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ប្រភពព័តម៌ានស្ត អីំពីខ្មែរក្ប្ោម 

អានចៅទ ាំព័រ ៥ អានចៅទ ាំព័រ ៤ >>> 

សហព័នធខ្មែរកម្ពុជាចប្ោម្ច វ្ ើប្ដតុកម្ែចៅមុ្មអងគោរ 
សហប្រជាជាតិឲ្យច ៀតណាម្ច ោះខ្លងពលរដ្ឋខ្មែរចប្ោម្ 

នាង សឺន សុ៊ីវតុ្ថា  អ្នកធ វ្ើការសមគ្រចិត្តឲ្យ
វទិ្យសំុធេងកម្ពុជាធគ្កាម្ (VOKK) ធៅ
គ្រធទ្សហូេង ់ពាកអ់ាវយតឺ្ VOKK ។  

ខ្មែរ នងិ យួន              
នរណាជាអនកចរ ើសចអើង

ពូជសាសន ៍? 

សហពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ធ វ្ើបាតុ្កម្មធៅមុ្មការយិាល័យអ្ងគការសហគ្រជាជាតិ្ នាទ្៊ីគ្កងុហសខឺ្ែវ គ្រធទ្សសវិស                      
ថ្ងៃទ្៊ី ០៥ ខ្មកុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០១៤ ធដើម្ប ៊ីទាម្ទារឲ្យរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ធោរពសិទ្ធដិល់ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ធៅកម្ពុជាធគ្កាម្ ។ 

អានចៅទ ាំព័រ  ៧ >>> 

អានចៅទ ាំព័រ  ២ - ៣ >>> 

មុ្ ាំមានសុរិនម្ួយ
សប្មារ់ខ្មែរចប្ោម្ 

គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់ចនទត្ថរា 
សម្ែនិសសតិ្ខ្មមរធគ្កាម្ ធៅគ្រធទ្សថ្ង 
អ្នកទ្ទ្លួរនទុកធបាះពុម្ពធសៀវធៅ “ធវយា   
ករែ៍ខ្មមរសធគ គ្ ះ” ខ្ដលជាស្នន ថ្ដធរៀរ 

ធរៀង ធដ្ឋយ ធោក ថាច ់ឯក ។ 

HWR: ប្ពោះសងឃចៅម្ពុជាចប្ោម្ ចៅខ្តប្តូ ច ៀតណាម្ច វ្ើទុកខរុកចម្នញ 

សម្តថកិេចច ៀតណាម្ររឹអូស
យកចសៀ ចៅ ច យាករណ៍
ខ្មែរ ពពីលរដ្ឋខ្មែរចប្ោម្ 

សកម្ែភាពផ្សសពវផ្សាយររូសញ្ញា  
VOKK នងិ សារព័ត៌មាន 
ថ្ប្ពនគរ តាម្រយៈអា យឺត 

ធដ្ឋយ ថាច ់គ្រ៊ីជា ធរឿន  អ្ 
ងគការឃ្ល  ំ ធម្ើលសិទ្ធិ
ម្នុសស (Human 
Rights Watch) 

បានធចញរបាយការែ៍គ្រចឆំ្ន ថំា ធៅ
កនុងឆ្ន  ំ២០១៣ កនលងធៅធនះ វត្តអារាម្ 
គ្ពះពុទ្ធស្នសនាខ្មមរ ធៅខ្ដនដ៊ីកម្ពុជា
ធគ្កាម្ ធៅខ្ត្គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្
ណាម្ គ្តួ្ត្ពិនិត្យ ត្ថម្ដ្ឋន ធ វ្ើទុ្ករុក 

ធម្នញ និងធគ្រើកម្ល ងំសម្ត្ាកិចចរគ ា្ រ 
និងធ វ្ើទារែុកម្ម ធលើគ្ពះសងឃជារនត
រនាទ រ ់។ 

————————— 
មត្ប ើកម្ៃ ាំងសន តសិែុបង្ក្រា ប នងិ  

ម្ វើទារណុកម្ស ម៖ 
—————————— 
ធៅកនុងរបាយការែ៍សដ៊ីព៊ីស្នា ន

ភាពសិទ្ធិម្នុសសសកល ឆ្ន  ំ ២០១៣ 
ររស់អ្ងគការឃ្ល  ំ ធម្ើលសិទ្ធិម្នុសស 
(Human Rights Watch) បានកត្់
សម្គ ល់អំ្ព៊ីធសរ ៊ីភាពស្នសនា ធៅកនុង
គ្រធទ្សធវៀត្ណាម្ថា “រនាទ រព់៊ីនាយក
រដាម្គនត៊ីបានចុះហត្ាធលខាធលើ ធសចកដ៊ី
សធគ្ម្ច ធលម ៩២ ធៅកនុងខ្មម្ករា ឆ្ន  ំ
២០១៣ កនុងការរធងាើនការគ្តួ្ត្ពិនិត្យ
ធលើគ្កុម្ស្នសនា ធនាះម្ក ។ កនុង
អំ្េុងធពលថ្នការគ្តួ្ត្ពិនិត្យ រដ្ឋា ភបិា
លបានត្ថម្ដ្ឋន, ធ វ្ើទុ្ករុកធម្នញ និង
ធគ្រើកម្ល ងំ សម្ត្ាកិចចរគ ា្ រនិងធ វ្ើ
ទារែុកម្ម ធៅគ្កុម្ស្នសនាខ្ដលធ វ្ើ
សកម្មភាពខាងធគ្ៅសម្រម្ស្នសនា
ខ្ដលបានចុះ ធ ម្ ះផ្លូវការឲ្យឋតិ្ធៅ
ធគ្កាម្ការគ្តួ្ត្ គ្ត្ថ ររស់រដ្ឋា ភបិាល ។ 
កនុងឆ្ន  ំ ២០១៣ គ្កុម្ស្នសនាខ្ដលគ្តូ្វ
បានរដ្ឋា ភ ិ បាលដ្ឋកចូ់លកនុងរញ្ជ ៊ីថ្ន
ការឃ្ល ធំម្ើលធនាះ រមួ្ម្ន គ្កុម្ស្នសនា
កាវដ្ឋយ (Cao Dai) ខ្ដលរដ្ឋា ភបិាល
ម្និ បាន ទ្ទ្លួស្នគ ល់ ពុទ្ធស្នសនាវ៉ា
ហាវ (Hoa Hao), ទ្៊ីសកាា រៈររស់ គ្កុម្
ស្នសនាគ្រូតិ្សតងឯ់ករាជយ និង គ្កុម្
ស្នសនាកាតូ្េិក ធៅត្ថម្ផ្ទះ 
(Catholic) ធៅតំ្រនម់ពងរ់ារ និង ធៅ

កខ្នលងធផ្សងធទ្ៀត្, គ្ពះពុទ្ធស្នសនាធងរ 
វទ្ខ្មមរធគ្កាម្ និង សម្រម្គ្ពះពុទ្ធ
ស្នសនាឯកភាពធវៀត្ណាម្ (Unified 
Buddhist Church of Vietnam)” ។ 

ធៅកនុងធសៀវធៅរបាយការែ៍ ឆ្ន  ំ
២០១៤ កគ្ម្ស់ ៦៦៧ ទំ្ពរ័ សដ៊ីព៊ីស្នា ន
ភាពសិទ្ធិម្នុសសសកលឆ្ន  ំ ២០១៣ 
ខ្ដលបានធចញ ផ្ាយ ធៅថ្ងៃទ្៊ី ២១ ខ្ម
ម្ករា បានឲ្យដឹងថា ស្នា នភាពសិទ្ធិ
ម្នុសសធៅកនុងគ្រធទ្សធវៀត្ណាម្កាន់
ខ្ត្ “អាគ្កកធ់ៅៗ” ធៅកនុងឆ្ន  ំ ២០១៣ 
កនលងធៅធនះ ។ 

កនុងរបាយការែ៍ធនះ អ្ងគការ
ឃ្ល ងំធម្ើលសិទ្ធិម្នុសស (HRW) បាន
ចំណាយ ៥ ទំ្ពរ័ រឺ ព៊ីទំ្ពរ័ ៣៩៩ ដល់ 
ទំ្ពរ័ ៤០៣ និយាយ ព៊ីគ្រធទ្សធវៀត្  
ណាម្ ។ កនុង ៥ ទំ្ពរ័ ធនះ អ្ងគការឃ្ល ំ
ធម្ើលសិទ្ធិម្នុសស បានធលើកយកស្នា ន
ភាព ថ្នការរធំោភសិទ្ធិម្នុសស ធៅកនុង
គ្រធទ្សធវៀត្ណាម្ ទាកទ់្ងនឹងករែ៊ី  
អ្នកធទាសនធយាបាយ, ចារគ់្ពហម
ទ្ែឌ  , សិទ្ធិថ្នការរធញ្ច ញម្តិ្, ការ
ផ្សពវផ្ាយ និង ទ្ទ្លួពត័្ម៌្ន , សិទ្ធិ

រដាសភាសហរដាអាធម្រកិ ធៅរដាធាន៊ី Washington ថ្ងៃទ្៊ី ១៦ ខ្មម្ករា ឆ្ន  ំ២០១៤៖ 
គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ យញ័ តូ្ន អ្ត្៊ីត្គ្ពះសងឃខ្មមរធគ្កាម្ ខ្ដលគ្ត្វូបានធវៀត្ណាម្ចរ់
ផ្សកឹ និងដ្ឋករុ់កធៅកនងពនធនាោរយនួ កាលព៊ីឆ្ន  ំ២០០៧ រ ា្ ញររូងត្គ្ពះសងឃ
ខ្មមរធគ្កាម្ ៣ អ្ងគធផ្សងធទ្ៀត្ ខ្ដលធទ្ើរខ្ត្គ្ត្វូបានធវៀត្ណាម្ចរដ់្ឋករុ់កធៅកម្ពុជា

ធគ្កាម្ ។ ររូងត្ ខ្ម្៉ាន រឹម្ ធសង l VOA 

ទ្ងជ់ាតិ្ខ្មមរធគ្កាម្ 

អានចៅទ ាំព័រ ៦ >>> 

អានរនតចៅទ ាំព័រ  ៥ 

ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ធៅអាធម្រកិ ធ វ្ើបាតុ្កម្ម 
គ្រឆ្ងំធវៀត្ណាម្ ខ្ដលបានចរគ់្ពះ

សងឃផ្សកឹ កាលព៊ីឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 



ថ្ង ៃមៅរ ៍១៣ មក ើរ ខែខែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

FIDH ៖ ប្ពោះសងឃខ្មែរចប្ោម្ក ាំពុងជារ់គុក ចៅច ៀតណាម្កនុងេ ាំចណាម្អនកចោស នចោប្ដយ ២១២ ររូ 
ធដ្ឋយ ថាច ់គ្រ៊ីជា ធរឿន  
សហពន័ធសិទ្ធិម្នុសសអ្នតរជាតិ្ 

ធៅកាត្ថ់ា FIDH ខ្ដលជាអ្ងគការសិទ្ធិ
ម្នុសសម្យួម្នសម្ជិកម្កព៊ីអ្ងគការ 
សិទ្ធិ ម្នុសស អ្នតជាតិ្ចំននួ ១៧៨ 
ខ្ដលម្នមូ្លដ្ឋា នធៅកនុងគ្រធទ្សជាង 
១០០ បានខ្ងលងថា គ្ពះសងឃខ្មមរធគ្កាម្ 
កំពុងជាររុ់ក ធៅកនុងរុក នធយាបាយ
ររស់ធវៀត្ណាម្ កនុងចំធណាម្អ្នកធទាស
នធយាបាយចំននួ ២១២ ររូ ។ ធនះធរើ 
ធយាងត្ថម្ធសច កដ៊ីគ្រកាសពត័្ម៌្ន 
ម្យួររស់សហពន័ធសិទ្ធិម្នុសសអ្នតរ
ជាតិ្ ខ្ដលបានធចញផ្ាយកាលព៊ីថ្ងៃទ្៊ី 
១៣ ខ្មម្៊ីនា កនលងធៅធនះ ។ 

ធសចកដ៊ីគ្រកាសពត័្ម៌្នធនះ បាន
រញ្ជជ កថ់ា ធវៀត្ណាម្ជាគ្រធទ្សម្យួ
ខ្ដលម្នរុក្ំជាងធរ ធៅអាសុ៊ី       
អាធរនយស៍គ្ម្រឃុ់ំឃ្ងំ អ្នកធទាស
នធយាបាយ ។ ត្ថម្សាិតិ្ខ្ដលបាន
ធចញផ្ាយ ធដ្ឋយសហពន័ធសិទ្ធិ
ម្នុសសអ្នតរជាតិ្ (FIDH) ខ្ដលម្ន 
មូ្លដ្ឋា ន ធៅអឺុ្រ ៉ារុ បានរញ្ជជ កថ់ា រិត្
ម្កដល់រចចុរបនន ម្នអ្នកធទាសនធយា 

បាយធៅធវៀត្ណាម្ ចំននួ ២១២ នាក ់
ខ្ដលកំពុងគ្តូ្វបាន រដ្ឋា ភបិាលរកស
កុម្មុយនិសតធវៀត្ណាម្ដ្ឋករុ់ក និង
ម្នុសសម្យួចំននួឃុំឃ្ងំធៅកនុងផ្ទះ ។ 
ម្នុសសទាងំធនះ រមួ្ម្ន គ្ពះសងឃគ្ពះ
ពុទ្ធស្នសនាខ្មមរធគ្កាម្ ធៅកម្ពុជាធគ្កាម្
, គ្កុម្ធម្ធាវ ៊ីការពារសិទ្ធិម្នុសស , អ្នក
សរធសររលក,់ គ្កុម្សកម្មជនដ៊ី ល្៊ី, អ្នក
កាខ្សត្, គ្កុម្ចលនាលទ្ធិគ្រជា្ិរ    
ធត្យយ និងគ្កុម្ជនជាតិ្ធដើម្ ភារតិ្ច      

ហមុង និង ម្៉ាុងថ្ត្ញ៉ា  ។ 
“វគ្តូ្វបានបា៉ា នគ់្រម្ែថា ម្ន

អ្នកធទាសនធយាបាយ យា៉ា ងធហាច
ណាស់ ២១២ នាក ់ គ្តូ្វឃុំឃ្ងំ ធៅ
គ្រធទ្សធវៀត្ ណាម្ និងម្នុសសជាធគ្ចើន
ធទ្ៀត្កំពុងសាិត្ធៅធគ្កាម្ការឃុំមលួនកនុង
ផ្ទះ ។ អ្នកខ្ដលជារព់នធនា ោរ រមួ្ម្ន
ធម្ធាវ ៊ី អ្នកសរធសររលុក សកម្មជនដ៊ី ល្៊ី 
គ្ពះសងឃពុទ្ធស្នសនា អ្នកស្នរពត័្ម៌្ន 
អ្នកនិពនធ ត្ថរាចធគ្ម្ៀងសកម្មជន ពល

កម្ម អ្នកធ វ្ើយុទ្ធនាការ ោគំ្ទ្លទ្ធិគ្រជា្ិ
រធត្យយ និងពកួសម្ជិកថ្ន ជនជាតិ្
ភារតិ្ច និងស្នសនា រមួ្ទាងំគ្ពះពុទ្ធ 
ស្នសនាខ្មមរធគ្កាម្ និងជនជាតិ្ ហមុង 
(Hmong) ស្នសនា គ្រ៊ីស្នទ ន និងជន
ជាតិ្ម្៉ាុងត្ថញ៉ា  (Montagnards)” ។ 

រិត្ម្កទ្ល់ធពលធនះ ម្នពលរដា
ខ្មមរធគ្កាម្ ធៅធមត្តឃ្ល ងំ ៨ ររូ កនុងធនាះ 
គ្ពះសងឃ ២ អ្ងគ និង គ្រហសា ២ ររូ ថ្ន
វត្តសិរ ៊ីត្ថ ធសក និង អ្នកភូម្ថិ្គ្ពជារ ់៤ 
ររូ ធផ្សងធទ្ៀត្ គ្តូ្វបានតុ្ោការរកស
កុម្មុយនិសតធវៀត្ ណាម្ផ្ដនាទ ធទាសឲ្យជា 
ររុ់កម្ន ក់ៗ  ព៊ី ១០ ខ្ម ធៅ ៦ ឆ្ន  ំព៊ីរទ្ 
“រងាអ្សនតិសុមទ្៊ីស្នធារែៈ” ត្ថម្
ម្គ្ត្ថ ២៤៥ ថ្នចារគ់្ពហមទ្ែឌ  ររស់
គ្រធទ្សធវៀត្ណាម្ និងព៊ីរទ្ “ចត្ត់្ថងំ
នាមំ្នុសសធចញធៅធគ្ៅគ្រធទ្ស” និង    
“ទ្ទ្លួគ្បាកព់៊ីសហពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ 
ធដើម្ប ៊ីចត្ត់្ថងំគ្រឆ្ងំរដ្ឋា  ភបិាល រកស 
កុម្មុយនិសតធវៀត្ណាម្” ។ ការធចទ្
គ្រកានធ់នះ គ្តូ្វបានតុ្ោការធវៀត្ណាម្
ធលើកយកភសតុត្ថងជាធគ្ចើន ម្ករ ា្ ញ 
កនុងសវនាការ ធដើម្ប ៊ីធចទ្គ្រកានអ់្នក

ទាងំធនះម្នដូចជាការផ្ដល់រទ្សម្ភ ស 
ដល់ វទិ្យសំុធេងកម្ពុជាធគ្កាម្ (VOKK) 
និង វទិ្យអុាសុ៊ីធសរ ៊ី (RFA) ខ្ដលម្ន
មូ្លដ្ឋា នធៅសហរដា អាធម្រកិ ។ 

ធគ្កាយព៊ីការចរព់លរដាខ្មមរធគ្កាម្
ទាងំធនះ សហពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ខ្ដល
ម្នមូ្លដ្ឋា នធៅអាធម្រកិ បានធ វ្ើបាតុ្ 
កម្ម ធៅមុ្ម ស្នា នទូ្ត្ធវៀត្ណាម្ទូ្ទាងំ
ពិភពធោក ជាធគ្ចើនស្នរ កនុងធនាះ ម្ន
ធ វ្ើបាតុ្កម្មធៅមុ្ មការយិាល័យគ្កុម្ 
គ្រឹកាសិទ្ធិម្នុសស ថ្នអ្ងគការសហគ្រជា
ជាតិ្ ធៅទ្៊ីគ្កុង សសខឺ្ែវ គ្រធទ្សសវិស 
កាលខ្មកុម្ភៈ កនលងធៅធនះ ធដើម្ប ៊ីជគ្មុ្ញ
ឲ្យសហរម្នអ៍្នតរជាតិ្ ដ្ឋកស់ម្ព ្ធៅ
រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ គ្តូ្វធោរពសិទ្ធិ
ខ្មមរធគ្កាម្ ធៅខ្ដនដ៊ីកម្ពុជាធគ្កាម្ ផ្ង
ខ្ដរ ។ ការធ វ្ើបាតុ្កម្មធនះ គ្សរធពល
ខ្ដលធវៀត្ណាម្ចូល ធ ល្ើយរំភលអំឺ្ព៊ីគ្រវត្តិ
សិទ្ធិម្នុសសររស់មលួនធៅការយិាល័យ 
គ្កុម្គ្រឹកាសិទ្ធិម្នុសស ថ្នអ្ងគការសហ
គ្រជាជាតិ្ នាទ្៊ីគ្កុងសសខឺ្ែវ គ្រធទ្ស
សវិស ធៅថ្ងៃទ្៊ី ០៥ ខ្មកុម្ភៈ កនលងធៅ
ធនះ ៕ 

អ្ងគសវនាការជំនំុជគ្ម្ះកដ៊ីគ្ពះសងឃ និងពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ធៅធមត្តឃ្ល ងំ  
ធៅថ្ងៃទ្៊ី ២៧ ខ្មកញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៣ ។  

សម្តថកិេចច ៀតណាម្ររឹអូសយកចសៀ ចៅ ច យាករណ៍ខ្មែរពពីលរដ្ឋខ្មែរចប្ោម្ 

អា ជ្ញា ្រមវៀរណាម្ស កាេពថី្ង ៃទ ី១៣ ខែកមុ្ស ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ បានរបឹអសូយកមសៀវមៅមវយាករណ៍ខែ មរជ្ញង ៣០ កាេ ពពីេរដ្ ឋខែ មរមត្កាម្សម្ន ក់ មៅមែរ តត្ពះត្រព ាំង ឬមវៀរណា
ម្ស មៅថា មែរ តត្ាវញិ។ ពេរដ្ ឋរបូមនះ គជឺ្ញអ នកមរៀបមរៀងមសៀវមៅមវយាករណ៍ ម ើយត្រវូបានត្ពះសងឃខែ មរមត្កាម្សមៅត្បមទសថ្ង ជយួយកមៅមបាះពមុ្ស ព ។ មត្កាយម្សក បាន

បញ្ជូនមសៀវមៅម្សយួែ ាំននួម្សកកម្ស ពជុ្ញមត្កាម្សវញិ មដ្ ើម្សបីត្ប គេ់ឲ្យម្ច ស់មរៀបមរៀង ។ ការរបឹអសូមនះ អាជ្ញា ្រមវៀរណាម្ស អះអាងថា ម្ច ស់មរៀបមរៀងម្សនិបានសុាំែាប់អនញុ្ញា រមបាះពមុ្ស ពពអីាជ្ញា ្រ
ជ្ញម្សនុ ។ 

ធសៀ វធៅ ធវយាករែ៍ខ្មមរ
ខ្ដលម្នចំែងធជើង

ថា ធវយាករែ៍ខ្មមរសធគ គ្ ះ គ្តូ្វបាន
អាជាា ្រធវៀត្ណាម្ ររឹអូ្ស រនាទ រព់៊ី
ធសៀវធៅទាងំធនះគ្តូ្វបានរញ្ជូ ន ព៊ីគ្រ 
ធទ្សថ្ង ធៅកម្ពុជាធគ្កាម្ធដើម្ប ៊ីខ្ចក
ចយជា្ម្មទាន ដល់គ្រូរធគ្ងៀនអ្កសរ
ស្នគសតខ្មមរ និងគ្រធរនគ្ពះសងឃ ធដើម្ប ៊ី
ត្ម្ាល់ទុ្កជាឯកស្នរអ្កសរស្នគសត ធៅ
ត្ថម្វត្តអារាម្ម្យួចំននួ     ធៅកម្ពុជា    
ធគ្កាម្ ។ 

ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ធ ម្ ះ ថាច ់ ឯក 
អាយុ ៦០ ឆ្ន  ំ សពវថ្ងៃគ្រកររររជា
កសិករ និងជាគ្រូរធគ្ងៀនអ្កសរស្នគសត
ខ្មមរដល់គ្ពះសងឃ ធៅភូម្សំិែឹង្ំ 
គ្សុកកំពងស់្នព ន ធមត្តគ្ពះគ្ត្ពាងំ ឬ ធវៀ
ត្ណាម្ ធៅថា ភូម្បិាម្៊ី ឃុំហាវ អឹ្ង 
គ្សុកកូវខ្ក ធមត្តគ្ត្ថវញិ និងជាអ្នកធរៀរ 
ធរៀងធសៀវធៅ ធវយាករែ៍ខ្មមរសធគ គ្ ះ 
ផ្ងធនាះ ។ ធោកបានឲ្យដឹងធៅថ្ងៃទ្៊ី
២៧ កុម្ភៈ ថា គ្ពះសងឃខ្មមរធគ្កាម្ធៅគ្រ 
ធទ្សថ្ង បានធផ្ាើធសៀវធៅឲ្យធោកចំននួ 
៣៧ កាល ។ 

ធគ្កាយម្ក ធោកបានយកធសៀវ 

ធៅធនាះ ធៅគ្រធរនគ្ពះសងឃកនុងគ្សុក
ចំននួ ២ កាល ឲ្យម្តិ្តភក័ដិ ១ កាល 
និងធបាះកនុងរធដដ ស៊ីម្ ១ កាល 
ធហើយធៅសល់ ៣៣ កាលធទ្ៀត្ 
ធោកម្នរំែងធ វ្ើរុែយ ល្ង មុ្ននឹង
ធោកយកធសៀវធៅទាងំអ្ស់ធនាះធៅធ វ្ើ
ជា្ម្មទាន គ្រធរនគ្ពះសងឃ ធដើម្ប ៊ី
ត្ម្ាល់ទុ្កត្ថម្វត្តម្យួចំននួ កនុងធមត្ត
គ្ពះគ្ត្ពាងំ ។ 

ខ្ត្ធោកថា ធសៀវធៅទាងំអ្ស់
ធនាះគ្តូ្វអាជាា ្រធវៀត្ណាម្ ររឹអូ្សយក
អ្ស់ធៅធហើយ៖ «អ្នកខ្ដលម្កររឹអូ្ស
ធនាះ រឺម្នគ្កុម្សនតិសុមភូម្ភិារ ៤ 
នាក ់នររបាលធមត្ត ២ នាក ់នររបាល
គ្សុក ២ នាក ់ធរម្កកំែត្ធ់ហតុ្ រ៉ាុខ្នត
ធៅធពលខ្ដលធរម្កកំែត្ធ់ហតុ្ ធរសំុ
ខ្ត្ម្យួធទ្ ធរទាម្ទារយក មាុ ំម្និឲ្យកធ៏រ
ម្និហា៊ា នយកខ្ដរ ។ ធហើយធៅធពល
ខ្សែក ធរនាសំនតិសុមធមត្តម្ន ក ់ យក
ខាងគ្ក សួងសិកា្ិការ គ្សុក ២ នាក ់
ជាម្យួ អ្នុគ្រធាននររបាលឃុំម្ន ក ់
អ្នុគ្រធាននររបាលភូម្មិ្ន ក ់ ធដើម្ប ៊ីសំុ
ធសៀវធៅមាុ ំយកធៅ ធរនិយាយថា ធរ
យកធៅ ទុ្កដ្ឋកជ់ារធណាដ ះអាសនន 

ធគ្ពាះថា ធសៀវធៅខ្ដលម្និបានសធគ្ម្ច
ធដ្ឋយ     រដ្ឋា ភបិាលម្និទានពិ់និត្យម្និ
ទានម់្នសិទ្ធិខ្ចកចយ ធពលណា
ខ្ដលធរយកធៅពិនិត្យធឃើញថា ធសៀវ 
ធៅធយើងយកធៅធគ្រើគ្បាស់បាន ធរនឹង
ធ វ្ើលិមិត្ទ្ទ្លួស្នគ ល់ ធដើម្ប ៊ីឲ្យធយើងម្ក
ធគ្រើគ្បាស់ជាផ្លូវការ»។ 

ធទាះជាយា៉ា ងណាកធ៏ដ្ឋយ ធោក 
ថាច ់ ឯក អ្ះអាងថា អាជាា ្រធវៀត្    
ណាម្ ម្និបាននិយាយរំរាម្ធោក ឬ
ថា ពកួធរនឹងចត្វ់ធិានការយា៉ា ងណា
ចំធពាះររូធោកធនាះធទ្ ។ រ៉ាុខ្នត ពួកធរ
និយាយថា អ្វ៊ីខ្ដលធោកបានធ វ្ើ រឺ
បានរធំោភចាររ់រស់ធវៀត្ណាម្ ខ្ដល
ថា រដ្ឋា ភបិាលអ្នុញ្ជា ត្ឲ្យធបាះពុម្ពធសៀវ 
ធៅ រ៉ាុខ្នត គ្តូ្វ ល្ងកាត្ក់ារគ្តួ្ត្ពិនិត្យ 
ររស់រដាជាមុ្នសិន ។ អាជាា ្រកប៏ាន
គ្បារធ់ោកថា ធរើធសៀវធៅទាងំអ្ស់
ធនាះគ្តូ្វបានធបាះពុម្ព ធៅគ្រធទ្សធវៀត្
ណាម្ វគ្ោនធ់រើជាងធបាះពុម្ពធៅ
គ្រធទ្សថ្ង ។ 

ធោក ថាច ់ ឯក បានរនតថា ៖ 
«ធរគ្ោនខ់្ត្រញ្ជជ កធ់យើងចុះធេើង ៗ ថា 
ពូកំុភយ័ោម នធរឿងអ្៊ីទាងំអ្ស់ហនឹង មាុ ំ

គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់ចនទត្ថរា (Thach Canh) សម្ែនិសសតិ្ខ្មមរធគ្កាម្ 
ធៅគ្រធទ្សថ្ង អ្នកទ្ទ្ួលមុសគ្ត្ូវធបាះពុម្ពធសៀវធៅ ”ធវយាករែ៍ខ្មមរស

ធគ គ្ ះ” ខ្ដលជាស្នន ថ្ដធរៀរធរៀង ធដ្ឋយ ធោក ថាច ់ឯក ។ 



ថ្ង ៃមៅរ ៍១៣ មក ើរ ខែខែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៣ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

គ្ោនខ់្ត្ចងសំុ់ធសៀវធៅហនឹង យកធៅ
គ្តួ្ត្ពិនិត្យ ធដើម្ប ៊ីដឹងថា ពូធរៀរចំហនឹង
ម្នអ្នកដថ្ទ្ធររញ្ចូ លភាស្នធរខ្ដរឬធទ្ 
មាុ ំថាោម នធទ្ ។ ធោករខ្នាម្ម្យួឃ្ល ព៊ីរ
ខ្ដរ រ៉ាុខ្នតកនុងនយ័ធវយាករែ៍ដូចោន  
ម្និខ្ម្នកនុងនយ័នធយាបាយធទ្ ធរើសិន
ជាម្នទាកទ់្ងនឹងនធយាបាយកនុងហនឹង 
ទ្ទ្លួមុសគ្តូ្វចំធពាះមុ្មចារ»់។ 

ធោក ថាច ់ ឯក ខ្ដលធាល ររ់សួ
ជាសងឃ ធហើយបានធេើងម្ករនតការ
សិកាធៅគ្រធទ្សកម្ពុជា ធៅឆ្ន  ំ
១៩៧២ ។ កនុងសម្យ័ខ្មមរគ្កហម្ 
ធោក គ្តូ្វបានចរផ់្សកឹរញ្ជូ នឲ្យធៅ
រស់ធៅធមត្តថ្គ្ពខ្វង ។ ធោកបានវលិគ្ត្
េរធ់ៅកម្ពុជាធគ្កាម្វញិធៅឆ្ន  ំ ១៩៨០ 
ធហើយរនតរស់ធៅគ្សុកកំធែើ ត្ររស់មលួន
រហូត្ដល់សពវថ្ងៃ ។ ធោកខ្ងលងថា 
ធោក បានចរធ់ផ្ដើម្ធរៀរធរៀងធសៀវធៅ
ធវយាករែ៍ខ្មមរសធគ គ្ ះ ត្ថងំព៊ីឆ្ន ំ
២០០៥ ធហើយបានចរស់ពវគ្ររធ់ៅឆ្ន ំ
២០០៩ ។ ធោកថា រនាទ រព់៊ីធរៀរធរៀង
រចួរាល់ធហើយ ធោកបានទូ្លគ្ពះធត្ជ 
គ្ពះរុែ ធម្រែគ្សុកថា ធោកម្ន
រំែងធបាះពុម្ពធចញជាធសៀវធៅ ។ 

គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែធម្រែ កប៏ាន
ផ្តល់ធយារល់ ឲ្យធោកធ វ្ើការធបាះ    
ពុម្ព ។ ធគ្កាយម្ក ធោក ថាច ់ ឯក 
បានពា យាម្រកឲ្យធរជយួ ធបាះពុម្ព 
រ៉ាុខ្នតធោកថា ធដ្ឋយស្នរពំុសូវម្នអ្នក
ធចះវយពុម្ពអ្កសរខ្មមរ និងកងវះរធចចក 
ធទ្សផ្ងធនាះ ធហើយម្ា៉ាងធោកខាល ច
ឯកស្នរខ្ដលធោកមិត្មំធរៀរធរៀងធនាះ 
គ្តូ្វមូចខាត្ធដ្ឋយស្នរសត្វលែិត្រំផ្លល ញ 
ធោកកប៏ានឲ្យគ្ពះសងឃខ្មមរធគ្កាម្ខ្ដល
និម្នតធៅសិកាធៅគ្រធទ្សថ្ង ជយួ យក
ឯកស្នរររស់ធោក វយធបាះពុម្ពជា
ធសៀវ ធៅធៅទ្៊ីធនាះខ្ត្ម្តង និងបានធបាះ
ពុម្ពចរស់ពវគ្ររធ់ៅចុងឆ្ន  ំ ២០១៣ ។ 
ធោក ថាច ់ ឯក ថា ធោកម្និនឹក
ស្នម នថា ធគ្កាយព៊ីធសៀវធៅររស់ធោក
គ្តូ្វបានធបាះពុម្ពរចួ អាជាា ្រធវៀត្ណាម្ 
ម្កររឹអូ្សយកធសៀវធៅធោក ដូធចនះ
ធស្នះ ។ 

គ្ពះសងឃខ្មមរធគ្កាម្ គ្ពះនាម្ ថាច ់
ចនទត្ថរា ខ្ដលជាអ្នកវយធបាះពុម្ពធសៀវ 
ធៅធវយាករែ៍ខ្មមរសធគ គ្ ះ បានម្ន
ធងរដ៊ីកាព៊ីគ្រធទ្សថ្ង ថា គ្ពះធត្ជគ្ពះ 
រុែ បានធបាះពុម្ពធសៀវធៅទាងំអ្ស់
ចំននួ ៣០០ កាល ខ្ត្គ្ពះអ្ងគបានធផ្ាើ
ឲ្យ ធោក ថាច ់ឯក មលះសិន រហូត្ដល់
ធពលខ្ដលគ្ពះធត្ជគ្ពះរុែនិម្នតធៅ
គ្សុក កនុងឱកាសរុែយចូលឆ្ន ខំ្មមរខាង
មុ្ម គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែនឹងនាយំកធៅ
ទាងំអ្ស់ខ្ត្ម្តង ធដើម្ប ៊ីខ្ចកចយជា្ម្ម
ទាន។ គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ត្ថរា ថា គ្ពះ
អ្ងគធៅខ្ត្យកធសៀវធៅទាងំអ្ស់ធនះធៅ
កម្ពុជាធគ្កាម្ ធរើធទាះជាធពលធនះគ្ពះ
អ្ងគបានដឹងថា អាជាា ្រធវៀត្ណាម្ បាន

ររឹអូ្សយកកធ៏ដ្ឋយ ។ 
គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់ ចនទត្ថរា៖ 

«អាត្ថម ភាពរងខ់្ត្យកធៅដល់ ចំខ្ែក
ថា រដ្ឋា ភបិាលធរររឹយកហនឹង អាត្ថម
ភាពម្នវធិានការយា៉ា ងណា អាត្ថម ភាព 
រឺមុ្នដំរូងគ្រខ្ហលជាម្និឲ្យ ធដ្ឋយ   
្យៗខ្ដរ ម្កព៊ីអាត្ថម ភាពកច៏ងសួ់រឲ្យ
ជាកច់ាស់ថា រដ្ឋា ភបិាលធចញចារ់
ធហើយ ធត្ើរដ្ឋា ភបិាលម្នធោរពសិទ្ធិ
ររស់ជនជាតិ្ធដើម្ខ្ដរ ឬ ធទ្? ធរើរដ្ឋា ភ ិ 

បាលធោរពសិទ្ធិរដ្ឋា ភបិាល ម្និរួរររឹ
យកធទ្ រ៉ាុខ្នតធរើរដ្ឋា ភបិាលធគ្រើកម្ល ងំ 
ធដើម្ប ៊ីម្កររឹយកអាត្ថម ភាព គ្រខ្ហលជា
អ្ងគឯងហនឹងកធ៏ វ្ើអ្៊ីម្និបានខ្ដរ ធរើធរ       
យកៗចុះ»។ 

គ្រធានសហរម្នខ៍្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ 
ធោក ថាច ់ធសដ្ឋា  បានម្នគ្រស្នសន៍
ធៅថ្ងៃទ្៊ី ២៨ កុម្ភៈ ថា វរឺជាចរតិ្ររស់  
រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ត្ថងំព៊ីធដើម្ម្ក 
ខ្ដលខ្ត្ងគ្តួ្ត្ពិនិត្យកម្មវ ិ្ ៊ីសិការរស់
គ្ពះសងឃខ្មមរ។ ធោកថា ធនះរឺជាធោល
ធៅររស់ធវៀត្ណាម្ កនុងការរំបាត្នូ់វ
ឫសរល់អ្កសរស្នគសតខ្មមរ ធៅកម្ពុជា       
ធគ្កាម្។ ធោកថា ធវៀត្ណាម្ ម្និបាន
ឲ្យខ្មមរធរៀនសូគ្ត្អ្កសរស្នគសតជាតិ្ ររស់

មលួនបានទូ្លំទូ្ោយធនាះធទ្ រឺបាន
គ្តឹ្ម្ខ្ត្ធចះអាន និងធចះសរធសររនតិច
រនតួចរ៉ាុធណាណ ះ ។ 

ធោក ថាច ់ ធសដ្ឋា  បានរញ្ជជ ក់
ថា ៖ «ធរម្និ អាចឲ្យធរៀនសូគ្ត្អ្វ៊ីមុសព៊ី
ម្ោ៌ររស់ធរធទ្ សូម្ប ៊ីខ្ត្ធសៀវធៅ
ធវយាករែ៍បាល៊ី វម្និធចះអានម្និ
ធចះធម្ើល កវ៏យកធៅគ្តួ្ត្ពិនិត្យ ធដើម្ប ៊ី
គ្ស្នវគ្ជាវអុ្៊ីចឹងខ្ដរ អុ្៊ីចឹងម្ននយ័ថា 
ជាធចត្នាម្យួធរម្និចងឲ់្យខ្មមរធយើងធៅ

ខាងហនឹង គ្ពះសងឃធោកធរៀនអ្៊ីធគ្ៅព៊ី
ការខ្ែនាពំ៊ីម្ោ៌ ធគ្កាម្រញ្ជជ រ គ្ រ់
ររស់ធរធទ្ ធហើយអ្វ៊ីខ្ដលធយើងធឃើញ
ចាស់ធហើយ រ ា្ ញព៊ីសិទ្ធធិសរ ៊ីភាព
កនុងការសិកាធរៀនសូគ្ត្ហនឹង រឺវម្និ
អាចម្នសិទ្ធិសិកាធរៀនសូគ្ត្ ដូចអ្វ៊ី
ខ្ដលខាងយួន ធលើកធេើងធទ្ រឺធឃើញ
ចាស់ធហើយ អាធនះជារំនារម្យួយា៉ា ង
តឹ្ងខ្ត្ងរំផុ្ត្ ខ្ដលធយើងម្និអាចធរៀន
សូគ្ត្ធដ្ឋយធសរ ៊ីបាន»។ 

កនលងម្ក អ្ងគការសម្រម្ខ្មមរ        
កម្ពុជាធគ្កាម្ធៅកម្ពុជា ខ្ត្ងត្វ៉ា ទាម្ទារ
ឲ្យរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ធោរពសិទ្ធិ
ធសរ ៊ីភាពររស់ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ និង
ធោរពសិទ្ធិជនជាតិ្ធដើម្ររស់ពកួធរ ។ 

កនុង ធនាះកម៏្នសិទ្ធិធសរ ៊ីភាពកនុងសិកា
អ្កសរស្នគសតជាតិ្ររស់មលួន និងទាម្ទារ
ឲ្យម្នស្នោភាស្នខ្មមរជាធដើម្ ។ 

អ្នកនាពំាកយស្នា នទូ្ត្ធវៀត្ណាម្ 
គ្រចកំម្ពុជា ធោក គ្តឹ្ង វុងំ ងុង 
(Tran Van Thong) បានខ្ងលងធៅថ្ងៃទ្៊ី 
២៧ កុម្ភៈ ថា ធោកម្និបានដឹងអំ្ព៊ីការ
ររឹអូ្សធសៀវធៅ      ព៊ីពលរដាខ្មមរធគ្កាម្  
ធេើយ ។ រ៉ាុខ្នតធោកថា ធៅគ្រធទ្សធវៀត្
ណាម្ អ្នកខ្ដលម្នរំែងធបាះពុម្ព

ធសៀវធៅ គ្តូ្វសំុចារអ់ាជាា ្រជាមុ្ន
សិន ធហើយថា ការចរាចរឯកស្នរទាងំ
ឡាយ កគ៏្តូ្វម្នការពិនិត្យដូចោន  ។ 
ធោកថា គ្រសិនធរើរកធឃើញថា ឯក
ស្នរណាម្យួម្នមលឹម្ស្នរ ខ្ដលមុសព៊ី
ចារធ់វៀត្ណាម្ អាជាា ្រគ្តូ្វម្នវធិាន
ការត្ថម្ចារ ់។ 

ធោក គ្តឹ្ង វុងំ ងុង បានម្ន
គ្រស្នសនថ៍ា ៖ «និយាយ រមួ្ធៅ រឺធៅ
ធវៀត្ណាម្ អុ្៊ីចឹង ដូចមាុ ំជនជាតិ្ធវៀត្
ណាម្ មាុ ំចងស់រធសរធសៀវធៅម្យួ មាុ ំ
ចងធ់បាះពុម្ពផ្ាយ មាុ ំគ្តូ្វសំុចារ ់ធហើយ
ដល់ធពលធរម្នធចញ អាហនឹងធហើយ
បានធបាះពុម្ពបាន។ ព៊ីរញ្ជា ហនឹង មាុ ំសូម្
ជគ្ម្រជូនធៅធវៀត្ណាម្ ម្ន ៥៤ជន

ជាតិ្ ធហើយ ៥៤ ជនជាតិ្ហនឹង រឺ ម្ន
សិទ្ធិធសមើោន ធទ្ ធរធសមើភាពចំធពាះចារ់
ទាងំអ្ស់ោន  ម្នការគ្រកានជ់នជាតិ្
ភារតិ្ច ឬ ជនជាតិ្ធដើម្ហនឹង ជាការ
ម្លួរ ា្ ចធ់ទ្ ជាការគ្រឌិត្ធទ្ៀត្ ធគ្ពាះ
ពកួម្៉ា កមាុ ំោត្ជ់ាជនជាតិ្ភារតិ្ច ភារ
ធគ្ចើន ោត្ច់ងធ់បាះពុម្ពធសៀវធៅ ោត្់
គ្តូ្វសំុចារខ់្ដរ»។ 

នាយកគ្រតិ្រត្តិ អ្ងគការការពារ
សិទ្ធិជនជាតិ្ភារតិ្ច ធោក អាង ចន័ទ 
ឫទ្ធិ បានកត្ស់ម្គ ល់ថា ការររឹអូ្ស
ធសៀវធៅធវយាករែ៍ខ្មមរធនះ រឺជាការ
រធំោភធលើសិទ្ធិពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ។ 
ធោក ថា រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ម្និររួ
ធ វ្ើសកម្មភាពដូចធនះធទ្ ធរើរដ្ឋា ភបិាល
ធវៀត្ណាម្អ្ះអាងថា មលួនជាគ្រធទ្ស
ម្យួខ្ដលធានា នូវការធោរពសិទ្ធិជន
ជាតិ្ភារតិ្ច និងជនជាតិ្ធដើម្ធនាះ ។ 
ធោកថា ផ្ទុយធៅវញិ រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្
ណាម្ ររួខ្ត្យកចិត្តទុ្កដ្ឋក ់ និងធលើក
សទួយ ឲ្យម្នការរកាភាស្នកំធែើ ត្
ររស់ជនជាតិ្ភារតិ្ច និងជនជាតិ្ធដើម្
ទាងំធនាះ ។ ធោកថា ទ្ធងវើររស់រដ្ឋា ភិ
បាលធវៀត្ណាម្ទាងំអ្ស់ធនះ ម្និយូរ
ម្និឆ្រ ់ នឹងធ វ្ើឲ្យខ្មមរធគ្កាម្គ្តូ្វបាត្រ់ង់
អ្ត្តសញ្ជា ែអ្កសរស្នគសតជាតិ្ ររស់    
មលួន ។ 

ធោក អាង ចន័ទ ឫទ្ធិ ម្នគ្រ 
ស្នសនថ៍ា៖ «ទាកទ់្ងនឹងសិទ្ធិអ្នតរ
ជាតិ្ជាពិធសសរឺកតិ្កាសញ្ជា សដ៊ីព៊ីសិទ្ធិ 
ពលរដា និងសិទ្ធិនធយាបាយ គ្ពម្ទាងំ
សិទ្ធិធសដាកិចចសងគម្វរប្ម្ ៌ រឺសនធិ
សញ្ជា ទាងំ ២ ធនះបានខ្ចងចាស់
ណាស់ ធហើយគ្រធទ្សធវៀត្ណាម្ រឺជា
គ្រធទ្សហត្ាធលម៊ី ។ ដូធចនះ រដ្ឋា ភបិាល
ធវៀត្ណាម្ គ្តូ្វខ្ត្អ្នុវត្តនូវសនធិសញ្ជា
ទាងំ ២ ហនឹងឲ្យបានលែ ធដើម្ប ៊ីធានាថា 
មលួនជាអ្នកធោរព និងការពារនូវសិទ្ធិជន
ជាតិ្ភារតិ្ច និងជំធនឿស្នសនា និង
អ្កសរស្នគសតររស់ពកួោត្»់។ 

កាលព៊ីខ្មកញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០១៣ គ្ពះ
សងឃចំននួ ២ អ្ងគ និងពលរដាខ្មមរកម្ពុ
ជាធគ្កាម្ចំននួ ៦ នាក ់ ធផ្សងធទ្ៀត្ គ្តូ្វ
បានតុ្ោការគ្រជាជនធវៀត្ណាម្ ធមត្ត
ឃ្ល ងំ ឬធវៀត្ណាម្ ធៅថាគ្សុកគ្ត្ថងំ 
កាត្ធ់ទាសឲ្យជារព់នធនាោរព៊ី ១០ ខ្ម
ធៅ ៦ ឆ្ន  ំ ធដ្ឋយធចទ្ព៊ីរទ្រងា    ឲ្យ
មូចខាត្សណាដ រធ់ាន រស់្នធារែៈ និង
រត្ធ់រចមលួនធៅធគ្ៅគ្រធទ្ស ធដើម្ប ៊ីគ្រ 
ឆ្ងំរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ជាធដើម្ ។ 
រ៉ាុខ្នត អ្ងគការសម្រម្ខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ 
បានអ្ះអាងថា រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ 
កាត្ធ់ទាសគ្ពះសងឃ និងពលរដាទាងំ
ធនាះ ធដ្ឋយស្នរពកួោត្ទ់ាម្ទារចងឲ់្យ
ពលរដាខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ បានសិកា
អ្កសរស្នគសតជាតិ្ររស់មលួន  ៕ 

ធដ្ឋយ យាង សុជាធម្ត្ថត  
វទិ្យអុាសុ៊ីធសរ ៊ី 

អាាមភាពគង់ខរយកមៅដ្េ ់[កម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស] ែ ាំខណកថា រដ្ឋឋភបិាេមគរបឹយក នងឹ អាាមភាពម្ន
វធិានការយ៉ាងណា អាាមភាព គមឺ្សនុដ្ាំបងូ ត្បខ េជ្ញម្សនិឲ្យ [មសៀវមៅ] មដ្ឋយរយៗខដ្រ ម្សកព ី
អាាមភាពកែ៏ង់សរួឲ្យជ្ញក់ែាស់ថា រដ្ឋឋភបិាេមែញែាប់ម ើយ មរ ើរដ្ឋឋភបិាេម្នមោរពសទិ ធិ

របស់ជនជ្ញរមិដ្ ើម្សខដ្រ ឬ មទ? មប ើរដ្ឋឋភបិាេមោរពសទិ ធរិដ្ឋឋ ភបិាេម្សនិគរួរបឹយកមទ ប៉ាខុន តមប ើរដ្ឋឋភ ិ  បាេមត្ប ើ
កម្ៃ ាំងមដ្ ើម្សបីម្សករបឹយកពអីាាមភាព ត្បខ េជ្ញអង គឯង នងឹ កម៏្ វើអមី្សនិបានខដ្រ មប ើមគយកៗែះុ ។ 

ទាក់ទងនងឹសទិ ធអិន តរជ្ញរ ិ ជ្ញពមិសសគកឺរកិាសញ្ញាសដពីសីទិ ធពិេរដ្ ឋ នងិសទិ ធនិមយបាយ ត្ពម្សទា ាំង
សទិ ធមិសដ្ ឋកែិ ចសង គម្សវបប្ម្ស ៌គសឺន ធសិញ្ញា ទា ាំង ២ មនះបានខែងែាស់ណាស់ ម ើយត្បមទសមវៀរណា

ម្ស គជឺ្ញត្បមទស រ ថមេែ ី ។ ដ្មូែ នះ រដ្ឋឋភបិាេមវៀរណាម្ស ត្រវូខរអនវុរ តនវូសន ធសិញ្ញាទា ាំង ២  នងឹឲ្យបានេអ 
មដ្ ើម្សបីធានាថា ែ ៃនួជ្ញអ នកមោរព នងិការពរនវូសទិ ធជិនជ្ញរភិាគរែិ នងិជាំមនឿសាសនា នងិអកសរសាស្តសតរបស់ពកួ
ោរ់»។ ធោក អាង ចន័ទឫទ្ធិ នាយកគ្រតិ្រត្តិ អ្ងគការការពារសិទ្ធិជនជាតិ្ភារតិ្ច ធៅកម្ពុជា  

គ្ករម្ុមធសៀវធៅ ”ធវយាករែ៍ខ្មមរសធគ គ្ ះ” ធរៀរធរៀងធដ្ឋយ ធោក ថាច ់ឯក ។ 



ថ្ង ៃមៅរ ៍១៣ មក ើរ ខែខែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សហព័នធខ្មែរកម្ពុជាចប្ោម្ច វ្ ើប្ដតុកម្ែចៅសវ ិស ឲ្យច ៀតណាម្ច ោះខ្លងពលរដ្ឋខ្មែរចប្ោម្ 

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ  
អភបិាល  សឺង យឹុង រតនា  ចាងហ្វា ង លី ឈូន  ចាងហ្វា ងរង សឺន ខ្េង ចេើន និពនធនាយក ថាេ់ ប្រជីា ចគឿន  

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

ធរហទ្ំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ធរហទ្ំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ធលម ៦០៩ ព.ម្. គ្រក / ថ្ងៃទ្៊ី ២២ ខ្មវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៣ 

លបាះពុម្ពចំននួ ១.០០០ ចាប ់លៅលរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងព្សឡាង ខណ្ឌ ទលួលោរ  រាជធានីភនលំពញ  

មៅ 
ថ្ង ៃត្ពកឹ ថ្ង ៃព ុ្  ទ ី០៥ ខែកមុ្ស ភៈ ស ពន័ ធខែ មរកម្ស ពជុ្ញមត្កាម្សមៅាម្សត្បមទសនានា ក នងុទ វបីអ ុរឺ ៉ាបុបានម្សកជបួជ ុាំោន ម្ វើ បារកុម្ស ម មៅ ម្សែុការយេយ័អង គការស ត្បជ្ញជ្ញរ ិនាទតី្កងុ សឺ
ខណវ ត្បមទសសវសិ មដ្ ើម្សបីត្បឆ្ ាំងនងឹរដ្ឋឋភ ិបាេមវៀរ ណាម្ស ខដ្េបានរ ាំមោភសទិ ធមិេ ើពេរដ្ ឋខែ មរមត្កាម្ស មៅកម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស ។ ការម្ វើបារកុម្ស មមនះ ស្សបមពេ ខដ្េរាំណាង រដ្ឋឋភបិា

េ មវៀរណាម្សែេូម្ ៃើយការពររបាយការណ៍សទិ ធមិ្សនសុសរបស់ែ ៃនួ មៅែាំមពះម្សែុត្កមុ្សត្បកឹាសទិ ធមិ្សនសុស ថ្នអង គការស ត្បជ្ញជ្ញរាិម្សកាេកាំណរ់ មៅការ់ថា UPR ។ 

ធដ្ឋយ ថាច ់គ្រ៊ីជា ធរឿន 
—————————— 
បាតុ្ករ ខ្ដលបានចូលរមួ្បាតុ្កម្ម 

បានធលើករដ្ឋររូងត្គ្ពះសងឃ និងពល 
រដាខ្មមរធគ្កាម្ ខ្ដលគ្តូ្វរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្
ណាម្ ចរដ់្ឋកព់នធនាោរភាជ រជ់ាម្យួ
អ្កសរទាម្ទារ ឲ្យធវៀត្ណាម្ធដ្ឋះខ្លង
ជនរងធគ្ោះទាងំធនាះ ។ បាតុ្ករបាន
ខ្គ្សក ជយ័ធឃ្សន ៍ និងរធញ្ច ញម្តិ្ 
ធថាា លធទាសរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ថា 
បានរធំោភសិទ្ធិធលើពលរដា ខ្មមរធគ្កាម្ 
យា៉ា ង ៃ្ន់្ ៃរ ។ 

ធទាះរ៊ីធម្ឃបានរងែុរធភលៀងយា៉ា ង
ធគ្ចើនយា៉ា ងណាកធ៏ដ្ឋយ កម៏្និអាចរាងំ
ដំធែើ របាតុ្ករខ្ដលដឹកនាធំដ្ឋយសហ
ពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ ម្កជរួជំុោន ធ វ្ើបាតុ្ 
កម្ម ធដើម្ប ៊ីទាម្ទាររកយត្តិ្ម្ជូ៌នគ្ពះ
សងឃនិងពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ខ្ដលគ្តូ្វបាន 
រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ចរដ់្ឋករុ់ក ធៅ
កម្ពុជាធគ្កាម្ធនាះធទ្ ។ ធនះធរើត្ថម្ការ
ខ្ងលងររស់ ធោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ គ្រ 
ធានសហពន័ធ ខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ ខ្ដល
បានរញ្ជជ កធ់ៅកានប់ាតុ្ករ ធៅទ្៊ីោន
គ្រជា្ិធរត្យយ មុ្មការយិាល័យអ្ងគ 
ការសហគ្រជាជាតិ្ ។ 

ធោក ថាច ់ថាច ់ង៉ាុក ថាច ់បាន
ខ្ងលងថា៖ “ដូធចនះធហើយ បានជារងរែូន
ខ្មមរ ខ្មមរធគ្កាម្ ហនឹង សុមចិត្តស៊ាូគ្ទាធំៅ
ធគ្កាម្ធភលៀងគ្ត្ជាក ់ ធៅធគ្កាម្ដំែក់
ទឹ្កធភលៀង ។ ដូធចនះ មាុ ំសងឃមឹ្ថា រងរែូន
ធយើងមិត្មំទាងំអ្ស់ោន ជយួ ត្ស៊ាូធេើង 
ធហើយគ្តូ្វខ្ត្ហា៊ា នធរដជាា ចិត្ត ។ ធៅធនះ 
ធយើងរងក់ម្ល ងំ រងទឹ់្កចិត្ត និងរង់
ងវកិាតិ្ចត្ួច ខ្ត្រងរែូនធយើង គ្ពះសងឃ
ធយើងធៅកនុងគ្សុក រឺរងជ់៊ីវតិ្ ” ។ 

ធោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ បាន
រញ្ជជ កថ់ា ខ្មមរធគ្កាម្គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាល
ធវៀត្ណាម្ ធ វ្ើទុ្ករុកធម្នញជាយូរម្ក
ធហើយ រឺ រងធគ្ោះចរត់្ថងំព៊ីធវៀត្ណាម្
ម្កគ្ររគ់្រងខ្មមរធគ្កាម្ ធៅធគ្កាម្ធៅ
ខ្ដនដ៊ីកម្ពុជាធគ្កាម្ ។ ធោកថា ម្ក
ដល់ធពលធនះ សហពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ 
កំពុងខ្ត្ធ វ្ើសកម្មភាព្នដល់

ដំណាកក់ាលទ្៊ី ២ ធហើយ មែៈខ្ដល
ដំណាក ់កាលទ្៊ី ១ សហពន័ធខ្មមរកម្ពុជា
ធគ្កាម្ គ្តូ្វចំណាយធពល ជាង ១០ ឆ្ន  ំ
ធដើម្ប ៊ីធ វ្ើឲ្យសហរម្នអ៍្នតរជាតិ្ដឹងថា 
ខ្មមរ ធគ្កាម្ជានរណា ។ ម្កដល់ធពល
ធនះ ជាដំណាកក់ាលទ្៊ី ២ ខ្មមរធគ្កាម្ 
គ្តូ្វបានសហរម្នដឹ៍ងចាស់ធហើយៗ 
សហពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ កំពុងខ្ត្
ធរៀរចំឯកស្នរធផ្សងៗ ទាកទ់្ងនឹងការ
រធំោភសិទ្ធិម្នុសស ព៊ីរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្
ណាម្ ធលើពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ជូនធៅអ្ងគ 
ការការអ្នតរជាតិ្នានា ឲ្យធរជយួ 
អ្នតរារម្នដ៍ល់រញ្ជា ខ្មមរធគ្កាម្ ។ 

ធោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ បានខ្ងលង  
ថា៖“ធយើងចំណាយធពលអ្ស់រយៈធពល 
១០ ឆ្ន  ំ ធដើម្ប ៊ីឲ្យសហរម្នអ៍្នតរជាតិ្
ដឹងស្នគ ល់ថា ធត្ើខ្មមរធគ្កាម្ជានរណា ។  
ធៅកនុងធពលរចចុរបននធនះ ម្ន ការ យក
ចិត្តទុ្កដ្ឋកទ់ាងំអ្ងគការសហគ្រជាជាតិ្ 
ទាងំគ្កុម្គ្រឹកា សិទ្ធិម្នុសស សហរម្ន៍
អឺុ្រ ៉ារុ កដូ៏ចរដ្ឋា ភបិាលនានា ម្ន 
គ្រធទ្សកាណាដ្ឋ សហរដាអាធម្រកិ អូ្
គស្នត ល៊ី និងសហរម្ន ៍    អឺុ្រ ៉ារុជាធដើម្ 
ខ្ដលធរយកចិត្តទុ្កដ្ឋក ់ ធហើយធរ
ស្នគ ល់ខ្មមរធគ្កាម្យា៉ា ងចាស់”។ 

អ្នកគ្ស៊ី ថាច ់ សុភាព គ្រធាន
ស្នខាសហពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ គ្រចំ
គ្រធទ្សសវិស បានគ្បារវ់ទិ្យសំុធេងកម្ពុ
ជា ធគ្កាម្ថា អ្នកគ្ស៊ីម្កធ វ្ើបាតុ្កម្មធនះ 
ធដើម្ប ៊ីទាម្ទារឲ្យធវៀត្ណាម្ ធដ្ឋះខ្លង
គ្ពះសងឃ និងពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ធៅ   
កម្ពុជាធគ្កាម្ ខ្ដលគ្តូ្វបានធវៀត្ណាម្
ចរដ់្ឋកព់នធនាោរទាងំអ្យុត្តិ្ម្ ៌ ។ 
ធោកគ្ស៊ីបានរនតធទ្ៀត្ថា ធោកគ្ស៊ី 
សរាយរ ៊ីករាយ ខ្ដលបានធឃើញពល 
រដាខ្មមរម្នចិត្តគ្សឡាញ់ជាតិ្ ធហើយ
បាននាោំន ធចញធ វ្ើបាតុ្កម្ម ធដើម្ប ៊ីជយួ 
ដល់ គ្ពសងឃខ្ដលគ្តូ្វ បានធវៀត្ណាម្
ចរដ់្ឋកព់នធនាោរ ។ 

អ្នកគ្ស៊ី ថាច ់ សុភាព បានខ្ងលង    
ថា៖ “នាងមាុ ំ ម្នអារម្មែ៍ថាសរាយ
រ ៊ីករាយ ធហើយធឃើញរងរែូនធយើងទាងំ
អ្ស់ោន ខ្ដលម្ន ្នទៈជយួ រង រែូនខ្មមរ 
កម្ពុជាធគ្កាម្ …។ គ្ររធ់ពលធវោ ធពល
រងរែូនខ្មមរធគ្កាម្ម្នទុ្កខ រងរែូនខ្មមរ
កណាដ លទាងំអ្ស់ ធៅជំុវញិ ពិភព
ធោក បានម្កកានទ់្៊ីធនះ ធដើម្ប ៊ីចូលរមួ្
ម្ហាបាតុ្កម្មគ្រឆ្ងំគ្រធទ្សខ្ដលបាន
ធ វ្ើបារ រងរែូនខ្មមរធយើងធៅ កម្ពុជា
ធគ្កាម្” ។ 

គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ សឺន វឌុឍ គ្ពះ
សងឃខ្មមរធគ្កាម្ ម្កព៊ីគ្រធទ្សបារាងំ 
បានខ្ងលងថា គ្ពះអ្ងគម្នការឈចឺរ់
ធពល បាន ធឃើញ រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្   
ណាម្ បានចរគ់្ពះសងឃ និងពលរដា
ខ្មមរធគ្កាម្ផ្សកឹ និងដ្ឋកព់នធនាោរទាងំក
ធគ្ម្ល ។ គ្ពះអ្ងគ បានរនតធទ្ៀត្ថា អ្វ៊ី
ខ្ដលនា ំ ឲ្យគ្ពះអ្ងគនិម្នតធចញម្កធ វ្ើ
បាតុ្កម្មធនះ រឺចងអំ់្ពាវនាវធៅសហ
រម្នអ៍្នតរជាតិ្ ម្នគ្រធទ្ស ម្ហា
អំ្ណាច្ំៗជាធដើម្ ជយួ ដ្ឋកស់ម្ព ្
ធៅរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ឲ្យធោរពសិទ្ធិ
ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ។ 

គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ សឺង វឌុឍ បាន
ម្នធងរដ៊ីកាថា៖ “ចងឲ់្យគ្រធទ្សខ្ដល
ម្នម្ហាអំ្ណាច្ំៗ ដូចជាបារាងំកដ៊ី 
ដូចជាខាងសហភាពអឺុ្រ ៉ារុកដ៊ី និងរណាដ
គ្រធទ្សនានា ខ្ដលជា សម្ជិកថ្នអ្ងគ
ការសហគ្រជាជាតិ្ហនឹង យកគ្ត្ធចៀក 
យកខ្ភនក ធដើម្ប ៊ីធម្ើលដល់ពលរដាខ្មមរ
ធគ្កាម្ ផ្ង” ។ 

ធ ល្ើយត្រនឹងការធលើកធេើងថាធវៀត្
ណាម្ ម្នការរធំោភសិទ្ធិម្នុសសធនាះ 
តំ្ណាងរែៈកម្មការស្នសនា ថ្នរដ្ឋា  
ភបិាល ធវៀត្ណាម្ បានខ្ងលងធៅចំធពាះ

មុ្មគ្កុម្គ្រឹកាសិទ្ធិម្នុសស ថ្នអ្ងគការ
សហគ្រជាជាតិ្ ថ្ងៃទ្៊ី ០៥ ខ្មកុម្ភៈ ថា   
រដ្ឋា ភបិាលជានិចច កាលខ្ត្ងខ្ត្ការពារ
សិទ្ធិធសរ ៊ីភាពស្នសនា ររស់គ្រជាពល 
រដា ។ រដា្ម្មនុញ្ា ងម៊ី ថ្នគ្រធទ្សធវៀត្ណា
ម្បាន ទ្ទ្លួស្នគ ល់នូវសិទ្ធិទាងំធនះ ។ 

តំ្ណាង រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្
បានខ្ងលងរនតធទ្ៀត្ថា គ្កុម្ស្នសនាធៅ
កនុងគ្រធទ្សធវៀត្ណាម្ គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភ ិ 
បាលទ្ទ្លួស្នគ ល់ធហើយអាោរសគ្ម្រ ់
ធោរពរូជាស្នសនាជាង ៣.០០០ គ្តូ្វ
បានស្នងសងង់ម៊ី ។ រាល់គ្កុម្ស្នសនា 
ធៅកនុងគ្រធទ្ស ម្នសិទ្ធិទាកទ់្ង
ស្នសនាធៅធគ្ៅគ្រធទ្ស និងអាចចូល
រមួ្កនុងសកម្មភាពម្នុសស្ម្ ៌ ។ ធរៀង
រាល់ឆ្ន  ំ ម្នររស័ិទ្ស្នសនារាររ់យ
នាកប់ានធចញធគ្ៅគ្រធទ្ស ធដើម្ប ៊ីរែដុ ះ
រណាដ ល ។ រាល់គ្ពឹត្តិការែ៍ ១០០ ឆ្ន  ំ
ររស់ស្នសនាគ្រឹសត ផ្ាយចូលគ្រធទ្ស
ធវៀត្ណាម្ ម្នការចូលរមួ្ព៊ីធម្ដឹកនាំ
ស្នសនាគ្រឹសត ម្កព៊ីសហរដាអាធម្រកិ    
កូធរ ៉ា និងគ្រធទ្សអឺុ្រ ៉ារុ ។ ធគ្ៅព៊ីធនះ         
រដ្ឋា ភបិាល បានអ្នុញ្ជា ត្ឲ្យសម្រម្
គ្ពះពុទ្ធស្នសនាធវៀត្ណាម្ គ្បារពធពិ ៊្ី 
រុែយវសិ្នមរូជាអ្ងគការ សហគ្រជា
ជាតិ្ ធៅហាែូយផ្ងខ្ដរ ។ 

សូម្រញ្ជជ កថ់ា គ្ពះសងឃខ្មមរធគ្កាម្
ព៊ីរអ្ងគ រឺគ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់ ធ្ឿន 
និង គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ល៊ីវ ន៊ី ថ្នវត្តធសរ ៊ី 
ត្ថធសក គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលចរដ្ឋក់
រុក កាលព៊ីឆ្ន ធំៅម្ញិ ធដ្ឋយធចទ្ថា 
គ្ពះសងឃទាងំអ្ងគធនះ បានទាកទ់្ងធៅ 
ខ្មមរ ធគ្កាម្ ធៅធគ្ៅគ្រធទ្ស ។ ធគ្កាយ
ម្កតុ្ោការធវៀត្ណាម្ បានគ្រកាស
ស្នលគ្កម្ឲ្យគ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់
ធ្ឿន ជាររុ់ក ៦ ឆ្ន  ំ កាលព៊ីខ្មកញ្ជា  
ឆ្ន  ំ ២០១៣ ។ ទ្ធងវើទាងំធនះ គ្តូ្វបាន
ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ធម្ើលធឃើញថា ធវៀត្ 
ណាម្បាន អ្នុវត្តផ្ទុយនឹងអ្វ៊ីខ្ដលមលួន
បាន ខ្ងលងចំធពាះមុ្មគ្កុម្គ្រឹកាសិទ្ធិ
ម្នុសស ថ្នអ្ងគការសហគ្រជាជាតិ្ថា 
រាល់គ្កុម្ស្នសនាធៅ កនុងគ្រធទ្សគ្តូ្វ
បានរដ្ឋា ភបិាលធោរព ៕ 

ដ្មូែ នះម ើយ បានជ្ញបងប អនូខែ មរ ខែ មរមត្កាម្ស  នងឹ សែុែរិ តស តូ្ទា ាំមៅមត្កាម្សមភ ៃៀងត្រជ្ញក់ មៅមត្កាម្ស
ដ្ាំណក់ទកឹមភ ៃៀង ។ ដ្មូែ នះ ែ ាុាំសងឃឹម្សថា បងប អនូមយើងែរិែ ាំទា ាំងអស់ោន ជយួរស មូ ើង ម ើយត្រវូខរ

ហ នមប ដជ្ញា ែរិ ត ។ មៅមនះ មយើងបង់កម្ៃ ាំង បង់ទកឹែរិ ត នងិបង់ងវកិារែិរែួ ខរបងប អនូមយើង     ត្ពះសងឃមយើង
មៅក នងុស្សកុ គបឺង់ជវីរិ ” ។ -មោក ថាែ់ ង ៉ាកុ ថាែ់ ត្បធានស ពន័ ធខែ មរកម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស- 

សហពន័ធខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ធ វ្ើបាតុ្កម្មធៅមុ្មការយិាល័យអ្ងគការសហគ្រជាជាតិ្ នាទ្៊ីគ្កងុហសខឺ្ែវ គ្រធទ្សសវិស  
ថ្ងៃទ្៊ី ០៥ ខ្មកុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០១៤ ធដើម្ប ៊ីទាម្ទារឲ្យរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ធោរពសិទ្ធដិល់ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ធៅកម្ពុជាធគ្កាម្ ។ 



ថ្ង ៃមៅរ ៍១៣ មក ើរ ខែខែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ថ្នការរធងាើត្គ្កុម្ និងជួរជំុ , សិទ្ធិធដើរ 
ធហើរ , ធសរ ៊ីភាព ស្នសនា, ការធ វ្ើ
ទារែុកម្ម ធលើអ្នកធទាស, រញ្ជា ខ្ក
ទ្គ្ម្ងច់ារ ់ និងការចរម់្នុសសទាងំ
ទាងំ កធគ្ម្ល ។ 

ធយាងត្ថម្របាយការែ៍ធនះ រិត្
ម្កដល់ចុងឆ្ន  ំ ២០១៣ គ្រធទ្សធវៀត្
ណាម្ បានចរម់្នុសសព៊ី ១៥០ ធៅ 
២០០ នាកដ់្ឋកព់នធ នាោរ ធដ្ឋយគ្ោន់
ខ្ត្ពកួធរទាងំធនាះ ធគ្រើគ្បាស់នូវសិទ្ធិ
ធសរ ៊ីភាពជាមូ្លដ្ឋា នររស់ម្នុសសខ្ត្
រ៉ាុធណាណ ះ ។ កនុងចំធណាម្ម្នុសស ទាងំ
ធនាះ ម្ន ៦៣ នាក ់ ជាអ្នកធទាស
នធយាបាយ ខ្ដលធវៀត្ណាម្បាននាំ
ធចញជំនំុជគ្ម្ះកដ៊ី ធៅកនុងតុ្ោការអ្វ៊ី 
ម្យួខ្ដលអ្ងគការឃ្ល ធំម្ើលសិទ្ធិម្នុសស
ធៅថា ឋតិ្ធៅធគ្កាម្រ គ្ ររ់ញ្ជជ ររស់
រកសកុម្មុយនិសតធវៀត្ណាម្ និងថា តុ្ោ 
ការ “ ម្និ ឯករាជ និង ម្និអ្នុធោម្
ត្ថម្ចារអ់្នតរជាតិ្” ។ 

កនុងរបាយការែ៍ធនះ កប៏ានធលើក
ធេើង អំ្ព៊ីចារគ់្ពហមទ្ែឌ ធវៀត្ណាម្ 
ដូចជាម្គ្ត្ថ ៧៩, ៨៧, ៨៨, ៨៩, ៩១ 
និង ២៥៨ គ្ពម្ ទាងំចារ ់សដ៊ីព៊ីពនធដ្ឋរ 
កគ៏្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលធគ្រើគ្បាស់ ធដើម្ប ៊ី
ចរអ់្នក ខ្ដលធ វ្ើចលនាផ្លល ស់រដូរនធយា 

បាយ ធៅកនុងគ្រធទ្ស ធវៀត្ណាម្ ផ្ង
ខ្ដរ ។ 

————————————— 
អន តរជ្ញរតិ្រវូខរដ្ឋក់សម្ព្៖ 
————————————— 
ធោក ខ្គ្រដ អាដ្ឋម្ស៍ (Brad 

Adams) នាយកអ្ងគការឃ្ល ងំធម្ើល
សិទ្ធិម្នុសសគ្រចអំាសុ៊ី បានខ្ងលងថា៖ 

“ការរគ ា្ រកានខ់្ត្ខាល ងំ បាន        
ជគ្មុ្ញ ឲ្យរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្គ្រ 
ឈម្មុ្មចំធពាះគ្រជាពលរដា ខ្ដលម្ន 
ការយល់ដឹង អំ្ព៊ីនធយាបាយកានខ់្ត្ 
មពស់ និងសកម្មខ្ងម្ធទ្ៀត្” ។ 

ធោក ខ្គ្រដ អាដ្ឋម្ស៍ (Brad 
Adams) បានរនតធទ្ៀត្ថា៖ 

“រដ្ឋា ភបិាលគ្រធទ្សនានា គ្តូ្វខ្ត្
ធគ្រើនូវម្ធ្ាបាយ ការទូ្ត្ធដើម្ប ៊ីដ្ឋក់
សម្ព ្ជគ្មុ្ញឲ្យធវៀត្ណាម្គ្តូ្វខ្ត្ស្នដ រ ់
នូវសំធេងររស់គ្រជាពលរដាថ្នគ្រធទ្ស
ធនះ អ្នកខ្ដលកំពុងខ្ត្ខ្គ្សកធៅឲ្យ
រញ្ចរនូ់វរររកុម្មុយនិសតផ្លដ ចក់ារ ដ៏
ចស់រំរលិ” ។ 

ទាកទ់្ងនឹងការធ វ្ើទារែុកម្ម ធលើ
គ្ពះសងឃខ្មមរធគ្កាម្ ធនះខ្ដរ កាលព៊ីខ្ម
ឧសភា ឆ្ន  ំ ២០១៣ គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ 
ល៊ី ចិនាដ  គ្ពះសងឃវត្តថ្គ្ពជារ ់ ថ្នធមត្ត

ឃ្ល ងំ គ្តូ្វបានកម្ល ងំសម្ត្ាកិចចធវៀត្ណា
ម្ ចរផ្សកឹ និងគ្ចកចូលបាវយកធៅធ វ្ើ 
ទារែុកម្មធៅស្នោគ្សុកធគ្ជាយញរ 
ឬ គ្សុកវញិចូវ រហូត្ដល់សនលរប់ាត្់
ស្នម រត្៊ី រចួយកម្កទ្ម្ល កធ់ចលធៅមុ្ម 
វត្តថ្គ្ពជារយ់ា៉ា ងថ្គ្ពថ្ផ្ស ។ ការធ វ្ើទារែុ
កម្មធនះ ធ វ្ើធេើងរនាទ រព់៊ី គ្ពះធត្ជ គ្ពះ
រុែ ធយឿង ធញើង គ្រធានសម្រម្ 
សងឃធមត្តឃ្ល ងំ ថ្នរដ្ឋា ភបិាលរកស
កុម្មុយនិសតធវៀត្ណាម្ បានធចញលិមិត្
ម្យួចារធ់ចទ្ គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ល៊ី 
ចិនាដ  ថា បានទាកទ់្ងនឹងគ្ពះសងឃព៊ីរ
អ្ងគធៅវត្តធសរ ៊ីត្ថធសក រឺ 
គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់    ធ្ឿន និង 
គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ល៊ីវ ន៊ី គ្ពះសងឃខ្ដល
អាជាា ្រ ធវៀត្ណាម្ចត្ទុ់្កថា “រំពាន
្ម្មនុញ្ា  ថ្នសម្រម្គ្ពះពុទ្ធស្នសនា
ធវៀត្ណាម្” ធដ្ឋយបានទាក ់ទ្ងធៅខ្មមរ
ធគ្កាម្ធៅធគ្ៅគ្រធទ្ស ។ 

ធៅខ្មឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣ ដខ្ដល 
អ្នកភូម្ថិ្គ្ពជារជ់ាធគ្ចើននាកគ់្តូ្វបានរដ្ឋា
ភបិាលធវៀត្ណាម្ចរម់លួន ធគ្ពាះសកម្ម 
ភាពត្វ៉ា  ធៅកនុងវត្តគ្រឆ្ងំនឹងការចរ់
មលួនគ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ល៊ី ចិនាដ  ។ 
រនាទ រម់្ក គ្ពះសងឃ ២ អ្ងគ និង អ្នក
ភូម្តិ្ថធសក ២ ររូកគ៏្តូ្វចរម់លួនខ្ដរ ។ 

ធគ្កាយម្កធៅ ថ្ងៃទ្៊ី ២៥ និង ២៧ 

ខ្មកញ្ជា  ឆ្ន  ំ ២០១៣ តុ្ោការរកស
កុម្មុយនិសតធវៀត្ណាម្ ធមត្តឃ្ល ងំ បាន 
សធគ្ម្ចគ្រកាស ស្នលគ្កម្ផ្ដនាទ ធទាស
អ្នកភូម្ថិ្គ្ពជារ ់ ៥ នាក ់ និង គ្ពះសងឃ
វត្តធសរ ៊ីត្ថធសក ២ អ្ងគ រឺ គ្ពះធត្ជ    
គ្ពះរុែ ថាច ់ ធ្ឿន និង គ្ពះធត្ជ    
គ្ពះរុែ ល៊ីវ ន៊ី គ្ពម្ទាងំ អ្នកភូម្តិ្ថ
ធសក ២ ររូធទ្ៀត្ឲ្យជាររុ់ក ម្ន ក់ៗ ព៊ី 
១០ ខ្មធៅ ៦ ឆ្ន  ំ ព៊ីរទ្អ្វ៊ីម្យួខ្ដល 
រកសកុម្មុយនិសតយួនធៅថា “រងាអ្សនតិ 
សុមទ្៊ីស្នធារែៈ និងគ្រឆ្ងំរដ្ឋា ភ ិ  
បាល” ធដ្ឋយអ្នកទាងំធនះ គ្ោនខ់្ត្ទូ្ង
សគរធៅកនុងវត្ត គ្រឆ្ងំនឹងការចរគ់្ពះ
សងឃ និងការរធញ្ច ញម្តិ្តិ្ចត្ចួធៅធលើ
វទិ្យ ុ សំធេងកម្ពុជាធគ្កាម្ និងវទិ្យអុាសុ៊ី
ធសរ ៊ី ទាកទ់្ង នឹង សិទ្ធិធសរ ៊ីភាពររស់
ខ្មមរធគ្កាម្ ។ 

———————————— 
ការម្ វើទារណុកម្ស ម មេ ើខែ មរមត្កាម្ស

បានោរត្រដ្ឋងមៅរដ្ ឋសភាអាមម្សរកិ៖ 
———————————— 
កាលព៊ីខ្មថ្ងៃទ្៊ី ១៦ ខ្មម្ករា កនលង

ធៅធនះ រធរៀរថ្នការធ វ្ើទារែុកម្មររស់
រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ធៅធលើអ្នកធទាស 
នធយាបាយ និងពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ គ្តូ្វ
បានរំភល ឺ ធៅកនុងរដាសភាជាតិ្សហរដា  

អាធម្រកិ នារដាធាន៊ី Washington ។ 
គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ យញ័ តូ្ន គ្ពះសងឃ
ខ្មមរធគ្កាម្ ខ្ដលធាល រគ់្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាល
ធវៀត្ណាម្ ធ វ្ើទារែុកម្មធៅកនុងរុក 
អ្ស់រយៈធពល ៤ ឆ្ន  ំបានសភាអាធម្រកិ 
និម្នតចូល ធ វ្ើជាស្នកស ៊ីរស់ធដើម្ប ៊ីរំភលអំឺ្ព៊ី
ការធ វ្ើទារកុម្មដថ៏្គ្ពថ្ផ្ស ធៅចំធពាះ 
តំ្ណាងរាគសតអាធម្រកិ និងអ្ងគការសិទ្ធិ
ម្នុសសអ្នតរជាតិ្ជាធគ្ចើន ។ 

ធគ្ៅព៊ីការ រំភលអំឺ្ព៊ីទុ្កខធស្នកផ្លទ ល់
មលួន ខ្ដលគ្តូ្វធវៀត្ណាម្ធ វ្ើទារែកម្ម 
គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ យ័ញ តូ្ន កប៏ាន
ធលើកររូគ្ពះសងឃ ៣ អ្ងគ ខ្ដលធទ្ើរខ្ត្
គ្តូ្វ បានធវៀត្ណាម្ចរផ់្សកឹធ វ្ើទារែុ 
កម្ម និងដ្ឋករុ់ក កាលព៊ី ខ្មឧសភា ឆ្ន  ំ
២០១៣ ធេើងរ ា្ ញធៅ កនុងរដាសភា
អាធម្រ ិកផ្ងខ្ដរ ។ គ្ពះអ្ងគបានរញ្ជជ ក់
ថា គ្ពះសងឃទាងំ ៣ អ្ងគធនះ គ្តូ្វធវៀត្
ណាម្ចរដ់្ឋករុ់កធដ្ឋយគ្ោន ់ ខ្ត្
សកម្មភាព រធគ្ងៀនអ្កសរស្នគសតខ្មមរ 
ត្ថម្វត្តអារាម្ធៅកម្ពុជាធគ្កាម្ ។ 

គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ យ័ញ តូ្ន បាន
ខ្ងលងថា៖ “ដូចកនលងធហើយ ធៅកនុងខ្ម ៥ 
ឆ្ន  ំ ២០១៣ ដូចម្នររូខាងធនះ ខ្ដល
គ្តូ្វរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ បានចរផ់្សកឹ
គ្ពះសងឃ ធហើយចរគ់្ពះសងឃដ្ឋករុ់ក 
កនុងម្យួអ្ងគៗ ជារព់នធនាោរ ៦ ឆ្ន  ំ ៤ 
ឆ្ន  ំ ៣ ឆ្ន  ំ ១ ឆ្ន  ំ ១០ ខ្ម ១២ ខ្ម ជា
ធដើម្ ធដ្ឋយគ្ោនខ់្ត្ត្វ៉ា អំ្ព៊ីការសិកា
ធរៀន សូគ្ត្នូវទំ្ធនៀន ទ្ម្ល រ ់ អ្កសរស្ន
គសតខ្មមរ” ៕ 

កាេពោីៃ ែថ្ង ៃអាទរិយ ទ ី ០៩ 
ខែកម្ស ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្នត្បករួបា
េទារ់ម្សរិ តភាពរវាងត្កមុ្ស I Love 
Cambodia Hot News vs 
Battambang Real News នងិ

ត្កមុ្ស Khmer Youth Empire 
vs I Cambodia  មៅទតី្កងុ
ភ នាំមពញ ។ មៅក នងុការត្បករួបាេទារ់
មនាះខដ្រ រ ាំណាងឲ្យ វទិយុសាំម ងកម្ស ពុ
ជ្ញមត្កាម្ស នងិ សារពរ័ម៌្នថ្ត្ពនគរ 

មោក សនឺ ខែង មែ ើន បានយកអាវ
យរឺ VOKK ែាំននួ ១៣ (អាវយរឺ
ខដ្េម្ន មូហគ  សាំម ងកម្ស ពជុ្ញ
មត្កាម្ស មៅពមី្សែុ នងិ មៅពមីត្កាយ
ែ នងជ្ញ មូហគ ថ្នសារពរ័ម៌្នថ្ត្ពនគរ 

) មៅខែកដ្េត់្កមុ្ស I Love Cam-
bodia Hot News មដ្ ើម្សបមីេ ើក
ទកឹែរិ តដ្េព់កួមគ ឲ្យម្នកម្ៃ ាំងែរិ ត
ដ្មណតើម្សជយ័ជាំនះ ពកីារត្បករួបា
េទារ់ម្សរិ តភាពមនះ ។ មត្ៅពមីនះ ក៏

បានខែកដ្េត់្កមុ្សយវុជនខែ មរមត្កាម្ស 
នងិ ត្កមុ្សយវុជនអ នកមត្ប ើបណាដ ញ
សង គម្ស Facebook មៅក នងុត្បមទស
កម្ស ពជុ្ញ ផងខដ្រ ៕ 

សកម្ែភាពផ្សសពវផ្សាយររូសញ្ញា  VOKK តាម្រយៈអា យឺត 

រដ្ឋឋភបិាេត្បមទសនានា ត្រវូខរមត្ប ើនវូម្សម្ាបាយ ការទរូមដ្ ើម្សបីដ្ឋក់សម្ព្ជត្ម្សញុឲ្យមវៀរណាម្ស
ត្រវូខរសាដ ប់ នវូសាំម ងរបស់ត្បជ្ញពេរដ្ ឋថ្នត្បមទសមនះ អ នកខដ្េកាំពងុខរខស្សកមៅឲ្យបញ្ចប់នវូ

របប កមុ្ស មយុនសិ តផ្ដដ ែ់ការដ្ច៏ាស់គាំរេិ ។ 

HWR: ប្ពោះសងឃចៅម្ពុជាចប្ោម្ 
ចៅខ្តប្តូ ច ៀតណាម្ច វ្ើទុកខ

រុកចម្នញ 



ថ្ង ៃមៅរ ៍១៣ មក ើរ ខែខែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៦ ទស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ខ្មែរ នងិ យួន ចតើនរណាជាអនកចរ ើសចអើងពូជសាសន ៍? 

មៅ 
មពេង ម ីៗ មនះ សាថ នទរូមវៀរណាម្សបានបមញ្ចញត្បរកិម្ស មនងឹត្កមុ្សម្សនសុសខដ្េបានត្ពរួ ថ្ដ្ោន  វាយសម្ៃ ប់ ជនជ្ញរយិនួម្ន ក់ឲ្យសាៃ ប់ក នងុត្ពរឹ តកិារណ៍មត្ោះថាន ក់ែរាែរណ៍ម្សយួ ថា 
ជ្ញការ មរ ើស មអ ើងពជូសាសន ៍ម ើយ រដ្ឋឋភបិាេខែ មរកប៏ានឃារ់ែ ៃនួជនសងស័យម្ន ក់យកមៅផ ដនាា មទាស យ៉ាង អន ាះសា ែណៈខដ្េកាេពខីែ ម្សករា ឆ្ន ាំ ២០១៤ មនះ ត្កសងួ

ការបរមទស នងិស  ត្បរបិរ តកិារ អន តរជ្ញរកិម្ស ពជុ្ញ បានចារ់ទកុការមសនើសុាំ របស់សម្គម្សខែ មរមត្កាម្សឲ្យរដ្ឋឋភបិាេកម្ស ពជុ្ញ អន តរាគម្សន ៍ ដ្េ់ត្ពះសងឃ នងិពេរដ្ ឋខែ មរមត្កាម្សមៅកម្ស ពជុ្ញ មត្កាម្ស 
ខដ្េត្រវូបានមវៀរណាម្សចាប់ដ្ឋក់ពន ធោរថា “ សួពសីម្សរ ថកែិ ចរបស់ែ ៃនួ មត្ពះថា ពេរដ្ ឋខែ មរមត្កាម្សរស់មៅក នងុត្បមទសមវៀរណាម្ស ត្រវូសថរិមៅមត្កាម្សការត្គប់ត្គងរបស់ែាប់មវៀរណាម្ស” ។ 

———————————— 
យនួសាៃ ប់មដ្ឋយសារជមម្ៃ ះ 
មរឿងមត្ោះថាន ក់ែរាែរណ៍៖ 
———————————— 

កាលព៊ីយរថ់្ងៃទ្៊ី ១៥ ខ្មកុម្ភៈ ជន
ជាតិ្យួនម្ន ក ់ ធ ម្ ះ គ្តឹ្ង វុងំ ធចៀង 
អាយុ ៣០ ឆ្ន  ំ ធកើត្ធៅកម្ពុជា គ្តូ្វបាន
ម្នុសសម្យួគ្កុម្ គ្ពួត្ោន វយសម្ល រ ់
ធគ្កាយព៊ីម្នធគ្ោះថាន កច់រាចរែ៍ម្យួ
ធកើត្ធេើង ។ ធគ្កាយគ្ពឹត្តិការែ៍ធនះ 
ធោក គ្តឹ្ង វុងំ ងុង អ្នកនាពំាកយស្នា ន
ទូ្ត្ធវៀត្ណាម្គ្រចកំម្ពុជា បានសត៊ី
រធនាទ សគ្កុម្ជនថ្ដដល់ថា បានញុះ    
ញង ់ ឲ្យម្នអំ្ធពើហិងាធៅធលើជនជាតិ្
យួន ធដ្ឋយស្នរខ្ត្ការធរ ើសធអ្ើងពូជ
ស្នសន ៍។ ធគ្កាយម្ក ម្គនត៊ីនាពំាកយគ្ក 
សួងម្ហាថ្ផ្ទថ្នគ្រធទ្សកម្ពុជា ធោក 
ធមៀវ សុភរ័ បានធចទ្គ្រកានថ់ា កនលង
ម្ក ធម្ដឹកនារំែរកសសធគ គ្ ះជាតិ្ 
ធាល រប់ានធគ្រើគ្បាស់ ពាកយធរ ើសធអ្ើងនឹង
ជន ជាតិ្យួនធៅកម្ពុជា ធហើយធោក 
ធមៀវ សុភរ័ បានរញ្ជជ កគ់្បារ ់ ស្នរ
ពត័្ម៌្នថា សម្ត្ាកិចចបានឃ្ត្ម់លួនជន
សងសយ័ ធហើយបានរញ្ជូ នធៅឲ្យតុ្ោ 
ការ ធដើម្ប ៊ីធ វ្ើការផ្ដនាទ ធទាសត្ថម្ផ្លូវ  
ចារ ់ ។  

ធគ្កាយព៊ីការឃ្ត្ម់លួនជនសងសយ័
ជាជនជាតិ្ខ្មមររចួម្ក អ្នកនាពំាកយ 
ស្នា ន ទូ្ត្ ធវៀត្ ណាម្គ្រចកំម្ពុជា 
ធោក គ្តឹ្ង វុងំ ងុង (Tran Van 
Thong) បានសខ្ម្ដងការធពញ ចិត្តនឹង
ចំណាត្ក់ារ ររស់សម្ត្ាកិចចកម្ពុជា 
ខ្ដលបានចរម់លួនជនសងសយ័ម្ន ក ់ ព៊ី
រទ្ធចទ្គ្រកានថ់ា ម្នពាកព់ន័ធនឹង
ការគ្ពួត្ោន វយសម្ល រជ់នជាតិ្ យួន
ររស់ធរ ធគ្ពាះធវៀត្ណាម្ម្ន ជំធនឿចិត្ត
ចំធពាះការផ្តល់ ការការពារសុវត្ាិភាព
ជនជាតិ្យួនធៅកម្ពុជា ។ 

ការឃ្ត្ម់លួនជនសងសយ័ ជាជន
ជាតិ្ខ្មមរផ្ដនាទ ធទាស កនុងករែ៊ី សម្ល រ់
ជនជាតិ្យួនធនះ វផ្ទុយនឹង របាយ
ការែ៍ររស់ អ្ងគការសហគ្រជាជាតិ្ 
ខ្ដលបានផ្ាយកាលព៊ីឆ្ន  ំ ២០០២ 
រ ា្ ញថា អំ្ធពើហិងាគ្ពួត្វយសម្ល រ់
ធៅត្ថម្ទ្៊ីធាល ស្នធារែៈ បានធកើន  
ធេើង ។ របាយការែ៍រ ា្ ញថា 
ម្នុសសចំននួ ៦៥ នាក ់គ្តូ្វបានសម្ល រ់
ចរត់្ថងំព៊ីពាកក់ណាដ លឆ្ន  ំ ១៩៩៩ ។ 
ករែ៊ី ទាងំធនាះ ភារធគ្ចើនសម្ត្ាកិចច 
បានដឹង រ៉ាុខ្នតម្និបានអ្នតរារម្ន ៍ ឬ 

ឃ្ត្ឃ់្ងំរទ្ធលមើសទាងំធនាះធទ្ ។  
ធហតុ្ផ្លទាងំធនះ គ្តូ្វបានម្តិ្ស្នធា    
រែជនម្នម្នទិលសងសយ័ថា ចំណាត្់
ការររស់រដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ខ្ដលដឹកនា ំ
ធដ្ឋយ ធោក ហ៊ាុន ខ្សន ធលើករែ៊ី
ឃ្ត្កម្មធលើជនជាតិ្យួនម្យួធនះ វ
គ្ោនខ់្ត្ធដើម្ប ៊ីផ្លគ រ ់ ផ្ាុនម្ច ស់យួនររស់
មលួនខ្ត្រ៉ាុធណាណ ះ ។ 

គ្រសិនធរើជនជាតិ្យួនធៅធលើទឹ្ក
ដ៊ីកម្ពុជា ពិត្ជាម្នសិទ្ធិជាងជន ជាតិ្
ខ្មមរម្ច ស់គ្សុក ធហើយរដ្ឋា ភបិាល ធោក 
ហ៊ាុន ខ្សន ការពារខ្ត្ផ្លគ្រធយាជនឲ៍្យ
ជនជាតិ្យួនធទ្ៀត្ ធនាះ គ្បាកដណាស់
ថា ជនជាតិ្យួន នឹងនាោំន ម្ករស់ធៅ
មុសចារក់ានខ់្ត្ធគ្ចើនធេើងខ្ងម្ធទ្ៀត្
ធៅកម្ពុជា ខ្ដលជារញ្ជា ម្យួ ដធ៏គ្ោះ
ថាន កស់គ្ម្រអ់្នារត្ថ្នកម្ពុជា ។ 

—————————————— 
មវៀរណាម្សមរ ើសមអ ើងពជូ

សាសនែ៍ ាំមពះខែ មរមត្កាម្ស 
កម្ស ពជុ្ញមដ្ឋះថ្ដ្យករែួែ ៃនួ៖ 

—————————————— 
កាលព៊ីថ្ងៃទ្៊ី ១៧ ខ្មម្ករា ឆ្ន  ំ

២០១៤ ធនះ គ្កសួងការរធទ្ស និង
សហគ្រតិ្រត្តិការអ្នតជាតិ្ ថ្នរដ្ឋា ភ ិ    
បាល កម្ពុជាបានអ្ះអាងជាផ្លូវការថា    
“ពលរដាខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ ខ្ដលរស់ធៅ   
ធវៀត្ណាម្ជា ពលរដាធវៀត្ណាម្ សាិត្
កនុងការគ្ររគ់្រង ររស់ចារធ់វៀត្       
ណាម្ ។ កម្ពុជា និង ធវៀត្ណាម្ជា
គ្រធទ្សម្ន អ្្ិរធត្យយ ភាពធរៀងៗ
មលួន ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាអ្នុវត្ត 
យា៉ា ងមុ្ងឺម្៉ា ត្ ់ នូវធោលនធយាបាយម្និ 
ធគ្ជៀត្ ខ្គ្ជកចូល កិចចការថ្ផ្ទកនុងគ្រធទ្ស
ដថ្ទ្” ។ ការអ្ះអាងធនះត្ថម្រយៈលិមិត្
ម្យួចារធ់ផ្ាើជូន ធោក សឺន ធយឿង 
គ្រធានសម្ រម្ខ្មមរកម្ពុជាធគ្កាម្ ធដើម្ប ៊ី
សិទ្ធិម្នុសស និងអ្ភវិឌឍន ៍ ខ្ដលម្ន
មូ្លដ្ឋា នធៅគ្រធទ្សកម្ពុជា ធដើម្ប ៊ីធ ល្ើយ
ត្រម្កសម្រម្ម្យួធនះ ខ្ដលបាន
អំ្ពាវនាវ ឲ្យរដ្ឋា ភបិាលខ្មមរជយួ អ្នតរា 
រម្នធ៍ៅធវៀត្ណាម្អំ្ព៊ីករែ៊ី ចរ ់ គ្ពះ
សងឃ និងពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ដ្ឋកព់នធ 
នាោរ ។ ម្នករែ៊ី ជាធគ្ចើន ខ្ដលរដ្ឋា
ភបិាលធវៀត្ណាម្ និងជនជាតិ្យួន
បានធ វ្ើម្កធលើពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ធហើយ
គ្តូ្វបានអ្នតរជាតិ្ ធថាា លធទាសធវៀត្   
ណាម្ថា បានរធំោភសិទ្ធិម្នុសសយា៉ា ង

ៃ្ន់្ ៃរធលើ ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ធហើយទ្ធងវើ

ទាងំធនះ គ្តូ្វបានខ្មមរធគ្កាម្ចត្ទុ់្កថា 
ជាការធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសនខ៍្ដរ ធនាះ 
ម្និគ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា និងស្នា ន
ទូ្ត្កម្ពុជាធៅថ្គ្ពនររ ធ វ្ើអ្នតរារម្នអ៍្វ៊ី
ធេើយ ។ 

ករែ៊ី ខ្ដលធវៀត្ណាម្បានរធំោភ
សិទ្ធិ និងធរ ើសធអ្ើពូជស្នសនធ៍លើខ្មមរ
ធគ្កាម្ធនាះ ម្នជាធគ្ចើន ដូចជា កាលព៊ី
ថ្ងៃទ្៊ី ២ ខ្មកញ្ជា  ឆ្ន  ំ ២០១០ ពលរដា
ខ្មមរធគ្កាម្ ២ នាក ់ បានរងការគ្ពួត្វយ
សម្ល រ ់ ធដ្ឋយធគ្រើការិំត្ និងដំរង ព៊ី
សំណាកជ់នជាតិ្យួនរារសិ់រនាក ់ ធៅ
តំ្រនច់ម្ា រធៅស៊ាូម្យួ កនុងធមត្តធរាងដំរ ៊ី 
ឬ ធមត្តថ្ត្និញ ថ្នខ្ដនដ៊ីកម្ពុជាធគ្កាម្ ។ 
ខ្មមរធគ្កាម្ ១១ នាកធ់ទ្ៀត្ បានរង ររសួ
ធៅកនុងអំ្ធពើហិងាធនាះ ខ្ដលធរធចទ្ថា 
រណាដ លម្កព៊ីការរ៉ាះទ្ងគិចពាកយសំដ៊ីោន  
និង ការធរ ើសធអ្ើងជាតិ្ស្នសនជ៍ាធដើម្ ។ 
ធនះធរើត្ថម្ការអ្ះអាង ព៊ីគ្រួស្នរជនរង
ធគ្ោះខ្មមរធគ្កាម្ បានគ្បារវ់ទិ្យអុាសុ៊ីធសរ ៊ី 
ខ្ដលបានធចញផ្ាយកាលព៊ី ថ្ងៃទ្៊ី ១៩ 
ខ្មកញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១០ ។ 

កនុងគ្ពឹត្តិការែ៍ធនះ យុវជនខ្មមរ
ធគ្កាម្ម្ន កធ់ ម្ ះ ធៅ ខ្ែត្ អាយុ 
២២ ឆ្ន  ំម្នគ្សុកកំធែើ ត្ ធៅកនុងភូម្ិ
រោំង ឃុំរោំង គ្សុកស្នវ យទ្ង ធមត្ត
ម្ត្គ់្ជូកខ្ដលបានស្នល រ ់ និងយុវជន
ខ្មមរធគ្កាម្ ធ ម្ ះ ធៅ ផ្លត្ ម្នគ្សុក
កំធែើ ត្ធៅកនុងឃុំរនាទ យស្នវ យ គ្សុក
ស្នវ យទ្ង ធមត្តអានយា៉ា ង ឬ ធមត្ត
ម្ត្គ់្ជូករងររសួយា៉ា ង ដំែំ ។ 

ធៅថ្ងៃ ១១ ខ្ម កុម្ភៈ ឆ្ន  ំ ២០១៣ 
គ្ពះសងឃ ២ អ្ងគ និង រុរសខ្មមរម្យួររូ 
ធៅភូម្លិិចចក ឃុំតឹ្ងហាវ  គ្សុក
កធញ្ជច ង ធមត្តគ្ពះគ្ត្ពាងំ គ្តូ្វគ្កុម្យុវ
ជនជនជាតិ្យួនស្នា ត្ផ់្លូវ ថ្វឲ្យររសួជា
ទ្ម្ៃន ់ ។ រ៉ាុខ្នតគ្កុម្ជនជាតិ្យួនទាងំ 
២១ នាកធ់នះ ម្និគ្តូ្វបានផ្ដនាទ ធទាស
ធេើយ ធដ្ឋយអាជាា ្រធវៀត្ណាម្អ្ះ 
អាងថា ជនថ្ដដល់ទាងំធនះ ម្និទាន់
គ្ររអ់ាយុគ្តូ្វទ្ទ្លួមុសគ្តូ្វត្ថម្ចារ ់
គ្ពហមទ្ែឌ  ថ្នគ្រធទ្ស ធវៀត្ណាម្ ។ 

កាលព៊ីថ្ងៃទ្៊ី ១៦ ខ្មឧសភា ឆ្ន  ំ
២០១៣ ធនះ អាជាា ្រធវៀត្ណាម្បាន
រញ្ជជ ឲ្យកងកម្ល ងំ សនតិសុម ររស់ មលួន
ធៅធោះជញ្ជជ ំងកុដិររស់ គ្ពះធត្ជគ្ពះ 
រុែ ល៊ី ចិនាដ  គ្ពះសងឃវត្តថ្គ្ពជារ ់ឋតិ្
ធៅកនុងធមត្ត ឃ្ល ងំ ធហើយចរគ់្ពះអ្ងគ
ដ្ឋកចូ់លបាវ យកធៅធ វ្ើ ទារែុកម្ម 
ធៅស្នោគ្សុកធគ្ជាយញរ ធដ្ឋយធចទ្

គ្ពះអ្ងគថា បានទាកទ់្ងខ្មមរធគ្កាម្ធៅ
ធគ្ៅគ្រធទ្ស ។ ការធ វ្ើទារែុកម្មធនះ 
ធរសធងាត្ ធឃើញម្និម្នម្គនត៊ីធវៀត្   
ណាម្ ឬ ជនថ្ដដល់ណាម្ន កប់ាន
ទ្ទ្លួមុសគ្តូ្វចំធពាះមុ្មចារធ់េើយ ។ 

ថ្ងៃទ្៊ី ២៥ និង ២៧ ខ្មកញ្ជា  ឆ្ន  ំ
២០១៣ តុ្ោការរកសកុម្មុយនិសតធវៀត្
ណាម្ បានគ្រកាសស្នល គ្កម្ផ្ដនាទ
ធទាស ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ៩ ររូ កនុងធនាះ 
ម្នគ្ពះសងឃ ២ អ្ងគ និង គ្រហសា ៧ 
ររូឲ្យ ជាររុ់កម្ន ក់ៗ ព៊ី ១០ ខ្មធៅ ០៦ 
ឆ្ន  ំ ព៊ីរទ្អ្វ៊ីម្យួខ្ដលរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្
ណាម្ធៅថា “រងាអ្សនតិសុមទ្៊ីស្នធា 
រែៈនិងរទ្គ្រឆ្ងំរដ្ឋា ភបិាល” ធដ្ឋយ 
គ្ោនខ់្ត្ គ្ពះសងឃទាងំធនះរធញ្ច ញម្តិ្
តិ្ចត្ចួ ត្ថម្រយៈវទិ្យសំុធេងកម្ពុជា
ធគ្កាម្ និង វទិ្យអុាសុ៊ីធសរ ៊ី ។ 

ធៅថ្ងៃទ្៊ី ១៣ និង ១៤ ខ្មកុម្ភៈ 
កនលងធៅធនះ ធសៀវធៅសិកាម្យួខ្ដល
ម្នចំែងធជើងថា “ធវយាករែ៍ ខ្មមរ
សធគ គ្ ះ” ខ្ដលបានធរៀរធរៀងធដ្ឋយ 
ធោក ថាច ់ឯក ធៅភូម្សំិែឹង គ្សុក
កំពង ់ ស្នព ន ធមត្តគ្ពះគ្ត្ពាងំ និងបាន
ធបាះពុម្ពធដ្ឋយ គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់
ចនទត្ថរា សម្ែ និសសតិ្ខ្មមរធគ្កាម្ ធៅ
គ្រធទ្សថ្ង គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណា
ម្ររឹយក ធពលខ្ដលគ្ពះអ្ងគ បានធផ្ាើ 
ធសៀវធៅធនះ ធៅខ្ចកដល់សម្ែ
សិសសគ្រូរធគ្ងៀនធៅកម្ពុជាធគ្កាម្ ។ 
អាជាា ្រធវៀត្ណាម្ បានធចទ្ម្ច ស់ធរៀរ 
ធរៀងធសៀវធៅធនះថា បានធបាះពុម្ព ធសៀវ 
ធៅមុសចារ ់ ធដ្ឋយម្និបាន ល្ងកាត្់
ការគ្តួ្ត្ពិនិត្យព៊ីរដ្ឋា ភបិាល ។ 

ម្ា៉ាងធទ្ៀត្ ជនជាតិ្យួន ម្និខ្ដល
ធៅជនជាតិ្ខ្មមរថា “ខ្មមរ” ធទ្ ធរខ្ត្ង
ធៅខ្មមរថា “ធម្ៀង” (Mien) ត្ថងំព៊ីធដើម្
ធរៀងម្ក ខ្ដលទ្ធងវើទាងំធនះ រដ្ឋា ភបិាល
ររស់ ធោក ហ៊ាុន ខ្សន និង ជនជាតិ្

យួនមលួនឯងផ្ង គ្តូ្វពិចរណាថា ធត្ើ
មលួនម្នធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសន ៍ ធលើជន
ជាតិ្ខ្មមរខ្ដរ ឬ ធទ្ ។ 

ទ្ធងវើខ្ដលធរៀររារម់្កធនះ កល៏មម្
ល្ុះរញ្ជច ំងឲ្យធឃើញថា រដ្ឋា ភបិាល    

កម្ពុជា និងម្គនត៊ីស្នា នទូ្ត្ធវៀត្ណាម្ 
ខ្ដលបានអ្ះអាងថា ខ្មមរជាអ្នកធរ ើស    
ធអ្ើងពូជស្នសនធ៍នាះ ករ៏រួពិចរណា
ធម្ើលធទាស កំហុសររស់មលួនផ្ង ធគ្ពាះ  
រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ធនាះ ម្និគ្តឹ្ម្ខ្ត្
ធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសនធ៍លើពល រដាខ្មមរ
ធគ្កាម្ខ្ត្រ៉ាុធណាណ ះធទ្ ខ្ត្មលួនបានរធំោភ
សិទ្ធិម្នុសសយា៉ា ង ៃ្ន់្ ៃរធលើពលរដាខ្មមរ
ធគ្កាម្ធៅកម្ពុជាធគ្កាម្ខ្ងម្ធទ្ៀត្ ។ 
ចំខ្ែកកម្ពុជាវញិ ជារដ្ឋា ភបិាលកំ
ធស្នយអ្សម្ត្ាភាព និងកញ្ជ ះយួនដ្ឋច់
ថ្ងលធ វ្ើអ្វ៊ីៗ ធដើម្ប ៊ីខ្ត្ការពារផ្លគ្រ 
ធយាជន ៍ ឲ្យជនជាតិ្យួនខ្ដលរស់ធៅ
មុសចារក់នុងគ្រធទ្សខ្ត្រ៉ាុធណាណ ះ ។ 
ធដើម្ប ៊ីកំុឲ្យជនជាតិ្ខ្មមរធៅដ គ្ក ហាយនឹង
ជនជាតិ្យួនធនាះ រដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាគ្តូ្វ 
ខ្ត្រធងាើត្គ្កសួងអ្ធនាត គ្រធវសន ៍ ធដើម្ប ៊ី
ធានាឲ្យបានចាស់ថា រាល់ជនជាតិ្
យួនខ្ដលមុសចារធ់ៅគ្សុកខ្មមរ គ្តូ្វខ្ត្
ចររ់ញ្ជូ នធៅធវៀត្ណាម្វញិ ត្ថម្   
ចារ ់។ ម្ា៉ាងធទ្ៀត្ រដ្ឋា ភបិាលខ្មមរ គ្តូ្វ
ខ្ត្ម្នធសចកដ៊ីកាល ហាន ហា៊ា នគ្រតិ្កម្ម
ធៅរដ្ឋា ភ ិ បាលធវៀត្ណាម្អំ្ព៊ីករែ៊ី  
ខ្ដលធវៀត្ណាម្ បានរធំោភសិទ្ធិ និង
ធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសន ៍ ធលើពលរដាខ្មមរ
ធគ្កាម្ ដូចអ្វ៊ីខ្ដល ម្នខ្ចងកនុង រដា្ម្ម
នុញ្ា ថ្នគ្រធទ្សកម្ពុជាថា “ខ្មមរធៅធគ្ៅ
គ្រធទ្សគ្តូ្វបានរដាោពំារ” ផ្ង ធទ្ើរស
កដិសម្ជារដ្ឋា ភបិាល ម្យួខ្ដលរំធរ ើផ្ល
គ្រធយាជនជ៍ាតិ្ខ្មមរ ៕ 

ធដ្ឋយ ថាច ់គ្រ៊ីជា ធរឿន 

ម្នទ៊ីរធពទ្យយនួធមត្តម្ត្គ់្ជកូ ថ្ងៃទ្៊ី ២២ ខ្មធម្ស្ន ឆ្ន  ំ២០១១៖  ធោក ធៅ ធហន គ្ត្វូអាជាា ្រ
ធវៀត្ណាម្ធ វ្ើទារែុកម្ម ធហើយយកម្កពាបាលធៅម្នទ៊ីរពទ្យទាងំធជើងជារធ់ខាន ះ ។ 



ថ្ង ៃមៅរ ៍១៣ មក ើរ ខែខែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧  ៧ ទស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

គ្រកដណាស់ ម្កដល់ធពលធនះ 
សហរដាអាធម្រកិ ម្នការផ្លល ស់ទាងំ 
គ្សុង រឺគ្កុម្ជនជាតិ្ធដើម្ខ្សបកគ្កហម្ 
និង គ្កុម្អាធម្រកិ ខ្សបកធមម  គ្តូ្វបានធរ
សិទ្ធិធសនើោន ភាពោន  ធដ្ឋយម្និម្នការ
គ្រកាន ់ ឬ ធរ ើសធអ្ើងធទ្ៀត្ធេើយ ។ 
កាលព៊ី ៥០ ឆ្ន  ំ មុ្នជនជាតិ្ អាធម្រកិ
ខ្សបកធមម  គ្តូ្វបានធរធរ ើសធអ្ើងយា៉ា ង ៃ្ន ់

ៃ្រ ធដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលបានខ្រងខ្ចកដ្ឋច់
គ្សេះ រវងម្នុសសខ្សបកស និង 
ខ្សបកធមម  ដូចជា ធៅទ្៊ីស្នធារែៈទឹ្ក
សគ្ម្រជ់នជាតិ្ស ជនជាតិ្ខ្សបកធមម  
ម្និម្ន សិទ្ធិផឹ្កធេើយ ធៅត្ថម្ឡាន
គ្កុង គ្កុម្ជនខ្សបកជាតិ្ធមម គ្តូ្វបានធរ
ឲ្យចូលទាវ ខាងធគ្កាយ ឬ ធរើគ្កុម្ជន
ជាតិ្ ខ្សបកសមវះធៅអ្៊ី ធរអាចធដញ
ជនជាតិ្ខ្សបកធមម ឲ្យធគ្កាកធចញ ធដើម្ប ៊ី
យកធៅអ្៊ីម្កអ្ងគុយបាន ជាធដើម្ ។ 

ធដ្ឋយម្នសកម្មភាពគ្រកាន ់    
ពែ៌័សម្បរុ និងធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសន៍
ខ្ររធនះ ធទ្ើរ ម្៉ា ៊្ីន លូធ ើ្ឃ៊ីង ធចញ
មុ្មដឹកនាធំ វ្ើការត្ស៊ាូអ្ហិងា ធដើម្ប ៊ី
ទាម្ទារ “សិទ្ធិសុ៊ីវលិ ឬ សិទ្ធិពលរដា” 
ធយាងត្ថម្ធសចកដ៊ី គ្រកាសឯករាជយ
ររស់សហរដាអាធម្រកិ ខ្ដលបានគ្រ 
កាស កាលព៊ី ១៧៧៦ ថា “ម្នុសសគ្ររ់
ររូធកើត្ម្កម្នសិទ្ធធិសមើោន  ្ម្មជាតិ្
បានផ្ដល់ឲ្យពកួធរនូវសិទ្ធិខ្ដលម្និអាច 
រ៉ាះពាល់បានធេើយ ។ ធៅកនុងសិទ្ធិធនាះ 
ម្នសិទ្ធរិស់រានម្នជ៊ីវតិ្ សិទ្ធិធសរ ៊ី
ភាព និង សិទ្ធខិ្សវងរកសុភម្ងគល” ។ 
ម្៉ា ៊្ីន លូធ ើ្ឃ៊ីង បានរញ្ជជ កថ់ា 
ម្នុសសគ្រររ់រូម្និថា ខ្សបកស ឬ 
ខ្សបកធមម ធទ្ ខ្ដលជាពលរដាអាធម្រកិ  
កាងំ គ្តូ្វខ្ត្ទ្ទ្លួបានផ្លគ្រធយាជន ៍
ព៊ីកិចចសនា ររស់ធសចកដ៊ីគ្រកាសឯក
រាជយធនះគ្ររ់ៗ ោន  ។ 

ធៅកនុងមលឹម្ស្នរម្យួ ថ្នសុនទកថា    
“មាុមំ្នសុរិនម្យួ” ម្៉ា ៊្ីន លូធ ើ្ឃ៊ីង 
បានខ្ងលងថា “មាុមំ្នសុរិនថា ថ្ងៃណា
ម្យួកូនររស់ មាុ ំទាងំ ៤ នាក ់ នឹងគ្តូ្វ
បានរស់ធៅកនុងគ្រធទ្សម្យួខ្ដលពកួធរ

ម្និគ្តូ្វបានវយត្ថ្ម្លធដ្ឋយសម្បរុខ្សបក 
ខ្ត្ធដ្ឋយ អាករបកិរយិា ររស់ពកួធរ” ។ 

មែៈខ្ដលសុរិនររស់ ម្៉ា ៊្ីន 
លូធ ើ្ឃ៊ីង បានកាល យជាការពិត្ធហើយ 
ធយើងគ្កធេកធម្ើលវសនាររស់ ខ្មមរ
ធគ្កាម្ ខ្ដលជាជនជាតិ្ធដើម្ ថ្នខ្ដនដ៊ី
កម្ពុជាធគ្កាម្វញិ ពកួធរធៅខ្ត្រងការ
ធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសន ៍ ព៊ីសំណាករ់ដ្ឋា ភិ
បាលធវៀត្ណាម្ និងជនជាតិ្យួនជា
អាណានិរម្ជន ខ្ដលបានចូលម្កធ វ្ើ
អាណានិរម្ធលើពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ម្ច ស់ 
គ្សុក ដខ្ដល ។ 

ម្កដល់ឆ្ន  ំ២០១៤ ធនះ ម្នរយៈ
ធពល ៦៥ ឆ្ន  ំធហើយខ្ដលខ្មមរធគ្កាម្រស់
ធៅធគ្កាម្ នឹម្អាណានិរម្ធវៀត្ណាម្ 
ធគ្កាយព៊ីបារាងំ បានធផ្ទរខ្ដនដ៊ីកូស័ង  

សុ៊ីន ឬ កម្ពុជាធគ្កាម្ ឲ្យឋតិ្ធៅធគ្កាម្
រដាចំែុះធវៀត្ណាម្ ចរព់៊ីថ្ងៃធៅ ០៤ 
ខ្មម្ងុិនា ឆ្ន  ំ ១៩៤៩ ម្ក ជ៊ីវតិ្ខ្មមរ
ធគ្កាម្ ខ្ត្គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្
ធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសន ៍ ធ វ្ើទុ្កខរុកធម្នញ 
ធរៀងរាល់ថ្ងៃឥត្គ្ស្នកគ្ស្ននត ។ 

ការខ្ដលរ ា្ ញឲ្យធឃើញថា រដ្ឋា ភិ
បាលធវៀត្ណាម្ ធៅខ្ត្គ្រកានពូ់ជ
ស្នសនធ៍លើពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ធនាះ ម្ន
ដូចជា ជនជាតិ្យួនម្ន សិទ្ធិផ្លដ ចមុ់្ម
ធលើខ្មមរធគ្កាម្ម្ច ស់គ្សុក គ្ររយ់ា៉ា ងទាងំ
អ្ស់ ។ ឧទារែ៍ជាកខ់្សដង ពិ ៊្ីរុែយ
ចូលឆ្ន  ំ យួនធរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ពលរដាធវៀត្
ណាម្ទូ្ទាងំគ្រធទ្ស គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភ ិ   
បាលអ្នុម្ត័្ឲ្យឈរស់គ្ម្ក ់ រយៈ
ធពលកនលះខ្ម ខ្ត្សគ្ម្រ ់ រុែយចូលឆ្ន  ំ

និង រុែយខ្សនដូនត្ថររស់ខ្មមរធគ្កាម្ 
កនុងម្យួឆ្ន  ំម្នខ្ត្ ៤ ថ្ងៃរ៉ាុធណាណ ះ ម្និ
គ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ គ្រកាស
ឲ្យឈរ ់ សគ្ម្កទូ់្ទាងំខ្ដនដ៊ីកម្ពុជា
ធគ្កាម្ធេើយ ។ រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្
បានធរើក ស្នស្នឲ្យជនជាតិ្យួនធរៀន   
ទូ្ទាងំគ្រធទ្ស ធោកគ្រូ អ្នកគ្រូម្ន
គ្បាកខ់្ម ខ្ត្ម្និបានធរើកស្នោកម្មវ ិ្ ៊ី
ជាខ្មមរសគ្ម្រខ់្មមរធគ្កាម្ទូ្ទាងំ ខ្ដនដ៊ី
កម្ពុជាធគ្កាម្បានសិកាធេើយ ។ ទ្ធងវើ
ធនះ កូនធៅខ្មមរធគ្កាម្ នឹងកាល យធៅជា
ជនជាតិ្ យួនយា៉ា ងពិត្គ្បាកដ ធដ្ឋយ 
ស្នរពកួធរម្និបាន ធចះអ្កសរស្នគសត
ជាតិ្ររស់មលួន ធគ្ពាះនាោំន ធរៀនខ្ត្ស្នោ
រដាយួន ។ 

ធៅធពលងម៊ីៗធនះ រដ្ឋា ភបិាលធវៀត្
ណាម្ បានរគ ា្ រយា៉ា ងធឃ្រធៅធៅ
ធលើគ្ពះសងឃ និងពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ 
ចំននួ ៨ អ្ងគ និង ររូ កនុងធនាះ បាន
ចរ ់ គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ល៊ី ចិនាដ  ថ្នវត្ត
ថ្គ្ពជារគ់្ចកចូលបាវ យកធៅធ វ្ើទារែុ 
កម្ម ធដ្ឋយ ធចទ្ថា គ្ពះសងឃ អ្ងគធនះ 
បានទាកទ់្ងខ្មមរធគ្កាម្ ធៅធគ្ៅគ្រ   
ធទ្ស ។ ចំខ្ែក គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ល៊ីវ 
ន៊ី និង គ្ពះធត្ជគ្ពះរុែ ថាច ់ ធ្ឿន 
គ្តូ្វ បាន  ចរផ់្សកឹ និងដ្ឋករុ់ក ៦ ឆ្ន  ំ
ធដ្ឋយគ្ោនខ់្ត្គ្ពះសងឃ ទាងំព៊ីរអ្ងគធនះ 
បានផ្ដល់ រទ្សម្ភ សនតិ៍្ចត្ចួ ជាម្យួ
វទិ្យ ុ សំធេង កម្ពុជា ធគ្កាម្ និង វទិ្យុ
អាសុ៊ីធសរ ៊ី ។ ធៅម្នធរឿងខ្ដលរដ្ឋា ភបិា
លធវៀត្ណាម្ បានរធំោភរំពានសិទ្ធិ
ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ជាធគ្ចើនធទ្ៀត្ ខ្ដល
ម្និអាចធរៀររារអ់្ស់បានធេើយ ។ 

“ធយើងម្នសុរិនម្យួសគ្ម្រខ់្មមរ
ធគ្កាម្” ថា ថ្ងៃណាម្យួខ្មមរធគ្កាម្ នឹង
ម្និម្នការធរ ើសធអ្ើងពូជស្នសន ៍ ព៊ី 
សំណាករ់ដ្ឋា ភបិាល ធវៀត្ណាម្ និងព៊ី
ជនជាតិ្យួនធទ្ៀត្ធេើយ ។ ខ្មមរធគ្កាម្ 
នឹងម្ន សិទ្ធិធសមើជន ជាតិ្យួន ធដ្ឋយ 
ពកួធរ ម្នស្នោធរៀនកម្ម វ ិ្ ៊ីខ្មមរររស់
មលួន និងរាល់ធពលរុែយជាតិ្ ររស់ពកួ
ធរគ្តូ្វបានរដ្ឋា ភបិាលគ្រកាសឲ្យស្នោ 
ធរៀន គ្កុម្ហ៊ាុនធផ្សងៗ និងគ្ររស់្នា រន័ 
រដាធៅខ្ដនដ៊ីកម្ពុជាធគ្កាម្ គ្តូ្វខ្ត្រិទ្ទាវ រ 
ធដើម្ប ៊ីពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ បានសគ្ម្កថ់្ងៃ 
រុែយជាតិ្ររស់ពកួធរធដ្ឋយធសរ ៊ី ។ 

ធយើងម្នសុរិនម្យួសគ្ម្រខ់្មមរ
ធគ្កាម្” ថាថ្ងៃណាម្យួពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ 
នឹងបាន សធគ្ម្ចវសនាមលួនធដ្ឋយមលួន
ឯង ធៅធលើទឹ្កដ៊ីកម្ពុជាធគ្កាម្ររស់មលួន 
ធដ្ឋយម្និម្នរដ្ឋា ភបិាលធវៀត្ណាម្ ធ វ្ើ
អាណានិរម្ធហើយធ វ្ើទុ្កខរុកធម្នញ ធលើ
ពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ត្ធៅធទ្ៀត្ធេើយ ៕ 

ធដ្ឋយ ថាច ់គ្រ៊ីជា ធរឿន 
អ្ត្ារទ្វចិរែកថា VOKK ធចញ 

ផ្ាយ ថ្ងៃទ្៊ី ២០ ខ្មម្ករា ឆ្ន  ំ២០១៤ 

មុ្ ាំមានសុរិនម្ួយសប្មារ់ខ្មែរចប្ោម្ 

មៅ 
ថ្ង ៃទ ី២០ ខែម្សករា ជ្ញថ្ង ៃឈប់សត្ម្ក់ផ ៃវូការរបស់ស រដ្ ឋអាមម្សរកិ មដ្ ើម្សបីរ ាំឭកដ្េ់ថ្ង ៃែបួកាំមណើររបស់ ម្៉ា្នី េមូ្ ើឃងី (Martin Luther King Jr.) មម្សែេនា “សទិ ធិ
ពេរដ្ ឋ” របស់អាមម្សរកិខសបកមមម  ខដ្េបានមក ើរមៅថ្ង ៃទ ី១៥ ខែម្សករា ឆ្ន ាំ ១៩២៩ ។ មៅ ថ្ង ៃែន័ ា ទ ី២០ ខែម្សករា ឆ្ន ាំ ២០១៤ មនះ ជ្ញែបួ ៨៥ ឆ្ន ាំ ថ្ង ៃកាំមណើររបស់ ម្៉ា្នី 

េមូ្ ើឃងី ។ កាេព ី៥០ ឆ្ន ាំម្សនុ ម្៉ា្និ េមូ្ ើឃងី បានអានសនុ ាកថាដ្េ៏បីេាញម្សយួម្នែាំណងមជ ើងថា “ែ ាុាំម្នសបុនិម្សយួ” ខដ្េមត្កាយម្សក សនុ ារកថាមនះ បានជះឥទ ធពិេយ៉ាងខ្ៃ ាំងដ្េ់
ពេរដ្ ឋអាមម្សរកិខសបកមមម  ម ើយនា ាំឲ្យម្នែេនាអ ងិសទទូា ាំងត្បមទស មដ្ ើម្សបីេបុបាំបារ់ការ ត្បកាន់ពណ៌័សម្សបុរមៅស  រដ្ ឋអាមម្សរកិ ។ ៥០ ឆ្ន ាំ មត្កាយម្សក មៅថ្ង ៃទ ី២៨ ខែសហី ឆ្ន ាំ 
២០១៣ កន ៃងមៅមនះ ក នងុទវិាែបួ ៥០ ឆ្ន ាំ ថ្នសនុ ារកថា “ែ ាុាំម្នសបុនិម្សយួ” របស់ ម្៉ា្នី េមូ្ ើឃងី ត្បធានា្បិរខីសបកមមមអាមម្សរកិ មោក បារា៉ាក់  អបូាម្៉ា (Barack Obama) បាន
បញ្ញជ ក់ថា “មត្ពះខរពកួមគម្ វើ ពយុះយត្ាស រដ្ ឋអាមម្សរកិបានផ្ដៃ ស់ប ដរូ , ទបីាំផរុមសរវមិ្ន កត៏្រវូ បានផ្ដៃ ស់ប ដរូខដ្រ” ។ 

មយើងម្នសបុនិម្សយួសត្ម្ប់ខែ មរមត្កាម្សថា ថ្ង ៃណាម្សយួ ពេរដ្ ឋខែ មរមត្កាម្សនងឹបាន សមត្ម្សែវាសនា
ែ ៃនួមដ្ឋយែ ៃនួឯង មៅមេ ើទកឹដ្កីម្ស ពជុ្ញមត្កាម្សរបស់ែ ៃនួមដ្ឋយម្សនិម្នរដ្ឋឋភបិាេមវៀរណាម្សម្ វើអាណា

នគិម្ស ម ើយម្ វើទកុ ខបកុមម្ស នញពេរដ្ ឋខែ មរមត្កាម្សរមៅមទៀរម ើយ ។  

ធោក Martin Luther King, Jr. អានសុនទរកថា  “I Have A Dream”  ធៅវមិ្នអ្នុសាវរ ៊ីយ ៍Lincoln (Lincoln Memorial) 
នារដាធាន៊ី Washington កាលព៊ីថ្ងៃ ២៨ ខ្មស៊ីហា ឆ្ន  ំ១៩៦៣ ។ 

ចសេកាខី្ងែងអ ាំណរគុណ 
ត្កមុ្សបណាដ ្កិារ ថ្ន សារពរ័ម៌្ន ថ្ត្ពនគរ សមូ្សខង ៃងអាំណរគណុ ែ ាំមពះ   តតពុទធកិៈខ្មែរ មៅទតី្កងុ Las Vegas ថ្នរដ្ ឋ Nevada ស រដ្ ឋអាមម្សរកិ ខដ្េបានឧបរ ថម្ស ភត្បាក់ែ ាំននួ    

១៦៥ ដ្ោូៃ រ សត្ម្ប់មបាះពមុ្ស ព កាខសរ ថ្ត្ពនគរ មេែ ៤៤ មនះ នងិ អ នកស្ស ីថាែ់ សភុាព ត្បធានសាខ្ស ពន័ ធខែ មរកម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស ត្បចា ាំត្បមទសសវសិ បានឧបរ ថម្ស ភត្បាក់ែ ាំននួ ១៦៧ ដ្ោូៃ រ 
សត្ម្ប់មបាះ កាខសរ ថ្ត្ពនគរ មេែ ៤៥ ខ្ងម្សែុ ។ សមូ្សជនូពរមោកអ នកបានជបួខរមសែក ដសីែុ-ែមត្ម្ស ើនត្គប់ត្បការ ។ 



មដ្ ើម្សបបីានត្ជ្ញបពរ័ម៌្នជ ុាំវញិសាថ នភាពសង គម្សខែ មរមត្កាម្សមៅកម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស នងិ 
មៅមត្ៅត្បមទស មោកអ នកអាែែេូទសសនា ាម្សរយៈមគ ទាំពរ័  

www.preynokornews.info ឬ www.vokk.net  

ធដ្ឋយ ថាច ់គ្រ៊ីជា ធរឿន 
—————————— 
ធសៀវធៅធនះ ខ្ដលម្នដ្ឋកល់ក់

ធៅត្ថម្រណាដ ោរទូ្ទាងំពិភពធោក 
បានចំណាយម្យួទំ្ពរ័សរធសរ អំ្ព៊ី 
គ្រវត្តិសធងខរ ថ្នខ្ដនដ៊ីកម្ពុជាធគ្កាម្ 
ធដ្ឋយដ្ឋកចំ់ែងធជើងជាភាស្ន
អ្ងធ់រលសថា “THE HISTORY OF 
KAMPUCHEA KROM” ។ 

ធផ្ដើម្ធសចកដ៊ីគ្រវត្តិសធងខរថ្នខ្ដនដ៊ី
កម្ពុជាធគ្កាម្ ធៅកនុងធសៀវធៅធនះបាន
រញ្ជជ កថ់ា៖ “ធភាៀវធទ្សចរែ៍ខ្ដលបាន
ម្កដល់ធមត្តម្យួចំននួ ធៅតំ្រនខ់្ដនដ៊ី
សែដ ទ្ធនលធម្រងគ នឹងភាា កធ់ផ្ែើលធពល
បានធឃើញទ្៊ីគ្កុងខ្មមរ ខ្ដលគ្រជាជន 
និយាយភាស្នធផ្សងោន  និងធោរពត្ថម្
គ្ពះពុទ្ធស្នសនាខ្ដលម្ននិកាយធផ្សង
ោន  ធហើយម្នភាពមុសោន យា៉ា ងធគ្ចើន 
រវងវរប្ម្រ៌រស់ ពកួធរនឹងវរប្ម្៌
ររស់ជនជាតិ្យួន ។ ធនាះជាជនជាតិ្
ខ្មមរ ថ្នតំ្រនខ់្ដនដ៊ីសែដ ទ្ធនលធម្រងគ ។ 
ពកួធរជាគ្រជាជនខ្ដលបា នម្កត្ថងំទ្៊ី
លំធៅៗទ្៊ីធនាះដំរូងរងែស់ត្ពូជត្ពងស
ជាង ២.០០០ ឆ្ន មំ្កធហើយ” ។ 

ធសៀវធៅធនះ បានរញ្ជជ កអំ់្ព៊ីអ្ត្ា
នយ័ថ្នពាកយ “កម្ពុជាធគ្កាម្” ថា “កម្ពុជា
ខ្ផ្នកខាងធគ្កាម្” ខ្ដលសរធសរជាភាស្ន 
អ្ងធ់រលស ថា “ Lower Cambodia” ។ 
ធនះជាធ ម្ ះធគ្ៅផ្លូវការ សគ្ម្រធ់ៅ
តំ្រនខ់្ដនដ៊ីសែដ ទ្ធនលធម្រងគ ទ្៊ីខ្ដល 
គ្រជាពលរដាម្ច ស់ គ្សុកខ្មមរធគ្កាម្រស់
ធៅភារខាងត្បងូ ថ្នគ្រធទ្សគ្រធទ្ស    
ធវៀត្ណាម្ ។ ខ្មមរធគ្កាម្ម្នធដើម្
កំធែើ ត្ជារដ់្ឋននឹងការកធកើត្ អាណា 
ចគ្កនររភនតំ្ថងំព៊ីសត្វត្សទ្៊ី ១ ថ្នគ្រឹស
សករាជម្ក ខ្ដលជាអាណាចគ្កម្យួ
ោត្ សនទឹងថ្ផ្ទសម្ុគ្ទ្ព៊ីឧរទ្វ៊ីរម្៉ា ធេ 
ម្កទ្ល់ដងទ្ធនលធម្រងគ ។ គ្កុម្អ្នក
រុរាែវទិ្ា ម្នជំធនឿថា អាណាចគ្ក
នររភន ំ បានរធងាើត្ជាគ្រពន័ធគ្រឡាយ
ទឹ្កខាវ ត្ខ់្មវង ម្នទ្៊ីផ្ារសគ្ម្រជ់ញួដូរ
ធោហៈដម៏្នត្ថ្ម្ល ម្នការចត្ត់្ថងំ 

នធយាបាយកគ្ម្តិ្មពស់ និងម្នចំធែះ
ដឹងដរិុ៏នគ្រសពវខាងកសិកម្ម ។ រនាទ រ់
ម្ក នររភនបំានកាល យធៅជាអាណាចគ្ក 
ធចនឡា ចរព់៊ីឆ្ន  ំ ៦៣០ ដល់ ៨០២ 
ថ្នគ្រឹសតសករាជ និងរនាទ រម់្ក ជា
ម្ហានររខ្មមរ ខ្ដលម្នអំ្ណាចទូ្ទាងំ 
អាសុ៊ីអាធរមយ ៍ ធហើយបានស្នា រនាគ្បា 
ស្នទ្អ្ងគវត្តដអ៏្ស្នច រយយដូច ជារុរាែ
វត្ាុនានាដថ៏្ទ្ធទ្ៀត្ខ្ដរ ។ ធទាះរ៊ីយា៉ា ង
ណាកធ៏ដ្ឋយ ម្ហានររខ្មមរគ្តូ្វបានខ្រក
បាកធ់ៅកនុងសត្វត្សទ្៊ី ១៧ ធដ្ឋយ ការ

លុកលុយព៊ីធសៀម្ និងយួន ។ ធនះជា
ធពលធវោម្យួ ខ្ដលអាណាចគ្កយួន
បានពគ្ង៊ីកអំ្ណាចម្កទិ្សខាងត្បងូ ។ 
ជាដំរូងយួនបានវយលុកយកអាណា
ចគ្កចម្ា៉ា និងរនាទ រម់្កធទ្ៀត្ចូលវត្
ទ្៊ីយកខ្ដនដ៊ីសែដ ទ្ធនលធម្រងគ ។ 

ធយាងត្ថម្គ្រវត្តិវទូិ្ម្យួចំននួបាន
រញ្ជជ កថ់ា យា៉ា ងធហាចម្នខ្មមរធគ្កាម្ 
៤០.០០០ គ្រួស្នរខ្ដលបានរស់ធៅជំុ
វញិ ទ្៊ីគ្កុង ថ្គ្ពនររ ធពលខ្ដលជនជាតិ្
យួនបាន បានហូរចូលម្កធៅទ្៊ីធនាះ 

កនុងអំ្េុងសត្វត្ស ១.៦០០ ត្ថម្ការ 
សម្បទានព៊ីគ្ពះបាទ្ជយ័ធជដ្ឋា  ទ្៊ី ២ 
កសគ្ត្ខ្មមរខ្ដលធរៀរអ្ភធិសក ជាម្យួ
ម្ធហស៊ីយួនធៅឆ្ន  ំ១៦២៣ ។ ថ្គ្ពនររ 
ជាកំពងខ់្ផ្ដសំ៏ខាន ់ ររស់អាណាចគ្ក
ខ្មមរ គ្តូ្វបានរដូរធ ម្ ះធៅជាស្នយហគន 
(Sai Gon) ធៅឆ្ន  ំ១៦៩៨ ធពលខ្ដល 
រលកថ្នការហូរចូល ររស់អាណានិរម្
ជនយួនម្កភារខាងត្បងូ កានខ់្ត្ធគ្ចើន
ធេើង ។ ម្នវត្តខ្មមរធៅ   កម្ពុជាធគ្កាម្ 
គ្រម្ែ ៧០០ វត្ត ។ 

ធពលបារាងំ បានចុះម្កធ វ្ើអាណា
និរម្ធៅឥែឌូ ចិនធៅសត្វត្សទ្៊ី ១៩ 
ខ្មមរធគ្កាម្ម្នសងឃមឹ្ថា នឹងបានទ្ទ្លួ 
ឯករាជយខ្ដនដ៊ីកម្ពុជាធគ្កាម្ ធរៀងរហូត្
ម្កខ្ត្បារាងំម្និបានកាត្គ់្ររល់ខ្ដនដ៊ី
កម្ពុជាធគ្កាម្ ដ្ឋករ់ញ្ចូ លជាម្យួ 
គ្រធទ្សកម្ពុជាធទ្ ខ្ររជារធងាើត្ធៅជារដា 
កូស័ងសុ៊ីន ធៅវញិ ។ ធៅថ្ងៃទ្៊ី ០៤ ខ្ម
ម្ងុិនា ឆ្ន  ំ ១៩៤៩ បារាងំបានធចញ 
ធសចកដ៊ីគ្រកាសម្យួធផ្ទរ ខ្ដនដ៊ីកម្ពុជា
ធគ្កាម្ឲ្យឋតិ្ធៅកនុងរដាចំែុះធវៀត្ណាម្ 
ខ្ដលធ វ្ើឲ្យពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ ឋតិ្ធៅ 
ធគ្កាម្អាណានិរម្យួនរហូត្ ម្កដល់
សពវថ្ងៃ ។ 

ធសចកដ៊ីរញ្ចរថ់្នគ្រវត្តិកម្ពុជាធគ្កាម្
ធនះ ធសៀវធៅធនះ កប៏ានចរអ់ារម្មែ៍
ធសចកដ៊ីរាយការែ៍ ររស់សហពន័ធខ្មមរ 
កម្ពុជាធគ្កាម្ និងអ្ងគការឃ្ល ធំម្ើលសិទ្ធិ
ម្នុសស (Human Rights Watch) សដ៊ី
ព៊ីការរធំោភសិទ្ធិម្នុសស និងការគ្រកាន ់
ពូជស្នសនព៍៊ី រដ្ឋា ភបិាលរកសកុម្មុយ
និសតធវៀត្ណាម្ ធលើពលរដាខ្មមរធគ្កាម្ 
ខ្ដលទាកទ់្ងនឹងរញ្ជា សុមភាព និង 
ស្នសនា ផ្ងខ្ដរ ។ ការរធំោភសិទ្ធិធលើ
ស្នសនាធនាះ ម្នការចរគ់្ពះសងឃ
ខ្មមរធគ្កាម្ផ្សកឹ និងដ្ឋកព់នធនាោរ 
ធដ្ឋយគ្ពះសងឃទាងំធនាះបាន ធចញធ វ្ើ
បាតុ្កម្មជាង ២០០ អ្ងគ ធៅធមត្តឃ្ល ងំ 
កាលព៊ីឆ្ន  ំ២០០៧ កនលងធៅធនះ ។ 

សូម្រញ្ជជ កថ់ា Lonely Planet 
ជាគ្កុម្ហ៊ាុន ធបាះពុម្ពធសៀវធៅម្រគុធទ្ទស
នាធំភាៀវធទ្សចរែ៍ ដ៏្ ំម្យួម្នមូ្ល
ដ្ឋា នធៅគ្រធទ្សអូ្គស្នត ល៊ី ។ គ្កុម្ហ៊ាុន
ធនះ បានធបាះពុម្ពធសៀវធៅម្រគុធទ្ទសសដ៊ី
ព៊ីគ្រធទ្សន៊ីម្យួៗ ធៅទូ្ទាងំពិភព
ធោក ។ ធពលធភាៀវធទ្សចរែ៍             
ររធទ្សចងធ់ៅគ្រធទ្សធវៀត្ណាម្ ធរ
នឹងកានធ់សៀវធៅ សដ៊ីព៊ីគ្រធទ្សធវៀត្   
ណាម្ ធដើម្ប ៊ីខ្ែនាដំំធែើ រកម្ានត 
ររស់ពកួធរ ធដ្ឋយម្និបាចជ់លួអ្នក
ខ្ែនាធំេើយ ៕ 

 

ខ្មែរចប្ោម្តា ាំងល ាំចៅដ្ ាំរូងរងអស់ចៅកម្ពុជាចប្ោម្ជាង ២០០០ ឆ្ន ាំម្កចហើយ 

មសៀ វមៅម្សគ គមុទ ាសមទសែរណ៍អន តរជ្ញរអិាំព ី“ត្បមទសមវៀរណាម្ស” ជ្ញភាសាអង់មគ ៃសខដ្េមបាះពមុ្ស ពមដ្ឋយត្កមុ្ស  នុ Lonely Planet បានសរមសរអាំព ី
ត្បវរ តកិម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស នងិត្ពរឹ តកិារណ៍រដ្ឋឋភបិាេមវៀរណាម្សបានចាប់ត្ពះសងឃខែ មរមត្កាម្សផសឹក នងិដ្ឋក់ពន ធនាោរក នងុត្ពរឹ តកិារណ៍សម្សណសសិសសាោ

បាេមីែរ តឃាៃ ាំងម្ វើបារកុម្ស ម កាេពឆី្ន ាំ ២០០៧ កន ៃងមៅមនះ ។ មៅក នងុមសៀវមៅខណនា ាំមភ ាៀវមទសែរណ៍អាំពតី្បមទស “មវៀរណាម្ស” មបាះពមុ្ស ពមដ្ឋយត្កមុ្ស  នុ 
Lonely Planet បាន ែ ាំណាយជ្ញមត្ែ ើនទាំពរ័ នយិយអាំពតី្បវរ តកិម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស នងិ ពរ័ម៌្នជ ុាំវញិរ ាំបន់មទសែរណ៍មៅខដ្នដ្កីម្ស ពជុ្ញមត្កាម្ស ឬ រ ាំបន់ខដ្នដ្សីណដទមន ៃ
មម្សគង គ ក នងុមនាះ ម្នវរ តអារាម្ស នងិរម្សណីយដ្ឋឋន ជ្ញមដ្ ើម្ស ។ 

ប្រ តតិកម្ពុជាចប្ោម្ 

គ្ពះវហិារវត្តអ្ងគររាជរុរ ៊ី (អ្ងគ) ធៅទ្៊ីរមួ្ធមត្តគ្ពះគ្ត្ពាងំ ។ 

មភ ាៀវមទសែរណ៍ខដ្េបានម្សកដ្េម់ែរ តម្សយួែ ាំននួ មៅរ ាំបន់ខដ្នដ្សីណដទមន ៃ
មម្សគង គ នងឹភាា ក់មផ អើេមពេបានមឃើញទតី្កងុខែ មរ ខដ្េត្បជ្ញជននយិយ
ភាសាមផសងោន  នងិមោរពាម្សត្ពះពទុ ធសាសនាខដ្េម្ននកិាយមផសងោន  

ម ើយម្នភាពែសុោនយ៉ាងមត្ែ ើនរវាងវបប្ម្សរ៌បស់ពកួមគនងឹវបប្ម្សរ៌បស់ជនជ្ញរយិនួ ។ មនាះ
ជ្ញជនជ្ញរខិែ មរ ថ្នរ ាំបន់ខដ្នដ្សីណដទមន ៃមម្សគង គ ។ ពកួមគជ្ញត្បជ្ញជនខដ្េបានម្សកា ាំងទេីាំ
មៅៗ     ទមីនាះដ្ាំបងូបង អស់រពជូរពងសជ្ញង ២.០០០ ឆ្ន ាំ ម្សកម ើយ ។ 


