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ប្រភពពត័ម៌ានស្តីអំពីខ្មែរក្ប្ោម 

ឃ្ល ាំច ើលការរ ាំចោភសទិធ ិនុសសចៅក ពជុាចប្កា  

សង្ឃខ្មែរចប្កា ខ្សែង្រកអនារាគ នព៍ ី
អង្គការសហប្រជាជាត្ិ 

អានចៅទាំព័រ  ៧ 

ចសរភីាព និង្      
សភុ ង្គលគ្មែ នចទ 
ចរើគ្មែ នសទិធសិចប្ េ
វាសនាមលួនចោយ

មលួនឯង្ 

អានចៅទាំព័រ  ៦ 

ក្ោយ ថាច ់ប្រជីា ក្ ឿន 

អានចៅទាំព័រ ២  

ប្ពឹត្ាិការណ៍ 
២៨ ក ុភៈ ១៩៧៥  
ឯកសារប្រវតតិសាស្តស្តស្តីអំពី 

សមរភូមផិ្សារកាំពង ់ថែរតត្ពោះត្រពាំង 

សាមក្េរ  ឹម សំ្ណាង ប្តវូយនួបាញ់
ប្រហារក្ៅថ្ងៃទី ២៦ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥  

មុមោរយិាល័យ UNHCR ទីប្កុងបាងកក ប្រក្ទស្ថ្ង ថ្ងៃ ទី ២៦ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ២០១១៖ កូនប្រុស្ ក្ោក ក្ៅ ក្េន ទងំពីរររូរង្ហា ញររូងតឪពុកររស់្មលួនក្េកស្ប្មាកក់្ៅ
កនុងមនទីរក្ពទយយួនក្ៅទីរមួក្មតតបារាជ (Long Xuyen) ខ្េលមានក្ជើងថ្េជារក់្ ន្ ោះប្ចវាកេ់ល់អនកយកពត័ម៌ានថ្ង ។  (ពត័ម៌ានលមអតិទំពរ័ ៦) 

ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ ក្ស្ៀង សុ្វណាា រា៉ា  ផ្តល់រទស្មាភ ស្នេ៍ល់អនកយកពត័ម៌ានក្ៅមុមសាោេំរូងរាជធានីភនកំ្ពញោលពី 
ថ្ងៃទី ២១ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១  ។  ររូងត៖ សួ្ន រូរា៉ា    (ពត័ម៌ានលមអតិក្ៅទំពរ័ ៤ ) 

អានចៅទាំព័រ ៣ 

សក ែជនខ្មែរចប្កា រិិះ
គន់ច ៀត្ណា ពីការ
ផ្សសកឹប្ពិះសង្ឃខ្មែរ
ចោយរង្ខាំ 

៤ ឆ្ន ាំ ថ្នការផ្សាយ 
ររស ់សារព័ត្៌មាន 

ថ្ប្ពនគរ 

ចក់ប្កចេក ! 
ខ្មែរចប្កា ជានរណា ? 

វចិារេកថា 
វទិយសំុ្ក្េងកមពុជាក្ប្ោម 

ន របាលខ្មែររស្តង្ហា រប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅមុមសាា នទូតយួន នាទីប្កុងភនកំ្ពញ 
ោលពីថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០០៧ មេៈ
ខ្េលប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមប្រមាេជាង 
៥០ អងគ យកញាតិក្ៅជូនមស្តនតីសាា ន
ទូតយួន ក្េើមបជីប្មុញឲ្យរោា ភបិាលក្វៀត
ណាមក្ោរពសិ្ទធិខ្មនរក្ប្ោមក្ៅកមពុជា

ក្ប្ោម ។ ររូងត លីោេូ  

អានចៅទាំព័រ ៥ 
កិចចប្រជំុេំណាចឆ់្ន រំរស់្ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ក្ៅទីប្កុង San Jose  រេា California ស្េរេាអាក្មរកិ  

ោលពីថ្ងៃទី ៣០ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ ។  (ពត័ម៌ានលមអតិទំពរ័ ៨) 

ប្ត្ឹង្ មា៉ា ន់ រនិទ៖ ក ពុជា ិនអាេទា ទារក ពុជាចប្កា  ក
 ិញប្តនចទ មានខ្ត្ខ្មែរចប្កា ជាមាា សដ់ីអាេច្ែើប្តន 



អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំក ោះ ត្តី្ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៥  ២ សារលមិិត្ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

៤ ឆ្ន ាំ ថ្នការផ្សាយររស ់សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ 
មកេល់ឆ្ន ងំែី ថ្ងៃទី ០១ ខ្មមករា 

ឆ្ន  ំ២០១២ ក្នោះ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ 
មានអាយុោល ៤ ឆ្ន  ំ ក្េើយ ក្រើ ិត
ចារត់ងំពីសារពត័ម៌ានមយួក្នោះ បាន
ក្ធ្វើោរផ្សពវផ្ាយតមប្រពន័ធអិនក្ធ្ើេិត 
ោលពីថ្ងៃទី ០១ ខ្មមករា ឆ្ន  ំ ២០០៨ 
មក ។ រយៈក្ពល ៤ ឆ្ន  ំ ក្នោះ ោរក្បាោះ
ពុមពជាោខ្ស្តប្រចាសំ្បាត េ៍ ក្ៅប្ពោះ
រាជាណាចប្កកមពុជាក្ទើរបានខ្ត ២ ឆ្ន ំ
ក្ទ ។ ោរផ្សពវផ្ាយររស់្ សារពត័ម៌ាន 
ថ្ប្ពន រ ក្នោះ កនុងក្ោលរំេងខ្ចក
រខំ្លក នូវេំេឹងក្ផ្សងៗទកទ់ងនឹងជីវ 
ភាពររស់្ពលរេាខ្មែរក្ប្ោម ខ្េលកំពុង
រស់្ក្ៅកនុងខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម ឬ ភា 
្ងតបងូថ្នប្រក្ទស្ក្វៀតណាម និងក្ៅ
ជំុវញិពិភពក្ោក ក្េើមបឲី្យជនរមួជាតិ
ខ្មែរក្ៅប្រក្ទស្កមពុជា និងក្ប្ៅប្រក្ទស្
បានប្ជារជាពត័ម៌ានអំពីខ្មែរក្ប្ោម ។ 
ចារត់ងំពីថ្ងៃទី ០១ ខ្មមករា ឆ្ន  ំ

២០០៨ េល់ថ្ងៃទី ០១ ខ្មមករា ឆ្ន  ំ
២០១០ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ ក្ចញ
ផ្ាយប្រចាសំ្បាត េ៍ តមប្រពន័ធអិនក្ធ្ើ
េិតបានចំននួ ១០២ ក្លម និងចារពី់
ថ្ងៃទី ០១ ខ្មមករា ឆ្ន  ំ២០១០ េល់ថ្ងៃ
ទី ០១ ខ្មមករាឆ្ន  ំ ២០១២ បានក្បាោះ
ពុមពជា ោខ្ស្តប្រចាសំ្បាត េ៍ក្ៅប្រ 
ក្ទស្កមពុជាបានចំននួ ២៨ ក្លម 
ក្ប្ោយពី សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ បាន
ទទលួអាជាា រេ័ា  ពីប្កសួ្ងពត័ម៌ានខ្មែរ
ោលពីថ្ងៃទី ១១ ខ្មមករា ឆ្ន  ំ ២០១០ 
កនលងក្ៅក្នោះ។  
ោរផ្ាយតមក្ េទំពរ័៖ 
ចារត់ងំពីបានរក្ងាើតក្េើងមក 

សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ បានក្ធ្វើោរផ្សពវ 
ផ្ាយពត័ម៌ានតមរយៈ ក្ េទំពរ័រលក់
ខ្េលមានអាស័្យោា ន www.preyno 
kornews.blogspot.com ក្េើយក្យើង
មាុ ំបានចុោះផ្ាយ នូវអតារទពត័ម៌ានជា
ក្រៀងរាល់ថ្ងៃ និង ោខ្ស្ត ថ្ប្ពន រ ជា
ឯកសារ PDF ជាក្រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិតយ
រនាទ រោ់ខ្ស្តបានក្បាោះពុមពក្ចញផ្ាយ
ក្ៅកនុងប្រក្ទស្កមពុជា ។ 
កនុងឱោស្ឆ្ន ងំែី ឆ្ន  ំ ២០១២ ក្នោះ 

សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ បានរក្ងាើតនូវក្ 
េទំពរ័ងែីមយួក្ទៀត ខ្េលមានអាស័្   
យោា ន www.preynokornews.info 
ក្េើមបរីងាភាពង្ហយប្ស្ួល េល់មតិតអនក
អាន កនុងោរចូលតមោនពត័ម៌ានងែីៗ 
និងសិ្កាប្សាវប្ជាវនូវអតារទប្សាវប្ជាវ 
ក្ផ្សងៗ ខ្េលបានចុោះផ្ាយក្ៅក្លើក្ េ
ទំពរ័ងែីមយួក្នោះ ។ កនុងក្លើក្ េពរ័ងែីក្នោះ 
ក្យើងមាុ ំនឹងក្ធ្វើោរចុោះផ្ាយ នូវពត័ម៌ាន
ជាតិ  អនតរជាតិ  ភូមសិាស្តស្តកមពុជា
ក្ប្ោម  ប្ពឹតតិោរេ៍ប្រវតតិសាស្តស្តររស់្
ខ្មែរក្ប្ោម ប្រវតតិអនកមានក្ករ តិ៍ក្ ែ្ ោះខ្មែរ
ក្ប្ោម (នរណាមលោះក្ៅកមពុជាក្ប្ោម?) 

និងប្ពោះពុទធសាស្នា ជាក្េើម ។ 
ខ្ចករខំ្លកពត័ម៌ានតមរណាា ញ

ស្ងគម៖ 
ពត័ម៌ានខ្េលបានចុោះផ្ាយតម

ក្ េទំពរ័  ក្យើងមាុ ំបានខ្ចករខំ្លកអតា
រទពត័ម៌ានទងំក្នោះ ក្ៅតមរណាា ញ
ស្ងគមក្ផ្សងៗេូចជា Facebook  និង 
Twitter ផ្ងខ្េរ ។ តមរយៈរណាា ញ
ស្ងគមទងំក្នោះ  ក្ោកអនកនឹងទទលួ
បានពត័ម៌ានងែី ក្ៅក្លើទំពរ័ Facebook 
និង Twitter ររស់្ក្ោកអនក ប្រសិ្នក្រើ
ក្ោកអនកចុចភាា រចូ់លជាស្មាជិក ថ្ន
ទំពរ័ Facebook និង Twitter ររស់្ 

សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ ។ 
ោរក្បាោះពុមពជាោខ្ស្តក្ៅកមពុជា៖ 
ក្ោយយល់ក្ ើញថា  ពលរេាខ្មែរ

និងខ្មែរក្ប្ោម មានកងវោះ្តលទធភាព
កនុងោរក្ប្រើប្បាស់្អិនក្ធ្ើេិត ក្ទើរ     
 េៈកមែោរ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ 
ស្ក្ប្មច ក្ធ្វើោរក្បាោះពុមពជាោខ្ស្តក្ចញ
ផ្ាយប្រចាសំ្បាត េ៍ក្រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិតយ
ក្ៅទីប្កុងភនកំ្ពញ ក្េើយបានខ្ចកចាយ
ក្ៅេល់ពលរេាខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅតមក្មតត
នានាកនុងប្រក្ទស្កមពុជា ក្េើមបពីកួោត់
បានទទលួនូវពត័ម៌ានងែីៗ ស្តីអំពីសាា ន
ភាពខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម

និងក្ៅកនុងពិភពក្ោក ។ 
រយៈក្ពល ៤ ឆ្ន  ំ កនលងមក ប្កុម

រុ គលិកថ្ន សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ ររស់្
ក្យើងមាុ ំ បានប្រឹងខ្ប្រងអស់្ពីកមាល ងំ
ោយចិតត មនិ ល្ ចោរក្នឿយេត ់ សុ្ទធ 
ខ្តជាអនកស្ែ័ប្ ចិតត ក្ធ្វើោរមនិ ិតពីកថ្ប្ម
ក្េើយ   ក្េើមបផី្ាយជូនក្ោកអនកនូវេំ 
េឹងនិងពត័ម៌ាន ខ្េលអាចក្ជឿទុកចិតត
បាន និងជាពត័ម៌ានខ្េលក្ោកអនកប្តូវ
ោរស្តីអំពីជីវភាពជនជាតិក្េើមខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម ស្ពវថ្ងៃ ។ 
មយ៉ាងក្ទៀត ោរផ្ាយររស់្ សារ

ពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ ក ៏ងម់និផុ្តពីមាន

ោរមវោះ្តខ្ផ្នករក្ចចកក្ទស្ និងកំេុស្
ឆ្គងក្ផ្សងៗ ក្ោយអក្ចតនាមនិ្ន
ក្េើយ ។ ទុកជាយា៉ា ងក្នោះកតី ក្យើងមាុ ំ
ប្កុមោរផ្ាយថ្ន សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ 
មានក្មាទនភាព ល្ ងំណាស់្ ខ្េលបាន
រំក្រ ើក្ោកអនកនិងស្ងគមជាតិខ្មែរ ជា
ពិក្ស្ស្  ឺ ខ្មែរក្ប្ោមខ្េលកំពុងខ្តឋតិ
ក្ៅក្ប្ោមនឹមអាណានិ ម រកសកុមែុយ
និស្ត ថ្នប្រក្ទស្សាធារេរេាស្ងគម
និយមក្វៀតណាម ស្ពវថ្ងៃ ។ អវីខ្េលជា
ក្មាទនភាព និងកតីរកីរាយ ល្ ងំជាងក្នោះ
ក្ទៀតក្នាោះ  ឺ ក្ពលខ្េលក្យើងបានេឹង
ថា សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ មានអនក
និយមចូលចិតតអានក្ប្ចើន ក្ៅក្លើក្ េ 
ទំពរ័ កេូ៏ចជាោរជយួ ោបំ្ទអានតមោ 
ខ្ស្ត ខ្េលបានក្បាោះពុមពក្ៅប្រក្ទស្      
កមពុជា ។ ក្នោះក្េើយ ឺជាពានរង្ហវ នេ់ធំ៏្
មយួស្ប្មារក់្លើកទឹកចិតត េល់ប្កុមោរ 
ង្ហរក្យើងមាុ ំ ក្េើមបរីនតផ្សពវផ្ាយតក្ៅ
មុមក្ទៀត ។ ក្យើងមាុ ំក្រតជាា ចិតតថា នឹង 
ប្រឹងខ្ប្រងអស់្ពីកមាល ងំោយចិតត ក្េើមប ី
រនតោរផ្ាយកនុងឆ្ន  ំ ២០១២ ក្នោះឲ្យ 
ោនខ់្តប្រក្ស្ើរជាងមុនខ្ងមក្ទៀត ។ 
សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ បានចារ់

រេិស្នធិជាររូរាងក្េើងោលពីថ្ងៃទី ០១ 
ខ្មមករា ឆ្ន  ំ ២០០៨ ក្ោយមានប្ពោះ
ក្តជប្ពោះ ុេ សឺ្ង  យុងឹ រតនា ក្ៅវតត 
ក្មមររងស ី ទីប្កុងស្ាេូក្ស្ រេាោលី   
េវក្នៀ ស្េរេាអាក្មរកិ ជាចាងហាវ ង
ោរផ្ាយ និង ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ ថាច ់
ប្រីជា ក្ ឿន ក្ៅទីប្កុងភនកំ្ពញ ប្រក្ទស្
កមពុជា ជានិពនធនាយក  ប្ពមទងំមាន
រុ គលិកមយួចំនួនក្ទៀត ក្ៅប្រក្ទស្   
កមពុជា និងក្ៅកមពុជាក្ប្ោមបានស្ែ័ប្ 
ចិតតជយួ ផ្ងខ្េរ ។ េល់ថ្ងៃទី ០១ ខ្ម  
មករា ឆ្ន  ំ ២០១០ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ព 
ន រ មាន ក្ោក លី ឈូន ជាអនក
ទទលួមុស្ប្តូវខ្ផ្នកចារក់នុងោរសំុ្ចារ់
ក្បាោះពុមពោខ្ស្តក្ៅប្រក្ទស្កមពុជាជា
ចាងហាវ ង ។ 
ឆ្ន ងំែី ឆ្ន  ំ២០១២ ក្នោះ ក្យើងមាុ ំសូ្ម

ប្រសិ្ទធិពរេល់មតិតអនកអានក្ៅប្ រទិ់ស្
ទីបានជរួខ្តក្ស្ចកតីសុ្ម ក្ស្ចកតីចក្ប្មើន 
ប្ រប់្ រទិ់នទិវារាប្តីកំុរី្ន ជា
ពិក្ស្ស្បានទទលួពុទធពរ ៤ ប្រោរ  ឺ
អាយុ វេា ៈ សុ្មៈ ពលៈ កំុរីក្ លៀង
ឃ្លល ត ក្េើយក្ហាង ៕   

ស្េរេាអាក្មរកិ  
ថ្ងៃទី ០១   ខ្មមករា   
ព. ស្. ២៥៥៥   
 .ស្. ២០១២  

ប្កុ ការផ្សាយថ្ន  
សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ  

  
 

ក្ េទំពរ័ងែីររស់្ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ ខ្េលមានអាស្យោា ន www.preynokornews.info ។ 

ោខ្ស្ត ថ្ប្ពន រ ោកល់កក់្ៅតមតូរកនុងទីប្កុងភនកំ្ពញោលពីថ្ងៃទី ០៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១០ ។  



អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំក ោះ ត្តី្ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៥  ៣ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

សក ែជនខ្មែរចប្កា រិិះគន់ច ៀត្ណា ពកីារផ្សសកឹប្ពិះសង្ឃខ្មែរចោយរង្ខាំ 
ថ្ងៃចន័ទ, ២៦ ខ្មធ្នូ ២០១១  
ក្ោយ សុ្ម ក្មមរា វអូីក្អខ្មែរ | 
វា៉ា សីុ្នក្តន 
 
ក្មេឹកនាសំ្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម

ក្ៅស្េរេាអាក្មរកិ និងស្កមែជនខ្មែរ
ក្ប្ោមនិយាយថា ោរផ្សកឹក្ោយរងខំចំ 
ក្ពាោះប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមមយួអងគងែីៗក្នោះ 
កនុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាមជាោររកំ្ោភក្លើ
ក្ស្រភីាពសាស្នា ។ 
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម និង

ស្កមែជនខ្មែរក្ប្ោម កនុងប្រក្ទស្ក្វៀត
ណាមជំរញុឲ្យអាជាា ធ្រក្វៀតណាមក្ោរព
សិ្ទធិមនុស្សនិងសិ្ទធិសាស្នា ក្ោយ
និយាយថា ោរចារផ់្សកឹក្ោយរងខំចំ 
ក្ពាោះប្ពោះក្តជ ុេ លី ស្ន កនុងវតតមយួ
ក្លើទឹកេីកមពុជាក្ប្ោម ខ្េលប្តួតប្ត
ក្ោយក្វៀតណាម ភា ្ងតបងូោលពី
ខ្មធ្នូក្នាោះ ជាក្រឿងផ្ទុយនឹងចារស់្តីពីសិ្ទធិ
មនុស្សនិងសិ្ទធសិាស្នា ។ 
ក្ោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ ប្រធាន

ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមមានមូលោា ន
ក្ៅស្េរេាអាក្មរកិបានខ្ងលងថា អាជាា
ធ្រក្វៀតណាមចងរ់ស្តង្ហា ររំរិទសិ្ទធិក្ស្រ ី
ភាពសាស្នា រំភតិរំភយ័មនិឲ្យប្ពោះ
ស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម ហា៊ា នតវា៉ា ពីក្រឿងអយុតតិ 
ធ្ម ៌ ខ្េលក្កើតក្េើងក្េើយនិងរញ្ឃរ់
ពលរេាខ្មែរក្ប្ោមមនិឲ្យក្ជឿក្លើប្ពោះស្ងឃ
និង ប្ពោះពុទធសាស្នា ។ ក្ោក ថាច ់  
ង៉ាុក ថាច ់ ចាតទុ់កថា ក្រឿងទងំក្នោះជា
ោរក្ធ្វើផ្ទុយពីចារខ់្េលក្វៀតណាមបាន
ចុោះេតាក្ល្ ទទលួសាគ ល់ចំក្ពាោះមុម
ប្កុមប្រឹកាសិ្ទធិមនុស្ស អ.ស្.រ. ោល
ពីឆ្ន ១ំ៩៨២ ។ 
ក្ោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ ខ្ងលងថា៖ 

«ខ្តផ្ទុយក្ៅវញិ ឺថា រោា ភបិាលយួន
េនឹង មនិខ្េលបានប្រ ល់សិ្ទធិ ឬក ៏      
ក្ោរពសិ្ទធិ ខ្េលមលួនបានទទលួសាគ ល់
ក្េើមប ី យកក្ៅអនុវតតកនុងប្រក្ទស្ក្វៀត
ណាមក្ទ»។ 
ប្ពោះក្តជ ុេ លី ស្ន ប្ពោះជនែ

១៩ ឆ្ន រំសួ្បាន៤ប្ពោះវស្ាកនុងវតតក្ស្រ ី
តក្ស្ក  ុំ វញិហាយ ប្ស្ុកវញិចូវ 
ក្មតតសុ្កប្តងំ (ឃ្លល ងំ) ប្តូវអនុ េ
ប្ស្ុកប្ពោះនាម ថាច ់ េ៊ាន ចារផ់្សកឹ
ោលពីពាកក់ណាត លខ្មធ្នូ ក្ប្ោយពី
មានពាកយរេតឹ ងពីស្តស្តីចំណាស់្អាយុ
ជាង ៦០ ឆ្ន  ំ ឺអនកប្សី្ ោញ់ ធី្ ធូ្ រតឹង
ពីរទរ៉ាុនរ៉ាងរកំ្ោភក្ស្ពស្នធវៈ ។ អនក
ប្សី្ោញ់ ធី្ធូ្ សាន កក់្ៅកនុងកុេក្ោក
ក្េើមបជីយួ កិចចោរវតត្ ងខ្ផ្នកស្មាអ ត ។ 
ខ្ងលងប្បារវ់អូីក្អសំ្ក្េងស្េរេាអា

ក្មរកិតមទូរស័្ពទពីប្រក្ទស្ ក្វៀតណាម 
អនទិត លី ស្ន បានអោះអាងថា ោរ
ក្ចាទប្រោនទ់ងំឡាយ   ជាោរមលួ     
រង្ហា ច ់ ។ លី ស្ន បានពនយល់ថាមលួន 

ពំុបានប្រប្ពឹតត េូចោរក្ចាទប្រោនក់្នាោះ
ក្ទ ក្េើយប្ពោះក្ៅអធិ្ោរវតតកប៏ានេឹងឮ
ក្រឿងរា៉ា វក្នាោះខ្េរ ខ្េលថាអនកប្សី្ ោញ់ 
ធី្ធូ្ ភយ័ ល្ ចក្េើយខ្ប្ស្កក្ពលប្ពោះក្តជ 
ប្ពោះ ុេ លី ស្ន បាននិមនតក្ៅរកទឹក
ឆ្នរ់ក្ពលយរក់នុងកុេិក្ោកក្នាោះ ។ 
អនទិត លី ស្ន បានអោះអាងថា៖ 
«ក្ប្ពាោះអីក្ ក្ធ្វើអីុចឹងមនិប្តូវ ។ ក្ 

ក្ចាទក្លើមនិប្តូវ េូក្ចនោះចងរ់សួ្ក្េើងវញិ
ក្េើមបជីយួ កសាងវតត»។ 
អនទិត លី ស្ន កេូ៏ចជាស្កមែជន

ខ្មែរក្ប្ោមមាន កក់្ទៀត  ឺក្ោក ថាច ់ វ ី
ណា និងក្ស្ចកតីប្រោស្ពត័ម៌ានស្េ
ពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម បានេកប្ស្ងសំ់្េី
អនកប្សី្ ោញ់ ធី្ ធូ្ មកអោះអាងថា 
អាជាា ធ្រមូលោន នក្វៀតណាម បានរងខំ
អនកប្សី្ ោញ់ ធី្ ធូ្ ឲ្យផ្តិតក្មថ្េោក់
ពាកយរតឹងពីរទចាររ់កំ្ោភក្េើមបឲី្យអាជាា
ធ្រមានក្េតុផ្លផ្សកឹប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ 
លី ស្ន ។ 
ក្ោក ថាច ់វណីា បានអោះអាងថា 

អាជាា ធ្រក្វៀតណាម មានោរតមោន
ល្ ងំមកក្លើវតតតក្ស្ក ក្េើយវតតក្នោះ
ោល យជាក្ោលក្ៅ ថ្នោររស្តង្ហា រពីអាជាា

ធ្រក្វៀតណាមប្រសិ្នក្រើមានរញ្ហា អវីមយួ
ក្កើតក្េើង ។ 

«រ៉ាុខ្នតក្ធ្វើក្នោះ ក្េើមបរំីេងចង ់    
កសាងរញ្ហា ឲ្យបានធំ្ ក្េើយនិងរំផ្លិច
រំផ្លល ញក្ករ តិ៍ ក្ ែ្ ោះវតតតក្ស្កកេូ៏ចជា
ប្ពោះស្ងឃខ្េលរសួ្មយួចំននួខ្េលមាន
ោរមនិក្ពញចិតត ពីសំ្ណាករ់េាអំណាច
ក្វៀតណាមថាន ក ុ់ំខ្េលក្ ក្ធ្វើកនុង ុ ំ វញិ
ហាយស្ពវថ្ងៃក្នោះ»។ 
ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ ថាច ់េន អនុ

 េប្ស្ុកវញិហាយ និងជាតំណាងប្រ 
ជាពលរេាខ្មែរក្ប្ោម កនុងប្ស្ុកេខ្េលពំុ
បានក្ឆ្លើយតរចំក្ពាោះសំ្េួរ វអូីក្អសំ្ 
ក្េងស្េរេាអាក្មរកិក្ទ ។ ប្ពោះក្តជ
 ុេ ថាន ់េន ខ្េលជាអនកផ្សកឹអនទិត 
លី ស្ន បានសួ្រថាមកពី្ងណា? 
ក្េើយ បានោតផ់្លត ចទូ់រស័្ពទភាល មក្ៅ
ក្ពលឮ មាុ ំបាទទូលក្ោកថាមកពី វអូីក្អ
ក្ៅស្េរេាអាក្មរកិ ។ ោរពយយាម
ទូរស័្ពទជាក្ប្ចើនក្លើកភាល មៗរនតក្ទៀតប្តូវ
ោតផ់្លត ចក់្ោយ ោែ នោរទទលួ ។ 
អាជាា ធ្រក្វៀតណាម កពំុ៏ទនម់ាន

ប្រតិកមែតរ ក្ៅនឹងោរអោះអាងររស់្
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម និងស្កមែ

ជនខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្េើយខ្េរ ។ 
ក្ោក ថាច ់ង៉ាុក ថាច ់ថ្នស្េពន័ធ

ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ក្ៅស្េរេាអាក្មរកិអោះ 
អាងខ្េរថា ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមមយួចំ 
ននួខ្េលហា៊ា នតវា៉ា ប្រឆ្ងំ នឹងរប្មាម     
ក្វៀតណាម ក្ធ្វើកឋនិទនរយៈក្ពលខ្ត
មយួថ្ងៃ ជាជាងមយួខ្មក្ៅ ឆ្ន  ំ២០០៧
ក្នាោះ ប្តូវរស្តង្ហា រ ចារោ់ក ុ់  និងរត់
ក្ចាលប្ស្ុក ។ 
ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ  ីម ក្មឿន មកពី

វតតតក្ស្ក បាននិមនតក្ភៀស្ប្ពោះោយ
ក្ោយសារោរក្ធ្វើទុកខរុកក្មនញ ខ្ផ្នក   
សាស្នា ទកទ់ងនឹងបាតុកមែកឋនិ
ទនក្នាោះ ។ រចចុរបនន ប្ពោះក្តជ ុេ
កំពុង ងក់នុងប្រក្ទស្ស្៊ាុយខ្អត ។ 
ប្រក្ទស្ក្វៀតណាម ទទលួរងោររោិះ

 នខ់្ផ្នក ោររតិតបតិក្ស្រភីាពសាស្នា
និង ោររកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្សពីស្េរេា  
អាក្មរកិ ។ ខ្តក្វៀតណាមប្ចានក្ចាល
ោររោិះ ន ់ និងោរក្ចាទប្រោនទ់ងំក្នាោះ 
ក្ោយចាតទុ់ក ថាជាោរវាយតថ្មលមនិ
ប្តឹមប្តូវ ៕ 

 

ក្ោក ថាច ់ង៉ាុកថាច ់ប្រធានស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម និង ប្ពោះក្តជ ុេ ទឹម សាមន ទស្សនាោរយិាល័យវអូីក្អកនុងរេាធានីវា៉ា សីុ្
នក្តន កនុងអំេុងទស្សនកិចចក្ៅស្េរេាអាក្មរកិ ។  ររូងត៖ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 

«ក្ប្ពាោះអីក្ ក្ធ្វើអញ្ច ឹងមនិប្តូវ ។   
ក្ ក្ចាទក្លើមនិប្តូវ េូក្ចនោះ ចងរ់សួ្ក្េើងវញិ  
ក្េើមបជីួយ កសាងវតត»។  អនទិត លី ស្ន 

កាំណត្់ចហត្ុ 
ចពល កពីក ពុជាចប្កា  
ក្េើមបចូីលរមួកនុងោរឃ្លល កំ្មើល ោរ

រកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្សខ្មែរក្ប្ោម ពីសំ្ណាក ់
រោា ភបិាលក្វៀតណាម និងោរចូលរមួ
កនុងោរពិនិតយនូវសាា នភាព ថ្នោររស់្ក្ៅ
ររស់្ពលរេាខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅកមពុជាក្ប្ោម 
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម (KKF) បាន
ក្ចញផ្ាយនូវទប្មង ់ (Form) សំ្េួរ
មយួស្ប្មារអ់នក ខ្េលមានឱោស្បាន
ក្ៅទស្សនាក្ៅកមពុជាក្ប្ោម ក្េើមបកី្ឆ្លើយ
ក្ធ្វើជាកំេតក់្េតុ ក្ប្ោយក្ពលប្តេរ់
មកវញិ ។ 
្ងក្ប្ោម ជាសំ្េួរមយួចំននួ

ខ្េលស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម បាន
ោកក់្ចញ ៖ 
ក្ ែ្ ោះ..... 
ទំនាកទំ់នង....  
ក្តើអនកក្ៅកមពុជាក្ប្ោមពីថ្ងៃ-ខ្ម-ឆ្ន ំ

ណា ? 
ភូម-ិ ុំ-ប្ស្ុក-ក្មតត ខ្េលអនកបាន

ក្ៅ(ក្ ែ្ ោះទីកខ្នលងជាខ្មែរ និងជាក្វៀត
ណាម) ? 
ស្មាជិកប្ ួសារ ខ្េលបានជួរ 

ប្រសិ្នក្រើក្ អាចឱយទកទ់ងក្ទៀតក្ៅថ្ងៃ
ក្ប្ោយ 
ក្តើក្ៅកនុងប្ស្ុកភូមរិរស់្អនក ក្ 

និយាយភាសាខ្មែរ ឬ ក្ទ ? 
មានវតតខ្េរឬក្ទ ? ក្តើវតតមាន   

លកខេៈយា៉ា ងេូចក្មតច ? ក្តើប្ពោះស្ងឃ
មានរក្ប្ងៀនអកសរខ្មែរកនុងវតត ឬ ក្ទ ? ក្តើ
មានកមែវធីិ្វរបធ្មក៌នុងវតតខ្េរ ឬ ក្ទ ? 
ក្តើប្ពោះពុទធសាស្នា បានប្តូវប្រតិ 

រតតិកនុងប្ស្ុកភូមរិរស់្អនក ក្ោយស្កមែ
ខ្េរ ឬ ក្ទ ? 
សូ្មកតក់្ ែ្ ោះខ្មែរក្ប្ោម ខ្េល

ស្កមែអនកបានជួរ និងកតសំ់្ោល់ ក្តើ
ក្ ក្នាោះចងជ់យួ ោរង្ហរក្ៅថ្ងៃក្ប្ោយ ឬ 
ក្ទ ? 
ក្តើមានោររកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្ស

ជាកខ់្ស្តង ក្ៅកនុងភូមបិ្ស្ុកររស់្អនក  
ខ្េរ ឬ ក្ទ ? 
សូ្មក្រៀររារម់លោះៗ អំពីលកខេៈ

ភាពេិងា ខ្េលខ្មែរក្ប្ោមកំពុងខ្តជរួ
ប្រទោះ ? 
ក្តើជនជាតិខ្មែរក្ៅកមពុជាក្ប្ោមក្ៅ

ខ្តជាមាច ស់្កមែសិ្ទធិ ថ្នេីក្ករមតក៌ររស់្
ក្ ខ្េរ ឬ ក្ទ ? 
ក្ស្ចកតីស្ក្ងាត ខ្េលអនកចងខ់្ចក

រខំ្លកជាមយួស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
ក្េើមបកីតស់្មាគ ល់ស្ប្មារោ់រង្ហរ ក្ៅ
អនា ត កនុងវស័ិ្យោរពារ និងក្លើក
តក្មាើងសិ្ទធិមនុស្ស  
សូ្មក្មតត រំក្ពញប្កោស្ ក្េើយ

រញ្ាូ នមកអនកខ្េលមានទំនាកទំ់នង ។ 



អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំក ោះ ត្តី្ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៥  ៤ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ  

អភបិាល  សងឺ្ យុងឹ្ រត្នា      (Email: khmerkampucheakrom@gmail.com) 
ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ                  (Email: lychhoun@yahoo.com) 
និពនធនាយក ថាេ់ ប្រីជា ចគឿន (Email: thachpreicheakoeun@gmail.com) 

ការយិាល័យនិពនធ 

ត្ពោះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 
ផ្ទោះកលែ 791  
ត្កុម្ទី 4 ភូម្តិ្ា 3 
ស្ង្កា ត្ស់្ទឹងមានជយ័ 
ែណ្ឌ មានជយ័, ភនាំកពញ  

លិែិត្អនុញ្ញា ត្ចាប ់

ក្លម ១១៤ ព.ម. ប្រក/ថ្ងៃទី ២១ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១១ 

កបាោះពុម្ពចាំននួ ១០០០ ចាប ់

ករាងពុម្ពអងគរ ផ្ទោះកលែ ៦២ អាកប ផ្លូវ ៣៣៦ ស្ង្កា ត្បឹ់ងត្ស្ឡាង ែណ្ឌ ទលួកោក  រាជធានីភនាំកពញ 

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

 េៈកមែោរ សារពត័ម៌ានថ្ប្ពន រ សូ្មខ្ងលងអំេរប្ពោះ ុេចំក្ពាោះប្ពោះក្តជប្ព ុេ សឺ្ន វតិ ក្ៅ
ប្រក្ទស្បារាងំ ខ្េលបានឧរតាមភងវោិចំននួ ៣០ € ប្រចាខំ្មកនុងោរក្បាោះពុមពោខ្ស្ត ថ្ប្ពន រ ។  

ប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមមយួប្ពោះ
អងគ ងក់្ៅវតតសាម គរីងស ី ស្ង្ហា តស់្ទឹង
មានជយ័ មេឌ មានជយ័ រាជធានីភន ំ
ក្ពញ កំពុងភយ័រ៉ាូលិស្ចារម់លួន ។ 
អងគោរស្មា មខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម

ចំននួ ១១ ក្ៅកមពុជា បានក្ផ្ាើរបាយ
ោរេ៍រមួោន ក្ៅោរយិាល័យឧតាមស្នង
ោរ ថ្នអងគោរស្េប្រជាជាតិទទួល
រនទុកខ្ផ្នកសិ្ទធមិនុស្ស និងអងគោរសិ្ទធិ
មនុស្សក្ៅកនុងប្ស្ុកមយួចំននួក្ទៀត 
ក្ៅថ្ងៃទី ២៨ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 
របាយោរេ៍រមួោន  ខ្េលក្ផ្ាើក្ៅ

ោនស់ាា រន័សិ្ទធមិនុស្សជាតិ និងអនតរ
ជាតិក្នោះ ក្េើមបកី្ស្នើសំុ្ឲ្យអងគោរសិ្ទធិ
មនុស្សទងំក្នាោះ ក្ធ្វើអនតរា មនជ៍យួ ប្ពោះ
ស្ងឃខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមប្ពោះនាម ក្ស្ៀង 
សុ្វេា រា ខ្េលសាោេំរូងរាជធានី
ភនកំ្ពញ បាននិមនតសាកសួ្រោលពីថ្ងៃទី
២១ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១១ ក្ចាទប្រោនពី់
រទញុោះញងឲ់្យប្រប្ពឹតតិរទក្លែើស្ជាអាទិ៍ 
។ និងករេីប្ពោះក្ៅអធិ្ោរវតតមយួអងគ
ក្ទៀត ខ្េលប្តូវក្ រក្េា ញក្ចញពីវតត
ក្ៅខ្មប្តកណាា ល ោលពីក្េើមខ្មវចិឆិោ 
ឆ្ន  ំ២០១១ ក្ោយោែ នមូលក្េតុ ។  
នាយកកមែវធីិ្ ថ្នស្មា មខ្មែរ     

កមពុជាក្ប្ោម ក្េើមបសិី្ទធិមនុស្ស និង  
អភវិឌ្ឍន ៍ ក្ោក សឺ្ន ជំជនួ មានប្រ 
សាស្នថ៍ា ោរក្ធ្វើរបាយោរេ៍ក្ៅ
ឧតាមស្នងោរស្េប្រជាជាតិ ទទួល
រនទុកខ្ផ្នកសិ្ទធមិនុស្សក្នោះ មានក្ោលរំ 
េងពីរសំ្្នទី់ ១ សំុ្ឲ្យសាា រន័សិ្ទធិ
មនុស្សអនតរជាតិមយួក្នោះ ជយួ អនតរា    
 មន ៍ ឲ្យប្ពោះស្ងឃក្េើមកំក្េើ តខ្មែរ
ក្ប្ោម ប្ពោះនាម ជា សុ្វេា ភូម ិ មាន
សិ្ទធិ ងក់្ៅវតតខ្ប្ពកឫស្ស ក្ៅ ុំសំ្ររួ

មាស្ ប្ស្ុកមុមកំពូល ខ្មប្តកណាា ល 
ខ្េលក្ បានរក្េា ញប្ពោះអងគក្ចញពីវតត
ោលពីខ្មវចិឆិោកនលងក្ៅ ។ 
ទីពីរ សំុ្ឲ្យក្ធ្វើអនតរា មនក៍្ៅ    

សាោេំរូងរាជធានីភនកំ្ពញក្លើកខ្លង
ោរក្ចាទប្រោន ់ ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
មយួអងគក្ទៀត ប្ពោះនាម ក្ស្ៀង សុ្វណាា
រា ខ្េលសាោេំរូងរាជធានីភនកំ្ពញ 
ក្ចាទប្រោនប់្ពោះអងគថាជារព់ាកព់ន័ធជា
មយួប្កុមររស់្ក្ោក សួ្ន ក្ស្ររីោា  ក្ៅ
ស្េរេាអាក្មរកិ៖ "ក្ោយសារក្ធ្វើកនលង
មកេនឹងមនិមានោរស្ក្ប្មចណាមយួ
ចាស់្ោស់្ ពី េៈស្ងឃខ្មប្តក្ទ 
ក្េើយោររក្េា ញប្ពោះអងគ ជា សុ្វេា
ភូមេិនឹងឲ្យក្ចញមនិឲ្យ ងក់្ៅវតតណាៗ 
ទងំអស់្ ឲ្យខ្តស្ាិតក្ៅខ្មប្តកណាា ល 

មាុ ំ ិតថាោរក្ធ្វើ េូក្ចនោះជាក្រឿងអយុតតិធ្ម៌
ស្ប្មារក់្ោក ក្េើយឥេូវក្នោះ មនិេឹង
ថាប្ពោះអងគ ងក់្ៅទីណាផ្ង" ។ 
ក្ោក សួ្ន ក្ស្ររីោា  ជាប្រធា    

 េៈកមាែ ធិ្ោរប្រប្ពឹតតិកមែ ក្េើមបយុីតតិ 
ធ្ម ៌ និងស្មធ្ម ៌ ខ្េលក្ោកបាន
ប្រឆ្ងំនិងរោា ភបិាលកមពុជា ។ ក្េើយ
ោលពីថ្ងៃទី ២១ ធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១១ ក្នាោះ      
ប្កឡារញ្ា ីសាោេំរូងរាជធានីភនកំ្ពញ 
ក្ោក ក្ស្ង សុ្្ បានសាកសួ្រប្ពោះ
ក្តជប្ពោះ ុេ ក្ស្ៀង សុ្វណាា រា ទក ់
ទងក្ៅនឹងករេីក្ោក សួ្ន ក្ស្ររីោា  
ក្នោះ ខ្តប្ពោះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង សុ្វណាា រា 
បានរេិក្ស្ធ្ ក្េើយអោះអាងថា ប្ពោះ
អងគមនិខ្េលសាគ ល់ក្ោក សួ្ន ក្ស្រ ី     
 រោា  ក្នាោះក្េើយ ។ 

ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ ក្ស្ៀង សុ្វណាា
រា មានក្ងរេីោក្ៅថ្ងៃទី ២៨ ធ្នូ ក្ោយ
ប្ពោះអងគបានក្លើកជាចមៃល់ថា ប្ពោះអងគ
មនិខ្េលសាគ ល់ក្ោក សួ្ន ក្ស្ររីោា  ឬ
ប្កុមររស់្ក្ោក សួ្ន ក្ស្ររីោា  ក្នាោះក្ទ 
រ៉ាុខ្នតមូលក្េតុអវី បានជាតុោោរនិមនត
ប្ពោះអងគសួ្រអំពីករេីក្នោះក្ៅវញិ ។ ទក់
ទងនឹងរញ្ហា ក្នោះ ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ 
ក្ស្ៀង សុ្វណាា រា មានក្ងរេីោរញ្ហា កថ់ា 
ប្ពោះអងគកំពងស់្ាិតកនុងភាពភយ័ ល្ ច ៖ 
"រចចុរបននក្នោះ អាតែ ក្ៅខ្តភយ័ ល្ ចចំ 
ក្ពាោះសុ្វតាិភាពររស់្អាតែ  េូក្ចនោះអាតែ សំុ្
ឲ្យរញ្ចរឲ់្យបានឆ្រ់ៗ ក្ៅក្េើមបឲី្យអាតែ  
 ងក់្ៅសុ្មកនុងវតតផ្ង កំុឲ្យមានរញ្ហា អី
ក្កើតក្េើងចំក្ពាោះអាតែ ក្ទៀត" ។ 
រេូតមកទល់ថ្ងៃទី ២៨ ខ្មធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១១ ក្នោះ សាោេំរូងរាជធានីភន ំ
ក្ពញ មនិទនផ់្ាល់េំេឹងថា យា៉ា ងណា
ក្ៅក្េើយក្ទទកទ់ងក្ៅនឹងករេីនិមនត 
សាកសួ្រប្ពោះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង សុ្  វណាា
រា ោលពីថ្ងៃទី ២១ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 
ក្ៅកនុងរបាយោរេ៍ររស់្អងគោរ

ស្មា មខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមចំននួ១១ ក្នាោះ 
បានស្រក្ស្ររញ្ហា ក ់ អំពីកាីប្ពួយបារមភ 
អំពីករេីប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមទងំ
ពីរប្ពោះអងគក្នោះថា ប្រសិ្នក្រើមនិមានេំ 
ក្ណាោះប្សាយ ចំក្ពាោះប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោមទងំពីរប្ពោះអងគ ឲ្យបានចាស់្
ោស់្កនុងោរផ្ាល់យុតតិធ្មជូ៌នប្ពោះអងគក្ទ 
ក្ៅថ្ងៃអនា ត ប្រខ្េលនឹងមានរញ្ហា
េថ្ទក្ទៀតក្កើតក្េើងចំក្ពាោះប្ពោះស្ងឃ និង 
រងរអូនខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ទៀត ។ 
ទកទ់ងក្ៅនិងរញ្ហា ក្នោះ ប្រធាន

ស្េ មនខ៍្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ោក ថាច ់
ក្ស្ោា  បានពនយល់ថា ស្កមែភាពររស់្
ប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជាមយួចំននួ និងអងគ
ោរស្មា មខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ក្ៅកមពុជា 
 ឺោែ នស្កមែភាពអវីក្ប្ៅ ពីក្ធ្វើោរទម
ទរសិ្ទធិក្ស្រភីាព និងទមទរសិ្ទធិោន់
ោរេី់ខ្ប្ស្ចមាា រ ក្ៅប្រក្ទស្ក្វៀតណាម 
ពីអាជាា ធ្រក្វៀតណាម ក្ៅមេៈខ្េល
មានមស្តនតីជានម់ពស់្ក្វៀតណាម មករំ 
ក្ពញទស្សនកិចចក្ៅកមពុជាមាងៗក្នាោះ ។ 
ពកួោត ់ ោែ នរំេងណាមយួក្ធ្វើោរប្រ 
ឆ្ងំនិងរោា ភបិាលកមពុជាក្នាោះក្េើយ ៖ 
"េូក្ចនោះមាុ ំសូ្មជប្មារជាសាធារេៈក្ៅ
ថា អងគោរស្មា មខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម
រក្ងាើតក្េើង ក្េើមបោីរពារសិ្ទធិរស់្ក្ៅ
ររស់្ប្រជាពលរេាខ្មែរក្ប្ោម និងវរបធ្ម ៌
សាស្នា ប្រថ្ពេីររស់្ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ
ទឹកេីខ្មែរក្ប្ោមក្ទ េូក្ចនោះោរក្ចាទប្រ 
ោនថ់ា ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមចងផ់្ាួលរោា ភិ
បាលក្េើមបោីនអំ់ណាចអី អតម់ានទល់
ខ្តក្សាោះ េូក្ចនោះោរោរពេ៌ក្ចាទប្រ 
ោនថ់ា ចងប់្រឆ្ងំនិងរោា ភបិាលអីជា 
ោរោរពេ៌   ចងរំ់បាកស់ាែ រតីខ្មែរ      

កមពុជាក្ប្ោមក្ទ"  ។ 
ក្ោក ថាច ់ក្ស្ោា  បានក្លើកក្េើង

ក្ទៀតថា អងគោរស្មា មខ្មែរកមពុជា 
ក្ប្ោម រមួមានប្ពោះស្ងឃផ្ងក្នាោះ កនលង
មក ខ្តងទទលួនូវោររស្តង្ហា រពីអាជាា ធ្រ
កមពុជា ក្ៅក្ពលពកួក្ បានក្ធ្វើោរទម
ទរសិ្ទធិក្ស្រភីាពនិងរញ្ហា ក្ផ្សងៗ រេូត 
េល់មានោរស្មាល រប់្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោមក្ទៀតកនលងមក រ៉ាុខ្នតរេូតមកទល់
ក្ពលក្នោះ ក្ មនិទនរ់កយុតតិធ្មជ៌ួនក្ៅ
ក្េើយ៖" េូចជាោរតវា៉ាអាជាា ធ្រយួនចារ់
ប្រជាពលរេា និងប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជា 
ក្ប្ោមអី ក្យើងខ្តងខ្តនាោំន បាតុកមែទម 
ទរសិ្ទធិ និងោររកំ្ោភក្ៅប្រក្ទស្កមពុ
ជា ក្យើងកម៏ានោរក្ធ្វើបាតុកមែ រ៉ាុខ្នតខ្តង
ខ្តមានោររស្តង្ហា រ ពីអាជាា ធ្រកមពុជា 
រេូត េល់មានោរស្មាល រប់្ពោះស្ងឃប្ពោះ
នាម ក្អៀង សុ្មក្ធ្ឿន មនិទនម់ានោរ
ប្សាវប្ជាវ" ។ 
ក្ោក សឺ្ន ជំជនួ បានអោះអាងថា 

តុោោរ បាននិមនតប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោមប្ពោះនាម ក្ស្ៀង សុ្វណាា រា ក្េើយ
ក្ចាទប្រោនពី់រទប្ពេែទេឌ ក្នាោះ វាជា
ក្រឿងអយុតតិធ្ម ៌ និងរំបាកស់ាែ រតីក្ៅេល់
ប្ពោះស្ងឃខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ងក់្ៅកមពុជា៖ 
"មាុ ំ ិតថា ប្ពោះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង សុ្វណាា
រា ប្ពោះអងគមនិខ្មនេូចជាតុោោរក្ចាទ
ប្រោនក់្នោះក្ទ"។ 
តំណាងអងគោរ  ស្មា ម      ខ្មែរ    

កមពុជាក្ប្ោមបានក្លើកក្េើងថាប្ពោះស្ងឃ 
ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម  ងក់្ៅកមពុជាមយួចំ 
ននួ បានប្រឈមនឹងោរក្ធ្វើបារក្ផ្សងៗ 
េូចជា ោរចារផ់្សកឹប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ 
ទឹម សាមន ោលពីឆ្ន  ំ២០០៧ ករេី
ចារម់លួន និងរក្េា ញប្ពោះក្ៅអធិ្ោរវតត
ក្ៅខ្មប្តកណាា ល ប្ពោះនាម ជា សុ្វេា
ភូម ិ ោលពី ខ្មវចិឆិោ ឆ្ន  ំ ២០១១ និង
ករេីតុោោរនិមនត និងក្ចាទប្រោន់
ប្ពោះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង      សុ្វណាា រា ក្នោះ
ជាក្េើម ។ ពួកក្ អោះអាងថា ស្កមែភាព
ខ្ររក្នោះ ជាក្រឿងផ្ទុយក្ៅនឹងក្ស្ចកាីប្រ 
ោស្ ររស់្អងគោរស្េប្រជាជាតិស្ាីពី
សិ្ទធិជនជាតិក្េើម ។ 
មាប្ត ៣៤ ក្ស្ចកាីប្រោស្ររស់្

អងគោរស្េប្រជាជាតិ ស្ាីពីសិ្ទធិជន
ជាតិក្េើមបានខ្ចងថា ជនជាតិក្េើមមាន
សិ្ទធិកនុងោរក្លើកកមពស់្រក្ងាើត និងរកា
រចនាស្មពន័ធទំក្នៀមទមាល រ ់ សាស្នា ប្រ 
ថ្ពេី និងនីតិវធីិ្ប្រតិរតតិជាពិក្ស្ស្
ររស់្ពកួក្  ក្េើយកនុងករេីខ្េលមាន
ប្រពន័ធវនិិចឆយ័កាី ឬ ោរវនិិចឆយ័កាី តមទំ 
ក្នៀមទមាល រ ់ ប្តូវក្ធ្វើក្ៅតមរទោា នសិ្ទធិ
មនុស្សអនតរជាតិ ៕ 
ប្រភព៖ វទិយអុាសីុ្ក្ស្រ ី
ក្ោយ៖ ទីន េាោរយីា៉ា  
ោលររកិ្ចឆទ៖២៨ ធ្នូ ២០១១ 

សង្ឃខ្មែរចប្កា ខ្សែង្រកអនារាគ នព៍ីអង្គការសហប្រជាជាត្ិ 

ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេ ជា សុ្វេា ភូម ិ។  



អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំក ោះ ត្តី្ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៥  ៥ ទសសនៈ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ថ្ងៃទី ២២ ខ្មធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១១ 
ក្ោយ សឺ្ង ស្ក្ប្មច 
ពាកយ ’’ចាកប់្កក្េក’’ តមវចនានុ 

ប្កមររស់្ ស្ក្មតចប្ពោះស្ងឃរាជ ជនួ 
ណាត  ឺជាកិរយិាស័្ពវ ជាោរយកថ្េ
ក្ៅចាក ់ឬ ចុចប្តងក់ខ្នលងរក្ស្ើរឱយភាា ក ់
ខ្តោលណាភាា កក់្តងង្ហកយា៉ា ងរេ័ស្ 
រុរាេយកពាកយទងំក្នោះមករក្ងាើត ជា
ពាកយស្ប្មារនិ់យាយ  ឺសំ្ក្ៅប្តង់
ខ្េលចាកក់្ៅ ក្េើយនឹងប្កក្េកមនិ
្ន ។ 
មុននឹងោចឆ់្ន សំាកល ២០១១ 

ចូល ២០១២  វទិយសំុ្ក្េងកមពុជាក្ប្ោម
សូ្មចាកប់្កក្េកខ្មែររមួក្ោេិត ប្ រ់
និនាន ោរនិក្យាបាយឱយង្ហកក្មើលក្ប្ោយ
មយួខ្ភលត៖’’ក្តើខ្មែរក្ប្ោមជានរណា?’’ ។ 
ក្រើក្លើកយកក្រឿងរា៉ា វខ្មែរក្ប្ោមមក

ក្រៀររារព់េ៌នាក្ ើញថា ខ្វងណាស់្ ។ 
រ៉ាុខ្នតសូ្មក្លើកយកចំេុច សំ្្នេំុ់ៗ 
ពីប្ពោះនាង លីវ យ ី រាជនីថ្នន រក្ោក
ធ្លក ក្លើកទព័ក្ចញចាំងជាមយួទព័សំ្ 
ក្ៅប្ពោះបាទ េ៊ាុន ក្ទៀន ខ្េលររចូល
ចតពានពារក្លើរូរេភាព ខ្េនស្មុប្ទ
ថ្នអតីតអាណាចប្កខ្មែរ ។ ចមាំង
ក្ោយក្ប្រើធ្នូសាន  ប្រខ្េលជាបានោល យ
ក្ៅជាស្រោមក្ទព ក្ធ្វើឱយប្ពោះនាងលីវយី 
បានោល យក្ៅជាប្ពោះជាយា ថ្នអនកេំ 
ក្េើ រផ្សងក្ប្ពងមកពីប្រក្ទស្ឥណាឌ ខ្មន 
រ៉ាុខ្នតទំក្នៀមទមាល រ ់ វរបធ្មប៌្រថ្ពេីខ្មែរ
ររស់្ប្ពោះនាង ប្តូវបានរនតជារេូតមក 
ក្ោយប្ពោះន រ រនតក្ធ្វើោរក្ោរពក្ភទប្សី្
ជាធំ្ ។ មុមនាទីថាន កេឹ់កនាសុំ្ទធខ្តចារ់
ក្ផ្តើមពីពងស ឥតាីលិងគ េូចជាក្មបា មាត
រិត ក្មផ្ទោះ ក្មកស្តនាទ ញ ក្មេំរូល ក្ម ុំ 
ក្មភូម ិ ក្មប្ស្ុក ក្មទព័ក្មេឹកនា ំ។ល។ 
សូ្មបឋីានានុប្កមររស់្ប្ពោះស្ងឃ កក៏្ៅ
ថា ក្ម េ ឬ ក្មកុេិខ្េរ ។ ទងំប្រ 
ក្ទស្កមពុជា និងក្ៅកមពុជាក្ប្ោម ក្យើង
មានវរបធ្មក៌្នោះេូចោន  ។ រ៉ាុខ្នតវរបធ្ម ៌
មយួខ្េលខ្មែរកណាត លស្ពវថ្ងៃបានក្ភលច 
ឬ ក្បាោះរងក់្ចាល ក្លើកខ្លងខ្តក្ៅកនុង
ខ្មសប្ពោះរាជវងានុវងស ក្េើយខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅខ្តប្រោន់្ ា រម់ាួនរនតពីរាជប្ពោះនាង
លីវ យី មក   ឺរុរស្ខ្មែរក្ប្ោមជាទួក្ៅ 
ខ្េល រស់្ក្លើទឹកេីកមពុជាក្ប្ោមក្ៅខ្ត
ក្ឆ្លើយ “ចាស្ !“ ជារេូតមកេល់ស្ពវថ្ងៃ 
ក្ៅក្ពល ខ្េលខ្មែរក្ៅកមពុជារតូរមក 
ក្ឆ្លើយថា ’’បាទ!’’ ។ ក្រឿងក្នោះ សូ្មសាក 
សួ្រខ្មែរក្ប្ោមណាមាន កចុ់ោះក្រើមនិក្ជឿ ។ 
ចុោះក្រើខ្មែរមានពូជអំរូរក្ចញមកពី

ប្រភពជាមយួោន ក្េតុអវីកខ៏្មែរក្ប្ោមប្តវូ
រស់្ក្ៅក្ប្ៅប្ពំខ្េន ថ្នប្ពោះរាជាណាចប្ក
កមពុជាស្ពវថ្ងៃក្ៅវញិ ? 
ក្រឿងក្នោះខ្វងក្ទៀតក្េើយ ។ សូ្ម

ក្ោកអនកក្មតត ក្ឆ្លៀតក្ពលក្រើកក្ស្ៀវក្ៅ
ប្រវតតិសាស្តស្ត ខ្េលមានក្បាោះពុមពផ្ាយ

ជាក្ប្ចើន ក្េើយកម៏ានកនុងក្ េទំពរ័  
សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពន រ ខ្េរ http://
preynokornews.blogspot.com ឬ 
ោកខ់្តពាកយ Khmer Krom ចូលកនុង 
កំពយទូរ័ www.wikipedia.org នឹងោត
ប្តោងជូនទងំអស់្ ។ អនកខ្េលមនិចាំ
ប្រវតតិសាស្តស្ត ឬចាកំ្េើយក្ភលចក្ៅវញិ ឬ 
មនិទនប់ានអានក្ប្ចើន ខ្តប្ចេំខ្មែរ
ក្ប្ោមថា ជាជនជាតិយួន ។ មនិ ួរប្ច 
េំក្េើយ ពិតខ្មនខ្តរស់្ក្ៅក្ប្ោមោរ
ប្តួតប្តររស់្យួន រ៉ាុខ្នតខ្មែរក្ប្ោមប្រ 
ោនម់លួនថា ជាខ្មែររេូត ក្េើយខ្តងតូច
ចិតត ល្ ងំណាស់្ ចំក្ពាោះអនកក្ៅប្ចេំ
ជាតិេូក្ចនោះ ក្ប្ពាោះខ្មែរក្ប្ោមប្ស្ឡាញ់ 
ស្ញ្ហា តិខ្មែរររស់្មលួន ល្ ងំណាស់្ ។ ក្រើ
ចងេឹ់ងថា អនកណាមាន កក់្នាោះ ជាខ្មែរ
ក្ប្ោមខ្មន ឬ មនិខ្មនប្ោនខ់្តសួ្រថា 
ោលក្ៅឯប្ស្ុកកំក្េើ ត ខ្តងក្ៅវតត
ណាមយួ ? ក្ ប្បាកេជាក្ឆ្លើយប្បារ់
បានភាល ម ក្ប្ពាោះខ្មែរក្ប្ោមក្ស្ទើរខ្តមយួ
រយភា រយសុ្ទធខ្តជា អនកោនប់្ពោះពុទធ
សាស្នា អនកណា មាន កក់ជ៏ាឧបាស្ក-
ឧបាសិ្ោថ្នវតតណាមយួយា៉ា ង ា្ រម់ាួន
ជាមនិ្ន ។ ក្រឿងខ្េលក្ធ្វើឲ្យ កមពុជា
ក្ប្ោមោល យជាក្ៅក្ប្ៅប្ពំខ្េន ថ្នប្ពោះរា 
ជាណាចប្កកមពុជាក្នាោះ ប្ោនខ់្តជាក្រឿង
រក្ណាត ោះអាស្ននក្ទ មកពីខ្មែរក្ចោះខ្ត   
ខ្រកបាកក់្ជរោន ប្ទេឹងអឹងកងពាស្ទឹក
ពាស្េី រ៉ាុខ្នតក្ពលប្ពលឹងខ្មែរប្តូវជញ្ហា ត់
បានយកមករញ្ចូ លកនុងររូោយខ្មែរវញិ
ក្នាោះ ខ្មែរនឹងបានសាវ ងសាែ រតីខ្លងប្ស្ 
វាងំខ្ភនកក្មើល ក្ ើញខ្មែរោន ឯងជាស្ប្តូវ 
ក្េើយអំរូរខ្មែរ អនកោសាងមហាប្បា   
សាទសិ្ោ េល៏បលីាញក្ពញសាកល
ក្ោកនឹងបានមូលជំុោន  ខ្លង្ោំន ឯង
តក្ៅក្ទៀត ក្េើយជាតិខ្មែរនឹងបានងាុ ំ
ក្ងាើងរងុក្រឿងសារជាងែី ! 
កនុងរក្ចចកក្ទទស្ ថ្នោរជញ្ហា តប់្ព 

លឹងខ្មែរក្នោះ ក្យើងវលិមកោកសំ់្េួរ
មយួក្ទៀត ឺ៖ 
ចុោះក្េតុអវ ី បានជាមានខ្មែរក្ប្ោម

មករស់្ក្ៅ ប្ពោះរាជណាចប្កកមពុជាក្ប្ចើន
ណាស់្ខ្េរ ? 
ក្រឿងមនុស្សមាន ក្ៅកនុងពិភពក្ោក

ក្នោះ ោរក្ធ្វើេំក្េើ រក្ចាលប្ស្ុកក្ៅរកទីេ៏
ថ្ទក្េើមបសីាងជីវភាពងែីជាក្រឿងធ្មែត ។ 
ឧទទ េរេ៍ ក្ៅប្រក្ទស្ណាកម៏ានជន
ជាតិចិនរស់្ក្ៅរកសីុ្ ក្ប្ពាោះប្រជាពលរេា

ចិនមានក្ប្ចើន ក្លើស្ក្ កនុងក្ោកក្នោះ 
រេូតេល់េូរក្េៀរ ក្ចញពីប្រក្ទស្ក្ៅ
ក្ប្ៅ ។ រ៉ាុខ្នតស្ប្មារខ់្មែរក្ប្ោម ោរក្ចញ
ក្ចាលប្ស្ុក កំក្េើ តកមពុជាក្ប្ោម ឺមាន 
មានមូលក្េតុមនិេូចោន  នឹងជនជាតិ
ចិនក្ទ ក្េើយក្រើក្ប្រៀរក្ៅនឹងប្រជាជន
យួនខ្េលស្ប្មុកចូលមករស់្ក្ៅកមពុជា
ស្ពវថ្ងៃ  ឺសាា នភាពផ្ទុយប្ស្េោះ មុស្
ោន េូចក្ម នឹងេី ។ តមោរស្ក្ងាត
ពិនិតយចំក្ពាោះមក្នាស្ក្ញ្ចតនាជាតិខ្មែរ  ឺ
មានោរជារជំ់ពាកចំ់ក្ពាោះប្ស្ុកកំក្េើ ត 
ររស់្មលួន ល្ ងំណាស់្ ។ ក្ទោះរីក្វទនា 
ប្កលំបាកក្វទនាយា៉ា ងណាកតី ខ្មែរមនិ
ង្ហយក្េើរក្ចាលប្ស្ុកក្ទ ។ ក្េើយក្រើខ្ររ
ជាស្ក្ប្មចចិតតក្វចសំ្ពាយ ក្េើរក្ចាល 
ខ្ម៉ាឳរងរអូនមតិតភកតិញាតិស្នាត ន ក្ចាល
ក្េើមេូង ក្េើមសាវ យ ចំោរក្ចក ចារ
អំក្ៅ វាលខ្ប្ស្ វតតអារាម េីភូមធិាល ររ់ស់្ 
សុ្មសានតតងំពីតូចប្កូចឆ្ែ មក  ឺទល់ 
ខ្តមានមូលក្េតុជំរញុ ល្ ងំ ។ ក្ទោះជា
មនិអាចក្រៀររារឱ់យពិសាត បាន អំពីទឹក
ចិតតខ្មែរក្ប្ោម ខ្េលបានរតក់្ចាលប្ស្ុក
កំក្េើ តកក៏្យើងសូ្មក្លើកខ្តមូល ក្េតុ
ធំ្ៗខ្េលក្កើតមានមកក្េើយ  ឺក្ោយ 
សារេង្ហា រអ់ាណានិ ម រក្រៀរទំក្នើរងែី
ររស់្រោា ភបិាលក្វៀតណាមក្នាោះឯង ។ 
ក្យើងមានក្ស្ចកតីរកំ្ភើរ រកីរាយណាស់្ 
ខ្េលបានក្ ើញថាន កេឹ់កនាធំំ្ៗថ្នរោា ភិ
បាលខ្មែរបានក្ធ្វើេំក្េើ រទស្សនកិចច និង
ជរួប្រប្ស័្យទកទ់ងជាមយួខ្មែរ  ក្ៅ
កមពុជាក្ប្ោមកនុងោលកនលងមក ។ ពិត
ខ្មនខ្ត ោរជរួប្រប្ស័្យេម៏លីក្នាោះ មនិ
អាចេឹងសុ្ម ទុកខខ្មែរក្ៅទីក្នាោះបាន
ក្ប្ចើនក្ទក្េើយខ្មែរក្ប្ោមមលួនឯង កញ៏ 
ក្ញើតនឹងរកប្សាយក្រឿងពិតខ្េរ ក្ោយ
ល្ ចទូកក្ៅកំពងក់្ៅ ខ្តនិយាយប្ជុល
មាតច់ាស់្ជាក្ ចមនិរចួ ពីរ៉ាូលិស្យួន
ក្ោោះក្ៅក្ៅសួ្រចក្មលើយរារក់្មា៉ា ង ប្ស្ួល
មនិ ប្ស្ួលមនិរចួមលួនវលិមកផ្ទោះជួរប្រ 
ពនធកូនវញិផ្ង ។  រ៉ាុខ្នតេំក្េើ រទស្សន
កិចចក្នាោះ រារថ់ាជាប្ពឹតតិោរេ៍េសំ៏្្ន ់
កនុងប្រវតតិសាស្តស្តខ្មែរ ចាតទុ់កជា ំរូ
ស្ប្មារថ់ាន កេឹ់កនាខំ្មែរទកួ្ៅ កនុងោរ
យកចិតតទុកោក ់ ចំក្ពាោះសុ្មទុកខររស់្ 
ខ្មែរេូចោន  ។ ក្នាោះក្េើយ ជាតថ្មលររស់្
ជាតិសាស្នខ៍្មែរ ។ 
ស្មាព ធ្ខ្េលខ្មែរក្ប្ោមបាន និង

កំពុងទទលួ ឺមានទកទ់ងនឹងក្ស្រភីាព 

កនុងកិចចប្រតិរតតិពុទធសាស្នា ទំក្នៀម
ទមាល រប់្រថ្ពេី វរបធ្ម ៌ អកសរសាស្តស្ត 
ោរររឹអូស្េីធ្លី ។ល។ ក្េើយទមៃនថ់្ន
ោរោរស្ងាតក់្នោះ ហាកេូ់ចជាោនខ់្ត
ធ្ៃនក់្ៅពីមយួថ្ងៃក្ៅមយួថ្ងៃ ក្ប្ោមកល
លបចិោករំ់បាងំ ររស់្រោា ភបិាលយួន 
រេូតេល់មានោររំថ្ភលោថ្េ ប្រវតតិ   
សាស្តស្តរំេងរំបាតក់្រឿងពិត ពីអតីត 
ោល  ឺរំបាតេី់ខ្មែររំបាតពូ់ជខ្មែរទនទឹម
ោន នឹងោរ កសាងប្រវតតិសាស្តស្តងែីខ្កលង
ោល យមយួ ខ្េលខ្មែរក្ប្ោមមនិអាចទ 
ទលួយកបាន ។ ោរខ្កខ្ប្រប្រវតតិសាស្តស្ត
ខ្េលអនកេឹកនាយំួនបានក្ធ្វើ  ឺមនិប្តឹម
ខ្តរោំយប្រភពកំក្េើ តខ្មែរក្ប្ោម ក្ទ 
ខ្តវារ៉ាោះពាល់េល់ប្រវតតិជាតិសាស្នខ៍្មែរ
ជាទកួ្ៅ ។ ខ្តចំក្ពាោះខ្មែរក្ប្ោម  ឺក្ប្រៀរ
េូចកូនកំប្ពារស់្ កនុងសំ្រុកោែ នក្មបា
ោរពារក្មើលោរមុស្ប្តូវយួនចងរ់កំ្ោភ 
រំពានយា៉ា ងណាកប៏ានតមចិតត ។ ទីរំ 
ផុ្តខ្មែរក្ប្ោម កនឹ៏កក្ ើញេល់ជនរមួ
្មខ្មែរេូចោន  ក្ៅកនុងប្ពោះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ខ្េលមានប្ពោះមហាកសប្តជា
និមែតិររូ ថ្នមលរប់្ រេេត រេល់ប្រជានុ
រាស្តស្ត និងរោា ភបិាលេឹកនាកំ្ោយខ្មែរោន
ឯង ។ េូក្ចនោះ េំក្េើ រខ្មែរក្ប្ោមកមករស់្
ក្ៅប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា  ឺពំុខ្មនជា
េំក្េើ រជនជាតិចិនក្េើររកសីុ្ក្ទ ក្េើយក៏
មនិេូចោន នឹងេំក្េើ ររាតតាតររស់្ ជន
ជាតិយួនមកវាតទីក្ៅកមពុជាខ្េរ។ ផ្ទុយ 
ក្ៅវញិ ខ្មែរក្ប្ោមជាកូនកំប្ពាប្តូវក្ វាយ
េំក្ធ្វើបារក្ទើររតរ់កខ្ម៉ាឳ ឲ្យជយួ  ឺជា
្មខ្េលរតរ់ក្ម ។ ក្ៅជំនាន់
ស្ងគមរាស្តស្តនិយម ប្ពោះមហាកសប្ត       
នក្រាតតម សី្េនុ ខ្តងយល់ពីទុកខលំ   
បាកររស់្ខ្មែរក្ប្ោមខ្េល រតក់្ភៀស្មលួន
មកក្ោយប្ពោះទយ័ក្មតត ធ្ម ៌ យា៉ា ងថ្ប្ក
ខ្លង ក្េើយប្ពោះអងគខ្តង ិត ូរខ្រងខ្ចក
េីធ្លីផ្ទោះស្ខ្មបង េល់កូនក្ៅឱយបានរស់្ 
ក្ៅសុ្មសានត មានជាអាទិ៍ក្ៅតមភូមិ
ប្ស្ុកនានាថ្នក្មតតបាតេំ់រង េូចជាក្ៅ
ន្ ច រមាស្ ោចរ់ក្ទោះ អក្េតើ កខ្េរ    
បាក្វលនិងក្ៅក្មតតេថ៏្ទក្ទៀតជាក្ប្ចើន ។ 
ក្ៅជំនានក់្នោះ ក្យើងពំុបានក្ ើញស្កមែ 
ភាពមនុស្សធ្មខ៌្ររក្នាោះពីសំ្ណាករ់ោា  
ភបិាលខ្មែរក្ទ ករ៏៉ាុខ្នតខ្មែរក្ប្ោមោែ នជំ
ក្រ ើស្ក្េើយ ក្ៅខ្តចាតទុ់កប្ស្ុកខ្មែរជាទី
ពឹងជាជប្មកេក៏កក់្ៅត ស្ប្មារ ់ក្ ចក្វស្
ពីយមរាជយួន ។ េំណាកោ់លក្នោះ 

ក្ទោះជាខ្មែរក្ប្ោមមនិក្ពញចិតត នឹងអវីៗ
តមក្ស្ចកតីប្បាថាន ររស់្មលួន កក៏្ៅខ្ត
មានស្ងឃមឹទុកកនុងចិតតថា  ងម់ានថ្ងៃ
ខ្មែរសាគ ល់សុ្មទុកខពិត ររស់្ខ្មែរោន ឯង
មនិ្ន ។ ោរខ្េលរពឹំងក្លើកតី ក្មតត
ររស់្អនកណាមាន ក ់ ក្េើយក្មតត មនិទន់
ក្កើតមាន កប៏្តូវខ្តតស្៊ាូអតប់្ទតំក្ៅ 
ក្ទៀត រ៉ាុខ្នតក្រើោែ នក្មតត ក្ទ កសូ៏្មខ្តកំុ
ក្ធ្វើបារេល់្មខ្មែរេូចោន  នាឱំយររ 
ក្ទស្រារទ់ងំយួនផ្ង ក្ស្ើចចំអកប្រ 
មាងក្មើលង្ហយ េល់ជាតិខ្មែរទងំមូល
ខ្េលមនិក្ចោះប្ស្ឡាញ់ោន  ។ វាោែ នចំ 
ក្េញអវីចំក្ពាោះខ្មែរក្ទ  ខ្េលយកខ្មែរោន
ឯងជាស្ប្តូវក្នាោះ ។ ស្កមែភាពមលោះ
ខ្េលខ្មែរក្ប្ោមក្ៅប្រក្ទស្កមពុជា ឬ 
ក្ៅររក្ទស្ ក្ធ្វើមានក្ោលក្ៅចាស់្ 
ោស់្  ឺោរចូលរមួជាមយួខ្មែរកនុងប្ស្ុក 
កំក្េើ ត តវា៉ា ចំក្ពាោះរោា ភបិាលក្វៀត   
ណាម ឱយអនុវតតក្ស្ចកតីប្រោស្ររស់្
អងគោរស្េប្រជាជាតិ ស្តីពីជនជាតិ 
ក្េើមខ្មែរក្ប្ោម ខ្េលយួនមលួនឯងជាភា ី
េតាក្លមី ។ ក្នោះជាក្រឿងធ្មែតខ្េល
ខ្តងក្កើតមានកនុងពិភពក្ោក  ឺ ទីណា
មានោរជិោះជានស់្ងាតស់្ងាិន ទីក្នាោះ 
ខ្តងមានោរក្រ ើរំរោះ ។ សូ្មបកី្ពលក្យើង
ចារស់្ងាតក់ាលប្តីប្តីកក៏្រ ើរំរោះខ្េរ ក្លើក 
ខ្លងខ្តប្តីក្ងៀត ឬ ប្តីង្ហរ ់។ ោរតស្៊ាូ
ក្ោយអេិងាក្នោះ ជាក្រឿងខ្មែរក្ប្ោម 
ជាមយួរោា ភបិាលក្វៀតណាម ក្េើយខ្មែរ
ក្ប្ោមខ្េលសូ្មខ្តក្ស្ចកតីសុ្ម សូ្មខ្ត
កតីក្មតត ករណុាពីរោា ភបិាលខ្មែរ កំុឱយក្ 
ក្ធ្វើបារចារច់ង ឬក្ចាទប្រោនក់្ោយ
អយុតតិធ្ម ៌  ឺក្យើងោែ នមូលក្េតុអវី 
ខ្េលប្តូវប្រឆ្ងំជំទស់្ជាមយួ រោា ភបិា
លថ្នប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាក្េើយ ។ 
ចាកប់្កក្េក ឱយង្ហកក្មើលក្ប្ោយ 

រ៉ាុេាឹ ងលែមខ្មែរយល់ោន បានក្េើយ ។ 
ជាកតីរំេងប្ស្ថ្មកនុងកញ្ចរ ់ ជំនូនឆ្ន ំ
ងែី  ២០១២ វទិយសំុ្ក្េងកមពុជាក្ប្ោម
សូ្មចូលរមួកនុងោរ ’’ជញ្ហា តប់្ពលឹង
ខ្មែរ’’ ជាទូក្ៅឱយវលិមកររួរមួោន វញិ 
ឈរក់្ជរតែោះតិោះក្េៀល ប្ចាស្ក្ឆ្អោះរក្ងាើត
 ំនំុ ំុ នួជាមយួខ្មែរោន ឯង ។ សូ្មកំុ
ក្ភលចថាោរក្ ល្ ោះប្រខ្កក ខ្េកេួរទស់្
ខ្ទងខ្មវង ំនិតោន កនុងប្ ួសារខ្មែរ មនិ
បានចំក្េញអវីក្ទ ផ្ទុយក្ៅវញិ  ឺវាប្តូវ
ម៉ាកជាមយួក្ោលក្ៅ ររស់្ររក្ទស្ 
ខ្េលមានខ្ផ្នោរេ៍ រំខ្រករំបាកខ់្មែរ 
ឱយក្មទចមទី ប្ស្ួលក្លរយកទងំមូលខ្ត
មតង ។ 

ក្នោះជារំេងលអររស់្ខ្មែរក្ប្ោម 
ជនរងក្ប្ោោះក្ប្ោមនឹមខ្េកររស់្រោខ ភ ិ  

បាលយនួ ។  
សូ្មស្ពវស្តវបានប្រករក្ោយ  

ក្ស្ចកតសុី្មក្កសមកានត ! 

ចក់ប្កចេក ! ខ្មែរចប្កា ជានរណា ? 

អនកខ្េលមនិចាបំ្រវតតិសាស្តស្ត ឬចាកំ្េើយក្ភលចក្ៅវញិ ឬ មនិទនប់ានអាន
ក្ប្ចើនខ្តប្ចេំខ្មែរក្ប្ោមថាជាជនជាតិយួន ។ មនិ ួរប្ចេំក្េើយ ពិតខ្មនខ្ត

រស់្ក្ៅក្ប្ោមោរប្តួតប្តររស់្យួន រ៉ាុខ្នតខ្មែរក្ប្ោមប្រោនម់លួនថា ជាខ្មែររេូត ក្េើយខ្តង
តូចចិតត ល្ ងំណាស់្ ចំក្ពាោះអនកក្ៅប្ចេំជាតិេូក្ចនោះ ក្ប្ពាោះខ្មែរក្ប្ោមប្ស្ឡាញ់ស្ញ្ហា តិខ្មែរ

ររស់្មលួន ល្ ងំណាស់្ ។ 

http://preynokornews.blogspot.com/
http://preynokornews.blogspot.com/


អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំក ោះ ត្តី្ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៥  ៦ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ស្េ មនខ៍្មែរកមពុជាក្ប្ោម ក្ៅឯ
នាយស្មុប្ទ បានជំរញុប្រក្ទស្មហា 
អំណាចឃ្លល កំ្មើលរខ្នាម ក្ៅក្លើោរ
រកំ្ោភសិ្ទធខិ្មែរក្ប្ោម កនុងប្រក្ទស្ក្វៀត
ណាម ។ 
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ខ្េល

មានមូលោា នកនុងទីប្កុង Camden រេា 
New Jersey បានក្ផ្លា តក្លើប្ពឹតតិោរ
នក្យាបាយធំ្ៗ ចំននួ ២ ស្ប្មារខ់្ផ្ន 
ោរោរង្ហរររស់្មលួនក្ៅឆ្ន  ំ២០១២ ។ 
ខ្ផ្នោរទងំក្នាោះរមួមាន ោរជំរញុ

ឲ្យប្រក្ទស្ចិន និងស្េរេាអាក្មរកិ
ក្ផ្លា តោរយកចិតតទុកោករ់ខ្នាម អំពី
រញ្ហា ខ្មែរក្ប្ោម មេៈសាា នោរេ៍
នក្យាបាយ ក្ៅតមរណាា ប្រក្ទស្ក្ៅ
មជឈមិរូព៌ា ចិន រេូតេល់ប្រក្ទស្ភូមា 
មានោរខ្ប្រប្រួល ។ ខ្ផ្នោរទី ២  ឺនឹង
ក្ផ្លា តោរយកចិតតទុកោក ់ ក្ៅក្លើរញ្ហា
ក្េើងកក្ដា ខ្ផ្នេី រមួទងំរញ្ហា កប្មតិ
ទឹកទក្នលក្ម ងគ កនុងតំរនវ់ាលទំក្នៀរ
កំពុងមានោរក្កើនក្េើង ក្ៅតមតំរន់
ខ្មែរក្ប្ោមរស់្ក្ៅ ស្ាិតកនុងប្រក្ទស្ក្វៀត
ណាមក្នាោះ ។ 
ប្រធានស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម

ពិភពក្ោក ក្ោក ថាច ់ងុក ថាច ់បាន
ខ្ងលងថា រោា ភបិាលក្វៀតណាមមនិខ្េល
រង្ហា ញអំពីលទធផ្ល ថ្នកិចចមិតមំប្រឹង
ខ្ប្រង ររស់្មលួនក្េើមបទីរទ់ល់នឹងរញ្ហា
កប្មតិទឹកទក្នលក្េើងមពស់្ក្នាោះក្េើយ ក្រើ
ក្ទោះរីមានជំនយួពីរណាា ប្រក្ទស្នានា
កនុងពិភពក្ោក ។ 
ោរខ្ងលងររស់្ក្ោក ថាច ់ ងុក    

ថាច ់ ក្ធ្វើក្ៅកនុងកំេុងមហាស្ននិបាតប្រ 
ចាឆំ្ន រំរស់្មលួនកនុងទីប្កុង សានេូ់ក្ស្ស 
ថ្នរេា California ស្េរេាអាក្មរកិ ពីថ្ងៃ
ទី ២៩ េល់ថ្ងៃទី ៣១ ខ្មធ្នូ។ 

ស្កមែភាពោរង្ហរខ្េលស្េពន័ធ
ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមក្ប្ោងចូលរមួផ្ង ខ្េរ 
 ឺក្ៅថ្ងៃទី២១ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ ២០១២ 
្ងមុមក្នោះ ប្កុមប្រឹកាសិ្ទធមិនុស្សថ្ន
អងគោរស្េប្រជាជាតិនឹងក្ោោះអក្ញ្ា ើញ 
រោា ភបិាលក្វៀតណាម ឲ្យចូលរមួក្ឆ្លើយ
រំភលអំឺពីរញ្ហា ប្រោនពូ់ជសាស្នន៍ានា
ក្ៅកមពុជាក្ប្ោម ក្េើយស្េពន័ធខ្មែរកមពុ
ជាក្ប្ោម កនឹ៏ងចូលរមួក្ធ្វើក្ស្ចកាីខ្ងលង
ោរេ៍ក្ៅទីក្នាោះ ។ 
ប្កុមក្នោះកនឹ៏ងចូលរមួផ្ងខ្េរកនុង

ក្វទិោស្ាីពីជនជាតិក្េើម ពីថ្ងៃទី១៨ 
រេូតេល់ថ្ងៃទី ៣០ ខ្មឧស្ភា ចំខ្េក

ក្ៅកនុងទិវាបាតរ់ងទឹ់កេីកមពុជាក្ប្ោម
នាខ្មមងុិនាក្នាោះវញិ ស្េពន័ធខ្មែរក្ប្ោម
នឹងចូលរមួឃ្លល កំ្មើលកនុងេំក្េើ រោរក្ឆ្លើយ
រំភលរឺរស់្រោា ភបិាលក្វៀតណាម អំពី
រញ្ហា សិ្ទធិកុមារ និងោរអររ់តំមោរ
ក្ោោះក្ៅររស់្ប្កុមប្រឹកាសិ្ទធិមនុស្ស ។ 
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមពិភព

ក្ោក កក៏្ប្ោងនឹងក្ធ្វើញតតិ ឬ ក្ស្ចកាី
ខ្ងលងោរេ៍អំពីោរក្ធ្វើទុកខរុកក្មនញ និង
ោររកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្សធ្ៃនធ់្ៃរររស់្រោា ភិ
បាលក្វៀតណាម មកក្លើពលរេាខ្មែរ
ក្ប្ោម ស្ប្មារក់្ោកប្រធានាធិ្រតីស្ 
េរេាអាក្មរកិ Barack Obama ខ្េល

ក្ប្ោងចូលរមួកិចចប្រជំុអាសា៊ា ន កនុងប្រ 
ក្ទស្កមពុជានាខ្មវចិឆិោ្ងមុម ។ 
ក្ោក ថាច ់ ងុក ថាច ់ មានប្រ 

សាស្នរ៍នតថា រោា ភបិាលស្េរេាអា
ក្មរកិបានោបំ្ទេល់ស្កមែភាពររស់្
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម កនុងោរទម
ទរឲ្យរោា ភបិាលក្វៀតណាមក្ោរពសិ្ទធិ
ររស់្ពលរេាខ្មែរក្ប្ោម ទងំជំក្នឿសាស្ 
នា  វរបធ្ម ៌និងទំក្នៀមទមាល រពី់េូនត។ 
វទិយអុាសីុ្ក្ស្របីានពយយាមទក់

ទងក្ៅសាា នទូតក្វៀតណាម ប្រចាកំ្ៅ 
កមពុជា ក្េើមបសំុី្ោររំភលជំុឺវញិោររោិះ ន ់ឬ
ោរក្ចាទប្រោនន់ានា អំពីោររកំ្ោភ

សិ្ទធិមនុស្សធ្ៃនធ់្ៃរក្ៅក្វៀតណាម រ៉ាុខ្នតពំុ
មានប្កុមមស្តនតីោរទូតណាមយួ ក្ឆ្លើយ
ទូរស័្ពទក្នាោះក្េើយ ។ 
របាយោរេ៍ចំននួ ១២៥ ទំពរ័

ររស់្ អងគោរឃ្លល កំ្មើលសិ្ទធិមនុស្ស    
Human Rights Watch មានចំេង
ក្ជើងថា «ោររប្ងួមជាតិសាស្នឲ៍្យតូច» 
បានក្ចញផ្ាយោលពីថ្ងៃទី ១ ខ្មមករា 
ឆ្ន  ំ២០០៩ ថាោររកំ្ោភសិ្ទធិខ្មែរក្ប្ោម
កនុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាម មានេូចោររតឹ 
តបតិេល់ជំក្នឿសាស្នា អកសរសាស្តស្ត 
ប្រថ្ពេី វរបធ្ម ៌ សិ្ទធិកនុងោររក្ញ្ចញ
មតិ ោររកំ្ោភយកេីខ្ប្ស្ចមាា រ លំក្ៅ
ឋាន ោរចារស់្កមែជននក្យាបាយ ុំ
ឃ្លងំ និងោររកំ្ោភក្លើសិ្ទធិស្តស្តីជា      
ក្េើម ។ 
អនកប្សី្ សឺុ្ង សីុ្និត ប្រធានកមែវធីិ្

ខ្ផ្នកស្តស្តី ថ្នស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាខ្ងលងថា 
ោររកំ្ោភសិ្ទធិស្តស្តី កនុងប្រក្ទស្ក្វៀត
ណាមមានេូចជា ោរជញួេូរផ្លូវក្ភទ 
ោររងខំឲ្យក្ធ្វើជាក្ពស្យចារ ោរជញួេូរ
ស្តស្តីក្េើមបអីាពាេ៍ពិពាេ៍ និងសិ្ទធិមនិ
ក្ស្ែើោន រវាងរុរស្កនុងោរទទលួបានោរ
អររ់ជំាក្េើម ។ 
ប្រធានាធិ្រតីបារាងំ វាងំ ស្ង ់ អូរ ី

យូល (Vincent Auriol) ថ្នអាណា
និ មនិយមបារាងំ បានចុោះេតាក្ល្ 
ោលពីថ្ងៃទី ៤ ខ្មមងុិនា ឆ្ន ១ំ៩៤៩ 
ប្រ ល់ទឹកេីកមពុជាក្ប្ោមក្ៅឲ្យប្ពោះក្ៅ 
បាវ ោយ អធិ្រាជក្វៀតណាម ។ ក្ស្ៀវ 
ក្ៅម គុក្ទទស្ករ៍រស់្ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោមក្ចញផ្ាយោលពី ឆ្ន  ំ ២០០៩ 
បានរង្ហា ញថា ទឹកេីកមពុជាក្ប្ោម មាន
ថ្ផ្ទេីទំេំ ៦ មុនឺ ៧ ពាន ់  ីេូខ្ម៉ាប្ត
ប្កឡា ៕ RFA 

ឃ្ល ាំច ើលការរ ាំចោភសទិធ ិនុសសចៅក ពុជាចប្កា  

សាធារេរេាស្ងគម និយមក្វៀត       
ណាមមានបាវចនាជាតិថា  ឯករាជយ  
ក្ស្រភីាព    សុ្ភមងគល  បាវចនាជាតិក្នោះ 
ប្តូវបានរកយកុមែុយនិស្តក្វៀតណាម យក
ក្ៅអនុវតតក្បាកប្បាស់្ខ្មែរក្ប្ោមជាយូរមក
ក្េើយ ។  ោលពីក្ ែ្ ច េូ ជី មញិ មនិ
ទនស់ាល រ ់ ោតខ់្តងខ្តបាននិយាយជា
ញឹកញារថ់ា "ោែ នអវបី្រក្ស្ើរជាងឯករាជយ
ក្ស្រភីាពក្េើយ" ។ 
ក្ោយសាែ នថា ឯករាជយ និង ក្ស្រ ី

ភាព  ឺជាររស់្ខ្មែរក្ប្ោម ក្ពលខ្េលបាន 
ឈនោះបារាងំ និងអាក្មរកិោងំ  ប្ពោះស្ងឃ
និងប្រជាពលរេាខ្មែរក្ប្ោមជាក្ប្ចើនររូ និង
អងគបានចូលរមួក្ធ្វើរេិវតតន ៍ ជាមយួយួន
កុមែុយនិស្តខ្េលមាន េូ ជី មញិ ជា
ប្រធាន  ក្េើមបរីកំ្ោោះខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម ។  
ទីរំផុ្ត ក្ប្ោយថ្ងៃ ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ

១៩៧៥ ពកួកុមែុយនិស្តក្វៀតណាម បាន
ឈនោះរររសាធារេរេាក្វៀតណាម ខ្េល
ោរឈែោះក្នោះ   តមោរអោះអាងររស់្រោា ភ ិ 
បាលក្វៀតណាមស្ពវថ្ងៃថា ជាថ្ងៃរកំ្ោោះ
ភា ្ងតបងូក្នាោះ ក្ស្រភីាព និង ឯករាជយ 
ប្តូវបានក្ៅជនជាតិយួន ខ្េនេីកមពុជា
ក្ប្ោមប្តូវ បានផ្លល ស់្ោរប្ រប់្ ងពីរររ
យួនក្ស្រមីកជារររយួនកុមែុយនិស្តវញិ។  
ក្ពលរររសាធារេរេាក្វៀតណាម

បានេលួរលំក្ៅថ្ងៃ ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ

១៩៧៥ ភាល ម យួនបានក្លើកទងជ់ាតិ
យួនកមែុយនិស្តក្េើង ក្ប្ពាងប្ពាតក្ពញ
ខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម ក្េើមបអីរអរសាទរទិវា
េក៏្ជា ជយ័ររស់្ក្  ខ្េលបានក្លរទឹក
េីកមពុជាក្ប្ោម និងមនិយូររ៉ាុនាែ នទីប្កុង
ថ្ប្ពន រខ្េលយួនក្ស្រធីាល រក់្ៅថា សាយ
េគន (Sai Gon ) ក្នាោះ ប្តូវបានរតូរក្ៅជា
ទីប្កងុ េូ ជី មញិ វញិ ។ 
ស្ាិតកនុងសាា នភាព េក៏្មែ ងងឹតខ្ររ

ក្នោះប្ពោះស្ងឃ និង ប្រជាពលរេាខ្មែរក្ប្ោម

ខ្េលធាល រចូ់លរមួរេិវតត ជាមយួយួន
កុមែុយនិស្តក្នាោះ  ប្តូវបានមករំេងនិង
យំមនិក្ចញទឹកខ្ភនក ក្ប្ពាោះបានចាញ់
ក្បាកយួនមយួោត រយា៉ា ងធ្ៃន ់ និងប្តូវបាន
ឋតិក្ៅក្ប្ោមនឹមអាណានិមយួន កុមែុយ
និស្តមយួតប្មួតក្ទៀត ។ 
ក្ប្ោយក្ពលយួនកុមែុយនិស្ត ចូល

ោនោ់រខ់្េនេីកមពុជាក្ប្ោមក្នាោះ  ពកួក្ 
មនិប្តឹមខ្ត មនិនឹក ុេេល់ពលិកមែ
ររស់្ខ្មែរក្ប្ោមខ្េលបានពលីជីវតិក្ៅកនុង

ស្មរភូមរិ៉ាុក្ណាា ោះក្ទ  ឺពកួក្ ខ្ងមទងំ
បានចារប់្ពោះស្ងឃ និងពលរេាខ្មែរក្ប្ោម
ោកព់នធនាោរ និងយកក្ៅស្មាល រក់្ទៀត
ផ្ង ។   
េូក្ចនោះ ឯករាជយ ក្ស្រភីាព សុ្ភមងគល 

ស្ពវថ្ងៃ ជាររស់្ជនជាតិយួនក្ទ មនិខ្មន
ជារស់្ខ្មែរក្ប្ោមក្េើយ ។ រោា ភបិាលក្វៀត
ណាមយកពាកយក្នោះមកក្ប្រើ ប្ោនខ់្តជា
ោរេរខ់្េក្េើមបបី្តួតប្តខ្មែរក្ប្ោមជាជន
ជាតិក្េើមថ្នខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម និងជន
ជាតិភា តិចក្ផ្សងៗក្ទៀត ក្ៅកនុងប្រក្ទស្
ក្វៀតណាមខ្តរ៉ាុក្ណាា ោះ  ។ េរារណាក្យើង
មនិមានសិ្ទធិស្ក្ប្មច វាស្នាមលួនក្ោយ
ឯង ឬ មនិមានភាពមាច ស់្ោរក្លើមលួនឯង
ក្ទ  ខ្មែរក្ប្ោមមនិមានក្ស្រភីាព និង សុ្ភ
មងគលក្េើយ ៕ 

 

ចសរភីាព និង្ សភុ ង្គលគ្មែ នចទ ចរើគ្មែ នសទិធិសចប្ េវាសនាមលួនចោយមលួនឯង្ 

ក្ោក ថាច ់ង៉ាុក ថាច ់ប្រធានប្រតិរតតិស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមខ្ងលងក្ៅោនស់្មាជិក ស្មាជិោររស់្មលួនកនុងកិចចប្រជំុេំណាចឆ់្ន ំ
ោលពីថ្ងៃទី ៣០ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 

េូក្ចនោះ ឯករាជយ ក្ស្រភីាព សុ្ភមងគល ស្ពវថ្ងៃ ជាររស់្ជនជាតិយួនក្ទ មនិខ្មនជារស់្ 
ខ្មែរក្ប្ោមក្េើយ ។ រោា ភបិាលក្វៀតណាមយកពាកយក្នោះមកក្ប្រើ ប្ោនខ់្តជាោរេរខ់្េ 

ក្េើមបបី្តួតប្តខ្មែរក្ប្ោមជាជនជាតិក្េើមថ្នខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម និងជនជាតិភា តិចក្ផ្សងៗក្ទៀត 
ក្ៅកនុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាមខ្តរ៉ាុក្ណាា ោះ  ។  



អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំក ោះ ត្តី្ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៥  ៧ ឯកសារ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

 ចាបព់ីកលែកនោះកៅ សារពត័្៌មាន ព្ត្ពនគរ នឹងកចញផ្ាយនូវឯកសារ «ត្ពតឹ្តការណ៍្ ២៨ កុម្ភៈ ១៩៧៥ ឬ ស្ម្រភមូ្ផិ្ារកាំពង ់កែត្តត្ពោះត្ត្ពាំង» បានត្បម្ូលចងត្កងកោយ កោក  ច ់
កស្ បចចុបបនន ជាត្បធានស្ភាត្ាំណាងព្នស្ហពន័ធខែែរកម្ពុជាកត្កាម្ (KKF) ជាអត្ីត្អគគកលខាធិការគណ្ៈកមាែ ធិការគណ្ៈពុទធសាស្នាកេរវាទម្ជឈម្ណ្ឌ លព្ត្ពនគរ និងជាអនកធាល បជ់ាជនរងកត្ោោះ
កនុងរបបកុម្ែុយនិស្តកវៀត្ណាម្កាលែលួនកៅជាស្ងឃកនុងខែនែីកម្ពុជាកត្កាម្ ។ ខាងកត្កាម្ជាែលឹម្សារកែើម្ាាំងត្សុ្ងព្នឯកសារកនោះ ។ (ត្ពកីលែម្នុ) 

ប្ពឹត្ាិការណ៍ ២៨ ក ុភៈ ១៩៧៥ ឬ ស រភូ ិផ្សារកាំពង្់  ចមត្ាប្ពិះប្ត្ពាំង្  

េំេឹង សាមក្េរ  ឹម សំ្ណាង 
សុ្ តប្តូវបានកញ្ហា ថាច ់ធី្ ក្លៀង  និង 
ក្កៀង ធី្ ហាវ ង ជា ិោនុរោា យិោក្ៅ
មនទីរក្ពទយធំ្ផ្ារកំពង ់ បានយកេំេឹង
ក្នោះមកប្រក្ នប្ពោះក្ម េ ។ ទទលួ
បានេំេឹងក្នោះភាល ម ប្ពោះក្ម េកប៏ាន
រញ្ហា ឲ្យភកិខុ ថាច ់ យុនិ-ថាច ់ ធ្នកុង 
និង ថាច ់ ធ្ន ក្ភឿក ក្ៅផ្ទោះសាកស្ព
កនុងមនទីរក្ពទយ ងតររូនិងយកសាកស្ព
ររស់្សាមេរ  ឹម សំ្ណាង  មកវតត
កំពង ់ ។ ខ្តក្វជារេឌិ តក្ៅទីក្នោះបាន
ប្បារថ់ា ចាពិំនិតយសាកស្ពឲ្យបាន
ចាស់្ោស់្សិ្ន ។ 
ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេប្រធាន បាន

ទកទ់ង និងក្ោកអភបិាលក្មតតក្េើមប ី
យកសាកស្ពមក ក្ធ្វើរុេយតមប្រថ្ព 
េីពុទធសាស្នា ។ ក្ោក ក្ស្ើង បាន
យល់ប្ពម ឲ្យយកសាកស្ពក្ៅផ្ទោះក្ធ្វើ
រុេយ មនិឲ្យយកក្ៅសាោ េជា
កំេិត  ឺសូ្មឲ្យឪពុកមាត យស្ពមក
យកក្ោយផ្លទ ល់ ក្េើយមនិឲ្យប្ពោះស្ងឃ
មកយកស្ពក្នាោះក្ទ ។ ក្នោះជាក្មក្រៀន
មយួស្ប្មារកូនក្ៅជំនានក់្ប្ោយ ប្តូវ
ប្រុងក្ជើងោរជាមុន កំុឲ្យចាញ់កលលបចិ
ែ្ ងំ េូច េៈកមែោរេឹកនាបំ្ពោះស្ងឃ
ខ្មែរោរពារសិ្ទធិក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នា 
មាននយ័ថា ក្យើងប្តូវក្ចោះអនុក្ោមកិចច
ោរឲ្យទនប់្ពឹតតិោរេ៍វវិឌ្ឃន ៍  ឺមុស្ោន
ខ្ត ២ ក្មា៉ា ងក្សាោះ ក្យើងប្តូវចាញ់លបចិ
ក្មសៀអភបិាលក្មតតមយួោត រ ស្តីពីរញ្ហា
សាកស្ពររស់្ប្ពោះស្ងឃោល ហាន ររស់្
ក្យើងខ្េលបានពលីកមែជីវតិ ក្េើមបជីាតិ
និងសាស្នា ។ 
ោលក្ណាោះ ក្រើក្យើងឲ្យមាត យ

ឪពុកក្ៅយកសាកស្ពទនក់្ពល ឬ
ក្ៅេក្េតើ មសាកស្ពក្នាោះមកវញិ មនិ
ចាបំាចច់ារទំ់ោរអី់ក្នាោះក្ទ ក្ ើញថា
ក្យើងបានទទលួក្ជា ជយ័មយួយា៉ា ងធំ្ 
មាននយ័ថា ក្យើងយកសាកស្ពមកេំ
កល់ទុកក្ៅសាោ េ ក្េើយក្ោោះ
ក្ៅប្ពោះស្ងឃទងំអស់្   មកេខ្ងាស្ព
ក្ធ្វើពយេុយាប្តជំុវញិប្កុង  ក្ោយប្ព 
មានរោា ភបិាលរចចុរបនន  ខ្េលបានប្រ 
ប្ពឹតតអំក្ពើថ្ប្ពថ្ផ្ស      សាហាវយង ់នង 
ោរស់្មាល រប់្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ោយោែ នក្រ ើស្
មុម ។ ក្ពលក្នាោះក្េើយ ក្យើងបានរំ 
ក្ពញរំេងេល់ប្ពោះស្ងឃោល ហាន  ឹម 
សំ្ណាង  ខ្េលបានខ្ចកឋានក្ៅោន់
សុ្ តិភព ។ ទី ២  ឺក្យើងស្ខ្មតងនូវ
កំេឹងជំនសួ្វញិ្ហា េកខនធររស់្ប្ពោះស្ងឃ
ោល ហាន  ឹម សំ្ណាង ក្េើយទុកជា ំរូ
េល់កូនក្ៅខ្មែរជំនានក់្ប្ោយ ។ ទី ៣ 

ប្ពមានេល់អនកោនអំ់ណាចរេា កំុឲ្យប្រ 
ប្ពឹតតិអំក្ពើអមនុស្សធ្ម ៌ រកំ្ោភក្លើសិ្ទធិ
មនុស្ស និងសិ្ទធិក្ស្រភីាព្ងជំក្នឿ
សាស្នា  ។ ទី ៤ ជូនេំេឹងលអេល់
ប្ពោះស្ងឃ ២០០ អងគ ខ្េលកំពុង ុំ
ឃ្លងំ ក្ៅរនាទ យកំខ្េនពលមាន   
ក្ស្ចកតីស្ងឃមឹ និងទុកចិតតចំក្ពាោះក្ម
េឹកនាខំ្មែរកនុងក្មតត ។ 
ឥេូវសូ្មអក្ញ្ា ើញមតិតអនកអានមក

តមោនបាតុករក្យើងក្ៅប្ពួញទី ២ 
វញិមតង ។ ក្មា៉ា ង ៩ កនលោះ ក្ទើរប្ពោះស្ងឃ
ងាូវនិមនតមកេល់វតតចមា៉ារូរ ី។ ប្ពោះស្ងឃ
ទងំអស់្ ក្ៅកនុងវតតចារក់្ផ្តើមក្ចញេំ 
ក្េើ រខ្េកបនួបាតុកមែ ក្ឆ្ព ោះក្ៅោន ់ 
សាោក្មតត ក្េើមបទីមទរឲ្យរេាោរ 
ក្ងវៀង   វា៉ា ន ់ ក្ស្ើង ក្ោោះខ្លងប្ពោះស្ងឃ 
២០០ អងគខ្េលប្តូវចារផ់្សកឹ តងំពីថ្ងៃ
ទី ១៨ ខ្មកុមភៈ កនលងមកក្នាោះ ។ 
កបនួបាតុករក្យើងក្ៅប្ពួញទី ២ 

មនិនិមនតតមផ្លូវងនល់ក្ទ ក្ប្ពាោះ ល្ ចមាន
រ៉ាូលិស្រេាោរអាណានិ មយួន រាងំេំ 
ក្េើ រ ។ ប្កុមស្ងាធិ្ោរកបនួបាតុកមែក៏
បានសំ្ក្រចចិតតនិមនតតមវាលខ្ប្ស្វញិ ។ 
ឥេួវក្នោះ កបនួបាតុករក្យើងកំពុងឈរ់
ក្ៅកណាត លវាលខ្ប្ស្ ្ងក្កើតវតត   
ក្ ឿន ។ ក្ៅ្ងក្ណាោះ ងនល់ោត់
ទទឹងផ្លូវក្ៅថ្ប្ពន រ  ឺងនល់្ងក្ជើងវតត
ក្ ឿន មានទហានអាណានិ មយួន
ក្ប្ចើនរយនាក ់ ប្រោរក់្ោយោកំ្ភលើងប្ រ់
ថ្េ មានរក្ទោះតង ់ «អូតូរលនក្ឌ្» ក្េើយ
ក្ៅក្លើអូតូរលនក្ឌ្ មានោកំ្ភលើងយនត  
ក្េើយតប្មងទិ់ស្មកចំកបនួបាតុកមែ ។ 
ស្ងាធិ្ោរថ្នកបនួបាតុកមែ កប៏ាន
រញ្ហា ឲ្យកបនួបាតុកមែ ោតស្នធឹងរោ
តូចធំ្ទងំអស់្ ខ្េល េៈកមែោរប្រ 
តិរតតិោរបានប្រ ល់ជូន ។ រចួអាន   
ក្ស្ចកតីប្រោស្ររស់្  េៈកមែោរេឹក 
នាបំ្ពោះស្ងឃខ្មែរោរពារសិ្ទធិក្ស្រភីាព ជំ 
ក្នឿសាស្នា ។ ក្ស្ចកតីប្រោស្ក្នោះ 
មានជាពីរភាសាខ្មែរ-យួន ។ 
ក្ៅក្ពលកំពុងអានក្នោះ ក្យើងក្ៅ

ចមាៃ យពីទហានអាណានិ មប្រខ្េល 
៥០ ខ្ម៉ាប្ត ។  ក្ពលក្នាោះ ន របាលនិង
ទហានអាណានិ មពំុមានប្រតិកមែអវី
ខ្េរ ។ កបនួបាតុកមែររស់្ក្យើងសំ្ចត់
ក្ៅទីក្នោះមយួស្នទុោះធំ្ ក្េើមបពិីភាកាោន
ក្មើលថា ក្តើប្តូវក្ៅមុម ឬ ងយក្ប្ោយ  
ស្ងាធិ្ោរ ថ្នកបនួបាតុកមែកប៏ាន
ស្ក្ប្មចចិតតងយក្ប្ោយវញិ ក្េើមបកី្ជៀស្
វាងោរប្រេូកោន  ។ 
ក្មា៉ា ង ១ រក្ស្ៀល ក្ប្ោមពនលឺប្ពោះ

ទិនករក្ៅត ក្ឆ្ោះ កបនួបាតុកមែកប៏ាន

ស្ក្ប្មចចិតតងយក្ប្ោយវញិ ក្ោយនិមនត 
ោតត់មវតតក្ ឿន វតតចំោរ វតតប្ស្ោះនា  
ស្មេបាតុករមយួអងគៗ មានប្ពោះភស័្តកត 
ប្ស្ក្ពាន ក្ោយមានោរក្ប្ោធ្នឹងប្កុម
ស្ងាធិ្ោរកបនួបាតុកមែ ។  ប្កុមស្ងា
ធិ្ោរកបនួបាតុកមែ កប៏ានពនយល់េល់
ស្មេបាតុករ ឲ្យបានយល់ចាស់្ថា 
ក្យើងប្តូវ ិតផ្លវបិាក ក្ប្ោយក្ពលប្រ 
យុទធជាមយួនឹងពកួអាណានិ ម ក្ប្ពាោះ
ពកួវាមានោន ក្ប្ចើនក្យើងេកងយ ថ្ងៃក្នោះ 
ក្េើមបជីយ័ជំនោះក្ៅថ្ងៃខ្ស្អក ។ ក្ោល   
រំេងររស់្ក្យើងទងំអស់្អងគ  ឺក្ធ្វើ
ក្មតចរកំ្ោោះប្ពោះស្ងឃទងំ ២០០ អងគ
ខ្េលប្តូវចារផ់្សកឹ  ឺក្យើងមនិប្តូវោរប្រ 
យុទធជាមយួនឹងទហាន ឬ ន របាល
យួនក្នាោះក្ទ ។ 
កបនួបាតុកមែ កប៏ានមកេល់វតត

ចមា៉ារូរ ី វញិក្ៅក្វោក្មា៉ា ង ៥ និង ៣០ 
នាទី ទងំក្ប្កៀមប្កំ ។ ប្កុមស្មេបាតុ
ករមានោរក្នឿយេត ់ ក្ប្ោយក្ពល
ទទលួទនក្ភស្ជាៈរចួ កក៏្ៅស្ប្មាក ់  
ក្រៀងៗអងគ អងគមលោះយកថ្េ ងថាៃ ស្ 
រងាុយបារខី្ផ្សងេុយប្ទក្ោម ពាស្
ក្ពញថ្ផ្ទវតត ។ ចំខ្េកប្កុមក្មេឹកនាវំញិ 
កប៏ាន ងជំុ់ោន រងាុយខ្ផ្សងបារ ី និង
ពិភាកាោន ក្េើយ បានសំ្ក្រចចិតតេូចត
ក្ៅក្នោះ៖ 
ចាតស់្មេទូតទងំឡាយ ឺ ភកិខុ  

ថាច ់ វង ់  ឹម សាក្រត និង ក្កៀង ក្េញ 
និមនតក្ៅប្ស្ុកងាូវនិមនតប្ពោះស្ងឃ ភកិខុ  
ថាច ់ោ និងថាច ់សិ្ន ក្ៅប្ស្ុកក្ទសា
ក្សាម ។ ភកិខុ ថាច ់រ៊ាុង -និង-សឺ្ង ងនួ 
ក្ៅប្ស្ុកកំពងធំ់្ ។ ចំខ្េកកំពងស់ាព ន
និងកក្ញ្ហច ងមនិចាបំាចក្ៅក្ទ ក្ប្ពាោះក្ៅ
ឆ្ៃ យក្េើយមានក្ប្ោោះថាន កក់្ទៀតផ្ង ។ 
ក្ៅោរយិាល័យរេាបាលវតតកំពង ់

ប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេប្រធាន និង េៈកមែ
ោរកំពុងខ្ត ិតពីរញ្ហា សាកស្ព  ឹម 
សំ្ណាង ថា ប្តូវក្ោោះប្សាយយា៉ា ងណា 
ប្សារខ់្តក្កែងវតត បានយកបារមីយួ
កញ្ចរ ់ មកប្រក្ នប្ពោះក្តជប្ពោះ ុេប្រ 
ធាន ក្ោយភាា រម់កជាមយួសំ្រុប្តមយួ
ផ្ង ។ 

មនទីរក្ពទយធំ្ថ្ងៃទី ២៦ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ
១៩៧៥  

រអូ នៗ សូ្មប្រក្ នេេឹំងពិក្ស្ស្
មកក្ោករង ហាវ យ មស្តនតីស្ងឃ សូ្ម
ទនប្ជារ ! 
ក្ៅក្វោក្មា៉ា ង ៧ ោៃ ច រអូ នៗបាន

ក្ៅរកក្មើលសាកស្ពប្ពោះស្ងឃ ខ្េលប្តវូ
ទហានយនួបាញ់ប្រហារលពីប្ពឹកមិញ 
ក្នាោះ ឥេូវរេាោរបានរញ្ាួ ន សាកស្ព

ក្ៅកខ្នលងក្ផ្សង ។ សូ្មមប្នីតស្ងឃក្មតត
ប្ជារជាេេឹំង ក្េើយចាតោ់រឲ្យទន់
ក្ពលក្វោផ្ងចុោះ ។ 

ក្ោយក្ោរពរារអ់ានេក៏្សាែ ោះ 
អំពី រអូ នៗ 
េតាក្ល្ 

ថាច ់ធី្ ក្លៀង និង ក្កៀង ធី្ ហាវ ង  
 ិោនុរោា យិោក្ៅមនទីរក្ពទយធំ្  

 េៈកមែោរេឹកនា ំ ខ្ផ្នករេាបាល
កំពុងពិភាកា អំពីក្រឿងបាតស់ាកស្ព
ប្ពោះស្ងឃោល ហាន  ឹម សំ្ណាង ក្េើយ
កប៏ានចាតឲ់្យក្កែងវតត ក្ៅទកទ់ងនឹង  
ឪពុកមាត យស្ព ប្សារខ់្តមានកញ្ហា
មាន ក ់ ចូលមកថាវ យរងគំប្ពោះក្ម េ 
ក្េើយប្រក្ នក្ទយយវតាុមយួកញ្ចរ ់ រចួ
ក្ចញក្ៅវញិមយួរកំ្ពច ខ្តក្ៅកនុងកញ្ចរ់
ក្នាោះមានសំ្រុប្តមយួចារ ់ ខ្េលមាន
ក្ស្ចកតីទងំប្ស្ុងេូចតក្ៅក្នោះ ៖ 

ភូមិរថ្ប្ងថ្ងៃទី ២៦ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ
១៩៧៥ 

សូ្មប្រក្ នេេឹំងមកក្ោករង
ក្ស្ និង មស្តនតីស្ងឃ  សូ្មទនប្ជារ 
មាុ ំោន បានឮរអូ នមាុ ោំន ប្បារថ់ា  សាក 

ស្ពប្ពោះស្ងឃ ខ្េលប្តវូទហានយនួ
បាញ់ប្រហារោលពីប្ពឹកក្នាោះ     ឥេូវ
ក្ ើញក្មសៀក្មភូមិរថ្ប្ង ថាច ់ វ្ យ យក
សាកស្ពក្ៅរូជាក្ៅ្ងក្កើតភូមិរថ្ប្ង
ក្េើយ ។  
ក្េតុក្នោះ  សូ្មក្ោករងនិងមស្តនតី

ស្ងឃ ក្មតត ប្ជារជាេេឹំង  ក្េើយចាត ់
ខ្ចងតមោល រួផ្ងចុោះ  ។ 

ក្ោយក្ោរពរារអ់ានេក៏្សាែ ោះពីនាង
មាុ ំប្ពោះករណុា 

អនកប្  ូថាច ់ធី្ ចក្ប្មើន 
ទទលួបានេំេឹងក្នោះភាល ម ប្ពោះ

ក្តជ ុេប្រធាន បានរញ្ហា ឲ្យភកិខុ      
ថាច ់ យនិ និង ថាច ់ ធ្នកុង ក្ៅយក
ោរេ៍និងងតររូជាឯកសារ ។ ក្ពល
ក្ៅេល់ទីរចាឆ  ក្ភលើងរូជាស្ពប្ពោះស្ងឃ
ោល ហាន  ឹម សំ្ណាង ជិតរលតអ់ស់្
ក្ៅក្េើយ ។  ស្មេទូតទងំ ២ អងគ
កប៏ានក្ៅស្ប្មរស់្ប្មួល និង ក្ោក    
ថាច ់ វ្ យ ឲ្យជយួ យកអេាិធាតុ មក
ប្រក្ នសាោ េ ។ ភកិខុ យនិ និង
កុង និមនតមកោនវ់តតកំពងវ់ញិទងំ
ក្ប្កៀមប្កំ ។ 
ថ្ងៃក្នោះទី ២៧ ខ្មកុមភៈ ក្ៅតមផ្លូវ

ពីផ្ារក្មតតក្ៅប្ស្ុកងាូ វ ក្ៅប្តងម់តុ ំ្ ង
ក្កើតវតតចមា៉ារូរ ី  រងយនតេឹកនាអំនកេំ 
ក្េើ រប្តូវឈរ ់ក្េើមបឲី្យប្កុមោរង្ហរររស់្
 េៈកមែោរខ្ឆ្កក្ឆ្ររកន របាល និង
ទហានយួនក្ៅក្ពលជាមយួក្នាោះ ប្កុម 

ោរង្ហរកប៏ានខ្ចកចាយក្ស្ចកតីប្រោស្
ររស់្ េៈកមែោរេឹកនាបំ្ពោះស្ងឃខ្មែរ
ោរពារសិ្ទធិក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នា ។   
ក្ៅថ្ងៃក្នោះ ទី ២៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥ 
ក្ៅតមផ្លូវពីផ្ារក្មតតក្ៅប្ស្ុកងាូវ ប្តង់
មតុ វំតតចមា៉ារូរ ី រងយនតេឹកនាអំនកេំក្េើ រ
ទងំឡាយប្តូវខ្តឈរ ់ ក្េើមបទុីកនាទី 
ឲ្យប្កុមោរង្ហរ  េៈកមែោរតស្៊ាូខ្ឆ្ក 
ក្ឆ្ររកន របាល និងទហានយួននិង
ខ្ចកចាយ នូវក្ស្ចកតីប្រោស្ររស់្     
 េៈកមែោរតស្៊ាូ ។ ប្ពោះស្ងឃខ្េល
មានភារកិចចខ្ឆ្កក្ឆ្រឡាន មានចំននួ 
១០ អងគ ក្េើយមាន ១០០ អងគ ក្ទៀត
ក្ៅោរពារពីក្ប្ោយ ។ ប្ពោះស្ងឃក្យើង
មានខ្មសលួស្ទកទ់ងមកទីចាតោ់រវតត
ចមា៉ារូរបី្ រក់្ពល ។ ឡានឈនួលឬករ៏ង
យនតអវីកក៏្ោយ ប្តូវខ្តឈរក់្ៅទីក្នោះ
ក្េើមបពិីនិតយ ខ្តប្ពោះស្ងឃក្យើងមនិបាន
ជរួប្រទោះឬចារប់ានទហាន ឬ ន រ       
បាលណាមាន កក់្ទ តងំពីប្ពលឹមទល់
ប្ពលរ ់។ 
     ក្ៅវតតសំ្ក្រាង តមផ្លូវក្ៅថ្ប្ពន រ ក៏
មានប្ពោះស្ងឃ ២០០ អងគក្ៅចាសំាា ត់
ឡានទហាន  ឺចាឃំ្លល កំ្មើលខ្ប្កងរេាអំ 
ណាច ក្ងវៀង វា៉ានក់្ស្ើង រញ្ាូ នប្ពោះស្ងឃ 
ក្យើងក្ៅយុទធភូមភិា ទី ៤ ក្ៅក្មតត
ខ្ប្ពកឫស្ស ី ។ ក្ៅ វតតក្ោោះខ្កវសិ្រ ី វញិ 
មានប្ពោះស្ងឃចំននួ ៥០ អងគចាទំទួលេំ 
េឹងពីវតតសំ្ក្រាង  ឺមានក្រស្កកមែអារ
ក្េើមក្ឈើរលំំោតទ់ទឹងងនល់ ប្រសិ្នក្រើ
មានឡានទហានេឹកប្ពោះស្ងឃ ខ្េល
ប្តូវផ្សកឹក្ៅក្មតត ខ្ប្ពកឫស្ស ី។ 
ក្ៅក្វោក្មា៉ា ង ៥ ោៃ ច ទីចាតោ់រ

វតតចមា៉ារូរ ី បានទទលួេំេឹងមកថា 
ប្ពោះស្ងឃក្យើង បាននិមនតមកេល់សាព ន
យងេ់ឹក  ឺក្ៅចមាៃ យ ៧  ីេូនាទិស្
្ងតបងូថ្នវតតចមា៉ារូរ ី ។ ក្ពលក្នាោះទី
ចាតោ់រប្ពោះស្ងឃតស្៊ាូ កប៏ានចាតប់្ពោះ
ស្ងឃ ២០០ អងគនិមនតក្ៅទទលួ និងក្ធ្វើ
អនតរាមន ៍ ប្រសិ្នក្រើមានោរប្រេួកោន
ក្កើតក្េើងរវាងអាជាា ធ្រខ្េនេី និងប្ពោះ   
ស្ងឃ ។ ក្ៅក្លើសាព នយងេ់ឹក រេាោរ
ប្ោនខ់្តប្ស្ោះរនាល ខ្េករនតិចរនតួច ក្េើមប ី
កំុឲ្យថាន កក់្លើស្តីរក្នាទ ស្ ឬ កេ៏ក       
តំខ្េងខ្តរ៉ាុក្ណាា ោះ ក្ប្ពាោះអនកោនអំ់   
ណាចក្ៅទីក្នោះសុ្ទធខ្តខ្មែរ ក្ ក្ធ្វើក្នោះ
ក្េើមបខី្មែរខ្េរ ។ ជនួក្ពលប្ពោះស្ងឃមក
េល់សាព នទឹក កប៏ាននាចអស់្លែមក្ទើរ
ប្ពោះស្ងឃស្ក្ប្មចចិតតចងកបនិលុយោត់
ខ្ប្ពកខ្តមតង ។ ប្ពោះស្ងឃជំនយួមកេល់
វតតចមា៉ារូរ ីក្ៅក្វោក្មា៉ា ង ៦ ោៃ ច ៕ 

(ក្ៅមានតក្លមក្ប្ោយ) 



អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំក ោះ ត្តី្ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៥  ៨ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ក្ោយ ថាច ់ប្រីជា ក្ ឿន 
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមបានក្រើក

កិចចប្រជំុេំណាចឆ់្ន រំរស់្មលួន ក្ៅទីប្កុង 
សាន ់ េូក្ស្ស រេាោលីេវញា៉ា  ស្េរេា
អាក្មរកិ ចារពី់ថ្ងៃទី ៣០ េល់ ៣១ ខ្ម
ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ កនលងក្ៅក្នោះ ។ កិចចប្រជំុ
ក្នោះ មានោរចូលពីស្មាជិក ស្មាជិោ 
ថ្នស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ពីប្រក្ទស្
នានាប្រមាេ ជាង ១០០ ររូ ។ កិចច
ប្រជំុក្ផ្លត តក្លើទស្សនវស័ិ្យ ររស់្ស្េ
ពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ចំក្ពាោះក្ោលមាោ៌ 
សិ្ទធិស្ក្ប្មចវាស្នាមលួន ក្ោយមលួនឯង
ររស់្ពលរេាខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្េនេីកមពុជា
ក្ប្ោម , ក្ធ្វើក្ស្ចកាីរាយោរេ៍ោរង្ហរ
ប្រចាឆំ្ន និំងោកខ់្ផ្នោរក្ៅអនា ត ។ 
ក្ោក ប្តឹង មា៉ា ន ់ រនិទ នាយក

ខ្ផ្នោរ ថ្នស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
បានខ្ងលងក្ៅកនុងអងគប្រជំុថា ខ្េនេី   
កមពុជាក្ប្ោម ជាេីមយួភា ថ្នប្រក្ទស្
កមពុជាពីអតីតោល ខ្តរចចុរបនន រោា ភ ិ  
បាលខ្មែរបានទទលួសាគ ល់ប្ពំខ្េន រវាង
ប្រក្ទស្ទងំពីរ  ឺក្វៀតណាមនិងកមពុជា
រចួក្េើយៗខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម និងពល 
រេាខ្មែរក្ប្ោមប្តូវបានឋតិក្ៅកនុងប្រក្ទស្
ក្វៀតណាម ។ ក្ោក ប្តឹង មា៉ា ន ់ រនិទ 
បានអោះអាងថា រោា ភបិាលខ្មែរមនិអាច
ទមទរខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោមពីក្វៀតណាម
មកវញិបានក្ទ េូក្ចនោះ មានខ្តខ្មែរក្ប្ោម
ក្ទ ខ្េលជាជនជាតិក្េើមក្ៅក្លើខ្េនេី
មយួក្នោះ អាចក្ធ្វើោរក្រ ើរំរោះក្េើមបសិី្ទធិ
ស្ក្ប្មចវាស្នាមលួនក្ោយមលួនឯង បាន
នាក្ពលអនា ត ។ 
ក្ោក ប្តឹង មា៉ា ន ់ រនិទ បានខ្ងលង

យា៉ា ងក្នោះថា៖ "ទឹកេីកមពុជាក្ប្ោម មនិ
ខ្មនររស់្ខ្មែរក្ប្ោមមាន កឯ់ងក្ទ  ឺររស់្
ខ្មែរទូក្ៅ ។ ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម មនិខ្េល
មានប្រក្ទស្ក្ោយខ្េកក្ទ ។  ប្រក្ទស្
 ឺប្រក្ទស្ខ្មែរ ។ ក្យើង [កមពុជាក្ប្ោម] 
េនឹង ជាចំខ្េកមយួររស់្ប្រក្ទស្ខ្មែរ  
ខ្តស្ពវថ្ងៃ ប្ពំខ្េនេនឹង ក្ បានោត ់
ក្េើយ ក្ បានក្បាោះរក្ង្ហគ លប្ពំខ្េនអស់្
ក្េើយ ។ ក្េតុេូក្ចនោះក្េើយ កមពុជា
ក្ប្ោម េនឹង វាធាល កក់្ៅកនុងប្រក្ទស្ក្វៀត
ណាម  ក្យើង [ខ្មែរក្ប្ោម ] េនឹង ក្ៅកនុង
ប្រក្ទស្ក្វៀតណាម ។ ក្េតុេូក្ចនោះ 
ក្េើយ ប្រក្ទស្កមពុជាេនឹង ោែ នក្លស្
ណាខ្េលក្ៅទមទរកមពុជាក្ប្ោម បាន
ក្ទ ខ្តក្យើង [ខ្មែរក្ប្ោម] ជាមាច ស់្ក្េើមថ្ន

ទឹកេីក្នាោះ អាចក្ធ្វើបាន " ។   
ក្ោក ក្ត   ិម ងុង អធិ្រតីស្េ

ពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម បានខ្ងលងអំពីឫស្ស
 ល់ប្រវតតិសាស្តស្តខ្មែរ តងំពីមុនស្មយ័
រុក្រប្រវតតិសាស្តស្ត រេូតមកទល់រចចុរបនន
ភាព ក្ោយមានោររញ្ហច ំងររូភាពខ្ផ្ន 
ទីខ្មែរប្ រស់្មយ័ោល  ។ ក្ៅកនុងក្ស្ច
កតីខ្ងលងោរេខ្េលក្នាោះ ក្ោក ក្ត  ិម 
ងុង បានស្ងាតធ់្ៃនក់្ៅក្លើចំេុច     
សំ្្ន់ៗ ជាក្ប្ចើនចំេុច ជូនអងគប្រជំុ 
េូចជា ោតប្តោងអំពីពិធី្ខ្េលរោា ភ ិ   
បាលក្វៀតណាមបានប្បារពធ "ទិវាវរបធ្ម៌
ខ្មែរក្ប្ោម" ខ្េលយួនក្ៅថា "ទិវាវរប
ធ្មខ៌្មែរណាមរូ" ក្ៅក្មតតមាតប់្ជូក ខ្េន
េីកមពុជាក្ប្ោម ោលពីខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ 
កនលងក្ៅក្នាោះវាប្ោនខ់្តជាោរក្ឃ្លស្នា 
ររស់្រោា ភបិាលក្វៀតណាម ក្េើមបវីាយ
ប្រហារមកក្លើស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
ខ្តរ៉ាុក្ណាា ោះ ។ 
ក្ោក ក្ត  ិម ងុង បានខ្ងលងថា៖ 

"េូក្ចនោះ  ទីមយួ ក្េតុខ្េលនាឲំ្យក្ ក្ធ្វើ
េនឹង  ឺមានោរមនោះខ្មនង ជប្មុញពីរង 
រអូនខ្មែរក្យើងក្ៅ្ងក្ប្ៅ ។  ទីពីរ ោរ

ក្ធ្វើេនឹង ក្េើមបនឹីងវាយប្រហារមក្ង
ស្េពន័ធក្យើង" ។ 
ក្ោកនាយករេាមស្តនតី េ៊ាុន ខ្ស្ន 

បានខ្ងលងោលពីថ្ងៃពុធ្ ទី ០៩ ខ្មមងុិ
នា ឆ្ន  ំ ២០១០ ក្ៅឯវទិយសាា នជាតិ
អររ់ ំ កនុងឱោស្ផ្ាល់ស្ញ្ហា រប័្តេល់
និស្សតិក្ៅសាកលវទិយល័យនរ័តុន ថា 
ក្ោកមនិចូលរមួ កនុងោរទមទរយក
ខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម ក្នាោះមកវញិក្ទ ។ 
ក្ោកនាយករេាមស្តនតី េ៊ាុន ខ្ស្ន បាន
ក្ៅអនកស្នយ យកខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម
មកវញិក្នាោះថា ជាអនកស្នយេួស្ 
ក្េើយក្ោកសូ្មឲ្យមានោរប្រុងប្រយត័ន
ចំក្ពាោះោរស្នយររស់្មលួន ក្េើយបាន
អោះអាងក្ទៀតថា ោរទមទរយកខ្េនេី
កមពុជាក្ប្ោមក្នាោះ វាេួស្ក្ពលក្ៅ
ក្េើយ ។ 
ក្ោកនាយករេាមស្តនតីបានខ្ងលងថា 

៖ «អនកមលោះក្ៅស្នយក្ៅថ្ងៃទី ៤ កនលង
ក្ៅ ោតថ់ា ក្រើោតប់ានក្ធ្វើនាយករេាម
ស្តនតី ោតនឹ់ងយកកមពុជាក្ប្ោមមកវញិ។ 
មាុ ំថា អក្ញ្ា ើញក្ៅចុោះ ! អញមនិក្ៅ
ជាមយួក្ទក្វុ ើយ! ក្ ហា៊ា នស្នយេល់

រ៉ាុេាឹ ង! ចុោះក្រើក្ធ្វើមនិបាន ប្តូវក្ធ្វើក្ម៉ាច ? 
ក្មា៉ា ងក្នោះក្េើយក្ធ្វើបានក្ទ ? សូ្មបខី្ត
ប្ពោះករណុារិតក្នាោះ ប្ពោះអងគបានតមាល់
ខ្ផ្នទីក្ៅឯអងគោរស្េប្រជាជាតិ មនិ
បានជារេី់កមពុជាក្ប្ោមចូលមក កនុង
អធិ្រក្តយយររស់្កមពុជាក្ទ!»។ 
សូ្មរញ្ហា កថ់ា អងគប្រជំុប្រចាឆំ្ន  ំ

២០១១  ក្នោះ បានចារក់្ផ្តើមប្រជំុក្ៅ
ក្វោក្មា៉ា ង ០៩ និង ៣០ នាទីប្ពឹក ថ្ងៃ
សុ្ប្កទី ៣០ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១១ ខ្េល
មាន ក្ោក យស្ សារេុ និងអនកប្សី្ 
វនីិត  ីលីន ជាអនករំក្រ ើកមែវធីិ្ ។ កិចច
ប្រជំុថ្ងៃក្នោះ  េៈកមែោររបានស្ក្ប្មច
ក្ប្ជើស្ក្រ ើស្ភកិខុ ថាច ់ ហាន ់ និង ភកិខុ       
យាញ់ តូន ទទលួនាទីជាក្ល្ធិ្ោរ  
និងក្ោក ក្ត  ឹម ងុង ជាអធិ្រតីថ្ន
អងគប្រជំុ ។ កិចចប្រជំុបានចារក់្ផ្តើមក្ប្ោម
ស្នូរក្ភលងក្ោរពទងជ់ាតិខ្មែរក្ប្ោម ។ 
រនាទ រពី់ពិធី្ក្ោរពក្ភលងជាតិ អងគប្រជំុ
ទងំមូលប្តូវក្ៅឈរស្ែឹងសាែ ធ្ិ៍ ១ វនិាទី 
ក្េើមបបី្បារពធពិធី្ក្ោរពេឹង ុេ ចំក្ពាោះ    
វញិាេមនតប្ពោះវរីស្មេនិងវរីរុរស្ខ្មែរ
ក្ប្ោមប្ រជំ់នានខ់្េលបានពលីប្ពោះជនែ 

និង ជីវតិក្ោយសាររុពវក្េតុជាតិ ។ 
រនាទ រម់កពិធី្សាស្នកិចច កប៏ានចារ ់ 
ក្ផ្តើមក្េើង ក្ប្ោមកិចចនាមុំមររស់្ក្ោក
អាចារយ េឹម ្យ ខ្េលកនុងក្នាោះមាន
ប្ពោះស្ងឃចំននួ ៦ អងគនិមនតចូលរមួ ។ 
រនាទ រពី់ពិធី្សាស្នកិចច ពិធី្សាវ  មន៍
ក្ភាៀវកប៏ានចារក់្ផ្តើមក្ោយក្ោក លី 
ក្ឃ្លន ប្រធានសា្ស្េពន័ធខ្មែរកមពុ
ជាក្ប្ោម ប្រចាទីំប្កុងសានេូ់ក្ស្ស រេា
ោលីេវ័រញា៉ា ភា ្ងក្ជើង ។ កិចចប្រជំុ
ថ្ងៃទីមយួបានរញ្ចរក់្ៅក្វោក្មា៉ា ង ៦ 
ោៃ ច ។ 
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ភាសា 

អងគក្ លស្ក្ៅថា K h m e r s 
Kampuchea-Krom Federation 
ក្ៅោតថ់ា KKF ជាចលនាតស្៊ាូ
ក្ោយស្នតិវធីិ្ររស់្ខ្មែរក្ប្ោមមយួ បាន
រក្ងាើតក្េើង ក្ោយរាូរក្ ែ្ ោះពី ស្ភាកមពុ
ជាក្ប្ោម ក្ៅជា ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោម ោលពីឆ្ន  ំ១៩៩៦  ។ រចចុរបនន 
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម ជាស្មាជិក
ថ្ន អងគោរប្រជាជាតិោែ នតំណាង ក្ៅ
ោតជ់ាភាសាអងក់្ លស្ថា UNPO ។ 
តមរយៈោរចូលជាស្មាជិកថ្នអងគោរ 
UNPO ក្នោះ ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
បានោល យជាស្មាជិក ថ្ន ក្វទិោ          
អចិថ្ស្តនតយថ៍្ន អ.ស្.រ ស្ាីពីរញ្ហា ជនជាតិ
ក្េើម (The UN Permanent Forum 

on Indigenous Issues) ក្េើយពកួក្  
(KKF) បានចូលខ្ងលងោរេ៍ស្ាីអំពីោរ
រកំ្ោភសិ្ទធិ មនុស្សខ្មែរក្ប្ោមក្ៅកនុង
ក្វទិោ អងគោរស្េប្រជាជាតិមយួក្នោះ 
ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ ក្េើមបជីប្មុញឲ្យក្វៀត     
ណាមក្ោរពសិ្ទធិជនជាតិក្េើមខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម ។  
ក្យាងតមក្ស្ៀវក្ៅម គុក្ទទស្ខ្េល

បានក្រៀរក្រៀងក្ោយស្េពន័ធខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោមក្បាោះពុមពោលពីឆ្ន  ំ ២០០៩ 
ក្ ែ្ ោះថា "ផ្លូវក្ៅយកសិ្ទធសិ្ក្ប្មច
វាស្នាមលួនក្ោយមលួនឯង" បានរញ្ហា ក់
ពីក្ោលជំេរររស់្មលួនថា ស្េពន័ធខ្មែរ
កមពុជាក្ប្ោមនឹងក្ធ្វើោរតស្៊ាូក្ោយស្នតិ
វធីិ្ប្ស្រតមចារអ់នតរជាតិក្េើមបជីប្មុញ
ឲ្យក្វៀត ណាមក្ោរពសិ្ទធិនិងក្ឆ្ព ោះក្ៅ
យក "សិ្ទធិស្ក្ប្មចវាស្នាមលួនក្ោយមលួន
ឯង" ររស់្ជនជាតិក្េើមខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅ
ខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម ៕ 

ប្ត្ឹង្ មា៉ា ន់ រនិទ៖ ក ពុជា ិនអាេទា ទារក ពុជាចប្កា  ក ិញប្តនចទ  
មានខ្ត្ខ្មែរចប្កា ជាមាា សដ់ីអាេច្ែើប្តន 

 ខ្ងលងក្ៅោនស់្មាជិក ស្មាជិោ ថ្នស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមកនុងអងគប្រជំុេំណាចឆ់្ន  ំោលពីថ្ងៃទី ៣០ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ កនលងក្ៅក្នោះ ក្ោក ប្តឹង មា៉ា ន ់រនិទ 
នាយកខ្ផ្នោរថ្នស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោមបានខ្ងលងថា ប្រក្ទស្កមពុជាមនិអាចទមទរខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោមពីក្វៀតណាមមកវញិបានក្ទ ក្ប្ពាោះប្រក្ទស្ទងំពីរក្នោះ 
បានក្បាោះរក្ង្ហគ លប្ពំខ្េនរចួក្េើយ និងថា មានខ្តខ្មែរក្ប្ោមក្ទ ខ្េលជាជនជាតិក្េើម ឬ ជាមាច ស់្ប្ស្ុកថ្នខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោមអាចក្ធ្វើោរតស្៊ាូ ក្េើមប ីសិ្ទធសិ្ក្ប្មចវាស្នា
មលួនក្ោយមលួនឯង ក្ៅក្លើខ្េនេីកមពុជាក្ប្ោម បាន ។ 

ទឹកេីកមពុជាក្ប្ោម មនិខ្មនររស់្ខ្មែរក្ប្ោមមាន កឯ់ងក្ទ  ឺររស់្ខ្មែរទូក្ៅ ។ ខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 
មនិខ្េលមានប្រក្ទស្ក្ោយខ្េកក្ទ ។  ប្រក្ទស្ ឺប្រក្ទស្ខ្មែរ ។ ក្យើង [កមពុជាក្ប្ោម] េនឹង 
ជាចំខ្េកមយួររស់្ប្រក្ទស្ខ្មែរ  ខ្តស្ពវថ្ងៃ ប្ពំខ្េនេនឹង ក្ បានោតក់្េើយ ក្ បានក្បាោះ

រក្ង្ហគ លប្ពំខ្េនអស់្ក្េើយ ។ ក្េតុេូក្ចនោះក្េើយ កមពុជាក្ប្ោម េនឹង វាធាល កក់្ៅកនុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាម  ក្យើង 
[ខ្មែរក្ប្ោម ] េនឹង ក្ៅកនុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាម ។ ក្េតុេូក្ចនោះក្េើយ ប្រក្ទស្កមពុជាេនឹង ោែ នក្លស្ណាខ្េល
ក្ៅទមទរកមពុជាក្ប្ោមបានក្ទ ខ្តក្យើង [ខ្មែរក្ប្ោម] ជាមាច ស់្ក្េើមថ្នទកឹេីក្នាោះអាចក្ធ្វើបាន ។ 

អនកចូលរមួប្រជំុកនុងកិចចប្រជំុេំណាចឆ់្ន រំរស់្ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោកោលពីថ្ងៃទី ៣០ ខ្មធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 


