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ព្រឹត្តិប័ព្ត្ លេខ៨៧ ឆ្ា ាំទី៩       ខែឧសភា      គ.ស ២០១២ - រ.ស ២៥៥៥    

រដ្ឋា ភិបាលកមុ្មុយនសីតយនួ នៅខែថ្ពិនខនែកអនតរជាតិ   

១ ភ្លភឺភ្លើជញ្ជែងជញ្ជែ ច យានជំន ិះទំភនើប ផ្លូវថ្នល់ថ្មី ផ្ទិះថ្មលអ .................................. ១ 

២ វ  ចារណកថា៖ ភេក .................................................................................. ២ 

៣ អាភេរ  កជម្េុញឲ្យភវៀតណាេភ ិះញ្លងអ្នកសរភសរបលក ់................................. ៥  

៤ ភវៀតណាេជាម្បភទសព្ម្េព្ផ្ៃបំផុ្តភៅអាសីុ? ............................................... ៦ 

៥ េត ជុំវ  ញការឲ្យកុមារញ្មមរភម្កាេភម្ចៀងចំភរៀងសរភសើរ ហូ ជីេ ញ ....................... ៩ 

៦ េលរដ្ឋញ្មមរមាន កម់្តូវបានអាជាា ធេយួ៌នចាបម់លួនភេលភៅសួរសុមទុកមាត យ .......... ១០ 

៧ េហាសនន បាតព្ថ្ៃវ  សាមបូជាព្នអ្ងកការសហម្បជាជាត  ភលើកទី៩ ..................... ១២ 

៨ ភលខាបកៃកុេមុយន សតិ៍ភវៀតណាេថា ញ្មមរភម្កាេជាភបកខជនភៅម្របេ់នទីរ ............. ១៤ 

៩ អ្ងភ់រលសទទួលសាា ល់េីភាេេ នម្សបគ្នន នឹងភវៀតណាេសតីេី ............................ ១៥ 

១០ ការសទបសទងេ់ត  ន ងការភ្លើយតបសតីេីការសាងសងម់្េិះវ  ហារថ្មី .................... ១៦ 

១១ ជនអ្នធពាលយួនវាយម្េិះសងឃវតតភោទិ៍ភម្ពាិះទំនាស់ដ្ីធលី .............................. ១៨ 

១២ អាភេរ  កជំរុញឲ្យជនជាត ភារត ចភៅភវៀតណាេភម្កាកភ ើងរបួរូេគ្នន តទល់ ..... ២០ 

មាតិការ តបតាមការអញ ជ្ើញ របស់មន្ត្រីកចិ្ចការ
បរញេស ្ិងជំ្ ួញរបស់ប្បញេសអូន្តររ លី ញោក  
ថាច្់ ង ៉ុកថាច្់ ប្បធា្ប្បតិរបតរិសហព័្ធខ្មែរកមព៉ុជា
ញប្កាម   អមដញំ ើ រញោយញោក ប្តឹង យ ប់     បា្
ញៅញ្វើេសស្កិច្ច ញៅប្បញេសអូន្តររ លី។ ការ
អញ ជ្ើញញ្េះ គឺញោយររខ្តរោា ភបិាលអូន្តររ លី 
ច្ងដងឹឲ្យបា្កា្ខ់្តច្ាស់្ូវ  របាយការ ៍ 
ខ្ដលសហព័្ធខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាម បា្ោក់ញសនើរឲ្យរោា
ភិបាលអូន្តររ លី   អ្ររាគមច្ញំ េះសកមែភាព ខ្ដល
រោា ភបិាលយួ្បា្ញ្វើមកញលើពលរដាខ្មែរញប្កាម ក៏
ដូច្ជាបងបអូ្ជ្ជ្ជាតភិាគតិច្ផងខ្ដរ។ 

តញៅេពំ័រេី១៨ 



 ញៅញពល ខ្ដលញយើងអា្ប្បវតរិរន្តសរន្
ប្បញេស កមព៉ុជា ញ េះជាច្ងប្កង ញោយជ្ជាតិ
ខ្មែរមលួ្ឯង ឬញោយអនក្ិព្ធបរញេស ញយើង
ខ្តងចាប់អារមែ ៍ ច្ញំ េះប្បវតរិដ៏រ៉ុងញរឿងរបស់
ច្ប្កភពកមព៉ុជា ពីច្ញ ល្ េះ សតវតសរ ៍េី៩ ដល់សត
វតសរេី៍១៥។ ប ា្ ប់ពីញ្េះមក ប្បវតរិរន្តសរបា្
ចារខ្ច្ងអពីំសម័យញមែ ងងឹត ការចាក ញចាលេី
ប្កុង អងគរគឺជាដញំ ើ រប្ ត់ប្បាស្ិរាស ភាព
ស៉ុមដ៉ុម សូមបរីហូតមកដល់ញពលញ្េះញហើយ ក៏
ខ្មែរ មិ្ ្់ប្បាកដថាកពំ៉ុង ឈរញៅញលើដីរងឹម ំ
 លំអ ញៅញ ើយញេ។ញោយខ្មញមរជារដូវកាល 
ខ្ដលពួក អងគការខ្មែរប្កហម ម្ញមដឹក្ ំ
ញ ែ្ េះ ប ៉ុល ពត បា្ប្បសិេធិ្ម ថាជាេិវា
ញជាគជ័យប្បវតរិរន្តសររបស់ពួកញគ រួច្ញហើយ
អងគការដ៏អាថ៌កបំាងំញ្េះ ក៏បា្ប្បកាស ញបើកវគគ
រា ប្ប្បញេសកមព៉ុជាជាថែី តាមរញបៀបក៉ុមែ៉ុយ
្ិសរខ្បបករីប្សម័យរបស់ខ្មែរផ្ទា ល់។  
 ញៅកន៉ុងខ្ផ្ការញ្េះ ពួកខ្មែរប្កហម បា្
យកគប្មូពីរច្្សមព័្ធេំ្ ប់ប្បឡាយ បងហូរ
ញប្រច្ប្សប់េឹក ខ្ដលដូ្តាមលួ្សម័យអងគរ ដ៏
រ៉ុង ញរឿងញ្េះ មកអ ៉្ុវតរ។ ប ៉ុខ្្រញបើតាម កយ
ញពច្្៍កន៉ុងច្ញប្មៀងញោរពេង់ជាតិរបស់របបញ្េះ  

 គឺពួកញគមិ្ប្តឹម ខ្តញ្វើការករង ឱ្យបា្ដូច្ 

សម័យអងគរប ៉ុញ ណ្ េះញេ គឺញ្វើឱ្យបា្ញលើសពី
សម័យអងគរញៅញេៀត។  

 កន៉ុងខ្ផ្ការញ្េះ ពួកខ្មែរប្កហម បា្ញបរ
ជាា  យ ងច្ាស់ោស់ថា ញ េះជាប្បជាពលរដា
ខ្មែរខ្ដលជាពលករ កខំ្ ្ប្តូវរល ប់ប ៉ុ ែ្ ្ 

ញ្េះគឺមិ្ជាញរឿង សខំា្់ញេ ញៅតាមសមរភូមិ
ការងារមលេះ ច្ំ្ ួ្អនករល ប់ម្កា្់ខ្តញប្ច្ើ្ 

កា្់ខ្តញ្វើឱ្យប្បធា្ ការោា ្ម្ញមេ្ភាព 

ញេៀត ផង ញប្ េះញ្េះជាការបញ្ជជ ក់អពីំរន នដ
ដឹក្រំបស់ញគញតរ គគ៉ុក ញលើសេីកខ្្លងដ៏នេ  
ញេៀត។  

 ពួកញគបា្ញប្បើ កយ ថា’’ មិ្ខ្ម្
បរមិ ញេខ្ដលសខំា្់ ខ្តគឺគ៉ុ ភាព អងគការ
ប្តូវច្ប្មញ់យកខ្តអងករញដើម’’។ ការញបរជាា ញ្វើឱ្យ 
សញប្មច្បា្ ញលើសពីសម័យអងគរញ្េះ បា្
បងាហ ញពីញមេ្ភាពរបស់ពួកខ្មែរប្កហម ខ្ដល 
’’ហួសញហត៉ុញពក’’ អពីំ្មែជាតិពិតប្បាកដរបស់
ញគ ញហើយអាច្ជាការប្ប្ថញមើលងាយច្ញំ េះ
ប៉ុពវការជី្មលួ្ឯង សម័យអងគរ ក៏ថាបា្។កន៉ុង
្មជាខ្មែរខ្ដលខ្តង  គិតពីវាស្ប្ស៉ុកញេស 

ញពលញ ើញពួកខ្មែរប្កហម ញលើកយកកិច្ចរា ប 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ២ី     ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

ការផ្សរវផ្ាយព្បចាំខខរបស់សហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 
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្ជាតិ រញបៀបសម័យអងគរមកអ ៉្ុវតរ ញយើងគួរ
្ស់ខ្តម្ញមេ្ភាព ញប្ េះវាជាការដឹក្ ំ
ដ៏ភាា ក់រលឹកមួយ ប ា្ ប់ពី បា្ឆ្លងកាត់េ៉ុកខ
ញរកសន្តងាគ មដ៏សល៉ុតស្ធត់ ខ្ដលម៉ុ្ដបូំងញផរើម
មកពី ពួកញយៀកក៉ុងវាយល៉ុកចូ្លប្ស៉ុកខ្មែរ 
ញហើយ បា្បរូររូបញៅជាសន្តងាគ មរវាងខ្មែរ្ឹងខ្មែរ
ោន ឯង។ សន្តងាគ មញ្េះខ្ដរ ក៏បា្បញងកើត្ូវអញំពើ
ព៉ុករលួយញពញប្បញេស    គួរឱ្យសអប់ញមពើមញ្ឿយ 
្យនប្ក’’ញពក្ស់’’។  

 ញោយររការញ្ឿយ្យ្ឹងសន្តងាគ ម 

្ិងអញំពើព៉ុករលួយ ញ្េះឯងញហើយ ខ្ដលញ្វើឱ្យ
ប្បជាពលរដាខ្មែរមួយភាគ្ ំ បា្េេួលអបអររ
ច្ញំ េះពួកខ្មែរប្កហមញោយភា្់ប្ច្  ំ ្ឹកថា
ប្ស៉ុកញយើង្ឹងបា្រ្រប្តា្ អញំពើព៉ុករលួយ
ប្តូវប ច្ ប់ញោយ ការដឹក្រំអ តសអំ្ ិងម្
យ៉ុតរិ្ម៌។ ប ៉ុខ្្រ ញបើតាមបេពិញរ្្៍ឆ្លងកាត់
ផ្ទា ល់ ពួកខ្មែរប្កហមព៉ុករលួយញលើស របប្
 ងំអស់ តាងំពីការបរញិភាគ រហូតដល់ការជិេះ
ជា្់ពលកមែការងារ។ ពួកវាេ៉ុកប្បជាពលរដាជា
ញឈលើយសឹក ញ្វើការបញំរ ើពួកវាោច់្នថល ខ្ត
ប ៉ុញ ណ្ េះ។ ញ េះជាញបើតាមច្ញមលើយថែីៗ របស់ពួក
ញ្េះ កន៉ុងរោករីខ្មែរប្កហម បា្អេះអាងអពីំ
ការញរ ើបរំេះរបស់បកសក៉ុមែ៉ុយ្ិសរ ខ្មែរ ពីការ
ប្គប់ប្គងរបស់ក៉ុមែ៉ុយ្ិសរយួ្-ឥ ឌូ ចិ្្ ញដើមប ី
បងាហ ញពីរែ រតីជាតិ្ិយម ក៏េ ហីករ ៍ញ្េះ
មិ្អាច្ េូ ត់ជាមួយវ ិ្ សកមែខ្ដលញកើតញ ើង

ញោយរររន នដរបស់ពួកញ្េះបា្ខ្ដរ។ អវី
ខ្ដលពួកេមិ ញ្េះបា្អ ៉្ុវតរ ខ្ដលគួរឱ្យកត់
សោំល់ ញប្តពីការកាប់សមល ប់គឺការបងខិបងខឱំ្យ
ប្បជាពលរដា ញ្វើការងារពលកមែ្ ង្ ់្ងរ’’ហួស
ញហត៉ុ’’  ងំនថងយប់ ញោយោែ ្ច្ ីំអាហារ 
្ិងញសវាស៉ុមភាពប្គប់ប្ោ្់ ញ្វើឱ្យរល ប់ម ៉្ុសស
ជាញប្ច្ើ្ោ្្ក់។ ការ អ ៉្ុវតរ’’តឹងញពក’’ របស់
ពួកញ្េះ គឺតឹងោែ ្ប្រកប្រ្រ តឹង ល់ខ្ត
ោច់្ប៉ុិតខ្តមរង។  
 សូមបខី្តកន៉ុងច្ញប្មៀង ញោរពេង់ជាតិរបស់
របបញ្េះ ក៏ញ ើញថា បេញភលងម្មយល់កា្់ខ្ត
ញ ើងមពស់ តឹងញ ើង តឹងញ ើង ដល់ច្៉ុងប ច្ ប់ 
ខ្ដលម្ ្័យ’មហាញោតញផ្ទល េះ មហាអរច រយ…
’’ ញ្េះគឺ’’តឹងញពក’’  ល់ខ្តោច់្ប៉ុិតរង ត់ឈឹង
ខ្តមរង។ 
 មជឈមិបបដិប  ជាភារ្ម៌ ខ្ដលតាម
ការបកប្រយកន៉ុងវច្្ ៉្ុប្កមខ្មែរ ច្ងប្កង
ញោយសញមរច្ ប្ពេះសងឃរាជ ជួ្ ្ត ញជាត
ញ្ជា ញ្ គឺញសច្ករីប្បតិប័េជាក រ្ ល គឺ
ប្បតិបតរិ តាមដញំ ើ រអដខងគិគមគគ ជាច្ញ ល្ េះ       
ក រ្ ល ន្ញសច្ករីប្បតិប័េតឹងញពក្ិង្ូរ     
ញពក។កន៉ុងដញំ ើ រខ្សវងរកការប្តាស់ដឹង ម្
ញពលមួយញ្េះ ប្ពេះសម ញោតរមបា្អត់
ច្ងាហ ្់ល៉ុេះប្តា ញៅសល់ខ្ត ខ្សបកដ ដ ប់ឆ្អឹង 

ញោយតាងំប្ពេះេយ័ថា ប្បសិ្ញបើមិ្បា្ប្តាស់
ដឹងញេ ប្ពេះអងគ្ ឹងមិ្ញរ ើកញំរ ើក ប្ពេះកាយញច្ញពី  
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ប្ពេះខ្ពន្ ខ្ដលប្េង់ប្បតិបតរិវបិសស្សម្ិ
ញ្េះញ ើយ។ ញ្េះជាឥរយិបថ ’’តឹងហួសញពក’’ 
ខ្ដលប្បផនូល តាមរយៈប្ពេះឥន្ត ា្ ្ិរាជញដញ
ពិ  ញោយខ្មសពិ ្ូរញពក ក៏មិ្ពិញរាេះ រតឹ
ខ្មសតឹងញពកក៏ោច់្។  គឺការបរូ រឥរយិបថ ញៅរក
ផលូ វក រ្ លវញិ ញោយប្ពមេេួលប្ពេះញរង យ 
ខ្ដលប្ពេះអងគបា្ សញប្មច្ការប្តាស់ដឹង។ 
 ខ្មែរញយើងភាគញប្ច្ើ្ រាប់ ងំថាន ក់ដឹក្ ំ
ខ្មែរប្កហមផង ជាអនកកា្់ព៉ុេធរស្។ ប ៉ុខ្្រ
ការខ្ដលកា្់ខ្តមិ្អ ៉្ុវតរ ថលឹងខ្ថលងរកផលូ វ         
ក រ្ ល ជាញហត៉ុ្ឱំ្យប្បញេសជាតិធាល ក់ញៅកន៉ុង
ភាពអ្ររាយ្៍ជាប្រប ា្ ប់។  កយថា’ញពក’’ 
មួយម ត់ ខ្តេជំាប់កន៉ុងេញងវើ្មួយញហើយ 
ខ្តងញលបបាត់អស់្ូវអវីខ្ដលជាលំ្ ឹង។ មញំពក 
មជិលញពក ញលឿ្ញពក យឺតញពក ភលឺញពក ងងឹត
ញពក ឆ្ងង យញពក ជិតញពក កាច្ញពក សលូតញពក 
ប្សឡាញ់ញពក សអប់ញពក ស៉ុេធខ្ត្បំញងកើត ជា
ផលវបិាក  ងំកន៉ុងជីវតិឯកជ្ ឬកន៉ុងការ
ដឹក្។ំ ឧ ា ហរ ៍ អនកដឹក្ពីំអតីត កាលមលេះ 
ខ្ដលមបំ្បឹងខ្ប្បងតញមលើងករំតិ ន្ប្បជាប្បិយភាព
របស់មលួ្’’មពស់ញពក’’ កន៉ុងប ំងដឹក្ឱំ្យរាន្តសរ
ញជឿតាម ញោយប្គប់ការខ្ ្ ំ ល៉ុេះដល់ញពល 
ញ្វើម៉ុសចាកគ្លងប្កិតយប្កមន្ការដឹក្បំ្បញេស 
ញហើយប្តូវញគដកញសច្ករី េ៉ុកចិ្តរេមល ក់ញច្ញ ក៏
បបួលរាន្តសរ ចូ្លនប្ព ញ្វើឱ្យញកើតសន្តងាគ មវកឹវរ
ប្ ត់ប្បាស់្ិរាសខាច ត់ខាច យ ្ិងរល ប់ម ៉្ុសស 

មិ្តិច្។ ច្ខំ្ កអនកដឹក្ ំ បច្ច៉ុបប្នមលេះ ខ្ដល
កពំ៉ុង ប្តូវអនកយកោប់យកគួរញលើកដញំកើង
បញ ច្ើ ច្បញ ច្ើ បញញ្ជជ រ ’’ហួសញហត៉ុញពក’’ ក៏អាច្ 
្ឹងបាត់លំ្ ឹង ញ លងញលល ងរបរោប ញហើយ
នថង្ មួយ គឺអនកញលើកញ្េះឯង ញលើក ហួសឱ្យ
ធាល ក់មកវញិ ញ្វើឱ្យប្េមមលួ្្ង្ ់្ងរខាល ងំផង ញ្វើឱ្យ
ប្បញេសជាតិជួបវបិតរិថែី ខ្ដលមិ្អាច្្ឹងរែ ្
ប្តូវផង។ 
 មកដល់ច្ ំ៉ុ ច្ញ្េះ ការរកាឱ្យបា្្ូវ
លំ្ ឹង ញៅញលើសច្ចភាពន្ភាពរអ តសអសំ៉ុច្ចរតិ
យ៉ុតរិ្ម៌ ការញដើរញលើ ’’ផលូ វក រ្ ល’’ តាមការ
ញប្បៀ្ប្បញៅរបស់ប្ពេះព៉ុេធអងគ គឺជាផលូ វខ្ដល ងំ
អនកដឹក្បំ្បញេស  ងំម ៉្ុសសរម្ា ប្គប់រូប
គួរខ្តញដើរតាម។ឈរញលើកតារ ញ្េះ ្ិងជាស ួំរ
របស់វេិយ៉ុសញំ ង កមព៉ុជាញប្កាមញៅញពលញ្េះគឺៈ 
ញតើរោា ភិបាលខ្មែរបច្ច៉ុបប្ន កពំ៉ុងខ្ត ញដើរ ’’ផលូ វ    
ក រ្ ល’’ខ្ដរឬញេ? ញតើសម័យញ្េះ ម្ការ
ប្បកា្់បកសពួក ’’ហួសញហត៉ុញពក’’ ខ្ដរឬញេ? 
ខ្ដលញ្វើសងគមជាតិខ្មែរខ្បកបាក់រហូតខ្មែរ មខ ងៗ 
 ងំបកស កា្់អំ្ ច្្ិងបកសប្បឆ្ងងំ ញមើលោន
ដូច្ជា ខាែ ងំសប្តូវញៅវញិញ្េះ?សូមញមតារ ញឆ្លើយ 
្ឹងស ួំរញ្េះរង ត់ៗ កន៉ុងដួងចិ្តរ តាមការ
ប្បកា្់យក ’’ផលូ វក រ្ ល’’  ផងច្៉ុេះ៕ 
ញោយ៖ សឺង សញប្មច្/VOKK 
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 អនក្ ំកយរោា ភិបាល សហរដាអាញមរកិ 
D a r r a g h  P a r a d i s o   បា្្ិយយថា
ប្កុង    Washington អ ំវ្វឲ្យញវៀត្មផដល់ 
ញសរភីាពដល់អនក ងំ ៣ ញ្េះ ។ញោកប្សី Dar-
ragh Paradiso ខ្ថលងថា អនក ងំញ្េះ “មិ្បា្
ញ្វើអវីញប្តពីការអ ៉្ុវតរសិេធិ ញសរភីាពកន៉ុងបញ ច្ញ
មតិខ្ដលប្តូវ បា្ម ៉្ុសសជាតិេេួលរគ ល់   
ញ្េះញេ ” ។ 
 ញោកប្សីខ្ថលងប្រ ញេៀតថា “ករ ីខ្បប
ញ្េះ វាឋិតញៅកន៉ុងេិសញៅជប្មុញ ម្ការ កាត់
ប្ាយគួរឲ្យប្ពួយបារមភច្ញំ េះការ បញ ច្ញមតិ
ញៅញលើ    ប្បព័្ធ អិ្ញ ើ្ ិតញៅញវៀត្ម ” ។ 
សហរដាអាញមរកិថែីៗញ្េះ បញងកើ្សហប្បតិបតរិ
ការ្ឹងញវៀត្មកា្់ខ្តជិតសនិេធ ្ិងក៏បា្   
ជប្មុញឲ្យ ញវៀត្ម ញ្វើកខំ្  េប្មង់ប្បវតរិ
សិេធិម ៉្ុសសរបស់មលួ្ផងខ្ដរ ។ 

 ញ េះបីយ ងញ្េះកដី ប្កុមអនកជំ្ ញបា្
សញងកតញ ើញថា ប្កុង Washington “្ឹងមិ្រងឹ
េេឹងជប្មុញ ឲ្យញវៀត្មញោរពសិេធិ ម ៉្ុសស
រហូតដល់ឲ្យម្ ផលប េះ ល់ដល់ផល
ប្បញយជ្៍ញសដាកិច្ច ្ិងស្រិស៉ុមញ ើយ” ។ 
 រន្តររ ចារយ David P. Forsythe ន្
សកលវេិាល័យ Nebraska-Lincoln សហហរដា
អាញមរកិ បា្ខ្ថលង ថា “ញៅញវៀត ្ម រោា ភិ 
បាល អូបាម  មិ្ប្តឹមខ្តច្ង់ប្រការផ្ទល  ស់បដូ រ
  ិជជកមែ ខ្តប ៉ុញ ណ្ េះញេ ខ្តញៅបញងកើត 
ច្ ំងមិតរភាពឲ្យកា្់ ខ្តលអខ្ថមញេៀត ញដើមប ី
េប់រក ត់ឥេធិពលចិ្្ ”។ញគហេពំ័ររា ្េូត   អា
ញមរកិប្បចាញំវៀត្មរហូតដល់ប្ពឹកនថងេី ១៨
ខ្មញមរក្លងមកញ្េះមិ្ម្ ផសពវផាយ អពីំ
ដ ឹំង អនកសរញសរបលក់ ងំ ៣ រូបញ្េះញេ ។ 
         ញយងតាមឯករររបស់្គរបាល េីប្កុង  
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អាញមរកិជប្មុញឲ្យញវៀត្មញោេះខ្លងអនកសរញសរបលក់  

អនកប្សី តា ផ៉ុង តឹង  , ញោក ញងវៀង វា៉ុ ងំ ហាយ ្ិង ញោក ផ្ទង ថា្់ ហាយ ។  



នប្ព្គរ ន្រោា ភិបាលបកសក៉ុមែ៉ុយ្ិសរញវៀត្ម អនកសរ ញសរ បលក់ ញដវនក “ម្តួ្េីជាញមញខាល ង” 
ន្សកមែភាព “ច្ល្ឲ្យម្ការញ្វើ បាត៉ុកមែ ញៅ េីប្កុងនប្ព្គរ” ្ិងម្ េំ្ ក់ េំ្ ងជាមួយ 
គ បកសប្បជា ្ិបញតយយ ញវៀត្មញៅញប្តប្បញេស ។ 
 ្គរបាលញវៀត្មបា្អេះអាងថា អនកសរញសរបលក់ញដវនកបា្បញងកើតកលឹបអនកកាខ្សតញសរ ី
ញដើមប ី“ម្ឳកាស ្ឹងផរួល រលំរំបបក៉ុមែ៉ុយ្ិសរញវៀត្ម ” ។ 
 ច្ខំ្ កអនកអនកប្សី តា ផ៉ុង តឹង ប្តូវបា្អាជាា ្រចាត់េ៉ុកថា “អនកបញប្មើផលប្បញយជ្៍ោច់្
នថល ឲ្យ   ប្កុមអវីមួយ ខ្ដលញវៀត ្មញៅថាកមល ងំសប្តូវ” ។ 
 ញោក ផ្ទង ថា្់ ហាយ ប្តូវបា្ចាត់េ៉ុកថាជា “សមជិកសនូលន្កលឹមអនកកាខ្សតញសរ”ី បា្
សរ   ញសរជាង ២០ អតាបេ ខ្ដលម្មលឹមររអវីមួយខ្ដលអាជាា ្រញវៀត្មចាត់េ៉ុកថា “ បញំភលើស, 
តិេះ ញដៀល ្ិងោបព ៌ ខ្ដលជាការសខ្មដងឲ្យញ ើញ ្ូវអតរច្រតិប្បឆ្ងងំ យ ងខាល ងំកាល ច្ញំ េះ រោា  
ភិបាល បកសក៉ុមែ៉ុយ្ិសរ ញវៀត្ម” ៕ 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ៦ី     ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 េសស្វដដីដ៏ម្ ប្បជាប្បិយ៍ញ ែ្ េះ For-

eign Policy ញៅនថងេី ១៧ ខ្មញមរ ញេើបបា្
ញច្ញផាយអតាបេមួយ ញោយអនកកាខ្សត 
Dustin Roasa បា្សរញសរញផ្ទរ តញលើប្បញេស  
ញវៀត្មថា បច្ច៉ុបប្នញវៀត្ម បា្កាល យជា 
ប្បញេស ខ្ដលនប្ពនផសបផំ៉ុត ញៅអាស៉ុីអាញគនយ៍ ។ 
ររព័ត៌ម្ នប្ព្គរ សូមញលើកយកមក
បងាហ ញ ដល់ញោកអនក្ូវមលឹមររអតាបេញ្េះ
ដូច្តញៅ ៖ 
 អតាបេម្ច្ ំងញជើងថា The Terrible 

Tiger(សតវខាល គួរឲ្យខាល ច្)    ខ្ដលបា្ចាប់ញផរើមកា
បញ្ជជ ក់ ថា ប្បញេសញវៀត្ម ប្តូវបា្ញគញមើល 

ញវៀត្មជាប្បញេសនប្ពនផសបផំ៉ុតញៅអាស៉ុីអាញគនយ៍ ? 

 ការផ្ទល ស់បដូ រដ៏ឆ្ងប់រហ័ស ញៅប្បញេស
ភូមបា្ញ្វើឲ្យ អនកសញងកតការ ៍ញ្វើការវាយ
តនមល ្ិងវភិាគដល់ញវៀត្មខ្ដលជាប្បញេស
មួយញៅកន៉ុងសមគមអារ៊ា ្ ្ិងប្តូវបា្ញគ
ចាត់ េ៉ុកថា ម្រា ្ភាព ប្បហាក់ប្បខ្ហលោន  
្ឹងប្បញេសភូមខ្ដរ ។ 

ញ ើញដូច្ជាគរូំញជាគជ័យ        មួយញោយម្  

http://www.foreignpolicy.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/17/the_terrible_tiger
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/17/the_terrible_tiger
http://vokk.net/?p=8312


កញំ ើ ្ញសដាកិច្ចលូតោស់ ការញកើតញ ើងជ្
ជា្់ក ដ្ ល វស័ិយ ញេសច្រ ៍ ្ិងការផលិត
ម្កញំ ើ ្មពស់ ។ 
 ប ៉ុខ្្ររា ្ភាពការបន្តងាក ប ញៅញលើប្កុម
សកមែជ្បញ ច្ញញយបល់ខ្មវងគំ្ ិត ញៅញវៀត
្មតាមញសច្កដីរាយការ ៍ញៅខ្តជាបញ្ជហ គួរ
ឲ្យប្ពួយបារមភ ។ម ៈខ្ដលភូមបា្ញបើក វ រ
ឲ្យម្របបលេធិប្បជា្ិបញតយយញោយបា្ញោេះ
ខ្លងអនកញ ស្ញយបាយរាប់រយ្ក់ កាលពី 
១៣ ខ្មមករា រហូតមកេល់ញពលញ្េះ រោា ភិ   
បាលញវៀត្មខ្បរជាចាប់ ៉ុ ំ លងំប្កុមអនក
បញ ច្ញញយបល់ខ្មវងគំ្ ិតយ ងញហាច្្ស់ 
១៥ ្ក់បខ្្ាមញេៀត ្ិងកាត់ញ សឲ្យជាប់គ៉ុក
ច្ញំ េះម ៉្ុសស ងំ ១១ ្ក់ញផសងញេៀត ។ 
         “ម ៈញមដឹក្លំេធិប្បជា្ិបញតយយភូម 
Aung San Suu Kyi ញេើបខ្តបា្ឈនេះញឆ្ងន តកន៉ុង
ការញបាេះញឆ្ងន ត ្ញពលថែីៗញ្េះ ខ្បរជាសកមែជ្
តស៊ាូដ៏លបញីៅកន៉ុងប្បញេសញវៀត្មកពំ៉ុងខ្តរង
េ៉ុកខញៅកន៉ុងគ៉ុក,  ៉ុលំងំញៅកន៉ុងផាេះ ឬប្តូវញៅ
លត់ដ”ំ ។អវីខ្ដលសខំា្់ញ្េះ គឺ “ម ៈខ្ដល
ប្បញេសភូម បា្ផដល់េិោា ការឲ្យអនកយក
ព័ត៌ម្បរញេស ្ិងបា្ញបើកច្ហំឲ្យម្ញសរ ី
ភាពព័ត៌ម្។ញៅកន៉ុងប្បញេស ញវៀត្មញៅខ្ត
ប្ររតឹប្រឹងប្តួតពិ្ិតយញលើ អនកកាខ្សតញៅកន៉ុង
្ិងញប្តប្បញេស      ដូច្ជាការរាងំមាប់ប ដ្ ញ 

េ៉ុកថា “រញសើប” ដនេញេៀត ខ្ដលញ្វើឲ្យេីភាន ក់ងារ
ព័ត៌ម្ោែ ្ប្ពំខ្ដ្ចាត់េ៉ុក ញវៀត្មញៅ
លោំប់ញប្កាមបផំ៉ុតន្ប ជ្ី  ប្បញេសអាស៉ុីអាញគន
យ៍កន៉ុង   របាយការ ៍ញសរភីាពព័ត៌ម្   ឆ្ងន  ំ
២០១១-២០១២ ” ។ ញបើរាប់ប្បញេស ងំ 
១៧៩ ញៅកន៉ុងពិភពញោក ញវៀត្មឈរ
លោំប់ញលម ១៧២ ញលើប្បញេសចិ្្២ ប ា្ ត់ ។ 
 ញោក Phil Robertson ្យករងប្បចា ំ
តបំ្់អាស៉ុី ន្អងគការលល ញំមើលសិេធិម ៉្ុសស 
(Human Right Watch)បា្ខ្ថលងថា៖“ញវៀត្ម
ចាប់ញផរើមដឹងមលួ្អពីំការបន្តងាក ប របស់មលួ្វបា្
ញ្វើឲ្យញគញប្បៀបញ្ៀបញោយអវជិជម្្ឹងប្បញេស
ភូមកន៉ុងតួ្េី ដឹក្បំ្បញេសខ្ដលម្ការ
រញំោភសិេធិម ៉្ុសស យ ងនប្ពនផសបផំ៉ុតញៅកន៉ុង
សមគមអារ៊ា ្ ” 

ក ដ្ ប់នដខ្ដក៖ 
“កាលពីអតកីាលញវៀត្មអ ៉្ុ

វតរតួ្េីរបស់មលួ្ញៅកន៉ុង
សមគមអារ៊ា ្ ញដើមបជីប្មុញ

ឲ្យភូម ផ្ទល ស់បដូ រ ។  
បច្ច៉ុបប្ន ភូមបា្ផ្ទល ស់បដូ រ
រហ័សជាងញវៀត្ម ” ។ 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ៧ី     ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

សងគម Facebook   ្ិង ញគហេពំ័រខ្ដលញគចាត់ 
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 រន្តររ ចារយ ញងវៀង ម ្់ ហ៉ុង  ន្សកល
វេិាល័យ George Mason សហរដាអាញមរកិ អនក
កាខ្សត Dustin Roasa បា្ចាប់អារមែ ៍ថា 
ញោល្ញយបាយក ដ្ ប់នដខ្ដករបស់ រោា ភិ
បាលបកសក៉ុមែ៉ុយ្ិសរញវៀត្ម អ ៉្ុវតរញដើមប ី
កា្់អំ្ ច្ញប្កាយពីឆ្ងន  ំ១៩៧៥ មក ។ 
 “ប ៉ុខ្្រញៅកន៉ុងអ ំ៉ុង ញពលឯញកាញប្ េះ   
សន្តងាគ មប្តជាក់ , ភាពមវេះខាត្ូវច្ល្ប្បឆ្ងងំ
ញៅកន៉ុងប្បញេស ្ិងគំ្ ិតរដ យញប្កាយអពីំ     
សន្តងាគ មរបស់ប្កុមបសចិមប្បញេស រួម្ឹងមញ្ស
ញ ច្ញត្មកពីប្កុមកសពួកអ្ររជាតិ… បា្ញ្វើ
ឲ្យ ម ៉្ុសសតិច្តួច្្ស់ ចាប់អារមែ ៍ដល់
ប្បវតរិការ រញំោភសិេធិម ៉្ុសសយ ង នប្ពនផសរបស់
ប្បញេសញវៀត្ម” ។ 
 ញោក Roasa  ប្តូវបា្រដាការញវៀត្ម 
ហាមផរល់េិោា ការចូ្លប្បញេស ញប្ េះបា្សរ
ញសរអតាបេជាញប្ច្ើ្  ក់េងការបញ ច្ញ
ញយបល់ខ្មវងគំ្ ិតញៅញវៀត្ម បា្បញ្ជជ ក់
ថា ចាប់តាងំពីញវៀត្មបា្ញបើក វ រញសដាកិច្ច
មកក៏បា្ញ្វើឲ្យ សហគម្៍អ្ររជាតិចាប់
អារមែ ៍ ដល់ខ្ផល ផ្ទក ដ៏គួរឲ្យកត់សមគ ល់ អពីំ
ញសដាកិច្ចរបស់ញវៀត្ម ញហើយ្ោំន បញំភលច្
ញចាល ងំប្ស៉ុង្ូវស័ិយដនេញេៀត ។ 
 “ញវៀត្មបា្ផ្ទល ស់បដូ រ ពីកខ្្លងន្
ប្បញេសខ្ដលប្កីប្កជាងញគ កន៉ុងញោកកន៉ុង
េសវតសរឆ៍្ងន  ំ១៩៩០ ញោយម្ច្ ូំល ម្យម 

ភាគម ៉្ុសសមន ក់បា្ ១០០ ដ៉ុោល រសហរដាអាញម
រកិកន៉ុងមួយឆ្ងន  ំ រហូតដល់ច្៉ុងឆ្ងន  ំ ២០១០ ញវៀត
្មម្ច្ ូំល ម្យមភាគម ៉្ុសសមន ក់បា្ 
១.១៣០ ដ៉ុោល រសហរដាអាញមរកិកន៉ុងមួយ ឆ្ងន ”ំ ។ 
 មច ស់អតាបេញ្េះក៏បា្ បញ្ជជ ក់ខ្ដរថា 
ម ៉្ុសសរាប់ោ្មកពីប្បញេសញប្ត ខ្ដលកពំ៉ុង  
េសស្ ្ិងរស់ញៅកន៉ុងប្បញេសញវៀត្ម ញៅ
មិ្ ្់េេួល ឥេធិពលការរតឹប្រឹងខ្ផនកជួបជ៉ុ ំ
្ិងបញ ច្ញមតិញៅញ ើយញេ ខ្តពលរដាញវៀត
្មញេខ្ដលជាអនករងញប្ោេះ ។ ដូញច្នេះ រូបភាព
ការរញំោភសិេធិម ៉្ុសសញៅកន៉ុង  ប្បញេសញវៀត
្មញៅមិ្ ្់បា្វាយបខំ្បកញេ ។ 
 ប ៉ុខ្្រ “ផា៉ុយ្ឹងសមបកខាងញប្តខ្ដលបា្
សខ្មដង្ូវភាពរាក់ ក់    ញមដឹក្រំបស់រោា ភិ
បាលបកសក៉ុមែ៉ុយ្ិសរញវៀត្មបច្ច៉ុបប្ន ញៅខ្ត
ជាម ៉្ុសសអភិរកស្ិយមខ្ផនក្ញយបាយ ចាប់
តាងំពីនថងខ្ដលបកសក៉ុមែ៉ុយ ្ិសរញវៀត្មកាដ ប់
បា្អំ្ ច្ ងំប្ស៉ុងេូ ងំប្បញេសញវៀត្ម
អតាបេញ្េះក៏បា្ដកប្សង់្ូវប្ពឹតរិការ ៍ខ្ដល
ញៅថា ការបន្តងាក បញៅញលើប្កុមសកមែជ្
បញ ច្ញញយបល់ ខ្មវងគំ្ ិតយួ្ ដូច្ជា ប្កុម 
8406 , ប្កុមសកមែជ្រស្ខ្ដលមិ្ច្៉ុេះ
សប្មុងញយបល់្ិងប្កុម អនកជាតិ្ិយមយួ្
ខ្ដល ម រឲ្យ ញវៀត្មញប្កាកឈរញ ើង
ញដើមបបី្បឈមម៉ុម្ឹងចិ្្ ។“ញ េះបីជួបញប្ោេះ
ថាន ក់សកមែជ្      តស៊ាូញៅញវៀត្មញៅខ្តប្រ 
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បញ ច្ញសញំ ងញដើមប ីម រឲ្យញវៀត ្មម្ញោល្ញយបាយពហ៉ុបកស , ល៉ុបបបំាត់អញំពើព៉ុក
រលួយ ្ិងញសរភីាពន្ការបញ ច្ញមតិ។េីបផំ៉ុត ពួកញគប្តូវចាប់ោក់គ៉ុក ឬ ប្តូវញភៀសមលួ្
្ញយបាយ” ។ 
 ញោក Dustin Roasa បា្្ិយយថា អវីខ្ដលកពំ៉ុងខ្តម្ការផ្ទល ស់បរូ រញៅភូមប្បខ្ហល 
ជាអាច្ម្ប្បញយជ្៍ ដល់សកមែជ្ច្ល្ញដើមបលីេធិប្បជា្ិបញតយយញៅញវៀត្ម ញប្ េះថា 
រាល់ការផ្ទល ស់បដូ រញៅភូមបា្ញ្វើឲ្យសហគម្៍អ្ររជាតិគិតញ ើងវញិអពីំ ប្បញេសញវៀត្ម ្ិង   
ជប្មុញញលើកយកប្បធា្បេ  សិេធិម ៉្ុសសជាបញ្ជហ ច្មបង ។ 
 សកមែជ្បញ ច្ញ ញយបល់ខ្មវងគំ្ ិតរាប់សិប្ក់កពំ៉ុងជាប់គ៉ុក  ញៅញពលថែីៗញ្េះ ។ 
រន្តររ ចារយ ញងវៀង ម ្់ ហ៉ុង (Nguyễn Mạnh Hùng) អនកជំ្ ញខ្ផនកេំ្ ក់េំ្ ងអ្ររជាតិ ន្
សកលវេិាល័យ George Mason សហរដាអាញមរកិ ម្ប្បរស្៍ថា “ញមដឹក្ញំវៀត្ម កពំ៉ុង
តាមោ្ ការវវិដររបស់ភូមយ ងយកចិ្តរេ៉ុកោក់បផំ៉ុត ្ិងពួកញគម្ការប្ពួយបារមភ” ។ 
“កាលពីអតីកាលញវៀត្មអ ៉្ុវតរ តួ្េីរបស់មលួ្ញៅកន៉ុងសមគមអារ៊ា ្ ញដើមបជីប្មុ ញ ឲ្យភូម 
ផ្ទល ស់បដូ រ ។ បច្ច៉ុបប្ន ភូមបា្ផ្ទល ស់បដូ ររហ័សជាងញវៀត្ម ” ។ 
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ម្តញៅញលមញប្កាយញេៀត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 បច្ច៉ុបប្ន ញវៀត្មជាប្បញេសប្បកា្់
យករបបក៉ុមែ៉ុយ្ិសរ្ ិយម ឬ របបសងគម្ិយម 
ខ្ដលជាេូញៅប្បញេស  ងំឡាយ ប្បកា្់យក
របបញ្េះ មិ្ម្ប្កសួងព័តម្ញេ គឺម្ខ្ត
ប្កួសួងញលស្ការមជឈមិបកស ខ្តមួយ 
ប ៉ុញ ណ្ េះ ។ កតារ ញ្េះញហើយ រាល់ការផសពវផាយ
ដូច្ជា េូរេសស្៍ វេិយ៉ុ  ្ិងកាខ្សត ជាញដើម ញៅ
កន៉ុងប្បញេស ញវៀត្ម គឺជាការញលស្របស់
បកសក៉ុមែ៉ុ ្ិសរផ្ទដ ច់្ម៉ុម ។  ោែ ្រា ប័្ព័ត៌ម្
ឯកជ្ ឬ រា ប័្ព័ត៌ម្ឯករាជយញេ ញៅកន៉ុង
ប្បញេសញវៀត្ម ។   

ម្តិជុុំវិញការឲ្យកមុារខែមរកម្ពុជានរកាម្នររៀងសរនសីរ ហ ូជីម្ិញ 

     ចាប់តាងំពីនថងេី ៣០ ខ្មញមរ ឆ្ងន  ំ ១៩៧៥ 
មក ខ្ដ្ដីកមព៉ុជាញប្កាម ្ិង ពលរដាខ្មែរញប្កាម
ប្តូវ បា្ឋិតញៅញប្កាម ការប្តួតប្តារបស់ របប
ក៉ុមែ៉ុយ្ិសរិ៍ ឬ របបសងគម្ិយមញវៀត្ម ។ 

http://vokk.net/?p=8332


 ដូញច្នេះ រាល់ការផសពវផាយ ជាភារខ្មែរ 
ញៅកន៉ុងប្បញេសញវៀត្ម ខ្ដលញយើងញមើល
ញ ើញ ពលរដាខ្មែរញប្កាមញ ើង្ិយយញលើ
ក ច្ ក់េូរេសស្៍ , វេិយ៉ុ   ្ិងរាល់អតាបេញៅញលើ
េពំ័រកាខ្សត ស៉ុេធខ្តជាការញរៀបច្រំបស់បកស
ក៉ុមែ៉ុយ្ិសរញវៀត្ម  ងំប្ស៉ុង ។ 
 ញបើញយងតាមរបាយការ ៍ ប្បចាឆំ្ងន  ំ
២០១១ – ២០១២ សដីអពីំញសរភីាពព័ត៌ម្កន៉ុង
ពិភពញោក ន្េីភាន ក់ងារ ព័ត៌ម្ោែ ្ប្ពំខ្ដ្ 
(RSF) បា្ចាត់ញវៀត្មលោំប់ញលម ១៧២ 
កន៉ុងច្ញំ្មប្បញេស ងំ ១៧៩ កន៉ុងញោក គឺ
ញសរភីាពព័ត៌ម្ញៅញវៀត្ម អ្់ជាងញគកន៉ុង
ញោក ។បកសក៉ុមែ៉ុយ្ិសរញវៀត្មខ្តងខ្តោក់
បាងំប្បវតរិពិតរបស់ ហូ ជីមិញ ្ិងញលស្
ច្ញំ េះគ៉ុ  សមបតរិរបស់ោត់ ញប្បៀបដូច្ជាប្ពេះ 
ញដើមបឲី្យពលរដាញវៀត្ម ញជឿញៅញលើរបប
សងគម្ិយម  ឬរបបក៉ុមែ៉ុយ្ិសររបស់មលួ្។ ខ្ត
ផា៉ុយញៅ វញិ ពលរដាញវៀត្មខ្ដលញគដឹង

ច្ាស់អពីំឧប្កិដារបស់ ហូ ជីមិញ ្ិងប្បវតរិន្
ការរញំោភសិេធីម ៉្ុសសរបស់ បកសក៉ុមែ៉ុយ្ិសរ  
ញវៀត្ម បច្ច៉ុបប្ន  ហូ ជីមិញ  គឺជាជ្ជាប់
បេឧប្កិដាប្បឆ្ងងំម ៉្ុសសជាតិ ញប្ េះ ហូ ជីមិញ 
បា្្យំកលេធិផ្ទដ ច់្ការមករប ញប្ េះញៅកន៉ុង
ប្បញេសញវៀត្ម ។ 
 បកស ្ិងរដាញវៀត្ម បា្ញរៀបច្ឲំ្យ
ម្កមែវ ិ្ ីផាយព័ត៌ម្      ជាភារខ្មែរញៅ 
េូរេសស្៍ជាតិ របស់ញវៀត្ម កន៉ុងមួយនថង
ក្លេះញម ង ឬមួយញម ង ញៅតាមខ្មប្តមួយច្ំ្ ួ្
ខ្ដលម្ខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាមរស់ញៅ ។ 
 ញៅកន៉ុងកមែវ ិ្ ីេូរេសស្៍ញ្េះ ក៏ញគប ច្ូ ល
កមែវ ិ្ ីសិលបៈខ្មែរខ្ដរ ប ៉ុខ្្រញគសញងកតញ ើញថា 
កមែវ ិ្ ីសិលបៈមលេះ ញគឲ្យក៉ុមរខ្មែរញប្ច្ៀងបេ
ច្ញប្មៀងជាភារខ្មែរ ខ្ដលញរៀបរាប់អពីំវរីប៉ុរស
កាល ហា្ ហូ ជីមិញ (Ho Chi minh) ខ្ដលជាអនក
រញំោេះជាតិ ្ិងប្តូវដឹងគ៉ុ ញោក ហូ ជីមិញ ៕ 
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                ពលរដា ខ្មែរខ្ដលម្ញដើមកញំ ើ ត 
ពីេឹកដីកមព៉ុជា ញប្កាមមន ក់ ប្តូវបា្អាជាា ្រយួ្
កន៉ុងញមតរ លល ងំព័េធចាប់មលួ្ ញពលញៅសួរស៉ុមេ៉ុកខ
មដ យឈឺ ញៅខ្ដ្ដី កមព៉ុជាញប្កាម ខ្ដល

ប្គប់ប្គងញោយរោា ភិបាលយួ្ ។ ញោក ថាច់្ 
េឺ បា្ខ្ថលងប្បាប់េសស្វដដីររ ព័ត៌ម្ញសរ ី
្រញសៀលនថងអងាគ រញ្េះថា  ម្ខ្តោត់មន ក់
ប ៉ុញ ណ្ េះ      កន៉ុងច្ញំ្មម ៉្ុសសជាង   ១០្ក់  

ពលរដ្ឋខ្មែរម្នា ក់ត្រវូបានអាជ្ញា ធរយនួពទ័្ធចាបម់លនួ  
ពពលពៅសរួសមុទ្កុខម្នា យឈពឺៅកម្ពុជ្ញពត្ោម្ 



ខ្ដលញៅពីកមព៉ុជាប្តូវបា្អាជាា ្រយួ្ ព័េធចាប់
មលួ្ កាលពីប្ពឹកនថងេី៧ ញមរ ។ ប ៉ុខ្្រោត់បា្
រត់ញគច្មលួ្ ប្បម ក្លេះញម ងម៉ុ្ ប ា្ ប់ពីដឹង
ខ្ផ្ការញ្េះ ។ 
 ញោក ថាច់្ េឺ ខ្ដលម្កញំ ើ តញកើត
ញៅកន៉ុងភូមិ កាវ ្់តាង  ៉ុ ំ អ ដូ ងេឹក ប្ស៉ុក 
អ ដូ ងេឹក ញមតរ លល ងំ បា្ខ្ថលងដូញច្នេះថា ” 
ញោយររមដ យញោកឈឺ ញោក្ិងពលរដា
ខ្មែរញប្កាមជាង១០្ក់ញេៀត បា្លួច្ចូ្លញៅ
កន៉ុងប្ស៉ុក យួ្ ញហើយប្តូវបា្អាជាា ្រយួ្ព័េធ
ចាប់មលួ្ ្ញវោញម ង១០ប្ពឹកនថងេី៧ញមរ គឺ
ចាប់ខ្តញោកមន ក់ប ៉ុញ ណ្ េះ ។ ប ៉ុខ្្រញោយដឹង
ម៉ុ្ ញោកបា្ញគច្មលួ្ក្លេះញម ងម៉ុ្ ..” ។ 
ញបើតាមការញរៀបរាប់ ញោក ថាច់្ េឺ ធាល ប់បា្
ចូ្លរួមកន៉ុងច្ល្បាត៉ុកមែ ខ្ដលដឹក្ញំោយ
ប្ពេះសងឃ វតរលល ងំ ញដើមប ីម រសិេធិញសរភីាព
ឲ្យប្ពេះសងឃបា្្ិម្របិ ឌ បាត ប្សបតាម
ប្បនព ីប្ពេះព៉ុេធរស្ ។ ការញ្េះញហើយ
ខ្ដលញោកសងសយ័ថា ជាមូលញហត៉ុខ្ដលអាជាា
្រយួ្ញលើកោន តាមចាប់មលួ្ ។ 
 យ ង្ក៏ញោយប្កុមមន្ត្រីអងគការ សិេធិ
ម ៉្ុសសកន៉ុងប្បញេស កមព៉ុជា បា្ញៅឥរយិបេ
ខ្បបញ្េះរបស់អាជាា ្រយួ្ថា  ជាការរញំោភ 
ច្ាប់ ប្បញេស ្ិង សិេធិម ៉្ុសស ។ 

 ញោក ចា្់ សូញវ  ត បា្ម្ប្បរស្៏
ថា ” ញ្េះជាការ គប្មមកខំ្ហងមួយ ញហើយបង
បអូ្ខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាមញៅកមព៉ុជា គឺជ្ជាតិកមព៉ុជា
ញហើយ អត់ម្ច្ាប់រដា្ មែ្ ៉ុ្ាហាមលត់ញេ គឺ
ោត់ ម្សិេធិប្គប់ប្ោ្់ដូច្ជាពលរដាខ្មែរដ៏នេ
ញេៀតអ ច្ឹ ង ញហើយរាល់ការចាប់មលួ្ោត់ ប្តូវខ្ត
ម្ការេំ្ ក់េំ្ ងឆ្លងកាត់ អាជាា ្រខ្មែរជាម៉ុ្
សិ្ ។ ញបើព៉ុ ំញ្េះញេ គឺម្្័យថា ជាការ
រញំោភសិេធិម ៉្ុសសញហើយ..” ។ 
 គួរបញ្ជជ ក់ថា ញបើញ េះបីរដា្ មែ្ ៉ុ្ារបស់
ប្បញេសកមព៉ុជា បា្ខ្ច្ងចាត់េ៉ុក ពលរដាខ្មែររស់
ញៅញលើេឹកដីខ្មែរញប្កាម ខ្ដលបច្ច៉ុបប្នប្គប់ប្គង
ញោយរោា ភិបាលយួ្ថា ជាខ្មែរខ្តមួយដូច្ខ្មែរ
រស់ញៅញលើខ្ដ្ដីក ដ្ លន្ប្បញេសកមព៉ុជា កដី 
ខ្តញគញៅខ្តគត់សមគ ល់ញ ើញថា     អាជាា ្រ
កមព៉ុជាបច្ច៉ុបប្ន ញៅខ្តបងាហ ញភាពញរ ើសញអើង 
ញហើយខ្តងខ្តញបើកនដ ឲ្យអាជាា ្រយួ្ ចាត់ការ
ពលរដាខ្មែរញប្កាម្ ខ្ដលប្បឆ្ងងំ្ឹង
្ញយបាយយួ្  ញ េះញៅញលើេឹកដីកមព៉ុជា ។ 
 តួយ ងដូច្ជា ករ ីប្ពេះញៅអ្ិការវតរ
កន៉ុងញមតរ តាខ្កវញ ែ្ េះ េឹម រម្ ជាញដើម ប្តូវ
បា្អាជាា ្រខ្មែរចាប់ពីប្បញេសខ្មែរ យកញៅឲ្យ
យួ្ោក់គ៉ុកកាលពីឆ្ងន  ំ២០០៧ ៕  
ប្បភពព័ត៌ម្៖ េសស្វដដីររព័ត៌ម្ញសរ ី
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 ្ិសសតិខ្មែរញប្កាម ខ្ដលកពំ៉ុងសិកា ញៅ
មហាវេិាល័យ ឱ្សថរន្តសរខ្ប្ពកឫសស ី
(Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) ខ្ដ្ដីកមព៉ុ
ជាញប្កាម បា្ប្បាពធ ពិ្ីអបអបប៉ុ យចូ្លឆ្ងន ំ
ខ្មែររបស់មលួ្ ញប្កាមការចាត់ តាងំរបស់រោ 
កាលពីនថងេី ០៦ ខ្មញមរ ឆ្ងន  ំ ២០១២ (ម៉ុ្នថង
ចូ្លឆ្ងន ខំ្មែរ ៧ នថង) ញោយម្ ខ្លបងប្បជាប្បីយ៍
កមា្រញផសងៗ ។  ពលរដាខ្មែរញប្កាម ជាញប្ច្ើ្

បា្អេះអាងថា សិសស ្ិសសតិខ្មែរញប្កាម ញៅ 
កមព៉ុជាញប្កាមខ្ដល  កពំ៉ុងសិកា ញៅតាមរោ
រដា ញវៀត្ម្្ មិ្ប្តូវបា្ឈប់សប្មក 
កន៉ុងនថង ប៉ុ យចូ្លឆ្ងន បំ្បនព ីជាតិរបស់មលួ្ញេ 
ញបើញ េះបី អាជាា ្រញវៀត្ម ម្ការចាត់តាងំ 
ឲ្យម្កមែវ ិ្ ីកមា្រម៉ុ្នថងចូ្ល ឆ្ងន ខំ្បបញ្េះក៏
ញោយ ។  
 អាជាា ្រញវៀត្ម បា្អ ៉្ុញ្ជា ត
ឲ្យសិសស ្ិសសតិខ្មែរញប្កាមឈប់ញរៀ្កន៉ុង ឱ្កាស
ប៉ុ យចូ្លឆ្ងន ខំ្មែរ ៣ នថង ខ្តរោ ញៅខ្តប្រ 
ការសិកាជា្មែតា ខ្ដលកតារ ញ្េះញហើយ បា្
ញ្វើឲ្យសិសស ្ិសសតិខ្មែរញប្កាម ងំញ្េះ មិ្ម្
ញសរភីាពញពញញលញ កន៉ុងការញលងកមា្រកន៉ុង
ពិ្ីប៉ុ យ ប្បនព ីជាតិរបស់មលួ្ញេ ញប្ េះពួក
ញគខាល ច្បាត់ញមញរៀ្ ្ិងញរៀ្មិ្ ្់កូ្យួ្ ៕ 
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មហាស្និបាតនថងវរិមបូជាន្ អ.ស.ប. ញលើកេី ៩ ្ឹងប្បារពធញៅប្បញេសនថ 
 ញសច្កដីប្បកាសព័ត៌ម្ របស់ញគហេពំ័រ 
វរិមបូជាអងគការសហប្បជាជាតិ ឆ្ងន  ំ ២០១២ 

បា្ឲ្យ ដឹងថា មហាស្និបាតនថងវរិមបូជាន្ 

អងគការសហ ប្បជាជាតិ ញលើកេី ៩ (ព. ស. 
២៥៥៦ គ. ស. ២០១២) ្ឹងប្បារពធ ញៅប្បញេស
នថ ចាប់ពីនថងេី ៣១ ខ្មឧសភា ្ិង ដល់េី ២ ខ្ម
មិថ៉ុ្ ឆ្ងន  ំ២០១២ ខាងម៉ុមញ្េះ ។  
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 មហាស្និបាតញលើកេី ៩ ញ្េះ អនកចូ្ល 
រួម ្ឹងពិភាកាញផ្ទរ តញលើប្បធា្បេន្ កយ 
«ព៉ុេធ ជយ្រិ» ន្ មួប ២.៦០០ ឆ្ងន  ំ នថងប្ពេះ
សមែ សមព៉ុេធ ប្តាស់ដឹង ្ិង មហាស្និបាត ញលើក
េី ២ របស់ប ឌិ តសភាន្ព៉ុេធិកៈសកលវេិាល័
យអ្ររជាតិ ញផ្ទដ តញលើ ប្បធា្បេ « ការប្បតិបតរិ 
្ិងេសស្វជិាជ ប្ពេះព៉ុេធរស្» ។  
 កមែវ ិ្ ី ៣ នថងញ្េះ ប្បប្ពឹតរិញៅញៅម ឌ ល
 ងំ ៣ គឺ សកលវេិាល័យមហាច្៉ុឡា ៉ុងករ
 ៍រាជវេិាល័យ កន៉ុងញមតរអយ៉ុ្ា , ព៉ុេធ
ម ឌ ល កន៉ុងញមតរ ្គរបឋម ្ិង ញៅ
មជឈម ឌ ល ស្និបាតអងគការសហប្បជាជាតិ
អាស៉ុីអាញគនយ៍ កន៉ុងេីប្កុងបឹងកក់ ។ 
 កាលពីឆ្ងន ញំៅមិញ មហាស្និបាត ញលើក
េី ០៨ ខ្ដលបា្ប្បារពធញៅនថខ្ដរញ្េះ ម្
វាគែិ្ , អនកប្បាជា ខាងប្ពេះព៉ុេធរស្ ,អនក
សិកាប្រវប្ជាវ ្ិង ព៉ុេធរស្ិក ប្បម 
ជាង ៥.០០០ ្ក់ មកពីប្បញេសជាង ៨០ បា្
ចូ្លរួម ។  
  ប្បភពពីប្ពេះសងឃខ្មែរញប្កាមញៅប្បញេស
នថបា្ឲ្យដឹងថា ឆ្ងន ញំ្េះ ្ឹងម្ប្ពេះសងឃ ្ិង
ព៉ុេធបរស័ិេ ខ្មែរញប្កាមខ្ដល្ិម្រ ្ិងអញ ជ្ើញ
មកពីខ្ដ្ដីកមព៉ុជាញប្កាម (ញវៀត្មខាងតបូង) 
្ិងតាមប្បញេស ្្ ដូច្ជា កមព៉ុជា , សហរដា
អាញមរកិ ,កា្ោ , សវិស , ញីវរខ្ ្ ្ិង 

នថ មកចូ្លរួមផង ខ្ដរ ។ ប្បភពដខ្ដលញ្េះ 

បា្ឲ្យដឹងថា ព៉ុេធបរស័ិេខ្មែរញប្កាមខ្ដលបា្
ច្៉ុេះញ ែ្ េះចូ្លរួមមកដល់នថង េី ១១ ខ្មញមរ ឆ្ងន  ំ
២០១២ ញ្េះ ម្ប្បម ជិត ១០០ ្ក់ 

ញហើយ ។  ឆ្ងន  ំ ១៩៩៩ មហាស្និបាតអងគការ
សហប្បជាជាតិ (UNGA) បា្សញប្មច្េេួល
រគ ល់ «វរិមបូជា» ថាជានថង «វបប្ម៌ពិភព
ញោករបស់អងគការសហប្បជាជាតិ» ។  

 ញប្កាយពីម្ញសច្ករីសញប្មច្របស់ អងគ
ការសហប្បជាជាតិ ប្បញេសនថម្តួ្េីយ ង
សខំា្់ កន៉ុងការប្បារពធ ពិ្ីប៉ុ យមួយញ្េះជា
ញរៀង រាល់ឆ្ងន  ំ។  សូមបញ្ជជ ក់ថា «វរិមបូជា» ជា
កមែវ ិ្ ីប៉ុ យមួយប្តូវបា្ព៉ុេធរស្ិក ប្បារពធ
ញ ើងញៅនថងបូ ៌មី ខ្មវរិមញៅតាម ប្បតិេិ្
ច្្ាគតិន្ប្បញេស្ីមួយៗជាញរៀងរាល់ឆ្ងន  ំ ។ 

 ប៉ុ យវរិមបូជា ឆ្ងន ញំ្េះខ្មែរ ញប្កាមញៅ
កមព៉ុជាញប្កាម ពលរដាខ្មែរញៅប្បញេសកមព៉ុជា ្ិង
ញៅញប្តប្បញេសជាព៉ុេធរស្ិកប្បារពធ ញៅនថង
ញៅរ ៍១៥ ញកើតខ្មពិរម ឆ្ងន  ំ ញរាងច្តាវ ស័ក ព. 
ស. ២៥៥៥ ប្តូវ្ឹងនថងេី ០៥ ខ្មឧសភា គ. ស. 
២០១២ ញហើយប្ពេះព៉ុេធសករាជ្្ចូ្ល 

២៥៥៦ ញៅនថង ០១ ញរាច្ ខ្មវរិម ឆ្ងន  ំញរាងច្តាវ
ស័ក ប្តូវ្ឹងនថងេី ០៦ ខ្មឧសភា ឆ្ងន  ំ ២០១២ 

ដខ្ដល ។   
 ពិ្ីប៉ុ យញ្េះ ប្តូវបា្ញគប្បារពធញ ើង
ញដើមបឧីេាិសដល់នថង ខ្ដលប្ពេះព៉ុេធ សម ញោតរ
ម ជារា ប្ិក      ប្ពេះព៉ុេធរស្ ប្េង់ប្បសូត,   
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ប្េង់បា្បរមភិសញមព ្ិ (បា្ប្តាស់) ្ិងប្េង់រលត់ម្ធចូ្លកា្់ បរ ិ្ ិ វ ្ (អស់ប្ពេះជ្ែ) ញៅកន៉ុង
តិថី “ប៉ុ ណមី” ម្ញសច្កដីថា “ខ្មញពញ បូ ៌មី” ន្ខ្មវរិម ។  
 ញប្តពី ព៉ុេធរស្ិកខ្មែរញប្កាមជាង ៨ ោ្្ក់ញៅកមព៉ុជាញប្កាមប្បារពធពិ្ីប៉ុ យវរិម 
បូជាមួយ ញ្េះ ក៏ម្ពលរដាន្ ប្បញេសកន៉ុងញោករាប់ោ្្ក់បា្ ប្បារពធផងខ្ដរ កន៉ុងញ្េះម្
រម្រប្បញេសជាប់ប្ពំខ្ដ្ ប្បញេសឥ ឌ្  ដូច្ជា ញ្បា ល ប្សីលងាក  ្ិងេីញបត៍ ។  ច្ខំ្ កពលរដា
ន្ប្បញេសអាស៉ុីអាញគនយ៍វញិ ម្ប្បញេស កមព៉ុជា ញវៀត្ម សិងហប៉ុរ ីនថ ម ញ ស៉ុី ភូម ឥញ ឌ្ ញ្
ស៉ុី្ិងញប្តពីញ្េះក៏ម្ប រ្ ប្បញេសជាញប្ច្ើ្ញេៀត ញៅកន៉ុងញោក ខ្ដលញោរពប្ពេះ ព៉ុេធរស្
ប្បារពធជាញរៀងរាល់ឆ្ងន ផំងខ្ដរ ៕ ប្បភពពត៌័ម្៖ ររព័ត៌ម្នប្ព្គរ 

 វញិ ៉ុង – ញវៀត្ម: ញលខាបកសក៉ុមែ៉ុយ
្ីសរញវៀត្ម អេះអាងថា ប្បជាជ្ខ្មែរកមព៉ុជា
ញប្កាម ខ្ដលសពវនថងម្សញ្ជជ តិញវៀត្ម 

ញហើយបា្កាល យជាជ្ជាតិភាគតិច្ ញៅញវៀត
្ម ប្តូវបា្បកសញប្ជើសញរ ើសប ច្ូ លជាបកខ
ជ្ ម្តខំ្ ងតួ្េី ្ិងកា្់ការកន៉ុងបកស 
្ិងមូលោា ្ប្គប់ម្ាីរអងគភាព។ ឯក៉ុមរ ្ិងយ៉ុ
វជ្ខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាមក៏ប្តូវញលើកកមពស់អភិវឌ្ឍ្៍

ជា្្ធា្ម ៉្ុសសលអ ញច្េះដឹង តាមរយៈការ
បបំ ្ជីវភាព ស៉ុមភាព ឲ្យញរៀ្សូប្ត ្ិងម្
អោរអញ្រវាសិកោា ្ រន ក់ញៅតាងំពីញរៀ្ថាន ក់េី
៨ ដល់ េី១២ រោច្ញំ េះេូញៅ ្ិងបា្
ប្ប ងជាប់ញរៀ្ញៅមហាវេិាល័យ ម្ជំ្ ញ
្្។ ងំញ្េះ ជាការអេះអាងរបស់អនកប្សី 

ោង ្ីង ៉ុក្ីញ សមជិកមជឈមិបកសក៉ុមែ៉ុយ្ីសរ
ញវៀត្ម ្ិងជាញលខាបកស ញមតរវញិ ៉ុង ញៅ
េីរន ក់ការបកសញមតរវញិ ៉ុង ប្បញេសញវៀត្ម 

ម ៈជួបប្បតិភូជា្់មពស់ គ បកសប្បជាជ្
កមព៉ុជា-ញមតរប ា្ យ ម្ជ័យ ដឹក្ញំោយ
ញោក អ៊ា៉ុង ញអឿ្ សមជិកគ ៈកមែ ្ិការ     
ក រ្ លគ បកសប្បជាជ្កមព៉ុជា ្ិងជា
ប្បធា្គ បកសញមតរ កាលពីនថងេី ២៣ញមរ  

ញលខាបកសក៉ុមែ៉ុយ្ីសរញវៀត្ម៖ ខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាម ជាបកខជ្ ញៅ
ប្គប់ម្ាីរអងគភាព 
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http://www.preynokornews.blogspot.com/2012/04/blog-post_7326.html
http://vokk.net/?p=8437
http://vokk.net/?p=8437


ឆ្ងន ២ំ០១២។ 
 អនកប្សី ្ីញ ្ិយយប្រថា ជ្ជាតិខ្មែរ
ញប្កាមជិត ៣ % ញៅញមតរញ្េះ ប្តូវបា្បកស ្ិង
រដា ជួយញលើកកមពស់ជីវភាពផ៉ុតពីភាពប្កីប្ក 

៣៦%កន៉ុង២ឆ្ងន ចំ្៉ុងញប្កាយញ្េះ។ 
 ញលខាបកសញមតររូបញ្េះ ្ិយយពីញោល
្ញយបាយបកសថា ជ្ជាតិខ្មែរ ខ្ដលម្
គ៉ុ សមបតរិ គ៉ុ បំ្ ច់្កន៉ុងបដិវតរ ប្តូវបា្
ញលើកេឹកចិ្តរ។ ជ្ជាតិខ្មែរ ក៏ញច្េះសប្មប
សប្មួលរស់ញៅញ ើ្វការ ជាមួយជ្ជាតិញវៀត   
្ម ្ិងជ្ជាតិដនេញេៀត ញហើយញច្េះរមគគី
ភាពេំ្ ក់េំ្ ងលអ។ 
 កន៉ុងឱ្កាសញ្េះ ញោក អ៊ា៉ុង ញអឿ្ 

ប្បធា្គ បកសប្បជាជ្កមព៉ុជា ញមតរប ា្ យ

ម្ជ័យ ្ិងជាអភិបាលញមតរប ា្ យម្ជ័យ 

បា្ញលើកញ ើងថា គ បកសមិតមបំ្រញ ើ្ វលអ ្ិង
ញដើមបញីសច្ករីច្ញប្មើ្របស់ពលរដា ញេើបពលរដា
ប្ោបំ្េញបាេះញឆ្ងន តជូ្រហូតមក។ 
  ញោក្ិយយដូញច្នេះ ញឆ្លើយតប្ឹងញលខា
បកសក៉ុមែ៉ុយ្ីសរញវៀត្មញមតរវញិ ៉ុង ខ្ដល
ថា បកសបា្ញ ើ្វគរូំលអ ញេើបប្បជាជ្ប្សឡាញ់ 

្ិងជហំរោបំ្េ។ កមែ ភិបាលញវៀត្មអេះអាង
ពីការចាត់តាងំកមែ ភិបាលបកស ្ិងរដាសួរស៉ុម
េ៉ុកខជ្ជាតិភាគតិច្ខ្មែរ កែ៉ុងឱ្កាសប៉ុ យចូ្ល
ឆ្ងន ខំ្មែរ ្ិងពិ្ីប្បនព ី្្។ ប ៉ុខ្្រញគព៉ុ ំញ ើញ
ញលខាបកសញមតររូបញ្េះ អេះអាងពីការប្ធូរប្ាយ
ញសរភីាព្្ ដល់ពលរដាខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាម
ញ្េះញេ៕ ប្បភពព័ត៌ម្៖ CEN  
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អងញ់គលសេេួលរគ ល់ពីភាពមិ្ ប្សបោន ្ឹងញវៀត្មសរីពីសិេធិម ៉្ុសស
្ិងលេធិប្បជា្បិញតយយ 

 ខ្ថលងញៅរដាធា្ីហា ូយ កាលពីនថងេី 

២៥ ខ្មញមរ ម ៈញ្វើដញំ ើ រញៅបញំពញ
េសស្កិច្ចញៅញវៀត្មរយៈ ញពល ២ នថង 
ញោក William Hague រដាមន្ត្រីប្កសួងការ
បរញេសអង់ញគលស បា្បញ្ជជ ក់ថា អង់ញគលស្ិង
ញវៀត្មញៅខ្តម្បញ្ជហ សខំា្់ខ្ដល «មិ្
ប្សបោន » អពីំសិេធិម ៉្ុសស្ិងលេធិប្បជា្ិបញត
យយ ។ រដាមន្ត្រី      William   Hague  បា្ខ្ថលងថា  

ញោក William Hague រដាមន្ត្រីប្កសួងការបរញេស
អងញ់គលស ។ (REUTERS /Francois Lenoir)  

http://cen.com.kh/localnews/show_detail/19?token=Njk2YjU4YjI3OWFmZTAyYmEyMWQ1MTRlZmFiZjIw


ការស្ា្ ោន វាអាច្ជួយឲ្យ ញវៀត្មម្ការ
ផ្ទល ស់បដូ រ «តាមេិសញៅជាវជិជម្» មួយ ។ 
 ញោកបា្ប្រញេៀតថា « ម្ច្ ំ៉ុ ច្
មួយច្ំ្ ួ្ប្តូវការច្ំ្ យញពលយូរ ្ស់ 
ប ៉ុខ្្រជាបញ្ជហ ម្ររៈសខំា្់ ខ្ដលពួកញយើង
ប្តូវខ្តលូកនដចូ្ល»។ 
 េីភាន ក់ងារព័ត៌ម្បារាងំ AFP បា្កត់
សមគ ល់ថា ញោក William Hague ជារដាមន្ត្រី
ប្កសួងការបរញេស អង់ញគលសបា្ញៅបញំពញ
េសស្កិច្ចជាញលើកដបូំងកន៉ុងអ ំ៉ុង ១៧ ឆ្ងន ចំ្៉ុង
ញប្កាយញ្េះ។ េិសញៅកន៉ុងដញំ ើ រេសស្កិច្ចញ្េះ 
តាមប្បរស្៍របស់ញោក គឺញដើមបពីប្ងឹកកិច្ច
សហប្បតិបតរិការរវាងប្បញេស ងំពីរជាពិញសស

វស័ិយ  ិជជកមែ។ 
 កន៉ុងេំ្ ក់េំ្ ង្ឹងអង់ញគលស ខ្ដលជា
ប្បញេសមហាអំ្ ច្ខាងញយធាមួយកន៉ុងពិភព
ញោកញ្េះ ញវៀត្មក៏ចាប់អារមែ ៍ដល់កិច្ច
សហប្បតិបតរិការខ្ផនកស្រិស៉ុមផងខ្ដរ។ រដាមន្ត្រី
អង់ញគលសWilliam Hague ក៏បា្បញ្ជជ ក់ខ្ដរថា 
ភាគី ងំសងខាងកពំ៉ុងខ្ត្្ញៅរកកិច្ចសហ 
ប្បតិបតរិការមួយខ្ដលម្«ការស្ា្ ្ិងសហ
ការកា្់ខ្ត រងឹមអំពីំស្រិស៉ុម ញៅញពល   
អ្គត » ។ 
 ញ េះជាយ ងញ្េះកដី ញោក Hague បា្
សងកត់្ង្ ់ថា កិច្ចសហការញ្េះ វាប្ោ្់ខ្តជា
ដំ្ ក់កាលដបូំងខ្តប ៉ុញ ណ្ េះ ៕ 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ១ី៦     ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

ការស្ទា បសាងម់្តិនិងការន្លីយែប សដីអុំពីការស្ទងសងរ់ពះវិហារថ្មីនៅកម្ពុជា

 

ប្ពេះវហិារវតរលល ងំ ញៅេីរួមញមតរលល ងំ ឆ្ងន កំញកើតវតរ ព. ស. ២០៧៦ គ. ស. ១៥៣៣ ។  
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 ញៅញលើេឹកដីកមព៉ុជាញប្កាមសពវនថង ម្
ការរងសង់ប្ពេះវហិារថែីជាញប្ច្ើ្ ។ ញោយការ
សង់ ប្ពេះវហិារ ថែីភាគញប្ច្ើ្ បា្ញ្វើញ ើងញៅញលើ
ញ ឿ្ប្ពេះវហិារចាស់ ដូញច្នេះញ ឿ្ ប្ពេះវហិារ
ចាស់ បូរា ញ្េះ ក៏ប្តូវោស់កកាយ ញច្ញ 
ញេើបចាក់ប្គឹេះថែីបា្ ។  
 ការងារញ្េះបា្្បំញងកើតញសច្ករី កងវល់
ដល់ខ្មែរញប្កាម ខ្ដលយកចិ្តរេ៉ុកោក់ញៅញលើ 
ប្បវតរិកាលន្ប្ពេះវហិារ្ិងវតរ អារាមខ្មែរ ញៅ
ញលើេឹកដីកមព៉ុជាញប្កាម ងំមូល ញហើយបា្ឱ្យ
ញយបល់ថា ញបើម្ការ រងសង់ប្ពេះវហិារថែី 
គួរញ្វើឱ្យ ម៉ុសពីកខ្្លងខ្ដលប្ពេះវហិារ ចាស់តាងំ
ញៅ ។ ប ៉ុខ្្រញោយប្ពេះវហិារចាស់ខ្ដលសង់ ពី
ម៉ុ្ ស៉ុេធខ្តបា្ ប្តូវញប្ជើសញរ ើសេីតាងំប្តឹមប្តូវ
ឱ្យសមប្សបញៅតាមេិស្ិង េីតាងំ ក៉ុដិរោ
កន៉ុងវតរ ្ីមួយៗ មា ងញេៀតដីក៏មិ្ម្សល់ 
ឱ្យសមលែមដូញច្នេះគួរខ្ត សង់ញៅកខ្្លងចាស់
ដខ្ដល ។ 
 ញោយមតិ ងំអស់ស៉ុេធខ្ត គួរយកមក
ពិចារ្ ្ិងញោយមលឹមររន្ផលប្បញយជ្៍
ម្េហំំ ្ញំ្ង ជាប្បវតរិរន្តសររបស់ញយើងជា
ខ្មែរញប្កាម ងំអស់ោន  វេិយ៉ុសញំ ងកមព៉ុជាញប្កាម
សូមរក លបងញ្វើការប្សង់មតិ ដូច្តញៅ៖ 
ជញំរ ើសេី ១- សង់ប្ពេះវហិារថែីឱ្យម៉ុសពីេីតាងំ 
ញ ឿ្ប្ពេះវហិារចាស់ ញោយរកាេ៉ុកប្ពេះវហិារ 

ចាស់ដខ្ដល ។ 
ជញំរ ើសេី ២ – សង់ប្ពេះវហិារថែីញលើញ ឿ្ប្ពេះ
វហិារចាស់ ញោយថតរូបប្ពេះវហិារចាស់ េ៉ុកជា 
តឹកតាងម៉ុ្រ៉ុេះញរ ើ ញោយម្ច្៉ុេះកាលបរញិច្េតន្
ការរងសង់ប្ពេះវហិារចាស់ញ្េះផង ។ រូបថត
ញ្េះ ប្តូវតាងំតមកល់កន៉ុងវតរផង ផរិតខ្ច្កចាយ
ដល់ព៉ុេធបរស័ិេធញជើងវតរផង ។ 
ជញំរ ើសេី ៣-តាមញយបល់ របស់ញោក-អនក  ញតើ
ញយើងប្តូវញ្វើញមរច្ ច្ញំ េះញរឿងរងសង់ ? 
 ប្ពេះសងឃ ្ិងព៉ុេធបរស័ិេធខ្ដលម្
ញយបល់កន៉ុងញរឿងញ្េះ ញ លគឺយកជញំរ ើសេី ១ 
ឬ េី ២ សូមសរ ញសរ សបំ៉ុប្តមកអាស័យោា ្ៈ 
Khmers Kampuchea Krom Federation (KKF) 

P.O. Box 51201 San Jose, CA 95151    
ឬ Email: son.samrach@gmail.com    
              khmerkampucheakrom@gmail.com 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ១ី៧    ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

      វតរអងគររាជប៉ុរ ី(អងគ) ញៅញមតរប្ពេះប្ត ងំ      

   ឆ្ងន  ំកញកើតវតរ ព.ស.១៥៣៤ គ.ស.៩៩០ ។  
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 តាមប្បភពពីញោក ញៅ ក៉ុមរខ្ដលរាយ
ការ ៍ពីខ្ដ្ដីកមព៉ុជាញប្កាមបា្ឲ្យ ដឹងថាម្
ប្កុមញកែងអ្ធ លជ្ជាតិយួ្ ៨្ក់ម្កា្់
អាវ៉ុ្ប្គប់នដម្ដូច្ជាកាបិំត ពូញថា ជាញដើម
ញ្េះបា្ចូ្លកន៉ុងវតរញរាេិ៍ញដើមបវីាយញកែងវតរ ្ិង
ប្ពេះសងឃខ្មែរញប្កាម សាិតញៅ ៉ុអំា្សឺ ប្ស៉ុក
សិ្ញដឿង ញមតរអា្យ ង  ប្បញេសញវៀត្ម។ 
 ញោកញៅ ក៉ុមរបា្ប្រថាបញ្ជហ ញ្េះ
បា្ញកើតញ ើងគឺញោយររខ្តបញ្ជហ ជញំោេះដី្លី 
រវាងរោា ភិបាល ជាមួយ្ឹងប្ពេះសងឃ ្ិងព៉ុេធ
បរស័ិេខ្មែរញប្កាម ញប្ េះកាលពីប ៉ុ ែ្ ្ឆ្ងន កំ្លង 
មករោា ភិបាលយួ្ បា្យកដីវតរច្ំ្ ួ្១៨ក៉ុង 
ញសែើ្ឹងជិត២ហិតតា។ 

 ញៅកន៉ុងញហត៉ុការ ៍ញ្េះខ្ដលក៏ប រ្ ល
ឲ្យប្ពេះសងឃមួយប្ពេះអងគ េេួលរងរបួសផងខ្ដ
(ប្តូវបា្ ប្កុមជ្អ្ធ លវាយពីរដបំង) ្ិង
ញកែងប្សីម្អាយ៉ុ ១៦ឆ្ងន មំន ក់រងរបួសផង ខ្ដរ។
ញោយររម្ការសហការពីប្បជាជ្ ្ិងព៉ុេធ
បរស័ិេក៏ចាប់បា្  ប្កុមញកែងអ្ធ ល  ងំ្ក់ 
ញ្េះ។ច្ញំ េះការចាប់បា្ញ្េះខ្ដរ ប្កុមអាជាា  
្ម៌យួ្បា្្ឹងកពំ៉ុងញ្វើការ ញស៉ុើបអញងកតរកពី
មូលញហត៉ុថាញតើបញ្ជហ ញ្េះ ប រ្ លមកពីអវីផង
ខ្ដរ។ 
        គួរបញ្ជជ ក់ថាញៅឆ្ងន  ំ ១៩៥០ ប្ពេះ
ញៅអ្ិការវតរញរាេិ៍ញ្េះប្តូវបា្ អាជាា ្ម៌យួ្ញ្វើ
លតមរង ញហើយខ្ដរ៕ 

ជនអនធពាលយនួវាយរពះសងឃរែតនោទិ៍ នរពាះទុំនាសដ់ីធ្លី 

                       ញប្តពីញ្េះញោក ថាច់្ ង ៉ុថាច់្ 
ក៏បា្ជួបសញំ េះសំ្ លជាមួយ បងបអូ្
ខ្មែរញប្កាមខ្ដលកពំ៉ុងរស់ ញៅកន៉ុងប្បញេស
អូន្តររ លីផងខ្ដរ។ 
  កន៉ុងការជួបជាមួយ មន្ត្រីប្កសួងការ
បរញេស ្ិងជំ្ ួញរបស់ប្បញេសអូន្តររ លី
ញោកថាច់្ ង ៉ុកថាច់្ បា្ម្ប្បរស្៍ថា  
ប ហ្ ប្បញេសញវៀត្ម ម្សកមែភាព
 ក់េងញៅ្ឹងពលរដាខ្មែរញប្កាមញ្េះ ថា
ប្បញេសអូន្តររ លី បា្ដឹងពីបញ្ជហ  ខ្មែរញប្កាម

រួច្ជាញប្សច្ញហើយច្ញំ េះជំ្ ួបញ្េះ គឺញ្វើញ ើង
ញដើមបញី្វើសវ្ការផ្ទា ល់ម៉ុមោន ម៉ុ្្ឹងគ 
ប្បតិភូ តំ្ ងរាន្តសរ    ប្កសួងយ៉ុតរិ្ម៌  
ប្កសួងជំ្ ួយអូន្តររ លី ្ិងគ ៈកមែការសិេធិ
ម ៉្ុសស បា្ញៅេីប្កុងហា ូយញៅនថងេី២៥ 
ខ្មញមរ ឆ្ងន ២ំ០១២ ។ញោកបា្បញ្ជជ ក់ថា 
ពួកញគបា្យកចិ្តរេ៉ុកោក់យ ងខាល ងំ្ូវបញ្ជហ
របស់ខ្មែរ ញប្កាម។ 

ច្ញំ េះការបិេសិេធិញសរភីាពព័ត៌ម្ 
្ិងសិេធិម ៉្ុសស ញោកថាច់្ ង ៉ុកថាច់្ បា្ឲ្យ

តមកពីេពំរ័េី១ 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ១ី៨     ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 



ដឹងថា អ ៉្ុរដាញលខា្ិការញោក Jonh Feil 
បា្ម្ប្បរស្៍ថា ញៅឆ្ងន  ំ ២០១៣ខាង
ម៉ុមញ្េះរោា ភិបាលយួ្ ្ឹងេេួលស ំ្ពី
អ្ររជាតិមិ្អាច្ញគច្បា្ញ្េះញេ។ 

ញោក Jonh Feil បា្បញ្ជជ ក់ថារោា ភិ
បាលអូន្តររ លីយកចិ្តរ េ៉ុកោក់យ ងខាល ងំ
ច្ញំ េះញរឿងសិេធិ ម ៉្ុសស ដូច្ញ្េះបា្ជាញោក
ច្ង់ដឹងយ ងខាល ងំថា ញតើរា ្ភាព ងំញ្េះ
យ ង្មលេះ ច្ញំ េះជ្ជាតិ ងំ អស់ខ្ដល
រស់ញៅកន៉ុងប្បេសញវៀត្ម។    

 រោា ភិបាលអូន្តររ លី  បា្ផរល់្ូវ២     
ច្ំ្ ៉ុច្ញេៀត ខ្ដល ក់េងញៅ្ឹងបញ្ជហ សិេធិ្ិង
ញសរភីាពព័ត៌ម្ញ្េះ។ 

េី១គឺញោកបា្ស្ាថា ញោក្ឹង
អញ ជ្ើញសហព័្ធខ្មែរញប្កាម ឲ្យចូ្លរួមមរង 
ញេៀត ថាញតើញោកបា្្ិយយអវីមលេះជាមួយរ
ោា ភិបាលយួ្។ 

េី២ញោកហា៊ា ្ធា្ថា ្ឹងម្របាយ
ការ ៍ របស់រោា ភិបាលអូន្តររ លី។ ញហើយ
ជំ្ ួយឧបតាមភរបស់អូន្តររ លី ោត់បា្បញ្ជជ ក់
ថារោា ភិបាល អូន្តររ លី្ឹងម្ការ ញ់យក
ម ៉្ុសសពីរកមព៉ុជាញប្កាមញដើមប ី មកញរៀ្អពីំសិេធិ
ម ៉្ុសស ញៅប្បញេសអូន្តររ លី ផងខ្ដរ។                                                                           

 ញោកថាច់្ង ៉ុកថាច់្ បា្បញ្ជជ ក់ញេៀត
ថា   មន្ត្រីប្កសួងការបញេស អូន្តររ លីបា្
ប្បាប់ថា      រោា ភិបាលអូន្តររ លី ម្ការ
រកីរាយយ ងខាល ងំ  ច្ញំ េះការអភិវឌ្ឍ្៍ញសដា
កិច្ចញៅតបំ្់េញ្លញមគងគ ដូច្ញ្េះញ្វើ យ ង្ 
ឲ្យសហព័្ធខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាមឲ្យដឹង     ្ូវ
គំ្ ិត របស់          រោា ភិបាលអូន្តររ លី ្ិងញ្វើ
យ ង្ឲ្យបង បអូ្ខ្មែរញប្កាមកន៉ុងប្ស៉ុកបា្
ដឹងថាការញ្វើផលូ វ រព ្ ្ិងជំ្ ួយថវកិារ ងំ
អស់ញ្េះ ជាជំ្ ួយរបស់រោា ភិបាល អូន្តររ លី
 ងំអស់។ 

គូសបញ្ជជ ក់ថា ប្បញេសអូន្តររ លីជា
ប្បញេសមួយខ្ដលម្អំ្ ច្ញៅអាស៉ុី ជា
អនកជួយ ឧបតាមភដល់ការពប្ងីកញសដាកិច្ចញៅ
តបំ្់េញ្លញមគងគ ជាសមជិកន្ប្បញេសញអប៊ាចិ្ 
ជាពិញសសជាប្បញេស មួយខ្ដលម្េងំ្់ញៅ
កន៉ុងប្បញេសអារ៊ា ្ផងខ្ដរ។ 

មន្ត្រីការបរញេសការបរញេស អូន្តររ លី
បា្ស្ាថា ប ា្ ប់ពីការជួបពិភាការវាង
ប្បញេសអូន្តររ លី ជាមួយអនកតំ្ ងប្បញេស 
ញវៀត្ម អពីំបញ្ជហ ជ្ជាតិញដើមខ្មែរញប្កាម 
្ឹងវលិមកញ្វើរបាយការ ៍ជូ្ សហព័្ធខ្មែរ
កមព៉ុជាញប្កាមបា្ប្ជាបជាខាងញប្កាយ៕ 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ១ី៩     ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 កាេរីថ្ងៃទ១ី៦ លេស្ន ២០១២កន្លងលៅលន្េះ
លោកព្បធាន្ខផ្ន្ការថ្ន្សហរ័ន្ធខខែរ កេពុជាលព្កាេ (KKF) 
លោក ព្ត្ងឹ មា៉ា ន់្ រនិ្ទ បាន្ដឹកនាំគណព្បត្ិភូរបស់ខលួន្ ជា
រិលសសមាន្ លោក កុក ស  ព្បធាន្េូេន្ិធេិ៉ាុងតាញ្ញ៉ា  ន្ិង
លោក Joshua Cooper ទពី្បឹកាជាន់្ខពស់របស់ KKF ក៏
បាន្រេួដាំលណីរ លៅជួបេន្តន្តីព្កសួងការបរលទសសហរដឋអាលេរ ិ
កផ្ងខដរ។  
 លោកព្ត្ឹង មា៉ា ន់្រនិ្ទបាន្ឲ្យដឹងថាការចូេជបួេន្តន្តី
កិចចការបរលទសអាលេរកិលន្េះគឺលោក បាន្យករបាយការណ៍
ចាំន្ួន្រីរ លៅដាក់ឲ្យេន្តន្តីការបរលទសអាលេរកិ។ 
 ទី ១ ជារបាយការណ៍ ខដេសហរ័ន្ធបាន្លធវីការត្វ៉ា  
ជាេួយអាជាា ធេ៌យនួ្ លៅអងគការសហព្បជាជាត្ិកាេរីខខ
កុេភៈកន្លងលៅលន្េះ។ ខដេលរេលនេះយួន្បាន្ចូេខលួន្បក
ព្ស្នយនូ្វ របាយការណ៍សតរីីបញ្ា សទិធិេនុ្សសលៅព្បលទស 
លវៀត្ណាេ  លៅពាក់កណាត េលរេកាំណត់្ របស់អងគការ 
សហព្បជាជាត្ិ ។ ខដេកាេរីឆ្ា ាំ២០០៩ យួន្បាន្ចូេ
ខលួន្បាំភលេឺតងរចួេក លហយី។ 
 ទី ២ ជារបាយការណ៍ ខដេទាក់ទងលៅន្ឹងបងបអូន្
ខខែរលព្កាេខដេកាំរុងរស់លៅទកឹដី កេពុជាលព្កាេ មាន្ទាាំង

ស្នសន ខាងសកិាធិការ ខាងលសដឋកចិច ន្ងិន្តសតីជាលដីេ ជា
រិលសស បញ្ា សិទធេិនុ្សសខដេយួន្ បាន្រ ាំលោភយកដធីលី
របស់រេរដឋខខែរកេពុជាលព្កាេ។ 
 លោកព្ត្ឹង មា៉ា ន់្រនិ្ទបាន្បញ្ា ក់ថារួកលគចងល ញី
ការសហការ គ្នា រវងជន្ជាត្ភិាគ ត្ចិ ជាេួយន្ងឹ ជន្ជាត្ិ
លដីេខដេកាំរុងរស់លៅកាុងព្បលទសយួន្ លធវីការត្វ៉ា រក
ព្បលោជន៍្រេួ ខដេទាក់ទងលៅន្ឹងអាកទាាំងអស់លនេះ។ 
 លោកបាន្បញ្ា ក់ បខន្ែេថាលៅលដីេខខ ឧសភា 
២០១២ កាុងកិចចព្បជុាំរបស់អងគការ សហព្បជាជាត្ិលៅទីព្កងុ 
ញូវយ៉ាក ខខែរលព្កាេ ជន្ជាត្ិេ៉ាុងតាញ្ញ៉ា  ន្ិងជន្ជាត្ថិ្ទ 
ព្បកាសនូ្វ ការបលងកតី្សេព័ន្ធភាររវងជន្ជាត្ិលដីេ ន្ងិជន្
ជាត្ិភាគត្ចិលៅ ព្បលទសលទសលវៀត្ណាេ។ ការបលងកីត្ស
េព័ន្ធភារលន្េះន្ងឹលធវីឲ្យទាំងន់្ថ្ន្ជាជាត្ិលដីេ ន្ិងជន្ជាត្ិភាគ
ត្ិចមាន្ត្ថ្េល ន្ងិ មាន្ទាំនកទាំន្ង់េអជាងេុន្លៅលេឆី្ក
អន្តរជាត្។ិ 
 លោក ព្ត្ឹង មា៉ា ន់្រនិ្ទបាន្បញ្ា ក់ថា េន្តន្តីកចិចការ
បរលទសសហរដឋអារកិបាន្ ផ្តេ់អនុ្ស្នសន៍្ដេ់សហរ័ន្ធខខែរ
កេពុជាលព្កាេថា រួកលគចងល ញីសហរ័ន្ធខខែរកេពុជា លព្កាេ
ស្នេគគីជាេួយជន្ជាត្ិភាគត្ចិ ន្ិងជន្ជាត្ិលដីេលផ្សងៗ
លទៀត្ លដីេបផី្េព្បលោជន៍្ទាាំងអស់គ្នា ។ 
 លោក ព្ត្ងឹ មា៉ា ន់្រនិ្ទបាន្បញ្ា ក់បខន្ែលទៀត្ថា សរវ
ថ្ងៃរិភរលោកកាំរុងខត្ខព្បព្បេួ រីេយួថ្ងៃលៅេយួថ្ងៃ ខផ្ាក
សិទទិលសរភីារ ការលគ្នររសិទធេិនុ្សសជាលដីេ លហយីបញ្ា លន្េះ
វន្ឹងលធវីឲ្យព្បលទសលវៀត្ ណាេលធវីការបតូរនូ្វរបបគុេែុន្សិតិ៍ជា
េិន្ខាន្។ 

 សូេបញ្ា ក់ថា លៅលព្ៅជាំន្បួលន្េះខដរលោក ថាច់ 
លេ ន្ី លោក Joshua Cooper ន្ិង លោក កុក ស ព្បធាន្
េូេន្ិធេិ៉ាុងតាញ៉ា  បាន្លៅជួបជាេួយន្ឹងត្ាំណាងអងគការ
សហព្បជាជាត្ិ ខាងសទិធិេនុ្សសព្បចាំលៅកេពុជាគឺលោក សូរ ិ
ោ សូប ឺឌី ។លោកលេ ន្ ី ក៏បាន្ជាំរាបរសី្នែ ន្ភារខដេ
រេរដឋខខែរលព្កាេ កាំរុងរស់លៅកេពុជា ជបួការេាំបាកជាលព្ចីន្ 
លហយីលោកសូប ឺឌ ី ក៏បាន្យកចិត្តទុកដាក់ចាំលពាេះបញ្ា លន្េះ
ផ្ងខដរ៕ 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ២ី០    ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

អានម្រិកជុំរញុឲ្យជនជាតិនដីម្ភាគតិរនៅន ៀែណាម្នរកាកន ីង
របួរមួ្គ្នែ ែទលន់ឹងរដ្ឋា ភិបាលកមុ្មុយនិសតិ៍យនួ 

រូបភាពអ ៉្ុសាវរយ៍ីរបស់ថាន ក់ដកឹ្សំហព័្ធខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាម  
ញៅសាូឌ្យួីរបស់វេិយូសញមលងសហរដាអាញមរកិ  ២០១០ 



 លៅថ្ងៃទី១២ ខខលេស្ន ១៨៦១ កងទ័រនវ
បារា ាំងដឹកនាំលដាយលោក បា៉ា េ់ បាន្វយ  យកលខត្តលេ
ស។ កាុងេិខិត្ចុេះថ្ងៃទី១០ កកកដា ១៨៦១លផ្ាីលៅកាន់្
លោករដឋេន្តន្តីលជីងទឹកលោកឧត្តេ នវលទា ស្នកន 
បាន្សរលសថា វជាការរិត្ណាស់កាេខដេលយងីលបាេះ
ជព្េុាំលៅថ្ព្រន្គរ លេសត្ព្េូវឲ្យលយងីលដាយលជៀសេិន្រូច
ព្តូ្វខត្វទី អាណាចព្កលយងីលៅលេីខដន្លកាេះលសទីរលកាេះ  
ព្បខវងដីខដេមាន្ ទីទឹករ័ទធជាំវញិលសទីរកាល យលៅជាលកាេះ
ទាាំងអស់ខដេលៅចលនល េះពាេ នឹ្ង ហា លទៀងចាំនុ្ចដី
ចុងលព្កាយកេពុជា។លព្កាយរីបាន្ខត្ងតាាំងលទស្នភិបាេ 
និ្ងអគគលេបញ្ា ការ   បារា ាំងលៅកូស្នាំងសុីន្ លហយី
លោកឧត្តេនវ បូណា បាន្បញ្ា ឲ្យកាន្់កាប់លកាេះ
ព្ត្ឡាច រចួេក បាន្វយយកបនទ យព្បាការលៅព្ត្ពាាំង
ចង្វវ រ។ 
  លៅថ្ងៃទី១៦ ឆ្ា ាំ១៨៦១កងទ័រព្កុងលវ ៉ាបាន្
ការពារ បនទ យលន្េះោ៉ា ងខាល ាំងខាល ខត្ព្ត្ូវកងនវបារា ាំង
វយសព្េុក តាេលជីងលគ្នកផ្ង  និ្ងលជីងទឹកផ្ង  ទី
បាំផុ្ត្បនទ យលន្េះ ក៏បាន្ធាល ក់លៅកាុងកណាត ប់ខដបារា ាំង
លៅ។ េុន្នឹ្ងនាំគ្នា រត់្លចេបនទ យកង  ទ័រនឹ្ងេន្តន្តី
យនួ្បាន្ ចប់ចង់ព្បជារាន្តសតជាលព្ចីន្ ខដេកាន់្
ស្នសនកាត្េីកដាក់កាុងជព្ន្ក់  លហយីដុត្លចេទាាំង
រស់។លៅចុងឆ្ា ាំ ខខែរ និ្ងយនួ្បាន្វយគ្នា ោ៉ា ងខាល ាំងលៅ
លខត្តឃ្ល ាំង ខត្ខខែរ  បាន្ចញ់ថ្ដយនួ្េករីគ្នែ ន្ជាំន្ួយ
លស្នេះ។ ជាបន្តបនទ ប់េកកងទ័របារា ាំងបាន្កាន់្កាប់
លខត្តព្រេះ សួគ៌្នបារាលហយីលៅថ្ងៃទី២៨ េិនឆ្ា ាំ១៨៦២ 
បារា ាំងបាន្កាន់្កាប់បនទ យេង់លហា សន្ធិសញ្ញ  បារា ាំង
យនួ្ចុេះថ្ងៃទី០៥ េិងុន ១៨៦២។លៅខខេិនឆ្ា ាំ

១៨៦១ឧត្តេនវលទាលេបញ្ា ការ ស្នកន បាន្េក
គ្នេព្រេះេហាកសព្ត្ខខែរ ព្រេះបាទន្លរាត្តេទេួឲ្យព្ទង
ព្ជាប់អាំរីការសលព្េចចិត្តរបស់  បារា ាំងកាុងការតាាំងជា
ស្នែ ររលៅកេពុជាលព្កាេ។ លដាយបារា ាំងបាន្ចត់្ទុក   
កេពុជាជាព្បលទសខដេសែិត្លៅលព្កាេអធិរាជយួន្។
 លោកឧត្តេនវលទាគ្នែ ន្ គាំលរាងលធវីកិចចព្រេ
លព្រៀង ណាេយួជាេយួ ព្រេហាកសព្ត្ខខែរលនេះលទសតីអាំរី
កេពុជាលន្េះ ខត្លោកបាន្បងខាំឲ្យ ព្កុងលវ ៉ាព្បគេ់កេពុជា
លព្កាេឲ្យ លៅបារា ាំងវញិ។ លៅលដីេខខលេស្នឆ្ា ាំ១៨៦២ 
លោកឧត្តេនវលទស្នភិបាេ បូណា បាន្បញ្ចូ េ 

កបា៉ា េ់ចេបាំង លព្កាេបញ្ា ការរបស់លោកវរលសនី្លទា 
សុេី៉ាុង ឲ្យលៅលសុីបយកការលហយីលបាស សមាអ ត្តាេលនារ
សេុព្ទចិន្       តាាំងរីលព្ជាយអូរកាត់្     រហូត្លៅដេ់
ព្កុងលវ ៉ា កាុងដាំលណីរព្បតិ្បត្តការ  លន្េះទូកបុកថ្ចព្បមាណ
៦ ខដេដឹកអងគរ ព្កណាត់្ និ្ងព្បាក់កាសព្តូ្វបាន្
បារា ាំងចប់ លហយីដុត្បាំផ្លល ញលចេ កាុងបាំណងបារា ាំង
េិន្ឲ្យទីព្កុងលវ ៉ាមាន្     េទធភារលរៀបចាំកងទ័រលេងី
វញិ   បាន្។ 
 លៅលរេចប់បាន្ទូកបុកថ្ចទី៧ខដេផ្ទុកព្បាក់
កាសជាលព្ចីន្ មាន្េន្តន្តីយួន្ជាន់្ខពស់  មាា ក់េករីព្កុងលវ ៉ា
បាន្លសាីដេ់លោកសុីេ៉ាុងអនុ្ញ្ញ ត្ឲ្យកបា៉ា េ់បាប ីន្លបីក
បរលដាយលសរលីបី  លោកព្រេលដាេះខេង   ទូកបុកថ្ចលន្េះ 
ចិត្តដឹងចិត្តគាំនិ្ត្ នឹ្ងយួន្លោកសុីេ៉ាង     េិន្បាន្ចប់
អារេែណ៍នឹ្ង  ការលសាីរលន្េះលទ។លោកបន្តដាំលណីរលៅេុខ
លទៀត្។ េុេះេកដេ់ថ្ដទលន្លចូេព្កុងលវ ៉ា  េន្តន្តីយនួ្  មាា ក់
លទៀត្ បាន្យកេិខិត្េយួ របស់អធិរាជតាដឹក លៅលសាីរ
សុាំសន្តិភារជាេយួបារា ាំងលដាយ        ល ញីេិខិត្លន្េះ  

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ២ី១     ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

កេពុជាលព្កាេេិន្មាន្អាំណាចខខែរលព្កាេ 

លហតុ្អវបីាន្ជាបារា ាំងអាចេកដេ់ទកឹដខីខែរកេពុជាលព្កាេ 
ដកព្សង់លដាយលោក សឺន្ សលព្េច លចញរីលសៀវលៅ កេពុជាលព្កាេេិន្មាន្អាំណាចខខែរលព្កាេ 

របស់លោក ព្តឹ្ង ន័ព្ត្ប ុត្។                                                                                  តមកពីញលមម៉ុ្ 



សាំខាន់្ក៏បាន្បកកបេ់េក   ទីព្កុងថ្ព្រន្គរវញិ លដាយ
បាន្នាំស្នរលសតចតាដឹក  េកជាេយួផ្ងលដីេបជូីន្លោក
ឧត្តេនវលទស្នភិបាេ បូណា សលព្េច។លោកឧត្តេ
នវលទស្នភិបាេ បូណា េិន្លជឿលេីគាំនិ្ត្សន្តិភារ
របស់លសតចតាដឹកលនេះ លទ លោកសលងកត្ល ញីថាលសត
ចយនួ្ លៅព្គប់ជាំនន់្េិន្ខដេមាន្គាំនិ្ត្េអចាំលពាេះជន្
ជាតិ្អឺុរ ៉ាុប លនេះលទ។ លគលធវីទុកខបុកលេាញដេ់អាកផ្ាយ
ស្នសន សូេបខីត្បារា ាំងជាលព្ចីន្មាន្លោក សុីញ៉ាូ  ជា
លដីេខដេធាល ប់បាន្បលព្េីទីព្កុងលវ ៉ា លដាយអស់ចិត្តលៅឆ្ា ាំ
១៨២១ លៅលរេខដេលោកបាន្ ព្ត្េប់លៅលៅទី
ព្កុងលវ ៉ា កាុងឋាន្ជាកុងស ុេបារា ាំងក៏អធិរាជយនួ្ េ៉ាុង
មា៉ា ងេិន្បាន្ទទេួស្នរ តាាំងលោកខដរ ខងេទាាំងបាន្
បងខាំលោកឲ្យចុេះកបា៉ា េ់បកលព្កាយលទៀត្ផ្ង។បនទ ប់រី
បាន្រិចរ ណាដិត្ដេ់លហយីលោកឧត្តេនវ
លទស្នភិបាេបញ្ា លោក សុីេ៉ាុងឲ្យលចញរីទីព្កុងលវ ៉ាវញិ
លដីេបពី្បាប់ដេ់អធិរាជយនួ្តាដឹកឲ្យកក់ព្បាក់ ១០េីុន្
ព្បង់លដីេបធីានដេ់ទឹកចិត្តរបស់យនួ្លហយី    ឲ្យបណណ័
ទូត្ជាអាកយកបណណ័ ធានឥទាន្លន្េះេកជាេយួ។  
 លដាយគ្នែ ន្េលធោយបាយអវីលដីេប ី  លជៀសវង
បាន្យនួ្បាន្យេ់ព្រេទាាំងអស់ កបា៉ា េ់ហវក់ប ីន្បាន្
អូសកបា៉ា េ់យនួ្ោ៉ា ងធាំេួយ េកថ្ព្រន្គរវញិខដេកាុង
លនេះមាន្គណព្បតិ្ភូយួន្មាន្លោកផ្លន្ ថាន់្ោ៉ា ងរដឋ
េន្តន្តីពាណិជា កេែ និ្ងយុត្តិធេ៍ ជានយកគណព្បតិ្ភូ 

លោក ឡាន្ ទុយោប(េនឹ្ ោេងឹប)ជារដឋេន្តន្តីព្ក
សួ ងសន្តង្វគ េ មាន្េន្តន្តីជាន់្ខពស់ព្កសួងយុត្តិធេ៌រីរនក់
ជាអាកកាន់្េិខិត្ឥណទាន្ ឧត្តេលសនី្យ ៍ អធិរាជយួន្
មាា ក់ និ្ងសមាជិកលផ្សងលទៀត្ទាាំងអស់ចាំន្នួ្១៣៥ន
ក់។លៅថ្ងៃទី២៧ លេស្ន កបា៉ា េ់បាន្េកដេ់ព្កុង
ថ្ព្រន្គរវញិ។ ោៃ ចខសអកលេងីរិធីខចកេិខិត្ឥណទាន្
លន្េះបាន្ព្បព្រឹត្តិលៅលេីកបា៉ា េ់ចេបាំង បារា ាំងដ៏ធាំេួយ
លផ្សងលទៀត្គឺកបា៉ា េ់ឌុចតាលរ។លៅថ្ងៃទី ០៥ េិងុន
១៨៦២ សន្ធិសញ្ញ េយួបាន្ព្តូ្វចុេះហត្ែលេខារវង

ឧត្តេនវលទស្នភិបាេបូណា ត្ាំណាងអធិរាជ  ណាប៉ាូ
លេអុងទី៣ និ្ងលោក ថាង ងិញោ៉ា ង ត្ាំណាងលសត
ចយនួ្ ដូរនឹ្ងសន្ធិភារលន្េះលសតចយនួ្ បាន្ព្បគេ់លខត្ត
ខខែរចាំនូ្ន្៣លៅឲ្យបារា ាំងលធវីជាកេែសិទធិ ផ្តេ់លសរភីារ
ដេ់អាកកាន់្ស្នសន កាតាេីក សង់ស្នហុយសន្តង្វគ េ 

ចាំន្នួ្២០ោន្ព្បង់លៅឲ្យបារា ាំង។  
 ខងេលេីកលន្េះលទៀត្សន្ធិ សញ្ញ លន្េះ

ហាេយនួ្េិន្ឲ្យព្បគេ់ទឹកដីយនួ្លៅ ឲ្យព្បលទសណា
េយួលដាយគ្នែ ន្ការយេ់ព្រេ រីបារា ាំងលទ។ព្រេទាាំង
លបីកលសរភីារឲ្យ បារា ាំងលធវីជាំន្ញួលដាយលព្បីព្បាស់កាំរុង
ខផ្ជាលព្ចីន្របស់ យនួ្មាន្ដូចជាកាំរុងខផ្គួរា៉ា ន្។ យួន្
សុាំខត្សុខជាេយួបារា ាំងលដាយព្បគេ់ឲ្យបារា ាំងនូ្វអវីៗ
ទាាំង អស់ខដេបារា ាំងចង់បាន្បារា ាំង បាន្ព្បលេីេ
ល ញី ជាលព្សចលៅលហយីថាថ្ងៃលព្កាយបារា ាំងនឹ្ង  យក
ឥណឌូ ចិន្ទាាំងេូេេកលធវីជាកេែសិទធិរបស់រកួលគ។
ទាំនក់ទាំន្ងជាេួយ លសៀេ បារា ាំងលព្បីព្គប់ េលធោបាយ
ទុកកេពុជាជាព្បលទស ឯករាជយតាាំងរីមាន្ សន្ធិសញ្ញ
លន្េះេកព្បលទសខដេព្គប់  ព្គងលេីលខត្តទាាំងបីលៅកូ
ស្នាំងសុនី្ខាងលព្កាេមាន្គាំនិ្ត្រកីរាយ ទុកខលូន្ជាអាក
កាន់្កាប់ អធិបលត្យយ      ភារយនួ្លេីកេពុជាខដន្ដី
ខដេជា កេែសិទធិបារា ាំងលន្េះ មាន្ទាំហាំព្បខហេ 
១៨០០០ km2 មាន្ភូេិ  និ្ងទីព្បជុាំជន្ទាាំងអស់៩៩៥
លៅភាគខាងត្បូងមាន្ភូេិ ខលេះមាន្េនុ្សសចប់រី
២៥០០ ដេ់  ៣៥០០នក់។ ខត្លបីលគលេងីលៅខាង
លជីងវញិេនុ្សសមាន្កាន់្ខត្តិ្ចលៅៗ លហយីមាន្ ុាំជា  
លព្ចីន្មាន្េនុ្សសេិន្ដេ់៦០០នក់ផ្ង។ លៅឦស្នន្ត 
និ្ងពាយរ័យមាន្សុទធខត្លដីេល ធីាំៗលគ  អាចលធវីការ
ស្នែ ន្លៅថាមាន្ព្បជារេរដឋ ទាាំងអស់ព្បខហេេួយោន់្ 
នក់។លសតចយួន្តាឌឹក សបបយចិត្ត ោ៉ា ងព្ត្ង់បាន្ព្បគេ់
លខត្តខខែរប ី លៅឲ្យបារា ាំង។ចាំខណក ខខែរលព្កាេវញិក៏ធូចិត្តខដរ 
លដាយស្នរមាន្ការធុញព្ទាាំខដេមាន្ចេបាំងខខែរជាេួយន្ឹង
យួន្     េិន្លចេះចប់តាាំងរីឆ្ា ាំ១៦៥០ េក។  

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ២ី២              ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 



ម្អនក្ិព្ធមលេះ យល់ប្ច្ ថំាយួ្បា្
យកេឹកដីខ្មែរញប្កាមអស់ញហើយ ម៉ុ្បារាងំបា្
ញៅដល់។ប្បសិ្ញបើយ ងដូច្ញ្េះខ្ម្ញសរច្យួ្
មិ្ខ្ម្ស៉ុមចិ្តរកាត់ដីមួយដ៉ុចំ្កំ រ្ លញៅ ឲ្យ
បារាងំញ្េះញេ។ញ្េះបងាហ ញឲ្យញ ើញថាយួ្មិ្
បា្កា្់កាប់ញមតរខ្មែរ  ងំឡាយខ្ដលញៅ   
ខាងររ េំញ្លញមគងគញ្េះញេ។ យួ្បា្មករស់
ញៅញលើេឹកដីកមព៉ុជាញប្កាមមលេះៗខ្ម្ គឺញៅមរ៉ុ ញំ្េះ  
ប្រិច្ញៅមរ៉ុ ញំ្េះប្រិច្ ដូច្ជាខ្សបកខាល ដូញចាន េះ គឺ
ប្បញភលច្ ប្បភាល ក់ប្តង់ញ្េះប្រិច្ប្តងញ្េះប្រិច្។ 
 ញៅញពលបារាងំបញងកើតប្ពំខ្ដ្រវាងកមព៉ុជា
្ិងកូរងំស៉ុី្កន៉ុងឆ្ងន  ំ១៨៧០ ញ្េះរតឹខ្តច្ាស់ 
្ស់ញៅញេៀតញោយញពល ខ្ដលញយើងញ្វើប្ពំ
ខ្ដ្ញ្េះញគញ ើញម្ភូមិខ្មែរ ញសាើរខ្តប្គប់
កខ្្លង អរច រយម្ភូមិយួ្ដល់្ គឺប្ពំខ្ដ្
កូរងំស៉ុី្ញៅដល់ញ្េះ។ ្ិយយថាយួ្កា្់
កាប់  ញមតរខ្មែរញមតរញ្េះញមតរញ្េះ ឆ្ងន ញំ្េះឆ្ងន ញំ្េះ
គឺជាការមិ្ពិត ល់ខ្តញរេះ ខ្តញបើ្ិយយថា
យួ្ បា្មករស់ញៅផរ៉ុោំន  ញៅញលើេឹកដីកមព៉ុជា
ញប្កាម ញគររ ប់បងាគ ប់ញៅហាវ យញគញ្េះជាការ
ប្តឹមប្តូវ ជាង។ញោយយួ្បា្ញៅដល់េី្
យួ្បា្បញងកើត រដាបាលប្គប់ប្គងរបស់ញគមួយ
ញៅេីញ្េះ ជា្ិច្ច ញៅកមព៉ុជាសពវនថងញ្េះយួ្ញៅ
ខ្តញប្បើកល់លបចិ្ដូច្កាលញ្េះដខ្ដល។  
 ញោកឧតរម្វា  ញេរភិបាល បូ្
បា្ពប្ងីករោា លបារាងំ ញលើខ្ដ្ដីថែីរបស់ោត់

ញោយយកគរូំតាមរដាបាល  េីប្កុងញវ   ងំប្ស៉ុង
្ិងញរ ើសស៉ុេធខ្ត ជ្ជាតិយួ្ឲ្យមន្ត្រីរាជការ។
 មួយសបារ ហ៍ញប្កាមពីម្  ស្ធិ សញ្ជា
ញ្េះមកញោកឧតរម្វា បូ្ បា្ប ច្ូ ្មិតរ
របស់ញោកមន ក់គឺញោកឌឺ្ឡា ញវសា ឌឺ្ឡាខ្វក 
ឲ្យយកស្ធិសញ្ជា ញ្េះ មកថាវ យអ្ិរាជបារាងំ 
្ប ូញលអ៊ា៉ុងេី៣ញដើមបចី្៉ុេះសចាច ប ័ ដញំ ើ រ
ញ្េះញ្វើតាមកបា ល់ Eco ខ្តញោយររម្ការ
ញ្ឿយហត់ខាល ងំញពក ប្ពម ងំម្ជមងឺ  ប្គុ្
ចាញ់ផង ញោកឌឺ្ឡាខ្វកក៏បា្រល ប់ញៅញៅ
កពំ៉ុងខ្ផ អាឌិ្្ ញៅនថងេី៩៥ សីហា ១៨៦២ កន៉ុង
អាយ៉ុ៤៣ឆ្ងន ។ំញៅខ្មត៉ុោ ១៨៦២ ញោកឧតរម
្វាញេរភិបាលបា្ញសនើរស៉ុឲំ្យញោក ជិ្ កិច្ 
ថាងកិ្យ ញ្វើញសច្ករីរាយការ ៍មួយជូ្
ញោកសរីពីសិេធិរាជភាពរបស់យួ្មកញលើ   កមព៉ុ
ជា។ញោកថាងកិ្យ ម្្ិយយថាខ្មែរញៅ
ញប្កាមអា្ច្ប្កញយើងតាងំពីជាង៤០០ឆ្ងន  ំ មក
ញហើយអា្ច្ប្ក្ម ខ្តងខ្តជួយរញំោេះពួក
ឲ្យផ៉ុតពីភាពេ៉ុរគត ញោយផរល់ឲ្យម្ស្រិ  
ភាព្ិងភាពរង ត់ញសងៀម ប ៉ុ ែ្ ្ដងញហើយខ្ដល
ញយើងបា្ប្បគល់រាជធា្ីខ្មែរញ្េះញៅឲ្យពួកញគ វ ិ
ញ។ញសរច្ប ៉ុ ែ្ ្ ញហើយខ្ដលពួកញយើងបា្ញលើ
តញមកើង ោបំ្េ ្ិងការ រ       តាមញោលការ ៍   
 

 

មាន្ត្លៅលេខលព្កាយលទៀត្ សូេអរគុណ!!! 
ញយើងច្ងឲ្យម ៉្ុសសរស់ញៅរហូតកន៉ុងស្រិភាព។   
ច្ញំ ញយកប្បញេសញ្េះញេ។ញប្បៀបដូច្ជាប្ពេះ  

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ២ី៣              ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

ញោលប ំងញយើងមិ្ខ្ម្ច្ងរញំោភច្ងញកង 



 ញៅកន៉ុងញពលញ្េះ រោា ភិបាលញវៀត្ម 
កពំ៉ុងខ្តប ច្ូ លភាន ក់ងាររបស់មលួ្ឱ្យញៅតាមវតរ
អារាម្្ ញដើមបតីាមលល ញំមើលសកមែភាពរបស់
ប្ពេះសងឃខ្មែរ ញប្កាម។ សកមែភាពញ្េះ ញ្វើឱ្យប្ពេះ
សងឃខ្មែរញប្កាមប្តូវរស់ញៅ កន៉ុងភាពភ័យខាល ច្ 
ញហើយមិ្ហា៊ា ្្ិយយដល់សិេធិ របស់ប្ពេះអងគ
កន៉ុងកិច្ចប្បតិបតរិ ព៉ុេធរស្ហិ្យ្ញោយ
ញសរ ី ញោយខាល ច្ច្ញំ េះការអាច្ប្តូវចាប់ច្ង។ 
សកមែភាពន្ពិ្ី្្ របស់ខ្មែរញប្កាមប្តូវម្
ច្ាប់អ ៉្ុញាតពីអាជាា ្រញវៀត្ម។ ប៉ុរសខ្មែរ
ញប្កាមក៏ប្តូវខ្តស៉ុ ំ ច្ាប់ខ្ដរ ញដើមបរីងផនួសជា
សងឃបា្។ 
 ការញឆ្លើយតបរបស់ អងគការប្បជាជាតិ្ិង
ពលរដាោែ ្តំ្ ង UNPO:   អងគការញប្តរោា ភិ 
បាលជាញប្ច្ើ្បា្ ញ្វើការកត់សោំល់ អពីំ
ដញំ ើ រកា្់ខ្តថយច្៉ុេះដ៉ុ្ោប ច្ញំ េះញសរភីាព
ន្ការ បញ ច្ញមតិ ញៅប្បញេសញវៀត្ម។ 
របាយការ ៍ញៅឆ្ងន ២ំ០១០ ្ិង២០១១សហ
ព័្ធអ្ររជាតិញដើមបសិីេធិ ម ៉្ុសស( F I D H )បា្
សញងកតញ ើញ”ភាពញកើ្ញ ើង ន្ការោបសងកត់
ញៅញលើប៉ុគគល្ិងប្កុមតស៊ាូមតិ កន៉ុងសកលវេិា
ល័យខ្ដលប្តូវបា្េេួលរគ ល់ ញៅញពលខ្ដល

ច្ំ្ ួ្អនកការ រសិេធិម ៉្ុសស អនកររព័ត៌ម្ 
ញមធាវ ី ្ិងសកមែជ្រស្បា្ប្តូវគប្មម
កខំ្ហង ្ិងជាប់ញចាេញហើយប្តូវចាប់ ៉ុលំងំ
ញោយរញំោភប ំ្តាម អញំពើចិ្តរ”។  
 កន៉ុងរបាយការ ៍អពីំប្បញេសញវៀត្ម 
ឆ្ងន ២ំ០១១ របស់អងគការលល ញំមើលសិេធិម ៉្ុសស 
បា្ញរៀបរាប់ អពីំការប្តួតពិ្ិតយយ ងតឹងខ្តង
ញៅញលើញសរភីាពបញ ច្ញមតិ ញោយម្ការរ៉ុក
គួ្រខំា្ ការចាប់ច្ង ្ិងោក់គ៉ុក អនក្ិព្ធជា
ញប្ច្ើ្ វ េសកៈ សកមែជ្្ញយបាយ ្ិងអនក
រេិះគ្់ញោយស្រិភាព។ ដូច្បា្ញ្វើការកត់
សោំល់កន៉ុង ការញឆ្លើយតបច្ញំ េះអ ៉្ុរស្៍
ញលម៣៨, ៨៦, ៩៣ ្ិង១៣៣ រោា ភិបាលញវៀ
ត្មញមើលមិ្ញ ើញញសរភីាព រស្គឺជា
សិេធិមួយខ្ដល ក់េង:ការ ម រច្ញំ េះភាព
ឯករាជយន្រស្ កន៉ុងតបំ្់ខ្ដលរស្
 ក់េង ជាប្បវតរិរន្តសរ ជាមួយសកមែភាព
្ញយបាយ បា្ប្តូវញមើលញ ើញ្ិងចាត់េ៉ុកជា
ការគប្មមកខំ្ហងដល់បកស ក៉ុមែ៉ុយ្ិសរ ញហើយ
ប្តូវបា្េេួលការញឆ្លើយតបយ ង   រហាវយង់ 
 នងពីអាជាា ្រ។ ការញឆ្លើយតបរបស់អងគការ
រមគគីភាពអនកប្គិសារស្  អ្ររជាតិ(CSW):  

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ២ី៤    ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

ការបា ្ប់្បម ច្ញំ េះកចិ្ចប្បតបិតរ ិខ្ដលប្បញេសញវៀត្មបា្្ិង
មិ្ បា្ញ្វើ ញៅ កក់ រ្ លញពលក ំត ់ញោយ UPR 

តមកពីញលមម៉ុ្ 

http://vokk.net/?p=7823
http://vokk.net/?p=7823


ញវៀត្មប្រការោបសងកត សិេធិប្បជាពលរដា
កន៉ុងញសរភីាពន្រស្្ិងជញំ្ឿ ជាពិញសស
ច្ញំ េះជ្ភាគតិច្ ប្ពេះវហិាររ  ូម ង់កាតូលិក ្ិង
សមជិកប្ពេះវហិារ ព៉ុេធរស្ន្ប្បញេសញវៀត
្ម។ ជ្ភាគតិច្ប្ប ូខ្តសរង់ ខ្ដល មួយច្ំ្ ួ្
ញប្ច្ើ្បា្បរូរញៅជាអនកកា្់ រស្ប្គិសរញៅ
អ ំ៉ុងឆ្ងន ១ំ៩៩០ ្ិង២០០០ បា្េេួលការ
រខំា្ អញំពើ ហឹងា ្ិងញ្វើេ៉ុកខប៉ុកញមនញច្ញំ េះ
ជញំ្ឿរស្របស់ញគ។ កបួ្ហវឹកហវឺ្ប្បចាឆំ្ងន ំ
ផាយញោយ គ កមែការកិច្ចការ រស្ 
ខ្ដលម្ច្ ំង ញជើងថា”កបួ្ហវឹកហវឺ្ការងារ
ញដើមបរីស្ប្ប ូខ្តសរង់” ខ្ដលបា្ផាយញច្ញ
មរង ញេៀតញៅកន៉ុង តំ្ ក់កាលញ្វើរបាយ
ការ ៍ ញៅខ្តប្ពមឱ្យអនករដាការកន៉ុងប្ស៉ុកវលិ  
ប្ត ប់មករកជញំ្ឿប្បនព ី កន៉ុង រា ្ភាព
ខ្ដលចាបំាច់្ប្តូវញ្វើ។ ការអ ៉្ុញាតជាចាបំាច់្
ញ្េះ បងខឱំ្យម្ការរួមប្បជ៉ុជំាថែីញៅថាន ក់តបំ្់។ 
 ការច្៉ុេះ ញ ែ្ េះក៏ជាប៉ុពវញហត៉ុខ្ដល្ឱំ្យ
ម្ការោក់ករំតិខ្ដលហួសញហត៉ុ។ ឧបបតរិញហត៉ុ
ភាគញប្ច្ើ្ប រ្ លមកពីការ រញំោភប ំ្ញៅ
ញលើញសរភីាពរស្ សប្មប់ប្កុមខ្ដលមិ្
បា្ច្៉ុេះញ ែ្ េះ។ ញ េះជាយ ង្ក៏ញោយ ញៅ 
ច្៉ុងឆ្ងន ២ំ០១១ ការវាយប្បហារប្បឆ្ងងំពីរដង
ោច់្ពីោន  បា្ប្តូវរាយការ ៍ច្ញំ េះប្ពេះវហិារ
ន្្ិកាយជាផលូវការ។ 
 អ ៉្ុរស្៍ញលម១៥ ផរល់ញោយប្បញេស

អូន្តររ លីៈ យកចិ្តរេ៉ុកោក់ពប្ងឹង ្ិងការ រ
ញសរភីាពររព័ត៌ម្ ខ្ដលម្ខ្ច្ង ញៅកន៉ុង
ច្ាប់ររព័ត៌ម្ឆ្ងន ១ំ៩៩៩។ 

ក ំត់របស់វជិាជ រា ្សិេធិម ៉្ុសសៈ ញវៀត្ម
មិ្បា្ប្បតិបតរិតាមញរេះញេ។ 

ការញឆ្លើយតបរបស់សហព័្ ធខ្មែរកមព៉ុជាញប្កាមៈ 

 ប្បញេសញវៀត្ម ោែ ្ញសរភីាពររ
ព័ត៌ម្ញេ។ ញវៀត្មបា្ ងំបបិំេ មិ្ឱ្យ
ញ ើញញគហេពំ័ររបស់ សហព័្ធខ្មែរកមព៉ុជា
ញប្កាមញេៀតផង   (khmerkrom.org,ឬ 

khmerkrom.net )។ ញវៀត្មបា្ ងំចាប់
ោក់គ៉ុក អនកច្៉ុេះបល៉ុកញេៀតផង។ 

ការញឆ្លើយតបរបស់អនកយកការោែ ្ប្ពខំ្ដ្(RSF): 

 ោែ ្ការរកីច្ញប្មើ្ ្មួយ ល់ខ្ត
ញរេះ ច្ញំ េះញសរភីាពររព័ត៌ម្ គឺញ ើញ
ម្ខ្តការច្៉ុេះធាល ក់ដ៉ុ្ោបញៅ។ ផា៉ុយពីពប្ងឹង
កិច្ចការ រញសរភីាពររព័ត៌ម្ រោា ភិបាលញវៀ
ត្មបា្ប្បកា្់យកឆ្្ាៈពប្ងឹងការប្តួតពិ្ិ
តយ ព័ត៌ម្។ ញៅឆ្ងន ២ំ០១១ រោា ភិបាលញ្េះបា្
អ ៉្ុម័តប្កិតយថែីញដើមបហី៊ា៉ុ ៊ុំព័េធ អនកររព័ត៌ម្្ិង
អនកច្៉ុេះបល៉ុក ញហើយ ការប្តួតពិ្ិតយបល៉ុកបា្កាល យ
ញៅជាេមល ប់មួយញៅញហើយ។ 

លេខ ៨៧ ខខលេស្ន ឆ្ា ាំ២០១២           ទាំរ័រទ២ី៥    ព្រឹត្តិបត្តសិហរ័ន្ធខខែរកេពុជាលព្កាេ 

ម្តញៅញលមញប្កាយញេៀត 



 
 
 
 
 
 ្ិយយពីការប្ជេះថាល  របស់ឧបាសកសិ្
ហវខ្ដលបា្ករង ប្ពេះវហិារប្ពម ងំ
អញំ្យញផសងៗឧេាិសថាវ យប្ពេះព៉ុេធរស្។ 
សិោចារកឹវតរនប្ពញរៀរ (៦៦៤) ញៅប្ស៉ុកកពំង់
ប្តខ្បកញមតរនប្ពខ្វង្ិយយ ពីភិកខ៉ុ ពីរអងគជាតិជា
កសប្តប្តូវជាបងបអូ្បញងកើតម្ ច្ញំ េះដឹងខាង
ប្ពេះព៉ុេធរស្ញប្ៅប្ជេះ ញ ែ្ េះរត្ភា ៉ុ ្ិង
រត្សិងហបា្បួសញហើយគង់ញៅវតរនប្ពញវៀរញ្េះ។ 
សិោចារកឹព៉ុេធរស្មហាយ្ៈ 
គួរកត់សោំល់ថា   ញៅច្៉ុងសម័យញច្្ឡាម្
បខំ្របរួំលមួយគួរ ឲ្យកត់សោំល់គឺច្រ្រព៉ុេធ
រស្មហាយ្បា្ ហូរចូ្លមកប្បញេស
ញយើងជាដបូំងបងអស់។ញយើងបា្ រកញ ើញសិោ
ចារកឹ២ម្លកខ ៈខ្បបព៉ុេធរស្ មហា
យ្។ 
សិោចារកឹវតរប្បារេ   
ញៅប្ស៉ុកកពំង់ប្តខ្បកញមតរនប្ពខ្វង្ិយយពីការ
ថាវ យ សៈច្ញំ េះប្ពេះញ ្ិសតវ៣អងគគឺសសគៈ
នមញប្តយៈ្ិងអវញោកញកសវរៈ។ 
សិោចារកឹប្បារេតាោម៖ (៧៩១) ញៅ

ញមតរញសៀមរាប ្ិយយញលើការ ករងរូប
ញ ្ិសតវខ្ដលប្តូវញគ បា្ញោរពជាងញគញៅ
ប្ស៉ុកខ្មែរញយើង។ 
ក ំត់សោំល់៖ ព៉ុេធរស្មហាយ្បា្
ចូ្លដល់ប្ស៉ុកខ្មែរកន៉ុង សតវតសរេី៍៧ញហើយរកិ
លូតោស់្ស់។ ព៉ុេធរស្មហាយ្ញ្េះ
រកីលូតោស់ដល់កពូំល កន៉ុងរជជកាលប្ពេះបាេ
ជ័យវរ័ ែ្ េី៧។ 
ម.ខ្ផនក្ញយបាយ្ិងរដាបាល 
ចាប់តាងំពីប្ពេះបាេឦរ្វរ័ ែ្ ញៅរាជធា្ីតាងំ
ញៅឦរ្ប៉ុរៈ។ ញៅក រ្ លប្កុងម្រល
ប្បជ៉ុមួំយយ ង្ ំសរំាប់ប្ពេះរាជាប្េង់ប្ប ្សវ
្ការ។ ប្ពេះរាជាប្ប ្សវ្ការញរៀងរាល់៣
នថងមរង។មប្្ីរជា្់មពស់ម្៥្ក់ ម្ងារញៅ
តាមចិ្្៖ 
- Kou-lo-yeon 

- Siang-kas-ping 

- P’o-hoto-ling 

- Cho-mo-ling 

- Jan-lo-leou 
 ញោរមងារខ្ដលញៅតាមចិ្្ញ្េះមិ្ ្់
រកញ ើញថាប្តូវ្ិង កយខ្មែរដូច្ញមរច្ញេ។ច្ញំ េះ
ការញ ើ្វោរវកិច្ចច្ញំ េះ     ប្ពេះរាជាមប្្ីរប្តូវញអា្
កាលដល់ដី៣ដង។ញពលប្ពេះរាជាញៅមន្ត្រីប្តូវ
ល៉ុតជងគង់ញៅអងគ៉ុយ           ជ៉ុវំញិប្ពេះរាជាញដើមប ី
ពិភាកាកិច្ចការប្បញេសជាតិ។   ច្ប់កិច្ចការមន្ត្រី
ប្តូវល៉ុតជងគងសពំេះជាថែីម៉ុ្្ឹងប្តលប់ញៅវញិ។             
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តមកពីញលមម៉ុ្ 

ខម្កធាង ប្បធ្ម្(៌ែ) 
ដកព្សងល់ចញរីលគហទាំររ័របសស់េព័ន្ធសេណនិ្សិត្ស និ្សិត្សខខែរកេពុជា

លព្កាេលៅព្បលទសថ្ង 



         ញគញ ើញ ហា្ ក់អាវញប្កាេះឈរយម 
ប្គប់េីកខ្្លងតាងំពីជ៉ុវំញិ បលល័ងរហូតដល់ វ រ
 ងំឡាយ។ច្ញំ េះ     ការញផាររាជសមបតរិគឺម្ 
ខ្តប៉ុប្តន្អគគមញហសីញេ ខ្ដលញ ើងញរយរាជយ 
បា្។ញៅនថងប្បារពធពិ្ីអភិញសក ប្ពេះរាជាថែីញគ
កាត់ប្មមនដប្ច្ម៉ុេះប៉ុប្តឯញេៀតៗ រួច្យកញៅ ៉ុ ំ
េ៉ុកញៅកខ្្លងេីនេៗពីោន ។ 
គ.ជវីភាពសងគម៖ 
លកខ ៈម ៉្ុសសម ៉្ុសស ម្មឌ្តូច្សបំ៉ុរញមែ
ដូច្ញៅសម័យអា្ច្ប្កភនខំ្ដរ ប ៉ុខ្្រប្សីៗភាគ
ញប្ច្ើ្ម្សបំ៉ុរស  ងំប្បុស ងំប្សីស៉ុេធខ្តបូង
សកញហើយ ក់រយ ខ្ថមញេៀត(លកខ ៈញ្េះដូច្
ខ្មែរញយើងសពវនថង។ 
ការរស់ញៅ្ិងេញំ្ៀមេោំប់ 
ពួកញ្េះម្គំ្ ិតវាងនវ ញហើយម្មឌ្មមួំ្
ញេៀតផង។ញគចាត់េ៉ុកនដររ  ំថាបរសិ៉ុេធឯនដញឆ្វង
ថាមិ្បរសិ៉ុេធ។ ញរៀងរាល់ប្ពឹកញគខ្តងលប់ោង
ចាក់ញ្ែញរួច្អា្ញសៀវញៅ ឬសូប្ត្ម៌។ម៉ុ្
ញពលេេួល ្អាហារញគខ្តងញ ើ្វការល៉ុបោង
រជាថែីញពលបរញិភាគរួច្ញគចាក់ញ្ែញ ញហើយ
សូប្ត្ម៌មរងញេៀតកន៉ុងមហូបអាហារញគចូ្លចិ្តរេឹក
ញោេះញោសករប្ោប់លអិតបាយ្ិង Millet ។ 
 សិោចារកឹបញ្ជជ ក់ថា ញគ្ិយយរាប់
ញាតិតាមខ្មសខាងមរ យ។កន៉ុងការញប្ជើស  ញរ ើសគូ
ប្សករគឺពួក ប្បុសៗញៅដ រឹ ងប្សី (ដូច្ខ្មែរ
ញយើងបច្ច៉ុបប្ន) ញពលញរៀបការរួច្ ញហើយកូ្ប្បុស

េេួលមរតកពីឪព៉ុកមរ យមលួ្ ញហើយខ្បកផាេះញៅ
ញៅញោយ ខ្ ក។ ញបើឪព៉ុកមរ យរល ប់កូ្ខ្ដល
ញៅលីវអាច្េេួលយកម៌រតខ្ដលញៅញសសសល់
បា្។ខ្តញបើកូ្ម្ប្បព្ធបរី បា្េេួលមរតក
រួច្ញហើយប្េពយសមបតរិ ខ្ដលញៅញសសសល់ 
ប្តូវប ច្ូ លញៅកន៉ុងលល ងំជាតិ។ កន៉ុងពិ្ីប៉ុ យ
សពកូ្ ងំអស់ប្តុវអត់បាយ៧នថងញការសក់្ិង
យខំ្ប្សកយ ងលល ងំ ប្កុមប្គូររសពខ្ហសព
ម្ញភលងម្ប្ពេះសងឃ ញៅបចាេ សង់ញោយញឈើ
ប្កអូបរួច្ញគញរ ើសធាត៉ុោក់កន៉ុងញកាដធ ញហើយយក
ញៅេោំក់ញចាលកន៉ុងេឹក។ ពួកអនកប្កញប្បើញកាដធដី
ោបព ៌។មលេះញេៀត ញគប្ោ្់ខ្តយកសពញៅ
ោក់ញចាលកន៉ុងនប្ពឲ្យសតវស៉ុី។ ញពលញៅ្មក
្អនកប្ស៉ុកម្  ក់អាវញប្កាេះកា្់អាវ៉ុ្
ញហើយកាល្ម្ ញរឿងប្រិច្ប្រួច្ញគប្បយ៉ុេធ
បងហូ រ្មោន ភាល ម។ 
 .សកមែភាពញសដធកិច្ច 
សម័យញច្្ឡា្ញយបាយេឹក ម្ភាពរងឹរតឹ
ខ្តប្បញសើរញ ើងខ្ថមញេៀត។ កសិកមែម្ភាព
លូតោស់ជាលោំប់កន៉ុងប្កុង្ំៗ ញប្ច្ើ្ញរៀបរា ប
្ញៅមត់សឹាងញប្ េះប្តូវយក េឹកសាឹងបងហូ រចូ្ល
ញៅកន៉ុងប្សេះឬប្បឡាយព័េធជ៉ុវំញិ េីប្កុង្ិងកន៉ុង
អាងេឹកឯញេៀតៗញៅកន៉ុងេីប្កុង (ឧប្កុងឦរ្
ប៉ុរៈករងញៅខ្កបរសាឹងខ្ស្)។ ដូច្ញ្េះញគអាច្ 
ម្េឹកញប្បើប្បាស់ប្គប់ប្ោ្់ញហើយម្លេធភាព
រកីច្ញំរ ើ្ ។  
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ពប្ងីកនផាដីោដំំ្ ញំេៀតផង។ ដំ្ បំ្សូវម្
ពិតប្បាកដខ្តដំ្ ដំនេញេៀតញយើងមិ្អាច្ដឹង
ថាញគោមំលេះញេ។ 
ស្និោធ ្៖ព៉ុេធរស្ ហី្យ្ប្តូវថយឥេធិ
ពលជាបញ ើរ រៗខ្តរស្មហាយ្ចាប់ញផរើម 
រកីច្ញំរ ើ្ ។ 
        សិលបរា បតយកមែញៅ សល់ឥេធិពលឥ ឌ្
ប្រិច្ប្រួច្ខ្តភាគញប្ច្ើ្ បា្បងាហ ញកាច់្រច្្
ខ្បបខ្មែរ៉ុ។ខ្ផនក្ញយបាយេ្់ញមាយបាបេេួល
ការ ល្ ្ ្ពីជាវ  មកញលើកសប្តប៉ុរខី្មែរឯវស័ិយ
ញសដធកិច្ចម្ការលូតោស់ខាល ងំ ខាងវស័ិយ
កសិកមែញោយម្ការរកីច្ញំរ ើ្ ខាង្ញយបាយ
េឹក។ 
អរយិ្ម៌មហា្គរ 
អរយិ្ម៌សម័យមហា្គរ បា្្្ដល់ករំតិ
កពូំលចាប់ពីេសវតសរេី៍៩ដល់សតវតសរេី៍១៣។
សម័យញ្េះខ្មែរម្ញ ែ្ េះថាមហាអំ្ ច្មួយ
ញៅអាស៉ុីអាញគនយ៍។ភាពរ៉ុងញរឿងញ្េះអាច្សោំល់
ញោយនផាដី្េូំោយ ោតស្ធឹងសឹងខ្តអានផា
ឥ រូ ចិ្្ ងំមូល។ប្បារេសិោម្រាប់ ្់
ប្បកបញោយកាច់្រច្្គួរឲ្យសាប់ខ្សាង។ សិោ
ចារកឹម្ញប្ច្ើ្ស្ធឹកស ធ្ ប់ ជាភារសនំ្តសកឹត
ស៉ុេធភារខ្មែរប៉ុរា ជួ្កាល ភារ ងំពីរ
ោយច្រំ៉ុេះោន ។ ម្ប រ្ ញ ជលគតិ
បារាយ ៍េំ្ ប់េឹករព ្ថនល់ ម្ាីរញពេយ។ល។
រកីសគ៉ុសរគ យញពញនផាប្បញេស អរយិ្ម៌ញ្េះ

បា្ច្៉ុេះដ៉ុ្ោបប្រិច្មរងៗ ពី ក់ក រ្ លេី១
ន្សតវតសរេី៍១៣រហូត ដល់ញបាេះបង់ញចាលរាជ 
ធា្ីអងគរញៅសតវតសរេី៍១៥ (ប្ពេះបាេពញាយ 
ត)។ញយើងរកលបងបងាហ ញ រូបភាពសងគមខ្មែរ
កន៉ុងសម័យដ៏រ៉ុងញរឿងញ្េះ។ 
កខ្ផនកវបប្ម៌ 
រស្ ្ិងលេិធញផសងៗ ញៅសម័យអងគរ
រស្ម្ម៉ុម្េីយ សខំា្់បផំ៉ុតកន៉ុង្ញយ
បាយ។ប្ពេះរាជាខ្តងផ្ទល ស់បរូ រ រស្ញៅតាម
ជញំ្ឿង្ិងច្ ូំលចូ្លចិ្តររបស់មលួ្។ ប្ពេះរាជា
មលេះកា្់រស្ឥសូរមលេះកា្់វសិណ៉ុមលេះ ការប្ពហែ
្ិងមលេះញេៀតកា្់រស្ប្ពេះព៉ុេធ។ពីសតវតសរេី៍
៩ដល់េី១១គ ៈសិវៈ (ឥសូរ) ម្ឧតរមភាព 
ញលើគ ៈឯញេៀតៗ។ ប្ពេះរាជាចាត់េ៉ុកថាជា
រស្របស់រដា (ញ ើ្ វពិ្ីញេវរាជ) ញហើយម្
សិវលិងគតកំល់ញៅកន៉ុង ប្បរេភន។ំកន៉ុងរយៈញពល
ញ្េះប្ពេះរាជា ក៏បា្យកេ៉ុកោក់្ិងជួយ
ឧបតាមភរស្ ដនេៗញេៀត ខ្ដរដូច្ញ្េះ 
រស្ ងំអស់រស់ជាមួយោន យ ងស៉ុមដ៉ុមរម
្។ញៅសតវតសរេី៍១២ ប្ពេះបាេសូរយវរ័ ែ្ េី២
ញោរពរាប់អា្ប្ពេះវសិណ៉ុយ ងខា ំល ង (ប្បារេអងគរ
វតរជាភសរ៉ុតាង)។ ប្បារេអងគរវតរម្រាងជា
ប្បារេភនដំខ្ដលខ្តសរំាប់តកំល់វសិណ៉ុបដិម ញៅ
វញិ។កាច់្រច្្ញផសងៗស៉ុេធខ្តខ្បបវសិណ៉ុ ងំអស់ 
(រាមញករ រិ៍មហាភារតៈ ញរឿងកូរសម៉ុប្េេឹកញោេះ)។ 
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យប់នថងខ្មឆ្ងន ំ្ ឹកចាបំ្បវតរ ិ  
ពីតូច្ប្កូច្ឆ្ងែ រហូតដល់្ ំ  
ជាតិខ្មែរមួយភាគញៅខ្ប កខាងញប្កាម 
ញោយពយ៉ុេះសងឃរារហាវអរច រយ   
ពយ៉ុេះញ្េះញៅញ ែ្ េះថាកបំ៉ុតតបូង   
ជាមួយ្ឹងពយ៉ុេះសន្តងាគ មបារាងំ   
ប្បជាខ្មែរញប្កាមរល ប់មិ្តិច្ញេ  
ខ្មែរញប្កាមតូច្្កំពំ៉ុងញពញ ល  
ញ េះបីញយើងរល ប់ក៏ញៅខ្តចា ំ  
វញិញតខ្ប្ពកខ្មែរជីកសមល ប់ខ្មែរ   
ញរឿងរា វខ្មែររល ប់ខ្មែរចាបំា្លអ 
យួ្ខ្ប្បនសហគង ប ងញកងប្ល ំ 
ភនញំពញបងញអើយញមរច្ញ ើយញ្វើហ៉ុី   
ឬបញំភលច្អូ្ញហើយប្សស់ព៉ុងំា   
សតវតសរថ៍ែញីហើយក៉ុញំ ើយញៅចា ំ  
ញប្កាមញលើក រ្ លញោហិតរួមប្បា  
ក៉ុអំស់សងឃមឹ្ប្សស់ប្តា ញប្តើយ 
រងថវនីដថែបី្គប់ៗោន គន ី   
ពាយមមិ្ោច់្សញប្មច្មិ្ខា្   
សហប្បជាជាតិប្គប់ប្គងរោា   
រាប់១-២-៣  ងំអស់ោន ញៅ    
ខ្ដ្ដីខ្មែរញប្កាមប្តូវខ្តវលិនវ 

មត៉ុភូមិកសំត់បញងកើតរូបមា៉ុ  ំ
ប្បវតរខិ្មែរញប្កាមបា្ខ្ច្ងច្ាស់ថា។ 
ខ្តងខ្តប្បឈមញប្ោេះកាច្ឫសា 
ញបៀតញបៀ្ញមមរាខ្ដ្ញប្កាមយ ងខាល ងំ។ 
បញងកើតច្ប្មូងឲ្យប្បឈមច្ាំង 
រួច្េប់េល់ច្ាំង្ឹងខាែ ងំអ្ធ ល។ 
 ងំញយើង ងំញគញដកយ ង្ញ្ៀល 
រល ប់ញដកញពញវាលន្ខ្ប្ពកវញិញត។ 
រាប់រយ ្់ឆ្ងន ចិំ្តរមិ្ងាកញរ 
ចាមិំ្ញភលច្ញេខ្ដ្កញំ ើ តមា៉ុ។ំ 
ប្កុងនប្ព្គរញ ែ្ េះខ្ស្មញ្រមយ 
បាត់ញករចាស់េ៉ុ ំកូ្ញៅកបំ្ ។ 
អូ្ញៅឯ្យរងកមែប្ោបំ្ោ 
ឬថាសងួ្ភាង រដកញជើងមិ្បា្។ 
ក៉ុញំដករងកមែ រងចាសំ រ្ ្ 
មោ៌ឯកោ្ខ្មែរោែ ្្មពីរ។ 
ញញឹមេ៉ុកញហើយចូ្លរួមរមគគ ី
លអឯកោែ ្ពីរោែ ្រន មញប្បេះឆ្ង។ 
ពួកញយើងប្គប់ប្បា ប្សបច្ាប់អងគការ 
ខ្មែររាល់អាតាែ រងចានំថងថែ។ី 
ក៉ុខំាល ច្អីញៅញយើង្ឹងញជាគជ័យ 
ជួបខ្មែរប្បុសប្សីអស់ករេី៉ុកខញហាង៕ 

គងខ់ែវិលវិញ  

សូេបញ្ជែ កថ់ា    វតតអ្ងារោជបុរ ី(អ្ងា) ភៅភមតតម្េិះម្តពាងំ ឆ្ន  ំ    កភកើតវតត េ.ស.១៥៣៤ រ.ស.៩៩០ ។ 




