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ប្រភពព័តម៌ានស្ត ពីីខ្មែរក្ប្ោម 

ទាំពរ័  ៦-៧ អានលៅទាំពរ័ ៤ 

ខ្មែរក្រោមក្ោទក្ ៀតណាមកពុំងរ ំក្ោភសិទធមិនុសសធ្ងន់ធ្ងរ 

ទាំពរ័  ៨ 

បញ្ហា ខ្មែរក្រោមរតូ 
បានក្ ើកក្ ើ ងក្ៅកនុង
ពរាង “ច្បាប់អនុ តត
សិទធមិនុសសក្ ៀត   
ណាម ឆ្ន ំ ២០១៣” 

រប តតិ
រពះក្តជរពះគុណ 
សឺង  ៉ង់ 

ត្ែកត្ព ាំខែនលែរ តមារ់ត្រកូ (An Giang) ថ្ង ៃទ ី១៣ ខែលម្សសា ឆ្ន ាំ ២០១៣៖  
លោក េ ីឈូន ចាងហ្វា ងកាខសរ ថ្ត្ពនគរ នងិត្គសួារ ត្រវូអាជ្ញា ធរលវៀរណាម្សឃ ាំឃ ាំង ៤៨ លមា៉ោង ែណៈខែេលោក នងិត្ក  ម្សត្គសួារលធ ាើែាំលណើរលៅ

ស្ស កកាំលណើរលៅកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស លែ ើម្សបីសរួស ែទ  ក ខសាែ់ញារកិ នងុឱកាសប  ណយែេូឆ្ន ាំង ម ី។ 

អានលៅទាំពរ័ ២ 

ចសេក្តីអាំពាវនាវជយួ

ឧរត្ថម្ភម្ហាសន្និប្ដត្

ប្រចាំ ថ្ន្ប្ក្ុម្យុវជន្

ខ្មែរចប្ោម្ 

ក្សច្បកដខី្លែងោរណ៍របស់ 
សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ 

លោក លី ឈូន ចាងហ្វា ង សារ
ពត័ម៌ាន ព្រពនគរ ថ្លែងលៅកានអ់្នកចូល
រមួសននសីិទកាថ្សត លៅភ្នលំពញ កាលពី
ព្លៃទី ២១ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 

ទាំពរ័  ២ 

មហ្វសននបិាតយុវជនរបស់គណៈកមម
ការយុវជនព្នសហពន័ធថ្ែមរកមពុជាលរកាម 

(KKFYC) លៅសហរដ្ឋអាលមរកិ  
កាលពីឆ្ន  ំ២០០៨ ។ 

ចវៀត្ណាម្ច ោះខ្លងប្រួសារចងហាា ង ោខ្សត្ ថ្ប្ៃន្ររ 

សននសីិទកាថ្សត សដីអំ្ពីរបស់អ្ងគការសមាគមថ្ែមរកមពុជាលរកាមលៅភ្នលំពញ កាលពីព្លៃទី ២១ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ (តក្ៅទព័ំរ ៣) 

អាជ្ញា ធរត្ព ាំខែនលវៀរណាម្សបង្ខ ាំងែ ៃនួ  
លោក េ ីឈូន ចាងហ្វា ង សារពរ័ម៌ាន 
ថ្ត្ពនគរ នងិត្ក  ម្សត្គសួារែេូស្ស កសរួ
ស ែទ  ក ខមាាយក នងុឱកាសប  ណយែេូឆ្ន ាំខែ មរ 



ថ្ង ៃ លៅរ ៍០២ លក ើរ ខែពសិាែ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

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 (ดดดអាលមរកិ)  Email: preynokornews@gmail.com   

លគហទំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ លគហទំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ លលែ ៣៣៦ ព.ម. របក / ព្លៃទី ២២ ថ្ែឧសភា ឆ្ន  ំ២០១២ 

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

អាជ្ញា ធរចវៀត្ណាម្ច ោះខ្លងប្រួសារចងហាា ង ោខ្សត្ ថ្ប្ៃន្ររ ម្ក្ក្ម្ពុជ្ញ 

លោ ក លី ឈួន ឲ្យ
ដឹ្ងថា ការឃុំ

ែែួនលនាោះ លវៀតណាមបានដាកក់ារ
សងសយ័ថា លោកមានបំណងរបឆ្ងំ
នឹងរដាឋ ភ្បិាលលវៀតណាម លរកាយមក
លទៀត បានបដូរបទលចាទលៅជាករណីឆ្ែង
ថ្ដ្នែុសចាបវ់ញិមតង ។ 

អ្នករគបរ់គងការផ្សាយកាថ្សតព្រព
នគរ និងរកុមរគួសារ ថ្ដ្លជាថ្ែមរកមពុជា
លរកាម រតូវបានអាជាា ធរលវៀតណាម 
ពិនយ័របាក ់ ៣០ ោនដុ្ង ថ្ដ្លអាច
លសមើនឹង ១.៥០០ ដុ្ោែ រ ជាលនូរនឹងការ
លដាោះថ្លងឲ្យមានលសរភីាពវញិ ។ អាជាា
ធរលវៀតណាម លចាទរគួសារអ្នកកាថ្សត
លនោះថា ឆ្ែងថ្ដ្នចូលលៅលវៀតណាម 
លដាយែុសចាប ់។ 

ចាងហ្វា ង កាថ្សត ព្រពនគរ 
លោក លី ឈួន លៅព្លៃទី ១៤ លមសា 
មានរបសាសនថ៍ា អាជាា ធរលវៀតណាម 
ចាបឃុ់ំែែួនលោក និងរបពនធកូនកាលពី
ព្លៃទី ១២ ថ្ែលមសា លដ្ើមបសួីរចលមែើយ 
និងថ្ឆ្កលឆ្រតងំ ពីកាលដ្ល់ចុងលជើង 
លហើយបងខំឲ្យគាតល់បើកអីុ្ថ្មល ឲ្យថ្ឆ្ក 
លទៀត ។ លោកបនតថា រគួសារលោក
រគានថ់្តចងល់ៅរសុកកំលណើ ត លដ្ើមបជីបួ
ជំុរកុមរគួសារ និងសាចញ់ាតិកនុង        
ឱកាសបុណយចូលឆ្ន  ំ របព្ពណីជាតិ
ប ុលណាណ ោះ ថ្តអាជាា ធរលវៀតណាមថ្បរលចាទ 
ថា រកុមរគួសាររបស់លោកមានបំណង
របឆ្ងំនឹងរដាឋ ភ្បិាលលវៀតណាម លៅ   
វញិ ។ លោកបញ្ជា កថ់ា បនាទ បពី់
ថ្ឆ្កលឆ្ររកភ្សតុតងលលមើសចាប ់ ពីបទ

បងកអ្សនតិសុែជាតិលវៀតណាម មនិបាន 
ពកួលគកល៏ចាទថា របូគាតន់ារំបពនធ កូន 
ឆ្ែងចូលលវៀតណាម លដាយែុសចាបវ់ញិ
មតង ។ 

ល ោះយ ងណាកតី នាយកកមមវធីិព្ន
សមាគមថ្ែមរកមពុជាលរកាម លដ្ើមបសិីទធិ
មនុសស និងអ្ភ្វិឌ្ឍន ៍លោក សឺន ជំុជនួ 
បានលៅការចាបែ់ែួន ររបាកល់នោះថា 
អាចជាអំ្លពើពុករលួយ លៅលវៀតណាម 
និងជាការបំបិទសិទធិលសរភីាពថ្ែមរកមពុជា
លរកាម ។  

លោកបនតថា ពលរដ្ឋលវៀតណាម 
ជាលរចើនលធាើអ្លនាត របលវសនែុ៍សចាបម់ក
លៅរសុកថ្ែមរ លហើយអាជាា ធរថ្ែមរមនិ
ថ្ដ្លរតឹបនតឹងលទ ប ុថ្នតលវៀតណាមវញិ   
ថ្បរជាមនិអ្តឱ់នជនជាតិ ថ្ែមរលរកាម  

ល ើយ ។ លោកបញ្ជា កថ់ា លវៀតណាម 
ថ្តងលធាើទុកខថ្ែមរលរកាម ដូ្ចជា ចាបដ់ាក់
គុក បលណដ ញលចញពីលំលៅឋាន របឹអូ្ស
ដី្ធែី និងរារាងំមនិឲ្យលៅរសុកកំលណើ ត
វញិជាលដ្ើម៖ «លយើងលឃើញថា លៅកមពុជា 
លយើងលវៀតណាម ចូលមកលដាយលសរថី្ត
មតង សរមាបល់យើងវញិជាមាា ស់ទឹកមាា ស់
ដី្លៅលវៀតណាម ករ៏តូវបានពិនយ័លៅ
វញិ ជាការរលំោភ្ផ្សែូវចាបម់យួថ្ដ្រ»។ 

ចាងហ្វា ងកាថ្សតព្រពនគរ លោក 
លី ឈួន និងរកុមរគួសារ រតូវបានលវៀត
ណាម ចាបែ់ែួន កាលពីព្លៃទី ១២ ថ្ែ  
លមសា កនុងលពលថ្ដ្លលោក និងរកុម
រគួសារលធាើដំ្លណើ រលៅលលងរសុក កនុងទឹក
ដី្កមពុជាលរកាម ។  

កាលពីថ្ែមនីា កនែងលៅ ឧតតម

របឹកាផ្ទទ ល់រពោះមហ្វកសរត លោក សឺន 
ស៊ែូថ្ប៊ែរ ករ៏តូវបានមន្តនតីនគរបាលលវៀត
ណាម រារាងំមនិឲ្យចូលទឹកដី្ថ្ែមរកមពុជា
លរកាមថ្ដ្រ ។ 

សថិតិរបស់សងគមសីុវលិ រកលឃើញ
ថា ពលរដ្ឋលវៀតណាម កំពុងរស់លៅលលើ
ទឹកដី្កមពុជា ជាលរចើនមុនឺនាក ់ ។ ពល 
រដ្ឋលវៀតណាម រស់លៅទឹកដី្ថ្ែមរលសទើរទូ
 ងំរបលទស រគបល់ែតតរកុង លហើយទី
ថ្ដ្លលវៀតណាម រស់លៅលរចើនជាងលគ 
មានភ្នលំពញ កំពងឆ់្ន ងំ លសៀមរាប កំពង់
ចាម រកលចោះ និងកនុងតំបនបឹ់ងទលនែសាប 
ប ុថ្នតមន្តនតីរដាឋ ភ្បិាល មនិថ្ដ្លចុោះពិនិតយ
ល ើយថា ជនជាតិលវៀតណាម  ងំអ្ស់
លៅែុសចាប ់ឬ រសបចាបល់នាោះលទ ៕ 

ចាងហ្វា ងល ោះព  ម្ស ពផ្សាយកាខសរជ្ញភាសាខែ មរល ម្ ោះ "ថ្ត្ពនគរ" លោក េ ីឈនួ នងិត្ក  ម្សត្គសួារ ត្រវូ នអាជ្ញា ធរលវៀរណាម្ស ល ោះខេងវញិល ើយ លៅថ្ង ៃទ ី១៤ ខែលម្សសា 
បន្ទា ប់ពចីាប់ឃ ាំែ ៃនួ នងិខែកលែរអស់រយៈលពេ ៤៨ លមា៉ោង កាេពថី្ង ៃស ត្កទ ី១២ ខែលម្សសា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 

ខ្មែរចប្ោម្ម្ិន្ចៅចសាៀម្ 

យុវជនថ្ែមរលរកាម គឺជាទំពងំសនង
ឬសស ីកនុងការតស៊ែូ ម រសិទធិលសរភីាព
និងជំលជឿសាសនា លៅថ្ដ្នដី្កមពុជា 
លរកាម លរពោះថាបចាុបបននលនោះរបជាពលរដ្ឋ
ថ្ែមរលរកាម  ងំរពោះសងឃ និងរគហសថ 
រាបោ់ននាក ់ រស់លៅលដាយគាម នសិទធិ
លសរភីាព និងរងការគាបសងកត ់ លធាើទុកខ
បុកលមនញ និងលរ ើសលអ្ើងពូជសាសន ៍ ពី
របបកុមមុយនិសតយួនសពាព្លៃ ។ 

រកុមយុវជន ព្នសហពន័ធថ្ែមរកមពុជា
លរកាម លរគាងនឹងលបើកមហ្វសននិបាតរប 
ចា ំឆ្ន  ំលៅព្លៃអាទិតយ ទី ២៦ ថ្ែឧសភា 

ឆ្ន  ំ ២០១៣ ខាងមុែលនោះ លៅទីរកុង     
ភ្ឡីាដាផ្សា រដ្ឋថ្ផ្សនសីុវញិា  សហរដ្ឋអា  
លមរកិលរកាមរបធានបទ“ថ្ែមរលរកាមមនិលៅ 
លសៃៀម” ។ 

អារស័យលហតុលនោះ តងនាមសហ
ពន័ធថ្ែមរកមពុជាលរកាម សូមចូលរមួគារំទ
នូវសាម រតីលសនហ្វជាតិ របស់រកុមយុវជន
ថ្ែមរលរកាម និងសូមអំ្ពវនាវចំលពោះបង
បអូនជនរមួជាតិ និងសាខាសហពន័ធថ្ែមរ
កមពុជាលរកាម លៅជំុវញិពិភ្ពលោកជយួ 
បរចិាា គលវកិា ជយួ ឧបតថមភដ្ល់មហ្វស
ននិបាតរបចាឆំ្ន  ំ របស់រកុមយុវជនថ្ែមរ

លរកាម ថ្ដ្លជាទំពងំសនងឬសសលីៅតម
កមាែ ងំធនធាន លដ្ើមបលីលើកទឹកចិតតដ្ល់
រកុមយុវជន និងជំរញុឱយមហ្វសននិបាត 
បានរបរពឹតតលៅរបកប លដាយភាពលជាគ  
ជយ័ ។ 

ពត័ម៌ានបថ្នថម សូមបងបអូនជនរមួ
ជាតិ ទំនាកទំ់នងការយិល័យ វទិយុ
សំល ងកមពុជាលរកាម តមទូរស័ពទលលែ 
១-៤០៨ ៥៥០-៥០៦០ ។ 

សូមបងបអូនជនរមួជាតិ ទទលួនូវ
ការរសឡាញ់រាបអ់ាន ពីែាុ ំរពោះករណុា 
ែាុ ំបាទ ៕ 

ត្ក  ម្សយ វរថ្នស ពន័ ធខែ មរកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស នងឹលប ើកម្សហ្វសន ន ិរត្បចា ាំឆ្ន ាំរបស់ែ ៃនួលៅថ្ង ៃទ ី ២៥-២៦ ខែឧសភា ខាងម្ស  ែលនោះ ន្ទក នងុទតី្ក  ងភឡីា ផ្សា (Philadelphia) រែ ឋខផ្សនស វីញីា៉ោ 
ស រែ ឋអាលម្សរកិ លែ ើម្សបីបកូសរ  បការង្រ នងិ ក់ខផ្សនការអន្ទគររបស់ែ ៃនួ ។ ពតី្បលទសកាណា  ថ្ង ៃទ ី០៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣ លោក ថាែ់ ង ៉ោ ក ថាែ់ ត្បធានត្បរបិរ តសិ ពន័ ធខែ មរកម្ស ពជុ្ញ
លត្កាម្ស  នលែញេែិរិអាំពាវន្ទវម្សយួលែ ើម្សបីឲ្យពេរែ ឋខែ មរលត្កាម្សលៅក នងុពភិពលោករយួឧបរ ថម្ស ភងវកិាែេម់្សហ្វសន ន ិរលនោះ ។ សារេែិរិលនោះ មានែ ៃមឹ្សសារែែូរលៅ៖ 

មហ្វសននបិាតយុវជនរបស់គណៈកមមការយុវជនព្នសហពន័ធថ្ែមរកមពុជាលរកាម 
(KKFYC) លៅសហរដ្ឋអាលមរកិ កាលពីឆ្ន  ំ២០០៨ ។ 

មបួ ៦៤ ឆ្ន ំ 
ព្នទវិា ០៤ មិលុនា  
 ិមតិអក្ ជ្ ើញ 

សមូ្សរាំរាបម្សក ម្សរិ តនងិបងប អនូរមួ្ស
ជ្ញរ ិជ្ញទលីម្សត្រ ី! 

ស ពន័ ធខែ មរកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្សអ  ៊ឺរ ៉ោ ប មាន  

លសែក តរីកីរាយលញ្ជើញបង-ប អនូ នងិម្សរិ តជ្ញទ ី
លោរព លៅែេូរមួ្សពធិែីបួទ ី ៦៤ ថ្ន 
ក្សាកនាដកមែបាត់បង់ ទកឹដកី
មពុជាក្រោម ខែេលយើងែ ាុាំ នងឹលរៀបែ ាំលធ ាើ
ល ើងលៅ ថ្ង ៃ អាទតិយ ទ ី ០២ ខ្ម
មិលុនា ២០១៣ (02 juin 2013) 
ចាប់ពលីមា៉ោង ១៤ លៅលៅអាសយ ឋន នងិ

តាម្សកម្ស មវធិែីែូមានក នងុេែិរិផ្ជជ ប់ម្សក
ជ្ញម្សយួលនោះ ។ សមូ្សម្សរិ ត នងិបងប អនូរមួ្សជ្ញរ ិ
ជ្ញទលីោរព អលញ្ជ ើញលៅែេូរមួ្សជ្ញម្សយួ
ត្គសួារ ឲ្យ នក  ោះ ករ ជ្ញសាម្សគ គភីាពក នងុ
ឱកាសប  ណយរ ាំឭកថ្ង ៃត្ប វរ តសិាស្តសតែឧ៏ឡា
រកឹលនោះ ល ើយទទេួក  សេលរៀងៗែ ៃនួតាម្ស
ត្បថ្ពណីត្ពោះព  ទ ធសាសន្ទ នងិទមាៃ ប់រន

ជ្ញរលិយើង ។ 
លោក ថាែ់-ង  ក ថាែ់ ជ្ញត្បធាន

ត្បរ ត ិ  បរ ត ិថ្នស ពន័ ធខែ មរកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស, 
ក នងុែាំលណើរលបសកកម្ស មរបស់លោកលៅអ  ៊ឺរ ៉ោ 
ប កន៏ងឹលៅរងចា ាំទទេួម្សរិ ត នងិបង-ប អនូ
ទ ាំងអស់ោន ផ្សងខែរ ។ សមូ្សអរគ  ណទ  កជ្ញ
ម្ស  ន ។ 

ល យលោរពពែី ាុាំ ទ ថាច់្ប-ក្ ៀន 
ក្សច្បកតបីខ្នែម៖ ក នងុឱកាសលន្ទោះ

កម៏ានរមួ្សនវូពធិបី  ណយ ១០០ ថ្ង ៃ លែ ើម្សបី
រនូក  សេែេវ់ញិ្ញនក ខន ធលោក ឧតតម
ក្សនយីឯក ក្ដៀន-ខ្ដ  ផ្សង   
ខែរ ។ លយើងែ ាុាំនងិសាា គម្សនវូវបិបលោគ
កថាសលង ខប ថ្នម្សរិ តរបស់សពផ្សងខែរ ៕ 



ថ្ង ៃ លៅរ ៍០២ លក ើរ ខែពសិាែ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៣ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សមាគមថ្ែមរកមពុជាលរកាម រោិះគន់
អាជាា ធរលវៀតណាម ថាលៅថ្តបនតគាប
សងកត ់ និងបំបិទសិទធិលសរភីាពរបស់ពកួ
លគតមរយៈសកមមភាពមយួចំននួ ដូ្ច
ជាការរបឹអូ្សយកលិែិតឆ្ែងថ្ដ្ន រពម
 ងំចាបប់ងខំឲ្យលធាើជាគិញសមាៃ ត ់ លដ្ើមប ី
រាយការណ៍អំ្ពីសាថ នភាពថ្ែមរលរកាម ឲ្យ
អាជាា ធរលវៀតណាម ។ 

អ្ងគការសមាគម ថ្ែមរកមពុជាលរកាម 
របចាលំៅកមពុជា អំ្ពវនាវជាលមីលទៀតឲ្យ
អាជាា ធរលវៀតណាម បញ្ឈបរ់ាល់ទលងាើ
រលំោភ្សិទធថិ្ែមរលរកាម ែណៈថ្ដ្លអ្នក
រគបរ់គងការផ្សាយ កាថ្សត ព្រពនគរ 
លរគាងដាកព់កយបណដឹ ង លៅអ្ងគការ
សហរបជាជាតិ សដីពីការរលំោភ្សិទធិ
របស់អាជាា ធរលវៀតណាម ។ 

នាយកកមមវធីិ សមាគមថ្ែមរកមពុជា
លរកាមលដ្ើមបសិីទធមិនុសស និងការអ្ភ្វិឌ្ឍ 
និងជារបធានបណាដ ញ យុវជនថ្ែមរ   
កមពុជាលរកាម លោក សឺន ជំុជួន លរៀប 
រាបឲ់្យដឹ្ងលៅព្លៃទី ១៧ ថ្ែលមសា ថា 
លមីៗលនោះមានពលរដ្ឋថ្ែមរកមពុជាលរកាមែែោះ 
កនុង   ែណៈលធាើដំ្លណើ រលៅរសុកកំលណើ ត 
លៅកមពុជាលរកាម រតូវបានអាជាា ធរលវៀត   
ណាម លៅរចករពំថ្ដ្នហ្វមឃាតម់និឲ្យ
លធាើដំ្លណើ រលៅរសុកកំលណើ ត ែែោះរតូវបាន
ឃាតែ់ែួនជាលរចើនលមា ង រតូវបានពិនយ័
ជាទឹករបាកជ់ាលរចើន រតូវបានថ្ឆ្កលឆ្រ
ឥវ នច់ាបសួ់រចលមែើយ និងគំរាមកំថ្ហង
បំភ្តិបំភ្យ័ មុននឹងបញ្ាូ នរត បម់ក
កមពុជាវញិ ។ 

លោក សឺន ជំុជនួ បនតថា មានថ្ែមរ
កមពុជាលរកាមែែោះ លពលលៅដ្ល់រសុកកំ 
លណើ តលៅកមពុជាលរកាម រតូវបានអាជាា ធរ
លវៀតណាម រតឹតបតិសិទធិលសរភីាពកនុងការ
លធាើដំ្លណើ រ រមួមានការលៅលៅសួរ
ចលមែើយ លៅទីសាន កក់ារនគរបាលឃុំ 
រសុក និងលែតតជាញឹកញាប ់ ។ អ្នក     
ែែោះលទៀត រតូវបានគំរាមកំថ្ហងដ្ល់
លគហដាឋ នែែោះរតូវបានរបឹអូ្សយកលិែិត
ឆ្ែងថ្ដ្ន រពម ងំចាបប់ងខំឲ្យលធាើជាគិញ
សមាៃ ត ់ លដ្ើមបរីាយការណ៍ពីសាថ នភាព
ថ្ែមរលរកាម ឲ្យអាជាា ធរលវៀតណាម ថ្លម
លទៀត ។ ករណី ងំលនាោះ រតូវបានលោក 
សឺន ជំុជនួ ចាតទុ់កថាជាការរលំោភ្
សិទធិមនុសសធៃនធ់ៃរ ។ 

លោក សឺន ជំុជួន៖ «អ្នកែែោះលទៀត
បានលៅដ្ល់កមពុជាលរកាម ករ៏តូវបាន
អាជាា ធរលវៀតណាម គាតល់ៅសួរថ្ណនាំ
មយួចំននួ កទ់ងអ្ាីជាសកមមភាពរបស់
ថ្ែមរលរកាមលៅកមពុជា ជាលរឿងសំខាន់
ថ្ដ្លលយើងចងឲ់្យបណាដ ញពត័ម៌ានជាតិ 
និងអ្នតរជាតិ ឲ្យអ្ងគការនានាថ្ដ្ល
 កទ់ងសិទធិមនុសស បានរជាបពីសាថ ន
ភាព ព្នការលធាើដំ្លណើ រលយើងលៅរសុក
កំលណើ ត»។ 

លដាយលឃើញ ការរលំោភ្សិទធិ
មនុសសថ្បបលនោះ លទើបអ្ងគការសមាគម
ថ្ែមរកមពុជាលរកាម លរគាងលរៀបចំសននិសីទ
កាថ្សតលៅព្លៃទី ២១ ថ្ែលមសា ចុង   
សបាដ ហ៍លនោះសដីពី "លសរភីាពលដ្ើរលហើរ
របស់ថ្ែមរកមពុជាលរកាមកំពុងរតូវរលំោភ្ពី
សំណាកអ់ាជាា ធរលវៀតណាម" លដ្ើមបជីា
ការអំ្ពវនាវ សូមឲ្យអាជាា ធរលវៀតណាម 
រតូវថ្តបញ្ឈប ់ រាល់ទលងាើរលំោភ្សិទធិ
មនុសសថ្ែមរលរកាម ។ 

ការអំ្ពវនាវលនោះ លធាើល ើងបនាទ បពី់
ចាងហ្វា ង កាថ្សត ព្រពនគរ លោក លី 
ឈួន និងរកុមរគួសារថ្ដ្លជាថ្ែមរលរកាម 
រតូវបានអាជាា ធរលវៀតណាម ពិនយ័របាក ់
៣០ ោនដុ្ង ឬ របហ្វករ់បថ្ហលនឹង 
១.៥០០ ដុ្ោែ រ ជាលនូរនឹងការលដាោះថ្លង
ឲ្យមានលសរភីាព បនាទ បពី់អាជាា ធរលវៀត
ណាម ចាបឃុ់ំែែួនលោក និងរបពនធ 
កូន កាលពីព្លៃទី ១២ ថ្ែលមសា លដ្ើមប ី
សួរចលមែើយ និងថ្ឆ្កលឆ្រតងំពីកាល
ដ្ល់ចុងលជើងលៅតមរពំថ្ដ្នលដាយរគាន ់
ថ្តរគួសារលោកមានបំណង លៅរសុក
កំលណើ តលដ្ើមបជីបួជំុរគួសារ និងសាច់
ញាតិកនុងឱកាសបុណយចូលឆ្ន រំបព្ពណី
ថ្ែមរ ។ 

ជំុវញិបញ្ជា លនោះថ្ដ្រ ចាងហ្វា ង
កាថ្សតព្រពនគរ លោក លី ឈួន 
បញ្ជា កថ់ា លោកនឹងដាកព់កយបណដឹ ង
លៅអ្ងគការសិទធិមនុសសកនុងរសុក និង
អ្ងគការសហរបជាជាតិ សដីពីការរលំោភ្

សិទធិថ្ែមរលរកាម របស់អាជាា ធរលវៀតណាម 
លរកាយពីលធាើសននិសីទកាថ្សតលៅព្លៃចន័ទ 
លដ្ើមសបាដ ហ៍លរកាយ លរកាយពីសមាគម
ថ្ែមរលរកាមលចញរបាយការណ៍ សដីពីការ
រលំោភ្សិទធិថ្ែមរលរកាមជាផ្សែូវការរចួ៖ «ែាុ ំ
លធាើពកយបណដឹ ងសដីពីសិទធិមនុសសហនឹង គឺ
លដ្ើមបឲី្យរដាឋ ភ្បិាលលវៀតណាម កំុគាប
សងកតសិ់ទធិលសរភីាព ថ្ែមរកមពុជាលរកាម
ខាែ ងំលពក»។ 

រពោះលតជរពោះគុណ លសៀង សុវណាណ
រា  រពោះលៅអ្ធិការវតតសាមគគីរងសុ ី ថ្ដ្លជា
វតតថ្ែមរកមពុជាលរកាមសថិតលៅភូ្មរិ  កនុង
ែណឌ មានជយ័ បានឲ្យដឹ្ងថា រពោះអ្ងគ
រតូវបានអាជាា ធរលវៀតណាម ដ្កហូត
លិែិតឆ្ែងថ្ដ្នលៅរពំថ្ដ្ន ថ្តលពលតវ 
ខាែ ងំ លទើបរបគល់ឲ្យវញិ ។ លពលរពោះអ្ងគ
លៅដ្ល់រសុកកំលណើ ត លៅលែតតឃាែ ងំកនុង
ថ្ែកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៣ លនោះ រតូវនគរបាល
លវៀតណាមមកនិមនតរពោះអ្ងគលៅផ្សទោះមន្តនតី
មាន កនិ់ងលចាទសួរជាលរចើន ។ រពោះលតជ

រពោះគុណបនតថា៖« លគរបាបកំុ់ឲ្យអាតម
លធាើអី្(ជំ ស់លវៀតណាម) ថ្តតមពិត
អាតម រគានថ់្តលៅលធាើបុណយ លៅវតតលៅ
កមពុជាលរកាមប ុលណាណ ោះ ។ លគហ្វមអាតម
មនិឲ្យអាតម ចូលរមួការងារ ពកព់ន័ធ
ចលនា ម រសិទធិលសរភីាពថ្ែមរលរកាម 
លពលមកដ្ល់កមពុជាវញិ» ។ 

រពោះលតជរពោះគុណ លី ចាន ់ លនន 
និមនតមកពីរបលទសកាណាដា ថ្ដ្ល
និមនតលៅលលងរសុកកំលណើ ត លៅលែតត
ឃាែ ងំកាលពីថ្ែកុមភៈ មនិរតូវបានរដ្ឋការ
លវៀតណាមអ្នុញ្ជា តឲ្យចូលលៅល ើយ។ 
រពោះអ្ងគ មានសងឃដី្កាថារពោះអ្ងគនឹង
ដាកព់កយបណតឹ ង លៅរគបស់ាថ បន័ពក់
ពន័ធ ជាពិលសសអ្ងគការសិទធិមនុសសអ្នតរ
ជាតិសតីបញ្ជា ខាងលលើលនោះ ។ 

លោក គឹម សីុសំណា លលខាធិការ
ព្នលលខាធិការដាឋ នសមាគមថ្ែមរកមពុជា
លរកាម (KKKHRDA) ឲ្យដឹ្ងថា ករណី
ខាងលលើលនោះ គឺរគានថ់្តជាករណីែែោះ
ថ្ដ្លអាជាា ធរលវៀតណាមបានលធាើទុកខបុក
លមនញ កនុងការបំបិទសិទធិលសរភីាពមកលលើ
របជាពលរដ្ឋថ្ែមរប ុលណាណ ោះ ។ លោកកត់
សមាគ ល់ថា៖ «លយើងលឃើញថាលវៀតណាម
លធាើកានថ់្តធៃនធ់ៃរលៅៗមកលលើថ្ែមរកមពុជា
លរកាម ។ លនោះគឺបំពននឹងលសចកតីថ្លែង
ការណ៍ជាសកលសតីពីសិទធិមនុសស និង
លសចកតីរបកាសរបស់អ្ងគការសហរបជា
ជាតិ សតីពីសិទធិជនជាតិលដ្ើមភាគតិច
ថ្ដ្លលវៀតណាមកជ៏ាហតថលលែីថ្ដ្រ» ។ 

លោកបានបនតលទៀតថា អ្ងគការ
សមាគមថ្ែមរកមពុជាលរកាម នឹងសរលសរ
របាយការណ៍ សតីពីទលងាើរលំោភ្បំពន
ចាបរ់បស់លវៀតណាមលនោះ លផ្សាើជូនលៅ
ការយិល័យឧតតមសនងការសិទធិមនុសស
អ្ងគការសហរបជាជាតិរបចាកំមពុជា និង
សហគមនអ៍្នតរជាតិ ឲ្យជយួ លធាើអ្នតរា 
គមនល៍លើការរលំោភ្បំពនលនោះ ។ 

កាលពីថ្ែមនីាកនែងលៅលនោះលោក 
សឺន ស៊ែូថ្បរ តិ៍ ជាឧតតមរកុមរបឹការពោះ
មហ្វកសរត ថ្ដ្លមានលដ្ើមកំលណើ តជា
ថ្ែមរកមពុជាលរកាម រតូវបានអាជាា ធរលវៀត
ណាមឃាតែ់ែួនជាលរចើនលមា ង រចួឲ្យរត
 បម់កកមពុជាវញិ ៕ 

 

សមាគមខ្មែរកមពុជាក្រោមក្ោទក្ ៀតណាមកពុំងរ ំក្ោភសិទធមិនុសសធ្ងន់ធ្ងរ 
 ការររឹរបិរខផ្ស នកលសរភីាពលែ ើរល ើររបស់ពេរែ ឋខែ មរលត្កាម្ស ខែេត្រវូ នរ ាំលោភពសីាំណាក់អាជ្ញា ធរលវៀរណាម្ស នរាំរ  ញឲ្យអង គការសមាគម្សខែ មរកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្សលៅកម្ស ពជុ្ញលរៀបែ ាំសន នសិទី
កាខសរ លៅថ្ង ៃអាទរិយទ ី ២១ លម្សសា ២០១៣ លៅសាេត្បរ  ាំរបស់សមាគម្សខែ មរកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្សលែ ើម្សបីសទិ ធមិ្សន  សស នងិអភវិឌ្ឍន ៍ ភមូ្សលិោកឃៃ ង សង្ា រ់ភ នាំលពញង ម ី ែណ័ឌ ខសនស ែ រារធាន ី  
ភ នាំលពញ ។ 
 អង គសន នសិទីលផ្ជត រសាំខាន់លៅលេ ើសាថ នភាពលសរភីាពលធ ាើែាំលណើររបស់ពេរែ ឋខែ មរលត្កាម្សលៅលេងស្ស កកាំលណើរ លែ ើម្សបីសរួស ែទ  ក ខសាែ់ញារតិ្ក  ម្សត្គសួារ នងិែេូរមួ្សក នងុពធិបី  ណយត្បពណីី 
ជ្ញរលិផ្សសងៗ មានពធិបី  ណយែេូឆ្ន ាំ ពធិបី  ណយភ ជុាំបណិឌជ្ញលែ ើម្ស ត្រវូ នអារ ាធរម្សេូ ឋ នររឹរបិរ នងិគាំរាម្សកាំខ ង ឬបងខាំឲ្យលធ ាើភាន ក់ង្រសមាៃ រ់លែ ើម្សបីរាយការណ៍ ពសីាថ នភាពខែ មរលត្កាម្សលៅកម្ស ពជុ្ញ 
ឲ្យអាជ្ញា ធរលវៀរណាម្ស ។ សន នសិទីលនោះ លធ ាើល ើងបន្ទា ប់ព ីលោក េ ីឈនូ ចាងហ្វា ង សារពរ័ម៌ាន ថ្ត្ពនគរ ខែេមានម្សេូ ឋ នលៅកម្ស ពជុ្ញ នងិត្ក  ម្សត្គសួារ ត្រវូ នឆ្ម ាំត្ព ាំខែនលវៀរណាម្សចាប់ឃ ាំ
ែ ៃនួលៅប៉ោ  សតិ៍ត្ព ាំខែនអស់ ៤៨ លមា៉ោង ែណៈខែេលោកលធ ាើែាំលណើរលៅសរួស ែទ  ក ខញារកិ នងុឱកាសប  ណយែេូឆ្ន ាំខែ មរ កាេពលីពេកន ៃងលៅលនោះ ។ 

សននសីិទកាថ្សត របស់អ្ងគការសមាគមថ្ែមរលរកាមលៅភ្នលំពញ កាលពីព្លៃទី ២១ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 

អ នកែ ៃោះលទៀរ នលៅែេក់ម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស កត៏្រវូ នអាជ្ញា ធរលវៀរណាម្ស ោរ់លៅសរួខណន្ទ ាំ 
ម្សយួែ ាំននួទក់ទងអ ាជី្ញសកម្ស មភាពរបស់ខែ មរលត្កាម្សលៅកម្ស ពជុ្ញ ជ្ញលរឿងសាំខាន់ខែេលយើងែង់ឲ្យបណាា ញ 

ពរ័ម៌ានជ្ញរនិងិអន តរជ្ញរឲិ្យអង គការន្ទន្ទខែេទក់ទងសទិ ធមិ្សន  សស  នត្ជ្ញបពសីាថ នភាព  
ថ្នការលធ ាើែាំលណើរលយើងលៅស្ស កកាំលណើរ» ។  

សឺន ជ ុំជួន ររធានរណ្ដា ញយ វជនខ្មែរកម្ពជុាក្រោម្  



ថ្ង ៃ លៅរ ៍០២ លក ើរ ខែពសិាែ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ក្សច្បកដខី្លែងោរណ៍របស់ សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ 

សហរដ្ឋអាលមរកិ ព្លៃទី ១៣ ថ្ែ    
លមសា ឆ្ន  ំ ២០១៣៖ កាលពីមសលិមញិ 
ទី ១២ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ២០១៣ ថា លោក 
លី ឈូន ចាងហ្វា ង សារពត័ម៌ាន 
ព្រពនគរ ថ្ដ្លមានមូលដាឋ នលៅរបលទស 
កមពុជា រមួជាមយួភ្រយិ ល ម្ ោះ ដាញ់ ធី 
លដ្ៀប និងកូនរសីល ម្ ោះ លី រសីនាល 
បានលធាើដំ្លណើ រ លៅរសុក កំលណើ តលៅឯ
ថ្ដ្នដី្កមពុជាលរកាម (លវៀតណាមខាង
តបងូ) លដ្ើមបសួីរសុែមាត យជរាពធលៅទី
លនាោះ ។ លៅ លមា ងរបមាណ ៩ និង ៣០ 
នាទីរពឹក នាព្លៃដ្ថ្ដ្លលនាោះ លោក លី 
ឈូន រពម ងំភ្រយិ និងកូនបានលៅ
ដ្ល់ឆ្ែង កាតរ់ចករពំថ្ដ្នតិញលបៀង 
(Tinh Bien) លដាយមានលិែិត ឆ្ែង
ថ្ដ្នរតឹមរតូវ លៅទីលនាោះ ករ៏តូវបានកង
កមាែ ងំនគរបាលលវៀតណាមឃាតែ់ែួនថ្ត
មតង ជាមយួនឹង ការឃាតែ់ែួនលនាោះ រកុម
នគរបាលលវៀតណាមបានរបឹយកកំុពយទូរ័
ឡាបលបមយួលរគឿង និងអិ្សធឺណល់ 
ហ្វព្រដ្មយួដំុ្ (Laptop and External 
Hardisk) រចួបានលធាើសកមមភាពរតួត    
ពិនិតយរកុរកពត័ម៌ាន លៅលលើឧបករណ៍
 ងំពីរលនាោះ ។ 

តមរយៈការលសុើបអ្លងកតរបស់រកុម

ការងារ ព្នអ្ងគការសមាគមថ្ែមរលរកាម 
ការឃាតែ់ែួនលោក លី ឈូន រពម ងំ
ភ្រយិ និងកូនលដាយកងកមាែ ងំនគរ   
បាលលវៀតណាម បានលធាើល ើងចាបត់ងំ

ពីលមា ង ៩ និង ៣០ នាទីរពឹក រហូត
ដ្ល់លមា ងរបមាណ ៥ រលសៀល រកុម
ការងារបានទទលួពត័ម៌ានថា លោក 
លី ឈូន ភ្រយិ និងកូនរតូវបានបញ្ាូ ន

លៅឃាតែ់ែួនបនត លៅការយិល័យនគរ 
បាលរពំថ្ដ្នលែតតមាតរ់ជូក ។  

តមរបភ្ពពត័ម៌ាន ពីអ្ងគការ
សមាគមថ្ែមរលរកាមលៅកមពុជាថា លោក 
លី ឈូន អាចនឹងរតូវបានអាជាា ធរ លវៀត
ណាមលដាោះថ្លង លហើយបញ្ាូ នរត ប់
លៅរបលទសកមពុជាវញិលៅព្លៃទី  ១៣ ថ្ែ
លមសា ឆ្ន  ំ២០១៣ លនោះ លដាយមនិបាន
អ្នុញ្ជា តឲ្យរកុមរគួសារលោកបានចូល
លៅកមពុជាលរកាម លដ្ើមបលីមើលមាដ យ ថ្ដ្ល
ចាស់ជរា កនុងឱកាសបុណយចូលឆ្ន ថំ្ែមរ
ល ើយ ។ 

សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ ចាតទុ់កថា 
សកមមភាពថ្ដ្ល បានរបរពឹតតល ើង
លដាយរកុមនគរបាលលវៀតណាម គឺជាទ
លងាើថ្ដ្ល រលំោភ្លៅលលើលសចកតីរបកាស
ជាសកលសតីពីសិទធិមនុសស រតងម់ារត 
១៣ ព្នលសចកតីថ្លែងការណ៍ លនោះថ្ចងថា 
“មនុសសរគប់ៗ របូ មានសិទធិលធាើដំ្លណើ រ
លដាយលសរ ី មានសិទធិចាកលចញ ពីរគប ់
របលទស រមួ ងំរបលទសរបស់ែែួន និង
មានសិទធរិត ប ់ លៅមាតុរបលទសរបស់
ែែួនវញិ” និងមារត ៧ ព្ន លសចកតី
របកាសរបស់អ្ងគការសហរបជាជាតិសតី
ពីសិទធជិនជាតិលដ្ើមភាគតិចថ្ចងថា“ជន

ជាតិលដ្ើមភាគតិច មានសិទធិរស់រានមាន
ជីវតិបូរណភាពរមូកាយ និងបញ្ជា សាម រតី
មានលសរភីាព និងសនតសុិែផ្ទទ ល់ែែួន” ។  

លរៅពីលនោះ ទលងាើបងាខ ងំែែួន លោក 
លី ឈូន និងរកុមរគួសារសួរចលមែើយលៅ
រពំថ្ដ្ន និងការរារាងំដំ្លណើ រ មនិឲ្យ
លោកចូលរសុកសួរសុែទុកខមាដ យឪពុក
កនុងឱកាសបុណយចូលឆ្ន ថំ្ែមរលនាោះ  វជា
ការការលរ ើសលអ្ើង ពូជសាសនយ៍ ងធៃន ់
ធៃរលលើពលរដ្ឋថ្ែមរលរកាមមាា ស់រសុក ព្ន
ថ្ដ្នដី្កមពុជាលរកាម ។ 

លយើងសងឃមឹថា លវៀតណាមនឹងលធាើ
ការថ្កថ្របឥរយិបល លរ ើសលអ្ើងពូជ
សាសន ៍ និងរលំោភ្សិទធិមនុសសរបស់
ែែួន លៅលលើពលរដ្ឋថ្ែមរលរកាម លរពោះទលងាើ
 ងំលនោះ មនិថ្មនជាវធីិសាន្តសតលអ
សរមាបទ់បទ់ល់ជាមយួ នឹងកមាែ ងំលងើប
តវ របស់ពលរដ្ឋថ្ែមរលរកាម បានល ើយ 
និងទលងាើ ងំលនោះ វលធាើឲ្យថ្ែមរលរកាម
កានថ់្តយល់ ចាស់នូវចំណុចអារកក់
របស់រដាឋ ភ្បិាលលវៀតណា មលហើយមាន
សាម រតីកាែ ហ្វនលធាើការតស៊ែូ លដ្ើមបសិីទធិ
មាា ស់រសុករបស់ពកួលគ  កានថ់្តខាែ ងំ  
ល ើងៗ ៕ 

អាជាា ធររពុំខ្ែនក្វៀតណ្ដម្រង្ខ ុំងម លនួ  ក្ោក លី ឈូន ចាងហ្វា ង សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ  
នងិរក ម្រគួសារចូលស្ស កសួរស មទ ក ខមាា យកនងុឱោសរ ណ្យចូលឆ្ន ុំខ្ម ែរ 

លដាយ សារពត័ម៌ាន រពនគរ 
លែតតឃាែ ងំ៖ លៅរពឹកព្លៃទី ២៧ ថ្ែ

លមសា កនែងលៅលនោះ អាជាា ធរលវៀតណាម
នឹងលកាោះនិមនតរពោះលតជរពោះគុណ ថាច ់
លធឿន និង រពោះលតជរពោះគុណ លីវ នី រពោះ
លៅអ្ធិការវតតវតតសិរតីលសក លៅវតត
ថ្រពកអ្លណដើ ក ឋតិលៅកនុងលែតតឃាែ ងំ ជា
លលើកចុងលរកាយលដ្ើមបចីាបផ់្សសកឹ ។ 

រពោះលតជរពោះគុណ ថាច ់លធឿន រពោះ
សងឃវតតសិរតីលសក បានរបាប ់ សារ
ពត័ម៌ាន ព្រពនគរ ថា មន្តនតីសមាគមរពោះ
សងឃសាមគគីលសនហ្វជាតិ បានលចញ
លិែិតនិមនតរពោះអ្ងគ និងរពោះលៅអ្ធិការ
វតតលៅវតតថ្រពកអ្លណដើ ក លៅរពឹកព្លៃទី 
២៧ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ ២០១៣ លនោះ លដ្ើមប ី
លធាើការរពោះអ្ងគពីបទ របឆ្ងំរដាឋ ភ្បិាល 
បកសកុមមុយនិសតលវៀតណាម ។ 

រពោះលតជរពោះគុណ ថាច ់ លធឿន 
បានមានលលរដី្កាថា រពោះអ្ងគ និងរពោះ

លៅអ្ធិការវតត នឹងមនិនិមនតលៅតមការ
លកាោះនិមនតលនោះលទ លដាយរពោះអ្ងគលលើក

លហតុផ្សលថា រពោះអ្ងគមនិមានកំហុសអ្ាី
ល ើយ ។ 

រកុមមន្តនតីសងឃថ្ែមរលរកាម លៅលែតត
ឃាែ ងំ បានរពមានថា ពកួលគនឹងមនិ
ទទលួសាគ ល់វតតសិរតីលសកលទៀតលទ និង
របគល់វសនាវតតតលសកឲ្យរដាឋ ភ្បិាល
លវៀតណាមវញិ របសិនលបើរពោះលតជរពោះ
លតជគុណ  លីវ នី និង ថាច ់លធឿន មនិ
និមនតលៅរបជំុតមការលកាោះនិមនតរពឹក
លនោះ ។ 

រពោះលតជគុណថាច ់ លធឿន រពោះជនម 
២៦ វសា  គងល់ៅវតតសិរតីលសក ភូ្មិ
តលសក ឃុំតលសក រសុកលរជាយញរ 
(Vinh Chau) លែតតឃាែ ងំ (Soc 
Trang) រតូវអាជាា ធរលវៀតណាមលចាទ
របកានពី់បទលួច កទ់ងជាមយួសហ
ពន័ធថ្ែមរកមពុជាលរកាមថ្ដ្លមានមូលដាឋ ន

លៅ ស.រ.អា. ។ អាជាា ធរលវៀតណាមជា
លរចើនលលើក បានបញ្ជា ឲ្យមន្តនតីសងឃថ្ែមរ
លែតតឃាែ ងំ ព្នរដាឋ ភ្បិាលលវៀតណាមចាប ់
ផ្សសកឹរពោះអ្ងគផ្សសកឹ ពីបទបំពនធមមនុញ្ា
សមាគមរពោះពុទធសាសនា លវៀតណាម 
(Giao Hoi Phat Giao Viet Nam) 
ថ្ដ្លជាសមាគមរពោះពុទធសាសនាមហ្វ
យនយួន ។ 

កាលពីថ្ែមនីា កនែងលៅលនោះ 
អាជាា ធរលវៀតណាម បានគំរាមចាបផ់្សសកឹ
រពោះលតជរពោះគុណ លី ចិនាដ  ព្នវតតព្រព
ជាប ់ ឋតិលៅកនុងលែតតឃាែ ងំ ផ្សងថ្ដ្រ 
លដាយរគានថ់្តរពោះសងឃអ្ងគលនោះ បាន
លសនើសំុរពោះលៅអ្ធិការវតតព្រពជាប ់ លដ្ើមប ី
បលងកើតសាោលរៀនអ្កសរថ្ែមរលៅកនុងវតត ថ្ត
ប ុលណាណ ោះ ៕ 

ប្ៃោះសងឃវត្តចសរីតាចសក្ចៅខ្ត្ប្ត្ូវអាជ្ញា ធរចវៀត្ណាម្រាំរាម្ចរ់ផ្សសឹក្ 

ត្ពោះសងឃខែ មរលត្កាម្សលៅកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស ត្រវូ នអាជ្ញា ធរលវៀរណាម្សគាំរាម្សកាំខ ងចាប់ផ្សសឹក នងិ ក់ពន ធន្ទោរជ្ញបន តបន្ទា ប់ ល យត្ពោះសងឃទ ាំងលន្ទោះត្ោន់ខរបលញ្ចញម្សរលិផ្សសងៗ 
នងិការទក់ទងលៅពេរែ ឋខែ មរលត្កាម្សលៅលត្ៅត្បលទសខរប៉ោ  លណាណ ោះ ។ បញ្ហា លនោះ អាជ្ញា ធរលវៀរណាម្ស នពាោម្សលែញបញ្ហជ ឲ្យម្សន្តន តសីងឃខែ មរខែេមានរនួ្ទទកី នងុរ ឋភ ិេបកស
ក  ម្ស មយុនសិ តយនួចាប់ត្ពោះសងឃវរ តសរិតីាលសកផ្សសឹក ខរការប៉ោ  នប ៉ោងលន្ទោះម្សនិ នសលត្ម្សែល ើយ លត្ពាោះត្ពោះសងឃទ ាំងលន្ទោះម្សនិ នបាំពាននងឹវនិយ័ត្ពោះព  ទ ធសាសន្ទ នងិមានការរាំទស់  
ោ៉ោងខាៃ ាំងពពី  ទ ធបរសិទ័ែ ាំណ ោះលរ ើងវរ ត ។ លទោះបោី៉ោងលនោះក ា ីអាជ្ញា ធរលវៀរណាម្សលៅខរបន តពាោម្សគាំរាម្សចាប់ត្ពោះសងឃវរ តលនោះផ្សសឹកែខែេ ។ 

រពោះលតជរពោះគុណ ថាច ់លធឿន (លឆ្ាង) និង រពោះលតជរពោះគុណ លីវ នី រពោះលៅអ្ធិការវតត
សិរតីលសក រតវូបានអាជាា ធរលវៀតណាមគំរាមកំថ្ហងចាបផ់្សសកឹពីបទរបឆ្ងំរដាឋ ភ្ ិ   

បាល និង កទ់ងថ្ែមរលរកាមលៅលរៅរបលទស ។  

លោក លី ឈូន ចាងហ្វា ង សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ ថ្លែងលៅកានអ់្នកចូលរមួសននិសីទ
កាថ្សត លៅភ្នលំពញ កាលពីព្លៃទី ២១ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 



ថ្ង ៃ លៅរ ៍០២ លក ើរ ខែពសិាែ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សម្ រងសុី ខ្ងែងថា ន្ឹងរញ្ចូលរញ្ហា ខ្មែរចប្ោម្ចៅក្នុងក្ម្ែវិធីន្ចោប្ដយររស់មែនួ្ 

ែ ាំ លពាោះបញ្ហា កម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស លោក សម្ស រងស ី ត្បធានគណបកសសលន្តង្គ ោះជ្ញរ ិ នខង ៃងថា បែ ចបុបន នលនោះ ខែ មរលត្កាម្សរងទ  ក ខលវទន្ទល យសារអាំលព ើរោិះជ្ញន់ពអីាជ្ញា ធរលវៀរណាម្ស ល ើយន្ទ ាំោន
ររ់លភៀសែ ៃនួម្សកកម្ស ពជុ្ញ ឬែ ៃងខែនលៅកាន់ត្បលទស ទ ី ៣ ប ៉ោ  ខន តអាជ្ញា ធររបស់លោក    ន ខសន ខបរជ្ញចាប់ែ ៃនួពេរែ ឋខែ មរលត្កាម្សទ ាំងលន្ទោះរាប់ទ ាំងត្ពោះសងឃផ្សងខែរ គ ៊ឺលគចាប់ផ្សសឹក

ល ើយត្បគេ់ែ ៃនួឲ្យលៅយនួ ក់គ  ក ខែេរបូភាពលនោះគ ៊ឺជ្ញលរឿងឈ៊ឺចាប់បាំផ្ស  រសត្មាប់រនរមួ្ស្ម្សខែ មរទលូៅ ។ សារលនោះ ត្រវូ នលោក សម្ស  រងស ី ខង ៃងលៅកាន់ពេរែ ឋខែ មរអាលម្សរកិកា ាំងខែេ 
 នរបួរ  ាំោន លៅវរ តលែម្សររងសី ទតី្ក  ងសាន លូស រែ ឋកាេ ីាញា៉ោ ស រែ ឋអាលម្សរកិ កាេពថី្ង ៃទ ី២៨ ខែលម្សសា កន ៃងលៅលនោះ ។ លែ ៃើយរបនងឹសាំណូម្សរបស់ត្ពោះសងឃខែ មរលត្កាម្សថ្នវរ តលែម្សររងសថីា 
“សមូ្សឲ្យរ ឋភ ិេខែ មរខែេែកឹន្ទ ាំល យ គណបកសសលន្តង្គ ោះជ្ញរ ិ រយួផ្ស ាេក់ខន ៃងសាន ក់លៅឲ្យ នសម្សរម្សយែេព់េរែ ឋខែ មរលត្កាម្សខែេ នលភៀសែ ៃនួពកីម្ស ពជុ្ញលត្កាម្សម្សករស់លៅក នងុត្បលទស     
កម្ស ពជុ្ញរាំនសួពាកយទទេួសាគ េខ់ែ មរលត្កាម្សថាជ្ញខែ មរ ” លន្ទោះ លោក សម្ស រងស ី សនាថា នងឹ ក់បញ្ចូេសាំណូម្សពរលនោះ ែេូក នងុកម្ស មវធិនីលោ យថ្នគណបសរបស់ែ ៃនួ ។ 

លោក សម រងសុ ីបានបញ្ជា ករ់បាប់
ជនជាតិថ្ែមរអាលមរកិកាងំ អំ្ពីបញ្ជា
លោក ហ៊ែុន ថ្សន បំភ្តិបំភ្យ័គំរាម
កំថ្ហងរបជាពលរដ្ឋ អំ្ពីការលកើតមាន     
សន្តងាគ ម លរកាយលពលគាតច់ាញ់លឆ្ន ត ឬ
រពមានឈបល់ធាើបុណយ ន ឈប់
កសាងផ្សែូវសាព ន ថ្ដ្លសុទធសឹងជា
ភាសា មនិសមរមយ លធាើឲ្យពលរដ្ឋថ្ែមរ       
សាត បម់និចូលរតលចៀក លហើយលគយល់ថា 
អ្ាីថ្ដ្លលោក ហ៊ែុន ថ្សន កំពុងលធាើគឺ
សំលៅពរងឹងអំ្ណាចផ្ទទ ល់ែែួន មនិែាល់ 
ខាា យពីបញ្ជា របលទសជាតិ ឬ សុែទុកខ
របស់របជារាន្តសតថ្ែមរលនាោះលទ ។ លោក 
សម រងសុ ីបានកតស់មាគ ល់លទៀតថា មុន
លពលដំ្លណើ រការលបាោះលឆ្ន ត ្នមក
ដ្ល់ គណបកសកានអំ់្ណាចបាននាគំាន
ចុោះមូលដាឋ នជបួជាមយួរបជារាន្តសត លធាើ
លអជាមយួរបជារាន្តសតថ្ដ្លកនុងលនាោះមាន 
ការថ្ចកសារងុ ប៊ែលីចង និងលុយកាក់
មយួចំននួ លដ្ើមបទិីញទឹកចិតតរបជារាន្តសត
ឲ្យលបាោះលឆ្ន តគារំទពកួលគ គឺរកុមអ្នកកាន់
អំ្ណាចលរបើរបាស់មលធាបាយដ្ថ្ដ្លៗ 
លដ្ើមបទិីញទឹកចិតតរបជារាន្តសត ប ុថ្នតកនុងឆ្ន ំ
២០១៣ លនោះ ពកួលគមនិអាចលធាើអ្ាីៗតម
ទំលនើង ចិតតដូ្ចលពលមុនលទៀតលទ លដាយ 
សារថ្តរបជាពលរដ្ឋនាគំាន ភាា ករ់លឹកចង់
ផ្ទែ ស់បតូរជីវភាពលមី លឆ្ព ោះលៅកានភ់ាពធូរ
ធារនិងព្លែលនូររស់លៅសមរមយ ។ 

លោក សម រងសុ ីបានបនតលទៀតថា 
លបើល ោះបីជារកុមអ្នកកាន ់ អំ្ណាចពា 
យមតមរគបម់លធាបាយ កនុងការទិញ
ទឹកចិតតរបជារាន្តសត កម៏និអាចលៅរចួថ្ដ្រ 
លរពោះលពលលនោះពលរដ្ឋ ថ្ដ្លធាែ បរ់ង
លរគាោះ លដាយការដឹ្កនាមំនិរតឹមរតូវរបស់
លោក ហ៊ែុន ថ្សន នាគំាន លរ ើបរមោះឲ្យចាក
ផុ្សតពីទុកខលវទនា និងភាពរកីរករលហម
រហ្វមលដាយរគប់ៗ គាន លរសកឃាែ នបំផុ្សត 
នូវការលបាោះលឆ្ន តលដាយលសរនិីងយុតតិធម៌
ថ្ដ្លជាឱកាស សរមាបព់កួលគលរជើស
លរ ើសលមដឹ្កនាបំានលអរតឹមរតូវ លចោះគិតគូរ
ពីសុែទុកខរបស់របជារាន្តសត និងមាន     
ឆ្នទៈពិតរបាកដ្ កនុងបញ្ជា ការពរផ្សល
របលយជនជ៍ាតិ លហើយអ្ាីៗលផ្សតើមលចញពី
ការភាែ តល់សនៀតរបស់លោក ហ៊ែុន ថ្សន 
ថ្ដ្លបនតអ្នុវតតនលយបាយ ែុសឆ្គង     
ដ្ថ្ដ្លៗ ដូ្ចជាការបថ្ណត តបលណាត យ
ឲ្យអាជាា ធរមន្តនតីថាន កល់រកាម ឆ្កប់ែនដី់្ធែី

របជារាន្តសត វយលធាើបាបរបជារាន្តសត ឲ្យ
បាតប់ងដី់្ធែីផ្សទោះសថ្មបង អំ្លពើពុករលួយ 
បកខពកួនិយម លធាើឲ្យរបជារាន្តសត លងែ់ែួន
កនុងភាពរកីរកទនល់ែាយកានថ់្តខាែ ងំ ។ 
កតត ថ្ដ្លនាឲំ្យលោក ហ៊ែុន ថ្សន ភាែ ត់
លសនៀតដឹ្កនារំបលទសជាតិមនិបានរតឹម
រតូវលហើយអាចរបឈមចំលពោះការធាែ កពី់
អំ្ណាច កល៏ដាយសារថ្តលោក ហ៊ែុន 
ថ្សនែាោះការទទលួែុសរតូវនិងមនិហ្វ៊ែ ន 
ទទលួសាគ ល់ការពិត ពីភាពអ្នល់ែាយ
និងកំហុសឆ្គងរបស់ែែួន លហើយចុង
លរកាយ លនោះលោក ហ៊ែុន ថ្សន ភ្យ័សែន់
លសាែ ខាែ ងំលពក អ្តម់ានភាសាអ្ាីរតូវ
និយយ កល៏ធាើការបំភ្តិបំភ្យ័គំរាម
កំថ្ហងរបជារាន្តសត សមែុតរបជារាន្តសតឲ្យ
ភ្យ័បាកស់ាត ។ ប ុថ្នតរបជាពលរដ្ឋ
បានតងំចិតតរចួលហើយ កនុងការនាគំាន លៅ
លបាោះលឆ្ន តលដ្ើមបែីែួនឯង លដ្ើមបអី្នាគត
របលទសជាតិ មនិែាល់ពីការបំភ្តិបំភ្យ័
របស់លោក ហ៊ែុន ថ្សន លទ លហើយ
ល ោះបីជាលោក ហ៊ែុន ថ្សន ចងល់ធាើអ្ាីក៏
លធាើលៅ ចងឈ់បល់ធាើបុណយ នកឈ៏បពី់
ឥ ូវលនោះលៅ លរពោះគាតដឹ់្ងែែួនថា ការ
លបាោះលឆ្ន តនាលពលខាងមុែលនោះ គាត់
ចាញ់រចួលៅលហើយ ។ 

លោក សម រងសុ ីបានបញ្ជា កល់ទៀត
ថា គណបកសសលន្តងាគ ោះជាតិមានលគាល
នលយបាយចាស់ោស់របឆ្ងំចំលពោះ
អំ្លពើ ែ្ នពនរបស់យួន លហើយថ្មន
ថ្ទនលៅលោក សម រងសុ ី មនិយកចិតត
ទុកដាកចំ់លពោះលោក ហ៊ែុន ថ្សន លនាោះ
លទ ប ុថ្នតលោករតូវតទល់របឆ្ងំជាមយួ
យួន ពីលរពោះបញ្ជា រពំថ្ដ្នកមពុជា-យួន
ថ្ដ្លលោកបានលចញមុែការពររបជារា
ន្តសតថ្ែមរតមរពំរបទល់ថ្ដ្នថ្ដ្លបាតប់ង់
ដី្ថ្រសចំការ បាតវ់តតរហូតដ្ល់បាតភូ់្ម ិ

លដាយសារអំ្លពើលលបរតបាកវ់តទីរបស់
យួន លហើយកនុងឋានៈជាអ្នកតំណាង     
រាន្តសត លោក សម រងសុ ី មនិបានរាលយ 
ឬចុោះចាញ់យួនលនាោះលទ ។ លពលគឺទី
ណារបជារាន្តសតមានទុកខកងាល់គឺ ពកួ
គាតរ់តូវការឲ្យអ្នកតំណាងរាន្តសត ជយួ 
លដាោះរសាយទុកខលំបាកជយួ ការពរផ្សល 
របលយជនរ៍បស់ពកួគាត ់ លហើយករណី
លៅរសុកចន្តនាទ  លែតតសាា យលរៀង លពល
លោក សម រងសុ ី ចុោះលៅដ្ល់រពំរបទល់
ថ្ដ្ន បានលឃើញផ្ទទ ល់នឹងថ្ភ្នកចំលពោះ
សកមមភាព ថ្ដ្លយួនរកិំលរពំថ្ដ្នចូល
ទឹកដី្ថ្ែមរ លហើយលពលលឃើញថ្បបលនោះ
លោក សម រងសុ ី បានលចញមុែ លហើយ
របាបល់ៅយួនវញិថា លនោះជាបលងាគ ល

ែ្ នពន មនិថ្មនជាបលងាគ លកំណត់
រពំរបទល់ថ្ដ្នលទ គឺយួនកំណតត់មថ្ត
អំ្លពើចិតត ។ លោករបធាន សម រងសុ ី
បានរលឹំកលទៀតថា លៅលពលថ្ដ្លលោក
បានដ្កបលងាគ ល ែ្ នពនលនាោះរគថ្វង
លចាលជានិមតិត របូរបាបល់ៅកានរ់បជារា
ន្តសតថ្ែមរទូលៅថាកំុទទលួសាគ ល់បលងាគ ល
រពំថ្ដ្នលនោះ លរពោះវមនិថ្មនជារពំថ្ដ្ន
ពិតរបាកដ្លទ លហើយលរឿងលហតុលរកាយ
មកមនិថ្មនលោក ហ៊ែុន ថ្សន របតិកមម
លទ គឺអាជាា ធរថ្ែមរ ងំអ្ស់រកាភាព
លសៃៀមសាៃ តរ់ហូតដ្ល់ ១០ ព្លៃ លរកាយ
មក គឺពីព្លៃទី ២៥ ថ្ែតុោ ឆ្ន  ំ២០០៩ 
ដ្ល់ព្លៃទី ០៤ ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០០៩ 
លទើប នាយករដ្ឋមន្តនតីយួន លងាៀន តិន    
យុង បានថ្រសកពីរកុងហ្វណូយឲ្យ
លោក ហ៊ែុន ថ្សន ផ្សតនាទ ល ស លោក 
សម រងសុ ី ពីលរពោះថ្តលោក សម រងសុ ី
បានតទល់របឆ្ងំជាមយួយួន ដូ្លចនោះ
លោក សម រងសុ ី អ្តម់ានបញ្ជា ជាមយួ
ថ្ែមរណាមាន កល់ទ គឺរបឈមមុែជាមយួ

យួន ថ្ដ្លថ្តងថ្តចិញ្ា ឹមចិតត ែ្ នពន
ទឹកដី្ថ្ែមរ ។ 

លដ្ើមបកីារពរទឹកដី្ ឲ្យបានគងវ់ងស 
លោក សម រងសុ ីបានអំ្ពវនាវសំុឲ្យថ្ែមរ
លសនហ្វជាតិនិងអ្នករបជាធិបលតយយ ងំ
អ្ស់របួរមួសាមគគីគាន ឲ្យបានរងឹមា ំ លដ្ើមប ី
ការពរទឹកដី្លយើង លហើយមានចំណុច
សំខាន់ៗ ចំននួ ៣ ថ្ដ្លយួនពាយម
យកពីថ្ែមរ គឺចំណុចទី ១ យួនចងប់ាន
ទឹកដី្ថ្ែមរ ទី ២ ចងប់ានបញ្ាូ លជនជាតិ
យួនឲ្យមករស់លៅលលើទឹកដី្ថ្ែមរ និងទី 
៣ គឺបញ្ជា កមពុជាលរកាមថ្ដ្លយួនបាន
លលបរតបាកជ់ាសាថ ពររចួលៅលហើយ ។ 

លោក សម រងសុ ីបានពនយល់លទៀត
ថា បញ្ជា ទឹកដី្ថ្ែមរគឺលៅលពលថ្ដ្លយួន
អាចរកិំលបលងាគ លរពំថ្ដ្ន លលបរតបាក់
យកទឹកដី្ថ្ែមរ លដាយសលរមចលជាគជយ័ 
គឺអ្ាីៗ ងំលៅលរកាមដី្ លលើដី្យួនអាច  
យកបាន ងំអ្ស់ ។ ចំលពោះបញ្ជា
បញ្ាូ លជនអ្លនាត របលវសនយ៍ួន ែុស
ចាបម់កតងំ ទីលំលៅយ ងអ្នាធិប 
លតយយលៅកនុងរបលទសកមពុជា នាលពល
បចាុបបននលនោះកម៏ានការសរមបសរមួលពី
អាជាា ធរអ្នកកានអំ់្ណាចផ្សងថ្ដ្រ ថ្ដ្ល
ពកួលគបានផ្សតល់ឱកាស សរមាប់ជ់ន
អ្លនាត របលវសនយ៍ួន ងំលនាោះ បលងកើតបាន 
ជាសមាគម លដ្ើមបពីរងឹងកមាែ ងំពកួលគ 
លរបៀបដូ្ចជាការបលងកើតរដ្ឋលៅកនុងរដ្ឋ។ 

ចំលពោះបញ្ជា កមពុជាលរកាម លោក 
សម រងសុ ី បានពនយល់ថា បចាុបបននលនោះ
ថ្ែមរកមពុជាលរកាមរងទុកខលវទនាលដាយសារ
អំ្លពើជិោះជានស់ងកតស់ងកិន ការលធាើបាប
លហើយនាគំាន រតល់ភ្ៀសែែួនមកកមពុជា ឬ
ឆ្ែងថ្ដ្នលៅកានរ់បលទស ទី ៣ ប ុថ្នត
អាជាា ធររបស់លោក ហ៊ែុន ថ្សន ថ្បរជា
ចាបែ់ែួនជនជាតិថ្ែមរកមពុជាលរកាម  ងំ
លនាោះរាប ់ងំរពោះសងឃផ្សងថ្ដ្រ គឺលគចាប់
ផ្សសកឹ លហើយរបគល់ែែួនឲ្យលៅយួនចាត់
ការថ្ដ្លរបូភាពលនោះ គឺជាលរឿងឈចឺាប់
បំផុ្សតសរមាបជ់នរមួ្មថ្ែមរទូលៅ ។ 
យួនមានការលពញចិតតលពញលលែើម ខាែ ងំ
ណាស់ចំលពោះសកមមភាព ថ្ដ្លលោក 
ហ៊ែុន ថ្សន បានជយួ សរមប សរមួលឲ្យ
មហិចឆត និងឧបាយកលរបស់យួន
ថ្ដ្លប ុនប ងលលបរតបាក ់ ទឹកដី្ថ្ែមរ
ដំ្លណើ រការយ ងរលូនលអ លហើយអ្ាីថ្ដ្ល
យួនចងប់ានចងល់ធាើអាចសលរមច ដូ្ច

បំណងរបាថាន  លដាយសារថ្តមានលោក 
ហ៊ែុន ថ្សន កានអំ់្ណាចលៅរសុកថ្ែមរ 
លធាើឲ្យយួនសលរមចអ្ាីៗរគបយ់ ង ថ្ដ្ល
ពកួលគចងល់ធាើ ។ លចតនាសំខានរ់បស់
យួនគឺ គាបសងកតបំ់បាកស់ាម រតីមនិឲ្យ
ថ្ែមរកមពុជាលរកាមបោះលបារ ឬ មានឱកាស
របឆ្ងំ តទល់ជាមយួរដ្ឋអំ្ណាចយួន
លនាោះលទ ដូ្លចនោះលហើយបានជារកុមអ្នក
កានអំ់្ណាចមនិបានជយួ លលើកតលមកើង 
ឬលឈើឆ្អ លជាមយួទុកខលំបាករបស់បង
បអូនរបជាពលរដ្ឋថ្ែមរលរកាម ថ្ដ្លរងទុកខ
លវទនាលដាយសារយួនលធាើបាប យួនចាប់
ឃុំែែួនតមថ្តអំ្លពើចិតត ។ 

យួនប ោះបនោ តឲ្យ គណបក្ស

ប្បជាជនក្ម្ពុជា,  ខ្មែរប្តវូ នបនោ ត

ឲ្យបក្សសបគ រ្ ោះជាតិ៖ 

លោក សម រងសុ ី កប៏ានបញ្ជា ក់
យ ងចាស់ោស់លទៀតថា បញ្ា ីលបាោះ
លឆ្ន តលៅកនុងរបលទសកមពុជា មានភាព
មនិរបរកតីលហើមលបា ង ជាពិលសសមាន
ល ម្ ោះលខាម ច និងល ម្ ោះជនអ្លនាត រប     
លវសនយ៍ួនែុសចាប ់ ថ្ដ្លការលបាោះ
លឆ្ន តប ុនាម នលលើកចុងលរកាយលនោះ លគ
សលងកតលឃើញថា ជនអ្លនាត របលវសនយ៍ួន
ភាគលរចើន បានចូលមកលបាោះលឆ្ន ត ឲ្យ
គណបកសរបជាជនកមពុជាតមការជួយ 
សរមបសរមួលលផ្សសងៗ ថ្ដ្លលពលែែោះ
ជនជាតិយួននិយយថ្ែមរមនិចាស់ផ្សង
លទគឺយួនជាលរចើន មានបុពាសិទធិធំលធង 
ជាងរបជាពលរដ្ឋថ្ែមរជាមាា ស់ទឹកដី្ ។ 
ប ុថ្នតយ ងណាកល៏ដាយ កនុងការលបាោះ 
លឆ្ន តជាតិអាណតតទីិ ៥ នាលពលខាង
មុែលនោះ លោក សម រងសុ ី សូមអំ្ពវនាវ
ដ្ល់ថ្ែមរលសនហ្វជាតិ ងំអ្ស់ ថ្ដ្លដឹ្ង
ថាយួនប ុនប ងសមាែ បជ់ាតិថ្ែមរ ប ុនប ង
បែនយ់កទឹកដី្លយើង គឺមនិរតូវលៅលបាោះ
លឆ្ន តឲ្យលោក ហ៊ែុន ថ្សន ដូ្ចជនជាតិ
យួនលនាោះលទ លពលគឺជនជាតិយួនលគ
លបាោះលឆ្ន តឲ្យគណបកសរបជាជនកមពុជា រ ី
ឯថ្ែមរលសនហ្វជាតិ រតូវថ្តនាគំាន លៅលបាោះ
លឆ្ន ត ឲ្យគណបកសសលន្តងាគ ោះជាតិ លទើប
លយើង មានឱកាសរលំដាោះរបលទសជាតិ
លយើង ឲ្យរចួផុ្សតពីអំ្លពើ ែ្ នពនរបស់
យួន កដូ៏្ចជាការដឹ្កនាមំនិរតឹមរតូវ
របស់លោក ហ៊ែុន ថ្សន និងលធាើឱយរប 
លទសជាតិមានការរកីចលរមើន លហើយជីវ 
ភាពរបជាពលរដ្ឋកានថ់្តធូរធារ ៕ 

លោក សម រងសុ ីរបធានគណបកសសលន្តងាគ ោះជាតិ ។ 



ថ្ង ៃ លៅរ ៍០២ លក ើរ ខែពសិាែ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សមព័នធសមណនសិសិត-នសិសិតខ្មែរកមពុជាក្រោម ប ជ្ូ នសមណនសិសិត ១៤ អងគ ក្ៅសិកាក្ៅរបក្ទសព្ល 

កាលពីព្លៃសុរក ទី ០៣ ថ្ែឧសភា 
ឆ្ន  ំ២០១៣ សមពន័ធសមណនិសសតិ-
និសសតិថ្ែមរកមពុជាលរកាម បានលបើកអ្ងគ
របជំុ លៅការយិល័យកណាត លរបស់
ែែួន លៅ កុដិ្ ១៧ វតត បទុវតី សងាក ត់
ចតុមុែ ែណឌ  ដូ្នលពញ រាជធានី
ភ្នលំពញ  លដ្ើមបកីមមពិធីបញ្ាូ នរពោះសងឃ
ចំននួ ១៤ អ្ងគ លៅសិកាលៅកនុងរប 
លទសព្ល ។ 

លោក ព្ក ចាន ់ សុធា របធាន
ការយិល័យសិកាធិការ បានមានរប 
សាសន ៍ អំ្ពីការបញ្ាូ នរពោះសងឃ និមនត
លៅសិកាលៅរបលទសព្ល ឆ្ន លំនោះ មាន 
ចំននួ ១៤ រពោះអ្ងគ ។ លោក បានមនត
លទៀតថា៖“ការលរៀបចំឯកសារឆ្ន លំនោះមាន 
ការលំបាក ជាងពីឆ្ន កំនែងលហើយ ដូ្ច
ជាការលធាើលិែិតឆ្ែងថ្ដ្ន យកមនិបាន
តមការកំណត ់ លដាយសាថ្តមានការ
ឈបស់រមាក កនុងរដូ្វចូលឆ្ន ថំ្ែមរ លយើង
អ្តប់ានគិតពីព្លៃឈបស់រមាកលនាោះ វ
លធាើឲ្យមានការយឺតយវ កនុងលពលថ្ដ្ល
លយើង រតូវបញ្ាូ នរពោះសងឃលៅសិកា ។ 

ចំថ្ណកឯលិែិតឆ្ែងថ្ដ្នថ្ដ្លរពោះសងឃ 
កានម់កពីរបលទសលវៀតណាម កម៏ាន
បញ្ជា ផ្សងថ្ដ្រ លគរតូវការឲ្យលយើងមាន 
លិែិតបញ្ជា ក ់ ពីសាោលរៀន លៅ
របលទសព្ល មានអ្នកធានា ឬ មាន
បចាយ័    ៦០០ $ ដុ្ោែ រអាលមរកិ លទើប
អាចចូលលៅរបលទសលគបាន” ។ 

រពោះលតជរពោះគុណ ថ្ក អ្៊ែុក បាន
លលើកល ើងរតួសៗអំ្ពី កិចាការលធាើដំ្លណើ រ
របស់រពោះសងឃ ថ្ដ្លលៅសិកាលៅ

របលទសព្ល ដំ្លណើ រលចញភ្នលំពញលៅដ្ល់
រពំថ្ដ្នថ្ែមរ-ព្ល មានរបធានសមពន័ធ លៅ
របលទសព្ល មករងចាទំទលួលៅរពំថ្ដ្ន 
និងចាតថ់្ចងបញ្ាូ នរពោះអ្ងគណា រតូវលៅ
លែតតលឈៀងព្ហម ប ុនាម នអ្ងគ លែតតលផ្សសងៗ
លទៀត មានបញ្ា ី ថ្ដ្លបានលរៀបចំលហើយ
លរសចលៅតមល ម្ ោះ ថ្ដ្លបានលផ្សាើជូន
លៅ ។ 

រពោះលតជរពោះគុណ គឹម សុែ ថ្ដ្ល
បាននិមនតលៅសិកាលៅ របលទសព្ល ឆ្ន ំ

ទី ៣ បានលលើកល ើង អំ្ពីបញ្ជា ែែោះជូន
រពោះអ្ងគ ថ្ដ្លនឹងលរតៀមែែួនលៅសិកា
លៅទីលនាោះ លយើងនិមនតលៅរបលទសលគមុន
ដំ្ដូ្ង វមានភាពថ្បែកែែោះៗ តងំពីទី
កថ្នែង សាន កល់ៅរលបៀបរបបឆ្នចុ់ក 
 ងំភាសាទំនាកទំ់នង លយើងអ្ត ់ន់
លចោះ លហតុលនោះ រតូវរបឈមនឹងបញ្ជា
អ្ស់លនាោះប ុថ្នតភាពលំបាកប ុលណណ ោះ លយើង 
រតូវលធាើការតស៊ែូពុោះពរមនិរតូវរាលយ ឬ 
លបាោះបងល់ចាលសាោល ើយ ។  

លោក សឺន ថ្សត រកុមរបឹកាភ្ ិ 
បាលព្នអ្ងគការមយួលនោះ បានមានរប 
សាសនថ៍ា អាហ្វរបូករណ៍ ថ្ដ្ល     
សមពន័ធសមណនិសសតិ-និសសតិថ្ែមរលរកាម 
របមូលមក លហើយជូនរពោះអ្ងគលពលលនោះ 
មនិមានបំណងអ្ាីលរៅពីចងឲ់្យរពោះសងឃ 
រគបអ់្ងគនិមនត លៅសិកាបានសលរមច
លជាគជយ័លនាោះលទ ។ 

រពោះលតជរពោះគុណ ថាច ់ សាលរត 
តំណាងឲ្យសមណនិសសតិ ងំ ១៤ 
រពោះអ្ងគថ្ដ្លរតូវនិមនត លៅសិការប 
លទសព្ល បានល ើងថ្លែងនូវអំ្ណរគុណ 

និងលធាើការផ្ទត ជាា ចិតតថា ៖” ែាុ ំកុណាអាតម
ភាពមានលសចកតី រកីរាយយ ងព្រកថ្លង 
និង អ្រគុណចំលពោះសមពន័ធសមណ
និសសតិ-និសសតិថ្ែមរកមពុជាលរកាម ថ្ដ្ល
បានផ្សតល់អាហ្វរបូករណ៍ ដ្ល់ែាុ ំរពោះ
ករណុាអាតម ភាព ងំអ្ស់អ្ងគ លហើយ
និងកតរ់តចងចានូំវគុណ  ងំអ្ស់លនោះ 
ទុកកនុងដ្ួងហឫទយ័ជានិចា ។ ែាុ ំរពោះ
ករណុា ងំអ្ស់អ្ងគ លផ្សតជាា យកចិតត
ទុកដាកែិ់តែំសិកាលរៀនសូរត និងជយួ 
ថ្លរកានូវតព្មែ វបបធមរ៌បស់ថ្ែមរកមពុជា
លរកាម ដូ្ចពកយសុភាសិតលពលថា 
ទនភ់្ែនរ់ងឹបឹុង រងឹតអឹងទនល់ែាយ“ ។ 

សូមបញ្ជា ក ់ សពាព្លៃ លៅរបលទស
សមណនិសសតិថ្ែមរលរកាម ថ្ដ្លកំពុង
សិកាលៅកនុងរបលទសព្ល មានរបមាណ 
ជិត ២០០ អ្ងគ កនុងលនាោះ មានសិកាពី
ថាន កប់រញិ្ជា  ដ្ល់បណឌិ ត ៕ 

លដាយ សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ  

ស ម្ស ពន័ ធសម្សណនសិសិរ- នសិសិរខែ មរកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស ជ្ញអង គការលត្ៅរ ឋភ ិេមានម្សេូ ឋ នលៅត្បលទសកម្ស ពជុ្ញ ខរងខរងបញ្ជូនសម្សណនសិសិរខែ មរលត្កាម្ស លែញលៅបន តការសកិាលៅ
ត្បលទសថ្ង ជ្ញលរៀងរាេឆ់្ន ាំក នងុទសិលៅបណាុ ោះបណាា េធនធានម្សន  សសលៅក នងុសង គម្សខែ មរលត្កាម្ស ។ ឆ្ន ាំលនោះ អង គការម្សយួលនោះ  នផ្ស ាេអ់ាហ្វរបូករណ៍បញ្ជូនសម្សណនសិសិរែ ាំននួ 

១៤ អង គលៅបន តការសកិាថាន ក់បរញិ្ហញ  លៅក នងុត្បលទសថ្ង ល យមានការឧបរ ថម្ស ភពសីបប រសរនលៅក នងុ នងិលត្ៅត្បលទស ។  

កិចារបជំុរបស់ UKKBS លដ្ើមបបីញ្ាូ នសមណនិសសតិថ្ែមរលរកាម 
លៅសិកាលៅរបលទសព្ល ។ 

បញ្ហា ខ្មែរក្រោមរតូ បានក្ ើកក្ ើ ងក្ៅកនុងក្សច្បកដពីរាង “ច្បាប់អនុ តតសិទធមិនុសសក្ ៀតណាមឆ្ន ំ ២០១៣” 

លដាយ សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ  
កាលពីព្លៃទី ០៨ ថ្ែឧសភា កនែង

លៅលនោះ លៅអាគារសភាតំណាង 
Rayburn រកុមតំណាងរាន្តសតព្នគណ 
បកសសាធារណរដ្ឋ និងគណបកសរបជា 
ធិបលតយយអាលមរកិ បានលលើកល ើងលៅ
កនុងរដ្ឋសភាអំ្ពីពរងាង “ចាបអ់្នុវតត 
សិទធិមនុសសលវៀតណាមឆ្ន  ំ២០១៣” ។ 

ចលនាលទធិរបជាធិបលតយយ
សរមាបល់វៀតណាម៖ 

ចំលពោះលគាលបំណង ព្នការលធាើ
យុទធនាការសរមាបល់សរភីាព និងលទធិ
របជាធិបលតយយ លៅកនុងរបលទសលវៀត
ណាមលនាោះលសចកតរីពង “ចាបអ់្នុវតត
សិទធិមនុសសលវៀតណាមឆ្ន  ំ ២០១៣ ”  
រតូវបានដាកល់សនើរកុមសភាតំណាង និង
រពឹទធសភាអាលមរកិ លហើយសងឃមឹថា និង
រតូវបានអ្នុមត័កនុងឆ្ន លំនោះ ។ របធានគ
ណៈកមមការសភាទទលួបនទុកកិចាការបរ 

លទស អាលមរកិ លោក Rep. Ed 
Royce បានសងកតធ់ៃនល់ៅកនុងសុនទរ
កថារបស់លោកថា៖ «ដូ្លចនោះ លៅកនុង
អំ្ ុងលពល ៦  សបាត ហ៍ដំ្បូងព្នឆ្ន លំនោះ 
មានករណីជាលរចើន ថ្ដ្លរកុមរបឆ្ងំ
លៅកនុងរបលទសលវៀតណាមរតូវបានចាប់
ែែួននិងឃុំែែួនយ ងលរចើន លបើលរបៀបលធៀប
ជាមយួឆ្ន កំនែងមកលនោះ ។ មាន ៤០ 
ករណីថ្ដ្លបានឃុំែែួន លហើយបានជូន
ដំ្ណឹង ។ វគឺជាការមនិគរួឱយលជឿថា       
លវៀតណាមរតូវបានកំពុងពាយមកាែ យ
ជាសមាជិករកុមរបឹកាសិទធិមនុសស ព្ន
អ្ងគការសហរបជាជាតិ ថ្តលៅថ្តបនត
សកមមភាពរបឆ្ងំ នឹងសិទធិមនុសសកាន់
ថ្តលកើនល ើង ។ លសរភីាពកនុងនិយយ
សដី ,លសរភីាពកនុងការបលងកើតអ្ងគការសមា 
គមនិងលសរភីាព ព្នការរបតិបតតិសាស 
នាលៅលវៀតណាម មនិមានល ើយ " ។ 

ចំលពោះការរលំោភ្សិទធិមនុសស ដ្៏

ធៃនធ់ៃររបស់អាជាា ធរទី រកុងហ្វណូយ  
លោក  Rep. Ed Royce បានថ្លែង
 ម រ ឲ្យសហរដ្ឋអាលមរកិ រតូវថ្តដាក់
បញ្ាូ លលវៀតណាមលៅកនុងបញ្ា ី CPC 
ល ើងវញិ ។ 

អ្នកពរងាង " ចាបអ់្នុវតតសិទធិ
មនុសសលវៀតណាមឆ្ន  ំ ២០១៣" លោក 
Chris Smith  សមាជិកសភាអាលមរកិ 
បានថ្លែងថា ឆ្ន  ំ ២០១៣ លនោះ ជាលពល
លវោសរមាបស់ហរដ្ឋអាលមរកិលដ្ើមបដីាក់
លវៀតណាមចូលកនុងបញ្ា ី CPC ល ើងវញិ 
លរពោះរយៈលពល ៧ ឆ្ន  ំ មកលនោះ មុន
លពលលវៀតណាមរតូវបានដ្កលចញពីបញ្ា ី
លនោះ លដាយអាលមរកិមានសងឃមឹថា លសរ ី
ភាព នឹងមានភាពរបលសើរល ើង ដូ្ចអ្ាី
ថ្ដ្លលវៀតណាមបានសនា  ។ ល ោះជា
យ ងលនោះកដី ឆ្ែងតមសវនាការកាលពី 
ព្លៃទី ១០ ថ្ែលមសា កនែងលៅលនោះ  សដីពី
ការរលំោភ្សិទធិមនុសស លៅលវៀតណាម 

មានភ្សតុតងជាលរចើន បងាា ញយ ង
ចាស់អំ្ពីសាថ នភាព ព្នការរលំោភ្សិទធិ
មនុសសយ ងលឃារលៅលៅលវៀតណាម ។ 

ភ្សតុតង ងំលនាោះរមួមាន ការ
ចាបែែួនអ្នកបលញ្ាញលយបល់ថ្ែាងគំនិត

ត្ក   ម្សសមារកិសភារាំណាងរាស្តសតស រែ ឋអាលម្សរកិ នពត្ង្ង "ែាប់អន  វរ តសទិ ធមិ្សន  សសលវៀរណាម្សបឆ្ន ាំ ២០១៣" លៅអាោរសភារាំណាង Rayburn កាេព ី
ថ្ង ៃទ ី៨ ខែឧសភា កន ៃងលៅលនោះ លែ ើម្សបីលេ ើកល ើងពបីញ្ហា រ ាំលោភសទិ ធមិ្សន  សសលៅលវៀរណាម្ស នងិទម្សទរឲ្យស រែ ឋអាលម្សរកិ ក់លវៀរណាម្សែេូក នងុបញ្ជលីមម

ថ្ន "ត្បលទសខែេគរួឲ្យត្ពយួ រម្ស ភពលិសស" លៅការ់ថា CPC  ។ បញ្ហា ខែ មរលត្កាម្សខែេត្រវូលវៀរណាម្សរ ាំលោភសទិ ធ ិកត៏្រវូ នត្ក  ម្សអ នកពត្ង្ងែាប់លនោះ លេ ើកល ើងលៅ
ក នងុលវទកិាលន្ទោះខែរ ។  

លោក Rep. Ed Royce ថ្លែងលៅកនុងពីធីដាកព់រងាង “ចាបអ់្នុវតតសិទធមិនុសសលវៀត
ណាមឆ្ន  ំ២០១៣” លសនើលៅរដ្ឋសភាអាលមរកិ លៅអាគារសភាតំណាង Rayburn 

កាលពីព្លៃទី ០៨ ថ្ែឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣ ។  

រលៅទាំពរ័ ៧ 



ថ្ង ៃ លៅរ ៍០២ លក ើរ ខែពសិាែ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ ក្ ៀតណាម សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

រាជធានីភ្នលំពញ ៖ លោកហាីលីព 
សត (Philip Short) អ្នកជំនាញការ
ខាងថ្ែមររកហម ជាជនជាតិអ្ងល់គែស 
លៅព្លៃអ្ងាគ រ ទី ០៧ ថ្ែឧសភា លនោះ  
បានបនតពិពណ៌នា អំ្ពីទំនាកទំ់នងរវង
កងទព័កុមមុយនិសតថ្ែមររកហម ជាមយួ
កងទព័កុមមុយនិសតលវៀតណាមកនុងអំ្ ុង 
ទសវតស ១៩៧០ ។  

លោកបានរបាប ់ អ្ងគជំនំុជរមោះ
សាោដំ្បូង ព្នសាោកតថី្ែមររកហមថា
កងទព័លវៀតណាម បានជយួ បងាឹកកង
ទព័ថ្ែមររកហមលៅកនុងព្រព ។ 

លោក លោកហាីលីព សត  ថ្លែង
ថា៖ «ពកួកងទព័លវៀតណាមមានផ្សល
របលយជនម៍យួកនុងកិចាការ ព្នបកស
កុមមុយនិសតកមពុជា គឺជាការមនិអាចរប 
ថ្កកបាន»។ 

លោកហាីលីព សតបានបថ្នថម
លទៀតថា៖ «ពកួកងទព័លវៀតណាមបាន
ទទលួែុសរតូវយ ងទូលំទូោយ កនុង
ការបំពកអ់ាវធុ និងបងាឹកកងទព័រលំដាោះ
គឺជាការមនិអាចរបថ្កកបាន»។ 

លោក Philip Short អាយុ ៦៨
ឆ្ន គឺំជាអ្តីតអ្នកកាថ្សតឲ្យវទិយ ុ BBC 

និងជាអ្នកនិពនធលសៀវលៅ និងជីវរបវតតិ
បុគគលជាលរចើន ។ 

លោកលរៀបរាបថ់ា លៅលពលថ្ដ្ល
របបលោកលសនារបមុែ លន ់ នល់ លធាើ
រដ្ឋរបហ្វរទមាែ ក ់ សលមតចន លរាតតម   
សីហនុ លៅថ្ែមនីា ឆ្ន ១ំ៩៧០ ពកួថ្ែមរ
រកហមមានកងទព័រតឹមថ្ត ២.០០០
នាកថ់្តប ុលណាណ ោះ ។ 

លោកលឆ្ែើយ លៅនឹងសំណួររបស់
តំណាងសហរពោះរាជអាជាា ថា ទំនាក់
ទំនងរវងពកួថ្ែមររកហម លលចលចញជា
បញ្ជា លៅឆ្ន  ំ១៩៧២ ។ 

លោក ថ្លែងថា៖ «មា ងគឺគណ
បកសកុមមុយនិសតថ្ែមរ សបាយចិតតថ្មន
ថ្ទន លដាយបានលវៀតណាមជយួ ពកួលគ
កនុងការតស៊ែូលដ្ើមបរីលំដាោះរបលទសកមពុជា ។ 
មា ងលទៀត ពកួថ្ែមរកុមមុយនិសតចង់
ទទលួែុសរតូវ លលើការតស៊ែូ របស់ពកួ   
លគ ។ ដូ្លចនោះ អ្ាីថ្ដ្លពកួលវៀតណាមបាន
លធាើលធាើឲ្យពកួថ្ែមររកហមគិតថា លវៀត   
ណាមលៅថ្តចងល់ធាើជាមាា ស់ លលើពកួលគ
ថ្ដ្លជាការមយួ មនិអាចទទលួយក
បានជាដាចខ់ាត»។ 

កាលពីព្លៃចន័ទ ទី ០៦ ថ្ែឧសភា
សបាដ ហ៍នវ លោក Short បានលរៀបរាប់

ថាពកួថ្ែមររកហមបានលធាើការសលរមចចិតត
មយួចំននួរបកបលដាយការផ្ទត ចក់ារតម
លំនាគំណបកសកុមមុយនិសត លៅរបលទស
ចិន ជាពិលសស កទ់ងលៅនឹងការ
សមាែ បក់មាម ភ្បិាលព្ផ្សទកនុង លដ្ើមបលីធាើការ
លបាសសមាអ តកនុងជរួបកស ។ 

អ្ងគជំនំុជរមោះសាោដំ្បូង ព្ន
សាោកតថី្ែមររកហម លដាយមានការគាំ
រទពីអ្ងគការសហរបជាជាតិ កំពុងថ្ត
ដំ្លណើ រការកាតល់ ស លមដឹ្កនាថំ្ែមររក 

ហមពីររបូគឺ ននួ ជា និង លែៀវ សំផ្សន 
លៅរាជធានីភ្នលំពញ ។ 

រកុមថ្ែមររកហម បានចូលដ្លណដើ ម
អំ្ណាចពីរកុមសាធារណរដ្ឋថ្ែមរ លៅព្លៃ
ទី ១៧ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ ១៩៧៥ ចំថ្ណក 
យួនរកហម ឬ យួនុមមុយនិសតបានចូល
ដ្លណដើ មអំ្ណាច ពីរកុមសាធារណរដ្ឋ  
លវៀតណាមលវៀតណាមខាងតបងូលៅព្លៃទី 
៣០ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ដូ្ចគាន  ៕ 

អនករប តតិសាស្រសត បញ្ហជ ក់ថាក្ ៀតណាមមានផ របក្ោជនក៍នុងកិច្បចោររកុមខ្មែររកហម 

លោក Philip Short អាយុ៦៨ឆ្ន គឺំជាអ្តីតអ្នកកាថ្សតឲ្យវទិយ ុBBC និងជាអ្នក     
និពនធលសៀវលៅ «Pol Pot: Anatomy of a Nightmare» និង ជីវរបវតតបុិគគល     

ជាលរចើន ។ (របូលត៖ មជឈមណឌ លឯកសារកមពុជា) 

ប ុល ពត (លឆ្ាង) លមដឹ្កនាថំ្ែមររកហម ជបួ ហូ ជី មញិ (កណាដ ល ) លមដឹ្កនាបំកស
កុមមុយនិសតយនួ កាលពីឆ្ន  ំ១៩៦៦ ។ 

លវៀតណាមជាលរចើនរបូដាកគុ់ក , រកុម
រពោះសងឃ និងពលរដ្ឋថ្ែមរលរកាមមាា ស់
រសុកថ្ដ្នដី្កមពុជាលរកាម ថ្ដ្លឋតិលៅ
ភាគខាងតបងូលវៀតណាម រតូវបានអាជាា
ធរលវៀតណាមគំរាមកំថ្ហងចាបផ់្សសកឹ និង 
ដាកកព់នធនាគារ និងរកុមជនជាតិលដ្ើម
ម ុងព្តញា  លៅភាគកណាដ លរបលទស   
លវៀតណាមករ៏តូវបានអាជាា ធរគាបសងកត់
លសរភីាពសាសនារបស់ពកួលគផ្សងថ្ដ្រ ។ 

រកុមសភាតំណាង ថ្ដ្លគារំទ
ពរងាង " ចាបអ់្នុវតតសិទធិមនុសសលវៀត
ណាម ឆ្ន  ំ២០១៣" និង លោក Chris 

Smith  បានបញ្ាុ ោះបញ្ាូ លលសតវមិាន
ដាកស់មាព ធលវៀតណាម អំ្ពីការរលំោភ្
សិទធិមនុសស យ ងធៃនធ់ៃរពីរដាឋ ភ្បិាល 
រកុងហ្វណូយ ។  

លោក Chris Smith បានមាន
របសាសនថ៍ា៖ "រដាឋ ភ្បិាលរបស់ 
លោករបធានាធិបតី សហរដ្ឋអាលមរកិ 
George W. Bush និង លោក អូ្បា
មា  មនិបានលដាោះរសាយបញ្ជា ព្នការ
រលំោភ្សិទធិមនុសសលវៀតណាម លដាយវធីិ
ដ្ម៏ានរបសិទធិភាព ។ ដូ្លចនោះឥ ូវលនោះ វ
ដ្ល់លពល លដ្ើមបលីៅលមើលលៅសាថ នភាព
ជាកថ់្សដងថា ពកួលគ បានរលំោភ្       
បទ ដាឋ នសិទធិមនុសសអ្នដរជាតិដ្ល់
ករមតិណា លហើយលយើងបានសលរមចចិតត
ថា ដាកទ់ណឌ កមមលវៀតណាមសរមាបក់ារ

អ្នុវតតមនិបានរតឹមរតូវ ។  ឆ្ន  ំ២០១៣ 
លនោះ មនុសសមយួចំននួអាចនិយយបាន

ថា ទុកឱកាសឲ្យលវៀតណាម លដ្ើមបថី្ក
ថ្របសាថ នភាពសិទធិមនុសសឲ្យមានភាព

លអរបលសើរល ើង , ការលធាើពណិជាកមម
រវងរបលទស ងំពីរលកើនល ើង ដ្ល់លៅ 

២៥ ពនោ់នដុ្ោែ រ  ប ុថ្នតសាថ នភាព 
សិទធិមនុសសដា ំកាលចុោះហួសយ ងធៃន ់
ធៃរ ។ របសិនលបើលយើងមនិនិយយ លតើ 
នឹងមានអ្នកណានិយយឲ្យលយើង ? " ។ 

រកុមអ្នកគារំទពរងាង “ចាបអ់្នុវតត
សិទធិមនុសសលវៀតណាមឆ្ន  ំ២០១៣”  ក៏
បានអំ្ពវនាវឲ្យលវៀតណាមលគារព សិទធិ
មនុសស លដ្ើមបែីែួនបានកាែ យជារបលទស
មយួមានតព្មែ លដាយការលគារពសិទធិ
មនុសសជាមូលដាឋ ន ។  

សូមបញ្ជា កថ់ា លវៀតណាមជាញឹក
ញាប ់រតូវបានសហពន័ធថ្ែមរកមពុជាលរកាម 
ថ្ដ្លមានមូលដាឋ នលៅអាលមរកិ និងអ្ងគ
ការឃាែ លំមើលសិទធិមនុសស H u m a n 
Right Watch រាយការណ៍ថា មានការ
រលំោភ្សិទធិមនុសសលៅលលើ រកុមជនជាតិ
លដ្ើមថ្ែមរលរកាមយ ងធៃនធ់ៃរ ។ 

កាលពីឆ្ន  ំ ២០០៧ រពោះសងឃថ្ែមរ
លរកាមលៅលែតតឃាែ ងំ ចំនួន ៥ អ្ងគរតូវ
បានចាបផ់្សសកឹ និងដាកគុ់កពី ២ លៅ ៤ 
ឆ្ន  ំ ពីបទបងកអ្សនតិសុែទីសាធារណៈ  
លដាយរគានថ់្តរពោះសងឃ ងំលនាោះនាគំាន
លចញតវ លៅមុែការយិល័យនគរបាល 
លវៀតណាម លែតតឃាែ ងំ , រពោះលតជរពោះ 
គុណ ទឹម សាែន រពោះសងឃថ្ែមរលរកាម 
ជារពោះលៅអ្ធិការវតតភ្នដិំ្នខាងលជើង ព្ន 
លែតតតថ្កវ រតូវចាបប់ញ្ាូ នលៅដាកគុ់ក
លៅលែតតមាតរ់ជូក និងករណី លោក លៅ 
លហន លៅលែតតមាតរ់ជូក ជាលដ្ើម ៕ 

រម្សកពទីាំពរ័ ៦ 

លោក លៅ លហន រតវូអាជាា ធរយនួលធាើ រណុកមមលៅកនុងគុកដ្ល់មានជំងឺ លហើយយកមកលធាើពាបាលលៅមនទីរពទយ 
 ងំលជើងជាបល់ខាន ោះ កាលពីព្លៃទី ២២ ថ្ែលមសា ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 

 ែលូែ នោះ លៅក នងុអាំ  ងលពេ ៦  ស ត ែ៍ាំបងូថ្នឆ្ន ាំលនោះ មានករណីជ្ញលត្ែ ើន ខែេត្ក  ម្សត្បឆ្ ាំងលៅក នងុ 
ត្បលទសលវៀរណាម្សត្រវូ នចាប់ែ ៃនួនងិឃ ាំែ ៃនួោ៉ោងលត្ែ ើន លប ើលត្បៀបលធៀបជ្ញម្សយួឆ្ន ាំកន ៃងម្សកលនោះ ។  

មាន ៤០ ករណីខែេ នឃ ាំែ ៃនួ ល ើយ នរនូែាំណឹង ។ វាគ ៊ឺជ្ញការម្សនិគរួឱយលរឿថា  លវៀរណាម្សត្រវូ នកាំព  ងពាោម្ស 
កាៃយជ្ញសមារកិត្ក  ម្សត្បកឹាសទិ ធមិ្សន  សស ថ្នអង គការស ត្បជ្ញជ្ញរ ិខរលៅខរបន តសកម្ស មភាពត្បឆ្ ាំង នងឹសទិ ធមិ្សន  សស 
កាន់ខរលក ើនល ើង ។ លសរភីាពក នងុនោិយសា ី,លសរភីាពក នងុការបលង ាើរអង គការសមា គម្សនងិលសរភីាព ថ្នការត្បរបិរ ត ិ

សាសន្ទលៅលវៀរណាម្សម្សនិមានល ើយ  ។ លោក Chris Smith សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាលមរកិ 



រពះក្តជរពះគុណ  សុិទធបិក្ញ្ហោ  សឺង  ៉ង់ អតតីរពះបាឡាតគណ ក្មតតរពះរតពងំ 

ន្រណាមែោះចៅក្ម្ពុជ្ញចប្ោម្ 

លែ ើម្សបី នត្ជ្ញបពរ័ម៌ានរ  ាំវញិសាថ នភាពសង គម្សខែ មរលត្កាម្សលៅកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស នងិលៅលត្ៅត្បលទស លោកអ នកអាែែេូទសសន្ទតាម្សរយៈលគ ទាំពរ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  

លដាយ ថាច ់របីជា លគឿន 
របវតតិសលងខប៖ 
រពោះលតជរពោះគុណ មហ្វ សឺង វ  ង ់

របសូត ព្លៃចនទ ៣ លកើត ថ្ែរសាពណ៍  
ឆ្ន  ំច អ្ដ្ឋស័ក ព. ស. ២៤៣០ រតូវនឹង
ព្លៃទី ២ ថ្ែសីហ្វ គ. ស. ១៨៨៦ លៅ
ភូ្មលិចករជំុ (ấp Kim Hòa) ឃុំ លចករជំុ 
(Xã Kim Hòa) រសុកលផ្ទន ដាច ់(huyện 
Cầu Ngang) លែតតរពោះរតពងំ ជាបុរត
របស់ លោក សឺង តឹង និង អ្នករសី    
សឺង ធី ទិត ។  

លពលធំដឹ្ងកតី មាត យឪពុកបាននាំ
រពោះអ្ងគចូលលៅសាន កល់ៅ កនុងវតតជយ  
សតថ រតនឧតតម (លចករជំុ) ឋតិលៅកនុង
ភូ្មឃុិំរសុកខាងលលើ លហើយបានសាង
ផ្សនួសជាសមលណរនាឆ្ន  ំគ. ស. ១៩០១ 
លពលរពោះអ្ងគអាយុបាន ១៥ ឆ្ន  ំ។  

លរកាយពីបានសាងផ្សនួស រពោះអ្ងគ
បាននិមនតលចញពីវតតកំលណើ ត របស់ែែួន
លៅគងល់ៅកនុងវតតមយួចំននួ លៅលែតតរពោះ
រតពងំដូ្ចជាវតតលពធិសារាម (កាន ់  
សនម) រសុកលផ្ទន ដាច ់ វតតលពធិវងសកំពង់
ដូ្ង រសុកកលញ្ជា ង វតតអ្ងគររាជបុរ ី (អ្ងគ)
និងវតតលពធិសាលរាជ (កំពង)់ ជាលដ្ើម 
លដ្ើមបថី្សាងរកចំលណោះវជិាា លផ្សសងៗ ដូ្ចជា
អ្កសរសាន្តសតថ្ែមរ និងកបនួគមពរីធមអ៌ាល ៌
លៅកនុងរពោះពុទធសាសនា ។ 

ឆ្ន  ំ ១៩២៦ រពោះលតជរពោះគុណ    
សឺង វ  ង ់ រតូវបានពុទធបរស័ិទថ្ែមរលរកាម 
ចំណុោះងវតតលចករជំុ ថ្តងតងំឲ្យលធាើជា
រពោះលៅអ្ធិការវតត ។ 

ចោនាអ្កសរសាន្តសតថ្ែមរ៖ 
លរកាយមក រពោះអ្ងគបានលផ្សតើមឲ្យ

មានចលនា ការសិកាអ្កសរសាន្តសតថ្ែមរ 
ចាបពី់ថាន កប់ឋមសិកា រហូតដ្ល់ថាន ក់
ពុទធិកសិកា លៅតមវតតនានាទូ ងំ
លែតតរពោះរតពងំ ។ ចលនាសិកាអ្កសរ
សាន្តសតលនោះ បានរកីដុ្ោះដាលគួរឲ្យកត់
សមាគ ល់ លដាយបណតុ ោះបណាត លបានរពោះ
សងឃថ្ែមរលរកាម ឲ្យកាែ យលៅជាអ្នក
លសនហ្វជាតិ  និងបញ្ា វនតជាលរចើនអ្ងគ 
និងរបូ ។ 

ចលនារបឆ្ងំយនួលសរ ី រណប    
អាលមរកិកាងំ លដ្ើមបកីារពរពូជសាសន៍
ថ្ែមរលរកាម៖ 

ឆ្ន  ំ ១៩៥៧ រពោះលតជរពោះគុណ    
សឺង វ  ង ់ រតូវ បានរពោះសងឃ និងពុទធ
បរស័ិទថ្ែមរលរកាម លៅលែតតរពោះរតពងំ 
ថ្តងតងំឲ្យលធាើជាលមគណលែតត ។  

លគាលនលយបាយ រោំយពូជ

សាសនថ៍្ែមរលៅកមពុជាលរកាមឲ្យកាែ យលៅ
ជាជនជាតិយួន និងការបិទសិទធិថ្ែមរ
លរកាមលគារពរពោះពុទធសាសនា តមអ្នុ
រកិតយលលែ ១០/៥៩ របស់រដាឋ ភ្បិាល  
ផ្ទត ចក់ារយួន ង ូ ដិ្ញ លយ ម (Ngô Đình 
Diệm) បានលធាើឲ្យរពោះសងឃ និងពលលដ្ឋ
ថ្ែមរលរកាមមានការឈចឺាបយ់ ងខាែ ងំ ។ 

ថ្ែកញ្ជា  ឆ្ន  ំ ១៩៦០ កនុងឱកាស
បុណយថ្សនដូ្នត (បុណយភ្ាុ បិំណឌ ) រពោះ 
លតជរពោះគុណ មហ្វ សឺង វ  ង ់ បាន
ដឹ្កនារំកុមបាតុករជារពោះសងឃ និងពល 
រដ្ឋថ្ែមរលរកាមជាង ៤.០០០ អ្ងគនិងរបូលធាើ
មហ្វបាតុកមមមយួ លៅមុែការយិល័យ
របធានលែតតរពោះរតពងំកនុង ការ ម រ 
ឲ្យរដាឋ ភ្បិាលអាណាគមយួន បញ្ឈប់
ការចាបរ់ពោះសងឃផ្សសកឹ លៅលធាើ ហ្វន 
និងសំុកំុឲ្យមានការទមាែ ករ់គាបថ់្បក លៅ
តមវតតអារាមថ្ែមរលរកាមនានាជាលដ្ើម ។ 
ការលធាើមហ្វបាតុកមមលនោះរបស់ថ្ែមរលរកាម 
លដ្ើមបរីបឆ្ងំនឹងការរោំយពូជសាសន ៍
និងរពោះពុទធសាសនាថ្ែមរ ពីសំណាក ់
អាណានិគមយួនខាងតបងូ ថ្ដ្លជារដាឋ
ភ្បិាលមយួអាយ ង របស់អាលមរកិកាងំ 
លនាោះពកួយួនកុមមុយនិសតខាងលជើង បាន
លកងរបវញ្ានផ៍្សលរបលយជនន៍លយបាយ
ពីការតស៊ែូរបស់ថ្ែមរលរកាមមនិតិចល ើយ
លដាយពកួលគបានថ្រសក និងបតឹងដ្ល់
អ្នតរជាតិថា សហរដ្ឋអាលមរកិបាន
រលំោភ្សិទធិលសរភីាពសាសនាថ្ែមរ លៅ
កមពុជាលរកាម (យួនខាងតបងូ) ។ 

តនួាទីកនុងបកសកុមមុយនិសតយនួ៖ 
លរកាយពីការលធាើមហ្វបាតុកមមលនាោះ

មក បកសកុមមុយនិសតយួនបានទទលួការ
គារំទយ ងខាែ ងំ ពីសំណាកអ់្នតរជាតិ 
និង លដ្ើមបទីទលួបានផ្សលរបលយជនដ៍្៏
មហិមាលនោះតលៅលទៀតលៅថ្ែមនីា ឆ្ន  ំ
១៩៦១ រពោះលតជរពោះគុណ មហ្វ សឺង 
វ  ង ់ រតូវបានបកសកុមមុយនិសតយួនថ្តង 
តងំឲ្យរពោះអ្ងគលធាើជាទីរបឹកា ព្នរណ 
សិរសជាតិរលំដាោះភាគខាងតបងូ (M ặ t 
Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền 
Nam) ។  

លរកាយមករពោះអ្ងគរតូវ បានជាប់
លឆ្ន តជាអ្នុរបធានព្នគណៈ កមមការ
ការពរសនតិភាពពិភ្ពលោក លៅកមពុជា
លរកាម (យួនខាងតបងូ) (Phó chủ tịch 
Hội đồng bào hòa bình thếgiới 
miền nam Việt Nam) ។ 

យនួលធាើឃាតលៅលែតតទឹកលមម ៖ 
លដាយបកសកុមមុយនិសតយួនបារមភពី

ឥទធិពលរបស់រពោះលតជរពោះគុណ សឺង 
វ  ង ់ កនុងការលធាើចលនាឲ្យថ្ែមរលរកាម រប 
ឆ្ងំនឹងពកួលគវញិ លៅលពលអ្នាគត 
លដ្ើមបសិីទធិលសរភីាព ជូនថ្ែមរលរកាមលនាោះ 
លៅព្លៃអ្ងាគ រ ១១ លកើត ថ្ែផ្សលគុន ឆ្ន  ំ
ខាល ចតា ស័ក ព. ស. ២៥០៦ រតូវ
នឹងព្លៃទី ០៥ ថ្ែមនីា គ. ស. ១៩៦៣ 
ពកួ យួនបានលធាើឃាតរពោះអ្ងគ លៅកនុង
តំបនត់ស៊ែូមយួ ឋតិលៅកនុង លែតតទឹក   
លមម  ។  

ពិធីបញ្ាុ ោះសព៖ 
លពលរពោះអ្ងគសុគត ពលរដ្ឋថ្ែមរ

លរកាម បានបញ្ាុ ោះសពរពោះអ្ងគលៅលែតត
ទឹកលមម  ទីថ្នែងថ្ដ្លរពោះអ្ងគសុគត ជា
បលណាដ ោះអាសនន ។ លុោះដ្ល់ ថ្ែលមសា 
ឆ្ន  ំ ១៩៨១ កនុងឱកាសបុណយចូលឆ្ន ំ
ថ្ែមរពុទធបរស័ិទ កប៏ានលលើករពោះសពរពោះ
អ្ងគពីលែតតទឹកលមម  មកលធាើបុណយបូជាលៅ
វតតជយសតថ រតនឧតតម (លចករជំុ) និង
តមកល់អ្ដ្ឋិធាតុរបស់រពោះអ្ងគ លៅកនុងវតត
លនោះសរមាបល់គារពបូជាតលរៀងមក ។   

លរកាយពីបញ្ាបស់ន្តងាគ មលវៀតណាម 
និង លរកាយពីរដាឋ ភ្បិាលបកសកុមមុយ
និសតយួនបានចូលរតួតរតថ្ែមរលរកាមលៅ 
ថ្ដ្នដី្កមពុជាលរកាម នាព្លៃទី ៣០ ថ្ែ    
លមសា ឆ្ន  ំ ១៩៧៥ លនាោះ ចលនាអ្កសរ
សាន្តសតថ្ែមរ បានបនតសាន រពោះហសថរបស់
រពោះលតជរពោះគុណ លដាយរពោះលតជរពោះ
គុណ គឹម តុក លចើង (កនតធលមាម  )។ 

លពលរពោះលតជរពោះគុណ សឺង វ  ង ់
បានសគតលៅ សមាគមរពោះសងឃ
សាមគគីលសនហ្វជាតិ លែតតរពោះរតពងំ 
បានយករពោះនាមរពោះអ្ងគ ដាកល់ ម្ ោះ
សាោពុទធកវទិាល័យ ទូ ងំលែតតរពោះ
រតពងំថា «សាោពុទធកិវទិាល័យ សឺង 
វ  ង»់ ។ បចាុបបនន សាោលនោះមនិបានលរបើ
ជាផ្សែូវ ការលទៀតលទលរពោះមានការផ្ទែ ស់បតូរ
កមមវធីិសិកា ។ 

វណណ កមមរបស់រពោះអ្ងគ៖ 
លៅលែតតរពោះរតពងំ របជាពលរដ្ឋ

ថ្ែមរលរកាមរគបរ់ស បសឹ់ងរគប ់គាន ថ្តង 
ថ្តលចោះសូរតបទ “លគារពដ្ងួវញិ្ជា ណកខន័ធ   
វរីបុរស” ថ្ដ្លជាសាន រពោះហសថនិពនធ
របស់រពោះអ្ងគ ។ 

បទលនោះសរមាបសូ់រតកនុងវតតអារាម
ផ្សទោះពុទធបរស័ិទថ្ែមរលរកាមមុនលពល លផ្សតើម
ធមន៌មសាក រ កនុងពិធីបុណយ នលផ្សសងៗ 
ឬ មុនលពលលគារពទង ់ រពោះពុទធសាសនា
លៅកនុងវតត  ៕ 

ត្ពោះលររត្ពោះគ  ណ ស៊ឺង វ ៉ោង់ អររីត្ពោះ ឡារគណលែរ តត្ពោះត្រពា ាំង នងិត្រវូ នបកសក  ម្ស មយុនសិ តលវៀរណាម្សផ្ស ាេឋ់ានន តរសក ាិ៍ជ្ញអន  ត្បធានថ្នគណៈកម្ស មការការពារសន តភិាពពភិពលោកលៅ       
កម្ស ពជុ្ញលត្កាម្ស ។ ត្ពោះអង គត្បសរូ ឆ្ន ាំ ១៨៨៦ ជ្ញអ នកែេន្ទអកសរសាស្តសតខែ មរ នងិជ្ញអ នកត្បឆ្ ាំង រា ាំងលៅកម្ស ពជុ្ញលត្កាម្សតាម្សលោេនលោ យរបស់គណបកសក  ម្ស មនសិ តលវៀរណាម្ស ។ ត្ពោះអង គត្រវូ
 នយនួលធ ាើឃរឲ្យស គរក នងុលែរ តទកឹលមម   ន្ទឆ្ន ាំ ១៩៦៣ ក នងុត្ពោះរន ម ៧៨ ឆ្ន ាំ ។  

ត្ពោះន្ទម្ស៖ ស៊ឺន វ ៉ោង់ ត្ពោះន្ទម្សបញ្ញរ ត៖ិ វសិ  ទ ធបិលញ្ហញ  
ត្បសរូ៖ ថ្ង ៃែន ា ៣ លក ើរ ខែត្សាពណ៍  ឆ្ន ាំ ែ អែ ឋសក័ ព. ស. ២៤៣០  

ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី០២ ខែសហី្វ គ. ស. ១៨៨៦  
លញាម្សត្ប  ស៖ ស៊ឺង រងឹ (Sơn Tân) - លញាម្សស្ស៖ី ស៊ឺង ធ ីទរិ (Sơn Thị Tích) 

ទកីខន ៃងត្បសរូ៖ ភមូ្សលិែកត្រ  ាំ (ấp Kim Hòa) ឃ ាំ លែកត្រ  ាំ (Xã Kim Hòa) ស្ស កលផ្ជន  ែ់ 
(huyện Cầu Ngang) លែរ តត្ពោះត្រពា ាំង  

ស គរ៖ ថ្ង ៃអង្គ រ ១១ លក ើរ ខែផ្សេគនុ ឆ្ន ាំ ខាេ ែតាាសក័ ព. ស. ២៥០៦  
ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី០៥ ខែម្សនី្ទ គ. ស. ១៩៦៣  

បទក្ោរពដួង ញិ្ហោ ណកខ័នធ រីបុរស 
១. ែរិ តលអ ើយខសននកឹែេ់រនខែេឃៃ រ  

លត្ពាោះត្បលោរនជ៍្ញរពិរូពងសលែម្សរា 
ែ ាំត្បងឹរស ែូេប់ តរូរវីា៉ោ  

ការពារនវូជ្ញរសិាសន្ទឲ្យ នឋរិលសថរសាថ ពរ ។ 
២. វរីប  រសខែេឃៃ រលៅល ើយ  
លយើងក  ាំកលន តើយត្រវូត្ប  ងត្បយ័រ ន 

រកាម្សរក៌លនោះក  ាំឲ្យ រ់  
ក  ាំឲ្យអខណតររសារ់លៅល យពយ ោះសងឃរា ។ 

៣. ល រ  លនោះលយើងត្រវូែ ាំត្បងឹព  ោះពារនងឹម្សនិឲ្យលៅ មង   
ង ាែីបិរជ្ញរលិយើងជ្ញប់ក នងុែ ាំណង 

ែ ាំត្បងឹរស ែូេប់ តរូរវីា៉ោ    
ការពារនវូជ្ញរសិាសន្ទកគ៏ង់នងឹ នសលត្ម្សែ ។ 
៤. ខរនកឹែេរ់នខែេឃៃ រកាេណា  

ស្សក់ទកឹលនត្តាខែេថាៃ ែែូលពត្រ 
លយើងែ ាុាំនកឹណាស់ោម នលពេណាលភ ៃែ  

លពេត្ពោះសរូោិល ៀបេែិ នកឹែេ់ត្ពេងឹឃៃ រលៅ ៕ 


