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ប្រភពព័តម៌ានស្ត អីំពីខ្មែរក្ប្ោម 

អានរៅទាំព ័  ៨ 

អាជាា ធរវ ៀតណាមគាំរាមចាប់ព្រះសង្ឃខ្ខែរវព្ោមផ្សកឹ 

អានរៅទាំព ័  ២ 

ព្រឹតតិោរណ៍ 

២៨ កុមភៈ ១៩៧៥  

ឯកសារប្រវតតសិាស្តស្តស្ត ីអំព ី

ស្មរភូមិផ្សារកំពង ់ក្មតតប្ពះពងំ 

របូគំនូរដែលគូរលលើជញ្ជ ងំលេតិយបាន
ចារអក្សរថា ព្រះភកិ្ខុ លយឿង សុខ និង    

គឹម សុមន ៍ព្តវូទាហានយនួបាញ់ព្បហារ
លៅក្នុងវតតព្ក្រំុឈូក្ព្ចាលចារុ ៉ិ៍  

នាថ្ងៃទី ២១ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ។  

អានរៅទាំព ័ ៥ 

ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ ់ល ឿន (លវេង) និង ព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី ព្រះលៅអ ិការវតតសិរតីាលសក្ ព្តវូបានអាជ្ញា  រលវៀតណាម 
គំរាមកំ្ដែងចាបផ់្សកឹ្រីបទព្បឆ្ងំរដ្ឋា ភបិាល និងទាក្ទ់ងដខែរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទស ។  

ខ្ខែរវព្ោមចូលរួមហាសននិបាតជនជាតវិ ើមភាគតិចរិភរវោកខួបវលើកទី ២០ 

អានរៅទាំព ័  ៦ 

រិធីបវ ហ្ ះវោមព្តូ សាប

រោបវព្ោយរនីាយករ ឋ

មន្រនតីយួនហាមបវ ហ្ ះ 

អាសា៊ា ន  

នងិ 
កមពុជាវព្ោម 

អានរៅទាំព ័  ៧ 
យុវជនដខែរលព្កាមេូលរមួក្នុងមហាសននបិាតជនជ្ញតលិែើមភាគតេិរភិរលោក្លលើក្ទ ី២០ លៅទពី្ក្ងុែសដឺណវ  ព្បលទសសេីស  

កាលរថី្ងៃទ ី២៧ នងិ ថ្ងៃទ ី២៨ វេិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១២ ។ ( អានតទព័ំរ ២ ) 

អាជ្ញា  រលវៀតណាមគរំាមថា នងឹចាបផ់្សកឹ្ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ ់ ល ឿន ព្រះសងឃដខែរលព្កាមលៅវតតសិរតីាលសក្ ថ្ន
លខតតឃ្ល ងំ ឲ្យទាល់ដតបានលៅក្នុងឆ្ន  ំ២០១៣ ខាងមខុលនះ លព្កាយររីកួ្លគខរំាយាមបងខឲំ្យមន្តនតសីងឃថ្នសមាគមរុទធ
សាសនាលវៀតណាមចាបផ់្សកឹ្មនិបានសលព្មេ នាលរលក្នលងមក្ ។ សែរន័ធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមបានលេញលសេក្ដដីងលង
ការណ៍មយួលសនើឲ្យអងគទូតនានាលៅលវៀតណាមដ្ឋក្ស់មាព  ែល់រដ្ឋា ភបិាលលវៀតណាម ព្តវូផ្ដល់លសរភីារែល់ព្រះសងឃវតត
សិរតីាលសក្ជ្ញបនាា ន ់លព្រះសាសនាជ្ញសិទធមិយួ មនិដមនជ្ញបរុេសិទធផិ្តល់ររីដ្ឋា ភបិាលលទ ។ 

ទងជ់្ញតដិខែរលព្កាម នងិ ទងអ់ាសា៊ា ន
ភាជ បគ់្នន  ។ 

រិ ីព្បណំាងទូក្ ង លៅលខតតឃ្ល ងំ  ។ 

អានរៅទាំព ័ ៣ 

ជនជាតិបា៉ា ខ្ែសទីនអបអរ

សាទរោរបវង្កើតរ ឋ វោយ

ោរវបាះវឆ្ន តវៅអង្គោរ

សហព្បជាជាត ិ

លៅអីបា៉ា ដែសាីនលៅ អ. ស. ប. ។ 

សេចក្ដបី្រកាេជាេក្ល

េដ ីពេិីទធមិនុេស 

http://preynokornews.blogspot.com/2012/12/blog-post_1956.html
http://vokk.net/?p=10910
http://vokk.net/?p=10910
http://vokk.net/?p=10910
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ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកក ដកិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ខ្ខែរវព្ោមចូលរួមហាសននិបាតជនជាតិវ ើមភាគតិចវៅវលើរិភរវោកខួបវលើកទី ២០ 

អ 
ងគការ សមាគមដខែរ   
ក្មពុជ្ញលព្កាមបានសេះ 
ដសេងរក្ ព្គបម់ល ា 

បាយ លែើមបកីារររសិទធិដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម 
រស់លៅលលើទឹក្ែីកំ្លណើ តរបស់ខលួន លៅ
ក្នុងព្បលទសលវៀតណាម ដែលរកួ្លគអះ 
អាងថា ដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមទទលួរងនូវការ 
គ្នបសងកត ់ និងការលរ ើសលអើងរីអាជ្ញា  រ
លវៀតណាម ដែលផ្ាុយរីលសេក្ដីព្បកាស
របស់អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ សដីរីជន
ជ្ញតិលែើមភាគតិេ ។ 

តំណាងសែរន័ធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម 
បានលលើក្រីបញ្ា ព្បឈម េំននួរបស់
ដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម លៅព្បលទសលវៀតណាម 
លៅក្នុងមហាសននិបាតជនជ្ញតិលែើមភាគ
តិេលៅលលើរិភរលោក្ខបួលលើក្ទី ២០ 
ថ្នព្កុ្មព្បឹក្ាសិទធមិនុសស ដែលលគល េើ
លែើងលៅទីព្កុ្ងែសដឺណវ (Genava) 
ព្បលទសសេីស លៅថ្ងៃទី ២៧ និងថ្ងៃទី
២៨ វេិឆិកា ។ 

លោក្ ថាេ ់ ង៉ាុក្ថាេ ់ ជ្ញព្បធាន
សែរន័ធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម លោក្មាន
ព្បសាសនថ៍ា លៅក្នុងមហាសននិបាត
ដែលមានតំណាងជនជ្ញតិលែើមភាគតិេ 
មក្រីព្បលទសមយួេំននួ លៅលលើរិភរ
លោក្បានមក្េូលរមួលនាះ គឺលោក្
បានដ្ឋក្លិ់ខិត លៅព្កុ្មព្បឹក្ាសិទធិ
មនុសសថ្នអងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ លែើមប ី

ឲ្យជយួ លដ្ឋះព្សាយ នូវបញ្ា មយួេំននួ
ដែលដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមកំ្រុងជបួព្បទះ រមួ
មានការសិក្ាអបរ់ ំ សិទធិជំលនឿសាសនា 
និងបញ្ា លោក្ លៅ លែន ទទលួរងនូវ
ទារណុក្មែលៅក្នុងរនធនាគ្នរ លែើយ
សរេថ្ងៃកំ្រុងឈ ឺៃន ់ លព្កាយលរលលគ
លដ្ឋះដលងលេញរីគុក្វញិ៖ «កូ្នសិសស
ជនជ្ញតិលវៀតណាម មក្លរៀនលៅអាលមរកិ្ 
ជ្ញង ១ មុនឺ ៥ រនន់ាក្ ់ េំលរះដខែរ
លព្កាមគ្នែ ន ។ ែូលេនះ តុលយភារេំលរះ
ដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម និងជនជ្ញតិទាងំអស់
េំននួ ៥៤ ែនឹង»។ 

លទាះបីជ្ញយា៉ា ងណាក្ល៏ដ្ឋយ ខាងរ
ដ្ឋា ភបិាលលវៀតណាម ឲ្យែឹងក្នលង មក្

ថា រដ្ឋា ភបិាលលវៀតណាម បានយក្េិតត
ទុក្ដ្ឋក្ល់លើដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម ែូេនឹងព្ប 
ជ្ញរលរែាលវៀតណាមដែរ រំុមានការ
លរ ើសលអើងអេីលទ ។ 

លោក្ ថាេ ់ ង៉ាុក្ ថាេ ់ បាន
អះអាងថា កូ្នលៅដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម មនិ
មានសិទធិលរញលលញ ក្នុងការទទលួ
បានការអបរ់ែូំេកូ្នលៅលវៀតណាម លនាះ 
គឺផ្ាុយរីលសេក្ដី ព្បកាសរបស់អងគការ
សែព្បជ្ញជ្ញតិ សដីរីជនជ្ញតិភាគតិេ 
ដែលលគអនុមត័កាលរីដខក្ញ្ា  ឆ្ន ំ
២០០៧ លនាះ ។ 

មាព្តា ១១ ដេងថា ជនជ្ញតិលែើម
ភាគតិេមានសិទធិព្បតិបតតិ និងល េើឲ្យរស់

លែើងវញិនូវព្បថ្រណី និងទំលនៀមទមាល ប់
ជ្ញវបប មរ៌បស់ខលួន ។ សិទធិលនះ រមួមាន 
សិទធិដងរក្ាការររ និងអភវិឌ្ឍនអ៍េីៗ
ដែលបង្ហា ញ រីអតតសញ្ា ណវបប ម៌
របស់ខលួន ដែលមានរីអតីតកាល 
បេចុបបនន និងអនាគត ។ 

មាព្តា ១៤ ជនជ្ញតិលែើមភាគតិេ
មានសិទធិបលងកើត និងព្គបព់្គងសាា បន័ 
និងព្បរន័ធអបរ់រំបស់ខលួនលដ្ឋយផ្ទា ល់ការ 
អបរ់ជំ្ញភាសារបស់ខលួនផ្ទា ល់ ក្នុង         
លក្ខណៈសមព្សបនឹងវ ីិសាន្តសតតាម
វបប ម ៌ ថ្នការបលព្ងៀន និងលរៀនសូព្ត
របស់រកួ្លគ ។ បុគគលជនជ្ញតិលែើមភាគ
តិេព្គបរ់បូជ្ញរិលសសកុ្មារ មានសិទធិ

ទទលួបានការអបរ់លំៅព្គបក់្ព្មតិ និង
ព្គបរ់បូភារថ្នការអបរ់ ំ លដ្ឋយគ្នែ នការ
លរ ើសលអើងលែើយ ។ 

លោក្ ថាេ ់ង៉ាុក្ ថាេ ់បានឲ្យែឹង
ថា អងគការយូនីដសែេ (UNICEF) 
បានបលងកើតសាោលរៀន លៅលខតតព្រះព្ត 
រងំ ឲ្យដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមលរៀនអក្សរដខែរ ។ 
លោក្បញ្ជ ក្ថ់ា លោក្បានលសនើសំុឲ្យ
អងគការយូនីដសែេ ជយួ ែល់ដខែរក្មពុជ្ញ
លព្កាមបដនាមលទៀតលលើវស័ិយអបរ់៖ំ «អងគ
ការយូនីដសែេែនឹង បានជយួ ែល់កូ្ន
ដខែរ ១៦៥ នាក្ ់ លៅលខតតព្រះព្តរងំ 
បានលរៀន និងគលព្មាងលទៀតលគែនឹង 
បលងកើតសាោដខែរលៅលខតតឃ្ល ងំ លែើយខាុ ំ
បានលសនើឲ្យជយួ បលងកើតសាោដខែរ លៅ
ព្គបល់ខតតទាងំអស់»។ 

តំណាងសែរន័ធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម 
បានបញ្ជ ក្ល់ទៀតថា លៅក្នុងមហាសននិ 
បាតរយៈលរលរីរថ្ងៃលនាះ លគលផ្ទដ តសំ 
ខាន ់ រីការអបរ់រំបស់កូ្នលៅរបស់ជន
លែើមភាគតិេលៅលលើរិភរលោក្ និង
បញ្ា ជំលនឿសាសនារបស់ជនជ្ញតិលែើម
ភាគតិេ ដែលកំ្រុងដតព្តូវបានលគរតឹ 
តបតិ និងគំរាមកំ្ដែងលៅក្នុងព្បលទស
មយួេំននួលលើរិភរលោក្ ៕  RFA 

យុវជនដខែរលព្កាមេូលរមួក្នុងមហាសននិបាតជនជ្ញតិលែើមភាគតិេរិភរលោក្លលើក្ទី ២០ លៅទីព្ក្ងុែសដឺណវ  
ព្បលទសសេីស កាលរីថ្ងៃទី ២៧ និង ថ្ងៃទី ២៨ វេិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១២ ។ 

អាជ្ញា  រលវៀតណាម បានលកាះនិមនត
ព្រះលតជព្រះគុណព្រះនាម លីវ នី ថ្នវតត
សិរតីាលសក្ ឃុំតាលសក្ ភូមវិញិហាយ 
ព្សុក្វញិេូវ លខតតសុក្ព្តាងំ ឲ្យលៅរមួ
ព្បជំុលៅវតតឃ្ល ងំ លខតតសុក្ព្តាងំ លៅថ្ងៃ
ទី ១០ ដខវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២ ។ 

លៅក្នុងអងគព្បជំុលនាះ អាជ្ញា  រលវៀត
ណាមបានលរៀបដផ្នការ ឲ្យព្រះសងឃ 
ដែលព្តូវបានចាតត់ាងំ ជ្ញសមាជិក្    
សមាគមព្រះសងឃលសនហាជ្ញតិ លវៀត   
ណាម ដែលជ្ញអងគការចាត ់តាងំ លព្កាម
វព្តរុទធសាសនាមហាយានលវៀតណាម 
លែើមបលី េើការលចាទព្បកាន ់ េំលរះព្រះ 
លតជព្រះគុណ លីវ នី រីបទរលំោភ បំ 
រនេាបរុ់ទធសាសនា លដ្ឋយមនិព្រម 
ចាប ់ផ្សកឹ្ព្រះលតជព្រះ គុណ ថាេ ់ល ឿន 
ដែលអាជ្ញា  រលវៀតណាម េងច់ាបផ់្សកឹ្
មនិបានសលព្មេ កាលរី ដខក្ក្កដ្ឋ ក្នុង
ឆ្ន លំនះ ។  

លព្កាយដែលបានលចាទព្បកាន់
យា៉ា ងអយុតតិ មេំ៌លរះព្រះលតជព្រះគុណ 

លីវ នី អនុព្បធានថ្នរណ សិរសបិតា
មាតុភូមលិវៀតណាម លខតតសុក្ព្តាងំ 
លោក្ លី វញិ កាង បានលសនើឲ្យព្រះលតជ 
ព្រះគុណ លីវ នី ោតំដណងជ្ញ
លៅអ ិការ ។ ព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី 
បានព្បដក្ក្មនិព្រមោតំដណង លែើយ
បានលគេរេួ លេញរីអងគព្បជំុលែើមបនិីមនត
ព្តែបល់ៅវតត ដែលព្រះលតជព្រះគុណ
គងល់ៅ ។ 

ឥែូវលនះ អាជ្ញា  រលវៀតណាមបាន
លផ្ាើលិខិតលកាះលៅ េំលរះគណក្មែការ
វតតសិរតីាលសក្ ឲ្យមក្រមួព្បជំុលៅថ្ងៃ ទី
១៤ ដខវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២ ។ វាជ្ញព្រឹតតិ 
ការណ៍គព្មាមកំ្ដែង ែគ៏រួយក្េិតត
ទុក្ដ្ឋក្ ់ ដែលអាជ្ញា  រលវៀតណាម អាេ
នឹងលេញបញ្ជ ឲ្យ ភាន ក្ង់្ហរល េើការលព្កាម 
បង្ហគ បរ់បស់រដ្ឋា ភបិាល ឲ្យល េើបទលចាទ
ព្បកានេំ់លរះព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី 
ឲ្យោចាក្រីតំដណង លែើយ ចាបផ់្សកឹ្ 
ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ ់ល ឿន ។ 

ក្នុងប៉ាុនាែ នឆ្ន កំ្នលងលៅងែីៗលនះ រដ្ឋា

ភបិាលលវៀតណាមបានល េើឲ្យ សលព្មេ 
បានជ្ញបនតបនាា ប ់ ក្នុងការបងខំឲ្យព្រះ
សងឃដខែរលព្កាមេូលរមួជ្ញមយួសមាគម
ព្រះសងឃលសនហាជ្ញតិ ។ លព្កាយរីបាន 
េូលក្នុងសមាគម លនះរេួមក្ ព្រះសងឃ
ដខែរលព្កាមទាងំលនាះ បានកាល យលៅជ្ញ   
មន្តនតីរបស់រដ្ឋា ភបិាល (លដ្ឋយទទលួ

ព្បាក្ដ់ខរីរដ្ឋា ភបិាល) លែើយក្ល៏ េើការ
លឃ្សនាក្មែវ ីិនលយាបាយរបស់រដ្ឋា ភិ
បាល ក្នុងទិសលៅគ្នបសងកតេំ់លរះព្រះ
សងឃដខែរលព្កាម ដែលមានលសេក្តីកាល  
ហានហា៊ា នល េើការ តវា៉ាទាមទារលស រភីារ
សាសនា ។ នាលរលលនះ ព្រះសងឃដខែរ
លព្កាមកំ្រុងដត ល េើកិ្េចព្បតិបតតិព្រះរុទធ

សាសនាលដ្ឋយការភយ័ខាល េ ។ 
េំលរះលែតុការណ៍លនះ លយើងលសនើ

េំលរះអងគទូតនានាក្នុងព្បលទស លវៀត
ណាមព្រមទាងំអងគការសងគម សីុវលិនា 
នាលៅក្នុងរិភរលោក្ សូមលមតាត ចាត ់
វធិានការជ្ញបនាា នែូ់េតលៅលនះ ៖ 

ព្បញាបល់ េើការព្រមានែល់លវៀត
ណាមឲ្យបញ្ឈបប់ងខំ ព្រះលតជព្រះគុណ  
លីវ នី ោរីតំដណងជ្ញលៅអ ិការ ។ 

ព្បញាបល់ េើការព្រមាន ែល់លវៀត
ណាមឲ្យឈបប់ងខំចាបផ់្សកឹ្ ព្រះលតជ 
ព្រះគុណ ថាេ ់ល ឿន ។ 

ព្បញាបល់ េើការព្រមានែល់លវៀត
ណាមឲ្យអនុញាតេំលរះដខែរលព្កាមអាេ 
ព្បតិបតតិព្រះរុទធសានាលងរវាទ បាន
លដ្ឋយសនតិភារគ្នែ នអនតរាគមនរ៍ខំានសំ 
ណាក្រី់រដ្ឋា ភបិាល ។ 

ល េើការរឮំក្េំលរះលវៀតណាម ថា
សាសនាជ្ញសិទធិមយួ មនិដមនជ្ញបុរេ
សិទធិផ្តល់រីរដ្ឋា ភបិាលលទ ៕ 

 

អាជាា ធរវ ៀតណាមគាំរាមចាប់ព្រះសង្ឃខ្ខែរវព្ោមផ្សឹក 

ស 
ែរន័ធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមបានលេញលសេក្ដដីងលងការណ៍មយួេុះថ្ងៃទ ី ១២ ដខវេិឆកិា ឆ្ន  ំ ២០១២ ក្នលងលៅលនះ លែើមបលីសនើេលំរះអងគទូតនានាក្នុងព្បលទសលវៀតណាម 
ព្រមទាងំអងគការសងគមសីុវលិនានាលៅក្នុងរភិរលោក្ ជយួ អនតរាគមនល៍ៅរដ្ឋា ភបិាលលវៀតណាមឲ្យផ្ដល់លសរភីារែល់ព្រះសងឃវតតសិរតីាលសក្ដែលក្រុំងព្តវូ
បានអាជ្ញា  រលវៀតណាមគរំាមក្ដំែងចាបផ់្សកឹ្ ។ ខាងលព្កាមជ្ញខលមឹសារថ្នលសេក្ដដីងលងការណ៍លនះ ។  

ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ ់ល ឿន (លវេង) និងព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី ព្រះលៅអ ិការ 
វតតសិរតីាលសក្ព្តវូបានអាជ្ញា  រលវៀតណាមគំរាមកំ្ដែងចាបផ់្សកឹ្រីបទព្បឆ្ងំ 

រដ្ឋា ភបិាល និងទាក្ទ់ងដខែរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទស ។  

http://preynokornews.blogspot.com/2012/12/blog-post_1956.html
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រិធីបវ ហ្ ះវោមព្តូ សាបរោបវព្ោយរីនាយករ ឋមន្រនតីយួនហាមបវ ហ្ ះ 

សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

លដ្ឋយ ថាេ ់ព្បីជ្ញ លគឿន ព្រះ សងឃ និងរល 
រែា ដខែរលព្កាម
លៅតាម លខតត

នានាថ្នដែនែីក្មពុជ្ញលព្កាម ឬភាគខាង 
តបងូលវៀតណាម ព្បាររធរិ ីបុណយអក្ 
អំបុក្ លៅរាព្តីថ្ងៃ ១៥ លក្ើត ដខក្តតិក្ 
ព្តូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ដខវេិឆិកា លនះ លៅតាម
ផ្ាះ, វតតអារាម និងក្ដនលងក្មានតនានា
លៅតាមព្បថ្រណីជ្ញតិ និងសាសនា 
របស់រកួ្លគ ។ រិ ីបុណយអក្អំបុក្ ឆ្ន ំ
លនះ អាជ្ញា  រលវៀតណាមក្ប៏ានចាតត់ាងំ
ក្មែវ ីិតាងំរិរណ៌័រណិជជក្មែ និង
លទសេរណ៍លៅលខតតព្រះព្តរងំ ចាបរី់
ថ្ងៃទី ២២ ែល់ ថ្ងៃទី ២៨ ដខវេិឆិកា លនះ 
លដ្ឋយមានការេូលរមួ រីរលរែាដខែរ
លព្កាម មក្រីលខតតនានា លែើមបសីដមដង
សិលបៈនិងបង្ហា ញរីវបប មដ៌ខែរផ្ងដែរ។ 

លយាងតាមលសេក្ដី ព្បកាសរត័ ៌
មាន របស់គណៈក្មែការលរៀបេំតាងំ   
រិររ័ណ៍បុណយអក្អំបុក្ឆ្ន  ំ ២០១២ 
លនះ មានក្មែវ ីិព្បណំាងទូក្ ង លៅែង
ទលនលែុងបិន ឋតិលៅក្នុងទីរមួលខតតព្រះ
ព្តរងំរយៈលរល ៣ ថ្ងៃ ចាបរី់ ថ្ងៃទី 
២៥ ែល់ ២៧ ដខវេិឆិកា លដ្ឋយមានព្កុ្ម
ទូក្ ង ក្នុងព្សុក្ ថ្នលខតតព្រះព្តរងំ និង
ទូក្ ង តំណាងឲ្យ លខតតនានា លៅក្មពុជ្ញ 
លព្កាមមក្េូលរមួព្បណាំងផ្ងដែរ ។ 

មានទូក្ ង េំននួ ៦ លព្គឿងតំ   
ណាងឲ្យព្សុក្ទាងំ ៦ ថ្ន លខតតព្រះព្ត 
រងំ ក្នុងលនាះមាន ព្សុក្ក្លញ្ច ង, ព្សុក្
កំ្រងស់ាព ន, ព្សុក្កំ្រង ំ់, ព្សុក្ងកូវ, 
ព្សុក្លផ្ទន ដ្ឋេ ់ និងទីព្កុ្ងព្រះព្តរងំ ។ 
ការព្បណាំងមាន េមាៃ យ ៨០០ ដម៉ាព្ត 
និង ១.២០០ ដម៉ាព្ត ។ ការព្បណាំង
ថាន ក្ល់ខតត ទូក្ ង ព្សុក្លផ្ទន ដ្ឋេ ់ បាន
ទទលួជយ័ោភ ីលលខ ១ ។ 

េំដណក្ ការព្បណាំងលំដ្ឋបព់្ប 
លទសដែលមានទូក្ ង មក្រីលខតត នានា 
ថ្នដែន ែីក្មពុជ្ញលព្កាមេូលរមួលនាះ ទូក្ 
ង តំណាងឲ្យលខតតព្ក្មនួសបានជ្ញប់
លលខ ១ ។ លនះលបើលយាងតាមព្ប 
សាសនរ៍បស់រលរែាដខែរលព្កាមមាន ក្ ់ លៅ
លខតតព្រព្តរងំ បានព្បាប ់សាររត័ម៌ាន 
ថ្ព្រនគរ លៅថ្ងៃទី ២៧ ដខវេិឆិកា លនះ ។ 

លៅតាមែងទលនលបាសាក្ ់ ថ្នលខតត
ឃ្ល ងំវញិ ក្ម៏ានក្មែវ ីិព្បណំាងទូក្ ង   
រយៈលរល ២ ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ២៧ និង ២៨ 

ដខវេិឆិកា លនះ ផ្ងដែរ ។ ឆ្ន លំនះ មានទូក្ 
៥០ លព្គឿងមក្រីវតតនានា េូលរមួព្ប 
ណំាង លែើមបអំីណរបុណយ អក្អំបុក្ ។ 

លោក្ ឡ ំវនិ លភឿង នាយក្រងថ្ន
មនាីរវបប ម,៌កី្ឡ និងលទសេរណ៍ លខតត 
ឃ្ល ងំ របស់រដ្ឋា ភបិាលលវៀតណាមបាន
ព្បាបប់ណាដ ញ រត័ម៌ានលវៀតណាមក្នុង
ព្សុក្ថា ក្មែវ ីីព្បណំាងទូក្មាន ២ 
ដបប គឺេមាៃ យ ១.០០០ ដម៉ាព្ត សព្មាប់
កី្ឡក្រន្តសតី និង ១.២០០ ដម៉ាព្ត សព្មប់
កី្ឡក្របុរស ។ លព្ៅរី ីព្បណំាងទូក្ 

ង អាជ្ញា  រលវៀត ណាម ក្ប៏ានចាតត់ាងំ
ក្មែវ ីិមលហាព្សរតាងំរិរណ៌័ វបប ម ៌
ដខែរ និងក្មែវ ីិក្មានតលផ្សងៗ ែូេជ្ញ 
លយព្បទីប និង លព្េៀង រា ំក្មានត ផ្ង
ដែរ ។  

ព្រះសងឃដខែរលព្កាម លៅលខតតឃ្ល ងំ
មយួអងគ បានព្បាប ់ សាររត័ម៌ាន ថ្ព្រ 
នគរ អំរីព្បថ្រណី ការព្បាររធ រិ ីបុណយ
អក្អំបុក្ សំរះព្រះដខ លៅលខតតឃ្ល ងំ 
ដែលនឹងរលបៀបេំលៅរាព្តី ១៥ លក្ើតដខ  
ក្ក្ដិក្ លនះថា រលរែាដខែរលព្កាមលៅតាម

េំណុះលជើងវតតនានា ល េើរិ ីដសនលោក្
ដខលៅតាមផ្ាះផ្ង និងបានេូលមក្វតត
ល េើរមួគ្នន ផ្ង លដ្ឋយមានក្មែវ ីិ លព្េៀង រា ំ
ក្មានតតាមព្បថ្រណី ផ្ង ។ េំលរះការ
បលង្ហា ះលគ្នមវញិ លៅលខតតឃ្ល ងំ មនិបាន
បលង្ហា ះែូេរីមុនលទៀតលទ ។  

លទាះបីអាជ្ញា  រលវៀតណាម បាន
ចាតត់ាងំឲ្យមានក្មែវ ីិមលហាព្សរ ក្នុង
ទិវា បុណយអក្អំបុក្បង្ហា ញរីព្បថ្រណី
ដខែរយា៉ា ងណាក្ល៏ដ្ឋយ ព្រះលៅអ ិការវតត
ជ្ញលព្េើនមនិហា៊ា នបលង្ហា ះលគ្នមលទ លព្កាយ

រីព្បមុខរដ្ឋា ភបិាលលវៀតណាម លោក្
នាយក្រែាមន្តនតីលវៀតណាម លងេៀង តឹង  
យ៉ាុង បានលេញបទបញ្ជ មយួេុះ ថ្ងៃទី 
១៧ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ ២០០៩ និង មាន
ព្បសិទធិភារចាបរី់ថ្ងៃទី ១៥ ដខក្ញ្ា  
ឆ្ន  ំ ២០០៩ ហាមរលរែាលវៀតណាមទូ 
ទាងំព្បលទស បលង្ហា ះលគ្នមព្គបរ់បូភារ
តាមអេីមយួ ដែលលគលលើក្លែើងថា លែើមប ី
បង្ហក រលព្គ្នះអគគិភយ័មក្ ។ ព្រះសងឃ 
និងរលរែាដខែរលព្កាមបានអះអាងថារដ្ឋា  
ភបិាលលេញបទបញ្ជ លនះ លែើមបលុីបបំ 
បាតព់្បថ្រណី បលង្ហា ះលគ្នមរបស់រួក្លគ 
ដែលធាល បម់ានតាងំរីបុរាណកាលមក្។ 

សូមបញ្ជ ក្ថ់ា រលរែាដខែរលព្កាម
លៅក្មពុជ្ញលព្កាមដតងដតព្បាររធរិ ីបុណយ 
អំបុក្ និងសំរះព្រះដខ លៅថ្ងៃ ១៥ លក្ើត 
ដខក្ក្ដិត លរៀង រាល់ឆ្ន  ំ ក្នុងលនាះក្ម៏ាន
ក្មែវ ីិព្បណំាងទូក្ ង, លយព្បទីប និង 
បលង្ហា ះ លគ្នមលៅតាមវតត អាមរាមនិងទី
ក្មានតនានា តាមព្បណី ជ្ញតិមនិដែល
អាក្ខ់ានលែើយ លបើលទាះបីរកួ្គ្នតកំ់្រុង
រស់ លៅលព្កាមការព្គបព់្គងរបស់រដ្ឋា ភិ
បាលលវៀតណាមយា៉ា ងណាក្ដី ។ 

លយាងតាមឯក្សារព្បណាំងទូក្
របស់ព្កុ្មជំនំុទំលនៀមទមាល ប ់ និរនធ 
លដ្ឋយ ថាេ ់ ដប៉ាន បានសរលសរថា រិ ី
ព្បណំាងទូក្ ង លក្ើត លែើង លៅ  
សមយ័លដងេក្ រ. ស. ២០៧១        
គ. ស. ១៥២៨ លដ្ឋយ ព្រះ បាទ អងគ
េន័ា ទី ១ ព្ទងដ់តងតាងំរញាតាត ង្ហរ
ជ្ញសនិទធភូ បាល ជ្ញលសដេ ព្តាញ់លៅក្មពុ
ជ្ញលព្កាម ព្សុក្បាសាក្ ់ ឲ្យលរៀបេំក្ង 
ទរ័លជើងទឹក្ ដេក្លេញជ្ញបីព្កុ្មលែើមបលី េើ 
សន្តង្ហគ មនឹង ការវាយលុក្ របស់ អាណា
េព្ក្ចាមា៉ា ។ 

លបើលយាងឯក្សារមហាបុរសដខែរ
វញិ លៅ រ. ស. ២៤០៤ គ.ស. ១៨៦០ 
បានដេងថា ព្រះបាទ នលរាតដម ព្តាស់
បង្ហគ បឲ់្យមន្តនតីរាជការ លរៀបេំរិ ីបុណយ
ទាេ ទសមាស ។ លសដេគងព់្រះរាជែំ 
ណាក្ដ់ផ្ទតទូក្ ទូក្មងួ ទូក្ដេវ ដែល
អំុព្បណំាងថាេ យ ផ្ទដ េព់្រព័្ត ក្នុងលទស 
កាលលេញវសា ល េើែង្ហេ យែល់ព្រះេន័ា 
និង បដណដ ត ព្បទីបថាេ យែល់ព្រះេងកូម
ដក្វ ៕ 

ព្បណំាងទូក្ ង លៅលខតតឃ្ល ងំ ក្មពុជ្ញលព្កាម ។ 

 រិ ីបលង្ហា ះលគ្នមលៅព្សះគូ លខតតព្រះព្តរងំ ។ 



ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកក ដកិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សាកសវី ើមបណដ ឹង្រ ឋបបវ ណីខ្ខែរវព្ោម ខកចិតតកនុង្សាោកដខី្ខែរព្កហម  

វព្រះ វខៀ  សាំផ្ន មិនព្រមវ ល្ើយតប 

លដ្ឋយ គឹម បុរ ីl VOKK អ 
ងគជំនំុជព្មះវសិាមញ្ា
ក្នុងតុោការ ក្មពុជ្ញ 
កាលរីថ្ងៃទី ២៣ ដខ

វេិឆិកាបានលបើក្សវនាការ លលើសំណំុលរឿង 
០០២ កាតល់ទាសលមែឹក្នាកំំ្រូលៗ ថ្ន
របបក្មពុជ្ញព្បជ្ញ ិបលតយយ (ដខែរព្ក្ែម) 
គឺលោក្ ននួ ជ្ញ, លអៀង សារ,ី លខៀវ សំ
ផ្ន និងលោក្ព្សី លអៀង  ីរទិធ ដែលតប
លៅនឹងបណដឹ ងរែាបបលវណី របស់ជនរង
លព្គ្នះដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម ។ ប៉ាុដនដលោក្ព្សី 
លអៀង  ីរទិធ ព្តូវបានអងគជំនំុជព្មះ
សាោែំបូង សលព្មេផ្ទា ក្ការលចាទព្ប 
កានល់ដ្ឋយរក្លឃើញថា លអៀង  ីរទិធ រំុ
មានកាយសមបទា និងបញ្ា សាែ រតីព្គប់
ព្គ្នន ់ក្នុងការេូលរមួការជំនំុជព្មះក្តី។ 

ឋតិក្នុងសាលសវនាការ ថ្នអងគ
ជំនំុជព្មះវសិាមញ្ាក្នុងតុោការក្មពុជ្ញ 
លោក្ លៅ នី ដែលមានអាយុ ៥៩ ឆ្ន  ំ
មានលែើមកំ្លណើ តលៅក្នុងព្សុក្សាេ យ
ទង លខតតមាតព់្ជូក្ ក្មពុជ្ញលព្កាម ជ្ញ
សាក្សមីយួរបូថ្នលែើមបណដឹ ង ដខែរក្មពុជ្ញ 
លព្កាម បានផ្តល់សក្ខីក្មែក្នុងអងគសវនា
ការថា លោក្មានបង និងក្ែួយរីរនាក្ ់
ក្នុងេំលណាមព្បជ្ញរលរែា ដខែរក្មពុជ្ញ
លព្កាម រាបរ់នន់ាក្ល់ផ្សងលទៀតបាន
សាល បយ់ា៉ា ងអាលណាេអ មែក្នុងរបបដខែរ
ព្ក្ែម លដ្ឋយដែក្អ៊ាពំ្បុស របស់លោក្
ល ែ្ ះ លៅ លៅ ក្ប៏ានសាល បល់ដ្ឋយអា
ងកំ៍្បាងំរែូតមក្ ែល់លរលលនះរក្

សាក្សរ ឬ តឹក្តាង មនិទានល់ឃើញ 
លៅលែើយលទ ។ 

នាលរលព្រឹក្ថ្ងៃែដែលលនាះ លៅ
េំលរះមុខអងគសវនាការ ដែលមានវតត 
មានលោក្ ននួ ជ្ញ, លអៀង សារ ី និង
លោក្ លខៀវ សំផ្ន េូលរមួសាដ បផ់្ងដែរ
លនាះ លោក្ លៅ នី បានជព្មាបអងគស 
វនាការថា លោក្បានលែើងមក្រស់ លៅ
ទីព្កុ្ងភនលំរញ ជិតផ្ារអូឡរិំក្ កាល
រី ឆ្ន ១ំ៩៧០ រស់លៅជ្ញមយួបងព្បុស
របស់លោក្ ដែលមានមុខង្ហរជ្ញមន្តនដី
 នាគ្នរឥណទានជ្ញតិលែើយក្នុងលគ្នល
បំណងរបស់លោក្គឺេងល់ េើជ្ញទាហា៊ា ន 
Mike Force របស់អាលក្រកិាងំ លព្រះ
មានព្បាក្ដ់ខខពស់ ដតផ្ាុយលៅវញិលោក្
អតប់ានល េើជ្ញទាហានលទ ។ លព្កាយរី
ថ្ងៃលជ្ញគជយ័ របស់រកួ្ដខែរព្ក្ែម ថ្ងៃទី
១៧ ដខលមសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ព្កុ្មព្គួសារ
លោក្ ព្រមទាងំព្បជ្ញរលរែា លៅទីព្កុ្ង
ភនលំរញ ព្តូវបានជលមលៀសឲ្យលៅ លៅ
ជនបទទីថ្ទៗរីគ្នន  លដ្ឋយដែក្ព្គួសារ
របស់លោក្ ព្បុងលគេខលួនលៅរស់លៅឯ
ទឹក្ែីក្មពុជ្ញលព្កាម   ដែលជ្ញព្សុក្      
កំ្លណើ ត  របស់ខលួនវញិ ដតលរលលៅែល់
ភូមពិ្តរងំសាប ក្នុងព្សុក្បាទី លខតត
តាដក្វ ព្តូវបានអនក្ភូមខិសបឹព្បាបថ់ា លបើ
លៅែល់ព្រំដែនលគ នឹងសាា ក្ស់មាល ប់
លែើយ ែូលេនះ ព្កុ្មព្គួសារលោក្ ក្ល៏ៅ
ោក្ខ់លួនក្នុងព្សុក្បាទី លខតតតាដក្វ  
លនាះ ។ អនក្ភូមកិ្ប៏ានព្បាបល់ោក្លទៀត

ថា មនិព្តូវឲ្យលគែឹង អតតសញ្ា ណថា 
ជ្ញដខែរលព្កាមលែើយ លព្រះលបើលគែឹង លគ
នឹងសមាល បល់ចាលភាល ម លោក្ក្ោ៏ក្់
អតតសញ្ា ណ មនិឲ្យលគែឹងថាជ្ញដខែរ
លព្កាមលទ លដ្ឋយបដូរ ព្តកូ្លលោក្រី លៅ 
នី មក្ នន ់នី វញិ ។ លោក្ លៅ នី ក្៏
បានព្បាបអ់ងគសវនាការលទៀតថា ព្កុ្ម
លោក្ដែលលគជលមលៀសរីទីព្កុ្ងភនលំរញ
លនាះ ព្តូវបានលគដ្ឋក្ល់ ែ្ ះថាជ្ញព្កុ្ម 
១៧ លែើយព្តូវបានលគជលមលៀសបនតិេ    
មតងៗ រីក្ដនលងមយួលៅក្ដនលងមយួលទៀត 
តាមរងលភលើងលែើយលោក្ ព្រមទាងំព្បជ្ញ
រលរែារាបរ់នន់ាក្ល់ផ្សងលទៀតលនាះ 
មនិ ែឹងថាលគ្នលលៅ ដែលលគបញ្ជូ ន 
លៅលនាះលៅទីណាលទ លគនាលំៅក្ដនលង
សាល ប ់ ឬ រស់លនាះមនិែឹងលទ ក្នុង
អារមែណ៍បានព្តឹមដតភតិភយ័សលនស់ាល ំង 
ដតប៉ាុលណាណ ះ ។ លោក្បានដងលងលទៀតថា 
ព្គបទី់សំេត រែូតែល់ទីសំេតេុង
លព្កាយគឺ លៅភូមេិក្ ំ ក្នុងព្សុក្លមាង
ឫសស ី លខតតបាតែំ់បងលនាះ គ្នែ នការង្ហរ
ល េើរក្សីុេិញ្ច ឹមជីវភារផ្ទា ល់ខលួនលែើយ 
គ្នែ នបាយទឹក្ែូបេុក្ គ្នែ នការរា   
បាលជំងឺលែើយ ែូលេនះបងរបស់លោក្ 
និងក្ែួយរីរនាក្ល់ទៀត បានសាល បយ់ា៉ា ងអ
លនាេអ មែ ។ ក្នុងសាលសវនាការ នា
ថ្ងៃែដែលចាបរី់លមា៉ា ង ០១៖៣០ ែល់
លមា៉ា ង ០៣៖០០ រលសៀល លោក្ លៅ នី 
បានលរៀបរាបព់្បាប ់ នូវអងគលែតុជូនអងគ
សវនាក្រទាងំអារមែណ៍ខសកឹ្ខសលួ យា៉ា ង

មានវសិាលភារ សព្មាបក់ារជំនំុ   
ជព្មះ ។ ក្នុងនាទីបញ្ចប ់ព្បធានអងគសវ
នាការ ក្ប៏ានផ្ដល់ឱកាសែល់លោក្ 
លៅ នី ដែលជ្ញលែើមបណដឹ ងរែាបបលវណី
ដងលងអំរីទុក្ខលសាក្ និងរយសនក្មែ ព្រម
ទាងំការឈចឺាបរ់បស់លោក្ ជូនអងគ
សវនាការ ។ លោក្ លៅ នី ក្ប៏ានសូម
ការអនុញ្ា ត រីព្បធានអងគសវនាការ 
លែើមបសួីរលឆ្ព ះលៅលោក្ លខៀវ សំផ្ន 
លែើមបដីសេងរក្សាក្សរ និងទីក្ដនលង
ដែលអ៊ាុ៊ុំព្បុសរបស់លោក្សាល បល់នាះ ក្នុង
លគ្នលបំណងព្បមូលយក្អែាិធាតុ មក្
ល េើបុណយ តាមព្បថ្រណី។ លោក្ លៅ នី 
បានមានព្បសាសនថ៍ា លោក្ លខៀវ សំ
ផ្ន សាគ ល់អ៊ាុ៊ុំព្បុសរបស់គ្នតេ់ាស់
ណាស់ លព្រះធាល បែូ់បបាយជ្ញមយួគ្នន
លទៀតផ្ង ។ លព្កាយរីជលមលៀសព្បជ្ញ
រលរែាលេញ រីទីព្កុ្ងភនលំរញ លោក្ 
លខៀវ សំផ្ន បានសរលសរសំបុព្តលផ្ាើជូន
លោក្ លៅ លៅ តាមរយៈក្ងទរ័ដខែរ
ព្ក្ែមរីរនាក្អ់លញ្ជ ើញលោក្ លៅ លៅ 
ឲ្យេូលមក្ព្កុ្ងភនលំរញវញិ ដតលោក្ 
លៅ លៅ មនិព្រមវលិមក្វញិលទ លោក្
ថាលុះព្តាដតព្បជ្ញរលរែា េូលមក្ទី
ព្កុ្ងវញិទាងំអស់លទើបលោក្េូលមក្ដែ
រ។ លព្កាយរីលនាះមក្ លោក្ លៅ លៅ 
ក្ស៏ាល បយ់ា៉ា ង អាងកំ៍្បាងំរែូតមក្ែល់
សរេថ្ងៃលនះ ។ ដតលោក្ លខៀវ សំផ្ន 
មនិបានលវលើយតបលៅ នឹងសំណួរលនះលទ 
លដ្ឋយលោក្សំុរក្ាសិទធិលៅលសៃៀម ។ 

លោក្ លៅ នី បេចុបបននរស់លៅក្នុង
ឃុំព្រះបាទជ្ញនជំុ់ ព្សុក្គិរវីងស លខតត
តាដក្វ សដមដងការខក្េិតតយា៉ា ងខាល ងំ 
និងដងលងទាងំយំលសាក្ ខសកឹ្ខសលួថា 
លោក្សងឃមឹបានលែើង មក្តុោការ
លនះដសេងរក្លឃើញនូវការរិត ដតផ្ាុយ 
លៅវញិលគ្នលបំណង មនិបានសលព្មេ
ែូេេិតត ។ សែលមធាវជី្ញតិ និងអនតរ
ជ្ញតិការររលោក្ លខៀវ សំផ្ន គឺលោក្ 
គង ់សំអុន និងលោក្ព្សី អាតា ែគីលសស 
បានមានព្បសាសនថ៍ា លែើមបណដឹ ងរែា
បបលវណី ដែលជ្ញអនក្ផ្ែល់នូវសក្ខីក្មែ 
លចាទសួរទាងំបងខំឲ្យកូ្នក្ដី លវលើយដបប
លនះ មនិឋតិក្នុងវសិាលភារថ្នសវនា
ការលនាះលទ ។ ដតសែលៅព្ក្មអនតរជ្ញតិ 
គឺលោក្ ែសងម់ា៉ា ក្ ឡដវញ បានមាន
ព្បសាសនថ៍ាសំណួររបស់លោក្ លៅ 
នី រិតជ្ញសមព្សប លែើយមានព្ប 
លយាជនស៍ព្មាបអ់ងគជំនំុជព្មះ ។ សូម
ជព្មាបផ្ងដែរថា អងគសវនាការនាលរល
រលសៀលលនះមនិមានវតតមានលោក្ លអៀង 
សារ ី េូលរមួសាដ បល់នាះលទ លដ្ឋយលោក្
មានបញ្ា ខាងសុខភារ ។ លោក្ ក្៏
បានលសនើសំុតាមរយៈលមធាវ ី របស់លោក្
សព្មាក្ក្នុងមនាីរឃុំឃ្ងំ និងសូមមាន
ព្គូលរទយជំនាញ លៅដងរក្ាសុខភារ
របស់លោក្ផ្ង ។ ែូលេនះជនជ្ញបល់ចាទ
ទាងំបីរបូ គឺមានដតលោក្ ននួ ជ្ញ និង
លោក្ លខៀវ សំផ្ន ដតប៉ាុលណាណ ះ េូលរមួ
សាដ បអ់ងគសវនាការលនះ ៕ 
 

លោក្ លៅ នី ដែលមានអាយុ ៥៩ ឆ្ន  ំមានលែើមកំ្លណើ តលៅក្នុងព្សកុ្សាេ យទង លខតតមាតព់្ជកូ្ ក្មពុជ្ញលព្កាម ជ្ញសាក្សមីយួរបូថ្ន
លែើមបណដឹ ងដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម បានផ្តល់សក្ខីក្មែក្នុងអងគសវនាការ កាលរីថ្ងៃទី ២៣ វេិឆិកា ២០១២ ។ 

លោក្ លៅ នី  ។  



ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកក ដកិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

លដ្ឋ 
យែំណឹង
លនះមានសារ
សំខាន ់ ជ្ញ

រិលសសសព្មាបព់្បជ្ញជ្ញតិ ដែលកំ្រុង
រស់លៅ លព្កាមការព្តួតព្តារបស់បរលទស 
ខាុ ំព្រះក្រណុា ខាុ ំ សឺង សលព្មេ ថ្នវទិយុ
សំលែងក្មពុជ្ញលព្កាម សូមល េើការែក្
ព្សង ់និងបក្ដព្បជ្ញភាសាដខែរនូវអតាបទ 
រី The Associated Press អំរីសាា ន
ការលៅ Ramallah- West Bank 
ដែលលក្ើតមាន កាលរីថ្ងៃព្រែសបត ៍ ទី
២៩ ដខវេិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១២ មសលិមញិ 
ែូេតលៅ៖ 

ជនជ្ញតិបា៉ា ដែសាីន បានលហា៊ា       
ក្ន្តញ្ជ វ លដ្ឋយសបាយរកី្រាយលែើយ   
ឱបគ្នន លៅវញិ លៅមក្កាលរីថ្ងៃ ព្រ   
ែសបត ៍ (ទី ២៩ ដខវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២) 
បាញ់កាពំ្ជួេ និងដព្សក្លព្េៀងអរគុណ
ព្រះលព្កាយលរលដែល អងគការសែព្ប 
ជ្ញជ្ញតិបានលបាះលឆ្ន ត យា៉ា ងលហាេ
ណាស់ក្ជ៏្ញផ្លូវការដែរនូវអេី ដែលរួក្លគ
េងប់ានជ្ញយូរណាស់មក្ លែើយគឺ រែា
មយួដ្ឋេល់ដ្ឋយខលួនឯង ។   

លសេក្តីសលព្មេ ជ្ញព្បវតតិសាន្តសត
របស់មហាសននិបាត ថ្នអងគការសែព្ប 
ជ្ញជ្ញតិ លដ្ឋយទទលួយក្ បា៉ា ដែសាីន 
មនិព្តឹមដតជ្ញរែាសលងកតការណ៍ មនិ
ផ្ទល ស់បតូរជីវតិភាល មៗ លៅលរលលនះលទ 
លដ្ឋយដែនែីមយួភាគ ំ ថ្នរែាលនះ ដែល
លៅថា ដវសដបង ហាគ ែាន្តសតីប និង 
លែសរែូាែឹមខាងលក្ើត ឋតិលៅលព្កាម
ការព្គបព់្គងរបស់ អីុព្សាដអលលៅ     
លែើយ ។ ប៉ាុដនតជនជ្ញតិបា៉ា ដែសាីនែ៏
លព្េើនបានសាគ ល់រស់ជ្ញតិ ថ្នការទទលួ
សាគ ល់ជ្ញសក្លដែល ១៣៨ ព្បលទស 
លលើ ១៩៣ សមាជិក្ថ្នមហាសននិបាត
អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ បានលបាះលឆ្ន ត
យល់ព្រម បនាា បរី់មានការធាក្ង់យ
អស់រយ:លរលរាបទ់សសវតសរ ៍ ក្នុងែំលណើ រ
ថ្នការទាមទាររបស់ជនជ្ញតិបា៉ា ដែសាីន 
នូវឯក្រាជយលៅលលើដែនែី ដែលអីុព្សា  
ដអលបានកានក់ាប ់ ។ លោក្ មហា    
លម៉ាែ ព្សួ អាយុ ២៨ ឆ្ន  ំ ជ្ញជនសីុវលិ 
សាមញ្ាមាន ក្ ់ ដែលឈរខាងមុខព្កុ្ម
មនុសស ២ រនន់ាក្កំ់្រុងកានទ់ងព់្គវ ី
លៅដវសដរង ថ្នទីព្កុ្ងមា៉ា ឡស់ បាន
និយាយថា៖ “វាជ្ញអារមែណ៍មយួែ ៏    
អសាច រយណាស់ ដែលមានព្បលទសមយួ 
លទាះជ្ញព្តឹមដតល ែ្ ះក្តី ។ សុបិនែល៏ា
របស់អនក្ណាក្ល៏ដ្ឋយ គឺេងប់ានរែាឯក្
រាជមយួ ជ្ញរិលសស សព្មាបល់យើងជ្ញ
ជនជ្ញតិបា៉ា ដែសាីន ដែលបានរស់លៅ
លព្កាមការកានក់ាបអ់ស់លរលែយូ៏រ ” ។ 

“It’s a great feeling to have a 
state, even if in name only. The 
most beautiful dream of any man 

is to have an independent state, 
particularly for us Palestinians 
who have live under occupation 
for a long time.” 

————————————— 
“ទាក្ទ់ងែល់លរឿងលនះ វទិយសំុលែង

ក្មពុជ្ញលព្កាម បានទទលួសាររីលោក្ 
R i c k e n  P a t e l - 
Avaaz.orgavaas@avaas.org លៅ
ថ្ងៃលនះ ដែលលយើងខាុ ំសូមល េើការបក្ដព្បរី
ភាសាអងល់គលស មានខលឹមសារ 
ទាងំព្សុង ែូេតលៅ ៖ 

ប៉ាុនាែ នលមា៉ា ងមុនលនះ អងគការសែ
ព្បជ្ញជ្ញតិ បានអបអរសាទរក្នុងការ
ទទលួសាគ ល់បា៉ា លែសាីន ជ្ញព្បលទសទី 
១៩៤ ថ្នសក្លលោក្ ។ លោក្អគគរែា
ទូតបា៉ា ដែសាីនព្បចាទំេីបអឺរ ៉ាបូ បានមាន
ព្បសាសនថ៍ា៖ “គឺជ្ញជយ័ជំនះែ ំ៏      
មែិមា របស់ព្បជ្ញរលរែាបា៉ា ដែសាីន 
លែើមបសីនតិភារ លែើមបសីែគមនល៍យើង 
និងមនុសសមាន ទទួាងំ រិភរលោក្ ដែល
កំ្រុងដតេូលរមួលែើមបអីបអរសាទរ” ។ 

ែំលណើ រលឆ្ព ះលៅរក្លសរភីារ ថ្នព្ប 
ជ្ញរលរែាបា៉ា ដែសាីន លៅឆ្ៃ យរីទី
បញ្ចបល់ៅលែើយលទ ។ ប៉ាុដនតលនះគឺជ្ញជំ
ហា៊ា នលៅមុខ ព្បក្បលដ្ឋយឥទធិរល 
លែើយសែគមលយើង បានលែើរតសំួខាន់
ក្នុងលរឿងលនះ ។ លោក្ ថ្ែឡ ែាែុីែ 
គណៈ ព្បតិភូតំណាងរបស់បា៉ា ដែសាីន
ព្បចាទំេីបអឺរ ៉ាបូបានដងលងថា៖ “អាវា៉ាអាស 
និងសមាជិក្របស់ខលួន ក្នុងរិភរលោក្ 
បានលែើរតយួា៉ា ងសំខាន ់ លែើមបបីញ្ចុ ះ
បញ្ចូ លរដ្ឋា ភបិាលនានា ឲ្យគ្នពំ្ទេំលរះ
ការទាមទារបលងកើតជ្ញរែាមយួ និងលែើមប ី
លសរភីារ និងសនតិភារ ។ រកួ្លគបាន 
លព្កាក្ឈរជ្ញមយួលយើង តាមរយ:
សាមគគីភាររបស់លគ លែើយវនា:និងការ
គ្នពំ្ទរបស់រកួ្លគ នឹងព្តូវបានេងចានិំង
វាយតថ្មល ទទួាងំទឹក្ែីបា៉ា ដែសាីន” ។ 

សែគមនអឺ៍រ ៉ាបូ គឺជ្ញគនលិះក្នុងការ
លបាះលឆ្ន ត លែើយលៅលព្កាមសមាព  រីស 
ែរែាអាលមរកិ្ ព្គ្ននដ់តក្នុង ២ សបាត ែ៍ 
មុនលនះ ថាន ក្ែឹ់ក្នាមំាននិនាន ក្រមនិគ្នំ
ព្ទរែាបា៉ា ដែសាីនលៅលែើយ ។ ឋតិក្នុង
សាា នភារដបបលនាះ សែគមនល៍យើង 
និងក្មាល ងំព្បជ្ញ ិបលតយយបានលវលើយតប
ថា លយើងមានការចាបំាេព់្តូវដតទទលួ
ជយ័ជំនះ ។ 

• គនីគ្នន លយើងជិត ១ ោន ៨
ដសននាក្ ់ បានេុះែតាលលខាលលើញតតិ 
ទាមទារការបលងកើតរែា ។ 

• លព្េើនរនន់ាក្ ់ បានល េើវភិាគ 
ទានេំលរះែិបសងគែ: លែើមបពី្សងម់តិ
សាធារណ:លៅទទួាងំទេីបអឺរ ៉ាបូ -ការ
សាា បសាងម់តិរបស់លយើងបានបង្ហា ញថា 
៧៩% ថ្នព្បជ្ញរលរែាអឺរ ៉ាបូ បានគ្នពំ្ទ
េំលរះការបលងកើតរែា បា៉ា ដែសាីន ។ ការ
សាា បសាងម់តិរបស់លយើង មានការសម
ព្សបជ្ញមយួ នឹងបណាត ញសាររត័ម៌ាន 
នានា លែើយបានព្តូវលលើក្លៅជដជក្
លែញលដ្ឋលមតងលែើយមតងលទៀត លៅក្នុង
សភា ថ្នេព្ក្ភរអងល់គលស លអសា៉ាញ 
និងបារាងំ ។ 

• លយើងបានលផ្ាើសារលអែិក្    
ព្តូនិក្រាបរ់នស់ារ តាមលែេសប៊ាុក្ និង    
ទេីត (twitter) លៅអនក្ែឹក្នាទំាងំឡយ 
រសលរញទាងំទេីបអឺរ ៉ាបូ លែើយបានទូរ
សរាលៅព្ក្សួងការបរលទស និងព្បមុខ 
រែារាបរ់ន ់។ 

• លយើងេងោតសនធឹងបដ្ឋែ៏
 ំសលមប ើមលសែើផ្ាះកំ្រស់បនួជ្ញន ់ លៅ
ខាងលព្ៅទីសាន ក្ក់ារគណក្មែការ សែ
គមនអឺ៍រ ៉ាបូ លៅទីព្កុ្ងព្រុេដសល លរល
ដែលថាន ក្ែឹ់ក្នាកំំ្រុងដតរមួព្បជំុ លៅ
ខាងក្នុង ។ រេួលែើយ លយើងបលងកើត ឲ្យ
មានការភានភ់ាងំមយួលទៀត លៅព្កុ្ងមា៉ា
ព្ឌី្ែ ។ កាលរីមុន លយើងធាល បប់ាន      
បដណត តនាវាតូេកាតមុ់ខ អងគការសែ

ព្បជ្ញជ្ញតិទាមទារការលបាះលឆ្ន ត ។    
សក្មែភាររបស់លយើង បានព្តូវេុះក្នុង
ទំររ័ទីមយួលៅទូទាងំ សាររត័ម៌ាន លៅ
ទេីបអឺរ ៉ាបូ ។ 

• អាវា៉ាអាស និងព្កុ្មសមាជិក្
បានជបួជ្ញមយួរែាមន្តនតីថ្នរដ្ឋា ភបិាល ែ៏
េំននួលព្េើនទីព្បឹក្ា អនក្សាររត័ម៌ាន 
លជើងចាស់ សមាជិក្រែាសភា និងអនក្
ែឹក្នា ំ ដែលមានភារសេិតសាេ ញមតង
មយួតាមរយ:ការតស៊ាូមតិ ការដ្ឋក្ ់
សមាព   លសេក្តីសលព្មេថ្នសភា និង  
លសេក្តីដងលងការសាធារណ: លដ្ឋយ
បង្ហា ញមូលលែតុ ថ្នការលព្កាក្ឈរ 
របស់ក្មាល ងំមហាជន ។ 

• លយើងបានលបាះថ្ែល្ង លៅ
រក្អនក្ែឹក្នាែំស៏េិតសាេ ញ ែូេជ្ញលោក្ 
លសតហាេ ន ដែដសសល មានអាយុ ៩៤ ឆ្ន  ំ
ដែលបានសល់រស់រានមានជីវតិរីរជំុរ ំ
ព្បមូលផ្តុ ំណាែស ីនិង រ ៉ានុ រុនដ្ឋក្ ់ជន
ជ្ញតិអីុព្សាដអល ដែលបានលែើរត ួយា៉ា ង
សំខាន ់ ក្នុងការលរៀបេំសនតិភារលៅអូស
ែូ លែើមបឲី្យលោក្និយាយរីនយ័វជិ្ញជ
មាន ក្នុងការបលងកើតរែាលនះ ។ 

មតងមយួ រែាទាងំឡយថ្នសែ
គមនអឺ៍រ ៉ាបូបានបំដបក្លេញអំរីសែរែា
អាលមរកិ្ លែើមបលីវលើយតប នឹងការែលង្ហា យ 
លៅរក្យុតតិ ម ៌ និងព្បជ្ញរលរែារបស់
លគ ។ លៅក្នុងការលបាះលឆ្ន តដែលលយើង
លទើបដតបាន ទទលួលៅលរលលនះ ៩ ព្ប 
លទសលៅក្នុងេំលណាម ១៩៣ ព្បលទស 
បានលបាះលឆ្ន តព្បឆ្ងំ ! បារាងំ         
លអសា៉ាញ អីតាលី ស៊ាេីែិន បានលបាះ
លឆ្ន តគ្នពំ្ទបា៉ា ដែសាីន ។ 

សែរែាអាលមរកិ្និងអីុព្សាដអល 
មុនែំបូង បានជំទាស់ថា ការបលងកើតរែា
មានលព្គ្នះថាន ក្ែ់ល់សនតិភារ រេួលែើយ 
លៅលរលដែលលគទទលួបរាជយ័ ក្ម៏និ
ជ្ញការអេីដែរ លដ្ឋយថាការលបាះលឆ្ន ត 
ព្គ្ននដ់តជ្ញនិមែតិរបូប៉ាុលណាណ ះ ។ ប៉ាុដនតព្ប 

សិនលបើព្គ្ននដ់តជ្ញនិមែតិរបូ លគក្ម៏និបាន
ល េើអេីៗលែើមបបីញ្ឈបដ់ែរ ។ លែើយលព្កាយ 
រីជំលនឿទុក្េិតត មនិលាមក្ជ្ញលព្េើនឆ្ន  ំ
និងការ ដែលផ្ទសុក្ភាររបស់អីុព្ស   
ដអលជ្ញមយួ សាា នភារបេចុបបនន ដែល
ព្តូវលគល េើអាណា និគមលលើទឹក្ែីបា៉ា ដែ
សាីនកានដ់តលព្េើនលនាះ ជំហានងែីលនះ 
បង្ហា ញែល់សែរែាអាលមរកិ្ និងអីុព្សា
ដអលថា ព្បសិនលបើរកួ្លគមនិេូលរមួក្នុង
ជំលនឿទុក្េិតតែល៏ាលទ លនាះបា៉ា ដែសាីន
និងរិភរលោក្ កំ្រុងដតលរៀបេំខលួន
្នលៅមុខ លដ្ឋយគ្នែ នលគលែើយ ។ គឺ
ជ្ញកិ្េចេរចាសនតិភារែរិ៏តព្បាក្ែដែល 
ព្បក្បលដ្ឋយតុលយភារជ្ញមូលដ្ឋា ន ។ 
លែើយ ក្គឺ៏ជ្ញជលព្មើសលាបំផុ្តមយួ 
លវលើយតបអំលរើែិងាដែលលយើង បាន
លឃើញរដ្ឋា ភបិាលអីុព្សាដអល និងហា
មា៉ា ស បានផ្តល់ឲ្យលៅហាគ ែាក្នុងដខ
លនះ ។ 

រាបទ់សសវតសរម៍ក្លែើយ ដែលព្ប 
ជ្ញរលរែាបា៉ា ដែសាីនបានរងទុក្ខលវទនា 
លៅលព្កាមរបបផ្ទត េក់ារ លយាធារបស់ អីុ
ព្សាដអល ការគ្នបសងកតក់្នុងការល េើែំ 
លណើ រ និងព្បក្បការង្ហរ ការព្បដក្ក្មនិ
ព្រម ទទលួសាគ ល់សិទធិរបស់រកួ្លគ និង
ការគព្មាមកំ្ដែងជ្ញព្បចា ំ េំលរះសនតិ
សុខ និងអំលរើែិងា ។ ថ្ងៃលនះ កាលរី
៦៥ ឆ្ន មុំន អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ 
បានទទលួសាគ ល់ ព្បលទសអីុព្សាដអល 
ដែលចាប ់លផ្តើមមាគ៌្នមយួ ក្នុងការបលងកើត
លំលៅឋានែសុ៏ខសានត សព្មាបជ់ន
ជ្ញតិជេីែេ ។ ថ្ងៃលនះ ជនជ្ញតិ បា៉ា ដែ    
សាីន្នជំហានលៅក្នុងមាគ៌្នដតមយួ 
លែើយមតងលទៀត ក្នុងភារថ្ងលងនូ  លៅេំលរះ
មុខដភនក្ សែគមនអ៍នតរជ្ញតិ ដែលរកួ្
លគព្តូវបានព្បដក្ក្ មនិទទលួសាគ ល់ 
អស់មយួជំនានម់នុសស ។ លែើយរីលស
េក្តីថ្ងលងនូ លនះ លយើងអាេសាា បនាបាតព្គិះ 
ថ្នសនតិភារ ។ លដ្ឋយលសេក្តី សងឃមឹ 
និងលសេក្តីលព្តក្អរ Ricken, Alice, 
Ari, Wissam, Allison, Sam, 
Julien, Pascal, Wen, Pedro, 
Saravanan, Emma, Ben, Dalia, 
Alexey, Paul, Marie, Aldine, 
Luca, Jamie, Morgan and the 
whole Avaaz team 

PS Here are some sources 
– The Associated Press covers 
today’s victory, the Guardian 
covers our polling two weeks 
ago, Avaaz’s Daily Briefing pro-
vides a map of the vote result, 
and Haaretz describes Israel’s 
response. 

ជនជាតិបា៉ា ខ្ែសទីនអបអរសាទរោរបវង្កើតរ ឋ វោយោរវបាះវឆ្ន តវៅអង្គោរសហព្បជាជាតិ 

លោក្ Mahmoud Abbas ព្បធានា ិបតីបា៉ា ដែសាីន លៅទីសាន ក្ក់ារអងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ  
នាទីព្ក្ងុ New York ថ្ងៃទី ២៩ ដខវេិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១២ ។ របូងត៖ Reuters  

http://vokk.net/?p=10910


ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកក ដកិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ ស្ិទ្ធិមនុស្ស សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

មាប្ា ១ 
មនសុសទ ាំងអស់រក ើរមកមានរស ភីាព នងិ
ភាពរសមើៗ គ្នន ក នងុសទិ ធ ិនងិរសចក ដថី្ង ៃង ន ូ ។ 

មនសុសត្គប់ បូសទុ ធខរមានវចិា ណញ្ញាណ នងិ
សរសិមបជញ្ាៈ រ ើយត្រវូត្បត្ពរឹ តច ាំរ ោះគ្នន
រៅវញិរៅមកក នងុស្មម  រោីប់អានគ្ននជាបង   

ប អនូ ។  
មាប្ា ២ 

មនសុសត្គប់ បូមានសទិ ធ ិនងិរស ភីាពត្គប់
ខបបយ៉ាងទ ាំងអស់ ខែេមានខចងក នងុរសចក ដី
ត្បកាសរនោះ រោយគ្នម នកា ខបងខចកជារ ិ
ស្មសន ៍ពណ៌សមបុ  រេទ ភាស្ម ស្មសនា 

មរនិរយបាយ ឬមររិសសងៗរទៀរ ត្បេពជារ ិ
ឬសង គម ត្ទពយសមបរ ត ិក ាំរណើរ ឬឋានៈែថ្ទៗ

រទៀររ ើយ ។  
បខន ែមរេ ើរនោះរទៀរ មនិត្រវូរធ្ ាើកា ខបងខចក
ណាមយួរោយសាំអាងរៅរេ ើឋានៈខាង

នរយបាយ ខាងខែនសមរ ែកចិ ច ឬឋានៈជាអន ត 
ជារថិ្នត្បរទស ឬខែនែខីែេបគុ គេមយួ បូជា
សមាជកិរ ើយ រទោះត្បរទសរនាោះជាត្បរទស
ឯកោជយ ឬសែរិរៅរត្កាមអាណរ តតិ្គប់ត្គង 
ឬមនិត្គប់ត្គងរោយែ ៃនួឯង ឬសែរិរត្កាមកា 
ោក់កត្មរិែថ្ទៗណាមយួថ្នអធ្បិររយយភាព

យ៉ាងណាក ៏រោយ។  
មាប្ា ៣ 

បគុ គេមាន ក់ៗត្រវូមានសទិ ធ ិស់ោនមានជវីរិ មាន
រស ភីាព នងិសន តសិែុផ្ទទ េ់ែ ៃនួ។  

មាប្ា ៤ 
គ្នម នជនណាមាន ក់ត្រវូជាប់ក នងុភាពជាទសក  
ឬក នងុភាពជាអ នកបរត្ម ើរគរ ើយ រ ើយកា 
ជញួែ ូទសក ក នងុទត្មង់យ៉ាងណាករ៏ោយ 

ត្រវូហាមឃារ់។  
មាប្ា ៥ 

គ្នម នជនណាមាន ក់ត្រវូទទេួទ ណុកម ម ឬកា 
រធ្ ាើបាប ឬកា ោក់ទណឌកម មយ៉ាងស្មហាវ
រឃា រៅអមនសុសធ្ម ៌ឬ យ៉ាងរោកទប

រ ើយ ។  
មាប្ា ៦ 

មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធឲិ្យរគទទេួស្មគ េ់ែ ៃនួ
ោជាបគុ គេមយួ បូ ច ាំរ ោះមែុចាប់រៅត្គប់ទ ី

កខន ៃងទ ាំងអស់ ។  
មាប្ា ៧ 

មនសុសទ ាំងអស់មានភាពរសមើៗ គ្នន ច ាំរ ោះមែុ
ចាប់ រ ើយមានសទិ ធទិទេួបាននវូកចិ ចកា   
រោយចាប់ រោយរសមើៗ គ្នន  រោយគ្នម នកា 

រ ើសរអ ើងណាមយួរ ើយ។ មនសុសត្គប់ បូមាន
សទិ ធទិទេួបាននវូកចិ ចកា   ែ ៃនួរសមើៗ គ្នន  

ត្បឆ្ ាំងទេ់នងឹកា រ ើសរអ ើងណាមយួខែេជា
កា  ាំរោេនវូរសចក ដតី្បកាស រនោះ នងិត្បឆ្ ាំង
ទេ់នងឹកា ញោុះញង់ណាមយួខែេនា ាំរៅមាន

កា រ ើសរអ ើង ។  
មាប្ា ៨ 

មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធទិទេួបាននវូកា រោោះ
ត្ស្មយរោយរោុកា ជារ ិខែេមានសមរ ែ
ភាពច ាំរ ោះអាំរព ើទ ាំងឡាយខែេ ាំរោេសទិ ធសិាំ
ខាន់ៗ បស់ ែ ៃនួ ខែេមានខចងរៅក នងុ ែ ឋធ្ម មន ុ

ញ្ា ឬខែេមានខចងរៅក នងុចាប់ ។  
មាប្ា ៩ 

គ្នម នបគុ គេណាមាន ក់ត្រវូទទេួ ងកា ចាប់ែ ៃនួ 
កា ឃុាំឃា ាំងែ ៃនួ ឬន ិរទសែ ៃនួ ត្វមអាំរព ើចរិ ត

បានរ ើយ ។  
មាប្ា ១០ 

ក នងុកា រធ្ ាើរសចក ដសីរត្មចជាចងុរត្កាយអាំព ី
សទិ ធ ិឬការព ាកចិ ច បស់ែ ៃនួ នងិរៅក នងុកា 

រចាទត្បកាន់អាំពបីទឧត្កែិ ឋណាមយួមករេ ើែ ៃនួ 
បគុ គេត្គប់ បូមានសទិ ធ ិមានភាពរសមើគ្នន  យ៉ាង
រពញរេញរែ ើមបីឲ្យមានសវនាកា ស្មធា 
ណៈ នងិត្រមឹត្រវូ ខែេរធ្ ាើរ ើងរោយ
រោុកា ឯកោជយនងិមនិេាំរអៀង ។  

មាប្ា ១១ 
១. បគុ គេណាខែេរគត្រវូរចាទត្បកាន់ច ាំរ ោះ
បទរេម ើសត្ព មទណឌ មានសទិ ធសិាំអាងោែ ៃនួជា
ជនគ្នម នរទស   រូែេរ់ពេមានេសតតុ្វង
ត្គប់ត្គ្នន់បញ្ញា ក់ោែ ៃនួមានរទស អាស្សយ័

រៅត្វមចាប់ រៅក នងុកា ជាំន ុាំជត្មោះក ដជីាស្មធា  
 ណៈ ខែេមានកា ធានាត្គប់ត្គ្នន់សត្មាប់

បគុ គេរែ ើមបីកា   ែ ៃនួ ។  
២. គ្នម នបគុ គេណាមាន ក់ មានរទសពបីទត្ព ម
ទណឌ ច ាំរ ោះអាំរព ើណាមយួ ឬកា មនិត្បរបិរ ត ិ
ត្វមណាមយួ ខែេមនិបានចារ់ជាបទរេម ើស
ត្ព មទណឌ រត្កាមចាប់ជារ ិឬអន ត ជារ ិរៅែ
ណៈរពេខែេបទរេម ើសបានត្បត្ពរឹ តរ ើង។ 
គ្នម នរទសបញ្ារ តណិាមយួ ត្រវូបានរគយកមក
ោក់បងខាំរៅរេ ើជនណាមាន ក់ ឲ្យធ្ ៃន់ជាងរទស
បញ្ារ តខិែេបានអនវុរ តនរ៍ៅែណៈរពេខែេ
បទរេម ើស ត្ព មទណឌ រនាោះបានត្បត្ពរឹ តរ ើយ។  

មាប្ា ១២ 
គ្នម នបគុ គេណាមាន ក់ ត្រវូទទេួ ងនវូកា រត្ជៀរ
ខត្ជកត្វមអាំរព ើចរិ ត ក នងុកចិ ចកា សមាៃ រ់ផ្ទទ េ់ែ ៃនួ 
ក នងុត្គសួ្ម  េាំរៅស្មែ ន ឬកា រ្ ៃើយ្ ៃង ឬ
វាយត្បហា រៅរេ ើករិ តយិស នងិរក តិ៍រ ម្ ោះ
 បស់ែ ៃនួបានរ ើយ។ បគុ គេត្គប់ បូ មានសទិ ធិ
ទទេួបាននវូកចិ ចកា   ែ ៃនួរោយចាប់ត្បឆ្ ាំង
នងឹកា  រត្ជៀរខត្ជក ឬកា វាយត្បហា      

ទ ាំងរនោះ ។  
មាប្ា ១៣ 

១. បគុ គេត្គប់ បូមានសទិ ធរិធ្ ាើែាំរណើ រោយ
រស  ីនងិមានសទិ ធមិានទេីាំរៅក នងុត្ព ាំខែនថ្ន

ត្បរទសនមីយួៗ ។  
២. បគុ គេត្គប់ បូមានសទិ ធចិាករចញពតី្គប់
ត្បរទស  មួទ ាំងត្បរទស បស់ែ ៃនួ នងិមានសទិ ធិ

ត្រ ប់មកមារតុ្បរទស បស់ែ ៃនួវញិ។  
មាប្ា ១៤ 

១. បគុ គេត្គប់ បូមានសទិ ធខិសាង ក នងិទទេួ
បាននវូសទិ ធតិ្ជករកានរៅក នងុត្បរទសែថ្ទៗ
រទៀរក នងុក ណីណា ខែេមានកា រធ្ ាើទកុ ខបកុ

រម នញមករេ ើ បូែ ៃនួ ។  
២. សទិ ធសិ ុាំកា ត្ជករកានរនោះនងឹមនិអាចរេ ើក
មកសាំអាងបានរទ រៅក នងុក ណីណាខែេកា 
រធ្ ាើទកុ ខបកុរម នញរនាោះ រក ើររចញពបីទរេម ើស
ខែេព ុាំ ខមនជាបទរេម ើសខាងនរយបាយ ឬ
ខែេរក ើររចញពអីាំរព ើទ ាំងឡាយខែេស ទយុនងឹ
រគ្នេបាំណង នងិរគ្នេកា ណ៍ បស់អង គកា 

ស ត្បជាជារ ិ។  
មាប្ា ១៥ 

១. បគុ គេត្គប់ៗ បូមានសទិ ធទិទេួបាននវូ
សញ្ញា រមិយួ ។  

២. គ្នម នបគុ គេណាមាន ក់ត្រវូរគែក រូសញ្ញា រ ិ
 បស់ែ ៃនួ ឬត្រវូបានរគបែរិសធ្រចាេនវូសទិ ធិ
ផ្ទៃ ស់ប ដ ូសញ្ញា រ ិបស់ែ ៃនួ ត្វមអាំរព ើចរិ ត      

បានរ ើយ ។  
មាប្ា ១៦ 

១. ប ុស នងិស្តសតរីពញវយ័ត្គប់ បូ រោយគ្នម ន
កា ោក់កាំ រិេកខែណឌណាមយួ អាស្សយ័រេ ើ
ពជូស្មសន ៍សញ្ញា រ ិឬស្មសនា មានសទិ ធរិ ៀប

អា  ព៍ ិ  ៍នងិកស្មងត្គសួ្ម មយួ។ ប ុស 
នងិស្តសតមីានសទិ ធរិសមើៗ គ្នន ក នងុកា រ ៀប

អា  ព៍ ិ  ៍ក នងុអាំ ងុរពេ មួ ស់រៅជា 
មយួគ្ននជាប ដតី្បពន ធ នងិរៅរពេខេងេោះគ្នន ។  
២. អា  ព៍ ិ ៍នងឹអាចត្បត្ពរឹ តរៅបាន 
េោុះត្ត្វខរមានកា យេ់ត្ពមយ៉ាងរពញរេញ 
នងិរោយរស ពីសីាំណាក់អនាគរគសូ្មា មនីងិ

េ យិ ។  
៣. ត្គសួ្ម ជាកត្វត ពងសធ្ម មជារ ិនងិជាកត្វត
ពងសត្គោឹះ បស់សង គម រ ើយត្គសួ្ម មានសទិ ធិ
ទទេួបាននវូកចិ ចកា   ពសីង គមនងិ ែ ឋ ។  

មាប្ា ១៧ 
១. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធជិាមាច ស់កម មសទិ ធ ិ
រទោះជាបគុ គេក ដ ីឬជាសម ូភាពក ដ។ី  

២. គ្នម នជនណាមាន ក់ ត្រវូរគែក រូកម មសទិ ធិ
 បស់រគត្វមខរអាំរព ើចរិ តបានរ ើយ ។  

មាប្ា ១៨ 
មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធនិងិមានរស ភីាពខាង
ស ៃវូគ ាំនរិ ខាងស ៃវូសរសិមបជញ្ាៈ នងិខាងស ៃវូ
ស្មសនា។ សទិ ធរិនោះ ោប់ទ ាំងរស ភីាពក នងុកា 
ផ្ទៃ ស់ប ដ ូស្មសនា ឬជាំរនឿ ត្ពមទ ាំងរស ភីាព
ក នងុកា សាំខែងរចញនវូស្មសនា ឬជាំរនឿ ត្វម 
យៈកា បង្ហា រ់បរត្ងៀន កា ត្បរបិរ ត ិកា រគ្ន ព
បជូា ត្ពមទ ាំងកា ត្បា ព ធពធិ្សីកាា  ៈរសសងៗ 
រទោះត្វមមាន ក់ឯងក ដ ីឬ មួក នងុស គមន ៍

ជាមយួអ នកឯរទៀរក ដ ីនងិរទោះត្វមស្មធា ណៈ 
ឬជាឯកជនក ដ។ី  
មាប្ា ១៩ 

មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធរិស ភីាពមានមរ ិនងិ
រស ភីាពក នងុកា សខម ដងមរ។ិ សទិ ធរិនោះោប់ទ ាំង
រស ភីាពក នងុកា ត្បកាន់មរ ិនងិកា សខម ដង
មរ ិរោយគ្នម នកា រត្ជៀរខត្ជក ត្ពមទ ាំងរស ី
ភាពក នងុកា ខសាង ក កា ទទេួ នងិកា 

សសព ាសាយពរ័ម៌ាន នងិគាំនរិនានា ត្វម យៈ
ត្បពន័ ធរឃាសនាណាមយួករ៏ោយ នងិរោយ

ឥរគរិពតី្ព ាំខែនអ ារី ើយ ។  
មាប្ា ២០ 

១. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធរិស ភីាពក នងុកា 
ត្បជ ុាំ នងិរធ្ ាើសមាគមរោយសន តវិធិ្។ី  

២. គ្នម នជនណាមាន ក់ត្រវូរគបងខរិបងខាំឲ្យចេូ
 មួក នងុសមាគមណាមយួរ ើយ។  

មាប្ា ២១ 
១. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធចិេូ មួក នងុ ោឋេ ិ
បាេថ្នត្បរទស បស់ែ ៃនួ រោយផ្ទទេ់ ឬត្វម 
យៈរ ាំណាងទ ាំងឡាយ ខែេរគបានរត្ជ ើសរ ើស

រោយរស  ី។  
២. មនសុសត្គប់ បូមានសទិ ធចិេូបរត្ម ើកា ង្ហ 
ស្មធា ណៈថ្នត្បរទស បស់ែ ៃនួរសមើៗ គ្នន  ។  
៣. ្ន ទៈ បស់ត្បជាពេ ែ ឋ ត្រវូខរជាមេូោឋ ន
ត្គោឹះថ្នអាជាា ធ្  បស់ ោឋេបិាេ ។ ្ន ទៈរនោះនងឹ
ត្រវូបានសខម ដងរចញត្វម យៈកា របាោះរឆ្ន រ

យ៉ាងរទៀងទរ់ ត្វមរពេកាំណរ់ នងិពរិ
ត្បាកែ ខែេនងឹត្រវូរធ្ ាើជាសកេ នងិមានសទិ ធិ
របាោះរឆ្ន ររសមើៗ គ្នន  រ ើយត្រវូរធ្ ាើត្វម យៈ

សន ៃកឹរឆ្ន រសាំង្ហរ់ ឬត្វមទត្មង់កា របាោះរឆ្ន រ
រោយរស ណីាមយួ ខែេមានរថ្ម ៃរសមើ ។  

មាប្ា ២២ 
១. ក នងុឋានៈជាសមាជកិថ្នសង គម មនសុសត្គប់
 បូ មានសទិ ធទិទេួបាននវូសន តសិែុសង គម នងិ
មានសទិ ធយិេ់ែងឹអាំពសីទិ ធរិសែ ឋកចិ ច សង គម វបប
ធ្ម ៌ខែេជាស្ម សាំខាន់ចា ាំបាច់សត្មាប់រសចក ដី
ថ្ង ៃង ន ូ នងិកា  កីចរត្ម ើនរោយរស ថី្នបគុ គេកិ
េកខណៈ បស់ែ ៃនួ ត្វម យៈកចិ ចែរិែ ាំ បស់ជារ ិ
 ែ ឋនមីយួៗ នងិកចិ ចស ត្បរបិរ តកិា អន ត ជារ ិ
រ ើយស្សបត្វមអង គកា ចារ់ត្វ ាំង នងិធ្នធាន

ថ្ន ែ ឋនមីយួៗ ។  
មាប្ា ២៣ 

១. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធរិធ្ ាើកា ង្ហ  មាន
សទិ ធរិត្ជ ើសរ ើសកា ង្ហ  នងិមានសទិ ធរិធ្ ាើកា ង្ហ 
ក នងុេកខណៈត្រមឹត្រវូ នងិគ ួរពញចរិ ត ត្ពម
ទ ាំងមានសទិ ធទិទេួបាននវូកចិ ចកា   ទេ់នងឹ

ភាពឥរមាន កា ង្ហ រធ្ ាើ ។  
២. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធទិទេួត្បាក់របៀ
វរស រ៍សមើគ្នន សត្មាប់ទរង ាើកា ង្ហ ែចូគ្នន  រោយ

ឥរមានកា រ ើសរអ ើងអ ារី ើយ ។  
៣.ជនខែេរធ្ ាើកា ង្ហ  មានសទិ ធទិទេួបាននវូ
ត្បាក់បាំណាច់ត្រមឹត្រវូ នងិគ ួរពញចរិ ត រែ ើមបី
ធានាជវីភាព ស់រៅ បស់រគ នងិត្គសួ្ម រគ 
ឲ្យមាននវូរថ្ម ៃថ្នរសចក ដថី្ង ៃង ន ូ បស់មនសុស 
រ ើយត្រវូបានបាំរពញបខន ែមត្វមមរធ្ោបាយ
កា   ខស នកសង គមរសសងៗរទៀរ ត្បសនិរបើ

មានកា ចា ាំបាច់ ។  
៤. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធបិរង ាើរស ជពី 
នងិមានសទិ ធចិេូជាសមាជកិថ្នស ជពី រែ ើមបី

កា   សេត្បរយជន ៍បស់ែ ៃនួ។  
មាប្ា ២៤ 

មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធឈិប់សត្មាក នងិ
េាំខ កមាន ត ោប់ទ ាំងកា កាំណរ់រពេរមា៉ាង
រធ្ ាើកា សមរ រសុមសេ ត្ពមទ ាំងថ្ង ៃបណុយ
ឈប់សត្មាកត្វមកា កាំណរ់ រោយបានទទេួ

ត្បាក់របៀវរស រ៍ទៀរសង។  
មាប្ា ២៥ 

១. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធទិទេួបាននវូ
ជវីភាពត្គប់ត្គងត្វមបទោឋ ន សត្មាប់សែុ
ភាពនងិសែុមុាេភាព បស់រគ នងិត្គសួ្ម រគ 
មានជាអាទ ិ៍ ច ាំណីអាហា  សាំរេៀកបាំ ក់ 

េាំរៅឋាន កា ខងទ ាំសែុភាព នងិរសវាសង គម
កចិ ចចា ាំបាច់រសសងៗរទៀរ ត្ពមទ ាំងសទិ ធទិទេួ
បាននវូសន តសិែុក នងុរពេគ្នម នកា ង្ហ រធ្ ាើ រពេ
មានជាំង ឺរពេធាៃ ក់ែ ៃនួពកិា  រពេប ដ ូភាពជា
រមមា៉ាយ ឬរ ោះមា៉ាយ រពេចាស់ជោ ឬកា ែ ាោះ
ខារខាងជវីភាពែថ្ទៗរទៀរ ក នងុកាេៈរទសៈ

ខែេ សួពភីាពមាច ស់កា  បស់រគ។  
២. មារភុាព នងិកមុា ភាព មានសទិ ធទិទេួ
បាននវូកា ខងទ ាំ នងិជយួទាំនកុបត្មងុពរិសស។ 
ត្គប់កមុា ទ ាំងអស់ រទោះរក ើរពឪីពកុមាដយ
រ ៀបអា  ព៍ ិ ន៍ងឹគ្នន ក ដ ីឬមនិបានរ ៀប
អា  ព៍ ិ ៍ក ដ ីត្រវូបានទទេួកចិ ចកា   

ខាងសង គមកចិ ចែចូគ្នន ។  
មាប្ា ២៦ 

១. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធទិទេួកា អប់ ាំ។ 
កា អប់ ាំត្រវូខររធ្ ាើរ ើងរោយឥរគរិថ្ង ៃ យ៉ាង
រហាចណាស់សត្មាប់កា អប់ ាំោន ក់បឋម នងិ
មេូោឋ ន។ កា អប់ ាំជាន់ែាំបងូត្រវូខរមានជា
ការព ាកចិ ច។ កា អប់ ាំខាងបរច ចករទស នងិខាង
វជិាា ជវីៈ ត្រវូខររ ៀបច ាំឲ្យមានជាទរូៅ រ ើយ
កា អប់ ាំោន ក់ឧរ ដមត្រវូរប ើកឱកាសរសមើៗ គ្នន ឲ្យ
ែេម់នសុស ត្គប់ បូទ ាំងអស់ រោយឈ រេ ើ

មេូោឋ នគណុសមបរ ត ិបស់រគ។  
២. កា អប់ ាំត្រវូខររផ្ទដ ររៅ កកា  កីចរត្ម ើន
េរូោស់យ៉ាងរពញរេញថ្ន បគុ គេកិេកខ
ណៈ បស់មនសុស នងិរឆ្ព ោះរៅ កកា ពត្ងងឹកា 
រគ្ន ពសទិ ធមិនសុស នងិរស ភីាពជាមេូោឋ ន
នានា។ កា អប់ ាំរនោះ វារេ ើកសទយួែេក់ា 
យេ់ែងឹ កា អរ់រអានអធ្ោស្សយ័គ្នន  នងិ
មរិ តភាព វាងត្បជាជារ ិពជូស្មសន ៍ឬត្កមុ
ស្មសនាទ ាំងអស់ រ ើយនងឹជយួអេវិឌ្ឍនែ៍េ់
សកម មភាពនានា បស់អង គកា ស ត្បជាជារ ិ

ក នងុ កា  កាសន តភិាព ។  
៣. មាត្វបតិ្វ មានសទិ ធជិាអាទភិាពក នងុកា 
រត្ជ ើសរ ើសនវូត្បរេទថ្នកា អប់ ាំសត្មាប់បតុ្រ

ធ្តី្វ បស់រគ ។  
មាប្ា ២៧ 

១. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធចិេូ មួច ាំខណក
រោយរស  ីក នងុជវីភាពវបបធ្ម ៌បស់ស គម

ន ៍មានសទិ ធរិត្កប សជារថិ្នសេិបកម ម
ទ ាំងឡាយ នងិមានសទិ ធ ិមួច ាំខណកក នងុវឌ្ឍន
ភាពថ្នវទិោស្មស្តសត នងិគណុត្បរយជនរ៍សស
ងៗ ខែេជាេទ ធសេរចញពវីឌ្ឍនភាពរនោះ។  
២. មនសុសត្គប់ បូ មានសទិ ធទិទេួបាននវូកចិ ច
កា   ែេស់េត្បរយជនខ៍ាងសេីធ្ម ៌នងិ
សមាា  ៈខែេរក ើររចញពសីេរិកម មខាងវទិោ
ស្មស្តសត អកស ស្មស្តសត ឬសេិបៈខែេែ ៃនួជាអ នក

បរង ាើរ ។  
មាប្ា ២៨ 

បគុ គេត្គប់ បូមានសទិ ធទិទេួបាននវូ របៀប
រ ៀប យសង គម នងិ របៀបរ ៀប យអន ត ជារ ិ
រែ ើមបីឲ្យសទិ ធនិងិរស ភីាពខែេខចងក នងុ
រសចក ដតី្បកាសរនោះស ដេ់កា  យេ់ែងឹយ៉ាង

រពញរេញរៅបាន។  
មាប្ា ២៩ 

១. បគុ គេមាន ក់ៗមានក ណីកចិ ចច ាំរ ោះស គម
ន ៍ខែេជាកខន ៃងខរមយួគរ់ ខែេអាចបរង ាើរ
នវូកា  កីចរត្ម ើនរពញប បិ ូណ៍ នងិរោយ
រស នីវូបគុ គេកិេកខណៈ បស់ែ ៃនួ។  

២. ក នងុកា អនវុរ តនស៍ទិ ធរិស ភីាព បស់ែ ៃនួ 
មនសុសត្គប់ បូ ត្រវូសែរិក នងុកា កាំណរ់

ទ ាំងឡាយណា ខែេចាប់បានកាំណរ់ ក នងុ
រគ្នេបាំណងឲ្យមានកា ទទេួស្មគ េ់ នងិ
រគ្ន ពែេស់ទិ ធ ិនងិរស ភីាពទ ាំងឡាយ បស់
អ នកែថ្ទ នងិរែ ើមបីរ្ ៃើយរបនងឹកា រត្មវូយ៉ាង
ត្រមឹត្រវូអាំពសីេីធ្ម ៌ របៀបរ ៀប យស្មធា 
ណៈ នងិថ្នសែុមុាេភាពទរូៅរៅក នងុសង គម

ត្បជាធ្បិររយយខរប៉ារុណាណ ោះ។  
៣. ក នងុក ណីណាករ៏ោយ សទិ ធនិងិរស ភីាព
ទ ាំងរនាោះមនិអាចយករៅរត្ប ើត្បាស់ស ទយុនងឹ
រគ្នេកា ណ៍ បស់ស ត្បជាជាររិ ើយ។  

មាប្ា ៣០ 
ឥរមានបទបញ្ារ តណិាមយួថ្នរសចក ដតី្បកាស
រនោះ ត្រវូបានរគបកត្ស្មយោ អាចឲ្យ ែ ឋណា
មយួ ត្កមុណាមយួ ឬបគុ គេណាមាន ក់ មាន
សទិ ធខិបប ណាមយួ រែ ើមបីរធ្ ាើសកម មភាព ឬ
ត្បត្ពរឹ តអាំរព ើអ ាមីយួ រឆ្ព ោះរៅកា បាំស ៃចិបាំផ្ទៃ ញ
នវូសទិ ធ ិនងិរស ភីាពទ ាំងឡាយ ខែេមានខចង

រៅក នងុរសចក ដតី្បកាសរនោះរ ើយ ៕  

Universal Declaration of Human Rights 
អនមុរ័ នងិត្បកាសត្វមរសចក ដសីរត្មចថ្នមហាសន នបិាររេែ ២១៧ A (III) ចោុះរៅថ្ង ៃទ ី១០ ធ្ ន ូ១៩៤៨ 

Adopted proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948  

សេចក្ដបី្រកាេជាេក្លេដ ីពេិីទធមិនុេស 

រោកស្ស ីEleanor Roosevelt  កាន់ចាប់ភាស្មរអសា៉ាញថ្នរសចក ដតី្បកាសជាសកេសដពីសីទិ ធមិនសុស ។ 



ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកក ដកិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ ទ្ស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

អាសា៊ា ន និង្ កមពុជាវព្ោម 

លដ្ឋយ សឺង សលព្មេ l VOKK 

លវលើ 
យនឹងសំណួរថា លតើ
លសេក្តីព្បកាសអំរី
សិទធិមនុសស ដែល
លទើបនឹងល េើលែើងងែីៗ 

លដ្ឋយកិ្េចព្បជំុកំ្រូលថ្ន សមាគមព្ប 
លទសអាសា៊ា នមានព្បលយាជន ៍ និងព្ប 
សិទធិភារប៉ាុណាណ ដែរ េំលរះជនរងលព្គ្នះ 
ទាងំឡយដែលទទលួ រងការរលំោភ
សិទធិរីសំណាក្រ់ដ្ឋា ភបិាល ថ្នព្បលទស
ទាងំលនាះ ? ជ្ញេលមលើយលយើងជ្ញដខែរ
លព្កាម សូមរមួេំដណក្ការខក្លសេក្តី
សងឃមឹរបស់ព្បជ្ញរលរែាដខែរ ក្ែូ៏េជ្ញ
ព្បជ្ញរលរែាព្បលទសែថ៏្ទលទៀត ដែល
ហាក្ែូ់េជ្ញរំុបានទទលួការក្ក្ល់ៅត  រី
លសេក្តីព្បកាស ដែលលេញរីកិ្េចព្បជំុ
លនាះលែើយ ។ ប៉ាុដនត លដ្ឋយលៅព្បលទស
ក្មពុជ្ញក្ែូ៏េជ្ញព្បលទសែថ៏្ទលទៀត មាន
ការយក្េិតតទុក្ដ្ឋក្ ់ រីដភនក្ព្តលេៀក្អនក្
ការររសិទធិមនុសសជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិែ៏
លព្េើន លយើងខាុ ំសូមអនុញាតិបំដបរទិស
លៅសមលងឹលមើលវាសនាដខែរលព្កាម ជ្ញព្ប 
ជ្ញរលរែាែអ៏ភរេ ដែលព្តូវបានកាត ់  
ផ្ទត េល់េញ លែើយលបាះលចាលលៅឲ្យរស់
លៅលព្កាមនឹមដែក្ ថ្នការព្តួតព្តារបស់
អនក្ែឹក្នាយំួនកុ្មែុយនិសត ។ 

រិតដមនលែើយ ថាការរលំោភសិទធិ
មនុសស ដែលដខែរលព្កាមទទួលរី
សំណាក្រ់ដ្ឋា ភបិាលយួន សឹងដតកាល យ
លៅជ្ញលរឿងព្បថ្រណី លៅព្បលទសលវៀត 
ណាមលៅលែើយ លែើយក្ម៏និដែលបាន
ទទលួការយក្េិតតទុក្ដ្ឋក្ ់ រីសំណាក្់
សក្លលោក្ដែរ ។ រីជំនានម់យួលៅ
ជំនានម់យួដខែរលព្កាមដែលព្ទាពំ្ទនឹងការ 
ព្បមាងលមើលង្ហយ និងការរលំោភជិះ
ជ្ញនល់នាះមនិបាន ក្ល៏ព្កាក្លែើងតវា៉ា ព្ប 
ឆ្ងំតាមរលបៀបអែិងាផ្ង តាមរលបៀប
ែិងាផ្ង ។ ប៉ាុដនតលទធផ្លដែលលេញរី
ការបះលបារ លដ្ឋយគ្នែ នបណាត ញលរៀបេំ 
ព្តឹមព្តូវទាងំលនាះ បានព្តឹមដតព្តូវទទលួ 
ការលព្បើក្មាល ងំបន្តង្ហក បយា៉ា ងចាស់ថ្ែ រីសំ 
ណាក្អ់ាជ្ញា  រលវៀតណាម បណាត លឲ្យ
អនក្លសនហាជ្ញតិដខែរ ព្តូវសាល បប់ាតប់ង់
ជីវតិបាតខ់លួន និងជ្ញបគុ់ក្ព្េវាក្ជ់្ញ 
លព្េើនឥតគណនា លដ្ឋយគ្នែ នអព្តាក្ត់
សាិតិេាស់ោស់ និងគ្នែ នរិភរលោក្
ែឹងឮលែើយ ។ 

រិតដមនលែើយ លៅក្នុងអំែុងលរល
ប៉ាុនាែ នឆ្ន េុំងលព្កាយលនះទុក្ខក្ងេល់របស់ 
ដខែរលព្កាម បានព្តូវសែរន័ធដខែរក្មពុជ្ញ
លព្កាមល េើឲ្យបានែឹងឮ ែល់ដភនក្ព្តលេៀក្
សាក្លលោក្ លែើយអនុសាសន ៍ ជ្ញ
លព្េើន ក្ប៏ានព្តូវផ្តល់លៅឲ្យអនក្ែឹក្នា ំ
លវៀតណាម រីសំណាក្អ់ងគការសែព្ប 
ជ្ញជ្ញតិ ក្ែូ៏េជ្ញរីសំណាក្អ់ងគការអនតរ
ជ្ញតិនានា លែើមបឲី្យព្បលទសលនះ ល េើការ

ដក្លមា សាា នភាររលំោភបំរនសិទធិ 
មនុសសរបស់ខលួន ។ ប៉ាុដនតជ្ញលទធផ្ល 
អនក្ែឹក្នាពំ្បលទសលនះ ដតងព្ចានលចាល
ទាងំព្សុង នូវការលចាទព្បកានទ់ាងំ 
ឡយ លដ្ឋយអាស់អាងថារបាយ     
ការណ៍ទាងំលនាះ ជ្ញការនិយាយបំលផ្លើស 
គ្នែ នការរិត ។ ទនាឹមនឹងការព្បដក្ក្
យា៉ា ងទទឹងទិសលនាះ អាជ្ញា  រលវៀត    
ណាមដតងព្បកានយ់ក្េាប ់ ដែលខលួន
បាន តាក្ដ់តងលែើងសព្មាបដ់តលបើក្ផ្លូវ 
ែល់ការលព្បើអំណាេផ្ទត េក់ារ របស់ខលួន 
លដ្ឋយដ្ឋក្ក់ារលព្បើសិទធិមនុសស លៅក្នុង
ក្ព្មតិែតឹ៏ងរងឹមយួ លព្កាមលលសល េើឲ្យ
មានលព្គ្នះថាន ក្ ់ ែល់សនតិសុខសាធា     
រណ:សីល មស៌ាធារណ: ឬសណាត ប់
ធាន បស់ាធារណ: ។ 

លទាះជ្ញយា៉ា ងលនាះក្ល៏ដ្ឋយ លៅក្នុង
កិ្េចព្បជំុកំ្រូលថ្នព្បលទសអាសា៊ា ន ដែល
ល េើលែើងងែីៗ លៅទីព្កុ្ងភនលំរញ រាជធានី
ថ្នព្បលទសក្មពុជ្ញ ដែលជ្ញបរ់បងបលងកើយ
ជ្ញមយួព្បលទសលវៀតណាមទឹក្មុខញ   
ញឹម ព្គលែុើល េើលរើែូេគ្នែ នលរឿងលៅែែង

អេីលក្ើតលែើងលសាះ របស់នាយក្រែាមន្តនតី
យួន លងេៀង តឹង យុង លមើលលៅហាក្់
បីែូេជ្ញសំលណើ េេំអក្េំលរះដខែរលព្កាម 
ក្ែូ៏េជ្ញការលវលើយតបនឹង អនុសាសនរី៍
ព្បលទសនានា ដែលឲ្យលវៀតណាមដក្
សាា នភារសិទធិមនុសសរបស់ខលួន ។ ប៉ាុដនត
ធាតុរិតខាងក្នុង អនក្ែឹក្នាយំួនរិតជ្ញ
ភយ័ ព្បលហាងលរះ េំលរះអេីដែលខលួន
បានខំោក្បិ់ទបាងំ យា៉ា ងលហាេ
ណាស់ រែូតែល់េបកិ់្េចព្បជំុកំ្រូល
លនាះដែរ លដ្ឋយលសេក្តីព្បកាស ដែល
ព្កុ្មសមាគមព្បលទសអាសា៊ា ន ល េើលែើង 
ហាក្ែូ់េរនល េើឲ្យនាយក្រែាមន្តនតី របូ
លនះ បាន ូរព្ទូងខាក្ លព្រះគឺជ្ញលសេក្តី
ព្បកាសមយួ ដែលហាក្ែូ់េជ្ញមនិបាន
ល េើឲ្យអនក្រលំោភសិទធិមនុសស ខាល េដព្ក្ង
លសាះលែើយ ។ េំលរះលសេក្តីព្បកាស
លនះ លោក្ព្សី លវលរណា ហាប ជ្ញអនក្
ជំនាញការដផ្នក្អាសីុ ថ្នអងគការនិលទាស
ក្មែអនតរជ្ញតិរីព្បលទសអាែឺម៉ាង ់ ក្ប៏ាន
វាយតថ្មលថា ជ្ញការរិតដមនដទន គឺ        
“បានអនុញាតិ ឲ្យមានការរលំោភសិទធិ

មនុសស” លៅវញិ។ “The human 
rights declaration, passed by 
Southeast Asian leaders at their 
ASEAN summit in Cambodia, 
actually allows human rights 
violations, says Verena Harpe of 
Amnesty International Germany.”  

លោក្ព្សី បានទាងំបដនាមថា៖ 
“លយើងសងឃមឹថា សែគមនអ៍នតរជ្ញតិ 
នឹងល េើការបំភល ឺ េំលរះសមាជិក្ព្បលទស
សមាគមអាសា៊ា ន ថាអេីដែលលគ បានល េើ
លនាះ មនិអាេ ទទលួយក្បានលែើយ។ 
អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ ក្ប៏ានព្បកាស
ដែរថា លសេក្តីព្បកាស ដែលល េើលនាះ 
មនិព្តឹមព្តូវលាលទ ។ លរលលនះ ក្ជ៏្ញ
លរលលវោ ដែលរដ្ឋា ភបិាលអាែឺម៉ាង ់
ព្តូវបង្ហា ញឲ្យេាស់ ជ្ញកិ្េចព្រមលព្រៀង
លទេភាគីជ្ញមយួព្បលទសអាសា៊ា ន ថាស
ែគមនអ៍នតរជ្ញតិររឹំងលព្េើនជ្ញងលនះ 
លែើយថា សិទធិមនុសស ខាន តអនតរជ្ញតិ 
ព្តូវដតេងភាជ បស់ព្មាបព់្គបព់្បលទស” ។  

លដ្ឋយដែក្ លៅក្មពុជ្ញលព្កាម លៅ

មុនលរលលបើក្កិ្េចព្បជំុរីសិទធិមនុសសលនះ
ដតរីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ១២ ដខវេិឆិកា ឆ្ន  ំ
២០១២ រដ្ឋា ភបិាលលវៀតណាមបាន
បញ្ជ  ឲ្យនគរបាល ៨០ នាក្ ់លៅល េើការ
ែ៊ាំរទ័ធវតតដខែរ លៅលខតតឃ្ល ងំ គឺវតតសិរតីា
លសក្ លដ្ឋយបំណងបងខំព្រះព្គូលៅអ ិ 
ការព្រះនាម លីវ នី ឲ្យោរីតំដណង 
និងចាបផ់្សកឹ្ព្រះសងឃដខែរ ព្រះនាម ថាេ ់
ល ឿន ។ លែើយមក្ទល់នឹងលរលដែលខាុ ំ
កំ្រុងដតសរលសរ អតាបទលនះ រត័ម៌ាន
េុងលព្កាយ បានឲ្យែឹងថា វតតដខែរលព្កាម
លនាះ កំ្រុងដតលៅលព្កាមការែ៊ាុមរទ័ធរី
ក្ង នគរបាលយួនលៅលែើយលទ ព្គ្នន់
ដតក្ងក្មាល ងំ មានេំននួតិេជ្ញងមុន ។ 
ទាក្ទ់ងែល់ព្រឹតតិការណ៍លនះ លៅក្នុង
ការព្បជំុថ្នព្បជ្ញជនអាសា៊ា នឆ្ន  ំ២០១២ 
ដែលល េើលែើងរីថ្ងៃទី ១៤ ែល់ថ្ងៃទី ១៦
វេិឆិកា លៅទីព្កុ្ងភនលំរញ ក្ម៏ានព្រះសងឃ
ដខែរលព្កាមបានលលើក្លែើងដែរ ដតបានព្តូវ
រកួ្យួនដែលមាននិនាន ការ រដ្ឋា ភបិាល
លវលើយព្បដក្ក្ថា ជ្ញលរឿងមនិរិតលទ ។ 

វទិយសំុលែងក្មពុជ្ញលព្កាម សូម
សដមដង នូវការយល់ព្សបទាងំព្សុង 
េំលរះការវាយតថ្មលរបស់ លោក្ព្សី
ជំនាញការសិទធិមនុសសកិ្េចការអាសីុ ថ្ន
អងគការនីរលទាសក្មែអនតរជ្ញតិអាែឺម៉ាង ់
លៅលលើលសេក្តីព្បកាស ដែលល េើលែើង 
លដ្ឋយកិ្េចព្បជំុអាសា៊ា នថា មនិមាន
ព្បសិទធិភារេំលរះបណាត ព្បលទស អា
សា៊ា នក្ែូ៏េជ្ញសព្មាបព់្គប ់ ព្បលទសលៅ
ក្នុងលោក្ ។ 

េំលរះលយើងជ្ញដខែរលព្កាម ដែលរង
លព្គ្នះលដ្ឋយសារការរលំោភសិទធិមនុសស 
សិទធិសាសនា និងសិទធិជ្ញមូលដ្ឋា ន ែ៏
ថ្ទលទៀតសព្មាបជ់នជ្ញតិលែើម លនះជ្ញ
សញ្ា ថា លយើងជ្ញដខែរលព្កាម ព្រះសងឃ
និង ព្គែសាទាងំក្នុងទឹក្ែីក្មពុជ្ញលព្កាម 
ទាងំលៅក្នុងព្បលទសក្មពុជ្ញទាងំលៅព្គប់
ទិសទីក្នុងសក្លលោក្ ព្តូវដតរព្ងឹក្
ការតស៊ាូ លដ្ឋយអែិងាតលៅលទៀតឲ្យ
កានដ់តខាល ងំកាល និងែែឺងមា៉ា ត ់ លែើមប ី
អព្ងួនមតិសក្លលោក្ ឲ្យយល់ព្ជួត
ព្ជ្ញបអំរីការរិតជ្ញក្ដ់សតង ដែលកំ្រុង
ដតលក្ើតមានលៅលលើដែនែីសណត  ថ្នទលនល
លមគងគនិងលែើមបបីញ្ឈបក់ាររលំោភបំរន 
ទាងំឡយ រីសំណាក្រ់ដ្ឋា ភបិាលយួន 
ដែលជ្ញរដ្ឋា ភបិាលមយួ ថ្នព្បលទសក្នុង
សមាគមអាសា៊ា ន ។ 

មានដតមល ាបាយលនះលទ លទើប
លរឿងរា៉ា វរលំោភសិទធិលសរភីារលៅលលើដខែរ
លព្កាម នឹងព្តូវបានអនតរជ្ញតិទទលួែឹង 
ឮខារខាា រ ក្នុងកិ្េចព្បជំុសមាគមព្បលទស
អាសា៊ា នលលើក្លព្កាយៗ ក្ែូ៏េជ្ញកិ្េចព្ប 
ជំុនានាក្នុងសក្លលោក្ ៕  

 

លោក្ព្បធានា ិបតី សែរែាអាលមរកិ្ បារា៉ាក្ ់អូបាមា៉ា  (ក្ណាត ល) ឈរជ្ញមយួលោក្ ែ៊ាុន ដសន នាយក្រែាមន្តនតីថ្នព្រះរាជ្ញ
ណាេព្ក្ក្មពុជ្ញ និងលោក្ លងេ៉ាៀង តឹនយ៉ាុង នាយក្រែាមន្តនតីលវៀតណាម ក្នុងកិ្េចព្បជំុកំ្រូលអាសា៊ា ន លៅលសតវមិាន រាជធានីភនលំរញ 

ព្បលទសក្មពុជ្ញ នាថ្ងៃេន័ា ទី ១៩ វេិឆកិា ២០១២ (Carolyn Kaster / AP Photo) 

រយើងជាខែ ម រត្កាម ត្ពោះសងឃ នងិត្គ សែទ ាំងក នងុទកឹែកីម ពជុារត្កាមទ ាំងរៅក នងុត្បរទស
កម ពជុា ទ ាំងរៅត្គប់ទសិទកី នងុសកេរោក ត្រវូខរពត្ងកឹកា រស រូោយអ ងិាររៅរទៀរឲ្យ
កាន់ខរខាៃ ាំងកាៃ នងិ មងឺមា៉ារ់ រែ ើមបីអត្ងនួមរសិកេរោកឲ្យយេត់្ជរួត្ជាបអាំពកីា ពរិជាក់ខសតង
ខែេកាំពងុខររក ើរមានរៅរេ ើខែនែសីណតថ្នទរន ៃរមគង គ នងិរែ ើមបីបញ្ឈប់កា  ាំរោេបាំ ន
ទ ាំងឡាយ ពសីាំណាក់ ោឋេបិាេយនួ ខែេជា ោឋេបិាេមយួថ្នត្បរទសក នងុសមាគមអាស្ម ន ។ 

http://vokk.net/?p=10769


អ 
ស់លោក្ លោក្ព្សី 
ជ្ញឳរុក្មាត យ ថ្នព្រះ
សរទាងំបីអងគ សូម

ទទលួយក្នូវកិ្តតិយសរីកូ្នលៅ របស់
អស់លោក្ លោក្ព្សី ដែលជ្ញគំរែូល់
កូ្នដខែរជំនានល់ព្កាយ ។ ងេីលបើរាងកាយ
ព្រះគុណទាងំបីអងគ បានរោយលៅ
លែើយក្តីត   ដតកិ្តតិយសនិងលក្រ ត៉ិ៍ល ែ្ ះ
របស់ព្រះគុណទាងំបីអងគ លៅរស់រលវ ើក្
ក្នុងសនាត នេិតតកូ្នដខែរជ្ញនិេច លែើយ
លព្កាក្ឈរលែើងតស៊ាូ ការររនូវមតក៌្
ែូនតាឲ្យបានគងវ់ងត់លរៀងលៅ លែើយ
ព្បឆ្ងំ នូវនលយាបាយព្បល័យរូជ
សាសន ៍ របស់អាណានិគមព្គបស់មយ័
កាល ។ 

សូមដងលង នូវអំណរព្រះគុណ 
េំលរះព្រះសងឃព្គបអ់ងគ ដែលបានរលី
ក្មែទាងំក្មាល ងំកាយ វាចា េិតត  ក្នុងការ
បំលរញនូវភារកិ្េចែឧ៏តតម គឺការរលំដ្ឋះ
ព្រះសងឃ ២០០អងគ ដែលព្តូវអាជ្ញា  
រអាណានិគមយួន បានចាបផ់្សកឹ្តាងំរី
ថ្ងៃទី ១៨ កុ្មភៈ ក្នលងមក្ ។ 

កាយវកិារទាងំលនះ សរឲ្យលឃើញថា 
ព្រះគុណព្គបអ់ងគមានសាមគគី ជ្ញ លុង
មយួ សាែ ទល់នឹងសាែ ព្បឈមមុខេំលរះ
មហាឧបសគគ ដែលបានរារាងំែំលណើ រ
ក្នុងការព្បតិបតតិជំលនឿសាសនា របស់   
លយើង ។ ខាុ ំព្រះក្រណុាអាតាែ ភារ សូម
លសាើេសរលសើ នូវវរីភាររបស់ព្រះគុណ
ព្គបអ់ងគ ។ សក្មែភារទាងំលនះព្តូវបាន
ចារកិ្ទុក្ក្នុងព្កាងំមាស ថ្នទំររ័ព្បវតតិ 
សាន្តសតដខែរលយើង លែើមបជី្ញតព្មាែល់កូ្ន
លៅជំនានល់ព្កាយ ។ សូមឲ្យព្រះវញិ្ា ណ
ក្ខនធរបស់ព្រះវរីបរេជិតទាងំបី ឆ្បប់ាន
លៅលសាយសុខលៅក្នុងសុគតិភរ ។                                                          

សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ។ 
បនាា បរី់សុនារក្ថា ែល៏ខាល េផ្ា

របស់ព្រះលមគណលនះមក្  គឺបាឋក្ថា
របស់ព្រះលតជគុណ មែវរិលិយា គឹម សាង 
នាយក្សាសនា គណៈក្មាែ  ិការ       
ក្ណាត ល ថ្នគណៈរុទធសាសនាលងរវាទ
មជឈមណឌ លថ្ព្រនគរ  ដែលលយើងសូម
ែក្ព្សងខ់លះៗែូេតលៅលនះ៖ 

«ព្រះក្រណុាអាតាែ ភារ មានលសេ
ក្តីលខាល េផ្ាយា៉ា ងថ្ព្ក្ដលង លដ្ឋយបាន
ទទលួែំណឹងយា៉ា ងលព្ក្ៀមព្កំ្ថា មាន

ព្រះសងឃបីអងគបានរលីក្មែជីវតិ ក្នុង
លរលតស៊ាូព្បឆ្ងំជ្ញមយួនឹងអំលរើថ្ព្រថ្ផ្ស 
យងឃ់នង អមនុសស មរ៌បស់អនក្កាន់
អំណាេ លៅលខតតវញិបិញដែលបាន
រលំោភមក្ លលើសិទធិលសរភីារខាងជំលនឿ
សាសនានិងសិទធិមនុសស ។ 

ោយែំនឹងែំណឹងលខាល េផ្ាលនះ 
ខាុ ំព្រះក្រណុាអាតាែ ភារ ក្ប៏ានទទលួ
ែំណឹងលាមយួដែរ  គឺព្រះគុណព្គបអ់ងគ
បានទទលួលជ្ញគជយ័យា៉ា ងព្តេះព្តេង ់
គឺអាជ្ញា  រលខតត បានព្បគល់មក្វញិ នូវ
លសរភីារែល់ព្រះសងឃ ២០០ អងគ 
របស់លយើង ដែលព្តូវចាបផ់្សកឹ្តាងំរីដខ
កុ្មភៈក្នលងមក្ ។  ទាងំលនះសឲ្យលឃើញ
ថា ទឹក្េិតតែអ៏ងអ់ាេកាល ហានរបស់ព្រះ
គុណព្គបអ់ងគ បានរលីក្មែលែើមបជី្ញតិ
សាសនា គឺជ្ញគំរសូព្មាបឲ់្យកូ្នលៅ
លយើងជំនានល់ព្កាយ ។  ព្រះគុណ លយឿង 
សុខ ព្រះគុណ គឹម សុមន ៍ និងព្រះ
គុណ គឹម សំណាង បានបូជ្ញកាយ
ថាេ យជីវតិ លែើមបជី្ញតិសាសនា  ងេីលបើរាង
កាយ បានដេក្ឋានលៅលែើយក្រិ៏ត
ដមនដតកិ្តតិយស និងលក្រ ត៉ិ៍ល ែ្ ះរបស់
ព្រះគុណទាងំបី គឺជ្ញព្រះសងឃកាល ហាន 
ក្ព្មរក្បាន ែូេសុភាសិតបានដេងថា 
«សាល បល់ព្រះជ្ញតិសាសាន   គរួព្បឹងអាតាែ  
ឲ្យជ្ញបនិ់សសយ័ លក្ើតជ្ញព្បសុព្សី  គរួកំុ្
អាល័យ  របូរាងក្សណិក្សយ័  លក្រ ត៉ិ៍ល ែ្ ះ
ជ្ញបល់ៅ »។ 

ការសុគតរបស់ព្រះគុណទាងំបី
អងគលនះ បានដ្ឋស់សតិកូ្នដខែរទាងំអស់

លៅក្មពុជ្ញលព្កាមឲ្យលព្កាក្ឈរលែើង ក្នុង 
ការព្បឆ្ងំព្គបរ់បូមនតរបស់អាណា
និគម ដែលបានយក្នឹមដែក្មក្ដ្ឋក្់
លលើសាែ ដខែរលយើង រាបស់តវតសរម៍ក្ 
លែើយ ។ ព្រលឹងព្រះគុណទាងំបីអងគ 
បានដ្ឋស់សតិលយើងលគទាងំឡយដែល
លៅរស់ថា លបើបីអងគបានែលួលែើយ ែប់
អងគ រយ-រន-់មុនឺអងគ លព្កាក្លែើង  លៅ
មុខលទៀត ក្នុងការបនតែំលណើ រលរ ើបំរះរបស់
ជ្ញតិលយើងឲ្យបានឆ្បែ់ល់លព្តើយ ក្នុង
ការរស់លៅថ្នសភារជ្ញអនក្ជ្ញ ែូេជ្ញព្ប 
ជ្ញរលរែានានាលៅក្នុងភរដផ្នែីលនះ។ 

េំលរះអស់លោក្ លោក្ព្សី ដែល
ជ្ញមាតាបិតារបស់ព្រះសងឃ កាល ហាន
ទាងំបីអងគវញិ សូមទទលួយក្នូវមហា
កិ្តតិយសនិងលក្រ ត៉ិ៍ល ែ្ ះថា ជ្ញព្គួសារ
កាល ហាន រីសំណាក្ព់្បជ្ញរលរែាដខែរទូ 
លៅលៅក្មពុជ្ញលព្កាម លដ្ឋយលគ្នរររាប ់
អានតលរៀងលៅផ្ងេុះ ។ លែើយសូមកំុ្
លភលេល េើបុណយរឭំក្គុណ ែល់ព្រះសងឃ
កាល ហានទាងំបីអងគលនះ ជ្ញលរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
លែើមបដី្ឋស់សតិកូ្នលៅ លយើងជំនាន់
លព្កាយឲ្យេងចាលំៅក្នុងេិតត នូវទំលវ ើព្ប 
ល័យរូជសាសន ៍ របស់អាណានិគម
យួន ព្គបស់មយ័កាល ។ 

សូមអរព្រះគុណនិងសូមេំលរ ើន    
ររ ។ 

បនាា បរី់បាឋក្ថាែព៏្បក្បលដ្ឋយ
ខលឹមសារលនះមក្  ែល់រិ ីដ្ឋបងសកូុ្ល 
រឭំក្វញិ្ា ណក្ខនធព្រះសងឃកាល ហានទាងំ
បី ដែលបានបូជ្ញកាយថាេ យជីវតិទាងំ   

វយ័លក្ែងលព្រះដតជ្ញតិនិងសាសនា ។ 
លព្កាយមក្គឺរិ ីលលៀងលភាជនាហារែល់ 
លភាៀវទាងំឡយ   ដែលបានអលញ្ជ ើញ 
មក្រមួ ។ លៅទីធាល វតតលររលរញលដ្ឋយយុ
វន័-យុវតី ទាយក្ ទាយិកា និងព្រះ
សងឃកុ្ះកុ្ញ រក្ក្ដនលងឈរសឹងមនិេង ់
បាន ។ 

លមា៉ា ង៧ោៃ េលភាៀវកិ្តតិយសនិងរុទធ
បរស័ិទក្ប៏ានព្តែបល់ៅកានល់គែដ្ឋា ន
លរៀងៗខលួន ។ ឯព្រះសងឃវញិ ក្ប៏ាន
និមនតលៅកានអ់ារាមលរៀងៗអងគដែរ ។ 
លៅសល់ដតគណៈក្មែការបុណយ លៅកំ្ 
ែរព្រះសររែូតែល់លមា៉ា ង ១២ អាព្ធា
ត លទើបបិទក្មែវ ីិ ។ 

ព្រឹក្លនះថ្ងៃទី ២ ដខមនិា ឆ្ន  ំ
១៩៧៥  គណៈក្មែការបុណយគឺព្សុក្ងកូវ 
វតតដែលេូលរមួមាន៖ ១- ព្បទក្សណិ
និលព្គ្ន  (េុងថ្ព្រ)  ២-លកាះដក្វមុនី
សំបា៉ា ន (ដសលងងែី ) ៣-លរ ិដសលងមាន
ជយ័ (ដសលងចាស់)   ៤-ព្រះេុោល មុនី
លេតិយ (ចាយែី)  ៥- លរ ិបឹង (បឹង)  
៦- កំ្រងែ់លួង (កំ្រងក់្តី) ៧-េំបា៉ា បូរលីសរ ី
តរាជយ(ព្ក្ )  ៨-ជំនិតមានជយ័ (ជំនិត) 
៩-មុនីរងសសិីរវីរារាមមានជយ័ (សាេ យ
រក្) ១០-សាោរិភកាក រាម(តាសឹក្)   
១១-នាវាសិរងីែលគ្នល(ក្ាលទូក្)  ១២- 
លតាវន័ (ថ្ព្រវលលិ)  ១៣-សុវណណ មាលី
ព្រះព្បាងគ (ព្បាងគ )  ១៤-សតាា រាម 
(កំ្រងស់ាល )  ១៥-លគ្នបាលនិលព្គ្ន  (លផ្ទន
ព្រល)    ១៦-លរាងរិសីជយ័ឧតតម 
(លរាងវាល)    ១៧-ឧតតមមានជយ័សួសតី 

(បាព្តាេ)    ១៨-ឧតតមវងារាម (លផ្ទន អ
ណតូ ង)     ១៩-បុលរេសិរលីកាះដក្វ (លកាះ
ទមាល ប)់ ២០- លរ ិព្រឹក្សគិរវីងស (សាេ យ
លសៀមងែី )  ២១-លរ ិព្រឹក្សគិរវីងារាម
(សាេ យលសៀមចាស់) ២២-លខមរារេនា
សមពុទធ  (ទលួតាងុក្)    ២៣-លរ ិ 
ព្រឹក្ស (ងកូវ ) ២៤-ក្បបព្រឹក្ស (បាយឆ្វ ) 
២៥-លក្តុបូរល៌កាះសំលរាងទង (លកាះសាល )  
២៦-ព្ក្រំុឈូក្ព្ចាល (ចារុ ៉ិ៍)  ២៧-
សាមគគីសុវណណ ទី (ថ្ែទទឹង)    -២៨ 
លក្តុបូរ៌គមពរីសាគរ (លផ្ទន សដងកចាស់)   
២៩-សិររីទ័ធជំុ (លផ្ទន សដងកងែី)  ៣០-វភិាគ
រាជែងួដក្វ (លផ្ទន ែូង)  ៣១-តាលភរី ី
ឧតតុងមានជយ័ (រែំលួ)  ៣២-ឧតតមភរ ី
រាជមនាីរ        (បាយា៉ា ម)   ៣៣-សុវណណ
វជិយ័ (ថ្ព្ជលគ្នក្)    ៣៤-សតាា រាមវន
(តារ ៉ាម)   ៣៥-សុវណណ រាជព្រឹក្ស (សាល    
បា៉ា ង)  ៣៦-សុវណណ លទរេីឯក្វមិលលរារាម
(ែំបងរក្)់    ៣៧-និលព្គ្នធារាម (ថ្ព្ជ
ព្បាសាទ)   ៣៨-ព្រះឥនាឧទាន (បថ្ព្ង
ងែី )    ៣៩-កំ្រងល់រ ិព្រឹក្ស (បថ្ព្ង
ចាស់)    ៤០-ោវេនាសរារាម (ែីព្ក្ 
ែម)    ៤១-បនាា យ ព្បជំុរល (បនាា យ
ព្ក្)  ៤២-មជឍមឹសាល (ឫសសមីគុ )ំ  ៤៣-
ជមពូទេិបវរារាម (លព្ជ្ញយទនា ) ។ 

លៅថ្ងៃទី២លនះក្មែវ ីិមានែូេតលៅ
លនះ៖   នមសសការរតនព្តយ័ សមាទាន
សីល ព្រះសងឃដ្ឋបងសកូុ្ល ឧទាិសែល់
វញិ្ា ណក្ខនធព្រះសងឃកាល ហាន។ លព្កាយ 
លរលព្សស់ព្សូបរេួ ព្រះលតជគុណ
នាយក្ និងមន្តនតីសងឃក្នុងលខតត ព្រមទាងំ
ព្បតិភូបាននិមនត និងអលញ្ជ ើញលៅសួរ
សុខទុក្ខ និងព្បលគនអំលណាយបនតិបនតួេ
ែល់ព្រះសងឃទាងំព្បាអំងគ ដែលព្តូវ
របសួ ៃនក់ាលរីមសលិមាៃ យ  លែើយ
កំ្រុងរាបាលរបសួ លៅមនាីរលរទយក្នុង
ផ្ារលខតត ដែលសាិតលៅខាងលិេវតតកំ្  
រង ់ ។ ក្នុងលរលសួរសុខទុក្ព្រះសងឃ
របសួព្រះនាយក្ ព្រះលមគណនិងព្បតិភូ 
បានលកាតសរលសើរទឹក្េិតតកាល ហានអង ់
អាេ ក្នុងនាមកូ្នដខែរលសនហាជ្ញតិការ 
ររជ្ញតិ និងសាសនាឲ្យបានគងវ់ងត់
លរៀងលៅ ។ លែើយសូមឲ្យរបសួរបស់ព្រះ 
គុណព្គបអ់ងគ ឆ្បប់ានជ្ញសះលសប ើយ
លែើងវញិ ៕ 

ព្រឹត្តិការណ៍ ២៨ កុម្ភៈ ១៩៧៥ ឬ សម្រភូមិ្ផ្សារកំរង់  ខេត្តព្រះព្ត្ពំង  

 ឯកស្ម  «ព្រតឹតោរណ ៍២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភមូផិ្ារកាំរង្ ់វខតតព្រះព្តរ ាំង្» បានត្បមេូចងត្កងរោយ រោក ោច់ រស បច ចបុបន ន ជា
ត្បធានសភារាំណាងថ្នស ពន័ ធខែ ម កម ពជុារត្កាម (KKF) ជាអររីអគ គរេខាធ្កិា គណៈកមាមធ្កិា គណៈពទុ ធស្មសនារង វាទមជឈមណឌេថ្ត្ពនគ  នងិជាអ នកធាៃ ប់ជា
ជន ងរត្គ្នោះក នងុ បបកមុ មយុនសិ តរវៀរណាមកាេែ ៃនួរៅជាសងឃក នងុខែនែកីម ពជុារត្កាម ។ ខាងរត្កាមជាែ ៃមឹស្ម រែ ើមទ ាំងស្សងុថ្នឯកស្ម រនោះ ។  

ឯកសារព្ប តតិសាន្រសតកមពុជាវព្ោម 

(រពរីេែមនុ) 

ព្រះភិកខុ វយឿង្ សុខ 

 រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៥០ (ត្ពោះជន ម ២៥) 
សគុរ ថ្ង ៃទ ី២១ ខែកមុ ាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 

បសួរ ៀនរៅវរ តចា ុ ិ៍ ស្សកុង ាវូ  
រែរ តត្ពោះត្រ ាំង ។  បូងរ៖  ងស ធ្តី្វ 

ព្រះភិកខុ គឹម សុមន៍ 

 រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៥៣ (ត្ពោះជន ម ២២) 
សគុរ ថ្ង ៃទ ី២១ ខែកមុ ាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 
បសួរ ៀនរៅវរ តរកាោះស្មៃ  ស្សកុង ាវូ  

រែរ តត្ពោះត្រ ាំង ។  បូងរ៖  ងស ធ្តី្វ 

សាមវណរ គឹម សាំណាង្ 

 រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ (ត្ពោះជន ម ១៥) 
សគុរ ថ្ង ៃទ ី២៦ ខែកមុ ាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 
បសួរ ៀនរៅវរ ត មួមរិ ត ស្សកុកាំពង់ធ្ ាំ  
រែរ តត្ពោះត្រ ាំង ។  បូងរ៖ ោច់ យនិ 

រែ ើមបីបានត្ជាបពរ័ម៌ានជ ុាំវញិស្មែ នភាពសង គមខែ ម រត្កាមរៅកម ពជុារត្កាម នងិរៅរត្ៅត្បរទស រោកអ នកអាចចេូទសសនាត្វម យៈរគ ទាំព ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  

(រៅមានររេែរត្កាយ) 


