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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម របវត្រិកមពជុាក្រោម របព្ពណី ក្វៀត្ណាម ព័ត្៌មានជាត្ ិ

អ្នកភូមិបារមភពីទោងសិប្បកមមទវៀរ
ណាមបាំផ្លល ញបរសិាា ន 

ទវៀរណាមទប្េជ្ញា ការពារអ្ធិ       
បទរយយភាពខែនែី 

ទាំទនៀមពូនភនាំែាច់ កនុងពិធីបុណ្យ
ចូលឆ្ន ាំ 

ទែើមកាំទណ្ើ រនិងជីវិររស់ទៅរបស់
ខែមរកមពុជ្ញទរកាម  

អ្ាំពីទែរេរពះររពាាំង ឬ 
ទែរេរាវិញ (រ) >៦ >៣ >៤ >៧ >៨ 
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ក្នុងឱកាលបុណ្យចូលឆ្ន ាំ ឆ្ន ាំខាល
ទៅស័ក្ ព.ស.២៥៥៤ ដដលនងឹឈាន
ចូលទៅថ្ងងទី ១៤ - ១៥ -១៦ ដែទមសា 
ទនេះ ពីសហរដឌអាទមរកិ្ ទោក្ ថាច់ ង ុក្ 
ថាច់ នាយក្របតិបតតិសហព័នធដែមរក្មពុជា
ទរកាម (KKF) បានជូនពរសពទសារធុ
ការដល់ពលរដឌដែមរ ទូទាំងពិភពទោក្ 
បានជួបដតទសចក្តីសុែចទរមើន ររប់ទិន
ទិវារារតី ។ ខាងទរកាម រឺជាែលឹមសារ
ទដើមទាំងរសុងថ្នសារជូនពររបស់ទោក្ 
ថាច់ ង ុក្ ថាច់ ចុេះថ្ងងទី ០៩ ដែទមសា 
ឆ្ន ាំ ២០១០ ៖ 

«សូមថាវ យបងគាំរពេះទងរានុទតថរៈររប់
រពេះអងគ ជាទីសកាា រៈដ៏ែពងែ់ពស់ ! 

ទយើងែញុ ាំ សូមជាំរាបសួរបងបអូនជន

រមួឈាមជាទីទោរពទសនហា ! 
សួសតីឆ្ន ាំងមី ! ឆ្ន ាំខាលទទស័ក្    

ព. ស. ២៥៥៤  
 ឆ្ន ាំងមីរបថ្ពណី្ជាតដិែមរទយើង នឹង

ទរៀបចាំពធិីទោរពទិវា ទទួលទទវតាឆ្ន ាំងមី
រពេះនាម មណ្ឍ ទទវ ី ពធិីរសង់រពេះ និង 
ទលងដលបងក្ាំសានតរបថ្ពណី្ជាទដើមតាម 
ទាំទនៀមទាំោប់ដូនតាទរៀងមក្។ ចាំដណ្ក្ 
ទៅក្មពុជាទរកាមឯទ េះវញិ ដលបង
ក្ាំសានតរបថ្ពណី្ទាំងទនាេះ មនិមានដូច
ទៅរបទទសក្មពុជាទទ ទោយសាររបប   
អា និរម និងសង្គ្រគ មរុា ាំថ្របានទធវើ
ឲ្យរបថ្ពណី្ នងិវបបធម៌ទាំងទនាេះរោយ
បនតិចមតងៗ។ ទនេះជាយុទធសាង្គ្សតរ ាំោយ
ពូជសាសន៍ដែមររបស់ទមដឹក្នាាំយួន ។ 

( តទៅទាំព័រទី ២ ) 

្ិ្ ស និ្សតិ្ និងកមមករខ្មមរក្រោមមិនប្តនឈប់្រមាកកនងុព្ងៃបុណយេូលឆ្ន ាំងមី 

សិសស នសិសតិ នងិក្មមក្រជាជនជាតិដែមរទៅក្មពុជាទរកាមមនិបានឈបស់រមាក្ក្នុងពធិបីណុ្យចូលឆ្ន ាំដែមរទទ សិសសសាោជាកូ្នដែមរែលេះ សាោបានអនុញ្ញាដ តឲ្យឈបទ់រៀនដតសាោទៅដតបនតការសិក្សាដដដដល ទធវើឲ្យកូ្នសិសស
ដែមរទរកាមទាំងទនាេះ ទៅដតទៅទរៀនដដដលទររេះខាល ចបាតទ់មទរៀន ែណ្ៈដដលបណុ្យចូលឆ្ន ាំទវៀត ម នងិ ចនិ រក្សួងអបរ់ ាំទវៀត មបានអនុញ្ញាដ តឲ្យពលរដឌទូទាំងរបទទសឈបស់រមាក្រយៈទពលក្នលេះដែ ។ រោឌ ភបិាលបក្ស
កុ្មមុយនសិតទវៀត មដតងទោសនាថា ទៅភារខាងតបងូថ្នរបទទសទវៀត ម ឬ ទៅដដនដកី្មពុជាទរកាម មានជនជនជាតិចាំននួ ៣ ធាៗំ  រឺ ក្ញិ (យនួ) ចនិ និង ដែមរ ( Kinh Hoa Khmer) ដដលមានរបថ្ពណី្សាមរគជីន
ជាតយិ ងសអិតរមតួក្នុងការទធវើបដវិតតទដញបារា ាំង នងិ អាទមរកិ្កាាំងទដើមបរី ាំទោេះរបទទស ដតទពលទនេះ សូមបដីតបណុ្យចូលឆ្ន ាំដែមរមានរយៈទពលដត ៣ ថ្ងងប ុទ ណ េះ ពលរដឌដែមរទរកាមមនិបានឈបស់ាំរាក្យ់ ងទនេះ  ទតើវាជាការ
ទរ ើសទអើងពូជសាសន ៍ឬ ជាការទលបរក្យសមតរីបស់រោឌ ភបិាលទវៀត មចាំទរេះដែមរទរកាមដមនឬ ???          ( អានតទៅទាំព័រទី ២ ) 

្ហព័នធខ្មមរកមពុជាក្រោម ជូនពរឆ្ន ាំងមីដលព់លរដឋខ្មមរទូទ ាំងពិភពក្ោក 

 ទោក្ ថាច់ ង ុក្ ថាច់ នាយក្របតបិតត ិ
សហពន័ធដែមរក្មពុជាទរកាម (KKF) និងជា
សមាជកិ្រណ្ៈក្មមការនាយក្ ថ្នអងគការ
របស់របជាជាតិ នងិ របជាជនដដលោម ន
តាំ ង (UNPO) ។ 

 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃពុធ ០១ កកើត ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោសស័ក ព. ស. ២៥៥៣ រតវូនឹងគងៃទី ១៤ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ២ 

ព័ត្៌មានខ្មមរក្រោម 

(តពទីាំព័រទី ១) 
ទោយ ថាច់ បរុ ី
សិសសសាោ និងក្មមក្រជាជន

ជាតិដែមរទៅដដនដីក្មពុជាទរកាម ឬភារ
ខាងតបងូថ្នរបទទសទវៀត ម មនិបាន
រតូវសាោរដឌទវៀត ម និងទរាងចរក្
នានាទូទាំងរបទទសអនុញ្ញាដ តឲ្យឈប់
សរមាប់ទឡើយ ទដើមបចូីលរមូក្នុងពិធី
បុណ្យចូលឆ្ន ាំដែមរ ឆ្ន ាំខាលទទស័ក្ ព. 
ស. ២៥៥៤ ដដលនឹងរតូវរបារពធទឡើងនា
ថ្ងងទី ១៤ - ១៥ - ១៦ ដែទមសាខាងមុែ
ទនេះែណ្ៈដដលបុណ្យចូលឆ្ន ាំទវៀត ម 
ឬចូលឆ្ន ាំចិន ជនជាតិទវៀត មររប់
រសទប់ បានឈប់សរមាក្់រយៈទពល
ក្នលេះដែ និងជានិចចកាលទវៀត មដតង
អេះអាងថា ទៅភារខាងតបងូថ្នរបទទស 
រឺមានជនជាតិចាំននួ ៣ ធាំៗ រឺ យួន 

ចិន ដែមរ ឬ ភាសាទវៀត មទៅថា 
Kinh  Hoa Khmer ដតងដតមានវបបធម៌
សាមរគីជនជាតិយ ងសអិតរមតួ  ដតក្នុងឱ
កាសបុណ្យចូលឆ្ន ាំដែមររោឌ ភបិាលទវៀត
 មដបរជាមនិអនុញ្ញាដ តឲ្យកូ្នទៅដែមរ
ទរកាមបានឈប់សរមាក្ ់ ទដើមបចូីលរមួ
ក្នុងពីធីបណុ្យរបថ្ពណី្ជាតរិបស់ែលួនទៅ
វញិ ។ 

រពេះសងឃដែមរទរកាម ទៅទែតតរពេះ
រតរាំងមយួអងគ មាននាមជាអក្សរកាត់
ថា ស.រ. បានមានទងរដីកាថា កូ្នដែមរ
ជាសិសសសាោរដឌ ថ្នរោឌ ភបិាលទវៀត
 មឆ្ន ាំទនេះមនិបានសីុចូលឆ្ន ាំទទទររេះ 
ក្មមវធិីរបឡងដាំ ច់ឆ្ន ាំរបស់សាោរដឌ
ឆ្ន ាំទនេះ រតូវចាំថ្ងងទី ១៤-១៥-១៦ ដែទម
សា ដដលជាថ្ងងចូលឆ្ន ាំដែមរដតមតង ក្តាត
ទនេះទហើយ ដដលទធវើឲ្យកូ្នដែមរដដលជា

សិសសសាោមនិអាចឈប់ទរៀន ទៅផទេះ
ទលងបុណ្យចូលឆ្ន ាំដែមរបានទឡើយ ។  

រពេះអងគបានទងរដីកាយ ងទនេះថា៖ 
«ឆ្ន ាំទនេះ កូ្នសិសសដែមរទយើងមនិបាន
ឈប់ [ទរៀន] ទទ ទររេះសាោទរៀនភារ
ទរចើទររបឡងថ្ងង [ចូលឆ្ន ាំ] ហនឹង ។ កូ្ន
ដែមរឈបក់្៏ទរមនិថាអុ ី ដតសាលសាទៅ
ដតទរៀនដដដល ។ សូមសាំណូ្មពរថា ឲ្យ
សាោឈប់ជាផលូវការរយៈទពល ៣ ថ្ងង
ទដើមបឲី្យដែមរកូ្នដែមរបានចូលរមួក្នុងពិធី
បុណ្យចូលឆ្ន ាំដែមរនឹងទរផង ។ អុីចឹង
បានវាទសមើោន » ។  

រពេះសងឃដែមរទរកាមដដដល បាន
មានទងរដីកាបនតទទៀតថា ក្មមក្រជាជន
ជាតិដែមរទៅទីរក្ុងថ្រពនររនិង ទៅតាម
ទរាងចរក្នានាក្នុងទីរក្ុងថ្រពនររ មនិរតូវ
បានរក្ុមហ ុនអនុញ្ញាដ តឲ្យឈប់សរមាក្់

ទឡើយ ចាំដណ្ក្រក្ុមហ ុនទៅទែតតនានា
ដដលមានដែមរទរកាមរស់ទៅកុ្េះក្រ ទរ
អនុញ្ញាដ តឲ្យឈប់សាំរាក្ ់ ដតទរាងចរក្ទៅ
ដាំទណ្ើ រការធមមតា ។  

ក្ញ្ញាដ   ថាច់ បុបាផ  ជានិសសតិជន
ជាតិដែមរមាន ក្់ទៅទែតតរពេះរតរាំង ក្ាំពុង
សិក្សមហាវទិាល័យរដឌទវៀត ម មយួ 
ទៅទីរក្ុងថ្រពនររ បានរបាបវ់ទិយដុែមរព ិ
ភពទោក្ថា ក្នុងឱកាសបណុ្យចូលឆ្ន ាំ
ងមីទនេះ នាងមនិបានឈប់សរមាក្់ទទ 
ទររេះទពលទនេះ នាងក្ាំពុងរតូវបានសា 
ោចាត់ឲ្យទៅទធវើក្មមសិក្សាដមយួ ទៅ 
តាមទែតត ។ 

សូមបញ្ញាជ ក្់ថា ពលរដឌដែមរទរកាម
ទៅដដនដីក្មពុជាទរកាម ក្៏របារពធពិធី
បុណ្យចូលឆ្ន ាំដែមរដូចពលរដឌដែមរ ទៅរប 
ទទសក្មពុជា និងទៅជុាំវញិពិភពទោក្

ដដរ រពឺួក្ោត់ទរបើរបតទិិន ឬមហា      
សង្គ្រា ន ដដលបានទចញពីរបទទស   
ក្មពុជា ។ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្ន ាំដែមរ
ទាំង ៣ យប់ ៣ ថ្ងង ចាប់ពីថ្ងងទី ១៤ 
ដល់ ថ្ងងទី ១៦ ដែទមសា ទនាេះ ពលរដឌ
ដែមរទរកាមទូទៅរតូវឈប់សាំរាក្់ពីក្ិចចការ
ទាំងអស់ ទហើយបាននាាំោន ទៅវតតទធវើ
បុណ្យសុនទន៍ទនតាមរបថ្ពណី្ជាតិនងិ
រពេះពុទធសាសនាររប់ៗោន  ។ ដូចជា 
យក្ចរា ន់ទៅវតតរបទរនរពេះសងឃ សាត ប់
ទោក្សដមតងធម៌ទទសនា បងសកូុ្លជូន
ញាតិកា  ការទរៀបចាំពិធី រសង់សុរនធវារ ី
ដល់រពេះពុទធបដិមា  និងមានរបរុាំតង្គ្នតី
ទរចៀងរា ាំ ទៅក្នុងវតតនាទពលយប់ទាំង ៣ 
ថ្ងង ៣ យប់ ផងដដរ  ៕  

(តពទីាំព័រទី ១) 
ទយើងែញុ ាំសូមរបទរន និងជាំរាបថា សហព័នធដែមរ

ក្មពុជាទរកាម នឹងបនតអនុវតតនូវដផនការដាំទណ្ើ រទឆ្ព េះ
ទៅកាន់មាតុភូម ិ ទដើមបដីក្ដរបជីវតិរបចាាំថ្ងងរបស់ដែមរ
ទរកាមទយើង ដដលរស់ទៅទរកាមនឹមអា នរិម
យួនដូចខាងទរកាម៖ 

១- ទាំនាក្់ទាំនងនឹងក្ចិចការអនតរជាតិ ។ ២- 
ទាំនាក្់ទាំនងនងឹក្ិចចការទៅរពេះរាជា ចរក្ក្មពុជា 
។ ៣- ទាំនាក្់ទាំនងនឹងក្ចិចការទៅក្មពុជាទរកាម ។ 

ដផនការ ២០១០ បានអនុវតតជាហូរដហក្នលង
មក្ដូចជាមានការចូលរមួរបជុាំជាមយួអងគយូអិនភិ
អ ូ (UNPO) ទៅទីរក្ុងរ  មូរបទទសអុីតាលីនាដែកុ្មភៈ 
។ ក្នុងដែកុ្មភៈសហព័នធដែមរក្មពុជាទរកាម(K K F ) 
បានចូលរមួរបជុាំ ទៅទីរក្ងុសសដឺណ្វ     ែណ្ៈ

ដដលរណ្ៈក្មមការការទរ ើសទអើងរបកាន់ពូជសាសន៍
ថ្នអងគការសហរបជាជាតដិដលបានទកាេះទៅ រោឌ ភិ
បាលរប ទទសក្មពុជាមក្បាំភលពឺីបញ្ញាា ដែមរទរកាម ។ 
ទនទឹមោន ទនាេះដដរក្៏មានជាំនួបជាមយួអងគការជន
ទភៀសែលួនទៅទទីនាេះ សតីពីជនទភៀសែលួនដែមរទរកាម
ទៅក្មពុជានិងថ្ង ។ 

ក្ិចចការជាទរចើនទទៀតមានទៅទវីបអុរឺបុ អ ូង្គ្សាត
លី ញីវសសដឺឡន សហរដឌអាទមរកិ្ កា ោ និង
នាទពលខាងមុែទនេះសហព័នធនិងទរៀបចាំក្មមវធិីជា
បនតបនាទ ប់ដូចមានខាងទរកាម៖ 

ទវទិកាពិភាក្សាដអនតរជាតិ ទៅទីរក្ុងហវិលឡា 
ដដល ទៅថ្ងង ទ ី១៨ ដែទមសា ២០១០ ។ 

ចូលរមួទវទិកាជនជាតិទដើមទៅ បូរញី ូ វយ ក្ នា
ការយិល័យអងគការសហរបជាជាតិ ។ 

ពិធីរ ាំឮក្ែបួទលើក្ទី ៦១ ថ្នការបាត់បងទ់ឹក្
ដីក្មពុជាទរកាម ។ និងក្ចិចការអនតរជាតិខាងមុែទនេះ
មានជាអាទិ៍ ក្ិចចរបជុាំថ្នអងគយូអិនភអិ ទូៅទីរក្ុងរ  មូ 
របទទសអុីតាលីស ភាអុឺរ  បុរក្មុរបឹក្សាដសិទធមិនុសស
ទៅទីរក្ុងសសដឺណ្វ ។ល។  

ទយើងែញុ ាំសូមដងលងអាំណ្ររុណ្ជនរមួឈាមទៅ
ក្នុងរសុក្ ក្មពុជា និងរស់ទៅជុាំវញិពិភពទោក្ដដល
បានែិតែាំតស ូ ឧបតថមររប់ទពលទវោរបឈមមុែ
នឹងរបបកុ្មមុនិសតយួន ។ ទយើងែញុ ាំសូមដងលងអាំណ្រ
រុណ្ផងដដរចាំទរេះរបពន័ធសារ ព័ត៌ភាសាដែមរ និង
បរទទសដដលបានយក្ចិតតទុក្ោក្ផ់សាដយ នូវពត៌
មានពិតៗ អាំពីបញ្ញាា ដែមរទរកាមទៅក្នុងរសុក្ក្មពុជា 
និងសក្មមភាពសហព័នធដែមរក្មពុជាទរកាមររប់ទពល
ទវោ ។ 

ជនរមួឈាមជាទទីសនហា! 
ទយើងជាមាច ស់រសុក្ ដូចទនេះ រតូវដតមានសិទធិ

រស់ទៅទពញមុែទពញមាត់ ដូចជាតិសាសន៍នានា
ទលើពិភពទោក្ដដរ ដូទចនេះទយើងរតូវដតមានសាម រតី
ជាតិសាមរគីរបួរមួ ទសាម េះរតង់បាំទរ ើជាតិទៅររប់កាលៈ
ទទសៈទាំងអស់ទពលជាតិរតូវការ។  

ទយើងែញុ ាំរពេះក្រ ុែញុ ាំបាទសូមរបសិទធិពរសិរសួី
សតី ជ័យមងគល វបិុលសុែ និងសូមទទវតាឆ្ន ាំងមីរពេះ
នាម ម ឍ ទទវ ីតាមដងរក្សាដ រពមទាំងផតល់នូវមងគល
ទាំងពួង របក្បទោយពុទធពរទាំង ៤ របការរឺ អាយុ 
វណ្ណ ៈ សុែៈ ពលៈ ររប់ទិវារារតី »៕ 

្ិ្ ស និ្សតិ្ និងកមមករខ្មមរក្រោមមិនប្តនឈប់្រមាកកនងុព្ងៃបុណយេូលឆ្ន ាំងមី 

្ហព័នធខ្មមរកមពុជាក្រោម ជូនពរឆ្ន ាំងមីដលព់លរដឋខ្មមរទូទ ាំងពីភពក្ោក 

សារព័ត្៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វវ ងកៅសហរដ្ឋអាកមរកិ ្ងឺ យុងឹ រត្នា ចាងហ្វវ ងកៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក្ ថាេ់ របីជា ក្គឿន 
លិែិតអនុញ្ញា តច្បាបក់លែ៖ ០០៩  ម.ព.រប.ក ចុ្បុះគងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអាកមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , រពុះរាជាណាច្បរកកមពុជាៈ ផទុះកលែ 791 រកុមទី 4 ភមូរិោ 3 សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ ែណ្ឌ មានជ័យ  រាជធានីភនាំកពញទូរស័ពទ: (408) 550 5060 ,  855) 017369-683  
កគហទាំពរ័: http://www.preynokornews.blogspot.com អុខីម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
ក ុះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផទុះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា តប់ឹងរសឡាង ែណ្ឌ ទួលកោក  រាជធានីភនាំកពញ 

http://www.worldkhmerradio.com  វិទយខុ្មមរពភិពក្ោក ពត័ម៌ានទនទ់ហតុការណ៍្របចាាំថ្ងងតាមរបពន័ធ Internet  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃពុធ ០១ កកើត ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោសស័ក ព. ស. ២៥៥៣ រតវូនឹងគងៃទី ១៤ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត្៌មានជាត្ ិ

របជាពលរដឌទៅរសុក្ទមមតទ់ែតត
ក្ាំពង់ចាម បាននាាំោន ផឋិតទមថ្ដទលើរក្យ
តវា សុាំឲ្យទរបិទទរាងសិបបក្មមរ ាំោយ អា
រុយចាស់ៗ របស់ទវៀត មទោយ
ទចាទថា បានទធវើឲ្យប េះរល់ដល់សុែ
ភាពមនុសស សតវ ទៅទីទនាេះ ។ 

របជាពលរដឌទៅឃុាំរងូ រសុក្ទមមត ់
ទែតតក្ាំពង់ចាម បានតអូញដតអរ ចាំទរេះ
សិបបក្មមរបស់ទៅដក្ជនជាតិទវៀត ម
មយួ ដដលបានរ ាំោយសាំណ្ យក្ពធុីង
អារុយចាស់ៗ ប ឋ លឲ្យមានការ
ភាយក្លិនឈួល ប េះរល់សុែភាព។ 

ទោក្ ចក្ រត័ន ទមភូមទិៅទទីនាេះ 
បានផឋល់សមាភ សន៍ឲ្យវទិយអុាសីុទសរដីឹង
ថា តាាំងពីក្ទក្ើតទរាងចរក្សិបបក្មមទនេះ
មក្ របជាពលរដឌដតងទទួលរងនូវជាំងឺ
ទផសងៗជាទរចើន ទោយសារឥទធិពលថ្នចាំ 
ហាយដដលទរសលអារុយចាស់ៗទនាេះ ។ 

ទោក្ ចក្ រត័ន មានរបសាសន៍
បដនថមថា ៖ «ទរចាក្់ររឹេះចាក្់អីដងម 
ទទៀតទហើយ ចាំហាយហនឹងខាល ាំង ស់។ 
ជាតិទនាេះដូចជាវាចូលសីុែួទយើង ចូល
រចមុេះទយើង។ ជាតិហនឹងខាល ាំងដមនដទន ជា
អាសីុត (សរមាប់) ទរទធវើមាស ទហើយថ្ងង
ទដឋ ផង ទវទនា ស់ដែមរទយើង ដល់ក្
ទហើយ។ ទឹក្ដដលហូរទចញពីទរាងចរក្វា
ហនឹង ទែៀវដតមឋង»។ 

តាំ ងអាជាញ ធរភូម ិ បានទលើក្
ទឡើងពផីលវបិាក្ ក្នុងការទទួលរងឥទធ ិ
ពលពីការោបចរមាញ់យក្សាំណ្ទនេះ
ថា ទធវើឲ្យប េះរល់សុែភាពរបជាពលរដឌ
យ ងខាល ាំង ។ 

រពេះសងឃរងគទៅវតតទជាតិ រងស ី ភូមិ
បុសសទៅដក្បរទរាងសិបបក្មមទនាេះ បាន
មានទងរដីកាថា សូមបដីតរពេះសងឃក្៏ធ្លល ប់

ទទួលរងទរោេះទោយសារចាំហាយថ្នការ
ទធវើអាជីវក្មមសាំណ្ទនាេះដដរ ៖ «រពេះសងឃ
ដដលរងគទៅក្នុ ងវតតហនឹង វាបេះមក្ទលើ ដដរ 
ប ឋ លឲ្យសុែភាពមិនរសួល ។ ជាំងឺ
ដូចជាររុនទដឋ  រសវា ាំងដភនក្ ឈឺក្ាល 
ក្អក្ រមាស់បាំពងក្ផង ទហើយរាក្ផង។ 
ប ុដនតមិនទូទៅទទ រោន់ដតមយួៗ។ ទផសង
ពីហនឹងទទៀត វារោនដ់តទធវើទុក្ខ ដូចជា
វលិមុែ រសវា ាំងដភនក្ ដូចអាតាម ជាទដើម 
ទទើបបញ្ចូ លសារ   ូមទហើយបីថ្ងង»។ 

រក្យបណ្ឋឹ ងទោយមានទាំងសាន ម
ទមថ្ដជិត ២០០ ទសមើនឹង ៩៨% ថ្នរបជា
ពលរដឌទៅទីទនាេះ ដដលតាំ ងអាជាញ ធរ
ភូមឲិ្យដឹងថា ក្ាំពុងោក្់ជូនទៅអាជាញ ធរ
ឃុាំ រសុក្ និងទរតៀមបនតទៅថាន ក្់ទែតត 
និងថាន ក្ជ់ាតិតទៅទទៀត ដដលឲ្យទធវើ

យ ង ឲ្យបាំបាតក់្លិន ទធវើឲ្យបាំផ្លល ញ
ដល់សុែភាពរបជាពលរដឌបាន ឲ្យបនត
ទធវើតទៅទទៀតចុេះ។ 

ទោក្ ឈន យ ន ទមឃុាំរងូ រតូវ
បានអនក្ទទួលទូរស័ពទរបាបថ់ា ទោក្
មនិទៅនឹងក្ដនលងឃុាំទឡើយ ឯទោក្ ចឹក្ 
សាអន អភបិាលរសុក្ទមមត់ បានបាំភលឺ
ថា សិបបក្មមទនេះ រតូវបានអភបិាលទែតត
ចុេះហតថទលខា ទលើលិែិតអនុញ្ញាដ តររប់
រោន់ទហើយ បនាទ បព់ខីាងបរសិាថ ន ដរ   
និងឋាមពល បានពិនិតយទៅទឃើញថា 
មនិមានប េះរល់ដល់សុែភាពមនុសស 
ឬសតវទៅទទីនាេះ។ 

ទោក្នឹងពាយមពនយល់ដល់អនក្
រសុក្ឲ្យយល់ពីបញ្ញាា ទនេះ កុ្ាំឲ្យរក្ុមទឆលៀត
ឱកាសយក្ចាំទណ្ញដផនក្នទយបាយ

បងាទឡើងតាមទាំទនើងចិតត។ 
ទោក្មានរបសាសនប៍ដនថមថា ៖ 

«ជាអារុយទអតចាយ មានលក្ខណ្ៈនាាំ
ទចញ។ ទោយពិនិតយទឃើញថា ការនាាំ
ទចញទោយឥតរបទយជន៍ អុីចឹងទយើង
ទប់សាា តត់ាមរយៈ ថ្នការដក្ថ្ចនទៅទលើ
ទឹក្ដីទយើង បានអនុញ្ញាដ តពីឯក្ឧតឋម
អភិបាលទែតតទហើយៗខាងបរសិាថ ន ខាង 
ថាមពល ជាំនាញទរចុេះមក្សិក្សាដទហើយ 
វាោម នរបសិទធភាពជាតិពុលអីទទ។ អាជាញ
ធររឺផឋល់ទសវាឲ្យទរ ទោយពិនិតយទៅទលើ
បរសិាថ ន បទចចក្ទទស ទហើយែញុ ាំឲ្យឃុាំចុេះ
ពនយល់ទរទៅថា ដូចទមឋចទៅថាជាតិ
ពុល និងការរ ាំខាន ប េះរល់សុែភាព។ 
សមាគ ល់ទលើអី អនក្ ទចេះជាំនាញអី ែញុ ាំ
នឹងជញ្ជួ ន (អនក្) ជាំនាញឲ្យទៅទឆលើយ»។ 

ទោក្ រឹម ស ូភរីណុ្ នាយក្មនទីរ
សុខាភបិាលទែតតបានមានរបសាសន៍
ថា ជាងទធវើមាស ដដលទរបើទឹក្អាសីុត
ោយជាមយួ ដតងមានការប េះរល់
សុែភាពដដរ ដូទចនេះការរ ាំោយធុងអា
រុយ និងសាំណ្ ដតងមានការប េះរល់
ដល់បរសិាថ ន នងិសុែភាពមនុសសដផនក្
សួត។ 

កាលពីថ្ងងទ ី ១៨ មនីា រក្ុមរបឹក្សាដ
រសុក្ទមមតម់ាន ក្់ បានជួបសាក្សួរផ្លទ ល់
ដល់ជនជាតទិវៀត ម ដដលររប់ររង
ទៅទរាងចរក្សិបបក្មមទនាេះទោយបញ្ញាជ ក្់
របាប់ថា ទៅរបទទសទវៀត ម ទរមនិ
អនុញ្ញាដ តឲ្យសាងសង់សិបបក្មមដបបទនេះ
ទឡើយ ទទើបពួក្ទរសទរមចចិតតមក្សុាំ
សាងសង់ទៅដក្បររពាំដដន រយដឹក្
ជញ្ជូ នសាំណ្ទៅរបទទសទវៀត ម។ 

ទោក្ នាង សុវា ត មង្គ្នតសិីទធិ
មនុសសថ្នសមារម អាដហុក្ បានផឋល់
សមាភ សន៍ថា ទរកាយពីរបមូលព័ត៌មាន
ររបរ់ោន់ទហើយ ទោក្នឹងពិភាក្សាដជា
មយួជាំនាញ និងអាជាញ ធរទែតត ទបើពិនិតយ
ទៅទឃើញថា អាចមានប េះរល់ទៅនឹង
សុែភាពរបជាពលរដឌដមន ទោក្នឹងទធវើ
អនតរារមនទ៍ៅតាមលាំោប់លាំទោយ។ 

កាលពីរក្់ក្ ឋ លដែមនីាក្នលង
ទៅ របជាពលរដឌបានផឋិតទមថ្ដទលើរក្យ
បណ្ឋឹ ងតវា ឲ្យរតួតពិនិតយទោេះ រសាយ
វវិាទទនេះមឋងរចួមក្ទហើយ ទោយទមទរ
ឲ្យបញ្ឈបក់ារទធវើអាជីវក្មមទនេះ ប ុដនតពុាំ
ទទួលលទធផលទឡើយ ទោយមានការ
ទលើក្ទឡើងថា ទនេះជាការទឆលៀតទក្ងយក្
ចាំទណ្ញ ដផនក្នទយបាយរបស់រណ្
បក្សមយួទៅវញិ ៕ RFA 

 

អ្នកភូមិប្តរមភពីក្រាង្បិបកមមក្វៀត្ណាមបាំផ្លល ញបរសិាា ន 

០៦-ទមសា-២០១០: សិបបក្មមរ ាំោយសាំណ្ពធុីងអារុយចាស់ៗ ទៅឃុាំរងូ រសកុ្ទមមត់ ទែតតក្ាំពងច់ាម ។ RFA/Or Phearith  

ជីវិត្ក្សាកនាដកមម ១០ ឆ្ន ាំ ក្រោយោរវាយរបហារក្ោយទឹកអា្ុតី្ 
ជាង ១០ ឆ្ន ាំទរកាយពីទសាក្នាដ

ក្មម ថ្នការវាយរបហារទោយទឹក្អាសីុត
និង ការរស់ទៅទោយភ័យខាល ចរក្ុមររ ួ
សាររបស់នាង តាត មា រ ី អតីតតារា
ចទរមៀងខារា អូទែដែមរ ដដលទទួលរងការ 
វាយរបហារទោយទឹក្អាសីុតបានទភៀស
ែលួនទៅរស់ ទៅរជក្ទកាណ្របទទសហូ
ឡង់ ទហើយបានទបតជាញ បនតតស ូទមទរ
រក្យុតតធិម៌សរមាប់រក្ុមររួសារ និងជន
រងទរោេះដថ្ទទទៀត។  

នាង តាត រសីទៅ បងរសី របស់
នាងតាត មា រ ីបានបញ្ញាជ ក្រ់បាបវ់អីូ
ទអសាំទឡង សហរដឌអាទមរកិ្តាមទូរស័ពទ 
ពីរបទទសហូឡង់ កាលពីថ្ងងរពហសបតិ៍
ទី ០៨ ដែទមសា ថា៖ “ដរាប មាន
អាំទពើអញ្ច ឹងៗ ែញុ ាំទៅមនិសុែទដក្មនិលក្់
ដដរ ទររេះថាពួក្ទរទបើមនិទទួលថាន ាំខាល ាំង

មតងពអីាំទពើរបស់ពួក្ទរ ពួក្ទរទៅដតទធវើ
បាបអនក្ទផសងៗ ដដលទរចង់ទធវើបាបដ 
ដដល ។ ទបើថារតឹមបអូនែញុ ាំ វាមនិចបរ់តឹម
ប ុណ្ណឹ ងផង ទរទៅទធវើបាបអនក្ទផសង ៗ
ទទៀត ។ អញ្ច ឹងទហើយែញុ ាំសទរមចចិតតថា
ទធវើអវីមយួទដើមបឱីយទរោក្ទ់ទសអនក្ដដល 
ទធវើបាបទរអញ្ច ឹងឱយជាឧរក្ិដឌជនហមង 
ទហើយរតូវចាប់ឧរក្ិដឌជនមក្កាតទ់ទស
ឱយបាន កុ្ាំឱយទរថារសុក្ដែមរទយើងជា
មនុសសថ្រព ទទេះបជីាចងក់ាប់សមាល ប់អនក្
 ក្៏បានដដរឱយដតទរមានអាំ ច" ។  

សមាជិក្ទាំង៨នាក្ថ់្នរក្ុមររួសារ
របស់នាងតាត មា រ ីបានទធវើដាំទណ្ើ រ
ទៅដល់របទទសហូឡង់កាលពីថ្ងងទី ១ 
ដែទមសា ក្នុងឋានៈជាជនទភៀសែលួន 
ទហើយក្ាំពុងរស់ទៅក្នុងទីរក្ុង A m e r 
sfoort ។ ទនេះទបើតាមការបញ្ញាជ ក្់របស់

នាង តាត រសីទៅ ។  
នាង តាត មា រ ី បានទទួលរង

ការវាយរបហារទោយទឹក្អាសីុតពី
ភរយិមង្គ្នតជីាន់ែពស់ របស់រោឌ ភបិាល
មយួរបូក្នុងអាំឡុងទពលចុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ។  

រហូតមក្ដល់ទពលទនេះអាជាញ ធរទៅ
ពុាំទន់ចាប់យក្ជនទលមើស មាន ក្់មក្ 
ផតនាទ ទទសទៅទឡើយទទ។ រក្ុមររួសារ
របស់នាងបានទភៀសែលួនទចញពរីបទទស
ក្មពុជាកាលពីទដើមឆ្ន ាំ ២០០៩ របឺ ុនាម ន
ថ្ងងប ុទ ណ េះមុននឹងការោក្ប់ញ្ញាច ាំងដែស
ភាពយនតឯក្សារមានចាំណ្ងទជើងថា៖ 
“ដសវងរក្មុែពិត”ដដលជាការបក្រសាយ
ពី ទាំនាក្ទ់ាំនងទសនហារតទីកាណ្របស់   
អតីតតារាខារា អូទែរបូទនេះ ជាមយួនឹង   
មង្គ្នតរីោឌ ភបិាលរឺទោក្សាវ យសីុថា។ 

នាងតាត រសីទៅ បានសដមតងក្តីរកី្

រាយដដលចាប់ទនេះ រតូវបានរោឌ ភបិាល
យក្ចិតតទុក្ោក្់បទងាើត ។  

នាងតាត រសីទៅ បាននិយយថា
៖ “ែញុ ាំសបាយចិតត សបាយចិតតខាល ាំង
ដដលឮសូ ទរមានចាប់របឆ្ាំងនឹងការ
លក្់ដូរទឹក្ អាសីុត មានន័យថាអវីដដល
ែញុ ាំបានរបឹងដរបង រឺវាមនិដមនឥតរប 
ទយជន៍ ទររេះថាទឹក្អាសីុតវាទធវើឱយ
មនុសសទយើងទរោេះថាន ក្ខ់ាល ាំង ។ មនុសស
ដដលអតម់ានឧតតមរតិដតងដតយក្ទឹក្
អាសីុតមក្ទរបើរបាស់ោក្់ោន  ទៅវញិទៅ
មក្ទធវើឱយមានទរោេះថាន ក្់ ទធវើឱយមានវបិប   
ដិសារអីស់មយួជីវតិ ។ ដូទចនេះទបើសិនជា
មានចាប់អញ្ច ឹងទចញមក្វាលអ ស់ ។  

ទោក្ តាត ទសរុណ្ដូ បងរបុស

របស់នាងតាត មា រ ីបានអាំរវនាវថា

អនក្ដដលោច់ចិតតទធវើការវាយរបហារដបប

ទនេះ រតូវរិតដល់អារមមណ៍្របស់រក្ុមររ ួ

សារជនរងទរោេះថា ទតើទររតូវរស់ទៅ 

ទោយរងការឈចឺាប់ដបប ដដលមាន

សមាជិក្ មាន ក្់ទទួលរងពីការវាយ 

របហារដបបទនេះ។   

ទយងតាមទសចក្តរីាយការណ៍្នា 

នាឱយដឹងថាក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៨ មានក្រណី្

វាយរបហារទោយទឹក្អាសីុតចាំនួន៧រតូវ

បានក្តរ់តាទុក្ក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៩ មាន

ចាំនួន២៨ក្រណី្និងទៅរតឹមទដើម ឆ្ន ាំ

២០១០ ទនេះមានការវាយរបហារចាំនួន

១០ ទលើក្បានទក្ើតមានទឡើង ៕ VOA 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃពុធ ០១ កកើត ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោសស័ក ព. ស. ២៥៥៣ រតវូនឹងគងៃទី ១៤ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៤ 

របព្ពណី 

រដូវកាល ថ្នបុណ្យចូលឆ្ន ាំរបថ្ព 
ណី្ជាតិដែមរ បានឈានចូលមក្ដល់ទហើ
យៗជាតិសាសន៍  ក្៏ដូចជាជាតិ
សាសន៍ ដដរ សុទធដតមានទាំទនៀម
ទមាល ប់ដបលក្ៗពីោន  ទទេះជាជាតិសាសន៍
ទាំងទនាេះ រស់ក្នុងរបទទសដតមយួជាមយួ
ោន  ទោរពរដឌធមមនុញ្ដជាមយួោន  អនុវតត
របបនទយបាយជាមយួោន  ក្៏ទោយចុេះ 
ក្៏ទរទៅដតដបងដចក្បានដដដលថា អនក្
ទនេះជាអមបរូជាជនជាតិទនេះ  អនក្ទនេះជា
អមបរូជនជាតិទនាេះជាទដើម ទររេះដតការ
សមាគ ល់តាមលក្ខណ្ៈវបបធម៌ ។ យ ង
 មញិ ទទេះជាងក្នលេះសតវតសមក្
ទហើយ ដដលដែមរទៅ ក្មពុជាទរកាម (ដដន
ដីភារខាងថ្នរបទទសទវៀត ម) រស់
ទៅទរកាមរាំនាបបរយិកាសសងគមមយួ
ដ៏តូចចទងអៀត និងតានតឹងយ ង ក្៏
ទោយ ដតដែមរទរកាមទៅដតរងឹជាំហររក្សាដ
បាននូវអតតសញ្ញាដ ណ្ដដដល ។ 

ដដនដីក្មពុជាទរកាម ដដលមានទាំហាំ
របមាណ្ជា ៦៨ រន់រីឡូដម រតរក្ឡា 
មានវតតពុទធសាសនាដែមរជាង ៥០០ វតត 
និងមានជនជាតិទដើមដែមរទរកាមរបមាណ្
ជា ៨ ោននាក្់ ដដលជាឈាមជរ័ដត
មយួជាមយួដែមររពេះរាជា ចរក្ក្មពុជា  
។ ទហើយទពលទនេះ ក្៏ជាទពោដដលពល 
រដឌដែមរទរកាមក្ាំពុងដតមមាញឹក្ ទរតៀម
លក្ខណ្ៈទទួលអាំណ្រឆ្ន ាំងមី ដូចពលរដឌ
ដែមរទៅរពេះរាជា ចរក្ក្មពុជា នឹងទៅ
របទទសដថ្ទទទៀតអីចឹងដដរ រឺរបារពធទធវើ
ររប់ចាំនួនសង្គ្រា ន ៣ ថ្ងង ។ រឯីទាំទនៀប 
ដថ្ទទទៀតទទៀត ដូចជា ទទួលទទវតាឆ្ន ាំ
ងមី រសង់ទឹក្រពេះ, រពេះសងឃ  ផងូតទឹក្ ដម  
ឪ ជីដូនជីតា ឬ ក្៏ពូនភនាំែសាដច់ជទដើមទនាេះ 
រឺរបារពធ ទធវើដូចបងបអូនដែមរទៅរពេះរាជា
 ចរក្ក្មពុជាដដរ ។ ទហើយទនេះជាទ
ទនៀមមយួ ក្នុងចាំទ មទាំទនៀមដថ្ទ
ទទៀត ដដលបងបអូនដតរបារពធរឺទាំទនៀម “ 
ពូនភនាំែសាដច”់ ។ 

ទាំទនៀមពូនភនាំែសាដច់ ៖ 
មហាសាំការសូរតបានបញ្ញាជ ក្់ថា : 

ទពលសង្គ្រា នឋងមីជិតមក្ដល់ រពេះបាទប
ទសនតិទកាសលបានទួលសួរថា ទរកាយ 
ទពលរពេះអងគបរនិិរវ នទៅ ដល់សង្គ្រឋ ន
ចូលឆ្ន ាំងមីមឋងៗ ទតើែញុ ាំរពេះអងគ រួរបាំទពញ
កុ្សលអវីែលេះ ? រពេះពុទធរតាស់ថា ៖ រួរ
សាងវាលុក្ទចតីយ ៍ ទៅទឆមរសទឹងទទនល 
ទហើយនាាំយក្ទររឿងសកាា រៈ ទទៀន ធូប 
ទររឿងរក្អូប ផ្លា ជាទដើមមក្បូជាចុេះ ។ 
រពេះអងគបានបញ្ញាជ ក្អ់ាំពីអានិសងស ថ្នការ
សាងវាលុក្ទចតិយទ៍នាេះថា មានអាន ិ
សងសទរចើនវទិសស ស់ ដូចោន នឹង 
រសង់ទឹក្រពេះសងឃដដរ ។ 

រមីពរអានិសងសវាលុក្ទចតីយ ៍ ជា
សាង្គ្សាឋ សលឹក្រតិភាសាដែមរ មានដតមយួ
ដែស ទហើយមានបីនិទន : 

និទនទី១ : ដាំ លពីបារទិរធ ិ
សតវ និងពួក្រណិ្ជដដលបានពូនភនាំ 

ែសាដច់ ឧទទិសជា  ដាំ ងចូឡាមណី្ទច
តីយ ៍ ដដលតមាល់រពេះចងាូមដក្វរបស់រពេះ
ពុទធពីបូរាណ្ របតសិាថ នទៅសាថ នថ្រតរតឹ
ងសទទវទោក្ទនាេះ។ លុេះអនារតជាតិ
បានទៅទក្ើតក្នុងសុរតិភព ទក្ើតជាទសឋច
ចរក្ពតឋិជាទរចើនជាតិ ទហើយទីបាំផុតបាន
បានរតាស់ជារពេះពុទធទយើងទនេះ ។ 

និទនទី ២ : ដាំ លពីនាយទន 
សាទមាន ក្់ (ទឈាម េះមនិរបាក្ដ) ដដលជា
អនក្សមាល ប់សតវជាអាហារតាាំងពតូីចមក្ 
។ ថ្ងងមយួអនក្ទនសាទទនេះបានរបទរន
បាយមយួពាំនូតដល់ភកិ្ខុមយួអងគ។ទពល 
ោត់សាល ប់ទៅ យមរាជយក្ទៅវាយសួរ
ចទមលើយ ទហើយចាប់ទបាេះទៅក្នុងរទដឋ  
ទភលើងនរក្ ដបរជាមនិទឆេះខាទ តទចញទៅ
វញិ ។ នាយយមបាលក្៏វាយសួរមឋង
ទទៀត ។ ទទួលទពលទនាេះ នាយទនសាទ
រក្ទឡក្ទឃើញអ ឋ តទភលើងនរក្ មាន
សមបរុដូចចពីរទោក្សងឃ ក្ន៏ឹក្ដល់
ទនរបស់ែលួន ទហើយជាំរាបយមបាល
តាមដាំ លទរឿងទធវើទន ។ ពួក្យម 
បាលក្៏អនុញ្ញាដ តឪយបុរសទៅទក្ើតក្នុងទទវ

ទោក្ចាំននួ ៧ ថ្ងង ទហើយសឹមរតឡប់
មក្សាថ ននរក្វញិ ។  

ទទវបុរតទនេះទឈាម េះថា “អននាំទោក្
ងសនីិ” មានរបពនធសាំណ្ប់ចិតឋទឈាម េះ
នាង “សុវណ្ណ ឱថ្រ  ” ។ ោត់បាននិយយ
ទរឿងរា វរបស់ោត់ ដដលធ្លល ប់ទៅនរក្ទនាេះ
របាប់ភរយិទោយសពវររប់ ។ នាង 
សុវណ្ណ ឱថ្រ   ក្៏ឪយសាវ មរីបស់ែលួនសាងវា
លុក្ទចតីយ ៍ ទហើយឆលងឪយទហើយទរសច
ក្នុងថ្ងងទី ៧ ។ លុេះដល់ថ្ងងទី ៨ យមរាជ
ក្៏តាមមក្ទៅ អននាំទោក្ងសនីិ ទៅសាថ ន
នរក្វញិ នាងរបពនធក្៏ទចញមក្និយយ
តបថា ទយើងមនិទបើក្ទវ រឲ្យទៅទទ ទររេះ
សាវ មទីយើងបានក្សាងវាលុក្ទចតិយ ៍
និង ទធវើពធីីឆលងរចួទហើយ ទបើទៅដតយក្បឋី
ទយើងទៅទធវើទទសទនាេះ ចូរអនក្រាប់រោប់
ែសាដច់ទនេះឪយអស់សិន ។ យមបាល ក្៏
យល់រពម រចួចាប់ទផឋើមរាបែ់សាដច់ មឋង
មយួរោប់ៗ រាប់ទពញមយួរពកឹ្ ដល់ថ្ងង
រតង់មនិទចេះអស់ទសាេះ ។ យមបាលក្៏
ទល់តទរមេះទហើយរតលប់ទៅសាថ ននរក្
វញិ ។ 

និទនទី ៣ : ដាំ លពីទៅក្ាំជិល
ែសាដច់មាន ក្់ថា មានទក្មងមាន ក្ទ់ចេះដតពូន
ែសាដច់ទៅទីផនូក្ែសាដច់មុែផទេះ ទហើយទដក្
នទនៀលទលងរាល់ៗថ្ងងរបឡាក្់របឡូស 
ទៅទោយែសាដច់ទមើលមនិយល់ ទរក្៏នាាំ
ោន ទៅថា ទៅក្ាំជិលែសាដច់ ។ ថ្ងងមយួ
រពេះឥនទទតទឃើញយ ងទនេះ ក្ឪ៏យនាង
ទទពធីតាមាន ក្់ចុេះមក្ទធវើរបពនធ ។ ទរកាយ
មក្នររមយួទនាេះរពេះរាជារតវូចូលទីវងគត 
ទហើយោម ននរ សនងរាជយ ពួក្មង្គ្នឋីក្៏
ទធវើបុសបកុ្ផសងរក្អនក្មានបណុ្យបារម ី
បុសបកុ្ក្៏ទៅរតវូទលើទៅក្ាំជិលែសាដច់ ។   

ទរក្៏នាាំោន  អទញ្ជ ើញទៅក្ាំជិលែសាដច់
ទនាេះទៅឪយទសាយរាជយជាសុែតទៅ ។ 
ទោយមានជាំទនឿយ ងទនេះទហើយ បានជា
ដែមរទយើងទជឿជាប់តទរៀងរហូតមក្ ។ 
បចចុបបនន ទាំទនៀមពូនភនាំែសាដច់ទនេះ ទរមនិ
ដមនទធវើដតក្នុងឱកាសចូលឆ្ន ាំប ទុ ណ េះទទ 
សូមបដីតពិធទីផសងៗ ក្៏ទរនិយមទធវើដដរ 
ទររេះទជឿថា ជាការរ ាំទោេះក្មមទពៀរទវរា
ដដលទធវើអារក្ក្ក់្នលងមក្ ។ សពវថ្ងង 
តាមវតឋមយួចាំនួនទរយក្រសូវ អងាទៅ
ពូន ទធវើជានិមមតិិរបូភនាំែសាដច់ទោយរិតថា 
ឱយផលចាំទណ្ញដល់ការសាងវតឋ និង
សរមាប់ជាចរា ន់របទរន ដល់រពេះសងឃ
ផង  ។  

រទបៀបពូនភនាំែសាដច់ នាថ្ងងបណុ្យចូល
ឆ្ន ាំ របស់អនក្រសុក្ក្មពុជាទរកាមសពវថ្ងង  
ភារទរចើនទរពូនជាភនាំែសាដច់ ឬភនាំដី (ទររេះ 
ទៅតាមតាំបន់ែលេះ មនិមានដីែសាដច់ទទ) 
ចាំនួន ៨ ភនាំ  រឺរិតទៅតាមទិសទាំង ៨ 
វតតែលេះពូនរហូតដល់ទៅ ១០ ភនាំទោយរិត
ទៅតាមទិសទាំង ១០ ការពូនទនេះ រឺពូន
ព័ទធជុាំវញិរពេះវហិារចាំចាំណុ្ចទិសទាំង ៨ 
។ បនាទ ប់មក្ ទៅរារតីទី ១ មានពិធីបាំ 
បសួភនាំនិងបនសកឹ្ភនាំទៅវញិទៅរារតបីញ្ចប់ 
បុណ្យ ។ ភនាំបនាទ ប់ពីបនសកឹ្រចួ នឹង រតូង
បានបរគ យបាំទពញទីងលុក្រតរាំងក្នុងវតត 
។ 

ទាំទនៀមពូនភនាំែសាដច ់ ទនេះមានផលរប 
ទយជន៍ទរចើន ស់ក្នុងការសនស ាំបណុ្យ 
កុ្សល សរមាប់បរទោក្នាយផង និង
ក្សាងវតតអារាមនាបចចុបបននកាលផង ៕
  

  

ទាំក្នៀមពូនភនាំមាេ់ កនងុពិធីបុណយេូលឆ្ន ាំ 

ពធិីពូនភនាំែសាដចទ់ៅវតតមហាទុប ទែតតោល ាំង ក្មពុជាទរកាម ។  

វិទយុ្ ាំក្េងកមពុជាក្រោម 

វទិយសុាំទឡងក្មពុជាទរកាម រឺជាសទមលងរបស់សហពន័ធដែមរក្មពុជាទរកាមពិភពទោក្ ផសាដយទចញពីសហ
រដឌអាទមរកិ្ សរមាបប់ាំទរ ើដល់បងបអូនជនរមួឈាមដែមរ និងដែមរទរកាម ដដលក្ាំពុងរស់ទៅទលើមាតុភមូិ
ក្ាំទណ្ើ តដដ៏សនរសទ េះរបស់ទយើង និងជុាំវញិពិភពទោក្ ។  
វទិយសុាំទឡងក្មពុជាទរកាម ផសាដយជាទែមរភាសា ដដលផលិតទោយសហពន័ធដែមរក្មពុជាទរកាម បាន
ចាបប់ដិសនធិនូវថ្ងងទី ០១ ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០០១ ក្នុងទោលបាំណ្ងផសពវផសាដយនូវរពឹតតិការណ៍្ងមី ៗ ពី
មាតុភមូកិ្មពុជាទរកាម និងសក្មមភាព ចលនា តស ូ ទោយអហិងសាដ ថ្នសហពន័ធដែមរក្មពុជាទរកាម 
(KKF) ទលើឆ្ក្អនតរជាតិ រពមទាំងរាំនាាំនូវទទងវើរ ាំទោភសិទធិមនុសសពីសាំ ក្រ់ដឌអាំ ចកុ្មមុយ
និសតយួន ទៅទលើបងបអូនជនជាតិទដើមដែមរទរកាម ។ 
វទិយសុាំទឡងក្មពុជាទរកាម ជារបភពពត័ម៌ានពិត ទដើមបផីតល់នូវយុតតិធម ៌ សចចធម ៌ ក្នុងការទមទរសិទធិ
ទសរភីាព និងជាំទនឿសាសនា ពីរបបររបរ់រងរកុ្ងហាណូ្យ ជូនដល់បងបអូនជនរមួឈាមដែមរទរកាម 
ដដលក្ាំពុងទនទឹងរងចាាំនូវ សិទធិសទរមចវាសនាែលួនទោយែលួនឯង រសបតាម ចាបអ់ងគការសហរបជា
ជាតិ ។ 
វទិយសុាំទឡងក្មពុជាទរកាម ផសាដយក្នុងមយួសបាត ហ៏មតងជាទរៀងរាល់ថ្ងងអរគ រចាបពី់ទមា ង ៩ ដល់ទមា ង 
១០ យប ់ទមា ងទៅក្មពុជាទរកាម ។ 

ទរហទាំពរ័ ៖  http://www.vokk.net 

http://www.khmerkrom.org/


សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃពុធ ០១ កកើត ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោសស័ក ព. ស. ២៥៥៣ រតវូនឹងគងៃទី ១៤ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៥ 

របព្ពណី 

ថ្ងងចុងទរកាយថ្នបុណ្យចូលឆ្ន ាំងមីរប 
ថ្ពណី្ដែមរ ពុទធសាសនិក្ទាំងរពេះសងឃ
និងររហសថ ដតងជួបជុាំោន ទរៀបចាំពិធី
រសង់ទឹក្រពេះពុទធបដិមាតូចធាំទៅតាមទី
វតតអារាមនានា ។  

ទសៀវទៅ «រពេះរាជពិធទីវ រទស
មាស»  ចាបទ់បាេះពុមពផសាដយក្នុងឆ្ន ាំ 
១៩៦៩ ដដលនិពនធចងរក្ងទោយ
ទោក្ ឧក្ញា ទទពពទូិររក្ទសម,បណ្ឍិ ត 
ទី ១ ទៅពុទធសាសនបណ្ឍិ តយ បានសរ
ទសរក្តរ់តាថា រពេះរាជពិធទីផសងៗ ជា
ពិធីសរមាបរ់បចាាំដែទាំង ១២ តាមទាំ 
ទនៀម ក្នុងរពេះបរមរាជវា ាំងនាជាំនាន់ទដើម 
ទមើលទៅសុទធដតជាពិធី ដដលរបារពធទធវើ
តាមលទធិររហមណ៍្ទាំងអស់ ។ លុេះ
ទរកាយមក្ទៅទពលដដលដែមររតឡប់
ចូលកាន់ពុទធសាសនា ទហើយក្៏បាននាាំ
យក្ពិធនីានា មក្របួរមួទធវើជាមយួោន នឹង
ទាំទនៀមការកុ្សលក្នុងរពេះពុទធសាសនា 
រមួមានទាំងរពេះរាជពិធសីង្គ្រា នឆ្ន ាំងមផីង
ទនាេះ ទោយលាំោប់តាាំងពដីែដចរតជា
ទដើមទៅ ។ 

ភកិ្ខុ រូ សុភាព វជិរបបទញ្ញាដ  រងទ់ៅ
វតត«និទរោធវន័» ក្នុងឃុាំដរពក្ងមី រសុក្
ទក្ៀនសាវ យ ទែតតក្ ត ល បានមានទងរ
ដីកាទក្់ទងនឹងពិធរីសង់រពេះតាមរបថ្ព 
ណី្ពុទធសាសនាដដលរពេះមហាក្សរតដែមរ 
បានរបារពធទធវើតៗជាំនាន់តាាំងពីសម័យ
មហានររមក្ ។  

ភកិ្ខុ រូ សុភាព វជិរបបទញ្ញាដ  មានទងរ
ដីកាដូទចនេះ ៖ «ក្នុ ងក្មមវធីិបុណ្យចូលឆ្ន ាំ
ហនឹងពិធីរសង់រពេះហនឹង ជាពិធីមយួសាំ 
ខាន់ ទហើយតាមពិតពិធីរសង់រពេះទនេះ បរ 
មបុរាណ្ទយើងទធវើតាាំងពីសម័យយូរយរ
 ស់មក្ទហើយ ។ ឯក្សារទសៀវទៅ
ទាំទនៀមទមាល បដ់ែមរបញ្ញាជ ក្ថ់ាទៅសម័យ
មហានររ រពេះបាទជយវរ មន័ទី៧ បានអា
រតនានូវរពេះពុទធរបូ រពេះពុទធបដិមា ២៥ 
អងគ ជាតាំ ងទែតតនីមយួៗ របស់មហា
នររហនឹងចូលមក្ក្នុ ងរាជធ្លនីអងគរទដើមប ី
ទធវើពិធីរសង់រពេះទៅក្នុ ងទពលចូលឆ្ន ាំទនេះ
ផងដដរ ទដើមបបីាននូវសិរសួីសឋីក្មមវធីិ
ចូលឆ្ន ាំ ។ ទហើយទពលដដលចបក់្មមវធីិ
បុណ្យរសង់រពេះទនេះទហើយ ក្៏អារតនារពេះ
ពុទធរបូមយួរពេះអងគ តាមប ឋ ទែតត      
មយួៗហនឹងរតឡប់ទៅកាន់ទែតតនីមយួៗ
វញិ» ។ 

ភកិ្ខុ រូ សុភាព វជិរបបទញ្ញាដ  ដដល
រពេះអងគបានសម័ររបទរមើការជារបធ្លនរ
ណ្ៈក្មមការបទចចក្ទទសថ្នពុទធិក្បណ្ឍិ តយ
សភា ថ្នសក្លវទិាល័យបញ្ញាដ សាង្គ្សត
ក្មពុជា ទោយទផ្លត តការយក្ចិតតទុក្ោក្់
ទៅទលើរទរមាងក្មមវធិនីានាដផនក្រពេះពុទធ
សាសនា តាមរយៈការទបាេះពុមពទសៀវទៅ
និងផសពវផសាដយតាមវទិយជុាទដើមទនាេះ បាន

មានសងឃដីកាបដនថមអាំពីរបវតតិ ថ្នពិធី
រសង់រពេះ ក្នុងទិវាបុណ្យចូលឆ្ន ាំងមរីបថ្ព 
ណី្ជាតដិែមររហូតមក្ទល់បចចុបបននទនេះ ។ 

ភកិ្ខុ រូ សុភាព វជិរបបទញ្ញាដ មាន
សងឃដីកាបដនថមដូទចនេះ៖ «ក្នុ ងសាង្គ្សាត
សលឹក្រតឹនិងទសៀវទៅទាំ ទនៀមទមាល ប់ដែមរ
ដដលទយើងដក្រសងម់ក្ហនឹង បានទរៀប
រាបរ់បាប់ថា រពេះបាទបទសនទីទកាសល 
ដដលទសាយរាជយទៅក្នុ ងជាំនានរ់ពេះសមាម
សមពុ ទធ ក្នុ ងទពលដដលចូលឆ្ន ាំមក្ដល់
ហនឹង ក្៏អារតនារពេះសមាម សមពុ ទធជាមយួ
នឹងរពេះភិក្ខុសងឃ រសងរ់ពេះ និងរសង់រពេះ
ភិក្ខុសងឃផងដដរ ទដើមបបីានសិរសួីសឋីក្នុ ង
ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំហនឹង ។ ឯក្នុ ងឯក្សារ
ទដើម ទក្់ទងនឹងរមពីររពេះថ្រតបិដក្ទនាេះ 
ដដលមានចារជាភាសាដែមរទយើង ចាំនួន 
១១០ រក្យហនឹង ែញុ ាំក្រ ុអាតាម ភាព

សវេះដសវងរក្ជាទោលការណ៍្សាំខាន់ដដរ 
ប ុដនតដូចជាមិនទន់ ទឃើញចាស់ោស់
ថាមានទៅក្នុ ងរពេះសូរតមយួ  រពេះវ ិ
ន័យមយួ  ឬក្៏រពេះអភិធមមមយួ 
ទទ»។ 

ចាំដណ្ក្ភកិ្ខុមយួអងគទទៀតរពេះនាម 
អុឹម ឡុង លងាិសរធទមាម  ដដលជារពេះ      
វនិ័យធរ និងរពេះររធូមាម ចារយខាងដផនក្
វបិសសនាធុរៈរងទ់ៅវតត «ននទមុន»ី ក្នុង
សរា ត់សទឹងមានជ័យ ែណ្ឍ មានជ័យ 
រាជធ្លនភីនាំទពញ បានមានទងរដីកាអាំពី
ទោលរាំនិតរបស់ដូនតាចាស់ទុាំ និងអនក្
របាជញបណ្ឍិ តខាងពុទធសាសនាដែមរ ដដល
ទរៀបចាំោក្់បញ្ចូល ពិធរីសងរ់ពេះពុទធប  
ដិមាទៅ ក្នុងទិវាបុណ្យចូលឆ្ន ាំងមរីបស់
ជាតិ ។ 

ភកិ្ខុរពេះនាម អុឹម ឡុង លងាិសរធ

ទមាម  មានទងរដីកាដូទចនេះ ៖ «ពិធីរសង់រពេះ
ពុទធបដិមាក្នុ ងបុណ្យរបថ្ពណី្ជាតិចូល
ឆ្ន ាំទនេះ ធ្លល បចូ់លទៅក្នុ ងធម៌ក្តញ្ដូ ក្ត 
ទវទី ។ រក្យថាក្តញ្ដូ ក្តទវទីហនឹងមាន
ទសចក្ឋីថាបុរគលហនឹងអនក្ដឹង ដឹងនូវ
ឧបការរុណ្ អនក្ដដលទធវើពីមុនទហើយ 
បានទធវើតបទៅវញិ។ ទហើយចាំដណ្ក្ខាង
ដូចជាមាតាបិតា ឬក្៏រពេះសមាម សមពុ ទធ
អុីចឹង រឺជាឧបការជីន ជនដដលមាន
រុណ្បាំ ច់មក្ទលើ ទយើងទាំងអស់ោន
ខាងទដើម។ ដល់អុីចឹងទហើយបុរគលរតូវ
ដឹងរុណ្ដល់អនក្ដដលមានរុណ្ ក្ដូ៏ច
ជាទៅក្នុ ងសងគមមនុសសទាំងមូលហនឹង
ទដើមបឲី្យបានការសាមរគីោន  ឲ្យជាអនក្ដឹង
រុណូ្បការៈរបស់បុពវការជីនហនឹង អា
ហនឹងបានរបទយជនទ៍ៅរតងហ់នឹងឯង 
ទហើយក្៏ជាការសទង្គ្រគ េះទៅដល់ោន និងោន

ឲ្យទក្ើតមហាសាមរគីហនឹង»។ 
ភកិ្ខុ អុឹម ឡុង លងាិសរធទមាម  បាន

មានសងឃដីកា បញ្ញាជ ក្់បដនថមអាំពអីតថ
ន័យថ្នពិធីរសង់រពេះ ក្នុងទនាេះរមួមាន
ទាំងការរបតិបតតដិងទាំផគត់ផគងទ់ោក្អនក្
មានរុណ្ រមឺាតាបិតាដដលជារពេះរស់ 
ថ្នកូ្នទៅរបុសរសីដដលបុរតធីតារបប ី
ទធវើជារបចាាំ ។ 

ភកិ្ខុរពេះនាម អុឹម ឡុង លងាិសរ    
ធទមាម មានសងឃដីកាបដនថមដូទចនេះ៖«ពិធី
រសង់រពេះហនឹង រឺជាការមយួដដលរតូវ
សមាអ តរតូវតបរុណ្រតវូសងរុណ្ ។ 
តាមពិតមិនចាាំបាច់ដល់ទៅទពលចូល
ឆ្ន ាំហនឹងបានទធវើទទ រតូវដតសមាអ តជាទរៀង
រហូត ទររេះជាទីសកាា រៈដដលរតូវរ ាំឭក្
ដល់រុណ្ហនឹងដូចជាមាតាបិតាហនឹង   
សូមបដីតោត់ទៅរស់ក្ឋី ោតទ់ៅទក្មងក្ឋីក្៏
រតូវដតទធវើតអុីចឹង ។ ប ុដនតទោយសារដត
ទាំទនៀមទមាល បយ់ក្ទៅភាជ ប់នឹងខាងចូល
ឆ្ន ាំមយួឆ្ន ាំមឋងអុីចឹង ក្យ៏ក្ទពលហនឹងទធវើ
ពិធីរសងរ់ពេះ ទហើយរពេះអងគរទងស់ដមឋង
ដូចជាពិធីបុណ្យចទរមើនរពេះជនម ដល់
មាតាបិតាអុីចឹង រឺយក្ពិធីទរសាចទឹក្
ហនឹង ដដលរក្យថាអភិទសក្ ។ ទហើយភិ
ទសក្ៗហនឹងដរបថា ពិធីទរសាចរសពតមាុ ាំ
តទមាើងទលើក្ទឡើង របសិទធីឲ្យមានតថ្មល 
ទលើក្ទឡើងជាទីសកាា រៈ ទីទោរពអុីចឹង
ទៅមក្» ។ 

ទៅក្នុងទសៀវទៅ«រពេះរាជពិធទីវ រ
ទសមាស» ដដលជាការទបាេះពុមពផសាដយ
ទលើក្ទី ១៣ របស់វទិាសាថ នពុទធសាស 
នបណ្ឍិ តយដែមរ ទោក្ឧក្ញា  ទទព ពិទូរ
រក្ទសម បានសរទសរបរា ញអាំពទីាំទនៀម
ជារាជក្ិចចរបស់រពេះមហាក្សរតដែមរ ជា
ទរចើនជាំនាន់ ដដលដតងដតរបារពធពិធី
រសង់ទឹក្របទរនរពេះសងឃ ទៅក្នុង
បរទិវណ្ រពេះបរមរាជវា ាំងនាទវោទមា ង
របមាណ្ ២  រទសៀល ក្នុងថ្ងងទី ២ ថ្ន
ពិធីសង្គ្រា នតឆ្ន ាំងមី ។ 

ទរដពទីនាេះ ទោក្ឧក្ញា  ទទព
ពិទូររក្ទសម ក្៏បានដក្រសង់ពីរមពរី
បុរាណ្ទក្់ទងនឹងពុទធសាសនា ដដល
មានដចងរហូតដល់ការផងូតទឹក្ជូនមាតា
បិតា ររឧូបជាយ ៍និងររអូាចារយជាទដើម 
ក្នុងឱកាសថ្នពិធីសង្គ្រា នត ថ្នការផ្លត ច់ឆ្ន ាំ
ចាស់ផ្លល ស់ចូលឆ្ន ាំងមទីនាេះ ដដលចាតទុ់ក្
ថាជាការរបរពឹតតអាំទពើលអ ដដលជាបុណ្យ
កុ្សល ជាការសទង្គ្រគ េះដរ៏បថ្ពទោយការ
បរចិាច រទនជាទឹក្ ដដលជីវតិមនុសស
សតវរតូវការជាចាាំបាច់៕ 

 អតថបទពី៖ 
វទិយអុាសីុទសរជីាភាសាដែមរ 
កាលបរទិចឆទៈ១៦ ទមសា ២០០៩ 
អនក្រាយការណ៍្ៈទក្សរណ្ណី យា 

របវត្រិពិធីរ្ង់រពះពុទធបដិមាក្ៅកនងុបុណយេូលឆ្ន ាំខ្មមរ 

ពធិីរសង់រពេះពុទធបដមិាទៅវតតអូររតាវ រសកុ្ក្ទញ្ញាច ង ទែតតរពេះរតរាំង  ក្មពុជាទរកាមក្នុង ក្នុងថ្ងងបណុ្យចូលឆ្ន ាំដែមរ ។ 

ពធិីរសង់រពេះពុទធបដមិាទៅវតតមនុីរងស ី ទរីក្ងុដរពក្ឬសស ី ក្មពុជាទរកាមក្នុង ក្នុងថ្ងងបណុ្យចូលឆ្ន ាំដែមរ ។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃពុធ ០១ កកើត ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោសស័ក ព. ស. ២៥៥៣ រតវូនឹងគងៃទី ១៤ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៦ 

ក្វៀត្ណាម 

របធ្លនរដឌបក្សកុ្មមុយនិសត ទវៀត
 ម បានរបកាសការទបតជាញ ចតិតរបស់
ែលួនថា នឹងការររនូវអធិប     ទតយយ
ភាពទៅទលើ ទកាេះដដលក្ាំពុងមានជទមាល េះ
ជាមយួចិន ។ 

របភពព័ត៌មានពីទីភាន ក្់ររពត័ ៌
មានអាលលឺម ង់ (DPA) ទោក្ Nguyen 
Minh Triet ទបតជាញ ចិតតយ ងទនេះ កាលពី
ថ្ងងទី ០១ ដែទមសា ក្នលងទនេះងមីៗទនេះ  ែ
ណ្ៈដដលែលួនបានទធវើដាំទណ្ើ រទៅបាំទពញ
ទសសនៈក្ិចចទៅ ទលើទកាេះមយួទឈាម េះ 
Nightingale Island ឬ ភាសាទវៀត 
មទៅថា ទកាេះ Bach Long Vi ទៅ
ភារខាងទជើងថ្នរបទទសទវៀត ម ។ 
ទោក្ Nguyen Minh Truyet  បាន
មានរបសាសន៍ថា ោត់តាាំងចតិតថា នឹង
មនិអនុញ្ញាដ តឲ្យអនក្ មាន ក្់ មក្
ឈាល នរនបូរណ្ភាពដដនដដីដនទកាេះ 
និងដដនទកឹ្ របស់ែលួនទឡើយ  ។ 

ទោក្ Nguyen Minh Truyet 
បានមានរបសាសនទ៍ទៀតថា «ទយើងមនិ
ទោភលន់របស់អនក្  ក្៏ប ុដនតដីមយួ
ចាំអាមដដលជារបស់ទយើង ទយើង មនិ
ទបាេះបង់ទឡើយ ។ 

ទវៀត មបានកាន់កាប់ទកាេះ 
Nightingale Island កាលពីឆ្ន ាំ 
១៩៧៥ ដតចនិមនិបានទទួលសាគ ល់ការ
របកាស អធិបទតយយភាពរបស់ទវៀត 
មទលើទកាេះមយួទនេះទឡើយ ។ 

កាលពីឆ្ន ាំទៅមញិសាថ នតឹងដតង
កាន់ដតធងន់ធងរ រវាងរបទទសទវៀត ម
និងចិនអាំពទីកាេះទាំងពីរឺ ទកាេះ Paracel 
ដដលទវៀត មទៅថា ទកាេះ Hoàng 
Sa និងទកាេះ Spratly ដដលទវៀត ម
ទៅថា Trường Sa ដដល ចិនអេះអាង
ថា ជាទកាេះខាងតបងូរបស់ែលួន  និងទវៀត
 មបានអេះអាងថា ជាទកាេះខាងទក្ើត
របស់ែលួន ។ 

កាលពីដែសីហា និងដែតុោ ឆ្ន ាំ 
ទៅមញិ អាជាញ ធរចិនបានចាប់ែលួនអនក្
ទនសាទ និងក្មាម ភបិាលទនសាទថ្នរោឌ
ភ ិ បាលទវៀត ម ែណ្ៈដដលពួក្ជន
ជាតិទវៀត មទាំងទនេះ បាននាាំោន ចូល
ទៅទកាេះ Paracel ទដើមបទីរចពីពយេុះ ។ 

ជទមាល េះដទណ្តើ មទកាេះទាំងពីខាងទលើ 
ទរដពីរបទទសទវៀត ម និងចនិដដល
បានតាាំងែលួនថាជាមាច ស់ ក្៏ទៅមានរប 
ទទសចាំនួន ៤ ទទៀតរឺ ថ្តវា ន ់  Philip 

pines  Malaysia  និង  Brunei ក្៏បាន
របកាសអធិបទតយយភាពទាំងរសុង ឬ 
ចាំដណ្ក្ មយួថ្នទកាេះទាំងពីរខាងទលើ
ផងដដរ ។ 

ទៅក្នុងសននិសីទមយួរបារពធសតីពី
ការដទណ្តើ មទកាេះោន ទៅឈូងសមុរទចនិ 
កាលពីដែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ទៅមញិ អនក្ឯក្
ទទស បានវភិារថា ជទមាល េះទនេះអាចអូស
បនាល យទពលរាប់ទសវតសរ ៍៕ WKR 

ក្វៀត្ណាមក្បរជាា ោរពារអ្ធិបក្ត្យយភាពក្ៅក្លើក្ោះខ្ដលកាំពុងមានជាំក្ោះជាមួយេិន 

ជនជាតទិវៀត មក្នុងរបទទសបាតុក្មមជាំទស់ចនិថា បានយក្ទកាេះរបស់ែលួន ។ 

េាំនួនអ្នកសាល ប់ក្កើនក្េើងដល ់២១នាក់ កនងុោរបស្តកា បប្តតុ្កមមអាវរកហម 

ថ្ងបានឆលងកាត់ថ្ងងដ៏ទមម ងងឹតមយួ 
ក្នុងរបវតតសិាង្គ្សតរបស់ែលួន។ សាល ប់ ២១
នាក្់ និងរបសួជាង ៨០០ នាក្់ រឺជា
អាំទពើហិងសាដនទយបាយ ដដលថ្ងមនិធ្លល ប់
ជួប ក្នុងរយៈទពល ១៨ ឆ្ន ាំមក្ទហើយ។ 

រួរបញ្ញាជ ក្់ថា ក្មាល ាំងរោឌ ភបិាលថ្ង 
មានទាំងប ូលិស និងទហាន បានចាប់
ទផតើមទរបើក្មាល ាំងបង្គ្រា បបាតុក្មមរបស់ពួក្
អាវរក្ហម ទៅថ្ងងទៅរ ៍ ១១ ទមសា ។ 
ទយងតាមអនក្នាាំរក្យក្ងទ័ពថ្ង បញ្ញាជ
ឲ្យទបើក្ការបង្គ្រា ប រទឺចញទោយទោក្
ស ុទទព។ ទរទរោងនឹងដទណ្តើ មកាន់កាប់
ទីតាាំងធាំរបស់ពួក្អាវរក្ហម ទៅសាព ន
ផ្លនហាវ  ឲ្យបានមុនយបថ់្ងងទៅរ។ 

ក្៏ប ុដនត ពួក្ទហានមនិបានចូល
ទៅបង្គ្រា ប ដល់សមបកុ្របស់ពួក្អាវ
រក្ហមទនាេះទទ។ ការបង្គ្រា បបានទធវើ
ទឡើង ដតទៅជុាំវញិតាំបន់សាព នផ្លនហាវ ដត
ប ុទ ណ េះ។ ទោយពួក្អាវរក្ហមមនិចុេះ
ញ ម ក្ងក្មាល ាំងរោឌ ភបិាល ក្៏រសាប់ដត
បានដក្ងយវញិ។ 

ប ុដនត ទៅទពលយប់ទឡើង ទហាន
ក្៏បានសរមុក្ចូលបាំដបក្ពួក្អាវរក្ហម
មតងទទៀត។ ឆ្ក្របយុទធោន ក្៏បានផទុេះ
ទឡើង ប ត លឲ្យឈាមហូរោបទពញ
ងនល់បាងក្ក្។ 

ទៅក្នុងចាំទ មអនក្សាល បទ់ាំង២០
នាក្់ មាន ៥នាក្់ ជាទហាន ១៥នាក្់
ជាពួក្បាតុក្រ និងមាន ក្់ជាអនក្ងតរបូជន
ជាតិជប ុន ដដលទធវើការឲ្យទីភាន ក្់រររ  យ

ទ័រ (Reuters)។ រោឌ ភបិាលជប ុនបាន
ជាំរញុឲ្យរោឌ ភបិាថ្ងទបើក្ការទសុើបអទងាត
ទលើក្រណី្ សាល បព់លរដឌរបស់ែលួនទនេះ។ 

ទៅថ្ងងអរគ រទនេះ ពួក្អាវរក្ហម
បាននាាំោន ទៅទឡាមព័ទធរក្ុមហ ុនផ្លា យ
រណ្ប ThaiCom ជាងមមីតងទទៀត ទដើមប ី
ទមទរឲ្យទបើក្ការផសាដយសាថ នីយ៍
ទូរទសសនរ៍បស់ពួក្ទរ (ទូរទសសន៍ PTV) 
ទឡើងវញិ។ ទីបាំផុតទូរទសសន៍ PTV ក្៏
បានចាប់ទបើក្ផសាដយទឡើងវញិ ទៅថ្ងង
អាទិតយក្នលង។ 

ជារមួសាថ នការណ៍្ទៅបាងក្ក្មាន
សភាពសងប់សាង ត់។ ខាងក្មាល ាំងរោឌ ភបិា
លទទួលបញ្ញាជ  មនិឲ្យទៅជិតបាតុក្រ 
ទដើមបទីជៀសវាងការប េះទងគចិជាងមី។ 
 ចាំដណ្ក្ពួក្អាវរក្ហម ក្ម៏និបាន
ទៅរក្ទរឿងក្មាល ាំងរោឌ ភបិាលវញិដដរ។ ភា
រីទាំងសងខាង ក្ាំពុងដតពិចារ អាំពី
អវីដដលនឹងរតូវទធវើ បនាទ ប់មក្ទទៀត។ ទៅ
ក្នុងទពលទនេះ ពួក្អាវរក្ហមបានបដនថម
ការទមទរមយួទទៀត រទឺោក្អាភសីុិត
រតូវដតចុេះទចញពតីាំដណ្ង និងចាក្ទចញ

ពីរបទទសថ្ងជាបនាទ ន់។ 
រណ្បក្សកាន់អាំ ចនឹង ជួប

ពិភាក្សាដ ជាមយួរណ្បក្សថ្ដរូរោឌ ភបិា
លចរមុេះ ទៅោង ចថ្ងងអាទិតយទនេះ ទដើមប ី
ដសវងរក្ដាំទ េះរសាយ។ តាមរបភព
ព័ត៌មានែលេះថា រណ្បក្សថ្ដរូចងឲ់្យ
ទោក្អាភសីុិតរ ាំោយសភា ទដើមប ី
ទជៀសវាងកុ្ាំឲ្យពួក្ទយធ្លទធវើរដឌរបហារ។ 

ទៅរពឹក្ថ្ងងអាទិតយក្នលង មានព័ត ៌
មានថា ពួក្ទយធ្លថ្ងក្ាំពុងដតទរៀបចាំទធវើ
រដឌរបហារ ទោយទរទឃើញថា រោឌ ភបិា

លររប់ររងសាថ នការណ៍្ដលងបាន។ 
ព័ត៌មានដ៏ក្ទរក្ើក្មយួទទៀត ដដល

កាដសតថ្ងចុេះផសាដយទររងររត រវឺតត 

មានរបស់ភារទី៣ី ចូលក្នុងការប េះទងគិច

ោន  កាលពីយបថ់្ងងទៅរ។៍ ទរបានចុេះ

ផសាដយរបូងត នងិរបូភាពវទីដអជូាទរចើន 

បរា ញពមីនុសសចដមលក្មយួរក្ុម។ ពួក្

ទរមនិដមនរក្់អាវរក្ហម ទហើយក្ម៏និ

ដមនជាក្ងក្មាល ាំងរោឌ ភបិាលដដរ ប ុដនត 

មានកាន់អាវធុររប់ថ្ដ។ ែលេះកាន់កាាំទភលើង

របទភទ M16 ែលេះទទៀតកាន់អាកា។ ក្នុង

របូភាពវទីដអែូលេះ ទរទឃើញពួក្ទនេះក្ាំពុង

ដតទធវើការបាញ់របហារ ដតមនិដឹងតរមង់

ទៅខាង ។ 

សាំណួ្របានទចាទទឡើងថា ទនេះជា

រក្ុមសមាង តរ់បស់ពួក្ទយធ្លថ្ង ឬមយួ

ជាក្ងទ័ពសមាង តរ់បស់ពួក្អាវរក្ហម? 

ទបើសិនទនេះ ជាក្ងទហានសមាង ត់របស់

ពួក្អាវរក្ហមដមន ទតើទនេះជាចាំណុ្ច

ចាប់ទផតើម ឈានទៅបទងាើតក្ងឧទទ ម 

បងាជាសង្គ្រគ មសីុវលិ ឬក្៏យ ង ? 

 

 

 ករកាយព ីនដ្កងយកាលពកីាលរពលប ់ោហ្វន នងិប៉ែូលិសគង  នសរមកុចូ្បលបង្រ្ង្កា បពកួអាវរកហមជាងមមីតងកទៀត កៅកពលយប។់ ការរបយុទធោន រវាង តុករ នងិ
ោហ្វន  នបណាត លឲ្យសាល បម់នុសស ២០នាក ់នងិរបសួ ជាង ៨០០ ។ កនុងច្បាំកណាមអនកសាល បក់ម៏ានអនកកាខសតជនជាតជិប៉ែុនមាន កខ់ដ្រ ។  

ថ្ងឆលងកាតអ់ាំទពើហិងសាដនទយបាយដអ៏ារក្ក្ម់និធ្លល បជ់ួប ក្នុងរយៈទពលជិត២០ឆ្ន ាំ ។ Reuters  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃពុធ ០១ កកើត ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោសស័ក ព. ស. ២៥៥៣ រតវូនឹងគងៃទី ១៤ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៧ 

របវត្រិសាស្ត្រកមពជុាក្រោម 

ក្ដើមកាំក្ណើ ត្និងជីវិត្រ្ក់្ៅរប្ខ់្មមរកមពុជាក្រោម  
 ទដើមបឲី្យពលរដឌដែមរមយួចាំននួទៅក្មពុជាដដលោម នលទធភាពសាត ប ់ឬ ទមើលនូវអតថបទទនេះតាមរយៈរបពន័ធ Internet ទនាេះ  សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ នងឹទធវើការផសាដយបនតអតថ
បទ « នាទីខ្មមរកមពុជាក្រោម » ពីវទិយអុាសីុទសរ ី(RFA) ដដលបានទរៀបចាំទឡើងទោយអនក្រសី ក្មឿង ទុម  ។ អតថបទទនេះ សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ នឹង ភាជ បម់ក្ជាមយួនូវរបូ
ភាពជាភស័តុតាងសតីពីអតតសញ្ញាដ ណ្របស់ជនជាតិដែមរទៅដដនដកី្មពុជាទរកាម ទទៀតផង ។ សូមបញ្ញាជ ក្ថ់ា ទបើសិនជាទោក្អនក្ ចងដ់ឹង ចងយ់ល់ អាំពីទរឿងរា វ ថ្នដដនដីក្មពុជាទរកាម 
សូមអទញ្ជ ើញទបើក្សាត ប ់ « នាទីខ្មមរកមពុជាក្រោម » ដដលផសាដយទោយវទិយអុាសីុទសរទីរៀងរាល់រារតីថ្ងងអាទិតយ ។  ដតទបើទោក្អនក្ែក្ខានមនិបានសាត បដ់ាំណឹ្ងទនេះ តាមវទិយ ុ 
ទហើយមានលទធភាពទរបើរបាស់របពន័ធ Internet ទនាេះ សូមចុចចូលទរហទាំពរ័របស់វទិយអុាសីុទសរដីដលមានអាសយោឌ ន www.rfa.org/khmer ទោក្អនក្ក្អ៏ាចអាននិងសាត បក់្មមវធិី
ទនេះបានផងដដរ ។       

(តពីទលែមនុ) 
តាមការសិក្សាដ របស់ពួក្អនក្ឯក្

ទទសខាងជាតពិិនទុសាង្គ្សត អាំពីពួក្ជន
ជាតិភារតិច ក្នុងសាធ្លរណ្រដឌទយៀក្
 ម ក្នុងឆ្ន ាំ ១៩៦៦ បានពិពណ៌្នា
អាំពីដែមរទរកាមថា ដែមរទរកាមជាអនក្បនត
ពូជដែមរបូរាណ្ថ្នអា ចរក្ហវូណ្ន ។ 

ទោក្បណ្ឍិ ត ឃិន សុែ សាង្គ្សាត
ចារយបទរងៀនភាសា និងរបវតតិសាង្គ្សតដែមរ 
ថ្ង ោវ នងិភូមា ទៅវទិាសាថ នភាសា
ជាតិ និងអារយធមប៌ូរ៌របទទសថ្នវទិា
សាថ នជាតិ អុី ល់កូ្ ទៅទីរក្ុងបា រសី 
របទទសបារា ាំង មានរបសាសនថ៍ា កាល
ពីចទនាល េះសតវតសទី ១ ដល់ទី ៦ ពួក្អនក្
របាជញចិន ដដលរសាវរជាវអាំពីរបវតត ិ   
សាង្គ្សតដែមរបានទៅរសុក្ដែមរ រមួទាំង
ក្មពុជាទរកាមផង ថា ហវូណ្ន ។ 

ទោក្បញ្ញាជ ក្ថ់ា ពួក្អនក្របាជញ
បារា ាំងមយួចាំនួនរិតថា ទបើទយងទៅ
តាមភាសាចិនទៅទនេះ ររឺសុក្ដែមរមាន
ទឈាម េះថា នររភនាំ ទររេះរក្យចិន ហវូ 
មានន័យជាភាសាដែមរថា ភនាំ ឬ របទទស 
ចាំដណ្ក្រក្យ ណ្ន រមឺានន័យថា ខាង
តបងូ ។ 

សហព័នធដែមរក្មពុជាទរកាមក្៏បាន
បញ្ញាជ ក្ប់ដនថមទៅក្នុងទសៀវទៅ ដដល
មានចាំណ្ងទជើងថា "ផលូវទៅយក្សិទធិ
សទរមចវាសនាែលួនទោយែលួនឯង" ទបាេះ
ពុមពផសាដយក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៩ ទោយបាន
រ ាំឭក្ឲ្យដឹងដដរថា កាលពចីទនាល េះររឹេះ
សក្រាជ ១ ដល់ទី ៥៥០ ក្មពុជាទរកាម
ដដលជាដផនក្មយួរបស់រពេះរាជា ចរក្
ដែមរទនាេះក្៏រតូវបានទរទៅថា ហវូណ្ន ឬ
នររភនាំ ដដលមានបុពវបុរសដែមររស់ទៅ
តាាំងពីរាបរ់ន់ឆ្ន ាំ មុនមានការក្ត់រតា
របវតតិសាង្គ្សតទមល េះ ។ 

ទោក្អនុបណ្ឍិ ត យង វរីបុរត 
បចចុបបននជាសាង្គ្សាត ចារយបទរងៀន ដផនក្សិ 
ោចារកឹ្ និងភាសាវទិាទៅសាក្ល
វទិាល័យភូមនិទភនាំទពញ មានរបសាសន៍
ឲ្យវទិយអុាសីុទសរដីឹងបដនថមថា ៖ «ដែមរ
ទរកាមក្៏ ជាជនជាតិដែមរដដរ ទររេះជាប់
ពូជពងសតាាំងពីសម័យនររភនាំ ទហើយបាន
បនតទរបើរបាស់ភាសាដែមរ ដដលជាភាសា
ទាំទនើបសម័យបចចុ បបននទនេះ ដដលបនតមក្
ពីសម័យបូរាណ្ទនាេះ រឺទៅដតបនតនិ 
យយភាសាដែមរហនឹងតទៅទទៀត» ។ 

ទសៀវទៅ ផលូវទៅយក្សិទធិសទរមច
វាសនាែលួនទោយែលួនឯង អេះអាងបនតថា 
កាលពីចទនាល េះររិសតសក្រាជទី ៥៥០ 
ដល់ ៦៨១ ហវូណ្ន ឬនររភនាំ រតូវបាន
ទរទៅថា ទចនឡា ។ រតងវ់រគទនេះ 
ទោក្សាង្គ្សាត ចារយ ឃិន សុែ មានរប 
សាសនថ៍ា ចាប់ពចីទនាល េះសតវតសទី ៧ 
ដល់ទី ១៤ ចិនបានទៅរសុក្ដែមរ ដដល
មានរមួទាំងដដនដកី្មពុជាទរកាមផងថា 
ទចនឡា ដតទរពុាំដឹងថា ការបឋូរទនេះមក្ពី
ទហតុអវទីនាេះទទ ។ ប ុដនតទចនឡារសុក្ដែមរ
កាលទ េះ ទរសមាគ ល់ទឃើញថា ដផនក្
ខាងតបងូលិចទឹក្ និងដផនក្ខាងទជើងមនិ
លិចទឹក្ ដូទចនេះទរទៅដផនក្លិចទឹក្ថា 
ទចនឡាទឹក្លិច ដដលមានដដនដកី្មពុជា
ទរកាម និងទចនឡា ដទីោក្ ដដលមាន
ក្មពុជាក្ ឋ ល ។ 

សហព័នធដែមរក្មពុជាទរកាមបញ្ញាជ ក្់
ថា រឺទៅចទនាល េះររិសតសក្រាជ ៦៨១ 
ដល់ ៨០២ ដផនក្ខាងតបងូលិចទឹក្ រឺ
ក្មពុជាទរកាម រតូវបានទរទៅថា ទចន

ឡាទឹក្ ។ ប ុដនតក្នុងអាំឡុងទពលដដលក្មពុ
ជាទរកាម ឋតិទរកាមរបបអា និរម
បារា ាំង ចទនាល េះពីររិសតសក្រាជ ៨០២ 
ដល់ ១៨៦២ ទចនឡាទឹក្រតូវបាន
បារា ាំងបឋូរទៅថា កូ្សាាំងសីុន រឯីរបជា
ពលរដឌដែមរទរកាមវញិ បារា ាំងទៅថា 
Cambodgien ។ លុេះដល់ចទនាល េះឆ្ន ាំ
១៨៦២ ដល់ ១៩៤៩ ទរកាមរោឌ ភបិាល
អា និរមទវៀត ម ក្មពុជាទរកាម ឬ
កូ្សាាំងសីុន រតវូបានទវៀត មបឋូរមក្
ជារដឌទយៀក្ ម ដដលជាទឈាម េះរប 
ទទសទវៀត មទាំងមូល។ 

ទសៀវទៅដដដលអេះអាងបនតថា 
ប ុដនតបចចុបបននរបទទសទយៀក្ មដដល
ក្នុងទនាេះមានរមួទាំងក្មពុជាទរកាមផង 
រតូវបានបឋូរមក្ជាសាធ្លរណ្រដឌសងគម
និយមទយៀក្ ម ។ 

សហព័នធដែមរក្មពុជាទរកាមបញ្ញាជ ក្់
ថា ទឈាម េះរបស់ដដនដីក្មពុជាទរកាមក្៏រតូវ
បានទវៀត ម ទៅថា  មរី និង
ទៅដែមរទរកាមថា ទមៀង ឬទៅថា ទយៀក្

 មក្ាំទណ្ើ តដែមរ ឬទៅថា ដែមរ 
មបូ ឬទវៀត ម រោន់ដតទៅដែមរទរកាម
ថា ជនជាតិ ។ ទបើទទេះបដីដនដកី្មពុជា
ទរកាម និងរបជាពលរដឌដែមរក្មពុជាទរកាម
រតូវបានពួក្អា និរមបឋូរទឈាម េះ ជា
បនតបនាទ បដូ់ទចាន េះក្តី ក្ព៏លរដឌដែមរទរកាម
ទៅដតរក្សាដបាននូវភាសាក្ាំទណ្ើ តថ្នបុពវ
បុរសដែមរ រហូតមក្ដល់សពវថ្ងងទនេះ។ 

ទោក្សាង្គ្សាត ចារយ យង វរីបុរត 
មានរបសាសនថ៍ា៖«ដែមរទរកាមបាន បនត 
ទរបើរបាស់ភាសាដែមរហនឹង ដតលក្ខណ្ៈថ្ន
ការបទញ្ចញសូររបស់ទរ រោន់ដតមាន
សាំទនៀងែុសដបលក្ពីទយើងបនតិច ។ ប ុដនត
ភាសាដដលទរនិយយ រឺទៅដតជាភា 
សាដែមរដដដល ។ ទបើពិនិតយទលើទរមង់
ទវយាក្រណ៍្ រក្យសពទមានការែុស
ដបលក្ោន បនតិចបនតួ ចទនាេះដមនដទន សឹងដត
រក្លក្ខណ្ៈែុសដបលក្ោន ោច់ឆ្ង យទនាេះ
អត់បាន ។ ដូទចនេះបានន័យថា ដែមរក្មពុជា
ទរកាមក្៏ជាពូជពងសដែមរ ដដលជាប់ឈាម
ជ័រដែមរតាាំងពីអតីតកាលមក្» ។ 

អនក្និពនធមាន ក្់រទឺោក្ រឹម សា   
អ ូល សរទសរទសៀវទៅរបវតតិសាង្គ្សតដែមរ
មយួក្ាល ដដលមានចាំណ្ងទជើងថា 
ដដនដកី្មពុជាទរកាម ទបាេះពុមពផសាដយតាាំង
ពីឆ្ន ាំ ១៩៧១ បានបញ្ញាជ ក្ឲ់្យដឹងបដនថម
ថា ក្នុងចាំទរេះដែមរទរកាមក្នុងភាសានិ 
យយ ទបើមានលក្ខណ្ៈែុសោន ពីសាំ  
ទនៀងភាសាដែមរក្ ឋ ល រឺែុសដតពីការ
ទរបើរក្យសមឋ ី និយយតាមរោមភាសា
ដតប ុទ ណ េះ ។ ក្នុងការរស់ទៅរបចាាំថ្ងង 
ដែមរទរកាម កាន់ទាំទនៀមទមាល បរ់បថ្ពណី្ 
ដូចទៅដែមរក្ ឋ លដដរ ។ 

របជាពលរដឌដែមរទរកាមមាន ក្់សូម
ជរមាបទឈាម េះជាអក្សរកាត់ ដ រ ធ 
បចចុបបននរស់ទៅក្នុងទែតតរក្មនួស ដដល
ទវៀត មទៅថា ទែតតរា ច់យ  មានរប 
សាសនឲ៍្យវទិយអុាសីុទសរដីឹងបដនថម អាំពី
ការ ដដលរបជាពលរដឌដែមរក្មពុជាទរកាម 

ទៅឯដដនដីក្មពុជាទរកាមមានែលេះទៅបនត
កាន់ទាំទនៀមទមាល បរ់បថ្ពណី្ ដែមរបាន
យ ងខាជ ប់ែជួន ។ 

ទោក្ ដ រ ធ បានឲ្យដឹងថា ៖ 
«បានខាងទាំទនៀមទមាល ប់របថ្ពណី្របស់ 
ដែមរទយើង ដូចជារក្សាដអតតសញ្ញាដ ណ្ដែមរ 
រក្សាដទាំទនៀមទមាល ប់របថ្ពណី្ ដូចជាទរៀបចាំ
មងគលការជាលក្ខណ្ៈដែមរនិងដូចជារក្សាដ 
អនក្ចូលបសួទនាេះបានទរៀនភាសាអក្សរ
សាង្គ្សតជាតិទនាេះបានចាស់ោស់»។ 

កាលពីសម័យអា និរមបារា ាំង
ក្នុងឆ្ន ាំ ១៩២៤ រោឌ ភបិាលបារា ាំងទៅ
រសុក្កូ្សាាំងសីុន បានទធវើជាំទរឿនរបជា
ពលរដឌបានឲ្យដឹងថា ទៅក្មពុជាទរកាមឬ
កូ្សាាំងសីុន មានរបជារាង្គ្សតដែមរទរកាម
ចាំនួន ៨ ដសននាក្់ ។ លុេះដល់ឆ្ន ាំ
១៩៦៨ រក្ុមរណ្សិរសតស ូក្មពុជាទរកាម
បានអេះអាងថា របជារាង្គ្សតដែមរទរកាម
មានទាំងអស់ ៤.០៤៧.៥០០នាក្់ រស់
ទៅតាម ២១ទែតតរក្ុង ទៅទូទាំងដដនដី
ក្មពុជាទរកាម ។ 

ចាំដណ្ក្ទោក្ ឆ្លស៍ ទអហគ័រ 
(Charles Agar) ជាជនបរទទសមាន ក្់ 
បានសរទសរទសៀវទៅមរគុទទទសក្៍
សរមាប់ទភញៀវទទសចរណ៍្ មានចាំណ្ង
ទជើងជាភាសាអង់ទរលសថា Vietnam 
Including Angkor Wat ទបាេះពុមព
ផសាដយតាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៦ មក្ បានឲ្យ
ដឹងថា ក្មពុជាទរកាម ឬ Mekong Delta 
មានរបជាពលរដឌរស់ទៅទាំងអស់ ១៧
ោននាក្់ ក្នុងទនាេះរមួមានទាំងដែមរ        
ក្មពុជាទរកាម ដដលជាមាច ស់រសុក្ផង 
ភារទរចើនរបក្បរបរក្សិក្មម និងទន    
សាទ ។ សហព័នធដែមរក្មពុជាទរកាមអេះ 
អាងថា បចចុបបននមានរបជាពលរដឌដែមរ
ទរកាមទាំងអស់ជាង ៨ ោននាក្់ រស់
ទៅទូទាំងដដនដីក្មពុជាទរកាមដដលមាន
ទាំហាំ ៦៨.៩៦៤រីឡូដម រតរក្ឡា ៕ 

(ទៅមានតទលែទរកាយ) 

រក្មុរបាាំដែមរមយួក្នុងពធិបីណ្យបញ្ចុ េះសីមាវតតសាសនរងស ី(អូររតាវ) រសកុ្ក្ទញ្ញាច ង 
ទែតតរពេះរតរាំង ក្មពុជាទរកាម ។ 

ផ្លទ ាំងសិោចរកឹ្ទៅវតតសមបរួរងស ី(សមបរួ) រសុក្ក្ាំពង់សាព ន ទែតតរពេះរតរាំង ។  
វតតសមបរួរងស ីបានក្ទក្ើតទឡើងក្នុង រ. ស. ៣៧៣   



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃពុធ ០១ កកើត ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោសស័ក ព. ស. ២៥៥៣ រតវូនឹងគងៃទី ១៤ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អ្ាំពីក្មត្ររពះរត្ពា ាំង ឬ ក្មត្ររាវិញ 

(តពីទលែមនុ) 
ទោយ ថាច់ របជីា ទរឿន 
របវតតិដដលនាាំឲ្យរបជាពលរដឌដែមរ

ទរកាមទៅទែតតទនេះថា «រពេះរតរាំង» 
ទនាេះមានលាំនាាំទដើមទងដូចខាងទរកាម ៖ 

ទឈាម េះ «រពេះរតរាំង» បានក្ទក្ើត
ទឡើងដាំ លនឹងអាយុកាល ថ្នការក្ 
សាង វតតទរធសិាលរាជ ទៅ វតតក្ាំពង ់ 
ឋតិទៅក្នុងទរីមួទែតតរពេះរតរាំង  ដដល
បានក្សាងទៅ រ.ស. ៦៤២ ។ 

ពីមុនវតតទរធិសាលរាជ (ក្ាំពង់) 
ឋតិទៅខាងលិចវតតក្ាំពង់ ដដលមានទី
តាាំងទៅក្នុងរពោនបាលទត់ ទែតតរពេះ
រតរាំង សពវថ្ងង ។ ទរកាយមក្វតតទរធិ
សាលរាជ (ក្ាំពង់) ចាស់ ក្៏បានទរ ើមក្ក្
សាងទៅក្ដនលងងមី ដដលមានទីតាាំងឋតិ
ទៅក្ដនលងសពវថ្ងងទនេះវញិ ។  

មូលទហតុដដលនាាំឲ្យរពេះសងឃនិង
ពុទធបរស័ិទដែមរទរកាម ឯក្ចឆ័នទរេុះទរ ើវតតក្ាំ 
ពង់ពីក្ដនលងចាស់ មក្សាងសងរ់តង់
ក្ដនលងងមីទនាេះ រឺមានទរឿងដាំ លថា  
មានរពេះពុទធបដិមាទឈើមយួអងគ បាន
ផុសពីរតរាំងមយួ ទៅដក្បរវតតវតតទរធិ
សាលរាជ (ក្ាំពង់) បចចុបបននទនេះ  ។ 
ទពលពលរដឌដែមរទរកាម បានទឃើញរពេះ
ពុទធបដិមាដដលបានផុសទឡើងទនាេះ ក្៏
បាននាាំោន ទៅទូលរពេះទតជរពេះរុណ្រពេះ 
ឧបជាយ ៍ រពេះនាម មាស មក្ទដើមប ី
រសង់ទឡើង ដតរសង់មនិបានទឡើយ ។ 
លុេះទពលយប់ រពេះឧជាយ ៍ថាច់ មាស 
សឹងសុបិនទឃើញទរពនយល់ថា សូមឲ្យ 
ែលួនរពេះអងគ យក្អមបស់ ៩ សរថ្សទៅ
អូសទឡើងទទើបបាន ។ ទរកាយពីបាន
ទឃើញសុបិនយ ងទនេះ រពេះឧជាយរ៍ពេះ 
នាម មាស ក្៏រទង់ដននាាំឲ្យពុទធរស័ិទទធវើ
តាមការពនយល់ថ្នសុបនិនិមមតិរបស់រពេះ
អងគ ។ ទពលរពេះអងគនិងពុទធបរស័ិទអូស
រពេះពុទធបដិមា ទឡើងទលើដទីួលមក្ដល់
ទីតាាំងវតតទរធសិាលរាជ (ក្ាំពង់) សពវ
ថ្ងងទនេះ រសាប់ដតោច់ដែសអមបស់ទាំង ៩ 
សរថ្សទនាេះដតមតង ។ រពេះឧជាយរ៍ពេះ
នាម មាស និងពុទធបរស័ិទក្៏សទរមចក្
សាងវតតក្ាំពង់ទៅចាំក្ដនលងដដលោច់ដែស
ទនាេះដតមតង ទដើមបទីធវើការទោរពបូជាចាំ 
ទរេះរពេះពុទធសាសនា និងជារបទយជន៍
សរមាប់កូ្នទៅដែមរបសួទរៀននិងរបតិបតតិ
ធម៌អាង៌ សិក្សាដអក្សរសាង្គ្សតដែមរតាម
របថ្ពណី្ជាតិតទរៀងមក្ ។   

វតតដដលបានក្សាងទនាេះ  មាន
ទឈាម េះជាភាសាបាលី ថា វតតទរធសិាល
រាជ និងភាសាដែមរទរនិយមទៅថា វតត
ក្ាំពង់ ។ ចាំដណ្ក្ជនជាតិយួនវញិបាន
នាាំោន ទៅ ទឈាម េះ វតតក្ាំពង់ ថា ជួអងុ
មាឃ (Chùa Ông Miệt) ដរបថា វតត
របស់តាមាស  ។ 

ទរឿងរពេះពុទធរបូផុសពីរតរាំងទនេះ
ទហើយ បានជាពលរដឌដែមរទរកាមនាាំោន
ទៅទឈាម េះទែតតថា «រពេះរតរាំង» ជាទរៀង
រហូតមក្ដល់សពវថ្ងងទនេះ ។  

ចាំទរេះរបជាពលរដឌដែមរទរកាម អនក្
ដដលទៅជាយទែតត រពេះរតរាំង វញិ  
ទពលទធវើដាំទណ្ើ រទៅផសាដរទែតត ទរមនិ
និយមទៅថាទៅ ផសាដររពេះរតរាំង ទទ ទរ
ទៅថាទៅ ផសាដរក្ាំពង់ រហូតមក្ដល់
សពវថ្ងងទនេះ ។ 

វបបធម៖៌ 
ទែតតរពេះរតរាំង  រឺជាទែតតជរងុក្

ថ្នវបបធម៌ដស៏មបរូដបប របស់ជនជាតដិែមរ
ទៅដដនដីក្មពុជាទរកាម ។ ដែមរទរកាមសរ
ទសរអក្សរដែមរោច់ទោយដឡក្ពីជនជាតិ 
ក្ិញ (Kinh) ឬ ជនជាតិយួន ជាអា 
និរមជន និងមានពធិីបុណ្យរបថ្ពណី្

និងសាសនា ដ៏សាំខាន់ទៅក្នុងសងគម 
ដូចជាពិធបីុណ្យចូលឆ្ន ាំងមី (១៤ _  ១៥ 
_១៦ ដែទមសា) ,  ពិធីបុណ្យដសនដូន 
តា ( បុណ្យភជុ ាំបណិ្ឍ ) , បណុ្យអក្អាំបុក្ 
សាំពេះរពេះដែ  លយរបទបី រប ាំងទូក្ 
ង , បុណ្យក្ឋនិទន និង ពធីីសងឃចូល 
ទចញវសសាដ ទៅតាមវតតអារាមជាទដើម 
ដដលមានតថ្មលមនិអាចកាត់ថ្ងលបាន ។ 

ទរដពីមានពិធីបណុ្យទនរបថ្ពណី្
ទផសងៗទៅក្នុងសងគមដែមរទរកាម ថ្នទែតត
មយួទនេះ វតតអារាមដ៏បុរាណ្មានចាំនួន 
១៤១ រឺជានិមិមតរបូ និងជាមូលោឌ នដ៏
រងឹមាាំសរមាប់បរា ញដល់មតិជាត ិ និង 
អនតរជាតិឲ្យបានដឹងពីអតតសញ្ញាដ ណ្ជន
ជាតិដែមរទៅដដនដីក្មពុជាទរកាម ។ 

វតតអារាមរពេះពុទធសាសនាដែមរ៖ 

ទែតតរពេះរតរាំងមាន ១៤១ វតត ក្នុង
ទនាេះរសុក្នីមយួរមួមាន៖ 

រសុក្ក្ាំពង់សាព ន   ២២ វតត 
រសុក្ងាូវ  ៤៤ វតត 
រសុក្ទផ្លន ោច់  ២៣វតត 
រសុក្ក្ទញ្ញាច ង  ១៥ វតត 
រសុក្ក្នលង ់  ០៤ វតត 
រសុក្ក្ាំពង់ធាំ  ១៥ វតត 
រសុក្មាត់សាមុរទ ០៧ វតត 
ទីរមួទែតត  ១១ វតត 
រមមណី្យោឌ ន៖ 
សារមនទីរជនជាតដិែមរ ទៅទែតតរពេះ

រតរាំង ( Bảo Tàng Dân Tộc Khmer 
tỉnh Trà Vinh) ៖ 

សារមនទីរទនេះ  មានទីតាាំងឋតិទៅចាំ
មុែវតតអងគររាជបូរ ី (អងគ) និងដក្បររមណី្ 
យោឌ នរសេះរូ ។  

ទពលឈានទជើងចូលទសសនា សារ
មនទីរទនេះ ទយើងនឹងបានទឃើញនូវវតថុប ុ  
រាណ្ជាទរចើន ដដលដូនតាដែមរទៅក្នុង
ទែតតរពេះរតរាំង បានបនសល់ទុក្មក្ ដូច
ជា ឈាន ង , ក្ទញ្ជ ើ, តាលក្ិនរសូវ,      
ក្ទណ្ត ៀវរចូតរសវូ, រហាត់បាចទកឹ្ និង  
សទមលៀក្បាំរក្់ដែមរពីបរុាណ្ជាទដើម  ។ 
ទរដពីវតថុបរុាណ្ទាំងទនេះ ក្៏មានតាាំង
ពិពណ៌្របូភាពរក្ុមសិលបេះរសមីរបទបី ថ្ន 
ទែតតរពេះរតរាំង ផងដដរ ។ 

រមណី្យោឌ នរសេះរូ ឬរូរសេះរសី៖   
រមណី្យោឌ នរសេះរូ ឬរូរសេះរសី

ជារមណី្យោឌ នរបវតតិសាង្គ្សត របស់ជន
ជាតិទដើមដែមរទរកាម ដ៏លបលីាញទៅទែតត
ទឹក្ដីទែតតរពេះរតរាំង ។ រសេះរូមានទី
តាាំងឋតិទៅក្នុងរក្ុមទី ៣ សរា ត់ ទី ៨  
ទីរមួទែតតរពេះរតរាំង (ដដលពីមុនឋតិទៅ
ក្នុងភូមតិារូ ឃុាំសមបរួ  រសុក្ក្ាំពង់ធាំ ) 
ចមាង យពផីសាដរក្ាំពង់  របមាណ្ ៧ Km 
តាមបទ ត យផលូវជាតិទលែ ៥៣ ទឆ្ព េះ
ទៅទិសនីរតី ។ រសេះរូមានរាងបនួរជុង
រទដវង  សទឹងរបដវង ៣០០ ដម រត 
បទ ត យ របដវង ៥០០ ដម រត (របហាក្់
របដហលនឹងរាងបនួរជុង) បានជាជន
ជាតិយួនទៅថា «អាវយ ួង»  (A o 
Vuông)ដរបថា »រសេះបនួរជងុ» ។  រសេះ 
មានទឹក្ថាល យង់ រ ាំទលចទោយផ្លា ឈូក្ 
និងរពលិតលាំចង់ជាលមអរួរឲ្យទសសនា 
។ ជុាំវញិរសេះរទឺដើមទឈើទលធាំៗមាន 
អាយុកាលរាប់សតវតសរ ៍ ទហើយអវីដដលអ
សាច រយទនាេះ  រឺឫសទឈើទលបានដុេះទៅ
ទលើដីែពស់ផុតជាំហរ មនុសសទរកាយពី
អាចម៍ដីបានហូរ ទពលដដលមានទភលៀង
បនតិចមតងៗជាទរចើនឆ្ន ាំដែមក្ទនាេះ ។ 

បចចុបបននរសេះរូ រឺជាក្ដនលងសរមាប់
លាំទហើយអារមមណ៍្របស់ទភញៀវទទសចរណ៍្
ទាំងក្នុង និងទរដរបទទសដដលបានមក្  
ទសសនាក្ាំសានតជាទរៀងរាល់ថ្ងង ។ ជា
ពិទសសរសេះរូរឺជាក្ដនលងដដលរូសងសាដរ
ដតងដត ត់ោន  ទដើមបសីាសងទផ្លត េះផតង
ទសនហា និងជាក្ដនលងដដលរូសាវ មភីរយិ
ទទើបដតទរៀបការងមីមក្ងតរបូ នងិវទីដអូទុក្ 
ជាក្រមងអនុសសាដវរយីផងដដរ ។ 

ទៅដក្បររសេះរូ រឺមានវតតអងគររាជបូរ ី
(អងគ)ដដលបានក្សាងកាលពី រ.ស. 
៩៩០ ។   

ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ ទៅជុាំវញិបរទិវណ្វតត
អងគររាជបូរ ី (អងគ) មានសារមនតីរជនជាតិ
ដែមរ និងរសេះរូជាទដើម រតូវបានរក្សួង
វបបធម៌ទោសនាការ ថ្នរោឌ ភបិាលបក្ស
កុ្មមុយនិសតយួន  ទទួលសាគ ល់ជាផលូវការ
ថា ជាទបតិក្ភណ្ឍ វបបធមរ៌បវតតសិាង្គ្សត 
ថាន ក្់ជាតិ ៕ 

( ទៅមានតទលែទរកាយ ) 
 

ដផនទីទែតតរពេះរតរាំង និង ដផនទបីរា ញពីតាំបន់របទទសក្មពុជា , ដដនដកី្មពុជាទរកាម នងិ ទែតតរពេះរតរាំង ។ 

ពធិីបណុ្យសទមាព ធិ៍សមណ្កុ្ដមិហាសាមរគ ីទៅវតតទរធសិាលរាជ (ក្ាំពង់) កាលពឆី្ន ាំ ២០០៦ ។ 


