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ប្រភពព័តម៌ានស្ត ពីីខ្មែរក្ប្ោម 

អានរៅទាំព ័  ៨ 

ប្រឹត្តិការណ៍ 

២៨ កុម្ភៈ ១៩៧៥  

ឯកសារប្រវតតសិាស្តស្តស្ត ីអំព ី

ស្មរភូមិផ្សារកំពង ់ក្មតតប្ពះពងំ 

របូគំនូរដែលគូរលលើជញ្ជ ងំលេតិយបាន
ចារអក្សរថា ព្រះភកិ្ខុ លយឿង សុខ និង    

គឹម សុមន ៍ព្តវូទាហានយនួបាញ់ព្បហារ
លៅក្នុងវតតព្ក្រំុឈូក្ព្ចាលចារុ ៉ិ៍  

នាថ្ងៃទី ២១ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ។  

អានរៅទាំព ័ ៤ 

សហរ័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាចប្កាម្ចរើកកិេចប្រជុាំប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១២ 

អានរៅទាំព ័  ៦ 

ខ្មែរចប្កាម្ចៅកម្ពុជា 

អរអរសាទរទវិា 

សិទធិម្ន្ុសស ១០ ធ្នូ  

អានរៅទាំព ័  ៥ 

អងគព្បជំុព្បចាឆំ្ន រំបស់សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម លៅទីព្ក្ងុឆ្ឡុត រែឋណតកូ្រ  ថូ្ឡណា សហរែឋអាលមរកិ្ ចាបរី់ថ្ងៃទី ១៥ ែល់ ១៦ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ ។ 
( អានទព័ំរ ២ ) 

អានរៅទាំព ័ ៣ 

ច ៀត្រណាម្ន្ិម្ន្តប្រះសងឃ

ខ្មែរចប្កាម្ចៅរញ្ចូល        

ម្ចោគម្ ិជាា  

ព្រះសងឃដខែរលព្ោមលៅព្សកុ្កំ្រងស់្ពព ន 
និង ព្សកុ្ក្លញ្ោ ង លៅស្ពលព្បជំុទីរមួ
ព្សកុ្កំ្រងស់្ពព ន ព្រឹក្ថ្ងៃទី ១១ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១២  ។ លវៀតណាមលធ្វើរិធី្ដបបលនះរី
ព្សកុ្មយួលៅព្សកុ្មយួលែើមបលីាងសតិ

អារមែណ៍ព្រះសងឃដខែរលព្ោម ។ 

វ ៀតណាមឋិតវៅក្នុង
ប្រវទសនមុំខទងំ ១០ 
ដែលដាក់្គុក្អ្នក្កាដសត

វប្រើនជាងវគ 

៥ ឆ្ន ំ ននការផ្សាយររស់ 

សារព័ត៌មាន នប្ពនគរ 

ក្មែវធីិ្ ទូរទសសន ៍ថ្ព្រនគរ (PTV)  

នគរបាលលវៀតណាមហាមអនក្ោដសត
ងតរបូ លរលរលរែឋយនួលធ្វើបាតុក្មែ
ព្បឆ្ងំេិនលៅហាណូយោលរី ថ្ងៃទី 
២២ ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ២០១២ ។ Reuters  

ក្នងុឱកាសចូលឆ្ន ាំថ្ ម ី ឆ្ន ាំ ២០១៣ ននេះ គណៈក្ម្មការ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ  
សូម្ជូនពរដល់ជនរមួ្ជាតខិ្ម មរនៅរគប់ទីសទិឲ្យបានជួបខ្តសុមសនតភិាព នងិ 

នសចក្ដសុីមចនរម្ើនជានចិ ចនរិន តរកុ៍្ាំបនី ល្ៀងឃ្លល តន ើយ ។ 
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កំណត់ហេតកុិច្ចប្រជុំប្រចឆំ្ន  ំ២០១២ ររសស់េព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាហប្ោម្ 

ព្រឹ ក្ថ្ងៃលៅរ ៍ ទីែបព់្បាមំយួ 
ដខធ្នូ ឆ្ន រីំរពានែ់បរី់រ 

លវលា ល  ង ៨ និង ៣០ នាទី សហរន័ធ
ដខែរក្មពុជាលព្ោម បានលរៀបេំកិ្េោព្បជំុ
ែំណាេឆ់្ន  ំ២០១២ លៅទីព្កុ្ង ឆ្ឡុត 
ថ្នរែឋកូ្ឡូថ្ឡណា សហរែឋអាលមរកិ្ 
លព្ោមោរលរៀបេំកិ្េោស្ពវ គមន ៍ យ ងក្ក្់
លតត ជាទីបំផុតរបស់លលាក្ព្បធាន ថាេ ់
គា និងស ជិក្-ោ ថ្នសហរន័ធដខែរ
ក្មពុលព្ោមព្បចាលំៅតំបនល់នះ  ដែលោន់
ក្មែវធីិ្លដាយ អនក្នាង ឡឹម គីម និង
លលាក្ សុខ នីម ។ 

កិ្េោព្បជំុបានព្បព្រឹតតលៅតាមក្មែវធីិ្
ដែលលព្រៀងទុក្  នក្មែវធីិ្លគាររទង ់
ជាតិដខែរលព្ោម និងលគាររ ព្រះវញិ្ា ណក្ខ័
នធព្រះវរីបុរស និងវរីបុរសដខែរព្គបជំ់នាន ់
 នវរីបុរសឧក្ញ  សឺង គុយ ជាលែើម 
ជារិលសស លៅក្នុងកិ្េោព្បជំុលនាះ  ន
ព្រះសងឃេំននួ ៩ ព្រះអងគសូព្តជយលនាត  
ជូនររជយ័ ែល់គណៈអធិ្បតី និង
ស  ជិក្-ោ ថ្នអងគព្បជំុផងដែរ ។ 

បនាា បរី់លនាះ លលាក្ ថាេ ់គា ព្ប 
ធាន ស្ពខាសហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម 
ព្បចារំែឋណតកូ្ឡូ ឡាញណា ក្ប៏ាន
លឡើងសដមតងនូវអភយ័ក្ថា និងឧលទាស
នាមគណៈ អធិ្បតី, គណៈក្មែោរ
នាយក្, ព្បធានតំបន,់ ព្បធានស្ពខា 
និងស ជិក្-ោ ថ្នសហរន័ធដខែរក្មពុជា
លព្ោម រមួទាងំលភញៀវក្តតិយ សអនតរជាតិ 
រមួ នលលាក្   Joseph Rees អតីត
ឯក្រែឋទូតសហរែឋអាលមរកិ្ ព្បចាលំៅព្ប 
លទសទីម រខាងលក្ើត និងលលាក្ D r 
Scott Flipes នាយក្អនតរស្ពសនា ថ្ន
ព្ក្សួងោរបរលទសហរែឋ អាលមរកិ្, 
លលាក្ កុ្ក្ ស ព្បធានសហគមនម៍ ុងថ្ត
ញ  លៅលព្តបរលទស, លលាក្បណឌិ ត 
Joshua Cooper ទីព្បឹក្ាជានខ់ពស់ 
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម និង លលាក្
ព្សី Sara Colm តំណាងអងគោរឃ្ុ ំ
លមើលសិទធិមនុសសឯក្រាជយ (Indepen 
dent Human Right Analyst)។ 

សមសភារគណៈក្មែោរនាយក្៖ 
-លលាក្ ថាេ ់ លវៀន អធិ្បតី សហ

រន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម -លលាក្ លតា គឹម ងុ
ង ទីព្បឹក្ាជានខ់ពស់ -លលាក្ លៅ លរៀប 
ព្បធានសភាព្រឹទាធ ចារយ -លលាក្ ថាេ ់
សិរ ព្បធានសភាតំណាង -លលាក្ ថាេ ់
ង ុក្ ថាេ ់ ព្បធានព្បតិបតតិ -លលាក្ សឺង 
ហួរ អគគលលខាធិ្ោរ -លលាក្ ព្តឹង   នរ់ ិ
ន នាយក្ដផនោរ -លលាក្ ព្តឹង យ ប 
នាយក្រែឋ បាល -ព្រះលតជព្រះគុណ ធី្
ធី្ ធ្ល ែ  នាយក្អនតរស្ពសនា -លលាក្ 
លៅ លសរ ីអគគលហរញ្ា ិក្ -អនក្ព្សី សឺង ធី្ 
ណិត ព្បធានស្រសតីដខែរលព្ោម -លលាក្ លៅ 
លសរ ី ព្បធានយុវជន លលាក្ ថាេ ់ លវៀន 
អធិ្បតី សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម បាន
ដង្ងលបើក្កិ្េោព្បជំុ និងដង្ងអំរីព្បវតតិ 

សលងខបផ្ទា ល់ខួ្ន រមួនឹងសក្មែភារ
របស់លលាក្អធិ្បតី លៅទវីប អឺរ  បុ ។ 

លលាក្ លៅ លរៀប ព្បធានសភា
ព្រឹទាធ ចារយ ថ្នសហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម 
បានលរៀបេំ អំរីសក្មែភាររយៈលរល
មយួឆ្ន  ំ ដែលទាក្ទ់ងបញ្ា រដាឋ ភបិាល
កុ្មែុយនិសតលវៀតណាម រលំលាភសិទធិ
មនុសសដខែរលព្ោមលៅក្មពុជាលព្ោម ។ 

លលាក្ ថាេ ់ ង ុក្ ថាេ ់ ព្បធាន
ព្បតិបតតិសហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម បាន
 នព្បស្ពសនស៍ងកតធ់្ៃនថ់ា រយៈលរល
មយួឆ្ន លំនះ សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម 
បានសក្មែភារយ ងលព្េើន ជាមយួនឹង 
សហគមនអ៍នតរជាតិ ក្នុងលនាះរមួ ន
មស្រនតីជានខ់ពស់អនតរស្ពសនា ថ្នព្ក្សួង
ោរបរ លទសសហរែឋអាលមរកិ្, ោណា
ដា, អូស្រស្ពត លី និងសហគមនទ៍វីបអឺរ  បុ 
រមួនឹងបញ្ោ ំងរបូភារ ជូនអងគព្បជំុ      
ទសសនាផងដែរ ។ 

លលាក្ កុ្ក្ ស ព្បធានសហគមន៍
ជនជាតិម ុងថ្តញ លៅបររលទស បាន 
 នព្បស្ពសនថ៍ា ព្បលទសលវៀត ណាម
នឹងផ្្ទស់បតូរលៅថ្ងៃខាងមុខ លហើយលលាក្ 
កុ្ក្ ស បាន នព្បស្ពសនប៍ដនែមថា 
លយើងនឹងរមួសហោរគាន  លធ្វើោរជាមយួ
គាន  លែើមបទីាមទារសិទធិលសរភីាររបស់
លយើងលៅក្នុងព្បលទសលវៀតណាម ។ 

លលាក្ អតីតឯក្អគគរែឋទូតសហ
រែឋអាលមរកិ្ ព្បចាពំ្បលទសទីម រ ខាងលក្ើត 
លលាក្ Joseph Rees (Retired) បាន
ផតល់អនុស្ពសនជ៍ាលព្េើន េំលពាះោរត
ស ូរបស់សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ថ្ន
សិទធិលសរភីារ និងសិទធិសលព្មេវាសនា
ខួ្នលដាយខួ្នឯង….។ 

លលាក្ Scott Flipes នាយក្អនតរ
ស្ពសនា ថ្នព្ក្សួងោរបរលទស សហ 
រែឋអាលមរកិ្ និងលលាក្ព្សី Sara colm 
តំណាងអងគោរសិទធិ មនុសសអនតរជាតិ 
បាន នព្បស្ពសនព៍្តលែៀងគាន ថា លៅ
ក្មពុជា និងក្មពុជា លព្ោម រំុទាន ់នោរ 
លគាររសិទធិមនុសសលរញលលញ លៅ    
លឡើយ ។ ែូលេនះលយើងខញុ ំ នឹងរាយមឱ្យ
អស់រីសមតែភារ លែើមបជំីរញុឱ្យព្បលទស
ទាងំរីរលនះ លគាររសិទធិមនុសស និងលសរ ី
ជំលនឿស្ពសនាតាមសិទធិសញ្ា អនតរជាតិ 
សតីអំរីេាបសិ់ទធិមនុសស ដែលបានដេង

ក្នុង ព្តាថ្នអងគោរសហព្បជាជាតិ។ 
សូមបញ្ជ ក្ជូ់នថា លៅក្នុងកិ្េោ

ព្បជំុលនាះ  នលភញៀវកិ្តតិយសអនតរជាតិ, 
ថាន ក្ែឹ់ក្នាជំានខ់ពស់, ស ជិក្-ោ ថ្ន
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម អលញ្ជ ើញលៅរី 
បណាត ព្បលទស និងរែឋមយួេំនួន ថ្ន
ព្បលទស បារាងំ, ោណាដា និងសហរែឋ
អាលម រកិ្ ព្ប ណជិត ២០០ អងគនិង
របូ លែើមបសីដមតងោរេូលរមួគាពំ្ទេំលពាះ
សក្មែភារ សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម 
និងស្ពត បដ់ផនោរ យុទធស្ពស្រសត ឆ្ន ំ
២០១៣ ថ្នសិទធិសលព្មេវាសនាខួ្ន
លដាយខួ្នឯងរីរបបព្គបព់្គង ព្កុ្ងហា 
ណូយបេោុបបនន ។ 

ក្មែវធីិ្ព្បជំុថ្ងៃទី ១ បានបញ្ោបល់ៅ
លវលាល  ង ៤ និង ៣០ នាទីលាៃ េលៅ
ថ្ងៃែដែលលព្ោមអធិ្បតីភារ លលាក្ ថា
េ ់ លវៀន អធិ្បតីសហរន័ធ ដខែរក្មពុជា
លព្ោយព្បក្ប  លដាយភាតរភារ និង
ស្ពមគគីភារ រមួនឹង នសំណួរ និង
េលម្ើយ ជាលព្េើនរីអងគព្បជំុដែលទាក្ទិ់ន
និងសិទធិមនុសស និងជំុវញិោរតស ូ របស់
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម។ 

-កិ្េោព្បជំុថ្ងៃទី ២ 
-លៅព្រឹក្ថ្ងៃអាទិតយ ទីែបព់្បាមំយួ 

ដខធ្នូ ឆ្ន រីំរពានែ់បរី់រ ។ 
ក្មែវធីិ្បានចាបល់ផតើមរីល  ង ១០

ព្រឹក្ លព្ោមអធិ្បតីភារ លលាក្ លតា គឹម 
ងុង អតីតអធិ្បតី សហរន័ធដខែរក្មពុជា
លព្ោម ។ 

លលាក្ លតា គឹម ងុង អធិ្បតីភារ 
អងគព្បជំុបានព្បោសលបើក្ក្មែវធីិ្ លដាយ
លោតសរលសើរ ែល់ស ជិក្- ោអងគព្ប 
ជំុដែល នេិតតតស ូ និងលះបងខ់ពស់ 
េំលពាះ ផលព្បលយជនជ៍ាតិ ព្រមទាងំ 
ដង្ងអំណរគុណ េំលពាះព្រះលតជ ព្រះ
គុណ លួន ស្ពវា ត សក្មែជនសិទធិ
មនុសសរីព្បលទសក្មពុជា លហើយលលាក្
អធិ្បតីបានសងកតថ់ា ព្រះលតជព្រះគុណ 
លួន ស្ពវា ត គឺជាវរីសងឃមយួព្រះអងគ 
ជាគំរ ូ។ 

លលាក្ ដាញ់ ឃុត ព្បធានស្ពខា
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្បចាពំ្កុ្ង
ឡុងបិេ ថ្នរែឋោលីហវ័រញ  បានលឡើង
លធ្វើរបាយោរណ៍ អំរីសក្មែភារក្នុង
លនាះ នក្មែ វធីិ្បុណយបាតប់ងទឹ់ក្ែី 

និងបុណយលផសងៗ លែើមបដីសវងរក្ងវោិ 
គាពំ្ទែល់នាយក្ដាឋ នរត័ ៌ន ក្នុងលនាះ
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លលាក្ ថាេ ់ស្ពរមុ ព្បធានតំបន់
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្បចាពំ្បលទស 
ោណាដា បានលឡើងលធ្វើ របាយោរណ៍
សំខាន់ៗ រយៈលរលមយួឆ្ន  ំ ក្នុងលនាះ
 ន ក្ស្ពងវតតដខែរលព្ោម ព្កុ្ងហាមនិ  
ងុន, លធ្វើទិវាដខែរលព្ោមជនជាតិលែើម, លបើក្
ស្ពលាលរៀនភាស្ពដខែរ និងដសវងរក្ងវោិ 
គាពំ្ទផតល់ែល់សហរន័ធ លែើមបលីធ្វើសក្មែ 
ភារ លឡើងឆ្ក្អនតរជាតិ ។ 

លលាក្ ថាេ ់លវៀន អធិ្បតី និង
តំណាងឱ្យសហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្ប 

ចាទំវីបអឺរ  បុ បានដង្ងអំរីសក្មែភារ 
របស់សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្បចា ំ

ទវីបអឺរ  បុដែលទាក្ទ់ងជា មយួនឹងសហ
គមនអ៍នតរជាតិ  នទីព្កុ្ងសសដឺណវ,   

សវីស និងហូឡងជ់ាលែើម… លែើមបជំីរញុ
ឱ្យរដាឋ ភបិាលលវៀតណាម លគាររសិទធិដខែរ 

លព្ោម និងលដាះដលងសក្មែជនដខែរ
លព្ោមដែលរែឋអំណាេលវៀតណាម ចាប់
ដាក្គុ់ក្ក្ន្ងមក្ក្នុងលនាះ នព្រះសងឃ 

៥ ព្រះអងគ លៅដខព្តឃ្្ងំជាលែើម ។ 
អនក្ព្សី សឺង ធី្ ណិត ព្បធានស្រសតី

ដខែរលព្ោម បានលោតសរលសើរេំលពាះ 
សហោររីបស់ខួ្ន ដែល នទឹក្េិតត 
គាពំ្ទជាតិ និងលធ្វើរបាយោរណ៍លផសងៗ 
ដែលទាក្ទិ់ននឹងកិ្េោោរស្រសតី ។ ជា
រិលសសតំណាងស្រសតី លៅតាមទីព្កុ្ង និង
តំបនន់ានា បានលឡើងេំអារមែណ៍ និង
សដមតងោរ ល ទនភារយ ងថ្ព្ក្ដលង 
េំលពាះសក្មែ ភារសហរន័ធដខែរក្មពុជា
លព្ោម ។ 

លលាក្ លៅ លសរ ី អគគលហរញ្ា ិក្ ថ្ន
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម បានលឡើងលធ្វើ 
របាយោរណ៍ងវោិេំណូល និងេំ 
ណាយ ក្នុងឆ្ន  ំ ២០១២ សព្ បល់ធ្វើ
សក្មែភារ ជំុវញិរិភរលលាក្ របស់
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម លលើឆ្ក្អនតរ
ជាតិក្ន្ងមក្ ។ 

ព្រះលតជព្រះគុណ លួន ស្ពវា ត 
សក្មែជនសិទធិមនុសស លៅក្មពុជាដែល
បាននិមនតេូលរមួជាលភញៀវកិ្តតិយស បាន

 នលងរែិោថា ោររបួរមួស្ពមគគី គាន
អាេសលព្មេព្បលយជនព៍្គបយ់ ង េំ 
លពាះោរតស ូ លែើមបរីលំដាះជាតិ និងរលំដាះ 
ស្ពសនារបស់ជាតិលយើង ។ ជារិលសស
មនុសសព្គបរ់បូព្តូវដតសិទធិលសែើៗគាន  ក្នុង
ោរដងរក្ាវបបធ្ម ៌ ព្បថ្រណី ទំលនៀម
ទ ្ប ់ និងោរពារជាតិ និងទឹក្ែីរបស់
ខួ្ន ។ 

ព្រះលតជព្រះគុណ ធី្ធី្ ធ្ល ែ  
នាយក្អនតរស្ពសនា ថ្នសហរន័ធដខែរ
ក្មពុជាលព្ោម បាន នលងរែិោ ជំុវញិ
បញ្ា រដាឋ ភបិាលលវៀតណាម លៅដតបនត
ោររលំលាភសិទធិមនុសសដខែរលព្ោម និង
បញ្ា ជាលព្េើនលទៀត ដែលរដាឋ ភបិាលលវៀ
តណាមសហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្តូវ
បំលរញបដនែមលៅក្មពុជាលព្ោម រមួទាងំ
ោរេងព្ក្ងព្រះសងឃដខែរលព្ោម លៅបរ 
លទស លែើមបរីព្ងឹងរព្ងីក្វស័ិយ ព្រះរុទធ
ស្ពសនាដខែរលព្ោម លៅលលើឆ្ក្អនតរ   
ជាតិ ។ 

ព្រះលតជព្រះគុណ ោន សុផ្ទន
ណារទិធិ ព្បធានស គមព្រះសងឃដខែរ 
ក្មពុជាលព្ោម ព្បចាលំៅព្បលទសក្មពុជា 
បាន នលងរែិោ អំរីោរក្ស្ពងព្រះ
រុទធរបូងែដក្វ េំននួ ១០០ អងគ និងោរក្
ស្ពងមហាស្ពលា  លៅវតតស្ពមគគីរងស ី
 ន ក្មពស់រីរជាន ់ ដែលកំ្រុងដតែំ 
លណើ រ ោរស្ពងសង…់ ព្រះលតជព្រះ 
គុណ ោន សុផ្ទនណារទិធិ បាន នលងរ
ែិោសងកតធ់្ៃនថ់ា ព្រះអងគ នល ទន
ភារយ ងថ្ព្ក្ដលង បានលក្ើតមក្ជាកូ្ន
ដខែរ លហើយបានេូលរមួេំដណក្ក្ស្ពង
ជាតិ ។ 

លលាក្ សឺង ហួរ អគគលលខាធិ្ោរ 
ថ្នសហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម បានសរបុ 
កំ្ណតល់ហតុ ថ្នកិ្េោព្បជំុរយៈ លរលរីរ
ថ្ងៃ និងព្បោសនូវលសេក្តីសលព្មេដផន 
ោរ សព្ បឆ់្ន  ំ ២០១៣ េំននួ ៣
េំណុេសំខាន់ៗ គឺ៖ 

-កិ្េោោរជាតិ -កិ្េោោរតំបន ់
-កិ្េោោរបរលទស 
កិ្េោព្បជំុបានបញ្ោបល់ៅលវលាល  ង

៥ លាៃ េ លៅថ្ងៃដខែដែល លព្ោមអធិ្បតី 
ភារ លលាក្ អតីតអធិ្បតី សហរន័ធដខែរ
ក្មពុជាលព្ោម លតា គឹម ងុង ព្បក្បលដាយ 
លសេក្តីលស្ពមនសសរកី្រាយបំផុត េំលពាះ
ស្ពែ រតីលសនហាជាតិខពស់ ជារិលសស
បនាា ប ់ រីព្បោសបិទក្មែវធីិ្ព្បជំុ ព្រះ
សងឃេំននួ ៩ អងគក្ប៏ានស្ពវ ធ្ាយ  
ជយលនាត  ជូនររជយ័ ែល់គណៈអធិ្បតី 
និងស ជិក្-ោ ថ្នអងគព្បជំុលនាះផង  
ដែរ ៕ 

ព្ក្ងុឆ្ឡុត រែឋណតកូ្ឡូថ្ឡណា, 
ថ្ងៃទី ១៦ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

អនក្ក្ណតល់ហតុ 
សឺង សុជាតិ l VOKK 

 

អនក្េូលរមួកិ្េោព្បជំុែំណាេឆ់្ន ងំតរបូអនុសាវរយី ៍។  



ថ្ង ៃ អង្គា   ០៤ រោច ខែមគិ ាស ិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៣ ព័ត៌មាន 

សារព័ត៌មាន្ ព្ប្ពន្គរ  
អភបិាល  សងឺ យុ៉ឹង រតនា  ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ្  និរនធនាយក្ ថាច្់ ប្រីជា ហគឿន្  

ការយិាល័យនិពនធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  ផ្ទះលលខ 791ព្រុម្ទី 4 ភូម្ពិ្ា 3  សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ ខណ្ឌ មានជយ័ ភនលំពញ ។  
ទំនាក្ទំ់នង៖ ទូរស័រាៈ (855) 017-369-683 ឬ (855)  023 42 44 89 (ดดក្មពុជា) ទូរស័រាៈ (408) 550-5060 (ดดดអាលមរកិ្)  Email: preynokornews@gmail.com   

លគហទំររ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ លគហទំររ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ លលខ ៣៣៦ រ.ម. ព្បក្ / ថ្ងៃទី ២២ ដខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១២ 

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

សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

អតែបទ www.kkkhrda.org 

ព្រះ សងឃ និងព្បជា
រលរែឋដខែរលព្ោម លៅ

រាជធានីភនលំរញ ព្រះរាជាណាេព្ក្ក្មពុ
ជា ព្ប  ណ ១៥០ អងគ/នាក្ ់បានជបួ
ជំុគាន ព្បាររធរីធី្អបអរស្ពទរ ទិវាសិទធិ
មនុសសអនតរជាតិខបួឆ្ន ទីំ ៦៤ ។ ក្នុងរី
ធី្ 
លព្ោមអធិ្បតីភារលលាក្ សឺន ដសត 
ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាភបិាល ថ្នស គម 
ដខែរក្មពុជាលព្ោម លែើមបសិីទិធមនុសស និង
អភវិឌ្ឍននិ៍ង នោរអលញ្ជ ើញេលួរមួ ជា 
គណអធិ្បតីសលងកតលឃើញ លលាក្  
ថាេ ់ លសដាឋ , លលាក្ យនត ថារ  ,ូ លលាក្ 
តាងំ ស្ពរៈ តំណាងឱ្យសហរន័ធដខែរ   
ក្មពុជាលព្ោម និងរមួ នអនក្តំណាង
រាស្រសតែថ្ទលទៀតេំននួ ៤ របូបានអលញ្ជ ើញ
េូលរមួផងដែរ ។ 

ដង្ងមតិស្ពវ គមនក៍្នុងរីធី្ លលាក្ 
សឺន ដសត បានលលើក្លឡើងថា ថ្ងៃលនះ 
លរលលនះ លយើងទាងំអស់គាន  រមួជាមយួ
មនុសសជាជាតិលសនហាសិទធិមនុសស ទូ
ទាងំ រិភរលលាក្កំ្រុងព្បាររធខបួឆ្ន ទីំ
៦៤ លៅលហើយ សព្ បោ់រព្បោសនូវ
លសេក្តីព្បោស ជាសក្លរបស់អងគោរ
សហព្បជាជាតិ អំរីលគាលោរណ៍នានា
សព្ បឱ់្យ នលគាររសិទធិរបស់មនុសស
ជាតិ លែើមបឱី្យ នសនតិភារទូទាងំរិភរ
លលាក្ ។ លបើលយើងរិនិតយលៅលលើលរល
លវលាលនះ លឃើញថាវា នរយៈលរល 

ដវងលែមសម និងលធ្វើឱ្យរិភរលលាក្លនះ
 នសនតិភារលរញបរបូិរណ៌ លៅលហើយ 
ប ុដនតលបើលយើងរិនិតយលលើភារ ជាក្ដ់សតង 
វញិលឃើញថា ជល ្ះព្បោប ់ ព្បចាក្ ់
បាញ់ស ្បគ់ាន ឥតព្តាព្បណីរវាង ព្ប 
លទសជិតខាងគាន ក្ល៏ៅ នជាបនតបនាា ប ់
េប ់ រីព្បលទសមយួឆ្្ងែល់ព្បលទស
មយួលទៀត និងលៅព្បលទសមយួេំននួ
លទៀតលៅមនិទានផ់ាុះលេញ នូវអំលរើហិងា
លៅលឡើយ ប ុដនតលយើងឮសំលឡងព្ទលហា
យំ បង្ហា ញនូវោរឈចឺាប ់ លដាយស្ពរ
ោរគាបសងកត ់ លដាយព្បោរណាមយួរី
សំ ណាក្រ់ដាឋ ភបិាល ថ្នព្បលទសរួក្លគ 
លហើយកំ្រុងអំពាវនាវ សំុកិ្េោអនតរាគមន៍
រីអនក្ដែលអាេជយួ ែល់រកួ្លគ...។ 

លលាក្ ថាេ ់ លសដាឋ  ស ជិក្

ព្រឹទធសភាថ្នព្បលទសក្មពុជា បានដង្ង
េំណាបអ់ារមែណ៍ថា រីធី្ព្បាររធទិវាសិទធិ
មនុសសអនតរជាតិនាថ្ងៃលនះ វាមនិព្តឹមដត
លៅព្បលទសក្មពុជាលទ ដតលៅលលើរិភរ 
លលាក្លគកំ្រុងដតព្បាររធនូវរីធី្អបអរស្ព 
ទរែូេលយើងដែរ លនះបង្ហា ញឱ្យលឃើញថា 
សិទធិមនុសសកំ្រុងព្តូវបានលគលគាររ និង
លលើក្សាួយ លទាះជាយ ងលនះក្តី លបើលយើង
ព្ក្លឡក្លៅលមើលលៅក្មពុជាលព្ោម វញិ 
ព្បជារលរែឋដខែរលៅទីលនាះកំ្រុងព្តូវបាន
រលំលាភសិទធិមនុសសយ ងខ្ាងំ ក្នុងលនាះ
 នទាក្ទ់ងលៅ និងសិទធិរលរែឋ សិទធិ 
នលយបាយ សិទធិលសែឋកិ្េោ សងគម និង
វបបធ្មឧ៌ទាហរណ៍ ជាក្ដ់សតង ែូេជា
ក្រណីលលាក្ លៅ លហន និងក្រណីលៅ
វតតលសរតីាលសក្ជាលែើម ។ ព្បជារលរែឋ

ដខែរលៅទីលនាះ (ក្មពុជាលព្ោម) មនិ 
ព្តូវបានអនុញ្ា ត លដាយរដាឋ ភបិាលលវៀត
ណាមឱ្យជួបជំុព្បផតុ ំ ែូេលយើងទាងំអស់
គាន លៅទីលនះនាថ្ងៃលនះលទ រកួ្គាតម់និ
អាេទទលួរត័ ៌ន បានតាមរយៈវទិយុ
អាសីុលសរ ី ឬ វទិយសំុលឡងសហរែឋ 
អាលមរកិ្លឡើយ លបើមនិែូលចាន ះលទនិង ន
ោរឃ្្លំមើលរីរែឋអំណាេលវៀតណាម ។ 

ដង្ងចាបអ់ារមែណ៍  ក្នុងនាមតំ 
ណាងឱ្យសហរន័ធដខែរលព្ោម លលាក្ 
តាងំ ស្ពរៈ បានលលើក្លឡើងថា ក្នុងរយៈ
លរលជាងមយួទសវតស ក្ន្ងមក្លនះ 
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម បានសលព្មេ
ស្ពន ថ្ែយ ងលព្េើន ក្នុងលបសក្ក្មែព្គប ់   
វស័ិយតស ូ លដាយអហិងាព្បឆ្ងំនឹង 
ោររលំលាភសិទធិមនុសសលៅក្មពុជាលព្ោម 

តាមរយៈស្ពែ បន័អនតរជាតិ និងរេនា   
សមពន័ធថ្ផាក្នុង ។  

ក្នុងោរដង្ងេំណាបអ់ារមែណ៍ ក្៏
បានអំពាវនាវ ឱ្យ នោរអលញ្ជ ើញេូល 
រមួដងមក្ ្ងំ លែើមបជីយួ ឱ្យនាវាក្មពុជា
លព្ោមឆ្បប់ានលៅែល់លព្តើយ និងឱ្យ
រលរែឋដខែរលព្ោមក្នុងព្សុក្  នលសរ ី
ភារនិងបានរស់លៅក្នុងលសេក្ដីថ្ង្ងនូ ។ 

រឯី លលាក្ ឡុង រ ី អនក្តំណាង
រាស្រសតមណឌ លលខតតព្ក្លេះ បានដង្ង េ
ចាបអ់ារមែណ៍ថា ក្នុងនាមអនក្តំណាង
រាស្រសត និងអនក្តំណាងរាស្រសតជាលព្េើនរបូ
លទៀតថ្ន គណបក្ស សម រងសុ ីសូមសែព្គ
េិតតេូលរមួជាស្ពេឈ់ាម ជាមយួបង
បអូនដខែរលព្ោម លៅរាល់ព្គបស់ក្មែភារ 
ទាងំអស់របស់ដខែរលព្ោម ។  

ក្មែវធីិ្បានព្បព្រឹតតលៅចាបរី់ល  ង 
៨ និង ៣០ នាទី ែល់ ល  ង ១១ និង
សូនយព្រឹក្ថ្ងៃទី ១០ ដខធ្នូ  ឆ្ន  ំ 
២០១២ លៅផារលគាឃ្្ង ដែលជាផារ
ស្ពងសង ់ លដាយស គមដខែរក្មពុជា 
លព្ោម លែើមបសិីទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍
ភូមលិគាក្ឃ្្ង (សហគមនបូ៍រថី្ព្រនគរ) 
សង្ហក តភ់នលំរញងែី ខណ័ឌ ដសនសុខ រាជ
ធានីភនលំរញ លព្ោមោរឧបតែមភងវោិ
ផ្ទា ល់រី សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម, 
មជឈមណឌ លវបបធ្មដ៌ខែរលព្ោម ,សហ
គមនដ៍ខែរក្មពុជាលព្ោម, មូលនិធិ្ដខែរ
សព្ បអ់នក្ព្កី្ព្ក្ និង នសបបរុសជន
ែថ្ទ ៕ 

ខ្មែរហប្ោម្ហៅកម្ពុជាអរអរសាទរទិវាសទិធិម្ន្ុសសអន្តរជាតិ ១០ ធ្នូ  

តំណាងអងគោរ ស គមដខែរលព្ោម និងគណបក្សនលយបាយេូលរមួរិធី្ ។  

ររួថតអ្ងគប្រជុបំ្រចឆំ្ន រំរស់សហព័នធដខែរក្មពុជាវប្កាម  
នៅទីរកុ្ងឆ្ ុត រដ ឋណតកូ្រ  ពូ្ ណា សហរដឋអានម្រកិ្ ចាប់ព ីព្ថ្ ៃទី ១៥ ដល់ ១៦ ខ្មធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១២  

http://www.kkkhrda.org/


ថ្ង ៃ អង្គា   ០៤ រោច ខែមគិ ាស ិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ព្រ ឹក្ថ្ងៃទី ១១ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១២  លៅស្ពលព្បជំុ ទី

រមួព្សុក្កំ្រងស់្ពព ន គណៈក្មែោរ លឃ្ 
សនាោរលខតត - នគរបាលលខតត—គណៈ 
េងអុលោរតីណាមបូ (Tay Nam 
Bo) បានសហោរជាមយួព្ក្សួងលឃ្ 
សនាោរ—នគរបាល ព្រមទាងំស  
គមព្រះសងឃស្ពមគគីលសនហាជាតិ ទាងំ 
២ ព្សុក្ គឺ ព្សុក្ កំ្រងស់្ពព ន និងព្សុក្
ក្លញ្ោ ង លែើមបលីបើក្ក្មែវធីិ្ផសរវផាយ
មយួ លដាយ នព្រះសងឃេូលរមួេំននួ 
៣០០ ព្រះអងគ ។ 

កិ្េោព្បជំុលនះ  នព្បធានបទខី្
មយួថា “កិ្េោជបួជំុលឃ្សនាលៅក្នុង 
ព្សទាបយុ់វសងឃ” (Họp Mặt Tuyên 
Truyền Trong Tăng Thanh 
Thiếu Niên) លដាយអាជាញ ធ្រលវៀតណាម 
បានលលើក្លឡើងនូវេំណុេសំខានខ្់ះ ៗ
ែូេជា៖ 

១- និយយសលងខបរីព្បវតតិដែនែី
ណាមបូ (ក្មពុជាលព្ោម) រីអតីត 
ោលែល់បេោុបបនន ។ 

២-និយយរីោរឈ្ានពានរបស់
បរលទស មក្វាយលុក្ែលណតើ មទីក្ែី  
ណាមបូ (ក្មពុជាលព្ោម) របស់ទរ័លសៀម 
និង បារាងំ ។ 

៣-អំរីេលនាតស ូ និងក្ ្ងំ
ស្ពមគគីរបស់ យួន -ដខែរ - េិន លែើមប ី
ព្បឆ្ងំជនឈ្ានពានោរពារទឹក្ែី ។ 

៤-អំរីវបបធ្មដ៌ប្ក្គាន រលវៀងជនជាតិ
និមយួៗ ដែលរស់លៅលលើដែនែីណាម 
បូ (ក្មពុជាលព្ោម) ក្នុងលនះ លគបាន

សងកតធ់្ៃនល់ៅលលើជនជាតិដខែរថា ជា
ជាតិមយួដែល នវបបធ្មល៌អ និងរកី្   
េំលរ ើន ជាងលគលៅលវៀតណាមខាងតបងូ ។ 

៥- អំរីសិទធលគាររ និងជំលនឿស្ព 
សនារបស់ជាតិនីមយួៗ  ។  លដាយ 
ដឡក្ព្រះរុទធស្ពសនាព្រះសងឃ ដខែរគរួ
ខិតខំរក្ាព្បតិបតតិផូ្វធ្ម-៌វនិយ័, បណតុ ះ
បណាត លព្រះសងឃសិក្ាលរៀនសូព្ត ឲ្យ
បានលអរូដក្លឡើង, លហើយគរួកំុ្ង្ហក្លរលៅ
ផូ្វលផសងឲ្យឆ្ៃ យ រីបាវេនារបស់ស  
គមរុទធស្ពសនាលវៀតណាម (Giao Hoi 
Phat Giao Viet Nam )  
ថា “ស្ពសនា,ជនជាតិ និង សងគម
និយម” (Đạo Pháp,Dân Tộc,  

Chủ Nghĩa Xã Hội) ។ 

៦- អំរីភាររកី្េលព្មើនថ្នលសែឋកិ្េោ
របស់ព្បលទសលវៀតណាម និង ភារលជឿន
លលឿនរបស់ជនជាតិដខែរ ។ 

សរបុមក្  យួនបានលលើក្លឡើងថា 
ដែនែីណាមបូ (ក្មពុជាលព្ោម)  គឺ ជា
ក្មែសិទធិរបស់យួន លដាយបារាងំបានេុះ
ហតែលលខាព្បគល់ឲ្យោលរី  ដខមងុិនា 
ឆ្ន  ំ ១៩៤៩   នលសតេ បាវ ដាយ 
(Bao Dai)  ជាតំណាង និងកំុ្ឲ្យលជឿ
ពាក្យលឃ្សនាលផតសផ្ទត សរីជនឱ្ោស 
និយមខាងលព្តព្បុងបំដបក្ស្ពមគគី ជន
ជាតិលយើងលនាះ ។  

ឯោរេូលមក្ោនោ់ប ់ ោបឆ់្ក រ
រស់លៅលលើដែនែីក្មពុជាលព្ោម របស់ជន
ជាតិកិ្ញ ឬ យួន គឺជាោរមក្លដាយ
សនតិភារ មនិបានឈ្ានពានែលណតើ ម
យក្រីអនក្ណាលឡើយ ។ 

កិ្េោជបួជំុលនះ បានបញ្ោបល់ៅលវលា
ល  ង ១០: ២៤ នាទីព្រឹក្ លដាយព្រះ
សងឃ ១ ព្រះអងគ ទទលួបាន ព្បាក្ ់
៧០.០០០ ែុង លសែើ ១២.៥០០ លរៀល 
អតេ់ង្ហា នថ់្ងៃព្តង”់ ។ 

សូមបញ្ជ ក្ថ់ា ងែីៗលនះ រលរែឋ
ដខែរលព្ោមលៅលព្តព្បលទស ជារិលសស 
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ដតងដតរាយ
ោរណ៍ព្បាបែ់ល់មតិអនតរជាតិ ក្នុងលនាះ
 នព្ក្សួងោរបរលទសសហែឋអាលមរកិ្  
និងអងគោរឃ្្ ំ លមើលសិទធិមនុសស 
Human Right Watch ជាលែើម  
អំរីស្ពែ នភារថ្នោររលំលាភសិទធិមនុសស
របស់រដាឋ ភបិាល បក្សកុ្មែុយនិសតលវៀត
ណាមលលើរលរែឋដខែរលព្ោ ោ ស់ព្សុក្ថ្ន
ដែនែីក្មពុជាលព្ោម លែើមបឲី្យអនតរជាតិ
ដាក្ស់ ព ធ្រែឋោរ ព្កុ្ងហាណូយឲ្យ 

 នោរលគាររសិទធិែល់ដខែរលព្ោម ោ ស់
ព្សុក្ ។ លព្តរីលនះ ថ្ងៃទី ០៤ ដខមងុិនា 
លរៀងរាល់ឆ្ន  ំ រលរែឋដខែរលព្ោមលៅលព្ត
ព្សុក្ដតងដតព្បាររធខបួ “ទិវាបារាងំោត់
ដែនែីក្មពុជាលព្ោម ព្បគល់ឲ្យលវៀត 
ណាមព្គបព់្គងបនត” មនិដែលអាក្ខ់ាន 
លែើមបរីឭំក្ែល់ោរបាតប់ងនូ់វភារ ោ ស់ 
ោររបស់ខួ្នលៅលៅក្មពុជាលព្ោម ។  

លយងតាមព្បវតតិដខែរលព្ោម ដែល
ផាយលៅលលើលគហទំររ័ផូ្វោររបស់អងគ
ោរព្បជាជាតិគាែ នតំណាង (UNPO) 
ថា ដខែរលព្ោម នព្ប ណ ៨ លាន ២ 
ដសន ៤ មុនឺ នាក្ ់លៅក្នុងរិភរលលាក្  
ជាព្កុ្មជនជាតិលែើម ថ្នដែនែីក្មពុជា
លព្ោម ោនព់្រះរុទធស្ពសនាលងរវាទ 
និយយភាស្ពដខែរ និង នវតតអារាម
ព្ប ណជាង ៥០០ វតតលៅក្មពុជា
លព្ោម ក្នុងលនាះ នវតតសមបរួរងស ី លៅ 
វតតសមបរួ ឋតិលៅ ក្នុងព្សុក្កំ្រងស់្ពព ន 
លខតតព្រះព្តពាងំ បានក្លក្ើតលឡើងក្នុង   
រ. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ លបើគិត
មក្ទល់ឆ្ន  ំ ២០១២ លនះ វតតលនះ  ន
អាយុោល ១៦៣៩ ឆ្ន លំហើយ ។ 

លបើលយងតាមឯក្ស្ពរព្បវតតិស្ពស្រសត
យួន លសដេព្តកូ្ល លងវៀង របស់យួន 
បានេូលមក្ោនោ់បទឹ់ក្ែីថ្ព្រនគរលៅ 
េុងសតវតសរទី៍ ១៧ នាឆ្ន  ំ ១៦៨៩ ។ 
លបើអះអាងលលើព្បវតតិទាងំរីរខាងលលើលនះ 
បញ្ជ ក្ឲ់្យ លឃើញថា ជនជាតិយួនបាន
េូលមក្វាតទី ដែនែីក្មពុជាលព្ោម  
លព្ោយដខែរលព្ោមក្ ស្ពងវតតសមបរួរងស ី
១៣១៦ ឆ្ន  ំ៕ 

ច ៀត្ណាម្ន្ិម្ន្តប្រះសងឃខ្មែរចប្កាម្ចៅរញ្ចូលម្ចោគម្ ិជាា  

ព្រះសងឃដខែរលព្ោមលៅព្សកុ្កំ្រងស់្ពព ន និង ព្សកុ្ក្លញ្ោ ង លៅស្ពលព្បជំុទីរមួព្សកុ្កំ្រងស់្ពព ន  
ព្រឹក្ថ្ងៃទី ១១ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២  ។  

រដាឋ ភបិាលលវៀតណាម លខតតព្រះព្តពាងំ បានលោះនិមនតព្រះសងឃដខែរលព្ោមថ្នព្សុក្ទាងំរីរ គឺ ព្សុក្ ក្លញ្ោ ង និង ព្សុក្កំ្រងស់្ពព ន  លែើមបេូីលរមួវគគបំពាក្បំ់ប ន
មលនាគមវជិាជ កុ្មែុយនិសតលវៀតណាម លៅស្ពលព្បជំុទីរមួព្សុក្កំ្រងស់្ពព ន នាព្រឹក្ថ្ងៃទី ១១ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១២  លែើមបបីង្ហា ញរីលគាលជំហររបស់លវៀតណាមថា ដែនែី  
ក្មពុជាលព្ោម ដែលភាស្ពយួនលៅថា “ណាបូ” លនាះ ជាក្មែសិទធិរបស់ជនជាតិយួន ។  

ថ្ងៃទី ១១ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១២ លព្ោយលេញរីកិ្េោព្បជំុព្រះសងឃដខែរលព្ោមមយួអងគដែលបានេូលស្ពដ បក់្ ែ ភបិាលបក្សកុ្មែុយនិសតលវៀតណាមដងង្ោរណ៍ បានលផញើ
លសេក្ដីរាយោរណ៍មក្ោនោ់រយិល័យស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ លែើមបពី្បាបរី់ខ្ឹមស្ពរថ្នកិ្េោព្បជំុលនះថា៖ 

នារដីខែរលព្ោមលៅវតតលពាធិ្ស្ពលរាជ (កំ្រង)់ ទីរមួលខតតព្រះព្តពាងំ ។ 

http://preynokornews.blogspot.com/2012/12/blog-post_3449.html


ថ្ង ៃ អង្គា   ០៤ រោច ខែមគិ ាស ិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ សារលិមិត សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

៥ ឆ្ន ំ ននការផ្សាយររស់ សារព័ត៌មាន នប្ពនគរ 

ម 
ក្ែល់ឆ្ន ងំែី ថ្ងៃទី ០១ 
ដខមក្រា ឆ្ន  ំ ២០១៣ 
លនះ ស្ពររត័ ៌ន 

ថ្ព្រនគរ  នអាយុោល ៥ ឆ្ន  ំ លហើយ 
លបើគិតចាបត់ាងំរីស្ពររត័ ៌នមយួលនះ 
បានលធ្វើោរផសរវផាយតាមព្ប រន័ធអិនលធ្ើ
ណិត ោលរីថ្ងៃទី ០១ ដខមក្រា ឆ្ន  ំ
២០០៨ មក្ ។ រយៈលរល ៥ ឆ្ន លំនះ 
ោរលបាះរុមពជាោដសតព្បចា ំ  សបាត ហ៍ 
លៅព្រះរាជាណាេព្ក្ក្មពុជាលទើបបានដត 
៣ ឆ្ន លំទ ។ ោរផសរវផាយរបស់ ស្ពរ
រត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ លនះ ក្នុងលគាលបំណង
ដេក្រដំលក្ នូវែំណឹង   លផសងៗទាក្ទ់ង
នឹងជីវភាររបស់រលរែឋដខែរលព្ោម ដែល
កំ្រុងរស់លៅក្នុងដែនែី ក្មពុជាលព្ោម ឬ
ភាគខាងតបងូថ្នព្បលទសលវៀតណាម និង 
លៅជំុវញិរិភរលលាក្លែើមបឲី្យជនរមួជាតិ
ដខែរលៅព្បលទសក្មពុជា និងលព្តព្បលទស
បានព្ជាបជារត័ ៌នអំរីដខែរលព្ោម ។ 

ចាបត់ាងំរីថ្ងៃទី ០១ ដខមក្រា ឆ្ន  ំ
២០០៨ ែល់ថ្ងៃទី ០១ ដខមក្រា ឆ្ន  ំ
២០១០ ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ លេញ
ផាយព្បចាសំបាត ហ៍ តាមព្បរន័ធអិនលធ្ើ
ណិតបានេំននួ ១០២ លលខ និងចាបរី់
ថ្ងៃទី ០១ ដខមក្រា ឆ្ន  ំ២០១០ ែល់ថ្ងៃ
ទី ០១ ដខមក្រាឆ្ន  ំ ២០១៣ បានលបាះ
រុមពជា ោដសតព្បចាសំបាត ហ៍លៅព្ប 
លទសក្មពុជាបានេំននួ ៣៤ លលខ 
លព្ោយរី ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ បាន
ទទលួអាជាញ បណ័ណ  រីព្ក្សួងរត័ ៌នដខែរ
ោលរីថ្ងៃទី ១១ ដខមក្រា ឆ្ន  ំ ២០១០ 
ក្ន្ងលៅលនះ ។  

ោរផាយតាមលគហទំររ័៖ 
ចាបត់ាងំរីបានបលងកើតលឡើងមក្ 

ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ បានលធ្វើោរផសរវ 
ផាយរត័ ៌នតាមរយៈ លគហទំររ័ប្ក្់
ដែល នអាស័យដាឋ ន www.preyno 
kornews.blogspot.com លហើយលយើង
ខញុ ំបានេុះផាយ នូវអតែបទរត័ ៌នជា
លរៀងរាល់ថ្ងៃ និង ោដសត ថ្ព្រនគរ ជា
ឯក្ស្ពរ PDF ជាលរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិតយ
បនាា បោ់ដសតបានលបាះរុមពលេញផាយ
លៅក្នុងព្បលទសក្មពុជា ។ 

ឆ្ន  ំ ២០១២ លនះ ស្ពររត័ ៌ន 
ថ្ព្រនគរ បានបលងកើតនូវលគហទំររ័ងែីមយួ
លទៀតដែល នអាស័យដាឋ ន preyno 
kornews.info  លែើមបបីងកភារង្ហយ
ព្សួលែល់មតិតអនក្អាន ក្នុងោរេូល
តាមដានរត័ ៌នងែីៗ និងសិក្ាព្ស្ពវ 
ព្ជាវនូវអតែបទព្ស្ពវព្ជាវលផសងៗ ដែល
បានេុះផាយ លៅលលើលគហទំររ័ងែីមយួ
លនះ ។ ក្នុងលលើលគហររ័ងែីលនះ លយើងខញុ ំនឹង
លធ្វើោរេុះផាយ នូវរត័ ៌នជាតិ  អនតរ
ជាតិភូមសិ្ពស្រសតក្មពុជាលព្ោម ព្រឹតតិ 
ោរណ៍ព្បវតតិស្ពស្រសតរបស់ដខែរលព្ោម ព្ប   
វតតិអនក្ នលក្រ ត៉ិ៍លឈាែ ះដខែរលព្ោម (នរណា

ខ្ះលៅក្មពុជាលព្ោម?) និងព្រះរុទធ
ស្ពសនា ជាលែើម ។ 

ដេក្រដំលក្រត័ ៌នតាមបណាដ ញ
សងគម៖ 

រត័ ៌នដែលបានេុះផាយតាម
លគហទំររ័  លយើងខញុ ំបានដេក្រដំលក្អតែ
បទរត័ ៌នទាងំលនះ លៅតាមបណាដ ញ
សងគមលផសងៗែូេជា Facebook  និង 
Twitter ផងដែរ ។ តាមរយៈបណាដ ញ
សងគមទាងំលនះ  លលាក្អនក្នឹងទទលួ
បានរត័ ៌នងែី លៅលលើទំររ័ Facebook 
និង Twitter របស់លលាក្អនក្ ព្បសិនលបើ
លលាក្អនក្េុេភាជ បេូ់លជាស ជិក្ ថ្ន
ទំររ័ Facebook និង Twitter របស់ 
ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ ។ 

ទូរទសសន ៍ថ្ព្រនគរ (PTV)៖ 
លៅឆ្ន  ំ២០១៣ លនះ ស្ពររត័ ៌ន 

ថ្ព្រនគរ បានបដនែម “ក្មែវធីិ្ទូរទសសន ៍
តាមព្បរន័ធអិនលធ្ើណិត”  មយួលទៀត 
ដែលក្មែវធីិ្លនះ លយើងខញុ ំ នលធ្វើលសេក្ដី
រាយោរណ៍ជាវលីែអូខី្ៗផសរវផាយលៅ
លលើបណាដ ញសងគម Youtube ដែល
 នអាសយដាឋ ន www.youtube. 

com/user/preynokornews ។ 
សព្ បល់លាក្អនក្ដែល នភាជ បព់្បរន័ធ 
អិនលធ្ើណិត អាេេូលទសសនានូវក្មែវធីិ្
ទូរទសសនរ៍បស់លយើងខញុ ំ បានព្គបល់រល
លវលា ។ 

ផលិតក្មែ ថ្ព្រនគរ៖ 
ឆ្ន  ំ ២០១២ ក្ន្ងលៅលនះ ស្ពរ

រត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ បានផលិតថាសសីុឌី្ 
េលព្មៀង ផលិតក្មែ ថ្ព្រនគរ Vol.1 
ដែល នេំណងលជើងថា “នឹក្ព្សុក្” ។ 
ខឹ្មស្ពរថ្នបទេលព្មៀងទាងំលនះទាក្ទ់ង
នឹងស្ពែ នភាររលរែឋដខែរលព្ោមលៅដែន
ែីក្មពុជាលព្ោម ដែលបាននិរនធ និងលរៀប 
លរៀងលដាយ លលាក្ សឺង សលព្មេ ព្ប 
ធានដផនក្រត័ ៌នថ្នសហរន័ធដខែរក្មពុជា
លព្ោម ។ ថាសសីុឌី្េលព្មៀងលនះ លយើងខញុ ំ
 នដាក្ល់ក្ល់ៅសហរែឋអាលមរកិ្ និង
លៅស្ពខាសហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្ប 
ចារំែឋនិងព្បលទសនានា ។  

ឆ្ន ងំែីលនះ លយើងខញុ ំ នគលព្ ងថា
នឹងផលិត Vol ងែីជាបនតលទៀត លែើមបបីាន
បំលរ ើអារមែណ៍លលាក្អនក្ព្គបម់ជឈដាឋ ន ។ 

 

លបាះរុមពជាោដសតលៅក្មពុជា៖ 
លដាយយល់លឃើញថា  រលរែឋដខែរ

និងដខែរលព្ោម  នក្ងវះខាតលទធភារ
ក្នុងោរលព្បើព្បាស់អិនលធ្ើណិត លទើប     
គណៈក្មែោរ ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ 
សលព្មេ លធ្វើោរលបាះរុមពជាោដសតលេញ
ផាយព្បចាសំបាត ហ៍ លៅទីព្កុ្ងភនលំរញ 
លហើយបានដេក្ចាយលៅែល់រលរែឋដខែរ
លព្ោម លៅតាមលខតតនានាក្នុងព្បលទស
ក្មពុជា លែើមបរីកួ្គាតប់ានទទួលនូវ
រត័ ៌នងែីៗ សតីអំរីស្ពែ នភារដខែរលព្ោម 
លៅដែនែីក្មពុជាលព្ោមនិងលៅក្នុងរិភរ
លលាក្ ។ 

រយៈលរល ៥ ឆ្ន  ំ ក្ន្ងមក្ ព្កុ្ម
សហោរសីែព្គេិតត ថ្ន ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រ 
នគរ របស់លយើងខញុ ំ បានព្បឹងដព្បងអស់រី
ក្ ្ងំោយេិតត មនិខ្ាេោរលនឿយហត ់
សុទធ ដតជាអនក្សែ័ព្គេិតត លធ្វើោរមនិគិតរី
ក្ថ្ព្មលឡើយ   លែើមបផីាយជូនលលាក្អនក្
នូវែំណឹង និងរត័ ៌ន ដែលអាេលជឿ
ទុក្េិតតបាន និងជារត័ ៌នដែលលលាក្
អនក្ព្តូវោរសតីរីជីវភារជនជាតិលែើមដខែរ
លព្ោមលៅដែនែីក្មពុជាលព្ោម សរវថ្ងៃ ។ 

មា ងលទៀត ោរផាយរបស់ ស្ពរ
រត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ ក្គ៏ងម់និផុតរី ន
ោរខវះខាតដផនក្បលេោក្លទស និងកំ្ហុស
ឆ្គងលផសងៗ លដាយអលេតនាមនិខាន
លឡើយ ។ ទុក្ជាយ ងលនះក្តី លយើងខញុ ំ
ព្កុ្មោរផាយថ្ន ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ 
 នល ទនភារខ្ាងំណាស់ ដែលបាន
បំលរ ើលលាក្អនក្និងសងគមជាតិដខែរ ជា
រិលសស គឺ ដខែរលព្ោមដែលកំ្រុងដតឋតិ
លៅលព្ោមនឹមអាណានិគម បក្សកុ្មែុយ
និសត ថ្នព្បលទសស្ពធារណរែឋសងគម
និយមលវៀតណាម សរវថ្ងៃ ។ អវីដែលជា
ល ទនភារ និងក្តីរកី្រាយខ្ាងំជាងលនះ
លទៀតលនាះ គឺ លរលដែលលយើងបានែឹង
ថា ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ  នអនក្
និយមេូលេិតតអានលព្េើន លៅលលើលគហ 
ទំររ័ ក្ែូ៏េជាោរជយួ គាពំ្ទអានតាមោ 
ដសត ដែលបានលបាះរុមពលៅព្បលទស      
ក្មពុជា ។ លនះលហើយគឺជាពានរង្ហវ នែ់ធំ៏្
មយួសព្ បល់លើក្ទឹក្េិតត ែល់ព្កុ្មោរ 
ង្ហរលយើងខញុ ំ លែើមបបីនតផសរវផាយតលៅ
មុខលទៀត ។ លយើងខញុ ំលបតជាញ េិតតថា នឹង 
ព្បឹងដព្បងអស់រីក្ ្ងំោយេិតត លែើមប ី
បនតោរផាយក្នុងឆ្ន  ំ ២០១៣ លនះឲ្យ 
ោនដ់តព្បលសើរជាងមុនដងមលទៀត ។ 

ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ បានចាប់
បែិសនធិជារបូរាងលឡើងោលរីថ្ងៃទី ០១ 
ដខមក្រា ឆ្ន  ំ ២០០៨ លដាយ នព្រះ
លតជព្រះគុណ សឺង  យុងឹ រតនា លៅវតត 
លខមររងស ី ទីព្កុ្ងសាហូលស រែឋោលី   
ហវលនៀ សហរែឋអាលមរកិ្ ជាអភបិាលោរ
ផាយ និង ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ ់
ព្បីជា លគឿន លៅទីព្កុ្ងបាងក្ក្ ព្បលទស
ថ្ង ជានិរនធនាយក្ និង នសហោរ ី
មយួេំននួលទៀតលៅព្បលទសក្មពុជា និង
លៅក្មពុជាលព្ោម បានសែ័ព្គេិតតជយួ ផង
ដែរ ។ ែល់ថ្ងៃទី ០១ ដខ  មក្រា ឆ្ន  ំ
២០១០ ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ  ន 
លលាក្ លី ឈូន ជាអនក្ទទលួខុសព្តូវ
ដផនក្េាបក់្នុងោរសំុអាជាញ បណណ លបាះរុមព
ោដសតលៅព្បលទសក្មពុជាជាចាងហាវ ង 
លៅក្មពុជា ។ 

ឆ្ន ងំែី ឆ្ន  ំ២០១៣ លនះ លយើងខញុ ំសូម
ព្បសិទធិររែល់លលាក្អនក្ជនរមួជាតិ លៅ
ព្គបទិ់សទីបានជបួដតលសេក្តីសុខលសេ 
ក្តីេលព្មើន ព្គបព់្គបទិ់នទិវារាព្តីកំុ្បីខាន 
ជារិលសសបានទទលួរុទធររ ៤ ព្បោរ 
គឺអាយុ វណណ ៈ សុខៈ រលៈ កំុ្បីលឃ្ៀង
ឃ្្ត លឡើយលហាង ៕   

សហរែឋអាលមរកិ្  
ថ្ងៃទី ០១   ដខមក្រា   

រ. ស. ២៥៥៦   
គ.ស. ២០១៣  

ប្កុម្ោរផ្សាយព្ន្  
សារព័ត៌មាន្ ព្ប្ពន្គរ  

ផលិតក្មែ ថ្ព្រនគរ និង ោដសត ថ្ព្រនគរ  ។ 

ក្មែវធីិ្ ទូរទសសន ៍ថ្ព្រនគរ (PTV) ដែលផាយតាមព្បរន័ធអិនលធ្ើណិត ។ 



ថ្ង ៃ អង្គា   ០៤ រោច ខែមគិ ាស ិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ ស្ិទ្ធិមនុស្ស សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ជនជាតិ Hmong ៤ នក់្ជារ់គុក្ព ី៣ វៅ ៧ ឆ្ន ំ ពរីទផ្សដួលរលំរំដាា ភិបាល 

តុ 
លាោរលខតតឡាយេូវ ថ្ន
ព្បលទសលវៀតណាម បាន
ព្បោសស្ពលព្ក្ម ឲ្យ

ជនជាតិ Hmong ៤ នាក្ ់ ជាបរ់នធ 
នាគារេំននួ ៧ ឆ្ន រំីបទ “ នគលព្ ង
ផដួលរលំំរដាឋ ភបិាល” ។  

រត័ ៌ន AP បានឲ្យែឹងថា ស្ព 
លាែំបូងបានព្បោសស្ពលព្ក្ម លៅ
ថ្ងៃទី ១២ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១២ ក្ន្ងលៅ
លនះ ថា លលាក្ ព្តាង អា លជើ (Tráng A 
Chớ) ព្តូវទទលួលទាសជាបគុ់ក្ ៧ ឆ្ន  ំ
និង ៥ ឆ្ន ឃុំកំ្នុងផាះ ។ មនុសស ៣ នាក្់
លព្តរីលនះ រមួ ន លលាក្ យ ង អា 
ឡុង (G i à n g  A  L ồ n g ) 
លលាក្ លី អា យី (Lý A Dí) និង ហូវ 
អា យ ង (Hầu A Giàng) ន ក្់ៗ  
ជាបគុ់ក្ ៣ ឆ្ន  ំនិង ៣ ឆ្ន  ំឃំុឃ្ងំ
លៅក្នុងផាះ ។ 

ជនទាងំលនះ ព្តូវបានលចាទព្ប 

ោនរ់ីបទ “ នគលព្ ងបលងកើតរែឋ
Hmong មយួជំនសួរដាឋ ភបិាលលវៀត
ណាមលៅព្សុក្លមឿងដញ  (Mường Nhé) 

លខតតលែៀងលបៀង (Điện Biên) ក្ដន្ង 

ដែល នោរបះលបារ ោលរីដខ
សីហា ឆ្ន  ំ២០១១ ក្ន្ងលៅលនះ ។ 

ោលរីដខមនីា ក្ន្ងលៅលនះ 
លវៀតណាម បានព្បោសស្ពលព្ក្ម

ឲ្យជនជាតិ Hmong ៨ នាក្ជ់ាបគុ់ក្
េំននួ ៣០ ដខ រីក្រណីរលំជើប 
រជំួលលៅតំបនខ់ពងរ់ាបទិសពាយរយ
ភាគខាងលជើងព្បលទសលវៀតណាម ។ 

ក្រណីលនះ បានជព្មុញឲ្យព្ក្ុមឃ្្ំ
លមើលសិទធិមនុសសអនតរជាតិ Human 
Right Watch សដមដងបារមភយ ងខ្ាងំ
េំលពាះរដាឋ ភបិាលលវៀតណាម ដែល
មនិ បានអនុញ្ា តឲ្យស្ពររត័ ៌ន
និងព្ក្ុមអនក្លសុើបអលងកតឯក្រាជយលៅ
តំបនល់មឿងដញ  លែើមប ីយក្ោរណ៍រី
ក្រណីរលំលាភសិទធិមនុសស ែធ៏្ៃន់ធ្ៃរ
មយួលនះ ។ 

រដាឋ ភបិាល បក្សកុ្មែុយនិសត
បានលផ្ទក លលទាស ព្ក្ុមជនជាតិ 
Hmong លៅលព្តព្បលទសថា ជាលមលោ្ង
នាឲំ្យជនជាតិ H m o n g  រាបព់ាន់
នាក្ ់ លងើបលឡើងបះលបារោលរីដខលមស្ព 
ែល់ លែើមដខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១១ ក្ន្ង
លៅលនះ លែើមបបីលងកើត “ព្រះរាជាណាេព្ក្ 
Hmong សវយត័” ៕ 

ជនជាតិ Hmong លៅតំបនខ់ពងរ់ាបទិសពាយរយភាគខាងលជើង ព្បលទសលវៀតណាម ។  

លដាយ ថាេ ់ព្បីជា លគឿន ក្នុ ងបញ្ជ ីថ្នព្បលទស ដែល
ចាបអ់នក្ោដសត ដាក្់
គុក្លព្េើនជាងលគ ក្នុង

រិភរលលាក្ លវៀតណាមឈរលំដាប់
លលខ ៦ លដាយ នអនក្ោដសត ១៤ 
នាក្ ់ កំ្រុងជាបរ់នធនាគារ ។ លនាះគឺជា 
លទធផល លទើបដតលេញលសេក្ដីព្បោស
រិលសស របស់គណៈក្មែោរោរពារ 
អនក្ោដសត (CPJ)  នទីស្ពន ក្ោ់រលៅ
សហរែឋអាលមរកិ្ ។  

CPJ បានរាយោរណ៍ថា ប ុនាែ ន
ឆ្ន េុំងលព្ោយលនះ លវៀតណាមបាននិង 
កំ្រុងបលងកើនយុទធនាោរបស្រង្ហក ប លៅលលើ
អនក្ោដសតដែល ននិនាន ោររះិគនរ់ដាឋ
ភបិាលជារិលសសព្កុ្មអនក្ ោដសត
ដែលផសរវផាយអតែបទតាមព្បរនធអិន
លធ្ើណិត ។ 

លបើលយងតាម CPJ អនក្ោដសត
លៅលវៀតណាមភាគលព្េើនជាបគុ់ក្រីបទ 
ព្បឆ្ងំរដាឋ ភបិាល ដែលទាក្ទិ់ននឹង
អតែបទរបស់រកួ្លគ  នលក្ខណៈ
នលយបាយែរ៏លសើប ែូេជា លរឿងសមុព្ទ 
េិនខាងតបងូ និងលរឿងរដាឋ ភបិាលគាប
សងកតល់លើសហគមនអ៍នក្ោនស់្ពសនា
ព្គឹសតជាលែើម ។ 

លលាក្ Bob Dietz ទទលួបនាុក្
តំបនអ់ាសីុ ថ្នគណៈក្មែោរោរពារ 
អនក្ោដសតបានដង្ងថា៖ "លយើងខញុ ំតាម
ដានស្ពែ នភារព្បលទសលវៀតណាមតាងំ
រីែំបូងមក្ ។ លយើងខញុ ំបានលេញលសេ 
ក្ដីដង្ងោរណ៍សដី រីស្ពែ នភារបស្រង្ហក ប

ែល់អនក្ោដសតលៅលវៀតណាមក្នុងឆ្ន ំ
លនះ និងបានលផញើលៅរែឋោរព្កុ្ងហាណូយ 
ភាជ បជ់ាមយួបញ្ជ ីលឈាែ ះ អនក្ោដសត
ដែលកំ្រុងជាបគុ់ក្លែើមបឲី្យរកួ្លគរិនិតយ
លឡើងវញិ ។ វាព្បាក្ែណាស់ថា រួក្លគ 
[រដាឋ ភបិាលលវៀតណាម] មនិលឆ្្ើយតប  

លទ ។ ព្បសិនលបើលវៀតណាមេងោ្់យជា
ព្បលទសមយួ ដែល នសងគមលជឿន
លលឿនព្បរន័ធលសែឋកិ្េោ ព្បក្បលដាយ
ថាមរល និងរកី្េលព្មើនលនាះ ព្តូវដត ន
ព្បរន័ធរត័ ៌នលសរ ី ក្នុងលនាះ រមួ ន 
ោររះិគនរ់ដាឋ ភបិាល ផងដែរ ។ លយើង

ខញុ ំ កំ្រុងដតខំព្បឹងដព្បងជព្មុញ ឲ្យរែឋោរ
ព្កុ្ងហាណូយលែើមបឲី្យរកួ្លគសិក្ា និង
ទទលួស្ពគ ល់ថា រលរែឋព្តូវ នសិទធិ
លសរភីារក្នុងោរបលញ្ោញមតិ" ។ 

C P J  បានឲ្យែឹងថា ក្នុងឆ្ន  ំ
២០១២ លនះ អនក្ោដសតក្នុងរិភរ
លលាក្ដែលព្តូវជាបរ់នធនាគារ  នោរ
លក្ើនលឡើងគួរឲ្យក្តស់ គ ល់ ។ 

គិតមក្ទល់លែើមឆ្ន  ំ ២០១២ លនះ 
ទូទាងំរិភរលលាក្  នអនក្ោដសត 
និងងតរបូរត័ ៌ន េំនួន ២៣២ នាក្ ់
ព្តូវជាបគុ់ក្លៅក្នុងព្បលទសទាងំ ២៧ គឺ 
បានលក្ើនលឡើងេំននួ ៥៣ នាក្ ់លបើលព្បៀប
លធ្ៀបនឹងសែិតិោលរីឆ្ន មុំន និងជាតួ
លលខមយួខពស់បំផុតចាបត់ាងំរី CPJ 
ចាប ់ លផដើមសហោរលធ្វើជំលរឿនតាងំរីឆ្ន  ំ
១៩៩០ មក្ ។  

ព្បលទសនាមុំខលៅក្នុងបញ្ជ ីព្បលទស
ដែលចាបអ់នក្ោដសតលព្េើនជាងលគ ក្នុង
រិភរលលាក្ គឺ ព្បលទសទូគី (Turkey) 
បនាា បម់ក្គឺអា រ  ង ់ (Iran) និងព្បលទស
េិនឈរលំដាបល់លខ ៣ ។ ព្បលទសនាំ
មុខទាងំ ១០ បនាា បម់ក្លទៀត លព្តរីលវៀ
តណាម រមួ ន Eritrea, Syria,  
Azerbaijan, Ethiopia, Uzbekistan 
និង Saudi Arabia ៕ 

វ ៀតណាមឋិតវៅក្នុងប្រវទសនមុំខទងំ ១០ ដែលដាក់្គុក្អ្នក្កាដសតវប្រើនជាងវគ 

នគរបាលលវៀតណាមហាមអនក្ោដសតងតរបូ លរលរលរែឋយនួលធ្វើបាតុក្មែព្បឆ្ងំេិន 
លៅហាណូយោលរី ថ្ងៃទី ២២ ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ២០១២ ។ របូងត៖ Reuters  

 ទិយុសវំេងក្មពុជាវប្កាម  
រត័ ៌នងែីរីក្មពុជាលព្ោម រីព្បលទសក្មពុជា 
និងវចិារណក្ថា សដីរីស្ពែ នភារសិទធិមនុសស

លៅក្មពុជាលព្ោម ... 
សូមេុេេូលអាសយដាឋ ន  
www.vokk.net 

http://www.cpj.org/asia/vietnam/
http://www.cpj.org/asia/vietnam/
http://preynokornews.blogspot.com/2012/12/blog-post_13.html


ថ្ង ៃ អង្គា   ០៤ រោច ខែមគិ ាស ិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

អតែបទ www.kkkhrda.org 

ដខែ រលព្ោម លៅក្មពុជាបាន
ព្បាររធអងគព្បជំុព្បចាឆំ្ន  ំ
និងលរៀបេំដផនោរជា

យុទធសព្ បឆ់្ន  ំ ២០១៣ របស់ខួ្នព្ប 
ក្ប លដាយលទធផលគជួាទីល ទនភារ 
លនាះគឺជាដផនោរតស ូ  លដាយសនតិវធីិ្ 
និងអហិងា លែើមបលីលើក្សាួយស្ពែ នភារ
រស់លៅរបស់ជនរមួជាតិដខែរលព្ោម ។ 

អងគព្បជំុបានព្បព្រឹតតលៅអស់រយៈ
មយួថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ២៥ ដខធ្នូ លនះ លៅសហ
គមនបុ៍រថី្ព្រនគរ ក្នុងសង្ហក ត ់ ភនលំរញងែី 
ខណ័ឌ  ដសន សុខ រាជធានីភនលំរញ ។ 
អងគព្បជំុដែល សែិតលព្ោមអធិ្បតីភារ
ឯក្ឧតតម យនត ថារ   ូ ជាស ជិក្សភា
ក្មពុជា ជាព្បធានមជឈមណឌ លវបបធ្ម៌
ដខែរក្មពុជាលព្ោម និង នតំណាងអងគ
ោរ ស គមដខែរលព្ោម ទាងំព្រះសងឃ
និង ព្គហសតេូលរមួេំននួ ៥០ របូលនាះ 
ក្ព៏្តូវបានោរ អបអ់រស្ពទរ័រីថាន ក្ែឹ់ក្នាំ
សហរន័ធដខែរក្មពុជាលព្ោមផងដែរ ។ 

អងគព្បជំុព្បចាឆំ្ន  ំ របស់អងគោរស 
 គមដខែរក្មពុជាលព្ោម លៅក្មពុជាលនះ 
ព្តូវបានដេក្លេញជារីរែំណាក្ោ់ល គឺ
លៅលរលព្រឹក្ និងលរលលាៃ េ ។ េំលពាះ
ក្មែវធីិ្លរលព្រឹក្ គឺព្បាររធលបើក្ក្មែវធីិ្
លដាយ ឯក្ឧតតមយនត ថា រ   ូ ដែលក្មែវធីិ្
ែូេតលៅ គឺោរជព្ បជូ់ននូវរបាយ
ោរណ៍សលងខប ព្បចាឆំ្ន រំបស់លលធិ្
ោរដាឋ នលដាយលលាក្ គឹម សីុសំណា 
លដាយបានសលងខប នូវរបាយោរណ៍សំ
ខាន់ៗ េំននួបី គឺ៖ ទី ១. បានលធ្វើរបាយ
ោរណ៍ដាក្ជូ់នអងគោរសហព្បជាជាតិ
ទទលួបនាុក្សិទធិមនុសស លៅក្មពុជា និង
លផញើផ្ទា ល់តំណាងរិលសសគឺអនក្ព្សីណាវ ី
ភឡីាយ ទទលួបនាុក្សិទធិមនុសសរបស់
អងគោរសហព្បជាជាតិ ២. បានលធ្វើលៅ
ោនល់លាក្អគគលលខាបក្សកុ្មែុនីសតលវៀត
ណាម និងលផញើលៅោនល់លាក្ លងវៀង តឹង
យុង នាយក្រែឋមស្រនតីលវៀតណាម លែើមប ី
លសនើអនតរាគមនរី៍បញ្ា ដខែរលព្ោម លៅលវៀ
តណាម និង ៣. លរៀបេំបុណយខបួនានា
ទាក្ទ់ង នឹងទិវាព្បវតតិស្ពស្រសតរបស់ដខែរ
លព្ោម និង ៤. បញ្ា របស់ ដខែរលព្ោម 
ព្តូវបានផសរវផាយ ែល់បណាត ញរត៌
 នជាតិ និងអនតរជាតិនានា ។ 

សក្មែភារសំខាន់ៗ  នាលរលព្រឹក្
លនាះដែរ ក្ ៏នោរព្បោសលផារតំដណង
ព្បធានលលខាធិ្ោរដាឋ ន និងស ស
ភារគណក្មែោររបស់អងគភារលនះក្នុង

លនាះក្ ៏នព្បោសភារកិ្េោ និងោរ     
ទ ទលួខុសព្តូវរបស់ស ជិក្គណក្មែ
ោរនីមយួៗ លដាយព្រះលតជគុណ លក្ៀង 
សន ព្បសិទធ តំណាងសមពន័ធសមណ
និសសតិ និសសតិដខែរក្មពុជាលព្ោម ។ 

ស សភារគណក្មែោរលនះ រមួ
 ន៖ ១. លលាក្ សឺន លយឿង ដែលជា
នាយក្ព្បតិបតតិ ថ្នស គមដខែរក្មពុជា
លព្ោម លែើមបសិីទធិមនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍
ព្តូវទទលួតំដណងជាព្បធានលលខាធិ្ោរ
ដាឋ នងែី ២. លលាក្ ថាេ ់ ង ុក្ សួង ជា
ព្បធានោរយិល័យកិ្េោោរធ្មវ៌និយ័ ថ្ន
ស គមព្រះសងឃដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្តូវ
ទទលួតនួាទីជាអនុព្បធាន លលខាធិ្ោរ  
ដាឋ ន ៣. លលាក្ គឹម សីុសំណា ជាអនុ
ព្បធានបណាត ញយុជនដខែរក្មពុជាលព្ោម 
ព្តូវទទលួតនួាទី ជាលលខាធិ្ោរទទលួ
ខុសព្តូវដផនក្កិ្េោោររែឋបាល និងលបឡា 
៤. លលាក្ សឺន សុធ្ន ជាមស្រនតីលសុើប
អលងកត ថ្នស គមដខែរក្មពុជាលព្ោម 
លែើមបសិីទធិមនុសសនិងអភវិឌ្ឍនព៍្តូវទទលួ
តនួាទីជាមស្រនតីលសុើបអលងកត ៥. លលាក្ 
ស ុន សុផ្ទ ជាអគគលលខាធិ្ោរ អងគោរ
ស្រសតីដខែរក្មពុជាលព្ោម ព្តូវទទលួតូនាទីជា
ជំនយួោរកិ្េោោរែឋបាល ៦. លលាក្    
ថាេ ់ លភឿន ជាអនុព្បធានមជឈមណឌ ល
វបបធ្មដ៌ខែរក្មពុជាលព្ោមព្តូវទទលួតួនាទី 
ជាជំនយួោរកិ្េោោររែឋបាល  និង      
៧. លលាក្ ថាេ ់យងំ លសរ ីជាស ជិក្
សក្មែសហគមនដ៍ខែរក្មពុជាលព្ោម ព្តូវ

ទទលួតនួាទីជំនយួោរកិ្េោោរែឋបាល។ 
រឯីក្មែវធីិ្អងគព្បជំុលរលលាៃ េ គឺ

ព្បោសលបើក្ក្មែវធីិ្លដាយលលាក្ សឺន 
លយឿង ព្បធានលលខាធិ្ោរដាឋ នងែី និង
ែឹក្នាសំព្មបសព្មួលលដាយលលាក្     
សឺន ជំុជនួ នាយក្ក្មែវធីិ្ស គមដខែរ
ក្មពុជាលព្ោម លែើមបសិីទធិមនុសស និង
អភវិឌ្ឍន ៍ និងជាព្បធានក្មែវធីិ្បណាត ញ
យុវជន ។ លែើមបសី ជិក្អងគព្បជំុេូល
រមួរិភាក្ា លលាក្ សឺន ជំុជនួ បាន
លលើក្យក្េំណុេរីរសំខាន់ៗ គឺ ១. ោរ
កំ្ណតប់ញ្ា សនូល បញ្ា ដែលបណាត ល 
និងបញ្ា ដែលជាផលប ះពាល់ ែល់
ព្កុ្មលគាលលៅ ជារិលសស ដខែរលព្ោម
កំ្រុងព្បឈម និងរះិរក្ដផនោរយុទធ  
ស្ពស្រសតសំរាបឆ់្ន  ំ ២០១៣ និងឆ្ន បំនត
បនាា ប ់។ 

លព្ោយរីបានរិភាក្ារមួ លដាយ
ស ជិក្អងគព្បជំុបានរក្លឃើញនូវបញ្ា
សំខានែូ់េខាងលព្ោម៖ 

បញ្ា សនូល៖ 
•  គឺ សិទធិ និងលសរភីាររបស់ដខែរ

ក្មពុជាលព្ោមកំ្រុងព្តូវបានរតឹបនតឹង ។ 
បញ្ា បណាត ល ដែលពាក្រ់ន័ធលៅនឹង
េំលណះែឹងរបស់ដខែរលព្ោមគឺ៖ 

•   ខវះេំលណះែឹងដផនក្សិទធិមនុសស 
និងេាប ់។ រកួ្គាតម់និអាេទទលួរត៌
 នបានព្គបព់្ជុងលព្ជាយ លដាយស្ពរប
ណាត ញរត ៌នេលងអៀត ។ រកួ្គាតរ់ស់
លៅព្បឈមនិងភារព្កី្ព្ក្ ។ កំ្រតិោរ

សិក្ាលរៀនសូព្តនូវ នកំ្រតិទាប ។ រស់
លៅលដាយរំុ នឯក្ស្ពរព្គបព់្គានដ់ែល
អាេបញ្ជ ក្ថ់ារកួ្គាតជ់ាដខែរ ។ 

ពាក្រ់ន័ធលៅនឹងផូ្វេាប៖់ 
•   សមតែកិ្េោមនិបានអនុវតតេាប ់

និង នោររលំលាភផូ្វេាប ់ ។  នោរ
លធ្វសព្បដហសក្នុងោរអនុវតតនរ៍បស់មស្រនតី
អនុវតតេាប ់។ 

ពាក្រ់ន័ធនឹងោរលព្បើព្បាស់          
អំណាេ៖ 

•     នអំលរើរុក្រលួយ ។ គាែ ន
គុណធ្ម ៌ខវះោរសមគគីគាន  ។  នភារ
លំលអៀងនិងនិនាន ោរនលយបាយ។  ន 
ោរអាងអំណាេ និង នោរគព្ មគំ
ដហង ។ 

ផលប ះពាល់ គឺព្បជារលរែឋដខែរ
លព្ោមអាេនិងព្បឈមលៅនឹង៖ 

•    បាតប់ងសិ់ទធិរលរែឋ  នោរ
លរ ើសលអើង ោរដបងដេក្បក្សរកួ្និយម 
រកួ្គាតរ់ស់លដាយឯលោ រំុ នោរង្ហរបំ
លរ ើអាជីរព្បចាថំ្ងៃ គាែ នមុខរបរ និងគាែ ន
លំលៅឋានរិតព្បាក្ែ ។ 

លឆ្្ើយតបលៅនិងោររក្លឃើញបញ្ា
ទាងំលនះ អងគព្បជំុបានឯក្ភារបលងកើតនូវ
ដផនោរមយួេំននួដែល នែូេខាង
លព្ោមលនះ៖ 

១. ផសរវផាយ និងអបរ់សំនតិភារ
សហគមន ៍ លដាយរមួបញ្ោូ លនូវគនឹ្ះ   
សំខាន់ៗ ថ្នោរ ក្ស្ពងសនតិភារសហ
គមន ៍។ ដែល នោរផសរវផាយ លសេ

ក្តីព្បោសជាសក្ល សតីរីសិទធិមនុសស 
លសេក្តីព្បោសជាសក្ល សតីសិទធិជន
ជាតិលែើមភាគតិេ និងរមួ នឯក្ស្ពរ
ព្បវតតិស្ពស្រសត ភូមសិ្ពស្រសតដខែរ ។ 

២. បលងកើតបញ្ត ញរត ៌ន លែើមប ី
ផសរវផាយតាមរយៈព្រឹតតិបព្ត ស្ពររត៌
 ន ថ្ព្រនគរ លគហទំររ័នានារបស់ដខែរ
លព្ោម និងព្បរន័ធផាយសំលឡងជាតិ 
និងអនតរជាតិ ។ 

៣. សិោខ ស្ពលារិលព្គាះលយបល់
ថាន ក្ជ់ាតិ លដាយ នោរេូលរមួរីស្ពែ   
បន័ពាក្រ់ន័ធ ព្បជារលរែឋ និងអងគោរ
ជាតិ និងអនតរជាតិនានា និងតស ូមតិ
តាមរយៈ លសេក្តីដង្ងោរណ៍ ញតិត 
របាយោរណ៍អនតរាគមន ៍ និងក្បនួែដងា
នានា ។ 

៤. ផតល់លសវាក្មែសលស្រង្ហគ ះបនាា ន ់
ែល់សក្មែជនរលស្រង្ហគ ះលដាយស្ពរោរតវា
លរឿងែីធី្្ វបបធ្ម ៌ ព្បថ្រណី ជំលនឿ
ស្ពសនា ។ល។ 

៥. បលងកើតបណាត ញមូលនិធិ្គាពំ្ទ
តាមរយៈ ហិបមូលនិធិ្ សិលបៈតស្រនតីកំ្
ស្ពនត និងរីធី្បុណយព្បថ្រណីលផសងៗ ។ 

រលីរលលវលាថ្នោរអនុវតតនដ៍ផនោរ
ទាងំ ៥ ដែលបាដាក្ល់េញ គឺអងគព្បជំុ
បានសលព្មេថា និងអនុវតតជាបលណដើ រ ៗ 
តាមលទធភារដែលអាេលធ្វើលៅបាន ។ 

ជាេុងបញ្ោប ់ ថ្នអងគព្បជំុលៅក្នុង
សុនារក្ថា សរបុលទធផលនិងបិទក្មែវធីិ្ 
លលាក្ តាងំ ស្ពរៈ ព្បធានស្ពខាសហ
រន័ធដខែរលព្ោម ព្បចាពំ្រះរាជរាណាេព្ក្
ក្មពុជា បានពានំានូំវពាក្យផ្ទដ លំផញើ និងស្ព
ទរេំលពាះអងគព្បជំុ របស់លលាក្ លតា គឹម 
ងុង ឧតតមទីព្បឹក្ាសហរន័ធដខែរក្មពុជា
លព្ោម ។ លហើយលលាក្ តាងំ ស្ពរៈ ក្៏
បានលឆ្្ៀតលរលផ្ទដ លំផញើឲ្យថាន ក្ែឹ់ក្នា ំ និង
សក្មែជន ថ្នអងគោរស គមទាងំអស់
ខិតខំបំលរញតនួាទីលរៀងៗខួ្ន លរៀងៗ 
អងគភារ កំុ្បីលធ្វសព្បដហស ។  លលាក្
តាងំ ស្ពរៈ បានលសៃើេសរលសើរ និងជូន
ររជាអលនគក្បបោរ ែល់ថាន ក្ែឹ់ក្នាំ
លលខាធិ្ោរដាឋ ន ថាន ក្ែឹ់ក្នា ំនិងសក្មែ
ជន ថ្នអងគោរស គមដខែរលព្ោមទាងំ
អស់ ក្នុងោរខិតខំបំលរញោរង្ហរលែើមប ី
ព្បលយជនជ៍ាតិ ។ 

លទធផលអងគព្បជំុបានឯក្ភារនិង 
 នសុឆ្នាៈ លបតជាញ េូលរមួលធ្វើសក្មែភារ
លៅតាមដផនោរតាមសមតែភារលរៀង ៗ 
ខួ្នលរៀង ៗ អងគភារ ៕ 

 

អ្ងគការសមាគមដខែរក្មពុជាវប្កាមវៅក្មពុជាវលើក្ដផ្សនការណ៍សប្មារ់ឆ្ន ំ ២០១៣ 

អនក្េូលរមួកិ្េោព្បជំុព្បចាឆំ្ន ថំ្នអងគោរស គមដខែរក្មពុជាលព្ោមលៅក្មពុជា ោលរីថ្ងៃទី ២៥ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ ។ 

ថ្ងៃ ទី ២៥ ដខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ ក្នង្លៅលនះ អងគោរ ស គមរបស់ដខែរលព្ោមលៅក្នុងព្បលទសក្មពុជាដែលជាអងគោរលព្តរដាឋ ភបិាលបានលបើក្កិ្េោព្បជំុព្បឆ្ន រំបស់
ខ្ួន លែើមបលីធ្វើរបាយោរណ៍កិ្េោោរព្បចាឆំ្ន និំងដាក្ដ់ផនោរឆ្ន  ំ២០១៣ ។   

ខាងលព្ោមជាខ្ឹមលែើមទាងំព្សុក្ថ្នរបាយោរណ៍របស់អងគព្បជំុមយួលនះដែលបានផដល់មក្ោរយិល័យ ស្ពររត័ ៌ន ថ្ព្រនគរ លដាយលលខាធិ្ោរដាឋ ថ្នអងគោរ
ស គមដខែរក្មពុជាលព្ោម លែើមបផីសរវផាយ ។   

http://www.kkkhrda.org/
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លៅថ្ងៃទី ៣ គឺែល់លវនព្សុក្លទស្ព
លស្ពម ឬ លផ្ទន ដាេ  វតតដែលេូលរមួ  ន
ែូេតលៅលនះ៖ 

១-លពាធិ្ព្សះព្សង ់(លទៀវចាស់) ២-
ែំបូក្បីជយ័ជំនះ (លទៀវងែី)     ៣- ក្ង   
េព្ក្លាយលក្ខិណារាម (លផ្ទន ព្រហូត)     
៤-មុនីសិលនហាសុវណាណ ព្សះដក្វ (លោះ
លស្ពម)     ៥- មុនីបញ្ា ជយ័សតាែ សុវ
ណាណ រាម (េុងលផ្ទន )     ៦- គិរលីោះលក្ើយ 
(លផ្ទន រាងំ)    ៧-( កំ្រងខ់ាឹង)     ៨-យស 
លមព្ទី (លមរងចាស់)     ៩-គងបនាា យជ
យរាម (លមរងងែ)ី      ១០-បរមនិមតិត 
(វាលលាក្ ់)    ១១-បឹងលពាធិ្ (ខាន េទ 
ទឹង) ១២-សតាែ រនីទី (ព្បខុប)   ១៣- 
បាហារភូីមែូិនជយ័ នបុណយ (វតតធំ្)     
១៤-  េនាគិរឧីតតុង នជយ័ ( ថ្ព្ជតា
សូរ) ១៥ - េនាសុរយិេរយិព្រឹក្ស (តា
មុ)ី      ១៦-លពាធិ្ព្សះព្សងកំ់្រងរ់ោងែី 
(ែំបូក្បី)  ១៧-  លពាធិ្ព្សះព្សងកំ់្រង ់
រោចាស់ រោចាស់     ១៨-លាយលក្ខ
ក្ងេព្ក្ (ព្តពាងំដវង)    ១៩-លពាធិ្វងស
ព្ទងល់ក្ខណ៍ (លោះស្ពវ យ )    ២០- 
លពាធិ្សារាម (ោនស់នម)      ២១- អងគ
ជំុ (លភៀវ )      ២២-បូទុមឈូក្-ស (េុង
ម-ិសងែី )     ២៣- គិរសុីវណណ   (េុងម-ិ
សចាស់ ) ២៤-កំ្រងន់ាវា (កំ្រងទូ់ក្)   
២៥-ក្ងេោក រាម ( ធ្្ក្ )      ២៦-ជយ
សតាែ រតនាឧតតម  (លេក្ព្ជំ )   ២៧- លពា 
ធិ្នាគ ( រាជមល្)។ 

 ថ្ងៃទី ៤ គឺព្សកុ្ក្លញ្ោ ង វតតេូលរមួ
 ន៖ ១-លពាធិ្វងសកំ្រងែូ់ង (លផ្ទន ែូង) 
២-ក្លញ្ោ ងកំ្រងរ់ាងំ (ក្លញ្ោ ង ធំ្ )   ៣
- ក្លញ្ោ ងកំ្រង ់ស (ក្លញ្ោ ងតាហុក្)  
៤-ក្លញ្ោ ងកំ្រងឈូ់ក្ (លផ្ទន ព្ក្ម)  ៥-
ស្ពសនស្ពមគគីរងស ី (អូលព្ៅ )     ៦-
ក្លញ្ោ ងភនលំរញ (ក្លញ្ោ ងផារ)       ៧-
ក្លញ្ោ ងកំ្រងល់ាវ (ក្លញ្ោ ងលិេ)      
៨- លទរមងគលនិលឧទាន (ក្លញ្ោ ងលផ្ទន
ព្រីង )      ៩-អារណុរងស ី(ក្លញ្ោ ងចាក្់
អាលព្គាង) ១០-បូទុមព្បជំុនទី (អូឈូក្)          
១១-នទីសមនាត រាម ( អូរដវង ) ១២-
សុវណណ និលព្គាធ្ (ថ្ព្ជលភ) ១៣-សុវណណ
គងជយ័ (ដព្រក្ទុង)    ១៤- សុវណណ មុនី 
ស្ពមគគី (ថ្ែទទឹង)   ១៥-សាឹង នជយ័
សិរឧីតតម (អូដវងងែ)ី។  

    ថ្ងៃទី ៥ ព្សុក្កំ្រងស់្ពព ន វតត
េូលរមួ ន៖   ១- មហាលពាធិ្វនត  (តា
លងៀវ)  ២-បទុមស្ពគរ ( កំ្រងស់្ពព ន) ៣
-មងគលឧទាន (ក្ញ្ា ង)   ៤-លតលជាវន
សង្ហវ  ស (បាតព់្ក្ )      ៥-ព្រលាន
 នជយ័ (េុងព្បលាន)     ៦- លវឡុវន័ 
(ឫសសពី្សុក្)     ៧-សមបរួងស ី (សំបរួ)        
៨-មជឈមិរាម (ក្ណាត ល)    ៩-ស្ពលវន
ឧទាន (តាឱ្ក្)  ១០-លទរឧទាន (តា
លែវ ១១-បទុមព្ក្រំុរតនលក្សរបុបាា េមា  
 ស (សំណឹធំ្)   ១២-ភរិមយរាជយ      
(ភរិមយសុខ) ១៣-សងវរងែ ស (អូ
ទទឹង)  ១៤-លពាធិ្សិរ ី(លពាព្សី)   ១៥- 
សល ធារាម (កំ្បាងំបាត)់ ១៦-លពាធិ្
 នជយ័សិរឧីតតម (តបងូដព្រក្)  ១៧-
រតនទីបារាម (អូរមេិ)   ១៨-រតនស្ពគរ 
(លព្រើម)    ១៩- លពាធិ្ភរិមយរងស ី(េុងបឹង) 
២០-មុនីរងស ី(លមពាងំ ) ។ 

រិធី្លនះ បានលធ្វើបនតគាន រហូតែល់
ព្គបព់្បាថំ្ងៃព្បាយំប ់។ ព្បាក្េូ់លកុ្សល
បានេំននួក្ន្ះលានែុង តថ្ម្ព្បាក្ឆ់្ន ំ
១៩៧៥ ។ គណៈក្មែោរបុណយបាន
សងលៅព្បាក្េំ់ណាយខ្ះៗ  លៅសល់
ប ុនាែ ន ក្យ៏ក្លៅដេក្ភាគលសែើគាន    ែល់
ព្គួស្ពរវរីបរវជិតទាងំបីអង្ហគ  ។ 

 រិធី្លនះបានេបស់រវព្គប ់ លព្ោយ
ព្បាថំ្ងៃលនឿយហត ់ របស់ព្កុ្មចាតោ់រ 
ស្ពលាគណ  ស្ពលាអនុគណព្គប់
ព្សុក្ ក្នុងបរយិោសព្បក្បលដាយព្ប    
វតតិស្ពស្រសត ។ 

លព្ោយថ្ងៃបុណយ ១ ថ្ងៃ ព្រះលតជ
ព្រះ គុណនាយក្និងមស្រនតីសងឃ  បាន
និមនតលៅោនវ់តតលោះស្្ព លែើមបលីធ្វើរិធី្ដា
បងសកូុ្លជូនវរីសមណ លយឿង សុខ និង
គឹម សុមន ៍ដែលបានរលីជីវតិលៅសមរ
ភូមវិតតចារុ ៉ិ៍ ោលរីថ្ងៃទី ២១ កុ្មភៈ លហើយ
ស្ពក្សរ ក្ប៏ានយក្មក្បញ្ោុ ះលៅវតត
លោះស្្ពផងដែរ ។ 

លៅទីលនះ ព្រះអនុគណ គឹម លញុើញ 
បានលរៀបេំរិធី្បែិសណាឋ រៈ ែល់ព្រះ
លតជគុណនាយក្និងព្បតិភូយ ងមលហា 
ឡារកិ្ គឺ នព្រះសងឃ និងរុទធបរស័ិទ
រាបព់ានន់ាក្ម់ក្េូលរមួ ។ លព្ោយរី
រិធី្លគាររទងព់្រះរុទធស្ពសនា និងនាទី
រឭំក្វញិ្ា ណក្ខនធែល់វរីសមណ វរីបុរស 
វរីនារ ី យុទធជន យុទធនារ ី ដែលបានបូជា
ជីវតិ លែើមបជីាតិ និងស្ពសនាលនះមក្  

ព្រលតជព្រះគុណនាយក្ ក្ប៏ានដង្ង
ោរណ៍លៅោនព់្រះសងឃ និងព្បជារុទធ
បរស័ិទលៅព្សុក្ងកូវ ដែលលយើងសូមែក្
ព្សងខ្់ះៗែូេតលៅលនះ៖ 

 «ព្រះសងឃងកូវជាសងឃគំរ ូ គឺព្រះ
សងឃឈានមុខ លៅព្គបែំ់ណាក្ោ់រ ត
ស ូលែើមបជីាតិ តុភូម ិ និងព្រះរុទធ
ស្ពសនា ព្គបស់មយ័ោល ។ ក្ប៏ ុដនត 
លបើលយើងតាមដានព្បវតតិស្ពស្រសត លឃើញថា 
ដខែរលយើងដតងដតចាញ់លបាក្អាណានិគម
យួនជានិេោ ឧទាហរណ៍ដខែរភាគលព្េើនជា
ក្សិក្រ ព្បក្បរបបក្សិក្មែ យួនលយៀក្
មញិ យួនលយៀក្កុ្ង ឬ យួនកុ្ងហាវ  ឲ្យ
លយើងជយួ ដាែំំឡូង លរលបានផលដខែរ
លយើងបាន ទង រកួ្វាយក្ លមើម ។ ែល់
លរលដាលំពាតវញិ  រកួ្វាបានដផ្ ដខែរ
លយើងបានលែើមវញិមតង ។  លបើនិយយរី
នលយបាយវញិ  ព្រះសងឃដខែរមយួេំរូក្ 
បញ្ា វនតដខែរមយួេំននួ និងបងបអូនដខែររាប់
ពានន់ាក្ ់ បានរលីក្មែយ ងលរញ
ទំហឹង ក្នុងោរជយួ យួនលយៀក្កុ្ងលធ្វើ
សស្រង្ហគ ម ដែលគាែ នលគាលលៅគឺសស្រង្ហគ ម 
«ដខែរស្្ពបខួ្់ន យនួស្្ពបល់ឈាែ ះ»   ន
នយ័ថា លរលលយើងេូលបំលរ ើក្នុងជួររួក្វា 
គឺលយើងដលង  នលឈាែ ះជាដខែរលទៀត
លហើយ  លព្ពាះវាឲ្យលយើងលព្បើរហសសនាម 
ែូេជា សឺង ងុង ឬ មហាងុង ព្តូវ លព្បើ
លឈាែ ះជាយួនលៅថា មុយឺ ដាយ ឬ    
ថាេ ់ញន ញឹម ជា ហាយ ឡុង ជា   
លែើម ។ ល ។  ឥឡួវេូរលយើងយក្ពាក្យ
លបាក្របស់លមសៀ លហា ជិ មញិ មក្លធ្វើ
វភិាគវញិមតង «របួរមួក្ ្ងំព្គបស់ញ្ជ តិ 
លព្ោក្លឡើងតស ូ រលំដាះ តុព្បលទស រី
េព្ក្រតតិអាលមរោិងំ លព្ោយលរលបាន
ទទលួលជាគជយ័លហើយ រដាឋ ភបិាល      
បលណាត ះអាសនន និងព្បគល់នូវសិទធិលសរ ី
ភារ ព្គបដ់បបយ ងែល់សញ្ជ តិ សម
តាមលគាលនលយបាយរបស់បក្ស»។ 

  ព្រះលតជព្រះគុណ  រុទធបរស័ិទ
ទាងំឡាយ   សូមរិនិតយពាក្យថា«រដាឋ ភិ
បាលបលណាត ះអាសនន» រកួ្វាបងកបន់យ័
ជាព្បវតតិស្ពស្រសតថា លរលបានទទលួ
លជាគជយ័លហើយ «រដាឋ ភបិាលបលណាត ះ
អាសនន» ព្តូវបាតព់្សល លលដាយសវ័យ 
ព្បវតតិ ។ 

ព្រះគុណព្គបអ់ងគ អស់លលាក្ 
លលាក្ព្សីព្គបរ់បូលទធិកុ្មែុយនិសត ជា

លទធិមយួមនិទទលួស្ពគ ល់ ព្បជាជាតិ
 តុភូម ិ លហើយបញ្ោូ លផលព្បលយជន៍
ព្បលទសជាតិ ជាមយួផលព្បលយជនវ៍
ណណ ៈអធ្នអនតរជាតិ គឺសងគមនិយមឬ 
រមួសំបាេ ់ ។ លសនហាជាតិ គឺព្សឡាញ់
សងគមនិយម ។ របបលនះមនិទទលួ
ស្ពគ ល់សិទធិមនុសសលទ លគចាតម់នុសស
ែូេជាសតវធាតុព្តូវរងលព្គាះ ព្តូវទទលួ
ទារណុឌ ក្មែ ព្តូវគុក្ព្េវាក្ ់ ឬក្ព៏្តូវោប់
ស ្បល់ដាយឥតព្តាព្បណី របបដបប
លនះ ជារបបផាុយព្សឡះរីសីលធ្មនិ៌ង
មនុសសធ្ម ៌ ល  ្ ះលហើយ រកួ្កុ្មែុយនិសត
 នេិតតជាលទវទតត  តជ់ាលទវតា ។                

អាព្ស័យលហតុលនះ  យួនលយៀក្    
មញិ យួនលយៀក្កុ្ង យួនលសរកី្តី សមដី
រកួ្លគ ដផអមែូេទឹក្ឃែុ ំ ដតថ្ែរួក្លគ
ព្បឡាក្សុ់ទធដតឈាម ។ ទាងំលនះ ជា
លមលរៀនព្បវតតិស្ពស្រសត ដែលលយើងជាដខែរ
ព្គបរ់បូគរួេងចា ំ។ 

ព្រះគុណព្គបអ់ងគ រុទធបរស័ិទ
ទាងំឡាយអស់លលាក្ លលាក្ព្សី ជាឳ
រុក្ ត យថ្នព្រះសរ លយឿង សុខ និង   
គឹម សុមន ៍ សូមទទលួយក្នូវកិ្តតិយស
រីកូ្នលៅរបស់អស់លលាក្ លលាក្ព្សី 
ដែលជាគំរ ូែល់កូ្នដខែរជំនានល់ព្ោយ ។ 
ងវីលបើរាងោយព្រះគុណទាងំ ២ អងគ 
បានរលាយលៅលហើយក្តីត   ដតកិ្តតិយស
និងលក្រ ត៉ិ៍លឈាែ ះរបស់ព្រះគុណទាងំ ២ 
អងគលៅរស់រលវ ើក្ក្នុងសនាត នេិតតកូ្នដខែរជា
និេោ លហើយលព្ោក្ឈរលឡើងតស ូោរពារ
នូវមរតក្ែូនតា ឲ្យបានគងវ់ងត់លរៀងលៅ 
លហើយព្បឆ្ងំ នូវនលយបាយព្បល័យ
រូជស្ពសនរ៍បស់អាណានិគមងែី -ចាស់

ព្គបស់មយ័ោល ។ 
សូមដង្ង នូវអំណរព្រះគុណេំ 

លពាះព្រះសងឃព្គបអ់ងគ ដែលបានរលី
ក្មែទាងំក្ ្ងំោយ វាចា េិតត  ក្នុងោរ
បំលរញនូវភារកិ្េោែឧ៏តតម គឺោររលំដាះ
ព្រះសងឃ ២០០ អងគ ដែលព្តូវអាជាញ      
ធ្រអាណានិគមយួន បានចាបផ់សកឹ្តាងំ
រីថ្ងៃទី ១៨ ដខកុ្មភៈ ក្ន្ងមក្ ។ 

ោយវោិរទាងំលនះសឲ្យលឃើញថា 
ព្រះគុណព្គបអ់ងគ នស្ពមគគី ជាធុ្្ង
មយួស្ពែ ទល់នឹងស្ពែ  ព្បឈមមុខេំលពាះ
មហាឧបសគគ ដែលបានរារាងំែំលណើ រ
ក្នុងោរព្បតិបតតិជំលនឿស្ពសនា របស់   
លយើង ។ ខញុ ំព្រះក្រណុាអាតាែ ភារ សូម
លសញើេសរលសើរ នូវវរីភាររបស់ព្រះគុណ
ព្គបអ់ងគ ។ សក្មែភារទាងំលនះព្តូវបាន
ចារកិ្ទុក្ក្នុងព្ោងំ ស ថ្នទំររ័ព្បវតតិ 
ស្ពស្រសតដខែរលយើង លែើមបជីាតព្ ែល់កូ្ន
លៅជំនានល់ព្ោយ ។ សូមឲ្យព្រះវញិ្ា ណ
ក្ខនធថ្នព្រះវរីបរវជិត លយឿង សុខ និង     
គឹម សុមន ៍  ឆ្បប់ានលៅលស្ពយសុខ
លៅសុគតិភរ ។ 

សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរ      
គុណ» ។ 

ព្រះលតជគុណនាយក្ និងគណៈ
ព្បតិភូបាននិមនត និងអលញ្ជ ើញមក្ែល់
ោរយិល័យស្ពលាគណ វតតកំ្រងវ់ញិ 
លៅល  ងបីរលសៀលថ្ងៃែដែល ។ លហើយ
និមនតលៅោនវ់តតេនារងស ី ថ្ព្រនគរវញិ 
លៅថ្ងៃទី ៧ ដខមនីា ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ៕                       

ចប់នោយបរបិរូណ៍ 
(ព្ថ្ ៃទី ០៧ ខ្មក្ក្កោ ឆ្ន ាំ ២០១១) 

ព្រឹត្តិការណ៍ ២៨ កុម្ភៈ ១៩៧៥ ឬ សម្រភូមិ្ផ្សារកំរង់  ខេត្តព្រះព្ត្ពំង  

 ឯកសា  «ប្រតឹ្តការណ ៍២៨ កមុ្ភៈ ១៩៧៥ ឬ សម្រភមូ្ផិ្សារកាំរង ់ចមត្តប្រះប្ត្ព ាំង» បានត្រមេូចងត្កងរោយ រោក ថាច់ រស រច ចរុបន ន ជា
ត្រធានសភារាំណាងថ្នសហពន័ ធខែ ែ កម ពជុារត្ោម (KKF) ជាអររីអគ ារេខាធោិ គណៈកម្មែធោិ គណៈពទុ ធសាសនារង វាទមជ្ឈមណឌេថ្ត្ពនគ  នងិជាអ នកធាា រ់ជា
ជ្ន ងរត្រោះក នងុ ររកមុ ែយុនសិ តរវៀរណាមោេែ ានួរៅជាសងឃក នងុខែនែកីម ពជុារត្ោម ។ ខាងរត្ោមជាែ ាមឹសា រែ ើមទ ាំងស្សងុថ្នឯកសា រនោះ ។  

ឯកសារប្រ ត្តិសាស្តសតកម្ពុជាចប្កាម្ 

(រចរ់ពរីេែមនុ) 

រែ ើមបីបានត្ជារពរ័ម៌្មនជ្ ុាំវញិសាា នភាពសង ាមខែ ែ រត្ោមរៅកម ពជុារត្ោម នងិរៅរត្ៅត្ររទស រោកអ នកអាចចេូទសសនាត្វម យៈរគហទាំព ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  

ព្រះវហិារវតតលពាធិ្ស្ពលរាជ (កំ្រង)់ លខតតព្រះព្តពាងំ ។ 


