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ប្រភពពត័ម៌ានស្តីអំពីខ្មែរក្ប្ោម 

ចោ គិម ងុង៖ "េលនាសចគ រ្ ោះជាត្ិមិនអាេមានជ័យ    
ជាំនោះចទ ចរើខ្វោះយទុធសាគសាយរូអង្ងវង"  

អាជាា ធរយនួចេងប្រវ័ញ្ចចលើវរបធម៌ 
ង្ខ្ែរចៅេមពុជាចប្ោម 

អានចៅទាំព័រ ៥ 

ប្គសួារអនេោង្សត្ចសរ ី
ចវៀត្ណាមប្ត្វូអាជាា ធរ

ពនិយ័ប្ប្តេ ់

អានចៅទាំព័រ ៥ អានចៅទាំព័រ  ៦ 

េង់ប្តនសទិធិ     
មាច សោ់រចលើទឹេដ ី
ប្ត្ូវមានសទិធិមាច ស់

ោរចលើទឹេេតិ្ា 
ជាមុន 

អានចៅទាំព័រ  ៨ 

ក្ោយ ថាច ់ប្រជីា ក្ ឿន 

ប្ពោះចត្ជប្ពោះគណុ 
ឡមឹ ឯម 

សាា រនិេវត្ាេនទរងស ី

ររូ ំនូរប្ពះឆាយាលក្ខណ៍ ប្ពះក្តជ    
ប្ពះ ុណ ឡមឹ ឯម ក្ៅក្នុងវតតចនទរងស ី។ 
ររូថត៖យ.ម.ន/សារពត័ម៌ាន ព្ប្ពន រ 

អានចៅទាំព័រ ៧  

ប្ពឹត្ាិោរណ៍ 
២៨ េមុភៈ ១៩៧៥  

ឯក្សារប្រវតតិសាស្តស្តស្តីអំពី 

សមរភូមផិ្សារកាំពង ់ថែរតត្ពោះត្រពាំង 

សាមក្ណរ  ឹម សំ្ណាង ប្តវូយនួបាញ់
ប្រហារក្ៅព្ថៃទី ២៦ ខ្មកុ្មភៈ ឆាន  ំ១៩៧៥  

ក្ោក្ ក្ោ  ិម ថុង អធិរតីស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ខ្ថែងក្ៅោនអ់នក្ចូលរមួក្នុង"ពិធីរុណយក្តញ្ញូ ក្តក្វទី" ខ្ែលក្រៀរចំក្ឡើងក្ោយស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមក្ៅ Chicago          
រែឋអិុលែីណយ ស្ហរែឋអាក្មរកិ្ ោលពីព្ថៃទី ២៦ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ២០១១ ។ (ពត័ម៌ានលមអតិក្ៅទំពរ័ ៣ ) 

កិ្ចចប្រជំុែំណាចឆ់ាន រំរស់្ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមក្ៅស្ហរែឋអាក្មរកិ្ោលពីឆាន  ំ២០០៩ ។  (ពត័ម៌ានលមអតិក្ៅទំពរ័ ៤ ) 

សហព័នធង្ខ្ែរេមពុជាចប្ោមនឹងចរើេេិេចប្រជុាំដាំណាេ់ឆ្ន ាំ  
ចៅេុងង្ខ្ធនូចនោះ  

ពិធីប្រណំាងក្ោររស់្ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្មតតមាតប់្ជកូ្ ។ 

ក្ោយ សឺ្ង មាោ 
ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅក្មតតមាតប់្ជូក្

បានតអូញខ្តអថា អាជាា ធរក្វៀតណាមពា 
យាមរនារប្រព្ពណីខ្មែរក្ប្ោម មណៈ
ខ្ែលពិធីរុណយប្រណំាងក្ោ ររស់្ខ្មែរ
ក្ប្ោមព្នក្មតតមាតប់្ជូក្មយួក្នះ ខ្តងខ្ត

ប្បារពធក្ៅក្នុងពិធីរុណយខ្ស្នែូនោ ឬ
រុណយភុ្រិំណឌ ជាក្រៀងរាល់ឆាន  ំ ខ្តរចចុរបនន
អាជាា ធរក្វៀតណាម បានក្រៀរចំឲ្យពលរែឋ
ខ្មែរក្ប្ោមប្បារពធមុស្រែូវ ក្ែើមបទីាញយក្
ផលប្រក្យាជន ៍ ពីពិធីរុណយប្រព្ណណី
មយួក្នះ ។ ក្មែពិធីមយួក្នះ ប្តូវបានប្ពះ

ស្ងឃក្មែរក្ប្ោមក្ោទប្រោនថ់ា រោឋ ភ ិ 
បាលយួន បានយក្អំណាចមក្ជិះជាន ់
និងោរស្ងកតព់លរែឋ ក្ោយបានលក្់
សំ្រុប្តក្នុងពិធីប្រណំាងក្ោ ក្ែើមបកី្ក្ង
ចំក្ណញលុយពីប្រជាជនខ្មែរក្ប្ោម ។ 

អានចៅទាំព័រ ៤ 

នាង វនិ ទុក្ វ ី (Huỳnh Thục Vy) រមួ
ជាមយួឳពុក្ និងរងប្រសុ្បានស្រក្ស្រ
អតថរទជាក្ប្ចើន ចុះផាយក្ៅក្លើប្រពន័ធ  
អិនក្ធើណិត ប្តវូបានអាជាា ធរក្វៀតណាម 
ក្ចញក្ស្ចក្ដសី្ក្ប្មចពិនយ័ប្បាក្ ់ ២៦០ 
ោនែុង ។ ររូថត៖ BBC 

ចវៀត្ណាមជាំនយួ ៣០០ 
លានដងុសប្មារេ់សាង
សាលាចរៀនឲ្យជនជាត្ិ

យនួចៅេមពជុា 

ក្ោក្ ក្ៅ ក្ ៉ៅ  ប្រធានស្មា មមតិតភិាព
ក្វៀតណាម-ក្មពុជាបានជំនយួថវោិចំននួ 
៣០០ ោនែុង ស្ប្មារក់្សាងសាោ
ក្រៀនយនួែល់ជនជាតិយនួ ក្ៅក្នុងប្រ 
ក្ទស្ក្មពុជា មណៈពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ
ក្មពុជាក្ប្ោមមនិខ្ែលបានក្ ើញមស្តនតរីោឋ
ភបិាលក្មពុជាចុះជយួ ក្សាងសាោក្រៀន
ខ្មែរែូចយនួក្ៅប្ស្កុ្ខ្មែរក្ទ ។ 



ថ្ងៃសៅរ ៍១៥ សកើត ខែមគិ្គសិរ ឆ្ន ាំស ោះ ត្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ២ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ព្ថៃទី ១៩ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ ២០១១  ក្ោក្ David Johnston ក្ទសាភបិាលព្នប្រក្ទស្ោណាោបានចូល      
ទស្សនាវតតប្បាសាទ ង ់ និងបានក្ៅក្មើលសាថ នភាពរស់្ក្ៅររស់្ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោម
ោមសំ្ណូមររស់្ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមក្ៅក្ប្ៅប្រក្ទស្ ប្ស្រក្ពលខ្ែលក្ោក្បានក្ៅរំក្ពញទស្សន
កិ្ចចក្ៅប្រក្ទស្ក្វៀតណាម ។ វតតប្បាសាទ ង ់បានក្ក្ក្ើតក្ឡើងក្នុង  . ស្. ១២២៤ ជាវតតមយួឋតិក្ៅក្នុង
ប្ស្កុ្បាយក្ៅ (My Xuyen) ក្នុងចំក្ណាមវតតពុទធសាស្នាក្ថរវាទខ្មែរក្ប្ោមទាងំ ៩១ វតតក្ៅក្នុងក្មតតឃ្ែ ងំ 
(Soc Trang) ។ ររូថត៖ MCpl Dany Veillette, Rideau Hall / www.gg.ca 

ព្ថៃទី ១៣ ខ្មវចិឆោិ ឆាន  ំ ២០១១  ស្មពន័ធស្មណនិស្សតិ-និស្សតិខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមក្ៅទីប្កុ្ងភនកំ្ពញ បាន
ក្រៀរចំកិ្ចចប្រជំុស្ដីអំពីោរក្រៀរចំ ណៈក្មែោរស្ប្មារអ់ាណតតិទី ៤ ក្ប្ោយពីមហាស្ននិបាតវសិាមញ្ញ  ក្ែើមប ី
ក្បាះក្ឆាន តក្ប្ជើស្ក្រ ើស្ ណៈក្មែោរថែីោលពីព្ថៃ ទី ៣០ ខ្មតុោ ឆាន ២ំ០១១    ។  ណៈក្មែោរថែីក្នះ មាន 
ភកិ្ខុ ក្យឿង ោរា ជាប្រធាន, ភកិ្ខុ ខ្ក្ អ ុក្ អនុប្រធានទី ១ , ក្ញ្ញញ  ក្ៅ ក្ក្ស្រ អនុប្រធានទី ២ ,  ភកិ្ខុ ស្ម 
សុ្ជាតិ អ គក្លខាធិោរ,  ភកិ្ខុ ក្ៅ សុ្ក្ក្ឿ ក្ហរញ្ញ ិក្ និង ក្ោក្ ថាច ់សុ្តឹម ជាក្លខាធិោរ ។ ក្ប្ៅពីក្នះ 
មានខ្ផនក្ោរយិាល័យស្ងគមកិ្ចច ៣ អងគ/ររូ, ោរយិាល័យប្រតិរតតិធមវ៌និយ័ និងស្នតិសុ្ម ៣ អងគ/ររូ, 
ោរយិាល័យសិ្ក្ាធិោរ ៣ អងគ/ររូ, ោរយិាល័យស្ថិតិ  ២ អងគ, ោរយិាល័យវរបធម ៌ ៧ អងគ/ររូ, 
ោរយិាល័យប្ទប្ទង ់៤ អងគ/ររូ ។ ចំខ្ណក្ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ចនទ សុ្ផាត អតីតប្រធានក្នុងអាណតតិទី ៣ 
បានោែ យជាស្មាជិក្ប្កុ្មប្រឹក្ាភបិាលក្ោយស្វ័យប្រវតតិ ។ ររូថត៖ www.ukkbs.org 

ព័ត្៌មានររូងត្ 

ព្ថៃទី ១៦ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ២០១១  អងគោរ-ស្មា មខ្មែរក្ប្ោមក្ៅប្រក្ទស្ក្មពុជាបានប្បារពធពិធីរឮំក្មរួឆាន ទីំ 
៣៥ ព្ន "ប្ពឹតតោិរណ៍ ១៦ វចិឆិោ" ក្ែើមបឧីទទិកុ្ស្លែល់វរីជនខ្មែរក្ប្ោមព្ន រណសិ្រសក្ស្រភីាពជាតិរកំ្ោះ     
ក្មពុជាក្ប្ោម ខ្ែលបានក្ងើរក្ឡើងតស្ ូក្ោយប្រោរអ់ាវធុក្ែើមប ី"សិ្ទធិមាច ស់្ោរ" ជូនប្រជាជាតិខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ
ក្មពុជាក្ប្ោមោលពីព្ថៃទី ១៦ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ១៩៧៦ ។ ក្មែពិធីក្នះប្បារពធក្ៅក្ភាជនីយោឋ ន ព្ថៃក្នះព្ថៃជយ័
ឋតិក្ៅភូមបិ្តពងំោវ  ស្ង្កក តោ់ោរ មណឌ ែក្ង្កក  រាជធានីភនកំ្ពញ មានោរចូលរមួខ្ថែងោរណ៍ចំណារ់
អារមែណ៍ពីតំណាងអងគោរស្មា មខ្មែរក្ប្ោមនានា តំណាង ណរក្សនក្យាបាយក្ផសងៗ និងជនរងក្ប្ោះ 
ក្ៅក្នុងប្ពឹតតិោរណ៍មយួក្នះផងខ្ែរ ។ អនក្ខ្ែលចូលរមួក្នុងពិធីក្នះបានខ្ថែងថា មូលក្ហតុខ្ែលនាឲំ្យខ្មែរ
ក្ប្ោមក្ងើរក្ឡើងក្នុង "ប្ពឹតតោិរណ៍ ១៦ វចិឆោិ" ក្ប្ពះមានោរជិះជាននិ់ងក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្នពី៍សំ្ណាក្រ់ោឋ
ភបិាលរក្សក្មែុយនិស្តក្វៀតណាមក្ៅក្លើប្រជាជាតិខ្មែរក្ប្ោម ។   

អាងទឹក្ខ្ែល ក្ោក្ ថាច ់ភ ីនិង វរីជនខ្មែរក្ប្ោម ២ ររូ ក្ទៀតបានពលីជីវតិក្នុង "ប្ពឹតតោិរណ៍ ១៦ វចិឆោិ" 
ោលពីព្ថៃទី ១៦ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ ១៩៧៦ ក្ោយោរក្ោមពទ័ធបាញ់ប្រហារពីក្ងទព័រោឋ ភបិាលរក្សកុ្មែុយ
និស្តក្វៀតណាម ។ ររូថត៖ ថាច ់ក្វៀន >> អានពត័ម៌ានក្នះពិសាដ រក្ៅក្លើក្ ហទំពរ័ សារពត័ម៌ាន ព្ប្ពន រ 

ព្ថៃទី ២៤ ខ្មវចិឆោិ ឆាន  ំ ២០១១  ស្មា មប្ពះស្ងឃខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមក្ៅក្មពុជាបានបានក្ផាើលិមិតក្ៅោន ់ 
សាថ រន័រែឋចំននួ ៤ ក្ែើមបកី្ស្នើឲ្យសាថ រន័ទាងំក្នាះអនតរា មនន៍ាយំក្ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ជា សុ្វណណ ភូម ិឲ្យវលិ
ក្ៅោនវ់តតអារាមររស់្ប្ពះអងគ និងខ្ស្វងរក្យុតតិធមស៌្ប្មារប់្ពះអងគ ក្ប្ោយពីប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមអងគក្នះ 
ប្តូវបានក្ រក្ណត ញក្ចញពីវតតោលពីក្ែើមខ្មវចិឆិោ ។ ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ជា សុ្វណណ ភូម ិ ប្ពះក្ៅអធិោរ    
វតតមុនីវន័ ស្ថិតក្ៅប្ស្ុក្មុមកំ្ពូល ក្មតតក្ណាដ ល មានកំ្ក្ណើ តជាខ្មែរក្ប្ោម ប្តូវបានក្ រក្ណដ ញក្ចញពីវតត
ទាងំរងខំោលពីក្ែើមខ្មវចិឆិោ ក្ោយពំុមានក្ហតុផល ។  

http://preynokornews.blogspot.com/search/label/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D%20%E1%9F%A1%E1%9F%A6%20%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%86%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B


ថ្ងៃសៅរ ៍១៥ សកើត ខែមគិ្គសិរ ឆ្ន ាំស ោះ ត្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៣ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ចោ គិម ងុង៖ "េលនាសចគ រ្ ោះជាត្ិមិនអាេមានជ័យជាំនោះចទ ចរើខ្វោះយទុធសាគសាយរូអង្ងវង"  

សូ្មប្ោរថាវ យរងគំប្ពះស្ងឃប្ រ់
អងគខ្ែលនិមនតមក្ពីរីវតត ឺ វតតក្មមរារាម 
វតតខ្មែរក្មោត      និងវតតខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម
ោណាោ ជាទីស្ោក រៈ ។ សូ្មក្ោរព
រងរអូនរមួជាតិជាទីប្ស្ោញ់ ។  

ព្ថៃក្នះ រងរអូនក្យើងែក៏្ប្ចើនមក្ពី
រែឋនានា រមួមាន Illinois, Indiana, 
Iowa, Minnessota, New Jersey, 
Pensylvenia, Texas និង Canada 
ោមក្ស្ចក្តីអក្ញ្្ើញររស់្ ក្ោក្ ថាច ់
សីុ្ ោន ់ ប្រធានសាខាស្ហពន័ធខ្មែរ   
ក្មពុជាក្ប្ោម ប្រោរំែឋ Illinois ។  ក្នះក្៏
ជាក្លើក្ទី ៣ ក្ហើយ ខ្ែលស្ហពន័ធ
ក្យើងបាន ស្មា មខ្មែររែឋអីុលែណយ 
អនុញាតឲ្យក្ប្រើប្បាស់្ទីសាន ក្ោ់រ ែល៏អ
ប្រណិតជាក្ខ្នែងប្រជំុ ។ 

ែូក្ចនះ សូ្មស្មាជិក្ ស្មាជិោ 
ព្នស្ហពន័ធទាងំអស់្ ក្ប្ោក្ឈរក្ឡើង 
ក្ែើមបខី្ថែងអំណរ ុណ ស្មា មខ្មែររែឋ 
អីុលែីណយ ខ្ែលមានក្ោក្ប្រធាន
សុ្ម  ក្ណន អក្ញ្្ើញមក្ផតល់កិ្តតិយស្
ឲ្យក្យើងផងខ្ែរ ។ 

ព្ថៃក្នះក្យើងមក្ជូរជំុោន ប្បារពធពិធី 
រុណយឲ្យក្ ែ្ ះថា រុណយក្តញ្ញូ ក្ត 
ក្វទី រឭំក្ ុណរុពវោរជីនខ្ែលបានផតល់
ជីវតិឲ្យក្យើង  ឺមានឳពុក្មាត យ ខ្ែល
រក្ងកើតនិងខ្ថរក្ាររួរាងក្យើង រមួទាងំវរី
ជនខ្មែរប្ រជំ់នាន ់ខ្ែលបានក្ធវើពលិក្មែ
រហូតែល់ស្ ូសាែ រម់ែួនឯង ក្ែើមបកី្មមរ
ជាតិក្ៅរស់្រក្វ ើក្ជាងពីរពនឆ់ាន មំក្ទល់
ឥឡូវក្នះ ។ 

រុណយក្តញ្ញូ ក្តក្វទី មានសារៈ
ខានណ់ាស់្ ក្ហតុអវី ? 

 ឺមក្ពី៖ 

ទី ១ ោរស្ខ្មដងក្តញ្ញូ ោធម ៌ជា
ក្រណីយកិ្ចចររស់្រុប្តធីោ ស្មប្ស្រ
ោមក្ស្ចក្តីក្ប្រៀនប្រក្ៅ ព្នប្ពះស្មាែ   
ស្មពុទធ ។ 

ទី ២ ជាឱោស្ឲ្យក្យើងជាអនក្ជំ 
នានក់្ប្ោយៗ ចងោនូំវសាន ព្ែព្នវរីរុរស្
ជំនានមុ់នៗ ។ 

ទី ៣ ោមក្ញ្ចក្ស់ាវោរក្នាះ     
វាជាក្មក្រៀន ខ្ែលផតល់នូវរទពិក្សាធន៍
ែព៏្ថែថាែ  ស្ប្មារកិ់្ចចោរខ្ស្វងរក្ផល
ប្រក្យាជនជូ៍នជាតិនារចចុរបននផងខ្ែរ ។ 
ព្ថៃក្នះ ក្ប៏្តូវនឹងព្ថៃរុណយ Thanks 
giving អីុចឹង មាុ ំសូ្មក្ ែ្ៀតក្ពលក្នះ 
ខ្ថែងអំណរ ុណយា៉ៅ ងប្ជាលក្ប្ៅ ែល់
ស្ហរែឋអាក្មរកិ្ ខ្ែលបានជយួ យា៉ៅ ងធំ
ក្ធង ក្ប្សាចប្ស្ងអ់ាយុជីវតិររស់្ជន
ក្ភៀស្មែួនខ្មែរឲ្យផុតពីប្ក្ញុាំព្ែ កុ្មែុយ
និស្តអមនុស្សធម ៌។ មយួអក្នែើក្ទៀត ខ្ម
ក្នះ ៣៥ ឆាន មុំន  ឺចំព្ថៃទី ១៦ ខ្មវចិឆិោ 
ឆាន  ំ ១៩៧៦ ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្មតត
ប្ពះប្តពងំបានោែ ហាន ហា នក្ប្ោក្
ក្ឡើងក្នុងនាមជា រណសិ្រសក្ស្រភីាពជាតិ
រកំ្ោះក្មពុជាក្ប្ោម ប្រឈមមុមក្ោយ

ហិងារ៉ៅុនរ៉ៅង ផតួលរលំំរោឋ ភបិាលផាត ច់
ោរខ្ររ Stal inist ព្នរក្សកុ្មែុយ
និស្តយួន ។ 

លទធផលក្ប្ោយពីប្ពឹតតិោរណ៍ក្នះ 
មានប្ពះស្ងឃ និងពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមជា
ក្ប្ចើន ប្តូវរោឋ ភបិាលយួនប្រហារជីវតិ , 
ោរោ់ក្ ុ់ក្អស់្មយួជីវតិ និងប្តូវក្ធវើ
ទារណុក្មែរហូតែល់សាែ រក់្នុង ុក្ ជា  
ក្ែើម ។ មានរងរអូនក្ប្ចើនខ្ែលបាន 
ចូលរមួក្នុងោរតស្ ូែអ៏ងអ់ាចក្នាះ បាន
ក្ភៀស្មែួនមក្ប្ជក្ក្ៅក្មពុជា ឬ ប្រក្ទស្
ទី ៣ ទល់ស្ពវព្ថៃ អនក្មែះ ក្ប៏្តូវរងនូវ    
ជំងឺរុាពំ្រ ៉ៅខាងផែូវចិតតក្ែូ៏ចជាផែូវោយ ។ 

ោងនាម ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជា
ក្ប្ោម មាុ ំសូ្មខ្ថែងអំណរ ុណអស់្ពី
ែងួចិតត ចំក្ពះប្ពះវរីស្មណវរីរុរស្និង
វរីនារ ី ខ្ែលបានរមួចំខ្ណក្ក្នុងចលនា
មហាបាតុក្មែហិងា ព្ថៃទី ១៦ ខ្មវចិឆិោ 
ឆាន  ំ១៩៧៦ ។ សូ្មឲ្យវញិ្ញញ ណក្ខនធររស់្ 
ប្ពះអងគ និង ក្ោក្អនក្ ខ្ែលប្តូវខ្ចក្
ឋានក្ៅក្ោក្ខាងមុម បានក្ៅោនទី់
ក្ខ្នែងសុ្មសានត ។ សូ្មឲ្យក្ោក្អនក្ 
ខ្ែលក្ៅរស់្ ជរួខ្តក្ស្ចក្តីចំក្រ ើនរកី្     

រាយ ។  
មាុ ំយល់ថា ក្ែើមបតីរស្នងស្ង

 ុណែល់វរីជនទាងំក្នាះ ជាោរប្រក្ស្ើរ
រំផុត  ឺក្យើងប្តូវខ្តសិ្ក្ាក្រៀនសូ្ប្ត 
យក្រទពិក្សាធន ៍ ខ្ែលអនក្ជំនានមុ់ន
ប្តូវរងត់ព្មែ ក្ោយសាចប់្ស្ស់្ ្ម
ប្ស្ស់្ទីរំផុតោរតស្ ូ ប្តូវរលតក់្នុងរយៈ
ក្ពលយា៉ៅ ងមែី ក្ោយមនិបានសំ្ក្រចនូវ
ក្ោលក្ៅររស់្មែួន ។ ក្ប្ោយពីបាន    
ពិនិតយប្សាវប្ជាវ ក្ហតុផលព្នប្ពឹតតិ 
ោរណ៍ ១៦ ខ្មវចិឆោិ ឆាន  ំ ១៩៧៦ ជា
ក្ប្ចើនឆាន មំក្ មាុ ំយល់ថា មានរញ្ញា សំ្  
ខាន់ៗ ខ្ែលក្យើងទាងំអស់្ោន  ជា
ពិក្ស្ស្អនក្ែឹក្នាខំ្មែរក្ប្ោម  របពិីោរ 
ណាក្ោយហែតច់ត ់។ 

ទីមយួ ចលនាតស្ ូក្ែើមបសី្ក្ស្តង្កគ ះ
ជាតិមនិអាចមានជយ័ជំនះក្ទ ប្រសិ្ន 
ក្រើវារណាត លក្ឡើង ក្ោយចិតតក្ៅត ប្ក្ 
ហាយ កំ្ហឹងងងឹតងងល់ មវះយុទធ
សាស្តស្តយូរអខ្ងវង និងចរនតោល ។ 

ទីពីរ ោរចូលរមួចលនាតស្ ូណា
មយួ ខ្ែលមានប្តឹមខ្តពក្យក្សាែ ក្
រក្ស្ើររស្ល់ អាចមានលទធផលផទុយ ពី

រំណងប្បាថាន ក្ៅវញិ  ឺនាឱំយហិនក្ហាច
ប្រក្យាជនផ៍ាទ ល់មែួនផង  រំខ្រក្រំបាក្់
សាម គីជាតិផង ។ 

រពិប្តប្ពះក្តជ ុណ និងរងរអូន
ជាទីក្ោរព ! 

ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ខ្តងខ្ត
ថែឹងខ្ថែងរទពិក្សាធន ៍ ពីក្មក្រៀនប្រវតតិ 
សាស្តស្តជាតិ និង អនតរជាតិ យា៉ៅ ងជាក្់
ខ្ស្តង ក្ហើយបានកំ្ណតនូ់វយុទធសាស្តស្ត 
និងយុទធវធីិ ខ្ែលសំ្អាងក្ៅក្លើក្មាែ ងំ
ប្រជាពលរែឋ និង ក្មាែ ងំោបំ្ទយុតតិធម ៌
ពីស្ហ មនអ៍នតរជាតិ ។ 

ស្ហពន័ធបានអនុវតតយុទធសាស្តស្ត
អហិងា ស្មក្ហតុផល ោមចារអ់នតរ
ជាតិ “ែំក្ណើ រក្ៅយក្សិ្ទធសិ្ក្ប្មច 
វាស្នាមែួនក្ោយមែួនឯង” ក្ោយស្វិត 
សាវ ញក្មាះមុតនិង ែ្ ស្ព្វ ។ ក្នុងប្រ 
មាណជិត ១០ ឆាន  ំរ៉ៅុក្ណាណ ះ ក្យើងបាន
ទទលួផលខ្ែលជាក្មាទនភាពស្ប្មារ ់
ខ្មែរក្ប្ោមប្ រោ់ន  ។ 

ក្ប្ោមពនែឺក្ទៀន និង ធូរ ក្នុងពិធី
រុណយក្តញ្ញូ ក្តក្វទី ែពិ៏សិ្ែឋ ព្ថៃក្នះ មាុ ំ
ប្ពះក្រណុាមាុ ំបាទ សូ្មអំពវនាវែល់
វញិ្ញញ ណក្ខនធ ព្នវរីជនខ្មែរប្ រជំ់នាន ់
មាន ឧក្ញា៉ៅ  សឺ្ន  ុយ ជាក្ែើម សូ្ម
ក្ោក្ ជយួ ោស់្ស្តិអារមែណ៍កូ្នខ្មែរ
ទាងំអស់្កំុ្ប្ពក្ងើយក្ក្នតើយ ក្ហើយចូល
រមួជាមយួ ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម 
ខ្ែលជាអងគោរខ្តមយួ តធ់ាែ រ ់ បាន
ទាមទារយក្ផលប្រក្យាជន ៍យា៉ៅ ងស្ក្តិ
សិ្ទធជូនជាតិមាតុភូមកិ្មពុជាក្ប្ោម ជា
ចលនាជាតិនិយមខ្តមយួ ត ់ អាចែឹក្ 
នាោំរតស្ ូក្ៅែល់ទីក្ប្តើយ ខ្ែលបាន
កំ្ណត ់៕ 

 ក្នុងក្មែវធិីរុណយក្តញ្ញូ ក្តក្វទីខ្ែលក្រៀរចំក្ឡើងក្ោយស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមក្ៅ Chicago រែឋអុលិែីណយ ស្ហរែឋអាក្មរកិ្ ោលពីព្ថៃទី ២៦ ខ្មវចិឆិោ ក្នែងក្ៅក្នះ ក្ោក្ ក្ោ  មិ ថុង 
អធិរតីស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម បានខ្ថែងក្ៅោនអ់នក្ខ្ែលបានចូលរមួនូវ ំនិតនក្យាបាយមយួ ួរឲ្យក្តស់្មាគ ល់ថា  "ចលនាតស្ ូក្ែើមបសី្ក្ស្តង្កគ ះជាតមិនិអាចមានជយ័ជនំះក្ទ ប្រសិ្នក្រើ វារណាត ល
ក្ឡើងក្ោយចតិតក្ៅត ប្ក្ហាយ ក្ហឹំងងងតឹងងល់ មវះយុទធសាស្តស្តយូរអខ្ងវងនងិចរនតោល" និងថា "ោរចូលរមួចលនាតស្ ូណាមយួខ្ែលមានប្តមឹខ្តពក្យក្សាែ ក្រក្ស្ើររស្ល់ អាចមានលទធផលផទុយពី
រណំងប្បាថាន ក្ៅវញិ  នឺាឱំយហិនក្ហាចប្រក្យាជនផ៍ាទ ល់មែួនផង រខំ្រក្របំាក្ស់ាម គជីាតផិង " ។ ខាងក្ប្ោមជាមែឹមសារក្ែើមទាងំប្សុ្ងព្នក្ស្ចក្តីខ្ថែងោរណ៍ក្នះ ៖  

ក្ោក្ ក្ោ  ិម ថុង  ខ្ថែងោរណ៍ ក្ៅ Chicago រែឋអិុលែីណយ ស្ហរែឋអាក្មរកិ្ ោលពីព្ថៃទី ២៦ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ២០១១ ។  

អនក្ចូលក្នុងពធិរីណុយក្តញ្ញូ ក្តក្វទ ីក្ៅរែឋអុលិែីណយ ស្ហរែឋអាក្មរកិ្ ខ្ែលបានក្រៀរចកំ្ឡើងក្ោយស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ោលពពី្ថៃទ ី២៦ ខ្មវចិឆោិ ឆាន  ំ២០១១ ។ ររូថត៖ ថាច ់ររុ/ីVOKK 

http://vokk.net/?p=7040


ថ្ងៃសៅរ ៍១៥ សកើត ខែមគិ្គសិរ ឆ្ន ាំស ោះ ត្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៤ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ោងនាម ណៈក្មែោរនាយក្ ព្នស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជា
ក្ប្ោម សូ្មក្ោរពអារធនានិមនតប្ពះក្ថរានុក្តថរៈប្ រប់្ពះអងគ 
និង អក្ញ្្ើញ ក្ោក្ ក្ោក្ប្សី្ ស្មាជិក្ ស្មាជិោ ព្នស្ហ
ពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ក្ៅជំុវញិភពក្ោក្ និង រងរអូនជនរមួ
ជាតិ ក្ៅប្ រម់ជឈោឋ នចូលរមួអងគស្ននិបាតប្រោឆំាន  ំ ២០១១ 
ក្ែើមបខី្ស្វងយល់អំពី ទស្សនវស័ិ្យ ព្នសិ្ទធសិ្ក្ប្មចវាស្នាមែួន
ក្ោយមែួនឯងពីនឹមអាណានិ មយួន រចចុរបនន ។ 

 រក្រៀរវារៈព្នអងគស្ននបិាតរមួមាន៖ 
ទី១៖ ទស្សនៈវស័ិ្យររស់្ថាន ក្ែឹ់ក្នាសំ្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជា

ក្ប្ោម ។ 
ទី២៖ វ គរណតុ ះរណាត លរែឋបាលនិងោរែឹក្នា។ំ 
ទី៣៖ របាយោរណ៍ប្រោឆំាន ពំ្នស្ក្មែភាពររស់្ស្ហពន័ធ

ខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម។ 
ទី៤៖ ខ្ផនោរ ឆាន  ំ២០១២ និង ែំក្ណើ រក្ឆាព ះក្ៅោនម់ាតុ 

ភូមកិ្មពុជាក្ប្ោម ។ 
ោលររកិ្ចឆទ៖    ព្ថៃសុ្ប្ក្ និង ព្ថៃក្ៅរ ៍ទី ៣០ – ៣១ ខ្ម

ធនូ ឆាន  ំ២០១១ ។ 
ទីក្ខ្នែង៖ ស្មា មខ្មែរក្ប្ោមវតតក្មមររងស ី ទីប្កុ្ងសាន ់  

ហូក្ស្ស ។ 
អាស្យោឋ ន៖1594 Cunningham Ave,  San Jose, 

California (U.S.A) 
សូ្មរញ្្ញក្ចំ់ណតអ់ាោស្យោឋ នអនតរជាតិ៖ 
-ទី១៖  San Jose International Airport (SJC) 
-ទី២៖ San Francisco International Airport (SFO) 
វតតមានររស់្ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ក្ោក្ ក្ោក្ប្សី្ ស្មា 

ជិក្ ស្មាជិោ ព្នស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម និងរងរអូនជនរមួ
ជាតិជាក្ភាៀវកិ្តតិយស្ មានសារៈសំ្ខានណ់ាស់្ ស្ប្មារអ់ងគ  
ស្ននិបាតប្រោឆំាន ពំ្នក្យើងមាុ ំ ។ 

អាប្ស័្យក្ហតុក្នះ សូ្មក្ោក្ ក្ោក្ប្សី្ ស្មាជិក្     
ស្មាជិោ ព្នស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម និងរងរអូនជនរមួជាតិ 
ចូលរមូអងគស្ននិបាតក្ោយភាតរភាព ជាពិក្ស្ស្ ោរចូលរមួ
ោបំ្ទអងគស្ននិបាតររស់្ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម  ឺជាសាែ រតី 
ក្ស្នហាជាតិមពស់្ ក្នុងោរែឹង ុណនិងតរស្នងស្ង ុណ ប្ពះវរី
ស្មណៈ និងវរីរុរស្ជាតិ ប្ រជំ់នានខ់្ែលបានពលីោយ 
ថាវ យជីវតិចំក្ពះរុពវក្ហតុជាតិ និងសាស្នា ព្នក្យើងទាងំអស់្
ោន  ។ 

ក្ធវើក្ៅប្រក្ទស្ោណាោ, ព្ថៃទី ២៥ ខ្មវចិឆោិ ឆាន  ំ២០១១ 
ប្ពះអ គក្លខាធិោរស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម 

ប្ពះភកិ្ខុ ធីធី ធក្មាែ  
-ពតម៌ានរខ្នថម សូ្មក្ោក្ ក្ោក្ប្សី្ និងរងរអូនជនរមួ

ជាតិទាក្ទ់ង៖ 
ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ធីធី ធក្មាែ   
ទូរស័្ពទក្លម (905) 920-3320 
ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ សឺ្ង យុងឹ រតនា  
ទូរស័្ពទក្លម    (408) 550-5060 
ក្ោក្ លី ក្ឃ្ន           
ទូរស័្ពទក្លម         (408) 693-6047 
ក្ោក្ ថាច ់តង           
ទូរស័្ពទក្លម         (408) 413-6929 
ក្ោក្ លូ លីនថាយ    
ទូរស័្ពទក្លម         (408) 771-7937 
ក្ោក្ ក្ៅ ក្ស្រ ី           
ទូរស័្ពទក្លម        (408) 887-9374 
ក្ោក្ ប្តឹង យា៉ៅ រ ់       
ទូរស័្ពទក្លម         (856) 655-3838 
សូ្មអរប្ពះ ុណ និង អរ ុណ 

សហព័នធង្ខ្ែរេមពុជាចប្ោមនឹងចរើេេិេចប្រជុាំដាំណាេ់ឆ្ន ាំចៅ
េុងង្ខ្ធនូចនោះ  

 ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមនឹងក្រើក្ក្ិចចប្រជុំែំណាចឆ់ាន រំយៈក្ពលពីរព្ថៃ  ឺក្ៅព្ថៃទ ី ៣០ និង ៣១ ខ្មធនូ ឆាន  ំ
២០១១ ខាងមុមក្នះ ។ ក្នះក្រើក្យាងោម "លិមតិនមិនតនងិអក្ញ្្ើញមហាស្ននបាតប្រោឆំាន  ំ២០១១" ចុះព្ថៃទី ២៥ ខ្ម
វចិឆិោ ឆាន  ំ២០១១ ក្ោយប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ធធី ីធក្មាែ    អ គក្លខាធិោរព្នស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ។ សារលិមិត
និមនតនិងអក្ញ្្ើញក្នះ មានមែឹមសារែូចតក្ៅ៖ 

សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ  

អភបិាល  សងឺ យុងឹ រត្នា      (Email: khmerkampucheakrom@gmail.com) 
ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ                  (Email: lychhoun@yahoo.com) 
និពនធនាយក្ ថាេ់ ប្រីជា ចគឿន (Email: thachpreicheakoeun@gmail.com) 

ការយិាល័យនិពនធ 

ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពុជា 
ផ្ទោះសលែ 791  
ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ា 3 
សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ 
ែណ្ឌ មានជយ័, ភនាំសពញ  

លិែិតអនុញ្ញា តចាប ់

ក្លម ១១៤ ព.ម. ប្រក្/ព្ថៃទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ ឆាន  ំ២០១១ 

សបាោះពុមពចាំននួ ១០០០ ចាប ់

សរាងពុមពអងគរ ផ្ទោះសលែ ៦២ អាសប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងត្សឡាង ែណ្ឌ ទលួសោក  រាជធានីភនាំសពញ 

ទូរស័្ពទៈ (855) 017-369-683 ( ดดក្មពុជា) 
ទូរស័្ពទៈ (408) 550-5060      (ดดดអាក្មរកិ្) 
Email: preynokornews@gmail.com 
ក្ ហទំពរ័ៈ www.preynokornews.info 
ក្ ហទំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
ក្ ហទំពរ័ៈ www.vokk.net 

 ណៈក្មែោរ សារពត័ម៌ានព្ប្ពន រ សូ្មខ្ថែងអំណរប្ពះ ុណចំក្ពះប្ពះក្តជប្ព ុណ សឺ្ន វតិ ក្ៅ
ប្រក្ទស្បារាងំ ខ្ែលបានឧរតថមភថវោិចំននួ ៣០ € ប្រោខំ្មក្នុងោរក្បាះពុមពោខ្ស្ត ព្ប្ពន រ ។  

(តមក្ពីទំពរ័ក្ែើម) 
ក្ឃ្ស្នានក្យាបាយ  រស្តញ្្ញរវរប

ធមយ៌នួ និងក្ក្ងប្រវញ័្ចផលប្រក្យាជន៖៍ 
ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ក្ៅ ជាតិ សុ្ខា

ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមពីក្មតតមាតប់្ជូក្ បាន
តអូញខ្តអថា ក្មែពិធីអវីមយួខ្ែលអាជាា ធរ
ក្វៀតណាមក្ៅថា "ទិវាមក្ហាប្ស្ពវរប
ធម ៌ កី្ោ និង ក្ទស្ចរណ៍ខ្មែរណាមរូ" 
ក្នាះ អាជាា ធរក្វៀតណាមក្ធវើក្ឡើងក្ែើមប ី
ក្ឃ្ស្នានក្យាបាយ ររស់្រក្សកុ្មែុយ
និស្តយួនអំពីអវីខ្ែលក្ អះអាងថា "មហា 
ក្ជា ជយ័" ខ្ែលមែួនបានយក្ជយ័ជំនះ 
ក្លើទាហានអាក្មរកិ្ោងំ និងបារាងំខ្ត
រ៉ៅុក្ណាណ ះ មនិខ្មនជាោរពប្ងីក្និងពប្ងឹង
វរបធមប៌្រព្ពណីខ្មែរក្ប្ោមសុ្ទធសាធក្ទ។   

ប្ពះស្ងឃែខ្ែល បានរនតក្ទៀតថា 
អាជាា ធរយួន បានរស្តញ្្ញរវរបធមយ៌ួន 
ចូលក្នុងក្មែវធីិមយួក្នះ ែក៏្ប្ចើនក្លើស្
លរ ់ ែូចជា ក្ោខ នោយក្ឡឿង  ខ្លបង
ប្រជាប្រីយម៍នុស្សអងគុយប្ក្រីផែុ ំមែុយ ោរ  
ោងំពិពរ័ណ៍មនុស្សពក្ែ់នួ  រោសុ្ទធ 
ខ្តអក្សរយួន និងក្មែវធីិនិយាយសុ្ទធខ្ត
ភាសាយួនជាក្ែើម  ។ 

អំពីោរចូលក្មើលពីធីប្រណំាងក្ោ
វញិ ប្ពះស្ងឃែខ្ែលបានអះអាងថាពល 
រែឋខ្មែរក្ប្ោមខ្ែលចូលក្មើលមាន ក្់ៗ  ប្តូវ
ទិញសំ្រុប្តមាន ក្ព់្ថែែល់ក្ៅ ២០ ពន ់  
ែុង (២ មុនឺែុង) និងថា ពលរែឋខ្មែរ
ក្ប្ោមខ្ែលបានមក្ពីក្មតតនានា ព្នខ្ែន
ែីក្មពុជាក្ប្ោមចូលរមួក្មានត ក្នុងក្មែវធីិ
មយួក្នះក្នាះ ក្ប៏្តូវជលួផទះសំ្ណាក្ ់  
ក្ទៀតផង ខ្ែលប្ពះអងគោតទុ់ក្ថា ក្នះ
ជាោរក្ក្ងប្រវញ័្ច ក្លើវរបធម ៌ និងក្ញើស្
្មររស់្ខ្មែរក្ប្ោម មណៈខ្ែលពល 
រែឋខ្មែរក្ប្ោមរចចុរបនន កំ្ពុងខ្តមានជីវ 
ភាពប្កី្ប្ក្ ក្ហើយថាក្មែវធីិក្នះ រួណាស់្ 
ប្តូវខ្តក្រើក្សិ្ទធិក្ស្រភីាព ឲ្យបានទូលំទូ 
ោយស្ប្មារប់្រជាពលរែឋក្លងក្មានត
ក្ោយមនិ រួ មានោរលក្សំ់្រុប្តខ្ររ
ក្នះក្ឡើយ ។ 

ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ក្ៅ ជាតិ សុ្ខា
បានមានពុទធែីោយា៉ៅ ងក្នះថា៖"ក្នុងក្នាះ 
ក្វៀតណាមបានក្ បានក្លើក្យក្វរបធម៌
យួនមក្ក្ប្ជៀតខ្ប្ជក្ែូចជា ក្ធវើពិធីជិះ
ប្ក្រី ពក្ែ់ួន ផែុ ំមែុយ ហនឹង ។ ក្នុង
មក្ហាប្ស្ពក្នះ មានោរចូលរមួពីមហា
ជនជាក្ប្ចើន ខ្តមានោរលក្សំ់្រុប្ត ក្នុង
មយួសំ្រុប្តរហូតែល់ក្ៅព្មភពនែុ់ង
ក្ទៀតផង" ។ 

ជិះជាន ់និង ោរស្ងកត៖់ 
ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ក្ៅ ជាតិសុ្ខា

បានមានពុទធែីោរនតក្ទៀតថា ោរខ្ែល
អាជាា ធរយួន បានលក្សំ់្រុប្តឲ្យពលរែឋ
ខ្មែរក្ប្ោម ចូលក្មើលក្មែវធីិប្រណំាងក្ោ
ក្នាះ វាជាោរក្ក្ងចំក្ណញយក្ថវោិពី
ក្ញើស្ខ្ក្អលររស់្ប្រជាជន និងថារែឋអំ 
ណាចយួន បានយក្អំណាចក្ៅោរ

ស្ងកតប់្រជាពលរែឋ ក្ៅោមទំក្នើងចិតត
ររស់្មែួន ។ 

ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ក្ៅ ជាតិ សុ្ខា
មានពុទធែីោថា៖ " ប្រសិ្នក្រើក្យើងោែ ន
លុយជាវនូវសំ្រុប្តចូលទស្សនាក្ទ  ឺវា
មនិមានសិ្ទធ ិ ឬ ក្ មនិឲ្យក្យើងចូល      
ទស្សនាជាោចខ់ាត ។ ោមពិតក្មែវធីិ
ហនងឹ  រួណាស់្ខ្តផតល់សិ្ទធឲិ្យប្រជាជន
ចូលក្មើលក្ោយក្ស្រភីាព ក្ហើយមានក្ង
ស្នតសុិ្មយាមោរណ៍ប្រជាជនឲ្យបានលអ
ក្ទើរវាប្តឹមប្តវូ ។ ខ្តផទុយក្ៅវញិក្វៀត  
ណាមវាអតអីុ់ចឹង  ឺពកួ្រោឋ ភបិាលយនួ
ហនងឹមានោរយក្លុយពីោរលក្សំ់្រុប្ត   
ក្រើមនិបានទិញសំ្រុប្តក្ទ វាមនិឲ្យចូល  
ទស្សនា ។ អីុចឹង ចំណុចហនងឹ អាោែ មាន
ោរក្សាក្សាដ យ និងអាណិត ក្ហើយក្៏
មានោរអនចិ់តត ចំក្ពះរោឋ ភបិាលយនួ
រចចុរបនន ខ្ែលវាប្ រប់្ ងក្ោយមានោរ
យក្អំណាចមក្ោរស្ងកត ់  ឺោជិះជាន់
ក្ៅោមអវីខ្ែលវាក្ធវើក្ៅបាន ។ វាមនិក្ោ 
រពសិ្ទធិ ក្ោរពចារក់្ស្រភីាព ក្ោរពចារ់
ជនជាតិ ក្ោរពចារស់្ងគមទូក្ៅ ខ្ែល
ក្ ោតទុ់ក្ថា ជាស្ងគមស្ក្លក្ោក្
ក្នាះ  ឺវាអតម់ាន" ។ 

ប្រភពពត័ម៌ាន ពីក្ ហទំពរ័មយួ
ខ្ែលមនទីរវរបធម ៌ កី្ោ និងក្ទស្ចរណ៍
ក្មតតមាតប់្ជូក្ ឬ ក្មតតអាងយា៉ៅ ង ព្នរោឋ ភិ
បាលក្វៀតណាមបានក្រៀរចំក្ឡើង ោច់
ក្ោយខ្ឡក្ស្ប្មារម់ក្ហាប្ស្ពមយួក្នះ 
បានឲ្យែឹងថា "ទិវាមក្ហាប្ស្រវរបធម ៌ 
កី្ោ និង ក្ទស្ចរណ៍តំរនខ់្មែរណាមរូ 
ក្លើក្ទី ៥ ឆាន  ំ ២០១១" (Ngày Hội 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
vùng đồng bào Khmer Nam Bộ 
lần thứ V/2011) បានប្រប្ពឹតតក្ៅក្ៅ
ប្ស្ុក្ប្ក្ក្ៅ (Tịnh Biên) ក្មតតមាតប់្ជូក្ 
រយៈក្ពល ៤ ព្ថៃ ោរពី់ព្ថៃទី ១ ែល់ទី ៤ 
ខ្មធនូ ក្នែងក្ៅក្នះ ក្ែើមបរីង្កា ញពីវរបធម ៌
ប្រព្ពណីខ្មែរក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម ។  

ប្រភពពត័ម៌ានែខ្ែល បានឲ្យែឹង
ក្ទៀតថា មក្ហាប្ស្ពក្នះ មានោរចូលរមួ
ពីពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមទាងំ ១២ ក្មតតក្ៅ
ខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោម ែូចជាទីប្កុ្ងព្ប្ពន រ 
ក្មតតក្រាងែំរ,ី ប្ពះប្តពងំ, លងក់្ហារ, 
ប្ក្មនួស្, ពលោវ, ទឹក្ក្មែ , ខ្ប្ពក្
ឫស្ស,ី ឃ្ែ ងំ, បាសាក្ ់ (Hậu Giang),      
រិនក្ផឿក្ (Bình Phước)  និងក្មតតមាត ់
ប្ជូក្ជាមាច ស់្ផទះ ។ ក្ប្ៅពីក្នះ ក្មតតចំននួ
ពីរព្នប្រក្ទស្ក្មពុជា  ឺក្មតតោខ្ក្វ និង 
ក្មតតក្ណាដ លបានចូលរមួផងខ្ែរ ។   

ក្មែវធីិមក្ហាប្ស្ពក្នះ មានោក្់
ោងំពិពរ័ណ៍ និងក្លងខ្លបងប្រជាប្រីយ៍
ទាក្ទ់ងនឹងវរបធម ៌ប្រព្ពណីខ្មែរក្ៅខ្ែន
ែីក្មពុជាក្ប្ោម ែូចជា ពិធីប្រណំាងទូក្ 
ង, ោររង្កា ញមូែស្ក្មែៀក្រំពក្ខ់្មែរ, 
ខ្លបងទាញប្ពត ់ និងពិធីប្រណំាងក្ោ 
ជាក្ែើម ៕ 

អាជាា ធរយនួចេងប្រវ័ញ្ច ចលើវរបធម៌ង្ខ្ែរចៅេមពុជាចប្ោម 



ថ្ងៃសៅរ ៍១៥ សកើត ខែមគិ្គសិរ ឆ្ន ាំស ោះ ត្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៥ ចវៀត្ណាម សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ក្ោយ ថាច ់ជំក្រឿន 
 ណៈក្មែោរប្រជាជន ក្មតតោវ ង

ណាម បានក្ចញក្ស្ចក្ដីស្ក្ប្មចពិនយ័
ប្បាក្ចំ់ននួ ២៦០ ោនែុង ពីរទរំ 
ពនរែឋបាលចំក្ពះ ក្ោក្ តវឹង និងកូ្ន
ោតទ់ាងំពីរររូក្ទៀត  ឺ នាង វនិ ទុក្ វ ី
(Huỳnh Thục Vy) និង ក្ោក្ វនិ 
ប្តុង ហុីវ (Huỳnh Trọng Hiếu) 
ក្ហើយបាន" ររឹយក្ឧរក្រណ៍ក្ប្រើប្បាស់្ 
ក្លើវស័ិ្យពត័ម៌ានវទិា" ខ្ែលអាជាា ធរ
យួនោតទុ់ក្ថាជា"ោររំពនចារ"់ ។ 

ក្ទាះរីក្ស្ចក្ដីស្ក្ប្មចបានចុះហតថ
ក្លខាោលពីព្ថៃទី ២១ ខ្មវចិឆិោ ក្ដី ខ្ត
នាង វនិ ទុក្ វ ីបានឲ្យែឹងថា រហូតែល់
ព្ថៃក្នះ លិមិតក្នះក្ៅមនិទានប់ាន
រញូ្្នែល់ព្ែប្ ួសារររស់្មែួនក្ទ ។ 

នាង វនិ ទុក្ វ ី បាននិយាយជា 
មយួ BBC ពីក្មតតោវ ងណាមមក្ថា     
"ចំក្ពះប្ ួសារនាងមាុ ំ ក្នះប្ោនខ់្តជា
ក្ស្ចក្ដីស្ក្ប្មចមយួ ក្ែើមបរំីក្ពញរខ្នថម
ក្ៅក្លើក្រណី [ខ្ែលអាជាា ធរ] បានចូល
ខ្្ក្ក្្រ និងររឹយក្ប្ទពយស្មបតតិផទះ
ររស់្ក្យើងមាុ ំទាងំ ៣ នាក្ ់ ោលពីព្ថៃទី 
០៨ ខ្មវចិឆិោ ខ្តរ៉ៅុក្ណាណ ះ" ។ 

ោលពីព្ថៃទី ០៨ ខ្មវចិឆិោ មនទីរពត័ ៌
មាន និងក្ឃ្ស្នាោរ ក្មតតោវ ងណាម 
បានោតោ់រខ្្តក្្រជារនាទ នម់យួ ក្ៅ
ផទះររស់្ក្ោក្ វនិ ង៉ៅុក្ តវឹង (Tuấn) ។ 
ក្រណីក្នះ ពត័ម៌ានក្នុងប្ស្ុក្បានរាយ
ោរណ៍ថា ប្កុ្មខ្្ក្ក្្របានរក្ក្ ើញនូវ 
"ក្ស្ៀវក្ៅចំននួ ៥ ក្ាល ខ្ែលមានអតថ
រទស្រក្ស្រប្រឆាងំរោឋ ភបិាល" ។ 

រនាទ រម់ក្ ប្កុ្មខ្្ក្ក្្របានររឹ
យក្ប្ទពយស្មបតតិមយួចំននួររស់្ប្ ួសារ
ក្ោក្ តវឹង (Tuấn) ែូចជា កំុ្ពយទូរ័, 
មា៉ៅ សីុ្ន Printer និង USB ក្ែើមបយីក្
ក្ៅ "ពិនិតយឲ្យបានចាស់្អំពីស្ក្មែភាព
ប្រឆាងំ" ររស់្អនក្ទាងំ ៣ ររូក្នះ ។ 

ោមក្ស្ចក្ដីស្ក្ប្មច ខ្ែលក្ទើរខ្ត
ក្ចញថែី  ឺឧរក្រណ៍ទាងំអស់្ខាងក្លើ
ប្តូវបានក្ ររឹយក្ជាអចិព្ស្តនតយ ៍។ 

ប្ោនខ់្តជាោរោរក់្ផដើម៖ 
នាង វនិ ទុក្ វ ីអាយុ ២៦ ឆាន  ំបាន

និយាយនឹង BBC ោលពីព្ថៃទី ២ ខ្មធនូ 
ថា"ប្ ួសារនាងមាុ ំរចចុរបននជរួោរលំបាក្
យា៉ៅ ងខាែ ងំ ។ ២៦០ ោនែុង  ឺចំននួ

ថវោិក្ប្ចើនណាស់្ ។ ោរពិតប្ ួសារ
នាងមាុ ំ ោែ នលុយស្ប្មាររ់ងពិ់នយ័ក្នះ
ក្ទ " ។  

ប្ ួសារនាងមាន ក្ប្មាង នឹងក្ធវើ
ោរតវា៉ៅ  ក្ៅក្លើក្ស្ចក្ដីស្ក្ប្មចក្នះររស់្
 ណៈក្មែោរប្រជាជនខាងក្លើ ។ 

នាង ទុក្ វ ី បាននិយាយថា ោរ
ពិនយ័ក្នះ វាប្ោនខ់្តជាជំហានែំរូងព្ន
ស្ក្មែភាពជារនតរនាទ រក់្ទៀតររស់្អាជាា
ធរក្វៀតណាម ។ 

"ក្យើងក្ៅខ្តស្រក្ស្រអតថរទ  ឺក្  
[អាជាា ធរ]  ក្ៅខ្តរនតរក្ភស្តុោងក្ែើមប ី
ក្ោទក្យើងអំពីរទប្រឆាងំ " ។ 

នាង ទុក្ វ ីបានរញ្្ញក្អំ់ពីក្ោល
ជំហរថា៖ "ឳពុក្កូ្ននាងមាុ ំពិតជាមនិ
អាចរញ្ឈរោ់រស្រក្ស្របានក្ទ និងប្ ួ 
សារនាងមាុ ំ បានក្ប្តៀមសាែ រតីជាក្ប្ស្ច
ក្ហើយក្នុងោរប្រឈមនឹងក្ប្ោះថាន ក្ ់ នា
ក្ពលអនា ត" ។ 

ក្ោក្ វនិ ង៉ៅុក្ តវឹង ជាអនក្និពនធ 
ធាែ រ ់ជារ ុ់ក្រក្សកុ្មែុយនិស្តក្វៀតណាម
អស់្រយៈក្ពល ១០ ឆាន  ំ ោរពី់ឆាន  ំ
១៩៩២ ែល់ ២០០២ ពីរទ"ក្ឃ្ស្នា 
ប្រឆាងំរោឋ ភបិាលសាធារណរែឋ ស្ងគម 
និយមក្វៀតណាម"  ។  

រចចុរបនន ឳពុក្កូ្នទាងំ ៣ ររូក្នះ 
ខ្តងខ្តងស្រក្ស្រអតថរទចុះផាយ ក្ៅ

ក្លើក្ ហទំពរ័ក្ប្ៅផែូវោរមយួ ខ្ែលអតថ
រទទាងំក្នាះ មានមែឹមសាររះិ នក់្ោល
នក្យាបាយ ររស់្រក្សកុ្មែុយនិស្តក្វៀត
ណាម ។ 

នាង ទុក្ វ ី បានអះអាងថា ឳពុក្
កូ្នទាងំ ៣ ររូក្នះ"ោែ នកំ្ហុស្អវីក្ឡើយ
ទាក្ទ់ងនឹងរទក្លែើស្រែឋបាល និងប្ពហែ
ទណឌ  ពីក្ប្ពះ ឳពុក្កូ្ននាងមាុ ំទាងំ ៣ 
នាក្ក់្នះ ប្ោនខ់្តអនក្និយាយោរពិតប្រ 
ក្រក្ោយសី្លធមខ៌្តរ៉ៅុក្ណាណ ះ" ។ 

មណៈក្នាះខ្ែរ ក្ោក្ វនិ ង៉ៅុក្ តវឹង 
(Huỳnh Ngọc Tuấn) ធាែ រប់ានផដល់
រទស្មាភ ស្នម៍យួែល់ BBC ក្លើក្មុន
ថា រទប្រឆាងំរោឋ ភបិាលក្នាះ វាប្ោន់
ខ្តជា" មែឹមសាររមួមយួប្រក្រក្ោយភាព
ស្ែុប្ សាែ ញររស់្រោឋ ភបិាល ពីក្ប្ពះមាុ ំ
និងកូ្នៗររស់្មាុ ំ ប្ោនខ់្តអនុវតតោម
ក្ស្រភីាពព្នោររក្ញ្ចញមតិ និងស្ខ្មដង
នូវទស្សនៈផាទ ល់មែួនខ្តរ៉ៅុក្ណាណ ះ" ។ 

ក្ោក្ វនិ ង៉ៅុក្ តវឹង និងកូ្នោត់
ទាងំពីរនាក្ ់ ប្តូវបានអាជាា ធរក្វៀតណាម
ក្ោទប្រោនពី់រទថា បានមនិបានចូល 
រមួោរក្បាះក្ឆាន តរែឋស្ភាអាណតតិទី ១៣ 
ោលពីខ្មឧស្ភា ឆាន  ំ២០១១ ក្នែងក្ៅ
ក្នះ ។ ក្ប្ៅពីក្នះ ក្ោក្ធាែ រប់ានផតល់
រទស្មាភ ស្ន ៍ នឹងភាន ក្ង់្ករពត័ម៌ានក្ប្ៅ
ប្រក្ទស្អំពីក្រឿងក្នះ ៕  

ប្គសួារអនេោង្សត្ចសរចីវៀត្ណាម
ប្ត្វូអាជាា ធរពនិយ័ប្ប្តេ ់

ក្ោក្ វនិ ង៉ៅុក្ តវងឹ (Huỳnh Ngọc Tuấn) និងកូ្នប្រុស្និងប្សី្ ២ នាក្ ់ ខ្ែល
បានស្រក្ស្រអតថរទជាក្ប្ចើនចុះផាយក្ៅក្លើប្រពន័ធអិនក្ធើណិត ប្តូវបានអាជាា ធរក្វៀត
ណាមក្មតតោវ ងណាម (Quảng Nam) ពិនយ័ប្បាក្ចំ់នួន ២៦០ ោនែុង និងររឹ
យក្កំុ្ពយទូរ័ ក្ប្ពះមានោរក្ោទប្រោនពី់អាជាា ធរថាបាន "រពំនចារ"់ ។ 

នាង វនិ ទុក្ វ ីរមួជាមយួឳពុក្ និងរងប្រសុ្បានអតថរទជាក្ប្ចើនចុះផាយក្ៅក្លើ
ប្រពន័ធអិនក្ធើណិត ។ ររូថត៖ BBC 

 ឳពុក្កូ្ននាងមាុ ំពិតជាមនិអាចរញ្ឈរោ់រស្រក្ស្របាន
ក្ទ និងប្ ួសារនាងមាុ ំបានក្ប្តៀមសាែ រតីជាក្ប្ស្ចក្ហើយ ក្នុងោរ

ប្រឈមនឹងក្ប្ោះថាន ក្ន់ាក្ពលអនា ត ។ វនិ ទុក្ វ ី 

ក្ោយ ថាច ់ធារ ី
ភនកំ្ពញ: ប្រធានស្មា មមតិតភាព

ក្វៀតណាម - ក្មពុជា បានជំនយួថវោិចំ 
ននួ ៣០០ ោនែុង ស្ប្មារក់្សាង
សាោក្រៀនយួនែល់ជនជាតិយួន ក្ៅ
ក្នុងប្រក្ទស្ក្មពុជា ក្នុងែំក្ណើ រទស្សន
កិ្ចចមក្ក្មពុជា ោលពីព្ថៃទី ២២ ខ្ម    
វចិឆិោ ក្នែងក្ៅក្នះ ។  

ខ្ថែងក្ៅក្នុងពិធីផដល់ជំនយួ នាទី
ប្កុ្ងភនកំ្ពញ ក្ោក្ ក្ៅ ក្ ៉ៅ  ប្រធានស្មា 
 មក្វៀតណាម-ក្មពុជា មានប្រសាស្ន៍
ថា ថវោិចំនួន ៣០០ ោនែុង ក្នះ ជា
អំក្ណាយស្ប្មារជំ់នយួ ែល់កុ្មារជន
ជាតិយនួក្ៅក្នុងប្រក្ទស្ក្មពុជា ។  

ក្ោក្ ក្ៅ ក្ ៉ៅ  មានប្រសាស្ន៍
ទាក្ទ់ងនឹងោរពប្ងឹងវស័ិ្យអររ់ ំ ព្ន
សាោក្រៀនយួនមយួក្នះថា  មស្តនតីយួន
ក្ៅក្វៀតណាមែូចជា ប្ក្សួ្ងអររ់ ំ និង
រណដុ ះរណាដ ល ប្ក្សួ្ងោរររក្ទស្ 
និង  ណៈក្មាែ ធិោររក្សក្ែើមបជីនជាតិ
យួនក្ៅក្ប្ៅប្រក្ទស្  មានតនួាទីយក្
ចិតតទុក្ោក្ ់ និងទទលួមុស្ប្តូវក្លើ      
វស័ិ្យអររ់ែំល់កុ្មារជនជាតិយួន ក្ៅ
ក្នុងប្រក្ទស្ក្មពុជា ។ 

រចចុរបនន មានសាោក្រៀនយួនមយួ
ចំននួបានរក្ងកើតក្ឡើងក្ៅក្មពុជា ក្នុង
ក្នាះមានសាោក្រៀនខ្តមយួ ត ់ក្ៅក្នុង
ទីប្កុ្ងភនកំ្ពញ ខ្ែលកំ្ពុងរក្ប្ងៀននិង
ក្រៀនជាភាសាយួនប្តឹមក្ប្មតិថាន ក្ទី់៥។ 
ក្នះក្រើក្យាងោមោខ្ស្តរែឋ ររស់្រក្ស
កុ្មែុយនិស្តក្វៀតណាមក្ ែ្ ះ សាយ
ហគនយា៉ៅ យផុង (Saigon Giai Phong) 
ខ្ែលបានចុះផាយពត័ម៌ាន ក្ៅក្លើក្ 
ហទំពរ័ោលពីព្ថៃទី ២៦ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ
២០១១ ។   

ក្នុងែំក្ណើ រទស្សកិ្ចចក្នះ ក្ោក្ ក្ៅ 
ក្ ៉ៅ  ( Vu Mao ) ប្រធានស្មា មក្វៀត

ណាម-ក្មពុជា បានចូលជរួក្ោក្ ហ ុន 
ខ្ស្ន នាយក្រែឋមស្តនតីក្មពុជា នាោៃ ចព្ថៃ
ទី ២២ វចិឆិោ ក្ៅវមិានស្នតិភាព ក្នុងទី
ប្កុ្ងភនកំ្ពញផងខ្ែរ ។ ក្នុងកិ្ចចប្រជំុ
ក្ោយរិទទាវ រក្នាះ ក្ោក្ ហ ុន ខ្ស្ន ក្៏
បានខ្ថែងអំណរ ុណែល់ក្វៀតណាម នូវ
អវីខ្ែលក្ោក្បានអះអាងថា "បានជយួ 
រកំ្ោះក្មពុជាក្ចញពីររររ៉ៅុលពត" ។  

 ក្នុងកិ្ចចប្រជំុរវាង ក្ោក្ ហ ុន 
ខ្ស្ន និង ប្រធានស្មា មមតិតភាពក្វៀត
ណាម-ក្មពុជា ក្នាះ  ឺក្ែើមបពីប្ងឹងកិ្ចច
ស្ហប្រតិរតតិោររវាងក្មពុជា និងក្វៀត
ណាម ខ្ែលមានប្សារឲ់្យោនខ់្តរងឹមាំ
ប្ពមទាងំជប្មារ ពីស្ក្មែភាពររស់្   
ស្មា មមតិតភាពក្មពុជា  - ក្វៀតណាម 
ជយួ ពាបាលជំងឺខ្ភនក្ែល់ប្រជាពលរែឋ
ខ្មែរក្ៅោមតំរនប់្ពំខ្ែន ជយួ ឧរតថមភ
ែល់សិ្ស្សខ្មែរខ្ែលបានក្ៅសិ្ក្ា ក្ៅ
ប្រក្ទស្ក្វៀតណាម និងជំរញុវនិិក្យា 
ទុនក្វៀតណាមឲ្យមក្ោក្ទុ់នក្ៅក្មពុជា 
។ ក្នះក្រើក្យាងោមប្រសាស្ន ៍ ក្ោក្    
អា ង សុ្ផខ្លែត ជំនយួោរផាទ ល់ ក្ោក្ 
ហ ុន ខ្ស្ន បានប្បារព់ត័ម៌ានក្នុងប្ស្ុក្ 
ោលពីទី ២២ ខ្មវចិឆោ ។  

ទំនាក្ទំ់នងក្មពុជាក្វៀតណាម ប្តវូ
បានក្ ក្មើលក្ ើញថា មស្តនតីជានម់ពស់្ព្ន    
រោឋ ភបិាល រក្សកុ្មែុយនិស្តក្វៀតណាម
ខ្តងខ្តមក្រំក្ពញទស្សនកិ្ចច ក្ៅក្មពុជា 
និងមានោរចុះសួ្រសុ្មទុក្ខ និង្ន
ែល់ោរ ជយួ ក្សាងសាោក្រៀនយនួ
ែល់ជនជាតិយនួ ខ្ែលកំ្ពុងរស់្ក្ៅក្នុង
ប្រក្ទស្ក្មពុជា មណៈខ្ែលមស្តនតជីាន់
មពស់្ព្នរោឋ ភបិាលខ្មែរ ប្តវូបានក្ ក្មើល
ក្ ើញថា មនិខ្ែលមានែំក្ណើ រទស្សន
កិ្ចចក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម ក្ែើមបរីក្ងកើតសាោ
ក្រៀនជំនយួោរសិ្ក្ាអររ់ភំាសាខ្មែរែល់
កូ្នក្ៅខ្មែរក្ប្ោមក្ឡើយ ៕ 

ចវៀត្ណាមជាំនយួលយុ ៣០០ លានដងុ
សប្មារេ់សាងសាលាចរៀនឲ្យជនជាត្ិ

យនួចៅេមពជុា 

ក្ោក្ ហ ុន ខ្ស្ន នាយក្រែឋមស្តនតីខ្មែរ (សាដ ំ) និង ក្ោក្ ក្ៅ ក្ ៉ៅ  ប្រធានស្មា ម
មតិតភាពក្វៀតណាម-ក្មពុជា ។ 



ថ្ងៃសៅរ ៍១៥ សកើត ខែមគិ្គសិរ ឆ្ន ាំស ោះ ត្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៦ ឯេសារ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

រប្តយោរណ៍ពីសាា នោរណ៍
រេចុរបននចៅនិគមងកូវ           

២៤ េមុភៈ 

សូ្មប្រក្ នែំណឹង ែល់ប្ពះក្តជ 
ប្ពះ ុណ ប្រធាន ណៈក្មែោរែឹក្នាំ
ប្ពះស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិក្ស្រភីាពជំក្នឿ
សាស្នាក្មតត  ។ សូ្មទានប្ជារ 

ោលពីព្ថៃទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ អាជាា ធរ  
ប្ស្ុក្ថកូវ មានក្មសៀ ក្ងវៀង  វា៉ៅន ់ ក្ភឿក្ ជា
ក្មក្ោែ ង បានយក្ទាហានប្ រប់្រក្ភទ 
រ៉ៅូលិស្ប្ រខ់្ផនក្រារព់នន់ាក្ ់ក្ៅក្ោម
ពទ័ធ វតតប្ក្ពំុឈូក្ប្ោល អស់្ ៣ ព្ថៃ ៣ 
យរ ់ ។ ពកួ្អាជាា ធរប្ស្ុក្បានបាញ់
ោកំ្ភែើងស្មែុតប្ពះស្ងឃ  រណាត លឲ្យ
មានឆាក្ប្រយុទធក្ៅទីធាែ វតត ប្ពះស្ងឃ
ក្នុងវតតមាន ១១៥ អងគ ប្តូវរែឋោរក្ោម
ពទ័ធជារ ់ ក្ហើយក្ៅខាងក្ប្ៅវតតក្ម៏ាន
ទាហានក្ោមពទ័ធរីរនួជានក់្ទៀត ។ 

ោរប្រយុទធែស៏ាហាវរំផុត រវាង
ប្ពះស្ងឃ និងរែឋោរ ក្ភឿក្ ោរក់្ផតើមពី
ក្មា៉ៅ ង ១ ែល់ ក្មា៉ៅ ង ៤ រក្ស្ៀលព្ថៃទី 
២៣ ខ្មកុ្មភៈ ។ ទឹក្ចុងក្ប្ោយប្ពះស្ងឃ
ក្យើង ប្តូវទាហានយួនរញុចូលវតតទាងំ 
ប្ស្ុង ។ ោមរបាយោរណ៍ររស់្ ភកិ្ខុ    
 ឹម សុ្មសារ ី ក្ៅអធិោរវតតោរុ ៍បានឲ្យ
ែឹងថា   តុលយោរក្ប្ោយក្ពលប្រយុទធែ៏
សាហាវក្នះ រណាត លឲ្យប្ពះស្ងឃ
សុ្ ត ២ អងគ ររសួ្ ១១ អងគ និង ប្តវូ
ោរផ់សកឹ្ោក្ ុ់ក្ ២១   អងគ ។ 

អាប្ស័្យក្ហតុក្នះ  សូ្មប្ពះក្តជ
 ុណប្រធានក្មោត ជយួ ក្ោះប្សាយែល់ 
ប្ពះស្ងឃ ខ្ែលប្តូវោរផ់សកឹ្ទាងំក្នាះ
ផង ក្រើទុក្ឲ្យយឺតក្ពលនឹងប្តូវអាជាា ធរ
រញូ្្នប្ពះស្ងឃទាងំក្នះ ក្ៅស្មរភូមិ
មុមជាមនិខានក់្ឡើយ ។ 

ោងនាមតំណាងស្ងឃប្ស្ុក្ថកូវ  
សូ្មប្ពះក្តជប្ពះ ុណប្រធាននិង ណៈ 
ក្មែោរ ជយួ រក្វធិានែម៏ានប្រសិ្ទធិភាព 
ក្ោះប្សាយរញ្ញា ក្នះ ឲ្យបានទានក់្ពល  

ក្រើមានខ្ផនោរយា៉ៅ ងណាៗសូ្មប្រក្ ន 
ែំណឹងជារនាទ ន ់ មាុ ំប្ពះក្រណុាទាងំ 
ោយ សូ្មរងោទំទលួរញ្្ញប្ រក់្ពល
ក្វោ ។ 

  ក្ោយក្ោរព 
តំណាងស្ងឃនិ មថកូវ 

ហតថក្លខា  
 ឹម សុ្ង វតតក្ោះសាែ  

លិមិតចមែងសូ្មប្រក្ នជូន៖ 
 ប្ពះតំណាងស្ងឃប្ រប់្ស្ុក្ 

ក្ៅអធិោរវតតនានាក្ៅក្នុង
ក្មតត (ក្ែើមបជីាែំណឹង និងក្ធវើ
ស្ហប្រតិរតតិោររមួ) 

 រណណ សារ  
ក្ប្ោយពី បានអានរបាយោរណ៍

ររស់្តំណាងស្ងឃនិ មថកូវរចួ   ណៈ
ក្មែោរនាយក្ ក្ប៏ានក្រើក្អងគប្រជំុ
ពិក្ស្ស្ក្ហើយខ្ចក្ោរង្ករែូចតក្ៅ៖ 

 ណៈក្មែោរែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរ
ោរពរសិ្ទធិក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នា ប្តូវ
ខ្ចក្ជា ២ ខ្ផនក្ ។  ខ្ផនក្រែឋបាលប្តូវ
ោក្ទី់សាន ក្ោ់រក្ៅវតតកំ្ពង ់ ក្ៅប្រោំ
ោរមាន ប្ពះក្តជប្ពះ ុណប្រធាន - 
អនុប្រធានទី ១ ភកិ្ខុ ថាច ់ហាវ យ- ថាច ់
យីន- ថាច ់ធន កុ្ង -ថាច ់ធន ក្ភឿក្ -  
 ឹម ឃ្ង ប្ពះអនុ ណ ថាច ់ក្សាយ -
ថាច ់ សុ្ម  - ឹម ក្ញើង -ថាច ់រងុ- ថាច ់
ភនិ និងប្ពះអនុ ណរង ថាច ់  ីម 
។ល។ 

ភារកិ្ចចររស់្ខ្ផនក្រែឋបាល   ឺទាក្ ់
ទងរែឋបាល និងសាោក្មតត ក្ហើយក្ធវើ
របាយោរណ៍ក្ឡើងក្ៅមជឈមណឌ ល ។ 
ទាក្ទ់ងជាមយួ នឹងន របាលទាហាន
ខ្មែរខ្ែលបានរំក្រ ើក្នុងជរួរោឋ ភបិាលក្ងវៀង 
វា៉ៅន ់ ក្ស្ើង  ក្ែើមបបី្សាវប្ជាវទីក្ខ្នែង ុំ
ឃ្ងំប្ពះស្ងឃខ្ែលប្តូវោរផ់សកឹ្ រចួ
ក្ហើយផតល់ែំណឹង ែល់ ណៈក្មែោរ
ប្រតិរតតិ ។ 

ខ្ផនក្ប្រតិរតតិោរ ប្តូវោក្ទី់សាន ក្់

ោរក្ៅ វតតចមា៉ៅរូរ ី ក្ៅប្រោោំរមាន 
ភកិ្ខុ ថាច ់ក្ស្ -ថាច ់ក្ញៀង -ថាច ់វង ់-
 ឹម សាក្រត - ឹម ោនថ់ារា  -ថាច ់
ខ្ណវ -ថាច ់ោ-សឺ្ង ភនិ -ថាច ់ ក្ងៀ -
ថាច ់ស្ម  -ថាច ់ស្ល -ថាច ់ រ ុង—  
សឺ្ង ងនួ -ថាច ់ក្ចៀន ។ល។ 

ខ្ផនក្ប្រតិរតតិោរ មានភារកិ្ចចនិមនត 
ប្ពះស្ងឃនានាវតត មក្ជរួជំុោន ក្ៅវតត
ចមា៉ៅរូរ ី  រវរណារ ក្ងៀត អងករ អំរិល 
។ល។ យក្មក្ទុក្ក្ៅ វតតក្ប្ោក្លិច  
ក្បាះពុមពមិតរណណ  និងក្ស្ចក្តីប្រោស្
ររស់្ររស់្ ណៈក្មែោរែឹក្នា-ំស្រក្ស្រ 
រោតូច-ធំនិងថាន ោំរពរប្ោរខ់្រក្ខ្ផសង 
ពុល ។ល។ 

ោមក្ស្ចក្តីសំ្ក្រចររស់្ ណៈក្មែ
ោរែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិក្ស្រ ី
ភាពជំក្នឿសាស្នា ប្តូវក្ធវើបាតុក្មែក្ៅ
ព្ថៃទី ២៦ ខ្មកុ្មភៈ ក្ោយខ្ហក្បនូបាតុ 
ក្មែចូលសាោក្មតត មនិខ្មនក្ៅក្ខ្នែង
 ុំឃ្ងំប្ពះស្ងឃក្នាះក្ទ ក្ប្ពះខាែ ច
មានក្ប្ោះថាន ក្ែ់ល់ជីវតិ ក្ប្ពះអាជាា ធរ 
បានោក្ប់្ោរខ់្រក្ និងមុនីក្ៅជំុវញិទី
 ុំឃ្ងំ ។ 

រោខ្ែលប្តូវស្រក្ស្រមាន ២     
ភាសា ឺ ខ្មែរ-យួន ។ 

រោទាងំក្នះ  ណៈក្មែោរប្រតិ 
រតតិោរបាន ូររចួក្ហើយក្ៅព្ថៃទី ២៥ 
កុ្មភៈ និងក្ស្ចកី្តប្រោស្ររស់្ ណៈ
ក្មែោរែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិ
ក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នា  បានក្បាះពុមព
រចួក្ប្ស្ចក្ៅព្ថៃជាមយួោន  ។ 

អាប្ស័្យក្ហតុក្នះសូ្មប្ពះក្តជ 
ប្ពះ ុណប្រធានក្មោត ោតខ់្ចងព្លលក្
យក្ស្ពសាមក្ណរ  ឹម សំ្ ណាង មក្
ក្ធវើរុណយោមប្រព្ពណីជាតិ ។  មាុ ំប្ពះ
ក្រណុាទាងំោយ នឹងក្ៅជរួឪពុក្   
មាត យស្ព  ក្ហើយក្រៀរចំក្ធវើរុណយឲ្យប្ពះ
ស្ពវរីរពវជិត  ឹម សំ្ណាង ឲ្យបាន
អធិក្អធមែ ក្ែើមបជីាកិ្តតិយស្ែល់ប្ ួ 

សារព្នប្ពះស្ព និងប្រសិ្ទធិនាមែល់  
សាមក្ណរ  ឹម សំ្ណាង ជា វរីស្មណ 
ក្នុងចំក្ណាមវរីជនទាងំអស់្ ខ្ែលបាន
ពលីក្មែជីវតិែល់ជាតិសាស្នា ។ 

 ក្ធវើក្ៅផារកំ្ពង ់ព្ថៃទី ២៦ ខ្មកុ្មភៈ 

ឆាន  ំ១៩៧៥ 
តំណាងប្ស្កុ្កំ្ពងធំ់ 

ហតថក្លខា  

ភកិ្ខុ ថាច ់ស្ល់ និង ថាច ់រ ងុ 

 ចាបព់ីសលែសនោះសៅ សារពត័ម៌ាន ថ្ត្ពនគ្រ នឹងសចញផ្ាយនូវឯកសារ «ត្ពតឹតការណ៍្ ២៨ កុមភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភមូផិ្ារកាំពង ់ សែតតត្ពោះត្តពាំង» បានត្បមូលចងត្កង
សោយ សោក  ច ់សស បចចុបបនន ជាត្បធានសភាតាំណាងថ្នសហពន័ធខែែរកមពុជាសត្កាម (KKF) ជាអតតីអគ្គសលខាធកិារគ្ណ្ៈកមាែ ធិការគ្ណ្ៈពុទធសាសនាសងរវាទមជឈមណ្ឌ ល
ថ្ត្ពនគ្រ និងជាអនកធាល បជ់ាជនរងសត្ោោះកនុងរបបកុមែុយនិសតសវៀតណាមកាលែលួនសៅជាសងឃកនុងខែនែកីមពុជាសត្កាម ។ ខាងសត្កាមជាែលឹមសារសែើមាាំងត្សុងថ្នឯកសារសនោះ ។ 

ប្ពឹត្ាិោរណ៍ ២៨ េមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភូមិផ្សារេាំពង់  ចខ្ត្ាប្ពោះប្ត្ពាំង  

១-ប្ពះស្ងឃខ្មែរតស្ ូក្ោយស្នតិវធីិ អហងិា និងក្ោរពោមចាររ់ែឋ ។ 
1-Tăng Sĩ Khmer Tranh đấu với tinh thần ôn hoà, bất bạo động và tôn trọng Luật Pháp Quốc Gia. 

២- រែឋអំណាច ក្ងវៀង វា៉ៅន ់ក្ស្ើង  ប្តវូរញ្ឈរនូ់វទក្ងវើយង ់នង អមនុស្សធម ៌និងរកំ្ោភក្លើសិ្ទធិក្ស្រភីាពខាងជំក្នឿសាស្នាររស់្
ប្រជាពលរែឋ ។ 

2-Nhà Cầm Quyền Nguyễn Văn Sơn phãi chấm dứt hành vi dã man , vô nhân đạo,và vi phạm tự do tín 
ngưỡng của đồng bào. 

៣- រែឋអំណាច ក្ងវៀង វា៉ៅន ់ក្ស្ើង  ប្តវូក្ោះខ្លងជារនាទ នែ់ល់ប្ពះស្ងឃខ្មែរ ២០០ ខ្ែលប្តវូ ំុឃ្ងំ ។ 
3 -Chính Quyền Nguyễn Văn Sơn phãi trả tự do lập tức  cho 200 vị  Sư Sải  đã bị giam giữ. 

៤- ប្រឆាងំរែឋអំណាចខ្ែលរកំ្ោភក្លើជំក្នឿសាស្នា ។ 
4  -Phãn đối Chính Quyền đàn áp tôn giáo. 

រោខ្ែលស្រក្ស្រជាភាសាខ្មែរនិងយនួមានមែឹមសារែូចខាងក្ប្ោម 

ចសេេាីប្រោស 

 ណៈក្មែោរែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នាក្មតត
ប្ពះប្តពងំ សូ្មប្រោស្ជាមក្ហាោរកិ្ចំក្ពះមតិជាតិនិងអនតរជាតិថា៖ 

រោឋ ភបិាលសាធារណរែឋយួនស្ពវព្ថៃមានក្ោក្ប្រធានាធិរតី ក្ងវៀង វា៉ៅន ់
ក្ធវ បានរញ្្ញឲ្យ ក្ងវៀង វា៉ៅន ់សឺ្ង អភបិាលក្មតតវញិរិញ ប្រប្ពឹតតអំក្ពើព្ប្ពព្ផស  ជិះជាន់
សាស្នា ខ្្ក្ក្្រវតតអារាម ក្ហើយោរប់្ពះស្ងឃខ្មែរយក្ក្ៅក្ធវើទាហានក្ៅស្មរភូម ិ
មុមក្ទៀត ។ ទក្ងវើទាងំក្នះ ជាោររកំ្ោភក្លើសិ្ទធិក្ស្រភីាពខាងជំក្នឿសាស្នា និង
ក្លែើស្ចាររ់ែឋធមែនុញ្ញយា៉ៅ ងចាស់្ប្ក្ខ្ឡត ។ 

ោងំពីក្ែើមមក្យុវជនខ្មែរក្ប្ោមមនិ ខ្ែលប្ពក្ងើយក្ក្នតើយនិងពរកិ្ចច
ោរពរក្ស្រភីាពមតងណាក្ទ  ឺស្ែ័ប្ ចិតតរំក្រ ើក្ងទព័ជាតិ ប្រឆាងំប្បាងំ ក្យៀក្មញិ 
ក្យៀក្កុ្ង ្មខ្មែរោែ យជាស្ទឹង អ្ឹង រែូចភន ំ ខ្តលទធផលចុងក្ប្ោយ ខ្មែរប្តូវបាន
ទទលួទារណុឌ ក្មែពីរែឋអំណាចក្ៅវញិ ។ 

កូ្នក្ៅរសួ្ក្រៀនក្នះ  ឺជាប្រព្ពណីោងំពីក្ែើមក្រៀងមក្ មនិខ្មនរសួ្រត់
ទាហានែូចោរក្ោទប្រោនរ់រស់្អាជាា ធរក្នាះក្ទ ។  អាជាា ធរ ក្ងវៀង វា៉ៅន ់ក្ភឿក្ ក្ៅ
ប្ស្ុក្ថកូវ បានរមួព្ែនឹងរក្សពកួ្ររស់្មែួននាទំព័រារព់នន់ាក្ម់ក្ពទ័ធ វតតោរុ ៍ ក្ហើយ
បាញ់ប្រហារប្ពះស្ងឃ ២ អងគ ក្ទៀត ឺ ក្យឿង សុ្ម និង  ឹម សុ្មន ៍ោលពីព្ថៃទី ២៣ 
ខ្មកុ្មភៈ ក្ហើយោរផ់សកឹ្ប្ពះស្ងឃយក្ក្ៅក្ធវើទាហានក្ៅស្មរភូមមុិមក្ទៀត ទាងំក្នះ
ជាអំក្ពើព្ប្ពព្ផសនិងអមនុស្សធមជ៌ាទីរំផុត ។ 

អាប្ស័្យក្ហតុក្នះ រែឋអំណាច ក្ងវៀង វា៉ៅន ់ក្ស្ើង ប្តូវខ្តក្ោះខ្លងជារនាទ ន់
ក្ោយឥតលក្ខណចំក្ពះ ប្ពះស្ងឃខ្មែរទាងំអស់្ខ្ែលប្តូវោរផ់សកឹ្ ។ 

រែឋអំណាច ក្ងវៀង វា៉ៅ ន ់ ក្ស្ើង ប្តូវឈរជ់ាសាថ ពរនូវោរខ្្ក្ក្្រវតតអារាម
ខ្មែរតក្ៅក្ទៀត ។ 

ក្រើអាជាា ធរ ក្ងវៀង វា៉ៅន ់ ក្ស្ើង  ក្ោះប្សាយរញ្ញា ខាងក្លើមនិបានទាន់
ក្ពលក្វោក្ទក្នាះ  ផលវបិាក្ប្បាក្ែក្ក្ើតមានែល់ក្ោក្អភបិាលក្មតតជាមនិខាន ់
ក្ពលក្នាះអាោែ ភាពទាងំោយ ជា ណៈក្មែោរែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិ
ក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នាមនិទទលួមុស្ប្តូវជាោចខ់ាត ។ 

ក្ធវើក្ៅវតតចមា៉ៅរូរ ី ព្ថៃទី ២៦ ខ្មកុ្មភៈ ឆាន  ំ១៩៧៥ 

               ណៈក្មែោរែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នា 

ភកិ្ខុ ក្យឿង សុ្ម និង  ឹម សុ្មន ៍ប្តូវអាជាា ធរយួនបាញ់ប្រហារោលពីព្ថៃទី ២៣     
ខ្មកុ្មភៈ ឆាន  ំ១៩៧៥ ក្ៅវតតប្ោលោរុ ៉ិ៍ ។ ររូ ំនូរវតតក្ោះសាែ   (មានតក្លមក្ប្ោយ) 

(តពីក្លមមុន) 



ថ្ងៃសៅរ ៍១៥ សកើត ខែមគិ្គសិរ ឆ្ន ាំស ោះ ត្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៧ ភូមិសាគសា សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ប្ពោះចត្ជប្ពោះគណុ ឡមឹ ឯម សាា រនិេវត្ាេនទរងស ី(តពីក្លមមុន) 

 ត្ពោះសតជត្ពោះគុ្ណ្ ឡឹម ឯម ជាត្ពោះសងឃខែលបានបសងាើតវតតចនទរងស ី សៅរែឋធានថី្ត្ពនគ្រ កនុង ព. ស. ២៤៩១ គ្. ស. ១៩៤៧ សែើមបទុីកជាសមបតតជិាត ិ នងិត្ពោះពុទធ
សាសនាខែែរសត្កាមសៅខែនែកីមពុជាសត្កាម ។ សត្ៅពកីារបសងាើតវតតសនោះ  ត្ពោះអងគមានការតស ូយា៉ា ងខាល ាំងសែើមបជីាំាស់រាល់ទសងាើផ្ដា ចក់ាររបស់រែឋការសាធារណ្រែឋសវៀតណាមខែលបាន
រ ាំសោភសិទធតិ្ពោះពុទធសាសនាសៅកមពុជាសត្កាមកាលពឆី្ន ាំ ១៩៦៣ ។ ត្ពោះអងគបានអនចិចធមែកនុង ព. ស. ២៥២៣ គ្. ស. ១៩៧៩ កនុងត្ពោះជនាែ យុ ៨១ ឆ្ន ាំ សាងផ្នួសបាន ៦៣ ត្ពោះ
វសា ។  

ក្ោយ ថាច ់ប្រីជា ក្ ឿន 
Iោរតស្ ូក្ែើមបោីរពរពុទធសាស្នា

ក្នុងរររសាធារណរែឋក្វៀតណាម នាឆាន  ំ
១៩៦៣ I 

ក្នុងរររស្ធារណរែឋក្វៀតណាម
ខ្ែលែឹក្នាកំ្ោយប្រធានាធិរតី ក្ង្ក៉ៅ    
ែិន ក្យម (Ngô Đình Diệm) ប្ពះពុទធ
សាស្នាក្ថរវាទខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅក្មពុជា
ក្ប្ោម និងប្ពះពុទធសាស្នាព្នជនជាតិ
យួនប្តូវបានរោឋ ភបិាលជិះជាន ់ និងរំ 
រិទសិ្ទធិមនិឲ្យក្លើក្ទង ់ ប្ពះពុទធសាស្ 
នា ក្ៅោមវតតអារាម និងទីសាធារណៈ
នានា ក្ប្ោយពីមានរទរញ្្ញថែីមយួ
ក្ចញក្ោយក្ោក្ប្រធានាធិរតី ក្ង្ក៉ៅ    
ែិន ក្យម ហាមក្លើក្ទងស់ាស្នាទាងំ
អស់្ ក្ប្ៅពីទងជ់ាតិសាធារណរែឋក្វៀត
ណាម ។  

ោរខ្ែលប្រធានាធិរតី ក្ង្ក៉ៅ  ែិន 
ក្យម ក្ចញរទរញ្្ញក្នះ វានាឲំ្យរ៉ៅះ
ពល់ ែល់ប្ពះពុទធសាស្នាក្ថរវាទខ្មែរ
ក្ប្ោមផងខ្ែរ ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ឡឹម 
ឯម ក្ប៏ានែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
ក្ចញក្ធវើបាតុក្មែ ក្ែើមបជីប្មុញឲ្យរោឋ ភិ
បាលសាធារណរែឋក្វៀតណាម ក្ោរព
សិ្ទធិ ក្នុងោរប្រតិរតតិប្ពះពុទធសាស្នា
ក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម ។ ោរតស្ ូ ក្នះ រោឋ ភិ
បាលក្វៀតណាម បានោរប់្ពះអងគោក្់
 ុក្ជាក្ប្ចើនក្លើក្ក្ៅទីប្កុ្ងព្ប្ពន រ ។  

ក្នុងនាមជាស្ងឃនាយក្ ព្ន ណៈ
ប្ពះពុទធសាស្នាក្ថរវាទ និងជាស្មាជិក្
ព្ន ស្មពន័ធប្ពះពុទធសាស្នាក្វៀតណាម 
(Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam) 
ព្ថៃទី ១០ ខ្មឧស្ភា ឆាន  ំ ១៩៦៣ ប្ពះ 
ក្តជប្ពះ ុណ ឡឹម ឯម បានចូលរមួោំ
ប្ទក្ស្ចក្ដីប្រោស្ររស់្ ស្មពន័ធប្ពះពុទធ
សាស្នាក្វៀតណាម ក្ែើមបទីាមទារឲ្យ      
រោឋ ភបិាលសាធារណរែឋក្វៀណាមអនុវតត
ោម ក្ោលរំណងទាងំ ៥ ចំណុច 
ររស់្ពុទធសាស្និក្ ។ 

ព្ថៃទី ១៥ ខ្មឧស្ភា ប្ពះអងគនិង
ប្រតិភូព្ន ស្មពន័ធប្ពះពុទធសាស្នាក្វៀត
ណាម បានចូលក្ៅ វមិានយា៉ៅ ឡុង 
(Dinh Gia Long) ក្ែើមបជូីនក្ស្ចក្ដីប្រ 
ោស្ររស់្ ស្មពន័ធប្ពះពុទធសាស្នាក្វៀត
ណាម ែល់ក្ោក្ប្រធានាធិរតី ក្ង្ក៉ៅ     
ែិន ក្យម ក្ោយផាទ ល់ ។ 

ព្ថៃទី ២១ ខ្មឧស្ភា ប្ពះអងគជា
ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមមយួអងគក្នុងចំក្ណាម
ស្ងឃទាងំ ៥ អងគ ខ្ែលប្តូវបានក្ ក្បាះ
ក្ឆាន តឲ្យក្ធវើជាទីប្រឹក្ាព្ន  ណៈក្មែោរ
ស្មពន័ធោរពរប្ពះពុទធសាស្នា ជាមយួ

ប្ពះស្ងឃមហាយានយួន ៤ អងគ ឺ ប្ពះ 
ក្តជប្ពះ ុណ មនិ ប្ទឹក្ (Minh Trực) , 
ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ប្ទី វា៉ៅង (T r í 
Quang) , ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ផារ ប្ទី 
(Pháp Tri) ,ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ក្ទៀង   
មុនិ (Thien Minh) និង ប្ពះក្តជប្ពះ 
 ុណ ថាន ់ ថាយ (Thanh Thái) ។ 
ក្នះជា ណៈក្មែោរមយួប្តូវបានរក្ងកើត
ក្ឡើងជាោបំាច ់ មណៈខ្ែលប្ពះពុទធ
សាស្នាក្ថរវាទខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅក្មពុជា
ក្ប្ោម និងប្ពះពុទធសាស្នាយួនក្ៅក្វៀត 
ណាមមានអាស្នននាក្ពលក្នាះ ។ 

ព្ថៃទី ៣០ ខ្មឧស្ភា ប្ពះក្តជ   
ប្ពះ ុណ ឡមឹ ឯម បានក្ធវើកូ្ែក្មែ
រងអតអ់ាហារក្នុងអំឡុង ៤៨ ក្មា៉ៅ ង ខ្ែល
ក្នះជាក្លើក្ែំរូង ព្នោរក្ធវើកូ្ែក្មែ
ក្ោយស្នតិវធីិ ក្ហើយក្ជ៏ាោរោរក់្ផដើម
ក្ធវើជារនតរនាទ រម់ក្ររស់្ប្ពះស្ងឃមហា
យានយួននិងប្ពះស្ងឃក្ថរវាទខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅទីប្កុ្ងព្ប្ពន រ ក្ែើមបទីាមទារឲ្យរោឋ
ភបិាលសាធារណរែឋក្វៀតណាម ែឹក្នាំ
ក្ោយ ក្ោក្ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន ក្យម ក្ោរព
សិ្ទធិប្ពះពុទធសាស្នា ។ 

ព្ថៃទី ៣ ខ្មមថុិនា វតតចនទរងស ី ប្តូវ
បានក្មាែ ងំន របាលយួន ក្ោមពទ័ធ
យា៉ៅ ងតឹងខ្តង ពីក្ប្ពះប្ពះក្តជប្ពះ ុណ
ឡឹម ឯម ជាស្មាជិក្ព្ន  ណៈក្មែោរ
ស្មពន័ធោរពរប្ពះពុទធសាស្នា ក្ហើយ
មានស្មណរាតុក្រមក្ផតុ ំោន ក្ៅក្នុងវតត
ជាក្ប្ចើន ។ ក្ប្ោយព្ថៃប្ពះស្ងឃមហា

យានយួនក្ធវើកូ្ែក្មែរងអតអ់ាហារក្ៅវតត 
សាក្ឡើយ (chùa Xá Lợi) នាព្ថៃទី ១៥ 
ខ្មក្ក្ដោ ឆាន  ំ១៩៦៣ មក្ ប្ពះស្ងឃជា
ស្មណរាតុក្រខ្មែរក្ប្ោម ខ្ែលមក្ប្រ 
មូលផដុ ំោន ក្ៅ វតតចនទរងស ី ប្តូវបានក្មាែ ងំ
ន របាលយួនវាយែំសួ្រចក្មែើយ យា៉ៅ ង
ព្ប្ពព្ផស ។ ក្នុងប្ពឹតតិោរណ៍ក្នះ ប្ពះក្តជ 
ប្ពះ ុណ ឡមឹ ឯម និងស្មណរាតុក្រ
ទាងំអស់្ ប្តូវបានអាជាា ធរយួនោរ ុ់ំ
ឃ្ងំអស់្ ៤ ព្ថៃ ។ 

ព្ថៃទី ០៩ ខ្មក្ក្ដោ ប្ពះអងគបាន
រែិក្ស្ធចំក្ពះរែឋោរ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន ក្យម 
ខ្ែលបានក្ចញអនុប្កិ្តយ ស្ដីអំពីោរ
អនុញ្ញញ តឲ្យពុទធសាស្និក្ ក្លើក្ទងប់្ពះ
ពុទធសាស្នា ចំក្ពះខ្តប្កុ្មប្ពះពុទធសា 
ស្នាណា ខ្ែលជាស្មាជិក្ព្ន ស្មពន័ធ
ប្ពះពុទធសាស្នាក្វៀតណាម ។ 

ព្ថៃទី ១១ ខ្មសី្ហា ប្ពះអងគបាន
ែឹក្នាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមចូលរមួក្នុងពិធី
រុណយស្ព ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ក្ងវៀង 
ក្ហឿង (Đại Đức Nguyên Hương) 

ជាប្ពះស្ងឃមហាយានយួនក្ៅ វតតសា
ក្ឡើយ (chùa Xá Lợi) បានក្ធវើអតត
ឃ្តែុតមែួននាព្ថៃទី ០៤ ខ្មសី្ហា ។ 

មូលក្ហតុខ្ែលនាឲំ្យប្ពះស្ងឃខ្មែរ
ក្ប្ោម និងប្ពះស្ងឃមហាយានយួនក្ធវើ
កូ្ែក្មែរងអតអ់ាហារ ្នែល់ោរក្ធវើ
អតតឃ្តែុតមែួនសុ្ តអស់្ជាក្ប្ចើនអងគ
ក្នាះ ក្ប្ពះក្ៅឆាន  ំ ១៩៦៣ រែឋោរ ក្ង្ក៉ៅ  
ែិន ក្យម (Ngô Đình Diệm ) បាន

ហាមអនក្ោនស់ាស្នាទាងំអស់្ទូទាងំ
ខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោម ឬ ក្វៀតណាមខាង
តបងូក្លើក្ទងស់ាស្នាររស់្មែួន ក្ៅ
ោមទីសាធារណៈ ។ ោរខ្ែលក្ោក្ 
ក្ង្ក៉ៅ  ែិន ក្យម ក្ចញរទរញ្្ញខ្ររក្នះ 
ក្ប្ពះមានោរក្លើក្ទងស់ាស្នាប្ ឹស្ត
ក្ៅោមទីសាធារណៈ និងសាថ រន័រែឋ
ក្ផសងៗយា៉ៅ ងក្ប្ចើនក្ស្អក្ស្កះ នាព្ថៃទី ០៥ 
ខ្មឧស្ភា ឆាន  ំ ១៩៦៣ ក្នុងឱោស្មរួ
ព្ថៃក្ោក្ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន ទុក្ (Ngô Đình 

Thục) ប្តូវជារអូនប្រុស្ក្ោក្ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន 
ក្យម ប្តូវបានក្ ខ្តងោងំអាោរយប្ ឹស្ត
សាស្នាទូទាងំខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោម និង
ក្ៅភា ក្ណាដ លក្វៀតណាម ។ ក្ប្ោយ
ពីប្រធានាធិតី ក្ង្ក៉ៅ  ែិន ក្យម បានក្ចញ
រទរញ្្ញក្នះបាន ២ ព្ថៃ ក្ប៏្សារខ់្ត
ែល់ព្ថៃវសិាមរូជា ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមទូ
ទាងំខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោម និងជនជាតិ
យួនអនក្ោនប់្ពះពុទធសាស្នា ក្ៅក្វៀត
ណាមខាងតបងូ និងក្ៅទីប្កុ្ងក្ហវ 
(Huế) ភា ក្ណាដ លក្វៀតណាម មនិ
អាចក្លើក្ទងជ់យ័ប្ពះពុទធសាស្នាក្ៅ
ោមវតតអារាមបាន ក្៏្ នែល់ោរក្ធវើ
កូ្ែក្មែជំទាស់្រែឋោរ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន   ក្យម 
ក្ហើយក្ោទថា មានោររកំ្ោភសិ្ទធិពុទធ
សាស្នា ។  

ោរក្ធវើកូ្ែក្មែររស់្អនក្ោនប់្ពះ
ពុទធសាស្នាជំទាស់្រែឋោរ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន   
ក្យម នាក្ពលក្នាះ ប្ពះក្តជប្ពះ  ុណ 
ថិត ោវ ង ែឹក្ (Thích Quảng Đức) ជា

ប្ពះស្ងឃមហាយានយួនបានក្ធវើអតត
ឃ្តរូជាប្ពះោយមែួនឯង នាព្ថៃទី ១១ 
ខ្មមថុិនា ឆាន  ំ ១៩៦៣ ក្ៅក្នុងទីប្កុ្ង
ព្ប្ពន រ  ក្ហើយក្រឿងក្នះបានោែ យក្ៅ
ជាស្មាព ធមយួយា៉ៅ ងធៃន ់ ក្នុងោរក្ធវើឲ្យ
មតិជាតិ និងអនតជាតិយក្ចិតតទុក្ោក្់
យា៉ៅ ងខាែ ងំែល់សាថ នោរណ៍នក្យាបាយ
ក្ៅក្វៀតណាម ។ ក្ប្ោយពីោរក្ធវើកូ្ែ 
ក្មែពីសំ្ណាក្អ់នក្ោនប់្ពះពុទធសាស្នា
មនិយូររ៉ៅុនាែ ន ក្ៅព្ថៃទី ០២ ខ្មវចិឆិោ ឆាន  ំ
១៩៦៣ ក្ោក្ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន ក្យម និងរអូន
ប្រុស្ក្ ែ្ ះ ក្ង្ក៉ៅ  ែិន ញូ (Ngô Đình 

Nhu) ប្តូវបានប្កុ្មរែឋប្រហារក្យាធាព្ន  
រោឋ ភបិាលសាធារណរែឋក្វៀតណាម ក្ធវើ
ឃ្តសាែ រក់្ៅទីប្កុ្ងព្ប្ពន រ ។ 

Iតនួាទីក្នុងប្ពះពុទធសាស្នាI 
ឆាន  ំ ១៩៦៥ ប្ពះអងគប្តូវបានក្ 

ក្បាះក្ឆាន ត ឲ្យទទលួតំខ្ណងជាស្ងឃ
នាយក្ ព្នប្ពះពុទធសាស្នា ណៈក្ថរ 
វាទក្ៅទីប្កុ្ងព្ប្ពន រ ។ 

ឆាន  ំ ១៩៧០ ប្ពះអងគប្តូវបានក្ 
និមនតឲ្យចូលជាស្មាជិក្ព្ន  ណៈក្មែ
ោរវទិាសាថ នស្ក្មដចស្ងឃ ររស់្ ណៈ
ក្មែោរប្ពះពុទធសាស្នា ឯក្ភាពក្វៀត
ណាម (Hội Đồng Viện Tăng 
Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất) ។ 

ក្ប្ោយឆាន  ំ ១៩៧៥ ប្ពះអងគប្តូវ
បានក្ និមនតឲ្យចូលរមួក្ៅក្នុង  ណៈ
ក្មែោរទំនាក្ទំ់នង ប្ពះពុទធសាស្នា
ក្ស្នហាជាតិ (Ủy Ban Liên Lạc Phật 
Giáo Yêu Nước Thành phố Hồ 
Chí Minh) ព្នរោឋ ភបិាលរក្សកុ្មែុយ
និស្តយួនក្ៅទីប្កុ្ងព្ប្ពន រ ។ 

IោរទទលួអនិចចធមែI 
ក្ោយមានជរាពធ ប្ពះអងគបាន

ទទលួអនិចចធមែក្ៅក្វោក្មា៉ៅ ង ០៣ និង 
៤០ នាទី រក្ស្ៀល ព្ថៃអាទិតយ ០៨ ក្ក្ើត 
ខ្មក្ក្ដិក្ ឆាន មំខ្ម  ឯក្ស័្ក្ ព. ស្. 
២៥២៣ ប្តូវនឹងព្ថៃទី ២៨ ខ្មតុោ    
 . ស្. ១៩៧៩ ក្នុង ប្ពះជនាែ យុ ៨១ 
ឆាន  ំ សាងផនួស្បាន ៦៣ ប្ពះវស្ា ។ 
ពិធីរុណយ្រនកិ្ចចររស់្ប្ពះអងគបាន
ប្បារពធោមប្រព្ពណីជាតិខ្មែរ ក្ៅក្នុងវតត
ចនទរងស ីទីប្កុ្ងព្ប្ពន រ ៕ 

ឯក្សារពិក្ប្ោះ៖ 
 Tiểu sử về Đại Lão Hòa thượng 

Lam Em (www.buddha.vn) 
 Sự kiện Phật Đản, 1963  
 Thích Quảng Đức   
 Ngô Đình Diệm (ចុះផាយក្ៅក្លើ

ក្ ហទំព័រ Wikipedia.org 

ប្ពះក្តជប្ពះ ុណ ឡមឹ ឯម ប្ពះក្ៅអធិោរទី ១ ព្នវតតចនទរងស ីទីប្ក្ងុព្ប្ពន រ ។  
ប្ពះអងគប្រសូ្តក្នុង  . ស្. ១៨៩៨ និងបានអនិចចធមែក្ៅព្ថៃអាទិតយ ០៨ ក្ក្ើត ខ្មក្ក្ដកិ្ ឆាន មំខ្ម  ឯក្ស័្ក្ ព. ស្. ២៥២៣  

ប្តវូនឹងព្ថៃទី ២៨ ខ្មតុោ  . ស្. ១៩៧៩ ក្នុងប្ពះជនែ ៨១ ឆាន  ំ សាងផនួស្បាន ៦៣ ប្ពះវស្ា ។  



ថ្ងៃសៅរ ៍១៥ សកើត ខែមគិ្គសិរ ឆ្ន ាំស ោះ ត្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៨ ទសសនៈ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

េង់ប្តនសទិធិមាច សោ់រចលើទឹេដីប្ត្ូវមានសទិធិមាច សោ់រចលើទឹេេិត្ាជាមុន 

មានខតែលួនជាទីពឹង
របស់ែលួន៖ 

ជាោរពិតណាស់្ អវីខ្ែលខ្មែរ
ក្ប្ោមមានវតតមាន ក្ៅក្នុងឆាក្អនតរជាតិ
នាក្ពលក្នះ  ឺមក្ពីោរតស្ ូររស់្ខ្មែរ
ក្ប្ោមប្ រជំ់នាន ់ ក្ែើមបរីក្ានូវអតត
ស្ញ្ញញ ណជាតិររស់្មែួន និងប្រឆាងំជា
ោចខ់ាតរាល់ឧបាយក្ល ក្នុងរំណង
រោំយពូជសាស្ន ៍ ពីសំ្ណាក្អ់ាណា 
និ មយួន  ក្ោយក្យើងខ្ផអក្ក្លើក្ោល
ោរណ៍ "មែួនជាទីពឹងររស់្មែួន"  ជា
ចមបង និងមានទិស្ក្ៅពិតប្បាក្ែមយួ
ក្នុងោរ "ស្ក្ប្មចវាស្នាមែួនក្ោយមែួន
ឯង"  ក្ៅក្លើខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោមររស់្
ក្យើងក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមយួព្នពិភព
ក្ោក្ ។  

ក្ែើមបបីាន្នែល់ោរ "ស្ក្ប្មច
វាស្នាមែួនក្ោយមែួនឯង" ក្នាះ ជារឋម
ក្យើងប្តូវមានក្ោលោរណ៍ "មែួនជាទី
ពឹងររស់្មែួន" ក្នះ ឲ្យបានចាស់្ោស់្
សិ្ន  ឺខ្មែរក្ប្ោមមាន ក្់ៗ ទូទាងំពិភព
ក្ោក្ ប្តូវមាន ក្ោលរំណង  ទិស្ក្ៅ 
និង សំ្ក្ឡង ឲ្យបាន ឯក្ភាពោន ជាធែុង
មយួ ខ្ែលជាក្ោត ោបំាចខ់ានពំុបាន ។   

ក្មក្រៀនជូរចតម់យួ ខ្ែលបាន
រនសល់ទុក្មក្ឲ្យខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅខ្តក្ៅ
ក្ប្ោមអាណានិ មយួនរហូត មក្ែល់
ស្ពវព្ថៃក្នះ ក្នាះ ឺ "ោរតស្ ូប្ជក្ក្ប្ោម
រោនក្យាបាយររស់្ក្ " ក្ហើយស្ងឃមឹ
ថា "ក្ នឹងជយួ មែួន ក្ពលណាក្ បាន
ក្ជា ជយ័ ឬ បានទទលួលទធផល" ។ 
ក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម ក្នុងស្មយ័ស្ស្តង្កគ មអា
ក្មរកិ្មុនឆាន  ំ ១៩៧៥  ខ្មែរក្ប្ោមមែះ រត់
ចូលរំក្រ ើអាក្មរកិ្  មែះក្ទៀតចូលរំក្រ ើយួន
កុ្មែុយនិស្ត ក្ោយស្ងឃមឹថា ក្ពលភា ី
មាខ ងៗបានក្ជា ជយ័ ក្ នឹងជយួ ខ្មែរ
ក្ប្ោមឲ្យមានសិ្ទធិក្ស្រភីាព ។ ក្ៅប្រ 
ក្ទស្ក្មពុជាវញិ ខ្មែរក្ប្ោមមែះ ចូលរំក្រ ើ
ក្នុងប្កុ្មសាធារណរែឋ មែះចូលរំក្រ ើក្ស្ដច 
និងមែះក្ទៀតចូលរំក្រ ើខ្មែរប្ក្ហម ក្ោយ

ស្ងឃមឹថា ពកួ្ក្ នឹងជយួ រកំ្ោះក្មពុជា
ក្ប្ោមក្ចញពីយួន ក្ពលណាក្ បាន
ក្ជា ជយ័ ឬ បានទទលួលទធផលក្ឡើង
ោនអំ់ណាច ។ ក្ដីស្ងឃមឹខ្ែលខ្មែរ
ក្ប្ោមបានរូជាជីវតិក្នាះ លទធផលប្តូវ
បានក្ រំក្ភែចក្ោល ឲ្យក្ៅក្ំប្ពរង្ក
ខ្តលក្ោល "ចុះទឹក្ប្ក្ក្ពើ ក្ឡើងក្លើខាែ " 
ទុក្ខឥតប្សាក្ប្សានត ។ 

ែូក្ចនះ ក្ទាះរីអងគោរស្ហប្រជា
ជាតិ បានក្ចញក្ស្ចក្ដីប្រោស្ជា  
ស្ក្លស្ដីអំពីសិ្ទធិមនុស្ស ក្ែើមបជីប្មុញ
ឲ្យប្រក្ទស្ជាហតថក្លមីក្ោរព នូវសិ្ទធិ
ររស់្មនុស្សប្ រជ់ាតិសាស្ន ៍ ក្ៅក្នុង
ក្ោក្ក្ដី និងបានក្ចញក្ស្ចក្ដីប្រោស្

ជាស្ក្លស្ដីអំពីសិ្ទធិជនជាតិក្ែើម ក្នុង
ក្នាះបានខ្ចងថា "ជនជាតិក្ែើមប្ ររ់រូ
មានសិ្ទធសិ្ក្ប្មចវាស្នាមែួន ក្ោយមែួន
ឯង" ក្ក៏្ោយ ខ្តខ្មែរក្ប្ោមប្ ររ់រូមនិ
នាោំន ្ក្យ់ក្ឱោស្ ក្ែើមបបីានទទលួ   
នូវសិ្ទធិទាងំក្នាះក្ទ  វាពិតជាោែ នក្ទវោ
ឬ រុ គលណាមាន ក្ក់្ប្ៅពីមែួនក្យើង នាំ
យក្នូវសិ្ទធិទាងំក្នាះ មក្ឲ្យក្យើងបាន
ក្ឡើយ ។  

ខែែរសត្កាមមាន ក់ៗ ជា   
មន្តនតសីាា នទូតរបស់ខែែរ
សត្កាម៖ 

រចចុរបនន "ខ្មែរក្ប្ោម" បានោែ យ
ក្ៅជាប្រជាជាតិមយួខ្ែលមានទងជ់ាតិ
ោចក់្ោយខ្ឡក្ររស់្មែួន ក្ហើយប្តូវ
បានទទលួសាគ ល់ក្ោយ អងគោរប្រជា
ជាតិោែ នតំណាង (Unrepresented 
N a t i o n s  a n d  P e o p l e s 
Organization ) ឬ ក្ៅោតជ់ាភាសា
អងក់្ ែស្ថា យូអិនភអូី (UNPO) 
ក្ប្ោយពី ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម 
(Khmers Kampuchea – Krom 
Federation ) បានចូលជាស្មាជិក្ព្ន
អងគោរមយួក្នះ ោលពីព្ថៃទី ១៥ ខ្ម   
ក្ក្ដោ ឆាន  ំ២០០១ មក្ ។  

ក្ពលក្នះ  ក្យើងមានទងជ់ាតិ

ស្ប្មារតំ់ណាងឲ្យ "ខ្មែរក្ប្ោម" និង
មានខ្ែនែី "ក្មពុជាក្ប្ោម" ជាក្មាទន
ភាព ស្ប្មារប់្រជាជាតិររស់្ក្យើង
ក្ហើយ ែូក្ចនះ  ក្យើងជាខ្មែរក្ប្ោមមាន ក្់ៗ   
មានក្មាទនភាពខាែ ងំណាស់្ ក្នុងោរ  
ឧក្ទទស្នាមមែួន ែល់មនុស្សប្ រជ់ាតិ
សាស្ន ៍ខ្ែលក្ៅជំុវញិមែួនក្យើងរាល់ព្ថៃ 
ក្ែើមបរីញ្្ញក្ឲ់្យពិភពក្ោក្ បានែឹងថា 
"ក្យើងជានរណា ? " និង "ខ្មែរក្ប្ោមជា
នរណា ?" ។ 

ស្ប្មារប់្រក្ទស្ខ្ែលមានឯក្រាជយ
ែូចជា ក្មពុជា ព្ថ ោវ ក្វៀតណាម និង 
ចិន ជាក្ែើម ខ្ែលជាស្មាជិក្ព្នអងគោរ
ស្ហប្រជាជាតិ ពលរែឋររស់្ក្ ពិតជា
ង្កយប្ស្ួលខាែ ងំណាស់្ ក្នុងោរឧក្ទទស្
នាម និងរងអួតមែួនក្ ែល់ររក្ទស្ 
ក្ហើយប្រក្ទស្នីមយួៗ ក្ ខ្តខ្តងមាន 
សាថ នទូតតំណាង ក្ៅក្ប្ៅប្រក្ទស្ជា
និចច  រ៉ៅុខ្នតស្ប្មារ ់"ខ្មែរក្ប្ោម" ឬ ខ្ែនែី 
"ក្មពុជាក្ប្ោម" ររស់្ក្យើង ក្ៅមនិទាន់
មានក្ទ ។ ក្ែើមបឲី្យខ្មែរក្ប្ោមក្យើងមាន
សាថ នទូតែូចក្ ក្នាះ  ឺក្យើងជាខ្មែរ
ក្ប្ោមមាន ក្់ៗ  ោងំពី រុ គល ប្ សួារ 
ស្មា ម អងគោរ និង វតតអារាម នានា
ក្ៅក្នុងស្ក្លក្ោក្ ប្តូវខ្តក្លើក្ "ទង់
ជាតិខ្មែរក្ប្ោម" និងោងំ "ខ្ផនទីក្មពុជា
ក្ប្ោម"  ក្ៅប្ រទី់ក្ខ្នែងររស់្មែួន 
ក្ហើយមានតនួាទី និងោតពវកិ្ចចក្នុងោរ
នាសំារប្បារែ់ល់ររក្ទស្ខ្ែលក្ៅជំុវញិ
មែួនឲ្យបានែឹងអំពី "ខ្មែរក្ប្ោម" និងជយួ 
ក្ធវើកិ្ចចោរែសំ៏្ខានម់យួក្ទៀតក្នាះ  ឺប្តូវ
ក្ចះោពំរោន ប្រក្រក្ោយប្ពហែវហិារធម៌
ឲ្យបានែូចជាមស្តនដីសាថ នទូតោរពរពល 
រែឋររស់្មែួន ។ 

ែូក្ចនះ ក្រើខ្មែរក្ប្ោមទាងំអស់្ោន ចង់
បាន "សិ្ទធិមាច ស់្ោរ" ឬ "សិ្ទធសិ្ក្ប្មច
វាស្នាមែួនក្ោយមែួនឯង" ក្ៅក្លើទឹក្ែី 
"ក្មពុជាក្ប្ោម" ក្នាះ ក្យើងជាខ្មែរក្ប្ោម
មាន ក្់ៗ  ប្តូវមាន ំនិត "សិ្ទធមិាច ស់្ោរ" ឬ 
"សិ្ទធសិ្ក្ប្មចវាស្នាមែួនក្ោយមែួនឯង" 
ក្ៅក្លើទឹក្ចិតតជាមុនសិ្ន ៕ 

ក្ែើមបឲី្យខ្មែរក្ប្ោមក្យើងមានសាថ នទូតែូចក្ ក្នាះ  កឺ្យើងជាខ្មែរក្ប្ោមមាន ក្់ៗ  ោងំព ីរ ុគល ប្ សួារ ស្មា ម  
អងគោរ នងិ វតតអារាមនានា ក្ៅក្នុងស្ក្លក្ោក្ ប្តូវខ្តក្លើក្ "ទងជ់ាតខិ្មែរក្ប្ោម" នងិោងំ "ខ្ផនទកី្មពុជាក្ប្ោម" 
ក្ៅប្ រទ់កី្ខ្នែងររស់្មែួន ក្ហើយមានតនួាទ ីនងិោតពវក្ចិចក្នុងោរនាសំារប្បារែ់ល់ររក្ទស្ខ្ែលក្ៅជុវំញិមែួន 

ឲ្យបានែងឹអពំ ី"ខ្មែរក្ប្ោម"  ។ 

   ក្ពលក្នះ ក្យើងមានទងជ់ាតិស្ប្មារតំ់ណាងឲ្យ "ខ្មែរក្ប្ោម" និងមានខ្ែនែី "ក្មពុជា
ក្ប្ោម" ជាក្មាទនភាពស្ប្មារប់្រជាជាតិររស់្ក្យើងក្ហើយ ែូក្ចនះ ក្យើងជាខ្មែរក្ប្ោមមាន ក្់ៗ   
មានក្មាទនភាពខាែ ងំណាស់្ ក្នុងោរឧក្ទទស្នាមមែួនែល់មនុស្សប្ រជ់ាតិសាស្នខ៍្ែលក្ៅជំុ
វញិមែួនក្យើងរាល់ព្ថៃ ក្ែើមបរីញ្្ញក្ឲ់្យពិភពក្ោក្បានែឹងថា "ក្យើងជានរណា ? "និង" ខ្មែរក្ប្ោម       
ជានរណា ?" ។ 

ប្រ ជាជាតិខ្មែរក្ប្ោមព្នខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោមមនិខ្ែលទទលួបាននូវសិ្ទធមិាច ស់្ោរក្លើទឹក្ែីររស់្មែួនក្ទ  ក្រើក្ទាះរីមក្ែល់ព្ថៃក្នះមានរយៈក្ពល ៦៣ ឆាន ំ
ក្ហើយ ខ្ែលអងគោរស្ហប្រជាជាតិបានក្ចញក្ស្ចក្ដីប្រោស្ជាស្ក្លស្ដីអំពីសិ្ទធិររស់្មនុស្សក្ៅក្នុងពិភពក្ោក្ ោរោ់ងំពីព្ថៃទី ១០ ខ្មធនូ ឆាន  ំ

១៩៤៨ មក្ ។ ក្នុងអំឡុង ៦៣ ឆាន  ំក្ប្ោយពីអងគោរស្ហប្រជាជាតិបានក្ចញក្ស្ចក្ដីប្រោស្ជាស្ក្លស្ដីអំពីសិ្ទធមិនុស្សក្នះ ប្រជាជាតិខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្តកំ្ពុងប្តវូ
បានរោឋ ភបិាលក្វៀតណាមរកំ្ោភសិ្ទធមិនុស្សយា៉ៅ ងធៃនធ់ៃរពីរររមយួក្ៅរររមយួឥតប្សាក្ប្សានត ។ ោរក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន៍្ នក្ៅែល់ោរជិះជាន ់ និង
ស្មាែ ររ់ង្កគ លក្លើប្រជាជាតិខ្មែរក្ប្ោមពីសំ្ណាក្រ់ោឋ ភបិាលក្វៀតណាមក្នាះ  បានជប្មញុឲ្យខ្មែរក្ប្ោមក្ងើរក្ឡើងតស្ ូក្ែើមបសិី្ទធមិាច ស់្ោរររស់្មែួនជារនតរនាទ រឥ់ត
ឈរឈ់រ ។ ោងំពីប្រជាជាតិក្ែើមមយួខ្ែលប្តវូបានក្ រំក្ភែចក្ោល ក្ហើយ្នក្ៅែល់ោររង្កា ញវតតមានររស់្មែួនក្ៅក្នុងឆាក្អនតរជាតិនាក្ពលរចចុរបននក្នះ  
វាជាលទធផលមយួរង្កា ញឲ្យក្ ើញថា "ខ្មែរក្ប្ោមប្ ររ់រូមានសិ្ទធមិាច ស់្ោរក្លើទឹក្ចិតតមែួនជាមូលោឋ នក្ហើយក្នុងោរខ្ស្វងរក្សិ្ទធមិាច ស់្ោរក្លើទឹក្ែីររស់្មែួននា
ក្ពលអនា ត" ។  ក្ែើមប ី្ នែល់ោរទទលួបាននូវ "សិ្ទធមិាច ស់្ោរ" ឬ "សិ្ទធសិ្ក្ប្មចវាស្នាមែួនក្ោយមែួនឯង" ក្ៅក្លើ "ខ្ែនែីក្មពុជាក្ប្ោម" ររស់្មែួនក្នាះ  ក្តើ
រុ គលខ្មែរក្ប្ោមមាន ក្់ៗ ក្នុងនាមជាស្មាជិក្ស្ងគមព្នប្រជាជាតិខ្មែរក្ប្ោម រួក្ប្តៀមមែួនយា៉ៅ ងណាមែះ ?  


