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ភូមិសាស្តសាកមពុជាចប្ោម អន្ារជាត្ិ មត្ិច្លើយ្លង ទសសន្ៈ អាំពីខ្មែរចប្ោម 
ថរើខែែ ថត្ោលមានត្រកូេតាំងពី
ថពេណាលក? 

ថរើខែែ គួ ថ ើ  ពីទីងងរឹថៅ កពនៃឺ?
ឬពីពនៃឺថៅ កទីងងឹរ? 

លរិថ្ៃើយ្ៃង សា ព័រម៌ាន ថ្ត្ពនគ  
នឹងអ្នកអានថេើថគហទាំព័ .. 

សថលេចសងឃ ដាថ្ៃ ឡាមា ៉ាៈ សនេិ
ភាពកនុងពិភពថោក... 

អ្ាំពី ទីត្កុងថ្ត្ពនគ  ឬ              
ទីត្កុងហូជីលុិញ >៣ >៥ >៨ >៤ >៦ 

ត្ចៅទាំព័រ ៣ 

ថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១១ 
ន េះ ជាគម្របែ់ួប ១០ ឆ្ន ាំន ើយ ខែល
ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ (Khmers 
Kam puchea- Krom Federation) 
បា ចូលជាសមាជិក ថ្ អង្គោររបស់ម្ប 
ជាជាតិ ិង្ម្បជាជ គ្មែ  តាំណាង្ នៅ

ោតថ់ា UNPO ។ ោលពី ១០ 
ឆ្ន ាំរុ  នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 
២០០១ ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរម្តួវ
បា អង្គោរ UNPO ទទលួស្គគ ល់ជា
សមាជិកនពញសិទធិ ខែលជាម្ពឹតតិោរណ៍
រយួបា ន វ្ើឲ្យខែែរនម្ោរ នៅជុាំវញិពិភព

នោក  ិង្នៅខែ ែីករពុជានម្ោរមា 
ជីវតិរស់ន ើង្វញិ បន្ទា បពី់ពកួនគម្តូវបា 
អាណា ិគរបារ ាំង្ ម្បគល់ខែ ែីករពុជា
នម្ោរឲ្យយួ ន វ្ើអាណា ិគរប តោលពី

ថាេ់ ង ុក ថាេ់ៈUNPOជាអងគោរររសច់យើងទាំងអសគ់្នា  

ខែែរនម្ោរបង្ហា ញនៅនលើខែ ទីពិភពនោកខែលនរៀបចាំនៅនលើនគ ទាំពរ័ UNPO ។ 
នៅកនុង្ចាំណុចសនង្េបថ្ ម្បវតតិខែែរនម្ោររបស់អង្គោរ UNPO បា បញ្ជា កថ់ា ខែែរ
នម្ោរ ជាម្ករុជ ជាតិនែើរថ្ ខែ ែីករពុជានម្ោរ មា ថ្ែាែី ៨៩.០០០ គី ូខរ៉ែម្ត
ម្កឡា ខែលមា ទីម្កងុ្ថ្ម្ព គរជារែឋធា ី មា ម្បជាជ ចាំ  ួ ៨.២៤០.០០០ ន្ទក ់
 ិយាយភាស្គខែែរ  ិង្ម្បតិបតតតិារម្ពេះពុទធស្គសន្ទនងរវាទ ។ www.unpo.org 

អាជាា ្រ គរបាលនវៀតណារ នៅ
នែតតឃ្ល ាំង្ ខែ ែីខែែរករពុជានម្ោរ បា 
ន្ទាំែលួ ម្ពេះនៅអ្ិោរខែែរនម្ោររយួអង្គ 
នៅវតតនសរតីានសក នៅសួរចនរលើយនៅ
ថ្ងៃទី ៧ ខែកកកដា ជុាំវញិសករែភាពពាក់
ព ័ធ ឹង្ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ ខែល
មា ទីស្គន កោ់រ នៅស រែឋអានររកិ
ក លង្រក ប៉ែុខ តអាជាា ្រនវៀតណារ បា 
នដាេះខលង្ឲ្យមា នសរភីាពវញិ នដាយ
មា លកេែណឌ សុាំ ឲ្យម្ពេះអង្គជយួ ន វ្ើជា
អនកនសុើបោរណ៍សមាៃ តឲ់្យ អាជាា ្រ
 គរបាលនវៀតណារ ។  

 គរបាលនវៀតណារ ោលពីថ្ងៃទី
៧ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១១ ងែីៗន េះ បា 
ខែកខសវង្រកឯកស្គរន្ទន្ទនៅកនុង្ម្បព ័ធ

កុាំពយទូរ័ ខែលបា នម្បើម្បាស់ទាកទ់ង្
ជារយួស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ ក លង្
រក ។  គរបាលនវៀតណារ បា 
ម្បគល់កុាំពយទូរ័នន្ទេះរកវញិ នម្ោយពី
ស្គកសួរចនរលើយ  ិង្ែក ូតយកឯក
ស្គរទាាំង្នន្ទេះ ។  

ម្ពេះនៅអ្ិោរខែែរនម្ោរ នៅវតត
នសរតីានសក ម្ពេះន្ទរ លីវ  ី ម្ពេះជ ែ 
២៧ ម្ពេះវសា នៅឃុាំតានសក ម្សុក
នម្ជាយញ័រ នែតតឃ្ល ាំង្ ទឹកែីខែែរករពុជា
នម្ោរបា មា ម្ពេះនងរែីោតារទូរស័ពា
នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែកកកដា ម្បាបវ់ទិយអុាសី
នសរជីាភាស្គខែែរ ថា លកេែណឌ របស់
 គរបាលនវៀតណារនន្ទេះ ម្ពេះអង្គរ ិ
អ ុវតតតារនទ ។ 

ម្ពេះនតជម្ពេះគុណ លីវ  ី មា នងរ
ែីោយា៉ែ ង្ន េះ៖ «នគលួង្នោរឲ្យអាតាែ
ជយួ នសុើបោរណ៍... កែូ៏ចជាអាតាែ ផ្ទា ល់
ជារយួ ឹង្នោកបង្ នរឿ  នទៀត។ 
មា បញ្ជា អីុចឹង្ឲ្យជយួ សនង្កតនរើល ឲ្យ
ជយួ ពិ ិតយនរើល»។ 

ម្ពេះអង្គបា មា ម្ពេះនងរែីោថា 
 គរបាលនវៀតណារ បា នម្បើវ ិ្ ីលួង្
នោរ  ិង្ែដល់ម្បាកជ់ានម្ចើ ោ ែុង្ 
នសែើ ឹង្នម្ចើ រយែុោល រអានររកិ ម្ពរ
ទាាំង្សមាា រៈនែេង្ៗ ែូចជាទូរស័ពាជា
នែើរ នែើរបទីាកទ់ាញទឹកចិតត ប៉ែុខ តម្ពេះ
អង្គរ ិយល់ម្ពរជារយួ ។ 

ម្ពេះសង្ឃខែែរករពុជានម្ោររយួអង្គ
នទៀត ម្ពេះន្ទរ ថាច ់ ន្ឿ  គង្ន់ៅវតត

ម្ពេះនតជម្ពេះគុណ លីវ  ី ម្ពេះនៅអ្ិោរវតតនសរតីានសក នែតតឃ្ល ាំង្ ។ www.vokk.net 

ប្ពះចៅអធិោរវត្ាមួយចៅកមពុជាចប្ោមប្ត្ូវអាជាា ធរចវៀត្ណាមសរួេចមលើយ 
ត្ចៅទាំព័រ ២ 

 នដាយ ថាច ់ម្បីជា នគឿ  
 ខែែរនម្ោរជាជាតិស្គស រ៍យួខែលមា ោរតស ូលេះបង្ម់្គបស់ពវខបបយា៉ែ ង្នែើរបបុីពវន តុជាតិ  ិង្ម្ពេះពុទធស្គសន្ទខែែរ

រស់រ មា ជីវតិនៅខែ ែីករពុជានម្ោរ  ខតោរតស ូទាាំង្នន្ទេះរ ិម្តវូបា នគែឹង្ឮន ើយ ។ ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ (KKF) បា ន វ្ើ
ឲ្យខែែរនម្ោរមា ជីវតិរស់ន ើង្វញិ នម្ោយពីអង្គោរកាំពូលរបស់ខែែរនម្ោររយួន េះ បា ចូលជាសមាជិកនពញសិទធិថ្ អង្គោរម្បជាជាតិ
 ិង្ម្បជាជ ខែលគ្មែ  តាំណាង្  (UNPO) ោលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០០១ ក លង្នៅន េះ ។ នោក ថាច ់ង្៉ែុក ថាច ់ ម្បធា 
ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ បា ខងលង្ថា  UNPO  ជាអង្គោររបស់ខែែរនម្ោរទាាំង្គ្មន  នម្ពាេះចាបត់ាាំង្ពីស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរបា ន វ្ើ
ោរជារយួអង្គោររយួន េះរក បា ន វ្ើឲ្យវតតមា ខែែរនម្ោរលបនីៅកនុង្ឆ្កអ តរជាតិ  ែណៈខែលខែែរនម្ោរោលពីរុ ជាជាតិស្គស ៍
រយួនសាើរខតម្តវូបា នគបាំនភលចនចាលនៅន ើយ ។  ថ្ងៃ ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១១ ន េះ ជាគម្របែ់បួ ១០ ឆ្ន ាំ ខែលស ព ័ធខែែរករពុជា
នម្ោរបា ចូលជាសមាជិកនពញសិទធថិ្ អង្គោរ UNPO ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ បា អេះអាង្ថា  ឹង្ែាំម្បឹង្ន វ្ើសករែភាពនៅកនុង្
ឆ្កអ តរជាតិតនៅនទៀតនែើរបជីម្រញុឲ្យអាជាា ្រនវៀតណារនគ្មរពសិទធខិែែរនម្ោរ  ិង្សង្ឃរឹថា ន្ទនពលអន្ទគត ខែែរនម្ោរ ឹង្ទទលួ
បា  ូវ «សិទធិសនម្រចវាសន្ទែលួ នដាយឯង្» ែូចអតីតម្បជាជាតិសមាជិក UNPO ខែលបា ទទលួក លង្ន ើយែង្ខែរ ។ 



ថ្ងៃទី ០៤ ខែរងុិន្ទ ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ក លង្
នៅន េះ ។  

នោក ថាច ់ង្៉ែុក ថាច ់ម្បធា ម្បតិ
បតតិស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ បា ម្បាប់
អាំពីអតថ យ័ថ្ អង្គោរ UNPO ថា អង្គ
ោររយួន េះ មា តនួ្ទទីសម្មាបោ់រពារ
ែល់ម្បជាជាតិ ឬ ម្បជាជ ខែលគ្មែ  
តាំណាង្ នៅកនុង្អង្គោរស ម្បជាជាតិ 
ឬ ម្បជាជាតិខែលគ្មែ  រដាឋ ភបិាល ។ 

នោក ថាច ់ ង្៉ែុក ថាច ់ បា មា 
ម្បស្គស យ៍ា៉ែ ង្ន េះ៖« ថ្ងៃទី ១៥ ន េះ 
ជាថ្ងៃែបួឆ្ន ាំទី ១០ ខែលស ព ័ធខែែរ
ករពុជានម្ោរ បា ចូលទទលួជាសមា   
ជិកនពញសិទធិ នៅកនុង្អង្គោរអ តរជាតិ
រយួនៅោតថ់ា អិ ប៉ែូ ឬ យូអិ ភអូី ឬ
កអ៏ង្គោរ ខែលតាំណាង្ឲ្យជាតិខែល
គ្មែ  តាំណាង្ នៅកនុង្អង្គោរស ម្ប  
ជាតិ ឬ កជ៏ ជាតិខែលគ្មែ  រដាឋ ភបិាល  
នយើង្ ិយាយនដាយែលីអីចឹង្» ។ 

រុ ថ្ងៃ ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ១០០១ 
ម្បជាជាតិខែែរនម្ោរ នៅករពុជានម្ោរ 
រ ិម្តូវបា រ ុសេ នៅកនុង្សកល
នោកស្គគ ល់ន ើយ ។ កុាំថាន ើយជាតិ
ស្គស ែ៍ថ្ទសូរបខីតខែែរជាតិស្គស ខ៍ត
រយួ នៅម្បនទសករពុជាកស៏្គគ ល់ខែែរ 
នម្ោររ ិចាស់ខែរ ។ កោត ន េះន ើយ 
វាបា ជម្រុញឲ្យវាសន្ទខែែរនម្ោរោល យ
នៅជាជ រង្នម្គ្មេះែ៏្ ៃ ់្ ៃរបាំែុត នៅកនុង្
ចរ ត នយាបាយនវៀតណារ  ិង្ករពុជា
ខែលរ ិមា អនកណាែឹង្ឮន ើយ ។  

បញ្ជា ខែែរនម្ោរនៅករពុជានម្ោរ ៖ 
នៅករពុជានម្ោរខែែរនម្ោររស់នៅ

នម្ោរ ឹរអាណា ិគរយួ  ម្តូវបា ម្ប 
ឈរ ឹង្ោរន វ្ើទុកបុកនរនញ ម្គបយុ់គ
សរយ័ ថ្ របប នយាបាយរបស់នវៀត
ណារ ។ នម្ោយម្ពឹតតិោរណ៍ ៣០       
នរស្គ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ នពលខែលយួ 
កុរែុយ ិសត ចូលោ ោ់បខ់ែ ែីករពុជា

នម្ោរងែីៗភាល រ រដាឋ ភបិាលស្គធារណរែឋ
សង្គរ ិយរនវៀតណារបា  ចាបម់្ពេះ
សង្ឃ ិង្បញ្ញ វ តខែែរនម្ោររបព់ា ន់្ទក់
នៅដាកគុ់កយា៉ែ ង្អយុតតិ្រ ៌ នដាយ
នចាទពីបទអវីរយួខែលនគនៅថា «មា 
គនម្មាង្ែតូលរ ាំលាំរដាឋ ភបិាល» ឬ «បេះនបារ
ម្បឆ្ាំង្» បកេរែឋជានែើរ ។ សរយ័ងែី
ន េះ នវៀតណារកន៏ៅខតជារបបកុរែុយ
 ិសតែខែល ម្បជាជាតិខែែរនម្ោរជាម្ពេះ
សង្ឃ  ិង្ម្គ សថម្គបរ់បូម្តូវបា អាជាា  
្រយួ គាំររកាំខ ង្ ន វ្ើទុកេបុកនរនញ
រល់ថ្ងៃ ។ អវីខែលអាជាា ្រនវៀតណារ 
កាំពុង្ខតរ ាំនោភសិទធិខែែរនម្ោរនន្ទេះ អាច
កតស់មាគ ល់នដាយែលីៗមា ែូចជា ោរ
នៅនៅសួរចនរលើយទាាំង្ទទឹង្ទិស ោរ
ហារខែែរនម្ោរនរើលទូរទសេ  ៍ ែាយ
ចូលពីម្បនទសករពុជា ោរចាបខ់ែែរនម្ោរ
ដាកព់ ធន្ទគ្មរ នដាយម្គ្ម ខ់តពកួគ្មត់
តវា៉ែ បញ្ជា ែី ល្ីនករែូ តា ខែលម្តូវបា 
អាជាា ្រនវៀតណារបា របឹយក ែូចជា
ករណី នោក នៅ ន   នៅនែតត
មាតម់្ជូក  ិង្នោក វ ិ បា  នៅនែតត
ឃ្ល ាំង្ ជាភសតុតាង្ ។ អវីខែលជាោររ ាំ 
នោភសិទធិ ៃ្ ជ់ាង្ន េះនទៀតនន្ទេះ អាជាា  
្រនវៀតណារ  ឹង្ចាបខ់ែែរនម្ោររបូណា 
ខែលហា   ិយាយ ន ែ្ េះភូរសិ្គស្តសត
នៅករពុជានម្ោរជាភាស្គខែែរ ែូចជា
ពាកយថា ករពុជានម្ោរ ខែែរនម្ោរ នែតត
ម្ពេះម្តពាាំង្ នែតតនរង្ែាំរ ី  ិង្ ែារខែក 
ជានែើរ ។ បញ្ជា ទាាំង្អស់ន េះ សម្មាប់
ម្បនទសម្បោ យ់ករបបម្បជា្ិបនតយយ 
នគ្មរពសិទធិរ ុសេជារូលដាឋ    ិង្រ ិ
មា ោរនរ ើសនអើង្ពូជស្គស ន៍ន្ទេះ គឺ
គ្មែ  បញ្ជា អវីនន្ទេះនទ ។ នគរ ិខែលនោេះ 
នៅពលរែឋរបស់នគ នៅសួរចនរលើយ
នដាយគ្មែ  ន តុែល ម្ពរទាាំង្ជម្រុញ
ឲ្យពលរែឋបនញ្េញរតិ  ិង្ទទលួពត័ ៌
មា នដាយនសរ ី ជាពិនសស នគខតង្ 
នគ្មរពនលើកតនរកើង្ សិទធិរបស់ជ មាេ ស់
ម្សុកជា ិចេ ។ 

ជ ជាតិរយួខែលនគបា បាំនភលច
នចាល៖ 

ោរឈចឺាបរ់បស់ខែែរនម្ោរ រកពី
ោរជិេះជា រ់បស់យួ  ពីរបបរយួនៅ
របបរយួបា ជម្រុញឲ្យខែែរនម្ោរ មា 
ោរតស ូជា ិចេោល ខតលទធែលហាក់
ែូចជាគ្មែ  ព លឺនស្គេះ ។ កតាត ន េះ នយើង្
សនង្កតនឃើញោលពីនែើរមា  ខែែរ
នម្ោរជានម្ចើ  ែាំម្បឹង្តស ូ ឹង្ចលន្ទ 
 នយាបាយនែេង្ៗ ែូចជា ចូលបាំនរ ើកនុង្
ជរួទាហា បារ ាំង្ អានររកិោាំង្ យួ 
នសរ ីយួ កុរែុយ ិសត  ិង្ចលន្ទ នយា 
បាយនៅម្សុកខែែររបស់របបស្គធារណ
រែឋ របបសង្គររស្តសត ិយរ  ិង្ែខង្ាតារ 
ម្ពេះរជកិចេ ថ្ ម្ពេះរហាកេម្តខែែរជានែើរ 
ខតទីបាំែុត ខែ ែីករពុជានម្ោរនៅខត 
នៅនម្ោរ ឹរអាណា ិគរយួ ែខែល 
ន ើយស្គកសពទាហា ខែែរនម្ោរបា  
ស្គល បជ់ានម្ចើ  ខតរ ិមា អនកណាែឹង្
ឮន ើយ ។ ន តុន េះ នទើបខែែរនម្ោរនៅ 
ខែ ែីករពុជានម្ោរ មា ពាកយរយួឃ្ល
 ិយាយថា «ខែែរស្គល បែ់លួ យ ួស្គល ប់
ន ែ្ េះ» ។  

ទាកទិ់ បញ្ជា ម្សនែៀង្គ្មន ខាង្នលើ 
ន េះ នោក ថាច ់ង្៉ែុក ថាច ់បា បញ្ជា ក់
ថា រយៈនពល ១០ ឆ្ន ាំ បន្ទា បពី់ស 
ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ បា ចូលជាសមា 
ជិកថ្ អង្គោរ UNPO ន េះ  ខែែរនម្ោរ
ទូនៅបា ទទលួលទធែល្ាំន្ង្ណាស់
ែាុយពីោរតស ូរបស់បុពវបុរសខែែរនម្ោរ
ជាំន្ទ រុ់  ខែលែាំម្បឹង្តស ូនែើរបបុីពវ
ន តុជាតិរបស់ែលួ  ខតគ្មែ  អ តរជាតិ
ែឹង្ឮ ។  

នោក ថាច ់ ង្៉ែុក ថាច ់ បា មា 
ម្បស្គស ថ៍ា៖« កនុង្រយៈនពល ១០ ឆ្ន ាំ 
ខែលនយើង្ចូលជាសមាជិក អង្គោរន េះ
លទធែល ខែលខែែរនម្ោរនយើង្ទូនៅ
ទទលួបា  នឹង្ គឺ ា្ំន្ង្ណាស់ ។ វា
ែុសខបលកពីោរតស ូរុ   ោលជីែូ ជី 
តានយើង្តស ូ រវាង្នយើង្ជារយួ ឹង្យួ  

គ្មែ  អ តរជាតិជយួ ែឹង្ជយួ ឮ គ្មែ  អ តរ
ជាតិជយួ ដាកស់មាព ្ នលើរដាឋ ភបិាល 
យួ រល់ជាំន្ទ »់ ។  

វតតមា ខែែរនម្ោរនៅនលើឆ្កអ តរ
ជាតិ៖  

ចាបត់ាាំង្ពី ស ព ័ធខែែរករពុជា
នម្ោរ ចូលជាសមាជិកថ្ អង្គោរ UN 
PO រកនករ តិ៍ន ែ្ េះរបស់ខែែរនម្ោរកប៏ា 
លបនីៅកនុង្ឆ្កអ តរជាតិ ន ើយញុាំង្ 
ឲ្យរដាឋ ភបិាលនវៀតណារ មា ោរភាា ក់
នែអើលយា៉ែ ង្ខាល ាំង្ នម្ពាេះចាបត់ាាំង្ពីនពល
ន េះនៅ អវីៗខែលជាទនង្វើរ ាំនោភសិទធិ
រ ុសេនលើជ ជាតិនែើរខែែរនម្ោរ ពីសាំ 
ណាកអ់ាជាា ្រនវៀតណារ  ឹង្ម្តូវបា  
ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ ោតម្តដាង្
នៅកនុង្ស គរ អ៍ តរជាតិគ្មែ  សល់អវី
ន ើយ ។ 

នោក ថាច ់ ង្៉ែុក ថាច ់បា ម្បាប់
អាំពីរូលន តុ ខែលន្ទាំឲ្យស ព ័ធខែែរ
ករពុជានម្ោរ បា ចូលជាសមាជិក ថ្ 
អង្គោរ UNPO ថា  កនុង្សរយ័ន េះ      
ែណៈខែលម្បជាជាតិខែែរនម្ោរ មា ឱ
ោសនចញនៅនៅម្បនទសនម្ៅ ពកួគ្មត់
បា នឃើញ  មា ចលន្ទអ តរជាតិរបស់
ម្បជាជាតិន្ទន្ទន វ្ើោរតស ូ នែើរបទីារទារ
នសរភីាពរបស់ពួកនគ ពីអាណា ិគរ    
ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ កម៏្បរូលគ្មន
ន វ្ើោរពិភាកា នែើរបរីកែាំនណាេះជូ ជាតិ
របស់ែលួ នៅខែ ែីករពុជានម្ោរ តារ
លកេណៈអ តរជាតិរកែល់សពវថ្ងៃ ។ 

នោក ថាច ់ ង្៉ែុក ថាច ់បា ម្បាប់
ប តនទៀត UNPO ជាអង្គោររបស់ខែែរ
នម្ោរទាាំង្អស់គ្មន  នម្ពាេះជា ិចេោល
អង្គោររយួន េះ ជាអនកគូរវាសែលូវឲ្យ 
ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ ន វ្ើែាំនណើ រ
យា៉ែ ង្ណាឆ្បទ់ទលួបា នជាគជយ័ ។ 

នោក ថាច ់ ង្៉ែុក ថាច ់ មា ម្ប 
ស្គស ថ៍ា៖«នយើង្ម្តូវចាតអ់ង្គោរ UN 
PO ជាអង្គោររបស់នយើង្ទាាំង្អស់គ្មន  
នម្ពាេះនយើង្ជាអនកន វ្ើ UNPO ជាអនក

ខណន្ទាំ » ។  
 នោក ថាច ់ង្៉ែុក ថាច ់បា ម្បាប ់

ស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ អាំពីលទធែល 
ខែលខែែរនម្ោរទទលួបា ចាបត់ាាំង្ពី
ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ បា ចូលជា
សមាជិកថ្ អង្គោរ UNPO រក មា 
ែូចខាង្នម្ោរន េះ ។ 

១- បា ន វ្ើឲ្យអ តរជាតិស្គគ ល់ខែែរ
នម្ោរ ិង្បញ្ជា ខែែរយា៉ែ ង្ចាស់ ។ 

២- បា ន វ្ើឲ្យខែែរនម្ោរនៅកនុង្ ិង្
នម្ៅម្សុក មា នសចកតីសង្ឃរឹនលើោរ
តស ូ ។ 

៣- បា ន វ្ើឲ្យខែែរទូទាាំង្សកល
នោកយល់ែឹង្ អាំពីលាំបាក  ិង្អាំនពើជិេះ
ជា រ់បស់យួ នលើខែែរនម្ោរ ។ 

៤- បា ទទលួោរយកចិតតទុក 
ដាកពី់សមាជិកថ្ អង្គោររយួន េះ  ិង្
បា ទទលួោរគ្មាំម្ទពីសមាជិកតាំណាង្
គណៈករែោរម្បធា  ។ 

៥- មា ទាំន្ទកទ់ ង្លអជារយួ
ម្កុរម្បឹកាសិទធិរ ុសេ សភាអឺុរបុ  ិង្
ន វ្ើស និសីទ អ តរជាតិនៅទីម្កុង្ឡានអ 
ន្ទឆ្ន ាំ ២០០៦ ជានែើរ ។ 

៦-ជម្រុញឲ្យរដាឋ ភបិាលនវៀតណារ 
បចេុបប ននគ្មរពសិទធិខែែរនម្ោរ ។  

បចេុបប ន ខែែរនម្ោរ មា ទង្ជ់ាតិ 
នភលង្ជាតិ  ិង្សញ្ជញ ជាតិដាចន់ដាយ
ខ ករបស់ែលួ ន ើយ   ិង្មា ោរ
ទទលួស្គគ ល់ពីអង្គោរ UNPO ។ ពល 
រែឋខែែរនម្ោរទាាំង្អស់រ ាំពឹង្គិតថា ស 
ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរ  ឹង្ន វ្ើោរទារទារ
សិទធិជូ ខែែរនម្ោរនៅករពុជានម្ោររ ូត
ែល់ទទលួបា សិទធិសនម្រចវាសន្ទែលួ 
នដាយែលូ ឯង្ នៅនពលអន្ទគតឆ្ប់ៗ
ខាង្រុែន េះ តារនសចកតីម្បោសជា 
សកលសតីពីសិទធិជ ជាតិនែើរ ជារ ិ
ខា ន ើយ ៕ 

ត្មកពីទាំព័រ ១ 

សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ  

 អភបិាល   សងឺ យុ៉ឹង រត្នា  
 ចាងហ្វា ង  ល ីឈនូ្   
  ិព ធន្ទយក  ថាេ់ ប្រីជា ចគឿន្ 

ការយិាល័យនិពនធ 

ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជាាៈ  
ផ្ទះលលខ 791  
ព្រុម្ទី 4 ភូម្ពិ្ា 3 
សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ 
ខណ្ឌ មានជយ័, ភនលំពញ  

លិខិតអនុញ្ញា តចាប ់

នលែ ១១៤ ព.រ. ម្បក/ថ្ងៃទី ២១ ខែកុរាៈ ឆ្ន ាំ ២០១១ 

លបាះពុម្ពចំននួ ១០០០ ចាប ់
លរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងព្សឡាង ខណ្ឌ ទលួលោរ  

រាជធានីភនលំពញ 

ดទូរស័ពទាៈ  (855) 017 369-683 ( ดดរម្ពុជា) 
 (408) 550 5060   ( ดดดអាលម្ររិ) 
Email: preynokornews@gmail.com 
www.preynokornews.blogspot.com 

ថ្ងៃអាទិតយ ២ លរាច ខខអាសាឍ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ២ ទិវា ១៥ កកកដា សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ   

នសរតីានសក បា មា ម្ពេះនងរែីោថា 
នៅវតតនសរតីានសកន េះ មា ម្ពេះសង្ឃ
ខែែរករពុជានម្ោរសរបុជាង្ ២០ អង្គ ។ 

ម្ពេះនតជម្ពេះគុណ ថាច ់ន្ឿ  មា 
នងរែីោថា «នបើអីុចឹង្អាតាែ មា ោរ
ម្ពួយបាររា ចាំនពាេះម្ពេះនៅអ្ិោរន េះ
យា៉ែ ង្ខាល ាំង្ ពីនម្ពាេះជាម្ពេះសង្ឃរយួរបូ
ខែលសលូតបូតបាំែុតនៅកនុង្វតត»។ 

ម្បធា រជឈរណឌ លវបប្រខ៌ែែរករពុ
ជានម្ោរ នោក យ ត ថារ ូ បា មា 

ម្បស្គស ថ៍ា យុទធស្គស្តសតន េះគឺនវៀត
ណារ បា នម្បើម្បាស់តាាំង្ពីទស វតេរ ៍
ឆ្ន ាំ ១៩៧០ រក ៖ «ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ងែីៗ 
នពលនវៀតណារន ើង្ រកែល់ោ ់
អាំណាចភាល រ នវៀតណារខតង្ខតនចាទ
ខែែរនម្ោរថា ជាខែែរនសរ ី យកម្ពេះសង្ឃ
ទាាំង្អស់នៅែេកឹន វ្ើទារណុករែ» ។  

នោកបា សុាំឲ្យន្ទយករែឋរស្ត តី ម្ប 
នទសបារ ាំង្ នោក ស្ត វង្ស់វ័រ  វីយ៉ែុង្ 
(Francios Fillion) ជយួ ែដល់ឯកស្គរជុាំ

វញិោរោត ់ ខែ ែីករពុជានម្ោរឲ្យនៅ
នវៀតណារម្គបម់្គង្ នៅថ្ងៃទី ៤ ខែ       
រងុិន្ទ ឆ្ន ាំ ១៩៤៩  ិង្បា សុាំឲ្យជយួ 
ន វ្ើអ តរគរ ឲ៍្យរដាឋ ភបិាលនវៀតណារ 
នគ្មរពសិទធិរ ុសេខែែរករពុជានម្ោរ ជា
មាេ ស់ទឹកែី នៅម្គ្មខែលនោកបា រក
បាំនពញទសេ កិចេោលពីនែើរខែកកកដា
ងែីៗន េះ ៕ RFA 

(តពីទាំពរ័ ១)  ប្ពះចៅអធិោរវត្ាមួយអងគចៅកមពុជាចប្ោម... 

វទិយសុាំន ង្ករពុជានម្ោរ (VOKK ) នចញែាយតារម្បព ័ធអិ ន ើ្ណិតនរៀង្រល់ថ្ងៃតារនគ ទាំពរ័ www.vokk.net 



ថ្ងៃអាទិតយ ២ លរាច ខខអាសាឍ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៣ ទសសន្ៈ សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ   

នដាយ សឺង្ សនម្រច/VOKK 
 
រេលិរញិន េះ ទង្ជ់ាតិថ្ ស្គធារ 

ណរែឋស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្ បា ម្តូវបង្ាូត
ន ើង្ជានលើកទីរយួ នៅកនុង្ទីស្គន កោ់រ
ា្ំថ្ អង្គោរស ម្បជាជាតិ ទីម្កុង្ញីុវ

យ៉ែក ន ើយស្គធារណរែឋស ូែង្ ់ ខែល
បា ម្បោសឯករជយងែីៗ កម៏្តូវបា 
ម្បោសជាែលូវោរជាសមាជិកទី ១៩៣ 
ថ្ អង្គោរស ម្បជាជាតិ ។ 

វលិម្ត បរ់កទឹកែីករពុជានម្ោរ 
ែក៏ាំសតរ់បស់ម្បជាពលរែឋខែែរ ជាង្ម្បាាំ
បីោ ន្ទក ់ ខែលមា ន ែ្ េះថា ‹‹ខែែរ
នម្ោរ›› ម្តូវបា បារ ាំង្ោតផ់្ទត ច ់ នដាយ
អយុតតិ្រប៌ាំែុតនៅឱយរស់នៅនម្ោរ ឹរ
ខែករបស់ម្បនទសយួ  ខែលជាអនក
ចិញ្េ ឹរចិតតតាំណម្តកូល ម្បុង្រ ាំោយពូជ
ស្គស ខ៍ែែរ គឺខែែរមា សភាពែូចកុក 
ខែលម្តូវនែើរនគចចុេះ ន ើង្តារម្បនឡាេះ
ជង្ខ់ែលយួ ដាកកុ់កណានភលចែលួ ភាល រ 
គឺម្តូវជាបជ់ង្ ់ នម្ពាេះជង្រ់ ិខែលនភលច
កុកនស្គេះន ើយ មា ខតកុកនទខែលនភលច
ជង្ ់។ 

នដាយជ ជាតិខែែរមា គាំ ិតជា
អនកស តិភាព ិយរ របរ់យឆ្ន ាំរក
ន ើយ ខែែរនម្ោរគិតខតន្ទាំគ្មន  ន វ្ើខម្ស   
ចមាក រ បនង្កើតនភាគែលម្សូវសម្មាប់
ចិញ្េ ឹរម្គួស្គរ   ិង្ចិញ្េ ឹរម្បជារស្តសត
យួ នសាើរខតទាាំង្អស់ ។ ពកួយួ ខែល
ន វ្ើែាំនណើ រ នគចពីចិ រកពីទិសខាង្នជើង្ 
នម្ោយពីទម្ន្ទា  យកម្បនទសចារបា 
ន ើយ កជ៏ម្រុលរកលុកលុយ ល្   
ពា យកែីខែែរនៅនម្ជាយសុវណណ ភូរ ិ ។ 
អនក ល្  ពា ទាាំង្ន េះ រ ិបា ស្គព យ
យកខម្សចាំោររកជារយួនទ គឺពួកនគ
រកែតុ ាំគ្មន រស់រតុ ាំម្តង្ន់ េះរតុ ាំម្តង្ន់ន្ទេះ  ែល់
នពលដាាំបាយកោ៏ ម់្បាកន់ៅទិញអង្ករ
ពីខែែរ ខែលវាល់លកន់ដាយរង្ហវ ស់ជា  
លីម្តន វ្ើពីខែករង្រូលែូចកាំប៉ែុង្ ។ នៅ

នែតតម្ពេះម្តពាាំង្កែូ៏ចនៅទីែថ៏្ទ សូរបខីត
ខម្សរយួអាំពក កយ៏ួ គ្មែ   ន ើយរ ិ
ែឹង្ជានគន វ្ើខម្សយា៉ែ ង្ែូចនរតចែង្នទ ។ 
យួ នចេះខតដាាំបខ លប តិចប តួចនៅនកៀ 
ែាេះ ន ើយនពលម្តូវោរអាចរន៍គ្មន វ្ើជី ក៏
ន្ទាំគ្មន នៅនរ ើសអាចរន៍គ្ម ខែលនគ្មខែែរជុេះ
នចាលតារវាលខម្សន្ទរែូវម្បាាំង្ នម្ពាេះ
ពកួន េះ ករ៏ ិខែលមា នគ្មម្កបីខែរ ។ 
ទុកជា យួ រស់ជារនបៀបែកក់នណត ៀត
រន ររហារយា៉ែ ង្ន េះកតី កជ៏ ជាតិខែែរ
ខតង្សខរដង្ោររកទ់ាកម់្សឡាញ់ រប ់
អា ចាំនពាេះអនកចាំណូលងែី  នដាយរ ិ
បា ែឹង្ថា នន្ទេះគឺលបចិ ពួកមា ថ់្ម្ព 
ចូលរកកាំចាយមា ម់្សុកន ើយ ។ គឺ
ទាល់ខត ែល់បារ ាំង្នលើកទាាំង្ែីម្បគល់
ទាាំង្រ ុសេនៅឱយយួ  ជិេះជា ត់ារចិតត
យួ  បិទស្គោខលង្ឱយនរៀ ភាស្គខែែរ
ជាតិែលួ ឯង្ ឈរនគ្មរពទង្ជ់ាតិយួ  
នម្ចៀង្បទនគ្មរពទង្ជ់ាតិយួ  នទើបខែែរ
ភាា កែ់លួ  ខតវាយឺតនពលណាស់នៅ    
ន ើយ ។ ជីវតិខែែរនម្ោរម្តូវបា យួ ឃុាំ
ម្គង្ឱយរស់កនុង្គុកង្ងឹ្តសលុប គ្មែ  ព លឺ
រសែីឱយន វ្ើខតខម្សចាំោរសុាំខតសុែ ែូច
កខង្កបរស់កនុង្អណតូ ង្ ឬែូចម្តីខែលនគ
ម្បស់ទុក សម្មាបច់ាបយ់ករកបរនិភាគ
ថ្ងៃណាកប៏ា  ឬែូចរកុេជាតិផ្ទត ចែ់តឹល
កតិចម្តួយរ ាំនលើង្បាស       ន ើយសមាល ប់
នដាយនម្ស្គចទឹកនៅត  ។ នពលន េះ រក
ែល់កុាំថាន ើយ ែល់បា នឃើញម្ស    

នមាលទង្ជ់ាតិរបស់ខែែរនម្ោរ បា បង្ ់
នៅអង្គោរស ម្បជាជាតិែូចម្បនទស ូ
ែង្ខ់ាង្តបងូ្ ខតសូរបពិីភពនោកទាាំង្ 
រូល ករ៏ ិបា ែឹង្ អវីនស្គេះ ថានៅកនុង្
ម្បនទនវៀតណារ មា ជ ជាតិខែែរជាប់
ជង្ល់ង្អ់ន្ទា ក ់ រ ូតជាង្ម្បបីោ 
ន្ទក ់ ! ប៉ែុខ តខែែរនម្ោរ កជ៏ាពូជរ ុសេ 
មា អារយិ្រែ៌ពស់ នសាើរខតកាំពូលនគកនុង្
ពិភពនោកន េះ ជាកូ នៅថ្ ស្គថ ប ិក
ម្បាស្គទសិោែល៏បលីាញ មា ស្គ 
កលវទិាល័យតាាំង្ខតពីសតវតេរទី៍ ១១ 
រ ិនចេះខតម្ទាាំ ឱយពកួ ល្  ពា ជិេះជា ់
ែលួ ជា ិចេនន្ទេះនទ ។ នែលើយតប ឹង្របប
ជិេះជា ប់ាំបិទសិទធិនសរភីាព របស់រែឋ    
បាលយួ នពលន េះ ខែលរ ុសេជាតិ 
សអបន់ែពើរសស្តង្ហគ របង្ាូរ្រខែែរនម្ោរក៏
បា រករន្ាបាយអ ិង្ា បា នជាគ 
ជយ័កនុង្ោរបនញ្េញ ូវទុកេកង្វល់ របស់
ែលួ  ឱយពិភពនោកទាាំង្រូលបា ែឹង្ឮ  
នដាយបា ចូលជាសមាជិកនពញសិទធិ 
របស់អង្គោរ U N P O  ( T h e 
Unrepresented Nations and 
Peoples Organization) ឬអង្គោរ
ម្បជាជាតិខែលគ្មែ  តាំណាង្ នៅោត់
ថា អិ ប៉ែូ តាាំង្ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 
២០០១ រកទល់នពលន េះបា  ១០ ឆ្ន ាំ
ន ើយៗបា ទាាំង្ចូលកនុង្គណអ្ិបតី
នទៀតែង្ ។ 

នដាយកនុង្នោកន េះ រ ិខរ មា 

ខត ១៩៣ ម្បនទស ែូចអង្គោរស 
ម្បជាជាតិបា ទទលួស្គគ ល់នន្ទេះនទ គឺ
មា ម្បនទសតូចតាចនម្ចើ នទៀត ខែល
ម្តូវម្បនទស ា្ំៗនោត បោត បជិ់េះជា ស់ង្កត ់
សង្កិ ែូចតយួា៉ែ ង្ ខែ ែីករពុជានម្ោរ 
ម្តូវសង្កតស់ង្កិ  ពីសាំណាករ់ដាឋ ភបិាល
យួ ែូនចាន េះខែរ គឺនហាចណាស់ កម៏ា 
ម្បជាជាតិចាំ  ួជាង្ហាសិបនទៀតខែរ ។ 
ខែ ែីករពុជានម្ោរខែលមា ទាំ ាំ ៨៩. 
០០០ គី ូខរ៉ែម្តម្កឡា   ិង្មា ម្បជា 
ពលរែឋចាំ ួ  ៨.២៤០.០០០ន្ទក ់បា 
ម្តូវចុេះកនុង្បញ្ា ី UNPO រចួន ើយ ។ 
ភារកិចេ របស់អង្គោរ UNPO ន េះ គឺ
បាំនពញចនន្ទល េះរវាង្ម្បនទស ខែលមា រ
ដាឋ ភបិាល   ិង្ម្បជាពលរែឋខែលគ្មែ  
អនកតាំណាង្ (នពាលឱយម្សួលស្គត បគឺ់
សាំបុកឥតនរបាែូចខែែរនម្ោរជានែើរ) គឺ
ជាម្ចករយួ សម្មាបន់បើកទាវ រឱយសាំន ង្
បា ឮន ើង្កនុង្ពិភពនោក ន វ្ើឱយ
រ ុសេជាតិបា ែឹង្អាំពីសិទធិរបស់ែលួ  
ន ើយអាចតវា៉ែទារទារសិទធិនន្ទេះ នដាយ
រន្ាបាយអ ិង្ា ោរនគ្មរពសិទធិ
រ ុសេ  ិង្លិទធិម្បជា្ិបនតយយសវ័យ
សនម្រច ឬ ឯករជយ គឺជាោរនែើរ
បនណាត យខែេម្សបជារយួ  ឹង្អង្គោរ
ស ម្បជាជាតិ   ិង្ អង្គោរអ តរជាតិ
ន្ទន្ទ ន ើយែេពវែាយពត័ម៌ា នន្ទេះ 
ឱយបា ឮ ែល់ពិភពនោកទាាំង្រូល។ 
នៅនពលន េះ រដាឋ ភបិាលយួ កាំពុង្ខត

អ ុវតត ខែ ោរបាំបិទខភនកម្តនចៀកខែែរ
នម្ោរ  នដាយនែើរែកទមាល កថ់ាសផ្ទក យ 
រណបរ ិឱយខែែរនម្ោរ បា ទទលួពត័ ៌
មា  ឬ ចាំហាយសិលបៈវបប្រអ៌កេរ   
ស្គស្តសតពីម្បនទសករពុជា ។  នដាយទនង្វើ
ន េះជាោរែាុយទាាំង្ម្សុង្  ឹង្សិទធិថ្ 
ោរទទលួពត៌មា  ខែែរនម្ោរទាាំង្អស់
គ្មន ម្តូវខតនម្ោកន ើង្ ម្ពរៗគ្មន  បនញ្េញ
រតិរ ិយល់ម្សប ឱយពិភពនោកទាាំង្ 
រូលបា ែឹកឮ ។ 

ងែីៗន េះកនុង្នបសកករែនសុើបអនង្កត 
អាំពីស្គថ ភាពសិទធិរ ុសេនៅម្បនទសនវៀត
ណារអស់នងរនវោែបថ់្ងៃ នោក    
ន គយ មា៉ែ ក ់ ឌូហាគ ល Gay Mac 
Dougall ខែលជាអនកជាំន្ទញោរ ខែនក
ជ ជាតិភាគតិច បា រកនឃើញ  ិង្ន វ្ើ
របាយ ោរណ៏ អាំពីស្គថ  ភាពខែែរនៅនលើ
ទឹកែីករពុជានម្ោរ កែូ៏ចពួករ៉ែុង្តាញ៉ែ  
គឺជាជ ជាតិខែលម្កីម្កបាំែុត នៅកនុង្
ទឹកែីខែលយួ កាំពុង្ោ ោ់ប ់ ន ើយ 
 ិង្មា គាំន្ទបសង្កត ់ នលើោរខងររកា 
 ិង្នលើកតនរកើង្ អកេរស្គស្តសតរបស់ជ 
ជាតិភាគតិចទាាំង្នន្ទេះែង្ ។ 

ជាស្គរបុនសចកតី រកទល់នពល
ន េះ នទាេះជាករពុជានម្ោររ ិទា ប់ា 
នដាតទង្រ់បស់ែលួ  នៅនលើលាំ នវហាថ្ 
អង្គោរស ម្បជាជាតិ កន៏យើង្ជាខែែរ
នម្ោរខែលបា ស្គគ ល់រចួន ើយ  ូវរស
ជាតិជីវតិ ម្បខ ល ឹង្ទាសកររបស់ពកួ

ល្  ពា  កាំពុង្ខតន វ្ើែាំនណើ រពីទីង្ងឹ្ត
នៅរកព លឺរសែី ែាុយពីម្បនទស  ិង្រដាឋ ភិ
បាលែលេះ ហាកែូ់ចជាកាំពុង្ែឹកថ្ែម្បជា
ពលរែឋរបស់ែលួ  ពីទីកខ លង្ភលនឺៅរក     
រនតត ង្ងឹ្ត ឬនម្ជាេះររណៈ ខែលជាោរ
គរួឱយស្គត យ  ិង្តកស់លុតព ម់្បមាណ 
គឺរ ិបា នគចែលួ នចញពីជង្ ់ន ើយខបរ
ជាន្ទាំគ្មន យក-ក លអន្ទា កន់ៅវញិ ។ 

ជនយា ខែែរនម្ោរភាា ករ់ពាក ! 

ចត្ើខ្មែរគួរច ើរពីទីងង៉ឹត្ចៅរកពន្លឺ?ឬពីពន្លឺចៅរកទីងង៉ឹត្? 
កនុង្នោកន េះ រ ិខរ មា ខត ១៩៣ ម្បនទស ែូចអង្គោរស ម្បជាជាតិបា ទទលួ
ស្គគ ល់នន្ទេះនទ គឺមា ម្បនទសតូចតាចនម្ចើ នទៀត ខែលម្តវូម្បនទស ាៗ្ំ នោត បោត បជិ់េះជា ់

សង្កតស់ង្ក ិែូចតយួា៉ែ ង្ ខែ ែីករពុជានម្ោរ ម្តវូសង្កតស់ង្ក ិពីសាំណាករ់ដាឋ ភបិាលយ ួែូនចាន េះខែរ គឺ
នហាចណាស់ កម៏ា ម្បជាជាតិចាំ  ួជាង្ហាសិបនទៀតខែរ ។ ខែ ែីករពុជានម្ោរខែលមា ទាំ ាំ 
៨៩. ០០០ គី ូខរ៉ែម្តម្កឡា   ិង្មា ម្បជាពលរែឋចាំ  ួ ៨.២៤០.០០០ន្ទក ់បា ម្តវូចុេះ
កនុង្បញ្ា ី UNPO រចួន ើយ ។ 

(របូកណាត ល) ទង្ជ់ាតិស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្បង្ាូតន ើង្នៅ អ.ស.ប.ោលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១១          ស ព ័ធខែែរករពុជានម្ោរន វ្ើបាតុករែនៅទីម្កុង្ េខឺណវ  ោលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០០៩  



ថ្ងៃអាទិតយ ២ លរាច ខខអាសាឍ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៤ អន្ារជាត្ ិ សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ   

សនរតចសង្ឃដាថ្ ឡាមា៉ែ  (Dalai 
Lama) បា នងរែីោនៅោ ព់លរែឋអា
នររោិាំង្នៅកនុង្រែឋធា ី វា៉ែ សីុ នតា  
ោលពីថ្ងៃនៅរក៍ លង្នៅន េះសតីពីស តិ
ភាពពិភពនោក ។ ស្គររបស់ម្ពេះអង្គ
មា លកេណៈស្គរញ្ញបាំែុត គឺថា នែើរប ី
ទទលួបា ស តិភាព កនុង្ពិភពនោក 
នយើង្ ម្តូវខតមា ស តិភាពនៅកនុង្ែលួ 
នយើង្ជារុ សិ  ។ 

ស្គរយា៉ែ ង្ស្គរញ្ញ ន េះ របស់     
សនរតច ដាថ្  ឡាមា៉ែ  បា ទាកទ់ាញ
រ ុសេនកែង្ចាស់ម្បុសម្សីរបរុ់ ឺន្ទក ់
រកពីម្គបរ់ជឈដាឋ   ជាំន ឿស្គសន្ទ  ិង្
ទីកខ លង្ រកោ វ់មិា ោពីតូល (វមិា 
សភា) កនុង្រែឋធា ីវា៉ែ សីុ នតា  ។ 

សនរតច ដាថ្  ឡាមា៉ែ  នងរែីោ ថា 
រ ុសេនយើង្នកើតរកមា លកេណៈ ែូច
គ្មន ទាាំង្អស់ ទាាំង្ែលូវោយែលូវចិតត ខត
ែល់ ា្ំន ើង្ម្ស្គបខ់តែុសគ្មន  ។ 

សនរតចសង្ឃ ដាថ្  ឡាមា៉ែ  មា 
នងរែីោថា «បន្ទា បរ់កមាន ក់ៗ ន្ទាំគ្មន ចង្់
សបាយកនុង្ជីវតិ ចង្ប់ា នជាគជយ័
កនុង្ឆ្កជីវតិ ែូនចនេះគឺនយើង្ែូចគ្មន នបេះ   
បិត ។ នយើង្មាន ក់ៗ មា សិទធិន េះែូចៗ
គ្មន ពីកាំនណើ ត ។ ប៉ែុខ តបញ្ជា គឺ ជ ួោល
នយើង្រ ិយកចិតតទុកដាកច់ាំនពាេះអវីខែល
នៅកនុង្នបេះែូង្នយើង្ ។ នយើង្ន្ទាំគ្មន
ខសវង្រកភាពសបាយ ពីខាង្នម្ៅរក   
វញិ ។ ន េះជាកាំ ុសរយួ»។ 

កុមារ ីTsering Yangzom ខែល
រកពីទីម្កុង្ Annadale រែឋ Virginia ។ 
ន្ទង្ខងលង្ថា រ ុសេម្គបរ់បូរ ិថាមា 
ជាំន ឿស្គសន្ទអវីកន៏ដាយ  ឹង្អាច
ទទលួែលម្បនយាជ ពី៍សុ ារកថារបស់
សនរតច ឡាថ្  ឡាមា៉ែ  នៅថ្ងៃន េះ ខែរ។ 

កុមារ ីTsering Yangzom  បា 
ម្បាបស់ាំន ង្ស រែឋអានររកិ (VOA )
ថា៖ «ជាោរណ៍សាំខា ណ់ាស់ខែល
ស្គធារណជ បា ែឹង្  ិង្បា ឮផ្ទា ល់ 
នែើរបឲី្យនគយល់ថានតើនយើង្អាចទទលួ
បា ស តិភាព កនុង្ពិភពនោកនដាយវ ិ្ ី
ណា ន ើយថាន តុអវីបា ជានយើង្គរួ
មា ស តិភាពកនុង្ពិភពនោក »។ 

នោក Tsering Dorgee រស់នៅ
ទីម្កុង្បុសតុ  (Boston) រែឋមា៉ែ សាឈូ
ខស ត (Massachusetts)។ នោកនបើក
រងយ ត៩នមា៉ែ ង្នែើរបរីកស្គត បស់នរតចដា

ថ្ ឡាមា៉ែ  ។ 
នោក Tsering Dorgee បា 

មា ម្បស្គស ថ៍ា៖ «នយើង្រល់គ្មន គរួ
ពាយារន វ្ើជារ ុសេលអ ។ នយើង្ម្គប់
គ្មន អាចន វ្ើបា ។ នយើង្គរួពាយារជយួ 
គ្មន នៅវញិនៅរក ។ នយើង្ទាាំង្អស់គ្មន
មា គុណភាពន េះកនុង្ែលួ នយើង្ ។ 
នយើង្ទាាំង្អស់គ្មន មា ម្គ្មបពូ់ជ កនុង្ែលួ 
ម្គបគ់្មន  ។ នយើង្ម្តូវខត  បណតុ េះបណាត ល
ឲ្យវាលូតោស់ន ើង្»។ 

ន្ទង្ Dana Muntean ជា ិសេតិ
រកពីម្បនទសរ៉ែុលដាវ ី (Moldavia)។ 

ន្ទង្កាំពុង្សិកានៅរហាវទិាល័យ 
Bart នៅរែឋញូវយ៉ែក។ ន្ទង្ខងលង្ថា 
ន្ទង្រ ាំនភើបយា៉ែ ង្ខាល ាំង្ ខែលមា ឱោស
រក ស្គត ប ិ់ង្នឃើញរុែសនរតចដាថ្ 
ឡាមា៉ែ ផ្ទា ល់ជានលើកទីរយួ ។ 

ន្ទង្ Dana Muntean ថា៖ «ន េះ
ជាឱោសយា៉ែ ង្ម្បនសើររយួ សម្មាបរ់បូ
ែាុ ាំ ពីនម្ពាេះនៅរ៉ែុលដាវ ី នយើង្គ្មែ  
ឱោសខបបន េះនទ ។ រតិតភកតិែាុ ាំម្ច 
ខណ  ឹង្ែាុ ាំខាល ាំង្ណាស់ ខែលែឹង្ថាែាុ ាំ
រកទីន េះ ។ ែាុ ាំចង្ែឹ់ង្ថា នតើនយើង្អាច
ខសវង្រកស តិភាព កនុង្ពិភពនោកតារ
វ ិ្ ីណា ិង្ន វ្ើែូចនរតច នែើរបឲី្យនៅ
ឋតិនងរ» ។ 

ន្ទង្ Tatiana Pushcashu ជា
 ិសេតិរកពីរ៉ែុលដាវខីែរ ។ ន្ទង្Tatia 
na កាំពុង្សិកានៅស្គកលវទិាល័យ 
Ohio នៅទីម្កុង្ Athens រែឋ Ohio ។ 
ន្ទង្ខងលង្ថាន្ទង្ចូលចិតតអវីៗ ទាាំង្អស់
ខែលសនរតច ដាថ្  ឡាមា៉ែ  មា នងរ
ែីោ ។ 

ន្ទង្ Tatiana Pushcashu បា 
 ិយាយថា៖ «ែាុ ាំនពញចិតតម្ទឹសតីរបស់
ម្ពេះពុទធទាកទ់ង្ ិង្ោររស់នៅ ។ ែាុ ាំ 
ធាល បប់ា ចូលររួនៅកនុង្សមា្ិ នៅរែឋ 
Ohio ។ ែាុ ាំែកខា រ ិបា នៅចូលររួ
នៅនពលខែល សនរតច ដាថ្  ឡាមា៉ែ
 ិរ ត នៅោ រ់ែឋ Ohio ។ ែូនចនេះន េះជា

ឱោសរបស់ែាុ ាំ នែើរបរីកនឃើញរុែរបស់
ម្ពេះអង្គនៅ ទីន េះ» ។ 

នោក Montie Martin រកពីទី
ម្កុង្ Alexandria រែឋ Virginia។ 
នោកថានបើមា ឱោស នោក ឹង្សួរ
សនរតចដាថ្ ឡាមា៉ែ  ូវសាំណួររយួ ។ 

នោក Montie Martin បា មា 
ម្បស្គស ថ៍ា៖ «នតើស តិភាពមា ស្គរៈ
សាំខា ជ់ាង្យុតតិ្រខ៌ែរ? ន ើយនតើ
នយើង្អាចមា ស តិភាព នដាយគ្មែ  
យុតតិ្រប៌ា ខែរ ? តារនយាបល់ែាុ ាំ ន េះ
ជាឱោសយា៉ែ ង្ម្បថ្ពរយួ នែើរបសួីរម្ពេះ
អង្គ ូវសាំណួរ ន េះខែលែាុ ាំសង្ឃរឹថា ឹង្
អាចទទលួបា  ូវចនរលើយរយួ ពីម្ពេះ
អង្គ» ។ 

នោកម្សី Margo Star Kernan 
អាយុ៨៣ឆ្ន ាំ ជាអតីតអនកងតភាពយ ត
 ិង្ជាស្គស្តស្គត ចារយបនម្ង្ៀ  ម្បវតតិស្គ
ស្តសតថ្ ខែេភាពយ ត ។ នោកម្សីខងលង្ថា 
នោកម្សីរកទីន េះពីនម្ពាេះនោកម្សីែត
ល់តថ្រលនៅនលើកិចេោរទាាំង្ឡាយ ខែល 
សនរតច ដាថ្  ឡាមា៉ែ  បាំនពញសម្មាប់
ស តិភាព ។ 

នោកម្សី Margo Star Kernan  
មា ម្បស្គស ថ៍ា៖ «នយើង្ទាាំង្អស់គ្មន
ជាបង្បអូ ខតរយួ ។ នបើនយើង្ចាតទុ់ក
គ្មន ជាបង្បអូ ខបបន េះ នយើង្ ឹង្មា 
ស តិភាព ។ ែាុ ាំរ ិខរ ជាអនកោ ម់្ពេះ
ពុទធស្គសន្ទនទ កប៏៉ែុខ តែាុ ាំែតល់ តថ្រលនលើ
ោរបនម្ង្ៀ របស់ម្ពេះពុទធស្គសន្ទ» ។ 

មា នងរែីោសតីពីស តិភាពពិភព
នោកន េះជាខែនករយួថ្ ែាំនណើ រ ទសេ  
កិចេរបស់ សនរតច ដាថ្  ឡាមា៉ែ  រក
ោ រ់ែឋធា ីវា៉ែ សីុ នតា ចាំ  ួ ១០ ថ្ងៃ 
គឺពីថ្ងៃ ៦ ែល់ថ្ងៃ ១៦ កកកដា ៕ VOA 

សចមាេសងឃ ដាថ្ៃ ឡាមា : សន្ាិភាពកាងុពិភពចោកត្ប្មូវឲ្យមាន្ភាពសៃរ់
ចសៃៀមផ្ទា លម់លួន្ជាមុន្សនិ្ 

    «បន្ទា បរ់កមាន ក់ៗ ន្ទាំគ្មន ចង្ស់បាយកនុង្ជីវតិ ចង្ប់ា នជាគជយ័កនុង្ឆ្កជីវតិ ែូនចនេះគឺ
នយើង្ែូចគ្មន នបេះបិត។ នយើង្មាន ក់ៗ មា សិទធនិ េះែូចៗគ្មន ពីកាំនណើ ត ។ ប៉ែខុ តបញ្ជា គឺ ជ ួោលនយើង្
រ ិយកចិតតទុកដាកច់ាំនពាេះអវខីែលនៅកនុង្នបេះែូង្នយើង្។ នយើង្ន្ទាំគ្មន ខសវង្រកភាពសបាយ ពីខាង្
នម្ៅរកវញិ។ ន េះជាកាំ ុសរយួ»។ សនរតចសង្ឃ ដាថ្  ឡាមា៉ែ   

សនរតចសង្ឃ ដាថ្  ឡាមា៉ែ  (Dalai Lama) ជានរែឹកន្ទាំស្គសន្ទ ិរនទសែលួ ទីនបត ៍
បា ែតល់បទសមាា សជារយួវអូីនអសាំន ង្ស រែឋអានររកិ ោលពីថ្ងៃអង្ហគ រទី ១២  

ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១១ ។ VOA 

ថ្ងៃនៅរទី៍ ០៩ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 
២០១១ ន េះ  ជាថ្ងៃខែលម្បនទសស ូែង្់
ខាង្តបងូ្ម្បោសឯករជយ ផ្ទត ចែ់លួ នចញ
ពីទីម្កុង្ខាទុាំ  នម្ោយពីបា នបាេះនឆ្ន ត
ន វ្ើម្បជារតិ ទទលួបា សាំន ង្នឆ្ន ត
គ្មាំម្ទជិត ៩៩% ។ ន េះជាម្បវតតិស្គស្តសត
សម្មាបទ់វីបអាស្ត វិក  នដាយមា ស ូែង្់
ខាង្តបងូ្ បា ោល យនៅជាម្បនទសទី 
១៩៣ នៅនលើពិភពនោក ។ ោរម្ប 
ោសឯករជយរ ិបា ប៉ែុន្ទែ  ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃ
ទី ១៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១១ ទង្ជ់ាតិ
របស់ម្បនទសស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្ ម្តូវបា 
បង្ាូតន ើង្ នៅោរយិាល័យអង្គោរស 
 ម្បជាជាតិន្ទទីម្កុង្ New York 
ស រែឋអានររកិ ។ 

ស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្ មា ន ែ្ េះម្ប 
នទសថា ស្គធារណរែឋស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្ 
មា ថ្ែាែីម្បមាណ ៦១៩.៧៤៥ គី ូ 
ខរ៉ែម្តម្កឡា  ជាម្បនទសងែីរយួនៅភា
ខាង្នកើតថ្ ទវីបអាស្ត វិក ។ ស្គធារណ
រែឋស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្ មា រែឋធា ីន ែ្ េះ 
Juba មា ម្ពាំខែ ខាង្នកើតជាប ឹ់ង្
ស្គធារណរែឋម្បជា្ិបនតយយ Ethiopia  
ម្ពាំខែ ខាង្តបងូ្ជាបម់្បនទស Kenya , 
Uganda  ិង្ស្គធារណរែឋម្បជា្ិប  
នតយយ  Congo ខាង្លិចជាបម់្ពាំខែ  
 ឹង្ម្បនទសអាស្ត វិកកណាត ល ( Cen 
tral African Republic)  ខាង្នជើង្
ជាបម់្ពាំខែ  ឹង្ Sudan ។  ម្បជាជ 
ថ្ ម្បនទសស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្ ភាគនម្ចើ ជា

រ ុសេអារ៉ែប ់ មា  ៨.២៦០.៤៩០ 
ន្ទក ់តារសថិតិឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ 

នម្ោយពីសស្តង្ហគ រនលើកទី ២ កនុង្ម្ប 
នទសស ូែង្ប់ា បញ្េប ់ ម្បជារតិរយួ 
សតីអាំពីឯករជយនៅស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្ បា 
ន វ្ើន ើង្នៅខែរករ ឆ្ន ាំ ២០១១ ទទលួ
បា សាំន ង្គ្មាំម្ទនែើរបបីាំខបករែឋ ចាំ  ួ 
៩៨,៨៣ % ។ នម្ោយពីោរន វ្ើម្បជារតិ
ន េះ នៅថ្ងៃនៅរទី៍ ០៩ ខែ     កកកដា ឆ្ន ាំ 
២០១១  ស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្កប៏ា ម្បោស
ឯករជយ នដាយមា នោក Salva Kiir 
Mayardit  ជាម្បធាន្ទ្ិបតីែាំបូង្
បង្អស់កនុង្ម្បវតតិស្គស្តសតស ូែង្ ់៕ 

 
នដាយ ថាច ់ជាំនរឿ  

ស  ូង់ខាងត្បងូប្តន្ោល យជាប្រចទសទី ១៩៣ កាងុចោក 

ពលរែឋស ូែង្ខ់ាង្តបងូ្អបអរស្គទរថ្ងៃឯករជយរបស់ែលួ  ។ VOA 



ថ្ងៃអាទិតយ ២ លរាច ខខអាសាឍ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៥ អាំពីខ្មែរចប្ោម សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ   

ោលពីថ្ងៃទី ០២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១១ មា ម្ពេះសង្ឃខែែរនម្ោរម្ពេះន្ទរជាអកេរោតថ់ា ត.ង.ប បា នែាើអីុខរ៉ែលរកសួរ ស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ ជុាំវញិោរនម្បើ
ម្តកូលរបស់ខែែរនម្ោរ ។ សាំណួរទាាំង្ន េះ មា ែូចខាង្នម្ោរ ។ ែាុ ាំម្ពេះកុណាមា សាំណួរខែលចង្សួ់រ ។  

១/ តារខែលែឹង្រកថាម្តកូល ថាច,់ សឺង្, នកៀង្, គឹរ, យញ័, នៅ , សឺង្ សុទធខតជាម្តកូលខែលយ ួដាកឲ់្យខែែរនម្ោរ ។ នរឿង្ន េះពិតខរ ខែរនទ ? - ២/ នបើពិតអី
ចឹង្ខរ  នតើ រណាជាអនកនែតើរគាំ ិត ? ដាកឲ់្យនៅឆ្ន ាំណា ? ម្តកូលនែើររបស់ខែែរគឺអវី ? - ៣/ នបើរ ិមា ថ្ងៃខែ ិង្តឹកតាង្ចាស់ថានៅឆ្ន ាំណា  ិង្ រណាន្វើនទ, នយើង្
អាចស ែតិថា ម្តកូលទាាំង្ន េះជាម្តកូលនែើររបស់ខែែរសុទធស្គ្បា ខែរនទ ? - ៤/ នបើជាម្តកូលរបស់ខែែរពិតៗខរ  នយើង្គរួមា នមាទ ភាពរយួខែរឬនទ ? នម្ពាេះខែែរ
នម្ោរមា ន្ទរម្តកូលផ្ទា ល់របស់ែលួ ខែលជាបត់ាំណតាាំង្ពីបុរណោលនរៀង្រក របថ់ាជាឯកលកេណ៍របស់ខែែរនម្ោរ ។  

សូរករណុាតបរកែាុ ាំករណុា នដាយមា ឯកស្គរែង្ សូរអរគុណ  ិង្អរម្ពេះគុណ ។  
នែើរបនីែលើយតបសាំណួរខាង្នលើន េះ ស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ ន្វើោរនែលើយតបជាអតថបទនដាយបា នលើកយកអតថបទរយួមា ចាំណង្នជើង្ថា «នតើមា ខែែរនម្ោរមា 

ម្តកូលតាាំង្ពីនពលណារក ? » ខែលបា ចុេះែាយនៅនលើ ោខសត ថ្ម្ព គរ នលែ ៣ ឆ្ន ាំ ទី ១ ែាយតារម្បព ័ធអិ ន ើ្ណិតោលពីថ្ងៃច ា ០៧ នកើត ខែបុសេ ឆ្ន ាំកុរ
 ពវស័ក ព. ស. ២៥៥១ ម្តូវ ឹង្ថ្ងៃទី ១៤ ខែរករ ឆ្ន ាំ ២០០៨ មា ែលឹរស្គរែូចខាង្នម្ោរ ។  

បចេុបប ន ខែែរនម្ោររស់នៅជុាំវញិ
ពិភពនោក នទាេះបីបា ស្គគ ល់គ្មន កតី រ ិ
ស្គគ ល់កតី ោលណាបា ឮន ែ្ េះន ើយ 
នគអាចែឹង្ថា អនកនន្ទេះជាខែែរនម្ោរ
យា៉ែ ង្ពិតម្បាែក នម្ពាេះពកួគ្មតម់ា ម្ត 
កូលជាទីសមាគ ល់ ។ 

កនុង្រជាោលនសតចយួ ន ែ្ េះ យា៉ែ
 ុង្ (Gia Long) គ. ស. ១៨១៣ 
ម្បនទសករពុជានស្គយរជយ នដាយម្ពេះ 
បាទអង្គច ័ា (១៧៩៦_១៨៣៨)  គរ
មា ជនមាល េះថ្ែាកនុង្ រវាង្ម្កុរម្ពេះរជវង្េ
ែង្ ន វ្ើសស្តង្ហគ រជារយួម្បនទសនសៀរ   
ែង្ ។ នសតចខែែរែលេះចង្ប់ា រជបលលង្គ 
កន៏ៅទីពឹង្យួ នសៀរ រកជយួ សមាល ប់
ខែែរនែើរបនី ើង្ន វ្ើនសតចប តុបពីយួ   ិង្
នសៀរ រចួឲ្យយួ ចូលរកនៅពាសនពញ
ទឹកែីខែែរ ។ (អនក នយាបាយខែែរសពវថ្ងៃ
នៅនម្បើវ ិ្ សី្គស្តសតន េះ ែលេះនៅពឹង្យ ួ ែលេះ
នៅពឹង្នសៀរ  នែើរបអីាំណាច ?) ។  

កនុង្នពលម្បនទសនកើតកលិយុគ
ែូនចនេះ ពកួយួ នែលៀតឱោសបនង្កើ ោរ 
វាតទីនលើទឹកែីខែែរនដាយបញ្ាូ  ទព័យួ 
របព់ា ន់្ទក ់រកចាាំង្ជារយួខែែរនម្ោរ
នៅខែ ករពុជានម្ោរ  ិង្យកអាំណាច
បង្េាំឲ្យខែែរនម្ោរផ្ទល ស់បតូរទាំន ៀរ ទាំោប់
ម្បថ្ពណី វបប្រខ៌ែលជារនបៀបរបបខែែរ
នៅជាយួ វញិ ។ ោរបង្េាំឲ្យខែែរនម្ោរ
ោល យែលួ នៅជាយួ នន្ទេះ មា ោរបង្េាំ
ឲ្យទទលួ ូវម្តកូល ខែលនសតចយួ 
ន ែ្ េះយា៉ែ  ុង្ដាកឲ់្យែង្ខែរ ។  

នយាង្តារនសៀវនៅ «ម្បជាជ 
យ ួកាំនណើ តខែែរ» (Người Việt Gốc 
Mi ên )  ខែលបា សរនសរនដាយអនក
ម្ស្គវម្ជាវម្បវតតិស្គស្តសតជាជ ជាតិយួ  
ន ែ្ េះ ន  ន ឿង្ ( Lê Hương )  
នបាេះពុរាឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ថា នសតចយួ 
ន ែ្ េះយា៉ែ  ុង្ បា ដាកម់្តកូលឲ្យខែែរ
នម្ោរមា  ៥ គឺ៖  

១.ម្តកូល ថាច ់ (Thạch) មា 
 យ័ថា ងែ 

២.ម្តកូល សឺង្,សឺ ,នសុើង្ (Sơn) 

មា  យ័ថា ភនាំ 
៣.ម្តកូល  ឹរ , លឹរ ឬ ឡាាំ 

(Lâm) មា  យ័ថា ថ្ម្ព ។ 
៤.ម្តកូល គឹរ Kim) មា  យ័ថា

រាុល ។ 
៥.ម្តកូលយញ័ ឬ ដាញ់ (Danh) 

មា  យ័ថា ន ែ្ េះ  ិង្មា ម្តកូល 
នៅ (Châu) រកពីពាកយខែែរថា នៅ ។ 

ម្តកូល នៅ ន េះនោក ន  ន ឿង្ 
បា សរនសរថា ជាម្តកូលនចញរកពី
ពាកយខែែរសម្មាបម់្បុសៗ អនកនៅនែតត 
មាតម់្ជូក ។ ចាំនពាេះស្តសតីវញិ នគនម្បើម្ត     
កូល ន្ទង្ ។  

ប៉ែុខ តនបើតារនោក នង្វៀង្ ឌិ  នៅ 
(Nguyễn Đình Đầu) ជាជ ជាតិយួ 
ែខែល បា មា ម្បស្គស ថ៍ា ខែែរ
នម្ោររ ិខរ មា ម្តឹរម្តកូលទាាំង្ ៦ 
ប៉ែុនណាណ េះនទ គឺម្តកូលខែែរនម្ោរខែល
បា កតទុ់កកនុង្បញ្ា ី ថ្ ម្ពេះបរររជវា ាំង្
យួ មា ែូចជា ។  
 ហាវ   (Hoa)    
 ែូង្        (Đôn)   
 កឹង្ (Cần)  
 តឹរ        (Tầm) 
 សឺង្ (Sơn)   
 យា៉ែ ប     (Giáp)     
 ម្តាក (Trác)  
 កូង្ (Côn)  
 នយឿង្ (Dương)  
  ុក (Lộc) 
 ថារ (Tham)  
 ស្គ        (Sa)       
 ទវឹង្ (Thuận)  
 រ៉ែូវ (Mậu) 
 ថាច ់ (Thạch)  
 វា៉ែ            (Hòa)   
 ណារ (Nam)  
 ម្តា         (Trà)  
 នញឿង្ (Nhượng) 
 ង្ហ៉ែ យ (Ngãi) 

រុ  គ.ស.១៨១៣ សរយ័នសតច

យួ ន ែ្ េះ យា៉ែ   ុង្ នន្ទេះ គឺខែែរនម្ោរ
រ ិបា នម្បើម្តកូលនទ ។ ចាំខណកខែែរ
អនកនៅម្បនទសករពុជាករ៏ ិមា ម្តកូល 
ខែរ ។ លុេះែល់ឆ្ន ាំ ១៩០៥ នទើបបារ ាំង្
បា ម្បោសជាស្គធារណៈ ឲ្យខែែរនម្បើ 
ម្តកូលតាររនបៀបកូ  ម្តូវយកន ែ្ េះ
ឪពុកន វ្ើជាម្តកូលរបស់ែលួ  ។ 

ម្តកូលខែលខែែរនម្ោរធាល បន់ម្បើ
នន្ទេះ មា លកេណៈែូចខាង្នម្ោរ ។  

ថាច ់  (Thạch) 
សឺង្   (Sơn) 
គឹរ   (Kim) 
នកៀង្  (Kiên) 

ម្តកូលទាាំង្ ៤ ខាង្នលើន េះ
សម្មាបខ់ែែរនម្ោរ អនកនៅនម្តើយខាង្
នកើតទន លបាស្គក ់ មា នែតតម្ពេះម្តពាាំង្ 
នែតតលង្ន់ហារជានែើរ ។  

ចាំនពាេះម្តកូល ដាវ ( Đào ) រយួ
ន េះភាគនម្ចើ សម្មាបខ់ែែរនម្ោរ អនកនៅ 
នែតតខម្ពកឫសេ ី។  រឯីម្បុសៗខែែរនម្ោរ
អនកនៅ នែតតម្ករ ួស វញិ នគភាគនម្ចើ 
នម្បើម្តកូល យញ័ ឬ ដាញ់ ជាពាកយ
នចញពី (Danh) របស់យួ ខតរយួ អនក
ែលេះ នគ ិយរនៅតារសាំន ៀង្យួ ថា 
យញ័ នបើតារសាំន ៀង្អង្ន់គលសថាដាញ់ 
ចាំនពាេះស្តសតីខែែរនម្ោរនៅនែតតន េះវញិ នគ

នម្បើម្តកូល ្ី (Thị) មា  យ័ថាែារ ។ 
ចាំនពាេះនែតតឃ្ល ាំង្ នែតតពលោវ 

 ិង្នែតតទឹកនមែ វញិ ខែែរនម្ោរនម្បើម្ត    
កូលជានម្ចើ ែូចជា ។  

លី   (Lý)  
ឡាាំ,លឹរ, រឹ (Lâm) 
ម្តឹង្   (Trần) 
ម្ទីវ   (Triệu) 
  ឺ  (Lưu) 
 ូវ   (Hữu) 
 ុង្   (Hồng)  
នយឿង្  (Dương) 
តាាំង្   (Tăng) 
នៅ   (Cao) 
ម្តឹរ   (Trầm)  
នតា   (Tô) 
នម្តឿង្  (Trương)  
 វ ិ   (Hùynh) 
នទាេះបីមា ោរខបង្ខចកម្តកូលនៅ

ែាំប  ់នែើរបងី្ហយម្សួលកនុង្ោរម្គបម់្គង្ 
ខែែរនម្ោរពីសាំណាកន់សតចយួ កតី ខត
បចេុបប នម្តកូលទាាំង្ន េះ ម្តូវបា ោយ 
ចម្រុេះគ្មន នៅវញិនៅរក នសាើរម្គបន់ែតត
ន ើយ ។ នយើង្រ ិកាំណតប់ា ថា
ម្តកូល ថាច ់ឬ សឺង្ សុទធខតជាអនកនៅ
នែតតម្ពេះម្តពាាំង្ទាាំង្អស់នន្ទេះនទ នម្ពាេះ
ម្តកូលន េះកម៏ា នៅនែតតែថ្ទៗែលេះខែរ 
ន ើយម្តកូលនែេង្នទៀត ែូចជា នៅ,
លី, យញ័  ិង្ ម្តឹង្ ជានែើរ កន៏ឃើញ
មា នៅកនុង្នែតតនែេង្ៗនទៀតនម្ៅពីនែតត
ឃ្ល ាំង្ ិង្នែតតពលោវ។ល។ែង្ខែរ ។  

នពលយួ ចូលរក ល្  ពា ខែ 
ែីករពុជានម្ោរ  ិង្ន វ្ើអាណា ិគរនលើ
ម្បជាជាតិខែែរនម្ោរ នសតចយួ ខតង្ខត
នចញរជបញ្ជា  ឲ្យខែែរនម្ោរផ្ទល ស់បតូរ
ទាំន ៀរទាំោបន់ៅជាយួ ជា ិចេ នែើរប ី
ន វ្ើឲ្យខែែរនម្ោររោយពូជស្គស  ៍ នៅ
ជាយួ  ។ កតាត ន េះន ើយ បា ជាខែែរ
នម្ោរមា ម្តកូលជាភាស្គយួ  ចាប់
តាាំង្ពីនពលនន្ទេះរ ូតរកែល់ថ្ងៃ ៕  

នដាយ ថាច ់ម្បីជា នគឿ  

ចត្ើខ្មែរចប្ោមមាន្ប្ត្កលូតាំងពីចពលណាមក ? 

ម្ពេះសង្ឃ ិង្ទង្ជ់ាតិខែែរនម្ោរ 



ថ្ងៃអាទិតយ ២ លរាច ខខអាសាឍ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៦ ភូមិសាស្តសា សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ   

អាំពី វិមាន្ន្ចរាត្ាមចៅទីប្កុងថ្ប្ពន្គរ 

នដាយ ថាច ់ម្បីជា នគឿ  
 
វមិា  នរតតរសរយ័អាណា ិគរ

បារ ាំង្៖ 
ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុរាៈ ឆ្ន ាំ ១៨៦៩ 

នោកនទស្គភបិាល ខែ កូស័ង្សីុ  
Lagrandière បា ម្បារពធពិ្ីសនមាព ្ិ៍
បញ្េុ េះបឋរសីោជានលើកនៅែាំបូង្ កនុង្
ោរចាបន់ែតើរែាំនណើ រោរស្គង្សង្ ់ វមិា 
ងែី នៅទីម្កុង្ថ្ម្ព គរ សម្មាបន់ោក
នទស្គភបិាលខែ កូស័ង្សីុ  ជាំ ួសឲ្យ
អាគ្មរចាស់ន វ្ើពីនឈើ ខែលបា ស្គង្
ោលពីឆ្ន ាំ ១៨៦៣ ។ វមិា ងែីន េះ ម្តូវ
បា វសិវករបារ ាំង្ន ែ្ េះ Hermite ជា
អនកនរៀបគនម្មាង្ោរណ៍ (បលង្)់ ។ ផ្ទា ាំង្
បឋរសីោជាម្បវតតិស្គស្តសតន េះ ម្តូវបា 
នគយករកពីនែតតចង្ហវ ម្តពាាំង្ (B i e n 
Hoa) មា ទាំ ាំ ៥០ Cm ប ួម្ជុង្ 
ន ើយម្តូវបា នគដាករ់បិូយបណ័ណ  ន្ទ
សរយ័នន្ទេះ ខែលែលិតពីមាស ម្បាក ់
 ិង្ស្គព  ចូ់លនៅរ ធខាង្កនុង្  ។ 

សាំណង្ន់ េះ បា ស្គង្ន ើង្នលើថ្ែា
ែីម្កឡាម្បមាណ ១២ Ha កនុង្នន្ទេះមា 
អាគ្មរ ា្ំរយួ មា ទីធាល ទាំ ាំ ៨០ ខរ៉ែម្ត 
។ នៅកនុង្វមិា ន េះ មា ប ាបអ់ាចឲ្យ

រ ុសេស្គន កន់ៅម្បមាណ ៨០០ ន្ទក ់
 ិង្នៅជុាំវញិអាគ្មរន េះ មា សួ ចារ
ខែលមា នែើរនឈើ្ ាំៗ  ិង្ទីធាល នៅែ  ។ 
វតថុធាតុសម្មាបស់្គង្សង្ភ់ាគនម្ចើ  គឺ
បា ន្ទាំយករកពីម្បនទសបារ ាំង្ ។ 
នដាយមា សស្តង្ហគ របារ ាំង្ ិង្អាលឺរ៉ែង្់
( Franco-Prussian War  ) ន្ទឆ្ន ាំ 
១៨៧០ នទើបោរស្គង្សង្អ់ាគ្មរន េះ 
ម្តូវអូសបន្ទល យនពលែល់ឆ្ន ាំ ១៨៩៣ 
នទើបបា សនម្រចជាស្គថ ពរ ។ នម្ោយពី
បា កស្គង្សនម្រចជាស្គថ ពរ នគបា 
ដាកន់ ែ្ េះអាគ្មរន េះថា វមិា  នរតតរ  
 ិង្ែលូវនៅរុែអាគ្មរន េះ កម៏្តូវបា នគ
ដាកន់ ែ្ េះថា វងីិ នរតតរ ខែរ នែើរប ី
ឧទាិសែល់ម្ពេះករណុាម្ពេះបាទ សនរដច
ម្ពេះ នរតតរ (១៨៣៤ - ១៩០៤) ជាម្ពេះ
នៅ ម្កងុ្ករពុជា្ិបតី ន្ទនពលនន្ទេះ ។ 

ចាបពី់ឆ្ន ាំ ១៨៧១ ែល់ ១៨៨៧ 
អាគ្មរ ម្តូវបា នគស្គង្សង្ទុ់កសម្មាប់
នទស្គភបិាលខែ កូស័ង្សីុ  (Gouver 
neur de la Cochinchine ) នទើបនគ
នៅថា អាគ្មរនទស្គភបិាល ។  

ចាបពី់ឆ្ន ាំ ១៨៨៧ ែល់ ១៩៤៥   
រែឋោរអាណា ិគរបារ ាំង្ ទូទាាំង្ឥណឌូ  
ចិ  (Gouverneur-général de 
l'Indochine Française) បា នម្បើ
អាគ្មរន េះជាទីស្គន កន់ៅ  ិង្សម្មាប់

ម្បជុាំកិចេោររែឋោរ ា្ំៗ នទើបនគនៅនៅ
ថា អាគ្មររដាឋ ភបិាល ។ ចាំខណកអាគ្មរ
សម្មាបស់្គន កន់ៅ ិង្ន វ្ើោររបស់ នោក
នទស្គភបិាលម្តូវបា នគផ្ទល ស់ទីតាាំង្ឲ្យ
នៅអាគ្មររយួខកបរនន្ទេះ ។ 

ថ្ងៃទី ៩ ខែរនី្ទ ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ ជប៉ែុ 
វាយឈែេះបារ ាំង្នៅឥណឌូ ចិ  វមិា 
 នរតតរ ម្តូវបា រដាឋ ភបិាលអាណា
 ិគរជប៉ែុ  យកន វ្ើជាអាគ្មររែឋោររបស់
ែលួ នៅខែ ែីករពុជានម្ោរ ។ ែល់ខែ
កញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ែខែលជប៉ែុ បរជយ័
កនុង្សស្តង្ហគ រនោកនលើកទី ២ បារ ាំង្បា 
វលិម្ត បចូ់លន វ្ើអាណា ិគរជាងែីនៅ
ខែ ែីករពុជានម្ោរ ឬ កូស័ង្សីុ  វមិា 
នរតតរ ម្តូវបា បារ ាំង្យកន វ្ើជាទីតាាំង្
អាគ្មររែឋបាលែលួ ន ើង្វញិខែរ ។ 

វមិា ឯករជយសរយ័ស្គធារណរែឋ
នវៀតណារ ៖ 

នម្ោយឆ្ន ាំ ១៩៥៤ បារ ាំង្បា ែក
អាណា ិគរនចញពីខែកូស័ង្សីុ  ឬ
ខែ ែីករពុជានម្ោរ  ិង្តឹង្កឹង្ (ហា 
ណូយ ) អណាណ រ (Hue) ជ ជាតិយួ 
បា បនង្កើតរដាឋ ភបិាលចាំ  ួ ២ គឺចាបពី់
ខែេម្សបទី ១៧ នៅទិសខាង្នជើង្ 
ម្គបម់្គង្នដាយរដាឋ ភបិាលស្គធារណរែឋ
ម្បជា្ិបនតយយនវៀតណារ (Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa )  ិង្ចាបពី់ខែេ

ម្សបទី ១៧ នៅទិសខាង្តបងូ្ម្គប     
ែណត បនលើខែ ែីករពុជានម្ោរទាាំង្អស់ 
ម្គបម់្គង្នដាយរដាឋ ភបិាលរែឋនវៀតណារ 
(Quốc gia Việt Nam ) ខែលរដាឋ ភ ិ 
បាលរយួន េះ នម្ោយរកបា ផ្ទល ស់នៅ
ជាស្គរធារណរែឋនវៀតណារ (V i ệ t 
Nam Cộng Hòa ) ។ 

ថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ 
វមិា  នរតតរ ជាទីចរចារវាង្តាំណាង្
បារ ាំង្ គឺ នោកឧតតរនស ីយផ៍្ទក យ ៥ 
Paul Ely   ិង្តាំណាង្រដាឋ ភបិាលរែឋ   
នវៀតណារ គឺនោកន្ទយករែឋរស្ត តី ង្៉ែូ    
ែិ  នយរ (Ngô Đình Diệm ) ។ 

ឆ្ន ាំ ១៩៥៥ នម្ោយពីោរន វ្ើម្បជា
រតិ ន្ទយករែឋរស្ត តី ង្៉ែូ ែិ  នយរ បា 
ទមាល ក ់បាវ ដាវ នចញពីម្បធា រែឋថ្ រដាឋ  
ភបិាលរែឋនវៀតណារ ន ើយែលួ ន ើង្ន វ្ើ
ជាម្បធាន្ទ្ិបតី ង្៉ែូ ែិ  នយរ បា បតូរ 
ន ែ្ េះ វមិា  នរតតរ នៅជា វមិា ឯក
រជយ វញិ ។ នម្ោយពីម្បធា ្ិបតី ង្៉ែូ    
ែិ  នយរ បតូរន ែ្ េះនៅជាវមិា ឯករជយ 
(Dinh Độc Lập) រក កខ លង្ន េះបា 
ោល យនៅជាវមិា តាំណាង្ឲ្យរដាឋ ភបិាល 
ស្គធារណរែឋនវៀតណារ  ិង្ជាកខ លង្
សម្មាបស់្គន កន់ៅ  ិង្ន វ្ើោររបស់ម្បធា 
ន្ទ្ិបតីយួ  ។ កនុង្សរយ័នន្ទេះ នម្ៅពី
នៅថា វមិា ឯករជយ នគកន៏ៅថា វមិា 

ម្បធាន្ទ្ិបតី ែង្ខែរ ។  
ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុរាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៦២ 

អាោសយា ិកយួ ទាាំង្ពីររបូថ្  ថ្ កង្
កមាល ាំង្ស្គធារណរែឋនវៀតណារ (Quân 
lực Việt Nam Cộng hòa ) គឺនោក 
នង្វៀង្ វុា ាំង្ កឺ (Nguyễn Văn Cử )  ិង្
នោក ផ្ទរ ភូ កវុក (Phạm Phú 
Quốc ) បា នបើកយ តនហាេះម្បនភទ   
AD 6 ចាំ  ួ ២ នម្គឿង្ ទមាល កម់្គ្មបខ់បក 
បណាត លឲ្យថ្ វមិា ន េះ ម្ទុឌែូចខាត
ទាាំង្ម្សុង្ចាំន ៀង្ខាង្នែវង្ ។ នដាយ
រ ិអាចជសួជុលន ើង្វញិបា   នោក 
ង្៉ែូ ែិ  នយរ បា បញ្ជា ឲ្យន វ្ើវមិា ងែី  
ន ើវញិ នៅម្តង្ទី់កខ លង្ចាស់ែខែល
នដាយមា វសិវករន ែ្ េះ ង្៉ែូ នវៀត ្ឺ 
(Ngô Viết Thụ) ជាអនកអនកនចញ
គនម្មាង្ោរណ៍ (បលង្)់ ។ 

វមិា ឯករជយងែីន េះ បា ចាបន់ែតើរ
ស្គង្សង្ន់ៅថ្ងៃទី ០១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 
១៩៦២ ។ កនុង្អាំ ុង្នពលថ្ ែាំនណើ រោរ
ស្គង្សង្ ់ ម្គួស្គរនោក ង្៉ែូ ែិ  នយរ 
ម្តូវបា នរ ើកខ លង្នៅស្គន កន់ៅកនុង្ទីតាាំង្
រយួខែលជ ជាតិយួ នៅថា វមិា យា៉ែ
 ុង្ (Dinh Gia Long ) ខែលសពវថ្ងៃ
វមិា ន េះគឺជា ស្គររ ាីររបស់ទីម្កុង្
ថ្ម្ព គរ (Bảo tàng thành phố Hồ 

ត្ពីចលមមុន្ 

 វមិាន្ន្ចរាត្ាម បារ ាំង្បា ស្គង្សង្ន់ ើង្នែើរបឧីទាសិែល់ ម្ពេះករណុាម្ពេះបាទ សនរដច ម្ពេះ នរតតរ (១៨៣៤ - ១៩០៤) ជាម្ពេះនៅម្កងុ្ករពុជា្បិត ីន្ទនពលនន្ទេះ ។ 
ចាបព់ឆី្ន ាំ ១៨៧១ ែល់ ១៨៨៧ អាគ្មរម្តវូបា នគស្គង្សង្ទុ់កសម្មាបន់ទស្គភបិាលខែ កូស័ង្សីុ  (Gouverneur de la Cochinchine ) នទើបនគនៅថា អាគ្មរនទស្គភបិាល ។  
ចាបព់ឆី្ន ាំ ១៨៨៧ ែល់ ១៩៤៥ រែឋោរអាណា គិរបារ ាំង្ទូទាាំង្ឥណឌូ ច ិ (Gouverneur-général de l'Indochine Française) បា នម្បើអាគ្មរន េះជាទសី្គន កន់ៅ  ងិ្សម្មាបម់្បជុាំ
កចិេោររែឋោរ្ាៗំ  នទើបនគនៅនៅថា អាគ្មររដាឋ ភបិាល ។ នម្ោយឆ្ន ាំ ១៩៥៤ បារ ាំង្បា ែកអាណា គិរនចញពខីែកូស័ង្សីុ  ឬ ខែ ែកីរពុជានម្ោរ  ងិ្តងឹ្កងឹ្ (ហាណូយ ) 
អណាណ រ (Hue) ម្បធាន្ទ្បិត ីង្៉ែូ ែ ិ នយរ ថ្ របបស្គធារណរែឋនវៀតណារ បា បតូរន ែ្ េះនៅជា វមិាន្ឯករាជ្យ (Dinh Độc Lập)  វញិ ។ ថ្ងៃទ ី៣០ ខែនរស្គ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ របប
ស្គធារណរែឋនវៀតណារម្តវូែលួរលាំ ខែ ែកីរពុជានម្ោរម្តវូបា ម្តតួម្តានដាយរដាឋ ភបិាលបកេកុរែុយ សិត វមិា  នរតតរ ម្តវូបា បតូរន ែ្ េះនៅជា សាលឯកភាព (Hội trường 
Thống Nhất ) តារនសចកតសីនម្រចនលែ 77A/VHQĐ   ចុេះថ្ងៃទ ី២៥ ខែរងុិន្ទ ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ របស់ម្កសួង្វបប្រ ៌ខែលសពវថ្ងៃជា ម្កសួង្វបប្រ ៌ កឡីា  ងិ្ នទសចរណ៍ (Bộ Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch ) ថ្ រដាឋ ភបិាលស្គធារណរែឋសង្គរ យិរនវៀតណារ  ។  

ត្ចៅទាំព័រ ៧ 

វមិា  នរតតរ នម្ោយរកោល យជាវមិា ឯករជយ  ិង្បចេុបប ន ជាស្គលឯកភាព ឋតិនៅម្តង្ែ់លូវនលែ 135 Nam Kỳ khởi nghĩa, ឃុាំ Bến Nghé, សង្ហក តទី់ ១  ទីម្កងុ្ថ្ម្ព គរ ។ wikipedia  



ថ្ងៃអាទិតយ ២ លរាច ខខអាសាឍ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៧ ភូមិសាស្តសា សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ   

Chí Minh ) ។  វមិា កាំពុង្ខតស្គង្
សង្ន់ៅរ ិទា រ់ចួរល់ នោក ង្៉ែូ ែិ  
នយរ ម្តូវបា ម្កុររែឋម្បហារន វ្ើឃ្ត
នៅថ្ងៃទី ០២ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ ។  

ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុោ ឆ្ន ាំ ១៩៦៦ 
វមិា ងែីន េះម្តូវបា សនមាព ្ ខែលមា 
នោក នង្វៀង្ វុា ាំង្ នទវ (Nguyễn Văn 
Thiệu ) ជាអ្ិបតីកនុង្ន្ទរម្បធា      
គណៈករែោរែឹកន្ទាំម្បនទស (Ủy ban 
Lãnh đạo Quốc gia ) ។ ចាបត់ាាំង្ពី
ថ្ងៃនន្ទេះរក វមិា ឯករជយន េះបា ោល យ
នៅជាវមិា រែឋបាល ថ្ រដាឋ ភបិាល
ស្គធារណរែឋនវៀតណារ (Việt Nam 
Cộng hòa ) ។ ម្បធាន្ទ្ិបតីថ្ របប

ស្គធារណរែឋនវៀតណារ នង្វៀង្ វុា ាំង្ នទវ 
បា ស្គន កន់ៅកនុង្វមិា នន្ទេះ ចាបពី់ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ ១៩៦៧ ែល់ថ្ងៃទី ២១ ខែនរ
ស្គ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ។ 

ថ្ងៃទី ០៨ ខែនរស្គ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 
យ តនហាេះន ែ្ េះ F5E នបើកនដាយ
នោក នង្វៀង្ ថាញ់ ម្តុង្ (Nguyễn 
Thành Trung ) ន ើររកពីនែតតចង្ហវ ម្ត 
ពាាំង្  (Biên Hòa ) ទមាល កម់្គ្មបន់លើ
វមិា ឯករជយន េះ បា ន វ្ើឲ្យែូចខាត
យា៉ែ ង្ែាំណាំ  ។ 

នៅនវោនមា៉ែ ង្ ១០:៤៥ ន្ទទី ថ្ងៃទី 
៣០ ខែនរស្គ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ រងនម្ោេះ
ន ែ្ េះ T54 បាំពាកន់លែ ៨៤៣ របស់
កង្ទព័បកេកុរែុយ ិសតយួ  ថ្ កង្
កមាល ាំង្រ ាំនដាេះភាគខាង្តបងូ្ (Quân giải 

phóng miền Nam  )  បា បុកទរលុេះ
នោល ង្ទាវ រខាង្នម្ោយ  ិង្បន្ទា បរ់ក 
នវោនមា៉ែ ង្ ១១ : ៣០ ន្ទទី មា រង
នម្ោេះរយួនទៀតបាំពាកន់លែ ៣៩០ បា 
បុកទរលុេះនខាល ង្ទាវ រខាង្រុែ ថ្ វមិា ឯក
រជយ ន េះ នែើរបវីាយែនណដើ រយកទីតាាំង្
រែឋបាល ា្ំរបស់រដាឋ ភបិាលស្គធារណ
រែឋនវៀតណារ ។  នោក ប ូយ ោវ ង្ ងឹង្ 
(Bùi Quang Thận ) នរបញ្ជា ោរថ្ 
កង្ទព័រ ាំនដាេះ (Quân Giải phóng  ) 
របស់បកេកុរែុយ ិសត ជាអនកបញ្ជា រង
នម្ោេះនលែ ៨៤៣ បា ទមាល កទ់ង្រ់បស់
របបស្គធារណរែឋនវៀតណារ ចុេះពី
កាំពូលវមិា  ន ើយែាំន ើង្ទង្រ់បស់     
រណសិរេជាតិរ ាំនដាេះភាគខាង្តបងូ្ នវៀត
ណារ (Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng miền Nam Việt Nam  ) 
ជាំ សួវញិ ។ នម្ោយពីទង្រ់បស់របប
ស្គធារណរែឋនវៀតណារ បា ទមាល កចុ់េះ 
សស្តង្ហគ រនវៀតណារកប៏ា ចប ់ នៅថ្ងៃ
នន្ទេះខែរ ន ើយពលរែឋខែែរនម្ោរ កប៏ា 
ចាបន់ែតើររស់នៅនម្ោររបបងែីរយួនទៀត 
គឺរបបអាណា ិគរកុរែុយ ិសតយួ  ។  

ស្គលឯកភាព កនុង្របបកុរែុយ
 ិសតយ ួ ចាបពី់ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ រក ៖ 

នម្ោយពីរបបកុរែុយ ិសតបា ចូល
ម្តួតម្តាខែែរនម្ោរជាំ សួបរបបស្គធារ 
ណរែឋនវៀតណារនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែនរស្គ 
ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ កិចេម្ពរនម្ពៀង្ចរចា នយា 
បាយរយួ នែើរបឯីកភាពជាតិយួ ទាាំង្
ពីរភាគខាង្នជើង្ ិង្តបងូ្ រវាង្យូ 
កុរែុយ ិសត  ិង្នសរបីា ន វ្ើន ើង្នៅ    

វមិា ឯករជយន្ទខែវចិឆិោ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ។ 
នម្ោយពីបា ោដ បអ់ាំណាចភាល រ រដាឋ ភិ
បាលបនណាត េះអាស ន ថ្ ម្បនទសស្គធា 
រណរែឋនវៀតណារខាង្តបងូ្ (C ộ n g 
hòa miền Nam Việt Nam ) បា 
សនម្រចបដូរន ែ្ េះពីវមិា ឯករជយ នៅជា 
ស្គលឯកភាព (Hội trường Thống 
Nhất )  វញិ ។ នម្ោយរក ស្គលឯក
ភាព ន េះ ម្តូវបា នគចាតទុ់កជានបតិក 
ភណឌ ថាន កជ់ាតិ តារនសចកតីសនម្រច
នលែ 77A/VHQĐ   ចុេះថ្ងៃទី ២៥ ខែ
រងុិន្ទ ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ របស់ម្កសួង្វបប្រ ៌
ខែលសពវថ្ងៃជា ម្កសួង្វបប្រ ៌  កីឡា 
 ិង្ នទសចរណ៍ (Bộ Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch ) ថ្ រដាឋ ភបិាលស្គ 
ធារណរែឋសង្គរ ិយរនវៀតណារ ៕ 

ត្ពីទាំពរ័ ៦ 

ម្ពេះបាទ នរតតរ  (១៨៣៤  –
១៩០៤) នស្គយរជយជានសតចថ្ ម្ពេះរ 
ជាណាចម្កករពុជាពីឆ្ន ាំ ១៨៦០ ែល់ឆ្ន ាំ 
១៩០៤ ។ ម្ទង្ជ់ាម្ពេះរជបុម្តចបង្ថ្ 
នសតច អង្គឌួង្ ន ើយជាម្ពេះនរៀរថ្ ម្ពេះ
អង្គមាេ ស់ សីុវតាថ   ិង្ ម្ពេះបាទ សីុសុវតថិ 
ខែលន ើង្នស្គយរជយប តពីម្ពេះអង្គ ។ 
 នរតតរ ខែលសរនសរថា  នរតរ ជា
សាំស្តសតឹត មា  យ័ កាំពូលបុរស ។ ម្ពេះ
បាទ  នរតតរ ម្តូវបា នគចាតទុ់កថាជា
នសតចខែែរទី ១ ថ្ សរយ័ទាំន ើប ។ ម្ទង្់
ម្តូវបា នគស្គគ ល់ចាស់ នដាយស្គរោរ
ោរពារម្បនទសករពុជាកុាំឲ្យបាតប់ង្ ់ ។ 
នៅឆ្ន ាំ ១៨៦៣ នែើរបរីរ ាំង្ម្បនទសជិត
ខាង្ែខ៏ាល ាំង្ទាាំង្ពីរ គឺ យួ   ិង្នសៀរ កុាំ
ឲ្យនលបយកទឹកែីករពុជាបា  ម្ទង្ប់ា 
អនញ្ា ើញបារ ាំង្ ឲ្យរកន វ្ើជាអាណាពា 
បាលម្បនទសករពុជា ។ ជ ជាតិខែែរជា
នម្ចើ នជឿថា ន េះជាម្ពេះរជសករែភាពែ៏
រហាអស្គេ រយ  ិង្ភាព ល្ សថ្វរបស់ម្ពេះ
អង្គកនុង្ោរ ោរពារម្បនទសករពុជារ ិ
ឲ្យបាតប់ង្ ់។ 

នៅនពលខែលម្ទង្ម់្បសូត ម្ប 
នទសករពុជា សថិតនៅនម្ោរោរម្តួតម្តា
របស់យួ   ិង្ នសៀរនៅន ើយនទ ។ 
ម្បនទសទាាំង្ពីរនន្ទេះ បា ខចកគ្មន ោ ់
ោបម់្បនទសករពុជា នដាយយកទន លនរ  
គង្គន វ្ើជាខែេបន្ទា ត ់ ប៉ែុខ តម្ពេះរជវង្េខែែរ
សថិតនៅតាំប ន់សៀរម្តូតម្តា នបើនទាេះជា
យួ មា អាំណាចខាល ាំង្ជាង្នសៀរយា៉ែ ង្
ណាកតី ។ យួ  ិង្នសៀរខតង្ខតចាាំង្គ្មន
នលើែីខែែរ ខែលន វ្ើឲ្យករពុជាែូតខាត
យា៉ែ ង្ខាល ាំង្នម្ពាេះោល យជាសររភូររិបស់ 
ម្បនទសជិតខាង្ ។ រជធា ីជា ន់ន្ទេះគឺ
សថិតនៅឧតតុង្គ ប៉ែុខ តរែឋបាលខែែរខបរជា
នៅឯម្បនទសនសៀរឯបាង្កក ។ ម្ពេះ

អង្គមាេ ស់  នរតតរ ម្តូវបា ម្ពេះបិតាម្ពេះ
អង្គបញ្ាូ  នៅនរៀ សូម្ត នៅបាង្កក 
ខែលម្ពេះអង្គសិកាពុទធស្គសន្ទ  ិង្ 
ភាស្គបាលីបុរណ ។ 

ោរម្គង្រជយ 
នៅឆ្ន ាំ ១៨៦០ នៅនពលខែល

ម្ពេះបាទអង្គឌងួ្នស្គយទីវង្គត ម្ពេះបាទ
 នរតតរ គឺជាម្ពេះបុម្តាសនង្រជយ ប៉ែុខ ត
រ ិទា ប់ា ន ើង្នស្គយរជយ នដាយ

ស្គរខតនសតចនសៀរ រ ិម្បគល់រកវញិ 
 ូវនម្គឿង្សម្មាបរ់ជយ ខែលន វ្ើឲ្យម្ពេះ
អង្គោល យជានសតចម្តាញ់ របស់នសតច
នសៀរ នទាេះចង្ឬ់រ ិចង្ក់តី ។ 

នៅនពលនន្ទេះែង្ខែរ ោរបេះនបារ
របស់ពកួចារ ែ៏្ ាំរយួបា ែាុេះន ើង្
ម្បឆ្ាំង្ ឹង្ខែែរ ខែលោររជយម្ពេះបាទ
អង្គឌងួ្ ម្ទង្ប់ា បស្តង្ហក បឲ្យសៃបស់្គៃ ត់
រតង្ន ើយ ។ នៅឆ្ន ាំ ១៨៦២ ម្ពេះបាទ

 នរតតរ ចាញ់សស្តង្ហគ រ ន ើយបា នបាេះ
បង្រ់ជធា ីឧតតុង្គ នភៀសម្ពេះោយនៅ
នែតតបាតែ់ាំបង្ ន ើយនម្ោយរកនទៀតក៏
បា  ិរនទសម្ពេះោយ នៅែល់បាង្កក 
។ នដាយនរើលនឃើញថា នសៀរ ិង្យួ 
បា ជម្រុញឲ្យករពុជា ធាល កក់នុង្អសថិរ
ភាពថ្ែាកនុង្ បារ ាំង្បា បង្េាំឲ្យម្ពេះបាទ
 នរតតរ យាង្ម្ត បរ់កឧតតុង្គវញិនៅ 
ឆ្ន ាំ ១៨៦៣ ន ើយឡាយម្ពេះ សថ
នលខារយួ សតីពីោរដាកម់្បនទសករពុជា
នៅនម្ោរោរោរពារបារ ាំង្ ។ ម្បនទស
ករពុជាកប៏ា ធាល កន់ៅនម្ោរោរម្គបម់្គង្
របស់បារ ាំង្រតង្ នដាយោល យជារែឋឯក
រជយរបស់អាណាពាបាលបារ ាំង្ នបើ
នទាេះជាមា អ្ិបនតយយភាពផ្ទា ល់ែលួ 
យា៉ែ ង្ណាកតី ។ 

នដាយករពុជា សថិតនៅនម្ោរអា 
ណាពាបាលបារ ាំង្ នសតចនសៀរបា 
យល់ម្ពរម្បគល់នម្គឿង្ សម្មាបរ់ជយ 
ថាវ យែល់ម្ពេះបាទ នរតតរ នែើរបនី ើង្
អភនិសក ។ នៅឆ្ន ាំ ១៨៦៤ ម្ពេះបាទ
 នរតតរ ម្តូវបា អភនិសកជានសតចថ្ 
ម្បនទសករពុជា នម្ោរោរនម្ជារខម្ជង្
របស់រស្ត តីបារ ាំង្  ិង្នសៀរ ។ នសតច
នកែង្អង្គន េះន ើង្នស្គយរជយ នៅនពល
ខែលម្បនទសកាំពុង្ មា ចោចលថ្ែា 
កនុង្នដាយស្គរយួ   ិង្នសៀរបា ចាត់
ទុកម្បនទសករពុជាជាសររភូររិបស់ពកួ
នគ របជ់ាំន្ទ រ់កន ើយ ប៉ែុខ តបារ ាំង្បា 
ររ ាំង្ ិង្បា យកទឹកែីែលេះពីម្បនទសពីរ
នន្ទេះរកវញិែង្ ។ ម្បនទសករពុជាបា 
ចុេះទ ន់ែាយនដាយស្គរសស្តង្ហគ រខែាកនុង្
ជានម្ចើ  ន ើយបា ោល យជាតាំប ម់្ប 
ទាញម្បទង្រ់បស់បារ ាំង្ ិង្នសៀរ ។ 
រ ិម្តឹរខតម្កុរឧទាា រនទ ខែលចង្ក់ាំ
ចាតន់សៀរ  ិង្យួ នចញពីម្បនទស   

ករពុជា សូរបខីតពកួនចារថ្ម្ពកប៏ា ចូល
ររួខែរ ។ 

នៅឆ្ន ាំ ១៨៨៤ បារ ាំង្បា ម្គប់
ម្គង្ម្បនទសឡាវ  ិង្ចាាំង្ឈនេះយកម្ប 
នទសយួ  ។ សស្តង្ហគ របារ ាំង្នសៀរ 
(១៨៩៣) បា បញ្េបន់ដាយស ធិសញ្ជញ
រយួខែលោតម់្បនទសឡាវឲ្យសថិតនៅ
នម្ោរោរ ម្គបម់្គង្របស់បារ ាំង្វញិ 
នម្ោយពីបារ ាំង្បា បិទែលូវទឹក នៅ
បាង្កក ។ 

នម្ោរអាណាពាបាលរបស់បារ ាំង្ 
នៅឆ្ន ាំ ១៨៨៤ អាជាា ្របារ ាំង្

បា បង្េាំឲ្យម្ពេះបាទ នរតតរឡាយម្ពេះ
 សថនលខាែតល់ អាំណាចែល់អាណា
ពាបាលបារ ាំង្  ូវោរម្គបម់្គង្រែឋបាល
ទាាំង្រូល ររូទាាំង្ខែនកនសែឋកិចេខែលជា 
ខែលជាចរ តជីវតិ ថ្ ោរម្គបម់្គង្របស់
ម្ពេះបាទ នរតតរ  ។ ម្ពេះបាទ នរតតរ
បា ម្បខកក ប៉ែុខ តបារ ាំង្បា យកន្ទវ ី
ចរាាំង្រកដាកយុ់ថាក  នៅពីរុែម្ពេះបររ 
រជវា ាំង្ ន វ្ើឲ្យម្ពេះអង្កអស់ជនម្រើសន ើយ
ម្តូវខតបង្េាំម្ពេះរជ រទយ័ ឡាយម្ពេះ      
 សថនលខា ។  

ម្ទង្ម់្តូវបា ន ើង្នស្គយរជយប ត
នដាយម្ពេះអ ុជម្ពេះអង្គ ខែលជាម្ពេះអង្គ
មាេ ស់សនង្រជយ ម្ពេះអង្គមាេ ស់សីុសុវតថិ ។  

នម្គឿង្ឥសេរយិយស 
នម្គឿង្ឥសេរយិយស ថាន ករ់ហា

នសន្ទកង្ពលកិតតិយស-១៨៧២ 
(នរកង្ ា្ំ-១៨៦៩) (នរកង្នសេះ-
១៨៦៥) (បារ ាំង្) 

នម្គឿង្ឥសេរយិយស ថាន ករ់ហា
នសន្ទគនជស្ត ាស (នសៀរ) 

នម្គឿង្ឥសេរយិយស នសន្ទថាន ក់
រហាចម្កី (នសៀរ) ៕ 

ប្ពះប្តទន្ចរាត្ាម 

ម្ពេះបាទ នរតតរ  
ម្បសូតៈ កុរាៈ ១៨៣៤  ទិវង្គតៈ ២៤ ខែនរស្គ ឆ្ន ាំ ១៩០៤  

 នលែន េះ  ស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ បា ចុេះែាយអាំព ី«វមិា  នរតដរ» នៅទមី្កងុ្ថ្ម្ព គរ  ខែលអតថបទន េះ មា ោរទាកទ់ង្ ងឹ្ ម្ពេះបាទ  នរតដរ ម្ពេះនៅម្កងុ្ករពុជា្បិត ីនទើបនយើង្ែាុ ាំចុេះែាយ
ម្បវតតសិង្េបរបស់ម្ទង្ន់ៅទនី េះខតរតង្ នែើរបងី្ហយម្សួលែល់អនកអា បា ម្ជាបជាពត័ម៌ា  ។  ខាង្នម្ោរជាម្បវតតសិនង្េបរបស់ ម្ពេះបាទ  នរតដរ ចុេះែាយនៅនលើនគ ទាំពរ័ Wikipedia ។  



ថ្ងៃអាទិតយ ២ លរាច ខខអាសាឍ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៨ មត្ិច្លើយ្លងមត្ិច្លើយ្លង  សារព័ត្៌មាន្ ថ្ប្ពន្គរ   

នែលើយតបចាំនពាេះមាេ ស់បលក ់ «ែាុ ាំខចក
រ ាំខលក» ៖ 

១.ោរកាំណតែឹ់ង្ថា រណាជាខែែរ
នម្ោរនដាយនរើល ឹង្ខភនក ។ ករណីន េះ
នយើង្រ ិអាចនែលើយចាស់បា នទ ខតសុាំ
ន វ្ើោរនែលើយតារោរយល់នឃើញ  ិង្ 
តារបទពិនស្គ្នៅចុេះ ។ 

ពណ៌សរបរុៈ នគអាចកាំណតែឹ់ង្ថា
 រណាជាខែែរនម្ោរ  រណាជាយួ  
តាររយៈពណ៌សរបរុ គឺខែែរនម្ោរ មា 
សរបរុសខណត កបាយ  ិង្ភាគនម្ចើ សក់
រញួអង្ហគ ែីែូចគ្មន  ឹង្ខែែរនៅករពុជាខែរ ។ 
ចាំខណកជ ជាតិយួ មា សរបរុ ស 
ខភនកតឹង្ សកន់សតើង្ ។ សម្មាបខ់ែែរ 
នម្ោរោតចិ់ កម៏ា សរបរុ ស ខែរ ។ 

អាកបបកិរយិាៈ ខែែរនម្ោរមា    
លកេណៈ ឹង្្ឹង្  ិង្ម្សគតម់្សគាំ ចាំ 
ខណកជ ជាតិយួ ែាុយពីន េះ ។ ចាំ   
ណុចពិនសសរបស់ពលរែឋខែែរនម្ោរនៅ 
ករពុជានម្ោរ នពលណានឃើញម្ពេះសង្ឃ 
 ិរ តតារែលូវខតង្ខតនដាេះរកួម្គបគ់្មន  ។ 

២.ោរខសវង្រកអា  ស្គរពត័ម៌ា  
ថ្ម្ព គរ ។ស្គរពតម៌ា  ថ្ម្ព គរ នបាេះ
ពុរពែាយម្បចាាំសបាត  ៍ នរៀង្រល់ថ្ងៃ
អាទិតយនៅម្បនទសករពុជា ។  ខតឆ្ន ាំ 
២០១១ ន េះ ផ្ទអ កែាយអស់រយួរយៈ 

នម្ពាេះមា បញ្ជា ខតសបាត  ៍ែល់ន េះនៅ
ថ្ងៃនៅរ ៍ ទី ១៦ ខែកកកដា ស្គរពត័ម៌ា  
ថ្ម្ព គរ  ឹង្នបាេះពុរពន ើង្វញិនៅម្ប 
នទសករពុជា ។ នោកអនកអាច ខសវង្រក
ជាវអា  នៅតារតូបោខសតកនុង្ទីម្កុង្
ភនាំនពញនរៀង្រល់ថ្ងៃនៅរ ៍។ 

នែលើយតបចាំនពាេះ មាេ ស់បលក ់ Love 
peehs 05 ៖ 

១. ន តុអវីបា ជាខែែរនម្ោររ ិ
ម្ពរបតូរម្តកូលពីសាំន ៀង្យ ួ រកខែែរ
វញិ? 

បចេុបប ន ខែែរនម្ោរនៅករពុជា
នម្ោរ កាំពុង្នៅនម្ោរ ឹរអាណា ិគរ   
រដាឋ ភបិាលនវៀតណារ ពកួគ្មតគ់្មែ     
ស្គថ ប ័ឯករជយណារយួ សម្មាបជ់យួ 
នដាេះម្ស្គយបញ្ជា ន ើយ ។ នពលនកើត
រកភាល រជីែូ ជីតាមាត យឪពុក មា ម្ត 
កូលអវី កយ៏កតារម្តកូលនន្ទេះតៗរក 
ន ើយរដាឋ ភបិាលនវៀតណារ កចុ៏េះនៅ
កនុង្សាំបុម្តកាំនណើ តនៅ ។ នៅកនុង្
សាំបុម្ត ខែលខែែរនម្ោរនម្បើនៅម្បនទស
នវៀតណារ ម្តង្ច់ាំណុចពូជស្គស  ៍ គឺ
ពកួគ្មតដ់ាកថ់ា «ជ ជាតិខែែរ» ម្តង្ច់ាំ 
ណុចម្បនទសកាំនណើ តដាកថ់ា «សញ្ជា តិ 
នវៀតណារ»។ នបើចង្ប់តូរម្តកូល នៅជា
ភាស្គខែែរនន្ទេះ គឺនយើង្អាចបតូរបា កនុង្

លកេណៈឯកជ  ខតោរបតូ រខបបន េះ វា
បាត ់ «ោរសមាគ ល់ែលួ ជាខែែរនម្ោរ» 
រយួខែលនគធាល បប់ា ស្គគ ល់ជាទូនៅ ។ 
នទាេះចង្ ់ ឬរ ិចង្ន់ម្បើម្តកូលខែលមា 
សាំន ៀង្ជាភាស្គយួ កតី ខតសម្មាបោ់រ
យល់នឃើញរបស់ ស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ 
ថា បចេុបប ន ខែែរនម្ោរសូរយកម្តកូល
ទាាំង្ន េះរកនម្បើបនណាត េះអាស ន សិ ចុេះ 
ខតទម្មាាំខែែរនម្ោរ មា ស្គថ  ប ័ជាតិ
រយួ នយើង្ ឹង្ន វ្ើោរខកខម្បឲ្យនៅជាភា 
ស្គខែែរវញិករ៏ ិទា  ់ួសនពលខែរ ។ 

២.ន តុអវីយ ួ ិយាយខែែរចាស់
ជាង្ខែែរនម្ោរ ? 

រ ិខរ យួ  ិយាយខែែរចាស់
ជាង្ខែែរនម្ោរនទ គឺយួ រ ិនចេះ ិយាយ
ខែែរនទើបម្តឹរម្តូវ ។ នែើរបនីែលើយសាំណួរ 
ន េះ នយើង្អាចខបង្ខចកោរ ិយាយ
នចញជាពីរម្បនភទ គឺ ចាស់  ិង្ រ ិ
ចាស់ ។ 

ក.ចាស់ៈ 
សម្មាបកូ់ នៅខែែរនម្ោរ ខែល

នកើតនៅម្សុកខែែរ ក ិ៏យាយខែែរចាស់
ែូចអនកនៅម្សុកខែែរខែរ ។ សម្មាបកូ់  
យួ  ខែលនកើតនៅម្សុកខែែរ កែូ៏ចកូ 
នៅខែែរនម្ោរខែរ គឺពកួនគ ិយាយ
ចាស់ណាស់ ឧបមាែូចកូ ខែែរ ឬជ 

ជាតិែថ្ទែខែលនកើតនៅនលើទឹកែីស 
រែឋអានររកិអីចឹង្ គឺពកួនគ ិយាយ
អង្ន់គលសចាស់ណាស់ ។ 

ែ.រ ិចាស់ៈ 
ខែែរនម្ោរខែលនកើត ា្ំែឹង្កតី នៅ  

ករពុជានម្ោរ ន ើយរករស់នៅម្បនទស
ករពុជា គឺពកួនគ ិយាយខែែរចាស់យា៉ែ ង្ 
ពិតម្បាកែនៅតារម្គ្មរភាស្គ (ភាស្គ
អនកម្សុក)របស់ពកួនគ ឬសាំន ង្រែឺ  ។ 
ចាំខណកជ ជាតិយួ  ខែល ា្ំែឹង្កតីនៅ
ម្បនទសនវៀតណារ ន ើយរករស់នៅ
ម្បនទសករពុជា គឺពកួនគរ ិនចេះ ិយាយ
ភាស្គខែែរនទ ខតនបើនចេះវញិ គឺ ិយាយ
ថ្ប៉ែឡាាៗំ  ។ សូរអនញ្ា ើញនៅស្គត បស់ាំ 
ន ង្របស់ ន្ទយកាំខបលង្ខែែរន ែ្ េះ វា៉ែ ង្ 
នឌើ  ិយាយភាស្គខែែរ  ឹង្បា ម្ជាប ថា 
យួ រកម្សុកខែែរ ិយាយចាស់ជាង្ខែែរ
នម្ោរ ឬរ ិចាស់ន ើយ ។ 

សូរបញ្ជា កថ់ា ខែែរនម្ោររករស់
នៅម្បនទសករពុជា ន ើយ ិយាយរ ិ
ចាស់នគនៅថា  ិយាយរែឺ  ។ ចាំ 
ខណកជ ជាតិយួ  រករស់នៅកនុង្ម្ប 
នទសករពុជា ន ើយ ិយាយខែែររ ិ
ចាស់ នគនៅថា  ិយាយថ្ប៉ែឡាាំ ។ 
នម្ពាេះអតថ យ័ថ្ ពាកយទាាំង្ពីរន េះ មា 
 យ័នែេង្គ្មន យា៉ែ ង្ន េះ ។ 

នយាង្តារវចន្ទ ុម្ករខែែរ បា 
ព យល់អតថ យ័ថ្ ពាកយទាាំង្ពីរន េះ ែូច
ខាង្នម្ោរ ។  

រែឺ  ( កិ. វ.ិ ឬ គុ. ) មាល យៗរ      
អឺតៗ :  ិយាយរែឺ  : សរដរីែឺ  ។ 

ថ្ប៉ែឡាាំ ( គុ. ឬ កិ. វ.ិ ) ម្ពោាំ, 
(រ ិចាស់) : សរដថី្ប៉ែឡាាំ;  ិយាយ
ថ្ប៉ែឡាាំ (ចាំនពាេះខតរ ុសេនែេង្ជាតិខែល
នពាលភាស្គែថ្ទរ ិចាស់ ែូចយា៉ែ ង្
ចិ សុទធ ិយាយភាស្គខែែរថ្ប៉ែឡាាៗំ  ជា
នែើរ) ។ 

នែលើយតបចាំនពាេះមាេ ស់បលក ់ Sida-
chan7 ៖ 

សិទធិនសរភីាព  ិង្ោរទទលួែល
ម្បនយាជ ក៍នុង្ន្ទរជាម្បជាពល ថ្ ម្ប 
នទសរយួ ខែលម្តូវ ឹង្ទទលួបា នន្ទេះ 
គឺរ ិនសែើគ្មន នទ ។ ឧទា រណ៍ កូ យួ  
នគមា ស្គោសម្មាបន់រៀ ភាស្គយួ  
 ិង្អនកម្គូ នោកម្គូយួ មា ម្បាកខ់ែ ។ 
ចាំខណកខែែរនម្ោរជាមាេ ស់ម្សុករ ិមា 
ស្គោសម្មាបន់រៀ ភាស្គខែែរជាស្គធារ
ណៈឲ្យបា ទូលាំទូោយែូចជាជ ជាតិ
យួ នទ ។ ោរបនម្ង្ៀង្អកេរស្គស្តសតខែែរ
ខែលយកជាោរបា  (នចេះអា នចេះសរ
នសរ) មា ខតនៅកនុង្វតតរា៉ែង្ ។ ម្គូ
បនម្ង្ៀ នៅតារវតតគឺជាម្គូសែ័ម្គចិតត ៕ 

 នតើអាចនរើល ឹង្ខភនកែឹង្ថា  រណាជាយួ   ?  រណាជាខែែរ
នម្ោរនទ ?ន ើយែាុ ាំអាចខសវង្រក ស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ ជាម្បចាាំតាររនបៀប
ណាខែរ ? ស្គរពត័ម៌ា នចញជានរៀង្រល់ថ្ងៃ ? 

 ែាុ ាំខចករ ាំខលក - ខែកកកដា 10, 2011 (sopheaktra4share.wordpress.com) 

នបើជាខែែរសុទធស្គ្អតោ់ល យ នរើល ងឹ្ខភនកនយើង្ ងឹ្អាចសមាគ ល់បា  ូវលកេណៈែូចតនៅ

ន េះ ខភនកពរីម្សទាប ់ ចនិញ្េ ើរម្ោស់ន ើយខវង្ នររខភនកនោង្ បបូរមាតម់្ោស់ សករ់ញួ

អង្ហគ សែ ីសរបរុសខណត កបាយ រង្ែពស់ម្ស េះ “ ល” ។ 

 Bonat - ខែកកកដា 14, 2011 (bonat.wordpress.com) 

មា អនកណា
នគអង្គយុ

ចាាំនរ ើលរង្ រល់
នពលនន្ទេះ នគចង្

ប់ា ន ែ្ េះនតើ ! ន
រឿង្ោរ យិាយ 

ខែែរនម្ោរគ្មតអ់ា អកេររ
ង្សង្កតខ់ាល ាំង្

នពក ែូច
អកេរ ន្ទ

ក ់ ឬ អ
នក គ្មតស់ង្កត់្ ៃ ណ់ា

ស់ ចងឹ្នៅ

នកើតជាភាល វ ម្បខ 
លជាមា ម្គូបង្ហ

ា តឲ់្យថា
ចងឹ្នរើល

នៅ ។ 

នោកម្គូសូម្តស្គត ាំែា ុាំ ជាខែែរករពជុា
នម្ោរ ន ែ្ េះនោក នោកម្គូ អា

   ចារយ ស្គរ ួ ជា

នោកម្គូសូម្តស្គត ាំែង្ នោ
កម្គូបង្ហ

ា ត់្ រែវ ិ
យ័ែង្ រចួ

បា រកគង្
ន់ៅវតតបនវល

 បា ន ើង្ជាម្ពេះវ ិ

 យ័្រ ។ នោ
កម្គូសូម្តនែវង្ 

ន ែ្ េះនោកម្គូប៉ែក
 ់ជាជាវ -ខែែរ 

ជានោកម្គូ សូ
ម្តស្គត ាំែង្  ងិ្

ជានោក

ម្គូបង្ហា ត
 ់ ្រែវ ិយ័

ែង្ បន្ទ
ា បព់នីោ

ក ម្គូអា
ចារយស្គរ ួ បា នៅនៅវតតបនវល

 ។ ខតគ
រួនអាយនស្គក

ស្គត យ នោកម្គូអាចារយ ស្គរ ួ ម្តូវបា
 ពកួខែ

ែរម្ក រសមាល បន់ោ
ក នៅម្បខ លជាឆ្ន ាំ ១៩៧

៤ ន េះ

នបើតារនគម្បា
ប ់ ន េះច

ាស់ជា នោកសុគតខរ 
 ។ ខែែរន

ម្ោរនៅរតុាំនន្ទេះ រ ិច
នន្ទល េះនោ

កនទ ស្គ
គ ល់

នោកទាាំង្អស់នបើតារែងឹ្ ។
 នោកម្គូសូម្តនែវង្នៅ

វតតែា ុាំជានោកម្គូបង្ហ
ា ត់្ រ ៌ជា

នសៀរ-ខែែរ ន
ែ្ េះ

នោកម្គូ ឌ ី។
ល។       
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តារែាុ ាំធាល បឮ់ ន ើយស្គត បន់រើលនៅ មា ោរសង្េយ័យូរណាស់ន ើយ     នតើន តុអវីបា ជា
ន ែ្ េះឬន្ទរម្តកូលខែែរករពុជានម្ោរ មា ន ែ្ េះអីចឹង្  នបើតារែាុ ាំយល់ជាន ែ្ េះយួ    រ ិ

ខរ ជាខែែរពិតម្បាកែនទ  ខតរ ិខែលហា  ឮមាតសួ់រខែរ ។ 
 នបើន ែ្ េះឬន្ទរម្តកូលខែលនសតចយួ បា ដាកឲ់្យយអីចឹង្ខរ    នតើន តុអវីបា ជាខែែរករពុជានម្ោរ 

រ ិម្ពរន្ទាំគ្មន ែលេះបតូ រដាកន់ ែ្ េះជាខែែរវញិនៅ ? នបើតារទសេ ៈរបស់ែាុ ាំវញិ  គរួែូរន ែ្ េះឬន្ទរម្តកូលទាាំង្
អស់នចញ ន ើយដាកជ់ាន ែ្ េះឬន្ទរម្តកូលខែែរជាំ សួវញិនៅ  ។  ចាំនពាេះែាុ ាំវញិ គឺពិតជាពិបាកស្គត បណ់ាស់  នដាយស្គរខតន ែ្ េះ រ ិខរ ជាន ែ្ េះរបស់ខែែរ គឺម្ច ាំគ្មន   រ ិែឹង្ន ែ្ េះ

ណាយួ   ន ែ្ េះណាខែែរ ែាុ ាំថា ន ែ្ េះទាាំង្អស់នន្ទេះ   ជាន ែ្ េះយួ ទាាំង្អស់ នបើពកួគ្មតរ់ ិ ិយាយខែែរនទ គឺអតែឹ់ង្ថាគ្មតខ់ែែរនទ  ខតខែែរ

ករពុជានម្ោរ មា សាំន ង្ែុសខបលក  កនុង្ោរ ិយាយ  ិង្ោរអា ភាស្គរខែែរ ពីពកួយួ ខែល ិយាយ  ិង្អា ភាស្គរខែែរ ពកួយួ នគ

 ិយាយ  ិង្អា ខែែរចាស់ជាង្ខែែរនម្ោរ នតើនរឿង្ន េះរកពីរូលន តុអវីខែរ ? 
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ែា ុាំនជឿថា
 ោរផ្ទល ស់បតរូន

ែ្ េះរ ិខរ
 ជាោរពបិាកនទ ន 

ើយករ៏ ិចា
ាំបាចរ់ង្

ចាាំនពលនវោមា អាំណា
ចនពញ

ខែរ ។ 
អាំណាចខែែរនម្

ោរនៅករពជុានម្ោរ

សពវថ្ងៃ  
អាចែូរបា

 ន ើយ ន េះជា
នរឿង្រប

ស់ខែែរ រ
 ិខរ ជា

នរឿង្យ
ួ ម្តូវ

សនម្រចនន្ទ
េះនទ ន

 េះជាសទិធរិយួសវ័យម្បវតតមិ្ស
បចាប

រ់បស់ខែែរនម្ោ
រ ។ 

យួ រ ិ

អាចរកប
ង្ហេ ាំង្នរឿ

ង្ោរនម្បើន
ែ្ េះបា នទ ! 

រ ិថាអចីងឹ្ ?
 

Lovepeehs05 ខែកក
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011 (k
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          តាាំង្ព ីសឺង្ គុយ រ ូតរកែល់ឥ វូន េះ នតើខែែរនម្ោរមា សង្ឃរឹនទនរឿង្សិទធរិស់នៅ 

ឬភាពនសែើរគ្មន ជារយួ ងឹ្យួ នន្ទេះ ? កនុង្ន្ទរជ ជាតភិាគតចិនៅនលើែកីាំនណើ តរបស់ែលួ  ?

sidachan7 - ខែកកកដា 11, 2011(sidachan.wordpress.com)  

 នម្ោយព ីស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ បា ែាយន ើង្វញិ ូវអតថបទ « នតើខែែរនម្ោរមា ម្តកូលតាាំង្ពនីពល
ណារក?»នៅនលើនគ ទាំពរ័កម៏ា អនកអា រយួចាំ  ួបា សួរ  ងិ្បនញ្េញរតែិលេះនៅនលើនគ ទាំពរ័របស់នយើង្ែាុ ាំ ។ 
សាំណួរ  ងិ្រតទីាាំង្នន្ទេះ ស្គរពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ  សូរយករកចុេះែាយនៅនលើទាំពរ័ោខសតនលែន េះ ទាាំង្សាំណួរ
ចនរលើយែូចខាង្នម្ោរ ។  

 សូរអរគុណចាំនពាេះោរនែលើយតប ។  

ែាុាំ ងឹ្ខសវង្រកជាវ ស្គពត័ម៌ា  ថ្ម្ព គរ ឲ្យបា ម្គបស់បាត  ៍ ។  

ែាុាំខចករ ាំខលក - ខែកកកដា 10, 2011 (sopheaktra4share.wordpress.com) 


