នមដាយមាសកនុងការរបគតួអុាំចមាង យ ២០០

ខម៉រត មានរបស្នសន៍ថា នដាយស្នរមានការ

ជយួនរជាមខរជងពីសហព័នធខែមរនរកាម និងពល

រដាខែមរនរកាមទាំងអស់ បានន្ទាំឲ្យកមាល ាំងកនូរកុម

របស់នោកមានទឹកចតិតដនណែ ើ មជយ័ជមនេះនលើ គូ

របកតួ ៖ “ការណ៍ខដលនយើងមានស្នមគគជីាមួយ

គ្មន នហើយ នៅណានយើងអាចមានជយ័ជមនេះបាន

ោ៉ងនរចើន។ កាលណានយើងខបកបាក់នហើយវា

ធមមតាបនតិច នរពាេះនៅណា មានសងគមជយួ

ឧបតថមភ និងមានសហព័នធជយួឧបតថមភនពលនន្ទេះ

នយើងនឹងអាចមាននជាគជយ័នរចើន។ កនុងជយ័

ជមនេះខដលនយើងទទលួបានននេះ គឺនយើងមានកែី

រ ាំនភើបចតិតខមន នរពាេះគ្មម ននរណានឹងស្នម នថា កនូ

ខែមរខដលគ្មម នអនកណាស្នគ ល់នស្នេះ ប៉ុខនតនយើង

មកននេះទទលួបាននលែ១ នលែ២ ដនូចនេះកនុង

ន្ទមកនូខែមរមួយ នយើងរតូវខតរ ាំនភើបចតិតនហើយ

ខដលខែមរទនូៅសបាយរកីរយខមនខទន” ។ 

 ការអុាំទកូរបណាាំង ជាលកខណៈអនតរជាតិ

កនុងរដា Florida ននេះ មានការចលូរមួពីបណាែ

របនទសចាំននួ២៦ ខដលមានរបនទសអូស្តស្នត លី 

នរបសីុល កាណាដា ចនិ ជប៉ុន រសុសី សហរដាអា

នមរកិ និងបណាែ របនទសនផសងៗ ជានរចើននទៀត 

នហើយមានរកុមក ីករសរបុចាំននួ ៣ពាន់ន្ទ

ក់។ ការរបកតួននេះមាន ៤របនភទ គកឺាររបកតួ

សរមាប់ចមាង យ ២រយខមរត ៥រយខមរត ១ពាន់

ខម៉រត និង២ពាន់ខម៉រត។ រហូតមកដល់នពល

ននេះ នគនៅមិនទន់ដងឹនៅនឡើយនទថា នតើទកូ

របស់ខែមរនរកាមអាចនឹងយកជយ័ជមនេះនលើការ

http://preynokornews.blogspot.com/2011/08/blog-post_01.html


 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

របកតួចមាង យ ២ពាន់ខម៉រតផ្តែ ច់រពាត់នន្ទេះ ឬ

ោ៉ងណា។  

 នទេះបីជាោ៉ងណាក៏នដាយ នោក ថាច់ 

ងឿកុ ថាច់ របធានសហព័នធខែមរកមពុជានរកាមមាន

របស្នសន៍តាមទរូស័ពទពីនវទិកា របណាាំងទកូកនុង

ទីរកុង Tampa រដា Florida មកថា នោកមានចតិត

នរតកអរឥតឧបមា ចាំនពាេះការគ្មាំរទរបស់ពលរដា

ខែមរ ក៏ដចូជាខែមរនរកាម ខដលមកពីតាមរដានផស

ងៗ នៅអានមរកិ និងកាណាដា កនុងការជយួនលើក

កមាល ាំងចតិតដល់រកុមក ីករខែមរនរកាម រហូតដល់ 

បានទទលួនមដាយមាស និងនមដាយរបាក់ ៖ 

“នយើងមាននមាទនភ្លពណាស់ កនុងន្ទមនយើងជា

មនសុសខដលគ្មម នរសុក នហើយខដលអាចមាន

លទធភ្លពកនុងការចលូរមួរបគតួ នហើយបានទទលួ

នជាគជយ័របកបនដាយនមាទនភ្លព។ ជាពិ

នសស នយើងមានការគ្មាំរទពីពលរដាខែមរពីតាម

រដា California, Oregon, Massachusetts, Texas, 

Louisiana, North Carolina និង Georgia ជា

នដើម”។ 

 តាាំងពីមានការចាប់នផែើម របកតួទកូអុាំជា

លកខណៈអនតរជាតកិនុង ទីរកុង Philadelphia ថ្នរដា 

Pennsylvania កាលពីឆ្ន ាំ២០០១ នន្ទេះមក ទកូ

របស់ខែមរនរកាម បានចលូរមួរបកតួនៅរបនទស

អុីតាលី កនុងឆ្ន ាំ២០០២ និងរបនទសកាណាដា 

កនុងឆ្ន ាំ២០០៤។ ប៉ុខនតពួកនគបានអាក់ខានកនុងការ

ចលូរមួរបកតួនៅរបនទសចនិកនុង ឆ្ន ាំ២០០៦ 

នដាយស្នរែវេះខាតថវកិាកនុងការនធវើដើនណើ រ។

រហូតមកទល់នពលននេះ រកុមក ីអុាំទកូរបណាាំង

របស់ខែមរនរកាមបាននមដាយមាស ២ដង និង

នមដាយរបាក់ ២ដង សរមាប់ការរបកតួជាលកខ

ណៈអនតរជាតនិនេះ៕  

រប្ព ៖ វទិយុអាសីុក្សរ ី

របជុើផងខដរថា នៅនដើមឆ្ន ាំ២០១២ ខាងមុែននេះ 

បណាែ ញយុវជនខែមរកមពុជានរកាម នឹងមាន

មណឌ លអននតវាសិកដាខ នមួយ សរមាប់ទទលួយុវ

ជន និងនិសសិតរករីកមកពីជនបទនដើមបីសិកា

បនតនៅមហាវទិាល័យ និងនរៀនជើន្ទញវជិាជ ជវីៈ

នផសងៗ “ចងឹឆ្ន ាំនរកាយនបើសិនណាបងបអូននយើង

ខដលមានកនូកនមាល េះ កូនរកមុាំអី ខដលនបាេះបងៀ

នចាលស្នោ មិនបាននៅស្នោអី អាចទទលួ

ឲ្យនៅនរៀននៅភនាំនពញ មានកខនលងឲ្យស្នន ក់នៅ 

មានកខនលងនរៀន។ នហើយនរៀនហនឹ ង ឧទហរណ៍

នរៀនជសួជលុម៉ូត ូ នរៀនកាត់ខដរ នរៀននធវើម៉ានញ៉ 

នរៀននធវើទរូទសសន៍ ជសួជលុទរូស័ពទ នរៀនកុាំពយូទ័រ

អីហនឹ ងមានមួយកុាំនភលណា៎ នយើហបងបអូននយើង

នរតៀមែលួនទកូឲ្យនហើយនៅ ឲ្យខតមានកនូ” ។ 

 សូមបញ្ហជ ក់ផងខដរថា ដើនណើ រចេុះមក

ពរងងឹបណាែ ញសហគមន៍ របស់បណាែ ញយុវ

ជនខែមរកមពុជានរកាមននេះ នដាយនផ្តត តនៅនលើកមម

វធិកីារកស្នងសនតិភ្លពសហគមន៍ ការចលូជា

សមាជកិថ្នបណាែ ញសហគមន៍ និងការផតល់

ឥណទនជានដើម។ 

នដាយ ៖ គមឹ បរុ ីWKR 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ខែមរកមពុជាររកាមជានរណា? (ត) 

 នៅឆ្ន ាំ១៧៥៧ នែតតពលោវ(Bac Lieu) 

និងនែតត ឃ្ល ាំង (Sac Trang) នៅឆ្ន ាំ១៨៤០។ 

 នទេះជាោ៉ងណាក៏នដាយ ខែមរនរកាមនៅ

ខតបនតការតសូ៊...របជាជាតខិែមរនរកាមនៅខតអម

តៈ។  

 ឆ្ន ាំ១៨១៦ អធរិជ ោ៉ ឡងុ (Gia Long គ ឺ

Nguyen Phuc Anh ឬ Nguyen Anh) បានបញ្ហជ ឲ្យ

មស្តនតីធាៗំ ោ៉ងនរចើន (ដូចជា Thoai Ngoc Hau 

Nguyen Van Tuyen Van Ton. Le Van Duyet Tan 

Buu…) ចាប់ខែមរឲ្យជកីខរពក វញិ នត (Kinh Vinh 

Te) ខដលមានរបខវង ៥៣គឡីូខមរត ពីមាត់រជូក 

(Chau Doc) ដល់ពាម (Ha Tien) នដើមបីពុេះខចកដី

ឲ្យដាច់កាំណត់រពាំខដន កមពុជា និង កមពុជានរកាម 

។ កនុងអាំឡុងនពល៥ឆ្ន ាំ ៥ខែជកីខរពកននេះ យួន

បាននធវើបាបខែមរឥតគណន្ទ ខែមររតូវវាយដើបងខើ

ឲ្យនធវើការដចូនគ្មរកបី ។ ខែមរនរចើនពាន់ន្ទក់រតូវ

ស្នល ប់ នដាយលិចទឹក ឈឺថាក ត់ អត់ឃ្ល ននិងវាយ

ដើ ។ ខែមរខដលហ៊ាននរកាកប៉េះនបាររបឆ្ាំង បាន

រតូវចាប់យកនៅកប់ដរីតមឹក យកកាលនធវើជា

នជើងរកាន សរមាប់ដាក់តមកល់កាំនសៀវដាាំទឹកខត 

។ នពលនភលើងនឆេះនតត នពក    បណាត លឲ្យអនករង

នរគ្មេះកនរមើកកាល ែណៈនន្ទេះយួនខរសកថា 

“កុាំនរ ើរបយ័តនកមពប់ខតអុង”។ 

 នៅកនុងរជជកាល ោ៉ ឡងុ (Gia Long) ននេះ

ខដរ ខែមរនរកាមក៏រតូវបងខើឲ្យបតូរន្ទមរតកលូជា ថា

ច់ (Thach) សឺង (Son) នកៀង (Kien) គមិ (Kim) 

នៅ (Chau) ឡឹម (Lam) យ័ញ (Danh) ។ល។  

 ពីឆ្ន ាំ ១៨២០-១៨៤០ នៅកនុងរជជកាល មិ

ញ ម៉ាង (Minh Mang) គ ឺ (NguyenThanh To ឬ 

Nguyen Phuc Dam)យួនបានចាប់រពេះសងឃខែមរ

ឲ្យនសលៀកពាក់នខាអាវ និងរបតបិតតតិាមពុទធ

ស្នសន្ទឲ្យមានការឯកភ្លព នៅតាមមហាោន

របស់យួន។ មញិ ម៉ាង បញ្ជូននមទ័ពន ម្ េះ 

នរតឿង មញិោ៉ង (Truong Minh Giang) មកបងខើ

ឲ្យខែមរនរកាមនបាេះបងៀទាំននៀមទមាល ប់ របថ្ពណី

របស់ែលួននដាយអេះអាងថា “នដើមបីបនរងៀនពួក

ថ្រពថ្ផស(ខែមរ)ឲ្យវានធវើតាមទាំននៀមទមាល ប់របថ្ពណី

របស់នយើង(យួន)”។ (“The barbarians have be-

come my children now, and you...should teach 

them our customs” Ian Mabbett and David 

Chandler, The Khmer.)។  

 ឆ្ន ាំ១៨៣៤ ខែមរនរកាមនៅនែតតរពេះរត

ពាាំង បាននរកាកនឡើងោ៉ងកាល ហាន របឆ្ាំងយួន

នរកាមការដកឹន្ទាំរបស់ ឧកញ៉ សឺង គយុ ខដល

ជានៅហាវ យនែតត។ ចមាាំងរបយុទធបងាូរ្មគ្មន  

បាននកើតនឡើងជានរចើននលើកនរចើនស្នរ រវាងអនក

ការពារែលួនឯង និងអនក ល្ នពាន។ នដាយរតូវ 

ភឈួូយគងៀ ជារនកុកនងុ បនរមើផលរបនោជន៍

យួន ការតសូ៊ននេះមិនបាននជាគជយ័នឡើយ។ 

 ឆ្ន ាំ១៨៤១ ឧកញ៉ សឺង គយុ បាននធវើ

ពលិកមមឲ្យយួនកាត់កាលរបស់នោក នដើមបីជា 

ថនូរឲ្យយួនយល់រពមឲ្យខែមររកានវូទាំននៀមទមាល ប់



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

របថ្ពណីស្នសន្ទែលួនដចូនដើម។ ខែមរនរកាម បាន

កស្នងនចតយិមួយ នៅវតតកាំពងៀ ទីរមួនែតតរពេះ

រតពាាំង ជាទីសកាក រៈចាំនពាេះវរីបុរសជាត ិ ឧកញ៉ 

សឺង គយុ។ 

 យុគសមយ័អាណានិគមបារាំង តាាំងពីឆ្ន ាំ

១៨៥៩៖ 

 ឆ្ន ាំ១៨៥៩ នដាយមានជើនយួពីទ័ព

រពេះបាទ អងគឌងួ បារាំងវាយយកថ្រពនគរ ចង្វវ

រតពាាំង និងរពេះសួគ្ម៌។ 

 ជនួនពលនន្ទេះខដរ រពេះបាទ អងគឌងួ បាន

បញ្ហជ ឲ្យ ឧកញ៉ ខកប នៅវាយយកកមពុជា 

នរកាមមកវញិ។ ទ័ពខែមរវាយយកបាន មាត់រជូក 

នហើយជើរលុនៅដល់ រកមួនស ឃ្ល ាំង និងរពេះរត

ពាាំង។ 

 នៅនែតតឃ្ល ាំង នសន្ទសួស បានដកឹន្ទាំ

របជាពលរដាខែមរតសូ៊របដាប់អាវធុ របឆ្ាំងយួន 

នៅមហាទបុ និងចងុបលល័ងកកនុងរយៈនពលបីឆ្ន ាំ

បាននជាគជយ័ជានិចច។ ប៉ុខនតនដាយអកសុលនស

ន្ទសួសរតូវស្នល ប់នៅនដាយស្នរភ្លន ក់ង្វរសមាង ត់

របស់យួនដាក់ថាន ាំបាំពុល។ សពវថ្ថងកនុងនែតតពល

ោវមានភមូិមួយន ម្ េះភមូិ ថ្ដតាសួស។ 

 ឆ្ន ាំ១៨៦០បងបអូនពីរន្ទក់គ ឺ នសន្ទមាន់ 

និងនសន្ទទ បាននរកាកឈរនឡើងដកឹន្ទាំខែមរ

របយុទធជាមួយទ័ពយួននៅ អាំពូោ នែតត ឃ្ល ាំង 

នហើយនដញកាំចាត់ពួកយួនរហូតដល់ ពលោវ 

និង ពាម។ នរកាយពីមរណភ្លពសពនោក 

នសន្ទទ បាននគយកមកកប់នៅ ខែវងបខបល។ 

 ឆ្ន ាំ១៨៦១នោកឧតតមនសនីយ៍ ស្នា ក

ខណរ ៍ បានមកគ្មល់រពេះមហាកសរតរពេះបាទ 

ននរតតម នដើមបីទលូរទងៀអាំពីការសនរមចចតិត

របស់បារាំងកនុងការតាាំងនៅជាស្នថ ពរថ្នខដនដកី

មពុជានរកាម។ 

 ថ្ថងទី៥ ខែមិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ១៨៦២ បារាំងនិង

យួនចេុះសនធិសញ្ហញ  ខដលមានល័កខែ័ណឌ បីែគឺ

យួនរតូវ៖  

១. របគល់នែតតខែមរបីនៅឲ្យបារាំង 

២. ផតល់នសរភី្លពឲ្យអនកកាន់ស្នសន្ទកាតូ

លិក 

៣. សងនស្នហុ៊យសស្តង្វគ មចាំននួ ២០ ោន

ស្តហាវ ាំង។ 

 នៅថ្ថងទី១១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ១៨៦៣ 

រពេះបាទ ននរតតម (យួននៅ Ong Lan) បានពឹង

ឲ្យបារាំងជយួទប់ស្នក ត់របនទសជតិខាង នដាយ

ចេុះ “សនធិសញ្ហញ មិតតភ្លពពាណិជជកមម និងអាណា

ពាបាល” កនុងនន្ទេះបារាំងទទលួបានបុពវសិទធិផ្តត

ច់មុែកនុងកចិចការបរនទស និងការ ពារជាតថិ្នកមពុ

ជា។ 

 ឆ្ន ាំ១៨៦៤ រពេះបាទ ននរតតម ោងមក

ថ្រពនគរជបួនោក De la Grandiere សុាំឲ្យបងវលិ

សងមកខែមរវញិនវូបណាត នែតតពី លងៀនហា ដល់ 

ទឹកនមម  ខដលយួនកាន់កាប់។ រពេះអងគបានទទលួ

ពាកយសនាយល់រពមពីបារាំងតនរៀងនៅ។ 

 បារាំងបានខបងខចកខដនដកីមពុជានរកាម 

នៅជា៤ែណឌ  ខដលមានទាំងអស់១៩សង្វក ត់និង 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

២៣៥០ភមូិ។ 

 ឆ្ន ាំ១៨៨៧ កសូ្នាំងសីុន អាណាណ ម និង 

តងុ កងឹ បានរតូវបញ្ចូលជាសម័ពនធភ្លព បារាំង

ឥណឌ ូចនិ។ 

 អនកនសនហាជាតខិែមរ ខដលបារាំងនរចើន

ចាត់ទកុជាជនឧទទ ម បាននរកាកឈរកាន់អាវធុ 

របឆ្ាំងការរតួតរតារបស់បារាំង។ មានជាអាទិ៍ អា

ចារយ ស្នវ , អាចារយ ោក់ នោក នពាធកិាំនបារ 

(១៨៦៥-៦៧) នហើយនរកាយមកមានអាចារយ 

ខហម នចៀវ (១៨៩៨-១៩៤៣) និងនោក សឺង 

ងឿកុថាញ ់(១៩០៥-៧៧)ជានដើម។ 

 អាណានិគមបារាំង បានែិតែាំផាយ

ស្នសន្ទរគសិត។ ខែមរនរកាមបានែាំរបឹងរកា

របថ្ពណី ស្នសន្ទរពេះពុទធ ចាំខណកយួនជា

នរចើនបានបតូរនៅស្នសន្ទរគសិត នហើយបាន

ទទលួការគ្មាំរទនរចើនពីបារាំង។ 

 ថ្ថងទី៩ មីន្ទ១៩៥៥ ជប៉ុននដញបារាំង

នចញពីឥណឌ ូចនិ នហើយបងខើឲ្យនសតចចងុនរកាយ

បងអស់របស់យួនរប កាសឯករជយពីអាណា

និគមបារាំង។ លុេះបួនខែនរកាយមក ជប៉ុនរតូវ

ចេុះចាញ់វញិ។ 

 ខែមិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៥ កមពុជាក៏បានរតូវ

ធាន្ទឯករជយខដរ។ នោក សឺង ងឿកុថាញ ់ (មាន

រសុកកាំនណើ តនៅភមូិគគ ី នែតតរពេះរតពាាំង) រតូវ

បានខតងតាាំងជាន្ទយករដាមស្តនតី។ 

 ថ្ថងទី១៩សីហា១៨៤៥ នោក ហូ ជ ីមញិ 

(Ho Chi Minh) របកាសបនងកើតរដាា ភបិាលប

នណាត េះអាសនននៅរកុងហាណូយ។ 

 នៅខែធន ូ ឆ្ន ាំ១៩៤៥ និងខែមករ ឆ្ន ាំ

១៩៤៦ ៖ 

 យួនកមុមុយនីសត នយៀកមិញ (VIET Nam 

Cach Mang Dong MINH Hoi) ចាប់ខែមរនរកាមជា

នរចើនដាក់នខាន េះ នហើយរចានទមាល ក់ឲ្យលងៀទឹកកនុង

ខរពកកាំពងៀទទឹង (ថ្ននែតតរពេះរតពាាំង) និងកខនលង

ដថ្ទនទៀតដចូជានៅភមូិ ផនូរអខណត ត (ថ្ននែតតទឹក

នមម ),ដាមគញិ ដាមនមុើយ (ថ្ននែតតឃ្ល ាំង),នហា

ផងុ ោ៉រ៉យ (ថ្ននែតតពលោវ)។ 

 នៅនែតត ពលោវ និងឃ្ល ាំង អនកនចេះដងឹ

រតូវនគរបមូលឲ្យចលូរបជុើកនុងឃ្ល ាំងរសូវ នហើយ

ចាក់នស្នពីនរតដតុទាំងរស់។ 

 នៅនែតតមាត់រជូក នយៀកមិញលបដតុ

ភមូិខែមរនៅនពលយប់ ខដលរបជាពលរដាខែមរ

នរកាមកាំពុងនដកលក់។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៤៦ បារាំងវាយពួកនយៀកមិញ 

នៅហាយផងុ។ នយៀកមិញបានបនងកើតទ័ពទទូាំង

របនទសរមួទាំងខែមរនរកាមផង នដើមបីរបយុទធ

របឆ្ាំងនឹងបារាំង។ 

 ឆ្ន ាំ ១៩៤៨ រដាា ភិបាលបារាំង មាន

បាំណងនឹងភ្លជ ប់កមពុជានរកាម នៅនយៀកណាមសិ

ន រចួទកុឲ្យកមពុជានយៀកណាមរកដើនណាេះ

រស្នយនៅនពលនរកាយ។ 

 គណៈរបតភិខូែមរ កនុងនន្ទេះមានមាច ស់កសរតី 

យុគនធរ នោក សីុមវាឿ  នោក សុែ ឆងុ និង

នោក ថនុ អ៊កុ បានចលូរបជុើកនុងសភ្លសហ



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ភ្លពបារាំងសុាំឲ្យរដាា ភបិាលបារាំង នធវើការចរចា

ជាបន្ទទ ន់ជាមួយរជរដាា ភបិាលកមពុជា សតីអាំពី

ការនផទរអាំណាចនៅកមពុជានរកាម។ 

 កនុងអងគរបជុើនន្ទេះ នោក សុែ ឆងុ បាននធវើ

របាយការណ៍ោ៉ងពិស្នត រ បញ្ហជ ក់អាំពីនគ្មលជើ 

ហរ និងវតថុបាំណងរបស់ខែមរចាំនពាេះទឹកដកីមពុជា

នរកាមថា៖“នយើងទមទរអវីៗ  ខដលជារបស់នយើង 

នយើងមនិបានទមទរអវីៗ  ខដលមនិខមនជារបស់

នយើងនន្ទេះនទ”៕    

 យុគសមយ័ នរកាយអាណានិគមបារាំង 

ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 

 ថ្ថងទី៨ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៩ របធានន្ទធបិ

តបីារាំង Vincent Auriol និងអធរិជយួន បាវ 

ដាយ (Bao Dai Nguyen Vinh Thuy) បានចេុះកចិច

រពមនរពៀងមួយនៅថា កចិចរពមនរពៀង Elysee 

កនុងនន្ទេះបារាំង យល់រពមរបគល់កមពុជានរកាម 

(បារាំង:Cochinchine, យួន: Nam Ky) នៅឲ្យយួន

នហើយយួនរពមបនងកើតរដាា ភបិាល  នយៀកណាម

មួយនៅកនុងរកុមសហភ្លពបារាំងនៅថា រដា

នយៀកណាម( Quoc Gia Viet Nam)។ បារាំង

សងឃឹមថា ការរបគល់កមពុជានរកាមនៅឲ្យនសតច 

បាវ ដាយ នគអាចនឹងរកានវូឥទធិពលរបស់ែលួន

បានយូរអខងវងជនៅកូស្នាំងសីុនតនៅនទៀត។ 

 ថ្ថងទី ២៥ ខែនមស្ន ឆ្ន ាំ១៩៤៩ សនមតច 

ននរតតម សីហន ុថ្នរដាា ភបិាលកមពុជាបានបញ្ជូន

របតភិមូួយរកុម ដកឹន្ទាំនដាយឯកឧតតម សឺង 

ស្នន នៅទីរកុងប៉ារសី នដើមបីជើទស់នឹងសហ

ភ្លពបារាំង ឲ្យផ្តអ កការសនរមចចតិតរបស់រដាសភិ

បាលបារាំង ខដលបានយល់រពមរបគល់កមពុជា

នរកាមឲ្យនៅនយៀកណាមនន្ទេះ ខតការតវាឿ នន្ទេះ 

មិនរតូវបានរដាា ភបិាលបារាំងនធវើតាមនឡើយ។ 

 នដាយមាននគ្មលបាំណង ចងៀជយួបារាំង 

កនុងការបងកឥទធិពលរបស់ែលួននៅឥណត ូចនិ នោក 

Abbott ជាឯកអគគរដាទតូអានមរកិកាាំងរបចាាំនៅ

ថ្រពនគរ បាននសនើឲ្យរកសួងការបរនទសនៅវាឿ សីុ

ននតាននធវើនសចកតរីបកាសមួយកនុងន័យនលើកទឹក

ចតិតរដាា ភបិាល បាវ ដាយ។ 

 ថ្ថងទី៤ ខែមិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤ របធាន្ទធបិតី

បារាំង Vincent Auriol បានចេុះហតថនលខា របគល់

កមពុជានរកាមឲ្យនៅរដាា ភបិាល បាវ ដាយ ។ 

 ខាងនរកាមននេះ គជឺាែលឹមស្នរចាប់កនុងការ

របគល់កមពុជានរកាមឲ្យនៅ បាវ ដាយ ខដលខរប

ជាភ្លស្នខែមរនរតផលូវការ៖ 

 ចាប់នលែ ៤៩/៧៣៣ ចេុះថ្ថងទី០៤ ខែ

មថិនុ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៩ 

នោងតាមមតពីិសភ្លថ្នសហភ្លពបារាំង 

 រដាសភ្ល និងរកុមរបឹកាថ្នស្នធារណរដា

បារាំង បានសនរមច 

 រដាសភ្លថ្នស្នធារណរដាបារាំងបានអនមុ័ត 

 របធាន្ទធបិត ី ថ្នស្នធារណរដាបារាំង 

របកាសចាប់ដចូតនៅននេះ៖ 

មារតា ១  

 កនុងរកបែណឌ មារតា ៦០ ថ្នរដាធមមនញុ្ញ

ស្នធារណរដាបារាំង និងតាមមតរិបស់ សភ្លកូ



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ស្នាំងសីុន ន្ទសម័យរបជុើកាលពីថ្ថងទី២៣ ខែ

នមស្ន ឆ្ន ាំ១៩៤៩ លកខនតិកៈ ទឹកដកីសូ្នាំងសីុន 

បានរតូវខកខរបតាមមារតា ដចូមានខចងខាង

នរកាម។  

មារតា ២  

 ទឹកដកីសូ្នាំងសីុន រតូវបានភ្លជ ប់នៅជារដា

ចាំណុេះនវៀតណាម នោងតាមនសចកតរីបកាសរមួ

កាលពីថ្ថងទី ០៥ ខែមិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ ១៩៤៨ និងនសច

កតរីបកាសរបស់រដាា ភបិាល បារាំងកាលពីថ្ថងទី 

១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ១៩៤៨។ ទឹកដកីសូ្នាំងសីុន

ឈប់សថិតនៅកនុងលកខនតិកៈ ជាទឹកដឯីន្ទយស

មុរទរបស់បារាំងនទៀតនហើយ។ 

មារតា ៣  

 កនុងករណីខដល លកខនតិកៈរបនទសនវៀត

ណាមរតូវខកខរប លកខនតិកៈកសូ្នាំងសីុននឹងរតូវ

បានទកុជាកមមវតថុថ្នការសនរមចរបស់សភ្លខាង

នលើ ដចូមានខចងកនុង 

មារតា ៧៥  

 ថ្នរដាធមមនញុ្ញ (ជើពូក VIII:សភ្លបារាំង)។ 

ចាប់ននេះនឹងរតូវបានអនវុតតដចូជាចាប់រដា។ 

 នធវើនៅទឡូុង ថ្ថងទី០៤ ខែមិថនុ្ទឆ្ន ាំ 

១៩៤៩ 

 ហតថនលខា     ហតថនលខា 

        (Vincent Auriol)            (Henri Queuille) 

         របធាន្ទធបិត ី             ន្ទយករដាមស្តនតី 

ហតថនលខា 

(Paul Coste-Floret) 

រដាមស្តនតីទឹកដបីារាំងឯន្ទយសមុរទ 

 កមពជុានរកាម កនងុរបប បាវ ដាយ 

(១៩២៩-១៩៥៥) 

 ថ្ថងទី១០ ខែមិថនុ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៩ នៅកនុង 

វមិានននរតតមទីរកុងថ្រពនគរកមមវធិសីាំណួរ កចិច

រពមនរពៀង Elysee រវាង បាវ ដាយ និងនោក 

Leon Pignon ជាអនកតាំណាងភ្លគបីារាំង។ 

 គរួចាំណាាំថាយួនបានដរូន ម្ េះ វមិាន

ននរតតម នៅជាវមិានឯករជយ (Dinh Doc Lap) 

នៅថ្ថងទី៧ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៥៤។ 

 ថ្ថងទី២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ១៩៤៩ រដាា ភបិាល

រដានវៀតណាម (Quoc Gia Viet Nam) បនណាត េះអា

សននដកឹន្ទាំនដាយ បាវ ដាយ បានបនងកើតនឡើង។ 

 ខតនទេះជាោ៉ងណាក៏នដាយ ការនឡើង

កាន់អាំណាចរបស់ បាវ ដាយ ននេះរតូវបាននគ

នមើលនឃើញថា នន្ទេះរគ្មន់ខតជាការបនតុបនឡើង

នដាយបារាំងខតប៉ុនណាណ េះនិងស្នថ ប័នទនូៅ នៅកនុង

រដាា ភបិាលមួយននេះ រតូវបានកាន់កាប់នដាយ

សនងការជាន់ែពស់របស់បារាំង។ 

 ថ្ថងទី០៧ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ១៩៥៤ នង្វឿ  ឌិញ

យីម (Ngo Dinh Diem) រតូវបាននឡើងនធវើជា

ន្ទយករដាមស្តនតី។ 

 ថ្ថងទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ១៩៥៤ សនធិសញ្ហញ

រកុងហសឺខណវ សតីពីឥណឌ ូចនិ (កមពុជា,ោវ និង

នវៀតណាម) បានចាប់នផតើមនដាយភ្លគនីវៀតណា

ម បានទមទរឲ្យមានកចិចរពមនរពៀងដចូខាង

នរកាមននេះ ៖ 

 *បណាត របនទសទាំងអស់ ខដលមាន



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

វតតមាននៅកនុងអងគសននិសីទរតូវខតនគ្មរពនៅនលើ

សិទធិជាមូលដាា នរបស់ជនជាត ិ ជាពិនសសឯក

រជយ, អធបិនតយយភ្លព និងឯកភ្លពទាំងរសុង។ 

 *នគ្មរពនវូបូរណភ្លពទឹកដនីវៀតណាម។ 

 *ឈប់បាញ់គ្មន នៅនលើទឹកដនីវៀតណាម 

និង ឥណឌ ូចនិ។ 

 *ខែសរសបទី១៧   ជាចាំណុចរពាំខដន   ថ្ន

រដាា ភបិាលនវៀតណាមទាំងពីរ គភឺ្លគខាងនជើង

រតូវបានកាន់កាប់នដាយកងទ័ព និងរដាា ភបិាល

នវៀតណាមនិយមកមុមុយនីសត ចាំខណកភ្លគខាង

តបូង រតូវបានកាន់កាប់នដាយកងទ័ពរកុមសហ

ភ្លពបារាំងនិងរដាា ភបិាលរដានវៀតណាមនិោយ

នសរ។ី 

 *រយៈនពល៣០០ថ្ថង គជឺានពលនវោ

សរមាប់រដាា ភបិាល និងកងទ័ពថ្នរដាា ភបិាល

យួនទាំងពីរបញ្ចប់នវូការរបមូលផតុាំ។ របជាពល 

រដាយួនមានសិទធិនសរភី្លព កនុងការនៅមកឆលង

កាត់រពាំខដនទឹក និងរពាំខដននគ្មក ថ្នរដាា ភបិាល

នវៀតណាមទាំងពីរ។ 

 *នៅពីរឆ្ន ាំនទៀត គនឺៅថ្ថងទី២០ ខែកកកដា 

ឆ្ន ាំ១៩៥៦ នឹងមានការនបាេះនឆ្ន តនដាយនសរ ី

នដើមបីឯកភ្លពទឹកដរីបនទសនវៀតណាម។ 

 *បនងកើតគណៈកមមការអនតរជាតមិួយនដើមបី

រតួតពិនិតយ នៅនលើការអនវុតតកចិចរពមនរពៀង

សនធិសញ្ហញ  រមួមានរបនទស ឥណាឌ  ប៉ូឡូញ និង 

កាណាដា នដាយឥណាឌ នធវើជារបធានគណៈកមម

ការមួយននេះ។ 

 កនុងសនធិសញ្ហញ រកុង ហសឺខណវ កមពុជា

នរកាម ឬកសូ្នាំងសីុន រតូវបាននគដាក់បញ្ចូលឲ្យ

ឋិតនៅនរកាមការរគប់រគង របស់រដាា ភបិាលនវៀ

តណាមភ្លគខាងតបូង។ 

 ចាប់ពីខែសីហា ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ដល់ខែឧស

ភ្ល ឆ្ន ាំ១៩៥៥ របជាជនយួនជាង១ោនន្ទក់ពី

ភ្លគខាងនជើង រតូវបានជនមលៀសែលួននៅរស់នៅ

នលើទឹកដកីមពុជានរកាម។ 

 កមពជុានរកាម កនងុរបប នង្វឿ  ឌិញយីម 

(១៩៥៥-១៩៦៣) 

 ថ្ថងទី២៦ ខែតោុ ឆ្ន ាំ១៩៥៥ របប

ស្នធារណរដានវៀតណាម (Viet Nam Cong Hoa) 

បាននកើតនឡើងនិង នង្វឿ  ឌិញ យីម (Ngo Dinh 

Diem) នឡើងនធវើជារបធាន្ទធបិតថី្នរដាា ភបិាល

ភ្លគខាងតបូង។ 

 ថ្ថងទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ១៩៥៦ នង្វឿ  ឌិញ 

យីម  បាននចញរកតឹយលុបនចាលន ម្ េះ ខែមរ 

នៅកមពុជានរកាមនហើយឲ្យដាក់ន ម្ េះថា យួន

កាំនណើ តនមៀង (Nguoi Viet Goc Mien)។ 

 ថ្ថងទី២០ ខែតោុ ឆ្ន ាំ១៩៥៦ នង្វឿ  ឌិញ 

យីម នចញរកតឹយនលែ៥៧ “ខកទរមងៀដធីល”ី (Cai 

Cach Dien Dia)។  ជាលទធផលនៅសណត ទននលនម

គងគ រដាការបានរបឹអូសយកដធីលអីនកមាន (ភ្លគ

នរចើនជារបស់ខែមរនរកាម)ចាំននួ៧៧៤,២ហ យក 

នៅឲ្យអនកគ្មម ន (ភ្លគនរចើនជាជនជាតយួិន)។ 

 ថ្ថងទី ២៦ ខែតោុ ឆ្ន ាំ១៩៥៦ នង្វឿ  ឌិញ 

យឹម បានរបកាសរកតឹយនលែ ១០ ហាមផ្តត ច់នៅ



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២២ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

វិទយសុាំរ ងកមពជុាររកាម (VOKK) សារព័ត៌មាន នរពនគរ (PNN) 

រសតចខែមរ រសតចយនួ  
 មុននឹងផ្តទ ត់ទាំព័រជើរបមិតតអនកអាន ពី

របវតតដិគ៏ាំររូបស់ នៅហាវ យ គយុ របមុែនែតតរពេះ 

រតពាាំង ខដលជាវរីបុរសខែមរដអ៏ងៀអាចនៅខដន

ដកីមពុជានរកាមនន្ទេះ ែាុាំសូមនបើកទាំព័ររបវតតិ 

ស្នស្តសតចងអុលពីរកនៅនថាកទប ថ្ននសតចវនងវង

ជាតែិលេះ         ខដលឈលក់នឹងកាមតណាា រសីយួន 

បណាត លឲ្យបាត់បងៀទឹកដដីធ៏ាំនធង ដចូមាន

របវតតសិ្នស្តសតចារទកុមកោ៉ងជរូចត់ ឲ្យខែមរ 

ជើន្ទន់នរកាយជាអនកទទលួឈឺចាប់នខាល ចផា។ 

 កនុងឆ្ន ាំជតូអដាស័ក ពុទធសករជ ២១៨០ 

គ.ស. ១៦៣៦
(១)
 នៅរបនទសខែមរនយើងមានការ

វកឹវរោ៉ងខាល ាំង នដាយទ័ពយួនចលូ ល្ នពាន 

កនុងបាំណងនលបយកទឹកដកីមពុជានរកាម។ ប៉ុខនត

កាលនន្ទេះ យុទធជនជាតនិយើងបានរមួកមាល ាំងគ្មន  

វាយទប់វញិោ៉ងអងៀអាច រហូតទទលួជយ័ជើនេះ

ដរ៏តចេះរតចងៀ។ 

 កនលងបានមួយរយៈនរកាយមក នសតចខែមរ

នកើតវកិលចរតិកនុងែលួន នភលចសរតូវសួពូជ របស់

ជាត ិ នដាយឈលក់វនងវងនឹងសរមស់កនូរកមុាំយួន 

បណាត លឲ្យទឹកខភនករបជារស្តសតខែមរ ហូរកក

កាល យជា្ម នបៀមខតនសចកតឈីឈឺចាប់

(១) ចាប់ក្ ើមសរក្សរថ្ន៖ ឆ្ៅ ាំជូតអ ឋស័ក ពុទោ
សករាជ ២១៧៨ គ.ស. ១៥៥៨។ 

នដាយរករចកនដាេះរស្នយពុាំរចួ។ 

 នរកាយនពលយុទធជនខែមរដអ៏ងៀអាច វាយ

បនណត ញកាលយួន នចញពីទឹកដកីមពុជានរកាម

នហើយ នសតចខែមរក៏ោងនៅនធវើទសសនកចិចនៅ

រកុងនវឿ តាមនសចកតអីនញ្ជើញកនុងឧបាយកលនមម

ងងតឹរបស់រពេះនៅយួន។ 

 នសតចខែមរោ៉ងនៅដល់រកុងនវឿ ក៏របទេះ

ខភនកនឹងកនូរកមុាំនសតចោ៉ឡុង ន ម្ េះរពេះអងគ 

មាច ស់កសរតយ៍ីចវូ ខដលមានរបូនឆ្មរសស់របឹម

របីយ៍ែចីលាក់ដចូនទពអបសរ   ក៏ចាប់ចតិតរបតព័ិទធ

ភ្លល ម។ ចាំខណករពេះនៅយួន ក៏របញប់នលើក

ថាវ យជាបន្ទទ ន់ខដរ នដើមបីសនរមចនគ្មលបាំណង 

រចាសនជើងរបស់ែលួន។ 

 រពេះអងគមាច ស់កសរតយ៍ីចូវបាននឡើងឋានៈ

ជាមនហសី រពេះជយ័នជដាា ទី២ នហើយក៏នរបើកល

លបិចពងវក់ែួរឲ្យឈលក់វនងវងនឹងសរមស់របស់វា 

នភលចអគគមនហសីខែមរ ខដលខម៉ទកុឪពុកដាក់ 

អស់រលីង។ 

 រឯីរពេះនៅរកុងនវឿវញិ សបាយចតិតជាទី

បាំផតុ នរពាេះរពេះនៅបានខវកខញកស្នច់នរឿង 

ននេះោ៉ងទលូាំទោូយ មុននឹងចាំណាយស្នច់

មួយដុើថាវ យរពេះនៅខែមរ។ មា៉ងនទៀត នគយល់ 

ថា៖ សស្តង្វគ មខែមរនិងយួនចប់រតមឹននេះនហើយ  



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៣ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

នរពាេះបានកនូរសីពនលកនៅអងគុយទនទឹមរពេះ រជ

បលល័ងកខែមរ។ នរពាេះរពេះបាទជយ័នជដាា ទី២ មិន

បានចាប់ភលកឹថា នសតចយួនបងកប់ពិសពុលោ៉ង

ស្នហាវដនូចនេះនស្នេះ ក៏វល់ខតឈលក់នឹងសតវនជើង

ពីរ នភលចនមើលបណាត រស្តសតខែមរ ខដលោមលាត

នៅជុើវញិែលួនអស់រលីង នដាយយល់ថាឪពុក

នកមក និងកនូរបស្នរ មាននរឿងអីនឹងកាប់សមាល ប់

គ្មន  នបើ្មស្នច់នវញរតបាញ់ជាធលុងមួយនៅ

នហើយ។ រតងៀននេះនហើយខដលខែមរនយើងនិោយ

របាប់គ្មន ថា រពេះបាទជ័យនជដាា ទី២ យួនបាន

បញ្ជូនន ម្ េះកនុងរបវតតិស្នស្តសត នៅថា «រពេះអងគ

មាច ស់លឹងគ»។ នរពាេះគ្មត់និយមខតនរឿងលឹងគននេះ

នហើយ នទើបកូនខែមរមួយភ្លគធាំរស់នៅកមពុជា

នរកាម ហូរទឹកខភនករប់សតវតសមិនអស់ រហូត

ដល់សពវថ្ថងននេះ។ 

 នរឿងរបពនធយួន ចាប់ថ្ដរពេះនៅខែមរមុន

ដើបូង ចងៀសតីថាោ៉ងនម៉ចក៏ស្នសន៍នគមិនសូវ 

នអើនពើខដរ ដល់ន្ទងចវូមិនសូវជានអើនពើ មានអី

រពេះនៅខែមររស ញ់នគនភលចែលួនខតមតង នឃើញ 

រពេះជយ័នជដាា ឈលក់វនងវងខាល ាំងនហើយ នទើបវានរបើ

នសនៀតបនតិចមតងៗនដាយមិនឲ្យដងឹែលួនោ៉ង ដាច់

ខាត។ ននេះនហើយពុតតបុតរសីយួន ខដលសមងាំ

នសងៀមនរបើទឹកមុែញញឹម នដើមបីដករសងៀ ការ

ពិនស្នធន៍ពីនយើង មុនដើបូងវាស្នទ បសទងយកចាំ

ណុចនែសោយអស់នហើយ នទើបទីបាំផតុវាវាត់នយើង

ចាស់ថ្ដខតមតង។ នរឿងននេះជតីាែាុាំកាលនៅបាក់

រពា នែតតបាត់ដើបង គ្មត់មានរបពនធយួនមួយ។ 

គ្មត់ពិនស្នធន៍ជាមួយវារបខហលអស់ ៤ ឆ្ន ាំ ក៏

ខចកផលូវគ្មន នដើរនៅខតគ្មម នកនូនស្នេះ។ គ្មត់បាន

និោយរបាប់ែាុាំថា៖ ពូជយួននៅកុាំនភលចឲ្យនស្នេះ 

នបើរស ញ់វារគ្មន់ខតរប់អានបាននហើយ នបើ

រជុលនៅនសពគប់ រតូវគបុវាឲ្យបានមុន កុាំឲ្យវា

គបុទន់ ខតនបើវាគបុទន់នហើយ សូមបីនខាសលីបក៏

អស់ខដរ។ ននេះជាបណាត ាំរបស់តាែាុាំ។ 

 បនតនរឿងរពេះន្ទងអងគចវូតនៅនទៀត រពេះ

ន្ទងចវូបុិនតអូញខតអណាស់មតងថាអីនចេះ មតងថាអី

ចេុះ នធវើឲ្យរពេះជយ័នជដាា ទី២ វលិកបុងរគប់ឧបាយ

កលរបស់វា។ 

 រពេះន្ទងអងគចូវជាបុរតទី៨ ថ្នរពេះនៅោ៉

ឡុង នសតចរកុងនវឿ។ របជារស្តសតយួននគនិយម

នៅន ម្ េះរពេះន្ទងថា «រពេះអងគមាច ស់កសរតយ៍ីកូ

ជនិ»។ រពេះន្ទងតាាំងពីមករមួរស់ជា មួយរពេះ

បាទជយ័នជដាា ទី២ ក៏មានរពេះរជបុរតមីួយរពេះ

អងគរទងៀ ថាវ យរពេះន្ទមថា រពេះអងគមាច ស់ អងគញ្ញ

កសរត។ី កាលនបើបានបុរតមីួយនហើយ រពេះន្ទង

អងគចវូ មានអាកបបករិោិខបលកពីរពេះនៅនយើងជា

និចច។ នរកាយមកនទៀតរពេះន្ទងសុាំអាំណាចពីរពេះ

អងគនដើរកាំស្ននតរគប់នែតតែ័ណឌ ។  ដល់ឲ្យនដើរកាំ

ស្ននតយូរៗនៅតាាំងខបករបាជាា  ក៏នឡើងថាវ យបងគើ

រពេះស្នវ មីសុាំអាំណាចនដើរសួរសុែទកុខបណាត រស្តសត

ខែមរ ខដលរស់នៅភមូិរសុកនែតតឆ្ង យៗ ជើនសួ

រពេះអងគនទៀត។ រពេះជយ័នជដាា ទី២ក៏អនញុ្ហញ ត

ដល់រពេះន្ទងចូវ ឲ្យនដើរសួរសុែទកុខរស្តសតខរសចាំ

ការ គនឺែតត បារជ១ និងនែតតវាលនរបើស១។ 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៤ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

 រពេះន្ទងអងគចូវ បានទទលួចាប់អនញុ្ហញ ត

ពីស្នវ មីឲ្យនដើរសួរសុែទកុខខែមរខតចាំននួពីរនែតតនទ 

ខត នដាយអាងរពេះនៅខែមរជាស្នវ មីសពវរពេះទ័យ

ខាល ាំង ក៏រជុលហួសនៅបួននែតតឯនណាេះ។ គនឺែតត

ញ៉រតាង១ និងនែតតទលួតានមាក១នទៀត (យួន

សពវថ្ថងនៅន ម្ េះនែតតននេះថា ធយូ៉ូវម៉ូក)។ 

 លបិចកលដរ៏កែវក់របស់រពេះន្ទងចវូ មិន

រតមឹខតប៉ុណណ ឹ ងនទ វាហ៊ានដល់នៅលួចនផាើស្នរពី

របនទសខែមរ នៅរបាប់ដល់រដាា ភបិាលោ៉ឡងុ 

អាំពីគាំនរងការណ៍សមាង ត់របស់វា ខដលបាននធវើ

រចួនហើយ នដើមបីឲ្យរដាា ភបិាលវាចាត់ការបញ្ជូន

មកជាបន្ទទ ន់ នវូបណាត រស្តសតយួនណាខដលគ្មម ន

ដធីលនីធវើខរសចាំការ នធវើផទេះសខមបង នរពាេះដនីៅ

រសុកខែមរសល់ទាំននរនរចើនណាស់ មិនែវេះឲ្យ

រស្តសតយួននៅនទ។ 

 ឧបាយកលននេះ មានរបសិទធិភ្លពណាស់ 

មិនយួរប៉ុន្ទម ន រស្តសតយួនក៏មករស់នៅរចឡូក

រចឡាំជាមួយខែមរ តកនូពូនជានៅរប់កាលនសទើរ

មិនអស់។ ដល់នឃើញរស្តសតរស់នៅកកកញុរគប់

ទីកខនលងនហើយ នគក៏របកាសរបាប់បណាត រស្តសត

នគឲ្យដងឹរគប់គ្មន ថា៖ (ទឹកដ ី រពេះន្ទងកជូនិសិុន) 

ោ៉ងឥតនអៀនខាម ស់នស្នេះខតមតង។ ចាំនណាទទាំង

អស់ននេះរតូវធាល ក់នៅ នលើរពេះជយ័នជដាា ទី២ 

ខដលជានសតចគាំរក់ ចងរកងរបវតតសិ្នស្តសតោ៉ងជូ

ចត់ទកុឲ្យជនជាតខិែមររងទកុខនវទន្ទរហូតសពវថ្ថង 

ក៏នរពាេះខតគាំនិតថ្រពថ្ផសនោម ភតណាា របស់នសតច

អងគននេះ។ 

 កនូខែមរជើន្ទន់នរកាយ នរតៀមែលួនជានិចច 

និងគ្មស់រ ាំនលើងឫសខកវយងៀឃនង របស់នចារ 

បរនទសនលើទឹកដដីធ៏ាំនធងរបស់ខែមរ ខដល

របវតតសិ្នស្តសតបានចងរកងទកុនដាយអយុតតធិម៌។ 

រចារយនួបលន់រែតតរពោះរតព ាំង 

 ដកីមពុជានរកាម មានសណាា នបួនរជុង

ពាន យរសប ោតសនធឹងពីទិសនិរតនីៅទិសឦ 

ស្នន។ រពាំរបទល់ខាងលិចទល់នឹងកមពុជាកណាត

ល ខាងតបូង និងខាងនកើតទល់នឹងសមុរទចិន 

ខាងនជើងទល់នឹងនគរចាំប៉ា។ ទាំហាំមានរបមាណ

មួយភ្លគបី(១/៣) ថ្នកមពុជាកណាត លគរឺបមាណ

២៧០០គឡីូខម៉រតរក នទវគណុ។ ដនីនេះរបវតតិ

នដើមជានកាេះតចូៗដេុះរបមូលផតុាំគ្មន  នហើយក៏កាល យ

នៅជាដទីាំន្ទបទបនសមើ មានជរីជាត ិ អាចដាាំជា

ដើណាាំបានផលលអជាទីបាំផតុ កនុងនរជាយ

ឥណឌ ូចនិននេះ (Indochina)។ 

 ដកីមពុជានរកាមពីអតតីកាល ខចកជា១៧

នែតត។ នែតតនីមួយៗ សុទធខតមានទាំហាំ ធាៗំ ណាស់។ 

លុេះមកដល់សម័យអាណានិគមបារាំង នគន្ទាំគ្មន

ពរងកីនែតតទាំងនន្ទេះនៅជា២១ នែតតវញិ។ នែតត

ទាំង១៧ សម័យអតតីកាលមានន ម្ េះដចូតនៅ

ននេះ៖ 

០១-  នែតតរពេះរតពាាំង (រតាយិញ) 

០២- នែតតពលោវ (បាក់លីវ) 

០៣- នែតតឃ្ល ាំង  (សុករតាាំង) 

០៤- នែតតទឹកនមម   (កាន ៉) 

០៥- នែតតពាម  (ហានទៀង) 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៥ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

០៦- នែតតរកមួន-ស (រ៉ជោ៉) 

០៧- នែតតបារជ  (ឡុងនសៀង) 

០៨- នែតតមាត់រជូក (ចវូដកុ) 

០៩-  នែតតនរងដើរ ី  (តាយនិញ) 

១០- នែតតរពេះសួគ៌ (ធយូ៉ូវម៉ូក) 

១១- នែតតថ្រពនគរ (ថ្សហគង) 

១២- នែតតនម-ស   (មី-ថ) 

១៣- នែតតលងៀនហារ (យិុញឡុង) 

១៤- នែតតកាំពងៀឫសសី (ប៊ិនខរត) 

១៥- នែតតខរពកឫសសី (កងឹនថើ) 

១៦- នែតតដើបូកនកាង (ហគកងុ) 

១៧- នែតតផារខដក (ស្នខដក) 

 កនុងនែតតនីមួយៗ មាននៅហាវ យនែតតខែមរ

មាន ក់ជាអាណាពាបាលនមើលការែុសរតូវ ែណៈ

ននេះ ែាុាំពុាំបាននរៀបរប់ពីសកមមភ្លពដន៏ឃ្រនៅ

របស់នចារយួនមកនលើបងបអូនខែមរនយើង នៅកមពុ

ជានរកាមទាំងអស់នទ គរឺគ្មន់ខតនលើកយកនែតត

មួយ កនុងចាំនណាមនែតតទាំង១៧នន្ទេះ មកបក

រស្នយ នដើមបីជាឯកស្នរដាស់ស្នម រតកីនូខែមរ

ជើន្ទន់នរកាយទាំងអស់ ឲ្យចាប់អារមមណ៍ពីរបវតតិ

ជរូចត់របស់បុពវបុរសជើន្ទន់មុន ខដលបានតសូ៊

រកាញនន្ទលកនុងទីោនសមរភមូិ នដើមបីការពារ

បូរណភ្លពទឹកដ ី រពេះពុទធស្នសន្ទ និងសិទធិនសរី

ភ្លពរបជាជនខែមររប់ខសន ន្ទក់កនុងទីរមួនែតត

រពេះរតពាាំង ខដលមាននោកឧកញ៉នសន្ទបតី 

សឺន-គយុ ជារបមុែនែតតដគ៏ាំរ។ូ 

 សម័យឧកញ៉ សឺន-គយុ ជាសម័យនរបើ

កាាំបិត ពូនៅ ដាវ លាំខពងជាអាវធុនហើយយក 

នសេះដើរជីាោនជើនិេះ នៅនពលរសុកមាន

សស្តង្វគ ម ល្ នពានមតងៗ។ 

 ខផនការណ៍បលន់ទឹកដកីមពុជានរកាម របស់

នយើង មុនដើបូងនសតចយួនបានចាត់នមទ័ពវា 

មាន ក់ន ម្ េះ  ធនីប  មាឌធាំដើបងនហើយែពស់កាំរពឹង

វស័ិយនតាន តថ្ល មុែមាត់កាចស្នហាវដចូខាល  

រតូវរបួស បញ្ហជ ក់ោ៉ងចាស់ថាជាជននរសក

្មអនកសលូតរតងៀ។ 

 ធនីបទទលួបញ្ហជ ពីនសតចយួន ឲ្យន្ទាំទ័ព

មួយកងវរនសន្ទតចូ ចលូមកទប់ទល់ខែមរនៅ 

ជាយខដនកមពុជាកណាត ល នហើយចាត់នមទ័ព

មាន ក់នទៀតន ម្ េះ អុង-ឡូវ (ទ័ពននេះតាមឯកស្ន 

ថា ស្នហាវជាងទ័ពណាទាំងអស់ កនុងចាំណាមក

ងទ័ពយួនទាំងមូល) នរបើឲ្យន្ទាំទ័ព២កង វរនសន្ទ

តចូ ចលូវាយសាំរកុមកនែតតរពេះរតពាាំងទាំងមូល

ឲ្យបាន។ 

 ដើបូងែាុាំនិោយពីនមទ័ពយួនន ម្ េះ អុង 

ធនីប សិន។ ទ័ពយួនធនីប កនុងនពលបញ្ហជ ទ័ព

ចលូវាយទ័ពខែមរនៅតាមជាយខដននយើង វា

វាយទប់ទល់ៗ ជាបនណាត េះអាសននខតប៉ុនណាណ េះ 

មិនអាចបញ្ហជ ទ័ព ឲ្យចូលរបយុទធជាមួយទ័ពខែមរ

ខាល ាំងកាល បាននទ នរពាេះទ័ពខែមរនៅតាមជាយខដន 

សថិតនរកាមបញ្ហជ ការនោក មុិល ខដលមាន

លបិចយុទធស្នស្តសត កនុងការរបយុទធោ៉ងអងៀអាច

យូរឆ្ន ាំមកនហើយ។ 

  
(តក្ៅក្លមក្រោយ...) 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៦ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

បុណយចូលរពោះវសា ព.ស.២៥៥៥ 
 ថ្ថងនៅរ ៍ ០១ នរច ខែអាស្នឍ ឆ្ន ាំនថាេះ

រតស័ីក ព.ស.២៥៥៥ រតូវនឹងថ្ថងទី១៦ ខែ  

កកកដា គ.ស.២០១១ ជាថ្ថងរពេះសងឃចលូវសា

នៅតាមវតតអារមន្ទន្ទ រយៈនពល៣ខែ តាមវិ

ន័យពុទធបបញ្ញតត។ិ នៅខដនដកីមពុជានរកាម រពេះ

សងឃខែមរនរកាម ខដលជាអនករបតបិតតតិាមរពេះ

ពុទធស្នសន្ទនថរវាទជតិ ២០០០ ឆ្ន ាំនហើយនន្ទេះ 

ក៏បានចលួវសានៅថ្ថងននេះផងខដរ។ មុនថ្ថង ១៥ 

នកើត ខែអាស្នឍ គឺមុនថ្ថងចលូវសាមួយថ្ថង 

កនុងអាំឡុងនពលមួយសបាត ហ៍ រពេះសងឃខែមរ

នរកាមនៅតាមវតតអារមន្ទន្ទ បាននិមនតនចញ 

ពីវតតមួយនៅកាន់វតតមួយនដើមបីនធវើវតត ឬយកវតត

រគូឧបជាយ៍របស់ែលួននរៀងៗអងគ។ 

 កនុងឱ្កាសរពេះសងឃចូលវសាននេះ ស្នរ

ព័តម៌ានថ្រពនគរ សុាំនលើកយកអតថបទមួយមាន

ចាំណងនជើងថា «បណុយចលូរពេះវសា» ខដល

បានរសងៀនចញទាំងរសុងពីនសៀវនៅ «កមពុជ

សុរោិ» រតងៀទាំព័រ ៤៣ នបាេះពុមពឆ្ន ាំទី ៤៩ នលែ 

២ ខែនមស្ន-ឧសភ្ល-មិថនុ្ទ ពុទធសករជ 

២៥៣៩ រគសឹតសករជ ១៩៩៥ មកផាយបនត  

មានែលឹមស្នរដចូខាងនរកាម ៖ 

ទិដាភ្លពទនូៅ  

 កនុងការចលូរពេះវសារបស់រពេះភកិខុសងឃ

កនុងរពេះពុទធស្នសន្ទ ខដលរពេះសមាម សមពុទធរទងៀ

បញ្ញតត ិ និងអនញុតទកុនៅ ពុាំមានពិធអីវីអមរមួ

ផសាំនរចើននទ គកឺាលណា នពលនវោថ្នការចលូ

រពេះវសាមកដល់ រពេះភកិខុសងឃរគ្មន់ខតជបួជុើ

គ្មន កនុងអាវាសវតត(ឧនបាសថាគ្មរ)នហើយអធដិាា ន

បាលីចលូរពេះវសា ជាការនរសច។ នដាយខឡក

ការចលូរពេះវសានៅរបនទសកមពុជា មានការ

អមនដាយកមមវធិមីួយចាំននួនផសងនទៀត ដចូជា 

ពិធសិីតនទៀនរពេះវសា ការបរវណានទៀនរពេះ

វសា និងសាំពត់ស្នដក (សាំពត់ងតូទឹកនភលៀង) 

រពមទាំងការបវរណាបចចយ័បួន ដល់ភកិខុសងឃ

សរមាប់នរតៀម សរមាប់ការនរបើរបាស់ របស់

រពេះសងឃកនុងរដវូចាាំរពេះវសាជានដើម។ នរៀង

រល់ឆ្ន ាំនៅរបនទសកមពុជា នពលបុណយចលូរពេះ

វសាជតិចលូមកដល់ ពុទធស្នសន្ទខែមរ ខតងខត

ន្ទាំយកនទៀនរពេះវសាមានតចូ មានធាំ និង

សាំពត់ស្នដក រពមទាំងបចចយ័បួន នៅរបនគន

រពេះសងឃសរមាប់ចាាំរពេះវសា នរពាេះថារពេះ

សងឃ ខដលបានបវរណាចលូរពេះវសានហើយ ពុាំ

អាចនិមនតរតាច់ចរនៅទីឆ្ង យ នដើមបីបិណឌ បារត

បាននទ។ មា៉ងវញិនទៀតចាំនពាេះសមណសិសស  

ខដលស្នន ក់នៅនរៀនសូរត ឆ្ង យរសុកកាំនណើ ត

រតូវបានអនញុតឱិ្យឈប់សាំរក ចាំននួពីរសបាត

ហ៍ នដើមបីសួរសុែទកុខនញមញតនិៅរសុកកាំ

នណើ ត និងបិណឌ បារតបចចយ័បួនសរមាប់នរតៀម

ចលូរពេះវសាផងខដរ។ លុេះដល់ថ្ថង ១៥នកើត ខែ

អាស្នឍ មុនថ្ថងចលូរពេះវសាមួយថ្ថង ពុទធ

បរស័ិទខតងជបួជុើគ្មន នៅវតត នដើមបីខហនទៀនរពេះ

វសា ស្នដក នរគឿងបរកិាខ  និងនរគឿងសកាក រៈ 

http://preynokornews.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html


 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៧ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

រពោះសងឃខ្មែរក្រោមក្ៅកៅុងវតេមួយននក្មតេឃ្ល ាំង 

របទកសិណរពេះវហិារ បន្ទទ ប់មកនិមនតរពេះសងឃចាំ

នរ ើនរពេះបរតិត និងនវរនទៀនរពេះវសា និងបរកិាខ

នផសងៗដល់រពេះសងឃ លុេះរពឹកនឡើងមានពិធនីវរ

ភកាត ហារដល់រពេះសងឃនទៀត ។ លុេះដល់ថ្ថង ១

នរច ខែអាស្នឍ រពេះភកិខុសងឃជបួជុើគ្មន នៅ 

នរងឧនបាសថ បន្ទទ ប់មករពេះមហានថរ មាន

របកាសអាំពីការចលូរពេះវសា និងនធវើការនរកើន

រ ាំលឹកអាំពីវន័ិយ ខដលទក់ទងនឹងការចាាំរពេះ

វសា ដល់រពេះសងឃរគប់រពេះអងគបានរជាប

បន្ទទ ប់មក រពេះភកិខុសងឃនធវើការនមសសការ

ចាំនពាេះរពេះរតនរតយ័ លុេះរចួរល់នហើយ រពេះ

សងឃក៏អធដិាា នបាលីចូលរពេះវសាថា “ឥមសម ឹ

អាវានស ឥមាំ នតមាសាំ វសសាំ ឧនបម។ិ ទតុយិមប ិ

ឥមសមឹ …………វសសាំ ឧនបមិ ។ តតយិមប ិ

ឥមសម ឹ…………… វសសាំ ឧនបម ិ” ។ មានន័យថា “ែាុាំ

រពេះករណុា សូមនៅចាាំរពេះវសាអស់បីថ្នខែ

កនុងអាវាសននេះ ជាវារៈពីរដងផង និងជាវារៈបី

ដងផង” ជាកចិចបញ្ចប់ថ្នពិធចីលូរពេះវសា ។ 

បពុវនហតថុ្នការចលូរពេះវសា  

 សម័យនន្ទេះ រពេះសមាម សមពុទធរទងៀគងៀនៅ

វតតនវឡុវន័ នទៀបរកុងរជរគេឹះ រគ្មនន្ទេះឯង រពេះ

អងគមិនទន់បានបញ្ញតត និងអនញុត ថ្នការចាាំ

រពេះវសានៅនឡើយនទ។ ភកិខុន្ទសម័យនន្ទេះក៏

នចញនដើរនៅកាន់ទីនគ្មចរ    នផសងៗអស់នហមនត

រដវូែលេះ អស់គមិារដវូែលេះ អស់វសានរដវូែលេះ។ 

មនសុសទាំង យ មានពួកពាហរសិ្នសន្ទជា

នដើម (អនកកាន់ស្នសន្ទដថ្ទ) ក៏នពាលនទស តេិះ 

នដៀលបនតុេះបង្វអ ប់ថា ពួកសមណៈជាស្នកយបុតត

មិនសមនបើនឹងនដើរ (ែុសរដវូកាល) ជាន់នៅម

រសស់ ជាន់សតវលអិតៗ ឱ្យវនិ្ទសនស្នេះ សូមបីពួក

បរពិាវ ជកមានលទធិដថ្ទជាអនកនពាលធម៌ អារកក់

ក៏គងៀនឹងសាំងើឈប់សរមាកចាាំវសា ឬសូមបីពួក

សតវស្នល បនទៀតនស្នត ក៏គងៀខតនធវើសាំបុកនលើចុង

នឈើនហើយសាំងើឈប់សាំរកចាាំវសាខដរ។នពល

មនសុសទាំង យនន្ទេះ កាំពុងនលើកនទសខបប

នន្ទេះ ពួកភកិខុសងឃក៏បានឮចាស់ នឹងរតនចៀក

ផ្តទ ល់ នហើយក៏ន្ទាំនសចកតនីន្ទេះនៅរកាបបងគើទលូ

ថាវ យដល់រពេះសមពុទធ។ រពេះស្នស្នត រទងៀនធវើធមមី

កថា រតាស់នៅភកិខុទាំង យមកអនញុ្ហញ តថា 

«អនជុាន្ទម ិ ភកិខនវ វសសាំ ឧបគនតុាំ» មានន័យថា 

«មាន ល! ភកិខុទាំង យ តថាគតអនញុ្ហញ តឱ្យភិកខុ 

ចលូរពេះវសា» ។  

អតថរបនោជន៍ថ្នការចលូរពេះវសា  

 នថរនវោ ថ្នការគងៀចាាំរពេះវសាបីខែ

ននេះ ជារយៈនពលមួយមានតថ្មលពិនសសណាស់

សរមាប់រពេះសងឃកនុងរពេះពុទធស្នសន្ទ។ កាល

មុនថ្ថងចលូរពេះវសា រពេះសងឃខតងនចញនគ្មចរ



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៨ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ទាំរនៀមរធវើខរសរៅកមពុជាររកាម (កសូា ាំងសុនី) 
 ករសង់ទាំងរសុងក្ចញពីក្សៀវក្ៅ ទាំក្នៀមក្ធវើខ្រសក្ៅកមពុជាក្រោម  

រស្នវរជាវក្ដាយ កញ្ញា  ក្គៀង ធីបា  ព.ស. ២៥៥៣ គ.ស. ២០០៩ (តពីក្លមមុន) 

កាា រ ឹក 
 កាែ ដកឹននេះ មានរទងៀរទយដចូអធបិាយ

តនៅននេះ គនឺគយកនឈើនទលចាំននួ៥ហុ៊ន ចន្ទទ

ចាំននួ១តកឹ បនណាែ យរបខវង១ខម៉រត ចាាំង ឬ

រចាស់ចងុមាខ ងឲ្យនងើយនឡើងបនែិច សរមាប់នធវើជា

ពីរដាក់សងខាង នហើយយកកាែ បនណាែ យចាំននួ

៤ខម៉រត ៤សនលឹក មកវាយផអបពីនរកាម នហើយ

វាយន្ទគ្ម
(១) 
ពីខាងកនុងថ្ហតាាំងពីនមរហូតដល់

ចងុកាែ រ ដចូជាែទងៀទកូដនូចាន េះខដរ នដើមបីនធវើកាែ រ

នន្ទេះឲ្យរងឹ។ បានជាឲ្យនធវើនមនន្ទេះឲ្យនងើយនឡើង

បនតិច របនោជន៍ដល់នពលដកឹកុាំឲ្យវាចលូដ ីតរួ

កាែ រននេះមានដងខដរ ប៉ុខនែដងនន្ទេះមិនបាននបាេះ

ឲ្យជាប់នឹងតរួកាែ រ ដចូជាដងនងគល័ ឬរន្ទស់

ខដលនបាេះជាប់ខាងគល់ ចាំននួប៉ុនពីរធាន ប់ឲ្យធលុេះ 

នហើយយកនឈើមួយ ស៊កទទឹងនធវើជាគ្មយ
(២) 

សរមាប់ទកុថពល់នឹងពួរ ខដលចងនឹងនមកាែ រដឹក

(១) នារ គឺជាចក្រមៀកក្ ើទមខ្ លក្បាោះខ្ កក្រលភាា ប់នឹងោដ រក្រចើន
បនៃោះឲ្យជាប់រៅ ។ 
(២) ខ្ លកខ្នែកខាងក្រោមក្រចើនជាងខាងក្លើ។ 

ទាំងសង្វខ ងនន្ទេះ។ ដងកាែ រដកឹននេះ បានជាមិន

នបាេះឲ្យជាប់ដចូជានងគល័ ឬរន្ទស់នន្ទេះ នរពាេះ

កាែ រដកឹននេះមានទមងន់ធងន់នពក នបើសិនណានបាេះ

ឲ្យជាប់នឹងកាែ រដកឹខតមតង ដល់នពលដកឹ រកបី 

នគ្មវាធងន់ វារជុលនៅខាងនន្ទេះខាងននេះ ឬវាបត់

ខាល ាំង អាចនធវើឲ្យដងនន្ទេះបាក់នៅនដាយង្វយ កាែ រ

ននេះនពលដកឹ នគយករកបី ឬនគ្មមកទឹម ដកឹដចូ

ជាដកឹរនទេះ នវៀរខតគ្មម នកងៀដចូរនទេះ កាែ រននេះ ដឹក

បានខតខរសណាខដលមានទីទឹកែលេះ នបើខរសនន្ទេះ

គ្មម នទឹកនស្នេះដកឹពុាំរចួនទ នរពាេះកាែ រននេះធងន់ ដឹក

១នជើងបានចាំននួ១០០ ឬ១២០កណាែ ប់ តាម

កមាល ាំងរកបី នគ្មនែសោយឬខាល ាំង។ 

(ក្ៅមានត) 

នៅទីនផសងៗ នដើមបីផាយស្នសន្ទ ឬសិកានរៀន 

សូរតនៅទីនរតអាវាស មានការរបតបិតតវិបិសស

ន្ទធរុៈ កនុងថ្រពនរៅជានដើម ខតកាលនបើដល់ថ្ថង

ចលូរពេះវសានហើយ រពេះសងឃទាំងនន្ទេះរតឡប់

មកវតតអារមវញិ។ ការជបួជុើរបស់រពេះសងឃ

ខដលនិមនតមកពីកខនលងនផសងគ្មន  ខតងន្ទាំមកនវូ

បទពិនស្នធន៍ និងចាំនណេះដងឹនផសងៗគ្មន  នពល

នន្ទេះរពេះអងគអាចខចករ ាំខលក និងបនរងៀននវូចាំ

នណេះដងឹទាំងនន្ទេះដល់រពេះភកិខុផងគ្មន  ខដលមាន

ចាំនណេះវជិាជ តចិតចួជាង។ មិនរតមឹខតប៉ុនណាណ េះ

ការចលូរពេះវសា ជានពលវាោតងឹរងឹមួយកនុង

ការរបតបិតត ិរបស់រពេះសងឃមានន័យថា រពេះអងគ

ពាោមបាំនពញទាំងវបិសសន្ទធរុៈ ទាំងគនថធរុៈ 

ឱ្យកាន់ខតចាស់កាល  ជាងនពលណាៗទាំងអស់

នដើមបីសនសាំផោល អានិសងសសាំរប់ែលួនផង និង

សរមាប់ជវីតិ ខដលរស់នៅកនុងនោកននេះផង ៕ 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៩ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

របបកមុមុយនិសតរវៀតណាមនឹងរលាំ 
ដោយសារចលនាជនជាតិដ ើម និង លទ្ធិប្រជាធិបដតយយ  

 ជនជាតនិដើម៤រកុមធាៗំ  រមួមានខែមរនរកាម 

ចាមប៍ ម៉ុងថ្តញ៉ និងហម ុង នៅកនុងរបនទសនវៀត

ណាមចាប់នផតើមនរកាកនឡើងតសូ៊ នដើមបីសិទធិមាច ស់

ការរបស់ែលួនជាបនតបន្ទទ ប់។ ចាំខណកជនជាតិ

ភ្លគតចិទាំង៤៩ និងជនជាតយួិនអនកចងៀបាន

លទធិរបជាធបិនតយយមួយនទៀត បាននរកាកនឡើង

តសូ៊របឆ្ាំងនឹងរដាា ភបិាលនវៀតណាមនដើមបីសិទធិ

នសរភី្លពរបស់ពួកនគរគប់ទិសទីផងខដរ។ ការ

នងើបនឡើងតសូ៊របស់ពលរដានវៀតណាម រមួទាំង

ខែមរនរកាមផងនន្ទេះ ែណៈខដលរបនទសនវៀត   

ណាមបចចុបបនន ដកឹន្ទាំនដាយរបបកមុមុយនិសតនចេះ

ខតផ្តត ច់ការនៅៗ និងមានការនរ ើសនអើងពូជ

ស្នសន៍នៅនលើរកុមជនជាតនិដើម និងជនជាតិ

ភ្លគតចិោ៉ងធងន់ធងរ ។ 

ជើនន្ទរនសរភី្លព ថ្នសិទធិសនរមចវាសន្ទែលួន

នដាយែលួនឯងថ្នជនជាតនិដើម នៅកនុងរបនទស   

នវៀតណាម និងការនរសកឃ្ល នសិទធិនសរភី្លពថ្ន

លទធិរបជាធបិនតយយរបស់ជនជាតយួិន      បាន

ជរមុញឲ្យពួកនគនងើបនឡើងតសូ៊ ចាំនពាេះរបបផ្តត ច់

ការកមុមុយនិសតនវៀតណាមោ៉ងខាល ាំងកាល  ន្ទនពល 

បចចុបបននននេះ។ ការនងើបនឡើងតសូ៊ទាំងននេះ អាច

បញ្ហជ ក់ឲ្យនឃើញ តាមរយៈសកមមភ្លពផ្តត ច់ការ

របស់រដាការរកុងហាណូយសពវថ្ថង មានការចាប់

រពេះសងឃខែមរនរកាមផសឹកដាក់ពនធន្ទគ្មរ ការចាប់

រកុមអនកតសូ៊មមត ិ និងអនកបនញ្ចញនោបល់

ខែវងគាំនិតនដាយសនតិវធិី ជាជនជាតយួិនញត់

គកុទាំងអយុតតធិម៌ជានដើម។ 

 ចលន្ទទមទរ សិទធិសនរមចវាសន្ទែលួន

នដាយែលួនឯង របស់របជាជាតខិែមរនរកាម៖ 

 របជាជាតខិែមរនរកាម នៅខដនកមពុជា

នរកាម ឬភ្លគខាងតបូងថ្នរបនទសនវៀតណាម

សពវថ្ថង មានរបមាណជាង៨ោនន្ទក់ ទាំងរពេះ

សងឃ និងរគហសថបាននងើបនឡើងតវាឿ ចាំនពាេះការ

រ ាំនោភសិទធិមនសុស ពីសាំណាក់អាជាា ធរនវៀត

ណាមជាបនតបន្ទទ ប់ នៅកនុងអាំឡុងប៉ុន្ទម នឆ្ន ាំកនលង

នៅថមីៗ ននេះ នបើនទេះបីការតវាឿ នន្ទេះរតូវបានរដាការ

រកុងហាណូយ នធវើទកុខតបវញិោ៉ងណាក៏នដាយ 

នរពាេះពួកគ្មត់ មិនអាចអត់រទាំបាននឹងការជេិះ

ជាន់ពីសាំណាក់របបផ្តត ច់ការយួនមួយននេះ។ 

កាលពីថ្ថងទី០៨ ខែកមុភៈ ឆ្ន ាំ២០០៧ សមណ

សិសសខែមរនរកាម ថ្នស្នោបាលីបាំនពញវជិាជ

នែតតឃ្ល ាំង បានន្ទាំគ្មន នរកាកនឡើងតវាឿ ចាំនពាេះអា

ជាា ធរនវៀតណាម នៅមុែការោិល័យនគរបាល

នែតត នដើមបីទមទរឲ្យអាជាា ធរនវៀតណាមនគ្មរព

សិទធិរបស់ខែមរនរកាមមាច ស់រសុក។ មូលនហតុ

ខដលន្ទាំឲ្យមានការនធវើបាតកុមមននេះនឡើង  នដាយ

រពេះសងឃបាតកុរបាននលើកនហតផុលថា នគរ    

បាលនវៀតណាម បានហាមរពេះសងឃខែមរនរកាម



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣០ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

ថ្នស្នោបាលីមួយននេះនិមនតនចញបិណឌ បារត។  

 នរកាយពីការនធវើបាតកុមម នដាយសនតិវធិី

ននេះ អាជាា ធរនវៀតណាមបានចាប់រពេះសងឃបាតុ

ករផសឹកជានរចើនអងគ។ ចាំនពាេះរពេះសងឃអងគណា 

ខដលអាជាា ធរនវៀត  ណាមចាត់ទកុថា ជានមបាតុ

កររតូវបាន ចាប់ដាក់គុកតាមលាំដាបលាំនដាយ។ 

 រពេះសងឃខែមរនរកាម ៥ អងគខដលអាជាា ធរ

នវៀតណាមចាប់ដាក់គកុនៅនែតតឃ្ល ាំង ទក់ទិន

ការនធវើបាតកុមមននេះ រតូវបានអាជាា ធរនវៀតណាម 

នដាេះខលងវញិ នរកាយពីជាប់គកុមាន ក់ៗជាងពីរ

ឆ្ន ាំមក។ ការនដាេះខលងរពេះសងឃខែមរនរកាម ឲ្យ 

នចញពីគកុននេះ រតូវបាននគនមើលនឃើញថា

នដាយមានការនធវើបាតកុមមទមទរ ពីសាំណាក់

ខែមរនរកាមនៅនរតរបនទស និងបានបតឹងនៅ

សហគមន៍អនតរជាត ិ នដើមបីដាក់គាំន្ទបនលើនវៀត

ណាម ។ 

  នរតពីននេះ ខែមរនរកាមនៅនែតតមាត់រជូក 

និងនែតតន្ទន្ទ បាននរកាកនឡើងជាបនតបន្ទទ ប់ខដរ 

នដើមបីទមទរ ដនីករដនូតារបស់ែលួននឡើងវញិ 

បន្ទទ ប់ពីដរីបស់ពួកនគ រតូវបានអាជាា ធរនវៀត

ណាមរបឹយកនៅខចកឲ្យជនជាតយួិន នដាយ

មិនបានអនញុ្ហញ តពីខែមរនរកាមមាច ស់ដនីន្ទេះ ក៏រតូវ

បានអាជាា ធរនវៀតណាមចាប់ែលួន ទាំងអយុតតធិរ

ជាការនឆលើយតបនៅវញិ។  

 ថមីៗ ននេះ នៅថ្ថងទី១៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ 

នោក នៅ នហន ជាជននភៀសែលួនខែមរនរកាម

នៅរបនទសថ្ថ បានរតឡប់នៅរសុកកាំនណើ តនៅ

នែតតមាត់រជូកវញិ រតូវបានអាជាា ធរនវៀតណាម

ចាប់ដាក់គកុរហូតមកដល់សពវថ្ថង បន្ទទ ប់ពីគ្មត់

និងភរោិរតូវបាន UNHCR  របចាាំទីរកុងបាងកក 

របនទសថ្ថ បដនិសធឋានៈជាជននភៀសែលួនរចួ

មក ។ 

 រឯីនៅនែតតរពេះរតពាាំងវញិ អនករសី រតងឹ 

ធ ី ចវូ សពវថ្ថងកាំពុងខតនៅកនុងពនធន្ទគ្មរនដាយ

រតូវបានអាជាា ធរនវៀតណាម ចាប់ែលួនពីបទទម

ទរដរីបស់ែលួន ខដលអាជាា ធរនវៀតណាមបានរបឹ

យកនធវើជារបស់រដា ។ 

 ខែមរនរកាមនៅកមពុជានរកាម មានរបមាណ

ជាង ៨ ោនន្ទក់ និងថ្ផទដីមានរបមាណ 

៨៩.០០០ គឡីូខម៉រតកានរ ៉ននេះ នបើនោងតាមអងគ

ការUNPO។ រពេះពុទធស្នសន្ទនថរវាទជាស្នសន្ទ 

របស់របជាជាតខិែមរនរកាម នៅខដនដកីមពុជា

នរកាម និងមានវតតអារមរបមាណជាង ៥០០ វតត 

ខដលមានអាយុកាលជតិ ២០០០ ឆ្ន ាំ កនុងនន្ទេះ 

មានវតតសមបូររងសី (សមបួរ) ឋិតកនុងរសុកកាំពងៀ

ស្នព ន នែតតរពេះរតពាាំង បានកនកើតនឡើងកាលពី    

គ. ស. ៣៧៣ ជាស្នកសី ។ 

ចលន្ទថ្នជនជាត ិ Degar-Montagnards នៅ

តាំបន់ែពងៀ របនវៀតណាម ៖  

 របជាជាតមិ៉ុងថ្តញ៉ (Degar -Monta 

gnards ) បាននរកាកនឡើងតវាឿ ជាបនតបន្ទទ ប់ដចូ

ខែមរនរកាមខដរ ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០០ មក។ ការ

នរ ើសនអើងពូជស្នសន៍ និងការរ ាំនោភសិទធិ

មនសុសពីសាំណាក់អាជាា ធរនវៀតណាម នៅតាំបន់

(ក្ៅមានត...) 



 

 

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣១ ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ធខខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្ 

   សរុយិាលាកខ់្ លនួ  បំពួនអាត្មា   
   អាកាសវវហាស៍  ស្សទ ុងំងតឹ 
   វមៀងវមើលវៅវមឃ ពពកវមៅ ដិត  
   ព្ពះភរិណុពិត  ជិតវចញដំវណើ រ។ 

   ព្រឹងដាកវ់មផាយ  វលឿនដូចយនតវ ើរ   
   វព្រះខ្លល ចថាវបើ  វភលៀងធ្លល កវ់ោកព្ាណ 
   កមាអកសុល   មិនអាចវេចបាន 
   ភ្លល តវ់ជើងវងឹថាា ន  ធ្លល កច់ះុទកឹស្ស្ស ៕ 

និពនោក្ដាយ ៖ គឹម សីុសាំណា 

 ស្ខ្ ៅរវអើយៗស្ខ្ ៅរខ្ ្ុសូំមអងវរ  វដាយរកយវ ៅ្ ះសវចញពីដួងចតិ ត 
 សុំខ្ខ្ ៅរជួយស្ខ្ ៅរសុំខ្ខ្ ៅរអាណិត  សុំខ្ខ្ ៅរជួយេតិមកដលខ់្ខ្ ៅរផង ។ 

 ក ុវំលាភបណុយសកតរួិមរកសវសៀមយួន  សខ្ ចវីភលចខ្ លនួវោលោតរិអូនបង 
 ឲ្យស្ខ្ ៅរលិចផងុលងុោ់បច់ណំង   វសៀមយួនប៉នុបង៉វលបយកស្ខ្ ៅរវ ើយ ។ 

 ក ុចំងដ់លុាល រ ុឺហាឡានថា ី   ងាបវ់ៅកបដី់យកមិនបានវ ើយ 
 ទកុឲ្យវខ្មរាវខ្លល ចផាឥតវសបើយ  កមពុោវព្កាមបាតវ់ ើយស្ខ្ ៅរវអើយវបើកស្ភែក ។ 

 ព្ព្ពនេរភនវំពញោកនូរួមម្តត យ  សរុនិ ទឃ្លល តឆ្ងា យយួនវសៀមបំខ្បក 
 នកឹវ ើងស្សវ ះយវំខ្ាះទកឹស្ភែក  សងឃឹមព្ថាស្សអកបងរអូនជួបគ្នន  ៕ 

ស រ ឋអាក្មរកិនថងទី ១១ ខ្មមិថុនា ឆ្ៅ ាំ ២០១១ 
និពនោក្ដាយ ៖ ថ្នច់ បុរ ី 



 

 

 
នៅនលើទឹកដកីមពុជានរកាម ក៏ដចូ ពួកម៉ុងតាញ៉ 

គជឺាជនជាតខិដលរករីកបាំផតុ នៅកនុងទឹកដី

ខដលយួនកាំពុងកាន់កាប់ នហើយ និងមានគាំន្ទប 

សងកត់នលើការខថររកា និងនលើកដើនកើង អកសរ

ស្នស្តសតរបស់ជនជាតភិ្លគតចិទាំងនន្ទេះផង។ 

 ជាស្នរបុនសចកត ី មកទល់នពលននេះ 

នទេះជាកមពុជានរកាមមិនទន់បាននដាតទងៀរបស់

ែលួន នៅនលើលាំហនវហា ថ្នអងគការសហរបជា

ជាត ិ ក៏នយើងជាខែមរនរកាមខដលបានស្នគ ល់រចួ

នហើយ នវូរសជាតជិវីតិ របខហល នឹងទសករ 

របស់ពួក ល្ នពាន កាំពុងខតនធវើដើនណើ រពីទីងងិ

តនៅរកពនលឺរសមី ផទុយពីរបនទស និងរដាា ភិបា

លែលេះ ហាក់ដចូជា កាំពុងដកឹថ្ដរបជាពលរដា

របស់ែលួន ពីទីកខនលងភលនឺៅរករនតត ងងតិ ឬនរជាេះ 

មរណៈ ខដលជាការគរួឱ្យស្នត យ និងតក់សលុតពន់

របមាណ គមឺិនបាននគចែលួននចញពីជងៀ នហើយ

ខបរជា ន្ទាំគ្មន យក-ក ល អន្ទទ ក់នៅវញិ។ 

 ជនោ ខែមរនរកាមភ្លា ក់រពាក ! 

ក្ដាយ៖ សឺង សក្រមច/VOKK 

មនធាបាយអហឹងា ការនគ្មរពសិទធិ

មនសុស និងលិទធិរបជាធិបនតយយ សវ័យសនរមច 

ឬឯករជយ គជឺាការនដើរបនណាត យខែសរសប

ជាមួយ នឹងអងគការសហរបជាជាត ិ  និងអងគការ

អនតរជាតនិ្ទន្ទ នហើយផសពវផាយព័តម៌ាននន្ទេះ 

ឱ្យបានឮ ដល់ពិភពនោកទាំងមូល។ នៅនពល

ននេះ រដាា ភបិាលយួន កាំពុងខត អនវុតតខផនការ

បាំបិទខភនករតនចៀកខែមរនរកាម  នដាយនដើរដក

ទមាល ក់ថាសផ្តក យរណប មិនឱ្យខែមរនរកាម បាន

ទទលួ ព័តម៌ាន ឬចាំហាយសិលបៈវបបធម៌អកសរ

ស្នស្តសត ពីរបនទសកមពុជា។  នដាយទនងវើននេះជា

ការផទុយទាំងរសុង នឹងសិទធិ ថ្នការទទលួព័តម៌ាន 

ខែមរនរកាមទាំងអស់គ្មន រតូវខតនរកាកនឡើង រពមៗ

គ្មន  បនញ្ចញមតមិិនយល់រសប ឱ្យពិភព នោក

ទាំងមូល បានដកឹឮ។ ថមីៗ ននេះ កនុងនបសកកមម 

នសុើបអនងកតអាំពីស្នថ ភ្លពសិទធិមនសុស នៅ

របនទសនវៀតណាម អស់នថរនវោដប់ថ្ថង នោក 

នហគយ ម៉ាក់ ឌហូាគ ល Gay MacDougall ខដលជា

អនកជើន្ទញការ ខផនកជនជាតភិ្លគតចិ បានរក

នឃើញ និងនធវើរបាយការណ៏ អាំពីស្នថ នភ្លពខែមរ 

ពិធី ខ្ងែអងគកឋិនទន និងអងគផ្កក  ក្ៅវតេសិរឧីតេម ( ុក ឹង) ក្មតេទួលតាក្មាក កមពុជាក្រោម 

តពីទាំព័រ៣ 


