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ប្រភពពត័ម៌ានស្តីអំពីខ្មែរក្ប្ោម 

ខ្មែរចប្ោមចៅថ្ងរងផ្សលរ ៉ះពាលព់ីទកឹជាំនន ់

ក្មតតអយុធ្យា ប្រក្េស្ថៃ ថៃៃេី ០៩ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ៖ ស្មណនិស្សតិខ្មែរក្ប្ោមក្ធ្យវើដំក្ណើ រលុយេឹកតាមផ្លូវក្េញពីស្កលវេិា
មហាេុឡាលងក់រណ៍រាជវេិាល័យក្ឆ្ព ោះក្ៅវតតររស់្មលួនក្ៅកនុងក្មតតអយុធ្យាក្ប្ោយពីសាលាប្តវូបានេឹកលិេ ។ 

ក្ោយ ថាេ ់ជំក្រឿន 
បាងកក, ប្រក្េស្ថៃ៖ រដូវក្ភលៀងធំ្យ

មុស្ពីធ្យមែតាឆ្ន កំ្នោះ បានរណ្តត លឲ្យមាន
េឹកជំននដ់ខ៏្ល ងំខ្ដលមនិធ្លល រម់ាន ជាប្រ 
វតតិសាស្តស្តថនប្រក្េស្ជារតំ់រនក់្ប្ោមេក្នល
ក្មគងគ មានថៃ កមពុជា ក្វៀតណ្តម និង
លាវ ។ ក្ោយខ្ែកប្រក្េស្ថៃ េឹកជំនន់
បានក្ធ្យវើឲ្យមានក្ប្រោះមហនតរាយយ៉ា ងខ្ល ងំ
ដល់ជីវភាពក្ប្ៅពីពលរដឋថៃ  ស្មណ 
និស្សតិ និងជនក្ភៀស្មលួនខ្មែរក្ប្ោមខ្ដល
កំពុងសិ្កា និងក្ភៀស្មលួនសំុ្សិ្េធិប្ជក
ក្ោនក្ៅកនុងអងកោរ UNHCR ករ៏ងផ្ល
លំបាកពីក្ប្រោះេឹកជំននដ់ធំ៏្យមយួក្នោះផ្ង
ខ្ដរ ។ 

ប្រជាពលរដឋ ថនប្រក្េស្ខ្ងក្ប្ោម 

ត្ចៅទាំព័រ ២ 

ពយហុយាប្ាអនារជាត្ិច ើមបបី្រជាជាត្ិប្ត្ូវចេជិ៉ះជាន់ 

េីប្កងុបា៉ា រស៍ី្ ប្រក្េស្បារាងំ ថៃៃេី ២២ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ៖ ប្កមុប្រជាជាតិខ្ដលប្តវូបានក្គជិោះជាន ់មានខ្មែរក្ប្ោម េីក្រត ៍យនួ
ក្ស្រ ី ភូមា Uyghour  និង អីុរ ៉ាង ់ជាក្ដើម ក្ធ្យវើពយហុយប្តាក្ដើមបជីប្មញុឲ្យរោឋ ភបិាលខ្ដលក្គចាតេុ់កថា ជិោះជានក់្លើសិ្េធិក្ស្រភីាពជា

មូលោឋ នររស់្មនុស្ស  ប្តវូខ្តផ្តល់ក្ស្រភីាពដល់ប្រជាជាតិររស់្ពកួក្គជារន្ទា ន ់។ 

ក្ោយ ថាេ ់ប្រីជា ក្គឿន 
ក្ៅថៃៃក្ៅរ ៍ េី ២២ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ

២០១១ ក្ៅកនុងេីប្កុងធំ្យៗទងំ ៣ គឺ 
Rome, Berlin, Paris មានក្ធ្យវើពយហុ 
យប្តាស្ប្មារប់្រជាជាតិខ្ដលកំពុងខ្ត

រស់្ក្ៅកនុងប្រក្េស្ ខ្ដលប្តូវបានក្គជិោះ
ជាន ់។ ក្ៅកនុងពិធី្យក្នោះ អងគោរ Socità 
Libera បានក្ផ្ញើសារក្ៅោនស់្ភាអឺុររុ
សំ្ណូមពរឲ្យ មានក្េញក្ស្េកតីអនុមតិ
យកថៃៃេី ២២ ខ្មតុលា ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ

ក្ធ្យវើជា "េិវាអឺុររុក្ស្រកី្ដើមបបី្រជាជាតិនិង
ពូជសាស្នខ៍្ដលប្តវូបានក្គជិោះជាន"់ ។ 
ក្ៅេីប្កុងបា៉ា រស៍ី្កបនួពយហុយប្តាបាន

ត្ចៅទាំព័រ ៣ 

សហព័នធខែែរកម្ពុជាថត្ោម្ជួប
សមាគម្ជនជារិថ្រថៅរដ្ឋថ្ៃៃវូ៉ា  

ប្រតិភូស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ធ្យវើដំ 
ក្ណើ រេស្សនកិេចក្ៅភូមរិរស់្ជនជាតិថត 

ន្ទរដឋថអអូវា៉ា  ស្ហរដឋអាក្មររកិ ។ 

អានចៅទាំព័រ ៤ 

ថសែកដីកាំណរ់ថហរុរបស់ៃងគោរ
សមាគម្ខែែរថត្ោម្ថៅភ្នាំថពញ 

តំណ្តងអងគោរស្មាគមខ្មែរក្ប្ោម 
ក្ៅកមពុជាមយួប្កមុបានេូលក្ៅជរួមស្តនតី
អគគស្នងោរអងគោរសិ្េធិមនុស្ស ស្ហប្រ 
ជាជាតិប្រចាកំមពុជា (UNHCHR ) ន្ទថៃៃ
េី ១៩ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ក្ហើយបាន
ក្េញផ្ាយ នូវក្ស្េកតីកំណតក់្ហតុររស់្
មលួនខ្ដលមានមលឹមសារក្ដើមដូេតក្ៅ៖ 

អានចៅទាំព័រ ៦ 

ឥទធិពេថវៀរណាម្ថៅថេើ 
ខែែរថត្ោម្និងខែែរកណាដ េ  

ភនកំ្ពញថៃៃេី ១៦ ខ្មធ្យនូ ឆ្ន  ំ២០០៩៖ 
រោអកសរយនួក្ៅក្លើអកសរខ្មែរក្ប្តៀម

សាវ គមនដំ៍ក្ណើ រេស្សនកិេចររស់្ ក្លាក 
ក្ងវៀង មញិ ក្ប្តៀក ប្រធ្លនរដឋក្វៀតណ្តម
មកកមពុជា រង្ហា ញពីរោឋ ភបិាលខ្មែរ
រេចុរបនន ឋតិក្ៅក្ប្ោមឥេធពិលនក្យ 

បាយពីរកសកុមែុយនិស្តយនួ ? 

ត្ចៅទាំព័រ ៣ 

ប្ពឹត្ាិោរណ៍ 
២៨ កុម្ភៈ ១៩៧៥  
ឯកសារប្រវតតិសាស្តស្តស្តីអំពី 

សម្រភ្ូម្ផិ្សារកាំពង ់ថែរតត្ពោះត្រពាំង 

ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ គឹម សាង (ក្វវង)  និង 
ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ ថាេ ់រាជ ប្ពោះក្មគណ
ក្មតតប្ពោះប្តពងំ  ។  ររូៃត៖ ថាេ ់ក្ស្ 

អានទាំព័រ ៧ - ៨ 



សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ  

 អភបិាល   សងឺ យុងឹ រត្នា  
 ចាងហ្វា ង  ល ីឈនូ   
 និពនធន្ទយក  ថាេ់ ប្រីជា ចេឿន 

ការយិាល័យនិពនធ 

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

លិខិតអនុញ្ញា តចាប ់

ក្លម ១១៤ ព.ម. ប្រក/ថៃៃេី ២១ ខ្មកុមភៈ 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 ៤ លរើត ខខរតតិរ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ២ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ   

ដងេក្នលក្មគងគរារល់ានន្ទកកំ់ពុង
ខ្តរងោរគំរាមកំខ្ហងយ៉ា ងខ្ល ងំ ពីក្ប្រោះ
េឹកជំនន ់ ។ រហូតមកេល់ក្ពលក្នោះ
មានមនុស្សរាររ់យន្ទកប់ានសាល រ ់ កសិ្
ផ្ល ប្រពន័ធក្ហោឋ រេន្ទស្មពន័ធ និងផ្ាោះ
ស្ខ្មបងប្រជាពលរដឋប្តូវរងោរមូេខ្ត
ជាដំណំ ។  

ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមមយួប្ពោះអងគ ជា
និស្សតិ ថនស្កលវេិាល័យមហាេុឡា
លងក់រណ៍រាជវេិាល័យ ខ្ដលកំពុងខ្ត
សិ្កាក្ៅកនុងក្មតតអយុធ្យា  បានមាន
ក្ៃរដីោប្បារ ់សារពត័ម៌ាន ថប្ពនគរ ថា  
សាលាក្រៀន ររស់្ប្ពោះអងគមនិអាេក្រៀន
បានតក្ៅក្េៀត ក្ប្ពោះប្តូវេឹកលិេ 
ក្ហើយសាលា កប៏ានរញ្ជូ នឲ្យស្មណ 
និស្សតិ មកក្រៀនក្ៅេីប្កុងបាងកកវញិ 
ខ្តក្ពលក្រ ើកខ្នលងមកដល់ប្កុងបាងកក ក៏
ប្តូវេឹកលិេក្េៀត មនិអាេក្រៀនបាន
ដខ្ដល  ។ 

ប្ពោះអងគបានក្ៃរដីោយ៉ា ងក្នោះថា៖ 
"ឥែូវ សាលាក្រៀនខ្ដលក្គកំណត់

ឲ្យក្រៀនក្ៅវតតមហាថាត (មហាធ្លតុ) និង
វតតសីុ្សុ្ោរាម (ប្សី្សុ្តារាម) វតតទងំពីរ
ហនងឹប្តវូលិេក្េៀតក្ហើយ ។ សាលា
មហាេុឡា ក្ៅអយុធ្យា ហនងឹ ក្រើតាម
ដឹងដូេរែ នអីុក្េៀតក្េ ចាខំ្តេឹករងីក្ហើយ
ក្រៀរេំមកក្រៀនខ្តរ៉ាុណណឹ ង"។  

ស្មណនិស្សតិដខ្ដល បានមាន
ក្ៃរដីោរនតក្េៀតថា ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
មយួេំននួ បានវលិប្តែរក់្ៅប្ស្ុកកំ 
ក្ណើ តក្ៅកមពុជាក្ប្ោម ជារក្ណ្តដ ោះអា 
ស្ននក្ហើយ មណៈខ្ដលសាលាក្រៀនកំ 
ពុងរិេទវ ររងចាេឹំកប្ស្កក្ន្ទោះ ។  

"សាលាក្រៀនេឹកលិេមូតខ្ត េឹក
លិេ យកក្ស្ៀវក្ៅក្េញមនិទនមូ់េ
ខ្តអស់្  ក្ចាលក្ពលក្វលា ។ ឥែូវ

មាននិស្សតិ [ខ្មែរក្ប្ោម] មយួេំននួភយ័
ភតិនឹងេឹកលិេហនងឹ  ប្តែរក់្ៅប្រ 
ក្េស្វញិភាគក្ប្េើនខ្ដរ "។  

ក្លាក ថាេ ់ លីក្ភា ជាជនក្ភៀស្
មលួនខ្មែរក្ប្ោម មុនក្ពលេឹកជំនន ់ក្លាក
សាន កក់្ៅកនុងក្មតតរេុមឋានី មានប្រ 
សាស្នថ៍ា រេចុរបនន ក្លាកនិងប្គួសារ
កំពុងខ្តសាន កក់្ៅ កនុងកខ្នលងជក្មលៀស្
មយួជាមយួនឹងប្រជាជនថៃ និងបាន
េេលួអំក្ណ្តយរររហូរេុកមាន ម ី
អងករ េឹក បាយ ជាក្ដើមពីអាជាញ ធ្យរថៃខ្ដរ 
ក្ប្ពោះក្គមនិបានខ្វក ឬ សួ្ររករករណ័ណ
ប្រជាជន ។ 

"បាេ ! កខ្នលងចាស់្មុនខ្ដលមញុ ំន្ទំ
ររស់្រររក្េញហនងឹ េឹកប្កឹមក ។ បាេ ! 
មញុ ំបានជក្មលៀស្មលួនក្េញ ក្ៅជាមយួស្ 
ហគមនជ៍នជាតិក្គ [ថៃ] ររស់្រោឋ ភ ិ  
បាលក្គហនងឹ ខ្តក្គមនិដឹងថាមញុ ំជា
នរណ្តក្េ  មនិដឹងថាមញុ ំជាជនររក្េស្អីុ
ក្េ  ពីក្ប្ពោះមញុ ំក្ៅជាមយួក្គអីុេឹងក្ៅ ក្គ
មានកខ្នលងជក្មលៀស្មលួនឲ្យក្ៅ ។ ខ្េក
អំក្ណ្តយ អាហារមយួថៃៃ ក្គខ្េកបាន
មយួក្ពលក្េ   មានេឹក មានម ីមានប្តី
មកំពង ់ អីុេឹងក្ៅ "។ 

ក្លាកមានប្រសាស្នថ៍ា េឹក
ជំននក់្នោះ វាបានក្ធ្យវើឲ្យក្លាកជួរោរ
លំបាកជាក្ប្េើន និងបាតរ់ងោ់រង្ហរ 
ប្រចាថំៃៃររស់្មលួន ។ 

"ោរង្ហរពីមុន មញុ ំក្ធ្យវើក្ៅប្កមុហ ុន ខ្ត
ក្ពលក្នោះ េឹកលិេ លកម់និោេ ់ ក្គ
ស្ប្មាក ់។ ឥែូវមញុរំែ នោរង្ហរក្ធ្យវើក្េ"។ 

ជនក្ភៀស្មលួនខ្មែរក្ប្ោមមាន កក់្េៀត 
រេចុរបនន កំពុងខ្តសាន កក់្ៅក្លើជានេី់ ៥ 
ថនផ្ាោះជលួមយួមនង ឋតិក្ៅកនុងតំរន់
បាងថយ  ក្មតតននារុរ ី ជាយេីប្កុងបាង 
កក បានប្បារ ់ សារពត័ម៌ាន ថប្ពនគរ 
ថា ប្គួសារអនកប្សី្មានស្មាជិក ៤ 
ន្ទក ់ (រតីនិងកូនពីរន្ទក)់ កំពុងខ្តជរួ
ោរលំបាកយ៉ា ងខ្ល ងំ ក្ប្ពោះេឹកលិេ
ប្តឹមេក្ងកោះ  ហាងប្តូវរិេទវ រអស់្  រែ ន
ោរង្ហរក្ធ្យវើ   ក្ហើយប្តូវប្រឈមនឹងោរ
រងថ់ៃលផ្ាោះមយួខ្ម ២ ពន ់ ៧ រយបាត 
(ប្រខ្ហល ៩០ ដូលាល រអាក្មរកិ ) ។ 

"កខ្នលងហនងឹឥែូវ េឹកលិេដល់
េក្ងកោះក្ហើយហនងឹ ។ រស់្ក្ៅកលំ៏បាកខ្ដរ 
។ ក្យើងមនិប្តវូជនជាតិក្គ [ថៃ] ផ្ង ។ 
ោស់្ [លុយ] ផ្ាោះស្ររុទងំអស់្ហនងឹ
ដល់ ២ ពន ់៧ រយ ។ មនិដឹងគិតក្មេ 
ខ្ដរ ោរង្ហរកអ៏ស់្" ។ 

អនកប្សី្បានរនតក្េៀតថា មុនក្ពល
េឹកលិេប្គួសារអនកប្សី្ប្រករមុមមុមរររ
ក្កោះមាឹមប្កហម ក្ហើយេងឲ្យក្គកនុងមយួ
គីែូប្ោមបានថៃលឈនួល ៣ បាត កនុង
មយួថៃៃ ពីរន្ទករ់តីប្រពនធក្ធ្យវើបានប្រខ្ហល 
១០០ គីែូប្ោម ក្រើគិតជាប្បាកប់ាន
ប្រខ្ហល ៣០០ បាត ។ រតថ់ា ប្បាក់
េំណូលក្នោះ ប្តូវចាយវាយក្ៅក្លើោរ
សិ្ការរស់្កូនទងំពីរ បាយេឹក និងថៃល
ជលួផ្ាោះ ជាក្ដើម ។  

"ោលមនិទនេឹ់កលិេហនងឹ មញុ ំក្ៅ
ក្កោះមាមឹ ក្ហើយេងមាមឹឲ្យក្គ ។ មយួគីែូ
ក្គឲ្យខ្ត ៣ បាត ក្េ ។ មយួថៃៃ ពីរន្ទករ់តី

ប្រពនធក្ៅក្ធ្យវើបានខ្ត ១០០ គីែូ មនិេង់
បានផ្ង ។ មំខ្មនខ្េនក្េើរបាន ១០០ 
គីែូ ។  េងមនិឈរក់្សាោះ ក្េើរមយួថៃៃ 
បាន ៣០០ បាត "។ 

ោរហូរេុករេចុរបននខ្ដលកំពុងប្រ 
ឈមនឹងក្ប្រោះេឹកជំននក់្នោះ គឺប្គួសារ
អនកប្សី្ បានរនលំមលួនក្ៅក្រើកអំក្ណ្តយ
បានរនតិេរនតួេ ជាមយួនឹងជនជាតិថៃ 
ខ្ដលអាជាញ ធ្យរថៃក្គ ខ្េកឲ្យប្រជាពលរដឋ
ររស់្ក្គ ។ 

"ក្ៅយកអំក្ណ្តយហនងឹ សំ្ណ្តង
ខ្ដរខ្ដលក្គមនិសួ្រក្យើងថា ជាជនជាតិអីុ 
។ ក្ៅយកនឹងក្គនឹងឯកេឹងក្ៅ ។  
ប្គសួារទងំ ៤ ន្ទកប់្តវូក្ៅទងំ ៤ ន្ទក់
ក្ៅខ្តមាន កក់្គមនិឲ្យ ក្ប្ពោះអីុ ក្គរារ់
មនុស្ស "។ 

ទកេិ់នអងគោរ UNHCR វញិ 
ជនក្ភៀស្មលួនខ្មែរក្ប្ោមបាននិយយប្ស្
ក្ដៀងរន ថា អងគោរេេលួរនាុកជន
ក្ភៀស្មលួនស្ហប្រជាជាតិមយួក្នោះ មនិ
បានេេលួមុស្ប្តូវ ដល់ជនក្ភៀស្មលួន
ខ្មែរក្ប្ោមខ្ដលកំពុងជរួក្ប្រោះេឹកជំនន់
ក្នោះក្េ ។  

ស្ពវថៃៃ មានស្មណនិស្សតិខ្មែរ
ក្ប្ោមបាននិមនតមកប្រក្េស្កមពុជា និង
ពីខ្ដនដីកមពុជាក្ប្ោមផ្ទា ល់ ក្ដើមបរីនតោរ
សិ្កា ក្ៅតាមស្កលវេិាល័យន្ទន្ទ
កនុងប្រក្េស្ថៃប្រមាណជិត ២០០ អងគ 
និងជនក្ភៀស្មលួនខ្មែរក្ប្ោមខ្ដលបានរត់
ក្គេក្េញពីោរក្ធ្យវើេុកខរុកក្មនញ ពីអាជាញ
ធ្យររកសកុមែុយនិស្តក្វៀតណ្តមទកេិ់ន

ក្រឿងសិ្េធិមនុស្ស និងសាស្ន្ទ មកសំុ្
សិ្េធិប្ជកក្ោន ពីឧតដមស្នងោរអងគោរ
ស្ហប្រជាជាតិ ក្ៅោតថ់ា UNHCR 
ប្រមាណជាង ១០០ ន្ទក ់។   

រហូតមកេល់ក្ពលក្នោះ (២៩ 
តុលា ២០១១ ) ៩០ ភាគរយភាគខ្ង
ក្ជើងប្ស្ុកទងំ ៧ កនុងរណ្តដ ប្ស្ុកទងំ 
៥០ ថនេីប្កុងបាងកក ប្តូវបានេឹកលិេ
បានរណ្តដ លឲ្យពលរដឋថៃរារព់នន់្ទក់
បានជក្មលៀស្មលួន ក្េញពីផ្ាោះស្ខ្មបង 
មនុស្សជាង ៣៦០ ន្ទកប់ានសាល រ ់
អាោស្យនោឋ នដូនក្មឿងប្តូវបានរិេ  
ក្ប្ពោះេឹកលិេផ្លូវយនតក្ហាោះ  ។ េំខ្ណក
ប្រជាជនថៃ ខ្ដលប្តូវបានក្គជក្មលៀស្ឲ្យ 
មកោនេី់សុ្វតថិភាព ជិតអាោស្យន
ោឋ នដូនក្មឿង កប៏្តូវបានជក្មលៀស្ជា
ក្លើកេី ២ ក្ៅកខ្នលងសុ្វតថិភាពៃែីមយួ
ក្េៀត  និងអាោស្យនោឋ នអនតរជាតិ
សុ្វណណ ភូម ិ ក្ៅខ្តរនតដំក្ណើ រក្ហាោះក្ហើរ
ជាធ្យមែតា ។ 

ក្លាកប្សី្ យីងលកខណ៍ ជីនវប័្ត 
ន្ទយករដឋមស្តនតីថៃ បានប្រោស្ថា េឹក
ជំននក់្នោះ អាេនឹងប្ស្កេុោះកនុងរយៈ
ក្ពល ២ ស្បាត ហ៍ ឬយ៉ា ងយូរមយួខ្ម ៕ 

ខ្មែរចប្ោមចៅថ្ងរងផ្សលរ ៉ះពាលព់ីទឹកជាំនន់ 
ត្ពីទាំព័រច ើម 

ោលមនិទនេឹ់កលិេហនងឹ មញុ ំក្ៅក្កោះមាមឹ ក្ហើយេងមាមឹឲ្យក្គ ។ មយួគីែូក្គឲ្យ    
ខ្ត ៣ បាត ក្េ ។ មយួថៃៃ ពីរន្ទករ់តីប្រពនធក្ៅក្ធ្យវើបានខ្ត ១០០ គីែូ មនិេងប់ាន
ផ្ង ។ មំខ្មនខ្េនក្េើរបាន ១០០ គីែូ ។  េងមនិឈរក់្សាោះ ក្េើរមយួថៃៃ បាន 

៣០០ បាត ។  ជនក្ភៀស្មលួនខ្មែរក្ប្ោមក្ៅេបី្កងុបាងកក ប្រក្េស្ថៃ ពលរដឋថៃរារព់នន់្ទកប់ានរតក់្េញពី
េីប្កងុបាងកក ក្ប្ពោះេឹកជំនន ់។ 



ថ្ងៃអាទិតយ ៤ លរើត ខខរតតិរ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៣ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ   

ចារក់្ផ្តើមពីក្មា៉ា ង ៣ រក្ស្ៀស្ដល់ក្មា៉ា ង 
៨ យរ ់ន្ទសួ្ន Bocca della Verità 
ខ្ដលមានមនុស្សេប្មុោះជាតិសាស្ន ៍ជា
ក្ប្េើនបានេូលរមួកនុងពិធី្យក្នោះដូេជា ខ្មែរ
ក្ប្ោម  យួនក្ស្រ ី    េីក្រត ៍  ភូមា  
Uyghour និង អីុរ ៉ាង ់ជាក្ដើម ។ 

ខ្ៃលងសុ្នារកថាក្រើកអងគពិធី្យ ក្លាក 
Olita Vincenzo ន្ទយកអងគោរ Soc 
ietà Libera បានខ្ៃលងថា ៖"ឧតដមគតិ
កនុងោរោរពរឲ្យប្រជាជាតិ ខ្ដលប្តូវ
បានក្គជិោះជាន ់ ប្តូវបានស្ងគមសីុ្វលិ
យកេិតតេុកោក ់ ក្យើងកំពុងខ្តឃ្ល ំ
ក្មើល នូវោររដិក្ស្ធ្យររស់្មយួភាគរនួ 
ថនប្រក្េស្ជាស្មាជិកររស់្អងគោរស្ 
ហប្រជាជាតិ ។ ក្ស្រភីាពឯកជនប្តូវ
បានក្គរកំ្លាភរំពន ក្ស្រភីាពសាស្ន្ទ
និងក្ស្រភីាពកនុងោរស្ក្ប្មេវាស្ន្ទមលួន
ក្ោយមលួនឯង ររស់្មនុស្សប្រុស្ប្សី្រារ់
លានន្ទកប់្តូវបានក្គដកហូត" ។  

 ក្លាក Olita Vincenzo បាន
ខ្ៃលងរនតក្េៀតថា៖ "តាមរយៈោរក្ធ្យវើកបនួ
ពយហយប្តាអនតរជាតិក្លើកេី ៤ ក្នោះ 
ក្យើងេងក់្ ើញ មានពលរដឋអឺុររុនឹង
មានោរភាញ ករ់ឭក ក្ហើយេូលរមួកនុងោរ
ោរពរសិ្េធិមនុស្ស ោនខ់្តក្ប្េើនក្ែើង 
ក្ប្ពោះក្យើងគិតថា ោរក្ថាក លក្ទស្ជា
លកខណៈរមួៗ ឬសុ្មៗកច៏ារក់្ផ្តើមក្េញ 
សំ្ក្ែងរបំ្េក្ោយឯកឯងគឺជាភាពមវោះ
េក្ន្ទល ោះមយួ ។ ដូក្េនោះ លែមដល់ក្ពល
ខ្ដលប្រក្េស្អឺុររុភាញ កម់លួន ក្ធ្យវើោរក្រតជាញ
េិតតតាមរយៈពលរដឋររស់្មលួនក្ហើយ"។ 

ក្លាក Olita Vincenzo បានខ្ៃលង
រនតក្េៀតថា៖"លែមដល់ក្ពលប្រជាជាតិ 
ខ្ដលប្តូវបានក្គជិោះជាន ់ បានផ្សោះនូវ
សាន មររសួ្និងររួរមួរន ក្ហើយ ។ ក្ពល
ក្នោះ ក្យើងក្ធ្យវើពយហុយប្តាក្ៅេីប្កុង 
Rome, Paris និង Berlin ។ ស្ប្មារ់

ថៃៃអន្ទគត ក្យើងនឹងក្ធ្យវើពយហុយប្តាក្ៅ
េីប្កុង Urumchi   , Lhasa  េីប្កុង ក្រ៉ា
ោងំ ។ ថៃៃក្ន្ទោះ ក្ៅមនិយូរក្េៀតក្េ"។ 

កនុងពិធី្យពយហុយប្តាក្នោះ ប្ពោះស្ងឃ 
និងពលរដឋខ្មែរក្ប្ោមក្ៅប្រក្េស្បារាងំ
ដឹកន្ទកំ្ោយក្លាក ថាេ ់ ក្វៀន ប្រធ្លន
ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាកក្ប្ោម ប្រចាអឺុំររុ 
បានេូលរមួផ្ងខ្ដរ ក្ដើមបលីាតប្តោង
នូវេុកខកងវល់ររស់្ប្រជាជាតិខ្មែរក្ប្ោម

ខ្ដលប្តូវបានជិោះជានក់្ោយរររអាណ្ត
និគមរកសកុមែុយនិស្តយួន ស្ពវថៃៃ ។ 

ទកេិ់នសាថ នោរណ៍សិ្េធិមនុស្ស
ក្ៅក្វៀតណ្តម ក្លាក ក្ែ វុាងំ អាយ 
(Lê Văn Ái) តំណ្តង ឲ្យអងគោរស្ងគម
សីុ្វលិររស់្យួន ក្ៅក្ប្ៅប្រក្េស្មយួ
បានខ្ៃលងថា ោរក្ធ្យវើបាតុកមែយ៉ា ងគប្គឹក 
គក្ប្គងររស់្ពលរដឋយួន ក្ៅក្វៀតណ្តម
កនុងរយៈក្ពល ៣ ខ្មេុងក្ប្ោយក្នោះ ក្ៅ

េីប្កុងថប្ពនគរ និងហាណូយ ក្ដើមបជំី 
ទស់្នឹងេិន តាមអវីខ្ដលក្លាកបានអោះ 
អាងថា ជាោរឈ្លល នពនររស់្េិនមក
ក្វៀតណ្តមក្ន្ទោះ រេចុរបនន ប្តូវបានអាជាញ
ធ្យរក្វៀតណ្តមក្ធ្យវើោររស្តង្ហក រនិងចារប់្កុម
បាតុករោកព់នធន្ទររជារនតរន្ទា រ ់។  

មានមាតខ់្តមនិអាេនិយយ៖ 
ទកេិ់នក្រឿងក្ស្រភីាពពត័ម៌ាន  

ក្លាក ក្ែ វុាងំ អាយ បានខ្ៃលងថា 

ពលរដឋក្វៀតណ្តមរែ នសិ្េធិក្ស្រភីាពកនុង
ោរនិយយក្េ ក្រើក្ទោះរីប្រជាជនមាន
មាត ់ ខ្តមនិអាេនិយយបានក្ែើយ ។ 
ក្លាកថា ប្រក្េស្ក្វៀតណ្តមមានសាថ   
រន័ោខ្ស្តប្រមាណជាង ៧០០ និង
មានសាថ នីយវ៍េិយេូុរេស្សន ៍ រាររ់យខ្ត 
សាថ រន័ទងំក្ន្ទោះ ឋតិក្ៅក្ប្ោមោរប្គរ ់
ប្គងររស់្រកសកុមែុយនិស្តក្វៀតណ្តម ខ្ត
មយួគត ់។ 

ក្លាក ក្ែ វាងំ អាយ ខ្ៃលងយ៉ា ង
ក្នោះថា៖"ប្រជាជនក្វៀតណ្តមររស់្ក្យើង
មានមាត ់ ខ្តមនិអាេនិយយបាន ក្រើ
ក្ទោះរីក្ៅក្វៀតណ្តម មានសាថ រន័ោ 
ខ្ស្តជាង ៧០០ សាថ នីយេូ៍រេស្សននិ៍ង
វេិយរុាររ់យកក៏្ោយ ខ្តសុ្េធខ្តជាររស់្
រកស និងឋតិក្ៅក្ប្ោមោរប្តួតពិនិតយ
ររស់្រកស"។  

"ក្យើងសូ្មអំពវន្ទវដល់អនកខ្ដល
បានេូលរមួកនុងកបនួពយហុយប្តាអនតរ
ជាតិក្លើកេី ៤ ក្នោះ របំ្េក្យើង ក្ដើមប ី  
ជប្មុញឲ្យ ប្កុងហាណូយអនុមតិេារ់
ឲ្យមានក្ស្រភីាពកនុងោរក្ធ្យវើបាតុកមែ  ។ 
ក្យើងសូ្មអំពវន្ទវ ដល់សាថ រន័ពត័ ៌
មានទងំអស់្ខ្ដលមានវតតមាន ថៃៃក្នោះ  
ជយួ ផ្សពវផ្ាយអំពីសាថ នភាពពិតថនោរ 
រកំ្លាភសិ្េធិមនុស្ស ប្រជាធិ្យរក្តយយប្តូវ
បានក្គជានឈ់ល ី ក្ៅកនុងប្រក្េស្ក្វៀត
ណ្តម" ។ ក្នោះជាក្ស្េកដីអំពវន្ទវររស់្
ក្លាក ក្ែ វុាងំ អាយ បានខ្ៃលងក្ៅោន់
អនកេូលរមួកនុងពិធី្យពយហុយប្តា ។ 

សូ្មរញ្ជជ កថ់ា កបនួពយហុយប្តា
ដូេរន ក្នោះ បានប្បារពធក្ៅេីប្កុងបា៉ា រស៍ី្ 
ប្រក្េស្បារាងំ ចារក់្ផ្តើមក្េញដំក្ណើ រពី
សាថ នីយក៍្ស្រភីាព Grenelle  ក្ឆ្ព ោះក្ៅ
ោនសួ់្នសិ្េធិមនុស្ស Trocadéro ។ 
ក្ៅេីប្កុង Berlin ប្រក្េស្អាលលីម៉ាង ់
ចារក់្ផ្តើមក្េញដំក្ណើ រពី Checkpoint 
Charlie ក្ឆ្ព ោះក្ៅក្ខ្ល ងទវ រ Branden 
burger ៕ 

ពយហុយាប្ាអនារជាត្ិច ើមបបី្រជាជាត្ិប្ត្ូវចេជិ៉ះជាន់ 
ត្ពីទាំព័រច ើម 

ក្លាក ថាេ ់ក្វៀន (ក្វវង) ប្រធ្លនស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមប្រចាេំវីរអឺុររុ និងប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមក្ៅកនុងកបនួពយហុយប្តាន្ទេីប្កងុ
បា៉ា រស៍ី្ ប្រក្េស្បារាងំ ោលពីថៃៃេី ២២ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 

តាមរយៈោរក្ធ្យវើកបនួពយហយប្តាអនតរជាតិក្លើកេី ៤ ក្នោះ ក្យើងេងក់្ ើញ មានពលរដឋ
អឺុររុនឹងមានោរភាញ ករ់ឭក ក្ហើយេូលរមួកនុងោរោរពរសិ្េធិមនុស្ស ោនខ់្តក្ប្េើនក្ែើង 

ក្ប្ពោះក្យើងគិតថា ោរក្ថាក លក្ទស្ជាលកខណៈរមួៗ ឬសុ្មៗកច៏ារក់្ផ្តើមក្េញ សំ្ក្ែងរបំ្េ
ក្ោយឯកឯងគឺជាភាពមវោះេក្ន្ទល ោះមយួ ។ ដូក្េនោះ លែមដល់ក្ពលខ្ដលប្រក្េស្អឺុររុភាញ កម់លួន ក្ធ្យវើ
ោរក្រតជាញ េិតតតាមរយៈពលរដឋររស់្មលួនក្ហើយ ។  ក្លាក Olita Vincenzo  

ក្ោយ េីន ហាោរយី៉ា /RFA 
ក្េញផ្ាយ ០៦ តុលា ២០១១ 
ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ៃវីតបតិខ្ត

រស់្ក្ៅក្ប្ោមោរោនោ់រ ់ ររស់្ក្វៀត
ណ្តមទងំប្ស្ុងកក៏្ោយ បានពាយម
រកាភាសាខ្មែរបានក្ប្េើន ។  

ប្រជាពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ន្ទ
ក្ពលរេចុរបននអោះអាងថា ពកួរតរ់កា
ប្រថពណីេំក្នៀមេមាល រ ់ និងភាសា
និយយមយួេំននួបាន មនិក្ប្រើភាសា    
ក្វៀតណ្តមក្ន្ទោះក្េ ក្ទោះរីជាពកួរត់
រស់្ក្ៅកនុងរររប្គរប់្គង ក្ោយរោឋ ភ ិ  
បាលក្វៀតណ្តមកដី ។ ពីមយួជំន្ទនក់្ៅ

មយួេំន្ទន ់ ពកួរតប់ានរកាប្រថពណី 
េំក្នៀមេមាល រ ់ និងភាសានិយយ ដូេ
ជាោរក្ៅេីតាងំ ឬ េីកខ្នលង និងក្ៅ
ក្ឈ្លែ ោះនំមយួេំននួ ពកួរតម់និក្ៅ
តាមភាសាក្វៀតណ្តមក្េ ។ 

អតីតន្ទយទហានរណសិ្រសរកំ្ោោះ
ជាតិកមពុជា ក្លាក លឹម សំ្រូរ បាន
ក្រៀររារថ់ា ៃវីតបតិខ្តរតប់ានមករស់្
ក្ៅកនុងប្រក្េស្កមពុជាអស់្រយៈ ក្ពល
ជាង ៣០ ឆ្ន  ំមកក្ហើយកដី រ៉ាុខ្នតរតក់្ៅ

ខ្តមានេំន្ទកេំ់នងលអជាមយួប្រជាពល
រដឋខ្មែរក្ៅេឹកដីកំក្ណើ ត ក្ហើយករ៏កា
ភាសានិយយ និងោររក្ញ្ចញសូ្រ
សំ្ក្ែងឬក្ៅថាតងនិ់យយដខ្ដល ។  

ក្លាក លឹម សំ្រូរ បានក្លើកក្ែើង
ថា ក្លាកស្ក្ងកតក្ ើញប្រជាពលរដឋរស់្
ក្ៅរាជធ្លនីភនកំ្ពញ បានក្ៅេីកខ្នលង 
និងក្ឈ្លែ ោះនំមលោះមុស្ពីខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម។ 
ក្លាកបានក្លើកឧទហរណ៍ដូេជា ោរ
ក្ៅ ក្ដឿងខ្ហមផ្ារ ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅថា 

ប្េកផ្ារ ។ នំបាញ់ខ្វវ ជាភាសាក្វៀត
ណ្តម ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅថា នំចាកអំ់ខ្រង 
បាញ់ឈូយក្នឿក កដូ៏េរន ខ្ដរ ខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅ នំអខ្ណដ តេឹក ជាក្ដើម ។  

ប្ពោះក្ៅអធិ្យោរវតតមយួក្ៅខ្មប្តប្ក 
មនួស្ សំុ្មនិរក្ញ្ចញក្ឈ្លែ ោះ មានក្ៃរ
ដីោថា ក្ៅមានក្ឈ្លែ ោះនំជាក្ប្េើនក្េៀត 
ខ្ដលប្រជាពលរដឋក្ៅេីប្កុងភនកំ្ពញ ឬ 
ក្ៅប្រក្េស្កមពុជា ក្ៅមុស្រន នឹងខ្មែរ
ក្ប្ោម មានដូេជា រខ្ងអមជាដូវ ខ្មែរ

ក្ប្ោមក្ៅថា រររស្ខ្ណដ ក ។ នគរ   
បាលេរាេរ ផ្ទក អនកក្ធ្យវើដំក្ណើ រ ខ្មែរ
ក្ប្ោមក្ៅថា នគរបាលពិនយ័ ឬ 
ពិនយ័ តាមេារ ់។ 

ក្ទោះរីជាយ៉ា ងណ្តកក៏្ោយ ប្ពោះ
អងគមានក្ៃរដីោរខ្នថមថា ោរេេលួ
ឥេធិពលពីក្វៀតណ្តម គឺក្ជៀស្មនិផុ្តក្េ
ទងំខ្មែរកណ្តដ ល ទងំខ្មែរក្ប្ោម ពី
ក្ប្ពោះថា ប្រជាពលរដឋខ្មែរក្ប្ោមជាក្ប្េើន
រស់្ក្ៅក្លើេឹកដីកំក្ណើ តររស់្មលួនក្ន្ទោះ 
បានបាតរ់ងភ់ាសានិយយររស់្មលួន

ឥទធិពលចវៀត្ណាមចៅចលើខ្មែរចប្ោមនិងខ្មែរកណាា ល  

ត្ចៅទាំព័រ ៤ 
  ោរក្ៅ ក្ដឿងខ្ហមផ្ារ ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅថា ប្េកផ្ារ ។ នបំាញ់ខ្វវ ជាភាសាក្វៀតណ្តម ខ្មែរក្ប្ោម

ក្ៅថា នចំាកអ់ខំ្រង បាញ់ឈូយក្នឿក កដូ៏េរន ខ្ដរ ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ នអំខ្ណដ តេកឹ ជាក្ដើម ។  



ថ្ងៃអាទិតយ ៤ លរើត ខខរតតិរ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៤ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ   

សហព័នធខ្មែរកមពុជាចប្ោមជួរសមាេមជនជាត្ិថ្ត្ចៅរ ឋថ្អអូវ  
 ប្រតិភូស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមមយួប្កុមបានក្ធ្យវើដំក្ណើ រក្ៅេស្សនកិេចក្ប្ៅផ្លូវោរក្ៅភូមរិរស់្ជនជាតិថត (Tai) ន្ទរដឋថអអូវា៉ា  ស្ហរដឋអាក្មរកិ រន្ទា រពី់បាន
រញ្ចរកិ់េចប្រជំុររស់្មលួនមយួក្ដើមប ីរក្ងកើតសាខ្ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ៅរដឋថអអូវា៉ា  ក្ែើងវញិោលពីថៃៃេី ១៥ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ កនលងក្ៅក្នោះ ។ ដំក្ណើ រេស្សន
កិេចក្នោះ ប្តូវបានសាវ គមនពី៍ប្កុមជនជាតិថត និងប្កុមជនជាតិមយួក្នោះបានក្ស្នើដល់ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមជយួ ខ្ណន្ទមំលួនឲ្យបានេូលជាស្មាជិកថនអងគោរប្រជា
ជាតិរែ នតំណ្តង ក្ៅោតថ់ា UNPO ន្ទក្ពលអន្ទគត ។ 

ក្ោយ សឺ្ង មាលា 
ប្រភពពីស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម

បានឲ្យដឹងថា ប្រតិភូររស់្មលួនមយួប្កុម
បានជរួសំ្ក្ណោះសំ្ណ្តលរន  ជាមយួ
នឹងតំណ្តងប្កុមជនជាតិថត ក្ៅក្ៅរដឋ
ថអអូវា៉ា  ស្ហរដឋអាក្មរកិ និងប្តូវបាន
ប្កុមជនជាតិមយួក្នោះក្ស្នើឲ្យប្រតិភូស្ហ 
ពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ជយួ ខ្ណន្ទមំលួនឲ្យ
បានេូលជាស្មាជិកអងគោរប្រជាជាតិ
រែ នតំណ្តង ក្ៅោតថ់ា UNPO ន្ទ
ក្ពលអន្ទគត ។  

ប្រភពបានប្បារ ់ សារពត័ម៌ាន 
ថប្ពនគរ ថា ដំក្ណើ រេស្សនកិេចក្នោះ មាន
ក្លាក ថាេ ់ ង៉ាុក ថាេ ់ ប្រធ្លនប្រតិរតតិ
ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម និង ប្ពោះក្តជ 
ប្ពោះគុណ ធី្យធី្យ ធ្យក្មាែ  អគគក្លខ្ធិ្យោរ
ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម   រមួជាមយួ
ប្កុមគណៈកមែោរស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោម ខ្ដលក្េើរខ្តប្តូវបានខ្តងតាងំៃែី 
បានជរួសំ្ក្ណោះសំ្ណ្តរន  ជាមយួប្កុម
ជនជាតិថត អំពីរញ្ជា សិ្េធិមនុស្ស និង
ប្ពឹតតិោរណ៍នក្យបាយ ខ្ដលក្កើតក្ែើង
ៃែីៗក្ៅកនុងប្រក្េស្ក្វៀតណ្តម កនុងន្ទម
ជាប្កុមជនជាតិក្ដើមខ្ដលមកពីប្រក្េស្
ក្វៀតណ្តមដូេរន  ក្ដើមបខី្ស្វងរកគនលោះរមួ
រន មយួក្ធ្យវើោរជប្មុញឲ្យរោឋ ភបិាលរកស
កុមែុយនិស្តក្វៀតណ្តម ក្ររពសិ្េធិជន
ជាតិររស់្មលួន ខ្ដលកំពុងខ្តរស់្ក្ៅ
ក្ប្ោមនឹមអាណ្តនិគមយួនស្ពវថៃៃ ។ 

ប្រភពបានរនតក្េៀតថា ក្ៅកនុងកិេច
សំ្ក្ណោះសំ្ណ្តលក្ន្ទោះ ប្រតិភូស្ហពន័ធ
ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមកប៏ានប្បារប់្តួស្ៗដល់
ប្កុមជនជាតិថតបានប្ជារនូវប្រវតតិ និង
ោរតស្ ូររស់្ខ្មែរក្ប្ោម ក្ដើមបរីកានូវអតត
ស្ញ្ជា ណជាតិឲ្យបានគងវ់ងសរហូតមក
ដល់ស្ពវថៃៃ មណៈខ្ដលរររប្គរប់្គង 
យួន តាងំពីអតីតរហូតមកដល់រេចុរបនន
ក្ៅខ្តរកវធីិ្យក្ដើមបរីលំាយពូជសាស្នខ៍្មែរ
ក្ប្ោមជានិេច ។ 

ថត (Tay) ជាជនជាតិភាគតិេ
មយួកនុងរណ្តត ជនជាតិភាគតិេ និងជន
ជាតិក្ដើមទងំ ៥៣ ក្ៅកនុងប្រក្េស្ក្វៀត   
ណ្តម ។ ស្ពវថៃៃជនជាតិថតខ្ដលកំពុង 

និរក្េស្មលួនក្ៅក្ប្ៅប្រក្េស្ មានក្ប្េើន
ណ្តស់្ ក្ប្ពោះក្ប្ោយពីប្រក្េស្ក្វៀត  
ណ្តមបានប្គរប់្គងទងំប្ស្ុង ក្ោយ
រររកុមែុយនិស្តចារត់ាងំពីថៃៃេី ៣០ ខ្ម
ក្មសា ឆ្ន  ំ១៩៧៥ មក ប្កុមជនជាតិថត
ប្តូវបានអាជាញ ធ្យរក្វៀតណ្តម ស្ពវថៃៃ 
ចាតេុ់កថា ជាសំ្ណល់ររស់្ស្ងគម
ចាស់្ បារាងំ អាក្មរកិោងំ ក្ហើយចារ ់
ពកួក្គក្ៅញាតគុ់ក ក្ដើមបកី្ធ្យវើោរលតដំ់
និងលាងមរួកាល ខ្ដលកតាត ទងំក្នោះ
ក្ហើយបានជប្មុញឲ្យក្គន្ទរំន ក្ភៀស្មលួន
ក្េញពីរររផ្ទត េោ់រយួន ោនខ់្តក្ប្េើន
ក្ែើង ។ 

ស្ពវថៃៃ ក្ៅប្រក្េស្ក្វៀតណ្តម

មានជនជាតិក្ដើម និងជនជាតិភាគតិេ
ទងំអស់្េំននួ ៥៣ ក្រើរារទ់ងំជនជាតិ
យនួ ឬ កិញ មយួក្េៀត គឺ ៥៤ ។ 
រណ្តដ  ជនជាតិក្ដើមនិងភាគតិេទងំ
ក្នោះ យ៉ា ងក្ហាេមានជនជាតិេំននួ ៣ 
គឺ ខ្មែរក្ប្ោម ម៉ាុងតាញា៉ា  និង ម៉ាុង 
(Hmong) បានេូលជាស្មាជិកអងគោរ 
ប្រជាជាតិរែ នតំណ្តង (U N P O ) 
ក្ហើយប្រសិ្នក្រើ ក្ៅក្ពលអន្ទគតជន
ជាតិថត (Tay) បានេូលជាស្មាជិក
មយួក្េៀត គឺក្ែើងដល់ ៤ ។ 

ខ្មែរក្ប្ោមជាជនជាតិក្ដើមថនខ្ដនដី
កមពុជាក្ប្ោម ឬ ភាគខ្ងតបងូប្រក្េស្
ក្វៀតណ្តម , ម៉ាុងថតញា៉ា  ជាប្កុមជនជាតិ

ក្ដើមក្ៅតំរនម់ពងរ់ារភាគកណ្តដ លក្វៀត
ណ្តម, ម៉ាុង (Hmong) ជាជនជាតិក្ៅ
ភាគខ្ងក្ជើងប្រក្េស្ក្វៀតណ្តម និងថត
(Tay) ជាជនជាតិក្ៅតាមតំរនភ់នភំាគ
កណ្តដ លថនក្វៀតណ្តមខ្ដរ ។ កនុងករណី
ជនជាតិទងំ ៤ ក្នោះ បានររួរមួរន ក្ធ្យវើោរ
តស្ ូក្ដើមបកី្ស្រភីាព និងសិ្េធិស្ក្ប្មេ
វាស្ន្ទមលួនក្ោយមលួនឯង ររស់្ពកួក្គពី 
រររររកសកុមែុយនិស្តក្វៀតណ្តមក្ន្ទោះ កដី
ស្ងឃមឹនឹងផ្តល់ដល់ពកួក្គ ន្ទក្ពល    
អន្ទគតជាមនិខ្ន ។ 

អងគោរ ប្រជាជាតិ រែ នតំណ្តង 
ខ្ដលមានក្ឈ្លែ ោះក្ពញ ជាភាសាអង ់
ក្គលស្ថា Unrepresented Nations 
and Peoples Organization ជាអងគ
ោរអនតរជាតិមយួ បានរក្ងកើតក្ែើងក្ដើមប ី
ោរពរសិ្េធិក្ស្រភីាព និងក្ធ្យវើោរតស្ ូ
ក្ោយស្នតិវធីិ្យ ក្ដើមបជីប្មុញឲ្យជនជាតិ
ក្ដើមន្ទន្ទក្ៅជំុវញិពិភពក្លាក បានរេួ
ផុ្តពីោរជិោះជានពី់រររអាណ្តនិគម ថន
រោឋ ភបិាលជាស្មាជិកអងគោរស្ហប្រ 
ជាជាតិ ស្ពវថៃៃ ។ ខ្មែរក្ប្ោមបានេូល
ស្មាជិកអងកោរប្រជាជាតិរែ នតំណ្តង 
ោលពីថៃៃេី ១៥ ខ្មកកកោ ឆ្ន  ំ២០០១ 
ក្ោយស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ឬ 
Khmers Kampuchea - Krom   
Federa t ion  ក្ៅោតត់ាមភាសា
អងក់្គលស្ថា KKF ៕   

ររូៃតអនុស្ាវរយីកិ៍េចប្រជំុរក្ងកើតសាខ្ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមជាៃែីក្ៅរដឋថអអូវា៉ា  ស្ហរដឋអាក្មរកិ  
ោលពីថៃៃេី ១៥ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ។  

ខ្ដរ ក្ោយសារខ្តពកួរតម់យួេំននួ
េូលក្រៀនភាសាក្វៀតណ្តម តាងំពីក្កែង 
និងមយួេំននួក្េៀតមនិដឹងថា ក្តើខ្មែរពី
ក្ដើមក្ៅដូេក្មដេ ដូេជាខ្ផ្លក្ឈើមយួ
េំននួជាក្ដើម ពកួរតក់្ៅតាមភាសា  
ក្វៀតណ្តម ។  

រខ្នថមពីក្លើក្នោះក្េៀត ប្កុមប្រជា
ពលរដឋខ្មែរក្ប្ោមបានពនយល់ថា ប្ពោះក្ៅ
អធិ្យោរវតត ឬ ប្ពោះស្ងឃនីមយួៗ ខ្ដលជា
ក្មដឹកន្ទសំាស្ន្ទប្ពោះពុេធបានពាយម
ខ្ណន្ទ ំ និងរក្ប្ងៀនអំពីប្រថពណីេំក្នៀម
េមាល ររ់រស់្មលួន មនិឲ្យបាតរ់ងក់្េ 
ពិក្ស្ស្ភាសានិយយ ពីក្ប្ពោះថា ោរ
ក្ៅក្ឈ្លែ ោះនំ ឬេីតាងំណ្តមយួក្ន្ទោះ ក្រើ
សិ្នជាពកយខ្មែរមាន ក្ហើយក្គមនិក្ៅ
តាមខ្មែរក្េក្ន្ទោះ មនិយូរមនិឆ្រ ់ ពកយ
ទងំក្ន្ទោះនឹងបាតរ់ង ់ ។ ក្ហើយរញ្ជា
សំ្ខ្ន ់ ក្គប្ពួយបារមភេំក្ពោះក្កែងៗ

ជំន្ទនក់្ប្ោយ ពកួរតនឹ់ងក្ៅតាម
េមាល រពី់ឪពុកមាដ យ ឬ ស្ងគមខ្ដលជា
កតាត ក្ធ្យវើឲ្យពកយខ្មែរបាតរ់ង ់ ក្រើសិ្នជា
ពកួរតម់និន្ទរំន ខ្ៃរកាក្េក្ន្ទោះ ។ 

 ក្លាក សឺ្ន សូ្ខ្រ រ ិ៍ ជាឧតដម
ប្រឹកាផ្ទា ល់ប្ពោះមហាកសប្ត ។ ក្លាក
មានប្រសាស្នថ៍ា ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ៅ
កនុងស្តវតសេី ១៩ ក្គបានខ្ៃរកាប្រថព 
ណីេំក្នៀមេមាល រ ់ និងភាសាខ្ល ងំោល  
ដូក្េនោះេំក្នៀមេមាល រ ់ និងភាសានិយយ
បានរនសល់េុកដល់ជំន្ទនរ់េចុរបនន ។  

ក្ោយខ្ែកស្ប្មារប់្រក្េស្កមពុជា
វញិ មានវរិតតិនក្យបាយជាក្ប្េើនដំ 
ណ្តកោ់ល ក្ហើយកមពុជាង្ហយនឹង
េេលួឥេធិពលពីររក្េស្ មនិថាក្វៀត
ណ្តមក្ន្ទោះក្េ ោរក្ប្រើភាសានិយយ

កមពុជាអាេេេលួឥេធិពលពីបារាងំ និង
ថៃជាក្ដើម ។  

ប្រធ្លន ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម
ក្ៅប្រក្េស្ោណ្តោ ក្លាក ថាេ ់ង៉ាុក 
ថាេ ់ បានឲ្យដឹងថា ោរក្ប្រើភាសាខ្មែរ
ក្នោះ គរួខ្តវលិក្ៅក្មើលវេន្ទនុប្កម
ស្ក្មដេ ស្ងឃ ជនួ ណ្តត វញិ ជាោរ
ប្រក្ស្ើរ ។ ក្លាករញ្ជជ កេំ់ក្ពោះរញ្ជា
ក្ៅនំខ្នកមយួេំននួ តាមក្វៀតណ្តម
ក្នោះ វាអាេមកពីក្វៀតណ្តមេូលមករស់្
ក្ៅប្ស្ុកខ្មែរក្ប្េើនកអ៏ាេថាបាន ។ 

ោរក្ប្រើពកយក្វៀតណ្តមមយួេំននួ 
ដូេជាោរក្ៅេីកខ្នលង និងក្ឈ្លែ ោះនំមលោះ
តាមក្វៀតណ្តមក្ន្ទោះ ក្គកតសំ់្រល់
ក្ ើញថា ប្រជាពលរដឋខ្មែរមយួេំននួ
ក្ៅតៗរន  ក្គគិតថា ោរក្ៅក្ឈ្លែ ោះ

ទងំក្ន្ទោះ ជាពកយររស់្ខ្មែរតាងំពីក្ដើម
មក ដូេជាក្រនឡាន តាមពិតភាសា
ខ្មែរក្គក្ៅថាេំណតឡាន ។ 

តំណ្តងស្ហគមនខ៍្មែរក្ប្ោម បាន
អំពវន្ទវឲ្យប្រជាពលរដឋខ្មែរទងំអស់្គរួ 
ខ្តក្ប្រើពកយខ្មែរវញិ ក្ហើយកំុក្ប្រើភាសា  
ក្វៀតណ្តមរនតក្េៀត ពីក្ប្ពោះថា ក្ឈ្លែ ោះនំ 
ឬក្ៅេីកខ្នលងមយួេំននួក្ន្ទោះ ក្គអាេ
ក្ៅតាមភាសាខ្មែរបាន ក្ដើមបកំុីឲ្យក្កែង 
ៗជំន្ទនក់្ប្ោយ មានេមាល រក់្ៅរនត
ក្េៀត មណៈខ្ដលប្រជាពលរដឋកមពុជា
មានសិ្េធិរស់្ក្ៅឯករាជយ មនិមានអនក
ណ្តររស្ងកតដូ់េពកួរតរ់ស់្ក្ៅេឹក
ដីកំក្ណើ តររស់្មលួន ខ្ដលមានោរប្គរ ់
ប្គងក្ោយរោឋ ភបិាលក្វៀតណ្តមក្ន្ទោះ៕ 

ត្មកពីទាំព័រ ៣ រខ្ងអមជាដូវ ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅថា រររស្ខ្ណដ ក ។ នគរបាលេរាេរ ផ្ទក អនកក្ធ្យវើដំក្ណើ រខ្មែរ
ក្ប្ោមក្ៅថា នគរបាលពិនយ័ ឬ ពិនយ័ តាមេារ ់។ 

 
 

 
ពិនយ័ នងិ ផាក 
ពិន័យ   --នៃ   ស.ំ បា.  ( ៃ. )  

(វៃិយ) វៃ័ិយគ ឺ ច្បាប់ប្បដៅអពីំរដបៀប
ហាត់កាយវាចាឲ្យរាបសា, ច្បាប់ណែន ំ
ឲ្យរក្សាសីលសិកាា  ។ ណមែរដប្បើពាក្សយ
ពិៃ័យ ដៃេះច្បដំពាេះណតការបង្គា ប់ ឬ ដាក់្ស
ក្សហិំត (លក់្ស) ឲ្យបង់ប្បាក់្សជាប្បដោជៃ៍
ឃ្ល ងំរាជការតាមដោសដលែើស : ប្តូវមាៃ
ពិៃ័យ...; ទទួលពិៃ័យ...។ ដប្ច្បើៃដប្បើជា 
ក្ស.ិ ជាង : ពិៃ័យតាមដោសដលែើស ...។  

ផាក   យួៃ  ( ក្ស.ិ )  ពិៃ័យលក់្ស
តាមដោសដលែើសក្សៃលងបញ្ញតត ិ។ 

 វេន្ទនុប្កមខ្មែរ 



ថ្ងៃអាទិតយ ៤ លរើត ខខរតតិរ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៥ អនារជាត្ ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ   

ក្ោយ ថាេ ់ប្រីជា ក្គឿន 
ោរតាងំពិពរ័ណ៍សិ្លបៈមយួបាន

ប្រប្ពឹតតក្ៅក្ៅេីប្កុង Dharamsala ថន
ប្រក្េស្ឥណ្តា  បានអនុញ្ជា តឲ្យពលរដឋ 
េីក្រតនី៍រក្េស្មលួនមានឱោស្បានោក់
ក្ជើងឈរក្លើដីមាតុភូមរិរស់្មលួន ជា 
ក្លើកដំរូង ។ 

សិ្លបករជនជាតិេីក្រត ៍ Tenzin 
Rigdol បានន្ទដីំេំននួ ២0,000 គីែូ 
ប្ោមមក ពីខ្ដនដីេីក្រត ៍ ោកត់ាងំក្ៅ
ប្កុង Dharamsala កខ្នលងខ្ដល       
ស្ក្មតេ ស្ងឃ ោថែ ឡាមា៉ា  គងក់្ៅនិង
ជាកខ្នលងោរយិល័យរោឋ ភបិាលនិរ 
ក្េស្េីក្រត ៍ ក្ដើមបកី្ធ្យវើោរតាងំពិពរ័ណ៍ 
សិ្លបៈររស់្មលួន ។ 

ជនជាតិេីក្រតប៍្រមាណ ៦.០០០ 
ន្ទក ់ បានមកេូលរមួកនុងពិធី្យតាងំ
ពិពរ័ណ៍ររស់្មលួន ខ្ដលបានប្រប្ពឹតតក្ៅ
ោលពីថៃៃពុធ្យ េី ២៦ ខ្មតុលា កនលង
ក្ៅក្នោះ ។ 

 មនុស្សជាក្ប្េើន មានោររកំ្ភើរ
យ៉ា ងខ្ល ងំក្ពលបានឈរក្លើដីររស់្មលួន
ខ្ដលបានន្ទមំកពីេីក្រត ៍។ 

ពិធី្យតាងំពិពរ័ណ៍ក្នោះមានក្ឈ្លែ ោះថា 
«ខ្ដនដីក្យើង ប្រជាជាតិក្យើង » ។ 

ក្លាក Phuntsog Namgyal 
អាយុ ៥៧ ឆ្ន  ំ បានមានប្រសាស្នថ៍ា 

"បានឈរក្លើដីពិតថនខ្ដនដីេីក្រត ៍វាក្ធ្យវើ
ឲ្យមញុ ំមានអារមែណ៍ថាដូេជាបានប្តែរ់
ដល់ប្ស្ុកកំក្ណើ តររស់្មលួន រន្ទា រពី់មញុ ំ
បានក្ភៀស្មលួនក្េញ ពីប្ស្ុកអស់្រយៈ
ក្ពល ៥១ ឆ្ន កំនលងមក ។ មញុ ំក្កើតក្ៅ
ខ្ដនដីេីក្រត ៍ ចារត់ាងំពីមញុ ំក្ភៀស្មលួន

ក្េញពីប្ស្ុកកំក្ណើ តន្ទឆ្ន  ំ១៩៥៩ មក 
មញុ ំមនិខ្ដលបានប្តែរក់្ៅប្ស្ុកក្េ" ។ 

ក្លាកបានរនតក្េៀតថា៖ "មញុ ំមាន
អារមែណ៍ថា កនុងក្រោះដូងររស់្មញុ ំ ដូេជា
បានកំពុងប្តែរក់្ៅដល់ខ្ដនដីេីក្រត៍
ររស់្មញុ ំ" ។ 

មានសំណាង៖  
មនុស្សជាក្ប្េើនបានលុតជងគងេុ់ោះ

រងួសួ្ងក្ៅេំក្ពោះមុមដី តាងំពិពរ័ណ៍
ក្ន្ទោះ ។ អនកមលោះក្េៀត បានន្ទរំន ភលកនូ់វ
រស្ជាតិដី ក្ដើមបបីានផ្ារភាជ រវ់ាស្ន្ទ
នឹងមាតុភូមរិរស់្មលួន ។ 

Tsering Dolma អាយុ ២៩ ឆ្ន ំ
បាននិយយថា៖ "មញុ ំក្កើតក្ៅឥណ្តា  
ក្ប្ពោះក្ហតុក្ន្ទោះ ក្នោះក្លើកដំរូងក្ហើយ
ខ្ដលមញុ ំបានោកក់្ជើងឈរក្លើដីេីក្រត ៍។ 
មញុ ំមានអារមែណ៍ថា មលួនមានសំ្ណ្តង
ខ្ល ងំណ្តស់្ ក្ហើយមញុ ំស្ងឃមឹថា ថៃៃណ្ត
មយួ មញុ ំនឹងបានប្តែរក់្ៅេីក្រតម៍ាតុ 
ភូមរិរស់្មញុ ំវញិជាមនិខ្ន ។ ពិធី្យតាងំ
ពិពរ័ណ៍ក្នោះ វាបានន្ទមំកនូវកតីស្ងឃមឹ
ដល់មញុ ំ"។ 

សិ្លបករ Tenzin Rigdol មាន
ប្រសាស្នថ៍ា ក្លាកមានអារមែណ៍រកំ្ភើរ
កនុងន្ទមក្លាកជាមាច ស់្ ថនពិធី្យក្នោះ
ក្ប្ោយពីឳពុកររស់្ក្លាកបានលាចាក
ក្លាកក្នោះក្ៅ កនុងមណៈខ្ដលកំពុង 
និរក្េស្មលួនក្ៅឥណ្តា  និងក្ៅខ្តមនិ
ទនប់ានស្ក្ប្មេក្រលរំណង កនុងោរ
ក្ធ្យវើមាតុភូមនិិវតតកនុងក្ពលេុងក្ប្ោយ ថន
ជីវតិ ។ 

ក្ៅក្លើស្ពកដីមយួខ្ដលក្គបានន្ទំ
យកមកប្រក្គនស្ក្មដេស្ងឃ ោថែ ឡា

មា៉ា  និងប្តូវបានស្ក្មតេ ស្ងឃ ោថែ 
ឡាមា៉ា  គូរជាអកសរេីក្រតនូ៍វពកយថា «េី
ក្រត»៍ ក្ៅក្លើដីក្ន្ទោះ ។ 

ក្លាក R i g d o l  បានមាន
ប្រសាស្នថ៍ា "មញុ ំពិតជារជំលួអារមែណ៍
ណ្តស់្ ក្ពលបានក្ ើញ ស្ក្មដេ ស្ងឃ 
ោថែ ឡាមា៉ា  ប្េងប់ានគូរអកសរយ៉ា ង
សាមញ្ា និងរងឹមារំំផុ្តក្ៅក្លើថផ្ាដី ជា
សារមយួរញ្ជជ កថ់ា វាជាេីក្រត ៍ ខ្ដនដី
ជាេីប្ស្ឡាញ់ររស់្ប្ពោះអងគ និងររស់្
ក្យើងទងំអស់្រន  " ។ 

សិ្លបករ Tenzin Rigdol មនិ
បានរញ្ជជ កថ់ា ដីក្នោះមលួនបានយកមកពី
កខ្នលងណ្តមយួ ក្ៅកនុងខ្ដនដីេីក្រត ៍
និងបានយកមកក្ោយរក្រៀរណ្តក្ន្ទោះ
ក្េ ក្ប្ពោះបារមភពីស្នតិសុ្ម ។ ខ្តក្ទោះ
យ៉ា ងក្នោះកតី ក្លាកបានរញ្ជជ ក ់ ក្លាក
បានៃតជាខ្មសវកី្ដអូ នូវស្កមែភាពទងំ 
អស់្ក្នោះខ្ដរ ក្ហើយខ្មសវកី្ដអូក្នោះ នឹងប្តូវ
បានផ្សពវផ្ាយន្ទក្ពលអន្ទគត ។ 

ក្លាក R i g d o l  បានមាន
ប្រសាស្នថ៍ា ក្លាកនឹងពឹងប្រជាជនេី
ក្រតខ៍្ដលបានមកេូលរមួ ជយួ ក្រៀរេំ
យកដីក្នោះក្ៅរកាេុក ក្ៅផ្ាោះររស់្មលួន
ក្ប្ោយពីកមែវធីិ្យបានរញ្ចរ ់៕ 

ជនជាត្ិទីចរត្៍និរចទសរារ់ពាន់នាក់ប្តនឈានចជើងជាន់ចលើ ីកាំចណើ ត្  

ជនជាតិេីក្រតនិ៍រក្េស្មលួនរារព់នន់្ទកប់ានលុតជងគងនិ់ងភលករ់ស្ជាតិដី ខ្ដលបាន
ន្ទមំកពីមាតុភូមរិរស់្មលួន ។ ររូៃតៈ BBC  

 បានឈរក្លើដីពិតថនខ្ដនដីេីក្រត ៍វាក្ធ្យវើឲ្យ
មញុ ំមានអារមែណ៍ថា ដូេជាបានប្តែរដ់ល់ប្ស្ុកកំ 
ក្ណើ តររស់្មលួន រន្ទា រពី់មញុ ំបានក្ភៀស្មលួនក្េញពី
ប្ស្ុកអស់្រយៈក្ពល ៥១ ឆ្ន កំនលងមក ។ មញុ ំក្កើតក្ៅេីក្រត ៍ចារ់
តាងំពីមញុ ំក្ភៀស្មលួនក្េញពីប្ស្ុកកំក្ណើ តន្ទឆ្ន  ំ ១៩៥៩ មក មញុ ំ
មនិខ្ដលបានប្តែរក់្ៅប្ស្ុកក្េ ។ ក្លាក Phuntsog Namgyal  

សកមែជនសទិធិមនុសស ២ ររូ ប្តនទទួលពានរង្វា ន់សទិធិមនុសសចវៀត្ណាម ២០១១ 
ក្ោយ ថាេ ់ជំក្រឿន 
ពនរង្ហវ នប់្រចាឆំ្ន រំរស់្រណ្តត ញ

សិ្េធិមនុស្សក្វៀតណ្តម (Mạng lưới 
Nhân quyền Việt Nam) ខ្ដលមាន 
ោរយិល័យក្ៅរដឋោលីហវញា៉ា  (Calif 
ornia) ស្ហរដឋអាក្មរកិ ឆ្ន កំ្នោះ នឹងជូន
ដល់ក្លាក កូវ ហវ ី ហា ក្ៅ និងអនកតស្ ូ
ក្ដើមបបី្រក្យជនក៍មែករគឺ កញ្ជា  ក្ោ ធី្យ 
មនិ ហាន ់(Đỗ Thị Minh Hạnh) ។  

ពិធី្យជូនរង្ហវ ននឹ់ងប្រប្ពឹតតក្ៅេំថៃៃ
េិវាសិ្េធិមនុស្សអនតរជាតិ ១០ ធ្យនូ ឆ្ន កំ្នោះ 
ក្ៅេីប្កុងខ្ម៉ាលរ ន (Melbourne) ប្រ 
ក្េស្អូស្តសាត លី ។ 

ក្លាក ដង ក្វៀត ប្តុង (Đoàn 

Việt Trung) ប្រធ្លនគណៈកមែោរផ្តល់
ពនរង្ហវ នប់ានមាន ប្រសាស្នប៍្បារ ់
V O A  សំ្ក្ែងស្ហរដឋអាក្មរកិជា
ភាសាយួនោលពីថៃៃេី ២៤ ខ្មតុលា 
យ៉ា ងក្នោះថា៖ "រណាិ តេារ ់ ក្លាក កូវ 
ហវ ី ហា ក្ៅ និង កញ្ជា  ក្ោ ធី្យ មនិ ហាន ់
អនកទងំពីរក្នោះ ពិតជាស្កតិស្មក្ដើមប ី
បានេេលួបានរង្ហវ នក់្នោះ ។ ពកួក្គបាន
ស្ខ្មតងឲ្យក្ ើញនូវោរតស្ ូដមុ៏ោះមុតនិង
ោល ហាន ។ 

កញ្ជា  ហាន ់ ក្ទោះរីក្ពលក្នោះមលួន
កំពុងខ្តក្ៅកនុងគុកកតី ខ្តន្ទងក្ៅខ្តរកា

នូវក្រលជំហរររស់្មលួន េងឲ់្យក្វៀត  
ណ្តមមានលេធបិ្រជាធិ្យរក្តយយ ក្ស្រ ី
ភាព និងកមែករមនិប្តវូេាររ់រស់្រោឋ ភិ
បាលររស្ងកត ់ ។ េំខ្ណក ក្លាក កូវ 
ហ វ ី ហា ក្ៅ ប្តវូបានក្គសាគ ល់ជាេូក្ៅ
តាមរយៈអតថរេដមុ៏តប្ស្េួររស់្រត។់ 
ពនរង្ហវ នខ់្ដលបានផ្តល់ដល់ពកួក្គក្នោះ 
ប្រនខ់្តជាជំនូនដតូ៏េមយួ ជានិមែតិររូ
និយយក្ៅោនព់កួក្គ និងញាតិមតិត
ររស់្ក្គថា ជនជាតិយនួមនិអាេរំក្ភលេ
នូវពលិកមែររស់្ពកួក្គក្ែើយ និងក្លើក
តក្មកើងពកួក្គក្ោយក្ស្េកតីក្ររព"។ 

ខ្មក្មសា ឆ្ន កំ្នោះ ក្លាក កូវ ហ វី 
ហា ក្ៅ ប្តូវបានតុលាោរប្រជាជនក្វៀត
ណ្តមប្រោស្ សាលប្កមឲ្យជារព់នធ 
ន្ទររ ៧ ឆ្ន  ំ ពីរេថា បានក្ឃ្ស្ន្ទ
ប្រឆ្ងំរោឋ ភបិាល ក្ប្ពោះ ក្លាកបានស្រ
ក្ស្រអតថរេជាក្ប្េើនជប្មុញ ឲ្យមានលេធិ
ប្រជាធិ្យរក្តយយនិងសិ្េធិមនុស្សក្ៅក្វៀត
ណ្តម។ 

ោលពីខ្មកុមភៈ ឆ្ន កំ្ៅមញិ កញ្ជា  
ក្ោ ធី្យ មនិ ហាន ់ ប្តូវបានតុលាោរប្រ 
ជាជនក្វៀតណ្តម ប្រោស្សាលប្កមឲ្យ
ជារគុ់ក ៧ ឆ្ន  ំ ពីរេរងកអស្នតិសុ្មេី
សាធ្លរណៈកនុងក្រលរំណង ប្រឆ្ងំ     
រោឋ ភបិាលប្រជាជន ថនរកសកមែុយនិស្ត

ក្វៀតណ្តមតាមមាប្តា ៨៩ ថនេារ់
ប្ពហែេណា ក្វៀតណ្តម ក្ប្ោយពីន្ទង
បានេូលកនុងោរបាេមិតរណណ ទមទរ
ឲ្យក្រាងេប្កផ្លិត ខ្ស្បកក្ជើងវនិភង ់(Xí 
Nghiệp giày Vĩnh Phong) ឋតិក្ៅ

កនុងក្មតតប្ពោះប្តពងំដំក្ែើងប្បាក ់ ខ្មនិង
សិ្េធិររស់្កមែករ ។  

ពនរង្ហវ នសិ់្េធិមនុស្សក្វៀតណ្តម 
(Giải Nhân quyền Việt Nam) ប្តូវ
បានរក្ងកើតក្ែើងោល ពីឆ្ន  ំ ២០០២ 

ក្ដើមបកី្លើកស្ាួយដល់អនកតស្ ូមតិក្ោយ
ស្នតិវធីិ្យ ជប្មុញឲ្យមានលេធិប្រជាធិ្យរ   
ក្តយយ សិ្េធិមនុស្សក្ៅកនុងប្រក្េស្ក្វៀត
ណ្តម និងស្ខ្មតងនូវសាែ រតីសាមគគីភាព
កនុងោររបំ្េររស់្ជនជាតិយួន ក្ៅក្ប្ៅ
ប្រក្េស្ដល់អនក ខ្ដលមានោរលោះរង់
ក្ដើមបរុីពវក្ហតុសិ្េធិមនុស្ស ក្ៅកនុងប្រ 
ក្េស្ក្វៀតណ្តម ។ 

ក្វៀតណ្តមជាប្រក្េស្ប្រោនយ់ក
រររកុមែុយនិស្តខ្ដលដឹកន្ទរំដឋ ក្ោយ
គណរកសកុមែុយនិស្តក្វៀតណ្តម ខ្តមយួ
គតច់ារត់ាងំពីថៃៃេី ០២ ខ្មកកកោ ឆ្ន  ំ
១៩៧៦ មក ក្ប្ោយពីរកសកុមែុយនិស្ត
បានេេលួជយ័ជំនោះទងំប្ស្ុង ោលពី
ថៃៃេី ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ។  

ក្ប្ោយពីក្វៀតណ្តមបានប្គងប់្គង
ក្ោយរររកុមែុយនិស្ត មានក្ស្េកតីរាយ
ោរណ៍ពីអងគោរ ឃ្ល កំ្មើលសិ្េធិមនុស្ស
អនតរជាតិ អងគោរសិ្េធិមនុស្សខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅក្ប្ៅប្រក្េស្ និង ប្កសួ្ង ោរររ 
ក្េស្ហរដឋអាក្មរកិជាក្ដើមថា រោឋ ភ ិ   
បាលក្វៀតណ្តម មានោររកំ្លាភសិ្េធិ
មនុស្ស និងក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្នយ៍៉ា ង
ធ្យៃនធ់្យៃរក្លើពលរដឋយួន និងជនជាតិក្ដើម
ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្ប្ោម ឬភាគ 
ខ្ងតបងូក្វៀតណ្តម ៕  

កញ្ជា  ក្ោ ធី្យ មនិ ហាន ់(ក្វវង) និង ក្លាក កូវ ហវ ី ហា ក្ៅ ។  

ពនរង្ហវ នខ់្ដលបានផ្តល់ដល់ពកួក្គក្នោះ វាប្រន់
ខ្តជាជំនូនដតូ៏េមយួ ជានិមែតិររូនិយយក្ៅ
ោនព់កួក្គនិងញាតិមតិតររស់្ក្គថា ជនជាតិ

យួនមនិអាេរំក្ភលេនូវពលិកមែររស់្ពួកក្គក្ែើយ និងក្លើក
តក្មកើងពកួក្គក្ោយក្ស្េកតីក្ររព ។ ក្លាក ដង ក្វៀត ប្តងុ 



ថ្ងៃអាទិតយ ៤ លរើត ខខរតតិរ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៦ កាំណត្់ចហត្ុ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ   

កំណតក់្ហតុស្ដីអំពីមស្តនតីអងគោរស្ 
មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម េូលជរួមស្តនតី
ឧតតមស្នងោរថនអងគោរស្ហប្រជាជាតិ 
េេលួរនាុកសិ្េធិមនុស្ស ប្រចាកំមពុជា 
ក្ដើមបកី្ស្នើសំុ្ ជយួ អនតរាគមនក៍្ៅសាថ ន
េូតក្វៀតណ្តមប្រចាកំមពុជា ។  

ឆ្ន ពីំរពនដ់រម់យួ ថៃៃេីដរ់
ប្បារំនួ ខ្មតុលា ក្វលាក្មា៉ា ង ២ និង 
៣០ ន្ទេី ក្ៅេីសាន កោ់រថនឧតតមស្នង
ោរអងគោរស្ហប្រជាជាតិ េេលួរនាុក
សិ្េធិមនុស្ស ោរយិល័យប្រចាបំ្ពោះរាជា
ណ្តេប្កកមពុជា មស្តនដីតំណ្តងឲ្យអងគោរ 
ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមទងំ ៨ ររូ 
ដឹកន្ទកំ្ោយឯកឧតតម យនដ ថារ ៉ា ូ បាន
េូលជរួតំណ្តងឧតតមស្នងោរ ថនអងគ
ោរស្ហប្រជាជាតិ េេលួរនាុកសិ្េធិ
មនុស្ស ោរយិល័យប្រចាកំមពុជា ឬ 
ក្ៅោតជ់ាភាសាអងក់្គលស្ថា UNH 
CHR ក្ដើមបកី្ធ្យវើក្ស្េកដីរាយោរណ៍ អំពី 
សាថ នភាពសិ្េធិមនុស្ស ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
ខ្ដលកំពុងរស់្ក្ៅក្លើេឹកដីកមពុជាក្ប្ោម 
(ក្វៀតណ្តមខ្ងតបងូរេចុរបនន) និងក្ស្នើ
សំុ្ោរផ្តល់អនុសាស្ន ៍ ពីឧតតមស្នងោរ 
ថនអងគោរស្ហប្រជាជាតិ េេលួរនាុក
សិ្េធិមនុស្សក្ដើមបកី្ធ្យវើោរតស្ ូមតិ ខ្ស្វង
រកសិ្េធិជូនខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ។  

មស្តនដីតំណ្តងអងគោរស្មាគមខ្មែរ
កមពុជាក្ប្ោមទងំ ៨ ររូក្ន្ទោះមាន៖ 

១/ ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ ក្ៅ សុ្ផ្ទត 
អនុប្រធ្លនស្មពន័ធស្មណនិស្សតិ -      
និស្សតិខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ។ 

២/ ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ គឹម សីុ្សំ្
ណ្ត អនុប្រធ្លនរណ្តដ ញយុវជនខ្មែរ
កមពុជាក្ប្ោម ។ 

៣/ ឯកឧតតម យនត ថារ ៉ា ូ ប្រធ្លន   
មជឈរណា លវរបធ្យម ៌ ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
និងជាស្មាជិករដឋស្ភាថនប្ពោះរាជាណ្ត 
េប្កកមពុជា ។ 

៤/ ក្លាក ថាេ ់ សុ្វណណ  ប្រធ្លន
ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមនិងអភវិឌ្ឍន។៍ 

៥/ ក្លាក សឺ្ន ក្យឿង ន្ទយក
ប្រតិរតតិ ថនស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
ក្ដើមបសិី្េធិមនុស្សនិងអភវិឌ្ឍន ៍។ 

៦/ ក្លាក ថាេ ់ ខ្ែន អគគក្លខ្ 
ធិ្យោរ ថនស្មាគមប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោម ។ 

៧/ ក្លាក ស្ ុន សុ្ផ្ទ ន្ទយកកមែ
វធីិ្យសំ្ក្ែងខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមនិងជាក្លខ្ 
ធិ្យោរអងគោរស្តស្ដីខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ។ 

៨/ ក្លាក លី ឈួន ចាងហាវ ង 
សារពត័ម៌ាន ថប្ពនគរ ។ 

រឯីភាគីខ្ង UNHCHR មាន
ក្លាក សឺ្ន សាលី ជាមស្តនដីេេលួរនាុក
អងគោរស្ងគមសីុ្វលិ េេលួសាវ គមន ៍   
មស្តនដីអងគោរ ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
ទងំ ៨ ររូក្ន្ទោះ ។ 

ជាកិេចចារក់្ផ្តើម ឯកឧតតម យនដ 
ថារ ៉ា ូ បានមានប្រសាស្នក៍្ោយក្លើក
ក្ែើង អំពីសាថ នភាពខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
ជប្មារ ក្លាក សឺ្ន សាលី តំណ្តងឲ្យ 
UNHCHR ថា សាថ នភាពសិ្េធិមនុស្ស 
សិ្េធិជនជាតិក្ដើមររស់្ប្ពោះស្ងឃ និងប្រ 
ជាពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ប្តូវបាន
រកំ្លាភយ៉ា ងធ្យៃនធ់្យៃរ ពីសំ្ណ្តករ់ោឋ ភ ិ  
បាលក្វៀតណ្តម ។ ឯកឧតតម បានមាន
ប្រសាស្នថ៍ា ខ្មែរក្ប្ោមបានបាតរ់ង់
សិ្េធិពលរដឋ សិ្េធិេេលួបាននូវោរអររ់ ំ
។ ទកេ់ងក្ៅនឹងវស័ិ្យសាស្ន្ទ ក្វៀត
ណ្តម បានរលំាយវតតអារាមប្ពោះពុេធ
សាស្ន្ទខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម និងោរលុរ
រំបាតភ់ាសាខ្មែរ ជាពិក្ស្ស្ក្ៅក្មតត
កំពងឫ់ស្ស ី ខ្ដលក្វៀតណ្តមក្ៅថា 
Ben Tre  ប្ពមទងំោររតឹតបតិសិ្េធិ   
ក្ផ្សងៗក្េៀត ដូេជាកុលរុប្តខ្មែរក្ប្ោម
ខ្ដលមានរំណងេូលរសួ្ប្តូវខ្តសំុ្ោរ
អនុញ្ជា តេារពី់រោឋ ភបិាលក្វៀតណ្តម 
។ វស័ិ្យវរបធ្យម ៌ កប៏្តូវបានក្វៀតណ្តម
ខ្ប្រោថែ ។ រឯីវស័ិ្យក្ស្ដឋកិេច ឯក
ឧតតមបានមានប្រសាស្នថ៍ា ក្វៀត    
ណ្តម បានរក្ងកើតខ្ផ្នោរក្កងប្រវញ័្ច ន៍
ផ្លប្រក្យជនពី៍ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមឲ្យក្ៅ
ជនជាតិយួន ។ េំក្ពោះវស័ិ្យអររ់រំរស់្
ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ៅកមពុជាវញិ ឯកឧតតម 
បានមានប្រសាស្នថ៍ា រោឋ ភបិាលខ្មែរ
មនិបានេេលួសាគ ល់ស្ញ្ជា រប្ត ររស់្ 
ប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ក្ដើមបឲី្យប្ពោះ
ស្ងឃខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមបានេូលក្រៀនរនត 
ក្ៅកមពុជាក្ែើយ ។ 

ឯកឧតតបានជប្មារក្េៀតថា អងគ
ោរ ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមេំននួ ១១ 
សាថ រន័បានក្ធ្យវើនិងេុោះហតថក្លខ្ រមួរន
ក្លើលិមិតមយួ ក្ផ្ញើជូនរោឋ ភបិាលក្វៀត
ណ្តម តាមរយៈសាថ នេូតក្វៀតណ្តម
ប្រចាកំមពុជា ក្ដើមបកី្ស្នើឲ្យរោឋ ភបិាលក្វៀត
ណ្តមចាតវ់ធិ្លនោរជារន្ទា ន ់ ពិនិតយ
ក្លើសាថ នភាពសិ្េធិមនុស្ស និងសិ្េធិជន
ជាតិក្ដើមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ខ្តសាថ នេូត

ក្វៀតណ្តម មនិប្ពមេេលួយកជាពីរ
ក្លើកមកក្ហើយ គឺមតងោលពីថៃៃេី ៧ 
ខ្មតុលា និងមតងក្េៀត ក្ៅថៃៃេី ១៤ ខ្ម
តុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ក្នោះ  ក្ហើយមនិប្តឹម
ខ្តសាថ នេូតក្វៀតណ្តម មនិប្ពមេេលួ
យករ៉ាុក្ណ្តណ ោះក្េ ខ្ៃមទងំមានរ៉ាូលិស្
ខ្មែររារាងំមនិឲ្យតំណ្តងអងគោរ ស្មា 
គមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម េូលក្ៅោកលិ់មិត 
ក្ៅសាថ នេូតក្វៀតណ្តមក្ែើយ ។ 

ជំនសួ្មុមឲ្យមស្តនដីតំណ្តងអងគោរ 
ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមទងំ ៨ ររូ 
ឯកឧតតម បានជូនសំ្ក្ណើ េំននួ ២ េំ 
ណុេដល់ឧតតមស្នងោរ ថនអងគោរស្ 
ហប្រជាជាតិេេលួរនាុកសិ្េធិមនុស្សប្រ 
ចាកំមពុជាថា៖  

១/ ក្ស្នើសំុ្ឲ្យ UNHCHR ជយួ 
អនតរាគមនឲ៍្យសាថ នេូតក្វៀតណ្តមប្រចាំ
កមពុជា េេលួលិមិតររស់្អងគោរ ស្មា 
គមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមផ្ង ។  

២/ សំុ្ឲ្យ UNHCHR ជយួ ក្រៀរេំ
ផ្តល់ឱោស្ដល់អងគោរ ស្មាគមខ្មែរ
កមពុជាក្ប្ោមបានជរួផ្ទា ល់ ជាមយួនិង
ក្ប្រសិ្តពិក្ស្ស្ ថនអងគោរស្ហប្រជា
ជាតិ ឬអគគក្លខ្ធិ្យោរ ថនអងគោរស្ហ
ប្រជាជាតិ កនុងក្ពល ខ្ដលមស្តនដីទងំអស់្
ក្ន្ទោះបានមកក្ធ្យវើេស្សនកិេច ក្ៅកមពុជា 
មតងៗ ឬកសូ៏្មឲ្យអងគោរ ស្មាគមខ្មែរ
កមពុជាក្ប្ោមបានោកជូ់នរបាយោរណ៍ 
ស្ដីពីសិ្េធិមនុស្សខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ដល់
អងគោរស្ហប្រជាជាតិតាមរយៈ UNH 
CHR ផ្ង ។ 

ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ គឹម សីុ្សំ្ណ្ត 
បានមានពុេធដីោថា ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម
ក្ៅកំពុងខ្តេេលួរងនូវោរគំរាមកំខ្ហង 
និងរំភតិរំភយ័ក្ោយប្គររ់រូភាព ជា
ពិក្ស្ស្កនុងមណៈខ្ដលខ្មែរក្ប្ោម រស់្
ក្ៅក្លើេឹកដីកមពុជា ក្ហើយេុោះក្ៅក្លង
ប្ស្ុកកំក្ណើ តក្ៅកមពុជាក្ប្ោមមតងៗ ។ 
ប្ពោះអងគបានមានពុេធដីោក្េៀតថា រោឋ ភិ
បាលក្វៀតណ្តមមនិបាន េេលួសាគ ល់
ស្ញ្ជា រប្តររស់្ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមជា ផ្លូវ

រដឋក្ែើយ ដូក្េនោះ ក្ធ្យវើឲ្យខ្មែរក្ប្ោមបាតរ់ង់
សិ្េធិ កនុងោរក្ប្រើប្បាស់្គុណភាពអររ់ ំ
ររស់្មលួនជាស្កល គឺស្ញ្ជា រប្តក្ន្ទោះ
មនិប្តូវបានក្ប្រើប្បាស់្ជាស្កល ដូេជា
ជនជាតិដថេក្ែើយ ។ 

ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ ក្ៅ សុ្ផ្ទត 
មានពុេធដីោេេលួសាគ ល់ថា វស័ិ្យ 
អររ់កំ្ៅកមពុជាក្ប្ោម ក្ៅមានភាពរតឹ 
តបតិយ៉ា ងខ្ល ងំ និងមនិប្តូវបានរពំរ
ក្ែើយ ក្ោយរែ នឯកសារប្គរប់្រន់
ស្ប្មារសិ់្កាក្រៀនសូ្ប្ត និងខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោមមនិមានក្ស្រភីាពកនុងោរន្ទយំក
ឯកសារពីកមពុជាស្ប្មារខ់្មែរក្ប្ោម បាន
សិ្កាក្ន្ទោះក្ែើយ ។ រឯីខ្ផ្នកក្ស្ដឋកិេច 
ប្ពោះអងគបានមានពុេធដីោថា រដឋអំណ្តេ
ក្វៀតណ្តម ក្ៅររឹអូស្យកដីធ្យលីខ្ប្ស្េំ
ោរពីប្រជាពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ជាក ់
ខ្ស្ដងដូេជា ក្ៅក្មតតមាតប់្ជូកជាក្ដើម ។ 

ក្លាក ថាេ ់សុ្វណណ  កប៏ានរង្ហា ញ 
និងអោះអាងថា មលួនរតផ់្ទា ល់ ធ្លល រប់ាន
េុោះក្ៅកមពុជាក្ប្ោម ក្ោយន្ទយំកក្ស្ៀវ 
ក្ៅស្ប្មារកូ់នខ្មែរក្ប្ោម សិ្កាក្រៀន
សូ្ប្ត ខ្តប្តូវបានរោឋ ភបិាលក្វៀតណ្តម
គំរាមកំខ្ហង និងររឹយក ។ ក្លាកេង់
បានឲ្យអាជាញ ធ្យរក្វៀតណ្តម ក្រើកសិ្េធិក្ស្ 
រភីាពឲ្យខ្មែរក្ប្ោម បានន្ទយំកក្ស្ៀវក្ៅ 
និងឯកសារខ្ដលទកេង នឹងវរបធ្យម៌
ស្ប្មារខ់្េកជូនដល់ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ។ 

រឯីក្លាក សឺ្ន ក្យឿង និង ក្លាក 
លី ឈូន បានមានប្រសាស្នប៍្ស្ររន
ថា រោឋ ភបិាលក្វៀតណ្តមបានហាម
ឃ្តម់និឲ្យខ្មែរក្ប្ោម ក្ប្រើប្បាស់្ប្រពន័ធ 
DTV ក្ដើមបកី្រើកក្មើលេូរេស្សនក៍្ ើញ 
រ៉ាុស្ដិ៍ខ្មែរពីកមពុជាក្េ ។ ក្លាក លី ឈូន 
បានរខ្នថមថា ឧរករណ៍ DTV ក្ន្ទោះ   
ក្វៀតណ្តមហាមមនិឲ្យខ្មែរក្ប្ោមេិញ ពី
ក្ប្ៅប្រក្េស្យកមកក្ប្រើក្េ ក្ហើយ 
ហាមមនិឲ្យក្ប្រើ ក្រើនរណ្តក្ៅខ្តរងឹ
េេឹងក្ប្រើ ក្គនឹងពិនយ័ជាេឹកប្បាកេំ់ 
ននួ ៥.០០០.០០០ (ប្បាលំាន) ដុង ។ 
ក្លាកថា DTV ខ្ដលេិញក្ៅកនុងប្ស្ុក
ក្ន្ទោះ មនិអាេក្មើលក្ ើញកមែវធីិ្យេូរ      
េស្សនក៍្ៅក្ប្ៅប្រក្េស្ក្េ ជាពិក្ស្ស្
កមែវធីិ្យេូរេស្សនខ៍្មែរ ខ្ដលផ្ាយក្េញ 
ពីប្រក្េស្កមពុជា ។ 

ក្លាក សឺ្ន សាលី មស្តនដីេេលួ
រនាុកអងគោរស្ងគមសីុ្វលិ និងជាតំ 
ណ្តងឲ្យ UNHCHR ក្ន្ទោះបានមាន 
ប្រសាស្នថ៍ា ឧតតមស្នងោរ ថនអងគោរ
ស្ហប្រជាជាតិេេលួរនាុកសិ្េធិមនុស្ស 
ប្រចាកំមពុជាធ្លល រប់ានដឹងឮ អំពីសាថ ន
ភាពសិ្េធិមនុស្សខ្មែរក្ប្ោមក្នោះខ្ដរ ។ 
ក្លាកថា UNHCHR ក្ធ្យវើោរខ្តក្ៅក្លើ
េឹកដីកមពុជា គឺមនិអាេលូកថដេូលក្ៅ
ដល់េឹកដីក្វៀតណ្តមក្ែើយ គឺហួស្ពី
ខ្ដនស្មតថកិេច ។ UNHCHR មាន

សិ្េធិក្ពញក្លញកនុងោរ តាមោនឃ្ល ំ
ក្មើលសាថ នភាពសិ្េធិមនុស្សខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅកមពុជាបាន ។ ខ្តក្លាកជប្មារផ្ង
ខ្ដរថាមុននឹងអងគោរស្មាគមខ្មែរក្ប្ោម 
ក្ធ្យវើស្កមែភាពតស្ ូមតិេំក្ពោះក្រឿងអវីមយួ 
គរួខ្តជូនដំណឹងដល់ UNHCHR បាន
ដឹងផ្ង   ។ ក្លាក សឺ្ន សាលី មនិ
ទនផ់្តល់អនុសាស្នយ៍៉ា ងណ្តក្ន្ទោះក្េ 
េំក្ពោះសំ្ក្ណើ រទងំពីរេំណុេររស់្អងគ
ោរស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ន្ទោះ ។ 
ក្លាកថា នឹងក្លើកជូនប្រធ្លនោរយិ 
ល័យ ថនឧតតមស្នងោរអងគោរស្ហប្រ 
ជាជាតិេេលួរនាុកសិ្េធិមនុស្ស ប្រចាំ
កមពុជាសិ្ន ។ 

ក្ពលខ្ដលមស្តនដីតំណ្តង អងគោរ 
ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម បានប្តែរ់
វលិមកដល់ក្គហោឋ នវញិ ប្សារខ់្តមស្តនដី 
ឧតតមស្នងោរ អងគោរស្ហប្រជាជាតិ
េេលួរនាុកសិ្េធិមនុស្ស ប្រចាកំមពុជា 
បានក្វលើយតរ តាមរយៈេូរស័្ពាមកោន ់
ឯកឧតតម យនដ ថារ ៉ា ូ ថា ឧតតមស្នងោរ
បានេេលួយកសំ្ក្ណើ  ររស់្អងគោរ 
ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ទងំពីរ
េំណុេក្ន្ទោះក្ហើយៗសូ្មឲ្យតំណ្តងអងគ
ោរស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម យក
លិមិតក្ៅជូន UNHCHR ក្ដើមប ីUNH 
CHR ជយួ អនតរាគមនក៍្ៅសាថ នេូតក្វៀត
ណ្តមេេលួយកលិមិត ររស់្អងគោរ
ស្មាគមខ្មែរក្ប្ោមក្ន្ទោះ ។ 

ក្លាក ស្ ុន សុ្ផ្ទ បានជប្មារថា 
រតប់ានន្ទយំកលិមិត ក្ៅជូនឧតតម
ស្នងោរអងគោរស្ហប្រជាជាតិ េេលួ 
រនាុកសិ្េធិមនុស្សរេួក្ហើយ ោលពីប្ពឹក
ប្រខ្ហលជាក្មា៉ា ង ៨ កនលោះ ថៃៃេី ២០ ខ្ម
តុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ខ្ត UNHCHR នឹង
យកក្ៅជូនរនត ក្ៅសាថ នេូតក្ពលណ្ត
ក្ន្ទោះ ក្យើងក្ៅរងចាេំក្មលើយជាខ្ង
ក្ប្ោយក្េៀត ។ 

សូ្មជប្មារផ្ងខ្ដរថា រន្ទា រពី់    
មស្តនដីអងគោរ ស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម
បានចាកក្េញពីេីសាន កោ់រ ថនឧតតម
ស្នងោរអងគោរស្ហប្រជាជាតិ េេលួ
រនាុកសិ្េធិមនុស្ស ោរយិល័យប្រចាំ
ប្កុងភនកំ្ពញក្ន្ទោះក្ ើញមានអនកោខ្ស្ត 
អនកពត័ម៌ានជាក្ប្េើនសាថ រន័ជា ពិក្ស្ស្
វេិយអុាសីុ្ក្ស្រ ី(RFA) បានក្ៅរងចាជំរួ
ស្មាភ ស្នជ៍ាមយួមស្តនដីអងគោរស្មាគម
ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ក្ដើមបសំុី្ពត័ម៌ានអំពី
ក្រលរំណងនិងលេធផ្លជំុវញិដំក្ណើ រ
េូលមកជរួ UNHCHR ក្នោះ។ 

កំណតក់្ហតុប្តូវបានរញ្ចរ ់ ក្ៅ
ក្វលាក្មា៉ា ង ០៣ : ៣០ ន្ទេី រក្ស្ៀល  
ថៃៃេី ២០ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 

 អនកក្ធ្យវើកំណតក់្ហតុ 
  គឹម សីុ្សំ្ណ្ត 

 

តំណ្តងអងគោរស្មាគមខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមជរួនឹងមស្តនតឧីតតមស្នងោរអងគស្ហប្រជា
ជាតិេេលួរនាុកសិ្េធមិនុស្សក្ៅកមពុជាថៃៃេី ១៩ ខ្មតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 

អងគោរសមាេមខ្មែរចប្ោមចៅភ្នាំចពញជួរមន្តនាីអងគោរសទិធិមនុសសសហប្រជាជាត្ិ 



ថ្ងៃអាទិតយ ៤ លរើត ខខរតតិរ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៧ ឯកសារ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ   

ប្ពឹត្ាិោរណ៍ ២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភ្ូមិផ្សារកាំពង់  ចមត្ាប្ព៉ះប្ត្ពាាំង 
 ឯរសារ «ព្ពតឹតការណ៍្ ២៨ រុម្ភាៈ ១៩៧៥ ឬ សម្រភមូ្ផិ្ាររពំង ់ លខតតព្ពះព្តពងំ» បានព្បម្ូលចងព្រងលោយ លោរ  ច ់ លស បចចុបបនន ជាព្បធានសភាតំណាងថ្ន
សហពន័ធខខែររម្ពុជាលព្កាម្ (KKF) ជាអតតីអគ្គលលខាធកិារគ្ណ្ាៈរមាែ ធិការគ្ណ្ាៈពុទធសាសនាលងរវាទម្ជឈម្ណ្ឌ លថ្ព្ពនគ្រ និងជាអនរធាល បជ់ាជនរងលព្ោះរនុងរបបរុម្ែុយនិសត  
លវៀតណាម្កាលខលួនលៅជាសងឃរនុងខែនែរីម្ពុជាលព្កាម្ ។ ខាងលព្កាម្ជាខលឹម្សារលែើម្ាងំព្សុងថ្នឯរសារលនះ ។ 

ក្ៅេំក្ពោះមុមោរយិល័យគណ
ថនអតីតគណៈពុេធសាស្ន្ទក្ៃរវាេ និង
រេចុរបននជាោរយិល័យស្មាគម ប្ពោះ
ស្ងឃសាមគគីក្ស្នហាជាតិ គឺប្ពោះវហិារ
ខ្ដលបានកសាងក្ែើងក្ៅឆ្ន  ំ ១៩១៨ 
ក្ោយប្ពោះក្មគណ សឺ្ង លី ។ ប្ពោះវហិារ
ក្នោះប្តូវមូេខ្ត ២០% ក្ោយស្ស្តង្ហគ ម
យួនខ្ងក្ជើងនិងខ្ងតបងូ ក្ៅថៃៃពុធ្យ 
២ ក្កើត ខ្មមា  ឆ្ន មំខ្ម នពវស័្ក ព. 
ស្. ២៥១១ ប្តូវនឹងថៃៃេី ៣០ ខ្មកុមភៈ 
ឆ្ន  ំ ១៩៦៨ ក្ហើយប្តូវបានប្ពោះក្ៅ 
អធិ្យោរ រង សិ្ន ជសួ្ជុលក្ែើងវញិ 
ក្ៅឆ្ន  ំ ១៩៧៩ ។ ប្ពោះវហិារក្នោះមានដំ 
រូល ៣ ជាន ់ ប្រកក់្កបឿងពណ៌ប្កហម
វអិនក្អអ រក្នតើតក្ោយកាេន់្ទគពន័ធជំុវញិ 
។ ក្ៅក្លើក្ហាជាងទងំស្ងខ្ងគឺខ្ង
ក្កើត ១ និងខ្ងលិេ ១ មានគំនូរររូ   
រាហ ូចារេ់នា រកំ្លេក្ោយបា៉ា រតេប្មុោះ
ពណ៌ភលកឺ្ប្ពងប្ពត ។ ក្ៅេំកណ្តត ល
ដំរូលមានកំពូលប្ស្ួេមយួមពស់្ប្តខ្ដត 
ក្គខ្តងោកោ់រពរកំុឲ្យរនាោះបាញ់ ។ ប្ពោះ 
វហិារក្នោះ គឺជាវហិារមយួកនុងេំក្ណ្តម
វហិាររាររ់យ  ខ្ដលជាសាថ រនកមែេូក្ៅ
ក្ៅកមពុជាក្ប្ោម គឺស្ងរ់ក្ណ្តត យថៃៃ 
ក្ហើយមានទវ រេូលរនួ ខ្ងក្កើត ២ 
និងខ្ងលិេ ២ ក្ហើយនិងរងអួេជា
ក្ប្េើន ។ ក្ៅតាមជញ្ជជ ំងខ្ងក្ប្ៅ មាន
សូ្នររូកិននរាកិននរ ី ប្រករក្ោយេឹកមុម 
ញញឹមប្រិមប្រិយ កណ្តត លេំក្ណ្តម  
ក្ស្តេប្គុឌ្ទងំឡាយក្ៅប្ជុងទងំ ៤ ។ 
ក្ៅក្លើក្មឿនប្ពោះវហិារវញិ មានរក្ង្ហគ ល
សី្មាទងំ ៨ េិស្ ។  ក្ៅជំុវញិក្មឿន
មានររងខ្ដកពេ័ធជំុវញិ ។ ក្ៅជក្ណតើ រ
ក្ែើងក្ៅោនប់្ពោះវហិារមាន ថាន កថ់ដទងំ
ស្ងខ្ងក្េៀតផ្ង ។ ក្ៅកនុងប្ពោះវហិារ
មានប្ពោះជីវ ៍១ អងគដធំ៏្យ  គងក់្លើរលល័ងកដ៏
មពស់្ និងពុេធរដិមាតូេៗជាក្ប្េើនអងគ 
មានអងគមលោះក្ធ្យវើពីសីុ្ម៉ាងន ៍ ពីក្ឈើមាន
តថមល សំ្រេិធ េងហាវ  និងមានក្ប្សារ
មាស្ក្េៀតផ្ង ។ ក្ៅតាមជញ្ជជ ំងទងំ
រនួ មានគូរររូពុេធប្រវតតិ តាងំពីស្មណ 
ក្រតមក្ៅជាក្វស្នតរ ប្េងប់្រសូ្ត សាង
ផ្នួស្ ប្តាស់្ដឹង  ផ្ទច ញ់មារ េូលនិពវ ន
រហូតដល់ខ្េកប្ពោះអដឋិធ្លតុ ។ ក្ៅជរួ   
កណ្តត លមានគំនូរររូក្រឿងរាមក្ករ តិ៍  តាងំ
ពីក្រឿងប្ពោះរាមេងៃនល់ ក្ៅយកន្ទង   
សិ្តារហូតដល់ហនុមានេាំងនឹងមហា 
រអិំល ។ល។ ក្ៅជរួខ្ងក្ប្ោមគឺនរក
ប្គរក់្រឿង ។ ក្ៅពិតានវញិ មានគំនូរររូ
ក្េពអរសរបាេផ្ទក  ប្រកប់្ពំឲ្យប្តជាកប់្តជំុ

សុ្មក្កសមកានតតក្រៀងក្ៅ ។ ក្ៅកនុង 
ប្ពោះវហិារពំុមានប្ពោះស្ងឃសាន កអ់ាប្ស័្យ 
គឺេុកស្ប្មារប់្ពោះស្ងឃស្ខ្មដងប្ពោះបាដិ 
ក្មាកខ ស្ខ្មដងអារតតិ នមសាក រប្ពោះ    
រតនប្តយ័ប្ពឹកលាៃ េ និងក្ធ្យវើរុណយទន  
មតងៗ ។ 

ប្ពោះវហិារវតតកំពងម់ានក្រឿងគួរឲ្យ
កតសំ់្រល់ខ្ដរថា ដូេក្ៅឆ្ន  ំ ១៩៦៨ 
យួនក្ស្រ ី និងយួនក្យៀកកុងបានបាញ់
រន កនុងវតតកុដិ សាលាទងំឡាយប្តូវមូេ
ខ្តខ្តប្ពោះវហិារក្ៅដខ្ដល ។ ក្ៅក្ពល
កំពុងបាញ់រន ក្ន្ទោះ ក្យៀកកុងបានក្ៅ
ក្ពញកនុងវតត ក្េើរក្មសៀអភបិាលក្មតត តូង 
ៃឹក ដុង បានទមទរឲ្យេមាល កប់្ររ ់
ខ្រកកំក្េេប្ពោះវហិារ ក្ោយបានក្ចាេថា 
ក្យៀកកុងក្ៅកនុងក្ន្ទោះ ។ តាមោរពិត 
ក្យៀកកុងមនិអាេេូលបានក្េក្ប្ពោះទវ រ
ប្ពោះវហិារ ប្តូវបានចាកក់្សាជារអ់ស់្  
ក្យៀកកុងមនិអាេេូលបានក្ែើយ ។ 
ក្លាកវរក្ស្នីយ ៍ ក្កៀង ចាងំ រងរក្ងកើត
ក្លាកតំណ្តងរាស្តស្ត ក្កៀង សូ្ក អភ ិ  
បាលក្មតតរងេេលួរនាុកស្នតិសុ្មក្យ 
ធ្លបានធ្លន្ទអោះអាងនិងលាកអភបិាល 
ក្មតត តូង ៃឹកដុងថា «រតនឹ់ងរកំ្ោោះយក
វតតកំពងក់នុងក្ពល ២៤ ក្មា៉ា ង ក្រើរកំ្ោោះ
មនិបានក្េចាគិំតក្េៀត» កនុងរយៈោល 
១២ ក្មា៉ា ង ក្លាកចាងំករ៏កំ្ោោះយកវតត
បានទងំមូលពំុក្ន្ទោះក្េ ប្ពោះវហិារប្តូវកំ

ក្េេជាក្ផ្ោះក្ហើយក្មើលក្ៅ ។ ក្ប្ៅពី
ក្ន្ទោះ មស្តនតីរដឋោរអាណ្តនិគមយួនទងំ 
ឡាយណ្ត ឲ្យខ្តឈ្លនក្ជើងេូលោន់
ប្ពោះវហិារវតតកំពង ់ ក្ពលក្ៅវញិ កប៏្តូវ
ធ្លល កពី់តំខ្ណងរេចុរបនន  ដូេជា ក្មសៀ 
ក្ង្ហ៉ា  ប្តងុ ហវី អគគរដឋេូតអាណ្តនិគម
យួនប្រចាបំ្កុងភនកំ្ពញ បានេូលកនុងប្ពោះ
វហិារដុតធូ្យរធូ្យរក្ៅកនុងឱោស្ស្ក្មាព ធ្យ
សាលាអនុវេិាល័យអឌ្ឍរដឋោរបាលី
ក្ពធិ្យ ក្ពលក្ៅវញិ ប្តូវធ្លល កពី់តំខ្ណង 
គឺរដឋប្រហារក្ោយក្យធ្លរដិវតតន ៍ ០១ 
ខ្មវេិឆិោ ឆ្ន  ំ១៩៦៣ ។ 

រន្ទា រម់កដល់ក្វនក្លាក ក្ងវៀង    
ង៉ាុក ក្ៃើ អនុប្រធ្លន្ទធិ្យរតីថនសាធ្លរណ
រដឋយួនេី ១ គឺក្ៅក្ប្ោយថៃៃរដឋប្រហារ 
១ វេិឆិោ បានរកាតំខ្ណងរតឲ់្យក្ៅ
ដខ្ដល ។ ឱោស្លអ ក្លាក ក្ងវៀង ង៉ាុក 
ក្ៃើ បានដឹកន្ទបំ្រតិភូក្យធ្លរដិវតតន ៍
មកក្ធ្យវើេស្សនកិេច ក្ៅក្មតតវញិរិញ 
ក្ហើយន្ទរំន េូលកនុងប្ពោះវហិារវតតកំពង់
ថាវ យរងគំប្ពោះ ។ ដល់ក្ពលក្ៅវញិ ប្តូវ
ឧតតមក្ស្នីយ ៍ ក្ងវៀង ខ្ន ់ ចារោ់ក់
មយួអក្នលើ ។ ក្ប្ោយពីបានេេលួ
ក្ជាគជយ័រ៉ាុន្ទែ នថៃៃក្នោះមក  ឧតតម
ក្ស្នីយ ៍ ក្ងវៀង ខ្ន ់ បានដឹកន្ទបំ្រតិភូ
ក្យធ្លរដិវតតនម៍កក្ធ្យវើេស្សនកិេច ក្ៅ
ក្មតតវញិរិញ ក្ហើយន្ទរំន េូលកនុងប្ពោះ
វហិារវតតកំពងថ់ាវ យរងគំប្ពោះ ។  មយួខ្ម

ក្ប្ោយមកឧតតមក្ស្នីយ ៍ ក្ងវៀង ខ្ន ់ 
ប្តូវសិ្ស្សនិស្សតិ ក្ធ្យវើបាតុកមែេំលាកពី់
តំខ្ណងប្រធ្លនក្យធ្លរដិវតតន ៍។ល។                      

 កាំណត្់ចហត្ុ 
ថ្ងៃទី ២០ ខ្មកមុភៈ ឆ្ន ាំ 

១៩៧៥ 
ថៃៃក្នោះេីថមភ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន មំយួពន់

ប្បារំនួរយេិតសិ្រប្បា ំ (២០ ខ្មកុមភៈ 
១៩៧៥ ) ក្ៅវតតេមា៉ារូរ ី  (ក្ប្តាកលិេ) 
 ុំក្ប្តាក ប្ស្ុកកំពងធំ់្យ ក្មតតប្ពោះប្តពងំ 
កមពុជាក្ប្ោម បានក្រើកកិេចប្រជំុពិក្ស្ស្
មយួ ក្ប្ោមអធិ្យរតីភាពដម៏ពងម់ពស់្ររស់្
ប្ពោះក្តជគុណ ធ្យមែសាល ថាេ ់រាជ ប្ពោះ
ក្មគណ ថនគណៈពុេធសាស្ន្ទក្ៃរវាេ
ក្មតត ។ 

េូលរមួកនុងកិេចប្រជំុក្នោះ ក្គស្ក្ងកត
ក្ ើញមាន ប្ពោះអនុគណប្គរប់្ស្ុក ប្ពោះ
ក្ៅអធិ្យោរន្ទន្ទវតត និង ប្រតិភូតំណ្តង
គណៈកមែោរន្ទយក ថនគណៈពុេធ
សាស្ន្ទក្ៃរវាេមជឈមណា លថប្ពនគរ ។ 
ស្មាស្ភាពេូលរមួមាន ៖ 

ប្ពោះប្គូ ថាេ ់ ក្ភឿន វតតប្កពំុឈូក 
(កនក)  ក្មគណរង 

ប្ពោះប្គូ ថាេ ់ ភនិ វតតកក្ញ្ជច ងផ្ារ 
អនុគណប្ស្ុកកក្ញ្ជច ង 

ប្ពោះប្គូ ថាេ ់សុ្ម    វតតជំុប្បាសាេ 
អនុគណប្ស្ុកកំពងធំ់្យ                              

ប្ពោះប្គូ ថាេ ់ ក្សាយ វតតរាជមលល 

អនុគណប្ស្ុកក្ផ្ទន ោេ 
ប្ពោះប្គូ ថាេ ់ រងុ វតតតាក្ៃៀវ  អនុ

គណ  ប្ស្ុកកំពងស់ាព ន                          
ប្ពោះប្គូ គឹម ក្ញើង វតតក្ោោះសាល  អនុ

គណប្ស្ុកៃកូវ 
ភកិខុ ថាេ ់ ក្ញៀង វតតតាក្ៃៀវ ក្ម 

គណរងក្មតតខ្ប្ពកឫស្ស ី                                
ភកិខុ ថាេ ់ ក្ស្ វតតេុងម-ិស្ អគគ

ក្លខ្ធិ្យោរ គណៈកមែោរន្ទយក 
ភកិខុ ថាេ ់យនិ វតតបាតប់្កមា អគគ

ក្លខ្ធិ្យោរគណ ខ្ប្ពកឫស្ស ី                     
ភកិខុ គឹម ចានថ់ារា  វតតេនារងស ីអគគ

ស្នងោរស្ងឃកិេចមជឈមណា ល 
ភកិខុ ថាេ ់ ធ្យនកុង វតតក្ោោះក្សាម 

ស្នងោរផ្ាយសាស្ន្ទ                             
  ភកិខុ ថាេ ់ ហាវ យ វតតក្ោោះ

ក្សាម  អគគក្លខ្ធិ្យោរគណ 
ភកិខុ ថាេ ់ ស្ម វតតកក្ញ្ជច ងកំពង់

លាវ  តំណ្តងក្ៅអធិ្យោរ                             
ភកិខុ ថាេ ់ ខ្យ៉ាន វតតកក្ញ្ជច ងកំពង់

លាវ  តំណ្តងសិ្ស្ស-និស្សតិ 
ភកិខុ ថាេ ់ សារា៉ាក ់ វតតកក្ញ្ជច ងក្ផ្ទន

ប្ពីង តំណ្តងស្មណនិស្សតិថប្ពនគរ         
ភកិខុ ថាេ ់ រ ុង ក្ៅអធិ្យោរវតតអងគ

រាជរូរ ី(អងគ ) 
   ភកិខុ ថាេ ់  ស្ល់ ក្ៅអធិ្យោរ

វតត សុ្វណណ មុនីន្ទររាម (ប្ស្ោះន្ទគ)                     
ភកិខុ ថាេ ់ ប្ស្ង ់ ក្ៅអធិ្យោរវតតគិរ ី

សុ្វណណ  (េុងមសិ្កណ្តត ល) 
  ភកិខុ ថាេ ់ ៃន ក្ៅអធិ្យោរវតត 

ក្ពធិ្យប្ស្ោះប្ស្ង ់(ទវៃែី )                            
ភកិខុ ថាេ ់ោ វតតក្ោោះសាល  តំណ្តង

ស្មណនិស្សតិគរកុ្ោស្លយ 
ភកិខុ ថាេ ់   មី វតតធ្យលក ភូឈួយ

អនុគណ ក្ផ្ទន ោេ                                    
ភកិខុ ថាេ ់  សិ្ន វតតកងេោក រាម 

(ធ្យលក)  ក្លខ្ធិ្យោរអនុគណក្ផ្ទន ោេ  
ភកិខុ គឹម ស្ ុង វតតក្ោោះសាល   ក្លខ្ 

ធិ្យោរអនុគណៃកូវ                                
ភកិខុ ថាេ ់វង ់ឧក្េាសាចារយ វតតរថប្ង

ោសំាង   
ភកិខុ ក្កៀង ក្ហញ ក្ៅអធិ្យោរវតត

ប្រេកសណិនិក្ប្រធ្យ (េុងថប្ព )                   
ភកិខុ គឹម ក្ជន ក្ៅអធិ្យោរវតតេុលាល

មុនីក្េតិយ (ចាយដី )                                      
ភកិខុ ថាេ ់ក្ងៀ ក្ៅអធិ្យោរវតត ក្ពធិ្យ

រឹង  (រឹង  )                                           
ភកិខុ គឹម ឃ្ង វតត ក្ពធិ្យរឹង 

ក្លខ្ធិ្យោរសាលាគណ                                       
ភកិខុ ថាេ ់  ថាញ់ក្ភឿក វតតេុងក្ផ្ទន  

ត្ពីចលមមុន 

ត្ចៅទាំព័រ ៨ 

ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ ធ្យមែវរិកិ្យ គឹម សាង (ក្វវង)  ន្ទយកសាស្ន្ទថនគណៈពុេធសាស្ន្ទក្ៃរវាេ មជឈមណា លថប្ពនគរ  និងប្ពោះ
ស្ងឃវតតេនារងស ីេីប្កងុថប្ពនគរ ។ ររូៃត៖ យ.ម.ន. សារពត័ម៌ាន ថប្ពនគរ 

ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ គឹម សាង ប្រសូ្ត ឆ្ន  ំេ េតាវ ស័្ក ព.ស្.២៤៦៦ គ.ស្.១៩២២ ក្ៅភូមកិ្ផ្ទន ដូង  ុកំ្ផ្ទន ដូង ប្ស្កុកក្ញ្ជច ង 
(Tiểu Cần) ក្មតតប្ពោះប្តពងំ  ។  ប្ពោះអងគសុ្គត ថៃៃសុ្ប្ក ១២ ក្រាេ ខ្មរុស្ស ឆ្ន កំ្រាងសំ្រេឹធិស័្ក ព.ស្. ២៥៣១ 

ប្តវូនឹងថៃៃេី ១៥ ខ្មមករា ឆ្ន  ំ១៩៨៨ ។ 



ថ្ងៃអាទិតយ ៤ លរើត ខខរតតិរ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៨ ឯកសារ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនេរ   

ស្មណនិស្សតិ                                       
ភកិខុ សឺ្ង ងនួ ក្ៅអធិ្យោរវតត ក្ោោះ

ខ្កវសិ្រ ី(ក្ោោះ )                              
ភកិខុ ថាេ ់ ខ្ណវ ក្ៅអធិ្យោរវតត

េមា៉ារូរ ី (ក្ប្តាកលិេ)                              
ភកិខុ សឺ្ង ភនិ ឧក្េាសាចារយវតត

េមា៉ារូរ ី( ក្ប្តាកលិេ ) 
ភកិខុ ថាេ ់ ខ្អមរ ី ក្ៅអធិ្យោរវតតេំ

រកមាស្ (ក្ ឿន)                              
 ភកិខុ ថាេ ់ ថាញ់ ក្ៅអធិ្យោរស្តីេី 

វតតប្ពលានមានជយ័            

ភកិខុ ថាេ ់រូរ ក្ៅអធិ្យោរវតតន្ទគន្ទ
រាម (មាឹង)                                 

ភកិខុ ថាេ ់ ក្ពញ ឧក្េាសាចារយវតត
រិដការាម (កនុងប្ស្ុក) 

ក្ប្ៅពីក្ន្ទោះក្ៅមានតំណ្តងក្ៅអ 
ធិ្យោរ ឧក្េាស្ចាច រយ ធ្យមាែ ចារយ ជាក្ប្េើន
អងគក្េៀត កប៏ានេូលរមួកនុងអងគប្រជំុក្នោះ
ខ្ដរ ។ ក្ប្ោយពីន្ទេីនមស្សោរស្ក្ងខរ
និងន្ទេីរឭំកវញិ្ជា ណកខនធ វរីស្មណ វរី
រុរស្ ន្ទរខី្មែរក្ប្ោម ខ្ដលបានរូជា
ោយថាវ យជីវតិដល់ជាតិ សាស្ន្ទ ក្នោះ
មក ប្ពោះក្មគណ ថាេ ់ រាជ បានខ្ៃលង
អំណរប្ពោះគុណនិងក្រើកកមែវធីិ្យ ក្ហើយក៏
បានយករញ្ជា អាជាញ ធ្យរ អាណ្តនិគម
យួនរេចុរបនន ក្ងវៀង វា៉ាន ់ ក្ស្ើង បាន
រកំ្លាភមកក្លើសិ្េធិក្ស្រភីាព ខ្ងជំក្នឿ
សាស្ន្ទ គឺខ្វកក្វរវតតអារាមក្ោយមុស្
េារ ់ និងចារប់្ពោះស្ងឃខ្មែរផ្សកឹ យក
ក្ៅក្ធ្យវើជាទហានកំខ្ណនមកជូនអងគប្រ 
ជំុពិភាកា និងរកដំក្ណ្តោះប្សាយ ។ 

ក្ប្ោយពីោរពិភាកាអស់្រយៈ

ោល ១ ក្មា៉ា ង អងគប្រជំុបានសំ្ក្រេដូេត
ក្ៅក្នោះ ៖ 

១-បានរក្ងកើតគណៈកមែោរោរ 
ពរសិ្េធិក្ស្រភីាព ខ្ងជំក្នឿសាស្ន្ទ 
ក្ដើមបេីរចា ជាមយួអាជាញ ធ្យរអាណ្តនិ 
គមយួន ក្ោោះប្សាយរញ្ជា ក្ោយស្នតិ
វធីិ្យ (ក្ធ្យវើញតតិនិងបាតុកមែ) ខ្ដលមាន
ស្មាស្ភាពដូេខ្ងក្ប្ោមក្នោះ ៖ 

ប្រធ្លន ៖ ប្ពោះក្មគណ ថាេ ់រាជ   
អនុប្រធ្លនេី ១៖ និងកិេចោរថផ្ា

កនុង ប្ពោះក្មគណរង ថាេ ់ក្ភឿន និង អនុ
គណរងថាេ ់ ីម 

អនុប្រធ្លនេី ២៖ និងកិេចោរខ្ង
ក្ប្ៅ ភកិខុ ថាេ ់ក្ញៀង និង ថាេ ់ វង ់ 

ប្កមុក្លខ្ធិ្យោរ ភកិខុ ថាេ ់ ក្ស្-ថា
េ ់ហាវ យ និង គឹម ឃ្ង 

ប្កមុសារពត័ម៌ាន៖ភកិខុ គឹម ចាន ់
ថារា - ថាេ ់យិន និង ថាេ ់សួ្ង  

ប្កមុប្បាប្ស័្យនិងទកេ់ង៖  ភកិខុ 
ថាេ ់ោ - គឹម សាក្រ ៉ាត  - ក្កៀង ក្ហញ - 
ថាេ ់ក្ងៀ  និង ថាេ ់ស្ម 

ប្កមុក្ភាជន្ទហារ៖ ភកិខុ ថាេ ់ខ្ណវ  
-សឺ្ង ភនិ -ថាេ ់ធ្យន កុង និង - ថាេ ់
ធ្យន ក្ភឿក ។ 

ប្កមុេីប្រឹកា៖ប្ពោះអនុគណប្គរ់
ប្ស្ុកគឺ ៃកូវ  ក្េសាក្សាម កំពងធំ់្យ  
កក្ញ្ជច ង និងកំពងស់ាព ន ។ 

ប្កមុតំណ្តងប្ស្កុន្ទន្ទ៖ 
ៃកូវ៖ ភកិខុថាេ ់ស្ ុង- ថាេ ់ ក្ងៀ  -

ក្កៀង ក្ហញ -គឹម ក្ជន -ថាេ ់ណយ ។ 
ក្ផ្ទន ោេ ់ ឬ ក្េសាក្សាម៖ ភកិខុ   

ថាេ ់ ីម—ថាេ ់សិ្ន - ថាេ ់ៃន -និង 
ថាេ ់ប្ស្ង ់។ 

កំពងធំ់្យ៖ ភកិខុ ថាេ ់ រ ុង -ថាេ ់

ស្ល់ -សឺ្ង ងនួ -ថាេ ់រូរ -ថាេ ់ក្េៀន 
-ថាេ ់ក្ពញ និង - ថាេ ់ខ្អមរ ី។ 

កក្ញ្ជច ង៖ ភកិខុ ថាេ ់ ស្ម -ថាេ ់
ខ្យ៉ាន -ថាេ ់សារា៉ាក ់-និង គឹម សិ្ន 

កំពងស់ាព ន៖ ភកិខុ ថាេ ់ រងុ- ថាេ ់
ក្ញៀង- ថាេ ់ថាញ់ និង ថាេ ់យិន ។ 

២-េីសាន កោ់រគណៈកមែោរតស្ ូ
មាន ២ គឺវតតកំពងខ់្ផ្នករដឋបាល  និងវតត
ក្ប្តាកលិេខ្ផ្នកប្រតិរតតិោរ 

៣-គណៈកមែោរក្នោះមានអាណតតិ 
ោល ចារត់ាងំពីថៃៃេី ២០ កុមភៈ រហូត
ដល់ថៃៃរញ្ចរក់្រស្កកមែ ។ 

៤-គណៈកមែោរវតតន្ទន្ទ មានភារ
កិេចរវរណ្តរេចយ័ និងក្ប្គឿងឧរក្ភាគ
និងររកិ្ភាគ យកមកដំកល់េុកក្ៅេី
សាន កោ់រវតតេមារូរកី្ប្តាកលិេ ។ 

៥-ក្ពលក្វលានិងថៃៃខ្មក្ធ្យវើបាតុកមែ 
គណៈកមែោរតស្ ូ នឹងប្រក្គននិងជូន
ដំណឹងក្ៅក្ពលក្ប្ោយ ។ 

ក្ប្ោយពីអានញតតិនិងស្មាស្
ភាព គណៈកមែោរតស្ ូ អងគប្រជំុបាន
រិេកមែវធីិ្យ ក្ៅក្វលាក្មា៉ា ង៦លាៃ េថៃៃ
ដខ្ដល ។ 

ក្ធ្យវើក្ៅេមារូរ ី ថៃៃេី ២០ ខ្មកុមភៈ 
ឆ្ន  ំ១៩៧៥  

ប្រធ្លនអងគប្រជំុ                                                                                     
ក្លខ្ធិ្យោរអងគប្រជំុ 

ហតថក្លខ្ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ  
ធ្យមែសាល ថាេ ់រាជ                                              

ហតថក្លខ្ ភកិខុ ថាេ ់ក្ស្ 
-លិមិតេមលងសូ្មប្រក្គនជូន៖ 
-សាមុមីលួនប្គរអ់ងគក្ៅកនុងគណៈ

កមែោរតស្ ូ 
-ោរយិល័យប្ពោះអនុគណប្គរ់

ប្ស្ុក-វតត កនុងក្មតត “ក្ដើមបជីាដំណឹងនិង
រងចារំញ្ជជ  

-ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ ធ្យមែវរិកិ្យ គឹម 
សាង ន្ទយកសាស្ន្ទថនគណៈពុេធ
សាស្ន្ទក្ៃរវាេ មជឈមណា លថប្ពនគរ   
ក្ដើមបរីាយោរណ៍និងតវា៉ា ក្ៅអាជាញ ធ្យរអា
ណ្តនិគមថាន កក់្លើ 

-រណណ សារ ឬ លិមិតដំកល់េុក ។ 
ញត្ាិ 

សមូជូនេាំចពា៉ះចោកវរចសនី
យឯក ចងាៀង វ ាំង ចសើង 
អភ្ិប្តលចមត្ា វិញ រិញ                                             

សូ្មក្មតាត ប្ជារ 

អាតាែ ភាពទងំឡាយ ជាគណៈ
កមែ ោរដឹកន្ទបំ្ពោះស្ងឃោរពរសិ្េធិក្ស្រ ី
ភាពខ្ងជំក្នឿសាស្ន្ទក្មតត សូ្មជូន
ញតតិ ដល់ក្លាកអភបិាលក្មតត ក្ោយ
ក្យងតាមកំណតក់្ហតុប្រជំុ  ពិក្ស្ស្
ររស់្គណៈកមែោរដឹកន្ទ ំ ោលពីថៃៃេី 
២០ខ្មកុមភៈក្ៅវតតេមា៉ារូរ ីក្ប្តាកលិេ ។ 

ក្ោយយល់ក្ ើញថា រញ្ជា
កំខ្ណនៃែី ក្លាកអភបិាលក្មតតបាន
េេលួរញ្ជជ ពីថាន កក់្លើកពិ៏តខ្មន  ក្ទោះ
េង ់ ឬ មនិេងក់ក៏្ោយ កក៏្លាកក្ៅ 
ហាវ យក្មតតមានក្េតន្ទ រកំ្លាភក្លើសិ្េធិ
ក្ស្រភីាពខ្ងជំក្នឿសាស្ន្ទររស់្ប្រជា
ពលរដឋេូក្ៅ ក្ហើយក្លែើស្នឹងរដឋធ្យមែ    
នុញ្ា ថៃៃ ១ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ១៩៦៧ ផ្ង ។ 

ក្ោយយល់ក្ ើញថា ក្ដើមបកី្ោោះ
ប្សាយនូវរញ្ជា កមែរវាងរោឋ ភបិាលនិង
សាស្ន្ទ ឲ្យមានភាពប្ស្ុោះប្ស្ួលរន  
ក្លាកអភបិាលក្មតត គរួខ្តសួ្រក្យរល់
សាលាគណនិងមស្តនតីស្ងឃកនុងក្មតត ក្រើ
េងខ់្វកក្វរវតតអារាមររស់្ខ្មែរ ក្ៅកនុង

ក្មតតក្នោះ ។ 
ក្ោយយល់ក្ ើញថា តាងំពីក្ដើម

ក្រៀងមក ប្រជាពលរដឋខ្មែរកនុងក្មតតទងំ 
មូល ក្ប្ៅពីោររសួ្ក្រៀនតាមប្រថពណី
ពុេធសាស្ន្ទកម៏ានភាគក្ប្េើនបានស្ែ័ប្គ 
េិតតេូលរំក្រ ើកនុងជួរកងេព័ជាតិ ប្រឆ្ងំ 
ប្បាងំ ក្យៀកមញិ ក្យៀកកុង ក្ដើមបោីរ 
ពរលេធិប្រជាធិ្យរក្តយយក្ស្រភីាព ។ េំ 
ក្ពោះគុណរំណ្តេទងំក្នោះ ប្រជាពល 
រដឋខ្មែររែ នេងប់ានអវីក្ប្ៅពីេងរ់ស់្ក្ៅ
ក្ោយសុ្មស្នតិភាពក្ដើមបបី្រននឹ់ងបាន 
រកានូវប្រថពណីររស់្មលួនខ្តរ៉ាុក្ណ្តណ ោះ  ។ 
ផ្ាុយក្ៅវញិ រោឋ ភបិាលបានស្ងគុណ
រំណ្តេទងំក្ន្ទោះ ក្ោយយកកងេព័
ក្ៅកំខ្ហងគំរាមនិងខ្វកក្វរវតតអារាម 
ក្ហើយចារប់្ពោះស្ងឃផ្សកឹ យកក្ៅក្ធ្យវើជា
ទហានកំខ្ណនក្េៀត  ។ ក្តើទងំក្នោះជា
អំក្ពើយុតតិធ្យមនិ៌ងមនុស្សធ្យមរ៌រស់្ក្លាក
អភបិាលក្មតតឬ? (វតតអងគរាជរូរ ីោលពី
ថៃៃេី ១៨ ខ្មកុមភៈ ) 

ក្ោយយល់ក្ ើញថា ក្តើអំក្ពើថប្ព
ថផ្ស និងអមនុស្សធ្យមរ៌រស់្អាជាញ ធ្យរ 
រេចុរបនន ជាអំក្ពើមយួដថ៏ាកទររំផុ្ត
មនិអាេេេលួយកបានក្ែើយក្តើក្លាក
អភបិាលក្មតតបានដឹងក្េថាក្យធ្យភូមិ
ភាគ េី ១ និងេី ២ ប្តូវក្យៀកកុងោន់
ោរក់្ស្ាើរខ្តទងំអស់្រេួក្ៅក្ហើយ ក្តើ
អំក្ពើថប្ពថផ្សយង ់នងខ្ររក្នោះ អាេយក
ជយ័ជំនោះពីពួកក្យៀកកុងបានខ្ដរឬក្េ? 

ក្ោយយល់ក្ ើញថា ក្រើក្លាកអភ ិ
បាលក្មតតមនិប្ពមឈរប់្រប្ពឹតតអំក្ពើថប្ព
ថផ្សរកំ្លាភមកក្លើសិ្េធិក្ស្រភីាពជំ ក្នឿ
សាស្ន្ទនិងក្លែើស្េាររ់ដឋធ្យមែនុញ្ា ក្េ
ក្ន្ទោះ ផ្លវបិាករវាងរោឋ ភបិាលនិងប្ពោះ
ស្ងឃ ប្រជាររស័ិ្េ ប្តូវខ្តក្កើតក្ែើងមនិ
អាេក្គេផុ្តបានក្ែើយ ។ 

អាប្ស័្យក្ហតុក្នោះ សូ្មក្លាកអភ ិ
បាលប្តូវរញ្ឈរជ់ារន្ទា ននូ់វោរខ្វកក្វរ
វតតអារាម ក្ោយមុស្េារនិ់ងប្រប្ពឹតតិ
អំក្ពើក្ថាកទរមកក្លើប្ពោះស្ងឃខ្មែរតក្ៅ
ក្េៀត គឺប្តូវក្ររពសិ្េធិក្ស្រភីាពខ្ង
ជំក្នឿសាស្ន្ទររស់្ប្រជាពលរដឋ ។ 

ប្តូវក្ោោះខ្លងជារន្ទា ន ់ នូវប្ពោះ
ស្ងឃទងំអស់្ខ្ដលប្តូវចារផ់្សកឹ  ក្រើ
ក្លាកអភបិាលក្មតត ក្ោោះប្សាយរញ្ជា
ក្នោះមនិទនក់្ពលក្វលាក្េក្ន្ទោះ អាតាែ
ភាពទងំឡាយ  នឹងមនិេេលួមុស្ប្តូវ
នូវក្ហតុោរណ៍ គរួឲ្យក្សាកសាត យក្កើត
មានក្ែើង ន្ទរេចុរបនននិងអន្ទគតជា
ោេខ់្ត ។                                               

ក្ធ្យវើក្ៅវតតេមា៉ារូរ ី(ក្ប្តាកលិេ)   
ថៃៃេី ២១ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥ 

                ប្រធ្លនគណៈកមែ
ោរដឹកន្ទសំ្ងឃខ្មែរោរពរសិ្េធកិ្ស្រភីាព

ជំក្នឿសាស្ន្ទ                                                 
    ហតថក្លខ្និងប្រថារប់្តា
ប្ពោះក្តជប្ពោះគុណ ធ្យមែសាល ថាេ ់រាជ 

ត្ពីទាំពរ័ ៧ 

ប្ពោះវហិារវតតក្ពធិ្យសាលរាជ (កំពង)់ ឋតិកនុងេីរមួក្មតតប្ពោះប្តពងំ ។ ចៅមានត្ចលមចប្ោយ 


