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ប្រភពព័តម៌ានស្ត អីំពីខ្មែរក្ប្ោម 

អានលៅទាំពរ័  ៨ 

អានលៅទាំពរ័ ៣ 

អានលៅទាំពរ័ ៤ 

ខ្មែរចប្ោមនងឹច វ្ ើ
មហាប្ដតុកមែចៅអុ៊ឺ
រ  រុជប្មុញឲ្យអនតរ
ជាតិដាក់សម្ពា ្ 
ច ៀតណាម 

ច ៀតណាមេូលជាគណៈកមែោរប្កុមប្រកឹាសិទ្ធមិនុសស  
មិនរា ាំងសទ ះដ ាំចណើ រខ្សវ ងរកសិទ្ធមិនុសសររស់ខ្មែរចប្ោម 

ខសែ នទកឹ (អាងសែបុទកឹ) ខែេ លោក ថាច់្ ភ ីយទុ ធជន
ខែ ែរលត្កាម្ស លៅលេ ើល ោះល ើយ លត្ប ើការអាវធុត្គប់ធនុ 

ែចូ្ជាត្ាប់ខបក M79,12,8l បាញ់ពលីេ ើសាំលៅច្េូលៅសាោ 
ស្សកុកលចច ងថ្នរដ្ឋា  ភបិាេយនួ ក នងុត្ពរឹ ែកិារណ៍ ១៦ វចិ្ ឆកិា  ឆ្ន ាំ 
១៩៧៦ លៅទរីមួ្ស ស្សកុ កលចច ង លែរ ែត្ពោះត្រព ាំង ។ 

លពេផ ្ោុះអាវធុលៅលវោល ៉ោង ០៩ ត្ពកឹ េោុះែេល់ពេរលសៀេរ
ដ្ឋាភបិាេបកសកមុ្ស ែយុនសិ ែយនួ កប៏ាន ាំទព័ជាំនយួរបស់លគម្សកពលីែរ ែ
េង់លោរ  (Vinh Long) លធ វើអន ែរាគម្សន ៍ នទ ាំងរងលត្កាោះកា ាំលភ ៃើង 
ធ ាំម្សកផង ។ លពេល ោះ ក ៃ ាំងរបស់យទុ ធជន ខែ ែរលត្កាម្សម្សនិអាច្
ទប់ទេន់ងឹក ៃ ាំងរបស់រដ្ឋាភបិាេយនួបានក ៏ ាំាន ែកងយលៅសេខ់រ 
៣  ក់ប ៉ោលុ ណ្ ោះខែេលៅលេ ើខសែនទកឹលនោះ ។ ត្ាល ោះ កងទព័យនួបាន
លោម្សពទ័ ធជ ុាំវញិខសែនទកឹ ល ើយបចា ឲ្យរងលត្កាោះកា ាំលភ ៃើងធ ាំបាញ់
សត្ម្សកុច្េូខសែនទកឹលធ វើឲ្យយទុ ធជន ថាច់្ ភ ី នងិយទុ ធជនខែ ែរលត្កាម្សពរី
របូលទៀរបានពេជីវីរិក នងុសម្សរភមូ្សលិនោះ ។  

លពេបានល ើញរងលត្កាោះកាំពងុបាញ់សត្ម្សកុខសែនទកឹែលូ ន្ ោះ យទុ ធ
ជន ថាច់្ លភឿង  នងិ កនូត្បសុរបស់ារ់ ន ក់លទៀរល ែ្ ោះ             
ថាច់្  លភឿន  បានឱបត្ាប់ខបកលោរល ើងលេ ើរងលត្កាោះ ល ើយលបាក
លធ វើអរ ែឃារប ែ្ េឲ្យសត្រវូងាប់ជាលត្ច្ ើន ៕ របូងរ៖ ថាច់្ លវៀន 

អ ាំពបី្ពតឹតិោរណ៍ 
១៦  េិឆ ិោ ១៩៧៦ 

អ្នកស្រី ថាច ់ធី រុខ ស្រវូរដ្ឋា ភបិាលបកស
កុម្មុយនិរតយនួចាបដ់្ឋកគុ់កកនុង

ស្រឹរតកិារណ៍ ១៦ វចិឆកិា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ ។ 

១៦  េិឆ ិោ រង្ហា ញ 
ពទី្កឹេិតតខ្មែរចប្ោម 

“រស់ចប្រះហា៊ានស្លា រ់” 

ខ្សត នទ្កឹ ១៦  េិឆ ិោ 
៣៧ ឆ្ន ាំ ថ្នោរចរ ើរ ាំរះររស់ខ្មែរចប្ោម 

ស្កមុ្យុវជនននរហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ បានចូលខ្លែងការណ៍ក្ៅការយាល័យស្កមុ្ស្បឹការិទ្ធមិ្នុរស ននអ្ងគការរហស្បជាជារិ  
នាទី្ស្កងុហសខឺ្ណវ  ស្បក្ទ្ររវិរ ចាបរី់ នលៃទី្ ០៧  ដល់ ១៣ ខ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ  ២០១៣ កនែងក្ៅក្នេះ ។ 

អានលៅទាំពរ័  ៧ 

អានលៅទាំពរ័  ២ 

ចប្តឿង ្ ីថ្ម  ពរី រកញ្ញា
ខ្មែរចប្ោម ឆ្ន ាំ ២០០៧ មក
ជារ រកញ្ញា  ខ្មែរ ៥០% 
យួន ៥០% ចៅរសុសុី 

ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

អានលៅទាំពរ័  ៦ 

ខ្មែរចប្ោមចៅកមាុជារ ាំឭក
មរួ ៣៧ ឆ្ន ាំ ទ្វិាទាមទារ
សិទ្ធមិ្ពា ស់ោរពចី ៀត 

ណាម 



ថ្ង ៃលៅរ ៍១៤ លក ើរ ខែករ កកិ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ខ្មែរចប្ោមចៅកមាុជានងឹរ ាំឭកមរួ ៣៧ ឆ្ន ាំ ទ្វិាទាមទារសិទ្ធមិ្ពា ស់ោរពចី ៀតណាម 
ស្កុម្អ្ងគការរមាគម្ ខ្ខមរកម្ពុជា

ក្ស្កាម្ នឹងជបួជុាំរ ាំឭកខបួឆ្ន ាំទី្ ៣៧ នន 
ស្រឹរតិការណ៍ ១៦ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ 
ខ្ដលជានលៃររ ូទាម្ទាររិទ្ធិក្ររភីាររី
ក្វៀរណាម្ ក្ដើម្បរីក្ស្ម្ចវារនាខែួន
ក្ដ្ឋយខែួនឯង ក្លើខ្ដនដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ ។ 
រិធីជបួជុាំក្នាេះ នឹងក្ធវើក្ ើងក្ៅនលៃក្ៅរ ៍
ទី្ ១៦ ខ្ខ វចិឆិកា ក្ៅវរតសាម្គគីរងស ីកនុង
រង្កក រ ់ រទឹងមានជយ័ រាជធានីភនាំ    
ក្រញ ។ 

ស្រេះរងឃ និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ 
កនុងនាម្ជាអ្ងគការរមាគម្ចាំននួ ១២ 
នឹងជបួជុាំស្បាររធរិធីរ ាំឭកខបួ ៣៧ ឆ្ន ាំ 
ទិ្វាររ ូរបរ់ខ្ខមរក្ស្កាម្ កនុងការទាម្ទារ

រិទ្ធិក្ររភីារ រីរដាអ្ាំណាចក្វៀរណាម្ 
ក្ដើម្បរីក្ស្ម្ចវារនាខែួន ក្ដ្ឋយខែួនឯង 
ក្ៅក្លើទឹ្កដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ នលៃទី្ ១៦    
វចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៧៦-នលៃទី្ ១៦ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៣ ។ រិធីជបួជុាំក្នេះនឹងក្ធវើក្ ើង 
ក្ៅស្រឹកនលៃក្ៅរ ៍ ទី្ ១៦ វចិឆិកា ក្ៅវរត
សាម្គគីរងស ី កនុងរង្កក ររ់ទឹងមានជយ័ 
ខណឌ មានជយ័ រាជធានីភនាំក្រញ ។ 

តាម្ក្រចកតីស្បការ កនុងរិធីជបួជុាំ
ក្នាេះ ជនរងក្ស្រេះនឹងក្រៀបរាបរ់ម្ែកឹរី
ស្រឹរតិការណ៍ប េះទ្ងគិច រវាងស្កុម្អ្នកររ ូ
ខ្ខមរក្ស្កាម្ និងកងកមាែ ាំងននរដាអ្ាំណាច
ក្វៀរណាម្ ក្ៅឆ្ន ាំ ១៩៧៦ ខ្ដលនាាំឲ្យ
មានការចាបខ់ែួន និងរមាែ បរ់លរដាខ្ខមរ

ក្ស្កាម្ជាក្ស្ចើន ។ស្រេះក្រជគុណ ក្រៀង 
រុវណាា រា  ស្រេះក្ៅអ្ធិការវរតសាម្គគីរងស ី
និងជាស្បធានរតីទី្ រមាគម្ស្រេះរងឃ
ខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ បានឲ្យដឹងថា រិធីរ ាំឭក
ដល់នលៃររ ូរបរ់ខ្ខមរក្ស្កាម្ កនុងការទាម្ 
ទាររិទ្ធិក្ររភីារ រីរដាអ្ាំណាចក្វៀរ   
ណាម្ ក្ៅនលៃ ១៦ វចិឆិកា ក្ៅឆ្ន ាំក្នេះ 
ស្បាររធក្ ើងធាំជាងឆ្ន ាំមុ្ន ។  

ក្រលបាំណង ក្ដើម្បរី ាំឭករីគុណូប
កាក រៈ របរ់បុរវបុររខ្ខមរក្ស្កាម្ ខ្ដល
បានរលីជីវរិ កនុងបុរវក្ហរុជារិ
សារនា និងមារុភូម្ ិ ក្ៅខ្ដកដីកម្ពុជា
ក្ស្កាម្ ។ 

រហូរដល់ររវនលៃក្នេះ ស្រេះក្រជ

គុណ ក្រៀង រុវណាា រា  បានក្លើកក្ ើង
ថា សាា នភាររលរដាខ្ខមរ ររ់ក្លើទឹ្កដី
កម្ពុជាក្ស្កាម្ ម្និមានរិទ្ធិក្រញក្លញ
ក្ទ្ ដូចជា ក្ៅក្រលលមីៗក្នេះ ស្រេះរងឃ 
និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ម្យួចាំននួ កស៏្រូវ
បាន អាជាា ធរ ក្វៀរណាម្ចាបផ់្សកឹ និង
ការក់្ទារដ្ឋករ់នធនាររ ខ្លម្ក្ទ្ៀរ ។ 

ខ្ដនដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ ស្រូវបាន
អាណានិគម្បារា ាំង ការឲ់្យក្វៀរណាម្ 
ក្ៅនលៃទី្ ៤ ម្លុិនា ឆ្ន ាំ១ ៩៤៩ ខ្ដល
ឥ ូវក្នេះ ជាទឹ្កដី ភាគខាងរបងូរបរ់
ស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ ។ ក្វៀរណាម្ បាន 
ចារទុ់្ករលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ជាជនជារិ
ភាគរិចកនុងចាំក្ណាម្ជនជារិភាគរិច 

ទាាំង ៥៣ ក្ផ្សងក្ទ្ៀរខ្ដលររ់ក្ៅកនុង
ស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ ។ រហរន័ធខ្ខមរ       
កម្ពុជាក្ស្កាម្ ខ្ដលមានមូ្លដ្ឋា នក្ៅ
រហរដាអាក្ម្រកិ បដិក្រធនូវការខ្ដល
ក្វៀរណាម្ បានចារទុ់្កខ្ខមរក្ស្កាម្ថា 
ជាជនជារិភាគរិច ក្ហើយបានទាម្ទារ
ឲ្យមានចារទុ់្កខ្ខមរក្ស្កាម្ ថាជាជនជារិ
ក្ដើម្ ននខ្ដនដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ និងជស្មុ្ញ
ឲ្យក្វៀរ ណាម្ក្ររររិទ្ធិជនជារិក្ដើម្
តាម្ក្រចកដី ស្បការជារកលរបរ់
អ្ងគការរហស្បជាជារិ រដីរីរិទ្ធិជន
ជារិក្ដើម្ ខ្ដលក្វៀរណាម្ជាស្បក្ទ្រ
ហរាក្លខី ៕ 

រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ នឹងបនត
រកម្មភារទាកទ់ាញម្រិ អ្នតរជារិឲ្យ
ចាបអ់ារម្មណ៍ដល់បញ្ហា  ខ្ខមរក្ស្កាម្ក្ៅ
ខ្ដនដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ ក្ៅកនុងខ្ខដាំណាច់
ឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្នេះ ។ 

ក្យាងតាម្ក្រចកដីជូនដាំណឹងតាម្    
រយៈសារអីុ្ខ្ម្ លរី ក្ោក ថាច ់ក្វៀន ក្ៅ
ស្បក្ទ្របារា ាំងជាអ្ធិបរី រហរន័ធខ្ខមរ
កម្ពុជាក្ស្កាម្ បានបញ្ហា កថ់ា ឥ ូវក្នេះ 
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ “កាំរុងខ្រមាន
ការយា ងម្មាញឹក ម្យួក្ទ្ៀរកនុង
ស្កបខណ័ឌ ស្បរិបរតិក្ៅអឺុ្រ  បុ ”ក្យាងតាម្
ក្រចកដីជូនដាំណឹងក្នេះដខ្ដលបានស្បាប់
អ្ាំរីក្រលក្វោ ននរកម្មភាររបរ់រហ
រន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ កនុងខ្ខដាំណាចឆ់្ន ាំ
ក្នេះថា ក្ៅនលៃទី្ ២៦ និង ២៧ ខ្ខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ ២០១៣ រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ 
នឹងចូលរមួ្កិចចស្បជុាំក្លើកទី្ ៦ ននក្វទិ្ការ
ជនជារិ ភាគ រិច ននស្កុម្ស្បឹការិទ្ធី
ម្នុរសក្ៅទី្ស្កុង Genève ស្បក្ទ្រ    
រវិរ ។  

ក្ៅនលៃទី្ ២៨ និង ២៩ ខ្ខ វចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ ២០១៣ រិធីក្រៀបចាំឯកសារជាម្យួ

ស្កុម្ឯកក្ទ្រអ្ងគការ រហស្ប ជារិ 
ក្ដើម្បចូីលរមួ្ស្បជុាំរម្យ័រិនិរយ     “សា
ម្យិកសាកល” (Examen Pério-
dique Universel) ក្លើកទី្ ១៨ រតីអ្ាំរី
រិទ្ធិម្នុរស ក្ៅស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ នា
ខ្ខកុម្ភៈ ២០១៤ ។ 

ក្ៅ នលៃទី្ ០៣ ខ្ខធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ម្ហាបារុកម្ម ក្ៅមុ្ខ វមិានរភាអឺុ្រ  បុ 
ក្ៅទី្ស្កុងស្រុខ្រសល ននស្បក្ទ្រ ខ្បល
ហសកិ ស្បឆ្ាំងនឹងអ្ាំក្រើរ ាំក្ោភរិទ្ធិ
ម្នុរសក្លើស្រេះរងឃ និងរលរដាខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ ក្ៅកម្ពុជាក្ស្កាម្ ។ 

ក្ៅនលៃទី្ ១៣ ដល់ ១៦ ខ្ខធនូ ឆ្ន ាំ 
២០១៣ ម្ហារននិបារស្បចាាំឆ្ន ាំ នន
រហរនធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ក្ៅ Orlando 
រដា Floride រហរដាអាក្ម្រកិ ។ 

ក្ោក ថាច ់ ក្វៀន បានបនតក្ទ្ៀរថា 
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ នឹង ស្សាវស្ជាវ
រកចាំណុចក្ផ្សងៗ ននចាប ់អ្នតរជារិ ដូច
ជា UDHR, CRC, DRIP, … ជាក្ដើម្ 
ខ្ដលយួនបានស្ប  ស្រឹរតក្លមើរក្លើរិទ្ធ ិ
រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ៕ 

សហព័នធខ្មែរកមាុជាចប្ោមនងឹរនតសកមែភាព  
អនតរជាតិចៅដ ាំណាេ់ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

ចេញពគុីកកូនចពញប្កមុ ាំ 

 ថ្ម្ស ៃឆ្ន ាំរងទកុ ខក នងុគកុងរឹ  ឈឺលត្កៀម្សត្កាំច្រិ ែគរិររឹលទ វ 
 យនួវាយែាំែ ៃនួម្សនិង វលីទ  ជារលិៅលត្កាម្សលគឈឺកន ៃង  ។ 
 លត្កាយថ្ង ៃែប់ត្បា ាំម្សយួវចិ្ ឆកិា  រងទកុ ខលលៃច្ផាោបអនូបង 
 ឃាៃ រត្បពន ធកនូសៃនួលសន ស៍នង  ថ្ម្ស ៃឆ្ន ាំអនង គលៅលម្ស ៉ោយ  ។ 
 ក នងុគកុងងរឹែចូ្ខភ នកលវ ក់  ក នងុច្រិ ែែ ្ុាំជាក់ភ ៃសឺោុះសាយ 
 នកឹល ើញលរឿងលែ ើម្សាែ នរសាយ លពេែ ៃនួឃាៃ រឆ្ៃយអ នករាេា់ន   ។ 
 នកឹល ើញទកឹខភ នកភរយិាថ្ង ៃ  ែ ាំត្បងឹបក់ថ្ែយាំត្ា ាំត្ា 
 ថ្ែជាប់ច្ ាំណងាែ នពកយោ  ខម្ស ៉ោឪម្សងី ជាសាច់្ញារ ិ  ។ 
 យនួច្ងសាៃ បលសកបលណដើ រែ ្ុាំ  កាន់គកុេរ់ែាំតាម្សផ ៃវូជារ ិ
 ឲ្យយនួលម្ស ើេម្សែុច្ងអាឃារ  ែ ុាំង ែលត្ពងត្ពរល្េម្សកែ ្ុាំ  ។ 
 លទោះយនួលែៀេែ ្ុាំថាល្េលម្សសៀរ ខរលនោះលរឿងជារជិាលរឿងធាំ 
 ាែ នលរឿងផ្្ទេែ់ ៃនួច្ងគាំន ុាំ  លនោះជាលរឿងធាំលរឿងពជូសាសន ៍  ។ 
 ែេថ់្ង ៃកាំណរ់លច្ញពគីកុ   ដយនងិឪពកុវយ័លត្ជ្ស់ 
 កនូលពញត្កម្ស ុាំម្សនិសាគ េច់្ាស់  ថ្ម្ស ៃឆ្ន ាំឃាៃ រផោ្ះទកុ ខត្បពន ធ  ៕  

      អនសុាវរយី ៍ថ្ង ៃទ ី១៤ ខែវចិ្ ឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១១ 
         លដ្ឋយ ថាេ់ ប្រជីា ចគឿន 

(កា្ំ ពយលម្សពកយ ៧) 

សមូ្សឧទ ្សិកា្ំ ពយលនោះ ជនូែេយ់ទុ ធជនខែ ែរលត្កាម្សខែេបានបជូាជវីរិក នងុត្ពរឹ ែកិារណ៍ ១៦ វចិ្ ឆកិា នងិអ នកកាំពងុ
 នជវីរិរស់លៅៗល ើយ ខែេសេព់កីារស ៃ ប់របស់រដ្ឋាភបិាេយនួក នងុត្ពរឹ ែកិារណ៍ម្សយួលនោះ ។  

  ទិ្យុ “ស ាំចេងកមាុជាចប្ោម” ជាកម្ស ែវធិផីាយពរ័ ៌ន ផេរិលដ្ឋយ យកដ្ឋានពរ័ ៌នថ្ន
ស ពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាលត្កាម្ស  ខែេ នម្សេូដ្ឋា នលៅស រែ ាអាលម្សរកិ  ។ 
  ទិ្យុ “ស ាំចេងកមាុជាចប្ោម” បានកលក ើរល ើងលៅថ្ង ៃទ ី ០១ ខែម្សងិ ុ ឆ្ន ាំ ២០០១ ក នងុ
លាេបាំណងផសព វផាយនវូពរ័ ៌ន នងិត្ពរឹ ែកិារណ៍ង ែ ីៗ ខែេបានលក ើរល ើងលៅខែនែកីម្ស ពជុាលត្កាម្ស នងិអាំព ី
សកម្ស ែភាពច្េ រស លូដ្ឋយអ ងិារបស់ស ពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាលត្កាម្សលៅលេ ើឆ្កអន ែរជារ ិ លែ ើម្សបទីម្សទរសទិ ធិ
សលត្ម្សច្វាស ែ ៃនួលដ្ឋយែ ៃនួឯងជនូពេរែ ាខែ ែរលត្កាម្ស ច ស់ស្សកុ ថ្នខែនែកីម្ស ពជុាលត្កាម្ស ។ 
  ទិ្យុ “ស ាំចេងកមាុជាចប្ោម”  ជាត្បភពពរ័ ៌នពរិ នងិជាលវទកិាម្សយួផ ដេ់ឱកាសឲ្យពេរែ ា
ខែ ែរលត្កាម្សលៅកម្ស ពជុាលត្កាម្សអាច្បលញ្ចញម្សរ ិែណៈខែេពកួលគត្រវូបានរដ្ឋាភបិាេបកសកមុ្ស ែយុនសិ ែលវៀរ្ម្សបាំបទិ
 រ់ទ ាំងស្សងុ  ។ 
 លោកអ នក ង អាច្ច្េូសាដ ប់  អានអរ ថបទ នងិ លម្ស ើេទរូទសសន ៍ លរៀងរាេ់ថ្ង ៃ លៅលេ ើលគ ទាំពរ័     
 ទិ្យុ “ស ាំចេងកមាុជាចប្ោម” តាម្សរយៈលគ ទាំពរ័ខែេ នអាសយដ្ឋាន 
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ថ្ង ៃលៅរ ៍១៤ លក ើរ ខែករ កកិ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៣ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ក្ៅនលៃទី្ ០៣ ខ្ខធនូ ខាងមុ្ខក្នេះ 
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ក្ៅអឺុ្រ  បុ នឹង
ក្ធវើម្ហាបារុកម្មក្ៅមុ្ខការយិា ល័យ
រភាអឺុ្រ  បុ នាទី្ស្កុងស្រូខ្រល ស្បក្ទ្រ
ខ្បលហសុកី ក្ដើម្បជីស្មុ្ញឲ្យរហគម្ន៍
អ្នតរជារិដ្ឋករ់មាព ធ ដល់រដ្ឋា ភបិាលក្វៀ
រណាម្ និងទាម្ឲ្យក្វៀរណាម្ក្ដ្ឋេះ
ខ្លងស្រេះរងឃ និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ 
ក្ៅក្ខរតឃ្ែ ាំង ខ្ដលអាជាា ធរក្វៀរណាម្
ក្ទ្ើបខ្រស្បការសាលស្កម្ផ្ដនាទ ក្ទារឲ្យ
ជាបរ់នធនារររី ១០ ខ្ខក្ៅ ៦ ឆ្ន ាំ 
កាលរីខ្ខកញ្ហា  កនែងក្ៅក្នេះ ។ 

ក្យាងតាម្ក្រចកដីស្បការ ជូនដាំ 
ណឹងម្យួ តាម្រយៈសារអីុ្ខ្ម្ លរី 
ក្ោក ថាច ់ ក្វៀន អ្ធិបរីរហរន័ធខ្ខមរ 
កម្ពុជាក្ស្កាម្ ខ្ដលមានមូ្លដ្ឋា នក្ៅ
ស្បក្ទ្របារា ាំងបានបញ្ហា កថ់ា រហរន័ធ
ខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ នឹងក្ធវើម្ហា បារុកម្ម 
នាទី្ស្កុងស្រូខ្រល ស្បក្ទ្រខ្បលខ្រសក 
ក្ៅនលៃទី្ ០៣ ខ្ខធនូ ខាងមុ្ខក្នេះ ។ 

ក្យាងតាម្ក្រចកដី ស្បការក្នេះ
ដខ្ដល រហររ័នធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ 
បានបញ្ហា កអ់្ាំរីមូ្លក្ហរុ ននការក្ធវើ 
ម្ហាបារុកម្មម្យួក្នេះថា “ក្ដើម្បរីខ្ម្ដង
ការស្បឆ្ាំងក្ៅ នឹងអ្ាំក្រើអ្យុរតិធម្ដ៌៏
ក្ឃ្រក្ៅ” និង “ក្ដើម្បរីខ្ម្ដងនូវ ការឈឺ
ចាប”់ របរ់ខែួន ក្ហើយរុាំអ្ាំពាវនាវឲ្យ
រហគម្នអ៍្នតរជារិ ជារិក្រររភា  
អឺុ្របុដ្ឋករ់មាព ធ ដល់រដ្ឋា ភបិាលបកស
កុម្មុយនិរតក្វៀរណាម្ឲ្យក្ដ្ឋេះខ្លងស្រេះ
រងឃ និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅក្ខរត
ឃ្ែ ាំង ក្ដ្ឋយឥរលកខខណឌ  និងបងខាំឲ្យ     
ក្វៀរណាម្ស្រូវខ្រក្ររររិទ្ធិម្នុរសកនុង
នាម្ជារមាជិក ននអ្ងគការរហស្បជា
ជារិ ។ 

ក្រចកដីជូនដាំណឹងក្នេះ រហរន័ធ
ខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ កប៏ានអ្ាំពាវនាវឲ្យ
រលរដាខ្ខមរស្គបស់្រទាប ់ ខ្ដលជាអ្នក 
ស្រឡាញ់នូវយុរតិធម្ ៌ រិទ្ធិម្នុរស និង
ក្ររភីារ ក្ៅស្គបនិ់ននការនក្យាបាយឲ្យ
ចូលរមួ្ក្ធវើម្ហារុកម្មឲ្យ បានកុេះករ 
ក្ដើម្បរីខ្ម្តងនូវការឈចឺាបជ់ាម្យួនឹង
ជនរងក្ស្រេះ និងស្កុម្ស្គួសារ ។ 

ក្ៅកនុងខ្ខរុោ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្នេះ 
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ខ្ដលមាន
មូ្លដ្ឋា នក្ៅរហរដាអាក្ម្រកិ បានក្ចញ
ក្រចកដីខ្លែងការណ៍ ជាភាសាអ្ងក់្គែរ
ម្យួ ក្ហើយបានក្ចញផ្ាយតាម្ក្គហ 
ទ្ាំររ័ជាផ្ែូវការរបរ់ខែួន បញ្ហា កថ់ា កាល
រីនលៃទី្ ២៥ និងនលៃទី្ ២៧ ខ្ខកញ្ហា  
រុោការស្បជាជនក្វៀរណាម្ ក្ខរតឃ្ែ ាំង 
បានក្បើករវនា ការក់្ទារស្រេះរងឃ
ចាំននួ ២ អ្ងគ និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ចាំននួ 
៧ នាក ់ឲ្យជាបរ់នធនារររី ១០ ខ្ខក្ៅ 
៦ ឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយក្ចាទ្ស្បកានរី់បទ្បងកឲ្យ
មានការខូចខាររណាដ បធ់ាន ប ់ សាធារ

ណៈ ការផ្ដល់រមាភ រនដ៍ល់ វទិ្យុ
រាំក្ ងកម្ពុជាក្ស្កាម្ និង វទិ្យអុារីុក្ររ ី
ទាកទ់្ង នឹងរហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ 
ខ្ដលមានមូ្លដ្ឋា នក្ៅរហរដាអាក្ម្រកិ 
និងរីបទ្ប ងររ ់ ក្ចញក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រ
ក្ដើម្បសី្បឆ្ាំងរដ្ឋា ភបិាលក្វៀរណាម្ ។ 

ក្រចកដីខ្លែងការណ៍ក្នេះ បានបនត
ក្ទ្ៀរថា កាលរីនលៃទី្ ២៥ ខ្ខកញ្ហា  អ្នក
ភូម្និស្រជាប ់៥ នាក ់ខ្ដលជាបទ់ាកទិ់្ន
នឹង ស្រេះក្រជស្រេះគុណ លី ចិនាដ  ននវរត
នស្រជាប ់ ស្រូវបានរុោការបកសកុម្មុយ

និរតក្វៀរណាម្ ស្បការសាលស្កម្ឲ្យ
ជាបរ់នធនាររមាន ក់ៗ  រី ១០ ខ្ខក្ៅ ១ 
ឆ្ន ាំ រីបទ្ “បងកអ្រនតិរុខទី្សាធារណៈ
” តាម្មាស្តា ២៤៥ ននចាបស់្រហមទ្ណឌ  
របរ់ស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ ។ 

ជនជាបក់្ចាទ្ជារលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្
ទាាំង ៥ នាក ់ក្នេះ មានស្រុកកាំក្ណើ រក្ៅ
ភូម្កិ្បៀងដុង A (Bien Dong A ) ឃុាំ 
វញិស្តាចដុ់ង (Vinh Trach Dong) ទី្
ស្កុងរលោវ ក្ខរតរលោវ មាន ក់ៗ ស្រូវ
បានរុការដាំបូង របរ់ បកសកុម្មុយនិរត 

ក្វៀរណាម្រក្ស្ម្ចស្បការ សាលស្កម្
ឲ្យជាបគុ់ក ដូចរក្ៅ ៖ 

១. អ្នកស្រី លី ធី សាបុរ (Lý Thị 
Sà Bột) ១ ឆ្ន ាំ 

២. អ្នកស្រី លី ធី យន ់ (Lý Thị 
Dạnh) ១ ឆ្ន ាំ 

៣. អ្នកស្រី  ឹម្ ធី  ង (Lâm 
Thị Loan) ១ ឆ្ន ាំ 

៤. ក្ោក លី ម្និ ហាយ (Lý 
Minh Hải) ១១ ខ្ខ និង 

៥. ក្ោក តាាំង ផ្ោែ  (Tăng 

Pho La) ១០ ខ្ខ ។ 
ចាំខ្ណកអ្នកស្រី លី ធី សាបុរ ស្រូវ

បានរុោការ ការក់្ទារកាំបាាំងមុ្ខ 
ក្ស្ពាេះររប់ានក្ភៀរខែួន ក្ចញក្ៅក្ស្ៅ
ស្បក្ទ្រមុ្នក្រលក្វៀរណាម្ចាបខ់ែួន ។ 

ក្យាងតាម្ក្រចកដីស្បការរបរ់
ក្ៅស្កម្ ក្ៅកនុងអ្ងគរវនាការក្នេះថា 
រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ទាាំង ៥ របូក្នេះ ស្រូវ 
បានក្ចាទ្ស្បកានក់្ទារ ក្ស្ពាេះបានជយួ 
ទូ្ងរគរ និងនវររាំងក្ៅវរតនស្រជាប ់កាល
រីនលៃទី្ ២៣ ខ្ខម្នីា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្ដើម្ប ី
ស្បឆ្ាំងនឹងការរក្ស្ម្ចរបរ់រដ្ឋា ភបិាល
ក្វៀរណាម្ កនុងការចាបផ់្សកឹស្រេះក្រជ 
ស្រេះគុណ លី ចិនាដ  ។ 

ម្កដល់នលៃ ទី្ ២៧ ខ្ខកញ្ហា  
រុោការក្ខរតឃ្ែ ាំង ននបកសកុម្មុយនិរត
ក្វៀរណាម្ បានស្បការសាលស្កម្ 
រក្ស្ម្ចផ្ដនាទ ក្ទារ ស្រេះរងឃ ២ អ្ងគ 
និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ២ របូឲ្យជាបគុ់ក
មាន ក់ៗ រី ២ ក្ៅ ៦ ឆ្ន ាំ រីបទ្ “ចារត់ាាំង
នាាំម្នុរសក្ចញក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រ” និង    
”ទ្ទ្លួស្បាករី់រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ 
ក្ដើម្បចីារត់ាាំង ស្បឆ្ាំងរដ្ឋា ភបិាលបកស  
កុម្មុយនិរតក្វៀរណាម្” ។ 

សាលស្កម្ក្នេះ បានរក្ស្ម្ចផ្ដនាទ
ក្ទារ ស្រេះក្រជស្រេះគុណ ថាច ់ ក្ធឿន 
(Thach Thuol) ស្បរូរ ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ 
ជាស្គូរូស្រវរតក្ររតីាក្រកឲ្យជាបរ់នធនា 
ររ ៦ ឆ្ន ាំ ស្រេះក្រជស្រេះគុណ លីវ នី 
(Lieu Ny) ស្បរូរ ឆ្ន ាំ ១៩៨៦ ជាស្រេះ
ក្ៅអ្ធិការវរតក្ររតីាក្រក ឲ្យជាបរ់នធ 
នាររ ៤ ឆ្ន ាំ ក្ោក ថាច ់ ភូម្រិទិ្ធ 
(Thach Phum Rich) ក្កើរ ឆ្ន ាំ 
១៩៨៩ ឲ្យជាបរ់នធនាររ ៣ ឆ្ន ាំ រីបទ្ 
“ក្ភៀរខែួនក្ៅស្បក្ទ្រក្ស្ៅ ក្ដើម្បសី្បឆ្ាំង
រដ្ឋា ភ ិបាល” និង ក្ោក ស្តា វណា  ថា 
(Tra Quanh Tha) ឲ្យជាបរ់នធនាររ 
២ ឆ្ន ាំ រីបទ្ “ចារត់ាាំងនាាំ ម្នុរសររ់
ក្ចញក្ៅស្បក្ទ្រក្ស្ៅ” ។ អ្នកទាាំង ៤ 
របូក្នេះ មានស្រកុាំក្ណើ រ ឃុាំវញិហាយ 
(Vĩnh Hải) ស្រុកក្ស្ជាយញរ ក្ខរត  
ឃ្ែ ាំង ។ 

ក្រចកដីខ្លែងការណ៍ក្នេះ រហរន័ធ
ខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ បានផ្ដល់អ្នុសារន៍
ក្ៅរដ្ឋា ភបិាលក្វៀរណាម្ ចាំនួន ៨ ចាំ 
ណុច កនុងក្នាេះ មានការទាម្ទារឲ្យក្វៀរ
ណាម្ក្ដ្ឋេះខ្លងស្រេះរងឃ ២ អ្ងគ និង
រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ទាាំង ៦ នាក ់ ក្ដ្ឋយ
ឥរលកខខណឌ  និងខ្លែងថា ការខ្ដលក្វៀរ
ណាម្ចាបស់្រេះរងឃ និងរលរដាខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ ដ្ឋករ់នធនាររក្នាេះ ជាការបាំពាន
ក្លើមាស្តា ននក្រចកដីស្ប ការជារកល
រដីរីរិទ្ធិម្នុរស និងរិទ្ធិជនជារិក្ដើម្ 
ខ្ដលក្វៀរណាម្ ជាស្បក្ទ្រហរា       
ក្លខី ៕ 

ខ្មែរចប្ោមនងឹច វ្ ើមហាប្ដតុកមែចៅអុ៊ឺរ  រុជប្មុញឲ្យអនតរជាតិដាក់សម្ពា ្ច ៀតណាម 

លៅថ្ង ៃទ ី ២៧ ខែកចា  ឆ្ន ាំ ២០១៣ រោុការបកសកមុ្ស ែយុនសិ ែលវៀរ្ម្ស បានសាេត្កម្សផ ដ ្លទស ត្ពោះលរជ      
ត្ពោះគណុ ថាច់្ លធឿន (Thach Thuol) ត្បសរូ ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ជាត្គសូតូ្រវរ ែលសរតីាលសក ឲ្យជាប់ពន ធ ារ ៦ ឆ្ន ាំ  
ត្ពោះលរជត្ពោះគណុ េវី ន ី (Lieu Ny) ត្បសរូ ឆ្ន ាំ ១៩៨៦ ជាត្ពោះលៅអធកិារវរ ែលសរតីាលសកឲ្យជាប់ពន ធ ារ ៤ ឆ្ន ាំ 
លោក ថាច់្ ភមូ្សរិទិ ធ (Thach Phum Rich) លក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៨៩  ឲ្យជាប់ពន ធ ារ ៣ ឆ្ន ាំ ពបីទ “លភៀសែ ៃនួលៅត្បលទស
លត្ៅ លែ ើម្សបតី្បឆ្ ាំងរដ្ឋាភបិាេ” នងិ លោក ត្តា វណណ ថា   (Tra Quanh Tha) ឲ្យជាប់ពន ធ ារ ២ ឆ្ន ាំ ពបីទ “្រ់
តា ាំង ាំម្សនសុសររ់លច្ញលៅត្បលទសលត្ៅ” ។  អ នកទ ាំង ៤ របូលនោះ  នស្សកុាំលណើរ  ុាំវញិោយ (Vĩnh Hải) ស្សកុ     
លត្ជាយញរ លែរ ែឃាៃ ាំង ។ របូលរ ស្រេះក្រជស្រេះគុណ លីវ នី (ក្វវង) និង ស្រេះក្រជស្រេះគុណ ថាច ់ក្ធឿន  

រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ក្ៅភូម្និស្រជាប ់ស្រកុក្ស្ជាយញរ ក្ខរតឃ្ែ ាំង ស្រវូបាបរុោការបកស   កុម្មុយនិរតក្វៀរណាម្ ស្បការសាលស្កម្
ផ្ដនាទ ក្ទារឲ្យជាបគុ់ក រី ១០  ខ្ខ ក្ៅ ១ ឆ្ន ាំ កាលរី នលៃទី្ ២៥ ខ្ខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។   



ថ្ង ៃលៅរ ៍១៤ លក ើរ ខែករ កកិ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ក្ៅក្រលលមីៗក្នេះ ក្គហទ្ាំររ័
បណាដ ញខ្ខមរក្ស្កាម្ ខ្ដលមានអ្រ     
យដ្ឋា ន www.khmerkrom.net បាន
ក្ចញផ្ាយ អ្រាបទ្ជាភាសាអ្ងក់្គែរ
ម្យួរេិះគនដ់ល់រដ្ឋា ភបិាលក្វៀរណាម្ថា 
“រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រក្ៅខ្រ 
ជបួបញ្ហា ក្រលស្រ បក់្ៅក្លងស្រុក” ។ 

អ្រាបទ្ក្នេះបានបនតថា “រលរដា
ខ្ខមរក្ស្កាម្ក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រ ខ្រងខ្រស្ប 
ឈម្មុ្ខនឹងការយាយី ក្ដ្ឋយអាជាា ធរ
ក្វៀរណាម្ក្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ននិងប ូលីរ 
ខណៈខ្ដលរកួក្គ ស្រូវបានរស្មូ្វឱ្យចុេះ
ក្ ម្ េះ និងអ្ងគុយក្វែើយជាម្យួការរួរ
ចក្ម្ែើយអ្ាំរីរមាគម្ និងបញ្ហា ផ្ទទ ល់ខែួន
របរ់រកួក្គក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រ ។ 

អ្រាបទ្ដខ្ដល បានបនតក្ទ្ៀរថា    
ទ្ក្ងវើក្នេះបង្កា ញឲ្យក្ឃើញថា រដ្ឋា ភបិាល
ក្វៀរណាម្ ក្ៅខ្រក្ស្បើក្រលនក្យាបាយ 
ក្រ ើរក្អ្ើងរូជសារន ៍ ក្លើរលរដាខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ ម្និស្រឹវខ្រខ្ខមរក្ស្កាម្ក្ៅខ្ដនដី   
កម្ពុជាក្ស្កាម្ប ុក្ណាា េះក្ទ្ វាខ្លម្ទាាំង
ក្រ ើរក្អ្ើងក្លើខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅបរក្ទ្រក្ទ្ៀរ
ផ្ង ។ រកម្មភារទាាំងក្នេះ គឺផ្ទុយនឹង
សារខ្ដលក្វៀរ ណាម្ខ្រងខ្រក្ឃ្សានា
ថា ស្បជាជនខ្ដលររ់ក្ៅ ក្ស្ៅស្បក្ទ្រ
អាចក្ធវើមារុភូម្និិវរត ចូលស្រុកវញិ       
បាន ។ 

ក្ៅក្រលខ្ដលខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅក្ស្ៅ
ស្បក្ទ្រក្ៅដល់ភូម្សិ្រុករបរ់រកួក្គ 
ក្រឿងដាំបូងខ្ដលរកួក្គ មានការស្រួយ
បារម្ភក្នាេះ គឺ ស្រូវបាំក្រញកិចចការម្យួ គឺ
ក្ៅជបួនគរបាលក្វៀរណាម្ ក្ៅតាម្
មូ្លដ្ឋា ន ក្ដើម្បចុីេះក្ ម្ េះ និងក្វែើយនឹង
រាំនរួខ្ដលក្គរួរចក្ម្ែើយ ។ ក្ស្ៅរីក្នេះ 

ប ូលីរក្វៀរណាម្ បានបងខាំឲ្យខ្ខមរក្ស្កាម្ 
បាំក្រញរាំណុាំ ខ្បបបទ្ចុេះកិចចរនាម្យួ
ថា “ នឹងម្និក្ធវើការក្ឃ្រនាស្បឆ្ាំងនឹង
រដ្ឋា ភបិាលបកសកុម្មុយ និរតក្វៀរណាម្
ក្ទ្ៀរក្ ើយ” ។ អ្រាបទ្ក្នេះ បានក្ចាទ្
អាជាា ធរក្វៀរណាម្ថា “ទាាំងក្នេះ គឺជាទ្
ក្ងវើ ននការបាំភរិបាំភយ័ និងជាទ្ស្ម្ងន់ន
ការគាំរាម្កាំខ្ហង ស្បឆ្ាំងនឹងស្បជារល 
រដាខ្ខមរក្ស្កាម្” ។ 

ការរួរចក្ម្ែើយ របរ់អាជាា ធរក្វៀរ
ណាម្ អាចចាំណាយក្រលរហូរដល់
ក្ៅ ៣០ នាទី្ ឬ ២ ក្មា ង ឬ ក្ស្ចើនជាង

ក្នេះ ។ រាំណួរខ្ដលប ូលិរតក្វៀរណាម្
រួរស្ចាំខ្ដលៗក្នាេះ មានដូចជា ក្រើអ្នកក្ធវើ
ការអ្វីក្ៅបរក្ទ្រ ? ស្បាកខ់្ខរបរ់អ្នក
ម្យួខ្ខប ុនាម ន ? ក្រើអ្នកមានបានចូលរមួ្
ជាម្យួចលនា រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជា 
ក្ស្កាម្ខ្ដរឬក្ទ្ ? ក្រើអ្នកដឹងថា អ្នកណា
ជាស្បធានរហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្? ។ 

អ្រាបទ្ដខ្ដល បានក្ថាក លក្ទាររ
ដ្ឋា ភបិាលក្វៀរណាម្ថា មានការស្ប 
កានរូ់ជសារនក៍្លើរលរដាខ្ខមរ ក្ស្កាម្ 
ក្ស្ពាេះជនជារិយួន ក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រក្ៅ
ស្រុកកាំក្ណើ រក្លង អាជាា ធរក្វៀរណាម្

ម្និបានរួរចក្ម្ែើយក្ ើយ ប ុខ្នតក្រល
នក្យាបាយក្នេះ ក្ៅខ្រអ្នុវរតក្លើរលរដា
ខ្ខមរក្ស្កាម្ ។ 

ខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រមានរិ
ទិ្ធចូលរមួ្ក្ៅកនុងអ្ងគការណាម្យួ និង
គណបកសនក្យាបាយ ក្ដ្ឋយក្ររ ី ក្វៀរ
ណាម្ ម្និមានរិទ្ធិរួរជីកឫរសជីក
គល់នូវបញ្ហា ផ្ទទ ល់ខែួនរបរ់ក្គក្ទ្ ។ ស្ប 
រិនក្បើក្វៀរណាម្ បានក្ចញទិ្ដ្ឋា ការ
រស្មាបរ់កួក្គឱ្យក្ៅកម្ានតក្ៅស្បក្ទ្រ
របរ់ខែួនក្ហើយ អាជាា ធរក្វៀរណាម្ម្និ
មានរិទ្ធិ ឲ្យនគរបាលក្ដើម្បរួីរចក្ម្ែើយ

ក្ភាៀវក្ទ្រចរខ្ខមរក្ស្កាម្ទាាំងក្នេះ ដូចអ្នក
ក្ទារក្នាេះក្ទ្ ។ 

ក្នេះជាក្រលក្វោម្យួរស្មាប ់ ស្ប 
ក្ទ្រក្វៀរណាម្បង្កា ញ ដល់រិភរ
ក្ោកថា ក្វៀរណាម្ជាស្បក្ទ្រមាន 
ចាប ់និងមានការក្ររររិទ្ធិម្នុរសក្រមើ
រន ក្ដ្ឋយ ម្និមានការស្បកានរូ់ជ
សារនក៍្ទ្ៀរក្ ើយ ។ ជារិក្ររ ទាាំង
រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ជាជនជារិក្ដើម្ នន
ខ្ដនដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ ឋរិក្ៅភាគខាង
របងូក្វៀរណាម្ ររវនលៃ ទាាំងខ្ខមរក្ស្កាម្
ក្ៅក្ស្ៅស្បក្ទ្រ ខ្ដលក្ៅក្លងស្រុក
កាំក្ណើ ររបរ់រកួក្គផ្ទទ ល់ រម្នឹង
ទ្ទ្លួបាន នូវការក្រររ និងភារនលែលនូរ
ដូចជាជនជារិយួន ឬ ជនជារិកិន 
(Kinh) ផ្ងខ្ដរ ។ 

កាលរីនលៃទី្ ១២ ខ្ខក្ម្សា ឆ្ន ាំ 
២០១៣ ក្នេះ ចាងហាវ ង កាខ្ររ 
នស្រនគរ ក្ោក លី ឈូន ស្រូវអាជាា ធរ    
ក្វៀរណាម្ចាបឃុ់ាំខែួន និងស្បរនធកូន 
ក្ដើម្បរួីរចក្ម្ែើយ និងខ្វកក្វរតាាំងរី
កាលដល់ចុងក្ជើង ក្ហើយបងខាំឲ្យររ់
ក្បើកអីុ្ខ្ម្លឲ្យខ្វកក្ទ្ៀរក្ៅស្ចកស្រាំខ្ដន 
ក្ខរតមារស់្ជូក ឬ ក្ខរតអាយា ង  ខណៈ
ខ្ដល ស្គួសាររបរ់ក្ោកក្ធវើដាំក្ណើ រវែង
ខ្ដនរីស្បក្ទ្រកម្ពុជា ក្ៅស្រុកកាំក្ណើ រ
ក្ដើម្បជីបួជុាំស្កុម្ស្គួសារ និងសាចញ់ារិ
កនុងឱ្ការបុណយចូលឆ្ន ាំខ្ខមរ ។ ក្ស្កាយ
រីស្រូវឃ្រខ់ែួនក្ៅស្រាំខ្ដន អ្រ់រយៈ
ក្រល ៤៨ ក្មា ងម្ក ប ូលិរស្រាំខ្ដន
បានរិនយ័ស្បាកក់្ោកចាំននួ ៣០ ោន
ដុង ខ្ដលអាចក្រមើនឹង ១.៥០០   ដូោែ រ
អាក្ម្រកិ ជាលនូរនឹងការក្ដ្ឋេះខ្លងឲ្យស្រ
 បម់្កស្បក្ទ្រកម្ពុជាវញិ ៕ 

ពលរដឋខ្មែរចប្ោមចៅចប្ៅប្រចទ្សចៅខ្តជរួរញ្ញា ចពលប្តេរ់ចៅចលងស្សុក 

ស្ចកស្រាំខ្ដនក្ខរតមារស់្ជកូ (An Giang) នលៃទី្ ១៣ ខ្ខក្ម្សា ឆ្ន ាំ ២០១៣៖ ក្ោក លី ឈូន ចាងហាវ ងកាខ្ររ នស្រនគរ និង
ស្គសួារ ស្រវូអាជាា ធរក្វៀរ ណាម្ឃុាំឃ្ាំង ៤៨ ក្មា ង ខណៈខ្ដលក្ោក និងស្កមុ្ស្គសួារក្ធវើដាំក្ណើ រ ក្ៅស្រកុកាំក្ណើ រក្ៅកម្ពុជាក្ស្កាម្ 

ក្ដើម្បរួីររុខទុ្កខសាចញ់ារិកនុងឱ្ការ បុណយចូលឆ្ន ាំលមី ។ 

(ស រែ ាអាលម្សរកិ) លដ្ឋយសងឃឹម្សថា នងឹទទេួបាននវូេយុែោុៃ រជាលត្ច្ ើនពសីាំ្ក់ពេរែ ាលវៀរ្ម្ស លៅលត្ៅត្បលទស ត្រ ប់លៅលេងស្សកុវញិ លែ ើម្សបីសាដ រលសែ ាកចិ្ ចជារ ិរដ្ឋាភបិាេលវៀ
រ្ម្ស បានត្បកាសថា នងឹម្សនិរត្ម្សវូឱយ នអនកិជនលវៀរ្ម្ស ខែេរស់លៅបរលទសលៅច្ោុះល ែ្ ោះជាម្សយួប៉ោេូសី លៅក នងុរ ាំបន់ ម្សេូដ្ឋា នលទៀរលទ ។ លទោះជាយា៉ោងលនោះក ដ ីលាេនលយាបាយលនោះ 
លៅខរត្រវូបានអនវុរ ែលេ ើខែ ែរលត្កាម្ស ែខែេ លៅលពេខែេពកួលគបានម្សកទសស ស្សកុកាំលណើររបស់ែ ៃនួ លៅខែនែកីម្ស ពជុាលត្កាម្ស ។ 

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ  
អភបិាល  សងឺ យ ៉ឹង រតនា  ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ  ចាងហ្វា ងរង សនឺ ចែង ចែើន និរនធនាយក ថាែ់ ររីជា ចគឿន  

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

ក្គហទ្ាំររ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ក្គហទ្ាំររ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ក្លខ ៣៣៦ រ.ម្. ស្បក / នលៃទី្ ២២ ខ្ខឧរភា ឆ្ន ាំ ២០១២ 

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

ចសេកាខី្ងាងអ ាំណរគុណ 
ត្កមុ្សប ដ្ ធកិារ ថ្ន សារពរ័ ៌ន ថ្ត្ពនគរ សមូ្សខង ៃងអាំណរគណុ ច្ ាំលពោះត្ពោះលរជត្ពោះគណុ ថាេ់ វាសនា វរ ែរសែលីែម្សរារាម្ស ត្បលទសអ ុតីាេ ីខែេបានជយួឧបរ ថម្ស ៃងវកិា ច្ ាំននួ ១៦៥ $ 
លែ ើម្សបីលបាោះពមុ្ស ពកាខសរ ថ្ត្ពនគរ លេែ ៤២ , ចោក ស៊ឺន ស្លរមុ ត្បធានសាលស ពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាលត្កាម្ស រែ ាកា រូា៉ោែ ូស រែ ាអាលម្សរកិ បានឧបរ ថម្ស ៃ ច្ ាំននួ ១៦៥ $ សត្ ប់លបាោះពមុ្ស ព

កាខសរ ថ្ត្ពនគរ ៤៣ លនោះ  នងិ  តតពុទ្ធកិៈខ្មែរ លៅទតី្កងុ Las Vegas ថ្ន រែ ា Nevada ស រែ ាអាលម្សរកិ បានឧបរ ថម្ស ៃត្បាក់ច្ ាំននួ ១៦៥ ែោូៃ រ សត្ ប់ លបាោះពមុ្ស ព កាខសរ ថ្ត្ពនគរ 
លេែ ៤៤ ខែេនងឹលរៀបលបាោះពមុ្ស ពលៅលពេលងម្សែុលនោះ ។ 

លែ ើម្សបីឲ្យ កាខសរ ថ្ប្ពនគរ លៅខរ នអាយជុវីរិក នងុការបន ែលបាោះពម្ស ពផាយ លយើងែ ្ុាំ កស៏មូ្សអាំពវ វែេស់បបុរសជន លម្សតាែ បន ែជយួឧបរ ថម្ស ៃតាម្សក ៃ ាំងខែេអាច្លធ វើលៅបាន  ។  
រាេក់ារឧបរ ថម្ស ៃ  លោកអ នកអាច្ទងទងលៅការយិាេយ័ សារពរ័ ៌ន ថ្ត្ពនគរ តាម្សរយៈអាសយដ្ឋាន នងិ លេែទរូសព័ ្លងលត្កាម្ស ។ 



ថ្ង ៃលៅរ ៍១៤ លក ើរ ខែករ កកិ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ក្ដ្ឋយ ថាច ់ស្បីជា ក្គឿន 
ក្ៅនលៃទី្ ១២ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

ក្វៀរណាម្ ស្រូវបានក្គក្បាេះក្ឆ្ន រឲ្យចូល
ជាគណៈកម្មការស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិម្នុរស 
ននអ្ងគការរហស្បជាជារិ (HRC) រមួ្
ជាម្យួស្បក្ទ្រទាាំង ១៣ ក្ទ្ៀរ គឺ 
Algeria, ចិន , គូបា, បារា ាំង, 
Maldives, Mexico, Morocco, 
Namibia, Macedonia, ររុសុ,ី Saudi 
Arabia, អាហ្វហវិកខាងរវូង , និង អ្ង ់
ក្គែរ ក្ទាេះបីមានការជាំទារ់រីអ្ងគការ
ក្ស្ៅរដ្ឋា ភបិាលកក៏្ដ្ឋយ ។ អ្ងគការរហ
ស្បជាជារិ បានក្បាេះក្ឆ្ន រក្ស្ជើរបខ្នាម្ 
១៤ ក្ៅអី្ក្ទ្ៀរ កនុងចាំក្ណាម្ ៤៧ 
ក្ៅអី្ននស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិម្នុរស ។ រមា 
ជិកននគណៈកម្មការក្នេះ មានអាណរតិ
កាល ៣ ឆ្ន ាំ ក្ហើយម្និមានរិទ្ធិក្បាេះ
ក្ឆ្ន រ ក្ ើងវញិកនុងអាណរតិបនាទ ប ់។ 

ក្លើកក្នេះ ក្វៀរណាម្ និង ស្បក្ទ្រ
ទាាំង ១៣ ខាងក្លើស្រូវបានក្គក្បាេះឲ្យ 
១៨៤ ទ្ល់នឹង ១៩២ រាំក្ ង ។ 

គណៈកម្មការ ស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិ
ម្នុរសនឹងចាបក់្ផ្ដើម្ដាំក្ណើ រការចាបរី់នលៃ
ទី្ ១ ខ្ខម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ខាងមុ្ខ        
ក្នេះ ។ ក្រលក្ៅរបរ់ស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិ
ម្នុរសននអ្ងគការរហស្បជាជារិ គឺ 
“ក្ផ្ទដ រអារម្មណ៍ដល់សាា ន ការណ៍ការ
រ ាំក្ោភរិទ្ធិម្នុរស និងដ្ឋកក់្ចញនូវការ
ស្រមាន” ។ 

ក្ោកស្រី Peggy Hicks ននអ្ងគ
ការឃ្ែ ាំក្ម្ើលរិទ្ធិម្នុរស (H u m a n 
Rights Watch) បានបញ្ហា កថ់ា “ ការ
វលិស្រ បម់្កវញិ នូវវរតមានរបរ់ចិន, 
ររុសុ ី , Saudi Arabia និង គូបា ស្កុម្
រកម្មជនការពាររិទ្ធិម្នុរស ក្ៅកនុ ង
ស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិម្នុរស នឹងមានការង្ករ
ជាក្ស្ចើនស្រូវក្ធវើ ។ ស្បក្ទ្រខ្ដលមានការ
ចាបអ់ារម្មណ៍ ដល់ការជស្មុ្ញឲ្យមាន
ការក្ររររិទ្ធិម្នុរសរិរស្បាកដ នឹង  
បក្ងកើនការខិរខាំស្បឹងខ្ស្បងក្ ើង រីម្យួ
ក្ៅជាក្ទ្វ” ។  

ក្ោក Richard Gown នាយក
ម្ជឈម្ណឌ លរហការអ្នតរជារិ របរ់
រកលវទិ្ាល័យ New York បាន
បញ្ហា កថ់ា៖ “ចាបត់ាាំងរីបានបក្ងកើរ 
ស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិម្នុរស ននអ្ងគការរហ
ស្បជាជារិ បានទ្ទ្លួយកនូវរបបផ្ទដ ច់
ការជាក្ស្ចើន ។ មុ្នក្នេះប ុនាម នឆ្ន ាំ រម ន
នរណាចាបអ់ារម្មណ៍ ដល់ការក្បាេះ
ក្ឆ្ន រក្នេះក្ទ្ ។ ប ុខ្នត ស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិ
ម្នុរសបានរខ្ម្ដង នូវភាររកម្មរបរ់

ខែួ នខុរ រីធម្មតាក្លើបដវរតនិទាឃរដូវ
ក្ៅអារា ប ់ និងបានអ្នុម្រ័នូវក្រចកដី
រក្ស្ម្ចជាក្ស្ចើន កនុ ងការក្ថាក លរបបក្ររ   ី
(Syria) ខណៈខ្ដលស្កុម្ស្បឹកាម្យួក្នេះ 
ស្រូវ ចិន និង ររុសុ ីចងនដ” ។ 

ក្ោក ថាច ់ ង ុក ថាច ់ ស្បធាន
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ជាអ្ងគការ
រិទ្ធិម្នុរសអ្នតរជារិ របរ់ខ្ខមរក្ស្កាម្ 
ម្យួ មានមូ្លដ្ឋា នក្ៅរហរដាអាក្ម្រកិ 
បានក្លើកក្ ើងថា ក្វៀរណាម្នឹង
របាយចិរត ក្ស្ពាេះបានចូលកនុងគណៈ
កម្មការស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិម្នុរស ។ ខ្រ
ផ្ទុយក្ៅវញិ ការខ្ដលស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិ
ម្នុរសទ្ទ្លួយកក្វៀរណាម្ ចូលកនុង  
គណៈកម្មការម្យួក្នេះ ក្ស្ពាេះក្គគិរថា 
ក្ដើម្បដី្ឋកក់្វៀរណាម្ ឲ្យចូលក្ៅកនុង
រាំណាញ់ចាប ់ ខណៈខ្ដលស្បក្ទ្រ

កុម្មុយនិរតម្យួក្នេះ ជាយូរម្កក្ហើយ 
ខ្រងខ្រង ឋរិក្ៅក្ស្ៅរាំណាញ់ចាប ់
និង មានការរ ាំក្ោភរិទ្ធិម្និរសយា ង
ធៃនធ់ៃរ ។  

ក្ោក ថាច ់ ង ុក ថាច ់ មានស្ប 
សារនថ៍ា៖ “ ខាងយួនក្គនឹងរបាយ
ចិរត ក្ស្ពាេះក្គគិរថា ក្គបានចូលគណៈ
កម្មការកាំរូល ននស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិ   
ម្នុរស ។ ខ្រផ្ទុយក្ៅវញិ ខ្ផ្នកខាងរកួ
បរចិម្ស្បក្ទ្រ ក្គគិរថា ស្បក្ទ្រខ្ដល
ក្ៅក្ស្ៅចាបដូ់ក្ចនេះ ក្គស្រូវក្ធវើក្ម្ ចឲ្យ
ចូលកនុ ងចាប ់ក្ដើម្បសី្រណុកកនុ ងការង្ករ
ក្ធវើ” ។   

ក្ោក ថាច ់ ង ុក ថាច ់ បានបនត
ក្ទ្ៀរថា វាម្និមានការរា ាំងរទេះដល់
ដាំក្ណើ រការខ្រវងរករិទ្ធិក្ររភីារក្ៅកនុង
អ្ងគការរហស្បជាជារិ ជូនរលរដាខ្ខមរ

ក្ស្កាម្ក្ទ្ ខ្រវាជាឱ្ការលអម្យួរស្មាប់
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ក្ដើម្បជីស្មាប
អ្ាំរីបញ្ហា រិទ្ធិម្នុរសខ្ខមរក្ស្កាម្ដល់ស្កុម្
ស្បឹការិទ្ធិម្នុរស អ្ងគការរហស្បជា
ជារិ ខ្ដលរដ្ឋា ភបិាលក្វៀរណាម្ម្និ
អាចបនតក្គចក្វេះបានក្ទ្ៀរក្ ើយ ។  

ក្ោក ថាច ់ ង ុក ថាច ់ ៖ “ចាំក្ពាេះ
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ថាស្រូវគិរដូច
ក្ម្ដ ច ។ ក្នេះជាឱ្ការម្យួយា ងលអ 
ខ្ដលក្យើងនិយាយស្បាប ់ ដល់រដ្ឋា ភិ    
បាលនានា ស្រម្ទាាំងស្កុម្ស្បឹការិទ្ធិ
ម្នុរស ខ្ដលមានយួនក្ៅកនុ ងទី្ក្នាេះ
ផ្ង នូវទ្ក្ងវើទាាំងឡាយណាខ្ដល រដ្ឋា ភិ
បាលយួនបានក្ធវើខុរ ក្ហើយម្កតាាំង
ខែួ នថា ក្គក្ធវើលអ ” ។ 

ក្វៀរណាម្ជាស្បក្ទ្រស្បកានយ់ក
របបកុម្មុយនិរត ជាញឹកញាបស់្រូវបាន

រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ និង រហ
គម្នអ៍្នតរជារិ ជារិក្ររ អ្ងគការរិទ្ធិ
ម្នុរស ខ្រងខ្រក្ថាក លក្ទារថា មានការ
រ ាំក្ោភរិទ្ធិម្នុរស យា ងធៃនធ់ៃរ ក្លើស្រេះ
រងឃ និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅខ្ដនដី  
កម្ពុជាក្ស្កាម្ និងស្កុម្ជនជារិយួនររ ូ
ម្រិ ក្ដើម្បរិីទ្ធិម្នុរស និងលទ្ធិស្បជាធិ
បក្រយយក្ៅក្វៀរណាម្ ។ 

ក្ៅកនុងខ្ខរុោ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្នេះ 
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ខ្ដលមាន
មូ្លដ្ឋា នក្ៅរហរដាអាក្ម្រកិ បាន
ក្ចញក្រចកដីខ្លែងការណ៍ ជាភាសាអ្ង ់
ក្គែរម្យួ ក្ហើយបានក្ចញផ្ាយតាម្
ក្គហទ្ាំររ័ជាផ្ែូវការ របរ់ខែួន បញ្ហា កថ់ា 
កាលរីនលៃទី្ ២៥ និងនលៃទី្ ២៧ ខ្ខ
កញ្ហា  រុោការស្បជាជនក្វៀរណាម្ 
ក្ខរតឃ្ែ ាំង បានក្បើករវនាការក់្ទារ
ស្រេះរងឃចាំននួ ២ អ្ងគ និងរលរដាខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ចាំននួ ៧ នាក ់ ឲ្យជាបរ់នធនាររ
រី ១០ ខ្ខក្ៅ ៦ ឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយក្ចាទ្ស្បកាន់
រីបទ្បងក ឲ្យមានការខូចខាររណាដ ប ់
ធាន បស់ាធារណៈ ការផ្ដល់រមាភ រន៍
ដល់ វទិ្យរុាំក្ ងកម្ពុជាក្ស្កាម្ និង វទិ្យុ
អារីុក្ររ ី ទាកទ់្ងនឹងរហរន័ធខ្ខមរកម្ពុ
ជាក្ស្កាម្ ខ្ដលមានមូ្លដ្ឋា នក្ៅរហ
រដាអាក្ម្រកិ និងរីបទ្ប ងររក់្ចញក្ៅ
ក្ស្ៅស្បក្ទ្រក្ដើម្បសី្បឆ្ាំងរដ្ឋា ភបិាលក្វៀ
រណាម្ ។ 

ក្រចកដីខ្លែងការណ៍ក្នេះ បានបនត
ក្ទ្ៀរថា កាលរីនលៃទី្ ២៥ ខ្ខកញ្ហា  អ្នក
ភូម្និស្រជាប ់៥ នាក ់ខ្ដលជាបទ់ាកទិ់្ន
នឹង ស្រេះក្រជស្រេះគុណ លី ចិនាដ  ននវរត
នស្រជាប ់ ស្រូវបានរុោការបកសកុម្មុយ
និរតក្វៀរណាម្ ស្បការសាលស្កម្ឲ្យ
ជាបរ់នធនាររមាន ក់ៗ  រី ១០ ខ្ខក្ៅ ១ 
ឆ្ន ាំ រីបទ្ “បងកអ្រនតិរុខទី្សាធារណៈ
” តាម្មាស្តា ២៤៥ ននចាបស់្រហមទ្ណឌ  
របរ់ស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ ។ 

ក្រចកដីខ្លែងការណ៍របរ់រហរន័ធ 
ខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ បានផ្ដល់អ្នុសារន៍
ក្ៅរដ្ឋា ភបិាលក្វៀរណាម្ចាំនួន ៨ 
ចាំណុច កនុងក្នាេះ មានការទាម្ទារឲ្យ   
ក្វៀរណាម្ក្ដ្ឋេះខ្លងស្រេះរងឃ ២ អ្ងគ 
និងរលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ទាាំង ៦ នាក ់
ក្ដ្ឋយឥរលកខខណឌ  និងខ្លែងថា ការ
ខ្ដលក្វៀរណាម្ចាបស់្រេះរងឃ និងរល 
រដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ដ្ឋករ់នធនាររក្នាេះ ជាការ
បាំពានក្លើមាស្តា ននក្រចកដីស្បការ
ជារកលរដីរីរិទ្ធិម្នុរស និងរិទ្ធិជន 
ជារិក្ដើម្ ខ្ដលក្វៀរណាម្ជាស្បក្ទ្រ
ហរាក្លខី ៕ 

ច ៀតណាមេូលជាគណៈកមែោរប្កុមប្រកឹាសិទ្ធមិនុសសមិនរា ាំងសទ ះដ ាំចណើ រខ្សវ ងរកសិទ្ធមិនុសសររស់ខ្មែរចប្ោម 

លៅ 
លពេង ែ ីៗ លនោះ លវៀរ្ម្សបានច្េូជាគណៈកម្ស ែការត្កមុ្សត្បកឹាសទិ ធមិ្សនសុសថ្នអង គការស ត្បជាជារ ិ (HRC) ែណៈខែេ នអង គការសទិ ធមិ្សនសុសជាលត្ច្ ើនជាំទស់ នងិលេ ើកល ើងថា 
លវៀរ្ម្សជាត្បលទស នត្បវរ ែថិ្នការរ ាំលោភសទិ ធមិ្សនសុសយា៉ោងធ ៃន់ធ ៃរ ។ ស ពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាលត្កាម្ស បានលេ ើកល ើងថា ការខែេលវៀរ្ម្សបានច្េូជាគណៈកម្ស ែការត្កមុ្សត្បកឹាសទិ ធិ

ម្សនសុសលនោះ  ជាឱកាសេអសត្ ប់ការរវា៉ោរបស់ស ពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាលត្កាម្ស លៅគណៈកម្ស ែការម្សយួលនោះ លែ ើម្សបីជត្ម្សញុឲ្យលវៀរ្ម្សលារពសទិ ធខិែ ែរលត្កាម្ស ច ស់ស្សកុថ្នខែនែកីម្ស ពជុាលត្កាម្ស ។  

ស្រេះរងឃខ្ខមរក្ស្កាម្ក្ៅកម្ពុជាក្ធវើបារុកម្មក្ៅទី្ោនស្បជាធិបក្រយយ នាទី្ស្កងុភនាំក្រញ កាលរីនលៃទី្ ២៥ ខ្ខម្លុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ក្ដើម្បទីាម្ទារឲ្យរដ្ឋា ភបិាលក្វៀរណាម្ក្ដ្ឋេះខ្លងស្រេះរងឃខ្ខមរក្ស្កាម្ ៣ អ្ងគ ក្ៅក្ខរតឃ្ែ ាំង ។ 

ស្រេះរងឃ និង ស្កមុ្យុវជន ននរហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ បានចូលខ្លែងការណ៍ក្ៅការយាល័យស្កមុ្ស្បឹការិទ្ធិម្នុរសននអ្ងគការ
រហស្បជាជារិ នាទី្ស្កងុហសខឺ្ណវ  ស្បក្ទ្ររវិរ ចាបរី់ នលៃទី្ ០៧  ដល់ ១៣ ខ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ  ២០១៣ កនែងក្ៅក្នេះ ។ 



ថ្ង ៃលៅរ ៍១៤ លក ើរ ខែករ កកិ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៦ វរបធម៌ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ចប្តឿង ្ ីថ្ម  ពរី រកញ្ញា ខ្មែរចប្ោម ឆ្ន ាំ ២០០៧ មកជារ រកញ្ញា  ខ្មែរ ៥០% យួន ៥០% ចៅរសុសុី ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

លប កខភាពបវរកចា រ ា្ំ ងឲ្យត្បលទសលវៀរ្ម្ស ន ក់ បានលៅត្បករួបវរកចា ច្ត្កវាេពភិពលោកលៅទតី្កងុម្សសូគ ូត្បលទសរសុសីុ ខែេ នលែ ើម្សកាំលណើរលៅរាជធានភី នាំលពញ  ង 
លត្រឿង ធ ី ថ្ម្ស ៉ោ លៅលពេង ែ ីៗ លនោះ បានផ ដេប់ទស ៃសជាម្សយួ វទិយុសាំល ងស រែ ាអាលម្សរកិ VOA ជាភាសាខែ ែរ  ងរកីរាយខែេបានលក ើរជាកនូការ់ខែ ែរ ៥០% នងិយនួ   

៥០ % ។ សម្ស ដលីនោះ វាផ ្យុនងឹអ វខីែេ ងបានអោះអាងកាេពឆី្ន ាំ ២០០៧ លៅក នងុកម្ស ែវធិតី្បករួបវរកចា ជនជារភិាគរចិ្ទទូ ាំងត្បលទសលវៀរ្ម្សថា  ងជាខែ ែរលត្កាម្ស ។ 

នាង ក្ស្រឿង ធី នម្  បវរកញ្ហា ខ្ដល
មានក្ ម្ េះជាភាសាខ្ខមរថា ររមី បាន
និយាយភាសាខ្ខមរម្និរូវចារ់ ថា 
នាង បានបារប់ងឪ់រុកតាាំងរីអាយុ ៦ 
ឆ្ន ាំម្ក ។តាាំងរីក្រលក្នាេះម្ក នាងបាន
ខ្ហលវែងទុ្កខលាំបាករាបម់្និអ្រ់ ។ 
ក្វែើយនឹងរាំណួររបរ់អ្នករមាភ រ ថា 
ក្រើនាងនឹងក្ធវើអ្វី ស្បរិនក្បើជាបជ់ាបវរ
កញ្ហា ចស្កវាលរិភរក្ោក ២០១៣ ? 
ស្រីស្ររ់វយ័ ២៥ ឆ្ន ាំរបូក្នេះ បានរ ាំឭក
ថា នាងធាំធារក់្ ើងកនុងចាំក្ណាម្រល 
រដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅក្ខរតរលោវ ខ្ដល
ភាសាយួនក្ៅថា បាកលីវ (Ba c 
Lieu)  ក្ហើយស្គួសារនាងករ៏ាិរកនុងជីវ 
ភារដល៏ាំបាកផ្ងខ្ដរ ។ ស្បរិនក្បើនាង
ជាបជ់យោភ ី ននកម្មវធីិស្បករួស្បខ្ជង
ខាងក្លើ នាងនឹងជស្មុ្ញ និងក្លើកយក 
ទុ្កខលាំបាករបរ់ហ្វរតីកម្ពុជា និងក្វៀរ
ណាម្ឲ្យរិភរក្ោកបានដឹងបានឮ ។ 

នាង នម្  កប៏ានរខ្ម្ដងការក្សាក
សាដ យផ្ងខ្ដរ ក្ដ្ឋយម្និអាចស្គងរាំ  
ក្លៀកបាំពាកខ់្ខមរ ចូលរមួ្កនុងកម្មវធីិខាង
ក្លើ ក្ស្ពាេះក្បកខភារមាន កអ់ាចក្រែៀករាំ
ក្លៀកបាំពាកប់ានខ្របីស្បក្ភទ្ប ុក្ណាា េះគឺ
ទី្ ១ រាំក្លៀកបាំពាករ់ាំណាងស្បក្ទ្រ
ចូលរមួ្ស្បករួ ទី្ ២ រាំក្លៀកបាំពាករ់ាស្រី
រក្មាររ និងទី្ ៣ ឈុរប គីីនី ។ 

ជាបក់្លខ ២ កនុងរិធីស្បករួបវរ
កញ្ហា ជនជារិទាាំង ៥៤ ក្ៅក្វៀរណាម្ 
ឆ្ន ាំ ២០០៧៖ 

កាលរីនលៃទី្ ២១ ខ្ខធនូ ឆ្ន ាំ 
២០០៧ បវរកញ្ហា  ក្ស្រឿង ធី នម្  ខ្ដល
តាាំងខែួនថាជា ខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្នាេះ បានជាប់
ចាំណារក់្លខ ២ ក្ៅកនុងរិធីស្បករួបវរ
កញ្ហា ជនជារិភាគរិច ទូ្ទាាំងស្បក្ទ្រ  
ក្វៀរណាម្ ខ្ដលបានក្រៀបចាំក្ៅម្ជឈ     
ម្ណឌ លវបបធម្ ៌ និងក្ឃ្រនាការនាទី្
ស្កុងដ្ឋឡាក ( TP.Đà Lạt )  ក្ហើយ
នាងបានទ្ទ្លួរង្កវ ន ់ ស្បាកច់ាំននួ ៣០ 
ោនដុង (ស្បខ្ហល ១៥០០ ដូោែ រអា
ក្ម្រកិ ) ខ្ដលក្ធវើឲ្យនាងលបរីហូរម្ក
ររវនលៃ ។ ក្ៅកនុងរិធីស្បករួបវរកញ្ហា  
កាលរី ឆ្ន ាំ ២០០៧ ក្នាេះ មានក្បកខជន
ចាំននួ ១.៥០០ របូ ម្ករីម្ហា វទិ្ា    
ល័យក្ផ្សងៗរន  ក្ៅកនុងស្បក្ទ្រក្វៀរ
ណាម្ ខ្ដលរាំណាងឲ្យជនជារិទាាំង 
៥៤ ននស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ កនុងក្នាេះ 
ក្ស្រឿង ធី នម្  ឈរក្ ម្ េះជាក្បកខជន
រាំណាងឲ្យខ្ខមរក្ស្កាម្ ខណៈក្នាេះ នាង
ម្និបានបញ្ាកថ់ា ខែួនជាខ្ខមរ ៥០% និង 
ជាយួន ៥០% ក្ ើយ ។  

ជនជារិយនួខ្កែងខែួនជាខ្ខមរឬ? 
ក្ស្កាយរី នាង នម្  បានជាបជ់ាបវរ

កញ្ហា  ក្លខ ២ ក្នាេះម្ក  មានបញ្ហា បតឹង
ផ្តល់រីរាំណាកជ់នជារិយួន ម្យួចាំននួ 
និង មានការក្ចាទ្ស្បកានរី់រាំណាក់
រហគម្នជ៍នជារិយួនថា “នាងជាជន
ជារិយួន (dân tộc Kinh) បានខ្កែង
បនែាំស្បវរតិរបូខែួនក្ធវើជាខ្ខមរក្ស្កាម្ (d â n 
tộc Khmer)” ក្ដើម្បទី្ទ្លួជយ័ោភជីា
បវរកញ្ហា ជនជារិ ស្បចាាំស្បក្ទ្រក្វៀរ  
ណាម្ ។  

កាលរីនលៃទី្  ២៩  ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ 
២០០៧ កាខ្រររដាននបកសកុម្មុយនិរត
ក្វៀរណាម្ក្ ម្ េះ អាងណិន (A n 

Ninh)  បានក្ចញផ្ាយអ្រាបទ្ម្យួ
ោរស្រដ្ឋងការរិរ ននការបនែាំស្បវរតិរបូ
របរ់បវរកញ្ហា  ក្ស្រឿង ធី នម្   ក្ដ្ឋយដ្ឋក់
ចាំណងក្ជើងថា “ក្រឿងរិរននការបនែាំស្ប វរតិ
របូរបរ់បវរកញ្ហា ក្លខ ២ ក្ស្រឿង ធី      
នម្ ” ។  អ្រាបទ្ កាខ្ររក្នេះ បានដក
ស្រងរ់ម្តរីបរ់អ្នកស្រី ក្ស្រឿង ធី មុ្ ី
ក្រៀង ( Trương Thị Mỹ Tiền )  ខ្ដល 
ស្រូវជាមាត យរបរ់ ក្ស្រឿង ធី នម្   បាន
អ្េះអាងស្បាបក់ាខ្ររ VN EXPRESS  
ថា  រូជរងសវងសស្រកូល របរ់ររត់ាាំង
រីក្ដើម្ម្កជាជនជារិខ្ខមរ ក្ហើយររ់
បានក្រៀបការជាម្យួ ក្ោក ក្ស្រឿង        
វណាា  (Trương Vanna) កជ៏ាជនជារិ

ខ្ខមរខ្ដរ  រចួក្ស្កាយម្កបានក្កើរ នម្  ក្ៅ
ទី្ស្កុងភនាំក្រញ ។ 

អ្នក ស្រី ក្រៀង បានស្បាបក់ាខ្ររ
អាងណិន របរ់បកសកុម្មុយនិរតក្វៀរ
ណាម្ថា ក្ស្ពាេះខវេះការយល់ដឹងក្ទ្ើបក្ៅ
ក្រលក្ធវើរាំបុស្រកាំក្ណើ រ  បញ្ា ីរស្គួសារ 
និងអ្រតរញ្ហា ណបណ័ា រញ្ហា រិ ក្វៀរ
ណាម្ ររប់ានដ្ឋកថ់ា ស្គួសារររជ់ា
ជនជារិយួន (dân tộc Kinh)  ខណៈ
ខ្ដលលិខិរផ្ែូវការ ដូចជាអ្រតរញ្ហា ណ
បណា  រញ្ហា រិក្វៀរណាម្របរ់រលរដា
ខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅកម្ពុជាក្ស្កាម្ក្គដ្ឋកថ់ា     
“ជនជារិខ្ខមរ” (dân tộc Khmer)  ។
កាខ្ររក្នេះ បានបនតក្ទ្ៀរថា  រួកក្គ

បានក្ៅរមាភ រន ៍ ក្ោក រូ វុា ាំង មុ្និ 
(Tô Văn Minh) នគរបាល រាំបន់
ទ្ទ្លួបនទុកមូ្លដ្ឋា ន ខ្ដលស្គួសារ នម្  
ររ់ក្ៅអ្ចិនហ្វនតយ ៍ កាលរីឆ្ន ាំ ២០០៧ 
បានបញ្ហា កថ់ា៖«ស្គួសារអ្នកស្រី ក្ស្រឿង 
ធី មុ្ ីក្រៀង បានបញ្ាូ នម្កក្ៅ រង្កក រទី់្ 
៧ ខណ័ឌ  ភូញឹង ទី្ស្កុងនស្រនគរក្នេះ          
(Phường 7 Quận Phú Nhận 
TP.HCM)  តាាំងរីឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ក្ម្ែ េះ 
តាម្អ្នុស្កិរយក្លខ ២៨ ។ ក្យាងតាម្
បញ្ា ីស្គួសារ អ្នក ស្រី ក្រៀង និង នម្  
បានដ្ឋកថ់ា កាំក្ណើ រក្ៅក្ខរតមារស់្ជូក 
(An Giang)  បានររ់ក្ៅបក្ណាត េះ
អារននលកខណៈជាអ្និកជនយួន ក្ៅ
ស្បក្ទ្រកម្ពុជា ។ ខ្រឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្នេះ 
នាង នម្  បានស្បាប ់VOA ភាសាខ្ខមរថា 
នាងក្កើរក្ៅភូម្និស្រជាប ់ ក្ខរតរលោវ 
ក្ៅវញិ ។ 

ក្យាងតាម្លិខិរ ដ្ឋកព់ាកយរុាំ
ចូលស្បករួ «បវរកញ្ហា ខាងបង្កា ញម្ ូរ
ក្ៅស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ឆ្ន ាំ ២០០៧» 
ក្ស្រឿង ធី នម្  បានររក្ររស្រងច់ាំណុច
ក្ ម្ េះឪរុករបរ់ខែួនថា ក្ ម្ េះ ស្រឹង   
រឹម្ ផ្ទរ ( Trần Tâm Phát) ក្ហើយ
បានសាែ ប ់ ម្និខ្ម្នក្ ម្ េះ ក្ស្រឿង វណាា  
ជាជនជារិខ្ខមរ ដូចអ្នកស្រីក្រៀងបាន
និយាយក្នាេះក្ទ្ ។កាខ្ររយួនបាន
ក្លើកជារាំនរួក្ចាទ្ថា ស្បរិនក្បើ      
ក្ស្រឿង ធី នម្  ជាកូនស្រីរបរ់អ្នកស្រី 
ក្ស្រឿង ធី មុ្ ី ក្រៀង ខ្ម្នក្នាេះ ក្ហរុក្ម្តច
បានជា នម្  ម្និសាគ ល់រូម្បខី្រក្ ម្ េះ
ឪរុករបរ់ខែួនជា ក្ស្រឿង វណាា  ឬ ស្រឹង 
រឹម្ ផ្ទរ ??? ក្ស្កាយរីបានក្លចឮថា 
នម្  បានបនែាំស្បវរតិរបូក្ធវើជាខ្ខមរក្ស្កាម្ ម្ក 
អ្នកស្រី ក្រៀង បានផ្តល់បទ្រមាភ រន ៍
ស្បាបក់ាខ្ររក្វៀរណាម្កនុងស្រុក ម្យួ
ចាំននួថា ក្ដ្ឋយខវេះចាំក្ណេះដឹង បានជា
ររក់្ធវើលិខិរសាន ម្ផ្ែូវការ ក្ផ្សងៗដ្ឋក់
ថា ជាជនជារិយួន (Dan Toc Kinh) 
។ ខ្រក្ស្កាយរី «បានដឹង» ររក់ាំរុងខ្រ
ចាបក់្ផ្តើម្ខ្កស្បវរតិរបូកូនស្រីរបរ់ររ ់រី
ជនជារិយួន ក្ៅជាក្ៅជាជនជារិខ្ខមរ
វញិ ? កាខ្ររយួនបានបនតដ្ឋករ់ាំនរួ
កនុងលកខណៈចាំអ្ក ឲ្យស្គួសារអ្នកស្រី 
ក្រៀង មាដ យរបរ់ នម្  ថា  «ឧបមាថា  
ស្បរិនក្បើ រម នការស្ប ងបវរកញ្ហា ជន
ជារិក្ៅស្បក្ទ្រក្វៀរណាម្ក្ទ្ ម្និដឹង
ថា ក្រលណា   ក្ទ្ើបអ្នកស្រី ក្រៀងគិរ
គូរដល់ការ «រងម្កវញិ » នូវជនជារិ
រិរស្បាកដដល់កូនស្រីរបរ់ខែួន ៕ 

ក្ស្រឿង ធី នម្  កាលរីឆ្ន ាំ ២០០៧ តាាំងខែួនថាជា ខ្ខមរក្ស្កាម្ ខ្រម្កដល់ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្ៅររុសុសី្បការថាខែួន យនួ ៥០% ខ្ខមរ % ។ 



ថ្ង ៃលៅរ ៍១៤ លក ើរ ខែករ កកិ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៧ ទស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ការក្ងើបក្ ើង ក្ដ្ឋយក្ស្បើស្បដ្ឋប់
អាវធុរបរ់រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ននរណរិរស
ក្ររភីារជារិរ ាំក្ដ្ឋេះកម្ពុជាក្ស្កាម្ ក្នេះ ជា
ស្រឹរតិការណ៍ម្យួបង្កា ញឲ្យក្ឃើញ នូវក្ម្
ក្រៀនបរាជយ័ម្យួ របរ់ស្បជាជារិខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ ក្ហើយរដ្ឋា ភបិាលបកសកុម្មុយ
និរតក្វៀរណាម្ បានក្វែើយរបម្កវញិ
ក្ដ្ឋយការរងរឹក ជាស្ទ្ងស់្ទាយស្ប 
កានរូ់ជាសារនម៍្យួ ចាំក្ពាេះអ្នកខ្ដល
ហា នក្ងើបក្ ើង រ ាំក្ដ្ឋេះជារិក្ចញរីការ
ស្រួរស្តារបរ់រកួក្គ ។ ការបាញ់ស្បហារ 
និងក្ធវើទារណុកម្ម អ្នកជាបគុ់កខ្ខមរក្ស្កាម្
ក្ៅកនុងស្រឹរតិកាណ៍ក្នេះ  ជាទារណុកម្មដ៏
អាលក៌ាំបាាំងម្យួ ម្និស្រូវបានរិភរ
ក្ោកដឹងឮក្ ើយ ។ ផ្ទុយរីការបរា 
ជយ័កនុងស្រឹរតិការណ៍ ១៦ វចិឆិកា ក្នេះ វាក៏
បានវែុេះបញ្ហច ាំងឲ្យក្ឃើញ នូវទឹ្កចិរត
អ្ងអ់ាចកាែ ហានរម នអ្វីក្ស្បៀបរបរ់យុទ្ធ
ជនខ្ខមរក្ស្កាម្ ខ្ដលហា នក្ងើបក្ ើង 
ក្ដើម្បអី្វីម្យួ ខ្ដលក្គក្ៅថា “ការរ ាំក្ដ្ឋេះ
ខ្ខមរក្ស្កាម្ ឲ្យក្ចញរីនឹម្អាណានិគម្
បកសកុម្មុយនិរតក្វៀរណាម្” និង ក្ដើម្ប ី
បញ្ហា កឲ់្យរិភរក្ោកក្ឃើញថា «ខ្ខមរ
ក្ស្កាម្រ ូសាែ បឈ់រ ខ្រម្និស្រម្ររ់លុរ
ជងគងក់្ ើយ» ។  

ការយករងមានក់្ៅជល់នឹងលម៖ 
ម្រិខែេះក្លើកក្ ើងថា ការខ្ដល

រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ននរណរិរសក្ររភីារ
ជារិរ ាំក្ដ្ឋេះកម្ពុជាក្ស្កាម្ ហា នក្ងើបក្ ើង
ររ ូស្បយុទ្ធជាម្យួកងទ្រ័ រដ្ឋា ភបិាល
អាណានិគម្យួនក្នាេះ វាជាការស្រក្ម្ើ
ស្រនម្ម្យួ ម្និអាចយកជយ័ជាំនេះបាន
ក្ ើយ ក្ស្ពាេះថា ក្បើក្គក្ស្បៀបក្ធៀបកមាែ ាំង
ភាគីទាាំងរងខាងក្នេះ ក្ឃើញថា យួន
មានកងទ្រ័ និងអាវធុដក៏្ស្ចើនរនធឹក
រនាធ ប ់ ឬ ក្យើងអាចនិយាយបានថា 
កមាែ ាំងរបរ់ក្វៀរណាម្ ខាែ ាំងកាែ ម្ហិមា 
ននស្បក្ទ្រម្យួ ។ ចាំខ្ណកខ្ខមរក្ស្កាម្
វញិមានកមាែ ាំងកងទ្រ័ និងស្បដ្ឋបអ់ាវធុ
រិចជាងយួន ក្ស្ពាេះខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្រលក្នាេះ 
ស្រនខ់្រជាចលនារណរិរស ដរូ៏ចម្យួ
ខ្រប ុក្ណាា េះ ។ កកាត  ទាាំងក្នេះក្ហើយ 
បានក្ធវើឲ្យម្រិខែេះ យល់ក្ឃើញថា ការ
ខ្ដលស្កុម្រណរិរសខ្ខមរក្ស្កាម្ ម្យួក្នេះ 
ហា នក្ងើបក្ ើងនាក្រលក្នាេះ វាក្ស្បៀប
បាននឹង «ការយករងមានក់្ៅជល់នឹង
លម» ។ 

ររ់ក្ស្ពាេះហា នសាែ ប៖់ 
ជាការរិរណារ់ ស្រឹរតិការណ៍ 

១៦ វចិឆិកា លវីដបរិខ្ររលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្

ម្និអាចទ្ទ្លួបានជយ័ជាំនេះ ទាាំងស្រុង
កនុងការនាាំម្កនូវភារមាច រ់ការជូនស្បជា
ជារិខ្ខមរក្ស្កាម្កដី ខ្រវាលមម្វែុេះបញ្ហច ាំងឲ្យ
ក្ឃើញនូវទិ្ដាភារម្យួ ខ្ដលស្បជាជារិ
ខ្ខមរក្ស្កាម្ម្និអាចអ្រស់្ទាាំបាននូវការឈឺ
ចាប ់ ខ្ដលក្កើរក្ចញរីការក្រ ើរក្អ្ើងរូជ 
សារន៍្ នដល់ការជិេះជាន ់ និង
ក្ធវើទុ្កខបុកក្ម្នញ រីរាំណាករ់ដាការក្វៀរ
ណាម្ស្គបរ់បបនក្យាបាយ ។  ការបូជា
ជីវរិរបរ់យុទ្ធជនខ្ខមរក្ស្កាម្ក្ៅកនុងរម្៌
ភូម្កិ្នេះ អាចវែុេះបញ្ហច ាំងឲ្យក្ឃើញថា ស្ប 
ជាជារិខ្ខមរក្ស្កាម្ មានទឹ្កចិរតររ ូដ៏
អ្ងអ់ាចកាែ ហានរម នក្ស្បៀប ក្ហើយរកួ
ក្គចងប់ញ្ហា កឲ់្យរដាការយួនដឹងថា «ខ្ខមរ
ក្ស្កាម្រ ូសាែ បឈ់រ ខ្រម្និស្រម្ររ់លុរ
ជងគង»់ ក្ស្កាម្ការជិេះជាននិ់ងរបរងករ់
ស្គបរ់រវខ្បបយា ង តាម្ខ្រទ្ាំក្នើងចិរត   
រដ្ឋា ភបិាលអាណានិគម្យួនក្ ើយ ។ 

ទឹ្កចិរតកាែ ហានមុ្េះមុ្ររបរ់យុទ្ធ
ជន ថាច ់ ភ,ី ថាច ់ ក្ភឿង, ថាច ់ ក្ភឿន 
ខ្ដលហា នស្បយុទ្ធ ជាម្យួកងទ្រ័យួន
ខ្ដលមានក្ស្កាេះរហូរដល់រលីជីវរិ និង
យុទ្ធជន ៣ របូក្ទ្ៀរ គឺ យុវជន គឹម្ រ,ី 
ថាច ់ គុណ និង ថាច ់ឌាក ស្រូវបានរដា
ការយួនការក់្ទារស្បហារជីវរិក្នាេះ  គឺ
ជាការ «ហា នសាែ ប»់ ឲ្យ្ម្ស្កហម្ 
ក្អអ  របរ់ខែួនក្ស្សាចក្លើខ្ផ្នដីកម្ពុជា
ក្ស្កាម្ ដ្ឋរ់ឲ្យស្បជាជារិខ្ខមរក្ស្កាម្ភាា ក់
ខែួនក្ស្កាកក្ ើងស្បយុទ្ធរក្ៅមុ្ខ ក្ទ្ៀរ
ក្ដើម្ប ី«ជារិររ់» ។ 

វរតមានក្ៅកនុងឆ្កអ្នតរជារិ៖ 
ខ្ម្ន ! រិរជាម្និខុរខ្ម្ន !  យួន

ធាែ បប់ានក្ពាលថា រឺង គុយ មាន កម់្និ
គរួឲ្យខាែ ចក្ទ្ ខ្រអ្វីខ្ដលគួរ ឲ្យខាែ ចក្នាេះ 
គឺ មាន រឺង គុយ រាបព់ានន់ាកប់ាន
ក្កើរក្ ើង ។ ដូក្ចនេះ ការបូជាជីវរិរបរ់

យុទ្ធជនខ្ខមរក្ស្កាម្ ក្ៅកនុងស្រឹរតិការណ៍ 
១៦ វចិឆិកា ក្នាេះ វាជាការផុ្រក្ ើងនន
គាំនិរ និងសាម ររី រឺង គុយ យា ងរិរ
ស្បាកដ ខ្ដលក្គចារទុ់្កថា មាន រឺង 
គុយ រាបព់ាន ់ រាបមុ់្នឺនាក ់ បានក្កើរ
ក្ ើង ។ ការឈចឺាបរ់ម នស្រាំខ្ដន ក្ស្ពាេះ
ស្ប ក្ទ្រក្ៅក្ស្កាម្ការជិេះជានរ់បរ់
អាណានិគម្យួន ភារឯក្កា និង 
ខ្រលក្តាល បារភ់ារមាច រ់ការ ក្ៅក្លើ
ខ្ដនដីរបរ់ខែួន ក្ដ្ឋយម្និមានបរក្ទ្រ
ណាដឹងឮ  រូម្បខី្រខ្ខមរជារិសារនខ៍្រ
ម្យួ ខ្ដលមានស្រាំខ្ដនជាបរ់ន ក្ៅជិរ
បក្ងកើយក្នេះក្ហើយ  បានជស្មុ្ញឲ្យស្បជា
ជារិខ្ខមរ ក្ស្កាម្រក្ស្ម្ចថា «ក្ធវើការររ ូ
ក្ដើម្បរិីទ្ធិរក្ស្ម្ចវារនាខែួន ក្ដ្ឋយខែួន
ឯង» កនុងនាម្ជាស្បជាជារិក្ដើម្ ម្យួ 
ននខ្ដនដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ ។ ការរក្ស្ម្ច
ចិរតក្នេះ បានជស្មុ្ញឲ្យខ្ខមរក្ស្កាម្ទូ្ទាាំង

រិភរ ក្ោកឯកភាររន  បក្ងកើរជាទ្ង់
ជារិរបរ់ខែួនម្យួ ដ្ឋចក់្ដ្ឋយខ្ ក 
ក្ហើយស្រូវបានទ្ទ្លួសាគ ល់ក្ដ្ឋយ អ្ងគ
ការស្បជាជារិរម នរាំណាង ក្ៅការជ់ា
ភាសាអ្ងក់្គែរថា UNPO ក្ស្កាយរី
រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ បានចូលជា 
រមាជិកននអ្ងគការម្យួក្នេះ កាលរីនលៃ 
១៥ ខ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០០១ ម្ក ។ 

ក្ស្កាយរីបានចូលជារមាជិកអ្ងគ
ការ UNPO ម្ក ខ្ខមរក្ស្កាម្កប៏ាន
បង្កា ញវរតមានរបរ់ខែួន ក្ៅកនុងអ្ងគការ
រហស្បជាជារិក្ៅឆ្ន ាំ ២០០៤ ជាក្លើក
ដាំបូងក្ដើម្បបីង្កា ញ និងខ្លែងអ្ាំរីសាា ន
ភាររបរ់ខ្ខមរក្ស្កាម្ ដល់រហគម្ន៍
អ្នតរជារិ ។ ចាបត់ាាំងរីក្នាេះម្ក ក្រៀង
រាល់ឆ្ន ាំ ក្ៅកនុងខ្ខឧរភា រហរន័ធខ្ខមរ
កម្ពុជាក្ស្កាម្ បានដឹកនាាំស្បរិភូរបរ់
ខែួន ចូលខ្លែងការណ៍ក្ៅកនុងក្វទិ្កាអ្
ចិនហ្វនតយ ៍ ននអ្ងគការរហស្បជាជារិរដី
អ្ាំរី បញ្ហា ជនជារិក្ដើម្ (UNPFII) ក្ៅ
ការយិាល័យកណាដ ល ននអ្ងគការរហ
ស្បជាជារិ នាបុរ ីNew York រហរដា
អាក្ម្រកិ ។ រនាាំងខ្ដកខ្ដលរដ្ឋា ភបិាល
បកសកុម្មុយនិរតក្វៀរណាម្ ធាែ បខ់្របាន
បាាំងបិទ្ខទបម់្និ ឲ្យរិភរក្ោកខាង
ក្ស្ៅក្ម្ើលក្ឃើញ និង ដឹងឮថា “មានខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ក្ៅកម្ពុជាក្ស្កាម្” ក្នាេះ វារស្មូ្វ
បានទ្ម្ែុេះ ចាបត់ាាំងរីក្រលក្នាេះម្ក 
ក្ហើយបញ្ហា ខ្ខមរក្ស្កាម្ កស៏្រូវបានរហ
គម្នអ៍្នតរជារិចាបអ់ារម្មណ៍ ។  

ក្ស្កាយរីរហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ 
និងស្កុម្ជនជារិក្ដើម្នានាទូ្ទាាំងរិភរ
ក្ោក ចូលខ្លែងការណ៍ក្ៅ កនុងអ្ងគការ
រហស្បជាជារិ ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំម្ក ក្ៅ
នលៃទី្ ១៣ ខ្ខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ ២០០៧ អ្ងគការ
រហស្បជាជារិ កប៏ានអ្នុម្រិ័ក្ចញ
ក្រចកដីស្បការជារកលរដីរីរិទ្ធិជន
ជារិក្ដើម្ ក្ហើយក្វៀរណាម្កជ៏ាស្បក្ទ្រ
ហរាក្លខី ផ្ងខ្ដរ ។ កនុងក្រចកដីស្ប 
ការក្នេះ មាស្តាទី្ ៤ បានខ្ចងថា 
“រាល់ជនជារិក្ដើម្មានរិទ្ធិ រក្ស្ម្ច
វារនាខែួនក្ដ្ឋយខែួនឯង”  ។ ដូក្ចនេះ ខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ក្ៅកម្ពុជាក្ស្កាម្ កនុងនាម្ជាជន
ជារិក្ដើម្ នឹងអាចទ្ទ្លួបាននូវ “រិទ្ធិ
រក្ស្ម្ចវារនាខែួនក្ដ្ឋយខែួនឯង” ខ្ដរឬ 
ក្ទ្ វាអាស្រ័យក្លើកមាែ ាំងរម្រាភារខ្ខមរ
ក្ស្កាម្ស្គបរ់បូ ខ្ដលមានវនទៈចងប់ាននូវ
រិទ្ធិទាាំងក្នេះម្កជាកម្មរិទ្ធិរបរ់ខែួន៕  

 

១៦  េិឆ ិោ រង្ហា ញពទី្កឹេិតតខ្មែរចប្ោម “រស់ចប្រះហា៊ានស្លា រ់” 

ថ្ង ៃ ទ ី១៦ ខែវចិ្ ឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១៣ លនោះ ជាកាំណរ់ស គេគ់ត្ម្សប់ ៣៧ ឆ្ន ាំ ថ្នការលង ើបល ើងរបស់ត្បជាជារខិែ ែរលត្កាម្ស លៅខែនែកីម្ស ពជុាលត្កាម្ស លែ ើម្សបីសទិ ធ ិច ស់ការរបស់ែ ៃនួពនីមឹ្សអា្
នគិម្សលវៀរ្ម្ស ។ ថ្ង ៃលនោះ កាេព ី៣៧ ឆ្ន ាំម្សនុ គលឺៅថ្ង ៃទ ី១៦ ខែវចិ្ ឆកិា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ ត្ពរឹ ែកិារណ៍បង ហរូ្ម្សម្សយួ បានលក ើរល ើងលៅលែរ ែត្ពោះត្រព ាំងរវាងយទុ ធជនខែ ែរលត្កាម្សនងិកង

ទព័ថ្នរដ្ឋាភបិាេបកសកម្ស ែយុនសិ ែយនួ បានប ដ្ េឲ្យយទុ ធជនខែ ែរលត្កាម្សទ ាំងត្ពោះសងឃ នងិត្គ សថជាលត្ច្ ើនរបូ បានបជូាជវីរិក នងុសម្សរភមូ្ស ិ  ត្រវូបានអាជ្ាធរបកសកមុ្ស ែយុនសិ ែលវៀរ្ម្សការ់
លទសត្បោរជវីរិ  នងិការ់លទសឲ្យជាប់គកុព ី៣ ឆ្ន ាំ រ រូែេអ់ស់ ម្សយួជវីរិ ។  

យុវជន គឹម្ រ ី 
(១៩៦០ - ១៦ ខ្ខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ ១៩៨០)  

ស្រវួបានរដ្ឋា ភបិាលយនួស្កហម្ការក់្ទារស្បហារជីវរិ 
នានលៃទី្ ៣០ ខ្ខក្ម្សា ឆ្ន ាំ ១៩៨០ ក្ស្កាយរី  

ស្រឹរតកិារណ៍ ១៦ វចិឆកិា ។ 

ស្រេះក្រជស្រេះគុណ ថាច ់រ ឧបជាយវ៍រតកក្ញ្ហា ងកាំរងោ់វ
ស្រកុកក្ញ្ហច ង ក្ខរតស្រេះស្រពាាំង បកសកុម្មុយនិរតយនួ ចងស់ាែ ប
ក្រកនឹងបក្ង្កគ លទ្ងវ់រតកក្ញ្ហច ងកាំរងោ់វ រចួបាញ់ស្បហារកនុង
ស្រឹរតកិារណ៍ ១៦ វចិឆកិា ក្ដ្ឋយក្ចាទ្ស្រេះអ្ងគថា ជាក្ម្គាំនិរ 

ននការបេះក្បារ ។ 

រហរន័ធខ្ខមរកម្ពុជាក្ស្កាម្ ចូលខ្លែងការណ៍ កនុងក្វទិ្កា UNPFII ក្ៅទី្ស្កងុ New York កាលរីខ្ខឧរភា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 



លែ ើម្សបីបានត្ជាបពរ័ ៌នជ ុាំវញិសាថ នភាពសង គម្សខែ ែរលត្កាម្សលៅកម្ស ពជុាលត្កាម្ស នងិលៅលត្ៅត្បលទស លោកអ នកអាច្ច្េូទសស តាម្សរយៈលគ ទាំពរ័ www.preynokornews.info ឬ www.vokk.net  

ក្ដ្ឋយ ថាច ់ស្បីជា ក្គឿន 
[ស្បភរននស្រឹរតកិារណ៍ក្នេះ] 
ស្រឹរតិការណ៍ក្នេះ ក្កើរក្ ើងក្ដ្ឋយ

ការឈចឺាបរ់បរ់រលរដាខ្ខមរក្ស្កាម្ ម្និ
ចងរ់រ់ក្ៅ ក្ស្កាម្របបអាណានិគម្យួន
ក្ហើយ បានបក្ងកើររណរិរសម្យួក្ ម្ េះ 
ថា រណរិរសក្ររភីារជារិរ ាំក្ដ្ឋេះខ្ខមរកម្ពុ
ជាក្ស្កាម្  ខ្ដលមានក្ោក រឺង ញ  ជា
ស្បធាន និង ក្ោក ក្ោក ក្កៀង ហា ន 
ជាអ្នុស្បធាន ។ 

ឆ្ន ាំ ១៩៧៤ ក្ោក រឺង ញ  បាន
ស្រ បរី់ស្បក្ទ្រកម្ពុជា ម្កស្រុក
កាំក្ណើ រក្ៅកម្ពុជាក្ស្កាម្ ក្ហើយបានជបួ
ក្ោក ក្កៀង ហា ន (អ្នកទាាំងរីរក្ៅជា
រងឃក្ៅក្ ើយ) រចួបានរិភាការន អ្ាំរី
ទ្រសនៈនិងក្រលគាំនិរ ក្ដ្ឋយបញ្ហា ក់
ឲ្យក្ឃើញថា ក្ៅក្រលដខ៏ែីខាងមុ្ខក្នេះ
បកសកុម្មុយនិរតយួន នឹងចូលកានក់ាប់
ក្លើទឹ្កដីកម្ពុជាក្ស្កាម្ទាាំងស្រុង ក្ហើយ
រកួក្គនឹងម្និក្រររនូវកិចចស្រម្ក្ស្រៀងអ្វី
ក្ ើយចាំក្ពាេះខ្ខមរនិងអ្នតរជារិ ។ ក្ហរុ
ក្នេះ ក្ោក រឺង ញ  និង ក្ោក ក្កៀង 
ហា ន កប៏ានក្ស្រៀម្លកខណៈក្ដើម្បទី្ប ់
ទ្ល់នឹងការ ចូលលុកលុយរីរបបអា 
ណានិគម្បកសកុម្មុយនិរតលមីម្យួក្នេះ។  

ស្រក្នាេះ ចលនាកប៏ានចាបក់្ផ្តើម្
ក្កើរក្ ើង ក្ស្កាម្របូភារបក្ស្ងៀនម្នតអា 
គម្រថា ក្ដើម្បសី្បមូ្លកមាែ ាំងខ្រជា   
ចលនា ក្ៅមានស្ទ្ងស់្ទាយរូចតាចក្ៅ
ក្ ើយក្ទ្ ។ 

ក្ស្កាយនលៃទី្ ៣០ ខ្ខក្ម្សា ឆ្ន ាំ 
១៩៧៥ ក្រលអាណានិគម្យួនកុម្មុយ
និរត បានចូលកានក់ាបទឹ់្កដីកម្ពុជា
ក្ស្កាម្ទាាំងស្រុងក្ហើយក្នាេះ ក្ោក រឺង 
ញ  និង ក្ោក គឹម្ ខ្កវ និងរមាជិក
ម្យួចាំននួក្ទ្ៀរ បានរក្ស្ម្ចចិរតោ
ចាករិកាខ បទ្រីរងឃ ក្ហើយបានឯក
ភាររន បក្ងកើររណរិរសម្យួ    ក្ ម្ េះថា 
រណរិរសក្ររភីារជារិ រ ាំក្ដ្ឋេះខ្ខមរកម្ពុជា
ក្ស្កាម្  ។  

[ការររ ូ្នដល់ការផ្ទុេះអាវធុ] 
ក្ដ្ឋយឈចឺាបនឹ់ងការជិេះជានរី់

រាំណាក ់ រដ្ឋា ភបិាលអាណានិគម្យួន 
និងចងប់ានរិទ្ធិមាច រ់ការ កនុងនាម្ជា
ជនជារិក្ដើម្មាច រ់ស្រុកននខ្ដនដីកម្ពុជា 
ក្ស្កាម្ចលនាក្នេះកប៏ានក្បើកយុទ្ធនាការ 
វាយលុកចូល ស្គបស់ាា បន័បកសកុម្មុយ 
និរតយួនក្ៅលៃទី្ ១៦ ខ្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ 
១៩៧៦ ។ 

[រម្ភូ៌ម្កិ្ៅស្រកុកក្ញ្ហច ង (Tiểu 
Cần)] 

ជារម្រភូម្មិ្យួ្នមុ្ខក្គខាង
កាែ ហាន ខ្ដលបានផ្ទុេះអាវធុយា ងសា
ហាវបាំផុ្រវាយលុកខាម ាំងយួន ។ ក្ោក 
ថាច ់ ភ ី គឺជាវរីជនខ្ខមរក្ស្កាម្ម្យួរបូនិង
វរីជនខ្ខមរក្ស្កាម្ដនទ្ក្ទ្ៀរ បានកាត ប់
អាវធុបាញ់រាំក្ៅក្ៅក្លើរស្រូវ ក្ៅ
សាោ ស្រុកកក្ញ្ហច ងបណាត លឲ្យរួកវា
ង្កបគ់រក្លើរន  ខែេះក្ទ្ៀរររក់្ចញម្កក្ស្ៅ
កស៏្រូវបានយុទ្ធជនខ្ខមរក្ស្កាម្ រមាែ ប ់
នឹងកាាំ បិរ រូក្ៅឲ្យង្កបយ់ា ងកាែ ហាន 
។ ក្ោក ថាច ់ ភ ី និង វរីជនខ្ខមរក្ស្កាម្ 
រីររបូក្ទ្ៀរក្ៅក្លើខ្រតនទឹ្ក (អាងរតុប 
ទឹ្ក) ខ្ដលមានអាវធុស្គបធុ់នដូចជា
ស្រប ់ ខ្បក M79,12,8l បានបាញ់
រាំក្ៅចូលក្ៅសាោស្រុក   បណាត ល
ឲ្យកមាម ភបិាលយួនង្កបនិ់ងរងរបរួជា
ក្ស្ចើន ។ 

ក្រលផ្ទុេះអាវធុក្ៅក្វោក្មា ង ០៩ 
ស្រឹកនលៃទី្ ១៦ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ លុេះ
ដល់ ក្រលរក្រៀលរដ្ឋា ភបិាលបកស
កុម្មុយនិរតយួន កប៏ាននាាំទ្រ័ជាំនយួ
របរ់ក្គម្ករីក្ខរតលងក់្ហារ (V i n h 
Long) ក្ធវើអ្នតរាគម្ន ៍មានទាាំងរលក្ស្កាេះ
កាាំក្ភែើងធាំម្កផ្ង ។ ក្រលក្នាេះ កមាែ ាំង
របរ់យុទ្ធជនខ្ខមរក្ស្កាម្ ម្និអាចទ្ប ់
ទ្ល់ នឹងកមាែ ាំងរបរ់រដ្ឋា ភបិាលយួន
បានកន៏ាាំរន ដកលយក្ៅរល់ខ្រ ៣ 
នាកប់ ុក្ណាា េះខ្ដលក្ៅក្លើខ្រតនទឹ្ក ។ 
ស្រក្នាេះ កងទ្រ័យួនបានក្ឡាម្រទ័្ធជុាំ
វញិខ្រតនទឹ្ក ក្ហើយបញ្ហា ឲ្យរលក្ស្កាេះ
កាាំក្ភែើងធាំបាញ់រស្មុ្កចូល ខ្រតនទឹ្កក្ធវើ
ឲ្យវរីជន ថាច ់ភ ី និង វរីជនខ្ខមរក្ស្កាម្រីរ
របូបានរលីជីវរិកនុងរម្រភូម្កិ្នេះ យា ង
អ្ងអ់ាចកាែ ហាន ។ ក្រលបានក្ឃើញ 
រលក្ស្កាេះ កាំរុងបាញ់រស្មុ្កខ្រតនទឹ្ក
ដូក្ចាន េះ វរីជន ថាច ់ ក្ភឿង និងកូន       
ស្បុររបរ់ររម់ាន កក់្ទ្ៀរក្ ម្ េះ ថាច ់
ក្ភឿន បានឱ្បស្របខ់្បក ក្ោរក្ ើង
ក្លើរលក្ស្កាេះក្បាក ក្ធវើអ្រតឃ្របណាត ល 
ឲ្យរស្រូវង្កបជ់ាក្ស្ចើន ។ 

[អ្នកខ្ដលបានបូជាជីវរិកនុងរម្រ
ភូម្មិានជាង ៣០ អ្ងគនិងរបូខ្ដលមាន
រាយនាម្ ខាងក្ស្កាម្] 

១. ស្រេះក្រជស្រេះគុណ ថាច ់ រ 
ស្រេះក្ៅអ្ធិការនិងស្រេះឧបជាយ ៍ វរត
កក្ញ្ហច ង កាំរងោ់វ ស្រូវយួនចងជាបនឹ់ង
បក្ង្កគ លទ្ងច់ាំកណាត លវរក ក្ហើយបាញ់

ស្បហារជីវរិ ។ 
២. ស្រេះក្រជស្រេះគុណ គឹម្ ភនិ 
៣.ក្ោក ថាច ់ក្ភឿង 
៤.ក្ោក ថាច ់ក្ភៀង  
៥.ក្ោក ថាច ់ក្ភឿន 
(អ្នកទាាំង ៣ ក្នេះស្គួសារខ្រម្យួៈ 

ថាច ់ ក្ភឿង និង ថាច ់ ក្ភៀង ជាបងបអូន
បក្ងកើរ ឯក្ោក ថាច ់ ក្ភឿន ជាកូន 
របរ់ ថាច ់ក្ភឿង ) 

៦.ក្ោក ថាច ់ភងួ 
៧.ក្ោក ថាច ់ធី 
៨.ក្ោក ថាយ គី  
៩.ក្ោក ថាច ់រ 
១០.ក្ោក ថាច ់ក្រ ើក 
១១.ក្ោក ថាច ់ក្កច 
១២.ក្ោក ថាច ់រ  ង  
១៣.ក្ោក ស្រឹង ក្មា  
១៤.ក្ោក ថាច ់លន  
១៥.ក្ោក ថាច ់អឹ្ង 
១៦.ក្ោក ថាច ់ក្ហឿង 
១៧.កញ្ហា   ឹម្ ធី ហាញ់ 
១៨.ក្ោក ថាច ់ក្ស្ជង 
១៩.ក្ោក ថាច ់ង ុក ថាញ់ 
២០.ក្ោក ថាច ់ផ្ទន 
២១.ក្ោក ថាច ់ចយ 
២២.ក្ោក ថាច ់ក្ខឿង 
២៣.ក្ោក ថាច ់នឹម្ 
២៤.ក្ោក ថាច ់ក្ហម្ 
២៥.ក្ោក រុង ជិន 
២៦.ក្ោក រុង រង 
២៧.ក្ោក ថាច ់អ្ន ។ល។ 
កនុងរម្ភូ៌ម្ ិ ស្រុកកក្ញ្ហច ងក្នេះ 

ក្ោក ថាច ់ ភ ី និងយុទ្ធជនរីរររបូក្ទ្ៀរ 
ស្រូវបានបូជាជីវរិ ក្ៅក្លើអាងរតុកទឹ្ក
ក្ៅផ្ារកក្ញ្ហច ង កនុងក្រលខ្ដលបានស្ប 
យុទ្ធជាម្យួកងទ្រ័យួន ។  

[រម្ភូ៌ម្សិ្រកុលកូវ (Trà Cú)]  
ក្ោក គឹម្ ខ្កវ និង ក្ោក គឹម្   

គិនបានផ្តល់របាយការណ៍រីរម្ភូ៌ម្ឃុិាំ 
ចុងនស្រ ។ ឃុាំចុងនស្រជាឃុាំម្យួខ្ដល    
ទ្ ទ្លួរងក្ស្រេះធៃនប់ាំផុ្រ កនុងចាំក្ណាម្ 
ឃុាំក្ផ្សងក្ទ្ៀរក្ៅកនុងស្រុកលកូ វ ។ វរីជន
ខ្ដលបានបូជាជីវរិ កនុងរម្ភូ៌ម្រិមួ្    
មាន៖  

១.ក្ោក គឹម្ រុខ (៦០ ឆ្ន ាំ) 
២.ក្ោក គឹម្ រ ី (ស្រូវជាកូន ២១ ឆ្ន ាំ) 
៣.ក្ោក រឺន រាជ (អាយុ ៧១ ឆ្ន ាំ) 
៤.ក្ោក គឹម្ អាង (អាយុ ៥៤ ឆ្ន ាំ ) 
៥.ក្ោក គឹម្ សាង (អាយុ ៥៣ ឆ្ន ាំ ) 

៦.ក្ោក រឺន ក្រដ្ឋា  (អាយុ ៥០ ឆ្ន ាំ) 
៧.ក្ោក គឹម្ យ ង (អាយុ ៣៥ ឆ្ន ាំ ) 
៨.ក្ោក គឹម្ សាងរូច(អាយុ ៤៩ ឆ្ន ាំ) 
៩.ក្ោក ថាច ់ ក្ភឿង (អាយុ ៤៨ ឆ្ន ាំ) 
១០.ក្ោក ចន័ទ រងស ី(អាយុ ៥៤ ឆ្ន ាំ) 

១១.ក្ោក ថាច ់ហុង 
១២.ក្ោក ថាច ់សាង 
១៣.ក្ោក ធន ក្ររ ី 
១៤.ក្ោក ថាច ់រុខ 
១៥.ក្ោក ថាច ់រនិទ  
១៦.ក្ោក ថាច ់ ឹង 
១៧.ក្ោក ថាច ់ក្រ  
១៨.ក្ោក ថាច ់ខាម ាំង 
១៩.ក្ោក ថាច ់ឌាង  
២០.ក្ោក ថាច ់ក្មម  ។ល។  
[រម្ភូ៌ម្ទីិ្រមួ្ក្ខរតស្រេះស្រពាាំង]  
ក្ោក ក្ោក គឹម្ ញ  បានជូន

របាយការណ៍ រីរម្ភូ៌ម្ថិា ចាំនួនវរីជន
ខ្ខមរ ក្ស្កាម្ខ្ដលបានកងទ្រ័ បកសកុម្មុយ
និរយួនរមាែ បក់្ដ្ឋយបាញ់ស្បហាររមួ្
មាន៖  

១.ក្ោក គឹម្ សាង វរតកាំរងស់្ជ 
២.ក្ោក រឺន ហួង វរតកាំរងន់ស្ជ 
៣.ក្ោក គឹម្ យ យ វរតកាំរងន់ស្ជ 
៤.កញ្ហា  ក្ស្រឿង តាន 
៥.អ្នកនាង ផ្ោែ  វរតកាំរងក់ាន 
៦.ក្ោក ថាច ់ថា 
៧.ក្ោក រឺន ជុាំ 
៨.ក្ោក ថាច ់ជរ័ (សាែ បក់នុងគុក) 
វរតកាំរងន់ស្ជ 
៩.ក្ោក ថាច ់ក្ស្ចើន 
១០.ក្ោក ថាច ់ចឹង 
១១.ក្ោក ថាច ់ក្ហឿង (វរតកាំរង)់ 
១២.ក្ោក រឺន គក ់(វរតលមទ្រ់) 
ក្ស្កាយរីស្រឹរតិការណ៍ក្នេះក្ម្ដឹកនាាំ  

រណរិរស ក្នេះស្រួវបានយួនចាបដ់្ឋករ់នធ 
នាររជាក្ស្ចើននាក ់។ ក្ស្កាយរីការចាប់
ដ្ឋកគុ់កអ្រ់រយៈក្រល ៤ ឆ្ន ាំ គឺក្ៅ នលៃ
ទី្ ៣០ ខ្ខក្ម្សា ឆ្ន ាំ ១៩៨០ រដ្ឋា ភ ិ   
បាលបកសកុម្មុយនិរតយួន បានបញ្ាូ ន
ខ្ខមរក្ស្កាម្ទាាំង ២០ របូ ក្ ើង ការ់
ក្ទារក្ៅទី្រមួ្ក្ខរតស្រេះស្រពាាំង ។ អ្នក
ខ្ដល បានការក់្ទាររមួ្មាន៖ 

[ការក់្ទារស្បហារជីវរិ]  
១.ក្ោក ថាច ់គុណ 
២.ក្ោក ថាច ់ឌាក 
៣.ក្ោក គឹម្ រ ី
[ការក់្ទារជាបគុ់កម្យួជីវរិ]  
៤.ក្ោក រឺន ញ រ 

៥.ក្ោក ក្កៀង ហា ន 
៦.ក្ោក ក្កៀង រមន 
៧.ក្ោក ក្កៀង រឺង 
៨.ក្ោក ថាច ់ក្ជន 
៩.ក្ោក ថាច ់រិន 
[ការក់្ទារជាបគុ់ក ២០ ឆ្ន ាំ] 
១០.ក្ោក ក្យឿង បាន 
១១.ក្ោក ថាច ់លួរ  
១២.ក្ោក គឹម្ អាន 
[ការក់្ទារជាបគុ់ក ១៥ ឆ្ន ាំ] 
១៣.ក្ោក ថាច ់មុ្នី 
១៤.ក្ោក ថាច ់នឹម្ 
១៥.ក្ោក ថាច ់ស្បុរ  
១៦.ក្ោក គឹម្ ខ្កវ 
១៧.ក្ោក គឹម្ យុឹង 
[ការក់្ទារជាបគុ់ក ១៣ ឆ្ន ាំ] 
១៨.ក្ោក ថាច ់មា រ ី 
[ការក់្ទារជាបគុ់ក ០៥ ឆ្ន ាំ]  
១៩.ក្ោក ថាច ់ឬទ្ធី  
[ការក់្ទារជាបគុ់ក ០៣ ឆ្ន ាំ] 
២០.ក្ោក ថាច ់សាម្ ន  
នលៃទី្ ១៦ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩៨១ 

ក្ោក ថាច ់គុណ ,ថាច ់ឌាក និង គឹម្ 
រ ីខ្ដល រដ្ឋា ភបិាលបកស កុម្មុយនិរតយួន
ការក់្ទារស្បហារជីវរិកាលរីនលៃទី្ ៣០ 
ខ្ខ ក្ម្សា ឆ្ន ាំ ១៩៨០ ក្នាេះ បានយក
ក្ៅស្បហារ ជីវរិក្ៅស្រោនយនតក្ហាេះ 
ក្ខរតស្រពាាំងក្ស្កាយរីស្រូវ បានជាបគុ់ក
បរកិ្ភាគបាយនឹងទឹ្កអ្ម្បលិ អ្រ់រយៈ 
ក្រលជិរ ២ ឆ្ន ាំ ។  

ការរននិដ្ឋា នរីស្រឹរតកិាណ៍ក្នេះ]  
ក្បើគិរតាម្កមាែ ាំងក្យាធា គឺខ្ខមរ

ក្ស្កាម្ក្រលក្នាេះស្រូវចាញ់ ក្ស្ពាេះកងទ្រ័
យួនមានក្ស្ចើនក្រក ។ ក្បើគិរតាម្នក្យា 
បាយ គឺខ្ខមរក្ស្កាម្បានឈនេះក្ដ្ឋយបាន
ក្ធវើឲ្យម្រិជារិនិងអ្នតរជារិដឹងឮថា ជន 
ជារិខ្ខមរក្ស្កាម្ ជាមាច រ់ទឹ្កដីកម្ពុជា
ក្ស្កាម្ម្និស្រម្ររ់ក្ៅក្ស្កាម្របបអាណា 
និគម្យួនក្ ើយ ក្ហើយរកួក្គបាន
ក្ស្កាកក្ ើងជាបនត បនាត បក់្ដើម្បរិីទ្ធិ
មាច រ់ការក្លើទឹ្កដីរបរ់ខែួន ។ ល។  

[ឯកសារក្យាង]  
កស្ម្ងក្រឿងរិរ ននស្បវរតិសាហ្វរត 
កម្ពុជាក្ស្កាម្ ស្រឹរតិការណ៍  
១៦  ខ្ខ វចិឆិកា  ឆ្ន ាំ ១៩៧៦  
ចងស្កងក្ដ្ឋយ ក្ោក ក្កៀង ហា ន 

អ ាំព ីប្ពតឹតិោរណ៍ ១៦  េិឆ ិោ ១៩៧៦ 

ថ្ង ៃ ទ ី១៦ ខែវចិ្ ឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១៣ លនោះ ជាទវិាគត្ម្សប់ែបួឆ្ន ាំទ ី៣៧ ថ្នត្ពរឹ ែកិាណ៍ ១៦ វចិ្ ឆកិា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ ខែេពេរែ ាខែ ែរលត្កាម្ស លៅលែរ ែត្ពោះត្រព ាំង 
បានលត្កាកល ើង ផ ែេួរ ាំេាំរដ្ឋាភបិាេបកសកមុ្ស ែនុសិ ែយនួលដ្ឋយ រណសរិសលសរភីាពជាររិ ាំលដ្ឋោះខែ ែរកម្ស ពជុាលត្កាម្ស ក នងុលាេបាំណងរ ាំលដ្ឋោះ កម្ស ពជុាលត្កាម្សព ី    
អា ្នគិម្សលវៀរ្ម្ស ។ េទ ធផេលត្កាយពតី្ពរឹ ែកិារណ៍លនោះ នត្ពោះសងឃ នងិពេរែ ាខែ ែរលត្កាម្សជាលត្ច្ ើនអង គរបូ ត្រវូបានរដ្ឋា ភបិាេបកសកមុ្ស ែយុនសិ ែ

យនួត្បោរជវីរិ, ្ប់ដ្ឋក់គកុអស់ម្សយួជវីរិ នងិលធ វើទរណុកម្ស ែរ រូែេស់ាៃ ប់លៅក នងុគកុជាលែ ើម្ស ។ 

ឯកស្លរខ្មែរចប្ោម 


