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ប្រភពព័តម៌ានស្ត ពីីខ្មែរក្ប្ោម 

អានលៅទាំពរ័  ៤ អានលៅទាំពរ័ ៤ 

វវៀតណាមផដន្ទទ វោសព្ពះសង្ឃ ២ អង្គ នងិ្ ពលរដ្ឋខ្មែរវព្ោម ៧ របូ 
ឲ្យជាប់គុកព ី១០ ខ្ម វៅ ៦ ឆ្ន ាំ  

ទាំពរ័  ៨ 

អតថន័យតួអកសរវៅ
វលើផ្ទ ាំង្សិលាចារកឹវតត

សមបូររង្ស ី

រពះសងឃខែ មរលរោមរវ៉លល ើករបូងររពះសងឃ លៅទលីានរបជាធបិលរយយ នាទរីកងុភ នលពញ ោលពរីពកឹថ្ង ងទ ី២៥ ខែមងិនុា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ល ើមបីទាមទារ
ឲ្យអាជាា ធរលវៀរណាមល ះខលងរពះសងឃ នងិពលរ ឋខែ មរលរោមខ លររវូបានចាប់ែ លនួ លៅលែរ តឃ្ល ាំង កម ពជុាលរោម ។ 

អានលៅទាំពរ័ ៣ 

មន្តនតយួីនថា បកសជ ាំោស់វៅ
កមពុជាជាប់វឆ្ន ត ជនជាតិយួន 
នងិ្ខ្មែរវព្ោម ព្តូវបានបញ្ជូ ន

វៅស្សុក 

លពះវហិារវត្ថសមផរួរងស ី( សមផរួ ) ដដល
បានដឹកនាំសាងសងជ់ាថ្យី ដោយ

លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់យងួ និងបាន
បញចុ ះខណឍ សីមាកាលពីឆ្ប ាំ ១៩៩៨ ។ 

ខ្មែរវព្ោមវៅកមពុជានងឹ្វធវ ើបាតុកមែមុមស្ថថ នទូតវវៀតណាម  
វៅថ្ថងទ ី១៣ ខ្មតុលា វនះ 

ពលរដឌដខយរដលកាមដៅភូមពិ្លពជាប ់លសកុដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វ ាំង លត្វូបាបតុ្លាការបកស   
កុមយុយនិសថដវៀត្ណាម លបកាសសាលលកមផឋនធ ដោសឲ្រជាបគុ់ក ពី ១០  ដខ ដៅ ១ ឆ្ប ាំ 

កាលពី ព្ថ្ងទី ២៥ ដខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។   

លពះសងឃ ២ អងគ និងពលរដឌដខយរដលកាម ២ របូ ព្នវត្ថសិរតីាដសក  លសកុដលជាយញរ 
ដខត្ថឃ្វ ាំង លត្វូបានតុ្លាការបកសកុមយុយនិសថដវៀត្ណាម លបកាសសាលលកមផឋនធ
ដោសឲ្រជាបគុ់ក ពី ២ ឆ្ប ាំ ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ កាលពី ព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។   

លៅថ្ង ងទ ី២៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៣ អ្ នកភមូថិ្រពជាប់ ៥ នាក់ ខ លជាប់ទាក់ទនិនងឹរពះលរជរពះគណុ ល ីចនិាា  ថ្នវរ តថ្រពជាប់ ររវូបានរលុាោរលែរ ត
ឃ្ល ាំង ថ្នបកសកមុ មយុនសិ តលវៀរណាម របោសសាលរកមឲ្យជាប់ពន ធនាគារម្នន ក់ៗ ព ី១០ ខែលៅ ១ ឆ្ន ាំ ពបីទ “បង កអ្សន តសិែុទសីាធារណៈ” តាមម្នរតា 
២៤៥ ថ្នចាប់រពហ្មទណឌរបស់របលទសលវៀរណាម នងិមក ល់ថ្ង ងទ ី២៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៣ រលុាោរ ខ ល បានរបោសសាលរកមសលរមចផ ានាទ
លទាស រពះសងឃពរី អ្ង គ នងិពលរ ឋខែ មរលរោម ២ របូលទៀរ ឲ្យជាប់គកុម្នន ក់ៗព ី២ លៅ ៦ ឆ្ន ាំ ពបីទ “ចារ់តា ាំងនា ាំមនសុសលចញលៅលរៅរបលទស” នងិ ” 
ទទលួរបាក់ពសីហ្ពន័ ធខែ មរកម ពជុាលរោម ល ើមបីចារ់តា ាំង របឆ្ ាំងរ ឋភបិាលបកសកមុ មយុនសិ តលវៀរណាម” ។ (អានបនតវៅទ ាំព័រ ២) 

ស្ថលារាជធានភីន ាំវពញ  
មិនឲ្យខ្មែរវព្ោមវធវើ         
បាតុកមែ មុមទូតវវៀត   
ណាម វៅថ្ថងទ ី១៣         

ខ្មតុលា  

ប៉ូលិសដខយរបានបង្ក្រា បលពះសងឃដខយរដលកាម
ដៅមុខសាទ នទូត្យនួ នទីលកងុភបាំដពញ 

កាលពីព្ថ្ងទី ១៧ ដខធ្បូ ឆ្ប ាំ ២០០៧        
ខណៈដដលលពះសងឃដខយរដលកាមលបមាណ
ជាង ៥០ អងគ យកញត្ថិដៅជូនមង្ក្នថសីាទ ន
ទូត្យនួ ដដើមផជីលមញុឲ្ររោឌ ភបិាលដវៀត្
ណាម ដោរពសិទនពិលរដឌដខបរដលកាម ដៅ
កមភុជាដលកាម កបុងដនះ មានសុាំឲ្រដោះ
ដលងអតី្ត្ លពះដៅអធិ្ការវត្ថភបាំដិន     
ខាងដជើង ទឹម សាខន ព្នដខត្ថតាដកវ     

និង លពះសងឃ ៥ អងគ ដៅដខត្ថឃ្វ ាំង ។  
របូថ្ត្ លីកាដូ  

ដលាក សម រងសុ ីលបធានគណបកស
សដង្ក្រគ ះជាតិ្កមភុជា ។ 

      ត្ាំណាងអាជាញ ធ្រយួន ដៅលសុកថ្ាូវ 
ដខត្ថលពះលត្ពាំង បានដឃ្សនដៅកាន ់
ពលរដឌដខយរដលកាម ដៅដពលថ្យីៗដនះៗថា 
លបសិនដបើគណបកសសដង្ក្រគ ះជាតិ្ ដៅ
កមភុជាជាបដ់ឆ្ប ត្ មនិលតឹ្មដត្ជនជាតិ្
យួនដទ ដដលលតូ្វបានរោឌ ភបិាលកមភុជា 
បញជូ នដៅដវៀត្ណាម សូមផដីខយរដលកាម
ដដលរស់ដៅលសុកដខយរ កល៏តូ្វបានបញជូ ន
លត្ឡបដ់ៅកមភុជាដលកាមវញិផងដដរ ។ 



ថ្ង ងលៅរ ៍០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ  
អភបិាល  សងឺ យ ៉ឹង រតនា  ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ   ចាងហាឝ ងរង ស នឺ ចែង ចែើន និពនននយក ថាែ់ ររីជា ចគឿន  

ការយិាល័យនិពនធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា  ផទះលលខ 791ព្រុមទី 4 ភូមពិ្ា 3  សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ ខណ្ឌ មានជយ័ ភនលំពញ ។  
ទាំនកទ់ាំនង៖ ទូរស័ពធៈ (855) 017-369-683 ឬ (855)  023 42 44 89 (ดดកមភុជា) ទូរស័ពធៈ (408) 550-5060 (ดดดអាដមរកិ)  Email: preynokornews@gmail.com   

ដគហទាំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ដគហទាំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ដលខ ៣៣៦ ព.ម. លបក / ព្ថ្ងទី ២២ ដខឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១២ 

លបាះពុមពចំននួ ១០០០ ចាប ់លៅលរាងពុមពអងគរ ផទះលលខ ៦២ អាលប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងព្សឡាង ខណ្ឌ ទលួលោរ  រាជធានីភនលំពញ  

វវៀតណាមផដន្ទទ វោសព្ពះសង្ឃ ២ អង្គ នងិ្ ពលរដ្ឋខ្មែរវព្ោម ៧ របូឲ្យជាប់គុកព ី១០ ខ្ម វៅ ៦ ឆ្ន ាំ  
ករណីពលរដឌដខយរដលកាម ៥ របូ ឲ្រ 

ជាបគុ់កពី ១០ ដខដៅ ១ ឆ្ប ាំ ៖ 
ជនជាបដ់ចាទជាពលរដឌដខយរដលកាម

ោាំង ៥ នក ់ដនះ មានលសុកកាំដណើ ត្ដៅ
ភូមដិបៀងដុង A (Bien Dong   A ) ឃុាំ 
វងិលតាចដុ់ង (Vinh Trach Dong) ទី
លកុងពលលាវ ដខត្ថពលលាវ  មាប ក់ៗ លតូ្វ
បានតុ្ការដាំបូង របស់បកសកុមយុយនិសថ 
ដវៀត្ណាមសដលមចលបកាស សាលលកម
ឲ្រជាបគុ់ក ដូចត្ដៅ ៖ 

១.អបកលសី លី ធី្ សាបុត្ (Lý Thị 
Sà Bột)   ១ ឆ្ប ាំ , ២.អបកលសី លី ធី្ 
យន ់(Lý Thị Dạnh)  ១ ឆ្ប ាំ , ៣.អបក
លសី ឡឹម ធី្ ឡង (Lâm Thị Loan)  ១ 
ឆ្ប ាំ , ៤.ដលាក  លី មនិ ហាយ (Lý 
Minh Hải)  ១១ ដខ និង ៥.ដលាក 
តាាំង ផលាវ  (Tăng Pho La)  ១០     
ដខ ។ ចាំដណកអបកលសី លី ធី្ សាបុត្ 
លតូ្វបានតុ្លាការកាត្ដ់ោសកាំបាាំងមុខ 
ដលពះោត្ប់ានដភៀសខវួនដចញ ដៅដលៅ
លបដទសមុនដពលដវៀត្ណាមចាបខ់វួន ។ 

ដោងតាមដសចកឋីលបកាស របស់
ដៅលកម ដៅកបុងអងគសវនការដនះថា  
ពលរដឌដខយរដលកាមោាំង ៥ របូដនះ លតូ្វ 
បាន ដចាទលបកានដ់ោស ដលពះបានជយួ 
ទូងសគរ និងព្វរោាំងដៅវត្ថព្លពជាប ់កាល
ពីព្ថ្ងទី ២៣ ដខមនី ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផ ី
លបឆ្ាំងនឹងការសដលមចរបស់រោឌ ភបិាល
ដវៀត្ណាម កបុងការចាបផ់សកឹលពះដត្ជ  
លពះ គុណ លី ចិនឋ  ។ 

សូមបញ្ញជ កថ់ា កាលពីព្ថ្ងទី ១៦ 

ដខឧសភា អាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមបានបញ្ញជ
ឲ្រកងកមាវ ាំងសនថិសុខរបស់ខវួនដៅដោះ 
ជញ្ញជ ាំងកុដិលពះដត្ជលពះគុណ លី ចិនឋ  
ដហើយចាបល់ពះអងគោកចូ់លបាវ យក
ដៅដធ្ឝើោរណុកមយ ដៅសាលាលសុក
ដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វ ាំងោ៉ងធ្ងនធ់្ងរ ។ 
មូលដហតុ្ ដដលអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមចាប ់
លពះដត្ជលពះ គុណ លី ចិនឋ  ផសកឹ និងដធ្ឝើ
ោរណុកមយដនះ ដលពះអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាម
បានដចាទលបកានល់ពះអងគថា បាន
ោកទ់ងដខយរដលកាម ដៅដលៅលបដទស
បាំពននឹងធ្មយនុញដ  ព្នសមាគមលពះពុទន
សាសនដវៀត្ណាម ។  

បចចុបផនប លពះដត្ជលពះគុណ លី 
ចិនឋ  និងពលរដឌដខយរដលកាមមយួចាំននួ 
ដដលរងការគាំរាមកាំដហង ពីអាជាញ ធ្រដវៀត្
ណាមដនះ បានដភៀសខវួនដចញដៅសុាំ
សិទនិលជកដកាន ដៅការោិល័យឧត្ឋម
សបងការអងគការសហលបជាជាតិ្ ទទលួ
បនធុកជនដភៀសខវួន ដៅកបុងលបដទស    
ព្ថ្ ។ 

ករណីលពះសងឃ និង ពលរដឌដខយរ
ដលកាមឲ្រជាបគុ់កពី ២ ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ ៖ 

តុ្លាការដខត្ថឃ្វ ាំង ព្នបកសកុមយុយ
និសថដវៀត្ណាម បានលបកាសសាលលកម 
ដៅព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ  សដលមចផឋនធ
ដោស លពះសងឃ ២ អងគ និងពលរដឌដខយរ
ដលកាម ២ របូឲ្រជាបគុ់កមាប ក់ៗ ពី ២    
ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ ពីបទ “ចាត្ត់ាាំងនាំមនុសស
ដចញដៅដលៅលបដទស” និង ” ទទលួ
លបាកពី់សហពន័នដខយរកមភុជាដលកាម ដដើមផ ី

ចាត្ត់ាាំងលបឆ្ាំងរោឌ ភបិាលបកសកុមយុយ
និសថដវៀត្ណាម” ។ 

សាលលកុមដនះ បានសដលមចផឋនធ
ដោស លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ ដធ្ឿន 
(Thach Thuol) លបសូត្ ឆ្ប ាំ ១៩៨៥ 
ជាលគូសូលត្វត្ថដសរតីាដសក ឲ្រជាបព់នន 
នោរ ៦ ឆ្ប ាំ  លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី 
(Lieu Ny) លបសូត្ ឆ្ប ាំ ១៩៨៦ ជាលពះ
ដៅអធិ្ការវត្ថដសរតីាដសក ឲ្រជាបព់នន 
នោរ ៤ ឆ្ប ាំ ដលាក ថាច ់ ភូមរិទិន 
(Thach Phum Rich) ដកើត្ ឆ្ប ាំ 
១៩៨៩  ឲ្រជាបព់នននោរ ៣ ឆ្ប ាំ ពីបទ 
“ដភៀសខវួនដៅលបដទសដលៅ ដដើមផលីបឆ្ាំង  
រោឌ ភបិាល” និង ដលាក លតា វណត  ថា   
(Tra Quanh Tha) ឲ្រជាបព់ននន   
ោរ ២ ឆ្ប ាំ ពីបទ “ចាត្ត់ាាំងនាំមនុសសរត្់
ដចញដៅលបដទសដលៅ” ។  អបកោាំង ៤ 
របូដនះ មានលសកុាំដណើ ត្ ឃុាំវញិហាយ 
(Vĩnh Hải) លសុកដលជាយញរ ដខត្ថ         
ឃ្វ ាំង ។ 

ដោងតាមការដចាទលបកានពី់មនធីរ
ដសុើបអដងាត្ ព្នបកសកុមយុយនិសថយួន 
(VKSND) បានដចាទជនោាំង ៤ របូ
ដនះ ថា បានដជឿតាមការដឃ្សនពី       
សាំណាកម់នុសសអាលកកដ់ៅដលៅលបដទស 
ដោយ លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី និង   
ថាច ់ដធ្ឿន បានដធ្ឝើសកមយភាពដឃ្សន 
បាំផុសបាំផុល ដថាា លដោស និងបាំដបក 
បាំបាក ់ កមាវ ាំងសាមគគីជនជាតិ្ដៅកបុងលប 
ដទសដវៀត្ណាម ។ ដោងតាមភសថុតាង
ដដលតុ្លាការដវៀត្ណាម បានដលើក

ដឡើង ដដើមផដីចាទលបកានជ់នជាបដ់ចាទ
ោាំង ៤ នកដ់នះ ថា ចាបពី់ ឆ្ប ាំ ២០១០ 
រហូត្ដល់ដពល លតូ្វបានចាបខ់វួន
លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ ដធ្ឿន និង លីវ 
នី បានទទលួលុយចាំននួ ១២ ដលើក 
ដដលសរបុទឹកលបាកល់បមាណ ១១៨ 
លាន ដុង (លបដហល ៥.០០០ ដូលាវ រ
សហរដឌអាដមរកិ) ពីលកុមអឝីមយួ ដដល
តុ្លាការដនះដៅថា ពកួលបតិ្កិរោិដៅ
ដលៅលបដទស និងដចាទថា លពះសងឃោាំង
ពីរអងគដនះ បានផឋល់បទសមាម សនច៍ាំននួ 
២១ ដលើក ជាមយួនឹងវទិរ ុ  “សាំដឡង  
កមភុជាដលកាម” (VOKK) និង វទិរអុាសីុ
ដសរ ី ជាដខមរភាសា ដដលមានខវឹមសារ
អឝីមយួ តាមតុ្លាការបកសកុមយុយនិសថ 
មយួដនះដៅថា “ដថាា លដោសរោឌ ភ ិ  
បាលដវៀត្ណាម”  ។ 

ដោងតាមសាលដីការ ដដដល 
បានលបកាសថា ដៅព្ថ្ងទី ១៩ ដខឧសភា 
ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដៅវត្ថដសរតីាដសក ឋតិ្ដៅ
កបុង ភូមតិាដសក ឃុាំវញិហាយ លសុក
ដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វ ាំង លពះដត្ជលពះគុណ 
ថាច ់ ដធ្ឿន និង លពះដត្ជលពះគុណ លីវ 
នី បានឲ្រ ដលាក ថាច ់ភូមរិទិន ថ្ត្វឌីីអូ 
ចាំននួពីរឃវីប ដដលមានអត្ទនយ័ អឝីមយួ 
តាមការដចាទរបស់តុ្លាការថា មាន
លកខណៈ “បាំផុសបាំផុល” និង “ដថាា ល
ដោស” រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម ដហើយ
បានចមវងចូល USB ដដើមផយីកដៅលប 
ដទសកមភុជា ។ ឯកសារវឌីីអូឃវីបដនះ 
លតូ្វបានន គរបាល ដវៀត្ណាម លបចាាំ      

លពាំដដនលចក ឃុាំអាងបិន លសុកអាងភូ 
ដខត្ថមាត្ល់ជូក របឹយក និងចាបខ់វួន      
ខណៈ ដដលលពះសងឃោាំងពីរអងគ និង
ពលរដឌោាំងពីររបូដនះ ពាោមដគចឆវង
ចូលទឹកដីលបដទសកមភុជា ។ 

ដៅកបុងអងគសវនការ លពះដត្ជ   
លពះគុណ លីវ នី  ដលាក ថាច ់ ភូមរិទិន 
និង ដលាក លតា វណត ថា បានសារភាព 
កាំហុស និង សុាំឲ្រសលមាលដោស 
ចាំដណក លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ ដធ្ឿន 
មនិលពមសារភាពដឡើយ ដហើយលពះអងគ
បានដលើកដឡើងថា វឌីីអូឃវីបដដលលពះ
អងគបានថ្ត្ដនះ ដធ្ឝើដឡើងដដើមផរី ាំឭកដល់
ខបួ ៩ លពះវសា ព្នការសាងផបួសរបស់
លពះអងគ ។ 

 សូមបញ្ញជ កដ់ៅព្ថ្ងទី ២៥ ដខ
កញ្ញដ  ដនះ ដដរ តុ្លាការដខត្ថឃ្វ ាំង ក៏
បានលបកាសសាលលកម ផឋនធ ដោស 
ពលរដឌដខយរដលកាម ៥ របូដៅ ភូមពិ្លពជាប ់
ឲ្រជាបគុ់កមាប ក់ៗ ពី ១០ ដខដៅ ១ ឆ្ប ាំ ពី
បទ “បងាអសនថិសុខទីសាធារណៈ” ផង
ដដរ ។ 

អងគសវនការរបស់តុ្លាការបកស
កុមយុយនិសថដវៀត្ណាមពីរដលើកដនះ បាន
សដលមចោកគុ់កលពះសងឃដខយរដលកាម  ២ 
អងគ និងពលរដឌដខយរដលកាម ៦ របូ និង 
ង្ក្សថីមាប កក់ាត្ដ់ោសកាំបាាំងមុខ ។ ការ
កាត្ដ់ោសដនះ ដៅបនធ បពី់ពកួោត្់
បានជាបឃុ់ាំឃ្ាំងអស់រយៈដពលជិត្ ៥ 
ដខកនវងមក ៕ 

 

លពះសងឃដខយរដលកាមត្វ៉ ដៅទីលានលបជាធិ្បដត្យរ នទីលកងុភបដពញ កាលពីលពឹកព្ថ្ងទី ២៥ ដខមថុិ្ន ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផោីមោរឲ្រអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមដោះដលងលពះសងឃ និងពលរដឌដខយរដលកាម ។ 

សមូខង លងអ្ាំណររពះគណុ ច ាំល ះរពះលរជរពះគណុ ថាច់ វសនា លៅវរ តរសមលីែមរារាម របលទសអ្ ុតីាល ីបានឧបរ ថម ភរបាក់ច ាំននួ ១៦៥  លូាល រ សរម្នប់លបាះពមុ ភោខសរលលែលនះ ។ 



ថ្ង ងលៅរ ៍០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៣ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

អងគការសមាគមដខយរដលកាម ដដល
មានមូលោឌ នដៅលបដទសកមភុជា ដលោង
នឹងដធ្ឝើបាតុ្កមយ ដៅមុខសាទ នទូត្ដវៀត្
ណាម នទីលកុងភបាំដពញ ដៅព្ថ្ងទី ១៣ 
ដខតុ្លា ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផោីមោរឲ្រ    
រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម ដោះដលងលពះ
សងឃ ២ អងគ និងពលរដឌដខយរដលកាម ៧ 
ដផសងដទៀត្ដដល លតូ្វបានតុ្លាការដខត្ថ
ឃ្វ ាំង ព្នបកសកុមយុយនិសថដវៀត្ណាម 
លបកាសសាលលកមឲ្រជាបព់នននោរ ពី 

១០ ដខដៅ ៦ ឆ្ប ាំ កាលពីព្ថ្ងទី ២៥ និង 
២៧ ដខកញ្ញដ  កនវងដៅដនះ ។ 

ដោងតាមដសចកឋីជូនដាំណឹងមយួ
ចាបដ់ដលការោិល័យ សារពត័្ម៌ាន 
ព្លពនគរ ទទលួបាន ព្ថ្ងទី ០៦ ដខតុ្លា 
ដនះថា អងគការសមាគមដខយរដលកាម នឹង
ដធ្ឝើបាតុ្កមយដៅ “ដវលាដម៉ាង ៨៖ ៣០ 
នទី លពឹក រហូត្ដល់ ដម៉ាង ១២ ព្ថ្ងលត្ង ់
ដៅមុខសាទ នទូត្ដវៀត្ណាម នរាជធានី
ភបាំដពញ” ។ ការដធ្ឝើបាតុ្កមយដនះ កបុង

ដោលបាំ ណង  ៣ ោ៉ង គឺ៖ 
ទី ១ - ដដើមផដីសឝងរកយុត្ថិធ្មល៌ប   

ដគនលពះសងឃ និងជូនពលរដឌដខយរកមភុជា
ដលកាម ដៅឯដដនដីកមភុជាដលកាម (ដវៀត្
ណាមខាងត្ផងូ) ដដលកាំពុងលតូ្វបានលប 
ឈមដៅ និងការរ ាំដលាភសិទនិមនុសសពី
សាំណាក ់អាជាញ ធ្រ ដវៀត្ណាម ។ 

ទី ២- ដសបើដល់រោឌ ភបិាលសាធា    
រណរដឌសងគមនិយមដវៀត្ណាម លតូ្វដោះ
ដលងលពះសងឃ ២ លពះអងគ និង ពលរដឌ

ដខយរដលកាម ៧ នក ់ ដដលតុ្លាការលបជា
ជនដវៀត្ណាម បានកាត្ដ់ោសកាលពី
លពឹកព្ថ្ងទី ២៥ និង លពឹកព្ថ្ងទី ២៧ ដខ
កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផឱី្រពូកោត្ម់ាន
ដសរភីាពដឡើងវញិ ។ 

ទី ៣- សូមអាំពវនវដៅដល់អងគ
ការសិទនិមនុសសជាតិ្អនថរជាតិ្ អងគការ
សហលបជាជាតិ្ សហគមនអឺ៍រ ៉បុ អងគ
ទូត្នន លបចាាំលពះរាជាណាចលកកមភុជា 
និងលបចាាំដៅសាធារណរដឌសងគមនិយម

ដវៀត្ណាមដមតាថ ជយួ  តាមោនឃ្វ ាំដមើល 
និងអនថរាគមន ៍ នូវរាល់អាំដពើរ ាំដលាភសិទនិ
មនុសសមកដលើលពះសងឃ និងពលរដឌដខយរ
កមភុជាដលកាម ដដលលបលពឹត្ថដោយរដឌ     
អាំណាច និងរោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម ។ 

ដលៅពី អងគការសមាគមដខយរដលកាម 
ដៅទីលកុងភបាំដពញ ពលរដឌដខយរដលកាមដៅ
ដលៅលបដទសកក៏ាំពុងនាំោប ដលត្ៀម ខវួនដធ្ឝើ
បាតុ្កមយ    ដៅមុខសាទ នទូត្ដវៀត្ណាម 
ទូោាំងពិភពដលាកផងដដរ ៕ 

ខ្មែរវព្ោមវៅកមពុជានងឹ្វធវ ើបាតុកមែមុមស្ថថ នទូតវវៀតណាម វៅថ្ថងទ ី១៣ ខ្មតុលា វនះ 

ដៅព្ថ្ងទី ២០ ដខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៣ 
ដនះ ពីសហរដឌអាដមរកិ សហពន័នដខយរ      
កមភុជាដលកាម បានដចញដសចកឋីលបកាស
ពត័្ម៌ានមយួ  លបតិ្កមយដៅនឹង ការកាត្់
កឋីករណី លពះសងឃ និងពលរដឌដខយរដលកាម 
ដៅវត្ថដសរតីាដសក ដខត្ថឃ្វ ាំង របស់
អាជាញ ធ្រដវៀត្ណាម ដដលនឹងដធ្ឝើដឡើង
ដៅព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ  ខាងមុខ ដនះ ។ 

ដសចកឋីលបកាសពត័្ម៌ាន បាន
បញ្ញជ កថ់ា “ អាជាញ ធ្រដវៀត្ណាម និងនាំ 
លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី និង លពះដត្ជ 
លពះគុណ ថាច ់ ដធ្ឿន ដលាក ថាច ់ ភូម ិ
ឫទនិ និង លតា វណត  ថា ដៅវត្ថដសរតីា
ដសក ឃុាំវញិហាយ លសុកដលជាយញរ 
ដខត្ថឃ្វ ាំង ដឡើងតុ្លាការ ដខត្ថឃ្វ ាំង 
ដៅព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៣   
ដនះ ។ អងគសវនការ នឹងលបលពឹត្ថដៅ
ចាបពី់ដម៉ាង ០៧ លពឹក ដៅមនធីរតុ្លា 
ការដខត្ថឃ្វ ាំង ដដលមានអសយោឌ ន 
អាោរដលខ ១ វថីិ្ ៣0/ដមសា សរា ត្ ់
ទី ២ ទីលកុងឃ្វ ាំង ដខត្ថឃ្វ ាំង” (Đ/c:   

Số 1, Đường 30/4, Phường 2, 
Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc   
Trăng)” ។ 

ដសចកឋីលបកាសពត័្ម៌ានដនះបាន
បញ្ញជ កដ់ទៀត្ថា៖ “លពះដត្ជលពះគុណ 
លីវ នី និង លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់   
ដធ្ឿន ដលាក ថាច ់ ភូម ិ ឫទនិ និង លតា 
វណត ថា លតូ្វបានរោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម
ចាបខ់វួនកាលពី ព្ថ្ងទី ២០ ដខឧសភា  
ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។ រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម
ដទើបដត្បានបញ្ញជ កល់បាបល់កុមលគួសារដៅ
កបុងសបាឋ ហ៍ដនះ ដដើមផពីកួដគដសឝងរក
ដមធាវកីារពរកឋី  ។ អងគជាំនុាំជលមះកឋីដនះ 
ដធ្ឝើដឡើង លោនដ់ត្ដដើមផផីថនធ ដោសពកួដគ 
ដត្ ប៉ុដណាត ះ ” ។ 

ដបើដោងដៅតាមលិខិត្ដកាះដៅ

ដដលអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាម បានដៅ
ពលរដឌដខយរដលកាមឲ្រចូលដធ្ឝើជាសាកសដីៅ
កបុងអងគជាំនុាំជលមះកថីដនះ បានដចងថា “
លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ដធ្ឿន និង លកុម
របស់លពះអងគ” នឹងលតូ្វបានដចាទពីបទ
ឧលកិដឌ “រត្ដ់ភៀសខវួនដៅដលៅលបដទស
ដដើមផលីបឆ្ាំងនឹងរោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម” 
និង “ការដរៀបចាំសលមាបម់នុសសដផសង
ដទៀត្ដដើមផរីត្ដ់ភៀសខវួនដៅបរដទស” ។ 

ចាបពី់ឆ្ប ាំ ២០១២ មក អាជាញ ធ្រដវៀ
ត្ណាម បានគាំរាមចាបល់ពះដត្ជលពះ 
គុណ លីវ នី និង លពះដត្ជលពះគុណ    
ថាច ់ដធ្ឿន ជាដលចើនដង ។ 

ដសចកឋីដថ្វងការណ៍បានបនថដទៀត្
ថា៖ “ លបសិនដបើ អាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមមនិ
បានពាោមចាបខ់វួន និងផសកឹលពះដត្ជ 
លពះគុណ លីវ នី និង លពះដត្ជលពះគុណ 
ថាច ់ ដធ្ឿន លពះអងគនឹងមនិបានចាក

ដចញពីវត្ថរបស់ លពះអងគដឡើយ ។ ដូច 
ដដលលពះសងឃោាំងពីរអងគដនះ បានមាន
ដថ្រដីកាអាំពវនវ ដៅកបុងវដីដអូឃវីប 
មយួថា លពះអងគលោនដ់ត្ជាលពះសងឃពុទន
សាសនលបតិ្បត្ថិ តាមគនវងធ្មស៌ងប់
របស់ខវួនដត្ប៉ុដណាត ះ ។ ដោយសារដត្
លពះអងគមនិអាចលបតិ្បត្ថិសាសនដោយ
សងបស់ាង ត្ដ់ៅកបុងវត្ថរបស់លពះអងគបានត្
ដៅដទៀត្ ដទើបបានពា ោមរត្ដ់គចខវួន

ដៅកានល់បដទសកមភុជា ប៉ុដនថលតូ្វបាន
ចាបខ់វួនជាមយួនឹងយុវជនដខយរដលកាម ពីរ
នកដ់ផសង ដទៀត្ គឺ ថាច ់ ភូមឫិទនិ និង 
ដលាក លតា វណត ថា ។ កបុងនយ័ដនះ 
ដយើងផឋល់អនុសាសនជ៍ាបនធ នដ់ល់
មាច ស់ជាំនយួរបស់ដវៀត្ណាម ដូចត្ដៅ៖ 

ដសបើឲ្រដវៀត្ណាម ជាំនុាំជលមះកឋីលប 
កបដោយត្មាវ ភាពដសរ ី និងយុត្ថិធ្ម ៌
ដហើយពកួដគ អាចលតូ្វបានដោះដលង
ដោយសារដត្ពកួដគមនិបានលបលពឹត្ថបទ
ឧលកិដឌកមយណាមយួដទ ។ 

ជលមុញឱ្រលបដទសដវៀត្ណាម ផឋល់
ដមធាវ ី ដដើមផជីយួ ការពរកឋី ដល់លពះ 
ដត្ជលពះគុណ ថាច ់ដធ្ឿន និង លពះ ដត្ជ
លពះគុណ លីវ នី និង ដលាក ថាច ់ ភូម ិ  
រទិន និង ដលាក លតា វណត ថា ដៅកបុងអងគ
សវនការ ។ 

ជលមុញឱ្រដវៀត្ណាម  អនុញ្ញដ ត្ឱ្រ 
លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ ដធ្ឿន និងលពះ 
ដត្ជលពះគុណ លីវ នី និង ដលាក ថាច ់
ភូមរិទិន និង លតា វណត ថា  អាចការពរ
ខវួនដោយនិោយលបសិនដបើពកួដគមនិ
មានដមធាវ ី។ 

ជលមុញឱ្រសាទ នទូត្បរដទសដៅកបុង
លបដទសដវៀត្ណាម ដដើមផដីផញើត្ាំណាង
របស់ពកួដគ បានចូលរមួតាមោន អងគ
សវនការដនះ ។ 

សូមបញ្ញជ កថ់ា មុនដពលដវៀត្ណា
មដបើសវនការជាំនុាំជលមះកឋី លពះសងឃ 
និងពលរដឌដខយរដលកាមដនះ ដៅព្ថ្ង     ទី 
១១ ដខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៣ តុ្លាការបកស
កុមយុយនិសថដវៀត្ណាម ដខត្ថឃ្វ ាំង បាន
ដចញលិខិត្ដកាះដៅ ពលរដឌដខយរដលកាម 
មយួចាំននួ ដដើមផដីៅដធ្ឝើជាសាកស ីកបុងការ
ដចាទលបកានដ់ោសដល់លពះសងឃ និង
ពលរដឌ ដខយរដលកាមោាំងដនះ ផងដដរ ៕ 

សហ្ពន័ ធខែ មរកម ពជុាលរោម លចញលសចក ារីបោសពរ័ម៌្នន ថ្ង ងទ ី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៣ ទាមទារ ឲ្យ រ ឋភ ិ បាលលវៀរបណាម ល ះខលងរពះសងឃពរីលៅវរ ត
លសរតីាលសក គ ឺរពះលរជ      រពះគណុ លវី ន ីនងិ រពះលរជរពះគណុ ថាច់ លធឿន នងិ ពលរ ឋខែ មរលរោម មនុលពលរលុាោរបកសកមុ មយុនសិ តលវៀរណាមរបោសសាល
រកមជាំន ុាំជរមះក ា ីអ្ នកទា ាំងលនះ លៅថ្ង ងទ ី២៧ ខែកញ្ញា   ឆ្ន ាំ ២០១៣ កន លងលៅលនះ ។  

សហព័នធខ្មែរកមពុជាវព្ោមោមោរឲ្យវវៀតណាមវ ះខ្លង្ព្ពះសង្ឃមុនវពលតុលាោរជ ាំនុ ាំជព្មះកដ ី

លៅថ្ង ងទ ី ២៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៣ រលុាោរបកសកមុ មយុនសិ តលវៀរណាម បានសាលរកមផ ានាទ លទាស រពះលរជ      
រពះគណុ ថាច់ លធឿន (Thach Thuol) របសរូ ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ជារគសូរូរវរ តលសរតីាលសក ឲ្យជាប់ពន ធនាគារ ៦ ឆ្ន ាំ  
រពះលរជរពះគណុ លវី ន ី (Lieu Ny) របសរូ ឆ្ន ាំ ១៩៨៦ ជារពះលៅអ្ធោិរវរ តលសរតីាលសកឲ្យជាប់ពន ធនាគារ ៤ ឆ្ន ាំ 
លលាក ថាច់ ភមូរិទិ ធ (Thach Phum Rich) លក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៨៩  ឲ្យជាប់ពន ធនាគារ ៣ ឆ្ន ាំ ពបីទ “លភៀសែ លនួលៅរបលទស
លរៅ ល ើមបរីបឆ្ ាំងរ ឋភបិាល” នងិ លលាក រតា វណណ ថា   (Tra Quanh Tha) ឲ្យជាប់ពន ធនាគារ ២ ឆ្ន ាំ ពបីទ “ចារ់
តា ាំងនា ាំមនសុសររ់លចញលៅរបលទសលរៅ” ។  អ្ នកទា ាំង ៤ របូលនះ ម្ននើសកុាំលណើរ ឃុាំវញិហាយ (Vĩnh Hải) ើសកុ     
លរជាយញរ លែរ តឃ្ល ាំង ។ របូថ្ត្ លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី (ដឆឝង) និង លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ដធ្ឿន  



ថ្ង ងលៅរ ៍០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ភបាំដពញ: សាលារាជធានីភបាំដពញ 
មនិអនុញ្ញដ ត្ឲ្រដខយរដលកាម ដៅកបុងលប 
ដទសកមភុជា ដធ្ឝើបាតុ្កមយ ដៅមុខសាទ ន
ទូត្ដវៀត្ណាម លបចាាំកមភុជា នព្ថ្ងទី 
១៣ ដខតុ្លា  ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដទ ដោយឲ្រ
ដលើកដពលដធ្ឝើបាតុ្កមយដៅព្ថ្ងដលកាយ ។ 
អាជាញ ធ្រ ដលើកដហតុ្ផលថា ការដធ្ឝើបាតុ្ 
កមយ ដៅព្ថ្ងទី ១៣ ដខតុ្លា គឺវជានោ់ប
ជាមយួខាងសមាគមលគូបដលងៀនកមភុជា
ឯករាជរ ដដលលបារពនពិធី្ទិវលគូបដលងៀន 
ពិភពដលាក ដៅព្ថ្ងទី ១៣ ដខតុ្លា    
ដដរ។  

កប៏៉ុដនថតាមពិត្ដៅ សមាគមលគូ
បដលងៀនកមភុជាឯករាជរ កម៏និលតូ្វបាន
អាជាញ ធ្ររាជធានីភបាំដពញ អនុញ្ញដ ត្ឲ្រ
ជបួជុាំ ដៅទីលានលបជាធិ្បដត្យរ ដដើមផ ី
លបារពនទិវលគូបដលងៀនពិភពដលាក ន
លពឹក ព្ថ្ងទី ១៣ តុ្លា ដទ ។ 

ការមនិអនុញ្ញដ ត្ឲ្រសមាគម និង
លពះសងឃដខយរដលកាម ដធ្ឝើបាតុ្កមយដនះ គឺ
បនធ បពី់ត្ាំណាងអងគការ សមាគមដខយរ

កមភុជាដលកាម និងត្ាំណាងសាលារាជ
ធានីភបាំដពញ រមួោាំងអាជាញ ធ្រពកព់ន័ន 
បានជបួលបជុាំោប  កាលពីលពឹកព្ថ្ងទី ១០ 

ដខតុ្លា ដៅសាលារាជធានីភបាំដពញ ។ 
លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុវណាត

រ៉ា ត្ាំណាងបាតុ្ករ និងជាលបធានសថីទី 

សមាគមលពះសងឃ ដខយរកមភុជាដលកាម 
បានមានដថ្រដីកាថា កាលពីលពឹកព្ថ្ងទី
១០ ដខតុ្លា ឆ្ប ាំ២០១៣ ត្ាំណាងខាង
អងគការសមាគមដខយរកមភុជាដលកាម បាន
ជបួពិភាកាជាមយួខាងសាលារាជធានី
ភបាំដពញ អាំពីការដធ្ឝើបាតុ្កមយ ដៅមុខទូត្
ដវៀត្ណាម លបចាាំដៅកមភុជា នព្ថ្ងទី១៣ 
ដខតុ្លា ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។ ប៉ុដនថខាង
សាលារាជធានីភបាំដពញ មនិអនុញ្ញដ ត្ឲ្រ
ដធ្ឝើដទ ដោយឲ្រដលើកដពលដៅព្ថ្ងដលកាយ
វញិ ។ ពីដលពះការដធ្ឝើបាតុ្កមយ វជានោ់ប
ជាមយួខាងសមាគមលគូបដលងៀនកមភុជា
ឯករាជរ ដដលដរៀបចាំលបារពនពិធី្ទិវលគូ
បដលងៀនពិភពដលាក ដៅព្ថ្ងទី ១៣ ដខ
តុ្លា ដដរ ។ លពះអងគ បានមានដថ្រដីកា
បនថថា ដោយមានការដលើកដឡើងដបប
ដនះ ខាងអងគការសមាគមដខយរកមភុជា
ដលកាម កប៏ានសដលមចដលើកដពល ដោយ
ដធ្ឝើបាតុ្កមយដៅព្ថ្ងដលកាយវញិ ។ តាមគាំ
ដរាងគឺដលោងនឹងដធ្ឝើបាតុ្កមយ ដៅព្ថ្ងទី 
១៦ ឬ១៧ ដខតុ្លា ខាងមុខដនះវញិ 

ដៅទីលានលបជាធិ្បដត្យរ ។ 
លពះដត្ជលពះគុណ បានដសបើសូមឲ្រ

ត្ាំណាងខាងសាទ នទូត្ដវៀត្ណាម និង
ខាងលកសួងការបរដទសកមភុជា មក
ទទលួយកញដ ត្ថិ របស់អងគការសមាគម
ដខយរដលកាម ។ 

លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុវណាត
រ៉ា បានបញ្ញជ កថ់ា ដោលបាំណងព្នការ
ដធ្ឝើបាតុ្កមយ គឺដសបើដល់រោឌ ភបិាលដវៀត្
ណាម ដោះដលងលពះសងឃ ២ អងគ និង
លបជាពលរដឌដខយរកមភុជាដលកាម ចាំននួ ៧
នក ់ ដដលតុ្លាការដវៀត្ណាម បាន
កាត្ដ់ោស កាលពីព្ថ្ងទី ២៥ និងព្ថ្ងទី
២៧ ដខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផឲី្រពកួ
ោត្ម់ានដសរភីាពដឡើងវញិ ។ ដខយរ
ដលកាម កសូ៏មអាំពវនវដៅដល់អងគការ
សិទនិមនុសសជាតិ្ អនថរជាតិ្ អងគការ
សហលបជាជាតិ្ សហគមនអឺ៍រ ៉បុ ជយួ 
តាមោនឃ្វ ាំដមើល និងអនថរាគមននូ៍វ
រាល់អាំដពើរ ាំដលាភសិទនិមនុសស ដលើលពះ    
ងសឃ និងលបជាពលរដឌដខយរដលកាម ៕ 

មន្តនតយួីនថា បកសជ ាំោស់វៅកមពុជាជាប់វឆ្ន ត ជនជាតិយួន នងិ្ខ្មែរវព្ោម ព្តូវបានបញ្ជូ នវៅស្សុក 
កាលពីព្ថ្ងអរគ រ ទី ២៧ ដខសីហា 

រោឌ ភបិាលបានដបើកកិចចលបជុាំមយួ ដដើមផ ី
ដឃ្សនដល់ពលរដឌដខយរដលកាមដៅ កបុង
វត្ថមយួ ឋតិ្ដៅកបុងលសុកថ្ាូវ ដខត្ថលពះ
លត្ពាំង  ដដលមានមនុសសចូលរមួសាឋ ប់
លបមាណ ៣០០ នក ់ ។ កបុងកិចច លបជុាំ
ដនះ ត្ាំណាងរោឌ ភបិាលដវៀត្ណាមបាន
ដលើកដឡើងថា សាទ នភាពលបដទសកមភុជា 
សពឝព្ថ្ង ដលកាយពីការដបាះដឆ្ប ត្ មាន
សភាពតានតឹ្ងោ៉ងខាវ ាំង ដលពះគណ
បកសធ្ាំៗពីរ គឺគណបកសសដង្ក្រគ ះជាតិ្ 
និងគណបកសលបជាជនកមភុជា កាំពុង ដត្
លបោញលបទងោ់ប ដរឿងលទនផលដឆ្ប ត្ ។ 

ចាំដពះ បញ្ញា ជនអដនថ លបដវសន៍
យួន ដដលកាំពុងរស់ដៅលសុកដខយរ 
ត្ាំណាងអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមរបូដនះ បាន
ដលើកដឡើងថា លបសិនដបើគណបកសស
ដង្ក្រគ ះជាតិ្ឈបះដឆ្ប ត្ មនិលតឹ្មដត្ជន
ជាតិ្យួនដទ ដដលលតូ្វបានដគចាបប់ញជូ ន
ដៅដវៀត្ណាម សូមផដីត្ដខយរដលកាម កល៏តូ្វ
បានដគបញជូ នមកកមភុជាដលកាម ផង    
ដដរ ។ ដត្ផធុយដៅវញិ លបសិនដបើគណ
បកសលបជាជន កមភុជាជាបដ់ឆ្ប ត្ ជន
ជាតិ្យួន ដដលដឡើងដៅដៅលសុកដខយរ      
រោឌ ភបិាលដដលដឹកនាំដោយ ដលាក 
ហុ៊ន ដសន នឹងជយួ  ដរៀបចាំឲ្ររស់ដៅ
លសុកដខយរោ៉ងលសួល ។ 

សលមាបព់លរដឌដខយរដលកាម ដដល
ដទើបដត្លត្ឡបពី់លបដទសកមភុជាដៅលសុក 
ដៅកមភុជាដលកាម វញិ លតូ្វបានអាជាញ ធ្រ     
ដវៀត្ណាមហាម មនិឲ្រនិោយអឝីមយួ
ដដលដគដៅថា “ដដើរដឃ្សនដផឋស 

ផ្ដឋ ស់” នាំឲ្រមានបញ្ញា ដល់សងគម គឺ
មនិ លតូ្វជយួ ដឃ្សនឲ្រគណបកស    
សដង្ក្រគ ះជាតិ្ដទ ។ ត្ាំណាងអាជាញ ធ្រដវៀត្
ណាមបានដលើកដឡើងដទៀត្ថា គណ
បកស សដង្ក្រគ ះជាតិ្ដដើរតាមសហរដឌអា  
ដមរកិ ដដលជាសលតូ្វរបស់ដវៀត្ណាម 
និងថា សហរដឌអាដមរកិ មនិចងឲ់្រដវៀត្
ណាម បានសុខដទ ។ 

ត្ាំណាងអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមបាន
ដថ្វងថា៖ “សាទ នភាពដៅទីដនះឥឡូវដនះ
តឹ្ងដត្ងណាស់  ឥឡូវមានពីបកសធ្ាំៗ គឺ 
បកសលបជាជន និងគណបកស សម រងសុ ី  
[គណបកសសដង្ក្រគ ះជាតិ្] ។ គណបកស 
សម រងសុ ី ចាញ់ដឆ្ប ត្ដត្ត្វ៉រហូត្ ។ ដបើ
គណបកស សម រងសុ ី ជាបដ់ឆ្ប ត្ ោច់
ខាត្ពលរដឌដវៀត្ណាម មកលសុកអស់ ។ 
គឺោប ដយើងហបឹង មនិថា ដខយរយួនអីុដទ វ
ដដញមកអស់ មនិឲ្រដៅទីដនះដទ ។  
ដត្ លបសិនដបើបកសលបជាជនឈបះដឆ្ប ត្
បងបអូន ដយើងពីដនះដៅ លតូ្វបានដគដរៀប 

ចាំឲ្រលសួលបលួ ។ មនិដមនជាដរឿងដលច
ដសើចដទ ។ ដូដចបះ សាទ នការណ៍ដៅលសុក
ដខយរ បចចុបផនបសយុកសាយ ញណាស់ ។ ចាំ 
ដពះបងបអូនដដលដទើបលត្ឡបម់ក ជយួ 
ដដើរដឃ្សនោ៉ងណាឲ្របានលអ ។ កុាំ
មកដនះ ផសពឝផាយ អឝីដដលមនិលអ ។ 
ឥឡូវមានមនុសសដលចើនដដលតាម សម   
រងសុ ី  ។ តាម សម រងសុ ី មាននយ័ថា 
តាមអាដមរកិ  តាមអាដមរកិមាននយ័ថា 
លបឆ្ាំង ហុ៊ន ដសន ។ តាមអាដមរកិ គឺ
ត្ទល់ជាមយួដវៀត្ណាមដហើយ ។ អាដម
រកិ វមនិចងឲ់្រដវៀត្ណាមបានសុខ    
ដទ” ។ 

ដោលនដោបាយរបស់គណបកស
សដង្ក្រគ ះជាតិ្ ព្នលបដទសកមភុជា មាន
ដលចើនចាំណុច កបុងដនះមានដោលនដោ 
បាយ ដោះលសាយបញ្ញា ជនអដនថ លប    
ដវសនផ៍ងដដរ ។ គណបកសសដង្ក្រគ ះជាតិ្
ដត្ងដត្ដលើកដឡើង ពីការហូរចូលដោយ
ខុស ចាបឥ់ត្ឈបឈ់រពីសាំណាកជ់ន

ជាតិ្យួនមកលសុកដខយរ ដហើយសនាថា 
លបសិនដបើគណបកសខវួន ដឹកនាំលបដទស 
នឹងចាបជ់នជាតិ្យួនោាំងអស់ បញជូ ន
ដៅដវៀត្ណាមវញិ ។ មាង៉ដទៀត្ ដលាក 
សម រងសុ ី លបធានគណបកសសដង្ក្រគ ះ 
ជាតិ្ ដត្ងដលើកដឡើងជាញឹកញាបថ់ា 
នឹងពឹងដលើពលរដឌដខយរដលកាមដដលដៅ
លសុកដខយរជយួ ដវកមុខជនជាតិ្យួនដដល 
កាំពុងលាកខ់វួន ដៅកបុងលបដទសកមភុជា 
ផងដដរ ។ 

ចាំដណកគណបកសលបជាជនកមភុជា 
ដដលដឹកនាំដោយ ដលាក ហុ៊ន ដសន 
ជិត្ ៣០ ឆ្ប ាំ មកដហើយដនះ មនិមាន 
ដោលនដោបាយ បញជូ នជនជាតិ្យួន
លត្ឡបដ់ៅដវៀត្ណាមវញិដទ ដោយ
គណបកសដនះ ដត្ងដត្ដលើកដឡើងនូវអឝី
មយួ ដដលខវួនដៅថា “គុណ ៧ មករា” 
ដនះ ។ កាលពីឆ្ប ាំ ២០០៧ លពះដត្ជ 
លពះគុណ ទឹម សាខន លពះសងឃដខយរ
ដលកាម ជាលពះដៅអធិ្ការវត្ថ ភបាំដិនខាង

ដជើង ព្នដខត្ថតាដកវ លតូ្វបានរោឌ ភបិាល
ដខយរចាបផ់សកឹ ដហើយបញជូ នដៅឲ្រដវៀត្ 
ណាមោកព់នននោរ ដោយដចាទពីបទ 
“បាំដបកបាំបាក ់ មតិ្ថភាពដវៀត្ណាម      
កមភុជា” ។ នដពលកនវងមក ដលាក 
ហុ៊ន ដសន បានដលើកដឡើងថា ដបើអបក
ណាមាប កច់ងប់ានដដនដីកមភុជាដលកាម 
ដលាកនឹងជូនកាឋ រមឈូស ដលពះដលាក
មនិ មានសមត្ទភាពដៅយកទឹកដីកមភុ
ជាដលកាម ពីដវៀត្ណាមមកវញិបានដទ ។ 

ដោងតាមរដឌនុញដ  ព្នលបដទសកមភុ
ជា លត្ង ់ ជាំពូកទី ៣ សឋីអាំពី “សិទនិ និង 
ករណីយកិចច របស់លបជាពលរដឌដខយរ” 
មាលតា ៣៣ បានដចងថា “លបជាពលរដឌ
ដខយរមនិអាច លតូ្វបានដកសញ្ញជ តិ្ និរ 
ដទស ឬ ចាបប់ញជូ នខវួនដៅឱ្រលបដទស
ដលៅណាមយួដឡើយ ដលើកដលងដត្មាន
កិចចលពមដលពៀងជាមយួោប ដៅវញិដៅមក 
និង លបជាពលរដឌដខយរ ដដលកាំពុងរស់ដៅ
ឯបរដទសលតូ្វបានរដឌោាំពរ” ។ 

ដោងតាមលពះរាជសារមយួចាប់
ចុះព្ថ្ងទី ២២ ដខធ្បូ ឆ្ប ាំ ១៩៩២ របស់ 
លពះករណុា លពះបាទសដមឋច លពះនដរា
ត្ឋម សីហនុ បានលបកាសជាសាធារ
ណៈថា ពលរដឌដខយរដលកាមដដលដកើត្ដៅ
កមភុជាដលកាម ឬ ពលរដឌដខយរដដលដកើត្
ដៅកបុងលបដទសដវៀត្ណាមមានសិទនិលគប់
លោន ់ កបុងការទទលួបានសញ្ញជ តិ្ដខយរ
លសបចាប ់លបសិនដបើពកួដគចង ់មករស់
ដៅដលើទឹកដីព្នលបដទសកមភុជា ៕ 

ស្ថលារាជធានភីន ាំវពញ មិនឲ្យខ្មែរវព្ោម វធវ ើបាតុកមែ មុមទូតវវៀតណាម វៅថ្ថងទ ី១៣ ខ្មតុលា វទ  

លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុវណាត រ៉ា លបធានសថីទី ព្នសមាគមលពះសងឃដខយរ       
កមភុជាដលកាម កបុងបាតុ្កមយកនវងមក ដៅទីលានលបជាធិ្បដត្យរ ដដើមផោីមោរឲ្រ         
ដវៀត្ណាមដោះដលងលពះសងឃ និងពលរដឌដខយរដលកាម កាលពីព្ថ្ងទី ១៥ ដខមថុិ្ន    

ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។ 

សាលាដរៀនបឋមសិការបស់ជនជាត្ិយួនដៅទដនវសាប ព្នលបដទសកមភុជា ។ 



ថ្ង ងលៅរ ៍០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

អាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមដៅឃុាំវញិហា
យ លសុកដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វ ាំង បាន
ដកាះដៅពលរដឌដខយរដលកាម ដៅចាំណុះ 
ដជើងវត្ថព្លពជាប ់លបមាណ ២០ នក ់ដៅ
សាលាឃុាំ ដដើមផពិីនយ័លបាកក់បុងមាប ក់ៗ
ចាំននួ ៧៥០ ពនដុ់ង  ដោយគាំរាមថា 
ពលរដឌោាំងដនះ បានជាបោ់កទិ់ននឹង
លពះដត្ជលពះគុណ លី ចិនឋ  លពះសងឃ
ដដលលតូ្វបាន រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម
ចាប ់ផសកឹ និងដធ្ឝើោរណុកមយ កាលពីដខ
ឧសភា កនវងដៅដនះ ។  ប៉ុដនថពលរដឌ
ដខយរ ដលកាមោាំងដនះ មនិបានបងល់បាកឲ់្រ
មង្ក្នថីអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមដទ ដលពះពកួ
ោត្ប់ានអះអាងថា ដវៀត្ណាម មនិ 
មានចាប ់ ពិនយ័លបាកដ់បបដនះដទ 
ដហើយពកួោត្នឹ់ងនាំោប ាំបឋឹងមង្ក្នថីអាជាញ
ធ្រដវៀត្ណាម ោាំងដនះពី បទពុករលួយ
ដៅសាទ បន័ពកព់ន័ន ព្នរោឌ ភបិាលដវៀត្
ណាម ។ 

ដលាក ថាច ់តាាំង មុនី អបកភូមពិ្លព
ជាប ់ សពឝបព្ថ្ងកាំពុងរស់ដៅ រដឌចរដចៀ 
(Georgia) សហរដឌអាដមរកិ បានលបាប់
វទិរសុាំដឡងកមភុជាដលកាម ដៅព្ថ្ងទី ១២ 
ដខកញ្ញដ  ថា ដលាកទទលួបានពត័្ម៌ាម

ពីលសុកមកថា អបកភូមពិ្លពជាប ់ របស់
ដលាកលតូ្វបានអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាម ដកាះ
ដៅដៅសាលាឃុាំ ដដើមផពិីនយ័លបាក ់
កាលពីព្ថ្ង ដៅរ ៍ ទី ៧ ដខកញ្ញដ  កនវង
ដៅដនះ ។ ដលាកបានដថ្វងថា លកុម
សមត្ទកិចច បកសកុមយុយនិសថដវៀត្ណាម 
បានដចាទ លបកានអ់បកភូមោិាំងដនះថា 
ជាអបករមួព្ដ ជាមយួនឹងលពះដត្ជលពះ 

គុណ លី ចិនឋ  លពះសងឃដដលលតូ្វបាន   
រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាមចាបផ់សកឹ និងលចក
ចូលបាវយកដៅដធ្ឝើោរណុកមយ កាល 
កាលពីដខឧសភា ។ 

ដលាក ថាច ់ តាាំងមុនី បានដថ្វង
បនថដទៀត្ថា លកុមអបកភូមពិ្លពជាបោ់ាំង
ដនះ នឹងបឋឹងកមាយ ភបិាលយួនោាំងដនះ 
ដឡើងដៅសាទ បន័ជានខ់ភស់ព្នរោឌ ភបិាល

ដវៀត្ណាម អាំពីបទគាំរាមកាំដហងយក
លបាកពី់លបជាពលរដឌ ។ 

ដលាក ថាច ់ តាាំងមុនី បានចាត្់
ទុកទដងឝើដដលអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាមបានដធ្ឝើ
ដបបដនះចាំដពះដខយរដលកាម ថា ជាការ 
លបលពឹត្ថផធុយនឹងចាប ់ ដដើមផរីបឹយកលបាក់
ពីពលរដឌដខយរដលកាមសវូត្លត្ង ់ ។ ដលាក
ថា អបកភូមោិាំងដនះ មនិលតូ្វបងល់បាក់

ដៅលកុមមង្ក្នថីយួនោាំងដនះដទ ដលពះពកួ
ោត្ម់និបានដធ្ឝើអឝីខុសដឡើយ ។ 

សូមបញ្ញជ កថ់ា បចចុបផនប លពះដត្ជ 
លពះគុណ លី ចិនឋ  បានដភៀសខវួនដៅ
សុាំសិទនិលជកដកាន ដៅការោិល័យ 
ឧត្ឋមសបងការ អងគការសហលបជាជាតិ្
ទទលួបនធុកជនដភៀសខវួន (UNHCR) 
នទីលកុងបាងកក លបដទសព្ថ្ បនធ បពី់
លតូ្វបានរោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម ចាបផ់សកឹ 
និងលចកចូលបាវយកដៅដធ្ឝើោរណុកមយ 
កាលពីដខ ឧសភា ។ ដបើតាម ដលាក   
ថាច ់តាាំងមុនី បចចុបផនប មានអបកភូមពិ្លព
ជាប ់ លបមាណ ១៣ នក ់ បានដភៀស
ខវួនដៅលបដទសព្ថ្ ដលពះរោឌ ភបិាលដវៀត្
ណាមគាំរាមកាំដហងោកទិ់ននឹងលពះដត្ជ 
លពះគុណ លី ចិនឋ  ។ 

កាលពីដខឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៣ 
ដនះ លពះដត្ជលពះគុណ លី ចិនឋ  លតូ្វ
បានរោឌ ភបិាលដវៀត្ណាមចាបផ់សកឹ រមួ
នឹងលពះសងឃវត្ថសិរតីាដសកពីរអងគដទៀត្ 
គឺលពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ ដធ្ឿន និង 
លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី ដោយដចាទពី
បទថា លពះសងឃោាំងដនះបានោកទ់ង
ដខយរដលកាមដៅដលៅលបដទស ៕ 

លៅលពលង ម ីៗ លនះ អាជាា ធរលវៀរណាម បានលៅអ្ នកភមូថិ្រពជាប់ ពទុ ធបរសិទ័ច ាំណុះលជ ើងវរ តថ្រពជាប់ ២០ នាក់ ឲ្យលៅសាលាឃុាំ ល ើមបីពនិយ័របាក់ម្នន ក់ៗ ៧៥០ 
 ន់ ងុ ពបីទ អ្ វមីយួខ លរកមុសមរ ថកចិ ចយនួលចាទថា អ្ នកទា ាំងលនះបានរមួថ្ ជាមយួរពះលរជរពះគណុ ល ី ចនិាា  រពះសងឃខ លររវូបានរ ឋភបិាលលវៀរណាម ចាប់
ផសឹក នងិរចកចលូបាវលៅលធ វើទារណុកម ម ោលព ីខែឧសភា ។ ពលរ ឋខែ មរលរោមទា ាំងលនះ មនិបានបង់របាក់ លស់មរ ថកចិ ចលទលទ លហ្ើយពកួគារ់នងឹ ប ាងឹពកួមន្តន តអីាជាា ធរ
ទា ាំងលនះ ពបីទគាំរាមពលរ ឋយកលយុ ។ 

វវៀតណាមវៅអនកភូមិថ្ព្ពជាប់វៅពន័ិយព្បាក់ វចាទពបីទរមួថ្ដ្នងឹ្ ព្ពះវតជព្ពះគុណ លី ចិន្ទដ  

លពះដត្ជលពះគុណ លី ចិនឋ   ( របូកណាឋ ល ) លពះសងឃវត្ថព្លពជាប ់លសកុដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វ ាំង ដលកាយពីលត្វូបានអាជាញ ធ្រដវៀត្ណាម 
ចាបផ់សកឹ និងលចកចូលបាវយកដៅដធ្ឝើោរណុកមយ កាលពីព្ថ្ងទី ១៦ ដខឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។ 

១០ តុ្លា ២០១៣ 
ដមន៉ គឹម ដសង l VOA 
វ៉សីុនដតាន៖ ទឹកជាំននក់បុងលប 

ដទសកមភុជា បានឆកយ់កជីវតិ្មនុសស
អស់ ១០៤ នកដ់ោយកបុងដនះមាន
កុមារអាយុ លតឹ្មដត្អាយុពីរឆ្ប ាំផងដដរ 
ដហើយមង្ក្នថីរោឌ ភបិាល បានលពមានថា
ដលោះថាប កដ់នះ អាចមនិោនផុ់ត្ដៅ
ដឡើយដទ ។ 

ទឹកជាំននដ់ដលបងាដឡើយដោយ
ទដនវដមគងគនិងទឹកដភវៀងបានពនវិចដខត្ថ
លកុងដសធើដត្ោាំងអស់កបុងលពះរាជាណា
ចលកកមភុជាដហើយនឹងបងាការខូចខាត្កបុ
ងទឹកលបាកោ៉់ងដហាច ណាស់ ៥០០
លានដុលាវ រដដរ ដដលភាគដលចើនដៅដលើ
ដផបកដហោឌ រចនសមភន័នផវូវថ្បល់ ដដល
ចាកដ់ៅសូ៊ដៅតាមបណាថ ដខត្ថដដលរង
ការបះ៉ពល់ ។ 

 ដលាក ញឹម វណត ោ អនុលបធាន

ព្នគណៈកមាយ ធិ្ការជាតិ្លគបល់គង ដលោះ
មហនថរាយបានបញ្ញជ កល់បាបវ់អូីដអតាម
ទូរស័ពធកាលពីព្ថ្ងពុធ្ថា៖ «ឥឡូវដនះ
ដយើងនិោយលតឹ្មការបះ៉ពល់ កុាំ
និោយ ដល់ការខូចខាត្ ដលពះខូច
ខាត្វមានខវះដដរ ។ បះ៉ពល់ឥឡូវដនះ
ដយើងយកដត្ដខត្ថដកប ដខត្ថកាំពត្ ដខត្ថ
កាំពងដ់សាម ដខត្ថកាំពងស់ភឺដចញដទ ដលៅ
ពីហបឹងបះ៉ពល់ោាំងអស់ដហើយ ។ ទឹក
ជាំននទ់ដនវដមគងគ និងទឹកជាំននទឹ់កដភវៀង 
សូមផដីត្សាឝ យដរៀងដដលោយ នទដនវដមគងគ
កលិ៏ចប៉ុនយ នលសុកអញច ឹងដដរ»។ 

ដទើបដត្ដៅ ព្ថ្ងពុធ្ ដគបានបញចូ ល
ដខត្ថដពធ្ិ៍សាត្ ់ និងដខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំងចូល
កបុងបញជ ីដ យ្ ះដខត្ថ ដដលទទលួរងផល
បះ៉ពល់ ដោយសារដត្អាជាញ ធ្របាន
សដលមចទមាវ យទាំបនអ់ាងបឹងកាំពឹងពួយ
ដដលជាអាងសថុកទឹក ដធ៏្ាំដៅដខត្ថបាត្់
ដាំបងការពរមនិឱ្រវបាកដ់ោយខវួនឯង

ដដលអាចនឹងបងាដលោះថាប កក់ានដ់ត្ខាវ ាំង
ដហើយទឹកដភវៀងដៅបនថធាវ ក ់។ 

 ចាំននួអបកសាវ បដ់បើដៅ តិ្ចជាងឆ្ប ាំ
២០១១ ដដលជាឆ្ប ាំអាលកកជ់ាងដគក៏
មានចាំននួខភស់រចួដលសចដៅដហើយ ។ 
ដលាក ញឹម វណត ោ បានបដនទមថា៖
«ការសាវ បម់កដល់ឥឡូវដនះគឺបានបូក
សរបុទូោាំង ២០ រាជធានីដខត្ថមានដល់
ដៅ ១០៤ ដហើយកាំពងច់ាមដលចើនជាងដគ 
។ កាំពងច់ាម ២៩ ដហើយកុមារ១៤ 
ដហើយកបុងសរបុ ២៩ ហបឹងមានង្ក្សថី៩ 
នក»់។ 

ដលាកបានបញ្ញជ កថ់ា អបកសាវ ប់
មានតាាំងពីកុមារតូ្ចៗដហើយ មានអបក
ខវះមានជាំងឺ និងលសវងឹលសាធាវ កទឹ់កជា  
ដដើម ។ «ដយើងមានការដសាកសាថ យ
ណាស់ដរឿងសាវ បឆ់្ប ាំដនះ។ ដសាកសាថ យ
លត្ងថ់ាដកយងដនះវតូ្ចៗដពក តូ្ចអាយុពីរ
ឆ្ប ាំ ដហើយជនួកាលមាថ យមនិសូវយក

ចិត្ថទុកោកកូ់នឬោ៉ងណាដទ»។ 
ដៅមនិោនម់ានដសចកថី រាយ

ការណ៍ពីបញ្ញា សុខភាពដដលដកើត្ដឡើង
ោយីពលរដឌដដលរងដលោះ ោាំងដនះ
ដៅដឡើយដទដោយមង្ក្នថី ននចាត្ទុ់ក
ថាដោយសារដត្ការចាត្វ់ធិានការសុខា
ភបិាលបានមុន ។ 

ោ៉ងណាកដ៏ោយដលោះទឹកដធ៏្ាំ
ដដលដកើត្មានជាដលើកទីមយួកបុងរយៈ
ដពល ៧០ ឆ្ប ាំកនវងមកដនះដៅ មនិោន់
រចួផុត្ដៅដឡើយដទដហើយអាជាញ ធ្រកាំពុង
តាមោនដលើខរល់ពរះុមយួដទៀត្ដដល
អាចនឹងបកច់ាំលបដទសកមភុជាកបុងរយៈ
ដពលដខ៏វីខាងមុខដនះ។ 

ដលាក អ៊ុយ សាំអាត្ លបធាន
នយកោឌ នលគបល់គងដលោះ មហនថរាយ
ព្នអងគការកាកបាទលកហមកមភុជាបាន
បញ្ញជ កថ់ា៖ «វលោនដ់ត្ថាវដៅ យូរ
ដទៀត្ឬអត្ដ់លពះខញុ ាំដមើលដៅ ដឃើញថា

ពរះុទី២៤ហបឹងវលបដហលជា ៣៦ ដម៉ាង  
ឬក ៏ ៤០ ដម៉ាងដទៀត្ដលពះឥឡូវវដៅប៉ា
សីុហឝិកឯដណាះ ។ ដគរកដ យ្ ះោកឱ់្រ
វមនិោនដ់ឃើញផងដហើយដបើកាលណា
វមកមនិដូរទិសដទ វមកចាំកមភុជាដហើយ
ដបើសិនជាវមនិដបរទិសដទវចាំដយើងដត្
ហយង ។ ខញុ ាំកាំពុងដត្ឱ្រមង្ក្នថី ខញុ ាំតាមោន
អាំពីដលផឿនដហើយទិសផ្ដវ ស់បថូររបស់វ 
ត្ដៅដទៀត្ដលពះវដៅ សល់៣៦ដម៉ាងវ
អាចព្ថ្ងដៅរឬ៍ព្ថ្ងអាទិត្រ»។ 

កបុងរយៈដពលថ្យីៗដនះលបដទសកមភុ
ជាទទលួរងដលោះដោយទឹកជាំននច់ាំននួ
ពីរដលើកធ្ងនធ់្ងរគឺដៅឆ្ប ាំ ២០០៩ និងឆ្ប ាំ
២០១១ ។ ដៅឆ្ប ាំ ២០០៩ មានជនរង
ដលោះសាវ បច់ាំននួជាង ១៤០ នក ់។ រឯី
ឆ្ប ាំ ២០១១ អបកសាវ បដ់កើនដល់២៤៧
នក ់ លបជាពលរដឌរងផលបះ៉ពល់ចាំននួ
ជាង ១ លាន  ២ ដសន នក ់កបុងដខត្ថ
លកុងនន ៕   

ជនរង្វព្រះទកឹជ ាំនន់វឡើ ង្វលើសព ី១០០ នងិ្មូចខាតរាប់រយលានដុ្លាា រ 
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អង្គោរសិទធមិនុសសោមោរឲ្យវវៀតណាមវសើវរ ើោរោត់វោសខ្មែរវព្ោម 

លកុមមង្ក្នថីសិទនមិនុសស ដលើកដឡើង
ថា រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម កាំពុងោប
សងាត្ដ់ខយរដលកាម និងរ ាំដលាភសិទនិមនុសស 
ដោយដលបើលបាស់លបពន័នតុ្លាការ ដដើមផ ី
ចាត្ក់ារដខយរដលកាមរស់ដៅ ដលើទឹកដី
កាំដណើ ត្របស់ខវួន ព្នលបដទសដវៀត្ណាម 
ភូមភិាគខាងត្ផងូ ។ 

ត្ាំណាងអងគការសិទនិមនុសសដៅ
កមភុជា បានបដញចញលបតិ្កមយចាំដពះការ
ផឋនធ ដោសលពះសងឃ និងលបជាពលរដឌ
ដខយរដលកាមដនះថា ោយ នមូលោឌ នចាស់
លាស់កបុងការោកប់នធុកដៅដលើអបកោាំង
ដនះដទ ។ 

ត្ាំណាងអងគការសិទនិមនុសសោាំង
ដនះ អាំពវនវឲ្ររោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម 
ដោះដលងជនជាបដ់ចាទោាំងដនះ ជា
បនធ ន ់ និងអាំពវនវឲ្រសហគមនអ៍នថរ
ជាតិ្ ដធ្ឝើអនថរាគមនច៍ាំដពះករណីដនះ ។ 
ដោយដហតុ្ថា លពះសងឃ និងពលរដឌ
ោាំងដនះកាំពុងជបួនូវដរឿងអយុត្ថិធ្មដ៌ៅ
កបុងលបដទសកុមយុយនីសថមយួដនះ។ 

នយកលបតិ្បត្ថិអងគការការពរជន
ជាតិ្ភាគតិ្ច ដលាក អាង ចានរ់ទិនិ មាន
លបសាសនថ៍ា តុ្លាការលបជាជនដវៀត្
ណាម បានកាត្ដ់ោសលពះសងឃដខយរ
ដលកាម និងលបជាពលរដឌដខយរដលកាមដនះ 
មនិមានយុត្ថិធ្ម ៌ ចាំដពះពកួោត្ដ់ទ 
ពីដលពះថា តុ្លាការមនិបានដសុើប
អដងាត្ឲ្របានលគបល់ោនដ់ទ តុ្លាការ

កាត្ក់ឋីសាំអាង ដលើរបាយការណ៍របស់
ប៉ូលិស និងមនិបានយកសាកសឲី្រចូល
កបុងសវនការដនះដទ ។ 

តុ្លាការដវៀត្ណាម បានកាត្់
ដោសលបជាពលរដឌចាំននួ ៥ នក ់កាល
ពីព្ថ្ងទី ២៥ ដខកញ្ញដ  កបុងដនះមានមាប ក់
កាត្ក់ាំបាាំងមុខ ដោយសារដត្ោត្់
ដភៀសខវួនរត្ដ់គចពីការចាបខ់វួន កាលពី
ដខឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៣ មក ។ កបុង
ចាំដណាមអបកោាំង ៥ នកដ់នះ តុ្លាការ
ដវៀត្ណាម កាត្ឲ់្រជាបដ់ោសកបុងមាប ក់ៗ
ពី ១០ ដខ ដៅ ១២ ដខ ពីបទបងាឲ្រខូច
ខាត្សណាឋ បធ់ាប បស់ាធារណៈ និងកផត្់
រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម ។ បនធ បម់ក ដៅ
ព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ  តុ្លាការ ដដដល
បានដបើកសវនការកាត្ដ់ោសលពះសងឃ
ចាំននួពីរអងគ លពះនម លីវ នី និងលពះ
នម ថាច ់ ដធ្ឿន ឲ្រជាបព់នននោរកបុង
មាប ក់ៗ ពី ២ ឆ្ប ាំ ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ និងលបជា
ពលរដឌពីរនកដ់ទៀត្ ដ យ្ ះ ថាច ់ភូមរិទិន 
កាត្ដ់ោសឲ្រជាបព់នននោរ ៣ ឆ្ប ាំ និង 
ដ យ្ ះ លតា វណត ថា ចាំននួ ២ ឆ្ប ាំ ។ 

ដលាក អាង ចានរ់ទិនិ បានដលើកពី
មូលដហតុ្សាំខាន ់ ដដលតុ្លាការកាត្់
ដោសដខយរដលកាមចាំននួ ៩ នកដ់នះ 
ដោយសារដត្ពកួោត្ ់ ដចញមុខត្វ៉
ចាំដពះការដសបើសុាំបដងាើត្សាលាដរៀនដៅ
កបុងវត្ថ ដោយពកួោត្ប់ានដសបើសុាំមឋង
ដហើយមឋងដទៀត្ ។ លទនផលចាំដពះការ

ោមោរដនះ គឺពកួោត្ល់តូ្វដៅកបុងគុក
ដៅវញិ ដោយរោឌ ភបិាលដលបើលបាស់
តុ្លាការដដើមផចីាត្ក់ារអបកោាំងដនះ ។ 

ដលើសពីដនះដទៀត្ លបធាន
មជឈមណឍ លសិទនិមនុសសកមភុជា ដលាក 
អ៊ូ វរីៈ មានលបសាសនថ៍ា រោឌ ភបិាល
ផ្ដឋ ចក់ារដវៀត្ណាម ដត្ងដត្ដធ្ឝើការោប
សងាត្ ់ និងរ ាំដលាភសិទនិជនជាតិ្ដដើម
ភាគតិ្ចដៅកបុងលបដទសដវៀត្ណាម មនិ
ថាដខយរដលកាម ឬជនជាតិ្ភាគតិ្ចដព្ទ
ដទៀត្ដទ ។ ដលាកបញ្ញជ កថ់ា អឝីដដលជា
បញ្ញា ធ្ាំដនះ គឺលបដទសកុមយុយនិសថមយួ
ដនះ មនិដបើកទូលាយឲ្របដងាើត្អងគការ
នន ដដើមផកីារពរសិទនលិបជាពលរដឌដៅ
កបុងលបដទសដនះដទ ។ 

ដៅមុនដពលតុ្លាការដវៀត្ណាម 
កាត្ដ់ោសលពះសងឃ និងលបជាពលរដឌ
ោាំងដនះ គណៈកមយការលុបបាំបាត្ក់ារ
ដរ ើសដអើងពូជសាសន ៍ អងគការសហ
លបជាជាតិ្ និងលបជាជនោយ នត្ាំណាង 
(UNPO) បានោករ់បាយការណ៍ដៅ
ឧត្ថមសបងការអងគការ សហលបជាជាតិ្ 
កាលពីដខមថុិ្ន ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផសុីាំ
ឲ្ររោឌ ភបិាលកមភុជា ដធ្ឝើអនថរាគមនដ៍ៅ   
រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម ឲ្រដោះដលង
លបជាពលរដឌដខយរដលកាមោាំងដនះ ដដល
អាជាញ ធ្រដវៀត្ណាម ចាបខ់វួនកាលពីដខ
ឧសភា ដលកាមបទដចាទថា កផត្នឹ់ងរោឌ
ភបិាលកុមយុយនីសថដវៀត្ណាម ដនះ ។ 

គណៈកមយការដនះ កប៏ានផឋល់អនុ
សាសនដ៍ៅរោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម និង   
រោឌ ភបិាលកមភុជា លតូ្វដបឋជាញ ចិត្ថដធ្ឝើការ
ដសុើបអដងាត្ ដៅដលើការដចាទលបកាន់
នន ដដលរកីរាលោលព្នការរ ាំដលាភ
បាំពនដលកាមរបូភាពព្នការអនុវត្ថចាប់
ដោយការចាបខ់វួនោាំងបាំពន និងការ
ដធ្ឝើោរណុកមយដលៅលបពន័នតុ្លាការដនះ 
សលមាបផ់ឋល់យុត្ថិធ្មច៌ាំដពះលគួសារជន
រងដលោះោាំងដនះ ។ 

រោឌ ភបិាលដវៀត្ណាម លតូ្វ
អនុញ្ញដ ត្ឲ្រអបកជាំនញដៅបរដទស រមួ
ោាំងមកពីអងគការសហលបជាតិ្ និងអងគ
ការសិទនិមនុសសអនថរជាតិ្ឯករាជរ មាន
សិទនិចូលដៅដធ្ឝើការ ដោយផ្ដធ ល់ជាមយួ
សហគមនជ៍នជាតិ្ដដើម និងជនជាតិ្
ភាគតិ្ចដៅលបដទសដវៀត្ណាម និង
ករណីដផសងៗដទៀត្ ។ 

លបធានសឋីទីសមាគមលពះសងឃដខយរ
កមភុជាដលកាម និងជាលពះដៅអធិ្ការវត្ថ
សាមគគីរងសុ ីលពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុ
វណាត រ៉ា មានដថ្រដីកាថា ដៅព្ថ្ងទី ១៣ 
តុ្លា ខាងមុខ លពះអងគនឹងដឹកនាំលពះ
សងឃ និងលបជាពលរដឌលបមាណ ២០០
នក ់ ដធ្ឝើបាតុ្កមយដៅមុខសាទ នទូត្ដវៀត្
ណាម លបចាាំដៅរាជធានីភបាំដពញ ដដើមផ ី
សុាំឲ្ររោឌ ភបិាល សាធារណរដឌសងគម
និយមដវៀត្ណាម ដោះដលងលពះសងឃ 
និងលបជាពលរដឌោាំង ៩ នកដ់នះវញិ ។ 

លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុវណាត
រ៉ា បញ្ញជ កថ់ា ដៅព្ថ្ងទី ១០ តុ្លា ដនះ 
លពះដត្ជលពះគុណ នឹងនិមនថដៅសាលា
រាជធានីភបាំដពញ ដដើមផពិីភាកាោប អាំពី
គដលមាងដធ្ឝើបាតុ្កមយ ដៅតាមការដកាះ
និមនថរបស់សាលារាជធានីភបាំដពញ ។ 

សាទ នទូត្ដវៀត្ណាម បានបដិ    
ដសធ្ញត្ថិ របស់អងគការសមាគមដខយរ
ដលកាមជាបនថបនធ ប ់ ចាំដពះការដសបើសុាំឲ្រ
ដោះដលងពលរដឌដខយរដលកាម ដដលដវៀត្
ណាម ចាបខ់វួនដនះ ។ ការដធ្ឝើបាតុ្កមយ
ជាជដលមើសចុងដលកាយ ដដលលពះសងឃ 
និងពលរដឌដខយរដលកាម នឹងដធ្ឝើបាតុ្កមយដៅ
ព្ថ្ងទី ១៣ ដខតុ្លា ដនះ ។ 

ទនធឹមនឹងដនះដដរ សមាគមដខយរកមភុ
ជាដលកាម ដដើមផសិីទនិមនុសស និងអភ ិ      
វឌណន ៍ កាលពីព្ថ្ងទី ៧ តុ្លា បានោក់
លិខិត្ដៅដលាកឧបនយករដឌមង្ក្នថី រដឌ
មង្ក្នថីលកសួងការបរដទស និងសហលប    
តិ្បត្ថិការអនថរជាតិ្ ដដើមផសុីាំការ
អនុញ្ញដ ត្ជបួដធ្ឝើដសចកឋីរាយការណ៍ ពី
សាទ នភាព រស់ដៅរបស់លបជាពលរដឌដខយរ
ដលកាម ដៅកមភុជាដលកាម និងអាំពីករណី
តុ្លាការដវៀត្ណាម ផឋនធ ដោសលពះ
សងឃ និងលបជាពលរដឌដខយរដលកាមដនះ ។ 
ដត្មកទល់ដពលដនះ មនិោនម់ានការ
ដឆវើយត្បណាមយួពី ដលាក ដហា 
ណាាំហុង ដៅដឡើយ ៕ RFA 

រាំណាងអ្ង គោរសទិ ធមិនសុសលៅកម ពជុា បានទាមទារឲ្យរ ឋភបិាលលវៀរណាម លសើលរ ើលរឿងក ាោីរ់លទាសរពះសងឃខែ មរលរោមចាំននួ ២ អ្ង គ នងិរបជាពលរ ឋច ាំននួ ៧ នាក់លទៀរជាបនាទ ន់ ពលីរ ះ
ថា រលុាោររបជាជនលវៀរណាម ោរ់លទាសអ្ នកទា ាំងលនះ ោលពសីបាាហ្ម៍នុគាម នភសតតុាងចាស់លាស់ក នងុោរ ក់បន ទកុអ្ នកទា ាំងលនាះលទ ។  

ដលាក សម រងសុ ី មានលបសាសន៍
ថា ដលាកបានបញចបដ់ាំដណើ រទសសនកិចច 
ពីរជាសាំខាន ់ដៅលបដទស អងដ់គវស និង

បារា ាំង ដហើយដលាកនឹងបនថដាំដណើ រដៅ
កានល់បដទសដបល៊ហសុកី ជាទីកដនវង
ដដលសភាសហគមនអឺ៍រ ៉បុជបួលបជុាំោប ។  

ដលាក សម រងសុ ី បានជបួអគគដលខាធិ្
ការសមភន័ន គណបកសដសរនិីយមអនថរ
ជាតិ្ដៅទីលកុងឡុង លបដទសអងដ់គវស ។ 
ដលាកបានលបាបម់ង្ក្នថីសមភន័នគណបកស
ដសរនិីយមអនថរជាតិ្ថា រដឌសភាបដងាើត្
ដោយខុសចាប ់ និងផធុយពីរដឌធ្មយនុញដ
កមភុជា ។ ដលាកដសបើឲ្រសមភន័នគណបកស
ដសរនិីយមអនថរជាតិ្ ោាំលទការបដងាើត្ឲ្រ
មានគណៈកមយការអនថរជាតិ្មយួ ដដើមផ ី
ដសុើបអដងាត្ ភាពមនិលបលកតី្ ព្នការដបាះ
ដឆ្ប ត្ ។ 

ដលាក សម រងសុ ី មានលបសាសន៍
ថា កាលពីព្ថ្ងលពហសផត្ិ៍ ទី ១០ ដខ
តុ្លា ដលាកកប៏ានជបួនឹងលបធាន       
គណៈកមយការកិចចការបរដទស ព្នសភា
អឺរ ៉បុ ដលាក អីុល ម៉ាលបូក (Elmar 
Brok) ពនរល់បដនទមពីសាទ នការណ៍ ព្ន

លបដទសកមភុជា៖ «ដគយល់អាំដពើរដឌលប 
ហាររដឌធ្មយនុញដ  កាលពីព្ថ្ងទី ២៣ កញ្ញដ  
ការលបជុាំរដឌសភាដោយខុសចាប ់ និង
ការបដងាើត្រោឌ ភបិាលដោយខុសចាប ់
ដហើយរោឌ ភបិាលដនះ ដកើត្ដចញមកពី
រដឌលបហារ។» 

ដលាក សម រងសុ ី បដនទមដទៀត្ថា 
ដលកាយពីទសសនកិចច ដៅលបដទសអង ់
ដគវស និងបារា ាំង ដលាកនឹងដធ្ឝើដាំដណើ រ
ដៅកានល់បដទសដបល៊ហសុកី ដៅព្ថ្ងទី 
១០ ដខតុ្លា ដដើមផជីបួសមាជិករដឌ
សភាសហគមនអឺ៍រ ៉បុបដនទមដទៀត្ ។ 
បនធ បម់ក ដលាកនឹងបនថដាំដណើ រដៅ
កានស់ហរដឌអាដមរកិ ដៅទីលកុងញូយក៉ 
និងរដឌធានីវ៉សីុនតុ្ន ដដើមផជីាំរាបមង្ក្នថី
អងគការសហលបជាជាតិ្ និងរោឌ ភបិាល
អាដមរកិពីភាពមនិលសបចាបរ់បស់រោឌ ភិ

បាលកមភុជា ។ 
ដលាក សម រងសុ ី កប៏ានរះិគនក់ារ

បដងាើត្គណៈកមយការជាំនញោាំង ៩
របស់រដឌសភា ដោយោយ នការចូលរមួពី
ត្ាំណាងរាង្ក្សថគណបកសសដង្ក្រគ ះជាតិ្ ។ 
ដលាកចាត្ទុ់កថា ការបដងាើត្ដនះជា
ដាំដណើ រដឆ្ប ះដៅលទនិកុមយុយនីសថ ដោយ
មានគណបកសមយួ កបុងរដឌសភា ។ 

ដលាក ជាម ដយៀប មង្ក្នថីជានខ់ភស់
គណបកសលបជាជនកមភុជាបដិដសធ្ ថា 
បកសកានអ់ាំណាច កាំពុងដោរពតាម
ចាបរ់ដឌធ្មយនុញដ  ដហើយរដឌសភា និងរោឌ
ភបិាលថ្យីនឹងបនថដាំដណើ រដៅមុខ ដោយ
មនិរងច់ាាំគណបកសសដង្ក្រគ ះជាតិ្ ដោះ
ជាមានត្ាំណាងរាង្ក្សថដត្ ៦៨ របូ ពីបកស
កានអ់ាំណាចដត្ឯងកដ៏ោយ ៕ RFA 

លលាក សម រងសីុ របធានគណបកសសលន្ត គ្ ះជារ ិ ថ្នរបលទសកម ពជុា កាំពងុបាំលពញទសសនកចិ ចលៅអ្រឺ ៉បុ ល ើមបីខសវងរកកចិ ចអ្ន តរាគមន ៍ នងិគា ាំរទឲ្យរ ឋភបិាលទា ាំងលនាះ ក ុាំទទលួសាគ លរ់ ឋភ ិ  
បាលកម ពជុា បច ចបុបន ន ខ លលលាកចារ់ទកុថា ជារ ឋភបិាលបលង កើរលេ ើង ល យរ ឋសភាលចញពោីររ ាំលលាភរ ឋធម មនញុ្ ា ។  

ព្បធានបកសព្បឆ្ ាំង្វៅកមពុជា ខ្សវ ង្រកអនតរាគមនព៍អីនតរជាតិ 

លបធានគណបកសសដង្ក្រគ ះជាតិ្ ដលាក សម រងសុ ីដៅកបុងកមយវធីិ្ដវទិកាអបកសាឋ ប ់  

វទិរអុាសីុដសរ ីកាលពីយបព់្ថ្ងអាទិត្រ ទី ២៩ ដខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 



ថ្ង ងលៅរ ៍០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៧ វរបធម៌ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ដោងតាមលិខិត្ដដលដនះ លពះដត្ 
ជលពះគុណ ថាច ់ សុខសានថ  កបុងនម
ត្ាំណាងឲ្រលពះសងឃ ដខយរដលកាម ដៅ 
ដខត្ថលពះលត្ពាំង  បានអះអាងថា ដៅ
កមភុជាដលកាម “ដៅមនិោនម់ានវត្ថ
អារាមដខយរមយួ ណាដដលបានោក ់
ដ្ះថា វត្ថលតឹ្មដប ដៅដឡើយដទ” ។ 

លិខិត្បាន បនថដទៀត្ថា “ដៅព្ថ្ងទី 
១១ ដខដមសា ២០១៣ ដយើងខញុ ាំ លពះ 
ករណុាបានដឃើញអត្ទបទ [ភាសាយួន] 
មយួចាំននួដដល បានចុះ ផាយតាម    
បណាថ ញអិុនដធ្ើដណត្ និងមានភាជ ប់
ជាមយួរបូ ភាពរបស់វត្ថកាំពងដ់ពធិ្លពឹកស 
និង វត្ថលាវចនធសសរារាម ។ កបុងអត្ទបទ
ោាំងដនះ ដយើងខញុ ាំលពះ ករណុាមានការ
ចាបអ់ារមយណ៍ោ៉ងខាវ ាំង ចាំដពះពករ
មយួឃ្វ ថា “វត្ថដលាក លតឹ្ម ដប” ដធ្ឝើឲ្រ
ោស់ដភបកខាវ ាំង  ណាស់” ។ 

លុបបាំបាត្ដ់ យ្ ះដខយរ៖  
 លពះដត្ជលពះគុណ ដដលមានលពះ

ជនយ ៦០ លពះវសាអងគដនះ បាន 
បដញចញអារមយណ៍ ខាញ លោ៉ងខាវ ាំង       
ខណៈ វត្ថកាំពងដ់ពធិ្លពឹកស  ដដលមាន
អាយុកាលជាង ៦០០ ឆ្ប ាំ លតូ្វបានដគបថូ
រដ យ្ ះដៅជា “ វត្ថលតឹ្មដប” ដៅវញិ ។ 

សារលិខិត្ដដដលបានបនថដទៀត្
ដទៀត្ថា “ដៅដខត្ថលពះលត្ពាំង  មាន
ចាំននួ ១៤១ វត្ថអារាមដខយរ មានលពះ 
សងឃ ជាង ៣.០០០ អងគ  និងមាន 
៩៩% ព្នពលរដឌដខយរដលកាមអបកកានល់ពះ 
ពុទនសាសន ដដលជាសាសន របស់
ជាតិ្ ។ តាាំងដដើមដរៀងមកដៅមនិោន ់
មានវត្ថអារាមណាមយួលតូ្វបានកសាង
ដឡើង ដហើយលតូ្វបាន ោក ់ ដ យ្ ះថា “
វត្ថលតឹ្មដប” ដនះដទ ។ អស់ដលាកមាន
ការភានល់ចឡាំ ដហើយ ឬ ? ១៤១ វត្ថ 
ដៅដត្ ១៤១ វត្ថដដដល ដហើយ
លបសិនដបើ  មានការសាទ បនកសាងវត្ថ 
១ ដថ្ម ដទៀត្សលមាបដ់ខយរ លតូ្វដគោក ់
ដ យ្ ះជាវត្ថ លតឹ្ម ដប កថី ដនះកជ៏ាការ
លបដសើរដទដត្ើ គឺមានអបក ណារះិគនដ់ទ? 

រ ាំឭកអាំពីដរឿងលបវត្ថិព្នការកសាងវត្ថ 
លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ សុខ សានថ 
មានពុទនដីកាថា ៖ “លបវត្ថិព្នវត្ថដខយរ ដៅ
ដខត្ថលពះលត្ពាំង លតូ្វ បានបងាសាទ នបន
ដឡើងមានអាយុកាលជាងមយួពនឆ់្ប ាំ
មកដហើយ និងវត្ថដដល លតូ្វបានកសាង
ថ្យីបាំផុត្កម៏ានអាយុកាលជាង  ៤០ ឆ្ប ាំ
ដហើយដដរ វត្ថនីមយួៗសុទនដត្មាននម
បញដ ត្ថិ ជាភាសាបាលីដរៀងៗខវួន ឬកល៏តូ្វ

បានដគដៅដ យ្ ះតាមរយៈដ យ្ ះត្ាំបន ់
ភូមសិាង្ក្សថដដល បងបអូនលបជា ពលរដឌ
ដខយរ ចាំណុះដជើងវត្ថទីដនះ  រស់ដៅ រសិន
ដបើពកួោត្ម់និសូវជាយល់ដឹង អាំពីនម
បញដ ត្ថិជា ភាសាបាលី ។ ដូចជា វត្ថធ្មយ
រាជាដងួដកវកាំពងដូ់ង ដគដៅកាត្ថ់ា វត្ថ
ផបូរដងួ ជាដដើម ។ ដបើនិោយតាមដផបក 
អកសរសាង្ក្សថ នមស័ពធ ឬ ដ យ្ ះបុគគល
មនិអាចផ្ដវ ស់បថូរ ឬ ដៅខុសដ យ្ ះ
បានតាម អាំដពើចិត្ថដឡើយ ? ដហើយ
លបសិនដបើោកដ់ យ្ ះ ឬ ដ យ្ ះវត្ថ
អារាម របស់ដយើងខញុ ាំលពះករណុាតាមដត្
ចិត្ថចងដូ់ដចបះ មាននយ័ ថា ចង ់កាព្ឡ
ភាសាជាតិ្ដខយរ ឬ កច៏ងដ់មើលរយ
ដ យ្ ះវត្ថរបស់ដយើង ខញុ ាំលពះករណុាោ៉ង
ចាំហដហើយ “។ 

លពះដត្ជលពះគុណមានពុទនដីកា 
បនថដទៀត្ថា ៖ “ដោះបីដយើងខញុ ាំ ដៅ មនិ
សូវដចះភាសាដវៀត្ណាមោ៉ង ណាក៏
ដោយ ដត្ការដៅដ យ្ ះ របស់ដយើងខញុ ាំ
ខុស ឬ លតូ្វ កដ៏យើងខញុ ាំកអ៏ាចដឹងខវះដដរ 
រចួអស់ដលាក យល់ ដឃើញោ៉ងណា?” 
។ លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់ សុខសានថ  
បានបនថ ៖ ដ យ្ ះវត្ថអារាមរបស់ដយើងខញុ ាំ
បានដិត្ជាបក់បុងអារមយណ៍  របស់ញាតិ្
ដញាមពុទនបរស័ិទ និងលពះសងឃដខយរោាំង
អស់រចួដៅដហើយ ចាំដណកខាងរោឌ        
បាលវញិ កល៏តូ្វបាន បានចុះបញជ ីរចួ
ដហើយដដរ ដមាវ៉ ះដហើយ ោយ នអបកណា
មាប កម់ានសិទនិបថូរដ យ្ ះដផសងដឡើយ  
ដហើយកនូ៏វមនិ ោនម់ានវត្ថដខយរណា
មយួដដលលតូ្វបានដគោកដ់ យ្ ះ វត្ថលតឹ្ម
ដប ដៅមុខដកាវ ងោឝ រដនះដទ ។ ដនះ
លបដហល មកពី អស់ដលាកមនិដចះអាន
អកសរដខយរ ឬអស់ដលាកមនិចងដ់មើល ឬក ៏

ចងោ់កដ់ យ្ ះវត្ថដោយដលបើដ យ្ ះ ដផសង
កបុងដោលបាំណងលុប បាំបាត្ទី់វត្ថ
អារាមរបស់ដខយរដៅដខត្ថលពះលត្ពាំង ។ 
ការឆ្វ កដ់ យ្ ះ ឬ តាាំងរបូ ចមាវ ក…់ 
ោយ នអឝីលបាសចាកសីលធ្ម ៌ លបព្ពណី
លបជា ជាតិ្ដខយរដឡើយ ។ 

កដមធចលពះវហិារបុរាណ សាងលពះ
វហិារថ្យី ?  

 ដឆវើយត្បនឹងពត័្ម៌ានដដលបាន
ចុះផាយោកទិ់ន នឹងវត្ថកាំពងដ់ពធិ្ 
លពឹកស និង វត្ថលាវចនធសសរារាម ោក ់
តាាំងរបូថ្ត្ ដលាក លតឹ្ម ដប  និង
សមាជិកលកុមលគួសារ ដៅកណាថ លលពះ
វហិារ លពះដត្ជលពះគុណ  ថាច ់ សុខ
សានថ កត្ស់មាគ ល់ដៅកបុងសារលិខិត្
ដោយដចាទជាសាំណួរថា ៖ “ដលាក 
លតឹ្ម ដប គឺជាអាជីវករ សមផរូលទពរ ធ្ន់
មយួរបូ  ដហើញដលាកកជ៏ាពុទនបរស័
ទមាប ក ់ ដដលដពរដពញដោយចិត្ថសបផ ុ
រស ។ ដលាក មានគាំនិត្ផថួច ដផថើមក
សាងសាំណងស់ងគមកិចចជា ដលចើនកដនវង 
ដូចជា សាលាដរៀន, សងល់ាំដៅឋាន 
ជូនលបជាពល រដឌលកីលក ដខត្ថលពះលត្ពាំង 
រាបព់នខ់បង, ផថល់ដសវដថ្ោាំសុខភាព 
ដល់អបកលកដោយឥត្គិត្ព្ថ្វ ដោះ
លសាយការររ រាបរ់យករណី ជូនបង
បអូនដៅមូលោឌ ន, និងការចូលរមួ
ចាំដណកោ៉ងដលចើនកបុង ការលុបបាំបាត្់
ភាពលកីលក ដៅដខត្ថលពះលត្ពាំង ដនះជា
សកមយភាពពិត្ ដហើយជាសកមយភាពដ៏
វជិជមានរបស់ោត្ដ់ទៀត្ ដមថច៉កម៏និដឃើញ  
មានដលើកទឹកចិត្ថផង? ។ ដលាក និង
សមាជិកលគួសារសុទនសឹង ជាពុទន
សាសនិកលសឡាញ់ និងដោរពលពះពុទន
សាសន ការផថួចដផថើម គាំនិត្កសាង 

និងជសួជុលវត្ថអារាម គឺជាលបការមយួ
គរួ ឲ្រដកាត្ សរដសើរ និងទទលួបានការ
ដឹងគុណដទើបលតូ្វ ។ ដហតុ្អឝីបានជា លតូ្វ
ទទលួរងការរះិគន ់ ោ៉ងដូដចបះ? ករណី 
មនុសសពិត្សកមយភាព ដបរជាលតូ្វដគរះិ
គន ់ ចាំដណកករណីលសដមើលសព្មលតូ្វបាន
ដគសរ ដសើរដៅវញិ ។ ដបើដូដចបះដមនដត្ើ
ភាពដឹងគុណរបស់មនុសសដយើង យក
ដៅោកដ់ៅកដនវងណាដៅ? 

  សារលិខិត្បនថដទៀត្ដទៀត្ថា “
ការដដល ដលាក លតឹ្ម ដប ជយួ  ជសួ
ជុលវត្ថអារាម សងល់ពះវហិារ សាលា
ោន ដហាព្លត្ថ្យី ជាដដើម  រចួឆ្វ កដ់ យ្ ះ 
[ជាអកសរយួន] ឬ របូចមាវ ករ់បស់ លកុម
លគួសារដលាក ដៅខាងដលៅ លពះវហិារ 
មនិដមនដៅខាងកបុងផង ដហើយកម៏និ
ដមន ដៅកដនវងោកល់ពះពុទនបដិមាផង 
ដត្ើមានអឝីខុសនឹង ចាបទ់មាវ ប ់ លបព្ព 
ណីដខយរដៅ ? ដនះគឺជាសកមយភាពដដើមផ ី
កត្ល់តា និងបញ្ញជ កនូ់វ ការដោរពដឹង
គុណពី សាំណាកល់ពះសងឃ និងពុទន
បរស័ិទចាំណុះ ដជើងវត្ថដល់បុគគលដដល
មានគុណ កបុងការជសួជុលកសាងវត្ថ  
អារាម ។ 

សារលិខិត្បានកត្ស់មាគ ល់ដល់
ពករចរចាមអារាមថា ”ដលាក  លតឹ្ម ដប 
បានបាំផ្ដវ ញលពះវហិារបុរាណ ដៅវត្ថ
កាំពងដ់ពធិ្លពឹកស ោាំងលសុង ដហើយដទើប
ដលាកកសាងថ្យីដឡើងវញិ ថា “តាមពិត្  
ការកសាងលពះវហិារ វត្ថកាំពងដ់ពធិ្លពឹកស 
ដលាក លតឹ្ម ដប បាន ចាំណាយថ្វកិា
ផ្ដធ ល់ខវួន ោ៉ងដលចើន សនទឹកសនន ប់
ដដើមផអីដញជ ើញ  ដលាក ដងឝៀង កាាំ ឡី 
(Nguyen Cam Luy) មកដរ ើសាំណង់
លពះវហិារ បុរាណយកដៅោកក់ដនវងថ្យី 
រចួដទើប ដលាកដធ្ឝើការជសួជុល លពះវហិារ
ដនះ ដោយរកានូវទលមងដ់ដើមសាំណង់
លបវត្ថិសាង្ក្សថ របស់វត្ថបុរាណ កាំពង ់
ដពធិ្លពឹកស ។ ដូដចបះ ពត័្ម៌ានដដលលផ ី
ថា  ដលាក លតឹ្ម ដប បានកដមធចសាំណង់
ចាស់ រចួសងស់ាំណងថ់្យី  ដហើយដលើក
ត្ដមាើងថា ជាវត្ថរបស់ លតឹ្ម ដប ដនះដរឿង
ដនះមនិពិត្ ដទ “ ។ 

លពះសងឃ និងពុទនបរស័ិទដខយរវត្ថដី
លកហម នមសាា រសាំពះ របូថ្ត្លគសួារ 
ដលាក លតឹ្ម ដប?  

  កាលពីព្ថ្ងទី ២៩ ដខដមសា ឆ្ប ាំ 
២០១៣ កាដសត្អបរ់ ាំ (Bao Giao  
D u c )  ដវៀត្ណាមបានចុះផាយ 
ពត័្ម៌ានោកទិ់ននឹង វត្ថកាំពងដ់ពធិ្ 

លពឹកស និងវត្ថលាវចនធសសរារាម ដោយ
បានភាជ បនឹ់ងរបូថ្ត្វត្ថផង ។ កាដសត្
ដនះបានរាយការណ៍អាំពីលកខណៈ លពះ
វហិារថា ខាងដលើមានោឝ រដចញចូល ៤ 
ោឝ រធ្ាំ ១ ោឝ រអម សងខ់ាង ២ និងោឝ រ 
ដលកាយ ១ ។ ោឝ រធ្ាំលតូ្វបានោកដ់ៅទិស
ខាងដកើត្ ដលើជញ្ញជ ាំងោឝ រធ្ាំ ដគបានចារ 
សិលាចារកឹកត្ល់តាគុណសមផត្ថិរបស់ 
ដលាក លតឹ្ម ដប  និង ភរោិអបកលសី ដវឿង 
ដុង អាញ់ ។ លចកចូលោឝ រ ខាងសាថ ាំ ដលើ 
ជញ្ញជ ាំងមានឆ្វ កដ់ យ្ ះ និងរបូថ្ត្ឪពុក
បដងាើត្ដលាក លតឹ្ម ដប គឺ  ដលាកតា 
ដយឿង ដកឝើ និងមាថ យ បដងាើត្ ដលាក លតឹ្ម 
ដប គឺដលាក ោយ លតឹ្ម ធី្ សិុញ និងរូ
លបពននដដើមឪពុក ដលាក លតឹ្ម ដប គឺ  
ដលាកោយ ថាច ់ ធី្ សិុញ ។ លចក
ចូលោឝ រខាងដឆឝងោកត់ាាំងផ្ដធ ាំង សិលា
ចារកឹកត្ល់តាគុណសមផត្ថិ របស់បុលតា 
បុលតី្ ោាំង ៣ របូរបស់  ដលាក លតឹ្ មដប 
ជាអកសរយួន គឺ លតឹ្ម លតុ្ង ងឹុង , លតឹ្ម 
ដថ្ឝៀក គីវ និង លតឹ្ម ខាយ ហាឝ  ។ លចក
ចូលោឝ រខាងដលកាយ មានរបូថ្ត្ខាប ត្ធ្ាំ 
ោកត់ាាំងរបូថ្ត្ ដលាក លតឹ្ម ដប និង 
ភរោិ និងបុលតាបុលតី្ របស់ ោត្ដ់ៅ
ជញ្ញជ ាំងខាងដលៅលពះវហិារ ។ ជញ្ញជ ាំង
លពះវហិារខាងកបុង ោាំងោាំង ៤ ទិស លតូ្វ
បានដគគូររបូ គាំនូរពុទនលបវត្ថិ ដទៀត្ផង ។ 

ដឆវើយត្បនឹងការរះិគន ់ ដៅដលើ
កាដសត្អបរ់ ាំដវៀត្ណាមថា លពះសងឃ 
និងពុទនបរស័ិទដខយរ ដៅវត្ថកាំពងដ់ពធិ្ 
លពឹកស និងវត្ថលាវចនធសសរារាម  នមសាា រ
ដោរពចាំដពះរបូថ្ត្លគួសារ ដលាក លតឹ្ម 
ដប ដនះ លពះដត្ជ លពះគុណ ថាច ់សុខ
សានថ បានអះអាងកបុងសារលិខិត្ថា    
“ជាដរឿង មនិលតឹ្មលតូ្វដទ” ។ 

ដលាក ដងឝៀង តឹ្ង សឺុ (Nguyen 
Tan Su) អតី្ត្ដលខាធិ្ការោឌ នបកស   
កុមយុយនិសថដវៀត្ណាម លបចាាំឃុាំហាម 
ោ៉ងចាបពី់ឆ្ប ាំ ១៩៨១ ដល់  ១៩៩២ 
បានលបាប ់ កាដសត្ដវៀត្ណាមកបុងលសុក
ថា ដលាកធាវ ប ់ បានបសួ ដរៀនដៅវត្ថ
កាំពងដ់ពធិ្លពឹកស ដហើយកធ៏ាវ បប់ាន
គងដ់ៅ រយៈដពលខវីដៅវត្ថលាវចនធសសរា
រាមដដរ ។ 

ដលាក ដងឝៀង តឹ្ង សឺុ បានបនថ
ដទៀត្ថា ដលាកនិង ពុទនបរស័ិត្ដខយរ ខឹង
សមាោ៉ងខាវ ាំងចាំដពះពត័្ម៌ានថា ពកួ
ខវួនបានោកត់ាាំងរបូថ្ត្ ដលាក លតឹ្ម ដប 
និង លកុមលគួសារដៅចាំ កណាថ លលពះ
វហិារ វត្ថ ោាំង ពីរ ដនះ ៕ 

សមាគមសង្ឃវៅវមតតព្ពះព្តព ាំង្ វចាទោខ្សតវវៀតណាម លុបប ាំបាត់ភាស្ថខ្មែរ វ យបដូរវ ែ្ ះវតតមកជា “ វតតព្តមឹវប” 

លៅថ្ង ងទ ី១៨ ខែលមសា កន លងលៅលនះ រពះអ្នរុបធានសម្នគម រពះសងឃសាមគ គលីសនហា ជារលិែរ តរពះររ ាំង ឬ លៅរតាវញិ  រពះលរជរពះគណុ រពះឧបជាយ ៍ថាច់ សែុ សាន ត បានសរ
លសរ លែិរិមយួចាប់ លផ ាើជនូសាថ បន័ ពរ័ម័្ននលៅក នងុរបលទសលវៀរ ណាម ល ើមបីរបរកិម ម ច ាំល ះអ្រ ថបទពរ័ម៌្ននមយួច ាំននួខ ល បានចះុផាយតាម អ្ វខី លរពះអ្ង គបានអ្ះអាង ថា “ែសុោរពរិ” 
សតពីោីរ ក់តា ាំងរបូភាពរបស់ លលាក ររមឹ លប នងិ សម្នជកិ រគសួារលៅលល ើជញ្ញជ ាំង រពះវហិារ វរ តកាំពង់ល ធរិពកឹស   (លៅវរ តបថ្រងចាស់) នងិ វរ តលាវចន ទសសរារាម (លៅវរ ត  រីកហ្ម)  សថរិ
លៅ ឃុាំហាមយ៉ង ើសកុង កវូ លែរ តរពះររ ាំង ។ 

លពះវហិារ វត្ថបព្លងចាស់ លសុកថ្ាូវ ដខត្ថលពះលត្ពាំង ។ 



ល ើមបីបានរជាបពរ័ម៌្ននជ ុាំវញិសាថ នភាពសង គមខែ មរលរោមលៅកម ពជុាលរោម នងិលៅលរៅរបលទស លលាកអ្ នកអាចចលូទសសនាតាមរយៈលគហ្ទាំពរ័ www.preynokornews.info ឬ www.vokk.net  

អតថន័យតួអកសរវៅវលើផ្ទ ាំង្សិលាចារកឹវតតសមបរូរង្សី 
 វរ តសមបូររងសី (សមបួរ) ជាវរ តរពះពទុ ធសាសនាលងរវទខែ មរមយួ ឋរិលៅក នងុលែរ តរពះររ ាំង បានកលក ើរលេ ើង ក នងុ ព. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ លប ើគរិមកទលឆ់្ន ាំ ២០១៣ លនះ វរ តម្ននអាយោុល ១៦៤០ ឆ្ន ាំលហ្ើយ ។ លប ើ
លយងតាមឆ្ន ាំកសាងវរ តសមបួររងសីលនះ នងិតាមឯកសាររបវរ តសិាស្តសតយនួថា លសាចររកលូ លង វៀង របស់យនួបានចលូមកោន់ោប់ទកឹ ថី្រពនគរ លៅចងុ   សរវរសរទ៍ ី១៧ នាឆ្ន ាំ ១៦៩៨ លឃើញថា ជនជារយិនួបានចលូមកវរទខី ន
 កីម ពជុាលរោម លរោយខែ មរលរោមកសាងវរ តសមបួររងសី ១៣១៦ ឆ្ន ាំ ។   

ច មាង យពីទីរមួ ដខត្ថលពះលត្ 
ពាំង លបមាណ ៤០ គីឡូ 

ដមល៉ត្ កាំពងស់ាភ ន គឺជាលសុកមយួ ដដល
មានលបជារាង្ក្សថដខយរដលកាម រស់ដៅោ៉ង
កុះករ  មានវត្ថដខយរោាំងអស់ ២២ វត្ថ 
កបុងចាំដណាម ១៤១ វត្ថព្នដខត្ថលពះលត្ 
ពាំង ។ វត្ថោាំងដនះមានដូចជា វត្ថ
មហាដពធិ្វន័ ដៅ វត្ថតាដធ្ៀវ កសាង
ឆ្ប ាំ គ. ស. ១៣៦៧ វត្ថបទុមសាគរ 
ដៅ វត្ថកាំពងស់ាភ ន កសាងឆ្ប ាំ គ. ស
.១៨១៨  វត្ថរត្នទីបារាមដកាះដកវ ដៅ 
អូរមចិ កសាងឆ្ប ាំ គ. ស. ១៦៥៧ វត្ថ
បទុមលកពុាំរត័្បដកសរបុបាព ចមាមាស ដៅ
វត្ថ សាំណឹងធ្ាំ កសាងឆ្ប ាំ គ. ស. 
១៣៦៤ ជាដដើម  ។ 

ដោយដឡក វត្ថសមផរូរងស ី ដៅ វត្ថ
សមផរួ បានសាទ បនដឡើងកបុង គ. ស. 
៣៧៣ សទិត្ដៅភូមតិាដៅ (Trà Kháo) 
ឃុាំលកសាាំង (Hòa Ân) លសុកកាំពងស់ាភ ន 
(Câu Kè) ដខត្ថលពះលត្ពាំង សាទ បន
ដឡើងកបុង ព. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ 
ដបើគិត្មកទល់នឹងឆ្ប ាំ ២០១៣ វត្ថដនះ 
មានអាយុកាល ១៦៤០  ឆ្ប ាំដហើយ  ។ 
ដបើដោងតាមបញជ ី និងសទិតិ្វត្ថដខយរដៅ
កមភុជាដលកាមដឃើញថា   វត្ថសមផរូរងស ីគឺ
ជាវត្ថមយួដដលបានកសាងដឡើងមុនដគ
បងអស់ កបុងចាំដណាមវត្ថដខយរ ដដលបាន
កសាងដៅដដនដីកមភុជាដលកាម  ។ 

បចចុបផនប វត្ថសមផរួងសមីានរកានូវ 
ផ្ដធ ាំងសិលាចារកឹមយួ ដដលមានលបដវង
បដណាថ យ ១.៧  ដមល៉ត្ ទទឹង ៤.៨ 
សាាំងទីដមត៉្ កលមាស់ ០.៩ សាាំងទីដមល៉ត្ 
និងមានទមងនល់បដហល ៥០០ គីឡូ 
លកាម ។ ផ្ដធ ាំងសិលាចារកឹដនះ មានចារ
អកសរដខយរ បុរាណ មយួបនធ ប ់ដដលដលៅ
ពីអបកបុរាណវទិាមនិអាចអានបាន
ដឡើយ ។ ដត្ដសចកថីព្នអកសរដៅកបុងផ្ដធ ាំ
សិលាចារកឹ ដនះ លតូ្វបានអបកលសាវលជាវ
បារា ាំងដសសសាគ ល់យូរមកដហើយ ដោយ
ដគបានយកដៅចុះផាយដៅ កបុង  លពឹត្ថ ិ
បលត្សាលាបារាាំងចុងបូព៌ (Bulletin 
de l’ecole Francaise l’Extrieme 
Orient XIX) កាលពីឆ្ប ាំ ១៩១៩ ។ 
កាលជាំននដ់នះ វត្ថដនះដ យ្ ះថា 

សមផរូ លបដហលជាដៅកាត្ពី់ សមផរូរងស ី
ដហើយបចចុបផនប ពុទនបរស័ិទដខយរដៅជុាំវញិ
វត្ថដនះ កដ៏ៅដត្ដៅថា វត្ថ
សមផរួ  ដដដល ។  ត្អួកសរដខយរបររុាណ 
និងដសចកថីជាភាសាសាំង្ក្សាឹត្ដនះ លតូ្វ
បាន ដលាក ហសក សីុដដស បកដលបដៅ
ជាភាសាបារាាំង ដហើយដលាក សាង្ក្សាថ
ចាររ អាាំង ជូ លាន បានសរដសរមកជា
អកសរដខយរសមយ័ថ្យី ថា “វភាគនី្តន្ទទ សយ 
សហស្សនសិសត ចលជជហិ្មែ ត   ទចិចុ
មវតិ” ដលបសលមួលដសចកឋីមកជាភាសា
ដខយរដលបថា “ដោយ មានពនវបឺត្ដ់បនដចញ
ពីមាត្ោ់ាំងមយួពន ់ ព្នដសថចនគ មក
បដបាសអដងអល” ។ 

ដលាកសាង្ក្សាថ ចាររ អាាំង ជូ លាន 
បានបញ្ញជ កថ់ា ដនះជាសិលាចារកឹមយួ
ដដលចារ ដឡើងដៅសត្វត្សរ ៍ ទី ៧ ឬ ទី 
៨ ដបើដោងដៅតាមការវភិាគត្អួកសរ  គឺ 
មុនសមយ័អងគរដៅដទៀត្ លបហាកល់ប 
ដហលដខត្ថតាដកវសពឝព្ថ្ងដនះ ។ សិលា 
ចារកឹដនះ មានចុះដលខបញជ ីសារដពើភ័
ណឍ ថា K.419 ។ 

ដោងតាមខវឹមសារ សិលាចារកឹ
ដនះ ដសថចនគោាំងមយួពនដ់ដលដខយរ
ដយើងធាវ បដ់ោរពបូជាតាាំងពីបុរាណមក
ដនះ បដញចញពនវឺោ៉ងចិញ្ញច ចមកប 

ដបាសអដងអល ដថ្រកាពុទនបរស័ិទោាំង
អស់ ដដលដៅកបុងភូមលិសុកមយួដនះ 
ដទើបវត្ថដនះ ដ យ្ ះថា សមផរូរងស ី គឺ 
សមផរូពនវ ឺ  ។ ដូដចបះ សិលាចារកឹដនះ គឺ
ជា ដងួលពលឹងរបស់វត្ថសមផរូរងស ី និង      
ភសថុតាងមយួ   បញ្ញជ កឲ់្រដឃើញថា ដខយរ  
ដលកាមជាមាច ស់លសកុ អាណាចលកនគរភបាំ 
ឬ ដដនដីកមភុជាដលកាម សពឝព្ថ្ង ។ 

វត្ថសមផរូរងស ី មានព្ផធដីទាំហាំលប    
មាណជាង ១១.១៧០  ដមល៉ត្លកឡា វត្ថ
ដនះលតូ្វបានជសួជុលដឡើងវញិអស់  ៤ 
ដលើកមកដហើយ  ។ ការរះុដរ ើដលើកទី ៤ 
លតូ្វបានកសាងលពះវហិារជាថ្យី ដឹកនាំ
ដោយលពះដៅអធិ្ការវត្ថលពះនម  ថាច់
យ៉ួង និង បានបញចុ ះខណ័ឍ សីមាដៅឆ្ប ាំ 
១៩៩៨ កនវងដៅដនះ ។ 

ដោងតាមឆ្ប ាំកសាងវត្ថសមផរួរងស ី
ដនះ និងតាមឯកសារលបវត្ថិសាង្ក្សថយួន
ថា ដសឋចលត្កូល ដងឝៀង របស់យួនបាន
ចូលមកកានក់ាបទឹ់កដីព្លពនគរ ដៅចុង
សត្វត្សរទី៍ ១៧ នឆ្ប ាំ ១៦៩៨ ដឃើញ
ថា ជនជាតិ្យួន បានចូលមកវត្ទី
ដដនដីកមភុជាដលកាម ដលកាយដខយរ
ដលកាម    កសាងវត្ថសមផរួរងស ី ១៣១៦ 
ឆ្ប ាំ ៕ 

ផ្ដធ ាំងសិលាចារកឹ ដដលមានលបដវងបដណាថ យ ១.៧ ដមល៉ត្ ទទឹង ៤.៨ សាាំងទីដមត៉្ កលមាស់ ០.៩ សាាំងទីដមល៉ត្ និងមានទមងនល់បដហល ៥០០ គីឡូលកាម  ដៅវត្ថសមផរួរងស ី(សមផរួ) លសុកកាំពងស់ាភ ន ដខត្ថលពលត្ពាំង ។ 

លពះវហិារវត្ថសមផរួរងស ី( សមផរួ ) ដដលបានដឹកនាំសាងសងជ់ាថ្យ ីដោយ
លពះដត្ជលពះគុណ ថាច ់យងួ និងបានបញចុ ះខណឍ សីមាកាលពីឆ្ប ាំ ១៩៩៨ ។ 

លពះវហិារចាស់របស់វត្ថសមផរួរងស ី( សមផរួ ) ដដលបានដគរះុដរ ើដចញកាលពីឆ្ប ាំ ១៩៩៧ ដដើមផកីសាងលពះវហិារថ្យី ។ 


