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ប្រភពព័តម៌ានស្ត ពីីខ្មែរក្ប្ោម 

អានរៅទាំព ័  ៥ 

សមណសិសសថ្នា ក់ពុទ្ធកិ
វទិ្ាល័យនៅនេត្ត       

ព្ពះព្ត្ព ាំង ព្រឡងរមួនេត្ត
រញ្ច រ់ថ្នា ក់ 

អានរៅទាំព ័ ៦ 

ខ្មែរចប្ោមេូលរួមរំខ្លកទុកខេាំច ោះប្រួសារសព ចោក ថាេ់ សាង 

អានរៅទាំព ័  ៣ 

អ្ាកឃ្ល ាំនមើល៖ កមពុជាក ាំពុង
សថ ិត្នព្ោមនមឹអាណា

នគិមររនទ្ស 

ជនជាតិ្យួនមនិព្គរ់
អាយុ ២១ នាក់វាយ
ព្ពះសងឃខ្េែរនព្ោម

មាននោសខ្ែរឬនទ្ ? 

នសចកដខី្លលងោរណ៍ររស់ សារព័ត៌្មាន ព្ព្ពនគរ 

តំណាងអងគការក្រៅរដ្ឋា ភបិាលខ្មែរក្រកាមក្ៅកមពុជាចូលរមួពិធីបូជាសព ក្ោក ថាច ់សាង ក្ៅវតតអងគតាមញិ កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ ( អានទ្ ាំព័រ ២ ) 

អានរៅទាំព ័ ៧ 

ស្តី អំពវី ៀតណាមមនិអនុញ្ញា តឲ្យខ្ម ែរវរោមឈប់ស្រាកកនងុថ្ង ៃបណុ្យរបថ្ពណី្របស់្ 
ខ្ម ែរវរោម ខ្តឲ្យឈប់ទទូងំរបវទស្ ៩ ថ្ង ៃស្រាប់ចូលឆ្ន រំបស់្ជនជាតយួិន នងិចនិ  

ប្រ រទសខែេម្និមានសម្ភាពក នងុសង គម្ សទិ ធមិាា ស់ស្សកុត្រវូរៅរត្ោម្បាររជ ើង បស់អាណានគិម្ជន នងិ
ជនជាររិែ ើម្ត្រវូបាន ស់រៅក នងុភាពអយរុ តធិម្ ៌វាអាចឈានែេោ់ រង ើបបះរបា  បស់ត្កមុ្ជនជាររិែ ើម្ 

រែ ើម្បីសទិ ធ ិបស់ពកួរគយ៉ាងពរិត្បាកែ ។ 

រពះក្តជរពះគុណ ថាច ់ សុភណ័   
អតីតរពះក្ៅអធិការ វតតនិក្រោធកំពង់
កានត រតងូអាជាា អាជាា ធរក្វៀតណាមក្មតត
រពះរតពងំដ្ឋកគុ់ក ៣ ខ្ម និងបានកាត់
ក្ោសឲ្យជាបឃុ់ឃំងំកនុងផ្ទះ រយៈក្ពល 
៩ ខ្ម កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន  ំ
២០១០ ពីបទ “បងករបសួសាន ម” ដល់ជន
ជាតិយនួម្នន ក ់ មណៈខ្ដលជនជាតិយនួ
បានចូលមកវតត ក្ៅក្វោកណាា លយប់
សាៃ ត ់ ។ ខ្តជនជាតិយនួវាយរពះសងឃ
ខ្មែរក្រកាមរតវូបានរចួក្ោស ។  

សមណសិសស និងសិសសជបួជំុោន ក្ៅវតត
កក្ញ្ញោ ងភនកំ្ពញ រសកុកក្ញ្ញោ ង ក្មតតរពះ
រតពងំ ក្ៅថ្ងៃទី ២២ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ
២០១៣ ក្ដើមបរីបឡងយកសញ្ញា បរត
ពុទធកិមធយមសិកាបឋមភូម ិ និង ទុតិយ
ភូម ិ ។ ពិធីក្នះ នឹងរបកាសលទធផ្លក្ៅ
រារតីថ្ងៃអាទិតយទី ២៤ ខ្មកុមភៈ ខ្សែកក្នះ 
ក្ៅកនុងបរកិ្វណវតតកក្ញ្ញោ ងភនកំ្ពញ ។ 

ប ូលិសខ្មែរ ក្ដញវាយរពះសងឃខ្មែរក្រកាម
ក្ៅមុមសាា នទូតក្វៀតណាម ក្ៅទីរកងុ
ភនកំ្ពញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខ្មធនូ ឆ្ន  ំ
២០០៧ ។ 

អានរៅទាំព ័ ៤ 

ទ្ពី្កុង Santa Ana អ្នុ    
ម័ត្នសចកដសីនព្មចរារា ាំង  

មន្តនតកុីមែុយនសិត នវៀត្   
ណាមរ ាំនពញទ្សសនកិចច 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១៣ រក ើរ ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ២ ព័ត៌មាន សារព័តា៌ន ថ្រពនគរ   

ខ្មែរចប្ោមេូលរួមរំខ្លកទុកខេាំច ោះប្រួសារសព ចោក ថាេ់ សាង 

ក្រកាយពីក្ោក ថាច ់សាង បាន
ទទលួអនិចោកមែ ក្ោក ថាច ់ ង ុក ថាច ់
របធានសហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម ខ្ដល
ម្ននមលួដ្ឋា នក្ៅអាក្មរកិ បានក្ផ្ាើសារ  
អីុខ្ម លមយួជនួដំណឹង ដល់សម្នជិក 
សម្នជិកា ក្ដ្ឋយបានគូសបញ្ញា កថ់ា 
ក្ោក ថាច ់សាង ជាកមែជនតស ូ ក្ដើមប ី
សិទធិក្សរភីាពខ្មែរក្រកាមមយួរបូ តាងំពី
ក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រកាម ក្ហើយមកដល់
រសុកខ្មែរក្ៅខ្តក្ធវើការតស ូឥតឈបឈ់រ 
ក្ដើមបសិីទធិម្នោ ស់ការរបស់ របជាជាតិខ្មែរ
ក្រកាមថ្នខ្ដនដីកមពុជាក្រកាម ។ ក្ោក 
ថាច ់ ង ុក ថាច ់ បានបញ្ញា កថ់ា ក្ោក 
ថាច ់ សាង "ជាមនុសសក្សាែ ះរតងគ់រួឲ្យ 
ក្ោរព និងជាកូនខ្មែរក្រកាមពិតៗ" ខ្ដល
មយួជីវតិរបស់ោត ់ ឈរក្លើក្ោល
ការណ៍ "សិទធិសក្រមចវាសនាមលួនក្ដ្ឋយ
មលួនឯង" របស់សហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម 
ឥតងាកក្រក្សាះក្ឡើយ ។ 

ពីទីរកុងកូឡឹមបឹស, សហរដាអាក្ម
រកិ ក្ោក ថាច ់ ក្ស របធានសភាតំ 
ណាងថ្នសហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម និង
ញាតិមតិតរបស់ក្ោកក្ៅទីក្នាះ បានក្ផ្ាើ
សាររខំ្លកទុកខ និងងវកិាចំនួន ២២០         
ដូោល រ ចូលកុសលពិធីបុណយសពផ្ង
ខ្ដរ ។ មលឹមសារថ្នសារលិមិតក្នះ បាន
បញ្ញា កថ់ា “ក្យើងមាុ ំ ថាច ់ ក្ស និង
រគួសារ ថាច ់ សុង ឡាយ និង រគួសារ 

ខ្ហម សុវណណ  និង រគួសារ ថាច ់ដ្ឋ និង 
រគួសារ ឡឹម នីវ និង រគួសារ ក្ៅ ទីរកុង
កូឡឹមបឹស រដាអូថ្ហអូ សហរដាអាក្មរកិ 
សូមចូលមរណទុកខយ ងក្រកៀមរកំ ជា 
មយួ ក្ោក រសី ថាច ់សាង និងបុរត
ធីតា ។ ក្ោកថាច ់ សាងជាវរីជនរស 
ឡាញ់ជាតិម្នន កគ់រួក្ោរព ជាអនករងក្រោះ 
កនុងរពឹតតិការណ៍ ១៦ ខ្មវចិឆិកា ឆ្ន  ំ
១៩៧៦ និង ០១ ខ្មកុមភៈ ឬ កាក្ស ៥០ 
ឆ្ន  ំ ១៩៨៥ ក្ៅក្មតតរពះរតពងំ (រតា   
យិន) កមពុជាក្រកាម ជាអតីតរបធានមតិត
សម្នគមខ្មែរកមពុជាក្រកាមរបចរំាជាណា
ចរកកមពុជា ។ សូមឲ្យវញិ្ញា ណកខនធក្ោក
សាង បានក្ៅក្សាយសុមក្ៅសុគត 
ភពកំុបីខាកខានក្ឡើយ ។ ក្ដ្ឋយក្ោរព
ពីក្យើងមាុ ំ” ។ 

ពីទីរកុងធូកូម្ន  សហរដាអាក្មរកិ 
ក្ោក ក្ៅ ក្រៀប របធានសភារពឹោធ ចរយ
ថ្នសហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម កប៏ានក្ផ្ាើ
សាររខំ្លកទុកខមយួចាបចុ់ះថ្ងៃទី ១៧ 
ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ ២០១៣ ថា “មាុ ំបាទ ក្ៅ 
ក្រៀប របធានសភារពឹោធ ចរយ ថ្នសហ
ពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម ម្ននក្សចកតីក្រកៀម
រកំ និងក្សាកសាត យជាអក្នក ចំក្ពះ
មរណភាព របស់ក្ោក ថាច ់ សាង 
(ក្ៅរគូម្ន ញ់) កាលពីថ្ងៃអាទិតយ ទី 
១៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៣ ក្វោក្ម្ន ង ៣ 
ក្ទៀបភល ឺ ក្ៅរាជធានីភនកំ្ពញ ក្ដ្ឋយ

ក្រាោពធ កនុងជនាែ យុ ៦២ ឆ្ន  ំ ។ 
ក្ោក ថាច ់សាង  ជាអតីតរបធានមតិត
សម្នគមខ្មែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅកមពុជា 
បានបំក្ពញភារកិចោ ជាកូនខ្មែរក្រកាម 
មយួរបូដជ៏ាគំរ ូកនុងការោមោរសិទធិក្សរ ី
ភាព និងជំក្នឿសាសនាក្ៅទឹកដីកមពុជា
ក្រកាម ពីនឹមអាណានិគមយួន ។ ក្ោក 
ថាច ់ សាង គឺខ្មែរក្រកាមដគំ៏រកូនុងការវរី
ភាព និងតស ូអងអ់ាចកាល ហាន ក្ដើមប ី
បុពវក្ហតុសងគមខ្មែរក្រកាមជាដរាប ។ 
កនុងនាមមាុ ំបាទផ្ទទ ល់ មាុ ំសូមចូលរខំ្លក
មរណទុកខជាមយួ ក្ោករសី សឺង-គីម
ឡង ជាភរយិ និងកែួយៗោងំអស់ ថ្ន
សព ក្ដ្ឋយ ក្សចកតីក្សាកសាត យជាពន់
ក្ពក ។ មាុ ំបាទ សូមបងសួងឱ្យវញិ្ញា ណ
កខន័ធក្ោក ថាច ់ សាង (ក្ៅ ម្ន ញ់) 
បានក្ៅចបប់ដិសនធិ កនុងសុគតិភព កំុ
បីក្ឃលៀងឃល តក្ឡើយ ។ សូមក្ោករសី
និងកែួយៗ ខ្ដលរតូវជារកុមរគួសារសព 
ទទលួនូវ ក្សចកតីរាបអ់ានដម៏ពងម់ពស់ ។ 

ពីរបក្ទសបារាងំថ្ងៃទី ១៧ ខ្មកុមភៈ 
ឆ្ន  ំ២០១៣ ក្ោក ថាច ់ ក្វៀន អធិបតី
សហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម ក្ផ្ាើសាររខំ្លក
ទុកខដល់រកុមរគួសារសពថា៖ “សហពន័ធ
ខ្មែរកមពុជាក្រកាម រមួជាមយួនឹងសម្នជិក 
និងសហគមនខ៍្មែរក្រកាម ក្ៅជំុវញិពិភព
ក្ោក ម្ននក្សចកតីក្រកៀមរកំ និងក្សាក
សាត យយ ងខាល ងំ ចំក្ពះមរណភាព របស់ក្ោក ថាច ់ សាង (ក្ៅ ម្ន ញ់) 

កាលពីថ្ងៃទីអាទិតយ ទី១៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៣ ក្វោក្ម្ន ង៣ ក្ទៀបភល ឺ ក្ៅរាជ
ធានីភនកំ្ពញ កនុងជនាែ យុ ៦២ឆ្ន  ំ ក្ដ្ឋយ
ក្រាោពធ ។ ក្ោក ថាច ់សាង (ក្ៅ
ម្ន ញ់) ជាអតីតរបធានមតិតសម្នគមខ្មែរ
កមពុជាក្រកាម ក្ៅភនកំ្ពញ ខ្ដលម្ននវរី
ភាពដម៏ពងម់ពស់ បានបំក្ពញកិចោការងារ
សងគមយ ងយកចិតតទុកដ្ឋក ់ ដជ៏ាទីគំរ ូ
មរណភាពរបស់ក្ោក គឺជាការបាត ់
បងម់យួដជ៏ាទីក្សាកសាត យបំផុ្ត។ កនុង
នាមសហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម និងបង
បែូនក្យើងោងំអស់ោន ខាងក្លើក្នះ មាុ ំ
សូមចូល រខំ្លកទុកខជាមយួ ក្ោករសី 
សឺង-គីមឡង ជាភរយិ និងសម្នជិក
រគួសារោងំ អស់ថ្នសព ក្ដ្ឋយក្សចកតី
ក្រកៀមរកំជាទីបំផុ្ត។ ក្យើងមាុ ំោងំអស់
ោន  សូមបងសួងឱ្យរពលឹងក្ោក ថាច ់
សាង (ក្ៅ ម្ន ញ់) បានក្ៅសរម្នកក្ៅ
ឋានសួគ ៌ ឋាននិពវ ន កំុបីក្ឃលៀងឃល ត
ក្ឡើយ ។ 

ក្ៅទីរកុងភនកំ្ពញ របក្ទសកមពុជា 
សម្នគមខ្មែរកមពុជាក្រកាម ក្ដើមបសិីទធិ

មនុសស និងអភវិឌ្ឍន ៍ កប៏ានក្ផ្ាើសារ
រខំ្លកទុកខមយួចាប ់ ចុះហតាក្លខា
ក្ដ្ឋយ ក្ោក សឺន ក្យឿង នាយក
របតិបតតិ ថ្នអងគការមយួក្នះជំនសួមុម
ឲ្យក្លខាធិការដ្ឋា ថ្នអងគការសម្នគមខ្មែរ
កមពុជាក្រកាម បានកតស់ម្នគ ល់ចំក្ពះ
មរណភាព របស់ក្ោក ថាច ់ សាង    
ថា៖ “ គឺជាការបាតប់ងនូ់វវរីជនដម៏ហា
ក្ ន្ើមមយួរបូខ្ដលខ្តងខ្តបំក្ពញ នូវភារ
កិចោ ក្ដើមបមី្នតុភូមខិ្មែររបកបក្ដ្ឋយបញ្ញា
ញាណរគបក់ាលៈក្ទសៈ...” ។ 

ពិធីបុណយឈាបនកិចោក្នះ  ក្ៅថ្ងៃ
ទី ១៨ ខ្មកុមភៈ ក្ោក តាងំ   សារៈ រប 
ធានសាខា សហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម
ក្ៅកមពុជា កប៏ាននាយំកលិមិតរខំ្លក
ទុកខ និង ងវកិាចំននួ ៤៥០ ដូោល រ ពី   
គណៈកមែការនាយក សហពន័ធខ្មែរ  
កមពុជាក្រកាមក្ៅអាន និងចូលកុសល
ក្ៅក្គហដ្ឋា នសព  ក្ហើយបានដ្ឋក់
ករមងផ្ទក  និងរគបដណា បទ់ងជ់ាតិខ្មែរ
ក្រកាមក្ៅក្លើមឈូស ក្ដើមបកី្ោរព
វញិ្ញា ណកខនធសព ផ្ងខ្ដរ ៕ 

រម្ ែកឹន ាំសហពន័ ធខែ ែ កម្ ពជុារត្ោម្រៅត្បរទសននក នងុពភិពរោក បានន ាំគ្ន ាំរ្ ញើសា ចេូ មួ្ ាំខេកម្ ណទកុ ខែេត់្កមុ្ត្គសួា សព រោក ថាច់ សាង ត្បធានម្រិ តសមាគម្ខែ ែ កម្ ពជុារត្ោម្ រៅ
ត្បរទសកម្ ពជុា  បនា ប់ពរីោក ថាច់ សាង បានទទេួអនចិ ាកម្ ែរោយរោគ្ពាធ ោេពថី្ង ៃអាទរិយ ទ ី១៧ ខែកមុ្ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ រៅរគហោាន បស់រោកនទតី្កងុភ នាំរពញ ត្បរទសកម្ ពជុា ក នងុ

ជនែយ ុ៦២ ឆ្ន ាំ ។ ក នងុពធិបីណុយសពរនះ សាខាសហពន័ ធខែ ែ កម្ ពជុារត្ោម្រៅកម្ ពជុា បានន ាំយកកត្ម្ងផ្កា រៅោក់រៅម្ែុម្ឈសូ នងិទង់ជារខិែ ែ រត្ោម្រៅត្គបែណដប់រេ ើម្ឈសូរែ ើម្បីសខម្ ដងនវូោ រគ្ ព   
ច ាំរពាះវញិ្ញាណកខន ធសព ។ ពធិបីជូាសពបានរធ ាើរៅវរ តអង គត្វម្ញិ ឋរិរៅជាយទតី្កងុភ នាំរពញ នថ្ង ៃ ពធុ ទ ី២០ ខែកមុ្ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ រោយមានោ ចេូ មួ្ពពីេ ែ ា ត្ពះសងឃ នងិរ ាំណាងអង គោ រត្ៅ ោាភបិាេ
ខែ ែ រត្ោម្រៅក នងុត្បរទសកម្ ពជុា ្ងខែ  ។     

ក្ោក លី ឈូន (សាា ំ) ចងហាវ ង សារពត័ម៌្នន ថ្រពនគរ នងិ ក្ោក អ យុ សុភក័្តកត (កណាា ល) អនកចងរកងរបវតតរិបូ 
ក្ោក ថាច ់សាង នាយំកងវកិាចនំនួ ២២០$ របស់ ក្ោក ថាច ់ក្ស របធានសភាតណំាងថ្នសហពន័ធខ្មែរកមពុជា
ក្រកាម នងិញាតមិតិតក្ៅសហរដាអាក្មរកិ ចូលកុសល បណុយសព ក្ោក ថាច ់សាង ។ សហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាម ក៏
បានចូលកុសលបណុយសព ក្ោក ថាច ់សាង ចនំនួ ៤៥០ $ តាមរយៈ ក្ោក តាងំ សារៈ របធានសាខាសហពន័ធ

ខ្មែរកមពុជាក្រកាមក្ៅកមពុជា ផ្ងខ្ដរ ។ របូងត៖ លី ឈូន  

របូ ក្ោក ថាច ់សាង  ។ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១៣ រក ើរ ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៣ ព័ត៌មាន 

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ  
អភបិាល  សងឺ យ ៉ឹង រតនា  ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាច់ ររីជា គគឿន  

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

ក្គហទំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ក្គហទំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ក្លម ៣៣៦ ព.ម. របក / ថ្ងៃទី ២២ ខ្មឧសភា ឆ្ន  ំ២០១២ 

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

សារព័តា៌ន ថ្រពនគរ   

ម្នា យឪពុករកុមជនជាតិយួនខ្ដល 
វាយរពះសងឃខ្មែរក្រកាមក្ៅ រសុក
កក្ញ្ញោ ង បានសំុក្ោសចំក្ពះរពះសងឃ
ជនរងក្រោះ ក្ៅចំក្ពះមុមអាជាា ធរក្វៀត
ណាមក្ដ្ឋយម្ននការចូលរមួឃល កំ្មើលពី 
រពះសងឃនិងពលរដាខ្មែរក្រកាម រពមោងំ
មក្តនតីរដ្ឋា ភបិាលរគបស់ាា បន័ ក្ៅតំបន់
មយួក្នះ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខ្មកុមភៈ ។  
របភពពត័ម៌្នន ពីសងឃខ្មែរក្រកាមមយួ
អងគខ្ដលឋតិ ក្ៅកនុងក្ហតុការណ៍ក្នះ
ផ្ទទ ល់បានរបាប ់ សារពត័ម៌្នន ថ្រពនគរ 
ថា ម្នា យឪពុក រកុមជនជាតិយួនោងំ 
២១ នាកក់្នះ បានសំុក្ោសចំក្ពះរពះ
សងឃ ក្ៅចំក្ពះមុមមក្តនតីរដ្ឋា ភបិាល
យួនរគបជ់ានថ់ាន កថ់ា     កូនៗ របស់
ពកួក្គ ក្ៅក្កែងមនិោនដឹ់ងកាីក្ទើបបងកឲ្យ
ម្ននក្ហតុការណ៍ក្នះក្កើតក្ឡើង។   

បនាទ បក់ារសរមបសរមួលសួរក្ហតុ
ផ្ល អាជាា ធរក្វៀតណាមបានក្លើកខ្លង
ក្ោសឲ្យជនជាតិយួនោងំក្នះ ក្ដ្ឋយ
ក្លើកក្ហតុផ្លថា រកុមជនជាតិយូន
ោងំក្នះ ក្ៅមនិោនរ់គបអ់ាយុ ១៨ ឆ្ន  ំ
ក្ដើមប ី កាតក់្ោសក្ៅតាមចាបក់្វៀត  
ណាម ។  

បុគគលិកនគរបាលក្វៀតណាមរបចំ
ក្មតតរពះរតពងំម្នន កម់និក្ធវើអតាា ធិបាយ 
ជំុវញិក្រឿងក្នះ ក្ហើយថា ករណីក្នះ មនិ
ខ្មនជានាទីរបស់មលួន មណៈខ្ដល សារ
ពត័ម៌្នន ថ្រពនគរ បានសួរតាមទូរស័ពទ
កាល ពីរារតីទី ១៥ ខ្មកុមភៈ ។  

សូមបញ្ញា កថ់ា កាលពីថ្ងៃទី ១១ 
ខ្មកុមភៈ រពះក្តជរពះគុណ ថាច ់ តឹម 
រពះជនែ ២០ រពះវសា រពះសងឃវតតសទឹង
ម្ននជយ័ក្សរឧីតាម (អូរខ្វងងែី) ឋតិក្ៅ
កនុងភូមលិិចចក ឃុំតឹងហាវ  រសុក
កក្ញ្ញោ ង ក្មតតរពះរតពងំ និងបងរបុស
បក្ងកើតរបស់រពះអងគម្នន កជ់ាអនកក្បើក ម ូតូ
ដុប រពមោងំរពះសងឃគងក់្ៅវតតជា 
មយួោន មយួរពះអងគក្ទៀត រតូវបានរកុម
ជនជាតិយូន ២១ នាកស់ាក តផ់្លូវវាយ   
មណៈខ្ដលរពះសងឃោងំពីរអងគក្នះ ក្ធវើ
ដំក្ណើ រពីរសុកកក្ញ្ញោ ង រតឡបក់្ៅវតត
វញិរបម្នណជាក្ម្ន ង ០៩ យប ់ ។  
របភពពត័ម៌្នន បានរបាបពី់មូលក្ហតុ
ខ្ដលនាឲំ្យជនជាតិយួនោងំ ក្នះវាយ
រពះសងឃថា ដំបូងក្ផ្ាើមក្ចញពីជនជាតិ
យួនមយួរកុមក្នះ បានខ្រសកក្ជររបម្នង

រពះសងឍ មណៈខ្ដលរពះសងឃកំពុង
គងម់ ូតូតាមផ្លូវ ។  

រកុមជនជាតិយួនោងំក្នះ រតូវ
បានអាជាា ក្វៀតណាម ឃតម់លួនភាល មៗ    
រយៈក្ពលពីរក្ម្ន ង បនាទ បក់្ហតុការណ៍
ក្នះបានក្កើតក្ឡើង ។  របភពពត័ម៌្នន 
បានរបាបថ់ា ករណីក្នះ រកុមជនជាតិ
យួនជាអនកម្នន កំហុស ក្ហើយអាជាា ធរ
ក្វៀតណាមកាតក់្ោសចំៗ ក្ដ្ឋយមនិច ំ
បាចក់្ឡើងតុោ ការក្ឡើយ ។ ចំខ្ណក
មតិពលរដាខ្មែរក្រកាមមយួ ចំននួបាន
ក្លើកក្ឡើងថា ក្រឿងក្នះ អាចរដ្ឋា ភបិាល
ក្វៀតណាមមុប មិតជាមយួរកុមជនជាតិ
យួនោងំក្នាះ ក្ដ្ឋយយកខ្លះថា មនិ
រគបអ់ាយុក្ដើមបបីានរចួក្ោស ។ 

ក្យងតាមចាបរ់ពហែទណឌ  ថ្នរប 
ក្ទសសាធារណរដាសងគមនិយម ក្វៀត
ណាម ជនជាតិយួនោងំ ២១ នាក់
ខ្ដលវាយរពះសងឃឲ្យរងរបសួក្នះ គឺ
បំពនក្លើចំណុចទី ២ ថ្នម្នរតាទី ៨៤ 
ខ្ដលបានខ្ចងថា “ឧរកិដាជនខ្ដលបាន
បំពនក្លើក្សរភីាពរាងកាយ, សុមភាព 
អនកដថ្ទ រតូវជាបគុ់ក ពី ៥ ឆ្ន  ំដល់ ១៥ 
ឆ្ន  ំ ” និងបានបំពនក្លើចំណុច a,b,c 
ថ្នចំណុចក្លម ១ ថ្នម្នរតា ៨៧ ខ្ដល
បានខ្ចងថា៖ 

 A) បងកការខ្បងខ្ចករវាងវណណ ៈរប 
ជាជន, រវាងរបជាជនជាមយយនឹងកង
របដ្ឋបអ់ាវធុ, រវាងរដ្ឋា ភបិាលរបជាជន 
ជាមយួនឹងរកុមអងគភាពសងគម ។ 

B) បងកការសងសឹក, ក្រ ើសក្អើង, 
ខ្បងខ្ចកពូជសាសន,៍  បំពនក្លើសិទធិ
សមភាពកនុងសហគមនជ៍នជាតិ [ោងំ 
៥៤ ] ក្ៅកនុងរបក្ទសក្វៀតណាម ។ 

C )  បងកការខ្បងខ្ចកអនកកាន់
សាសនា ជាមយួនឹងអនកមនិកាន់
សាសនា, ខ្បងខ្ចកអនកកានស់ាសនា 
ជាមយួនឹងរដ្ឋា ភបិាលរបជាជន, ជា 
មយួនឹងអងគភាពសងគម ។”  

សរម្នបអ់នក ខ្ដលមនិោនរ់គប់
អាយុវញិ បានបំពនក្លើចំណុច a,b,c 
ថ្នក្លម ១ និង ក្លម ២ ម្នរតាទី ១ 
ជំពូក ១ ថ្នបទបញ្ញា សាីពីសាោខ្កខ្រប
មលួន (TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG) 
ខ្ដលជាបទបញ្ញា បំក្ពញបខ្នាម ក្លើ

ក្សចកាីសក្រមចក្លម 33/CP ចុះហតា
ក្លខាកាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ
១៩៩៧ របស់រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាម ។      

កនុងបទបញ្ញា  សាីពីសាោខ្កខ្រប
មលួនក្នះ បានខ្ចងថា៖ 

“ម្នរតា ១ - ១. នា ំ [ជនរបរពឹតត
ក្លែើស] ចូលសាោខ្កខ្របមលួន ជាមក្ធោ 
បាយពិនយ័តាមរដាបាល ចំក្ពះជនមនិ
ោនរ់គបអ់ាយុ ខ្ដលម្ននអាកបបកិរយិ 
បំពនក្លើចាប ់ ខ្ដលបានខ្ចងក្ៅកនុង
ចំណុចក្លម ២ ។ កនុងករណីក្នះ រតូវខ្ត
ក្រៀនពីវបបធមអ៌បរ់ ំ និងវជិាា ជីវៈ, ពលកមែ 
និងរស់ក្ៅក្រកាមការរគបរ់គង របស់ 
សាោ ។ ២. ជនខ្ដលនាចូំលសាោ
រមួម្នន៖ a. ចបពី់អាយុ ១២  ដល់ 
១៤ ឆ្ន  ំ ខ្ដលបានបំពនក្ោសធៃនក់្លើ
ចាបរ់ពហែទណឌ  — b. ចបពី់អាយុ 
១២ ដល់ ១៦ ឆ្ន បំានបំពនក្លើក្ោស
មនិសូវធៃនក់្លើចាបរ់ពហែទណឌ  ក្ហើយ 
រតូវបានអាជាា ធរអបរ់ជំាក្រចើនក្លើក ខ្ត
មនិរពមខ្កខ្រប — c. ចបពី់អាយុ ១២ 
ដល់ ១៨ ឆ្ន  ំ បានក្ធវើឲ្យបាតស់ណាា ប ់
ធាន ប ់ , សនតិសុមសងគម ក្ហើយរតូវបាន
អាជាា ធរអបរ់ជំាក្រចើនក្លើក មនិរពមខ្ក
ខ្រប ។ អនកោងំក្នះ រតូវនាចូំលសាោ
ខ្កខ្របមលួនចបពី់ ៦ ខ្មដល់ ២ ឆ្ន ”ំ។ 

ក្បើក្យងតាមចាបខ់ាងក្លើ ក្ឃើញ
ថា ជនជាតិយួនោងំ ២១ នាកក់្នាះ 
បានបំពនក្ៅក្លើចាប ់ ខ្តមនិរតូវបាន
អាជាា ក្វៀតណាមពិនយ័ក្ឡើយ ។ 

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០១០ អាជាា ធរក្វៀតណាមក្មតតរពះរត 
ពងំ  បានចប ់ ក្ោក ថាច ់ សុភណ័ 
អតីតរពះក្ៅអធិការ វតតនិក្រោធកំពង់
កានត ដ្ឋកគុ់ក ៣ ខ្ម និងបានកាត់
ក្ោសឲ្យជាបឃុ់ំឃងំកនុងផ្ទះ រយៈក្ពល 
៩ ខ្ម កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន  ំ
២០១០ ពីបទ “បងករបសួសាន ម” ដល់
ជនជាតិយួនម្នន ក ់ ខ្ដលបានចូលមកវតត
ក្ៅក្វោកណាា លយបស់ាៃ ត ់។ 

ពលរដាខ្មែរក្រកាមរះិគនថ់ា ករណី
ក្នះ រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាមបានលំក្អៀង
កានក់្ជើងជនជាតិយួន ក្ដ្ឋយជនជាតិ
យួនវាយខ្មែរក្រកាម ខ្តងខ្តរតូវបានរចួពី
ក្ោសជានិចោ ៕  

 
 

ជនជាតិយួនមិនប្ររ់អាយុ ២១ នាក់វាយប្ពោះសងឃខ្មែរចប្ោមមានចោសខ្ែរឬចទ ? 

ពលរដាខ្មែរក្រកាមរះិគនថ់ា រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាមបានលំក្អៀងកានក់្ជើងជនជាតិយនួ ក្ដ្ឋយជនជាតិយនួវាយខ្មែរក្រកាមខ្តងខ្ត
រតវូបានរចួពីក្ោសជានិចោ  ក្ៅរោខ្ដលរពះក្តជរពះគុណ ថាច ់សុភណ័ អតីតរពះក្ៅអធិការវតតនិក្រោធកំពងក់ានត រតងូអាជាា
អាជាា ធរក្វៀតណាមក្មតតរពះរតពងំ   ដ្ឋកគុ់ក ៣ ខ្ម និងបានកាតក់្ោសឲ្យជាបឃុ់ឃំងំកនុងផ្ទះរយៈក្ពល ៩ ខ្ម កាលពីថ្ងៃទី ២៧ 
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កណាា លយបស់ាៃ ត ់។  
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សាា នភាព នក្យ 
បាយ របស់កមពុជា 

ជាមយួក្វៀតណាម បានវាយតថ្មលកិចោ
សហរបតិបតតិការ ឬការចុះអនុសសរណៈ
ក្យគយល់ោន  រវាងសាា បន័ជាតិរបស់
កមពុជាជាមយួសាា បន័ជាតិ    ថ្នរបក្ទស  
ក្វៀតណាមក្នាះ ថាជាគំនាបមយួក្ដើមប ី
រតួតរតាកិចោការរដ្ឋា ភបិាលខ្មែរ។  

របធានរកុមរបឹកាឃល កំ្មើលកមពុជា 
ខ្ដលម្ននមូលដ្ឋា នកនុងរបក្ទសនរ័ក្វសន ៍
(Norway) ក្ោក ខ្ម ន ណាត ខ្ងលងថា 
ការចុះកិចោសហរបតិបតតិការតាងំពីថាន ក់
ភូម ិ ឃុំ រហូតដល់ថាន កជ់ាតិរបស់ខ្មែរ 
ជាមយួក្វៀតណាម គឺជាទំនាកទំ់នង ឬ
ជាសមពន័ធភាពមយួមនិរបរកតី។ ក្ោក
សងសយ័ថា កិចោសហរបតិបតតិការដរ៏ងឹ
ម្នកំ្នះអាចជាយុទធសាក្តសតងែី ដរ៏តជាក ់
ក្ដើមបរីគបរ់គងរបក្ទសកមពុជា ។  

កនុងរយៈក្ពលរបាឆំ្ន  ំ ចុងក្រកាយ
ក្នះ សារពត័ម៌្ននកនុងរសុករបស់ក្វៀត
ណាមខ្តងចុះផ្ាយជាញឹកញាប ់ អំពី
កិចោសហរបតិបតតិការក្ទវភាគី ចបត់ាងំ
ពីសាា បន័រដាតូចៗ រហូតដល់សាា បន័រដា
ធំៗរបស់ខ្មែរជាមយួក្វៀតណាម ។  

កាលពីចុងខ្មមករា ឆ្ន  ំ ២០១៣ 
សម្នគមក្តសតីក្វៀតណាម បានចុះកិចោ
សហរបតិបតតិការជាមយួ សម្នគមក្តសតី
កមពុជាក្ដើមបសីនតិភាព និងការអភវិឌ្ឍ ។ 
ក្ៅខ្មដខ្ដលក្នះ រកសួងយុតតិធមខ៌្មែរ ក៏
បានចុះកិចោសហរបតិបតតិការក្ទវភាគីក្លើ
វស័ិយចាប ់ និងយុតតិធមជ៌ាមយួរដ្ឋា ភិ
បាលក្វៀតណាម ក្ដើមបផី្ទល ស់បាូរក្សវា  
ក្ផ្សងៗ ដូចជាឯកសារ ការរបមូលភសតុ
តាង និងការក្ផ្ទរភសតុតាង ការក្កាះក្ៅ
សាកស ី រមួោងំឯកសារចុះបញ្ា ីករណី
សំណំុក្រឿងកតីសីុវលិ ។  

រសបក្ពលោន ក្នះខ្ដរ រកសួងមហា 
ថ្ផ្ទរបស់កមពុជា បានចុះកិចោសហរបតិ   
បតតិការ ជាមយួរកសួងសនតិសុមសាធា  
រណៈរបស់ក្វៀតណាមក្ដើមបបីនតកិចោសហ 
ការឲ្យកានខ់្តម្ននរបសិទធភាព ក្លើការ
អនុវតតចាប ់ និងសណាា បធ់ាន បស់ងគម 
ជាពិក្សសក្ៅតាមក្មតតជាបរ់ពំខ្ដន ។  

ក្បើក្ោះបីកមពុជា កំពុងក្បាះជំហាន
កនុងសមយ័សកលភាវបូនីយកមែកនុងការ
បក្ងកើតទំនាកទំ់នងលែជាមយួរបក្ទស
ជិតខាងកក៏្ដ្ឋយ កក៏្ោក កឹម សុខា 
អនុរបធាន គណបកសសក្ក្តងាគ ះជាតិ 

បារមភថា កិចោសហរបតិបតតិការសឹងរគប់
ខ្ផ្នករវាងកមពុជា ជាមយួក្វៀតណាម 
ដូក្ចនះ អាចជាមហនតរាយធំសរម្នបរ់ប 
ក្ទសជាតិ ។ ប ុខ្នតក្ោកបានផ្តល់អនុ
សាសនថ៍ា កិចោការខ្ដលចបំាចក់្ដើមប ី
សហការជាមយួក្វៀតណាម គឺការងារ
ខាងកសិកមែ និងបក្ចោកក្ទស ។  

ក្ោក កឹម សុខា បនតថា អតានយ័
ថ្ន កិចោសហរបតិបតតិការជាមយួក្វៀត  
ណាមម្នននយ័សឹង ក្សែើោន ក្ៅនឹង
ទរមង ់ ថ្នពកយជំនាញការខ្ដលក្វៀត
ណាមបានដ្ឋកផ់្ទទ ល់ និងជាចំហឲ្យ
តាមដ្ឋនសាា នភាពខ្មែរ ពីថាន កភូ់មដិល់
ថាន ករ់បធានរដា កាលពីទសវតសឆ្ន ំ

១៩៨០ ក្ៅរោខ្ដលកមពុជា សាិតក្រកាម
ការរតួតរតារបស់ក្វៀតណាម ។ ក្ ល្ើយ
តបក្ៅនឹងការរះិគនោ់ងំក្នះ ក្ោក
ឧតតមក្សនីយឯ៍ក ក្មៀវ សុភគ័ អនកនាំ
ពកយរកសួងមហាថ្ផ្ទ បានចតទុ់កការ
រះិគនរ់បស់រកុមអនកនក្យបាយ និងអនក
ឃល កំ្មើលោងំក្នះថា ជាការវាយរបហារ
ខ្ដលមនិយល់អំពីការពិត ក្ហើយមនិ
បានឈរក្លើគំនិតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ។  

ក្ោះបីជាយ ងណា កក៏្ដ្ឋយ 
ក្ោក បណឌិ ត ក្ៅ ម ុងថ្ហ អនកវភិាគ
ឯករាជយ បានរពម្ននថា កមពុជា មនិរតូវ
ក្ភលចមលួន ក្ហើយសបាយគរគឹកគក្រគង
ក្ៅនឹងទំនាកទំ់នង សែិតលែួតរគបស់រ 

ថ្សឈាម ថ្នការដឹកនារំបស់មលួនជា 
មយួរបក្ទសធំ ខ្ដលម្ននរបជាជនក្រចើន 
និងម្ននកម្នល ងំខាល ងំ ដូចជាក្វៀតណាម 
ក្នាះក្ទ ពីក្រពះរបក្ទសក្នះអាចក្លប
យកកមពុជាបានយ ងងាយ ។ របត់
នក្យបាយកមពុជា បចោុបបននកំពុងក្បាះ
ជំហានក្រៅ និងសនិទធសាន លខាល ងំជាមយួ
របក្ទសចិន មណៈខ្ដលក្វៀតណាម 
កំពុងម្ននទំនាស់ជាមយួចិន ក្ដ្ឋយ
សារជក្ម្នល ះខ្ដនសមុរទ ។  

អនកវភិាគជាក្រចើនបានបករសាយ
ថា កមពុជា បានរសក្វរសវាដកមលួនក្ចញ
ពីគំនាបរបស់ក្វៀតណាម ក្ដ្ឋយយក
ចិនជាមនងបខ្ងែក ។ អតីតឯកអគគរាជ

ទូតខ្មែរ របចរំបក្ទសហវីលីពីន ក្ោក 
ក្ហើស ក្សរធីន កធ៏ាល បប់ានក្ចទក្វៀត
ណាមថា បានក្លងនក្យបាយក្មែ     
កមវក ់ កនុងក្រឿងជក្ម្នល ះសមុរទចិនខាង      
តបងូ ។  

ក្ោកបណឌិ ត ក្ៅ ម ុងថ្ហ អះ 
អាងថា ភាពមនះខ្មនងរបស់ក្វៀតណាម 
កនុងការបក្ងកើនក្លបឿនយកនាមកិចោសហ
របតិបតតិការសឹងរគបខ់្ផ្នកោងំពីសាា បន័
កំពូលរហូតដល់ថាន កមូ់លដ្ឋា ន គឺជាការ
ក្រគៀកយកកមពុជា ជារបក្ទសកនុងតំបន់
ឥណឌូ ចិន ក្ដើមបទីបទ់ល់ឥទធិពលអំ   
ណាចរបស់ចិន ។   

មក្តនតីសាា នទូតក្វៀតណាម របចំ
របក្ទសកមពុជា មនិអាចក្ ល្ើយបំភលបឺាន
ក្ទជំុវញិការវភិាគោងំក្នះ។  

ប ុខ្នតមក្តនតីជានម់ពស់របស់ រដ្ឋា ភ ិ   
បាលកមពុជាអះអាងថា ការចុះកិចោរពម
ក្រពៀងរវាងកមពុជា ជាមយួរបក្ទសជិត
ខាងគឺជាកិចោការធមែតា កនុងនយ័ការពរ
សនតិសុម សណាា បធ់ាន ប ់ និងសាិរភាព
កនុងតំបន ់។  

អនកនាពំកយ ថ្នទីសាីការគណៈរដា  
មក្តនតី ក្ោក ថ្ផ្ សីុផ្ទន ខ្ងលងថា កិចោ
សហរបតិបតតិការជាមយួរបក្ទស ជិត
ខាងម្ននសារៈសំខានណ់ាស់ កនុងការ
របយុទធរបឆ្ងំឧរកិដាកមែ ល្ងខ្ដន អំក្ពើ
ក្ភរវកមែឬវកិ្ចឆទកមែខាងក្សដាកិចោក្នាះ ។  

សកមែជនបកសរបឆ្ងំក្ៅតាម
ក្មតតជាបរ់ពំខ្ដនក្វៀតណាម អះអាងថា 
ោងំអាជាា ធរខ្ដនដី មក្តនតីនគរបាល និង
មក្តនតីកងកម្នល ងំរបដ្ឋបអ់ាវធុ ជានម់ពស់ 
ខ្តងទទលួបានោភសកាក រៈ ជាញឹក 
ញាប ់ ពីរកុមមក្តនតីរដ្ឋា ភបិាលក្វៀត          
ណាម ។  

របធានគណបកសសក្ក្តងាគ ះជាតិ រប 
ចកំ្មតតសាវ យក្រៀង ក្ោក ក្រៀល ក្មមរនិ 
បានខ្ងលងរបាបវ់ទិយអុាសីុក្សរ ី តាមទូរ   
ស័ពទ ថា ោភសកាក រៈខ្ដលរកុមមក្តនតីខ្មែរ
បានទទលួពីក្វៀតណាម គឺជាការតប
សនងសងគុណដល់ការសរមួលឲ្យពល 
រដាក្វៀតណាម អាចក្ចញចូលសាន កក់្ៅ 
ឬ របកបរបរជញួដូរកនុងទឹកដីកមពុជា ។  

រកុមអនកឃល កំ្មើលនិយយថា ក្វៀត
ណាមជាអនកក្សនើ និងជំរញុឲ្យកមពុជា ចុះ
រាល់កិចោរពមក្រពៀង ឬកិចោសហរបតិបតតិ
ការភាគក្រចើនជាមយួមលួន ។ កិចោសហ
របតិបតតិការោងំក្នាះ ភាគក្រចើនក្ផ្ទា ត
ក្លើការផ្ទល ស់បាូរបទពិក្សាធន ៍និងការ   
ផ្តល់ពត័ម៌្ននឲ្យោន ក្ៅវញិក្ៅមក ៕ 

ត្ក ុម្សកម្ ែជនខាងកចិ ាោ ត្ព ាំខែនកម្ ពជុា រៅឯនយសម្តុ្ទ បានចារ់ទកុត្បរទសខែ ែ ថាកាំពងុសថរិរត្ោម្នមឹ្អាណានគិម្ប រទសយ៉ាងរត្ៅ ែេ៏ាំបាក ាំរោះែ លនួរចញ ចួ ។ រ ះបជីា
យ៉ាងណាករ៏ោយ ត្កមុ្ម្ន្តន ត ីោាភបិាេខែ ែ បានបរនាសថា ជាោ វាយរថ្ម្ លខែេម្និយេស់ុជីរត្ៅអាំពកីចិ ាោ  បស់ ោាភបិាេ ។  

រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន អតីតរពះក្ៅអធិការវតតភនដិំនខាងក្ជើង រសកុគិរវីងស ក្មតតតាខ្កវ រពះបានអាជាា ធរខ្មែរចបផ់្សកឹ 
ក្ហើយបានបញ្ាូ នក្ៅដ្ឋកគុ់កយនួក្ៅក្មតតម្នតរ់ជកូ ខ្ដនដីកមពុជាក្រកាម កាលពីឆ្ន  ំ២០០៧ ក្ដ្ឋយក្ចទពីបទថា  

ក្ធវើឲ្យខ្បកបាកម់តិតភាពក្វៀតណាមកមពុជា ។ 

ប ូលិសខ្មែរក្ដញវាយរពះសងឃខ្មែរក្រកាមក្ៅមុមសាា នទូតក្វៀតណាម ក្ៅទីរកងុភនកំ្ពញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខ្មធនូ ឆ្ន  ំ២០០៧ មណៈ
ខ្ដលរពះសងឃោងំក្នះយកញតតិក្ៅជូនមក្តនតសីាា នទូតក្វៀតណាមក្ដើមបោីមោរឲ្យម្ននការក្ោរពសិទធមិនុសសក្ៅកមពុជាក្រកាម ។ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១៣ រក ើរ ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តា៌ន ថ្រពនគរ   

រពះក្តជរពះគុណ និលលក្តារ រពះ
ឧបជាយវ៍តតសុវណណ និក្រោធ (អូរថ្រជ) ឬ 
វតតថ្រជក្ភរ ិ៍ ឋតិក្ៅកនុងឃុំតឹងហុង (Tân 
Hùng) រសុកកក្ញ្ញោ ង ក្មតតរពះរតពងំ 
បានទទលួអនិចោធមែ កនុងរពះជនាែ យុ 

៨៧ រពះវសា ក្ៅក្វោក្ម្ន ង ១១ និង 
៤៥ នាទី យបថ់្ងៃអាទិតយ ៧ ក្កើត ខ្ម
ម្នឃ ឆ្ន កំ្រាង ចតាវ ស័ក ព. ស. 
២៥៥៦ រតូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខ្មកុមភៈ      
គ. ស. ២០១៣ ក្ដ្ឋយជរាពធ ។  

ក្ៅក្វោក្ម្ន ង ៥ រក្សៀលថ្ងៃទី 
១៨ ខ្មកុមភៈ រពះសងឃ និងបរស័ិទក្ៅ 
ចំណុះក្ជើងវតត បានមកជួបជំុោន ក្ៅវតត 
ក្ដើមបកី្ធវើពិធីមម្នក្ោស និងរកិំលរពះ
សពដ្ឋកម់ឈូស ។ 

ពិធីបូជារពះសព ក្ធវើក្ៅក្វោក្ម្ន ង 
១០ យប ់ថ្ងៃពុធ ១០ ក្កើត ខ្មម្នឃ ឆ្ន  ំ
ក្រាងចតាវ ស័ក   ព. ស. ២៥៥៦ រតូវនឹង 
ថ្ងៃទី ២០ ខ្មកុមភៈ   គ. ស. ២០១៣  ។ 

សូមបញ្ញា កថ់ា រពះក្តជរពះគុណ 
និលក្តារ ថាច ់សាង របសូត ឆ្ន កំ្ថាះ ព. 
ស. ២៤៧១ គ. ស. ១៩២៧ និងសាង
ផ្នួសបាន ៦៣ រពះវសា ៕ 

ព្ពះឧរជាយ៍ នលិល នត្ថរ ថ្នច់ សាង អ្នចិចធមែ កាុងព្ពះជនាែ យុ ៨៧ ព្ពះវសា 

ក្ៅថ្ងៃទី ២២ ខ្មកុមភៈ ក្នះ រពះ
សងឃ, អាចរយបក្រងៀន    សមណសិសស 
និងសិសស ថ្នសាោពុទធិកសិកាក្ៅ
តាមវតតនានាកនុងក្មតតរពះរតពងំ បាន
ជបួោន  ក្ៅវតតកក្ញ្ញោ ងភនកំ្ពញ ឋតិក្ៅ 
កនុងទីរមួរសុកកក្ញ្ញោ ង ក្មតតរពះរតពងំ 
ក្ដើមបចូីលរមួពិធីរបឡងរមូក្មតត របស់
ក្បកខសមណសិសស និងសិសសថាន ក់
ពុទធិកមធយមសិកាបឋមភូម ិ ឆ្ន ទីំ ៤ 
(ថាន ក ់ទី ៩ ឬ បាលីរង ) និង ថាន កពុ់ទធិក
មធយមសិកា ទុតិយភូមឆិ្ន ទីំ ៣ (ថាន កទី់ 
១២) រយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃ ។ តាមក្សចកាី
របកាសរបស់ គណៈកមែការរប ឡង ឆ្ន ំ
សិកា ព. ស. ២៥៥៦ ក្នះ ម្នន
សមណសិសស , យុវន័ និងយុវតីសិសស 
ថាន កម់ធយមសិកាបឋមភូមទីិ ៤  (ទី ៩) 
សរបុោងំអស់ចំនួន ២៥៨ អងគ និងរបូ 
និងថាន កពុ់ទធិកមធយមសិកា ទុតិយភូម ិ
(ទី ១២) ចំននួ ៧៣ អងគ និងរបូ ។ ពិធី
របឡងក្នះក្ធវើក្ឡើងរយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃ គឺ
ចបពី់ថ្ងៃសុរក ទី ២២ ដល់ថ្ងៃអាទិតយទី 
២៤ ខ្មកុមភៈ  ។ 

ក្យងតាម ក្សចកាីរបកាសរបស់
គណៈកមែការរបឡងកាល ពីរក្សៀលទី 
២២ ខ្មកុមភៈ ក្នះ ពិធីរបកាសលទធផ្ល

នឹងក្ធវើក្ៅ រារតីថ្ងៃអាទិតយ ១៤ ក្កើត ខ្ម
ម្នឃ ឆ្ន  ំ ក្រាង ចតាវ ស័ក ព.ស. 
២៥៥៦ រតូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខ្មកុមភៈ ក្ៅ
កនុងបរកិ្វណវតតកក្ញ្ញោ ង ភនកំ្ពញ ក្ដ្ឋយ
ម្ននការផ្ាល់សញ្ញា បរតបញ្ោបថ់ាន ក ់ និង

រងាវ នក់្លើកទឹកចិតតដល់សិសសពពីគណៈ
កមែការរបឡង និងពីពុទធបរស័ិទផ្ង
ខ្ដលម្ននសោធ ផ្ងខ្ដរ ។ វញិ្ញា សា 
ខ្ដលយកមករបឡងសរម្នបថ់ាន កទី់ ៩ 
រមួម្នន ១២ ដូចជាក្វយោករណ៍បាលី,     

ខ្របក្ោតរបក្យគ ធមែបទដាកថា, រពះ  
វនិយ័និង ពុទធបបវតតិ ជាក្ដើម ។ ចំខ្ណក
ថាន កទី់ ១២ ម្នន ១០ វញិ្ញា សា ដូចជា 
ខ្របក្ោតរបក្យគ មងគលតាទីបនី, 
អកសរសាក្តសតខ្មែរ, ភាសាអង ់ ក្គលស និង

រពះបាដិក្ម្នកខ ជាក្ដើម ។ មុនក្ពល
របឡងក្នះ សមណសិសស រតូវសិកា
ក្ៅតាមវតតនានា ក្ៅតាមថាន កក់្រៀងៗមលួន 
រយៈក្ពល ៩ ខ្ម ចបពី់ថ្ងៃ ១ ក្រាច ខ្ម
ពិសាម ក្រៀងរាល់ឆ្ន  ំក្រកាមការចតត់ាងំ 
របស់មក្តនតីសងឃក្មតតរពះរតពងំ ។   

សូមបញ្ញា កថ់ា សញ្ញា បរតថាន ក់
ពុទធិកសិកាទុតិយភូម ិ ឬ ថាន កទី់ ១២ 
ខ្ដលក្ចញក្ដ្ឋយ   គណៈមក្តនតីសងឃ 
ក្ៅក្មតតរពះរតពងំ រតូវបានសកលវទិោ    
ល័យ មហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវទិោ   
ល័យថ្នរបក្ទសថ្ង ទទលួសាគ ល់សម
មូល ក្សែើនឹងថាន កទី់ ១២ ក្ហើយសិសស
ខ្ដលបានក្រៀនចបថ់ាន ក ់ ពុទធិកវទិោល័យ
ក្ៅក្មតតរពះរតពងំក្នះ អាចចូលបនត
ការសិកាថាន កប់រញិ្ញា បរត ថ្នសកល 
វទិោល័យក្ៅថ្ងបាន ។ ប ុខ្នត សរម្នប់
កមពុជា ខ្ដលជារបក្ទសរបស់ខ្មែរដូចោន  
មនិបានទទលួ សាគ ល់សញ្ញា បរតមកពី
កមពុជាក្រកាមក្នះ និងមនិបានផ្ាល់       
ឱ្កាសឲ្យរពះសងឃខ្មែរក្រកាម បានចូល
បនតការសិកា ក្ៅសកលវទិោល័យ 
នានាក្ៅកនុងរបក្ទសកមពុជាក្ឡើយ ៕ 

សមណសិសសថ្នា ក់ពុទ្ធកិវទិ្ាល័យនៅនេត្តព្ពះព្ត្ព ាំង ព្រឡងរមួនេត្តរញ្ច រ់ថ្នា ក់ 

សមណសិសស និងសិសសជបួជំុោន ក្ៅវតតកក្ញ្ញោ ងភនកំ្ពញ រសកុកក្ញ្ញោ ង ក្មតតរពះរតពងំ ក្ៅថ្ងៃទី ២២   ខ្មកុមភ ឆ្ន  ំ២០១៣  
ក្ដើមបរីបឡងយកសញ្ញា បរតពុទធិកមធយមសិកាបឋមភូម ិនិង ទុតិយភូម ិ។ 

រពះសងឃ និងពុទធបរស័ិទក្ៅចំណុះក្ជើងវតតក្ធវើពិធីមម្នក្ោសចំក្ពះរពះសពក្ៅរក្សៀលថ្ងៃទី ១៨ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៣ ។  



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១៣ រក ើរ ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ ក្ ៀតណាម សារព័តា៌ន ថ្រពនគរ   

ទ្ពី្កុង Santa Ana អ្នុម័ត្នសចកដសីនព្មច រារា ាំងមន្តនតកុីមែុយនសិត នវៀត្ណាមរ ាំនពញទ្សសនកិចច 
ក្ដ្ឋយ ថាច ់របីជា ក្គឿន  
Santa Ana ជាទីរកុងមយួក្ៅ

សហរដាអាក្មរកិ ខ្ដលម្ននពលរដាអាក្ម
រកិកំក្ណើ តក្វៀតណាមរស់ ក្ៅក្រចើនជាង
ក្គ ក្ទើបខ្តបានអនុមត័ក្សចកាីសក្រមច
មយួ ក្ដើមបរីារាងដំក្ណើ ររបស់មក្តនតីបកស
កុមែុយ និសតក្វៀតណាមមកបំក្ពញ
ទសសនកិចោ ឬ កមានតខ្ដល ល្ងកាតទី់
រកុងមយួក្នះ ។ 

ក្សចកាីសរមចរតូវបានគណៈកមែ
ការទីរកុង Santa Ana ថ្នរដាកាលីហវ
ញា  ក្បាះក្ឆ្ន តោរំទខ្ដល ម្ននចំននួ
ក្លើសលបក់ាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខ្មកុមភៈ 
កនលងក្ៅក្នះ ក្ហើយរតូវបាន ក្ោក 
Miguel Pulido ក្ៅហាវ យរកុងចុះហតា
ក្លខា ។ ក្សចកាីសក្រមច ក្លម ៥៥ B 
បានគូសបញ្ញា កថ់ា Santa Ana មនិ
សាវ គមនដំ៍ក្ណើ ររបស់រដ្ឋា ភបិាល បកស
កុមែុយនិសតក្វៀតណាមមកទីក្នះ រហូត
ដល់រកសួងការបរក្ទសសហរដាអាក្មរកិ 
ឬ អងគការសិទធិ មនុសសអនតរជាតិ 
បញ្ញា កថ់ា របក្ទសក្វៀតណាមម្ននការ
ផ្ទល ស់បាូរកនុងការក្ោរពសិទធិមនុសស និង 
ក្ោរពសិទធិ ជាមូលដ្ឋា នរបស់របជាពល 
រដា ។ តាមក្សចកាីសក្រមច មរនីតបកស
កុមែុយនិសតក្វៀតណាម រតូវជូនដំណឹង
ដល់ប ូលិសទីរកុង Santa Ana មុន
យ ងក្ហាចណាស់ ២ សបាា ហ៍ របសិន 
ក្បើពកួក្គចងចូ់លកមានត ឬ ទសសនកិចោ
ក្ៅទីរកុងក្នះ ក្ដើមបបី ូលិសរាយការណ៍
ដល់ក្ៅហាវ យរកុង និងរកុមរបឹការកុង
អំពីដំក្ណើ ររបស់ពកួក្គ ។ ក្សចកាី
សក្រមចក្នះ បានបញ្ញា កក់្ទៀតថា ទីរកុង 
San ta  Ana  ម្ននសិទធិចបស់ង
សំណងចំក្ពះ បុគគលណាខ្ដលក្ចញ
មុមធានាមក្តនតីក្វៀតណាមចូលទីរកុង ក្ៅ

ក្ពលខាងមុម សរម្នបក់ារចំណាយ ក្ៅ
ក្លើដំក្ណើ រក្នះ ។ ក្ោក Miguel 
Pulido ក្ៅហាវ យរកុង Santa Ana 
បានខ្ងលងថា៖ "សារសំខានថ់្នក្សចកាី
សក្រមចក្នះ ក្ដើមបសីខ្មាងនូវការរសុះ
រសួលោន  ជាមយួនឹងសហគមនក៍្វៀត 
ណាមទូោងំពិភពក្ោក មនិសាវ គមន៍
ចំក្ពះវតតម្នន ឬ ដំក្ណើ រទសសនកិចោ
របស់មក្តនតីរដ្ឋា ភបិាល បកសកុមែុយនិសត  
ក្វៀតណាម និងក្ដើមបជំីោស់ការរកំ្ោភ
សិទធិមនុសសរបស់រដាការរកុងហាណូយ 
ក្លើពលរដាក្វៀតណាមក្ៅកនុងរបក្ទស ។ 
សហរដាអាក្មរកិម្ននក្ោលជំហរឲ្តតថ្មល
ក្លើសិទធិរបស់មនុសស ទូោងំពិភព  
ក្ោក ។ ក្យើងក្ៅខ្តបនតដ្ឋកស់ម្នព ធ
ឥតឈបឈ់រក្ដើមបឲី្យក្វៀតណាម ម្នន
ការផ្ទល ស់បាូរសិទធិមនុសស ។ រវាងរបក្ទស
ោងំពីរ គឺ សហរដាអាក្មរកិ និង ក្វៀត
ណាម ម្ននទំនាក ់ ទំនងពណិជាកមែ

និងបញ្ញា ក្ផ្សងៗជាក្រចើនក្ទៀត ។ បញ្ញា
ខ្ដលជាអាទិភាព រតូវក្លើកយកមក
ក្ដ្ឋះរសាយមុន ។ មាុ ំ សងឃមឹថា ទីរកុង 
និងរដាក្ផ្សងក្ទៀត នឹងក្ធវើតាមក្យើងមាុ ំ
ក្ដើមបអីនុមត័ក្សចកាីសក្រមចរសក្ដៀងោន  
ក្នះ ក្ដើមបជីរមុញឲ្យម្ននការក្ោរពសិទធិ
មនុសសក្ៅក្វៀតណាម "។  

ទីរកុង Santa Ana ថ្នរដា 
California ជាទីតាងំទីលំក្ៅដំបូង និង
ក្រចើនជាងក្គរបស់ជនជាតិយួន ខ្ដល
បានក្ភៀសមលួនពីរបបកុមែុយនិសតយួន ។ 
សក្រមចក្លម ៥៥ B បានកតស់ម្នគ ល់
ថា រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាមខ្តងខ្តរកំ្ោភ
សិទធិមនុសស និងបានកបតនឹ់ងសនធិ
សញ្ញា អនតរជាតិសាិអំពីសិទធិសីុវលិ និង
នក្យបាយរបស់ពលរដា ។ ដូក្ចនះ បាន
ជាដំក្ណើ រទសសនកិចោជាផ្លូវការរបស់មក្តនតី
រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាមម្ននការរបឆ្ងំពី
សហគមនជ៍នជាតិ យួនក្ៅសហរដាអា

ក្មរកិ នាឲំ្យម្ននការខាតបងង់វកិា និង
របក្យជន ៍ ដល់ទីរកុងកនុងការសហការ 
រកាសនតិសុម និងសណាា បធ់ាន ប ់ ។ 
ក្រកាយក្ពលរកុមរបឹកាទីរកុង Santa 
A n a  ក្បាះក្ឆ្ន តយល់រពមការរពង
ក្សចកាីសក្រមចក្លម ៥៥ B កាលពីខ្ម
វចិឆិកាឆ្ន មុំន មក្តនតីទីរកុងមយួក្នះរងការ
របឆ្ងំយ ងខាល ងំកាល ពី សំណាកម់ក្តនតី
សាា ន ទូតក្វៀតណាមក្ៅសហរដាអាក្ម    
រកិ ។ ក្ោះជាយ ងក្នះកាី សហគមន៍
ពលរដាក្ៅទីក្នះ ក្ៅខ្តក្បាជាា  ជរមុញឲ្យ
ម្ននការអនុ មត័ ក្សចកាីសក្រមចក្នះ ។ 
មុនទីរកុង Santa Ana ទីរកុងចំនួន ២ 
គឺ G a r d e n  G r o v e  និង 
Westminster ខ្ដលក្ៅជិត ោន កប៏ាន 
អនុមត័ក្សចកាីសក្រមច ដូចខាងក្លើក្នះ
ខ្ដរ ។ ការយិល័យពណិជាកមែទីរកុង 
Fountain Valley ក្ទើបខ្តបានលុប
ក្ចលនូវការសាវ គមន ៍ ចំក្ពះ ដំក្ណើ រ

ទសសនកិចោរបស់មក្តនតី និងពណិជាករ
មកពីក្វៀតណាម ក្ៅខ្មមនីា ខាងមុម
ក្នះ មណៈខ្ដលម្ននការជំោស់របឆ្ងំ
ពីក្ៅហាវ យរងទីរកុង ខ្ដលម្ននក្ដើម
កំក្ណើ តក្វៀតណាម ។ ក្ោក Michael 
Võ បានក្លើកក្ហតុផ្លថា សហគមន៍
ជនជាតិយួនក្ៅសហរដាអាក្មរកិ មនិ
សាវ  គមនចំ៍ក្ពះដំក្ណើ រទសសនកិចោជា
ផ្លូវការរបស់មក្តនតីថ្នរបក្ទសណា ខ្ដល
មនិម្ននការក្ោរពសិទធិក្សរ ី ភាពរបស់
របជាពលរដា និងក្រឿងក្នះវានឹងនាឲំ្យ
ខាតបង ់ ដល់ការចំណាយរបស់ទីរកុង 
កនុងការរកាសនតិសុម និងសណាា បធ់ាន ប់
មណៈ ខ្ដលម្ននការក្ធវើបាតុកមែរបឆ្ងំ
ដំក្ណើ រក្នះ ។ កាលពីខ្មកញ្ញា ឆ្ន មុំន 
ជនជាតិយួនរាបព់នន់ាក ់ បានក្ធវើ
បាតុកមែរបឆ្ងំ ចំក្ពះតារាកំខ្បលងជន
ជាតិយួនម្នន ក ់ ខ្ដលជាសម្នជិកថ្នបកស
កុមែុយនិសតក្វៀតណាម ខ្ដលមកសខ្មាង
ក្ៅ Saigon Performing Arts 
Center ក្ធវើឲ្យទីរកុង Fountain Valley 
ចំណាយទឹករបាកអ់ស់ចំននួ ៨០០០    
ដូោល រក្ដើមបរីកាសនតិសុម ។ ក្គក្ៅមនិ
ោនក់្ភលចការក្ធវើបាតុកមែដធំ៏មយួ របស់
ពលរដាក្វៀតណាមជាង ១៥.០០០ នាក ់
ក្ៅទីរកុង Westminster កាលពីឆ្ន  ំ
១៩៩៩ អូសបនាល យជាង ២ ខ្ម ក្ពល
ខ្ដលទងជ់ាតិយួនកុមែុយនិសត និង របូ 
ហូ ជី មញិ ក្មដឹកនាកុំមែុយនិសតយួន 
បានក្លើកក្ឡើងក្ៅហាងវកី្ដអូរបស់ជន
ជាតិយួនម្នន ក ់  ក្ៅសហរដាអាក្មរកិ ។ 
ទីរកុង Westminster បានចំណាយ
ទឹករបាកជិ់ត ២០០.០០០ ដូោល រក្ដើមប ី
សហការរកាសនតិសុម និងសណាា ប ់
ធាន បក់នុងរពឹតតិការណ៍មយួក្នះ ៕ 

ក្ោក Miguel Pulido ក្ៅ ហាវ យរកងុ Santa Ana ថ្នរដាកាលីហវញា  ។ 

ក្ដ្ឋយ ថាច ់របីជា ក្គឿន 
ក្វៀតណាមឋតិក្ៅកនុងបញ្ា ី ថ្ន

របក្ទសោងំ ៥ ខ្ដលដ្ឋកគុ់ក អនក
កាខ្សតក្រចើនជាងក្គកនុងក្ោក បនាទ បពី់
របក្ទសទូគី, អា រ  ង ់ ក្សរ ី និង Ethio   
pia ។ ក្នាះគឺជាការវាយតថ្មលរបស់      
គណៈកមែការ ការពរអនកកាខ្សតអនតរ
ជាតិ (CPJ) ក្ៅកនុងរបាយការណ៍របចំ
ឆ្ន  ំ សាីពីក្សរភីាពសារពត័ម៌្ននក្ៅកនុង
ពិភពក្ោក ខ្ដលក្ទើបខ្តបានក្ចញ
ផ្ាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី ១៤ 
ខ្មកុមភៈ កនលងក្ៅក្នះ ។ របាយការណ៍
របស់គណៈកមែការ ការពរអនកកាខ្សត
អនតរជាតិ(CPJ) ខ្ដលម្ននមូលដ្ឋា នក្ៅ
សហរដាអាក្មរកិ ម្ននចំណងក្ជើងថា 
"ការ វាយរបហារក្លើអនកកាខ្សត" ថា 
ក្ៅកនុងឆ្ន  ំ ២០១២ គឺជាឆ្ន ខំ្ដល ម្នន

អនកកាខ្សតសាល បក់្រចើនបំផុ្ត កនុងក្នាះ 
ម្ននអនកកាខ្សតចំននួ ៧០ នាករ់តូវក្គ
សម្នល ប ់និង ២៣២ នាករ់តូវជាបគុ់ក ។ 
ក្យងតាម CPJ ការចបអ់នកកាខ្សត
ក្ៅក្វៀតណាមភាគក្រចើនរតូវ បានក្ចទ
ពីបទ "របឆ្ងំរដ្ឋា ភបិាល" ជាក្ោស
មយួខ្ដលរដ្ឋា ភ ិបាលយកមកក្របើរបាស់
ក្ដើមបចីបអ់នកកាខ្សត ខ្ដលរះិគនរ់ដ្ឋា ភ ិ
បាល ។ ក្ោក Bob Dietz គណៈកមែ
ការសរមបសរមួលកមែវធីិអាសីុ ថ្ន      
គណៈកមែការការពរអនកកាខ្សត អនតរ
ជាតិ (CPJ) បានខ្ងលងថា ៖ "របាយ
ការណ៍របចឆំ្ន  ំ ២០១២ ក្នះ ក្យើងមាុ ំ
បានកតរ់តាក្ឡើងវញិ នូវសាា នភាពថ្ន
របក្ទសនានាកនុងឆ្ន កំនលងក្ៅក្នះ ។ 
តាមរយៈក្នះ បញ្ញា កឲ់្យក្ឃើញថា រដ្ឋា ភិ
បាលក្វៀតណាមក្ៅខ្តបក្ងកើនការបក្តងាក ប 

ក្ៅក្លើក្សរភីាពសារពត័ម៌្នន និងក្សរ ី
ភាពអិនក្ធើណិតរបស់របជាជន ។ 
មនុសសខ្ដលបក្ញ្ោញទសសនៈឯកជនតា
មរយៈអតាបទខ្ដល បានបក្ងាា ះក្ៅក្លើ
របពន័ធអិនក្ធើណិត រតូវបានចបដ់្ឋក់
គុក ក្ៅក្វៀតណាមកានខ់្តក្កើនក្ឡើងជា
លំដ្ឋប ់ ។ កាខ្សតក្ៅកនុងរបក្ទសក្វៀត
ណាម សុទធខ្តជារបស់បកសកុមែុយនិសត  
ក្វៀតណាម និងរតូវបានរតួតពិនិតយយ ង
ហែតច់តមុ់នក្ពលក្ចញផ្ាយ ។ ចំក្ពះ
អនក ណានិយយអវីខ្ដលរដ្ឋា ភបិាលមនិ
ក្ពញចិតតនឹងរតូវចូលគុក ។ ក្នះគឺជា
និនាន ការមយួគរួឲ្យរពួយបារមភ" ។ ក្ោក 
Dietz បាននិយយថា ក្វៀតណាម, ថ្ង 
និង ម្ន ក្ឡសីុ ជា របក្ទសោងំ ៣ ខ្ដល
រតូវយកចិតតទុកដ្ឋកជ់ាងក្គក្ៅអាស អា 
ក្គនយ ៍។ កាលពីឆ្ន  ំ២០០៨ រកសួងវបប

ធម ៌ និងក្ឃសនាការក្វៀតណាម    
បានក្ចញបទបញ្ញា មយួហាមក្គហទំពរ័ 
Blog ឯកជនោងំអស់ នយយដល់
ក្រឿងនក្យបាយ និងឲ្យក្ដ្ឋះក្ចញនូវអតា
បទណា ខ្ដលរដ្ឋា ភបិាលចតទុ់កថាជា
បញ្ញា  "រក្សើប" រមួោងំអតាបទ របស់
កាខ្សតបរក្ទស កម៏និរតូវបកខ្រប និង
ផ្សពវផ្ាយក្ឡើងវញិ ក្ឡើយ ។ កាលពី
ខ្មមករាកនលងក្ៅក្នះ ក្វៀតណាមរតូវ
បានទីភាន កង់ារ ពត័ម៌្ននោែ នរពំខ្ដន 
(RFS) ខ្ដលម្ននមូលរដ្ឋា នក្ៅរបក្ទស 
បារាងំ ចតចូ់លកនុងបញ្ា ីថ្នរបក្ទស
ោងំ ១០ ខ្ដលក្សរភីាព សារពត័ម៌្នន
អនជ់ាងក្គកនុងពិភពក្ោក ។  

សរម្នបព់លរដាខ្មែរក្រកាម ក្ៅ      
កមពុជាក្រកាមវញិ ោែ នសាា បន័ ពត័ម៌្នន
ឯកជនជាភាសាខ្មែរណាមយួក្បាះពុមព 

ឬ ផ្សពវផ្ាយក្ៅក្វៀតណាមក្ដើមបបំីក្រ ើ  
សហគមនរ៍បស់ពួកក្គក្ឡើយ ។ តាម
ការកតស់ម្នគ ល់ ខ្មែរក្រកាមក្ៅកមពុជា
ក្រកាមមនិអាចនិយយ ពីរបវតតិសាក្តសត
កមពុជាក្រកាមក្ៅទីសាធារណៈក្ទ ។ 
កាលពីឆ្ន  ំ ២០០៥ រពះក្តជរពះគុណ 
ថាច ់ លីក្ភា រពះសងឃវតតនិក្រោធកំពង ់
កានត ឋតិក្ៅកនុងទីរមូក្មតតរពះរតពងំ 
រតូវបានអាជាា ធរក្វៀត ណាមចបផ់្សកឹ
ក្ហើយដ្ឋកគុ់កចំនួន ៣ ខ្ម ១៨ ថ្ងៃ 
ក្ដ្ឋយរពះ សងឃអងគក្នះ រោនខ់្តចមលង 
DVD សកមែភាពខ្មែរក្រកាមរបណាំង 
ទូកងអនតរជាតិក្ៅសហរដា អាក្មរកិ 
ខ្ចកោន ក្មើលក្ៅកមពុជាក្រកាម ខ្ត
ប ុក្ណាណ ះ ៕ 

CPJ: នវៀត្ណាមព្រនទ្សដាក់គុកអ្ាកោខ្សត្នព្ចើនជាងនគកាុងច ាំនណាមព្រនទ្សោ ាំង ៥ កាុងនោក 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១៣ រក ើរ ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ ខ្លែងោរណ៍ សារព័តា៌ន ថ្រពនគរ   

សហរដាអាក្មរកិ ថ្ងៃទី ១០ ខ្មកុមភៈ 
ឆ្ន  ំ ២០១៣ -  ថ្ងៃក្នះ ជាថ្ងៃចូលឆ្ន ងំែី 
ឆ្ន មំាញ់ សំរទឹធិស័ក គ. ស. ២០១៣  
(Tết âm lịch 2013- Năm Quý Tỵ ) 
របថ្ពណីរបស់ជនជាតិយួននិងចិន ។ 
កនុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ន ងំែីមយួក្នះ រដ្ឋា
ភបិាលបកសកុមែុយនិសតក្វៀតណាម បាន
អនុញ្ញា តឲ្យពលរដាក្វៀតណាម ជា
ពិក្សសជនជាតិយួន និងចិន (Kinh , 
Hoa ) ទូោងំរបក្ទស បានឈប ់      
សរម្នក ក្ដើមបអំីណរបុណយរបថ្ពណី
របស់ពកួក្គដល់ក្ៅ ៩ ថ្ងៃ មណៈខ្ដល
បុណយចូលឆ្ន ខំ្មែររយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃ និង
បុណយខ្សនដូនតា រយៈក្ពល ២ ថ្ងៃ 
របស់ជនជាតិក្ដើមខ្មែរក្រកាម ក្ៅកមពុជា
ក្រកាម មនិរតូវបានរដ្ឋា ភបិាលក្វៀត    
ណាមអនុញ្ញា ត ឲ្យឈបស់រម្នក   
ក្ឡើយ ។ ទក្ងវើោងំក្នះ ល្ុះបញ្ញោ ំងឲ្យ
ក្ឃើញថា រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាមកំពុងខ្ត
ភូតកុហកោ់ងំរសុងចំក្ពះជនជាតិក្ដើម
ខ្មែរក្រកាមក្ៅកមពុជាក្រកាម និងកំពុងខ្ត
អនុវតតផ្ទុយពីក្ោលនក្យបាយ អវីមយួ
ខ្ដលមលួនបានអះអាងថា ជនជាតិោងំ
អស់ក្ៅកនុងរបក្ទស ក្វៀតណាមម្នន
សិទធិក្សែើោន  ។ 

ចូលឆ្ន ងំែីរបស់ជនជាតិយួន និង
ចិនក្ៅរបក្ទសក្វៀតណាមឆ្ន កំ្នះ កមែករ 
និងមក្តនតីរាជការទូោងំរបក្ទស បាន
ឈបស់រម្នកពីការងារចំននួ ៩ ថ្ងៃ គឺ
ចបពី់ថ្ងៃទី ០៩ ដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខ្មកុមភៈ 
ឆ្ន  ំ ២០១៣  ។ ក្នះក្បើ ក្យងតាម 
ក្សចកាីរបកាស ក្លម 9570/ VPCP-
KGVX ក្ចញពីការយិល័យរដ្ឋា ភបិាល
បកសកុមែុយនិសតក្វៀតណាម ចុះថ្ងៃទី ២៣ 
ខ្មវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១២ ជូនចំក្ពះរកសួង
ពលកមែ យុទធជនពិការ និង សងគមកិចោ 
(Bộ Lao động Thương binh Xã 
hội ) ថ្នរដ្ឋា ភបិាលអំពីការផ្ទល ស់បាូ រថ្ងៃ
ឈបស់រម្នក កនុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ន ំ
ងែី ឆ្ន មំាញ់ សំរទឹធិស័ក ២០១៣ ក្នះ ។   

ក្សចកាីរបកាសក្នះ  បានក្ធវើឲ្យជន
ជាតិយួន និង ចិន (Kinh , Hoa ) បាន
ឈបស់រម្នក ពីការងារក្ដើមបទីទលួ
បុណយចូលឆ្ន ងំែីរបថ្ពណីរបស់ក្គយ ង
សបាយរកីរាយ ក្រពះការយិល័យរដ្ឋា
ភបិាលក្រាងចរក  សាោក្រៀន និងមហា
វទិោល័យនានា រតូវបានបិទោវ រោងំ
អស់ ។ 

ចំខ្ណក ថ្ងៃបុណយចូលឆ្ន ងំែី
របថ្ពណីខ្មែរ ខ្ដលរបារពធក្រៀងរាល់ឆ្ ំ   
រយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃ គឺ ក្ៅថ្ងៃទី ១៤ -១៥ - 
១៦ ខ្មក្មសា និងពិធីបុណយខ្សន
ដូនតារបស់ខ្មែរក្រកាម រយៈក្ពល ២ ថ្ងៃ 
គឺក្ៅថ្ងៃ ១៤ និង ១៥ ខ្មភរទបទ រតូវចំ
ថ្ងៃណាមយួថ្នខ្មតុោ តាមសុរយិគតិ
ក្រៀងរាល់ឆ្ន កំ្នាះ  រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាម
មនិបានក្បើកសិទធិក្សរភីាពទំលំទូោយ
ឲ្យពលរដាខ្មែរក្រកាមម្នោ ស់រសុក ថ្នខ្ដន
ដីកមពុជាក្រកាម (ភាគខាងតបងូក្វៀត   
ណាម) បានឈបស់រម្នកក្ដើមបចូីលរមួ
ពិធី បុណយជាតិរបស់មលួនក្ឡើយ ។  

ម្ននក្សចកាីរាយការណ៍ ជាហូរ
ខ្ហមកថា ក្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ ឲ្យខ្តដល់ថ្ងៃ
បុណយជាតិោងំពីរក្នះ របស់ខ្មែរក្រកាម 
កមែករខ្មែរក្រកាម ខ្ដលក្ធវើការក្ៅតាម
ក្រាងចរកនានា , សិសស និងនិសសតិខ្មែរ
ក្រកាមខ្ដលកំពុងសិកាក្ៅតាមសាោ 
និង មហាវទិោល័យរដាក្វៀតណាមមនិ

រតូវបានឈបស់រម្នកក្ឡើយ ក្រពះ
សាោក្រៀន និងក្រាងចរកោងំក្នាះ ក្ៅ
ខ្តបនតក្បើកោវ រក្ធវើការ ។  កតាត ោងំក្នះ  
វាអាចជះឥទធិពលក្ដ្ឋយរបក្យល ឬ 
ក្ដ្ឋយចំ កនុងការរោំយវបបធមខ៌្មែររបស់
ជនជាតិក្ដើមខ្មែរក្រកាម ក្ៅកមពុជាក្រកាម
ក្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាម ក្រពះរដ្ឋា ភិ
បាលអនុវតតក្ោលនក្យបាយ ក្ធវើឲ្យ
ពលរដាខ្មែរ ក្រកាមឃល តឆ្ៃ យពីរបថ្ពណី
របស់មលួនបនតិចមាងៗ ។ 

ជានុសាសន ៍ សរម្នបរ់ដ្ឋា ភបិាល
ក្វៀតណាម  រដ្ឋា ភបិាលរតូវខ្តក្ចញ
ក្សចកាីរបកាសខ្ណនា ំ ជាសាធារណៈ
មយួ ឲ្យរគបម់នទីរការយិល័យរដ្ឋា ភ ិ   
បាល  ក្រាងចរក  សាោក្រៀន និងមហា
វទិោល័យនានា ទូោងំខ្ដនដីកមពុជា
ក្រកាម (ភាគខាងតបងូក្វៀតណាម) ជាទី
ខ្ដលខ្មែរក្រកាមម្នោ ស់រសុករស់ក្ៅយ ង
ក្រចើនកុះករក្នាះ បិទោវ រឈបស់រម្នក
យ ងក្ហាចណាស់ចំននួ ៥ ថ្ងៃកនុងមយួ

ឆ្ន សំរម្នបពិ់ធីបុណយរបថ្ពណីោងំពីរ
ខាងក្លើរបស់ខ្មែរក្រកាម ផ្ងខ្ដរ ។  

រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាម បានក្ធវើ
អាណានិគម រតួតរតាក្លើពលរដាខ្មែរ
ក្រកាម និងជនជាតិយួនបានហូរចូល
មករស់ក្ៅក្លើខ្ដនដីកមពុជាក្រកាម បាន
ទទលួផ្លរបក្យជន ៍ ពីខ្ដនដីខ្ដល
ម្ននខ្មែរក្រកាម ជាម្នោ ស់រសុកមយួក្នះ
យ ងក្រចើន អក្នកអនគឃមនិអាចកាត់
ថ្ងលបាន ខ្តខ្បរជាបំក្ភលចក្ចលនូវគុណ
បំណាច ់ ក្ហើយនាោំន ជានឈ់លកី្លើសិទធិ
ក្សរភីាព របស់ម្នោ ស់ទឹកម្នោ ស់ដីក្ៅ   
វញិ ។  ដូក្ចនះ រដ្ឋា ភបិាលក្វៀតណាម 
រតូវខ្តម្ននតនួាទីខ្ណនាមំ្នោ ស់រកុមហ ុន 
ក្រាងចរកោងំក្រៅ និងកនុងរសុកឲ្យយល់
អំពីវបបធម ៌ ទំក្នៀមទម្នល បរ់បស់ខ្មែរ
ក្រកាមនិងរតូវក្ោរពសិទធិខ្មែរក្រកាមម្នោ ស់ 
រសុកផ្ង មណៈខ្ដលអនកជំនញួោងំ
ក្នាះមករកសីុក្ៅកមពុជាក្រកាម ។ 

ជាអនុសាសនស៍រម្នបព់លរដាខ្មែរ

ក្រកាមក្ៅកមពុជាក្រកាម  គឺ ក្យើងរតូវដឹង
ថា សិទធិក្សរភីាពមនិខ្មនជារងាវ នខ់្ដល
ក្យើងបានទទលួ ក្ដ្ឋយក្គក្លើកយក
មកជូនក្ដ្ឋយទក្ទៗក្នាះក្ទ  ម្នននយ័
ថា អវីខ្ដលក្យើងចងប់ាន ក្យើងរតូវខ្តក្ធវើ 
ការតវា ោមោរ ក្ទើបបានទទលួលទធ
ផ្ល ។ ដូក្ចនះ សូមឲ្យខ្មែរក្រកាមរគបរ់បូ
ក្ៅកមពុជាក្រកាម ោងំរពះសងឃ និងរគ 
ហសា ជាកមែករក្រាងចរក សិសស និសសតិ 
និងកម្នែ ភបិាល កនុងជរួរដ្ឋា ភបិាលបកស
កុមែុយនិសតក្វៀតណាម រតូវហា នតវា  
ោមោរនូវសិទធិក្សរភីាពរបស់មលួន កនុង
នាមជាម្នោ ស់រសុក ថ្នខ្ដនដីកមពុជា
ក្រកាម ។ ការោមោរនូវសិទធិោងំក្នះ វា    
សមនឹងចាប ់ ថ្នរបក្ទសក្វៀតណាម
ខ្ដលបានខ្ចងថា ជនជាតិោងំ ៥៤ 
ក្ៅកនុងរបក្ទសក្វៀតណាមម្ននសិទធិក្សែើ
ភាពោន  ក្ហើយរសបនឹងក្សចកាីរបកាស
ជាសកលសាីពីសិទធិជនជាតិក្ដើមថ្នអងគ
ការសហរបជាជាតិខ្ដលរដ្ឋា ភបិាលក្វៀត 
ណាមជារបក្ទសហតាក្លមី ផ្ងក្នាះ
បានខ្ចងថា ជនជាតិក្ដើមរគបរ់បូក្ៅ
កនុងពិភពក្ោក ម្ននសិទធិសក្រមច
វាសនាមលួនក្ដ្ឋយមលួនឯង ឬ ម្ននសិទធិ
សក្រមចកិចោការក្ផ្សងៗោកទិ់ន បញ្ញា ថ្ផ្ទ
កនុងក្ៅតាមមូលរដ្ឋា ន របស់ពួកក្គ 
ក្ហើយម្នន សិទធិអភរិកស និងអភវិឌ្ឍ វបប
ធម ៌សងគម  ក្សដាកិចោ នក្យបាយ និង
ចាប ់ជាក្ដើមផ្ទទ ល់មលួន របស់ពកួក្គ ផ្ង
ខ្ដរ ។ 

ចុងក្រកាយថ្នក្សចកាីក្នះ ក្យើងមាុ ំ 
ចតទុ់កការខ្ដលរដាការរកុងហាណូយ
មនិអនុញ្ញា តឲ្យខ្មែរក្រកាមម្នោ ស់រសុកថ្ន
ខ្ដនដីកមពុជាក្រកាម បានឈបស់រម្នក
កនុងថ្ងៃបុណយរបថ្ពណីរបស់ពួកក្គ ដូច
ជនជាតិយួននិងចិនក្នាះ វាជាការរប 
កានពូ់ជសាសន ៍ និងរកំ្ោភសិទធិ
មនុសសយ ងធៃនធ់ៃរ និងជាពិក្សស ល្ុះ
បញ្ញោ ំងឲ្យក្ឃើញថា រដ្ឋា ភបិាលក្វៀត  
ណាម មនិបានអនុវតតតាមក្ោលនក្យ 
បាយរបស់មលួនខ្ដលបានអះអាងថា ជន
ជាតិនីមយួៗក្ៅកនុងក្វៀតណាម ម្នន
សិទធិក្សែើភាពោន  ក្ហើយមនិបានក្ោរព
តាមកិចោសនោ ខ្ដលមលួនបានចុះហតា
ក្លខាក្លើក្សចកាីមនុមត័ សាីពីសិទធិជន
ជាតិក្ដើម ថ្នអងគការសហរបជាជាតិ
ក្ឡើយ ៕ 

 

នវៀត្ណាមមិនអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យខ្េែរនព្ោមឈរ់សព្មាកកាុងព្លៃរុណយព្រព្ពណីររស់ខ្េែរនព្ោម  
ខ្ត្ឲ្យឈរ់ទូ្ោ ាំងព្រនទ្ស ០៩ ព្លៃសព្មារ់ចូលឆ្ា ាំររស់ជនជាតិ្យួន នងិចិន  

ប្រ រទសខែេម្និមានសម្ភាពក នងុសង គម្ សទិ ធមិាា ស់ស្សកុត្រវូរៅរត្ោម្បាររជ ើង បស់អាណានគិម្ជន នងិជនជាររិែ ើម្ត្រវូបាន ស់រៅ
ក នងុភាពអយរុ តធិម្ ៌វាអាចឈានែេោ់ រង ើបបះរបា  បស់ត្កមុ្ជនជាររិែ ើម្ រែ ើម្បីសទិ ធ ិបស់ពកួរគយ៉ាងពរិត្បាកែ ។ 

នសចកដខី្លលងោរណ៍ររស់ សារព័ត៌្មាន ព្ព្ពនគរ 

សហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្រកាមចូលរមួដខ្ងាពយហុយរតាកនុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ន ខំ្មែរក្ៅទីរកងុឡុងប ចិ សហរដាអាក្មរកិ ។ 

 ោាភបិាេេរវៀរណាម្ ត្រវូខររចញរសចក ដតី្បោសខណន ាំជាសាធា ណៈម្យួឲ្យត្គប់ម្ន ា ីោ យិ 
េយ័    ោាភបិាេ រោងចត្ក  សាោរ ៀន នងិម្ហាវទិាេយ័នន ទ ូ ាំងខែនែកីម្ ពជុារត្ោម្ (ភាគខាងរបូង
រវៀរណាម្) ជាទខីែេខែ ែ រត្ោម្មាា ស់ស្សកុ ស់រៅយ៉ាងរត្ច ើនកះុក រនះ បទិ ា  ឈប់សត្មាក់យ៉ាងរហាច
ណាស់ចាំននួ ៥ ថ្ង ៃក នងុម្យួឆ្ន ាំសត្មាប់ពធិបីណុយត្បថ្ពណី ាំងព ីខាងរេ ើ បស់ខែ ែ រត្ោម្ ្ងខែ  ។  

 ោាភបិាេរវៀរណាម្បានរធ ាើអាណានគិម្ត្ររួត្ត្វរេ ើពេ ែ ាខែ ែ រត្ោម្ នងិជនជារយិនួបានហ ូចេូម្ក
 ស់រៅរេ ើខែនែកីម្ ពជុារត្ោម្ បានទទេួ្េត្បរយជនព៍ខីែនែខីែេមានខែ ែ រត្ោម្ជាមាា ស់ស្សកុម្យួរនះ
យ៉ាងរត្ច ើនអរនកអនគឃម្និអាចោរ់ថ្ង លបាន ខរខប ជាបាំរភ លចរចាេនវូគណុបាំណាច់ រហើយន ាំគ្នជាន់ឈលីរេ ើ
សទិ ធរិស ភីាព  បស់មាា ស់ទកឹមាា ស់ែរីៅវញិ ។  ែរូច នះ  ោាភបិាេរវៀរណាម្ ត្រវូខរមានរនួទខីណន ាំមាា ស់ត្កមុ្
ហ នុ រោងចត្ក ាំងរត្ៅ នងិក នងុស្សកុឲ្យយេអ់ាំពវីបបធម្ ៌ ទាំរនៀម្ទមាល ប់ បស់ខែ ែ រត្ោម្ នងិត្រវូរគ្ ពសទិ ធិ
ខែ ែ រត្ោម្មាា ស់ស្សកុ្ង ែណៈខែេអ នកជាំនញួ ាំងរនះម្ក កសុរីៅកម្ ពជុារត្ោម្ ។ 



ជវីព្រវត្តិ នោក ថ្នច់ សាង ព្រធានមតិ្តសមាគមខ្េែរកមពុជានព្ោម 
ឯកសារប្រវតតិសាស្តសតកមពុជាចប្ោម 

រែ ើម្បីបានត្ជាបពរ័ម៌ានជ ុាំវញិសាថ នភាពសង គម្ខែ ែ រត្ោម្រៅកម្ ពជុារត្ោម្ នងិរៅរត្ៅត្បរទស រោកអ នកអាចចេូទសសនត្វម្ យៈរគហទាំព ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  

ចងត្កងរោយ រោក អ  យុ សភុន័្តក ត 


